
طظ   ١٧ افربساء  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٨/٩م)  ١٤٣٨عـ،  الصسثة  ذي 
"باخرف": "دسا الثضاعر خائإ سرغصات أطغظ جر الطةظئ 
الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ اإلدارة افطرغضغئ 
خاخئ والمةامع الثولغ ساطئ إلى تبئغئ خغار الثولاغظ 
سطى تثود ١٩٦٧. جاء ذلك أبظاء لصائه طع المئسعث 
افوروبغ لسمطغئ السقم "شرظاظثو جظاطغظغ"، والمئسعث 
والمئسعث  أورظغعس"،  "بغغر  السقم  لسمطغئ  السعغثي 
السعغسري لسمطغئ السقم "روظالث جاظغاظةر"، والصظخض 
افطرغضغ السام "دوظالث بطعم"، ضض سطى تثة. وحثد 
واقظاخار  واقجاصرار  وافطظ  السقم  طفااح  أن  سطى 
افوجط  الحرق  طظطصئ  شغ  والاطرف)  (اإلرعاب  سطى 
غئثأ بإظعاء اقتاقل الغععدي، وإصاطئ دولئ شطسطغظ 
المساصطئ بساخماعا الصثس الحرصغئ سطى تثود الرابع 
أجئاب  إزالئ  أن  سطى  وأضث   .١٩٦٧ سام  تجغران  طظ 
اإلدارغئ  الطةظئ  بتض  تماس  بصغام  تئثأ  اقظصسام 
التضعطغئ، وتمضغظ تضعطئ العشاق العذظغ طظ طمارجئ 
الصاظعن  إلى  اجاظادًا  ضاشئ  وخقتغاتعا  طسآولغاتعا 

افجاجغ والصئعل بإجراء اقظاثابات الساطئ".
: إن دسعة سرغصات عثه فطرغضا وطا غسمى 

غ

بالمةامع الثولغ إلى تبئغئ خغار الثولاغظ سطى تثود 
١٩٦٧، تسظغ أوق: تسطغط صدغئ شطسطغظ إلى أطرغضا 
أّم اإلجرام واإلرعاب شغ السالط، وَطظ خطفعا طظ الثول 
اقجاسمارغئ، والاغ عغ جمغسعا السئإ المئاحر شغما 
غساظغه المسطمعن طظ ظعائإ وطخائإ، وعغ السئإ 
شغ جغطرة غععد سطى أرض شطسطغظ!، وتسظغ باظغا: 
اإلصرار الاام بأتصغئ ضغان غععد المست بالعجعد شغ 
افرض  لعثه  واغاخابه  اتاقله  وحرسظئ  شطسطغظ 
الاغ بارضعا رب السجة جئتاظه وتسالى شغ صرآن غاطى 
رْسَى 

َ
ِي أ َّ إلى صغام الساسئ، بصعله تسالى: ﴿ُسْبَحاَن ا

ِي  َّ َ ا ْق
َ
َرَاِم إىَِل الَْمْسِجِد األ َن الَْمْسِجِد احلْ ْالً مِّ َ بَِعْبِدهِ 

ِميُع اَكِصرُي﴾، وعغ  ُ لرُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ َ َنا َحْو
ْ
بَاَرك

ضثلك دسعة خغاظغئ أخغطئ ولغسئ واشثة سطى السططئ 
وظغفاعا  إلى  أضاشئ  الاغ  العجغطئ  الفطسطغظغئ 
افجاجغئ وعغ تراجئ ضغان غععد وتفر أطظه، وظائش 
إشسادغئ وتثرغئغئ أخرى جغاجغئ وبصاشغئ واصاخادغئ 
السططئ  اجاثثاء  شغ  الةثغث  لسض  لضظ  واجاماسغئ، 
وتآطرعا سطى شطسطغظ وأعطعا عع دسعة أطرغضا سثوة 
افولى،  شطسطغظ  أعض  وسثوة  والمسطمغظ،  اإلجقم 
وضثلك طا غططص سطغه ضثبا (المةامع الثولغ) التاصث 
سطى المسطمغظ وسطى شطسطغظ وأعطعا؛ دسعتعط إلى 
تبئغئ عثه الثغاظئ (تص ضغان غععد شغ شطسطغظ) 
شالسططئ  الفطسطغظغئ،  لطسططئ  طططئا  واسائارعا 
بثسعتعا عثه لابئغئ تض الثولاغظ "افطرغضغ" عغ 
تةاعر بالثغاظئ، شالثغاظئ باتئ شغ سرف السططئ طططئا 
وطشظما! أّطا أن إظعاء (اإلرعاب والاطرف) شغ طظطصئ 
الحرق افوجط غئثأ بإظعاء اقتاقل الغععدي، شعع 
ختغح، ولضظ لغج ضما صال سرغصات بأن ذلك غاط 
بإصاطئ دولئ شطسطغظ المساصطئ بساخماعا الصثس 
الحرصغئ سطى تثود الرابع طظ تجغران سام ١٩٦٧، 
طظ   ٪٨٠ طظ  أضبر  سطى  غععد  ضغان  بابئغئ  غسظغ 
أرض شطسطغظ، وإظما بإزالئ عثا الضغان المست تماطا 
واجاؤخاله طظ جثوره، وجسطه أبرا بسث سغظ. وأطا 
التض التصغصغ لقظصسام شعع أغدا لظ غضعن َوْشَص 
العرذصات الاغ ذضرعا سرغصات، وغرددعا غغره طمظ 
ظخئعا أظفسعط طمبطغظ فعض شطسطغظ، وإظما غضعن 
ذلك بسعدة شطسطغظ إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ شغ 
ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، تظعغ اقظصسام 
بغظ  شصط  ولغج  جمغسا  المسطمغظ  بغظ  التاخض 

أعض شطسطغظ.
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أغعا المسطمعن: 
إن جغعش المسطمغظ عط طظضط؛ أبظاؤضط وإخعاظضط وأعطضط، 
الطرغص  لعط  أظغروا  اهللا،  أظجله  الثي  التص  إلى  شادشسععط 
بظعر اإلجقم شغظخروا دغظ اهللا، وُغسغثوا جغرة جظث اإلجقم 
الثغظ اصاطسعا الخطغئغغظ طظ أرض شطسطغظ وأرض الحام، 
وأزالعا جططان الااار طظ أرض اإلجقم... شضاظعا طظارة الثظغا 

بالثغر الثي ظحروه، والسثل الثي أصاطعه...
إظه لغج بغظ جغعش المسطمغظ وبغظ أن غسعدوا ضأولؤك الةظث 
السزام إق أن غظخروا دغظ اهللا وغظططصعا لظخرة افصخى وأضظاف 
ذرغصعط،  طظ  بإزالاعط  التضام  روغئدات  وغثوجعا  افصخى، 
شغثضرعط اهللا شغ ختائش طظ ظعر وغسجوا شغ الثظغا وغضعظعا 

شغ اآلخرة شغ طصسث خثق سظث ططغك طصاثر، صال تسالى: 
ْقَتِدٍر﴾. ﴿إِنَّ الُْمتَِّقنَي يِف َجنَّاٍت َوَغَهٍر * يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َملِيٍك مُّ

اصرأ شغ عثا السثد:
- السقصات افطرغضغئ - الروجغئ: "طاثظغئ بحضض دائط وخطغر"...٢

- ترب ضازاخساان سطى اإلجقم والثقشئ ...٢
- طرضإ البعرة شغ الحام بغظ الادطغض السغاجغ والتاجئ 

   إلى الربان المظصث ...٢
- السططات الطئظاظغئ تافعق سطى ضغان غععد بئظاء 

   الةثران السظخرغئ! ...٣
- غةإ سطى باضساان إظعاء جرغماعا ضث أعض ضحمغر ...٤

- افصخى والثقشئ تعأطان لصدغئ إجقطغئ غتمطعا تجب الاترغر 
  طائرئا طظ السطماظغئ والغسارغئ ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٤ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٦ آب/أغسطج  ٢٠١٧ طـ                           الرائث الثي ق غضثب أعطه                              السثد: ١٤٣ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد
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ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: خالث جسغث*

لطثغر بحاى  بارك اهللا أرض شطسطغظ، شةسطعا طظجقً 
خظعشه وأحضاله، شتطئ الئرضئ شغ خخئعا وحةرعا، 
اهللا  جسطعا  بأن  شغعا  الئرضئ  وضاظئ  وطائعا،  وبمرعا 

طعئط العتغ، وأرض الرجاقت ودار افظئغاء.
وطظ غظزر شغ الاارغت غةث أن شطسطغظ ضاظئ طتض 
اعامام افطط جمغساً، وصث حضطئ بآرة خراع دائمئ 
بغظ طثاطش الصعى السالمغئ سطى طر السخعر، لما تمطضه 
طظ طعصع اجاراتغةغ طظ الظاتغئ الةغعجغاجغئ، ضما 
الثغاظات  أختاب  طظ  الضبغر  بالضبغر  ارتئطئ  أظعا 

المثاطفئ وعع طا غحضض الُئسث الروتغ لعا.
ْرَض ِبَِّ يُورُِعَها َمن يََشاُء ِمْن ِعَبادِهِ 

َ ْ
غصعل تسالى: ﴿إَِنّ األ

ُبورِ ِمن  وَالَْعاقَِبُة لِلُْمَتِّقنَي﴾ وغصعل: ﴿َولََقْد َكَتبَْنا يِف الَزّ
احِلُوَن﴾، وباائع  ْرَض يَِرُعَها ِعَبادَِي الَصّ

َ ْ
َنّ األ

َ
ْكِر أ ِّ َنْعِد ا

أن  ظةث  السابصئ،  افطط  طع  المئارضئ  افرض  جغرة 
وعثغًئ  إلعغًئ،  طظتًئ  غمبُض  دائماً  ضان  المصثس  بغئ 
المثطخغظ،  الخادصغظ  المآطظغظ  اهللا  لسئاد  رباظغًئ 
المسادسفغظ  وططةأ  الزالمغظ،  طظ  الظةاة  وأرض 
المدطعثغظ، غصعل التص تئارك وتسالى تضاغئ سظ 
ْرِض 

َ ْ
َّْيَناهُ َولُوًطا إىَِل األ

َ
إبراعغط ولعٍط سطغعما السقم ﴿َوجن

َنا فِيَها لِلَْعالَِمنَي﴾، شغعا أصام داود وجطغمان 
ْ
الَّيِت بَاَرك

﴿َولُِسلَْيَماَن  والسثل  بالتص  ططضعما  السقم  سطغعما 
فِيَها  َنا 

ْ
بَاَرك الَّيِت  ْرِض 

َ ْ
األ إىَِل  ْمرِهِ 

َ
بِأ ْرِي  جتَ َخِصَفًة  يَح  الِرّ

ٍء َخلِِمنَي﴾. ْ َ َوُكَنّا بُِكِلّ 
ولما تظضإ بظع إجرائغض سظ أطر ربعط وسخعا رجعله 
دساعط  طا  إلى  غةغئعه  ولط  السقم  سطغه  طعجى 
َسَة  الُْمَقَدّ ْرَض 

َ ْ
﴿يَا َقْوِم اْدُخلُوا األ لعط:  صال  تغظ  إلغه 

َفَتْنَقلُِبوا  ْدبَارُِكْم 
َ
أ  ٰ بَلَ وا  تَْرتَُدّ َوَال  لَُكْم  اَبُّ  َكَتَب  الَّيِت 

َخارِسِيَن﴾ شامردوا وأجاءوا الرد ولط غطاجطعا أطر اهللا 
ا َداُموا فِيَها َفاْذَهْب  بًَدا َمّ

َ
ٰ إِنَّا لَن نَّْدُخلََها أ َ ﴿َقالُوا يَا ُمو

اهللا  شساصئعط  َقاِعُدوَن﴾  َهاُهَنا  إِنَّا  َفَقاتَِال  َوَرُبَّك  نَت 
َ
أ

بالترطان وجسطعا طترطئ سطغعط وصثر سطغعط الاععان 
ْرَبِعنَي َسَنًة يَتِيُهوَن 

َ
َمٌة َعلَْيِهْم أ شغ افرض ﴿َقاَل َفإِغََّها حُمَرَّ

َس بَلَ الَْقْوِم الَْفاِسِقنَي﴾، ولضظعط تغظ 
ْ
ْرِض َفَال تَأ

َ ْ
يِف األ

باهللا  وتسطصعا  ذرغصاعط  وأتسظعا  إغماظعط  الاجطعا 
وتعضطعا سطغه وخئروا سطى ذاساه اجاتصعا ظخر اهللا 
ِيَن اَكنُوا يُْسَتْضَعُفوَن  َّ ْوَرْعَنا الَْقْوَم ا

َ
شصال جئتاظه: ﴿وَأ

ْت لَكَِمُة  َنا فِيَها َوَيمَّ
ْ
ْرِض َوَمَغارَِبَها الَّيِت بَاَرك

َ ْ
َمَشارَِق األ

ُْسىَن بَلَ بيَِن إرِْسَاثِيَل بَِما َصرَبُوا﴾. َربَِّك احلْ
ولما غغرت افطط وبثلئ شغ دغظ اهللا وتظضئئ الطرغص 
وزاغئ سظ التص ضاظئ جظئ اهللا شغ الائثغض والاتعغض 
جارغئ، شصث جاء اإلجقم بثغقً سظ تطك الثغاظات وعع 
أعًق  أعطه  اهللا  وجسض  المساصغط،  اهللا  وخراط  التص 
افصخى  المسةث  شضان  المئارضئ  افرض  قجاتصاق 
الرتال  غحثوا  الاغ  المساجث  وبالث  افولى،  صئطاعط 
إلغعا طعما ضطفعط ذلك طظ السظاء والمحصئ والئثل 

والادتغئ طظ أطعالعط وأظفسعط.
بافرض  المسطمغظ  سقصئ  وجض  سج  اهللا  وبص  وصث 
المئارضئ وطسةثعا افصخى شغ صرآظه شصال جئتاظه: 
َرَاِم  احلْ الَْمْسِجِد  َن  ِمّ ًْال  َ بَِعْبِدهِ  ٰى  رْسَ

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُسْبَحاَن 

ُ لرُِنِيَُه ِمْن آيَاتَِنا  َ َنا َحْو
ْ
ِي بَاَرك َّ َ ا ْق

َ ْ
إىَِل الَْمْسِجِد األ

شغ  بعا  المسطمعن  شاسطص  اْكَِصرُي﴾،  ِميُع  الَسّ ُهَو  إِنَُّه 
إلى  صئطاعط  تتعل  طع  تاى  وسئادتعط  خقتعط 
طظث  اإلجقم  دولئ  وتترضئ  بمضئ،  الترام  المسةث 
إلى  وضمعا  سطغعا  جططاظعا  لائسط  افولى  أغاطعا 
جططان اإلجقم تاى تتصص لعا ذلك سطى غث الفاروق 
أطغر المآطظغظ سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، وصث 
المصثس  بئغئ  ارتئاذعط  سطى  المسطمعن  تاشر 
وترخعا سطى تعبغص سقصاعط بعا سطى ذعل الجطان 

وسرضه وسطى اخاقف تضاطعط.
أسثائعط  وجطإ  وضغاع  تفطئ  طظ  ضان  طا  وأطا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

والصئغح  التصغصغ  العجه  غزعر  طخر  شغ  غتثث  طا 
وغآضث  وجحسعا  ظفسغاعا  وغئغظ  التاضمئ  لطرأجمالغئ 
التصغصغ  السئإ  عغ  أظعا  وغسصض  غرى  بخر  ذي  لضض 
والعتغث لضض طا تساظغه طخر طظ أزطات وطحضقت، شصث 
خثر  واإلتخاء  لطاسئؤئ  المرضجي  لطةعاز  تصرغر  ضحش 
الادثط  طسثقت  أن  سظ  ٢٠١٧/٨/١٠م،  الثمغج 
الماضغ،  تمعز/غعلغع  حعر  خقل  ارتفاسعا  واخطئ 
جةض  تغث  ساطاً،  طظث ٣١  طسثقتعا  أسطى  إلى  لاخض 
طسثل الادثط السظعي ٣٤,٢٪، طصارظئ بحعر تمعز/
غعلغع ٢٠١٦، بسئإ رشع أجسار العصعد شغ ٢٩ تجغران/

لطادثط  طسثقت  أسطى  ُجةطئ  شغما  الماضغ،  غعظغع 
طظ صئض شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر سام ١٩٨٦، تغث 
الاصرغر،  تسإ   ،٪٣٠,٣ ظتع  وصاعا  المسثقت  جةطئ 
ولظ  افولى  لغسئ  الادثط  طسثل  شغ  الجغادة  عثه 
تضعن افخغرة ذالما بصغ عثا الظزام عع التاضط شغ 
طخر والماتضط شغ برواتعا وخغراتعا وطعاردعا، شعع 

ظاتب ذئغسغ لثولئ الةئاغئ الاغ غرجغ دسائمعا.
دولئ الةئاغئ ق غسظغعا طظ الرسغئ إق طا تتّخطه طظ 
جغعبعط وطا تظعئه طظ برواتعط؛ شق ترسى لعط حؤعظا 
حؤعظعط  برساغئ  تطالئعط  بض  تاجات،  لعط  تطئغ  وق 
وتتخض طظعط طصابض عثه الرساغئ، شغ تةسغث واضح 

لطمئثأ الرأجمالغ وظفسغاه.
ذئغسغ  ظااج  عغ  اآلن  طخر  طظعا  تساظغ  الاغ  افزطئ 
لاظفغث تعخغات وصرارات خظثوق الظصث الثولغ بثءا طظ 

ضرغئئ الصغمئ المداشئ إلى تسعغط الةظغه إلى الجغادة 
المسامرة شغ أجسار العصعد، افطر الثي غرشع تطصائغا ضض 
أجسار السطع لجغادة تضطفئ الظصض، بغظما شغ تصغصئ افطر 
وبظزرة واسغئ لعاصع طخر وطا تمطضه طظ بروات وطعارد 
وصروضه  الظصث  خظثوق  سظ  غظى  شغ  شعغ  وذاصات 
شغ  عغ  وتعخغات  صرارات  طظ  غخاتئعا  وطا  الربعغئ 
واصسعا اغاغال قصاخاد الئطث وضمان لثغمعطئ ارتعاظعا 
ظسط  وخغراتعا،  برواتعا  ظعإ  طظ  وتمضغظه  لطشرب 
والثغرات  المعارد  طظ  تمطك  الصطرغئ  بتثودعا  طخر 
طا غآعطعا فن تضعن دولئ ضئرى إن لط تضظ افولى؛ 
ورصسئ  طسططئ،  ضاظئ  وإن  عائطئ  بحرغئ  ذاصئ  شفغعا 
سزغمئ طظ افرض خالتئ لطجراسئ ولضظعا طعمطئ غغر 
طساشطئ، وشغعا أغدا طظ البروات الثشغظئ طا ق غسث وق 
غتخى طظ ذعإ وبارول وشعجفات وغاز وتاى رطال 
السغطضعن الاغ تمف ختارغعا، ظاعغك سظ المسطتات 
المائغئ الخالتئ لطخغث والمقتئ وصظاة السعغج وطا 

تثره وطا غمضظ أن تثره طظ دخض تصغصغ.
ضض عثه البروات وأضبر تظسط بعا طخر، افطر الثي جسض 
طظعا بتص خجائظ افرض، شضغش تمطك دولئ ضض عثه 
المعارد وتساظغ الفصر والةعع والادثط الثي تساظغ طظه 

طخر؟!
إن عثه البروات والثغرات والمعارد شغ وجعد الطاصئ 
الئحرغئ الاغ تمطضعا طخر وسصعل أبظاء افطئ المئثسئ 
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المطالبة بتثبيت كيان يهود  على 
أرض فلسطين هي خيانة  عظمى

الصسثة  ذي  طظ   ٢٠ السئئ،  طسا،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/١٢م) الثئر الاالغ: "بغئ لتط - طسا 
- حعث السام الةاري تسةغض ارتفاع ضئغر شغ سثد سمطغات 
اصاتام المساعذظغظ لطمسةث افصخى طصارظئ بافسعام 
الماضغئ. ووشص طا تسمى "جماسات العغضض" الاغ ظحرت 
إتخائغات سظ طسثل اقصاتاطات شإظه وطظث بثاغئ السام 
٢٠١٧ اصاتط ١٩ ألش طساعذظ افصخى، لغسةطعا رصما 
صغاجغا بسمطغات اقصاتام. وخقل حعر تمعز/غعلغع شصط 

جةطئ اإلتخائغئ اصاتام ٣٢٢٠ طساعذظا لفصخى خقل سحرة أغام، وعع رصط لط غسةض طظث سام ١٩٦٧، شغ 
تغظ جةض افجئعع افخغر اصاتام ٤٩٣ طساعذظا بجغادة تصثر بـ ١٤٢٪ طصارظئ بافجئعع ظفسه طظ السام الماضغ".

: شغ ظض عثه اقصاتاطات العمةغئ الماضررة طظ جظعد ضغان غععد وصطسان طساعذظغه لطمسةث 
شغ  التضام  روغئدات  تثاذل  ظض  وشغ   ، اهللا  رجعل  طسرى  تثظغج  سطى  وإخرارعط  المئارك،  افصخى 
غئصى  ضطه  ذلك  ظض  شغ  افظةاس،  لغععد  بمظ  بثون  إغاه  وتسطغمعط  بض  ظخرته،  سظ  المسطمغظ  بقد 
السآال الثي جظزض ظطرق به أجماع أعض الصعة والمظسئ شغ بقد المسطمغظ ذرصا "أق غضعن شغ جغعش 
المسطمغظ رجٌض رحغث تشطغ الثطاء شغ سروصه شغصعد ضاائئه ظتع افصخى وغثوس بصثطغه روغئدات التضام 
العاصفغظ شغ ذرغصه؟... أق غضعن شغ جغعش المسطمغظ رجٌض رحغث غساعثي جغرة أظخار اهللا ورجعله 
شغظخر تمطئ الثسعة الخادصغظ، غظخر تجب الاترغر، وغجغض عآقء الروغئدات وغصغط تضط اإلجقم، دولئ 
اإلجقم، الثقشئ الراحثة، شغصعد جغح الثقشئ إلزالئ ذلك الضغان المست تتصغصاً لئحرى رجعل اهللا ؟ أخرج 
 ُ ْقُُلُه َد، َفَ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ اَعُة َحَّى َُقاِتَل اْل َّ ُم ال طسطط شغ ختغته سظ أبغ عرغرة: أن رجعل اهللا  صال: «َال َتُق

".« ْ ِه َن َعَلْ ُ لَّ َ ُد، َفُ ُ َيُه ُ َن...»، وشغ لفر آخر صال : «ُتَقاِتُل ُ ِل ْ ُ اْل

من يفوز بأجر تطهير مسرى رسول اهللا  من يهود األنجاس؟
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الععلغعودي  الممبض  تسرض  تمعز/غعلغع،  ظعاغئ  شغ 
واإلعاظات  اقظاصادات  طظ  لطسثغث  ضغب  ظغضعقس 
ضحثخغئ  افوروآجغعي  افشقم  طعرجان  لتدعره 
طعمئ شغ ضازاخساان - وعغ دولئ شغ آجغا العجطى 
وصث  اإلظسان.  لتصعق  الصمسغ  بظزاطعا  طسروشئ 
شغ  ضغب  وجعد  اإلظسان  تصعق  طآجسئ  طثغر  أدان 
وطآخرا  اإلظساظغئ.  سطى  سارًا  تخرشه  واسائر  التثث 
بسظعان  طبغر  تصرغر  بإخثار  الثارجغئ  السغاجئ  صاطئ 
ظاعرة  درس  تغث  سظغفا"  تطرشا  جغضعن  "طساصئطظا 
ضازاخساان - الثولئ افضبر اجاصرارا شغ آجغا العجطى 
والاغ غاعثدعا باجامرار خطر طا غثسى بـ(الماطرشغظ 

اإلجقطغغظ السظغفغظ).
ولعثا  ضازاخساان.  سطى  افضعاء  الثئران  جطط  وصث 
غةإ سطى المسطمغظ تعل السالط أن غثرضعا طا الثي 
غتخض شغ آجغا العجطى. تغث إظه ولمعاجعئ اإلجقم، 
تعجث أظزمئ اجائثادغئ تسمض طظ أجض التفاظ سطى 

تغعغئ  طظطصئ  وعغ  العجطى،  آجغا  طظطصئ  اجاصرار 
فطظ روجغا. وضازاخساان عغ واتثة طظ أضبر الثول 

وقء لروجغا شغ المظطصئ.
العتحغئ: طا خطش صظاع اقجاصرار

الغعم ق غرغث أي زسغط أن غزعر بمزعر "المسائث". 
وعا عغ التضعطئ الضازاخسااظغئ تصعم بخرف طقغغظ 
الثوقرات طظ أجض إظعار خعرة إغةابغئ لطةمععرغئ 
ولرئغسعا. شعجائض إسقطعا تعاخض ظحر افخئار تعل 
آجغا  شغ  لطثغمصراذغئ  ضصائثة  ضازاخساان  ظةاتات 
جططان  ظعر  الرئغج  رّوج  ساطا   ٣٣ شمظث  العجطى؛ 
لقجاصرار  طظارة  أظعا  سطى  ضازاخساان  ظجارباغغش، 
عثه  واجاثثم  المحاضض،  تمطآعا  طظطصئ  شغ 
السمسئ لةثب اقجابمارات والمخثاصغئ لطثولئ سطى 

المساعى السالمغ.
جمغطئ.  بطرغصئ  اقجاصرار  بمظ  دشع  غةإ  لضظ 
أن  سطغعط  ضان  لع  تاى  البمظ،  عغ  والعتحغئ 
وضسعه  الثي  والثجاعر  اإلظسان  تصعق  غظاعضعا 
بأظفسعط. شأوزبغضساان عغ أشدض طبال سطى التضط 
ضرغمعف  الماعتح  شالثغضااتعر  تثغث؛  طظ  بصئدئ 
تعلى السططئ طظث اجاصقل أوزبغضساان سظ اقتتاد 
اظاثابات  ضض  شغ  شاز  وصث  ١٩٨٩م،  شغ  السعشغغاغ 
أي  غثضرون  ق  افوزبغك  طظ  السثغث  إن  تغث  جرت، 

اظاثابات لط غفج شغعا ضرغمعف!
شغ  جغراظه  سظ  الحاذة  بالتالئ  لغج  ضرغمعف  إن 
المظطصئ، شالمظطصئ غتضمعا تضام حغعسغعن جابصعن 
وأصعغاء تعلعا التضط لفارة ذعغطئ. أطا الثغضااتعر ظعر 
طظث ١٩٩٠م،  ضازاخساان  تضط  شصث  ظجارباغغش  جططان 
وتماطا  المتطغ.  الحغعسغ  التجب  ترأس  سظثطا  وذلك 
طبض ضرغمعف، شإن جصعط الحغعسغئ شغ دولاه جسطه 
غشغر حساراته لضظه لط غثسر السططئ صط. وطظ السعض 
تتثغث أوجه الحئه بغظ اقبظغظ؛ شظجارباغغش لط غفج بأي 

الثاخطغ المسامر بغظ شروع التضعطئ افطرغضغئ وبغظ 
طعظفغ الئغئ افبغخ واجامرار الاسرغإ لطمسطعطات 
التساجئ تعل تراطإ غحغر إلى أن السغاجئ افطرغضغئ 
تئثو وضأظعا خفصئ بغظ الحغاذغظ. وتارضج المحاضض 
وسطى  ذلك،  وطع  روجغا،  طع  افطرغضغئ  السقصئ  تعل 
اقظاصاطغئ  وافسمال  والسصعبات  الدةغب  طظ  الرغط 
وأطرغضا  روجغا  أن  غئثو  المائادلئ،  الثبطعطاجغئ 

تسمقن ضالغث العاتثة بطرق سثة.
ضاظئ أطرغضا طظث إدارة أوباطا، تظسص ضث البعرة شغ 
اقجاثئارات  وضالئ  تعصش  طع  عثا  ازداد  وصث  جعرغا، 
المرضجغئ دشع المال الصثر لئسخ شخائض البعرة. ضما 
سغظئ أطرغضا طمبق خاخا شغ أوضراظغا، ضعرت شعلضر، 
جسغا لطاعخض إلى تض لطاعتر طع روجغا شغ أوضراظغا، 
بالصعل  قشروف  جغرجغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  وأصر 
"إظظا  الروجغئ  الاطفجغعظغئ   (Rossiya24) صظاة  سطى 
فطرغضا  الثاص  المئسعث  اظطئاع  برؤغئ  طعامعن 
تعل العضع الراعظ". وصال قشروف أغدا إن طتادباته 
افجئعع  طاظغق  شغ  سصث  الثي  اآلجغعي  اقجاماع  شغ 
ضان  تغطرجعن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  طع  الماضغ 
ططعق وغطى طةمعسئ واجسئ طظ المعضعسات، طظ 
الصدغئ الظعوغئ شغ حئه الةجغرة الضعرغئ إلى خطط 
العةمات.  لمعاجعئ  وأطرغضا  روجغا  بغظ  الاظسغص 
وبغظما غسامر الاظسغص طع روجغا، غحسر بسخ تطفاء 

أطرغضا شغ أوروبا بالاعثغث طظ أطرغضا.
زغئرغج  برغةغئ  افلماظغئ  اقصاخاد  وزغرة  ذطئئ  شصث 
المدادة  الاثابغر  بتث  افوروبــغــئ  المفعضغئ  طظ 
المتامطئ ضث أطرغضا، بسث شرض سصعبات سطى روجغا 
افوروبغئ،  بالحرضات  تدر  أن  المتامض  طظ  والاغ 
تغث صالئ: "ق غساطغع افطرغضغعن شرض السصعبات 
سطى الحرضات افلماظغئ فظعط غسمطعن اصاخادغا شغ 
بطث آخر. عظاك حرضات لطشاز الطئغسغ والئارول". وشغ 
تجغران/غعظغع، أخثرت ألماظغا والظمسا بغاظا طحارضا 
ذضر شغه: "إن إطثادات الطاصئ شغ أوروبا طسألئ تثص 
افوروبغ  واقتتاد  أطرغضا  إن  أطرغضا".  ولغج  أوروبا 
غاظاشسان طع بسدعما بسدا قجاعثاف السصعبات ضث 
روجغا (اشاراضغاً) والاغ تدر تطغفعط المفارض، شغ 
تغظ ترك طةال لحرضاتعط الثاخئ قجاشقل الظصص 
المارتإ سطى المظاشسئ. وصث جثرت (وضالئ جئعتظغك 
سطى  ــغ  افوروب اقتتاد  رد  طظ  الروجغئ  اإلخئارغئ) 
سصعبات أطرغضا شغ السادس طظ آب/أغسطج، تتئ 
سظعان: ("جعف تتاض الحرضات افطرغضغئ طضاظئ جثغثة 
بق خةض" شغ افجعاق الروجغئ سصإ سصعبات اقتتاد 
افوروبغ). إن أطرغضا تدر اقتتاد افوروبغ أضبر بضبغر 

 طظ ضررعا لروجغا، وعثا ق غئثو طخادشئ
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أسطظ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ أن ٧٥٥ طظ 
طعظفغ السفارة افطرغضغئ "غةإ أن غعصفعا ظحاذعط 
أغطعل/ طظ  افول  طظ  اسائارا  الروجغ"  اقتتاد  شغ 

جئامئر. وغأتغ عثا الاخسغث شغ الاعتر الثبطعطاجغ 
بسث تعصغع تراطإ سطى طةمعسئ جثغثة طظ السصعبات 
جاتصئ  بأغطئغئ  الضعظشرس  أصرعا  والاغ  روجغا،  سطى 
تراطإ  واضطر  والثغمصراذغغظ،  الةمععرغغظ  طظ 
آب/ طظ  البالث  شغ  تراطإ  واحاضى  صرارعط.  لصئعل 
أغسطج طظ أن السقصئ بغظ أطرغضا وروجغا "طاثظغئ 
بحضض دائط وخطغر". وطع ذلك، شإن افطعر لغسئ ضما 
تئثو، والسقصات بغظ طثاطش شروع التضعطئ شغ أطرغضا 
أضسش طظ السقصات افطرغضغئ-الروجغئ. وسقوة سطى 
ذلك، شإن لطسصعبات افطرغضغئ ضث روجغا عثشاً خفغاً.

الةثغثة،  لطسصعبات  الضعظشرس  صرار  تراطإ  واتاصر 
الثغظ  افحثاص  الضعظشرس،  حضر  "بإطضاظضط  صائقً: 
الختغئ!"  الرساغئ  لظا  غصثطعا  أن  تاى  غساطغسعن  ق 
السغظاتعر  طبض  تجبه،  طظ  الضعظشرس  أسداء  رد  وصث 
لعم  تراطإ  سطى  أن  جعظسعن،  ورون  ضعرضر  بعب 
دغمصراذغاظا"،  عاجط  الثي  الصاتض  "الثضااتعر  بعتغظ؛ 
ضما صال الممبض آدم ضغجغظةر. إن سثم بصئ الضعظشرس 
بروجغا تارغثغئ، والاغ تشغرت صطغق طظث اظعغار اقتتاد 
الضعظشرس  أسداء  بصئ  أن  غئثو  ولضظ  السعشغاغ، 
برئغسعط ضسغفئ، وعثا عع جئإ إخثار الضعظشرس 
لاحرغسات لعصش تراطإ طظ تتسغظ السقصات طع روجغا 
بحضض سطظغ. السقصات جغؤئ جثا بتغث ظحر السغظاتعر 
جغش شطغك افجئعع الماضغ طصاطفا طظ ضاابه الصادم، 
وخش شغه الاتالش الةمععري طع تراطإ بأظه "خفصئ 
لمةمعسئ  الضعظشرس  تمرغر  وبسث  الحغطان".  طع 
جضعت "ظتظ  تغط  صال السغظاتعر  الةثغثة،  السصعبات 
طظ  ظسمض  ق  ظتظ  افطرغضغ.  الحسإ  أجض  طظ  ظسمض 

أجض الرئغج".
ضما صثم الضعظشرس طحروسغ صاظعن لعصش تراطإ طظ 
الاثخض شغ الاتصغص الصدائغ لروبرت طعلر شغ سقصات 
طةطج  سدع  بــعن،  جعن  وصــال  روجغا.  طع  تراطإ 
أن  المعط  طظ  أظه  الضئغر: "أساصث  الةمععري  الحغعخ 
غآضث الضعظشرس جططاته بمعجإ الثجاعر وأن غضعن 
شرسا طاساوغا طظ التضعطئ". إن الاعتر بغظ إدارة تراطإ 
والضعظشرس غحئه الاعتر طع السططئ الصدائغئ وأجعجة 
المثابرات، وغثسغ تراطإ وطآغثوه أن عظاك طآاطرة 
الظعاب  طةطج  زسغط  وأسطظ  الةثغثة.  اإلدارة  ضث 
السابص ظغعت جغظشرغاح "إظظغ أسائر طبال طعلر ضأظعا 
دولئ سمغصئ شغ أجعأ تاقتعا وعثا غصطصظغ. وعع طا 
غاظاجإ طع التالئ برطاعا الاغ رأغظا شغعا وزارة السثل 
الخراع  إن  السغطرة".  سظ  خارجئ  افتغان  بسخ  شغ 
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اظاثابات دون أن غظاصثعا المراصئعن الثولغعن. شفغ 
رجمغا  تئظى   ٢٠١٠ وطظث  افخعات،  طظ   ٪٩٨ ظال   ٢٠١٥

لصإ "صائث افطئ".
ترب سطى اإلجقم بسئإ الثعف طظ الثقشئ

الثولئ،  شرضاه  الثي  اإللتاد  سطى  ساطا   ٧٠ طرور  بسث 
اإلجقطغ  بالسالط  خطئ  سطى  ظفسعا  المظطصئ  وجثت 
طظ  السثغث  سظث  إجقطغئ  ختعة  أحسض  طما  افوجع، 
أعض آجغا العجطى. ولمعاجعئ عثه الختعة، غخارع 
اإلجقم  خراتئ  وبضض  المةرم  الضازاخسااظغ  الظزام 
والمسطمغظ. شصث اجاشض ظجارباغغش العةعم الثي تخض 
لخظاسئ  رئغسغ  طرضج  وعع  ٢٠١٦م،  شغ  اضاعبغ  شغ 
اجاشطه  الروجغئ،  التثود  سظ  طغق   ٦٠ غئسث  افظفاق 
ذرغسئ  تتئ  اإلجقم  ضث  جثغثة  جغاجئ  لاطئغص 
(اإلرعاب) والاغ تمضظه طظ اساصال واتعام أي حثص 
شغ  المآبرة  افطظ  خثطات  وصاطئ  جططاته.  غسارض 
اجاثثام  خقل  طظ  أخرق  طظعب  باعظغش  ضازاخساان 

جططات طراصئئ واجسئ وتصعغئ صعاظغظ العةرة الثاخطغئ 
إن  تغث  السعشغغاغ.  اقتتاد  طظ  الثولئ  ورباعا  الاغ 
إسادة  حثص  أي  طظ  تاططإ  الةثغثة  اإلجراءات 
تسةغض ظفسه لثى السططات إن أطدى أضبر طظ حعر 

شغ طثغظئ جثغثة.
وتحغئ  طساواة  سطى  شصاربئ  ظجارباغغش  إظةازات  أطا 
سظه  ُسرف   ٢٠١١ وطظث  إظه  تغث  ضرغمعف،  إجراءات 
طظسه لطمسطمغظ طظ أداء الخقة بحضض سام شغ ضض 
التضعطغئ،  المضاتإ  ذلك  شغ  بما  الثولئ،  طآجسات 
الساطئ؛  الاسطغمغئ  والمآجسات  السسضرغئ،  والعتثات 
ظزام  طظع   ٢٠١٦ افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  وطآخرا 
ظجارباغغش الظساء المسطمات طظ ارتثاء غطاء الرأس شغ 
صام  ضما  الثغظغ".  الاساطح  "تصعغئ  بثرغسئ  المثارس 
بحظ سمطغات اساصال واجسئ ضث ظحطاء طسطمغظ، بما 

شغ ذلك حئاب تجب الاترغر طظث بثاغات الـ ٢٠٠٠.
إن عثا الةظعن شغ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ عع شغ 
التصغصئ طاةثر طظ خعف روجغا طظ الثقشئ. وصث تط 
تعضغح عثا بحضض طئاحر طظ خقل جغث ظجارباغغش - 
شقدغمغر بعتغظ - شغ برظاطب وبائصغ تط إخثاره طآخرا 
شغ روجغا. تغث صال: "إظعط غسمطعن سطى إصاطئ الثقشئ 
طظ جظعب أوروبا إلى آجغا العجطى"، وصث أجاب بعتغظ 

"إن عثا لعع أسزط خطر". 
عط  ضازاخساان  شأعض  بالفسض،  تص  سطى  بعتغظ  إن 
سطغعط  غةإ  العجطى  آجغا  طسطمغ  طظ  وغغرعط 
أن غسمطعا إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
طتمث  فطئ  لطسططئ  التصغصغ  المخثر  لاضعن  الظئعة 
أن  سطغعط  غةإ  شإظه  المأجاة  عثه  وإلظعاء   .
أو  ضظجارباغغش  طسائث  تاضط  أي  دسط  سظ  غاعصفعا 
طظ  لشغرعا  أو  لروجغا  سمغطئ  دغضااتعرغئ  أظزمئ  أي 
 ْ ا اِإلَماُم ُجٌَّة َُقاَتُل ِم َ الثول اقجاسمارغئ، صال : «ِإنَّ

 (رواه طسطط) «ََّقى ِِه َوَراِئِه َوُ
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طظ المسطمات شغ الفعط السغاجغ طظ زاوغئ السصغثة 
ضطعا  الغعم  السالط  شغ  الصائمئ  الثول  أن  اإلجقطغئ 
سثوة لقجقم، وطظ ظاشطئ الصعل أغداً أن بعرة الحام 
اإلجقم  أخئح  تاى  حساراتعا  وتئطعرت  خرجئ  إظما 
طططئاً أجاجغاً ووتغثًا لعا، طا جسض شرائص دول الضفر 
ترتسث شاضغث وتمضر لقغصاع بعا وترشعا سظ طسارعا، 
شأجطئئ أطرغضا رأس الضفر وخاتئئ الظفعذ العتغث شغ 
تثسغ  ظاسمئ  صعة  طظ  ورجطعا؛  خغطعا  أجطئئ  جعرغا، 
زورًا وبعااظاً رساغئ البعرة وطث غث السعن بمال جغاجغ 
صثر خادر صرارات طةاعثغعا وجسطعط ألسعبئ شغ غث 
الثاسمغظ عثا طظ جعئ، وطظ جعئ أخرى بسخا غطغزئ 
تثعف أولغاء المعك والمعم. شاسعصعط أطرغضا لطثبح 
لفرض  ذلك  ضض  أولؤك،  وجظثان  عآقء  ططرصئ  بغظ 
التض السغاجغ الثي غفدغ لطتفاظ سطى الظزام المةرم 
بمآجساغه افطظغئ والسسضرغئ بض وتاى برأجه الثي 
طظ الثغال، ولغج أدل  خارت المطالئئ بثطسه ضرباً 
سطى ذلك طظ آخر اتفاق لفدوات: ترضغا وروجغا وإغران 

باإلبصاء سطى أجث فجض غغر طسطعم.
وبالسعدة لطضماحئ افطرغضغئ وذرشغعا ظةث أن عظاك 
والسغاجغئ  السسضرغئ  افسمال  بغظ  طاظاغماً  إغصاساً 
العثف  سطى  لطاسمغئ  السغاجغ  بالادطغض  طمجوجئ 
الظزام  جغطرة  إلى  والسعدة  البعرة  بستص  المظحعد 

لغسغث شسادًا وإجراطاً أضبر طظ ذي صئض.
طظ أطبطئ الادطغض طا غخثر طظ تخرغتات وطعاصش 
أطرغضغئ  روجغئ  خقشات  طظ  وافخرى  الفغظئ  بغظ 
بغظ  خقشات  أو  الظزر،  وجعات  لاصرغإ  وطفاوضات 
طعجضع وأجث وإظعار روجغا بالتمض العدغع الثي ترك 
خعرة الثئإ الحرس، طع أن المسطَّط به أن روجغا طا 

دخطئ جعرغا إق بدعء أخدر طظ أطرغضا لطتفاظ سطى 
أجث سمغض أطرغضا.

وشغ الظاغةئ إظما تاقذط افطعاج طرضإ البعرة وتأخثه 
غمظئ وغسرة؛ طرة بعثن وطفاوضات، وأخرى باصااال 
داخطغ، وبالبئ بمظاذص خفخ تخسغث وطا راشصعا طظ 
عثظئ بثأت طظ درسا إلغصاف جثوة "طسرضئ المعت وق 
ورجع  اإلذقق  سطى  ضطعا  الثول  أرسئئ  الاغ  المثلئ" 
خثاعا سطى افدوات وافتئاع فظعا أسادت افطض لطظاس 
تعلعا  الحسئغئ  التاضظئ  ولفئ  الظزام  سطى  بالصداء 

وضادت أن تعثم ضض طا بظاه الضفر وأضرابه.
لسئإ  البعرة  طرضإ  تاقذط  افطعاج  عثه  إن  أصعل 

واتث واضح وبّغظ أق وعع سثم اقلافاف تعل الربان 
سطى  العاسغئ  الباصئئ  الظزرة  غماطك  الثي  المثطص 
تططسات  غمبض  الثي  السغاجغ  والمحروع  افتثاث 
بعرة خرجئ تظادي عغ هللا وصائثظا لفبث جغثظا طتمث، 
المحروع الثي به وتثه تماطك البعرة طصعطات ظةاتعا 
وجغرعا إلى بر افطان، عثا الربان غسرشه أعض الحام 
ولمسعا خثصه شغما تثرعط طظه بئغان تصغصئ الخراع 
وأدواتعط  الضفار  ظخئه  وطا  واإلغمان،  الضفر  بغظ  أظه 
طرورًا  الصثر  السغاجغ  المال  أولعا  وشثاخ  حراك  طظ 
الاخسغث.  خفخ  آخرعا  ولغج  والمفاوضات  بالعثن 
الرائث  بتص  ضان  الاترغر  تجب  وعع  أق  الربان  عثا 
الثي ق غضثب أعطه، شما سطى أعض الحام إق الامسك 
والسغر  غصثطه  الثي  المحروع  تعل  واقلافاف  به 
خطفه ضصغادة جغاجغئ لعثم خظط الضفر وإصاطئ خرح 
اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وسث اهللا 
وبحرى رجعله  وطا ذلك سطى اهللا بسجغج ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ 
 ﴾ْشَهاُد

َ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِفْ احل َّ رُُسلََنا وَا

;Èà]Ëâ’\;◊Ë÷ïi’\;Ød;‹]ç’\;∫;ÎÑÊm’\;f—ÖŸ
ÉŒfi∏\;‡]dÖ’\;∞b;Ïp]¢\Â

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: ساطر السالطـ 

جط
طار

raya_no_143.indd   2raya_no_143.indd   2 14.08.2017   12:09:1814.08.2017   12:09:18



 السثد ١٤٣  ٣افربساء ٢٤ طظ ذي الصسثة ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ١٦ آب/أغسطج ٢٠١٧ طـ 

تعل  إجمظاغ  جثار  بظاء  الطئظاظغئ  السططات  أظعئ 
التطعة"،  "سغظ  طثغط  شطسطغظ  قجؤغ  طثغمات  أضئر 
خغثا  طثغظئ  صرب  ظسمئ  ألش  بماظعن  غصطظه  الثي 

شغ جظعب الئقد.
وصث الاش عثا الةثار بارتفاع غاراوح بغظ خمسئ وجائ 
أطاار بعضع أجقك حائضئ سطغه طع تحغغث أبراج طراصئئ 
سالغئ تخض قرتفاع تسسئ أطاار وأبعاب تثغثغئ سطى 
طثاخض المثغط، رغط العسعد بعصش بظائه، ودون اسائار 
ُعّةروا  الثغظ  المثغط،  عثا  فعض  رأي  أو  خعت  في 
سظ أرضعط وساظعا سصعدا وعط ُطئسثون سظ أعطعط 

ودغارعط رغماً سظعط.
إن السططات الطئظاظغئ وضسادتعا لط تاساط طع أتعال 
أبظاء شطسطغظ إق طظ الظاتغئ افطظغئ شغ وصئ أعمطئ 
غساظغ  الاغ  واقصاخادغئ  اإلظساظغئ  الصداغا  طسالةئ 
الةثار  عثا  شأظحأت  لئظان.  شغ  شطسطغظ  قجؤع  طظعا 
الحسئغئ  والطةان  الفطسطغظغئ  الفخائض  طع  بالاظسغص 
وطضاشتئ  افطــظ  سطى  التفاظ  بتةئ  المثغط،  شغ 
(اإلرعاب) الثي أخئح وخمئ في تةمع لطمسطمغظ سطى 

عثه افرض باسائاره بآرًا (إرعابغئ) غةإ التثر طظه!
لصث أضتئ السعائض الفطسطغظغئ شغ عثا المثغط شغ 
طساصض ضئغر شغ ظض وجعد افبراج وافجقك الحائضئ، 
وغغرعا طظ التعاجج الاغ تساثثم سادة شغ السةعن، 
طا غحضض سطغعط سئؤاً إضاشغاً وحسعرًا بأظعط طسةعظعن 
داخض بغعتعط ق غسسعط جعى الظزر إلى السماء لرؤغئ 

رتاباعا بسث أن ضاصئ افرض سطغعط بما رتئئ.
الئقد،  شغ  وافطظغئ  السغاجغئ  افزطئ  احاثاد  وطع 
اآلقف  سحرات  لعجعد  صاظعظغ  وضــع  أي  وغغاب 
المثغمات  باتئ  لئظان،  شغ  شطسطغظ  أعــض  طظ 
طا  بضض  افبرز  اإلظساظغ  السظعان  عغ  الفطسطغظغئ 
تتمطه طظ تفاخغض إظساظغئ طآلمئ، إذ غسغحعن شغ 
أي  تخعل  لسثم  طجرغئ  واصاخادغئ  إظساظغئ  أوضاع 
عآقء  تةاه  الطئظاظغئ  الصعاظغظ  سطى  جععري  تشغغر 
القجؤغظ، الثغظ ق غجالعن سرضئ لصاظعن تمغغجي تط 
تص  طظ  غمظسعط  والثي   ٢٠٠١ سام  شغ  به  السمض 
طع  الصاظعظغ،  بالحضض  طماطضاتعط  وتسةغض  الامطك 
خسعبئ إطضاظغئ وخعلعط إلى جعق السمض، وطظسعط 
الترة،  المعظ  خخعخًا  طعظئ   ٢٥ شغ  السمض  طظ 
ضالطإ والعظثجئ والمتاطاة والخغثلئ وغغرعا طظ 
المعظ الاغ تاططإ سدعغئ ظصابغئ، شدًق سظ الصغعد 
أو  المثغمات  رصسئ  باعجغع  السماح  سطى  المحثدة 

إدخال طعاد الئظاء إلغعا.
ضض عثا اإلجتاف ُغداف إلى الاصخغر القشئ لاصثغمات 
وتصثغط  الختغئ  الرساغئ  بسعء  تامبض  والاغ  افوظروا 
 ٢٠١٧ ســام  خــقل  اجامرت  إذ  الــقزطــئ،  السقجات 
بظفج الئرظاطب الختغ الثي اسامث طظث سام ٢٠١٠، 
باصثغط خثطات الرساغئ الختغئ افولغئ شغ سغاداتعا 
عثه  تاجئ  رغط  السابصئ،  السظعات  طساعى  بظفج 
السغادات إلى إدخال الاصظغات التثغبئ وتجوغثعا بأذئاء 
اخاخاخغغظ شغ حاى المةاقت. باإلضاشئ إلى غغاب 
لطمحاضض  التطعل  وضع  وســثم  الاربعي  الاثطغط 
لعا،  الاابسئ  الاسطغمغئ  المآجسات  طظعا  تحضع  الاغ 
تتثغث اتاغاجات المثارس طظ المثرجغظ  وخخعخاً 

وطساطجطات السمطغئ الاربعغئ طططع ضض سام دراجغ.
شئثقً طظ أن تصعم افوظروا بالسمض المظعط بعا طظث 
تأجغسعا بمعجإ صرار طظ افطط الماتثة شغ ضاظعن 
لقجؤغ  خثطاتعا  باتسغظ  ١٩٤٩م  افول/دغسمئر 
تصثم  ق  الطئظاظغئ  الثولئ  وأن  خخعخًا  شطسطغظ، 
ترطاظعط  إلى  باإلضاشئ  أجاجغئ،  خثطات  أي  لعط 
بثقً  واقصاخادغئ،  والتغاتغئ  المثظغئ  تصعصعط  طظ 
طظ ذلك بادرت عثه المظزمئ إلى تصطغص خثطاتعا 

طظ تغث:
- تصطغص الثثطات شغ طةال الاسطغط طظ خقل دطب 

المثارس ووضع ٥٠ ذالئا شغ الفخض الثراجغ.
- وصش سمطغات الاعظغش لمعظفغظ وطثرجغظ جثد، 

وتتفغج المعظفغظ الصثاطى سطى اقجاصالئ المئضرة. 
- إسطاء إجازات صسرغئ وبثون طرتإ لطمعظفغظ تسإ 
طا تراه اإلدارة دون طراساة العضع المسغحغ لطمعظش.

لططقب  المصثطئ  الثراجغئ  المظح  سثد  اظثفاض   -
الةاطسغغظ إلى أضبر طظ ٥٠٪ سظ السظعات السابصئ.

- تصطغص الثثطات الختغئ وإجئار المرضى طظعط سطى 

المساعمئ بظسئئ طظ السقج تفعق صثراتعط المالغئ، 
رغط ظروف الفصر والئطالئ الاغ غساظغ طظعا القجؤعن.

- وصش بثل اإلغعاء لقجؤغ شطسطغظ طظ جعرغا، الثغظ 
وطظازل  وضراجات  طآصائ  بغعت  شغ  غسغحعن  زالعا  طا 

طساأجرة.
- إظعاء سصعد الضبغر طظ المعظفغظ جعاء سطى براطب 
السغارات  وصغادة  المثازن  طعظفغ  أو  الــطــعارئ، 

والحاتظات، وسثم تعظغش بثقً طظعط.
الثولئ  صئض  طظ  المةتفئ  واإلجراءات  الصغعد  عثه  إن 
الطئظاظغئ باسائارعا، وضما ُغططص سطغعا "دولئ طدغفئ"، 
باإلضاشئ إلى خطعات افوظروا الاصطغخغئ لطثثطات، إن 
عثه اإلجراءات شاصمئ طظ أوضاع قجؤغ شطسطغظ شغ 
لئظان والظازتغظ طظعط طظ جعرغا وزادت طظ طساظاتعط 
طظ  طاعاخطئ  بمعجئ  لطصغام  دشسعط  طما  الغعطغئ، 
اقتاةاجات ضث جغاجات افوظروا، الاغ تسجو السئإ 

دائماً إلى ضسش الامعغض.
لقجؤغ  اإلظساظغ  الــعضــع  إن  حــثغــث،  وباخاخار 
غعم،  بسث  غعطاً  عحاحئ  غجداد  لئظان  شغ  شطسطغظ 
لظسأل "عض عضثا غضعن إضرام الُمدغش لدغفه؟!! وضط 
طظ العصئ ظتااج لظسطط أن طحضطئ قجؤغ شطسطغظ ق 
ُتتض بمظزمات ُتسمى إظساظغئ أظحاعا ظزام رأجمالغ 
شغعا  وتاتضط  اإلداري  الفساد  غحعبعا  وسفظ،  شاجث 

المخالح السغاجغئ؟!
إن التض غضمظ برشع الزطط طظ طضمظه وطظ جثوره 
شااقحى ضض تئساته المآلمئ الاغ ساظى وغساظغ طظعا 
المقغغظ، إظه ظطط الرأجمالغئ وطا ظاب سظه طظ اجاسمار 
واتاقل لطئقد اإلجقطغئ. شصدغئ شطسطغظ لغسئ عغ 
شغ  عغ  بض  وتثعط  السرب  أو  شطسطغظ  أعض  صدغئ 
واصسعا صدغئ إجقطغئ. صدغئ أرض إجقطغئ وصدغئ 
طصثجات إجقطغئ اغاخئعا غععد الضفرة بمآازرة طظ 
دول الضفر الضئرى: برغطاظغا وأطرغضا وباساون طظ تضام 
المسطمغظ السمقء. شاتعلئ إلى تطئئ خراع دولغئ بغظ 
عثه الثول سطى طثى السصعد الماضغئ، وتتعلئ إلى 
طسألئ طظ طسائض السقصات الثولغئ ق حأن لطمسطمغظ 
تضاطعط،  لسان  سطى  والاظثغث  الحةإ  جعى  شغعا 
وتظفغج طحاسرعط الاعاصئ لاترغر افصخى طظ رجج 

غععد بمزاعرات وإتراق لفسقم الشربغئ.
عثا  وصــعد  طظعط  والقجؤعن  شطسطغظ  أعض  وبصغ 
اآلن،  تاى  زالعا  وطا  الماضغئ،  السصعد  ذعال  الخراع 
طظ أجض تترغر  غثشسعن طظ دطائعط وأرواتعط بمظاً 
أرضعط، وغسغحعن الصعر والسثاب شغ بقد الطةعء سطى 

أطض تتصغص تص السعدة المجسعم.
غا تضام لئظان المدغاشغظ!

طع  الاساطض  غاط  والسسضري  افطظغ  بالاساطض  لغج 
الدغعف، شالعاجإ إضراطعط ق صعرعط وجةظعط بغظ 
جثار السجل الحئغه بةثار الفخض السظخري الثي أظحأه 
جغش  تحعرون  وأظاط  به  أحئعضط  وطا  غععد،  ضغان 
(اإلرعاب) لعخط المثغط وأعطه به. شعض جااتمطعن 

طسآولغئ العضع القإظساظغ الثي شرضامعه؟
أغعا المسطمعن شغ لئظان:

غدظغظا  غدظغعط  وطا  أعطظا  عط  شطسطغظ  قجؤغ  إن 
وطا غتاك ضثعط لغج إق فظعط طسطمعن غثحاعط 
الشرب  إطـــقءات  طظفثغظ  والسغاجئ  افطــظ  ــال  رج
سطغعط بجغادة الثظاق والادغغص لغج سطى المثغمات 
لضسر  ساطئ،  المسطمغظ  سطى  بض  شتسإ  الفطسطغظغئ 
أو  ترضئ  ضض  وإخماد  شأضبر  أضبر  وإخداسظا  حعضاظا 
طظ  والثي  فتعالظا،  الختغح  العاسغ  لطافضغر  طتاولئ 
حأظه طسرشئ السثو التصغصغ لظا، شغطععظظا بطصمئ سغحظا 
الفاظ  وغفاسطعن  بض  الثاخطغئ،  وأزطاتظا  وبمحاضطظا 
العذظغئ  بالمحاسر  طسافغثغظ  بغظظا  شغما  والخراسات 
الظاظئ وأتصاد المثعئغئ لغجغثوا حرخ الافرصئ والاةجئئ 

الاغ ألّمئ بافطئ اإلجقطغئ.
والمظسئ  الصعة  وفعض  لطمسطمغظ  وظثاء  دسعة  إظعا 
شغعط، أن غخغثعا السمع قجاشابات الترائر والحغعخ 
تاترك  بأن  والترطات،  افسراض  واظاعاك  وافذفال، 
الثطاء شغ السروق، وتحااق افظفج إلى دظغا سغحعا 
الثقشئ  بإصاطئ  طصغط،  ظسغمعا  آخــرة  وإلــى  ضرغط، 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وإغةاد الثطغفئ الاصغ الظصغ 
لغصاتض طظ ورائه وُغاصى به، شغظصث الئقد والسئاد صئض 

 أن غسافتض الثطإ وغجداد. واهللا صعي سجغج

طظ رساغئ؛ ظزام ذئص لما غجغث سطى بقبئ سحر صرظا طظ 
الجطان، رأغظا شغعا السثل وتسظ الرساغئ، وإن اساراعا 
غصعل  طظ  شرأغظا  ضسش،  شارات  طظ  الثول  غساري  طا 
"اظبروا الصمح سطى رؤوس الةئال ضغ ق غصال جاع ذغر 
شغ بقد المسطمغظ"، ورأغظا الثولئ تةسض أوصاشا لئظاء 
أسحاش لططغعر شضغش بالئحر ورساغاعط، وظطئ سمطئ 
الثولئ عغ الثعإ والفدئ بمبصال بابئ تاى آخر خطفاء 
المسطمغظ، ولط تر افطئ عثه افزطات والمحضقت إق 
بسث جصعط الثقشئ وتطئغص الرأجمالغئ سطغعا شرأغظا طا 

ظرى اآلن طظ وغقت.
غا أعض طخر حسئا وجغحا! إظه ق خقص لضط وق سقج 
لمحضقت تغاتضط إق بما غثسعضط له وغتمطه لضط تجب 
الاترغر، وصث سحاط تتئ ظغر عثا الظزام لسصعد خطئ 
أذاصضط شغعا العغقت وق زال، شسقم خماضط والسقج شغ 
أغثغضط؟! ألغج شغضط رجض رحغث غشدإ هللا ولترطاته 
الاغ تظاعك، وغساةغإ لخرخات البضالى وأظات الدسفاء 
شغصاطع  أخرى  طرة  افظخار  جغرة  وغسغث  والمصععرغظ، 
عثا الظزام وأدواته وطظفثغه، وغسطط التضط إلى تجب 
الاترغر لغطئص اإلجقم بضض أظزماه سطى الظاس، تاى 
اهللا  دغظ  شغ  شغثخطعا  ططئصا  سمطغا  واصسا  الظاس  غراه 
الطعط  اهللا؟!!  بظخر  المآطظعن  غفرح  وغعطؤث  أشعاجا، 

اجسطه صرغئا وبأغثغظا.
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾ حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بسئإ  شإظما  أغثغعط  بغظ  طظ  المئارضئ  لفرض 
اإلغمان  جثوة  وضسش  الطرغص  سظ  وزغشعط  تظضئعط 
ضان  طا  جرسان  سابرة  لتزات  ولضظعا  ظفعجعط،  شغ 
طسارعط  وغختتعن  ساشغاعط  المسطمعن  غساسغث 
شغساسغثوعا وغردوعا إلى دغار اإلجقم ضما شسض صطج 
تغظ رد المشعل سظ بقد المسطمغظ وخثعط سظ بغئ 
المصثس، وضما شسض خقح الثغظ وآباؤه طظ صئض ظعر 
وسماد الثغظ زظضغ، شتررعا وذعرعا  الثغظ طتمعد 
سئث  السبماظغ  السططان  اجاسث  وصث  الخطغئغغظ،  طظ 
سطغعا  غتاشر  ضغ  بظفسه  غدتغ  أن  الباظغ  التمغث 

وتئصى أرضاً إجقطغئ وججءًا أخغقً طظ دغار اإلجقم.
وصث خثق الصائض: "إن أردت أن تسرف تال افطئ شاظزر 
إلى تالعا طع بغئ المصثس" شئصثر صغام افطئ سطى أطر 
اهللا وتتمطعا لفطاظئ ضاظئ أعقً لمسغئ اهللا واجاتصاق 
ظخره، لثلك ضان سمر بظ الثطاب غعخغ صادة جظثه 
اهللا  "اتصعا  شغصعل:  سثوعط  لمقصاة  غثرجعن  تغظ 
شإظما تظخرون بإغماظضط وطسخغاعط هللا، شإن سخغاط 
تساوغاط وضاظئ الشطئئ لطصعة"، وعع طا غفسر ضض لتزئ 
طظ لتزات الاارغت الاغ اجاطاع الضفار شغعا الاسطط 
سطى بقد المسطمغظ وبثاخئ شطسطغظ، وتمضظعط طظ 
  اهللا  رجعل  لتثغث  طخثاصاً  أغثغعط  طظ  اظاجاسعا 
ِلِه  َرُس َوَعْهَد  هللااَِّ،  َعْهَد  ا  ُ ُق َيْ  ْ شغه: «َوَل جاء  الثي 
، َفَأَخُذوا َْعَض َما  ْ ِرِه ْ َغْ ا ِم ْ َعُدوًّ ِه ُ َعَلْ ِإالَّ َسلََّط هللااَّ
» (جظظ ابظ طاجه)، وعع إجابئ سظ السآال  ْ ِفي َأْيِديِه
المطروح دائماً لماذا وخطظا إلى طا وخطظا إلغه الغعم طظ 
المساسمرغظ  لطضفار  وتسطط  وتحرذم،  وتمجق  تفرق 
سطى بقدظا، وتشطشض ظفعذعط شغعا، وظعئعط وجطئعط 

لبرواتظا وخغراتظا؟؟.
تغاة،  ظزام  بعخفه  إجقطعا  سظ  افطئ  تثطئ  طظث 
وذرغصئ سغح لطفرد، والمةامع والثولئ، واجائثلئ به 
أظزمئ بحرغئ شاجثة طظ رأجمالغئ واحاراضغئ، وطظث 
ووتثة  اإلجقطغئ  افخعة  برابطئ  اجائثل المسطمعن 
بظزام  واجُائثلئ  والصعطغئ،  العذظغئ  روابط  افطئ 
سطماظغئ  جغاجغئ  أظزمئ  الثقشئ  السغاجغ  اإلجقم 

السططات الطئظاظغئ 
تافعق سطى ضغان غععد بئظاء الةثران السظخرغئ!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: رظا طخطفىـ 

ضفغطئ بالظععض بافطئ ضطعا ولغج بمخر وتثعا، شما 
تمطضه طخر طظ طعارد ق تمطضه برغطاظغا السزمى، إق 
أن عثه البروات ق غمضظ اجاشقلعا بحضض ختغح ولظ 
غساطغع أعض طخر اقظافاع بعا إق بإزالئ عثا الظزام 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  دولئ  شغ  اإلجقم  وتطئغص 
عثه  سظ  سعضا  وتمظح  وتسطغ  ترسى  دولئ  الظئعة، 

الثولئ الاغ تةئغ وتظعإ وتمظع.
وق  ظصعد  ذئع  وق  صروضا  لغج  طخر  تتااجه  طا  إن 
تتااج  بض  وصراراته،  وإطقءاته  الشرب  تعخغات  ضض 
لقظسااق طظ الائسغئ لطشرب ورشخ ضض صروضه وضض 
عع  تصغصئ  تتااجه  طا  بض  افزطات،  تجغث  الاغ  تطعله 
وإدارتعا  وخغرات  طعارد  طظ  تمطضه  لما  واسغئ  ظزرة 
رساغئ  غدمظ  الثي  الختغح  العجه  سطى  وتعزغسعا 
إق  غضعن  ق  وعثا  تاجاتعط،  وإحئاع  الظاس  حؤعن 
باطئغص اإلجقم ضاطق حاطق شغ خقشئ راحثة سطى 
والمطضغات  البروات  شغ  الظزر  تسغث  الظئعة  طظعاج 
وتصسمعا وتاساطض طسعا سطى أجاس الحرع، وتةسض 
الظصعد أجاجعا الثعإ والفدئ وتمظع الاساطض بالربا، 
بعثا شصط ظدمظ سقج طحضقت افطئ ضطعا ولغج 
طخر وتثعا، وبعثا ظدمظ الصداء سطى الفصر وسقج 
العرصغئ  السمطئ  عثه  سظ  أخق  الظاتب  الادثط  وطظع 
الاغ ق غطاء لعا طظ ذعإ أو شدئ شعغ شغ واصسعا 
ورصئ ق صغمئ لعا، وق غسطغعا صغمئ إق طضاظئ الثولئ 

الاغ تاساطض بعا وصعتعا!
عثا غغخ طظ شغخ طما شغ اإلجقم وظزاطه ودولاه 

تامئ: أزطئ طخر التصغصغئ عغ ظزام الةئاغئ الثي غتضمعا

المساسمر،  لطضاشر  وجعدعا  شغ  تابسئ  صطرغئ  ودول 
طظث ذلك التغظ وافطئ شغ ضغاع وتععان ترتإ سطغه 
تصسغط بقد المسطمغظ وضغاع شطسطغظ وزرع ضغان 
التال  زالئ  وق  الضاشر،  الشرب  طظ  بمثٍد  شغعا  غععد 

ضثلك إلى غعطظا عثا، شعض إلى خروج طظ جئغض؟؟.
أولعا  به  خطح  بما  إق  آخرعا  غخطح  ق  افطئ  عثه  إن 
وعع اإلجقم، وق غضعن ذلك تاى تصعم لقجقم دولئ 
وتدارته،  ظزاطه  سظ  وتسئر  وإرادته،  وجعده  تتصص 
ذاصات  وتعتث  ظفعذه،  وتصطع  اقجاسمار  غث  وترشع 
والسجة،  لطعتثة  وتسطحعا  تاجاتعا،  وتطئغ  افطئ 
الزالط،  طظ  وتظاخر  المزطعم  تظخر  بالسثل؛  تتضط 
والرعان افضئر شغ ذلك سطى أعض الصعة والمظسئ، بسث 
تتضغط  عع  افطئ  طططإ  بأن  لطسغان  ظاعرًا  أخئح  أن 
وافطض  الرعان  أخئح  تغاتعا،  شغ  وتطئغصه  اإلجقم 
طسصعدًا سطى تطك الةغعش المضئطئ شغ البضظات، ظراعظ 
سطغعا شغ الاترك واقظدمام إلى خفعف المثطخغظ 
طظ أبظاء افطئ الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، لاصعم بثورعا شغ ظخرة دغظعا وأطاعا، 
بط لاساضمض دورعا شغ دتر سثوعا، وتترغر افرض 
شاطعرعا  ودظسعط  رجسعط  طظ  شطسطغظ  المئارضئ 
ضما شسض سمر الفاروق طظ صئض، وضما شسض صطج وخقح 

الثغظ رتمعما اهللا.
وإظظا إذ ظتمض لضط أغعا اإلخعة طظ الدئاط والةظعد 
دسعة الثغر، وظتإ لضط سزغط افجر ظسأل اهللا أن غضعن 
ظعر  صطئه  شغ  اهللا  غصثف  طثطص  طآطظ  رجض  شغضط 
العثاغئ الثي أحرق له صطإ جسث بظ طساذ رضغ اهللا 
سظه، شظخر رجعل اهللا ، شأصام دولئ اإلجقم افولى، 
تجب  شاظخروا  افظخار،  طظ  افخغار  جغرة  شاسغثوا 
الاترغر لئظاء دولئ الثقشئ الباظغئ الاغ بحر بعا ظئغضط 
ِة»، وظظادغضط  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت  «... ُث
بصعل ربضط ﴿اْدُخلُوا َعلَْيِهُم اْكَاَب َفإَِذا َدَخلُْتُموهُ َفإِنَُّكْم 

  ﴾ْؤِمننَِي ُوا إِن ُكنُتم مُّ ِ َفَتَولكَّ ذَلِكُوَن وبََلَ ابَّ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

تامئ ضطمئ السثد: شطسطغظ... عثغئ السماء إلى سئاد اهللا افتصغاء

ظحرت (وضالئ شراظج برس، السئئ، ٢٠ طظ ذي الصسثة 
التضعطئ  "اتعمئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٨/١٢م)  ١٤٣٨عـ، 
تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  السئئ  الفظجوغطغئ 
بالسسغ إلى تعثغث اجاصرار أطرغضا الةظعبغئ سئر "تعثغثه 
العصح" بـ"خغار سسضري" سطى وصع افزطئ الاغ تحعثعا 
الئقد. وشغ بغان تقه باجط الرئغج ظغضعقس طادورو، 
"الاعثغث  إن  السئئ  ارغازا  خعرخغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
أطرغضا  دشع  إلى  غعثف  تراطإ  دوظالث  لطرئغج  العصح 
دائط  حضض  شغ  جغدر  ظجاع  إلى  والضارغئغ  الةظعبغئ 
باقجاصرار والسقم وافطظ شغ طظطصاظا". ورشخ الئغان 
"شغ حضض ظعائغ وتازم الاخرغتات المسادغئ" لطرئغج 

افطرغضغ. وضان طادورو أضث أظه غامظى إصاطئ "سقصات ذئغسغئ" طع أطرغضا، لضظه تثر تراطإ الثمغج طظ أن بقده 
"جارد وجقتعا بغثعا" سطى أي اساثاء طتامض".

: ألماظغا والفطئغظ وضعرغا الحمالغئ، وطظ صئطعط الخغظ، بط عا عغ شظجوغق؛ جمغسعا طظعا طظ رشخ 
الدشعط واقباجازات افطرغضغئ، وطظعا طظ رشخ تعثغثات أطرغضا لعا بالترب، بض وتتثاعا بمةابعاعا 
سسضرغا، وضربعا شغ سصر دارعا ضما شسطئ ضعرغا الحمالغئ؛ إق تضام المسطمغظ الثغظ أذسظعا لدشعط 
أطرغضا، واجاةابعا قباجازعا لعط شثشسعا لعا ططغارات الثوقرات طظ تر أطعال المسطمغظ، بض وأضبر طظ ذلك 
شصث اظساصعا أطاطعا شغ تربعا الخطغئغئ الاغ تحظعا سطى اإلجقم والمسطمغظ! أق لسظئ اهللا سطى الزالمغظ.

فنزويال تتهم ترامب بتهديد استقرار أمريكا الجنوبية
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النظام السوري هو المستفيد من اتفاق وقف إطالق النار

شغ  السظش  غعثد  باضساان،  (اجاصقل)  سغث  سحغئ 
إلى  وباضساان  العظث  بغظ  السقصات  باثععر  ضحمغر 
طساعغات لط غسئص لعا طبغض خقل سعث طعدي. شصث 
الئاضسااظغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  خرح 
أجئعسغ  ختفغ  طآتمر  شغ  لطختفغغظ  زضرغا  ظفغج 
"أن السغاجئ العظثغئ لصاض أعض ضحمغر افبرغاء عغ 
طظ  الضحمغرغغظ؛  روح  لضسر  اجاراتغةغئ  طظ  ججء 
خقل الاشغغر الثغمعغراشغ شغ جاطع وضحمغر؛ وتتعغض 
السضان إلى أصطغئ طسطمئ شغ دولئ غحضض المسطمعن 
شغعا افغطئغئ الساتصئ". إن التطصئ المفرغئ طظ السظش 
لغسئ جثغثة، وضثلك افطر بالظسئئ لقداظئ الدسغفئ 
طظ طضاإ الثارجغئ الئاضسااظغئ. شغ العاصع، لصث شحطئ 
شغ   ،١٩٤٧ سام  طظث  الماساصئئ  الئاضسااظغئ  التضعطات 
العظثوجغ  التضط  طظ  ضحمغر  أعض  باترغر  الاجاطعا 

المسائث.
شمظ تأغغث اجافااءات افطط الماتثة إلى تثوغض صدغئ 
ضحمغر، لط غةث أعض ضحمغر حغؤا طظ السجاء شغ طعصش 
باضساان المسطظ لمساسثتعط. إن السئإ الرئغسغ وراء 
الفحض شغ تض ظجاع ضحمغر - الثي اصارته الئسخ - عع 
الاصطإ بغظ سثد طظ التطعل المطروتئ. شغ تغظ إن 
عثا صث غضعن ختغتا، شإظه لغج عع السئإ الرئغسغ. 
"جاغفظ  سرضعا  ضما  رئغسغئ  تطعل  بقبئ  شعظاك 
تظفغثعا  غاعصش  الصرن"  "رطاغئ  ضاابه  شغ  ضععغظ" 
شغ ضحمغر سطى؛ الاصسغط، وتةثغث الاصسغط، وإسادة 

الاصسغط سطى خط السغطرة الفاخض بغظ الئطثغظ.
الاصسغط غسظغ بئساذئ ترجغت خط السغطرة بغظ العظث 
وباضساان وجسطه تثوًدا دائمئ، والثي غصسط ضحمغر 
رجمًغا شغ آزاد ضحمغر إلى ججء شغ باضساان وضحمغر 
المتاطئ وججء شغ العظث. وتةثغث الاصسغط غسظغ تتعغض 
خط السغطرة إلى تثود ظاسمئ بغظ الئطثغظ، طا غسمح 
التثود.  سئر  بترغئ  بالترضئ  ضحمغر  وفعض  لطئدائع 
وأطا إسادة الاصسغط شعع طجغب طظ التطغظ السابصغظ، 
غعثف إلى إسطاء ضحمغر بسًدا طظ طزاعر اقجاصقل، 
ولضظ غارك لئاضساان والعظث إدارة الةعاظإ السغاجغئ 

واقصاخادغئ والحؤعن الثارجغئ.
إن السئإ افجاجغ شغ سثم تسعغئ الظجاع الضحمغري 
لغج له سقصئ باخاقف التطعل المسروضئ. ولع ترضظا 
جاظئا تثخض الثول افجظئغئ والاتثغات الثاخطغئ شغ ضض 
طظ العظث وباضساان الاغ طظساعما طظ تسعغص التطعل 
سطى حسئغعما، شإظه غئثو أن السئإ الرئغسغ عع تردد 
باضساان شغ اجاثثام صعتعا السسضرغئ لاترغر ضحمغر 

طظ العغمظئ العظثوجغئ.
لصث ضاظئ طسرضئ ضارجغض سام ١٩٩٩م عغ المرة افخغرة 
ضث  صعتعا السسضرغئ  باضساان  شغعا  اجاثثطئ  الاغ 
العظث، لعضع أجج لقظاخار الحاطض ضث العظثوس 

جيب على باكستان 
إنهاء جرميتها ضد أهل كشمري

ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: سئث المةغث بعاتغ – باضساان ـ 

أواطر  سطى  بظاء  ولضظ  ضحمغر.  أعض  تترغر  وبالاالغ 
شغ  واحظطظ  وحرسئ  صخغرا،  اقظاخار  ضان  أطرغضا، 
اجاشقل تثخض باضساان شغ ضارجغض لاتفغج الظاخئغظ 
جاظاتا  بعاراتغا  تجب  لخالح  الاخعغئ  سطى  العظث  شغ 
الاابع لعا، وإجصاط تجب المآتمر الاابع لئرغطاظغا، طظ 

السططئ.
اقظاثابات  شغ  جاظاتا  بعاراتغا  تجب  خسعد  أبئئ  لصث 
أظه ضان لتزئ شاخطئ شغ السقصات البظائغئ بغظ أطرغضا 
والعظث، وبّحر بتصئئ جثغثة طظ الاساون اقجاراتغةغ. 
وتجاطظئ عثه الفارة أغدا طع تراجع تاد شغ السقصات 
 ،٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ شمظث  افطرغضغئ.  الئاضسااظغئ 
حئه الصارة العظثغئ  خاغئ أطرغضا دور باضساان شغ 
لضئح جماح الةماسات المسطتئ وتماغئ جقطئ أراضغ 
طظ  دائمئ  سازلئ  ضمظطصئ  السمض  خقل  طظ  العظث 

العةمات المسطتئ.
ضاظئ إسادة طساغرة السغاجئ الثارجغئ الئاضسااظغئ شغ 
لطعظث.  ضثمئ  طظتئ  بمبابئ  افطرغضغئ  العخاغئ  ظض 
ضحمغر  طحضطئ  أن  العظثوجغئ  لطظثئئ  أضثت  شصث 
المساسخغئ جائصى طةمثة، طما غتعل دون اظفخال 
شإن  ولثلك،  العظث.  سظ  افخرى  اقظفخالغئ  الترضات 
تض ظجاع ضحمغر لط غحعث تصثطا خقل السظعات السئع 

سحرة الماضغئ.
رغئئ  إخماد  طظ  تامضظا  لط  ودلعغ  واحظطظ  أن  غغر 
أعض ضحمغر الماتمسغظ شغ تترغر أظفسعط طظ التضط 
العظثوجغ، وصث أدرضاا جرغسا أن العظث ق غمضظعا أن 
تعاجه الخغظ - ضما غاخعر اقجاراتغةغعن افطرغضغعن 
- إق إذا تط تض ظجاع ضحمغر بحضض دائط. وشغ عثا 
المسسى، غاسارض دور باضساان المسطظ شغ دسط أعض 
ضحمغر طع الةععد الاغ تئثلعا باضساان طظ أجض إغةاد 
تض طصئعل لطعظث وأطرغضا طظ خقل صظعات دبطعطاجغئ 
وتترغخ  طساسثة  شغ  باضساان  تعاذآ  إن  جرغئ. 
شغ  الرئغسغ  السئإ  عع  العظثوجغئ  والظثئئ  أطرغضا 

اجامرار طساظاة ضحمغر.
تثخض  أن  عع  ضحمغر  أعض  لاترغر  العتغث  التض  إن 

باضساان العظث سسضرغا وتصعم بدط ضحمغر.
سظثطا ضاظئ العظث طةرد وقغئ شغ ظض تضط الثقشئ 
بصاال  أوراظةجغإ  المشعلغ  العالغ  صام  السبماظغئ، 
ساطا،  وسحرغظ  خمسئ  لمثة  العظثوس  المامردغظ 
لطمسطمغظ  المظطصئ؛  إلى  واقجاصرار  السقم  وجطإ 
ضان  إذا  افخرى.  الثغاظات  أعض  وجائر  والعظثوس 
شغ   - اإلظةاز  عثا  طبض  تحث  سطى  صادرا  أوراظةجب 
العصئ الثي ضان شغه السضان العظثوس أضئر بضبغر طظ 
السضان المسطمغظ -، شاخعروا طا غمضظ لطمسطمغظ 
طظ باضساان والعظث تتصغصه الغعم، إذا وتثوا صعاعط 

 وسمطعا إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (روجغا الغعم، افتث ١٤ طظ ذي الصسثة، ٢٠١٧/٨/٦م): "ظصطئ طراجطئ روجغا الغعم 
شغ جظغش دغظا أبغ خسإ سظ طخثر شغ المسارضئ السعرغئ أن وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر أبطس العغؤئ 
السطغا لطمفاوضات أن الرئغج السعري افجث باق. وتسإ المخثر صال الةئغر لطمسارضئ إن سطى العغؤئ الثروج 
برؤغئ جثغثة وإق جائتث الثول سظ تض لسعرغا طظ غغر المسارضئ، طظععا بأن العصائع تآضث أظه لط غسث طمضظا 
خروج افجث شغ بثاغئ المرتطئ اقظاصالغئ، "وأظظا غةإ أن ظئتث طثة بصائه شغ المرتطئ اقظاصالغئ وخقتغاته شغ 
تطك المرتطئ". ضما ظصطئ طراجطاظا سظ طخثر شغ المسارضئ السعرغئ أن طآتمر الرغاض المصئض جغسطظ ظعاغئ 
دور رغاض تةاب. وضاظئ العغؤئ السطغا لطمفاوضات أسطظئ سظ تحضغض لةظئ خاخئ لطاتدغر لسصث طآتمرعا 

بالرغاض وتأطغظ جئض ظةاته".
: لصث بات تضام آل جسعد شغ الثطعط الماصثطئ والخفعف افطاطغئ الاغ تضاشح طظ أجض تظفغث وإظةاح 
المحارغع اقجاسمارغئ واإلرعابغئ لسغثتعط أطرغضا، شعط غثورون طع أطرغضا شغ سثائعا لقجقم والمسطمغظ 
تغث دارت، وعا عط لما صررت أطرغضا أن ذاغغئ جعرغا بحار افجث باق لمرتطئ اظاصالغئ ذلك أظعا لط تةث بثغق 
له تاى اآلن، شصث تئظى تضام آل جسعد المعصش ذاته، شغ الافاف واضح بض شغ اظسقخ شاضح طظعط سظ أبسط 
الصغط اإلجقطغئ، وأدظى التصعق اإلظساظغئ، شعط غظاخرون جفاح الحام الثي أوغض شغ دطاء المسطمغظ شغ 

جعرغا سطى رؤوس افحعاد لمةرد أن جغثتعط أطرغضا أطرتعط بثلك، أق تسسا لعط.

حكام آل سعود يدورون حيث دارت أمريكا
في حربها على اإلسالم والمسلمين

األقصى واخلالفة توأمان لقضية إسالمية
حيملها حزب التحرير متربئا من العلمانية واليسارية

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*ـ 

طظ المسروف بثاعئ أن صدغئ المسةث افصخى عغ 
لطترضات  غساصغط  ق  ولثلك  إجقطغئ،  سصثغئ  صدغئ 
والفخائض السطماظغئ - الاغ ُتظضر اتثاذ اإلجقم َتَضما 
شغ التغاة وشغ الصداغا - أن تّثسغ أظعا صدغاعا، وق 
(الثغظغ)  الاععغث  ترب  ضث  تساظفر  أن  لعا  غمضظ 
المةرم  غععد  ضغان  شغعا  غاتثى  الاغ  الماخاسثة 
طحروع  خطعرة  تفعط  أن  وق  وصرآظعا،  اإلجقم  أطئ 

الاصسغط شغه بغظ الغععدغئ واإلجقم.
السطماظغئ  تمض  بغظ  والبصاشغ  الفضري  الاظاصخ  عثا 
وبغظ ادساء تمض صدغئ المسةث افصخى (اإلجقطغئ) 
عع تصغصئ جغاجغئ حاخخئ أطام الظاس، طعما جمسظا 
بض  تةاعر،  الاغ  السطماظغئ  "الصغادات"  جسةسات  طظ 
باإلجقم  الاجام  أي  طظ  وتاظخض  بسطماظغاعا،  تفاثر 
غمضظ  ق  الئاب  عثا  وطظ  السغاجغئ.  التغاة  شغ 
لمظزمئ الاترغر  وق فشراخعا الفخائطغئ، أن تّثسغ 
المسطمغظ  سصغثة  سظ  لطثشاع  ظدالعا  تثعض  أظعا 
تعل  الثغظغئ  بالترب  تسارف  أن  أو  وطصّثجاتعط، 
المسةث افصخى، طما ُغسائر ردة شضرغئ سطى سصغثتعا 
السطماظغئ لع تخض! بض إظه ق صغمئ روتغئ أو إجقطغئ 
سظثعا  وغاساوى  سطماظغاعا،  شغ  والمعاصع  لفتةار 
المسةث والضظغسئ والضظغج، شضغش ُغمضظ شعط ذلك 
المظزمئ  صادة  سظث  افصخى  المسةث  سطى  الائاضغ 

وشخائطعا السطماظغئ؟!
وغجداد الاظاصخ تثة، سظثطا تخثر تطك اقدساءات سظ 
صغادات شخائطغئ غسارغئ، طبض الةئعئ الثغمصراذغئ، 
تاول  طعما  اإللتادي،  المارضسغ  الفضر  تحربئ  الاغ 
صغادّغععا الصفج سطى أشضارعط، وطتاولئ اقصاراب طظ 
أشضار الظاس وطحاسرعط اإلجقطغئ، ضما تتثث سدع 
طصاله  شغ  غعش،  أبع  ظعاد  شغعا  السغاجغ  المضاإ 
وغغرعا  "التثث"  ظحرته  الصثس"،  جثار  شغ  "بشرات 
بصدغئ  غطاخص  أن  تاول  إذ   ،٢٠١٧/٨/٨ باارغت 
المسةث افصخى (اإلجقطغئ الاغ تظاصخ المارضسغئ)، 
بغظما تاول أن غتةإ سظعا أختابعا التصغصغغظ، طثسغا 
أن "طعضعع السغادة سطى الصثس وطساصئطعا لغج 
لطحسإ الفطسطغظغ جعى سظعان واتث حرسغ ووتغث 

عع طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ".
إن السغادة سطى المسةث افصخى عغ لقجقم بظص 
صرآظغ وصرار رباظغ، ق غمضظ أن ُتئططه طرتطئ عابطئ 
شغ تغاة المسطمغظ، تعّلى شغعا التضام سظ الصثس، 
طسآولغاتعط  سظ  الاثطغ  سطى  الةغعش  وأجئروا 
شطسطغظ  صدغئ  تخروا  بط  لاترغرعا،  الةعاد  شغ 
والمعاصش  الامعغض  تساةثي  سطماظغئ  طظزمئ  شغ 
طفاوضات"،  "التغاة  سصغثة  اساظصئ  وصث   السغاجغئ، 
بثغق سظ سصغثة الضفاح الاغ تفرضعا السصغثة الاغ 

جسطئ لطمسةث افصخى طضاظاه شغ وسغ افطئ.
ولظ  تضظ  لط  وععغاه،  افصخى  المسةث  صدغئ  وإن 
تضعن ضما وخفعا الضاتإ "السربغئ الفطسطغظغئ"، عروبا 
طظ اإلجقم المظاصخ لطمارضسغئ الئائثة، ولطسطماظغئ 
المارعطئ، وإق شالسآال الئسغط: طا سقصئ خقح الثغظ 
الضردي الثي تررعا طظ الخطغئغغظ، وطا سقصئ افضراد 
بالصدغئ  الاترغر  بسث  اجاعذظاعا  الاغ  السائقت  طظ 
العذظغئ أو السربغئ؟ ولسض السآال افضبر ألماً: طا سقصئ 
 - الضاتإ  ضسائطئ   - ظةث  طظ  صثطئ  الاغ  السائقت 
وغغرعا بالصدغئ "العذظغئ"؟! لعق أن اإلجقم عع الثي 
ترّضعط، وخعرعط شغ بعتصئ افطئ بسغثا سظ العذظغئ 

والصعطغئ الاغ طجصئ افطئ بسضغظ المساسمر.
تاةرأ  السطماظغئ  "العذظغئ!"  الصغادات  بسخ  إن  بض 
بالاخرغح، تعل أتصغئ السغادة الغععدغئ سطى تائط 
ارتئاط  غفدح  طما  اإلجراء،  جعرة  طاتثغئ  الئراق، 
وعع  المئارك،  افصخى  المسةث  بإجقطغئ  "العذظغئ" 

طا جضئ سظه الضاتإ بغظما وّجه جعاطه ظتع شؤئ طظ 
المرابطغظ، طمظ ظعدعا غآضثون إجقطغئ الصدغئ.

تث  سظث  غصش  ق  الغساري  الضاتإ  لثى  الاظاصخ  إن 
البصاشئ والفضر، بض غاسثاه إلى المعاصش طظ الصغادة، 
شعع غاتثث سظ "اتساع الفةعة بغظ جماعغر حسئظا 
المآجسئ  "شحض  وسظ  الصغادة"،  وبغظ  الصثس  شغ 
وذظغئ  طرجسغئ  تضرغج  شغ  الرجمغئ  الفطسطغظغئ 
تحضض سظعاظا طعتثا لطصثس والمصثجغغظ"، بط غماثح 
الصغادة، بالصعل: "المعصش الصغادي الرجمغ جاء بتص 

طظسةما وطاضاطق طع المعصش الحسئغ شغ الصثس".
المصال  شصرات  شغ  والامجق  الاظاصخ  عثا  ضان  ولصث 
وأشضاره ضفغق بارضه دون تسصغإ، لعق أن ضاتئه تةرأ 
سطى المرابطغظ طظ أعض بغئ المصثس، وظّخإ ظفسه 
وراح  واظاماءاتعط،  أحثاخعط  سطى  وصاضغا  تضما 
غخرف خضعك الحرف وغضغض اقتعمات ضما تعجعس 
حئاب  طظ  المرابطغظ  وخش  سطى  وتةرأ  ظفسه،  له 
تجب الاترغر طمظ ضاظعا شغ الخثارة، بما ق غطغص أن 
غخثر سمظ غسائر ظفسه غمبض "شخغق شطسطغظغا"، طع 
السطط أظك لع ذضرت اجط شخغطه أطام أذفال شطسطغظ 
وحغعخعا لما اجاتدروا شغ ذاضرتعط رجق غروظه شغ 
الحارع وافتثاث طظ ذلك الفخغض! ولسمري ق أدري 
إن ضان شخغطه - ذو التخئ شغ ضسضئ المظزمئ - ضطه 
غمضظ أن غمف تاشطئ جغاتغئ، ضعاتثة طظ التاشقت 

الاغ تظصض المرابطغظ لطمسةث افصخى!
دساغئ  بث  تاول  أظه  لعق  به  ظظحشض  أن  لظا  ضان  طا 
باذطئ، وادسى "وجعد ظسرة جععغئ خطغرة"، وتصّعل أن 
تطك الظسرة صث تثشع "الئسخ أن غجسط أن المصثجغغظ 
(وتثعط) عط طظ جقلئ افظئغاء"، شغما غحئه العثغان 

الثي ق خثى له سطى افرض، ولط غّثسه أتث.
الثي  الاترغر  تجب  ضث  الئاذطئ  اقتعاطات  ضال  بط   
غتمض صدغئ الثقشئ، الاغ عغ تعأم صدغئ المسةث 
افصخى، إن لط ظصض أّطعا، وصال: "شفغ الصثس غرتع 
تجب الاترغر اإلجقطغ الثي طعما ضان وجعده عاطحغا 
طآبرة  طعاصع  غماطك  أظه  إق  الفطسطغظغغظ  تغاة  شغ 
شغ  وخاخئ  الثغظغئ  الثروس  وتطصات  المساجث  شغ 
المسةث افصخى"، وق أدري ضغش غخش تجب الاترغر 
بالعاطحغ، وعع ُغصر بتةط تأبغره شغ المساجث وطظعا 
افصخى! وضغش غمضظ لساصض أن غساثثم ذلك العخش 
طداجع  غصخ  والصارات  لطحسعب  سابر  سالمغ  لتجب 
زسماء السالط وتضعطاته! إق أن تجب الاترغر غساسطغ 
سظ وتض السططئ افطظغئ والمظزمئ السطماظغئ، وغرشخ 
أن غاثظج بآباطعا السغاجغئ، ولسض عثا طا دشع الضاتإ 

لثلك العخش.
إن الاثرغإ الثي طارجاه صغادات المظزمئ شغ المحروع 
العذظغ اقجابماري صث ذال المعاصش وطا خطفعا طظ 
بط  لقجارزاق،  طعظئ  الظدال  ادساء  جسض  وصث  أشضار، 
غثسغ الضاتإ أن التجب "صادر سطى الاثرغإ وتحعغه 
تجب  إن  الفطسطغظغئ"...  لطعذظغئ  واإلجاءة  الخعرة 
الاترغر أسطى حأظا وأرشع طضاظئ طظ أن غظحشض بعثه 
تخثر  إذ  ولضظعا  طصاقت،  تسمى  الاغ  السثاشات 
 - الثغمصراذغئ  الةئعئ  شغ  بالصغادي  غعخش  سمظ 
الاغ تصاات طظ ضسضسئ المظزمئ تتئ دسعى الظدال 
- شصث اجاعجإ الرد لسّطه غعصر طظ لثغه بصغئ طظ 
وسغ أو تج جمسغ شغ ذلك الفخغض لغسغث تعجغه 
أتث صغادغغه، بما غطجطه وغظّئعه تعل الةرغمئ البصاشغئ 
شغ اقخطفاف طع المثابرات السالمغئ سظث ضغض الاعط 
لطتجب الثي غتمض عّط افصخى ضما غتمض عّط الثقشئ 
وتترر  افطئ  تعتث  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 

 الئقد طظ افسثاء والسمقء
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

ظحر طعصع (العذظ السربغ، السئئ، ٢٠ طظ ذي الصسثة 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٨/١٢م) خئرا جاء شغه: "وجع الةغح 
جئعئ  طظ  أضبر  سطى  تترضاته  ظطاق  الظزاطغ  السعري 
صرب  السعغثاء  رغش  شغ  طعمئ  طغثاظغئ  طضاجإ  بسث 
صعات  أن  جعرغئ  طخادر  وذضرت  افردن.  طع  التثود 
الرئغج بحار افجث بثأت شغ ترضغج جععدعا سطى دغر 
الجور شغ طعاجعئ طصاتطغ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ بسث 
أن تمضظئ الثمغج طظ السغطرة سطى ذعل الحرغط 
الافاغح  ظصاط  ذلك  شغ  بما  افردن  طع  التثودي 
والمثاشر شغ رغش السعغثاء الحرصغ. وتأتغ الاترضات 
السسضرغئ شغما غسامر اإلسثاد لعةعم بري واجع سطى 

الشعذئ الحرصغئ آخر طساصض المسارضئ شغ طتغط الساخمئ دطحص. وغئثو أن الةغح السعري اجافاد ضبغرا طظ 
عثوء سثد طظ جئعات الصاال خاخئ شغ المظاذص الاغ حمطعا وصش إلذقق الظار بظاء سطى اتفاق أجااظئ الثي 
ضمظاه الثول الراسغئ لطمتادبات (روجغا وإغران وترضغا) والثي أظاب طظاذص لثفخ الاخسغث. وبالاعازي طع 
المسار السسضري غتاول الظزام السعري تظحغط المخالتات المتطغئ لدمان شرض جغطرته سطى سثة طظاذص 
دون طصاوطئ طضطفئ. واجافادت دطحص طغثاظغا وسسضرغا طظ المخالتات المتطغئ تغث جاسثتعا سطى بسط 
جغطرتعا سطى السثغث طظ المظاذص وشص اتفاصات طع شخائض طسارضئ شدطئ اقظستاب بحضض آطظ بأجطتاعا 
وسعائطعا سطى طعاجعئ خاجرة. وغسامث الظزام السعري سطى تضاغك التخار والاةعغع والصخش الغعطغ إلجئار 
طسارضغه سطى صئعل تسعغئ تظص سادة سطى إجقء المصاتطغظ وأجرعط والراغئغظ شغ طشادرة طظطصئ طا دون 
طعاجعات طسطتئ طع تعشغر خروج آطظ لعط لمظاذص أخرى تتئ جغطرة المسارضئ. وغصعل طتططعن إن عثا 
الاضاغك ظةح شغ تةظغإ الةغح السعري المجغث طظ اقجاظجاف وطظته شستئ طظ العصئ قجارداد أظفاجه بسث 
طسارك ذعغطئ. لضظ عظاك طثاوف جثغئ طظ أن غضعن العثف طظ إجقء المسطتغظ المسارضغظ إلى طظاذص 

أخرى عع تةمغسعط شغ طضان واتث وصخفعط قتصا".
: عثا طا تثرظا طظه طرارا وتضرارا؛ إن أي عثظئ طع ذاغغئ الحام تصعد إلى العاوغئ، وإن العثن 
لسطه  بض  افضئر،  المسافغث  الاعتر،  تثفغش  بمظاذص  جمغ  وطا  الظار  إذقق  وصش  واتفاصغات  والمفاوضات 
المسافغث العتغث طظعا عع الظزام المةرم، شفغ المفاوضات دائما صراراته وطحارغسه عغ الاغ لعا الشطئئ، 
أطا العثن واتفاصغات وصش إذقق الظار شعع أوق ق غطاجم بعا وغثارصعا، شغصخش وغصاض وغرتضإ المةازر 
طرة  وغرخعا  خفعشه  وغظزط  أظفاجه  غطاصط  عع  وباظغا  الصاال،  سظ  اآلخر  الطرف  تعصش  طساشق  براتاه 
أخرى، لغعاخض صااله، وغسامر شغ طةازره ضث أعض جعرغا طظ جثغث؛ ولثلك ظصعل إن المرتطئ الاغ تمر 
بعا بعرة الحام الغعم تاططإ رجاقً غسغثون بعخطاعا ظتع عثشعا، شاسصط الظزام وتصغط تضط اإلجقم 

شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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