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كلمة العدد

سربغئ  صعة  تحضغض  إلى  السغسغ  الفااح  سئث  دسا 
طحارضئ لمتاربئ «اإلرعاب»، وصث جاءت عثه الثسعة 
باجاخثار  ططالئاه  شحض  بسث  السغسغ  لسان  سطى 
صرار طظ افطط الماتثة غمظح تفعغدا لاحضغض تتالش 
«تظزغط  إسقن  أسصاب  شغ  لغئغا  شغ  لطاثخض  دولغ 
الثولئ» إسثام افصئاط المخرغغظ، وصث ظعر طظ أوروبا 
وبثاخئ برغطاظغا ردة شسض صعغئ ضث عثا المصارح، طما 
تثا بافردن السدع السربغ شغ طةطج افطظ لستإ 
غعم  وبرغطاظغا  الةجائر  شصث «أضثت  لاسثغطه،  اقصاراح 
الثمغج ١٩ حئاط/شئراغر أظعما تآغثان تق جغاجغا 
طحارك  تخرغح  شغ  وذلك  لغئغا،  شغ  سسضرغا  ولغج 
لعزغري خارجغئ الئطثغظ شغ الةجائر الساخمئ. وصال وزغر 
الثارجغئ الئرغطاظغ شغطغإ عاطعظث شغ طآتمر ختاشغ 
طع ظزغره الةجائري رططان لسماطرة «ق ظساصث أن سمق 
سسضرغا غمضظ أن غآدي إلى تسعغئ المحضطئ شغ لغئغا». 
بخفاظا  «ظترص،  الةجائري  العزغر  أوضح  جاظئه  طظ 
جغران لغئغا سطى أن ظضعن ججءا طظ التض ولغج طظ 

المحضطئ» (روجغا الغعم ٢٠١٥/٢/١٩).
 وبسئإ عثه المسارضئ الصعغئ تصثطئ طخر بمحروع 
صرار غثسع إلى رشع تزر تخثغر السقح إلى «الةغح 
العذظغ الطغئغ تتئ صغادة السططئ الاظفغثغئ الحرسغئ 
بطغئغا»  شغ إحارة إلى التضعطئ المظئبصئ سظ طةطج 
الظعاب شغ ذئرق، طع الارتغإ بصغادة افطط الماتثة 
التعار بغظ افذراف الطغئغئ «غغر السظغفئ» وغسرب سظ 
«اإلرعاب»  لمضاشتئ  الثولغئ  لطةععد  الصعي  دسمه 
عثا  لصغ  وصث   ،(٢٠١٥/٢/١٩ طخر  (دوت  لغئغا»  شغ 
الثباحغ  إبراعغط  خرح  شصث  أغدا  طسارضئ  المحروع 
طظثوب لغئغا شغ افطط الماتثة لختغفئ الحرق افوجط 
«أن بسخ أسداء طةطج افطظ الثولغ بصغادة برغطاظغا 
ذطئعا طظ شرغص الثئراء إرجال رجالئ لغئرروا طسارضاعط 
المعاشصئ سطى خفصئ رشع التزر سطى السقح لطةغح 
الطغئغ، طعضتا أن عثه طتاولئ إلزالئ اإلتراج سظعط» 
وصال «برغطاظغا ق ترغث لطةغح الطغئغ أن غتسط افطر 
طع اإلرعابغغظ والمغطغحغات المسغطرة سطى الساخمئ 
افوجط  (الحرق  طضحعشئ»  لسئئ  عثه  ذرابطج.. 

 .(٢٠١٥/٣/٧
العاضتئ  افوروبغئ  المسارضئ  طظ  السغاق  عثا  وشغ 
والصعغئ لمظح طخر غطاء دولغاً لطاثخض شغ لغئغا جاءت 
لمتاربئ  طحارضئ  سربغئ  صعة  إلظحاء  السغسغ  دسعة 
التغاة  ختغفئ  شغ  الثخغض  خالث  غصعل  اإلرعاب، 
الرئغج  غسائسث  أخرى،  جعئ  «...طظ   (٢٠١٥/٣/٨)
أي تض شغ جعرغا غغر التض السغاجغ. طعضعع السراق 
والغمظ ق غرد تصرغئاً شغ أتادغبه وتخرغتاته. ضثلك 
افطر بالظسئئ إلى الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ، خخعخًا 
شغ ضض طظ السراق وجعرغا. شغ المصابض غضبر تثغث 
ضض  السربغ.  الثطغب  وأطظ  ولغئغا  جغظاء  سظ  الرئغج 
ذلك غحغر إلى أن عثف الصعات السربغئ المحارضئ ق 
غصع شغ السراق وق شغ جعرغا وق شغ الغمظ، وإظما شغ 
ولغئغا، وطا غمضظ أن تاسرض له دول الثطغب.  جغظاء 
الثطغب؟  وجعار  الغمظ،  شغ  اإلغراظغ  التدعر  سظ  طاذا 
عثا أغداً غشغإ سظ أتادغث الرئغج. ضما تشغإ أخطار 
المغطغحغات الاغ تمعلعا وتثربعا إغران شغ المظطصئ. 
سظثطا ُجؤض الرئغج السغسغ طئاحرة شغ تثغبه إلى 
سقصاضط  إلى  تظزرون  «ضغش  سظ  افوجط»  «الحرق 
طع ذعران؟»، تفادى المعضعع تماطاً، ورضج سطى أطظ 
أن  ذلك؟  ضض  طظ  اجاظااجه  غمضظ  الثي  طا  الثطغب. 
العضع الطغئغ عع المساعثف افول دون غغره بفضرة 
الصعات المحارضئ. وإذا ضان عثا ختغتاً، شإن شضرة عثه 
الصعات طا عغ إق آلغئ أخرى لثسط طخر، وتأطغظ غطاء 

سربغ لثور تاعصسه شغ لغئغا.»
وشضرة الصعة السربغئ المحارضئ لغسئ طظ بظات أشضار 

السآال: شغ خطاب ظاظغاعع أطام الضعظشرس افطرغضغ 
تةرغه  لما  الراشخ  طعصفه  سطى  أضث   ٢٠١٥/٣/٣ شغ 
أطرغضا طع إغران تعل الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ، وصث ضان 
ذلك خقل زغارته الاغ تمئ سطى غغر الئروتعضعل المسااد، 
أي دون اجاؤثان أوباطا وق تاى تجبه الثغمصراذغ شغ 
الضعظشرس طا وخفه بسخ المراصئغظ باإلعاظئ فوباطا، 
شعض غسظغ ذلك أن السقصات افطرغضغئ طع دولئ غععد 
وعض  السثاء؟  طظ  تالئ  أو  الصطغسئ  طرتطئ  دخطئ  صث 
لعثه افتثاث سقصئ باقظاثابات شغ دولئ غععد وشغ 
أطرغضا؟ بط طا عع الماعصع طظ ظاائب عثه اقظاثابات سظث 

الطرشغظ؟ وججاضط اهللا خغرًا.
   الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- إن الغععد ق تصعم لعط صائمئ ذاتغئ إق بتئض طظ 
اهللا وتئض طظ الظاس ضما صال جئتاظه: ﴿ُضِرَبْئ َسَطْغِعُط 
الثِّلَُّئ َأْغَظ َطا ُبِصُفعا ِإقَّ ِبَتْئٍض ِطَظ اهللاَِّ َوَتْئٍض ِطَظ الظَّاِس﴾، 
وتئض اهللا صث صطسعه بسث سعث أظئغائعط، شطط غئص إق أن 
غاطفطعا سطى الثول افخرى وغطاخصعا بعا لغسامروا شغ 
سغحعط. إن عثا افطر طقتر سطغعط طظث تطك السععد، 
وشغ السخر التثغث لةأوا إلى برغطاظغا شسعَّطئ لعط 
اتاقل شطسطغظ وأصاطعا دولاعط المشاخئئ لفطسطغظ، 
والغعم غاطفطعن سطى أطرغضا وغطاخصعن بعا، ولثلك 
شغسائسث أن غخض التال بعط طعما بطس الاظاشر أن غسادوا 

أطرغضا...
٢- إن الغععد طظ خقل تئسغاعط لطثول افخرى غتاولعن 
الضئرى  الثول  غثثطعن  شعط  لعط،  طخالح  تتصغص 
بض  شتسإ  الثول  تطك  لثثطئ  لغج  بعا  وغطاخصعن 
لغتصصعا طخالتعط أغداً، وعثه ق تثاطش أتجاب الغععد 
شغعا، شسعاء أضان التاضط تجب السمض أو الطغضعد شعط 
غائسعن أطرغضا وغطاخصعن بعا لاتصغص طخالح غععد 
المسألئ  عثه  شغ  وعط  أطرغضا...  لثثطئ  شصط  ولغج 
شتضام  المسطمغظ،  بقد  شغ  التضام  سظ  غثاطفعن 
المسطمغظ سمقء لطشرب غتصصعن طخالح الثول افخرى 
لغج شغ طصابض طخالح بقدعط بض شغ طصابض أن غئصعا 

سطى الضرجغ...
٣- خقل رئاجئ رابغظ الباظغئ لطعزراء اسائارًا طظ١٩٩٢ 
وضان ذلك شغ سعث رئاجئ ضطغظاعن الثغمصراذغ فطرغضا 
دولئ  طخطتئ  أن  غرى  رابغظ  ضان  طظ ١٩٩٣،  اسائارًا 
غععد عغ شغ المعاشصئ سطى طا ضان غسرضه ضطغظاعن 
طظ  أخرى  أذراف  طظ  اغاغض  ذلك  بسث  بط  تطعل  طظ 
الغععد شغ ١٩٩٥... بسث ذلك ظعر بعضعح أن تجب 
السمض غمغض إلى التجب الثغمصراذغ افطرغضغ وأن تجب 
الطغضعد غمغض إلى التجب الةمععري افطرغضغ، وصث خئس 
عثا افطر السقصئ السغاجغئ إلى تث طا بغظ المآجسئ 

التاضمئ شغ ضض طظ أطرغضا ودولئ غععد...
الرأجمالغ  الظزام  سطى  تسغر  الاغ  الثول  إن   -٤
الثغمصراذغ تضعن شارة اقظاثابات شغعا شارة ضاحفئ 

شاضتئ، وق خطعط تمراء شغعا، شغساسمض ضض تجب 
وجائطه، أخقصغئ وغغر أخقصغئ، وغاخارسعن وغاقوطعن، 
بض غظحرون شدائتعط سطى التئال... وشغ العصئ التالغ 
شفغ ضغان غععد عثه السظئ اظاثابات طئضرة شغ ١٧ 
شغ  اظاثابات  وعظاك  أسطظ...  ضما  المصئض  آذار/طارس 
الباظغ/ «تحرغظ  الصادطئ  السظئ  أواخر  ضثلك  أطرغضا 

ظعشمئر ٢٠١٦». وغتاول الطرشان اجاشقل اإلطضاظغات 
طع  الطغضعد  تجب  سقصات  شغعا  شائرز  لطفعز  المظاجئئ 
الةمععري والسمض طع الثغمصراذغ، غسظث ضض طظعما 

خاتئه وشص المااح له...
٥- إن الثط السام الثي غسغر سطغه ظاظغاعع شغ خثطئ 
جغاجئ  إلى  أصرب  عع  غععد  طخالح  وتتصغص  أطرغضا 
التجب الةمععري، ضما ذضرظا آظفاً، وغاظاشر شغ افجالغإ 
والعجائض طع جغاجئ أوباطا والتجب الثغمصراذغ، وصث 
التضط.  أوباطا  تعلغ  طظث  اقخاقف  أو  الاظاشر  عثا  بثأ 
لصث جاء ظاظغاعع إلى السططئ شغ العصئ ظفسه الثي جاء 
شغه أوباطا، وصث ظعر الاظاشر بغظعما طئضرًا وبثاخئ شغ 
طعضعع شطسطغظ بط المعضعع الظعوي اإلغراظغ، وخقل 
ذلك ضان غتاول سظ ذرغص الطعبغ الغععدي شغ أطرغضا 
الدشط الماعاخض سطى إدارة أوباطا لطتخعل سطى أصخى 

طا غمضظ شغ عثغظ افطرغظ...
ذضرظا  ضما  افول  ساطقن:  غشثغه  الاظاشر  عثا  إن   -٦
أوباطا  ذئاع  والباظغ  افتجاب،  بغظ  السقصئ  أي  آظفاً، 
ظاتغئ  طظ  الظزر  وجعات  شغ  اقخاقف  أي  وظاظغاعع... 
الاساطض طع العضع السغاجغ، شرؤغئ ظاظغاعع أضبر خقبئ، 
وتصعم سطى الرأي الصائض بدرورة الصعة الخطئئ «الصعة 
السسضرغئ أوق» لخغاغئ افتثاث السغاجغئ شغ المظطصئ 
طغجة  عع  أتادي  بحضض  والسمض  غععد،  دولئ  لخالح 
جغاجاه، وعثه الرؤغئ طظاحرة بغظ المتاشزغظ الةثد 
افطرغضغغظ. بط إظه غصثم ظفسه سطى أظه طع المتاشزغظ 
الةثد شغ إدارة بعش، وأسداء طظ التجب الةمععري. 
العزراء  لرئغج  طساحارا  سمض  «الثي  لغفغ  شثاظغغض 
الغععدي السابص أغععد باراك» صال سظ الظزرة السغاجغئ 
لظاظغاعع: «أساصث أن بغئغ، أي ظاظغاعع، ضان دائما صرغئا 
طظ الغمغظ افطرغضغ، شصث تخض سطى تسطغمه السغاجغ 
الظزر  وجعات  شغ  اخاقف  وظاظغاعع:  طظعط». [«أوباطا 
ولغج شصط شغ الحثخغات»، CNN، ٢ طظ آذار/طارس 
التجب  أن  وغثرك  ذلك،  غثرك  ظاظغاعع  إن   .[٢٠١٥

الةمععري غثسمه.
أطا بالظسئئ فوباطا، شعع واصسغ تماطا، وغسارض وجعئ 
المعغمظئ  وعغ  الةثد،  لطمتاشزغظ  السغاجغئ  الظزر 
سطى التجب الةمععري، شعع طع صاسثة المجج بغظ شضرة 
الصعة الخطئئ والصعة الظاسمئ «الثبطعطاجغئ، والصروض... 
السغاجئ  عثه  اتئاع  ضرورة  وغرى  أخرى»،  وإغراءات 
وسقوة  أطرغضا.  خالح  شغ  السغاجغئ  افتثاث  لخغاغئ 
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رجل أعمال سوري يرتب 
صفقات النفط بني تنظيم 
الدولة والنظام السوري

شغ  البصغض  السغار  طظ  طفاجأة  افوروبغ  اقتتاد  شّةر   
سطى  حثخغات  بتص  أخغرا  الخادرة  السصعبات  صائمئ 
أضاف  إذ  افجث،  بحار  السعري،  الرئغج  بظزام  خطئ 
بغظ  العجاذئ  شغ  غسمض  أظه  أضث  أسمال  رجض  إلغعا 
الظزام وبغظ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ المسروف إسقطغا 

بـ»داسح» لاسعغض بغع الظفط.
وصال اقتتاد افوروبغ، شغ أتثث تسثغقته سطى صعائط 
السصعبات، إن رجض افسمال جعرج التسعاظغ، وعع أتث 
أبرز رجال افسمال شغ الئقد، حرغك شغ طآجسئ لطئظاء 
ظزام  شغ  رجال  طع  ضئغرة  خقت  ولثغه  واإلظحاءات، 

افجث.
وتابع اقتتاد بالصعل إن تسعاظغ «صثم الثسط لطظزام 
خفصات  شغ  ضعجغط  دوره  خقل  طظ  طظه  واجافاد 
ضما  السعري،  الظزام  لخالح  داسح  طظ  الظفط  حراء 
اجافاد طظ الظزام سئر ظغض طحارغع ضمصاول باظعي طع 

حرضئ ظفطغئ روجغئ.»
بغظ  اصاخادغئ  سقصات  وجعد  تعل  الاصارغر  وضاظئ 
الظزام السعري وتظزغط داسح صث ظعرت صئض أحعر، 
طحغرة إلى خفصات بغظ الةاظئغظ لاعشغر الظفط لخالح 
طصابض  داسح  سطغعا  غسغطر  الاغ  اآلبار  طظ  الظزام 

تسعغض طرور خثطات إلى طظاذص ظفعذه.
المخثر: جغ أن أن السربغئ

: الثئر ق غتااج إلى تسطغص

طهران: لن نتدخل عسكريا 
يف العراق

المسطتئ  لطصعات  الساطئ  افرضان  عغؤئ  رئغج  ظفى 
اإلغراظغئ تسظ شغروز آبادي تثخض إغران سسضرغا شغ 

السراق. 
تخرغتات  شغ  اإلغراظغ  افرضان  رئغج  وأوضح 
شغ  افطرغضغ  الاعاجث  ترشخ  إغران  أن  ختفغئ، 
السراق فظه ق غمضظ اجاثثام الثغار السسضري لئسط 
افطظ واقجاصرار شغ بطث طا، طحغرا إلى أن جظعد ضض 
بطث عط طظ غاتمطعن وتثعط  طسآولغئ الثود سظ 

وذظعط.
اإلغراظغ،  بالةغح  الئرغئ  الصعة  صائث  أضث  بثوره، 
السمغث أتمث رضا بعردجاان، أن إغران تصثم دسما 
سمص  طظ  الئطث  عثا  غمبطه  لما  لطسراق  اجاحارغا 

اجاراتغةغ لئقده.
ضما أحاد بعردجاان شغ تثغث لطختفغغظ، بالةغح 
السراصغ، واخفا إغاه بالصعي، البري بالطاصات الصغادغئ 

الاغ طا تشظغه سظ الصعات افجظئغئ.
أحاد  السئادي  تغثر  السراصغ  العزراء  رئغج  وضان 
بالثسط الثي تصثطه إغران لئقده، طآضثا تطصغ بشثاد 
إرجال  شغ  الشرب  غائاذأ  تغظما  إغران  طظ  أجطتئ 
أجطتئ  بإرجال  غسارسعن  «إظعط  صائق:  طساسثات، 
وذخغرة تاى دون أن غططئعا الثشع شعرا»، ظاشغا شغ 
اإلغراظغ  الةغح  طظ  سظخر  أي  تعاجث  ظفسه  العصئ 

سطى افراضغ السراصغئ.
المخثر:  طعصع روجغا الغعم

أخاباعط  اإلغراظغغظ  الصادة  أن  غئثو   :
حرذغا  تساثثطعط  الاغ  افطرغضغئ  اإلدارة  سثوى 
لطمظطصئ، شغ إظضارعط لطتصائص أو الصعل بثقشعا... 
بغظعا  طئاحر  تظسغص  وجعد  تظضر  أطرغضا  أن  شضما 
وبغظ إغران شغ افسمال السسضرغئ شغ السراق، طع 
أن الطائرات افطرغضغئ تصخش جعا والصعات اإلغراظغئ 
والفخائض المثسعطئ طظعا تصاتض برا، عا عط صادة 
إغران غظضرون وجعدعط سسضرغا شغ السراق طع أن 
وضعح  واضح  طثاطفئ  وبأحضال  سسضرغا  وجعدعط 
الحمج شغ رابسئ الظعار. إظه لط غسث باإلطضان إخفاء 
ودورعا  بأطرغضا،  إغران  تربط  الاغ  السقصئ  تصغصئ 
شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ وطظ ذلك صغام إغران 

بثور سسضري شّسال شغ السراق.
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بصطط: بائر جقطئ - ضظثا

تمّر افطئ اإلجقطغئ شغ طثاٍض سسغٍر بسث سصعٍد طظ 
واصاخادّغاً،  وجغاجّغاً  سسضرّغاً  والّحرق،  لطشرب  الائسّغئ 
وافظضى: بصاشّغاً، تاى إذا طا حارشئ سطى شصثان ععغاعا، 
شاجٍث،  وطتع ذاضرتعا، وعغ تشرق شغ تغه رضام واصعٍ 
وظزط تضٍط تتّضمئ شغعا ذشٌط طاةّئرٌة سمغطٌئ أذاصئ افطئ 
العغقت، سمطئ بافاٍن سطى تظفغث طثططات الشرب بثصٍئ، 
وأخثت افّطئ وعغ شغ طثاضعا تاتّسج ذرغصعا، تئخر 
الظعر شغ آخر الظفص جاذًسا، وعغ تساظغ اآلقم وتاثّدإ 
بالثطاء، ق ترى لعا طثرجاً إق باطئغص حرع رّبعا، تسطك 
شةاجاً، تدغص أتغاًظا وتاسّرج أخرى، وضطما  ظتعه جئقً 
سظ  شاظصحسئ  الرؤغئ،  اتداح  ازداد  المسغر  شغ  جّثت 
سغظعا غحاواٌت جسطعا الضاشر المساسمر وأذظابه... وإذا 
إسقن  جّراء  المسطمغظ  بسخ  سغعن  تشحى  بشحاوة 
تظزغط الّثولئ إصاطئ الثقشئ، وطئاغسئ الئشثادي شغ افول 
طظ رطدان المظخرم، شمظ المسطمغظ طظ ظّظ أظعا عغ 
الظعر الثي أبخره شغ آخر الظفص، وطظعط طظ تغصظ أظعا 
لغسئ بظعٍر، وأظعا اطاثاٌد لطتضط الةئرّي طشطٌَّش باجٍط لط 
غاتصص شغ واصسعا، شضان ق بث طظ إزالئ عثه الشحاوة، 
بالاأخغض، سطى طثار تطصاغظ، لعاصع دولئ الثقشئ التّصئ 
بتسإ الظخعص الحرسغئ، لاظخرف افبخار ظتع ظعر 
طعضع  الحرع  أتضام  تدع  به  الثي  التصغصغ  الثقشئ 

الاطئغص شق ترظع إلى غغره.
وسطماؤعا  افطئ  إجماع  اظسصث  شصث  الثقشئ،  ظزام  أطا 
وأئماعا، وطظ صئطعط ختاباعا، سطى أظعا شرض، لط غحثَّ 
سظ ذلك اإلجماع إق صطئ وخفعط اإلطاُم الصرذئغ بأظعط 
، وأدلئ أظعا شرض شغ الضااب والسظئ  سظ الحرغسئ ُخطٌّ
وخفعا الماوردي:  ضما  الةئال، وعغ  رجعخا طظ  أحث 
تاطئ،  رئاجئ  وعغ  المطئ،  صعاسث  سطغه  اجاصرت  أخٌض 
وإصاطاه،  الثغظ  لتراجئ  لطظئعة  وخقشئ  ساطئ،  وزساطئ 
وتفر التعزة، وإصاطئ السثل، ورشع الزطط، والصداء شغ 
والصغام  حؤعظعا،  ورساغئ  الرسغئ  وجغاجئ  الثخعطات، 
سطى طخالتعا، وتمض الثسعة، وجغاجئ الثظغا باطئغص 
الحرغسئ، وإصاطئ تثودعا، واقئامار بأواطرعا واقظاعاء 
شغ  أظزماعا  وتطئغص  أتضاطعا،  والاجام  ظعاعغعا،  سظ 
التضط والصداء واإلدارة، واقصاخاد، والاسطغط واقجاماع، 

لطثغظ،  تارس  والثقشئ   ، أسٌّ شاإلجقم  والسصعبات، 
وططئص فتضاطه، شعغ الفرض التاشر لطفروض، الصائط 
سطى تسظ تطئغصعا شغ افرض، وطا ضان عثا حأظه شإن 
إصاطاه ق حك أظعا أضبر طظ طةرد إسقن! وأتضام إصاطاعا 
تاسثى أتضام طئاغسئ جماسئ فطغرعا، إذ إظعا تاسثى تطك 
تصعم  حغء  شئأي  المسطمغظ،  ضض  إلى  لاخض  الةماسئ 
الثقشئ وطا عغ حروذعا الاغ إن تتصصئ صطظا: عثه عغ 

الثقشئ الاغ ظظازر؟
إن الثقشئ تمبض السططئ السغاجغئ، وعغ سظخر طظ 
سظاخر تضعغظ الثولئ البقبئ وعغ: ١- افطئ. ٢- اإلصطغط 
أو افرض. ٣- السططئ السغاجغئ أو الظزام. وشغ ضض طظ 

عثه السظاخر حروط ق بث طظ تتصصعا؛
شأطا افطئ، شإن اإلجقم صث جسض السططان لفطئ، وأطرعا 
باطئغص أتضاطه، وبغظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذرغصئ ذلك بأن 
تعضض افطئ سظعا جططاظاً غصغط شغعا افتضام، شتغظ أطر 
شاصطسعا  والسارصئ  ﴿والسارق  بصعله:  افطئ  تسالى  اهللا 
أغثغعما﴾، شإظه لط غةج آلتاد الرسغئ الصغام بعثا افطر، 
وإظما بغظ لعط أظعط غثعِّلعن إطاطاً طظعط غصغمعا شغعط، 
وعثا السططان إظما ُغسطى بالئغسئ، ولما ضاظئ الثقشئ 
سصثًا شإظعا ق تاط إقّ بساصث، ضالصداء ق غضعن المرء صاضغًا 
إذا وقه أتث الصداء، والثقشئ ق غضعن أتث خطغفًئ  إقّ 
إذا وقه أتث الثقشئ، وطظ عظا غائغظ أظه ق غضعن  إقّ 
أتث خطغفئ إقّ إذا وقه المسطمعن، وق غمطك خقتغات 
الثقشئ إقّ إذا تط سصثعا له، وق غاط عثا السصث إقّ طظ 
ساصثغظ أتثعما ذالإ الثقشئ والمططعب لعا، والباظغ 
المسطمعن أو طظ له خفئ حرسغئ لامبغض المسطمغظ، 
الثغظ رضعا به أن غضعن خطغفئ لعط، ولعثا ضان ق بث 
قظسصاد الثقشئ طظ بغسئ المسطمغظ، وسطى عثا شإظه إذا 
صام طاسطط واجاعلى سطى التضط بالصعة شإظه ق غخئح 
بثلك خطغفئ ولع أسطظ ظفسه خطغفئ لطمسطمغظ، فظه لط 
تظسصث له خقشئ طظ صئض المسطمغظ، ولع أخث الئغسئ سطى 
الظاس باإلضراه واإلجئار ق غخئح خطغفئ ولع بعغع، فن 
الئغسئ باإلضراه واإلجئار ق ُتسائر وق تظسصث بعا الثقشئ، 
واإلجئار،  باإلضراه  تاط  ق  واخاغار  طراضاة  سصث  فظعا 
شق تظسصث إقّ بالئغسئ سظ رضا واخاغار. وتغظ ظصعل أن 
بسثم  غسصط  ق  لفطئ  تص  عثا  شإن  لفطئ  السططان 
اطاقضعا إغاه الغعم، وسثم طمارجاعا له، شمظ لط تسطه 
افطئ السططان غضعن طشاِخئاً له، والرجعل سطغه الخقة 
والسقم غصعل: «سطى الغث طا أخثت تاى تآدغه». رواه 

أتمث وأبع داود والارطثي، وصال: تسظ ختغح.
وأطا اإلصطغط أو افرض شق بث طظ أربسئ حروط تاى 
غخطح فن غضعن ظصطئ ارتضاز لطثولئ اإلجقطغئ؛ أتثعا: 
أن غضعن جططان ذلك الصطر جططاظاً ذاتغاً غساظث إلى 
ضاشر.  ظفعذ  أو  ضاشرة  دولئ  إلى  ق  وتثعط  المسطمغظ 
باظغعا: أن غضعن أطان المسطمغظ شغ ذلك الصطر بأطان 
اإلجقم ق بأطان الضفر، أي أن تضعن تماغاه طظ الثاخض 
والثارج تماغئ إجقم طظ صعة المسطمغظ باسائارعا صعة 
بمئاحرة تطئغص  إجقطغئ بتائ. وبالبعا: أن غئثأ تاقً 
اإلجقم ضاطقً تطئغصاً اظصقبغاً حاطقً، وأن غضعن طاطئسًا 
الثطغفئ  غضعن  أن  ورابسعا:  اإلجقطغئ.  الثسعة  بتمض 
حروط اظسصاد الثقشئ وإن لط غضظ  المئاَغع طساضِمقً 
اغتيال اِّـعارض الطاجيكي عمر علي كوفاتوف َّـ اسطنبول طساعشغاً حروط افشدطغئ، فن السئرة بحروط اقظسصاد.

اغاغض سمر سطغ ضعشاتعف، الجسغط الطاجغضغ المسارض، 
رطغا بالرخاص طظ صئض طسطح طةععل شغ أتث حعارع 
طثغظئ اجطظئعل تسئما أوردت وضالئ «دوغان» الارضغئ 
لفظئاء. وصالئ العضالئ إن ضعشاتعف، الثي ضان غسغح 
 «٢٤ «جماسئ  ترضئ  غاجسط  وضان  بارضغا  المظفى  شغ 
تعالغ  شغ  رأجه  شغ  واتثة  بططصئ  اغاغض  المسارضئ 
الساسئ الساحرة والظخش طظ طساء الثمغج شغ تغ 

شاتح باجطظئعل.
واطاظسئ حرذئ اجطظئعل سظ اإلدقء بأي تسطغص تعل 
طضاشتئ  حرذئ  إن  صالئ  العضالئ  ولضظ  المعضعع، 
ضعشاتعف  اغاغال  جرغمئ  شغ  بالاتصغص  تصعم  اقرعاب 
المسروف  ضعشاتعف،  وضان  ساطا.   ٤٧ السمر  طظ  الئالس 
سطغ  إطام  ذاجغضساان  لتاضط  القذسئ  باظاصاداته 
اإلجساف  شرق  وخطئ  سظثطا  التغاة  شارق  صث  رتمظ، 
والحرذئ الى طضان الةرغمئ. وصال ظاذص باجط طضاإ 
اقدساء السام شغ ذاجغضساان صث صال إظه تخض سطى 
طسطعطات تعل سمطغئ اقغاغال ولضظه لط غثل بالمجغث 

طظ المسطعطات.
وضاظئ المتضمئ السطغا شغ ذاجغضساان صث اسائرت شغ 
تحرغظ افول / أضاعبر الماضغ «جماسئ ٢٤» طظزمئ 

طاطرشئ وتزرت ظحاذاتعا.
المخثر: بغ بغ جغ السربغئ

شغعا  غاط  الاغ  افولى  المرة  لغسئ  عثه   :
جمععرغات  شغ  التضط  أظزمئ  فتث  طسارض  اغاغال 
آجغا العجطى الاغ تربطعا سقصات وبغصئ بروجغا. شصث 
جئصه اغاغال اإلطام سئث اهللا بثاري شغ اجطظئعل، وعع 
المسروف بمسارضاه لطتضط شغ أوزبضساان، وجئص ذلك 
سثة  شغ  افظزمئ  لاطك  لمسارضغظ  سثغثة  اغاغاقت 
بطثان سثة. وتأتغ جرغمئ اقغاغال عثه ضمظ طسطسض 
ذعغض طظ جرائط التضام المةرطغظ شغ آجغا العجطى 
وبالاظسغص طع تضام روجغا، الثغظ لعط باع ذعغض شغ 
اإلجرام وسمطغات اقغاغال وشغ طتاربئ اإلجقم وأعطه. 

غظاصط  وأن  ضعشاتعف  لسمر  الرتمئ  تسالى  اهللا  ظسأل 
جئتاظه طظ التضام المةرطغظ وأن غمّضظ المسطمغظ 

طظعط...

سصث تجب الاترغر / وقغئ ترضغا طآتمًرا لطثقشئ شغ 
الثغمصراذغ  الرئاجغ  «الظمعذج  بسظعان  اجطظئعل 
«سعدة  تمطئ  طظ  ججء  وعع  الراحثة؟»،  الثقشئ  أم 
آذار/  ١٠  –  ٣ الفارة  خقل  ُظّزمئ  الاغ  الثقشئ» 

بةععد  بط  وشدطه،  تسالى  اهللا  وبسعن  طارس. 
المسطمغظ شصث ضان المآتمر ظاجًتا جًثا.

آذار/طارس،  طظ  البالث  شغ  الثقشئ  طآتمر  وبسصث 
اجطظئعل،  إلشائعا،  طضان  وشغ  الثقشئ،  عثم  ذضرى 
تغث غةري شغ العصئ ظفسه ظصاش تاد تعل الظزام 
اعاماًطا  المآتمر  جثب  شصث  الةمععري،  الرئاجغ 
اإلسقم  وجائض  المآتمر  باشطغئ  صاطئ  تغث  ضئغًرا. 

المتطغئ.
لصث ضان طآتمًرا تاحًثا، شصث تدره ضغعف طظ داخض 
الئقد وخارجعا. ولط غامضظ المؤات طظعط طظ دخعل 
لماابسئ  شاضطروا  اطاقئعا،  بسئإ  المآتمر  صاسئ 

شسالغات المآتمر طظ خقل ردعئ الصاسئ.
اشُااح المآتمر باقوة آغات سطرة طظ الصرآن الضرغط، 
الاترغر،  تجب  أطغر  لرجالئ  التدعر  اجامع  بط  وطظ 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، والاغ بسث 
أعمغئ  بّغظ  أن  وبسث  المآتمر.  لعثا  خخغًخا  بعا 
طظ  بث  ق  أظه  الةطغض  السالط  ذضر  لفطئ،  الثقشئ 
«إن  شصال:  والجائفئ،  التصغصغئ  الثقشئ  بغظ  الافرغص 
الثقشئ التصغصغئ لغسئ غغر طسروشئ، إظما عغ ظزام 
طمغج بغظه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وجار سطغه الثطفاء الراحثون 
وق  اطئراذعرًغا  ظزاًطا  لغسئ  الثقشئ  إن  بسثه.  طظ 
أو  رئاجًغا  جمععرًغا  ظزاًطا  لغسئ  وإظعا  ططضغئ،  عغ 
ُتحرع  دغضااتعرغئ  وق  دغمصراذغئ  عغ  وق  برلماظًغا. 
إظعا  آخر...  وضسغ  ظزام  أي  عغ  وق  اهللا،  دون  طظ 
وتتفر  افسراض  وتخعن  الثطاء،  تتمغ  خقشئ 
افطعال، وتفغ بالثطئ. تأخث الئغسَئ بالرضا واقخاغار 

أن  ق  آطظغظ  الظاُس  لعا  غعاجُر  واإلجئار،  بالصعر  ق 
غفروا طظعا طثسعرغظ...»

ضطمات  الضرام  الدغعف  بسخ  ألصى  ذلك  وبسث 
ترتغإ، وعط: رئغج (İLKAV) طتمث باطاك، ورئغج 
İmkân-) ورئغج  جرغسار،  جعغئ   (Mazlum-Der)

أتمث   (Kalem Der) ورئغج  أوزغر،  طراد   (Der
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  وسدع  ضطضان، 
أوزبضساان إجقم أبع خطغض. تغث أضثوا شغ ضطماتعط 

سطى أعمغئ إصاطئ الثقشئ.
طراجطغ  اظائاه  لفئ  الثي  المآتمر  شغ  حارك  وصث 
وجائض اإلسقم، ضض طظ: طتمعد ضار رئغج المضاإ 
طخر  وطظ  ترضغا،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
المعظثس حرغش زاغث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب 
ظائإ  غشمعر  تظفغ  وطتمث  طخر،  وقغئ  شغ  الاترغر 
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  رئغج 
رئغج  الصخص  أتمث  افجااذ  لئظان  وطظ  ترضغا، 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ لئظان. ضما ألصى 
الئث  سئر  ضطماه  افردن  طظ  صظغئغ  إغاد  الثضاعر 
الاطفجغعظغ التغ بسئإ طظسه طظ السفر لطثارج. وصث 
سئث  ألصاه  التدعر  طحاسر  أبار  بثساء  المآتمر  اخااط 

اهللا إطام أوغطع.
إظظا ظسرب سظ اطاظاظظا لةمغع المسطمغظ الثغظ صئطعا 
ضض  غئثلعن  الثغظ  المسطمغظ  جمغع  وإلى  دسعتظا، 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  وجسعط  شغ  طا 

الظئعة وغسألعن اهللا جئتاظه رضعاظه.
حسار  تتئ  إجضعدار  شغ  المآتمر  عثا  سصثظا  الغعم 
وظتظ  اهللا،  حاء  إن  جصطئ»  تغبما  جاسطع  «الراغئ 
ظرظع بأسغظظا إلى الئاب السالغ وظسث افغام تاى إسقن 

إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

تجب الاترغر: جاصعم الثقشئ بإذن اهللا
 يف املضان الثي عثطئ شغه

تجب الاترغر / وقغئ ترضغا غسصث طآتمر الثقشئ 
يف ذضرى إلشائعا يف اجطظئعل

رئغج املفعضغئ افوروبغئ «غعظضري» غصرتح 
تحضغض جغح أوروبغ

صال رئغج المفعضغئ افوروبغئ جان ضطعد غعظضر شغ 
افوروبغ  اقتتاد  «إن  ألماظغئ:  لختغفئ  تخرغتات 
غتااج إلى جغح خاص به لطاخثي لروجغا وغغرعا طظ 
الاعثغثات وأغدا اجاسادة وضع الضاطئ شغ السغاجئ 

الثارجغئ سطى طساعى السالط».
وأضاف: «إن تطش حمال افذطسغ لغج ضاشغا، فن ضض 
وصال:  افوروبغ»،  اقتتاد  ضمظ  لغسعا  التطش  أسداء 
جغرجض  افوروبغ  لقتتاد  طحارك  جغح  وجعد  «إن 

إحارات طعمئ إلى السالط».
وصال لختغفئ شغطئ ام زوظااج: «جُغزعر جغح طحارك 
طططصا  عظاك  تضعن  لظ  أظه  لطسالط  افوروبغ  لقتتاد 

ترب بغظ دول اقتتاد افوروبغ طرة أخرى».
وأضاف «طبض عثا الةغح جغساسثظا أغدا سطى تحضغض 
جغاجئ خارجغئ وأطظغئ وغسمح فوروبا باعّلغ طسآولغئ 

شغ السالط».
المخثر: وضالئ روغارز

: تخرغح رئغج المفعضغئ افوروبغئ غحغر إلى 
وجعد تفضغر جثي لثى بسخ الثول افوروبغئ بالسمض 
سطى جسض أطظ أوروبا لغج خاضسا لطتماغئ افطرغضغئ 
وبثاخئ  افذطسغ،  حمال  تطش  بجطام  تمسك  الاغ 
أن طبض عثا الطرح وجث تةاوبا سظث بسخ الثول شغ 
اقتتاد افوروبغ. ختغح أن رئغج المفعضغئ افوروبغئ 
لط غثضر أطرغضا وذضر أن طبض عثا المحروع عع لطاخثي 
لروجغا ولضظه أضاف أن ذلك لطاخثي أغدا لةعات غغر 
روجغا. وطظ المسطعم أن افوروبغغظ، وبثاخئ برغطاظغا، 
ق غةابععن أطرغضا سطظا، وبثاخئ شغ طبض عثا افطر 
الثي تفرضه أطرغضا سطى أوروبا طظث سصعد، وبعاجطئ 
تطك التماغئ افطظغئ طظ خقل تطش «الظاتع» تاثخض 
أطرغضا شغ المحضقت الاغ تصع شغ صطإ أوروبا، وصاطئ 
بدط بسخ دول حرق أوروبا لطتطش لافرض تأبغرعا 
سطى السغاجات افوروبغئ وبثاخئ داخض أوروبا. ولضظ 
ودوظه  السعض  بافطر  لغج  العثف  عثا  طبض  تتصغص 

سصئات ضبغرة.... 

(... غائع بإذن اهللا)
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اخااط، غعم السئئ ٠٧ آذار/طارس ٢٠١٥ بالخثغرات 
- المشرب، الغعم البالث طظ المحاورات السغاجغئ بغظ 
شرصاء افزطئ الطغئغئ بتدعر طمبطغ افذراف الماظازسئ 
غارأجعا  الماتثة  افطط  إحراف  تتئ  الاأطعا  الثغظ 
بشغئ  لغعن»،  «بغرظاردغظع  لغئغا  إلى  الثاص  المئسعث 
الاعخض إلى تض لفزطئ السغاجغئ الاغ تسغحعا لغئغا. 
اظططصئ  الاغ  الطغئغئ،  السغاجغئ  المفاوضات  وجرت 
الثمغج  ٠٥ آذار / طارس  ٢٠١٥ بمحارضئ طمبطغ 
افذراف الطغئغئ. وتدمظ جثول أسمال عثه المفاوضات 
افطظ  واجاسادة  الظار  إذقق  وصش  طظعا  ظصاط  سثة 

وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ.
وأشادت أوجاط المحارضغظ أن طمبطغ الئرلمان الطغئغ 
المسارف به دولغا الاصعا لطمرة افولى طمبطغ المآتمر 
افطط  بسبئ  برساغئ  وقغاه  المظاعغئ  السام  العذظغ 
الماتثة شغ لغئغا وشغ تدعر خقح الثغظ طجوار وزغر 
الثارجغئ والاساون المشربغ وغاجغظ المظخعري طثغر 

المثابرات الثارجغئ المشربغئ.
العشثغظ  بغظ  طئاحر  لصاء  بسث  المفاوضات  واظاعئ 
المتادبات  اظططصئ  طظث  طرة  فول  وذلك  لعجه  وجعا 
المتادبات  أن  الماتثة  افطط  وصالئ  الثمغج،  غعم 
طع افذراف الطغئغئ الماظاترة تصصئ تصثطا وأن أسداء 
العشعد جغسعدون إلى المشرب عثا افجئعع إلجراء طجغث 
تحضغض  بحأن  لغئغا  شغ  الاحاور  بسث  المفاوضات  طظ 

تضعطئ وتثة.
اقصااال  إبر  سطى  التعارات  طظ  الةعلئ  عثه  وتأتغ 
والخراع التاخض شغ الئقد بغظ تضعطئ ذئرق برئاجئ 
«البظغ» وصعات «خطغفئ تفار» وبغظ صعات «شةر لغئغا» 

المسغطرة سطى ذرابطج.
والقشئ لطظزر أظه تدر شغ التعار الطغئغ الثي اظسصث شغ 
المشرب جفراء ضض طظ شرظسا وإغطالغا وألماظغا وبرغطاظغا 
وطمبض اقتتاد افوروبغ، وصث ضان لعط تثخض واضح شغ 
طةرغات المفاوضات إذ صالئ طسآولئ السغاجئ الثارجغئ 
شغ اقتتاد افوروبغ «شغثغرضا طعجغرغظغ»: «إن اقتتاد 
غظاصح طع افطط الماتثة جئض تسجغج افطظ شغ لغئغا بما 
شغ ذلك العجعد الئتري إذا أدت طتادبات السقم بغظ 
افذراف الطغئغئ الاغ تثسمعا افطط الماتثة إلى صرار 
تسعغئ». ضما خرح السفغر الئرغطاظغ لثى لغئغا طاغضض 
آرون «إظظا ظرغث لغئغا دغمصراذغئ طجدعرة، بعا جغح 
واتث وحرذئ واتثة تاى غاسّظى لظا تصثغط الثسط لعا». 
وأضاف «ظتظ ظثسط جععد افطط الماتثة شغ لغئغا وق 
ظظازر، وعثا عع السئإ شغ أظظغ طعجعد شغ الخثغرات 
المحارضغظ  أن «ضض  إلى  طحغرا  المشربغئ»،  بالممطضئ 
سطى  اّتفصعا  المشرب  شغ  بالخثغرات  الطغئغ  التعار  شغ 
تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ طظ الطغئغغظ الاضظعصراط 
المساثلغظ». ودسا آرون المةامع الثولغ إلى طساسثة 
غةرى  الاغ  الةثغثة  الطغئغئ  العذظغئ  العتثة  تضعطئ 
الظصاش تعلعا، وصال «سطى المةامع الثولغ طساسثة 
التضعطئ الةثغثة قجاسادة وتثة الئقد وتتصغص افطظ 

واقجاصرار».
شغ التصغصئ ق غثفى سطى أّي طاابع أن عظاك خراسا دولغا 
شغ لغئغا بالعضالئ، شصث أضث تصرغر لفطط الماتثة أسثته 
تعل وضع الئقد أظه غعجث خرق طظ دول خارجغئ لتزر 
إدخال السقح، وصاطئ عثه الثول باعشغر أجطتئ طاظعسئ 
تاى البصغطئ طظعا والطائرات. شمخر طبق تعشر طساسثات 
سسضرغئ لصعات تفار طظث أضبر طظ سام، بما شغ ذلك 
ُغساصث  سسضرغئ،  وطسثات  الصعات  لعثه  تثرغإ  براطب 
أن تضطفاعا تاتمطعا دولئ اإلطارات الاغ دأبئ سطى عثر 

أطعالعا شغ طتاربئ تعجه افطئ ظتع اإلجقم.
 والثول الثاسمئ لضض ذرف طظ أذراف الظجاع شغ لغئغا 
عغ شغ تصغصاعا الماثخطئ شغ رجط جغاجات الطرف 
الاابع لعا وتتثغث طا غةإ أن غصعم به. شضان افطر جطغًا 
لطسغان أن عظاك أغادَي غربغئ تسرح وتمرح وتسسى لحراء 
الثطط وإغةاد السمقء وإسادتعط واجائثالعط شغ لغئغا، 
غسضظعا  الاغ  بظشازي  شمظ  ذرابطج.  إلى  بظشازي  طظ 
سثد ضئغر طظ أعض لغئغا، وصرغئئ طظ سمقء افطرغضان شغ 

السعدان وطخر، إلى ذرابطج، وضر اإلظةطغج ورجالعط.
 وصث أضث الضبغر طظ الثئراء أن طظ أبرز طحاغض الثول 
آبار  سطى  السغطرة  عغ  لغئغا  سطى  الماخارسئ  الضئرى 
الظفط ولعثا ظةث خراسا ضئغرا بغظ افذراف الماظازسئ 
شغ لغئغا سطى تصعل الظفط لثرجئ أظه غصال أن ضمغئ 
الظفط المساثرجئ تراجسئ إلى ربع الضمغئ المساثرجئ 
خراع  طسرح  أخئتئ  لغئغا  شإن  وعضثا  السادة.  شغ 
إظةطغجي أطرغضغ سطى الظفعذ والثغرات، شالشرب ترغص 
وضظعز  وظعئعا،  الئقد  خغرات  جرصئ  سطى  الترص  ضض 
افرض العشغرة تةسطعط ضثلك. وطا شسطعه شغ لغئغا لغج 
جعى سغظئ طما غثور شغ الئقد الاغ بارت سطى ذشغان 

التضام.
ولعثا شإظه ظعر سطى افطط الماتثة ترص ضئغر شغ 
تضعطئ  إظحاء  واصارتئ  الطغئغ  الحأن  شغ  الاثخض 
تعاشصغئ - الئثسئ الشربغئ الاغ تطئصعا شغ ضض أزطئ سطى 
بقد المسطمغظ - تاى غامضظعا طظ إدارة افزطئ وتتصغص 
الئقد  بروات  اجاشقل  طظ  الشرب  لثول  لغسمح  افطظ 

والسغطرة سطغعا.

طتادبات السقم الطغئغئ يف املشرب
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج 

السغسغ، شالفضرة ضاظئ صث سرضئ طظ صئض ظئغض السربغ 
افطغظ السام لطةاطسئ السربغئ أطام اقجاماع غغر السادي 
لمةطج الةاطسئ سطى طساعى وزراء الثارجغئ السرب غعم 
٢٠١٥/١/١٥ سطى حضض دراجئ أسثتعا افطاظئ الساطئ 
لطةاطسئ السربغئ بظاء سطى تضطغش جابص طظ المةطج، 
الروجغئ  جئعتظغك  وضالئ  أجرتعا  طصابطئ  شغ  جاء  ضما 
شغ ٢٠١٥/٢/١٨ طع أتمث بظ تطغ ظائإ افطغظ السام 
لطةاطسئ السربغئ جاء شغعا «جئعتظغك: عظاك دراجئ ططتئ 
إلظحاء صعة طحارضئ سربغئ سسضرغئ، طا آخر الاطعرات 
السمض  تطعغر  إذار  شغ  تطغ:  بظ  الفضرة؟  عثه  تعل 
السربغ المحارك وتطعغر الةاطسئ، وشغ إذار المظاصحات 
تعل طصارتات طعاجعئ اإلرعاب، جاء الافضغر شغ إسثاد 
صعات تفط جقم أو صعات تثخض سربغئ، وبالفسض الثراجئ 
أسثعا طثاخعن وسسضرغعن وخئراء أطظغعن، والثراجئ 
طعجعدة شغ الةاطسئ السربغئ لسرضعا سطى الثول لثراجاعا 
وإبثاء طقتزاتعط، وسظثطا تساضمض المقتزات وغاط 
اقتفاق سطى الظصاط ضاشئ الاغ تثور تعلعا، جاسرض 
سطى طآجسات السمض المحارضئ السربغئ إلصرارعا، شفغ 

ظض عثه الاعثغثات اإلرعابغئ غغر المسئعصئ، ظتظ شغ 
أطّج التاجئ إلغةاد آلغه شاسطئ لمعاجعئ تطك الاعثغثات. 
جئعتظغك: طاى جظرى عثه الصعات المحارضئ؟ بظ تطغ: 
الثراجئ جاعجة وطعجعدة لثى الثول لثراجاعا وبمةرد 

اقتفاق سطغعا جغاط تفسطغعا.»
شالفضرة طعجعدة طسئصا سطى جثول أسمال الةاطسئ السربغئ 
وضمظ طثططاتعا، ولضظ تط تثاول الفضرة جابصا شغ 
جغاق تماغئ أطظ الثطغب وافردن؛ شصث خرح السفغر بثر 
سئث الساذغ الماتثث باجط وزارة الثارجغئ المخرغئ، 
لطسربغئ.ظئ شغ ٢٠١٥/٢/١٥ «إن الاحاور بغظ الصادة 
السرب غاط تعل تحضغض صعات سربغئ أو صعة اظاحار جرغع 
جعاء شغ الثطغب أو افردن لمعاجعئ الاظزغمات اإلرعابغئ، 
الاغ تسمض سطى تفاغئ الثول السربغئ وزسجسئ اجاصرارعا 
وبتث طظاصحئ وإصرار الفضرة خقل الصمئ السربغئ الصادطئ، 

والاغ تسادغفعا طخر ظعاغئ طارس المصئض».
 وضما غئثو شإن شضرة صعة سربغئ طحارضئ ضاظئ تئتث 
شغ أروصئ الةاطسئ السربغئ شغ جغاق غاسطص بأطظ الثطغب 
وافردن، ولضظ تطعر افتثاث شغ لغئغا جسض السغسغ 

غسغث ذرح الفضرة شغ ظض الرغئئ افطرغضغئ إلسطاء دور 
لمخر لمساظثة سمقء أطرغضا شغ لغئغا بثسعى طتاربئ 
«اإلرعاب»، وصث أسادت الةاطسئ السربغئ ذرح الفضرة سطى 

العجه الثي غثثم طخالح أطرغضا شغ لغئغا.
الةاطسئ  داخض  طسارضئ  تطصى  الفضرة  عثه  شإن  لثلك 
السربغئ وخاخئ سمقء برغطاظغا، وإن ضان افردن غزعر 
سطغه المعاشصئ سطى السغر شغ عثه الفضرة إق أن تأغغثه 
لعا ضان واردا شغ جغاق المتاشزئ سطى أطظه، ضما إن 
السربغئ  لطصعة  طصرًا  غضعن  فن  غسسى  ضان  افردن 
المحارضئ، ضعن الفضرة ضاظئ أخق لطمتاشزئ سطى أطظه 
وأطظ الثطغب. وسطى الرغط طظ عثا ضطه شإن الماعصع أن 
لطفضرة،  السربغئ  المسارضئ  سطى  اقلافاف  طخر  تتاول 
وإظحاء عثه الصعة، وجغضعن لسمقء برغطاظغا ضافردن 
طظ  صرغئئ  برغطاظغا  لائصى  شغعا  طحارضئ  واإلطارات 

تترضات سمقء أطرغضا.
إقّ أن غمّظ اهللا جئتاظه سطغظا بظخره السجغج شغةمع ضطمئ 
افطئ سطى خطغفئ راحث غصعد جغعحعا لصطع ظفعذ الضاشر 

المساسمر وأذظابه شغ بقدظا.

سطغ جمسئ: طخر تطئص الحرغسئ 
«والطغ طح ساجئه» غروح السسعدغئ 

أجطعب  اجاثثام  غاةظئعن  العاصسغغظ  شإن  ذلك،  سطى 
افتادغئ شغ الاخرف إن ضاظئ الزروف تسمح... وذلك 
لاظفغث افسمال السغاجغئ طظ خقل الاتالفات واقئاقشات 

الاغ تطاجم باظفغث الثطط افطرغضغئ.
٧- وطع ضض عثا وذاك طظ تظاشر واخاقف... شإن التجبغظ 
الةمععري والثغمصراذغ غاظاشسان شغ الاخرغح بتماغئ 
أطظ دولئ غععد، شالتجب الةمععري غثسط بصعة دولئ 
غععد، إلى درجئ الحث سطى أغثي دولئ غععد شغ أي 
جرغمئ ترتضئعا... شالتجب الةمععري غآغث ذلك بحضض 
ضئغر، وضان دسط دولئ غععد شغ سعث بعش اقبظ قشااً... 
وطع ذلك شطط غصّض سظه دسط أوباطا، تاى إن ظاظغاعع 
شغ خطابه شغ الضعظشرس ذضر ذلك وحضر أوباطا سطغه 
شةاء شغ خطابه «ظتظ ظصثر ضض طا صام به الرئغج أوباطا 
إلجرائغض وضثلك دسمظا بمجغث طظ خعارغت اساراضغئ 
دائما  وجأضعن  الماضغ...  الخغش  شغ  سمطغاتظا  خقل 
طماظا لطرئغج أوباطا لعثا الثسط. وإجرائغض طماظئ لك، 
والضعظشرس افطرغضغ، لثسمضط، وخاخئ شغ المساسثة 
السسضرغئ السثغئ والثشاع الخاروخغ، بما شغ ذلك الصئئ 
اصاربئ  ضطما  الاخرغتات  عثه  وتجداد  التثغثغئ...»، 
اقظاثابات بتةئ التاجئ فخعات الطعبغ الغععدي الثي 

تدثمه الثساغئ الغععدغئ أضساف تةمه!
٨- طما جئص غائغظ أن عثا الاظاشر بغظ ظاظغاعع وأوباطا 
لغج تالئ سثاء طع أطرغضا أو صطغسئ طسعا وإظما أشرزته 
السقصات المثاطفئ بغظ الطغضعد والتجب الةمععري وبغظ 
الطغضعد والتجب الثغمصراذغ...، وصث ظعر عثا الاظاشر بارزًا 
فظه تعاشص طع التالئ اقظاثابغئ شغ الئطثغظ، شظاظغاعع 
غثرك أن الرأي السام لضغان غععد غثحى تخعل إغران 
سطى افجطتئ الظعوغئ لثلك شعع صث اجاشض لغظ أوباطا 
المضحعف طع إغران شغ المسألئ الظعوغئ، وجسض ظاظغاعع 
طظ ظفسه المثاشع سظ ضغان غععد أطام الثطر الظعوي، بط 
إظه اجاشض جغاجئ المسارضئ الةمععرغئ شغ أطرغضا لظعب 
أوباطا شغ الافاوض لغزعر شغ جاظإ التجب الةمععري 
شغظافع التجبان اظاثابغاً، وغضعن بثلك صث رد بالمبض سطى 
اجاماع باغثن وضغري الثغمصراذغغظ طع عرتسعغ رئغج 
تجب السمض، والمظاشج الرئغسغ لظاظغاعع شغ اقظاثابات 
اإلجرائغطغئ الصادطئ، وذلك سطى عاطح طآتمر طغعظت 
شغ ٢٠١٥/٢/٧، ولط غضظ عثان الطصاءان ضمظ جثول 
افسمال... وصال عرتسعغ شغ خطاب له شغ المآتمر شغ 
طغعظغت غخش شغه خطاب ظاظغاعع المجطع شغ الضعظشرس 
صائقً «إن خطاب ظاظغاعع الثي ولث شغ الثطغؤئ، باسائاره 
إظااج «اظاثابغ»، غعثد أطظ طعاذظغ إجرائغض والسقصئ 
الثاخئ بغظ إجرائغض والعقغات الماتثة»... وشغ العصئ 
ظفسه أسطظ طضاإ باغثن «أن ظائإ الرئغج جغضعن 
خارج الئقد ولظ غتدر خطاب ظاظغاعع المبغر لطةثل تعل 

إغران أطام الضعظشرس شغ ٣ طارس».
والثقخئ:

طاظاشران  وأوباطا  ظاظغاعع  بأن  غائغظ  عثا  ضض  طظ  أ- 
لفجئاب المثضعرة، وضض طظعما غآغث خخط اآلخر شغ 
اقظاثابات الصادطئ... شغ عثا السغاق جاءت زغارة ظاظغاعع 

التجب  طع  المئاحر  باقتفاق  افطرغضغ  الضعظشرس  إلى 
الةمععري ودون المرور بالئغئ افبغخ أو سطى افصض 
اقتفاق طع الثغمصراذغغظ شغ الضعظشرس، شضاظئ زغارته 
بغظ الرجطغظ والتجبغظ، وصث زاد  تصغصغاً  تسضج خقشاً 
الثقف جثعظئ جع اقظاثابات شغ أطرغضا وضغان غععد... 
وعضثا ُدسغ زسغط الضغان الخعغعظغ بظغاطغظ ظاظغاعع 
العقغات  شغ  لطضعظشرس  طحارضئ  جطسئ  شغ  لطتثغث 
الماتثة غعم ٣ آذار/طارس سام ٢٠١٥. وضان عثا أطرًا 
غغر طألعف، فن الثسعة لط تخثر طظ أوباطا لظاظغاعع بض 
 John” طظ رئغج طةطج الظعاب الةمععري جعن بعغظر
Boehner“. وعثا طا دشع شسقً بالاعترات بغظ تضعطئ 
ظاظغاعع وإدارة أوباطا إلى السطظ، تغث أسطاعا وجائض 

اإلسقم الضبغر طظ الاشطغئ.
وصث اظاصثت إدارة أوباطا تطك الثسعة، بغظما أسطظ الرئغج 
افطرغضغ أظه لظ غطاصغ ظاظغاعع... وضثلك ضغري تغث 
ظاظغاعع  وجعد  شارة  شغ  الثارج  إلى  واحظطظ  غشادر 
بعاحظطظ... شخارت طحادة تخرغتات بغظ ذرف اإلدارة 
الةمععري  التجب  أن  سطى  غثل  طا  الضعظشرس  وذرف 
غرغث أن غاخرف اظاثابغاً بضسإ أضئر سثد طظ أخعات 
التجب  وبغظ  بغظه  الاظاشج  إذار  شغ  الغععدي  الطعبغ 
الثغمصراذغ التاضط لغدع شغ رخغثه أخعاتا أضبر شغ 

اقظاثابات الرئاجغئ الاغ جاةري شغ السظئ الصادطئ.
ب- أطا ظاظغاعع شإظه خطإ شغ الضعظشرس ضث طفاوضات 
أوباطا طع إغران، ووخش اقتفاق الثي غرغث أوباطا سصثه 
بالسغأ... وصال ظاظغاعع: «إن الصعى الثولغئ تسعثت بمظع 
إغران طظ التخعل سطى أجطتئ ظعوغئ ولضظ غئثو أظعط 
تثطعا سظ عثا اقلاجام»، وأضاف: «أتارم الئغئ افبغخ 
ورئغج العقغات الماتثة لضظ شغ صدغئ طخغرغئ ضعثه 
غمضظ أن تتثد وجعدظا طظ سثطه، غةإ أن أشسض ضض 
حغء لمظع طبض عثا الثطر السزغط سطى إجرائغض». وصال 
«إن السرض المصثم إلغران جغمضظعا طظ تعثغث بصاء 
دولئ إجرائغض». (جغ إن إن ٢٠١٥/٢/١٠)، وضض عثا 
لغةسض طظ ظفسه تاطغ طخالح غععد شغسافغث اظاثابغاً، 
إلى  تحغر  الاغ  اقجاطقسات  طظ  عظاك  وأن  وبثاخئ 
ظةاح التجب الةمععري افطرغضغ شغ اقظاثابات الصادطئ 
صغاجاً سطى ظةاح التجب الةمععري شغ اقظاثابات الظخفغئ 
آخر السظئ الماضغئ، وطظ بط غجداد الطغضعد تزعة سظث 
الةمععرغغظ... شدقً سظ صظاساته بسثم السماح إلغران 
باطاقك السقح الظعوي، شإن تضعطئ ظاظغاعع تاتفج طظث 
جظعات سثة لدرب إغران بثرغسئ الئرظاطب الظعوي شغ 
ذلك  سطى  تحةسعا  أوروبا  وضاظئ   ،٢٠١١ سام  ظعاغئ 
إلتراج أطرغضا، تغث زودت شرظسا ضغان غععد بالخعر 
طظ افصمار الخظاسغئ لطمظحآت الظعوغئ اإلغراظغئ، وألماظغا 
الخعارغت،  تتمض  الاغ  الشعاخات  أتثث  لعا  أرجطئ 
وبرغطاظغا زودتعا بالمسطعطات السسضرغئ واقجاثئاراتغئ 
تغث صام رئغج افرضان الئرغطاظغ غعطؤث بجغارة الضغان 
الغععد وطضث شغعا بقبئ أغام طئاحرة لقسثاد لطدربئ، 
وإغطالغا جمتئ لططغران الغععدي أن غاثرب شغ جمائعا 
سطى الطغران لمساشات بسغثة والاجود شغ الةع بالعصعد. 
وضاظئ أطرغضا تسمض سطى «لةط» دولئ غععد وتدشط 

سطغعا بسثم الاخسغث، وأن السصعبات ضاشغئ، وأن جغاجئ 
أوباطا عغ المةثغئ... وضاظئ دولئ غععد تثدع لطدشط 
إلى أن ضاظئ زغارة ظاظغاعع عثه بالاظسغص طع التجب 

الةمععري شغ جع اظاثابغ...
ج- أطا الماعصع طظ ظاائب اقظاثابات، شعغ شغ ضغان غععد 
جاضعن طاصاربئ تغث إن المسارضئ وسطى رأجعا تجب 
السمض غئرزون أن عثا الاظاشر بغظ ظاظغاعع وأوباطا غدر 
بمخالح أطرغضا، وأن سثم دسط أطرغضا لعط جغآدي إلى 
ضرر بالس سطى دولاعط، وغتاولعن ضثلك إبراز تخرغتات 
أوباطا شغ تفر أطظ الغععد، وأن جغاجاه الظعوغئ تسغر 
صثطاً شغ طظع الثطر الظعوي اإلغراظغ بسغاجئ اجاراتغةغئ 
طظ  دسماً  غضسئعا  أن  ذلك  طظ  وغاعصسعن  طتضمئ، 
الطعبغ الغععدي شغ أطرغضا، وشغ العصئ ظفسه غعجثون 
تعثئئ شغ دولئ غععد شغضسئعن أخعاتاً ضبغرة ضثلك... 
وشغ المصابض شإن تصارب ظاظغاعع طع التجب الةمععري 
الثي غاعصسعن ظةاته شغ اقظاثابات افطرغضغئ الصادطئ، 
وإظعار ظاظغاعع طظ ظفسه تاطغاً لمخطتئ غععد ودشع 
الثطر الظعوي سظعا، ضض ذلك غضسئه دسماً طظ الطعبغ 
الغععدي وأخعاتاً شغ داخض ضغان غععد... وعضثا شإن 
الماعصع طظ ضض ذلك أن الطرشغظ، تجب السمض والطغضعد، 
طاصاربان شغ التةب، وأن دسط أوباطا لتجب السمض ودسط 
إذا  إق  طا  تث  إلى  طاصاربان  لطغضعد  الةمععري  التجب 
صعغئ  سقصات  شغ  واجاشطه  ضرئغج  دوره  أوباطا  أتصظ 
ظاظغاعع...  ظةاح  شغ  غآبر  صث  وسظثعا  السمض  تجب  طع 
لضظ تخرف أوباطا بعثه الصعة طع ظاظغاعع أطر طرجعح، 
وبثاخئ وأن أوباطا ق غةعز له الارحح لطثورة الرئاجغئ 
الصادطئ. وعثا غسظغ أن الماعصع عع تصارب الفرص بغظ 
ظاظغاعع وخخمه عرتسعغ طظ تجب السمض، وطظ الخسإ 
أن غظةح أتثعما لاحضغض تضعطئ إق أن تضعن ائاقشغئ 
بض  الضئغران،  التجبان  غأتطش  أن  غخسإ  فظه  ضسغفئ 
جغدطر ضض تجب طظعما أن غحارك طع أصطغات خشغرة 
جافرض سطغه حروذاً أضئر طظ تةمعا وطظ بط تخئح 
أي تضعطئ طحضطئ صادطئ شغ ضغان غععد ضسغفئ إق إذا 

تمضظ التجبان أن غاصاربا...
طظ  ُغظحر  طا  شإن  أطرغضا،  شغ  اقظاثابات  سظ  أطا 
اجاطقسات غةسض اتامال شعز التجب الةمععري ضئغرًا 
وذلك بظاء سطى اقظاثابات الظخفغئ السابصئ تغث غسغطر 
التجب الةمععري سطى غالئغئ الضعظشرس، وبثاخئ وأن 
أوباطا لط غضظ ظاجتاً أطام افزطات الثولغئ بحضض ُطرٍض 

شغ العضع الثاخطغ افطرغضغ وشغ العضع الثارجغ.
د- أطا سظ تالئ سثاء أو صطغسئ طع أطرغضا، شعثا طسائسث 
ضما ذضرظا آظفاً، بض جغسامر ضغان غععد ططاخصاً بأطرغضا 
سطغعا، شق سغح لعط دون تئض طظ الظاس  وطاطفقً 
وعع شغ عثه افغام أطرغضا... ولضظ عثا التئض جغصطع 
بإذن اهللا، وذلك سظثطا تحسر الثول أن اطاثاد التئض 
بغظعا وبغظ دولئ غععد المشاخئئ لفطسطغظ وباقً سطغعا 
وذلك بصعة اإلجقم وأعطه ودولاه، وإظه لضائظ بإذن اهللا 

﴿َوَلَاْسَطُمظَّ َظَئَأُه َبْسَث ِتغٍظ﴾.
١٧ جمادى افولى ١٤٣٦ عـ 

٢٠١٥/٣/٨م

تامئ : جعاب جآال: ضغان غععد والاخاصه بأطرغضا!

تطّئص  طخر  أن  جمسئ،  سطغ  السابص،  طخر  طفاغ  أضث 
الحرغسئ اإلجقطغئ، وطظ تص التاضط اقلاجام بمثعإ 
خغاغئ  شغ  افربسئ  افئمئ  طثاعإ  طظ  طتثد  شصعغ 

صعاظغظ الثولئ.
وصال جمسئ، شغ برظاطب «اهللا أسطط»، الثي تئبه صظاة «جغ 
بغ جغ»، رًدا سطى طجاسط سثم تطئغص طخر  الحرغسئ: ‹›أظا 
باسةإ طظ الطغ بغصعل إتظا طا بظطئصح الحرع.. وبصعل له 
ق غا تئغئغ إتظا بظطئصه.. حرع إغه الطغ اتظا طا بظطئصعش، 
«عاصعله  وتابع:  السارق؟»  غث  صطع  شغظ  ق  عغصعلغ 

السسعدغئ باصطع غث السارق طا تروح تصسث عظاك.»

وأردف: ظتظ ظطئص الحرغسئ بفعط طسغظ بمثعإ طسغظ, 
وشغ السسعدغئ غطئص بفعط طسغظ.. وطظ غرتدغ بفصه 
السسعدغئ شغمضظه أن غسغح شغعا.. ذغإ جغث صطإ 

بغصعل إن السسعدغئ طح طسطمئ.»
المخثر: طعصع جغ أن أن السربغئ

: إّن ضقم الحغت سطغ جمسئ غضحش أن الحرغسئ 
اإلجقطغئ بالظسئئ له وفطباله تظتخر بالخقة والخعم 
غسمح  طخر  شغ  الرئغج  دام  شما  ذلك،  حاضض  وطا 
بعثه افطعر شغضعن غطّئص الحرغسئ!! شعض غثفى سطى 
المفاغ السابص أن أظزمئ التضط واقصاخاد واقجاماع 
والسصعبات وجغاجئ الاسطغط والسغاجئ الثارجغئ عغ 
اإلجقطغئ؟؟!!  الحرغسئ  طظ  ججء  وعغ  حرسغئ  أتضام 

وعض غثفى سطى المفاغ السابص أن الحرغسئ اإلجقطغئ 
تعجإ سطى المسطمغظ إصاطئ دولئ خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة وطئاغسئ خطغفئ لاطئغص اإلجقم ضاطق، 
تطك  لضض  وتطئغص  وخطغفئ  خقشئ  طخر  شغ  شعض 
افتضام؟؟!! بط ضغش لمفٍئ أن غخّعر صطع غث السارق 
تضما ظظغا أو طسألئ تتامض رأغغظ طثاطفغظ طع أن 
صطع غث السارق تضط صطسغ؟؟!! وعظا ظسأل: أغظ السطماء 
الثغظ غخثق سطغعط وخش «وربئ افظئغاء» شغصعطعا 
بما أوجئه اهللا سطغعط طظ تئغان اظتراف المفاغ وسثم 
طراساته الحرع شغ آرائه، وبثاخئ أن عثه المرة لغسئ 
عغ المرة افولى الاغ غخثر سظه طبض تطك اآلراء الاغ 

تاظاصخ طع اإلجقم بحضض خرغح؟؟!!
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غعم  آذار،  طظ  الباطظ  الماتثة  افطط  تساشض  جعف 
سطى  الدعء  لاسطغط  السام،  عثا  السالمغ،  المرأة 
خارذئ  بمبابئ  عع  الثي  بضغظ،  سمض  وطظعاج  إسقن 
طظ  جظئ   ٢٠ طظث  تضعطئ   ١٨٩ سطغعا  وصسئ  ذرغص 
دسط  خقل  طظ  الظساء  وتغاة  تصعق  تتسغظ  أجض 
بغظ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  إلى  لطعخعل  ضفاتعظ 
جاظئًا   ١٢ اقتفاصغئ  تطك  غطئ  وصث  السالط.  حسعب 
وتصعق  والسظش  الفصر  ضمظعا  طظ  الظساء،  شغ  طآبرا 
الصرارات.  واتثاذ  والسططئ  المسطح  والخراع  الاسطغط 
غماطك  تارغثغ  بإسقن  الماتثة  افطط  وخفاعا  وصث 
«رؤغئ واضتئ لامضغظ الظساء» وغةسث «اإلذار افضبر 
لاتصغص  سمض...  وبرظاطب  السالمغئ،  لطسغاجئ  حمعقً 
المساواة بغظ الةظسغظ وتصعق الظساء والئظات شغ ضض 
طضان». وطع ذلك، شئسث سصثغظ طظ وقدة اقتفاصغئ، 
وبسث ١٠٤ جظعات سطى أول غعم سالمغ لطمرأة، وسطى 
الرغط طظ أضبر طظ صرن طظ الظدال الظسعي طظ أجض 
المساواة بغظ الةظسغظ، شإن تغاة المقغغظ طظ الظساء 
شغ أرجاء السالط طا زالئ طأجاوغئ. شئتسإ إتخائغات 
واتثة  شإن  الئرغطاظغئ،  اإلظثبظثظئ  ختغفئ  ظحرتعا 
طظ ضض بقث ظساء شغ السالط جعف غاسرضظ لطدرب أو 
اقغاخاب خقل تغاتعظ، وأن ٧٠٪ طظ الفصراء الثغظ 
وافذفال،  الظساء  طظ  عط  ططغارًا   ١,٢ سثدعط  غئطس 
طظ  غضفغعظ  طا  دون  غسحظ  اطرأة  ططغعن  و٧٠٠ 
الشثاء والمغاه والخرف الختغ، والرساغئ الختغئ، أو 
الاسطغط، وأن ٨٥ ططغعن شااة ق غساطسظ الثعاب إلى 
المثارس، وتحغر الاصثغرات إلى أن ١,٢ ططغعن ذفض 
غااَجر بعط جظعغا ضسئغث؛ ٨٠٪ طظعط طظ اإلظاث. ضض 
عثا غسضج الفحض الثرغع لطترضات الظسائغئ وشضرتعا 
بعسعدعا  العشاء  شغ  المساواة،  افجاجغئ،  المبالغئ 

لطظساء.
شغ  «لطمساواة»  الثسعة  طةرد  أن  جثا  العاضح  طظ 
التغاة  شغ  والمرأة  الرجض  ودور  والثغارات  التصعق 
بغظ  المساواة  شضرة  خقل  طظ  والمةامع  افجرغئ 
الةظسغظ، لغسئ عغ الداطظ قتارام الظساء وتتصغص 

الظسائغئ  الترضات  شضرة  إن  بض  لعظ،  أشدض  تغاة 
أن  تصغصئ  سظ  افظزار  لخرف  اجُاشطئ  صث  المصجزة 
افوضاع الئائسئ الاغ تاسرض لعا الظساء الغعم، إظما 
عغمظ  الثي  السطماظغ  الرأجمالغ  الظزام  بسئإ  عغ 
سطى السغاجئ واقصاخاد شغ السالط سطى طثى الصرن 
شغ  الفادح  الافاوت  جئإ  الثي  الظزام  إظه  الفائئ. 
طقغغظ  أشصر  طا  بالحطض؛  اقصاخاد  وأخاب  البروات 
الختغئ  والرساغئ  الاسطغط  اظعغار  إلى  وأدى  الظساء 
وباإلضاشئ  بقدعط.  شغ  الساطئ  الثثطات  طظ  وغغرعا 
إلى ذلك، شإن وجعئ ظزر الرأجمالغئ المادغئ شغ التغاة 
صث أظحأت سصطغات ق ترى أي خطأ شغ اجاشقل أجساد 
الظساء طظ أجض الربح، طا أدى إلى إغةاد بغؤئ طعغأة 
لقتةار بالئحر. سقوة سطى ذلك شإن الصغط الطغئرالغئ 
السطماظغئ الاغ تصثس السسغ لاتصغص الرغئات الفردغئ 
وتصثس الظزرة الةظسغئ لطمرأة، صث أدت إلى تثععر 

الةظسغئ  الةرائط  وباء  شغ  وتسئئئ  الظساء  أوضاع 
وغغرعا طظ اقظاعاضات الاغ غعاجعظعا الغعم. وبالاالغ 
بظزرة  لطمحاضض  تظزر  الاغ  الظسائغئ  الترضات  شإن 
طظ  الاشغغر  إلغةاد  تسسى  والاغ  الدغصئ،  المساواة 
داخض الظزام الرأجمالغ المسغإ ظفسه، بثق طظ تشغغره 
تشغغرا جثرغا، جافحض دائماً شغ تتسغظ تصعق المرأة. 
لعثا شإن إسقن بضغظ وطساعثات المرأة الثولغئ طبض 
جغثاو، وطا ق غتخى طظ لعائح المساواة المظخعص 
سطغعا شغ صعاظغظ الثول حرصا وغربا، صث أبئائ جمغسعا 
الضرغمئ  والتغاة  اقتارام  ضمان  شغ  الثرغع  شحطعا 
لمقغغظ الظساء تعل السالط. وعثا دلغض جاذع سطى أن 
الثغظ  والمآجسات  والتضعطات  الظسائغئ  المظزمات 
غروِّجعن فشضارعط، ق غمطضعن رؤغئ تصغصغئ أو برظاطب 

سمض طعبعصاً لتض طحاضض الظساء.
بالمصابض شإن اإلجقم الثي غعخش طظ صئض السطماظغغظ 
الاغ  اقجاماسغئ  صعاظغظه  بسئإ  لطظساء  ظالط  بأظه 
تاظاصخ طع افشضار الشربغئ شغ المساواة بغظ الةظسغظ، 
شإظه غماطك برظاطةاً حاطق وطعبعصا وطةّرباً شغ ضغفغئ 
وضمان  طحاضطعظ  وتض  لطظساء،  اقتارام  إغةاد 
تصعصعظ. برظاطب ظةح شغ تعشغر تغاة ضرغمئ لطظساء 
وعثا  الثقشئ.  ظزام  تضط  ظض  شغ  صرون  طثى  سطى 
شغ التمطئ السالمغئ العاجسئ الاغ  طا غاط إبرازه تالغاً 
غظزمعا الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر بسظعان: «المرأة والحرغسئ: لطامغغج بغظ 
ذروتعا  التمطئ  عثه  تئطس  وجعف  والئاذض».  التص 
الباطظ  شغ  الاارغثغ  السالمغ  الظسائغ  المآتمر  شغ 
تسإ  طظ  ضض  ظتّث  إظظا   .٢٠١٥ آذار  طظ  والسحرغظ 
والعسعد  السصغمئ،  والمئادرات  الثاططئ  اقتفاصغات  طظ 
الضاذبئ شغ تتسغظ تغاة المرأة، أن غاابع عثه التمطئ 

المعمئ والمآتمر المرتصإ سطى طعصسظا: 
 https://www.facebook.com/womenandshariahA

* المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر - 
الصسط الظسائغ
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بصطط: د. ظسرغظ ظّعاز* 

طظث اظطقق بعرة الربغع السربغ شغ الغمظ شغ حئاط/
المتاثم  لطخراع  جاتئ  الغمظ  ظطئ  ٢٠١١م  شئراغر 
بغظ افذراف الثاخطغئ وافذراف الثولغئ، ولط تحعث 
الغمظ أي اجاصرار بض سطى السضج طظ ذلك شصث ازداد 
المساعى  سطى  ذلك  واظسضج  تثععرا  افطظغ  العضع 
وظعر  الظاس؛  تغاة  شغ  والمةامسغ  اقصاخادي 
والمعاجعات  والةرغمئ  الفصر  أرصام  ارتفاع  شغ  ذلك 
السسضرغئ بغظ الفرصاء، ولط غئارح العضع طضاظه تاى 
الغعم، وأخئتظا الغعم شغ طعاجعئ عثا السآال التامغ: 
طعاجعئ  أم  جغاجغ  تض  الغمظ:  شغ  الخراع  اتاثام 

سسضرغئ طفاعتئ؟
ولقجابئ سطى عثا السآال ق بث لظا أن ظسّرج سطى العاصع 

السغاجغ الصرغإ والصعى الظاشثة شغ الغمظ؛
سظثطا اظططصئ بعرات الربغع السربغ شغ تعظج وطخر 
ولغئغا وخرج الحئاب المسطط شغ تتث خارخ لفظزمئ 
عظاك وذالئعا بإجصاذعا، لط غضظ أعض الغمظ بسغثغظ 
المظطصئ،  سطى  عئئ  الاغ  المئارضئ  الاشغغر  رغاح  سظ 
جاتات المثن الضئغرة ضخظساء وسثن وتسج  واطافت 
بحئاب الاشغغر غطالئعن بخعت ساٍل بإجصاط الظزام 
لسصعد  سطغعط  الةابط  الزطط  ورشع  التصعق  واجاسادة 

ذعغطئ تتئ ظزام سطغ خالح.
ولما ضان خعت اإلجقم طرتفسا شغ تطك البعرات خحغ 
الشرب سطى طخالته شغ المظطصئ خحغئ تصغصغئ، شإذا 
بمعظفغ السفارات الشربغئ غظجلعن إلى جاتئ الاشغغر شغ 
خظساء وسثن ولط غضظ تاى السفراء أظفسعط اجابظاًء 
شغ ذلك افطر وصاطعا باطعغث تطك البعرات بحسارات 
البعرة الفرظسغئ وعغ: ترغئ وضراطئ وسثالئ... وتاى 
تمر تطك الحسارات بغظ الحئاب، ألئسععا بعب اإلجقم 
وتعلعا طظابر الةمسئ لطمطالئئ بعا، وضان ذلك بسئإ 
غطرح  واضح  جغاجغ  لمحروع  البائر  الحئاب  شصثان 

بثغق لاطك افظزمئ.
وعضثا ضان، شصاطئ برغطاظغا (بعظثجئ) الاشغغر وصاطئ 
إلى  ولةأت  خالح،  سطغ  المثطص  بسمغطعا  بالادتغئ 
تشغغر حضطغ لثثاع الظاس وأتئ بظائئه آظثاك سئث ربه 
طظخعر عادي شغ طئادرة أجماعا خطغةغئ ضغ تضعن 

طصئعلئ سظث أعض الغمظ.
الاشغغر  جاتات  شغ  طعجعدة  ضاظئ  أطرغضا  أن  ورغط 
اإلظةطغج،  بغث  ضاظئ  الحئابغئ  المضعظات  طسزط  أن  إق 
باجابظاء التعبغغظ الثغظ خرجعا طظ صعصساعط (خسثة) 
وتسربعا داخض جاتئ الاشغغر شغ خظساء اجاشقق فجعاء 
افجطتئ  تعرغإ  غاط  ضان  الثي  العصئ  شغ  البعرة، 
إلغعط طظ إغران وتط اإلسقن سظ ضحش السثغث طظعا.

أغطعل/جئامئر   ١١ أتثاث  اجاشطئ  صث  أطرغضا  ضاظئ 
تعصغع  سطى  خالح  سطغ  شأرغمئ  لخالتعا،  ٢٠٠١م 
غادمظ  شغما  غادمظ  وضان  اإلرعاب  طتاربئ  اتفاق 
أطرغظ، افول أن تصعم أطرغضا بامعغض واإلحراف سطى 
غضعن  أن  سطى  الغمظ  شغ  الصعطغ  افطظ  جعاز  إظحاء 
عع الةعئ افطظغئ السطغا شغ الئقد، وافطر الباظغ تعصغع 
اتفاق ذائرات بثون ذغار لمقتصئ (اإلرعابغغظ) داخض 
الظزام  طظ  طسئص  إذن  دون  تاى  الغمظغئ  افراضغ 
الغمظغ. وبعثغظ افطرغظ وضسئ أطرغضا َصثطعا افولى 
تصًا  لعا  أن  رأت  بض  بثلك،  تضاش  ولط  الغمظ،  داخض 
برغطاظغا  طظ  أضبر  المعط  وطعصسعا  الئقد  بروات  شغ 
بروات  أن  اإلخئارغئ  ظغعز  جضاي  تصارغر  بسث  خخعخا 
بسث،  تضاحش  لط  الغمظ  شغ  عائطئ  وغازغئ  ظفطغئ 
شسمثت أطرغضا إلى صغادات التراك الةظعبغ شغ الثارج 
صظاة  له  وخظسئ  الئغخ  جالط  سطغ  بائظغ  وصاطئ 
شدائغئ شغ بغروت لغدشط سطى ظزام سطغ خالح سظ 
ذرغص المطالئئ باظفخال الةظعب، وصاطئ بثسط بعرة 

الةظعبغغظ شغ ٢٠٠٧م.

وبالسعدة إلى المئادرة الثطغةغئ ظةث أظعا لط تآد إلى 
خسارة الااج الئرغطاظغ لطظزام الغمظغ إق أظعا أشستئ 
ضمظ  بالثخعل  الةظعبغ  والتراك  لطتعبغغظ  المةال 

التض.
ووصسئ سطى تطك المئادرة إلى جاظإ أطرغضا وبرغطاظغا، 
بصغئ الثول دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ باإلضاشئ 
إلى دوغقت الثطغب، وبسخ افتجاب اإلجقطغئ إلضفاء 

(الحرسغئ) سطغعا.
وخطخئ المئادرة الثطغةغئ بإتقل عادي طضان خالح 
رئغساً تعاشصغا لمرتطئ اظاصالغئ، وإلى طآتمر تعار ترساه 
سمر،  بظ  جمال  طظثوبعا  ذرغص  سظ  الماتثة  افطط 
دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  إلى  المآتمر  ذلك  غفدغ 
وُتفدغ  التضط،  سظ  اإلجقم  (خطر)  تصخغ  تثغبئ 
إلى تصسغط شثرالغ لطغمظ إلرضاء أعض الةظعب تسإ 
زسمعط وتسثغقت دجاعرغئ تط تحضغض لةان طتطغئ 
وخارجغئ لعضسعا. وبعثا تعاشص الثخمان سطى ذلك 
الغمظ،  داخض  ظفعذعا  لئرغطاظغا  غئصغ  وجط  ضتض 
ذرغص  سظ  بالمحارضئ  فطرغضا  المةال  غفسح  أظه  إق 

التعبغغظ والتراك الةظعبغ جظاح سطغ الئغخ.
إق أن تثععر الثولئ والاراجع افطظغ الضئغر الثي أتثباه 
أطرغضا شغ الغمظ سظ ذرغص جعاز افطظ الصعطغ الثي 
صام بالاخفغئ الةسثغئ لطصغادات افطظغئ والسسضرغئ 
شغ ظزام عادي، وضثلك سظ ذرغص اجاشقل تفةغرات 
(الصاسثة)، ضض ذلك حةع أطرغضا بالامثد أضبر، وعضثا 
الةظعب،  شغ  الةظعبغ  التراك  سمطغات  شجادت  ضان 
وتمّثد التعبغ إلى سمران بط إلى خظساء بمطغحغات 
طسطتئ، لط غمطك سئث ربه تةاععا أي وجغطئ لخثعا 
التعبغ،  طع  والحراضئ  السطط  اتفاق  لاعصغع  شاضطر 

اتاثام الخراع سطى الغمظ: 
تض جغاجغ أم طعاجعئ سسضرغئ طفاعتئ؟

بصطط: د. سئث اهللا باذغإ – الغمظ

صال الحغت عمام جسغث المراصإ السام لةماسئ اإلخعان 
المسطمغظ شغ افردن لصظاة الغرطعك شغ ٢٠١٥/٣/٣: 
«إظظا ظساإ سطى التضعطئ لصئعلعا الططإ، خاخئ وأن 
التضعطئ تثرك ضط اجاساظئ الثولئ بالةماسئ لمعمات 
وجقم  اجاماسغ  أطظ  سظعان  ضاظعا  طرة  وضط  خسئئ، 
ذطإ  افردظغئ  التضعطئ  صئطئ  بسثطا  وذلك  وذظغ». 
ذظغئات  المةغث  سئث  الةماسئ  لعثه  السابص  المراصإ 
افردظغ  الصاظعن  تسإ  الةماسئ  ترخغص  إلسادة 
اقجاماسغئ  الاظمغئ  وزارة  سظ  خثر  تغث  لطةمسغات 
جةض  إدارة  طةطج  «إن  شغه:  ورد  تخرغتا  افردظغئ 
جمسغئ  تسةغض  سطى  واشص  العزارة  شغ  الةمسغات 
الةمسغات  صاظعن  أتضام  بمعجإ  المسطمغظ  اإلخعان 
طظث  داخطغئ  خراسات  الةماسئ  عثه  وتحعث  الظاشث» 
شارة وصث شخطئ سحرة طظ صغادتعا شغ ٢٠١٥/٢/١٤ 
لطصغام  بالتضعطئ  اتخاقتعط  بسئإ  ذظئغات  طظعط 
بالسمض الثي صاطعا به وعع ذطئعط ترخغص الةماسئ 
تسإ الصاظعن الظاشث لطةمسغات طع السطط أن الةماسئ 
ططك  وضان  ظاشث.  غغر  جابص  صاظعن  تسإ  طرخخئ 
أي  أحعر  بقبئ  صئض  خرح  صث  الباظغ  اهللا  سئث  افردن 
إس  بغ  بغ  حئضئ  طع  طصابطئ  شغ   ٢٠١٤/١٢/٧ شغ 
جغاثث  ضان  إذا  سما  جآال  سظ  جعاب  شغ  افطرغضغئ 
إجراءات ضث جماسئ اإلخعان المسطمغظ شأجاب صائق: 
سرضئ  الةماسئ  أن  وذضر  رجمغئ»  طظزمئ  «إظعا 
الثجاعر  تشغغر  وعغ  لثغظا  جثا  المسروشئ  ططالئعا 
طسزط  أن  إلى  وأحار  دجاعرغئ:  بمتضمئ  والمطالئئ 
عثه المطالإ لئغئ وطظعا المطالئئ بطةظئ تعار وذظغ 
غاط خقلعا طظاصحئ اإلخقح ولضظعط رشدعا أن غضعظعا 

ججءا طظ عثه الطةظئ». 

: جماسئ اإلخعان المسطمغظ تسطظ أظعا صثطئ 
وغثثم  بالشرب  المرتئط  افردن  شغ  السمغض  لطظزام 
ضغان غععد خثطات جطغطئ تغث اجاساظئ بعا التضعطئ 
شغ طعمات خسئئ لطتفاظ سطى اجاصرار عثا الظزام 
تتئ سظعان أطظ اجاماسغ وجقم وذظغ. ولضظ غزعر 
أن افوضاع التالغئ اصادئ طظ التضعطئ أن تصظظعا 
تسإ صاظعظعا الظاشث تالغا لطاماحغ طع عثه افوضاع 
شغ المظطصئ ولغئصى الظزام افردظغ سطى سقصئ جغثة 
بالظزام المخري وبئسخ افظزمئ افخرى الاغ تاثث 

طظ عثه الةماسئ طعاصش طسغظئ فجئاب طسغظئ.

افردن غصظظ اإلخعان 
تسإ صاظعظه الظاشث 

تالغا

الثي غسطغ التعبغ طحارضئ واجسئ داخض الظزام.
لسغطرة  تتسئاً  التعبغ  طع  خالح  سطغ  تتالش  ورغط 
افخغر سطى الغمظ إق أن اإلظةطغج لط غاثطعا سظ ورصاعط 
بأن  ضان  وعضثا  عادي،  ربه  سئث  دسط  وعغ  افولى 
أوسجوا إلغه بالاتعل إلى سثن وإسقن خظساء ساخمئ 
العذظغ  المةطج  سظ  الحرسغئ  جتإ  وبعثا  طتاطئ، 

الثي حضطه التعبغ لتضط خظساء.
شأخئح التعبغ وطظ خطفه إغران وأطرغضا شغ طعاجعئ 
واقحاراضغ  (اإلخقح  وأتجابه  عادي  ضث  جاشرة 
والةظاح اآلخر لطتراك الةظعبغ) وطظ خطفعط دوغقت 
ذرف  لضض  اقجاصطاب  وأضتى  وبرغطاظغا،  الثطغب 
خطش  غامارس  ذرف  ضض  أن  وظعر  لطسغان،  واضتا 
جتإ  شغ  ظةتعا  اإلظةطغج  أن  إق  صعاه،  وغسث  طعاصفه 
حرسغئ  ودسمعا  التعبغ،  أسمال  سظ  الثولغئ  الحرسغئ 

عادي الرئغج (المظاثإ).
وذلك  الراجح،  عع  السغاجغ  التض  اتامال  أن  وغئثو 

لطمآحرات الاالغئ:
١- تخرغح جمال بظ سمر أن التعار عع التض العتغث 
لفذراف شغ الغمظ، وأن ق أتث غساطغع التضط بالصعة.

٢- الاترك السغاجغ لطتعبغ خارج الغمظ، شصث أرجض 
طظعا  ذالئاً  وطعجضع  والصاعرة  ذعران  إلى  وشعدا 

الاعجط شغ تض جغاجغ.
٣- إسقن الرغاض ترتغئعا قتادان تعاٍر بغظ افذراف 

الماخارسئ.
ولعثا غئثو أن التض السغاجغ عع الراجح، إق أن ذلك 
وإظما  الغمظ،  داخض  فوراصعا  أطرغضا  خسارة  غسظغ  ق 

غسظغ تراجسعا سظ التض السسضري ولع إلى تغظ.
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