
انتخاب ترامب
لن يصلح العطار ما أفسد الدهر!

افطئ  سطى  المساسمر  الضاشر  الشرب  دول  تضالإ  ظض  شغ 
طظ  افطئ  اظسااق  لمظع  وَخْعٍب،  َتَثٍب  ضض  طظ  اإلجقطغئ 
ربصاعط، والتغطعلئ دون ظعداعا والسعدة إلى جابص سجعا 
وطةثعا؛ شإن العاجإ سطى ضض طسطط غآطظ باهللا جئتاظه 
وتسالى ورجعله  أن غسمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ تسغث لفطئ سجعا وظخرعا، وأوقً 
وأخغرًا ُترضغ ربعا، شعغ خغر أطئ أخرجئ لطظاس ﴿ُكنُتْم َخرْيَ 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس...﴾ عثا عع طئسث سج عثه افطئ وذرغص 
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السثاء العظثي سرب خط املراصئئ
التثودي بسئإ رد ظزام
رتغض/ ظعاز الدسغش

بصطط: حاعجاد حغت*

المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظزط   :
وصفئ   ٢٠١٦/١١/١٠ الثمغج  ظعر  شطسطغظ 
باب  شغ  لتط  بغئ  طثغظئ  وجط  اتاةاجغئ 
الروجغ  العزراء  رئغج  لجغارة  اجاظضارًا  الجصاق 
الةمسئ  غعم  لطمثغظئ  المجطسئ  طغثشغثف  دطغاري 
والعااشات  الاضئغرات  ووجط   .٢٠١٦/١١/١١
المظثدة بروجغا وجرائمعا شغ الحام ألصى الثضاعر 
لتجب  المضاإ اإلسقطغ  سدع  أبع سرصعب،  طخسإ 
المتاحثغظ  شغ  ضطمئ  شطسطغظ،  شغ  الاترغر 
اجاظضر شغعا عثه الجغارة وترتغإ السططئ بجسماء 
روجغا الثغظ تصطر أغثغعط طظ دطاء أذفال وظساء 
أعض الحام. وصال أبع سرصعب "بافطج غصعل ضئغر 
الاغ  "إجرائغض"  طظ  غاثث  بأظه  بعتغظ  المةرطغظ 
شغ  تاى  سسضرغئ  بسمطغات  الصغام  سظ  ترتثع  ق 
له  صثوة  المثظغعن  شغعا  غاعاجث  الاغ  المظاذص 
شغ تربه سطى اإلرعابغغظ شغ جعرغا، والغعم غأتغ 
رئغج وزرائه لارتإ به السططئ وتتافغ بما شغ 
وأضث  والمةرطغظ".  الثائظغظ  لضض  تئا  جسئاه!!... 
طغثشغثف  غساصئض  طظ  أن  ضطماه  شغ  سرصعب  أبع 
غصعلعن  شطسطغظ  شأعض  شطسطغظ،  أعض  غمبض  ق 
شطسطغظ  شأعض  افذفال،  بصاطئ  جعق  وق  أعق  ق 
عط أعض تطإ وإدلإ وأحصاء درسا وتمص. واسائر 
أبع سرصعب أن روجغا عغ وضغطئ أطرغضا شغ الحام 
اإلجرام  خظعف  خقلعا  طظ  لارتضإ  تساشطعا 
والعتحغئ بتص أعض الحام افبطال جسغًا إلجعاض 
وأطرغضا  روجغا  طساسغ  أن  وطآضثًا  بعرتعط 
أظعشعط  وجامرغ  الحام  سائات  سطى  جااتطط 
الضطمئ  خقل  طظ  الاترغر  تجب  ووجه  الاراب.  شغ 
ظخرة  بالاترك  شغعا  ذالئعط  افطئ  لةغعش  ظثاء 
غاترضعا  وأن  والغمظ  ولغئغا  والسراق  الحام  فعض 
اإلجقم  غظخروا  وأن  وافصخى  لفطسطغظ  ظخرة 
وطحروع الثقشئ الراحثة لغسغثوا لفطئ جططاظعا 
الةاد  لطسمض  افطئ  التجب  ودسا  وطضاظاعا.  وسجعا 
طظ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
جثغث وأن غامسضعا بعثه الشاغئ وأن غبصعا بعسث 
طجغث  سطى  الحام  أعض  التجب  وتث  وظخره.  اهللا 
طسائرًا  اهللا  بتئض  والامسك  والخئر  البئات  طظ 
خطابه  التجب  ووجه  اهللا.  بإذن  صرغإ  الظخر  أن 
لطروس بالصعل "وأطا أظاط أغعا الروس التاصثون، 
شطسطغظ،  شغ  جعق  وذؤاط  وق  أعق  تططاط  شق 
طا  وسار  العجغمئ  أذغال  جاةرون  غثا  الحام  وشغ 
ارتضئامعه بتص أذفال وظساء وحغعخ الحام". عثا 
والسربغئ  بالروجغئ  غاشطات  العصفئ  شغ  ورشسئ 
تظثد بروجغا وسثواظعا سطى جعرغا وتظثد بجغارة 
ضطماه  سرصعب  أبع  الثضاعر  واخااط  طغثشغثف. 
تغث  بالثساء،  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إلى  بالادرع 
أطرغضا  ودطر  وتطفاءه،  بحار  اعجم  الطعط  صال: 
الطعط  وأسعاظعا،  روجغا  طظ  واظاصط  وأتئاسعا، 
الطعط  غاغئ،  لعط  تتصص  وق  راغئ،  لعط  تسض  ق 
دغارا.  وق  طةرطا  طظعط  تئص  وق  تثطغرا  دطرعط 
واظخر الطعط الحام وأعطعا، واطظظ سطغعط وسطغظا 
شغعا  غسج  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  بثقشئ 
الطعط  وأعطه.  الضفر  شغعا  وغثل  وأعطه،  اإلجقم 

آطغظ آطغظ، والتمث هللا رب السالمغظ.

المسطتئ  لطصعات  الساطئ  السقصات  طضاإ  أسطظ 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  افول  شغ  الئاضسااظغئ 
٢٠١٦م أن العظث صث ارتضئئ ١٧٨ اظاعاًضا قتفاصغئ وصش 
خط  ذعل  سطى  الئطثغظ  بغظ  المئرطئ  الظار  إذقق 
باجاحعاد  تسئإ  طا  السام؛  عثا  التثودي  المراصئئ 
الاطعرات  عثه  جاءت  لصث  بماظغظ.  وجرح  طثظًغا   ١٩
(طراصئغ  طظ  طةمعسئ  شغه  زارت  الثي  العصئ  شغ 
وباضساان)  العظث  شغ  السسضرغغظ  الماتثة  افطط 
ضحمغر.  أزاد  شغ  ضعتطغ  طظ  بالصرب  المراصئئ  خطَّ 
أغًدا اتعمئ باضساان شغ البالث طظ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠١٦م بماظغئ دبطعطاجغغظ عظعد بالاةسج 
الفعضى  تالئ  باأجغب  اتعماعط  تغث  واإلرعاب، 
شغ إصطغمغ السظث وبطعحساان شغ باضساان، شدًق 
تضطفئ  ذي  الضئغر  اقصاخادي  المحروع  تثرغإ  سظ 
ُغسرف  (شغما  وباضساان  الخغظ  بغظ  دوقر  ططغار   ٤٦
طحارغع  سطى  غحامض  والثي  اقصاخادي)،  بالممر 
طع  الخغظ  لربط  لططاصئ  الاتاغئ  والئظغئ  لطظصض 
واتعمئ  ضما  السرب،  بتر  سطى  الئاضسااظغ  الساتض 
ذالئان  شخائض  طع  بالاعاخض  البماظغئ  باضساان 
الئاضسااظغئ والسمض طسعا سطى إلتاق الدرر بسقصات 
الثبطعطاجغغظ  اتعام  صئض  أششاظساان.  طع  باضساان 
العظعد البماظغئ بالاةسج، ضحفئ العظث سظ أجماء 
أربسئ دبطعطاجغغظ باضسااظغغظ شغ العظث اتعماعط 

باقظاماء إلى أجعجة اقجاثئارات الئاضسااظغئ.
طظث اظثقع اقظافاضئ افخغرة شغ ضحمغر المتاطئ ضث 
وتحغئ اقتاقل العظثي بسث اجاحعاد (برعان واظغ) 
شغ الباطظ طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٦م، تساثثم العظث ضض 
العجائض المااتئ لعا لاتعغض اظائاه السالط سظ جطعضعا 
لئاضساان  اقتعاطات  تعجغه  ذلك  شغ  بما  العتحغ، 
بالعصعف وراء اقضطرابات شغ ضحمغر، شئسث العةعم 
طظطصئ  شغ  (أوري)  شغ  عظثغئ  سسضرغئ  صاسثة  سطى 
طظ  سحر  الباطظ  شغ  المتاطئ  ضحمغر  شغ  (باراطعق) 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٦م، والثي عطك شغه ١٧ جظثًغا عظثًغا، 
اّدسئ العظث أن المعاجمغظ جاءوا طظ باضساان. وشغ 
الااجع والسحرغظ طظ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦ أسطظئ العظث 
أن صعاتعا صاطئ بدربئ سسضرغئ داخض أزاد ضحمغر، 
والاغ أظضرعا الةغح الئاضسااظغ بالرغط طظ اجامرار 
العظث بإذقق الظار والصخش سطى ذعل خط السغطرة 
والتثود وصاض المسطمغظ افبرغاء والاسئإ بافضرار 
بسث  وطماطضاتعط.  بمعاحغعط  لتصئ  الاغ  المادغئ 
رد  بأظه  ظعاز  رتغض/  ظزام  غّثسغ  السثوان،  عثا  ضض 
سطى السثوان بطرغصئ تطغص طع إخماد خعت الئظادق 
العظثغئ! إن ضان ضثلك شضغش ق تجال العظث تعاخض 

سثواظعا بض وتمارس المجغث طظ السظش والعتحغئ؟!
سطى  غرد  ق  ظعاز  رتغض/  ظزام  أن  غآضث  العاصع  إن 
الظزام  أجغاد  فن  غساتصه،  بما  العظثي  السثوان 
شغ واحظطظ لط غسمتعا له بالصغام بثلك، وبالفسض 
ظعاز  رتغض/  لظزام  الماتثة  العقغات  أوسجت  شصث 
بحأن  العظثغئ  المثاوف  وتئثغث  الظفج"  "بدئط 
أغطعل/ طظ  البقبغظ  شفغ  التثود.  سئر  "اإلرعاب" 

جئامئر ٢٠١٦م، شغ أسصاب عةعم (أوري)، تّث الئغئ 
(لحضر  جماسئ  طقتصئ  سطى  أباد  إجقم  افبغخ 

ذغئئ) وجماسئ (جغح طتمث) وشروسعا.
العظثي  بالسثوان  غطغص  رد  أي  المسطمعن  غحعث  لط 
سطى الرغط طظ اطاقك باضساان لصعات سسضرغئ ضثمئ 
وجظعد حةسان غمضظعط تتطغط طعاصع الةغح العظثي 
غظازرون  المسطمعن  زال  وطا  المسطمغظ؛  صاطئ  الاغ 
طع  الترب  تالئ  وتئّظغ  العظعد  الثبطعطاجغغظ  ذرد 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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عض طظ رابط بغظ تعصغع اتفاصغئ إظحاء طرضج الثثطات 
 ٧٠٠٠٠ طساتئ  سطى  لظثن  صطإ  شغ  الخغظغ  المالغئ 
تحغغث  سطى  الئرغطاظغئ  التضعطئ  وطعاشصئ  طربع،  طار 
طفاسض ظعوي خغظغ شغ طتاشزئ إغسغضج الئرغطاظغئ 
بامعغض خغظغ، وبغظ اظاثاب تراطإ رئغسا فطرغضا؟

وضغش ظفسر الفعز المفاجأ لاراطإ الثي خثم ضبغرا 
طظ الصادة افوروبغغظ الثغظ ضاظعا غاططسعن قجامرار 
سئر  جغثا  خئروعا  الاغ  ضطغظاعن  عغقري  طع  الاساطض 

جظعات طظ الاساطض طسعا؟
وعض شسق جغطئص تراطإ العسعد اقظاثابغئ الساخظئ 
والمبغرة لطةثل الاغ أذطصعا شغ تمطاه اقظاثابغئ، أم 
بظةاته  طفسعلعا  اظاعى  اظاثابغئ  بالعظات  ضاظئ  أظعا 
شغ اقظاثابات؟ شصث جئص له أن وسث بئظاء جثار سطى 
التثود طع المضسغك تاتمض ضطفاه المضسغك، ولضظه 
تراجع سظ تخرغته عثا. وتاى تعثغثه بسةظ عغقري 
ضطغظاعن بسئإ شدغتئ تسرغإ الئرغث اإللضاروظغ لعا 
خقل سمطعا شغ الثارجغئ افطرغضغئ، تئغظ أظه شصاسئ 

اظاثابغئ أخرى لغج أضبر!
شطماذا إذن تثر شرظسغج شعضعغاطا شغ طصال ظحرته 
"تحضض  بالصعل  تاغمج"،  شاغظاظحال  "ذي  ختغفئ 
العجغمئ اقظاثابغئ المثعطئ الاغ ألتصعا دوظالث تراطإ 
بمظاشساه عغقري ضطغظاعن ظصطئ تتعل طفخطغئ، لغج 
شصط بالظسئئ لطسغاجئ افطرغضغئ بض ولطظزام السالمغ 
لطعقغات  تراطإ  "رئاجئ  أن  شعضعغاطا  وتابع  بأجره". 
الماتثة افطرغضغئ تثحظ سخرا جثغثا طظ الصعطغئ 

الحسئعغئ، غاسرض شغعا الظزام الطغئرالغ الثي أخث شغ 
طظ  لطعةعم  السحرغظ  الصرن  خمسغظات  طظث  الاحضض 
صئض افغطئغات الثغمصراذغئ الشاضئئ والمفسمئ بالطاصئ 
والتغعغئ". وتثر طظ "خطعرة اقظجقق ظتع سالط طظ 
الصعطغات الماظاشسئ والشاضئئ شغ العصئ ظفسه، وإذا 
طا تثث ذلك شإظظا بخثد لتزئ تارغثغئ تاجمئ طبض 
ظحر  وصث   ."١٩٨٩ سام  شغ  برلغظ  جثار  جصعط  لتزئ 
شغ  طمابق  تتثغرا  عغرجئ  دغفغث  الئرغطاظغ  الضاتإ 
طصاله شغ (طغثل إغسئ أي) طسطق اظاثاب تراطإ بفحض 
أوباطا،  ضان طا شسطه  جغاجات السعلمئ الطغئرالغئ: "أغاً 
جعاء شغما غاسطص بالرساغئ الختغئ أو بإظصاذ دغاروغئ، 
تئادلئ  لصث  المحروع.  ظفج  تظفغث  شغ  اجامر  شصث 
افتجاب العجطغئ شغ برغطاظغا وأطرغضا ظفج افدوات 
وضثلك ظفج الظاس وظفج السغاجات، طبض الحراضئ 
بغظ الصطاسغظ السام والثاص، وإخقح الاسطغط، وإلشاء 
الرصابئ سطى الئظعك وسظثطا اظعارت تط تأطغط الثسائر 
الاغ طظغئ بعا. وجراء الصغام بثلك ولثت عثه افتجاب 
صعى شغ غاغئ السظفعان داخض المةامع ساصثة السجم سطى 
تثطغره - طظ لط تاط إسادة تسطغمعط، والسمال الثغظ 
شغعا، والساذطعن  أسطظ أن طعاراتعط لط غسث طرغعباً 
وضئار  اجاماسغاً،  الترضئ  سظ  والساججون  السمض،  سظ 
المطاف،  ظعاغئ  شغ  والمظسغعن.  والئغخ،  السظ، 
حرارة  عع  الصعى  عثه  جمغع  إلغه  اتااجئ  طا  ضض 
تحسض المخئاح وتسطط الطعإ افزرق لشدئعط سطى 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طساء  ظعاضحعط،  المعرغااظغئ  الساخمئ  شغ  اظططصئ 
الصثس  ططاصى  شسالغات   ،(٢٠١٦/١١/١١) الةمسئ  أطج 
الباظغ تتئ حسار "إشرغصغا تةثد السعث لئغئ المصثس"، 
وغاعاخض المطاصى تاى البالث سحر طظ الحعر الةاري 
تغث  شطسطغظغ،  وبامبغض  واجسئ  إشرغصغئ  بمحارضئ 
أوشثت سثة شخائض شطسطغظغئ طمبطغظ سظعا. وتدرت 
طظ  سثة  إشرغصغئ  دول  طظ  اقشاااح  تفض  شغ  وشعد 
بغظعا السظشال، وطالغ، وجاتض الساج، وبعرضغظا شاجع، 
ضعظاضري،  وغغظغا  بغساو،  وغغظغا  وبظغظ،  والاعغع، 
والظغةر، والضاطغرون، وظغةغرغا، وغاطئغا. وجاءت شضرة 

المطاصى بعثف ربط إشرغصغا بصدغئ شطسطغظ؛ تاى ق تزض غائئئ بحضض ضئغر بسئإ تعاجج الطشئ والةشراشغا 
واآللئ اإلسقطغئ الخعغعظغئ. وأضث الماتثبعن شغ ضطماتعط أن عثا المطاصى رد سمطغ سطى زغارة رئغج تضعطئ 

اقتاقل بظغاطغظ ظاظغاعع لئسخ الثول اإلشرغصغئ وطتاوقت اقتاقل الاشطشض شغ إشرغصغا. (الرجالئ)
: إن ربط إشرغصغا بصدغئ شطسطغظ، والرد السمطغ سطى زغارة بظغاطغظ ظاظغاعع لئسخ الثول اإلشرغصغئ 
وطتاوقت ضغان غععد الاشطشض شغ إشرغصغا، وطظ َبطَّ ظخرة بغئ المصثس، لغسئ بالةسةسات شغ المآتمرات، وق 
بطتظ الضقم شغ المطاصغات؛ وإظما باترغك الةغعش، قجاؤخال حأشئ غععد، وصطع ضغاظعط المست طظ جثوره.

تجب الاترغر غظثد بجغارة طغثشغثف لفطسطغظ 
وغخش الجسماء الروس بالسفاتغظ

ق أعق وق جعق بروجغا وجفاتغعا
يف افرض املئارضئ شطسطني

اظطقق شسالغات ططاصى الصثس الباظغ شغ طعرغااظغا

تةثغث السعث لئغئ املصثس ق غضعن إق باترغك الةغعش لاطعريه طظ رجج غععد

بصطط: المعظثس سبمان بثاش*
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افربساء ١٦ طظ خفر ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ ٢     السثد ١٠٤

خالح  سطغ  وجظاح  عادي  جظاح  جظاتغظ  سئر  الغمظ 
إق أظعا طاثعشئ طظ تشعل التعبغغظ سطى جظاح سطغ 
سطى  اقظفخالغ  التراك  وتشعل  الحمال  شغ  خالح 
الةظعب  إدارة  وأن  خاخئ  الةظعب  شغ  عادي  جظاح 
واظسثام  واقغاغاقت  الفعضى  شغ  وتشرق  طعارئئ 
طظ  الحمال  شغ  غتخض  لما  باإلضاشئ  الثثطات، 

خقف بغظ سطغ خالح والتعبغغظ.
المظثب  باب  إلى  طثطرتعا  برغطاظغا  أرجطئ  لصث 
لمضاشتئ (اإلرعاب) وتماغئ المقتئ الثولغئ ضما تصعل 
طع أن أطرغضا تسسى لطدشط سطى برغطاظغا وسمقئعا 
افطمغئ  بالثارذئ  لطصئعل  وتضعطاه  عادي  بافخص 
إن  تغث  به  برغطاظغا  وتثعف  (اإلرعاب)   ورصئ  سئر 
الةظعب جغخئح طرتسا خخئا لطصاسثة وتظزغط الثولئ 
وبالاالغ شإن ذلك غسائر تعثغثًا لطمقتئ الثولغئ وباب 
المظثب. لصث أرجطئ برغطاظغا طثطرتعا لاضعن صرغئئ 
بحضض  والغمظ  المظثب  باب  شغ  غتثث  لما  وطراصئئ 
سام، باإلضاشئ إلى ذلك شإن إغران تطسإ دورا طعما 
ججرعا  سئر  بالسقح  وإطثادعط  التعبغغظ  دسط  شغ 
المساأجرة شغ الئتر افتمر وعثا غجسب برغطاظغا تغث 
إن  طخالتعا.  وغعثد  الغمظ  شغ  أطرغضا  ظفعذ  غصعي 
لسإ أطرغضا بعرصئ (اإلرعاب) شغ الغمظ غضرس جططئ 
التعبغغظ وغةسض طظ (اإلرعاب) طئررا لسثم تسطغمعط 
لطسقح واظستابعط طظ المثن تسإ الثطئ افطمغئ 
والاغ تسسى لاصطغص دور عادي وخقتغاته وتةسض 
أطمغئ  خطئ  ظض  شغ  العاصع  لفطر  جططئ  التعبغغظ 
حثغثة الاسصغث غاطدئ الاظفغث وخالغئ طظ الدماظات.

إن برغطاظغا لط تسط الدعء افخدر لعادي وتضعطاه 

زخط  شغ  تظزر  وعغ  بسث،  افطمغئ  الثطئ  صئعل  شغ 
عادي وتضعطاه سطى الساتئ الغمظغئ وشغ تال أن رأت 
أن جظاح سطغ خالح جغضعن افصعى شسارطغ بعادي 
وجاةئره سطى صئعل المئادرة افطمغئ وجاصعم بسثعا 
لعا  المعالغ  السغاجغ  العجط  بغظ  تتالفات  بسمض 
جعاء باعتغث جظاتغعا شغ المآتمر أو بسمض تتالفات 
المعالغئ  افخرى  الصعى  طظ  وغغره  اإلخقح  تجب  طع 
لعا، وعثا طا غثحاه التعبغعن طما جسطعط غخسثون 
جططاته  تصطغط  وغتالعن  خالح  سطغ  طع  الثقشات 

ظفعذا وصعة صئض أي تض أطمغ صادم.
طاى جغثرك أعض الغمظ أن بقدعط أخئتئ طغثاظا 
دطائعط  طظ  بمظه  غثشسعن  أطرغضغ  أظةطع  لخراع 
وضراطاعط وبرواتعط، لصث اظثثع أعض الغمظ بضثبئ 
التغظ  ذلك  طظ  باق  أظه  طع  اقجاسمار  طظ  الاترر 
بسمقئه وصعاظغظه الاغ زرسعا وعع غسعد بصعته طاى 
الراحثة  الثقشئ  إن  طخالته،  تعثغث  تال  شغ  أراد 
شغ  الخراع  بإظعاء  الضفغطئ  عغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
الغمظ وبقد المسطمغظ طظ جثوره، وعغ طظ جاصطع 
وتتفر  حرعط  وتظعغ  وسمقئعط  الضاشرغظ  دابر 
بإذن  لصادطئ  وإظعا  وضراطاعط،  وأطظعط  المسطمغظ 
اهللا صرغئا وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. شإلى السمض بعسغ 
طع الساططغظ المثطخغظ إلصاطاعا والسغح شغ ضظفعا. 
(السج شغ ضظش السجغج وطظ ... سئث السئغث أذله اهللا)
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

اقجاسمار غطئص أظغابه سطى لغئغا
(طآتمر لغئغا ظمعذجا)

حعر  طظ  افول  شغ  لغئغا  تعل  لظثن  طآتمر  الاأم 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ شغ طصر وزارة الثارجغئ 
جعظسعن"  برغطاظغا "بعرغج  خارجغئ  وزغر  وبتدعر 
شرظسغ  تمبغض  طع  ضغري  جعن  افطرغضغ  وظزغره 
وإغطالغ وجسعدي وإطاراتغ، وضان القشئ لطظزر عع 
غغابًا طسائرًا لروجغا والخغظ والئطثان المةاورة لطغئغا، 
وظسظغ طخر والةجائر وتعظج... وطا زاد عثا المآتمر 
غمعضا عع تدعر افطغظ السام لطظاتع، أطا سظ الةاظإ 
العذظغ  العشاق  تضعطئ  طظ  الامبغض  شضان  الطغئغ 
طمبطئ شغ رئغسعا شاغج السراج وطتاشر طخرف لغئغا 

المظاعغئ وقغاه ورئغج دغعان المتاجئئ.
الخثغرات  اتفاق  طثرجات  طظ  المآتمر  غضظ  ولط 
طفروضئ  تضعطئ  سظه  ترتئئ  اتفاق  وعع  جغاصه  وق 
أعض  سمعم  طظ  طصئعلئ  وغغر  طضامطئ  غغر  وعجغطئ 
أن  غسطط  شالةمغع  افرض،  سطى  لعا  حعضئ  وق  لغئغا 
طصر  سطى  العذظغ  المآتمر  جغطرة  بسث  السراج  شاغج 
جغطرة  وطظث  أجئعسغظ  طظث  ذرابطج  شغ  الرئاجئ 
إق  له  غسث  لط  الظفطغ  العقل  سطى  تفار  خطغفئ 
غصغط  الاغ  الصاسثة  وعغ  (بعجائ)،  الئترغئ  الصاسثة 
شغعا وغطعذ بعا. والسآال: أي تمبغض لعثه التضعطئ 
لطغئغا؟  اقصاخادي  المخغر  لاصرر  لطظثن  تثعإ  تاى 
المآتمر  عــثا  غخفعن  الضبغرغظ  جسض  الــثي  وطــا 
تغظ  التضعطئ  أن  والةعاب  والمآاطرة؟  بالشمعض 
ضاظئ بق وجاعئ وبق شاسطغئ طغثاظغئ وجغاجغئ ولط 
تةث الصئعل والتداظئ دخطئ وشص ترتغإ خارجغ طظ 
الئاب الثطفغ طظ خقل عثا المآتمر بثسعى اإلظصاذ 
لاسامغض  والساجض.  الدروري  والمالغ  اقصاخادي 
غاغئ  أطــا  وأرزاصــعــط.  طساحعط  جاظإ  طظ  الظاس 
العضع  عحاحئ  اجاشقل  شعغ  طسعا  وطظ  برغطاظغا 
لغئغا  غةر  عائض  اصاخادي  اخاراق  لاتصغص  وتظاصده 
إلى اقرتعان الثائط لطسعق المالغئ الثولغئ، والثلغض 
أن  طظ  لغئغئ  إســقم  وجائض  ضحفاه  طا  ذلك  سطى 
المةامسغظ تعخطعا إلى اتفاق غصدغ باحضغض جسط 
اجط  تتئ  افطــعال  تسغغض  بحآون  غثاص  جثغث 
بخقتغات  طةطج  وعع  لقظفاق)  افسطى  (المةطج 
ظزر  ودون  الخثغرات  اتفاق  خارج  أظه  رغط  واجسئ 
برلمان ذئرق وعع الرضغجة الحضطغئ لحرسظئ تضعطئ 
السراج... وطظ باب أولى عع دون رضا وق اجاحارة 
البعار والمآتمر العذظغ... أي أن افطر عع طظ صئغض 
اإلجصاط واقخاراق وشرض افطر العاصع أن الصطراظغ 
السراج  تضعطئ  شغ  الرئاجغ  المةطج  رئغج  ظائإ 
ظفسعا اسائر عثا المآتمر اجاماسا طحئععا الشاغئ طظه 
صروض  شغ  وتعرغطعا  لغئغا  اصاخاد  سطى  السغطرة 
المةمثة  وأرخثتعا  اتاغاذغاتعا  بدمان طظ  دولغئ 
عثا  وطبض  المساصئطغئ،  الظفطغئ  إغراداتعا  وتاى 
المسظى أضثه طثغر طضاإ اإلسقم والسقصات الثارجغئ 
الثولغئ شغ المآجسئ الطغئغئ لقجابمار إذ اسائر عثا 

المآتمر غمج بأطظ الئقد وجغادته...
العصاتئ  وعــثه  الثطعرة  بعثه  افطــر  ضان  إذا 
وبسخ  ــســراج  ال تضعطئ  اجاسعطئ  شــطــمــاذا 
المآتمر  تدعر  لعط  خفئ  ق  وطظ  بعا  المطتصغظ 

صراراته؟ سطى  والمعاشصئ 
الخثغرات  اتفاق  بعا  جاء  الاغ  التضعطئ  أن  الةعاب 
طظعا  الشرض  ضان  أطمغئ  غربغئ  برساغئ  ضان  الثي 
(وق جغما سظث أطرغضا) أن تضعن تةئ وغطاء غدفغ 
الحرسغئ سطى أي تثخض أو سثوان أو عغمظئ إذ غضفغ 
لغخئح  رئغسعا  تخرغح  أو  التضعطئ  عثه  إطداء 
دولغ  غطاء  وله  طئررا  "حرسغا"  والسثوان  اقخاراق 
وطئرر صاظعظغ، وغثضر الةمغع ضغش أن أطرغضا خرتئ 
العشاق  لتضعطئ  الاعغؤئ  أبظاء  تاى  طرة،  طظ  أضبر 
الاثخض  التضعطئ  طظا  ذطئئ  "إذا  (السراج):  العذظغ 
صال  تغظ  بسث  شغما  شسق  تثث  طا  وعع  شسظفسض"، 
جرت  شغ  افطرغضغئ  الةعغئ  الشارات  أن  السراج  شاغج 
وضان  لغئغا  أعض  أبار  طا  تضعطاه؛  طظ  بططإ  جاءت 
باذض...  شعع  باذض  سطى  بظغ  طا  أن  السائث  الــرأي 
وخرجئ  تفعغخ  وق  لعا  حرسغئ  ق  التضعطئ  وعثه 
سطى  التضعطئ  وضث  السثوان  ضث  ضاجتئ  طزاعرات 
تث جعاء، وضان طعصش دار اإلشااء خرغتا شغ ترطئ 
عثا السمض وإبط طظ غئرره أو غحارك شغه... طا سجل 
عثه التضعطئ أضبر شأضبر سظ جغاق البعرة وأضث أظعا 

دخغطئ وطفروضئ.
لغئغا  سطى  اقصاخادي  السثوان  حرسظئ  غراد  والغعم 
بةسطعا طثغظئ وتتئ ظفعذ الثول والعغؤات المصرضئ، 
السراج  تضعطئ  طحارضئ  أو  صئعل  عع  دوطا  والمئرر 

السمغطئ الاغ ق تمطك أطرعا.
خار واضتا الغعم أضبر شأضبر أن اقجاسمار غطرق سطى 
بشقف  العاصع  افطر  لفرض  وغسسى  أبعابعا  ضض  لغئغا 
دولغ، أي تثوغض "المطش الطغئغ والبعرة"، شطغئغا بطث 
بري غاغئ البراء واتاغاذغ الظفط شغه عائض وطعصسه 
اجاراتغةغ بغظ الحرق اإلجقطغ وغربه... وعع اآلن 
الععجاء  أطرغضا  جغاجئ  بغظ  وتةاذب  طظاورة  طتض 
الاغ ترغث السغطرة سطى حمال إشرغصغا طظ خقل لغئغا 
أو الةجائر وبغظ جغاجئ برغطاظغا الثئغبئ الاغ تمطك 
أطرغضا  طحارغع  وتساغر  السغاجغ  العجط  طةمض 
لاثئطعا وبغظ شرظسا الطاطسئ وإغطالغا بثرجئ أصض...

وطظ السثوان  تضعطئ السراج  طظ  الظاس  طعصش  إّن 
لظثن  طآتمر  وطــظ  طئرره  ضــان  طعما  افطرغضغ 
الفطظئ  طظ  درجــئ  لغآضث  لغئغا  تعل  اقصاخادي 
التضط  حععة  عغ  الضئرى  البشرة  ولضظ  والعسغ 
بما  اإلجقم  أي  المئثئغ،  الئثغض  غغإ  تغظ  وشاظاه 
اإلجقطغئ،  الثولئ  باتةاه  سالغئ  ضفاتغئ  طظ  شغه 
الئثغض  الظئعة،  طظعاج  سطى  ــراحــثة  ال الثقشئ 

 اقجاراتغةغ لطغئغا وافطئ جمساء
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

سطغ خالح والتعبغعن يف خقف 
أخسإ، وطثطرة برغطاظغئ يف باب املظثب

المآتمر  تجب  جظاح  رئغج  خالح  سطغ  تراجع 
الماتالش طع التعبغغظ، سظ خطعة تحضغض "تضعطئ 
التعبغغظ،  جماسئ  طع  سطغعا  اتفص  الاغ  اإلظصاذ"، 
وسثد  الثقف  عثا  لُغتثث  الماضغئ،  افحعر  خقل 
وجط  الخثع  طظ  تالئ  افخرى،  الثقشات  طظ 

الغمظ. شغ  اقظصقبغغظ  تتالش 
وظصض طعصع "إرم ظغعز" اإلطاراتغ، سظ طخادر طصربئ 
تطفائه  سطى  احارط  خالح  إن  صعلعا  خالح،  طظ 
التعبغغظ تسطغط طآجسات الثولئ وجتإ طحرشغعط 
طظ  الةثغثة  التضعطئ  تامضظ  تاى  طراشصعا،  طظ 
البعرغئ  "الطةظئ  تثخقت  دون  طآجساتعا  إدارة 

السطغا"، وعغ لةظئ تابسئ لطتعبغغظ.
وتفاصمئ الثقشات بغظ تتالش اقظصقبغغظ شغ اآلوظئ 
افخغرة، تجاطًظا طع تصثغط طئسعث افطط الماتثة إلى 
تصارح  جقم  لثرغطئ  الحغت،  ولث  إجماسغض  الغمظ، 
تسطغط الرئغج سئث ربه طظخعر عادي خقتغاته إلى 
سثد  طظ  اقظصقبغغظ  اظستاب  طصابض  تعاشصغ،  ظائإ 

طظ المثن الغمظغئ الرئغسغئ وتسطغط أجطتاعط.
صعات  سطى  السغطرة  التعبغغظ  طتاولئ  وأحسطئ 
اقتاغاط (الترس الةمععري جابصًا)، المعالغئ لخالح، 
ُظحرت  أن  بسث  الطرشغظ،  بغظ  افخغرة  افزطئ  شاغض 
سثد  سطى  التعبغغظ  جغطرة  طتاولئ  تآضث  وبائص 
زسغط  حصغص  وتسغغظ  الةمععري،  الترس  ألعغئ  طظ 
الةماسئ، سئث الثالص التعبغ، ضصائث لصعات الترس، 
إضاشئ إلى جمطئ طظ الاةاوزات الاغ تصعل المخادر 
السغاجغ  المةطج  سطى  تفرضعا  البعرغئ  الطةظئ  إن 

افسطى، الُمحّضض طظاخفئ بغظ شرغصغ اقظصقب.

لصث ظعر أن المئادرة افطمغئ ق تجال تماطك شرخئ 
سظه  سّئرت  دولغ  دسط  طظ  تسامثعا  لطتغاة  ضئغرة 

الممطضئ الماتثة بحضض واضح.
تغث صال السفغر الئرغطاظغ، شغ تخرغتات لطختفغغظ 
بمصر المظزمئ الثولغئ بظغعغعرك، إن "ضق طظ برغطاظغا 
وطةطج افطظ غثسمان خارذئ الطرغص، وظتظ ظحةع 
افذراف،  جمغع  طع  اقظثراط  سطى  افطمغ  المئسعث 

وظساصث أن اصاراته دصغص وطسصعل وطاعازن".
عثا وصث أرجطئ برغطاظغا طثطرة سسضرغئ طاطعرة إلى 
تعاجه  الاغ  الاعثغثات،  لمعاجعئ  الغمظغئ،  السعاتض 
المقتئ الثولغئ شغ المظطصئ عظاك، خخعًخا شغ طدغص 
باب المظثب، تسئما أشادت ختغفئ «الااغمج» الئرغطاظغئ.
الاغ  دارغظس»،  إس  إتح  «إم  أن  الختغفئ  وذضرت 
جاصعم  تطعًرا،  الئرغطاظغئ  المثطرات  أضبر  تسث 
طظ  المظطصئ  شغ  الئرغطاظغئ  المخالح  بتماغئ 
سسضرغئ  بسمطغات  وجاحارك  اإلغراظغئ،  الخعارغت 
شغ  الثولئ،  تظزغط  لمضاشتئ  الثولغ  الاتالش  طع 

وصئ قتص طظ الحعر التالغ.
لطغمظ  الصثغط  المساسمر  برغطاظغا  أن  العاضح  طظ 
وخاتئئ الظفعذ السرغص شغه ترغخئ ضض الترص سطى 
افطرغضغئ  المجاتمئ  ظض  شغ  الغمظ  شغ  طخالتعا 
سئر  ظفعذعا  وبسط  طخالتعا  لاتصغص  تسسى  الاغ 
لعا  المعالغظ  الةظعبغ  والتراك  التعبغغظ  إحراك 
شغ السططئ شغ الغمظ، وطع أن برغطاظغا تسمض شغ 

جغئ
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ات 
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ظ

بصطط: افجااذ رضا بالتاج*

: أصثم جعاز افطظ والمثابرات شغ السعدان 
طظطصئ  طظ  الفااح،  سئث  أتمث  افخ/  اساصال  سطى 
حرق الظغض، وأذطصئ جراته غعم السئئ، ضما صاطئ 
طظ  شرح،  وسادل  خمغج،  طتمث  افخعغظ/  باساصال 
طظطصئ الحصغقب سطى إبر المظحعر الثي تط تعزغسه، 
أجسار  (زغادة  بسظعان  المساجث،  شغ  ساطاً  تعزغساً 
طظ السفه والائسغئ  المتروصات والضعرباء... طجغب 
الاغ تةطإ ضظك السغح) خادر سظ تجب الاترغر/ 
الثغظ  الظزام،  زباظغئ  طظ  ظظاً  السعدان،  وقغئ 

غجسمعن الاجاطعط بالترغات، أظعط جغضسرون خمعد حئاب تجب الاترغر، شثاب شألعط، وذاش جعمعط، 
شإن الحئاب غسائرون أن طا غتثث لعط عع صربى غاصربعن بعا إلى اهللا، ولضظ الزالمغظ ق غسطمعن.

اساصال حئاب تجب الاترغر غفدح دساوى الترغات وغضحش طتاربئ التضعطئ لقجقم!

الظزام السعداظغ غساصض حئاب تجب الاترغر ظاظا 
أظه جغسضئ خعت التص

ظصطئ ختغفئ طسارغش سظ رئغج العزراء الروجغ دغماري طثشغثف أن دولئ غععد أبطشئ روجغا أظعا تسائر 
الرئغج السعري بحار افجث أشدض لعا طظ جعاه. وذضر أظه خقل أتث لصاءاته طع ضئار المسآولغظ شغ ضغان 
غععد أبطشعه بخعرة واضتئ أظعط ق غآغثون افجث بخعرة ضاططئ، لضظعط سئروا سظ رغئاعط شغ وجعد طظ 
غساطغع السغطرة سطى العضع المغثاظغ شغ جعرغا، وأن ذلك أشدض طظ جغطرة طظ وخفعط باإلرعابغغظ، 

وعع ظفج المعصش الروجغ. (الةجغرة ظئ)

طثشغثف: (دولئ غععد) أبطشاظا أظعا تفدض افجث

غععد غفدطعن طظ غتمغ تثودعط طظث أضبر طظ أربسئ سصعد

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*
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برغطاظغا  باشاااح  طعظغاعر"  إغسئ  "طغثل  طعصع  أشاد 
صاسثة سسضرغئ بترغئ شغ الئترغظ الحعر المصئض، سطى 
أن ُتساثثم الصاسثة المعجعدة شغ طغظاء جطمان طظ 
صئض الئترغئ المطضغئ والصعات الثاخئ. وبتسإ المعصع، 
جاساسث  الصاسثة  بأن  الئرغطاظغئ  التضعطئ  تساصث 
إلى  أضئر  تربغئ  جفظ  إرجال  سطى  المسطتئ  الصعات 
الثطغب، شغما غصعل وزغر الترب الئرغطاظغ طاغضض شالعن 
إن ذلك "جغسجز اقجاصرار" شغ المظطصئ. والصاسثة الاغ 
جاسادغش  إجارلغظغ،  جظغه  ططغعن   ٤٠ ضطفاعا  تئطس 
ظتع ٦٠٠ سظخر، وصث دشسئ الئترغظ أضبر طظ ٣٠ ططغعن 
لفاح  اإلجمالغئ)  الئظاء  ضطفئ  طظ   ٪٧٥) إجارلغظغ  جظغه 
عثه المظحأة، شغ تغظ جاعمئ برغطاظغا بتعالغ ٧,٥ 
ططغعن جظغه إجارلغظغ شصط. وضاظئ الئترغظ صث صثطئ 

طظحآت شغ طغظاء جطمان شغ السام ٢٠١٢ لعزغر الترب الئرغطاظغ آظثاك شغطغإ عاطعظث لاثجغظ المسثات وإذقق 
طعام جرغئ، أّطا اآلن شسُاساثثم ضصاسثة إلذقق السمطغات وضمرضج لطاثطغط، وتثجغظ المسثات لطسمطغات 

الئترغئ واجاداشئ سظاخر الئترغئ المطضغئ. (SPUTNIKسربغ)
: إن عآقء الروغئدات السمقء تضام المسطمغظ سربا وسةما، صث اجامرأوا الثل والسئعدغئ واقجاثثاء، 
لطشرب الضاشر المساسمر، لثرجئ أن السماء لع أططرت ترغئ لعجثظاعط غتمطعن المزقت، إظعط لط غثسعا طظ 
ضراطاعط وآدطغاعط حغؤا إق وشرذعا شغعا فجغادعط جسغا لظعال رضاعط، تاى أصثطعا سطى أراضغ المسطمغظ 
وأجعائعط وطعاظؤعط، وسطى طعاردعط وطصثراتعط وبرواتعط، شمظتععا لطمساسمرغظ سطى ذئص طظ ذعإ وبق 

بمظ، ق؛ بض ضاظئ دطاء حسعبعط وأحقء أذفالعط وأصعاتعط بمظا لعا، ﴿َأقَ َلْسَظُئ اهللاَِّ َسَطى الزَّاِلِمغَظ﴾.

اتاةاجغئ  طسغرات  ٢٠١٦/١١/١١م،  الةمسئ  اظططصئ 
شغ طتاشزات طخرغئ سثة تتئ حسار "بعرة الشقبئ" 
لطاظثغث بالصرارات اقصاخادغئ افخغرة لطتضعطئ، الاغ 
تسئئئ شغ غقء افجسار، وتجاطظ ذلك طع اظاحار أطظغ 
طضبش وتمطئ اساصاقت شغ خفعف راشدغ اقظصقب. 
ضض عثه الصرارات الاغ تط تظفغثعا والاغ جاأتغ صرغئا 
ضاطئغئ فواطر ورغئات السادة شغ خظثوق الظصث الثولغ 
بمجغث طظ اإلجراءات الاصحفغئ، غسطط واضسععا تماطا 
أظعا وبال سطى أعض طخر، ولضظعط غسطمعن أغدا أن 
رغئات الئظك الثولغ أواطر ق غةعز تأخغرعا ولع عطك 
ضض الحسإ! وطظ غسرف جغاجات الخظثوق وأعثاشه 
أن  غثرك  الظاطغئ،  الثول  طع  خخعًخا  المسطظئ  غغر 
طع  وجغاجاته  أعثاشه  تاسارض  طا  دائما  الخظثوق 
غتث  ضعظه  والفصراء،  الحسعب  واعاماطات  طخالح 
وجغاجات  أجظثات  تظفغث  سطى  دائًما  التضعطات 
اصاخادغئ صاجغئ تصعم سطى الاصحش وتترغر افجعاق 
وشاتعا وإلشاء الثسط، وضض ذلك غصعد شغ الظعاغئ إلى 
واقجاشظاء  الرئغسغئ  والثثطات  السطع  أجسار  ارتفاع 
سظ بسخ العظائش وتتمغض الظاس ضرائإ إضاشغئ، 
ورغط أن الخظثوق غثسغ أظه غسمض طظ أجض خالح 
واصع  أن  إق  الدسغفئ،  اقصاخادغات  وإظساش  الفصراء 
افطر غصعل سضج ذلك، تغث تجغث جغاجات الخظثوق 
طظ تثة الفصر واقضطرابات السغاجغئ، وشغ العصئ 
ظفسه تتصص طجغثا طظ افرباح لطمآجسات والحرضات 

السمقصئ وضئار رجال افسمال وطةمعسئ افبرغاء.
بقدظا  تضام  أطاظغ  أصخى  عع  الشرب  رضا  ظغض  إن 
بصراراتعط  لاتصغصه  غسسعن  طا  جض  وعع  الظعاذغر، 
حسعبظا،  سطى  وباق  دائما  تضعن  الاغ  وجغاجاتعط 
طا  سطى  أصثطئ  السغسغ  بصغادة  التالغئ  شالتضعطئ 
لط تةرؤ سطغه أي تضعطئ طخرغئ خقل الساغظ ساًطا 
والئظجغظ  الثئج  سظ  ججئًغا  الثسط  رشع  وعع  الماضغئ، 
والطاصئ بحضض سام، وبالطئع شإن عثه الثطعة الاغ 
صفجت بأجسار السطع والثثطات افجاجغئ بظسئئ تخض 
الصربان  بمبابئ  ضاظئ  التاقت،  بسخ  شغ   ٪١٠٠ إلى 
الثى صثطه السغسغ لطخظثوق، ولط ولظ غسئأ الظزام 
بمساظاة أعض طخر جراء اقرتفاع الةظعظغ فجسار السطع 
وجطع  وخئج  ووصعد  وطغاه  ضعرباء  طظ  والثثطات 
طظ  ضمجغث  لجغادتعا  جغسسى  بض  وإغةارات،  غثائغئ 
الاصرب لطسادة سطى تساب أعض طخر الفصراء وجغخض 
إطساظه شغ تطئغئ أواطرعط واقظخغاع لرغئاتعط إلى طا 
شعق تث اقظئطاح، تفاظا سطى ضرجغ لط غثم لمظ 

جئصعه ولظ غثوم له.
غا أعض الضظاظئ! إن خروجضط وبعرتضط واتاةاجضط سطى 
طبض عثا الظزام عع أطر تامغ شعع ق غسئأ بضط وق 
بمساظاتضط، وبمظضط سظثه لغج جعى بمظ الرخاخئ 
المعجعئ إلى خثورضط أو تضطفئ إصاطاضط شغ جةعظه 
إلى  تعلعا  وصث  بقدضط  ترون  أظاط  وعا  وطساصقته، 
جقتعا  سسضرغئ  وصقع  ببضظات  طتاط  ضئغر  طساصض 
طعجه ظتعضط ق ظتع سثوضط... إق أن عثا الثروج ق 
غةعز أن غصش جصش ططالئه سظث رؤغاعط وخغاراتعط 
الاغ تثدوعا جطفا والاغ ترجمععا باسمغئ تراضضط 
(ببعرة الشقبئ) شعثه الضطمئ تعتغ بأن أعض طخر جض 
عمعط الضفاف، وَطْظ عثا عمُّه ق غخظع بعرة وق غثرج 

ططالئا بإجصاط الظزام واجائثاله بض غطصغ إلغه الظزام 
ولغج  الضظاظئ  أعض  واصع  لغج  وعثا  الفاات،  بئسخ 
ذمعتعط شعط خرجعا طظ أول أغام بعرتعط غعافعن 
أن  غثرضعن  شعط  ظسط  الظزام،  بإجصاط  وغطالئعن 
وطعاردعا  طخر  غثغر  الثي  الظزام  شغ  عغ  اآلشئ 
المعارد  حتغتئ  أو  شصغرة  لغسئ  طخر  وأن  وبرواتعا 
بض طحضطاعا شغ عثا الظزام الةابط شعق سرش الضظاظئ 
لسصعد ذعغطئ أظعضاعا وأشصثتعا طضاظاعا وضبغرا طظ 
بائرغظ  ظثرج  أن  غةعز  شق  أبظائعا.  وضراطئ  ضراطاعا 
(رغط  حضطغئ  إخقتات  إلجراء  الظزام  عثا  طبض  سطى 
أظه لظ غفسطعا) بض غةإ أن ظثرج ططالئغظ باصاقسه 
طظ جثوره وإصاطئ الظزام الثي غدمظ ضراطاظا وسجتظا 
وسقج جمغع طحضقتظا بتطعل جثرغئ ختغتئ تافص طع 
شطرتظا، وعثا ق غدمظه لظا بحضطه الختغح إق الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة تطئص اإلجقم وأتضاطه وتثرجظا طظ 
دواطئ الائسغئ لطشرب وجغاجاته وصراراته ورأجمالغاه 

السفظئ، وتسغث لظا خغراتظا وبرواتظا المظععبئ.
وغضعن  بعرتضط  تضعن  الضظاظئ  أعض  غا  شصط  بعثا 
ظةاتعا؛ بأن تتمض الئثغض لعثا الظزام السفظ بثغق 
وسقج  الخراع  خعض  سطى  صادرا  خالخا  إجقطغا 
المحضقت بما غدمظ رشاعغئ أعض طخر ورغث سغحعط 
سطى  التفاظ  تدمظ  أتضام  طظ  اإلجقم  شغ  بما 
ططضغاتعط وتدمظ تصعصعط وتترم جطئعا وتسطغعط 
أو  تصخغرعط  سطى  التضام  طتاجئئ  شغ  التص  ضض 
الحرسغئ  افتضام  تطئغص  شغ  طثالفاعط  أو  إجاءتعط 
سطغعط، شضغش سظثطا ق تضعن أتضام اإلجقم ططئصئ 
عآقء  شمتاجئئ  بقدظا  وواصع  واصسظا  عع  ضما  أخق 
الثقشئ  وإصاطئ  صطسعط  سطى  والسمض  أوجإ  التضام 
سطى أظصاض سروحعط غةإ أن غضعن حشطضط الحاغض 
وإلصاطاعا  لعا  غسمطعن  الاترغر  تجب  حئاب  وبغظضط 
والرضا  بالةطعس  غطالئعضط  لط  طثطخغظ  خادصغظ 
الئسخ  شسض  ضما  وأذظابه  الظزام  سطغضط  غمطغه  بما 
شغ تجب الظعر برشدعط خروجضط وظعغضط سظه، ولط 
ضما  تراضضط  وغظةح  تالضط  غخطح  سما  بضط  غئاسثوا 
شغ  بالسغر  إغاضط  بمطالئاعط  اإلخعان  وغفسض  شسض 
ذرغص سعدة الحرسغئ الثغمصراذغئ الاغ تسغثعط إلى 
السططئ لغطئصعا الرأجمالغئ سطغضط سعضا سظ السغسغ 
والسسضر، وضأن الخراع بغظضط وبغظ الظزام عع سطى 
طظ  اصاقسعا  سطى  ولغج  الثغمصراذغئ،  غطئص  طظ 
جثورعا بسث أن أذاصاضط وغقتعا وطراراتعا وبسث أن 

ُجفضئ دطاؤضط شغ بتعر خثاسعا.
غا أعض الضظاظئ! إظه ق خقص لضط طعما برتط وطعما 
خرجاط إق ببعرة تتادظ اإلجقم وظزاطه وطحروسه 
التداري، شق بثغض غغره لعثا الظزام طعما تاولاط، 
طسه  شضعظعا  الاترغر،  تجب  إق  شغضط  غتمطه  وق 
لش  وطظ  أطرغضا  تعجطعن  شئعا  دسعته؛  واتادظعا 
لفغفعا وتخرسعن الشرب وأشضاره وتظاخرون لثغظضط 
ضاظئ،  ضما  الثظغا  جغثة  دولاضط  وتسغثون  وأطاضط 
شطعبى لضط إن شسطاط وأجأل اهللا أن تفسطعا شافعزوا 

شعزا سزغما.
ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

جغرد  طظ  عع  باإلجقم،  غتضط  الثي  التاضط  اهللا، 
سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  العظثي،  السثوان 
طظعاج الظئعة الاغ جاصطع السقصات طع العظث وتشطص 
بسباتعا الثبطعطاجغئ شغ باضساان (وعغ الصعاسث الاغ 
تظزط افظحطئ اإلرعابغئ شغ باضساان)، وسقوة سطى 
ذلك شإظه جااط تسئؤئ صعاتظا المسطتئ لاترغر ضحمغر 
المتاطئ والمسطمغظ طظ اقتاقل العظثي طخثاًصا لصعل 
ْخرُِجوُهْم 

َ
اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َو�ْقُتلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهم وَأ

﴾ْخرَُجوُكْم
َ
ْن َحْيُث أ مِّ

* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان

المساعثف. شغ تالئ برغضسغئ (المئادرة الئرغطاظغئ 
ضان  افوروبغ)  اقتتاد  طظ  بالثروج  المطالئئ 
ضان  تراطإ،  تالئ  وشغ  الئعلظثغغظ.  عط  المساعثف 

المساعثف عط المضسغضغغظ والمسطمغظ".
واصع افطر، ضما صال أتثعط، إظك سظثطا تخض إلى صمئ 
الةئض شإن ضض الثروب تععي بك إلى افجفض. شعثا 
الظزام  صمئ  سطى  تربسئ  لصث  الغعم،  أطرغضا  واصع  عع 
طظث  الثولغ  بالمسرح  شغعا  تفردت  سصعدًا  الثولغ 
السعلمئ  جغاجات  ولضظ  السعشغاتغ.  اقتتاد  اظعغار 
الاغ أذطصعا الرأجمالغعن افطرغضان لغئغتعا فظفسعط 
ظعإ بروات السالط، وبظاء اطئراذعرغاتعط المالغئ سطى 
تساب دطاء وأحقء الحسعب المستعصئ، الاغ اضاعت 
بظار السغاجات المالغئ واقصاخادغئ المفروضئ سطغعط 
طظ صئض واحظطظ وسخاباعا، عثه السغاجات ظفسعا 
أدت، طع طرور الجطظ، إلى ظاائب أخابئ رجض الحارع 
شغ أطرغضا، ضحأن خاتئه شغ برغطاظغا، بعجع الئطالئ، 
واظعغار الثثطات الختغئ واقجاماسغئ، شازداد الفصراء 
وضض حغء له تثود:  افغظغاء غظى.  بغظما ازداد  شصرًا، 
افطرغضغ  الثاخض  شغ  الثاتغئ  الصعة  سعاطض  شاظعغار 
جثغثة  صعى  وخسعد  الثولغ  المغجان  شغ  خطض  راشصه 
طظاشسئ طظ أعمعا الخغظ الاغ صفجت صفجات ظعسغئ 
شغ تماغظ اصاخادعا وبظاء صعتعا السسضرغئ، بض وبظاء 
حئضئ دولغئ طظ الظفعذ اقصاخادي اإلصطغمغ والثولغ 
شغ آجغا ضما شغ إشرغصغا وأطرغضا القتغظغئ، وخعق إلى 
صطإ أوروبا، شفغ ١ تحرغظ افول ٢٠١٦ ضط خظثوق 
الظصث الثولغ الغعان، السمطئ الخغظغئ، إلى جطئ السمقت 
إلى   (SDR) الثاخئ الستإ  تصعق  طظعا  تاألش  الاغ 
جاظإ السمقت افربع المثرجئ طظ صئض - وعغ الثوقر 

افطرغضغ والغعرو والغظ الغاباظغ والةظغه اإلجارلغظغ.
طظ عظا شإن تراطإ شغ تمطاه اقظاثابغئ دغثغ طحاسر 
خطابا  طائظغا  أطرغضا  شغ  المستعصئ  الحسئغئ  الطئصئ 
دغماغعجغا حسئعغا، واسثا إغاعط بإرجاع سصارب الساسئ 
سطى  غسامث  افطرغضغ  اقصاخاد  ضان  تغظ  العراء  إلى 
سطى  ولغج  المتطغئ  خظاساته  وصعة  الثاخطغئ  برواته 
طا  إلى  الطغئرالغئ  والسغاجئ  السعلمئ  ظصطاعا  خظاسات 

وراء التثود.
غظةح  عض  الثعر؟  أشسث  طا  السطار  غخطح  عض  ولضظ 

تامئ: اظاثاب تراطإ - لظ غخطح السطار طا أشسث الثعر!

شغ  به  أتئ  الاغ  السمغصئ"  "الثولئ  وصعى  تراطإ، 
طسساه عثا؟ أغطإ الزظ أظه شات افوان لسضج ظاائب 
الثولغ  شالعاصع  سصعد.  طظث  اتئسئ  الاغ  السغاجات 
الئغئ  تاضط  غامضظ  أن  طظ  تسصغثا  أضبر  الماحابك 
افبغخ، جعاء تراطإ أو غغره، طظ شرض إطقءاته سطى 
طعصع  إلى  الطاطتئ  الثول  وبافخص  السالط  سعاخط 
لعا تتئ الحمج سطى المسرح الثولغ وأولعا الخغظ. 
عاطعظث،  شغطغإ  الئرغطاظغ  المالغئ  وزغر  وجثظا  وصث 
الثي ضان طظ صئض وزغر الثشاع شغ تضعطئ ضاطغرون، 
شغ خطابه أطام ظائإ رئغج العزراء الخغظغ (طا ضاي) 
الخغظ  بغظ  الاةارغئ  السقصات  بظصض  شغه  وسث  والثي 
تراطإ،  غتثر  وجثظاه  الثعئغ،  السعث  إلى  وبرغطاظغا 
 ٪٤٥ إلى  تخض  ضرائإ  بفرض  عثد  أن  جئص  الثي 
ترب  حظ  طشئئ  طظ  الخغظغئ،  والسطع  الئدائع  سطى 
تةارغئ ضث الخغظ. (ختغفئ الثاغطغ طغض الئرغطاظغئ 

.(٢٠١٦/١١/١٠
شغ  الفاجث  الرأجمالغ  الظزام  جعس  ظثر  لصث  ظسط 
بإطضان  غسث  شطط  الراتص،  سطى  الثرق  واتسع  جثوره 
تراطإ وق غغره ترصغع سعرات السرش افطرغضغ، وطظ 
طظ  طجغث  إلى  الصادطئ  جغاجاته  تآدي  أن  الماعصع 
الاثئط داخطغا. أطا خارجغا شمظ الماعصع أن غحةع شعز 
تراطإ وحساراته الماطرشئ تساظط ظمع الاغار الغمغظغ 
إلى  صغاداته  بسخ  ووخعل  أوروبا  شغ  الماطرف 
طراضج طاصثطئ شغ الثول جعاء شغ الظمسا أو ععلظثا 
أو شرظسا... وضض عآقء جغةّثشعن سئبا شغ وجه تغار 
اقظتثار العائض الثي غمعث لطسصعط المثوي لطتدارة 
المادة،  سئادة  سطى  صاطئ  الاغ  الرأجمالغئ  المادغئ 
والضفر برب الضعن جئتاظه. ظسط صث غسمث صادة الشرب 
إلى آخر الثواء، وعع الضغ بظغران ترب سالمغئ ق تئصغ 
أزطئ  طظ  لطثروج  أجقشعط  خظع  ضما  تماطا  تثر،  وق 
أضبر  غسظغ  ق  عثا  ولضظ  ١٩٢٩م،  جظئ  الضئغر  الضساد 
طظ تأخغر طعسث دشظ عثه التدارة الظاظئ الاغ ضب 
طظعا الئحر والتةر بض والسماء الاغ أحئسعا جحسعط 

المادي تطعبا.
وطا طظ طظصث لطئحرغئ غغر اإلجقم ورتماه وسثله، شغا 

 !لغئ صعطغ غسطمعن
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

ذلك،  طظ  بثق  شسق.  المتاربئ  العظثوجغئ  الثولئ 
ذرد  بسث  بائسئ  شسض  ردود  شصط  المسطمعن  غحعث 
بالاالغ  العظث،  صئض  طظ  الئاضسااظغغظ  الثبطعطاجغغظ 
شإن عثه اقجاةابات الدسغفئ طظ صئض ظزام رتغض/ 
ظعاز صث حةسئ العظث سطى اقجامرار شغ سثواظعا دون 

خعف طظ أي رد غردسعا.
المثظغئ  بالثغمصراذغئ  تتضط  باضساان  أضاظئ  جعاء 
أم بالثغضااتعرغئ السسضرغئ، شإن افظزمئ الئاضسااظغئ 
التالغئ لظ ترّد أبًثا سطى السثوان العظثي بالطشئ الاغ 
تفعمعا العظث. إن الثطغفئ الراحث الصادم صرغًئا بإذن 

 تامئ ضطمئ السثد: السثاء العظثي سئر خط المراصئئ التثودي ...

غا أعض الضظاظئ! تضاطضط لظ غاعاظعا سظ جتصضط 
تطئغئ لرغئئ أجغادعط

بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*

اشاااح صاسثة سسضرغئ برغطاظغئ جثغثة شغ الئترغظ

أراضغ املسطمني وأجعاؤعط، برواتعط وطصثراتعط؛ ظعٌإ فسثائعط
بفسض تضاطعط السمقء الروغئدات

قغظ"،  أون  "اظاطةظج  ظحرة  صالئ 
دولئ  إن  الفرظسغئ،  اقجاثئارغئ 
تطغفعا  دسط  شغ  تظزر  غععد 
اقعاجازات  بسث  السغسغ،  اإلصطغمغ، 
تخثع  سصإ  طخر  شغ  اقصاخادغئ 
والرغاض.  الصاعرة  بغظ  السقصات 
الثوائر  داخض  طاجاغث  صطص  وعظاك 
العضع  تعل  غععد  دولئ  شغ  افطظغئ 
وصث  طخر.  شغ  الماردي  اقصاخادي 
الثشاع  وزارة  شغ  اقجاراتغةغعن  سصث 
افطظغئ  وافجعجة  السسضرغئ  والصعات 
افغام  شغ  اقجاماسات  طظ  السثغث 
لمساسثة  وجغطئ  سظ  غئتبعن  افخغرة 
اصاخاد أصعى تطغش لعط، الرئغج سئث 

الفااح السغسغ. ووشصا لاصثغرات الظحرة، شإظه تاى اآلن، غفدض المسآولعن افطظغعن شغ ضغان غععد دسط 
افسمال  طةامع  باترغك  وأغدا  الضغان  شغ  اقصاخاد  وزارة  سئر  طخر  شغ  لقجابمارات  المئاحر  اقصاخاد 
لعآقء  وغمضظ  الماتثة،  العقغات  شغ  خخعخا  السالط،  أظتاء  جمغع  شغ  وافشراد  الحرضات  وضثلك  عظاك، 
غععد،  ضغان  شغ  المسآولغظ  ضئار  غأططه  وطا  واقتخاقت.  والجراسئ  الطاصئ  صطاسات  شغ  بضباشئ  اقجابمار 
صئض ضض حغء، أن أي دسط ضئغر طعط غضعن له تأبغر إغةابغ شغ الةظغه المخري، الثي خسر ٤٥٪ طظ صغماه 
خقل بدسئ أغام بسث إسقن السسعدغئ وصش إطثادات الظفط. وطظث اظصداض السغسغ سطى السططئ، برزت 
طخر التطغش افصرب لضغان غععد شغ المظطصئ. وعثا الاساون اقجاثئاري والسسضري عع افصعى طظث تطئغع 
أجعجة  تحثت  غععد  دولئ  إن  الظحرة  وصالئ  الماضغ.  الصرن  جئسغظات  ظعاغئ  شغ  الطرشغظ  بغظ  السقصات 
الترب  شغ  المخرغئ  الثشاع  ووزارة  المثابرات  لثسط   ،٨٢٠٠ ووتثة  بغئ"  و"الحغظ  المعجاد  اجاثئاراتعا، 
ضث المةمعسات المسطتئ المرتئطئ بثاسح وغغرعا. وباإلضاشئ إلى ذلك، جَثرت دولئ غععد السثغث طظ 
ذائراتعا التربغئ، بما شغ ذلك الطائرات طظ دون ذغار، لمساسثة الصاعرة شغ اجاعثاف طعاصع الةعادغغظ 
شاح  وإسادة  الةظعد  طظ  آقف  سثة  بظحر  الةعغئ  وصعاته  المخري  لطةغح  السماح  وضثا  جغظاء،  حمال  شغ 

صاسثتعا الةعغئ شغ جغظاء. (طةطئ السخر)

اجاظفار شغ تض أبغإ: عض غمضظ لضغان غععد إظصاذ اصاخاد السغسغ؟

السغسغ تفعق سطى أجقشه يف خغاظئ أعض طخر، وخثطئ ضغان غععد
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لغاثضر أذظاُب املتاض؛ تضاُم السراق
شثاتئ جرغماعط باسطغط املعخض وغريعا

جعطئ باردة لاظزغط "الثولئ"

طظث اظطقق طسرضئ (تترغر) المعخض شغ ٢٠١٦/١٠/١٧ 
والترب تحاث تغظا وتثفئ تغظا بغظ الصعات السراصغئ طظ 
جغح وحرذئ، وصعات (الئغحمرضئ)، والتحث السحائري 
أو  ألش  (طائئ)  إلى  سثدعط  غرشع  طا  الحسئغ  والتحث 
غجغثون، تساظثعط صعات أطرغضغئ بما غربع سطى (خمسئ) 
آقف طصاتض، شغ الخفعف الثطفغئ لطصاال لاصثغط الثسط 
والمحعرة، وغطاء جعي طظ ذائرات الاتالش الثولغ... 
غصابطعط شغ الطرف اآلخر بدسئ آقف طصاتض طظ تظزغط 
"الثولئ". وصث ضاظئ الثطئ افطرغضغئ السراصغئ المحارضئ 
أن غاط العةعم طظ بقبئ طتاور طظ جعات المعخض 
الةظعبغئ والحرصغئ والحمالغئ، سطى أن غارك طتعرعا 
الشربغ طفاعتا إلتاتئ الفرخئ أطام المسطتغظ لطعروب 
طظ المعخض باتةاه جعرغا سئر صدائغ (تطسفر) و(الئساج) 
ختغفئ  ذلك  وأغثت  السعرغئ..!  لفراضغ  المااخمغظ 
(الثغطغ تطشراف) بصعلعا: إن أطرغضا صث ق تتاخر المثغظئ 
بالضاطض وإظما تارك طثرجا شغ الةعئ الشربغئ غسمح 
بثروج المسطتغظ لافادى وصعع الضبغر طظ الثسائر بغظ 
المثظغغظ. وأضاشئ الختغفئ ظفسعا أن الضبغر طظ صادة 
"الاظزغط" عربعا لغق باتةاه التثود السعرغئ والارضغئ 

ظصق سظ جضان طظ طثغظئ المعخض.

شمع بثاغئ العةعم سطى المعخض تصثطئ الصعات السراصغئ 
طضاجإ،  طترزة  البقبئ  المتاور  تطك  طظ  المحارضئ 
افذراف  شغ  تصع  وبطثات  صرى  سطى  بالسغطرة  تمبطئ 
الئسغثة سظ طرضج المتاشزئ، وتمضظئ طظ تمحغطعا 
الثطط  بثصئ  غحغثون  الصادة  وبات  تأطغظعا...  بط 
المرجعطئ، وتسظ الاساون بغظ شرصاء الصاال، ق جغما 
بغظ الةغح السراصغ وصعات الئغحمرضئ، ضما أسطظ ذلك 
طسسعد بارزاظغ طبمظا جععد المصاتطغظ، وطئحرا بصرب 
وخفه.  تث  سطى   - اإلرعابغ  "الاظزغط"  سطى  اقظاخار 
وبثأت أظئاء اإلظةازات السسضرغئ تاعالى طظ عظاك، شصث 
أسطظ الفرغص الرضظ سئث الععاب الساسثي أن "السمطغات 
السسضرغئ طسامرة وق غعجث عظاك تعصش لعا". "وأن 
طا غةري اآلن عع تظزغش لطمظاذص المتررة". وأشادت 
افطظغئ  الصعات  "أن  السراصغ  لطةغح  رجمغئ  إتخائغئ 
قجاسادة  السسضرغئ  السمطغات  اظطقق  طظث  تمضظئ 
طظ  أضبر  تترغر  طظ  المعخض  طثغظئ  سطى  السغطرة 
وطظطصئ شغ طتغط  (١٤٠) صرغئ وظاتغئ وصداء وتّغاً 

المثغظئ وداخطعا". (حفص ظغعز).
تابساه  ساجض  خئر  شغ  السراصغ  الاطفجغعن  وأسطظ 
خئاح  دخطئ  اإلرعــاب  طضاشتئ  "صــعات  أن  افظاضعل 
الةمسئ (١١/١١) إلى تغ الصادجغئ شغ حمال حرصغ 
المعخض، وأن اقحائاضات طسامرة (تاى جاسات الزعر) 
طع تصثم الصعات شغ التغ المثضعر وتترغر أججاء طظه". 
وسطى خسغث طاخض، صال ضابط شغ الةغح السراصغ 
لعضالئ افظاضعل: إن "صعات طضاشتئ اإلرعاب والةغح 
سجزت وجعدعا شغ تغ (الجعراء) حرصغ المعخض تمعغثا 
لطاصثم باتةاه تغ (الاترغر) المطض سطى الةسعر الرابطئ 
بغظ الةاظإ افغسر (حرق الظعر) والةاظإ افغمظ (غرب 

الظعر) طظ المثغظئ". (خارذئ افظئاء).
لصث ظةتئ الثطئ المرجعطئ شغ دشع طسطتغ "الاظزغط" 
لطمعخض،  والحمالغئ  والحرصغئ  الةظعبغئ  المتاور  طظ 
المثغظئ،  طرضج  إلى  اقظستاب  سطى  أضبرعط  وأجئرت 
إلغعا  المحار  لفجئاب  طفاعتا  الشربغ  طتعرعا  تارضئ 
سطى  الحغسغ  التحث  ططغحغات  إخــرار  أن  إق  آظفا... 
سصث  اتاقلعا،  لشرض  (تطسفر)  طثغظئ  جظعب  الاعغض 
المرجعطئ -  الثطئ  وضاظئ  السسضرغئ،  السمطغات  جغر 
وشص تصارغر سسضرغئ سراصغئ - تصدغ بإظجال سسضري 
سطى ذرشغ الةسر الرابع (الصادجغئ) الثي غربط جاظئغ 
المثغظئ افغسر وافغمظ والصرغإ طظ طسسضر (الشجقظغ) 
افباتحغ  ذائرات  وتماغئ  باشطغئ  المعخض،  وططار 
الاغ غعابعا طصاتطع "الاظزغط"، لغاط إسقن اقظاخار سطى 
سطى  السراصغئ  افسقم  ورشع  المثغظئ،  وتترغر  الاظزغط 

أذراف الةسر الضئغر، خاخئ وأن افطرغضغغظ صث ظحروا - 
شسق - ١٧٠٠ طزطغ طظ صعاتعط شغ صعاذع السمطغات، 
اجاسثادا لاظفغث سمطغئ اإلظجال، شتخض إرباك شغ جغر 
السمطغات السسضرغئ، وأجض الظخر الثي ضان طثططا له 

لغاجاطظ طع اقظاثابات افطرغضغئ. (جرغثة السرب).
طا أجئر طصاتطغ "الاظزغط" المظستئغظ طظ المتاور البقبئ 
ظتع المعخض، لغاتخظعا شغعا وغسجزوا صعاتعط داخطعا، 
خخعخا شغ جاظئعا افغمظ وعع افضئر، ولط غشادروعا 
باتةاه جعرغا ضما ضان طاعصسا، فظعط سطمعا باظطقق 
ططغحغات التحث طظ حمال الصغارة، خسعدا إلى جظعب 
الطرغص  صطع  لدمان  سطغه،  لقجاغقء  (تطسفر)  صداء 
الئري الثي غربط الصداء بمتاشزئ التسضئ السعرغئ، 
طا غثطص طااسإ لعط إذا صرروا الاعجه ظتع جعرغا، وعثا 
افطر شرض سطى طصاتطغ الاظزغط، خعض المسرضئ داخض 
المعخض. عضثا ضان غفارض أن غضعن جغظارغع ظعاغئ 
سراصغعن  ضئاط  خططه  ضما  المعخض  تترغر  طسرضئ 
وأطرغضغعن وأضراد، بصغادة الفرغص افول الرضظ ذالإ 
حشاتغ صائث السمطغات المحارضئ، ولضظ دخعل ططغحغات 
أشسث  المسرضئ  خط  سطى   - آظفا  ذضرظا  ضما   - التحث 

الثطئ وغغر بسخ تفاخغطعا. (جرغثة السرب).

واخاقف  الصاال،  شرصاء  بغظ  الاظاشج  ــعاء  أج وشــغ 
طصاخثعط ووقءاتعط... شإن تخعل اظاعاضات وأسمال 
اظاصاطغئ أطر طاعصع ق جغما طظ طسطتغظ حتظعا ذائفغا، 
طا غصعد إلى تصسغط السراق، افطر الثي تثر طظه أطغر 
سئث الطعغان المسآول اإلغراظغ وبغص الخطئ بالترس 
السراق!  طساصئض  سطى  ترغص  وضأظه  اإلغراظغ،  البعري 
شعصسئ اظاعاضات - وإن بعتغرة أصض - شصث اتعط تصرغر 
باسثغإ  السراصغئ،  الصعات  زي  غرتثون  طصاتطغظ  دولغ 
جضان صرى وإسثاطعط طغثاظغا سصإ وصعسعط شغ افجر 
جظعب طثغظئ المعخض طرضج طتاشزئ ظغظعى. وشغ تصرغر 
ظحرته طظزمئ السفع الثولغئ سطى طعصسعا اإللضاروظغ، 
الثمغج (١١/١٠)، جاء شغه أن أدلئ جمساعا تبئئ أظه 
والصغارة،  الحعرة  بطثتغ  شغ  أحثاص   ٦ إسثام  جرى 
أواخر تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ، ل"اقحائاه بعجعد 
خقت لعط طع تظزغط "الثولئ". وصالئ طظزمئ تصعصغئ: 
إن ٣٧ رجق سطى افصض احائه شغ خقتعط بالاظزغط 
ظصاط  سظث  وضردغئ  سراصغئ  صعات  جاظإ  طظ  اساصطعا 
تفاغح وطظ صرى وطراضج شتص وطثغمات لطظازتغظ شغ 
طتغط المعخض والتعغةئ جظعبا. (جرغثة السرب). وربما 
جاعمئ الاتثغرات الارضغئ لطمطغحغا الطائفغئ طظ أي 
اساثاء سطى جضان المعخض ساطئ وتطسفر خاخئ، شدق 
سظ حراجئ الصاال والمسعصات الضبغرة ضافلشام وافتجطئ 
الظاجفئ الاغ اساادعا طصاتطع "الاظزغط"، ربما جاعط ذلك 

شغ تصطغض اقظاعاضات.
وأخغرا، شإن وضاقت افظئاء الماظعسئ ظصطئ أخئار صاال 
الظاس  غتئج  أجــعاء  وجط  الطرشغظ،  بغظ  حرس 
أظفاجعط شغعا باظازار الفرج بسث طا غجغث سطى ساطغظ 
السصعبات  وشرض  افطعال  واجاقب  والصاض  الصمع  طظ 
الخارطئ سطغعط طظ رجاقت "الاظزغط" بمةرد الحئعئ، 
طقغغظ  تطصغ   - الغعم   - السراصغئ  الطائرات  وخــارت 
تادمظ  المعخض،  طثغظئ  سطى  والختش  المظحعرات 
اقظاخارات  سظ  وأخــئــارا  المعخض  فعــض  تعخغات 
سطى  لقظصداض  باقجاسثاد  وتطالئعط  تتصصئ  الاغ 
"الاظزغط" الثي حرع طصاتطعه بظصض سعائطعط إلى الةاظإ 
افغمظ طظ المثغظئ... وصغام جضان بسخ المظاذص - 
بسث  سظاخر "الاظزغط"  طظازل  باثطغر  السطغض -  ضتمام 
أن  اهللا  شظسأل  الغعم).  عثا  (طعجعسئ  طظعا.  شرارعط 
غتصظ دطاء المسطمغظ، وغسجعط وغتفر ضراطاعط شغ 
طخالح  لارسى  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض 
عثا  وتتمض  التظغش،  اإلجقم  حرسئ  بأتضام  رساغاعا 
الثغظ السزغط بالثسعة والةعاد إلى السالط أجمع، وطا 

ذلك سطى اهللا بسجغج

جط
طار

أي طربرات لاةثغث أطرغضا سصعباتعا 
سطى السعدان؟!

السصعبات  تتئ  غرزح  والسعدان  ساطاً،  سحر  تسسئ 
اقصاخادغئ افطرغضغئ، وشغ ٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
بصاظعن  السمض  افطرغضغ،  الرئغج  جثد  الةاري، 
الطعارئ العذظغ المفروض سطى السعدان طظث ١٩٩٧م، 
شغ رجالاه لطضعظشرس، تغث أحار أوباطا إلى أن عثا 
الاةثغث عع (تعجسئ) لظطاق الصاظعن المسظغ، لغحمض 
طماطضات بسخ المسؤعلغظ السعداظغغظ، الماعرذغظ 
شغ  العضع  أن  أوباطا  وأوضح  بثارشعر،  الخراع  شغ 
دارشعر غحضض "تعثغثًا غغر سادي"، واجابظائغاً لفطظ 
سطى  طحثدًا  افطرغضغئ،  الثارجغئ  والسغاجئ  الصعطغ 
تخرشات  خطفغئ  سطى  الصاظعن،  بعثا  السمض  تمثغث 

وجغاجات وطمارجات التضعطئ السعداظغئ.
وطمارجات  جغاجات  أن  لطضعظشرس  أوباطا  وضحش 
غغر  تعثغثًا  تحضض  زالئ  طا  السعداظغئ  التضعطئ 
سادي واجابظائغ لفطظ الصعطغ والسغاجئ الثارجغئ 
الدروري  طظ  أن  صررت  (لثا  وأردف:  افطرغضغئ، 
طعاخطئ تالئ الطعارئ العذظغئ المسطظئ، شغما غاسطص 
بالسعدان، والتفاظ سطى الصعة لفرض سصعبات ضث 

السعدان، لطرد سطى عثه الاعثغثات).
ضث  أطرغضغئ  سصعبات  أول  ١٩٨٩م  سام  حعث  لصث 
السعدان، وشغ السام ١٩٩٣م، تمئ إضاشئ السعدان 
صث  افطر  أن  غغر  لقرعاب،  الراسغئ  الثول  لصائمئ 
أخث طظتى السصعبات اقصاخادغئ، شفغ ١٩٩٧/١١/٣م 
صئض  طظ  السعدان  سطى  حاططئ  سصعبات  خثرت 
العصئ  ذاك  طث  وأخئتئ  ضطظاعن،  بغض  الرئغج 
تةثد جظعغًا بمعجإ الصرار (١٣٠٦٧)، وتئسه صرار آخر 
طظ  أحثاص  طظع  اجاعثف  ٢٠٠٦م  السام  شغ  خثر 
الاعاخض طع العقغات الماتثة، باإلضاشئ إلى صرار آخر 
شغ السام ذاته، غظص سطى تةر افخعل وافرخثة 
السطع  تخثغر  وطظع  السعدان،  تضعطئ  وطماطضات 
المالغئ  الةعات  وطظع  اإلغابات،  سثا  والاضظعلعجغا، 
وشغ  السعدان.  تضعطئ  طع  الاساصث  طظ  والحرضات 
اقبظ  بعش  الرئغج  وّجع  ٢٠٠٧م  أغار/طاغع  ظعاغئ 
إلى  الثخعل  طظ  أحثاخًا  وتزر  افطرغضغ،  التزر 
أن  إلى  تضعطغئ،  حرضئ   (٣١) إلى  باإلضاشئ  أطرغضا، 
جاء صرار أوباطا افخغر باةثغث السصعبات وتعجغسعا 

سطى التضعطئ السعداظغئ.
طظ جاظئعا، رشدئ الثارجغئ السعداظغئ شغ بغان لعا 
جغاجغئ،  سصعبات  واسائرتعا  السصعبات،  عثه  تةثغث 
السعدان  حسإ  بمخالح  اإلضرار  طظعا  الصخث 
لاصثغط  تضعطاه  سطى  الدشط  وطمارجئ  التغعغئ، 
الاغ  تطك  خاخئ  السغاجغئ،  طعاصفعا  بحأن  تظازقت 
تاخض بمحارغع العغمظئ افطرغضغئ شغ المظطصئ. وصث 
ترضئ عثه السصعبات أبرعا سطى السعدان، شفغ السام 
٢٠١٣م، وشغ الظثوة الاغ أصاطاعا سثد طظ المظزمات 
طع  وبالاساون  الماتثة،  بافطط  الساططئ  اقجاحارغئ 
طرضج دراجات المةامع، بمرضج الحعغث الجبغر الثولغ 
افطرغضغئ  اإلدارة  طثغر  شغعا  تتثث  لطمآتمرات، 
سظ  خادرة  أرصام  سظ  شغعا  ضحش  الثارجغئ،  بعزارة 
طعصع الثجاظئ افطرغضغئ، أظه شغ الفارة طظ (٢٠٠٠ - 
٢٠٠٨م)، رشخ طضاإ اإلجراءات تعالغ ٥٧٧٧ تتعغطئ 
طالغئ تئطس صغماعا (٧٤٥) ططغعن دوقر، باإلضاشئ إلى 
أخعل تضعطغئ تئطس صغماعا (٤٨) ططغعن دوقر، وأصر 
باأبر اقصاخاد السعداظغ بالسصعبات افطرغضغئ، والاغ 
تثت طظ طصثرته سطى الاترك والاضاطض طع طآجسات 
الامعغض الثولغئ، وإساصئ السعدان طظ تحث الامعغض 
طظ الماظتغظ لئراطةه، وسثم اقجافادة طظ طئادرة 
إسفاء الثول المبصطئ بالثغعن، الاغ أدرجئ (٣٦) دولئ 
الثطعط  حرضئ  لفحض  أدى  ضما  السعدان،  طظعا 
ذائرات  سطى  عع  اسامادعا  فن  السعداظغئ،  الةعغئ 
إلى  المطاف  ظعاغئ  شغ  وأدى  افطرغضغئ،  الئعغظس 
اظعغارعا ضطغئ. باإلضاشئ إلى تزر الاصاظئ افطرغضغئ 
واجاثراج  والمغاه،  الجراسئ  طةاقت  شغ  الماصثطئ، 
الظفط، واقتخاقت، أدى إلى عثر ضئغر شغ المعارد، 
بةاظإ تزر الاساطقت المخرشغئ سطى وجه الثخعص 
لجغادة الفساد شغ طةال المحارغات، فن الضبغر طظ 

سئر  لطاساطض  تدطر  والثاخئ  التضعطغئ  المآجسات 
العجطاء قجاةقب الاصاظات، وصطع الشغار افطرغضغئ.

تسسئ سحر ساطاً طظ السصعبات، شغ تغظ إن التضعطئ 
ذردت (أجاطئ بظ قدن رتمه اهللا، وأخرجئ جماسئ 
اإلدارة  طظ  بططإ  (ذئساً)  السعدان،  طظ  تماس 
افطرغضغئ، وتساوظعا الضاطض طع المثابرات افطرغضغئ 
المثابرات  طثغر  سعث  شغ  وبثاخئ  إغه)،  آي  (جغ 
التضعطئ  واساراف  صعش)،  (خقح  الفرغص  السابص 
بعثا الاساون، وصث خرح بثلك وزغر الثارجغئ التالغ 
(إبراعغط غظثور)، شغ ختغفئ السعداظغ اإللضاروظغئ 
تغث صال: (إن عثا الاساون صثغط صثغط، ولضظه تعصش 
طساسثات  السعدان  (صثم  وصال:  ساد)،  واآلن  لفارة، 
ضئغرة سئر الاساون افطظغ شغ طةال طضاشتئ اإلرعاب 

بسث أتثاث ١١ جئامئر الحعغرة).
وأضث عثا المظتى رئغج الةمععرغئ الئحغر، شغ لصاء 
وسثتعط  أطرغضا  أن  ذضر  تغث  الةجغرة،  صظاة  ظصطاه 
طغحاضعس  اتفاق  سطى  وصسعا  إذا  السصعبات  برشع 
اتخض  (لصث  وصال:  حغء،  غتثث  لط  ولضظ  اإلذاري، 
جغعشعن  أظعط  لغ  وأضث  حثخغاً،  بعش  جعرج  بغ 
بعسعدعط إذا تط اقجافااء شغ جظعب السعدان، وصث 
المثغع  شصال  بعسعدعط)،  غفعا  ولط  اقجافااء،  تط 
ججرة  "وق  جعداظغئ:  وبطعةئ  لطئحغر،  طظخعر  أتمث 

طا شغ، سخا بج).
وصث ذضر الئغان الثي خثر سظ الثارجغئ السعداظغئ 
الاغ  اإلرعاب  تصارغر  (أن  السصعبات:  إجازة  سصإ 
سام  طظث  جظعغاً  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  تخثرعا 
٢٠٠٢م، تآضث سطى تصغصئ تساون السعدان الاام طع 
أصر  لصث  اإلرعاب...  طضاشتئ  شغ  الماتثة  العقغات 
المسؤعلعن افطرغضغعن أظفسعط بأن بصاء السعدان 
شغ تطك الصائمئ، إظما غسعد فجئاب جغاجغئ لغسئ 
لعا سقصئ باإلرعاب). وإن الثبطعطاجغغظ افطرغضغغظ 
التضعطئ  طع  السعدان  باساون  اسارشعا  أظفسعط، 
شغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  بغان  شفغ  افطرغضغئ، 
اتثثت  افخغرة  افحعر  (شغ  صال:  ٢٠١٦/٠٩/١٢م 
السعدان خطعات طعمئ شغ طعاجعئ داسح، وغغرعا 
طظ  ترضاعط  لمظع  وجسئ  اإلرعابغئ،  الةماسات  طظ 
غسجز  السعدان  تساون  اجامرار  إن  السعدان...  وإلى 

الةععد الثولغئ لمضاشتئ اإلرعاب).
بض  السعدان،  باساون  اقساراشات  عثه  ضض  بسث 
أطرغضا  تاترك  لط  أطرغضا،  فواطر  الضاطض  اقظخغاع 
السصعبات،  اجامرار  سطى  اإلخرار  طظ  أظمطئ  صغث 
ألش   ١٠٠ سطغه  وصع  طحروسًا  الضعظشرس  أبطض  شصث 
السعدان،  سظ  السصعبات  رشع  شغه  غطالئعن  حثص 
طعخغًا باتعغض السرغدئ إلى افرحغش لسثم ظجاعئ 
عغ  السعداظغئ  التضعطئ  بأن  وخش  الثي  السمض 

الاغ سئأت الظاس.
الثارجغئ  وزغر  حرته  صث  عثا  افطرغضغ  الاسظئ  إن 
(إن  ٢٠١٥م:  افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  ضغري  جعن 
العقغات الماتثة لظ تصثم سطى تظفغث أي خطعة طظ 
الراسغئ  الثول  قئتئ  طظ  السعدان  اجط  رشع  حأظعا 
لقرعاب إق بسث أن غتثث تصثم شغ تض افزطئ شغ 
ضض طظ إصطغط دارشعر، وجظعب ضردشان والظغض افزرق، 
اجاظادًا لمتثدات طتسعبئ تاعاشص طع اقجاراتغةغئ 
طاخض  جغاق  وشغ  العبغصئ)،  لعثه  ضظااج  افطرغضغئ 
صالئ طخادر أطرغضغئ طططسئ: (إن واحظطظ احارذئ 
جظعب  شغ  الترب  إغصاف  السعداظغئ  التضعطئ  سطى 
وتثة  تضعطئ  وتحضغض  افزرق...  والظغض  ضردشان 
وذظغئ تسمح بمحارضئ جمغع المسارضغظ بق اجابظاء 

لرشع السصعبات سظ السعدان).
أطرغضا  له  تسسى  والثي  العضعح  غاغئ  شغ  افطر  إن 
طعجسئ،  تضعطئ  تضعغظ  وعع  العذظغ،  التعار  سئر 
تضط  ووضع  اإلجقم،  حسارات  وإبساد  سطماظغئ، 
السعدان  طظ  تئصى  طا  لافاغئ  ظعاة  غضعن  شثرالغ، 
إلى دوغقت. عثه عغ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ الاغ 
غاتثث سظعا جعن ضغري، وجعف لظ تةث التضعطئ، 

وق ججرة واتثة طظ سثو افطئ أطرغضا
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