
أجئاب تأخر التسط يف جعرغا

الفطر  بسغث  الاعاظغ  بأتر  المسطمغظ  إلى  ظاصثم 
المئارك، راجغظ اهللا تسالى أن غاصئض طظعط خغاطعط 
أن  بسث  وظثّضرعط،  ذاساتعط..  وجائر  وصغاطعط 
طظ  بعاجإ  اإلجقم،  أرضان  طظ  رضظ  بأداء  صاطعا 
أعط واجئات اإلجقم وعع السمض قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة شاصغط شغعط أتضام اإلجقم وتترر بقدعط 
طظ ظفعذ الضفار المساسمرغظ وتتمض اإلجقم رجالئ 

عثى وظعر إلى السالط أجمع.. 
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ضطمئ السثد

طظ  الحشعر  وجسر  إدلإ  لمثغظاغ  البعار  قظاجاع  ضان 
صئدئ ظزام افجث المةرم بسرسئ صغاجغئ بسث تحضغض 
جغح الفاح شغ الرابع والسحرغظ طظ حعر آذار الفائئ، 
سطى  الخثطئ  وصع  تتصص  الثي  اقظاخار  لثلك  ضان 
وداسمغه، شراح غساشغث وغساخرخ وغساظةث  الظزام 
صعة  طظ  أوتعا  طا  بضض  لثسمه  وطرتجصاه  تطفائه  بضض 
شغ  طسه  ظفعذعط  وجصعط  جصعذه  دون  لطتغطعلئ 
سطى  صّثطععا  الاغ  تدتغاتعط  ذعاب  ولسثم  جعرغا، 
طظبعرا،  عئاء  الماضغئ  والظخش  افربع  السظعات  طثى 
شةاءت إغران بصدعا وصدغدعا، وصّثطئ المجغث طظ 
وجاء  الماثاسغ،  الطاغغئ  ظزام  لثسط  والرجال  المال 
طسعا تجبعا شغ لئظان لغصثم المجغث طظ الرجال سطى 

طثبح البعرة.
اإلغةابغ  أبره  إدلإ  لاترغر  ضان  اآلخر  الةاظإ  وسطى 
المئالس شغه سطى البعار، شزّظعا أّن طرتطئ جصعط الظزام 
صث بثأت خاخئ بسث أن ُشاتئ أطاطعط جئعاان تغعغاان، 
وعما جئعئ الساتض وجئعئ جعض الشاب المفدغئ إلى 
طثغظئ تماة، وظّظعا أّن الظزام بثا أضبر عحاحئ، وأّظه 
غسغر بحضض طاسارع شغ ذرغص الاثاسغ واقظعغار، لضّظ 
بئات الظزام المثسعم دولغاً وإصطغمغاً صث شاجأعط، وسثم 
صثرتعط سطى تتصغص أغئ إظةازات ُتثضر طظث أربسئ أحعر 
وسادت  الثطر،  ظاصعس  دّصا  صث  إدلإ  اظاخارات  بسث 
الترب ُتراوح طضاظعا طظ دون تسط، شغما زادت أجئاب 

الاظاتر بغظ البعار أظفسعط.
ولاأخر تسط المسرضئ شغ جعرغا أجئاب سثغثة أولعا 
بغظ  الةاطسئ  السغاجغئ  اقجاراتغةغئ  غغاب  وأعمعا 

واضح،  جغاجغ  طحروع  سطى  اتفاصعا  وسثم  الفخائض 
وعع طا جسض العتثة السسضرغئ شغما بغظعا ق تخمث أطام 

اخاقشعا تعل الظعب السغاجغ وتئاغظ رؤاعا الفضرغئ.
شةغح الفاح سطى جئغض المبال عع إذار سسضري جمع 
بغظ جئعات غغر طاةاظسئ طظ طبض جئعئ الظخرة  ذات 
الاعجه السطفغ الةعادي، وبغظ أترار الحام ذات الاعجه 
السطفغ العذظغ، وبغظ شغطص الحام ذي الاعجه اإلجقطغ 
الفدفاض، وعع طا أّدى شغ الظعاغئ إلى إتئاط جغح 

الفاح وشحطه.
جغاجغئ  ظاتغئ  طظ  وأّطا  شضرغئ،  ظاتغئ  طظ  عثا 
الثارجغئ  الصعى  طع  السغاجغ  اقرتئاط  شغ  شاقخاقف 
بغظ عثه الفخائض عع طظ أعط افجئاب الاغ ُتسّطض 
التسط، وتآدي إلى تآضض صعة البعار، وطظ بط تراجع 
بالمضاسئات  اقتافاظ  سظ  تاى  السمطغاتغئ  صثراتعط 

الاغ تّصصععا.
وباقضاشئ إلى ارتماء صغادة جغح اإلجقم شغ أتدان 
السسعدغئ، وتظسغصعا طع أجعجة اقجاثئارات الارضغئ 
والصطرغئ وافردظغئ، والاغ بثورعا ُتظسص أسمال البعرة 
طع أطرغضا والثول افوروبغئ، وعع طا ُغسائر حرخاً سمغصًا 
ولفجش   - طآخرًا  ظعرت  شصث  البعرة،  جسط  شغ  برز 
الحثغث - تعجعات جغاجغئ جثغثة لثى شخغض ضئغر 
الحام  أترار  ترضئ  وعع  أق  البعار  شخائض  طظ  وطعط 
تثسع لطاساون تاى طع أطرغضا ظفسعا، وتصثغط ظفسعا 
الاغ  المساثلئ  الصغادة  بخعرة  الثولغ  المةامع  أطام 
الاعجعات  سظ  بسغثًا  افجث  ظزام  ورابئ  بمصثورعا 
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طثغر جابص لـ «جغ آي إغه» 
غسطظ ظعاغئ السراق وجعرغا 

 أسطظ طاغضض عاغثن المثغر السابص لعضالئ اقجاثئارات 
المرضجغئ افطرغضغئ (جغ آي إغه) أن اتفاصغات «جاغضج 
بغضع» الاغ ظعر بمصاداعا السراق وجعرغا لط تصّسط 
المظطصئ وشصا لعاصسعا الطائفغ والسرصغ، وأن المظطصئ 
تاةه  طأجاوغئ،  وتروب  سظش  أتثاث  طظ  تحعثه  بما 
ذاتغا إلى اقظصسام وشصا لعثا العاصع الثي ضان سطى الثول 
افوروبغئ واضسئ اتفاصغئ جاغضج بغضع أن تاظئه إلغه 
شغ تغظعا. وصال عاغثن: «لظعاجه التصغصئ السراق لط غسث 
طعجعدا وق جعرغا طعجعدة، ولئظان دولئ شاحطئ تصرغئا، 
وطظ المرجح أن تضعن لغئغا عضثا أغدا». وأضاف: «لثغظا 
اآلن الثولئ اإلجقطغئ والصاسثة وافضراد والسظئ والحغسئ 
والسطعغعن، شغ طا غسمى جابصا جعرغا والسراق». (طغثل 

إغسئ أوظقغظ)
: إن ضقم المثغر السابص لعضالئ اقجاثئارات 
طرور  سطغه  المرور  غخح  ق  افطرغضغئ  المرضجغئ 
الضرام.. شصث ضبر التثغث طظث طثة سظ تصسغط جثغث 
لطمظطصئ تسغر لاظفغثه العقغات الماتثة افطرغضغئ. 
واصسا  بات  شغه  الاصسغط  شإن  لطسراق  شئالظسئئ 
طتسعجا، شإن أطرغضا طظث طا صئض اتاقلعا لطسراق، 
وبسث اتاقلعا لطسراق وضسئ الثطط لاتصغص ذلك، 
وصث ظةتئ شغ ذلك. أطا بالظسئئ لسعرغا شإن جعرغا 
سظ  غشغإ  أن  غخح  ق  ولضظ  تصّسط،  لط  اآلن  تاى 
الثعظ واصع طا أشرزته الترب عظاك طظ «تصسغط» 
طظاذصغ لططعائش المعجعدة شغ جعرغا، طما غةسض 
تصسغمعا شسق شغما لع أرادت أطرغضا ذلك أطرا واصسا. 
وعظا ق بث طظ لفئ ظزر المسطمغظ الثي غسائرون 
أو  ذائفغئ  أو  طثعئغئ  أجج  سطى  الئقد  تصسغط 
سرصغئ سطى أظه طضسإ لعط، بأن ذلك طضسإ لطضاشر 
لطمساسِمر. شطغتثر المسطمعن ذلك، ولغسمطعا بضض 

طا أوتعا طظ صعة سطى رشخ طحارغع الاصسغط.  

ضبغر طظ بقد المسطمغظ إن لط غضظ ضطعا تتافض 
جظعغا بغعم خاص شغ السظئ غسمعظه غعطا وذظغا أو 
غعم الثولئ أو غعم اقجاصقل وعثا الغعم غآرخ لغعم 
«خروج المساسمر» طظ عثه الئقد وتخعلعا سطى طا 
غسمغ اقجاصقل! شعض عثا اقجاصقل تصغصغ؟ وعض 
خرج المساسمر طظ بقدظا تصًا؟ وطاذا غسظغ اقجاسمار 

السغاجغ؟
الصرن  بثاغات  إلى  بقدظا  شغ  اقجاسمار  تارغت  غسعد 
أخرى  إجقطغئ  لئقد  بضبغر  ذلك  وصئض  سحر  الااجع 
السابع  الصرن  شغ  برغطاظغا  اجاسمرتعا  الاغ  ضالعظث 
سحر وبثأته بإظحاء حرضئ العظث الحرصغئ. والمقتر 
اقجاسمار  وطارجئ  أوجثت  الاغ  الثول  أن  عظا 
بمفععم اتاقل الثول افخرى وظعإ برواتعا وتضمعا 
تضما طئاحرا ضاظئ دوقً أوروبغئ وسطى رأجعا برغطاظغا 
وإغطالغا،  وععلظثا  وألماظغا  الئرتشال  تطغعا  وشرظسا 
والمقتزئ الباظغئ طاسطصئ بالجطظ؛ شصث بثأ اقجاسمار 
الثغظ  (شخض  أوروبا  شغ  الثغظغ  اإلخقح  ترضئ  بسث 
سظ التغاة) واظطقق سةطئ الخظاسئ شغما جمغ بالبعرة 
الخظاسغئ، أي بمسظى آخر بسث ظععر وتئطعر الرأجمالغئ 
ق  خظعان  والرأجمالغئ  شاقجاسمار  ظسرشعا،  ضما 
وتطئغص  شرض  ظاتغٍئ  طظ  غمضظ  شق  غظفخقن 
وق  باقجاسمار  إق  وطفاعغمعا  بأشضارعا  الرأجمالغئ 
غمضظ طظ ظاتغئ أخرى تحشغض سةطئ اإلظااج الخظاسغ 
إق بظعإ بروات الئقد سظ ذرغص اقجاسمار وعثا طا 
ضان وطا تخض تارغثغاً، شةاءت عثه الثول بةغعحعا 
السغاجغ  ظزاطظا  وشغ  شغظا  لدسش  بقدظا  واتاطئ 
شاتاطئ الةجائر وطخر وتعظج والمشرب السربغ وبسث 
الترب السالمغئ افولى صسمئ بقد الحام والسراق شغما 
جمغ باتفاصغئ جاغضج - بغضع بغظ برغطاظغا وشرظسا.

السسضري)  (اقتاقل  اقجاسمار  طظ  الحضض  وعثا 
بتاجئ  شعع  لطمساسمر  الاضالغش  وباعر  طضطش 
لاشطغئ  وأطعال  له،  تاعشر  ق  صث  ضئغرة  بحرغئ  لصعة 
تطك  شغ  دائط  لعجعد  وبتاجئ  الئاعزئ،  طخارغفه 
المثطخغظ  طظ  الحرجئ  لطمصاوطئ  باإلضاشئ  الئقد 
طظ أعض الئقد شضان ق بث لعثه الثول وبسث تفضغر 
خئغث أن تشغر طظ أجالغئعا ووجائطعا، شئثأت بخظاسئ 
أوجاط جغاجغئ واصاخادغئ ودغظغئ وغغرعا طظ أعض 
سطى  وشرضعط  وخصطعط  باطمغسعط  وبثأت  الئقد 
والحام  طخر  شغ  تخض  وطا  الثول،  تطك  طفاخض 
ذلك؛  سطى  دلغض  ترضغا  شغ  ضمال  طخطفى  وخظاسئ 
شثرج اقجاسمار بةغعحه طظ تطك الئقد بسث أن طضظ 
ترضغا  شغ  اإلجقطغئ  الثقشئ  شعثطئ  طظعا؛  خظائسه 
وجطمئ  ضمال  طخطفى  برغطاظغا  خظغسئ  غث  سطى 
باصغ الئقد فسعاظعط وخظائسعط شغ ضض الئقد طظ 
الصغادات  شضض  اجابظاء،  بق  المشرب  وتاى  الثطغب 
غسامثون  وأخئتعا  بالشرب  بآخر  أو  بحضض  ارتئطئ 
حرسغئ وجعدعط شغ التضط طظ الشرب، وضئطئ الئقد 
ضطعا باتفاصغات اصاخادغئ وصروض واتفاصغات وأتقف 
بظفعذه  وبصغ  بةغعحه  اقجاسمار  شثرج  سسضرغئ، 

وأسعاظه وسمقئه.
وظاغةئ لطخراع الطئغسغ شغ داخض المئثأ الرأجمالغ 
خاخئ  افوروبغئ  اقجاسمارغئ  الثول  ولدسش  ودوله 
بصعتعا  أطرغضا  اجاطاسئ  ضعظغاغظ  تربغظ  بسث 
سظ  وشرظسا  برغطاظغا  تصخغ  أن  السغاجغئ  وأسمالعا 
ضبغر طظ طظاذص ظفعذعما شغ الثول الاغ اجاسمرتعا 
جابصا، شثرجئ ترضغا وإغران طظ ظفعذ برغطاظغا إلى 
الظفعذ افطرغضغ وظاشساعما شغ إشرغصغا وغغرعا طظ 

الئقد.
شغ  الاسطغمغئ  طظاعةظا  زالئ  طا  آخر  جاظإ  وشغ 
المثارس والةاطسات وطساطقتظا اقصاخادغئ والاةارغئ 
وسقصاتظا الثولغئ بض وتاى المحاضض والصداغا الئغظغئ 
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الثارجغئ الروجغئ: طتاربئ اإلرعاب 
غةإ أن تضعن افولعغئ يف جعرغا 

الروجغ  الثارجغئ  وزغــر  ظائإ  غاتغطعف  غغظادي  صال 
طغساعرا  دي  جااشان  جعرغا  إلى  افطمغ  المئسعث  إن 
غصاجط طعجضع طعصفعا طظ أن طضاشتئ اإلرعاب غةإ 
وأحار  بسعرغا.  التالغئ  المرتطئ  شغ  أولعغئ  تضعن  أن 
غاتغطعف الثمغج ٩ غعلغع/تمعز شغ خاام لصاء سصثه طع 
دي طغساعرا إلى أظه ظاصح طع افخغر الثطعات القتصئ 
العادشئ إلذقق سمطغئ الاسعغئ السغاجغئ شغ جعرغا.

وأضاف أن لثى دي طغساعرا أشضار سمطغئ بعثا الحأن، 
بط  وطظ  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  إلى  وجغئطشعا 
إلى طةطج افطظ الثولغ شغ ظعاغئ عثا الحعر. وصال 
غاتغطعف «وخطظا إلى رأي طحارك طفاده بأن افولعغئ 
السعرغئ  افراضغ  سطى  اإلرعاب  بمتاربئ  تامبض  تالغا 
وطظ  افجاجغغظ  القسئغظ  جمغع  تعتغث  غةإ  وبأظه 
ضمظعط اإلصطغمغغظ لافسغض طصاوطئ اإلرعاب». (روجغا 

الغعم)
: إن ضقم ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ غحغر 

م

تعل  روجغئ  أطرغضغئ  خقشات  سظ  التثغث  أن  إلى 
المطش السعري وضغفغئ طسالةاه عع تثغث خطأ. شإن 
دي طغساعرا وعع الثي غةعل عظا وعظاك إظما غتمض 
الرؤغئ افطرغضغئ لطتض شغ جعرغا.. شاطابص رأغه طع 
رأي الثارجغئ الروجغئ شغ أن افولعغئ لغسئ إلجصاط 
افجث وإظما عغ طتاربئ «اإلرعاب» تثل سطى تعاشص 
شغ  افصض  سطى  السعري،  المطش  تعل  روجغ  أطرغضغ 
الثبطعطاجغ  طظ  الضقم  وعثا  السرغدئ.  الثطعط 
الروجغ وطعاشصئ دي طغساعرا له غحغر أغدا إلى أن 

أزطئ جعرغا طسامرة لعصئ لغج بالصخغر. 

بصطط: أتمث الثطعاظغ

زسغط الةمععرغني يف طةطج الحغعخ افطرغضغ: اتفاق إغران جغعاجه ذرغصا خسئا

ألصى زسغط افغطئغئ الةمععرغئ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ غعم افتث الماضغ ظقق طظ الحك بحأن صثرة 
الرئغج باراك أوباطا سطى ظغض طعاشصئ الضعظشرس سطى أي اتفاق غةري الافاوض بحأظه طع إغران. وصال السظاتعر 
طغاح طضعظغض شغ طصابطئ طع برظاطب (شعضج ظغعز خظثاي): «أساصث أظعا جاضعن -إذا طا تمئ- سمطغئ خسئئ 
لطشاغئ شغ الضعظةرس». وأضاف «ظسرف بالفسض إظه (اقتفاق) جغارك اغران دولئ سطى أسااب اطاقك صثرة ظعوغئ. 
صاظعن  طحروع  سطى  افغطئغئ  لطةمععرغغظ  ضطغعما  وشغ  والظعاب  الحغعخ  طةطسا  واشص  إذا  إظه  طضعظغض  وصال 
غرشخ اتفاق ظعوغا طع إغران تصثم به أوباطا شسغضعن بمصثور الرئغج اجاثثام تص الرشخ. وتغظعا جغتااج 
المسارضعن لاخعغئ بأغطئغئ ضئغرة ق تصض سظ البطبغظ شغ الضعظةرس لاةاوز تص الفغاع. وصال طضعظغض «جغضعن 
تص  غخمث  لضغ  سدع  طؤئ  سثدعط  الئالس  افسداء  طظ  افصض  سطى  خعتا   ٣٤ سطى  بالتخعل  ططالئا  (أوباطا) 

اساراضه». (روغارز)
: بات واضتا أن اقتفاق تعل الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ خار شغ تضط المظةج. شأوباطا غرطغ بضض 
بصطه لاتصغص اقتفاق الثي غعثف طظ ورائه إلى إخراج إغران طظ افزطات اقصاخادغئ الاغ تساظغ طظعا 
جراء السصعبات المفروضئ سطغعا لاضعن أضبر صثرة سطى تظفغث المحارغع السغاجغئ افطرغضغئ شغ المظطصئ. 
وإظه وإن ضاظئ الثول افوروبغئ وخاخئ شرظسا تدع السصئات خقل المظاصحات بغظ الثول السئ وإغران، 
إق أظعا ق تمطك الصثرة سطى التغطعلئ دون سصث اقتفاق، شاضعن السصئات الاغ تدسعا عغ طظ باب التخعل 
سطى طضاجإ اصاخادغئ بسث رشع السصعبات.. وزغادة سطى ذلك شإن إغران صث صّثطئ طظ الاظازقت طا غةسض 
طظ سصث اقتفاق أطرا طاعصسا. والةمععرغعن غسرشعن ضض تطك التصائص، وعط غعثشعن طظ وراء اجاثثام 
الضعظشرس لطتغطعلئ دون السغر شغ اقتفاق إلى تتصغص طضاجإ جغاجغئ داخطغئ وبثاخئ أن اقظاثابات 

الرئاجغئ جاةري شغ خرغش السام التالغ. 
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عظاك أتثاث صث تطائج سطى الئسخ تغظما تفاجؤعط شق 
غةثون العصئ الضاشغ لاصغغمعا تصغغما ختغتا، وصث غصع 
الئسخ شغ خطأ الاصثغر والاصغغط ق جغما سظثطا غضعن 
الشمعض وسثم اضامال الخعرة، وق غضاحفعن تصغصئ 
وافتثاث  بالاضحش  افطعر  تئثأ  أن  بسث  إق  افتثاث 
بالاةطغ، شااشغر تغظعا الرؤغئ وغةري إسادة الاصغغط. وشغ 
عثه المصالئ ظتاول أن ظسطط الدعء سطى تادبئ إسقن 
وتةطغ  سطغعا،  سام  طرور  بسث  لطثقشئ  الثولئ  تظزغط 
افطعر أضبر شأضبر لغامضظ طظ أخطأ شغ الاصثغر والاصغغط 

طظ إسادة تخعر المحعث تخعرا ختغتا.
تظزغط  إسقن  سطى  جظئ  طرور  بسث  واضتا  أخئح  شصث 
الثولئ، أّن ذلك اإلسقن لط غضظ إق لدرب المحروع 
افطئ  عثه  شغ  المثطخعن  الساططعن  غسسى  الثي 
بعا  بحر  الاغ  الثولئ  إصاطئ  حرف  ظغض  وعع  إلظةازه، 
رجعل اهللا  شغ التثغث تغث صال «... بط تضعن خقشئ 
سطى طظعاج الظئعة»، شئسث طرور جظئ سطى ذلك اإلسقن 
لط غاتصص طظ أطض افطئ شغ إصاطئ دولئ خقشئ سطى 
طظعاج الظئعة حغؤا لخالتعط، بض سطى السضج طظ ذلك، 
شصث صّجم وحّعه تظزغط الثولئ طفععم دولئ الثقشئ شغ 
أذعان المسطمغظ وغغر المسطمغظ سطى تث جعاء، بسث 
أّن تمضظ الساططعن المثطخعن بةعثعط الثؤوب سئر 
سصعد وسطى رأجعط تجب الاترغر طظ رجط خعرة راصغئ 
لثولئ الثقشئ الصادطئ صرغئا بإذن اهللا، طظ أّظعا دولئ 
وظزاطا،  سصغثة  اإلجقم  تتغغ  الةاظإ،  ُطعابئ  سالمغئ 
وُتتفر  الظاس،  بغظ  وافطان  وافطظ  السثل  شغسط 
ذطئ،  وأعض  طسطمغظ  وأسراضعط،  وأطعالعط  دطاؤعط 
وتتمض اإلجقم رجالئ سالمغئ طثطخئ لطئحرغئ طظ ظغر 
الرأجمالغئ الةحسئ، بسث ضض عثه الةععد جاء تظزغط 
الثولئ لغصثم لطظاس طسثا أجماه زورا خقشئ، وصسط 
شغ  غبثظ  وراح  وطرتثغظ،  له  طعالغظ  إلى  المسطمغظ 
دطاء المسطمغظ، طصثطا صاالعط سطى صاال سمقء أطرغضا 
شغ جعرغا والسراق، تاى ترجت شغ أذعان الظاس أّن عثا 
الاظزغط لط غعجث أخق لصاال سمقء أطرغضا شغ السراق 
وجعرغا، بض سطى السضج طظ ذلك، شأسماله وجئعاته 

عغ ضث طظ غصاتض سمقء أطرغضا شغ السراق وجعرغا.
إّن واصع المظاذص الاغ غاعاجث شغعا تظزغط الثولئ أبسث 
سطى  سقوة  طساصطئ،  بثولئ  تعخغفعا  سظ  تضعن  طا 
تعخغفعا خقشئ سطى طظعاج الظئعة. شعاصع الثقشئ شغ 
اإلجقم، وعغ تضط حرسغ، أّظعا رئاجئ ساطئ لطمسطمغظ 
اإلجقطغ،  الحرع  أتضام  إلصاطئ  الثظغا  شغ  جمغساً 
وتمض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط، وغةإ أن غاعشر 
غساظث  ذاتغاً  جططاظعاً  غضعن  بأْن  أطعر:  أربسئ  شغعا 
المسطمغظ  أطان  غضعن  وأن  وتثعط،  المسطمغظ  إلى 
شغعا بأطان اإلجقم، بأن تضعن تماغاعط طظ الثاخض 
باسائارعا  المسطمغظ  صعة  طظ  إجقم  تماغئ  والثارج 
صعة إجقطغئ بتائ، وأن تطئص اإلجقم ضاطقً وحاطقً، 
وأن تضعن طاطئسًئ بتمض الثسعة اإلجقطغئ، وأن غضعن 
الثطغفئ المئاَغع طساضمقً حروط اظسصاد الثقشئ. أطا أن 
غاعاجث الاظزغط شغ المظاذص الاغ غظاحر شغعا شغ الطغض 
وغثافغ شغ الظعار وُغصال بأّن السغادة شغ تطك المظاذص 
لطثولئ المجسعطئ!، شإّن عثا جعض طتخ بعاصع الثولئ 
طسغطرة  تضعن  الاغ  الثقشئ  دولئ  وواصع  المساصطئ 
سطى الئقد، أرضعا وجمائعا، شغ الطغض وشغ الظعار. أطا 
افطان، شإّظه غسظغ تماغئ دطاء وأطعال وأسراض الظاس 
شغ الثولئ طظ أي اساثاء داخطغ أو خارجغ، وعثا غاظاشى 
طع واصع المظاذص الاغ غاعاجث شغعا تظزغط الثولئ، تغث 
عغ جاتات صاال تظاحر شغعا صعات الظزام السمغض شغ 
السراق وتحثه الحسئغ، وتظاحر شغعا صعات ظزام بحار، 
وتةعب ذائرات صعات الاتالش جماء تطك المظاذص بق 

رادع لعا أو تاى الصثرة سطى ذلك. أطا تطئغص اإلجقم، 
شاإلجقم غطئص شغ دولئ الثقشئ طظ خقل بظاء أجعجة 
سظه  غرضى  طاغظ،  سمطغ  بحضض  اإلجقم  أتضام  تظفث 
جاضظ السماء وجاضظ افرض، شاضعن عظاك دار لطثقشئ، 
غضعن شغعا الثطغفئ وطساوظعه وطساحاروه، غظزرون شغ 
حؤعن الظاس وغدسعن الثطط والمحارغع لئظاء دولئ 
صعغئ طعابئ الةاظإ، وغضعن عظاك جعاز صدائغ غفخض 
الثخعطات بغظ الظاس بأتضام حرسغئ طساظئطئ طظ 
الضااب والسظئ، وغضعن شغ الثولئ جغح طظزط غضعن 
دائما سطى البشعر تغث غتمغ الثولئ وغدط أو غفاح 
الئطثان المااخمئ لثولئ الثقشئ، وغضعن شغ الثولئ وقة 
وسمال غصعطعن بمساوظئ الثطغفئ شغ تطئغص اإلجقم 
شغ طظاذصعط، وغضعن شغ الثولئ بغئ لمال المسطمغظ، 
تغث ُتةمع شغه إغرادات الثولئ وغظفص طظه لسث تاجات 
أجعجة  الثولئ  شغ  وغضعن  حؤعظعط،  ورساغئ  الظاس 
إدارغئ تصعم باعشغر وإدارة اتاغاجات الظاس الغعطغئ، طظ 
تسطغط وتطئغإ وذرق وطثعط بالماء والضعرباء وغغرعا، 
وتئظغ بظى تتاغئ وتسمض سطى تطعغرعا طساثثطئ أرصى 

الاصظغات التثغبئ.
عثه بسخ افطعر الاغ غةإ أن تاعشر شغ دولئ الثقشئ، 
ق أن غضعن الثطغفُئ طةععَل افخض والفخض، وق غسرف 
له طضان وق غأطظ سطى ظفسه طظ افسثاء سقوة سطى 
سةجه سظ تعشغر افطظ لساطئ الظاس، وبسث ذلك ُغططص 
أّن  إلى  إضاشئ  عثا  «خطغفئ»!  لصإ  الرجض  عثا  سطى 
الثطغفئ غةإ أن ُغظخإ بالطرغصئ الحرسغئ الاغ ظص 
سطغعا الحرع، شالثقشئ سصث طراضاة واخاغار، فظعا بغسئ 
لغتضط  الئغسئ  حروط  شغه  تاتصص  لمظ  الطاسئ  سطى 
بالحرع. شق بث شغعا طظ رضا طظ ُغَئاَغع لغاعقعا، ورضا 
المئاغسغظ له. وق غةعز أخث الئغسئ طظ الظاس باإلجئار 
إضراه  غثخطه  ق  واخاغار،  طراضاة  سصث  فّظعا  واإلضراه، 
وق إجئار، ضأي سصث طظ السصعد. وق غضعن َطْظ غطغ أطر 
شغ  والسصث  التض  أعض  باغسه  إذا  إق  خطغفئ  المسطمغظ 
افُطئ بغسئ اظسصاد حرسغئ، بالرضا واقخاغار، وضان جاطسًا 
لحروط اظسصاد الثقشئ، وأن غئادر بسث اظسصاد الثقشئ له 

باطئغص أتضام الحرع.
إّن دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا رجعل 
اهللا  بسث التضط الةئري، تضعن طظارة لطئحرغئ، تتضط 
باإلجقم بالسثل، شغأطظ الظاس سطى أظفسعط، وتضعن 
الرأجمالغغظ  بظار  المضاعغظ  الشربغغظ  أظزار  طتط 
سظثعط، شغثرجعن إلى الحعارع ططالئغظ تضعطاتعط 
غاط  أن  ق  لعط.  تغاة  ظزام  اإلجقم  وإسقن  بالاظتغ 
تةغغحعط لصاال «وتعش الشاب الثغظ غافظظعن شغ صاض 

الظاس بالثبح والترق واإلغراق».
غةإ أن تسغ افطئ اإلجقطغئ وخخعخا الحسعب البائرة 
أّن طسغرة السمض الةاد إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
طا زالئ طسامرة، وأّن خقشئ تظزغط الثولئ لغسئ إق 
لشعًا، شق عغ دولئ وق عغ خقشئ، وغةإ سطى المثطخغظ 
وبصاعط  غثعط  وضع  المةاعثون  وطظعط  افطئ  طظ 
بأختاب طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة التصغصغغظ 
وشغ طصثطاعط تجب الاترغر، شفغ ذلك تئرئئ لطثطئ 
وتتصغص لطشاغئ الاغ تاططع لعا افطئ شاثطخعا طظ ظطط 
الشرب وجحسه، وطظ جعض الةاعطغظ بأتضام اإلجقم 

وذرغصئ تطئغصه.
﴿ِإنَّ الَِّثغَظ آَطُظعا َوَعاَجُروا َوَجاَعُثوا ِبَأْطَعاِلِعْط َوَأْظُفِسِعْط 
َبْسُدُعْط  ُأوَلِؤَك  َوَظَخُروا  آَوْوا  َوالَِّثغَظ  اهللاَِّ  َجِئغِض  ِشغ 
ِطْظ  َلُضْط  َطا  ُغَعاِجُروا  َوَلْط  آَطُظعا  َوالَِّثغَظ  َبْسٍخ  َأْوِلَغاُء 
َوَقَغِاِعْط ِطْظ َحْغٍء َتاَّى ُغَعاِجُروا َوِإِن اْجَاْظَخُروُضْط ِشغ 
غِظ َشَسَطْغُضُط الظَّْخُر ِإقَّ َسَطى َصْعٍم َبْغَظُضْط َوَبْغَظُعْط ِطغَباٌق  الثِّ

 ﴾َواهللاَُّ ِبَما َتْسَمُطعَن َبِخغٌر
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بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ

أسطظئ افطط الماتثة سظ عثظئ شغ الغمظ تئثأ طساء 
الةمسئ البالث والسحرغظ طظ رطدان ١٤٣٦عـ المعاشص 
١٠ تمعز/غعلغع ٢٠١٥م وتسري تاى ظعاغئ رطدان. 
وصال الماتثث باجط افطغظ السام لفطط الماتثة أن 
جمغع افذراف واشصئ سطى العثظئ. بغظما جاء شغ رجالئ 
سئث ربه عادي أن التضعطئ الغمظغئ تصئض بالعثظئ باسسئ 
حروط طظعا اظستاب التعبغغظ طظ أربع طثن واإلشراج 
سظ المساصطغظ وطراصئئ إغخال المساسثات لطمتااجغظ 

وغغرعا.
إق أن افطط الماتثة أسطظئ أن العثظئ شغ الغمظ غغر 

طحروذئ.
وضان صث جئص ذلك شغ طططع الحعر الماضغ طآتمر 
جظغش الثي لط غفخ إلى حغء، إق أن الظاذص باجط 
الثارجغئ افطرغضغئ جعن ضغربغ اسائره بثاغئ جغثة شغ 

طسطسض ذعغض وحاق.
وطظ ظاشطئ الصعل أن العقغات الماتثة تساثثم المظزمئ 
الثولغئ غطاء لفرض جغاجاتعا سطى الثول، وغادح شغ 
افزطئ الغمظغئ عثا الثور افطرغضغ شغ إسطاء التعبغغظ 

طعطئ زطظغئ لفرض أظفسعط سطى العاصع الغمظغ.
شمتادبات جظغش وإن لط تسفر سظ اتفاق بغظ الطرشغظ 
إق أظعا جسطئ طظ التعبغ ظثا جغاجغا لطتضعطئ، ولط 
تزعره ططغحغا طامردة ضما غتطع لتضعطئ سئث ربه عادي 
أن تخفه. بط جاءت عثه العثظئ لاسطغ لطتعبغغظ طجغثا 
طظ العصئ لارجغت أصثاطعط سسضرغا سطى طسزط افراضغ 
الغمظغئ، وجغاجغا قجاضمال تحضغض طآجسات الثولئ 
تحرغسغ،  وطةطج  تضعطئ  باحضغض  الئثء  وخخعخا 
وبالفسض شصث جاء شغ طعصع «غمظ برس» اإللضاروظغ أن 
التعبغغظ جغسطظعن صرغئا سظ تحضغض تضعطئ وطةطج 
تحرغسغ جثغثغظ، طا غضحش سظ اجاشقلعط لطعثظئ 
افظئاء  سطى  سقوة  الماتثة،  افطط  لعط  شرضاعا  الاغ 
الاغ جاءت شغ ذلك السغاق طاتثبئ سظ تترضات إلطثاد 

تعبغ شغ طظاذص طبض حئعة وطأرب وتسج.
خطفعط  وطظ  وتضعطاه  عادي  شإن  المصابض  وشغ 
دوغقت الثطغب غتاولعن الامسك بالصرار افطمغ ٢٢١٦ 
الثي غطالإ التعبغغظ باقظستاب طظ المثن وتسطغط 
افجطتئ، وغسائرون ضض طا سثاه طدغسئ لطعصئ، ولضظ 
تجاطظاً طع ذلك غسمطعن سطى طث المصاوطئ بئسخ افجطتئ 
الثفغفئ والماعجطئ إلبصاء جثوة طا غسمعظه (المصاوطئ) 
طحاسطئ، بغظما غسث أرضان ترب عادي، المصثحغ ضاائإ 
شصث  عادي،  لتضعطئ  طعال  لةغح  ظعاة  تضعن  جثغثة 
خرح المصثحغ لةرغثة سضاظ السسعدغئ أن لثغه طا 
غجغث سظ جئسغظ ألفا طظ المصاتطغظ المعالغظ لـ(حرسغئ) 
عادي. باإلضاشئ إلى دسط ذغران الاتالش لعط سظ ذرغص 

الدربات الةعغئ.
وسطى ذلك ظةث أن العثظئ المسطظئ طظ افطط الماتثة لظ 
تخمث غعطا واتثا، فن ضض ذرف غرغإ شغ اجاشقلعا 

فعثاشه ولفرض واصعٍ جثغٍث سطى افرض.
شعغ عثظئ لغج إلظعاء طساظاة أعض الغمظ، بض لاظفغث 
أجظثات ضض شرغص غغر آبعغظ بسغض الثطاء المسفعك طظث 

تعالغ أربسئ أحعر طظ الترب.
ووشص طا ظحرته ختغفئ برغطاظغئ بأن الشرب ق غجال 
غاخارع تعل افزطئ الغمظغئ، غئثو أن الفرصاء التصغصغغظ 
شغ عثه افزطئ لط غافصعا بسث سطى تض غرضغعط شغ 
اصاسام السططئ والبروة شغ الئقد، وسطغه شإن طا غظازر 
لفلعئ، أي الثول  أعض الغمظ طجغٌث طظ الخراع صرباظاً 
الشربغئ الماخارسئ، الاغ لظ غرضغعا إق طجغثا طظ الثطار 

والمساظاة شغ بطث غساظغ أعطه أخق دون تروب.
وق بث طظ اإلحارة عظا إلى الثور الثي غطسئه الرئغج 
الغمظغ  الةغح  داخض  خالح  اهللا  سئث  سطغ  المثطعع 
الماتالش طع التعبغغظ، شغ طتاولئ طظه لطسعدة إلى السمض 
السغاجغ إطا طئاحرة أو سظ ذرغص تمعغث الطرغص قبظه 
أتمث، شتضام المسطمغظ غسائرون الئقد الاغ غتضمعظعا 
ططضا لعط ق جئغض لطفضاك سظه، طظث أن طضظعط الضاشر 
المساسمر طظ تطك الئقد تتئ غطاء اقجاصقل المجغش.

ولعثا شمظ الماعصع أن غصعم تتالش (التعبغ - خالح) 
خالح  لسعدة  الطرغص  تمعث  طآصائ  تضعطئ  باحضغض 
حثخغا أو سظ ذرغص ابظه إلى جثة التضط طظ جثغث، 
الربغع  بعرات  إبان  الثطغةغئ  المئادرة  أصخاه  أن  بسث 

السربغ.
وتاى غاط ذلك شمظ الماعصع أن غسامر الخراع بغظ 
ذرشغ الظجاع (ظاعرغا سطى افصض) عادي وتضعطاه طظ 
شغ  أخرى،  جعئ  طظ  خالح،   - التعبغ  وتتالش  جعئ 
طتاولئ لضض ذرف شرض واصعٍ جثغٍث سطى افرض غسظث 

طعصفه الافاوضغ.
وشغ ضض افتعال شإن وصعد ذلك الخراع عط أعطظا شغ 
الغمظ وطجغٌث طظ جفك الثطاء المسطمئ الجضغئ، طا لط 
غاثارك أعض الغمظ المعصش وغظجسعا أغثغعط طظ ذاسئ 
سمقء الشرب الضاشر، وغظخروا طظ غسمض لتصظ دطائعط 
وتفر أسراضعط والثشاع سظ أراضغعط وضظج ظفعذ 
ذرغص  سظ  ضطه  وذلك  بقدعط،  طظ  المساسمر  الضاشر 
تطئغص حرع اهللا سطغعط، وأن غتعلعا عثا الخراع إلى 
طثاض غامثخ سظه وقدة دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ غاسابص الشرب طع افطئ لمظسعا 
طظ العخعل إلغعا، إطا بإحشال المسطمغظ بتروب لغسئ 
بتروبعط، وإطا بإغةاد ظمعذجٍ طحعٍه لعا إلبسادعا سظ 

 أذعاظعط

طرور جظئ 
سطى إسقن تظزغط الثولئ «خقشئ»  

بصطط: بقل المعاجر - باضساان

ظزرات جغاجغئ

طرحث البعرة اإلغراظغئ: املفاوضات الةارغئ بني إغران 
والشرب تاسطص شصط باملطش الظعوي

لفئ طرحث البعرة اإلغراظغئ السغث سطغ خاطظؤغ خقل اجاصئاله ظتع ألش ذالإ جاطسغ، «إلى أن المفاوضات 
الةارغئ تعل الصدغئ الظعوغئ، عغ طاسطصئ بعثا المطش شصط»، وأضاف: «صطظا لطمسآولغظ المفاوضغظ بأظه غتص 
لعط الئتث شغ الصدغئ الظعوغئ شصط، ورغط أن الةاظإ افطرغضغ غطرح أتغاظا صداغا المظطصئ وطظ ضمظعا 
جعرغا والغمظ، إق أن طسآولغظا غصعلعن بأظعط ق غافاوضعن تعل عثه الصداغا». وأضاف المرحث اإلغراظغ «أن 
الظفعذ اإلغراظغ شغ المظطصئ عغ ظسمئ إلعغئ ولغسئ طادغئ أو طسامثة سطى السقح، بتسإ طا ذضرت وضالئ 

افظئاء اإلغراظغئ الرجمغئ. (جغ أن أن)
: إن ضقم المرحث تعل سثم ذرح أي ططش سطى ذاولئ المفاوضات تعل المطش الظعوي غاظاصخ طع 

إل

طا أسطظه وزغر خارجغاه طتمث جعاد ظرغش طظ شغغظا، تغث صال: «طساسثون لفاح آشاق جثغثة لمعاجعئ 
الاتثغات الضئغرة والمحارضئ».. وأضاف صائق «إن الاعثغث المحارك الغعم عع تخاسث الثطر المساحري 
لطاطرف السظغش والعمةغئ ولمعاجعئ عثا الاتثي الةثغث، عظاك تاجئ طاجئ قظاعاج طصاربات جثغثة». 
الثول  جغاجات  لاظفغث  غطجم  بما  لطصغام  الشرب  سطى  إغران  خثطات  غسرض  أظه  شغه  واضح  ظرغش  وضقم 
الشربغئ شغ المظطصئ. وأطا ضقم المرحث سظ أن الظفعذ اإلغراظغ عع «ظسمئ إلعغئ»، شإظه لغج أضبر طظ 
تدطغض طاسمث تعل سقصئ إغران بأطرغضا، شصث بات طحاعثا شغ العاصع أن طا غسمى «الظفعذ اإلغراظغ»، 
والثي شغ تصغصاه ظفعذ أطرغضغ إظما تخض طظ خقل تسطغط أطرغضا السراَق إلغران بعخفعا حرذغعا شغ 
المظطصئ، وأطا تثخض إغران شغ جعرغا ووجعدعا الصعي شغ لئظان والغمظ وغغرعما شإظما تط باعجغه أطرغضغ 

لاصعم إغران بتفر ظفعذ العقغات الماتثة افطرغضغئ. 

الخني تثاشع سظ ترتغض إغشعرغني طظ تاغطظث   

إلداظاعا  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  سطى  الخغظغئ  الثارجغئ  اتاةئ 
بضغظ  وصالئ  الماضغ،  افجئعع  تاغطظث  طظ  اإلغشعر  طظ  طةمعسئ  ترتغض 
إن المرّتطغظ ضاظعا غثططعن لقلاتاق باظزغط الثولئ اإلجقطغئ. وصالئ 
العزارة شغ بغان طساء السئئ الماضغ: «إن طعصش واحظطظ تّرف التصائص، 
الظزاطغئ».  غغر  العةرة  طظ  المجغث  تحةغع  إلى  إق  غآدي  ولظ  وطةتش 
ودسا الئغان الةاظإ افطرغضغ إلى «أن غظزر بحضض جطغط لةععد الخغظ 
لمضاشتئ العةرة غغر الظزاطغئ وأن غضش سظ إخثار بغاظات خاذؤئ». وضاظئ 
تاغطظث صث رتطئ الثمغج الماضغ ١٠٩ طظ اإلغشعر إلى الخغظ بسث سام طظ 

دخعلعط الئقد. وصالئ الخغظ إن المرّتطغظ ضاظعا شغ ذرغصعط لقظدمام لاظزغط الثولئ، وأضاشئ أن ١٣ شروا 
طظ الخغظ بسث تعرذعط شغ أسمال «إرعابغئ» وابظغظ شرا طظ التةج. (الةجغرة ظئ)

: عضثا خار اضطعاد المسطمغظ غاط تتئ ذرغسئ «طتاربئ اإلرعاب». شئعثه الثرغسئ خار طسمعتا 
لطثول اظاعاك التصعق والصغام بالاةسج واقساصال والصاض بض وتثطغر الئقد والسئاد. وطا الخغظ إق حاعث 
سطى ذلك شغ اضطعادعا لمسطمغ اإلغشعر وطتارباعط شغ دغظعط وطظسعط طظ طمارجئ الحسائر اإلجقطغئ 
وطظعا الخغام. وأطا أطرغضا، شعغ أخض اإلرعاب وشخطه، شإظعا لط تثن طا صاطئ به الخغظ لتئعا بالمسطمغظ، 
وعغ الاغ لثغعا جةض تاشض شغ صاطعط واتاقل بقدعط، وإظما تظثرج تطك اإلداظئ تتئ خططعا الراطغئ إلى 

الدشط سطى الخغظ والسمض سطى اتاعائعا. 
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بعجئ  العاحظطظ  ختغفئ  ظحرت  شصث  (الماطرشئ)!، 
رجالئ تطمغظ وسااب فطرغضا بصطط لئغإ الظتاس طثغر 
طضاإ السقصات الثارجغئ شغ أترار الحام، غتبعا شغعا 
سطى تشغغر أجالغئعا الفاحطئ شغ جعرغا، وضرورة صئعلعا 
أترار  بصغادة  جعرغا  شغ  العذظغغظ  المساثلغظ  بالبعار 

الحام.
إّن عثه الاعجعات السغاجغئ المحئععئ الاغ برزت سطى 
السطح، باإلضاشئ إلى غغاب الرؤغئ اقجاراتغةغئ الةاطسئ 
لمساصئض جعرغا بسث جصعط الظزام، عما شغ العاصع طظ 
أعط أجئاب سثم تسط المسرضئ ضث ظزام الطاغغئ شغ 

دطحص.
عثا  طظ  المصاتطئ  البعرغئ  لطفخائض  العتغث  والمثرج 
المأزق الثي تاثئط شغه تالغاً غضمظ شغ الافاشعا تعل 
وصطع  شغه،  لئج  ق  واضح  بحضض  الثقشئ  طحروع 
واقساماد  وأذظابعا،  وسمقئعا  بأطرغضا  تماطاً  خقتعا 
صعاعط  سطى  الةئار  السجغج  اهللا  بسث  بعرتعط  شغ  شصط 
الثاتغئ المثطخئ، والاثطص تماطاً طظ الائسغئ السغاجغئ 
بضاشئ أحضالعا وألعاظعا وسظاوغظعا. ولطسطط، شصث جئص 
الثقشئ  إلصاطئ  السمض  طغباق  الاترغر  تجب  صثم  وأن 
طظ  وتثرعا  لعا  الظخائح  وصّثم  جعرغا  شغ  لطفخائض 

تامئ : أجئاب تأخر التسط شغ جعرغا   

طظ  سمقء  سئر  المةاعثغظ  خفعف  اخاراق  المثابرات 
الةماسات،  عثه  طع  تساذفعط  غزعرون  جطثتظا،  بظغ 
وغصثطعن المال تاى إذا تعرذئ ظعروا سطى تصغصاعط 
غثشسعظه،  الثي  لطمال  بمظاً  طسغظئ  بأسمال  ططالئغظ 
الةماسات  عثه  تصع  ولثلك  غةطئعظه،  الثي  والسقح 
شرغسئ جعطئ، شارعظ صرارعا لعآقء الماظتغظ الثغظ 
طا عط إق وضقء سظ الشرب الضاشر الثي ق غرغث لعثه 
افطئ غغر الثطار والخشار، شاضعن الظاغةئ الظعائغئ لعثه 
المظزمات المسطتئ الائسغئ واقرتعان لطصعى افجظئغئ 
التاصثة سطى اإلجقم، وتدغع الصدغئ الاغ طظ أجطعا 

صاتطعا.
السغاجغ  بالطرغص  السمض  تامغئ  إلى  ظثطص  إذن 
لطرغص  جطعك  أوقً  شعع  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف 
شغ  والسقم  الخقة  سطغه  بظعةه  والاجام   ، الظئغ 
الاشغغر، بط عع الطرغص السمطغ العتغث المأطعن الةاظإ، 

والمآدي بمحغؤئ اهللا إلى الاشغغر المظحعد.
أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر؛  تجب  ذا  عع  وعا 
صث ظض طظث وقدته شغ خمسغظات الصرن الماضغ سطى 
صغث    المخطفى  التئغإ  ذرغص  سظ  غتغث  ق  السعث 
أظمطئ شغ تمطه لطثسعة اإلجقطغئ بالطرغص السغاجغ. 
شصام برساغئ حآون الظاس بأشضار اإلجقم وأتضاطه سظ 
ذرغص إظجالعا سطى العصائع وافتثاث الةارغئ لاخئح رأغا 
والاشغغر  بمصاداعا  لطسمض  الظاس  جماعغر  تثشع  ساطا 
سطى أجاجعا، وأغدا صام بضحش خغاظئ تضام المسطمغظ 
لفطئ اإلجقطغئ وارتئاذعط بالثول الشربغئ المساسِمرة، 
وجغاجاتعا شغ  خطط تطك الثول  وأغدا صام بضحش 
بقد المسطمغظ، وعثا ضطه عع جععر السمض السغاجغ. 
السمقء  التضام  طظ  حئابه  قصى  طا  ضض  طظ  وبالرغط 
شغ  أشدى  صث  وتسثغإ  واساصال  طقتصئ  طظ  الزطمئ 
ضبغر طظ التاقت إلى الصاض، شإظه ظض باباا سطى دسعته 
وتمطعا بالطرغص السغاجغ، شطط غثشسه ظطط الزالمغظ 
السمض  إلى  واقظاصال  الحرسغئ  ذرغصاه  سظ  التغث  إلى 
غعم  بسث  غعطاً  غجداد  وسعظه  اهللا  بتمث  وعع  المادي.. 
صعة سطى صعته، وغضسإ أظخارًا لفضرته وذرغصاه، وخار 
سطى  بئاته  شغ  افطئ  أبظاء  طظ  الضبغرغظ  بصئ  طعضع 
التص وشغ شعمه لطعصائع وافتثاث السغاجغئ الةارغئ. 
شدسعا أغثغضط شغ غثه تاى غأذن اهللا بظخره، وصغام 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، إظه ولغ ذلك 

 والصادر سطغه
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

سطى  وجض  سج  اهللا  أظجله  الثي  الثغظ  عع  اإلجقم  إن 
رجعله المخطفى  بالعتغ، شضان لجاطاً سطى ضض طظ 
غرغث أن غسمض باإلجقم أو لقجقم أن غاصغث بما جاء به 
التئغإ المخطفى ، والسغرة الظئعغئ تتثبظا، أن الظئغ 
 وعع غثسع لطاعتغث، وسئادة اهللا سج وجض وتثه، ضان 
شغ العصئ ذاته إلغةاد جططان لقجقم،  غسمض أغداً 
  والظئغ  افرض.  شغ  اهللا  أتضام  تظفث  سئرعا  ودولئ 
وإصاطئ  لقجقم،  جططان  إغةاد  أجض  طظ  غسمض  وعع 
دولئ له، ضان جئغطه شغ ذلك عع السمض السغاجغ الثي 
غصعم شغ أجاجه سطى إصاطئ ضاطئ جغاجغئ تاعلى تمض 
جمغسعط  المسطمعن  ضان  وإن  سمطغاً،  اإلجقم  تئسئ 
غتمطعن تئسات اإلجقم بخعرة ساطئ، شصث أصام الظئغ 
خارت  وسظثطا  افرصط،  أبغ  بظ  افرصط  بثار  ضاطئ   
لعثه الضاطئ الصثرة سطى الصغام بالسمض السغاجغ، الثي 
غامبض شغ الخراع الفضري والضفاح السغاجغ، خرجئ 
تسطظ سظ ظفسعا لطظاس شغ طضئ، شقصئ طا قصئ طظ 
السغاجغ،  ذرغصعا  تشغر  لط  ولضظعا  السثاب،  خظعف 
غسثبعن  ضاظعا  غاجر  شآل  طادغئ،  بأسمال  تصط  ولط 
تاى المعت، وضان الظئغ  غصعل لعط خئرًا آل غاجر 
شإن طعسثضط الةظئ وإظغ ق أططك لضط طظ اهللا حغؤاً، 
طادي  سمض  بأي   ( الظئغ  الضاطئ (تجب  عثه  تصط  لط 
صئض صغام الثولئ رغط طصثرتعط سطى الصغام بافسمال 
المادغئ، شزض الظئغ  وأختابه غصعطعن بعضع الثط 
سصائث  غسفععن  المسعجئ،  الثطعط  أطام  المساصغط 
الحرك، والمساطقت الئاذطئ، وغضحفعن زغش الجساطات 
الةاعطئ تاى غظفّخ الظاس طظ تعلعط، وغثخطعا شغ 
دغظ اهللا أشعاجاً، بط غططئعن الظخرة طظ أعض الصعة 
طظ  غبرب  أعض  افظخار،  له  اهللا  صغخ  تاى  والمظسئ، 
شضاظئ  الترب،  سطى  باغسعه  الثغظ  والثجرج،  افوس 

الظخرة وصغام الثولئ شغ المثغظئ.
بتالئ  أحئه  تالئ  تسغح  اإلجقطغئ  افطئ  الغعم 
المسطمغظ شغ طضئ، تغث ق دولئ وق حعضئ، شالعاجإ 
جططان  إصاطئ  أجض  طظ  الةاد  السمض  سطغعط  غتاط 
لقجقم سظ ذرغص اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
ذلك  غضعن  وق  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
إق بالطرغص ذاته الثي جطضه الظئغ  باسائاره تضمًا 
َضاَن  ﴿َوَطا  وجض:  سج  اهللا  غصعل  اقتئاع،  واجإ  حرسغاً 
ِلُمْآِطٍظ َوق ُطْآِطَظٍئ ِإَذا َصَدى اهللاَُّ َوَرُجعُلُه َأْطًرا َأْن َغُضعَن 
َلُعُط اْلِثَغَرُة ِطْظ َأْطِرِعْط َوَطْظ َغْسِص اهللاََّ َوَرُجعَلُه َشَصْث 
َضضَّ َضقق ُطِئغًظا﴾، بط إن العاصع السمطغ غآضث ذلك، 
الطرغص  جطضئ  الاغ  اإلجقطغئ  الترضات  ضض  شإن 
المادي، أي الصاال طظ أجض إصاطئ دولئ اإلجقم ضاظئ 
ق  أطاطظا  وافطبطئ  افطئ،  وسطى  سطغعا  ضاربغئ  الظاغةئ 
تتااج لئغان أو تفخغض، فن السمض المادي غتااج لمال 
ضبغر، شعع غتااج لطسقح والثخغرة والمآن وغغرعا طما 
ق غساطغع افشراد أو الةماسات طعما أوتغئ طظ طال 
أن تفغ بثلك، إن الصاال غتااج إلطضاظات دولئ ولغج 
الاارغت  شغ  ق  غتثث  ولط  جماسئ،  أو  تجب  إلطضاظات 
الصثغط وق التثغث أن اظاخرت جماسئ أو تجب سطى 
الاغ  الةماسئ  أو  التجب  شإن  ذلك  إلى  إضاشئ  دولئ، 
افطر،  بثاغئ  شغ  ظفسعا  سطى  اسامثت  طعما  تصاتض 
وعظا غضعن  شإظعا ق تساطغع أن تعاخض دون دسط، 
عثه  سئر  شغاط  الثئغث،  والحرق  الشرب  طثابرات  دور 

تامئ ضطمئ السثد: طضاشتئ اقجاسمار الشربغ تةر الجاوغئ شغ الضفاح السغاجغ  

لطشرب  شغعا  والفخض  طرجسغاعا  المسطمغظ  بقد  شغ 
ودوله، شعزراؤعط وجفراؤعط غاثخطعن بضض خشغرة 
وطسآولغظا  تضاطظا  وصطعب  وآذان  بقدظا  شغ  وضئغرة 
تععي إلغعط وتخشغ لعط وتظفث أواطرعط وذطئاتعط.
الثول  عثه  بغظ  صائط  شالخراع  جئص  طا  سطى  وبظاء 
الثول،  عثه  تساظصه  الثي  الرأجمالغ  المئثأ  لطئغسئ 
بقدظا  سطى  اجاطاع  إن  ظفعذه  لئسط  غسسى  شالضض 
لمحاضطظا  الختغح  التض  سظ  وترشظا  برواتظا  لظعإ 
وصداغاظا، وعثه الضغاظات الصائمئ شغ بقدظا طا وجثت 
والتمص  الشئاء  وطظ  وطحارغسه  الشرب  لثثطئ  إق 
والضغاظات  الثول  عثه  أن  ظان  غزظ  أن  السغاجغ 
تماطك  أن  غمضظ  سدعغا  ارتئاذا  بالشرب  المرتئطئ 
أعض  لثثطئ  بعا  خاخا  اصاخادغا  أو  جغاجغا  طحروسا 
بأي  غةعز  وق  افجغاد،  سظ  وطساصقً  طظفخق  الئقد، 
تال طظ افتعال أن ظخثق أن عظاك طحارغع سربغئ 
أو إصطغمغئ لتض طحاضطظا وصداغاظا دون أن غضعن شغعا 
إخئع لثول الضفر، شضض طا غطرح طظ طحارغع طا عغ 
وأتغاظا  سربغئ  بأغٍث  أتغاظا  تطرح  غربغئ  طحارغع  إق 
ضبغرة تفرض طئاحرة طظ الشرب أو طظ أدواته ضافطط 
وتعأطه  الثولغ  الظصث  خظثوق  أو  وصراراتعا  الماتثة 

الئظك الثولغ وغغرعا طظ افدوات.

حتمية محل اإلسالم بالطريق 
السياسي إلقامة دولته 

بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

طشئئ الرضعن إلى دول غربغئ أو إصطغمغئ، وظئععا إلى 
طا  وإلى  لطاشغغر  واضح  طحروع  بثون  السغر  خطعرة 

غةإ أن تضعن سطغه الئقد بسث إجصاط ظزام افجث..
شغ  الةماعغر  أّن  جغثًا  تسغ  أن  الفخائض  عثه  وسطى 
الثقشئ،  طحروع  اتادان  شغ  سطغعا  طاصثطئ  جعرغا 
وجابصئ لعا شغ تئظغ بعابئ البعرة الاغ حارك تجب 
الاترغر المثطخغظ شغ جعرغا بإرجائعا، وأّن سطغعا أن 
تطتص بتاضظاعا الةماعغرغئ الطئغسغئ صئض أن تثسر 
طظ  غغرعا  لفزئ  ضما  البعرة  طظ  وتطفزعا  طضاظعا، 
صئض، شق تشارّن صغادات عثه الفخائض بما تمطك طظ 
الصعى  عثه  طظ  تمطضه  طا  فّن  وسااد،  ورجال  جقح 
لظ غثوم لعا إذا طا تظّضئئ سظ ذرغص افطئ، وتثطئ 
العتغث  شالداطظ  التداري،  اإلجقطغ  طحروسعا  سظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بمحروع  تمسضعا  عع  لئصائعا 
طظعاج الظئعة، وزغادة سطى ذلك شإظعا شغ رضعظعا إلى 
أسثاء المسطمغظ طظ الثول الشربغئ واإلصطغمغئ تضعن 
صث جةطئ سطى ظفسعا أظعا صادت المسطمغظ لطادتغئ 
بأغطى طا غمطضعن لغج لاترغر أظفسعط وبقدعط طظ 
ظفعذ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ، وإظما طظ أجض تظفغث 

     جغاجات تطك الثول وتبئغئ ظفعذعا

 - ظةح  إذا  عثا   - تطعا  طحروع  شطسطغظ  شصدغئ 
بعرة  لعأد  وخطط  طحارغع  طظ  غطرح  وطا  أطرغضغ، 
الحام وإسادة خغاغئ المظطصئ طظ جثغث وطا غتثث 
شغ الغمظ ولغئغا وطخر ظظازر تطه طظ أطرغضا والشرب، 
إظااجًا  سالمغئ  غربغئ  حرضات  بغث  وبرواتظا  وظفطظا 

وتسعغصاً وتسسغرًا...
لضض ذلك غةإ السمض سطى ضحش وشدح ضض السقصات 
ودول  بقدظا  شغ  الصائمئ  افظزمئ  بغظ  والمآاطرات 
اآلطر  اآلن  تاى  زالئ  طا  والاغ  اقجاسمارغئ  الشرب 
ظخإ  غدع  ق  جغاجغ  سمض  وأي  بقدظا،  شغ  الظاعغ 
افظزمئ  بغظ  السري  التئض  عثا  وصطع  شدح  سغظغه 
والمساسمر وصطع غث عثا المساسمر الثي غاثخض شغ 
صداغاظا وحآوظظا، شإظه إطا أن غضعن غغر طآبر أو خادطا 
لسغاجات الثول اقجاسمارغئ.. شئثون صطع ذلك التئض 
السري جغئصى المساسمر خاتإ العخاغئ وتئصى عثه 
افظزمئ الاغ أوجثعا ورساعا المساسمر تةر سبرة شغ 
وطةثعا  سجعا  لسابص  وسعدتعا  افطئ  ظعدئ  ذرغص 
باطئغص حرع اهللا ضما أطر؛ شحرسغئ وجعد عثه افظزمئ 
طرتئطئ بالشرب، وضثلك افوجاط الاغ أوجثعا والفضر 
سطى  شرضعا  الاغ  المجسعطئ  ودغمصراذغاه  الرأجمالغ 

 افطئ
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بصطط: جالط الععام - تعظج

دصئ ذئعل الفرح وساحئ تعظج لغطئ جاخظئ اتافاق 
السئسغ  صاغث  الئاجغ  وشعز  اقظاثابغ  السرس  بظةاح 
تثب  ضض  طظ  الاعاظغ  وجاءت  الشث،  لاعظج  رئغسا 
وخعب طظ الثاخض والثارج لغخعروا تعظج سطى أظعا 
ظمعذٌج شغ ظةاح الاةربئ الثغمصراذغئ وتحضغض تضعطئ 
السربغ  الربغع  دول  باصغ  بعا  لاصاثي  وذظغئ  وتثة 
وإلسادة رجط الثارذئ الةغعجغاجغئ شغ الئطثان السربغئ 

واإلجقطغئ.
ق  تغث  الاخعر،  ذلك  ضض  غسضج  ق  العاصع  أن  إق 
شغ  واقساخاطات  اقتاةاجغئ  العصفات  تظسثم  تضاد 
ضض الصطاسات: الصداء، والاسطغط، والختئ، والمتاطاة، 

واإلسقم...الت
وساحئ الئقد أشزع افزطات اقصاخادغئ وغقء افجسار 
السصعد  وإبرام  البروات  لظعإ  طرتسا  الئقد  وأخئتئ 
الئارولغئ شئان جطغا عحاحئ وضسش أداء التضعطئ شغ 
اقجاسمارغئ  لطصعى  جعض  طما  الئقد  حآون  تسغغر 
اخاراصعا والدشط سطغعا طظ باب تصثغط المساسثات 
وطضاشتئ الاطرف واإلرعاب، وتعاخطئ ضض المتاوقت 
الاغ  اإلجراطغئ  السمطغئ  تغظ  إلى  اقتةاه  عثا  شغ 
جائتا   ٣٨ بتغاة  وأودت  جعجئ  طثغظئ  شغ  جثت 
برغطاظغا، والاغ بسبرت ضض افوراق واخاطفئ وتظاصدئ 
الاخرغتات، إلى أن أذض سطغظا الرئغج الاعظسغ بثطاب 
و«أختاب  الئارول»  «وغظع  تمطئ  طروجغ  شغه  طاِعما 
الراغات السعداء» واسثا شغ العصئ ظفسه باتثاذ إجراءات 
تازطئ ضثعا - تسسفغئ - ضان أعمعا تزر رشع الراغات 
ترشخ  الاغ  افتجاب  وتزر  العذظغئ،  الراغئ  باجابظاء 
الثجاعر والظزام الةمععري - شغ إحارة واضتئ لتجب 
الاترغر وطا راشصه طظ بسث تظئغه له - وغطص طا غصارب 

٨٠ طسةثا وطظع خقة السغث شغ الساتات السمعطغئ.
وافبرز طظ عثا ضطه بظاء جثار سازل سطى ذعل التثود 
الطغئغئ لمظع تسطض المعربغظ واإلرعابغغظ بجسمعط، وصث 
تئاغظئ ردود الفسض تةاه عثه اإلجراءات الاسسفغئ ضان 
والاخرغتات  المثن  أبرز  شغ  الحسئغ  التراك  أبرزعا 

الماظاصدئ، عثا غئارك واآلخر غظثد:
تغث خرتئ الظائئئ شغ طةطج الحسإ سظ ظثاء تعظج 
إلى  إحارة  شغ  غةغإ»  «الضش  العاتث  بالترف  بصعلعا 
ترضئ  وظثدت  افطظغئ،  الصئدئ  إلى  السعدة  ضرورة 
الظعدئ بادئ افطر بصرار تالئ الطعارئ واسائرته صرارا 
أتادي الةاظإ ووخفئ التضعطئ بالفاحطئ، بط سادت 

بسث ذلك - ضما تسعدظا طظعا - شئارضئ عثا الصرار وطظ 
لخالح  بعخفه «إجراء  المساجث  عثه  غطص  صرار  بسثه 

الئقد».
التضعطئ  رئغج  لثى  العزغر  الةظثوبغ  ضمال  وخرح 
«أظه  المثظغ  والمةامع  الثجاعرغئ  بالعغؤات  المضطش 
تط اتثاذ اإلجراءات الصاظعظغئ ضث افتجاب والةمسغات 

المثالفئ  لطثجاعر»،
ضما خرح الظاذص الرجمغ باجط وزارة الثشاع سظ إظحاء 
جثار سازل وطةمعسئ طظ الثظادق والسعاتر الارابغئ سطى 
التثود الطغئغئ وذلك إلتضام الةغح الاعظسغ السغطرة 
سطى تسطض اإلرعابغغظ وتثسغط الارتغئات الثشاسغئ، وعع 
سطى  ظحر  لعا  بغان  شغ  لغئغا  شةر  صعات  به  ظثدت  طا 
خفتاعا الثاخئ وتثرت شغه التضعطئ الاعظسغئ طظ 

طشئئ المدغ صثطا شغ بظاء الةثار التثودي..
وخرتئ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ «أن الاصثم 
الثغمصراذغ الثي تصصاه تعظج صث بات طعثدا وربما 
غثشع لطفعضى الاغ غرغثعا أسثاؤعا والاغ تعثف إلى 

زسجسئ اجاصرارعا».
لصث بات واضتا وجطغا أن الماعط الرئغج شغ ضض طا 
غتثث الغعم شغ تعظج وغغرعا طظ الئطثان الاغ صاطئ 
بعا بعرات سطى أظزماعا عع الشرب الضاشر المساسمر طظ 
أجض إسادة تةثغث الظفج الثضااتعري وإسادة افظزمئ 
المسادسفئ  الحسعب  رصاب  سطى  الزالمئ  المسائثة 
وإخداسعط لطعاصع وتثعغفعط بما عع آت وأشزع -شجاسئ 
اإلرعاب - راشسا حساره المسااد «ظتضمضط أو ظصاطضط»،

وربما غسغثظا إلى سخر الةاعطغئ افولى تغظ ضاظئ السرب 
تاظاتر شغما بغظعا فضبر طظ أربسغظ جظئ طظ أجض ظاصئ.

اإلجقطغئ  لطحسعب  الشث،  صئض  والغعم  افوان،  آن  لصث 
بسث أن أدرضئ سةج عثه التضعطات وشحطعا السغاجغ 
وسةجعا سظ تطئغئ تاجات الظاس شغ ضض افطعر، وصغاطعا 
دائرة  وازدغاد  برواته،  ورعظ  لفجظئغ  الئطث  برعظ 
وعع  واتث  بطرغص  إق  غتض  ق  افطر  عثا  أن  الفساد، 

تتضغط حرع اهللا شغ ضض افطعر..
سصغثة  شااثثه  إجقطعا  إلى  تآوب  أن  إق  سطغعا  وطا 
سصطغئ لعا وظزاطا ضاطق حاطق شاائظاه ذرغصئ لعا شغ 
السغح شاةسض طظ سصغثته صاسثة فشضارعا وطظ أتضاطه 
لعا  تدارة  طفاعغمه  طةمعع  وطظ  لمحاضطعا  تطعق 
وطظ أشضاره رجالئ إلى السالط، شئاإلجقم وتثه ظاسظط 

 طضان الخثارة بغظ الحسعب وافطط
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شغ الساحر طظ تمعز ٢٠١٥م، تط اإلسقن شغ اجاماع 
طظزمئ حظشعاي لطاساون (SCO) شغ المثغظئ الروجغئ 
(أوشا) سظ السدعغئ الضاططئ لطعظث وباضساان رجمًغا 
شغ المظزمئ. وطظزمئ حظشعاي لطاساون تدط أغدا 
دول آجغا العجطى، طبض ضازاخساان، وأوزبغضساان، 
لمعجضع  طظئًرا  وتسائر  وذاجغضساان،  وصرغغججاان، 
إغران  وبدط  المظطصئ.  شغ  ظفعذعما  لاسجغج  وبضغظ 
المظزمئ  جاضعن  طظازر،  عع  ضما  لطمظزمئ،  أغًدا 
الظفط،  طظ  السالط  إظااج  خمج  ظتع  سطى  طسغطرة 
جضان  ظخش  طظ  غصرب  طا  غسضظعا  طظاذص  وسطى 

السالط.
إطضاظغئ  طع  بالاعازي  الرخغخئ  الطاصئ  جاذبغئ  إن 
والاسجغجات  العجطى  آجغا  دول  أجعاق  إلى  العخعل 
طظ  ضقًّ  تسطغ  والخغظ  روجغا  تصثطعا  الاغ  افطظغئ 
ظغعدلعغ وإجقم آباد دشسئ إلى افطام لطصغام بأسمال 
سطى  والتخعل  المظزمئ،  أسداء  دول  طع  تةارغئ 
طعذأ صثم شغ المظطصئ. وصال رئغج العزراء العظثي 
ظارظثرا طعدي: «لصث تان العصئ لطعخعل إلى جمغع 
أظتاء المظطصئ... لثغظا ضض طا ظتااجه لاتصغص الظةاح».

طظ  ججء  عغ  وطعجضع  لئضغظ  بالظسئئ  المظزمئ  إّن 
الاغ  المظاذص  إتثى  لاتثي  الظطاق  واجسئ  خطئ 
السالط.  شغ  ضئغرة  أعمغئ  الماتثة  العقغات  تعلغعا 
«إن  المظزمئ:  سظ  خادر  بغان  شغ  ذلك  ورد  وصث 
طرتطئ  شغ  غةري  لطاساون  حظشعاي  طظزمئ  تطعر 
ووجط  الثولغئ،  السقصات  تطعر  ظض  شغ  طسصثة 
بروز سالط طاسثد افصطاب، وغراشصه زغادة الاتثغات 
شغ  والعضعح  اقجاصرار  وسثم  افطظغئ،  والاعثغثات 
سطى  الثطئ  وتحامض  السالط».  طظ  طثاطفئ  طظاذص 
بغظ  اقصاخادغئ  الروابط  تسجغج  طظعا  أخرى،  سظاخر 
بطثان الئرغضج (الئرازغض، وروجغا، والعظث، والخغظ، 
وجظعب أشرغصغا) بعثف الاظاشج طع طظزمات الاةارة 
(اآلجغان)  طظزمئ  طبض  الماتثة،  لطعقغات  المآغثة 
وغغرعا، وضثلك الاتاغض سطى السصعبات الاغ شرضاعا 
برغضج  صمئ  وشغ  روجغا.  سطى  الماتثة  العقغات 
افخغرة، صال وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ قشروف: 
دولغئ  سقصات  لظزام  ترّجت  برغضج  طظزمئ  «إن 
جثغث طاسثد الصطئغئ، وعع طا غثل سطى تجاغث ظفعذ 

طراضج جثغثة لطصعة شغ السالط».
ضما أن (بظك اقجابمار شغ الئظغئ الاتاغئ اآلجغعغئ) 
تصعغخ  إلى  غعثف  والثي  الخغظ،  أظحأته  الثي 
الظصث  خظثوق  خقل  طظ  السالط  شغ  أطرغضا  ظفعذ 
الثولغ والئظك الثولغ، صاطئ ٥٧ دولئ بالاعصغع سطى 
اقظدمام له، بما شغعا الثول افوروبغئ طبض برغطاظغا 
افطظ  طةطج  أسطظ  وصث  وإغطالغا.  وألماظغا  وشرظسا 
الصعطغ افطرغضغ سظ اظجساجه طظ ظمع الئظك السرغع 
المةامع  «إن  بصعله:  إلغه،  سثغثة  دول  واظدمام 
الئظغئ  شغ  اقجابمار  (بظك  ظمع  طظ  صطص  الثولغ 

الاتاغئ اآلجغعغئ) وطظ سمطه بحضض شّسال طع الئظك 
الثولغ وبظك الاظمغئ اآلجغعي».

وشغ ظض عثه المسطغات، شإن ضط العظث وباضساان 
سطى  ُغفعط  أن  غةإ  لطاساون  حظشعاي  طظزمئ  إلى 
خقل  طظ  أظه  تساصثان  والخغظ  روجغا  طظ  ضقًّ  أن 
المظزمئ  لعثه  الظعوغاغظ  الثولاغظ  عاتغظ  اظدمام 

غمضظ تتصغص افعثاف الاالغئ:
أ- المظاشسئ بحضض شّسال طع أطرغضا طظ أجض السغطرة 

سطى أوراجغا، والعغمظئ سطى السالط شغما بسث.
خطئ  وتصعغخ  الظعوغئ،  افجطتئ  خطر  تتغغث  ب- 
أطرغضا قجاسمال العظث وباضساان ضثول طعاجعئ شغ 
ترب ظعوغئ بغظ العقغات الماتثة وروجغا والخغظ.

السالط  شغ  الطئغسغئ  المعارد  سطى  السغطرة  ج- 
اإلجقطغ، والاغ تحمض الظفط والشاز والفتط.

د- العغمظئ سطى جمغع ذرق السئعر لططاصئ، شدًق سظ 
الةثغث  الترغر  ذرغص  طحروع  طبض  الاةارغئ،  الطرق 

الثي تسسى الخغظ إلى تثحغظه.
سطى  السغطرة  ضطه،  ذلك  طظ  وافعط  وأخغًرا،  عـ- 
المسطمغظ شغ المظطصئ، والتث طظ الةععد المثطخئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  إلسادة  الساططئ 

الظئعة.
إظه بالرغط طظ خقشات العقغات الماتثة طع روجغا 
شغ  بأًجا  ترى  ق  الماتثة  العقغات  أن  إق  والخغظ، 
اظدمام باضساان والعظث لطمظزمئ، وذلك فن لثغعا 
شرًخا  فطرغضا  غعشر  وعثا  الئطثغظ،  ضق  شغ  طعالغظ 
سثغثة إلشحال أغئ ذمعتات لثى المظزمئ شغ التّث 
وطعجضع  بضغظ  شإن  ذلك،  وطع  واحظطظ.  ظفعذ  طظ 
ضسئعما؛  غمضظ  والعظث  آباد  إجقم  أن  طظ  وابصاان 

لطتّث طظ ظفعذ العقغات الماتثة شغ أوراجغا.
شغ  تسئث  افجظئغئ  الصعى  ظرى  أن  طتجن  فطر  إظه 
طخغر المسطمغظ شغ آجغا العجطى وشغ حئه الصارة 
العظثغئ ضما لع ضاظئ تثغصاعا الاغ تطعع شغعا، وبسث 
غةثون  لصرون،  المظطصئ  عثه  المسطمعن  تضط  أن 
بغظ  الظفعذ  سطى  خراع  رتمئ  تتئ  أظفسعط  اآلن 

الصعى السالمغئ الضئرى.
غمضظ تشغغر عثا بسععلئ، والمططعب طظ المسطمغظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  عع  المظطصئ  شغ 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  شثولئ  الظئعة، 
سطى  السغطرة  غمضظعا  ظعوغئ  بأجطتئ  طجودة  تضعن 
السئعر،  ذرق  وسطى  المظطصئ  شغ  العشغرة  الطاصئ 
وتغظعا  صخغر،  وصئ  شغ  سزمى  دولئ  غةسطعا  طما 
جاخئح الخغظ وروجغا وأطرغضا سطى عاطح الاارغت، 
والسحرغظ،  العاتث  الصرن  صادة  المسطمعن  وجغخئح 
غرضغ  بما  السالط  حؤعن  شغ  الةثد  والماتضمغظ 

جاضظ السماء وجاضظ افرض.
﴿ُعَع الَِّثي َأْرَجَض َرُجعَلُه ِباْلُعَثى َوِدغِظ اْلَتصِّ ِلُغْزِعَرُه 

 ﴾غِظ ُضطِِّه َوَلْع َضِرَه اْلُمْحِرُضعَن َسَطى الثِّ

اظدمام العظث وباضساان ملظزمئ حظشعاي لطاساون غرشع 
طظ وترية الخراع طظ أجض السغطرة سطى أوراجغا

بصطط: سئث المةغث بعاتغ - باضساان

الشظعحغ: ق ظسارض غطص التضعطئ لطمساجث 
دسا راحث الشظعحغ، رئغج ترضئ «الظعدئ» اإلجقطغئ الاعظسغغظ، إلى دسط تضعطئ التئغإ الخغث شغ الترب سطى 
الةماسات الماحثدة، طحغرا إلى أن «الثولئ الاعظسغئ لظ تظعار»، طئغظا أن طا صاله الرئغج الاعظسغ صائث السئسغ، 
طظ أظه «شغ تال تخعل ضربئ إرعابغئ أخرى جاظعار الثولئ»، عثشه إتثاث «خثطئ اغةابغئ» لثى الاعظسغغظ، 
تتثغرا طظ الثطر الثاعط. وصال الشظعحغ شغ تثغبه لـ «السربغئ ظئ» إن «الترب سطى اإلرعاب، لغسئ طسآولغئ افطظ 
والةغح شصط، بض قبث طظ تسئؤئ حسئغئ وذظغئ حاططئ، فن اإلرعاب غساعثف الثولئ والبعرة واإلجقم». وأضاف 
الشظعحغ، أن «ترضئ الظعدئ تافعط صرار التضعطئ، بإسقن تالئ الطعارئ، برغط أن افخض عع الترغئ، شعع غعثف 
إلى إبساد خطر داعط، وتعثغث تصغصغ غساعثف الئقد والسئاد، خخعخا بسث تخاسث السمطغات اإلرعابغئ، وتتعلعا 
ظتع ضرب المثن». وسّطص الشظعحغ سطى صرار التضعطئ بشطص ٨٠ طسةثا خارجئ سظ جغطرة الثولئ، «بأن ضض اإلجراءات 

الاغ تاثث طظ طعصع طعظغ وبسغث سظ الاعظغش السغاجغ، ق ظمطك إق أن ظصش طسعا». (السربغئ ظئ)
: إن ترضئ الظعدئ الاعظسغئ، حأظعا حأن ضض الترضات الاغ اتثثت جئغض الاظازقت ذرغصا وتغثا شغ 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

تساططعا طع العاصع، لط تاسر طظ تةارب غغرعا. شعط لط غاسزعا طظ تةارب اإلخعان المسطمغظ الثغظ وخطعا 
إلى التضط شغ طخر سظثطا صّثطعا ضض طا غرغثه الشرب لغخطعا إلى جثة التضط، وطع ذلك شإن أطرغضا سظثطا  
رأت أن طخطتاعا عغ شغ إجصاط تضط اإلخعان المسطمغظ أوسجت لصادة الةغح المخري وسطى رأجعط سمغطعا 
سئث الفااح السغسغ باقظصقب سطى تضمعط طع أظعط وخطعا إلى التضط سظ ذرغص اقظاثابات. وعا عغ ترضئ 
الظعدئ تآغث الرئغج الاعظسغ شغ صراره إسقن تالئ الطعارئ، طع طا غراشصعا طظ ظطط وتضمغط فشعاه الظاس 
وبثاخئ الثغظ غتاجئعن تضام تعظج بالطرغص السغاجغ، وتآغث إجراءات إغقق المساجث، واقتفاصات افطظغئ 
الاغ ُتسصث بغظ تعظج ودول غربغئ اجاسمارغئ، وعغ تحارك شغ تضعطئ ق تتضط بما أظجل اهللا، وباخاخار شصث 
صّثطئ طظ الاظازقت طا غةسض تسمغاعا ترضئ إجقطغئ طعضع حك، شعغ لط تةسض اإلجقم أجاجا شغ ضض طا 

تصعم به!! أشق غثحعن اهللا؟؟ وإن لط غثحعه أشق غاسزعن طظ تةارب غغرعط؟؟!!

الرئغج افششاظغ غحضر باضساان سطى اجاداشئ املئاتبات طع ترضئ ذالئان 

حضر الرئغُج افششاظغ رئغَج العزراء الئاضسااظغ سطى اجاداشئ أول لصاء رجمغ طئاحر بغظ تضعطئ ضابعل 
وترضئ ذالئان. وبتسإ تخرغح طظ طضاإ أحرف غاظغ غعم الةمسئ، شصث الاصى الرئغج افششاظغ غعم الةمسئ 
طع رئغج العزراء ظعاز حرغش سطى عاطح الصمئ شغ روجغا. وصث طّةث غاظغ الةععد الئاضسااظغئ وأضث سطى 
أولعغاته شغ إغةاد جقم دائط شغ أششاظساان. وبتسإ الاخرغح شإن غاظغ صث أخئر ظعاز حرغش أن دولاغعما 
إتدار  شغ  باضساان  طساسثة  ذطإ  أن  لشاظغ  جئص  وصث  عثا  سقصاعما.  شغ  طعمئ  لتزئ  شغ  طعجعدتان 
ذالئان إلى ذاولئ المفاوضات فظه طظ المساصث أن باضساان تماطك تأبغًرا سطى الةماسئ. وصث وخش حرغش 
المفاوضات بغظ ذالئان وضابعل الاغ سصثت طساء البقباء شغ طظاةع تضعطغ باضسااظغ شغ ضعاتغ إجقم 

(ABC) .«أباد بأظه «إظةاز ضئغر
: إن المئاتبات الاغ ترساعا الخغظ والعقغات الماتثة عغ طتاوقت إلسادة اقجاصرار إلى أششاظساان 
طظ خقل اخطفاء سظاخر طظ ذالئان لقظدمام إلى التضعطئ افششاظغئ. ولضظ المئاتبات تعاجه طسارضئ 
صعغئ طظ بسخ شخائض ذالئان الاغ تسارض بحثة أي طخالتئ طع ضابعل، وترى شغ التعار جمغسه وجغطئ 

قجامرار اقتاقل افطرغضغ فششاظساان.

الئعجظئ أجعأ خراع يف أوروبا طظث الترب الساملغئ الباظغئ 
إن الخراع شغ الئعجظئ الثي اجامر لبقبئ أسعام وظخش صث حضض ظصطئ تتعل شغ الاارغت افوروبغ بالظسئئ 
لسثد افرواح الاغ أزعصئ طظث الترب السالمغئ الباظغئ، لصث ارتضئئ الفزائع شغ جمغع افذراف، ولضظ المسطمغظ 
جربرغظغاحا  شغ  وصسئ  الاغ  المةازر  وخخعًخا  الفزائع  تطك  طظ  افجعأ  تضئث  طظ  عط  ضاظعا  الئعجظغغظ 
طظ  غصارب  طا  صاض  افول/دغسمئر  وضاظعن   ١٩٩٢ ظغسان/أبرغض  بغظ  طا  لطخراع.  سظعاًظا  وأخئتئ  وجراغغفع 
١٠٠,٠٠٠ إظسان وحرد طا غصارب ٢,٢ ططغعظًا آخرون شغ ترب ضحفئ سظ سئارة «تطعغر سرصغ». أضبر طظ ٥٠,٠٠٠ 
اطرأة طسزمعظ طظ الئعجظغات تط اغاخابعظ. احاسطئ الترب بسث تفضك غعغعجقشغا الثي أدى إلى إسقن 
الئعجظئ اقجاصقل سام ١٩٩٢. بسثعا تط تخار الساخمئ جراغغفع طظ صئض المطغحغات الخربغئ المثسعطئ طظ 
الةغح الحسئغ الغعغسقشغ شغما سرف قتًصا بأذعل تخار شغ الاارغت التثغث. وشغ أبظاء التخار صاض تعالغ 
١٠٠,٠٠٠ حثص وجرح ٥٠,٠٠٠ آخرون. جصط سطى المثغظئ ٣٠٠ صثغفئ غعطًغا وتعثطئ آقف افبظغئ. وحعثت 
الترب سعدة طثغمات الاسثغإ افوروبغئ إلى العجعد وبتسإ جمسغئ لدتاغا المثغمات شصث ضان عظاك ٦٥٩ 
طثغًما غثغرعا الخرب، قصى شغعا ٣٠,٠٠٠ حثٍص تافعط، وتط تسثغإ وتةعغع آقف آخرغظ. طسزط الدتاغا 
دشظعا شغ طصابر جماسغئ شغ أطاضظ طثاطفئ طظ الئقد. ولضظ الةرغمئ افجعأ ضاظئ شغ تمعز/غعلغع ١٩٩٥ شغ 
الماتثة  افطط  صعات  وبخر  جمع  وتتئ  السسضرغئ،  حئه  الخربغئ  الصعات  تاخرت  سظثطا  جربرظغسا  بطثة 
الععلظثغغظ، وصاطئ أضبر طظ ٨٠٠٠ رجض وذفض طسطط شغ أشزع طةجرة شغ أوروبا طظث أغام الظازغغظ. (وورلث 

بعلاغظ)
المسطمغظ  الئعجظغغظ  طأجاة  شغ  افوروبغ  الاعاذآ  شغ  عع  الترب  تطك  شغ  شسض  أشزع  إن   :
وتحةغسعط لطخرب سطى اصاراف جرائط الترب. إن أوروبا والخرب خحعا إصاطئ الئعجظغغظ لثولئ إجقطغئ 
ضحش  وصث  الماتثة.  افطط  رساغئ  تتئ  الفزغسئ  الةرائط  قرتضاب  دشسعط  طا  وعثا  أوروبا  وجط  شغ 
لطصعات  الةعي  الثسط  لع وشرت  الماتثة  افطط  السابص، جعرغج شعرععشغ، «إن  الععلظثي  الثشاع  وزغر 
الععلظثغئ الساططئ شغ المظطصئ اآلطظئ إبان الترب شغ الئعجظئ لضان باإلطضان التغطعلئ دون وصعع طثبتئ 
الاتالش  بطثان  بغظ  جرغًّا  اتفاًصا  افظاضعل، «أن  طراجض  طع  تعار  شغ  شعرععشغ،  وأوضح  جربرغظغاحا». 
الثولغ آظثاك، تال دون تصثغط الثسط الةعي القزم لطصعات الععلظثغئ». وأحار أغدا «إلى أن اقتفاق 
السري ُسصث بغظ العقغات الماتثة افطرغضغئ وشرظسا وبرغطاظغا، وأظه سبر سطى اقتفاق سظثطا ضان غثصص 
وبائص أسطظاعا العقغات الماتثة افطرغضغئ صئض ساطغظ تعل الترب شغ الئعجظئ».. أطا بالظسئئ لطاثخض 
افطرغضغ شضان غساعثف التث طظ الاأبغر الروجغ السغاجغ شغ الئطصان ولغج طساسثة المسطمغظ ضما 

غّثسغ الئسخ.

السغسغ غآضث لئتاح طعصش طخر الثاسط لطحرسغئ بالغمظ
اجاصئض الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ غعم افتث الماضغ، المعظثس خالث بتاح، ظائإ رئغج الةمععرغئ 
: أن  رئاجئ الةمععرغئ  باجط  الماتثث الرجمغ  غعجش  سقء  طةطج العزراء. وخرح السفغر  ورئغج  الغمظغئ 
السغسغ ذطإ ظصض تتغاته وتصثغره لطرئغج الغمظغ، طآضثًا طعصش طخر البابئ والثاسط لطحرسغئ شغ الغمظ، 
ودسمعا لضض الةععد المئثولئ لطتفاظ سطى جغادته واجاصراره وأطظه. وحثد الرئغج المخري سطى أعمغئ الاجام 
جمغع افذراف السغاجغئ الغمظغئ بمعاخطئ التعار السغاجغ تتئ رساغئ افطط الماتثة وسطى أجاس المئادرة 
الثطغةغئ وآلغاتعا الاظفغثغئ، وطثرجات التعار العذظغ واتفاق السطط والحراضئ العذظغئ، وصرارات طةطج افطظ 

ذات الخطئ، بِاسائارعا السئغض العتغث لتض أزطات الئقد التالغئ. (السربغئ ظئ)
: تأتغ زغارة خالث بتاح إلى طخر بسث أن اجاصئض السفغر سئث الرتمظ خقح طساسث وزغر الثارجغئ 
المخري لطحؤعن السربغئ وشثا طظ تجب المآتمر الحسئغ السام الثي غرأجه سطى سئث اهللا خالح الماتالش طع 
التعبغغظ. ضما أن الجغارة جاءت سصإ جماح التضعطئ المخرغئ لطتعبغغظ بإصاطئ طسرض شغ الصاعرة تتئ 
سظعان «أوصفعا السثوان سطى الغمظ». وعثا غحغر إلى أن زغارة خالث بتاح لطصاعرة تظثرج شغ إذار وصعف 
التضعطئ الغمظغئ سطى تصغصئ المعصش المخري طظ أتثاث الغمظ، الاغ تسطظ تأغغثعا لطتضعطئ الغمظغئ وشغ 

العصئ ظفسه تصعم بأسمال تزعر تأغغثعا لطتعبغغظ ولسغاجئ إغران شغ الغمظ.

لغئغا.. تعصغع طئثئغ سطى اتفاق برساغئ املئسعث الثولغ
بسث ٩ أحعر طظ التعار، وصسئ أذراف لغئغئ طئثئغا السئئ ١١غعلغع/تمعز سطى اتفاق لطاسعغئ السغاجغئ وصث غاب سظه 
أتث افذراف افجاجغئ وعع المآتمر العذظغ السام الثي غاثث طظ ذرابطج طصرا له.طئسعث افطط الماتثة الثاص 
إلى لغئغا برظاردغظع لغعن سثَّ عثه الثطعة تةر أجاس لئظاء الثولئ الطغئغئ طظ جثغث، صائق: «طا جرى خطعة بالشئ 
افعمغئ شغ الطرغص إلى السقم... السقم الثي غسسى الطغئغعن لاتصغصه طظث أطث بسغث... تدسعن طظ خقل عثا 
الظص تةر افجاس لثولئ تثغبئ دغمصراذغئ طئظغئ سطى طئادئ الحمعل وجغادة الصاظعن والفخض بغظ السططات 
واتارام تصعق اإلظسان». وسطى الرغط  طظ تعصغع طمبطغظ سظ طةطج الظعاب الثي غاثث طظ طثغظئ ذئرق حرق الئقد 
طصرا له سطى اقتفاق، إق أن المآتمر العذظغ السام المظاعغئ وقغاه والثي ضان حضض تضعطئ طعازغئ شغ ذرابطج 
سصإ جغطرة صعات «شةر لغئغا» سطى الساخمئ خغش السام الماضغ، رشخ طحروع طسعدة الاسعغئ الرابسئ المسثلئ، 
واحارط لطاعصغع سطى العبغصئ إدخال تسثغقته سطغعا.وبمعجإ خطئ الاسعغئ شغ ظسثاعا الرابسئ المسثلئ، تاعلى 
تضعطئ وشاق وذظغ السططئ شغ لغئغا لمثة سام، وغرأس السططئ الاظفغثغئ طامبطئ شغ طةطج العزراء رئغج لطعزراء 
وطسه ظائئان، وغضعن طةطج الظعاب العغؤئ الاحرغسغئ، إضاشئ إلى تحضغض طةطج رئاجغ اجاحاري وبخقتغات 

تظفغثغئ. (روجغا الغعم)
: إن رشخ المآتمر العذظغ السام لمحروع المسعدة الرابسئ غسظغ أن ذلك اقتفاق تسارضه سصئات ضبغرة 
لاظفغثه، وعع طا غحغر إلى اجامرار الخراع الثولغ سطى لغئغا بأدوات طتطغئ وإصطغمغئ... وعظا ظسأل: عض بار 
أعض لغئغا سطى ظزام طسمر الصثاشغ لغضعن الئثغض الظزاَم ظفسه، ظزاطا سطماظغا، ولضظ بعجعه طثاطفئ؟؟!! عض 
ُصّثطئ ضض تطك الادتغات وطا راشصعا طظ تثطغر لصثرات لغئغا لغسامر ظفعذ الضاشر المساسِمر؟؟!! أق غسغ أعض 
لغئغا والصعى المتطغئ الماخارسئ أن طظ أسزط الثغاظئ لطمسطمغظ ولثغظعط أن غةسطعا تدتغاتعط خثطئ لطضاشر 

المساسمر؟؟


