
ضاظعن   ٢٦ الثمغج  سالمغئ،  إسقم  وجائض  تظاصطئ 
 ٢٧ سظ  غصض  ق  طا  بعشاة  تصعل  أظئاء  الباظغ/غظاغر، 
سظ  ظةط  الثي  الاةمث  بسئإ  أششاظساان،  شغ  ذفق 
رتمئ  وصال  الخصغع.  وطعجات  لطبطعج،  ضبغش  تساصط 
إصطغط  شغ  المتطغئ  اإلدارة  شغ  المسآول  تحار،  اهللا 
"لصث  الخغظغئ:  اإلخئارغئ  "حغظثعا"  لعضالئ  جعزجان، 
شارق التغاة طا طةمعسه ٢٧ ذفق بسئإ الخصغع الثي 
راشص تساصطًا ضبغفًا لطبطعج سطى طظطصئ دارزاب [الاابسئ 
وباصغ  الطئغئ  المراضج  لسجل  أدى  طا  جعزجان]،  إلصطغط 

الحمالغئ طظ أششاظساان شغ  باغئ افصالغط  حثغث الئرودة، الثي  وأدى المظثفخ الةعي  المةاورة".  الصرى 
اآلوظئ افخغرة إلى تحضض ذئصئ طظ البطعج بارتفاع ظخش طار شغ إصطغط جعزجان المظضعب.(روجغا الغعم)

: رتط اهللا غعطا ضان غصعل شغه خطغفئ المسطمغظ، أطغر المآطظغظ الفاروق سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه، "لع سبرت بشطئ شغ السراق، لثحغئ أن غسألظغ اهللا سظعا، لَط لْط تسئث لعا الطرغص غا سمر"، 

ولغج تضام روغئدات جسطعا طخطتئ وتغاة حسعبعط، خارج ظطاق اعاماطعط.
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أغعا افعض شغ الحام: لصث أذاب بطب تطإ طعبصات السمقء طظ التضام 
والفخائض، وظعر افطر لضض ذي بخر، بض تاى لخاتإ الئخغرة الفاصث 
لطئخر، شطط تئص سطى افسغظ غحاوة، بض ظعر الخئح لثي سغظغظ... لصث 
ُخثساط طظ أولؤك التضام، وبثاخئ شغ الةعار، وبثاخئ أَخّص طظ أردوغان 
ترضغا، وافَخّص افَخّص تطك الفخائض الاغ جطَّمئ تطإ وغغر تطإ اجاةابئ 
لمال أولؤك الثعظئ المارصغظ... لصث ُلِثغاط غا أعض الحام طظ أول عثظئ 
وّصسئ الفخائض ظّخعا، وطظ أول تمطئ تعةغر تمطئ وزرعا، ُلِثغاط طظ 
أردوغان طظ أّول خط أتمر ذمسه، وطظ أّول تماة َوسث أن ق تاضرر طرتغظ، 
بط أخئح وسُثه أبرًا بسث سغظ، والمآطظ ق غطثغ طظ جتر واتث طرتغظ، 
شضغش بضط وصث ُلثغاط طرارًا طظ تضام الةعار وطا بسث الةعار؟ ضغش بضط 
تصااض شغما  أطام أسغظضط  ضاظئ  شخائض سثغثة طثغثة،  طظ  ُلِثغاط  وصث 
بغظعا بثل أن تصاتض طظ خرجئ لصااله، وتصعل بالعتثة وق تاتث، وتجسط 

ظئث الفرصئ وعغ أحث شرصئ، وَتسإُّ أعض المال الصثر بط َتُسثُّ أخثه ُصربئ!

اصرأ شغ عثا السثد:
  -  ذاسئ تضاطظا لطضفار جرَّ سطى المسطمغظ وغقٍت 

      ق غجالعن غضاعون بظارعا ...٢
  -  الثّطئ وراء الةظعن الثي غئثو سطى صرارات تراطإ 

      شغ الئغئ افبغخ ...٢
  -  وتثعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ 

      جاسغث لطمرأة المسطمئ تصعصعا ...٣
  -  المسارضئ السعرغئ تسعق ظفسعا لطسالط ضئثغض سظ 

     افجث طظ خقل بعابئ ضغان غععد ...٤
  -  أتثاث غاطئغا.. وجططاُن المسطمغظ الُمْشاَخإ!!!  ..٤
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ضطمئ السثد
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املساةثات السسضرغئ
والسغاجغئ يف الغمظ تحري
إىل صعة طعصش عادي وتخثع
تطش التعبغني وسطغ خالح

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر   :
وقغئ جعرغا غعم اقبظغظ ٢٥ طظ ربغع الباظغ ١٤٣٨عـ، 
بغاظا  م،   ٢٠١٧ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٣ المعاشص 
ختفغا تعل اقصااال الثائر بغظ الفخائض السسضرغئ 
بغظ  غةري  الثي  اقصااال  "إن  شغه:  صال  جعرغا،  شغ 
شخائض الحام الغعم بالاجاطظ طع سصث طآتمر افجااظئ 
ضّض  سطى  تثفى  ق  دقلئ  له   - ضازاخساان  ساخمئ   -
ذي لإ، وغاتمض طسآولغئ وصعسه ضض طظ غساطغع 
طظسه ولط غمظسه، وضض طظ غرضى به طظ أعض الحام، 
شاقصااال بغظ الفخائض صث تضرر ضبغرًا، وشغ ضض طرة 
أظجل  طا  ودواعٍ  تاشعئ،  فجئاب  الثطاء،  شغه  تعراق 
اهللا بعا طظ جططان، ورغط الثسعات الاغ تثرج طظ 
أشعاه المثطخغظ لعصش اقصااال، إق أن عثه الثسعات 
لط تطص آذاظاً خاغغئ". بط بغظ أن عثا اقصااال الترام 
بغظ الفخائض المسطتئ عع ظاغةئ قتفاق وصش إذقق 
شصال:  باارغت ٢٠١٦/١٢/٢٩م،  سظه  أسطظ  الثي  الظار 
باارغت  سظه  أسطظ  الثي  الظار  إذقق  وصش  اتفاق  "إن 
طعثت  الاغ  افولى  الثطعة  ضان  ٢٠١٦/١٢/٢٩م 
لقصااال بغظ الفخائض، تغث إن اقصااال طظ طاططئات 
لاخظغش  غمعث  والثي  افطرغضغ،  السغاجغ  التض 
الراشدغظ لطتض السغاجغ ضمظ صائمئ اإلرعاب". بط 
وجه المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا 
خطابه إلى المسطمغظ شغ الحام طئغظا لعط أن طا آلئ 
إلغه البعرة شغ الحام طظ تظضإ، إظما عع بسئإ غغاب 
الساتئ  سطى  الساططئ  الترضات  سظث  السغاجغ  العسغ 
السعرغئ، سطى طآاطرات دول الشرب الضاشر، وطظععا لعط 
بتاجئ البعرة لصغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ شصال شغ 
بغاظه: "أغعا المسطمعن شغ الحام سصر دار اإلجقم، إظه 
لط غسث لغثفى سطى أتث أن طا آلئ إلغه البعرة ضان 
جئئه غغاب العسغ سطى طآاطرات افسثاء، وغغاب الصغادة 
السغاجغئ العاسغئ الاغ تمظع تخعل أي اصااال، وتتفر 
البعرة طظ الثم الترام، شالسقح المعجعد بغث الفخائض 
أسراضعط  سظ  والثود  الحام  أعض  سظ  لطثشاع  عع 
ولغج لقصااال شغما بغظعط، وعثه الصعة المعجعدة شغ 
البعرة تتااج لصغادة جغاجغئ ترجط لعا طسار سمطعا، 
وتتثد لعا العثف الختغح، لاخعب ظتعه بظثصغاعا". 
شغه  والضطمئ  الرأي  وأختاب  الحام  وجعاء  ذضر  ضما 
شغ  غتخض  طا  تةاه  وواجئعط  طسؤعلغاعط  بسزط 
الحام، شصال: "أغعا العجعاء، غا أختاب الرأي والضطمئ 
شغ أرض الحام، إن المسآولغئ الاغ تصع سطى ضاعطضط 
اظتراف  أي  تمظسعا  أن  تساطغسعن  شإظضط  لسزغمئ، 
غخغإ البعرة، وبإطضاظضط وصش أي اصااال غظحإ بغظ 
تمطئ السقح، شطاخثروا الئغاظات الراشدئ لقصااال، 
طسخغئ  شغ  صادتعط  ذاسئ  طظ  أبظاءضط  ولامظسعا 
اهللا، شق ذاسئ لمثطعق شغ طسخغئ الثالص، واسطمعا 
جغاجغئ  بصغادة  إق  أطرعا  غخطح  ق  البعرة  عثه  أن 
طثطخئ تتمض طحروع اإلجقم السزغط، شاصعد البعرة 
به، صئض أن تاثطفعا أغادي الساببغظ، وصئض أن غااجر 
بعا بائسع الثطاء، ولاضعظعا ضما أراد اهللا لضط سئادًا له 
طثطخغظ، تئاشعن رضاه، وتسمطعن بما أطر، وتظاععن 
سما ظعى وق تثحعن شغ اهللا لعطئ قئط". بط اخااط 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، بغاظه 
ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا  َّ فَُّها ا
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أخثر رئغج طا غسمى بالحرسغئ شغ الغمظ سئث ربه 
طةطج  بظصض  جمععرغا  صرارا  الفائئ  السئئ  عادي 
وزغر  بتث  شغما  سثن،  طثغظئ  إلى  الغمظغ  الظعاب 
الاثطغط والاساون الثولغ شغ تضعطئ عادي طتمث 
طع  ٢٠١٧م  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٦ غعم   السسغثي 
الئرغطاظغئ  شغ  السفارة  اإلصطغمغ  اقجاصرار  طساحار 
لثى الغمظ، جعظبان براوظغظب و طمبطئ وزارة الاظمغئ 
أحاعن،  افوضاع  إغفطغظ  الثولغئ  الئرغطاظغئ 

اقصاخادغئ واإلظساظغئ شغ الغمظ.
شغ  جمسعما  الثي  الطصاء  خقل  الةاظئان  وتطرق 
دسمًا  برغطاظغا  تصثغط  طظاصحئ،  إلى  الرغاض، 
الخطئ  ذات  اقجاحارات  تصثغط  طةال  شغ   لطغمظ 
 باقجاصرار وبظاء الظسغب المةامسغ وتطعغر السقصات 
 الاظمعغئ والثشع بحرضاء الاظمغئ ظتع طساسثة الغمظ 

 باتاغاجاتعا طظ المحارغع الثثطغئ.
عثا وضاظئ تضعطئ عادي صث باحرت خرف المرتئات 
خقل  طظ  خظساء  شغ  والاسطغط  الاربغئ  لمعظفغ 
سجز  طما  لطخراشئ  الضرغمغ  حرضئ  سئر  إرجالعا 
طعاصفعا أطام خخعطعا التعبغغظ خاخئ شغ العصئ 
الثي تحسض شغه صعات عادي جئعات الصاال والصغام 
بأسمال سسضرغئ تآدي لثظص التعبغغظ اصاخادغا شغ 

ضض طظ المثا وذوباب شغ باب المظثب.
وسطى خسغث افطط الماتثة شصث صالئ ختغفئ الثطغب 
غعم افتث أن ولث الحغت أضث أظه وشصًا لطثطئ افطمغئ 
عع  عادي  طظخعر  ربه  سئث  الرئغج  شإن  المطروتئ 
شصط طظ جغخثر صرارًا باسغغظ ظائإ الرئغج، طحغرا 
إلى أظه جغاط اخاغاره طظ بغظ صائمئ تدط سثدًا طظ 

الحثخغات المرحتئ لحشض عثا المظخإ.
لصظاة  طاطفج  تثغث  شغ  افطمغ،  المئسعث  ولفئ 
رشدعا  بخظساء  اقظصقبغغظ  أن  إلى  التثث،  السربغئ 
تصثغط أي تخعر آللغئ تاسطص باقظستاب طظ المثن 
سصثوا  وأظعط  والماعجطئ  البصغطئ  افجطتئ  وتسطغط 
المسار السغاجغ بإجراءات تخسغثغئ أتادغئ الةاظإ 

طظ صئغض تحضغض طةطج جغاجغ وتضعطئ.
اجاعثشئ  لخظساء  افخغرة  زغارته  أن  إلى  أحار  ضما 
افطمغئ  الثطئ  طظ  ظسثئ  اقظصقبغغظ  وشث  تسطغط 
(التعبغغظ  طمبطغ  لضظ  شسطغا  جطمئ  الاغ  المسثلئ، 
وسطغ خالح) لط غتثدوا جصفًا زطظغًا لطرد سطى الثطئ 
المقتئ  ترضئ  سظ  التزر  رشع  واحارذعا  المسثلئ 
الةعلئ  شغ  لطمحارضئ  الثولغ  خظساء  بمطار  الةعغئ 

المرتصئئ طظ طحاورات السقم.
شصث  خالح  وسطغ  التعبغغظ  جئعئ  طساعى  سطى  أطا 
ضض  تغث  ضئغر  بحضض  واتسسئ  الثقشات  زادت 
خاخئ  الثوائر  به  وغاربص  اآلخر  طظ  غتثر  ذرف 
حغ  ضض  سطى  واجاغقئعط  التعبغغظ  ظعط  ظض  شغ 
الترس  سطى  لقجاغقء  المسامغائ  وطتاوقتعط 
تغث  أتمث،  وظةطه  خالح  لسطغ  المعالغ  الةمععري 
اسارف رئغج طا غسمى "الطةظئ البعرغئ السطغا" الاابسئ 
لةماسئ التعبغ، شغ الغمظ، طتمث سطغ التعبغ، غعم 
طظعا  غساظغ  الاغ  الثقشات  بتةط  الفائئ،  السئئ 
أن  التعبغ،  وضحش  خالح.  وسطغ  التعبغغظ  تتالش 
عظاك "سرصطئ" تعاجه "السمض التضعطغ"، شغ التضعطئ 
بغظ  الائاغظ  بسئإ  خظساء،  شغ  حضطععا  الاغ 
التطغفغظ سطى تسغغظ صائث لصعات الترس الةمععري، 
شغ  التعبغ،  سطغ  طتمث  وصال  خالح.  لسطغ  المعالغئ 
تشرغثة ظحرعا سطى تسابه الرجمغ، بمعصع "تعغار": 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أجثل طآتمر افجااظئ جااره سطى تطصئ جثغثة طظ 
تطصات المسطسض افطرغضغ الثي تحرف سطى إخراجه 
العقغات الماتثة افطرغضغئ؛ وتسطإ دور الئطعلئ شغه 
خادطاعا روجغا وسمقؤعا شغ المظطصئ إغران وترضغا؛ 
الضعطئارس  بثور  الفخائض  صادات  غضافغ  بغظما 
لبعرة  طأجاوغئ  لظعاغئ  غرجط  دراطغ  طحعث  شغ 
الزطط  طظ  الاترر  جئغض  شغ  والظفغج  الشالغ  صثطئ 
عثه  خعرت  تغث  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  والطشغان 
إذقق  لعصش  تبئغئ  إلى  العخعل  تط  بأظه  التطصئ 
الظار بغظ ذاغغئ الحام والفخائض المصاتطئ؛ بغظما شغ 
العاصع ق غجال ذاغغئ الحام وططغحغاته وبشطاء روجغ 
وغتحث  دطحص؛  لطساخمئ  الشربغ  الرغش  غصخش 
أعطعا  وإجقء  سطغعا  لطسغطرة  طتاولئ  شغ  صعاته 
السعري،  الحمال  شغ  إدلإ  طتاشزئ  شغ  وتحرعط 
باإلضاشئ إلى اجاعثاف بسخ الفخائض طمظ وخفئ 
شغه  حارضئ  المتررة  المظاذص  ضاشئ  شغ  باإلرعابغئ 
طما  الروجغ،  والطغران  افطرغضغ  الاتالش  ذائرات 
طعث  الحاطغئ؛  الساتئ  شغ  اقظصسام  طظ  تالئ  أوجث 
إلحسال ظار الفاظئ بغظ اإلخعة وخاخئ بسث طا ضحفاه 
طسطظ  غغر  بظثًا  عظاك  بأن  افوجط  الحرق  ختغفئ 
شغ اقتفاق؛ غصدغ بابئغئ وصش إذقق الظار وتبئغئ 
وتطفاؤه  الظزام  وعغ  الخراع،  شغ  المظثرذئ  الصعى 
طظ جعئ، وصعى المسارضئ طظ جعئ باظغئ، شغ طعاصع 
ظفعذعا، باجابظاء الاصثم سطى تساب (جئعئ الظخرة) 
المسابظغان  الفخغقن  وعما  الثولئ)،  و(تظزغط 
لمآتمر  ضان  لصث  ظسط  الظار،  إذقق  وصش  اتفاق  طظ 
افجااظئ الثور الرئغج شغ إحسال ظار الفاظئ واقصااال 
الثي تخض طآخرًا بغظ شاح الحام طظ جعئ وبسخ 

الفخائض طظ جعئ أخرى، عثا اقصااال الثي ضاد أن 
غعدي بالبعرة إلى العقك، وخاخئ بسث الظفت الحثغث 
شغ ظار الفاظئ طظ بسخ طظ غسمعن أظفسعط سطماء 
أعض الحام، الثغظ ترضعا سطى اصاقع شاح الحام طظ 
خقل وخفعا بالشطع تارة والئشغ تارة أخرى؛ بثل أن 
لعصش  الةمغع  وغثسع  اقصااال  شاغض  ظجع  سطى  غسمطعا 
جفك الثطاء المترطئ وغسمطعا سطى اإلخقح بغظعط، 
ولسئ عظا شغ خثد الثشاع سظ أتث؛ إق أظه سظثطا 
ضاظئ شاح الحام تاطصى الدربات المعجسئ طظ ذائرات 
الاتالش افطرغضغ لط ظسمع لعآقء السطماء وق ضطمئ 
شغ  الحام  ذاغغئ  سطى  والرد  لطاعتث  الفخائض  تثسع 
شاح  وضأن  والمخغر،  الخش  وتثة  سظ  تسئر  خطعة 
ق  وبالاالغ  سطغعا؛  وأجغاده  الظزام  غئس  لط  الحام 
غةإ سطى الفخائض الاعتث والرد سطغه! باإلضاشئ إلى 
أظه سظثطا تصاتض جغح اإلجقم طع شغطص الرتمظ شغ 
السطماء  عآقء  طظ  أتثا  ظسمع  لط  الحرصغئ  الشعذئ 
غخش أتث الفرغصغظ بالئشغ والشطع بض ضان الثطاب 
وعثا  الماصاتطغظ،  بغظ  والخطح  اقصااال  عثا  لعصش 
بغظ  والخطح  الثطاء  تصظ  أراد  لمظ  شسطه  غظئشغ  طا 
الماصاتطغظ، ولضظ طاذا تصعل لمظ ارتدى أن غضعن 
سالمًا طظ سطماء السقذغظ غحرسظ لعط طثططاتعط 

وأشسالعط، وغثور طع جغاجاعط تغث دارت؟
الثعف  طظ  جعًا  الفخائطغ  الحتظ  عثا  أوجث  لصث 
والرسإ شأتسئ بسخ الفخائض بالثطر الثاعط الثي 
غتغط بعا طما دشسعا إلى اقخطفاف والاثظثق خطش 
بسدعا بسداً أدى إلى إسقن اظثطاج بغظ شخائض سثة 
تاجسمه ترضئ أترار الحام، واظثطاج آخر تتئ طسمى 
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وشاة ٢٧ ذفق شغ أششاظساان بسئإ الئرد الصارس

تسئظا اهللا يف تضام تعلعا أطر املسطمني وغفطعا سظعط

بصطط: أتمث سئث الععاب*

االقتتال غصن
في شجرة خبيثة اسمها
 الحل السياسي األمريكي
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تراطإ  لثوظالث  المحارك  الختفغ  المآتمر  بسث  جاء 
اقتاماقت  ترك  والثي  برغطاظغا،  وزراء  ورئغسئ 
طفاعتئ شغ أن السصعبات سطى روجغا غمضظ أن ُترشع. 
الةمععري  السغظاتعر  طضغظ  جعن  ذالإ  ذلك  بسث 
افطظ  أجض  "طظ  المسطتئ  الثثطات  لةظئ  ورئغج 
غدع  أن  آطض  تطفائظا،  أجض  وطظ  افطرغضغ  الصعطغ 
طبض  وغرشخ  الاضعظات  لعثه  ظعاغئ  تراطإ  الرئغج 
غةمع  الثي  طا  ظسأل  عظا  طظ  المصععر".  الظعب  عثا 
بغظ المتاشزغظ والئثغض الغمغظ طع وجعد الضبغر طظ 

افطعر الاغ تعّثد الافرغص بغظعما؟؟. 
غمضظ أن ظةث افدلئ شغ ضااب ُظحر صئض ظتع أجئعسغظ 
السقصات  طةطج  رئغج  وعع  عاس،  رغاحارد  ضائه 
الثارجغئ - وعع طةطج طضّعن طظ ضق التجبغظ وذو 
تأبغر ضئغر -. وغسائر رغاحارد عاس ظاصثًا لرشخ تراطإ 
السعلمئ وترغئ الاةارة، وطع ذلك شإن ضاابه "السالط شغ 
الظزام  وأزطات  الثارجغئ  افطرغضغئ  السغاجئ  شعضى: 
السالمغ الصثغط" غعّضح أن السالط أخئح أضبر خطعرة 
وطاسثد افصطاب وأن العقغات الماتثة جعف تتااج 
إلى رؤغئ جثغثة لطمفععم التالغ لطسغادة. شغ السابص 
ضان الاثخض شغ جغادة الثول ُغئرر سطى أجاس تصعق 
السعلمئ  إّن  عاس  غصعل  اآلن  ولضظ  شصط،  اإلظسان 

تاططإ تصاً أضئر لطاثخض شغ حآون الثول افخرى.
عاس،  لرغاحارد  بالظسئئ  خطغرة  تراطإ  خطابات  إن 
إن  تغث  عاس.  رؤغئ  تثثم  تضعن  أن  غمضظ  ولضظ 
الفعضى الاغ غتثبعا تراطإ طظ خقل الاتّثي الخارخ 
المسمار  تدع  أن  غمضظ  الصثغط"  السالمغ  "لطظزام 
افخغر شغ ذات الظزرغات الشربغئ شغ إدارة الثول طظث 
طآتمر وغسافالغا صئض ٤٠٠ سام، وطظ الممضظ بظاء ظزام 
جثغث سطى أظصاض "الئثغض الغمغظ" لاراطإ، إذا طا تّط 
اقظصداض سطغه شغ الطتزئ الترجئ. وسطى افغطإ شإن 
افطرغضغ  الصرار  طراضج  شغ  جغاجغ  وسغ  لثغعط  طظ 
والرأجمالغغظ جعف غسمطعن تثرغةغاً سطى إسادة ترتغإ 
إدارة تراطإ والاصطغثغغظ ظتع رؤغاعط الثاخئ وجعف 

غتّثدون تقً وجطاً تعل ترغئ الاةارة.
السثد افخغر طظ طةطئ شعرغظ أشغرز، وعغ طةطئ جغاجغئ 
لمةطج السقصات الثارجغئ غحغر إلى المحارضئ الةرغؤئ 
خاخئ  باظثو ذات دقلئ  طع تراطإ. شفغ طصالئ لثوغ 
بسظعان (تراطإ والاتالفات افطرغضغئ) غصعل شغعا: "غةإ 
سطى تراطإ تئّظغ أجظثة أضبر ُذمعتاً. سطغه دسعة الئطثان 
افخرى لغج شصط لطسمض أضبر لخالتعط ولضظ أغدًا 

 "لاتّمض طسآولغئ الثشاع سظ أظفسعط

ذاسئ تضاطظا لطضفار جرَّ سطى املسطمني 
وغقٍت ق غجالعن غضاعون بظارعا

غاظاول المراصئعن لطتروب الثائرة بغظ افطط أو الةماسات 
وذاك  بالمظاخر،  الطرف  عثا  غخفعن  بط  بالاتطغض، 
بالمظعجم. شإذا خح عثا شغ تال طسغظئ، شضغش غخح 
طبطه شغ صاال تثور رتاه بغظ اإلخعة أبظاء افطئ العاتثة 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾...؟! 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ضأطئ اإلجقم، باسائارعا ﴿َخرْيَ أ

بض ضغش غسعغ صاض افخ فخغه تتئ طسمى "الاحثد" 
و"اقساثال" وأطبالعما طظ افوخاف..؟! ضما عع الحأن 
شغ التروب المساسرة شغ السراق وجعرغا، والغمظ ولغئغا 
وغغرعا، إظعا - واهللا - (التالصئ)، ق تتطص الحسر بض تتطص 
الثغظ. وطا ضان عثا لغتخض لع لط غائع الفرصاُء الضفاَر 

شغ الحرق والشرب، وغسطمععط صغاد بطثاظعط.
أطا داعغئ المعخض - الاغ ظتظ بخثدعا - شصث أجفرت 
المسارك الطعغطئ بسث صاال ضاٍر سطى طثى افحعر البقبئ 
الماضغئ طظث الحروع شغعا شغ ٢٠١٦/١٠/١٧، أجفرت 
المثغظئ  جاظإ  شغ  الثولئ  تظزغط  سظاخر  اظضسار  سظ 
ظخفغظ:  غصسمعا  الثي   - دجطئ  لظعر  ظزرا   - افغسر 
أغسر وأغمظ. بط الحروع شغ تطعغر طئاظغعا وطراشصعا 
الساطئ والثاخئ طظ طثطفات الاظزغط المحامطئ سطى 
تظعع أجئاب المعت والثطار. شصث أسطظ السئادي، وصائث 
الشظغ   سئث  الرضظ  الفرغص  (اإلرعـــاب)  جعاز   طضاشتئ 
 افجثي افربساء "تترغر" الةاظإ الحرصغ طظ المثغظئ، 
وأن   الصعات   التضعطغئ   أخدساه   لسغطرتعا. وصث تضئث 
الاظزغط خسائر شادتئ بافرواح والمسثات. ضما أسطظئ 
وزارة الثشاع افطرغضغئ أن الصعات السراصغئ تمضظئ طظ 
تترغر أعط المئاظغ التضعطغئ الثاخئ بإدارة المتاشزئ، 
العاصسئ شغ ساخماعا، طثغظئ المعخض. واسائرت إلغجا 
جطعتضغظ - الصائمئ بأسمال ظائإ وزغر الثشاع افطرغضغ 
عثا اإلظةاز اظاخارا رطجغا ضئغرا لطةغح السراصغ وظةاتا 

ططمعجا لسمطغئ تترغر المعخض. (طعصع الضعبر).

والتص، أن سظاخر الاظزغط صث شحطعا شغ ضسإ ود أعض 
لط  ُصساًة  طساثغظ  الةمغع  ظزر  شغ  وخاروا  المعخض، 
غرشصعا بأعطعا، وأذاصععط ألعان السثاب، طاثثغظ الظاس 
والمساجث  الساطئ  والمئاظغ  بحرغئ،  دروسا  وبغعتعط 
والمساحفغات أوضارا وطصار لصادتعط، شدق سظ افظفاق 
السةغئئ تتئ المثغظئ، وبمساتات وأتةام غرى الظاظر 
شغعا أن المثغظئ جاشعر غعطا بفسطعا. لثا، بات افعالغ 
المصار  تطك  طعاذظ  إلى  التضعطغئ  الصعات  غرحثون 
المساغحئ  بتضط   - افجطتئ  وطثازن  الافثغت  وطراضج 
ذلك  أضث   .٢٠١٤ تجغران  طظث  وظخش  ساطغظ  صرابئ 
الاساون صائث الحرذئ اقتتادغئ الفرغص جعدت صائق: "إن 
تساون افعالغ ضان جئئا شغ تةاوز ذلك الاتثي ودتر 
المسطتغظ شغ أتغاء سثة طظ الساتض افغسر لطمثغظئ". 
ضما  المعاذظعن  لظا  غعشر  تصثم  ضض  "طع  أظه  وأضاف: 
عائق طظ المسطعطات تعل المساصض السرغئ والممععئ 
لطاظزغط". وصال ظعر الثغظ صئقن سدع طةطج طتاشزئ 
السسضرغئ،  صعاتعط  تعل  السضان  "الافاف  إن  ظغظعى: 
وتجوغثعط لعا بالئقغات اقجاثئارغئ سظ أطاضظ اخائاء 
تشغغر  سطى  السثو  أجئر  وتترضاتعط  الاظزغط  سظاخر 
طقذاته، وأتئط ضض طتاوقتعط لقجافادة طظ الزروف 

المسصثة لطمسرضئ". (طعصع دغارظا).
وغثضر أن التضعطئ شاتئ باب الاطعع فعالغ المعخض 

الراغئغظ شغ المساسثة سطى تفر افطظ شغ الظعاتغ 
أضث  الثولئ.  تظزغط  صئدئ  طظ  (تترغرعا)  تط  الاغ 
بمةطج  افطظغئ  الطةظئ  سدع  السئساوي  تسظ  ذلك، 
المتاشزئ: "أن أضبر طظ ٣ آقف طاطعع طظ المظاذص 
المتررة تط اظدماطعط إلى خفعف الحرذئ المتطغئ 
لتث اآلن"، طعضتا: أن "عثه افسثاد تمبض وجئئ أولى 
طظ الماطعسغظ تغث تثطط التضعطئ لفاح باب الاطعع 
بغظ  الحرذئ  سظاخر  سثد  لغاراوح  افشراد  طظ  لطمجغث 
١٢- ٣٠ ألش سظخر لدمان صثرتعا سطى أداء واجئاتعا 

افطظغئ بالحضض الختغح". (المعصع السابص).
وق غثفى سطى المراصإ بطء جغر المسارك بالمصارظئ 
طع بثاغئ السمطغات السسضرغئ، وأجئاب ذلك - بتسإ 
جغثو الااتاظغ سدع طةطج المتاشزئ - تغث صال: "إن 
تأخر تترغر المعخض لغج دلغق سطى صعة الاظزغط، بض 
الاتاغئ،  الئظغئ  جقطئ  سطى  الةغح  ترص  ظاغةئ  عع 
وتفر أرواح المثظغغظ، طا غسغص جرسئ تسط المسرضئ".

بسث طا أظةج - لتث اآلن - ق غئثو تسط المسرضئ طمضظا، 
ولط تحارف سطى اقظاعاء..! ذلك، أن الةجء افخسإ - 
أسظغ الةاظإ افغمظ - لط غاط تترغره، بض اقجاماسات 
شصث  والمغثاظغئ،  السسضرغئ  الصغادات  بغظ  اآلن  صائمئ 
سالغئ   اجاماسات  "أن  افجــثي:  الرضظ  الفرغص  خرح 
 المساعى جاسصث خقل افغام المصئطئ تظدط إلغه ضض 
خظعشعا،  بةمغع  السسضرغئ  والاحضغقت  الصغادات 
أضبر  خطئ  لئتث  أطرغضغعن  طساحارون  وجغتدرعا 
شاسطغئ طظ جعاعا شغ العةعم سطى "الاظزغط، لاتثغث 
طعسث بثء السمطغات". وأشادت طخادر أطظغئ سظ الئثء 
افغام  خقل  دجطئ  ظعر  سطى  السائمئ  الةسعر  بارضغإ 
الةاظإ  إلى  المسارك  لظصض  تمعغثا  المصئطئ  الصطغطئ 
الاغ  والخسعبات  الةثغث).  والخئاح  (الجطان  افغمظ. 

تضاظش سمطغات الاترغر شغ الةاظإ افغمظ، تتثث سظعا 
باترغك طارتظ وعع طتطض طعاط بحآون السراق وغسمض 
لخالح طسعث دراجات الترب: "إن الصادم أسزط، وسطى 
صعات الاتالش وصعات افطظ السراصغئ أن تاعصع طسرضئ 
السمراظغئ،  الضباشئ  بسئإ  المعخض،  غرب  شغ  حرجئ 
وافتغاء الصثغمئ وضغص الحعارع، طا غةسض تطعغرعا 

خسئا جثا". (جرغثة الجطان).
وق غجال الاظئآ بما جاآول إلغه أوضاع المعخض بسث 
ذرد الاظزغط أطرا ضئابغا غخسإ طسه الصطع بثغار طا 
دون جعاه، لاحابك الرؤى لفتجاب السغاجغئ، وتظاصخ 
طخالتعا، وتظعع وقءاتعا، طا غجغث افطر تسصغثا. وطظ 
أعض المعخض طظ ق غرى جططاظا فتث غغر حرع اهللا 
إغران  جغطرة  غأبى  الــثي  السروبغ  وطظعط  تسالى، 
وأذرسعا، وشغعط القعث وراء المظاخإ بخرف الظزر 
والسحغرة...  لطسرق  الماسخإ  وشغعط  أبماظعا،  سظ 
وعضثا. أضش إلى ذلك، طحروع الاصسغط والفثرلئ الثي 
جاءت به أطرغضا الشازغئ لامتع بطثا طعتثا اجمه السراق. 
شطسض اهللا غأخث بغث الساططغظ سطى طحروع الثقشئ التصئ 
سطى طظعاج الظئعة وغضطض طساسغعط بالاعشغص والظخر 
شغسط الثغر وغدمتض الئاذض، وغرغظا طا تصر به أسغظ 
المآطظغظ، وتثجى به رؤوس المةرطغظ المساثغظ وطا 

 ذلك سطى اهللا بسجغج

صام  الماتثة،  لطعقغات  ضرئغج  افول  افجئعع  خقل 
دوظالث تراطإ بإخثار صرارات سّثة ضان صث تسّعث بالصغام 
طظ  طعجات  أتثث  طما  اقظاثابغئ  تمطاه  أبظاء  بعا 
الخثطئ تعل السالط. وبالدئط ضما وسث، تزر تراطإ 
المسطمغظ الصادطغظ طظ جئع بقد إجقطغئ طظ دخعل 
أطرغضا لمّثة ٩٠ غعطاً، وأوصش دخعل القجؤغظ لمّثة ١٢٠ 
غعطاً، وبثأ باجائثال (أوباطا ضغر)، وألشى اتفاصغئ الحراضئ 
سئر المتغط العادئ، وأطر بئظاء جثار ضثط سطى التثود 
طع المضسغك وأدلى بعسعد طاسةرشئ طبض أن المضسغك 
"جعف تثشع بمظ بظاء السعر" طع أن الرئغج المضسغضغ 
العقغات  إلى  لعا  المثّطط  زغارته  وألشى  ذلك  رشخ 
الماتثة. باإلضاشئ لعثا، شإن طسزط خطاباته طظ الئغئ 
افبغخ خقل أجئعسه افول ضاظئ ساخفئ، شالسغاجئ 
والمظزمات  وأوروبا  وروجغا  الخغظ  ظتع  افطرغضغئ 

الثولغئ طبض الظاتع وافطط الماتثة طرغئئ.
أظعا  تئثو  الةثغثة،  لقدارة  رؤغئ  افضبر  افجظثة  إن 
غسغطر سطغعا الظخارى الئغخ وأطرغضا أوقً والصعطغعن 
المتاشزغظ  أجظثة  بغظما  الئثغض"،  "الغمغظ  طظ 
الاصطغثغغظ طظ الةمععرغغظ والثغظ غسغطرون سطى 
تراطإ  أوجث  لصث  الباظغ.  المرضج  تتاض  الضعظةرس 
داسمغظ صرغئغظ لطغمغظ الئثغض شغ صطإ الئغئ افبغخ. 
وصث حمض عآقء خعره جارغث ضعحظر، الثي أدار تمطئ 
تراطإ اقظاثابغئ سطى اإلظارظئ والاغ جاسثت تربغاه 
تعمئ  طظ  تراطإ  تماغئ  شغ  المتاشزئ  الغععدغئ 

طساداة الّساطغئ خقل تمطاه اقظاثابغئ.
أّطا ضطغان ضعظعي، ضئغر طساحاري الئغئ افبغخ وضئغر 
اقجاراتغةغغظ جاغفان باظعن شغمّبقن الغمغظ الئثغض 
شغ  تسغغظعط  تط  شصث  واظفااتاً.  وضعتاً  أضبر  بحضض 
الغعم ظفسه طظ أجض صغادة تمطئ تراطإ ولعط سقصات 
الطثغظ  طغرجر،  ورغئغضا  روبرت  طع  وصعغئ  ذعغطئ 
اقظاثابغئ.  تراطإ  تمطئ  خطش  المائرسغظ  أضئر  ضاظا 
ضما وغمّعل روبرت ورغئغضا طغرجر "برغئ بارت ظغعز" 
الثي ضان طتّرره جاغفان باظعن صئض تسغغظه شغ تمطئ 
شغ  بعجئ  لعاحظطظ  تخرغتاً  أخثروا  وصث  تراطإ، 
تعاجعه  طثّطر  "خغار  طظ  تّثر  افول/أضاعبر  تحرغظ 
غةإ  الباظغ/ظعشمئر.  تحرغظ  طظ  الباطظ  غعم  أطرغضا 
أن ظظصث الئقد وعظاك رجض واتث غساطغع شسض ذلك. 

ظتظ خّش واتث خطش دوظالث تراطإ".
المتاشزغظ  تعّثد  شؤئ  سطغه  تسغطر  افبغخ  الئغئ 
الاصطغثغغظ شغ صداغا أجاجغئ طبض السعلمئ، والاةارة 
الةمععري  التجب  شغ  لطاعّتر  وطبال  وروجغا.  التّرة، 

بصطط: سئث الرتمظ العابص – السراق

أسقف كاثوليكي يحذر أوروبا: 
”سيشهر الجميع إسالمهم بسبب غبائنا“

الثّطئ وراء الةظعن الثي غئثو سطى 
صرارات تراطإ يف الئغئ افبغخ
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والمخري  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغسان  بتث 
والاطرف  (اإلرعاب)  طضاشتئ  السغسغ  الفااح  سئث 
سظ  خادر  بغان  بتسإ  عاتفغ،  اتخال  شغ  وذلك 
الرئاجئ المخرغئ والئغئ افبغخ. وصال حعن جئاغسر 
"أضث  افطرغضغ  الرئغج  إن  تراطإ  باجط  الماتثث 
الاجام العقغات الماتثة بالسقصات البظائغئ بغظ الئطثغظ 
الاغ جاسثتعما سطى طعاجعئ الاتثغات شغ المظطصئ 
لسصعد". أطا الماتثث باجط الرئاجئ المخرغئ شصال شغ 
بغان إن الرئغج افطرغضغ "أبثى تصثغره لما تتمطاه 

طخر طظ خساب خقل تربعا ضث اإلرعاب" وأضث الاجام اإلدارة افطرغضغئ بثسط طخر. وتسث طخر باظغ أضئر دولئ 
تاطصى المساسثات السسضرغئ جظعغا طظ العقغات الماتثة. وضاظئ إدارة الرئغج افطرغضغ السابص باراك أوباطا 
صث أوصفئ المساسثات السسضرغئ لمخر وصغماعا ١,٣ ططغار دوقر جظعغا سام ٢٠١٣ وذلك سصإ إذاتئ الةغح 
بالرئغج المخري السابص طتمث طرجغ إبر اتاةاجات ضث تضمه. وأسطظئ العقغات الماتثة آظثاك تةمغث تسطغط 
طخر طساسثات سسضرغئ، تحمض طصاتقت إف ١٦ وذائرات أباتحغ وخعارغت عاربعن ودبابات، وجسطاعا رعظا 
بإتراز تصثم ططمعس ظتع الثغمصراذغئ. وذرأ تشغر سطى المعصش سام ٢٠١٥ سظثطا ُجمح باسطغط طخر ذائرات 

أباتحغ لمساسثتعا شغ السمطغات السسضرغئ لمضاشتئ (اإلرعاب) شغ جغظاء. (بغ بغ جغ السربغئ)
: غأبى السغسغ إق أن غبئئ سثاوته لقجقم والمسطمغظ شغ ضض طظاجئئ، بض وبشغر طظاجئئ، وعا عع 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

غساشض طظاجئئ تصثغمه طراجغط الطاسئ والائسغئ لرئغج أطرغضا الةثغث تراطإ؛ لغبّئئ أرضان سمالاه فطرغضا، 
وطعاقتعا شغ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ بتةئ طتاربئ (اإلرعاب)، المطغئ الاغ غماطغعا أسثاء اإلجقم شغ 

طتارباه، وطتاربئ أعطه.

تراطإ غثسط السغسغ شغ طضاشتئ (اإلرعاب) والاطرف

السغسغ غصثم صرابني السمالئ لرتاطإ وسطى رأجعا طتاربئ اإلجقم

: ظحرت (طةطئ العسغ) شغ سثدعا ٣٦٣ خئرا جاء شغه تثر أتث الرطعز العاطئ بالضظغسئ الضابعلغضغئ طظ 
أن الةمغع شغ إغطالغا جعف ”غخغرون صرغًئا طسطمغظ“ بسئإ طا وخفه بـ“غئاء“ الئقد. وصال افجصش اإلغطالغ، 
المعظسظغعر ضارلع لغئراتغ، إن افسثاد الماجاغثة لطمعاجرغظ المسطمغظ شغ أوروبا وتجاغث السطماظغئ جغصعدان 
اإلجقم إلى أن غخئح الثغاظئ افولى لطصارة. ووشًصا لختغفئ The Daily Mail الئرغطاظغئ شصث أوضح افجصش الفثري 
لمثغظئ بعطئغ اإلغطالغئ صائًق: ”شغ غدعن ١٠٠ جظئ طظ اآلن جظخغر طسطمغظ بسئإ غئائظا. تسغح إغطالغا 
وأوروبا بظمط وبظغ وإلتادي. إظعط غحّرسعن صعاظغظ ضث اإلله، ضما أن لثغعط تصالغث طقئمئ لطمساصثات العبظغئ. 
ضض عثا الافست الثغظغ وافخقصغ غثسط اإلجقم“. شضض عثا غمّعث الطرغص إلى اإلجقم. شدًق سظ عثا عط لثغعط 

أذفال أطا ظتظ شطغج لثغظا. إظظا شغ اظتثار تام“.
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غسغر  وعع  طتامض،  ذارئ  في  أخرى  خططًا  ووضع 
صغادات  بغظما  المظحعد،  عثشه  ظتع  بابائ  بثطى 
الفخائض ق تجال تطاجم بثطعذه التمراء الاغ وضسعا 
لعا، بغظما تاةاوز الثط افتمر الثي وضسه رب السجة 
والثي سخط شغه دم المسطط بض جسض ترطاه أسزط 
حغء  سطى  دل  إن  وعثا  الحرغفئ،  الضسئئ  ترطئ  طظ 
شإظما غثل سطى سثم صثرة عثه الصغادات سطى تتمض 
جئ  جظعات  طثى  سطى  أبئائ  شصث  طسآولغاتعا، 
لطصغادة،  أعًق  لغسئ  أظعا  السعرغئ  البعرة  سمر  طظ 
إلى  الحام  بعرة  وخطئ  لما  لثلك  أعًق  ضاظئ  ولع 
بث  شق  وجعدعا،  غعثد  الثي  الثطغر  المظتثر  عثا 
جغاجغًا  طحروسًا  تائظى  أن  طظ  الفخائض  لصادة 
به  تجغض  اإلجقطغئ،  افطئ  سصغثة  سظ  طظئبصًا  واضتًا 
الشمعض الثي غثغط سطى أعثاشعا وغاغاتعا، وبثلك 
بغظعا؛ وتصطع الطرغص سطى  تظجع شاغض اقصااال شغما 
طظ  الفخائض  لصادة  بث  وق  البعرة،  بمخغر  الساببغظ 
العصعع  تةظئعط  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة 
وتصعد  الضاشر؛  الشرب  لعط  غظخئعا  الاغ  الفثاخ  شغ 
جفغظئ البعرة إلى بر الظةاة، وبثلك تسعد البعرة إلى 
طسارعا الختغح وغصطش أعض الحام بمار تدتغاتعط 

 بأظفسعط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

الفغظئ  بغظ  اإلسقم  ووجائض  افظئاء  وضاقت  تطالسظا 
المسطمئ  المرأة  وخاّخئ  المرأة  سظ  بأخئار  وافخرى 
الّرجض  ظطط  وذأة  تتئ  ترزح  زالئ  طا  أّظعا  لاسطظ 
وتزعر  الئالغئ  اقجاماسغئ  والصعاظغظ  "الحرصغ" 
الّظسائّغئ  والمظّزمات  التصعصّغئ  الةمسّغات  سمض 
بغظعا  المساواة  وتتصغص  إلظخاشعا  تسسى  الاغ 
خعرة  سصعدا.  ضّئطاعا  صغعد  وشّك  الّرجض  وبغظ 
تجغظ  وسغث  الضاطغرات،  سثجات  لظا  تظصطعا  صاتمئ 
المظحشطغظ  أصقم  سظه  شاضاإ  جظئ  ضّض  به  تتافض 
بـ"صدّغاعا" لاخّعر تعاخض طساظاة المرأة شغ طسزط 
الصعر  تساظغ  طسادسفئ  طسّظفئ  شعغ  السربّغئ  الّثول 

واقتاصار شغ ضّض طراتض تغاتعا.
باسائارعا   - المسطمئ  المرأة  ظتع  افظزار  تعّجه  إّن 
سمعد افجرة - وطتاربئ تمّسضعا بأتضام دغظعا لغج 
بةثغث بض إّظه طظعب جطضه أدسغاء ظخرتعا وإظخاشعا 
طظ الشرب وسمقئه طمظ غظّفثون أجظثات طرجعطئ 
طسطعطئ. شتّرّغئ المرأة! وطظاعدئ السظش ضّث المرأة! 
لاضعن  أذطصئ  سظاوغظ  الةظسغظ!...  بغظ  والمساواة 
لخغصئ بالمرأة المسطمئ سطى وجه الاتثغث ولاضعن 
ورائعا  طظ  غعثف  أوتار  سطى  لطسجف  طعّمئ  بظعدا 
خقتّغاعا  وشغ  دغظعا  أتضام  شغ  المسطمئ  تحضغك 

لتّض طحاضطعا وإظخاشعا.
طحاضض  شغ  تئتث  دولغئ  لصاءات  طظ  الغعم  ظراه  طا 
المرأة المسطمئ غةسطظا ظطرح أجؤطئ إجاباعا طسطعطئ 
افبثغئ  بالترب  واع  غغعر  طسطط  لضّض  بالدرورة 
جسى  عض  واإلجقم:  الضاشر  الشرب  بغظ  الماعاخطئ 
ضان  طاى  المسطمغظ؟  طخالح  لاتصغص  غعطا  الشرب 
باإلجقم  غرغثون  سمقؤه  ورائه  وطظ  الشرب  عثا 
المرأة  لاترغر  الّظثاءات  تططص  خغرا؟!  والمسطمغظ 
ضّض  اجاعشئ  صث  الشرب  شغ  المرأة  وضأّن  المسطمئ 
وتظسط  سغحعا  لعا  وذاب  سرحعا  واساطئ  تصعصعا 

بتغاة عظغؤئ ططمؤّظئ!!
المفجسئ  واإلتخاءات  افرصام  سطى  خاذفئ  ظزرة 
وظزرتعا  الشربغئ  تدارته  سعار  بضحش  ضفغطئ 
المرأة  تسغح  ظّطعا  شغ  الاغ  التدارة  عثه  لطمرأة. 
سطى  إق  بتصعصعا  تامّاع  ق  طصععرة  طشاخئئ  طسّظفئ 
لعا  ظرى  ق  اجاماسات  جسةسئ  شغ  أو  بطغ  صث  ورق 
خفغ  وطا  الشربغئ  المرأة  تال  عغ  تطك  ذتغظا... 

أسزط طما أسطظ.
طتعرعا  ضبغرة  أظئاء  افخغرة  افغام  شغ  تساعصفظا 
السثغث  شغ  المرأة  ضّث  المسّطط  السظش  سظ  التثغث 
شغ  الصائط  الةثل  آخرعا  لسّض  السربغئ  الثول  طظ 
ضّث  السظش  صاظعن  طحروع  جتإ  تعل  طعرغااظغا 
بغظ  الئرلمان  إلى  السثل  وزارة  صثطاه  الثي  المرأة 
بخثد  التضعطئ  أّن  غّثسغ  وطسارض  له  طآّغث 
طراجساه بما غدمظ سثم طثالفئ الحرغسئ اإلجقطغئ 

باسائارعا المخثر العتغث لطاحرغع.
غمضظ  شضغش  الظّاس،  اجاتمار  سطى  عط  طخّرون 
غظاصثون  وعط  لطاحرغع  طخثرا  الحرغسئ  تضعن  أن 
غظاعةه  الثي  الثغظغ  "اقجاشقل  سطغه  أذطصعا  طا 
طاى  الئقد"؟!  شغ  السغاجغ  اإلجقم  غمارجعن  طظ 
ضان اإلجقم طفخعق سظ السغاجئ ق غرسى طخالح 
لعا  ظزام  ق  سصغثة  اإلجقم  ضان  طاى  الّظاس؟! 

التغاة؟! غسّغر 
ارتأوه  الثي  الرأجمالغ  الّظزام  طفاعغط  غضّرجعن 
طحاسر  غثغثغ  طا  وراء  غاثّفعن  بّط  والسئاد  لطئقد 
دخغق  ظزاطا  سطغعط  شغطّئصعن  غشالطعظعط  الّظاس! 
اإلجقم...  سطى  تربه  شغ  الشرب  خثطئ  شغ  إطساظا 
المسطمئ  المرأة  بإظخاف  طظادغئ  حسارات  غرشسعن 
طا  ألغج  اإلجقم!  أتضام  ظّض  شغ  تسغح  وضأّظعا 
الّظزام  عثا  ظّض  شغ  عع  طحاضض  طظ  المرأة  تساظغه 

الثي غتضط السالط والثي أذاصعا وأذاق المرأة سمعطا 
ججاشا  الّاعط  لاطَطص  وأتضاطه  اإلجقم  أغظ  العغقت؟ 
بأّظه عع السئإ شغما تساظغه المرأة المسطمئ؟ والمرأة 
بغظعما  المحارك  الصاجط  ألغج  سظعا؟  طاذا  الشربغئ 
عع سغحعما شغ ظّض عثا الّظزام العضسغ الّرأجمالغ 

وأتضاطه الةائرة الّظاصخئ؟
خغتات  طعرغااظغا  شغ  التصعصّغئ  المظّزمات  أذطصئ 
أّظعا  وأّضثت  اقغاخاب  ظاعرة  اظاحار  تعل  شجع 
تسعد إلى سعاطض ضبغرة أعّمعا وأبرزعا غغاب الّرادع 
ظخعص  تعجث  "ق  تغث  السصعبئ،  وسثم  الصاظعظغ 
صاظعظغ  رادع  أّي  شسظ  غساتّص"  بما  الفاسض  تساصإ 
عثا  جّظه  الثي  التّرغات  صاظعن  عع  عض  تاتّثث؟ 
الّظزام الثي شخض بغظ إجقم دغظغ وإجقم جغاجّغ؟

طظ  رئغسغا  عثشا  زالئ  وطا  المسطمئ  المرأة  ضاظئ 
بغظ أعثاف الشرب لطامّضظ طظ أّطئ اإلجقم، شئالسمض 
سطى خرشعا وترشعا سظ أتضام دغظعا غمضظه تعثغث 
طةامع  سطى  والصداء  أجغال  وتتطغط  افجرة  ضغان 
خغر  وتحعغععا  المسطمئ  المرأة  طفاعغط  وتشغغر 

جئغض لعثه الشاغئ المرجعطئ.
طدتك بض طتجن طا خّرتئ به طصّررة افطط الماتثة 
الثاخئ لصداغا السظش ضث المرأة رحغثة طاظةع بأّن 
صطصا  غحّضض  زال  طا  السعداظّغئ  المرأة  تعاجعه  طا 
لطمةامع الّثولغ، طحغرة إلى طا وخفاه بافاصط تالئ 
ظفئ  جعداظّغئ  طسآولئ  لضّظ  والفصر.  المساواة  سثم 
ازدغاد ظاعرة السظش ضث المرأة السعداظغئ "بالحضض 

الثي تاتثث سظه المئسعبئ افطمّغئ".
المسطمئ  المرأة  أوضاع  وغثرجعن  غخّرتعن  إّظعط 
بّث  ق  أجظثات  لاثثم  آراءعط  وغدسعن  غصّررون  بّط 

طظ تظفغثعا وإن سطى واصع لغج واصسعا.
ذلك  شغ  الّظسئغ  وظةاته  الماضّررة  طتاوقته  ورغط 
إق أّن المرأة المسطمئ أبئائ وقءعا لثغظعا وجسغعا 
تربه  إلسقن  الشرب  دشع  طا  وعع  بأتضاطه  لقلاجام 
والظصاب  التةاب  لمظع  داره  سصر  شغ  شسسى  سطغعا 
غرشع  وطا  ترغات  طظ  به  غظادي  بما  ضاربا  وغغرعما 
شغ  سمقءه  واجاثثم  التائط  سرض  حسارات  طظ 

بقد المسطمغظ لاظفغث ظعاغاه الثظغؤئ الثئغبئ.
تظطص  تّغئ  خعرة  بالمشرب  افغام  عثه  غتثث  طا 
دوطا  المسطمئ  المرأة  أّن  ضغش  وتعّضح  بثلك 
طساعثشئ شصث "شاجأ باحا طثغظئ تاروداظئ طةمعسئ 
طظع  بصرار  الظسائغئ  المقبج  خغاذئ  طماعظغ  طظ 
خغاذئ لئاس "الئرصع"، دون ذضر لفجئاب شغ اإلحسار 
الثي تمض سظعان "إحسار بمظع إظااج وتسعغص لئاس 
غطالإ  الةاطع،  جظان  لثغاذغ  والمعجه  الئرصع" 
عثا  طظ  لثغعط  طا  ضض  طظ  بالاثطص  المسظغغظ 
اإلحسار،  تسطط  طظ  الاالغئ  جاسئ   ٤٨ خقل  الطئاس، 
طع  المعطئ،  اظخرام  بسث  المئاحر  التةج  ذائطئ  تتئ 
طظع إظااجه وتسعغصه طساصئق!" شطماذا عثا الصرار؟

طظ  طتاولئ  إقّ  عع  إن  اإلجراء  عثا  أّن  الئسخ  أّضث 
الئقد  تساظغه  سّما  افظزار  لخرف  المشربّغئ  التضعطئ 
أّظه  إلى  اآلخر  الئسخ  وذعإ  جغاجغئ،  أزطئ  طظ 
جّج لظئخ الحارع المشربغ تغال صرار طظع الّطئاس 
اإلجقطغ. طعما تظّعسئ اآلراء شإّن طا عع تامّغ عع 
حّماسئ  لئاجعا  وجسض  المسطمئ  المرأة  اجاعثاف 
خئغث  تبغث  جسغ  شغ  افتثاث  ضّض  سطغعا  تسّطص 

لدرب سّفاعا ولئاجعا.
أظاط غا طظ بساط أظفسضط فسثاء افّطئ ضّفعا أغثغضط 
سظ أسراض المسطمات وسعدوا إلى رحثضط... سعدوا 
إلى تدظ أّطاضط الاغ ظعدئ طظ جئاتعا وجاسغث 
أرغصئ  طسطمئ  لضّض  وتصاّص  بثولاعا  وسّجعا  طةثعا 
وإن  ضراطاعا،  أعغظئ  أو  سرضعا  اظاعك  أو  دطاؤعا 

 غثا لظاظره صرغإ

عغؤئ تترغر الحام غاجسمه ضض طظ شاح الحام وترضئ 
ظعر الثغظ الجظضغ ضأصعى شخغطغظ شغ عثا الضغان؛ طما 
أذفأ ظار الفاظئ ربما بحضض طآصئ تغث ق غجال الةمر 
تتئ الرطاد، شأجئاب الفاظئ ق تجال صائمئ واحاسالعا 
جاضعن  المرة  عثه  ولضظ  طتامض،  أطر  جثغث  طظ 

ضاربغئ بضض طا تسظغ الضطمئ طظ طسظى.
اقظصسام  تالئ  المحعث  سطى  تثغط  وبغظما 
شغ  روجغا  تسامر  الفخائض؛  بغظ  واقخطفاشات 
شادع  السعرغئ،  البعرة  إظعاء  ظتع  صثطًا  السغر 
دجاعرًا جثغثًا لطئقد تظسش شغه أي وجعد لقجقم، 
الحام  وأعض  ساطئ  اإلجقطغئ  افطئ  تارغت  طاةاعطئ 
سظ  اإلجقطغئ  الععغئ  لمتع  طظعا  جسغًا  خاخئ، 
وق  لعا  دغظ  ق  دولئ  ترغث  شروجغا  الحام،  أعض 
طا  وطرتطئ  الحام  أعض  لمساصئض  وتثطط  لرئغسعا، 
الفخائض  صادة  بغظما  أطرغضا،  طظعاج  سطى  بحار  بسث 
وأجمى  العاتث،  الئغئ  داخض  خراسات  شغ  غشرصعن 
طرتطئ  شغ  الئتث  طاةاعطغظ  بحار  إجصاط  أطاظغعط 
طا بسث بحار؛ وإق لضاظعا تئظعا طحروسًا جغاجغًا غتثد 
طساصئض أرض الحام؛ وغرجط حضض دولاعط وغدع 
أعض  سصغثة  سظ  المظئبصئ  فظزماعا  الساطئ  الثطعط 
صث  الضاشر  الشرب  أن  ظةث  وعضثا  اإلجقطغئ،  الحام 
بض  لثلك  خططه  ووضع  بعرتظا  إجعاض  سطى  اتتث 

تامئ: جعرغا شغ أسصاب طآتمر أجااظئ وتثعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
عغ الاغ جاسغث لطمرأة املسطمئ تصعصعا

بصطط: زغظئ الخاطئ

 تامئ ضطمئ السثد: المساةثات السسضرغئ والسغاجغئ شغ الغمظ  ...

"جالسغظ طسرصطغظ السمض التضعطغ فجض غسغظعا واتث 
طظعط لصغادة الترس.. طا عع وصئ المتاخخئ، غةغ 
أشغصعا".  لطمسرضئ  غتحثعط  وسسى  سّض  طصاتض،  صائث 
وغأتغ اساراف طتمث التعبغ، تأضغًثا لما ظحرته "إرم 
ظغعز" طظاخش الحعر الماضغ، تعل خقشات طساةّثة 
رشخ  خطفغئ  سطى  الغمظ،  شغ  اقظصقب  ذرشغ  بغظ 
التعبغغظ خثور صرارات تاسطص باسغغظات شغ صغادات 
المآجسات، طظ صئض طا غسمى "المةطج السغاجغ"، 
بغظعا تسغغظ صائث لصعات الترس الةمععري المعالغ 

لسطغ خالح.
إن  اإلطاراتغ   ٢٤- لمعصع  طخادر  صالئ  شغما  عثا 
اتخاقت  أجروا  خالح  لطمثطعع  طعالغظ  "طسآولغظ 
خالح  اجاسثاد  لسرض  اإلصطغمغئ،  الثول  طظ  بسثد 
إلى  وإسادتعط  وطتارباعط  التعبغغظ،  سظ  تثطغه 

خسثة".
شغما ضان سطغ خالح صث تصثم بططإ تثخض برغطاظغا 
سئر ذطإ تصثم به لسدع طةطج السمعم الئرغطاظغ 
أظثرو طغاحض، لثى لصائه طسه، صئض أجئعسغظ بخظساء.
وأضثت المخادر لختغفئ "الثطغب": «أن خالح ذطإ 
طظ سدع الئرلمان الئرغطاظغ ظصض رجالئ طظه لرئغسئ 
التضعطئ الئرغطاظغئ تغرغجا طاي، تادمظ ذطإ تثخض 
الممطضئ الماتثة إلصظاع التضعطئ الحرسغئ والاتالش 
لئثء  ضأجاس  السسضرغئ  السمطغات  بعصش  السربغ 
طفاوضات جادة، تفدغ إلى الاعخض لتض جغاجغ»، 
ضما تدمظئ رجالئ خالح ذطإ تثخض برغطاظغا إللشاء 
السصعبات المفروضئ سطغه، وسطى ظةطه افضئر، وخمسئ 

طظ صغادات تجبه المصربغظ طظه.
إن افتثاث المااابسئ والمطاعئئ شغ الغمظ تآضث أن 
الخراع اإلظةطع أطرغضغ شغه سطى أحثه وأن برغطاظغا 

سئر  أطرغضا  طظ  المثسعطغظ  التعبغغظ  سطى  تدشط 
غطسئان  ضقعما  تغث  خالح  وسطغ  عادي  سمغطغعا 
بثأت  الةئعات  شغ  السسضرغئ  شالدشعط  لخالتعا، 
وجشراشغا،  اصاخادغا  التعبغغظ  بثظص  بمارعا  تآتغ 
عثا باإلضاشئ إلى طا غصعم به سطغ خالح داخض جئعئ 
والحروخات  الاخثسات  بثأت  تغث  داخطغا  التعبغغظ 
سطظغئ طما غظثر بضاربئ سطى التعبغغظ خاخئ طع تجاغث 
السثط الحسئغ سطغعط بحضض ضئغر وصطئ اقجاةابئ 
زسغط  صئض  طظ  المعجعئ  والظفغر  الاسئؤئ  لخرخات 

الةماسئ سئث المطك التعبغ إلى جئعات الصاال.
تسطغ  عادي  وجظاح  اإلطارات  دولئ  سئر  برغطاظغا  إن 
الةظعب أعمغئ ضئغرة وتسمض قجاصرار افوضاع شغعا 
طما غسظغ أظعا تعثد التعبغغظ باقظفخال شغ تال لط 

غثدسعا لطتض السغاجغ.
إن افوضاع شغ الغمظ تجداد جعءًا ضض غعم شغما دول 
الخراع ق غسظغعا أطر أعض الغمظ بض تةسض طظعط وصعدا 
لخراسعا سطى الظفعذ والبروة، وإن الترب طسامرة شغ 
ظض تسظئ التعبغغظ وسثم تفضغرعط بالمسؤعلغئ طع 
الاغ  إغران  جاارضعط  وصرغئا  لفزعط  صث  الحسإ  أن 
أخطفئ وسعدعا لعط وجاسرف أطرغضا تصغصئ تةمعط 
وعغ  خاخئ  القزم  طظ  أضبر  ظفثعط  شغ  تضابر  ولظ 
ترى أن سمقء برغطاظغا غاربخعن بعط بمضر ودعاء.

الثطاء  وغتصظ  اهللا  غرضغ  جثري  تض  طظ  ولغج 
وغظعغ الفاظ الثعماء وغتصص فعض الغمظ جسادتعط 
حضطه  ضان  أغًا  اقجاسماري  الظفعذ  لصطع  بالسمض  إق 
سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الغمظ  طظ  وجظسه 
ولغاظاشج  الساططعن  شطغسمض  شطثلك  الظئعة،  طظعاج 

 أعض اإلغمان والتضمئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

دساة اجاصقل ضالغفعرظغا غئثؤون جمع الاعاصغع إلجراء اجافااء

دسعات اظفخالغئ يف أطرغضا سظ العقغات املاتثة

لعس أظةطج - (أ ف ب): أسطظئ السططات شغ ضالغفعرظغا الةمسئ أظعا أجازت لتمطئ تطالإ باجاصقل العقغئ الئثء 
بةمع الاعاصغع القزطئ إلجراء اجافااء غصرر شغه الظاخئعن طا إذا ضاظعا غرغثون الئصاء شغ العقغات الماتثة أو اقظفخال 
سظعا. وصال جضرتغر العقغئ ألغضج بادغق إظه أسطى تمطئ «ضالغفعرظغا وذظا»، الحعغرة ضثلك باجط «ضالغضسئ»، 
الارخغص لطئثء بةمع الاعاصغع القزطئ وسثدعا ٦٠٠ ألش تصرغئا لضغ غاط إدراج عثا المططإ بحضض رجمغ سطى 
الاخعغئ السام خقل اقظاثابات المصئطئ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨. وتتثغثا غةإ أن تةمع التمطئ بتطعل ٢٥ 
تمعز/غعلغع طا طةمعسه ٥٨٥ ألفا و٤٠٧ تعاصغع، أي ٨٪ طظ إجمالغ سثد الظاخئغظ المسةطغظ سطى صعائط الحطإ شغ 
عثه العقغئ الحاجسئ والشظغئ العاصسئ شغ غرب العقغات الماتثة والاغ غئطس سثد جضاظعا ٤٠ ططغعن ظسمئ. ولع ضاظئ 
ضالغفعرظغا دولئ طساصطئ لضاظئ اتاطئ المرتئئ السادجئ شغ ترتغإ الصعى اقصاخادغئ السالمغئ. وتسائر ضالغفعرظغا 
وقغئ طآغثة بصعة لطتجب الثغمصراذغ. وإذا خعتئ غالئغئ الظاخئغظ لخالح اقجاصقل، سظثعا غاسغظ تسثغض دجاعر 
العقغئ الثي غظص تالغا سطى أن «ضالغفعرظغا عغ ججء ق غاةجأ طظ العقغات الماتثة» وأن «دجاعر العقغات الماتثة 
عع الصاظعن افسطى شغ الئقد»، بتسإ طا أوضح بادغق شغ بغان. وبسثعا غاسغظ إجراء اجافااء شغ ٢٠١٩ غصرر خقله 

الظاخئعن طا إذا ضاظعا غآغثون اجاصقل ضالغفعرظغا. (أخئار الثطغب)

البقباء،  غعم  بظةاح،  باضساان  أذطصئ 
ألفغظ  غخض  بمثى  أرض-أرض،  خاروخ 
طظ  الباظغ  اقخائار  شغ  ضغطعطار،  و٢٠٠ 
الماتثث  بتسإ  أجابغع،  بقبئ  خقل  ظعسه 
باجط الةغح. وصال الماتثث باجط الةغح 
إن  بغان  شغ  غفعر  آخش  الطعاء  الئاضسااظغ 
سطى  صادر  "أبابغض"،  باجط  ُغسرف  الخاروخ 
إخابئ  وغساطغع  ظعوغئ،  رؤوس  تمض 
أعثاف طاسثدة بثصئ سالغئ. وغتمض الخاروخ 
رؤوجًا طاسثدة، وذلك باجاثثام تضظعلعجغا 
لثغه  العاتث،  الخاروخ  إن  تغث   ،(MIRV)
ضض  طافةرة،  رؤوس  سثة  تمِض  سطى  الصثرة 
طظعا ُغمضظ أن غخغإ عثًشا طثاطفًا. وأضاف 

الئغان أن "العثف طظ الاةربئ عع إغظاء ظزام افجطتئ شغ الئقد باخاطغط جثغثة وطساغغر شظغئ طاظعسئ، 
شغ ظض الئغؤئ الثشاسغئ الخاروخغئ اإلصطغمغئ الماظاطغئ". وعظأ الرئغج الئاضسااظغ طمظعن تسغظ، ورئغج 
العزراء ظعاز حرغش، وصائث الةغح الةظرال صمر جاوغث باجعا، السطماء المحارضغظ والصعات المسطتئ لظةاتعط 
شغ تتصغص "اإلظةاز الاارغثغ". وشغ وصئ جابص طظ الحعر الةاري، ظةتئ إجقم أباد شغ تةربئ إذقق أول 

خاروخ (ضروز بابعر ٣) طظ غعاخئ، بمثى غئطس ٤٥٠ ضط. (طخر السربغئ)
ضربئ  واتصاء  العظثي"  الخاروخغ  "بالثشاع  غسمى  طا  اخاراق  سطى  الصثرة  تمطك  باضساان  إن   :
تساطغع  غّعاّخات،  طظ  ظعوغئ  برؤوس  طتّمض  ضروز  خاروخ  إذقق  خقل  وطظ  أولى،  عظثغئ  ظعوغئ 
سسضرغئ  صعة  طظ  لثغعا  بما  أظعا،  ضما  طساث.  أي  لردع  ضاشغئ  ضئغرة  باظغئ  بدربئ  الصغام  باضساان 
دظج  طظ  شطسطغظ  وتترغر  بض  الحام،  طسطمغ  وإظصاذ  الروعغظةا،  طسطمغ  ظخرة  سطى  صادرة  ظعوغئ، 
غععد؛ إق أن طا غظصص باضساان عع الصغادة السغاجغئ المثطخئ، الاغ تساسمض الصعة السسضرغئ شغ 

ظخرة المسطمغظ، ولغج شغ ظخرة أسثائعط سطغعط.

باضساان تظةح شغ إذقق خاروخ "أبابغض" أرض - أرض

الصعة السسضرغئ تتااج إىل إرادة جغاجغئ طثطخئ لاضعن شسالئ



افربساء ٤ طظ جمادى افولى ١٤٣٨ عـ المعاشص ١ حئاط/شئراغر ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١١٥

تةمع آقف افطرغضغغظ، افتث، أطام الئغئ افبغخ 
الرئغج  صرار  سطى  اتاةاجاً  واحظطظ،  بالساخمئ 
دوظالث تراطإ، الثي غمظع طآصاأ دخعل القجؤغظ 
وغتزر دخعل رساغا ٧ دول إلى العقغات الماتثة. 
المسطمعن  غحضض  الثغظ  المتاحثون،  وردد 
أبظاء  طحارضئ  سظ  شدقً  غالئغاعط  افطرغضغعن 
طظاعدئ  عااشات  واتث  بخعت  أخرى،  دغاظات 
لسغاجئ تراطإ تةاه المعاجرغظ، طظ صئغض: "ضطظا 
طعاجرون"، و"عظا بغاظا". ورشع المحارضعن الصادطعن 
تآضث  سئارت  سطغعا  ضاإ  قشاات  سثة،  طثن  طظ 
والترغات.  المعاجرغظ  بطث  الماتثة  العقغات  أن 
وصال طتاب أطرغضغ، طظ أختاب الئحرة السعداء، 

لفظاضعل،: "عظا دولاظا الاغ عغ بطث الترغات، وصرارات تراطإ تاسارض طع ذلك". ضما صال طتاب طسطط لفظاضعل: 
"ق غمضظ شعط عثا الصرار، ظتظ عظا لظثاشع سظ تصعصظا". وشغ المصابض، داشع تراطإ سظ صراره، سئر تشرغثة له سطى 
"تعغار"، صال شغعا، "بطثظا غتااج اآلن إلى تثود صعغئ وإجراءات أطظغئ خارطئ، الصعا ظزرة إلى طا غةري شغ سمعم 
أوروبا والسالط. إظعا ضاربئ". والةمسئ الماضغ، وصع تراطإ أطرًا تظفغثغاً تط بمعجئه تسطغص السماح لقجؤغظ بثخعل 
العقغات الماتثة لمثة أربسئ أحعر، ضما تزر دخعل الئقد لمثة ٩٠ غعطاً سطى الصادطغظ طظ جعرغا، السراق، إغران، 

السعدان، لغئغا، الخعطال، والغمظ. ( وضالئ افظاضعل)

غععد،  بضغان  اقساراف  تةسث  الجغارة  بعثه  وعغ 
المئارضئ  لــفرض  اتاقله  وحرسظئ  طسه  والاطئغع 

شطسطغظ، وعع طترم حرساً.
لمخالتعط  جسغعط  غمرة  شغ  عــآقء  تظاجى  لصث 
غععد  ضغان  سثاوة  لطسططئ  وتسطصعط  واظاعازغاعط 
لفطسطغظ  واغاخابه  السزغمئ  أطاظا  بتص  وإجراطه 
وتظضغطه بأعطعا خئاح طساء، ووخطئ بعط الةرأة بض 
صض العصاتئ لطاشظغ بما غسمى دغمصراذغئ ضغان غععد 
طسائرغظ السغح شغ ظطه ظسمئ ُغتسث الظاس سطغعا، 
ووخض بعط افطر أن غططئعا طظه السعن والمساسثة 
السغاجغئ وافطظغئ، وعع طا غةسض خغاظاعط وجرطعط 
طظه  غظاولعا  لظ  وعط  وشطسطغظ،  الحام  فعض  طرضئاً 
ألث  عع  غععد  شضغان  التظزض  إق  غتخثوا  ولظ  خغرًا 
أسثاء المسطمغظ، وعع غسسى طظث أن ُزرع شغ بقدظا 
والفرصئ  والحصاق  السثاء  روح  لئث  جرذاظغ  ضضغان 
بغظظا وغسمض جاعثًا سطى طظع وتثتظا واجاماسظا ضأطئ 
غةسطه  أن  غمضظ  ق  طا  وعع  واتث،  ضغان  شغ  واتثة 
خثغصاً فعض جعرغا وبعرتعط بض عع سثو وأي سثو، 

غسمض طع الساططغظ إلجعاضعا والصداء سطغعا.
إصظاع  سطى  صــادر  غععد  ضغان  بأن  ــاء  اقدس إن  بط 
بدرورة  تراطإ  دوظالث  الةثغث  ورئغسعا  أطرغضا 
اقدساء  عثا  إن  افجث،  ظزام  ضث  المسارضئ  دسط 
المةرم  ظزام  شارتئاط  غئاء،  إظه  شغه  غصال  طا  أصض 
وسمالاه  وبغص  ارتئاط  بأطرغضا  واقبظ  افب  افجث 
عثه  ذعال  سطغه  تاشزئ  الاغ  وعغ  طاةثرة،  لعا 

تارة  السغاجغئ  بالتغض  الــبــعرة  سمر  طظ  الفارة 
تفرط  أن  غمضظ  وق  أخرى،  تارة  السسضرغئ  وبالصعة 
ضمظ  بثلك  وعط  السععلئ،  بعثه  سظه  وتاثطى  به 

غةري وراء السراب غتسئه طاًء.
لصث ذضر لظا الاارغت خغاظئ طبض عآقء وتآطرعط سطى 
والحرغش  ضمال  وطخطفى  السطصمغ  ضابظ  أطاعط 
تسغظ وغغرعط شماذا ضان طخغرعط غغر الثجي والسار 
شغ الثظغا وشغ اآلخرة سثاب سزغط بإذن اهللا، وظتظ 
وق  الحام  أعض  غمبطعن  ق  عآقء  طبض  أن  غصغظ  سطى 
بعرة  سعدتظا  ولصث  المئارضئ،  بعرتعا  سظ  غسئرون 
الحام أن تضعن الضاحفئ والفاضتئ، وأن تسصط ضض 
وظتظ  عآقء،  طبض  بعا  غاسار  أن  غمضظ  تعت  ورصئ 
وجطمعط  واتثة،  المسطمغظ  صداغا  أن  أغداً  ظآطظ 
واتثة وتربعط واتثة، والثطاء المسفعتئ شغ الحام 
والثطاء المسفعتئ شغ شطسطغظ واتثة، وق غمضظ أن 
بإذن  وجاضحش  والعذظغات،  الصعطغات  بغظعط  تفرق 
اهللا بعرة الحام سظ رجال أتصغاء أظصغاء أذعار لغأخثوا 
بغثعا وغخطعا بعا إلى ظعاغئ الطرغص وتتصغص الظخر، 
غععد  ضغان  قجاباث  طظططصاً  الحام  تضعن  وسظثعا 
واصاقسه طظ أرض اإلجراء والمسراج بثل الاساون طسه 

والاطئغع والثغاظئ.
شظتظ سطى طعسث طع خقح الثغظ طظ جثغث، وسطى 
طعسث طع تطغظ طظ جثغث صرغئاً بإذن اهللا وطا ذلك 
يَُكوَن  ن 

َ
أ  َ َع قُْل  ُهَو   َ َم ﴿َويَُقولُوَن  بسجغج.  اهللا  سطى 

 ﴾َقِريًبا
*سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

املسارضئ السعرغئ تسعق ظفسعا لطسالط 
ضئثغض سظ افجث طظ خقل بعابئ ضغان غععد

أوردت جرغثة التغاة الطظثظغئ باارغت ٢٠١٧/٠١/١٨م 
المسارضئ  طظ  وشث  "غصعم  باخرف:  شغه  جاء  خئرا 
بجغارة إلى ضغان غععد  طظث أطج (البقباء)  السعرغئ 
«الةاطسئ  لـ  الاابع  تــروطــان»  «طسعث  طظ  بثسعة 
ظعسعا  طظ  ظــادرة  زغــارة  شغ  الصثس،  شغ  السئرغئ» 
العشث  أن  اسائروا  الثغظ  السرب  الطقب  غدإ  أبارت 
«ق غمّبض» المسارضئ السعرغئ وأن شغ الجغارة «ظعسًا 

طظ اقساراف بضغان غععد».
وبتسإ ختغفئ «جغروزالط بعجئ» شإن المسارضْغظ 
أضراد  طظ  (ختفغ  ضاجع  وجغروان  زغاعن  سخام 
السعرغئ،  افزطئ  سظ  لطتثغث  العشث  ترأجا  جعرغا) 
وصال  بحثة،  وجعدعما  اظاصثوا  السرب  الطقب  لضظ 
أتثعط: «طا ضان سطغضط ذطإ طساسثة دولئ غععد، 
زغاعن  شسارع  عظا»،  بسئئعا  غعم  ضض  ظمعت  ظتظ 
بما  السالط  سطى  «غةإ  بالصعل:  ظفسه  سظ  لطثشاع 
طظ  السعرغغظ  طساظاة  سطى  اقذقع  (إجرائغض)  شغه 
ظزاطعط، ظتظ ظظصض أخعات الثغظ غساظعن. الحسإ 
السعري ضسغش وغتااج دسط ضض المةمعسئ الثولغئ».

السعري: «ظصارح  المسارض  صال  تثغبه  طسرض  وشغ 
إصاطئ طظطصئ آطظئ سطى ذعل التثود طع (إجرائغض)» 
شغ طظطصئ الةعقن المتاض، وذطإ طظ ضغان غععد 
طساسثة أعض جعرغا شغ إصاطئ «دولئ خشغرة» فعض 
طظأى  شغ  السغح  سطى  صــادرة  جعرغا  جظعب  جعرغا 
أو  تالغا  به  اإلذاتئ  غمضظ  ق  الثي  افجث  ظزام  طظ 

اجائثاله».

وأضاف أن دور ضغان غععد عع «تحضغض غطاء جغاجغ 
لطمسارضئ وإصظاع الرئغج افطرغضغ المظاثإ دوظالث 
تراطإ بمساسثتظا سطى إصاطئ المظطصئ اآلطظئ وإظحاء 

طظطصئ تزر ذغران شغ الةعقن».
ق  تثودغئ  جعي  تزر  طظطصئ  «إصاطئ  ضاجع:  وصال 
تثثم شصط المسارضئ ولضظعا تعشر افطظ (إلجرائغض) 
وجماسات  الطئظاظغ  اهللا  تجب  تعثغثات  طظ  بسغثًا 

إرعابغئ أخرى»."
;]Ÿ;√fiê]…;Èuiâh;%;‡b? : غئثو أن تثغث رجعل اهللا
jÒå< غضاد غظطئص سطى طا غسمى بالمسارضئ السعرغئ 
إق  السغاجغئ  المعبصات  طظ  طعبصئ  تارك  لط  شعغ 
وارتضئاعا شغ طتاولئ طظعا إلصظاع الصعى اقجاسمارغئ 
وسطى رأجعا أطرغضا بأظعا بثغض ضفآ لسمغطعا المةرم 

الصابع شغ دطحص.
وافخــقق  الصغط  ضض  الحرذطئ  عــآقء  تةاوز  ولصث 
وطستعا طظ صعاطغسعط ضض طساظغ الترغئ والضراطئ 
ولط غسث شغ جسئاعط جعى الثغاظئ والسمالئ، وعا عط 
طظ  طساعى  إلى  وخطعا  تاى  وأضبر  أضبر  غظتثرون 

الثل والععان غخض إلى تث السئعدغئ.
إن طبض عثه الجغارة لطمسارضئ السعرغئ لضغان غععد 
- وعغ لغسئ افولى - ق تمج شصط بالبعرة السعرغئ 
شادغع تدتغات أعض الحام وتاظضر لمساظاتعط، وتفاح 
جعرغا  شغ  غث  له  لغضعن  غععد  لضغان  واجسا  الئاب 
وطساصئطعا، بض إظعا تاسثى وبحضض شب وشاضح سطى 
فعض  ظعرعا  وتثغر  ضضض،  اإلجقطغئ  افطئ  طحاسر 
غععد.  لضغان  وطعاجعاعط  خراسعط  شغ  شطسطغظ 

جط
طار

أتثاث غاطئغا.. 
وجططاُن املسطمني املُْشاَخإ!!!

جاطع،  غتغى  وقغاه  المظاعغئ  غاطئغا  رئغج  أسطظ 
الرجمغ،  الاطفجغعن  سئر  ٢٠١٧/١/٢١م،  السئئ  غعم 
غمطغه  بما  الغعم  "صررت  صائًق  السططئ،  سظ  الاظتغ 
سطغ ضمغري، أن أترك صغادة عثه افطئ السزغمئ". 
بسثطا  لعا  تسرض  ضشعط  بسث  اإلسقن  عثا  وجاء 
طططع  شغ  جرت  الاغ  اقظاثابات  ظاائب  صئعل  رشخ 
شغعا  شاز  والاغ  الماضغ،  افول/دغسمئر  ضاظعن 
بارو،  آداطا  التالغ  الرئغج  المسارض،  خخمه 
(إغضعاس)  إشرغصغا  غرب  طةمعسئ  دول  أسطظئ  وصث 
الةثغث  لطرئغج  دسمعا  وظغةغرغا،  السظشال  أعمعا 
الثولغ  افطظ  طةطج  طظ  صرارًا  واجاخثرت 
(جاطع)  إلجئار  سسضري  بسمض  لافعغدعا  باإلجماع 
ألفا  الشغظغ  الرئغسان  صام  ضما  السططئ،  ترك  سطى 
ضعظثي والمعرغااظغ طتمث ولث سئث السجغج بةععد 
إلى  لغظاصض  السططئ،  سظ  (جاطع)  لاظتغ  وجاذئ 

طظفاه المآصئ شغ غغظغا.
وبرغط اساراف (جاطع) بعجغماه شغ الئثء سظث ظععر 
ظاغةئ اقظاثابات، إق أظه ساد وأسطظ البقباء الماضغ 
طظ  جثا  ضئغر  "طساعى  إلى  طحغرًا  الطعارئ،  تالئ 
الاثخض الثارجغ ق جابص له شغ السمطغئ اقظاثابغئ 
ضما  ٢٠١٧/١/٢٠م).   ،٢١ سربغ  (طعصع  غاطئغا".  شغ 
أدى  وصث  اقظاثابات.  شغ  أخطاء  تثوث  إلى  أحار 
الرئغج المظاثإ أداطا بارو الغمغظ الثجاعرغئ شغ 
وذطإ  السظشال،  ساخمئ  داضار  شغ  بقده  جفارة 
غرب  دول  حظاعا  الاغ  السسضرغئ  السمطغئ  طعاخطئ 
افطظغئ  الحروط  أن  طسائرا  غاطئغا،  شغ  أشرغصغا 
لسعدته إلى الئقد غغر طاعشرة بالضاطض، رغط رتغض 
جطفه (غتغى جاطع) الماعط بأظه أشرغ خجائظ الثولئ 
شغ  جتإ  بأظه  اتعط  تغث  طظفاه،  إلى  تعجعه  صئض 
غعرو.  طقغغظ   ١٠,٧ طظ  غصرب  طا  أجئعسغظ  غدعن 

(جضاي ظغعز، ٢٠١٧/٠١/٢٣م)
تغث  اإلشرغصغئ،  الثول  أخشر  طظ  غاطئغا  تسائر 
وسثد  طربع،  ضطط  آقف   ١٠,٧ طساتاعا  تاةاوز  ق 
ق  بغظما  ظسمئ،  ألش  و٨٠٠  ططغعظًا  غاةاوز  ق  جضاظعا 
 ٪٩٥ المسطمعن  وغمبض  جظثي،   ١٩٠٠ صعاتعا  تاسثى 

طظ سثد جضاظعا.
ساطا،   ٥١ جاطع،  غتغى  السابص  الرئغج  وخض  وصث 
وطضث  ١٩٩٤م،  سام  اظصقب  ذرغص  سظ  التضط  إلى 
وضان  ٢٠١٦م.  أول/دغسمئر  ضاظعن  إلى  التضط  شغ 
ضابطا خشغرا شغ الةغح، وتضط فربع طرات طااالغئ 
المسرتغئ  اقظاثابات  ضسادة  ساطًا،   ٢٢ غصارب  طا 
بقد  شغ  الصائمئ  التضعطات  وتظاةعا  تخظسعا  الاغ 
الاةمغض  طساتغص  طظ  حغء  إلضفاء  المسطمغظ 
لاجغغظ وجعه تضعطاتعط الصئغتئ المشاخئئ لسططان 
إسقظه  رئاجاه  شارة  خقل  صراراته  أبرز  وطظ  افطئ. 
أن بقده أخئتئ جمععرغئ إجقطغئ، وذلك بسث ٢١ 
افول/دغسمئر  ضاظعن   ١١ باارغت  تضمه،  طظ  جظئ 
طظ  واباثاء  اهللا،  غثي  شغ  "غاطئغا  صال:  تغظ   ٢٠١٥
دولئ  وجظضعن  إجقطغئ،  دولئ  غاطئغا  شإن  الغعم 
اساثظا  ضما  المعاذظغظ".  تصعق  تتارم  إجقطغئ 
تدغص  سظثطا  المحروخئ  افجطعاظئ  عثه  جماع 
الثوائر سطى التضام الروغئدات شإظعط غفجسعن إلى 
ودغمعطئ  قجامرار  حسارًا  وغاثثوظه  اإلجقم  جسض 
وغطغطعن  المسطمغظ  به  غثثسعن  الئائث،  تضمعط 

أطث الزطط.

إنَّ العضع شغ غاطئغا غحغر إلى المأجاة الاغ تسغح 
شغعا بقد المسطمغظ!

إذ ق صرار وق إرادة شغ إدارة التضط ق لطحسإ وق 
غعحعا  أن  غساطغسعن  ق  الثغظ  الدساف  لطتضام 
شغ  أجغادعط  طظ  بإذن  إق  أظعشعط  سظ  الثباب 
المساظاة  تةط  غئغظ  وضثلك  اقجاسمارغئ.  الثول 
التضام  عآقء  حاضطئ  طظ  افطئ  تعاجععا  الاغ 
الثغظ عط لغسعا طظ جظج افطئ تغث أدخطعا بقد 
المسطمغظ شغ طشاطرات وظداقت زائفئ دشع الظاس 
حأن  ضض  شغ  واظعغارًا  وطرضًا  وجعسًا  شصرًا  بمظعا 
عثه  ضسش  أتث  سطى  غثفى  وق  التغاة  حآون  طظ 
لثثطئ  اقجاسمار  خظسعا  الاغ  العرصغئ  الثوغقت 
تتصغص  شغ  وتفاظغعا  المسطمغظ،  بقد  شغ  طخالته 
أعثاشه وبصائه، لاأتغ طبض عثه افتثاث تاى ُتزعر 
لثادطغه  جمغق  غتفر  ق  المساسمر  الضاشر  أن  ضغش 
وق صغمئ سظثه لسمقئه الثغظ جرغسا طا غطصغ بعط 
سطى صارسئ الاارغت بسث أن غساظفث أغراضه طظعط.

ججء  المسطمغظ  بقد  وشغ  أشرغصغا  شغ  غثور  طا  إن 
طظه إظما عع خراع فجض التفاظ سطى طخالح الثول 
طبض  المسطمغظ،  بقد  شغ  الماتضمئ  اقجاسمارغئ 
شرظسا شغ طظطصئ غرب أشرغصغا، وبرغطاظغا وأطرغضا 
سطى  الثائرة  دوران  طع  أشرغصغا،  ووجط  حرق  شغ 
عثه الصعة أو تطك؛ إذ ق صغمئ قخاغار الظاس بماذا 
طظ  غصررون  َطظ  الةعار  دول  تضام  وق  غتضمعن، 
طرتئطعن  شضطعط  غضعن،  ق  وطظ  تاضما  غضعن 
صث  والطاسئ،  العقء  شروض  لعا  غصثطعن  بثول 
تطاصغ طخالتعط وصث تثاطش، ولضظ المعط عع أن 
السططان شغ عثه الثوغقت الضرتعظغئ لغج لفطئ 
اقجاسمارغئ  لطثول  عع  وإظما  السمقء  لطتضام  وق 
الاغ ترسى عثه التضعطات، وتمثعا بأجئاب التغاة، 
عآقء  أطبال  السزغمئ  افطئ  عثه  تضط  طا  ولعقعا 
طظ  طتفض  ضض  شغ  المظعجطغظ  الروغئدات  التضام 

طتاشض السجة والضراطئ.
تضط  لفطئ  تخعر  غاطئغا  شغ  افتثاث  عثه  إن 
التضط  إن  إذ  المسطمغظ؛  بقد  تسغحه  الثي  الئقء 
الثغظ  افصعغاء  غفارجعا  ضتغئ  سظ  سئارة  عع 
تأتغ بعط دبابات الثول اقجاسمارغئ، ضما أن عثا 
العاصع غثضرظا ضغش جاء التسظ وتارا رئغج جاتض 
والرئغج  الفرظسغئ،  الثبابات  سئر  التضط  إلى  الساج 
افششاظغ السابص ضرزاي الثي جاء سطى طاظ الثبابات 
وترسرسئ  ظحأت  الاغ  السراق  وتضعطات  افطرغضغئ، 
تطعل،  والصائمئ  افطرغضغ،  المتاض  تدظ  شغ 
وطبض عآقء التضام ق غظفضعن سظ خثطئ المخالح 

والمطاطع الشربغئ، السابصعن طظعط أو التالغعن.
إق  ُتَتض  لظ  المسطمغظ  بقد  شغ  التضط  أزطئ  إن 
بثولئ طئثئغئ تظئع أظزماعا طظ سصغثة المسطمغظ، 
دغظعط،  أجاس  سطى  صدغئ  لضض  وتآجج 
وق  التغاة،  شغ  ظزرعط  وجعئ  وشص  وتسعجعط 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  بثلك  تصعم  دولئ 
طظعاج الظئعة، طئسث السج وطخثر الضراطئ، وتاطغئ 
وصئ  ودظا  خئتعا،  تظفج  الاغ  المسطمغظ.  بغدئ 
صغاطعا، وقتئ بحائر إسقظعا بإذن اهللا، صال تسالى: 

 ﴾ن يَُكوَن َقِريًبا
َ
ٰ أ َ ٰ ُهَو قُْل َع َ ﴿َويَُقولُوَن َم

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *
السعدان

بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)* بصطط: خالث جسغث*

طزاعرة تاحثة أطام الئغئ افبغخ ضث صرار تراطإ بحأن المعاجرغظ

ردود أشسال غاضئئ سطى صرار تراطإ بثخعص 
طظع املعاجرغظ طظ دخعل أطرغضا

برغطاظغا تطالإ ترضغا باتارام تصعق اإلظسان

َوَلظ َتْرَضى َسظَك اْلَغُععُد َوقَ الظََّخاَرى َتاَّى َتاَِّئَع ِططََّاُعْط

اسائرت رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي السئئ خقل زغارتعا فظصرة تغث الاصئ الرئغج رجإ ذغإ أردوغان 
أن سطى ترضغا أن تتاشر سطى دولئ الصاظعن وتتارم تصعق اإلظسان. وإذ أبثت طاي "اساجازعا" بالعصعف إلى جاظإ 
ترضغا خقل طتاولئ اقظصقب شغ الـ ١٥ طظ تمعز/غعلغع، صالئ إبر طتادباتعا طع أردوغان إن "طظ المعط أن تسجز ترضغا 
دغمعصراذغاعا سئر التفاظ سطى دولئ الصاظعن واتارام الاجاطاتعا الثولغئ سطى خسغث تصعق اإلظسان، بظاء سطى الاجام 
التضعطئ بثلك". وأسربئ طاي سظ اعاماطعا باعجغع السقصات الاةارغئ طع ترضغا، إق أظعا أسربئ ضثلك سظ المثاوف 

افوروبغئ بحأن تةط تمطئ الصمع الاغ أسصئئ المتاولئ اقظصقبغئ. (الترة)


