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شغ طصاله شغ جرغثة اإلظثبظثت (٢٠١٥/٠٤/٠٣) حئه 
روبرت شغسك اقتفاق الظعوي بأظه جغتثث زلجاق جغاجغا 
شغ الحرق افوجط، بتغث تضعن إغران حرذغ أطرغضا 
«المسامث»، ولثص طفاسغض اقتفاق بأّن إغران صثطئ 
اجاراتغةغئ  طضاجإ  طصابض  طآلمئ  «ظعوغئ»  تظازقت 
جغاجغئ ضثمئ تةسض طظعا خاتئئ الثور افضئر إصطغمغا، 
بشطاء أطرغضغ طسطظ. بغظما اجاظفر الضااب السسعدغعن 
شغ «الحرق افوجط» وشغ «التغاة» لصرع ذئعل الترب 
ضث إغران، شضاإ خالث الثخغض بأن إغران عغ السثو، 
ودسا سئث الرتمظ الراحث إلى ضرورة حتث السقح الرادع 
لعضع تث لطاشعل اإلغراظغ شغ المظطصئ، بسث أن تتررت 
الثولغئ  السصعبات  ضشعذات  طظ  جااترر)  (أو  إغران 
المفروضئ سطغعا، خاخئ أن تطك السصعبات لط تمظسعا 
طظ بسط ظفعذعا شغ لئظان وجعرغا والسراق وأخغرا شغ 
الغمظ، وعثا طا سئر سظه اإلسقطغ شغخض الصاجط بصعله: 
«طظ حثة ضره أطرغضا إلغران جمتئ لعا باتاقل ٤ دول 

سربغئ. ضغش لع ضاظئ تتئعا ق جمح اهللا».
طظ المسروف أن «الترب» عغ اجامرار لطخراع السغاجغ 
بأدوات طادغئ، والخراع بغظ ذرشغظ، غعثف إلى شرض 
وبمصثراته.  به  شغاتضط  المشطعب  سطى  المظاخر  إرادة 
والسالط لط غحعث اجاسماقً لطصظئطئ الظعوغئ غغر صظئطاغ 
عغروحغما وظاغازاضغ شغ ظعاغئ الترب السالمغئ الباظغئ، 

رئغج  أول  لغعغ  وغطغام  افدطغرال  طظ  ضض  أصر  وصث 
جعرج  الةظرال  و   (١٩٤٢-١٩٤٩) المحارضئ  لفرضان 
طارحال صائث الصعات افطرغضغئ شغ الترب السالمغئ الباظغئ 
بأن عجغمئ الغابان ضاظئ طاتصصئ بثون الصظئطئ الظعوغئ، 
وأن الصغادة السغاجغئ صررت اجاسمالعا لاعخغض رجالئ 

لطسالط ضطه بأن أطرغضا عغ الثولئ افصعى بق طظازع.
طع  الاصطغثغئ  التروب  طظ  السثغث  حعث  السالط  ولضظ 
الثول الظعوغئ خرجئ طظعا بعجغمئ طثوغئ، طظعا عجغمئ 
شرظسا شغ الةجائر وشغاظام، وعجغمئ أطرغضا شغ شغاظام، 
وعجغمئ  أششاظساان،  شغ  السعشغاتغ  اقتتاد  وعجغمئ 
غععد أطام تجب إغران شغ لئظان وتماس والمصاوطئ شغ 

غجة.
بشخ  الظعوغئ،  الصظئطئ  لتغازة  إغران  طسسى  شإن  إذن 
الظزر سما خثر طظ شااوى تجسط ترطئ تغازتعا، لط غضظ 
غعطا بشغئ تترغر افصخى وق شطسطغظ. ضما لط غضظ 
«غعم الصثس» شغ آخر جمسئ طظ ضض رطدان أضبر طظ 
سمض دسائغ لطمااجرة بصئطئ المسطمغظ افولى، ولضظ 
لطصعة  رضظا  لغحضض  صام  اإلغراظغ  الظعوي  المحروع  ضض 
خفئ  اظاتال  إغران  تثّعل  الاغ  اإلغراظغئ  اقجاراتغةغئ 
الثولئ اإلصطغمغئ الضئرى. وعظا بغئ الصخغث شغ اقتفاق 
افخغر شغ لعزان - جعغسرا: صثطئ إغران تظازقت طآلمئ 
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الجامعة العربية تطالب 
اِّـجتمع الدولي بالتدخل الفوري 
 الفلسطيني لحمايةالالجئ

َّـ  مخيم الموك
ذالئئ جاطسئ الثول السربغئ المةامع الثولغ بالاثخض 
الفعري لدمان سثم الجج بمثغط الغرطعك والمثغمات 
طظ  جعرغئ  شغ  تالغاً  الثائر  الخراع  شغ  الفطسطغظغئ 
دون إرادة صاذظغعا، وتتغغثعا تماطاً وظعائغاً سظ وغقت 

اقحائاضات.
 وصالئ الةاطسئ السربغئ شغ بغان أخثره صطاع شطسطغظ 
بصطص  «تاابع  إظعا  الغعم،  المتاطئ  السربغئ  وافراضغ 
وترصإ افوضاع الثطغرة والماثععرة الاغ غساظغ طظعا 
القجؤعن الفطسطغظغعن شغ جعرغئ، الئالس سثدعط أضبر 
طظ ٥٠٠ ألش قجأ، شغ ظض اقساثاءات غغر اإلظساظغئ 

الاغ غاسرضعن إلغعا جراء زجعط شغ الخراع».
بصطاساتعط  المثغط  «قجؤغ  أن  إلى  الةاطسئ  وظئعئ 
تدررًا  القجؤغظ  أضبر  عط  افذفال،  شغعط  بما  ضاشئ 
وسرضئ لطمعت ظاغةئ اجامرار الخراع شغ ظض تخار 
حثغث وظصص لطثثطات الطئغئ وارتفاع لفجسار، وحح 
شغ جمغع المعاد الشثائغئ والمتروصات، إضاشئ إلى جعء 
افتعال الةعغئ، وخسعبئ دخعل وضالئ «غعث وتحشغض 
القجؤغظ الفطسطغظغغظ» (افوظروا) إلى المثغط لاصثغط 
خثطاتعا فبظائه، جراء اقصااال واقحائاضات الثائرة شغه.

وذضرت الةاطسئ أن المثغط «حعث طظث بثاغئ تخاره 
شغ ٢٢ تجغران (غعلغع) ٢٠١٣ وتاى ١٨ حئاط (شئراغر) 
الماضغ وشاة ١٧٢ قجؤاً بسئإ تفحغ الةعع والظصص 
الرساغئ  طساطجطات  وحاى  الثطغر شغ المعاد الشثائغئ 
الطئغئ»، طحغرة إلى أن «٢٦٤٨ قجؤاً شطسطغظغاً ُصاطعا 

طظث بثء البعرة السعرغئ السام ٢٠١١ وتاى اآلن».
 ودسئ الةاطسئ السربغئ جمغع افذراف الفاسطئ إلى أن 
تدططع بمسآولغاتعا، وتصثم المسعظئ لقجؤغظ إظساظغًا 
وأخقصغاً، واتساصاً طع طغباق تصعق اإلظسان جظغش الرابع 

شغ السام ١٩٤٩.
التروب،  وصئ  المثظغغظ  سطى «تماغئ  اقتفاق  وغظص 
واتثاذ خطعات جرغسئ وإغةابغئ طع افذراف الماتاربئ 

بعثف تةظغإ المثغمات الفطسطغظغئ الخراع».
المخثر: جرغثة التغاة

: إظه بالرغط طظ أن المأجاة الاغ غسغحعا أعالغ 
طثغط الغرطعك، والاغ عغ ججء طظ طأجاة إخعاظعط طظ 
أعض جعرغا، إظما عغ بسئإ جغاجئ المةامع الثولغ، 
إق أن  جاطسئ الثول السربغئ تخر سطى وضع صدغئ 
شسطئ  ضما  المسطمغظ  أسثاء  غث  شغ  الغرطعك  طثغط 
طع جائر صداغا المسطمغظ. إن المةامع الثولغ، وعع 
غسظغ طظ الظاتغئ العاصسغئ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ 
الثي  افجث  بحار  ظزام  تماغئ  سظ  المسآول  عع 
غتاخر المثغط وغمسظ صاق وتةعغسا شغ أعض المثغط 
وجائر أعض جعرغا، شعض غظاحث سثوَّ المسطمغظ إلظصاذ 
المسطمغظ إق ضض خائظ؟؟!! بض إن جاطسئ الثول السربغئ 
تظاحث تطك الثول باجط طغباق تصعق اإلظسان، طع أن 
أعض جعرغا وسطى طثى ٤ جظعات، وعط غظاحثون الثول 
الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ باجط اإلجقم والعاجإ 
الحرسغ الثي غتامه اإلجقم واإلغمان به إلظصاذعط 
آذاظعط...  أخمعا  أظعط  إق  وذشغاظه،  بحار  ظطط  طظ 
إن طآجغ المسطمغظ جائصى طسامرة، وجائصى دطاء 
المسطمغظ تةري أظعارا ذالما بصغ غاتضط شغ رصاب 
غئثأ  الاشغغر  إن  فسثائعط.  سمقء  تضام  المسطمغظ 
بإدراك عثه التصغصئ وطظ بط إدراك أن الاشغغر إظما 
خطغفئ  وطئاغسئ  السمقء  التضام  عآقء  بإزالئ  غضعن 

«ُغصاتض طظ ورائه وُغاصى به». 

طا أن أسطظ «تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق والحام» 
الثقشئ طططع رطدان الفائئ جظئ ١٤٣٥ عةرغئ تاى 
بئغان  اإلجقطغئ  الةعات  حاى  طظ  الفسض  ردود  تعالئ 
لشع،  طةرد  وأظعا  حروذعا  تعشر  وسثم  حرسغاعا  سثم 

وعثا ختغح.
وصث اتثث السطماظغعن عثا افطر ذرغسًئ لطاعةط سطى شضرة 
شضرة  ولرشخ  وتارغثه  اإلجقم  سطى  ولقشاراء  الثقشئ 

إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ وتطئغص الحرغسئ.
وسظ  السطماظغغظ  سظ  افطر  عثا  خثور  ُغساشرب  ق 
أطام  طعجوطعن  شعط  افطئ،  صداغا  سطى  المثجعجغظ 
افطئ  إصئال  إزاء  وصاظطعن  اإلجقطغ،  الفضر  صعة  تظاطغ 
وبثاخئ  ضققتعط،  إلى  اقلافات  غساتصعن  وق  سطغه. 
سظثطا غخعرون بةعاقتعط أن اإلجقم لط غظص سطى 
ذلك...  غغر  أو  اصاخاد  أو  تضط  أظزمئ  سطى  وق  دولئ 
وتةاعطعط ذئغسغ إذ إظعط شغ تالئ ذبعل وأشعل، وطا عط 

سطى حغء، وضما غصال: الدرب شغ المغئ ترام.
أطا أن غأتغ الضقم ظفسه طظ أحثاص طسثودغظ شغ 
السطماء وطظ المعجعغظ شغ التراك اإلجقطغ، شعثا ق 
اإلجقطغئ  الثسعة  غسرصض  عع  إذ  سطغه،  السضعت  غخح 

وغطغض أطث الائسغئ واقظتطاط.
له سطى طعصع  شصث ظحر الثضاعر أتمث الرغسعظغ طصاقً 
الظئعة  طظعاج  سطى  «الثقشئ  سظعان  تتئ  ظئ  الةجغرة 
والثقشئ سطى طظعاج داسح» أتى شغه باشاراءات طساشربئ 
وطساظضرة، وُأرشصئ طصالاه سطى المعصع بخعرة تحغر إلى 
تجب الاترغر، بما غععط بالربط بغظ تجب الاترغر وطظعاج 
تظزغط الثولئ تسإ تسئغره، سطماً بأن تجب الاترغر صث 
أسطظ طعصفه طظ تطك الثقشئ المجسعطئ شعر إسقظعا وبغَّظ 

أظعا لشع.
وتطصفئ بسخ المعاصع تطك المصالئ بعثف طتاربئ شضرة 
الثقشئ والظسغ سطى تعجه افطئ إلغعا ضمططإ وبثغض سظ 
الظزط الصائمئ الاغ سط بقؤعا وظعر شسادعا وبار الظاس 
سالط  أظه  طظعا  بأوخاف  ولخاتئعا  لعا  ورّوجئ  سطغعا، 

طصاخثي وتةثغثي وطا حاضض ذلك.
غظفغ الثضاعر وجعب الثقشئ شغ اإلجقم، وغثعض شغ 
ذلك وضأظه ق غعجث بحأن الثقشئ جعى تثغبغظ غظفغ 
التسظ،  التثغث  طرتئئ  طظ  وأظعما  اآلخر،  أتثعما 
والتثغث التسظ ق ُغئظغ سطغه حغٌء طعٌط! غصعل: «سمثة 
التالمغظ بالثقشئ وسعدتعا، عع التثغث الثي رواه اإلطام 
أتمث وغغره، وعع سظ تثغفئ رضغ اهللا سظه صال: صال 
رجعل اهللا : «تضعن الظئعة شغضط طا حاء اهللا أن تضعن، 
بط غرشسعا إذا حاء أن غرشسعا، بط تضعن خقشئ سطى طظعاج 
الظئعة، شاضعن طا حاء اهللا أن تضعن، بط غرشسعا إذا حاء 
اهللا أن غرشسعا، بط تضعن ططضا ساضا، شغضعن طا حاء اهللا 
أن غضعن، بط غرشسعا إذا حاء أن غرشسعا، بط تضعن ططضا 
جئرغئ، شاضعن طا حاء اهللا أن تضعن، بط غرشسعا إذا حاء 

أن غرشسعا، بط تضعن خقشئ سطى طظعاج ظئعة».
بئعته  شغ  عحاحئ  طظ  غثطع  ق  أوق:  التثغث،  وعثا 
وختاه، وأصخى طا غصعله شغه أعض اقخاخاص عع أظه 
طظ  حغء  سطغه  غئظى  ق  عثا  وطبض  اإلجظاد».  «َتَسُظ 
افتضام الشطغزئ وافطعر الةسغمئ، وصخارى طا غخطح له 
عع الائحغر وبث افطض، أطا إذا جث الةث وسزمئ افطعر، 

شق بث طظ أدلئ ختغتئ طاغظئ، وإق شق.
طبض  شغ  وعع  المعضعع،  شغ  آخر  تثغث  عظاك  وباظغا: 
درجئ عثا أو أسطى طظه، وأسظغ به تثغَث جفغظَئ رضغ اهللا 
سظه، أن رجعل اهللا  صال: «خقشئ الظئعة بقبعن جظئ، بط 
 ُططضه طظ غحاء». شعثا التثغث لط غثضر خقشئ 

ُ
غآتغ اهللا

باظغئ تأتغ وتضعن سطى طظعاج الظئعة بسث الثقشئ افولى.» 
اظاعى

تصاً إن المرء لغأخثه الثععل وعع غطالع طبض عثه الِفرى 
الثضاعر  غةث  أشطط  الثغظ!  سطى  الةرأة  عثه  وغساشرب 
الرغسعظغ شغ الصرآن أو شغ السظئ أو شغ أسمال الختابئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

أضثت العقغات الماتثة افطرغضغئ، سطى أن أي اتفاق طع 
إغران جغمظسعا طظ التخعل سطى جقح ظعوي، وذلك 
خقل اتخال أجراه وزراء خارجغئ دول طةطج الاساون 
لثول الثطغب السربغئ طع وزغر خارجغئ العقغات الماتثة 
ضغري  خقله  طظ  أتاط  الثي  ضغري،  جعن  افطرغضغئ 
العزراء بآخر طساةثات المئاتبات بغظ طةمعسئ دول 

٥+١ وإغران تغال برظاطب إغران الظعوي.
وأضث ضغري أن أي اتفاق تخض إلغه طةمعسئ دول ٥+١ 
جقح  سطى  التخعل  طظ  إغران  غمظع  جعف  إغران  طع 
ظعوي وغصطع ضض الطرق أطاطعا لثلك، ضما جغصطص 
أسمال افبتاث اإلغراظغئ شغ عثا المةال وغةسض إغران 

تثدع آللغئ تفاغح دصغصئ وطسامرة وغغر طسئعصئ.
بأطظ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  الاجام  ضغري  وأضث 
وترص  السربغئ،  الثطغب  لثول  الاساون  طةطج  دول 
اإلدارة افطرغضغئ سطى تسجغج وتضبغش الاحاور والاظسغص 
بغظعا وبغظ دول طةطج الاساون بما شغه أطظ المظطصئ.

المخثر: جرغثة الحرق افوجط

: إن أطرغضا «تدتك» سطى دول الثطغب سظثطا 
تخّعر أن طحضطئ تطك الثول طع إغران إظما تضمظ شغ 

أمريكا لدول الخليج: 
أي اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سالح نووي

«جسغعا» لتغازة السقح الظعوي... شأطرغضا تساسمض 
إغران إلخداع دول الثطغب الاابسئ لقظضطغج لسغاجاعا. 
طسآولعن  خّرح  وصث  ذلك،  تثرك  الثطغب  ودول 
شغ تطك الثول شغ السر والسطظ أظعط شصثوا البصئ 
بأطرغضا وجغاجاعا ظاغةئ تفعغخ إغران لطسإ دور 
حرذغ أطرغضا شغ المظطصئ... إن صادة دول الثطغب 
صث أدرضعا أظعط لط غةظعا طظ أطرغضا إق السراب، وعا 
ضض  طظ  تتاخرعط  إغران،  وعغ  أطرغضا،  طثطإ  عغ 

جاظإ تظفغثا لسغاجئ أطرغضا... 
اإلجقطغ  السالط  شغ  الثول  تاتعل  أن  المآجش  إن 
ضغفما  غساسمطعظعا  افطئ  أسثاء  بغث  أدوات  إلى 
خثطئ  اإلجقطغ  سالمظا  شغ  الثول  تاصاتض  حاؤوا... 
وغساسمض  المساسمرغظ،  الضفار  طظ  فجغادعط 
أولؤك الضفار المساسمرون افدوات القزطئ شغ عثا 
الاصاتض طظ حسارات صعطغئ وطثعئغئ وغغرعا تظفغثا 
لسغاجاتعط. شعض غسغ المسطمعن عثا افطر؟؟!! عض 
غسغ المسطمعن أن إغران والسسعدغئ وغغرعما طظ 
دول المظطصئ ق غعمعط طخالح المسطمغظ طظ جّظئ 
وحغسئ وإظما أضئر عمعط تظفغث طحارغع افسثاء شغ 

الئقد اإلجقطغئ؟؟ 

خئر وتسطغص
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سمطغئ  ٢٠١٥/٠٣/٢٧م  الةمسئ  لغطئ  طظاخش  بثأت 
ساخفئ التجم بصخش جعي سطى أعثاف سسضرغئ شغ 
خظساء وسثد طظ طثن الغمظ بصغادة السسعدغئ وطسعا 
بصغئ أسداء طةطج الاساون الثطغةغ «طا سثا ُسمان» 
وخمج أظزمئ تضط أخرى عغ طخر والسعدان وافردن 
بسث  التعبغغظ  تصثم  تساعثف  وباضساان  والمشرب 
إسقظعط غعم ٢٠١٥/٠٣/٢١م الاسئؤئ الساطئ لصعاتعط 
المرتئطئ  الثاخئ  والصعات  الةغح  بألعغئ  طسظعدة 
بخالح وتعجغععا لطسغطرة سطى طتاشزئ سثن، بسث 
غعم  لعادي  الاابسئ  الحسئغئ  الطةان  صعات  جغطرة 
الثمغج ٢٠١٥/٠٣/١٩م سطى طسسضر الصعات الثاخئ 
التاشر  سئث  صائثعا  تمرد  سطى  ردًا  سثن  بمتاشزئ 
السصاف سطى صرار إصالاه طظ رأس الظزام التاضط شغ 
٢٠١٥/٠٣/٠٣م،  شغ  عادي  طظخعر  ربه  سئث  الغمظ 
لطتعبغغظ  الاابسغظ  والتحعش  بثر  طسةثي  وتفةغر 
شغ الساخمئ خظساء، وتمضغظ الصعات الثاخئ شغ الغعم 
الاالغ الةمسئ ٢٠١٥/٠٣/٢٠م طظ ساادعا السسضري 
بمتاشزئ  الطخغص  لتب  طتاشزئ  ساخمئ  التعذئ  شغ 

سثن لطصاسثة.
وأطرغضا تسسى طظ سمطغئ ساخفئ التجم بثء طقتصئ 
خالح لصاطه أو قساصاله وتصثغمه لطمتاضمئ، واقساراف 
طظخعر  ربه  سئث  طظ  بثقً  لطغمظ  تضاطاً  بالتعبغغظ 
الاغ  أصثاطعط  تتئ  افرضغئ  التثود  وتبئغئ  عادي، 
باتعا غسغطرون سطغعا. وأن أوباطا صث أسطط بالسمطغئ 
جسعد  آل  جفغر  الةئغر  سادل  ذرغص  سظ  بثئعا  صئض 

بعاحظطظ الثي تعلى اإلسقن سظ بثئعا. 
لط  التجم  ساخفئ  سمطغئ  بثء  سطى  أغام  سحرة  بسث 
سثن  طتاشزئ  شغ  التعبغغظ  تصثم  إغصاف  تساطع 
تاى طع الصغام بإظجال جعي لفجطتئ وافغثغئ لطةان 
الحسئغئ، طما غسظغ أن الافضغر غظخإ اآلن سطى اإلظجال 
الئري لصعات ساخفئ التجم شغ الغمظ الثي بات طططئًا 
سطى لسان رغاض غج وزغر الختئ شغ تضعطئ بتاح 
وزغر  بأسمال  لطصغام  عادي  طظ  والمضطش  المساصغطئ 
اجاماع  ظصاش  طعضعع  افرجح  شغ  وعع  الثارجغئ، 
شغ  الاتالش  دول  لئسخ  السام  افرضان  عغؤات  رؤجاء 

الرغاض غعم الةمسئ ٢٠١٥/٠٤/٠٣م..
ساخفئ  لسمطغئ  الئري  اإلظجال  غضعن  أن  الماعصع  وطظ 
أن  بسث  شغعا  التعبغغظ  لاعغض  سثن،  شغ  التجم 
اجاطاسعا الصئخ سطى ضض طظ وزغر الثشاع شغ تضعطئ 
بتاح المساصغطئ طتمعد الخئغتغ وظاخر الطاعري صائث 
الطعاء  صائث  رجإ  وشغخض  الرابسئ  السسضرغئ  المظطصئ 
١١٩ المرابط شغ أبغظ الصادطغظ إلى سثن لمعاجعئ 

التعبغغظ.

إن سمطغئ ساخفئ التجم الاغ تصعم إلى جاظإ الصخش 
المعاظأ  بتخار  السسضرغئ  التعبغغظ  فعثاف  الةعي 
سسضرغئ  إطثادات  وخعل  دون  لطتغطعلئ  الغمظ  شغ 
لطتعبغغظ، لط تتصص طا خططئ له، وإن سطغعا الصغام 
غاسثاه  بض  وتثعا  سثن  سطى  غصاخر  ق  بري  بإظجال 
لمظاذص طاسثدة شغ الغمظ بات التعبغعن غاعاجثون 
شغعا بسث أن تشطئعا سطى الطةان الحسئغئ شغعا، طما غسظغ 
أن سمطغئ ساخفئ التجم جااأخر وتطعل ربما لسظعات 
صادطئ شغ الغمظ بثقً طظ اقظستاب واظاصال المسرضئ 

إلى أراضغ بصغئ أسداء طةطج الاساون الثطغةغ.
سمطغئ ساخفئ التجم شغ الغمظ تعثف إلى إسادة  إن 
التعبغغظ إلى تةمعط الطئغسغ بظسئاعط طظ السضان 
شغ الغمظ، صئض أن تسعد افذراف السغاجغئ شغ الغمظ 

إلى ذاولئ التعار طظ جثغث.
التجم  ساخفئ  بأن  تصعل  سثة  طآحرات  عظاك  إن 
أطرغضا  جفارتغ  شاح  سثم  طظعا  جاطعل  الغمظ  شغ 
وبرغطاظغا شغ سثن طع تعاجث جفغري الئطثغظ ولصائعما 
بعادي شغ سثن، وإجقء ضض طظ روجغا والعظث والةجائر 
وتثطغط  الغمظ  طظ  رساغاعا  وباضساان  وإظثوظغسغا 
غغرعا لطصغام بظفج السمض، وتثحغظ رتقت الخطغإ 
افتمر إلى الغمظ بثًءا طظ غعم افتث ٢٠١٥/٠٤/٠٥م، 
ودسعة العجاذئ لطسعدة إلى ذاولئ التعار طظ صئض ضض 
طظ روجغا الاغ تمث التعبغغظ بالسقح تتئ طئرر أن 
تصش  الاغ  وإغران  جابصئ  سصعد  وشص  لطةغح  وجعاه 
خراتئ إلى جاظإ التعبغغظ وتماثح جغطرتعط سطى 

خظساء بصعة السقح ضاطاثاد لـ«البعرة اإلجقطغئ».
طسطمعن  الغمظ  شغ  التجم  ساخفئ  طسرضئ  أذراف 
غصااطعن شغما بغظعط لغج إلصاطئ التضط باإلجقم، وق 
إلظعار تص وإزعاق باذض أو اباشاء وجه اهللا بعثا السمض 
فظه أطَر أو ظعى ولضظ خثطئ لطماخارسغظ سطى الغمظ: 
ذعغض  وصئ  طظث  غصفعن  الثغظ  وافطرغضان  اإلظةطغج، 
وراء التعبغغظ شغ الغمظ، ولغفخطعا الاخاق خالح بعط.

ولع أن ذرشغ المسرضئ أرادوا إصاطئ التضط بما أظجل اهللا 
لما وصش ضثعط أتث طظ أبظاء المسطمغظ وفساظععط، 
وإن عط وجععا ظغران أجطتاعط لصاال سثوعط وسثو 
المسطمغظ أجمسغظ «ضغان غععد» لضان خغرًا لعط شغ 
الثظغا واآلخرة، وإن عط اجامسعا لفخث سطى غث الزالط 
طظ التضام شغ دغار المسطمغظ فساظعط اهللا وظخرعط.

بافسمال  الصغام  طظ  بث  لطمسطمغظ  لغج  افخغر  شغ 
وشص أطر اهللا وظعغه، وإن عثا شرض سطغعط ق اخاغار 
شغه شطغضظ سمطعط قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة بثقً طظ الصغام 

بافسمال لقظةطغج أو افطرغضان.

لصث اباطغئ افطئ اإلجقطغئ طظث عثم الثقشئ اإلجقطغئ 
وتاى غعطظا عثا بالضبغر طظ الئقغا، اباطغئ بسثو ضاشر 
طساسمر َظِعط ق غرصإ شغ إظسان إقًّ وق ذطئ وق عطَّ له 
إق طخالته ولع سطى تساب طقغغظ افرواح طظ الئحر 
والحةر، واباطغئ بتضام سمقء أذظاب ق عطَّ لعط شغ عثه 
الثظغا إق أن غضعظعا سئغثا طثطخغظ فجغادعط الثغظ 
طثططاتعط  غظفثون  شعط  حاؤوا،  ضغفما  غسغروظعط 
لغض ظعار دون أن غفضروا بئقدعط وأبظاء بقدعط، بض 
ق عط لعط إق رضا أسثاء بقدعط المساسمرغظ، واباطغئ 
بمحاغت جططئ، ق سمض لعط وق شاعى إق تجغغظ ظطط 
ه خغرًا وخغاظاه أطاظئ وإجراطه حعاطئ،  التاضط وصطإ حرِّ
واباطغئ بعجائض إسقم تظطص بطشاعا لاتارب ععغاعا 
وتصطإ أدطشاعا، شاخعر الحغطان طقضا والعتح ودغسا، 
واباطغئ بأتجاب جغاجغئ تثور طع طخطتاعا تغث دارت 
وتجغغظ  الحغطان  طع  بالاتالش  طخطتاعا  ضاظئ  ولع 
حغطظاه، لعجثتعط غجطرون لطحغطان وغظزمعن شغه 

افحسار..
إن ضض طا جئص ظراه طاةسثا واصسا تصغصغا ظراه بأسغظظا 
وظسمسه بآذاظظا شغ الغمظ، الثي ضان جسغثا، صئض أن 
غةامع شغه المثضعرون أسقه، شظرى الضفار المساسمرغظ 
غاخارسعن سطى خغراته وسطى برواته وغترصعن طظ أجض 
طخالتعط أبظاءه وأرجاءه، أخدره وغابسه، وغسّثرون 
لعط  لغظفثوا  السمقء،  التضام  أذظابعط  تربعط  شغ 
المسطمغظ  بأطعال  لعط  غرجمعظعا  ضما  طثططاتعط 
وأبظاءعط  المسطمغظ  أراضغ  شغترصعن  وأعطغعط، 
وبرواتعط وأطعالعط طظ أراضغ المسطمغظ وبأبظائعط 
وبرواتعط، بط غساثثطعن وجائض اإلسقم لاةسض الزالط 
طزطعطا والمزطعم ظالما والمصاعل صاتق والصاتض طصاعق، 
شاشغر التصائص وتجغش الئثعغات، بط تأتغ أتجاب المخالح 
لاعاش وتخفص وتاآطر، وبسث ذلك ضطه غثرج طظ غطئج 

التص بالئاذض شغفاغ وغئارك..
ساخفئ  والثغاظئ،  الثجي  ساخفئ  تخعغر  طتاولئ  إن 
إلصاء أبظاء افطئ شغ أتعن اقصااال الثاخطغ شغما بغظعط 
بغظما غسرح أسثاء افطئ وغمرتعن شغ بقد المسطمغظ، 
المظازر،  وجعادعا  السزغمئ  افطئ  ترب  أظعا  سطى 
وخقخعا المعسعد، لعع أخعن خغاظئ، وأجثج جثاجئ 

وأضئر أضثوبئ..
عغ  شعض  «الحرسغئ»،  إلسادة  ترب  عغ  صغض  شإن   •
حرسغئ دغظ اهللا وأتضاطه الاغ لط تطئص غعطا شغ سعث 
عادي وَطْظ صئطه، أم عغ حرسغئ ظفعذ الضاشر المساسمر 
افطئ  أبظاء  بعرة  سطى  لغطاش  تاضما  عادي  ظخإ  الثي 
وغةعدعا وغئسث سظعا دغظ اهللا؟ شإن ضاظئ افولى غغر 
طعجعدة أخق فن دغظ اهللا لط غضظ عع المطئص شغ 
تصئئ عادي وطظ صئطه بض ضان ُغتاَرب جعارا ظعارا، شطط 
شعض  الحرضغئ،  اقجاسمارغئ  الحرسغئ  جعى  إذن  غئص 
الضاشر  أتضام  تضرغج  أجض  طظ  تربا  أبظاؤظا  غثعض 

المساسمر؟..
ووصش  التعبغغظ  إجرام  لطةط  ترب  عغ  صغض  وإن   •
إشسادعط شغ الئقد، شسئتان اهللا السزغط! وعض جألظا 
أظفسظا طظ شاح الئاب لطتعبغغظ لغسغبعا شغ الئقد شسادا 
وجغعحعا؟  الثولئ  أجعجة  طظ  تثضر  طصاوطئ  أي  دون 
وق  سثدا  غحضطعن  ق  الثغظ  التعبغعن  أجرم  وعض 
طما  أضبر  الغمظ  أبظاء  طظ  جططئ  غمطضعن  وق  ظسئئ 
أجرم طظ غتاربعط طمظ تسب جةعظعط بالمزطعطغظ 

طظ المسطمغظ المثطخغظ، وتشرق خفتاتعط شغ دطاء 
طظ صاطععط طظ المسطمغظ؟ أم أجرطعا أضبر طظ بحار 

والسغسغ؟..
•  وإن صغض أظه صاال لاترغر الغمظ طظ صئدئ التعبغغظ، 
شاهللا أضئر، عض ُتررت شطسطغظ طظ صئدئ غععد تاى 

ظترر الغمظ طظ بدسئ طةرطغ سخابئ طسطتئ؟
طظ  الغمظ  طسادسفغ  لظخرة  ترب  عغ  صغض  وإن   •
الحام  طسادسفغ  سظ  ظصعل  شماذا  التعبغغظ،  بطح 
وطخر وشطسطغظ وبعرطا والسراق وأششاظساان وإشرغصغا 
وباصغ بقد المسطمغظ، شعض أجرم التعبغعن أضبر طظ 
والمالضغ  والسغسغ  وبحار  وبرغطاظغا  وأطرغضا  غععد 
وبعذغع الئعرطا؟ وعض ظخرة أعض الغمظ واجإ وباصغ 
المسطمغظ ق ظخرة لعط؟ وعض تضعن ظخرة أعض الغمظ 
بإذقق الطائرات لصخفعط، شئثق طظ أن غتامعا طظ 
إجرام التعبغغظ سطى افرض جغئتبعن سظ تماغئ طظ 

افرض وطظ السماء، وتسئظا اهللا وظسط العضغض..
لصاال  اهللا  جئغض  شغ  جعاد  عغ  صغض  شإن  وأخغرا،    •
إلغه  وإظا  هللا  إظا  ظصعل  أن  جعى  ظمطك  شق  العبظغغظ، 
ِخغَئٌئ  راجسعن، تغث صال تسالى: ﴿الَِّثغَظ ِإَذا َأَخاَبْاُعط طُّ
أن  طخغئئ  تصا  شعغ  َراِجسعَن﴾  إَِلْغِه  َوِإظَّا  ِهللاِّ  ِإظَّا  َصاُلعْا 
ظرى عضثا أصعال، لغسئ إق ضتضا سطى بسخ الطتى، أو 
طظ بسخ الطتى سطى أتئاسعط، شق التضعطئ السسعدغئ 
ضان  بض  السصغثة  فجض  تصاتض  أظعا  أو  الةعاد  أسطظئ 
ضقطعا واضتا أظعا ترغث سعدة الحرسغئ والمفاوضات، 
طسطط  رأس  تمغج  الطائرات  تطصغعا  الاغ  الصثائش  وق 
حغسغ طظ طسطط جظغ، وعض الصاال ضث أتئاع اإلبظى 
سحرغئ، عع صاال ضث وبظغغظ؟؟!! ولع صالعا بثلك شطماذا 
لط غةاعثوا بحار وعع غصاض شغ المسطمغظ طظث جظعات؟ 
شعض غصعل ذو سصض بمبض عثا الصعل وعع غرى جضعت 
ظزاطه سظ الغععد شغ شطسطغظ والخطغئغغظ شغ ضض 
طضان؟ بط بسث عثا الاظاصخ السةغإ غثرج سطغظا طظ 
غفاري سطى دغظ اهللا شغصعل عع جعاد شغ جئغض اهللا!! وق 

تعل وق صعة إق باهللا..
شغ طصابض ذلك، وسطى الطرف اآلخر ظةث طظ غخرخ تظزغرا 
لغزعرعط  التعبغغظ  سطى  تجظا  الترب  بعثه  وتظثغثا 
بمزعر المساثى سطغعط وغاشاشض أظعط ضمظ غصاتطعط 
وخغراتعا  اإلجقطغئ  افطئ  بأراضغ  غااجرون  طةرطعن 
ودطاء أبظائعا طظ أجض إرضاء أجغادعط الضفار وتظفغثا 
لمثططاتعط، ضما غثرج سطغظا طظ غصعل لع ضاظئ الترب 
ضث غععد لضظا جظعدا شغعا، شغ ظفج العصئ الثي غتمغ 

جظعده غععد، وغثبتعن المسطمغظ شغ الحام..
شطغسطط عآقء ضطعط أن أضاذغئعط وأخادغسعط لط تسث 
تةثي طع أطئ آن أوان اجاغصاظعا.. شالمثطخعن العاسعن 
طظ عثه افطئ غجدادون وسغا سطى أن عآقء لغسعا إق 
أدوات لاظفغث طثططات أجغادعط، وأن ق خغر شغعط وق 
شغ تروبعط وق طآتمراتعط وق خطاباتعط، وأن افطئ 
جاطفزعط وتاثطص طظعط صرغئا بإذن اهللا، ولغاص اهللا 
طظعط،  الشاشض  الةاعض  ولغساغصر  والسطماء  المحاغت 
ولغسطط أن الساذج الثي ق غساطغع صعل طا غمظع تظفغث 
طثططات الضفار وتعتغث المسطمغظ شغ وجععط ق غتص 
له الاةرؤ سطى دغظ اهللا، شطغظضفأ جاظئا وغخمئ، ولغارك 
شغ  غعتثعط  طا  ظتع  أبظاءعا  غصعدون  افطئ  طثطخغ 
وجه أسثائعط وأذظاب أسثائعط، شغصعدعط إلى رضا اهللا 

ورجعله..

املآغثون ملتعر دول «ساخفئ التجم» واملآغثون 
لطمتعر اآلخر: املربرات الساصطئ 
بصطط: طتمث بظ إبراعغط – بقد الترطغظ الحرغفغظ

قراءة للمشهد السياسي احلايل يف تونس 
 بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

عاصفة الحزم حرب طويلة األمد َّـ اليمن
بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظ

رغط العسعد الاغ ُرّوج لعا طظ تتسظ لطعضع المسغحغ 
والثروج طظ افزطئ اقصاخادغئ الثاظصئ واجاائاب افطظ 
شغ تعظج بمةرد تحضغض التضعطئ الاعظسغئ واظاثاب 
رئغج لطثولئ، ق زال تال الئقد سطى طا عع سطغه بض أجعأ 

طظ صئض.
وطا زال أطظ أعض الئطث طعثدا بالةرائط اإلرعابغئ الاغ 
باردو  طاتش  تادبئ  ضاظئ  وآخرعا  وعظاك،  عظا  تتثث 
الاغ تط اجاشقلعا طظ ذرف التضعطئ بحضض تاولئ شغه 
تشطغئ سةجعا العاضح سظ رساغئ حآون الظاس. شضاظئ 

أبرز اإلجراءات الاغ اتثثتعا التضعطئ عغ:
- المخادصئ سطى طحروع صاظعن طضاشتئ اإلرعاب: شصث 
آذار/طارس   ٢٥ شغ  المظسصث  العزاري  المةطج  خادق 
٢٠١٥ سطى طحروع الصاظعن وتمئ إتالاه إلى طةطج 
ظعاب الحسإ، وصث دسا رئغج التضعطئ التئغإ الخغث 
ظعاب الحسإ لطمسارسئ شغ المخادصئ سطغه. وق غثاطش 
طحروع صاظعن طضاشتئ اإلرعاب عثا سظ صاظعن ٢٠٠٣ 
شغ تدغغصه سطى الظحاط السغاجغ وتضمغط أشعاه أختاب 

التص والمتاجئغظ لطثولئ بتةئ طضاشتئ اإلرعاب.
- غطص السثغث طظ المساجث: شصث تمئ السغطرة بالصعة 
الجغاعظئ  حغت  وططالئئ  الجغاعظئ  جاطع  سطى  الساطئ 

تسغظ السئغثي وتقطثته بإخقء المسةث سطى إبر الصرار 
الصدائغ المساسةض الخادر طظ المتضمئ اإلدارغئ، ضما 
تظعي وزارة الحآون الثغظغئ إغقق المساجث الاغ تسائرعا 
سطى تث صعلعا خارجئ سظ جغطرتعا أو اجارجاسعا بعضع 
الحآون  وزغر  أضث  شصث  التاضط،  بتمث  غسئتعن  أئمئ 
الثغظغئ «سبمان بطغت» شغ تعار طع ختغفئ الخئاح شغ 
سثدعا الخادر غعم البقباء ٣١ آذار/طارس ٢٠١٥، أظه 
بسث أجئعع جغاط غطص ١٨٧ طسةثا خارجا سظ جغطرة 
العزارة، وطظ جعئ أخرى أشاد العزغر شغ تخرغته، أظه 
غةعز طظع الظصاب حرسا وصاظعظا شغ تال تتّعل إلى خطر 

سطى المةامع.
أسطظ  شصث  العذظغئ:  لطمخالتئ  طحروع  سظ  اإلسقن   -
رئغج تعظج، الئاجغ صائث السئسغ، الةمسئ ٢٠ آذار/
والمخالتئ  لطسفع  صاظعن  طحروع  سظ   ،٢٠١٥ طارس 
طتسظ  لطسئسغ،  السغاجغ  المساحار  وصال  العذظغئ. 
طرزوق، إن عثا المحروع غعثف إلى إتثاث إخقتات 
والمخالتئ  السفع  بعثف  «طآلمئ»  وجععرغئ  عغضطغئ 
السغاجغئ الحاططئ، طدغفاً أظه غرطغ أغداً إلى المخالتئ 
افسمال،  رجال  ططش  شغ  الظزر  خقل  طظ  اقصاخادغئ 
والسفع سظ افطعال بالثارج. ضما غظص طحروع الصاظعن 

سطى إخقح الصطاع الئظضغ وطةطئ اقجابمار بأضبر جرأة 
لاترغر اقصاخاد طظ جغطرة افطعر السغاجغئ واإلجراءات 
اإلدارغئ، إلى جاظإ إرجاء إخقتات حاططئ شغ الصطاع 

الختغ والاربعي.
أّن  سطى  واضح  بحضض  دلئ  وغغرعا  اإلجراءات  عثه 
لخالتعا،  لاسابمره  اإلرعاب  طع  تاساطض  التضعطئ 
شسعض أن تضحش سظ افذراف الثولغئ الماعرذئ شغ 
عثه السمطغات وسعض أن تصدغ سطى رأس الثاء ظةثعا 
تاسار سظ عثه افذراف بض وتفاح الئطث سطى طخراسغه 
لطاثخض افجظئغ؛ شإذا بفرظسا ترغث إرجال خئراء أطظغغظ 
طسثات  جارجض  وأطرغضا  باردو،  تادبئ  شغ  لطاتصغص 
لعجساغئ شغ المةال افطظغ، وبرغطاظغا ظفج الحغء، 
وضأن الئطث بطثعط شغرتسعن شغعا ضما غحاؤون والتضعطئ 

ق تماظع بض ترتإ بثلك.
ورغط ضض طا تخض، لط تاعصش اتاةاجات الظاس لطمطالئئ 
بتصعصعط ولاتسغظ طساعى السغح بض تعاخض افطر 
تدطر  الاعظسغئ  التضعطئ  جسض  طا  وتغرته  وازدادت 
أو  اساخام  لفخ  افتغان  بسخ  شغ  الصعة  قجاسمال 
ظغسان/أبرغض   ٤ السئئ  اظثلسئ  شصث  اتاةاجغئ  ترضئ 
٢٠١٥ شغ طثغظئ دوز طظ وقغئ صئطغ طعاجعات بغظ 

اساخام  شخ  طتاولاعا  لثى  افطظ  وصعات  طتاةغظ 
الئارولغئ  الحرضات  إتثى  أطام  الحئاب  طظ  لمةمعسئ 

لطمطالئئ  بالاحشغض.
أّطا سطى طساعى السغاجئ الثارجغئ وطعصش السططات 
المعصش  تثسط  شإظعا  الطغئغئ،  افزطئ  طظ  الاعظسغئ 
افذراف  بغظ  والاعاشص  التعار  ظتع  الثاشع  الئرغطاظغ 
الماظازسئ والمتاشزئ سطى السقصئ بغظ الطرشغظ، شصث 
بضعش أن طعصش  الثارجغئ الطغإ  وزغر الحآون  أشاد 
تعظج طظ التضعطاغظ شغ لغئغا لغج شغ تاجئ إلرضاء 
ذرف دون غغره خاخئ وأن تعظج ضث أي تثخض أجظئغ 
سسضري شغ لغئغا، وصال إّن طعصش تعظج ق غساظث ذرشا 

دون آخر شغ الئطث الحصغص.
الظاس  حآون  رساغئ  سظ  شسق  ساججة  التضعطئ  وتئصى 
والثروج طظ افزطئ اقصاخادغئ ولغسئ لثغعا أي برظاطب 
جغاجغ جعى تظفغث ذطئات الشرب شطثلك ظراعا تتاول 
تمعغث الطرغص لاظفغث جغاجئ خظثوق الظصث الثولغ شغ 
الئطث، إذ تسسى جاعثة لمظع اقظاخاب الثي ق غثدع 
خارج  والاعرغث  الاخثغر  طظع  وتتاول  الدرغئئ  لثشع 
المغجاظغئ  صاظعن  إظحاء  بخثد  وعغ  الصاظعظغ  الشطاء 

الاضمغطغ الثي غظازر أن ق غضعن لخالح أعض تعظج.

غظزرات جغاجغئ غ
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تظعغ سمطغا ذمعتعا الظعوي، طصابض أن تاتعل سقصئ 
(حرسغ  طاسئ»  إلى «زواج  افضئر  الحغطان  طع  فاح  السِّ

بظزر أختابه) أطام السالط ضطه.
وبمراجسئ جرغسئ لئظعد اقتفاق-اإلذار الممعث لقتفاق 
الظعائغ غائغظ صسعة الاظازقت اإلغراظغئ، وطع أظه جئص 
بأن   (٢١-٣-٢٠١٥) شغ  خّرح  أن  خاطظؤغ  لطمرحث 
إلشاء السصعبات المفروضئ سطى إغران لظ تضعن ظاغةئ 
شرظسا  أن  إق  شغه،  وشعري  تامغ  ججء  عغ  بض  اقتفاق 
وطسعا الثول افوروبغئ ظةتئ شغ احاراط تتصص العضالئ 
الثولغئ لططاصئ الثرغئ طظ الاجام إغران باسعثاتعا صئض 
المدغ شغ تةمغث السصعبات أوق بط رشسعا قتصا. وصث 
لعتر، تاى ضاابئ عثا المصال خمئ خاطظؤغ سظ رأغه 
اتفاق  جط  خاطظؤغ  جغاةّرع  شعض  اقتفاق-اإلذار،  شغ 

لعزان طصابض السسض افطرغضغ المعسعد؟؟!!
وطظ صئغض المفارصئ الاارغثغئ ظثّضر الصارئ باخرغح وزغر 
اإلجرام افطرغضغ دوظالث راطسفغطث أطام لةظئ الضعظشرس 
(٢٠٠٢/٩/١٨) تغث برر صرار الصداء سطى ظزام خثام 
تسغظ تتئ ذرغسئ تغازته فجطتئ الثطار الحاطض وطظعا 
جسغه لخظاسئ الصظئطئ الظعوغئ، شتغظ جؤض سظ افدلئ 
الاغ تبئئ تغازة خثام لاطك افجطتئ ضان جعابه: «إظظا 
إذا اظازرظا تاى ظتخض سطى الثلغض الثاطس، غضعن تغظعا 
صث شات افوان»، وبالاالغ وبظاء سطى ظزرغاه الاغ اخارسعا 
وجماعا غعطثاك: «الثشاع ضث افخطار المةععلئ» (أي 
وجعدعا)  ظاعصع  وإظما  بثصئ  تتثغثعا  ظمطك  ق  الاغ 
سمض سطى تخعل طعاشصئ الضعظشرس سطى الصداء سطى 
ظزام خثام تسغظ، وعع طا جرى شغ السثوان افطرغضغ 
شغ ظغسان ٢٠٠٣. بغظما أبئائ شرق الافاغح المضطفئ 
طظ افطط الماتثة، الاغ لط تارك زاوغئ شغ السراق إق 
ودخطاعا وخعق إلى غرف ظعم خثام تسغظ، خطع السراق 

طظ افجطتئ المجسعطئ.
الشرض عظا عع الاثضغر بأن أطرغضا أشستئ المةال ساطثة 
والصعة  اإلغراظغ  الظعوي  المحروع  ظمع  أطام  طاسمثة 
واجاسمطئ  الماساظمئ،  اإلغراظغئ  الاصطغثغئ  السسضرغئ 
إغران لاجوغث تجبعا شغ لئظان بخعارغت تخض إلى «طا 
شغ  غععد  بعارج  تساعثف  وخعارغت  تغفا»،  بسث  بسث 
لتماغئ  العاجع  اإلغراظغ  الاثخض  وقتصا  الئتر،  سرض 
َجفَّاح دطحص السمغض افطرغضغ، وطّضظئ إغران طظ جسض 
شفغ  طصثراته.  سطى  بالعغمظئ  إغراظغئ  طتاشزئ  السراق 
٢٠٠٥ (بتسإ الثئغر  شغ الحآون اإلغراظغئ سطغ شاغج 
أجعجة  سثد  ضان   (ICG الثولغئ افزطات  طةمعسئ  طظ 
الطرد المرضجي لثى إغران ١٦٧ جعازا وضان باإلطضان 
شغ تغظعا حطإ المحروع الظعوي وإلشاؤه، أطا شغ ظض 
 ١٩٠٠٠ إلى  لغخض  السثد  عثا  تظاطى  شصث  السصعبات 
جعازا اآلن. ضما اسارف بثلك اوباطا شغ خطابه اقجئعسغ 

.(٤-٤-٢٠١٥)
إذن شةععر اتفاق لعزان عع جغاجغ باطاغاز، شصث اسائره 

الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا بأظه «تفاعط تارغثغ»، 
أن  خرح  أن  رودس  بظغاطغظ  لمساحاره  جئص  وصث 
اإلتفاق طع إغران عع أعط طسطط شغ إظةازات السغاجئ 

الثارجغئ فوباطا.
التغاة  شغ  لغضاإ  الثاحصةغ  جمال  دشع  طا  وعثا 
(٢٠١٥/٤/٤) بأن «ساخفئ التجم» صث ألشئ ضض طفاسغض 
اقتفاق الظعوي. بض و ججم بأظه: «ق طضان شغ الغمظ اآلن 
- وبالاالغ غغِرعا طظ بقد السرب قتصاً - لمساحارغظ 
إغراظغغظ أو طظ غائسعظعا طظ طغطغحغا غصاطعن وغثغفعن 
وغفرضعن رؤغاعط الطائفغئ سطى طساصئض افطئ السربغئ، 
تعخض  إن  حثغث  باعامام  أحسر  أسث  لط  وبالاالغ 
غسطغعا  إغران  طع  اتفاق  إلى  وافوروبغعن  افطغرضغعن 
وغرشع  الظعوي «السطمغ»  بمحروسعا  باقجامرار  التص 

سظعا السصعبات ضطغاً أو ججئغاً أم لط غافصعا».
العقغات  لثى  الةئغر  سادل  السسعدي  السفغر  وضان 
طصر  شغ  سصثت  ظثوة  شغ  طحارضاه  خقل  الماتثة 
بسظعان   (٢٠١٥/٤/١ (الثمغج  افطغرضغ  الضعظشرس 
واآلشاق»  والاحثغص  الاتطغض  الغمظ،  شغ  «الفعضى 
أظه  ذضر  السربغئ،  افطغرضغئ  السقصات  طةطج  وظزمعا 
«لط غتثث شغ الاارغت أن تمضظئ طغطغحغا طظ اطاقك 
شإن  لثلك  وذائرات،  بالساغئ  وخعارغت  بصغطئ  أجطتئ 
افجطتئ  صعاسث  وتساعثف  طسامرة  الاتالش  سمطغات 
البصغطئ،... شعثشظا شغ الظعاغئ عع تماغئ الحرسغئ شغ 
الغمظ الاغ ضادت أن تساعلغ سطغعا جماسئ طثسعطئ طظ 
إغران وتجب اهللا». وضان قشاا شغ طثاخطاه الطعغطئ تضرار 

اتعاطه إلغران وتجب اهللا بحضض طضبش.
به  لقجاماع  الثطغب  تضام  أوباطا  دسا  جعاه  طظ 
لطمأظاعط أن أطرغضا تدمظ أطظعط وسروحعط، وأظه 
صثم لعط خثطئ بالصداء سطى الصظئطئ الظعوغئ اإلغراظغئ، 
وطا سطغعط إق أن غسامروا بحراء افجطتئ ورعظ سائثات 
الئارول المساصئطغئ طصابض طزطئ افطان افطرغضغئ طظ 
الحغطان افخشر اإلغراظغ. وأضاف أن اقجاماع غعثف 
إلى «طظاصحئ ضغفغئ تض الخراسات الماسثدة الاغ جئئئ 
طظطصئ  شغ  اقجاصرار  وسثم  اقضطرابات،  طظ  الضبغر 

الحرق افوجط».
ضض عثه الافاخغض ظثرج طظعا بظاغةئ أن عآقء التضام 
السعء  وطحاغت  العساظ  طظ  وأدواتعط  وافظزمئ، 
وترضات المماظسئ، عط طةرد دطى وسمقء لطشرب الضاشر 
طصابض  المسطمغظ  دطاء  جفك  سظ  غرسعون  ق  وأظعط 
شاات أو لساسئ غاضرم بعا سطغعط صادة الشرب، وأّن سطى 
افطئ أن تأخث سطى أغثي عآقء السفعاء لاظفخ سظعا 
ذل السئعدغئ لطشرب الخطغئغ، ولاسعد ضما ضاظئ خغر أطئ 
أخرجئ لطظاس، وإن ذلك لضائظ ق طرغئ شغه، وظدرع إلى 

المعلى سج وجض أن غضعن صرغئا.

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ : تثاسغات اقتفاق-الجلجال الظعوي بغظ إغران وأطرغضا 

- الاثفغخ بمصثار البطبغظ لسثد أجعجة الطرد المرضجي 
ظعوغئ،  صظئطئ  إلظااج  الغعراظغعم  لاثخغإ  المساثثطئ 
طظ ١٩ ألش جعاز إلى ٦١٠٤ المبئائ بمعجإ اقتفاق، 
لاثخغإ  شصط  جعازًا   ٥٠٦٠ طظعا  إغران  وتساسمض 

الغعراظغعم.
 - أجعجة الطرد المرضجي الـ ٦١٠٤ جاضعن طظ الةغض 

افول.
- ظسئئ تثخغإ الغعراظغعم ق تاةاوز ٣,٦٧ ٪ سطى طثى 

١٥ ساطا.
- الاثفغخ طظ طثجون الغعراظغعم المثخإ طظ ١٠ 
آقف ضغطعغراطا إلى ٣٠٠ ضغطعغراطا شصط سطى طثى ١٥ 

ساطا.
- وضع أجعجة الطرد المرضجي الجائثة والئظغئ الاتاغئ 
تتئ  طثازن  شغ  سظعا  الماثطى  الغعراظغعم  لاثخغإ 
إحراف العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ، سطى أن ق تساثثم 

إق ضئثائض فجعجة الطرد المرضجي الساططئ.
بشرض  جثغثة  طظحأة  أي  بئظاء  إغران  صغام  سثم   -

تثخغإ الغعراظغعم خقل ١٥ ساطا.
- سثم اجاثثام طظحأة «شعردو»، وسثم إجراء أبتاث 
بثخعص الاثخغإ شغ المظحأة، لمثة ١٥ ساطا، سطى 
أن غاط تتعغطعا لقجاسماقت ذات افغراض السطمغئ 

قتصا.
- السماح إلغران باثخغإ الغعراظغعم شصط شغ طظحأة 
«ظاتاظج» لمثة ١٠ جظعات باجاثثام ٥٠٦٠ جعاز ذرد 

طرضجي طظ الةغض افول.
- جتإ ١٠٠٠ جعاز ذرد طرضجي طظ الةغض الباظغ طظ 
طظحأة «ظاتاظج» ووضسعا شغ طثازن تتئ رصابئ العضالئ 

الثولغئ لططاصئ الثرغئ.
- تصعم العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ بمراصئئ المعاصع 
بإطضان  جغضعن  ضما  باظازام،  ضاشئ  اإلغراظغئ  الظعوغئ 
طفاحغ العضالئ العخعل لسطسطئ اإلطثادات الاغ تثسط 

الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ، جغما طادة الغعراظغعم.
- تمضغظ العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ طظ العخعل إلى 

أي طعصع تحائه شغه أو أغئ طظحأة «جرغئ».
- طعاشصئ إغران سطى تطئغص الئروتعضعل اإلضاشغ لطعضالئ 
الثولغئ لططاصئ الثرغئ، الثي غمظح العضالئ تص العخعل 

لطمسطعطات بحأن الئرظاطب الظعوي، بما شغ ذلك المراشص 
المسطظئ وغغر المسطظئ.

- طعاشصئ إغران سطى اإلبقغ المئضر سظ سجطعا إظحاء أغئ 
طظحأة جثغثة.

- إسادة بظاء طفاسغض «أراك» الظعوي الثي غسمض بالمغاه 
البصغطئ، بحضض ق غمضظ طسه إظااج الئطعتعظغعم، سطى أن 
تثسط شغ طا بسث افبتاث السطمغئ والظزائر المحسئ شغ 

إظااج الظعوي السطمغ.
-  تثطغر وإزالئ وحتظ المترك افخطغ لطمفاسغض الثي 

غمضظه إظااج ضمغات ضئغرة طظ الئطعتعظغعم خارج إغران.
- تصعم إغران بحتظ العصعد المساظفث طظ المفاسغض 
خارج الئقد طثى التغاة، طع الاجاطعا بسثم إجراء أبتاث 

أو سمطغات إسادة تخظغع سطى العصعد الظعوي المساظفث.
- الاجام إغران بسثم بظاء أي طفاسض ظعوي إضاشغ غسمض 

بالمغاه البصغطئ لمثة ١٥ ساطا.
افطرغضغئ،  الماتثة  والعقغات  افوروبغ  اقتتاد  غصعم 
لططاصئ  الثولغئ  العضالئ  تتصص  بسث  السصعبات،  باسطغص 
الرئغسئ  الثطعات  جمغع  إغران  تطئغص  طظ  الثرغئ 

الماسطصئ بئرظاطةعا الظعوي.
- تةثغث السصعبات سطى إغران شغ تالئ سثم الاجاطعا 

بظص اقتفاق.
- جغاط رشع جمغع صرارات طةطج افطظ الثولغ الماسطصئ 
إغران  اظاعاء  طع  واتث  آن  شغ  الظعوي  إغران  بئرظاطب 
طظ طسالةئ جمغع المتاور الرئغسئ (الاثخغإ، طفاسغض 

«شعردو» و«آراك» والحفاشغئ).
- خغاغئ طحروع صرار جثغث شغ طةطج افطظ الثولغ 
طاسطص بظصض الاضظعلعجغا التساجئ، إضاشئ إلى دطب صغعد 
الئالساغئ،  والخعارغت  الاصطغثغئ  افجطتئ  سطى  طعمئ 
والسماح بافاغح الئدائع ذات الخطئ، وتةمغث افخعل 

طظ خقل عثا الصرار الةثغث.
-  إسادة شرض السصعبات سطى إغران شغ تال تغادعا سظ 

تطئغص طا الاجطئ به.
الثاخئ  إغران  سطى  افطرغضغئ  السصعبات  سطى  اإلبصاء   -
باإلرعاب وتصعق اإلظسان والخعارغت الئالغساغئ، تسإ 

ظص اقتفاق.
المخثر: طعصع روجغا الغعم

نيجيا بعد فوز محمد بخاري 
باالنتخابات ... إُّـ أين؟ 

أضبر طا غرضجون سطغه بحضض رئغسغ عع الظفط الظغةغري 
أظه  إق  صعتعط.  لاسجغج  ضعجغطئ  جغساثثطعظه  الثي 
تةثر اإلحارة إلى أن العجعد افطرغضغ طا زال طآبًرا فن 
العجط السغاجغ الرئغسغ شغ ظغةغرغا طا زال غائع لعا. 
وطظ العاضح أغًدا أن برغطاظغا تثحى أن تاثخض أطرغضا 

شغ حآون الرئغج الةثغث وحآون تضعطاه.
أطا إلى أغظ تاةه ظغةغرغا بسث شعز بثاري، شإظه غمضظظا 
شئثاري  شصط،  حضطًغا  تشغغًرا  غسائر  جرى  طا  إن  الصعل 
طسزط  خئره  شصث  فعطعا  أو  لظغةغرغا  حغًؤا  غصثم  لظ 
الظغةغرغغظ طظ صئض. وجغضعن دوره الرئغسغ عع إطثاد 
أجغاده اقجاسمارغغظ بأجئاب التغاة اقصاخادغئ وغغرعا، 
ولظ غسمض لثثطئ الظغةغرغغظ الثغظ ُغسائر أضبر طظ ٧٠٪ 
طظعط تتئ خط الفصر. والةمغع غاثضر دور إدارة بثاري 
شغ شدغتئ تاسطص بمخغر ٥٣ تصغئئ ُغساصث أظعا ضاظئ 

تتاعي سطى ٧٠٠ ططغعن ظغرا  ظغةغرغئ.
أطا بالظسئئ لئعضع ترام، شإظعا تظزر إلى بثاري سطى أظه 
جظرال صث صام شسًق بستص الةماسئ، وق بث أن غضعن 
المسطمغظ  طظ  لدشعط  جغاسرض  بثاري  أن  واضًتا 
والظخارى طظ ظاتغئ، وأطرغضا وبرغطاظغا طظ ظاتغئ أخرى. 
ولثلك جاضعن تمطاه ضث بعضع ترام طاعازظئ بحضض 
ضئغر وتتئ إحراف أجغاده اإلظةطغج الثغظ تسعثوا بثسمه 
لمضاشتئ اإلرعاب. ولضظ العقغات الماتثة ُتسائر أضبر 
سثواظغئ تةاه المسطمغظ شغ ظغةغرغا وخاخئ بعضع ترام، 
وضاظئ تسمض طظ أجض طساسثة رجال افطظ شغ ظغةغرغا 
شغ تماغئ الظفط تتئ جاار طتاربئ بعضع ترام. والةثغر 
بالثضر أن صدغئ بعضع ترام عغ صدغئ جغاجغئ إلى تث 
ضئغر، وغساشطعا السغاجغعن شغ الثاخض وضثلك الصعى 
افجظئغئ لاتصغص طضاجإ جغاجغئ واصاخادغئ. ولثلك 
شإن المسرضئ ضث بعضع ترام ق غمضظ أن غضسئعا أي 

جغاجغ ظغةغري.

وشغ الثاام، ق بث أن غثرك الظغةغرغعن أن شحض الظزام 
عع الثي جّئَإ ضض المحاضض المساسخغئ الاغ تعاجععط. 
شصداغا الفساد واظسثام افطظ وغغرعا الضبغر إظما عغ 
طظ  السثغث  وصثطئ  الرأجمالغئ.  وجحع  لفساد  ظاغةئ 
افذراف تطعًق وطسالةات طبض اصاراح إخقتات دجاعرغئ 
واظاثاب وجعه جثغثة، إق أن ضض تطك التطعل والمسالةات 
ق تساطغع الاساطض طع العضع الراعظ شغ ظغةغرغا، الئطث 
الثي له أعمغئ تارغثغئ شغ ظزر اإلجقم. إن السقج والتض 
التصغصغ إظما عع طعجعد تخًرا شغ اإلجقم، وعع الظزام 
الثي غعشر طسالةات تصغصغئ لضض طحاضض اإلظسان، وشصط 
شغ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة جغاط الصداء 

سطى ضض المحاضض الاغ تساظغ طظعا ظغةغرغا.

* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ حرق أشرغصغا

وعع  آذار/طارس،   ٢٨ اظاثابات  شغ  بثاري  طتمث  شاز 
طسطط غظتثر طظ طظاذص الحمال الظغةغري غئطس طظ السمر 
٧٢ ساًطا. وبعثا الفعز غخئح بثاري أول طرحح لطمسارضئ 
غاشطإ سطى خخمه الرئغج المظاعغئ وقغاه غعدقك 
جعظابان. وصث خاض اقظاثابات الرئاجغئ طظ خقل تجب 
 (APC) طسارضئ طعتث وعع تجب طآتمر ضض الاصثطغغظ
الثي صث حضض شصط طظث ساطغظ. أطا الرئغج المعجوم 
غعدقك جعظابان الثي غظتثر طظ طظطصئ جظعب الظغةر 
شاسارف بعجغماه شغ اقظاثابات وأجرى طضالمئ عاتفغئ 
لاعظؤئ طتمث بثاري. وصث خرح الرئغج السابص جعظابان 
إلذاسئ الئغ بغ جغ بصعله: «لصث وسثت الئقد باظاثابات 

ترة وظجغعئ، وعا أظا صث تاشزئ سطى وسثي».
الظغةغرغغظ  طظ  الضبغر  شغه  غأطض  الثي  العصئ  وشغ 
باشغغرات إغةابغئ شغ دولئ تسث طظ أضئر الثول افشرغصغئ 
طظ تغث صثراتعا اقصاخادغئ وسثد جضاظعا، إق أظه ق 
بث طظ تسطغط الدعء سطى سثد طظ الصداغا إلدراك إلى 

أغظ غاةه عثا الئطث.
بثاري  طتمث  شعز  شغ  رئغسغان  ساطقن  جاعط  لصث 

باقظاثابات:
١.العضع السام شغ ظغةغرغا شغ ظض الرئغج التالغ والثي 

غئرز شغه تفحغ الفساد واظسثام افطظ.
لصث صثم بثاري ظفسه سطى أظه الحثص الثي غماطك 
الثئرة «لطصداء» سطى الفساد المساحري شغ ظغةغرغا. 
شغ  الفساد  اظاحار  الظغةغرغغظ  طظ  الضبغر  ساغح  وصث 
سمعم افوضاع شغ ظض افظزمئ السابصئ بما شغعا الظزام 
شغ سعث جعظابان. شالبروة الظاتةئ سظ خظاسئ الظفط شغ 
الئقد والاغ تصثر بظتع ٢ ططغعن برطغض ظفط غعطًغا لط 
تخض إلى ساطئ الظاس إق ظادًرا، وبعثا شصث شحض جعظابان 

شغ تعزغع بروة الئقد سطى حسئه.
وضثلك أخئح الضبغر طظ صادة الفخائض المسطتئ شغ 
طظطصئ دلاا الظغةر الشظغئ بالظفط طظ أختاب البروات 
الدثمئ شغ سعث تضط الرئغج جعظابان وذلك بسئإ 
طظ  شالئسخ  طسعط،  وتساصثعا  لعط  التضعطئ  رساغئ 
لتراجئ  أطظغئ  سصعد  سطى  تخطعا  صث  الصادة  عآقء 
افتثاث  عثه  أوجثت  شصث  لثلك  الظفطغئ.  المظحآت 
اظطئاًسا بأن جعظابان غثغر أسمال التضعطئ لاسافغث طظعا 

جماساه السرصغئ.
٢.الصعى السالمغئ وخاخئ برغطاظغا.

لظغةغرغا  السابص  المساسمر  وعغ  برغطاظغا  ضاظئ  لصث 
ترغخئ جًثا سطى طراصئئ افوضاع صئض عثه اقظاثابات 
وبسثعا وذلك فن طتمث بثاري غسائر طظ رجاقتعا شغ 
ظغةغرغا. شئرغطاظغا عغ طظ جاسثته شغ الصغام باظصقب 
سام ١٩٨٣ سطى تضط حغثع حةاري الثي دام تضمه 

لساطغظ.
العزراء  رئغج  عظأه  بثاري،  شعز  سظ  ُأسطظ  أن  وبسث 
الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون بصعله: «أتصثم بأَتّر الاعاظغ 
لصث  لطئقد.  جثغًثا  رئغًسا  قظاثابه  بثاري  الةظرال  إلى 
وتثًبا  الظغةغري  لطحسإ  شثًرا  اقظاثابات  عثه  ضاظئ 
تارغثًغا تصغصًغا لطثغمصراذغئ الظغةغرغئ. وجائصى برغطاظغا 
حرغًضا طثطًخا لظغةغرغا فظعا تثرك صعتعا اقصاخادغئ 
الدثمئ ضئطث أشرغصغ وفظعا تسمض سطى طسالةئ اإلرعاب 

شغ المظطصئ».
وصال وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ شغطغئج عاطعظث شغ بغاظه: 
وأغًدا  باقظاثابات...  شعزه  سطى  بثاري  طتمث  «أعظأ 
الرئغج غعدقك جعظابان لطتظضئ السغاجغئ الاغ أبثاعا 
شغ إجراء اظاثابات ترة وظجغعئ وصئعله لطظاغةئ» ... «إظه 
طعط اآلن لضق الطرشغظ أن غدمظا اظاصاقً جطمًغا لطسططئ 

إلى التضعطئ الةثغثة». [المخثر: وضالئ شراظج برس]
وغزعر طظ الاخرغتات أن اإلظةطغج غفدطعن بثاري، وأن 
أن  وغئثو  جغطرتعط،  تتئ  عغ  ظغةغرغا  شغ  افوضاع 

ıبصطط: حسئان طسطط

العقغات  شغ  أبتاث  طرضج  أسّثعا  دراجئ  تعصسئ 
الماتثة افطرغضغئ، ازدغاد سثد المسطمغظ شغ السالط 

بحضض أجرع طظ أتئاع الثغاظات افخرى...
واسامثت الثراجئ الاغ ظّفثعا طرضج «بغع» لفبتاث، 
المثاطفئ،  الثغاظات  أتئاع  لثى  العقدة  طسثقت  سطى 

واتةاعات الاتعل الثغظغ لثغعط. 
جضان  طظ   ٪٣١ شإن   ،٢٠١٠ سام  إلتخاءات  ووشًصا 
ضاظعا  ططغارًا،   ٢,٢ آظثاك،  سثدعط  الئالس  السالط، 
غساظصعن المسغتغئ، شغ تغظ بطس سثد المسطمغظ ١,٦ 

ططغاًرا، بظسئئ بطشئ ٢٣٪.
اقتةاعات  اجامرار  تال  شغ  الثراجئ،  وتاعصع 
السالط  جضان  سثد  غخض  أن  التالغئ،  الثغمعغراشغئ 
٩,٣ ططغارًا، سام ٢٠٥٠، غحضض المسطمعن ٢,٨ ططغارًا، 
والمسغتغعن ٢,٩ ططغارًا، وعع طا غسظغ أن المسطمغظ 
جغحضطعن ٣٠٪ طظ جضان السالط، شغ تغظ جائصى 

دراسة أمريكية تؤكد أن «اإلسالم» األسرع انتشارا َّـ العالم 

ظسئئ المسغتغظ ضما عغ، وشغ تثود ٣١٪.
وترى الثراجئ أن أعط السعاطض المآبرة شغ ظمع سثد 
طسثقت  وارتفاع  الضئغرة  الحئاب  ظسئئ  المسطمغظ؛ 

العقدة، الاغ تئطس سظث المرأة المسطمئ ٣,١...
بغظ  لطاتعل  ظسئئ  أسطى  شإن  الثراجئ،  لظاائب  ووشصا 
غاتعل  أن  وتعصسئ  المسغتغغظ،  بغظ  تعجث  افدغان 
١٠٦ طقغغظ حثص سظ الثغاظئ المسغتغئ بغظ ساطغ 
٢٠١٠ و٢٠٥٠، طصابض تتعل ٤٠ ططغعن حثص إلى 

المسغتغئ.
ألش   ٣٠٠ الغععدغئ  الثغاظئ  تثسر  أن  الماعصع  وطظ 
 ٣ غظدط  تغظ  شغ  الثغظغ،  لطاتعل  ظاغةئ  حثص 
الثراجئ  وتاعصع  اإلجقطغ.  لطثغظ  حثص  طقغغظ 
بتطعل   ٪١٠ أوروبا  شغ  المسطمغظ  ظسئئ  تخض  أن 

...٢٠٥٠
المخثر: وضالئ افظاضعل
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سحر  الثاطج  إلى  سحر  البالث  طظ  الفارة  شغ  تةري 
قخاغار  اظاثابات  ٢٠١٥م  ظغسان/أبرغض  حعر  طظ 
رئغج لةمععرغئ السعدان، وأسداء الئرلمان، وأسداء 
المةالج الاحرغسغئ العقئغئ؛ وعغ اظاثابات طتسعطئ 
(المآتمر  التاضط  التجب  لمخطتئ  ظاائةعا  جطفاً 

العذظغ)، فجئاب سثغثة طظعا:
المسغطر  عع  التاضط،  التجب  العذظغ،  المآتمر  أوقً: 
صرن  ربع  طظ  أضبر  طظث  والسططئ  التضط  طصالغث  سطى 
به  المال الثي غحاري  غمطك  طظ الجطان، لثلك شعع 
الصغادات،  أو  افتجاب  طظ  لطحراء  صابطغئ  سظثعط  طظ 
جعاء التجبغئ أو الصئطغئ، أو الجساطات الثغظغئ أو غغرعا.

افتجاب  طظ  طةمعسئ  جاظئه  إلى  الظزام  تحث  باظغاً: 
(تجب  الاصطغثغئ  افتجاب  طظ  تحزئ  الاغ  المعالغئ، 
الترضات  إلى  إضاشئ  الثغمصراذغ)،  واقتتادي  افطئ 
(صسمئ  جقم  اتفاصغات  سطى  وصسئ  الاغ  المامردة 
جغاجغئ،  أتجاب  إلى  تتّعلئ  والاغ  وبروة)،  جططئ 
تئثو  تاى  تجباً،  البقبغظ  افتجاب  عثه  سثد  شاةاوز 
شغعا  غاظاشج  تصغصغئ  اظاثابات  وضأظعا  اقظاثابات 

طةمعسئ طظ افتجاب.
اقظاثابات  عثه  شغ  المحارضئ  سظ  الظاس  زعث  بالباً: 
أخًق  غةري  لما  طئاقة  لسثم  أو  بظاغةاعا،  لمسرشاعط 
شغ الساتئ السغاجغئ، تغث إن الشالئغئ السزمى طظ 
الاغ  السغح؛  لصمئ  وراء  بالطعث  طحشعلعن  الظاس 
أخئتئ بسغثة المظال شغ عثا الئطث المطغء بالثغرات 

المرزوءة بساجئ ق غرصئعن شغ طآطظ إق وق ذطئ.
أسطظئ  والاغ  المسارضئ؛  بأتجاب  ُتسمى  طا  رابساً: 
طاحاضسئ،  ضسغفئ  أتجاب  عغ  لقظاثابات  طصاذساعا 
ولغج لعا شاسطغئ شغ أوجاط الظاس، إضاشئ إلى أظعا 
سثغث  المظضعب  الئطث  عثا  شغ  الظاس  جربعا  أتجاب 
المرات، ولط تظعخ بعط، بط إظعط طظ جظج الظزام، 
غفاصرون  التضط،  شغ  عط  طظ  وبغظ  بغظعط  شرق  ق 
جمغساً إلى الفضرة السغاجغئ العاضتئ الاغ غساس بعا 
الظزام الثغمصراذغ  ذات  سطى  غسغر  شالةمغع  الظاس، 
شغ  والائسغئ  اقصاخاد،  شغ  والرأجمالغ  التضط،  شغ 

السغاجئ الثارجغئ لطشرب الضاشر وطآجساته.
لضض عثه افجئاب وغغرعا، ظساطغع الصعل بأن عثه 

عجغطئ  طسرتغئ  شعغ  بةثغث،  تأتغ  لظ  اقظاثابات 
جغؤئ اإلخراج واإلسثاد.

أن  تسطط  التضعطئ  ضاظئ  إذا  طعط،  جآال  غرد  وعظا 
ظاغةئ اقظاثابات طتسعطئ لمخطتاعا ذئساً، شطماذا 
تخر سطى إجرائعا، وتئثل شغعا المال والعصئ والةعث 
وتعثد طظ غصاذسعا وغسسى شغ إشحالعا؟ ولقجابئ 
الثجاعر  تسإ  الظزام  إن  ظصعل،  السآال  عثا  سظ 
المعجعد جاظاعغ وقغاه شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٥م، 
شق بث إذن طظ إصاطئ اظاثابات غأخثون بعا حرسغئ 
صادطئ.  أخرى  جظعات  خمج  لمثة  وإصطغمغئ  دولغئ 
بط غظططصعن بسثعا لمساوطئ افتجاب المصاذسئ أو 
المسارضئ طظ طظططص صعة جغاجغئ باسائارعط جاءوا 
طظططص  طظ  شغفاوضعن  دغمصراذغئ،  اظاثابات  سئر 
صعة حرسغئ طجسعطئ، وق غاظازلعن إق بمصثار طا غةسض 
لعط السغطرة والعغمظئ سطى طصالغث افطعر شغ الئقد.

وطآقتعا،  اقظاثابات  لعثه  الظعائغئ  المتخطئ  أطا 
شعغ ترضغج لطظفعذ افطرغضغ شغ الئقد، وإبساد رجال 
أولؤك  إق  السعدان،  شغ  الصرار  خظاسئ  سظ  برغطاظغا 
شغ  الظزام  طحارضئ  برغطاظغا  لعط  ارتدئ  الثغظ 
ججء طظ (ضغضئ) السططئ لغضعن لعط طعذأ صثم شغ 
السعدان، شق تثرج طظه ظعائغاً تارضئ أطعر السعدان 
ترغثه  طا  تظفغث  عغ  والظاغةئ  وتثعا،  أطرغضا  بغث 
أطرغضا طظ عثا الئطث المسمى السعدان، وعغ تفاغاه 
شسطئ  ضما  تماطاً  وتسعغات،  اتفاصغات  سئر  وتمجغصه 
المسرح  وعغأت  ظغفاحا،  باتفاصغئ  السعدان  بةظعب 
التئض  غجال  وطا  الثوتئ،  باتفاصغئ  دارشعر  قظفخال 

سطى الشارب.
شضان ق بث لطمثطخغظ طظ أعض السعدان أن غسعا سطى 
المثططات افطرغضغئ الراطغئ إلى تفاغئ طا تئصى طظ 
والسغاجغغظ،  التضام  طظ  سمقئه  وشدح  السعدان، 
والسمض طع المثطخغظ طظ أبظاء عثه افطئ لطتغطعلئ 
دون تمجغص عثا الئطث، وذلك بإغةاد شضرة جغاجغئ 
تصعم سطى طئثأ افطئ؛ طئثأ اإلجقم السزغط، شاعجث 
الثغر والسثل لطظاس، وتصطع دابر الضاشر المساسمر، 

السابث بمصثرات الئقد وبرواتعا.

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

اقظاثابات يف السعدان تبئغئ لطظفعذ افطرغضغ@@
ıبصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض

ذضر طعصع سربغ ٢١ خئرًا جاء شغه: 
أحار الختفغ باراك رشغث إلى تصغصئ أن اقتفاق صث 
تطعغر  شغ  إغران  بثلاعا  الاغ  الةععد  تخغطئ  تعل 
برظاطةعا الظعوي إلى جثى، بسث أن الاجطئ بالاثطص 
طظ سحرة أذظان طظ الغعراظغعم المثخإ، الاغ أطدئ 
أضبر طظ سصث طظ الجطان شغ تثخغئعا، واجابمرت شغ 
جئغض ذلك طعازظات ضثمئ وخخخئ إطضاظغئ طادغئ 

وبحرغئ ضئغرة.
أضاف  ختغفئ «عارتج»  ظحرته  تتطغطغ  طصال  وشغ 
اقتفاق،  تفاخغض  شغ  الظزر  ظسمص  «سظثطا  رشغث: 
شإظظا جرسان طا ظضاحش ظصاذاً ضبغرة تثثم المخالح 
افطظغئ اإلجرائغطغئ وتعشر تطمغظات سطى طخادر الصطص 
اإلجرائغطغ»، طحغرًا إلى «أن جض طا تصصاه إغران تمبض 
شغ التفاظ سطى الضراطئ وطاء العجه طظ خقل السماح 
لعا باقتافاظ بمظحآتعا الظعوغئ، دون أن تضعن عثه 

المظحآت ذات جثوى تصغصغئ».
وأحار رشغث إلى أن الثول السزمى ظةتئ شغ شرض 
صغعد خارطئ سطى الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ جاسامر 
لةغض ضاطض، طحغرًا إلى أن اقتفاق ظص سطى أظه لظ 
غضعن بعجع إغران تثخغإ الغعراظغعم بظسئئ أضئر طظ 
٣,٥٪، وذلك لاصطغص صثرة ذعران سطى تعظغش عثا 

الغعراظغعم شغ إظااج السقح الظعوي.
وتاى طسطص الحآون السغاجغئ شغ الصظاة اإلجرائغطغئ 
الباظغئ، أودي جغشض، الثي غعخش بأظه طظ «ختفغغ 
بأن  أصر  ظاظغاعع،  دغعان  طظ  صربه  بسئإ  الئقط» 
اقتفاق غدط بظعدًا إغةابغئ جثًا، وسطى رأجعا طعاشصئ 
خراطاه  شغ  طسئعق  غغر  رصابئ  ظزام  سطى  إغران 

وتسمصه.
وشاجأ اقتفاق وزغر الترب السابص إغععد براك الثي 
أصر بأن اقتفاق «أصض جعءًا» طما اساصث شغ السابص، 
طظععاً إلى أن الثول السزمى بصغادة العقغات الماتثة 
السصعبات  طظ  لطاثطص  الماجئ  إغران  تاجئ  اجاشطئ 

معلقون َّـ كيان يهود: 
اتفاق لوزان مكسب مهم لـِ «إسرائيل» 

تصثغط  لثرجئ  اباجازعا  طظ  وتمضظئ  اقصاخادغئ، 
تظازقت لط غضظ فتث أن غتطط بعا.

وغرى المراصئعن شغ تض أبغإ أن ترص ظاظغاعع وأرضان 
تضعطاه سطى حغطظئ اتفاق «لعزان» رغط طا غادمظه 
طظ إظةازات إلجرائغض، غعثف بحضض أجاجغ لممارجئ 
أضئر ضشط سطى إدارة الرئغج أوباطا لائثي تحثدًا شغ 
المفاوضات سطى الافاخغض شغ اقتفاق الظعائغ، الثي 
تجغران/  ظعاغئ  شغ  إلغعا  الاعخض  غاط  أن  غفارض 

غعظغع المصئض.
شصث ضحش طسطص الحآون السغاجغئ شغ صظاة الاطفجة 
الساحرة، طعآف شاردي، الظصاب سظ وجعد تظسغص طسامر 
آلغات  تعل  الضعظشرس  وصادة  ظاظغاعع  دغعان  بغظ 
الدشط الاغ غاعجإ طمارجاعا سطى أوباطا، إلرغاطه 

سطى شرض طجغث طظ الصغعد شغ اقتفاق الظعائغ.

الصداء  أن  غثرضعن  غععد  ضغان  صادة  إن   :
سطى ضغاظعط لط غضظ شغ غعم طظ افغام عثشا إلغران، 
جعاء اطاطضئ جقتا ظعوغا أم لط تماطضه، شالصداء سطى 
ضغاظعط ق غتااج جقتا ظعوغا، بض غتااج صرارا جغاجغا 
تاجما... وأّظى إلغران وطسعا طتعر «المماظسئ» وعط 
سطى  الدشط  شغ  شصط  تساسمطعط  فطرغضا  أدوات 
ضغان غععد لطسغر شغ المفاوضات أن غصرروا الصداء 
ضغان  غصظع  أن  غتاول  ظاظغاعع  إن  غععد.  ضغان  سطى 
غععد بأظه التاشر فطظعط طظ الاعثغثات الثارجغئ، 
تضام  قباجاز  غسسى  عع  وأغدا  إغران،  خطر  شغدّثط 
غععد...  لضغان  والتماغئ  الثسط  طظ  لغجغثوا  أطرغضا 
وإن ظاظغاعع الثي غمف الثظغا خراخا «خعشا» طظ إغران 
جعرغا  شغ  أدواتعط  غثسمعن  إغران  صادة  غرى  سظثطا 
والسراق والغمظ بحاى أظعاع افجطتئ تظفغثا لسغاجئ 
سثوان  خقل  المافرج  طعصش  غصفعن  بغظما  أطرغضا، 
تحضض  ق  إغران  أن  لغثرك  وأعطعا،  غجة  سطى  غععد 

خطرا تصغصغا سطى ضغان غععد.  

خئر وتسطغص

بسث حعر واتث شصط تضعن صث طدئ بقث جظعات سطى 
اخاطاف ظفغث بعت، الظاذص الرجمغ باجط تجب الاترغر 
شغ وقغئ باضساان، والثي ضان صث تط اخاطاشه سطى غث 
صعة طظ رجاقت الظزام شغ التادي سحر طظ أغار ٢٠١٢، 
وذلك سظثطا ضان غعط بثخعل طظجله طع أذفاله صئض 
خقة الةمسئ طئاحرة. وطظث ذلك التغظ وطضان وجعده 
طةععل، بض لط غساطع تاى الصداء السالغ إجئار الظزام 

سطى تصثغمه لطمتاضمئ أو إذقق جراته.
العتغثة  التالئ  عثه  تضظ  لط  العصئ،  عثا  وخقل 
تجب  حئاب  ضث  الظزام  غمارجعا  الاغ  لقضطعادات 
الاترغر. شفغ ظغسان ٢٠١٤ تط اخاطاف الثضاعر إجماسغض 
الحغت سظثطا ضان خارج طظجله ولط غططص جراته إق بسث 
طا غصارب الاسسئ أحعر أي شغ ضاظعن الباظغ ٢٠١٥، بسث 
أن تسرض إلى تسثغإ جسثي وظفسغ حثغثغظ. وشغ 
الثاطج طظ ضاظعن افول ٢٠١٤ داعمئ الحرذئ طضان 
اظسصاد درس شغ قععر جعلئغرغ وألصئ الصئخ سطى ١٢ 
حابا. وصث تط ظصض ذطإ ضفالئ شعري شغ المتضمئ السطغا 
شغ قععر. وبسث تأجغض طعاسغث جطسئ اقجاماع لبقبئ 
أحعر ضاططئ، اذطسئ المتضمئ سطى أدلئ الظغابئ الساطئ 
وطجاسمعا بتص الماعمغظ. بسخ الظحرات الاغ اتاعت 
أدبغات تجب الاترغر وجثت شغ طضان اظسصاد الثرس. 
وطع ذلك، رشدئ المتضمئ ذطإ اإلشراج بضفالئ دون 

اقذقع تاى سطى تطك افدبغات المصثطئ. حاب آخر تط 
اساصاله شغ ضراتحغ شغ حئاط سظثطا ضان خارجا طظ 
صئض  طظ  أغدا  بضفالئ  سظه  اإلشراج  ُرشخ  وصث  طسةث 

طتضمئ طضاشتئ اإلرعاب. 
اضطعاده  شغ  بابئ  بظعب  غسغر  الظزام  شإن  وعضثا 
لحئاب تجب الاترغر. بض وغدشط الظزام ضشطا حثغثا 
سطى الصداء شغ طتاولئ لمظع تخعل إخعتظا سطى أغئ 
إسفاءات تاى طظ الصداء السالغ. إظعط إذ غفسطعن ذلك 
غساصثون أن بإطضاظعط ضسر سجغمئ الحئاب وإرادتعط 
شضض  التمث  وهللا  ولضظ  والتجب.  الحئاب  وإرعاب  بض 
اساصال جثغث لطحئاب غجغثعط تماجا وإخرارا وعمئ، 
ودسعة الثقشئ تجداد اظاحارا وتخض آلشاق جثغثة. لط 
غثرك الظزام الئاضسااظغ تصغصئ أن عثه الثسعة عغ 
أو  اضطعاد  أو  خغاظئ  أغئ  وبأن    ورجعله  هللا  دسعة 
طآاطرة لظ تعصش عثه الثسعة أو تمظسعا طظ العخعل 
ُخطا  وبتماس  غائسعن  التجب  شحئاب  وجعاعا.  إلى 
الرجعل  شغما غائع الظزام ُخطا طحرضغ صرغح. ولضظ 
ضما ظخر اهللا رجعله  وختاباه رضغ اهللا سظعط جمغسا 
صرغح  شغ  اهللا  صثر  شإن  وأخجاعط  صرغح  ضفار  وعجم 
السخر التثغث لظ غضعن طثاطفا بإذن اهللا. ﴿ِإنَّ ٱهللاََّ َباِلُس 

َأْطِرِه﴾ [الطقق: ٣]
* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان

النظام الباكستاني مستمر  
َّـ اضطهاد شباب حزب التحرير

ıبصطط: حاعجاد حغت

تامئ ضطمئ السثد : ردٌّ سطى الثضاعر أتمث الرغسعظغ ... 
وتارغت الثطفاء الراحثغظ طا غظصخ أصعاله عثه!

غضفغ لطرد سطى الثضاعر الرغسعظغ اإلحارة إلى بسخ 
الئثعغات الحرسغئ:

أوقً: إن التثغث التسظ طسمعل به شغ أتضام الحرع بق 
خقف، وشغ ضض افطعر. أطا صعله: «إذا جث الةث وسزمئ 
افطعر، شق بث طظ أدلئ ختغتئ طاغظئ، وإق شق» شطغج له 
غئحر  الثي  الغمان  بظ  تثغفئ  وتثغث  حرسغئ.  صغمئ 
بالثقشئ، تّسظه بسخ سطماء التثغث وخّتته بسدعط، 

وافخث به واجإ شغ التالغظ.
باظغاً: تثغث جفغظئ الثي اجاثل الرغسعظغ بأظه لط غثضر 
خقشئ باظغئ، ق غاسارض طع تثغث تثغفئ، وسثم ذضره 
خقشئ باظغئ لغج ظفغاً لعا، وعثا اجاثقل بما ق غثل، 
ولغج عع طظ السطط شغ حغء، وأسةإ لساِلط غطصغ الضقم 
عضثا سطى سعاعظه وغمدغ، ضأظه ق غثرك أن شغ الظاس 

طظ غثصص شغ الضقم وغتاضمه.
بالباً: ألغج شغ صعله تسالى: ﴿َوَسَث اهللاَُّ الَِّثغَظ آَطُظعا ِطظُضْط 
اِلَتاِت َلَغْسَاْثِطَفظَُّعط ِشغ افَْرِض َضَما اْجَاْثَطَش  َوَسِمُطعا الخَّ
َظظَّ َلُعْط ِدغَظُعُط الَِّثي اْرَتَدى  الَِّثغَظ ِطظ َصْئِطِعْط َوَلُغَمضِّ
ق  َغْسُئُثوَظِظغ  َأْطًظا  َخْعِشِعْط  َبْسِث  طِّظ  َلظَُّعط  َوَلُغَئثِّ َلُعْط 
ُعُط  َشُأْوَلِؤَك  َذِلَك  َبْسَث  َضَفَر  َوَطظ  َحْغًؤا  ِبغ  ُغْحِرُضعَن 
اْلَفاِجُصعَن﴾ [جعرة الظعر: ٥٥]، إبئات الئحرى بالثقشئ 

الاغ غتاول أن غظفغعا؟!
شسماعط  الثقشئ  بعجعب  بالصائطغظ  اجاعجأ  رابساً: 
التالمغظ  سمثة  عع  تثغفئ  تثغث  إن  وصال  تالمغظ. 

بعجعب الثقشئ، وعثا غغر ختغح. شتجب الاترغر طبًق 
ذضر أدلئ سثة سطى وجعب الثقشئ، ولغج طظ بغظعا عثا 

التثغث. وعاك بسدعا:
سظ ابظ سمر صال جمسئ رجعل اهللا  غصعل: «... وطظ 
رواه  جاعطغئ»  طغاًئ  طات  بغسئ  سظصه  شغ  ولغج  طات 

طسطط، والئغسئ ق تضعن إق لطثطغفئ.
وسظ أبغ عرغرة سظ الظئغ  صال: «ضاظئ بظع إجرائغض 
تسعجعط افظئغاء، ضطما عطك ظئغ خطفه ظئغ، وإظه ق ظئغ 
بسثي، وجاضعن خطفاء شاضبر»، صالعا شما تأطرظا؟ صال: 
اهللا  شإن  تصعط  وأسطععط  شافول،  افول  بئغسئ  «شعا 
جائطعط سما اجارساعط» رواه طسطط، وشغ عثا دقلئ 

سطى وجعب بغسئ الثطغفئ ووجعب العشاء بعا.
وسظ ابظ سئاس سظ الظئغ  صال: «... شإظه لغج أتٌث 
طظ الظاس خرج طظ السططان حئرًا شمات سطغه إق طات 
قجامرارغئ  إغةاب  شعثا  طسطط،  رواه  جاعطغئ»  طغاًئ 

الئغسئ لطثطغفئ.
خاطساً: إن اإلجماع طظسصث سطى وجعب الثقشئ طظ لثن 
الختابئ رضعان اهللا سطغعط، وأئمئ السطط والفصه سطى 

عثا.
بإظضاره  الرغسعظغ  اشاراه  طما  شغخ  طظ  غغخ  عثا 
وجعب الثقشئ وطظ الرد سطغه، والسةإ ضض السةإ طظ 

جعطه بعثه افدلئ وغغرعا أو تةاعطعا. 

غائع إن حاء اهللا...
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