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إن افطئ اإلجقطغئ صثغماً طع أظعا ضاظئ شغ بقد ق تسثو 
ججغرة السرب وق غجغث سثدعا سظ بدسئ طقغغظ وطع 
ذلك شإظعا تغظ اساظصئ اإلجقم وأصاطئ دولاه عجطئ 
أسزط إطئراذعرغاغظ شغ ذلك العصئ. شما بالظا شغ افطئ 
اإلجقطغئ الغعم وعغ تصارب ربع جضان السالط، وتصع 
شغ بقد طاخطئ بئسدعا تضعن بطثًا واتثًا، وعغ تتاض 
بصسئ طظ أتسظ بصاع افرض بروة وطرضجًا وتتمض طئثأ 
عع وتثه المئثأ الختغح، شإظعا وق رغإ تحضض جئعئ 

أصعى طظ الثول السزمى شغ ضض حغء.
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ضريي: دسُط روجغا لفجث 
دسٌط لتجب اهللا وإغران 

روجغا  إن  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
-بثسمعا الظزام السعري- تثسط أغدا تجب اهللا وإغران، 
سطى  التفاظ  أرادت  إذا  جغثة  طسادلئ  لغسئ  وعثه 
إجراء  طآضثا  تسئغره،  وشص  السظغ،  السالط  طع  سقصاتعا 
طئاتابات شغ ظغعغعرك عثا الحعر لتض افزطئ السعرغئ.

ق  أظه  تثرضا  أن  وإغران  روجغا  سطى  أظه  ضغري  وأضاف 
طةال لعصش المسارضئ السظغئ شغ جعرغا طظ طعاجمئ 
الظزام السعري. وأوضح أن إغران وروجغا جاحارضان شغ 
طئاتبات جغاجغئ تعل طساصئض جعرغا بظغعغعرك شغ 
وصئ قتص طظ الحعر التالغ. وأحار ضغري شغ ضطمئ له 
أبظاء طحارضاه شغ طآتمر لمسعث بروضظشج إظساغاغعحظ 
شغ واحظطظ غعم السئئ الماضغ، إلى طعاخطئ المةامع 
السعرغئ.  افزطئ  تض  أجض  طظ  جععده  بثل  الثولغ 

(الةجغرة ظئ)

: وزغر الثارجغئ افطرغضغ غاضطط وضأن إغران 
وأدواتعا شغ لئظان والسراق صث دخطعا جعرغا لتماغئ 
ظزام افجث طظ السصعط بشغر إرادة أطرغضا!! وضثلك 
لغج  إظه  تغث  الروجغ،  الاثخض  سطى  غظطئص  افطر 
عظاك  الظزام  إذ  جعرغا  شغ  جغاجغ  ظفعذ  لروجغا 
تابع فطرغضا. إن طظ طضر أطرغضا أظعا عغ طظ غثغر 
افطعر طظ وراء الساار، شاخّعر لطسّظئ أن الخراع إظما 
عما  أظعما  وروجغا  إغران  وتخعر  الحغسئ،  طع  عع 
رأس افشسى، وتخّعر ظفسعا أظعا عغ المظصث فعض 
جعرغا طما غساظعظه طظ ظطط بحار وطظ غساظثه.. إن 
جعرغا بإبراز  السغاجئ افطرغضغئ شغ  ضحش  العاجإ 
تصغصئ تئسغئ ظزام افجث فطرغضا وأظعا، أي أطرغضا، 
عغ طظ غثسط ذلك الظزام رغبما غاط تةعغج الئثغض، 
وطظ أجض ذلك شعغ تساسمض أدواتعا طظ طبض إغران 
والسراق وترضغا وغغرعط وتساسغظ بثول طبض روجغا 

لاتصغص ذلك.

أخثر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر الئغان 
الختفغ الاالغ:

تمطئ خطغئغئ حرجئ سطى طعاصع تجب الاترغر اإللضاروظغئ 
أسصئعا إغقق خفتئ أطغر تجب الاترغر سطى الفغسئعك

المظسصئ  المسطتئ  العةمات  جطسطئ  وصسئ  أن  طظث 
واتاةاز  وتفةغرات  ظار  إذقق  سمطغات  حمطئ  والاغ 
رعائظ  طساء غعم الةمسئ المعاشص ١٣ تحرغظ الباظغ/
ظعشمئر ٢٠١٥ شغ الساخمئ الفرظسغئ بارغج، تط اإلسقن 
الاابسئ  اإللضاروظغئ  المعاصع  لدرب  تمطئ  سالمغئ  سظ 
لتجب  رجمغئ  طعاصع  إدراج  تط  وصث  الثولئ،  لاظزغط 
الاترغر؛ وعع التجب  السغاجغ اإلجقطغ الثي ق غائظى 
السمض المسطح لمثالفاه الطرغصئ الحرسغئ الاغ غظعةعا، 
تط إدراج طعاصسه ضمظ  صائمئ السظاوغظ المساعثشئ، 
وبالرغط طظ أن تجب الاترغر أسطظ طرارًا وشغ غغر طعضع 
رشده لمظعب وظعب تظزغط  الثولئ، وأظه ق تربطه به 
أغئ خطئ تظزغمغئ إق أن بسخ الةعات الثولغئ تاصخث 
طتاربئ تجب الاترغر ضمظ تربعا  المسطظئ سطى اإلجقم 

والمسطمغظ. 
البقباء  أطج  غعم  الفغسئعك  إدارة  أصثطئ  شصث 
٠١/١٢/٢٠١٥م شغ تمام الساسئ الرابسئ سخرا، سطى تثف 
تساب  السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ أطغر 
تجب الاترغر سطى الفغسئعك وإغقق خفتاه، بالرغط 
طظ أن الخفتئ  ضاظئ تغعغئ وظحطئ جثا، والافاسض 
طسعا ضان تغعغا وغعطغا، جعاء بإرجال افجؤطئ الضبغرة 
أطغر  إلى  والفصعغئ)  (السغاجغئ  والفضرغئ  والماظعسئ 
باإلسةاب  أو  الباصإ،  وبرأغه  وبسطمه  به  بصًئ  التجب 
والمحارضئ والاسطغصات، تغث تةاوز  سثد المحارضغظ شغ 
الخفتئ ٢٦٣,٥٠٠ حثص، طما أصخ طداجع الزالمغظ 
سطى  اإلجقم  وغطعط  تصثعط  ألسظئ  لحتث  ودشسعط 
جطئغئ  تئطغشات  تمطئ  بحّظ  شصاطعا  دسعته،  وتمطئ 
حرجئ وطظزمئ ضث الخفتئ، وذلك طظث تعالغ سحرة 

أغام  بحضض طاعاخض دون ضطض أو ططض. 
سطما بأظظا صث أرجطظا إلدارة الفغسئعك رجالئ اسارضظا 
شغعا سطى إغقق الخفتئ، وظععظا لعط شغعا بأظظا لط 
ظساطط  طظعط طططصا طا غحغر إلى جئإ خرغح إلغقق 
الخفتئ، إق أن إدارة شغسئعك لط تاةاوب طع رجالاظا، 
أن  سطى  غثل  وذلك  الخفتئ!  إغقق  أخرت  سطى  بض 
إغقق الخفتئ ضان بخعرة تسسفغئ، ودوظما جئإ إق 

الضغث لقجقم  والمسطمغظ. 
إن إغقق عثه الخفتئ الاصغئ الظصغئ عع ججء طظ ترب 
الضفار الخطغئغئ التاصثة سطى اإلجقم والمسطمغظ، لما 
 تصثطه طظ إجقٍم خاف ظصغ ضما أظجل سطى رجعل اهللا 
تعجه  خادصئ  واضتئ  جغاجغئ  آراء  وطظ  طتمث  ملسو هيلع هللا ىلص، 
بعخطئ  المسطمغظ العجعئ الختغتئ لمسرشئ خثغصعط 
الثي غسمض لمخطتاعط، طظ سثوعط الماربص بعط 

الثوائر. 
إن الشرب الضاشر غمضر بعثه الثسعة الطاعرة ظاظاً أظه 
أّرصاه  أن  بسث  الظاس،  سظ  غتةئه  أو  ظعرعا  جغطفأ 
وأصدئ  طداجسه، وجسطاه شغ تغص بغص، شاجاّض ضاشئ 
أجطتاه، واجاثثم طا تفاصئ سظه سصطغاه اقجاسمارغئ 
سمقئه  ضض  وجّغح  ووجائض،  أجالغإ  وأدوات  طظ 
وطرتجصاه، لمتاربئ اإلجقم والمسطمغظ، تاى الضطمئ 
الخادصئ الاصغئ الظصغئ باتئ  تثغفعط وترسئعط وُتثعإ 
أجعجة  بسخ  خقل  طظ  شصاطعا  أسغظعط،  طظ  الظعم 
طثابراتعط بتمطاعط المسسعرة عثه، بض  حظعا تربعط 
الخطغئغئ الحرجئ إلغقق عثه الخفتئ المثطخئ، وضاط 
عثا الخعت الخادق، ولضظ عغعات عغعات،  شأظى لعط 
أن غطفؤعا ظعر اهللا، وأظى لعط أن غضامعا خعت التص؟! 
ن يُتِمَّ 

َ
ُ  إِالَّ أ ىَب ابَّ

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
ِ بِأ ن ُفْطِفُؤواْ نُوَر ابَّ

َ
﴿يُرِيُدوَن أ

ُ بِالُْهَدى وَدِيِن  َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن * ُهَو ا

 ﴾يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ  الُْمرْشُِكوَن ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  احلْ
٢٠ طظ خفر ١٤٣٧عـ 

٢٠١٥/١٢/٢طـ
سبمان بثاش 
طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

/c/1954جرغثةالراغئ

ترب أطرغضا ضث اإلجقم واملسطمني ُتظِسح حرضاتعا
بثل أن غضعن ساصئئ ذلك اظعغارعا

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن  ﴿ِمَن الُْمْؤِمننَِي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َخَهُدوا ابَّ

لُوا َيْبِديًال﴾ َْبُه َوِمْنُهْم َمْن يَنَْتِظُر َوَما بَدَّ
َ

َ حن َق
غظسى أطغر تجب الاترغر وأسداء طضاإ افطغر ودغعان 
بساطئ...  الاترغر  وتجب  المرضجي  والمضاإ  المزالط 
سئث  افطغر  طضاإ  سدع  اإلجقطغئ  لفطئ  غظسعن 
العادي شاسعر تسظ شاسعر (أبع طتمعد) الثي واشاه 
خفر  طظ  والسحرغظ  الباظغ  الغعم  عثا  ظعر  المظغئ 
الثغر ١٤٣٧عـ المعاشص الرابع طظ ضاظعن افول ٢٠١٥م، 

سظ سمر غظاعج واتثًا وبماظغظ ساطًا.
الاترغر  تجب  شغ  شاسًق  سدعًا  طتمعد  أبع  ضان  لصث 
وأبا  إبراعغط  أبا  الحغثغظ  خاتإ  شصث  بثاغاته،  طظث 
التجب  أطغر  خاتإ  وضثلك  اهللا،  رتمعما  غعجش 
التالغ، وضان لعط السدث والساسث، جادًا طةاعثًا شغ 
سمطه قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة... لصث ضان غتإ أن غحعث بجوغ شةر الثقشئ 

شغظال طظ الثغر وافجر طا حاء اهللا، إق أظه جئتاظه صث 
تعشاه إلغه لغظال خغرًا أسزط وأجرًا أضئر، شغثطث عظاك 

إن حاء اهللا ﴿يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقَتِدٍر﴾.
إغماظه،  شغ  جئتاظه  هللا  طثطخًا  اهللا  رتمه  ضان  لصث 
وق  بتص،  شضان  اصاثائه،  شغ  اهللا  رجعل  طع  وخادصًا 
َخَهُدوا  َما  ﴿َصَدقُوا  الثغظ  طظ  أتثًا،  اهللا  سطى  ظجضغ 
لُوا  َْبُه َوِمْنُهْم َمْن يَنَْتِظُر َوَما بَدَّ

َ
َ حن َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن َق ابَّ

َيْبِديًال﴾.
وق  لمتجوظعن،  لفراصك  وإظا  طتمعد،  أبا  اهللا  رتمك 
َصاَنْتُهْم 

َ
ِيَن إَِذا أ َّ ﴿ا جئتاظه  به  اهللا  أطرظا  طا  إق  ظصعل 

ِْه َراِجُعوَن﴾، شإظا هللا وإظا إلغه  َ ِ ا إ
َوإِنَّ  ِ ُمِصيَبٌة َقالُوا إِنَّا ِبَّ

 راجسعن
الباظغ والسحرغظ طظ خفر الثغر ١٤٣٧عـ

الرابع طظ ضاظعن افول ٢٠١٥م
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بثاخئ

وحئاب تجب الاترغر بساطئ

غصعل طسآولعن أطرغضغعن وطثغرون تظفغثغعن شغ ضئرى حرضات السقح شغ العقغات الماتثة إن تطك الحرضات 
تسابص الجطظ لاطئغئ الططإ الماجاغث سطى الخعارغت الثصغصئ وغغرعا طظ افجطتئ المساثثطئ شغ السمطغات السسضرغئ 
الاغ تظفثعا واحظطظ ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ، وشغ خراسات أخرى بمظطصئ الحرق افوجط. وصث زاد الططإ 
السالمغ بحضض ططرد سطى الخعارغت افطرغضغئ الخظع، وسطى طا غططص سطغعا الصظابض الثضغئ. وتسسى واحظطظ 
وتطفاؤعا لدمان تعشغر إطثادات بابائ طظ تطك افجطتئ لترب غاعصع أن تسامر ذعغق ضث تظزغط الثولئ شغ جعرغا 
والسراق، شدق سظ الترب الثائرة شغ الغمظ. وغصعل طسآولعن أطرغضغعن إن طخظسغ السقح اسامثوا وردغات سمض 
إضاشغئ، واجاساظعا بالمجغث طظ السمال لجغادة اإلظااج، لضظعط غعاجععن خسعبات تاسطص بصثرات طخاظسعط وصث 
غتااجعن إلى تعجغسعا، بض وشاح طخاظع جثغثة لدمان اإلطثادات المططعبئ. وصث غسفر عثا افطر سظ صعائط 
اظازار أخرى، شغ وصئ غسئر شغه تطفاء واحظطظ شغ السطظ سظ الصطص طظ الئطء الحثغث شغ دراجئ العقغات الماتثة 
لططئاتعط الماسطصئ بافجطتئ. وغضحش طسآول تظفغثي شغ حرضئ لخظاسئ السقح بأطرغضا -طحارذا سثم ظحر 
اجمه- أن حرضاه تحعث ظمعا عائق، وأضاف أن «ضض طظ شغ المظطصئ غاتثث سظ تثجغظ أجطتئ لفارة تاراوح بغظ 
خمج وسحر جظعات، وغصعلعن إظعا جاضعن طسرضئ ذعغطئ ضث تظزغط الثولئ». وغئثو تأبغر عثا الططإ الضئغر سطى 
السقح واضتا سطى طثغظئ تروي بعقغئ أقباطا افطرغضغئ، تغث تخظع حرضئ لعضعغث طارتظ خعارغت جع-أرض طظ 
ظعع عغطفاغر شغ طخظع حثغث التراجئ سطى طساتئ ضئغرة طظ افرض، وصث تط تعظغش المجغث طظ السمال، لغةري 

تصطغض طسثقت الئطالئ، وزغادة ظحاط الترضئ الاةارغئ شغ المثغظئ. (الةجغرة ظئ)

 /alraiahnews

شرظسا تثسع إىل «إجقم طظفاح» 
ملعاجعئ أشضار «الةعادغني» 

زسماء  ضازغغش،  برظارد  الفرظسغ  الثاخطغئ  وزغر  تث 
طظفاح»  «إجقم  تطعغر  إلى  شرظسا  شغ  المسطمغظ 
الثولئ  لاظزغط  الزقطغئ  افشضار  أجماه  طا  لمعاجعئ 
الاغ صادت الحئاب المسطط إلى السظش. شغ أول اجاماع 
لعط طظث طصاض ١٣٠ حثًخا شغ ١١/١٣ صال العزغر لـ 
٤٠٠ زسغط وإطام وظاحط طسطط أن «شرظسا جاسمض 
ضض طا بعجسعا لاسصإ المةرطغظ، ولضظعط (المسطمغظ) 
شصط بإطضاظعط الفعز بترب افشضار ضمظ اإلجقم». 
وصال أظعر ضغئغك رئغج المةطج اإلجقطغ الفرظسغ 
إجقطغئ  طآجسات  لسحر  السادي  غغر  «اقجاماع  أن 
وخمسئ طساجث ضئغرة تط تظزغمه لاعضغح اجاظضارظا 
الحثغث لعثه افشسال». وصث بثأ اقجاماع بصسط العقء 
لفرظسا واظاعى بالظحغث العذظغ الفرظسغ قطارجغغج. 

(روغارز)
«إجقم  تطعغر  إلى  ضازغغش  دسعة  إن   :
طظفاح» لغسئ عغ افولى، شصث جئصاعا جععد ضبغرة 
طظ آخرغظ لاتصغص افطر ظفسه. إن افطر المحارك 
وطظع  اإلجقم،  سطمظئ  عع  المئادرات  تطك  ضض  بغظ 
ظععر اإلجقم السغاجغ الثي غسائر خطًرا وتعثغًثا 

لطسغطرة الشربغئ سطى السالط اإلجقطغ.
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وصع اقتتاد افوروبغ طع ترضغا خقل صمئ شغ بروضسض 
غسرض  اتفاصا  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ   ٢٩ افتث 
طصابض  اقتتاد  طع  أوبص  وسقصات  أطعاق  أظصرة  سطى 

طساسثتعا شغ وصش تثشص المعاجرغظ إلى أوروبا.
وطظ أبرز الظصاط الاغ تط اقتفاق سطغعا بغظ الطرشغظ 
طساسثة  افوروبغ  «اقتتاد  طظح  طصثطاعا  وشغ 
إظساظغئ شعرغئ وطسامرة إلى ترضغا، والاسعث باعشغر 
طئطس أولغ بصغمئ ٣ ططغارات غعرو سطى أن ُغساد الظزر 
شغ طثى التاجئ إلى عثه افطعال وذئغساعا شغ ضعء 

تطعر العضع».
خطئ  تفسغض  افوروبغ  واقتتاد  ترضغا  «صررت  ضثلك 
طع  أظصرة  سطغعا  تفاوضئ  الاغ  المحارضئ»  السمض 
(أضاعبر)  افول  تحرغظ   ١٥ شغ  افوروبغئ  المفعضغئ 
سطى  المعاجرغظ  تثشص  إدارة  إلى  والراطغئ  الماضغ، 
الةاظئان  جغسجز  الثطئ،  عثه  وبمعجإ  أشدض.  ظتع 
وشغ  الترب  طظ  الفارغظ  القجؤغظ  لتماغئ  تساوظعما 
إلى  المعاجرغظ  شؤات  بصغئ  دخعل  طظع  ذاته  العصئ 
اقتتاد افوروبغ والسمض سطى إسادة عآقء «سطى وجه 
السرسئ» إلى بطثاظعط افخطغئ. واتفصئ ترضغا واقتتاد 
افوروبغ سطى «وجعب إتغاء سمطغئ اقظدمام»، وعما 
«غرتئان باإلسقن سظ طآتمر تضعطغ طحارك شغ ١٤ 
تعل   ١٧ الفخض  لفاح  الةاري  (دغسمئر)  افول  ضاظعن 
السغاجات اقصاخادغئ» طظ طفاوضات اقظدمام الاغ 

تادمظ ٣٥ شخًق.
بالاجام  سطماً  «أخثا  افوروبغ  واقتتاد  ترضغا  أن  ضما 
طظ  افول  الربع  خقل  غاط  أن  افوروبغئ  المفعضغئ 
سثد  لفاح  الاتدغري  السمض  طظ  اقظاعاء   ٢٠١٦ سام 
طظ الفخعل طظ دون اإلضرار بمعاصش الثول افسداء 
وبسثعا غمضظ الئثء بالسمض الاتدغري لفخعل أخرى».

المساغغر  لاطئغئ  جععدعا  باسرغع  ترضغا  جاصعم  ضما 
العاردة شغ خرغطئ الطرغص الاغ وِضسئ طظث جظعات 
السفر  شغ  الراغئغظ  افتراك  الرساغا  طظح  إلتاتئ  سثة، 

إلى اقتتاد افوروبغ تأحغرات دخعل بخعرة أجعض.
تترغر  سمطغئ  طظ  «اقظاعاء  بـ  الطرشان  وغأطض 
الاأحغرات» بتطعل تحرغظ افول (أضاعبر) ٢٠١٦ «تالما 

تاتصص حروط خرغطئ الطرغص».
واتفص الطرشان سطى «سصث صمط دورغئ طرتغظ جظعغًا 
وشص حضض طظاجإ. وجاحضض عثه الصمط طظخئ لاصغغط 
افوروبغ  واقتتاد  ترضغا  بغظ  السقصات  تطعر  طثى 
والائاتث شغ ططفات دولغئ. ضما غةإ إجراء طتادبات 
طظازمئ وتسجغج الاساون شغ طةال السغاجئ الثارجغئ 

وافطظ بما شغ ذلك طسألئ طضاشتئ اإلرعاب».
باشاضغعا  ترضغا  بأن  أوروبغ  اجاظااج  عظاك  ضان 
باظزغط  بالئحر  اقتةار  ولماشغا  لطمعربغظ  جمتئ 
درجئ  إلى  أوروبا،  ظتع  لقجؤغظ  العائض  الاثشص  عثا 
أزطئ  طظ  غساظغ  بثوره  أخئح  افوروبغ  اقتتاد  أن 
شرض  تسغث  أسداء  دول  جئع  جسطئ  الاغ  القجؤغظ 
تعاجج  تئظغ  طظعا  وخمساً  تثودعا،  سطى  الرصابئ 
عثد  طما  افسداء،  غغر  الثول  وبغظ  بغظعا  وجثراظاً 
افوروبغئ  المظزعطئ  عج  سطى  وأوحك  حظشظ  ظزام 
برطاعا. شاقتتاد الثي سصث خقل عثا السام جئع صمط 
عثه  تض  أن  غآطظ  إظه  صال  جعرغا  قجؤغ  أزطئ  لتض 

افزطئ جغاط طظ خقل أردوغان.
 ٢٩ افتث  غعم  سصثت  الاغ  الصمئ  إلى  الظزر  وسظث 

تحرغظ الباظغ شغما غاسطص بمطالإ ترضغا افربسئ شمظ 
العاضح أن طفاوضات رشع تأحغرة أوروبا سظ افتراك 

عع أعط طا تط تظاوله.
شغ   ٢٠١٨ سام  شغ  الاأحغرة  إلشاء  الماعصع  طظ  وضان 
الطرغص  لثارذئ  وشصا  الحروط  جمغع  تطئغص  تالئ 
شغ  صئعلعا  تط  الاغ  الاأحغرات  طظ  الاترر  قتفاصغئ 
سام ٢٠١٣. وبسئإ صرارات الصمئ غعم افتث تط تصثغط 
افعمغئ   .٢٠١٨ طظ  بثق   ٢٠١٦ لغخئح  اإللشاء  طغساد 
ترضغا  ضاظئ  إن  شغما  تضمظ  افطر  عثا  شغ  التصغصغئ 
جاظفث الحروط الـ ٧٢ الاغ شرضعا اقتتاد أم ق؟ تغث 
بثون  أوروبا  إلى  افتراك  لسفر  حرذا   ٧٢ عظاك  إن 

تأحغرة!
بفاح  المفاوضات  بثاغئ  شغ  ذالئئ  صث  ترضغا  وضاظئ 
تةاوز  غتثث  لط  وسظثطا  طئاتبات،  بقث  طظ  شخض 
سصئئ غعظاظغغ صئرص صئطئ بفاح الفخض السابع سحر 
الثي أسثته صئض ظتع جظئ. ولط تثضر السظاوغظ افخرى 
الغعظاظغغظ،  أزطئ  تةاوز  تثث  شطع  الصمئ.  ظاائب  شغ 
طئاتبات  أن  طفادعا  واتثة  اتفاصغئ  تعصغع  تط  لع  أي 
صئرص خارت سطى طا غرام شسائثأ طسغرة المفاوضات 
عثه  تاى  الغعظاظغ  شالةاظإ  افوروبغ،  اقتتاد  طع 

الطتزئ غمظع شاح ١٤ شخق.
ترضغا؛  لثسط  لغسئ  غعرو  ططغارات  البقبئ  أن  ضما 
شافوروبغعن عط طظ جغاثثون الصرار لضظعا جاظفص 
سطى قجؤغ جعرغا طظ خقل اجاحارة الةاظإ الارضغ. 
الصمط  اجاماسات  إلى  ترضغا  بثسعة  غاسطص  شغما  أطا 
الصمط  شغ  شسق  تحارك  ترضغا  ضاظئ  شصث  افوروبغئ، 

تاى سام ٢٠٠٦.
وطظ العاضح أن ضض عثه العثاغا المصثطئ فردوغان 
عغ طصابض إغصاشه تثشص القجؤغظ إلى أوروبا، وق بث 
طظ تعصع أن طغرضض جااراجع سظ جمغع وسعدعا شغ 

تال اجامر القجؤعن شغ الاعاشث إلى ألماظغا.
بحأن  اتفاصاً  افوروبغ  اقتتاد  طع  ترضغا  إبرام  سصإ 
بقبئ  سطى  التخعل  طصابض  القجؤغظ  صئعل  إسادة 
ططغارات غعرو إلغعائعط شغ أراضغعا ضبفئ السططات 
الارضغئ طظ اإلجراءات الرصابغئ سطى القجؤغظ العاربغظ.

وخقل افغام افربسئ الاالغئ لقتفاق تط الصئخ سطى ٣ 
آقف و٤٤٩ طعاجرًا، شغما تط الصئخ سطى ٥٣ ألش طعاجر 
«أغعاجغك»  بطثة  شغ  الماضغئ  أحعر  البقبئ  خقل 

بمثغظئ جظاق صطسئ حمال غرب الئقد.
رشع  شئثل  أردوغان؛  لارضغا  التصغصغ  العجه  عع  عثا 
سطى  وإغعائعط  بظخرتعط،  الحام  طسطمغ  سظ  الزطط 
افصض تاى غظجاح سظعط إجرام بحار والشرب طظ ورائه، 
عا عع غااجر بثطائعط، وغساشض الاظزغمات المصاتطئ 
الاغ ترتئط بارضغا لاترغضعا خثطئ لمخالح دول الشرب 
الاغ غثثطعا أردوغان، وغطسإ بعرصئ القجؤغظ طظعط 
لطدشط سطى أوروبا لاتصغص طخالح جغاجغئ غزظ بعا 
غسطط  وعع  افوروبغ  اقتتاد  شغ  سدعا  جغخئح  أظه 
غصغظا أن أوروبا لظ تصئض بثولئ غثغظ أعطعا بثغظ غغر 
دغظعا ضما أسطظعا صادتعا خراتئ طبض طساحارة ألماظغا 
- طغرضض ولظ غضعن آخرعط خغرت شغطثرز رئغج تجب 
الثي  لطمسطمغظ،  بسثائه  المسروف  الععلظثي  الترغئ 
اقتتاد  دول  بغظ  ترضغا  رؤغئ  شغ  غرغإ  ق  أظه  خرح 
افراضغ  إلى  افتراك  دخعل  غسارض  وأظه  افوروبغ، 
 افوروبغئ طظ دون التخعل سطى تأحغرات الثخعل

ظزرات جغاجغئ

بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

برغطاظغا وأملاظغا تطتصان بفرظسا.. 
طاذا ترغث أوروبا طظ وراء الاثخض يف جعرغا؟؟

بصطط: أجسث طظخعر

إظه طما غةإ أن غطافئ إلغه شغ طاابسئ افتثاث عع 
إدراك التصائص والاغ تحضض طتعرا لطفعط، شأوقعا عظا 
تئظئ  فظعا  اجاسمارغئ  دول  عغ  افوروبغئ  الثول  أن 
المئثأ الرأجمالغ الثي غفخض الثغظ سظ التغاة وغةسض 
الظفسغئ أجاجا له وطصغاجا فسماله، واقجاسمار ذرغصئ 
لظحره، بض أخئح عثشه. شعثه تصغصئ غةإ أن تفعط 
أن  غةعز  وق  وأطرغضا،  افوروبغئ  الثول  خقلعا  طظ 
غثثع إظسان ظفسه بالصعل سضج ذلك، وسظثئث غصع 
شغ شثاخعا وغصع خرغع غفطئ، ضما شسض الئسخ طظ 
أحئاه السطماء وغغرعط بالثشاع سظ تثخض أطرغضا شغ 

السراق وتثخض شرظسا وغغرعا شغ لغئغا.
والتصغصئ الباظغئ عغ أن عثه الثول الرأجمالغئ ق تصئض 
المئثأ  شتاربئ  آخر،  طئثأ  طئثئعا  وجه  شغ  غصش  أن 
الحغعسغ تاى جصط، وتاربئ المئثأ اإلجقطغ تاى 
سعدته  تتارب  وعغ  دولاه  سطى  الصداء  طظ  تمضظئ 
وإصاطئ دولاه المامبطئ بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
دولئ،  وله  ضمئثأ  اإلجقم  جغادة  تصئض  شق  الظئعة، 
وربما تصئض بالمسطمغظ ضأشراد وجماسات غسغحعن شغ 

ظض الرأجمالغئ وغطاجطعن بصعاظغظعا.
الثول  تطك  رأس  سطى  أن  عغ  البالبئ  والتصغصئ 
افوروبغئ برغطاظغا وشرظسا وألماظغا تتمض ضض واتثة 
طظعا خفئ الثولئ الضئرى وتاظاشج بغظعا سطى السغادة 
شغ  بسدا  بسُدعا  دطر  وصث  الصثم،  طظث  واقجاسمار 
تربغظ سالمغاغظ طظ أجض ذلك، شضغش إذا تسطص افطر 
بصثر  إق  تساباتعا  شغ  لعط  صغمئ  شق  بالمسطمغظ 
أطرغضا  وجاءت  أعثاشعا.  لاتصغص  طظعط  اقجافادة 
لاظاشسعا وتظتغعا جاظئا وتسمض سطى شرض جغادتعا 

سطى السالط واقجاتعاذ سطى أضبر برواته بضض الطرق.
ولثلك حعثت جعرغا خراسا اجاسمارغا حرجا، شئسثطا 
تثخطعا  أن  برغطاظغا  اجاطاسئ  طظعا،  شرظسا  خرجئ 
سظ ذرغص السمقء، وجاءت أطرغضا لاظاشسعا، شحعثت 
الماضغ  الصرن  طظ  والساغظات  الثمسغظات  شارة 
اظصقبات سثغثة شغ جعرغا بسئإ الخراع بغظعما، إلى 
أن تمضظئ أطرغضا طظث السئسغظات طظ بسط ظفعذعا 
تعثأ،  لط  افطعر  ولضظ  وابظه،  أجث  تاشر  بمةغء 
شتاول أعض جعرغا أن غاثطخعا طظ عثا الظفعذ، شةرت 

طتاوقت سثغثة إلى أن تفّةرت البعرة سام ٢٠١١.
بض  وتثه  افطرغضغ  الظفعذ  تعثد  لط  البعرة  شعثه 
لط  سظثطا  أطرغضا  شإن  ولعثا  ضطه،  الشربغ  الظفعذ 
أجث  بحار  سمغطعا  بعاجطئ  البعرة  تثمث  أن  تساطع 
اجاساظئ بإغران وتجبعا شغ لئظان وبروجغا وتثخطئ 
عغ طئاحرة وأدخطئ طسعا دول المظطصئ، واضطرت 
إلى أن تسمح فوروبا بالاثخض بةاظئعا وعغ تثحى 
عظاك  باساً  لفخغرة  فن  برغطاظغا.  وخاخئ  تثخطعا 
دورا  تطسإ  أن  شغمضظعا  وتةربئ  وصثرة  وطسرشئ 

إظةطغجغا خئغبا سطى سادتعا.
تعصش  تاى  بالاثخض  أوروبا  لثول  أطرغضا  شسمتئ 
تحعغحعا سطغعا وتدسعا تتئ رصاباعا وصغادتعا شغ 
الترب خعشا طظ أن تسمض عثه الثول خارج إرادتعا، 
وخاخئ أن عثه الثول تدشط، وصث رأغظا شرظسا سظثطا 
السابصئ  تخرغتاتعا  سظ  تثطئ  بالاثخض  لعا  جمح 
وبثأت تصئض بئصاء افجث دون ربطه بمعضعع تظزغط 

الثولئ، وضثلك برغطاظغا.
غعم  ضئغرة  بشالئغئ  افلماظغ  الئرلمان  خادق  وصث 
و٦  جظثي  بإرجال ١٢٠٠  التضعطئ  صرار  سطى   ٢٠١٥/١٢/٤
ذائرات اجاطقع إلى جعرغا وشرصاذئ بترغئ لتماغئ 
تاططئ الطائرات الفرظسغئ ولاجوغثعا بالعصعد بثرغسئ 
طتاربئ تظزغط الثولئ. وعثا غثل سطى تعجه سام لثى 
افلمان ظتع الاثخض السسضري شغ الثارج. وعثا غآضث 
بط  وطظ  ضئرى  دولًئ  الخغرورة  ظتع  تاةه  ألماظغا  أن 
وعغ  الصثغط.  طاضغعا  طساثضرة  اقجاسمار  طمارجئ 
المةال،  عثا  شغ  تةربئ  لاضاسإ  شرظسا  طع  تظسص 
وصث اتثثت الصرار سصإ زغارة طغرضض إلى شرظسا غعم 
طتعر  شغ  شرظسا  طع  تسمض  بثأت  تغث   .٢٠١٥/١١/٢٦

خاص بعما طظث سام ٢٠٠٣ سظثطا سارضاا الشجو افطرغضغ 
لطسراق. وضاظئ شرظسا صث اتثثت صرارعا بالاثخض شغ 
ضرباتعا  أولى  بثأت  تغث  الماضغ  أغطعل  شغ  جعرغا 

غعم ٢٠١٥/٩/٢٤.
وبثأت برغطاظغا بحظ غاراتعا شغ جعرغا بسث جاسات 
 ،٢٠١٥/١٢/٢ غعم  ذلك  سطى  برلماظعا  تخعغئ  طظ 

وتترضئ طظ صعاسثعا شغ صئرص.
إن برغطاظغا وشرظسا تسسغان فن غضعن لعما دور شغ 
سظ  تسجق  وق  دولغغظ  قسئغظ  لائصغا  السعري  الحأن 
طثاولئ الحآون الثولغئ تاى ق تسصطا طظ المعصش 
الثولغ، وصث لتصئ بعما ألماظغا الاغ تاعق إلى ذلك 
بسثطا تصصئ بسخ الظةاتات شغ السغاجئ افوروبغئ 
وشغ أوضراظغا وباحاراضعا شغ طفاوضات المطش الظعوي 
اإلغراظغ، وصث اجاسمطئ ورصئ قجؤغ جعرغا لقحاراك 

بمآتمرات شغّظا افخغرة.
وتآجض  صائما  السعري  الظزام  إبصاء  أطرغضا  عثف  إن 
سظ  افظزار  وتخرف  بحار،  سمغطعا  طخغر  شغ  الئتث 
جرائمه إلى تظزغط الثولئ، وتثسع الةمغع لمصاتطئ عثا 
الاظزغط شصط، وصث وخطئ بعا العصاتئ إلى أن تثسع 
أعض جعرغا لطاتالش طع الظزام ضث الاظزغط ولغاظاجعا 
جرائمه الاغ تفعق طا شسطه تظزغط الثولئ بمطغعن طرة. 
شصال وزغر خارجغاعا ضغري غعم ٢٠١٥/١٢/٤ «صث غضعن 
وصعات  السعري  الظزام  بغظ  تساون  صغام  باإلطضان 
المسارضئ شغ طتاربئ تظزغط الثولئ دون رتغض بحار 
أجث أوق». شعع غفارض شغ أعض جعرغا الشئاء وعط 
طظ أوسى الحسعب، أو الصثرة سطى خثاسعط تغث لط 
خمج  صرابئ  طثى  سطى  خثاسعط  طظ  أطرغضا  تامضظ 
جظعات. وعثا غثل سطى أن أطرغضا شغ أزطئ شطط تساطع 
أن تطئص تطعا السغاجغ شاطةأ إلى ضاشئ السئض وتحرك 
دول السالط ضطه طسعا وتدشط سطى أعض جعرغا بضض 
طا أوتغئ طظ صعة. وعغ تسمح فوروبا بالاثخض ضث 
تظزغط الثولئ وتخرف الظزر سظ طعضعع بحار لاري 
أعض جعرغا أن المسألئ عغ عثا الاظزغط وأن السالط 
ضطه طسعا ضثه، شما سطغعط إق السغر شغ عثا اقتةاه. 
وق غسظغ أظعا ترغث الصداء سطى الاظزغط شعرا، وإظما 
شإذا  افطر.  عثا  جعرغا  أعض  غاصئض  سظثطا  لثلك  تسث 
طرتطئ  شغ  بحار  بئصاء  وصئطعا  اقتةاه  عثا  شغ  جاروا 
اظاصالغئ وطظ بط الافاوض طع ظزاطه بعجعده وصئطعا 
بسمطغئ  تئثأ  جعف  شسظثئث  السغاجغ  التض  باطئغص 

الصداء سطى الاظزغط طظ جعرغا.
إن الاظزغط صث أجاء لظفسه وأجاء لقجقم والمسطمغظ 
جعض  طما  والسغاجغ  الفضري  وسغه  سثم  بسئإ 
البعرة  ضث  لطاثخض  جرائمه  اجاشقل  أطرغضا  سطى 
واتثاذه  ضثه،  السالط  دول  ضض  ودسعة  إلجعاضعا، 
ذرغسئ لطاثخض بةاظئعا تاى غظصثوعا وغظصثوا ظفعذعا 
والفعط  العسغ  سظثه  ضان  شطع  الجوال.  إلى  آل  الثي 
لما سادى ضض الاظزغمات اإلجقطغئ واسائر ظفسه عع 
التص وسطى الةمغع أن غثدسعا له، فظه أسطظ ظفسه 
دولئ إجقطغئ وطظ بط خقشئ إجقطغئ لشعًا سطى حضض 
طثالش لطحرع، بض لصام وتتالش طع عثه الاظزغمات 
الظزام  وغسصط  دطحص  إلى  طسعا  غخض  تاى  ضطعا 
واظاثاب  الثقشئ  إسقن  سطى  طسعط  غافص  بط  وطظ 

خطغفئ تسإ الحروط الحرسغئ.
شغ  ظفعذعا  سطى  تتاشر  أن  سطى  أطرغضا  سةج  إن 
لثلغض  افذراف  عثه  بضض  اقجاساظئ  دون  جعرغا 
افطئ  أبظاء  وإن  زوال.  إلى  وأظعا  شحطعا  سطى  داطس 
السمض  ظتع  وتعجععا  وضتعا  باروا  وصث  افحاوس 
جغظخرعط  شإظه  دغظه  غظخرون  اهللا  ضطمئ  إلسقء 
وسثه  لعط  وغتصص  أطره،  سطى  باباغظ  داطعا  طا 
العظغء،  والسغح  وافطظ  والامضغظ  باقجاثقف 
السخر  شرسعن  صئض  طظ  سزغط  اباقء  بسث  ولضظ 
أطرغضا وسمقئعا وتطفائعا وحرضائعا غثبتعن أبظاء 
غسابظعن  وق  ظساءعط  غساتغعن  وق  المسطمغظ 

 أذفالعط، وإن ربك لئالمرخاد

صال خالث طحسض رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) إن طا تسغحه الصثس والمظاذص 
الفطسطغظغئ المثاطفئ اظافاضئ تصغصغئ، وأضث اجاسثاده لطصاء طع شاح لمسالةئ ضض ططفات المخالتئ الفطسطغظغئ 
دون اظاصاء. وصال طثاذئا الصغادة الفطسطغظغئ إن «عثه لتزئ تارغثغئ وق بث طظ جظث قظافاضئ الصثس»، ودسا 
شاح وغغرعا طظ الاظزغمات الفطسطغظغئ إلى تئظغ اقظافاضئ الغعم، طحغرا إلى أظعا «تحضع طظ غغاب افبعة الصغادغئ 
والسغاجغئ»، وطآضثا أن عظاك ترددا طظ بسخ الةعات شغ اقظثراط شغعا. وأضث طحسض -شغ برظاطب لصاء خاص 
الثي اجاداشاه شغه الةجغرة- أن دطاء الحعثاء سطى افرض أوصفئ طحروع تصسغط افصخى، طعضتا أن «المحعث 
الغعم عع طحعث اظافاضئ رغط اخاقف الظاس سطى المخططح». وأحار إلى أن طا غتثث عع جععر الظدال وجععر 
المصاوطئ، وأظه اظافاضئ تعتث سطغعا الحسإ شغ الصثس وشغ طثن الدفئ وطثغماتعا، وتاى شغ غجة رغط سثم 
وجعد اقتاقل وضثلك شغ طظاذص الـ٤٨. وغرى طحسض أن ظمط عثه اقظافاضئ طثاطش سظ اقظافاضات السابصئ، ضما 
ضان غاشغر الظمط طع ضض طرتطئ، طدغفا «عثه اظافاضئ تصغصغئ». وصال إن عثه اقظافاضئ أسادت الصدغئ الفطسطغظغئ 
إلى افذعان، ودسا الفخائض السغاجغئ -وخاخئ ترضئ شاح- إلى اقظثراط شغعا، وأضث أن تماس طظثرذئ شغعا، وصال 

«صرارظا شغ تماس جظمدغ شغ عثه اقظافاضئ تاى الظعاغئ». (الةجغرة ظئ)
: إن رئغج المضاإ السغاجغ لـ «تماس» لط غةث إق «الصغادة الفطسطغظغئ» لغطالئعا بأن تضعن جظثا 
قظافاضئ الصثس، تطك الصغادة الاغ تظسص أطظغا طع ضغان غععد وعغ أداة بغث أطرغضا تساثثطعا لتماغئ غععد.. 
وإظه لمظ المساشرب، بض والمساظضر، أظه سظث التثغث سظ السظث لقظافاضئ ق غثضر السظث التصغصغ فعض 
شطسطغظ واظافاضاعط، وعع افطئ طمبطئ بضض صعاعا وسطى رأجعا الةغعش!! وعظا ظسأل السغث خالث طحسض: 
عض تسائرون اظافاضئ السضاضغظ أداة لطدشط سطى ضغان غععد لغسغر شغ التطعل السطمغئ الاغ تطرتعا الثول 
الشربغئ، ولثلك شق بأس أن تسامر المعاجعئ بالسضاضغظ ولغج بافجطتئ؟؟!! ألغج أجاس الصدغئ أن شطسطغظ 
طتاطئ طظ غععد شغةإ تترغرعا ضاططئ، وق جئغض إلى ذلك إق باجاثثام صعى المسطمغظ التصغصغئ؟؟ شطماذا 
ق ترضجون سطى عثا افطر وتائظعظه وتثسعن إلغه بعخفه التض الختغح والعتغث لصدغئ شطسطغظ؟؟ إن طظ ق 
غمطك إق السضغظ شعع طسثور أطام اهللا لسةجه سظ الاترغر ولضظ أغظ جغعش ترضغا وإغران وغغرعما طظ الئقد 

اإلجقطغئ الاغ تصغمعن سقصات طع بسخ دولعا؟؟

خالث طحسض: ظسغح اظافاضئ تصغصغئ وسطى الفخائض دسمعا!!! 
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وشغ  تثخض.  بثون  التثث  المارة  راصإ  بغظما  شعصعا 
حابئ شغ  طسطمئ  برغطاظغا دشع رجض اطرأة  لظثن شغ 
تالئ  وشغ  افظفاق)،  (صطار  أرضغ  تتئ  صطار  ذرغص 
أخرى ُدشسئ اطرأة طسطمئ وذفطعا لمظاخش الحارع شغ 
ذرغص ترضئ السغر. وشغ ظغعغعرك حاط طعظش برغث 
ووخفعظ  لطتةاب  طرتثغات  طسطمات  ظساء  تضعطغ 
ووخفعظ  طاةر  شغ  وجعدعظ  أبظاء  ظابغئ  بضطمات 
إتثاعظ  ضاظئ  تغث  باعثغثعظ  وصام  باإلرعابغات 
طسطمًئ  اطرأًة  رجقن  ضرب  ضظثا  وشغ  ذفطعا.  تتمض 
طظ  صادطغظ  لطئغئ  أبظائعا  باخطتاب  صاطئ  سظثطا 
المثرجئ تغث صام أتثعما بدربعا شغ طسثتعا بغظما 

طجق اآلخر تةابعا.
طما ق حك شغه أن عثه العةمات والمساعغات السالغئ 
المةامسات  طظعا  تساظغ  الاغ  اإلجقم  ضراعغئ  طظ 
الشربغئ صث أوجثت تالئ طظ الثعف شغ خفعف الظساء 
المسطمات شغ الشرب طما دسا السثغث طظعظ إلى سثم 
الصغام بظحاذات التغاة الغعطغئ طبض الثعاب إلى السمض 
الاظصض  أو  الاسعق  أو  المثارس  إلى  افذفال  أخث  أو 
بالصطارات والئاخات. إظعظ غثرضظ تماًطا أن لئاجعظ 
اإلجقطغ غةسطعظ أعثاًشا جعطًئ لطسظخرغغظ والتاصثغظ 
سطى اإلجقم. باإلضاشئ لعثا شإن تجاغث خطاب الضراعغئ 
ضث افجاظإ طظ صئض السغاجغغظ الثغظ غئتبعن سظ 
اإلسقم،  شغ  اإلجقم  ضث  المبغرة  والصخص  الفرص، 
والمظاعدئ  اإلرعاب  لمضاشتئ  التضعطغئ  والسغاجات 
لقجقم الاغ تربط باجامرار المساصثات السغاجغئ أو 
اقجاماسغئ اإلجقطغئ طع الاطرف واإلرعاب، ضض عثه 
المسطمات  الظساء  سطى  عائقً  ضشًطا  وضسئ  افطعر 

لطاثطغ سظ بسخ الصغط والممارجات اإلجقطغئ.
عثه أوصات اطاتان واخائار لثغظ الظساء المسطمات شغ 
الشرب. ولضظ بالظسئئ لطمآطظات الطعاتغ غتئئظ ربعظ 
طظعا  طفر  ق  اقخائارات  عثه  شإن  فواطره،  وغظخسظ 
ن 

َ
ن يرَُتُكواْ أ

َ
َحِسَب ا�جَّاُس أ

َ
بصعل التص جئتاظه وتسالى ﴿أ

َقبلِِهم  ِمن  ِيَن  َّ ا� َفَتنَّا  َولََقد    يُفَتُنوَن  َال  َوُهم  َءاَمنَّا  َفُقولُواْ 
ـِٰذننَِي﴾. َعلََمنَّ �الَك َ ِيَن َصَدقُواْ َو َّ ُ ا� َفلََيعلََمنَّ �ابَّ

  اهللا  رجعل  بتثغث  تثضرظا  المزطمئ  افغام  عثه 
ْبِر  لختاباه رضغ اهللا سظعط «َفِإنَّ ِمْن َوَراِئُكْم َأيَّاَم الصَّ
ْبُر ِفيِهنَّ ِمْثُل َقْبٍض َعَلى اْلَجْمِر ِلْلَعاِمِل ِفيِهنَّ ِمْثُل َأْجِر  الصَّ

َخْمِسيَن َرُجًال َيْعَمُلوَن ِبِمْثِل َعَمِلِه».
باقلاجام  طسطمات  ظساء  بخفاظا  صمظا  شإن  عظا  طظ 
بأواطر اهللا سج وجض بخئر وبئات وحةاسئ بالرغط طظ 
أطر  الةظئ  ظسغط  شإن  سطغظا،  تمارس  الاغ  الدشعذات 
شغ  السزغمات  المآطظات  بالظساء  لظصاثي  عغا  سزغط. 
الماضغ طظ أطبال آجغا زوجئ شرسعن. لصث ساحئ شغ 
الثعف  طظ  بغؤًئ  راتئ  بثون  وواجعئ  الضفر  وجط 
ضاظئ  صعتعا  ولضظ  لربعا.  سئادتعا  بسئإ  والاعثغث 
ق  الثي  الةظئ  لظسغط  المسامرة  ظزرتعا  طظ  ظابسئ 
المآصائ  الخسعبات  تطك  خطش  لطظزر  ودشسعا  غعخش 
لعثه التغاة ولطامسك بإغماظعا بإرادة تثغثغئ. وصث 
 أظعا طظ أشدض ظساء الةظئ  صال سظعا رجعل اهللا

* طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر   

بسث أتثاث بارغج المثغفئ غعم الةمسئ ١١/١٣، تئج 
عةمات  طاعصسغظ  أظفاجعط  الشرب  شغ  المسطمعن 
طدادة طسروشئ، سادًة طا تخاتإ أي عةعم «إرعابغ» 
واإلسقم  السغاجغعن  وغظحر  افوروبغئ،  افرض  سطى 
وتجداد  وطساصثاتعا  اإلجقطغئ  الةالغئ  ضث  عساغرغا 
اإلجراءات التضعطغئ لمضاشتئ اإلرعاب الاغ طظ حأظعا 
تعمغح المسطمغظ وتحعغه جمساعط باإلضاشئ إلى 
الظصث القذع والسظش ضث المسطمغظ طظ التاصثغظ سطغه. 
بثأت  العةعم  أخئار  خروج  شئسث  طثطؤغظ؛  ظضظ  لط 
باحرغح  واإلسقم  السغاجغعن  وأخث  اقتعاطات،  لسئئ 
شغ  المسطمعن  غتمطعا  الاغ  اإلجقطغئ  المساصثات 
أتثاث  شغ  بالمحارضئ  (المساصثات)  واتعمععا  الشرب 
بارغج. ضض عثا وضع المسطمغظ شغ خط إذقق الظار 
ضث  لطضراعغئ  الظار  سطى  الجغئ  وخإ  الخارم  لفطظ 
اإلجقم الاغ تحاسض أخقً بحضض ضئغر شغ المةامسات 

افوروبغئ.
تالئ  الفرظسغئ  التضعطئ  أسطظئ  افتثاث،  أسصاب  شغ 
الطعارئ لبقبئ أحعر وأسطئ الصعات افطظغئ خقتغات 
بثون  الثاخئ  والمماطضات  الئغعت  لمثاعمئ  أوجع 
التخعل سطى طثضرات تفاغح. وبتسإ غاجر لعاتغ 
الظاذص باجط الاةمع ضث ضراعغئ اإلجقم شغ شرظسا، 
أظه ضاظئ عظاك تعالغ ٧٩٣ سمطغئ دعط لطحرذئ سطى 
الئغعت والمساجث والمماطضات الثاخئ بما شغعا طتقت 
تةارغئ وططاسط لطمسطمغظ شغ شرظسا شغ أول ١٠ أغام 
بسث العةمات، طما أحسض بغؤئ طظ الثعف لثى السائقت 
طظ  طعجات  أغًدا  عثا  وخاتإ  السادغئ.  المسطمئ 
جرائط الضراعغئ ضث المسطمغظ شغ طثن طثاطفئ شغ 
شرظسا واظسضسئ سطى دول غربغئ أخرى طبض برغطاظغا 

والعقغات الماتثة وضظثا.
وصث وخش تصرغر طآخًرا تط تصثغمه لةماسئ تسمض سطى 
تالئ الضراعغئ ضث اإلجقم وتابسئ لطتضعطئ الئرغطاظغئ، 
وخش أن زغادة بمصثار ٣٠٠٪ شغ جرائط الضراعغئ ضث 
المسطمغظ شغ برغطاظغا صث ذرأت سصإ أتثاث بارغج 
بما شغعا ١١٥ عةعَم ضراعغٍئ ضث اإلجقم شغ افجئعع 

افول بسث افتثاث.
الةثغر بالثضر أن الدتاغا الرئغسغغظ لعةمات الضراعغئ 
ضث اإلجقم شغ الثول افوروبغئ عظ الظساء والفاغات 
المسطمات الطعاتغ غخظفظ ضأعثاف بالظسئئ لطتاصثغظ 
طظ  جغقً  واجعظ  لصث  اإلجقطغ.  لطئاجعظ  ظاغةئ 
اقساثاءات الطفزغئ خاتئعا أتغاًظا اساثاءات جسثغئ، 
وصث ظص الاصرغر المثضعر جابًصا أن الشالئغئ السزمى 
شغ  المسطمغظ  ضث  الضراعغئ  لمعجئ  الدتاغا  طظ 
برغطاظغا شغ أسصاب عةمات بارغج ضظ ظساء وشاغات 
طسطمات تاراوح أسمارعظ طا بغظ ١٤- ٤٥ ساطاً، وشغ 
سثة تاقت لط غاصثم أتث لمساسثتعظ. بسخ تاقت 
اقساثاء تطك تزغئ باعامام اإلسقم أو الةمععر، وشغ 
شغ  لطدرب  طسطمئ  أخئ  تسرضئ  بفرظسا  طرجغطغا 
العرق  لصص  تساسمض  تادة  بسضغظ  وجرتئ  العجه 
المصعى شغ خثرعا سظثطا ضاظئ تشادر طتطئ الصطار 
الضعربائغ. وشغ طاةر بمثغظئ غغفعرز الفرظسغئ أغًدا 
أوصع رجض اطرأة طسطمئ أرًضا وصام برطغ سربئ تسعق 
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لئظان.. جسث طخطظع غئتث سظ رأس
تسعغئ الترغري - شرظةغئ
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الفطسطغظغئ،  لطسططئ  اظعغار  أي  سعاصإ  طظ  الماضغ  السئئ  غعم  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  تثر 
طآضثا أن ذلك جغحضض تعثغثا «إلجرائغض». وشغ خطاب شغ طرضج بروضغظشج إظساغاغعحظ، صال ضغري الثي 
طدى  وصئ  أي  طظ  أضبر  «غائسا  بثا  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغ  الرئغج  إن  الماضغ  الحعر  المظطصئ  زار 
سظثطا تتثث سظ الغأس الثي غحسر به الحسإ الفطسطغظغ». وأضاف: إن طساعى غغاب البصئ بغظ الةاظئغظ 
«اإلجرائغطغ» والفطسطغظغ لط غضظ غعطا بعثا السمص، داسغا إلى إظعاء السظش صئض أن غافاصط. وصال جعن ضغري: 
إظه بثون صعات افطظ الفطسطغظغئ، جغدطر جغح الثشاع «اإلجرائغطغ» لظحر سحرات اآلقف طظ الةظعد شغ 
الدفئ الشربغئ إلى طا ق ظعاغئ لمضء الفراغ». وتساءل العزغر افطرغضغ عض «اإلجرائغطغعن» طساسثون لاتمض 
سعاصإ ذلك سطى أبظائعط وأتفادعط الثغظ غثثطعن شغ جغح الثشاع «اإلجرائغطغ» سظثطا غآدي اقتاضاك 

التامغ إلى المعاجعئ والسظش؟». (جرغثة الظعار الطئظاظغئ)
: ضقم ضغري واضح تعل دور السططئ الفطسطغظغئ شغ تماغئ أطظ ضغان غععد، شعغ تصعم طصام 

غ

آقف الةظعد طظ ضغان غععد.. عثه السططئ الثائظئ الاغ تتمغ المتاطغظ، أسثاء اهللا ورجعله، عغ طظ 
غفاوض باجط أعض شطسطغظ وعغ طظ تظطص باجمعط، شماذا ُغظازر طظعا غغر الاآطر سطى أعض شطسطغظ؟؟!! 
إظه لمظ المتجن أن غاتضط شغ رصاب المسطمغظ أطبال السططئ الفطسطغظغئ شغ شطسطغظ وشغ ضض بقد 
المسطمغظ، تضام سمطعط خثطئ جغاجات الضفار المساسِمرغظ والاآطر سطى حسعبعط، شأي تال جاضعن 

سطغه بقد المسطمغظ؟؟ 

ضريي غتثر «إجرائغض» طظ سعاصإ اظعغار السططئ الفطسطغظغئ

طرت الةطسئ الباظغئ والبقبعن لمةطج الظعاب الطئظاظغ 
الماضغ  افربساء  غعم  رئغج  قظاثاب  المثخخئ 
ضسابصاتعا طظ غغر أن غامضظ طظ اظاثاب رئغج، ولضظ 
الةثغث شغ عثه الةطسئ أظعا اظسصثت شغ ظض تثغث 
سظ اظفراجئ طتامطئ فزطئ الفراغ الرئاجغ تامبض بطرح 
افجث  بحار  (خثغص  شرظةغئ  جطغمان  قجط  الترغري 
ضمرحح  سعن)  وطغحغض  إغران  تجب  وتطغش  الحثخغ 
رئاجغ طظ تغار ٨ آذار سطى أن غاعلى الترغري رئاجئ 
العزراء شغ ظض تسعغئ لط تسطظ بحضض رجمغ تاى اآلن.

وصث بثأت تاسرب تغبغات الاسعغئ بسث اظضحاف لصاء 
الترغري بفرظةغئ شغ بارغج طظ وراء الضعالغج شغ ١٩ 
طظ حعر تحرغظ الباظغ بالرغط طظ صغام الطرشغظ تغظعا 
ردود  لاةظإ  طتاولئ  طططص  بحضض  الطصاء  عثا  بظفغ 
ظدعج  صئض  الطصاء  اظضحاف  سطى  جاارتإ  الاغ  الفسض 
شضرة الاسعغئ طظ تطفاء الطرشغظ. ولط غسث أطر الطصاء 
والاعاشص سطى الاسعغئ حغؤا خفغا، شصث خرح جطغمان 
شرظةغئ سصإ تفض سحاء أصاطه له ولغث جظئقط شغ طصره 
شغ ضطغمظخع شغ ٢٠١٥/١٢/٣ بأن «أول طظ ذرح اجمه 
لطرئاجئ عع ولغث بك، وشغ عثه المرتطئ جظضعن طسا 
بطرغص واتثة، وعثا الئغئ ضرغط دائما ظصثره وجظزض 
بسث وأسائر أن  ظصثره». وصال: «ترحغتغ لغج رجمغاً 
الرئغج الترغري خادق طؤئ شغ المؤئ شغ تأغغثه لغ، 

وضض طا صاله أسائره جثغا».
وسطى الرغط طظ تخرغح شرظةغئ بأن جظئقط عع أول طظ 
رحته إق أن عثا لغج ختغتا، وإظما عع طتاولئ طظه 
قجائساد شضرة أظه طرحح السفغر افطرغضغ، شسطغمان 
شرظةغئ سطى ظعب جثه الثي جمغ باجمه - شغ السمالئ 
فطرغضا وطا سقصاه بسائطئ افجث وتتالفه طع تجب إغران 
شغ لئظان إق لعثه السمالئ الماةثرة شغ السائطئ، وصث 
ذضرت طخادر طاسثدة سظ أن ترحغح شرظةغئ تط طظ 
طعصع  ظحر  شصث  جسعدي،  إغراظغ  وباتفاق  أطرغضا  صئض 
سربغ ٢١ ظصق سظ ختغفئ جغعبعلغج الفرظسغئ «تصرغرا 
تعل ترحغح ضض طظ ذعران وواحظطظ لسطغمان شرظةغئ 
لمظخإ رئغج لئظان، إلظعاء أزطئ جغاجغئ اجامرت شغ 
شراغ  بسئإ  السظئ،  وظخش  السظئ  تعالغ  طظث  لئظان 

طظخإ الرئاجئ.»
وصث ذضر طعصع لغئاظعن شاغطج سظ ختغفئ السفغر شغ 
اقذقع  واجسئ  سربغئ  طخادر  «ضحفئ   ٢٠١٥/١٢/٥
تحرغظ   ١٤ شغ  سصثت  «خطعة  أّن  «السفغر»  لختغفئ 
الباظغ الماضغ سطى عاطح اجاماع وزراء خارجغئ الثول 
المسظغئ بافزطئ السعرغئ شغ شغظا بغظ وزغري خارجغئ 
إغران طتمث جعاد ظرغش والسسعدغئ سادل الةئغر داطئ 
أضبر طظ بقث جاسات ظاصحا خقلعا باقتفاق المسئص 
سظ  شدقً  سثة،  إصطغمغئ  ططفات  الئطثغظ،  صغادتغ  طع 
ططش السقصات البظائغئ»... وأوضتئ المخادر السربغئ أّن 
«المئاتبات أظعرت تصاذساً إغراظغاً جسعدغاً سطى تتغغث 
اإلصطغمغ،  الخسغث  سطى  احائاك  طظ  غةري  سّما  لئظان 
جغاجغ  بتعار  لطئثء  اجاسثادعما  ظض  شغ  خخعخاً 
غمضظ أن غفدغ إلى تئرغث أضبر طظ جئعئ». وذضرت 
السفغر أّن «الصرار اإلصطغمغ والثولغ اتثث سمطغاً بابئغئ 

جطغمان  غسمغعا  أن  رشخ  الاغ  «الاتغغث»  طسادلئ 
شرظةغئ «الظأي بالظفج».

 ٢٠١٥/١٢/٤ شغ  الطئظاظغ  قغظ  أون  الضطمئ  طعصع  وظصض 
«ضحش طخثر دبطعطاجغ لةرغثة «الطعاء» أن الاصرغر 
الثي وضسه السفغر افطرغضغ السابص شغ بغروت دغفغث 
عغض تدمظ تحةغساً لصئعل ترحغح رئغج تغار «المردة» 
لطةمععرغئ بتضط طسرشاه به،  جطغمان شرظةغئ رئغساً 
شعع غطمؤظ افصطغئ الظخراظغئ، وعع حثخغئ طصئعلئ 
طظ الفرغص المسطط، وأظه غطاصغ طع الرئغج الترغري 
وطع صعى ١٤ آذار سطى ضئط التثود، والتّث طظ تثاسغات 
افزطئ السعرغئ، وتحةغع اقظفااح الطئظاظغ سطى طتغطه 
السربغ بما شغ ذلك دول الثطغب، شدقً سظ أظه حثخغئ 

تسعوغئ ولغسئ خثاطغئ».
أطا صغام ولغث جظئقط باصاراح اجط شرظةغئ شعع سطى 
السمالئ  شغ  بسراصاه  شةظئقط  غارضعا،  ق  الاغ  سادته 
لقظةطغج الاصط اإلحارة طئضرا طظ خقل اتخاقته العاجسئ، 
وخقل زغارته لطسسعدغئ الاغ أطسك التضط شغعا سمقء 
أطرغضا بصعة، وخسر اإلظةطغج ضبغرا طظ ظفعذعط، وعثا 
ضان  الثي  اإلصطغمغ  السظث  سطى  أبر  الظفعذ  شغ  الاشغر 
غساظث إلغه تغار ١٤ آذار شأخئتئ الرساغئ السسعدغئ لاغار 
١٤ آذار، أو سطى افصض لصسط ذي وزن شغه، تخإ شغ 
خالح السغاجئ افطرغضغئ، والترغري ق غساطغع أن غثرج 
سظ آل جسعد وسظ اقرتئاط بعط، ضما أن السسعدغئ 
بغظ الفغظئ وافخرى تطّعح لطترغري بعجعد بثائض سظه 
شغ الخش السظغ الطئظاظغ، وطا التثغث سظ سقصئ ظعاد 
المحظعق بمتمث بظ ظاغش إق طظ عثا الئاب. لثلك أدرك 
جظئقط ظفسه طسئصا ورطى بتئاله سطى جطغمان شرظةغئ 

لغضعن له غث شغ الصسمئ الصادطئ.
بسطغمان  ععقظث  اتخال  سظث  شرظسا  شسطئ  وعضثا 
تساضحش  شرظسا  أن  اقتخال  طظ  ظعر  وصث  شرظةغئ، 

المساصئض وتتاول إتغاء سقصاعا بالرئغج الماعصع.
شرظةغئ  الترغري  تسعغئ  طحروع  أن  طظ  الرغط  وسطى 
أن  إق  الرئاجغ  الفراغ  فزطئ  الماعصع  التض  عع  أخئح 
تساجغئ  بسئإ  الخمئ  لئظان  شغ  إغران  تجب  الاجام 
اتثاذ  إغران  تجب  واظازار  سعن  الةظرال  تةاه  المعصش 
الةظرال سعن طعصفا إغةابغا واضتا طظ الاسعغئ تاى ق 
غزعر التجب بأظه تثطى سظ حرغضه وذسظه شغ الزعر، 
بالرغط طظ أن ضض الثقئض تحغر إلى أن شرظةغئ لط غصثم 
سطى عثه الثطعة إق بسث أخث الدعء افخدر طظ تسظ 
ظخر اهللا، شالاسعغئ طحروع أطرغضا لتض افزطئ ضثطعة 
شغ  جغاجغئ  بسمطغئ  لطسغر  الاتدغرغئ  الثطعات  طظ 
جعرغا صث تفدغ شغ طرتطئ طظ المراتض إلى اظستاب 

تجب إغران طظ جعرغا.
والمثرك لتصغصئ افزطئ شغ لئظان غسطط سطط الغصغظ أن 
لئظان لظ تتض طحاضطه إق بإظعاء المتاخخئ الطائفغئ 
وسعدة لئظان إلى أخطه جعرغا تتئ تضط دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، وبشغر ذلك جغئصى لئظان وجغاجغعه 
طظ  وأداة  اإلجقطغئ  افطئ  خاخرة  شغ  خظةرا  السمقء 
أدوات الشرب الضاشر إلبصاء افطئ اإلجقطغئ طمجصئ، شعض 

 !غثرك سصقء أعض لئظان ذلك؟

سئث اهللا المتمعد

بسث ترق المراتض الاغ طرت بعا أطرغضا شغ الحعرغظ 
جفاح  ظزام  سعار  بان  أن  بسث  وبثاخئ  افخغرغظ، 
دطحص بحضض واضح لعا، خقل الاثخض الروجغ افخغر 
تثغث  طظ  صعاسث  لعضع  افخغرة  ورصاعا  ضان  والثي 
لظزام المةرم، تط سصث طآتمر شغظا وتخض اتفاق جرغع 
العجغطئ  المسارضئ  حسث  غطط  طآتمر  سطى  لطتاضرغظ 
الحاطغئ  البعرة  أذفال  لاططسات  تاى  ترَق  لط  الاغ 
المئارضئ، شضان طآتمر الرغاض الثي صاطئ السسعدغئ 

بالثسعة إلغه.
شئثأ الاتدغر لطمآتمر بحضض طاسارع بثسعة افذراف 
ذات الخطئ والسقصئ طظ طثظغغظ وسسضرغغظ، شعجعئ 
دسعة  شعجعئ  الئغع؛  طآتمر  لتدعر  دسعات  سثة 
لقئاقف افطرغضغ الثي جرسان طا بثأ الاظاشج شغما 
بغظ أسدائه بمظ غظال درجئ سمغض باطاغاز باإلضاشئ 
لسثة  دسعات  وجعئ  ضما  العذظغئ،  الاظسغص  لعغؤئ 

شخائض وصغادات سطى الساتئ الحاطغئ. 
ضما تصرر تدعر طمبطغظ سظ ضض طظ أطرغضا وبرغطاظغا 
والسسعدغئ  وترضغا  وطخر  وصطر  واإلطارات  وروجغا 
تال  شغ  لطاثخض  والسراق  ولئظان  وافردن  وسمان 

تثوث خطض داخض المآتمر.
وغسصث المآتمر بسثطا تئظئ ١٧ دولئ طظ بغظعا العقغات 
ذرغص  خارذئ  وإغران  والسسعدغئ  وروجغا  الماتثة 
لسمطغئ اظاصال جغاجغ شغ جعرغا، تغث غظاصح المآتمر 
شغ جثول أسماله سثة ظصاط أجاجغئ تط اقتفاق سطغعا 
طسئصاً بةظغش١ وجظغش٢ واسامادعا بمآتمر شغظا والاغ 
بثضرعا  لطمآتمر  الراسغئ  الثول  خارجغئ  وزراء  غسارع 
طآتمراتعط  خقل  سطغعا  والارضغج  والتغظ  التغظ  بغظ 
سطماظغئ  سطى  ضالمتاشزئ  غسصثوظعا؛  الاغ  الختفغئ 

طظ  الثولئ  طآجسات  سطى  والئصاء  السعرغئ،  الثولئ 
عثا  غسارض  طظ  ضض  وطتاربئ  أطظغئ،  وأجعجة  جغح 
التض السغاجغ، باإلضاشئ لاةمغث الصاال سطى الةئعات..

تعالغ  بسث  الرغاض  لمآتمر  افذراف  دسعة  وتأتغ 
خقلعا  صثطئ  الحام  بعرة  سمر  طظ  جظعات  خمج 
تدتغات سةجت اإلتخائغات سظ سثعا وتثوغظعا؛ شئثل 
أن غضاشأ عثه الحسإ الئطض الخابر المتاسإ سطى طا 
صثطه طظ تدتغات تأتغ الطسظئ بمآتمر لئغع ضض ذلك 
وتضعن الطسظئ الضئرى بصئعل بسخ الفخائض الاغ بثل 
لاصئض  وجعدعا  جئغض  الئثل شغ  ضض  افعض شغ الحام 
أن تضعن ذرشا لطةطعس طع الظزام المةرم سطى ذاولئ 

المفاوضات. أعضثا تعرد اإلبض وغرد الةمغض؟!
ظصعل لمظ اتادظعط افعض شغ الحام وقصعا طا قصعا 
شغ جئغض التفاظ سطغعط: إن عثه أطاظئ صث اجاأطظضط 
افعض شغ الحام سطغعا شق تثعظعا اهللا ورجعله وتثعظعا 
وصئعق  طظضط  ججاء  لعط  الساصئئ  أشاضعن  افطاظئ.  عثه 

بئغع طا صثطعه لضط؟! 
أعطظا شغ الحام! عا عع شخض جثغث طظ شخعل الاآطر 
غطض سطغضط طساشق تاجاضط وسعزضط لطراتئ وافطان، 
اهللا  سطى  الاعضض  إق  طةابعاه  شغ  واهللا  لضط  ولغج 
واقساخام بتئض اهللا الماغظ والخئر؛ شمخابضط جطض 
وخطئضط سزغط وتالضط الثي وخطاط إلغه تسةج سظ 
تضفض  صث  جئتاظه  اهللا  ولضظ  الراجغات،  الةئال  تمطه 
تكفل  قد  اهللا  «إن  الععى  سظ  غظطص  ق  طظ  شصال  بضط 
لي بالشام وأهله»، شضعظعا ضما سعثت طظضط أطاضط 
واسغظ طثرضغظ طتغطغظ بضض طا غتاك لضط طسصطغه 

 وضاحفغه وشاضتغه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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ق غحك أتث الغعم أن المصخعد بالترب سطى اإلرعاب 
طا  عع  تتثغثًا  والمصخعد  اإلجقم.  سطى  الترب  عع 
افتضام  أو  افشضار  أي  السغاجغ»،  غسمعظه «اإلجقم 
ووجعبعا،  اإلجقطغئ  بالثولئ  الماسطصئ  الحرسغئ 
شغ  الثاخطغئ  الحآون  رساغئ  وبضغفغئ  افطئ  وبعتثة 
الثارجغئ  ضالاةارة  والثارجغئ  واقجاماع...  اقصاخاد 

والةعاد والمساعثات...
«اإلجقم  أو  المساثل»  «اإلجقم  تسئغر  ذلك  وطبض 
العجطغ»، شصث خار طضحعشاً لسعام المسطمغظ، شدًق 
تترغش  سطى  سظعان  أظه  وطبصفغعط،  سطمائعط  سظ 
أتضام اإلجقم الاغ تصش سائصاً دون صئعل المسطمغظ 
لمفاعغط وِصَغط الضفر الشربغئ. وصث ضان تسئغر «اإلجقم 
وإذا  المصخعد.  سطى  الثقلئ  شغ  طظه  أدق  افطرغضغ» 
صغَّث دساة عثه افشضار اإلجقَم بصغث «المساثل»، شصث 
صّغثته جماعغر المسطمغظ بـ«افطرغضغ»، وأضاشعا إلى 
ذلك أن صغَّثوا وخش المحاغت المروجغظ لعثه افشضار 

الشربغئ بأظعط «سطماء السقذغظ».
وإظه لمما غبغر الاساؤل، ضغش غاةرأ (سطماء) سطى عثه 
المثاذرة. شعاصع التال أظعط غردون سطى اهللا جئتاظه 
شغصعلعن:  اإلسالم﴾  اهللا  عند  ين  ا ﴿إن  صعله:  وتسالى 
طظ  بعخٍش  اإلجقم  شُغصغثون  المساثل.  اإلجقم  بض 
تطئغص  ظرغث  له  غصال  ضالثي  تالعط  شضان  خارجه. 
عغ  شعض  طظاجئاً!  غضعن  أن  بحرط  شغصعل:  اإلجقم، 
جرأٌة أم أظعا طظ سمى الصطعب! وطا أحئه افطر بصعل 
سطى  طصثطٌئ  الترغئ  «إن  الصرضاوي  غعجش  الحغت 
تطئغص الحرغسئ»! وبما عع أحظع طظه وعع صعل أتمث 
تسعن طفاغ ظزام بحار افجث: «لع ذطَإ طظغ الظئغ 
طتمث أن أضفر بالمسغتغئ والغععدغئ لضفرت بمتمث». 

والسغاذ باهللا.
لصث بثأت أطرغضا اجاسمال تسئغر «الترب سطى اإلرعاب» 
شغ جئسغظات الصرن الماضغ فغراض جغاجغئ، وبسث 
سطى  افطئ  وسغ  وتجاغث  السعشغغاغ،  اقتتاد  جصعط 
لثلك  ورجمئ  سثوًا،  اإلجقم  تاثث  أن  رأت  اإلجقم، 
الشرب  وازداد  دغظعا،  سطى  افطئ  وسغ  شازداد  خططاً. 
طتارباعا  أطرغضا  شجادت  أطرغضا.  رأجه  وسطى  اظضحاشاً 
وبرز  ذلك.  شغ  السالط  ودول  الشرب  وتئسعا  لقجقم، 
وتاد.  واضح  بحضض  والشرب  اإلجقم  بغظ  الاظاصخ 
اظسااصعط  ظتع  المسطمغظ  تعجه  بثطر  الشرب  وحسر 
طظ عغمظاعط وظتع الثقشئ، شاظافخ لغاثث طتاربئ 
اإلجقم اجاراتغةغئ وشغ رأس جطط افولعغات، ولغج 
ولضظ  السغاجغ.  تعجعه  عاطح  سطى  عثف  طةرد 
ولغج  اإلرعاب  طتاربئ  غصعلعا  أن  اصادى  الاثطغط 

طتاربئ اإلجقم.
وق غجال غجداد تعظغش تسابغر «الترب سطى اإلرعاب» 
له  غسئص  لط  بحضض  والاطرف»  اإلرعاب  و«طعاجعئ 
طبغض، وُتسصث فجض ذلك طآتمرات ولصاءات سطى أسطى 
سظ  افطر  زاد  ولصث  السالط.  أظتاء  ضض  شغ  المساعغات 
ر وجثرغئ، وبثأ غفصث شاسطغاه.  تثه تاى خار طتض تظثُّ
وضما ُغصال: «إذا زاد افطر سظ تثه اظصطإ إلى ضثه».

الترب سطى اإلجقم الغعم اجاراتغةغئ أطرغضغئ، وتسسى 
أطرغضا لةسطعا اجاراتغةغئ سالمغئ ولاصعد السالط شغعا. 
وشغ عثه اقجاراتغةغئ خطط، طظعا سثم إسقن الترب 
الترب  وأن  وتصثغره،  اتاراطه  زسط  بض  اإلجقم  سطى 
إن  غصعلعن  لثلك  والاطرف.  اإلرعاب  سطى  عغ  إظما 
لقجقم ظسثاغظ؛ ظسثئ تصغصغئ عغ اإلجقم المساثل 
وظطمج  الماطرف.  اإلجقم  عغ  طجغفئ  وظسثئ 
أعمغئ عثا افطر سظثعط شغ تةط أضاذغئعط. شأوباطا 
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بصطط: طتمعد سئث الضرغط تسظ

جسى الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا، شغ خطاب لفطئ «افطرغضغغظ» غعم افتث الماضغ، إلى ذمأظئ افطرغضغغظ 
بأن إدارته تئثل ضض طا شغ وجسعا لاصطغض خطر العةمات اإلرعابغئ، بسث صغام رجض وزوجاه شغ ضالغفعرظغا بما 
وخفه «طرتطئ جثغثة» طظ اإلرعاب، وصال: «ضان سمق إرعابغا غعثف لصاض أظاس أبرغاء». وأضاف أظه طا طظ 
دلغض سطى أن عةعم جان برظاردغظع بعقغئ ضالغفعرظغا، الثي أودى بتغاة ١٤ أطرغضغا وأخاب أضبر طظ ١٧ آخرغظ، 
له سقصئ بأي طظزمئ إرعابغئ أو باإلرعاب الثولغ. وأضث أوباطا شغ الثطاب الثي اجاسرض شغه اجاراتغةغئ 
بقده شغ طعاجعئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ «داسح» أن «العةعم طع عثا ضان إرعابغا وإن طظ شسطعه اساظصعا 
تفسغرا طحععا لقجقم»، الثي صال إظه «دغظ رتمئ وتساطح»، طاسعثا باثطغر تظزغط داسح أو أي طظزمئ 
إرعابغئ تتاول إغثاء بقده. وسئر الرئغج افطرغضغ سظ طحارضاه افلط طع سائقت الدتاغا، وصال إن طعماه 
«ضصائث وضأب لطفطاغظ تماغئ أطرغضا طظ الاعثغثات اإلرعابغئ». وأصر أوباطا بأن «الاعثغث اإلرعابغ تصغصئ، 
لضظظا جظاشطإ سطغعا. جظثطر داسح وضض طظزمئ أخرى ترغث أن تآذغظا. ضقطظا لظ غئسثظا سظ صغمظا، بض جظفعز 
بالثضاء والصعة والصثرة سطى المصاوطئ والاضغش». طظ ظاتغئ أخرى، صال أوباطا إن الترب ضث داسح ق تسظغ 
دخعل ترب برغئ شغ جعرغا أو السراق، أو أن عظاك تربا بغظ العقغات الماتثة واإلجقم. وأضاف أوباطا «داسح 
ق غمبض اإلجقم وق المسطمغظ، عط أصطغئ صطغطئ. والمسطمعن غرشدعن عثه افغثغعلعجغئ الئشغدئ». (طعصع 

الترة)
طظ  الثعف  أجعاء  طظ  المجغث  تعغؤئ  أراد  افطرغضغ  لطحسإ  خطابه  شغ  افطرغضغ  الرئغج  إن   :
«اإلرعاب» لغةمع الحسإ افطرغضغ تعله شغ تظفغث جغاجاه شغ السالط اإلجقطغ تطك السغاجئ الاغ تصعم 
العقغات  بغظ  ترب  غعجث  ق  غصعل  سظثطا  وأوباطا  السئاد..  وتصسغط  الئقد  وتفاغئ  والاثطغر  الصاض  سطى 
الماتثة واإلجقم شإظه غضثب، شإن ضض جغاجات أطرغضا تةاه السالط اإلجقطغ تثل سطى تصث ضئغر تةاه 
اإلجقم والمسطمغظ، وأظعط غتاربعن اإلجقم وأشضاره وأتضاطه وتتثغثا شضرة إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة.

أوباطا غاسعث بتماغئ أطرغضا طظ الاعثغثات «اإلرعابغئ»
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أطرغضا  أرَضه  دظسئ  طظث  طتاق  بطثا  السراق  غجال  ق 
أعطه،  شأذلئ   ،٢٠٠٣ سام  وأزقطعا  بسطعجعا  الضاشرة 
جغحه،  وجرتئ  طآجساته  وشضضئ  سمراظه،  ودطرت 
وظعئئ أطعاله وبثدت برواته. وطظ تغظه سِمَض الشجاُة 
وزرع  السرغص،  الئطث  عثا  لاثطغر  وجسعط  شغ  طا  ضض 
طثاطش أجئاب الفاظئ بغظ أبظائه لُاتغطه أبرا بسث سغظ: 
بمضائث  والمطشَّط  سظعة  المفروض  دجاعرعا  شمظ 
المتاخخئ  وظزام  والطائفغئ،  الصعطغئ  الظجاسات 
ذائفغئ  أصالغط  إلى  تصسغمه  وطحروع  الئشغخ، 
طظ  طشمعرة  لحرِذطئ  بُتضمِه  سِعثْت  بط  وسرصغئ، 
خراُبه  ُغدغرعط  ق  طمظ  أعطه،  وسطى  سطغه  التاصثغظ 
باسطغمه  جرائَمعا  ضططئ  بط  له،  وقئعط  قظسثام 
السمقء  وتضاطعا  إغران  المظطصئ:  شغ  لُحرذغِّعا 
الثغظ باتعا عط التضام الظاشثغظ شغه، غرشسعن تجبا 
وغدسعن آخر، وُغثظعن عثا وُغئسثون ذاك، شغئغسعن 
وغعئعن طا ق غمطضعن دون أن غرُصئعا شغ أعض السراق 
 - السغاجغئ  والضاض  افتجاُب  وسمثت  ِذطئ.  وق  إقً 
بحضض سام - إلى تسجغج وضسعا وطضاظاعا والعخعل 
لمظاخئعا سظ ذرغص تئظغ شخائض طسطتئ طظ خارج 
المآجسئ السسضرغئ، أي ططغحغات ُتِسغُظعا سطى شرض 

آرائعا وتماغئ (طضاجئعا).
بسُخ  اآلبِط  اقتاقل  وخَش  السراق  سظ  غظجع  وق 
إجراءاٍت حضطغئ غراد طظعا بسث رجائض طجغَِّظٍئ وطجغَِّفٍئ 
لطعاصع المرغر الثي ظتغاه، بجسمعط أظه بات بطثا ُترا 
ذا جغادة ضاططئ، غمطك أطره وصراره السغاجغ، طآذرًا 
وصدائغئ  وتظفغثغئ  تحرغسغئ  وجططاٍت  بثجاعر، 
طساصٍض بسدعا سظ بسخ.. ضما ق غرشع اتاقله خروُج 
بسخ صعاته الشازغئ ظعاغئ سام ٢٠١١، شأطرغضا ق تجال 
السراق  أطظ  غثص  شغما  الظعائغ  الصرار  خاتئئ  عغ 
بسمقئعا  طعجعدة  وعغ  الثارجغئ،  وسقصاِته  وتربه 
وطحارغُسعا  والمآصائ،  الثائمئ  وصعاسثعا  وأذرسعا 
طعما  طسآوٌل  أو  تاضٌط  غمطك  ق  أواطر  ُتَسث  المعطضئ 

سق ظصَدعا أو تسطغطعا.
لصث أخئح السراق ُغساظغ طظ شراغٍ جغاجغٍّ خطغر، شق 
طضاظاه  بصثر  إق  لمسآول  ذاسئ  وق  لتضعطئ،  طعابئ 
الظاس  بات  بض  السغاجغ.  لطمال  واطاقضه  تجبه  شغ 
صاظعن  شق  طماطضاتعط،  أو  أظفسعط  سطى  غأطظعن  ق 
المزطعم  غطةأ  ظجغعئ  جططئ  وق  تصعصعط،  غدمظ 
إلغعا. وأخئتئ أظئاء الثطش والصاض واشاسال الترائص 
أطرًا ق ُغفاجأ الظاس، واظزروا ضغش تئثرت «إخقتات» 
الازاعرات  طثُّ  واظتسر  (السئادي)،  العزراء  رئغج 
الةماعغرغئ المطالئئ بمقتصئ الفاجثغظ وطتاجئاعط 
بخثرة  الثةعلئ  المتاوقت  تطك  اخطثطئ  سظثطا 
«الظاشثغظ» الثغظ تمارجعا باطك الفخائض المسطتئ..!

ذعلعا  سطى   - طئ  المصثِّ تطك  جرد  طظ  بٌث  غضظ  لط 
ضعئعا،  سطى  افطعر  طةرغات  شعُط  لطصارئ  لغاسظى   -
(صادة)  تخرغتات  طظ  اإلسقم  غظصطه  طا  واجاغساُب 
السراق بحضض جطغط، ولاةظإ العصعع شغ الثطأ الئاسث 

سطى تحعغه التصائص وخطط افطعر، وإلغضط الئغان:
- تغظ ُغسطظ الماتثث باجط الئغئ افبغخ «جعش 
السئادي)  (تغثر  السراصغ  العزراء  رئغج  أن  اغرظسئ» 
غآغث طساسغ واحظطظ إلرجال (٢٠٠) طظ أشراد صعات 
السمطغات الثاخئ افطرغضغئ لطسراق.. شإن ذلك اإلسقن 

ق بث لفعمه طظ َوجَعغظ:
َه (لطسئادي) بحأن إرجال  افول: أن إحسارا أطرغضغا ُوجِّ
تطك الصعات، وأظه أطٌر طفروٌغ طظه.. شطط غَسعِ (السئادي) 
غغُر الرضعخ والاسطغط، شق ِصَئض له باسثغطه أو إلشائه..! 

ّر. وإن ضان حغء طظ تأغغثه شفغ السِّ
الباظغ: أن (السئادي) شعجأ بثلك اإلسقن، ولط غسئص 
ق  ضغش  باضثغئه،  له  ذاصئ  وق  أتث،  سطى  ذرته  أن 

وعط أولغاء ظسماه، وربما غدئعا طظه أو سطغه..!
وإن طا ُغصال بتص رئغج وزراء السراق لغج ِبثساً، شما 
الضفار  (طخالح)  وظعاذغر  الدرار  تضاِم  إخعاِظه  تاُل 
المساسِمرغظ بأتسظ طظه، شعا ظتظ ظراعط أجعدًا سطى 
اظافخ  طا  إذا  والغابج  افخدر  غترصعن  حسعبعط، 
افظزمئ  جراء  سظعط  التغش  برشع  ططالئغظ  الظاس 
خطفغئ  طجارع  المسطمغظ  بقد  أتالئ  الاغ  الرأجمالغئ 
طظ  ظضغر  دون  وغمرتعن  شغعا  غسرتعن  لظفعذعط، 
الساجئ  طظ  وغغره  عع «ضغري»  شعا  اإلطَّسات،  أولؤك 
بقد  غةعبعن  الضفار  والمثظغغظ  السسضرغغظ  والصادة 
المسطمغظ حرصا وغربا وغسربثون وغعثدون، وُغمطعن 

سطى أعطعا طحارغسعط الحغطاظغئ.
لما  شطغظزر  ظظظا،  خثق  سطى  بالثلغض  ُغطالإ  ولمظ 
لمتاربئ  الثولغ»  «بالاتالش  وبعااظا  زورا  َغ  ُجمِّ
دولئ،   (٦٥) صرابئ  غدط  بات  الثي  الثولئ»  «تظزغط 
وطظزعطات  طسثات  واجاصثام  صرارات  طظ  راشصه  وطا 
سظ  شدق  الخظعف  ضض  طظ  طسطتئ  وصعات  سسضرغئ 
بربُِّضط  وخئروظغ  وعظاك..  عظا  سسضرغئ  صعاسث  إصاطئ 
الثغظ  التضام  طظ  أتٍث  بإذن  ضطه  ذلك  تخض  عض 
غترم  طصثجئ  (آلعئ)  وأتئاسعط  أظفسعط  طظ  جسطعا 
تعجغه الظصث إلغعا طعما صاجئ وتألمئ حسعبعط..؟

ولغج بسغثا، دخعل إغران بصطاسات طظ جغحعا طسجزة 
بخظعف افجطتئ والمثرسات أراضغ السراق بُتةئ ذرد 
«الاظزغط» وبتراجئ جعغئ أطرغضغئ، شعض اظازروا إذن 
(السئادي) أو غغره صئَض ذلك..؟! وعا عغ افخئار تاعارد 
السراق  حمال  ترضغئ  سسضرغئ  أشعاج   (٣) دخعل  سظ 
جعاء لدرب تجب السمال الضردي أو اجاسثادا لثخعل 
أن  وظةجم  «الاظزغط»  صئدئ  طظ  وتترغرعا  ظغظعى 
تخعل ذلك تط برضا وسطط أطرغضا، شطماذا السةإ..؟ 
أعطُه  غاب  بُئساان  حغٍء  أحئه  السراق  بات  واِهللا  لصث 
حارٍد  لضض  ظعئا  وأخئح  تغطاظُه،  وجصطئ  ُغغِّئعا،  أو 

ووارد.
اغرظسئ»  «جعش  إسقن  سطى  (السئادي)  ردُّ  وأطا   -
بصعله: ظةثد الاأضغث سطى سثم تاجئ السراق إلى صعات 
برغئ أجظئغئ.... شعع - اآلخر- ضقٌم سامٌّ غثطع طظ أيِّ 
اساراض بض وق إبطال لما جغاط إرجاله طظ الصعات 
اقساراض  (السئادي)  صخث  ولع  افطرغضغئ!  الثاخئ 
(المائاغظ)  إرجال  غرشخ  بأظه  ُغَخّرَح  أن  سطغه  لضان 
طظ الةظعد افطرغضان إلى السراق وغمظع دخعلعط، شق 

لشَّ وق دوران.
- وطبض ذلك صعل (السئادي): ولط ظططإ طظ أي دولئ 
وربما  سمعطه،  سطى  شئاق  أجظئغئ،  برغئ  صعات  إرجال 
أسصئه ذطإ طظ أطرغضا بظفج المسظى جرًا أو سقظغئ...! 

وطبطه ق تةئ شغه شغ طعضع الثخام.
طسادغاً...  سمًق  إرجالعا  وجظُسثُّ  (السئادي):  وصعل   -
اتاطئ  ضالاغ  ضبغرة  صعات  دخعل  غصخث  أن  إطا  شعع 
السراق جابصا، وق غمج ذلك المةاطغع الخشغرة، شطضضٍّ 
ح به بسخ صادة  تضمُه ووضُسه. وإطا أظه ُغردُد طا خرَّ
المطغحغات (ضصغج الثجسطغ/صائث سخائإ أعض التص) 
وطا حابَه صعله طظ باصغ المطغحغات.. فن (السئادي) 
بات غثحى سطى تغاته طظ خطر سظاخر تطك الفخائض 
باظصقب  الصغام  بإطضاظعط  أن  سقظغئ  خرتعا  الثغظ 
سطى  (السئادي)  غصَع  ولط  طعاربئ،  ودون  تضمه،  سطى 

اجاثسائعط أو طتاجئاعط.
العزراء  رئغج  تخرغتات  إن  الصعل:  شثقخئ  وأخغرا، 
(السئادي) آظفئ الثضر، ق غِخحُّ شعمعا أو أخثعا إق سطى 
حأن  وذلك  وباذظا،  ظاعرا  شغعا  أن  أي  بغَّظا،  طا  ظتِع 
بعجه،  وأولؤك  بعجه  عآقء  غأتعن  الثغظ  المظاشصغظ 
﴿َصاَتَطُعُط اهللاَُّ َأظَّى ُغْآَشُضعَن﴾، شإن أطرغضا طاضغئ شغ 
تظفغث طحارغسعا شغ السراق وجعرغا وشغ غغرعما، وعغ 
اآلطرة الظاعغئ شغ السراق، ولظ تسئأ بصعل (السئادي) وق 
لُعط طاى حاءت،  غغره.. شعغ الاغ جاءت بعط، وجائثِّ
ولصث جمسظا الضبغر طظ عاتغك الاخرغتات، طظ صئغض 
أن جغادة الئطث خٌط أتمر ق غمضظ الاساعض شغه، طظث 
بثاغئ اقتاقل وإلى اآلن، وق ُغراد طظعا إق اقجاعقك 
ُغحارضعن  افطرغضان  ولسض  واإلسقطّغ،  المتطّغ 
(السئادي) ظفج الطسئئ، بأن ُغخرح أو غسطظ سطى المف 
حغؤا، وُغثفغ تصغصئ طسظاه، أي غةاري افطرغضان ِجرًا، 
وُغرضغ المطغحغات الطائفغئ الماشعلئ بزاعر الضقم، 
لغأطظ حرعط طظ جعئ، وتمدغ أطرغضا طسه إلى طا 
ترغث طظ جعئ أخرى..! شالضضُّ شغ صئداعا وغأتمرون 
طئاحر  وغغر  السراق،  ضتضام  طئاحر  بحضض  بأطرعا 
وولغعا  إغران  ِظَسِمِعط:  ولغئ  ذرغص  سظ  ضالمطغحغات 
الفصغه طرحث «البعرة»، الثي ُغَعغمظ سطغعا، وغعجععا 
وإظما  افطرغضغئ،  والمحارغع  تاظاجص  الاغ  العجعئ 
غعط أطرغضا افشسال ق افصعال، وضط طظ تاضط اتثث 
طظ الضثب وجغطئ إلحشال الةماعغر المدططئ، وإحسال 
تظاجرعط بالُعااشات بتغاته وظخره جظغظ سثدا، بط 
اظضحش المساعر، وباظئ تصغصئ طضره وخثاِسِه وذعَإ 
ْرُض 

َ ْ
وَاأل َماُء  السَّ َعلَْيِهُم  بََكْت  ﴿َفَما  سطغه  طأجعف  غغر 

َوَما اَكنُوا ُمْنَظِريَن﴾، وإظظا لظئاعض إلى ربظا سج وجض أن 
لصطش  وغعشصعط  المثطخغظ،  الساططغظ  خطا  ُغسثد 
بمار جععدعط بصغام دولئ الثقشئ اإلجقطغئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
وُغِرغظا  المةرطعن  أشسثه  طا  وإخقح  جثغث،  طظ 
طخارسعط، إظه ولغُّ ذلك والصادر سطغه. ﴿ويَْشِف ُصُدوَر 
ُ بَلَ َمْن يََشاُء  َقْوٍم ُمْؤِمننَِي * َويُْذِهْب َلْيَظ قُلُوبِِهْم َويَُتوُب ابَّ

 ﴾َعلِيٌم َحِكيٌم ُ وَابَّ

أطرغضا»،  طظ  غاةجأ  ق  ججء  اإلجقم  «إن  غصعل:  طبقً 
تساظث  أن  غةإ  واإلجقم  أطرغضا  بغظ  و«الحراضئ 
إلى تصغصئ اإلجقم ولغج إلى طا عع غغر إجقطغ». 
و«اإلجقم  سزغمئ»  دغاظئ  «اإلجقم  غصعل:  وبعتغظ 
ججء طظ تارغت روجغا». وضقعما غصعل إظه ق غتارب 
غتارب  عع  وإظما  طسه،  ترب  شغ  غضعن  ولظ  اإلجقم 
جفضعط  وضأنَّ  أغداً.  المسطمغظ  غصاض  الثي  اإلرعاب 
لثطاء المسطمغظ، وتآطرعط شغ ذلك خاٍف سطى أتث. 
وطبض ذلك غصال سظ تضام أوروبا. شما عع عثا اإلجقم 
تضام  طظ  وغغره  أوباطا  إلغه  غثسع  الثي  المساثل 
السالط وتضام بقد المسطمغظ، وأدواتعط طظ المفاغظ 

و(سطماء) الفدائغات وطحاغت الئقط؟
لط غضظ طا تسمغه أطرغضا «اإلجقم المساثل» إق افشضار 
حأن  وق  هللا،  ولغج  لطظاس  الاحرغع  أن  شغ  الشربغئ 
لقجقم بحآون التغاة، شما لصغخر لصغخر،  وضثلك 
افطر شغ التضط واقصاخاد واقجاماع؛ شغ الربا وظعإ 
البروات، وشغ الجظا وجائر طا غسمعظه ترغات ساطئ... 
طفاعغط  عع  العجطغ  أو  المساثل  اإلجقم  باخاخار: 
طسرضئ  شغ  وجصطئ  اظضحفئ  الاغ  الشربغئ  الضفر 
التصغصغ  اإلجقم  ربتعا  اإلجقم.  ربتعا  الاغ  افشضار 
والاطرف.  اإلرعاب  اجط  أطرغضا  سطغه  أذطصئ  الثي 
وصث تةطى ذلك شغ رجعع افطئ إلى دغظعا وإدراضعا 
أظه ق بث لقجقم طظ جططئ تظفغثغئ تطئصه وتعتث 
والشرب   - فطرغضا  غضظ  شطط  دسعته.  وتتمض  أطاه 
بضض  المسرضئ  عثه  تثعض  أن  طظ  بٌث  ورائعا -  طظ 
ذاصاتعا السسضرغئ والسغاجغئ والثبطعطاجغئ... وضان 
طظ ذلك الارضغج سطى غجو السالط اإلجقطغ ضطه، إلزالئ 
وتطئغص  وافطئ  الثقشئ  تعل  السغاجغئ  افشضار  عثه 
اإلجقم... ولاربغئ أجغال المسطمغظ وتروغدعط سطى 
«اإلجقم  سظعاُن  أخث  وعضثا  وصغمه.  الشرب  طفاعغط 
اُره دورًا أضئر شغ اإلسقم وسطى المظخات  المساثل» وتةَّ

والمظابر وشغ المآتمرات.
شأجعجتعط  سمقئعا  إلى  أطرغضا  طظ  افواطر  تثرجئ 
ودور  و(سطمائعط)  والاسطغمغئ  واإلسقطغئ  افطظغئ 
(السطمائغئ)  العغؤات  وجائر  لعط،  الاابسئ  الفاعى 
ورابطئ  السطماء  ضئار  ضعغؤئ  والمظزمات،  والروابط 
السالط اإلجقطغ وطظزمئ الاساون اإلجقطغ... لطاروغب 
لقجقم المساثل ضث اإلجقم الثي تسمغه اإلرعاب 
والاطرف. ولثلك خارت تجدتط وتاسابص الغعم عثه 
المآجسات والعغؤات (اإلجقطغئ) وغغر اإلجقطغئ شغ 
سصث لصاءات ططَّعا الماابع، طعضعسعا اإلرعاب والاطرف.
إن أذروتئ «اإلجقم المساثل» خثسئ وجرغمئ، شعغ 
الحغطاظغئ  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  خطط  طظ  خطئ 
غثثطعن  شغعا  غسغرون  والثغظ  اإلجقم».  «طتاربئ 
لغظئثوا  الظاس  تدطغض  خطئ  شغ  بسغرعط  الضفر 
وطا  إجقطاً.  تسمغاه  بسث  الضفر  ولغأخثوا  اإلجقم، 
طا  تّرشعا  الثغظ  أولؤك  بفسائض  عثه  شسائطعط  أحئه 
أظجل اهللا سطى الظئغغظ طظ صئض. صالئ لعط أطرغضا إذا 
شسارضى  والترغات  الثغمصراذغئ  سطى  اإلجقم  ظص 
سطى  وبالثقشئ  الحرع  بتاضمغئ  صال  إذا  أطا  بثلك، 
طظعاج الظئعة والةعاد شساشدإ وتتاربعط، شاظخاسعا 
ضالمترشغظ الثغظ جئصععط والسغاذ باهللا. صال تسالى: 
هذا  أوتيُتم  إن  يقولون  مواِضعه  بعِد  من  اللكَِم  ﴿حُيرِّفون 
فخذوه وإْن لم تُؤتَوْه فاحذروا ومن يُرِد اهللا فتنته فلن تملك 
قلوَبهم  ر  يُطهِّ أن  اهللا  يُرِد  لم  ين  ا أوحك  شيئاً  اهللا  من   
نيا خزٌي وهلم يف اآلخرة عذاٌب عظيٌم﴾. [المائثة:  هلم يف ا
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