
1¡Â;ãÂÑÄ;IIf÷t;ºÊŒà

;∞̨Žb ; ; Ž fl̨!\ ;ÿ̌Êà̌Ñ̨ ;s̨Ǫ̈|̨ صال:  سظه  اهللا  رضغ  طالك  بظ  أظج  سظ 
; ł€ˇ6̨; łfl“̌Ą́; ł€÷̨…̨;G žÎĄ̈ ŽÑ]d̨; žÎ\Ą̊≈̨; Ž∫;‡̨ÂÖ̌ Ž ł ˛́ ;Ñ̌]ę̈ ł› ˛̄ \Ą̂;‡̨ÂÖ̌ Žp]‚̨∏̌\;\Ç̨ Žc…̨;G Ž–Ą̊ łfi£̨\
; fl̨‡Žb; fl̨€‚̌ fl̨÷’\;Uÿ̨]Ǫ̃; ŽƒÊ°̌\Ą̂; Žfę̈ fl̨fi’\;fl̨ ŽŸ; ł€ Ž‚Žd;]Ÿ̨;Ó

˛
^Ñ̨;] fl̨⁄÷̨…̨;G ł€ˇ6̨;”̨Ž’Ç̨;‡̨Ê÷̌⁄̨ ł¬Ą́; fiÅË Že¡̨
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ضطمات طظ ظعر رددعا الحعغث الئطض طعلعد ألاظطاش رتمه اهللا، صاتض 
السفغر الروجى شغ ترضغا "اهللا أضئر، ظتظ الثغظ باغسعا طتمًثا... سطى 
تظسعا  ق  وجظصاطضط،  تطإ  شغ  الظاس  تصاطعن  أبًثا،  بصغظا  طا  الةعاد 
أغًدا  أظاط  شإظضط  أطان  شغ  بقدظا  تضظ  لط  طا  جعرغا،  تظسعا  ق  تطإ، 
لظ تاثوصعه، ضض َطظ له غث شغ عثا الزطط جغثشع التساب". ألغج شغ 
جغعش المسطمغظ طظ غاأجى بختابئ رجعل اهللا ، ألغج شغعط طظ 
غصاثي بمعلعد ألاظطاش، شغسطظععا طثوغئ طةطةطئ "ظتظ الثغظ باغسعا 

طتمًثا... سطى الةعاد طا بصغظا أبًثا".
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  -  العجعد السسضري افجظئغ شغ بقد المسطمغظ ودوره
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  -  تضعطئ الرئغج افطرغضغ تراطإ الةثغثة وخططعا 

     تةاه السالط (التطصئ افخغرة) ...٢

  -  لط ولظ تظال المرأة تصعصاً سادلئ إق شغ اإلجقم ...٣

  -  لغضظ جصعط تطإ آخر المآجغ ...٤

  -  طسارات افزطئ الطغئغئ ...٤
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صرار وصش اقجاغطان؛ 
تغبغات جغاجغئ وغاغات خئغبئ 
تشطغ سطى جععر الصدغئ

بصطط: المعظثس باعر خالح*

ضاظئ تعظج صث حعثت جثق واجسا تعل إطضاظغئ اغاغال 
بإسقن  السئئ  اظاعى  الاعظسغ،  لطمعظثس  المعجاد 
ضاائإ الصسام أظه ضان أتث المعظثجغظ الثغظ أحرشعا 
ووخفاه  الضاائإ،  شغ  "أبابغض"  ذائرات  طحروع  سطى 
بأظه "حعغث الُمصاوطئ" و"حعغث تعظج وافّطئ"، وشص 
لترضئ  السسضري  الةظاح  سظ  خثر  الثي  الئقغ  ظص 
تتّرضا  افتث،  تعظج،  الساخمئ  وحعثت  تماس. 
اتاةاجغا سطى خطفغئ طا اسائره الُمحارضعن شغه "خماا 
غغر طصئعل" طظ التضعطئ، ُطساظضرغظ تةاعض وجائض 
اإلسقم الاعظسغئ لعثا التثث. (سربغ ٢١) أضثت وجائض 
إسقم شغ ضغان غععد دور الجواري شغ تطعغر الصثرات 
السسضرغئ لتماس؛ شصث ذضرت الصظاة الباظغئ شغ ضغان 
غععد وطعصع "والق" السئري أظه حارك شغ طسسضرات 
الترضئ شغ ضض طظ جعرغا ولئظان وضان ضبغر الاردد سطى 
ترضغا. وأضاشئ أظه زار صطاع غجة بقث طرات سئر افظفاق 
شصثم لطمصاوطئ الفطسطغظغئ طسطعطات طعمئ وأحرف 
سطى تطعغر برظاطب الصسام السسضري، وق جغما طحروع 
"ذائرات أبابغض" تغث برزت صثراته العظثجغئ وظئعغه 

الاضظعلعجغ... (الةجغرة ظئ، باخرف بسغط)
: أغا ضان الثي دبر وظفث سمطغئ اغاغال الحعغث 
أضان  جعاء  اهللا،  رتمه  الجواري  طتمث  المعظثس 
اقجاسمارغئ  الشربغئ  الصعى  طظ  غغره  أم  المعجاد 
افخرى الاغ تسرح وتمرح شغ تعظج، وتةعبعا ذعق 
وسرضا، بحئضاتعا اإلجراطغئ وطرتجصاعا المأجعرغظ، 
شالمآضث أّظه ضان لطجواري رتمه اهللا دور شغ طساسثة 
المصاوطئ شغ شطسطغظ طظ خقل ترضئ تماس وعع 
طا أضثته الترضئ وادساه ختش شغ ضغان غععد، وإن 
سطى  واضتئ  دقلئ  شغه  تغث  ضئغرة.  دقلئ  عثا  شغ 
السمص اإلجقطغ لصدغئ شطسطغظ، وأّن ضض طا بثله 
الروغئدات  طظ  وأدواته  وأذظابه  عع  وغئثله  الشرب 
الاترغر  وطظزمئ  التضام  وأحئاه  المسطمغظ  تضام 
شطسطغظ  صدغئ  لةسض  طتاوقت  طظ  الفطسطغظغئ 
أو  الاترغر  بمظزمئ  أو  شطسطغظ  بأعض  طتخعرة 
بفخائض طسغظئ صث باءت بالفحض، شعثا الجواري رتمه 
طظ تعظج وعع أتج باظامائه لصدغئ شطسطغظ وأظعا 
لغسئ صدغئ (وذظغئ) أو شخائطغئ، بض عغ صدغئ أطئ 
ذات سمص سزغط، شطط غئثض سطغعا بسطمه الثي تاول 
به طساسثة المصاوطئ وظةح شغ ذلك. وعع طا غسجز 
تصغصئ أّن افطئ اإلجقطغئ طا زالئ تسائر شطسطغظ وضض 
صداغا المسطمغظ طظ طبض صدغئ الحام وأراضان ولغئغا 
وترضساان الحرصغئ والغمظ وضحمغر والسراق وغغرعا، 
تسائرعا ضطعا صداغاعا دون أن غفخطعا سظعا تثود 
وجثود خظسعا الشرب والتضام لافرصئ افطئ، وإظه وإن 
ضاظئ افطئ تافاوت شغ درجئ إتساجعا باقظاماء تةاه 
صداغا المسطمغظ، ولضظعا تتج أظعا ضطعا صداغاعا، 
وعثا عع افخض وتطك عغ التصغصئ الاغ غثرضعا الشرب 
وغتاول الاسمغئ سطغعا بضض طا أوتغ طظ صعة. وأطا 
الةاظإ اآلخر شغ الصخئ وعع ضعن طظ ظفث اقغاغال 
المعجاد أم غغره طظ الصعى الشربغئ، شعع غسجز تصغصئ 
طخالح  تئظغ  سظ  وتثاذلعا  السربغئ  افظزمئ  صئح 
وصداغا افطئ، شتضام تعظج الةثد ضما المصئعرغظ 
طرتسا  وشاتععا  لفسثاء  الئقد  أجطمعا  صث  والفارغظ 
وطسرتا لضض ذاطع سثو، شغ تغظ ضغصععا سطى أعطعا 
وألةأوعط إلى اقظاتار أو الفرار. شالطعط عغأ لعثه 
وغساسمض  خفعشعا  وغعتث  حمطعا  غةمع  طظ  افطئ 

صثراتعا وذاصاتعا لما شغه خغر افطئ والسالط.

بأغطئغئ  الةمسئ  طساء  الثولغ  افطظ  طةطج  واشص 
بعصش  غععد  ضغان  غطالإ  صرار  سطى  جاتصئ 
سام  المتاطئ  الفطسطغظغئ  افراضغ  شغ  اقجاغطان 
الفطسطغظغئ  السططئ  سثتعا  خطعة  شغ  ١٩٦٧م، 
ضئغر  سظه  وصال  اقتاقل،  لسغاجات  خفسئ 
المفاوضغظ لثى السططئ خائإ سرغصات بأظه "غعم 
خعتا، طظ   ١٤ بأغطئغئ  خثر  وضان الصرار صث  ظخر". 
أخض ١٥ خعتا، واطاظاع العقغات الماتثة افطرغضغئ 
التالغئ  افطرغضغئ  اإلدارة  وأخرت  الاخعغئ،  سظ 
الصرار  ضث  (شغاع)  الظصخ  تص  اجاثثام  سثم  سطى 

رغط ططالئئ دوظالث تراطإ بثلك.
وجرور  باأغغث  تزغ  صث  الصرار  أّن  العاضح  طظ 
وبسخ  الفطسطغظغئ  السططئ  صئض  طظ  ضئغرغظ 
شغه  لما  اإلجقطغ،  السالط  شغ  والتضعطات  العغؤات 
الفطسطغظغئ  شالسططئ  لعط،  ضئغرة  طضاجإ  طظ 
الثولغئ  والعغؤات  افطظ  وطةطج  المفاوضات  تسائر 
خجسئقتعا  شغ  تساظث  وعغ  وبصائعا،  تغاتعا  جر 
وعرذصاتعا حسئغا وإسقطغا إلى صرارات طةطج افطظ 
أو الثوائر والمآجسات الثولغئ افخرى، لثلك وضما 
تغظما  تصسثعا  ولط  الثظغا  وأصاطئ  السططئ  شرتئ 
تمضظئ طظ تتخغض طظخإ دولئ غغر سدع شغ عغؤئ 
تصغصغا  حغؤا  غسظ  لط  ذلك  أّن  رغط  الماتثة  افطط 
أو  الاترغر  طسغرة  شغ  العاصع  أرض  سطى  جععرغا  أو 
الظدال، ضثلك عغ اآلن سثت الصرار ظخرا وسغثا، سطى 
الرغط طظ أّن الصرار ظفسه غآضث سطى حرسغئ اقتاقل 
سام  المتاطئ  لفراضغ  إق  حمعله  سثم  سطى  وغآضث 
١٩٦٧م طسائرا أن طا أجماه "إصطغط إجرائغض" وغصخث 
به باصغ أرض شطسطغظ والمتاطئ سام ١٩٤٨م والاغ 
طسائرعا  شطسطغظ،  طساتئ  طظ   ٪٧٨ طظ  أضبر  تمبض 

لغسئ طتق لطصرار أو الظصاش!!.
وسطى الرغط طظ إدراك السططئ أّن غععد ق غطاجطعن 
جثغثا  صرارا  جغضعن  وأّظه  الماتثة،  افطط  بصرارات 
ُغداف إلى صرارات التئر سطى ورق، الاغ لط غطاجم بعا 
غععد طظ صئض، إق أّظعا سزمئ طظ حأظه فّظه غساعط 
شغ خرف افظزار وافذعان سظ جععر الصدغئ وأخض 
دعالغج  إلى  بعما  وغثعإ  شطسطغظ،  شغ  المحضطئ 

السغاجئ والمفاوضات وجرادغإ الاظازل والافرغط.
طئارضئ  إجقطغئ  أرض  صدغئ  عغ  شطسطغظ  شصدغئ 
الشرب  طظ  وطساوظئ  بمئارضئ  غععد  صئض  طظ  اتاطئ 
طظ  الثقص  ضغفغئ  باتئ  وطحضطاعا  المساسمر، 
اقتاقل وتترغرعا طظ دظج غععد، وعثا ق غضعن 
عغ  والاغ  العغى  وجاتات  الصاال  طغادغظ  شغ  إق 
الطشئ العتغثة الاغ غفعمعا غععد وغثرضعا التضام، 
المةامع  صرارات  غسمى  طا  إلى  الصدغئ  شخرف 
بتص  وتفرغط  لعا  تدغغع  عع  والمفاوضات  الثولغ 
السططئ  تتااج  ولثلك  ترابعا،  بضاطض  المسطمغظ 
بغظ الفغظئ وافخرى دشسئ لفطام تئصغعا تغئ وتتعل 
طحروسعا  إظةاز  شغ  شحطعا  ظض  شغ  اظعغارعا  دون 
اظاابئ  الاغ  الفرح  تالئ  غفسر  طا  وعثا  الافرغطغ، 

صادة السططئ وطظ لشَّ لفغفعط.
أطا تضام المسطمغظ شعط بضض تأضغث غرتئعن بعضثا 
خطعات وصرارات فظعا تسجز الطرغص الثي غحضض طقذا 
الاغ  شطسطغظ  تةاه  طسؤعلغاعط  طظ  لعط  وطعربا 
تعجإ سطغعط أن غترضعا جغعش افطئ لاترغرعا بثق 
طظ أن غترضععا لدرب أذفال وظساء وحغعخ الحام 
تدطغض  شغ  تساعط  صرارات  شعضثا  ولغئغا،  والغمظ 
المسطمغظ سظ الطرغص الحرسغ لاترغر شطسطغظ طظ 

خقل تخعغرعا اظاخارات وإظةازات ذات صغمئ.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طثغظئ  طظ  دشسئ  آخر  خرجئ  ٢٠١٦/١٢/٢٣م  باارغت 
الةمغع؛  ذععل  وجط  الشربغ  رغفعا  باتةاه  تطإ 
المثغظئ  سطى  الضاططئ  جغطرته  الحام  ذاغغئ  لغسطظ 
بغعتعا  روجغا  ذائرات  دطرت  أن  بسث  المظضعبئ 
رصث  افظصاض،  طظ  وضعطئ  سغظ  بسث  أبرا  وجسطاعا 
غساطغع  أن  دون  والحغعخ  والظساء  افذفال  تتاعا 
الصخش  حثة  طظ  اظاحالعط  أو  طساسثتعط  أتث 
غاتثث  أن  دون  الئطغء  لطمعت  شارضعا  العتحغ؛ 

سظعط أتث.
الاغ  افصظسئ  ضض  بسصعذعا  شسصطئ  تطإ  جصطئ 
طظ  عائطئ  ضمغات  خطفعا  ترضئ  والاغ  بعا؛  تاجرت 
عثه  الشثاء؛  وطساعدسات  افجطتئ  طساعدسات 
المساعدسات ضاظئ ضفغطئ بمظع اصاتام تطإ لسظعات 
ذاغغئ  أغثي  طظ  المثغظئ  باصغ  وتترغر  بض  سثة؛ 
وأششاظساان  إغران  ططغحغات  طظ  وطرتجصاه  الحام 

وتجب إغران وغغرعط طظ حثاذ اآلشاق.
جصطئ تطإ وترضئ خطفعا تساؤقت سثة وإحارات 
غاتمض  وطظ  جرى  الثي  تعل  ضبغرة  اجافعام 
جصعذعا،  طظ  المساثطخئ  والثروس  المسآولغئ 
السصعل  بسصعذعا  أغصزئ  لضظعا  تطإ  جصطئ 

وألعئئ الصطعب لاسغث التسابات طظ جثغث.
بث  ق  والسئر  الثروس  بسخ  سظ  أتتثث  أن  وصئض 
اقظصقب  وعثا  تطإ؛  شغ  جرى  الثي  سطى  وصفئ  طظ 
صغادات  أذطصئ  أن  بسث  الصعى؛  طعازغظ  شغ  الرعغإ 
الفخائض ططتماعا الضئرى لفك التخار سظ المثغظئ؛ 
واجسئ  طظاذص  تترغر  أغام  سثة  شغ  واجاطاسئ 
الحام؛  لطاغغئ  الروجغ  الةعي  اإلجظاد  رغط  وحاصئ 
لط  الغاغمئ،  البعرة  عثه  ضث  السالط  اتتاد  ورغط 
المثغظئ  تةعجت  وصث  طسائسثًا؛  تطإ  تخار  غضظ 
والثخغرة  الشثاء  شضثجئ  التخار،  لعثا  بفخائطعا 
ذاغغئ  ضان  ظفسه  العصئ  وشغ  لطمعاجعئ،  وتةعجت 
المثغظئ  قصاتام  السثة  غسثون  وطرتجصاه  الحام 
شطط غضظ اقصاتام طفاجؤًا أو سطى تغظ غرة، ودصئ 
جاسئ الخفر؛ وبثأ الصخش العتحغ طظ ضض جاظإ، 

خمئ  وجط  غةري  طا  تظصض  اإلسقم  وجائض  وبثأت 
دولغ ططئص، وضالسادة ضان حسار طتاربئ (اإلرعاب) 
تسصط  المظاذص  وبثأت  الثولغ،  المعصش  جغث  عع 
ضاشئ  سطى  الاثئط  وبثا  افخرى؛  تطع  المظطصئ 
إجقء  سظ  والتثغث  الاام  اقظعغار  وبثأ  افخسثة؛ 
أعض تطإ طع الفخائض ضاشئ وعثا طا تثث، شأجطغ 
المطغحغات  وجغطرت  طثغظاعط  سظ  المثغظئ  أعض 

سطغعا، شمظ غاتمض طسآولغئ طا جرى؟.
تطإ  جصعط  طسآولغئ  غاتمض  الثي  أن  حك  ق 
عع  زعصئ  الاغ  وافرواح  جالئ  الاغ  والثطاء 
وصش  الثي  افولى؛  بالثرجئ  الثولغ  المةامع 
تآطره  سظ  لغضحش  تراك  دون  افغثي  طضاعف 
وضثب ادساءاته الماسطصئ بتصعق اإلظسان والترغات 
سطى  صاطئ  الاغ  تدارته  سظ  ولغضحش  المجسعطئ؛ 
ولط  طساشربًا  جضعته  غضظ  ولط  وافحقء،  الةماجط 
تضام  المسآولغئ  غاتمض  بط  طاعصسًا،  تترضه  غضظ 
الثي  وضأن  الصئعر  خمئ  خماعا  الثغظ  المسطمغظ 
لغسعا  أو  طسطمغظ  لغسعا  غصاض  الثي  وضأن  غمعت 
طصغثة  اإلجقطغئ  افطئ  جغعش  وبصغئ  تاى،  بحرًا 
شغ بضظاتعا تظازر افطر لطاترك لضظ عغعات عغعات 
أعض  لظخرة  افواطر  غخثر  أن  سمالاه  بئائ  لمظ 
الحام!! بط غاتمض المسآولغئ صغادات الفخائض الاغ 
لط تططص ذطصئ واتثة لطاثفغش سظ أعض تطإ؛ ولط 
غضظ ذلك طظ ظصص شغ السثة والسااد أو سةج سظ 
بمعجئعا  تطإ  بغسئ  بخفصئ  وإظما  المثغظئ؛  ظخرة 
جمع  الثي  الطصاء  بسث  الارضغ؛  الطصاءات  جعق  شغ 
بسخ الصغادات طع روجغا بعجاذئ ترضغئ، وإق ضغش 
ظفسر جصعط تطإ شغ سثة أغام بغظما تخمث دارغا 
تطإ؛  تارات  طظ  تارًة  تحضض  ق  وعغ  سثدا؛  جظغظ 
وق تمطك سحر طسحار طا تمطضه تطإ طظ سثة وسااد 
وطعاد غثائغئ. أضش إلى ذلك الاخرغتات الاغ أدلى 
بعا تضام ترضغا الثغظ ارتئط بعط صغادات الفخائض 
المصاتطغظ  خروج  بعجعب  أتداظعط  شغ  وارتمعا 
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أسمال الجواري تضحش سظ طسثن افطئ افخغض
واغاغاله غفدح جعءة التضام

صدغئ شطسطني عغ صدغئ إجقطغئ
ولغسئ صدغئ (وذظغئ)

بصطط: أتمث سئث الععاب*
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اإلجقم الرادغضالغ. وغحاذره عثا الرأي باظعن، وضثلك 
ضابطغظ طضفارقظث طظ شعضج ظغعز الاغ جاضعن ظائئا 
لمساحار افطظ الصعطغ. ضما تط اخاغار الةظرال طاتغج 
المطصإ "بالضطإ المسسعر" إلحشال طظخإ وزغر الثشاع. 
وصث احاعر بصعله سطى حاحات الاطفجغعن شغ سام ٢٠١١: 
الظساء  غخفسعن  رجاق  شاةث  أششاظساان،  إلى  "تثعإ 
لمثة خمج جظعات فظعا ق ترتثي التةاب. والرجال 
طظ عثا الصئغض لط غئص سظثعط إظساظغئ سطى أي تال 
عآقء  ضئغرة".  طاسئ  سطغعط  الظار  إذقق  شإن  ولثلك 
المرحتعن غحارضعن تراطإ خطاب الغمغظ الئثغض ضث 
اإلجقم، ولضظ الثقف بغظعط وبغظ إدارة أوباطا عع سطى 
الاسمغات ق سطى الفضرة. شإن أوباطا صث أظحأ الاتالفات 
السسضرغئ والسغاجغئ لمتاربئ سعدة اإلجقم إلى الحرق 
افوجط، ضما أن تراطإ غسث بالحغء ظفسه. وضض طا شغ 
افطر عع أن أوباطا غازاعر شغ خطاباته سطى أظه غتارم 
اإلجقم، وتارب (اإلرعاب)، شغ تغظ إن تراطإ وأظخاره 

غصعطعن بإعاظئ المسطمغظ واظاصاد اإلجقم طئاحرة.
وسطى الرغط طظ خطاب تراطإ السظغش وتطك الاسغغظات 
اخاغارات  طظ  السثغث  شإن  الئثغض،  بالغمغظ  المرتئطئ 
تجب  ترضئ  طظ  عغ  الةثد  التضعطئ  فسداء  تراطإ 
طظ  المتاشزغظ  افسداء  طظ  الضبغر  وضثلك  الحاي، 
تتصغص  طتاولاه  سطى  غثل  طّما  الةمععري،  التجب 
افسثاء  واجارضاء  الةثغثة  تضعطاه  شغ  الاعازن 
شغ  اظاصثوه  أحثاًخا  سغظ  صث  إظه  تاى  المتامطغظ. 
السابص شغ بسخ المظاخإ، طبض تسغغظه ظغضغ عالغ 
والاغ  الماتثة،  افطط  لثى  الماتثة  لطعقغات  طمبطًئ 
طساعمئ  "إن  الرئاجغئ:  اقظاثابات  تمطئ  خقل  صالئ 
السغث تراطإ بالاأضغث ضما أساصث لغسئ إق ضقًطا غغر 
لمظخإ  دغفعس  بغاسغ  تراطإ  سغظ  ضما  طسآول". 
وزغرة الاسطغط، والاغ صالئ سظه شغ حعر آذار/طارس: 
"ق أساصث أن دوظالث تراطإ غمبض التجب الةمععري." 
بطشئ ٥,١  صث  سائطاعا  بروة  أن  لقعامام،  المبغر  وطظ 
ططغار دوقر، وحصغصعا، إرغك برظج، صث أجج حرضئ 
بافسمال  صاطئ  الاغ  ووتر،  بقك  اإلجراطغئ،  المرتجصئ 
المتاشزغظ  لتساب  وأششاظساان  السراق  شغ  الصثرة 
الةثد شغ إدارة بعش وظغابئ سظعط. وأغًدا، بغظما غرى 
بسخ الرأجمالغغظ أن تراطإ غمبض خطًرا، شإن الئسخ 
اآلخر جغسافغث ضبغًرا طظ جغاجاته، ق جغما شغ صطاع 
المتامطئ  السحرة  تراطإ  اخاغارات  أتث  إن  الطاصئ. 
لعزغر الثارجغئ عع رغضج تغطرجعن، الرئغج والرئغج 
طعبغض.  إضسعن  السمقصئ  الظفط  لحرضئ  الاظفغثي 
وباإلضاشئ إلى الحثخغات الاغ غصعم تراطإ باخاغارعا 
لاضعن ججءا طظ شرغص إدارته الةثغثة، شإن ذرغصئ صغاطه 
بثلك أغًدا تظئأ بالضبغر. وصث اجاثثم تراطإ وشرغص 
تمطاه اقظاثابغئ طعصع تعغار قصاراح أجماء السثغث طظ 
المرحتغظ المتامطغظ لطمظاخإ شغ تضعطاه الةثغثة 
ولمراصئئ ردود الفسض. شسطى جئغض المبال، صام تراطإ 
"بالاشرغث" شغ ٢٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر بأن "الةظرال 
جغمج "الضطإ المسسعر" طاتغج... ضان رائًسا جًثا غعم 
الفرصئ  غجرع  تراطإ  إن  بتص!".  سام  جظرال  إظه  أطج. 
تطع  واتًثا  بالةمغع،  غحغث  شعع  الظاس،  بغظ  والحك 
اآلخر، وغحغر إلى اطاقضعط الخفات الصغادغئ، وطظ بط 
غراصإ وجائض اإلسقم والمآجسئ السغاجغئ لمسرشئ طظ 
طظعط جغاسرض لطعةعم وطظ جغتزى بالاأغغث. شفغ 
العصئ الثي خمئ شغه تراطإ فجابغع بسث اإلحارة إلى 
اتامال اخاغاره طغئ روطظغ ورودولش جعلغاظغ لمظخإ 
وزغر الثارجغئ، اتاثم خقف سظغش داخض تجبه وأظخاره 
عثا  زال  طا  ولثلك  طظعما،  ضض  أخطاء  تعل  المصربغظ 
المظخإ المآبر حاغًرا. وتساظث رجالئ تراطإ الحسئعغئ 
سطى المضاجإ المادغئ والثعف واظسثام افطظ، وجاضعن 
وسعدعا الفدفاضئ خسئئ الاتصغص. وإن بقده طظصسمئ 
الثولئ  ضعظعا  طظ  الرغط  وسطى  بسمص،  ظفسعا  سطى 
افصعى شغ السالط، إق أظعا صث اظاثئئ رئغًسا غسجز الثعف 
طظ السالط، وغثاف حسئعا طاسثد افخعل وافسراق طظ 
بسدعط بسداً، وعثا الثعف جغاخاسث طع اصاراب طعسث 

 تسطط تراطإ رئاجئ العقغات الماتثة

العجعد السسضري افجظئغ 
يف بقد املسطمني ودوره يف الخراع الثولغ

لسةعز  التغاة  تسعد  أن  الممضظ  طظ  عض  ظسأل:  أوق 
وخاخئ  أضبر؟  تاثععر  وختاعا  ضئرغطاظغا  حمطاء 
بسثطا تاضئ طضرا جغؤا شعصسئ شغه بإجرائعا اجافااء 
وضسعا  شاثععر  افوروبغ،  اقتتاد  شغ  بصائعا  سطى 
ولسان  وبسصطعا!  بصثرتعا  البصئ  وتدسدسئ  الثولغ 
ضمظ  الئصاء  وطتاوقتعا  عجالعا،  حثة  غضحش  تالعا 

أوحك سطى المعت شغامسك بالتغاة!
شئرغطاظغا صئض ٤٥ ساطا أسطظئ اظستابعا السسضري طظ 
لسثم  الثطغب  طظ  اظستابعا  غسظغ  طا  السعغج  حرق 
صثرتعا سطى دشع تضالغش الئصاء. شضغش بعا وصث بطشئ 
طظ السمر ساغا وأخئتئ سصغما وأتغطئ سطى الاصاسث 
الظفعذ  بسخ  طظ  لعا  بصغ  طا  وعع  ضؤغض  براتإ 
طعجات  اجااتاعا  الاغ  الصثغمئ  طساسمراتعا  شغ 
اقجاسمار افطرغضغ الةثغث! ولعق طا بصغ لثغعا طظ 
خئث ودعاء وبصغئ طظ سمقء لئاتئ طظث ذلك الاارغت 

ضصرغظاعا ععلظثا.
لاةثد  السسضري  بالجي  السعدة  تتاول  اآلن  شعغ 
رئغسئ  شاأتغ  المظطصئ،  شغ  السسضري  وجــعدعــا 
الئترغظ  شغ  الثطغب  دول  طآتمر  إلى  طاي  وزرائعا 
وتسطظ غعم ٢٠١٦/١٢/٧ "الحراضئ اقجاراتغةغئ" طع 
عثه الثول، طسائرة "أطظ الثطغب طظ أطظ برغطاظغا"، 
وتثدت السثو المحارك؛ وعع إغران ذراع أطرغضا شغ 
المظطصئ، شصالئ: "إظظغ طفاعتئ السغظغظ تغال الاعثغث 
الثي تمبطه إغران لطثطغب والحرق افوجط سطى ظطاق 
واجع" وتسعثت "بالسمض جعغا لردع تخرشات إغران 
السثواظغئ شغ المظطصئ جعاء أضان ذلك شغ لئظان أو 
شجاسئ  تظج  ولط  ظفسه"،  الثطغب  أو  جعرغا  أو  الغمظ 
وطتاربئ  لطاثخض  ضثرغسئ  تاثث  الاغ  (اإلرعـــاب) 
اإلجقم، شصالئ "الاساون بغظ برغطاظغا ودول الثطغب 

وبالثرجئ  المةاقت  حاى  شغ  ظعسغئ  ظصطئ  جغحعث 
افولى شغ طةال الثشاع وطضاشتئ اإلرعاب". وتسعثت 
شغ  الئترغئ  صاسثتعا  "تعجغع  شغ  تسعثاتعا  باظفغث 
الئترغظ" الاغ بثأت بئظائعا شغ تحرغظ افول ٢٠١٥ 
لعا  بترغئ  صاسثة  ضأول  المظاطئ  صرب  جطمان  بمغظاء 
جظغه  ططغارات   ٣ تثخغخعا  وأسطظئ  جثغث.  طظ 
افطظغ  وجعدعا  لاسجغج  سصث  اطاثاد  سطى  إجارلغظغ 
شغ الثطغب. خاخئ وأن عثه المظطصئ تسائرعا ضأعط 
الئثائض اقصاخادغئ بسث خسارتعا لقتتاد افوروبغ، 
تغث تسائر طظطصئ الثطغب أضئر حرغك تةاري لقتتاد 
ظتع  الاةارغئ  الائادقت  صغمئ  شئطشئ  افوروبـــغ، 
خعف  شرخئ  تساشض  وعغ  جظعغا.  دوقر  ططغار   ١٤٠
بأطرغضا  التضط  غساطط  سظثطا  تراطإ  طظ  الثطغةغغظ 

ولةعئه إلى اباجازعط.
غعم  الئترغظ  شغ  جعظسعن  خارجغاعا  وزغر  وأسطظ 
اقجاسمار  بحضض  برغطاظغا  ســعدة   ٢٠١٦/١٢/٩
السعغج  حرق  إلى  سادت  "برغطاظغا  صائق:  الصثغط 
بعصاتئ  لطثطغةغغظ  وصال  الصثغمئ"  الخثاصئ  وجاسجز 
لسمالاعط:  وشاضتا  بقدعط  باجاسمار  طافاخرا 
جظئ  طؤاغ  خقل  تارغثضط  طظ  ججءا  ضاظئ  "برغطاظغا 

طدئ، وجاضعن شغ الصرون المصئطئ".
وتضام الثطغب الترغخعن سطى طخالتعط الحثخغئ 
السغح  ألفعا  شصث  وغرتئعن!  غخفصعن  والسائطغئ 
دوظه،  الئصاء  غساطغسعن  شق  المساسمر،  ظض  شغ 
لطتفاظ سطى إرث سائقتعط وجرصاتعا. شغمّظ سطغعط 
بقدعط  تساسمر  ضاظئ  بأظعا  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر 
لغثعظعا  شاحارتعط  لطسمالئ،  آباؤعط  اجاسث  سظثطا 
بالاتالش  جسعد  آل  ترضئ  طظ  اباثاء  الثقشئ  دولئ 
شعربئ  سحر  الباطظ  الصرن  ظعاغئ  شغ  الععابغغظ  طع 

سائقتعط التضط لغئصعا خثطا ططغسغظ لعا.
وطبض ذلك، طّظ تراطإ أبظاء تمطاه اقظاثابغئ سطى آل 
جسعد بصعله غعم ٢٠١٦/٨/١٩: "السسعدغئ جاضعن 
لعقظا  لمساسثتظا،  وجاتااج  صرغئا،  ضئغرة  ورذئ  شغ 
بالثشع  شطالئعا  تئصى".  أن  لعا  ضان  وطا  وجثت  لما 
المال  تثشع  أن  وسطغعا  برغئ  دولئ  "السسعدغئ  صائق: 

لصاء طا تتخض سطغه طظا جغاجغا وأطظغا". طسطظا جغاجئ 
اقباجاز لطثول المتااجئ لطسظث افطرغضغ.

داخطغا  ولغج  خارجغا  جظثعا  جسطئ  الــثول  شعثه 
افطــئ  طــظ  السططان  جرصئ  فظعا  افطـــئ،  بسظث 
بعاجطئ المساسمر واسارشئ له بضض جرصاته لبروات 
افطئ طصابض جظثه، شربطئ طخغرعا بمخغره شاطئغ 
له طا غحاء شغ جئغض الئصاء شغ السططئ. ولثلك سئر 
برغطاظغا  جغثته  بسعدة  شرتاه  سظ  الئترغظ  ططك 
اقجاراتغةغئ  "الحراضئ  صائق:  المظطصئ  إلى  سسضرغا 
بغظ طةطج الاساون الثطغةغ وبرغطاظغا ظصطئ ظعسغئ 
وأتئاسعا  إغران  أطرغضا  جططئ  بغظما  السقصات"،  شغ 
سمالاه  غارك  تاى  المحاضض  له  لغبغروا  ظزاطه  سطى 
تسإ  المالضئ  سائطاه  أن  طع  غرتض،  أو  لقظةطغج 
 ١٩٧١ سام  أطرغضا  طظتئ  برغطاظغا  جغثته  تسطغمات 
صاسثة بترغئ سسضرغئ طضان الصاسثة الئرغطاظغئ شغ 
لسطعا  الثاطج  افجطعل  صغادة  طرضج  لاضعن  الةفغج 
تضش حرعا سظعا وتارضعا شغ التضط طعالغئ لقظةطغج.

وطبطعا السائطئ التاضمئ شغ صطر شسطئ تسإ تسطغمات 
جغثتعا برغطاظغا شمظتئ أطرغضا صاسثتغظ سسضرغاغظ 
الطائرات  طظعما  لاظططص  والسغطغئ  السثغث  عما 
افطرغضغئ سام ٢٠٠٣ لاثطغر السراق واتاقله. وطبض 
ذلك لعا شغ السسعدغئ داخض صاسثة جططان الةعغئ 
إلى  عظاك  طظ  جظعدعا  أغطإ  ظصطئ  وإن  بالرغاض 
صعاسثعا شغ صطر. وشغ ُسمان تعجث لعا صاسثة جعغئ 
تامرضج شغعا صاذشات بغ١، وشغ اإلطارات لعا صاسثة 
جعغئ لطثسط الطعجساغ طع طغظاءغظ طعمغظ لطسفظ 
السسضرغئ افطرغضغئ الضئغرة. ولعا وجعد سسضري شغ 
صعاسث بالسراق وتمعث لطصعاسث الثائمغئ عظاك بثرغسئ 
صاسثتان  افردن  شغ  ولعا  الثولئ.  تظزغط  طتاربئ 

سسضرغاان عما الروغحث ووادي المربع، وشغ الغمظ 
الاغ  لغمعظغئ  صاسثة  جغئعتغ  وشغ  السظث،  صاسثة 
أخئتئ طصر صعة السمض المحارك افطرغضغ شغ الصرن 
وأعمعا  بارضغا  صعاسثعا  إلى  باإلضاشئ  اإلشرغصغ، 

إظةرلغك وصعاسثعا شغ أششاظساان.
الصعاسث  بإصاطئ  ظفسعا  تبئئ  أن  ترغث  شئرغطاظغا 
ضأجطعب  اقجاراتغةغئ  اقتفاصات  وسصث  السسضرغئ 
طظ  بطشئ  طعما  ولضظعا  أطرغضا،  طع  الثفغ  لطخراع 
صعة شطظ تساطغع أن ُتثرج أطرغضا طظ المظطصئ وعغ 
طظ  شططئئ  سةجت،  سظثطا  ضارعئ  لعا  جمتئ  الاغ 
افطرغضغئ  السسضرغئ  اقتاغاجات  غطئعا  أن  سمقئعا 
طصابض  السسضرغئ  الصعاسث  بإصاطئ  لعا  بالسماح 
ضغاظاتعط  طآجسئ  لئرغطاظغا  وقئعط  سظ  السضعت 
وإطئراذعرغاتعط المالغئ. ولضظ ذلك ظثغر حآم تغث 

غئصغ المظطصئ شغ دواطئ الخراع الثولغ.
افطرغضغ،  الظفعذ  ذرد  أتئاسعا  وق  عغ  تساطغع  شق 
خطغفئ:  آل  خالث  الئترغظ  خارجغئ  وزغر  صال  ولثلك 
"الحراضئ اقجاراتغةغئ المسجزة والمعجسئ لغسئ ردا 
طآحرا  وق  المظطصئ،  طظ  أطرغضغ  اظستاب  أي  سطى 
سطى اجائثال عثه باطك" وصث ورد شغ الئغان الثااطغ 
طا غبئئ ذلك بابئغئ سئارة "تسجغج السقصات الاارغثغئ 
شئرغطاظغا  الماتثة".  العقغات  طع  واقجاراتغةغئ 
جغاجئ  سظ  وتثطئ  أطرغضا  طعاجعئ  سطى  تصعى  ق 
جغاجئ  واتئسئ  البقبغ  السثوان  طظث  المعاجعئ 

الازاعر بالسغر طع أطرغضا والسمض ضثعا جرا.
برغطاظغئ  أو  أطرغضغئ  افجظئغئ  السسضرغئ  شالصعاسث 
وخراسه  اقجاسمار  وجعد  سطى  دلغض  عغ  غغرعا  أو 
سطى الئقد، وعغ طراضج اظطقق لمتاربئ ترضئ افطئ 
الاترغرغئ، شاحضض خطرا سطى ضغان افطئ وطخغرعا، 
افظزمئ  بإزالئ  وذلك  الةثور،  طظ  إزالاعا  شغةإ 
السمغطئ الاغ تسمح بإصاطاعا وإجصاط السمقء الثغظ 
الضاشرغظ  غعالعن  الثغظ  المظاشصغظ  جظج  طظ  عط 
تتئ أسثار اساادوا سطى اخاقصعا طظث سعث رجعل اهللا 
الفضر  طخثر  السجغج  ضاابه  شغ  ربظا  لظا  وشدتعا   ،

 والسغاجئ والاحرغع

أدت  والاغ  تراطإ  بعا  وسث  الاغ  الضبغرة  العسعد  إن 
قظاثابه صث تآدي إلى جصعذه إذا لط غظةح شغ أطرغظ 
الثغظ  أولؤك  أجظثات  بغظ  الاعازن  تتصغص  وعما: 

جاظثوه، وتةظإ السجلئ سظ الثغظ سارضعه.
التجب  داخض  طظ  أضئر  بحضض  طثسعطا  ضان  تراطإ 
الةمععري طظ صئض شخغض "تجب الحاي"، الثي غاشثى 
بحضض جغث طظ صئض المآجسات الثغرغئ الممعلئ بحضض 
جغث وجغاجئ طراضج الئتعث الاغ تسمض سطى الاروغب 
لفضرة أن تثفغخ الدرائإ سطى افغظغاء جغضعن طظ 
غاخثرون  الثغظ  ضعخ،  اإلخعة  فطرغضا.  جثا  الةغث 
الصعائط ضباظغ أغظى سائطئ شغ أطرغضا، تئرسعا بمؤات 
المقغغظ طظ الثوقرات لثسط ترضئ "تجب الحاي". طع 
شغ  رجض  أغظى  تاجع  غسث  الثي  ضعتح،  تحارلج  ذلك 
السالط، تثطر طظ ضض طظ تراطإ وضطغظاعن شغ طآتمر 
تمعز/  ١١ شغ  الاضظعلعجغ  الثعظغ  لطسخش  شعرتحظ 
غعلغع: "عض جاخعبعن طسثجا إلى رأجغ تاى أخعت؟ 
إن ضظئ جأخاار بغظ السرذان أو افزطئ الصطئغئ شطماذا 
سطى  أظه  عغ  تراطإ  طع  ضعخ  طسدطئ  اقخاغار؟"  سطغ 
الرغط طظ أن تراطإ غثسط خفخ الدرائإ، إق أظه صث 
وسث بفسض حغء آخر والثي دساه ضعخ بـ"المست". وعع 
بأن تراطإ غثسغ بأظه جغظعغ اتفاصغات الاةارة الترة 
العاردات،  سطى  جمرضغئ  رجعم  وشرض  الظاشاا  طبض 
لخظاسات  بالظسئئ  جثا  ضارا  جغضعن  بثوره  والثي 
افصعغاء  الرأجمالغغظ  بسخ  تراطإ  أزسب  لصث  ضعخ. 
شغ العقغات الماتثة بأجظثته لطاةارة، والثي غعثد 
بإحسال تروب الاةارة، وذلك طظ أجض التخعل سطى 
والثي  أطرغضا  شغ  الغمغظغ  الةظاح  طظ  آخر  شرع  دسط 
الحاي"  "تجب  شخغض  طظ  بضبغر  رادغضالغئ  أضبر  غسث 
شغ التجب الةمععري. عثه الترضئ الماطرشئ تسمى 

بالغمغظ الئثغض أو "بثغض الغمغظ".
بأن  الغمغظ)  (بثغض  الئثغض  الغمغظ  ترضئ  وتساصث 
وأظه  شاجثة،  الصثغمئ  وجغاجاعا  الماتثة  العقغات 
شعط  التصغصغئ.  ععغاعا  لتماغئ  جثران  بظاء  سطغعا 
غرتابعن طظ الاةارة الترة، فظعط غثحعن طظ أن تتض 
المظاةات افجظئغئ الرخغخئ طتض تطك المخظعسئ شغ 
أطرغضا. طبال سطى عثا المعصش غائغظ شغ خطاب تراطإ 
شغ اجاماع تاحث شغ وقغئ لعغجغاظا، شغ ٩ ضاظعن أول/
سطى  الافاوض  بإسادة  "جظصعم  صال:  تغث  دغسمئر، 
خفصاتظا الاةارغئ، والاعصش سظ إلصاء المظاةات والاقسإ 
بالسمطئ الثي غسث بمبابئ ضاربئ بالظسئئ لئطثظا... شغ 
ضض طرة ظسرع بالسمض، الخغظ وغغرعا غصعطعن بدرب 
صغمئ سمطاعط، وطظ بط ظسعد إلى العراء، وعثا ق غسمض 
حائسئ  طسألئ  تسائر  السرصغئ  الععغئ  طسألئ  صعم".  غا 
لثى الغمغظ الئثغض، وق تروق لعط العةرة إلى العقغات 
الماتثة طظ صئض الحسعب غغر الئغداء شعط غساصثون 
بأن وظائفعط واطاغازاتعط صث أخثت طظ تص الظاس 
الئغخ. وتراطإ تمئ ترصغاه باجامرار بظاء سطى عثه 
اآلراء. وشغ ٨ ضاظعن أول/دغسمئر ألصى خطاب الظخر، 
تغث صال بأن عةعطا طظ صئض طعاجر خعطالغ أدى إلى 
إخابئ ١١ حثخا شغ جاطسئ وقغئ أوعاغع والثي ضان: 
"تثضغر طأجاوي آخر وعع أن أطظ العةرة اآلن عع أطظ 
صعطغ... جعف ظعلغ طظ حسئظا - لغج أظاجا طظ أراض 

أخرى، سطغظا إسادة حسئظا إلى السمض".
غرضج (الغمغظ الئثغض) أغدا سطى الععغئ افغثغعلعجغئ، 
ضض  اجاشقل  تط  تغث  وغضرععظه.  اإلجقم  وغثحعن 
لطتخعل  تراطإ  صئض  طظ  والمساصثات  المثاوف  عثه 
شغ  غسامر  أظه  ضما  اقظاثابات،  خقل  صعي  دسط  سطى 
بمبض  ظفسه  وإتاذئ  الئثغض  الغمغظ  جغاجات  تسجغج 
عثه اآلراء. لصث حشض طثغر تمطئ تراطإ جاغفظ باظعن 
المسمى  الئثغض  الغمغظ  طعصع  تترغر  رئغج  جابصا 
ضئغر  لغضعن  شعرا  اخاغاره  تط  وصث  برغائارت  بأخئار 
طاغضض  الةظرال  الةثغثة.  تراطإ  إلدارة  اقجاراتغةغغظ 
شطغظ جغاعلى طظخإ طساحار افطظ الصعطغ وصث ظحر 
غحرح  والثي  المسرضئ"،  "طغثان  بسظعان  جثغثا  ضاابا 
وجعئ ظزره بأن إدارة أوباطا شحطئ شغ تتثغث السثو 
عع  صعله  بتسإ  والثي  الماتثة،  لطعقغات  التصغصغ 
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بصطط: أجسث طظخعر

تضعطئ الرئغج افطرغضغ تراطإ
الةثغثة وخططعا تةاه السالط (التطصئ افخرية)
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ُ َوَال َيَناَزُعوا َفَتْفَشلُوا  َ َ َوَرُسو ِطيُعوا ابَّ
َ
صال تسالى: ﴿َوأ

وأن  ابِِريَن﴾،  الصَّ َمَع   َ ابَّ إِنَّ  وا  َواْصرِبُ حيُُكْم  رِ َوتَْذَهَب 
وضع صدغاظا بأغثي أسثائظا عع جرغمئ وأي جرغمئ؛ 
شغ  الضض  وإظما  لظا  أخثصاء  غعجث  ق  أظه  بئئ  شصث 
تسالى:  صال  الغاغمئ،  البعرة  عثه  ضث  واتث  خظثق 
َاَء  ِ ْو

َ
أ َواجََّصاَرى  َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذوا  َال  آََمُنوا  يَن  ِ َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

إِنَّ  ِمْنُهْم  َفإِنَُّه  ِمْنُكْم  َُّهْم  َفَتَول َوَمْن  َنْعٍض  َاُء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم 

الثروس  أعط  عثه  الِِمنَي﴾،  الظَّ الَْقْوَم  َفْهِدي  َال   َ ابَّ
تطإ،  جصعط  طظ  ظساثطخعا  أن  غةإ  الاغ  والسئر 
وسطغه؛ وتاى ق ظصع شغ ذات التفرة وتاى ق ظطثغ 
ضض  ظصطع  أن  سطغظا  غةإ  طرتغظ؛  الةتر  ذات  طظ 
ظمطك  أن  ظساطغع  تاى  البعرة  بمخغر  تسئث  غث 
شعع  بثالصظا  بعرتظا  ظربط  أن  غةإ  ضما  صراراتظا؛ 
وتسالى  جئتاظه  سطغه  وظاعضض  المسغظ  وعع  الظاخر 
َوَمْن   ...﴿ تسالى:  صال  أظفسظا،  سطى  بط  وطظ  وتثه 
حَيْتَِسُب  َال  َحْيُث  ِمْن  َويَْرُزْقُه    خَمْرًَجا   ُ َ جَيَْعْل   َ ابَّ َفتَِّق 
ِ َفُهَو َحْسُبُه﴾، وبسثعا ظاعتث تعل  ْ بَلَ ابَّ َوَمْن َفَتَولكَّ
وتسالى  جئتاظه  اهللا  غرضغ  واضح  جغاجغ  طحروع 
تتئ  الظئعة)  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  (طحروع 
بتئض  طسامسضئ  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة 
مَجِيًعا   ِ ابَّ حِبَْبِل  ﴿وَاْقَتِصُموا  تسالى:  صال  الماغظ،  اهللا 
ق  اهللا  بتئض  غضظ  لط  إن  شالاعتث  َيَفرَّقُوا...﴾،  َوَال 
لرأس  المعجسئ  الدربات  ظعجه  بط  وطظ  شغه،  خغر 
الظزام وخاخرته تاى غصدغ اهللا أطرا ضان طفسعق. 
عض  الطعط  فتث؛  سثر  غئص  ولط  شسطه  غةإ  طا  عثا 

 شاحعث  الطعط  بطشئ 
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

أضثت افطغرة جئغضئ بظئ إبراعغط، رئغسئ المةطج 
تمضغظ  طراتض  تةاوزت  الئترغظ  أن  لطمرأة،  افسطى 
أضبر  طرتطئ  إلى  لاخض  التصعق،  وضسإ  المرأة، 
الرجض،  طع  المساواة  صثم  سطى  شغعا  أخئتئ  تصثًطا 
أخغًق  ججءًا  تحضض  وباتئ  السمض،  طغادغظ  شغ 
لقصاخاد  وطترضًا  الحاططئ،  الاظمغئ  اسائارات  طظ 
وظدب  العذظغئ  طحارضاعا  سراصئ  سطى  بظاء  العذظغ، 

تةرباعا وتمغج سطائعا.
سطى  الصداء  اتفاصغئ  إلى  الئترغظ  طمطضئ  اظدمئ 
باارغت  (جغثاو)  المرأة  ضث  الامغغج  أحضال  جمغع 
باارغت  الظفاذ  تغج  ودخطئ   ٢٠٠٢ تجغران/غعظغع   ١٨
الاجاطاتعا  باظفغث  الاجطئ  وصث   ٢٠٠٢ تمعز/غعلغع   ١٨
براطب  خسغث  سطى  جعاء  اقتفاصغئ،  عثه  بأتضام 
إسثاد  خسغث  سطى  أو  اقتفاصغئ،  عثه  بمعاد  الاعسغئ 
تظفغث طعاد  طاابسئ  الثورغئ بحأن  الرجمغئ  الاصارغر 
تعل  جغثاو  لةظئ  طقتزات  طاابسئ  أو  اقتفاصغئ، 
المرأة  ضث  الامغغج  برشع  غاسطص  شغما  الاصارغر،  تطك 

بتسإ طعاد وبظعد اقتفاصغئ.
إن اظدمام طمطضئ الئترغظ إلى اتفاصغئ الصداء سطى 
اقتفاصغات  وإلى  المرأة،  ضث  الامغغج  أحضال  جمغع 
عثه  جسض  اإلظسان،  بتصعق  تاسطص  الاغ  افخرى 
ظص  بتسإ  الثاخطغ  الاحرغع  طظ  ججءًا  اقتفاصغئ 
الثجاعر  أصر  شصث  الئترغظغ،  الثجاعر  طظ   ٣٧ المادة 
الئترغظغ ظخعخًا تاسطص بالمساواة بغظ الرسغئ أطام 
وبتماغئ  الساطئ،  والعاجئات  التصعق  شغ  الصاظعن، 
الاجام  سطى  تظص  بظعدًا  أشرد  بط  وافجرة،  افطعطئ 
الرجض  طع  وطساواتعا  المرأة،  تصعق  بضفالئ  الثولئ 
أغدا  الثجاعر  تدمظ  ضما  المغادغظ،  طثاطش  شغ 
ظخعخًا تصر خراتئ طئثأ المساواة بغظ الرساغا بشخ 
أن  سطى   (٤) المادة  تظص  تغث  الةظج  سظ  الظزر 
المعاذظغظ  بغظ  الفرص  وتضاشآ  والمساواة  "الترغئ 
دساطات لطمةامع تضفطعا الثولئ"، ضما تظص المادة 
(١٨) سطى أظه "غاساوى المعاذظعن لثى الصاظعن شغ 
ذلك  شغ  بغظعط  تمغغج  ق  الساطئ  والعاجئات  التصعق 
طظ  (ب)  الفصرة  تدمظاه  سما  شدًق  الةظج"،  بسئإ 
المادة (٥) طظ المساواة الخرغتئ بغظ الرجال والظساء 
شغ جمغع المةاقت تغث تظص سطى أظه "تضفض الثولئ 
لطمرأة طساواتعا بالرجال شغ طغادغظ التغاة السغاجغئ 
واقجاماسغئ والبصاشغئ واقصاخادغئ"، وصث أصرت تطك 
تةسض  الاغ  (المعاذظئ)  طئادئ  الثجاعرغئ  المساواة 
شغ  جعاًء  الئترغظغئ  الةظسغئ  غتمطعن  طظ  جمغع 

طمارجئ التصعق والعاجئات.
الحغثئ  تارأجه  الثي  لطمرأة  افسطى  ولطمةطج 
جئغضئ، دور ضئغر شغما تتصص طظ تطضط الاحرغسات، 
الئترغظغ  الظمعذج  لماابسئ  العذظغئ  الطةظئ  أن  ضما 
التضعطئ،  سمض  برظاطب  شغ  المرأة  اتاغاجات  إلدطاج 
شغ  الفرص،  تضاشآ  وتثات  إظحاء  براطةه  أعط 
افجعجة التضعطغئ. والمقتر طظ ضض عثه الةععد، 
أظعا تخإ شغ تشرغإ المسطمئ وإبسادعا سظ أتضام 
الظسعغئ،  الترضات  لثطى  واتئاسًا  التظغش،  دغظعا 

تثسع  شطسفئ  سطى  صاطئ   - طسطعم  عع  ضما   - الاغ 
ذرغص  سظ  والظساء،  الرجال  بغظ  السثالئ  لاتصغص 
سحر،  الااجع  الصرن  إلى  تارغثعا  وغسعد  المساواة، 
الاخرف  طظ  طتروطئ  الشرب  شغ  المرأة  ضاظئ  تغث 
بالاسطغط،  اقلاتاق  شرص  وتفاصث  أطعالعا،  شغ  تاى 
سطى  التخعل  جئغض  شغ  الترضئ  وجاعثت  والسمض، 
بالمساواة  ظادت  بطَّ  الئثاغئ،  شغ  التصعق  عثه 
بما  الةعاظإ  جمغع  شغ  والمرأة،  الرجض  بغظ  الضاططئ 
وأخئتئ  طظعما،  لضض  الئغعلعجغ  الارضغإ  شغعا 
افجرة  قسائار  وخعقً  حاذة،  أغثغعلعجغئ  تتمض 
وتضرس  المرأة!  صعر  أجئاب  طظ  والجواج،  وافطعطئ 
طفععم أنَّ المرأة ضتغئ لطعغمظئ الحغطاظغئ لطرجض.

المةطج  تصصه  سما  اإلسقم  شغ  غزعر  طا  ورغط 
افسطى لطمرأة طظ إظةازات، لطمرأة الئترغظغئ، غاجاغث 
غعم،  بسث  غعطًا  المرأة،  ضث  السظش  صداغا  تةط 
الرجمغئ،  اإلتخاءات  شغ  غائئئ  الصدغئ  عثه  لضظ 
الظسائغ  لقتتاد  طستغئ  دراجئ  خقل  طظ  وذلك 
الظساء،  طظ  ضئغرة  ظسئئ  بأن  وجث  شصث  الئترغظغ، 
تخض إلى ٤٣٪ غاسرضظ لطسظش بخعرة طسامرة. أطا 
تغث  الثطغب!  دول  بغظ  افسطى  شعغ  السظعجئ  سظ 
غسادل  طا  أي  ساظج،  ألش   ١٥٠ الئترغظ  شغ  غعجث 
افجري،  والافضك  الطقق،  طسثقت  ارتفاع  طع   .٪٢٥
افتعال  صاظعن  شغ  جععرغئ  لاسثغقت  غسجى  والثي 
لادمغظ  الجواج،  وبغصئ  تسثغض  خاخئ  الحثخغئ، 
ضما  والاظاشر،  الظثغئ  أوجث  طا  الطرشغظ،  حروط 
غعشر  الثي  المرأة،  دسط  طرضج  صئض  طظ  لطاسعغقت 
شغما  ضئغر  دور  لطمرأة،  المةاظغئ  الصدائغئ  الثثطئ 

آلئ إلغه افوضاع.
لطمرأة،  اإلجقم  طظتعا  الاغ  الرشغسئ  المضاظئ  إن 
أم  الةاعطغ،  بالسخر  طصارظئ  ذلك  أضان  جعاء 
اظاحار  جئإ  عغ  التثغبئ،  الشربغئ  الثول  باارغت 
لط  القئغ  الشربغات،  الظساء  خفعف  بغظ  اإلجقم 
شصث  الثولغئ،  اقتفاصغات  خقل  طظ  تصعصعظ  غظطظ 
اساظصظ  الطعاتغ  الظساء  إتثى  وعغ   - (ضطغر)  ذضرت 
أنَّ  اضاحفئ  ترغئ،  اإلجقم  "شغ  طآخرًا:  اإلجقم 
سطى  تسرشئ  تغظما  جسغثة  وأظا  غضفغظغ،  طا  لثيَّ 
سطى  الحفصئ  طظ  اإلجقم  تررظغ  لصث  الثغظ،  عثا 
الثات، والععاجج الظفسغئ" (ظسمغمئ روبرت، ظساء 

اساظصظ اإلجقم، ص ٢٩٤ – ٢٩٥).
التصعق،  طظح  طظ  عع  وتثه  اإلجقم  إن  صطسًا 
أي  تترغط  سظ  شدًق  لطمرأة،  التصغصغئ  والرساغئ 
ضث  والسظش  المساططئ،  جعء  أحضال  طظ  حضض 
الضسإ  سطى  صثرتعا  سطى  غسامث  ق  وذلك  المرأة، 
سطى  غسامث  ق  واإلجقم  اقصاخادغئ،  صغماعا  أو 
إّن  بض  شصط،  الصاظعن  خقل  طظ  التصعق  تتخغض 
عع  اإلجقم،  صغط  شغه  تظاحر  الثي  المسطط  المةامع 
الداطظ الرئغج لمظع جعء المساططئ، شدق سظ طظع 
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وتتعل  دائط  ظار  إذقق  لعصش  وجسغعط  تطإ؛  طظ 
المثغظئ  أن  سطى  غثل  عثا  ضض  جعرغا،  شغ  جغاجغ 

لط تسصط ظاغةئ صاال وإظما جطمئ تسطغمًا.
جرغمئ  عع  لعا  تسطغط  طظ  تطإ  شغ  جرى  الثي  إن 
المسطمغظ  وبتص  أوقً؛  اإلجقم  بتص  افرضان  ضاططئ 
افطئ  أطام  طرتضئععا  لغتاَجإ  غعم  وجغأتغ  باظغاً، 
تطإ  جصعط  وإن  بسجغج،  اهللا  سطى  ذلك  وطا  جمساء 
لغج ظعاغئ البعرة بض بثاغئ طرتطئ جثغثة بإذن اهللا؛ 
بسث أن ظساثطص الثروس والسئر شظاةظإ العصعع شغ 

التفرة طرتغظ والطثغ طظ ذات الةتر طرتغظ.
بأي  الشغر  سطى  اقساماد  أن  الةمغع  غاسطط  أن  غةإ 
شالمال  جغاجغ؛  اظاتار  عع  افحضال  طظ  حضض 
أخاب  المعععم  السسضري  والثسط  الصثر  السغاجغ 
َكَفُروا  يَن  ِ َّ ا ﴿إِنَّ  تسالى:  صال  طصاض،  شغ  البعرة 
ترضعط  وأن   ،﴾ِ ابَّ َسبِيِل  َقْن  وا  َُصدُّ ِ ْمَوالَُهْم 

َ
أ ُفْنِفُقوَن 

سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر   - المتاجئئ  لعاجإ 
أغرى  الثي  عع  جططاظعط  سظ  والاثطغ   - المظضر 
وبغسعا  الحعثاء  بثم  بالمااجرة  الظفعس  ضساف 
عثا  سظه  ظاب  طما  طسثودة؛  دوقرات  بثج  ببمظ 
تثطغص  شغ  تاى  الثساء  غظفع  ولط  المعغظ  السثاب 
 : اهللا  رجعل  صال  شغه،  عط  طما  تطإ  شغ  أعطظا 
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fËqiâÁ;’“€<، وصث بئئ أظه سظثطا تترك الظاس 
شالسططان  الاشغغر  وبإطضاظعط  الاأبغر  اجاطاسعا 
ظسطط  أن  وغةإ  بعا،  غساعان  ق  صعة  وعط  لعط 
رغتظا،  ذعاب  جئإ  عع  وتظازسظا  صظا  تفرُّ أن  جمغسًا 

تامئ: جصعط تطإ.. دروس وسئر لط ولظ تظال املرأة تصعصاً سادلئ
إق يف اإلجقم

بصطط: غادة سئث الةئار – الثرذعم

 تامئ ضطمئ السثد: صرار وصش اقجاغطان؛ تغبغات جغاجغئ وغاغات خئغبئ ...

أطا سمطغا وسطى أرض العاصع شإّن عثا الصرار ق غحضض 
أطام  ظاظغاعع،  غععد،  وزراء  لرئغج  إتراج  طظ  أضبر 
خخعطه السغاجغغظ ضأطبال وزغرة الثارجغئ السابصئ، 
إلى  والسعدة  بـ"الاظتغ  ذالئاه  الاغ  لغفظغ  تسغئغ 
الئغئ"، طاعمئ إغاه بالمسؤعلغئ سظ تئظغ طةطج افطظ 
طظ  غسجز  أن  حأظه  طظ  والثي  اقجاغطان  وصش  لصرار 
غحضض  شعع  آخر  باب  وطظ  دولغا،  غععد  دولئ  سجلئ 
إتراج  شغ  وأطرغضا  الثولغئ  الصعى  تساسمطه  صث  صرارا 
صادة غععد والدشط سطغعط جغاجغا لطسغر شغ طحارغع 
السقم وتطعل الاخفغئ وصئ التاجئ، أطا تالغا شعع صرار 
ق غجسب ضغان غععد سطى التصغصئ بض غجسب تضعطاعا 
التالغئ وسطى رأجعا ظاظغاعع، وعع طا ق غشغر حغؤا سطى 
طع  إتراجات  عضثا  تثاسغات  أصخى  إذ  العاصع  أرض 

تراضمعا عع إجصاط تضعطئ ظاظغاعع.
وضرد سمطغ وبرعان سطى شراغ الصرار طظ صغمئ تصغصغئ 
جثغثة  اجاغطاظغئ  وتثة   ٥٦٠٠ بئظاء  غععد  صرار  جاء 
شغ الصثس المتاطئ وتخرغح "طائغر ترجمان" ظائإ طا 
غسمى برئغج بطثغئ الصثس ورئغج لةظئ الاثطغط 
والئظاء المتطغئ صعله "ق غعمظغ افطط الماتثة أو أي 
جعئ تتاول أن تمطغ سطغظا طاذا ظفسض بالصثس وضطغ 
أطض أن تصثم لظا التضعطئ واإلدارة افطرغضغئ الةثغثة 
الثاشع والثسط الثي غمضظظا طظ تسعغخ الظصص شغ 

الئظاء الثي ظةط خقل جظعات أوباطا البماظغ".
لمظع  الفغاع  اجاثثام  سظ  أطرغضا  اطاظسئ  لماذا  أطا 
الصرار شصث جاء الةعاب سطى لسان المظثوبئ افطرغضغئ 
شغ طةطج افطظ جاطظبا باور الاغ صالئ بأّن العقغات 
غسضج  فظه  الصرار،  ضث  الفغاع  تساثثم  لط  الماتثة 
التصائص سطى افرض وغظسةط طع السغاجئ افطرغضغئ، 
"غصعض  اقجاغطاظغ  الئظاء  اجامرار  أن  إلى  طحغرة 

"العقغات  وأضاشئ  غععد".  دولئ  أطظ  خطغر  بحضض 
خمسئ  تعالغ  طظث  وسطظا  جرا  رجالئ  ترجض  الماتثة 

سصعد بأن المساعذظات غةإ أن تاعصش".
اقجاراتغةغئ  غععد  ضغان  طخطتئ  أن  تثرك  شأطرغضا 
بظاء  وأن  الثولاغظ  تض  شغ  عع  ورائعا  طظ  والشرب 
المساعذظات غسرصض عثا التض وغةسطه خسئا، شطثلك 
جعطئ تمرغر الصرار لغحضض ضعابح خفغفئ لصادة غععد، 
وعثا أطر لط ُتْثِش أطرغضا رغئاعا شغ تتصصه طظث زطظ 
ولضظ ضان غتعل بغظعا وبغظه تسابات السغاجئ المتطغئ 
واقظاثابات وحثخغئ الرئغج شغ ضطاا الثولاغظ، أطا 
وصث أخئح أوباطا راتق، شصث تتطض طظ تطك الصغعد شأصثم 
سطى عثه الثطعة وصث غصثم سطى خطعات أخرى طمابطئ 
وسئر السالط شغ صداغا تضعن طترجئ صطغق لطرئغج شارة 
تضمه شاضعن عثه الفارة الفرخئ المظاجئئ لاتصغصعا، 
وعع طا سئر سظه رئغج وزراء غععد ظاظغاعع شغ ضطمئ 
اجاعض بعا اجاماع تضعطاه افجئعسغ غعم افتث "أّظه 
بالمعضعع  خاخئ  أخرى  دولغئ  خطعات  اتثاذ  غاعصع 
الرئغج  وقغئ  اظاعاء  صئض  (اإلجرائغطغ)  الفطسطغظغ 
افطرغضغ باراك أوباطا شغ السحرغظ طظ الحعر الصادم".

أبره  تغث  طظ  اقجاغطان  تةرغط  صرار  أّن  والثقخئ 
حئر  تترغر  شغ  غسعط  ق  وجراب  وعٌط  شعع  التصغصغ 
وتعاشئ  طشاخإ،  تص  إسادة  أو  شطسطغظ  أرض  طظ 
السططئ والتضام سطغه طا عع إق فظه غظسةط وغعاشص 
عع  التثث  وتدثغط  الافرغطغئ،  الاخفعغئ  طعاصفعط 
الطرغص  سظ  وتدطغطعط  المسطمغظ  خثاع  أجض  طظ 
الفسطغ والحرسغ لاترغر شطسطغظ واخاجالعا وتصجغمعا 
بصداغا تاشعئ ق اسائار تصغصغاً لعا، وأطا تغبغات إخراجه 

 شعع تسابات السغاجئ لطرؤجاء وأختاب السقصئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

حزب التحرير في بلجيكا، 
ما جرى في حلب هو نتيجة للخيانة والتآمر

برغِط المخاِب وافلط، والفصِث السزغِط الةطض، شإظغ ق أسجغِك شصط، بض أبحرِك غا تطإ!
وعض غسجَّى طظ غصعل "طا لظا غغرك غا اهللا" أم ُغَئحر؟

عض غسجَّى طظ اجامع لصااله الضفر والحر، لغظتظغ وغظضسر، شطط غرضع إق لرب الئحر!
غا تطإ، بض غا أغعا الحام التئغإ، إظضط تظصحعن سطى خفتات المسطمغظ ظماذج وروائع طظ ظعر، تثضر الظاس 

ضغش ُغخظع الاارغت سظث المسطمغظ.
غا أعض تطإ! إن افسثاء الثغظ غتغطعن بضط، لط غثطروضط، بض بتصارتعط غبئاعن صعتضط وسجتضط وحمعخضط، 
شصث ضسرتط ضئرغاءعط، رغط طثطراتعط وراجماتعط وذائراتعط. إظعط غاساصطعن وغظعارون أخقصغا وصغمغا 

وطئثئغاً شغ طسرضئ غغر طاضاشؤئ!
إظضط غا أعض تطإ صث بغظاط طسثن عثه افطئ وجععرعا وأظاط تصاتطعن سثوا غاحماً بق جقح ظعسغ وق سااد!

شأرجطاط رجالئ طفادعا أن افطئ أبئ أن تساضغظ لطزالمغظ، لثا شحطئ طسعا ضض طثططات الماضرغظ الماآطرغظ 
طظ السغاجغغظ السطماظغغظ والماأجطمغظ الفاجثغظ والتضام المةرطغظ الثغظ ارتمعا شغ أتدان الشرب شئاسعا 
دغظعط بثظغا غغرعط؛ ضظزام افجث وحئغتاه، وضثا روجغا الثولئ التصغرة المطتثة الاغ لط تاسطط الثروس طظ 
تارغت عثه افطئ المةاعثة، وبصغئ افوباش ضظزام إغران وتجبه شغ لئظان، لاصعد عثا التطش افحر الماآطر سطى 
وأد بعرة الحام طظ الشربغغظ والحرصغغظ؛ أطرغضا سثوة اهللا ورجعله سطغه الخقة والسقم والمآطظغظ، لغاعج عثا 

التفض الثطعي والاآطر الصثر سطى أرض الحام بمئارضئ تضام المسطمغظ.
إن صدغئ الحام عغ صدغئ أطئ اإلجقم جمغساً، الاغ ق تاةجأ، وق تظفخض سظ صداغاعا ضصدغئ شطسطغظ والسراق 
وضحمغر وأشرغصغا العجطى وطغاظمار... الت، أطئ اجاغصزئ وتئتث سظ صغادة تعتثعا، ودولئ تطط حسبعا، وق 

تفسض ذلك إق دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ غثسع لعا تجب الاترغر.
لثلك وجإ سطى أعض الصعة والمظسئ طظ أبظاء المسطمغظ المثطخغظ؛ طظ صادة الةغعش أن غاترضعا لظخرة 
الحام الةرغح، لغصفعا طعصفاً غرضاه لعط اهللا رب السالمغظ، شغضاإ لعط شغ ختائش طظ ظعر، غسجوا اهللا ورجعله 
والمآطظغظ، وق غاأخروا سظ الطتاق بعثا الرضإ المغمعن؛ السائر ظتع الاترر طظ ضض سئعدغئ، إق هللا العاتث افتث، 

 شغا جغعش افطئ عطمعا إلى الحام تغث خغرا الثظغا واآلخرة
طتمث جاطع طتمث (أبع أغمظ) طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

رسائل إلى أهلنا في حلب والشام
إن قضية الشام هي قضية أمة اإلسالم جميعاً، التي ال تتجزأ

: ظزط تجب الاترغر شغ بطةغضا، غعم افتث، ١٩ ربغع افول ١٤٣٨عـ المعاشص ١٨ ضاظعن افول/دغسمئر 
٢٠١٦م، لصاء بسظعان "ارشع خعتك طظ أجض تطإ!" تظاول خقله طا وخطئ إلغه تال البعرة شغ الحام وخخعخًا 
شغ طثغظئ تطإ المظضعبئ وطا غاعجإ سطى افطئ اإلجقطغئ طظ سمض ظخرة فعطظا عظاك. وضغش أن السمض 
الفردي غثاطش سما غاعجإ سطى الثول شغ عثا الحأن، ولضظ وطع افجش الحثغث شإن افظزمئ الصائمئ شغ الئقد 
اإلجقطغئ الاغ لط تصش شصط طعصش المافرج، ق بض تآطرت وحارضئ وتحارك شغ طتاوقت إتئاط بعرة الحام 

المئارضئ، ذلك بثق طظ إرجال الةغعش لاظصث أعطظا شغ جعرغا وتصسط ظعر الطاغغئ وأسعاظه.
وسطى ضعء عثا وضح اإلخعة الضرام ضغش أن الثي جرى شغ تطإ طا عع إق ظاغةئ لطثغاظئ والاآطر طظ صئض عثه 

 افظزمئ وخخعخاً تطك الاغ تثسغ ضثباً وبعااظاً أظعا تساظث أعض الحام وتثسمعط
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لغضظ جصعط تطإ آخر املآجغ

والثثاع  المضر  بأجالغإ  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
أعض  طأجاة  وإذالئ  أجث  بحار  سمغطعا  ظزام  تماغئ 
الحام طساثثطئ روجغا وإغران، وضثلك تعاذأ طسعا 

السمقء تضام المسطمغظ.
والتةر  لطئحر  تثطغر  طظ  تطإ  شغ  تخض  طا  ولضظ 
الروجغئ  السسضرغئ  اآللئ  بعاجطئ  التغاة  وطصعطات 
لطدشط  المفرذئ  السسضرغئ  الصعة  واجاثثام 
لط  ذلك  ضض  شغعا،  والمةاعثغظ  تطإ  أعض  سطى 
والثغاظئ  الاآطر  لعق  السرسئ  بعثه  لغسصطعا  غضظ 
البعرة  دسط  ضثبا  تجسط  الاغ  الثول  طظ  والاعاذآ 
شغ  المصاتطغظ  بطث  جتئئ  الاغ  ترضغا  وخخعخا 
طع  بثلك  طاعاذؤئ  الفرات  درع  إلى  وأرغاشعا  تطإ 
ترضغا  شغ  بالروس  الاصعا  الثغظ  الفخائض  صــادة 
بصغ  طظ  سطى  والثثقن  الاثثغض  طارجعا  والثغظ 

غثاشع سظعا.
ودطار  والةرتى  افحقء  بمحاعث  تطإ  طأجاة  إن 
آقف  لمؤات  الاحرغث  وطحاعث  أعطعا،  شعق  الئغعت 
الظاس لاثق ظاصعس الثطر سطى الةمغع؛ طظ تاضظئ 
إلغه  آلئ  لما  غاظئععا  أن  طصاتطئ،  وشخائض  حسئغئ 
والرضعن  اهللا  بأطر  اقجاعاظئ  ظاغةئ  البعرة  تال 
وطالعط  الجعغث  ودسمعط  والزالمغظ  الضاشرغظ  إلى 
اهللا  بتئض  اقساخام  لسثم  وظاغةئ  الصثر،  السغاجغ 
بض  السزغط،  اإلجقم  طحروع  سطى  واقجاماع  وتثه 
وتفرصعط سطى طحارغع سطماظغئ أو طحارغع إجقطغئ 
تئظى  وق  واضتئ  رؤغــئ  تحضض  ق  طثعئغئ  ججئغئ 

سطغعا دولئ.

اإلرادة  لفرض  عع  وأعطعا  لتطإ  تخض  الــثي  إن 
افطرغضغئ سطى بعرة الحام وإظةاز تض جرغع لقدارة 
إلى  المافاوضغظ  بإسادة  وذلك  رتغطعا؛  صئض  التالغئ 
وشص  السغاجغ  بالتض  والصئعل  المفاوضات  ذاولئ 
الرؤغئ افطرغضغئ، دولئ طثظغئ سطماظغئ تضعن السططئ 
أجعجة  سطى  التفاظ  طع  الطعائش  بغظ  طعازظئ  شغعا 
افجث  ظزام  وغضعن  والسسضرغئ،  افطظغئ  الثولئ 
شغعا ججءًا طعمًا طظ المسادلئ السغاجغئ، شغما غضعن 
المسطمعن المساثلعن بمعصش ضسغش أطام الطعائش 
إجقطغ  تضط  إصاطئ  طظع  إلى  غعثف  وعثا  افخرى، 

غسسث الةمغع شغه بسثل اإلجقم ورتماه.
طا  وعع  الممضظ،  طظ  تطإ  جصعط  بسث  أظه  ضما 
أظه غثحى  دي طغساعرا،  به المئسعث افطمغ  عثد 
شغ  شسض  ضما  إدلإ  شغ  افجث  ظزام  غفسض  أن  طظ 
وق  سظه  ظشفض  ق  أن  غةإ  طاعصع  أطر  وعثا  تطإ، 
بحضض  لطصاال  وصٍش  طظ  الروجغ  بالاخرغح  ظثثع 
ضاطض فن أطرغضا ق تطمؤظ إلى تطعا السغاجغ شغ 
المةاعثغظ  طظ  ألفا  سحرغظ  طظ  أضبر  وجعد  ظض 
المثطخغظ شغ رصسئ واجسئ طظ رغفغ تطإ الشربغ 
وبسخ  تماة  وأرغاف  وأرغاشعا  وإدلإ  والةظعبغ 

طظ رغش القذصغئ.
لةعئ  ضان  إن  جــثا،  خطغر  أطر  تطإ  بسث  طا  إن 
الثدعع والصئعل بالتض السغاجغ أو لةعئ اجامرار 
والاظاشج  الافرق  طظ  سطغه  عغ  طا  سطى  الفخائض 
بالثارج  اقرتئاط  ظاغةئ  والاثاذل  الصغادة  سطى 
الحسإ  خثاصئ  ضثبا  تجسط  الاغ  بالثول  واقظثثاع 
شغ  تخض  طما  أشزع  بضاربئ  غعثد  طما  السعري، 
تطإ، وشغ ضق التالغظ غساعثف الصداء سطى التالئ 
البعرغئ والةعادغئ الاغ تخطئ شغ جعرغا والصداء 
لثا  المثطخغظ،  الخادصغظ  المةاعثغظ  آقف  سطى 
طظ  لطثروج  الاترك  جمغسا  الحام  أعض  سطى  غةإ 
سطى  والسمض  الاثاسغات  عثه  وطعاجعئ  التالئ  عثه 
إسادة خغاغئ الصعى المةاعثة سطى أجاس طحروع 
جغاجغ واتث واضح طظئبص طظ سصغثة افطئ ودغظعا 
وطثطخئ  خادصئ  طتارشئ  واتثة  سسضرغئ  وبصغادة 
بأي  وق  اإلصطغمغئ  أو  الشربغئ  بالثول  طرتئطئ  وغغر 
أعض  سطى  غةإ  ضما  اقرتئاط،  أحضال  طظ  حضض 
لعط  تتمض  جغاجغئ  صغادة  غاثثوا  أن  الحام  بعرة 
أجاجه  سطى  بعط  لاصغط  السزغط  اإلجقم  طحروع 

الظئعة. طظعاج  سطى  خقشئ 
افطئ  سدث  شغ  غفئ  أن  غةإ  ق  تطإ  جصعط  إن 
غضعن  أن  غةإ  بض  بثاخئ،  الحام  أعض  وشغ  بساطئ 

الحثة  بسث  غأتغ  الظخر  بأن  وطثضرا  لعط  تاشجًا 
ضما  المظاشصغظ  طظ  الخادصغظ  وتمتغص  واقباقء 
الئتر  شحص  ضبغرة؛  طعاذظ  شغ  أظئغاءه  اهللا  ظخر 
شغ  افتجاب  وعجم  شرسعن،  أدرضه  أن  بسث  لمعجى 
الثظثق بسث أن أتاذئ به افتجاب طظ ضض افصعام، 
ْعلَْوَن إِن ُكنُتم 

َ
نُتُم األ

َ
َْزنُوا َوأ صال تسالى: ﴿َوالَ تَِهُنوا َوالَ حتَ

ْثلُُه  مِّ َقْرٌح  الَْقْوَم  َمسَّ  َفَقْد  َقْرٌح  َفْمَسْسُكْم  إِن   * ْؤِمننَِي  مُّ
آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا ابُّ  َْعلََم  ِ َو اجَّاِس  َننْيَ  نَُداوِلَُها  األيَّاُم  َوتِلَْك 

الِِمنَي﴾. َويَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء َوابُّ الَ حُيِبُّ الظَّ
حاططئ  طراجسئ  طظ  بث  ق  تطإ  شغ  تخض  طا  بسث 
وتثه  اهللا  بظخر  والبصئ  اإلغماظغ  المساعى  سطى 
اهللا  بغث  وافجض  والرزق  الظخر  أن  طفاعغط  وترجغت 
 .﴾ ابِّ ِعنِد  ِمْن  إِالَّ  اجَّرْصُ  ﴿َوَما  تسالى:  صال  وتثه، 
طظ  واقجافادة  السغاجغئ  المراجسئ  طظ  بث  ق  ضما 
والماآطر  المسادي  السالط  لمعصش  العاضتئ  الخعرة 
افجالغإ  لضض  والاظئه  الحام  بعرة  ضث  والماعاذأ 
والثطط المثادسئ والمراوغئ - الاغ طارجاعا راسغئ 
الظزام أطرغضا وداسمعه الروس واإلغراظغعن، وتعاذأ 
طظ   - المجسعطعن  البعرة  أخثصاء  سطغعا  طسعط 
وتخار  الةئعات،  فضبر  وتةمغث  وطفاوضات  عثن 
وطخالتات وتعةغر شغ ضض المظاذص، وغثر وخغاظات 

واخاراق لطفخائض بحضض جري وسطظغ.
إظه ق بث طظ العسغ واإلتساس السغاجغ بضض طا جرى، 
واتثاذ المعصش التازم والتاجط واإلسثاد واقجاسثاد 
واجاسادة  المئادرة  زطام  أخث  سطى  والاخمغط  لثلك 

المظاذص الاغ خسرتعا البعرة بسث تترغرعا.

ظسط غةإ إسادة الاثضغر بالبئات سطى أعثاف البعرة؛ 
والسمض  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط  طظ 
وإبساد  طتاخرا  ــجال  غ ق  سمظ  التخار  شك  سطى 
لتخارعا،  الظزام  غسسى  طظاذص  سظ  التخار  حئح 
اجاسادة  سطى  والاخمغط  والسمض  الافضغر  غةإ  ضما 
راشسئ  تحضض  فظعا  الظزام  طظ  وأخثعا  ضطعا  تطإ 
ضض  إحسال  سطى  والسمض  جثغث  طظ  لطبعرة  صعغئ 
وتاضظاه  خاخرته  شغ  الظزام  وضــرب  الةئعات 
الساخمئ  سطى  السغظ  بصاء  طع  الساتض،  شغ  الحسئغئ 
دطحص واإلسثاد لفاتعا؛ فظه لظ غسصط الظزام إق 
باترغرعا شعظاك رأس افشسى والاغ اجامات الظزام 

وطظ خطفه شغ تماغاعا وتأطغظعا.
تثضر  إذا  طمضظ  أطر  البعرة  زخط  إلى  السعدة  إن 
الظاس بثاغاتعا التماجغئ المظثشسئ واإلخقص الثي 
تتّطعا به وحساراتعط الخادصئ "عغ هللا"، وتثضروا طا 
صالعه سظ تصائص لمسععا شغ بثاغئ البعرة وأضثعا 
خثاع التضام وخماعط "طا لظا غغرك غا اهللا"، واتئسعا 
الاغ  والسغاجغئ  الفضرغئ  والصغادة  الصعغط  المظعب 

سئروا سظعا بحسارعط "صائثظا لفبث جغثظا طتمث".
غةإ التثر طظ أن تساضمض الفثاخ السغاجغئ والثثع 
الادطغطغئ طظ بسخ الثول الراسغئ لئسخ الفخائض 
وعغ تجسط لعا أظعا ضاطظئ لامبغطعط السغاجغ شغ 
أي تض سطى أن غاثطعا سظ السقح وسظ الةعاد وسظ 
الثول  تطك  تخظفعط  الثغظ  المثطخغظ  المةاعثغظ 
اإلجقم،  تتضغط  غرغثون  فظعط  إرعابغعن  بأظعط 
طظه  وغضافعا  تضط  ضظزام  اإلجقم  سظ  غاثطعا  وأن 
طظ  التثر  غةإ  والحسارات،  والمعاسر  بالسئادات 
تال  شما  الصثر،  السغاجغ  طالعا  وطظ  افظزمئ  عثه 
صادة  ضتال  إق  أطرغضا  جغثتعط  أطام  افظزمئ  عثه 
ضبغر طظ الفخائض المربعذغظ بالثسط والمثثوسغظ 
تضام  طظ  الةمغع  تثثع  شأطرغضا  افظزمئ،  بعثه 

وصادة شخائض شالرضعن إلغعط طعطضئ وشت صاتض.
اهللا  بتئض  الامسك  عع  جرى  طا  ضض  بسث  التض  إن 
المرجطغظ  جغث  ظعب  واتئاع  المئغظ  وظعره  الماغظ 
إق  طسثودة  اهللا  إلى  الطرق  شضض  الثغظ،  إصاطئ  شغ 
ذرغصئ طتمث سطغه الخقة والسقم، وعثه الطرغصئ 
سطغه  جغرته  شغ  واضتئ  اإلجقم  دولئ  إصاطئ  شغ 
اإلجــقم  إلــى  الثسعة  تمض  طظ  والسقم  الخقة 
افطئ  طظ  له  واتاداظًا  جغاجغًا،  وظزاطًا  سصغثة 
وظخرًة  سام،  رأي  سظه  غظاب  سام  وسغ  سظ  وتأغغثًا 
صال  المثطخغظ  المةاعثغظ  طظ  الصعة  أعض  طظ  له 

 ﴾ْكَرى تَنَفُع الُْمْؤِمننَِي ِّ ْر َفإِنَّ ا تسالى: ﴿َوَذكِّ
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طسارات افزطئ الطغئغئ

غاةه الخراع الثولغ التاخض شغ لغئغا ظاغةئ افزطئ 
إلى طجغث طظ الاسصغث، شصث ضاظئ صئض بماظغئ أحعر 
تامتعر بغظ شرغصغظ شاسطغظ عما شرغص طةطج الظعاب 
المعغمظ سطغه طظ خطغفئ تفار وشرغص المآتمر السام 
سطى  جثغث  ذرف  ظعر  بط  ذرابطج.  شغ  المعجعد 
شغ  المامبض  الخثغرات  شرغص  وعع  الخراع  جاتئ 
ذعٍر  شغ  افزطئ  شثخطئ  الرئاجغ  وطةطسه  السّراج 
جثغث وخخعخاً بسث احاسال جئعئ جرت ضث "تظزغط 
شغ  الثولئ  تظزغط  وجعد  إظعاء  اصاراب  وطع  الثولئ"، 
جرت الثي ضان سئارة سظ حراضئ تدط بصاغا الظزام 
السابص طع طةمعسٍئ صطغطٍئ باغسئ "الئشثادي" سظ بسث، 
وطع اصاراب تتصص ذلك رأغظا تفار صفج صفجته افخغرة 
الظفطغ  العقل  شغ  الظفطغئ  المعاظأ  سطى  باجاغقئه 
طسئص وطساوطات جرت تتئ  طالغٍ  بسث سمطغئ دشعٍ 
الطاولئ سطى ظطاٍق واجع حمطئ "الةدران" وبسخ 
غساطط  أن  لتفار  أتاح  طما  المشاربئ.  صئغطئ  حغعخ 
غمطك  ق  ضان  إظه  تاى  تثضر،  طصاوطٍئ  دون  المعاظأ 
سظاخر طسطتئ تصعم بثلك، شسّث عثا السةج بسظاخر 
طظ ترضئ "السثل والمساواة" السعداظغئ طظ "دارشعر". 
وبعثه السمطغئ أخئح تفار سطى بسث ١٠٠ ضطط شصط 
طظ "جرت" الاغ جغطرت سطغعا صعاٌت طتسعبٌئ سطى 
السمطغئ  شضأن  السّراج".  "تضعطئ  الرئاجغ  المةطج 
جئاٌق وتسابص سطى طظ غسغطر سطى طغظاء "السثرة" 

الظفطغ وبصغئ المعاظأ.
أّطا المحعث شغ غرب الئقد شعع لغج ذا لعن واتث 
شالبعار المثطخعن طعجعدون شغ أغطإ الساتض الشربغ 
بثاغئ طظ طثغظئ "جرت" تاى التثود، سطى أّن بسدًا 
وطةطسه  السّراج  بتضعطئ  الاتصئ  الضاائإ  عثه  طظ 
بسخ  طظ  غاضعن  الثي  افسطى  والمةطج  الرئاجغ 
أسداء المآتمر العذظغ السام بسث أن شّضعا ارتئاذعط 
بالمآتمر طضعظغظ "المةطج افسطى" الثي ظخئ سطغه 
المثطخغظ  البعار  ضاائإ  أن  غغر  الخثغرات،  وبغصئ 
غغر طظدعغظ تتئ صغادٍة واتثة وبسدعط خاضسعن 
لاعجعات جععغئ تسإ طظاذصعط. وبسدعط غغر صادر 
عثا  لثلك  الئقد،  شغ  السغاجغ  المحعث  شعط  سطى 
"ضعبطر"  طظ  بثشعٍ  الرئاجغ  المةطج  غتاول  الئسخ 

الاأبغر سطغه وتتغغثه.
أّطا الةظعب الطغئغ شاسخش شغه رغاح الفاظ والخراسات 
باجاسمالعط  الفرظسغعن  شغعا  غظفت  الاغ  الصئطغئ 
"تحاد"  دولئ  شغ  اطاثاد  لعا  الاغ  "الائع"  لصئائض 
ضما  الفرظسغ.  لطظفعذ  الثاضساغظ  "الظغةر"  ودولئ 
صئائض  حغعخ  بسخ  طع  تعاخض  سطى  "شرظسا"  أظعا 
جطغمان" السربغئ وعغ طظ  وصئغطئ "أوقد  "الطعارق" 
غشثي الخراع بغظ "الائع" طظ جعئ و"الطعارق وأوقد 
جطغمان" طظ الةعئ المصابطئ. والترب لط تاعصش طظث 
جظاغظ رغط سحرات المئادرات والمخالتات الاغ تمئ 
شغ الثاخض والثارج، تاى "دولئ صطر" أدلئ دلععا شغ 
طعضعع الةظعب وجمساعط سظثعا وخرجعا بمخالتئ 
ووبغصٍئ لطاظفغث، غغر أن افطر لط غظةح، وبصاغا الظزام 
السابص طعجعدون شغ الطرشغظ غصعطعن بالاترغخ 
طظ  بإغساز  اآلن  غتاولعن  طظ  عط  بض  اقصااال.  سطى 
الصعى الشربغئ تةمغع وتمعغض طةمعسات طرتجصئ شغ 
الةظعب تتئ طسّمى "تظزغط الثولئ" الثي اظعجم شغ 
عثه  وضض  الةظعب،  شغ  أخرى  طرًة  قجاشقله  جرت 
الاصطئات سطى الساتئ الطغئغئ تتاول شرظسا بعا اصاطاع 
ذرغص  سظ  بعا  طرتئطاً  "ضاظاعظاً"  وجسطه  الةظعب 

"تحاد" و"الظغةر" الثاضساغظ لعا.
إن طسار افتثاث شغ لغئغا غرغظا بعضعح رجتان ضفئ 
"بأبظائظا"  لغئغا  شغ  الثائر  افطرغضغ  افوروبغ  الخراع 

لخالح أطرغضا.

شإن طغطحغات تفار اجاطاسئ الئصاء والسغطرة سطى 
العقل الظفطغ بالضاطض طما غةسض لتفار دورًا أجاجغًا 

شغ أي تسعغئ تاط بغظ الماخارسغظ.
وشغ العصئ ظفسه تاثععر أوضاع تضعطئ "السّراج" طظ 
تاٍل إلى أجعأ شعغ لط تساطع التخعل سطى اساراف 
لصعات  "إسقطغاً"  تئظغعا  طظ  وبالرغط  ذئرق،  برلمان 
"الئظغان المرخعص" الاغ صدئ سطى تظزغط الثولئ 
شغ جرت، غغر أظعا لط تساطع اجابمار ذلك الظخر، 
ظاغةئ لاسثد وقءات المضعظغظ لعا، وأخئتئ طقطًئ 
شغ ظزر جمععر البعار والشالئغئ طظ الحسإ سطى تالئ 
الاصخغر الاغ تسغحعا واقرتئاك الثي ترشج شغه، ولط 
غسث تخعلعا سطى اساراف طةطج الظعاب أطرًا طتامقً، 
وبالاالغ شعغ ذاعئٌئ إلى اقضمتقل ق طتالئ. والئتث 
تاى اآلن سظث افوروبغغظ الثغظ دسمععا اباثاًء سظ 
بثغٍض وطثرج طظ المأزق، وبثأت طرتطئ الاعاخض طع 
بسخ افذراف الفاسطئ سطى افرض، جعاء أضاظئ طظ 
طبض  لطبعار  الثاسط  السغاجغ  العجط  طظ  أم  البعار 

الئصغئ الئاصغئ طظ المآتمر العذظغ السام.
شغ عثا الةع تخاسث الثور الارضغ شغ تترغك افزطئ 
والئتث سظ جئغٍض لطثروج طظعا. وصث تدر إلى الئقد 
وشٌث ترضغ برئاجئ ظائإ رئغج تجب السثالئ الارضغ 
وتصابض طع طمبطغظ لفذراف شغ "ذرابطج"، وطظعط 
وصغادات  السّراج،  وتضعطئ  السام،  العذظغ  المآتمر 
طئاتبات  ودارت  وغغرعط.  الطغئغ  السثالئ  تجب  طظ 
العشث  بعجعد  بغظعط  تادٌة  وظصاحات  وطعاجعات 

الارضغ.
وإذا ظزرظا إلى المحعث السغاجغ طظ الثاخض ظةثه:

حئه  السغطرة  تمئ  الحرصغئ  المظطصئ  شغ   -
لتفار. الضاططئ 

- شغ المظطصئ الشربغئ تاظازسه الصعى المتطغئ، طظعا طا 
عع تابع لتضعطئ "السّراج" الاغ لغسئ سطى رأس واتث 
تشطئئ سطغعا الصعى المثسعطئ طظ أوروبا شغ اتةاه، 

وجماسئ اإلخعان شغ اتةاه آخر.
وصعى افطر العاصع المامبطئ شغ "البعار" وطظ غمبطعط 
طظ العاجعات السغاجغئ، أبرزعا طا تئصى طظ المآتمر 
العذظغ السام ودار اإلشااء. وصث جئص وأحرظا إلى واصع 

الخراع شغ طظطصئ الةظعب.
والسآال المطروح: طظ غترك الثور الارضغ؟ عض عع 
ذاتّغ؟ أم عع بثشعٍ طظ بسخ الصعى الضئرى! شغ إذار 
سطى  السغطرة  شغ  الضئرى  الصعى  عثه  بغظ  الاسابص 

الظفعذ شغ لغئغا؟
المساسثة،  ذالئاً  روجغا  إلى  ذعإ  طثٍة  صئض  تفار 
وسارضاً طظح روجغا صاسثة شغ "بظشازي"، وسصغطئ خالح 
طرجًق  طعجضع  شغ  اآلن  عع  "ذئرق"  برلمان  رئغج 
طظ صئض تفار لطشاغِئ ظفسعا، باسائاره جعًئ تحرغسغئ.

إلى  إغطالغا  طظ  غاظصض  "الطائرة"  وتضعطاه  والسراج 
طالطا إلى تعظج لئتث الاساون والاظسغص والمساسثة 

طظ افوروبغغظ.
المآتمر  غمبض  طظ  ذطإ  شغ  أرجطئ  وترضغا 

العضع. لئتث 
وطما تصثم طظ تغبغات المحعث شغ عثا العصئ الثي 
إلى  إدارة  طظ  شغعا  التضط  باظاصال  أطرغضا  به  تمر 
أخرى، وطا غتمطه ذلك طظ غغاٍب سظ المسرح الثولغ، 
لعضقئعا  الطغئغئ  التالئ  "باطجغط"  تصعُم  بثلك  شعغ 
اإلصطغمغغظ شغ المظطصئ بصخث تفعغئ الفرخئ سطى 
غساطغسعا  ق  تاى  زغادًة  المحعث  وإرباك  الثخعم 

اإلطساك بالساتئ.
وغتدرظغ عظا طا صاله "الثّباحغ" طظثوب لغئغا السابص 
أطرغضا  "إن  ٢٠١٦/١٢/١٠م  غعم  الماتثة  افطط  شغ 

 "وبرغطاظغا غرغثان اجامرار الفعضى شغ لغئغا

بصطط: أتمث المعّثب بصطط: طتمث جسغث التمعد

شافطئ  طتالئ،  ق  آت  اهللا  وسث  فن  جعقت،  ضسئاط  شصث  واتثة،  جعلئ  خسرتط  لؤظ  إظضط  تطإ،  أعض  غا 
دغار  ضض  وطظ  الحام،  طظ  بض  تطإ،  طظ  وأخرجعط  الااار  عجم  الثي  صطج؛  الثغظ  جغش  ولثت  الاغ 
الظاخر،  الرتمظ  سئث  وأظةئئ  الخطغئغغظ،  عازم  افغعبغ؛  الثغظ  خقح  أظةئئ  الاغ  وافطئ  المسطمغظ، 
طسغث طةث المسطمغظ شغ افظثلج، عثه افطئ لغسئ ساججة أن تطث أطبالعط طظ الرجال الرجال، الثغظ 

وضراطاعا. وسجعا  طةثعا  لفطئ  وغسغثون  غبأرون، 
تسظئ،  بظ  وحرتئغض  سئغثة،  وأبغ  العلغث،  بظ  خالث  أتفاد  أظاط  ألساط  المسطمغظ،  لةغعش  وظصعل 
وجسث بظ أبغ وصاص، وغغرعط طظ افبطال افشثاذ، الثغظ جطروا تارغت اإلجقم بمثاد طظ ظعر؟! شعا 
اِن  َ ْ َوالِْو َوالنَِّساءِ  الرَِّجاِل  ِمَن  َوالُْمْسَتْضَعِفنَي   ِ ابَّ َسبِيِل  يِف  ُيَقاتِلُوَن  ال  لَُكْم  عط أعض تطإ غساظخروظضط، ﴿َوَما 

نَِصرًيا﴾. نَْك  ُ َ ِمْن  َجَا  َواْجَعْل  ًّا  ِ َو نَْك  ُ َ ِمْن  َجَا  َواْجَعْل  ْهلَُها 
َ
أ الِِم  الظَّ الَْقْريَِة  َهِذهِ  ِمْن  ْخرِْجَنا 

َ
أ َربََّنا  َفُقولُوَن  يَن  ِ َّ ا

غا أطئ التئغإ المخطفى ، اسطمعا أظضط لط تعجطعا شغ تارغثضط، ق أطام الااار، وق أطام الخطغئغغظ، 
وبالسةج  غثبتعن،  وعط  تطإ  أعض  إلى  تظزرون  أظاط  وعا  وتحرذطضط،  تحااضط  بسئإ  إق  غغرعط،  وق 
عثه  شغ  المحاائ  افطئ  جغعش  غعتث  طظا،  واتث  رجض  صطإ  تعل  ظطاش  أن  إق  طثرج  شق  حاسرون،  أظاط 

الحغطان. وجاوس  الضفار  عآقء  لغظسغ  الدرار،  الثوغقت 
السعدان  - جطغمان  الظعر  اهللا  تسإ  المعظثس/ 

رسائل إلى أهلنا في حلب والشام 
يا أهل حلب،

إنكم لئن خسرتم جولة واحدة، فقد كسبتم جوالت

raya_no_110.indd   4raya_no_110.indd   4 26.12.2016   15:34:1726.12.2016   15:34:17


