
الصمئ السربغئ افشرغصغئ الرابسئ يف 
طاقبع ولصاء الئحري وجطفاضري

تضمًا  لعا  وأظجل  إق  واردة  وق  حاردة  اإلجقم  غارك  لط 
إصاطئ  وطسألئ  جعطه،  طظ  وجعطه  سرشه،  طظ  سرشه  حرسغاً، 
دولئ اإلجقم عغ طظ أعط طسائض الثغظ والثظغا، بض عغ تاج 
الفروض؛ ق غصعم ضبغر طظ شروض اإلجقم وأتضاطه بثوظعا، 
ظص سطى ذلك سطماء اإلجقم صاذئئ، صثغمعط وتثغبعط. لضظ 
طسألئ إسادتعا لع زالئ لط تحشض بال السطماء السابصغظ، فظه 
بشغر  المسطمعن  غسغح  أن  غعطاً  أتثعط  بال  سطى  غثطر  لط 
تضط باإلجقم، شطما عثطئ الثقشئ بات طظ المتّاط والدروري 
أن غعّإ سطماء افطئ لغئغظعا لطظاس ضرورة إسادتعا، وافتضام 
الاترغر  تجب  شصام  إسادتعا،  بضغفغئ  الماسطصئ  الحرسغئ 
باجاظئاط الطرغصئ الحرسغئ الختغتئ إلسادة الثقشئ، واتئسه 
شغ ذلك ضبغر طظ أبظاء افطئ اإلجقطغئ، وق غجالعن غشّثون 
السغر شغ جئغض تطك الشاغئ تاى غأذن اهللا جئتاظه بالظخر، 

وسسى أن غضعن ذلك صرغئاً.
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بصطط:  طتمث بظ سئث اهللا

وغئادر  ترضغا  شغ  السطماظغ  الظزام  غعُإ   :
لمساسثة ضغان غععد شغ طتاولئ إخماد الترائص الاغ 
تةااته... شالظزام الارضغ ضروجغا والغعظان وأطرغضا 
وغغرعا طظ الثول الاغ عئئ لمساسثة ضغان غععد 
جعاء بسعاء، شأي سار عثا الثي لتص بأردوغان وظزاطه 
السطماظغ تغث وضع ظفسه شغ ضفئ واتثة طع أسثاء 
لطصاطئ  إذفائغا  ظفسه  وظخإ  وصاطاعط،  المسطمغظ 
بصظابض  غجة  شغ  افرض  ترصعا  الثغظ  المشاخئغظ 
الفعجفعر وطا زالعا غتاطعن افرض المئارضئ وطسرى 
غصارشه  وحائظ  طسغإ  خثقن  وأي  ؟!  اهللا  رجعل 
الظزام الارضغ السطماظغ وغغره طظ افظزمئ شغ تص 
بقد  طظ  وغغرعما  والمعخض  تطإ  شغ  المسطمغظ 
المسطمغظ وعط غرون التمط تاساصط سطى رؤوس 
افذفال شغ المثارس والمساحفغات والئغعت دون 
أن غترضعا جاضظا؟! شئثل أن تصخش الطائرات الارضغئ 
ضغان غععد، وبثل أن تاترك صعاته لظةثة المسطمغظ 
المزطعطغظ شغ تطإ والمعخض الاغ ق تئسث سظعط 
الطائرات  طع  الارضغئ  الطائرات  تاحارك  الصطغض،  إق 
الروجغئ الاغ تصخش تطإ إلذفاء ترائص ضغان غععد، 
وضأظعط شغ غرشئ سمطغات طحارضئ إلظصاذه، شئأي سغظ 
جغظزر الطغار الارضغ لفرض المئارضئ وعغ طتاطئ؟! 
وبأي صطإ جغحارك طع الطغارغظ الروس شغ إذفاء 
ترائص ضغان غععد وعع غراعط غترصعن المسطمغظ شغ 
جائطه  وعع  أردوغان  ربه  جغصابض  وبأي وجه  تطإ؟! 
سظ تطإ والمعخض وغغرعما طظ بقد المسطمغظ؟! ق 
حك أظعا سغعن المرتجصئ افذقء، تطك الاغ ترى افرض 
ترائص  إلخماد  ُعرسئ  إذفائغئ  ظعاشث  طظ  المئارضئ 
افسثاء المتاطغظ الصاطئ، وق رغإ أظعا صطعب السخاة 
المظسطثغظ سظ أطاعط، الصطعب الاغ تصثر سطى طحارضئ 
الصاطئ الروس شغ جماء شطسطغظ إلخماد ترغص ضغان 
شغ  السطماظغ  الظزام  طعازغظ  اظصطئئ  شضغش  غععد! 
ترضغا شعّإ لظةثة ضغان غععد وخمئ سطى المثابح 
والترائص الاغ تظعح أجساد المسطمغظ شغ غجة وتطإ 
والمعخض وغغرعا طظ طثن المسطمغظ وتعاضرعط! 
وضغش غساطغع الاساغح والاحارك طع الروس الصاطئ 
شغ جماء افرض المئارضئ إلظةاز طعمئ إظصاذ ضغان 
غععد الثي ترق غجة، وصاض طظ عئعا لظةثتعا طتاولغظ 
لفئ افظزار إلى طساظاتعا طظ أعض ترضغا سطى جفغظئ 
طرطرة؟! وضغش اظسطت سظ أطاه وبصاشاعا؟! أتةغئ ق 
اهللا،  حرع  تتضغط  غغاب  عع  واتث  تفسغر  إق  غتطعا 
والسمالئ لطشرب، واقظسقخ سظ بصاشئ افطئ، وتطئغص 
السطماظغئ الاغ تفخض الثغظ سظ الثولئ والتغاة تاى 
أخئتئ طرجسغئ الظزام الارضغ طحععئ طمسعخئ ق 
تمئ إلى اإلجقم بخطئ وق إلى تارغت افطئ وأبطالعا 
أردوغان  إن  سقصئ.  أو  وحاج  بأي  السبماظغغظ  طظ 
بفسطاه تطك غسغر شغ ذرغص الثثقن والعجغمئ بسث 
الثغظ  السطماظغغظ  سااة  طظ  وأظةاه  اهللا  اطاتظه  أن 
تاولعا اقظصقب سطغه شغ خراع طصغئ سطى السططئ، 
شسظ جابر وأبغ أغعب افظخاري صاق: صال رجعل اهللا 
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; žfl Žö łÊŸ̨; Ž∫;] ⁄⁄ Ž÷ łâŸ̌;Ö̌ë̌ łfiĄ́; žÛ ŽÖ łŸ\; Žfl ŽŸ;]Ÿ̨Ą̂;G„̌h̨Ǫ̈ łë›̌; Ž„Ë Ž…; ćf Ž ˇ́
;‰̌Ǫ̈ę̈›̨; Ć̂
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سرف المشرب باارغت ٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ باظغ 
اظاثابات برلماظغئ شغ ظض دجاعر ٢٠١١ وصث شاز تجب 
سطى ١٢٥ طصسثا  وتخض  باقظاثابات  والاظمغئ  السثالئ 
طظ أخض ٣٩٥ طصسثا عغ إجمالغ طصاسث طةطج الظعاب. 
 ٢٠١٦ افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٠ غعم  المطك  واجاصئض 
السغث سئث اإلله بظ ضغران افطغظ السام لتجب السثالئ 
لطتضعطئ  رئغسا  الثجاعر  بمصادى  وسغظه  والاظمغئ 
وضطفه باحضغض التضعطئ الةثغثة. إق أظه وبسث طرور طا 
غجغث سظ افربسغظ غعطا لط تاحضض التضعطئ بسث ولط 
غساطع بظ ضغران تحضغض أغطئغاه التضعطغئ وسرض 

تضعطاه الةثغثة سطى المطك.
بقبئ  جئئه  التضعطئ  تحضغض  شغ  اآلن  إلى  شحطه  إن 

أطعر:
١. أن افسراف المثجظغئ غغر الثجاعرغئ تةسض ججءًا طظ 
السغادة  ضعزراء  المطك  طظ  طئاحر  باسغغظ  التضعطئ 
ضالعزراء  طئاحر  غغر  وبحضض  المظاثبغظ  والعزراء 
طظ  طفروٍض  تجبغ  بشطاء  والعزراء  الاضظعصراط 
الصخر، والصخر لضغ ق غزعر شغ العاجعئ شعع غعضض 
لمساحاري المطك اإلحراف سطى المفاوضات طظ وراء 
وافتجاب لضغ تثرج وشص  جاار بغظ رئغج التضعطئ 

طراد الصخر دون طساس بـ (الثغمصراذغئ).
افغطئغئ  ضغران  بظ  غمظح  ق  اقصاراع  ظمط  أن   .٢
افتجاب  طظ  غغره  طع  لطاتالش  طدطر  شعع  المططصئ 
وعثه افتجاب شغ طةمطعا ق تثالش أواطر الصخر وغغر 

طساسثة إلغداب المطك.
٣. أن تجب السثالئ والاظمغئ غغر طرضغ سظه شغ الصخر 
وصث تسالئ دسعات بسث أتثاث ١٦ أغار/طاغع ٢٠٠٣ بتطه 
ولعق بعرات الربغع السربغ وترضئ ٢٠ شئراغر طا جمح 
لطتجب بالفعز وتعلغ رئاجئ التضعطئ. وإن بصاءه رعغظ 
بتاجئ الصخر له لامرغر طا بصغ طظ تعخغات خظثوق 
الظصث الثولغ ولدمان اقجاصرار الثاخطغ، وبظ ضغران 
غثرك ذلك؛ ولعثا ق غظفك غصثم تجبه ضخمام أطان 
سطى  اتاةاجا  بالازاعر  دسعات  ارتفسئ  لما  وآخرعا 
ذتظ طتسظ شضري بالتسغمئ دسا بظ ضغران حئغئئ 
تجبه لسثم المحارضئ بالمزاعرات وصادوا تمطئ لبظغ 
الظاس سظ اقتاةاج فن المزاعرات شاظئ صث تعخطظا 

لتال جعرغا!
وسطى ضعء عثه افجئاب غفعط جغر افتثاث ولماذا 
باحضغض  ضغران  بظ  تضطغش  شئسث  ضغران.  بظ  تسبر 
رغط  طسه،  لغاتالش  اقجاصقل  تجب  ساد  التضعطئ، 
عثدعا  طما  السابصئ  ضغران  بظ  تضعطئ  طظ  خروجه 
بالسصعط، ورغط وخفه لتجب السثالئ والاظمغئ بالتجب 
الثاسحغ والمعالغ لقخعان المسطمغظ وطاظاجغا ضض طا 
صاله شغه وشغ تجبه، ولغضحش له سما جمغ بمآاطرة 
اقظصقب سطى إرادة الحسإ غثاة اقظاثابات بمحارضئ 
تجب افخالئ والمساخرة وتجب الاةمع العذظغ لفترار 
وتجب اقتتاد اقحاراضغ تغث اتفصعا أن ق غمضظعا بظ 
ضغران طظ رئاجئ التضعطئ برشع طثضرة لطمطك بثلك، 
وصث تدر حئاط افطغظ السام لتجب اقجاصقل لطصاء 
لضظه رشخ المآاطرة. وظزرا لطاتالش الصائط بغظ تجب 
السثالئ والاظمغئ وتجب الاصثم واقحاراضغئ شصث أخئح 
اقتتاد  غدط  أن  أولعما  خغارغظ،  أطام  ضغران  بظ 
اقحاراضغ لطاتالش التضعطغ وبالاالغ تاحضض التضعطئ 
لضظ  الاارغثغئ،  الضاطئ  وأتجاب  والاظمغئ  السثالئ  طظ 
اقتتاد لط غتسط أطره وصث أسطظ بظ ضغران أظه حرط 
حروذا غغر طصئعلئ، وباظغعا أن غدط افترار والترضئ 
الحسئغئ لطاتالش التضعطغ لضعظعما تجبغظ طظ الاتالش 
التضعطغ السابص، إق أن الترضئ اخطفئ خطش افترار 
وافترار تتالش طع اقتتاد الثجاعري وحرط اجائساد 
اقجاصقل. طما جسض بظ ضغران أطام الئاب المسثود
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الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  والسحرغظ  البالث  شغ 
شغ  الرابسئ  افشرغصغئ  السربغئ  الصمئ  اظططصئ  ٢٠١٦م، 
طاقبع؛ ساخمئ غغظغا اقجاعائغئ، بمحارضئ (١٧) دولئ 
تدروا  الثغظ  الصادة  أبرز  طظ  وضان  وأشرغصغئ،  سربغئ 
وسمر  السغسغ،  الفااح  سئث  طخر  رئغج  الصمئ،  عثه 
رئغج  طغاردغئ  وجطفاضغر  السعدان،  رئغج  الئحغر 
دول  تسع  طصاذسئ  وجط  وغغرعط،  السعدان  جظعب 
تغث  الئعلغسارغع،  جئعئ  وجعد  سطى  اتاةاجاً  سربغئ، 
وصطر،  والئترغظ،  واإلطارات،  السسعدغئ،  اظستئئ 
وجططظئ سمان، وافردن، والغمظ، والخعطال، تداطظًا 
طع دولئ المشرب، الاغ تسائر الختراء الشربغئ ججءًا طظ 
الختراء  الئعلغسارغع  جئعئ  أسطظئ  تغظ  شغ  أراضغعا، 
الشربغئ جمععرغئ سربغئ ختراوغئ دغمصراذغئ طساصطئ، 
بعا  غسارف  تغظ  شغ  الماتثة،  افطط  بعا  تسارف  لط 

اقتتاد افشرغصغ.
إلصاء  طظ  لظا  بث  ق  الصمئ،  تفاخغض  شغ  الثعض  وصئض 
الدعء سطى ظحأة عثه الصمط، وأعثاشعا المسطظئ، شصث 
١٩٧٧م  السام  شغ  الصمط  عثه  أولى  طخر  اجاداشئ 
بالصاعرة، وخرجئ بإسقن الصاعرة؛ الثي ظص سطى دسط 
أشرغصغا،  وجظعب  وزغمئابعي،  شطسطغظ،  حسعب  ظدال 

بط  وترغاعا.  اجاصقلعا  لظغض  الصمر  وججر  والخعطال، 
ضاظئ الصمئ الباظغئ بسث بقث وبقبغظ جظئ، تغث سصثت 
شغعا  أصر  وصث  ٢٠١٠م،  سام  شغ  الطغئغئ  جرت  بمثغظئ 
وضان  افشرغصغئ،  السربغئ  الحراضئ  اجاراتغةغئ  طحروع 
تئادل  أعمغئ  سطى  الاأضغث  جرت:  إسقن  شغ  جاء  طما 
السطمغئ،  بالعجائض  الظجاسات  تض  طةال  شغ  الثئرات، 
والاأضغث سطى أعمغئ تداشر الةععد السربغئ وافشرغصغئ، 
أطا  الماتثة.  لفطط  وجععري  حاطض  إخقح  إلتثاث 
الصمئ البالبئ، شضاظئ شغ الضعغئ شغ السام ٢٠١٣م، ولط 
تثاطش شغ بظعدعا سظ جابصاتعا، غغر أن الةثغث ضان 
بتث إطضاظغئ إظحاء جعق سربغئ أشرغصغئ طحارضئ. عثا 
ولط  افشرغصغئ.  السربغئ  الصمط  سطغه  صاطئ  طا  باخاخار 
ولضظ  جابصاتعا،  سظ  طاقبع  شغ  افخغرة  الصمئ  تثاطش 
(اإلرعاب)،  بمتاربئ  غاسطص  بظث  عع  شغعا  لطظزر  القشئ 
الفطسطغظغئ،  الصدغئ  تعل  إسقظاً  الصمئ  أخثرت  ضما 
تغث أضث دسط الئطثان افشرغصغئ لطةععد الفطسطغظغئ، 
الحرصغئ،  الصثس  ساخماعا  طساصطئ  دولئ  إلصاطئ 

وتتصغص اقساراف الثولغ بعا.
اظطقصئ  طظث  سصعد،  افربسئ  طظ  غصرب  طا  طرور  ورغط 
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بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

 أضث المئسعث الثولغ إلى جعرغا جاغفان دي طغساعرا 
شغ تثغث إلى «التغاة»، أن الرئغج الروجغ شقدغمغر 
بعتغظ «لغسئ لثغه ظغئ شغ تثطغر ضاطض» لتطإ أو أي 
طثغظئ شغ جعرغا، قشااً إلى أن «عثا ق غسظغ أن الرئغج 
(بحار) افجث ق غرغث تخسغث العةعم سطى حرق تطإ»، 
وإلى وجعد شرق بغظ طعصفغ طعجضع ودطحص، شغ وصئ 
بتث الرئغج بعتغظ وظزغره الارضغ رجإ ذغإ أردوغان 
شغ اتخال عاتفغ إغابئ تطإ وتثفغش الاعتر بغظ أظصرة 
ودطحص بسث طصاض بقبئ جظعد أتراك بصخش طظ الصعات 

الظزاطغئ السعرغئ. (التغاة الطظثظغئ)
: إن دي طغساعرا غثرك تماطا أن بحار وبعتغظ لغج لعما طظ افطر حغء شغ جعرغا، وغثرك أغدا، أن 
أطرغضا طبطما تساثثطه شغ جعرغا لاظفغث خططعا السغاجغئ، وتتصغص طخالتعا، شعغ ضثلك ولطسئإ ظفسه 
تساثثم بحار سمغطعا المثطص، الثي ورث السمالئ لعا سظ العالك والثه غدإ اهللا سطغه. وتساثثم بعتغظ 
طرغخ السزمئ، وأن أطرغضا عغ الاغ جاءت بروجغا إلى جعرغا وضطفاعا بمعمئ الصاض والاثطغر شغعا، شعغ 
"طةرد تةر حطرظب، وإن ضان ضئغرًا سطى الطاولئ افطرغضغئ"، ولسض دي طغساعرا غسطط أغدا أن أطرغضا عغ الاغ 
زجئ "بارضغا إلى جاظإ إغران وروجغا لطتفاظ سطى الظفعذ افطرغضغ شغ جعرغا، والصداء سطى التالئ اإلجقطغئ 
لطبعرة السعرغئ"؛ لثلك شإن تخرغح دي طغساعرا بعجعد خقف بغظ بعتغظ وبحار سطى طخغر تطإ، عع تدطغض 
وخثاع غرغث طظ خقله أن غخعر أن أطرغضا بسغثة سما غتثث شغ جعرغا ساطئ وشغ تطإ خاخئ طظ طثابح 
وطةازر، وأظعا ترشدعا، وأظعا ضما تجسط ضث بحار وطع البعار، والتصغصئ عغ أن دي طغساعرا وطظزماه، وبحار 
وبعتغظ وأردوغان وأظزماعط ضطعط أدوات بغث أطرغضا غظفثون طحارغسعا شغ جعرغا، وإن اخاطفئ رتئعط 

سظثعا، وعط أتةار حطرظب سطى ذاولاعا، وإن اخاطفئ أو تئاغظئ طعماتعط.

الظزام الارضغ السطماظغ ق غرى ترغص تطإ 
وغئادر إلذفاء ترائص ضغان غععد!
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وطةازر، وأظعا ترشدعا، وأظعا ضما تجسط ضث بحار وطع البعار، والتصغصئ عغ أن دي طغساعرا وطظزماه، وبحار 
جعرغا، وإن اخاطفئ رتئعط  وبعتغظ وأردوغان وأظزماعط ضطعط أدوات بغث أطرغضا غظفثون طحارغسعا شغ

ي غ

سظثعا، وعط أتةار حطرظب سطى ذاولاعا، وإن اخاطفئ أو تئاغظئ طعماتعط.

بعتغظ وافجث «غثاطفان» سطى طخغر تطإ

أطرغضا عغ خاتئئ الظفعذ التصغصغ يف جعرغا، ولغج بحار وق بعتني
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اظاعئ أسمال المآتمر المظاخغ الثولغ ٢٢ شغ طراضح 
طساء الةمسئ المعاشص ٢٠١٦/١١/١٨ بإصرار خطئ سمض 
الثي  بارغج  اتفاق  لاطئغص  جظئ ٢٠١٨  تاى  تسامر 
تعخض إلغه المةامع الثولغ السام الماضغ. وصث خغمئ 
سطى المآتمر تخرغتات تراطإ الرئغج المظاثإ فطرغضا 
والثي اسائر أن صدغئ اقظتئاس التراري خثسئ ولغسئ 
بالاأضغث  لطمآتمر  الثااطغ  الئغان  خثر  وصث  بتصغصئ. 
طخر  السالط  وأن  سظه  رجسئ  ق  بارغج  اتفاق  أن  سطى 
سطى خفخ درجئ ترارة الضعضإ درجاغظ طؤعغاغظ سما 
ضاظئ سطغه صئض البعرة الخظاسغئ شغ الصرن الااجع سحر. 
وصث اسائرت وشعد طؤاغ دولئ أن إسقن بارغج غسائر 
أعط اتفاق طاسطص بالاشغرات المظاخغئ طظث أن اظططصئ 
أسمال طظزمئ سئر التضعطات السالمغئ لطاشغر المظاخغ 
 Intergovernmental Panel Climate Change)
بارغج  اتفاق  تئظغ  تط  صث  وضان  سام ١٩٨٨.   (IPCC
باإلجماع باارغت ٢٠١٥/١٢/١٢. وصث بطس سثد الثول 
الاغ وصسئ اتفاق بارغج ١٩٣ دولئ تاى حعر تحرغظ 
الباظغ ٢٠١٦، طظعا ١١٢ دولئ خادصئ سطى اقتفاصغئ 
تخادق  ولط  ــغ،  افوروب اقتتاد  ضمظعا  وطظ  رجمغا 

أطرغضا سطى اقتفاصغئ تاى اآلن.
سطى  بارغج  اتفاق  صئطه  وطظ  طراضح  طآتمر  وغأتغ 
اسائر  الثي   (١٩٩٧/١٢/١١) ضغعتع  بروتعضعل  خطفغئ 
عثا  جئإ  وأن  تصغصئ  السالمغ  التراري  اقرتفاع  أن 
 (CO٢) اقرتفاع عع اظئساث غاز باظغ أوضسغث الضربعن
بحضض  لططاصئ  واجاثثاطه  اإلظسان  أسمال  سظ  الظاتب 
غآدي إلى ارتفاع ترارة افرض. وصث رشدئ العقغات 
الماتثة والخغظ والعظث أن تخثق سطى بظعد اتفاصغات 
طآتمر  سحغئ  تراطإ  خرح  وصث  وبارغج.  (بغرو)  لغما 
وضان  المظاخغ،  الاشغر  اتفاصغات  غعصع  لظ  أظه  طراضح 

جعرج بعش طظ صئطه صث خرح جظئ ٢٠٠٠ تغظ تط 
اظاثابه بأن تضعطئ أطرغضا تسارض اتفاصغئ ضغعتع فظعا 
تدر باصاخاد العقغات الماتثة سطما بأن أطرغضا ضاظئ 
وق تجال طسآولئ سظ أضبر طظ ٣٦٪ طظ اظئساث الشازات 
طظث سام ١٩٩٠. ضما أن ضظثا والغابان وروجغا صث أسطظئ 
أظعا لظ تطاجم بئظعد ضغعتع الاغ تصدغ باثفغخ اظئساث 
الشازات بظسإ تاظاجإ طع طصثار طا تظاةه عثه الثول طظ 
غازات. شضان طظ المصرر أن تثفخ ضظثا ضمغئ الشازات 
المظئسبئ طظعا بمصثار ٦٪ طا بغظ ١٩٩٠ و٢٠١٢، ولضظعا 
بثق طظ ذلك زادت ظسئئ اظئساث الشازات بمصثار ١٧٪. 
وبالرغط طظ المآتمرات واقتفاصغات تعل ظسإ اظئساث 
الشازات إق أن عثه الظسئئ زادت سظ ٢٤٪ طصارظئ طع 
جظئ ١٩٩٠ الاغ اسائرت طرجسا لضمغئ الشازات المظئسبئ. 
وبالاالغ شإن صمئ طراضح وطظ صئطعا اتفاصغئ شرظسا لظ 
غضاإ لعا الظةاح طا داطئ الرأجمالغئ الظفسغئ تسغطر سطى 
أذعان صادة الصمئ. شرئغج أطرغضا المظاثإ أسطظ سظ 
سثم رضاه سظ صدغئ اقظتئاس التراري طظ أخطعا وأن 
الحرضات افطرغضغئ جعف تادرر إذا سمطئ سطى تثفغخ 
اظئساث الشازات. والتصغصئ عغ أظه ق أطرغضا وق روجغا 
وق الغابان وق برغطاظغا وق شرظسا وق الخغظ وق العظث 
طساسثة أن تسغث عغضطئ خظاساعا وأن تظفص افطعال 
الطائطئ سطى اقجابمار شغ تضظعلعجغا تثغبئ وأظعاع طظ 
الطاصئ الئثغطئ ضالرغاح والحمج أو تصطض أرباتعا طظ 
أجض أن غسسث اإلظسان بئغؤئ طظاجئئ. شسسادة اإلظسان 
حرضئ  سطى  تظسضج  طئاحرة  ربتغئ  صغمئ  ذات  لغسئ 
أو  تعغعتا  أو  شعرد  أو  بارولغعم  برتغح  أو  حغفرون 
غغرعا طظ الحرضات السمقصئ. وصث تئغظ طظ خقل صمئ 
طراضح سثم جثغئ الثول الضئرى شغ تظفغث اقتفاصغات 
الماسطصئ بثفخ ظسئئ الشازات المظئسبئ، تغث ورد شغ 
الئغان الظعائغ أن ٤٨ دولئ تسعثت بثفخ اظئساث الشاز 
طظ طخاظسعا وطسزمعا دول شصغرة ضإبغعبغا والفطئغظ 
وبظشقدش الاغ ق غحضض اظئساث الشاز طظعا ظسئئ سالغئ. 
بط إن الثسط المالغ الثي تط تعشغره عثا السام لطتث طظ 
ظاعرة اقتائاس التراري لط غاةاوز ١٦٥ ططغعن دوقر، 
شغ تغظ إن المططعب تسإ اتفاصغئ بارغج غاةاوز ١٠٠ 
ططغار دوقر. والمططعب التصغصغ تسإ طخثر طظ افطط 
الماتثة أضبر طظ ترلغعن دوقر. وبالاالغ شإن المآتمرات 
الاغ سصثت طظث تعصغع بروتعضعل ضغعتع لط تترك جاضظا 
أبئائ  السضج  سطى  بض  التراري،  اقظتئاس  صدغئ  شغ 

الثراجات أن ظسئئ الشازات المظئسبئ صث ازدادت بحضض 
ضئغر، ولط تضظ المآتمرات جعى ططعاة أطمغئ.

إظه طما ق حك شغه أن اظئساث الشازات المثاطفئ ضباظغ 
أوضسغث الضربعن بضمغات ضئغرة تخض إلى أضبر طظ ١٠ 
ترلغعن ذظ طظ الشازات، تسئإ أضرارا بالشئ بالمتغط 
الترارة  طسثقت  ارتفاع  أعمعا  افرضغئ  لطضرة  الئغؤغ 
تآدي  صث  بثورعا  والاغ  افرضغئ،  الضرة  جطح  سطى 
إلى ذوبان المتغطات الةطغثغئ بحضض طاسارع غخسإ 
الئتار  جطح  طساعى  ارتفاع  إلى  وغــآدي  طعاجعاه 
واجسئ  طساتات  غرق  سظه  غظاب  صث  طا  والمتغطات، 
طظ افراضغ المأععلئ بالسضان. واقظئساث عثا لغج 
ذئغسغا بض عع خارج سظ الثورات الطئغسغئ لمضعظات 
صث  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أن  شغه  حك  ق  شمما  الضعن. 
أوجث شغ الضعن طعازغظ طثاطفئ صادرة سطى إغةاد تعازن 
طظ  المظئسبئ  الساخظئ  والشازات  الترارة  درجات  بغظ 
افرض. إق أن اإلظسان (الثي غسمى تثغبا) أو طاطعرا 
أو طامثظا أو طاتدرا غزظ أظه عع خاتإ الضعن وعع 
الثي غساطغع أن غفسض طا غرغث دون اقلافات إلى أن 
لعثا الضعن خالصاً صث وضع له طعازغظ وأجساً، وبالاالغ 
غفسث افرض والئتر والةع ضما صال جئتاظه وتسالى ﴿

ُِذيَقُهْم  ِ يِْدي اجَّاِس 
َ
ظَهَر الَْفَساُد يِف الرَْبِّ وَاْكَْحِر بَِما َكَسَبْت أ

ِي َعِملُوا لََعلَُّهْم يَرِْجُعوَن﴾.  َّ َنْعَض ا
والتصغصئ أن اهللا تسالى تغظ خطص السماوات وافرض 
َماَء َرَشَسَعا َوَوَضَع اْلِمغَجاَن * َأقَّ  ﴿َوالسَّ أوجث لعا طغجاظاً 
َتْطَشْعا ِشغ اْلِمغَجاِن﴾ وذطإ طظ اإلظسان أق غطشى شغ 
المغجان أي ق غثض بمغجان اهللا الثي خطصه. واإلظسان صادر 
سطى شعط المغجان وطسرشئ سمطه. شطط غضظ خسئا سطى 
السطماء أن غثرضعا أن ضمغئ اظئساث الشازات بضمغات تجغث 
سطى ٩ ططغار ذظ طظ باظغ أوضسغث الضربعن و ٤ ططغار 

ذظ طظ المغبان و ٢ ططغار ذظ طظ أضسغث الظغاروجغظ 
غسئإ ذئصئ سازلئ شغ ذئصات الةع السطغا تمظع الترارة 
الجائثة طظ الثروج طظ شداء الضرة افرضغئ. وبالاالغ 
تضعن  الترارة  درجات  شغ  طدطرد  ارتفاع  إلى  تآدي 
سعاصئعا وخغمئ. ولغج طظ الخسإ طسرشئ التث افسطى 
اهللا  وضسه  الثي  شالمغجان  المظئسبئ.  الشاز  ضمغات  طظ 
لطسماوات وافرض طغجان دصغص لضظه طسروف وغمضظ 
صئض  طظ  غثَرك  الثي  السطط  طظ  اهللا  وجسطه  طسرشاه، 
اإلظسان ولط غساأبر به شغ غغئه. شالمعازغظ الاغ وضسعا 
ولضظ  ُتسَطط.  أن  صابطغئ  وشغعا  طسطعطئ  الضعن  شغ  اهللا 

المعط بض افعط عع الاصغث بما تعتغه عثه المعازغظ.
طرورا  وبروتعضعقتعا  الماتثة  افطط  اتفاصغات  إن 
وطراضح  وبارغج  والثوتئ  وبرلغظ  ولغما  بضغعتع 
تئغظ تصغصئ بابائ وعغ أن السالط الرأجمالغ بئحاساه 
وجحسه غسطط سطط الغصغظ أغظ تضمظ طعازغظ الضعن 
وطع ذلك عع غخر سطى خرصعا وتةاوزعا بض وتتثغعا 
الضعارث  أبحع  السالط  وسطى  سطغه  جطئئ  ولع  تاى 
الضرة  إغراق  إطضاظغئ  طظ  أضبر  شعض  الثطار.  وأجئاب 
طظئسبئ،  غازات  بسئإ  شغعا  وطظ  شغعا  بما  افرضغئ 
الاصطغض طظعا غظصث افرض والئحر وق غفصر افغظغاء وق 
غجغث طظ الفصر! وطع ذلك غخر بعش وأوباطا وتراطإ 
الثوقر  خثام  طظ  وغغرعط  وبعتغظ  وبراون  وطغرضض 

والغعرو سطى اقجامرار بسغاجاتعط المثطرة.
وبالاالغ شإن الثقص طظ حر الفساد الثي ظعر شغ 
الةع وشغ الماء وشغ افرض والفساد الثي أذاح بضض 
صغط اإلظسان الثي خطصه اهللا شغ أتسظ تصعغط، وإظصاذ 
الئحرغئ ضطعا طظ برابظ الرأجمالغئ الزالمئ وذشغاظعا 
الفاجر، لظ غضعن طظططصا طظ طراضح أو بارغج أو روطا، 
غضعن  ولظ  الماتثة،  افطط  طظخات  سطى  غضعن  ولظ 
بصغادة أطرغضا الزالمئ، ولظ غتخض طا داطئ الئحرغئ 
تخث سظ ذضر اهللا وتماظع سظ الاتاضط لحرع اهللا، وتةسض 
اإلظسان رّباً طظ دون اهللا. غةإ سطى الظاس أن غثرضعا 
أن اهللا سج وجض خالص الضعن واإلظسان والتغاة عع ربعا 
وإلععا الثي غةإ أن غطاع شغ افرض وشغ السماء وأن 
غصش اإلظسان سظث التثود الاغ رجمعا جعاء شغ السقصات 
بغظ الظاس شغما بغظعط أو السقصئ طع الضعن ظفسه أو طع 
ٌ وَُهَو  َ ِ ْرِض إ

َ ْ
ِ األ ٌ َو َ ِ َماء إ ِي يِف السَّ َّ ﴿وَُهَو ا وجض  سج  اهللا 

ْرِض َوَما 
َ ْ
َماوَاِت وَاأل ُ ُملُْك السَّ َ ِي  َّ َِكيُم الَْعلِيُم  َوَيَباَرَك ا احلْ

 ﴾ِْه تُرَْجُعوَن َ ِ اَعِة َوإ بَيَْنُهَما وَِعنَدهُ ِعلُْم السَّ

عض تةرؤ طتضمئ الةظاغات الثولغئ 
سطى إداظئ أطرغضغني ارتضئعا جرائط ترب؟

بصطط: أتمث الثطعاظغ

أسطظئ المّثسغئ الساّطئ لطمتضمئ الةظائغئ الثولغئ شاتع 
طسصعلئ  صاسثة  "عظاك  أّن:   ٢٠١٦/١١/٢١ شغ  جعدا  بظ 
اجاةعاب  خقل  أّظه  باقساصاد  تسمح  المسطعطات  طظ 
طساصطغظ جابصغظ، لةأت سظاخر طظ الصعات المسطتئ 
افطرغضغئ ووضالئ اقجاثئارات المرضجغئ (جغ آي إغه) 
أّن:  إلى  وأحارت  ترب"،  جرائط  ُتحّضض  أجالغإ  إلى 
و٢٠٠٤،   ٢٠٠٣ ساطغ  شغ  جرت  السمطّغات  عثه  "غالئّغئ 
وصام بعا طمبطع العغؤات السسضرغئ افطرغضغئ الثغظ 
صاطعا باسثغإ طا ق غصض سظ ٦١ طساصق تسثغئا جسثغا 
أششاظساان"،  شغ  ضراطاعط  سطى  وباقساثاء  وظفسغا، 
ورّجتئ: "أن غضعن طمبطع وضالئ اقجاثئارات المرضجغئ 
صث سّرضعا لطاسثغإ واطاعان ضراطئ طا ق غصض سظ ٢٧ 
طساصق أو اغاخابعط شغ أششاظساان وبعلظثا وروطاظغا 

ولغاعاظغا خقل الفارة بغظ ساطغ ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨".
المتضمئ  شغعا  ُتطّمح  الاغ  افولى  المّرة  عغ  عثه 
الةظائغئ الثولغئ إلى شاح تتصغص بةرائط ترب أطرغضغئ 
شغ جابصئ عغ افولى طظ ظعسعا شغ تارغت المتضمئ.

ارتضئاعا  الاغ  الترب  جرائط  إّن  الصعل  سظ  وغظّغ 
أطرغضا شغ جةعن باغرام وأبغ غرغإ وغعاظاظاطع صث 
تاى  وصعسعا  شغ  ُغةادل  غُسث  ولط  الُمعّبصعن،  وّبّصعا 
افطرغضغعن أظفسعط، وصث تط تصثغط بسخ السةاظغظ 
افطرغضغغظ شغ طتاضط أطرغضغئ إلى طتاضمات خعرغئ 
أطرعط،  واشاداح  ُتثغظعط،  الاغ  افدلئ  بئعت  بسث 
وجائض  شغ  الاسثغإ  خعر  بظحر  بسدعط  صغام  وبسث 
لعا  غظثى  بسادّغٍئ  بعا  بالصغام  وتفاخرعط  اإلسقم، 
افطرغضغغظ  السّةاظغظ  شارتضاب  الئحرغئ،  جئغظ 
وأششاظساان  السراق  طظ  جةظاء  ضث  تسثغإ  فسمال 
إبئات،  إلى  غتااج  جرًا  غُسث  لط  آخرغظ  وطسطمغظ 
لسغاجئ  ووشصاً  سطظاً،  المةرطعن  عآقء  بعا  صام  شصث 
طظعةغئ تئظاعا إدارة جعرج بعش اقبظ بعثف ضسر 
حعضئ المصاوطغظ شغ أششاظساان والسراق، وصاطعا بعا 
بحضٍض ُطاضّرر، وعط غسطمعن بأّن الصعاظغظ افطرغضغئ 
ُتشطغ جرائمعط، وق غأبععن فغئ صعاظغظ أخرى، شعط 
غرون أظفسعط وضأّظعط غمطضعن تخاظًئ سالمغئ، شق 
دولئ  وراءعط  أن  باسائار  الثولغئ  المقتصئ  غثحعن 

سزمى غظصاد لعا السالط.
ُغمارجعن  اآلن  تاى  زالعا  طا  افطرغضغغظ  أّن  والراجح 
والسراق  وباضساان  أششاظساان  شغ  المسطمغظ  ضث 
وق  ُتسّث  ق  الاسثغإ  طظ  أحضاقً  وغغرعا  وجعرغا 
ُتتخى، شمظعا طا تّط تحرغسه ضاإلغعام بالشرق، وطظعا 
طا غاّط إخفاؤه ضسائر أظعاع الاسثغإ العتحغ افخرى، 
والاظضغض  الاسثغإ  بأسمال  افطرغضغغظ  صغام  شمسألئ 
تصعق  جماسات  سطى  خاشغئ  عغ  وق  بةثغثة،  لغسئ 
اإلظسان والمتاضط الثولغئ، وإّظما الةثغث غامّبض شغ 

أْن تاةرأ طتضمئ الةظاغات الثولغئ باتعام افطرغضغغظ 
وطتاولئ إداظاعط، والاطعغح باصثغمعط إلى المتاضمئ.

والسآال الثي غطرح ظفسه شغ عثا المصام عع: عض 
تةرؤ طتضمئ الةظاغات الثولغئ - وعغ أوروبغئ الععى 
- أْن ُتتاجإ افطرغضغغظ ضما تفسض طع افشارصئ وطع 
السآال  عثا  سطى  اإلجابئ  وصئض  والمسطمغظ؟  السرب 
المتضمئ  عثه  تحضغض  واصع  سطى  ظزرة  ُظطصغ  دسعظا 

وأعط أسمالعا.
تحّضطئ المتضمئ الةظائغئ الثولغئ شغ سام ٢٠٠٢، وعغ 
أول طتضمئ جظائغئ شغ السالط أظحؤئ لطظزر شغ جرائط 
اإلبادة،  وسمطغات  اإلظساظغئ  ضث  والةرائط  الترب، 
وصث واشصئ سطى إظحائعا ١٢٠ دولئ، لغج طظ بغظعا 
روجغا وأطرغضا والخغظ والعظث وضغان غععد، وشاتئ 
لعا تتصغصات شغ ضض طظ: أوغظثا، وأشرغصغا العجطى، 
والضعظشع، ودارشعر (السعدان)، ولغئغا، وجاتض الساج، 
وطالغ، وضغظغا، أشرغصغا وضطعا طظاذص أشرغصغئ طّما جسض 
افشارصئ غصعلعن إّظعا طتضمئ خاخئ بمتاضمئ افشارصئ 
شصط، وطظ بظعد طغباصعا أن سثم تعصغع أي دولئ سطى 
غمضظ  إذ  المتاضمئ،  طظ  رساغاعا  غسفغ  ق  المساعثة 
طتاضمئ أحثاص طظ دول أخرى رشدئ الاعصغع سطى 
شغ  الةرائط  وصعع  حرغطئ  صدغئ،  أي  شغ  المساعثة 
دول وّصسئ سطى المساعثة، وعثا غسظغ ظزرغاً إطضاظغئ 
طتاضمئ أي حثص طعما ضاظئ جظسغاه إذا أدغظ طظ 

صئض جعئ طعجعدة شغ إتثى الثول الُمعّصسئ.
ظساطغع  لمتضمئ  لعاصع  المعجج  الاعضغح  عثا  وبسث 
بأّن  بالصعل  أسقه  المثضعر  السآال  سطى  اإلجابئ 
افحثاص  طتاضمئ  شغ  جاّدًة  لغسئ  المتضمئ 
السراق  شغ  ترب  جرائط  ارتضئعا  الثغظ  افطرغضغغظ 
وأششاظساان وغغرعما، ولع وجثت افدلئ الضاشغئ، فّظه 
افطظ  طةطج  غساطغع  إجرائغئ  صاظعظغئ  ظاتغئ  طظ 
ق  شالمتضمئ  بسععلئ،  المتضمئ  عثه  صرارات  إبطال 
طةطج  شغ  افسداء  الثول  سطى  شسطغئ  جططئ  تمطك 
الضئرى  الثول  سطى  جططئ  تمطك  ق  أّظعا  أي  افطظ، 
أّظعا  المتضمئ  شعاصع  جغاجغئ  ظاتغئ  وطظ  ورساغاعا، 
الثول  أسمالعا ضث  اجاسمارغئ ُتعّجه ضض  أداة غربغئ 

الدسغفئ والحسعب الفصغرة.
طظ  الُمثاظغظ  ططش  تترغك  شغ  السئإ  عع  طا  أّطا 
أّن  شالراجح  تسثغإ  جرائط  ارتضاب  شغ  افطرغضغغظ 
سطى  ُغسغطرون  الثغظ  افوروبغغظ  صغام  عع  السئإ 
المتضمئ بالدشط سطى أطرغضا، وتثضغرعا بأّن أوروبا 
السغاجئ  سطى  لطاحعغح  به  الصغام  غمضظ  طا  لثغعا 
افطرغضغئ إْن عغ تسّرضئ لطمخالح افوروبغئ، ق جغما 
بسث شعز تراطإ بالرئاجئ، والثي لّعح بمطالإ باعزئ 

 سطى افوروبغغظ اقلاجام بعا

جغئ
جغا

ات 
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ظ

بصطط: الثضاعر  طتمث ططضاوي

الاصى المئسعث افطمغ إجماسغض ولث الحغت أتمث، شغ الرغاض غعم افتث، جفراء الثول الـ١٨ المسامثغظ 
لثى الغمظ، طظ أجض الاحاور تعل خارذئ السقم لتض افزطئ شغ عثا الئطث. وصال طخثر تضعطغ تفاوضغ 
لفظاضعل طفدًق سثم ذضر اجمه لتساجغئ طعصسه إن ولث الحغت الاصى جفراء طةمعسئ الثول الـ١٨ الراسغئ 
لطاسعغئ السغاجغئ شغ الغمظ (تدط جفراء الثول دائمئ السدعغئ بمةطج افطظ، ودول الثطغب ودول أخرى 
طبض إغطالغا وترضغا)، شغ أول لصاء غسصثه بالرغاض بسث غعم طظ وخعله لعا. وأحار المخثر المططع سطى 
"عغ  طئادرته  إن  وصال  الغمظ،  شغ  السقم  إلتقل  طساسغه  سظ  ضحش  افطمغ  المئسعث  أن  الطصاء،  تفاخغض 
اإلظساظغئ  افوضاع  خسعبئ  تعل  حرتا  صثم  ضما  الصائط"،  لطظجاع  جغاجغئ  لاسعغئ  لطاعخض  العتغث  الطرغص 

واقصاخادغئ الاغ غساظغعا الغمظغعن. (وضالئ افظاضعل)

و 
ماا
عغ و طئادرته  إن  وصال  الغمظ،  شغ  السقم  إلتقل  طساسغه  سظ  ضحش  افطمغ  المئسعث  أن  الطصاء،  تفاخغض 

اإلظساظغئ  افوضاع  خسعبئ  تعل  حرتا  صثم  ضما  الصائط"،  لطظجاع  جغاجغئ  لاسعغئ  لطاعخض  العتغث  الطرغص 
غ غ غ

واقصاخادغئ الاغ غساظغعا الغمظغعن. (وضالئ افظاضعل)

ولث الحغت غطاصغ بالرغاض جفراء الـ١٨ وغةامع بعادي شغ سثن خقل غعطغظ
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الصمط  طثرجات  أغطإ  شإن  أشرغصغئ،  سربغئ  صمئ  أول 
تتصغص  تساطع  لط  الصمئ،  عثه  جئصئ  الاغ  البقث 
العثف الثي صغض إظعا صاطئ طظ أجطه، أق وعع الاضاطض 
جغاجغاً،  والاظسغص  اصاخادغاً،  وافشارصئ  السرب  بغظ 
شافطر العاضح أن طظ أوتى بفضرة الصمط عثه، لغج 
وافشرغصغئ،  السربغئ  الثول  بغظ  الاضاطض  أعثاشه  طظ 
وق غعمه أن تظاسح اصاخادغات عثه الثول، بصثر طا 
بالمظطصئ  الثاخئ  أجظثته  الثول  عثه  تظفث  أن  غعمه 
جعاء  الصمط،  عثه  أطر  الماعلغظ  إلى  والظاظر  والسالط، 
تابسعن  شضطعط  إصطغمغئ،  طظزمات  أم  دوقً،  أضاظئ 
فطرغضا، طآتمرون بأطرعا، وغادح ذلك جطغاً شغ الصمئ 
افخغرة عثه، تغث إن الثغظ صاذسعا الصمئ أغطئعط طظ 
أتئاع أوروبا، وبرغطاظغا سطى وجه الثخعص، أطا الثغظ 
تدروا الصمئ وأخروا سطى إظةاتعا رغط الشغاب الضئغر 
أضبر  افطر  غائغظ  ضما  أطرغضا،  أتئاع  شعط  دول)،  (تسع 
طظ خقل طثرجات الصمئ، تغث تئظى المةامسعن شضرة 
صغام الثولئ الفطسطغظغئ المساصطئ، سطى ججء طظ أرض 
شطسطغظ المتاطئ، تسغح جظئاً إلى جظإ طع ضغان غععد 
الشاخإ، وعغ شغ افخض شضرة تروج لعا أطرغضا طظث 
المآتمرون،  به  خرج  الثي  افجاس  الئظث  أطا  جظعات. 
تصغصاه  شغ  عع  الثي  (اإلرعاب)،  سطى  الترب  بظث  شعع 
الترب سطى اإلجقم، وسطى ضض طظ غثسع لصغام الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعع الحشض الحاغض فطرغضا 
الثي  الئظث  وعع  وسمقئعا،  وأتئاسعا،  وخعغتئاتعا، 
ترغث أطرغضا تصغصئ، طظ الثول الاغ اجامسئ شغ الصمئ، 
اصاخادي،  تضاطض  طظ  الئظعد؛  وبصغئ  شغه،  تظثرط  أن 
والادطغض  لطاسمغئ  بظعد  إق  عغ  طا  وغغرعا،  وتظمغئ، 

لطحسعب المشطعبئ سطى أطرعا.
وصث اجامع سطى عاطح عثه الصمئ افخغرة شغ طاقبع 
طغاردغئ  وجطفاضغر  الئحغر،  سمر  السعداظغ  الرئغسان؛ 
بغظ  السالصئ  الصداغا  لئتث  السعدان  جظعب  رئغج 
الترضات  دسط  سظ  الاثطغ  صدغئ  وبثاخئ  الثولاغظ، 
المسطتئ الاغ تصاتض ضق طظ الةاظئغظ، واتفص الرئغسان 
الثولئ  لمامردي  الثولاغظ  طظ  أي  دسط  سثم  سطى 
افخرى، وإظحاء طظطصئ سازلئ طظجوسئ السقح، وتحضغض 
المسابر،  شاح  بط  وطظ  التثود،  لمراصئئ  طحارضئ  شرق 
لطائادل الاةاري بغظعما. ووخش الظاذص باجط الرئغج 

ضاظئ  بأظعا  المحاورات  أتغظك)  وغك  (أتغظك  جطفاضغر 
طبمرة وظاصحئ تصعغئ السقصات بغظ الئطثغظ، وخطعات 
الثارجغئ  وزغر  وأبان  سطغه.  اقتفاق  تط  طا  تظفغث 
أخئار  لختغفئ  تخرغح  شغ  غظثور  إبراعغط  السعداظغ 
الغعم (أن الطصاء حعث ظصاحا خرغتا تعل تظفغث طا تط 
اقتفاق سطغه بغظ الئطثغظ طسئصاً، تغث أضث الرئغسان 
سطى أن السقم شغ ضض دولئ، غسظغ السقم شغ الثولئ 
افخرى، وأوضح أن الئحغر وجطفاضغر اتفصا سطى اجامرار 
أن  غمضظ  الاغ  اإلحضالغات،  لمسالةئ  بغظعما  الاعاخض 
تتثث، أو سثم تظفغث طا تط اقتفاق سطغه بغظ الئطثغظ). 
وغأتغ عثا الطصاء بغظعما شغ ظض ظروف خسئئ وصاجغئ 
الاغ  الزروف  عثه  وجظعباً،  حماقً  السعدان  غسغحعا 
خظساعا أطرغضا، وظفثعا الرجقن شغما غسمى بالسقم 
المجسعم، الثي أدى شغ خاتمئ المطاف لاصسغط السعدان 
إلى دولاغظ، تسغحان تالئ طظ الاردي الفزغع، شغ ضض 
طظاتغ التغاة؛ شةظعب السعدان غسغح شغ خراع طرغر، 
وترب طثطرة، أوخطئ الةظعب إلى تاشئ اقظعغار، إن 
لط غضظ صث اظعار بالفسض، أطا الحمال شطط غسح جقطاً، 
جثغث  طظ  السعدان  جظعب  شغ  الترب  اظثلسئ  تغث 
(جظعب ضردشان والظغض افزرق) إضاشئ إلى دارشعر، وشغ 
ظض شصثان حمال السعدان لطظفط الثي ذعإ جظعباً، 
خارت التغاة شغه جتغماً ق غطاق، شئسث أن اجاصر جسر 
شغ  اقظفخال  صئض  السعداظغ  الةظغه  طصابض  الثوقر 
السحرغظ  غصارب  طا  إلى  اآلن  وخض  الةظغعغظ،  تثود 
جظغعا طصابض الثوقر، شاداسفئ أجسار السطع والثثطات 
أضساشا ضبغرة شاصئ اتامال جض أعض السعدان. وغأتغ 
عثا الطصاء باعجغه أطرغضغ إلظصاذ طا غمضظ إظصاذه تاى 
ق تظفطئ افطعر طظ غثي الرجطغظ، شغتثث طا ق ترغثه 

أطرغضا؛ طظ ذعاب جغطرتعا سطى العضع شغ الئطثغظ.
بمغقد  غئحر  ضطه  السالط  شغ  العضع  أن  ظرى  ولضظظا 
شةر جثغث، تاثطص شغه افطئ طمظ خاظععا، وأجطمعا 
برواتعا وطصثراتعا، لطشرب الضاشر، شإن الخئح ق غأتغ 
إق بسث أن غجداد الطغض تطضئ، وعا ظتظ ظسغح التطضئ، 
والخئح آٍت ق طتالئ، غتمض طسه بحائر الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاسج بعا افطئ وتصطع بعا غث 

 الضاشر المساسمر، السابث بئقد المسطمغظ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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ولعثا شالمحعث السغاجغ بالمشرب أطام أطرغظ:
- إطا أن غحضض سئث اإلله بظ ضغران التضعطئ، وعثا عع 
الراجح، باتالش طع افترار والاصثم واقحاراضغئ جعاء 
بصغ اقجاصقل بالاتالش أو خرج طظه طع بصائه طآغثا 
لطتضعطئ بالئرلمان إلى أن تظدب افطعر لغاسطط أخظعش 
الحسئغئ  الترضئ  اظدمام  أطر  وأطا  التضعطئ.  رئاجئ 
واقتتاد الثجاعري شعع تفخغض حضطغ فن افجاس 

عع وجعد تجب افترار أي سجغج أخظعش بالتضعطئ.
- أو أن غسعد بظ ضغران لطمطك طسطظا شحطه وعع أطر 
طسائسث فن خغارات طا بسث الفحض طضطفئ طالغا ضإسادة 
السثالئ  تجب  حسئغئ  غصعي  فظه  وجغاجغا  اقظاثابات، 
والاظمغئ وغجضغ خطاب المزطعطغئ وغزعر الصخر ضث 
إرادة الحسإ. وشغ عثه التالئ صث غاثخض المطك بخفاه 
الساعر سطى تسظ جغر المآجسات الثجاعرغئ والتاطغ 

لطثغار الثغمصراذغ لغسغظ أخظعش رئغسا لطتضعطئ.
لصث أباظئ الثغمصراذغئ طرة أخرى أظعا شاحطئ شغ إصاطئ 
الحسإ  إرادة  سظ  بخثق  تسئر  ق  وأظعا  طساصر  تضط 
وإظما عغ ظزام تضط طاتضط شغ طثخقته وطثرجاته. 
بةسطعا  لقجقم  طثالفاعا  سطى  الثغمصراذغئ  وأن 
لاثاول  المبطى  الطرغصئ  لغسئ  شعغ  لطئحر  الاحرغع 
السططئ ظاعغك أن تضعن جئغق لاطئغص اإلجقم ضما 

تثسغ بسخ افتجاب اإلجقطغئ. 
شغ  المحارضئ  عع  لغج  اإلجقطغئ  افتجاب  دور  إن 
افظزمئ السطماظغئ الثغمصراذغئ وإظما دورعا عع السمض 
إلصاطئ حرع اهللا شغ افرض، شثلغض إصاطئ افتجاب شغ 
ٌة يَْدُعوَن إىَِل  مَّ

ُ
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ْ
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ضض  وظغفئ  ضاظئ  لعثا  سمران-١٠٤]،  [آل  الُْمْفلُِحوَن﴾ 
افطر  عغ  التضط  شغ  تضظ  لط  إن  اإلجقطغئ  افتجاب 
التاضط  أطر  وأسزمعا  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف 
بالمسروف وظعغه سظ المظضر أي الصغام بالسمض السغاجغ، 
عع  شثوره  التضط  إلى  اإلجقطغ  التجب  وخض  إن  أطا 
إصاطئ المسروف وإزالئ المظضر وأسقه عع تظخغإ تاضط 
حرسغ، خطغفئ راحث، غتضط باإلجقم وغسغر شغ تضمه 
اإلجقطغئ  وافتجاب  شالةماسات   . الظئغ  ظعب  سطى 
طةث  وإسادة  المسطمغظ  إلظعاض  تسمض  أن  واجئعا 
بقد  شغ  اإلجقم  بإصاطئ  المسطمغظ  وسجة  اإلجقم 
المسطمغظ وتمطه رجالئ عثى وظعر لطسالط إلخراجه طظ 
ظطط الرأجمالغئ إلى رتمئ اإلجقم، وذلك بإصاطئ دولاه 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
أطا السغر شغ غغر عثا السئغض والصئعل بالثولئ المثظغئ 
والتضط السطماظغ الثغمصراذغ شظعاغاه اظصقب دطعي 
سطى عثه افتجاب ضما وصع بالةجائر وطخر أو اظصقب 

 ظاسط ضما ظحعث طصثطاته بالمشرب

شق عع اجاطاع ضط اقتتاد اقحاراضغ وق عع غساطغع 
اجائساد اقجاصقل.

شغ  ضما  التجبغئ  الخراسات  جئئه  الاسبر  أن  والزاعر 
الئقد الثغمصراذغئ، لضظ التصغصئ غغر ذلك. وغضفغ بغاظا 
طسرشئ أن سجغج أخظعش الاتص بتجب الاةمع العذظغ 
لفترار جظئ ٢٠٠٧ لغسغظ وزغرا لطفقتئ والخغث الئتري 
شغ تضعطئ سئاس الفاجغ، وشغ ظعاغئ وقغاه التضعطغئ 
وزغرا   ٢٠١٢ جظئ  لغسغظ  افترار  تجب  طظ  اجاصال 
لطفقتئ  ضغران  بظ  اإلله  سئث  تضعطئ  شغ  تضظعصراذغا 
والخغث الئتري، وبسث اظاثابات ٧ تحرغظ افول/أضاعبر 
وصث  لطتجب  رئغسا  وأخئح  افترار  لتجب  أخظعش  ساد 
شعضه التجب صغادة المفاوضات لطثخعل شغ التضعطئ 
الةثغثة، ضما أن سجغج أخظعش طبض المشرب جظئ ٢٠٠٨ 
طحروع  وسرض  بأبغظا  السالمغ  الماجعظغ  بالمتفض 
المشرب افخدر، وعع طظ ُطَعصسغ بغان تأجغج ترضئ 
خثغص  أجسعا  الاغ   ٢٠٠٨ جظئ  الثغمصراذغغظ  لضض 
والاغ  العمئ  سالغ  شآاد  التالغ  وطساحاره  المطك 
تتعلئ إلى تجب افخالئ والمساخرة، إضاشئ إلى أظه 
لط غخئح أطرا طثفغا أن سجغج أخظعش خثغص لطمطك. 
شسجغج أخظعش رجض الصخر، ورشده لتجب اقجاصقل عع 
بدعء أخدر طظ الصخر. والصخر لغج سطى وئام طع 
تجب السثالئ والاظمغئ ولضظه اتثثه ذعق ظةاة لاةاوز 
لطتضعطئ  برئاجاه  شسمح  السربغ؛  الربغع  بعرات  زلجال 
المرشعضئ  الصرارات  ضض  لامرغر  واجاشطه   ٢٠١٢ جظئ 
طةامسغا والمفروضئ طظ خظثوق الظصث الثولغ والاغ 
جغئصى  وعع  تمرغرعا،  سظ  السابصئ  التضعطات  سةجت 
بثلك  طخطتاه  غرى  الصخر  دام  طا  السام  الحأن  غثبر 
خاخئ اجاشقل ُبسثه الةماعغري وطرجسغاه اإلجقطغئ 

أداة لدئط الاعترات بالئطث وضمان اقجاصرار.
إن عثا الاسبر المصخعد لاحضغض التضعطئ عع إلسقم 
عع  السام  لطحأن  تثبغره  أن  والاظمغئ  السثالئ  تجب 
بإرادة الصخر ولغج بإرادة الحسإ، وأن بإطضان الصخر 
وبطرق دغمصراذغئ ظاسمئ أن غجغته طظ تخثر المحعث 
السغاجغ وصغادة التضعطئ. ضما أن الطرغصئ الاغ جرى 
بعا تثبغر الاسبر بربط السثالئ والاظمغئ بتجب اقجاصقل 
عع غسغر باظسةام طع ظزرة طساحار المطك شآاد سالغ 
بقبئ  بإغةاد  بالمشرب  السغاجغ  الحأن  لاثبغر  العمئ 
وصطإ  تثابغ  لغئرالغ  وصطإ  غساري  صطإ  أصطاب؛ 
غمغظغ طتاشر، وتجب السثالئ والاظمغئ وتجب اقجاصقل 

عما ظعاتا الصطإ الغمغظغ المتاشر.
إن الاارغت السغاجغ لسجغج أخظعش غظئأ أظه طا وجث إق 
لغضعن شغ التضعطئ وإن سعدته لتجب الاةمع العذظغ 
لفترار بسث أن اجاصال طظه واظاثابه رئغسا لطتجب عع 

لغضعن رئغسا لطتضعطئ ساجق أم آجق.
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شغ سعث طا بسث أتثاث التادي سحر طظ أغطعل/جئامئر 
٢٠٠١، تةاوزت السططات الصدائغئ والاظفغثغئ شغ ألماظغا 
خطعط الثجاعر المئثئغئ وسطى وجه الثخعص المادة 
والاغ  والصاظعظغعن  الساجئ  بعا  غاشظى  الاغ  افولى 
ق  اإلظسان  "ضراطئ  أن  سطى  شصراتعا  أولى  شغ  تظص 
غةعز المساس بعا. وباتاراطعا وخعظعا تطاجم جمغع 
السططات شغ الثولئ". شئظاء سطى عثه المادة شإظه طظ 
غغر المصئعل "دجاعرغا" أن تظصخ الحرذئ لمثاعمئ 
بغئ أو اساصال إظسان دون بئعت جرطه أو حئعئ جرم 
سطى  بظاء  شغسمح  المثاص  الصاضغ  غصئطعا  بغِّظئ  طع 
الئغظات لطعغؤئ الاظفغثغئ جعاء الحرذئ أو إدارة تماغئ 
الثجاعر أو ترس التثود أو غغرعا باظفغث الصاظعن شغ 

تثوده ودون تةاوزات.
بصاظعن  غسمى  طا  اجاتثاث  طظث  التاخض  ولضظ 
طضاشتئ (اإلرعاب) وسطى إبر أتثاث السظش الاغ تخطئ 
تط  ألماظغا  شغ  تفةغرات  وطتاوقت  أوروبغئ  طثن  شغ 
شغ  ضاظئ  اجاثئاراتغئ  وجائض  سئر  وإتئاذعا  ضحفعا 
تط  أظه  التاخض  افلماظغ،  الثجاعر  تسارض  الشالإ 
إذقق غث وزارتغ الثاخطغئ والسثل قجاثثام الصاظعن 
دون طتاجئئ برلماظغئ أو دجاعرغئ بتةئ التفاظ سطى 
افطظ. ولسان تالعط غصعل "طظ غسارض عثه اإلجراءات 
غسرض الئطث لطثطر وغسائر طساظثا لقرعاب". وبثلك 
ألةمعا أشعاه المسارضئ التجبغئ والحسئغئ ولط غسث أتث 
غةرؤ سطى طتاجئئ افجعجة افطظغئ أو الصدائغئ سطى 

طثالفاتعا الثجاعرغئ.
تجب  حئاب  بغعت  افلماظغئ  الحرذئ  داعمئ  سظثطا 
 ٢٠٠٢ سام  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  حعر  شغ  الاترغر 
واساصطئ ٢٥ حابا لط غضظ تغظثاك ظحاط التجب طتزعرا، 
ووزارة الثاخطغئ تسطط تماطا أن التجب أبسث طا غضعن سظ 
اجاثثام السظش شغ ذرغصاه أو أجالغئه، وبالرغط طظ ذلك 
شصث تةاوزت المادة الثاطسئ طظ الثجاعر، والاغ تظص 
شغ أولى شصراتعا سطى أظه "غتص لضض إظسان الاسئغر سظ 
رأغه وظحره بالصعل والضاابئ والخعرة". شروَّسئ الحئاب 
طضاشتئ  بتةئ  الفةر  جاسات  شغ  وأبظاءعط  وأعطعط 
عثه  طظ  حغء  بئعت  سثم  طظ  وبالرغط  (اإلرعاب). 
الثساوى ضث التجب واإلشراج سظ الحئاب قتصا، إق أن 
إخرار الثاخطغئ افلماظغئ طمبطئ آظثاك بالعزغر أوتع حغطغ 
دشسعط لمساودة المثاعمئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ 
سطى  الاحثغث  طع  أغدا  الفةر  جاسات  شغ   ٢٠٠٣ سام 
تروغع الحئاب وطساططاعط طساططئ غغر قئصئ وإعاظاعط 
وتثظغج بغعتعط بالضقب، رغط أن صرار التزر لط غضظ 
صث خثر بسث، تغث تجاطظ طع تمطئ الافاغح وأسطظ سظه 
شغ خئغتئ غعم ١٥ طظ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر سام 
٢٠٠٣. وجاء شغ الئغان الثي أخثرته العزارة أن "ظحاط 
تجب الاترغر غاسارض طع طئادئ الاساغح بغظ الحسعب 
الاغ غظص سطغعا الثجاعر افلماظغ. واتعط التجب باأغغث 
اجاثثام السظش ضأداة لاتصغص أعثاشه السغاجغئ. وتسإ 
غععد  دولئ  تص  غظضر  الاترغر  تجب  شإن  العزارة  بغان 
شغ العجعد وغظادي بإظعائعا وغروج لثساغئ تترغدغئ 
طسادغئ لطغععد وغظادي بصاطعط". وصث ضان التجب خاضسا 
لطمراصئئ طظ صئض إدارة تماغئ الثجاعر رغط سثم بئعت 
أغئ تةئ دجاعرغئ تساثسغ طثالفئ المادة الثاطسئ/ 
طا  آخرعا  شغ  جاء  والاغ  آظفا  المثضعرة  افولى  الفصرة 

ظخه "وق غةعز شرض رصابئ سطى ذلك".
طغجغغر  دو  افلماظغ  الثاخطغئ  وزغر  اجاثثم  وطةثدا 
الاغ  التص"  "الثغظ  جماسئ  تزر  شغ  ظفسه  افجطعب 
الحئاب  وتةظغث  (اإلرعاب)  سطى  بالاترغخ  اتعمئ 
طساظثة  والسراق  جعرغا  شغ  الةعاد  إلى  لطثعاب 

لاظزغط الثولئ.
لط تضظ عثه الةمسغئ تحضض جماسئ أو تجبا ولط ُغسَطط 
سمعم  إلى  اقظاساب  جعى  طتثد  شضري  تعجه  سظعا 
افلمان  تمضغظ  عع  المسطظ  وعثشعا  السطفغئ،  الترضئ 
طظ الاسرف بحضض ختغح سطى اإلجقم، وظةتئ الةماسئ 
باعزغع أضبر طظ ططغعظغ ظسثئ طظ الصرآن الضرغط. وصث 
وزراة  طعاشصئ  بسث  ألماظغئ  ططابع  شغ  ذئاساعا  تمئ 
السثل سطى ذلك واسائارعا سمطغئ غغر ضارة وق تقتص 
صاظعظغا، وصث جئص لطتضعطئ افلماظغئ أن اسائرت عثه 

الةماسئ جطمغئ ولط تاثث تةاععا إجراءات دجاعرغئ.
الثولئ  سطى  الدشعط  ازدغاد  عع  لطظزر  القشئ  أن  إق 
طظ صئض الماطرشغظ افلمان الثغظ ظةتعا شغ اجاصطاب 
شؤئ ضئغرة طظ الظاس لخالح شضرتعط المسادغئ لفجاظإ 
غسرف  بات  شغما  المسطمغظ  الثخعص  وجه  وسطى 

بترضئ "بغةغثا" والاغ تسظغ "الترضئ العذظغئ افوروبغئ 
الترضئ  عثه  ظةتئ  وصث  الشرب".  فجطمئ  المسارضئ 
بسث تأجغج تجب الئثغض افلماظغ شغ دخعل الئرلمان 
الحسئغئ  افتجاب  أصطص  ظةاتا  العقغات  طظ  سثد  شغ 
افخرى التاضمئ والمسارضئ طظعا طما دشسعط لطتثغث 
سظ ضرورة التث طظ عثا الاصثم لطحسئعغئ والعذظغئ 
وذلك  الماطرشئ،  وضثلك  لفجاظإ  المسادغئ  المفرذئ 
سئر إجراءات خارطئ وبراطب عادشئ تائظى طخالح الحسإ 

وتسسى قجاصرار العضع السغاجغ واقجاماسغ.
طةامسغئ  طسدطئ  أطام  ظفسعا  الثولئ  وجثت  وصث 
وجغاجغئ خخعخا بسث اجامرار المساحارة طغرضض شغ 
جغاجئ اجاصثام المعاجرغظ طظ جعرغا والاغ حضطئ 
والماطرشغظ  افلماظغ،  الئثغض  تجب  ظزر  وجعئ  طظ 
اقصاخادغئ  الظاتغئ  طظ  المةامع  سطى  سئؤا  الغمغظغغظ 
وافغثغعلعجغئ تغث غحضض ازدغاد سثد المسطمغظ شغ 
ألماظغا خطرا سطى ظسغب الظخارى شغ المةامع. باإلضاشئ 
إلى الائسات المالغئ الاغ ارتئطئ باعذغظ المعاجرغظ 
وذرد  العةرة،  بإغصاف  المطالئئ  وبرزت  واظثطاجعط. 
المةامع،  شغ  اظثطاجعط  صئعل  وسثم  المعاجرغظ، 
وإغقق  الثسعغئ،  الظحاذات  بتزر  المطالئئ  وازدادت 
المساجث ودور تسطغط الصرآن، وتزر التةاب والظصاب، 
وغغر ذلك طظ اإلجراءات الصمسغئ لقجقم والمسطمغظ، 
وخارت افتجاب الضئغرة التاضمئ تالغا بمعجإ اقئاقف 
الضئغر ططالئئ باتثاذ إجراءات خارطئ ُصئغض اقظاثابات 

الصادطئ شغ السام المصئض.
ولثلك ظقتر الاعجع اإلسقطغ المراشص لسمطغئ التزر 
وإظعار الخراطئ والتجم شغ سمطغئ المثاعمئ والاأضغث 
سطى طخادرة افطقك والضاإ والمخاتش وطظع ذئاساعا 
واساصال حئاب الةمسغئ وإبراز اتخالعط باظزغط الثولئ، 
تخرغح  شغ  جاء  ضما  (اإلرعاب)  طتاربئ  سطى  والاأضغث 
دو طغجغغر: "ظرغث أن ظصعل سئر الرجالئ الاغ ظئسث بعا 
الغعم، أن ق طضان شغ ألماظغا لقجقطغغظ". وأضاف: "ق 
ظرغث اإلرعاب شغ ألماظغا، ق ظرغث وجعد دساغئ لقرعاب 

شغ ألماظغا أو تخثغره طظ ألماظغا".
أختاب  إلى  ظفسه  العصئ  شغ  طعجعئ  الرجالئ  وعثه 
افتجاب  (أي  الثولئ  أن  لاحسرعط  الغمغظغئ  المغعل 
تعاشص  خارطئ  إجراءات  اتثاذ  سطى  صادرة  التاضمئ) 
المةامسغ  واقجاصرار  افطظ  إلى  الحسإ  تططسات 
والثغظغ وذلك سئر طتارباعا لطثسعة إلى اإلجقم سطى 

ضاشئ افخسثة وطثاطش الاعجعات.
تزر  "إن  العزراة  لاخرغح  طسظى  أيُّ  عظاك  لغج  إذن 
ترجمئ  أو  الصرآن  ظست  تعزغع  ضث  طعجه  غغر  الغعم 
طظ  الثغظ  اجاشقل  إجاءة  ضث  طعجه  بض  طساظغه 
جاظإ أحثاص غروجعن لفشضار الماطرشئ وغثسمعن 
تغث  اإلجقم".  جاار  تتئ  اإلرعابغئ  المظزمات 
شغ  طا  وطخادرة  المخاتش  ترجمئ  ذئاسئ  طظع  تط 

المساعدسات، وطظع ظحاط الاعزغع ذاته.
الصدغئ أخئتئ أضبر وضعتا وجقء لطمسطمغظ المصغمغظ 
شغ ألماظغا وشغ أوروبا بحضض سام، تغث لط غسث عظاك طا 
غمضظ إخفاؤه أو الاثلغج به شغ طساداة الثول لقجقم 
الحسعب  وتثعغش  المةامع  شغ  اإلجقطعشعبغا  وإبراز 
طظ اإلجقم والاعثغث بثطره المتثق بعط، شئسث أن 
لط غفطتعا شغ طعاجعئ اإلجقم شضرغا سمثوا ضما عغ 
تال صرغح الةاعطغئ إلى تحعغه اإلجقم وطساداة أعطه. 
شغ شةر غعم ضاابئ عثا المعضعع داعمئ صعات افطظ 
بحضض طضبش بطس سثد المحارضغظ شغه ١٦٠ طظ صعات 
الثرك طسةثا خشغرا شغ طثغظئ ضاجض بألماظغا (طسةث 
المثغظئ) ق تجغث طساتاه سظ ٢٠٠م٢ باعمئ أظه صث غادر 
طظ رواده سثد طظ الفاغان لطةعاد شغ جعرغا، رغط 
أن عثا المسةث غائع لةماسئ الائطغس والثسعة ولغج 
شضري  تعجه  لعط  لغج  ورواده  السطفغئ  لطةماسئ 
المسطمغظ  إرعاب  عع  تصغصئ  عظا  شالمصخعد  طسغظ. 
سطغعط  تمطغه  بما  لطصئعل  وتطعغسعط  وتثعغفعط 

التضعطئ افلماظغئ طظ طئادئ وصعاظغظ.
وطظ المدتك أن التجب الثغمصراذغ المسغتغ (تجب 
طغرضض) صام باعزغع ظست طظ الثجاعر افلماظغ بطشات 
سثغثة طةاظا شغ طعاجعئ طئادرة "اصرأ" الاغ تسظى باعزغع 
ظست الصرآن طارجما، وذلك صئض التزر المدروب، والثي 

غثالش ظخعص عثا الثجاعر ظفسعا.
الثغمصراذغئ  دساة  طظ  ضشغرعا   - ألماظغا  أن  غئثو 
والترغات - تصش سطى طفارق ذرغص غساثسغ الصرار بغظ 

 !التفاظ سطى افطظ أو المتاشزئ سطى المئثأ
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افربساء ١ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ٣٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ ٤     السثد ١٠٦

وجعد ذائرات أطرغضغئ بثون ذغار يف تعظج
رب سثر أصئح طظ ذظإ!

أصر الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ بأن ذائرات 
تظفث  ذغار  دون  طظ  افطرغضغئ  والمراصئئ  اقجاطقع 
ذطسات شعق تعظج وسطى تثودعا طع لغئغا، لضظه ظفى 

تمرضجعا سطى افراضغ الاعظسغئ.
الماتثة  العقغات  طظح  طظ  عع  أظه  السئسغ  وضحش 
تخرغتا بعثا الثخعص، طدغفا "أن المعمئ افجاجغئ 
سظ  اجاثئاراتغئ  طسطعطات  جمع  عغ  الطائرات  لعثه 

المسطتغظ، تتخض تعظج سطى ظست طظعا".
وأضث الرئغج الاعظسغ شغ طصابطئ طع صظاة تطفجغعظغئ 
"طظ  أن  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٣ افربساء  طتطغئ 
طخطتئ تعظج الاساون طع العقغات الماتثة شغ الترب 

ضث اإلرعاب".
وظفى السئسغ طةثدا وجعد صاسثة سسضرغئ أطرغضغئ 
شغ بقده، إق أظه أحار إلى وجعد ٧٠ سسضرغا أطرغضغا 

شغ تعظج غآدون طعمات تثرغئغئ.
تئرغر  الاخرغتات  عثه  خقل  طظ  السئسغ  أراد  لصث 
اجاشقل أطرغضا لاعظج وضأن تعظج عغ المسافغثة 
طظ ذائرات اقجاطقع والمراصئئ افطرغضغئ، باسائاره 
اقجاثئاراتغئ  الاصارغر  بضض  تعظج  جامّث  أطرغضا  أن 

وأظظا غمضظ اجاشقل عثه الطائرات شغما بسث!
شما الداطظ أن تطاجم أطرغضا بعثا، وعض طظ طخطتاعا 
خاخئ  بافجاس  تثغظعا  صث  تصارغر  بعضثا  تمثظا  أن 
وأظعا الماعمئ باحضغض جماسات إرعابغئ شغ طثاطش 
طظاذص السالط لامرر جغاجاتعا وشرض وجعدعا شغعا؟ 
ولماذا ق ظسامث سطى صثرات صعاتظا المسطتئ الاغ ظسطط 

ضفاءتعا وصثرتعا سطى تماغئ الئطث طظ ضض طضروه؟!
وطا دخض أطرغضا شغ لغئغا؟ عض غخثق السئسغ - طا 
غضثبه السالط ضطه - أن أطرغضا حرذغ السالط وتسسى 
إلتقل السقم؟ أق غسطط أن أطرغضا تظزر لطاثخض شغ 
لغئغا سطى أظه ترضغج لظفعذعا شغ المظطصئ؟ وشغ عثا 
السغاق أسطظ أوباطا غعم ٢٠١٦/٨/٢ أن "دسط طسرضئ 
التضعطئ الطغئغئ ضث تظزغط الثولئ غخإ شغ طخطتئ 
افطظ الصعطغ افطرغضغ... وإن الدربات الةعغئ ظفثت 

طعمئ  إظةاز  طظ  الطغئغئ  الصعات  تامضظ  أن  لدمان 
شالرئغج  اقجاصرار"  وتسجغج  الماحثدة  الةماسئ  صاال 
افطرغضغ غسائر ذلك طظ طخطتئ افطظ الصعطغ لئقده، 
شمسظى ذلك أظعا طسألئ طعمئ تاسطص بالعجعد افطرغضغ 
شغ لغئغا، وإق شما سقصئ افطظ الصعطغ افطرغضغ بطغئغا 

إق أن غضعن ذلك طاسطصا بالظفعذ افطرغضغ عظاك؟!
شغ  طعجاوي  ضمال  افجااذ  ضاإ  ظفسه  السغاق  وشغ 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٤ باارغت  الخئاح  جرغثة 
طظ  الاتثغر  وبارغج  واحظطظ  "وتاسمث   ٢٠١٦
طظ  الرغط  سطى  إشرغصغا  حمال  شغ  اإلرعــاب  اظاحار 
اقجاثئاراتغئ  وسظاخرعما  الثاخئ  صعاتعما  وجعد 
سطى افراضغ الطغئغئ، وأجاذغطعما شغ الئتر افبغخ 
ذرق  سظ  شااتثبان  والةجائر  تعظج  أطا  الماعجط. 
طئعمئ لمتاربئ اإلرعاب شغ لغئغا، غسائر المراصئعن أظعا 
طةرد خثى لطخغس غغر الئرغؤئ الاغ تائظاعا ضض طظ 
واحظطظ وبارغج، وغئصى الئطثان التثودغان لطغئغا: 

تعظج والةجائر، أضئر طادررغظ طما غتثث".
أطا الاسطض بأن ذائرات اقجاطقع جاخئح ططضظا بسث 
افولى  ضان  شصث  غرغإ!  افطر  شعثا  الجطظ،  طظ  طثة 
أن ترجط الثولئ جغاجئ تخظغع سسضرغئ وأن تضّعن 
تربغئ  خظاسئ  تضعن  أن  سطى  وطاظعسئ  صعغئ  خظاسئ 
رائثة وطاطعرة شغ طةال الاظمغئ الخظاسغئ. شسغادة 
الثولئ ق غمضظ المتاشزئ سطغعا طا دطظا ظسامث سطى 
الاضظعلعجغا السسضرغئ طظ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ 
شغ  الثول  عثه  أجالغإ  والثاظغ  الصاخغ  غسطط  الاغ 
السغطرة سطى بقد المسطمغظ وذرق الاتضط شغ رصابظا.

وشغ الثاام، إن الاعصش سظ اقساماد سطى الشرب شغ 
اصاظاء افجطتئ وخظاساعا طظ المسائض السغادغئ الاغ 
لظ غةرؤ سطغعا جعى خطغفئ المسطمغظ شغ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئا بإذن اهللا، ضما 
شسض رجعل اهللا ، تغظ أرجض إلى جرش بالغمظ طظ 
غاسطط خظاسئ السقح لغخظسه شغ المثغظئ ولط غحار 

 السقح طظ الروم والفرس افسثاء

بصطط: أجاطئ الماجري – تعظج
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الغعم الساملغ لطصداء سطى السظش ضث املرأة
اسرتاف بالسةج سظ تماغئ املرأة وتفر ضراطاعا!

تحرغظ  طظ  والسحرغظ  الثاطج  شغ  السالط  غتافض 
لطصداء  السالمغ  بالغعم  سام،  ضض  طظ  الباظغ/ظعشمئر 
سطى السظش ضث المرأة، ولغج عظاك جثغث شغ اتافال 
عثا السام سظ افسعام السابصئ، إق اإلتخائغات الاغ 
له  تاسرض  الثي  السظش  طسثقت  ارتفاع  سظ  تاتثث 
الظساء تعل السالط، شتسإ اإلتخائغات الخادرة سظ 
طظ   ٪٧٠ طظ  أضبر  شإن  السام،  لعثا  الماتثة  افطط 
الظساء غساظغظ طظ السظش شغ تغاتعظ، أي أن واتثة 
طظ ضض بقث ظساء شغ السالط غاسرضظ لظعع طظ أظعاع 
السظش (جسثي، جظسغ، ظفسغ)، وأن اطرأة طظ ابظاغظ 
طصاعلاغظ، طاتئ سطى غث صرغإ. عثا سثا سظ المحاضض 
افخرى الاغ تساظغ طظعا الظساء ضافطغئ والفصر والامغغج 
واظسثام افطظ والمساظاة شغ ظض الخراسات والتروب 
الاغ تحسطعا الثول اقجاسمارغئ وغغرعا طظ المحاضض 

الاغ لع أردظا التثغث سظعا لما وجسظا المصام.
ولغج عظاك جثغث عثا السام إق طجغث طظ اقساراف 
طظ صئض الساجئ والمظزمات بالفحض شغ الصداء سطى 
السظش ضث المرأة وتأطغظ التغاة الضرغمئ لعا، وطظ ذلك 
لطحآون  افوروبغ  لقتتاد  السطغا  الممبطئ  تخرغتات 
الثارجغئ والسغاجئ افطظغئ شغثغرضا طعغرغظغ بمظاجئئ 
"الغعم السالمغ لطصداء سطى السظش ضث المرأة" تغث 
صالئ: "شغ ضض طرة ظتغغ الغعم الثولغ لطصداء سطى 
السظش ضث المرأة، ظسارف بفحض طةامساتظا. إن الظساء 
المةمعسات  وشغ  المظجل،  شغ  طساعثشات  والفاغات 
جمغع  شغ  السمض،  طضان  شغ  أو  إلغعا،  غظامغظ  الاغ 
أظتاء السالط. وق غسائر اتتادظا افوروبغ اجابظاء، بض 
سطى السضج، إذ ظتظ ظحعث اتةاعا طصطصا غاسارض طع 

اإلظةازات الاغ ضظا ظسائرعا طتاعطئ التثوث".
المرأة  باترغر  غظادون  وعط  السظعات  سحرات 
وطساواتعا طع الرجض، وغثسعن جسغعط لطصداء سطى 
السظش ضثعا وتعشغر تغاة ضرغمئ لعا، ولضظعط تاى 
أي  غسظعا  لط  إظعط  تاى  ذلك،  شغ  غظةتعا  لط  اآلن 
صاظعن رادع شغ عثا المةال، وضض طا شسطعه خقل عثه 
السظعات عع ظحر البصاشئ الرأجمالغئ، وطتاولئ شرض 
ظزرتعط الثاذؤئ لطمرأة ولمحاضطعا سطى دول السالط، 
جاسغظ لاسمغط المحاضض الاغ تساظغعا المرأة سظثعط 
سطى باصغ المظاذص، وق جغما بقد المسطمغظ، طتاولغظ 
بأظه  اإلجقم  وإظعار  شغعا،  والفةعر  الفساد  إحاسئ 
ظالط لطمرأة، طاثثغظ طظ الادطغض وحغطظئ افشضار 
طساثثطغظ  لثلك.  جئغقً  المئضر  ضالجواج  اإلجقطغئ 
الاسطغط  وطظاعب  ضاإلسقم  طثاطفئ  أدوات  ذلك  شغ 
والصعاظغظ الاغ تسظعا افظزمئ شغ بقد المسطمغظ، 
وضثلك سظ ذرغص الةمسغات والمآجسات وغغر ذلك 

طظ العجائض.
باخاخار ضض طا شسطعه عع أظعط أوجثوا طحضطئ لطمرأة 
ووضسعا لعا تطعقً خاذؤئ، وطظ بط تاضمعا طساصثات 

اآلخرغظ بظاء سطغعا!
إظساظغاعا  واطاعظئ  المرأة  الرأجمالغئ  اجاشطئ  لصث 
السخعر  شغ  أوروبا  ضاظئ  ضما  تماطا  وضراطاعا، 
العجطى، والاغ ادسئ أظعا جاءت لاتررعا طظ سخعر 
الةعض والاثطش الاغ ضاظئ تتغاعا شغعا، ولضظعط عثه 
المرة شسطعا ذلك بتةئ واعغئ وحسارات طدططئ عغ 
العجطى  السخعر  شفغ  بالرجض؛  وطساواتعا  تتررعا 
ضاظعا غظزرون لطمرأة سطى أظعا جطسئ طمطعضئ لطرجض، 

له أن غاخرف بعا ضغش حاء، غمطضعا أبععا بط زوجعا 
بط بظععا، غاخرف بعا ضض واتث طظعط ضما غاخرف 

بتغعاظه أو طااسه أو تةارته!
ظفسغًا  طادغاً  ججءًا  المرأة  تسائر  الغعم  والرأجمالغئ 
أو  تةارغئ،  ضسطسئ  إق  إلغعا  ُغظزر  ق  تدارتعا،  شغ 
جطسئ  إلى  المرأة  شتعلئ  حععة،  إلحئاع  طعضعٍ 
وتاى  والمصاعغ  والمقعغ  المظاثغات  شغ  ُتسرض 
تصغَّط  سظثعط  المرأة  وأخئتئ  الاةارغئ،  المتقت 
بمصثار إرضائعا لطجبائظ وصثرتعا سطى إغرائعط، تاى 
شغ  والةمال  المزعر  تسظ  غحارذعن  باتعا  إظعط 
أغئ وظغفئ حاغرة لطمرأة طاةاعطغظ أن لطمرأة صغمئ 
إظساظغئ بشخ الظزر سظ طزعرعا، ضما أظعط ظزروا 
غةإ  أظه  وأوعمععا  جحسئ  اصاخادغئ  ظزرة  إلغعا 
سطغعا أن تةاري الرجض وتساوغه شغ ضض حغء، وأن 
وطسظعغاً،  طادغاً  جططاه  طظ  لاظساص  تسمض  أن  سطغعا 
شأرعصععا وتمطععا طا ق تطغص، شطط تسث صادرة سطى 

الاعشغص بغظ بغاعا وسمطعا.
الضبغر  لطمرأة  السصغمئ  الظزرة  عثه  سظ  ظاب  وصث 
اظاحر  تغث  الشربغئ،  المةامسات  شغ  المحاضض  طظ 
الفتح والفةعر وغابئ السفئ والطعارة سظ المةامع، 
تاقت  سحرات  سظ  تاتثث  اإلتخائغات  وأخئتئ 
الثصغصئ  شغ  الجوجغئ  والثغاظئ  والجظا  اقغاخاب 
طسثقت  وارتفسئ  افجري،  الافضك  وظعر  العاتثة، 
السظش الثي تاسرض له الظساء وغغرعا طظ المحاضض...

شما داطئ الرأجمالغئ صث شحطئ شغ تتصغص السسادة 
ظتظ  لظا  وضغش  لشغرعط؟!  تتصصعا  شضغش  فعطعا، 
ظزام  شغ  لمحاضطظا  تطعل  سظ  ظئتث  أن  المسطمغظ 

وضسغ، وسظثظا ظزام رباظغ طظ لثن خئغر سطغط؟!
إن شغ اإلجقم سقجاً لضض المحاضض، وأتضاطه ضفغطئ 
باتصغص السسادة والتغاة الضرغمئ لقظسان رجقً ضان 
المرأة  ضراطئ  تفر  اإلجقم  ضمظ  وصث  اطرأة،  أم 
وإسجازعا طظ خقل الاحرغع، شةسض أجاس الظزرة إلى 
المرأة سطى أظعا أم وربئ بغئ وسرض غةإ أن غخان، 
وأخااً،  وبظااً  وأطاً  زوجًئ  الضرغط  السغح  لعا  وضفض 
وجسض التفاظ سطغعا والثشاع سظعا طظ أحرف افسمال 
«َطْظ ُصِاَض ُدوَن ِسْرِضِه َشُعَع َحِعغٌث»، وجسطعا حصغصئ 
سطى  الحرسغئ،  الاضالغش  شغ  بغظعما  وجاوى  الرجض 
خقف المئادئ العضسغئ الاغ اطاعظئ المرأة وجسطاعا 
;]Ÿ̨? : جطسئ تئاع وتحارى وتعرث ضما المااع. صال
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الرجض  بغظ  وافظعبئ  الثضعرة  سقصئ  اإلجقم  تخر 
والمرأة شغ الجواج شصط، وترم ضض سقصئ غغرعا، بض 
ترم ضض طا غاسطص بعثه الخطئ بغظعما؛ شترم الثطعة 
وترم الظزر إلى غغر الجوجئ بحععة، وترم الظزر إلى 
السعرات وأطر بشخ الئخر وأطر بالسار، وجسض افخض 

شخض الرجال سظ الظساء شغ طةامع المسطمغظ.
وضمظه أغداً طظ خقل الاظفغث طظ صئض دولئ تطئص 
طظ  ضض  وتساصإ  التغاة،  واصع  شغ  افتضام  عثه 

غثالفعا، وتارغت المسطمغظ حاعث سطى ذلك.
اإلظساظغئ  طساظاة  بض  وحصاءعا،  المرأة  طساظاة  إن 
جمساء، لظ تظاعغ إق بالاثطص طظ الظزام الرأجمالغ، 
وتطئغص أتضام اإلجقم بثقً طظه شغ ظض دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ ظسأل اهللا أن 

  ًغضعن صغاطعا صرغئا

بصطط: براءة طظاخرة

اخااط رؤجاء الثول والتضعطات المةامسعن شغ اظااظاظارغفع افتث صمئ الفرظضعشعظغئ السادجئ سحرة داسغظ 
خخعخا إلى طجغث طظ تظسغص الةععد لمضاشتئ (اإلرعاب). وصالئ طغحغض جان افطغظئ الساطئ لطمظزمئ الثولغئ 
تعثغث  طعاجعئ  شغ  باعزا  بمظا  "تثشع  الفرظضعشعظغئ  الثول  إن  خااطغ  ختاشغ  طآتمر  شغ  لطفرظضعشعظغئ 
(اإلرعاب). ق بث طظ تظسغص أضئر (باجاثثام) خئراتظا ووجائطظا واجاثئاراتظا". وأوردت جان أن افسداء شغ 

المظزمئ باتعا ٨٤ دولئ وتضعطئ، سطما أن بغظعط ٢٦ طراصئا وأربسئ أسداء طحارضغظ. (أورغظئ)
(اإلرعاب). ق بث طظ تظسغص أضئر (باجاثثام) خئراتظا ووجائطظا واجاثئاراتظا". وأوردت جان أن افسداء شغ 

٢٦ طراصئا وأربسئ أسداء طحارضغظ. (أورغظئ) المظزمئ باتعا ٨٤ دولئ وتضعطئ، سطما أن بغظعط

صمئ الفرظضعشعظغئ تثسع إلى طجغث طظ الاساون ضث (اإلرعاب)
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: شغ تغظ غازاعر أعض بظشقدغح ضما عع طئغظ شغ الخعرة، ططالئغظ بعصش المةازر الاغ غرتضئعا 
الئعذغعن سئثة التةر شغ طغاظمار (بعرطا) بتص طسطمغ الروعغظةا، طةسثغظ بثلك طزعرا طظ طزاعر 
افخعة اإلجقطغئ، شإن تضعطئ تسغظئ المةرطئ ُتْسِطُمعط فسثائعط لغعغطعا أضبر شغ دطائعط، تغث طظسئ 
غعم الةمسئ الماضغ قجؤغ الروعغظةا، والثغظ ضاظعا طتحعرغظ شغ جئسئ زوارق خحئغئ، طظ العخعل إلى 
بظشقدغح، تسإ إشادة ظاشغعر رتمظ طسآول خفر السعاتض المتطغئ، وأظه ضان طظ بغظعط ٦١ اطرأة و٣٦ 
ذفق، طدغفا أظعط ضطعط ضاظعا طظ الروعغظةا الفارغظ طظ المةازر الاغ ترتضئعا تضعطئ طغاظمار بتصعط. 
طظ  المؤات  وظحرت  طع طغاظمار  تثودعا  سطى ذعل  افطظغئ  ضئغر الاثابغر  بحضض  وصث سجزت بظشقدغح 
الصعات لطصغام بثورغات شغ المظطصئ شغ طتاولئ إلبساد طعجات القجؤغظ الروعغظةا المسطمغظ، الثغظ 

غفرون طظ السظش واقضطعاد المسامر ضثعط شغ بقدعط.
)
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الصعات لطصغام بثورغات شغ المظطصئ شغ طتاولئ إلبساد طعجات القجؤغظ الروعغظةا المسطمغظ، الثغظ 
غفرون طظ السظش واقضطعاد المسامر ضثعط شغ بقدعط.

طازاعرون شغ بظشقدغح غطالئعن بعصش المةازر بتص طسطمغ طغاظمار  (الصثس السربغ)
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