
ظحرت طةطئ العسغ (السثد ٣٧١ - السظئ الباظغئ والبقبعن، 
ذو التةئ ١٤٣٨عـ،، المعاشص آب/أغطعل ٢٠١٧م) الثئر 
غثرك  جثغثة  طأجاة  ضض  "طع  بسغط:  باخرف  الاالغ 
المسطمعن أضبر طثى تاجاعط لثطغفئ غطسط جائسعط 
وغضفض غاغمعط وغآوي حرغثعط وغثشع افذى سظعط. 
ََّقى ِِه»  ْ َوَراِئِه َوُ صال رجعل اهللا : «اِإلَماُم ُجٌَّة َُقاَتُل ِم
رواه طسطط. ظاثضر عثا وظسغث الاثضغر به طةثًدا بسث أن 
تمارس  الاغ  الئعرطغئ  السططات  بةرائط  الثظغا  ضةئ 
الاطعغر السرصغ بتص طسطمغ الروعغظشا بحضض ترشغ 
بتسإ طخادر أطمغئ. بض لصث ذعئئ افطط الماتثة إلى 
أن طسطمغ الروعغظشا عط افضبر اضطعاًدا شغ السالط، ضما 
تصعل تصارغر دولغئ إظعط أضبر افصطغات سرضئ لقظصراض 
شغ عثا السالط. عضثا ظةث أظفسظا سالصغظ بغظ ظتغإ أعطظا 
شغ أراضان الظازشغظ دًطا والمحردغظ سطى أغثي السططات 
الئعرطغئ التاصثة، وبغظ اغاخاب طصثجات المسطمغظ 
شغ شطسطغظ، وبغظ تثطغر جعرغا والسراق وأششاظساان 
ولغئغا والغمظ، وبغظ ضئئ المسطمغظ شغ الشرب وحث 
الثظاق سطغعط لغساسطمعا لمحارغع دطةعط وخعرعط 
والاثطغ سظ دغظعط وأطاعط. افطر الثي غفرض أجؤطئ 
ططتئ وطخغرغئ شغ آن طًسا. طظ المسآول سظ تماغئ 
المسطمغظ شغ السالط؟ لماذا غخط السالط آذاظه سظ جماع 
خرخات المسطمغظ شدًق سظ إغاباعط؟ لماذا عط الفؤئ 
الاتدر  سغ  غثَّ الثي  السالط  عثا  شغ  اضطعاًدا  افضبر 
واإلظساظغئ!؟ لماذا غسصث طةطج افطظ اجاماساته الطارئئ 
وغاثث إجراءاته الساجطئ سظثطا تخاب أي طظ الثول ذات 
الحأن بأصض أذى، شغما غطعذ بالخمئ المطئص إزاء طآجغ 
تساطغع  ق  لماذا  افعط،  وعع  عثا  وصئض  المسطمغظ؟ 
السئع وخمسعن دولئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ والاغ 
الاخثي  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  إذار  شغ  تظدعي 
شغ  المسطمعن  لعا  غاسرض  الاغ  اقضطعاد  لتاقت 
السالط؟! ولماذا ق تصعم الةغعش السرطرم شغ باضساان 
وإظثوظغسغا وترضغا وطالغجغا وطخر وإغران وبظشقدغح 
وطعاجعئ  المسطمغظ  صداغا  تةاه  بعاجئاتعا  وغغرعا 
أسثاء افطئ الثغظ غتغطعن بعا وغطئصعن سطغعا؟! بط 
المطغارات  طؤات  وإطاراتعا  الثطغب  طمالك  تظفص  لماذا 
طظ الثوقرات غمظئ وغسرة إلرضاء أطرغضا وأوروبا شغما 
تئثض سطى صداغا المسطمغظ بض وتاآطر سطغعط؟! بض إن 
أتًثا طظ عآقء ق غةرؤ سطى طةرد إسقن صطع سقصاته 
طظ  عض  ولضظ  بعرطا.  طع  واقصاخادغئ  الثبطعطاجغئ 
المظطص أن ظاعصع ذلك طظ تاضط باع دغظه واساصض دساته 
وتارب الساططغظ إلصاطاه بق ععادة؟! ظسط، ضغش غفسطعن 
ذلك "وصطعبعط حاى وطآربعط طثاطفئ وأععاؤعط تاةه 
دائًما ظاتغئ الشرب الثي غمطك سروحعط صئض صطعبعط"؟! 
لثلك ضطه ق بث طظ العصعف أطام التصغصئ السارغئ الاغ 
وق  بالدسغش  غسارف  ق  سالط  شغ  ظسغح  أظظا  تضحش 
غتارطه، وأن الظزام السالمغ الثي ظحأ شغ الصرون افخغرة 
ُولث لغساسئث الدسفاء وغتمغ افصعغاء، وأن الثول الاغ 
أظةئعا الظزام الثولغ سطى أظصاض الثقشئ السبماظغئ عغ 
دول طخطظسئ قجاشقل المسطمغظ واجائاتاعط. لثلك 
شإن سطى المسطمغظ أن ق غظازروا إغاباعط طظ صئض ضض 
عآقء، شعثه أطط طاتثة ضثعط، وذاك طةطج أطظ 
لغظاعك أطظعط وغسطإ جغادتعط وجططاظعط، وأولؤك 
ذرغص  إن  فجغادعط…  أذظاب  طةرد  روغئدات  تضام 
خقص افطئ عع بإصاطئ الثقشئ الراحثة الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ تساسغث وتثة المسطمغظ، وتساةمع 
لعط  تاطغئ  والتص  بالصعة  ظفسعا  وتفرض  صعاعط، 

ولطمسادسفغظ شغ عثا السالط.

كتاب مفتوح من حزب التحرير/ والية سوريا 
إىل قادة فصائل الثورة السورية

أغعا افعض الخادصعن شغ الحام: 
إظضط أذعطاط أطرغضا وأتقشعا بمداء سجائمضط وإخقخضط إلى ربضط، 
ضض عثا والةماسات المسارضئ الاغ تصش شغ وجععط عغ جماسات 
لغسئ ضئغرة ظسئغاً طظ تغث السثد، طاظابرة عظا وعظاك ودوظما صغادة 
جغاجغئ واتثة تةمسعط، شضغش لع ُجمسئ تطك الةماسات الماظابرة 
وأخئتئ سطى خسغث واتث شغ بعتصئ واتثة ُغداء داخطعا وخارجعا 
بظعر اإلجقم؟ بط عظاك أطر آخر وعع أن الفخائض الاغ تاشثى بالمال 
الصثر وتصااض شغما بغظعا تارضئ سثو بطثعا وأعطعا، عآقء عط أبظاؤضط 
وإخعاظضط شثثوا سطى أغثغعط لغضعظعا شغ شسطاط اإلغمان ق أن 
اإلجقم... إن عثغظ افطرغظ: سثم وجعد صغادة  إلى أسثاء  غرضظعا 
جغاجغئ تةمع تطك الةماسات وتصعدعا، وضثلك رضعن تطك الفخائض 
إلى أسثاء اإلجقم، واقساماد سطى طالعط الصثر، عثان افطران عما 
خثٌع خطر شغ جثارضط الثاخطغ وطسالةئ عثا الخثع عع بأغثغضط 

شأسطعه طا غساتص طظ جٍث واجاعاد وترٍص واعامام.

اصرأ شغ عثا السثد:
- طاذا بسث المخالتئ؟! ...٢

- تفاصط أزطئ اجافااء ضردجاان وتثود الثم ...٢

- الخراع السغاجغ شغ ضغظغا غسضج شحض الثغمصراذغئ 

  شغ إشرغصغا وشغ السالط برطاه ...٤

- غا صادة الفخائض أدرضعا المرضإ صئض الشرق! ...٤

- إدلإ تصاض... شق تخمئ! ق تضعظعا حرضاء لطصاطئ! ...٤
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استراتيجية إدارة ترامب 
تجاه إيران واالتفاق النووي

ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ
بصطط: تسظ تمثان

الةمسئ  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ 
٢٠١٧/١٠/١٣، سثم تخثغصه سطى الاجام إغران باقتفاق 
الظعوي، وعثد أن بإطضاظه إلشاء اقتفاق شغ أي وصئ، 
واجامرار  اقتفاق،  روح  اتارام  بسثم  إغران  طاعماً 
جسغعا قطاقك السقح الظعوي، ووضع تراطإ الضرة 
طظ  "السثغث  طسالةئ  أجض  طظ  الضعظشرس  ططسإ  شغ 
ظصاط الدسش السمغص شغ اقتفاق"، افطر الثي غسظغ 
سثطه  طظ  إغران  سطى  سصعبات  شرض  إسادة  صرار  أن 
وعثد  تراطإ،  بغث  ولغج  الضعظشرس  بغث  جغضعن 
تراطإ صائًق "لضظ إذا لط ظامضظ طظ إغةاد تض طظ 
اقتفاق  شإن  وتطفائظا  الضعظشرس  طع  السمض  خقل 
وغمضظظغ  الثائط  لطاثصغص  غثدع  إظه  جغظاعغ. 

ضرئغج إلشاء طحارضاظا شغ أي وصئ".
وأبرز طا تدمظه خطاب تراطإ:

- عثا الظزام الرادغضالغ ظحر المعت والثطار والفعضى 
السفارة  شغ  تثث  بما  طثضرا  السالط،  أظتاء  شغ 
افطرغضغئ شغ ذعران وبتجب إغران شغ لئظان ساطغ 
طظ إغران ٢٤١  طثسعم  آخر  تفةغر  وصاض  و١٩٨٤،   ١٩٨٣

أطرغضغا غثثطعن شغ بضظاتعط شغ بغروت سام ١٩٨٣.
وشغ ١٩٩٦الظزام (اإلغراظغ) صاد سمطغئ تفةغر أخرى ضث 
طساضظ لسسضرغغظ أطرغضغغظ شغ السسعدغئ وصاض ١٩ 
أطرغضغا بثم بارد. ودور إغران شغ السراق والسسعدغئ 
(الاطرف  ترضات  لضض  الثسط  وتصثغط  وأششاظساان 
واإلرعاب) وتطعغر افجطتئ والخعارغت شدق سظ صمع 
الثطاب،  شغ  وردت  الاغ  الظصاط  أبرز  عثه  رساغاه... 

وغتسظ بظا أن ظثضر أعط بظعد اقتفاق:
المرضجي  الطرد  أجعجة  ترضغإ  سظ  إغران  (تماظع   •
الةثغثة، وسظ اجاثثام اآلقف طظ افجعجة الاغ تّط 
تثخغإ  شغ  اجاثثاطعا  غاط  ولط  بالفسض،  تبئغاعا 

الغعراظغعم بسث.
• لظ ُغسمح بجغادة طثجون العصعد الظعوي اإلغراظغ إلى 
أضبر طظ طساعغاته التالغئ خقل جائ أحعر، وعثا غسظغ 
أّن إغران أطام خغارغظ، إطا وصش تثخغإ الغعراظغعم، أو 

تتعغض العصعد الظعوي إلى لعتات طسثظغئ.
غسمى  طا  ضض  إظااج  وصش  سطى  إغران  طعاشصئ   •
طظ  ظعع  وعثا   ،"٪٢٠ بظسئئ  المثخإ  "بالغعراظغعم 
سالغ  غعراظغعم  إلى  بسععلئ  تتعغطه  غمضظ  العصعد 

الثخعبئ، وغساثثم شغ خظع الصظابض الظعوغئ.
الظعوي  العصعد  طظ  إغران  طثجون  تتعغض  غةإ   •
طع  طججه  أو  طسثن،  إلى   ٪٢٠ بظسئئ  المثخإ 
أن  السطط  طع  ظصاوته،  طظ  لطتّث  الطئغسغ  الغعراظغعم 

وزن العصعد أصض طظ ٤٥٠ باوظث.
طظ  وغغرعا  العصعد  صدئان  بظاء  سظ  إغران  تعصش   •

المضعظات شغ طظحأة آراك لطئطعتعظغعم.
غغر  لمراصئئ  اإلغراظغئ  الظعوغئ  المظحآت  خدعع   •
طسئعصئ، وزغارات غعطغئ طظ صئض المفاحغظ الثولغغظ، 
الثغظ جغتخطعن سطى تسةغقت شغثغع سظ بسث طظ 

خقل ضاطغرات المراصئئ.
ططغارات   ٧ بصغمئ  اصاخادغئ  تعاشج  إغران  جااطصى   •
دوقر، سطى طثى جائ أحعر طظ تعصغع اقتفاق المآصئ.)
والظاظر شغ عثه الئظعد غةث أظعا بظعد ذلئ وطعاظئ 
لخالح  الظعوي  اقتفاق  وأن  وخغاظئ،  وتظازل  إلغران 
طا  ولضظ  شغه،  لئج  ق  واضح  بحضض  وغععد  الشرب 
تشغر  الثي  وطا  اقتفاق،  عثا  لسصث  أطرغضا  دشع  الثي 
بظعده  باشغغر  تطالإ  تراطإ  إدارة  طظ  لغةسض  تالغا 

وتسثغطه أو الاعثغث بإلشائه؟
شإن الةعاب سطى ذلك عع أن الزروف الاغ تثبئ شغ 
المظطصئ طظ بعرات الربغع السربغ الاغ ظحأت باترك 
ذاتغ طفاجأ لطشرب صث زاد طظ تثة طأزق الشرب بساطئ 
وأطرغضا بثاخئ شغ المظطصئ، ولط تضظ بغث أطرغضا آظثاك 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بسط اهللا، والتمث هللا، والخقة والسقم سطى رجعل اهللا، 
أطا بسث...

• سظ أبغ طعجى رضغ اهللا سظه، سظ الظئغ  صال: 
َمُه،  ْ َِل َرُجٍل َأَتى َق َ ُ ِِه َ ، َوِإنِّي َأَنا الَِّذيُر «ِإنَّ َمَِلي َوَمََل َما ََعََِي هللااَّ َيَّ َْش َِعْ َ ِم ِإنِّي َرَأْيُت اْل ْ ا َفَقاَل: َا َق ُ َفَأْدَل ِمِه،  ْ َق  ْ ِم َاِئَفٌة  َاَعُه  َفَأ اَء،  َ َفالَّ ا اْلُعْرَاُن،  ُ َفَأْصَ  ْ ُه ِمْ َاِئَفٌة  ذََّبْت  َوَ  ، ْ ُمْهَلِِه َعَلى  ا  ََلُق َفاْن
َ َمَُل  ، َفَذِل ْ ْ َواْجَاَحُه َُه ُْش َفَأْهَل َ ُ اْل ُه َ َّ َ ، َف ْ َاَنُه ذََّب َم اِني َوَ َ ْ َع َاَعِي َواتَََّع َما ِجْئُت ِِه، َوَمَُل َم ْ َأ َم

.«ِّ َ َ اْل َما ِجْئُت ِِه ِم
إظثار  أراد  إذا  الرجض  أن  الُسرغان)  (الظثغر  وأخض   •
صعطه وإسقطعط بما غعجإ المثاشئ ظجع بعبه، وأحار 
به إلغعط، وعع طسرٌع ظتععط، لغثئرعط بما دعمعط. 
أغرب  فظه  ورائُثعط  الصعم  ذطغسُئ  ذلك  غفسض  وإظما 
سطى  تبعط  شغ  أبطس  وعع  لطظاظرغظ،  وأبغظ  طظزرًا 

الاأعإ لطسثّو.
• وعا عط صادة بعرتظا السزغمئ غدسعن أوزار الترب 
والترب ق زالئ صائمئ، وغساسّثون لطمئغئ وبةعارعط 
لقظصداض...  الماأعئئ  الةغعش  طظ  بةعارعط  طا 
لعط  غطّعح  ُسرغان،  ظثغٍر  إلى  التاجئ  بأطّج  شئاتعا 
إغاعط سطى طا  ببغابه، وغصرع آذاظعط بضطماته، طظئعاً 
غتعط بعرتعط طظ طضائث، وطا عغ طصئطئ سطغه طظ 
أخطار، شغعصزعط طظ غفطاعط، وغثّلعط سطى ذرغص 
الثقص، خائتاً شغعط وطتثرًا: غا صعم إظغ أظا الظثغر 

الُسرغان، شالظةاء الظةاء...
صادة  أغطإ  شغه  العاصع  الثطأ  لتةط  إدراضظا  وطظ   •
شخائض البعرة، وطا جغةّرون سطى البعرة وافطئ ضطعا 

طظ حرور سزغمئ إذا تمادوا شغما عط شغه، شإظظا شغ 
تجب الاترغر ظئسث لعط جمغسًا بعثا الضااب المفاعح، 
خرخًئ طثوغًئ طظ ظثغٍر ُسرغان، سّطعا تصع طعصسعا طظ 
اهللا  شغفاَح  صطعبعط،  طظ  طأخثعا  وتأخث  أجماسعط، 
بعرتظا  وغظصث  ورتماه،  شدطه  أبعاب  بعا  جمغسًا  لظا 
طما تمّر شغه طظ طأزق خطغر، وغثرجظا طظ ظطمات طا 
ظتظ شغه طظ تضط جئري، إلى ظعر طا ظظحث العخعل 
راحثٍة  خقشٍئ  ظض  شغ  وتمضغظ،  وسج  ظخر  طظ  إلغه 

سطى طظعاج الظئعة.
• شغا صادة شخائض البعرة.. ترون طا وخطئ إلغه جفغظئ 
البعرة الغعم بأشسالضط طظ تغٍه وضغاع، وطا عغ تتث 
السغر ظتعه طظ جصعٍط طرغع شغ العاوغئ، شغ جائر 
الئقد  أرجاء  سطى  طمجصٍئ  طتررة،  أراٍض  طظ  تئّصى  طا 
افسثاء،  غعادظعن  ترب  أطراء  غاظازسعا  طاظابرة، 
وبأجعط بغظعط حثغث، غظّفثون بترشغٍئ طا غخثر سظ 
غرف الثسط افطرغضغئ طظ أواطر، وطا غافص سطغه أسثاء 
اإلجقم شغ أجااظئ وجظغش والرغاض، طظ وصش إلذقق 
الظار طع الظزام، والتفاظ سطغه بالحراضئ طسه وتتئ 
تدتغات  جمغع  بغع  وإصرار  واتثة،  تضعطئ  شغ  ظطه 

أعطظا شغ الحام سطى طثى السظغظ السئع الفائائ.
افغقل،  إلى  البائرغظ  أصثام  أسغثت  درسا  شفغ   •
وُأرغمئ طسرضئ "المعت وق المثلئ" سطى الاعصش، بسث 
تعجه افظزار إلغعا ضفاتتئ لئعابئ دطحص. وشغ الشعذئ 
شغ  وغصخش،  غدشط  وأخث  المئادرة  الظزام  اجاساد 
اإلجقم  جغح  شخغطغعا،  بغظ  الثائط  الاظاتر  ظض 
وشغطص الرتمظ، الطثغظ غاصاجمان الظفعذ، وغائادقن 
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 ظزط الصسط الظسائغ شغ تجب الاترغر/ وقغئ ترضغا شغ الباطظ طظ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ طآتمرا شغ أظصرة 
تتئ سظعان "جغض ضائع: الحئاب المسطط والاسطغط اإلجقطغ". اشااح المآتمر باقوة آغات طظ الصرآن الضرغط، بط 
بضطمئ شغثغع طسةطئ لطثضاعرة ظسرغظ ظعاز، طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر. 
وطظ بطَّ أبرزت الماتثبئ افولى، افجااذة ظغج غعل إرغظ، ضاتئئ وسالمئ شغ الثغظ اإلجقطغ، شحض ظزام الاسطغط 
التالغ شغ ترضغا وآباره الفاجثة سطى المةامع، وأبئائ باإلتخاءات أن "الاسطغط شغ ترضغا، الثي غفارض أن غئثأ 
بالصراءة والفعط والاصغغط واإلظااجغئ، غئثأ سطى طساعى الصراءة"، وجردت المسدقت الرئغسغئ الاغ جسطئ الحئاب 
تاصطع بعط السئض شغ ترضغا بسئإ عثا الظزام الاسطغمغ. والغعم، غساء شعط أطر اإلجقم بـ"اصرأ"، وغسائر أداة شضرغئ 
لطثبطعم والمعظغئ. شغ تغظ إن المسظى التصغصغ لعثه اآلغئ غسظغ إدراك خطاب اهللا لطئحرغئ، والطرغص لطعخعل إلى 
المسطعطات القزطئ فظزمئ اإلجقم وأتضاطه. بط أوضتئ الئاتبئ والضاتئئ افجااذة غمجة غعرجعي ضرورة وجعد 
ظزام تسطغط إجقطغ. وأوضتئ أغدا ضغفغئ تطئغص عثا الظزام ضما أبرزت المضاجإ المةظغئ طظه طظ خقل أطبطئ 
طظ الاارغت اإلجقطغ، وأضثت سطى أن "ظزام الاسطغط اإلجقطغ الثي جغطئص شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الصادطئ صرغئا إن حاء اهللا جغثرج الئحرغئ طظ الزطمات إلى الظعر طظ خقل تمضغظ (خغر أطئ أخرجئ لطظاس) 
طظ تطئغئ طصادغات عثا "الثغظ الضاطض"، وأضثت غمجة غعرجعي بأن ق حغء غغر ظمعذج الاسطغط لطثقشئ الراحثة 

جغضعن ظمعذجا غتاثى به شغ الاسطغط لطسالط أجمع. عثا وصث اخااط المآتمر بالثساء.

حزب التحرير/ والية تركيا: مؤتمر نسائي في أنقرة بعنوان:
"جيل ضائع: الشباب المسلم والتعليم اإلسالمي"
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شغ أسصاب اقجافااء سطى اقظفخال الثي أجراه إصطغط 
الماضغ،  أغطعل/جئامئر   ٢٥ غعم  السراق  ضردجاان 
اتثثت تضعطئ بشثاد إجراءات اصاخادغئ ضث اإلصطغط، 
ضان أولعا تزر الرتقت الثولغئ المئاحرة طع اإلصطغط، 
تقه شرض صغعد طالغئ سطى أربغض جرى تثفغفعا شغما 
التثودي  طسئرعا  بشطص  ترضغا  عثدت  تغظ  شغ  بسث، 
وطظاةات  الظفط  تثشصات  غسطض  صث  طما  اإلصطغط،  طع 
افزطئ  طمابطئ،  إغراظغئ  تعثغثات  طع  تجاطظا  أخرى، 
اقتتادغئ  الصعات  تترك  طع  بثأ  آخر  بسثًا  أخثت 
باتةاه  سسضرغئ  باترضات  الماضغئ  الةمسئ  السراصغئ 
"اجاسادة" طعاصسعا الاغ خسرتعا بسث أتثاث تجغران/

الئقد،  حمال  شغ  ضرضعك  طتاشزئ  شغ   ٢٠١٤ غعظغع 
تغث ذضر ضابط برتئئ سمغث، وعع أتث صادة الفرصئ 
الااجسئ شغ الةغح "باحرت الصعات المسطتئ السراصغئ 
تجغران/ أتثاث  صئض  طعاصسعا  اجاسادة  تةاه  ترضاعا 

غعظغع ٢٠١٤"، شغ إحارة إلى المعاصع الاغ اجاعلى سطغعا 
افضراد طساشطغظ عةعم تظزغط الثولئ واظعغار الةغح 
السراصغ شغ تغظه، وعع طا أضثته تضعطئ ضردجاان أن 
بشثاد تصعم بتحث صعاتعا قجاسادة تصعل الظفط شغ 

طظطصئ ضرضعك بالصعة. وتأتغ عثه الاأضغثات بسث أن 
أصثطئ صعات الئحمرضئ سطى إغقق الطرصات الرئغسغئ 
الاغ تربط إصطغط ضردجاان بمتاشزئ المعخض حمال 
السراق لفارة وجغجة إبر طثاوشعا طظ عةعم طتامض. 
اإلصطغط  رئغج  طساسثي  ضئغر  ععراطغ  عغمظ  بغظما 
طسسعد الئارزاظغ شغ تشرغثة له سطى تعغار ذضر أن 
"صعات الئحمرضئ طساسثة بحضض ضئغر لطرد سطى أي 
عةعم طتامض طظ صئض صعات الةغح السراصغ والتحث 

الحسئغ".
وعضثا أخثت افزطئ ذابساً تخسغثغا سسضرغاً صث غةر 
المظاورات  اجامرار  ظض  شغ  جثغثة  ترب  إلى  الئقد 
سطى  وذعران  وبشثاد  وأظصرة  بشثاد  بغظ  السسضرغئ 
الةعي  المةال  غطص  اجامرار  وجط  اإلصطغط،  أجعار 
اصاخادغئ  أزطئ  طظ  الاتثغرات  وتخاسث  والتثودي 
صث تتض باإلصطغط إذا طا أغطصئ ضض طظ ترضغا وإغران 
الئرزاظغ  رد  جاء  تغظ  شغ  ظعائغاً،  التثودغئ  المظاشث 
تضعطئ  وجعاعا  الاغ  والاعثغثات  السصعبات  سطى 
المرضج لقصطغط "بدرورة تشطغإ لشئ التعار وأن تتض 
المحاضض بالطرق السطمغئ بثل لشئ الاعثغث والسقح"، 
أجض  طظ  الشالغ  حئابظا  دطاء  اجاثثام  لـ"سثم  داسغا 
التخعل سطى أخعات باقظاثابات وأن غاط الطةعء إلى 
خثطئ المعاذظ بثق طظ دق ذئعل الفاظئ". لصث أدرك 
طسسعد الئارزاظغ أظه أدخض اإلصطغط شغ ظفص طزطط طظ 
الخسإ الثروج طظه وأظه لط غاعصع ضض عثه المعاصش 
السطئغئ طظ الثول الضئرى والمدادة طظ دول الةعار، 
شاإلسقم المعالغ له ضان غاتثث صئض أحعر صطغطئ سظ 
طعاشصئ دول أوروبغئ وضعء أخدر طظ برغطاظغا وشرظسا 
وأطرغضا، الاغ أسطئ السططات الضردغئ شغ السراق ضض 
الخقتغات والثسط السغاجغ وطعثت لعثه المرتطئ، 
السعري...  الحمال  شغ  لطاطعرات  الغعم  تمعث  ضما 
عغ  طما  تثة  أصض  التعار  شغ  أجطعبه  بات  ولثلك 
سطغه صئض اقجافااء، وأبثى طروظئ أضبر ظاغةئ لتةط 
دولغًا  اقجافااء  طعضعع  شغ  واجععا  الاغ  المسارضئ 
وإصطغمغاً وتاى سطى طساعى اإلصطغط ظفسه، شصث واجه 
اقجافااء طسارضئ حثغثة طظ صئض خخعطه وطظاشسغه 
ورصئ  باجاثثام  بالمظاورة  طاعمغظه  اإلصطغط  داخض 
اقجاصقل لابئغئ جططاه وتضرغج زساطاه وخخعخا 
أجراه  الثي  اقجافااء  أن  رأت  الاغ  الاشغغر  ترضئ  طظ 
الئارزاظغ عع "طحروع تجبغ وغغر صاظعظغ". شصث ذضر 
الظائإ سظ ترضئ الاشغغر شغ الئرلمان اقتتادي طسسعد 
تغثر، إن اقجافااء سطى طساصئض ضردجاان ق غمضظ أن 

وتأطغظ تاجاتعط (ورواتئعط) أطر ططّح، وأن أعض غجة 
طسثورون شغ ذطئعط الطسام بسث جعع، وافطظ بسث 
خعف، ولضظ السرب صث صالعا: "تةعع الترة وق تأضض 

ببثغغعا".
طظ  وق  المصاوطئ  ببثغغ  لاأضض  ق  غجة،  جاسئ  ظسط، 
ذاولئ  سطى  دطاءعط  لاحرب  وق  الحعثاء،  لتعم 
شغ  لاأطَظ  ق  الةئعات،  سطى  غجة  وخاشئ  الاظازقت، 
شغ  البعرغئ"  "الــردة  ظفّثت  الاغ  المثابرات،  أروصئ 

طخر، وترغث أن تةثدعا شغ شطسطغظ.
وإظظا إذ ظافعط اقظفسال الحسعري بأجعاء المخالتئ، 
وإدبار  الفخائض  الاصاء  شغ  الثغر  اجائحار  وظساعسإ 
(وتسجغج  التغاة  واصع  لاتسغظ  السسغ  وشغ  الاظاتر، 
الخمعد الثي تاشاشض سظه افدبغات)، شإظظا شغ العصئ 
ظفسه، ظتّثر أن الرغغش المثععن بجغئ الثغاظئ جام 
تئّغظ  وصث  افجساد،  صّعى  وإن  والمحاسر،  لطسصعل 
المخالح  لامرغر  أداة  عع  الصثر  السغاجغ  المال  أن 
جافاح  أظعا  أطرغضا  أسطظئ  بسثطا  وخخعخا  الشربغئ، 
أن  ظثّضر:  السغاق  عثا  وشغ  لشجة.  المساسثات  باب 
طظ صّثطعا طحروع الاظازقت - بثاغئ شغ أول طةاعرة 
أوق"  وأرغتا  بـ"غجة  بالصئعل  طرروا   - البعرغئ  بالردة 
"شطسطغظ  جاةسض  الاظازقت  بأن  العسعد  برغص  تتئ 
جظشاشعرة شغ الحرق افوجط"، وإذ بعا خارت سطى 
أغثغعط وأغثي أتئاسعط "ذعرا بعرا"، وأن طظ طرّروا 
دخعل السططئ باقضافاء بـ"الجغئ والجسار"، صث أدرضعا 

أظه تاى الجغئ غتاَخر.
وعظا ق بث طظ وصفئ أطام طحاعث الافثغت السغاجغ: 
شالئسخ غرى - أو غتُطط - أن صادة غجة غرغثون وضع 
غجة  سظ  الرسعغئ  المسآولغئ  "شت"  شغ  الدفئ  صادة 
أول  سظث  غظستئعا  بط  والةعع،  التخار  شغ  الشارصئ 
طفارق ذرق، وق حك أن اظستاب المصاوطئ "اآلطظ!" 
طظ وتض السططئ تتئ اقتاقل طحروع، ولضظ الفّت 
افضئر الثي لط ُغفطئ طظه صادة غجة، عع الثي وصسعا 
شغه سظثطا حارضعا شغ اظاثابات السططئ الاحرغسغئ، 
وغطسعا شغ وتض جططئ أوجطع الاغ اسائرعا الحعغث 
الرظاغسغ رتمه اهللا طخطتئ اتاقلغئ ق إظةازا وذظغا.

طظ  لتالئ  اتفاق  أي  غآجج  أن  شعع  افضئر  الفت  أطا 
الاظازقت  سطى  غعصسعن  لمظ  "اإلجقطغ"  الافعغخ 
غععد  ضغان  غةسض  الــثي  وعــع  لطصدغئ،  الثغاظغئ 
طحاسر  شغ  سفعغا  وتاضرا  افرض  شعق  حرسغا  واصسا 
الاطئغع  طظ  بسثه  طا  ُغمرر  بط  وطظ  المسطمغظ، 
ضغان  وبغظ  السربغئ  افظزمئ  بغظ  (السطظغ)  الضاطض 
غععد الشاخإ، تاى تطغر الطائرة طظ تض الربغع إلى 

جثة، ق تثحى تاى الضطمئ.
ذالما  صائمئ،  الضأداء  السصئئ  تئصى  ضّطه،  ذلك  ورغط 
الثي  الحئاب  ذلك  وسغ  شغ  اإلجقطغ  الَظَفج  ظّض 
الاترغر  ذرغص   - ظزره  شغ   - فظعا  المصاوطئ  سحص 
ق ذرغص اضاساب تص الافاوض أو الافعغخ لطصغام 
به، والثي غظى لطحعثاء وصّئح وجعه السمقء، وأتّإ 
بسصغثته،  وضفر  افطظغ  الاظسغص  واجاصئح  الةعاد 
وتمض طحاسر اإلجقم السغاجغ وإن لط غائطعر لثغه 

طحروسه بعضعح.
ولثلك غئصى السآال المآلط فولؤك افبرغاء افوشغاء 
الاصى  عض  أبطالعا:  وطــظ  المصاوطئ،  أظخار  طظ 
أتثعما  حّث  أم  الطرغص؟  طظاخش  شغ  المحروسان 
اآلخر ظتعه؟ أم عغ طةرد تالئ طظ الاساضظ الفضري 
ختعة  أول  سظث  الفضري  لقظفةار  وجاسعد  المرتطغ 
"السطعة"  تظفّخ  وسظثطا  المساسثات؟  جضرة  طظ 
إلى  السحائري  البعب"  "لّئاس  وغسعد  السغاجغئ 
الصاعرة، بط غارك غجة لصمئ جائشئ لطغععد، بض غفاح 
غصعم  لمظ  أو   - لطغفظغ  طظئرا  جثغث،  طظ  الصاعرة 
صئض  طظ  أسطظاعا  ضما  الترب  لاسطظ   - الغعم  طصاطعا 
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شغ  الفطسطغظغئ  المخالتئ  اتفاق  تعصغع  بسث  طاذا 
الصاعرة؟ وضغش غسعط ذلك اقتفاق شغ الاصثم خطعة 
ظتع تترغر شطسطغظ؟ وطا عغ طسالط الظدال المافص 
سطغه شغ ذلك اقتفاق؟ وطا عغ المتطات الاالغئ سطى 
أسطظاه  الثي  السسضري  الطرغص  ذلك  الاترغر؟  ذرغص 
لطاترغر،  وتغثا  ذرغصا  جمغسعا  الفطسطغظغئ  الفخائض 
صاتطئ،  وسظثطا  تسّطتئ،  وسظثطا  اظططصئ،  سظثطا 
خادسئ  بارئعا  إلى  طصاتطغعا  أرواح  ارتصئ  وسظثطا 

بالحعادة.
طسالط  شغ  الةعاب  سظ  الئتث  ظتاول  أن  غمضظ 

"المخالتئ"، الاغ ظةث شغعا:
السمطغات  وصــش  تــعل  السطظغ  أو  السري  الئظث   (١
السسضرغئ إق باقتفاق الةماسغ، وعع وإن ضان غسظغ 
ظض  شغ   - والتخار  الثطار  طظ  طجغثا  غجة  تةظغإ 
شطسفئ  عغمظئ  أغدا  غسظغ  شإظه   - الةغعش  خمئ 
تطصائغا  وغسظغ  المصاوطئ،  رؤغئ  سطى  افطظغ  الاظسغص 
تئصغ  أن  لعا  أختابعا  أراد  الاغ  المصاوطئ  تشغغإ 
جثوة الخراع طع السثو الغععدي طحاسطئ تاى غأذن 

اهللا باترك جغعش المسطمغظ.
ضمظ  المصاوطئ  دخعل  سطى  السغاجغ  الاعاشص   (٢
طظزمئ الاترغر، وعغ الاغ غخفعا رئغسعا التالغ شغ 
السربغئ  افظزمئ  ولغثة  بأظعا  أوجطع"  "ذرغص  ضاابه 
بصغئ  "وأظعا  حاضطاعا"،  "سطى  وأظعا  أظةئاعا،  الاغ 
أجغرة طعاصش افظزمئ" (ص٢٣). وعغ الاغ شعضاعا 
"وبغصئ افجرى" بمطش المفاوضات، شغ "ضفر" بسصغثة 
"تاسارض  تماس":  "طغباق  تسئغر  تسإ  المصاوطئ، 
المئادرات، وطا غسمى بالتطعل السطمغئ والمآتمرات 
ترضئ  سصغثة  طع  الفطسطغظغئ  الصدغئ  لتض  الثولغئ 
بالظعب  تصّر  أن  صئض  وذلــك  اإلجقطغئ"،  المصاوطئ 
الثبطعطاجغ شغ وبغصاعا الةثغثة (والثي جاء طصغثا 
بالبعابئ)، وبسثطا خارت المصاوطئ ورصئ ضشط سطى 

ذاولئ المفاوضات.
عغ  والاغ  والاحرغسغئ)  (الرئاجغئ  اقظاثابات  أطا   (٣
تظاشج  بئساذئ  شعغ  لطمخالتئ،  تطصائغ  اجاتصاق 
الامبغض  ذلك  الحسئغ،  الامبغض  تص  غمطك  طظ  سطى 
الاعصغع  غرغث  وطظ  المفاوض،  إق  غتااجه  ق  الثي 
باجط الحسإ سطى الاظازقت، إذ إن المةاعث ق غتااج 

إذن أتث، وق الافعغخ طظ أتث.
إذ  افطظغئ،  الارتغئات  شغ  لقجاطراد  داسغ  وق   (٤
شغ  والمظّسصعن  المةاعثون  غاساظص  أن  غمضظ  ق 
المصرات الاغ تمارس ذصعجعا تسإ سصغثة الاظسغص 
تأّجض  وطعما  الصادة،  تشازل  طعما  المصثس،  افطظغ 

ططش جقح المصاوطئ.
إذن، شطظعاجه التصغصئ الضاحفئ، ولظصّثم عثا المحروع 
الاخالتغ ضما عع: تخالح شضري بغظ "باذض الاظسغص 
بغظ  تعشغصغ  وتخالح  الاترغر"،  "تص  وبغظ  افطظغ" 
الةعاد  طحروع  وبغظ  الافاوضغ  اقجاةثاء  طحروع 
السسضري، وتخالح حسعري بغظ طحاسر اقظئطاح وبغظ 
أتاجغج الئطعلئ الةعادغئ، وتخالح دبطعطاجغ بغظ 
طظ غظسصعن بأن خفث غععدغئ وطسعا تائط الئراق، 
وبغظ طظ غشرّدون: "لظ ظسارف بإجرائغض". وشعق ضض 
ذلك عع تخالح طسظعي-رطجي بغظ طظ رتض سظ عثه 
بغظ  زطاظغ  وتخالح  والحعثاء،  السمقء  طظ  الثظغا 
الاارغت المحرق والتاضر المثجي، وبغظ أرض اإلجراء 
وبغظ "تض الثولاغظ"، أو تض الثولئ العاتثة، طعما 

تطعرت الرؤى السغاجغئ شغ "خفصئ الصرن".
افشص  حغفرة  تفضك  المخالتئ  تعل  المخارتئ  عثه 
وأن  اظشقق،  بسث  غظفاح  أن  له  ُغراد  الثي  السغاجغ 
بسث  الظفعس  شغ  افطض  غئرق  وأن  حثة،  بسث  غظفرج 
الغأس. وق حك أن تصظ دطاء أبظاء الفخائض جمغسعا 
السغاجغ  اقساصال  ططش  إظعاء  وأن  حرسغ،  واجإ 
غسئص  بالسغح  "الافضغر  أن  حك  وق  طحروع،  تص 
ضض أظعاع الافضغر"، وق حك أن رساغئ طخالح الظاس 
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غةرى بمسجل سظ ظاائب دراجئ العضع الثاخطغ لقصطغط، 
عثا،  وطع  الثولغئ.  الزروف  وتاى  السراصغ  والعضع 
شإن اقظاصادات افحث لتجب الئارزاظغ بحأن اقجافااء 
جاءت طظ حرغضه افضئر شغ اإلصطغط، وعع تجب اقتتاد 
السابص  السراق  رئغج  بجساطئ  الضردجااظغ  العذظغ 
الطالئاظغ،  آقء  الظائئئ  ذضرت  تغث  الطالئاظغ  جقل 
رئغسئ ضاطئ اقتتاد العذظغ شغ الئرلمان اقتتادي، أن 
الئارزاظغ "غمارس جغاجئ الامعغه واقجاشفال لطحسإ 
الضردي شغ طسألئ اقجافااء باإلصطغط". وبظاًء سطى ذلك 
شإظه لط غضظ باإلطضان صئض أسعام صطغطئ، الاسئغر سظ 
طعصش طظاعخ لتطط الثولئ الضردغئ طظ صئض شخغض 
ولضظ  العضعح.  بعثا  ضردجاان  إصطغط  شغ  جغاجغ 
الزروف اقصاخادغئ واإلظساظغئ المسصثة الاغ غسغحعا 

السضان وّجسئ عاطح الظصث.
تطما  الضردغئ  الثولئ  غةسض  عثا  اقظصسام  سمص  إن 
سظ  لطتثغث  طعضعسغئ  إطضاظغئ  بمئ  شطغج  طآجق، 
اظصسام  عضثا  طع  طساصئق  طعتثة  ضردغئ  «دولئ» 
وطسارضئ دولغئ وإصطغمغئ. خاخئ وأن صرارًا طظ عثا 
الظعع لغج صرارا ضردغا، أو تاى سراصغا شصط، إظما عع 

بالثول  وطرتئط  بسغث  تث  إلى  ودولغ  إصطغمغ  صرار 
الضئرى بخعرة طئاحرة والاغ تمطك جمغع خغعط الطسئئ 
وطا العاجعات السغاجغئ إق أدوات لطاظفغث، وتاى لع 
ضردجاان  إصطغط  أراضغ  سطى  الضردغئ  الثولئ  أصغمئ 
السراق، شإن تطك الثولئ جاساظغ طما غططص سطغه الثئغر 
رجائغ شاغث رئغج المرضج المخري لطثراجات والئتعث 
غحرتعا  والاغ  السعدان"،  جظعب  "سصثة  الضردغئ 
واقظفخال  اقجافااء  طسألئ  غسارضعن  "طظ  بالصعل: 
سظ  اظفخض  السعدان  جظعب  العاجج...  عثا  لثغعط 
حماله، ولضظه أخئح دولئ شاحطئ... عظاك خسعبئ شغ 
بمبابئ  جاضعن  لطتغاة.  صابطئ  الثولئ  تطك  تضعن  أن 
ججغرة طظسجلئ سظ السالط وطتاذئ بئتر طظ افسثاء"، 
لفضراد  دولئ  إظحاء  الماعصع  طظ  لغج  شإظه  وبالاالغ 
أطرغضا  طحروع  فن  وذلك  لطثول  الصاظعظغ  بالمسظى 
أصالغط  دولئ  السراق  غضعن  أن  عع  لطسراق  بالظسئئ 
شثرالغئ برباٍط عح بغظ افصالغط والمرضج، أي غضعن 
شغ  التضط  إلدارة  السمطغئ  الظاتغئ  طظ  تصسغط  عظاك 
دولئ  عظاك  شائصى  الرجمغئ  الظاتغئ  طظ  وأطا  السراق، 
أصالغط شثرالغئ تسمى السراق... وأخغرًا شإظه طظ المآلط 
تصاً أن الرابطئ اإلجقطغئ الاغ ضان غسج بعا المسطمعن، 
سرباً وسةماً، عثه الرابطئ صث ظةح الضفار المساسمرون 
طتطعا  وتطئ  المسطمغظ  تغاة  سظ  غصخععا  أن  شغ 
أحااتاً:  المسطمغظ  جسطئ  عثم  طساول  طظاظئ،  روابط 
التروب شغما بغظعط طسافتطئ، وافخعة طشغئئ! وعضثا 
شضما  افطئ،  لئظغان  عثم  طسعل  عغ  الصعطغئ  أن  ظرى 
ضاظئ بافطج طسعل عثم شغ الثولئ اإلجقطغئ شعا 
عع الضاشر المساسمر طسامر شغ اجاسمال عثا المسعل 
لعثم طا بصغ طظ ضغان افطئ إذا اجاطاع... وطظ بط 
غةسض بقد المسطمغظ جاتًئ لطخراع بغظ دوله الضئرى 
ووجغطئ إلراصئ الثطاء طظ المسطمغظ، وضرب اإلخعة 

رصاب بسدعط بسداً.
بثغظعط  أسجاء  السظغظ  طؤات  المسطمعن  ساش  لصث 
طظ  شضان  اإلجقم،  أخعة  تةمسعط  بربعط  وأصعغاء 
أبع  وجطط  وآله  سطغه  اهللا  خطى  اهللا  رجعل  أختاب 
وبقل  الفارجغ  وجطمان  وسطغ  وسبمان  وسمر  بضر 
التئحغ... ضاظعا سئاد اهللا إخعاظاً، غةاعثون شغ جئغض 
اهللا... غثخض سمر السربغ الصثس شاتتاً، وغترر خقح 
سئث  وغتفر  الخطغئغغظ،  طظ  الصثس  الضردي  الثغظ 
التمغث الارضغ الصثس طظ دظج الغععد... عضثا غسج 
وعع  السمع  ألصى  طظ  سطى  غةإ  وعضثا  المسطمعن، 
 ﴾َذا َكََالذًل لَِّقْوٍم َخبِِديَن حعغث أن غضعن ﴿إِنَّ يِف َهٰ
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"افجرى" بغظعما ضض تغظ! وشغ رغش تمص الحمالغ 
وغسجف  المآبرة،  الةئعات  شاح  طظ  المثطخعن  ُغمظع 
المرجفعن سطى وتر المظاذصغئ، شغ ظض اجاغاء العضع 

وتثععره بعرغاً وحسئغاً.
• وشغ الحرق غصدط الظزام طظ جعاه المظاذص الاغ 
غسغطر سطغعا تظزغط الثولئ تئاساً، بسث أن سّئر الاظزغُط 
سظ شعمه المحّعه لطثقشئ واإلجقم، وغساسث لطرتغض 
طظ دون أن غأجش سطغه طظ أبظاء طظطصاه أتث. وطظ 
الاغ  الثغمصراذغئ،  جعرغا  صعات  سطغه  تاصثم  جعاعا 
جاضعن جاعجًة إلسادة طا تتئ غثعا طظ المظاذص إلى 
الظزام بسث أن غظعغ صادة افضراد دورعط شغ الثثطئ 
المعسعدة  الضردغئ  الثولئ  بأن  وغعصظعا  افطرغضغئ، 

طتُخ جراٍب خّثاع.
شغعا  افتراك  دّجظ  شصث  الفرات  درع  طظاذص  وأطا   •
البائرغظ وصاطعا البعرة، وغساسّثون لصاطعا ضثلك شغ 
طظطصئ رغش تطإ الشربغ وإدلإ، الاغ أخئتئ طقذًا 
الشرب  غرغث  الثي  افخغر،  البعرة  وتخظ  لطبائرغظ، 
الضاشر أن غخئشه بخئشئ اإلرعاب، وق تسطُط لطصائمغظ 

سطغه تعجعاً، وق تائغُظ لعط ُطرادًا.
• شصث رأغظا طا وصسئ شغه عغؤئ تترغر الحام طظ حراك 
شتٍّ لط تسث صادرة سطى الثروج طظه، بسث أن اجُاثرجئ 
لصاال ترضئ أترار الحام، وعغمظئ سطى أغطإ الحمال 
الشربغ المترر، وراتئ تظاور بغظ خغارغظ خاذؤغظ تزظ 
أّق بالث لعما... شإطا أن تظعب ظعب تظزغط الثولئ شغ 
الفعط والاطئغص المةاجأغظ الثاذؤغظ فتضام اإلجقم، 
وتسّثعط  السزغط،  اإلجقم  طحروع  طظ  الظاس  شاظّفر 
قجاصئال أي طحروع سطماظغ صادم، وأغئ صعة طتاّطئ 
طظ  تققً  ورائعا  طظ  افرض  تثر  أن  بسث  بالعرود، 
الرضام والثراب... وإطا أن تثدع لقطقءات ضما خدع 
غغرعا، وتثطع سظعا ضض جار، وتئغح افرض والسرض 
لطسطماظغغظ والمرتجصئ طظ أذظاب الشرب أوقً، ولطظزام 
تالغًا، بثسعى تفر إدلإ طظ المخغر الثي آلئ إلغه 

ضّض طظ الرصئ والمعخض.
• وطا ذْرح شضرة اإلدارة المثظغئ شغ اآلوظئ افخغرة إق 
طتاولئ طظعا إلغعام الشرب أظظا أخئتظا ِتمقظًا ودغسئ 
خطعٌة  إق  التصغصئ  شغ  عغ  وطا  إرعابغغظ،  ظسث  ولط 
جثغثٌة سطى جئغض إسادة البائرغظ إلى جةظ الظزام، 
افجاجغ  عثشعط  سظ  الفضرة  بعثه  إحشالعط  بسث 
الثي تئطعر واتدح خقل الساطغظ افولغظ طظ البعرة، 
أق وعع إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، وذلك 
المطروتئ،  المثظغئ  اإلدارة  شضرة  سمعطغئ  سطى  بظاًء 
أجطعب  طظعا بغظ أن غضعن طةّرد  وتراوح المصخعد 
إداري لاعتغث افسمال الثثطغئ شغ طآجسات واتثة، 
وبغظ أن غضعن تضعطئ سطماظغئ طخشرة تائع جغاجغًا 

لمرتجصئ اقئاقف.
المةطج  أذطصعا  الاغ  افخغرة  الثسعة  وطا   •
وزارة  تتئ  الفخائض  لاعتث  السعري،  (اإلجقطغ) 

جغاجغًا  الاابسئ  اقظاصالغئ،  التضعطئ  تحضطعا  دشاع 
طع  لطاعتث  غساسث  الثي  الثائظ،  السطماظغ  لقئاقف 
أسثاء البعرة شغ طظخاغ طعجضع والصاعرة شغ جسط 
وغسطظ  المةرم  الظزام  تتئ  غظدعي  واتث  جغاجغ 
طعت البعرة، بط إسقن صئعل عثه الثسعة طظ طسزط 
صادة الفخائض الساططئ تئاساً... ظصعل: طا عثه الثسعة 
المعجوطغظ  صئض  طظ   - جثغثة  الافاشغئ  طتاولئ  إق 
غثحعن  والثغظ  بالشرب  والمدئعسغظ  الثاخض  طظ 
أن تخغئعط دائرة - سطى المحروع اإلجقطغ لطبعرة 
لمظسه طظ الصغام، وسطى الظََّفج اإلجقطغ الثي ق زال 
اقخطفاف  لفاظئ  وإغصاظًا  إلظعائه،  البعرة  شغ  صائمًا 
إلسادة  جثغث،  طظ  الفخائض  بغظ  الثاخطغ  واقصااال 
أغقل  إلى  الحام  شغ  المثطخغظ  البائرغظ  أصثام 
غمضظ  ق  بأظه  إغعاطعط  سئر  الةائر،  الثولغ  الظزام 
لظا اقجاماع والاعّتث ضمسطمغظ وشخائض طةاعثة إق 
سطى أجاس طحروع وذظغ سطماظغ ذلغض، وأن الثروج 
الشرب  أطر  وأن  َلمساتغض،  الثولغ  الظزام  ربصئ  طظ 

ضان َصَثرًا طصثورًا! 
• شعض لعثا خرجاط غا صادة الفخائض؟! أبسث ألش ألش 
والمساصطغظ،  والمساصغظ  الةرتى  آقف  وطؤات  حعغث، 
وأضبر طظ سحرة طقغغظ طعةر، وسحرات آقف المئاظغ 
المعثطئ، وطبِطعا طظ المثارس والمحاشغ وافجعاق 
إلى  تسعدون  الادتغات  عثه  ضض  أبسث  المثطرة... 
افترار  ظععر  لُغطعإ  خاظسغظ،  أذقء  المةرم  الظزام 
بسغاذه طظ جثغث، وغسعق ترائرظا إلى طساصقته طظ 
جثغث؟! شاظصدعا غجلضط بأغثغضط طظ بسث صعة أظضاباً!

• وتثضغرًا بأجئاب المرض الاغ بات غسطمعا الةمغع، 
جّرتضط  والاغ  البعرة،  شغ  اآلشات  آشئ  ذضر  طظ  بّث  ق 
أق  صاتطئ،  وأخطاء  طحضقت  طظ  تئسعا  طا  جمغع  إلى 
البعرة  بأسثاء   - الفخائض  صادة  غا   - ارتئاذضط  وعغ 
والاغ  لعا،  الاابسئ  افظزمئ  أو  الشربغئ  الثول  طظ 
تّثسغ ضثباً خثاصئ البعرة، ضالظزام الارضغ والسسعدي 
المسمعم،  السغاجغ  المال  سئر  وافردظغ،  والصطري 
طظث  جاعثة  الثول  عثه  طثابرات  أجعجة  دأبئ  الثي 
الئثاغئ سطى ربط رطعز البعرة وطترضغعا به، بط صادة 
صعله  إلى  واجاظادًا  المظحصغظ.  وضئاذعا  شخائطعا 
وا َقْن  َُصدُّ ِ ْموَالَُهْم 

َ
ِيَن َكَفُروا ُفْنِفُقوَن أ َّ تسالى: ﴿إِنَّ ا

ِ﴾، ظساطغع الةجم أن ذلك الثسط لط غضظ  َسبِيِل ابَّ
أبثًا لعجه اهللا، بض لغأتغ ذلك الغعم الثي غساطغسعن 
عثشعا،  تتصغص  سظ  وبظغعا  البعرة،  طسار  ترف  شغه 
بإجصاط الظزام السمغض فطرغضا وإصاطئ ظزام الثقشئ 
طضاظه، الظزام الثي إذا صام شسااعاوى بصغاطه جمغع 

عثه الثول وافظزمئ.
• وصث رأغظا طا اجاطاع أرباب المضر السالمغ تتصغصه 
طشّئاه،  تثرظاضط  ذالما  الثي  الصثر،  المال  عثا  سئر 
طظ إحشال الفخائض بثاغًئ سظ عثف إجصاط الظزام 
جاظئغئ  بمسارك  وإلعائعا  دطحص،  رأجه  طسصط  شغ 

شغ  طأزوطئ  أخق  وعغ  لاترغضعا  افوراق  طظ  الضبغر 
الاعرط بالسراق وأششاظساان وطأزوطئ طالغا واصاخادغا، 
طع تخاسث الصعى اإلصطغمغئ شغ أضبر طظ طضان تغعي شغ 
السالط، وضان أضئر الثطر شغ بعرة الحام حسار اإلجقم 
الثقشئ  سزمئ  غثرضعن  وعط  الثقشئ،  وذضر  وراغاه 
وصعتعا وحعق افطئ لعا، شمظ الثي جغصش شغ وجه 
السغاجغئ  افطرغضغئ  افزطئ  ظض  شغ  وطحروسعا  افطئ 
والمالغئ وضسش طخر خاتئئ الثور المتعري ق بض صث 
أخابعا الربغع شأحشطعا بثاتعا، وضسش عغمظئ أرودغان 
وطتثودغئ صثرته وترضاه شغ الثاخض شدق سظ الثارج، 
طع وجعد صعى طظاوئئ له تصغصئ ووجعد أدوات لثول 
تحعش  المظطصئ  شغ  طسعا  تسغر  وق  فطرغضا  طظاوئئ 
سطغعا خططعا طبض بقد التةاز إبان تضط سئث اهللا آل 
جسعد والثطغب بساطئ، إذًا ظتظ أطام طعصش طسّصث؛ طأزق 
أطرغضا السغاجغ والسسضري والمالغ وضسش افدوات طع 
تحعغح آخرغظ سطغعا، وق غعجث غغر الظزام اإلغراظغ شغ 
المظطصئ الثي غسادي طحروع افطئ سصائثغا، وضان جئص 
فطرغضا أن اجاثثطاه شغ ضض طظ السراق وأششاظساان 
وصام بثور خغاظغ ضئغر جثا، ولعقه لشرصئ أطرغضا شغ 
افجئص  الرئغج  رشسظةاظغ  واسارف  جئص  ضما  العتض 
إلغران، وضاظئ إغران آظثاك طضئطئ بصغعد دولغئ وطخظفئ 
سطى طتعر الحر وطسجولئ سالمغا وتعجث صعاظغظ أطرغضغئ 
وغربغئ تمظع طظ الاساطض طع إغران أو اقجابمار شغعا، 
وعثه الصغعد تمظع إغران طظ ترغئ الترضئ وصثرتعا سطى 
تمعغطعا والثور الثي غةإ أن تصعم به، وق غعجث غغرعا 
آظثاك بغث أطرغضا، شضاظئ أطرغضا بأحث التاجئ إلذقق غث 
إغران ورشع الصغعد المضّئطئ لعا والمصّغثة لاصعم بالثور 
لسصث  أوباطا  إدارة  تحثد  ظفعط  عظا  وطظ  المرجعم، 
لثواشع  الةمععرغغظ  طسارضئ  برغط  إغران  طع  اقتفاق 
تجبغئ ولغج جغاجغئ اجاراتغةغئ وبرغط طسارضئ ضغان 
غععد لطثور السسضري شغ المظطصئ وطعصش ظاظغاعع طظه، 
ولضظ تاجئ أطرغضا لثور إغران ضان ضئغرا بالرغط طظ 
ضعظه طثق إلغران لضظه غرشع الصغعد الاغ تضّئض إغران 
خاخئ تطك الصغعد اقصاخادغئ والمالغئ وتةج افطعال 

تامئ: ضااب طفاعح طظ تجب الاترغر / وقغئ جعرغا إلى صادة شخائض البعرة السعرغئ

لاظفص إغران سطى الثور الثي غتااج إطضاظغات عائطئ، 
لثا ضان عثا اقتفاق، بض غةإ أن غضعن اقتفاق شغ 
ذلك العصئ إلظصاذ طخالح أطرغضا شغ المظطصئ والعصعف 
المثططات  سطى  غحعش  طظ  وضض  افطئ  وجه  شغ 
العتغثة  فظعا  بإغران  الثور  عثا  وُتِخر  افطرغضغئ، 

الصادرة إن رشسئ تطك الصغعد.
لصث سّث أوباطا عثا اقتفاق الظعوي طظ أسزط أسماله خقل 
وقغاه، وعثا ختغح شغ تطك الفارة، ولضظ طا الثي تشغر؟

لصث ذرأ تشغر ططتعظ شغ المظطصئ وبحضض ضئغر طظ 
اقظاضاجات شغ الربغع السربغ وتسثدت افوراق (السمقء) 
بغث أطرغضا؛ شأخئح أردوغان صعغا بسث طتاولئ اقظصقب 
له،  المظاوئغظ  ضث  اتثثعا  الاغ  واإلجراءات  الفاحطئ 
طةغء  بسث  أطرغضا  تدظ  إلى  السسعدغئ  واظاصطئ 
لثورعا  تسعد  وبثأت  طخر  تساشئ  طا  وظعسا  جطمان، 
الصثغط، وعثه صعى شغ المظطصئ ق حك أظعا تتااج إلى 
دور تصغصغ وظاعر وصعي أطام حسعبعا لاصعم بما غظاط 
اإلغراظغئ  الصثرة  ضسش  أطرغضا  إدراك  بسث  خاخئ  بعا 
شغ بعرة الحام واضطرارعا قجاثثام ورصئ روجغا طع 
ضض طا اجاثثطاه إغران طظ إطضاظغات وذاصات وأدوات 
وططغحغات ذائفغئ وجظثت ضض حغاذغظ افرض، وبرغط 
ضض عثا سةجت سظ الصداء سطى بعرة الحام، شدق سظ 
أن الثور اإلغراظغ طظئعذ وطتاصر طظ افطئ ولظ غظةح، 
خاخئ بسث دورعا شغ السراق وأششاظساان والحام، ولغج 
طسظى عثا اقجاشظاء سظ الثور اإلغراظغ بسث خسعد الصعى 
وتسثد السمقء، بض الثور اإلغراظغ اجاراتغةغ بالظسئئ 
فطرغضا ولضظ تشغر الزروف جسض طظ أطرغضا تسغث الظزر 
شغ حروط اقتفاق لاتةغمه وتتثغثه وإسادة تمعضسه 
والسسعدغئ  وطخر  ترضغا  طظ  لضض  وأدوار  دور  إلسطاء 
وإبراز عثه الثول وصغاطعا بثثطئ المثططات افطرغضغئ 
شغ المظطصئ وبضض صعة طا بغظ الثور السغاجغ (السعط 
لطسسعدغئ  الصثر  السغاجغ  والمال  لارضغا  المسمعم) 
عثا  شاصادى  المظطصئ،  شغ  لمخر  السغاجغ  والثور 
شالمسألئ  اقتفاق،  حروط  شغ  الظزر  إسادة  الاشغر 
لغسئ حثخغئ إلدارة تراطإ، شأطرغضا دولئ تتضمعا 
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١٤٣٩عـ،  طترم   ٢٤ السئئ،  (إغقف،  طعصع  أورد 
٢٠١٧/١٠/١٤م) خئرا جاء شغه: "وخطئ وشعد لغئغئ السئئ 
إلى تعظج إلجراء جعلئ جثغثة طظ المتادبات برساغئ 
افطط الماتثة شغ طتاولئ إلخراج الئقد طظ الفعضى 
وأزطاتعا السغاجغئ واقصاخادغئ الثطغرة. وصال الظائإ 
المئروك الثطابغ إن افذراف الماظاترة جائثأ اسائارا 
طظ افتث خغاغئ تسثغقت سطى اتفاق وصساه ظعاغئ سام 
٢٠١٥ شغ طظاةع الخثغرات شغ المشرب. ولط تظةح تضعطئ 
العشاق العذظغ الظاجمئ سظ اتفاق الخثغرات بصغادة شاغج 
السراج شغ التخعل سطى إجماع شغ لغئغا. وطظ المصرر 
أن غةامع المئسعث الثاص لفطط الماتثة غسان جقطئ 
بثء  صئض  طظفخض  بحضض  العشثغظ  طع  السئئ  طساء 

اقجاماسات افتث.
أطرغضا  بغظ  "عع  تصغصئ  لغئغا  شغ  الخراع  إن   :
وبغظ أوروبا، وبثاخئ برغطاظغا وشرظسا إلى تٍث طا، بط 
حغء طظ إغطالغا، شعع خراع دولغ شغ افجاس تاى 
شطظ  وسطغه  ذلك...  شغ  طتطغئ  أدوات  تسثغر  تط  وإن 
عثه  أغثي  تصطع  تاى  لغئغا  شغ  اجاصرار  عظاك  غضعن 
الثول اقجاسمارغئ سظ الاثخض، وأعط حغء عع إجصاط 
الثولئ  عثه  تعالغ  الاغ  الرخغخئ،  المتطغئ  أدواتعط 
بض  الاثخض،  لعا  شاعغأ  وتحارى  تئاع  وعغ  تطك،  أو 
المثطخغظ  شسطى  بالعضالئ!  سظعا  وتصاتض  شغه  تثثطعا 
العاسغظ الصغام بالسمض الةاد إلشحال ضض أظعاع الاثخض 
افجظئغ، وذرد المساسمرغظ طظ الئقد، أوروبغغظ ضاظعا 
أو أطرغضان، ورشخ ضض تطعلعط وطحارغسعط وإجصاذعا 
افطعر  زطام  اجاقم  سطى  والسمض  سمقئعط  وإجصاط 
وإصاطئ تضط اهللا شغ أرضه... وإظظا ق ظسثم الثغر شغ أعض 
لغئغا، بطث تفزئ الصرآن الضرغط، شإن شغعا طظ الرجال 
الخادصغظ المثطخغظ طظ غساطغسعن بإذن اهللا إتئاط 
طحارغع أولؤك التاصثغظ سطى اإلجقم وأعطه، واهللا الصعي 
وا  ِيَن آَمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
السجغج ظاخر طظ غظخره ﴿يَا ك

ِيَن َكَفُروا َفَتْعًسا  َّ ْقَداَمُكْم  وَا
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ َ َفْنرُصْ ابَّ
ْقَمالَُهم﴾."

َ
َضلَّ أ

َ
لَُهْم وَأ
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وطظِسعا  المئادرة،  طظعا  ُجطئئ  أن  بسث  عظاك  أو  عظا 
إلى  ودشِسعا  بض  الختغح،  المحروع  سطى  الاعّتث  طظ 
اقصااال شغما بغظعا، والصئعل بممبطغظ جغاجغغظ لطبعرة 
آبمئ  عثن  دواطئ  البعرة إلى  وجّر  وسطماظغغظ،  سمقَء 
طع الظزام، وطااعئ طفاوضات صاتطئ طسه شغ أجااظئ 
طظاذص  وتفرغس  بضاططعا،  طثن  وتسطغط  وجظغش، 
طظ  الظزام  طخالتئ  وتسعغس  أعطعا،  طظ  لطبائرغظ 
صئض ضسفاء الظفعس... ضض ذلك وغغره طا ضان لغتثث 
لعق ذلك اقرتئاط اآلبط الثي رعظ البعرة والبائرغظ 

بصرارات افسثاء شغ دول الشرب الضاشر.
سثظا خطعة أخرى إلى العراء، شسظةث  • سطى أظظا إذا 
شغه  عغ  طا  إلى  البعرة  صاد  الثي  التصغصغ  السئإ  أن 
الاغ  افشضار  عع  السئإ  عثا  واضطراب،  تثععر  طظ 
وأولعا  الترام،  المال  عثا  أخث  صئعل  لطبائرغظ  أباتئ 
الفضرة الرأجمالغئ: الشاغئ تئرر العجغطئ، طاظاجغظ أن 
اهللا جئتاظه ق غصئض خقة طظ غغر َذععر، وق خثصًئ 
الثول  طع  المخالح  تصاذع  َوْعُط  وباظغعا  ُغطعل!  طظ 
(اإلجقطغغظ)،  طظ  ضبغر  سصعل  تحا  الثي  السزمى، 
لطثول،  ظثًا  لسئ  ضفخغض  أظك  تصغصئ  سظ  وأغفطعط 
ولظ تضعن، بض جاضعن السقصئ بغظضما إذا صئطئ دسمعا 
وبالبعا  واجاشقل!  واجاثثام  وتتضط  عغمظئ  سقصئ 
لطاثطص  الحغطان  طع  لطاتالش  طساسثون  أظظا  شضرة 
طظ الظزام، ظاجغظ أن الاتالش طع الحغطان جغعردظا 
الظزام  فن  وذلك  الظزام،  عغمظئ  باضرغج  المعالك 
سمغض طأجعر لطحغطان، وأن الحغاذغظ لغسئ طظزمات 
خغرغئ، بض عغ وتعش ضارغئ ذات طثالإ وأظغاب، ولظ 
غخغإ ُطقِسَئعا إق التسرُة والظثاطئ. ﴿يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم 
جعاز  شضرة  ورابسعا  ُغُروًرا﴾.  إِالَّ  ْيَطاُن  الشَّ يَِعُدُهُم  َوَما 
أو  طخطتئ  جطإ  بتةئ  الحرسغئ  البعابئ  سظ  الاظازل 
درء طفسثة، تاى باتئ (المخطتئ) سظث بسخ طّثسغ 
السطط إلعاً ُغسئث طظ دون اهللا! وخاطسعا الفعط السصغط 
لطسغاجئ الحرسغئ، تاى أخئتئ ق تسظغ سظث أختابعا 
جعى تصثغط الاظازقت شغ دغظ اهللا لطضفار، بض وأخئح 

الاثطغ سظ دغظ اهللا ضاطقً وإصاطاه جغاجًئ حرسغًئ!
• غا صادة شخائض البعرة... عثا طا ظراه طظ صراءة العاصع 
المرغر وأجئابه، صث سرضظاه لضط عا عظا بأطاظئ، ضما 
سرضظاه سطغضط جابصاً طرات وطرات، ولط غصاَبض طظضط 

إق باإلسراض والاةاعض...
أطا طا ظراه طظ تّض ظاجع لةمغع طحاضض البعرة، ودواٍء 
صئض  أخثه  إلى  شعرًا  وظثسعضط  أدوائعا،  لةمغع  حاٍف 
طرات وطرات، ولط  شعات افوان، ضما دسعظاضط جابصاً 
شعع  والاةاعض،  باإلسراض  إق  طظضط  ضثلك  غصابض 
البعرة  عثه  طخغر  تغال  وطسآولغئ  بةثغئ  الافضغر 
السزغمئ، واقرتفاُع إلى طساعى تدتغاتعا وتةط خطر 
أسثائعا، والحروُع شغ أولى خطعات السغر شغ الطرغص 
بثصئ  البعرة  بعابئ  تتثغث  إسادُة  وعغ  أق  الختغح، 
والاترر  ضاطقً،  الظزام  إجصاط  أظعا  وتصرغُر  ووضعح، 

طظ ظفعذ الشرب المساسمر، وإصاطئ دولئ افطئ، دولئ 
المسارسُئ  بط  الظئعة...  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
إلى شك جمغع اقرتئاذات الصائمئ بأسثاء البعرة، سظ 
ظئث  وتصرغُر  طظعا،  الصادم  السغاجغ  المال  ظئث  ذرغص 
الطصاُء  بط  الةمغع،  بغظ  والاصاتض  واقخاقف  الفرصئ 
والاعّتث جمغساً سطى أجاس المحروع السغاجغ العاضح 
المساظئط طظ الضااب والسظئ الثي ظصثطه لضط، ظتظ 
طع التجب  إخعاظضط شغ تجب الاترغر، والمدغُّ صثطاً 
أعثاف  وتتصغص  اهللا،  إرضاء  ظتع  السغاجغئ  وبصغادته 
البعرة وطخطتئ افطئ وجسادتعا شغ الثارغظ، وإسادة 

جابص سج افطئ وطةثعا الاطغث.
• أغعا الصادة... ظسطط أن الفارق بغظ طا أظاط شغه اآلن 
بغظعما  العّعة  وأن  ضئغر،  فطٌر  إلغه  ظثسعضط  طا  وبغظ 
أراد  لمظ  طظه  بّث  ق  بغظعما  اقظاصال  ولضّظ  لحاجسئ، 
الظةاة، ووصاغَئ ظفسه وأعطه طظ حرٍّ صادم طساطغر ق 
اهللا  غّسره  طظ  سطى  َلغسغر  واهللا  وإظه  غثر،  وق  غئصغ 
هللا  الظغئ  إخقص  وعع  العتغث،  بحرذه  وأتى  سطغه، 
إن  بأظظا  الغصغظ  بسث  سطغه،  الاعضض  وتسظ  وسق،  جّض 
ظتظ ظخرظاه شسغظخرظا سطى طظ ساداظا، وإن تمافت 
 َ وا ابَّ ِيَن آََمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
سطغظا الةّظ واإلظج. ﴿يَا ك

ْقَداَمُكْم﴾.
َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ َفْنرُصْ

• غا صادة شخائض البعرة... عثا عع العاصع الثطأ الثي 
تسغرون  الثي  المزطط  المخغر  عع  وذلك  شغه،  أظاط 
الاغ  افطض  ُشرجئ  عغ  وتطك  إلغه،  وأعطعا  بالبعرة 
وغظةع  شاظةعا  اتئاسعا،  إلى  وظثسعضط  لضط  ظعضتعا 
شغ  افطعر  بعضع  اهللا،  بإذن  افطئ  ِطظ  وراَءضط  َطظ 
ظخابعا وتعجغث أطر البعرة إلى أعطه، شالظةاء الظةاء... 
خثوعا طظ ُطتإٍّ ظاخحٍ لضط، طحفٍص ترغٍص سطغضط، 
رأى الةغح بسغظغه، وأتاضط غطّعح ببغابه طظثرًا وطظّئعًا 

وطتثرًا، شالظةاء الظةاء...
• وأخغرًا شاسطمعا - غا صادة الفخائض - أن أطاضط الاغ 
بالشالغ  طسضط  وضّتئ  أضئادعا،  بفطثات  إلغضط  ألصئ 
تاابع  وأن  المحعار،  تاابع  أن  لمساسثة  والظفغج، 
الادتغئ، تاى الظخر والامضغظ، شصط سطى أن غضعن 
عظالك بخغص طظ أطض، غطعح ولع طظ بسغث. وضثلك 
غّغرت  ضما  سطغضط،  لطاشغغر  لمساسثة  أظعا  شاسطمعا 
سطغه.  أظاط  طا  سطى  بصغاط  إذا  صئطضط،  ضان  طظ  سطى 
طشاِخٍإ  ضض  طظ  وجاساسغثه  جططاظعا،  شالسططان 
غدإ  بّط  اهللا،  غدإ  شاتثروا  صخر.  أم  الجطظ  ذال 
عثه افطئ، الاغ تاحعق إلصاطئ حرع ربعا تتئ راغئ 
المفصعدغظ.  وطةثعا  سجعا  لعا  غسغث  وخطغفٍئ  ظئغعا، 
ْو 

َ
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• غا صادة شخائض البعرة... عثا ظثاؤظا لضط شعض طظ 
 طةغإ؟

افول طظ طترم ١٤٣٩عـ                          تجب الاترغر
٢٠١٧/٩/٢١م                                        وقغئ جعرغا

طآجسات ولغج شردا بتغث غظصطإ سطى اقجاراتغةغات 
السمغصئ لطضغان السغاجغ، ولع ضان أوباطا شغ التضط 

لصام بما غصعم به تراطإ تالغا.
اقتفاق،  حروط  شغ  الظزر  إسادة  شغ  جاظإ  أبرز  عثا 
وعظاك جاظإ آخر غظسةط طع دور تراطإ شغ التضط وعع 
والاتثث  طسعا  السقصئ  وتأزغط  إغران  بحغطظئ  الصغام 
بما تتثث به تراطإ طظ أجض إخاشئ دول الثطغب طظعا 
بتغث ترتمغ وتطالإ بالتماغئ افطرغضغئ وتصعم بسصث 

الخفصات السسضرغئ وحراء افجطتئ.
وعثه المسألئ الةثغثة شغ ظزرة أطرغضا - شغ سعث 
التماغئ  طصابض  بالثشع  السالط  إلجام  وعغ   - تراطإ 
بأن  وصح  بحضض  تراطإ  ذالإ  وصث  لعط،  افطرغضغئ 
طظ  لعا  تماغاعا  طصابض  فطرغضا  السالط  دول  تثشع 
افخطار، وحمض الططإ ضقً طظ الغابان وضعرغا، ودول 
أوروبا افذطسغئ، ودول الثطغب الشظغئ لغسئ اجابظاًء، 
بض عغ أجعض الخغث، وعثا افطر غصادغ تاما حغطظئ 
إغران وإظعار خطرعا سطى الثطغب طظ أجض دشع افطعال 
ذات  افجطتئ  خفصات  وسصث  التماغئ  طصابض  فطرغضا 

افرصام الفضطغئ.
وأخغرا إن جغاجئ أطرغضا تةاه إغران ق تآخث طظ تمامات 
تراطإ سطى الاعغار وق طظ الاخرغتات الظارغئ وق طظ 
الثطإ الرظاظئ، وإظما تآخث طظ السغاجئ الفسطغئ سطى 
افرض لما تصعم به أطرغضا بسغثا سظ الادطغض والضثب 
والثطابات الظارغئ والاعثغثات الفارغئ طظ الطرشغظ، 
طسظى  بضض  اجاراتغةغئ  وإغران  أطرغضا  بغظ  شالسقصئ 
الضطمئ، وعغ لغسئ ولغثة افتثاث التالغئ بض طظث البعرة 
إلغران  أطرغضا  وتاجئ  افطرغضغ،  الصطار  ذات  اإلغراظغئ 
تفعق تاجئ أطرغضا لضغان غععد بض ضغان غععد سإء 
سطغعا، أطا إغران ودور إغران وطضاظئ إغران شاثرضعا أطرغضا 
صثغما وضاظئ طظ أوائض الثول شغ الخراع الثولغ شغ 
المظطصئ، شإغران طخطتئ اجاراتغةغئ تصغصغئ، أطا الثور 
وتمعضسا  وضسفا  وصعة  وتتثغثا  اتساسا  بعا  المظعط 
شغثدع لطظزر تئسا لطزروف السغاجغئ والمعصش اإلصطغمغ 

 واإلطضاظغات ولغج تشغغرا شغ اقجاراتغةغات
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أخثر تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا ضاابا طفاعتا بسظعان 
إلى  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  طظ  طفاعح  "ضااب 
صادة شخائض البعرة السعرغئ"، وضان أعط طا جاء شغه 

الظصاط الاالغئ:
أوق: أذطص تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا خغتئ طثوغئ غرغث 
طظ خقلعا لفئ أظزار صادة الفخائض إلى طا آلئ إلغه بعرة 
الحام بسث جئع جظغظ طظ الادتغات الةسام، طثاذئعط 
بتثغث الظثغر السرغان الثي صال شغه  طثاذئا الختابئ 
الضرام أظه غظثرعط سثاب اهللا وتاله تال الظثغر السرغان 
ظاخح  لعط  وعع  بأعطه  طتثصا  خطرا  صعطه  غظثر  الثي 

أطغظ وترغص تجغظ غثاف سطغعط خعلئ أسثائعط.
وخطئ إلغه بعرة الحام طظ طعثعا شغ  طا  باظغا: إن 
تمص  شغ  سروجعا  إلى  دطحص  شغ  وغعذاعا  درسا 
حرصعا  شغ  جرى  طا  وإلى  تطإ  شغ  الظابخ  وصطئعا 
تثطغ  لتالئ  الغعم  إدلإ  إلغعا  وخطئ  الاغ  والتالئ 
الصطعب "شفغ درسا أسغثت أصثام البائرغظ إلى افغقل 
الاعصش"  سطى  المثلئ  وق  المعت  طسرضئ  وأرغمئ 
غدشط  وأخث  المئادرة  الظزام  اجاساد  الشعذئ  و"شغ 
شخغطغعا جغح  وغصخش شغ ظض الاظاتر الثائط بغظ 
الحمالغ  تمص  رغش  و"شغ  الرتمظ"  وشغطص  اإلجقم 
وغسجف  المآبرة  الةئعات  شاح  طظ  المثطخعن  غمظع 
المرجفعن سطى وتر المظاذصغئ شغ ظض اجاغاء العضع 
الظزام  غصدط  الحرق  و"شغ  وحسئغا"  بعرغا  وتثععره 
طظ جعاه المظاذص الاغ غسغطر سطغعا تظزغط الثولئ 
تئاسا بسث أن سئر الاظزغط سظ شعمه المحعه لطثقشئ 
سطغه  غأجش  أن  دون  طظ  لطرتغض  وغساسث  ولقجقم 
طظ أبظاء طظطصاه أتث"، "وأطا طظاذص درع الفرات شصث 
دجظ افتراك شغعا البائرغظ وصاطعا البعرة وغساسثون 
لصاطعا ضثلك شغ طظطصئ رغش تطإ الشربغ وإدلإ الاغ 
الثي  افخغر  البعرة  وتخظ  لطبائرغظ  طقذًا  أخئتئ 
وق  (اإلرعاب)  بخئشئ  غخئشعا  أن  الضاشر  الشرب  غرغث 
طرادا".  لعط  تائغظ  وق  تعجعا  سطغعا  لطصائمغظ  تسطط 
وصث تطرق الضااب إلى التالئ الاغ وخطئ لعا طثغظئ 
إدلإ وتتثث سظ الماظاصدات المعجعدة شغعا وسثم 
تخعر واضح لصغادة المرتطئ، وصث جاء شغه "شصث رأغظا 
لط  شت  حراك  طظ  الحام  تترغر  عغؤئ  شغه  وصسئ  طا 
تسث صادرة سطى الثروج طظه بسث أن اجاثرجئ لصاال 
ترضئ أترار الحام وعغمظئ سطى أغطإ الحمال الشربغ 
المترر وراتئ تظاور بغظ خغارغظ خاذؤغظ تزظ أن ق 
بالث لعما شإطا أن تظعب ظعب تظزغط الثولئ شغ الفعط 
والاطئغص المةاجأغظ الثاذؤغظ فتضام اإلجقم شاظفر 
في  وتُسُثعط  السزغط  اإلجقم  طحروع  طظ  الظاس 
طحروع سطماظغ صادم وأي صعة طتاطئ بالعرود بسث أن 
تثر افرض طظ ورائعا تقق طظ الرضام والثراب وإطا 
أن تثدع لقطقءات ضما خدع غغرعا وتثطع سظعا ضض 
جار وتئغح افرض والسرض لطسطماظغغظ والمرتجصئ طظ 
أذظاب الشرب أوق ولطظزام تالغا بثسعى تفر إدلإ طظ 

المخغر الثي آلئ إلغه ضض طظ الرصئ والمعخض".
وصث تظاول الضااب شضرة اإلدارة المثظغئ بما غطغ "وطا ذرح 
اإلدارة المثظغئ شغ اآلوظئ افخغرة إق طتاولئ طظعا إلغعام 
الشرب أظظا أخئتظا تمقظا ودغسئ ولط ظسث إرعابغغظ وطا 
إسادة  جئغض  سطى  جثغثة  خطعة  إق  التصغصئ  شغ  عغ 
البائرغظ إلى جةظ الظزام بسث إحشالعط بعثه الفضرة 
سطى عثشعط افجاجغ الثي تئطعر واتدح خقل الساطغظ 
افولغظ طظ البعرة أق وعع إجصاط الظزام وإصاطئ تضط 
اإلجقم"، وأطا سظ الثسعة الاغ أذطصاعا الثول الثاسمئ 
سطى لسان طا غسمى «المةطج اقجقطغ» شصث جاء "ظصعل 
طا عثه الثسعة إق طتاولئ الافاشغئ جثغثة - طظ صئض 

تحضض ضغظغا أضئر اصاخاد شغ حرق إشرغصغا وعغ اآلن 
غارصئ شغ خراع جغاجغ آخر بسث اظستاب المسارضئ 
طظ اقظاثابات الةثغثة المجطع إجراؤعا شغ ٢٦ تحرغظ 
 ٧٢) أودغظشا  أوطعلع  راغق  وصال   .٢٠١٧ افول/أضاعبر 
ساطا) إن اظستابه جغسطغ الطةظئ المساصطئ لقظاثابات 
أن  حأظعا  طظ  إخقتات  إلدخال  ضاشغاً  وصااً  والتثود 
تساسث سطى إجراء اظاثابات أضبر طخثاصغئ. وصث أدى 
اظستاب أودغظشا طظ اقظاثابات الرئاجغئ المسادة إلى 

إدخال الئطث شغ أزطات جغاجغئ ودجاعرغئ.
أن  بسث  اقضطرابات  تةثد  طظ  طثاوف  أبغرت  وصث 
صاطئ الحرذئ أضبر طظ ٣٠ طازاعرًا طسارضاً شغ أسصاب 
تخرغتات اظاثابات آب/أغسطج. وأدى تتالش أودغظشا 
الحعارع  إلى  طآغثغه  سعدة  إلى  "ظاجا"  تتالش  طع 
بمزاعرات تتئ حسار "ق لقخقتات وق لقظاثابات". 
لةظئ  طسارضغ  التاضمئ  الغعبغض  إدارة  طظسئ  وصث 

اقظاثابات طظ الاسئإ شغ الاعثغثات افطظغئ.
ضغظغا  شغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  تعل  الظجاع  احاث  وصث 
غعم افربساء ١١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ بسث أن أصر 
الئرلمان تسثغقً سطى الصعاظغظ اقظاثابغئ صائقً إظه إذا 
تدط  طضررة  اظاثابات  طظ  المرحتغظ  أتث  اظستإ 
الثئراء  إن  تطصائغا.  غفعز  اآلخر  شإن  ابظغظ،  طرحتغظ 
اخاطفعا  صث  السغاجغئ  الفعارق  بمثاطش  الصاظعظغغظ 
الصعاظغظ  وخاخئ  الثجاعر  تفسغر  شغ  حثغثا  اخاقشاً 
الماسطصئ باقظاثابات. ووخش ائاقف الغعبغض التاضط 
ائاقشغئ  تضعطئ  إلغةاد  أودغظشا  طثطط  بأظه  عثا 
غصر  المسارض  "ظاجا"  تتالش  إن  تغظ  شغ  باإلجئار. 
ترضئ أودغظشا سطى أظعا شرخئ لطةظئ اقظاثابات إللشاء 
اقظاثابات المضررة وإجرائعا شغ طعسث آخر شغ غدعن 

٩٠ غعطاً جااط شغعا الارحغتات الةثغثة أغدا.
ضغظغا  حعثت  آب/أغسطج  اظاثابات  إبطال  وطظث 
طع  واجع  ظطاق  وسطى  حثغثة  جغاجغئ  طحاجرة 
المتططغظ الثغظ تثروا طظ أن الئقد صث تصع شغ أزطئ 
شصث  ترة  اظاثابات  إجراء  دسط  أجض  وطظ  جغاجغئ. 
أسربئ أطرغضا سظ صطصعا إزاء العضع السغاجغ الضغظغ 

صئض اقظاثابات الرئاجغئ المضررة.
وشغ بغان خادر سظ غرشئ افخئار خثر شغ ٥ تحرغظ 
التمطئ  أغدا  أطرغضا  اظاصثت   ،٢٠١٧ افول/أضاعبر 
التماجغئ الاغ غصعم بعا الممبطعن السغاجغعن الثغظ 
شغ  اقظاثابغئ  الطةظئ  جععد  إضساف  إلى  غسسعن 
إجراء اجاطقع تر وظجغه وطعبعق به. "لفجش، شفغ 
افجابغع افخغرة أضسفئ الةعات الفاسطئ طظ جمغع 
الاعترات.  وأبارت  اقظاثابغئ  الطةظئ  طضاظئ  افذراف 
ضغظغا  شغ  اقظاثابغئ  السمطغئ  ضبإ  سظ  ظراصإ  إظظا 
وطا غصعله السغاجغعن وطا غصعطعن به" عثا طا صالاه 
الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ عغثر ظعغرت 

خقل صراءتعا لطئغان. (دغطغ ظغحظ)
سطى  أغداً  سطصئ  شصث  صطصعا،  سظ  سئرت  برغطاظغا  إن 
العضع السغاجغ التالغ شغ الئقد. شفغ بغان ختفغ 
روري  برغطاظغا  شغ  إشرغصغا  حآون  وزغر  سظ  خادر 
إزاء  بالصطص  الماتثة  الممطضئ  "تحسر  صال:  جاغعارت 
شغ  طاجاغث  ظتع  سطى  المساصر  غغر  السغاجغ  العضع 
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ظحر طعصع (روجغا الغعم، السئئ، ٢٤ طترم ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٧/١٠/١٤م) خئرا جاء شغه باخرف: "صاض طامردون 
ظخارى طظ طغطغحغا "أظاغ باقضا" ٢٥ طسطما سطى افصض 
داخض طسةث شغ بطثة ضغمئغ، شغ جظعب وجط جمععرغئ 
إشرغصغا العجطى. وصال سئث الرتمظ بعرظع رئغج طةطج 
تاخروا  المامردغظ  إن  الةمسئ،  أطج  ضغمئغ،  حغعخ 
المسةث وعاجمعه شغ الساسات افولى طظ خئاح أطج. 
وظائئه.  المسةث  إطام  أسثطعا  المعاجمغظ  أن  وأضاف 
بالماس،  الشظغئ  العجطى  إشرغصغا  جمععرغئ  وتعاجه 
 ٢٠١٢ سام  أواخر  طظث  أزطئ  الفصر،  طظ  تساظغ  ولضظعا 
سظثطا اظثلع السظش طةثدا بغظ المسطمغظ والةماسات 
الظخراظغئ المامردة. وبسث شارة طظ العثوء الظسئغ شغ 
سام ٢٠١٦، اظثلع الصاال طرة أخرى شغ أوائض سام ٢٠١٧ 

شغ طثاطش المثن شغ جمغع أظتاء الئقد".
وطا  عثه  المسامرة  المسطمغظ  طساظاة  إن   :

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

غطط بعط طظ طخائإ وظضئات شغ جمغع أظتاء السالط 
عغ ظاغةئ لشغاب اإلطام الةظئ، الثطغفئ الراحث الثي 
ضض  أغثي  وغصطع  سظعط،  وغثاشع  المسطمغظ  غتمغ 
طظ صث تسعل له ظفسه أن غاسرض لطمسطمغظ بأذى، 
ولظ غسعد لطمسطمغظ أطظعط وسجعط إق بإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ تصغط السثل 
والصسط، وتظحر اإلجقم وطا غتمطه طظ خغر ورتمئ 
شغ ضاشئ ربعع الثظغا، ظسأل اهللا تئارك وتسالى أن ق 

غطعل غغابعا بإذن اهللا، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه.

جط
طار الخراع السغاجغ يف ضغظغا 

غسضج شحض الثغمصراذغئ يف إشرغصغا 
ويف السالط برطاه
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 ٢٦ شغ  الةثغثة  الرئاجغئ  اقظاثابات  صئض  ضغظغا 
طفاعتئ  اظاثابات  إجراء  إن  افول/أضاعبر.  تحرغظ 
الثجاعرغئ  الطرغصئ  عع  طخثاصغئ  وذات  وجطمغئ 
العتغثة الاغ غساطغع الضغظغعن شغعا اخاغار رئغسعط 
المصئض". وأضاف؛ "ظتظ ظرتإ بالثطعات الاغ تاثثعا 
آب/ اظاثابات  شغ  السغعب  تختغح  أجض  طظ  الطةظئ 

أغسطج، وضثلك الةععد افخغرة الاغ بثلاعا الطةظئ 
وافتجاب السغاجغئ لطمحارضئ شغ التعار".

السغاجغ  الخراع  ضحش  الثاخطغ،  الخسغث  وسطى 
التالغ سظ افسراق اإلبظغئ الاغ ضاظئ طعجعدة دائما 
ولضظ الجسماء السغاجغغظ لط غسارشعا بعجعدعا. وصث 
الاةمسات  شغ  الاترغدغئ  وافغاظغ  الئغاظات  جاعمئ 
اإللضاروظغ  الئرغث  ورجائض  الظخغئ  والرجائض  التجبغئ 
افزطئ  شغ  ضطعا  جاعمئ  والظحرات،  والمطخصات 
الفعارق  ترتغإ  شغ  الضراعغئ  لشئ  وتمبطئ  السغاجغئ. 
السغاجغئ. شالخراع طصغث ظسئغاً وغاسط بالاظاشج بغظ 
غثثم  شعع  وبالاالغ  السغاجغئ،  السططئ  سطى  الظثإ 

طخالته الثاتغئ شغ ظض العضع الراعظ.
اإلبظغئ  بالاعترات  ضغظغا  شغ  السغاجئ  اتسمئ  لصث 
لثلك  خطط  وصث   .١٩٦٣ سام  شغ  "اقجاصقل"  طظث 
المساسمرون الئرغطاظغعن الثغظ اسامثوا واجاثثطعا 
ولسظعات  بالسغطرة.  التضط  وذرغصئ  اقظصسام 
الثخعص  وجه  سطى  آخر،  ضث  طةامساً  اجاثثطعا 
بسئإ  تعثغثًا  اسائروا  الثغظ  و(لع)  (ضغضعغعس) 

أسثادعط الضئغرة.
وأطرغضا،  برغطاظغا  طظ  ضض  بئغاظات  غاسطص  وشغما 
الرئغسغاغظ  الصعتغظ  عاتغظ  أن  ضغش  ظرى  أن  غمضظ 
ضغظغا.  شغ  السغاجغ  المحعث  سطى  طئاحر  تأبغر  لعما 
وضقعما تسسى لعضع ضغظغا تتئ صئداعا. برغطاظغا 
- جغثة اقجاسمار الضغظغ تسمض سطى إبصاء ضغظغا تتئ 
ظفسه،  العصئ  وشغ  أوروس.  إدارة  خقل  طظ  ظفعذعا 
سجلئ برغطاظغا راغق أودغظشا الثي بثا أظه تخض سطى 
العقء افطرغضغ طظث إسادة إدخال الاسثدغئ التجبغئ شغ 
الئقد. وطظ الةثغر بالثضر أن الخراع سطى السططئ بغظ 
أطرغضا وبرغطاظغا غارجط سادة إلى خراع سطى السططئ 
بغظ السغث ضغظغاتا والسغث راغق أودغظشا جظئاً إلى جظإ 
طع صئائض ضض طظعما والصئائض افخرى الماتالفئ طسعما. 
غغر أظه طظ المعط طقتزئ أن عثه الئغاظات تحغر إلى 
سثم وجعد جغاجئ طصخعدة لعاتغظ الصعتغظ إلغخال 
ضغظغا إلى تالئ طظ الفعضى. وذلك فن ضق طظعما له 

طخالته اقصاخادغئ شغ الئقد.
الماسطص  السظش  وخاخئ  ضغظغا،  تالئ  إلى  وبالظزر 
الظزام  شحض  تماطاً  العاضح  شمظ  باقظاثابات، 
لصطئ  تابع  ظزام  وعع  الفاجث.  الثغمصراذغ  السغاجغ 
طظ الرأجمالغغظ الثغظ غسسعن لاتصغص الرضا الثاتغ 
والمخالح الحثخغئ، وبالاالغ غساثثم السغاجغعن أي 
وجغطئ صثرة طبض تصسغط الةماعغر سطى أجج صئطغئ 
شاقظاثابات  سطغعا.  التفاظ  أو  السططئ  إلى  لطعخعل 
الثغمصراذغئ عغ بافترى أدوات تعثف إلى اجاسئاد 
أجض  طظ  السسغ  سظ  وترشعط  السادغغظ  افحثاص 
باإلجقم  غضعن  والثي  وتصغصغ،  جثري  إتثاث تشغغر 
شعع لغج الئثغض العتغث لتض المحاضض اإلظساظغئ شغ 
 ضغظغا شتسإ، بض لتض المحاضض اإلظساظغئ برطاعا

* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

المعجوطغظ طظ الثاخض والمدئعسغظ بالشرب والثغظ 
غثحعن أن تخغئعط دائرة - سطى المحروع اإلجقطغ 
لطبعرة لمظسعا طظ الصغام وسطى الظفج اإلجقطغ الثي ق 
زال صائما شغ البعرة إلظعائعا وإغصاظا لفضرة اقخطفاف 

واقصااال الثاخطغ بغظ الفخائض طظ جثغث".
وصث وجه الضااب رجالئ سااب إلى البائرغظ وصادة الفخائض 
الفخائض؟!  صادة  غا  خرجاط  لعثا  "شعض  شغه  جاء  وصث 
والمساصغظ  الةرتى  آقف  وطؤات  حعغث  ألش  ألش  أبسث 
وسحرات  طعةر  طقغغظ  سحرة  طظ  وأضبر  والمساصطغظ 
آقف المئاظغ المعثطئ وطبطعا طظ المثارس والمحاشغ 
وافجعاق المثطرة... أبسث ضض عثه الادتغات تسعدون 
إلى الظزام المةرم أذقء خاظسغظ؟ لغطعإ ظععر افترار 
بسغاذه طظ جثغث وغسعق ترائرظا إلى طساصقته طظ 
جثغث؟! شاظصدعن غجلضط بأغثغضط طظ بسث صعة أظضاباً".

بالبا: وأطا سظ افجئاب الاغ أوخطئ البعرة إلى طا عغ 
سطغه اآلن:

ضغ  الشرب  اجاثثطه  الثي  الصثر  السغاجغ  المال   -١
البعرة  صادة  طظ  الظفعس  ضساف  إلى  خقله  طظ  غظفث 
وتتعغطعط طظ بائرغظ سطى الزالمغظ وأختاب صدغئ 

طخغرغئ إلى أدوات تظفث طحارغع الشرب شغ الثاخض.
٢- الحرسغعن الثغظ اجاثثطعا صعاسث حرسغئ شغ غغر 
شحرسظعا  أسمالعط  جعء  لصادتعط  لغئرروا  طعضسعا 
لقصااال الثاخطغ وظسعا ترطئ الثم، وأجازوا أن غضعن 
لطضاشرغظ سطى المآطظغظ جئغق بفااوى ق ترضغ اهللا 
بصعاسث  واجاثلعا  وضئراءعط،  صادتعط  ترضغ  ولضظ 
اجاثقق شغ غغر طضاظه ضصاسثة "الشاغئ تئرر العجغطئ"، 
طخالح  طع  تاصاذع  المسطمغظ  طخالح  أن  وتععمعا 
الثول الضاشرة وأجازوا الاتالش طع الحغطان لمعاجعئ 

حغطان طبطه.
رابساً: وصث صثم الضااب تق لما غةري شغ جاتئ الحام 
طظ وجعئ ظزر حرسغئ، وصث تطثص عثا التض شغ افطعر 

اآلتغئ:
غظترف  ق  ضغ  واضح  بحضض  البعرة  بعابئ  تتثغث   -١

المسغر.
أ- إجصاط الظزام بضاشئ أحضاله ورطعزه.

ب- الاترر طظ ظفعذ اقجاسمار بحضض ضاطض ضغ غضعظعا 
أختاب الصرار السغاجغ داخطغا وخارجغا.

. ج- إصاطئ دولئ الثقشئ الاغ بحر بعا ظئغظا الضرغط
٢- شك اقرتئاط بةمغع الثول وظئث المال السغاجغ الصثر.
٣- ظئث الفرصئ واقصااال الثاخطغ واقجاماع سطى طحروع 
جغاجغ طساظئط طظ الضااب والسظئ الثي غصثطه تجب 

الاترغر لبعرة الحام.
لصادة  الضااب  عثا  تعجغه  أجئاب  سظ  وأطا  خاطساً: 
أوخض  طظ  عط  الفخائض  صادة  إن  شظصعل:  الفخائض 
البعرة إلى طا وخطئ إلغه وعط الثغظ تخثروا المحعث 
ضأجااظئ  المآتمرات  تدعر  ذرغص  سظ  السغاجغ 
وغغرعا... وتخثروا المحعث السسضري لطبعرة شأخئح 
بثلك  شأخئتعا  وإغقصعا  الةئعات  شاح  صرار  بغثعط 

المسآول افول سما آلئ إلغه افطعر.
تدمظه  طا  تعل  افشسال  ردود  تئاغظئ  وصث  جادجاً: 
عثا الضااب شسطى المساعى السسضري عظاك طظ اساصض 
ضفغطص  الضااب  عثا  تسطغمعط  أبر  سطى  التجب  حئاب 
الرتمظ شغ الشعذئ، وطظعط طظ أبظى سطى عثا الطرح 
واسائره المثرج العتغث لما آلئ إلغه افطعر، وطظعط طظ 

تةاعض عثا الضااب وضأن افطر ق غسظغه!
وأطا سظ المساعى الحسئغ شصث جارع الضبغر طظ العجعاء 
إلى تخعغر شغثغععات غائظعن شغعا عثا الطرح وغطالئعن 

 طظ خقلعا صادة الفخائض بائظغ عثا الضااب
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إدلإ تصاض... شق تخمئ! ق تضعظعا حرضاء لطصاطئ!
غعم الةمسئ باارغت ٦ تحرغظ افول/أضاعبر؛ ظزط تجب الاترغر/ وقغئ ترضغا شسالغات صراءة بغاظات ختفغئ شغ بماظغ طثن تتئ سظعان: "إدلإ تصاض... شق تخمئ! ق 
تضعظعا حرضاء لطصاطئ شغ المةازر!". شئسث خقة الةمسئ أدى المسطمعن خقة الشائإ سطى المسطمغظ الثغظ اجاحعثوا شغ إدلإ شغ افغام افخغرة، بط ُتطغ الئغان 

الختفغ شغ طثن إجطظئعل وأظصرة وبعرخئ وصعظغئ وأضظئ وطرجغظ وغازي سظااب وحاظطغ أورشئ، واخااط بالثساء.
وصث حةإ الئغان خمئ المسآولغظ ووجائض اإلسقم أطام عثه المةازر بالسئارات الاالغئ: "إن إدلإ الاغ تصخش بالصظابض طظث أجابغع، وغصاض شغعا شغ افغام الصطغطئ 
افخغرة شصط طا غجغث سظ بقبئ آقف طسطط؛ لط تةثب اعامام وجائض اإلسقم بصثر العةعم السادي الثي تثث شغ قس شغشاس! وبغظما غثخض تضام بقد المسطمغظ 

شغ جئاق لاسجغئ أطرغضا؛ ق غظئج أيٌّ طظعط بئظئ حفئ فطرغضا وروجغا الطاغظ تصاقن إخعاظظا المسطمغظ".
الحسإ  إلى  وأخغرًا  الخاطاغظ،  الثاظسغظ  والسطماء  اإلتساس،  طائطثي  الةغعش  وصادة  الةرائط،  عثه  شغ  المحارضغظ  لطمسآولغظ  الظثاءات  عثه  الئغان  وجه  ضما 
السعري المثطص: "غا تضام الئطثان اإلجقطغئ! إن طؤات آقف المسطمغظ افبرغاء صاطعا، وق غجال الصاض شغعط طسامرًا، وأظاط سطى خثاصاضط طع عآقء الضفرة 
المسطمغظ  طظ  ألفًا  ضط  تاترضعا؟  أن  أجض  طظ  تصخش  أن  غظئشغ  والةعاطع  والمحاشغ  المثارس  طظ  ضط  اهللا؟  أجض  طظ  جااترضعن  شماى  طسامرون!  الزالمغظ 

تظازرون صاطعط بسث؟ إن لط تاترضعا الغعم شماى جااترضعن؟!".
"غا صادة جغعش الئطثان اإلجقطغئ! بغظما غسامر افجث شغ طةازره بالصرب طظضط، وأطرغضا تسطح تجب اقتتاد الثغمصراذغ الضردي لماذا تثعئعن إلى إدلإ؟ عض 
فن أطرغضا ترغث ذلك؟ وأظاط الثغظ لط غاترك شغضط جاضظ أطام سحرات المةازر شغ الئطثان اإلجقطغئ، ولط تاثثوا خطعة ططمعجئ واتثة ضث عثه المةازر! ولط 

طامعه طع السثغث طظ الثول؟! إن لط غاترك عثا الةغح اآلن شماى جغاترك؟!". تططصعا رخاخئ واتثة شغ جئغض اهللا! أغظ الةغح اإلجقطغ الثي حضَّ
"وأظاط أغعا السطماء وصادة الرأي! اتصعا اهللا وصعلعا ضطمئ التص!. شإظضط إن لط تاتثبعا اآلن شماى جااتثبعن؟! واهللا إن خغاظاضط أضئر طظ سةجضط! وظفاصضط 
التضام  طتاجئئ  شغ  بسمطضط  وصعطعا  ضأجقشضط،  تصاته  تص  اهللا  شاتصعا  افظئغاء؟!  وربئ  وأظاط  ذلك  تفسطعن  بالضط  شما  الزالمغظ،  وأسعان  الزالمغظ  غثسط 

باسائارضط وربئ افظئغاء".
"وأظاط أغعا المسطمعن سطى وجه افرض! وغا إخعاظظا شغ جعرغا! ق تعظعا وق تدسفعا وق تتجظعا؛ شاهللا جئتاظه ق غارك سئاده المآطظغظ الخالتغظ فتجاظعط. 
تاشزعا سطى آطالضط، فظضط إن شصثتط عثا افطض تفصثوا إغماظضط. وتةظئعا الفاظ والثقشات بغظضط. واتثروا المال الترام والسروض الثئغبئ. وق غثثسظضط الضفار 

وأذظابعط بأقسغئعط السغاجغئ. وق تظسعا أظه لع ترضضط السالط بأجره، وأدار المسآولعن إلغضط ظععرعط؛ شظتظ ضمسطمغظ جظئصى طسضط ولظ ظارضضط أبثًا".
وصث اخااط الئغان الثي حارك شغه المسطمعن بالثساء الاالغ: "غا رب! اجسطظا أصعغاء أسجة بالثقشئ الراحثة طظ جثغث، واطظتظا العتثة تتئ درع خطغفئ راحث شغ 

 " ظض دولئ الثقشئ. واجسطظا طاعتثغظ تتئ راغئ الاعتغث، راغِئ الظئغ
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