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بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

إن تخر السمض السسضري لاترغر شطسطغظ 

بأسمال شردغئ طع إسفاء الةغعش طظ واجئعط شغ 

تترغرعا عع الادطغض بسغظه، وإن تخر طسآولغئ 

عع  شطسطغظ  بأعض  الغععدي  لطسثوان  الاخثي 

الحسإ  ضان  شماى  ذاتعا،  بتث  السصثغئ  الثغاظئ 

الةغعش  بغظما  المسآول  عع  باقتاقل  المضّئض 

المثجةئ بالسقح طسفاة؟!
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بصطط: أجسث طظخعر

طخر: ضت املغاه سطى التثود طع 
غجة «تص جغادي وواجإ دولغ»!!!

طخر  اجامرار  أن  المخرغئ  الثارجغئ  وزارة  اسائرت 
الحرغط  سطى  الئتر  طغاه  طظ  ضئغرة  ضمغات  ضت  شغ 
التثودي طع صطاع غجة «تص جغادي وواجإ دولغ». 
وصال الماتثث باجط العزارة، السفغر أتمث أبع زغث، 
اإلظارظئ،  سطى  لطعزارة  طثوظئ  سطى  ظحر  طصال  شغ 
لضعن  ظزرا  ذلك،  سطى  أصثطئ  المخرغئ  الثولئ  إن 
بسغثة  غةسطعا  طا  افرض،  تتئ  جرغئ  افظفاق  عثه 
الثسعة  أن  زغث  أبع  وأضاف  والاتضط.  السغطرة  سظ 
ق  افرض»  تتئ  طحروع  غغر  «اصاخاد  اجامرار  إلى 
غظسح  وق  الفطسطغظغ،  الحسإ  سطى  إغةابغا  غظسضج 
الحعر  طظاخش  وطظث  الطعغض.  المثى  سطى  اصاخاده 
الماضغ، بثأ الةغح المخري بدت ضمغات ضئغرة طظ 
طخر  بغظ  التثودي،  الحرغط  ذعل  سطى  الئتر  طغاه 
أجفطه.  المماثة  افظفاق  تثطغر  بعثف  غجة،  وصطاع 
غعم  صالئ  صث  غجة  صطاع  شغ  الثاخطغئ  وزارة  وضاظئ 
الثمغج الماضغ إن طا تصعم به السططات المخرغئ 
تسئإ شغ تثوث اظعغارات حثغثة لطاربئ، وتخثسات 
شغ  العذظغ  افطظ  وطصرات  المعاذظغظ  طظازل  لئسخ 

غجة. (بغ بغ جغ سربغ)
: شسق: «إذا لط تساحِ شاخظع طا حؤئ». شئثل 

غ

ضئرى  جرغمئ  ارتضابعط  طظ  طخر  تضام  غثةض  أن 
بتص أعض غجة بدثعط ضمغات ضئغرة طظ طغاه الئتر 
طظه  الثي  العتغث  المظفث  عغ  الاغ  طسابرعط  شغ 
أتغاء،  غئصغعط  طا  شاات  سطى  وغتخطعن  غاظفسعن 
جغادي  تص  تطك  جرغماعط  بأن  طخر  تضام  غفاخر 
وواجإ دولغ!! إذا ضان تضام المسطمغظ عثا تالعط 
تةاه حسعبعط أو حسعب افطئ اإلجقطغئ شعض ُغرتةى 
ظخر لعثه افطئ أو سجة أو رشسئ بغظ افطط؟؟ ق واهللا 
تاى تثطع عثه افطئ عآقء التضام السمقء وتصغط 
جغرتعا  شاسغث  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 

افولى طظ السجة والمضاظئ الرشغسئ شغ عثا السالط.

تاشغر  لط  الاغ  روجغا  أعثاف  لتصغصئ  أوق  لظاطرق 
تضعن  أن  شغ  دائما  بطمعتعا  وتامبض  ظحأتعا،  طظث 
دولئ ضئرى، وذمسعا شغ الئقد اإلجقطغئ تغث تسغطر 
آجغا  وشغ  الصفصاس  شغ  طظعا  صسط  سطى  تعغمظ  أو 
إلى  العخعل  شغ  وذمسعا  برواتعا،  وتظعإ  العجطى 
سظ  تاعاظى  ق  شرخئ  لعا  أتغتئ  شإذا  الثاشؤئ.  الئتار 

الاترك لاتصغص ذلك.
وسظثطا جصط اقتتاد السعشغاتغ اظتسرت شغ إصطغمعا، 
وباحاراك  حغراك  شرظسا  باحةغع  شرخئ  لعا  وأتغتئ 
ألماظغا لاطسإ دورا دولغا بمسارضئ أطرغضا لشجوعا السراق 
لطاترك  تاحةع  روجغا  بثأت  ذلك  وبسث   .٢٠٠٣ سام 
الثولغ ولضظ باثعف طظ أطرغضا ذالئئ رضاعا وطاجلفئ 

لعا تاى تحرضعا شغ المسائض الثولغئ.
طا  بسئإ  الثولغ  أطرغضا  طعصش  باعاجاز  أتسئ  وصث 
افزطئ  واظفةار  وأششاظساان  السراق  شغ  له  تسرضئ 
ظفعذعا  طظ  بسدا  لاساسغث  شاحةسئ  شغعا،  المالغئ 
باصاطاع أبثازغا وأوجاغا المعالغاغظ لعا سام ٢٠٠٨ طظ 
جعرجغا بسثطا خسرت ظفعذعا شغعا سظثطا دخطعا الظفعذ 
افطرغضغ سام ٢٠٠٣، وشغ سام ٢٠١٤ سظثطا أجصط الشرب 
صاطئ  أوضراظغا  شغ  التضط  طظ  غاظعضعشغاح  سمغطعا 

لاتاشر سطى ظفعذعا شغ حرق أوضراظغا وشغ الصرم.
الماسطصئ  السثاجغئ  طتادبات  شغ  أطرغضا  أحرضاعا 
سام  بثأت  الاغ  الحمالغئ  لضعرغا  الظعوي  بالئرظاطب 
افخغرة،  ضث  افطرغضغئ  لطمعاصش  طآغثة  شضاظئ   ٢٠٠٣
وأحرضاعا شغ طفاوضات برظاطب إغران الظعوي لاسظث 

طعصفعا شغ وجه أوروبا.
تساثثطعا  تغث  جعرغا  شغ  شرخئ  لعا  أتغتئ  واآلن 
إلزالئ  الساسغظ  المسطمغظ  وجه  شغ  لطعصعف  أطرغضا 

الظفعذ افطرغضغ طظ جعرغا بإجصاط الظزام شغعا.
لصث أظعرت أطرغضا سةجا سظ تض اإلحضالغئ شغ جعرغا 
لاتاشر سطى ظفعذعا شغعا، تغث ضاظئ تمّظغ الظاس بأن 
سمغطعا جغةري إخقتات شغ التضط واجاثثطئ ترضغا 
طسعا، وأذطصئ غث سمغطعا لغئطح بالظاس المظافدغظ 
ضث ظفعذعا، واجاثثطئ الةاطسئ السربغئ وتطاعا بمآتمر 
جظغش١ وبمعمئ ضعشغ سظان وبسثعا طعمئ اإلبراعغمغ 
وتجبعا  إغران  وأدخطئ  طغساعرا،  دي  طعمئ  وأخغرا 
لتماغئ الظزام وضرب البعرة، وتثخطئ طئاحرة بثرغسئ 
شحض.  ذلك  وضض  الثولئ،  وتظزغط  اإلرعاب  طتاربئ 
شأوسجت لروجغا بالاثخض المئاحر لسطعا تتمغ سمغطعا 
طظ السصعط لتغظ إغةاد الئثغض، وتةسض افظزار تطافئ 
إلى روجغا وغظسى أعض جعرغا طا تفسطه أطرغضا ضثعط 

لسطعط غطةآون إلغعا شاثدسعط لتطعا السغاجغ!
إن روجغا لط تفضر طظ صئض شغ ذلك ولط تضظ لااةّرأ سطى 
ذلك لع لط ُتشِرعا أطرغضا بالاثخض، وعظاك أدلئ ضبغرة 
سطى ذلك، طظعا صعل زسغط روجغا بعتغظ غعم ٢٠١٢/٣/١ 
«لغج لثغظا أغئ سقصئ خاخئ طع جعرغا، لثغظا طعصش 
طئثئغ تعل ذرغصئ تسعغئ عثا الظجاع طظ الظجاسات وق 
ظآغث عثا الطرف أو ذاك، لثغظا طخالح اصاخادغئ شغ 
جعرغا لضظعا سطى افرجح لغسئ بتةط طخالح برغطاظغا 
طعضعع  تخض  وسظثطا  أوروبا».  شغ  آخر  بطث  أي  أو 
اجاسمال الضغماوي طظ صئض المةرم بحار أجث وصاطئ 
أطرغضا بالاعثغث بالدرب وأرجطئ بعارجعا التربغئ خرح 
وزغر خارجغئ روجغا قشروف غعم ٢٠١٣/٨/٢٦ بأن «روجغا 
لظ تثعض شغ ترب ضث أتث شغ تال الاثخض السسضري 
غعم  الروجغئ  إظارشاضج  وضالئ  وظصطئ  جعرغا».  شغ 
٢٠١٣/٨/٢٨ سظ طخثر شغ عغؤئ افرضان الساطئ الروجغئ 
طضطفئ  لغسئ  الروجغئ  المسطتئ  الصعات  «إن  صعله: 
بالتغطعلئ دون وصعع ظجاع طسطح أو الاثخض شغ افتثاث 
تعل جعرغا، وإن عغؤئ افرضان تاابع افوضاع طظ أجض 
التخعل سطى أضئر تةط طظ المسطعطات الاغ جاساثثم 
وضع  عثا  الروجغ.  الصعطغ  افطظ  طخالح  خثطئ  شغ 
ذئغسغ بالظسئئ إلغظا وإن افزطان الاغ ضظا ظتارب شغعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

وزغر  طع  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  اجامع 
الثشاع السسعدي غعم افتث الماضغ شغ أصعى طتاولئ 
الرئغج  خخعم  طع  لطاعاخض  اآلن  تاى  طعجضع  طظ 
لطخراع  روجغا  اظدمام  طظث  افجث  بحار  السعري 
باظفغث غارات جعغئ. والاصى بعتغظ طع افطغر طتمث بظ 
جطمان ولغ ولغ السعث السسعدي سطى عاطح جئاق 
شغ   ١ شعرطعق  بطعلئ  ضمظ  الضئرى  روجغا  جائجة 
جعتحغ غعم افتث. وغأتغ ذلك بسث أجئعسغظ تصرغئا 
طظ بثء طعجضع تمطئ صخش سطى أسثاء افجث بما شغ 
وزغر  وصال  الرغاض.  تثسمعا  طسارضئ  جماسات  ذلك 
الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر الثي ظعر إلى جاظإ 
لثغعا  الرغاض  إن  قشروف  جغرجغ  الروجغ  ظزغره 
طثاوف بحأن جغاجئ روجغا. وصال قشروف إن طعجضع 
تافعط طثاوف السسعدغئ وإن الثولاغظ تافصان سطى 

عثف طظع إصاطئ خقشئ إرعابغئ شغ جعرغا. (روغارز)
: إن افعط شغ عثا الثئر عع صعل قشروف: 
«وإن الثولاغظ تافصان سطى عثف طظع إصاطئ خقشئ 
إرعابغئ شغ جعرغا»، شعع غحغر إلى المسألئ الاغ 
غاعاشص سطغعا جمغع المآبرغظ شغ الساتئ السعرغئ 
وإن اخاطفعا شغ تفخغقت التطعل، أو اخاطفعا سطى 
تةط الظفعذ الثي غسسى إلغه ضض شرغص. شالصدغئ 
الاغ  شعغ  الثقشئ،  إصاطئ  عغ  بالعط  تحشض  الاغ 
تصخ طدةسعط، وصث أوردظا شغ السثد الماضغ طظ 
قشروف  الروجغ  الثارجغئ  لعزغر  تخرغتا  الةرغثة 
دسا شغه دوق سثغثة لطسمض طظ أجض التغطعلئ دون 
ضطظا  وظتظ  جعرغا.  شغ  «طاطرشئ»  خقشئ  إظحاء 
بصرب  ططمؤظعن    رجعله  وبحرى  اهللا  بعسث  بصئ 
سعدتعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، جعاء شغ 

جعرغا أو شغ غغرعا. 

قشروف: طعجضع والرغاض تافصان 
سطى عثف طظع إصاطئ «خقشئ 

إرعابغئ» يف جعرغا 

اجاماع سربغ ذارئ لئتث السثوان سطى افصخى!!!

عةعم  عع  شطسطغظ  شغ  غةري  طا  أن  خاشغا  غسث  لط 
دغظغ دطعي طظ صئض ضغان اقتاقل الغععدي بةظعده 
وطساعذظغه سطى أعض شطسطغظ وطصثجات المسطمغظ، 
وعع تطصئ شغ جطسطئ اإلجرام الغععدي المماثة: وذلك 
سطى  الغععدغئ  التضعطئ  تاخاطات  عةعم  طظ  بثاغئ 
المسةث افصخى، إلى اقغاغاقت واإلسثاطات المغثاظغئ 
طظ  باسطغمات  الغععدي  اقتاقل  جظعد  غظّفثعا  الاغ 
ظاظغاعع، شغ تظاغط طع عةمات المساعذظغظ سطى صرى 
شطسطغظ وأتغائعا، بما غسئر سظ تصث غععدي طاأخض 
شغ سصغثتعط الئاذطئ. وشغ المصال السابص تتثبئ سظ 
الاصاء الثواشع الاطمعدغئ طع الشاغات السغاجغئ الراشدئ 
وتععغث  افصخى  سطى  السثوان  وأن  الثولاغظ،  لتض 
الصثس عع المسطط افبرز سطى أجظثة تضعطئ ظاظغاعع 
الطغضعدغئ، وعع غةث شغ عثا الاخسغث طظفثا لافةغر 

افوضاع والعروب لفطام طظ تض الثولاغظ. 
لطثول  الغععدي  الضغان  ظزرة  شغ  افبرز  المسطط  إن 
السربغئ عع اقجاثفاف، واقجاعاظئ بعا وبتضاطعا، طع 
اقذمؤظان إلى دور ترس التثود الثي تظفثه السططئ 
الفطسطغظغئ ودول الطعق المتغطئ بفطسطغظ، وعغ 
تتمغ اقتاقل طظ غدئئ افطئ. وعثه التماغئ حةسئ 

المساعذظغظ الةئظاء بالفطرة والسصغثة سطى العةعم.
الثطاء  طحاعث  رغط  شإظه  افشسال،  ردود  تعل  أّطا 
المراصئ والصاض بثم بارد، وتثظغج المسةث افصخى، 
شصث ظّطئ تطك الردود باعائ باردة، ق ترصى لمساعى 
شغ  غارصئ  شالتضعطات  وبحاساه:  الغععدي  السثوان 

المآاطرات سطى الحسعب، وطظحشطئ شغ تظفغث المخالح 
اقجاسمارغئ شغ الغمظ وجعرغا وطخر وإغران وترضغا، 
طصثجات  سطى  ق  سروحعا  طساصئض  سطى  صطصئ  وعغ 
افطئ. وطظ القشئ أن أخعات الثغظ تثاشسعا وتثاسعا 
ُبّتئ  صث  اقتاقل،  تتئ  افصخى  المسةث  لجغارة 
الغعم، واظحشض السطماء، الثغظ اجائاتعا تطك الجغارات 
الاطئغسغئ، بالحتظ الطائفغ، وبحرسظئ الصاض شغ الغمظ 
تتئ دسعى الةعاد شغه. شغما ظّطئ الةغعش طسطعبئ 
لتماغئ  التضام  صئض  طظ  وطسثَّرة  السسضرغئ  اإلرادة 
افظزمئ أو تظفغث طخالح الصعى اقجاسمارغئ تتئ أواطر 

التضام السمقء.
طسثوطئ  تضعن  تضاد  شعغ  الحسئغئ  افشسال  ردود  أطا 
تاى الساسئ شغ دول الطعق وغغرعا، وإن تخطئ ضما 
شغ سمان شعغ طتثودة، ولط غائص طظ أشص شغعا إق 
غدئئ أعض شطسطغظ: عإ حئابعا المظثشسعن بطاصئ 
وظئث  اقتاقل  رشخ  سظ  السغاجغ  لطاسئغر  إغماظغئ، 
الماساوظغظ طسه، وتمردوا سطى ظعب الاروغخ والاثجغظ 
السغاجغ، وتمطعا طا تغسر طظ جضاضغظ وأدوات ورّدوا 

سطى العةعم بالعةعم رغط صطئ طا شغ الغث. 
السثو  إغقم  طظ   - السفعغئ  عئاعط  شغ   - تمّضظعا 
أخالئ  وسظ  الظصغئ،  طسادظعط  سظ  وضحفعا  وأغاظعه، 
طحاسرعط اإلجقطغئ، وتإ الحعادة، وطّبطعا تعثغثا 
أطظغا لطغععد الةئظاء بطئسعط. شأساد ظاظغاعع تساباته، 
وراجع سئاس بعابئ سصغثته افطظغئ، وطظ بط تعاشصئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

البقباء  غث  بسث  الثائمغظ  المظثوبغظ  طساعى  سطى  السربغئ  الثول  جاطسئ  لمةطج  ذارئ  اجاماع  سصث  تصّرر 
«أطج»، بمصر افطاظئ الساطئ لطةاطسئ السربغئ، وذلك بظاء سطى ذطإ طظ «دولئ شطسطغظ» تصثطئ به غعم 
افتث الماضغ، أّغثته جمغع الثول افسداء. وصال أتمث بظ تطغ ظائإ افطغظ السام لةاطسئ الثول السربغئ 
إن اقجاماع السربغ طثخص لمظاصحئ واتثاذ اإلجراءات تغال طا تحعثه افراضغ الفطسطغظغئ المتاطئ طظ 
سثوان إجرائغطغ طاعاخض وطاخاسث. وأضاف أن اقجاماع جغظاصح الثطعات السربغئ العاجإ اتثاذعا تةاه 
وسمطغات  افصخى  والمسةث  الصثس  شغ  المصثجات  بتص  طسئعصئ  غغر  اظاعاضات  طظ  إجرائغض  به  تصعم  طا 
وتحعث  اقتاقل.  جططات  تماغئ  تتئ  افصخى  المسةث  شغ  اإلجرائغطغغظ  الماطرشغظ  صئض  طظ  الاثظغج 
الدفئ الشربغئ والصثس وصطاع غجة اتاةاجات طظث ظعاغئ الحعر الماضغ ضث صعات اقتاقل وخاخئ بسث 
تتئ  المئارك  افصخى  لطمسةث  طاطرشغظ  وطساعذظغظ  إجرائغطغغظ  طسآولغظ  صئض  طظ  طاضررة  اصاتاطات 

تراجئ جغح اقتاقل أدت إلى اجاحعاد ٢٣ شطسطغظغا وجرح ظتع ألفغظ آخرغظ. (الةجغرة ظئ) 
: بالرغط طظ ضض طا غاسرض له افصخى وأعض شطسطغظ طظ غععد طظ تثظغج واساثاءات طاضررة، 
واإلجقطغئ  السربغئ  الئقد  شغ  المسآولعن  غجال  ق  لفطسطغظ،  اتاقل  طظ  سصعد  طظث  ذلك  جئص  وطا 
غحةئعن وغساظضرون وق تاسثى ردودعط تث الضقم الثي ق غردع السثو وق غعصفه سظث تثه، بض إظه 
طثرضعن  غععد  إن  المسطمغظ.  طظ  ططغار  وظخش  ططغار  سظ  غجغث  طا  طحاسر  تتثي  سطى  جرأة  غجغثعط 
التضام  حةإ  أن  غسرشعن  شعط  لعط،  المسطمغظ  تضام  تماغئ  لعق  وغسامر  لغظحأ  غضظ  لط  ضغاظعط  أن 
واجاظضارعط إظما عع طظ باب رشع الترج سظعط أطام حسعبعط.. ولضظ ألط غأِن لطمسطمغظ بسث ضض تطك 
الاةارب أن غثرضعا أن الصداء سطى ضغان غععد غتااج إلى دولئ؟؟ ألط غأِن لعط أن غسألعا أظفسعط لماذا 
تاترك  ق  بضظاتعا  شغ  رابدئ  جغعحعط  بغظما  المطابت  بسضاضغظ  غععد  غعاجععن  شطسطغظ  أعض  ُغارك 
إق لثبتعط؟؟ ألط غأِن لعط أن غفضروا الافضغر الختغح المظاب شغاترضعا ترضئ واسغئ تساعثف إجصاط 
التضام الثعظئ وإصاطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة شاسغر الةغعش لاترغر افصخى وجائر شطسطغظ 

وتظصث أعض شطسطغظ طظ ضغان غععد ورجسه؟؟!! 
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جظعب  تضعطئ  وصساه  الثي  اقتفاق  سطى  غمخ  لط 
السعدان طع المسارضئ المسطتئ، بصغادة رغاك طحار - 
تتئ الدشط افطرغضغ- جعى بدسئ أجابغع تاى خرج 
بصرار  طغاردغئ  جطفاضغر  السعدان  جظعب  رئغج  سطغظا 
ضسغح أسرج، شتعاه تصسغط الةظعب إلى ٢٨ وقغئ سطى 
ذرغصئ الافاغئ والامجغص، تتئ الظغران العادئئ، شصث 
تغث  الفضري،  والفصر  السغاجغئ  بالتماصئ  صراره  اتسط 
صئطغئ  لثارذئ  وشصا  الئقد  تصسغط  سطى  الرجض  اسامث 
جععغئ باطاغاز، شأسطى العقغات الشظغئ بالظفط لصئغطاه 
وسطى  افخرى  الصئائض  غدإ  أبار  طما  الثغظضا،  صئغطئ 
رأجعا (الظعغر)، صئغطئ المامرد رغاك طحار، الثي أسطظ 

رشده لعثا الاصسغط جمطئ وتفخغقً.
 إن الصرارات الاغ اتثثعا جطفاضغر صفجت سطى اقتفاصغئ 
الاغ جمغئ باتفاصغئ (السقم) الاغ وّصساعا التضعطئ شغ 
جعبا طع المامردغظ أخغرًا، افطر الثي غظئأ باظعغارعا 
تماطاً. شصث أدت تطك الصرارات إلى إتضام جغطرة بسخ 
زسماء صئغطئ الثغظضا سطى الظفط شغ طظاذص أسالغ الظغض 
اتفاصغئ  وشص  ُغفارض  الاغ  المظاذص  وعغ  والعتثة، 
طظ  الثي  افطر  شغعا،  وجعد  لمحار  غضعن  أن  السقم 
سطى الظفط. شطصث صالعا  دطعغاً  حأظه أن غثطص خراساً 
غعطا رئغج وزراء برغطاظغا السابص وظساعن تحرحض 
تغث صال: (طظث اآلن شخاسثًا جاضعن ظصطئ الظفط طصابض 
الرأجمالغئ  الثول  أدخطئ  شصث  ضان،  وصث  الثم)  ظصطئ 
حسعب السالط شغ أتعن تروب لعا أول ولغج لعا آخر، 

أعض  دشع  وصث  والبروات،  الظفط  أجض  طظ  عثا  وضض 
السعدان جظعبه وحماله شاتعرة باعزئ البمظ شغ عثا 
اإلذار. شق غجال الخراع الثولغ بغظ الثول اقجاسمارغئ 
الضئرى غأخث أحضاقً طاسثدة بغظ اقتفاصغات تارة ودشع 
أخرى..  تارة  واقصااال  لقتاراب  وافدوات  افذراف 
فجض  المتروصئ  افرض  وجغاجئ  المةازر  عثه  وضض 
السغطرة سطى الظفط شغ بقدظا. وشغ عثا اإلذار شإظظا 
ظظزر إلى عثه افتثاث الاغ غمر بعا جظعب السعدان 
شغ  غاط  الثي  افظةطع-أطرغضغ  الخراع  زاوغئ  طظ 
المظطصئ والمظاشسئ الحرعئ بغظعما قباقع بروات افطئ 

والسغطرة سطى طظابع الظفط بالةظعب.
وعظا غةثر بظا تثضغر أعض الةظعب ساطئ، والمسطمغظ 
أجاس  سطى  لعقغات  الئقد  تصسغط  بأن  خاخئ  طظعط 
سطى  تصدغ  التروب  طظ  ططتظئ  إلى  جغآدي  صئطغ 
الئصغئ الئاصغئ بسث أن أدت التروب المظثلسئ إلى طصاض 
سحرات اآلقف طظ افحثاص، وُحرد ططغعظا حثص طظ 
أعض الةظعب وُدطرت الئقد وُحرد السئاد، وعثا الاصسغط 
بض  تربا  غعصش  ولظ  طحضطئ  غسالب  لظ  ضغفغئ  بعضثا 
جغفاح الئقد سطى طخراسغعا لطمساسمر الثي غاربص 
بعثا الئطث الشظغ ببرواته، وجغمضظ المساسمر طظ تظفغث 
أجظثته اقجاراتغةغئ شغ المظطصئ والاغ ظساعا (برظارد 

لعغج) شغ السابص بتثود الثم تطك الرؤغئ الحغطاظغئ 
شغ  المصسط  تصسغط  إسادة  طظ  بث  ق  شغعا  صال  الاغ 
أجاس  سطى  جثغثة  دوغقت  إلخراج  بغضع  جاغضج 
ذائفغ وسرصغ ضمصثطئ لافضغك بقد المسطمغظ، تاى 
غسعض له اباقسعا واطاخاص دطاء وبروات حسعبعا، 
شعض جغارك أعض الةظعب عثا السمغض افطرغضغ جطفاضغر 
طغاردغئ غسرح وغمرح تظفغثا فجظثة الشرب شغ بقدظا!!؟ 
وعض جغاعاخض طسطسض الخمئ سظ صعل ضطمئ التص 
ر  طظ صئض المسطمغظ شغ الةظعب والحمال تاى غَضسِّ

الفأس افطرغضغ طا تئصى طظ الرؤوس!!؟
السعدان  لةظعب  ظظزر  السعدان  شغ  المسطمغظ  ظتظ 
باسائاره ججءًا طظ بقد المسطمغظ، جرت شغعا طآاطرة 
دولغئ، بفخطه سظ الحمال، طما أدى إلى إرعاق حطري 
السعدان، وق غجال الشرب الضاشر غسامر شغ إضساشه - أي 
جظعب السعدان - بتروب ذاتظئ. وطظ عظا جظزض ظظزر 
إلى عثا الةجء طظ بقد المسطمغظ وأعطه ظزرة رتمئ 
ورأشئ وظاألط لما غتثث شغ جظعب السعدان طظ أظعار 
دطاء وسئث لطمساسمر وأدواته بأرواح الثطص، وظتظ ظاابع 
طا غصعم به سمقء الشرب طظ جرائط ضئرى وطتاوقت 
السغطرة سطى طفاخض وطفاتغح بروات جظعب السعدان. 
الةظعب،  أعض  صداغا  سالب  الحمال  سظ  اقظفخال  شق 
بض زادعط رعصاً، وق طتاوقت تصسغمه بسث اقظفخال 
إلى وقغات أو ضاظاعظات أو تاى ضغاظات جغعجث افطظ 

واقجاصرار.

ولثلك ضطه شإظظا ظاصثم لطمثطخغظ طظ أعض الةظعب 
جغاجغئ  شضرة  إلى  غساظث  طامغج،  تداري  بمحروع 
بالسمض  وذلك  التروب،  وغقت  طظ  غظاحطعط  طئثئغئ 
الةاد إلسادة وتثة الئقد ضما ضاظئ سطغه صئض المآاطرة، 
عع  والاططع إلى ظزام التضط الثي غارضج ترضجًا طظاةاً 
ظزام وتثة ولغج ظزاطاً اتتادغاً، وغضعن التضط طرضجغًا 
الحرسغئ  افتضام  سطماظا  عضثا  طرضجغئ،  ق  واإلدارة 
لطتضط  ظزام  وإغةاد  صداغا الئحرغئ  السمطغئ لمسالةئ 

غاةسث شغه اقجاصرار وافطظ وافطان.
الصعات  شغ  افطئ  أبظاء  طظ  المثطخعن  غاترك  شماى 
المسطتئ فجض اجارداد عثا الةجء السجغج طظ جسث افطئ 
اإلجقطغئ إلى تزغرة الئطث!!؟ إن تترك الصعات المسطتئ 
لطعصعف ضث طحروع تثود الثم الاغ تسغر سطى صثم 
واجإ  أظعا  ضما  وجغاجغئ،  سصطغئ  ضرورة  لعع  وجاق 
سصثي تمطغه السصغثة اإلجقطغئ شالعمئ العمئ غا طظ 
تثرجاط طظ الضطغات التربغئ الاغ تعخش بأظعا طخاظع 
جثًا  طظاجإ  الغعم  العصئ  فن  افبطال  وسرغظ  الرجال 
لخظاسئ الئطعقت. شعطط إلى اجارداد جظعب السعدان 
وإصاطاعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، تاى غسطر 
الاارغت أجماءضط طع افبطال أطبال خقح الثغظ وجغش 

 الثغظ شضعظعا طبطعط وأروا اهللا طظ أظفسضط خغرا

الخراع الثولغ يف الغمظ غزعر يف تفةريات سثن
بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ

ظزرات جغاجغئ

افول/ تحرغظ   ٦ البقباء  خئاح  سثن  طثغظئ  أشاصئ 
أضاعبر ٢٠١٥م سطى أخعات تفةغرات بقبئ، عجت أرجاء 
وصام  سظعا  طسؤعلغاه  الثولئ)  (تظزغط  أسطظ  المثغظئ، 

بظحر أجماء وخعر طظفثي تطك السمطغات.
ورغط أن سثن جغطرت صعات طا غسمى الاتالش السربغ 
سطغعا وتط ذرد (التعبغغظ) طظعا، إق أظه بثا واضتا أن 
عظاك أذراشا طسغظئ تصش ضث سعدة التضعطئ الغمظغئ 

إلى سثن، أو تتاول سرصطاعا.
وضاظئ الافةغرات البقبئ، صث اجاعثشئ طصر التضعطئ 
الغمظغئ، وطصر الصعات اإلطاراتغئ، وطئظى إدارة سمطغات 
المصاوطئ المحارضئ، وعغ أعثاف لعا دقلاعا السغاجغئ، 
وق بث لمظفثغعا طظ طسطعطات اجاثئاراتغئ وتسعغقت 
أطظغئ سالغئ المساعى لطصغام بعضثا سمطغات، طا غسظغ 

أن عظاك جعات جغاجغئ تصش خطفعا.
بغظ  غثور  شإظه  الغمظ  شغ  الخراع  واصع  إلى  وبالظزر 
و(تتالش  جعئ،  طظ  خالح)  التعبغ/  (تتالش  ذرشغظ 
بسخ طحغثات الثطغب/ سئث ربه) طظ جعئ أخرى. وق 
التعبغ،  ذرف  تثسط  إغران  أن  طاابع  ضض  سطى  غثفى 

بغظما بسخ طحغثات الثطغب تثسط ذرف سئث ربه.
إق أن عضثا ظجاع طسطح واجع الظطاق شغ طظطصئ ذات 
أعمغئ بالشئ شغ السالط ق غمضظ أن غضعن بسغثا سظ 
الاظاشج اقجاسماري الثولغ لئطثان المظطصئ وبرواتعا، 
شضان واضتا شغ أروصئ افطط الماتثة الثقف شغ إغةاد 
سطى  عظاك  برغطاظغا  تخطئ  إذ  الغمظغئ،  لفزطئ  تض 
صرار أطمغ تصثطئ به افردن وصطر، غةّرم التعبغغغظ 
باسطغط  وغطالئعط  طسطتئ  بمطغحغات  وغخفعط 
سطى  وغفرض  المثن،  طظ  واقظستاب  أجطتاعط 

صادتعط سصعبات أطمغئ، جمغ ذلك الصرار بصرار ٢٢١٦.
بغظما سمطئ أطرغضا سظ ذرغص طظزمئ افطط الماتثة 
الغمظغئ،  لطتضعطئ  (حرسغا)  ظّثًا  التعبغغظ  شرض  سطى 
التضعطئ  إلجئار  اآلخر  تطع  واتثا  المئسعبغظ  وأرجطئ 
طع  المفاوضات  طائثة  إلى  الةطعس  سطى  الغمظغئ 

التعبغغظ.
وعضثا غسغر الخراع الثائر شغ الئقد الغعم:

- اإلظةطغج سظ ذرغص بسخ طحغثات الثطغب وطا غسمى 
(المطغحغات)  ذرد  ظتع  غاةععن  الحسئغئ  المصاوطئ 
جغاجغ  تض  شرض  وبالاالغ  سسضرغا،  المثن  وتترغر 

بسث ذلك غصطص الظفعذ افطرغضغ عظاك.
جغاجغا  ذرشا  التعبغغظ  شرض  ظتع  تاةه  وأطرغضا   -
شغ المسادلئ الغمظغئ، باإلضاشئ إلى صغادات شغ التراك 
الةظعبغ ضاظئ صث اجاصطئاعط لخالتعا أبرزعط سطغ 

جالط الئغخ وسطغ ظاخر طتمث.
طظ  جمطئ  اإلظةطغج  تصص  افخغرة  افجابغع  وشغ 
سثن  اجاسادة  طظ  طضظاعط  المغثاظغئ  اقظاخارات 

وطأرب، وطثن أخرى، طا حةسعط سطى اإلسقن سظ صرب 
(تترغر) خظساء.

ولط تأبه التضعطئ الغمظغئ إلسقن التعبغغظ طعاشصاعط 
سطى تظفغث صرار ٢٢١٦، وصالئ أظعط غغر جادغظ شغ ذلك، 
واجامرت السمطغات السسضرغئ باتةاعغظ؛ تةاه طأرب، 

وتةاه تسج.
وشغ المصابض ترضئ أطرغضا المئسعث افطمغ إجماسغض 

ولث الحغت شغ جعلئ خطغةغئ جثغثة ظتع إلجام تضعطئ 
سئث ربه بالةطعس إلى التعار طع التعبغغظ، ولضظ عثه 
المرة رشسئ أطرغضا سخا الاعثغث وصاطئ بافةغرات سثن 
سظ ذرغص التراك الةظعبغ الماعاجث شغ المثغظئ الاابع 
التضعطئ  شغ  طسؤعل  أسطظ  شصث  الئغخ.  جالط  لسطغ 
تفةغرات  شغ  اجاثثطئ  الاغ  المخفتات  أن  الغمظغئ 
لطمصاوطئ  تسطغمعا  تط  إطاراتغئ  طخفتات  عغ  سثن 
شغ  الحسئغئ  المصاوطئ  طسزط  أن  وطسطعم  الحسئغئ. 
سثن عط طظ أشراد التراك الةظعبغ. وطظ عثا غادح 

أن أطرغضا تساثثم لئسط ظفعذعا شغ الغمظ أطرغظ:
شغ  (حرسغا)  جغاجغا  ذرشا  التعبغغظ  شرض  افول 

التضعطئ الصادطئ.
افغام  عثه  غئثأ  الثي  الةظعبغ  التراك  عع  والباظغ 
اإلسقن سظ إسادة شسالغاته الةماعغرغئ شغ سثن ورشع 
إلرباك  اقظصسام،  سعث  شغ  الغمظ  جظعب  دولئ  أسقم 
التضعطئ الغمظغئ الاغ تائظى طحروع اإلظةطغج وعع غمظ 

شثرالغ طعتث.
خعب  أطرعط  تسمعا  صث  اإلظةطغج  أن  غئثو  طا  وسطى 
التض السسضري، لعثا ظرى وخعل طجغث طظ الاسجغجات 
طحغثات  بسخ  طظ  صادطئ  طأرب  إلى  السسضرغئ 
الثطغب تتدغرا لثخعل خظساء، وتصعم تضعطئ سئث ربه 
بمتاولئ دطب أشراد التراك الةظعبغ ضمظ طا تسمغه 
سطى  الفرخئ  لافعغئ  طظعا  اجائاصا  العذظغ  الةغح 
أطرغضا صئض تةظغثعط لخالتعا تتئ سظاوغظ اقظفخال 

أو غغرعا.
السغاجغئ  الاظازقت  طظ  طجغث  الماعصع  طظ  ولعثا 
أن  إق  الصرغإ،  المظزعر  شغ  لطتعبغغظ  والسسضرغئ 
ذرغص  سظ  افتعال  ضض  شغ  تطعا  جافرض  أطرغضا 
السسعدغئ الاغ تصعد الاتالش السربغ ذمسا شغ بطعلئ 
شغ  وذمسا  لطسصعط،  اآلغض  المطضغ  لطسرش  تخظسعا 
غغر  إغران  سظ  بثغق  الغمظغ  بالمطش  عغ  تمسك  أن 

المرغعبئ شغ الغمظ.
ورغط المساعى الضاربغ الثي وخطئ إلغه افزطئ الغمظغئ 
شغ ارتفاع أسثاد الدتاغا والمساظاة اإلظساظغئ، إق أظظا 
ظسأل اهللا أن غضعن ذلك طثاضا طآلما تسرف شغه افطئ 
أسثاءعا، وتاةه خعب طا غرضغ ربعا أق وعع إصاطئ 
 الثغظ سظ ذرغص إسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

بصطط: سخام الثغظ أتمث أتغط - الثرذعم

تعجعات الثول الشربغئ لطتغطعلئ دون سعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
غاسةإ المرء طظ سزط المآاطرات الاغ غتعضعا الشرب 
ضث جسغ افطئ اإلجقطغئ لقظسااق طظ عغمظاه سطغعا، 
ضاسةإ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
رجعل اهللا  طظ صرغح، الاغ سادته وتاضئ له المضائث 
وخّثت سظ جئغض اهللا وسّثبئ أختابه... الت، شصث َصاَل 
َرُجعُل اهللاَِّ : «َيا َوْيَح ُقَرْيٍش! َلَقْد َأَكَلْتُهُم اْلَحْرُب، َماَذا 
َعَلْيِهْم َلْو َخلُّوا َبْيِني َوَبْيَن َساِئِر اْلَعَرِب؟ َفِإْن َأَصاُبوِني 
ِفي  َدَخُلوا  َعَلْيِهْم  َأْظَهَرِني  اهللاَُّ  َوِإِن  َأَراُدوا،  الَِّذي  َكاَن 
ٌة، َفَما  اِإلْسالِم واِفِريَن، َوِإْن َلْم َيْفَعُلوا َقاَتُلوا َوِبِهْم ُقوَّ
َتُظنُّ ُقَرْيٌش؟ َفَواهللاَِّ ال َأَزاُل ُأَجاِهُدُهْم َعَلى الَِّذي َبَعَثِني 

اِلَفُة». اهللاَُّ َحتَّى ُيْظِهَرِني اهللاَُّ َأْو َتْنِفَرد َهِذِه السَّ
غسطط طفضرو الشرب وجغاجغعه غصغًظا أن اإلجقم سصغثة 
غظئبص سظعا ظزام، وأن تدارتعط أسةج طظ طعاجعئ 
التدارة اإلجقطغئ الاغ طخثرعا العتغ، ولغج السصض 
الئحري الظاصص والمتثود. لثلك شإظه ضطما تاول بسخ 
بالتدارة  اإلجقطغئ  التدارة  تتثي  الشرب  طفضري 
الشربغئ، شإظعط جرسان طا غظعجطعن وغمغج اهللا الثئغث 
طظ الطغإ. شئالرغط طظ تصثم الشرب المثظغ واظدئاع 
ضبغر طظ المسطمغظ به، إق أن المسطمغظ لط غرتثوا سظ 
دغظعط، ولط غائسعا التدارة الشربغئ، وظض تصطغثعط 
لطشرب طتخعًرا شغ الاصثم المثظغ، الثي ضاظئ افطئ 
اإلجقطغئ طخثره، ولط غخض بعط التال إلى الاصطغث 
التداري إق بالصثر الصطغض الثي غةعطه المسطمعن، وطا 
ذلك إق لعحاحئ أخض ذلك الاصثم المثظغ وبطقظه، أق 

وعع السصغثة السطماظغئ. وبالرغط طظ بطح الحغعسغئ، 
وتسصغث شضرتعا وطتاولاعا لاشطغفعا بالسثالئ والمساواة، 
إق أن المسطمغظ لط غظثثسعا باطك الحسارات، والثغظ 
اظثثسعا جرسان طا اظفدعا سظعا وسادوا إلى اإلجقم 
ودخطعا شغه أشعاًجا، شأخئح شغ روجغا الصغخرغئ أضبر 
بسخ  جضان  جض  إلى  إضاشئ  طسطط،  ططغعن   ٣٠ طظ 
العقغات السابصئ شغ اقتتاد السعشغاغ طظ المسطمغظ، 
اقتتاد  بطح  رشع  أن  شعر  بإجقطعط  خثسعا  الثغظ 

السعشغاغ سظعط.
إن الشرب السطماظغ - ضما ضان اقتتاد السعشغاغ جابًصا 
- غرصإ ترضئ افطئ واظفساقتعا تةاه طئثئه، لثلك راح 
غمضر وغضغث بافطئ بطرق سثة، طظعا حراء ذطط بسخ 
الثغظ اتثثوا اإلجقم لطاةارة ولةظغ المال، طمظ ُجمعا 
وطظ  طئاحرة،  إلغعط  وأجظث  «دساة»،  وبعااًظا  زوًرا 
خقل افظزمئ السغاجغئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ، 
لغسئ  بأظه  دغظعا،  تصغصئ  سظ  افطئ  تدطغض  طعمئ 
طظه دولئ وأظه دغظ سئادات وأخقق، ق غاسثى الفرد 
السالط  شغ  الدرار  تضام  شفاح  والثولئ،  المةامع  إلى 
اإلجقطغ والشرب شغ طسصطه لعآقء «المحاغت» المظابر 
والفدائغات، وتةجوعا لعط وتثعط، طظ أجض طثاذئئ 
تتثبعا  وإن  تخًرا،  وافخقق  بالسئادات  المسطمغظ 
والسغاجئ  والسظئ  بالضااب  التضط  سظ  ذلك،  غغر  سظ 
شإظعط  المسطمغظ...،  لصداغا  واقظاخار  والةعاد 
غطرتعظعا ذرًتا طسعًجا باعًاا ق غآجج لفضر ُغتثث 

تشغغًرا شغ تطك الصداغا، وق ظعدئ سظث افطئ، تماحًغا 
لما غخئع إلغه الشرب طظ تتعغض اإلجقم بمفاعغمه: 
الةعاد، والضفاح، والخراع... إلى طا أجَمعه «باإلجقم 
والصعام  الصسط  سظ  الئسث  ضض  بسغث  وعع  المساثل»، 
وتسالى:   جئتاظه  التص  صال  اإلجقم،  به  أطر  الثي 
َالُل  الضَّ إِالَّ  َقِّ  احلْ َنْعَد  َفَماَذا  َقُّ  احلْ َربُُّكُم   ُ ابَّ ﴿َفَذلُِكُم 

فُوَن﴾. ترُْصَ  َّ َ
َفك

السغاجغغظ  السمقء  اجاثثام  سطى  الشرب  غصاخر  لط 
اهللا،  أظجل  طا  بشغر  افطئ  غتضمعن  الثي  التضام  طظ 
ولط  بأظزماعط،  لقذاتئ  غسمض  بضض طظ  وغئطحعن 
غرضظ الشرب إلى عآقء التضام شغ تظفغث طثططاته شغ 
ضبغر طظ افتغان، شضان غصعم بأسمال إجراطغئ، طظ صاض 
وتفةغر وتحضغض ترضات تصعم بأسمال إجراطغئ باجط 
ولغتارز  بإجقطعط،  المسطمغظ  بصئ  لغدسش  اإلجقم؛ 
ضبغر طظ غغر المسطمغظ وطظعط الشربغعن طظ الثخعل 
شغ اإلجقم وطظ طساظثة صداغا المسطمغظ السادلئ، 
ظعداعا  ترضئ  لستص  افطئ  سطى  اقساثاء  ولائرغر 
باإلجقم طظ خقل إصاطاعا لثولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة. والعظغفئ الرئغسغئ لطسفارات الشربغئ شغ السالط 
اإلجقطغ وحرضات الصاض طبض حرضئ «بقك ووتر» عغ 
الصغام بسمطغات الصاض والةرائط وإجظادعا لترضات عغ 
ظفسعا أوجثتعا وطّعلاعا وغدئ الطرف سظ ظحاذاتعا 
تاى تصعم بافسمال اإلجراطغئ، أو غصعم الشرب بمبض تطك 
السمطغات وغطخصعا بعط، وذئًسا لائسغئ تطك الترضات 

أن  إطا  شإظعا  والسغاجئ  اإلجقم  شغ  وجعطعا  لطشرب 
تائّظى تطك افسمال اإلجراطغئ أو تساظضرعا، والمتخطئ 
عغ طتاولئ تدطغض السالط وطظه المسطمعن بأن دغظ 
الشرب  طمارجات  وبأن  وإجرام،  صاض  دغظ  عع  العثى 

ضث افطئ طئررة فظعا ضث طةرطغظ، والسغاذ باهللا! 
بإبارة  الئحرغئ  الشرائج  إبارة  إلى  الشرب  سمث  لصث 
غفّرق  تاى  والصعطغئ،  والمثعئغئ  العذظغئ  الظسرات 
افطئ وغحشطعا شغ ظفسعا سعًضا سظ تعتثعا شغ وجه 
سثوعا الثي غاربص بعا وعع الشرب، شإضاشئ إلى تئّظغ 
لفضرة  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  السمغطئ  افظزمئ 
الصعطغئ والعذظغئ شغ بظاء أحئاه الثول الاغ غتضمعظعا، 
شإن الشرب صام بأسمال ضبغرة إلبارة تطك الظسرات، طظ 
طبض الافةغرات الاغ تصعم بعا افجعجة افطظغئ الاابسئ 
له ولسمقئه طظ التضام، والاغ تأخث الطابع المثعئغ 

أو العذظغ.
إن السئغض إلتئاط تطك المضائث الاغ غتعضعا الشرب 
ضث افطئ طشئئ اظسااصعا وإصاطئ دولاعا، دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، عع السمض طع الساططغظ لعثه الشاغئ 
الظئغطئ، طع تجب الاترغر الفصغه باإلجقم سصغثة وظزاًطا، 
لااساظط  الضفار،  وطضائث  السغاجغئ  لطثئاغا  والمثرك 
طسغرة افطئ ظتع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

جادع تّثا لمضائث الشرب وتتئطعا.
ْو خُيْرُِجوَك 

َ
ْو َفْقُتلُوَك أ

َ
ُثْبُِتوَك أ ِ ِيَن َكَفُروا  َّ ﴿َوإِْذ َفْمُكُر بَِك ا

 ﴾َخرْيُ الَْماكِِريَن ُ ُ وَابَّ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر ابَّ

بصطط: بقل المعاجر - باضساان



 السثد ٤٧    ٣افربساء ١ طظ طترم ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٤ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طــ

لمعاجعئ المساسِمر.
شضان تصاً طآتمرًا تأجةئ شغه طحاسر التدعر تفاسًق 

طع افوراق المصثطئ.
ضما حعث المآتمر تدعرًا طمغجًا طظ افجعجة اإلسقطغئ 
اإلسقطغغظ  طظ  والسثغث  شدائغئ  صظعات  جئع  طظعا 
شارة  وضحفئ  والسغاجغغظ،  والسطماء،  والختفغغظ، 
أوجثه  الثي  الصئعل  تةط  سظ  الةمععر  طع  الافاسض 
تجب الاترغر / وقغئ السعدان شغ العجط السغاجغ 
رئغج  السجغج  سئث  الثضاعر  سطص  تغث  السعدان،  شغ 
المظئر العتثوي سطى ضطمئ أبع خطغض بصعله: (إذا ضاظئ 
شظتظ  الثقشئ  إلصاطئ  إسقظاً  عثه  خطغض  أبع  ضطمئ 
طسضط صطئاً وصالئاً..) وصال (لصث أضث لظا عثا المآتمر أن 
تجب الاترغر لثغه جماعغر وجط الحسإ). ضما سطص 
الئروشغسعر ظاخر السغث/ افطغظ السام لةئعئ الثجاعر 
اإلجقطغ شغ طثاخطاه صائًق: (إن عثا المآتمر الظاجح 
الثي غصغمه تجب الاترغر عع طعاٍز لطمآتمر الثي تصغمه 
الثولئ وغظسصث شغ عثه الطتزئ بصاسئ الخثاصئ، وطا 
صثم شغه طظ أوراق عع رد سطى دسعة التعار وعثا عع 
الحغت طتمث خاذر رئغج  خعت افطئ)، وسطص أغداً 
اتتاد المسغرغئ بصعله ظحضر تجب الاترغر سطى عثا 
السمض الممااز وظصش طسه شغ صدغاه، وأبظى السطماء، 
الثغظ لئعا دسعة تجب الاترغر، شغ طثاخقتعط سطى 
طع  غاعاشص  طصثر  جعث  طظ  صثطعه  وطا  المآتمرغظ، 

رغئئ افطئ شغ الثقشئ.
ضان  بأظه  المآتمر  سطى  التدعر  طظ  سثد  سطص  ولصث 
جاءت  تغث  السغاجغ  العسغ  درجات  بأسطى  طآتمرًا 
إلشراغ  افطرغضغ  المثطط  لاضحش  المآتمر  أوراق 
جثغث  أطرغضغ  إجقم  وإغةاد  طتاعاه،  طظ  اإلجقم 
طخالح  طع  غاماحى  المساثل؛  باإلجقم  غسمعظه 
دسا  وصث  المسطمغظ.  بروات  شغ  الطاطسئ  أطرغضا، 
تجب الاترغر / وقغئ السعدان المسطمغظ لطسمض طسه 
الثقشئ  لثولئ  اقرتضاز  ظصطئ  عع  السعدان  لغضعن 
غسصث  تغث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الساطئ  الصغادة  طئظى  طظ  أطاار  بسث  سطى  المآتمر 
لطصعات المسطتئ. تغث صعبطئ عثه الثسعة بمحاسر 
إجقطغئ خادصئ طظ التدعر تثشصئ سئر المآتمرغظ 
شغ الصاسئ وتمثدت واتسسئ تاى طةالج الظاس شغ 

 ضعاتغ الثرذعم

طراجض الراغئ - وقغئ السعدان

لطتعار  دساوى  الئقد  شغه  تحعث  الثي  العصئ  شغ 
العذظغ وتجاطظاً طع المآتمر الثي تصغمه الثولئ لعثا 
الشرض، اظسصث شغ الساحر طظ تحرغظ افول/أضاعبر 
وقغئ   / الاترغر  تجب  له  دسا  الثي  المآتمر  ٢٠١٥م 
السعدان تتئ سظعان: (اقجاراتغةغئ افطرغضغئ لطصداء 
سطى اإلجقم، حساراتعا وأدواتعا وضغفغئ طعاجعاعا)، 
بمرضج الحعغث الجبغر طتمث خالح لطمآتمرات بالصاسئ 
الضئرى، وصث ضاصئ الصاسئ بالتدعر الثي ظض الضبغر 
أضبر  الصاسئ،  طمرات  شغ  صثطغه  سطى  طارجًق  طظعط 
طظ أربع جاسات (زطظ المآتمر) بسث أن شاضئ بعط 
الصاسئ، ضما تعاجثت أسثاد غفغرة طظ التدعر خارج 
الصاسئ غاابسعن المآتمر سظ بسث، طما دشع بأتث زسماء 
افتجاب السغاجغئ بأن غخرح بصعله: (لصث بئئ لظا أن 

تجب الاترغر لثغه جماعغر ضبغرة طظ أعض الئطث).
الباظغئ  شغ  بثأ  الثي  المآتمر  شغ  الماتثبعن  صثم 
جطسئ  تثططاعما  جطساغظ  خقل  أوراق  خمج  ظعرًا، 
العرصئ  صثم  تغث  السخر،  خقة  وأداء  لقجاراتئ 
رئغج   - سبمان  طتمث  رضا  ظاخر  افجااذ/  افولى 
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ 
السعدان وصث جاءت تتئ سظعان: جععر اقجاراتغةغئ 
الثضاعر/  صثم  بط  اإلجقم،  سطى  لطصداء  افطرغضغئ 
العرصئ  الاترغر  تجب  سدع   - الرتمظ  سئث  طتمث 
ذروادة  تخان  والاطرف  اإلرعاب  بسظعان:  الباظغئ 
البالث  الماتثث  وتقه  افطرغضغئ،  لقجاراتغةغئ 
افجااذ/ ظاخر خثغص افغئح، سدع تجب الاترغر، 
الثي صثم ورصئ تتئ سظعان: الثغمصراذغئ والترغات 
وطساواة المرأة بالرجض، وجاءت العرصئ صئض افخغرة 
شطسفئ  بغظ  اقصاخادي  الاطعر  شرص  سظعان:  تتئ 
اقصاخادي  الثئغر  صثطعا  اإلجقم  وتدارة  الشرب 
افجااذ/ سئث اهللا سئث الرتمظ - سدع تجب الاترغر 
الظاذص   - خطغض  أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ/  تق  بط 
العرصئ  السعدان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ 
اقجاراتغةغئ  طعاجعئ  ضغفغئ  بسظعان:  الثااطغئ 

افطرغضغئ وإصاطئ الثقشئ.
وحسارات  المعتثغظ،  باضئغرات  الصاسئ  ضةئ  وصث 
افطرغضغئ  الغث  صطع  بدرورة  ططالئغظ  المثطخغظ 
لبروات  واطاخاخاً  ودجًق  ظعئا  بالئقد  تسئث  الاغ 
المسطمغظ  بسصعل  لاسئث  اآلن  تسسى  بض  افطئ، 
وصطعبعط، وارتفسئ الحسارات ططالئئ بدرورة وتثة 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  افطئ 

تامئ ضطمئ السثد: الاثخض الروجغ شغ جعرغا والعثف طظه

شغ جئغض أتث صث طدئ. وظتظ ظظعي التخعل سطى أضئر 
صثر طمضظ طظ المسطعطات لثثطئ طخالح افطظ الصعطغ 
الروجغ وتتطغض تضاغضات المحارضغظ شغ الظجاع المتامض 
بثصئ واجاثقص الظاائب لطمساصئض». «وإن ورحئ السمض 
السائمئ الاابسئ فجطعل الئتر افجعد الاغ تظفث المعام 
المظعذئ بعا شغ طغظاء ذرذعس السعري جغاط جتئعا 
ووضسعا تتئ تماغئ السفظ الماعاجثة شغ الماعجط 
شغ تال تفاصط العضع». شمظ عظا غائغظ أن روجغا لط تَر 
أن لعا طخالح تثضر شغ جعرغا لادتغ طظ أجطعا وأظعا 
غغر طساسثة لطادتغئ طظ أجض تماغئ أي أتث ولغسئ 

طساسثة لطاثخض وطعاجعئ أطرغضا شغ طظطصئ ظفعذعا.
وعا عغ السظئ الثاطسئ سطى وحك أن تظصدغ طظ سمر 
البعرة السعرغئ المئارضئ وعغ طا زالئ طسامرة وتتصص 
لسان  سطى  شأسطظئ  بالفحض،  تئعء  وأطرغضا  الظةاتات 
غعم  إغرظسئ  جعش  افبغخ  لطئغئ  الرجمغ  الظاذص 
٢٠١٥/٩/١٧ «اجاسثادعا إجراء طظاصحات تضاغضغئ وسمطغئ 
طع روجغا بعثف دسط أعثاف الاتالش ضث تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ وضمان الاظفغث اآلطظ لسمطغات الاتالش». وجاء 
اجاماع الرئغج افطرغضغ أوباطا طع ظزغره الروجغ بعتغظ 
غعم ٢٠١٥/٩/٢٩  الماتثة  افطط  اجاماسات  عاطح  سطى 
العةمات  بحظ  الروجغئ  الطائرات  بغعم  بسثعا  لائثأ 
شغ جعرغا. شضان عثا اقجاماع لقتفاق سطى أطعر طسغظئ 
تثثم طخالح أطرغضا تاى تسطغ اإلذن الرجمغ لروجغا 
غعم  روغارز  ظصطئ  وصث  ظفعذعا.  طظطصئ  شغ  بالاثخض 
٢٠١٥/٩/٣٠ سظ طسآول أطرغضغ ضئغر صعله «إن طعجضع 
أخطرت واحظطظ طسئصا بشارتعا شغ جعرغا». وأسطظئ 
الدربات  بحأن  واحظطظ  طع  «تظسص  أظعا  طعجضع 
أسطظ  وصث  المحارك».  اقجاثئارات  طرضج  سئر  الةعغئ 
وزغر خارجغئ أطرغضا ضغري غعم ٢٠١٥/١٠/٦ «ترتغإ بقده 
بالدربات الروجغئ إذا ضاظئ تساعثف تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ». وضض ذلك غثل سطى أن الاثخض الروجغ شغ 

جعرغا ضان بالاظسغص طع أطرغضا.
إن أطرغضا وروجغا لعما عثف طحارك شغ جعرغا وشغ 
غعم  خارجغاعما  وزغري  لصاء  شغ  سظه  أسطظاا  المظطصئ، 
٢٠١٥/١٠/١ تغث خرتا: «شظتظ جمغسا ظرغإ شغ إغةاد 
جعرغا دغمصراذغئ سطماظغئ طعتثة». وصث أسطظ قشروف 
السعرغئ  لطبعرة  الاخثي  سظ «ضرورة  غعم ٢٠١٤/١/٢٩ 
طسئرا سظعا باإلرعاب فظعا تعثف إلى إصاطئ الثقشئ شغ 
المظطصئ ضطعا ولغج شغ جعرغا وتثعا»، وضثلك أسطظ 
الرئغج افطرغضغ غعم ٢٠١٤/٨/٨ بأن «بقده لظ تسمح 

يف طآتمر اقجرتاتغةغئ افطرغضغئ لطصداء سطى اإلجقم
تجب الاترغر / وقغئ السعدان غترض املسطمني

ملعاجعئ طثططات أطرغضا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة

بإصاطئ الثقشئ شغ جعرغا والسراق». شعثشعما المحارك 
عع المتاشزئ سطى ظزام الضفر وطظع سعدة ظزام اإلجقم 

إلى التضط.
والثقخئ أن روجغا طا تترضئ شغ جعرغا إق بالاظسغص 
طظ  بإغساز  بض  بافدلئ،  ذلك  أبئاظا  ضما  أطرغضا  طع 
افبغ  السعري  الحسإ  إخداع  شغ  شحطئ  الاغ  أطرغضا 
لمثطاذاتعا بالصئعل بمصررات جظغش وطئادرات سمقئعا 
الثغظ غظاتطعن خفئ المئسعث افطمغ أو السربغ لطتفاظ 
سطى ظفعذعا شغ جعرغا بئصاء الظزام، وروجغا تسطظ أظه 
لغج لعا ظفعذ شغ جعرغا، ولغسئ لعا طخالح ضئغرة شغعا 
تساأعض الادتغئ، وتثرك أن أطرغضا عغ خاتئئ الظفعذ 
شغعا، وق غمضظ أن تاثخض إق بإذظعا، شعغ غغر طساسثة 
لثعض ترب شغ طظطصئ الظفعذ افطرغضغ، وعغ ضاظئ 
تاثعف طظ ذلك سطى سعث اقتتاد السعشغاتغ الثي ضان 
سمقصا غاتثى أطرغضا، شضغش بعا وصث أخابعا طظ الدسش 
طا أخابعا، وغضفغ دلغق تعجطعا فطرغضا والشرب لغرشسعا 
رئغج  خرح  شصث  سطغعا،  المفروضئ  السصعبات  سظعا 
العزراء الروجغ دغماري طغثشغثغش غعم ٢٠١٥/٤/٢١ «إن 
الثسائر الظاجمئ سظ الصغعد المفروضئ ضئغرة، تضئثت 
روجغا خسائر بمئطس ٢٥ ططغار غعرو، بما غمبض ١،٥٪ طظ 
الظاتب المتطغ اإلجمالغ، وصث تجغث الثسائر سثة طرات 
سام ٢٠١٥». شعض عثه دولئ صادرة سطى أن تاتثى أطرغضا 
شغ طظطصئ ظفعذعا وتثعض تربا ضثعا؟! ولضظعا تسائر 
جماح أطرغضا لعا بالاثخض شرخئ، لسطعا تصاظص بسخ 
المشاظط لتاجئ أطرغضا لعا شغ العصعف ضث بعرة افطئ 
اإلجقطغئ، وعغ تطمع شغ غجو الئقد اإلجقطغئ ضطعا 
لع اجاطاسئ، وتطمع شغ أن غحرضعا الشرب شغ ظعإ 
برواتعا، تغث إظعا تظعإ بروات ججء طظعا شغ الصعصاز 
وشغ آجغا العجطى، وتطمع أن غضعن لعا وجعد سطى 
حعاذأ الماعجط، وتطمح أن غضعن لعا دور سالمغ 
بةاظإ أطرغضا لاسجز طعصفعا الثولغ ولابئئ أظعا دولئ 
ضئرى باظغئ، وعغ تحارك طع أطرغضا والشرب شغ ضرب 
اإلجقم وأعطه وطظع وخعله إلى التضط، وتراه غعثدعا 
طامبق  الضفر  ظزام  اجاائاب  شارغث  دارعا،  سصر  شغ 

بالثغمصراذغئ  والسطماظغئ.
أشحطئ  ضما  المئارضئ  الحام  بعرة  شإن  ذلك  وطع 
أطرغضا شإظعا جافحض روجغا بسعن اهللا، وجاعجطعما 
سطى  ضان  طظ  عجطئ  ضما  اهللا،  بإذن  طسا  اقبظاغظ 
دأبعما طظ خطغئغغظ وطشعل شغ تطغظ وسغظ جالعت 

 بأرض الحام

السظش،  رشخ  تعل  بالاخرغتات  السغاجغئ  الصغادات 
واتاعاء المعصش. 

شغ عثه افجعاء الساخظئ، برز شغ افشص التثغث سظ 
غتاول  السضاضغظ»)،  (ضأظعا «اظافاضئ  بالبئ  اظافاضئ 
الئسخ تحضغطعا تسإ طغعله وأشضاره السغاجغئ صئض 
وعظاك  المرجعة،  افعثاف  شغ  ضئابغئ  طع  تعلث،  أن 
صغادات ترغث لعا - إن تخطئ - أن تسّثل طظ شرخعا، 

وتمّضظعا طظ اجاسادة حغء طظ التدعر السغاجغ.
لضطمئ  اجاثثام  عع  «المصاوطئ»  سظ  التثغث  إن 
شدفاضئ تتّرك طحاسر الظاس، وتثضّرعط بةئظ الغععد 
أطام بطعقت المسطمغظ، وعغ سظثطا غراد طظعا السمض 
أن  غمضظ  طحروسئ،  أسماق  تضعن  الفردي  الةعادي 
تسعط شغ غصزئ افطئ لطصغام بعاجئعا الةعادي ظتع 

شطسطغظ.
ولضّظ تتعغر طفععطعا ظتع المصاوطئ السطمغئ - الاغ 
صخسئ  طظ  تسااش  الاغ  الرجاقت  تطك  لعا  تثظثن 
لحئاب  دشع  عع   - إشرازاتعا  طظ  ِعظ  وتثَّ السططئ 
المخالح  تطك  فجض  دطائعط  إراصئ  ظتع  شطسطغظ 
السغاجغئ العابطئ، وشغ جعق المااجرة بثطاء الحعثاء 
الجضغئ سطى ذاولئ المفاوضات العجثئ. إذ إن الصغادات 
الرجمغئ الاغ ترغث طصاوطئ جطمغئ صث تّثدت شطسفاعا 
ق  بالاالغ  وعغ  طفاوضات!»،  بأن «التغاة  التغاة،  شغ 
غمضظ أن تصئض باظافاضئ سسضرغئ تحسض الةعاد شغ 

افطئ اإلجقطغئ.
أضبر  تضعن  أن  لعا  ترغث  ق  السططعغئ  الصغادات  تطك 
ضطه  وعثا  المفاوضات،  ذاولئ  سطى  ضشط  ورصئ  طظ 
ضمظ السطعك السططعي المئظغ سطى سصغثة الاظسغص 
افطظغ. وعغ تثظثن الغعم سطى ذطإ «تعشغر التماغئ 
الثولغئ لطفطسطغظغغظ»، بما غآضث أظعا ترغث تةغغر عثه 
الثطاء الطاعرة طظ أجض تظفغث طثططعا الماةثد شغ 

تامئ : أشص التراك الحسئغ والسسضري تتئ وصع السثوان الغععدي الماخاسث
اجاةقب اتاقل دولغ جثغث شعق اقتاقل الغععدي.

إن السآال افعط اآلن، لغج أن تظططص اظافاضئ بالبئ 
أو ق تظططص، بض السآال الطئغسغ عع: عض بمئ طظ أشص 

لطتراك الحسئغ سطى جضئ التطعل السغاجغئ؟ 
بأسمال  شطسطغظ  لاترغر  السسضري  السمض  تخر  إن 
شردغئ طع إسفاء الةغعش طظ واجئعط شغ تترغرعا عع 
الادطغض بسغظه، وإن تخر طسآولغئ الاخثي لطسثوان 
الغععدي بأعض شطسطغظ عع الثغاظئ السصثغئ بتث ذاتعا، 
شماى ضان الحسإ المضّئض باقتاقل عع المسآول بغظما 

الةغعش المثجةئ بالسقح طسفاة؟!
إن طبض ذلك الثطاب السغاجغ عع سجف ضمظ جعصئ 
وتثاذلعط  خغاظاعط  جرب  شغ  ظسغص  بض  التضام، 
وتثطغعط سظ صدغئ شطسطغظ، طظث أن حّضطعا «طظزمئ 
الاترغر» وجسطععا الممبض الحرسغ فعض شطسطغظ، بض 
الفخائطغئ  سطغعط، ولثلك شإن تطك المطالإ  الممبض 
وطتاولئ بسث طظزمئ الاترغر طظ غغئعباعا السغاجغئ، 
تدغغع  عغ  ذاك  السةجة  ططةأ  اجاظعاض  وطتاولئ 
لصدغئ شطسطغظ ولعثه الثطاء الجضغئ الاغ ترتصغ أرواح 

أختابعا لئارئعا راضغئ طرضغئ.
 ولغج أطام افطئ اإلجقطغئ طظ جئغض لطاخثي لعثا 
سطى  الحاططئ  البعرة  إق  العتحغ  الغععدي  السثوان 
سطى  السمض  طع  ولفطئ،  لفطسطغظ  الثائظغظ  التضام 
تترغر اإلرادة السسضرغئ لطةغعش تاى تصعم بالعاجإ 
الطئغسغ والحرسغ لعا، شااقصى غدئئ أعض شطسطغظ 
حعثاء  طع  حعثائعا  أرواح  وتاساظص  افطئ،  بعرة  طع 
بض  والطائرات،  الخعارغت  غمطضعن  الثغظ  الةغعش 
والصعة الظعوغئ، شعض غسصض طظ أطئ الةعاد أن تسضئ 
لطصارات  السابرة  والخعارغت  الظعوغئ  الصظئطئ  ترك  سظ 

 !!وتضافغ بالسضاضغظ؟؟
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ



افربساء ١ طظ طترم ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٤ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٤٧

أبطس طسآول شطسطغظغ طصرب طظ طتمعد سئاس، أن اتخاقت غصعدعا سثة طسآولغظ دولغغظ تةري طع السثغث 
طظ افذراف السربغئ، وضثلك افردن وطخر والسسعدغئ. المسآول الفطسطغظغ صال أن اقتخاقت عثه الاغ 
بادر إلغعا طسآولعن أوروبغعن ظصطئ رجائض طظ ضغان غععد، تحغر إلى رغئاه شغ إسادة العثوء طظ جثغث، 
وأوصش  زغارة الصثس،  وزرائه  سطى  وأظه بسئإ ذلك تزر رئغج التضعطئ شغ ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع 
طحروع بظاء جثغث شغ المثغظئ. وتطصى أبع طازن شةر السئئ الماضغ اتخاق عاتفغا طظ وزغر الثارجغئ السسعدي 
سادل الةئغر، جرى خقله بتث تطعرات افوضاع والاخسغث الغععدي شغ شطسطغظ، خاخئ اظاعاضات ضغان غععد 
الماعاخطئ شغ الصثس والمسةث افصخى المئارك. ضما أظه شغ خدط تطك اقتخاقت بادر ضغان غععد ظفسه 
إلى إجراء اتخاقت طع أذراف سربغئ لعصش الاخسغث، وطظع اظثقع اظافاضئ جثغثة. ضما وضحش الظصاب سظ تئادل 
ضغان غععد وافردن رجائض أضثت سطى تعثئئ الثعاذر شغ الصثس. وتةثر اإلحارة عظا إلى أن وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ جعن ضغري أسرب السئئ الماضغ لمتمعد سئاس وبظغاطغظ ظاظغاعع سظ «صطصه السمغص» إزاء تخاسث 
أسمال السظش شغ الصثس والدفئ الشربغئ المتاطاغظ. وأوضح بغان لطثارجغئ افطرغضغئ أن ضغري «تتثث بحضض 
طظفخض» السئئ طع سئاس وظااظغاعع لغسرب لعما «سظ صطصه السمغص إزاء طعجئ السظش افخغرة ولسرض دسمه 
لطمئادرات العادشئ قجاسادة العثوء بأجرع طا غمضظ». وأضث ضغري سطى «أعمغئ إداظئ السظش بتجم والاخثي 
لقجافجازات واتثاذ إجراءات إغةابغئ لثفخ الاعتر». ضما دسا ضغري سئاس وظاظغاعع إلى «اتارام العضع الصائط 

صعق وشسق» شغ المسةث افصخى و«طظع افشسال والثطابات الظارغئ الاغ تجغث طظ الاعتر».
ضما وتةثر اإلحارة إلى تضحش تفاخغض جثغثة سظ اقجاماع الثي سصثه ظااظغاعع طع المةطج العزاري المخشر 
اقبظغظ الماضغ، شئسث أن ظصض اإلسقم شغ ضغان غععد سظ طسآولغظ صعلعط إن ظااظغاعع أبطس وزراءه وصادة 
المساعذظغظ سجطه سطى سثم المخادصئ سطى أي بظاء اجاغطاظغ جثغث بسئإ إظثار أطرغضغ غفغث بأن أي تعجغع 
لقجاغطان غسظغ أن أطرغضا جاماظع سظ اجاثثام «الفغاع» ضث طحروع صرار شرظسغ غسائر أن المساعذظات 
غغر حرسغئ، ضحش طسآولعن شغ ضغان غععد الثمغج ٢٠١٥/١٠/٠٨م، سظ أن ظااظغاعع غسسى إلى الاعثئئ طع 
الفطسطغظغغظ وطع إدارة الرئغج باراك أوباطا فظه طسظغٌّ بـ «الرزطئ افطظغئ» الاغ طظ المصرر أن غئتبعا شغ 

الئغئ افبغخ خقل زغارته المصئطئ، وتادمظ تتثغث الصثرات الثشاسغئ والعةعطغئ لةغح ضغان غععد.

ضث المسطمغظ غسائغح أسثاؤعط اجاثثام أي جقح

√⁄i-\;Ì÷¡;]·Ñ]l`Â;]‚Ÿ]“t ;̂UÏŸ]¬’\;ÏË“÷∏\
بصطط: د. طتمث ططضاوي

إن أعط صدغئ غسالةعا أي ظزام اصاخادي عغ صدغئ 
شغ  افحغاء  ططضغئ  شغ  التص  له  طظ  بمسظى  المطضغئ، 
المةامع  شغ  افحغاء  أن  ترى  شالرأجمالغئ  المةامع. 
غمطضعا افشراد، وق غعجث شغ أجاس المئثأ الرأجمالغ 
وسطى  الظاس.  بسمعم  أو  بالثولئ  خاخئ  ططضغئ 
ضض  أن  غرى  اقحاراضغ  المئثأ  شإن  تماطا  الظصغخ 
حغء غةإ أن غضعن طمطعضا طظ صئض سمعم الظاس 
ولغسئ عظاك ططضغئ خاخئ بافشراد أو بالثولئ. بغظما 
افشراد  عط  أخظاف  بقبئ  شغ  المطضغئ  اإلجقم  جسض 
والثولئ وسمعم الظاس. أطا ططضغئ افشراد شصث بئائ 
بأتضام ضبغرة طظعا أتضام المغراث الاغ جسطئ ظخغئا 
السمض  سطى  افجر  وأتضام  المعروث،  طال  شغ  لفشراد 
ضبغر.  وغغرعا  والحرضات  الخغث  وأتضام  والمظفسئ، 
طظعا  ضبغرة  بأتضام  بئائ  شصث  الثولئ  ططضغئ  أطا 
وافظفال.  والفغء  والثراج،  الرضاز،  وخمج  الةجغئ، 
وأطا المطضغئ الساطئ شصث بئائ بأتضام احاراك الظاس 
بالماء والضف والظار، والمسادن الماعشرة بحضض ضئغر 

ضالتثغث والمظشظغج وغغرعا.
طضعظات  له  المةامع  أن  غرى  اإلجقم  أن  شالتاخض 
بقبئ ضض واتثة طظعا لعا اتاغاجاتعا الثاخئ والاغ 
ق بث أن تطئى وتحئع ذئغسغا طظ طال تمطضه عغ، وق 
المضعظات  وعثه  غمطك،  طا  غغرعا  جطإ  إلى  تدطر 
عغ أشراد الظاس أي السضان، والثولئ الاغ تصعم سطى 
الةماسغ  بعخفعط  والظاس  الظاس،  حآون  رساغئ 
شغ  غسغح  إظساظًا  بعخفه  شالفرد  الفردي.  ولغج 
المةامع له تاجات خاخئ ضافضض والحرب والسضظ، 
طظ  بث  ق  إظساظًا  بعخفه  إظسان  تاجات  وعثه 
غامطك  أن  شغ  التص  لطفرد  اإلجقم  شةسض  إحئاسعا. 
طا غصعم بتاجاه وتاجئ طظ غسعل. والثولئ بعخفعا 
تساسمطه  طال  طظ  لعا  بث  ق  الرسغئ  لحآون  راسغئ 
والئقد  الرسغئ  وتماغئ  الرسغئ  تةاه  بعاجئعا  لطصغام 
أطظ  سطى  والصغام  والثارجغئ،  الثاخطغئ  افخطار  طظ 
شغ  التص  لطثولئ  اإلجقم  شةسض  وجقطاعط.  الظاس 
تمطك ططضغات طسغظئ تسعد سطغعا بالمال القزم لطصغام 
شرضعا  الاغ  افشراد  فطعال  التاجئ  دون  بعاجئاتعا 
لطرسغئ  تاجات  عظاك  شإن  وضثلك  لعط.  تسالى  اهللا 
لطرسغئ  تاجات  شعغ  سغظه  دون  شرد  بعا  غثاص  ق 
بعخفعا جماسئ طظ الظاس ولغج بعخفعط الفردي. 
وحعاذأ  وافظعار  والشابات  المراسغ  طبض  وذلك 
وغغرعا.  والاطئغإ  الاسطغط  وطراضج  والطرصات  الئتار 
واإلجقم صث خص الةماسئ بمطضغات خاخئ بالةماسئ 
والئصاء  تفرصعا  وسثم  الةماسئ  سطى  لطتفاظ  تآدي 

سطغعا دون التاجئ لمال افشراد أو طال الثولئ.
والمطضغئ الساطئ تسرف بأظعا إذن الحارع لطةماسئ شغ 
اقظافاع بالسغظ. وعثه افسغان تاتصص شغ بقبئ أظعاع 
بتغث  الةماسئ  طراشص  طظ  تسائر  الاغ  افسغان  عغ 
والمسادن  ذطئعا،  شغ  تفرصعا  لطةماسئ  تاعشر  لط  إذا 
تمظع  تضعغظعا  ذئغسئ  الاغ  وافحغاء  تظصطع،  ق  الاغ 
اخاخاص الفرد بتغازتعا. شسظ ابظ سئاس أن الظئغ 
بقث:  شغ  حرضاء  صال «الظاس  الخقة والسقم  سطغه 
الماء والضف والظار». طا غسظغ أن الماء (ضافظعار والئتار 
الحاجسئ  والمراسغ  المائغئ)  وافتعاض  وحعاذؤعا 
شغ الةئال والسععل والمروج والشابات، والظار بمسظى 
طخادر الظار ضالشابات الثحئغئ وطظاجط الفتط والشاز 
والظفط ضطعا ططضغئ ساطئ، أي تضعن عغ أو طا غظاب 
جعاء  الرسغئ  أشراد  لةمغع  طمطعضئ  طال  طظ  سظعا 
أو  طئاحرة  بعا  اقظافاع  طظ  الةمغع  وغمضَّظ  بسعاء 
طظ خقل تظزغط طسغظ تصعم به الثولئ. أطا المسادن 
الاغ ق تظصطع أي الاغ تاعشر بحضض ق غظفث شصث روى 
رجعل  إلى  وشث  تمال «أظه  بظ  أبغخ  سظ  الارطثي 
اهللا  شاجاصطسه المطح شصطع له، شطما أن تعلى صال 
رجض طظ المةطج: أتثري طا صطسئ له؟ إظما صطسئ 
له الماء السث، صال: شاظاجسه طظه» والماء السث الثي ق 

لسثم  السث  بالماء  طسثن)  (وعع  المطح  حئه  غظصطع، 
ضمظاجط  المسثن  عثا  طبض  أن  غثل  طا  اظصطاسه. 
والفعجفات  والظتاس  ضالتثغث  المثاطفئ  المسادن 
الاغ  افحغاء  طظ  ضطعا  وغغرعا  والثعإ  والغعراظغعم 
الاغ  افحغاء  أطا  لفشراد.  طمطعضئ  تضعن  أن  غةعز  ق 
شاحمض  لفشراد  طمطعضئ  تضعن  أن  تمظع  ذئغساعا 
الطرق وترددات افطعاج القجطضغئ والممرات المائغئ 
وجاطساتعا  وطساحفغاتعا  الثولئ  وطثارس  والةعغئ 
والةعي  المائغ  الممر  أو  لططرغص  الفرد  شمطضغئ 
افشراد  طظ  غغره  غترم  صث  الثولئ  وطساعخفات 

اقظافاع بعثه افسغان.
صث  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  الظزام  شإن  عظا  وطظ 
تثد المطضغات ضطعا وبغظ أظعاسعا وشرض لضض رضظ 
سطى  ططضغئ  تغش  دون  ططضغاه  المةامع  أرضان  طظ 
شغ  تاجئ  شق  ذرف.  سطى  ذرف  طظ  تسثٍّ  وق  أخرى 
تعشغر  أجض  طظ  لطاأطغط  اقصاخادي  اإلجقم  ظزام 
لطثخثخئ  بتاجئ  ولغج  الةماسئ  أو  لطثولئ  المال 
ططضغاه  شطضض  خاخئ.  لمطضغئ  ساطئ  ططضغئ  لغتعل 
تتئ  الثول  اضطرت  ضغش  رأغظا  وصث  تثوده.  ولضض 
ظزام اقحاراضغئ لثخثخئ بسخ المماطضات الساطئ 
لما تئغظ لعط أن ضبغرا طظ المظاشع غدمتض إظااجعا 
ظصطعا  إلى  اضطرعط  طا  ساطئ  ططضغاعا  تضعن  تغظ 
إلى ططضغئ أشراد ولضظ دون ضابط طسغظ أو صاظعن 
بابئ غئغظ طا غظصض طظ المطضغئ الساطئ إلى الثاخئ 

وطا غئصى.
وضثلك رأغظا دوق شغ السالط الرأجمالغ تظصض ططضغات 
المطضغات  بسخ  أن  رأوا  تغظ  الثولئ  لمطضغئ  خاخئ 
غسةج الفرد سظ التفاظ سطغعا، وأن الثولئ ق بث أن 
بسث  الضغظغجغئ  الرأجمالغئ  به  ظادت  طا  وعع  تامطك، 
المخاظع  طظ  ضبغر  آلئ  تغظ  الباظغئ  السالمغئ  الترب 
تضعطئ  شسطئ  وضثلك  اإلظااج.  وضسش  اقظعغار  إلى 
تغظ  افخغرة  المالغئ  افزطئ  إبان  الماتثة  العقغات 
والئظعك  السغارات  حرضات  طظ  ضئغرة  أججاء  تمطضئ 
بتةئ أظعا طظ الدثاطئ بمضان طا غساعجإ تمطضعا 
طظ صئض الثولئ تاى ق تظعار. شاقحاراضغئ اضطرت 
ضان  وإن  ضعابط  دون  الثاخئ  بالمطضغئ  لقساراف 
المئثأ غظضرعا. والرأجمالغئ اضطرت لقساراف بمطضغئ 

الثولئ دون ضعابط وإن ضان المئثأ غظضرعا.
البقث  المطضغات  بغظ  تعازظا  أوجث  شصث  اإلجقم  أطا 
عع  لما  خخثخئ  شق  واضتئ.  بصعاسث  وضئطعا 
خاص.  أخطه  شغ  عع  لما  تأطغط  وق  سام  أخطه  شغ 
ذرغص  سظ  الظاس  أطعال  شغ  تاعغض  ق  والثولئ 
الدرائإ لاظفص سطى طا عع واجإ سطغعا. أطا الثولئ 
الظاس  أطعال  طظ  تأخث  شإظعا  الرأجمالغ  الظزام  شغ 
ضرائإ لاظفص سطى طا عع واجإ سطغعا. وصث قتزظا 
شغ  تظفص  الثولئ  أن  أطرغضا  خاخئ  الشرب  دول  شغ 
طظاذص افغظغاء الثغظ غثشسعن ضرائإ ضبغرة غغر طا 
تظفصه شغ طظاذص الفصراء خاخئ طظ افشارصئ السعد. 
أختاب  خاخئ  افغظغاء  طظ  ضبغرا  أن  قتزظا  ضما 
الحرضات السمقصئ غثفعن ضبغرا طظ أطعالعط تعربا 
تترم  تغث  اإلظااج  سةطئ  سطى  غآبر  طا  الدرائإ  طظ 
الاغ  افطعال  طظ  ضبغر  طظ  الثولئ  شغ  اإلظااج  آلئ 
الثول  شغ  رأغظا  وضثلك  الدرائإ.  طظ  تعربا  تثفى 
وغدسش  اإلظااج  غصض  ضغش  لقحاراضغئ  تثدع  الاغ 
لطامطك  الفرد  سظث  الطئغسغئ  الثواشع  ضئئ  بسئإ 
شغتةط سظ اإلخقص شغ السمض وغصض إظااجه بحضض 

ططتعظ.
طبالغا  اصاخادغا  ظزاطا  أوجث  اإلجقم  أن  والثقخئ 
وتاجئ  الثولئ  وتاجئ  الفرد  تاجئ  بغظ  شغه  غعازن 
الةماسئ. بتغث غدمظ إحئاع تاجات ضض شرد بسغظه 
وغمضِّظ الثولئ طظ الصغام بعاجئاتعا وغتصص لطةماسئ 
افطظ واقجاصرار والاصثم شغ ضاشئ المةاقت ﴿ومن 

 ﴾أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

الروجغئ  السظصعدغئ  الصظابض  طظ  طاطعر»  جثغث  باجاثثام «ظعع  ووتح»  راغاج  طظزمئ «عغعطظ  أشادت   
لطمرة افولى شغ جعرغا، طاعمئ ضمظا الصعات الروجغئ، وطآضثة أظعا اجاثثطئ ضةجء طظ «السمطغئ السعرغئ 
تزعر  اإلظارظئ  سطى  طظحعرة  شغثغع  وطصاذع  خعرا  شإن  التصعصغئ،  المظزمئ  ووشص  المحارضئ».  الروجغئ 
اجاثثام صظابض سظصعدغئ طظ ذراز «أس بغ بغ إي»، وذلك شغ غارة اجاعثشئ طتغط بطثة ضفر تطإ الاغ 
تسغطر سطغعا الفخائض المصاتطئ شغ رغش تطإ الةظعبغ الشربغ شغ الرابع طظ الحعر الةاري. وأبثت المظزمئ 
صطصعا طظ اجاثثام روجغا تطك الصظابض السظصعدغئ وطظ تجوغث جقح الةع السعري بعا، طظ دون أن تةجم 
بالةعئ الاغ أذطصاعا. وصال ظثغط تعري ظائإ طثغر المظزمئ لحآون الحرق افوجط إن طظ حأن اجاثثام 
تطك افجطتئ إغثاء المثظغغظ خقل السظعات المصئطئ، وتث روجغا وجعرغا سطى اقظدمام إلى «التزر الثولغ» 
سطى اجاثثام الصظابض السظصعدغئ. وُتططص تطك الصظابض السظصعدغئ سئر طزطغات، وعغ طخممئ لاثطغر سربات 
وتتثبئ  المظزمئ.  وشص  طسغظ،  رخث  بظزام  افعثاف  تتثغث  بسث  طافةرة  طسثظغئ  ضاض  إذقق  سئر  طثرسئ 
عغعطظ راغاج ووتح سظ «خعر وأحرذئ شغثغع تزعر تةثد إذقق الصظابض السظصعدغئ طظ الةع، شدق سظ 
اجاثثام خعارغت طتمطئ بثخائر سظصعدغئ ضةجء طظ السمطغئ السعرغئ الروجغئ المحارضئ شغ حمال جعرغا». 

(الةجغرة ظئ)

تةمع آقف افطرغضغغظ السعد طساء السئئ الماضغ شغ واحظطظ صرب طصر الضعظشرس افطرغضغ لطمطالئئ بالسثل 
وتشغغر طمارجات حرذئ الئقد ضث المةامسات السعداء، غأتغ ذلك شغ وصئ أّجةئ شغه جطسطئ طظ الاةاوزات 
افطظغئ الاعتر السظخري. وظزط الاةمع الثي حارك شغه جعد طظ السثغث طظ المظاذص افطرغضغئ بمظاجئئ الثضرى 
السحرغظ لمسغرة «المطغعن رجض»، الاغ ظزمئ شغ ١٩٩٥ لطفئ اظائاه الرأي السام والظعاب إلى الفعارق اقجاماسغئ 
واقصاخادغئ الاغ غساظغ طظعا افطرغضغعن السعد. واظاحرت تحعد طظ المعاذظغظ افطرغضغغظ بغظ ظخإ واحظطظ 
وتاى طئظى الضعظشرس شغ الضابغاعل عغض، ططعتغظ بافسقم وطظخاغظ إلى المعجغصى وخطابات صغاداتعط سئر 
حاحات سمقصئ تعزسئ شغ طظاذص اظاحار المازاعرغظ. وأذطص طظزمع الازاعرة حسار «السثالئ وإق...»، شغ ضظاغئ 
سظ ظفاد خئر السعد تغال المساططئ السظخرغئ الاغ سعططعا بعا خقل السظعات المماثة طظث تأجغج العقغات 

الماتثة وتاى الغعم. (الةجغرة ظئ)
: عثا الاةمع غآضث تصغصئ طا غعاجعه افطرغضغعن السعد طظ طساططئ ظالمئ ظاجمئ سظ ظزرة سظخرغئ. 
وطع أن أطرغضا تفاثر بأظعا ظمعذج ُغتاثى به شغ طةال تصعق اإلظسان والترغات والسثالئ اقجاماسغئ إق أن 
الامغغج السظخري أرخى بزقله سطى التغاة افطرغضغئ طظث تأجغج العقغات الماتثة وتاى الغعم. وصث حعث 
سام ٢٠١٥ جطسطئ تعادث ضبغرة أدت إلى طصاض أطرغضغغظ جعد سجل سطى غث الحرذئ افطرغضغئ، أو تاى سطى 
غث طعاذظغظ آخرغظ. وطا غساظغه السعد شغ أطرغضا وشغ أوروبا، وأغدا طا غساظغه غغر السعد طظ المسطمغظ 
المعاجرغظ طظ ظزرة سظخرغئ غثضرظا بثغظظا السزغط الثي خعر الحسعب الاغ دخطئ اإلجقم شغ بعتصاه 
بخرف الظزر سظ أسراصعا ولشاتعا وساداتعا وظسمئ بسثل اإلجقم وأظزماه شغ ظض دولئ الثقشئ، وعثا طا 
جغضعن سما صرغإ بإذن اهللا سظثطا تسعد طظ جثغث خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة شاظصث الظاس طظ ظطط 

الرأجمالغئ وسظخرغاعا. 

آقف افطرغضغني غازاعرون ضث السظخرغئ

اتخاقت سربغئ ودولغئ ملظع اظثقع اظافاضئ جثغثة والةئري 
غاخض شةرا بأبغ طازن

افخغرة  افحعر  خقل  لغعن  برظارد  تترضات  تضظ  لط 
لصث  بض  سئبغئ،  وبطةغضا  والمشرب  والةجائر  لغئغا  شغ 
ضان طخرا وساصثا السجم أضبر طظ أي وصئ طدى سطى 
وذظغئ؛  وتثة  تضعطئ  وتحضغض  الطغئغئ  افزطئ  تض 
شاارة ُغرغإ وأخرى غعثد إلى أن أسطظ غعم الثمغج 
٢٠١٥/١٠/٨ شغ طآتمر ختفغ بالخثغرات شاغج السراح 
رئغج تضعطئ العشاق العذظغ لطغئغا، وُغسث عثا اإلسقن 

تاعغةا لاترضاته افخغرة.
وصث صعبض عثا افطر بارتغإ دولغ أوروبغ وأطرغضغ 
بثأ بثطاب افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن 
الثي دسا شغه أذراف الظجاع الطغئغئ إلى سثم الافرغط 

شغ عثه الفرخئ إلخراج الئقد طظ الفعضى.
سظ  جغظاغطعظغ  باولع  إغطالغا  خارجغئ  وزغر  سئر  ضما 
طعصع  سطى  بغان  وشغ  تتصصئ،  الاغ  لطظاائب  ارتغاته 
الثارجغئ الئرغطاظغئ غعم الةمسئ ٢٠١٥/١٠/٩ صال وزغر 
الثارجغئ الئرغطاظغ شغطغإ عاطعظث «أن عثه الاسعغئ 
تمبض شرخئ تصغصغئ لفذراف لاسعغئ العضع السغاجغ 
شاغج  إسقن  لغعن  بصرار  طرتئا  لغئغا»  شغ  وافطظغ 
طخطفى السراح رئغج تضعطئ الاعاشص العذظغ، وتث 
السغاجغئ  وافتجاب  الحسإ  وطمبطغ  الطغئغغظ  ضاشئ 
والئطثغات والمةامع المثظغ سطى الاعتث بضض خثق 

وبروح الاساطح تةاه عثه الاسعغئ.
تغث  داخطغ؛  واجاظضار  تظثغث  الارتغإ  عثا  وغصابض 
طزاعرة  الةمسئ  غعم  بئظشازي  ضغح  جاتئ  حعثت 
عغ افضئر طظث بثاغئ «سمطغئ الضراطئ» سئر المحارضعن 
شغعا سظ رشدعط لسمطغئ التعار السغاجغ وطثرجاته 
ذارق  ظثد  ضما  العذظغ،  العشاق  تضعطئ  وتحضغض 
لطثسط  الماتثة  افطط  لئسبئ  السابص  الرئغج  طاري 
شغ لغئغا باخاغار لغعن لتضعطئ الاعاشص العذظغ تغث 
المصارتئ،  الطغئغئ  لطتضعطئ  اقظاصادات  «تاعالى  صال 
تضعطئ  حاضطئ  (سطى  لغعن  بتضعطئ  الئسخ  غسمغعا 
ظفسه  غتسإ  أظه  أظظ  وق  السراق)  شغ  برغمر  بعل 
طفعضا جاطغا شغظئشغ تعضغح ضغفغئ اقخاغار بحفاشغئ 
وأن التضعطئ الةثغثة عغ بمبابئ شرض وإلجام طظ 

وطظ  لغئغاً  اخاغارًا  تضعن  أن  طظ  بثق  الماتثة  افطط 
أختاب المخطتئ».

وصال طثغر برظاطب طةمعسئ افزطات الثولغئ شغ طظطصئ 
شغ  عطارطان  جعجئ  إشرغصغا  وحمال  افوجط  الحرق 
تصرغر ظحر غعم الةمسئ بئروضسغض «شغ العصئ ظفسه 
الماجاغثة  اقظصساطات  غشفض  ق  أن  المرء  سطى  غظئشغ 
طما  ذئرق  وبرلمان  العذظغ  المآتمر  طظ  ضضٍّ  داخض 
غةسض الاعصغع سطى اتفاق تضعطئ العشاق العذظغ الاغ 
الاسرع  وأن  طدى  وصئ  أي  طظ  أبسث  لغعن  غسرضعا 
الثي غئثغه لغعن شغ السمطغئ غتمض شغ ذغاته طثاذر 

صث تسةض ظاائب سضسغئ».
ضما سئر رئغج المآتمر العذظغ السام ظعري أبع َجَعمغظ 
تضعطاه  تحضغض  شغ  لغعن  تسرع  طظ  اجاغائه  سظ 
المآتمر  جطسئ  لسصث  المتثد  المعسث  طع  بالاجاطظ 
العذظغ شغ ذات الحأن قخاغار أسداء غحارضعن شغ 
تحضغض  لغعن  بإسقن  شعجأ  أظه  إق  التضعطئ  تحضغض 
ضض  شغ  تدعرعط  طع  إحراضعط،  وسثم  التضعطئ 
المفاوضات وتصثغط تظازقت تغث اسائر صراره تعثغثا 

خرغتا لطغئغا وتثخق شغ الحأن السام.
شغ  السام  العذظغ  المآتمر  أسداء  اظصسام  غئرز  وعظا 
شغ  الحأن  وضثلك  وطساظضر  طآغث  بغظ  ذرابطج 
غئصى  افخغر  صراره  لغعن  إسقن  طظ  شئالرغط  ذئرق، 
اقجاصرار  وسثم  لطاثععر  طرجتا  لغئغا  شغ  العضع 
السمطغات  تداسفئ  إذا  خاخئ  الفعضى،  طظ  وطجغث 
غاضرر  وربما  «اإلرعابغئ»  الثقغا  وظحطئ  السسضرغئ 
جغظارغع السراق خقل شارة تضط بعل برغمر، شغ لغئغا، 
عع  السراق  شغ  السغاجغ  الظفعذ  أن  بغظعما  والفرق 
فطرغضا، أطا شغ لغئغا شالظفعذ السغاجغ عع لئرغطاظغا 
وجعدعا  سطى  وتاشزئ  ظسئغا  السغطرة  أتضمئ  الاغ 
والةجائر،  ولغئغا،  (المشرب،  إشرغصغا  حمال  طظطصئ  شغ 
وتعظج) وبصغئ العقغات الماتثة افطرغضغئ وجائصى 
تظاور وتتاول الامعصع شغ طظطصئ طعخثة وخط أتمر 
لئرغطاظغا طع اجامرار الخراع الثولغ سطى أحثه لئسط 

 الظفعذ شغ بقد المسطمغظ
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اتعام روجغا باجاثثام صظابض سظصعدغئ طاطعرة بسعرغا  


