
شعز تراطإ يف اقظاثابات 
افطرغضغئ!

أو  تتثث،  أو  تثبئ،  طحضطئ  لضض  تطعقً  اإلجقم  شغ  إن 
لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ َْوَم  ْ ﴿ا الثغظ  عثا  أضمض  جئتاظه  شاهللا  جاتثث، 

ِْسَالَم ِديًنا﴾، وأوجإ 
ْ

ْيَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت لَُكُم اإل
َ
ِديَنُكْم وَأ

شصال  وضئغرة  خشغرة  ضض  شغ  اهللا  حرع  إلى  اقتاضام  سطغظا 
ْهوَاَءُهْم وَاْحَذْرُهْم 

َ
ُ َوَال تَتَّبِْع أ نَْزَل ابَّ

َ
ِن اْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

َ
جئتاظه ﴿وَأ

َْك﴾، وضطمئ "طا" ضما عع طسطعم  َ ِ ُ إ نَْزَل ابَّ
َ
ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض َما أ

َ
أ

طظ خغس السمعم، شأوجإ اهللا جئتاظه التضط باإلجقم شغ ضض 
ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض 

َ
أطر دون اجابظاء، أي دون تةجئئ ﴿وَاْحَذْرُهْم أ

طحضطئ  أغئ  غارك  لط  التضغط  السجغج  شاهللا  َْك﴾،  َ ِ إ  ُ ابَّ نَْزَل 
َ
أ َما 

تسارض الظاس شغ عثه الثظغا إق وبغَّظ تطعا شغ اإلجقم ظخًا 
جئتاظه  شاهللا  الحرسغئ،  افخعلغئ  الصعاسث  وشص  اجاظئاذاً  أو 

خطصظا وبغظ لظا طا ُغخطح أطرظا شعع جئتاظه الططغش الثئغر 
َبرُِي﴾.

ْ
َال َفْعلَُم َمْن َخلََق َوُهَو اللَِّطيُف اخل

َ
﴿أ

اصرأ شغ عثا السثد:
- جطسات اقجاماع... حعادة سطى الماضغ 

   المطابص لطتاضر...٢

-  طثغظئ تطإ الظعاة الخطئئ لبعرة الحام وخمعدعا 

   ُغتِئط ُطثّططات أسثائعا  ...٢

-  طغاظمار تضبش تمطئ اإلبادة الةماسغئ ضث طسطمغ الروعغظشا

   والسالط تثطى سظعط وترضعط لتافعط  ...٤

 - الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ ...٤

- خراع المخالح شغ طسرضئ المعخض ...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط:  الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظ

صالئ طساحارة افطظ الصعطغ جعزان راغج إن بقدعا 
الئظغئ  ضث  المروسئ  العةمات  السئارات  بأحث  تثغظ 
افتغاء  شغ  اإلظساظغئ  اإلغابئ  وسمال  الطئغئ  الاتاغئ 
افطظ  طساحارة  وأحارت  تطإ.  طثغظئ  طظ  الحرصغئ 
غطالئعن  وتطفاءعا  الماتثة  العقغات  أن  إلى  الصعطغ 
روجغا طةثدا بالاثخض لعصش الاخسغث السسضري والسماح 
بمرور المساسثات اإلظساظغئ لطحسإ السعري. وغأتغ عثا 
الئغان شغ ظض تخسغث غغر طسئعق لطصخش سطى افتغاء 
المتاخرة شغ تطإ واجاعثاف افتغاء والمساحفغات، طا 
أدى لسصعط المؤات طظ المثظغغظ بغظ صاغض وجرغح شغ 

افغام الصطغطئ الماضغئ. (وضالئ طسار برس)
: إن إداظئ أطرغضا لطةرائط الاغ ترتضئعا روجغا 
أعض  وضث  خاخئ  تطإ  أعض  ضث  السعري  والظزام 
تدطغض  وطتخ  ضثب  اإلداظئ  عثه  إن  ساطئ،  جعرغا 
وخثاع، تغث إن الظزام شغ جعرغا عع سمغض فطرغضا 
طظث سعث المةتعم تاشر أجث، وضض طا غرتضئه بحار 
طظ طةازر وجرائط ضث أعض جعرغا عع بمعاشصئ بض 
بإغساز طظ أطرغضا، شصث جاء شغ بسخ جعاب فطغر تجب 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ جثد 
اهللا خطاه: "بالظسئئ إلى الظزام شغ جعرغا شعع سمغض 
طثطص فطرغضا شغ سعثي بحار وأبغه، شعع غتفر 
طخالح أطرغضا وطخالح دولئ غععد... واظستاب تاشر 
طظ الةعقن واجاقم الغععد لعا، بط جسطعا طظطصئ 
آطظئ لطغععد ظتع أربسغظ جظئ، بط احاراك ذلك الظزام 
شغ تطش أطرغضا خقل ترب الثطغب الباظغئ شغ ١٩٩١م، 
شغ  أطرغضا  تثغرعا  الاغ  والمآاطرات  المتادبات  بط 
الثاضسات  أدواتعا  طظ  الظزام  وغضعن  المظطصئ 
ضض  افطرغضغئ...  بالسغاجئ  وطظدئطاً  تاطاً  خدعساً 
ذلك غةسض سمطغات الطغران السعري السثواظغئ سطى 
الظاس عغ ضمظ السغاجئ افطرغضغئ شق تصارب طظ 
خط  ضمظ  طعاطعا  تآدي  بض  افطرغضغئ،  الطائرات 
طرجعم، وطا ُظحر خقل السام الماضغ سظث بثء سمطغات 
الاتالش افطرغضغ السسضرغئ شغ جعرغا بأنَّ سطماً بعا 
ُأسطغ لطظزام... ضض ذلك ُغشظغ سظ طجغث بغان", ضثلك 
شإن سثوان روجغا الشاحط سطى جعرغا وطةازرعا الاغ 
ترتضئعا ضث أعض جعرغا، شضض ذلك عع باقتفاق طع 
أطرغضا وبالاظسغص طسعا، وصث وضح ذلك أغدا أطغر 
تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
 ،٢٠١٥/١٠/١١ باارغت  جآال  جعاب  شغ  اهللا  تفزه 
تغث صال: "... شأطرغضا ُتزعر ظفسعا طع البعار وخسإ 
بالظزام،  ضررًا  ألتصعا  صث  وعط  سطظاً،  صاالعط  سطغعا 
ولط غظدب الئثغض افطرغضغ بسث، شضاظئ تطك الطسئئ 
الظارغئ الصثرة بأن تصعم روجغا بالمعمئ... شصث واشصئ 
روجغا سطى لسإ عثا الثور الحرغر الصثر شغ جعرغا 
خثطئ فطرغضا! إن غارات الطغران الروجغ طظ الةع 
والئتر وتاى طظ الئر بصعاسثعط وطساحارغعط عغ 

َّ يُْؤَفُكوَن﴾". َ
ُ ك باظسغص طع أطرغضا ﴿َقاتَلَُهُم ابَّ

تخاسثت وتغرة افسمال السغاجغئ الاغ تثعضعا الثول 
السزمى طآخرًا شغ الغمظ، شصث صثم المئسعث افطمغ إلى 
الغمظ إجماسغض ولث الحغت أتمث خارذئ ذرغص جثغثة 
لتض افزطئ الغمظغئ تسامث سطى تعازي التض السغاجغ طع 
التض السسضري، وتصدغ باسطغط خقتغات عادي إلى 
ظائإ له تعاشصغ، وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ، وعثا 
طا ضان غطالإ به التعبغعن طظث بثاغئ الظجاع، وصال ولث 
الحغت سظ عثه الثارذئ إظعا تازت سطى طعاشصئ دولغئ، 
الثارذئ  تطك  رشدئ  عادي  ربه  سئث  تضعطئ  أن  إق 
وصالئ سظعا إظعا طضاشأة لقظصقبغغظ، وساد ولث الحغت 
أدراجه شغ جعلئ جثغثة طظ المئاتبات، وأسطظئ تغظعا 
طةطج  طظ  صرار  طحروع  تصثغط  ظغاعا  سظ  برغطاظغا 
افطظ لائظغ خارذئ ولث الحغت أتمث إق أظعا لط تصثطه 
تاى الغعم، بغظما أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
ضغري طظ طسصط غعم البقباء ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
الةاري أن افذراف صث اتفصئ سطى وصش ضاطض لفسمال 
الصاالغئ غئثأ طظ الثمغج ١٧ تحرغظ الباظغ الةاري، 
وغفدغ إلى تض دائط باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ، 
طسظغئ  غغر  إظعا  وصالئ  سادت  عادي  تضعطئ  أن  إق 
باخرغتات ضغري فظعا لط تضظ ذرشا شغ اقتفاق، وصال 
وزغر خارجغاعا سئث المطك المثقشغ إن عثا اقتفاق تط 
بغظ أطرغضا والتعبغغظ، وعثه المرة افولى الاغ تسصث 
شغعا أطرغضا طئاتبات بظائغئ طئاحرة وطسطظئ طع الةماسئ 

الاغ ترشع حسار (المعت فطرغضا والمعت لطغععد!!!).
عثظئ  سظ  الاتالش  صعات  أسطظئ  جثغث  تطعر  وشغ 
جثغثة لعصش إذقق الظار والسعدة إلى اتفاق ١٠ ظغسان/

أبرغض باحضغض لةان تعثئئ ولصائعا شغ ذعران جظعب 
الممطضئ السسعدغئ. سطى أن تئثأ العثظئ غعم السئئ 
طع عثظئ ضغري، إق  ١٩ تحرغظ الباظغ الةاري، تماعغاً 
أن الماتثث باجط صعات الاتالش أتمث السسغري أسطظ 
وتط  بالعثظئ  تطاجم  لط  التعبغ  ططغحغات  أن  افتث 

تسةغض ١٨٠ خرصا لعا.
(الحرق  جرغثة  ظحرته  طا  عع  لطظزر  القشئ  أن  إق 
طا  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ١٩ السئئ  غعم  افوجط) 
الماتثة،  افطط  لثى  الئرغطاظغئ  الئسبئ  (صالئ  ظخه 
وعغ المسآولئ سظ المطش شغ طةطج افطظ، إن «التض 
سطى  اقجاصرار  لاتصغص  وجغطئ  أشدض  عع  السغاجغ 

المثى الطعغض شغ الغمظ وإظعاء الخراع».
وأضاشئ الئسبئ، شغ تخرغح خاص لـ«الحرق افوجط»، 
أن برغطاظغا ترتإ بسمض وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
ضغري لثسط عثا «التض»، إق أظعا أضاشئ أن طحروع 
الصرار سظثطا غاط تسمغمه جغضعن لثسط سمض المئسعث 
الثاص لفطط الماتثة شغ السعدة إلى المفاوضات سطى 
تعصغئ  إلى  الئسبئ  تحر  ولط  الطرغص،  خرغطئ  أجاس 
تعزغع المحروع إق أظه صال: «شغ العصئ المظاجإ، إق 
أن افطط الماتثة، طبض التضعطئ الئرغطاظغئ، لط تسط 
تترضات ضغري خطئ السقم الةثغثة، بض المساسغ أو 

الةععد المحضعرة.) اظاعى.
برغطاظغا  أن  الئرغطاظغ  الاخرغح  عثا  طظ  وغادح 
ترغإ شغ تصثغط تض افزطئ الغمظغئ طظ داخض أروصئ 
افطط الماتثة، ولغج طظ خارجعا - ضما عع التال شغ 
تعاشص  ق  برغطاظغا  أن  سطى  غثل  وعثا  ضغري.  طئادرة 
سطى خطئ ضغري، وعثا شغه إجظاد واضح لتضعطئ سئث 
ربه عادي، الاغ تسمض ولع بحضض بطغء لاتصغص تصثم 
سطى طساعى السغطرة المغثاظغئ شغ أضبر الةئعات دون 
خعض طسرضئ خظساء الاغ صال سظعا الصائث السسضري 
الطعاء خخروف (إظعا - طسرضئ خظساء - طمظعسئ دولغا).

وطا غثل سطى أن التضعطئ الغمظغئ بخثد شرض افطر 
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الةعاب:
طظ  بث  شق  أسقه  افجؤطئ  أجعبئ  واصع  ظثرك  لضغ 

اجاسراض افطعر الاالغئ:
١- إن صاظعن اقظاثابات شغ أطرغضا غثالش العضع السادي 
الثي غاعصش سطى آراء الظاس وصغاس سثد افخعات، بض 
لضض وقغئ سثد طظ افخعات شغ المةمع اقظاثابغ الئالس 
(٥٣٨)، والمرحح الثي غفعز بأغطئغئ افخعات شغ وقغئ 
العقغئ،  أخعات  جمغع  غتعز  شإظه  بـ(١٪)،  ولع  تاى  طا 
شمبقً إذا ضاظئ وقغئ جضاظعا (٢ ططغعن) ولعا (٢٠) خعتًا 
بظسئئ  المرحتغظ  أتث  شاز  شإذا  اقظاثابغ،  المةمع  شغ 
أخعات المظاثئغظ، طبقً (٥١٪)، واآلخر (٤٩٪)، شإن خاتإ 
الــ(٥١٪) غأخث جمغع افخعات الـــ (٢٠)، ولغج شصط ظسئئ 
افخعات الاغ شاز بعا، أي لغج (٥١٪ * ٢٠ = ١٠,٢) أي ظتع 

(١١) خعتاً، واآلخر (٩) أخعات، بض غأخث الـ (٢٠) ضاططئ.
وعضثا شصث غفعز أتث المرحتغظ بأضبر أخعات الظاخئغظ 
ولضظه ق غفعز بأضبر أخعات المةمع اقظاثابغ، تغث إن 
عثا غاعصش سطى ضباشئ جضان العقغئ، وسثد افخعات 
الاغ  والظسئئ  اقظاثابغ،  المةمع  شغ  لعا  المثخخئ 

غفعز شغعا أتث المرحتغظ سظ اآلخر.
وأطا اجاطقسات الرأي شغشطإ سطغعا أخعات الظاس، ولغج 
افخعات شغ المةمع اقظاثابغ، ولثلك صث ق تافص أضبرغئ 
أخعات الظاس طع أضبرغئ أخعات المةمع اقظاثابغ ضما 
بغظا آظفاً، وعثا طا تثث شسقً، شصث: (شازت ضطغظاعن بأضبرغئ 

أخعات الظاس: "٦٠،٥٥٦،١٤٢ بظسئئ ٤٧,٦٪"، شغ تغظ شازت 
بـــ "٢٣٢" خعتاً طظ المةمع اقظاثابغ"... أطا ترطإ شفاز 
بظسئئ أصض طظ أخعات الظاس "٦٠،١١٦،٢٤٠ بظسئئ ٤٧,٣٪"، 
ولضظ شاز بأضبرغئ المةمع اقظاثابغ "٣٠٦"..." (اظاثابات 
الرئاجئ افطرغضغئ ٢٠١٦ - ٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦).

المالغ  الظفعذ  شإن  آخر  جاظإ  وطظ  جاظإ،  طظ  عثا 
والسغاجغ وافطظغ الثي غخاتإ المرحتغظ، وافسمال 
الاغ ق تراسغ أغئ صغمئ، بض ضض طرحح غساظفث ذاصاه 
دون الظزر لطخالح طظعا والطالح... وضض عثا غآبر شغ دشع 
الظاخئغظ إلى اتةاه طسغظ، شمبقً تترغك صدغئ ضطغظاعن 
(وضان جغمج ضعطغ طثغر طضاإ الاتصغصات الفغثرالغ 
طعسث  طظ  غعطا   ١١ تعالغ  صئض  أسطظ  صث  آي"  بغ  "أف 
ضطغظاعن  اجاثثام  بحأن  جثغث  تتصغص  سظ  اقظاثابات 
لطئرغث اإللضاروظغ...) (بغ بغ جغ سربغ، ٢٠١٦/١١/١٣م)، 
عثا الاترغك ضان له أبر شغ اقظاثابات تاى إن ضطغظاعن 
شغ  الاتصغص  إسادة  سظ  ضعطغ  جغمج  (إسقن  خرتئ 
اجاثثاطعا لئرغثغعا الثاص سظثطا ضاظئ وزغرة لطثارجغئ 
ضئغر  جغاجغ  ضرر  له  ضان  اقظاثابات  طظ  أغام  صئض 
ضعطغ  حضعك  "أن  وأضاشئ:  اقظاثابغئ"،  تمطاعا  سطى 
غةث  لط  أظه  أسطظ  وصث  الختئ،  طظ  لعا  أجاس  ق  ضان 
إلداظاغ، إق أن ذلك ضان له أبر جطئغ سطى ظاائب  حغؤاً 
بط  ٢٠١٦/١١/١٣م).  سربغ،  جغ  بغ  (بغ  اقظاثابات"...) 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

 ظحرت ختغفئ الةاردغان الئرغطاظغئ طصاق ضائه جغمعن 
جغظضظج غاتثث شغه سظ طأجاة السراق وطسآولغئ الثول 
بإسادة  ذظئعا  سظ  الاضفغر  إلى  وغثسععا  سظعا،  الشربغئ 
واجع  دطار  لتصعا  الاغ  الاارغثغئ،  ظمرود  طثغظئ  بظاء 
بسئإ الترب. وصال إن الشجاة افطرغضغغظ والئرغطاظغغظ 
أصثطعا طع جئص اإلخرار سطى إجصاط التضعطئ شغ بشثاد 
وزرع الفعضى شغ الئقد، شفاتعا ظار جعظط شغ افرض، 
وق أدل سطى ذلك طظ طصعلئ «تغاة طظ اقجائثاد أععن 
طظ أجئعع طظ الفعضى». وغثاط بالصعل: إن التض شغ 
غث التضعطات التطغفئ، شإذا ضاظئ تحسر بالظثم سطى طا 

شسطاه شسطغعا أن تثعإ إلى السراق وجعرغا بسث اظاعاء الصاال وتحرع شغ إسادة الئظاء، وق غظئشغ أن ظظسى أن 
اإلخرار سطى شرض «الصغط الشربغئ» سطى السراق عع الثي أدى إلى الضاربئ، وجاضعن الضاربئ أضئر لع اجاسمطئ 

عثه الصغط الشربغئ لقبصاء سطى آبار العمةغئ. (أخئار الثطغب)

وصعات  روجغا  عةمات  تثغظ  واحظطظ 
افجث سطى المثظغغظ بتطإ
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أردوغان وجث بثغًق سظ اقتتاد افوروبغ

ضض الثغارات لفجش ططروتئ أطام 
أردوغان إق خغار اإلجقم

صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، غعم افتث، 
أظصرة  خغار  لغج  افوروبغ  اقتتاد  إلى  اقظدمام  إن 
العتغث، وإظعط غثرجعن طسألئ السدعغئ شغ طظزمئ 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  طع  لطاساون،  "حظشعاي" 
بعتغظ والرئغج الضازاخسااظغ ظعر جططان ظجارباغغش.

روجغا  طع  السقصات  تطئغع  سمطغئ  أن  أردوغان  وأضث 
تسغر بحضض جغث، طحغرا إلى أن رئغج العزراء الارضغ 
بظ سطغ غطثرغط جغجور روجغا شغ ٥-٦ ضاظعن افول/

جغاط سصث طةطج تساون سطى  دغسمئر المصئض. ضما 
سام  طظ  افول  الربع  شغ  الئطثغظ  بغظ  رشغع  طساعى 

٢٠١٧. (الثئر ظغعز)

السآال:
عظاك جآال لط أجث له جعاباً طصظساً، وعع: ضغش شاز تراطإ سطى ضطغظاعن بفارق ضئغر، سطماً بأن اجاطقسات 
الرأي الاغ جئصئ اقظاثابات ٢٠١٦/١١/٨ ضاظئ تثل سطى تصثم ضطغظاعن سطى تراطإ بفارق قشئ لطظزر؟ 
وضثلك شإن تخرغتات تراطإ خقل تمطئ اقظاثابات ضاظئ ظارغئ سطى ضض الةئعات: سطى أوروبا، والخغظ، 
والسسعدغئ، والمسطمغظ بساطئ، وتاى سطى ضعرغا... وضان عظاك طثح شغ تخرغتاته لروجغا وبحار... شعض 

غسظغ أن جغاجئ أطرغضا جااشغر، وبثاخئ شغ جعرغا؟ ولك الحضر، وججاك اهللا خغرًا.

إسادة الئظاء، وق غظئشغ أن ظظسى أن  شسطاه شسطغعا أن تثعإ إلى السراق وجعرغا بسث اظاعاء الصاال وتحرع شغ
اإلخرار سطى شرض «الصغط الشربغئ» سطى السراق عع الثي أدى إلى الضاربئ، وجاضعن الضاربئ أضئر لع اجاسمطئ 

غ غغ

عثه الصغط الشربغئ لقبصاء سطى آبار العمةغئ. (أخئار الثطغب)
طي

٧٧

الشجاة افطرغضغعن والئرغطاظغعن طسآولعن سظ طأجاة دطار السراق وغةإ أن غضفروا سظ خطاغاعط

شساد الرأجمالغئ وإشسادعا، وحعث حاعث طظ أعطعا



افربساء ٢٣ طظ خفر ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ ٢     السثد ١٠٥
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اظازمئ شغ تعظج غعطغ الثمغج والةمسئ ١٧ و١٨ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ جطسات اجاماع لدتاغا 
اقجائثاد لسرد اقظاعاضات الةسغمئ والاسثغإ الثي 
عغؤئ  سطغعا  أحرشئ  سطظغئ  جطسات  شغ  له  تسرضعا 
السطظغ  اقجاماع  طرتطئ  وتأتغ  والضراطئ،  التصغصئ 
بسث أن اجامسئ العغؤئ التضعطغئ الاغ أظحؤئ أواخر 

٢٠١٣ إلى تعالغ ١١ ألش ططش شغ جرغئ.
وضان أبرز أطر قشئ لطظزر عع غغاب الرئاجات البقث، 
الثي اسائره الئسخ رجالئ واضتئ خاخئ وأن سثدًا 
ضان  سعٍث  شغ  طآجغعط  ضاظئ  الدتاغا  طظ  ضئغرًا 
التالغ  الةمععرغئ  رئغج  السئسغ  صائث  الئاجغ  شغه 
طسآوق طئاحرا، وطتمث الظاخر رئغج الئرلمان التالغ 

سدعًا شغ تجب الةقدغظ.
لطمزالط  وجردعط  الدتاغا  ــات  رواغ اظطقق  وطع 
حعثت  له،  تسرضعا  الثي  المفجع  الاسثغإ  وحضض 
الساطئ  طظ  ضئغرا  تساذفا  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعاصع 
أداة  ضاظئ  ظزام  سظ  حعادات  طظ  جمسعا  طا  لععل 
بصائه عغ أسغظه الرخغخئ الاغ تراصإ ضض طظ غسارض 
شغ  رتمئ  غمطضعن  ق  الثغظ  وجقدغعط  جغاجاتعط 
صطعبعط إن ضاظئ لعط صطعب. حعادات ضحفئ العجه 
التصغصغ لطمظزعطئ الاغ ضاظئ تسطغ صغط الثغمصراذغئ 
والاصثطغئ والتثابئ، ضحفئ سظ طثى تصثعا خاخئ 

سظ ضض َظَفٍج إجقطغ غطالإ بالاشغغر.
افولى  افغــام  شغ  عا  تثفَّ الثغظ  طظ  السثغث  أن  إق 
وصث  بض  الصثغط  الظزام  رطعز  بسعدة  وسادوا  لطبعرة 
طارس بسدعط طسآولغات شغ التضط، لط َتُرْق لعط 
وتصسغط  الفاظئ  سطى  تترغدا  واسائروعا  الحعادات 
المةامع، وراتعا غعاجمعن رئغسئ العغؤئ جعام بظ 
التئغإ  بتضعطئ  السابص  العزغر  ضاإ  شصث  جظثرغظ، 
السضرطغ  لجعر  تعظج  ظثاء  بترضئ  والصغادي  الخغث 
ظاصص  اإلخراج...  جغؤئ  "طسرتغئ  الفغسئعك  تثوغظئ 
اقجاماع،  جطسات  إلى  إحارة  شغ  وزضرة"  ذّئطئ  ضان 
ولغث  الحسإ،  ظّعاب  بمةطج  الظائإ  صال  جاظئه  طظ 
جّقد، غعم الةمسئ ١٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦، 
إّن طا تثث عع سثالئ اظاصاطغئ ولغج سثالئ اظاصالغئ، 

طسائرا أن أختاب الحعادات تط تطصغظعط.
أسادت  أظعا  لعا  غتسإ  ضان  وإن  اقجاماع  جطسات 
تاط  لط  بحسئ  جرائط  أخرى  طرة  الحسئغئ  لطثاضرة 
الثغظ  طظ  ســثد  زال  ق  بض  اآلن  إلــى  طتاجئاعا 
لطتضط  الاظزغر  أو  الغعم  التضط  غئاحرون  اصارشععا 
وإذقق  أخرى  رطعز  بسعدة  بسدعط  وغطالإ  الراحث 
ططالإ  خعت  أي  وباجاؤخال  جعئ  طظ  جراتعا 
تصغصغئ  ضماظئ  تضعن  لظ  أظعا  إق  التصغصغ،  بالاشغغر 
لطسثالئ، شثطش عثه المطفات ططفات أخرى صث ق غاةرأ 
سطى شاتعا ق العغؤئ التالغئ وق أي ذرف عع ججء طظ 
الصثغط  بمجج  ظفسعا  خغاغئ  أسادت  الاغ  المظزعطئ 
بالةثغث والئتث سظ طخالتئ بغظ الةقد والمادررغظ 

لطغ ططش البعرة وشرض بصاء دار لصمان سطى تالعا.
وصث خرح السفغر الفرظسغ "أولغفغغ بعاشر" بأظه طسةإ 
شغ  اقظاصالغئ  السثالئ  طةال  شغ  الاعظسغئ  بالاةربئ 
تسطغصه سطى الةطسات السطظغئ لعغؤئ التصغصئ والضراطئ.

تسطغ  الاعظسغئ  الثغمصراذغئ  بفدطعا،  أظه  وأضاف 
الضطمئ فولؤك الثغظ داشسعا بتغاتعط طظ أجض ترغئ 
الدمغر وتصعق اإلظسان طحغرا إلى أن "تعظج تسطغ 

طرة أخرى المبال".
شغ تغظ إظه تظاجى أن دولاه ظطئ تثسط الثضااتعرغئ 
تغظ  البعرة،  أغام  وتاى  رطص  آخر  إلى  تعظج  شغ 
سرضئ آظثاك وزغرة داخطغاعا سطى بظ سطغ طساظثة 

بإرجال طسثات صمع اقتاةاجات.
ضغش ق وبرظاطب السثالئ اقظاصالغئ اصاخر سطى الفارة 
الاغ اطاثت بغظ ١٩٥٤ و٢٠١٣، شاشطص بعا ططفات 
اقجاسمار واتفاصغاته الاغ ق زالئ جارغئ إلى الغعم وق 
غاط اسائار شرظسا ضمةرم وعغ الاغ ضاظئ طساسمرة 
تصاض جماسغا وتساصض جماسغا، تشاخإ الظساء وتثطش 
لبروات  ظعئعا  سظ  شدق  صسرغا،  وتةظثعط  افذفال 
طظ  ضان  اقظاصالغئ  السثالئ  برظاطب  وجسطعا  الئقد، 
الطتزئ افولى بثسط طالغ طظ أذراف خارجغئ، خاخئ 
 ،(PNUD) الماتثة  لفطط  اإلظمائغ  الئرظاطب  سئر 
السابص  شغ  جاضظا  تترك  ق  ضاظئ  الاغ  العغؤئ  عثه 
سظ جرائط بظ سطغ، بط إن تثخطعا عثا عع طتاوقت 
لفرض ظمط طظ اقظاصال لطالما دسمعا فجطه جمسغات 
وطظزمات وتمعغض ظثواتعط وطآتمراتعط تاى غضعن 
أخرى  طظزعطئ  تشغغر  ق  وجعه  تشغغر  طةرد  الاشغغر 
تظاصخ المظزعطئ السالمغئ الرأجمالغئ الاغ تسائر ضض 
شغ  وجائطعا  أبرز  وطظزماتعا  الماتثة  افطط  عغؤات 

السالط.
عع  تعظج  شغ  السثالئ  طسار  أشحض  طا  أعط  أن  ضما 
المسار الاحرغسغ الثي أحرشئ عثه المظزمات سطى 
ضاابئ الثجاعر وتسثغض المةقت الصاظعظغئ، شالسثالئ 
ظطئ طصارظئ باعجعات طةمعسات الدشط (الطعبغات) 
شغ تعظج وترخعا سطى ضمان طخالتعا شغ الئقد 
لطئحر  تسالى  اهللا  أظجله  الثي  لطمحروع  وطسارضاعا 

وغتصص السثل والطمأظغظئ بغظعط.
جطسات اقجاماع عثه ربما ضاظئ شرخئ لاسرض ججءًا 
طظ التصغصئ ولضظعا لغسئ طسار التص، فن المظزعطئ 
الفاجثة الزالمئ ق زالئ صائمئ، تاى إن الممارجات 
السابصئ ظفسعا ق زالئ صائمئ تتئ طسمى الترب سطى 

(اإلرعاب).
إن المتاجئئ غةإ أن تضعن تتئ طسآولغئ دولئ ق 
تثدع فغئ إطقءات أو تثخقت خارجغئ شافاح ططفات 
ططفا  غةسض  وق  بقدظا،  شغ  ووضقئعط  اقجاسمار 
السغاجغغظ  والثخماء  الماحاضسغظ  بغظ  لطمصاغدئ 
إق  سادلئ  السثالئ  تضعن  ولظ  الدتاغا،  بآقم  وغااجر 
تحرغع  السثل؛  لطاحرغع  طساةغئئ  صعاظغظعا  ضاظئ  إذا 

العتغ طظ السطغط الثئغر.
تفاح  افظزمئ  عثه  أن  والبابئ  العاضح  لمظ  وإظه 
عثه المطفات ضغ تشطصعا، ولضظ دولئ السثل والتضط 
الراحث جافاح تاما ضض طا اصُارف شغ تص عثه افطئ 

وأبظائعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج...
وَحَِك 

ُ
نَْزَل اهللاُ َفأ

َ
غصعل التص تسالى: ﴿َوَمْن لَْم حَيُْكْم بَِما أ

 ﴾الُِموَن ُهُم الظَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

طثغظئ تطإ الظعاة الخطئئ لبعرة الحام
وخمعدعا ُغتِئط ُطثّططات أسثائعا

بصطط: أتمث الثطعاظغ

افتغاء  سطى  السحعائغ  الصخش  سمطغات  تاعصش  لط 
السضظغئ بحرصغ تطإ سطى طثار الساسئ طظث جائ أغام 
طاعاخطئ، شمؤات الشارات الةعغئ الاغ ُتطصغ ِبتممعا 
شغ جمغع أرجاء الةجء الحرصغ طظ المثغظئ، طا اظفضئ 
جغض  ُغعاِضئعا  ظعار،  لغض  السضان  رؤوس  سطى  تظعال 
جارف طظ خطغات صثائش المثشسغئ البصغطئ الاغ تّثك 
ضض طا تطاله طظ تةر أو بحر أو حةر، شُاتغض المظطصئ 

إلى ُرضاِم رطاٍد ودخان.
وصث اسارشئ الةعات الاغ تائع افطط الماتثة بخسعبئ 
العضع السضاظغ شغ المظاذص الحرصغئ المتاخرة طظ 
طثغظئ تطإ، وصالئ بأّن الّظاس شغعا غعاجععن "لتزئ 
صاتمئ جثا" بثون إطثادات الطسام والثواء، شغ تغظ 
جان  الماتثة  افطط  شغ  اإلظساظغ  المساحار  صال 
طساسثات  صعاشض  أسثت  الماتثة  افطط  "إّن  إغشقظث: 
تطك  أو  المتاخرة  المظاذص  شغ  حثص  ططغعن  لظتع 
لط  لضظ  الحعر،  عثا  إلغعا  العخعل  غخسإ  الاغ 
تامضظ تاى صاشطئ واتثة طظ العخعل إلى وجعاعا".

وتتّثث طراجض شراظج برس سظ حثة الصخش شصال: 
"إن سمطغات الصخش عغ افسظش طظث ساطغظ"، شغما صال 
ظةغإ شاخعري رئغج طا ُغسرف بالصئسات الئغداء: "لط 
شغ  التثة  بعثه  طثشسغا  صخفاً  اإلذقق  سطى  أجمع 
وصئ جابص، وصث تطصغظا ظثاء اجاشابئ طظ أجض إذفاء 
تساصط  بسئإ  الثعاب  طظ  ظامضظ  لط  لضظظا  الظغران 

الصثائش سطى الحعارع".
سثد  تصرغئغ  بحضض  ظئ  أورغظئ  طعصع  وبص  وصث 
شغعا  اجاثثطئ  والاغ  الروجغئ،  الةعغئ  الشارات 
الصظابض الترارغئ والفعجفعر التارق، طظث طططع الحعر 

التالغ شثضر أّظعا تةاوزت الـ ٣٠٠ غارة جعغئ.
ُغرغث ظزام الطاغغئ شغ دطحص، وطظ غصش خطفه طظ 
عثا الاخسغث العمةغ سطى طثغظئ تطإ، تفرغس المثغظئ 
ظفعجعط،  شغ  الرسإ  وظحر  المثظغغظ،  جضاظعا  طظ 
وذلك بسث أْن رشدعا جابصاً الثروج سئر طآاطرة العثن 

لعط  ُتتّثد  وضاظئ  ُتسطظعا،  روجغا  ضاظئ  الاغ  الجائفئ 
طظاشث لطثروج طظعا، شطّما شحطئ تطك المآاطرة راتئ 
لاروغسعط،  افبرغاء  المثظغغظ  سطى  لعئعا  جام  تخإ 
وإغصاع أضئر أذى طمضظ شغ خفعشعط، وطظ بّط دشسعط 
بافجطتئ  الروجغئ  الشارات  أّن  قشااً  وضان  لطمشادرة، 
ترضجت  دولغاً،  المترطئ  وبافجطتئ  الاصطغثغئ،  غغر 
بحضض رئغسغ سطى المظاذص المأععلئ بالسضان، شطصث 
صغاجغئ  شارٍة  شغ  جعغئ  غارة   ١٥٠ طظ  أضبر  حظ  تّط 
والخعارغت  التارق،  والفعجفعر  الترارغئ،  بالصظابض 
الصخش  عثا  وخاتإ  السظصعدغئ،  والصظابض  الفراغغئ، 
البصغطئ  افجطتئ  أظعاع  طثاطش  اجاثثام  الماعاخض 
المثشسغئ والخاروخغئ، شالروس باتعا غسائرون تطإ 
بسثواظعط  غصعطعن  وعط  فجطتاعط،  تةارب  تصض 
أطمغ  وباعاذآ  ضاطض،  أطرغضغ  بشطاٍء  عثا  العتحغ 
خرغح، شصث صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا لثى 
"طظ  برلغظ:  شغ  افلماظغئ  المساحارة  طع  اجاماسه 
السثاجئ الصعل بأّن روجغا جااعصش سظ عةعطعا سطى 
تطإ"، وُغفعط طظ عثا الاخرغح لطرئغج افطرغضغ أّن 
ضاطًق لروجغا بالسمض بضض طا  أطرغضغاً  عظاك تفعغداً 
شغ وجسعا إلبادة المثغظئ وتعةغر أعطعا، وأّن أطرغضا 

ق تظعي إغصاف عةعطعا.

أعالغ  سطى  السثوان  شغ  الارضغج  عثا  ضض  لماذا  أّطا 
طثغظئ تطإ ورغفعا بحضٍض خاص؟

الروس  لثى  واضتاً  بات  السآال  عثا  سطى  شالةعاب 
وافطرغضان، ولثى الظزام وحرضائه شغ إغران، ولثى 
وعع  افّطئ،  أسثاء  طظ  وظاعرعط  حاغسعط  طظ  ضض 
شغ  واجاماتاعط  وبئاتعط،  المصاتطغظ،  صعة  جر  أّن 
الصاال، غضمظ شغ الثسط العائض الثي ُتصّثطه التاضظئ 
الحسئغئ لعط، شعغ الاغ ُتتّمسعط سطى اقجامرار شغ 
الصاال ضث الطشاة تاى الظعاغئ، وعغ الاغ ُتخّر سطى 
رشخ اقجاسقم طعما بطشئ الادتغات، بض إّن عثه 
التاضظئ تصعم باصرغع ضض طظ غاثاذل سظ الصغام بعثا 
وباإلجمال  السثوان،  طعاجعئ  شغ  غاطضأ  أو  العاجإ، 
الفخائض  سطى  السغاجغئ  الصعاطئ  بثور  تصعم  شعغ 
المصاتطئ، وعغ الاغ ُتسرصض طثّططات الظزام الثئغبئ، 
طآاطرات  جمغع  خثرتعا  سطى  تتّطمئ  الاغ  وعغ 
شغ  الاآطرغئ  ُخّطاعط  ظةتئ  شطع  وداسمغه،  الظزام 
إخقء طثغظئ تطإ - ق جمح اهللا - شإّظعط جغظاصطعن 
لاظفغث ظفج عثه الثطط شغ إدلإ، وعع طا صث غآدي 
بعرة  ظعاة  تثطغر  وبالاالغ  البعرة،  حعضئ  ضسر  إلى 
وتاتّعل  ظعائغاً،  زخمعا  سطى  والصداء  الخطئئ،  الحام 
طع افغام إلى بصاغا بعرة غسعض طقتصاعا وتخفغاعا.

شمظ غظاخر شغ طسرضئ تطإ وُغتِضط جغطرته سطغعا 
طا جغامضظ طظ إسادة ترتغإ العضع السسضري  غالئاً 
تطإ،  اجاعثاف  ضان  لثلك  جعرغا،  شغ  والسغاجغ 
وضان  طصخعدًا،  خاص  بحضٍض  تاضظاعا  واجاعثاف 
الاغ  عغ  بساذئ  بضض  فّظعا  طططعباً،  ظعرعا  صخط 
تاعّلى الصغام بأخطر وأعط دور شغ بعرة أعض الحام، 
خمعد  شغ  الرئغسغ  بالثور  تدططع  الاغ  عغ  بض 
ضما  الروجغئ،  العةمات  وأحرس  أساى  أطام  المثغظئ 
أظعاع  أحث  ذاته  العصئ  شغ  تاتّمض  الاغ  عغ  أّظعا 
التخار الُمطئص الثي ق ُغسمح طسه بإدخال أغئ طعاد 

إظساظغئ.

إّن طسرضئ تطإ عثه صث أظعرت طظ ُغسّمعن بأخثصاء 
تطإ سطى تصغصاعط، وأبئائ أّن طا ُغصال سظعط أّظعط 
الةعار  دول  طظ  خاخًئ  لعا،  وداسمعن  لطبعرة  تطفاء 
ضارضغا والسسعدغئ وافردن وصطر، طا عط شغ العاصع 
جعى أدوات أطرغضغئ طاآطرة سطى البعرة، وإّظعط شغ 
التصغصئ أضئر الماثاذلغظ والُمثّثلغظ، وأّن سطى البعار 
أْن ق ُغسّعلعا سطغعط، شعط سإء سطى طظ اجاسان بعط، 
وطا زادوا البعار إق سظااً ورعصا وخئاقً، لثلك ضان سطى 
البعار أْن ُغثرضعا تصغصئ أّظعط إذا أرادوا الظخر شسطغعط 
اإلصطغمغئ  الثول  بضض  تماطاً  خقتعط  غصطسعا  أْن 
طع  سقصاتعط  ضض  بالدرورة  غصطسعا  وأْن  الاابسئ، 
سطغعط  وطا  الثول،  تطك  ُتتّرك  الاغ  الضئرى  الصعى 
لعط،  بظخره  شغبصعا  وتثه،  اهللا  سطى  غاعضطعا  أْن  إقّ 
أْن  سطغعط  أّن  ضما  تصغصئ،  وظاخرعط  طعقعط  شعع 
خطش  خفعشعط  ورّص  شخائطعط،  وتثة  إلى  غسسعا 
صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ، تائّظى طحروع اإلجقم 
السغاجغ السزغط والثي عع طحروع أّطاعط افخطغ، 
وأْن ق غطافاعا ُطططصاً إلى طحارغع وطثططات الضفار، 
بإذن  لعط  اهللا  ظخر  شسغدمظعا  ذلك  شسطعا  إْن  وعط 
ضره  ولع  دغظه،  وُطِسّج  أطره،  سطى  غالإ  واهللا  اهللا، 
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بصطط: طتمث غاجغظ خمغثة*

سرض وزغر المالغئ الةجائري تاجغ بابا سمغ أطام الئرلمان، غعم اقبظغظ، طحروع المغجاظغئ. وتدمظ طحروع 
صاظعن المالغئ لسظئ ٢٠١٧ زغادة الدرغئئ سطى الصغمئ المداشئ طظ ١٧٪ إلى ١٩٪، وضثلك رشع الرجعم سطى 
طظ  الضبغر  تساعطك  الاغ  الضعربائغئ  افجعجة  سطى  رجط  اجاتثاث  إلى  إضاشئ  والائس،  والعصعد  السصارات 

الطاصئ. (شراظج ٢٤)

صاظعن المالغئ لسظئ ٢٠١٧ زغادة الدرغئئ سطى الصغمئ المداشئ طظ ١٧٪ إلى ١٩٪، وضثلك رشع الرجعم سطى 
طظظ الضبغر  تساعطك  الاغ  الضعربائغئ  افجعجة  سطى  رجط  اجاتثاث  إلى  إضاشئ  والائس،  والعصعد  السصارات 

الطاصئ. (شراظج ٢٤)

الةجائر: زغادة الدرائإ والرجعم سطى السصارات والعصعد والضعرباء شغ طغجاظغئ ٢٠١٧

;Ö\áq’\;◊·^;gÊËp;Ì÷¡;„h\Ô\Åi¡\;flŸ;Àm“Á;‹]æfi’\ أسطظئ وضالئ الاساون افطظغ الثشاسغ الاابسئ لعزارة الثشاع افطرغضغئ أن العقغات الماتثة تساجم إبرام خفصئ 
طع صطر والضعغئ تادمظ بغع طصاتقت تربغئ بصغمئ ٣١ ططغار دوقر أطرغضغ. وجاتخض صطر سطى ٧٢ طصاتطئ 
طظ ذراز «إف-١٥ ضغع أ» باإلضاشئ إلى المسثات وافجطتئ الماسطصئ بعثه الطائرات، لائطس صغمئ عثا السصث ٢١,١ 
ططغار دوقر أطرغضغ. أطا الضعغئ شساتخض سطى ٤٠ ذائرة: ٣٢ صاذشئ طظ ظعع «ف/أ - ١٨ ي» و٨ طصاتقت - 
صاذشات طظ ظعع «ف/أ- ١٨ ف» باإلضاشئ إلى طترضات اتاغاذغئ لعثه الطائرات وتسطغتعا. وجائطس صغمئ عثه 

الخفصئ ١٠,١ ططغار دوقر أطرغضغ. (إغقف)
: أجاذغظ افجطتئ عثه، لغسئ لاترغر شطسطغظ، وق عغ لظخرة المسطمغظ شغ الحام وبعرطا والسراق 
وغغرعا، بض عغ لرشث خجغظئ المالغئ افطرغضغئ بمطغارات الثوقرات، وطظ َبطَّ اجاثثاطعا إن اصادى افطر 

ضث المسطمغظ أظفسعط، أختاب عثه افطعال.
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ضث المسطمغظ أظفسعط، أختاب عثه افطعال.
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العقغات الماتثة تئغع ١٢٢ طصاتطئ لصطر والضعغئ
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 السثد ١٠٥  ٣افربساء ٢٣ طظ خفر ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ

أطرغضا  أن  إلى  افجعاء  غعغؤعن  ضاظعا  الةمععرغغظ  إن 
بتاجئ إلى الاشغغر إلظصاذعا بسئإ طا غبغروظه طظ عئعط 
شمبق  الثغمصراذغغظ،  تضط  ظض  شغ  الثولغ  طساعاعا 
الةمععري دغك تحغظغ ظائإ الرئغج افطرغضغ السابص 
جابصئ  طسآولئ  تحغظغ  لغج  وأخاه  عع  ضائه  ضااب  شغ 
بعزارة الثارجغئ تتئ سظعان (اجابظاء: لماذا غتااج السالط 
إلى أطرغضا صعغئ) ظحرت طظه طصاطفات شغ حعر ظغسان 
الماضغ (روغارز ٢٠١٦/٤/٨) وخثر شغ حعر أغطعل صئض 
حعرغظ طظ اقظاثابات غصعل شغه: "لفجش شغ العصئ 
الثي ظعاجه شغه الثطر العاضح والصائط لاعثغث إرعابغ 
صعتظا  أوباطا  الرئغج  أضسش  جرغسئ  بخعرة  طاجاغث 
أسثاءظا"  وجرأ  أطرغضا  تطفاء  سظ  وتثطى  ضئغر  بحضض 
السغاجغئ  والاأبغرات  المالغئ،  لفوجاط  باإلضاشئ  عثا 
بط  المرحتغظ!  طظ  لضض  الثفغئ  والصعى  المثابراتغئ، 
اجاشقل الطعبغ الغععدي لظغض أخعاتعط، شصث ذضر شغ 
طصابطئ له طع طعصع غععدي "إجرائغض الغعم" ظحرت غعم 
وصئ  طظث  ضان  ولضغاظعط  لطغععد  "تئه  أن   ٢٠١٦/٥/١١
أق  وسطغضط  إجرائغض  جظتمغ  "إظظا  وصال:  جثا".  ذعغض 
تظسعا أن إجرائغض طسصض افطض السزغط لظا شغ المظطصئ، 
جفارة  بظصض  ووسث  جثا".  طعمئ  إجرائغض  شإن  لثلك 

أطرغضا طظ تض أبغإ إلى الصثس...
٢- إن التمقت اقظاثابغئ شغ الثول الرأجمالغئ وبثاخئ 
أطرغضا، عغ تمقت "ظحر الشسغض" لضض طظ المرحتغظ، 
شق غاعرسعن سظ الفدائح، والحاائط، والسئاب، والئتث 
سظ ضض أخطاء أو خطاغا لطمرحتغظ... غغر أن عثه المرة 
طساعى  عئعط  سطى  بعضعح  دلئ  شصث  جئص  طا  شاصئ 
اقتعاطات  جادتعا  وصث  خطابعط،  وجصعط  المرحتغظ 
لثغعط  أن  غزعر  ولط  افسراض،  وتظاول  الحثخغئ 
وخار  المافاصمئ.  أطرغضا  لمحاضض  ظاجسئ  وتطعق  أشضارا 
وطظ  جغأ  عع  طظ  بغظ  افطرغضغغظ  طظ  ضبغر  ترجغح 
عع أجعأ، وعثا غحغر إلى اظتثار أطرغضا ظتع افجفض طع 
تفاصط طحاضطعا وأزطاتعا الثاخطغئ واقصاخادغئ وزغادة 
اقظصساطات شغ المةامع افطرغضغ وصث سمصاعا تخرغتات 
تراطإ... لصث وخش ضعلظ باول سدع التجب الةمععري 
ووزغر الثارجغئ افطرغضغ افجئص طرحح تجبه تراطإ بأظه 
(سار وذظغ وحثص طظئعذ دولغاً...) (بغ بغ جغ سربغ، 
٢٠١٦/٩/١٤)، وأطا عغقري ضطغظاعن شصث اسائرعا الئسخ 
بأظعا طعمطئ وق تخطح لرئاجئ الةمععرغئ، ودلغض ذلك 
اجاسمالعا برغثعا الثاص إلرجال طسطعطات جرغئ أبظاء 
سمطعا ضعزغرة خارجغئ. وضان طضاإ الاتصغصات الفثغرالغ 
افطرغضغئ،  الرئاجئ  طرحتئ  اجاةعب  صث  آي"  بغ  "أف 
سظثطا  اإللضاروظغ،  برغثعا  (بحأن  ضطغظاعن  عغقري 
إذا  شغما  السثل  وزارة  وتظزر  لطثارجغئ...  وزغرة  ضاظئ 
ضان عثا اإلعمال غحضض جرغمئ...) (بغ بغ جغ سربغ، 
٢٠١٦/٧/٢)، شضض ذلك غثل سطى اقظتطاط الثي بثأت 
تظتثر إلغه أطرغضا، شسظثطا لط تةث غغر عثغظ المرحتغظ 
السصعط  سطى  غثل  ذلك  شإن  لثغعا  طا  أشدض  وعما 
الصادم فطرغضا... عثا طظ تغث طا تامغج به الاخرغتات 

اقظاثابغئ طظ "ظحر الشسغض"...
شعغ  الاخرغتات  عثه  تظفغث  طخثاصغئ  تغث  طظ  أطا 
بمصثار  إق  حأن  ذات  طخثاصغئ  أي  طظ  تثطع  تضاد 
وخثاع  الةمععري،  افجطعب  سظةعغئ  طع  تظاُجِئعا 
الاخرغتات  تآخث  شق  وعضثا  الثغمصراذغ...  افجطعب 
لطمرحح  الاظفغثغئ  لطسغاجئ  تصغصغاً  طصغاجاً  اقظاثابغئ 
بسث اظاثابه... وعثا طحاعث طتسعس شصث طف أوباطا 
تمطاه اقظاثابغئ خراخاً بأظه جغشطص جةظ غعاظاغظاطع 
وعع اآلن باق سطى تاله شغ العصئ الثي اظاعئ طرتطاا 
أوباطا اقظاثابغاان! وتاى تراطإ ظفسه شصث بثأ غاقسإ 

باخرغتاته:
ضاطض  "تزر  إلى   ٢٠١٥ افول  ضاظعن  شغ  تراطإ  دسا   -
بطاصئ  واساماد  أطرغضا  المسطمغظ  دخعل  سطى  وحاطض 
بغاظات  صاسثة  وتثخغص  دغاظاعط  لثضر  بعط  خاخئ 
جغ،  بغ  (بغ  المساجث"...  طراصئئ  إلى  ودسا  لعط 
٢٠١٥/١٢/٧)، ولضظه صال بسث ذلك سظ وسثه (إظه طةرد 
ولضظ   (٢٠١٦/١١/١١ (الةجغرة،  أضبر...)  لغج  اصاراح 
جغئصى غساسمض أجطعب الاعثغث لطمسطمغظ والادغغص 

سطغعط وإن لط غظفث ضقطه.
- شغ المطش الظعوي اإلغراظغ خرح بأظه جعف غطشغ اقتفاق 
ولغج طظ الماعصع أن غفسض ذلك وإظما جغزعر الاحثد 
أظعا  غثرك  وعع  إغران  ضث  بأظه  الظاس  لثثاع  تةاععا 
تثور شغ شطك أطرغضا وتظفث جغاجاتعا. طما غثل سطى أظه 
غاظاصخ طع ظفسه شغ تخرغتاته أو أظه غاسمث الاظاصخ 
وغثغثغ  افطرغضغغظ  ولغععط  المصابض  الطرف  لغثغش 
طحاسرعط بأظه جغفسض لعط حغؤا لط غفسطه افوائض. وضأن 
سغعب  سطى  غشطغ  تاى  لطادطغض  غاثثه  أجطعب  ذلك 

أطرغضا وسثم صثرتعا سطى تظفغثه.
شغ  تراطإ  دوظالث  المظاثإ  افطرغضغ  الرئغج  (صال   -
طصابطئ طع حئضئ جغ بغ أس إظه جغصعم بارتغض ظتع 
وأضاف  الئقد...  طظ  حرسغ  غغر  طعاجر  طقغغظ  بقبئ 
تراطإ شغ المصابطئ: "طا جظفسطه، عع أن ظرتض افحثاص 
الثغظ لثغعط جةض إجراطغ، أسداء السخابات، طعربغ 
المثثرات، ربما غضعظعن ططغعظغ حثص أو بقبئ طقغغظ، 
جعف ظثرجعط طظ بقدظا أو ظدسعط شغ السةظ... لضظظا 
جظثرجعط طظ بقدظا، إظعط طعجعدون عظا بحضض غغر 
حرسغ"... وتابع الرئغج الةمععري صعله إظه بسث "تأطغظ" 
التثود، جغئثأ طسآولع العةرة شغ اتثاذ الصرارات بحأن 
المعاجرغظ غغر المسةطغظ شغ العقغات الماتثة... وسظ 

والمضسغك،  الماتثة  العقغات  بغظ  تائط  بظاء  صدغئ 
صال تراطإ إن الةثار الثي غساجم بظاءه سطى التثود صث 
تصاخر  أججاء  غحمض  وصث  التةارة  طظ  بضاططه  غئظى  ق 
سطى جغاج، طعضتا "ربما غحمض بسخ الاسغغب... شغ 
بسخ المظاذص طظ افظسإ بظاء جثار، أظا بارع شغ عثا 
٢٠١٦/١١/١٣م)،  (الترة،  الئظاء"...)  غسمى  الثي  السمض 
وواضح أظه غاقسإ شغ تخرغتاته شئسث أن صال بارتغض 
ظتع بقبئ طقغغظ ساد غفسر وغسابظغ، وتاى السغاج 
وعثا  جغاج...  وبسده  تةارة  بسده  شغه  غفخض  ساد 
غآضث أن أجطعبه عع الاعثغث والعةعم سطى الشغر وعع 

سطى اجاسثاد أن غاراجع.
افذطسغ  التطش  بأن  تراطإ  خرح  أن  جئص  وصث   -
("شصث جثواه"، ولفئ إلى أن تثخض واحظطظ إلى جاظإ 
تطفائعا افوروبغغظ إذا طا تسرضعا لسثوان روجغ، رعظ 
التطش.)  طغجاظغئ  شغ  افوروبغئ  المالغئ  بالمساعمات 

("أ.ف.ب"... جرغثة الثطغب، ٢٠١٦/١١/١١م)
وشغ غدعن ذلك صال الرئغج افطرغضغ التالغ، باراك 
ظاتع  بتطش  جغزض "ططاجطا  أن  أبطشه  تراطإ  (إن  أوباطا: 

صعي"...) (بغ بغ جغ سربغ، ٢٠١٦/١١/١٤م)
الصداغا  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  تشغغر  سظ  أطا   -٣
شإن  السابص  الرئغج  سعث  شغ  الماثاولئ  افجاجغئ 
وإظما  تاشغر،  أن  الماعصع  غغر  طظ  السرغدئ  الثطعط 
افجالغإ عغ الاغ غمضظ أن تاشغر، شالظزام افطرغضغ 
خقتغات  طظعا  ولضض  طثاطفئ،  طآجسات  شغه  تاتضط 
والئظااغعن،  وإدارته،  الرئغج  شمبقً  تظصص،  أو  تجغث 
والضعظشرس، وطةطج افطظ الصعطغ، والثوائر افطظغئ... 
وعثه تآبر شغ اقتافاظ بالثطعط السرغدئ لطسغاجئ 
افطرغضغئ حئه بابائ طع الفارق شغ افجالغإ، ولاعضغح 

ذلك أتظاول طعضعع جعرغا العارد شغ السآال:
- أوباطا ضان غثسط بحار ولضظه ق غسطظ ذلك خراتئ بض 
غصعل بحار ق طساصئض له شغ جعرغا... بحار ق ُغافاوض 
طسه... بحار ق طاظع طظ الافاوض طسه لضظ ق وجعد له 
شغ المرتطئ اقظاصالغئ... ق طاظع طظ وجعده شغ المرتطئ 
اقظاصالغئ ولضظ ق دور له شغ تضط جعرغا بسث ذلك... 
وأخغرًا صال ق طاظع طظ أن غحارك شغ اظاثابات الرئاجئ!! 
وأطا تراطإ شصالعا طرة واتثة بحار غتارب اإلرعاب شعع 
سظخر شسال وافولعغئ لطصداء سطى اإلرعاب ولغج لئحار 
(وصالئ ختغفئ غاردغان إن تراطإ أضث طةثدا أن تتالفا 
طع روجغا وجعرغا لعجغمئ تظزغط الثولئ عع السغاجئ الاغ 
غفدطعا لطاساطض طع افزطئ السعرغئ. وظصطئ سظ تراطإ 
افجث  غتإ  ق  إظه  جعرظال  جارغئ  وول  لختغفئ  صعله 
طططصا، "لضظ تسجغج ظزاطه عع الطرغص افشدض لطصداء 
سطى الاطرف الثي ازدعر شغ شعضى الترب افعطغئ والثي 
غعثد أطرغضا"...) (الةجغرة، ٢٠١٦/١١/١٣م)، وضان صث سئر 
تراطإ سظ رأغه شغ افزطئ السعرغئ شغ طصابطئ ظحرتعا 
ظغعغعرك تاغمج شغ تمعز الماضغ صائق "أساصث أن سطغظا 
أوق الاثطص طظ داسح صئض الاثطص طظ افجث". أطا 
طا وسث به شغ تمطاه اقظاثابغئ بإرجال سحرات اآلقف 
الثولئ  تظزغط  لمتاربئ  والسراق  جعرغا  إلى  الةظعد  طظ 
وذضر أظه جغرجض طسعط ضثلك صعات الظاتع... شصث ظصطئ 
وضاقت افظئاء غعم ٢٠١٦/١١/٤ تخرغتات تراطإ الاغ صال 
شغعا: (جعف ظساثثم الصعة السسضرغئ شصط شغ التاقت 
الاغ غضعن شغعا افطر تغعغا طظ وجعئ ظزر ضمان أطظ 
رئغج  ضض  غصعله  شعثا  الصعطغ...)،  الماتثة  العقغات 
السثوان  سظ  غاعرسعن  وق  والقتص،  السابص  أطرغضغ، 
وإن  تاى  الصعطغ  افطظ  بتةئ  غطث  أي  سطى  العتحغ 

ُغطِّفئ بالضثب الخراح!.
سظ  الفسالئ  افجطتئ  غمظع  ضان  شأوباطا  وضثلك   -
المسارضئ طسطقً ذلك خحغئ وصعسعا شغ غث اإلرعابغغظ... 
واتثًا  وتراطإ غصعل بمظع افجطتئ سظ المسارضئ صعقً 
(صالئ  تصع  لط  أو  المسارضئ  طع  وصسئ  إن  غعمه  وق 
ختغفئ غاردغان إن تراطإ سّئر سظ سجطه إظعاء الثسط 
ذطئعا  رغط  المسطتئ  السعرغئ  لطمسارضئ  افطرغضغ 

المساسثة طظه...) (الةجغرة، ٢٠١٦/١١/١٣م)...
السعرغئ  افزطئ  سظ  أوروبا  ُغصخغ  أوباطا  وأغداً   -
غراضغعا  الاالغ  الغعم  شغ  ولضظه  لعزان  طظ  شُغصخغعا 
باجاماع ق غسمظ وق غشظغ طظ جعع... وتراطإ ق غسظغه 
ترضغئ أوروبا بض غخغح شغ وجه أوروبا ضأظعا ق حغء! 
وق غسئأ بردود شسطعط سطى حثتعا (...شالرئغج الفرظسغ 
أوقظث غصعل شغ تص تراطإ: "أحسر بالاصغآ طظه" ووخفه 
"طثاض  بأظه  جعظسعن  بعرغج  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر 
تص  شغ  رغظجي  اإلغطالغ  العزراء  رئغج  وصال  تماطا" 
رئغج الئرلمان  وصال  جغاجئ الثعف"  إظه "غئث  تراطإ 
افوروبغ طارتظ حعلاج "إن تراطإ طحضطئ لطسالط ولغج 
افوجط،  الحرق  (جرغثة  افوروبغ"...)  لقتتاد  شصط 
٢٠١٦/١١/١١). وخاذئئ وزغرة الثشاع افلماظغئ شعن دغر 
افلماظغ  إف  دي.  زد.  تطفجغعن  خقل  طظ  تراطإ  قغظ 
غعم ٢٠١٦/١١/١١ ردًا سطى تخرغح تراطإ سظ أن تثخض 
واحظطظ إلى جاظإ تطفائعا افوروبغغظ إذا طا تسرضعا 
لسثوان روجغ، رعظ بالمساعمات المالغئ افوروبغئ شغ 
طغجاظغئ التطش صائطئ: (ق غمضظك أن تصعل إن الماضغ ق 
غعط وإن الصغط المحارضئ غغر طعمئ وتتاول بثق طظ 
تساطغع...  طا  بصثر  التطش  طظ  أطعاق  تضسإ  أن  ذلك 
لغج  تةارغا،  طحروسا  لغج  افذطسغ  حمال  تطش  إن 

حرضئ...) (روغارز، ٢٠١٦/١١/١٠)
- وأوباطا غسامث سطى روجغا شغ عةماته العتحغئ سطى 
جعرغا ولضظه غخرح ضث العةمات العتحغئ الروجغئ...! 

شعز تراطإ شغ اقظاثابات افطرغضغئ!
وذلك طظ باب المراوغئ والثثاع لطمسارضئ... وتراطإ 
بض  بعتغظ  سطى  وغبظغ  ظعارًا  جعارًا  روجغا  سطى  غسامث 
غصثطه سطى رئغسه أوباطا وسطى طظاشساه ضطغظاعن! شغصعل 
رئغسظا"...)  طظ  بضبغر  أضبر  صائثا  ضان  "لصث  بعتغظ  سظ 
تراطإ  (وأضاف  ٢٠١٦/١١/١٤م)...  سربغ،  جغ  بغ  (بغ 
أن بعتغظ أذضى طظ ضطغظاعن وصث عجطعا شغ جعرغا...) 
أوباطا  شإن  وعضثا   .(٢٠١٦/١٠/٢٠ سربغئ،  ظغعز  (جضاي 
وتراطإ ضقعما غاساطقن طع روجغا لثثطئ طخالح أطرغضا 
طع اخاقف افجالغإ غساسثعط شغ ذلك طا لثى روجغا 
طظ سصثة ظصص شغ أن تخئح دولئ أوروبغئ أو غربغئ 
وأن ترجع دولئ سزمى وتسغث أطةادعا سطى سعث اقتتاد 
السعشغاتغ. وصث ضب الئرلمان الروجغ بالاخفغص بسث أن 

أسطظ سظ شعز تراطإ طما غآضث حثة الشئاء الروجغ!
طظ ضض ذلك غائغظ بأن الثطعط السرغدئ شغ السغاجئ 
افطرغضغئ ق تثاطش بغظ التجب الةمععري وبغظ التجب 

الثغمصراذغ وإظما افجالغإ تثاطش.
٤- أطا جئإ ذلك شغرجع إلى خطفغئ ظحعء التجبغظ شالتجب 
الةمععري ق غعمه ضبغرًا الزععر بطئعس الثغمصراذغئ 
الاغ بعا غاحثصعن بض غشطإ سطغه جطعك رساة الئصر المحئع 
بالسظةعغئ وعع صث ظحأ طظ عثا العجط وق زالئ تشطإ 
سطغه... وبصاشئ رساة الئصر تمغض إلى الحثص الثي غزعر 
الصعة وغصعم بدرب عثا وصاض ذاك، وغفةر عظا وعظاك، 
وغظعإ عثا وغسرق ذاك وق أتث غساطغع أن غسارض أو 
غاتثاه شسطغه أن غسضئ وغثدع، وق تعمعط الةرائط طظ 
صاض الظاس افبرغاء، شعغ جائثة شغ بقدعط، وغتئعن تمض 
السقح واجاسماله تسإ افععاء. وضان طةطج الحغعخ 
افطرغضغ رشخ اقبظغظ اصاراتاً لطتجب الثغمصراذغ غسمح 
باعجغع الاترغات سظ الاارغت اإلجراطغ والظفسغ لطراغئغظ 
شغ حراء أجطتئ شردغئ... (وخعت الةمععرغعن اقبظغظ 
٢٠١٦/٦/٢٠ ضث عثا اإلجراء الثي غتاول الثغمصراذغعن 
ظاغةئ الاخعغئ ٤٤ خعتًا  وضاظئ  جظعات،  تمرغره طظث 
داسماً لقصاراح طصابض ٥٦ خعتاً طسارضاً...) (روجغا الغعم، 
٢٠١٦/٦/٢١). وعضثا شإن الةمععرغغظ ق غعمعط تظزغط 
تغازة السقح بسئإ جغطرة لعبغ طظاةغ وتةار السقح 
سطى الةمععرغغظ... طظ عثا المظططص غأتغ أجطعب تراطإ 
شعع أجطعب الرجض الثي غزعر ضأظه صعي وأن بقده صعغئ 
لغساسغث عغئاعا بالاعثغثات واقباجاز جعاء ظفثعا أم لط 
غظفثعا و تراجع سظعا ولةأ إلى أجطعب آخر، شعع ضما صال 
"أرغث أن أضعن حثخا ق غمضظ الاظئآ بمعاصفه" (روغارز، 
٢٠١٦/١١/١٠) شسعف غسمث إلى إخاشئ اآلخرغظ لغةسطعط 
غثحعن  أو  لعا  غثدسعن  أو  أطرغضا  بسغاجئ  غصئطعن 
الةعات  شغ  َتثِئط  تخرغتاته  جاءت  ولعثا  طسارضاعا، 
افربع! شصث ضان واضتاً تصثه سطى اإلجقم والمسطمغظ... 
شغ  أتئاسه  طظه  غسطط  ولط  الخغظ...  جاتئ  شغ  وظجل 
ضعرغا الةظعبغئ والسسعدغئ وإغران... وعاجط أوروبا بصعة 
بحضض اجافجازي وضأظه غاسمث ذلك! عثا طظ تغث أجطعب 
السظةعغئ... وجغساسمض ضثلك أجطعب الاةار المتاالغظ 
غربح  أن  وغرغث  افخرى  الثول  اباجاز  سطى  جغسمض  تغث 
وغةسض اآلخرغظ غثشسعن الاضالغش وزغادة فطرغضا، ولثلك 

جاء شغ تخرغتاته:
- (إن السسعدغئ دولئ برغئ وسطغعا أن تثشع المال لصاء 
السسعدغئ  وصال:  وأطظغا.  جغاجغا  طظا  سطغه  تتخض  طا 
لمساسثتظا،  وجاتااج  صرغئا،  ضئغرة  ورذئ  شغ  جاضعن 
لعقظا لما وجثت وطا ضان لعا أن تئصى...) (تطفجغعن إن 
بغ جغ افطرغضغ، ٢٠١٦/٨/١٩) وذلك شغ خطعة لغئاجعا 
وغأخث ضاشئ إغثاساتعا المعجعدة شغ أطرغضا، جغما وأن 
الضعظشرس أصر صاظعظا أذطص سطغه الةاجاا غرغط السسعدغئ 
بثشع تسعغدات لفطرغضغغظ سظ أتثاث ٩/١١ سام ٢٠٠١ 

شغ طرضجي الاةارة السالمغ بظغعغعرك.
الصعات  بستإ  غرغإ  أظه  تمطاه  أبظاء  تراطإ  ذضر   -
تثشع  لط  طا  الةظعبغئ  ضعرغا  شغ  المامرضجة  افطرغضغئ 
افخغرة تخئ أضئر طظ تضطفئ ظحر عثه الصعات الاغ غئطس 
تسثادعا ٢٨٥٠٠ جظثي أطرغضغ شغ إذار الثشاع المحارك 

ضث ضعرغا الحمالغئ.
تطش  طغجاظغئ  شغ  أضبر  تثشع  أن  أوروبا  طظ  وذطإ   -
جثواه"،  ("شصث  افذطسغ  التطش  بأن  وصال  افذطسغ، 
تطفائعا  جاظإ  إلى  واحظطظ  تثخض  أن  إلى  ولفئ 
رعظ  روجغ،  لسثوان  تسرضعا  طا  إذا  افوروبغغظ 
التطش.)  طغجاظغئ  شغ  افوروبغئ  المالغئ  بالمساعمات 

("أ.ف.ب"... جرغثة الثطغب، ٢٠١٦/١١/١١م)
الحرضات  سطى  الئغؤغئ  الصغعد  (إن  صال  المظاخ  وتعل   -
السالمغئ  السعق  شغ  المظاشسئ  سطى  صثرة  أصض  غةسطعا 
طثى  غائغظ  وعضثا  خثسئ)،  بأظه  المظاخ  تشغر  ووخش 
اقباجاز المالغ الثي غسسى له تراطإ تاى طع سمقئه 

وأتئاسه!
الثثاع  سطغه  شغشطإ  الثغمصراذغ  التجب  وأطا   -٥
والزععر بطئعس الثغمصراذغئ الجائفئ وتصطغث افجطعب 
اإلظةطغجي شغصثم السط بشقف طظ الثجط الجائش شغصاطك 
وعع غئاسط، شغ تغظ إن التجب الةمععري غصثم السط 
خالخاً شغصاطك وعع غدشط سطى أجظاظه... ولثلك شإن 
ود  وضسإ  الثثغسئ  سطى  أصثر  الثغمصراذغغظ  الرؤجاء 
المشفطغظ، شغ تغظ إن الرؤجاء الةمععرغغظ ق غثثسعن 
أتثًا فن سثاوتعط جاشرة طسطظئ، وغمضظ طقتزئ ذلك 
سظث اجاسراض رؤغئ الظاس فطبطئ طظ الاارغت غغر الئسغث 
افب  وبعش  وظضسعن  شرغشان  الطرشغظ؛  طظ  لطرؤجاء 
واقبظ طظ التجب الةمععري وسظةعغاعط وخاخئ تةاه 
اإلجقم والمسطمغظ بحضض اجافجازي سثواظغ طضحعف 

وأوباطا  وضطغظاعن  وضارتر  وضظثي  بارزة...  وأظغابعط 
وضغثعط  وخثاسعط  وخئبعط  الثغمصراذغ  التجب  طظ 
شئعش  ظاعرة...  واباساطاعط  والمسطمغظ  لقجقم 
الصاعرة  شغ  غساحعث  وأوباطا  الخطغئغئ  بالترب  غصعل 
بآغئ صرآظغئ... واقبظان غضغثان لقجقم ضغثًا...! ولعثا 
شضما صطظا آظفاً: "ولثلك شإن الرؤجاء الثغمصراذغغظ أصثر 
سطى الثثغسئ وضسإ ود المشفطغظ، شغ تغظ إن الرؤجاء 
جاشرة  سثاوتعط  فن  أتثًا  غثثسعن  ق  الةمععرغغظ 

طسطظئ".
الثقلئ  شغ  شارق  شعظاك  التجبغظ  حسار  شغ  وتاى   -٦
غظاجإ طا صطظاه شمظث أن ظحر رجام الضارغضاتغر افطرغضغ 
- افلماظغ افخض - تعطاس ظاجئ شغ (١٨٧٠، و ١٨٧٤) 
غرتثي  تمار  خعرة  شغه  أظعر  عاربر  طةطئ  شغ  رجماً 
عغؤئ أجث لاثعغش طةمعسئ طظ التغعاظات، طظ بغظعا 
شغض ضثط عائب غتطط طا تعله... بط أخئح التمار حسار 
الةمععري،  التجب  حسار  والفغض  الثغمصراذغ،  التجب 
وعثان الحساران غسضسان خعرة التجبغظ، شثقل تمطئ 
اظاثابات سام ٢٠٠٨ اظاحرت خعرتان غزعر شغ افولى 
اطرأة  تماطغه  الثغمصراذغ،  التجب  حسار  غةسث  تمار 
بفساان أخفر وترطج إلى عغقري ضطغظاعن، وخطفعا حاب 
أجمر الطعن غرطج إلى باراك أوباطا، وأخث ضض واتث طظعما 
غصثم لطتمار ججرة طربعذئ شغ ذرف سخا ذعغطئ، وعع 
التجب  اجاراتغةغئ  سظ  اظاثابغا  تسئغرا  تغظعا  حضض  طا 
وشغ  والارعغإ".  سطى "الارغغإ  المرتضجة  الثغمصراذغ 
المصابض، ظعرت خعرة أخرى شغ ظفج التمطئ غئرز شغعا 
طرحتان ابظان أغدا، شغ إحارة تغظعا إلى جعن طاضغظ 
وطغئ روطظغ - طظ التجب الةمععري - غماطغان شغق 
بسخا  غدربه  طظعما  ضض  وأخث  التجب)  حسار  (غمبض 
غطغزئ ترطج إلى السغاجئ المتاشزئ لطةمععرغغظ الاغ 

تسامث سطى "التجم والصعة".
تخرشات  طظ  بثساً  تراطإ  تخرشات  شطغسئ  وعضثا 
طرحتغ التجب الةمععري إق بصثر الثخائص الحثخغئ 
الاغ تمغج حثخاً سظ آخر ولضظ تئصى الثخائص الساطئ 
طرحتغ  جمغع  سطى  تظطئص  تضاد  الةمععري  لطتجب 

التجب باجابظاء الثخائص الحثخغئ ضما ذضرت آظفاً.
والثقخئ:

أ- إن الثطعط السرغدئ لطسغاجئ افطرغضغئ الاغ تصررت 
شغ سعث الرئغج السابص ق تاشغر تشغرًا ذا حأن، وخاخئ 
تةاه اإلجقم والمسطمغظ، وبخعرة أخص تةاه افزطئ 
أم دغمصراذغاً،  السعرغئ، جعاء أضان الرئغج جمععرغاً 
لضض  طآجسات  تصررعا  افطرغضغئ  السغاجئ  فن  وذلك 

طظعا حغء طظ الاأبغر غجغث أو غظصص...
لطاظفغث  طصغاجاً  لغسئ  اقظاثابغئ  الاخرغتات  إن  ب- 
السمطغ لطسقصات الثولغئ، أو لتطعل المحاضض الثارجغئ...

ج- وجعف تسامر أطرغضا شغ اجاثثام روجغا شغ تربعا 
وأظزماعا،  ظزاطعا  سطى  باروا  الثغظ  المسطمغظ  سطى 
وضثلك شغ اجاثثاطعا لمةابعئ أوروبا، فظعا ترغث أن 
الخشار  اإلخعة  وعط  سطغعا  افوروبغغظ  تمرد  طظ  تتث 
ضما تسائرعط وعغ افخ الضئغر، وتعصش تحعغحعط سطى 
وسمطعط  ظفعذعا،  طظاذص  وشغ  وجغاجاتعا  طحارغسعا 
تحضغض  وطتاولاعط  وطزطاعا  إرادتعا  خارج  المساصض 

صعة جغاجغئ واصاخادغئ وسسضرغئ طساصطئ.
والاعضط  الاعثغث  الةثغثة  اإلدارة  أجالغإ  وطظ  د- 
والعةعم سطى الثغظ تتسئعط أسثاء، وضثلك طمارجئ 
لطثول  أجطعب  خغر  شإن  ولثلك  والسظةعغئ.  الشطرجئ 
تثدع  وق  تظخاع  أق  ظفسعا  تتارم  الاغ  افخرى 
زوبسئ  شضطعا  تعثغثاتعا  تثحى  وق  لدشعذاتعا 
فطرغضا  تتثغعا  شغ  تمدغ  أن  سطغعا  بض  شظةان،  شغ 
فظعا  المظطصئ.  طظ  إخراجعا  سطى  والسمض  وطةابعاعا 
وعغ شغ بطعغعا الثروة سطى سعث بعش اقبظ سظثطا 
أطرغضا  لمسارضئ  أخرى  دول  طع  طتعرًا  شرظسا  حضطئ 
اجاطاسئ أن تآبر شغعا، شضغش الغعم وعغ شغ اظتثار 

إلى افجفض؟!
جعف  تراطإ  برئاجئ  افطرغضغئ  اإلدارة  أن  غئثو  ه- 
الثول  إلرغام  طظه  بثى  ضما  اقباجاز  أجطعب  تساثثم 
عثه  وشغ  التغطئ.  عثه  غغر  لعا  بصغ  شما  الثشع،  سطى 
قباجازعا  تثدع  ق  أن  افخرى  الثول  سطى  غةإ  التالئ 

وتبغر سطغعا الرأي السام.
الحعضئ  وعغ  البائرة  اإلجقطغئ  افطئ  حسعب  وأطا  و- 
الضئرى والخطئئ شغ تطص أطرغضا والاغ تآرق طدةسعا 
بعرتعا  طعاخطئ  شسطغعا  بعثوء  تظام  تارضعا  وق 
وسطى  أطرغضا  سطى  اهللا  بإذن  طظاخرة  وعغ  وضفاتعا، 
رطال  شغ  أظفعا  غئ  طرَّ وصث  اقجاسمارغئ،  الصعى  ضاشئ 
أوعظ  أطرغضا  أن  ولاسطط  أششاظساان...  وبرى  السراق 
تععي  وعغ  وتآضطئ  اعارأت  وصث  السظضئعت  بغئ  طظ 
ظتع السصعط، ولضظ سطى افطئ أن تتثر سمقء أطرغضا 
بقد  شغ  فطرغضا  المثاخض  شعط  وافحغاع  وافتئاع 
المسطمغظ... وأن تاعجه افطئ ظتع المثطخغظ العاسغظ 
والاترغر  الظةاة  إلى  اهللا  بإذن  جغصعدوظعا  الثغظ 
والسآدد، شاسعد ضما ضاظئ طمسضئ لطمةث طظ رضظغه: 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن 
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;G ⁄Ï ĆÁ Ž ł1p̨ ;‡̌Ê“̌h̨ ; Ć€ľ ;III?و  ،﴾ِ بِابَّ َوتُْؤِمُنوَن  الُْمْنَكِر  َعِن 
; ł‡

˛
^ ;Ǫ̂]ą̊ ;\Ç̨Žb ;]‚̨¬̌…̨ łÖĄ́ ; Ć€ľ ;G‡̨Ê“̌h̨ ; ł‡
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الباطظ سحر طظ خفر الثغر ١٤٣٨عـ
المعاشص ٢٠١٦/١١/١٨م



افربساء ٢٣ طظ خفر ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ ٤     السثد ١٠٥

طغاظمار تضبش تمطئ اإلبادة الةماسغئ ضث طسطمغ الروعغظشا
والسالط تثطى سظعط وترضعط لتافعط

اإلبادة  تمطئ  طغاظمار  شغ  السسضرغئ  الصعات  ضبفئ 
الةماسغئ ضث طسطمغ الروعغظشا شغ أسصاب عةعم سطى 
صعات ترس التثود شغ ٩ تحرغظ افول/أضاعبر والثي 
لمسطمغ  غظامعن  طاحثدغظ  غسمعن  طظ  شغه  اتُّعط 
بمظ  المسطمغظ،  طظ  المؤات  أن  غثضر  الروعغظشا. 
شغعط الظساء وافذفال والرضع، طظ وقغئ راخغظ صث 
طما  وتحغئ  سسضرغئ  تمطئ  أتثث  خقل  ذبتعط  تط 
دشع المؤات إلى الفرار طظ عثه المةازر. وشغ السمطغئ 
السسضرغئ الاغ أذطص سطغعا جغح طغاظمار اجط "سمطغئ 
إلذقق  العطغضعبار  ذائرات  شغعا  اجاثثم  الاطعغر"، 
الظار سطى طسطمغ الروعغظشا افبرغاء. وصث صال السضان 
أغًدا إظه صث تط صاض ظتع ٧٠ حثًخا طظ الروعغظشا، 
سئعر  غتاولعن  ضاظعا  بغظما  والظساء،  افذفال  وطظعط 
المثابح.  طظ  شراًرا  بظشقدش  إلى  لطعخعل  ظاف  ظعر 
وصث صاطئ صعات ترس تثود المةرطئ تسغظئ بطرد 
الضبغر طمظ تمضظعا طظ العرب ووخطعا إلى بظشقدش. 
شصث خرح صائث صطاع ضعضج بازار بأن صعات ترس 
تثود بظشقدش صاطئ بطرد ٨٦ حثًخا طظ الروعغظشا 
طظ بغظعط ٤٠ اطرأة و٢٥ ذفًق. وصال طسآول بظشالغ 
ضئغر، غعم الةمسئ ١٨ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، إن صعات 
تابسئ لترس التثود الئظشالغئ ذردت ٨٢ حثًخا آخر 
طظ طسطمغ الروعغظشا، طظ بغظعط أغًدا ظساء وأذفال، 
تصطسئ  وصث  طغاظمار.  شغ  المةازر  طظ  شارغظ  ضاظعا 
السئض اآلن بالضبغرغظ شغ سرض الئتر. تاى إن ظزام 
تسغظئ المةرم صث زاد طظ سثد دورغات ترس التثود 

لمظع المجغث طظ قجؤغ الروعغظشا طظ دخعل الئقد.
وسقوة سطى ذلك، شصث تط اإلبقغ سظ تسرض سحرات 
صئض  طظ  لقغاخاب  المسطمات  الروعغظشغات  الظساء 
جظعد طغاظمار شغ طظطصئ صرغئئ طظ طعظشثو العاصسئ 
شغ حمال وقغئ راخغظ. وذضرت وضالئ روغارز أظعا صث 
أجرت طصابقت طع ٨ ظساء روعغظشغات طظ صرغئ "غع 
حغ ضغا" وصث صطظ إن الصعات الئعرطغئ صاطئ بمثاعمئ 
طظازلعظ وظعئعا طماطضاتعا واغاخئععظ تتئ تعثغث 
السقح. وصالئ إتثى المسطمات إن أربسئ جظعد صاطعا 
سطى  جظسًغا  اساثوا  بط  بغاعا  شغ  جماسًغا  باغاخابعا 
ابظاعا الئالشئ طظ السمر ١٥ ساطاً. وباإلضاشئ إلى ذلك، 
طظزمئ  ظحرتعا  الاغ  الخظاسغئ  افصمار  خعر  تزعر 
عغعطظ راغاج ووتح شغ ١٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
أدلئ سطى عةمات ترق جماسغ وتثطغر واجع الظطاق 
لبقث صرى روعغظشغئ، تغث اتارق شغعا تعالغ ٤٣٠ 
طئظى، وصث اتُّعمئ الصعات الئعرطغئ بإضرام الظار شغعا.

المسطتئ  الصعات  شرضئ  الماضغ،  الحعر  وخــقل 
طما  راخغظ،  وقغــئ  شغ  تخاًرا  أغًدا  طغاظمار  شغ 
طظ  اآلقف  لسحرات  اإلظساظغئ  السمطغات  جمغع  أوصش 
إطثادات  ُصطسئ  وصث  لطثطر.  المسرضغظ  افحثاص 
أضبر  غاطص  لط  الماتثة  لفطط  ووشًصا  والثواء،  الشثاء 

جعء  بسئإ  ـــثوري  ال سقجعط  ذفض   ٣٠٠٠ طــظ 
لطثطر.  سرضئ  تغاتعط  غةسض  طا  وعع  التاد  الاشثغئ 
باثرغإ  طغاظمار  حرذئ  اسارشئ  عثا،  ضض  جاظإ  إلى 
وتسطغح وتةظغث الئعذغغظ السظخرغغظ شغ وقغئ راخغظ 
لاحضغض "حرذئ إصطغمغئ" جثغثة. شغ واصع افطر إن 
عثه المطغحغات الئعذغئ صث جرى تحضغطعا طظ أجض 

طعاخطئ ذبح طسطمغ الروعغظشا.
إن تةط طأجاة وطساظاة إخعاظظا وأخعاتظا طظ طسطمغ 
الروعغظشا صث بطشئ تًثا ق غمضظ تخعره! شصث تط ذبح 
سثد  طظعط  وطات  جابصئ،  طةازر  شغ  طظعط  المؤات 
عائض غرًصا شغ سرض الئتر وعط غتاولعن الطةعء إلى 
طضان آطظ. شفغ السام الماضغ ذضرت دراجئ أجرتعا 
المئادرة الثولغئ تعل جرغمئ الثولئ شغ جاطسئ المطضئ 
المراتض  غسغحعن  "الروعغظشغا  أن  لظثن  شغ  طاري 
وحك  سطى  ضاظعا  وأظعط  الةماسغئ"،  لقبادة  الظعائغئ 
السسضرغئ  الصعات  تساشض  واآلن،  جماسغئ".  "إبــادة 
المةرطئ شغ طغاظمار رواغاعا الضاذبئ الصثرة الماسطصئ 
بمضاشتئ الماحثدغظ لاضبغش تمطئ "الصاض الةماسغ 

والاطعغر السرصغ" العتحغئ ضث طسطمغ الروعغظشا.
غصفعن  الروعغظشا  طسطمغ  طظ  وأخعاتظا  إخعاظظا  إن 
ذلك  وطع  طتامطئ  جماسغئ  ــادة  إب تاشئ  سطى  اآلن 
غراصإ السالط شغ خمئ ططئص، ولط تاترك أغئ دولئ 
لتماغاعط. وإن رطج الثغمصراذغئ "أوظس جان جع ضغغ" 
وتجبعا الرابطئ العذظغئ طظ أجض الثغمصراذغئ الاغ 
تثغر تضعطئ طغاظمار، وافطط الماتثة الاغ ق تترك 
تثثم  ق  الاغ  الرأجمالغئ  الشربغئ  والتضعطات  جاضًظا، 
وتةاعض  الخمئ  جمغًسا  صرروا  الثاتغئ،  طخالتعا  إق 
عثه المةازر والمثابح طظ أجض طخالتعط السغاجغئ 
الثبح  شإن  ذلك،  سطى  وسقوة  افظاظغئ.  واقصاخادغئ 
افظزمئ  سظث  حسرة  غترك  ق  أطاظا  شغ  المساسر 
الماثاذلئ شغ السالط اإلجقطغ. وبثًق طظ أن تعشر لعط 
لطثشاع  جغعحعا  وتترك  اآلطظ  المقذ  افظزمئ  عثه 
غعاجععن  وترضاعط  سظعط  تثطئ  صث  شإظعا  سظعط، 

طخغرعط وذلك بسئإ أظزماعط الصعطغئ السفظئ.
وجائر  بحثة  الروعغظشا  طسطمع  غتااجه  طا  إن 
شغ  إجقطغئ  صغادة  عع  السالط  أظتاء  شغ  المزطعطغظ 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ 
وتصعط  وأطاظعط،  أطظعط  لعط  جغدمظ  طظ  وتثعا 
غثالطه  ق  طجدعرًا  ضرغماً  وطساصئقً  الاابسغئ،  شغ 
تاثطى  لظ  الاغ  العتغثة  الثولئ  إظعا  والصعر.  الثعف 
سظعط أبًثا فظعا تصعم سطى أتضام اإلجقم وتثه، ولظ 
غشمخ لثطغفاعا وق لصادتعا جفظ تاى غعشروا لعط 
التغاة الضرغمئ اآلطظئ وغظصثوعط طظ الصاطئ المةرطغظ 

 !وغصاخعا طظعط
* طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 

لتجب الاترغر

بصطط: الثضاعرة ظسرغظ ظعاز*

وطظ خقل الصعات اإلطاراتغئ المحارضئ شغ طا غسمى 
الاتالش السربغ، لفرض واصع جثغث غعّمح التعبغغظ، 
وغفرض سطغعط تطغفا جئرغا عع صعات المثطعع خالح 
وتجبه المآتمر الحسئغ السام الثي طا شاأ غفرض ظفسه 
رصما خسئا شغ المسادلئ الغمظغئ رغط طتاوقت أطرغضا 

اجائساده ظعائغا طظ التض السغاجغ الصادم شغ الغمظ.
الصعى  بغظ  المتمعم  الاظاشج  عثا  شإن  الثاام  وشغ 
ضعن  أولعما  أطرغظ:  إلى  غسعد  الغمظ  سطى  الشربغئ 
الغمظ غصع شغ صاع طبطث البروات الطئغسغئ الثي غماث 
قصاساد  الصادم  المرحح  عع  شالغمظ  السراق،  إلى  رأجه 
والشاز  الظفط  اتاغاذغات  أضئر  شغ  طاصثم  طعضع 
السالمغئ، وباظغعما خعف الشرب المجطظ طظ سعدة افطئ 
اإلجقم  واخاغار  صداغاعا  بجطام  لقطساك  اإلجقطغئ 
الرأجمالغئ  افظزمئ  سظ  بثغق  والتغاة  لطتضط  ظزاطا 
الثغمصراذغئ المفروضئ طظ الشرب، خخعخا طع تعجه 
افطئ اإلجقطغئ الغعم خعب إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
 طظعاج الظئعة، المعسعدة صرغئا بإذن المعلى تسالى

طا  عع  وخالح  التعبغ  ططغحغات  تتالش  سطى  العاصع 
المثقشغ  المطك  سئث  الغمظغ  الثارجغئ  وزغر  به  خرح 
بأظه طافائض بثخعص إتراز تصثم لطمصاوطئ شغ تسج، 
وصال إن تطك الةئعئ جاسجز بإرجال طجغث طظ الصعات 
إلغعا، وشغ السغاق ظفسه، وشص وضالئ افظاضعل: شإن 
تسجغجات سسضرغئ ضئغرة تاصثم شغ جئعئ باب المظثب 
بصغطئ،  وأجطتئ  وطخفتات  بثبابات  طسجزة  تسج  غرب 

وأن عثه الصعات بصغادة ضئاط إطاراتغغظ.
ولغسئ عثه المرة افولى الاغ غطةأ شغعا اإلظةطغج إلى 
جئعات  شغ  سسضرغا  المسارك  لتسط  إطاراتغئ  صعات 
تترغر  طسرضئ  جمغ  طا  شغ  ذلك  تثث  شصث  الصاال، 

سثن والمضق.
والثقخئ:

إن أطرغضا ترغإ شغ شرض التض السغاجغ الثي غمّضظ 
طظ   - الغمظ  شغ  فطرغضا  اإلغراظغ  الثراع   - التعبغغظ 
الحراضئ شغ السططئ والظفعذ شغ الغمظ، بغظما غامسك 
اإلظةطغج بثسمعط لتضعطئ عادي شغ المتاشض الثولغئ 
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الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ

عظاك ظفر طظ أبظاء المسطمغظ اظئروا طسارضغظ سطى 
الطرغصئ الحرسغئ الاغ اجاظئطعا تجب الاترغر إلصاطئ 
الثقشئ، وضان جّض اساراضعط سطى ذطإ الظخرة طظ 
أعض المظسئ والصعة، ولسض السطعر الصادطئ تدع تطك 
اقساراضات شغ طضاظعا، وتجظعا بمغجان الحرع، سمًق 
ٍء َفُحْكُمُه  ْ َ بصعله سج طظ صائض: ﴿َوَما اْخَتلَْفُتْم فِيِه ِمن 

.﴾ِ إىَِل ابَّ
شصائض غصعل إظه ق دلغض سطى الطرغصئ الاغ اجاظئطعا 
غعجئه  لط  طا  إغةاب  بأظعا  وغخفعظعا  الاترغر،  تجب 
غخش  بط  أخعلغاً،  وجعبه  سطى  دلغض  وق  الحرع، 
أتثعط تطك الطرغصئ بأظعا صعل باذض، وظصعل لعآقء: 
طع  وطرات،  طرات  بثلك،    الرجعل  صغام  غضفغ  أق 
طثاطش الصئائض شغ الةجغرة السربغئ، رغط طا شغ ذلك 
ولط  وأذى،  ورّد  خّث  طظ  قصاه  وطا  المحصئ،  طظ 
غسائثل باطك الطرغصئ غغرعا؟! شصث ذطئعا طظ بظغ 
ساطر، وغسان، وبظغ شجارة، وبظغ طرة، وبظغ تظغفئ، 
بسطئئ،  وبظغ  ظخر،  وبظغ  سئج،  وبظغ  جطغط،  وبظغ 
ضسإ،  بظ  التارث  وبظغ  ضطإ،  وبظغ  حغئان،  وبظغ 
وغغرعط،  طتارب،  وبظغ  صغج،  وبظغ  سثرة،  وبظغ 
شمظعط طظ رشدعا بأدب ضئظغ حغئان، وطظعط طظ رد 
ا صئغًتا ضئظغ تظغفئ، وطظعط طظ آذوه شسططعا  سطغه ردًّ
غسرض    واجامر  وجفعاءعط...  خئغاظعط  سطغعط 
ظفسه سطى الصئائض تاى عغأ اهللا جئتاظه وتسالى له 

ظفرًا طظ افوس والثجرج...
 ، وصائض آخر اسارض سطى اقجاثقل بفسض الرجعل
وأن  العجعب،  سطى  غثل  ق  الماضرر  الفسض  عثا  وأن 
غاغئ طا غثل سطغه عع اقجاتئاب، طع الجسط أن عثا 
عع طا سطغه الةمععر، شعثا الصعل عع الئاذض، إذ طظ 
المصرر أخعلغاً طا صاله اإلطام الحاذئغ شغ المعاشصات 
شغ الةجء الرابع خفتئ ٤٢٠: "شالفسض طظه  دلغض سطى 
طططص اإلذن شغه طا لط غثل دلغض سطى غغره طظ صعل 
  أو صرغظئ تال أو غغرعما". وعثا الفسض الماضرر طظه
طصارن بالمحصئ وافذى، ولط غثشسه ذلك إلى تشغغر 
شّخض  وصث  العجعب،  سطى  دلغض  شعثا  الطرغصئ،  تطك 
سطماء افخعل ذلك طساثلغظ بالتثغث الحرغش: «لعق 
أن أحّص سطى أطاغ فطرتعط بالسعاك سظث ضض خقة» 
ووجه اقجاثقل أن الفسض الثي طحصئ تظفغثه ظاعرة 

إذا أطر الرجعل  به غضعن عثا افطر شرضاً. شطغج 
وجه اقجاثقل شغ طةرد الثوام وطةرد الاضرار ضما 
المحصئ،  طع  الاضرار  بض  المسارضغظ،  بسخ  ادسى 
شالمحصئ طع الاضرار صرغظئ تخرف الفسض إلى العجعب.

وصائض إن تجب الاترغر لط غثصص شغ الشاغئ الاغ ذطإ 
الرجعل الظخرَة فجطعا، عض ضان غططئعا طظعط بسث 
أم  سطغعط؟  التضط  غاعلى  بط  اإلجقم  شغ  دخعلعط 
أظه  أم  غآذوظه؟  طمظ  تماغاه  لمةرد  غططئعا  ضان 
ضان غططئعا لمةرد تمضغظه طظ الثسعة إلى اهللا؟ شمظ 
العاضح عظا أن صائض عثا الصعل لط غصرأ طا ذضره تجب 
الاترغر، وطا اجاثل به سطى ذلك، شصث ورد شغ السغرة 
أن بظغ ساطر بظ خسخسئ صالعا لرجعل اهللا : "أرأغئ 
سطى  اهللا  أظعرك  بط  أطرك،  سطى  باغسظاك  ظتظ  إن 
طظ خالفك، أغضعن لظا افطر طظ بسثك؟" صال: «افطر 
إلى اهللا، غدسه تغث غحاء»، شافطر عظا التضط وذلك 
بسث أن غسطمعا وغظخروه إلصاطئ تضط اهللا، وصث بان 
ذلك بضض وضعح بسث ظخرة افوس والثجرج له، وأظه 
أصام تضط اإلجقم شغ المثغظئ المظعرة بسث إجقطعط 

وظخرتعط إغاه.
ذطإ  شضرة  الفضرة،  تطئغص  باجاتالئ  غصعل  وصائض 
المآجسئ  وعغ  الغعم،  الصعة  أعض  طظ  الظخرة 
وعغ  غصعل،  ضما  الثغظغ  لطفضر  المسادغئ  السسضرغئ 
جعئ غغر طاساذفئ طع اإلجقطغغظ، وتسائرعط سثوًا 
لعا، وغصعل أغداً إن الفضرة جعطئ الاخعر طساتغطئ 
الاطئغص ظاغةئ لثلك. وعظا ظصعل لعثا الصائض: وعض 
لما  ودسعته  الرجعل  طع  طاساذفئ  تظغفئ  بظع  ضاظئ 
ردوه ردًا صئغتًا؟ وعض ضاظئ بصغش وععازن طاساذفغظ 
طع الرجعل ودسعته... شآذوه شغ جسمه أذى حثغثًا؟ 
اهللا  حرسعا  الاغ  الحرسغئ  افتضام  تثدع  وعض 
جئتاظه وتسالى لمغجان السصض؟! إن الةغعش شغ بقد 
المسطمغظ عط طظ أبظاء المسطمغظ، وعثه الةغعش 
وإن ضان تضام الةعر غاتضمعن شغعا إق أظعا جغعش 
الساططغظ  ظخرة  سطى  صادرة  وعغ  اإلجقطغئ،  افطئ 
إلسادة الثقشئ اإلجقطغئ، ولصث حعث الاارغت المساخر 
وإصاطئ  لطظخرة  اجاسثت  الةغعش  تطك  طظ  سثدا 
غأذن  أن  شسسى  اهللا  سظث  طظ  الظخر  ولضظ  الثقشئ، 

 بظخره صرغئاً، وإن غثًا لظاظره صرغإ

بصطط: خطغفئ طتمث - افردن
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طدى حعر سطى بثء طسرضئ المعخض والعاضح شغعا 
أن ضض شخغض طظ المحارضغظ شغ عثه المسرضئ لثغه 
افعثاف  عثه  تظضحش  غعم  وضض  به،  خاخئ  أعثاف 
الاغ  والاخرغتات  بعا  غصعم  الاغ  افسمال  خقل  طظ 
غططصعا، شصعات الئغحمرضئ الضردغئ الاغ تاصثم طظ 
والمثن  الصرى  باصاتام  صاطئ  المعخض  حرق  جعئ 
الخشغرة المعجعدة حرق المعخض واجاسادت أضبرعا، 
وخرح أضبر طظ طسآول ضردي أن عثه الصرى والمثن 
اقظستاب  غاط  ولظ  ضردجاان  إصطغط  ضمظ  جاضعن 
صغام  إلى  إضاشئ  التربغئ،  السمطغات  اظاعاء  بسث  طظعا 
ضرضعك  طثغظئ  شغ  سرصغ  تطعغر  بأسمال  الئغحمرضئ 
طظزمئ  شغ  طسآول  خرح  إذ  بعا  المتغطئ  والصرى 
باعةغر  صاطعا  افضراد  أن  الثولغئ  اإلظسان  تصعق 
السضان السرب طظ صرى صرب ضرضعك بط أترصعا الثور 
ودطروعا، وسظثطا تتثث طظثوب المظزمئ طع طسسعد 
برزاظغ سظ عثا افطر صال الئرزاظغ إن عثه صرى ضردغئ 

ولظ ظسمح بسعدة السرب إلغعا.
وطظ ظاتغئ أخرى تاصثم ططغحغا التحث الحسئغ إلى 
طتاولئ  شغ  بعا  المتغطئ  والمظاذص  تطسفر  طثغظئ 
عثه  ارتضاب  طظ  تتثغرات  وجط  سطغعا  لطسغطرة 
المطغحغات طةازر وتعةغر لطسرب السظئ وجسض المثغظئ 
وطا تعلعا طظاذص خاخئ بالحغسئ الارضمان بالثرجئ 
افولى وبثسط طظ إغران، وتظاصطئ افظئاء أغدا ارتضاب 
طظ  ذائفغ  وصاض  تعةغر  لسمطغات  المطغحغات  عثه 
طظاذص جظعب المعخض. شغما غعاخض الةغح والحرذئ 
تصثطعط الئطغء شغ افتغاء الحرصغئ (الساتض افغسر) 
طظ المعخض فظعا أجعض طظطصئ غمضظ الثخعل طظعا 
المظئسطئ  افرض  ذئغسئ  بسئإ  المعخض  صطإ  إلى 
وسثم وجعد أتئاع تظزغط الثولئ بضبرة شغعا بسث تعارد 
افبظاء سظ تمرضج سظاخر الاظزغط شغ الساتض افغمظ 
طظ المثغظئ الاغ تمااز بدغص أزصاعا وخسعبئ الثخعل 

إلغعا بسئإ ذئغسئ افرض المتغطئ بعا.
إن الاخرغتات الاغ خثرت طظ الصادة افضراد والتحث 
الخراع  إذار  شغ  تخإ  ضطعا  ترضغا  وصادة  الحسئغ 
السرصغ والطائفغ شغ المظطصئ وضض ذرف غرغث التخعل 
سطى طضاجإ أضبر طظ الطرف اآلخر، وعثا افطر غخإ 
أخغرا شغ باب الاصسغط الثي غاتثث سظه الةمغع بحضض 
أجاس سرصغ  سطى  أصالغط  تصسغط الئقد إلى  بآخر،  أو 
وذائفغ، ولثلك ظةث أن جمغع افذراف تتاول التخعل 

إلى  سطغعا  غتخض  طا  لدط  افرض  شغ  طضاجإ  سطى 
لمصعلئ  افضراد  تضرار  طع  إظحاءه،  غرغث  الثي  اإلصطغط 
أن الثولئ الضردغئ صائمئ ق طتالئ بسث اجاائاب افطعر 
وتعغؤئ الزروف المتطغئ والثولغئ لصغاطعا. وضض ذلك 
طظاذص  شغ  الساضظغظ  المسطمغظ  تساب  سطى  غتثث 
وضرضعك  افولى  بالثرجئ  المعخض  طتاشزئ  الخراع؛ 

بالثرجئ الباظغئ.
إن طا غتثث شغ بقد الراشثغظ ساخمئ الثقشئ لفارة 
خثوا  سزاطاً  طسطمغظ  صادة  أظةئئ  والاغ  ذعغطئ 
عةمات المشعل والااار وترروا الصثس طظ الخطغئغغظ 
أو  ضردي  أو  سربغ  أظا  غصعل  ق  المسطط  ضان  أن  غعم 
جظغ أو حغسغ وإظما ضان غصعل أظا طسطط غحعث أق 
إله إق اهللا وأن طتمثا رجعل اهللا. ولضظ بسث تشطشض 
الظاس  تفرق  الئشغدئ  والطائفغئ  الصعطغئ  السرصغئ 
عثه  أوجث  الثي  المساسمر  الضاشر  وتمضظ  واصااطعا 
المسمغات الئشغدئ، تمضظ طظ بقدعط وتسطط سطى 

رصابعط وأوجث طظ غتضمعط بأواطر طظه.
إن المسطمغظ شغ السراق وضض بقد المسطمغظ أدرضعا 
أن خقخعط غضمظ بالسعدة لطامسك بثغظعط والسمض 
راحث  خطغفئ  صغادة  تتئ  باإلجقم  التضط  إسادة  سطى 
شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، صث آن أواظعا 
بإذن اهللا، ولثلك ظةث أن عثه العةمئ الحرجئ تجداد 
سطغعط تصاغق وتعةغرا وتثطغرا لئقدعط، لمظسعط طظ 
ولضظ  سطغعط،  تسالى  اهللا  أوجئه  الثي  واجئعط  تظفغث 
خاب جسغعط شالعسث اصارب والمسطمعن أدرضعا تةط 
المآاطرة وعط لعا بالمرخاد بسث اقتضال سطى اهللا الثي 
ق غدغع سمض طسطط غرجع طرضاة ربه وغسسى لاتضغط 
نَّاُهْم  كَّ ِيَن إِن مَّ َّ حرسه وتمض دسعته إلى السالط أجمع. ﴿ا
َمُروا بِالَْمْعُروِف َوَغَهْوا 

َ
وَأ اَكةَ  َوآتَوُا الزَّ َالةَ  َقاُموا الصَّ

َ
ْرِض أ

َ ْ
يِف األ

 [التب: ٤١] ﴾ُِمور
ُ ْ
ِ َخقَِبُة األ َعِن الُْمنَكِر َوِبَّ

خراع املخالح يف طسرضئ املعخض
بصطط: سقء التارث - بشثاد


