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طظ افشضار الاغ جاعمئ شغ تأخغر 
الاشغغر الةثري شغ السالط اإلجقطغ، وشغ 
ترضغج ظفعذ الثول الشربغئ الضاشرة شغ بقد 
المسطمغظ عغ شضرة اقجاساظئ باطك الثول، 
الاغ تئظاعا الضبغر طظ الترضات، طع أن ذلك 
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أن  ولئقدظا  تظعخ  أن  فطاظا  ضغش  بط 
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ضطمئ السثد

تسارسئ افتثاث المغثاظغئ والسغاجغئ الماسطصئ بالبعرة 
شغ جعرغا؛ طظ عجائط ضئرى لصعات جفاح دطحص شغ 
الةظعب والحمال، إلى اظعغار صغمئ الطغرة السعرغئ، إلى 
طا زسمه اإلسقطغ السسعدي جمال خاحصةغ سظ صرب 
اظعغار ظزام دطحص بظاء سطى تظسغص جسعدي صطري 
لطبعار،  ظعسغ  بصغض  جقح  ضت  شغ  جغارجط  ترضغ 
وظخغتاه بالاتدغر لطغعم الاالغ لسصعذه وسثم تضرار 
جصعط  بسث  افششان  المةاعثغظ  بغظ  اقصااال  طآجغ 
الظزام الحغعسغ شغعا، إلى إسقن جرغثة زطان العخض 
سطعش  زعران  ضط  لصاء  سظ  ٢٠١٥/٥/٢م  باارغت 
طع عاحط الحغت صائث ترضئ افترار الحاطغئ وسغسى 
الحغت صائث خصعر الحام، الاغ جئص أن اظدمئ إلى 
دطب  شغ  شصط  لغج  الئتث  تط  تغث  افترار،  ترضئ 
افترار وجغح اإلجقم، وإظما الئتث شغ ذئغسئ الظزام 
السغاجغ لمرتطئ طا بسث جصعط افجث. وإلى تخرغح 
خالث خعجئ بسث اجاماسه بةعن ضغري تغث ذالإ بإصاطئ 
طظاذص آطظئ شغ المظاذص المتررة، ضما ظحرت تسرغئات 
سظ صغام ظزام افجث برعظ طعجعدات ضثمئ لخالح 
إغران لاشطغئ ضطفئ الامعغض اإلغراظغ لترب الظزام وطا 
ظصطه أطغر طعجعي سظ تعسك ختئ الطعاء سطغ طمطعك 
رجاط  وشاة  بسث  العذظغ»  افطظ  غرأس «طضاإ  الثي 
طثغر  وبغظ  بغظه  تخض  سراك  طظ  أجابغع  بسث  غجالغ 
حسئئ اقجاثئارات السسضرغئ الطعاء رشغص حتادة الثي 
تط سجله... شضض عثه المآحرات تحغر إلى اظعغار رضائج 

الظزام شغ دطحص، والامعغث لمرتطئ طا بسث افجث.
شغعا  غسارع  الاغ  افولى  المرة  عثه  لغسئ  ذئسا 
سحرات  تضررت  شصث  افجث،  ظسغ  إلى  المراصئعن 
الاخرغتات طظ أوباطا وجعن ضغري وأضرابعما سظ أن 
أغام افجث أخئتئ طسثودة، لغائغظ بسث ذلك أن غغاب 
أخرى  طعطئ  غمظته  اقظاصالغئ  المرتطئ  لصغادة  الئثغض 
غخارع خقلعا الجشرة افخغرة بصعة الئراطغض المافةرة 
والسقح الضغماوي وضض طا تطاله غثاه طظ شظعن شغ 
الصاض والاحرغث طساثثطا تاى المرتجصئ، شغ طتاولئ 

وسطى  سطغه  اظافخ  الثي  الحسإ  إرادة  لصعر  غائسئ 
داسمغه شغ واحظطظ.

شصث تثر ظائإ الماتثبئ باجط الثارجغئ افطرغضغئ جغش 
رابك طظ أن إصاطئ طظاذص سازلئ أو تزر ذغران شعق 
جعرغا جاظةط سظه تتثغات ضئغرة سسضرغئ وإظساظغئ 
وطالغئ. وأوضح شغ ٢ أغار/طاغع أن عثا افطر غاططإ 
إسادة ظزر شغ إذار السغاجئ افطرغضغئ تغال جعرغا. ردا 
سطى تخرغح الثعجئ أن العقغات الماتثة تئثل جععدا 
شغ جئغض «تعشغر آلغئ إلصاطئ طظاذص آطظئ» شغ جعرغا، 
وطعضتا «لمسظا تترضا طظ صئض اإلدارة افطرغضغئ طظ 
تفاخغض  المظاذص.  عثه  إغةاد  سطى  المساسثة  أجض 
أن  صعاطه  جعاب  سطى  تخطظا  لضظ  ظسرشعا،  ق  اآللغات 
عظاك سمق جارغا سطى آلغئ تساسث سطى إغةاد المظاذص 
اآلطظئ بمسظى وصش سربثة ذغران الظزام». شةاء تخرغح 

رابك لغتث طظ رشع جصش اآلطال باعشغر طظاذص آطظئ.
تطئثه  طا  عع  الاطعرات  عثه  شغ  طا  أخطر  أن  إق 
سئر  الصادطئ  اقظاصالغئ  لطمرتطئ  الاروغب  طظ  الرغاض 
سطعش والاروغب له بأظه رجض المرتطئ الصادطئ الضفغض 
الثولئ  طآجسات  اظعغار  لسثم  افطان  خمام  باأطغظ 
(أي المآجسات افطظغئ الاغ تافاظى شغ صمع الحسإ). 
وصث لفئ السرض السسضري الثي اجاسرضه سطعش شغ 
الشعذئ سطى بسث ضغطعطارات طظ الصخر الرئاجغ ظزر 
طظ  شسض  رد  أي  غغاب  سظ  تساءلعا  الثغظ  المراصئغظ 
المافةرة  براطغطه  بغظما  التاحث،  السرض  تةاه  الظزام 
ق ترتط خشغرا وق ضئغرا شغ أرغاف تطإ وإدلإ، وشغ 
طرضج «جغش  سطى   الئراطغض  ألصغئ  تغث  تطإ  طثغظئ 
الثولئ الاسطغمغ» شغ تغ جغش الثولئ، طا أدى لمصاض 
الطقب  طظ  السحرات  وجرح  افصض  سطى  طثظغغظ   ١٠
والضادر الاسطغمغ، طاسئئاً بمصاض خمسئ أذفال، ضض عثا 
بغظما سطعش طحشعل باساصال تمطئ الثسعة طظ تجب 
الاترغر شغ الشعذئ وتشطغاه لمتاوقت اقغاغال الاغ 

ترغث سئبا صمع خعت التص.
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لط تأت اقظاثابات الرئاجغئ شغ أوزبضساان الاغ جرت 
شغ ٢٠١٥/٣/٢٩م، بأي تشغغر، فن اقظاثابات شغ ضض 
دول آجغا العجطى، حضطغًئ لغج إق، شغاربع سطى السرش 
ذشاٌة طةرطعن اغاخئعا التضط بالشح والاعثغث والصعة، 
شئصغ ضرغمعف لفارة رئاجغئ أخرى، بظسئئ ٩٠ بالمؤئ 

طظ افخعات.
وباظازار اقظاثابات غضمض ضرغمعف تربه سطى اإلجقم 
الاترغر،  تجب  طظ  الثسعة  تمطئ  وخاخًئ  والمسطمغظ 
شئسث ذلك بأجئعسغظ شغ ٢٠١٥/٤/١٣م، شغ طظطصئ 
ألاغرغسضغ اساصض بماظغئ طظ حئاب تجب الاترغر، وبسث 
الاتصغص الطعغض أدخض ابظان طظعط المساحفى شغ تالئ 
خطغرة، وصئض ذلك شغ ٢٠١٥/٤/٦م تضط سطى بقبئ 
سحر حاباً طظ تجب الاترغر، والثغظ ضاظعا صث اساصطعا شغ 

آب/أغسطج سام ٢٠١٤م.
اقساصال  بتمقت  افخغرة  اآلوظئ  شغ  الظزام  غصعم 
«الصظاع  باجط  تسرف  خاخئ  صعة  باجاثثام  والاظضغض 
طثجةئ  الحغطاظغئ  السعداء  الصعة  عثه  افجعد». 
وق  وجعععط  ترى  وق  أجماء  فشرادعا  لغج  بالسقح، 
والسغارات  والئغعت  افجعاق  غصاتمعن  لعط،  سقطات 
وغصعطعن باقساصاقت، وغساثثم عآقء طظ صئض الظزام 
طا  سطى  زغادة  إرادتعط،  وضسر  الظاس  إلرعاب  المةرم 
غساظغه الظاس طظ ذٍل وإرعاب، شسغاجئ اإلرعاب عثه 
تساثثم أغداً خارج أوزبضساان، شغ الصعصاز ضالحغحان 

وداغساان وأظشعحغا ضما تساثثم شغ روجغا.
إن طقتصئ تمطئ الثسعة المآطظغظ المثطخغظ لغسئ 
طصخعرة سطى الرجال بض لصث ذالئ الطاعرات السفغفات 
حصائص الرجال أغداً، ورغط زغادة اقساصاقت والسةظ 
بسث  والاظضغض إق أن أسثاد المتةئات شغ ازدغاد غعطاً 
غعم، وعثا ق غروق لطظزام المةرم شغظضض بعظ ضما بث 
رادغع الترغئ شغ ٢٠١٥/٤/٢٢م «شغ أجعاق طثغظاغ 
ضاضاظث وطرغغقن شغ حرق أوزبضساان عاجمئ صعات 
الترس العذظغ الثاص طةمعسئ طظ الظساء المتةئات 
وأجئروعظ سطى خطع التةاب». وعثا تط بطرغصئ تغعاظغئ 
بحسئ وطعغظئ وبالاعثغث أن طظ ترشخ جاساصض، وعثه 

العةمات جاسامر ضض غعم.

والتصغصئ أن عثا العةعم والسثاء طظ صئض عث الظزام 
المةرم لقجقم والمسطمغظ ق غعجث له طا غئرره، شعثه 
الممارجات تآضث أن عثا الظزام عع الحر بسغظه، شعع 
غسازض بمزطئ طظ غسمعن بالسطماء الثغظ غسطمعن جغثًا 
أن التةاب عع أطر وشرض طظ اهللا تسالى تغث غصعل: 
اْلُمْآِطِظغَظ  َوِظَساء  َوَبَظاِتَك  َْزَواِجَك  فِّ ُصض  الظَِّئغُّ  َأغَُّعا  ﴿َغا 
﴿َوُصض  أغداً:  وصال   ﴾... َجقِبغِئِعظَّ ِطظ  َسَطْغِعظَّ  ُغْثِظغَظ 
لِّْطُمْآِطَظاِت َغْشُدْدَظ ِطْظ َأْبَخاِرِعظَّ َوَغْتَفْزَظ ُشُروَجُعظَّ 
َوق ُغْئِثغَظ ِزغَظَاُعظَّ ِإقَّ َطا َظَعَر ِطْظَعا َوْلَغْدِرْبَظ ِبُثُمِرِعظَّ 
﴾، وطع أن الظخعص واضتئ شغ التةاب  َسَطى ُجُغعِبِعظَّ
إق أن سطماء السقذغظ عآقء خظسعا خظغع غععد الثغظ 
غترشعن الضطط سظ طعاضسه، وغدطعن الظاس بصعلعط 
أن التةاب سادة سربغئ وظتظ شغ أوزبضساان ق غسظغظا 
ذلك وغضفغ ظساءظا لئج المظثغض «الثي ق غسار سعرة».

شطالما بصغ ضرغمعف وسخاباه شغ التضط شطظ غأطظ 
والسةظ  والاسثغإ  ضالمقتصئ  حرعط،  طظ  الظاس 
واإلعاظات الغعطغئ، وصاض المسطمغظ المسامر طظث ١٥ 

ساطاً.
إن الثي غشغر عثا التال ضطغاً عع الثطغفئ المسطط السادل 
الثي صال سظه رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وسطى آله وجطط 

«ِإظََّما اْإلَِطاُم ُجظٌَّئ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه َوُغاََّصى ِبِه».
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

اظثلسئ أتثاث حشإ واجسئ شغ أظتاء بالاغمعر شغ 
وقغئ شغرجغظغا وتئساعا طعجات اتاةاجات شغ طثن أخرى 
إبر وشاة حاب أجعد غعم اقبظغظ ٢٠١٥/٠٤/٢٧م إبر 
إخاباه شغ رأجه ورصئاه بسث اتاةازه طظ صئض الحرذئ.

تضرار طبض عثه التعادث غحغر إلى سمص صدغئ الامغغج 
السظخري وتثاسغاتعا شغ أطرغضا، وغثشع الماابسغظ إلى 
وأن  خخعخاً  وراءعا،  التصغصغئ  افجئاب  سظ  الئتث 
العمةغئ والسظش شغ الاساطض طع غغر افبغخ افطرغضغ 
جعاء شغ داخض أطرغضا أو خارجعا عع بابئ شغ الفسض 

افطرغضغ طظث ظحأتعا.
تأجغج  ظعاة  حضطعا  الثغظ  اإلظةطغج  أولؤك  تمض  لصث 
العقغات الماتثة طسعط شغروس السظخرغئ ذات الطابع 
الثغظغ، والاغ ضاظئ تةااح أوروبا شغ الصرن السادس 
سحر، لضظ ولسثم وجعد اآلخر المشاغر دغظغاً شغ أطرغضا 
شصث تعلعا سظخرغاعط ضث السرق والطعن اآلخر، وأجئشعا 

سطغه «المعمئ اإللعغئ».
رغاح السظخرغئ الساتغئ الاغ تمطعا الرجض افبغخ إلى 
العقغات الماتثة دشساه إلى الاعجه أوق إلى أختاب 
الئقد افخطغغظ وعط العظعد التمر قجابابعط شغ طثابح 
تساسخغ سطى العخش، بط عغ الرغاح السظخرغئ ظفسعا 
الاغ دشساه إلى أن غثعإ وراء المتغطات لسرصئ وجطإ 
افشارصئ لغساسئثعط طتض العظعد طظ أجض إسمار الئقد 
الةماسغئ  اإلبادة  شضاظئ  افظةطع-جاضسعظغ.  لطسغث 

واجاسئاد افشارصئ بمرة طظ بمار السظخرغئ الئشغدئ.
غصعل المفضر والفغطسعف الفرظسغ طعظاسضغع (١٦٨٩ 
– ١٧٥٥) والثي ألش ضااب روح الصعاظغظ وعع طخثر 
اإللعام لطثجاعر الفرظسغ وغغره «إن لظا تصاً طضاسئًا 
شغ اتثاذ الجظعج سئغثًا، وإن حسعب أوروبا بسث أن أشظئ 
جضان أطرغضا افخطغغظ لط غسث أطاطعا إق أن تساسئث 
حسعب أشرغصغا لضغ تساثثطعا قجاشقل عثه افصطار 
الفسغتئ، شما عثه الحسعب إق سظاخر جعداء الئحرة 
طظ صمئ الرأس إلى أخمص الصثطغظ، وق غمضظ أن اهللا 
جطئ صثرته غدع روتاً ذغئئ شغ طبض عثا الةسط التالك 

السعاد».
طعظاسضغع  وشقجفاعط  الشرب  طفضرو  حارك  لصث 
رأَغه عثا، وطا سطغك إق أن تصرأ آراء شغثاه وترغظحضه 
وداروغظ وظغاحه وعربربئ جئغظسر وغغرعط، لاسطط أن 

عظاك حئه إجماع سطى ذلك.
لضظ لّما رأت أطرغضا أن طا تثسغه طظ أشضار الثغمصراذغئ 
والطغئرالغئ والترغات وتصعق اإلظسان تاظاصخ تماطاً طع 
الظزرة السظخرغئ السرصغئ، شصث تاولئ أن تاةاوب طع 
بعرة السعد أوائض الساغظات طظ الصرن الماضغ بجساطئ 
طارتظ لعبر ضغظس، والثي ضان غتطط بأن غسغح أذفاله 
شغه  غضعن  ق  حسإ  شغ  افغام  طظ  غعم  شغ  افربسئ 
التضط سطى الظاس بألعان جطعدعط ولضظ بما تظطعي 
 ١٩٦٣ جظئ  الصاظعظغ  اقساراف  شاط  أخقصعط،  سطغه 
ضاططغ  ضمعاذظغظ  إشرغصغئ  أخعل  طظ  بافطرغضغغظ 

افعطغئ.
لظ غساطغع الرئغج افطرغضغ افجعد أن غفسض حغؤًا 
فعطه رغط تخرغته افخغر شغ طصابطئ تطفجغعظغئ بسث 
شغ  بسمص  طاأخطئ  «السظخرغئ  بأن  بالاغمعر  أتثاث 
السقصات  شغ  افلماظغ  الئروشغسعر  وخثق  أطرغضا»، 
السغاجغئ ضرغساغان عاك سظثطا صال «أوباطا لط غآّد أي 
دور جعى لعن بحرته، إق أظه غاظاغط طع الئغخ أضبر 
طظ أبظاء جطثته، وتاى إظه غئثو شغ بسخ افتغان أضبر 

بغاضاً طظ الئغخ أظفسعط».
تتاول طرحتئ الرئاجئ افطرغضغئ عغقري ضطغظاعن أن 
تصطش بمارا اظاثابغئ طظ اجاشقلعا لاثاسغات السظخرغئ 
الثطعغئ سئر اإلغتاء بائظغعا جغاجات جثغثة تةاه ذلك 
السئإ  طسالةئ  سظ  بتثغبعا  وذلك  المجطظ،  العاصع 
ولغج الظاغةئ، وضسر التطصئ المفرغئ الاغ تدط الةعض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

بصطط: سبمان بثاش*

بصطط: إلثر خمجغظ*

الاتالش الثولغ غصاض املثظغني بثرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ وطعصش 
طاثاذل لقئاقف السعري 

ذطإ اقئاقف العذظغ طظ الاتالش الثولغ ضث تظزغط 
الثولئ، تعضغح طا جرى طظث أغام شغ بطثة بغرطتطغ شغ 
رغش تطإ، بسث غارة ذغران لطاتالش أدت إلى طصاض طا ق 

غصض سظ ٥٢ طثظغا.
بمتاجئئ  سظه «ظطالإ  خادر  بغان  شغ  اقئاقف  وصال 
المثظغغظ،  تماغئ  شغ  تعاون  أي  سظ  المسآولغظ 
وتتمغطعط المسآولغئ الضاططئ سظ عثه العاصسئ»، طآضثًا 

إداظاه في اجاعثاف لطمثظغغظ تتئ أي ذرغسئ ضاظئ.

وأضاف الئغان: «إن الصخش المروع الثي وصع شغ بغرطتطغ 
تسئإ بمصاض طا ق غصض سظ ٥٢ طثظغاً، طسزمعط طظ 
وتآضث  الةرتى،  سحرات  إلى  إضاشئ  وافذفال،  الظساء 
الاصارغر طسآولغئ ذغران الاتالش سظ وصعسه، وتحغر إلى 
أن سائقت ضاططئ أبغثت ظاغةئ صخش المظازل، وأن الئطثة 
لصعات  عثشاً  تمبض  وق  سسضرغئ،  أعمغئ  بأي  تاماع  ق 

الاتالش بأي حضض».
 (السربغئ ظئ)

اقئاقف السعري غطالإ الاتالش باعضغح تعل طةجرة بغرطتطغ
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اإلسقم  وجائض  تاخثر  السسعدغئ  وأخئار  أحعر  طظث 
إق  غعم  غمر  ق  وغضاد  والسالمغئ  واإلصطغمغئ  المتطغئ، 
وتطض سطغظا الختش بمصال له سقصئ بسغاجئ السسعدغئ 

الثاخطغئ أو الثارجغئ.
طراجط  وصئض  السجغج  سئث  بظ  اهللا  سئث  المطك  شئمعت 
تخثر  بثأت  التضط  جطمان  المطك  وباعلغ  الثشظ 
المرتطئ  ذئغسئ  لظا  لائغظ  بالسحرات  المطضغئ  افواطر 
الصادطئ والسغاجات الاغ جاائع شغ السسعدغئ، الئطث 
المضرطئ  طضئ  افرض  سطى  بصساغظ  أذعر  شغه  الثي 
والمثغظئ المظعرة سطى جاضظعا أشدض الخقة والسقم، 
سحرة  بمسثل  السالط  شغ  لطظفط  طخثرة  دولئ  وأضئر 

طقغغظ برطغض غعطغا.
شصث سمض المطك جطمان شغ السعغسات افولى طظ تضمه 
وصئض دشظ أخغه سئث اهللا بارجغت صعاسث التضط والاغ 
ضادت أن تظعار بالظسئئ لطمسارضغظ لسغاجئ المطك سئث 
اهللا طظ افطراء والثغظ ضان سظثعط تتفر سطى تعلغه 
التضط بسث شعث. واتثث صرارات تاجمئ لاسغث دشئ تضط 
آل جسعد ضما غامظاه اإلخعة أبظاء افم السثغرغئ (شعث، 
وسئث الرتمظ، وجططان، وظاغش وجطمان) وصث ضاظئ 
سطى  لفطرغضان،  بصغ  وطظ  طظعط  تعشغ  طظ  وقءات 
وقءه  أسطى  والثي  الحصغص  غغر  افخ  اهللا  سئث  سضج 
لقظةطغج  غةسض  فن  جسى  لثلك  وأبظاؤه،  عع  لقظةطغج 
صثطاً شغ التضط طظ بسثه باسغغظ افطغر طصرن بظ سئث 
السجغج ولغا لعلغ السعث (وأن أتثا ق غساطغع سجله طظ 
طظخئئ ضائظا طظ غضعن، وأن غضعن المطك بسث جطمان) 
عضثا ضان ظص الصرار المطضغ، شافطغر طصرن عع طثغر 
اقجاثئارات الساطئ السابص وعع ذغار وتطصى دراجاه 
جارغئ  ابظ  وعع  أطرغضا،  شغ  طظعا  وججء  برغطاظغا  شغ 

غمظغئ ضاظئ شغ الصخر.
ولثلك سمض جطمان شغ أول صراراته سطى أن غئصغ ولغ 
السعث افطغر طصرن ضما صرر المطك سئث اهللا، لضظه أصثم 
الباظغ  الةغض  أطراء  أتث  باسغغظ  جثغثة  خطعة  سطى 
سئث  بظ  ظاغش  بظ  طتمث  افطغر  سئث السجغج،  أبظاء  طظ 
السجغج وزغر الثاخطغئ، والثي ظال رضا أجغاده افطرغضان 
بجغارتغظ صام بعما شغ السام الماضغ واجاصئض اجاصئاق 
تاشق طظ أوباطا وطسزط الصطاسات السغاجغئ وافطظغئ 
لصئاه  ضما  اإلرعاب  سطى  الترب  صغخر  بطصإ  ولغتزى 
 ،٢٠١٥/٠٥/٠١ باارغت  سثدعا  شغ  تاغمج  الظغعغعرك 
طةمعسئ  خثرت  ضما  المساصئض،  ططك  شغه  ورأت 
وزارة  ضإجظاد  بأغام،  اهللا  سئث  دشظ  بسث  الصرارات  طظ 
أتث  سطى  طعغمظا  لغضعن  طتمث  جطمان  قبظ  الثشاع 
أصعى طفاخض الثولئ، ضما سغظ رئغساً لطثغعان المطضغ 
وطساحارًا خاخاً لطمطك. وطظ أعط الصرارات إسفاء أبظاء 
المطك سئث اهللا طظ طظاخئعط التساجئ إق وزغر الترس 
العذظغ افطغر طاسإ سمغض اإلظةطغج (والثي أحار سطغه 
لغتزى  افطرغضان،  طظ  بالاصرب  طساحارغه  بسخ 
إسفاء  تط  ضما  والثه)  بسث  حأن  له  شغضعن  برضاعط 
رجاقت سئث اهللا الماتضمغظ شغ طفاخض الثولئ طبض 
خالث الاعغةري رئغج الثغعان المطضغ ورجض اإلظةطغج 
افصعى شغ تضط سئث اهللا، والثي ضان سطى خقف دائط 
طع افطراء، ضما ذال الاشغغر شغ الئثاغات رئغج عغؤئ 
والثي  الحغت  آل  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر 
ضان طحععرا بأشضاره السطماظغئ الشرغئئ سظ المةامع، 
وضثلك السطماظغ طثغر جاطسئ اإلطام بالرغاض أبا لثغض 
والثي سغظه سئث اهللا صئض وشاته بفارة لغسئ بالطعغطئ 
وزغرا لفوصاف، وبالاسثغطغظ افخغرغظ ظال جطمان بصئ 
حغعخ الثغظ وحسئغئ ضبغر طظ الظاس الثغظ جاءتعط 
الاشرغإ،  ذرغص  شغ  جارسئ  والاغ  اهللا  سئث  تشغغرات 

وتعمغح دور العغؤئ.
السمطغئ  وبثأت  ذئعلعا  الغمظ  ترب  دصئ  ولما 
السسضرغئ وصث ُأسطظ سظعا طظ أطرغضا وسطى لسان سادل 
وبرز  العصئ،  ذلك  أطرغضا  شغ  السسعدي  السفغر  جئغر 
خقل الترب ضغش أن آل جسعد غصعدون تربا بالعضالئ 
سظ أطرغضا تظفغثا لمثططاتعا وسمق لثطاعا الصثغمئ 
باصسغط الغمظ، تغث ضان ذلك واضتا وجطغا طظ خقل 
ولغِّ  ظةط  وجطع  والسسعدغئ،  افطرغضغئ  الاخرغتات 
وضثلك  الثاخطغئ  وزغر  ظاغش  بظ  طتمث  السعث  ولغِّ 
لقسقم،  باخثرعما  جطمان  بظ  طتمث  الثشاع  وزغر 
ووجعدعما سطى التثود السسعدغئ الغمظغئ، وشغ العصئ 
ظفسه شصث غغإ اإلسقم ولغ السعث والثي لط تسعث له 

أغئ طعام طظث تعلغه وقغئ السعث.
وبإسقن السسعدغئ إظعاء «ساخفئ التجم» وبثء «إسادة 
تثث،  طا  غسعا  لط  الئقد  أبظاء  سمعم  أن  طع  افطض»، 
تغث إن اإلسقم ضطه طظ ذرف واتث (السمغث السسغري)، 
اإلسقم  شغافص  واإلظةطغج  افطرغضان  طخالح  وتاصاذع 
سادل  سطغظا  وغثرج  وغغرعما)  والسربغئ  الةجغرة  (صظاة 
جئغر طرة أخرى شغ لصاء طع طتطئ السغ إن إن لغظفغ 
أن تضعن عثه الترب بغظ السظئ والحغسئ ضما تحثق 
بعا سطماء السططان وخطئعا جمسعط وبارضعا الترب، 
وضسئعا تساذش ووقء الظاس سطى عثا افجاس، لغسطظ 

أن العثف الةطعس إلى ذاولئ المفاوضات طع جمغع 
افذراف، تاى افسثاء سطى تث تسئغرعط.

تساصر  أن  افطرغضان  أراد  افطض»  «إسادة  بثاغئ  وطع 
افطعر لعط شغ السسعدغئ، وأن غصطسعا الحك بالغصغظ، 
وبثا لطظاس أن عثه عغ طضاشأة الثغظ صادوا الترب 
المطضغئ  افواطر  سحرات  شخثرت  الئقد،  سظ  وداشسعا 
شغ طظاخش الطغض وصئض خقة الفةر غعم ٢٠١٥/٤/٢٨، 
تغث تط تظتغئ ولغ السعث طصرن بظ سئث السجغج سمغض 
اإلظةطغج لغتض طتطه طتمث بظ ظاغش ولغا لطسعث وضثلك 
وبثلك  السعث،  لعلغ  ولغا  جطمان  بظ  طتمث  تسغغظ 
تضعن أطرغضا ضمظئ المطك لعا لطمساصئض، لضظ اهللا 
تآخث  أن  سطى  جطمان  المطك  وسمث  بالمرخاد،  لعط 
الئغسئ لفطغرغظ طظ الةمغع تاى طظ المثطعع لغزعر 

أظه ق خقف شغ السائطئ وأن ذلك تط بمعاشصئ الةمغع.
ورغط أن أطر الئغسئ لعلغ السعث أو ولغ ولغ السعث عع 
المظابر  سطى  لعا  ظادى  طظ  رأغظا  لضظظا  وضقلئ،  بثسئ 
وتاول أن غةث لعا طثرجا حرسغا بض اسائرعا واجئئ طظ 
باب ذاسئ ولغ افطر إذا ضان ذلك جغآدي لقجاصرار 

وافطان...

وتعالئ الصرارات المطضغئ باظتغئ جسعد الفغخض وزغر 
الثارجغئ والثي تاشر سطى طظخئه تعالغ أربسئ سصعد، 
وعع رجض غساظغ طظ ضبغر طظ افطراض، ووصع اقخاغار 
والثي  جئغر  سادل  سطى  التساس  المظخإ  عثا  شغ 
طظ  أضبر  وصدى  افطرغضغ  الئغئ  شغ  وترسرع  تربى 
ظخش سمره شغ أتداظعط وتسطط طظ أجااذه بظثر بظ 

جططان العقء لفطرغضان.
وطظ الاشغغرات الاغ ضاظئ طساشربئ تسغغظ المعظثس 
خالث الفالح طثغر حرضئ أراطضع أضئر حرضئ ظفط شغ 
رئغسا  لغضعن  طرحتا  ضان  وصث  لطختئ  وزغرا  السالط 
الختئ  وزارة  إن  وتغث  أراطضع،  شغ  اإلدارة  لمةطج 
الماضغئ  السظئ  خقل  العزراء  طظ  سثد  سطغعا  تساصإ 
غثفى  غضاد  وق  ضئغر  الفساد  إن  تغث  السظئ،  وعثه 
فن شغ العزارة تساطض طئاحر طع الظاس، وأطعر غساظغ 
طظعا الظاس غعطغا، لثلك أخئتعا غثاارون لعا أظاجًا 
طظ خارج المةال لغثغروا حؤعن العزارة ظظا طظعط أن 

الفساد شغ حثص العزغر.
غعم السئئ ٢٠١٥/٥/٢ تضحفئ بسخ افطعر الماسطصئ 
الحرضئ  طظ  الفالح  إبساد  طظ  جسطئ  أراطضع  بحرضئ 
أراطضع،  طظ  الئارول  وزارة  شخض  تط  إظه  تغث  ضاطق، 
تحضغض  وتط  طساصطئ  تضعطغئ  حرضئ  أراطضع  لاخئح 
طةطج أسطى جثغث لعا برئاجئ طتمث بظ جطمان ولغ 
ولغ السعث، وعثا غةسض أطعال الظفط ضطعا بغثه، غأخث 

طظعا طا غحاء طظ غغر رصغإ أو تسغإ.
ترب  شغ  ظعرت  واتثة  صدغئ  بصغئ  الظعاغئ  وشغ 
الغمظ وصئض إسقن إظعاء ساخفئ التجم بغعطغظ، تغث 
إن الترس العذظغ برئاجئ افطغر طاسإ بظ سئث اهللا بظ 
سئث السجغج لط غحارك شغ السمطغات الصاالغئ، وصث ضان 
افجطتئ  بضض  طةعج  الترس  إن  تغث  طساشربا،  ذلك 
ترب  شغ  احارك  طظ  أول  وضان  والطائرات،  البصغطئ 
الثطغب طع السراق جظئ ١٩٩١ ووخض إلى الةئعئ آظثاك 

صئض الةغح بسائ أغام.
أسطظ المطك بسثعا أن الترس العذظغ جعف غاط إحراضه 
شغ السمطغات سطى التثود، وتردد شغ وجائض اإلسقم أن 
المطك عع الصائث افسطى لطصعات المسطتئ جمغسعا، طما 
غسظغ أن ق خخعخغئ لطترس العذظغ ضما ضان افطر 
شغ زطان سئث اهللا، وعثا غسغر وشص طا شعط طظ بسخ 
ولغ  وولغ  الثشاع  وزغر  جطمان  بظ  طتمث  تخرغتات 
السعث طظ ضط الترس العذظغ والةغح تتئ صغادة 
واتثة، طما غسظغ إلشاء وزارة الترس العذظغ وإبساد 

طاسإ طظ آخر طساصض اإلظةطغج شغ السططئ.
عثه عغ أبرز طقطح الاشغغرات الةثرغئ شغ سعث جطمان 
شغ  برغطاظغا  آبار  سطى  أطرغضغا  اظصقبا  حضطئ  والاغ 
السغاجئ السسعدغئ وصث تخطئ عثه الاشغغرات بسرسئ 
عائطئ طا غثل سطى أعمغئ السسعدغئ بالظسئئ فطرغضا 
وسطى حثة افذى الثي تسرضئ له شغ سعث سئث اهللا، 
وعثا غئغظ بحضض ضئغر طثى الخراع الشربغ سطى بقد 
المسطمغظ وطصثراتعط، والثي لظ تصطسه طظ جثوره 
إق غث خطغفئ راحث غتضط المسطمغظ جمغسا بحرع اهللا 
سطى طظعاج ظئغه سطغه وآله الخقة والسقم، ظسأل اهللا 

أن تضعن بغساه صرغئئ..

سثدعا  شغ  الطظثظغئ)  (السرب  ختغفئ  ذضرت 
طساحار  أن   ٢٠١٥ ظغسان   ٢٩ باارغت  الخادر 
افطغظ السام قتتاد المخارف السربغئ (زضرغا 
أجض  طظ  الامعغض  طآتمر  شغ  خرح  طتمعد)؛ 
المخرغئ  الساخمئ  شغ  سصث  الثي  الاظمغئ 
غثرس  السربغئ  المخارف  اتتاد  الصاعرة: «أن 
تثحغظ (طحروع طارحال) جثغث لامعغض إسادة 
والسراق  (جعرغا  عغ:  سربغئ  دول  أربع  إسمار 
المحروع  أعثاف  «إن  وصال:  ولغئغا)..  والغمظ 
إسمار  إلسادة  طارحال  طحروع  أعثاف  تمابض 
عثا  وأن  الباظغئ..  السالمغئ  الترب  بسث  أوروبا 
تطك  شغ  افوضاع  اجاصرار  غظازر  المحروع 
إلسادة  اقجابمارات  ضت  غاط  تاى  الئقد، 
اإلسمار بحضض ساجض.. وأن عثه الثول افربع 
إلى  تخض  بصغمئ  تمعغقت  إلى  طاجئ  بتاجئ 
ظتع ٣ ترغطغعن دوقر أطرغضغ إلسادة إسمارعا 
تطك  صئض  سطغه  ضاظئ  طا  إلى  وإلسادتعا 

افزطات...»
إن التصغصئ المرة الاغ غةإ أن تثضر، وظتظ 
لطصائمغظ  الاخرغتات،  عثه  طبض  ظساسرض 
طظ  غغرعا؛  أو  السربغئ  المخارف  اتتاد  سطى 
عغ:  المسطمغظ؛  بقد  شغ  طالغئ  طآجسات 
خقل  طظ   - خار  صث  الشربغ  اقجاسمار  أن 
غظفث   - الةثغثة  اقجاسمارغئ  اجاراتغةغاه 
بقد  شغ  اقجاسمارغئ  وبراطةه  جغاجاته 
وبأطعال  المسطمغظ  أبظاء  بثطاء  المسطمغظ، 
طظ  ضبإ  سظ  افطعر  غراصإ  وعع  المسطمغظ، 
بقد  شغ  السسضرغئ  صعاسثه  أو  جفاراته  خقل 
شغ  بأطره  الصائمغظ  خقل  طظ  أو  المسطمغظ، 

بقد المسطمغظ طظ التضام!!
الغمظ؛  أو  جعرغا  أو  لغئغا  أتثاث  شغ  شالظاظر 
أرواح  وتتخث  الئقد،  بعثه  تسخش  الاغ 
عط  الترب  أدوات  أن  غرى  أعطعا  طظ  افبرغاء 
أبظاء المسطمغظ، تماطًا ضمبض الظار الاغ تتمغ 
تسئما  ذلك،  بسث  تحضغطه  لغسعض  التثغث 
ترغث حضض الخظسئ الةثغثة دوائر المثابرات 
والسغ آي إغه افطرغضغئ.. ووصعد عثه الترب 
أو عثه الظار - ضما عع طحاعث شغ أرض العاصع 
غجج  طمظ  المدططعن،  المسطمغظ  أبظاء  عط   -

بعط شغ أوار عثه الظار ولعغئعا..
شئسث اقجاراتغةغئ افطرغضغئ الةثغثة شغ بقد 
وأششاظساان  السراق  تربغ  بسث   - المسطمغظ 
السغاجئ  خئراء  غسمغعا  الاغ   -  ٢٠٠٣ جظئ 
أطرغضا  أخئتئ  بالعضالئ)،  افطرغضغئ  (الترب 
ُتظدب ضض جغاجاتعا الماضرة الثئغبئ شغ بقد 
المسطمغظ،  أبظاء  وصعدعا  ظار  سطى  المسطمغظ 
ذضرت  وأطعالعط..  وطصثراتعط  وذاصاتعط 
باارغت  الئرغطاظغئ)  اإلظثبظثظئ  (ختغفئ 
اقجاراتغةغئ  الثشاع  خطئ  «إن   :٢٠١٢/١/٦
الاغ أسطظ سظعا (باراك أوباطا) أطج، الثمغج 
لظ  أطرغضا  بأن  اساراًشا  تمبض   ،٢٠١٢/١/٥
تربغظ  لثعض  المعارد  اآلن  بسث  تماطك 
الماضغ  السصث  شغ  شسطئ  طبطما  ضئغرتغظ، 
السراق  سطى  طضطفاغظ  تربغظ  حظئ  سظثطا 
وأششاظساان.. وأحارت الختغفئ إلى أن أوباطا 
أسطظ شغ خطابه سظ طةمعسئ طظ افولعغات 
افطرغضغئ  الثشاع  لثطئ  الماعاضسئ  الةثغثة 
خقل السصث الصادم..»، وصال ضثلك - أي أوباطا 
شغ  الةعغئ  طاضثغض  (صاسثة  شغ  ضطمئ  أبظاء   -
 ٢٠١٤/٩/١٧ باارغت  شطعرغثا)  بعقغئ  تاطئا 
المساعمئ  جاضعن  الةعغئ  الدربات  «..أن 
تظزغط  ضث  الترب  شغ  الرئغسغئ  افطرغضغئ 
تتالش  تحضغض  جاظإ  إلى  اإلجقطغئ،  الثولئ 

صال إظه غدط اآلن أضبر طظ ٤٠ دولئ..».
وافظضى طظ ذلك أن طعضعع ترتغإ الظفصات 
سطى  ُتتمَّض  وبسثعا  الترب  خقل  السسضرغئ، 
وأطعالعا..  وبرواتعا  اإلجقطغئ  افطئ  ضاعض 
بسخ  ذضر  تسئما  التجم  ساخفئ  شاضطفئ 
 ٢٠ تةاوزت  افولى  افجابغع  خقل  الثئراء 
سئث  تمثي  خرح  شصث  أطرغضغ..  دوقر  ططغار 
افجئص  والرئغج  اقصاخادي  الثئغر  السزغط، 
لـ»طخر  اإلدارغئ،  لطسطعم  السادات  فضادغمغئ 
شغ  ٢٠١٤، صال: «أظه  ١١ ظغسان  شغ  السربغئ» 
شسااعلى  برغئ،  بصعات  طخر  طحارضئ  تال 
الةغعش  سطى  اإلظفاق  طسؤعلغئ  السسعدغئ 
الئرغئ وخرف تسعغدات لطةظعد، قشاا إلى أن 
دوقر  ططغار   ٢٠ طظ  أضبر  بطشئ  الترب  تضطفئ 
بالضاطض  تضئثتعا  اآلن،  وتاى  اظثقسعا  طظث 
الممطضئ السسعدغئ. وأوضح الثئغر اقصاخادي 

شغ  طخر  طخروشات  تسثد  السسعدغئ  أن 
طالغئ  تتعغقت  إرجال  سئر  التجم»،  «ساخفئ 
المخرغئ،  المالغئ  وزارة  إلى  الاضالغش  بضض 
طحغرا إلى أن طخر لغسئ صادرة سطى تتمض 
ظفصات الترب، ولضظ الممطضئ لثغعا اتاغاذغ 
تطك  لاتمض  تضفغعا  وأجطتئ  وطسثات  ظصثي 

افسئاء»!!
الساتئ  تطغغظ  عع  الترب  عثه  طظ  والعثف 
ظار  سطى  الضاشغ  بالصثر  لغظئ  لاخئح  الغمظغئ 
الترب الحرغرة الاغ تتخث أرواح المسطمغظ 
الغمظ  واصع  رجط  أجض  طظ  وذلك  ودطاءعط، 
السغاجغ تسئما ترضاه أطرغضا وبسخ دول 

أوروبا..
خعرة  عع  تطاتظ  طظ  لغئغا  شغ  غةري  وطا 
ذئص افخض تصرغئًا سظ الخعرة الغمظغئ، ولضظ 
بأغٍث طشاغرة وأدوات أخرى، ضض ذلك طظ أجض 
أن  بسث  الطغئغئ  لطساتئ  جثغثة  خعرة  رجط 
تترق لغئغا وغخئح أعطعا صئائض وذعائش ضض 

طظعط غظتر اآلخر..
أطرغضا  شإن  الحام  جعرغا  شغ  غةري  طا  أطا 
السغاجغ  التض  تةري  ضغ  بصطعا  بضض  تطصغ 
سظ  جعرغا  تثرج  أن  دون  طخالتعا،  تسإ 
صئداعا السغاجغئ.. وشغ العصئ ظفسه تتاول 
اإلصطغمغغظ  سمقئعا  وجععد  جععدعا،  بضض 
أي  تظةح  ق  أن  والسسعدغئ  وترضغا  ضإغران 
طتاولئ لطاترر واقظسااق خقف عثه الظزرة..

والسآال الثي غرد شغ عثا المصام عع: لماذا ق 
غاترك عثا المال السربغ شغ طحارغع وظفصات 
الثول؟!،  عثه  شغ  الفصراء  سطى  بالظفع  تسعد 
ولماذا غاترك عثا المال شغ اتةاعات طسغظئ 

وشغ أوصات طثخعخئ؟!..
الضفار  طحارغع  رعظ  عغ  افطعال  عثه  إن 
الجطان  شغ  إحارتعط  ورعظ  وجغاجاتعط، 
والمضان – تماطا ضما عغ جغعش المسطمغظ 
اإلصطغمغئ  والصعى  الةثغثة،  والاتالفات 
الةثغثة؛  المحارضئ  السربغئ  الصعة  طبض 
السربغئ  الةغعش  أرضان  رؤجاء  صررعا  الاغ 
طآتمر  شغ  وذلك  السربغئ  الثول  جاطسئ  شغ 
افطعال  عثه  ولغسئ   ،-  ٢٠١٥/٤/٢٢ الصاعرة 
الةغاع  إلظصاذ  وق  المسطمغظ،  طخالح  لثثطئ 
أوروبا،  ظتع  الئتار  سئر  طظعط  والمحردغظ 
غمعت صسط ضئغر طظعط غرصًا شغ عثه الئتار!!..

الاغ  افخغرة  وق  افولى  المرة  لغسئ  إظعا 
اإلجقطغ)  السالط  (تضعطات  شغعا  تاترك 
وخاخئ السربغ لمحارغع اإلسمار بسث التروب 
طظ أجض ترتغإ أحضال التض السغاجغ.. شئسث 
طا  عظاك  ضان   ١٩٧٥-١٩٩٠ جظئ  لئظان  ترب 
غسمى بمحروع إسمار لئظان.. وبسث ترب غجة 
إسمار  طآتمر  الصاعرة  شغ  اظسصث   ٢٠١٤ جظئ 
غجة... والصمئ السربغئ شغ الثوتئ ٢٠١٣/٣/٢٦ 
صمط  طظ  ذلك  وغغر  جعرغا  إسمار  إلسادة 
واجاماسات شغ ترضغا والثار الئغداء والضعغئ 
الاارغت...  عثا  تاى   ٢٠١٢ جظئ  طظث  وغغرعا 
وعثا المحروع أغدًا غداف إلى تطك المحارغع 

الاغ ق تئرز إق بسث الظضئات وأبظاءعا!!..
لطمسطمغظ  ططك  عغ  المسطمغظ  أطعال  إن 
ولغسئ رعغظئ لثول الضفر، وافخض شغ عثه 
المسطمغظ  طخالح  سطى  تظفص  أن  افطعال 
بقد  شغ  الفصر  سطى  والصداء  التصغصغئ، 
جضان  أغطإ  طظه  غساظغ  الثي  المسطمغظ 
 ،- طظعا  الظفطغئ  تاى   - اإلجقطغ  السالط 
الثطرة  لطعةرة  اآلقف  طؤات  غةئر  والثي 
ظض  شغ  إق  غاتصص  ق  افطر  وعثا  أوروبا،  إلى 
شغ  غاتصص  وق  اإلجقم،  غطئص  سادل  ظزام 
ظض عثه افظزمئ المرتعظئ لسغاجات الشرب، 
طا  وغفسطعن  ظعغا  وق  أطرًا  لعط  تسخغ  وق 
غآطرون، وغسثرون الئقد والسئاد شغ خثطئ 
جغاجاتعط اقجاسمارغئ اإلجراطغئ؛ ضمحروع 
السثاوة  وإبارة  تثطغره  بسث  الغمظ  تصسغط 
وطحروع  أبظائه،  بغظ  واقصااال  والئشداء 
تثطغر جعرغا الحام إلسادة خغاغاه ضما ترغث 
وصاض  ترصه  بسث  السراق  وتصسغط  أطرغضا، 
لغئغا...  وتثطغر  وزورا،  ظطما  أبظائه  طظ  الضبغر 
المةرم  الشرب  غةطئعا  طآٍس  طظ  ذلك  وغغر 
أن  تسالى  شظسأله  اإلجقم،  أطئ  سطى  الضاشر 
غضرطظا سما صرغإ بتضط اإلجقم، شغ ظض دولئ 
سطى طظعاج الظئعة،  اإلجقم، الثقشئ الراحثة 
سظ  والثطار  والثراب  الصاض  جغش  غرتفع  وأن 

أطئ اإلجقم.
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بصطط: سئث اهللا الصتطاظغ – بقد الترطغظ

ت جغاجغئظزرات
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الاغ  عغ  أطرغضا  أن  غثرك  افتثاث  لعثه  الماابع  إن 
طظ  تامضظ  رغبما  بحار،  إجصاط  شغ  وتماظع  تماذض 
ق  اآلن  شإلى  طخالتعا.  غثثم  الثي  الئثغض  خظاسئ 
زالئ تاردد شغ إصاطئ طظاذص آطظئ، طع أظعا أسطظئ سظ 
المدغ باثرغإ صعات طظ الةغح التر المصرر أن غئثأ 
شغ ترضغا شغ ٢٠١٥/٥/٩ باثرغإ ٢٠٠٠ طصاتض شغ 
المرتطئ افولى وعثا غثل سطى ذعل سمر الظزام لثى 

أطرغضا.
طا ظرغث أن ظتثر طظه عع أن تصع البعرة شغ جعرغا شغ 
حرك الاآطر الثولغ ضالثي وصسئ شغه اظافاضات طخر 
وتعظج ولغئغا. شحسار الحسإ غرغث إجصاط الظزام ق 
غظاعغ سظث اجائثال حثص الطاغغئ بحار (أو طئارك أو 
بظ سطغ أو الصثاشغ أو خالح) بحثص آخر غسغر سطى 
ظعةه ظفسه شغ خثطئ طخالح أطرغضا والشرب. وإذا خح 
طا ظصطاه زطان العخض سظ لصاء سطعش طع افترار ، وطع 
ضئابغئ شغ طعصش افترار شإن عثا غظثر بسغر  وجعد 
افترار شغ طحروع  الرغاض لمرتطئ طا بسث افجث. ولصث 
جئص لظا أن ظاحثظا افخعة شغ  ترضئ افترار، وطسعط 
جائر الفخائض المثطخئ الساططئ لظخرة دغظ اهللا ورشع 
راغاه أن غائرؤوا طظ تعل أطرغضا  وغةاعروا برشدعط 
لسط تطعا السغاجغ الثي غمّضظعا طظ رصاب المسطمغظ 
وأن  جسام،  تدتغات  طظ  بثلعه  طا  برغط  جعرغا  شغ 
غطافعا تعل طغباق الثقشئ الثي صثطه تجب الاترغر، شإن 
اهللا  غسائثلعط  غاعلعا  وإن  اهللا  برضعان  شازوا  غفسطعا 
بصعم غتئعط وغتئعظه( َغا َأغَُّعا الظَّاُس َأظُاُط اْلُفَصَراء إَِلى 
اهللاَِّ َواهللاَُّ ُعَع اْلَشِظغُّ اْلَتِمغُث ِإن َغَحأْ ُغْثِعْئُضْط َوَغْأِت ِبَثْطٍص 
سطى  صاطئ  شبعرة   ،( ِبَسِجغٍج  اهللاَِّ  َسَطى  َذِلَك  َوَطا  َجِثغٍث  
«حسار عغ هللا عغ هللا»، وحسار «صائثظا لفبث جغثظا 
طتمث»، ق غظئشغ لعا أن تبص ق شغ أسثاء اهللا، وق شغ 
سمقئعط الثغظ غروجعن لسمعطعط الصاتطئ شغ جظغش 
٢ و٣ و٤ وشغ اجاماسات اجطظئعل والرغاض والصاعرة 

وجعاعا...

إن الظخر  ق غضعن  إق طظ سظث اهللا، وإق شعع العجغمئ 
عثطعا  الثغظ  افطئ  أسثاء  أن  تععط  وطظ  المتصصئ، 
أعطضئ  الاغ  الصمسغئ  افظزمئ  وشرضعا  الثقشئ،  دولئ 
الترث والظسض وجاطئ الظاس جعء السثاب غمضظ أن 
غطئسعا لئعس «أخثصاء الحسإ» شعع جاعض طدطِّض أو 
خّثاع أِحر ... شغةإ سطى المسطمغظ شغ جعرغا، وطسعط 
غظةح  أن  غمضظ  ق  أطر  طظ  اقظطقق  المسطمغظ،  ضض 
الثي  افجاس  غحضض  وعع  دوظه،  طظ  المحروع  عثا 
جغئظى سطغه ظةاح طحروسعط، وبثوظه لظ غتخطعا إق 
أطا  والدقل.  والفصر  والثل  المآجغ  طظ  المجغث  سطى 
المحروع شعع طحروع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
وأطا افجاس الثي غئظى سطغه شعع السصغثة اإلجقطغئ. 
والظاظر شغ واصع الخراع الةاري غةث أظه خراع تداري 
الحر  إطئراذعرغئ  اآلخر  الطرف  طظ  تاجسمه  طئثئغ، 
أطغرضا سطى أجاس طئثئعا، وعغ تاثث أجطعب المضر 
والثعاء سطى المسطمغظ تغظ تثسغ أظعا تتارب اإلرعاب 
وعغ شغ تصغصئ افطر تتارب اإلجقم، وتتارب أن غضعن 
عثا  وأطام  تةمسعط.  راحثة  خقشئ  دولئ  لطمسطمغظ 
الخراع الحرس الثاطغ الثي ق غرتط، شإن المسطمغظ 
بتئض  اقساخام  لقظاخار؛  واتث  جئغض  إق  لعط  لغج 
اهللا والائرؤ طظ تئض الظاس. ولغاثبر المسطط آغات اهللا 
تسالى لغثرك بإغماظه أن جظث اهللا عط الشالئعن، وطا أضبر 
آغات الصعة والشطئئ الاغ تسطغ الصعة لطمسطط وتدمظ 
له الاأغغث والاعشغص والظخر طظ اهللا. صال تسالى: ﴿َوَطا 
َجَسَطُه اهللاَُّ ِإقَّ ُبْحَرى َلُضْط َوِلَاْطَمِؤظَّ ُصُطعُبُضْط ِبِه َوَطا الظَّْخُر 
ِإقَّ ِطْظ ِسْظِث اهللاَِّ اْلَسِجغِج اْلَتِضغِط﴾ وصال جئتاظه: ﴿َأطَّْظ 
ْتَمِظ  الرَّ ُدوِن  ِطْظ  َغْظُخُرُضْط  َلُضْط  ُجْظٌث  ُعَع  الَِّثي  َعَثا 
ِإِن اْلَضاِشُروَن ِإقَّ ِشغ ُغُروٍر﴾ وصال جضَّ طظ صائض: ﴿ِإْن 
َغْظُخْرُضُط اهللاَُّ َشَق َغاِلَإ َلُضْط َوِإْن َغْثُثْلُضْط َشَمْظ َذا الَِّثي 

ِض اْلُمْآِطُظعَن﴾. َغْظُخُرُضْط ِطْظ َبْسِثِه َوَسَطى اهللاَِّ َشْطَغَاَعضَّ

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ : المحعث السعري: شغ ظض الاطعرات السسضرغئ ...

الترب الروجغئ افوضراظغئ 

وازدغاد تظص الحسعب وافظزمئ شغ السالط سطى جغاجئ 
أطرغضا عثه، افطر الثي أدى إلى أن اجاظحصئ روجغا 
بعتغظ  الرئغج  طةغء  بسث  جغما  أظفاجعا  بسخ 
غعصش  أن  الروجغ  الرئغج  اجاطاع  شصث  التضط،  إلى 
الظجغش الروجغ المامبض بافزطئ الحغحاظغئ وباسطط 
طظ  ضئغر  صسط  سطى  لطشرب  المعالغظ  افطعال  رؤوس 
خغرات روجغا، شصام بترب بحسئ ضث المسطمغظ شغ 
وجطط  خرابئ  إلى  الحمال  سروس  وتعل  الحغحان 
الحغحان وتضمعا إلى سخابئ رطدان صادغروف الثي 
افطعال  رؤوس  وأطا  ضئغر.  جةظ  إلى  الحغحان  تعل 
شصث صام بعتغظ بإغصاف السرصات الاغ أظعضئ اصاخاد 
روجغا ووضع تثا لطرأجمالغغظ الروس المعالغظ فوروبا 
وأطرغضا. أطا افطر افضئر الثي ظةح شغه الرئغج الروجغ 
وطصاوطئ  أطرغضا  طع  الخراع  إدارة  سطى  صثرته  شعع 
بسث  اجاطاع  شصث  روجغا.  ضث  الاتةغط  اجاراتغةغئ 
شارة صخغرة اجامالئ بسخ رؤجاء جمععرغات اقتتاد 
السعشغغاغ السابص وإسادة ظفعذ روجغا لعا وذرد ظفعذ 
أطرغضا طظعا. وأطا شغ أوضراظغا طعضعع الئتث شصث ظةح 
بسث وصئ صخغر بالصداء سطى الرئغج الثي أشرزته البعرة 
شصث  وبعثا  لروجغا.  طعاٍل  برئغج  وإبثاله  الئرتصالغئ 
اجاطاسئ روجغا إلى تث ضئغر إغصاف تمثد أطرغضا شغ 
الثول المااخمئ لعا سطى التثود. وبعثا عثأت افزطئ 
افوضراظغئ لئدع جظغظ بسث أن اجاصر التضط إلى تث طا 
لروجغا شغ أوضراظغا واجامر العضع سطى ذلك تاى أذطئ 

افزطئ برأجعا طظ جثغث.

افزطئ افخغرة:
الروس  أن  عع  جرغسئ  بخعرة  افزطئ  تطعر  وجئإ 
عثا  طبض  شغ  الفرص  اظاعاز  أعمغئ  طثى  أدرضعا 
الاعصغئ، تغث الخراع سطى أوجه بغظ أطرغضا وأوروبا 
شغ الحرق افوجط وأشرغصغا، وأدرك الروس أغدا طثى 
تاجئ أطرغضا لعط شغ المطش السعري. ولثا صام الروس 
وسطى غغر سادتعط بالاخرف بخعرة جادة وقئصئ بثولئ 
ضان  شالاعصغئ  تغعغئ.  أعثاف  لعا  اظُاعضئ  سزمى 
طظاجئا جثا بالظسئئ لطروس أن غاخرشعا بعثا الحضض 
القشئ لطظزر تغظما صاطعا باتاقل الصرم والسغطرة سطى 

بسخ المثن الئترغئ شغ أوضراظغا.
أطا سظ أبساد المحضطئ. شغمضظ الصعل أظه إذا ضان عظاك 
ترب سالمغئ بغظ الثول السزمى شغ سالط غسعده الفصر 
غصش  الاغ  الضبغرة  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  وافزطات 
وراءعا الظزام الرأجمالغ، شإن افزطئ افوضراظغئ طرحتئ 
لاضعن أتث افجئاب المعمئ لئثء عضثا ترب لمعصسعا 
الثول  ولحسعر  السزمى  لطثول  بالظسئئ  الةشراشغ 
السالط  غصعد  الثي  الرأجمالغ  المئثأ  بفحض  السزمى 
الثي  افطر  السالط،  شغ  جثغث  تشغغر  تخعل  وبتامغئ 
غةسض الةمغع غاةعج لعثا الاشغغر الةثغث الصادم، وعثه 
التالئ طظ الاأعإ بغظ الثول السزمى إضاشئ لفزطات 
اقصاخادغئ الاغ تسخش بالثول الضئرى، ضض عثا غآدي 
إلى اخافاء المظطص السطغط شغ إدارة افزطات طا غآدي 
إلى ظحعب التروب والخراسات. وإن افزطئ افوضراظغئ 

عغ طظ أحث افزطات تسصغثا بغظ الثول الضئرى.

بصطط: د. شرج أبع طالك

تامئ ضطمئ السثد : أطرغضا بغظ السظخرغئ الثطعغئ وبعرجئ الثغمصراذغئ    

والفصر والةرغمئ. لضظ ضطغظاعن لظ تثرج شغ طسالةاتعا 
طسالةات  إلى  بالاعجه  لفطعر،  السطتغئ  الظزرة  سظ 
السمض  وشرص  والئطالئ  اقصاخادغئ  الظعاتغ  بسخ 
والافاوت اقجاماسغ وطمارجات الحرذئ السظخرغئ تةاه 
السعد، وزغادة سثد السعد شغ الحرذئ وأجعجة الثولئ 

وغغر ذلك طظ افطعر المادغئ.
والاغ  أطرغضا  تعاجععا  الاغ  التصغصغئ  المحضطئ  إن 
تاسئإ شغ ضض تطك الثطعغئ جعاء شغ داخض أطرغضا أو 
شغ خارجعا عغ طحضطئ شضرغئ بالثرجئ افولى وطا تطك 
الممارجات إق بمرة ُطرة غخئشعا لعن الثم لاطك الفضرة 

الئاذطئ الاغ تتمطعا.
السظخري  بالافعق  تظادي  الاغ  الفطسفغئ  الظزرة  إن 
َطْظ  سطى  صعطغاتعا  اخاقف  سطى  افوروبغئ  لطحسعب 
دوظعا طظ الئحر وتصثم الةظج افبغخ سطى غغره طظ 
افجظاس، والظزرغئ الشربغئ شغ الافاوت بغظ افسراق ذات 
الطابع الثاروغظغ والاغ صسمئ الةظج الئحري ضطه إلى 
الظعردغعن،  وبثاخئ  افرغعن  وعط  السطغا  طظعا  أسراق 
افجاس  عغ  والغععد،  والسرب  ضالجظعج  دظغا  وأسراق 

الفضري لاطك السظخرغئ الثطعغئ الصاتطئ.
شغ ظعاغئ الصرن الثاطج سحر وصئغض اجارصاق افشارصئ 

ضاظئ المساظغ الضاطظئ سظثعط شغ ضطمئ أجعد جطئغئ 
بحضض بارز، شضما جاء شغ صاطعس أوضسفعرد شغ الطشئ 
صثر،  بالصثارة،  لطشاغئ  طططت  عع:  شافجعد  اإلظةطغجغئ، 
ططعث، حرغر، طمغئ، طعطك، جئإ الضعارث والظةج، 
شاجث، شاجص، أبغط، طرسإ، غثل سطى الثجي والةرم. وصث 

ذضر ذلك ضطه ضاشغظ راغطغ شغ ضاابه الشرب والسالط.
الثغمصراذغئ  بأشضار  وتحثصه  الشرب  إسقم  زغش  ضض 
والترغئ وتصعق اإلظسان والمساواة لط تساطع أبثًا أن 
تمسح طظ سمص الرجض افبغخ السظخري ذلك الاسرغش 
الرجض  تةسض  افسماق  طفاعغط  وظطئ  افجعد،  لطرجض 
افبغخ وبضض تصث غدشط سطى زظاد بظثصغاه ضطما واجه 

رجقً أجعد.
إن التض لعثه الصدغئ لظ غضعن إق بأشضار سصغثة سصطغئ، 
غظئبص سظعا ظزام طظ سظث خالص الضعن واإلظسان والتغاة:
﴿َوِطْظ آَغاِتِه َأْن َخَطَص َلُضط طِّْظ َأظُفِسُضْط َأْزَواًجا لَِّاْسُضُظعا 
َعدًَّة َوَرْتَمًئ ِإنَّ ِشغ َذِلَك َآلَغاٍت لَِّصْعٍم  إَِلْغَعا َوَجَسَض َبْغَظُضط طَّ
َماَواِت َواْفَْرِض َواْخِاَقُف  ُروَن * َوِطْظ آَغاِتِه َخْطُص السَّ َغَاَفضَّ

أَْلِسَظِاُضْط َوأَْلَعاِظُضْط ِإنَّ ِشغ َذِلَك َآلَغاٍت لِّْطَساِلِمغَظ﴾

* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

جظعب  شغ  غةري  لما  الماائع  العاسغ  السغاجغ  إن 
القسئغظ  وغسرف  الصدغئ،  جثور  غسطط  السعدان، 
افجاجغغظ سطى طسرح افتثاث، شئرغطاظغا الاغ ضاظئ 
تساسمر السعدان، حماله وجظعبه، سمطئ شغ خطعات 
غسمى  طا  ذرغص  سظ  السعدان  جظعب  لفخض  جادة 
بالمظاذص المصفعلئ، وشرض الطشئ اإلظةطغجغئ شغ جظعب 
جسض  تاولئ  الاغ  الائحغرغئ  اإلرجالغات  سئر  السعدان 
جظعب السعدان طظطصئ ظخراظغئ خالخئ، إق أظعط شحطعا 
شغ ذلك قسائارات سثة؛ طظعا أن الشالئغئ طظ أعض الةظعب 
ضاظعا غظزرون لطظخراظغئ باسائارعا دغظاً لطئغخ، ضما أن 
طعروباتعط،  طع  تاسارض  الظخراظغئ  أتضام  طظ  ضبغرا 
وخاخئ شغما غاسطص بالجواج وغغر ذلك، شطةأت إلى إبارة 
تةار  بأظعط  الحمال  أعض  وتخعغر  السظخرغئ،  الظسرة 
رصغص، غظزرون فعض الةظعب ضأظعط سئغث، ورضجوا طبض 
عثه افصاوغض الئاذطئ شغ أذعان الطئصئ المبصفئ طظ 
أعض الةظعب، الثغظ درجععط شغ طثارجعط وغثوعط 
بالتصث تةاه أعض الحمال، وطظ بط تمطععط سطى الصغام 
بالامرد ضث أول ظزام «وذظغ»، بض تاى صئض إسقن طا 

غسمى اقجاصقل شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٥٦م.
ظطئ ترضات الامرد عثه ُتَمثُّ طظ صئض أوروبا وبثاخئ 
برغطاظغا تاى أخث رجال أطرغضا التضط شغ السعدان سظ 
ذرغص اظصقب جسفر ظمغري شغ سام ١٩٦٩م؛ الثي اجاطاع 
أن غصدغ سطى ترضئ الامرد سظ ذرغص اتفاق أدغج 
أبابا جظئ ١٩٧٢م، شغصدغ بثلك سطى ظفعذ برغطاظغا شغ 
الةظعب، لاظحأ أطرغضا ترضئ جثغثة بصغادة جعن صرظص، 
فن شضرة شخض جظعب السعدان صث تئظاعا أطرغضا، وعغ 
تظثرج تتئ شضرة اجاسمارغئ غربغئ (شرق تسث)، وضان 
ذلك شغ السام ١٩٨٣م، وتاولئ برغطاظغا أن غضعن لعا 
رجال شغ عثه الترضئ لضغ ق تظفرد أطرغضا بالسعدان 
حماقً وجظعباً، شاخاارت (رغاك طحار) الثي ضان شغ عثه 
الفارة طئسعباً طظ جاطسئ الثرذعم لاتدغر الثضاعراة شغ 
العظثجئ الخظاسغئ والاثطغط اقجاراتغةغ لغظدط إلى 

ترضئ صرظص طظث تأجغسعا.
شاظفخض  واصااال،  خراع  وطحار  صرظص  بغظ  تثث  وصث 
غاعط  صرظص  وضان  ١٩٩١م،  سام  شغ  الترضئ  سظ  طحار 
طحار بالسمالئ لقظةطغج، وأن زوجئ طحار (إغما طاضعغظ) 
ضاظئ إظةطغجغئ، وضاظئ تسمض تتئ غطاء طظزمئ إغابغئ 
إظةطغجغئ، بض جمى الترب الاغ دارت بغظه وبغظ طحار 
بترب (إغما)، وصث صاطئ إغما عثه شغ السام ١٩٩٣م شغ 

ظغروبغ شغ تادث طروع.
سظ  بسغثًا  اقظفخال  شغ  ذرغصه  غحص  أن  طحار  تاول 
صرظص، شأجرى طئاتبات طع تضعطئ الئحغر، وسصث طسعا 
اتفاصاً شغ السام ١٩٩٧م، إق أظه لط غظةح، وظض شرغص صرظص 
برغطاظغا  شأوسجت  العاصع،  أرض  شغ  تأبغرًا  افصعى  عع 
لمحار أن غسعد طرة أخرى لطترضئ الحسئغئ بصغادة صرظص، 

شعاشصئ أطرغضا سطى سعدته لسئئغظ:

افول: البصض الصئطغ الثي غمبطه طحار (صئغطئ الظعغر) وعغ 
تسائر طظ أحرس الصئائض شغ الةظعب.

والسئإ الباظغ: عع اتاعاء طحار وضئطه تتئ صغادة 
عع  بغظعما  الثقف  ظض  ذلك  طظ  وبالرغط  أطرغضا، 
الطاغغ، وبثاخئ سظثطا لط غسغظ صرظص طحار ظائئاً له، 

بض سغظ جطفاضغر الثي ضان أصض رتئئ طظه شغ الترضئ.
سئر  السعدان  جظعب  شخض  شغ  أطرغضا  ظةتئ  وسظثطا 
اتفاصغئ الحآم ظغفاحا، وتط إسقن جظعب السعدان دولئ 
طساصطئ شغ ٩ تمعز/غعلغع ٢٠١١م، وأخئح جطفاضغر رئغسًا 
لطثوغطئ العلغثة، تط تسغغظ طحار ظائئاً له، إق أن الخراع 
افطرغضغ اإلظةطغجي ظعر سطى السطح سئر الرجطغظ، تغث 
اظثلسئ - بسث أصض طظ سام وظخش - الترب بغظعما، 
وظطئ ظقل عثه الترب بآبارعا الضاربغئ سطى الظاس 
تاى عثه الطتزئ، طما أربك تسابات أطرغضا؛ الاغ ضان 
شخض جظعب السعدان طظ أعط إظةازاتعا شغ سعث أوباطا، 
وعغ ق ترغث أن تثسر طا خظساه شغ جظعب السعدان 
بسث شارة وجغجة، لثلك شعغ ترغخئ سطى بصاء جطفاضغر 
شغ  سمقئعا  إلى  تعسج  فن  بعا  تثا  طما  بمظ،  بأي 
المظطصئ لطعصعف بةاظئه، طبض السعدان وإبغعبغا وأوغظثا؛ 
الاغ تثخطئ سسضرغاً شغ الةظعب، باإلضاشئ إلى اقتتاد 
افشرغصغ وافطط الماتثة، إق أن افطعر تاى عثه الطتزئ 
لط تسث تتئ السغطرة الضاططئ فطرغضا، رغط ضض الثسط 
المصثم لسطفاضغر سسضرغاً ولعجساغاً، شما زال الصاال عع 
طا  عع  والطةعء  والظجوح  المعت  زال  وطا  المعصش،  جغث 
غخغإ أعض الةظعب المشطعبغظ سطى أطرعط. شصث شحطئ 
ضض طتاوقت التض العجط تاى إن افطغظ السام لفطط 
الماتثة عثد شغ ٣٠ ظغسان/أبرغض ٢٠١٥م زسماء جظعب 
السعدان بسصعبات إن لط ُغئثوا اجاسثادعط لطاعخض إلى 

تض وجط شغ طتادبات السقم.
شالظاظر إلى عثا الخراع غعصظ أظه لظ غظاعغ سطى خغر، طا 
دام عع خراع ضئار المساسمرغظ، الصثاطى والةثد، وطا 
طحار أو جطفاضغر أو غغرعما إق أدوات ضما عغ تضعطئ 
السعدان التالغئ أداة اجاطاسئ سئرعا أطرغضا أن تظفث 
وتعغؤئ  السعدان،  جظعب  شخض  شغ  الثئغث  طثططعا 

بصغئ أصالغمه لطافاغئ والامجغص.
إن التض لخراع جظعب السعدان عع بسعدته ججءًا طظ 
لعتثه  السعدان، شإن الةظعب لظ غساطغع الئصاء تغاً 
إق إذا ضان ججءًا طظ بقد السعدان، وضثلك الحمال لظ 
تصعم له صائمئ إق إذا ضان الةظعب ججءا طظه، ضما ضان طظ 
صئض، بض إن التض الةثري عع بسعدة السعدان، جظعبه 
وحماله ججءًا طظ دولئ اإلجقم؛ دولئ الثقشئ الراحثة 
تغاة  وغغره  لطسعدان  تعجث  الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى 
لغج شغعا طساسمر تاصث غسسى لجرع الفاظئ بغظ الظاس، 

وأخث برواتعط بق طصابض، بض إتسان الرساغئ.

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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بصطط: إبراعغط سبمان - أبع خطغض*

غثطأ طظ غزظ أن الترب الروجغئ افوضراظغئ عغ ترب بغظ جارغظ سطى السغادة أو لاسارض المخالح 
اقصاخادغئ بغظ الئطثغظ. شالترب بغظعما أبسث بضبغر طظ ذلك. شعثه ترب لعا أبساد جغاجغئ خطغرة جثا 
شغ السالط. صث غئثو الماخارسان شغعا روجغا وأوضراظغا، إق أن التصغصئ عغ أن عثه افزطئ غاثخض شغعا ضض 
القسئغظ ذوي السغار البصغض جغاجغا. شغصش وراء عثه افزطئ سطى الثخعص اإلظةطغج وأوروبا وافطرغضان 

وطظ جعئ أخرى تصش روجغا طاأعئئ شغ الطرف اآلخر. أزطئ تثضر إلى تث طا بالترب الئاردة الصثغمئ.

بثء افزطئ (البعرة الئرتصالغئ)
ظحأت افزطئ الروجغئ افوضراظغئ بثسط جغاجغ وطالغ 
السغاجئ  ضمظ  فوضراظغا  أطرغضا  صئض  طظ  ضثط 
روجغا  باتةغط  تصدغ  والاغ  روجغا  تةاه  افطرغضغئ 
شئسث  السابص.  السعشغغاغ  اقتتاد  جمععرغات  وصدط 
السعشغغاغ  اقتتاد  اظعغار  بسث  جغاجغا  أطرغضا  تفرد 
روجغا.  ضث  جثغثة  اجاراتغةغئ  أطرغضا  اتثثت 
سظ  ظفعذعا  وسجل  روجغا  باتةغط  تصدغ  اجاراتغةغئ 
صعة  وبسئإ  السابصئ.  السعشغغاغ  اقتتاد  جمععرغات 
أطرغضا الظاشثة آظثاك وتفردعا شغ السغاجئ السالمغئ لط 
تةث أوروبا ُبّثًا طظ طتاضاة جغاجئ أطرغضا ضث روجغا 
جغما وأن عثه السغاجئ افطرغضغئ ضث روجغا طفغثة 
بحضض ضئغر فوروبا الاغ تصع سطى تثود روجغا وساظئ 
بغظ  الخراع  شاحاث  السعشغغاغ.  اقتتاد  طظ  افطّرغظ 
أطرغضا وبغظ روجغا شغ ضبغر طظ دول اقتتاد السعشغغاغ 
طظ  ضض  رؤجاء  باجامالئ  أطرغضا  بثأت  تغث  السابص. 
ودسمئ  الثول  طظ  وغغرعا  وصرغغججاان  أوزبغضساان 
المةاعثغظ شغ الحغحان بخعرة أو بأخرى وظةتئ إلى 
تث بسغث شغ تتةغط روجغا وشخض بسخ جمععرغات 
اقتتاد السعشغغاغ الصثغمئ سظعا شارة طظ العصئ. بط 
جاءت الدربئ السسضرغئ الاغ وجععا الظاتع إلى خربغا 
ضدربئ صاجغئ لطضئرغاء الروجغ لما لخربغا طظ سقصئ 
وذغثة بروجغا طظث زطظ بسغث. شفارة الاسسغظات طظ 
الصرن الماضغ والسظعات افولى طظ عثا الصرن ضاظئ 
أطرغضا تعجه ضربات تطع الدربات لروجغا وسطى جمغع 
افخسثة جغاجغا واصاخادغا وجشراشغا. وضان افوروبغعن 
وخخعخا شرظسا وألماظغا غساظثون أطرغضا شغ جغاجئ 
ططةأ  أوروبا  أخئتئ  وصث  ضئغر.  بحضض  روجغا  تتةغط 
طرغتا لطرأجمالغغظ الروس الثغظ ظعئعا روجغا وشروا إلى 
أوروبا، إضاشئ إلى الثسط الضئغر الثي ضاظئ أوروبا تصثطه 
لطمةاعثغظ الحغحان شغ تربعط ضث روجغا. وشغ عثا 
السغاق وضمظ تطك اقجاراتغةغئ افطرغضغئ تةاه روجغا 
برزت افزطئ افوضراظغئ أول طا برزت بالبعرة الئرتصالغئ 
الاغ ضاظئ تصش وراءعا بخعرة واضتئ لطشاغئ أطرغضا، 
شصث ضان تةط ضت افطعال العائطئ قجامالئ السغاجغغظ 
طجرضحئ  بعرة  وأظاةئ  أضطعا  آتئ  صث  افوضراظغغظ 
بمسمغات الثغمصراذغئ والاترر طظ السئعدغئ الروجغئ 
الاغ  المسمغات  طظ  الضبغر  والضبغر  اإلظسان  وتصعق 
تجرضح إلى تث بسغث أشزع جغاجات الشرب شغ السالط. 
ولثا غمضظ الصعل أن خغعط افزطئ الروجغئ افوضراظغئ 
ترجع إلى عثه البعرة الئرتصالغئ المفاسطئ شغ أوضراظغا طظ 
صئض أطرغضا وبمساظثة أوروبا وبأجماء وطسمغات تئثو 

جمغطئ وتثفغ وراءعا اجاراتغةغئ تتةغط روجغا.

المعصش الثولغ وتجسجع السرش افطرغضغ
وجغاجئ  والسراق  فششاظساان  افطرغضغ  الشجو  جاء  بط 
أطرغضا الرسظاء شغ السالط وطتاولاعا جتص ضض طسارض 
وإزالئ ضض سائص أطام تفردعا شغ خغرات السالط، شةاءت 
التروب بسث التروب الاغ أبصطئ ضاعض أطرغضا وأجئرت 
أسثاءعا سطى الاعتث ضثعا شغ بسخ الصداغا وخخعخا 
السراق، طا أدى إلى تث بسغث إلى تجسجع السرش افطرغضغ 
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أبار تعمغح صمئ رابطئ دول آجغان صدغئ الروعغظشا شغ طغاظمار اجاغاء ضبغر طظ المراصئغظ ق جغما الظثئئ 
وجعد  طع  خاخئ  بالاثاذل  ووخفعه  الاعمغح  عثا  اجاظضروا  الثغظ  المسطمغظ،  طظ  واإلسقطغئ  السغاجغئ 

«دول إجقطغئ» شغ الصمئ.
وضاظئ صمئ آجغان تةاعطئ صدغئ طسطمغ الروعغظشا ولط تدع شغ طتاورعا افجاجغئ طظاصحئ عثه الصدغئ 
صثوم  طظ  تثطرعا  سظ  أسربئ  وضمئعدغا  وتاغطظث  وإظثوظغسغا  طالغجغا  طبض  آجغان  دول  طظ  سثدا  أن  رغط 

طعاجرغظ روعظشغغظ طظ طغاظمار عربا طظ افوضاع افطظغئ واقصاخادغئ.
واجاظضر طثغر المرضج اإلسقطغ الروعغظشغ خقح سئث الحضعر عثا الاةاعض، صائق إن آجغان لط تظاصح عثه 
الصدغئ لطمرة الباظغئ رغط خطعرتعا إصطغمغًا ودولغًا، طحغرًا إلى أن طساظاة الروعغظشا ق تجال طسامرة شغ ظض 

سثم اساراف التضعطئ المغاظمارغئ بعط، وتسطط السخابات الئعذغئ سطغعط والامغغج السظخري ضثعط.
طظ جاظئه صال رئغج المرضج الروعغظشغ السالمغ (جغ آر جغ) سئث اهللا طسروف إن تصثغط دول رابطئ آجغان 
طخالتعا اقصاخادغئ والثبطعطاجغئ سطى تساب الصداغا اإلظساظغئ ضصدغئ الروعغظشا والمااجرة بعط سطى 

تثود تاغطظث وطالغجغا غسث تثاذق طظ عثه الثول، ق جغما اإلجقطغئ طظعا. (الةجغرة ظئ)

                املسطمعن يف غغاب دولئ الثقشئ الراحثة 
ضافغاام سطى طآدب الطؤام 

جعلئ إخئارغئ

تعمغح «آجغان» لصدغئ الروعغظشا غبغر اجاغاء المراصئغظ 

شرظسا تتصص شغ صدغئ «اغاخاب» جظعد أذفاق بأشرغصغا العجطى!!
ذضرت وجائض إسقم شرظسغئ أن الظغابئ الساطئ بئارغج تثدت ععغئ سثد طظ الةظعد الفرظسغغظ الماعمغظ باغاخاب 
أذفال شغ أشرغصغا العجطى «طصابض الشثاء»، شغ تغظ أوصفئ افطط الماتثة أتث سمال اإلغابئ سظ السمض بسئإ 

تسرغئه تصرغرا جرغا سظ التادبئ إلى السططات الفرظسغئ.
وظصطئ ختغفئ لعطعظث الفرظسغئ سظ طخثر صدائغ أن ١٤ جظثغا شرظسغا طسظغعن باغاخاب أذفال «طصابض الشثاء»، 
وأضاشئ أن سثدا صطغق طظعط تط تتثغثه شغ الاتصغص الثي تةرغه الظغابئ الساطئ، وأظه لط غاط اقجاماع إلغعط بسث.

وأضاشئ الختغفئ الفرظسغئ أن «اقساثاءات المرجتئ» غمضظ أن تضعن حمطئ ٦ أذفال سطى افصض، تغث أدلى عآقء 
الثغظ تاراوح أسمارعط بغظ ٩ و١٣ ساطا بحعاداتعط ضث الةظعد الفرظسغغظ إلى افطط الماتثة.

وضاظئ ختغفئ غاردغان الئرغطاظغئ صث ذضرت افربساء أن الاصرغر السري الثي وخض السططات الفرظسغئ سئر المسآول 
السعغثي شغ الحآون اإلظساظغئ لثى افطط الماتثة أظثرغه ضعطئاس ضان غاتثث سظ اساثاءات جظسغئ تعرط شغعا 

جظعد أجاظإ.
وأضاشئ أن الاصرغر غسعد إلى خغش ٢٠١٤ وغاتثث سظ سثد ضئغر طظ تاقت اغاخاب أذفال جائسغظ ودون طأوى، 
ضان طظ المفارض أن تتمغعط الصعات الفرظسغئ شغ طرضج الظازتغظ بمطار طئعضع شغ الساخمئ باظشغ. (الةجغرة ظئ)

طظ بمار التدارة الشربغئ: جظعد شرظسغعن غشاخئعن 
افذفال طساشطني تاجاعط لطشثاء واإلغعاء

ظحرت طةطئ «تاغط» افطغرضغئ سثدعا الةثغث وتخثرت غقشه خعرة غزعر شغعا رجال حرذئ طثجةعن بافجطتئ 
غقتصعن رجق أجعد طع تسطغص «أطغرضا ١٩٦٨/ ٢٠١٥»، شغ إحارة الى أسمال السظش الماضررة الاغ صام بعا رجال 

حرذئ بغخ تةاه رجال جعد شغ أطغرضا.
وشةر طصاض الحاب افجعد شرغثي غراي بسث اساصاله سطى غث حرذئ طثغظئ بالاغمعر، طزاعرات شغ الئقد تتّعل 

بسدعا الى أسمال سظش.
وأحارت المةطئ، أن عثه المثغظئ دشسئ تعالغ جائ طقغغظ دوقر لاختغح أخطاء ارتضئعا جعاز الحرذئ أدت لصاض 

طا غصارب ١٠٠ حثص أجعد خقل الفارة طظ سام ٢٠١١ تاى سام ٢٠١٤.
وربطئ المةطئ، الاغ اجاثثطئ خعرة الاصطعا المخعر دغفغظ ألغظ طظ تزاعرات بالاغمعر افخغرة، أسمال السظش 
الماخاسثة ضث السعد أخغرًا بفارة ساظى شغعا جضان بالاغمعر طظ «الامغغج السظخري» و اقضطعاد اقجاماسغ والسظش 

والاعمغح.  (جرغثة التغاة)

دول تّثسغ الترص سطى تصعق اإلظسان وتصعم بالامغغج بني 
الظاس سطى أجاس سرصغ 

«تاغط» تحّئه أسمال السظش شغ بالاغمعر بـ «الامغغج السظخري» السام ١٩٦٨

ظفى الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا، البقباء، الاصارغر الاغ تصعل إن بقده تسارض الئظك اآلجغعي لقجابمار 
شغ الئظغئ الاتاغئ الثي تصعده الخغظ، واخفا إغاعا بأظعا «غغر ختغتئ»، لضظه أبثى تتفزا بحأن «الحفاشغئ 

والتعضمئ»، طآضثا أظعما «ضرورغاان لدمان اجاثثام افطعال بحضض جطغط».
وأضاف أوباطا، شغ طآتمر ختفغ طحارك طع رئغج العزراء الغاباظغ تحغظجو آبغ، «غمضظ أن غضعن حغؤا 

إغةابغا… لضظ إذا لط تاط إدارته بحضض جغث، شصث غضعن أطرًا جطئغًا.»
وصال إظه شغ غغاب الحفاشغئ شغ الئظك اآلجغعي، شصث غساء اجاثثام افطعال، طدغفا أظه غةإ إدارة الئظك 

وشص أشدض الممارجات والثروس المسافادة لفارة طا بسث الترب السالمغئ الباظغئ. (طعصع جئعتظغك)
ولطاثضغر: شإن الئظك اآلجغعي لقجابمار شغ الئظغئ الاتاغئ، طآجسئ طالغئ دولغئ، برأس طال طخرح به بصغمئ 
١٠٠ ططغار دوقر، أظحأ بمئادرة خغظغئ، وصث صررت اقظدمام إلغه صعى ضئرى طبض برغطاظغا وشرظسا وألماظغا 
وروجغا، وطظث أن بثأت الخغظ وغغرعا تظفغث شضرة الئظك خثرت تخرغتات طظ طسآولغظ أطرغضغغظ تزعر 

اظجساجعط طظ الئظك... 

يف طعصش غآضث اظجساج أطرغضا طظ إظحاء بظك 
الئظغئ الاتاغئ الخغظغ 

أوباطا غظفغ طسارضئ واحظطظ لئظك الئظغئ الاتاغئ وغاتفر سطى حفاشغاه

طع إدراضظا بأن الترب الثائرة شغ الغمظ بغظ أظزمئ 
جعئ  طظ  التجم  ساخفئ  تتالش  شغ  المحارضئ  التضط 
دول  ترب  عغ  أخرى  جعئ  طظ  وخالح  والتعبغغظ 
الةجغرة  سطى  جغاجغاً  جغطرت  الاغ  برغطاظغا  الشرب؛ 
السربغئ سئر سئث السجغج بظ سئث الرتمظ طآجج ظزام 
آل جسعد وطحغثات الثطغب والةئعئ الصعطغئ شغ جظعب 
الغمظ وخالح شغ حمال الغمظ، وبغظ أطرغضا الطاطسئ 
بالسغطرة سطى ضض ذلك باصاقع برغطاظغا وإتقل ظفسعا 
طضاظعا. رغإ ظزام آل جسعد شغ ساخفئ التجم طظ خقل 
الططسات الةعغئ المضبفئ الاغ تحظعا طصاتقت الاتالش، 
إلى جاظإ التخار الةعي والئتري المطئص سطى أجعاء 
الصادر  الصعي  بمزعر  بالزععر  رغإ  وطعاظؤه،  الغمظ 
سطى إجئار التعبغغظ سطى إسقن اجاسقطعط والرضخ 

جرغساً إلى ذاولئ المفاوضات لطمحارضئ شغ التعار شغ 
الرغاض طع بصغئ افذراف السغاجغئ الماخارسئ طسه شغ 
الغمظ، وظظ ظزام آل جسعد الثي غصعد ساخفئ التجم 
بأظه صادر سطى جسض الاتالش ططعاساً بغظ غثغه شغ ضض 

طا غرغثه، وأظه صادر سطى إذقل التعبغغظ.
ساخفئ  خقل  طظ  أطرغضا  تصصئ  افول  المصام  شغ 
شغ  طساثغظ  طصاتطغظ  طظ  التعبغغظ  تتعغض  التجم 
أذعان الظاس إلى طساثى سطغعط وإغةاد أجعاء تفاوض 
تساطغع  ق  لما  العجط  التض  سطى  لطتخعل  ضاغطئ 
أخثه وتثعا. وطظ ظاتغئ باظغئ تسامر سمطغئ ساخفئ 
التجم شغ الصخش طظ الةع واإلظجال المزطغ لمثاطش 
افجطتئ والمسثات إلغةاد «طصاوطئ طسطتئ طظ أعض 
الغمظ تصاتض التعبغغظ» سطى افرض بثق طظ اإلظجال 
الئري الثي اجاثثم إسقطغاً وتمطخئ طظه أظزمئ تضط 
ضان غسعل سطغعا الصغام بمعمئ إظجال جظعدعا شغ الغمظ 

عغ طخر وباضساان.
ظحرت ختغفئ واحظطظ بعجئ شغ ظعاغئ حعر ظغسان/

اإلدارة  شغ  ضئغر  طسؤعل  لسان  سطى  المظخرم  أبرغض 
افطرغضغئ «ظتظ بتاجئ إلى تحضغض عثا، بتغث غخئح 
طظ  إغران  طع  الاساطض  سطى  الصثرة  الثطغب  دول  لثى 
طعصش شغه صثر أضئر طظ المساواة والاضاشآ» وغدغش 
المسؤعل ذاته «دسعظا ق ظشفض سظ تصغصئ أن الخراع 
شغ الغمظ جعف غاططإ تقً جغاجغًا» لغرغظا أن أطرغضا 
تسسى لطتض السغاجغ شغ الغمظ سطى ذرغصاعا بمسغئ 

إغران سرابعا شغ المظطصئ.
التضط  أظزمئ  بغظ  الرغاض  شغ  سصث  الثي  الطصاء  إن 
شغ الثطغب غعم ٢٠١٥/٠٥/٠٥م جاء تمعغثًا لطصائعط 
بأوباطا غعطغ ١٣ و٢٠١٥/٠٥/١٤م شغ الئغئ افبغخ 
وضاطإ دغفغث بعقغئ طغرغقظث وجعف غدع الثطعط 
السرغدئ إلظعاء ساخفئ التجم والصئعل بما تدسه أطرغضا 

لطمظطصئ ولطغمظ وإق شإن رشده طظ صئض الثطغةغغظ 
غسظغ اجامرار الترب.

السغاجغ  التعار  باجاؤظاف  التعبغغظ  رغئئ  أن  ضما 
طتمث  الرجمغ  ظاذصعط  لسان  سطى  جاء  ضما  ظاعرة 
جماساه  برغئئ  ٢٠١٥/٠٤/٢٣م  شغ  السقم  سئث 
غرغث  شغما  اظاعئ،  تغث  طظ  لطمفاوضات  بالسعدة 
أظثاده الاثطص طظ ظاائب التعار شغ طعشظئغك بصغادة 
جمال بظ سمر ضعظه دار بالصعة تتئ تعثغث السقح. 
والتعبغعن صث اجافادوا طظ المئسعث جمال بظ سمر 
السام  طظث  التعبغ  المطك  بسئث  بطصائه  أظعرعط  الثي 
خسثة  طظ  لغخطعا  أطاطعط  الطرغص  وطعث  ٢٠١١م 
الماتثة  افطط  طظ  غخثر  بما  وغرتئعن  خظساء  إلى 
ضثعط  افطظ  طةطج  صرارات  تشغغر  طظ  «لخالتعط 

إلى بغاظات» وتأخغرعا وسرصطاعا وتشغغر خغاغاعا سظ 
«سخئئ  طظ  وغائرأون  وغظضخعن  افخثصاء  ذرغص 

افطط» تغظ ق غروق لعط ذلك.
رغئئ  شعغ  الغمظ  شغ  السغاجغ  التض  طسعصات  أطا 
افطرغضان شغ رجط جغاجئ جثغثة لطمظطصئ تصعم سطى 
تسغغث إغران سطغعا وإرغام الئصغئ سطى الاسطغط بثلك 
ولع بحظ التروب شغعا وتسرغدعا لطاةجئئ ضما غتخض 
اآلن شغ السراق وذمع أطرغضا ورغئاعا شغ اقجاتعاذ 
والةع  جاظتئ  الفرخئ  ترى  فظعا  الغمظ  جمغع  سطى 
طظاجئاً، شغما تسطض برغطاظغا «خاتئئ الظفعذ السغاجغ 
شغ المظطصئ خقل صرن طظ الجطان» ضض ذلك وترشخ 
الثروج خفر الغثغظ طظ الغمظ، وشغ أصض افتعال شعغ 
تصاتض بسمقئعا الثغظ زرساعط ضخالح وتجبه والعجط 
السغاجغ الثغظ رساعط شغ جظعب الغمظ وحماله وججء 
ق غساعان به طظ اإلجقطغغظ المرتئطغظ بالسسعدغئ 
والصادة السسضرغغظ وطحاغت الصئائض. طع أن واتثة طظ 
المحاضض الاغ تعاجععا السغاجئ السسعدغئ عثه افغام 
عع وجعد حصغظ: الحص الئرغطاظغ شغ السائطئ التاضمئ 
الثي غاجسط الثور اإلصطغمغ لاظفغث طثططات برغطاظغا 
السغاجغئ شغ المظطصئ، والحص افطرغضغ الثي غاجسمه 
لمثططات  باقظخغاع  السجغج  سئث  بظ  جطمان  الغعم 

أطرغضا.
سصث  سطى  الثطغب  شغ  التضط  أظزمئ  إخرار  غسث  ضما 
المفاوضات الصادطئ بغظ الفرصاء السغاجغغظ طظ أعض 
الغمظ «التعبغغظ وأظثادعط» شغ الرغاض أطام رشخ 
التعار  إلجراء  المسعصات  طظ  واتثا  الصاذع  التعبغغظ 
وعغ ورصئ ضشط تساشطعا أظزمئ التضط شغ الثطغب 
ضث التعبغغظ غصخثون بعا شرض أجظثة التعار وظسش 
ضض طا تصصه جمال بظ سمر لطتعبغغظ شغ تعار طعشظئغك 

بخظساء.

طاذا ترغث أطرغضا طظ الغمظ؟ 

ظصطئ وضالئ «تسظغط» اإلغراظغئ حئه الرجمغئ سظ تسغظ أطغر سئث الطعغان، طساسث وزغر الثارجغئ اإلغراظغ صعله: 
«إن أطظ الغمظ بمبابئ أطظ الةمععرغئ اإلجقطغئ اإلغراظغئ والمظطصئ» وتثر بأن ذعران «لظ تسمح لفخرغظ 
السئث بافطظ المحارك سئر طمارجات اجافجازغئ تجسجع اقجاصرار» زاسما أن طا وخفه بـ«سعث المشاطرات» صث 

«ولى دون رجسئ».
الخعغعظغ  اقتاقل  ضغان  تصعغئ  إلى  «أدى  الغمظ  ضث  الترب  شغ  السسعدي  الارضغج  أن  الطعغان  سئث  ورأى 
والةماسات اإلرعابغئ» سطى تث زسمه، طدغفا أن إغران – الاغ غاعمعا خخعطعا باعشغر الثسط المادي والمسظعي 

لطتعبغغظ «ترشخ أي تثخض أجظئغ» شغ الغمظ.
اإلغراظغئ  الئترغئ  الصعات  أن  جغاري،  اهللا  تئغإ  افطغرال  اإلغراظغ،  الئتر  جقح  صائث  صال  طاخض،  جغاق  وشغ 
«جاعاخض بصعة دورغاتعا شغ خطغب سثن بعثف تعشغر افطظ لطسفظ الاةارغئ»، وحثد سطى أظعا «لظ تسمح 

فتث أن غصعم بافاغح غغر طئرر» لطسفظ اإلغراظغئ.
وصال جغاري، شغ طصابطئ طع شدائغئ «السالط» اإلغراظغئ، ردا سطى جآال تعل ظصض السفظ اإلغراظغئ طآخرا ضمغات 
طظ افجطتئ لطتعبغغظ شغ الغمظ: «عثا لغج ختغتا، طعمئ المةمعسئ واضتئ تماطا، ولغج عظاك طا ق غمضظ 
رخثه، لضظ أن ظشادر المظطصئ وظفصث السغطرة افطظغئ سطى جفظظا الاةارغئ سطى خطفغئ عثه المجاسط.. شعثا طا 

لظ غتثث بااتا». (جغ أن أن السربغئ)

إغران: أطظ الغمظ طظ أطظظا ولظ ظظستإ طظ طغاه خطغب سثن

واشصئ صطر سطى حراء أربع وسحرغظ ذائرة شرظسغئ طصاتطئ طظ ذراز راشال شغ خفصئ تئطس صغماعا أضبر طظ جئسئ 
ططغارات دوقر.

وأسطظ سظ الخفصئ طضاإ الرئغج الفرظسغ، شراظسعا ععقظث، الثي غاعصع تعجعه إلى الثوتئ لاعصغع اقتفاق 
«اقبظغظ».

وغاعجه ععقظث بسث ذلك إلى السسعدغئ لغضعن ضغش حرف شغ صمئ لجسماء دول الثطغب السربغئ.
وغصعل طراجطعن إن الاعتر التالغ شغ طظطصئ الحرق افوجط - بما شغ ذلك المثاوف طظ ظفعذ إغران الماجاغث - أجب 

الرغئئ بغظ دول الثطغب شغ تتثغث طسثاتعا السسضرغئ.
وصال طسآول شغ وزارة الثشاع الفرظسغئ إن السصث - وعع البالث عثا السام لحرضئ داجع المظاةئ لطائرات راشال، بسث 
خفصات لئغع ذائرات طصاتطئ لمخر والعظث - غحمض أغدا خعارغت طظ ذراز إم. بغ. دي. إغه، شدق سظ تثرغإ ٣٦ 
ذغارا صطرغا، و١٠٠ شظغ سطى غث الةغح الفرظسغ... وصث ارتفسئ أجعط الحرضئ بظسئئ ٢,١ شغ المؤئ بسث اإلسقن 

سظ الخفصئ.  (بغ بغ جغ سربغ)

تضام املسطمني غحرتون افجطتئ شغثشسعن اصاخاد الثول الشربغئ إىل افطام
 وغساثثطعن تطك افجطتئ ق يف صاال افسثاء وإظما يف صاال املسطمني 
صطر تحاري ٢٤ ذائرة شرظسغئ طصاتطئ طظ ذراز (راشال) بأضبر طظ ٧ ططغارات دوقر

يف تخرغح غضحش سمص املحضطئ بني إغران والسسعدغئ 
وغظثر بافاصط طحضطئ الغمظ

بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظ


