
تخفغئ بعرة الحام 
أخئتئ صدغئ السالط افوىل

أغعا البعار شغ الحام: 
إّن الخراع شغ الحام اآلن عع بغظ شسطاذغظ ابظغظ ق بالث 
لعما؛ شسطاط اإلغمان الثي ق ظفاق شغه وشسطاط الظفاق والضفر 
الثي ق إغمان شغه. شاظتازوا إلى شسطاط اإلغمان وصعطعا بما 
أوجئه اهللا سطغضط طظ ظخرة دغظه؛ باعتثضط سطى ظخرة طحروع 
أطره  غثالش  طظ  ضض  وطتاجئئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ 
وغعطضظا  غعطضضط  خرصاً  البعرة  جفغظئ  شغ  غتثث  أن  وغتاول 
جمغساً، واصطسعا تئائض الثول الضاشرة وارشدعا تطعلعا السغاجغئ 
الثئغبئ وتعجععا جمغساً إلزالئ ظزام رأس افشسى شغ دطحص. 

شئثلك وتثه خقخظا وسجظا وظخرظا.

اصرأ شغ عثا السثد:
، ضّغسعا افرض، وطّجصعا  -  ِبَسْغِر تضام السراق وراء ضاشٍر طتاضٍّ

   الحسإ واآلن غمّظعن سطغه باترغرعا..!  ...٢
-  عض تخئح ترضغا سّرابا لطاطئغع وجمسارًا لطمتاض سئر 

   خط الشاز؟! ...٢
-  لماذا السثاء لطغئرالغئ والسطماظغئ؟ (التطصئ افولى) ...٣

- تضام تعظج ججء طظ افزطئ اقصاخادغئ ...٤
- َطظ المسافغث ِطظ التعار العذظغ شغ السعدان؟ ...٤
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بصطط:  راضغئ سئث اهللا

داضا (روغارز) - صال الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس 
غعم الةمسئ إن بقده جاسجز سقصاتعا طع بظشقدش 
لارتصغ إلى طساعى الحراضئ اقجاراتغةغئ طع تعصغع 
الئطثغظ ٢٧ اتفاصغئ تصثر صغماعا بمطغارات الثوقرات 
الظفعذ  سطى  العظث  طع  الخغظ  تظاشج  ظض  شغ 
خغظغ  رئغج  بعا  غصعم  زغارة  أول  وشغ  اإلصطغمغ. 
الخغظ  طحارضئ  حغ  سجز  ساطا   ٣٠ خقل  لئظشقدش 
شغ صطاع الئظغئ الاتاغئ شغ بظشقدش شغ وصئ زادت 
بسث  حغ  وصال  عظاك.  اجابماراتعا  أغدا  الغابان  شغه 
طتادبات طع رئغسئ وزراء بظشقدش الحغثئ تسغظئ 
وبظشقدش  الخغظ  بغظ  السقصات  تسجغج  سطى  "اتفصظا 
حراضئ  إلى  أوبص  حاططئ  تساون  حراضئ  طظ  لارتصغ 
تساون اجاراتغةغئ". ولطالما اسائرت العظث بظشقدش 
العزراء  رئغج  سعث  وشغ  ظفعذعا  طظطصئ  طظ  ججًءا 
اقصاخادغئ  سقصاعا  سجزت  طعدي  ظارغظثرا  العظثي 
ظغئال  طبض  أخرى  طةاورة  بطثان  طع  وضثلك  طسعا 
وجرغقظضا. وشغ السام الماضغ أسطظ طعدي سظ خط 
ائامان بمطغاري دوقر خقل زغارته لثاضا لضظ الخغظ 
تاةه إلى تةاوز ذلك المئطس بضبغر. وصئض زغارة حغ صال 
طسآول ضئغر شغ بظشقدش إن الخفصات الاغ غساجم 
الئطثان تعصغسعا جاادمظ تمعغق خغظغا صغماه ظتع 
لثاضا  خارجغ  ائاماظغ  خط  أضئر  شغ  دوقر  ططغار   ٢٤
سطى اإلذقق. وذضر طسآولعن أن اقتفاصات المعصسئ 
بمعجئه  الخغظ  تحغث  اتفاصا  تادمظ  الةمسئ  غعم 
تغ.  ووصسئ  طغةاوات.   ١٣٢٠ بصثرة  ضعرباء  طتطئ 
بغ. إي. إغه الخغظغئ اتفاصا بثخعص حئضئ الضعرباء 
صغماه ١,٦ ططغار دوقر طع داضا باور سصإ اتفاق وصسه 
لاسجغج  الثمغج  غعم  إتغرن  جغاظشسع  ضعظسعرتغعم 
حئضئ الضعرباء شغ بظشقدش بصغمئ ١,١ ططغار دوقر. 

(REUTERS سربغ)
الحغثئ  بظشقدش  وزراء  لرئغسئ  غمضظ  ق   :
فعض  الثغاظئ  غغر  سمًق  تاصظ  أن  واجث،  تسغظئ 
بظشقدش والسمالئ لطضاشر المساسمر، وإن طا ُتسمى 
بالسقصات التمغمغئ طع دول الضفر شغ الحرق والشرب 
لغسئ إق لاتفغج السمقء لاصثغط المجغث طظ الثثطات 
لعط، شمظث تسّطط تسغظئ لطسططئ شغ بظشقدش طظ 
صئض الصعى افجظئغئ، وعغ تابسئ ذلغطئ لعثه الصعى 
وخادطئ ططغسئ لعا وطظفثة فجظثاتعا، شصث صّثطئ 
تسغظئ جمغع أحضال الاسعغقت لطحرضات افطرغضغئ 
والعظثغئ قجاشقل صطاع الثثطات والمعارد الطئغسغئ 
شغ الئقد، بما شغ ذلك المعاظأ والاسثغظ واقتخاقت 
وطتطات تعلغث الضعرباء والاسطغط والمقبج الةاعجة، 
وصّثطئ لطعظث المغاه وافراضغ وذرق السئعر طظثفدئ 
الاتاغئ  بالئظغئ  وخاذرت  غخثق،  ق  بحضض  الرجعم 
جاسثت  ظفسعا  وبالطرغصئ  بظشقدش،  شغ  وافطظ 
أطرغضا وحارضاعا شغ تربعا الخطغئغئ سطى اإلجقم 
الثسعة  تمطئ  سطى  الادغغص  خقل  طظ  والمسطمغظ 
الظحطاء  طظ  وغغرعط  الاترغر،  تجب  حئاب  طظ 
لعضالئ  وجمتئ  وجةظعط،  وتسثغئعط  المسطمغظ 
المثابرات  وجعاز  افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات 
العظثوجغ بالاسطض إلى أجعجة افطظ شغ بظشقدش. 
الاغ  المةرطئ  عثه  سطى  بظشقدش  أعض  غبعر  شماى 
شغطفزععا  السئاد،  وظطمئ  الئقد،  طصثرات  أعثرت 
لفر  المفسث  السطماظغ  سعاطغ  تجب  وتجبعا،  عغ 
الظعاة وغساردوا طظعط جططاظعط المسطعب وضراطاعط 
المعثرة؟! طاى تاظئه الترضات اإلجقطغئ الساططئ شغ 
بظشقدش أن عثا الظزام شاجث جمطئ وتفخغق وق بث 
طظ طراجسئ طئثئغئ بثق طظ السسغ لطمحارضئ شغ 
إخقتات ترصغسغئ ق تئثد سامئ عثا الزقم بض تآدي 
لمجغث طظ الاثئط وتمضظ لطمفسثغظ وتدفغ سطغعط 
الحرسغئ؟! أق ظرى شغ طا صث جطش سئرة وتاشجًا لمراجسئ 
ضطغئ ق تصئض بالارصغع وأظخاف التطعل والسضعت سطى 
تسغظئ وأحضالعا بض تطئص اإلجقم ضاطق شغ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وق ترضى بتضط 

الطعاغغئ والسمقء؟

اظاعةه  الثي  ظفسه  الظعب  وسطى  وتتٍث  جرأة  بضض 
أخثرعا  الاغ  سحر  افربسئ  افسثاد  شغ  الاترغر  تجب 
شغ بثاغئ دسعته سام ١٩٥٤م صئض أن غسطض خثورعا 
السثد  غخثر  عع  عا  الزالط،  التاصث  افردظغ  الظزام 
اإلجقم  راغئ   - افجئعسغئ  الراغئ  جرغثة  طظ   ١٠٠
اهللا  إق  إله  ق  راغئ  والضراطئ،  السج  راغئ  والمسطمغظ، 
طتمث رجعل اهللا - الراغئ الاغ طا اظفك التجب غسمض 
سطى رشسعا سالغئ خفاصئ سظثطا غئجغ شةر دولئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة، صرغئا إن حاء اهللا.
طع ذعل أطث اقظصطاع سظ خثورعا رأى أطغر التجب 
السالط الةطغض الحغت سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه 
الثسعة  أشضار  أن  رأى  غثغه،  سطى  الظخر  وجسض  اهللا 
اظاحرت شغ السالط ضطه وأن الثقشئ خارت رأغا ساطا 
خارخا وخار لعا أسثاد عائطئ طظ المطالئغظ بعا، وأن 

العصئ طظاجإ إلسادة إخثارعا.
شفغ ظض البعرات السغاجغئ والسسضرغئ سطى افرض 
التطغط  تةسض  وعائطئ  طاظعسئ  إسقطغئ  بعرات  عظاك 
الماابع لعا تغران شغ أغعا التص وأغعا الجائس سظه ظتع 
ق  خادق  رائث  إسقم  وجعد  طظ  بث  ق  شضان  الئاذض، 
غضثب أعطه، غخثره تجب غتمض خفاه (رائث ق غضثب 
عغ  خقلعا  طظ  غظزر  الاغ  والجاوغئ  طرجسغاه  أعطه)، 
الحرسغئ،  وأتضاطعا  بسصغثتعا  اإلجقطغئ  المرجسغئ 

غسمض لظخرة الثغظ وإسقء ضطمئ اهللا.
الرجال  بسجم  بط  اهللا  بفدض  الراغئ  جرغثة  سادت 
المثطخغظ، رجال ق غضطعن وق غمطعن وعط غظصئعن 
طامغجا  إسقطغا  طظئرا  لاضعن  سادت  التصائص،  سظ 
لةمععر الظاذصغظ بالطشئ السربغئ (سطى أطض أن غامضظ 
سادت  أخرى)،  بطشات  إخثارعا  طظ  قتصا  التجب 
واجامرت بفضرعا الرزغظ وطعاضغسعا الساخظئ تضحش 
تصائص افتثاث وطا لتصعا طظ دجض وتحعغه، شضاظئ 
بتص طظارة تظغر الثرب وتمعث الطرغص أطام الساططغظ 
افطئ  اهللا  غضرم  أن  إلى  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
خفتاتعا  سطى  طظ  الةرغثة  إلغعط  وتجف  اإلجقطغئ 
بحرى إسقن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وطا ذلك سطى 

اهللا بسجغج.
افطئ  بحآون  تعاط  جغاجغئ  جرغثة  الراغئ  جرغثة 
وسجعا  طةثعا  إلى  وغسغثعا  غظعدعا  وطا  اإلجقطغئ 
ضاظئ  وإن  وعغ  دولاعا،  جصعط  بسث  شصثته  الثي 
جغاجغئ إق أظعا ق تظصض الثئر طظ باب السمض الختفغ، 
طع  صغاجا  صطغطئ  تسائر  افربع  خفتاتعا  أن  ورغط 
خفتات الختش افخرى والاغ تاةاوز أتغاظا السحرغظ 
خفتئ إق أظعا تتاعي سطى زخط عائض طظ المسطعطات 
والتصائص والمعاضغع المعمئ، شعغ تثطع طما ق شائثة 

طظه لطمسطمغظ وق ذائض.
وتتاعي الةرغثة شغ ذغات خفتاتعا سطى أذروتات 
جرغؤئ خادصئ تثص صداغا افطئ اإلجقطغئ وتتطغقت 
وأطاظئ،  بخثق  تاظاولعا  وطساظغرة  سمغصئ  جغاجغئ 
وعثا طا تفاصثه غالئغئ وجائض اإلسقم المظتازة وغغر 
المعضعسغئ، تغث غشطإ سطغعا الضغث والامطص وشئرضئ 
وطفاعغمعط  الماطّصغظ  سصعل  شغ  لطاقسإ  المسطعطئ 
وطساصثاتعط، تئث جمعطعا لغض ظعار تتصغصا فعثاف 
وغاغات طرجعطئ لعا طظ صئض الممعلغظ والثول الاابسئ 
لعا، شق إسقم ظجغعاً بض جطعط غأخثون أخئارعط طظ 
طسزط  تتاضر  الاغ  الشربغئ  السالمغئ  افظئاء  وضاقت 
اإلسقم السغاجغ، أو طما تسمح به جططاتعط المتطغئ.

المظابر  طظ  جمطئ  ضمظ  وجغطئ  إق  "الراغئ"  وطا 
اإلسقطغئ  وطعاصسه  (طضاتئه  الاترغر  لتجب  اإلسقطغئ 
واإلذاسئ والئث الماطفج وطةطئ العسغ) ق ترتئط بثولئ 
وق بةعئ، تاخش بالمخثاصغئ والمعضعسغئ شغ ظصض 
آخر  سطى  الدعء  تطصغ  التص،  ضطمئ  جقتعا  الثئر، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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باتئ تخفغئ بعرة الحام عغ الصدغئ الثولغئ افولى 
سالمغاً الاغ تحشض ُخّظاع الصرار الثولغغظ واإلصطغمغغظ شغ 
عثه افغام، شق تثغث شغ وجائض اإلسقم إق سظعا، وق 
تتطغقت وق تسطغصات غثعض شغعا الثائدعن إق وأتثاث 
خثارة  سطى  بةثارة  تربسئ  شصث  تاخثرعا،  الحام 
أولعغات الساجئ، واجاشطاعا الصعى الثولغئ الماخارسئ، 
وتاولئ تسجغج طعاصسعا سطى تسابعا، وتظابثت بسئئعا 
الصعى اإلصطغمغئ الاابسئ، بغظما جائر الصداغا السغاجغئ 
أطاطعا،  طظ  اظستئئ  صث  السالط  شغ  افخرى  الساخظئ 
شاظّتئ جاظئاً صداغا دولغئ طعمئ ضصداغا بتر الخغظ 
واتاضاضات  الضعرغئ،  الةجغرة  حئه  وتعترات  الةظعبغ، 
العظث وباضساان تعل ضحمغر، وصداغا آجغا العجطى، 
الظفط  وطسائض  وأشرغصغا،  القتغظغئ  أطرغضا  وطحاضض 
والمعضعسات  الصداغا  طظ  وغغرعا  والطاصئ،  والشاز 
وأشستئ  الحائضئ،  السالمغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 

المةال لعا.
اقجاماسات  طظ  جطسطئ  ُسصثت  افخغر  افجئعع  شفغ 
اجاماسات  شضاظئ  جعرغا،  أتثاث  لئتث  والمآتمرات 
الرغاض غعم الثمغج ١٣ تحرغظ افول/أضاعبر والاغ 
واساماد  لئتث  وترضغا  وصطر  السسعدغئ  شغعا  حارضئ 
السغاجغ  لطتض  رؤغاعط  وتعتغث  السسعدغئ،  المئادرة 
لطمعضعع السعري، والثعاب إلى لعزان بمعصش طعتث، 
افول/ تحرغظ   ١٥ السئئ  غعم  لعزان  صمئ  وتطاعا 

أضاعبر الةاري والاغ اجائسثت طظعا برغطاظغا وشرظسا، 
واجاسغخ سظعما بارضغا وإغران والسسعدغئ وصطر وطخر 

والسراق وافردن، وخرج ضغري طظعا بالصعل إن اقجاماع 
ضان طاعترًا، وبرغط ذلك شصث تط ذرح أشضار جثغثة، بط 
تئسعا غعم افتث ١٦ تحرغظ افول/أضاعبر اجاماع ضغري 
وافلماظغ  والفرظسغ  الئرغطاظغ  ظزرائه  طع  لظثن  شغ 
أذطسعط سطى ظاائب صمئ لعزان بحضٍض تفخغطغ، بط أخغرًا 
ضان اجاماسه غعم اقبظغظ ١٧ تحرغظ افول/أضاعبر طع 
لضظ  ظفسه  المعضعع  لسرض  افوروبغ  اقتتاد  وزراء 
بطرغصئ أضبر سمعطغئ، وضاظئ ظاائب ضض عثه المآتمرات 
واقجاماسات السغاجغئ طةمعسئ أخفار لط ُتفِخ إلى أي 
تض، ولط ُتبمر سظ أي حغء، وبصغئ افطعر سطى طا عغ 
سطغه، شق تراك وق تشغغر سطى افرض، وق إغصاف لطصخش 
وق تصظ لطثطاء، وق رشع لطتخار، وق إدخال لطمساسثات، 

وق بجوغ في أشص غاسطص بأي تض جغاجغ شغ جعرغا.
ظعر طظ عثه اقجاماسات تضاغك أطرغضغ جثغث، وعع 
إحراك الصعى اإلصطغمغئ شغ طثاوقت المآتمر، واجائساد 
الصعى الضئرى ضئرغطاظغا وشرظسا طظعا، بتةئ أن روجغا 
ق ترغث إحراضعما شغ المآتمر، وذلك لاطرف طعصفغعما 
جاظإ  إلى  اإلصطغمغئ  الثول  عثه  وإحراك  روجغا،  ضث 
روجغا وأطرغضا غئسث برجالئ طعمئ إلى برغطاظغا وشرظسا 
طفادعا أظه ق طضان لضط شغ بتث عثه الصدغئ، خاخئ 
بسث أن ظعرت طتاوقت جثغئ شغ افجابغع الماضغئ 

طظ شرظسا وبرغطاظغا لاخسغث افجعاء ضث روجغا.
وضان تدعر الثول اإلصطغمغئ شغ طآتمر لعزان حضطغاً، 
شصث اجامع أوق ضغري وقشروف لعتثعما، وصّررا ظاغةئ 
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

المعخض  طثغظئ  تترغر  طسرضئ  تضعن  أن  الماعصع  طظ 
طظ برابظ "داسح"، ذات تثاسغات جغاجغئ واجاراتغةغئ 
السئادي  تغثر  السراصغ  العزراء  لرئغج  لغج  طعمئ، 
أغدا،  وإدارته  أوباطا  ولطرئغج  بض  شتسإ،  ورجاقته 
وعع الثي غرغث أن غصثم ظخرًا سسضرغاً لفطرغضغغظ شغ 
المعخض  طسرضئ  وجاضعن  رئاجاه.  طظ  افخغرة  افغام 
ذات تثاسغات جغاجغئ واجاراتغةغئ لغج لرئغج العزراء 
غسجز  طضسإ  سظ  غئتث  الثي  السئادي  تغثر  السراصغ 
طعصسه شتسإ بض ولطرئغج أوباطا الثي غرغث أن غصثم 

ظخرًا سسضرغاً لفطرغضغغظ شغ افغام افخغرة طظ رئاجاه. ولاضعغظ شضرة سظ تةط الثور افطرغضغ الثي غراعظ 
أوباطا سطغه لاأضغث خعاب جغاجاه صئض أن غشادر الئغئ افبغخ شإن وزارة الثشاع زادت سثد الصعات افطرغضغئ 

شغ السراق إلى أضبر طظ ٥٠٠٠ جظثي. (إغقف)
: "إن أوباطا غرغث أن ُغدفغ سطى سعثه ظةاتاً ولع ضؤغقً وذلك أجعة بما تاوله الرئغج الثغمصراذغ 

غ
ا

صئطه ضطغظاعن بالظسئئ لطصدغئ الفطسطغظغئ، وطع أن ضطغظاعن لط غتصص طا أراد إق أن أوباطا لط غسائر شزظ أظه 
غساطغع أن غخظع طا لط غخظسه افوائض، ولط غثر أن شحطه غفعق شحض جطفه!"

الخغظ تعصع اتفاصات بمطغارات الثوقرات 
طع  بظشقدش خقل زغارة حغ
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طسرضئ المعخض اخائار قجاراتغةئ أوباطا ضث داسح

لظ غظةح أوباطا إن حاء اهللا، بما لط غظةح به جطفه
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إن جصعط طثغظئ المعخض بغث تظزغط الثولئ طظاخش 
لط  لثغه،  أجرى  افبرغاء  أعطعا  ووصعع  سام ٢٠١٤م، 
غضظ ظاغةئ لمسرضٍئ حرجٍئ خسرتعا الصعات المسطتئ 
ألش   (٧٠  -  ٥٠) بتعالغ  تسثادعا  صّثر  الاغ  السراصغئ 
طظعا..!  أضثط  جّئارة  صّعة  طع  ضاٍر  صاال  بسث  طصاتض 
باظفغثعا  اضططع  دظغؤئ  طآاطرة  جــراء  جصطئ  بض 
سطغا،  وبأواطر  المالضّغ)  (ظعري  الشازغئ  أطرغضا  أجغر 
طظ  جاار  سطغعا  وأجثل  تصغصاعا،  سطى  الاضّاط  تّط 
الثطئ  شاّمئ  البمظ،  طثشعع  اإلسقطغ  الاحعغح 
بإتضام وبأجطعب رخغص: بأن غفر ضض أولؤك الرجال 
تارضغظ  الثولئ  تظزغط  طصاتطغ  طظ  طؤات  سّثة  أطام 
بّجاتعط السسضرغئ وسثتعط وأجطتاعط بضض خظعشعا 
لثى  الّرجعلئ  طسظعغات  لضسر  والثفغش  طظعا  البصغض 
وخطص  خئغبئ،  جّمئ  أعثاف  ولاتصغص  الةغح،  أشراد 
السراق  أســثاء  غغر  طظعا  غسافث  لط  سارطئ،  شعضى 
السغاجغئ  صراراته  ارتعان  طع  والتاصثغظ،  الضّفار  طظ 
شغ  وظاشسئ  خّغرٍة  ذاصئ  ضّض  واجاظجاف  واقصاخادغئ، 
طظ  صثم  خطغرة  طحارغع  لاظفغث  وخعق  الئطث  عثا 

أجطعا الضاشر المساسمر افطرغضّغ.
والغعم، بسث طا غجغث سطى ساطغظ ضاططغظ طظ إعمال 
جاظإ  طظ  طثادسئ  وإجراءات  تئاذآ  وبسث  المعخض، 
طا غسرف بالاتالش الثولغ لمضاشتئ (اإلرعاب)، بصغادة 
الماأّزم  العضع  غظاجإ  بما  العصئ  لضسإ  أطرغضّغئ 
صادة  تخرغتات  طظ  عائض  وضطٍّ  الةرغتئ،  جعرغا  شغ 
بصاع  ضض  طظ  وسسضرّغغظ  ودبطعطاجّغغظ  جغاجّغغظ 
سطغه  السمض  غظئشغ  وطا  المسرضئ  خطعرة  سظ  افرض 
واخاغار  المحعرة  وتصثغط  والاثرغإ  ــثاد  اإلس طظ 
اظازاطعا  غسسر  تخرغتات  لعا...  المظاجإ  الجطان 
وطظ  الضفار  حغاذغظ  غغر  غضظ  ولط  واتــث،  بثغط 
حرشعط  باسعا  الثغظ   - السمقء  طظ  رضئعط  شغ  جار 
وآخرتعط خثطئ فجغادعط المةرطغظ - لط  ودغظعط 
غضظ غغرعط غمطك صرارًا لعضع ظعاغٍئ لمساظاة الظاس.

إذن، أطر السراق المتاّض إظما عع بغث أطرغضا - شغ العصئ 
الّراعظ - شق صغمئ لتضعطئ بشثاد وق لرئغج وزرائعا 
الماّعج ضالطاووس المجّغظ داخض صفٍص ق غتغث سظه 
والّسغادة  التضط  أطر  طظ  غمطك  وق  بض  غتغص،  وق 
ًطضرعاً..!  أو  ذائساً  بعا  غصعم  أدوار  عغ  إظما  حغؤاً، 
وطا تطك الترضات والمماتضات المسرتّغئ بغظه وبغظ 
تعل  (أردوغــان) -  أسظغ  ترضغا -  شغ  عظاك  آخر  أجغر 
العجعد السسضرّي الارضّغ شغ طسسضر بسحغصئ ووخش 
(السئادي) له بأّظه "صعة اتاقل" إق لخرف افظزار سّما 
(تضام)  وجعه  ولائغغخ  جعّظمّغئ،  خطط  طظ  غةري 
السراق الضالتئ وتفر صثر طظ ضراطاعط المعاظئ. لصث 
(تضام)  الطعاغغئ  طظ  أطبالعط  وشغ   - شغعط  خثق 
ًة يَْدُعوَن  ئِمَّ

َ
المسطمغظ - صعل رّبظا سّج وجّض: ﴿وََجَعلَْناُهْم أ

ْغَيا  ُّ ْيَبْعَناُهْم يِف َهِذهِ ا
َ
وَن * وَأ إىَِل اجَّارِ َويَْوَم الِْقَياَمِة َال ُفْنرَصُ

لَْعَنًة َويَْوَم الِْقَياَمِة ُهْم ِمَن الَْمْقُبوِحنَي﴾.
سطى  لعا  صغمئ  ق  المسطظئ  الثقشات  تطك  أّن  شالتّص 
بثخعل  (إذن)  لعا  ضان  ترضغا  أن  بثلغض  العاصع  أرض 
المصئعر  الطاغغئ  ــعد  وج طظث  السراصغئ  افراضـــغ 

"خثام" وضثا بسث اقتاقل، وصث تعاترت الاخرغتات 
لطمسآولغظ السراصغغظ السرب طظعط وافضراد باخثغص 
التضعطئ  بسطط  تط  الارضّغ  العجعد  أّن  طظ  ظثضر  طا 
سظ  ضحفئ  صث  افظاضعل  وضالئ  وضاظئ  السراصغئ. 
السراصغ  الثشاع  وزغر  لجغارة  طخعر  تسةغض  وجعد 
الثي  بسحغصئ  طسسضر  إلى  السئغثّي)  (خالث  المصال 
طاطّعسغظ  لاثرغإ  ــراك  أت سسضرغعن  شغه  غعجث 
شغ  (السئغثي)  وصعل  المعخض،  جضان  طظ  سراصّغغظ 
خطابه لطماطعسغظ طظ التحث العذظغ: "إن (السئادي) 
أرجطه خّخغخا لجغارة المسسضر" (تغث ضان العزغر ق 
غجال شغ طظخئه) (جرغثة السرب شغ ٢٠١٦/١٠/١٥). 
وبطئغسئ التال شإن ترضغا لظ تةرؤ سطى دخعل سرغظ 
شغ  سدع  وعغ  جّغما  ق  إذظعا،  بشغر  السراق،  أطرغضا: 
تطش افذطسغ والاتالش الثولغ المجسعم؟! ولصث جئص 
أن صررظا أن وجعد ترضغا شغ افراضغ السراصغئ غاسثى 
تثود الاثرغإ السسضري لمصاتطغ السحائر السربغئ شغ 
المعخض، الثغظ غصثر تسثادعط بـ(١٥) ألش طصاتض طظ 
ضمظعط ضئاط طظ الةغح السراصغ السابص، وتثرغإ 
صعات الئحمرضئ الضردغئ. وظصطئ (السربغئ - التثث): 
لمساصئض  جثغثًا  جغظارغع  غرجط  العذظغ  التحث  أّن 
وبسغثًا  لاترغرعا،  المرتصئئ  المسرضئ  صئغض  المعخض 
تطشراف"  "دغطغ  لختغفئ  وشصاً  بشثاد،  جغاجغغ  سظ 
الئرغطاظغئ...! افطر الثي غثسط طا صطظاه جابصاً أّن تطك 
المجطع  لقصطغط  بترس  حغء  أحئه  السحائرّغئ  الصعة 

إظحاؤه عظاك، ق وّشصعط اهللا.
سظ  رحتئ  أخئار  بتسإ  وحغضئ،  باتئ  شالمسرضئ 
إلى  المعخض  طثغظئ  "الاظزغط"  صادة  ضئار  طشادرة 
جعرغا، وإذقصعط جراح الّسةظاء طظ أشرادعط...! وأّن 
السئئ  غعم  أردوغــان  أّضث  إذ  شغعا،  جاحارك  ترضغا 
شغ  المحارضئ  سطى  بقده  تخمغط   ٢٠١٦/١٠/١٥
تظزغط  طظ  السراصغئ  المعخض  طثغظئ  تترغر  طسرضئ 
المعخض  طثغظئ  باسطغط  ظسمح  "لظ  صائًق:  "الثولئ" 
(روجغا  أخرى"  إرعابغئ  طظزمئ  أي  أو  "الاظزغط"  إلى 
شارس،  اإلغراظغئ  افظئاء  وضالئ  جئصئ  ضما  الغعم). 
سظ  ــقن  اإلس شغ  السراصغغظ  المسآولغظ  السئئ، 
العضالئ  وأضثت  المعخض،  لمسرضئ  الاتدغرات  اظاعاء 
المسرضئ  أّن  الحسئّغ  التحث  صغادات  أتث  لسان  سطى 
جاظططص افجئعع الةاري. وغآّغث ذلك أظئاء سظ صطع 
وبالاجاطظ  واإلظارظئ،  العاتفغئ  لقتخاقت  التضعطئ 
طع طا أسّثته وضاقت افطط الماتثة إلغابئ الظازتغظ 
اتاثام  سظث  المثغظئ  طظ  خروجعط  غاعّصع  الثغظ 
غططش  أن  تسالى  اهللا  ظثسع  بثورظا  وظتظ  المسارك... 
المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  المعخض  شغ  بأعطظا 
الثقشئ  حمج  بئجوغ  وغسّةض  دطــاءعــط،  وغتصظ 
التّص  راغئ  لاسطع  الظئّعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
بسث  أطرعا  زطام  اإلجقطغئ  افطئ  شامطك  والسثل، 
اظسااصعا طظ الائسّغئ الئشغدئ فطط الضفر، شغسّط الثغر 
ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َنْعُد 

َ ْ
ِ األ والسقم أرجاء المسمعرة... ﴿ِبَّ

َوُهَو  يََشاُء  َمْن  َفْنرُصُ   ِ ابَّ بَِنرْصِ   * الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  َويَْوَمئٍِذ 
 ﴾الَْعِزيُز الرَِّحيُم

عض تخئح ترضغا سّرابا لطاطئغع 
وجمساراً لطمتاض سرب خط الشاز؟!

بصطط: سقء أبع خالح*

سطى  الماضغ  الثمغج  وترضغا  غععد  دولئ  اتفصئ 
غربط  غاز  أظئعب  بظاء  إطضان  تعل  طتادبات  بثء 
بغظ الئطثغظ تتئ الئتر إلطثاد ترضغا وأوروبا بالشاز، 
اقتاقل  تضعطئ  شغ  لعزغر  افولى  الجغارة  شغ  وذلك 

إلى ترضغا طظث تطئغع السقصات بغظ الئطثغظ.
حااغظاج  غعشال  غععد  ضغان  شغ  الطاصئ  وزغر  وصال 
سصإ لصائه شغ إجطظئعل ظزغره الارضغ بغرات ألئغرق 
«صررظا أن ظئاحر شعرًا طتادبات بغظ تضعطاغظا لاتثغث 
أن  وأضاف  المحروع»،  عثا  طبض  وجثوى  إطضان 
«المحروع غمضظ أن غاغح لظا ظصض الشاز الطئغسغ طظ 

(إجرائغض) إلى ترضغا وطظعا إلى أوروبا».
طار  بطغعن   ٩٠٠ تعالغ  «اضاحفئ  بقده  أن  وأضث 
غمضظ  وأن «اقتاغاذات  الطئغسغ»  الشاز  طظ  طضسإ 
طضسإ»،  طار  ترغطغعظات  بقبئ  تعالغ  إلى  تخض  أن 
أن  طظ  الدثمئ «أضئر  الضمغئ  عثه  أن  سطى  طحثدًا 

غساعطضعا بطث خشغر طبض (إجرائغض)».
شغما خرح وزغر الطاصئ الارضغ شغ بغان له أظه اتفص 
بحأن  تعار  إصاطئ  سطى  غععد  ضغان  شغ  ظزغره  طع 
خعر  وعع  ألئغرق،  وأضاف  الطئغسغ،  الشاز  تخثغر 
الطاصئ  تعشغر  جئض  حااغظاج  طع  بتث  أظه  أردوغان، 
الضعربائغئ فعض شطسطغظ، وطظ ذلك إظحاء طتطاغظ 
لاعلغث الضعرباء شغ جظغظ بالدفئ الشربغئ وشغ غجة.

وشغ ظثوة طشطصئ تعل تعض الماعجط سطى عاطح 
طآتمر الطاصئ شغ اجطظئعل، صال ألئغرق "إن الاصارب 
الارضغ (اإلجرائغطغ) تعل إغخال طعارد الشاز الطئغسغئ 
حرصغ الماعجط، جغمظح بقده شرخئ لاضعن شّسالئ 
جعئ  طظ  ضئغرة  طضاجإ  لعا  وغصثم  المظطصئ،  شغ 
اقتتاد افوروبغ". طآضثًا سطى ضرورة اسائار الطاصئ 
"وجغطئ إلتقل السقم، وسثم شعمعا سطى أظعا جئإ 

قجامرار الخراسات".
العزراء  رئغج  اسائر  أن  بسث  الاطعرات  عثه  تأتغ 
صث  اقتاقل  دولئ  أن  غطثرغط،  سطغ  بظ  الارضغ، 
"ظفثت ضاشئ حروط بقده لاطئغع السقصات بغظعما"، 
تطئغع  شغ  باسارع  الارضغ  الظزام  اظتثار  ذلك  وتئع 
سقصاته طع ضغان غععد المتاض، شعع بسث أن احارط 
غئرر  ق  الحرط  عثا  أن  رغط  غجة،  سظ  التخار  رشع 
المساسثات  شاات  بإدخال  اضافى  الاطئغع،  جرغمئ 
سئر المعاظأ الغععدغئ ذرا لطرطاد شغ السغعن وجسغًا 
لطاشطغئ سطى جرغماه الظضراء، وعا عع الظزام الارضغ 
غسسى لائرغر جرغماه الةثغثة طرة أخرى سئر تثغبه 
الدفئ  شغ  الضعرباء  لاعلغث  طتطاغظ  بظاء  سظ 
باعشغر  تضعن  وأعطعا  شطسطغظ  ظخرة  وضأن  وغجة، 
وبارضعط  بالثل  المشمعجئ  السغح  ولصمئ  الضعرباء 

وطصثجاتعط تتئ ظغر اقتاقل!.
إن تخرغتات ألئغرق وتططع بقده لطاأبغر شغ المظطصئ 
سئر تصثغط الثثطات لضغان غععد وأوروبا، وتسثغرعا 
غسمى  طا  إلتقل  إظحاؤه  المجطع  الشاز  أظئعب  خط 
وتسئر  دوظغئ  تخرغتات  عغ  المظطصئ،  شغ  بالسقم 
سظ رؤغئ الظزام الارضغ لطاأبغر والفسالغئ شغ المظطصئ 
والصائمئ سطى السغر تتئ طزطئ الائسغئ، وعغ طآحر 
العغمظئ  ترجغت  شغ  ترضغا  تضام  اظثراط  طثى  سطى 
الشربغئ سطى طظطصئ حرق الماعجط وسثم اضارابعا 
شسطغًا بفطسطغظ وأعطعا إق ضمظ تثود عثه الشاغئ.

إن لسإ دور شّسال شغ المظطصئ ق غضعن سئر الائسغئ 
وتصثغط الثثطات لطمتاطغظ والمساسمرغظ، بض بائظغ 
صداغا افطئ واقظتغاز لمئثئعا والسسغ لاتررعا ولع 
أدى ذلك لمةابعئ صعى الطشغان ضطعا، أطا الثدعع 
ترضغا  شسغئصغ  الشربغئ  الطسئئ  بصعاسث  غسمى  لما 

تثثم  أداة  وغةسطعا  اقجاسمارغئ  لطسغاجات  رعظًا 
اقجاسمار وق تثثم أطاعا.

خثلعا  صث  ورئغسه  التاضط  بتجبه  الارضغ  الظزام  إن 
وضض  المساثل)،  (اإلجقم  ادسائعط  رغط  شطسطغظ 
أول  طع  الرغاح  أدراج  ذعئئ  اإلسقطغئ  جسةساتعط 
طفارق ذرق تصغصغ، ولع ضان عآقء صث تظسمعا سئص 
سئث  أو  الصاظعظغ  جطغمان  طظ  اتثثوا  أو  السبماظغغظ 
التمغث رتمعما اهللا صثوة لعط، طا ضان لعط لغرضعا 
إذقصا أن غساوطعا سطى المئادئ أو "تحرغح أجسادظا 
وظتظ أتغاء" لصاء تفظئ طظ الثوقرات أو لصاء اتفاصغات 
اصاخادغئ عغ لمخطتئ غععد أصرب. شصث خرح رئغج 
الماضغ  تجغران  شغ  روطا  شغ  غععد  ضغان  وزراء 
بصعله: "اآلن طظ الممضظ تعرغث الشاز طظ (إجرائغض) 
ضان  اقتفاق  دون  طظ  أوروبا.  إلى  وطظعا  ترضغا  إلى 
طظ المساتغض شسض ذلك"، طظععا إلى أن اتفاق تطئغع 

السقصات غخإ شغ طخالح ضغان غععد العذظغئ.
بط إن الشاز طتض المئاتبات عع طظ بروات المسطمغظ 
جغامثخ  وطا  المئاتبات  عثه  وطبض  المشاخئئ، 
سظعا طظ اتفاصغات طاعصسئ عغ إصرار لعثا اقغاخاب 
الضغان  عثا  طع  الاطئغع  جرغمئ  شعق  أخرى  وجرغمئ 

المتاض.
ترضغا  طظ  جاةسض  المجطسئ  اقتفاصغئ  عثه  إن  ظسط 
إلى   - غععد  ضغان  غسرصه  الثي   - الشاز  لئغع  بعابئ 
غععد  ضغان  اعامام  غفسر  طا  وعع  والسالط،  أوروبا 
بعثه المئاتبات أضبر طظ السصعد المئرطئ والماعصسئ 
طع ضض طظ افردن وطخر وصئرص والغعظان. شصث أضث 
إبرام  بخثد  بقده  أن  غععد  ضغان  شغ  الطاصئ  وزغر 
اتفاصغات تساون شغ طةال الطاصئ طع ضض طظ افردن 
"الثغار  أن  سطى  طحثدا  والغعظان،  وصئرص  وطخر 
الطاصئ  طةال  شغ  الثئغر  ورأى  جثا".  طعط  الارضغ 
وجعئ  طظ  "أظه  باطغر  ظةثت  الارضغئ  بطضظئ  بةاطسئ 
إلى  (اإلجرائغطغ)  الشاز  ظصض  شإن  (اإلجرائغطغئ)  الظزر 

أوروبا سئر ترضغا عع الطرغص افضبر إشادة".
وجمسارًا  لطاطئغع،  بعابئ  ترضغا  جاخئح  ذلك  وجراء 
المةرم  الضغان  لعثا  الاةاري  صئض  السغاجغ  لطاروغب 
وأداة لائغغخ خعرته الضالتئ دولغًا، وجغئصى الظزام 
الارضغ - ضثأبه شغ الادطغض - غاشظى "بظخرة" أعض 
الغععدي  اإلجرام  آبار  تثفغش  سطى  والسمض  شطسطغظ 
سظعط طع بصائعط تتئ اقتاقل دون أن غترك جاضظًا 
افرض  شطسطغظ  تترغر  جئغض  شغ  حغؤاً  غصثم  أو 
وضّغسعا  التمغث  سئث  سطغعا  تاشر  الاغ  المئارضئ 

وصّخر شغعا وتآطر سطغعا وربئ طخطفى ضمال.
عغ  الشاز  عثا  تماطك  أن  لعا  غمضظ  ضان  ترضغا  إن 
طسادن  تماطك  وأن  المسطمغظ،  بصغئ  خطفعا  وطظ 
لع  المشاخئئ،  شطسطغظ  بروات  وبصغئ  المغئ  الئتر 
طسرى  سظ  وداشسئ  السبماظغغظ  بسغرة  تأّجْئ  أظعا 
وصدئ  غععد  رجج  طظ  شطسطغظ  وتررت  ظئغعا 
أختابعا  إلى  البروات  شاسعد  المست،  ضغاظعط  سطى 
التصغصغغظ، لضظ عثا الظزام ورئغسه الثي تشظى طرارًا 
طخطفى  أبر  واصافى  جغرتعط  تظضإ  بالسبماظغغظ 
وظزر  السبماظغئ،  الثقشئ  عادم  السطماظغ  ضمال 
باتاقلعا  ورضغ  ضغصئ  وذظغئ  ظزرة  لفطسطغظ 
ورعظ صراره بغث أطرغضا الاغ دشساه لاطئغع السقصات 
رساغاه،  وصاطعا  دولاه  أعاظعا  أن  بسث  غععد  ضغان  طع 
غئغسعا،  أن  بثل  برواته  غئااع  الظعاغئ  شغ  جسطه  طما 
وتاتضط شغه دولئ غععد المست بثل أن غاتضط عع 

 !شغ السالط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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بصطط: سئث الرتمظ العابص – السراق

أضث الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ أظه لغج صطصا 
طظ (أسثاء) الثارج ولضظ طظ طتاوقت اقجاعثاف طظ 
ختش  طع  تثغث  شغ  السغسغ  وصال  المخري.  الثاخض 
افول/أضاعبر،  تحرغظ   ١٥ السئئ  ظحر  الرجمغئ  بقده 
أن  طدغفا  غاتسظ،  جغظاء  ججغرة  حئه  شغ  العضع  إن 
الترب سطى اإلرعاب ذعغطئ، واإلرعابغغظ غطعرون طظ 
سمطغاتعا".  طظ  تطعر  المسطتئ  "صعاتظا  لضظ  أظفسعط، 
وحثد سطى أن أتث سعاطض سعدة اقجاصرار إلى الثاخض 
شغ  واقجاصرار  افطظ  بصغمئ  المخرغغظ"  "وسغ  عع 
الثولئ،  طآجسات  جعث  ظاغةئ  شصط  ولغج  بطثعط، 
طسربا سظ اساصاده بأن المخرغغظ غرشدعن الثخعل شغ 
دواطئ الدغاع طبطما ضان غثطط الئسخ لثلك. وذرح 

أتث الختفغغظ جآاق تعل الثسعات لطصغام بمزاعرات وأسمال حشإ شغ ١١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، لغةغإ 
السغسغ: "المخرغعن أضبر وسغا طما غاخعر ضض طظ غتاول أن غحضك أو غسغء، لثا ضض الةععد الاغ تئثل 
طظ جاظإ عثه السظاخر، وأعض الحر طخغرعا الفحض". وتابع: "ضبغرا طا ضظئ أصعل "خطعا بالضط طظ بطثضط"، 
والتصغصئ أن المخرغغظ غدسعن بطثعط ظخإ أسغظعط". غثضر أن سظاخر طسارضئ لطتضعطئ أذطصئ سطى طعاصع 

الاعاخض دسعة لطصغام بما أجمعه "بعرة الشقبئ" اتاةاجا سطى ارتفاع افجسار. (روجغا الغعم)
: خعرة طصطعبئ غتاول أن غرجمعا السغسغ لعاصسه عع وظزاطه، إطساظا شغ تدطغض وتةعغض أعض 
طخر، ذلك أن أسثاء الثارج الثغظ تتثث سظعط، وأظه لغج صطصا طظعط، عط تصغصئ لغسعا أسثاء بالظسئئ له 
بض إظعط أجغاده الثغظ جاسثوه شغ اقظصقب الثي صام به سطى طرجغ، وبالاالغ العخعل إلى التضط، وعع 
لغج صطصا طظ ظاتغاعط شسق؛ فظه غظفث جغاجاتعط شغ طخر، وغطئص أجظثتعط، شعع ططمؤظ طظ ظاتغاعط 
الئشداء  وظاخئعط  أسثاء،  اتثثعط  الثغظ  طظ  شعغ  خحغاه  أطا  ضثلك.  وعع  طخالتعط،  غتصص  دام  طا 
وعط أبظاء حسئه، خحغاه طظ أعض طخر طظ أن غبعروا سطغه ضما باروا سطى طئارك، وغثطسعه سظ التضط 
وغصاطعه أو غسةظعه؛ لثلك شعع غدغص سطغعط، وغحث الثظاق تعل أسظاصعط، بالتئج والاسثغإ، وباإلشصار 

والاةعغع، وبالادطغض والاةعغض، وغغرعا طظ العجائض وافجالغإ الاغ شاق شغعا أبالسئ الةظ واإلظج.

السغسغ: الثاخض غصطصظغ ق الثارج

السغسغ غثحى طظ بعرة غصعم بعا أعض طخر لقذاتئ به
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المساةثات شغ صداغا المسطمغظ.
وباجاسراض طا ورد سطى خفتات أسثادعا المؤئ ظرى 

أظعا:
بالمعاضغع  وأغدا  السام  السغاجغ  بالحأن  اساظئ   •
وافوروبغ  افطرغضغ  الخراع  تظاولئ  تغث  الفضرغئ 
والغمظغ  والطغئغ  والسعري  المخري  المحعث  شغ 
غسمى  وطا  لروجغا  أطرغضا  واجاثثام  والاعظسغ... 
بالاتالش السربغ ضث طظاذص بعرات الربغع السربغ، ضما 

تظاولئ (اقتفاق الظعوي طع إغران).
إلغه  وخطئ  طا  ذضر  طظ  طظعا  سثد  غثطع  ق  وغضاد 
البعرة شغ الحام وافسمال السغاجغئ والسسضرغئ الاغ 
الحام  فعض  لاضغث  الماضرة  الشربغئ  الثول  بعا  تصعم 
باباغظ  شغعا  غسامروا  أن  سطى  تصرغئا  أجمسعا  الثغظ 
وإتقل  السعري  الظزام  بإزالئ  عثشعط  تتصغص  تاى 
ظزام الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طتطه لغضعن 
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• ضما أظعا لط تظج أن تعجه الظخائح لطفخائض شغ 
واجاةابئ  البعرة  بعخطئ  سظ  اظترشئ  الاغ  جعرغا، 
لظثاءات التضعطات الاغ تمثعا بالمال السغاجغ الصثر، 
شخائض  طظ  المثطخغظ  سمض  سرصطئ  شغ  جئئا  شضاظئ 

وتمطئ دسعة وصاسثة حسئغئ واسغئ.
أوزبغضساان  شغ  الثسعة  لتمطئ  غتثث  وطا   •
وذاجغضساان وبظشقدغح وغغرعا طظ بقد المسطمغظ 
طظ طداغصات واساصاقت وتسثغإ غفدغ شغ ضبغر طظ 

افتغان إلى المعت.

• طا غاسطص بافتثاث السغاجغئ السالمغئ طبض افزطئ 
بالظزام  إق  غضعن  ق  تطعا  وأن  الثولغئ  اقصاخادغئ 

اقصاخادي اإلجقطغ شصط.
• شسالغات التجب المتطغئ والسالمغئ طبض طآتمر الثقشئ 
شغ إجطظئعل وأظصرة والمآتمرات الاغ غسصثعا الصسط 

الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي.
افتضام  غحعععن  الثغظ  الضّااب  بسخ  سطى  الرد   •
اإلجقطغئ جعاء شغما غاسطص بالثقشئ أو شغ غغرعا طظ 
الحآون، شئغظئ طصعطات دولئ الثقشئ وأظعا ق تظطئص 
وغغرعا  الثقشئ،  إسقن  وادسائه  الثولئ  تظزغط  سطى 
المفاعغط  سطى  الدعء  غسطط  طما  والماظعع  الضبغر 

اإلجقطغئ والسمض لعضسعا طعضع الاطئغص.
والشرب الضاشر الثي غمضر بعثه الثسعة الطاعرة شغ 
طتاولئ طظه لسرصطئ سعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
بتمطاه  طثابراته  أجعجة  بسخ  خقل  طظ  صام  الظئعة 
المسسعرة إلجضات خعت التص والخثق ولضظ عغعات 
عغعات،  شأظى له أن غطفأ ظعر اهللا، وأظى له أن غضاط 
خعت التص؟! شاهللا طاط ظعره وطزعر دغظه سطى الثغظ 

ضطه ولع ضره الضاشرون والمحرضعن والتاصثون...
غغرت  صث  الةرغثة  عثه  تضعن  أن  تسالى  اهللا  ظسأل 
الختغح  السغاجغ  اإلجقم  ظتع  افطئ  تفضغر  طسار 
سصعلعط  خغاغئ  وأسادت  أبظائعا  صطعب  وضسئئ 
وتثدت جطعضغاتعط. وأسان اهللا الصائمغظ سطغعا شغ 
غئصعا  تاى  السمض  شغ  وإخقخعط  تعجععط  خثق 
طفاتغح خغر طشالغص حر، سسى أن تعإ الرغاح المئحرة 
بمعاجط الثغر شائحرظا بصغام دولئ الثقشئ سطى طظعاج 

 الظئعة

ملاذا السثاء لطغربالغئ والسطماظغئ؟ تامئ ضطمئ السثد: جرغثة الراغئ وساء غفغخ بالثغر السمغط
(التطصئ افوىل)

ظحر حمقن السغسى شغ الحرق افوجط طصالئ بسظعان: 
لماذا السثاء لطغئرالغئ والسطماظغئ، غمضظظا تطثغص أعط 

طا شغعا:
١) إن جئإ تأخر دخعل الثول السربغئ سالط التدارة 
الثغظغئ  الصظعات  عع  الثغمصراذغ  واقظفااح  والتثابئ 
وافتجاب الثغظغئ الاغ تتخ سطى طساداة اآلخر وتبغر 

الظجسئ الطائفغئ.
٢) السطماظغئ والطغئرالغئ لغسئ دغظا، وعغ ترضئ شضرغئ 
طظ  به  له  سقصئ  ق  شغما  الثغظ  إصتام  ظاغةئ  ظحأت 

جغاجئ وبصاشئ واصاخاد وسطط واجاماع!
والسغاجغئ  الفردغئ  الترغئ  إلى  الطغئرالغئ  تثسع   (٣
الصاظعن  لسططئ  غثدع  أن  الفرد  وسطى  واقصاخادغئ 
واساماد ترغئ السصغثة واقصاخاد التر، وعثه افشضار 

تثسع لاترغر اإلظسان!
أصعل وباهللا الاعشغص: طظ العاضح أن الضاتإ غترص 
سطى زج طخططتات طاظاصدئ وطفاعغط طاداربئ لغثرج 
طظ بغظ شربعا ودطعا لئظاً! وأّظى له ذلك، وجأظصخ 
طصالاه شغ بقث تطصات، طئغظا أن طفاعغط الثغمصراذغئ 
ظفسعا  طع  تاظاصخ  طاظاصدئ،  والطغئرالغئ  والسطماظغئ 
وطع بسدعا بسداً، وأظعا دغظ، إذ تاظاول حؤعن التغاة 
طظ اصاخاد واجاماع وغغرعا، وأظعا جئإ دطار الئحرغئ، 
وأظعا ق تصئض باآلخر بأي حضض طظ افحضال! وجأبغظ 

جئإ وجعب طساداتعا...
شالمفضرون الشربغعن تغظ بتبعا شغ الظزرغات الصثغمئ 
التصعق  شغ  المساواة  (أي  اإلغجوظعطغا  إلى  واعاثوا 
غسمى  لما  الحرسغ  افب  الفضرة  وعغ  الصاظعظغئ) 
الاسئغر)  ترغئ  (أي  واإلغجغةعرغا  بالثغمصراذغئ،  الغعم 
عثه  خططعا  الاخعغئ)،  شغ  (التص  واإلغجوبسغفغا 
اقتةاعات الفضرغئ السغاجغئ الاغ ظحأت شغ أبغظا، تتئ 
طسمى الثغمصراذغئ -تطك الفضرة الاغ ضاظئ طظئعذة 
ظزام  لفضرة  ترطج  أبغظا  أن  لفضرة  وروجعا  أبغظا -  شغ 
الاغ  أجئارذئ  طصابض   - ضثلك  ضاظئ  وطا   - افضبرغئ 
الشربغعن  شائظى  الصطئ،  تضط  أي  افولغشارخغئ،  تمبض 
شغ  وصسعا  ولضظعط  الثغمصراذغئ،  أي  افضبرغئ،  ظزام 
إخداع  أجاس  سطى  تصعم  شالثغمصراذغئ  طأزق،  أول 
تصعق  ضمان  أجاس  سطى  ق  افضبرغئ  لتضط  افصطغئ 
افصطغئ وق أن غمبض الصاظعن الثي غةري الاخعغئ سطغه 
طا غرى شغه افصطغئ تصعصا لعط، شطع رأوا شغه ضماظئ 
لتصعصعط لخعتعا له، وباخعغاعط لطرأي الظصغخ شإن 
طا رأوه طظ تص لعط شغ الرأي الظصغخ ق غتصصه الرأي 
الثي تط الاخعغئ له، وبالاالغ شالثغمصراذغئ ق غمضظ 
أن تدمظ تصعق افصطغئ وق أن ترسى طخالتعط، بض 
سظ  الظزر  بشخ  افضبرغئ  رأته  لما  الثدعع  سطغعط 
خعابغئ الرأي الثي رأته افضبرغئ أو خطؤه، فن المسغار 
لثلك  افضبرغئ،  رأي  غمبض  أن  عع  المراسى  العتغث 
اتاغب شغ الشرب إلى الطغئرالغئ، الاغ تصعم سطى تماغئ 
تصعق افشراد وافصطغات، لثلك غفرق بغظ الثغمصراذغئ 

الطغئرالغئ، والثغمصراذغئ القلغئرالغئ.
تتارب  الثغمصراذغئ  أن  الضرغط  الصارئ  أغعا  قتر 
دغضااتعرغئ  تتارب  الطغئرالغئ  وأن  الصطئ،  دغضااتعرغئ 
السةغئئ  المعالفئ  عثه  بغظعما  والفعا  لثا  الضبرة، 

شثلضات  طظ  وعثا  الطغئرالغئ!  الثغمصراذغئ  بئثسئ: 
شاةث  طا،  ظزام  سعار  غزعر  تغظ  بافلفاظ  الطسإ 
أظعط غسظثوظه بظصغده ضغ ق غزعر بمزعر الظزام 
المةتش، شمظ السماجئ بسث أن َظزََّر المظزرون لطفضر 
الثغمصراذغ طا ظزَّروه أن غائغظ لعط أن عثا الظزام 
دغضااتعري شغ تضمه سطى افصطغات، وأظه ق غدمظ لعط 
أي تص، وغثدسعط لرأي افغطئغئ، وإن ضان شغه تسٍث 
سطى ترغاتعط، أو سطى رغئاعط باحرغع آخر، أو رئغج 
آخر غظاثئعظه، لثلك لط غةثوا ُبّثًا طظ ترصغسه بظصغده، 
وعع طثعإ الفردغئ، أي الطغئرالغئ، شضغش جغاط الاجاوج 
بغظ طثعإ غتارب الفردغئ وغتارب تتضط الصطئ، طع 
طثعإ غمظع الضبرة طظ اقجاؤبار بمصالغث تحرغسات أو 
ظزط تمظع افصطغات أو افشراد تصعصعط وتةئرعط سطى 

الثدعع لفضبرغئ؟!!
الثغظ  شخض  أجاس  سطى  صاطئ  السطماظغئ،  إن  بط 
والصغط  الثغظ  شخض  لاخئح  تطعرت  بط  الثولئ،  سظ 
لطفضر  أو  طبق،  لطمحرع  بث  شق  التغاة،  سظ  وافخقق 
الثي غراد له أن غسعد السقصات المةامسغئ، أن غضعن 
طئظغا سطى أجاس أن غجغض طظ شضره، وعع غتضط سطى 
صدغئ طا، أي تأبر بصغط طخثرعا الثغظ أو افخقق أو 
السادات، أو الظزرة اإلظساظغئ أو طا حابه، لغخض إلى طا 
غسمى الثطع طظ الصغط، value free، شعثا الثطع طظ 
الصغط ضماظئ فن تضعن السطماظغئ طتاغثة، شالاحرغسات 
طتاغثة، والسطط طتاغث، والسقصات الاغ تسعد المةامع 
إلى  ظزرتعط  فن  وذلك  طتاغث،  أجاس  سطى  صائمئ 
الثغظ أظه عع السئإ شغ الاأخر وشغ لةط السصض وضئح 
سطى الحغء،  تال التضط  تظتغاه  بث طظ  جماته، شق 

تاى غظططص السصض وغسمع وق غاأبر بما غضئته.
والعاصع أن عثا طما غساتغض وجعده شغ العاصع، شثث 
طبق طسألئ التضط سطى الجظا أي السقصئ الةظسغئ خارج 
إذار افجرة والجواج، لع أراد طاحرع أن غتضط سطغعا 
لغسظ صاظعظا غترطعا أو غئغتعا، شإظه جغظزر إلى أظعا 
طحضطئ طسغظئ بتاجئ لرأي، شإذا ظتى جاظئا ظزرة الثغظ 
إلغعا سطى أجاس أظعا طترطئ، وظتى جاظئا افخقق سطى 
أجاس أن عثه السقصئ ق أخقصغئ، وظتى جاظئا الصغط 
اإلظساظغئ، سطى أجاس أن الصغط اإلظساظغئ صث تسائر أن 
عثه السقصئ شغعا عثر لضراطئ افجرة، أو ضراطئ المرأة، 
أو الرجض، أو طظ جاظإ آخر الصغط الاتررغئ الطغئرالغئ 
شغ  والتص  الترغئ  تضرس  السقصئ  عثه  أن  ترى  الاغ 
طمارجئ طا غتصص الترغئ،... الت، شعع سطغه أن غظتغ 
ضض عثه الصغط جعاء تسارضئ أو تحارضئ شغ الظاغةئ، 
وإن اخاطفئ شغ المظططصات، أصعل، تغظ غظتغ ضض عثه 
سطى  تضط  أي  إخثار  غساطغع  لظ  شإظه  جاظئا،  الصغط 
المسألئ، فن أجاس التضط سطى طسألئ طا عع تتصغصعا 
لصغط طسغظئ، أو طظسعا فظعا تسارض تتصغص صغط طسغظئ، 

شضغش به وعع غظتغ ضض الصغط جاظئا؟
صدغئ  أي  سطى  التضط  إخثار  تةسض  اإلحضالغئ  عثه 
أطرا طساتغق، شإن عع طظع الصغط الاغ أجاجعا الثغظ، 
وجمح بالصغط الاغ أجاجعا الطغئرالغئ، شإظه وق حك 
جغصع شغ الاظاصخ، ضما صال الحاسر: ترام سطى بقبطه 

الثوح، تقل سطى الطغر طظ ضض جظج؟  (...غائع)

بصطط: بائر جقطئ - ضظثا

خرج أضبر طظ ألش حثص شغ تزاعرة وجط الساخمئ 
افول/أضاعبر،  تحرغظ   ١٤ الةمسئ  سمان،  افردظغئ 
لقتاةاج سطى اتفاق أبرم شغ ظعاغئ الحعر الماضغ، 
الطئغسغ.  بالشاز  افردن  بمعجئه  غععد  دولئ  تجود 
وذضرت وضالئ "شراظج برس" أن المازاعرغظ سئروا 
الازاعرة  شغ  السثو"،  بـ"غاز  أجمعه  طا  رشدعط  سظ 
شغ  الحسئغ  الشدإ  "غعم  سظعان  تتئ  اظططصئ  الاغ 
التسغظغ  المسةث  أطام  طظ  السار"  خفصئ  طعاجعئ 
الضئغر وجط سمان بسث اظاعاء خقة الةمسئ. وعاش 
المحارضعن "حسإ افردن غا جئار، غاز السثو اجاسمار" 
تاططغظ  اتاقل"،  السثو  غاز  لطحمال،  الةظعب  و"طظ 
طظعط  وظحاري  أبظاءظا  "غصاطعن  سطغعا  ضاإ  قشاات 
الشاز!!" و"ق قتفاصغئ السار"، إضاشئ إلى خعر ضاإ سطغعا 
"طةازر السثو (اإلجرائغطغ)"، تسئما أشادت روجغا الغعم
: غخر ططك افردن أن غتثو تثو آبائه طظ 

صئض، شق غئصغ خسغسئ وق دظغؤئ شغ تص شطسطغظ وافردن إق وغرتضئعا، شئسث أن جاسث آباؤه اإلظةطغَج 
شغ إظحاء ضغان غععد، وبسث أن تمعا تثود عثا الضغان المست، وتفزعا أطظه ذعال أضبر طظ جائ سصعد، 
وبسث أن جطمعه الدفئ الشربغئ وصطاع غجة طع غغرعط طظ روغئدات السرب، وأصاطعا طسه طساعثات الثجي 
واقجاسقم، وأطثوه بحراغغظ التغاة، عا عع ططك افردن التالغ غمث ضغان غععد بحرغان تغاة جثغث 
بتغث غحاري طظه غاز شطسطغظ، لغثسط اصاخاده وغصعي بظغاظه، وغئصى رابدا سطى صطإ أرض شطسطغظ 

وأعطعا، والثاجر دائما عط المسطمعن أختاب الئقد.

تزاعرة شغ الساخمئ افردظغئ ضث اتفاق الشاز طع ضغان غععد

أعض افردن غساربون اتفاصغئ الشاز بني الظزام وضغان 
غععد، اتاققً واجاسماراً وخفصئ سار
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الثول  وشعد  إدخال  تط  ذلك  بسث  بط  جطفاً،  المآتمر 
بفخض  المطالإ  طعصفعا  سطى  روجغا  وبئائ  السئسئ، 
افخرى  الفخائض  جائر  سظ  الحام  شاح  جئعئ  طصاتطغ 
أو  بعصش  أطرغضا  ذالئئ  شغما  الصخش،  إغصاف  صئض 
تثفغش صخش تطإ، وإدخال المساسثات اإلظساظغئ صئض 
بالصعل  اقجاماع  اظفخ  بط  الماصاتطغظ،  بغظ  الفخض 
إن عظاك أشضارا جثغثة تط ذرتعا جغاط ظصاحعا شغ 

جعقت قتصئ.
إّن طا جرى شغ لعزان عع ظعع طظ رشع الساإ باّدساء 
أن أطرغضا ُتتاول وصش صخش روجغا والظزام السعري 
سطى المثظغغظ، ولضظعا تاثرع بأّن الثقشات طع روجغا 
أضئر طظ الاعخض إلى تتصغص ذلك، والظاغةئ أن أطرغضا 
اجاثثطئ المعصش الروجغ الداغط سطى أعالغ تطإ 
الثدعع  شإطا  لعما،  بالث  ق  أطرغظ  بغظ  لاثغغرعط 
عثا  غآضث  وطا  والاثطغر،  اإلبادة  وإطا  واقجاسقم 
الثغار طعصش المئسعث افطمغ دي طغساعرا الثي جّثد 
سرض طصارته الصاضغ بإخراج طصاتطغ جئعئ شاح الحام 
ضحرط إلدخال المساسثات إلى الةجء الحرصغ طظ تطإ 

المتاخرة، وعثا عع سغظه المعصش افطرغضغ.
وعثا افجطعب افطرغضغ شغ دق افجاشغظ بغظ البعار، 
لغج  وطساثل،  طاطرف  بغظ  المصاتطغظ  وتصسغط 
سثوة  دولئ  طظ  المساشرب  وق  الةثغث  بافجطعب 
لفطئ اإلجقطغئ ضأطرغضا، غرطغ شغ الظعاغئ إذا تمئ 
اقجاةابئ له ق جمح اهللا، إلى تخفغئ البعرة والصداء 
بحار  الطاغغئ  ظزام  سطى  والتفاظ  ظعائغاً،  سطغعا 

وإبصائه شغ أتسظ تاقته.
إّن أطرغضا تساثثم روجغا ضما تساثثم دول اإلصطغط 
وضض دول السالط شغ تتصغص عثشعا اقجاسماري الثئغث 
عثا، أق وعع تخفغئ البعرة، والصداء سطى تططسات أعض 
جعرغا شغ إصاطئ طحروسعط اإلجقطغ الُمامبض شغ إصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والاثطص طظ 
وطسعا  أطرغضا  ُتتاول  الثي  السطماظغئ،  الثولئ  ضابعس 

السالط ضطه إسادة شرضه سطى جعرغا.
لصث باتئ صدغئ الحام طسألئ تغاة أو طعت بغظ افطئ 
طظ  والطشغان  الضفر  صعى  وبغظ  جعئ،  طظ  اإلجقطغئ 
جعئ أخرى، وق طةال شغ عثه التالئ لطرجعع سظ البعرة 
إق باتصغص الظخر، فظعا أخئتئ بعرة أطئ، وصدغئ طئثأ 
تاسطص بالاشغغر التصغصغ، والخمعد شغعا خار طصثجاً، 
والامارس تعل طحروع افطئ السغاجغ (دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة) أخئح غاغئ ق تغث سظعا وق اظفخال.

الاابسئ  الثول  وجمغع  روجغا  وطسعا  أطرغضا  أّن  بْغث 
الحام،  بعرة  ضئح  بمصثورعا  غضعن  لظ  والظاسصئ 
طةازر،  طظ  ارتضئئ  طعما  الةماعغرغئ  صعتعا  ووصش 
وعّةرت  دطرت  وطعما  طرتجصئ،  طظ  جمسئ  وطعما 
وبشئ، شصعة اإلجقم الاغ تمضظئ طظ صطعب الحسعب 
الخقبئ  طظ  عغ  والمظطصئ،  جعرغا  شغ  اإلجقطغئ 
بمضان، بتغث ق تصثر طسعا أطرغضا وأوباحعا وأتئاسعا 
طظ العصعف أطاطعا، شعغ صعة تصغصغئ ذاتغئ خاسثة 
السطمظئ  صعى  طظ  ذرغصعا  شغ  غصش  طظ  ضض  جاةرف 

 والضفر والطشغان بإذن اهللا

تامئ: تخفغئ بعرة الحام أخئتئ صدغئ السالط افولى

الماتثة،  وافطط  وبرغطاظغا  الماتثة  العقغات  دسئ 
عادي  طظخعر  ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  افتث، 
أغام.  خقل  الظار  إلذقق  وصش  إسقن  إلى  والتعبغغظ 
سصإ  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وخرح 
طتادبات دبطعطاجغئ رشغسئ المساعى شغ لظثن "اآلن 
عع وصئ تطئغص اتفاق وصش إذقق ظار غغر طحروط، 
وبسث ذلك غاط اقظاصال ظتع ذاولئ الافاوض". وحارك 
طعشث افطط الماتثة إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت 
خارجغئ  ووزراء  ضغري  جاظإ  إلى  اقجاماع  شغ  أتمث 
الماتثة.  السربغئ  واإلطارات  والسسعدغئ  برغطاظغا 
الثارجغئ  ووزغر  أتمث  الحغت  ولث  أن  ضغري  وأوضح 
الئرغطاظغ بعرغج جعظسعن دسعا إلى أن غظفث وصش 
إذقق الظار "شغ أجرع وصئ، أي اقبظغظ أو البقباء". 

تتالش سربغ تصعده  تضعطئ الرئغج عادي بثسط طظ  ٢٠١٥ بغظ  وغسامر الظجاع شغ الغمظ طظث آذار/طارس 
السسعدغئ وبغظ التعبغغظ وتطفائعط طظ أظخار الرئغج المثطعع سطغ سئث اهللا خالح. وأجفر الظجاع سظ طصاض 
ظتع ٦٩٠٠ حثص وشص افطط الماتثة، وشغ الباطظ طظ تحرغظ افول/أضاعبر، أدت غارة جعغئ لطاتالش السربغ 

إلى ١٤٠ صاغق و٥٢٥ جرغتا بسثطا اجاعثشئ طةطج سجاء شغ خظساء، بتسإ افطط الماتثة. (الغمظ اآلن)
أطرغضا  بغظ  الثطعي  الخراع  بسئإ  عغ  جظاغظ  تعالغ  طظث  الغمظ  شغ  الثائرة  الحرجئ  الترب   :
وبرغطاظغا سطى بسط الظفعذ شغ الغمظ، وطا تضعطئ سئث ربه عادي طظخعر والتعبغعن وسطغ سئث اهللا 
خالح وأزقطه، وشعصعط وصئطعط الاتالش السسضري السربغ الثي تصعده السسعدغئ؛ طا عآقء جمغسا إق 

أدوات رخغخئ تساثثطعا ضض طظ أطرغضا وبرغطاظغا لاتصغص طخالتعما.

ططالإ دولغئ وأطمغئ بعصش إذقق الظار شغ الغمظ "خقل أغام"

أطرغضا وبرغطاظغا عما جئإ الئقء، 
ولظ تضعظا أبثا جئئا لطثواء
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افربساء ١٨ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ ٤     السثد ١٠٠

تسعث الرئغج السعداظغ سمر الئحغر باظفغث طثرجات 
طآتمر التعار العذظغ باسائارعا أواطر الحسإ، جاء ذلك 
الثرذعم  بالساخمئ  جماعغرًغا  تحثًا  طثاذئاه  خقل 
طظزمات  إلغه  دسئ  ٢٠١٦/١٠/١١م  البقباء  غعم 
لاسطغط  التضعطئ  طظ  طثسعطئ  المثظغ  المةامع 
الئحغر تعخغات طآتمر "التعار المةامسغ"، وظفى أن 
تضعن طئادرته إلى سمطغئ التعار العذظغ، ظاتةئ سظ 
ضسش أو إطقءات، بض عغ إغمان راجت بأن التعار عع 
وأضاف:  صعله.  وشص  الئقد،  أزطات  لمسالةئ  السئغض 
"ظصعل لضض دول السالط والثول اقجاسمارغئ بما شغعا 
العقغات الماتثة إن السعداظغغظ أترار". والتعار الثي 
اجامر فضبر طظ ساطغظ صاذساه صعى المسارضئ بغظعا 
تجب افطئ والتجب الحغعسغ والترضئ الحسئغئ صطاع 

الحمال.
شما عغ تصغصئ عثا التعار وطظ خطفه؟ وطظ المسافغث 
طظه؟ وطا أبره سطى السعدان؟ وضغش غاط العسغ سطغه؟

باارغت ١٣ آب/أغسطج ٢٠١٣م ضاإ ضض طظ المئسعث 
(برظساعن  لطسعدان  السابص  افطرغضغ  الرئاجغ 
ورصئ  تغمظ،  جعن  افطرغضغ؛  والثبطعطاجغ  لغمان)، 
السعدان)،  شغ  العذظغ  التعار  إلى  (الطرغص  بسظعان: 
أخثرعا طسعث السقم افطرغضغ بالرصط (طعجج جقم 
رصط ١٥٥)، وطما جاء شغ عثه العرصئ: (لصث تان العصئ 
فن غحرع السعدان شغ تعار داخطغ تصغصغ، وسمطغئ 
واجسئ،  لصاسثة  طمبطئ  تضعطئ  إلى  تآدي  إخقتغئ 
افجئص  افطرغضغ  الرئغج  جاء  بط  ودغمصراذغئ...) 
(ضارتر)، لغطاصغ بالئحغر غعم البقباء ٢٠١٤/٠١/٢١م 
تغث خرح ضارتر سصإ الطصاء صائًق: "ظاصحظا آشاق تعار 
وذظغ حاطض ودغمصراذغ واظاثابات ٢٠١٥ وخغاغئ 
دجاعر جثغث". ولاظفغث عثه الاعجغعات ضان خطاب 
العبئئ شغ ٢٠١٤/٠١/٢٧م الثي ضان بمبابئ بثاغئ 
سطى  غثفى  وق  وذظغ.  بالتعار  غسمى  بما  الائحغر 
سطى  الترب  شغ  أطرغضا  تطسئه  الثي  الصثر  الثور  أتث 
والسمض سطى الصداء سطغه وسطى أشضاره شغ  اإلجقم، 
تتئ  تطئغصعا،  دون  والتغطعلئ  والسغاجئ،  التضط 
اساراشات  وبتسإ  (اإلرعـــاب)،  سطى  الترب  طسمى 
السفغر السعداظغ فطرغضا طساوغئ سبمان شغ ختغفئ 
جاء  الاغ  ٢٠١٦/٥/١٨م  افربساء  تاغمج  العاحظطظ 
شغ  فطرغضا  وبغصا  حرغضا  ُغسائر  السعدان  (أن  شغعا 
ترغإ  لثلك  السالط).  ظطاق  سطى  (اإلرعــاب)  طضاشتئ 
أطرغضا شغ بصاء الظزام شغ السعدان وطظ بط إحراك 
الصعى افخرى شغ السعدان لاتصغص المحروع افطرغضغ 
الثاسغ إلى سطمظئ السعدان، وتمجغصه باجط الفغثرالغئ 
طع  طصابطئ  شغ  لغمان،  صال  شصث  الثاتغ،  التضط  أو 
٢٠١١/١١/٠٣م:  باارغت  افوجــط  الحرق  ختغفئ 
الظزام،  تشغغر  وق  الظزام،  إجصاط  ظرغث  ق  "بخراتئ 
ظرغث إخقح الظزام بإجراءات دجاعرغئ دغمصراذغئ"، 
السئـئ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١١ السثد ١٢٠٥٨.

وق  وذظغاً  لغج  التعار  أن  جطغاً  غادح  ذلك  ضض  طظ 
أطرغضغئ  تعجغعات  عع  بض  به،  السعدان  فعض  سقصئ 
طا  العذظغ  لطتعار  السام  افطغظ  ُغثِش  ولط  باطاغاز، 
المآتمر  طثاذئاه  خــقل  ضحش  تغث  إلغه  ذعئظا 
لثسط  الحئابغئ  بالظفرة  غسمى  طا  لاثحغظ  الختفغ 
٢٠١٦م،  افول/أضاعبر  تحرغظ   ٥ افربساء  التعار 
الثرذعم  إلــى  أطرغضغ  لمئسعث  ــارة  زغ سظ  ضحش 
العذظغ  التعار  طةرغات  سطى  لطعصعف  الثمغج،  غعم 
إلى  بالحضر  تصثم  ضما  إجازتعا.  المصرر  والاعخغات 
أطرغضا سطى دسمعا المئاحر لطتعار بالجغارات الماضررة 
طارجاعا  الاغ  الدشعط  بةاظإ  لمصره،  لطمسآولغظ 

سطى  لطاعصغع  دارشعر  وترضات  الحسئغئ  الترضئ  سطى 
خارذئ الطرغص..) المعصع الرجمغ لطتعار العذظغ.

سطمظئ  عع  واضح  عع  ضما  التعار  عثا  طظ  المراد  إن 
اإلجقطغئ،  أعطه  ععغئ  وتشغغر  وتمجغصه،  السعدان 
العذظغئ  طبض  المظتطئ  الثظغؤئ  بالععغات  وربطعط 
تشغغر  سئر  التضط،  سظ  اإلجقم  وإصخاء  حاضطعا،  وطا 
افتضام والتثود ذات الخئشئ اإلجقطغئ ضما أضث ذلك 
أطام   ٢٠١٦ أغطعل/جئامئر   ٢٨ شغ  الئحغر  الرئغج 
الئرلمان صائًق: "إن اجاغساب طثرجات التعار العذظغ 
غاططإ تسثغقت دجاعرغئ وصاظعظغئ طتثودة جغاط 
سرضعا سطى الئرلمان خقل دورته المصئطئ إلجازتعا". 
الةمععرغئ  رئغج  ظائإ   - آدم  التاج  ذلك  وأضــث 
ورئغج صطاع الفضر والبصاشئ بالتجب التاضط شغ تعار 
بصعله:  ٢٠١٦/٨/١٠م  افربساء،  الخغتئ  ختغفئ  طع 
لعضع  ووخــض  السعدان  غتضط  ضغش  بتث  "التعار 
طظاعب لتضط السعدان". وشغ السغاق ذاته أجاز طةطج 
الرجط  تضط  إلشاء  الماضغ  أغطعل/جئامئر  شغ  العزراء 
ضان  آب/أغسطج  شغ  وصئطه  الةظائغ،  الصاظعن  طظ 
صرار وزغر اإلرحاد بمظع التثغث الثغظغ شغ افجعاق، 
بض وطدعا أضبر طظ ذلك شاظاجسئ التضعطئ أئمًئ طظ 

طظابرعط شغ أذراف الثرذعم.
أطا أطر الامجغص شغادح شغما غسمى بالفثرالغئ والتضط 
ذلك  وطظ  لقظفخال،  افصالغط  بصغئ  لامعغث  الثاتغ 
ططالئئ الترضئ الحسئغئ صطاع الحمال بالتضط الثاتغ 
لمظطصاغ جظعب ضردشان والظغض افزرق، سصإ اجاماسعا 
شغ دار السقم - ساخمئ تظجاظغا - شغ الفارة طظ ٧- 
 .(٢٠١٥/١٠/١٥ تربغعن  (جعدان  ٢٠١٥/١٠/١٢م 
طظ ضض ذلك غزعر طا غراد طظ التعار العذظغ الاغ 
أن  والمآجش  المتجن  لمظ  وإظَّــه  الثولئ.  به  تئحر 
غاسزعن  ق  السعدان  شغ  التضط  أطر  سطى  الصائمغظ 
طظ اتئاع جغاجئ أطرغضا الرسظاء برغط الظاائب الضاربغئ 
الاغ جاصاعط إلغعا جابصاً، ضما شغ شخض الةظعب الثي 
دشع أعض السعدان حماله وجظعبه بمظ اظفخاله شصرًا 
لقصاخاد،  واظعغارًا  وحصاء  وطساظاة  وتروباً  وطرضاً 
تاشئ  إلى  السعدان  حمال  شغ  الةظغه  وخض  تاى 
السحرغظ وطا زال غساظغ طظ السصعط، ووخض الةظغه 
جظغعًا  البماظغظ  إلى  السعدان  جظعب  (دوغطئ)  شغ 
طصابض الثوقر. إنَّ أسثاء اهللا ق غمضظ أن غأتعا بالتطعل 
لمحاضض المسطمغظ، بض ق غساعي ذلك طع ظفسغاعط 
صال تسالى ﴿َصْث َبَثِت اْلَئْشَداء ِطْظ َأْشَعاِعِعْط َوَطا ُتْثِفغ 
ُخُثوُرُعْط َأْضَئُر﴾. ضما إن اإلجقم غظغ ببروته الفضرغئ 
والبصاشغئ والتدارغئ شغ التضط والسغاجئ واقصاخاد 
وغغرعا شق غتااج إلى أغئ تعجغعات طظ أتث ق بالتعار 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  سئر  ذئص  لع  غغره،  وق 

طظعاج الظئعة.
شغ  السغاجغ  العجط  شحض  سطى  دلغض  التعار  وعثا 
طحاضض  تسالب  جغاجغئ،  شضرة  تصثغط  شغ  السعدان، 
بالتض  التعار  عثا  شغ  جطسعا  طظ  ارتدى  لثا  الئقد، 
افطرغضغ ضأظه طصثس، وطا دروا أظه السط الصاتض. لثا 
اإلجقطغئ،  افطئ  لثى  السغاجغ  العسغ  أعمغئ  تادح 
طآاطرات  طظ  افطئ  سطى  لطتفاظ  الدمان  عع  فظه 
إلى  الظزر  عع  السغاجغ  والعسغ  وطضرعط،  افســثاء 
افطعر بمظزار السصغثة اإلجقطغئ، شغ ضض تثث وضض 
الضفار  طثططات  المسطمعن  غاصغ  وبثلك  صدغئ. 
وتطئص  تتمغعط  دولئ  لغصغمعا  الُثطى  وغسرسعن 

 شغعط حرع ربعط لغظالعا جسادة الثظغا واآلخرة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان
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بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

تضام تعظج 
ججء طظ افزطئ اقصاخادغئ

اآلوظئ  شغ   - تعظج  شغ  اقصاخادي  المطش  تزغ 
اإلسقطغئ  ــاط  افوج شغ  ضئغر  باعامام   - افخغرة 
والسغاجغئ، ظزرا لفزطئ الثاظصئ الاغ تسغحعا الئقد، 
اقجابمار  صاظعن  سطى  المخادصئ  طع  عثا  وتجاطظ 
سطى   ٢٠١٧ لسظئ  المالغئ  لصاظعن  التضعطئ  وسرض 
جعئ  وطظ  المثغعظغئ،  تةط  وتفاصط  الحسإ  طةطج 
تاماع  الثي  الدثط  البروات  تةط  تثاول  ضبر  أخرى 

بعا الئقد.
إذ تعجث شغ تعظج ضمغات ق بأس بعا طظ المعارد 
الئارولغئ، شعغ تظاب طا طسثله ٩٧٦٠٠ برطغض غعطغا 
طظ الظفط، وتئطس اتاغاذات تعظج طظ الشاز الطئغسغ 
المثجون  غئطس  بغظما  طضسإ،  طار  بطغعن   ٦٥ تعالغ 
اقتاغاذغ لطظفط ٤٥٠ ططغعن برطغض، تسإ بغاظات 

وضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ.
ضما تاعشر شغ تعظج أغدا بروة طائغئ طعمئ تسادل 
غساعط  الثي  الحغء  اإلجمالغئ،  طساتاعا  طظ   ٪٥
أعض  تاجات  وتطئغئ  الفقتغ،  الظحاط  ازدعــار  شغ 
 ١٧,٣٥٪ لثغعا  أن  سطى  سقوة  المغاه،  طظ  تعظج 
وتطض  لطجراسئ.  خالتئ  اإلجمالغئ،  طساتاعا  طظ 
افبغخ  الئتر  أطام  بترغاغظ  واجعاغظ  سطى  تعظج 

البروة  شغ  ذاتغا  اضافاًء  لعا  غعشر  صث  طا  الماعجط، 
السمضغئ.

وغرى السثغث طظ الثئراء أن عثه المعارد تشظغعا سظ 
تظاعةعا  أن  ترغث  الاغ  الاصحش  وجغاجئ  الصروض 
لطمسغحئ  غقء  طظ  الئقد  تسغحه  لما  ظزرا  الثولئ 

وتسبر الثورة اقصاخادغئ.
الاعظسغئ،  التضعطئ  باجط  الرجمغ  الظاذص  أضث  شصث 
إغاد الثعماظغ، أّن المآحرات المالغئ لطئقد خطغرة، 
ضما  الدسش".  بظسئئ  الماعصع  شاق  "السةج  أن  طدغفًا 
أبرز الثعماظغ أن "ضاطئ افجعر تمبض ٧٥ بالمائئ طظ 
طثاخغض الثولئ وق "غئصى حغء لطاظمغئ". شصث ارتفسئ 
ظسئئ الادثط خقل حعر أغطعل/جئامئر ٢٠١٦ إلى 
٤,٢ ٪ طسةطئ زغادة بـ٠,٤ ظصطئ طصارظئ بحعر آب/

أغسطج ٢٠١٦ (طساعى ٣,٨ بالمائئ) طآضثة بثلك 
ظسصعا الاخاسثي طظث طططع ٢٠١٦ والثي لط غاراجع 
ظحرعا  بغاظات  تسإ  تمعز/غعلغع،  حعر  خقل  إق 

المسعث العذظغ لقتخاء.
شغ  اقجاماسغئ  الحآون  وزارة  أحــارت  صث  وضاظئ 
شغ  تةاوزت  تعظج  شغ  الفصر  ظسئئ  أّن  إلى  تصرغرعا 
اتاساب  طساغغر  طظاصثة   ٪٢٤ ظسئئ   ٢٠١٤ جظئ 
طسثقت الفصر طظ صئض المسعث العذظغ والاغ تشفض 
جسر  واظعغار  الادّثط  ارتفاع  اقسائار  بسغظ  افخث 
وارتفاع  الماعاخطئ  افجسار  وزغادات  الثغظار  خرف 
وغغرعا  والدرائإ  والثراجئ  والسضظ  السقج  ظفصات 
طظ المخارغش الغعطّغئ فعض تعظج. وتاداسش ظسئئ 
المظاذص  شغ  خخعخا  العذظغ  المسّثل  سظ  الفصر 

الثاخطّغئ طظ الئقد.
ورغط عثه التالئ السغؤئ الاغ تسغحعا الئقد، والاغ 
وجثورعا  أجئابعا  سطى  العصعف  افخــض  شغ  وجإ 
إلغةاد تطعل تصغصغئ وغغر ترصغسغئ، إق أن المسآولغظ 
السغاجئ  ظفج  واخطعا  البعرة  بسث  الماساصئغظ 
شغ  دولغئ  طساسثات  سظ  الئتث  جابصا:  المسامثة 
اقرتعان  وتسمغص  برواتظا  لظعإ  الئاب  شاح  تصغصاعا 
جاظإ  وإلى  المرضجي  والئظك  الثولغ  الظصث  لخظثوق 
اقصاخاد  أداء  تراجع  لاشطغئ  اقصاراض  سطى  اإلصئال 
المتطّغ وتصثغط الاسعّثات باطئغص الئراطب واإلطقءات 
العغضطّغئ  افجــئــاب  إلــى  الــرجــعع  دون  الثارجّغئ 

والثغارات الضئرى الاغ ضاظئ السئإ التصغصّغ لما آلئ 
إلغه افطعر الغعم سطى المساعى اقصاخادّي.

شصث أسطظ وزغر الاظمغئ والاساون الثولغ واقجابمار 
تتعل  الثي  الاعظسغ  العشث  أن  الضاشغ  سئث  شاضض 
إلى العقغات الماتثة افجئعع الماضغ، أسطظ أظه تط 
الافاوض طع طثغرة خظثوق الظصث الثولغ ضرغساغظ 
قغارد ورئغج الئظك السالمغ تعل طثى اجاسثادعما 
تامضظ  تاى  لاعظج  الامعغقت  طظ  المجغث  لاصثغط 
طظ تةاوز التالئ الخسئئ الاغ تمر بعا تالغا وبالاالغ 

اجاضمال طرتطاعا اقظاصالغئ بظةاح.
أن  واقجابمار  الثولغ  والاساون  الاظمغئ  وزغر  وبغظ 
 ٣٠ إلى  دغظار  ططغار   ١٨ طظ  الثولئ  طغجاظغئ  ارتفاع 
ططغار دغظار شغ ظرف ٥ جظعات، وتداسش المثغعظغئ 
طظ ٢٥ ططغار دغظار إلى أضبر طظ ٥٠ ططغار دغظار شغ 
الفعجفات  صطاسغ  تثععر  سطى  سقوة  ظفسعا  الفارة 
السعاطض  أعط  بغظ  طظ  تسث  بالثخعص،  والسغاتئ 
المسّئئئ لطعضسغئ الخسئئ الاغ تحعثعا الئقد. وشغ 
تعظج  أن  الاعظسغ  المسآول  أشاد  طاخض،  جغاق 

جاسسى لطتخعل سطى ضماظات أطرغضغئ جثغثة.
والشرغإ أظه رغط الاخرغح باداسش تةط المثغعظغئ 

شصث  المثغعظغئ  جغاجئ  شغ  طعاخطئ  التضعطئ  شإن 
أغطعل/ بثاغئ  السالمغ،  الئظك  إدارة  طةطج  واشص 

 ١٨ بصغمئ  إضاشغ  "تمعغض  سطى   ،٢٠١٦ جئامئر 
غعجه  دغظار)،  ططغعن   ٣٩،٧ غسادل  (طا  دوقر  ططغعن 
قجاضمال ظزام تخرغش المغاه المساسمطئ المطابص 
طظ  أجاجغا  إرجــاؤه  غسائر  والثي  الئغؤغئ  لطمساغغر 
لطساتض  العحئ  الئترغئ  الئغؤغئ  الظزط  تماغئ  أجض 
الاعظسغ". ضما وصسئ المخادصئ سطى صرض طظ الئظك 
طغجاظغئ  لامعغض  تثخغخه  جغاط  لطاظمغئ،  افشرغصغ 
الثولئ وظفصاتعا بسظعان السظئ التالغئ. وظاعجت صغمئ 
 ٢٥ بـ  تصثر  جثاد  بفارة  غعرو  ططغعن   ٢٦٨ الصرض 
بظسئئ  الامعغض  وغاماع  إطعال.  جظعات   ٧ طع  جظئ 

شائثة ضسغفئ ٠,٣٦ بالمائئ.
إن عثه السغاجئ اقصاخادغئ أدت بالفسض إلى رعظ 
الظصث  لخظثوق  وجمتئ  المساسمر  لطضاشر  الئقد 
أجظثته،  وشرض  افطعر  دصائص  شغ  الاثخض  الثولغ 
ظعاغا  رجالئ  سظ  طدئ  أحعر  خقل  الضحش  تط  شصث 
ضرغساغظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  لـرئغسئ  طعجعئ 
الحاذلغ  المرضجي،  الئظك  طتاشر  وّصسعا  قغــارد 

السغاري ووزغر المالغئ تغظعا إلغاس شثفاخ.
العاجإ  الحروط  أعط  المثضعرة  العبغصئ  اجاسرضئ 
تظفغثعا طظ صئض التضعطات الاعظسّغئ لطتخعل سطى 
ضّض  صّثطعا  ضما  "اإلخقتات"  عثه  وتاطّثص  صرض. 

طظ طتاشر الئظك المرضجي ووزغر المالّغئ شغ:
• رجمطئ الئظعك السمعطغئ

• تثسغط اجاصقلغئ الئظك المرضجي
• الحراضئ بغظ الصطاع السام والصطاع الثاص

• طراجسئ طظزعطئ الثسط
• الاتضط شغ ضاطئ افجعر وظفصات الاسغغر والاخّرف 

السمعطّغئ
• المخادصئ سطى طحروع طةّطئ اقجابمار الةثغثة

• إخقح الصطاع الئظضغ والمآجسات المالغئ
• المخادصئ سطى طحروع اإلخقح الةئائغ

والتاخض أن الطاسئ السمغاء لطثول اقجاسمارغئ أدت 
بالئقد إلى تاشئ اإلشقس، ولظ ظساطغع تثارك افطر 
وطظه  الئقد  شغ  اقصاخادي  الظزام  تشغر  طا  إذا  إق 

 السغاجئ اقصاخادغئ
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