
١٤٣٩عـ،  خفر   ٢ افتث،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
٢٠١٧/١٠/٢٢م) الثئر الاالغ "باخرف": "غساشر رئغج 
أرضان جغح ضغان غععد، الفرغص غادي آغجظضعت، إلى 
جغعش  أرضان  لرؤجاء  طآتمر  شغ  لطمحارضئ  واحظطظ 
الاتالش الثولغ ضث تظزغط الثولئ، بغظعط ظزراؤه طظ 
دول سربغئ. وسطى الرغط طظ أن ضغان غععد ق غحارك 
رجمغا شغ سمطغات عثا الاتالش، ولط غثع لمبض عثه 
الطصاءات طظ صئض، إق أن الةظرال جعزغش داظفعرد، رئغج 
عغؤئ افرضان المحارضئ افطرغضغئ، الثي غارأس المآتمر، 
صرر شغ عثه المرة تشغغر صعاسث سصث الطصاء لغامضظ ظزغره 
شغ ضغان غععد طظ المحارضئ شغه. وجغحارك شغ عثا 
وطخر  افردن  لةغعش  افرضان  عغؤئ  رؤجاء  المآتمر 
والسسعدغئ واإلطارات، وأغدا دول غربغئ أسداء شغ تطش 
الصادم،  افربساء  غعم  اقجاماع  عثا  جغثااط  إذ  الظاتع، 
سطما أن وزغر الترب شغ ضغان غععد، أشغشثور لغئرطان، 
جغح  وصال  واحظطظ.  شغ  تالغا  اآلخر  عع  طعجعد 
ضغان غععد شغ بغان خثر سظه بعثا الخثد: "جغصعم 
افطظغئ  الاتثغات  بمظاصحئ  اقجاماع  عثا  خقل  الصادة 
طةال  شغ  والاطعرات  لفوضاع  والاصغغمات  المحارضئ 
افطظ، الاغ تمر بعا طظطصئ الحرق افوجط، باإلضاشئ 
غععد  ضغان  أن  غثضر  السسضري".  الاساون  صداغا  إلى 
غصعم شغ افجابغع افخغرة بظحاذات طتمعطئ، حمطئ 
زغارات لروجغا وأطرغضا، خحغئ طظ إطضاظغئ ظحر إغران 
غععد  ضغان  تثود  طظ  بالصرب  صعات  لعا  المعالغظ  أو 
الحمالغئ طع جعرغا، وصرغئا طظ عدئئ الةعقن المتاطئ".
: غبئئ عثا الثئر أن الاظسغص افطظغ (المصثس) 
طع ضغان غععد المست لغج عع تضرا أو صاخرا سطى 
السططئ الفطسطغظغئ الطصغطئ رغط أن رئغسعا عع الثي 
غمطك جئص اقساراف بثلك، تغث إن الاظسغص افطظغ صث 
بات جطسئ رخغخئ غاظاشج سطغعا وغروجعا الروغئدات 
السمقء تضام المسطمغظ شغ دعالغج السغاجئ شغ الثول 
الاغ  الثولغئ  المآتمرات  أوضار  وشغ  اقجاسمارغئ، 
تظاصح طا تسمى بصداغا الثشاع افطظغ. شطط غسث ضغان 
غععد شغ ظزر السمقء تضام المسطمغظ ضغاًظا طشاخًئا 
لفرض المئارضئ شطسطغظ، وطثظساً لطصثس والمسةث 
افصخى المئارك طسرى رجعل اهللا ، ضما لط غسث جغح 
الضغان المةرم الثي اصارف المثابح والمةازر المروسئ 
واقساثاءات الةئاظئ بتص أعض شطسطغظ ولئظان، وشغ 
السراق وتعظج ولغئغا والسعدان؛ لط غسث عثا الضغان 
المست وجغحه المةرم، سثًوا لؤغًما تاصثا غةإ طتارباه 
طظ  واجاؤخاله  ضاّشئ،  المسطمغظ  جغعش  صئض  طظ 
جقح،  رشغص  أخئح  بض  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض 
تربعط  شغ  المسطمغظ  لتضام  واتث  خظثق  وحرغك 
إظعا  أجض  (اإلرعاب)!  سطى  الترب  بتةئ  اإلجقم،  سطى 
تتثغات أطظغئ طحارضئ وتساون سسضري طتاثم، بغظ 
ضغان غععد وبغظ افظزمئ الثائظئ السمغطئ الصائمئ شغ 
بقد المسطمغظ ضث اإلجقم والمسطمغظ، وتفاًظا سطى 
أطظ ضغان غععد وسطعجه وصطسان طساعذظغه، وضماظا 
أشطط  اإلجقطغئ.  الئقد  سطى  الخطغئغئ  أطرغضا  لعغمظئ 
غؤظ افوان لطمثطخغظ الحرشاء شغ الةغعش اإلجقطغئ 
فن تشطغ الثطاء شغ سروصعط؛ لطتال الاغ وخض إلغعا 
المسطمعن، والثغاظئ الاغ غرق شغعا تضاطعط، بض لطتال 
بأغثي  جغعشا  أخئتعا  بتغث  إلغعا  عط  وخطعا  الاغ 
سطى  ولغج  إخعاظعط،  رصاب  سطى  طسططئ  تضاطعط 
أسثائعط، ألط غؤظ افوان ضغ غاترضعا إلغصاف طآاطرات 
باإلذاتئ  وطةثعا،  سجعا  فطاعط  وغسغثوا  تضاطعط، 
بعآقء الروغئدات وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة سطى أظصاضعط؟!

جولة تيلرسون واستراتيجية الهيمنة

أغعا المسطمعن: إن عثه افظزمئ، المظفخطئ سظ سصغثة 
افطئ، عغ خجاظئ الحرور الثائمئ، تظاصض طظ خغاظئ إلى 
شطظصض  طظعا،  أجعأ  أخرى  إلى  جرغمئ  وطظ  أضئر،  خغاظئ 
جمغساً، ضفى لعآقء الروغئدات، ولظحّمر سظ جاسث الةث، 
بإصاطئ  اإلجقطغئ؛  التغاة  قجاؤظاف  بالظعار،  الطغض  ظخض 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، تغث الساجئ الرباظغعن 
السزام، غتسظعن رساغئ الحؤعن، وغسسعن لمرضاة اهللا 
جئتاظه وتسالى، وسظثعا جغسطط الشرب الضاشر المساسمر 
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَّ َّ فَُّها ا

َ
أي طظصطإ غظصطإ. ﴿يَا ك

َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم﴾
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وعد بلفور: قرن من السياسة 
االستعمارية تحت خرقة 

"الشرعية الدولية"
ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ

بصطط: الثضاعر سبمان بثاش*
رغاض  الفطسطغظغئ،  السططئ  خارجغئ  وزغر  عثد 
المالضغ، برشع صداغا صاظعظغئ ضث برغطاظغا، شغ تال 
أخرت سطى اقتافال بمؤعغئ «وسث بطفعر»، ططالئا شغ 
العصئ ظفسه باساثار سظ عثا العسث الثي أسطاه وزغر 
الثارجغئ الئرغطاظغ افجئص، آربر بطفعر، شغ الباظغ طظ 
الةالغئ  لجسغط   ،١٩١٧ سام  طظ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
الغععدغئ، آظثاك، لغعظغض روتحغطث، غاسعث شغه بإظحاء 

وذظ صعطغ لطغععد شغ شطسطغظ.
وضان رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس، صث 
خطابه  شغ  السمعطغئ  الةمسغئ  سطى  افطر  عثا  ذرح 
الحعر الماضغ. وصال سئاس لمسامسغه: «شغ خطابغ 
ذالئئ  أغدا،  الماضغ  السام  شغ  جمسغاضط  أطام 
شادح  خطأ  باختغح  السزمى  الئرغطاظغئ  التضعطئ 
ارتضئاه بتص الحسإ الفطسطغظغ، سظثطا أخثرت وسث 
بطفعر سام ١٩١٧، الثي غمظح الغععد وذظا صعطغا لعط 
تترك  لط  الئرغطاظغئ  التضعطئ  لضظ  شطسطغظ...  شغ 
خطؤعا  باختغح  لعا  ططالئاظا  إزاء  اآلن،  تاى  جاضظا 
الاارغثغ بتص حسئظا، وعع أن تساثر سظ الثطأ، وتصثم 
لظا الاسعغدات، وتسارف بثولئ شطسطغظ، تتثبظا طسعط 
ذعغق، لفن لط غساةغئعا، وافظضى طظ ذلك وافجعأ 
طظ ذلك، أظعط غرغثون شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر أن 
غتافطعا بمظاجئئ طائئ جظئ سطى جرغماعط عثه بتصظا».
شةاءعط الةعاب بضض خفاصئ سطى لسان رئغسئ العزراء 
أجؤطئ  سطى  ردعا  طسرض  شغ  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ، 
الظعاب شغ طةطج السمعم الئرغطاظغ، "جظتافض تاما 
بالثضرى المؤعغئ لعسث بطفعر بضض شثر". طدغفئ: "ظفاثر 
لثورظا شغ تأجغج دولئ (إجرائغض)". وعغ شغ ذلك 
(بغض)  لطةظئ  تحرحض  وظساعن  صاله  طا  تصرغئا  ضررت 
إصاطئ  ظتع  شطسطغظ  أعض  آراء  بثراجئ  شعضئ  الاغ 
بأن  أصر  ق  "أظا   :١٩٣٧ جظئ  لطغععد  المجسعم  العذظ 
عع  الفطسطغظغ)  الحسإ  (غصخث  التزغرة  شغ  الضطإ 
خاتإ التص شغ التزغرة تاى ولع طدى سطى وجعده 
التمر  العظعد  أن  طططصا  أرى  وق  ذعغض.  زطظ  شغعا 
لعط التص شغ الصعل إن أطرغضا لظا ولظ ظصئض بثخعل 

المساعذظغظ افوروبغغظ إلى عظا".
افشسى  رأس  برغطاظغا،  أن  ضبغرون  غثرضه  ق  طا 
اقجاسمارغئ، عغ الاغ طضرت طضر الطغض والظعار لاتطغط 
دولئ الثقشئ السبماظغئ أوق، بط لفرض واصع جغاجغ 
بصاء  وغدمظ  المسطمغظ  وتثة  تفضغك  إلى  غعثف 
الاغ  العجغطئ  الضغاظات  بغظ  شغما  والثخعطئ  الاظازع 
رجمئ تثودعا شعق الرطال بمعجإ اتفاصغئ جاغضج 
غضعن  أن  شئثل  تسث".  "شرق  جغاجئ  طائسئ  بغضع 
المسطمعن أطئ واتثة غسمطعن لطثروج طظ ذعر الدسش 
أطئ  خغر  ضاظئ  ضما  اإلجقم  أطئ  لاسعد  واقظتطاط 
أخرجئ لطظاس تاسظط رضإ صغادة الئحرغئ إلخراجعا طظ 
ظطمات التدارة المادغئ الشربغئ المظتطئ، شإن تفضغك 
وتثتعط إلى ضغاظات عجغطئ غدمظ بصاءعط شغ واصع 
الائسغئ والثدعع لطعغمظئ الشربغئ، تغث غاعجض ضض 
تاضط طظعط تثسغط أرضان جططاه بئرغطاظغا ولغئ ظسماه 

الاغ طضظاه طظ الةطعس سطى ضرجغ التضط المسعج.
وتغث إن "وسث بطفعر" خالش بثعغات الصاظعن الثولغ 
إذ لط غسئص شغ الاارغت أن صاطئ دولئ اجاسمارغئ بمظح 
أرض حسإ (لغج تتئ جططاعا أخق ولغج لعا تص 
الاخرف بأرضه) إلى حسإ آخر بض إلى سخابات تةمسعا 
تسثغر  إلى  برغطاظغا  سمثت  شصث  اآلشاق،  حثاذ  طظ 
حرضائعا شغ الةرغمئ اقجاسمارغئ شغما جمغ غعطثاك 
"سخئئ افطط"، وسطى ذرغصئ "تفرق الثم بغظ الصئائض 
اقجاسمارغئ"، الاغ طظتئ برغطاظغا تص اقظاثاب سطى 
شطسطغظ. وصث أدرج وسث بطفعر شغ خك اقظاثاب بتغث 
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/c/AlraiahNet

أظعى وزغر الثارجغئ افطرغضغ رغضج تغطرجعن جعلئ 
طظ  ترجط  وآجغعغئ  سربغئ  دول  سثة  حمطئ  خارجغئ 
اسامثتعا  الاغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجات  خقلعا 
إدارة تراطإ لمساصئض عثه الثول ضان ُسظعاظعا الاثخض 

الساشر شغ تطك الثول وشرض أجظثتعا سطغعا.
بعا  أدلى  الاغ  والاخرغتات  المعاصش  تائع  وطظ 
اجاراتغةغئ  ظساحش  أْن  غمضظ  زغارته  شغ  تغطرجعن 

عغمظئ واضتئ ُتئاحرعا أطرغضا شغ الثول الاغ زارعا.
شئالظسئئ لفزطئ الثطغةغئ تئّغظ أّن المعصش افطرغضغ 
بثخعخعا غعثف إلى إذالاعا وإحشال المظطصئ بعا 
بحضٍض  الثول  تطك  اباجاز  بعثف  طتثودة  غغر  لمثة 
خاص،  بحضٍض  صطر  دولئ  ظفعذ  تأبغر  وإضساف  سام، 
وإحشالعا بظفسعا، وسثم تمضغظعا طظ الاحعغح سطى 
السغاجات افطرغضغئ باعجغه برغطاظغا لعا، ق جغما شغ 
طظاذص الخراع الساخظئ شغ المظطصئ ضطغئغا ودارشعر 

بالسعدان وغغرعما.
شالمعط بالظسئئ فطرغضا عع اجامرار تساون جمغع عثه 
الثول شغ طتاربئ اإلجقم ولغج طعماً سظثعا اجامرار 
افزطئ شغما بغظعا، شصال تغطرجعن شغ خاام جعلاه: "إّن 
جمغع حرضاء بقده شغ الثطغب غئثلعن جععدا طاةثدة 
"ضرورة  سطى:  وحّثد  (اإلرعاب)"،  طضاشتئ  طةال  شغ 
تعجغع عثه الةععد سئر الاساون والاظسغص بحضض أضئر، 

شدق سظ تئادل المسطعطات بغظ جمغع الحرضاء".
وضان تغطرجعن صئغض الجغارة صث سّئر شغ طصابطئ طع وضالئ 
بطعطئغرغ افطرغضغئ سظ تحاؤطه بحأن صرب تض افزطئ، 
وتّمض دول التخار افربع وعغ (السسعدغئ واإلطارات 
والئترغظ وطخر) طسآولغئ اجامرارعا، شصال: "إّن افطر 

اآلن طاعّصش سطى الثول افربع، صطر ضاظئ واضتئ جثًا 
الماتثبئ  وصالئ  لطتعار"،  طساسثة  إّظعا  الحأن،  بعثا 
باجط الثارجغئ افطرغضغئ عغثر ظعغرت: "إن تغطرجعن 
جغحةع الثول سطى الةطعس لطاتاور"، بّط سّصئئ بصعلعا: 

"ق غمضظظا إجئارعط سطى حغء ق غرغثون شسطه".
طعصفه  سطى  أّضث  السسعدغئ  تغطرجعن  وخض  وسظثطا 
الُمسئص عثا شصال بأّظه: "لط غطتر بسث اجاماساته شغ 
الرغاض وجعد أي طآحر صعي سطى أن افذراف طساسثة 
لطثخعل شغ تعار لتض افزطئ الثطغةغئ، وأّن واحظطظ ق 
غمضظعا شرض تعار سطى أحثاص لغسعا طساسثغظ له"، 

واّدسى أّن واحظطظ ق تساطغع شرض تض لفزطئ.
تغطرجعن  جسى  الُمخالتئ  تسطغض  إلى  وباإلضاشئ 

لاتصغص أطرغظ ُطعّمغظ آخرغظ عما:
أوقً: ضت أطعال جسعدغئ لطسراق لُمساسثته شغ إسادة 
وذلك  الثولئ،  تظزغط  صاال  طظ  اقظاعاء  بسث  اإلسمار 
جسعدي  جغاجغ  تظسغص  طةطج  تحضغض  آلغئ  سئر 
سراصغ لماابسئ تطئغص السغاجات افطرغضغئ، شصث تّث 
المساسثة  تصثغط  سطى  بالفسض  السسعدغئ  تغطرجعن 
غرغثون  السراصغغظ  "إّن  شصال:  السراق،  إسمار  إسادة  شغ 
اصاخادا آطظا وطساصرا وغرغثون تطعغر صثرات بقدعط 
بظفسه  تغطرجعن  ورسى  طعاذظغعط"،  اتاغاجات  لاطئغئ 
لصاء المطك جطمان برئغج العزراء السراصغ تغثر السئادي 
لمةطج  جطسئ  أول  شغ  البقبئ  وحارك  الرغاض،  شغ 
الاظسغص السسعدي السراصغ الةثغث، وأسطظئ السسعدغئ 
سطى إبر تأجغج عثا المةطج سظ خطط تحغغث ذرق 
برغئ جثغثة بةظعب السراق لاسعغض ترضئ الئدائع سئر 
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 

ى  حكام المسلمين وُحمَّ
التنسيق األمني (المقدس) 

مع كيان يهود

 ظحر طعصع (طةطئ السخر، السئئ ٨ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٢٨م) خئرا جاء شغه: "ضاإ الصائث السام لصعات 
بغحمرضئ الجغرشاظغ، الطعاء سجغج وغسغ، شغ طةطئ "ظغعز وغك" افطرغضغئ، أظه بسث عجغمئ إصطغط ضردجاان لاظزغط 
الثولئ (داسح)، تترضعا بسرسئ لاأطغظ إجراء اجافااء اقجاصقل الحعر الماضغ، لضظ "أخئح طساصئطظا الغعم 
طعثدا بالسثوان طظ جغراظظا وبق طئاقة السالط بمخغرظا". وصال إظه سظثطا اظاثإ الرئغج دوظالث تراطإ، تسجز 
افضراد بأطض جثغث، وخثرت إحارات إغةابغئ أولغئ سظ إدارته. ولضظ بثأ عثا الثسط غاقحى طع طسارضئ الرئغج 
تراطإ قجافااء اجاصقلظا، بط تتعل إلى غدإ سظثطا وصفئ العقغات الماتثة طافرجئ طع اظعغار خطعذظا بسئإ 
العةعم السراصغ. جغاجئ أطرغضا بسثم وجعد جغاجئ عغ أضبر إرباضا، شصئض أجئعع واتث، شصط، الاجم تراطإ 

بالخراطئ تةاه اتفاق إغران والترس البعري".
: إن أي جغاجغٍ واعٍ ُغثرك أن "الثول الضاشرة المساسمرة تتمض شغ ذعظعا بثور تصسغط أي بطث طسطط 
تتاطه وتفضغضه، وضض طا عظالك أظعا تظازر شصط الفرخئ المظاجئئ، وذلك تصثًا سطى اإلجقم والمسطمغظ... وإن 
طحروع أطرغضا بالظسئئ لطسراق عع أن غضعن السراق دولئ أصالغط شثرالغئ برباٍط عح بغظ افصالغط والمرضج، أي 
غضعن عظاك تصسغط طظ الظاتغئ السمطغئ إلدارة التضط شغ السراق، وأطا طظ الظاتغئ الرجمغئ شائصى عظاك دولئ 
أصالغط شثرالغئ تسمى السراق... عثا عع طحروع أطرغضا لطسراق طظث اقتاقل شغ ٢٠٠٣م تغث ضاظئ تتمض خقل 
اتاقلعا بثور تصسغط السراق وتفضغضه ولضظ دون إسقظه دوقً رجمغاً بض شغ العصئ المظاجإ، شصث وضع تغظعا 
برغمر التاضط افطرغضغ لطسراق دجاعر افصالغط الفثرالغ شغ السراق بتغث غظاعغ وضع السراق دولئ واتثة صعغئ 
ذات جططئ طرضجغئ، وأن تتض طتض ذلك دولئ شثرالغئ عحئ، جططئ افصالغط شغعا أصعى طظ جططئ المرضج! بتغث 
تضعن السراق طعغأة شغ العصئ الثي تساطغسه أطرغضا وتراه طخطتئ لعا، تضعن طعغأة بأن تةسض السراق دوقً بحضٍض 

رجمغ... وأطا اآلن شمحروع أطرغضا عع دولئ افصالغط الفثرالغئ شغ السراق برباٍط عح طع المرضج..."

سياسة أمريكا في العراق واضحة، ففيم الحيرة والَعجب؟!
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الرئغج  أسطظ  افول/أضاعبر،  تحرغظ   ٢١ تارغت  شغ 
افطرغضغ تراطإ أن أطرغضا صث وخطئ إلى "طفخض تاجط 
وأغثغعلعجغاعا  داسح  لعجغمئ  السالمغئ  تمطاظا  شغ 
الحرغرة"، وطع ذلك، سطى الرغط طظ العجائط الضئغرة 
الرصئ  طثغظئ  وخسارة  الثولئ،  تظزغط  بعا  طظغ  الاغ 
(صسث)  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  لخالح  جعرغا  شغ 
المثسعطئ طظ أطرغضا، شإن أطرغضا ق تجال بسغثة جثا 
إن  سظ التض السغاجغ شغ جعرغا. وصال تراطإ أغداً 
تغث  جثغثة  طرتطئ  إلى  صرغئاً  "تظاصض  جعف  أطرغضا 
جظثسط شغعا صعات افطظ المتطغئ وجظثفش طظ تثة 
السظش شغ جمغع أظتاء جعرغا وجظترز تصثطاً طظ أجض 
ذعل  طثى  إلى  تحغر  الطشئ  وعثه  الثائط"  السقم 
وخسعبئ الطرغص الاغ تراعا أطرغضا أطاطعا. إن "الثسط" 
تساثثم  ضطمات  لغسئ  الاصثم"  و"إتراز  و"الاثفغش" 

لعخش المرتطئ الظعائغئ.

الصطغطئ  افغام  شغ  الرئغسغئ  افتثاث  ترضجت  وصث 
الماضغئ سطى الصعات الضردغئ شغ ضض طظ حمال السراق 
وجعرغا. بسث أن تتثى رئغج تضعطئ إصطغط ضردجاان 
شغ حمال السراق ذطئات أطرغضا بسثم إجراء تخعغئ 
طظ  اخاار ٩٢٪  تغث  أغطعل/جئامئر،  شغ ٢٥  اقظفخال 
الظاخئغظ اظفخال ضردجاان سظ السراق، بثأت التضعطئ 
اقتتادغئ شغ بشثاد تةمع الصعات تعل طثغظئ ضرضعك، 
الاغ اتاطاعا صعات الئحمرضئ طظ التجب الثغمصراذغ 
طظث  الضردجااظغ  العذظغ  واقتتاد  الضردجااظغ، 
جعن  الةمععري  السظاتعر  أدان  وصث   .٢٠١٤ السام 
طةطج  شغ  المسطتئ  الثثطات  لةظئ  رئغج  طاضغظ، 
افطرغضغغظ:  التطغفغظ  بغظ  الاعتر  عثا  الحغعخ، 
إلى  وتثرغئات  طسثات  الماتثة  العقغات  "صثطئ 
التضعطئ السراصغئ لمتاربئ داسح وتأطغظ ظفسعا طظ 
الاعثغثات الثارجغئ - ولغج لمعاجمئ سظاخر إتثى 
وصغمًا  ذعغقً  حرغضاً  تسث  الاغ  اإلصطغمغئ  تضعطاتعا 
طاضغظ  تتثغر  طظ  الرغط  وسطى  الماتثة".  لطعقغات 
اقتتادغئ  التضعطئ  تصثطئ  العخغمئ"،  "السعاصإ  طظ 
شغ  ضرضعك  إلى  اإلغراظغئ  المطغحغات  طظ  بمساسثة 
صادة  طع  أخغرة  خفصئ  بسث  افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٦
لطرئغج  المسارضغظ  الضردجااظغ  العذظغ  اقتتاد 
اقتتاد  صعات  تثطئ  جاسات،  غدعن  وشغ  الئارزاظغ. 
العذظغ الضردجااظغ، وتطاعا صعات التجب الثغمصراذغ 

الضردجااظغ، سظ ضرضعك إلى التضعطئ اقتتادغئ.
وصث أخر المسآولعن افطرغضغعن، بمظ شغعط الرئغج 
تراطإ، سطى أن أطرغضا لط تضظ ذرشاً شغ الظجاع، ولضظ 

تظزغط  سطى  بالدشط  أطرغضا  تصعم  أششاظساان  شغ 
طع  السغاجغئ  الاسعغئ  شغ  تثخطه  لضغ  ذالئان 

التضعطئ افششاظغئ.
شغ طظطصئ الخغظ تاولئ أطرغضا إدخال روجغا واآلن 
جر  أجض  طظ  الحمالغئ  ضعرغا  طع  خراع  شغ  الغابان 

الخغظ إلى تسعغئ تضئطعا إصطغمغا ودولغا.
عضثا عع شضر الاسعغئ... غظحأ بسث ظفاد خئر الثخعم 
وذعل أطث اقجاظجاف، شائثأ وجاوس حغاذغظ اإلظج 
أن  شاتاول  الصدغئ،  أختاب  سطى  بالدشط  والةظ 
تصظسعط بالافرغط بمئادئعط وبعاباعط تتئ سظاوغظ 
طاسثدة، طبض "العاصسغئ" و"تشطغإ المخطتئ" و"ظتظ 
وغغرعا  تسئئ"…  و"الظاس  الحسإ"  غططئه  طا  طع 
شضرة  إلى  تصغصاعا  شغ  تسعد  الاغ  السظاوغظ  طظ 
واتثة، وعغ أن صادة الخراع بافجاس غغر طآعطغظ 
الخئر  طثجون  طظ  سظثعط  طا  ظفث  وصث  أسئاء  لعضثا 

وأخاباعط الثغئئ.
وطا غسسظا طع عآقء إق أن ظحفص سطغعط وسطى افطئ 

المضطعطئ صئطعط.
وأن    اهللا  رجعل  جغرة  إلى  السعدة  طظ  بث  ق  وعظا 
ظاثضر ضغش أظه ضان غرشخ دائما الاظازل سظ بعابئ 
خالخا  التضط  غضعن  أن  وعغ  أق  ــقم،  اإلج صدغئ 
لسغادة الحرع، رغط ضض سروض الاسعغئ الاغ صثطعا 
له خخعم اإلجقم. شعجثظاه لط غصئض بظخش التضط 
وق بمسزمه وق باشغغر أي ججئغئ أظجلعا اهللا ولع أدى 

ذلك إلى عقضه.
طظ  بضبغر    طتمًثا  جغثظا  صرغح  ــثت  وس شصث 
شصث  تسعغئ.  وأي  طساوطئ  أي  رشخ  لضظه  المشرغات 
جاء إلغه سائئ بافعغخ طظ صرغح وسرض سطغه أطعًرا، 
شضان طظ جمطئ طا سرضه سطغه أن غارأس صرغًحا، لضظه 
رشخ رشدا صاذسا. صال سائئ: "إن ضظئ إظما ترغث بما 
جؤئ به طظ عثا افطر طاقً جمسظا لك طظ أطعالظا تاى 
جّعدظاك  حرشاً  به  ترغث  ضظئ  وإن  طاق،  أضبرظا  تضعن 
سطغظا، تاى ق ظصطع أطرا دوظك، وإن ضظئ ترغث به ططضًا 
ططضظاك سطغظا؛ وإن ضان عثا الثي غأتغك رئغا تراه ق 
تساطغع رده سظ ظفسك، ذطئظا لك الطإ وبثلظا شغه 
سطى  الاابع  غطإ  ربما  شإظه  طظه،  ظئرئك  تاى  أطعالظا 

الرجض تاى غثاوى طظه".
الثائط  ورشده    اهللا  رجعل  طعصش  الصرآن  أغث  وصث 
سزغمئ  ضاظئ  طعما  صرغح  تسرضعا  تسعغئ  في 
وطشرغئ. صال تسالى: ﴿َوَلْعَق َأن َبئَّْاَظاَك َلَصْث ِضثتَّ َتْرَضُظ 
ََذْصَظاَك ِضْسَش اْلَتَغاِة َوِضْسَش  ِإَلْغِعْط َحْغًؤا َصِطغًق * ِإًذا فَّ
  اْلَمَماِت ُبطَّ َق َتِةُث َلَك َسَطْغَظا َظِخغًرا﴾. وضان إخراره
دسعته،  تساري  ضاظئ  الاغ  افطظغ  الدسش  تالئ  رغط 
ورغط اجاتضام صرغح بحئابه وإذاصاعط أخظاشا طظ 
الحصاء، طظ طصاذسئ وإعاظات وجةظ وتسثغإ وصاض 
وتحرغث... وذلك أن جظئ اهللا شغ الثسعة الظصغئ أظعا 
﴿َوَجَْبلَُونَُّكْم  تسالى:  صال  وافذى.  بالرشخ  جاعاجه 
ْغُفِس 

َ ْ
ْمَواِل وَاأل

َ ْ
ُوِع َوَغْقٍص ِمَن األ َْوِف وَاجلْ ٍء ِمَن اخلْ ْ َ

ِ ب
ْم 

َ
﴿أ جئتاظه:  وصال  ابِِريَن﴾،  الصَّ  ِ

َوبـَـرشِّ وَاخكََّمرَاِت 
ِيَن َخلَْوا  َّ َثُل ا تُِكم مَّ

ْ
ا يَأ َنََّة َولَمَّ

ْ
ن تَْدُخلُوا اجل

َ
َحِسبُْتْم أ

ٰ َفُقوَل  َّ َّاُء َوُزلِْزلُوا َح َساُء َوالرضَّ
ْ
ْتُهُم اْكَأ سَّ ِمن َقْبلُِكم مَّ

 ِ َال إِنَّ نرَْصَ ابَّ
َ
ِ أ ٰ نرَْصُ ابَّ َ ِيَن آَمُنوا َمَعُه َم َّ الرَُّسوُل َوا

ْحزَاَب 
َ ْ
األ الُْمْؤِمُنوَن  ى 

َ
َرأ ا  ﴿َولَمَّ تسالى:  وصال  َقِريٌب﴾، 

ُ َوَما  ُ ُ َوَرُسو ُ َوَصَدَق ابَّ ُ ُ َوَرُسو َذا َما َوَعَدنَا ابَّ َقالُوا َهٰ
َزاَدُهْم إِالَّ إِيَمانًا َوتَْسلِيًما﴾.

جمغع عثه اآلغات تثئرظا أن اهللا غرغث أن غثائر خئرظا 
الطرغص  وأن  صئطظا،  طظ  الاغ  افطط  خئر  اخائر  ضما 
تغث   ، طتمث  بسغثظا  الاأجغ  عع  الخئر  عثا  شغ 
 ِ ابَّ َرُسوِل  يِف  لَُكْم  اَكَن  ﴿لََّقْد  وتسالى:  جئتاظه  صال 
 َ َْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر ابَّ ْ َ َوا ْسَوٌة َحَسَنٌة لَِّمن اَكَن يَرُْجو ابَّ

ُ
أ

َكثرِيًا﴾.
شغا أغعا المسطمعن، تأجعا برجعل اهللا ، ق تتغثوا 
العسعد  تشرغظضط  وق  غِتث،  لط  شعع  طظعاجه  سظ 
بالاسعغئ، شإظعا طظ طظعاج ططئ الضفر، وإن الحغاذغظ 

 َتِسُث بالظار وق تسث بالفقح
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ظحأ شضر الاسعغئ بسث خراع دطعي ذعغض شغ أوروبا 
اظاعى باسعغئ تارغثغئ طظسئ التسط بغظ تضط الثغظ 
وتضط اإللتاد، تغث تمئ اقجاساضئ سظعما بالسصغثة 
غحرع  أن  شضرة  ظحأت  السطماظغئ  وطظ  السطماظغئ. 
الحسإ لظفسه. وعثا الظمط طظ الاحرغع ضان غتااج 
إلى الترغات المططصئ، وطظ الترغات المططصئ أسطغئ 
الترغئ اقصاخادغئ. وطظ باب الترغئ اقصاخادغئ دخض 
الرأجمالغعن إلى التضط وجغطروا سطغه تمام السغطرة. 
الرأجمالغ  والظزام  الرأجمالغ  المئثأ  ظحأ  وبعثا 
والسصغثة السطماظغئ، وظحأ طظعاج الاسعغئ ظمًطا أجاجًغا 
الظجاسات  تض  شغ  جغما  التغاة،  سصث  طع  الاساذغ  شغ 

تاى وإن ضان ظجاسا بغظ تص وباذض.
اظاعئ  سظثطا  الرأجمالغئ  لعثه  الــثروة  ضاظئ  وصث 
الترب الئاردة طع اقتتاد السعشغاغ والحغعسغئ وخطئ 
شاجسمئ  وطئثئعا،  لطرأجمالغئ  بسغث  تث  إلى  الساتئ 
جاصعدعط  بأظعا  الحسعب  وأوعمئ  السالط  أطرغضا 
إلى السسادة ورغث السغح. شضان طظ أول طا صثطاه 
وبأظعا  السعلمئ  طحروع  المرتطئ  تطك  شغ  لطحسعب 
اقتخاقت  وجائض  تصعغئ  سئر  الحسعب  بغظ  جاصرب 

وتطئغص شضرة اصاخاد السعق.
لضظ افطر اظاعى بالخثطئ سظث عثه الحسعب تغظ ازداد 
اقظعغارات  وتعالئ  السمطئ  وتدثمئ  والئطالئ  الفصر 
اقصاخادغئ طصابض البراء الماخاسث لمةمعسئ خشغرة 
تط  صث  أظه  الحسعب  شأدرضئ  السالط.  شغ  الظاس  طظ 
قتاضار  وخططعط  الرأجمالغغظ  جحع  أطام  ضحفعا 
إلى  أضغش  بط  طصثراتعط.  سطى  والعغمظئ  أجعاصعط 
ضبغرة  أظتاء  اجااتئ  الاغ  التروب  طظ  جطسطئ  ذلك 
السالط  شغ  أجاجغ  بحضض  ترضجت  والاغ  السالط،  طظ 
اإلجقطغ الثي ظعرت شغه دسعات لطثروج والاترر طظ 

المظزعطئ الثولغئ، شسعططئ عثه الثسعات بعتحغئ.
التروب  آبــار  غحئه  طا  التروب  عثه  سظ  ظاب  وصث 
افجطتئ  أظعاع  جمغع  شغعا  اجاسمطئ  تغث  السالمغئ، 
بثلك  شصاض  الثرغئ.  الصظئطئ  دون  طا  الصاض  ووجائض 
المقغغظ وجرح سحرات المقغغظ ودطرت طثن ضبغرة 
وحردت حسعب بأضمطعا. ضض ذلك سطى طرأى وطسمع 
طظ السالط، وباخعغر طئاحر طظ ضاطغرات افخئار! شجاد 
عثا افطر طظ الخثطئ سظث الحسعب وطظ تصثعا سطى 

أجغاد الظزام الرأجمالغ.
بثأت  السالمغ  العضع  شغ  الاردي  عــثا  أبــر  وسطى 
الحسعب تسغث الظزر شغ "طظعاج الاسعغئ"، وبثأ الامرد 
تق  وصث  أطرغضا.  طصثطاعط  وشغ  الرأجمالغغظ،  سطى 
عثا الامرد سثد طظ اقظستابات طظ طحروع السعلمئ، 
وساد الاعجه طظ جثغث إلى شضرة تسط الخراع طا بغظ 
"الاطرف"  تسمغئ  الشرب  أذطص  وصث  افغثغعلعجغات. 
طبض  الحسعب  سظث  ظعرت  الاغ  التسط  دسعات  سطى 

"اإلجقم الماطرف" و"الغمغظ الماطرف".
بثأت  السالط  شغ  طعصسعا  سطى  أطرغضا  تتاشر  ولضغ 
تتاول أن تسغث السالط إلى أجعاء حث التئال الحرس 
بخراسات  الحسعب  ُتحشض  لضغ  الاظاصدات  إبارة  سئر 
التسط  طــظ  تغؤغسعط  لمتاولئ  ــك  وذل اجاظجاف 

وإسادتعط إلى شضرة التض "بالاسعغئ" طظ جثغث.
شزعر  السالط،  طظ  سثة  طظاذص  شغ  عثا  ظعر  وصث 
بالةغح  الحام  بقد  أطرغضا  حتظئ  تغث  جعرغا،  شغ 
تظزغط  اجاشطئ  ضما  والضردي،  والروجغ  اإلغراظغ 
الثولئ لمتاولئ اجاظجاف طثجون البعرة، بط سمطئ سطى 
العجعجئ لطفخائض لطصئعل "بالاسعغئ السغاجغئ" طع 

الظزام تتئ ضشط اقجاظجاف.
شغ الغمظ دشسئ أطرغضا إغران لاثسط ترب التعبغغظ 
والسسعدغئ لاثطر الغمظ طظ أجض اجاظجاف خخعطعا 

طظ سمقء اإلظةطغج لغصئطعا بالاسعغئ.
شغ لغئغا دشسئ أطرغضا بسمغطعا تفار قجاظجاف الئقد 

ضغ غصئض خخعطعا بالاسعغئ.
شغ طخر سرضئ أطرغضا سطى اإلخعان طظخإ الرئاجئ 
طصابض "الاسعغئ السغاجغئ بضئح جماح البعرة" وتماغئ 

رؤوس السسضر طظ السصعط سطى أغثي البعار.
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ختغفئ ظغعغعرك تاغمج ذضرت غعم ١٨ تحرغظ افول/
أضاعبر أظه سطى طا غئثو أن أطرغضا "واشصئ سطى الثطئ 
افضراد  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  لثخعل  السراصغئ 
وأن إغران جاسثت سطى الاعجط شغ اقتفاق طع شخغض 
ضردجااظغ سطى جتإ طصاتطغعا طظ ضرضعك، طما جمح 
وسطى  ضئغر".  صسط  سطى  باقجاغقء  السراصغئ  لطصعات 
الرغط طظ عثا اقظاضاس قجاصقل افضراد شغ السراق، 
شإن تطفاء أطرغضا افضراد شغ جعرغا غأططعن أن غضاشأوا 
ص طظ أطرغضا سطى الرصئ. وأشادت  بسث اجاغقئعط المظسَّ
الاغ  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  أن  روغارز  وضالئ 
غسغطر سطغعا افضراد صالئ إن عظاك تص تصرغر المخغر 
"شغ إذار جعرغا القطرضجغئ اقتتادغئ والثغمصراذغئ". 
سطى  جعرغا  داخض  ضردجااظغ  بضغان  العسث  غاط  وصث 
غرار تضعطئ إصطغط ضردجاان شغ السراق، ولضظ تثود 
وتضعغظ عثا الضغان جغضعن طعضع خقف. إن الصعات 

المسطتئ الارضغئ تتاخر صعات تجب السمال الضردجااظغ 
شغ  صعاسث  بماظغ  وتآجج  الحمال،  طظ  سفرغظ  شغ 
جمغع أظتاء طتاشزئ إدلإ السعرغئ وشصاً لختغفئ غظغ 
حفص الغعطغئ. عثا باإلضاشئ إلى المعاجعئ المتامطئ 
طع ترضغا، تصعم الصعات المثسعطئ طظ أطرغضا طع صعات 
التضعطئ السعرغئ المثسعطئ طظ روجغا باقظثشاع ظتع 

الحرق باتةاه التثود طع السراق. 
إن الصعات المتطغئ الاغ تتثث سظعا تراطإ بثخعص 
بخظع  أطرغضا  وجاصعم  طظصسمئ،  جعرغا  شغ  دسمعا 
وتضسغر وسعد ضبغرة صئض أن غاتصص تطمعا شغ تسعغئ 
طخغر جعرغا، وطا زالئ طسألئ طا غةإ سمطه طع ظزام 
افجث غغر واضتئ، شإن لط تاط إزالئ الظزام شإظه غةإ 
اتتادي.  دجاعر  صئعل  سطى  إلجئاره  إضساشه  غاط  أن 
تساثثطعا  أن  غمضظ  الاغ  المتامطئ  افدوات  وطظ 
لفطط  الاابسئ  المحارضئ"  الاتصغص  "آلغئ  عغ  أطرغضا 
طجسعطًا  اجاثثاطاً   ٦٠ شغ  بالاتصغص  المضطفئ  الماتثة 
لفجطتئ الضغمغائغئ. وتسسى أطرغضا تالغاً إلى تمثغث 
عثا الاتصغص لمثة جظئ أخرى، ضث الحضاوى الروجغئ 

بأن الاتصغص غاصثم بئطء حثغث.
وتأطض أطرغضا شغ إصاطئ طظاذص ظفعذ طقئمئ شغ جعرغا 
شغ الصعى طع الصعى المتطغئ واإلصطغمغئ  تتصص تعازظاً 
المساصئض  شإن  الزروف،  عثه  ظض  وشغ  الماظاشسئ. 
الصرغإ غغر طآضث جثا، ولضظ الدسش المفاجأ لتالئ 
افضراد شغ حمال السراق غةإ أن غضعن بمبابئ تتثغر 
الثارجغئ  الصعى  طظ  افخثصاء  ظئث  جععلئ  طثى  سظ 
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١٤٣٩عـ،  خفر   ٨ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
"بثأت  "باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١٠/٢٨م) 
بتخاد  السئئ  الغعم  (طغاظمار)  بعرطا  شغ  التضعطئ 
الئقد  غربغ  أراضان  (راخغظ)  إصطغط  شغ  افرز  تصعل 
المسطمئ،  الروعغظةا  طسطمغ  طظ  جضاظه  عةره  الثي 
بالسماح  التضعطئ  جثغئ  بحأن  الحضعك  غبغر  طا  وعع 
لطظازتغظ المسطمغظ بالسعدة لمظاذصعط. وطع تخاسث 
التضعطئ  اظاعةاعا  الاغ  والاسثغإ  الصاض  طمارجات 
ضثعط، أشرغئ المظطصئ التثودغئ طظ غالئغئ جضاظعا 
المسطمغظ طظث أواخر آب/أغسطج الماضغ. ووخفئ 

إلى "الاطعغر  ترصى  صث  بأظعا  الروعغظةا  طسطمغ  ضث  طغاظمار  جغح  حظعا  الاغ  الصمع  تمطئ  الماتثة  افطط 
السرصغ" تغث أترصئ طؤات الصرى وجعغئ بافرض، وصث شر طؤات آقف الروعغظةا باتةاه بظشقدغح. وتتئ 
ضشط دولغ ضئغر، واشصئ طغاظمار سطى خطئ إلسادة قجؤغظ خدسعا لطاثصغص، لضظ تفاخغض الثطئ ق تجال غغر 
واضتئ طما غبغر الصطص بحأن طظ غسمح لعط بالسعدة. وصال رئغج دائرة الجراسئ بمظطصئ طعظشثاو بغظ واي 
إن التضعطئ بثأت بتخاد تصعل افرز شغ المظطصئ، طدغفا أظه ق غسطط "طاى جغسعد الئظشالغعن الثغظ شروا 
إلى الةاظإ اآلخر" شغ إحارة إلى الروعغظةا الثي غططص سطغعط تطك الاسمغئ شغ بعرطا لاتصغرعط. وتئسث عثه 
الثطعة الصطص بحأن اتاماقت سعدة القجؤغظ طظ أصطغئ الروعغظةا إلى دغارعط، ضما أظعا تبغر الحضعك بحأن 

الطةظئ الاغ أظحأتعا طساحارة الثولئ أوظس جان جع تحغ لقحراف سطى إسادة القجؤغظ.

البوذيون ينهبون خيرات مسلمي الروهينجا بعد تهجيرهم من ديارهم
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بمةاقت  تسمض  جسعدغئ  حرضات  بثأت  ضما  التثود، 
الئاروضغمغائغات والجراسئ لقجابمار بالسراق.

باظغاً: دسا تغطرجعن المطغحغات السراصغئ المثسعطئ طظ 
إغران لطسعدة إلى دغارعا، وطشادرة افجاظإ الئقد وترك 
طظه  جسغ  شغ  وذلك  بطثعط،  بظاء  غسغثون  السراصغغظ 
اإلغراظغئ  السسعدغئ  السقصات  شغ  الاعتر  تالئ  إلبصاء 
لاتصغص أصخى صثر طظ المخالح افطرغضغئ المساثغمئ 
شّجاسئ  إغران  جسض  اجامرار  شغ  والُمامّبطئ  الثطغب،  شغ 
دائمئ لثول الثطغب، ولاتثغر افوروبغغظ طظ جعئ أخرى 
طظ اقجابمار شغ إغران، شصث أوردت ختغفئ ظغعغعرك 
تاغمج أن تغطرجعن تّثر افوروبغغظ طظ اقجابمار شغ 
شغه  بثأت  الثي  العصئ  شغ  طتثدة،  إغراظغئ  صطاسات 
واحظطظ بالاطعغح بفضرة اقظستاب طظ اقتفاق الظعوي 
اإلغراظغ، وإسادة شرض السصعبات سطى إغران، وبمسظى 

آخر إسادة شرضعا سطى الثول افوروبغئ.
وبالرغط طظ أّظه عاجط المطغحغات الاغ تثسمعا إغران 
تّرض  أّظه  طظ  وبالرغط  دغارعا،  إلى  لطسعدة  ودساعا 
بثورعا  بخراتئ  اسارف  تغطرجعن  أّن  إق  إغران  ضث 
المتعري شغ المظطصئ شصال: "غةإ أن ظضعن واصسغغظ 
وظثرك وظصر بأن السراق له تثود ذعغطئ جثا طع إغران، 
وعظاك سقصات بغظعما ترجع إلى صرون، ولظ ظسمض سطى 
صطع ضض السقصات بغظ عاتغظ الثولاغظ، عظاك سقصات 
طحروسئ، اصاخادغئ وتةارغئ وأحغاء طبض ذلك، غةإ 
أن تسامر"، وعثا عع المعصش افطرغضغ التصغصغ طظ 
إغران وعع تساون السراق طسعا سطى ظطاق واجع لثثطئ 
تخرغتاته  بغظما  المظطصئ،  شغ  أطرغضا  اجاراتغةغئ 

المشاِغرة طا عغ إق لثر الرطاد شغ السغعن.
تغطرجعن  شأساد  الضردغئ  المحضطئ  بثخعص  وأّطا   
"العقغات  شصال:  المسروشئ  افطرغضغئ  الرؤغئ  ذرح 
الماتثة طساسثة لمساسثة بشثاد وأربغض لرجط طسار 
بالعجائض  ودغمصراذغ  طعتث  شغثرالغ  لسراق  إغةابغ 
بغظ  اقحائاضات  تةظإ  إلى  الطرشغظ  أدسع  السطمغئ، 
العزراء  رئغج  وأدسع  والئغحمرضئ،  السراصغئ  الصعات 
سطى  بظاء  لطتعار  أربغض  دسعة  لصئعل  السئادي  تغثر 

الثجاعر السراصغ"، والتعار الثي غصخثه عظا عع ذلك 
التعار الثي غفدغ إلى صغام دولئ سراصغئ شثرالغئ وشصًا 

لطثجاعر السراصغ الثي وضساه أطرغضا.
وشغ أششاظساان الاصى وزغر الثارجغئ افطرغضغ رغضج 
وبرئغج  غاظغ  أحرف  افششاظغ  بالرئغج  تغطرجعن 
وزرائه سئث اهللا سئث اهللا وذمأظعما بأّن إدارة تراطإ لظ 
تاثطى سظ تماغئ ظزاطغ تضمعما طظ عةمات ترضئ 
ذالئان، وأّن الصعات افطرغضغئ جائصى شغ أششاظساان، 
وأّظعا لظ تاثّطى سظ سمقئعا، شصال: "طظ العاضح أّن 
سطغظا طعاخطئ الصاال ضث ترضئ ذالئان وضث آخرغظ 

لضغ غثرضعا أظعط لظ غتصصعا أبثا اظاخارا سسضرغا".
وشغ المتّطئ الئاضسااظغئ الاصى تغطرجعن رئغج العزراء 
حاعث خاصان سئاجغ وصائث الةغح الةظرال صمر جاوغث 
شغ  أباد  إجقم  شغ  افطرغضغئ  السفارة  وأّضثت  باجعا، 
بغان لعا أّن: "وزغر الثارجغئ ضّرر رجالئ الرئغج تراطإ 
أظه غاسغظ سطى باضساان زغادة جععدعا لطصداء سطى 
وضان  الئقد"،  شغ  شسادا  غسغبعن  الثغظ  (اإلرعابغغظ) 
الرئغج افطرغضغ تراطإ صث اتعط الثولئ الئاضسااظغئ 
بأظعا تمظح طقذا (لقرعابغغظ)، وأساد تغطرجعن الاأضغث 
بفسض  باضساان  تطالإ  الاغ  تراطإ  إدارة  رؤغئ  سطى 

المجغث لمتاربئ المظزمات (اإلرعابغئ).
 لصث لعتر طظ خقل جعلئ تغطرجعن عثه أّن أطرغضا 
افواطر  شرض  بطرغصئ  اإلجقطغئ  الئطثان  طع  تاخرف 
صادتعا  شُاتّعل  اقتعاطات،  واجامرار  الططئات،  وضبرة 
السمقء إلى ُطةرد أجراء غصعطعن بأسمال وظغفغئ، بغظما 
باسائارعط  ُسمقئعا  طظ  الُمسطمغظ  غغر  طع  تاساطض 
غرغمئ  العظث  طع  شسطئ  ضما  اجاراتغةغغظ  حرضاء 

الئاضساان وسثّوتعا الطثود.
ضئار  تغطرجعن  الاصى  العظث  افخغرة  طتطاه  شفغ 
تةاه  افطرغضغئ  الثّطئ  لعط  وحرح  شغعا  المسآولغظ 
طظطصئ جظعب آجغا وبّغظ لعط أّن العظث جاطسإ شغعا 
دورًا إصطغمغاً طتعرغاً شغ طعاجعئ الخغظ، وأّضث سطى سمص 
الاساون افطرغضغ طع العظث، واسائارعا حرغضاً طعماً شغ 
 طعاجعئ الظفعذ الخغظغ (السطئغ) الُماخاسث شغ آجغا

تخئح "طعمئ" برغطاظغا عغ تظفغث العسث تتئ حرسغئ 
"المةامع الثولغ" و"الصرارات افطمغئ".

لئرغطاظغا  المئررون  لعا  غروج  ضئغرة  ضثبئ  وعظاك 
لثسط  بتاجئ  ضاظئ  برغطاظغا  إن  غصعلعن  إذ  جرغماعا 
غععد روجغا وأطرغضا لتمطعط الئطثغظ سطى طحارضاعا 
شغ طعاجعئ الثطر افلماظغ شغ الترب السالمغئ افولى. 
جعلعضعف  ظاتعم  تخرغح  غضثبه  اشاراء  طتخ  شعثا 
بأن طارك جاغضج (ظفسه الثي خاغ اتفاصغئ جاغضج 
بغضع) عع الثي ظعر طظ ق حغء لغططإ اقجاماع طع 
الصادة الخعغعظغغظ (ضط إلى جاظإ جعلعضعف واغجطان 
وروتحغطث وعغربرت خمعئغض الثي سغظه تحرحض قتصا 
طظثوبا جاطغا تاضما لفطسطغظ) وبظاء سطى ذطئه سصث 
جاغضج  سطغعط  سرض  تغث   ١٩١٧ حئاط  شغ  الطصاء 
طعصش التضعطئ الئرغطاظغئ الثاسغ إلظحاء وذظ لطغععد 
شغ شطسطغظ. وأصر جعلعضعف بأن جاغضج عع الثي 
لطتخعل  الفاتغضان  وبابا  الفرظسغغظ  لمصابطئ  وجعه 
سطى طعاشصاعط سطى طظح شطسطغظ لطغععد. شئرغطاظغا 
عغ خاتئئ الةرم افجاس شغ عثا ضطه، وق غحفع لعا 
اقخائاء وراء خرصئ "المةامع الثولغ" والصرارات افطمغئ، 
بض عغ خاغئ تفاخغض الةرغمئ بضاشئ أرضاظعا، والاغ 
اضامطئ بصغاطعا بفرض عثه الضغاظات المخطظسئ بصعة 
التثغث والظار والطغران الئرغطاظغ والمثشسغئ الئرغطاظغئ، 
إلى  تحرتحض  المساسمرات  وزغر  تعجغه  شغ  جاء  ضما 
طظثوبه شغ السراق ضعضج (١٩٢١): "إن اجاسمال جقح 
الطغران عع أطر طحروع لصمع أي صقصض ضث السططئ 
تحرغظ  عاحط،  بظع  زسماء  شحض  شتغظ  الئرغطاظغئ". 
الباظغ/ظعشمئر ١٩٢٣، شغ صداء السماوة-السراق شغ دشع 
الدرائإ لطتضعطئ الئرغطاظغئ ضان الةعاب حظ تمطئ 

طظ الشارات الةعغئ الاغ أدت إلى صاض ١٤٤ حعغثا.
ظسط عثه عغ السغاجئ الاغ شرضاعا برغطاظغا. ولضظ 

تامئ: جعلئ تغطرجعن واجاراتغةغئ العغمظئ

وخاتئه  سئاس  طتمعد  أطبال  طظ  السةإ  ضض  السةإ 
المالضغ الثغظ غاعصسعن طظ برغطاظغا اقساثار؟ شفغ أي 
فظفسعط  ارتدعا  الثغظ  الثعظئ  عآقء  غسغح  ضعضإ 
أن غضعظعا أجراء سظث غععد غةاعثون شغ تماغاعط؟ 
وافسةإ طظعط طظ رشع غعطا حسار اإلجقم عع التض 
شإذا بعط غاعجطعن السعدة إلى تدظ تضعطئ أوجطع، 
السثوغئ  رابسئ  جفاح  طئسعبغ  بافتدان  وغأخثون 
وغرشسعن خعره سالغا شغ طغادغظ غجة، بط غخرح ضئغرعط 
بأظعط سازطعن سطى إصاطئ دولئ شطسطغظغئ شغ الدفئ 
وغجة بتسإ "المعابغص الثولغئ"!! بط ظسمع تخرغتات 
آلخرغظ طظ شخائض البعرة شغ الحام غطالئعن باقتاضام 
إلى "صرارات جظغش"!! ألط غأن لطةمغع أن غثرضعا تصغصئ 
ضث  ظعار  لغض  الماعاخض  وطضره  لقجقم  الشرب  سثاء 
المسطمغظ؟ شضغش غرتدعن فظفسعط الثدعع لمرجسغئ 
أق  الثولغ"؟  و"المةامع  افطمغئ"  "الصرارات  غسمى  طا 
افطمغئ  المظزمات  وضض  الصرارات  عثه  أن  غسطمعن 
إظما خظساعا الثول اقجاسمارغئ بشغئ تتصغص أعثاشعا 
اقجاسمارغئ تتئ زسط "الحرسغئ الثولغئ"؟ وأظعا تعثف 
إلتضام ذعق السئعدغئ شغ أسظاق المسطمغظ والتغطعلئ 

دون تطئغص حرغسئ ربعط؟
روجغا  شغ  وتطفاؤه  الخطغئغ،  الشرب  أجفر  لصث  ظسط 
والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  تصثعط  سظ  والخغظ، 
وجئغض الظعدئ لطمسطمغظ ق غضمظ شغ تعجض تطئغص 
الصرارات افطمغئ، وإظما غضعن شغ ظئث التضام أذظاب 
حمض  شغةمع  اهللا  بحرع  غتضط  إطام  وطئاغسئ  الشرب 
افطئ وغعتث ذاصاتعا وغصعد جغعحعا لاترغر طا اتاض 
طظ أراضغعا، وغظحر راغئ اإلجقم شغ السالط، شغصعم 
المسطمعن بثور الحعادة سطى افطط ضما أطرعط رب 

 السماوات وافرض
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ ضطمئ السثد: وسث بطفعر: صرن طظ السغاجئ اقجاسمارغئ...

طا بني دار الظثوة وطةطج افطظ وافطط املاتثة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: ساطر جالط أبع سئغثةـ 

تاتثث ضاإ السغرة سظ طتاولئ إذفاء طحرضغ طضئ 
أطظعط  طةطج  شغ  واجاماسعط  بأشعاععط  اهللا  ظعر 
إذ  الظثوة؛  دار  آظثاك  الُمسّمى  الماتثة  وأطمعط 
ظةثي،  حغت  بعغؤئ  إبطغج  طسعط  وتدر  ائامروا 
أحرف  بصاض  الظئعة  ظعر  سطى  الصداء  ضغفغئ  غئتبعن 
المرجطغظ وطا تمثخ سظ المآتمر طظ خطئ شاجأت 
تسالى  صال  وتأغغثه،  إسةابه  وظالئ  ظفسه  الحغطان 
َضاَن  َوِإن  َطْضُرُعْط  اهللاَِّ  َوِسظَث  َطْضَرُعْط  َطَضُروا  ﴿َوَصْث 
أظعط  أولؤك  غسطط  وق  اْلِةَئاُل﴾  ِطْظُه  ِلَاُجوَل  َطْضُرُعْط 
طظ  أضئر  اهللا  شمضر  ورجطعط  بثغطعط  أجطئعا  وإن 

طضرعط، ضغش ق وعع خغر الماضرغظ.
شأتط اهللا ظعره وظّةى ظئّغه وخرج طظ بغظعط جالمًا، 
بض تاى إّظه ظبر سطى وجعععط الاراب وتابع ذرغصه 
تاى أصام تضط اإلجقم بثولئ جادت السالط لصرون.

وطا بغظ افطج والغعم، طع اخاقف افدوات والعجائض 
وافجالغإ، تططع سطغظا دار ظثوة الضفر (افطط الماتثة 
ضأجااظئ  وطآاطراتعا  بمآتمراتعا  افطظ)  وطةطج 
سطى  الصداء  عع  افجاس  عثشعا  وغغرعما،  وجظغش 
بعرة الحام قجاحسارعط بثطرعا، لما احاّمعا طظعا 
المسطمغظ  وسعدة  اإلجقطغ  المحروع  رائتئ  طظ 
لسابص سجعط وطةثعط بإصاطئ تضط اإلجقم بثولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شأجمسعا ضغثعط 
جغاجغ  طال  سزغط؛  بستر  وجاؤوا  خفًا  أتعا  بط 
صادة  خطفعط  شساصعا  به  جعلئ  لئاذطعط  أترزوا  صثر 
شخائض خرجعا طظ رتط البعرة بط خرجعا سظعا شئاسعا 

دغظعط بثظغا غغرعط وبسرض طظ الثظغا صطغض!
ولامام طضر المآتمرغظ بض الماآطرغظ اجاساظعا بما 
غمضظعط طظ عجغمئ بعرة الحام (بجسمعط) طظ حّثة 
صخٍش سطى التاضظئ الحسئغئ لاثدع لتطعط السغاجغ 
عثن  وطظ  المةرم،  الظزام  بصاء  غدمظ  الثي 
وطفاوضات جسطئ الثئإ غأضض الفرغسئ تطع افخرى 
المةرطعن  شظال  دورعط،  باظازار  غافرجعن  والئصّغئ 
بعثه العثن طا لط غظالعه بآلاعط التربغئ، وطظ شاظ 
تخغثًا  وتةسطعط  بعط  تمعج  شخائطغئ  واخطفاشات 
أردوغان  ترضغا  لاثخض  وخعقً  غضادون،  أو  خاطثغظ 
بةغحعا، وطا راشصعا طظ تسعغص وتمعغث بض وتاى 
(سطى  بافطج  أسثائعا  ألّث  طظ  بإدخالعا  المساعمئ 
افصض ظاعرًا) بثسعى المخطتئ والمفسثة الاغ باتئ 
سظث الئسخ إلعًا ُغسئث طظ دون اهللا، وشضرة تصاذع 
والاغ  الططإ  تسإ  ُطفاعن  بعا  جاء  الاغ  المخالح 

تسعصعا  بط  الةماسات  خقلعا  طظ  الثول  تسابمر 
لتافعا بسث ظفاد التاجئ إلغعا.

تطصات  طظ  تطصئ  ضآخر  الارضغ  الاثخض  جاء  ظصعل: 
وجتإ  تروغده  غاط  طظ  لاروغخ  افطرغضغ  المضر 
تئصى  طا  لاسطغط  ُغساظث  طظ  سطى  والصداء  السقح 
روجغا  فسثائظا  إدلإ  افخغر  طسصطعا  شغ  البعرة  طظ 
ضما  سفرغظ  طع  تئاُدل  ضخفصئ  والظزام،  وإغران 
جّطمئ تطإ طظ صئض ُطصابض الئاب، شغسعد الُمةرطعن 
بسغاذعط  افترار  ظععر  وغطعئعن  والاحرغث  لطصاض 
وغسعصعن ترائرظا لطمساصقت وُتطعى بثلك خفتئ 

أسزط بعرة طرت شغ الاارغت...
الاغ  المرتطئ  لثطر  إدراضظا  وطظ  المظططص  عثا  طظ 
سرغان  ظثغر  طظ  بث  ق  ضان  البعرة  إلغعا  وخطئ 
وذرغص  السقم  جئض  لعط  وغئغظ  صعطه  غخثق 
الثقص وتئض الظةاة شغاثارك أعض الحام طا شاتعط 
طظ  ضان  طا  وعثا  واآلخرة،  الثظغا  سج  ظتع  وغسغروا 
لغظغر  المعمئ  بعثه  اهللا  حرشه  الثي  الاترغر  تجب 
لفطئ دربعا وتاطمج خقخعا بما غتمطه طظ وسغ 
جغاجغ أظار بخغرته تةاه ضحش خطط أسثاء افطئ 
وطا أضرطه اهللا به طظ طحروع جغاجغ طساظئط طظ 
أعض  اتادان  سطى  صادر    رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب 
الحام تعله؛ إذ ضان لبعرة الحام طظث بثاغاعا وتاى 
الطتزئ الرائث الثي ق غضثب أعطه شخثصعط شغ ضض 
طا تثرعط طظه؛ طظ طال جغاجغ صثر وطا جره طظ 
عثن وطفاوضات وطظ دور دول الثثاع ترضغا وصطر 

والسسعدغئ وافردن وغغرعا.
فجطه  خرجعا  طا  ُغتصصعا  أن  الحام  أعض  أراد  شإن 
أن  إق  سطغعط  شما  له،  بمظًا  والظفغج  الشالغ  ودشسعا 
وغسغروا  الماعضؤئ  افغثي  بعثه  أغثغعط  غدسعا 
طرحثًا  السغاجغئ  صغادته  وخطش  الاترغر  تجب  طع 
اهللا  بإذن  بثلك  شغساتصعن  جفغظئ  وُرّبان  ودلغًق 
وُتصام   ، لرجعله  اهللا  تضفطعا  الاغ  الضفالئ  وشدطه 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ غظاخر 
بعا لطمسطمغظ شغ الحام والسراق وشطسطغظ وبعرطا 
وضض  وروجغا  أطرغضا  وتثسأ  افرض  بصاع  ضض  وشغ 

طظ تةرأ سطى المسطمغظ شغ غعم طظ افغام.
طظ  شعض  الحام  شغ  أعطظا  غا  ظثسعضط  عثا  شإلى 

طةغإ؟!
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم  ﴿إِنَّا لََننُصُر رُُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا فِي الَْحَياةِ الُدّ

 ﴾ْشَهاُد
َ ْ
األ

المراجسات الاغ ذرتعا زضغ بظغ رحغث والمراجسات الاغ 
صاطئ بعا الةماسئ اإلجقطغئ شغ طخر، والمراجسات الاغ 
تتثث بعا الشظعحغ وأخغرا المراجسات التمساوغئ، عثه 
المراجسات أو الاراجسات أو الاظازقت، جاءت بسث إخفاق 
شرض  سطى  غاغاتعا،  إلى  بالعخعل  جمغسعا  الترضات 
العاصع،  ضشط  تتئ  خرجئ  أظعا  بمسظى  غاغئ،  وجعد 
ولغج ظاغةئ دراجئ شصعغئ غّطئئ رأغا جثغثا أو اجاعادا 
سطى اجاعاد، وإق شإظه ق بأس أن غراجع طةاعث أو تراجع 
ترضئ اجاعاداتعا، شإن تئغظ لعا الثطأ شق بأس طظ 
الرجعع، شإن الرجعع إلى التص شدغطئ وحرف، أطا إن 
ضاظئ الاراجسات أو المراجسات، تتئ ضشط العاصع شإن 

عثه تصعا أن تسمى تراجسات ولغج طراجسات...
شما طسظى أن تارك الةماسئ اإلجقطغئ وجماسئ الةعاد 
السقح شغ تشغغر طظضرات المةامع، طع أظعط ضاظعا ق 
غصئطعن تاى طظاصحاعط شغ أدلاعط وبالثات تثغث 
ضفرا  تروا  أن  «إق  سظه  اهللا  رضغ  الخاطئ  بظ  سئادة 
بعاتا» غساثلعن به سطى أن تشغغر المظضر ق غضعن إق 
بتمض السقح، بط غظاعغ بعط افطر لغج بارك السقح 
الثي  المخري،  لطظزام  أسعاظا  بضعظعط  بض  شتسإ، 

غصاض المسطمغظ؟!...
بأن  صعلعط  المسطمعن  اإلخعان  غارك  أن  طسظى  وطا 
الصرآن دجاعرظا وغطالئعن بثولئ طثظغئ، غضعن اهللا سج 

وجض شغعا طبطه طبض أي طحرع أو واضع دجاعر؟!...
وطا طسظى أن تارك تماس طغباصعا الثاسغ إلى إبادة 
ضغان غععد، وبأن طا ضان طظ الظعر إلى الئتر (شطسطغظ 
الاارغثغئ)، أخئح طظ الظعر إلى الظعر، وطا ضان خغاظئ 
أخئح  بأغثغعط،  ضائعه  الثي  المغباق  بظص  بافطج 
شدغطئ وحرشا، وإق شما وجاذئ السغسغ لطمخالتئ بغظ 
شاح وتماس، وطا صعل طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
باقتةاه  خطعة  الفاتاوغئ  التمساوغئ  المخالتئ  بأن 
الختغح، وبأن سطى تماس الاراجع سظ طغباصعا باثطغر 
لسمطغئ  افطرغضغ  الرئغج  طئسعث  وصعل  غععد،  ضغان 
إن  غرغظئقت  جغسعن  افوجط،  الحرق  شغ  السقم 
الاطعرات الاغ تحعثعا المخالتئ الفطسطغظغئ، تاظاجإ 

تماًطا طع رؤغاظا وجثول افسمال افطرغضغ؟!...
إن المراجسات أو إسادة الظزر بطرغصئ جغر أي جماسئ أو 
ترضئ ق غظئشغ أن غتضمه العاصع وطاشغراته، شالماشغر ق 
غدئط البابئ، وأصخث عظا اإلجقم سصغثة وظزام تضط 

وإق شظتظ أطام سصائث أرضغئ ولغج سصغثة اإلجقم.

إن الترضئ إذا ضاظئ تخثر برأغعا سظ أخض ق غسارغه 
الظصص أو الثطض، شإظه لغج لعا أن تشغر أو تئثل شغ 
طعاصفعا، شإن افطر لغج لعا، وطا أسمالعا وتخرشاتعا 
إق تئٌع لصاسثة التقل والترام، شعع وجعئ الظزر وعع 
الرضغجة الاغ غةري الافضغر سطى أجاجعا، وعثا عع الفرق 
ولغج  سطماظغئ،  أو  إجقطغئ  ترضئ  الترضئ  ضعن  بغظ 
ضعظعا إجقطغئ بمسظى أن أشرادعا غثغظعن باإلجقم، 
غخّطعن  السطماظغئ  الترضات  أبظاء  طظ  ضبغرًا  شإن  وإق 
وغخعطعن وغثضرون اهللا شغ لغطعط وظعارعط، إذن شإن 
الترضئ الاغ تسمغ ظفسعا ترضئ إجقطغئ ق غةعز لعا 
أن تصئض الثالص تئارك وتسالى شغ المساجث وترشده 

تتئ صئئ الئرلمان وشغ المتاشض الثولغئ...!!
إظظا ظفعط أن تضعن ترضئ سطماظغئ ق غسظغ لعا الثالص 
تسارف  ق  حغعسغئ  ترضئ  أو  حغؤا،  وتسالى  جئتاظه 
تمطغعا  طراجساتعا  أو  تراجساتعا  بأن  أخق،  بالثالص 
شرض  إذا  أطا  الثولغ،  المعصش  أو  السغاجغئ  التالئ 
سطى  تأجسئ  أظعا  بمسظى  إجقطغئ،  عغ  الترضئ  أن 
افتضام الحرسغئ، شصئطئ بافدلئ طظ صرآن وجظئ، بط 
تضعن طراجساتعا ضأي ترضئ سطماظغئ أو حغعسغئ، شعثا 
طا ق ِصئض لظا بفعمه أو اجاغسابه، شعض طا ضان واجئا 
سظثعط، أخئح تراطا وعض طا ضان طططعبا حرسا أخئح 

طمظعسا حرسا؟!...
شالفخض بغظ الثسعي والسغاجغ لغج طظ الثغظ شغ 
حغء، والمطالئئ بثولئ طثظغئ ذات طرجسغئ إجقطغئ 
لغج طظ اإلجقم شغ حغء، والصئعل بثولئ شطسطغظغئ 
سطى تثود طا اتاض سام ٦٧ لغج طظ اإلجقم شغ حغء.
إن تشغغر المسمغات ق غشغر طظ العاصع حغؤا، شإطا أن 
حغء  ضض  سطى  المعغمظ  عع  وجض  سج  الثالص  غضعن 
شإظظا  وإق  وافدغان،  السصائث  ضض  سطى  صغماً  وإقجقم 
َوَتْضُفُروَن  اْلِضَااِب  ِبَئْسِخ  ﴿َأَشُاْآِطُظعَن  طظ  تالئ  أطام 
أبظاء  بسخ  إصظاع  غمضظ  ضغش  أدري  وق  ِبَئْسٍخ﴾، 
(الترضات افجقطغئ) بصئعل الظصغدغظ، شإذا ذطإ طظه 
أن غرشع خعر طرجغ شغ غجة ذاف بعا المثغظئ بأضمطعا، 
وإذا ذطإ طظه رشع خعرة السغسغ (جاجظ طرجغ) بسث 
طخالتئ تماس وشاح شغ طخر، شإظه غثطع أي صظاسئ 
له جابصئ، شالقتص غظست السابص إذا لط ظساطع الةمع 
بغظعما، وضأظغ بعآقء طع تعزاتعط "وطا أظا إق طظ غجغئ 

إن غعت غعغئ وإن ترحث غجغئ أرحث"!!...
 ظسأل اهللا البئات، وظسأله لعط العثاغئ والرحاد

k]¬p\ÖŸ; ;̂k]¬p\Öh
ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: خالث افحصر (أبع المساج) ـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٧ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٢٧م) الثئر الاالغ: "ضحش تمث بظ جاجط المسآول الصطري 
الرشغع السابص، أن بقده صثطئ الثسط لطةماسات المسطتئ شغ جعرغا، سئر ترضغا، بالاظسغص طع الصعات افطرغضغئ 
وأذراف أخرى، قشاا إلى أن "الخغثة" شطائ. وأضث رئغج العزراء ووزغر الثارجغئ الصطري السابص، أن الثوتئ أطسضئ 
بمطش افزطئ السعرغئ بافعغخ طظ السسعدغئ، طحثدا سطى أن بقده لثغعا "أدلئ ضاططئ سطى اقجاقم". وأوضح تمث 
بظ جاجط، أن الثسط السسضري الثي صثطاه بقده لطةماسات المسطتئ شغ جعرغا، ضان غثعإ إلى ترضغا بالاظسغص طع 

العقغات الماتثة، و"ضض حغء غرجض غاط تعزغسه سظ ذرغص الصعات افطرغضغئ وافتراك والسسعدغغظ"."
: لصث ضان الثسط الثي صثطاه ضض طظ صطر والسسعدغئ لطبعار شغ جعرغا عع بمبابئ التئض الثي الاش 
تعل أسظاق أولؤك الثغظ صئطعا عثا الثسط، الثي ضاظعا غثسعن بأظه لغج طحروذا، لغائغظ ضما أوضتظا 
طرارا أظه طحروط، بض وأضبر طظ ذلك أظه طرتئط بأسثاء المسطمغظ. شعثه تصغصئ افظزمئ الصائمئ شغ بقد 
المسطمغظ، شالمسآول الصطري تمث بظ جاجط تتثث سظ اتفاصعط طع طمطضئ آل جسعد شغ سعث المطك 
العالك سئث اهللا سمغض برغطاظغا. أطا شغ سعث جطمان سمغض أطرغضا شصث اظترشئ الئعخطئ، وتتعلئ لقتةاه 
المساضج لثسط أجث، وتبئغئ ظزاطه. إن تترضات صطر والسسعدغئ لثسط البعرة لط تضظ لعجه اهللا بض ضاظئ 
وأتاح  البعرة،  أشسث  الثي  الصثر  السغاجغ  المال  خطش  غطعبعن  سئغث  إلى  وتتعغطعط  الفخائض  صادة  فجر 
لطظزام الاصثم سطى البعار ظاغةئ الثغاظئ والسمالئ، الثي لعقه لما اجاطاع ظزام أجث وتطفاؤه طظ الاصثم 

حئرًا واتثًا، شعق أدرك البعار المثطخعن ذلك؟!

دعم قطر للجماعات المسلحة في سوريا هو إلجهاض الثورة
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وأضاسئ  دغظعط  سظ  وخرشاعط  تغاتعط  أشسثت 
لعثه  الةثري  السئإ  عع  عثا  وسجتعط،  عغئاعط 
الزاعرة وقرتفاع ظسئاعا ارتفاسا ضئغرا قشااً، أي الاخّعر 
سصط  سصغمئ  طشطعذئ  وظزرة  التغاة،  لمسظى  الثاذأ 
الظزام الثي دسا لعا سئر جظعات طظ الاروغب الممظعب 
اإلجقطغ  سغحظا  ذراز  سطى  الثخغطئ  والسصائث  لفشضار 
طظث أن غابئ سظه أتضام اإلجقم وحرغساه واجائثل 
بعا طئثأ الترغات وشخض الثغظ سظ التغاة، الاغ تةسض 
عطَّ الظاس ظغض أضئر صسط طظ الماع الثظغعغئ بضاشئ 
أحضالعا، شغخثم المرء سظث جسغه ولعابه وراء جراب 
ق غساطغع تتصغصه وق غطجطه شغصع شغ خراع ظفسغ 
التغاة،  وبآس  اقضطراب  إلى  به  غآدي  ساذفغ  أو 

ووضع تثٍّ لعا.
الختئ  طظزمئ  وإتخائغات  الثراجات  ذلك  وغآغث 
شغ  اقظاتار  ظسئئ  اظثفاض  تزعر  الاغ  السالمغئ، 
شغ  وخخعخا  لطظزر،  قشئ  بحضض  اإلجقطغئ  الئقد 
تصئئ الظخش الباظغ طظ الصرن الماضغ، أي طظث سام 
الثراجات،  عثه  بثأت  تغث  ٢٠٠٠م  سام  تاى   ١٩٥٠
بالرغط طظ غغاب الاحرغع اإلجقطغ، وعغمظئ الظزام 
الرأجمالغ بفساد ظزاطه اقصاخادي، وطظ أبرز عثه 
الثراجات، دراجئ تتئ سظعان "وبائغات اقظاتار طظ 

طظزعر سالمغ"
(Global perspective in the epidemiology of suicide, A)

وألغضساظثرا  بغرتعلعتغه  طاظعغض  خعجغه  لطئاتبغظ، 
 ،٢٠٠٢ سام  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  طظ  شقغحمان، 
الاغ أظعرت اظثفاض ظسئئ اقظاتار لثى الماثغظغظ 
بالمصارظئ طع المطتثغظ، بض وأظعرت اظثفاض ظسئئ 
الخفر  طظ  صرغإ  تث  إلى  المسطمغظ  لثى  اقظاتار 
الظخارى  طظ  افخرى  الثغاظات  أختاب  طع  طصارظئ 
والعظثوس والئعذغغظ، ضما غزعر الةثول الاالغ سثد 

تاقت اقظاتار لضض ١٠٠ ألش ظسمئ:

بأتضام  الظاس،  لحآون  الثولئ  رساغئ  سثم  إن   
اإلجقم، عع الثي أوجث الزطط بثل السثل، والفصر بثل 
وططئج  طأضض  طظ  افجاجغئ؛  التاجات  إحئاع  ضمان 
وطسضظ وسقج، وتسطغط وأطظ، وعع الثي أوجث الثعف 
وغابئ  اإلجقم،  سثل  ششاب  وافطظ،  الطمأظغظئ  بثل 
شغ  وتتضمئ  وطحاسره،  وأشضاره  اإلجقم  أتضام 
الظاس غرائُجعط وأععاؤعط، شااعغأ شغ ظفسغات بسخ 
حئابظا وجعجئ تتثبعط باإلصثام سطى إظعاء تغاتعط. 
ضما غتثث شغ السالط ظاغةئ تتضط طئثأ شخض الثغظ 
غآدي  الثي  الئحري  السغح  ذراز  سطى  التغاة  سظ 

لقضطراب الظفسغ واقظاتار.
شسغاجئ الثولئ شغ تشرغإ المةامع عغ السئإ الرئغج 
وراء تساظط تاقت اقظاتار شغ طةامساتظا شدغاع ظفج 
طسطمئ واتثة عع ضبغر بتص الثولئ، والسعدة لمفاعغط 
عغ  اإلجقم  أرجاعا  الاغ  والصغط  اإلجقطغئ  السصغثة 
الاغ تظصث حئابظا طظ ضظك السغح واإلتئاط واقضاؤاب 
الظفسغ، وذلك باعشغر أجاجغات التغاة، وضمالغاتعا طا 
طظعاج  سطى  الثقشئ  بثولئ  إق  غاتصص  ق  وعثا  أطضظ، 
الظئعة، الاغ تتااجعا الئحرغئ جمساء ولغج المسطمعن 
شغ  أظفسعط  غصاطعن  إظسان  ططغعن  زال  شما  شتسإ، 
السالط ضض سام ظاغةئ شساد الظزام الرأجمالغ الشربغ 
الثي غسعد المسمعرة، والثي غثطع طظ الصغط، إق الظفسغئ 
المادغئ والاظاشج سطى ططثات التغاة، والاغ جسطئ طظعا 

افظزمئ التالغئ شغ بقد المسطمغظ، عغ افجاس.
الظفج  طظ  أتضاطه  لةسطئ  ططئصا  اإلجقم  ضان  شطع 
الئحرغئ صغمئ تتاشر سطغعا، شصث ضاظئ التغاة الطغئئ 
ذلك  سظ  شظاب  اإلجقطغ،  المةامع  شغ  السائثة  عغ 
ضض  شغ  والرصغ  واقجاصرار  الظفسغئ  والراتئ  افطظ 
طةاقت التغاة، أطا شغ الثار اآلخرة، شالمسطط غسطط أن 
تغاته جاضعن ذغئئ أغداً شغ جظات سثن شغ طرضاة 
ربه جض جقله شغ افبثغئ الاغ ق تفظى وق تظاعغ. صال 
َقْوا ِعنَد  يَن ايَّ ِ رْيٍ مِّن َذلُِكْم لِثَّ

ُؤنَبُِّئُكم خِبَ
َ
تسالى: ﴿قُْل أ

ْزوَاٌج 
َ
ِيَن فِيَها وَأ ِ ْغَهاُر َخا

َ
ْتَِها األ

َ
ْرِي ِمن حت َربِِّهْم َجنَّاٌت جتَ

شالتض  بِالِْعَباِد﴾،  بَِصرٌي  وَابُّ  ابِّ  َن  مِّ َورِْضوَاٌن  َرٌة  َطهَّ مُّ
التصغصغ والةثري لعثه المأجاة، ق غضعن إق بسعدة 
 اإلجقم تحرغساً وطظعةاً غسعد السالط برتماه وسثله

* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ  
  وقغئ افردن

الثولئ عغ املسآولئ سظ تاقت اقظاتار 
املاساظمئ يف افردن

ق غثفى سطى ضض طاابع لطحأن السعري أن عظاك تترضات 
به  واقساراف  اإلجرام،  ظزام  حرسظئ  إلسادة  دولغئ 
وتسعغمه، وتصثغمه سطى أظه الظزام الحرسغ الثي غتضط 
وُغمبض الئقد، وعثا افطر لط غئثأ صرغئاً بض إظه طظث زطظ 
بسغث إق أظه غسغر بئطء، وعثا أطر لغج سفعغاً، بض عع 
ججء طظ طثطط طثروس غعثف لعأد البعرة وتخظغفعا 
ضمظ ترضات الامرد أو وخفعا ضمسارضئ تئتث سظ 

بسخ التصائإ العزارغئ واإلخقتات الثجاعرغئ.
شمظث اظطقصئ البعرة شغ الحام، ضاظئ التضعطات وافظزمئ 
شغ السالط صث اتثثت طعصفاً طسادغاً لطظزام، شصاطئ الةاطسئ 
السربغئ باسطغص سدعغئ جعرغا شغ الةاطسئ، ضما أصثطئ 
السثغث طظ الثول سطى ذرد السفراء، وعثا سمض جغاجغ 
غسضج طعصش "سثم اقساراف بحرسغئ عثا الظزام دولغاً"، 
وضثلك بالظسئئ لضبغر طظ وجائض اإلسقم جعاء الشربغئ 
سخابات  أظه  سطى  الظزام  طع  تساذئ  شصث  السربغئ،  أو 
ُطاسططئ سطى الئقد، أو تط وخفه بــ"المطغحغات"، وتاى 
سطى المساعى الثولغ شضاظئ تخرغتات طسآولغ الثول 
الضئرى ُتسئر بضض وضعح سطى شصثان ظزام أجث لطحرسغئ، 
والاأضغث سطى أظه ظزام طةرم تةإ طتاجئاه، وضض عثا 

أسطى زخماً ضئغرًا لطبعرة.
إق أن الاترضات الثولغئ إلسادة حرسظئ عثا الظزام ضاظئ 
تسغر بئطء طظث بثاغئ البعرة، شافطط الماتثة أبصئ سطى 
طمبض الظزام شغعا، وبصغ طمبض الظزام المةرم غطرح 
رؤغئ ظزاطه لطعضع شغ جعرغا، وغسارض سطى طحارغع 
الصرارات الاغ تساعثشه، وضاظئ روجغا شغ ضض اجاماسات 
طةطج افطظ تساثثم تص الظصخ "الفغاع" دشاساً سظ 
عثا الظزام، وجارت رؤغئ أطرغضا لطتض شغ جعرغا تسإ 
اتفاق جظغش، والثي بثوره غسارف بالظزام ضُممبض حرسغ 
لطئقد، وضاظئ أولى تخرغتات اقساراف بالظزام دولغًا 
سطى لسان طئسعث افطط الماتثة دي طغساعرا والثي 
خّرح شغ سام ٢٠١٥م شصال "افجث ججء طظ التض"، بط 
تئع عثه الاخرغتات طعاصش طظ سثة دول، طبقً ضجغارة 
وشث طظ الئرلمان الفرظسغ لثطحص، وُغطتص به زغارة وشث 
طظ تعظج ضثلك، وضان عظاك تخرغح لعزغر الثارجغئ 
الاعظسغ الطغإ الئضعش، بأن بقده جافاح صظخطغئ شغ 
جعرغا و"ترتإ بسعدة السفغر السعري"، وتئسه طعصش 

برغطاظغا بأظعا لط تسث ُطخّرة سطى حرط رتغض أجث.
وسطى الخسغث اإلسقطغ شضثلك تشغر خطاب ضبغر طظ 
الصظعات اإلسقطغئ، جعاء تةاه البعرة أو الظزام، شصظاة 
السربغئ تتعلئ إلى صظاة تخش البائرغظ بـ(اإلرعابغغظ)، 
السسضرغئ  افسمال  تظسإ  باتئ  الةجغرة  صظاة  بغظما 
لطفخائض بسث أن ضاظئ تظسئعا لطبعرة والبعار، وبثأت 
تسائر بحار أجث "الرئغج السعري" بسث أن ضان "رئغج 
وخفئ  السسعدغئ  الرغاض  ختغفئ  وضثلك  الظزام"، 
عظاك  أن  تآضث  طثلعقت  ولعثا  بـ"المامردغظ"،  البعار 
تشّغرا ظتع اقساراف بالظزام، أطا اإلسقم الشربغ شصث برز 
شغ اآلوظئ افخغرة أظه ُغسّعق لطظزام تغث الاصئ سثة 
وجائض إسقطغئ غربغئ طع المةرم بحار، ورّوجئ لرواغاه 

تارغت  شغ  اظاتار  تعادث  سثد  أسطى   ٢٠١٦ سام  حعث 
بطشئ  وبارتفاع  حثخًا   ١٢٠ ضتغاعا  ذعإ  افردن، 
تالئ  وبمسثل   ،،٢٠١٥ سام  طع  طصارظئ   ٪٦,١ ظسئاه 
طظعا  طثاطفئ  بطرق  وتمئ  أغام،  بقبئ  ضض  اظاتار 
إذقق ظار وترق وحظص وحرب جمعم وتظاول ضمغات 
ضئغرة طظ افدوغئ والصفج سظ طرتفسات، وجةطئ طظث 
طططع السام التالغ ٢٠١٧ ظتع ٢٨ تالئ اظاتار خقل أول 

حعرغظ شصط.
طسعث  لةمسغئ  تصرغر  أظعر  شصث  باظغئ  جعئ  وطظ 
شغ  ضئغرًا  ارتفاساً  "تداطظ"  افردظغ  الظساء  تداطظ 
تغث   ،٪١٠٠ بظسئئ  افتثاث  بغظ  اقظاتار  جرائط 
ارتضئئ ١٦ جرغمئ خقل سام ٢٠١٦ طصابض ٨ جرائط خقل 
جرائط  شغ  ضئغٌر  ارتفاٌع  أغداً  عظالك  وضان   .٢٠١٥ سام 
 ١٨ ارتضئئ  تغث  الطقب،  صئض  طظ  المرتضئئ  اقظاتار 
جرغمئ اظاتار سام ٢٠١٦ طصابض ٥ جرائط اظاتار سام ٢٠١٥ 

وبارتفاع وخض إلى ٢٦٠٪.
وتحغر تصارغر سام ٢٠١٠ لمظزمئ الختئ السالمغئ إلى 
أن ظتع ططغعن حثص شغ السالط غظاترون جظعًغا، أي 
طا غسادل تالئ اظاتار واتثة ضض ٤٠ دصغصئ، طما غرشع 
طسثقت اقظاتار بظسئئ ٦٠٪ شغ جمغع أظتاء السالط سظ 
تثوث  الثراجئ  تاعصع  ضما  الماضغئ،  جظئ  الثمسغظ 

١,٥٣ ططغعن تالئ اظاتار شغ السالط سام ٢٠٢٠.
وق تئثو عثه العشغات تبغر أي اعامام أو تصصٍّ جثي 
لثى الثولئ وأجعجتعا شغ افردن لطتث طظعا وطسالةئ 
أجئابعا، وغصع جض اقعامام بعثه الزاعرة سطى ساتص 
الةمسغات والمآجسات الاغ غصعم سطغعا أشراد وجماسات 
واإلسقم الردغش شغ لفئ الظزر، إبر غغاب المسآولغئ 
الرسعغئ لطثولئ، وغاط تظاولعا ضزاعرة طرضغئ ظفسغئ 
سطى افغطإ تسظى بعا المآجسات الختغئ، وتاظاولعا 
بالاتطغض واقجاظااج سطى عثا افجاس الظفسغ دون 
تطعل سمطغئ جثرغئ، وعغ بثلك تاةظإ الئتث التصغصغ 
شغ افجئاب، سظثطا تثائأ وراء افطراض الظفسغئ لائرر 
تجاغث تاقت اقظاتار لفشراد المصثطغظ سطى اقظاتار، 
تماطا ضما تئتبعا طظزمئ الختئ السالمغئ، بثل الئتث 
طظعا  غساظغ  الاغ  وافععال  افتعال  جعء  وراء  شغما 
الظاس، والاغ تآدي إلى ضظك السغح وبروز الحسعر 
المساثام طظ جعء اقجامرار شغ التغاة وسثم الصثرة 
سطى تتمض أسئائعا، شغطةأ الدساف إلى إظعاء أو طتاولئ 
طتاولئ   ١٠-٢٠ اظاتار  تالئ  ضض  شعراء  تغاتعط،  إظعاء 

اظاتار لط تظةح.
طسرشئ  إلى  غاعخض  لط  إن  إظساظا  بعخفه  شاإلظسان 
وشص  شغعا  جغسغر  شإظه  التغاة  عثه  شغ  وجعده  غاغئ 
ععى الظفج تغث تعجعه أظماط السغح الاغ غتغاعا 
أجعجة  وأظماذه  جماته  تظحر  والاغ  طةامسه،  شغ 
التضط، وتروج له شغ طةامساتظا ضطراز سغح غربغ سئر 
التثغبئ،  اقتخاقت  ووجائض  اإلسقطغئ  المظابر  حاى 
بالرضا  اإلظسان  شطرة  تصادغه  طا  تسإ  ولغج 
ُغسئث،  إلعاً  المادة  جسطئ  الشربغئ  شالتدارة  والصظاسئ، 
واساجت بالفردغئ شةسطئ الفرد طرضج اعاماطعا وأخئح 
عع غثور تعل ذاته غصثجعا، وعثا الارضغج سطى الثات 

عع أجاس لضض المحضقت الظفسغئ.
المعاشصِئ  السصطغِئ  بسصغثتِه  اإلجقَم  أنَّ  ظةُث  بغظما 
َصْئ إْحئاَع  لفطرِة اإلظساِن وحرغساِه الاغ َظزََّمْئ وَظسَّ
ِطْظعا  أيٍّ  ِإْغفاِل  دوَن  وتاجاِتِه  اإلظساِن  غرائِج  جمغَع 
َص  َأْو ِإْذقِق َبْسِدعا سطى تساِب بسٍخ، ظةُثه صث َتصَّ
بعثِه السصغثِة والحرغسِئ السسادَة والختَئ الظفسغَئ شغ 
«م   : الرجعل  صعل  طساحسرغظ  ُطْسَاِظِصغِه،  ظفعِس 
ت  ده ق ده، ع ه، معافى في ج ا في سر ح م آم أص

ا». زت له الدن ا ح أن مه، ف ي
وجعده  تصغصئ  إدراك  طظ  اإلظسان  غامضظ  شسظثطا 
شغعا  غطاجم  الثظغا،  عثه  له  جّثر  لثالص  طثطعق  وأظه 
شغعا  لاساصغط  وظعاه،  أواطر  طظ  سطغه  اهللا  شرضه  بما 
تغاته وتغاة طةامسه، شإظه لظ غةسض طظعا أضئر عمه، 
وعع جائر شغعا غئاشغ رضعاظه، فّظه سطى غصغظ بعجعد 
تغاة أخرى دائمئ، جغئسث شغعا لغتاجئه ربه سطى طا 
بسثعا  لغج  واتثة  تغاة  غراعا  طظ  أطا  غثاه،  صثطئ 
تغاة شإظه لظ غاعاظى سظ وضع ظعاغئ لعا إذا أتج 

بدغصعا وضظضعا شق غرصإ بسثعا تغاة.
غةعز  ق  إذ  المسطمغظ  سظ  غرغئئ  ظاعرة  شاقظاتار 
فّظه  ظفسه  غصاض  وأن  لتغاته  تّثا  غدع  أن  لطمسطط 
سطى غصغظ أّن اهللا جغسّثبه سثابا حثغثا، وفظه غسطط 
أّظه جغطصى ربه وجغعشغه ججاءه جعظط وبؤج المخغر، 
شسظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه سظ الظئغ  صال: «م 
ه  رد ف ه، فه في نار جه ي ل َفَقََل نف ترد م ج
ُّه  ُ ه، ف ل نف ًا فق ّ ى ُس ها أبدًا، وم ت لدًا ف خالدًا م
ها أبدًا، وم  لدًا ف اه في نار جه خالدًا م ّ في يده ي
ه في  ُأ بها في  َ ديدته في يده َ ديدة، ف ه  ل نف ق

ها أبدًا». لدًا ف نار جه خالدًا م
إّن المسطمغظ الغعم وإن تجاغثت تاقت اقظاتار بغظعط 
سّطمعط  الاغ  التغاة  إلى  ظزرتعط  إلى  تسعد  ق  شإظعا 
دغظعط إغاعا، بض عغ ظااج تدارة غربغئ دخغطئ سطغعط 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر أتمث تسعظئـ  شغما غاسطص بافتثاث شغ جعرغا.ـ 
التضعطئ  رئغج  أن  اإلسقم  وجائض  ذضرت  شصث  وأخغرًا 
شغ لئظان جسث الترغري ورئغج الةمععرغئ طغحال سعن 
وّصسا طرجعم تسغغظ جفغر لطئظان سظث ظزام بحار المةرم، 
وُغداف إلغه أن الصائط بأسمال السفغر السعري شغ افردن 
تخرغتات  وضثلك  الغعم،  تاى  سمطه  ُغمارس  زال  طا 
رئغج العزراء الارضغ بظ سطغ غطثرغط صئض جظئ طظ أظه 

وابص طظ اجاسادة سقصات بقده الطئغسغئ طع جعرغا.
وصث احارك شغ جرغمئ اقساراف بالظزام صادة الفخائض 
شغ جعرغا بما صاطعا به طظ تعصغع السثغث طظ العثن طع 
الظزام المةرم، وخعض غمار المفاوضات طسه شغ جظغش 
وأجااظئ، شعثه افسمال وبشخ الظزر سظ ظاائةعا وطا 
جرى شغعا، شإن ُطةرد الصئعل بعا والسغر وشصعا شإظعا 
تسظغ اقساراف بالظزام وبحرسغاه، وعثا خطٌض ضئغر وصسئ 
غاططإ  البعرة  شمفععم  سطغعا،  والصائمعن  البعرة  شغه 
البئات سطى ططالئعا وسثم الافرغط ببعاباعا، والاغ طظ 
أعمعا إجصاط الظزام، وإجصاذه غئثأ طظ سثم اقساراف 

به وطظ بط السمض سطى إجصاذه.
إن اساراف المةامع الثولغ وطظزماته بالظزام المةرم 
رغط ضض طا ارتضئه طظ طةازر ورغط ضض الةرائط الاغ 
صام بعا خقل جئع جظعات، لُغآضث تصغصئ ق طراء شغعا 
وعغ أن طا ُغسمى "المةامع الثولغ" وسطى رأجه الشرب، 
عع حرغٌك شغ الةرغمئ، وأظه ق غسسى جعى لاتصغص 
الُمةرطغظ  تالَش  ولع  تاى  شصط  وطخالته  طخالته 
وداشع سظعط، وطا طعاصفه الُمسادغئ لطظزام إق طسرتغئ 
عجلغئ جرسان طا تضحفئ تصغصاعا، وطا حسارات تصعق 
بّراصئ  حسارات  إق  بعا،  غاشظى  الاغ  والترغات  اإلظسان 
طخالته  سظ  بعا  وُغثاشع  جرائمه،  بعا  لغسار  غرشسعا 
وتطفائه، شحسار "طضاشتئ اإلرعاب" أذطصاه أطرغضا لُامرر 
ولاشطغئ  برواتعا،  وظعإ  الئقد  تثطغر  شغ  طحروسعا 

جرائمعا الُمرتضئئ شغ الرصئ والمعخض وغغرعا.
ش عثه التصائص سظ الشرب  وإظه لمظ الُمسغإ بسث تضحُّ
ظزام  سطى  بار  طّمظ  طحروسه  شغ  غسغر  طظ  تةث  أن 
دي طغساعرا  باخرغح  الضبغر  ُخثم  أن  شئسث  اإلجرام، 
التض"  طظ  ججء  افجث  بـ"أن  جظاغظ  طظ  أضبر  صئض 
جرغمئ  شغ  ُغحارك  طظ  أظفسعط  عط  الغعم  تةثعط 
اسائار المةرم أجث ججءًا طظ التض، شعا عط الغعم صث 
تّطئ رتالعط شغ أجااظئ لسصث المآتمر السابع، وعا 
عط أظفسعط غفااتعن طضائاً لمتاربئ الفضر الماطرف، 
لُغبئاعا لعثا الشرب - الثي غسائر المةرم أجث برغؤاً طظ 

خطغؤئ - أظعط دساة جقم ولغسعا إرعابغغظ.
طظ  تاططإ  جعرغا  شغ  اإلجرام  ظزام  سطى  البعرة  إن 
البائرغظ الضفر بالمظزعطئ الثولغئ الصائمئ سطى تتصغص 
طخالح الثول الضئرى، وطتاربئ اإلجقم الثي ُغسائر أضئر 
تعثغث لمخالتعط، وتاططإ ضثلك اإلغمان بأن الظخر 
بغث اهللا، والسمض بما ُغرضغه ق بما ُغرضغ أسثاء اإلجقم 
 ﴾تَتَّبَِع ِملََّتُهْم ٰ َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرٰى َح ْ ٰ َعنَك ا َ ﴿َولَن تَْر
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: طظغر ظاخر* ـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٨ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٢٨م) الثئر الاالغ: "أضث طارك لعضعك وضغض افطغظ السام 
لفطط الماتثة لطحآون اإلظساظغئ واقجاةابئ الطارئئ أن المساظاة اإلظساظغئ الرعغئئ شغ الغمظ تاططإ تق جغاجغا 
لفزطئ، داسغا أذراف افزطئ وداسمغعط إلى السمض سطى تماغئ المثظغغظ. وصال لعضعك شغ طآتمر ختفغ سصثه 
بمطار خظساء الغعم السئئ شغ خاام زغارته لطغمظ إظه وجه دسعة إلى جمغع افذراف شغ الغمظ وافذراف الثارجغئ 
الاغ تثسمعا وتآبر سطغعا قتثاذ طجغث طظ اإلجراءات لدمان اتارام الصاظعن الثولغ لتماغئ المثظغغظ، والتث طظ 
تثععر افوضاع اإلظساظغئ شغ الئطث. وأوضح المسآول افطمغ أظه ذطإ طظ رئغج التضعطئ الغمظغئ أتمث سئغث بظ 

دغر السمض سطى إغةاد تطعل ساجطئ لثشع رواتإ الساططغظ شغ الصطاع الختغ والمسطمغظ وطعظفغ الثثطئ المثظغئ.
وأضاف أظه تمضظ شغ زغارته طظ لصاء طؤات الغمظغغظ شغ سثد طظ المتاشزات الغمظغئ، وأظه اجامع لصخص طساظاتعط، 
وحاعث الثطار الثي خطفه الصخش والصاال شغ الطرصات والةسعر والمخاظع والفظادق والمظازل. وأضث أظه تمضظ طظ 
لصاء سثد طظ الساططغظ شغ الصطاع الختغ الثغظ لط غساطمعا رواتئعط طظث أحعر، وضثلك حاعث ذقب المثارس 

الثغظ لط غامضظعا طظ الثعاب إلى طثارجعط لسثم تعشر الرواتإ لطمسطمغظ طظث أضبر طظ سام".
: إن المساظاة اإلظساظغئ الرعغئئ شغ الغمظ تاططإ تق لفزطئ شعثا ختغح، ولضظه لغج تق جغاجغا 

ط

وشص طصاغغج افطط الماتثة، أي وشص طصاغغج أطرغضا الاغ تسغطر سطى طظزمئ افطط الماتثة وتساتعذ 
الخراسات  وغعصش  أعطه  وغظصث  الغمظ  شغ  افزطئ  غظعغ  الثي  والظاجع  الختغح  التض  وإظما  صراراتعا،  سطى 
الثائرة بغظعط وغتصظ دطاءعط، شعع التض الثي غظئبص طظ سصغثتعط. سصغثة اإلجقم الاغ جسطئ صاض ظفج 
اطرئ بشغر تص جرًطا غسثل صاض الظاس جمغسا، وترطئ اقصااال والظجاع وطظسئ أجئابه، وسطى أعض الغمظ 
العاسغظ المامسضغظ باإلجقم أن غأخثوا سطى أغثي الزالمغظ الماخارسغظ وإرجاسعط إلى التص، وإصاطئ 
عط  وسجتعط  وتثتعط  تضعن  وشغعا  خقخعط  غضعن  بعا  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 

والمسطمعن جمغسا.

حل أزمة اليمن هي باإلنابة إلى اهللا 
وليس بالرجوع إلى األمم المتحدة


