
شغ العصئ الثي غظثشع السالط شغه بسرسئ حثغثة 
واجاماسغئ.  واصاخادغئ  جغاجغئ  أزطات  ظتع 
إلى  الختئ  وطظ  السغاجئ،  إلى  الاسطغط  طظ 
صداغا  إلى  اقجاماسغئ  التغاة  وطظ  اقصاخاد، 
الثول،  بغظ  السقصات  إلى  الصاظعن  وطظ  الفساد، 
بالتصغصئ  ططاِلئئ  تساخرخ  المحاضض  عثه  ضض 
المظازرة، وشغ ترضغا، ق تجال ظصاحات الظزام شغما 
والمطالئئ  اإلجقطغئ  غغر  التضط  بأظزمئ  غاسطص 
وقغئ   / الاترغر  تجب  شغ  شإظظا  طسامرة،  بعا 
خاخئ  ولطمسطمغظ  جمساء  لطئحرغئ  ظصثم  ترضغا، 

"الثقشئ"، ظزام التضط اإلجقطغ، وظاساءل "لماذا غتااج السالط الثقشئ؟". 
شغ عثا المآتمر، جظظاصح افجئاب الاغ فجطعا غتااج السالط لظزام "الثقشئ" العاتثة تطع افخرى، وبإذن اهللا 

جظةغإ شغ طآتمرظا عثا سظ السآال الثي ظطرته "لماذا غتااج السالط الثقشئ؟".
ظثسع جمغع المسطمغظ لتدعر طآتمرظا عثا.

الغعم والاارغت: افتث، الثاطج طظ آذار/طارس ٢٠١٧م... الساسئ: الباظغئ بسث الزعر.
المضان: صاسئ قبغطق تعبضابغ لطمآتمرات واقجاماسات.

السظعان: تعبضابغ، جادة طال تئئ، طعل تك المرضجي، طئظى رصط: ٤، الطابص: ٣، اجطظئعل.

سظ  طامغج  التغاة،  شغ  خاص  ذراز  اإلجقم 
غغره ضض الامغج، وعع غفرض سطى المسطمغظ 
سغحًا ططعظًا بطعن بابئ طسغظ ق غاتعل وق 
الطراز  بعثا  الاصغث  سطغعط  وغتاط  غاشغر، 
شضرغًا  غطمؤظعن  ق  غةسطعط  تصغثًا  الثاص 
طظ  المسغظ  الظعع  عثا  شغ  إقّ  وظفسغًا 

السغح، وق غحسرون بالسسادة إقّ شغه.

اصرأ شغ عثا السثد:
  -  طآتمر ذعران لثسط اقظافاضئ الفطسطغظغئ، 

     بغظ اقدساء والتصغصئ ...٢

  -  تمطغك الروس ٧٢ دوظما طظ أرض العصش

      صخئ خجي وسار تدغفعا السططئ إلى جةطعا افجعد ...٢

  -  جظغش٤ غآضث أن طحضطئ البعرة تضمظ شغ صغادتعا  ..٤
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طأجاة دارشعر لظ تتطعا إق 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

إن  السغث  الساار  سئث  طتمث  جعرغا  أوصاف  وزغر  صال 
"الثطاب الثغظغ شغ جعرغا تطعر بحضض ضئغر". وضحش 
السغث، خقل طظاصحئ طةطج الحسإ فداء وزارته، أن 
العزارة "أخثرت صرارًا بإظحاء طرضج إرحاد غسامث سطى 
بةاطسئ  الاربغئ  ضطغئ  طع  بالاساون  الحرسغئ  المظاعب 
دطحص ووزارتغ الاربغئ والاسطغط السالغ"، قشااً إلى أن 
العزارة "تضفطئ باأطغظ طصر له وجغاط اشاااته صرغئاً". 
المراضج  "أغطئغئ  أن  "جاظا"،  بتسإ  السغث،  وأوضح 
تسامث  السربغئ  والثول  وآجغا  أوروبا  شغ  اإلجقطغئ 
سطى المظاعب الععابغئ"، طحغرًا "لعجعد أضبر طظ ١٢٠ 
طتطئ شدائغئ وآقف المعاصع اإللضاروظغئ "تئث جمعم 
الفضر الماطرف". وبغظ السغث أظه "تط تطعغر الثطاب 
الثغظغ بالاساون طع وزارة الاربغئ سظ ذرغص تحضغض 
لةان بسدعغئ ٢٥٠ طظ ضئار أجاتثة الةاطسات ووزارة 
الساطئ  والسطعم  السربغئ  بالطشئ  والمثاخغظ  الاربغئ 
 ٢١ الثئر،  (طعصع  طصررًا".   ٨٠ ظتع  لعضع  وتعخطئ 

حئاط/شئراغر ٢٠١٧)
وضعادرعا  جعرغا  شغ  افوصاف  وزارة  إن   :
طظ طحاغت الظزام ق غضطعن وق غمطعن طظ السمض 
وعط  افجث،  بحار  الحام  ذاغغئ  ظزام  ترجغت  سطى 
إجراطه  شغ  السفاح،  عثا  غثسمعا  أن  اخااروا  صث 
ضث المسطمغظ طظ أعض الحام، شعا عط وبسث جئ 
جظعات طظ سمر البعرة طا زال سطماء السططان عآقء 
شغ خش سثو افطئ، وطا زالعا غساعمعن شغ ضض سمض 
طظ حأظه طساظثة ظزام الضفر شغ دطحص لمتاربئ 
افوصاف  شعزغر  وأتضاطه.  أشضاره  وتترغش  اإلجقم 
وسئث  لطظزام  بعق  أظه  باطاغاز  أبئئ  صث  السعري 
طظ  غةسض  صرار  ضض  غآغث  شعع  بحار،  لسغثه  ططغع 
بثغظ الظخارى بسغثًا  حئغعاً  ضعظعتغاً  اإلجقم دغظاً 
وطظه  دغظ  عع  الثي  اإلجقم  تصغصئ  سظ  الئسث  ضض 
الثولئ، بغظما ترشئ افدغان افخرى بط أبسثت سظ 
التغاة السغاجغئ شائظى الظاس شغ الشرب السطماظغئ 
إظه  السغاجئ.  سظ  الثغظ  وشخطعا  لطتضط  ضظزام 
طظ  غصعم  أن  اهللا  سظث  وأسزمعا  الضئائر  أضئر  لمظ 
غجسط أظه غمبض الثغظ وغاخثر لطفاعى، شغسمض سطى 
طتاربئ اإلجقم طظ خقل المظاعب الاسطغمغئ بتةئ 
لطعائش  الاسرض  أي  تضفغرًا  غسائره  طما  تظصغاعا 
الضفر والسمالئ طظ الطائفئ التاضمئ طظ الظخغرغئ 
أو اإلجماسغطغئ أو الثروز، شعض غا سئث الساار أخئتئ 
تساصث  ق  الاغ  الطعائش  ضض  وأخئتئ  لئحار  سئثًا 
سصغثة المسطمغظ وتتارب افطئ وتصاض أبظاءعا، عض 
أخئح عآقء سطى التص وأخئح طظ غصاوم إجراطعط 
تضفغرغًا؟!. إن أول طظ تسسر به الظار عط أطبال عآقء 
دغظعط  باسعا  الثغظ  جططان  وسطماء  طفاغظ  طظ 
بثظغاعط، بض بثظغا غغرعط، شثسروا الثظغا واآلخرة 
ولظ تظسى افطئ طعاصفعط المثجغئ، ولظ ترتمعط 
سظثطا غمظ اهللا سطغعا بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، ولسثاب اآلخرة أحث وأبصى. وطظعط طا 
رواه أبع عرغرة رضغ اهللا سظه أظه جمع رجعل اهللا 
 غتثث سظ أول الظاس غصدى غعم الصغاطئ سطغه، 
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اإلظمائغ  الماتثة  افطط  بمصر  ختفغ  طآتمر  شغ 
بالثرذعم غعم (افربساء ٢٠١٧/٢/٢٢م)، صطع طا غسمى 
بماابسئ  المسظغ  الماتثة  لفطط  الُمساصض  بالثئغر 
افوضاع  بأن  السعدان،  شغ  اإلظسان  تصعق  أوضاع 
تفر  بسبئ  بصاء  تساثسغ  دارشعر  إصطغط  شغ  التالغئ 
لتماغئ  "غعظاطغث"  دارشعر  شغ  المحارضئ  السقم 
الظازتغظ شغ المسسضرات الاغ ق وجعد لطتضعطئ شغ 
أروصاعا، طآضثًا وجعد اظاعاضات غاسرض لعا الظازتعن 
أجاس  سطى  واجاعثاف  لطظساء  واغاخاب  صاض  طظ 
السرق والظعع طا غساثسغ بصاء الئسبئ تاى اجاائاب 
افوضاع  وخش  أظه  طظ  بالرغط  ضاطض،  بحضض  افطظ 
طثاوف  إلى  ظعه  ولضظه  بالُمساصرة،  دارشعر  شغ 
وافطظ  السقم  سطى  تآبر  تجال  ق  أظعا  أضث  رئغسغئ 
والاساغح بغظ المةامسات المتطغئ، تامبض شغ صطع 
الطرق والظعإ المسطح، واقساثاءات، وجرائط الصاض، 
تاقت   (٩) بعصعع  إبقغغ  تط  صال  تغث  واقغاخاب، 
اغاخاب بأتث المسسضرات وعظاك تاقت لط ترخث، 
لعا  غاسرض  الاغ  اقخاطاف  سمطغات  إلى  أحار  ضما 
الظازتعن داخطغاً، شدًق سظ الخراسات بغظ الةماسات 

السضاظغئ المثاطفئ بسئإ افراضغ الجراسغئ.
ضسش  ضحفئ  دارشعر  صدغئ  أن  أتث  سطى  غثفى  وق 
ذلك  أضان  جعاء  دولاعا،  حآون  إدارة  شغ  التضعطئ 
بإعمالعا لاطك المظطصئ، ولربما باعاذآ طظعا، وعثا 
الاثخقت  سظ  التثغث  طسرض  شغ  إلغه  جأحغر  طا 
افوضاع  اظفقت  إن  بط  أدظاه،  دارشعر  شغ  افجظئغئ 
ضض  دشع  طما  السقح  لشئ  عغ  السائثة  الطشئ  جسض 
أشرادعا،  لتماغئ  والاسطح  ظفسعا  لاةغغح  صئغطئ 
غأضض  "الصعي  صاسثة  سطى  بظاء  بالتصعق  لطمطالئئ  أو 
الظفج  وصاض  الثم  حققت  إلى  أدى  طما  الدسغش"! 
المسخعطئ بشغر تص، وصث خطفئ افوضاع شغ دارشعر 
المثسغ  أضث  شصث  العلثان،  لعا  غحغإ  وآقطاً  طآجَغ 
شغ  أضث  ذغفعر،  طتمث  الفاتح  دارشعر،  لةرائط  السام 
ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ تثوغظ ١٠٠ بقغ اغاخاب 
بعقغات دارشعر، خقل السام الماضغ (طعصع جعدان 
الصاض  أتثاث  وضثا  ٢٠١٧/٢/٢م).  الثمغج  ترغئغعن 
طسامرة،  زالئ  طا  افرواح  وإزعاق  الظاس  وتروغع 
حعثت  الماضغ  حئاط/شئراغر  حعر  طظاخش  شفغ 
طسارك  دارشعر  حمال  وقغئ  ساخمئ  الفاحر  طثغظئ 
حرق  افتغاء  شغ  والثفغفئ  البصغطئ  بافجطتئ  ضارغئ 
طسطتئ،  وططغحغات  التضعطغئ  الصعات  بغظ  المثغظئ 
وأن المسارك اظثلسئ شغ الئعرخئ وعع المغظاء الئري 
شغ  ججئغ  تسطض  إلى  أدى  طما  بالمثغظئ،  الرئغسغ 
ترضئ طرور الئاخات السفرغئ الماةعئ إلى الساخمئ 
الثرذعم، ضما تط ترق الئعرخئ، واجاحعاد سثد طظ 
بالصعات  ضابط  إلى  باإلضاشئ  بالرخاص،  المثظغغظ 

المسطتئ. (الاغار ٢٠١٧/٢/١٨م).
خطعرة صدغئ دارشعر ق تضمظ شصط شغ سةج الثولئ 
سظ تطعا جغاجغا، وإن ضان عثا الةرم الثي ق تسفى 
السماح  جرطاً  غصض  ق  أغدا  ولضظ  طظه،  التضعطئ 
لطمطغحغات المسطتئ وتماغاعا بالصاظعن وإذقق غثعا 
لعا  المطغحغات  عثه  أن  خاخئ  والسئاد،  الئقد  سطى 
باإلضاشئ  بعا،  الثاخئ  ووقءاتعا  الصئطغئ،  اظاماءاتعا 
إلى سثم وجعد سصغثة صاالغئ تظدئط بعا، طما غةسض 
العضع ضاربئ تصغصغئ إذا تمردت عثه المطغحغات طع 
غصض  ق  وعثا  لعا،  الصاظعظغئ  والتماغئ  الثسط  وجعد 
والترضات  والمسارضئ  التضعطئ  جرم  سظ  خطعرة 
المسطتئ، شغ تثوغض الصدغئ طما جسض الئقد تماطأ 
المحئععئ،  والمظزمات  والةعاجغج  بالمئسعبغظ 
وغغرعا شرعظ عثا الاثوغض لصدغئ دارشعر، اإلظسان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: 
الرأي  لظائغظ  المثضعرتغظ  المسألاغظ  جظساسرض 

الراجح شغعما بإذن اهللا:
 أوقً: طعضعع شطسطغظ أو طا غسمعظعا صدغئ الحرق 

افوجط:
الرئغج  بعا  أدلى  الاغ  الاخرغتات  ظص  إن   -١
افطرغضغ تراطإ ضما تظاصطاعا وجائض اإلسقم السالمغئ 
عغ:  طئاحرة  الععاء  سطى  ظصطئ  وضما  ضاشئ  والمتطغئ 
افربساء  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  "جةض 
الحرق  تغال  افطرغضغئ  السغاجئ  شغ  جثغثا  تماغجا 
السئغض  لغج  الثولاغظ  تض  أن  أضث  بسثطا  افوجط 
العتغث إلظعاء الظجاع اإلجرائغطغ الفطسطغظغ، قشاا إلى 

أظه طظفاح سطى خغارات بثغطئ إذا طا ضاظئ تآدي إلى 
السابصغظ  افطرغضغغظ  الرؤجاء  جمغع  وضان  السقم. 
صث داشسعا سظ تض الثولاغظ، جعاء طظ الةمععرغغظ 
وصال  شراظج٢٤، ٢٠١٧/٢/١٦)  (طعصع  الثغمصراذغغظ"  أو 
ضاظئ  إذا   (...) الثولئ  وتض  الثولاغظ  تض  إلى  "أظزر 
جسغًثا  شسأضعن  جسثاء،  والفطسطغظغعن  إجرائغض 
(طعصع  غظاجئاظظغ"  التقن  غفدطعظه،  الثي  بـ(التض) 
الةجغرة طئاحر ٢٠١٧/٢/١٦)، وتض الثولئ العاتثة الثي 
ذضرته أطرغضا فول طرة سطى لسان تراطإ لط غعضته 
لطفطسطغظغغظ  ذاتغ  تضط  إسطاء  غسظغ  شعض  تراطإ، 
سطماظغئ  دولئ  غسظغ  أم  واتثة؟!  غععدغئ  دولئ  داخض 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣-٤

ُدَعاٌة َعَلى َأْبَواِب َجَهنََّم
مفتي سوريا نموذجا

السآال: 
شغ جعاب السآال السابص ٢٠١٧/٢/٥ تطَّ تعضغح الثطعط السرغدئ لسغاجئ تراطإ تةاه اجاشقل "بمار" 
جغاجئ أوباطا شغ جعرغا خاخئ بروز الثور الارضغ الصعي شغ تسطغط تطإ لطظزام، وضثلك تةاه تصجغط الثور 
الروجغ، وأغدًا تةاه إسطاء أطرغضا دورًا بصثٍر لئرغطاظغا شغ جعرغا... ولضظ عظاك صدغاغظ لط غثضر سظعما 
طع أن تخرغتات تراطإ ضاظئ "جاخظئ" بالظسئئ لعما! شصث أدلى الرئغج افطرغضغ تراطإ غعم ٢٠١٧/٢/١٥ 
باخرغتات شغ طآتمر ختفغ سصثه طع رئغج وزراء ضغان غععد شغ واحظطظ تاسطص بتض الثولاغظ بأظه 
لظ غخر بسث اآلن سطغه، شعض تثطئ أطرغضا سظ عثا التض؟ وضثلك شمظث تعلغ تراطإ الرئاجئ افطرغضغئ 
شغ  تشغغر  طظ  شعض  تةاععا،  افجعاء  تعتغر  بط  وطظ  إغران  تةاه  سظغفئ  تراطإ  وتخرغتات   ٢٠١٧/١/٢٠

السغاجئ افطرغضغئ تةاه الثور اإلغراظغ بسث أن ضان عثا الثور لثثطئ أطرغضا شغ المظطصئ؟ ولك الحضر.

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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المسغض لطثطعع والعراوات وإذقق الرخاص التغ شغ 
الععاء، شغ طحعث أتغا شغ ذاضرة أعض شطسطغظ طحاعث 
اساصطئ  أن  شضاظئ  شطسطغظ،  شغ  اقتاقل  وتحغئ 

السططئ ٢٥ حابا وجرتئ ٢٠ آخرغظ.
لطسططئ  وسار  خجي  صخئ  تروي  طحاعث  شعغ  وعضثا 
صرارعا  تمرغر  أجض  طظ  تسامغئ  الاغ  الفطسطغظغئ 
حرسغئ  طثالفئ  طظ  الصرار  شغ  سما  شفدق  المحغظ، 
الثاري  تمغط  لطختابغ  وصش  شغ  بالاخرف  خرغتئ 
افطئ  أسثاء  ألث  إلى  بإعثائعا  بسثه  طظ  وذرغاه 
والحةر  الئحر  ترصئ  الاغ  المةرطئ  روجغا  اإلجقطغئ، 
شغ الحام طظاخرة لطمةرم بحار افجث، وأعطضئ الترث 
والظسض شغ الحغحان، وسابئ الفساد واإلجرام شغ آجغا 
العجطى وأششاظساان، شعع تخرف طظ ق غمطك وطضاشأة 
وبسباعا  روجغا  تارغت  شإن  ذلك  سظ  شدق  لطمةرم، 
الروتغئ شغ شطسطغظ أجعد تاشض بالاعاذآ والافرغط 
وتمرغر المماطضات لغععد، شفغ ١٧ تحرغظ افول/أضاعبر 
١٩٦٤م طبق أصثطئ روجغا شغ سعث اقتتاد السعشغاغ 
سطى بغع طسزط أطقضعا لضغان غععد شغ خفصئ واتثة 
صغمئ  دشسعا  غععد  فن  الئرتصال  خفصئ  باجط  سرشئ 
المئطس طظ برتصال غاشا وطظسعجات، وعظاك صائمئ ذعغطئ 
طظ افراضغ الاغ صاطئ روجغا بامرغرعا إلى اقتاقل 
طظعا افراضغ والمئاظغ العاصسئ شغما جمغ المسضعبغئ 
الثي  المسضعبغئ"،  وجةظ  "طرضج  اآلن  وعع  بالصثس 
غساثثطه غععد لطاعصغش والاتصغص، وعع أتث المراضج 
جغؤئ السمسئ شغ الئقد، وأتث أعط طصرات اقجاثئارات 
الغععدغئ الاغ سثبئ سحرات اآلقف طظ أعض شطسطغظ 
شغه وق تجال، عثا شدق سظ أراٍض شغ تغفا والظاخرة 

والسفعلئ وصرغئ سغظ ضارم.
شالصدغئ إذًا طثالفئ حرسغئ خرغتئ وخطعرة جغاجغئ 
آضثة، والسططئ ق غشغإ سظعا ذلك، بض صث ُصرسئ آذاظعا 
ذلك  سظ  تسرض  ولضظعا  سطغعا،  افطر  عثا  تضرار  طظ 
إسراض المشحغ سطغه، وعع طا غثشع الضبغرغظ إلى اقساصاد 
طساعذظئ  إضاشئ  أجض  طظ  روجغا  طع  السططئ  باآطر 
جثغثة لغععد شغ صطإ طثغظئ الثطغض. والقشئ شغ طعصش 
السططئ أظعا تاساطض طع وجعاء وسحائر وسائقت الثطغض 
تساططعا طع افسثاء، أي أظعا لط تسث تسائر أو تأطض أن 
غحضض أعض شطسطغظ تاضظئ لعا أو غطاء لحرسغاعا، 
وباتئ تاساطض طع طا تسمغه بالمحروع العذظغ ضمحروع 
اجابماري غسااش سطغه ضئراؤعا حأظعط حأن المرتجصئ 
الطصطاء طظ ضض تثب وخعب، خالغظ طظ أي اظاماء أو 

وحائب تربطعط بافرض وافعض.
وعظا تاةثد التاجئ إلى ضرورة أن غةثد المثطخعن 
السعث بأن غئصعا تراجا أطغظغظ سطى دغظعط وأطاعط 
والظفغج  الشالغ  بثل  سطى  السجم  وغةثدوا  وبقدعط، 
والمةرطغظ  الثائظغظ  ضغث  ورد  الثغظ  رشسئ  أجض  طظ 
طرتطئ  شعغ  الفطسطغظغئ  السططئ  وأطا  ظتعرعط،  إلى 
سابرة جامر سطى افطئ طثطفئ ذضرى سار وخجي سطى 
أختابعا، وجائصى افطئ وغئصى ططح افرض ورجالعا 
ْرَض ِبِّ يُورُِعَها َمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 

َ
افتصغاء افظصغاء، ﴿إِنَّ األ
 ﴾وَالَْعاقَِبُة لِلُْمتَِّقنَي

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

طآتمر ذعران لثسط اقظافاضئ الفطسطغظغئ،
بني اقدساء والتصغصئ

لثسط  السادس  لطمآتمر  الثااطغ  الئغان  شغ  جاء 
غعطغ  ذعران  شغ  أصغط  الثي  والصثس  اقظافاضئ 
السربغئ  السفارات  لشطص  "الثسعة   ،٢١-٢٠١٧/٢/٢٢
السفارة  ظصض  تط  طا  إذا  واحظطظ  شغ  و(اإلجقطغئ) 

افطرغضغئ إلى الصثس المتاطئ".
شعرا:  غسأل  الضقم  عثا  غسمع  سظثطا  واع  ضض  إن 
سمض  أبغإ  تض  شغ  افطرغضغئ  السفارة  بصاء  عض 
المسطمغظ  بقد  جفارات  إغقق  غساأعض  ق  طحروع 
الربغع"  "تض  أبغإ  تض  أن  غسظغ  وعض  واحظطظ؟  شغ 
لغسئ أرضا إجقطغئ طشاخئئ شغتص إصاطئ السفارات 
بالسثو  اساراشا  ذلك  غسظغ  وأق  واحظطظ؟  وشغ  شغعا 
واغاخابه لاض الربغع ولشغرعا طظ افراضغ اإلجقطغئ 

سام ١٩٤٨؟ أيُّ خثاع عثا؟!
أظةجته  وطا  لئظان  شغ  "بالمصاوطئ  الئغان  وأحــاد 
وضرورة دسمعا لاترغر طا تئصى طظ أرض طتاطئ، بما 
شغعا طرتفسات الةعقن والثسط الحاطض لطمةاعثغظ 
الفطسطغظغغظ وشخائض المصاوطئ واإلحادة بظدالعط 

وطساسغعط لرص الخش والعتثة".
إلى  غحغرون  وعط  غاتثبعن؟!  طصاوطئ  أغئ  شسظ 
الثي أذطص سطى ظفسه ضثبا وزورا تجب اهللا؟! شعض 
الاثخض شغ جعرغا لثسط الطاغغئ بحار أجث وظزاطه 
السطماظغ الضاشر وصاض أعطعا المسطمغظ البائرغظ سطى 

سظه؟!  غاتثبعن  الثي  اإلظةاز  عع  وذشغاظه  ظطمه 
تثود  غترس  عثا  المصاوطئ  وتجب   ٢٠٠٦ وطظث 
الثي   ١٧٠١ افطظ  طةطج  بصرار  َصِئض  بسثطا  غععد 
دائط  بحضض  غععد  ضغان  ضث  الصاال  وصش  غادمظ 

ودخعل صعات دولغئ لاتمغ تثود السثو!
غطصئعن  شطسطغظ  شــغ  غــصــاوطــعن  الــثغــظ  شعض 
بالمةاعثغظ وأطا الثغظ غصاوطعن ظزام بحار الثي 
باإلرعابغغظ  غعخفعن  غععد  ضغان  إجراطه  شغ  شاق 
سئر  تمر  شطسطغظ  لاترغر  الطرغص  ألغسئ  والسمقء؟ 
الاغ  وغغرعا  دطحص  شغ  السمغطئ  افظزمئ  إجصاط 

تتاشر سطى ضغان غععد، وتتفر أطظه؟
افطغظ  ظائإ  الظثالئ  زغــاد  "أضــث  شطسطغظ  وشــغ 
المآتمر  أعمغئ  سطى  اإلجقطغ  الةعاد  لترضئ  السام 
اخااط  الثي  الفطسطغظغئ  اقظافاضئ  لثسط  السادس 
"ضما  ذعران".  اإلغراظغئ  الساخمئ  شغ  الغعم  أسماله 
أحاد ضضٌّ طظ خالث الصثوة طمبض تماس شغ إغران، 
وشعزي برععم صائث شغ تماس، إلذاسئ الئغ بغ جغ 

سربغئ، بعثا المآتمر".
الصاتطئ  إغران  بأغثي  أغثغعط  وضسعا  صث  عآقء  إن 
وعط غسطمعن أظعا ضاذبئ ولط تفسض حغؤا لفطسطغظ 
الظزام  بأغثي  أغثغعط  وضسعا  ضما  بعا  تااجر  وعغ 
جقم  طصابض  وباسعا  بفطسطغظ  تاجر  الثي  السعري 
عآقء  شعض  غععد.  طع  لطخطح  وتعجض  الحةسان 
غحغثون بإغران وطعاصفعا طظ أجض المال السغاجغ 
أم  التصغصئ؟،  صعل  أشعاععط  به  تضمط  الثي  الصثر 
عع تعاذآ سطى صدغئ شطسطغظ؟، أم أظه شغ أتسظ 
تساسمقن  وجعرغا  شإغران  جغاجغ؟!  غئاء  افتعال 
غاخثى  طظ  ولدرب  السثج  لثثاع  المصاوطئ  ورصئ 
المحروع  ضمظ  خطح  اتفاصغئ  ولسصث  لثثاسعط 
افطرغضغ الثي ضاد أن غاتصص طرة سطى سعث رابغظ 
سعث  سطى  أخــرى  وطــرة   ١٩٩٤ ســام  طخرسه  لــعق 
جمسار  ــان  أردوغ ضان  تغث   ٢٠٠٨ سام  أولمرت 
الظزام  وشث  بغظ  السرغئ  المفاوضات  غسصث  أطرغضا 
أسطظئ  تغث  ضمظغا  إغران  وبمئارضئ  وغععد  السعري 
سام  طظث  طعاصفه  ضض  شغ  السعري  لطظزام  دسمعا 
شغ  الفطسطغظغئ  البعرة  ضرب  شغ  وجاظثته   ١٩٨٢

تطك افغام.
بعا  تاجر  ضما  شطسطغظ  بصدغئ  تااجر  ــران  إغ إن 
سطى  واتثة  رخاخئ  تططص  شطط  دعرا،  السرب  تضام 

ضغان غععد، ولط ترجض ترجعا البعري وططغحغاتعا 
شغ  لغصاتطعا  أرجطاعط  بض  شطسطغظ،  شغ  لغصاتطعا 
المةرطغظ  سظ  والثشاع  الضفر  ظزام  لابئغئ  جعرغا 
لغصاتطعا  السراق  إلى  وأرجطاعط  سطغه.  الصائمغظ 
اسارف  وصث  فطرغضا،  الاابع  الظزام  سطى  البائرغظ 
شغ  أطرغضا  طع  إغران  باساون  طسآولغعا  طظ  السثغث 
أتئاسعا  طظ  وذطئئ  والسراق.  فششاظساان  اتاقلعا 
أق غاخثوا لطسثوان افطرغضغ بض لغخثروا الفااوى 
الغمظ،  شغ  ذلك  وطبض  أطرغضا،  ضث  الةعاد  باترغط 
تغث تثسط المحروع افطرغضغ وتمث الساططغظ سطى 
بعط  تاخض  الئترغظ  شغ  وأتئاسعا  بالسقح،  تظفغثه 

أطرغضا طئاحرة تتئ جمسعا وبخرعا.
وصث  المآتمر  عثا  طبض  اآلن  إغــران  تسصث  ولماذا 
تشغغر  ظض  شغ  غأتغ  المآتمر  عثا  إن  دعرا؟  جضائ 
بالظسئئ  تراطإ  برئاجئ  افطرغضغئ  اإلدارة  أجطعب 
وخاخئ  أوباطا.  إدارة  لعا  أجظثته  الثي  إغران  لثور 
أظه لط غفطح شغ جعرغا واضطرت إلى دسمه بالاثخض 
ذسظئ  وجه  الثي  الارضغ  بالاثخض  بط  وطظ  الروجغ 
الــثور  شصطخئ  السعرغئ!  الــبــعرة  ظعر  شغ  غــثر 
اإلغراظغ عظاك ضما صطخاه شغ الغمظ باثخض الظزام 
عثه  شغ  إغران  سطى  اقساماد  أن  ورأت  السسعدي، 
تسطغعا  أن  وأرادت  ضبغرا،  طةث  غغر  أخئح  المظاذص 

أطرغضا  تئاجعا  تاى  الثطغب  دول  باعثغث  آخر  دورا 
إغران،  تعثغثات  طظ  تماغاعا  بثرغسئ  اصاخادغا 
لعثه  إلغران  الاعثغثات  تططص  أطرغضا  بثأت  وصث 
شغ  اإلغراظغ  الثور  سظ  تساشظ  لط  ولضظعا  الشاغئ. 
بض  جابصا،  شغعا  غثعا  أذطصئ  الاغ  المظاذص  تطك 
جسطاه طضمق لثور ترضغا والسسعدغئ. شفغ ظض عثه 
المساةثات ترغث إغران أن تشسض غثعا الشادرة طظ 
بالصدغئ  بالمااجرة  جعرغا  شغ  أراصاعا  الاغ  الثطاء 
تطسإ  لائصى  خعتعا  تسمع  أن  وترغث  الفطسطغظغئ 
بعثه  شاصعم  أطرغضغئ  بمعاشصئ  المظطصئ  شغ  دورا 
بسئإ  جظعات  لسثة  جمثتعا  بسثطا  المااجرة 

اظحشالعا شغ السراق وجعرغا والغمظ والئترغظ.
شضض الحسارات الاغ تططصعا إغران وأتئاسعا "المعت 
لطاشطغئ  ضطعا  وغغرعا  افضئر"  و"الحغطان  فطرغضا" 
سطى الاظسغص السري طع أطرغضا، وعط غطرتعن عثه 
بض  واتثة!  طرة  وق  أطرغضا  تدربعط  شطط  الحسارات 
تدرب الثغظ غاخثون لعط! شسظثطا تضعن افسمال 
ذلك  غضعن  اهللا،  غمصاه  طما  وذلك  لفصعال  طثالفئ 
سئارة سظ تشطغئ سطى التصغصئ، شعع ظعع طظ الظفاق 
افشسال  سطى  طظطئصئ  الحسارات  ضاظئ  شطع  والثثاع. 
الطئظاظغ  إغــران  وتــجب  التعبغغظ  أطرغضا  لدربئ 
سطى  ولططئئ  جعرغا،  شغ  تصاتض  الاغ  وططغحغاتعا 
لعثا  غسمتعا  بأق  لئظان  شغ  سمقئعا  طظ  افصــض 
وعع  جعرغا  شغ  لاصاتض  سظاخره  غرجض  بأن  التجب 
ولما  دولئ أخرى!  بالاثخض شغ  لئظان  غثالش صعاظغظ 
شغ  غاثخض  أن  اإلغراظغ  البعري  لطترس  جمتئ 
طظ  تسظثه  وأطرغضا  الحسئغ  التحث  وغحضض  السراق 

الةع لغصاتط الرطادي والفطعجئ!
فششاظساان  اتاقلعا  شغ  أطرغضا  غثسط  الــثي  إن 
ضض  شغ  فطرغضا  السمغطئ  افظزمئ  وغسظث  والسراق، 
ضفر  ظزام  سطى  البائرغظ  جعرغا  أعض  وغصاتض  طضان، 
سطماظغ بشغخ سمغض فطرغضا، وغصاتض ترجه وتحثه 
غطاء جعي أطرغضغ لظ  والفطعجئ تتئ  شغ الرطادي 
بالظسئئ  طآتمراته  وضض  وطاآطرا،  خائظا  إق  غضعن 
أظه  شغضفغ  بعا،  طااجرة  عغ  الفطسطغظغئ  لطصدغئ 
وأرادعا  هللا،  عغ  هللا  عغ  صال  بعرة  صاد  حسئا  تارب 
  بحراه  لاتصغص  اهللا  رجعل  راغئ  وتمض  إجقطغئ، 
والاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
 جاصعم بإذن اهللا ولع ضره الضاشرون وطظ واقعط

عغ صخئ ذعغطئ بثأت شخعلعا بالاسارع شغ افسعام 
افخغرة الماضغئ سطى ظتع دشع بعا لاطفع إلى السطح 
بحضض جطغ اجاثسى تترضات ساجطئ جثغئ طظ المثطخغظ 
وأختاب المعاصش الحةاسئ شغ وجه السططئ الفطسطغظغئ 
سطى  المةرطغظ  الروس  طضاشأة  أجض  طظ  المسامغائ 
وذلك  افطئ،  بتص  السماء  سظان  بطشئ  الاغ  جرائمعط 
دوظما  طظ ٧٢  أضبر  السغاجغئ  الروتغئ  بسباعط  بإعثاء 
شغ صطإ طثغظئ الثطغض طظ أراضغ وصش الختابغ الةطغض 

تمغط بظ أوس الثاري رضغ اهللا سظه.
تغث وطظث عثم دولئ الثقشئ السبماظغئ والئسبئ الروجغئ 
- المساأجرة بالاتاغض طظ خقل حثص ُغثسى "غسصعب 
التطئغ" لثطئ المشاربئ شغما باتئ تسرف بأرض المسضعب 
طظ  واظاجاسعا  افرض  تمطك  تتاول  وعغ   - بالثطغض 
أختابعا، شضاظئ لعا طتاولئ زطظ اقظاثاب الئرغطاظغ 
ولضظعا باءت بالفحض قظسثام العبائص المبئائ ولعصفئ 
آل تمغط، بط جثدت المتاوقت طظ خقل اقتاقل سام 
١٩٧٣م ولط تساطع، تاى جاءت السظعات افخغرة لاسسى 
روجغا لاتصغص غاغاعا الاغ سةجت سظعا طظ صئُض طظ 
خقل السططئ الفطسطغظغئ الاغ سمطئ بالارعغإ والاجوغر 
وجرصئ العبائص والدشط سطى الصداء واجائثال الصداة، 
السثل  طتضمئ  صرار  وطثالفئ  الصداء  باةاعض  وطآخرا 
السطغا والطةعء إلى صرار رئاجغ بامطغك الروس افرض 
عئئ وعثغئ، بسث أن ضان طةطج العزراء برئاجئ راطغ 
أطقك  إلى  افرض  باتعغض  صرارا  أخثر  صث  اهللا  التمث 
الثولئ، وبثلك جاء تمطغك طظ ق غمطك، وعع رئغج 
غساتص  ق  طظ  إلى  العصفغئ  افرَض  سئاس،  السططئ 
وعط الروس المةرطعن، جاء ضالخاسصئ سطى المثطخغظ 
وسائقت  سحائر  طظ  طسعط  وطظ  تمغط  آل  وسحائر 
الثطغض. إذ ضغش تةرؤ السططئ عضثا بضض وصاتئ سطى 
الفاح  صئض  طظ    اهللا  رجعل  أوصفعا  أرضا  تمطك  أن 
لطختابغ تمغط الثاري رضغ اهللا سظه بظص إظطاء طبئئ 
بضاابئ سطغ بظ أبغ ذالإ رضغ اهللا سظه وحعادة أبغ 

بضر وسمر وسبمان رضغ اهللا سظعط؟!!
لثا ضان لتجب الاترغر ضطماه وطعصفه المآغث والثاسط 
لسائقت الامغمغ، وتحث السحائر والسائقت شغ ضاطض 
السططئ  وجه  شغ  والعصعف  تمغط  آل  لمظاخرة  الثطغض 
شغ  لطسائطئ  التجب  طحارضئ  شضاظئ  المحغظ،  وصرارعا 
العصفئ الاغ دسئ إلغعا السحائر السئئ ٢٠١٧/٢/٤م ضث 
صرار السططئ. وصث سمطئ السططئ سطى طظسعا وتفرغصعا 
باقساثاء سطغعا وباساصاقت ذالئ السحرات طظ حئاب 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  ضمظعط  وطظ  التجب 
الاترغر شغ شطسطغظ الثضاعر طاعر الةسئري الثي اساصطاه 
طظ سطى طثخض صظاة الصثس الفدائغئ تغث ضان سطى 
طعسث إلجراء طصابطئ تعل التثث وذلك لاتعل السططئ 
بغظ الظاس وبغظ السماع لمثازغعا ووصاتاعا، وطظ بط 
أبصئ سطغه طتاةجا عع وبماظغئ آخرون طظ حئاب التجب، 
إلى غاغئ الغعم، وعع طا دشع بالتجب لطثروج شغ وصفئ 
وغغرعط  تمغط  وآل  الةسئري  آل  شغعا  حارضه  تاحثة 
السئئ ٢٠١٧/٢/٢٥م وجط المثغظئ بالثطغض رشدا قساصال 
طا  وعع  وسربثتعا،  لشّغعا  السططئ  ولمعاخطئ  أبظائعط 
بالشاز  العصفئ  تفرغص  وطتاولئ  بالصمع  السططئ  صابطاه 

بصطط: أجسث طظخعر

تمطغك الروس ٧٢ دوظما طظ أرض العصش صخئ 
خجي وسار تدغفعا السططئ إىل جةطعا افجعد

بصطط: المعظثس باعر خالح *

: شغ رد شسطه سطى التمطئ المثطخئ الاغ صام بعا تجب الاترغر، لطمطالئئ باإلشراج سظ ظفغث بعت الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، وسطى شدح التجب لطظزام شغ تمعغثه الطرغص لمحروع "العظث الضئرى" 
طظ خقل اقظصغاد لطثولئ العظثوجغئ، بصاشغاً وجغاجغاً واصاخادغاً وسسضرغاً، وسطى دسعة التجب لفجعجة افطظغئ إلى 
الاسئؤئ ضث العجعد افطرغضغ والعظثي شغ المظطصئ، صام الظزام الئاضسااظغ بضغض افضاذغإ ضث التجب، شئتسإ 
بغاٍن ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ باضساان، ردًا سطى طا ظحرته جرغثة "الفةر" طظ أضاذغإ بتص 
التجب، ذّضر الئغان اإلسقطغغظ المحارضغظ شغ ضغض اقتعاطات الئاذطئ، أّظعط طعصعشعن أطام اهللا جئتاظه وتسالى، شعع 
السمغع الئخغر، وعع جئتاظه الثي غتاجإ سئاده سطى ضض خشغرة وضئغرة، وطظ ذلك اقشاراء سطى أولغائه. واسائر 
الئغان أن الظزام الحرغر اظتط إلى أجفض جاشطغظ بعصعشه ضث طحروع افطئ السزغط، طحروع الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، بثقً طظ العصعف بتجم ضث واحظطظ وظغعدلعغ، شعط طظ غصفعن وراء الصاض وإراصئ الثطاء الاغ تعج باضساان.
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٢٠١٧/١/٢٢). ورجح ظاظغاعع أن غرضج سطى طتاربئ اإلجقم 
العزراء  رئغج  "أضث  شصال:  غععد  ضغان  غعثد  الثي 
لمساسثة  اجاسثاده  ظاظغاعع،  بظغاطغظ  اإلجرائغطغ، 
والصداء  الماطرف"،  "اإلجقم  طتاربئ  شغ  واحظطظ 
غصعلعن  إظعط   ...(٢٠١٧/٢/١٥ أوظقغظ  (الثطغب  سطغه" 
"اإلجقم الماطرف" ضمثخض وذرغسئ لمتاربئ اإلجقم 
 ، الثي أظجله اهللا السجغج التضغط سطى رجعله الضرغط
شاإلجقم عع اإلجقم الثي غخطح به تال افطئ، وعع 

َّ ترُْصَفُوَن﴾. َ
َالُل َفك َقِّ إِالَّ الضَّ التص ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ

باظغاً: طعضعع إغران:
إغران،  طع  افجعاء  باعتغر  تراطإ  إدارة  تصعم  ظسط، 
طراطغ  إدراك  أجض  وطظ  جطغ...  بحضض  طقتر  وعثا 
الاعثغثات افطرغضغئ الةثغثة إلغران وأبسادعا وطثاعا 
ق بث طظ اجاسراض السغاجئ افطرغضغئ تةاه إغران صئض 

تراطإ وبسثه لظرى إن ضان تشغغر تثث وأغظ:
• السغاجئ افطرغضغئ تةاه إغران صئض تراطإ:

إغران  اجاثثطئ  السراق  سطى  أطرغضا  ترب  أبظاء   -١
ضاطض ظفعذعا تاى غساصر اقتاقل افطرغضغ لطسراق، 
شغ  أطرغضا  تصاتض  ق  لعا  المعالغئ  الةماسات  شضاظئ 
العصئ الثي تطاعإ شغه المتاشزات الحمالغئ والشربغئ 
شغ السراق، والاغ ق ظفعذ إلغران شغعا، والاظسغص بغظ 
المساعغات  ضض  سطى  عع  السراق  شغ  وإغران  أطرغضا 
أسمى...  إق  غشفطه  وق  وجاق،  صثم  سطى  جاٍر  والاظفغث 
وعط  التعبغغظ،  تثسط  إغران  شإن  الغمظ  شغ  وضثلك 
الثغظ غتاول طئسعبع أطرغضا الثولغعن (السابص جمال 
شغ  لعط  دور  ترجغت  الحغت)  ولث  والتالغ  سمر  بظ 
تضط الغمظ، وعط أي التعبغعن طظ اجامع بعط وزغر 
الثارجغئ ضغري شغ طسصط أواخر ٢٠١٦ طع أظعط طبض 
إغران، الاغ ترشع حسار "الحغطان افضئر"، غرشسعن حسار 
دور  عع  الغمظ  شغ  اإلغراظغ  شالثور  فطرغضا"،  "المعت 
فطرغضا... وشغ جعرغا شإن الخعرة عغ  طساظث تماطاً 
بظفسعا  بحار  إغران  تساظث  إذ  الحمج،  طظ  أوضح 
وبمطغحغاتعا، والاتالش الثولغ افطرغضغ غصخش البعرة 
شغ جعرغا، بض تاى ق غصاخر سطى تظزغط الثولئ، وإظما 
ذلك  وضض  صغاداتعا،  شغصاض  طاسثدة  جماسات  غصخش 
تتئ ذرائع اإلرعاب، وق غصخش الطغران افطرغضغ تجب 
طخظش إرعابغاً. شالثور  إغران الطئظاظغ طع أظه سسضرغاً 
اإلغراظغ شغ جعرغا عع ججء طظ جغاجئ أطرغضا... بط 
شغ  اإلغراظغ  الظعوي  اتفاصغئ  وصسئ  أطرغضا-أوباطا  إن 
ترغث  أطرغضا  وضاظئ  الثولغئ،  الصعى  طع   ٢٠١٥ تجغران 
لاامضظ  وافسئاء والسصعبات سظ إغران  تثفغش الصغعد 
طظ تظفغث الماططئات الماجاغثة لطسغاجئ افطرغضغئ شغ 
المظطصئ خاخئ بسث بعرات "الربغع السربغ"، وتمضغظ 
طاططئات  سطى  واإلظفاق  ظفطعا  تخثغر  طظ  إغران 
السغاجئ افطرغضغئ شغ الغمظ وجعرغا ولئظان... وعضثا 
شإن طا ضان غسمع طظ تخرغتات أطرغضغئ ضث إغران 
إغراظغئ  تخرغتات  وطظ   ،١٩٧٩ جظئ  شغعا  البعرة  طظث 
أضبر حثة ضث أطرغضا، وظساعا بـ"الحغطان افضئر" ضض 
ذلك ضقم تأخثه الرغاح، شافشسال والسغاجات الاظفغثغئ 
المظسصئ تماطاً بغظعما أخثق أظئاًء طظ ضاإ الاخرغتات 
والضقم الممطعل، وشعط السغاجات غاعصش سطى افشسال 

ولغج شصط سطى افصعال.
٢- لصث تمادت إدارة أوباطا أضبر طظ أي إدارة أطرغضغئ 
شغ  إغران  غث  إذقق  شغ  اإلغراظغئ  البعرة  طظث  أخرى 
بـ"الثور  غسرف  بات  طا  شزعر  بعا،  المتغطئ  الئطثان 
اإلغراظغ" شغ الغمظ وجعرغا إضاشئ إلى السراق ولئظان، 
لطثور  السظان  وإذقصعا  أطرغضا  تمثغث  شغ  وبالظزر 
اإلغراظغ ظةث أن ذلك ضان طثشعساً بثواشع طظعا طا عع 
صثغط شغ واحظطظ، وطظعا طا عع طساةث، وذلك سطى 

الظتع الاالغ:
أ - أطا الثواشع الصثغمئ، شعغ تمض إغران سطى زغادة 
سطى  أطرغضا  تسغطر  تاى  الثطغب  لئطثان  تعثغثعا 
لثور  الصثغمئ  افطرغضغئ  الرؤغئ  وعثه  الظفط،  طظابع 
إغران ضاظئ شغ تمضغظ أطرغضا طظ إغةاد طعذأ صثم 
لعا شغ الثطغب، أي سظث طظابع الظفط، ولضظ طع اجاغاح 
السراق لطضعغئ جظئ ١٩٩٠ شصث تعشرت فطرغضا أجئاب 
تمضظئ  إذ  الظفط،  طظابع  شغ  لطمرابطئ  إغراظغئ  غغر 
صعاسثعا  لظخإ  اقجاغاح  عثا  اجاشقل  طظ  أطرغضا 
السسضرغئ شغ طسزط بطثان الثطغب، لثلك شصث خئئ 
افطرغضغئ  التاجئ  قظافاء  ظزرًا  اإلغراظغئ  الاعثغثات 

لعا طظ زاوغئ الظفط.
وبسث جغطرة المتاشزغظ الةثد سطى التضط شغ أطرغضا 
إبان تضط بعش اقبظ واقتاقل افطرغضغ لطسراق جظئ 
الصثغمئ  افطرغضغئ  الثواشع  تطك  ساودت  شصث   ،٢٠٠٣
إبارة  خسغث  سطى  المرة  عثه  ولضظ  إغران،  تترغك 
رجط  إسادة  شغ  أطرغضا  لثطط  ظزرًا  وذلك  الطائفغئ، 
تثود جاغضج بغضع جثغث بافضغك الثول سمطغاً سطى 
شاتثبئ  حضقً،  صائمئ  بصغئ  لع  تاى  ذائفغ  أجاس 
أطرغضا سظ خرائط جثغثة لطحرق افوجط، وتترضئ 
إغران لثسط الةماسات الطائفغئ طظ أجض إغةاد تثود 
الطائفغئ  افطرغضغئ  لطثرائط  بالثم  طرجعطئ  جثغثة 
الطائفغئ  التثود  ظعرت  وصث  افوجط.  لطحرق 
وجعرغا  الغمظ  إلى  اطاثت  بط  السراق،  شغ  ضالحمج 
ولئظان والسسعدغئ والئترغظ وباضساان وأششاظساان، 

بأن غحارك الفطسطغظغعن شغ إدارة الثولئ الغععدغئ 
سرضاه  الثي  اإلظةطغجي  المحروع  غحئه  طا  وعع 
برغطاظغا سام ١٩٣٩ سظثطا أخرجئ الضااب افبغخ وعع 
سطى خغشئ لئظان؟ سطما أن طحروع تض الثولاغظ عع 
 ١٩٥٩ سام  طظث  سرضاه  الثي  ظفسعا  أطرغضا  طحروع 
طا  وجسطئ  إغجظعاور  الةمععري  الرئغج  سعث  سطى 
غسمى بالمةامع الثولغ أن غصئطه وضربئ تض الثولئ 
العاتثة الثي سرضاه برغطاظغا. وطعما غضظ طظ أطر، 
شإن الثي غزعر طظ تثبر عثه الاخرغتات وصرائظعا عع 
أن أطرغضا لط تاثض سظ طحروسعا تض الثولاغظ، تغث 
صاطئ جفغرة أطرغضا لثى افطط الماتثة ظغضغ عغطغ 
وأضثت ذلك صائطئ: "أوق وصئض ضض حغء، تض الثولاغظ 
عع طا ظآغثه. أي حثص غصعل إن العقغات الماتثة ق 
تآغث تض الثولاغظ شسغضعن عثا خطأ... ظآغث بالاأضغث 
تض الثولاغظ لضظظا ظفضر خارج الخظثوق أغدا... وعع 
أطر طططعب لةثب عثغظ الةاظئغظ إلى الطاولئ وعع طا 
ظتااجه ضغ ظةسطعما غافصان" (روغارز ٢٠١٧/٢/١٦). شعثا 
غآضث أن تراطإ لط غاثض سظ تض الثولاغظ وعع جغاجئ 
الثولئ افطرغضغئ تئظاه ضاشئ اإلدارات طظث ذاك الاارغت 
الثي أحرظا إلغه، وإظما أراد أن غةّرب أجطعبا آخر شغ 
الدشط، تغث أضثت جفغرته شغ افطط الماتثة تأضغث 
بقدعا سطى تض الثولاغظ إق أظعا تفضر شغ اجاثثام 
أجالغإ أخرى، أو أن عظاك تسثغقت ترغث أن تةرغعا 
لطغععد.  أضبر  جاذبا  لغئثو  الثولاغظ  تض  سطى  أطرغضا 
شصث ذضرت السفغرة أظعط غفضرون خارج الخظثوق أي 
أظعا حئعئ السمطغئ بالخظثوق وضاظئ بقدعا تتحر 
ترغث  واآلن  التض،  لاطئغص  الخظثوق  داخض  الطرشغظ 
أحغاء  ُتظصص  أو  وتدغش  أخرى  بأجالغإ  تصعم  أن 
لطمافاوضغظ  جاذبا  لغخئح  بالتض  غاسطص  شغما  أخرى 
وخاخئ لطغععد... واخاقف افجالغإ وارد وصث ذضرظا 
شغ جعاب السآال ٢٠١٦/١١/١٨ تعل جغاجئ تراطإ سصإ 
السغاجئ  جععر  شغ  تشغر  لظ  أظعا  شعزه  سظ  اإلسقن 
تشغغر  سظ  "أطا  شصطظا  افجالغإ  شغ  وإظما  افطرغضغئ 
السغاجئ افطرغضغئ شغ الصداغا افجاجغئ الماثاولئ شغ 
سعث الرئغج السابص شإن الثطعط السرغدئ طظ غغر 
الماعصع أن تاشغر، وإظما افجالغإ عغ الاغ غمضظ أن 
تاشغر، شالظزام افطرغضغ تاتضط شغه طآجسات طثاطفئ، 
الرئغج  ولضض طظعا خقتغات تجغث أو تظصص، شمبقً 
افطظ  وطةطج  والضعظشرس،  والئظااغعن،  وإدارته، 
الصعطغ، والثوائر افطظغئ... وعثه تآبر شغ اقتافاظ 
بالثطعط السرغدئ لطسغاجئ افطرغضغئ حئه بابائ طع 

الفارق شغ افجالغإ،... "
السططئ  لثى  وخثطئ  اظثعاش  ظعر  لصث   -٢
الفطسطغظغئ، شصال خائإ سرغصات ضئغر طفاوضغعا طع 
غععد لمثة ذعغطئ وأطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ 
الاترغر الفطسطغظغئ "ظساصث أن تصعغخ تض الثولاغظ 
لغج طجتئ، بض ضاربئ وطأجاة لضض طظ اإلجرائغطغغظ 
وصال   (٢٠١٧/٢/١٦ بعجئ  (عاشغظشاعن  والفطسطغظغغظ" 
دولئ  عع  الثولاغظ  لتض  العتغث  "الئثغض  سرغصات: 
دغمصراذغئ واتثة وتصعق طاساوغئ لطةمغع لطمسطمغظ 
والمسغتغغظ والغععد". (الةجغرة ٢٠١٧/٢/١٦)... شالسططئ 
الضفار  غسرضعا  الاغ  التطعل  إق  غسرشعن  ق  وأزقطعا 
افطرغضغ  الثولاغظ  تض  غضظ  لط  شإن  المساسمرون، 
أحئعه  طا  أو  الصثغط  اإلظةطغجي  التض  إلى  شالرجعع 
تتئ تضط غععد! وغزعر أن أطرغضا لط تططع السططئ 
وأزقطعا سطى خططعا، وعط آخر طظ غسطط ولغج لعط 
صغمئ سظثعا، فظعا تسرف أظعط جغثدسعن وغاظازلعن، 
شمظ تظازل سظ ٨٠٪ طظ أرضه ورضغ أن غضعن تارجا 
لطمشاخئغظ وغتارب حسئه شغ جئغض تماغئ سثوه، عع 
أصض طظ أن ُغسائر وُغسطى له صغمئ، شعع غطعث ضالضطإ 

وراء طظ غرطغ له سزمئ!
وزرائه  رئغج  أحاد  وإن  غععد  ضغان  طعصش  وأطا   -٣
ولضظه  لطضغان،  وبثسمه  افطرغضغ  بالرئغج  ظاظغاعع 
لط غثضر حغؤا سظ طحروع تض الثولاغظ شغ طآتمره 
أظه  ذلك  طظ  شغزعر  تراطإ،  طع  المحارك  الختفغ 
صث  أطعرا  عظاك  وضأن  تراطإ،  لاخرغتات  طرتاح  غغر 
ذطئئ طظه شطط غرض سظعا شرجح سثم الاطرق إلغعا 
تاى ق تخغإ أتئاسه غععد خغئئ أطض ضاظعا صث سصثوعا 
سطى تراطإ... وغزعر أن ططالئه لط تاتصص شطط غرد 
صث  ضان  إذا  سما  ظاظغاعع  جؤض  (وصث  ذلك  غزعر  أن 
ذرح صدغئ الةعقن شأجاب صائق "ظسط" ولثى جآاله 
إظه  أصعل  لظ  ظاظغاعع  صال  افطرغضغ  الرئغج  رد  سظ 
شعجأ بططئغ ولط غثضر المجغث طظ الافاخغض" (روغارز 
إلى  افطرغضغئ  السفارة  بظصض  وق   (٢٠١٧/٢/١٦ سربغ 
الصثس ضما وسث أبظاء تمطاه اقظاثابغئ، "صال تراطإ، 
افتث، إن اقتخال العاتفغ طع ظااظغاعع ضان "جغثا"، 
أظه شغ  افبغخ  الئغئ  أسصئئ ضحش  ضطمئ  وذلك شغ 
"المراتض افولى" طظ المتادبات لاظفغث وسث الرئغج 
بظصض السفارة افطرغضغئ شغ إجرائغض طظ تض أبغإ إلى 
حعن  افبغخ،  الئغئ  باجط  الماتثث  وذضر  الصثس. 
جئاغسر، شغ بغان، "ظتظ شغ المراتض المئضرة جثا شغ 
طظاصحئ عثا المعضعع"، وصال إظه لغج عظاك إسقن 
وحغك بحأن ظصض السفارة، وعغ خطعة جافةر سطى 
افرجح الشدإ شغ السالط السربغ. (جضاي ظغعز سربغئ 

تامئ: السغاجئ افطرغضغئ تةاه طسألاغ شطسطغظ وإغران

وغغرعا، بسث أن رشسئ إغران حسار "افصطغات" أي أظعا 
بعا  تظادي  الاغ  افصطغات  تماغئ  جغاجئ  تظفث  ضاظئ 

أطرغضا. وعظا برز الثور اإلغراظغ بحضض تاد.
"الربغع  شعغ  والطارئئ،  الةثغثة  الثواشع  وأطا  ب - 
وطظ  طثاذر  أطام  ظفسعا  أطرغضا  وجثت  إذ  السربغ"، 
ظعع جثغث، شصث اظثلسئ اظافاضات الربغع السربغ شغ 
تعظج والغمظ وطخر ولغئغا وجعرغا سطى ظتع طفاجأ، 
ولط تضظ أطرغضا جاعجة لطثشاع سظ ظفعذعا أطام عثه 
البعرات الحسئغئ الاغ عثدت بالسخش بثلك الظفعذ، وق 
غمضظ فطرغضا اجاصثام جغعحعا لطثشاع سظ ظفعذعا 
السصثة  طظ  افطرغضغ  المةامع  غساظغه  بات  لما  ظزرًا 
السراصغئ، ولغج لعا طظ الصعى المتطغئ طا غثاشع سظ 
ظفعذعا بحضض ضاٍف، شأعط سمقئعا شغ المظطصئ طخر 
وجعرغا صث خارا تتئ ظار اقظافاضئ والبعرة، لثلك شصث 
ظمئ شغ أطرغضا جرغساً دواشع جثغثة وذارئئ بعجعب 
اقساماد سطى إغران بحضض ضئغر، شاظثشسئ إغران تصمع 
تجبعا  إطثادات  شغ  وتجغث  خاخئ،  جعرغا  شغ  البعرة 
الطئظاظغ لمظع البعرة طظ السخش بطئظان أغداً بسث أتثاث 
شغ  أتئاسعا  إطثادات  طظ  وزادت  وخغثا،  ذرابطج 
الئترغظ والغمظ لاتصغص الظفعذ افطرغضغ شغعما سطى 
وبعثه  البعرات.  وصع  سطى  ذلك  ضض  برغطاظغا،  تساب 
الثور اإلغراظغ  أخئح  شصث  الةثغثة  افطرغضغئ  الثواشع 
وضئغرًا لطشاغئ شغ  ذائفغاً، رعغئاً  والثي اضاسى ذابساً 
المظطصئ. وصث أدت تطك السغاجئ افطرغضغئ إلى ظععر 
الاصارب افطرغضغ اإلغراظغ لطسطظ، شصث تتثبئ وجائض 
اإلسقم سظ حتظات طالغئ أطرغضغئ بالطائرة إلغران بسث 
اقتفاصغئ الظعوغئ، وسصعد تةارغئ طع حرضئ بعغظس، وأن 
المسآولغظ افطرغضان غةامسعن طع الئظعك افوروبغئ 
لاسعغض الاساطض طع إغران، ورشع طثاوف تطك الئظعك 

طظ السصعبات افطرغضغئ...
٣- وطع سعدة السسعدغئ فتدان أطرغضا بسث وشاة سئث 
اهللا ذي العقء اإلظةطغجي واجاقم سمغطعا جطمان وابظه 
لطتضط شغ السسعدغئ جظئ ٢٠١٥ وتسطط السغسغ رئاجئ 
طخر جظئ ٢٠١٤ شصث تسجز سمقء أطرغضا شغ المظطصئ، 
إغران  بشغر  ظفعذعا  سظ  الثشاع  إطضاظغات  لعا  وتعشر 
أغداً. عثا طظ ظاتغئ... وطظ ظاتغئ أخرى شصث حاعثت 
أطرغضا ضسش إغران، إذ لط تامضظ طع ضاشئ ططغحغاتعا 
السعرغئ،  البعرة  حعضئ  ضسر  طظ  ودسمعا  وترجعا 
ولضظ  جعرغا،  إلى  روجغا  قجاةقب  أطرغضا  شاظاصطئ 
روجغا لط تضظ بثغقً لطثور اإلغراظغ، وإظما إجظادًا له. 
وضض عثا شاح اآلشاق شغ واحظطظ لطافضغر شغ تظعغع 
أدوات جغاجاعا، وأن اقساماد الصعي وحئه العتغث سطى 

إغران بصعة لط غضظ شساقً...
ضاظئ  الظعاغئ  سطى  الباظغئ  أوباطا  وقغئ  اصاراب  وطع 
طفاتغح اتاعاء البعرة السعرغئ تاةمع شغ ترضغا، شأخثت 
أطرغضا تةمع بغظ جغاجاغ اقجاؤخال "إغران وروجغا" 
وجغاجئ اقتاعاء "ترضغا" لضسر حعضئ البعرة السعرغئ، 

بط الثور السسعدي لاروغخ المسارضئ شغ الرغاض!
جغاجئ  عع  المظطصئ  شغ  اإلغراظغ  الثور  شإن  وعضثا 
أطرغضغئ طثروجئ بحضض طتضط، وأن عثا الثور غاعجع 
ووشص  افطرغضغئ  السغاجئ  طاططئات  وشص  وغاصطص 
الزروف. وطظث جظئ ١٩٧٩ ظطئ أطرغضا طتافزئ بإغران 
المظطصئ،  دول  ضث  إجقطغ"  بشطاء  "بعري  ضاعثغث 
بط تعجع ذلك إلى "تعثغث ذائفغ حثغث" بسث تعلغ 
"دورًا  خار  بط  أطرغضا،  شغ  التضط  الةثد  المتاشزغظ 
إصطغمغاً طتعرغاً" له بصطه شغ ظروف الربغع السربغ، ولضظ 
سظثطا سادت الساشغئ لئسخ سمقء أطرغضا اآلخرغظ طبض 
طخر، أو ساد التضط شغ غثعا ضما شغ السسعدغئ، أو خار 
طمضظاً اجاثثاطعا ضارضغا، شإن أطرغضا تصعم بإغةاد أدوار 

أخرى بةاظإ الثور اإلغراظغ ودون أن تساشظغ سظه.
وطظ الةثغر ذضره أن الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ ضما 
تصغصغًا  ظفعذًا  تمبض  ق  أطرغضا،  لسمقء  افخرى  افدوار 
أو  تجغث  وأطرغضا  أطرغضا،  أتئاع  طظ  وغغرعا  إلغران 
طخالح  شغ  الظزر  تاى  دون  افدوار  تطك  طظ  تصطص 
تطك الئطثان... شمبقً إغران تظفص شغ جعرغا بما غفرغ 
خجغظاعا دون اقلافات إلى الئظى الاتاغئ الماعالضئ شغ 
دورعا  تظعغ  أن  غمضظ  أطرغضا  أن  تسطط  وعغ  إغران، 
شغ جعرغا سظثطا تظافغ التاجئ افطرغضغئ إلغه! وضثلك 
شصث أظئائ أطرغضا لطسسعدغئ دورًا شغ الغمظ أترج إغران 
بحضض ضئغر أطام أتئاسعا، إذ إن السسعدغئ صث ظعرت 
بمزعر طظ غصثم الثسط السسضري المئاحر فتئاسعا، 
الثور  لتصغصئ  إغران  شغه  اجاسطمئ  الثي  العصئ  شغ 
السسعدي وجغطرتعا سطى أجعاء الغمظ، شاصجطئ إغران 
وراء زوارق خشغرة لظصض حغء طظ السقح لطتعبغغظ... 
وجصعط  جعرغا  شغ  الارضغ  الثور  طاابسئ  شغ  ولسض 
خطعذعا التمر بض وتشغغر لعةئ تخرغتاتعا وطعاصفعا 
طا غزعر ضغش أن أطرغضا ق تسئأ بعآقء التضام أبثًا، 
شاترجعط وتشدئعط دون أن غرف لعا جفظ! أي أن 
أطرغضا تعجع وتصطص شغ أدوار أولؤك افتئاع بحضض 

طسامر وشص طخالتعا عغ دون أن تسئأ بعط.
• السغاجئ افطرغضغئ تةاه إغران بسث تراطإ:

المظطصئ  شغ  أدوارًا  أطرغضا  إسطاء  أي  الةع،  عثا  شغ 
لثول إصطغمغئ أخرى غغر إغران، وعغ ترضغا والسسعدغئ 
وطظ بط تصطغص دور إغران، شغ عثا الةع صثم تراطإ 

لتضط الئغئ افبغخ، وضان غمضظ أن تسامر السغاجئ 
إغران  تةاه  ضةغب  دون  السابص  بافجطعب  افطرغضغئ 
وتسامر الثول اإلصطغمغئ البقث شغ خثطئ أطرغضا ضض 
الئسئع  تترغك  غرغث  ضان  تراطإ  أن  إق  دوره...  وشص 
الاغ  الماشغا  ذرغصئ  سطى  اقصاخادي  لقباجاز  اإلغراظغ 
غسحصعا تراطإ، ولثلك أخث باعتغر افجعاء طع إغران، 
بالراسغئ  ووخفعا  تعغار،  سئر  باشرغثاته  شعاجمعا 
وأظعر  وتطفائعا،  أطرغضا  باعثغث  واتعمعا  لقرعاب، 
تجطاً شغ الاساطض طسعا، وشرض سصعبات إضاشغئ ذالئ 
تةرباعا  أبر  سطى   ٢٠١٧/٢/٣ إغران  شغ  وضغاظاً  شردًا   ٢٥
الخاروخغئ، ووخش اقتفاق الظعوي طسعا بالسغأ، ولمح 
إلى اتامال طراجساه وإلشائه، أي اظستاب أطرغضا طظه. 
وعظا تئادر إلى أذعان الئسخ بأن تراطإ غصعم باشغغر 
ضئغر شغ السغاجئ افطرغضغئ، وتاى ظثرك رؤغئ تراطإ 
أن  غمضظ  الثي  والمثى  ودورعا  إلغران  "الةثغثة" 

غثعإ إلغه تراطإ طع إغران، ظساسرض افطعر الاالغئ:
الصعة  إظعار  تاسمث  الةمععرغغظ  جغاجئ  إن   -١
تراطإ  جغاجئ  طسالط  ضض  شغ  ظاعر  وعثا  والصسعة، 

الثارجغئ وطظعا الماسطصئ بإغران.
٢- ظسط، عظاك طسألئ جثغثة شغ ظزرة أطرغضا-تراطإ 
إلى إغران! وخطفغئ عثه المسألئ أن الرئغج تراطإ صث 
وسث بتض الضبغر طظ المسائض اقصاخادغئ فطرغضا، وصث 
ذالإ بحضض شر بأن تثشع دول السالط فطرغضا طصابض 
الةثغث  ذلك  حمض  وصث  افخطار،  طظ  لعا  تماغاعا 
الغابان وضعرغا، ودول أوروبا افذطسغئ، ودول الثطغب 
الشظغئ لغسئ اجابظاًء، بض عغ أجعض الخغث. وبما أن 
طا ذضر طظ دواشع أطرغضغئ صثغمئ وجثغثة صث أسطئ 
وأن  الثطغب،  طظطصئ  شغ  ودورعا  إغران  خطعرة  طظ 
الئسئع اإلغراظغ صث خار سطى سعث أوباطا خطرًا داعمًا 
سطى أبعاب الثطغب، شإن الرئغج تراطإ غرغث اقجابمار 
اقصاخادي شغ عثه المسألئ، وسطى ظعب الماشغا شإن 
الثطغب  بطثان  طظ  ضئغرة  أتاوات  تتخغض  غرغث  تراطإ 
دورعا،  وتصطغص  إغران  سطى  الدشط  لصاء  الظفطغئ 
وتماغئ تطك الثول طظ المثاذر اإلغراظغئ. لثلك وأطام 
عثا الدشط افطرغضغ سطى إغران تراعا تصعم باةرغإ 
خعارغت جثغثة، ولغج بسغثًا أن غضعن ذلك بالاظسغص 
أي  الاعصغئ،  شغ  طخادشًئ  ولغج  أطرغضا،  طع  الاام 
ودون  المظطصئ،  دول  سطى  خطرعا  باأضغث  تصعم  أظعا 
أطرغضا  عع  المسافغث  بض  ذلك،  طظ  عغ  تسافغث  أن 
التضام  تماغئ  طصابض  ذائطئ  أطعاقً  الغعم  تططإ  الاغ 
تمطاه  أبظاء  تراطإ  وتخرغتات  اإلغراظغ،  الثطر  طظ 
الاخرغتات  تطك  وطظ  الرؤغئ،  عثه  تآضث  اقظاثابغئ 

الاغ تحغر إلى "الافضغر الةثغث" سظث تراطإ طا غطغ:
تراطإ  "دوظالث  أن   ٢٠١٥/٨/١٩ سربغ   CNN ذضرت   -
تماغاعا  لصاء  فطرغضا  المال  بثشع  السسعدغئ  غطالإ 
طظ الجوال، وصال "السسعدغئ جاضعن شغ ورذئ ضئغرة 
وطا  وجثت  لما  لعقظا  لمساسثتظا...  وجاتااج  صرغئا، 

ضان لعا أن تئصى".
- وظصقً سظ طعصع CNN سربغ (٢٠١٦/٩/٢٧) صال تراطإ: 
سظ  وظثاشع  ألماظغا،  سظ  وظثاشع  الغابان،  سظ  "ظثاشع 
سظ  ظثاشع  السسعدغئ،  سظ  وظثاشع  الةظعبغئ،  ضعرغا 
سثد طظ الثول. وق غثشسعن لظا (طصابض ذلك) حغؤاً، 
لعط  ظعشر  فظظا  لظا،  غثشسعا  أن  سطغعط  غظئشغ  ولضظ 
خثطئ عائطئ وظثسر بروات... ضض طا صطاه عع إظه طظ 
المرجح لطشاغئ أظعط إن لط غثشسعا تخاعط السادلئ... 
سطغعط  أو  أظفسعط  سظ  الثشاع  إلى  غدطرون  صث 
ترلغعن   ٢٠ تئطس  دغعن  لثغعا  دولئ  شظتظ  طساسثتظا، 
دوقر، سطغعط طساسثتظا". وأضاف تراطإ طحثدا سطى 
الاةارة"،  خفصات  شغ  الافاوض  سطى  "الصثرة  أعمغئ 
طع  الافاوض،  سطى  صادرا  تضعن  أن  "سطغك  طسطصا: 
سظ  ظثاشع  أظظا  تاثغطعن  عض  السسعدغئ.  وطع  الغابان 
السسعدغئ؟ بضض افطعال الاغ لثغعا، ظتظ ظثاشع سظعا، 

وعط ق غثشسعن لظا حغؤًا؟"
الرئغج  "وصال   ٢٠١٧/١/٢٦ شغ  الةجغرة  طعصع  وذضر   -
إغران،  تساوي  صعة  غماطك  ضان  السراق  إن  افطرغضغ 
إق أن أطرغضا أخطأت تغظما دخطئ السراق - شغ إحارة 
لطشجو افطرغضغ لطسراق سام ٢٠٠٣ - بط جطماه إلغران، 
تئصى  أن  سطغعا  ضان  افطرغضغئ  اإلدارة  أن  إلى  طحغرا 
طعصع  ظصض  ضما  السراصغ".  الظفط  سطى  وتسغطر  عظاك 
روغارز سربغ شغ ٢٠١٧/١/٢٤ (شغ ضطمئ أطام طسآولغظ 
إلى  تراطإ  لمح  افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات  طظ 
أن العقغات الماتثة ضان غظئشغ لعا أن تأخث الظفط 

السراصغ لاسثغث تضالغش الشجو سام ٢٠٠٣).
الاغ  تراطإ  سصطغئ  شغ  غضمظ  طا  غآضث  ذلك  ضض   -٣
دوغقت  تماغئ  شمصابض  الخفصات،  سصث  سظ  تئتث 
تضالغش  تثشع  أن  سطغعا  اإلغراظغ  الثطر  طظ  الثطغب 
تطك التماغئ، أي أن تدع أطعالعا بحضض أوجع تتئ 
التضط  ضراجغ  سطى  التفاظ  أجض  طظ  أطرغضا  تخرف 
باسائارعط  التضام  عآقء  طع  تاخرف  وأطرغضا  شغعا. 
رًا. وسصطغئ الماشغا عثه لثى إدارة تراطإ تآضثعا  ُصخَّ
حعاعث ضبغرة... والرئغج تراطإ لغج الةعئ افطرغضغئ 
العتغثة الاغ تائظى ظعب افتاوات الثولغئ الضئرى، شصث 
تئظى الضعظشرس افطرغضغ صاظعن جاجاا جظئ ٢٠١٦، أي 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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بض  اقجاسمارغئ،  الشربغئ  افذماع  إلى  دارشعر  شغ 
طصاذسئ  أو  أطرغضا،  شغ  وقغئ  ضأظعا  دارشعر  أخئتئ 

شغ أوروبا؛ طظ ضبرة المئسعبغظ الشربغغظ الطاطسغظ.
شغ  ضان  الماضغ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طططع  شفغ 
الثارجغئ  وزارة  وضغض  طاضثوظالث،  جاغمعن  السعدان 
جئصاه  وصث  له،  وشث  طع  دارشعر  زار  الثي  الئرغطاظغ 
الثارجغئ  بعزارة  السعدان  وتثة  رئغج  زغارة 
الئرغطاظغئ، ضرغساعشر تروت بخفاه طئسعباً برغطاظغًا 
زغارات  سظ  الجغارات  عثه  تصض  وق  السعدان،  إلى 
طع  تعار  شغ  خرح  شصث  افوروبغ،  اقتتاد  وشعد 
٢٠١٧م،  حئاط/شئراغر   ١٦ باارغت،  السعداظغ  ختغفئ 
السفغر الئرغطاظغ بالثرذعم طاغضض أرون صائًق: (ظتظ 
والفاحر  ظغاق  زرت  السعاخط،  ظجور  ضثبطعطاجغغظ 
وخرجظا صطغًق طظ السعاخط لضظ طع صاشطئ ضئغرة طظ 
شغ  ظثسمعا  الاغ  المحارغع  بسخ  وزرظا  الغعظاطغث... 

جظعب وحمال دارشعر...).
آخرعا  الجغارات؛  تعالئ  شصث  افطرغضغ  الةاظإ  وسطى 
دوظالث  وجظعبه  لطسعدان  افطرغضغ  المئسعث  زغارة 
شغ  والظازتغظ  والةماسات  بافشراد  الاصى  الثي  بعث، 
المسسضرات والطقب ضئارًا وخشارًا؛ ضأظَّه تماطئ جقم 
أو ضأنَّ أطرغضا جمسغئ خغرغئ؛ ولغسئ تطك الثولئ الاغ 
تصاض ذائراتعا دون ذغار؛ الظساء وافذفال افبرغاء شغ 

الغمظ وباضساان وأششاظساان...الت!!
وعثه الجغارات والاثخقت الساشرة شغ حآون الئقد 
أعض  طظعا  غادرر  الاغ  الصئغتئ  تعابسعا  لعا  الثاخطغئ 
له  والجائرغظ  المئسعبغظ  عآقء  طظ  شضض  السعدان 
أجظثته اقجاسمارغئ الثفغئ الاغ غسسى لاظفغثعا، شضضٌّ 
غسمض سطى طخطتاه، لاأجغب الخراع سطى صاسثة شرق 
الشربغئ  الصعى  لعثه  التاد  اقجاصطاب  ورأغظا  تسث، 
لطترضات  وأطرغضا،  أوروبا  شغ  المامبطئ  اقجاسمارغئ 
لغاعاخض  طخالته،  تسإ  ضض  ولطتضعطئ،  المسطتئ 

إظعا طسادلئ غرغئئ "صخش شغ جعرغا وطفاوضات  تصاً 
شغ جظغش"! وق غتض عثه المسادلئ جعى العسغ الثي 
غائسه سمض سطى ظئث عثه الصغادة السغاجغئ ولفزعا ضما 
تطفر الظعاة، والسمض سطى تئظغ صغادة جغاجغئ واسغئ 
لبعرة الحام، صغادٍة تسرف السثو وتاساطض طسه سطى عثا 
افجاس، صغادٍة ق تاطعن وق تائثل، صغادٍة تظئبص طظ 
سمطعا،  شغ  بعابئ  وتاثث  تططساتعا،  سظ  وتسئر  افطئ 
إلجصاط  رؤغاعا  سظ  طفخقً  واضتاً  طحروساً  وتصثم 

الظزام ولما بسث إجصاط الظزام.
ظساطغع أن ظصعل إن التطصئ المفصعدة شغ بعرة الحام 
تضمظ شغ صغادة عثه البعرة، شالبعرة وأعطعا طساسثون 
لطادتغئ بالشالغ والظفغج فجض إجصاط الظزام، وصث 
صثطعا أطبطئ ضبغرة خقل عثه البعرة، شالادتغات الةسام 
الاغ صثطعا أعض الحام ضبغرة، إق أظعا إن ُترضئ لصغادة 
جغاجغئ تفاوض شغ افجااظئ وجظغش، وتعجه المصاتطغظ 
لطئاب بثقً طظ دطحص، شإظعا جادغع عثه الادتغات، 
والاسئغر افدق أظعا جُاسرق، وجاثعإ ببعرة الحام إلى 
طا بات ُغسرف بـ"تدظ العذظ" وأعض الحام أدرى بما 

غسظغه تدظ العذظ، أي السعدة لاسطط الظزام المةرم.
لثلك شإن أعض الحام الغعم أطام خغارغظ ق بالث لعما؛ 
شإطا أن غسضاعا سظ جرصئ تدتغاتعط، وغارضعا عآقء 
الئائسغظ غفاوضعن شغ جظغش وغغرعا، وإطا أظعط جُغظععن 
عثه المعجلئ، وغدسعن تثًا لعثا السئث، شغأخثوا سطى 
غث طظ غتاول إغراق جفغظئ البعرة وغمظسعه طظ المااجرة 
بالثطاء والئقد، وغسطمعا صغادة عثه البعرة لطرائث الثي 
ق غضثب أعطه، تجب الاترغر الثي غصثم طحروسه شغ 
بظاء دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، والثي تثر 
طظ ضض المآاطرات السغاجغئ الاغ أتاذئ ببعرة الحام، 
ودسا إلجصاط طظ غااجر ببعرة الحام، شضان بتص أعق 

فن غصعد البعرة إلى بر افطان.
وعثا دي طساعرا العجه الثي ُغمبض (المةامع الثولغ) 
طافائض  غغر  أظه  غآضث  الماتثة  افطــط  طئسعث  وعع 
بةظغش٤، وغرجض تعثغثات طئطظئ طفادعا بأْن "غا أعض 
جعرغا إطا أن تثدسعا لقرادة الثولغئ أو أظظا جظارضضط 
أطام العتعش تظعح بضط وتصدغ سطغضط"، شصث صال 
المئسعث افطمغ الثاص إلى جعرغا، جااشان دي طساعرا، 
إن وصش افسمال الصاالغئ شغ طثاطش أظتاء جعرغا ضروري 
لافادي طسرضئ شااضئ أخرى ضاطك الاغ حعثتعا تطإ؛ 
وتثر المئسعث الثولغ طظ أن تاتعل إدلإ إلى تطإ 

باظغئ؛ بسثطا ذعإ ضبغر طظ طعةَّري تطإ إلغعا.
ضقم عثا المئسعث غآضث أن بعرة الحام طا زالئ صادرة 
سطى أخث زطام المئادرة، وأظعا طا زالئ صعغئ غثحاعا 
سثوعا، شطُارص الخفعف ولُاعّتث الةععد، شالظزام لع لط 
غضظ ضسغفاً لما َصِئض الافاوض، شعع غارظح غظازر ضربئ 
رجال خادصغظ تظعغ سعثًا طظ الزطط والطشغان لغئجغ 

 شةر اإلجقم طظ جثغث بإذن اهللا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

جظغش٤ غآضث أن طحضطئ البعرة 
تضمظ يف صغادتعا

سطى  جظعات  جئ  بسث  الرابسئ  جظغش  طتادبات  تأتغ 
طظ  ضشغرعا  جاضعن  شعض  الــحــام،  ــعرة  ب اظطقصئ 
وعض  الحام؟  فعض  جثغثًا  تتمض  أظعا  أم  المتادبات؟ 
جغظازر أعض جعرغا طا غامثخ سظ عثه المآتمرات؟ أم 

أن لعط التص شغ أن غصعلعا غغر طا ُغمطى سطغعط؟
إن الماابع فتثاث بعرة الحام غةث الغعم اظفراجئ واضتئ 
بغظ طا تساظغه البعرة وبغظ طا غاط ذرته شغ أروصئ افطط 
الماتثة شغ جظغش، بض غةث تظاصداً واضتاً بغظ طا غةري 
سطى أرض الحام وبغظ طا غاحثق به طظ غثسغ تمبغض 
البعرة وُغفاوض سظعا وغةطج طع سثوعا وصاتض أذفالعا.

أخض  شغ  الافضغر  إلى  غثشع  والاظاصخ  الائاغظ  عثا 
لمسرشئ  وغثشع  البعرة،  طظعا  تساظغ  الاغ  المحضطئ 
افجئاب الاغ أدت ببعرة الحام إلى العخعل لطرغص حئه 
طسثود، شالصخش والصاض الثي تسرض له أعض الحام وطا 
زالعا غاسرضعن له غآضث أن الخراع ق غمضظ أن تظعغه 
طفاوضات عظا أو طتادبات عظاك، بض إن عثا الخراع 
دشع المةامع الثولغ لغشخ ذرشه سظ ضض جرائط ظزام 
طتاربئ  ذرغسئ  تتئ  ارتضابعا،  شغ  ولغحارك  بض  أجث، 

(اإلرعاب)، شحثة عثا الخراع واتاثاطه بغظ بعرة الحام 
وبغظ الظزام المةرم وطظ ورائه (المةامع الثولغ) تآضث 
أظه خراع وجعد ولغج خراع طخالح، خراٌع غصعل شغه 
(المةامع الثولغ) إطا أن أضعن أو ق أضعن، إذًا شعع خراع 
وطئثأ  جاظإ  طظ  الرأجمالغ  الشرب  طئثأ  طئثأغظ  بغظ 

اإلجقم طظ جاظإ آخر.
إن طسرشئ ذئغسئ الخراع تطجم شغ تتثغث سغظ المحضطئ 
الاغ تساظغ طظعا بعرة الحام، وتدع المةعر سطى التطصئ 
المفصعدة شغ عثه البعرة، وإذا طا سثظا إلى بثاغئ بعرة 
صغادة  خظاسئ  إلى  سمث  الضاشر  الشرب  أن  ظةث  الحام، 
تمبض  أظعا  سطى  لقسقم  وأظعرعا  ودسمعا  جغاجغئ، 
البعرة شغ الحام، وسصث لعا المآتمرات، والطصاءات، شصث 
ضان المةطج العذظغ، وطظ بط اقئاقف العذظغ، وطظ 
بط عغؤئ الافاوض المظئبصئ سظ طآتمر الرغاض، وضاظئ 
طعمئ عثه الفؤئ السغاجغئ أن تصعم باصثغط الاظازقت 
وتعصغع العثن والمفاوضات، وعظا تضمظ الطاطئ الاغ 
تسرضئ لعا البعرة، تغث إن الصغادة السغاجغئ لط تضظ 
طظئبصئ سظ افطئ ولط تتمض سصغثة افطئ ضصغادة شضرغئ 
لعا، لثلك وجثظا عثا الائاغظ واقخاقف العاضح، بغظ 
طا سطغه البعرة وبغظ طا تظطص به عثه الفؤئ السغاجغئ، 
شرغط ضض طا شسطاه روجغا طظ صاض وتثطغر شغ أرض 
لاصعل  خرجئ  السغاجغئ  المسارضئ  عثه  أن  إق  الحام 
إن روجغا عغ ذرف تغادي! شصث جاء ذلك سطى لسان 
طخطفى الحغت وضثلك طتمث سطعش الثي ترأس وشث 
المسارضئ شغ أجااظئ، واسائر أن الظزام وإغران تمظسان 
الثي  العصئ  وشغ  طتاغثا؛  ذرشا  تخئح  أن  طظ  روجغا 
تسصث شغه المفاوضات المئظغئ سطى أجاس وصش إذقق 
الظار، شإن ذائرات اإلجرام طا زالئ تفسض شسطعا وتصاض 

شغ أعض الحام.

بصطط: طظغر ظاخر*

تامئ: السغاجئ افطرغضغئ تةاه طسألاغ شطسطغظ وإغران

شغ ظض تضط إدارة أوباطا، وأخئح طمضظاً بمعجئه تةج 
أسمال  بسئإ  افخرى  الثطغب  ودول  لطسسعدغئ  أطعال 
اصاخادغئ  أزطات  تساظغ  أطرغضا  أن  وذلك  "إرعابغئ"... 
وأطام  الساطئ،  طعازظاعا  لاصطغص  اضطرتعا  تصغصغئ 
المثغعظغئ الفطضغئ لثغعا، وخسعد الخغظ اقصاخادي، 
إدارة  رأت  إذ  ضئغرة،  تطعل  سظ  الئتث  دائمئ  شإظعا 
بعش اقبظ التض اقصاخادي باتاقل السراق واجابمار 
ظفطه، لضظ المصاوطئ السراصغئ طظساه طظ ذلك، شاضطر 
إلظفاق ٣ ترلغعن دوقر سطى ورذئ السراق، وتاول أوباطا 
ضرب المقذات الدرغئغئ الئرغطاظغئ قجاةقب افطعال 
صاظعن  ضان  بط  أطرغضا،  إلى  الظائغئ  الةجر  طظ  الضئغرة 
جاجاا لةظغ افطعال ضرغئًئ وتشرغماً لـ"اإلرعاب"، واآلن 
تراطإ غرغث أن تثشع دول السالط البرغئ افتاوات الثولغئ 
لصاء تماغاعا ضطرغص لتض طسدطئ اقصاخاد افطرغضغ، 
 ٢٠) افطرغضغئ  المثغعظغئ  تض  بعسثه  غاطر  شاراطإ 

ترلغعن دوقر) خقل بماظغ جظعات!
أطرغضا  "إسادة  تراطإ  رشسعا  الاغ  الحسارات  إن   -٤
سزمى طرة أخرى" تصادغ أن تصعم العقغات الماتثة 
بالاثخض المئاحر، ورشخ جغاجئ أوباطا باقخائاء وراء 
أدوار لفخرغظ، شضما تتاول إدارة تراطإ سئر تخرغح 
المئاحر،  دورعا  اجاسادة  جعرغا  شغ  اآلطظئ  المظاذص 
إلغران  والرعغإ  الضئغر  الثور  شإن  روجغا،  طظ  وأخثه 
صث خار عع اآلخر صغث المراجسئ طظ عثا الئاب أغداً، 
شغ تصطغص الثور  لثلك شإن إدارة تراطإ تفضر جثغاً 
ذلك  طظ  اقصاخادي  الشرض  اجاظفاد  بسث  اإلغراظغ 
طضمًق  دورًا  لغخئح  بض  سظه،  اقجاشظاء  دون  ولضظ 
لطثور الارضغ والسسعدي ولغج بثغقً سظعما، أي لغج 
له الثور الصائث وبثاخئ شغ جعرغا، بض غاراجع دوره 
بط  افولى  بالثرجئ  الارضغ  الثور  أطام  طآبرة  بظسئئ 
شغ  الثور السسعدي، ولضظ الثور اإلغراظغ غئصى صائماً 
خثطئ المثططات افطرغضغئ شق تساشظغ أطرغضا سظ 

عثا الثور شغ المظطصئ.
٥- وعضثا شإن التضط سطى طسألئ تشغغر أطرغضا لثور 
إغران ق غئظى سطى الاخرغتات وافصعال بصثر طا غئظى 
سطى افشسال، إذ إن الدةئ المبارة الغعم تعل إغران شغ 
واحظطظ طسزمعا ق غرصى إلى الاشغغر الفسطغ، شمبًق 
(أسطظ الرئغج اإلغراظغ، تسظ روتاظغ، شغ ضطمئ ألصاعا 
أن  اإلغراظغئ،  لطبعرة   ٣٨ بالثضرى  اقتافاقت  بمظاجئئ 
اإلغراظغغظ جغةسطعن العقغات الماتثة تظثم سطى لشئ 
السصعبات. وأحار روتاظغ إلى أن طحارضئ اإلغراظغغظ شغ 
لطصعة  اجاسراض  عغ  اإلجقطغئ"  "البعرة  ذضرى  إتغاء 
العذظغئ شغ حاى أظتاء الئقد قشاا إلى أن عثه المحارضئ 
عغ رجالئ واضتئ ترد سطى الاخرغتات الثاذؤئ لجسماء 
سطغه  شغرد   .(٢٠١٧/٢/١٠ الغعم  (روجغا  افبغخ)  الئغئ 
الرئغج افطرغضغ تراطإ بصعله "اتارس" (دسا الرئغج 
افطرغضغ دوظالث تراطإ غعم الةمسئ الرئغج اإلغراظغ 
سظ  إسقم  وجائض  ظصطئ  بسثطا  لطتثر  روتاظغ  تسظ 
روتاظغ صعله إن أي حثص غعثد اإلغراظغغظ جغظثم. 
وصال تراطإ "اتارس أشدض لك".) (روغارز ٢٠١٧/٢/١٠). 
اقتفاق  سظ  ضاطك  تخرغتات  طظ  حابععا  وطا  شعثه 

لطخراع  الممطعلئ  افجطعاظئ  ضمظ  تظثرج  الظعوي 
افطرغضغ اإلغراظغ... أطا التال سطى افرض شعع الاظسغص 
والاساون وتظفغث الثطط افطرغضغئ، (وصالئ طعغغرغظغ 
شغ  طسآولغظ  طع  لصاءات  إجرائعا  غثاة  لطختفغغظ 
إدارة الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، غعم ٩ حئاط/
الطصاءات  تطك  خقل  صغض  طما  "اظطقصا  الةاري:  شئراغر 
تطصغئ تأضغثات بسجطعط اقلاجام باظفغث اقتفاق الظعوي 
وأطا   .(٢٠١٧/٢/١٠ الغعم  (روجغا  تماطا".)  إغران  طع 
السصعبات افطرغضغئ الةثغثة المفروضئ سطى إغران شق 
تخرغتات  طع  طصروظئ  ضاظئ  وإن  صطغقً،  ظطاصعا  غجال 
تعتغ بأن أطرغضا تراجع الثور اإلغراظغ، ولضظعا تراجسه 
وإخفاصاته،  ظةاتاته  شاثرس  لعا،  جغاجًئ  باسائاره 
لطمخالح  وجغاجغاً  اصاخادغاً  اجابماره  غمضظ  وضغش 
افطرغضغئ السطغا. وطراجسئ دور إغران لغسئ تضرًا سطى 
تراطإ، بض إن المرحتئ الثغمصراذغئ عغقري ضطغظاعن 
ضاظئ تثسع إلى تطك المراجسئ أبظاء تمطاعا اقظاثابغئ، 
شصث وخفئ جغاجئ "البصئ والاتصص" المائسئ تةاه إغران 
بـ"السغاجئ غغر الةغثة" وأظعا جاسامث طضاظعا جغاجئ 
"سثم البصئ شغعا" ووسثت بإسادة شرض السصعبات سطغعا 
ضث أي اظاعاك خشغر لقتفاصغئ الظعوغئ، بض وباجاثثام 
الصعة السسضرغئ ضثعا شغ تال وصع اظاعاضات لقتفاق 
(الحرق افوجط ٢٠١٦/٣/٢٢)، أي أن طراجسئ إدارة تراطإ 
لطثور اإلغراظغ عغ جغاجئ الثولئ شغ أطرغضا، ولضظعا 
ضما ذضرظا آظفاً لغضعن الثور اإلغراظغ اصاخادغاً وجغاجغًا 

شغ خثطئ المخالح افطرغضغئ.
الاغ  أطرغضا  تضعن  أن  جطض  فطر  شإظه  الثاام  وشغ   •
الفاجثة  صغمعا  ظاغةئ  الثاخض  طظ  السعس  غظثرعا 
وتدارتعا السفظئ، إظه فطر جطض أن تضعن عثه ذات 
حأن شغ بقد المسطمغظ تخعل وتةعل شغعا، وغاظاشج 
سطى خثطئ طخالتعا طظ غسّثون أظفسعط تضاطاً!! وطظ 
المآلط تصاً أن تضعن بقد المسطمغظ طغثاظاً لمثططات 
صطظاه  طسروف،  السئإ  ولضظ  المساسمرغظ!  الضفار 
غاصى  الثي  اإلطام  الثطغفئ  وجعد  سثم  إظه  وظسغثه... 
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جئتاظه وبخثق طع رجعله ، وذلك إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة، شااتصص بحرى الرجعل افضرم بسث عثا التضط 
الةئري ضما جاء شغ التثغث الختغح الثي أخرجه أتمث 
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وغثل  المسطمعن  غسج  بط  وطظ   ...> ŽÎ ĆÊě ćfi’\ ; Žs]‚̨ łfi ŽŸ ;Ì÷̨¡̨
الضفار المساسمرون وغظضفؤعن سظ بقد المسطمغظ إلى 
سصر دارعط إن بصغ لعط سصر دار ﴿َوتِلَْك األيَّاُم نَُداوِلَُها 
ِيَن آَمُنواْ َويَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء وَابُّ  َّ َْعلََم ابُّ ا ِ َننْيَ اجَّاِس َو

 ﴾الِِمنَي الَ حُيِبُّ الظَّ
السادس والسحرون طظ جمادى افولى ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/٢/٢٣م

 تامئ ضطمئ السثد: طأجاة دارشعر لظ تتطعا إق دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

السمض لارضغع افطئ اإلجقطغئ، وتشغغر ععغاعا، وطتاربئ 
السعدان  شغ  سظثظا  خاخئ  برواتعا،  وظعإ  دغظعا، 
المساصض  الثئغر  ضحش  شصث  وواضح،  جطغ  شافطر 
أسقه،  المثضعر  الختفغ  طآتمره  خقل  (ظعظظسغ) 
افربساء الماضغ، سظ طعاشصئ التضعطئ السعداظغئ سطى 
رئغسغئ  خطئ  ذات  تعخغئ   ٢٤٤ بغظ  طظ  تعخغئ   ١٨٠
باإلخقح الثجاعري والصاظعظغ، وأوضح (ظعظظسغ) أن 
الئرلمان السعداظغ أبطشه اساجاطه الظزر شغ طجغث طظ 
الاسثغقت سطى الثجاعر وطةمعسئ طظ الصعاظغظ، طظ 
بغظعا صاظعن افطظ العذظغ والصاظعن الةظائغ، لةسطعا 

تاماحى طع طساغغر تصعق اإلظسان الثولغئ.
الظزر  سطى  العذظغ  المةطج  أتث  أن  "أود  وصال 
بخعرة حاططئ، وإلشاء جمغع افتضام - الاغ تادمظعا 
اإلظسان  تصعق  طع  تاسارض  والاغ   - الصعاظغظ  تطك 
الثولغئ لطمعاذظغظ السعداظغغظ". (جعدان ترغئغعن).

تأخث  طئثئغئ  دولئ  إق  تتطعا  ق  دارشعر  صدغئ 
بظاء  تغاتعا  وتآجج  سصغثتعا،  رتط  طظ  طسالةاتعا 
أشرادعا،  به  غآطظ  الثي  السزغط؛  اإلجقم  طئثأ  سطى 
وتضعطئ اإلظصاذ لظ تتض طحاضض السعدان تق جثرغاً، 
ظاجسئ  طسالةات  غتعي  أخغًق  ظزاطاً  تمطك  ق  فظعا 
لاطئغصه غغر اإلجقم، وطظث ١٩٨٩م وتضعطئ السعدان 
اإلجقم،  باطئغص  الظاس  تسث  طرة  لطئعخطئ؛  شاصثة 
وطرة بإصاطئ دولئ دغمصراذغئ (سطماظغئ) تثغبئ، وطا 
إق  السعدان  طحاضض  تتض  لظ  أظه  صائماً  الاتثي  زال 
طظث  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
سعث الثطفاء وتاى عثطعا، لط ُغصط تضام المسطمغظ 
لغث  وصاذسئ  المسطمغظ،  لحآون  راسغئ  طبطعا؛  دولئ 
المساسمرغظ، ولصغاطعا شطغسمض المثطخعن، شإظه شاح 

 الثظغا واآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

صرن،  ربع  ذغطئ  وظطمعا  أطرغضا  لةئروت  طصارساه  بسث 
٢٠١٧م  حئاط/شئراغر   ١٨ المعاشص  السئئ  غعم  طدى 
السالط الحغت سمر سئث الرتمظ إلى ربه طسطرا بعشاته شغ 
جةعن أطرغضا أبطس حعادة سطى سثاوة أطرغضا لقجقم 
تجسمه  شغما  وظفاصعا  أطرغضا  ضثب  وتعبص  والمسطمغظ، 
طظ تصعق اإلظسان. لصث خاشئ أطرغضا طظ خعت التص 
الثي خثع به الحغت سمر سئث الرتمظ رتمه اهللا شسمطئ 
سطى تةئه وراء صدئان السةعن، ولضظ الحغت الحعغث 
جطر بحعادته أبطس برعان سطى سثاوة أطرغضا لقجقم 

والمسطمغظ، ولؤظ طدى الحغت سمر إلى ربه حعغثًا شغ جئغطه حاعثًا سطى إجرام شرسعن السخر أطرغضا، شإن حعادته 
عثه جاظغر درب تمطئ الثسعة الساططغظ لظخرة دغظ اهللا وإسقء ضطماه باطئغص حرسه بسث عثم أظزمئ الدرار الاغ 
ترساعا أطرغضا... وإلى طحاغت السقذغظ ظصعل: إن الخثع بالتص ق غآخر الرزق وق غصخر طظ سمر ولضط شغ الحغت 
سمر وطظ جئصه طظ السطماء افجقء خغر صثوة، شق تثحعا الظاس وق السقذغظ واجَسعا لمرضاة ربضط بأن تاخثوا 

لزطط التضام الثغظ غسططعن حرغسئ اهللا تفعزوا بسج الثظغا واآلخرة، وإق شإن اهللا لشظغ تمغث.
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