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إن العثظات والمفاوضات  طع ذاغغئ الحام عغ ظااج طثططات 
خئغبئ تاصثة سطى الحام سصر دار اإلجقم، تتعك خغعذعا دول 
الشرب والحرق بجساطئ أطرغضا التاصثة سطى اإلجقم والمسطمغظ، 
وأن الثي غجودعا باطك الثغعط عط السمقء وافدوات طظ ظزام 
الطاغغئ وأسعاظه، والتضام السمقء شغ الئقد المةاورة، وبسخ 
لئعس  تطئج  الاغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  المسارضئ  أذغاف 
المصاوطئ لططاغغئ شاعادظه، وتطئج لئعس المسارضئ شافاوضه، 
وضأن الثطاء الاغ جالئ، والترطات الاغ اظاعضئ ضاظئ ظسغًا 
طظسغا، وأخئتئ سظثعط أبرًا بسث سغظ لصاء تفظئ طظ طال صثر 

أو عغضض لضرجغ طظضسر.
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طسطمع غجة غطالئعن طخر «الئطث 
اإلجقطغ» بفاح طسرب رشح!!! 

ظزمئ عغؤئ ضسر التخار سظ صطاع غجة اساخاطا أطام 
طصر طضاإ الامبغض الثبطعطاجغ المخري لثى السططئ 
الفطسطغظغئ شغ طثغظئ غجة اتاةاجا سطى اجامرار إغقق 
طسئر رشح الئري شغ جظعب الصطاع. وذالإ المحارضعن 
شغ اقساخام السططات المخرغئ بدرورة السمض سطى شاح 
المسئر بحضض دائط لطاثفغش طظ تثة افزطئ اإلظساظغئ 
المساخمعن  دسا  ضما  الصطاع.  جضان  غساظغعا  الاغ 
جاطسئ الثول السربغئ وافطط الماتثة إلى ططالئئ طخر 
بإسادة شاح طسئر رشح والسماح بترغئ الاظصض والسفر طظ 
خقله باسائاره الئعابئ السربغئ العتغثة لشجة طع السالط. 
وضان سثد طظ الططئئ السالصغظ شغ غجة صث ذالئعا صئض 
أجئعع السططات المخرغئ بفاح طسئر رشح والسماح لعط 
بالسفر قجاضمال دراجاعط واقلاتاق بةاطساتعط. وصث 
حارك الططئئ شغ وصفئ ظزماعا الضاطئ اإلجقطغئ أطام 
طسئر رشع، ورشسعا قشاات ضاإ سطى بسدعا «طساصئطظا 
الثراجغ طعثد باجامرار إغقق طسئر رشح». (الةجغرة ظئ)

: وضأظه لط غضِش أعض غجة تخار غععد سطغعط 
وتصغغث ترضاعط، لاصعم طخر الئطث اإلجقطغ، طخر 
افزعر، باحثغث التخار سطغعط باعجغه طظ السغسغ 
وسخاباه طسصطغظ ضض اسائار لفخعة اإلجقطغئ، بض 
إن  خُطصغئ..  أو  إظساظغئ  لصغمئ  اسائار  أي  طسصطغظ 
طما غثطغ الصطإ أن غاط تخار أعض غجة المسطمغظ 
طظ بطث إجقطغ، ق لحغء إق فن تضام طخر سمقء 
طةرطعن غظفثون جغاجئ أسثاء اإلجقم والمسطمغظ.. 
ولضظ عض تسصط المسآولغئ سظ أعض طخر؟؟ عض 
غةعز لعط السضعت سطى تخار تضام طخر لشجة وأعطعا 
أوجإ  صث  اإلجقم  إن  الثغظ؟؟  شغ  إخعاظعط  وعط 
وإق  أغثغعط  سطى  وافخث  تضاطعط  طتاجئئ  سطغعط 
ضان إبمعط سزغما وضان غدإ اهللا سطغعط ضئغرا. صال 
رجعل اهللا : (َضقَّ، َواهللاَّ َلَاْأُطُرنَّ باْلمْسُروِف، َوَلَاْظعُعنَّ 
َسِظ اْلُمْظَضِر، وَلَاْأُخُثنَّ َسَطى َغِث الزَّاِلِط، وَلَاْأِذُرظَُّه َسَطى 
اْلَتصِّ َأْذرًا، وَلاْصُخُرظَُّه َسَطى اْلَتصِّ َصْخرًا، َأْو َلَغْدِرَبظَّ 
َضَما  َلَغْطَسظُضْط  ُبطَّ  َبْسٍخ،  َسَطى  َبْسِدُضْط  بُصُطعِب  اهللاَّ 

َلَسَظُعْط)، رواه أبع داود والارطثي.

طظ أعط بظعد اتفاق الرغاض لطمسارضئ السعرغئ عع 
ذئغسئ  سطى  المةامسغظ  اتفاق  إلى  أحار  الثي  الئظث 
الظزام المساصئطغ شغ جعرغا، أي طا بسث افجث، وأن 
تضعن الثولئ «طثظغئ» تصعم سطى آلغئ الثغمصراذغئ، 
أي دولئ سطماظغئ باطاغاز. وعثا طا غسظغ تفسغر الماء 
بسث الةعث بالماء! شئحار افجث غفاثر بأن ظزاطه عع 
شغ  لطسطماظغئ  افخغرة  الصطسئ  عع  بض  سطماظغ  ظزام 

المظطصئ.
شغ  السعرغئ  المسارضئ  طآتمر  طع  تجاطظ  وصث 
السربغ  السالط  شغ  «المعاذظئ  طآتمر  سصُث  الرغاض 
واإلجقطغ: واصع وتتثغات» شغ بغروت (٢٠١٥/١٢/١٠) 
لطاروغب لمفععم الثولئ المثظغئ الصائمئ سطى طفععم 
ضطمئ  بثاش  سبمان  المعظثس  شألصى  المعاذظئ، 
طفععم  عع  العذظغئ  الثولئ  طفععم  أن  شغعا  أوضح 
دخغض سطى الفضر اإلجقطغ وق أجاس له شغ الحرغسئ 
ولث  السخرغئ  لطثولئ  السغاجغ  شالظزام  اإلجقطغئ، 
الثي  السظغش  السغاجغ  الفضري  الخراع  خقل  طظ 
دار شغ أوروبا وظاب باضرغج السطماظغئ الصائمئ سطى 
الثولئ  ظمعذج  وخغاغئ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض 
العذظغئ الاغ تتثد تصعق المعاذظئ المجسعطئ. وبغظ 
شغ ضطماه أن الرابطئ العذظغئ عغ رابطئ غغر إظساظغئ 
تعجث الثخعطات والسثاوات بغظ الحسعب. وطما جاء 

شغ ضطماه:
بظسمئ  أضرطظا  أن  بسث  باإلجقم  اهللا  أسجظا  صعم  «ظتظ 
اإلغمان بالثالص جئتاظه، والسصغثة اإلجقطغئ صث اظئبص 
سظعا أتضام وطفاعغط وظزط تظّزط سقصئ الفرد المسطط 
طع ظفسه وطع خالصه وطع غغره طظ الئحر، ضما تظزط 
ترضئ المةامع اإلجقطغ شغ ضغاظه المةامسغ وسقصاته 
شغ داخطه ضما شغ سقصاته طع افطط والمةامسات شغ 
الثارج. شاهللا جئتاظه وتسالى غفرض سطى المسطمغظ 
جمغسا، تضاًطا وطتضعطغظ، أشراًدا وجماسات، اقتاضام 
إلى حرع اهللا شغ ضض خشغرة وضئغرة، وشغ عثا غصعل 
ْيَمْمُت َعلَْيُكْم 

َ
ْكَملُْت لَُكْم دِيَنُكْم وَأ

َ
َوَْم أ ْ التص جئتاظه ﴿ا

ْسالَم دِيًنا﴾  [المائثة: ٣]،  وغصعل  
ْ

نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اإل
ٍء﴾ [الظتض:  ْ َ ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لِّلُكِّ  جئتاظه:  ﴿َونَزَّ
ًقا  َقِّ ُمَصدِّ َْك الِْكَتاَب بِاحلْ َ ِ نَزْجَا إ

َ
٨٩]، وغصعل جئتاظه: ﴿وَأ

نَزَل 
َ
َِّما َننْيَ يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعلَْيِه َفاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ ل
﴾ [المائثة: ٤٨] َقِّ ا َجاءَك ِمَن احلْ ْهوَاءُهْم َقمَّ

َ
ُ َوالَ تَتَّبِْع أ ابَّ

به  ظجل  الثي  الحرع  إلى  الرجعع  المسطط  شسطى  إذن 
العتغ سطى رجعل اهللا طتمث بظ سئث اهللا ، وق غخح 
أععاء  طظ  طططصا  ذلك  غغر  إلى  اقتاضام  ُغصئض  وق 

الئحر وسصعلعط الصاخرة الساججة.
عثا الضقم شغما غاسطص بأطعر الاحرغع طظ تقل وترام 
بالاضالغش  والصغام  جئتاظه  اهللا  بسئادة  غاسطص  وشغما 
واجاظاب  السئاد  سطى  جئتاظه  اشارضه  شغما  الحرسغئ 
طا ترطه اهللا تسالى، ضما غاسطص باسغغر حآون الفرد 
والمةامع جعاء شغما بغظ المسطمغظ أظفسعط أو شغ 
سقصاتعط طع غغر المسطمغظ جعاء شغ داخض المةامع 
طظ  التغاة  طةاقت  ضض  وشغ  خارجه  أو  اإلجقطغ 

ظعاتغ اقصاخاد والبصاشئ والفضر والسغاجئ بساطئ.
بمظزعطئ  اقجاثقل  غخح  وق  ُغصئض  ق  عثا  وسطى 
المسطمغظ  سطى  دخغطئ  تحرغسغئ  وأشضار  طفاعغط 
وتاظاصخ طع اإلجقم طظ السصائث والتدارات افخرى، 
طع الاظعغه عظا، باخاخار، أن اإلجقم غةغج اقجافادة 
وخظاسات  سطعم  طظ  المادغئ  المثظغئ  أحضال  طظ 
طعجعدة لثى اآلخرغظ، شعثه ق خطئ لعا بالسصائث بض 
عغ ظااج بحري لسطعم ذئغسغئ عغ سالمغئ بطئغساعا، 
شالفغجغاء والضغمغاء وطا حاضض طظ السطعم والخظاسات 
المادغئ لغسئ تضرا سطى أطئ دون أخرى، بثقف أطعر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

الربملان الاعظسغ غدرب بأتضام اإلجقم سرض التائط 

تثد  بغاظا  الماضغ  الةمسئ  غعم  الاترغر  تجب  أخثر 
شغه طعصفه طظ العثن الاغ تةري شغ الثاخض السعري 
الماضغ.  افجئعع  اظسصث  الثي  الرغاض  طآتمر  وطظ 
السعري  الظزام  بغظ  عثن  طظ  جرى  طا  بّغظ  وصث 
طصاتطغ  طظ  المؤات  (خرج  بصعله:  الفخائض  وبسخ 
آخر  العسر،  تغ  طظ  افربساء  والمثظغغظ  المسارضئ 
ظصاط جغطرتعط شغ طثغظئ تمص شغ وجط جعرغا، 
تظفغثا قتفاق تط إبراطه افجئعع الماضغ طع طمبطغظ 
أضث  طا  وشص  الماتثة،  افطط  بإحراف  التضعطئ  سظ 
طظ  جرى  طا  وبّغظ  برس...).  شراظج  لعضالئ  طراجض 
بمفاوضئ  غصعم  وشث  إلغةاد  الرغاض  شغ  طفاوضات 
شغ  المسارضئ  (اظسصث   طآتمر  بصعله:  السعري  الظزام 
سطى  الظزام  غفاوض  وشث  «خظاسئ»  إلغةاد  الرغاض  
سصر  الحام  شغ  سطماظغئ  طثظغئ  لثولئ  اظاصالغ  تضط 
شغ  جاء  طا  أعط  التجب  بغان  وذضر  اإلجقم!).  دار 
لثسعة  («اجاةابئ  الرغاض:  لمآتمر  الثااطغ  الئغان 
سصثت  السسعدغئ،  السربغئ  الممطضئ  تضعطئ  طظ 
طعجسًا  اجاماسًا  السعرغئ  والمسارضئ  البعرة  صعى 
شغ طثغظئ الرغاض، الغعم الثمغج...، وذلك بعثف 
تعل  طحارضئ  رؤغئ  إلى  والعخعل  الخفعف،  تعتغث 
التض السغاجغ الافاوضغ لطصدغئ السعرغئ بظاء سطى 
تمسضعط  سظ  المةامسعن  وأسرب  جظغش١...  بغان 
الثولئ  بمثظغئ  وإغماظعط  السعرغئ،  افراضغ  بعتثة 

بآلغئ  الاجاطعط  سظ  المحارضعن  سّئر  ضما  السعرغئ، 
سطى  بالسمض  المةامسعن  وتسعث  الثغمصراذغئ... 
واتفص  السعرغئ...  الثولئ  طآجسات  سطى  التفاظ 
عع  السغاجغئ  الاسعغئ  عثف  أن  سطى  المحارضعن 
أن  دون  المعاذظئ،  طئثأ  سطى  تصعم  دولئ  تأجغج 
طضاٌن  ظزاطه،  ورطعز  وأرضان  افجث،  لئحار  غضعن 
وأبثى  صادطئ...  جغاجغئ  ترتغئات  أي  شغ  أو  شغه، 
طع  طفاوضات  شغ  لطثخعل  اجاسثادعط  المةامسعن 
بغان  إلى  اجاظادًا  وذلك  السعري،  الظزام  طمبطغ 
والصرارات   ٢٠١٢ تجغران   ٣٠ باارغت  الخادر  جظغش١ 
الثولغئ ذات السقصئ... وغةإ أن غشادر بحار افجث، 
وأرضان ورطعز تضمه، جثة التضط طع بثاغئ المرتطئ 

اقظاصالغئ»).        
وراء  طظ  خئغبئ  طثططات  وجعد  التجب  بّغظ  وصث 
الثارج  وطفاوضات  السعري  الثاخض  شغ  العثن 
بصعله: (إن الثي غاثبر طةرغات تطك   العثظات  وتطك 
تاصثة  خئغبئ  طثططات  ظااج  أظعا  غةث   المفاوضات  
دول  خغعذعا  تتعك  اإلجقم،  دار  سصر  الحام  سطى 
اإلجقم  سطى  التاصثة  أطرغضا  بجساطئ  والحرق  الشرب 
عط  الثغعط  باطك  غجودعا  الثي  وأن  والمسطمغظ، 
وأسعاظه،  الطاغغئ  ظزام  طظ  وافدوات  السمقء 
والتضام السمقء شغ الئقد المةاورة، وبسخ أذغاف 

أسطظئ جماسئ اإلخعان المسطمغظ شغ جعرغا، غعم افتث 
المعّجع  «الرغاض»  طآتمر  طثرجات  دسمعا  الماضغ، 
رغط  أغام،   ٣ صئض  اخااط  الثي  السعرغئ  لطمسارضئ 
أخثرته  بغان  وشغ  سطغه.  الاتفزات  بسخ  تسةغطعا 
بعثا الثخعص، وتخطئ «افظاضعل» سطى ظسثئ طظه، 
صالئ الةماسئ، «بسث طرور صرابئ ٥ جظعات سطى اظطقصئ 
الماسثدة  المتاوقت  وبسث  المئارضئ،  السعرغئ  البعرة 
لاعتغث المسارضئ بأذغاشعا وشخائطعا وطا راشصعا طظ 
شغ  الساشر  بحضطعا  ظعرت  وإصطغمغئ  دولغئ  تةاذبات 
الشجو اإلغراظغ واقتاقل الروجغ لعذظظا الةرغح، بسث ضض 
عثه المساظاة الحثغثة لحسئظا، تأتغ دسعة السسعدغئ 
فذراف وأذغاف المسارضئ والصعى البعرغئ لاتمض سطى 
المظاجإ  الزرف  تأطغظ  شغ  المسآولغئ  عثه  ساتصعا 
رؤغاعا  وتعتغث  جععدعا  وتظسغص  المسارضئ  قجاماع 
شغ  أعمغئ  افضبر  عغ  جثغثة  جعلئ  لثعض  اجاسثادا 

طراتض البعرة». (وضالئ افظاضعل)
غاعصعن  غغرعا  وشغ  جعرغا  شغ  المسطمعن   :
لطاشغغر وغصثطعن الادتغات الةسام، بط غأتغ طظ 
غسغر شغ طحارغع أسثاء المسطمغظ شغئغع الادتغات 
ببمظ بثج، وبثل أن تضعن الادتغات طآدغئ إلى 
الاترغر والاشغغر تخئح تطك الادتغات، وطظ خقل طظ 
ارتدعا تظفغث طثططات الثول الشربغئ، طآدغئ إلى 

ترضغج ظفعذ تطك الثول.. 
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«إخعان جعرغا» تسطظ دسمعا 
ملثرجات طآتمر «الرغاض»

طظ  طجغةا  الضتعلغئ  المحروبات  سطى  الدرائإ  باثفغخ  غاسطص  شخض  سطى  الاعظسغ  الئرلمان  تخعغئ  أبار 
الظعدئ  ترضئ  لمعاجمئ  افطر  اجاشقل  الئسخ  وتاول  اقجاماسغ.  الاعاخض  طعاصع  سطى  والاعضط  اقظاصاد 
اإلجقطغئ الاغ لةأت خقل وجعدعا شغ التضط إلى رشع أجسار الضتعل. وظحرت خفتئ رخث الاعظسغئ سطى 
طعصع شغسئعك حرغط شغثغع غحغر إلى طعاشصئ ٩٦ ظائئا طظ أخض ١٠٨ ظعاب سطى شخض شغ طحروع صاظعن 
طالغ غاسطص باثفغخ الدرائإ سطى المحروبات الضتعلغئ، طرشصا باسطغص ظعاب طةطج الحسإ خعتعا سطى 
الاثفغخ شغ الدرائإ سطى المحروبات الضتعلغئ باعزئ البمظ… وبسثعا ذطئعا وصاا طساصطسا فداء خقة 

المشرب! (ختغفئ الصثس السربغ).
: إن طا جرى شغ الئرلمان الاعظسغ طظ تحرغع لاةارة الثمعر وحربعا وطظ تثفغخ لطدرائإ سطغعا 
بصغئ  حأن  حأظه  الاعظسغ  الئرلمان  أن  افول:  افطر  أطرغظ،  سطى  غثل  السابص  طظ  أجعض  تظاولعا  لغخئح 
الئرلماظات شغ السالط اإلجقطغ ق غصغط وزظا لتقل اهللا وتراطه وق غسامثه أجاجا شغ تئظغه لطصعاظغظ بض عع 
غةسض طظ ظفسه طحّرسا طظ دون اهللا!! وافطر الباظغ: أن ترضئ الظعدئ الاغ تحارك شغ التضعطئ الاعظسغئ 
ولعا أسداء شغ الئرلمان الاعظسغ ق تصغط وزظا لحرع اهللا، وعغ تبئئ غعطا بسث غعم أن وخفعا بأظعا ترضئ 
إجقطغئ بسغث سظ العاصع، إذ إن الترضئ اإلجقطغئ لغسئ عغ الاغ غضعن سظاخرعا طسطمغظ بض عغ الاغ تاثث 
اإلجقم أجاجا لعا، شغ أشضارعا وأتضاطعا وطعاصفعا ضطعا. وإذا ضان زسماء ترضئ الظعدئ صث ضربعا سرض 
التائط ضبغرا طظ صطسغات اإلجقم شما بال المظاسئغظ إلى تطك الترضئ غصئطعن باظتراشاتعا؟؟ وطا بال أعض 
تعظج غسضاعن سطى برلمان غحرع طظ دون اهللا، أق غسطمعن أن طظ صطسغات الثغظ أن اهللا تسالى عع وتثه 
ُْكُم  المحّرع وأن حرسه واجإ اقتئاع وأظه غةإ تطئغصه ضاطق وشغ جمغع حآون التغاة؟؟!! صال تسالى: ﴿إِِن احلْ
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لصث أخاب الضبغر طظ الترضات والةماسات اإلجقطغئ 
وعغ  لطظزر،  قشائ  خطغرٌة  ظاعرٌة  افّطئ  شغ  الساططئ 
أّظعا سظثطا تئثأ بالسمض الثسعي ترشع حسارات بّراصئ 
سظ الاشغغر واإلخقح والظعدئ، بّط طا تطئث أن غظاعَغ 
بعا المطاف لاخئح ججءًا طظ أجعجة افظزمئ التاضمئ 
الاغ صاطئ أخق لطسمض سطى تشغغرعا، ولاصع بسث ذلك 
الاغ  المساسِمرة  الشربغئ  الثول  وشثاخ  حئاك  شغ 
تاتضط باطك افظزمئ السمغطئ، شاساسمطعا عثه الثول 
افظزمئ  تطك  تساسمض  ضما  الظعاغئ  شغ  المساسِمرة 
وُتخئح بثلك  بقدظا،  الاابسئ لعا لارضغج ظفعذعا شغ 
جقح  طظ  وتاتعل  تماطاً،  ضافظزمئ  الاضاقت  عثه 
غثثم افّطئ إلى جقح غطسظعا طظ الثطش، وتخغر أداة 
طظ أدواتعا الاغ تاقسإ بعا الثول المساسمرة ضما 
تحاء، بسث أن ضاظئ أطض افّطئ شغ الظععض واقرتصاء.
اقظاضاجئ  لعثه  العتغث  السئإ  أّن  المآضث  وطظ 
الةماسات  تطك  ُتخغإ  الاغ  الماضّررة  الفزغسئ 
لمحروع  اطاقضعا  سثم  عع  اإلجقطغئ،  والترضات 
آخر  وبمسظى  بافّطئ،  غاسطص  لطاشغغر  تصغصغ  ظعدعي 
سثم تصثغط الفضرة اإلجقطغئ بعخفعا أجاجا لطظعدئ 
الماسطصئ  لطمسالةات  أجاجا  جسطعا  وسثم  الختغتئ 
واقجاماع  والسصعبات  والصداء  واقصاخاد  بالتضط 
وإّن  لطظاس،  والثارجغئ  الثاخطغئ  والسغاجئ  والاسطغط 
طا تمطضه عثه المةمعسات ق غجغث سظ ضعظه حسارات 

وتسابغر لفزغئ ق واصع لعا.
افشراد  سطى  تشطإ  الاغ  الاثغظ  لخفئ  بالظسئئ  أّطا 
تشغغرغًا  جغاجغاً  طحروساً  الترضات  تمظح  ق  شإّظعا 
اإلجقطغئ  الخئشئ  وجعد  غضفغ  شق  بافّطئ،  غاسطص 
الاغ غخطئس بعا أشراد تطك الترضات والةماسات شغ 
غطشى  صث  الاغ  وطسطضغاتعط  وخفاتعط  سئاداتعط 
الفردغئ  السمات  شعثه  الفردي،  الاثغظ  سظخر  سطغعا 
إجقطغاً،  طحروساً  تتمض  الاضاقت  عثه  أّن  تسظغ  ق 
فّن طسألئ الظعدئ والاشغغر ق تاسطص بافشراد صطساً، 
وإّظما تاسطص بالمةامسات والضغاظات، وطا غظطئص سطى 
ق  لطفرد  غخطح  وطا  الةماسئ،  سطى  غظطئص  ق  الفرد 
طصعطات،  ولطةماسئ  طصعطات  شططفرد  لطةماسئ،  غخطح 
الةماسئ،  طضعظات  طع  تاطابص  ق  الفرد  وطصعطات 
المفاعغط  وُغطئج  السمض،  ُغربك  بغظعما  والاثاخض 

وُغفسث الظاائب.
غعجث  ق  المةمعسات  عثه  طسزط  أّن  إلى  شئاإلضاشئ 
طتّثدة  ذرغصئ  وق  المئثأ،  سظ  واضتئ  شضرة  لثغعا 
ق ُتثرك تصغصئ  وبابائ لطاطئغص والسمض، شعغ أغداً 
وبالاالغ  الضئرى،  لطثول  التاضمئ  افظزمئ  سمالئ 
سظ  والثشاع  طسعا،  السمض  طظ  طاظع  سظثعا  غعجث  ق 
طحروسغاعا، وإخفاء سعراتعا، وتثسغط أجج بظغاظعا، 

وإذالئ سمرعا.
وطظ افطبطئ التثغبئ سطى جصعط طبض تطك الةماسات 
الفخائض  بسخ  صئعل  الضئرى:  الثول  حراك  شغ 
الحسارات  بسخ  ترشع  والاغ  جعرغا  شغ  المسطتئ 
والمال  واقصاخادي  السسضري  لطثسط  اإلجقطغئ 
السغاجغ طظ صئض ترضغا وصطر والسسعدغئ، أّدى إلى 
ارتماء عثه الفخائض شغ أتدان عثه الثول الاابسئ 
الضئرى،  الثول  أتدان  شغ  بالائع  وارتمائعا  لطشرب، 
وخدعسعا بالاالغ لفجظثة الثولغئ الضاشرة شغ السغر 

وشص طحارغع الضفر شغ السغاجئ والفضر.
وطةرد تدعر طمبطغظ سظ تطك الفخائض شغ طآتمر 
غسظغ  السعري  لطظزام  المسارضئ  لطفخائض  الرغاض 
فّن  السغاجغ،  اإلجقطغ  المحروع  سظ  تماطاً  تثطغعا 
المآتمر ُسصث بإحارة طظ أطرغضا، وتتئ حسارات الثولئ 
المثظغئ والثغمصراذغئ والاسثدغئ الاغ تفرضعا الثول 
عثه  تصئطه  طظ  ضض  وسطى  المآتمرغظ،  سطى  الشربغئ 
شغ  ُغثضر  ولط  السغاجغئ،  أذرعا  شغ  لطثخعل  الثول 

الاغ  لسعرغا  اإلجقطغئ  الُععغئ  شضرة  تاى  المآتمر 
ذالئئ شغعا بسخ تطك الفخائض «اإلجقطغئ».

المآتمر  شغ  حارضئ  الاغ  الترضات  عثه  شضض 
لعا،  فطرغضا  الاابع  العذظغ  اقئاقف  بصغادة  أصّرت 
الممّعلئ  الاابسئ  السسعدغئ  لطثولئ  افطادغح  وضالئ 
لطمآتمرغظ، ورضغئ بصرارات جغاجغئ وشضرغئ ق خطئ 

لعا باإلجقم ق طظ صرغإ وق طظ بسغث.
لفظزمئ  ظفسعا  باسئ  ضعظعا  شعق  الترضات  وعثه 
الخش  حّصئ  صث  ضثلك  شعغ  بثج،  ببمظ  السمغطئ 
صعة  طظ  وأضسفئ  جعرغا،  شغ  لطبعرة  اإلجقطغ 
الفخائض البعرغئ المصاتطئ سطى افرض، وجّعطئ إدخال 
البعرغئ،  المةمعسات  داخض  إلى  السمغطئ  الثول  ظفعذ 
وأشسثت  المثطخئ،  المةاعثة  بالصعى  وحّضضئ 
افجعاء السغاجغئ داخض المةاطغع السغاجغئ والبعرغئ 

بحضض سام شغ سمعم المظاذص السعرغئ المتّررة.
افظزمئ  حارضئ  الاغ  اإلجقطغئ  الترضات  ضض  إّن 
طظ  تةِظ  لط  السططئ  ضسضئ  طظ  ججء  شغ  التاضمئ 
طحارضاعا إق الثغئئ والثسران المئغظ، شترضئ طةامع 
السطط الاغ حارضئ شغ التضعطات الةجائرغئ الماساصئئ 
اقظاثابات،  شغ  لقظصاذ  اإلجقطغئ  الةئعئ  شعز  بسث 
المغقدي  الصرن  تسسغظات  أوائض  سطغعا  واقظصقب 
الماضغ، شعثه الترضئ وطحاصاتعا صث طظتئ الئراءة 
الثي  المةرم  التاضط  الةجائري  لطظزام  والحرسغئ 
صام بثبح طؤات اآلقف طظ أعض الةجائر شغ السحرغئ 

السعداء طصابض تصغئاغظ وزارغاغظ أو بقث تصائإ!
بطعغعا  وبسث  المشرب  شغ  والاظمغئ  السثالئ  وترضئ 
طتمث  المطك  سطى  الصثاجئ  أضفئ  صث  السططئ 
السادس، وطظتاه الحرسغئ لقجامرار شغ سمالاه وغّغه 
وشساده وإشساده طصابض رئاجئ تضعطات سمغطئ ساججة 

طفطسئ وعجغطئ!
السططئ  تصاجمئ  والاغ  تعظج  شغ  الظعدئ  وترضئ 
سطى  الصداء  شغ  ُتحارك  لط  شغعا،  السطماظغغظ  طع 
البعرة الاعظسغئ وتسإ، بض وجاعمئ أغداً شغ إسادة 
الضاشرة  السطماظغئ  السغاجغئ  بصاغا «الئعرصغئغئ»  تضط 

السمغطئ، والمسادغئ لضض طا عع إجقطغ شغ تعظج!
سظ  تثطعا  أن  وبسث  طخر  شغ  المسطمعن  واإلخعان 
إظعاء  شغ  أوقً  اجُاثثطعا  التض،  عع  اإلجقم  حسار 
البعرة شغ طخر، بّط أسغث اجاثثاطعط طرًة باظغئ شغ 
تئغغخ خعرة صادة الةغح المخري، وإسادتعط طّرة 
باظغئ إلى السططئ ضأباذرة وأحئاه آلعئ لتضط طخر 

بالتثغث والظار!
وأّطا تجب السثالئ والاظمغئ شغ ترضغا والثي رجمئ له 
بعخفه  اإلجقم السغاجغ  أطرغضا خعرة طحرصئ سظ 
الظمعذج المفدض لثغعا لطتضط شغ الئقد اإلجقطغئ، 
سظ  سقظغًئ  تثطغه  بسث  ولضظ  التضط  إلى  ُأوخض  شصث 
اإلجقم ضمحروع تضط، وإسقظه بخراتئ ووصاتئ سظ 
سطماظغاه ودغمصراذغاه، واساثاده بالترغات الرأجمالغئ 
الاغ تعخض إلى طفاعغط الحثوذ الئعغمغئ، وتتالفه 
افوروبغغظ،  طع  شضرغاً  وتصاربه  أطرغضا،  طع  جغاجغاً 
افوروبغ،  اقتتاد  شغ  لقظثطاج  الثؤوب  وجسغه 
واتضائه سطى الرأي السام اإلجقطغ الساذفغ المسامث 
طظ الحسعب المسطمئ الاغ تآغث بمحاسرعا الفطرغئ 
تدطغًق،  ولع  اإلجقطغئ  السمات  سطغه  تزعر  طظ  ضض 
لامظته دساغئ وحسئغئ ضئغرة غتااج إلغعا شغ ترجغت 
السالط  صطإ  شغ  الضاشر  الرأجمالغ  الثغمصراذغ  الفضر 

اإلجقطغ!
الترضات  عثه  ضض  شحض  جئإ  أّن  ظةث  وعضثا 
والاظزغمات اإلجقطغئ غرجع إلى جئإ واتث ووتغث: 
لطاشغغر  المئثئغ  اإلجقطغ  المحروع  غغاب  وعع  أق 
غغاباً ضاطًق طظ أجظثتعا، واقصاخار طظه سطى المزاعر 

 الفردغئ الاغ ق حأن لعا بالظعدئ وق بالاشغغر

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

ذضرت طةطئ دغر حئغشض افلماظغئ غعم السئئ الماضغ أن العقغات الماتثة ذطئئ طظ ألماظغا تصثغط طجغث طظ 
الثسط السسضري شغ الترب ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ بسث أجئعع طظ طعاشصئ الئرلمان افلماظغ سطى خطئ 
لقظدمام إلى التمطئ شغ جعرغا. وصالئ المةطئ إن وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر بسث برجالئ تططإ طظ 
برلغظ طساعمئ سسضرغئ أضئر شغ التمطئ. وتحمض المساعمئ افلماظغئ تالغا جئ ذائرات اجاطقع تعرظادو 
وشرصاذئ لتماغئ تاططئ الطائرات الفرظسغئ حارل دغةعل وذائرات إسادة تجوغث بالعصعد وزعاء ١٢٠٠ جظثي. 
جاء ظحر عثه الصعات ضاجاةابئ طئاحرة لططإ شرظسغ بالاداطظ بسث عةمات ظفثعا طاحثدون شغ بارغج أدت 
إلى طصاض ١٣٠ حثخا. وق تثطط ألماظغا لطصغام بدربات جعغئ شغ جعرغا. وأضث طاتثث باجط وزارة الثشاع 
افلماظغئ تسطط رجالئ طظ العقغات الماتثة طحغرا إلى أن العزارة تثرس طتاعاعا لضظه أتةط سظ ذضر طجغث 

طظ الافاخغض. (روغارز)
: إن أطرغضا ترغث طظ ألماظغا ضما طظ غغرعا طظ الثول أن غظثرذعا شغ الاتالش الثي تصعده عغ، 
لغئصى الةمغع تتئ جظاتعا بثرغسئ الاعثغث الثي غمبطه تظزغط الثولئ وبثاخئ سطى أوروبا. وصث أوردت 
لغج  وإن  افطرغضغ  لطططإ  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  رشخ  الماضغ  افتث  غعم  روغارز  وضالئ 
بحضض طئاحر، وذلك سظثطا ُجؤطئ طغرضض سظ تصرغر المةطئ افلماظغئ بحأن الططإ افطرغضغ شصالئ لصظاة 
تطفجغعن (زد.دي.إف): «أساصث أن ألماظغا تصعم بثورعا وق ظتااج لطتثغث سظ صداغا تاسطص بعثا افطر شغ 

العصئ الراعظ».

أطرغضا تططإ طظ أملاظغا طجغثا طظ الثسط السسضري لصاال تظزغط الثولئ 

طتمعد  أبغ  الةطغض  لطسالط  المفاجؤئ  العشاة  لظئأ  ضان 
سئث العادي شاسعر سدع طضاإ أطغر تجب الاترغر رتمه 
اهللا وصُع الخاسصئ سطى طظ سرشه طظ طتئغه وتقطثته 
وإخعاظه شغ الضفاح شغ تمض الثسعة سئر سصعد، شالراتض 
اهللا  دغظ  ظخرة  جئغض  شغ  صثطاه  تشّئرت  اهللا  رتمه 
وإسقء ضطماه بالثسعة إلى اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، جائرا 
سطى طظعاج الظئعة شغ تمض الثسعة طخاتئاً أطراء تجب 
الاترغر، ولسض الجطظ جغضحش الضبغر والضبغر طما صام 
به طظ جععد ق غسطط بعا إق اهللا الثئغر السطغط، شصث 
ضاظئ الثسعة دغثظه وحشطه الحاغض تغبما تض، ولط 
تتض بغظه وبغظ ذلك ق جئال وق أظعار وق تثود وق 
طثابرات، شتمطاه صثطاه إلى أخصاع حاى شغ افرض 
طظ جعرغا ولئظان وافردن إلى باضساان وأوزبغضساان 

وصرغغججاان وبقد أخرى...
تاى اتاار إخعاظه شغ ترتغإ طةالج السجاء شغ الئثاوي 
بغروت  وشغ  ذرابطج  جمراء -  أبغ  وشغ  ذرابطج   -
وشغ طثغط سغظ التطعة وشغ خغثا، طع ساإ ضبغرغظ 
طمظ سرشعه شغ طثغط ظعر الئارد لَط لْط غسصث السجاء 
سظثعط شغ المثغط، وطظ طتئغه رتمه اهللا طظ تمّضظ 
طظ ترتغإ جفر جرغع شتدر الةظازة وطظ لط غامضظ 

أرجض طسجغا.
تسثاد  سظ  سةجوا  ضبغرون  رباه  السجاء  طةالج  وشغ 
طظاصئه، وأجمع الةمغع سطى أن الراتض ضان سطما طظ 
أسقم الثسعة، سالما ساطق بما سطط، شغه طظ الثخال 
التمغثة طا غثضر جطغسه باهللا والغعم اآلخر، طع تطط 
غدإ  إن  إق  طتغاه  تشادر  ق  واباساطئ  خثر  ورتابئ 

قظاعاك طتارم الثغظ.
شفغ طثغط الئثاوي حارك تحث غفغر شغ خقة الةظازة 
غص بعط جاطع خطغض الرتمظ، بط حغع الةبمان إلى 
ضطمئ  الثطغإ  طروان  الحغت  ألصى  وصث  افخغر،  طبعاه 
افتئاب،  ذضرغات  شأعاج  اهللا  رتمه  الفصغث  بعا  ربى 
بط تاالئ أشعاج المسجغظ. وشغ الغعم الباظغ تط تطصغ 

ÖÁÖui’\;gát;3Ÿ ;̂fi“Ÿ;Êï¡;◊Ë÷°\;%]¬’\;Ô\á¡
!\;„∂Ñ;>ÄÊ⁄•;Êd^?;ÑÊ¡]…;ÍÄ]6\;Åe¡

طظ  تدر  تغث  الرتمظ  خطغض  جاطع  صاسئ  شغ  السجاء 
سثدت  الاغ  الضطمات  وألصغئ  الةظازة،  تدعر  شاته 
بسخ طظاصإ الفصغث رتمه اهللا والاغ لط تعشه تصه، 
خاخئ وأظه رتمه اهللا ضان غسمض بخمئ وضان غخعل 
لاترغخ  جاسغا  ططض  أو  ضطض  دون  الئقد  شغ  وغةعل 
المآطظغظ سطى السمض لظخرة دغظ اهللا بإصاطئ الثقشئ، 
دائما طسائحرا طاعطق وجعه وضطه بصئ وذمأظغظئ بأن 

اهللا جئتاظه طظةج وسثه ذال الجطظ أم صخر.
وشغ الغعم البالث تط سصث طةطج السجاء شغ طرضج تجب 
الاترغر شغ أبغ جمراء ذرابطج وصث حارك شغ السجاء 
جغاجغئ أبظئ خغرا سطى طا  وحثخغات  وشعد حسئغئ 
صثم رتمه اهللا شغ تمطه لطثسعة إلى اهللا سطى طظعاج 

الظئعة.
وشغ طضائعط شغ طثغط سغظ التطعة صام حئاب تجب 
 ٢٠١٥/١٢/٦ افتث  غعم  سخر  خقة  بسث  الاترغر 
العشعد:  طظ  صثم  وطمظ  الُمسجغظ  وشعد  باجاصئال 
اإلجقطغئ،  والصعى  افضارم،  التطعة  سغظ  طحاغت 
والحئاب المسطط، ولةان افتغاء والفسالغات... ولفغٌش 
طئارٌك طظ الحئاب افشاضض وأصارب المرتعم شغ سغظ 
التطعة... وصث ضاظئ ضطماٌت طآبراٌت طظعط لمظ سرف 
له  وحعثوا  بثغر  سطغه  شأبظعا  اهللا.  رتمه  طتمعد  أبا 

بالتص لغضعن له خغرًا سظث ربه جئتاظه وتسالى...
جاطع  شغ  السجاء  طةطج  سصث  شصث  بغروت  شغ  أطا 
المشرب،  وتاى  الةمسئ  خقة  بسث  طظ  الثاحصةغ 
والحثخغات  الحسئغئ  بالعشعد  الصاسئ  ازدتمئ  تغث 
السغاجغئ وصث صثم بسدعط طظ خغثا وصثم الئسخ 

اآلخر طظ الئصاع.
وأظئ خغر المظجلغظ. الطعط  طئارضاً  الطـعـط أظجله طظجقً 
إظا ظدرع إلغك أن تاشمثه بعاجع رتماك وأن تسضظه 
شسغح جظاتك وأن تةمسظا به وبافتئئ الثغظ جئصعظا 
تتئ لعاء ظئغك غعم الثغظ، وأق تترطظا أجره وأق تفاّظا 
بسثه وأن تضتض أسغظظا بإصاطئ الثقشئ، إظك ولغ ذلك 

 والصادر سطغه

السجاء شغ بغروت

السجاء شغ خغثا

السجاء شغ ذرابطج

السالط الةطغض سئث العادي شاسعر «أبع طتمعد»
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بأن الضعظةع جاضعن طااتًئ لطةمغع. وبالظسئئ لئاصغ 
السالط شصث أظعر ظفسه ضساطض خغر إظساظغ، وبالثثاع 
اجاطاع أن غتخض سطى الضعظةع باخاغار طآتمر برلغظ.

طحضطئ المطك لغعبعلث افولى ضاظئ إصطغط ضاتاظةا شغ 
المآتمر  شغ  افصثم  افوروبغئ  الصعى  أخرت  الةظعب. 
سطى طئادئ التصعق سطى أجاس السغطرة الفسالئ، والاغ 
تسظغ أن طظ غثسغ تص المطضغئ سطغه رشع َسَطٍط وشرض 
السططئ سطى المظاذص الاغ غثسغ ططضغاعا. ولطسغطرة 
سطى ضاتاظةا ضان سطى المساسمرغظ الاساطض طع زسغط 
طع  الافاوض  شحض  وبسث  طسغري.  غسمى  صعي  صئطغ 
طسغري، أرجض المطك لغعبعلث الظصغإ و.ج جاغرز الثي 
طسغري.  وصاض  الترة  الضعظةع  دولئ  سطى  السطط  رشع 
لصث تط صطع رأس طسغري ضما ضاظئ «السادة الرائةئ» 
وصاؤث وُسّطص سطى سمعد ضثرس لمظ غرشخ الافاوض. 
وضان عثا سرًضا واضًتا «لطسغطرة الفسالئ» سطى إصطغط 
ضاتاظةا واسارشئ به برغطاظغا تسإ افخعل المائسئ. 
ضاظئ تةئر ضض صرغئ سطى تخاد ططاط الشابات، وضان 
غفرض ظزام جمع تخص طسغظئ طساتغض الاطئغص، 
وصطع  المعت،  سصعباه  ضاظئ  ذلك،  شغ  غفحض  والثي 
طئظًغا  التضط  ظزام  ضان  ضثلغض.  طططعًبا  ضان  افغثي 
المساعغات.  ضاشئ  سطى  المططص  اإلرعاب  أجاس  سطى 
غعاط  ولط  ذاته،  تث  شغ  عثًشا  افغثي  جمع  وأخئح 
المطاذغئ  التخص  بإتخاء  المطاط  جمع  ضئاط 
سثد  أضئر  أغادي  غصطسعن  بئساذئ  ضاظعا  المططعبئ. 
طمضظ طظ افشارصئ الثغظ غةثوظعط وغمطؤعن السقل 
باطك افغادي. لصث اجامر عثا العضع تاى صدغ سطى 
ظخش الحسإ، ولضظ شصط سظثطا خان المطك لغعبعلث 
طئادئ ترغئ الاةارة، تثخطئ برغطاظغا وأرجطئ بسبات 
لفدح الةرائط شغ دولئ الضعظةع الترة، افطر الثي أدى 
أخث  سطى  الئطةغضغئ  التضعطئ  أجئر  دولغ  ضشط  إلى 
ترغئ  وإسادة   ١٩٠٨ سام  لغعبعلث  المطك  طظ  المظطصئ 
الضعظةع  وعع  جثغث  اجاسماري  طسمًى  تتئ  الاةارة 

الئطةغضغئ.
الماتش  طثخض  سطى  غعجث  عثا،  ضض  طظ  وبالرغط 
الئطةغضغ إلشرغصغا العجطى تمبال ضئغر لمئحر أوروبغ 
طسثظغئ  لعتئ  وبةاظئه  إشرغصغ،  ذفض  ببغابه  غمسك 

 !!«ضاإ سطغعا «بطةغضا تةطإ التدارة لطضعظةع

لصث دسط اقجاسمار تطعر بطةغضا وتمعغض السثغث طظ 
المئاظغ التضعطغئ الدثمئ. ولضظ وتحغئ اقجاسمار 
وجطإ  طّعلعا،  الاغ  المئاظغ  بسزط  ضاظئ  الئطةغضغ 
الضعظةع  شغ  ضط٢  ططغعن   ٢،٣ لـ  الثاطج  الزقم 
اإلشرغصغئ. صال ططك بطةغضا لغعبعلث الباظغ سظ الضعظةع 
لاأطغظ  جاظتئ  شرخئ  خسارة  شغ  المشاطرة  أرغث  «ق 
باأجغج  وصام  الرائسئ»،  اإلشرغصغئ  الضسضئ  طظ  ججء 
الاعاجث  إلغةاد  ضصاسثة  لطضعظةع  السالمغئ  المآجسئ 

اقجاسماري.
شصط  سطى ١٠٪  تسغطر  أوروبا  العصئ،ضاظئ  ذلك  شغ 
طظ إشرغصغا، ولضظ طغجان الصعى بغظ الثول افوروبغئ 
ضان شغ خطر بسث أن تسئئئ ألماظغا بسثم اقجاصرار 
لئرغطاظغا  الاةارة  وذرق  المساسمرات  عثد  الثي 
وشرظسا والئرتشال، ولعثا تط سصث المآتمر شغ برلغظ 
 .١٨٨٤ سام  الباظغ  تحرغظ  طظ  سحر  الثاطج  غعم 
وضاظئ صرارات طآتمر برلغظ بالظسئئ إلشرغصغا طساوغًئ 
لطاأبغر  طغادغظ  وأوجثت  بغضع،   - جاغضج  قتفاصغئ 
تط  لصث  إشرغصغا.  طظ   ٪٩٠ اجاسمار  إلى  وأدى  لطثول 
بحضض  اإلشرغصغ»  «والاثاشع  برلغظ  طآتمر  تصثغط 
إلى  التدارة  لةطإ  سزمى  طعمٌئ  أظعا  سطى  خاذأ 
العاجعئ  عثه  السئعدغئ.  طظ  افشارصئ  وإظصاذ  إشرغصغا 
الغعم  ظراه  لما  طحابعًئ  ضاظئ  لقجاسمار  اإلظساظغئ 
حسار  تتئ  اإلجقطغئ  الئطثان  وتثطغر  اتاقل  طظ 
طضاشتئ اإلرعاب، وضما أن الثول المساثغئ الغعم سطى 
ضثلك  التصغصغعن،  اإلرعابغعن  عط  المسطمغظ،  بقد 
ضاظئ الصعى افوروبغئ شغ طآتمر برلغظ صئض أن تصاض 

وتساسئث طظ ادسئ أظعا ترغث تترغرعط.
لصث طظح المآتمر طظطصئ الضعظةع الضئغرة إلى المطك 
الاغ  لطضعظةع  السالمغئ  وطآجساه  الباظغ  لغعبعلث 
واسارف  الترة  الضعظةع  دولئ  باجط   ١٨٨٥ سام  سرشئ 
بعا الئرلمان الئطةغضغ. ولضظ ضطمئ «ترة» شغ دولئ 
الضعظةع الترة لط تضظ تسظغ الترغئ إلشرغصغا، ولضظعا 
سظئ ترغئ الاةارة لطمساسمرغظ افوروبغغظ شغ طظطصئ 
طتاغثة بغظ الصعى افوروبغئ الماظاشسئ. ولضظ المطك 
لغعبعلث الباظغ ضان طثادًسا ضمآتمر برلغظ وصث دشع 
سمقءه لطدشط سطى إظةطارا وألماظغا لخالح الضعظةع، 
وصث وسث اإلظةطغج طضاظئ الثولئ المفدطئ، ووسث افلمان 
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لئعس بصطط: د. سئث اهللا روبغظ تطئج  الاغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  المسارضئ 
المصاوطئ لططاغغئ شاعادظه، وتطئج لئعس المسارضئ 
الاغ  والترطات  جالئ،  الاغ  الثطاء  وضأن  شافاوضه، 
أبرًا  سظثعط  وأخئتئ  طظسغا،  ظسغًا  ضاظئ  اظاعضئ 
لضرجغ  عغضض  أو  صثر  طال  طظ  تفظئ  لصاء  سغظ  بسث 

طظضسر!).               
شعغ  العثظات  (أطا  بصعله:  العثظات  خطعرة  وبغظ 
أن  طصابض  لغاعا  وغا  لططاغغئ،  والسئاد  الئقد  تسطغط 
غئصى المعادظعن شغ أطاضظعط آطظغظ بض عغ لغرتطعا 
إلى تغث غاةمسعن شغ طضان طتثود لغسعض ضربعط 
وضحش  وخعب...).  تثب  ضض  طظ  افجطتئ  بخظعف 
أن تطك العثظات إظما تخإ شغ خالح الظزام، شصال: 
(إن   المعادظات  الةارغئ عغ طظ وجائض الظزام إلذالئ 
سمره، واطاثاد جططاظه بسث أن اظتسر، شااعغأ بعثوء 
الزروف لئثغطه الثي ُغخظع شغ طآتمر الرغاض سطى 
الرئغج  بارك  شصث  ولثلك  وأتئاسعا.  أطرغضا  سغعن 
العثظات  تعجغع  إلى  ودسا  العسر  عثظئ  افطرغضغ 
بخعرة أضئر)، ووجه التجب تتثغرا حثغثا لمظ غحارك 
شغ تطك العثظات، شصال: (إظظا ظتثر أولؤك الراضدغظ 
خطش العثظئ، وبثاخئ تطك الترضات الاغ تحعث أن 
ق إله إق اهللا وأن طتمثًا رجعل اهللا، ظتثرعط طظ أن 
العثظئ عغ حرك تةمسعط شغه لطصداء سطغعط ظاعغك 
شغعا  لغامثد  أطاضظعط  طظ  بالاثرغب  إخراجعط  سظ 
الظزام، وظظختعط أن ق ُغسطمعا أظفسعط وأعطغعط 
شغ  طرة  طظ  أضبر  جربعه  وصث  له  سعث  شق  لطظزام 
«َال ُيْلَدُغ   : صال  وضما  آظفًا،  ذضرظا  ضما  سعثه  ظصخ 
الُمْؤِمُن ِمْن ُجْحٍر َواِحٍد َمرََّتْيِن» أخرجه البخاري، فكيف 

فيمن يلدغ مرات؟...!).       
وأطا بثخعص طآتمر الرغاض شصث بّغظ بغان التجب 
خطفغات  شغ  الظزر  إظسام  (إن  بصعله:  اظسصاده  جئإ 
شحطئ  أن  بسث  أظه  غائغظ  اظسصاده  ودواسغ  المآتمر 
أطرغضا شغ جسض خظائسعا طظ ائاقف وشخائض طساثلئ 
طظ أعض الحام، شاضعن السمغض  أو طسثلئ تةث صئعقً 
الئثغض الاالغ لطسمغض التالغ، سمثت إلى ذاغغٍئ شغ 
شغما  غظةح  أن  غساطغع  أظه  طظعا  ظظًا  ذاعرة  أرٍض 
ولثلك  والادطغض،  الامعغض  غمطك  فظه  شغه  شحطئ 
صال  بارغج  (وشغ  المآتمر:  ضغري  جعن  طثح  شصث 
السسعدغئ  تصعدعا  الاغ  المتادبات  «إن  ضغري  جعن 
لاعتغث خفعف المسارضئ السعرغئ تصصئ تصثطا شغ 
السغاجغئ  المفاوضات  دشع  ذرغص  سطى  عاطئ  خطعة 
سربغ،  روغارز  السعري.»)  الخراع  إظعاء  إلى  الراطغئ 
المطك  أن  أطرغضا  طظ  ظظًا  وذلك  ٢٠١٥/١٢/١٠م، 
بجي  غاجّغى  وعع  طثظغئ  بثولئ  صال  لع  السسعدي 
المسطمغظ شإظه ُغصئض طظه أضبر طظ أن ُغصئض طظ سطعج 
شإن  أعطه،  ُغردي  الزظ  وعثا  المساسمرغظ،  الضفار 
التص أبطب، وق غساطغُع خثاَع أعطه ضاشٌر أو طظاشص...).

المآتمر  شغ  المحارضغظ  أن  التجب  بغان  اسائر  وصث 
شصال:  الحام  أعض  غمّبطعن  الثغظ  الرجال  عط  لغسعا 

أضان  جعاء  طسه،  شحطه  غتمض  الرغاض  طآتمر  (إن 
طا  تغث  طظ  ضان  أم  المةامسعن  تغث  طظ  ذلك 
غسطظعن، شإن رجال الحام لغج عط أولؤك الماتطصغظ 
شغ «إظارضعظاغظظاال» تعل المال والدقل... إن رجال 
بخثصعط  افطئ  تسرشعط  الثغظ  أجعدعا  عط  الحام 
وإخقخعط، وغسرشعظعا بأظعا ق تسثم الثغر إلى غعم 
بصطعبعط  وغخثسعن  خثسعا  الثغظ  عط  الصغاطئ، 
غرغثون  الثغظ  إظعط  هللا)،  عغ  هللا  (عغ  وأشعاععط 
لطحام ضما غتإ لعا اهللا جئتاظه ورجعله  أن تضعن: 
اِم» أخرجه الطئراظغ شغ الضئغر  «ُسْصُر َداِر اْإلِْجَقِم ِبالحَّ
سظ جطمئ بظ ظفغض... ولغج عط المثادسغظ الثغظ 
غصعلعن بمفاوضئ الظزام وشغ العصئ ظفسه غصعلعن 
بأن ق طضان لرأس الظزام شإن طظ ق غصئض له طضاظًا 
سطغعط  ُتمطى  الثغظ  عط  ولغج  ظزاطه!  غفاوض  ق 
رؤوجعط  شغظضسعن  السطماظغئ)  المثظغئ  (الثولئ 
أظعط  شغه  غجسمعن  الثي  العصئ  شغ  بالمعاشصئ 
بثغمصراذغئ  غصعلعن  الثغظ  عط  ولغج  إجقطغعن! 
رب  تضط  طظ  بثقً  الئحر  بتضط  والاترغط  الاتطغض 
إِالَّ  ُْكُم  احلْ ﴿إِِن  غصعل:  التاضمغظ  أتضط  واهللا  الئحر، 

.(﴾ِ ِبَّ
بصعله:  المآتمر  ذلك  شغ  المحارضغظ  إلى  وتعجه 
الظزام  طع  المفاوضئ  أن  تسطمعن  حك  ق  (شإظضط 
عغ خغاظئ بسث ضض طا خظسه طظ جرائط ذالئ الئحر 
والحةر والتةر، وتسطمعن أغدًا أن المظاداة بالثولئ 
واإلجقم  طسطمعن،  شأظاط  جرغمئ  السطماظغئ  المثظغئ 
شغ  التضط  وظزام  اهللا،  أظجل  بما  التضط  غفرض 
اهللا  بإذن  صادم  وعع  الراحثة،  الثقشئ  عع  اإلجقم 
وبحرى  جئتاظه  اهللا  وسُث  تغث  المآطظغظ  بسعاسث 
رجعله ... شسعدوا إلى رحثضط والرجعع إلى التص 
شعض  له،  ذظإ  ق  ضمظ  الثظإ  طظ  والاائإ  شدغطئ، 
الظزام  طع  العثظئ  برشخ  غخثع  رحغث  رجض  طظضط 
ورشخ طآتمر الافاوض المثجي المثل، شعض طظضط؟ 

لَيَْس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد﴾...).
َ
عض؟ ﴿أ

الحام  شغ  لطمثطخغظ  دسعة  بغاظه  شغ  التجب  ووجه 
إلى البئات شصال: (أطا أظاط أغعا المثطخعن الخادصعن 
شغ أرض الحام، شق تغأجعا طظ رتمئ اهللا... وابئاعا 
سطى التص الثي أظاط سطغه، شإن لطئاذض جعلئ ولطتص 
شصث  شاضتئ،  ضاحفئ  بتص  عغ  وبعرتضط  جعقت، 
وأخئتعا  المظاشصغظ،  وشدتئ  الماآطرغظ  ضحفئ 
ضطُّعط شغ السراء جعاء، شق غظثثع بعط إق غاشض وق 

غأطظ طضرعط إق جاعض).
الرائث  الاترغر  تجب  (إن  بصعله:  بغاظه  التجب  وخاط 
طسضط  ساطًق  بظعاره  لغطه  غخض  أعطه  غضثب  ق  الثي 
وبضط إلتئاط طثططات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، 
وقجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة، 
طسًا           الثقشئ  شةر  بجوغ  لظحعث  وآزروه  شاظخروه 
ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

 (﴾الَْعِزيُز الرَِّحيُم

الاحرغع وتظزغط سقصات الظاس المسغحغئ شعثه تظئع 
اإلغمان  طفععم  سطى  الصائمئ  المةامع  سصغثة  طظ 
بثالص الضعن واإلظسان والتغاة والسئعدغئ له، أو طظ 
سصغثة تظضر ذلك وتتثد دور الثالص شغ تغاة الفرد 

والمةامع.
وغظغ سظ الصعل إن اقجاسمار افوروبغ ضان وراء عثم 
دولئ الثقشئ بسث أن ظةح شغ إبارة الظسرات الصعطغئ 
بغظ المسطمغظ طظ ترك وسرب، وترك بسخ السرب 
الثقشئ  ضث  لطبعرة  التضط  ضراجغ  شغ  الطاطسغظ 
الحرغش  طظ  وذرعا  برغطاظغا  صدئ  ولما  السبماظغئ، 
السبماظغئ  الثقشئ  سطى  البعرة  أسطظ  الثي  تسغظ 
إحراك  إلى  سمثت  بط  المظفى،  شغ  طعمق  به  ألصئ 
تصسغط  شغ  بغضع  جاغضج  اتفاصغئ  تظفغث  شغ  شرظسا 
المظطصئ إلى دوغقت عجغطئ تصعم سطى شضرة «الثولئ 
«ععغات»  خظاسئ  طظ  ذلك  غصادغ  بما  العذظغئ» 
والضراعغئ  افتصاد  وتآجب  الثقشات  لائرر  طخطظسئ 
بغظ طظ ضاظعا تاى افطج الصرغإ أبظاء أطئ واتثة 
الععمغئ  التثود  شرجط  الاارغت.  شغ  الةثور  ضاربئ 
دائما  جئئا  تجال  وق  ضاظئ  الاغ  بالتثود  جمغ  لما 
لاأجغب الخراع وجفك الثطاء بغظ أبظاء افطئ العاتثة، 
تاى إن السائطئ ظفسعا والصئغطئ العاتثة صسمئ بفسض 
«غظامعن»  أشرادعا  شأخئح  المخطظع  الاصسغط  عثا 
إلى أوذان شرضئ سطغعط بصعة التثغث والظار، وتتئ 
السعري  سطى  شرًضا  أخئح  المفروض  العذظغئ  حسار 
جاره  صخش  المخري  سطى  أو  افردظغ  جاره  طصاتطئ 
طصثجًئ  «افوذان»  خارت  وعضثا  وعضثا...  الطغئغ 
غثغظعن  الثغظ  الساببغظ  التضام  طظ  تفظئ  بغظما 
الشربغئ  الثول  شغ  ظسماعط  فرباب  التضط  بضراجغ 
لحرضات  ظعًئا  ُجسطئ  الاغ  والسئاد  الئقد  غسائغتعن 
اقجاسمار الشربغئ، بغظما تصعم الظزط الئعلغسغئ بصمع 
افطئ  وتثة  اجاسادة  إلى  تعثف  حرغفئ  دسعة  ضض 
وسجتعا وصعتعا. وشعق عثا وذاك اخطظسئ «جاطسئ 
تماغئ  بتةئ  الاةجئئ  عثه  لاضرغج  السربغئ»  الثول 
السغادة الجائفئ لطضغاظات العذظغئ، بغظما خاتإ الصرار 
والسططان عط صادة اقجاسمار الشربغ. عضثا غائغظ أن 
طخططح «العذظ» و»الثولئ المساصطئ ذات السغادة 
العذظغئ» عغ طظ أعط أدوات الشجو الفضري الشربغ، 
الثي اجاثثم بسخ الظخارى وبسخ أبظاء المسطمغظ 
وإضفاء  الشربغئ،  التدارة  جمعم  لاروغب  ططغًئ 
المساسمر،  شرضعا  الاغ  افوضاع  سطى  المحروسغئ 
بشغئ التغطعلئ دون سعدة وتثة المسطمغظ تتئ ظض 
سعث  طظث  التال  ضان  ضما  الةاطسئ  اإلجقطغئ  الثولئ 

الظئعة.
والثولئ اإلجقطغئ ططجطئ بدمان أطظ وضراطئ ضض طظ 
غسغح شغ ضظفعا ق غدار شغ ظفسه وولثه وطاله وق 
غفاظ سظ دغظه. ولسظا بتاجئ لطثقلئ سطى أن العاصع 
واضح  وغغرعا  طخر  شغ  وجعاعا  الحام  شغ  المساش 
أظفسعط  سطى  آطظغظ  ساحعا  المسطمغظ  غغر  أن  شغ 
سمض  الثي  التثغث  اقجاسمار  سعث  تاى  وأدغاظعط 

سطى إغصاع الفاظئ بغظ أعض الئطث العاتث.
جقء  بضض  غزعر  افطعر  لعاصع  السغاجغ  والفعط 
ووضعح تثخض الصادة الشربغغظ شغ ضض حاردة وواردة 
شغ أطعر التضط واقصاخاد جعاء شغ طخر أو السعدان 
أو الحام أو غغرعا... ووخض افطر بالصادة افطرغضان 
اتفاصغئ  سطى  بظغئ  الاغ  المظزعطئ  بأن  غخرتعا  فن 
بث  ق  وخار  أغراضعا  اجاظفثت  صث  بغضع  جاغضج 
أجاس  سطى  جثغث  طظ  المظطصئ  خغاغئ  إسادة  طظ 
أطرغضا  تضاش  ولط  ذائفغئ.  سرصغئ  صعطغئ  ضغاظات 
بفخض جظعب السعدان سظه بض عغ تسمض اآلن لفخض 
السعدان  طظ  تئصى  طا  تفاغئ  صئض  وضردشان  دارشعر 

إلى خمج دوغقت.
ظسط ظتظ ظثرك أن خطفغئ عثه الثسعة إلى الضغاظات 
ططاطع  شغ  تضمظ  اقجاسمار  خظسعا  الاغ  العذظغئ 
الثظغا  طظ  لساسئ  إلى  والفضر  السغاجئ  رجال  بسخ 
لعط  غرطغعا  طادغئ  طظفسئ  أو  ضرجغ  أو  طظخإ  طظ 
شضرغئ  صظاسئ  طظ  غظططص  وبسدعط  الشرب،  تضام 
بأن السطماظغئ عغ التض الختغح وأظه ق بث طظ بظاء 
شغ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  أجاس  سطى  افوذان 
الثاطغ  الخراع  شغ  الشربغئ  لطاةربئ  خارخ  اجاظساخ 
الثي دار بغظ جططات الضظغسئ ورجاقت التضط. وصث 
إّن  الصعل  إلى  الشربغ  لطفضر  المصطثغظ  بسخ  ذعإ 
«الثولئ العذظغئ إطا أن تضعن سطماظغئ وإطا ق تضعن 
دولئ وذظغئ، بض ق تضعن دولئ... شإّن سطماظغئ الثولئ 
المعاذظئ،  طئثأ  وسطى  اإلظسان  طئثأ  سطى  تاأجج 

وعما طئثآن تاضمان سطى الثولئ العذظغئ.
شسطى المسطمغظ ظئث عثا المفععم الثي غاظاصخ طع 
تضرغج  شغ  تربئ  رأس  غحضض  بض  اإلجقم،  سصغثة 
العغمظئ اقجاسمارغئ شغ تفاغئ افطئ بتسإ جغاجئ 
صطإ  سطى  جمغسا  غاضاتفعا  أن  وسطغعط  تسث»،  «شرق 
الشربغئ  لطثول  الائسغئ  صغعد  لغتطمعا  واتث  رجض 
غساخمعا  وأن  الشربغ،  لطشجو  غروج  طظ  ضض  راشدغظ 
بتئض اهللا الماغظ شغسعدوا ضما ضاظعا خغر أطئ أخرجئ 

 لطظاس
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ: تجب الاترغر:  حّران طساطغران شغ َصَرن...

تامئ ضطمئ السثد: الظزرة اإلجقطغئ لمفععم المعاذظئ...

ظصطئ ختغفئ الاطغةراف الئرغطاظغئ سظ طخادر شغ التضعطئ الئرغطاظغئ: «إّظه وجط طثاوف طظ أن غساثثم 
طصاتطع تظزغط الثولئ اإلجقطغئ طسصًق جثغثًا سطى ذعل اطاثاد جاتض الئتر الماعجط قجاعثاف أوروبا شإّن 
الثارجغئ  شغ  افوجط  الحرق  حآون  وزغر  العود  تعبغاس  وصال  لغئغا»،  شغ  سسضرغاً  سمًق  تحظ  صث  برغطاظغا 
الئرغطاظغئ: «إّظه شغ المظاذص الاغ أوجث شغعا تظزغط الثولئ طعذأ صثم سطى ذعل الئتر افبغخ الماعجط 
طخثر  وأشاد  له»،  الاخثي  وضغفغئ  وجعده  أطاضظ  لاتثغث  الثولغغظ  الحرضاء  طع  وبغص  بحضض  ظسمض  ظتظ 
تضعطغ ُجؤض سّما إذا ضاظئ لغئغا ُغمضظ أن تضعن العثف الاالغ لطاثخض السسضري الئرغطاظغ شصال: «افطعر تسغر 
شغ عثا اقتةاه».  وأّطا شرظسا شصث أسطظئ أّظعا صث أرجطئ ذائرات لطاةسج شعق لغئغا لاصعغط تةط الاعثغث 
الثي ُغحّضطه تظزغط الثولئ شغ لغئغا وذلك بتسإ طا صال المسآولعن الفرظسغعن، ودسا رئغج العزراء الفرظسغ 
طاظعغض شالج إلى: «تعجغع الةععد الثولغئ لستص طصاتطغ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ لاماث إلى طظطصئ حمال 

إشرغصغا».
: تأتغ عثه الاخرغتات والاترضات الئرغطاظغئ والفرظسغئ بالاجاطظ طع افخئار الاغ تتثبئ سظ 
الاعصغع سطى اتفاق خثغرات بغظ جماسئ المآتمر العذظغ السام شغ ذرابطج وجماسئ برلمان ذئرق سطى 
ظتٍع طفاجأ، وذلك بسغث اجاصالئ المئسعث افطمغ السابص برظاردغظع لغعن. وصث تاولئ أطرغضا اجاثثام 
الصرغإ  المثى  سطى  ظةتئ  وإن  لضّظعا  تفار،  سمغطعا  وتصعغئ  افوروبغ  الظفعذ  لدرب  السابص  المئسعث 
شإّظعا لط تظةح سطى المثى افبسث شغ تبئغئ سمغطعا، واخاراق خفعف جماسئ سمقء اإلظةطغج ذعغًق، لثلك 
شعا عط سمقؤعط شغ ذرابطج وذئرق غسعدون لطعصعف جئعئ واتثة أطام افطرغضان وسمقئعط، وذلك 
بسث تعصغع اقتفاق الثي غظص سطى إصاطئ تضعطئ طعتثة تةمع الطرشغظ، وبالاالغ شطط غئص أطام أطرغضا 
لمتاولئ  الثولئ  تظزغط  ورصئ  اجاثثام  إق  لفوروبغغظ  الاابسغظ  الطغئغغظ  الفرصاء  بغظ  الاصارب  لاثرغإ 
أطرا ضرورغا بالظسئئ  طظع جغطرة افوروبغغظ سطى لغئغا، لثلك ضان الافضغر بمعاجمئ الاظزغط سسضرغاً 
لئرغطاظغا وشرظسا إلسادة شرض العغمظئ افوروبغئ الضاططئ سطى لغئغا. وعضثا تئصى بقد المسطمغظ طسرتًا 
لطشجو واقجاغاح، وغئصى أبظاء افطئ اإلجقطغئ ضتاغا لعثا  لطخراع السالمغ بغظ الصعى السزمى، وطضاظاً 
الخراع وذلك الشجو، وطا ضان ذلك لغضعن لعق تفظئ طظ التضام السمقء والثعظئ، سادوا حسعبعط، ووالعا 

أسثاء افطئ، وأجطمععا لطشجاة المساسمرغظ.
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عثه عغ ترضغا «أردوغان» 
تطعث وراء سقصات طع ضغان غععد املتاض فرض شطسطني 
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بصطط: : أتمث سئث الععاب*

ق حك أن طظ غاابع السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا طظ 
أظعا  غةث  تساسمطعا؛  الاغ  وافجالغإ  افدوات  خقل 
اضطرت لضحش الضبغر طظ سمقئعا شغ المظطصئ، فن 
بعرة الحام المئارضئ اجاسخئ سطى تطعا السغاجغ، 
وضحش  بأعثاشعا  الاخرغح  إلى  بأطرغضا  دشع  طما 
خططعا، شأسطظئ سظ تخعرعا لمساصئض جعرغا بظزام 
بعرة  تعجه  بسئإ  إق  ذلك  وطا  دغمصراذغ؛  سطماظغ 
الحام اإلجقطغ وططالئئ أعطعا بالثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، شةاء تخرغح جعن ضغري وزغر الثارجغئ 
بتطفائه  طثسعطاً  ٢٠١٥/١٠/٢٢م  باارغت  افطرغضغ 
وسمقئه شغ المظطصئ روجغا وترضغا والسسعدغئ بأن 
طعتثة  جعرغا  سطى  اتفصئ  الثولغئ  الرباسغئ  دول 
ذات ظزام سطماظغ تسثدي دغمصراذغ، وطحثدًا سطى 
«ضرورة طتاربئ الفخائض الراشدئ لطتض السطمغ شغ 
الطرغص  خارذئ  لغرجط  شغظا  طآتمر  جاء  بط  جعرغا»، 
لطتض السغاجغ افطرغضغ؛ تغث اتفص المحارضعن شغ 
طتادبات شغظا سطى تحضغض تضعطئ اظاصالغئ شغ جعرغا 
حعرًا،   ١٨ خقل  اظاثابات  وإجراء  أحعر  جائ  خقل 
تتئ إحراف افطط الماتثة. وصررت الثول المحارضئ 
جماسات  طع  شعرغئ  طتادبات  بثء  شغظا  طآتمر  شغ 
ظزام  بغظ  لصاء  أول  لسصث  طساع  ووجعد  طسارضئ، 
جسعد  آل  ظزام  جارع  طا  وعثا  والمسارضئ،  اإلجرام 
باارغت  الرغاض  طآتمر  سصث  تط  تغث  تظفغثه؛  إلى 
الفخائض  طظ  طةمعسئ  ضط  الثي  ٩-٢٠١٥/١٢/١٠م 
خااطغ  بئغان  سطغظا  لغثرجعا  والحثخغات؛  والعغؤات 
وسطى  وأعثاشعط؛  بعاباعط  سظ  خقله  طظ  أسربعا 
الثي  الظزام  أن  أي  السعرغئ؛  الثولئ  طثظغئ  رأجعا 
عثه  ضض  بسث  الحام  أرض  شغ  المسطمغظ  جغتضط 
سطماظغًا  ظزاطاً  جغضعن  الثطاء  عثه  وضض  الادتغات 
دغمصراذغاً غفخض اإلجقم سظ التغاة، ضما أسربعا سظ 
أظعط  غسظغ  وعثا  أحضاله؛  بضاشئ  لقرعاب  رشدعط 
ضث  اإلجرام  ظزام  طع  واتث  خظثق  شغ  جغضعظعن 
إلى  جظئاً  طسعا  غصاتطعن  ضاظعا  الاغ  افخرى  الفخائض 
اإلرعاب؛ بسث  والاغ جغاط وضسعا سطى قئتئ  جظإ؛ 
أن تعلى ظزام افردن إسثاد صائماعا تمعغثًا لسرضعا 
له  اجاماع  سصث  الماعصع  الثولغ  افطظ  طةطج  سطى 
لعجعد  رشدعط  المةامسعن  وأضث  ٢٠١٥/١٢/١٨م،  شغ 
أعض  لظخرة  جاؤوا  الثغظ  افجاظإ)  (المصاتطغظ  ضاشئ 
أبثى  ضما  ترائرعط،  أسراض  سظ  ولطثشاع  الحام 
طع  طفاوضات  شغ  لطثخعل  اجاسثادعط  المةامسعن 
طمبطغ صاتض الظساء وافذفال والحغعخ، وذلك اجاظادًا 
 ،٢٠١٢ تجغران   ٣٠ باارغت  الخادر  جظغش»  «بغان  إلى 
لطافاوض  ضمرجسغئ  السقصئ  ذات  الثولغئ  والصرارات 
دور  أي  الحام  أرض  شغ  لطمسطمغظ  غضظ  لط  الثي 
شغ طصرراته بض شرضئ سطى الةمغع، وبرساغئ وضمان 
اقجاماع  شغ  المحارضعن  أسرب  وصث  الماتثة،  افطط 
سظ صئعلعط ودسمعط لثور افطط الماتثة والمةامع 
الثولغ شغ اإلحراف سطى وصش إذقق الظار... عثه عغ 
بسخ بعاباعط، والظاظر شغعا غةثعا تظسةط تماطاً طع 

طا ترغثه الثول الشربغئ وسطى رأجعا أطرغضا؛ بض عغ 
سغظ طا ترغثه أطرغضا؛ شمثظغئ الثولئ صررتعا أطرغضا 
الراشدئ  الفخائض  وطتاربئ  وسمقئعا،  تطفائعا  طع 
إرعابغئ؛  تسمغعا  والاغ  جعرغا  شغ  السطمغ  لطتض 
والاغ جارع المةامسعن إلى رشدعا تاى صئض طسرشئ 
اإلرعاب؛  قئتئ  سطى  جاعضع  الاغ  الفخائض  عغ  طظ 
جاصررعا أطرغضا، وتحضغض تضعطئ اظاصالغئ؛ والثجاعر؛ 
واقظاثابات؛ ضطعا جاضعن بسث طعاشصئ أطرغضا وتتئ 
غطاء افطط الماتثة، وجاثدع لطسئئ الثغمصراذغئ الاغ 
تثغرك بغظ جغأ وأجعأ، وعضثا ظرى أن المةامسغظ 
شغ الرغاض ق غمطضعن طظ أطرعط حغؤاً، وإظما ذعئعا 
طظعط  غططإ  طا  لغظفثوا  الثاسمئ  الثول  إرعاب  تتئ 
الادتغات  عثه  لضض  أو  الحعثاء؛  لثطاء  طراساة  دون 
أتث  إق  ذلك  وطا  وتةعغع،  وتخار  وتحرغث  صاض  طظ 
الشرب  بأذظاب  واقرتئاط  الصثر  السغاجغ  المال  ظاائب 
الضاشر، ضما أن الظاظر شغ عثه البعابئ؛ غةثعا تثالش 
حرسغئ  غغر  بعابئ  شعغ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  حرع 
ترتضج سطى سصغثة شخض الثغظ سظ الثولئ وطا اظئبص 
سظعا طظ أظزمئ وضسغئ؛ تصثم تضط الئحر سطى تضط 
َفُحْكَم 

َ
﴿أ غصعل:  وتسالى  جئتاظه  واهللا  الئحر،  خالص 

ُحْكًما لَِقوٍْم يُوقُِنوَن﴾.   ِ ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
اجل

تثدع  ق  بعابئ  لظا  وضع  صث  وتسالى  جئتاظه  شاهللا 
فععاء الئحر؛ وعغ أتضام حرسغئ طظئبصئ سظ سصغثة ق 
إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا ، وسطى رأجعا التضط بما 
الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اهللا  أظجل 
الاغ ظادى بعا أعض الحام؛ وبثل طظ أجطعا الحعثاء 
َيْعُبُدوا  الَّ 

َ
ك َمَر 

َ
أ  ِ ِبَّ إِالَّ  ُْكُم  احلْ ﴿إِِن  دطاءعط، صال تسالى: 

َفْعلَُموَن﴾.  َال  اجَّاِس  ْكرَثَ 
َ
أ َولَِكنَّ  الَْقيُِّم  يُن  ِّ ا َذلَِك  إِيَّاهُ  إِالَّ 

وباظغعا الاترر طظ دول الضفر وإظعاء ظفعذعا؛ وعثا طا 
أطرظا به اهللا جئتاظه وتسالى، صال تسالى: ﴿َولَْن جَيَْعَل 
ُ لِلْاَكفِرِيَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال﴾. وبالبعا إجصاط الظزام  ابَّ
«جاضعن   : اهللا  رجعل  صال  ورطعزه،  أرضاظه  بضاشئ 
أظضر  وطظ  برئ  سرف  شمظ  وتظضرون  شاسرشعن  أطراء 
جطط ولضظ طظ رضغ وتابع» رواه طسطط، وسطى عثا 
ظةث أن بعابئ بعرة الحام المئارضئ عغ أتضام حرسغئ 
المسطمغظ،  جمغع  سطى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أوجئعا 
وعغ ق تاشغر وق تثدع فععاء الشرب، شسطى ضض طظ 
غرغث ظخرًا طظ اهللا جئتاظه وتسالى أن غطاجم بأطر اهللا؛ 
وأن غاراجع سظ المحارضئ شغما غتاك لفطئ اإلجقطغئ 
اإلجقم  أسثاء  بغث  أداة  غضعن  ق  وأن  طآاطرات،  طظ 
تدتغاتعا،  وعثر  المئارضئ؛  الحام  بعرة  إلجعاض 
أرض  شغ  شالمسطمعن  وغدئه؛  اهللا  بسثاب  وظثضره 
الحام لظ غصئطعا بسث ضض عثه الادتغات إق أن تاعج 
وسطى  الشرب،  غرضغ  بما  ق  اهللا  غرضغ  بما  بعرتعط 
المسطمغظ شغ أرض الحام أن غظئثوا ضض طظ غرغث أن 
غااجر بثطاء أبظائعط شغ جعق الثغاظئ والسمالئ؛ شثطاء 
حعثائظا وتدتغات أعطظا لغسئ لطئغع؛ وجغسطط الثغظ 

 ظطمعا أي طظصطإ غظصطئعن
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

الشاز  تةارة  ذلك  لغحمض  أبغإ  وتض  أظصرة  بغظ  السقصات  اجاؤظاف  اتامال  إلى  الارضغئ  الرئاجئ  أحارت 
«اإلجرائغطغ»، إذا أوشئ تض أبغإ بالحروط الارضغئ. وجاء ذلك سطى لسان إبراعغط ضالغظ الظاذص الرجمغ 
بحأن  ظاظغاعع  بظغاطغظ  «اإلجرائغطغ»  العزراء  رئغج  صئض  طظ  إغةابغئ  إحارات  بسث  الارضغئ،  الرئاجئ  باجط 
الاتسغظات الممضظئ شغ السقصات بغظ الئطثغظ. وأوضح ضالغظ أن بقده ذرتئ بقبئ حروط إلسادة السقصات 
طع «إجرائغض»، طحثدا سطى أن تض أبغإ لط تِش تاى اآلن إق بعاتث طظعا شصط، وعع اقساثار سظ العةعم 
الثي حظاه صعاتعا سطى جفغظئ المساسثات الارضغئ «طاشغ طرطرة» ضمظ أجطعل الترغئ، الثي ضان غسسى 
لضسر التخار سظ صطاع غجة. وأضاف أظه طا زال غاسغظ سطى «إجرائغض» العشاء بحرذغظ، وعما الاسعغخ سظ 
تادث العةعم سطى جفغظئ «طرطرة» ورشع التخار سظ غجة. وضان ظاظغاعع صال افربساء ٩ دغسمئر/ ضاظعن 
افول إن تضعطاه تئتث طع ترضغا بغع الشاز لعا. وصال وزغر الطاصئ «اإلجرائغطغ» غعشال حااغظاج إن بقده صث 
تخثر الشاز الثي تتخض سطغه طظ تصعلعا، وإظعا جاأخث شغ سغظ اقسائار ضض الئثائض بما شغعا ترضغا. (طعصع 

روجغا الغعم)

السقصات بني ترضغا وضغان غععد تاةه ظتع اقجاؤظاف

صمئ بارغج لطاشري املظاخغ: الرأجمالغئ يف 
أبحع خعرعا

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

اظاعئ شغ شرظسا  أسمال الصمئ السالمغئ لطاشغرات المظاخغئ 
بالاشغرات  طاسطص  اتفاق  أعط  تعصغع  سظ  اإلسقن  وتط 
المظاخغئ طظث أن اظططصئ أسمال طظزمئ سئر التضعطات 
 (Intergovernmental Panel Climate Change IPCC) السالمغئ لطاشغر المظاخغ
سام ١٩٨٨ والاغ أجفرت سظ تئظغ بروتعضعل ضغعتع شغ 
السالمغ  التراري  اقرتفاع  أن  اسائر  والثي   ١٩٩٧/١٢/١١
باظغ  غاز  اظئساث  عع  اقرتفاع  عثا  جئإ  وأن  تصغصئ 
أضسغث الضربعن (CO2) الظاتب سظ أسمال اإلظسان. وصث 
دخض بروتعضعل ضغعتع تغج الاظفغث سام ٢٠٠٥. وتمثدئ 
طتادبات جظئ ٢٠١٤ شغ ساخمئ بغرو لغما سظ ضرورة 
تئظغ آلغئ صاظعظغئ إلجئار الثول المعصسئ سطى اتفاق ضغعتع 
سطى اقلاجام بئظعد اقتفاق. وصث رشدئ العقغات الماتثة 
والخغظ والعظث أن تخثق سطى بظعد اقتفاصغئ. وضان 
جعرج بعش تغظ تط اظاثابه جظئ ٢٠٠٠ لرئاجئ أطرغضا 
ضغعتع  اتفاصغئ  تسارض  أطرغضا  بأن «تضعطئ  خرح  صث 
فظعا ق تفرض سطى ٨٠٪ طظ الثول شغ السالط وطظعا 
العظث والخغظ أن تطاجم بئظعد اقتفاصغئ طا غدر باصاخاد 
العقغات الماتثة». سطما بأن أطرغضا ضاظئ طسآولئ سظ 
أضبر طظ ٣٦٪ طظ اظئساث الشازات طظث سام ١٩٩٠. وصث زاد 
اظئساث الشازات افطرغضغئ بظسئئ ١١٪ بثق طظ تثفغدعا 
بظسئئ ٦٪. ضما أن ضظثا والغابان وروجغا صث أسطظئ أظعا 
لظ تطاجم بئظعد ضغعتع الاغ تصدغ باثفغخ اظئساث 
الشازات بظسإ تاظاجإ طع طصثار طا تظاةه عثه الثول 
طظ غازات. تغث إن ضظثا ضان طظ المصرر أن تثفخ 
 ١٩٩٠ بغظ  طا   ٪٦ بمصثار  طظعا  المظئسبئ  الشازات  ضمغئ 
و٢٠١٢، ولضظ تئغظ أظه طع تطعل سام ٢٠٠٩ ضاظئ ظسئئ 
اظئساث الشازات صث زادت سظ ١٧٪. وتئغظ الثراجات أن 
ضض طا ظاب سظ اظثفاض طظ اظئساث لطشازات خقل الفارة 
طظ ١٩٩٠ تاى ٢٠١٢ لط غضظ لطعقغات الماتثة أي أبر 
بثلك تغث اجامرت أطرغضا بسغاجات بابائ شغ سثم 
تظفغث بظعد اتفاصغئ ضغعتع. بغظما سمطئ طسزط الثول 
افوروبغئ سطى اقلاجام وتثفغخ ظسإ اظئساث الشازات. 
وبالرغط طظ المآتمرات واقتفاصغات والمفاوضات تعل 
ظسإ اظئساث الشازات إق أن الثراجات تحغر إلى زغادة 
السالط  طساعى  سطى   ٪٢٤ طظ  اضبر  إلى  وخطئ  ضئغرة 
طصارظئ طع جظئ ١٩٩٠ الاغ اسائرت طرجسا لضمغئ الشازات 
المظئسبئ. وبالرغط أن بظعد اتفاصغئ ضغعتع لط تضظ ضاشغئ 
لطتث طظ الاشغر المظاخغ واقظتئاس التراري بحضض ضاف، 
تطاجم  شطط  ذلك  وطع  المعجعد،  أشدض  ضاظئ  أظعا  إق 
الثول الخظاسغئ الضئرى ضأطرغضا وضظثا وروجغا والغابان 
والخغظ والعظث. وبالاالغ شإن صمئ شرظسا لظ غضاإ لعا 
الظةاح طا داطئ الرأجمالغئ الظفسغئ تسغطر سطى أذعان 
صادة الصمئ. شق أطرغضا وق روجغا وق الغابان وق برغطاظغا 
وق شرظسا وق الخغظ وق العظث طساسثة أن تسغث عغضطئ 
خظاساعا وتظفص افطعال الطائطئ أو تصطض أرباتعا طظ أجض 
أن غسسث اإلظسان بئغؤئ طظاجئئ. شسسادة اإلظسان لغسئ 
ذات صغمئ ربتغئ طئاحرة تظسضج سطى حرضئ حغفرون 
أو برتغح بارولغعم أو شعرد أو تعغعتا أو غغرعا طظ 

الحرضات السمقصئ.
إظه طما ق حك شغه أن اظئساث الشازات المثاطفئ وأعمعا 
باظغ أضسغث الضربعن وبضمغات ضئغرة جثا تخض إلى أضبر 
بالشئ  أضرارا  تسئإ  الشازات،  طظ  ذظ  ترلغعن  طظ ١٠ 
بالمتغط الئغؤغ لطضرة افرضغئ أعمعا ارتفاع بمسثقت 
صث  بثورعا  والاغ  افرضغئ،  الضرة  جطح  سطى  الترارة 
تآدي إلى ذوبان المتغطات الةطغثغئ بحضض طاسارع 
غخسإ طعاجعاه وغآدي إلى ارتفاع طساعى جطح الئتار 
والمتغطات، طا صث غظاب سظه غرق طساتات واجسئ طظ 
افراضغ المأععلئ بالسضان. واقظئساث عثا لغج ذئغسغا 
الضعن.  لمضعظات  الطئغسغئ  الثورات  سظ  خارج  عع  بض 
شمما ق حك شغه أن اهللا جئتاظه وتسالى صث أوجث شغ 
بغظ  تعازن  إغةاد  سطى  صادرة  طثاطفئ  طعازغظ  الضعن 
درجات الترارة والشازات الساخظئ المظئسبئ طظ افرض. 
إق أن اإلظسان الثي غسمى (تثغبا) وأتغاظا طاطعرا أو 
وعع  الضعن  خاتإ  عع  أظه  غزظ  طاتدرا  أو  طامثظا 
إلى  اقلافات  دون  غرغث  طا  غفسض  أن  غساطغع  الثي 
وأجسًا،  طعازغظ  له  وضع  صث  خالصًا  الضعن  لعثا  أن 
وبالاالغ غفسث افرض والئتر والةع ضما صال جئتاظه 
يِْدي 

َ
أ َكَسَبْت  بَِما  َواْكَْحِر  الرَْبِّ  يِف  الَْفَساُد  ﴿ظَهَر  وتسالى 

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾. َّ ُِذيَقُهْم َنْعَض ا ِ اجَّاِس 
وافرض  السمعات  خطص  تغظ  تسالى  اهللا  أن  والتصغصئ 

َالّ َيْطَغْوا 
َ
َماَء َرَفَعَها َوَوَضَع الِْمزيَاَن  ك أوجث لعا طغجاظاً ﴿وَالَسّ

يِف الِْمزيَاِن﴾ وذطإ طظ اإلظسان أق غطشى شغ المغجان 
أي ق غثض بمغجان اهللا الثي خطصه. واإلظسان صادر سطى 
شعط المغجان وطسرشئ سمطه. شطط غضظ خسئا سطى السطماء 
الفغجغائغغظ والضغمغائغغظ والمعظثجغظ أن غثرضعا أن 
ذظ  ططغار  سطى ٩  تجغث  بضمغات  الشازات  اظئساث  ضمغئ 
طظ باظغ أضسغث الضربعن و٤ ططغار ذظ طظ المغبان و٢ 
ططغار ذظ طظ أضسغث الظغاروجغظ غسئإ ذئصئ سازلئ 
شغ ذئصات الةع السطغا تمظع الترارة الجائثة طظ الثروج 
ارتفاع  إلى  تآدي  وبالاالغ  افرضغئ.  الضرة  شداء  طظ 
وخغمئ.  سعاصئعا  تضعن  الترارة  درجات  شغ  طدطرد 
ولغج طظ الخسإ طسرشئ التث افسطى طظ ضمغات الشاز 
المظئسبئ. ولغج طظ الخسإ تعزغع عثه الضمغات سطى 
الثول المظاةئ لعثه الشازات. وبالاالغ لغج طساشربا أن 
تضعن أعط صرارات صمئ بارغج عغ تتثغث التث افسطى 
طظ ظخغإ ضض دولئ طظ الشازات المظئسبئ طظ طخاظسعا 
وآلغاتعا وطرضئاتعا. شالمغجان الثي وضسه اهللا لطسماوات 
طسرشاه،  وغمضظ  طسروف  لضظه  دصغص  طغجان  وافرض 
وجسطه اهللا طظ السطط الثي غثَرك طظ صئض اإلظسان ولط 
غساأبر به سظثه شغ سطط الشغإ. شالظعاطغج الاغ وضسعا 
ولضظ  تسطط.  أن  صابطغئ  وشغعا  طسطعطئ  الضعن  شغ  اهللا 
المعط بض افعط عع الاصغث بما تعتغه عثه الظعاطغج 

والمعازغظ. 
إن اتفاصغات افطط الماتثة وبروتعضعقتعا طرورا بضغعتع 
ولغما وبرلغظ والثوتئ وبارغج وغغرعا طظ الئروتعضعقت 
تئغظ تصغصئ بابائ وعغ أن السالط الرأجمالغ بئحاساه 
وجحسه غسطط سطط الغصغظ أغظ تضمظ طعازغظ الضعن وطا 
عغ ظعاطغسه وطع ذلك شعع غخر سطى خرصعا وتةاوزعا، 
بض وتتثغعا تاى ولع جطئئ سطغه وسطى السالط أبحع 
الضعارث وأجئاب الثطار. شعض أضبر طظ إطضاظغئ إغراق 
الضرة افرضغئ بما شغعا وطظ شغعا بسئإ غازات طظئسبئ، 
الاصطغض طظعا غظصث افرض والئحر وق غفصر افغظغاء وق 
غجغث طظ الفصر! وطع ذلك غخر بعش وأوباطا وطغرضض 
وبراون وبعتغظ وغغرعط طظ سئغث الثوقر والغعرو سطى 

اقجامرار بسغاجاتعط المثطرة.
وعثا الاخرف تةاه آغات اهللا الضعظغئ والمبئائ سطى حضض 
وتخرشعط  خطفعط  سظ  تثاطش  ق  وظعاطغج  طعازغظ 
تةاه اآلغات المعتاة إلى الرجض والاغ تادمظ الاحرغع 
السطماظغعن  الرأجمالغعن  أشسث  شضما  بالئحر.  الثاص 
الطغئرالغعن الثغمصراذغعن الضعن وطا شغه طظ طظاخ وطغاه 
وشداء، شصث أشسثوا الصعاظغظ الاغ تتضط تغاة الئحر. 
وجسطعه  وروجعه  الجظا  شأباتعا  اهللا  دون  طظ  شحرسعا 
الظعع  غرغجة  شأشسثوا  اقجاماسغئ،  السقصات  أجاس 
والسقصئ الجوجغئ الاغ جسطعا اهللا آغئ طظ آغاته ضما عغ 
ظسئئ الشازات شغ الفداء. وحرسعا الربا وجسطعه أجاجا 
لطسقصات المالغئ طا جسض المال غجداد زغادة ق تظسةط 
طع طا غظاةه اإلظسان طظ جطع قجاعقضعا، شضان المال 
جطسئ تظمع وتثعا عضثا بثون ضابط، طا أخض بمغجان 
الظصث واإلظااج واقجاعقك، تماطا ضما أخطعا بالاعازن 
شإن  وعضثا  الفداء.  شغ  الشازات  تعزغع  ظسإ  شغ 
الرأجمالغئ وطا غطتص بعا طظ أظزمئ لغئرالغئ وسطماظغئ 
طظ  وشسادا  إبالئ  سطى  ضشبا  إق  لغسئ  ودغمصراذغئ 
شعصه شساد، وإلتادا شغ افرض، وطئارزة هللا بالسخغان 

والامرد، الثي غظثر بضعارث خطغرة.
وبالاالغ شإن الثقص طظ حر الفساد الثي ظعر شغ الةع 
صغط  بضض  أذاح  الثي  والفساد  افرض  وشغ  الماء  وشغ 
اإلظسان الثي خطصه اهللا طضرطا شغ أتسظ تصعغط، وإظصاذ 
الئحرغئ ضطعا طظ برابظ الرأجمالغئ الزالمئ وذشغاظعا 
الفاجر، لظ غضعن طظططصا طظ بارغج أو روطا، ولظ غضعن 
سطى طظخات افطط الماتثة، ولظ غضعن بصغادة أطرغضا 
الزالمئ، ولظ غتخض طا داطئ الئحرغئ تخث سظ ذضر 
اهللا وتماظع سظ الاتاضط لحرع اهللا، وتةسض اإلظسان رّبًا 
طظ دون اهللا. غةإ سطى الظاس أن غثرضعا أن اهللا سج 
وإلععا  ربعا  عع  والتغاة  واإلظسان  الضعن  خالص  وجض 
الثي غةإ أن غطاع شغ افرض وشغ السماء، وأن غصش 
اإلظسان سظث التثود الاغ رجمعا جعاء شغ السقصات بغظ 
الظاس شغما بغظعط أو السقصئ طع الضعن ظفسه أو طع اهللا 
َِكيُم  ٌ وَُهَو احلْ َ ِ ْرِض إ

َ
ِ األ ٌ َو َ ِ َماء إ ِي يِف السَّ َّ سج وجض ﴿وَُهَو ا

ْرِض َوَما بَيَْنُهَما 
َ
َماوَاِت وَاأل ُ ُملُْك السَّ َ ِي  َّ الَْعلِيُم * َوَيَباَرَك ا

 ﴾ِْه تُرَْجُعوَن َ ِ اَعِة َوإ وَِعنَدهُ ِعلُْم السَّ
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