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لط غضظ الثطر التصغصغ سطى افطئ اإلجقطغئ شغ 
غعم طظ افغام طظ صعة سسضرغئ تعاجععا، وضثلك 
التال شغ أغاطظا عثه.. إن الثطر التصغصغ غاأتى 
طمظ غاخثون لصغادة افطئ وعط لط غاةسث شغعط 
طئثأ اإلجقم إغماظا ووسغا، أولؤك الثغظ غصثّطعن 
الاظازقت طاثّرسغظ بعجعد شارق شغ طغجان الصعى 
أضبر  باإلطضان  غضظ  لط  وأظه  وأسثائعا  افطئ  بغظ 
المسطمغظ  تدتغات  طظ  شغةسطعن  ضان!!  طما 
أن  بثل  المساسِمرغظ  الضفار  ظفعذ  لارضغج  ذرغصا 

تضعن ذرغصا لطاترغر. 

اصرأ شغ عثا السثد :
- اجاراتغةغئ العقغات الماتثة تةاه السالط اإلجقطغ...  ...٢

- روجغا المعجوطئ تارغثغا خارج تثود أرضعا لظ تساطغع  
  طظع إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغ الحام ...٢

- أطعال المطضغئ الساطئ: أتضاطعا وظفصاتعا ... ٣
- الثواشع السغاجغئ واقجاراتغةغئ لامثغث أطرغضا 

   بصاءعا شغ أششاظساان ...٣
- تطعر افتثاث سطى الساتئ السراصغئ ...٤

- المحعث السعري بسث الاثخض الروجغ ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٨ طظ طترم ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢١ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طـ                       الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ٤٨    سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.netلطاعاخض طع الةرغثة :

ÏÁÊefi’\;ÎÖq‚÷’;ÈŒËŒ¢\;Å¬e’\
بصطط: سبمان بثاش*

وزغر الثشاع افطرغضغ غاسعث 
بردع الظفعذ الروجغ!! 

تسعث وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر باتثاذ «ضض 
الثطعات القزطئ» ضث سعدة ظععر روجغا الاغ تاتثى 
واحظطظ المتئطئ شغ أوروبا الحرصغئ والحرق افوجط.

وصال ضارتر إن الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ صث أتاط 
بقده بـ«غطاء طظ السجلئ» لظ غثطسه جعى تشغغر جثري 
شغ السغاجئ. وأضاف طظاصثا الاثخض السسضري الروجغ 
شغ أوضراظغا وجعرغا «جظاثث ضض الثطعات القزطئ لردع 
ظفعذ وإضراه وسثوان روجغا الدار والمجسجع لقجاصرار». 
وأحارت ختغفئ غاردغان إلى أن الظصث الثي وجعه ضارتر 
-خقل الضطمئ الاغ ألصاعا شغ طآتمر لطةغح افطرغضغ 
أطج- تدمظ بسخ أصعى السئارات الاغ خثرت سظ 
ضاظئ  والاغ  اآلن  تاى  أوباطا  باراك  الرئغج  إدارة 
طخممئ طظث أن جاءت إلى السططئ سطى «إسادة ضئط» 
السقصات طع روجغا وظصطعا شغ اتةاه أضبر تساوظا. وصال 
ضارتر أغدا إن بقده «لط ولظ تعاشص سطى الاساون طع 
روجغا» ذالما ظطئ سطى طعاخطئ «إجاراتغةغئ خاذؤئ» 

شغ جعرغا لثسط سمغطعا بحار افجث. (الةجغرة ظئ)

الطاغغئ  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  وخش  إن   :
بحار افجث بأظه سمغض لروجغا عع طظ باب الادطغض.. 
شالظزام السعري جعاء شغ طرتطئ المصئعر تاشر افجث 
أو شغ سعث بحار افجث عع تابع فطرغضا. وغضفغ أن 
ظحغر إلى أعط المعاصش الاغ اتثثعا الظزام السعري 
وتحغر إلى تئسغاه فطرغضا ولغج لروجغا. شفغ أغام 
تاشر افجث أرجض الظزام السعري سام ١٩٧٦ جغحه 
خئشئ  أسطئ  والاغ  أطرغضا  طظ  بإغساز  لئظان  إلى 
الةاطسئ  خقل  طظ  لئظان  شغ  وجعده  سطى  «حرسغئ» 
السربغئ وذلك طظ أجض صغام الظزام السعري بتفر 
الظفعذ افطرغضغ شغه، وصث اجامر دور الظزام السعري 
شغ لئظان بسث طةغء بحار افجث إلى التضط، وسظثطا 
أطرغضا  وتحثت  الضعغئ  إلى  السراصغ  الةغح  دخض 
صعاعا لطمةغء إلى المظطصئ واتاقلعا ذطئئ طظ سثة 
دول سربغئ المحارضئ بصعات سسضرغئ إلسطاء خئشئ 
افجث  تاشر  أرجض  أن  شضان  تثخطعا  سطى  حرسغئ 
سام ١٩٩١ صعات سسضرغئ لطصاال إلى جاظإ الصعات 
افطرغضغئ شغما ُجّمغ بسمطغئ تترغر الضعغئ.. وأغدا 
شإن طحارضئ الظزام السعري شغ طآتمر طثرغث لطسقم 
سام ١٩٩١ وعع طحروع أطرغضغ لغثل سطى طثى جغر 
الظزام السعري شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ، بض إن 
تاشر افجث صال شغ سام ١٩٩٨ لطاطفجغعن الفرظسغ: 
بغضر  جغمج  لسان  سطى  ضقطاً  طآخرًا  جمسئ  «وصث 
بثء  سظث  الماتثة  العقغات  خارجغئ  وزغر  ضان  الثي 
لصث  ذعغطئ،  ظصاحات  طسه  لظا  وضاظئ  السقم  سمطغئ 
طآتمر  أظةتئ  الاغ  عغ  جعرغا  إن  طسظاه  طا  صال 
سمطغئ  خرغطئ  شغ  طثرغث  ضاظئ  لما  ولعقعا  طثرغث 
السقم»، وعظاك أطبطئ أخرى ق غاسع المصام لثضرعا. 
إذن شالظزام السعري شغ سعث تاشر افجث وطا بسثه 
ضان أداة بغث أطرغضا تساثثطه لاظفغث جغاجاتعا شغ 
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  غتاول  ضما  ولغج  المظطصئ، 

الادطغض بصعله إن الظزام السعري سمغض لروجغا.

ضاظئ عةرة الظئغ  إلى غبرب، الاغ سرشئ طظ تغظ 
وخعله إلغعا بمثغظئ الظئغ واخاخاًرا بالمثغظئ، إغثاًظا 
بفةر جثغث أذض سطى الئحرغئ، وطسطًما تارغثًغا لغج 
اإلجقم  لرجالئ  السمطغ  الاطئغص  اباثاء  شغ  طبغض  له 
شالثولئ  السغح.  شغ  المامغجة  الثاخئ  وذرغصاه 
باسطغمات    رجعل اهللا  خرتعا  حغث  اإلجقطغئ الاغ 
العتغ الرباظغ لط تضظ لعا جابصئ طظ صئض، ورغط أن 
بسخ افظئغاء والرجض صث أوتعا التضط والسططان طظ 
صئض إق أّن الرجالئ الاغ ضّطفعا بعا تغظعا ضاظئ خاخئ 
سطى  أظجلئ  الاغ  اإلجقم  رجالئ  أطا  وبصعطعط،  بعط 
طتمث  شصث ضاظئ رجالئ ساطئ لسائر الئحر وإلى غعم 
الثغظ، وطظ عظا شإّن بظاء المةامع اإلجقطغ شغ غبرب 
- المثغظئ - وبظاء الثولئ اإلجقطغئ الاغ خاغئ جمغع 
حآون التغاة شغ المةامع العلغث الظاحأ جاءت لاضعن 
طظارًة وظئراًجا تدغء لطئحرغئ ذرغصعا لطسغح بسسادة 

وعظاء شغ ظض الحرغسئ اإلجقطغئ الثالثة.
وبسغًثا سظ اتافاقت المسطمغظ بثضرى العةرة الظئعغئ، 
وعط غتافطعن بعا شغ أول طترم طظ ضض سام عةري 
طع أّن الرجعل  وخض المثغظئ شغ غعم الةمسئ الباظغ 
سحر طظ ربغع افول طظ السظئ الرابسئ سحرة لطئسبئ، شإّن 
المسظى التصغصغ لطعةرة غامبض شغ ضعظعا حضطئ تًثا 
شاخق بغظ ذعرغظ طظ الرجالئ الظئعغئ: الطعر المضغ 
الثي حعث اظطقصئ الثسعة طظث تظجل العتغ الرباظغ سطى 
طتمث بظ سئث اهللا ، وطروًرا بأسمال الخثام والضفاح 
السظغش ضث صادة الضفر الثغظ بثلعا ضض طا شغ جسئاعط 
طتاوقت  شغ  السظغش  والصمع  اإلغثاء  شغ  وجائض  طظ 
غائسئ لغطفؤعا ظعر اهللا: طظ تسثغإ المآطظغظ وصاطعط 
إلى التخار اقصاخادي الثاظص إلى طقتصئ المعاجرغظ 
إلى التئحئ إلرجاسعط تتئ جغطرتعط، ووخعق إلى 
الاآطر لصاض الظئغ  سحغئ عةرته إلى غبرب. شالطعر 
المضغ ضان سظعاظه تسطط صادة الضفر سطى المآطظغظ، 
أي أّن المسطمغظ ضاظعا طسادسفغظ، أطا الطعر المثظغ 
شصث أخئح اإلجقم شغ جثة التضط والسغادة، شحرع 
العلغث  طةامسعط  بظاء  شغ  شصط  لغج  المسطمعن 
بافسمال  الصغام  شغ  بض  الرباظغئ  الرجالئ  وشص  الةثغث 
الاغ تمضظعط طظ ظحر الثسعة اإلجقطغئ شغ السالط، 
وأول ذلك جعارعط شغ التةاز وخعق إلى تترغر طضئ 
طظ رجج الضفر وإزالئ افخظام العبظغئ شغعا وإخداسعا 
لتضط الاعتغث، وطظ بط السغاتئ شغ افرض لظحر ضطمئ 
اهللا تغبما وخطئ جتاشض المةاعثغظ حرًصا وغرًبا. وبغظ 
عثا وذاك تاالى العتغ الرباظغ غرسى وغخعغ تفاخغض 
التغاة اإلجقطغئ الةثغثة شغ المثغظئ شغ أدق تفاخغطعا 
وسطى ضض الخسث: بغظ الفرد وظفسه، وبغظ الفرد وغغره 
طظ الظاس، وبغظ أطئ اإلجقم وغغرعا طظ افطط، وبغظ 
الثولئ اإلجقطغئ العلغثة وجائر الثول الثارجغئ وخعق 
إلى الاخثي لقطئراذعرغات العرطئ - الفرس والروم - 
الاغ ضاظئ تسعم الظاس جعء السثاب وتصعم سطى سصائث 

باذطئ طا أظجل اهللا بعا طظ جططان.
شالرجعل  لط غعاجر طظ طضئ خعشا سطى ظفسه وخعظا 
لعا طظ أذى صرغح شما ضان غتسإ لثلك تسابا، بض 
ضان عمه وحشطه الحاغض أن غظاصض شغ دسعته طظ طرتطئ 
الثسعة إلى طرتطئ الاطئغص السمطغ، شق سئرة لفشضار 
الظزرغئ طعما ضاظئ خقّصئ طا لط تعضع طعضع الاطئغص، 
وبسث أن أبئائ افتثاث والعصائع تةمث المةامع المضغ 
شغ وجه الثسعة اإلجقطغئ، ضان ق بث طظ العةرة إلى 
الثولئ  قظطقصئ  الخالتئ  افرضغئ  وشرت  الاغ  غبرب 
الةثغث  الثغظ  أعطعا  جض  اتادظ  أن  بسث  اإلجقطغئ 
واظاحر اإلجقم شغ ضض دورعا أو طسزمعا، وتةسث عثا 
ضطه شغ بغسئ السصئئ الباظغئ الاغ باغع شغعا صادة غبرب 
الرجعل  سطى أن غمظسعه طما غمظسعن طظه ظساءعط 

وأبظاءعط ولعط الةظئ.
  وعضثا ظرى، ولظا شغ رجعل اهللا أجعة تسظئ، أّن بئاته
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طةطج افطظ الثولغ غاعسث طسرصطغ سمطغئ السقم يف لغئغا 

لط تضظ افتثاث الاغ اظططصئ شغ شطسطغظ شغ افول 
بض  طئاعرة  أتثاباً  الةاري  افول/أضاعبر  تحرغظ  طظ 
ضغان  اظاعةعا  لسغاجات  وتثاسغات  شسض  ردود  ضاظئ 
غععد تةاه طثغظئ الصثس والمسةث افصخى سطى وجه 

الثخعص.
الغمغظغئ  ظاظغاعع  وتضعطئ  بالصخغر  لغج  وصئ  شمظث 
إتثاث  إلى  طاخاسثة  وبعتغرة  طظزط  بحضض  تسغر 
تشغغرات شغ العضع الصائط شغ المسةث افصخى لامضغظ 
غععد طظ الصغام بطصعجعط وحسائرعط داخض المسةث 

وخعقً إلى تصسغمه زطاظغاً وطضاظغاً.
لعثه  واإلصطغمغئ  الثولغئ  المسارضئ  طظ  وبالرغط 
شغ  طاضغئ  بصغئ  غععد  تضعطئ  أن  إق  اإلجراءات 
جغاجاتعا، رغط إسقن رئغج وزرائعا المثادع أضبر طظ 
طرة بأظه لظ غشغر طظ وضع المسةث الصائط، طساشطئ 
طظ  جثعظئ  أضبر  ططفات  شغ  الثولغ  اقظحشال  بثلك 

الحأن الفطسطغظغ.
سطى  بالتفاظ  افردن  لمطك  تسعث  أن  جئص  شظاظغاعع 
العضع الصائط شغ المسةث واتارام «العخاغئ العاحمغئ 
أشساله  أن  غغر  الصثس»،  شغ  المصثجئ  افطاضظ  سطى 
المساعذظغظ  اصاتام  بات  شصث  ذلك،  بسضج  ضاظئ 
المساضفغظ  سطى  جظعده  واساثاء  غعطغا،  لطمسةث 
إلى  ذلك  تسّثى  بض  ظعةاً،  المخطغظ  سطى  والادغغص 
إلى طظئر خقح الثغظ  اصاتام المسةث الصئطغ وخعقً 
واساصال المرابطغظ والمرابطات شغه واقساثاء سطغعط 
واسائارعط تظزغماً خارجاً سطى الصاظعن وطظع طخاذإ 

السطط وتطصات الصرآن.

عئئ  غععد  ضغان  جغاجات  سطى  الفسض  ردة  ضاظئ 
حسئغئ وأسماقً شردغئ بطعلغئ وضاظئ بسغثة ضض الئسث 
ارتئاط  طثى  سظ  تسئر  وعغ  الفخائطغ،  الاأذغر  سظ 
الادتغئ  روح  وسطع  وإخقخعا  بمصثجاتعا  افطئ 
لثغعا، غغر أن تطك العئئ الحسئغئ وافسمال الئطعلغئ 
تثاسئ سطغعا افذراف المثاطفئ جسغاً لرضعب طعجاعا 
ضٌض بتسإ أجظثاته، وضان جثغرًا  واجاشقلعا جغاجغاً 
طظططصًا  العئئ  عثه  طظ  تاثث  أن  الفاسطئ  افطئ  بصعى 
لاترغخ جغعش افطئ سطى الصغام بثورعا واقضطقع 

بمسآولغاعا تةاه افرض والسرض والمصثجات.
عثه  شغ  الفاسطئ  السغاجغئ  افذراف  شغ  وبالاثصغص 
الصدغئ ظةث أن أطرغضا لغسئ طسظغئ باخسغث افوضاع 
سطى  جطئغئ  اظسضاجات  طظ  لثلك  لما  شطسطغظ  شغ 
الفطسطغظغئ  الصدغئ  ولضعن  المظطصئ،  شغ  طحارغسعا 
دسعة  ولسض  الراعظ،  العصئ  شغ  لعا  أولعغئ  لغسئ 
أوباطا الةمسئ ٢٠١٥/١٠/١٦ لظاظغاعع وسئاس بالضش سظ 
الاترغخ وتعثئئ افوضاع شغ الصثس عع تسئغر سظ 
المعصش افطرغضغ الثي جغسسى وزغر الثارجغئ ضغري 
وظاظغاعع،  سئاس  طع  المفارض  لصائه  شغ  شرضه  إلى 
الاترغخ  وصش  إلى  الثسعة  طئادرته  سظ  رحح  تغث 
السمض  وتبئغئ  الةاظئغظ،  طظ  واإلسقطغ  السغاجغ 

بـ«جااتغضع» المسةث افصخى بتدعر افردن.
افتثاث  قجاشقل  غسسى  شعع  غععد  ضغان  أطا 
طثططاته  تمرغر  شعع  افول  أطا  بقبئ؛  أطعر  لاتصغص 
إجراءاته  ولسض  افصخى،  والمسةث  الصثس  بثخعص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

عثد طةطج افطظ الثولغ، غعم السئئ الماضغ افذراف الاغ صال إظعا تسرصض سمطغئ السقم شغ لغئغا بفرض 
الثغظ  أولؤك  لادمغظ  طساسثة  تئصى  لغئغا  سصعبات  إن «لةظئ  له  بغان  شغ  المةطج  وصال  سطغعا.  سصعبات 
غعثدون جقم لغئغا واجاصرارعا وأطظعا وطظ غصعطعن باعثغث اقجاضمال الظاجح لسمطغئ اقظاصال السغاجغ».

ضما أساد أسداء طةطج افطظ الاأضغث سطى «اقلاجام الصعي بسغادة واجاصقل لغئغا وجقطئ أراضغعا ووتثتعا 
العذظغئ». وأحاد الئغان بالمحارضغظ شغ جطسات التعار الاغ رساعا المئسعث افطمغ برظاردغظع لغعن لاحضغض 
تضعطئ وتثة وذظغئ، واظاعئ بالاعخض قتفاق جغاجغ بسث طئاتبات حاططئ وطعجسئ. وصال إن طةطج افطظ 
«غتث ضض افذراف الطغئغئ سطى دسط اقتفاق السغاجغ الثي تط اإلسقن سظه غعم ٨ تحرغظ افول/ أضاعبر، 
والاعصغع سطغه والسمض بحضض جرغع سطى تحضغض تضعطئ العتثة العذظغئ». وأضاف أن «اقتفاق غعشر شرخئ 

تصغصغئ لتض أزطات لغئغا السغاجغئ وافطظغئ والمآجساتغئ». (روجغا الغعم)
: لطالما تئةتئ افطط الماتثة وطةطج افطظ والصعى الثولغئ المآبرة بأن الحسعب عغ ظفسعا 

غ

لغئغا  شغ  والتال  خارجغئ!!  صعى  طظ  تثخض  بثون  سغحعا  وظمط  طمبطغعا  وتثاار  طخغرعا»  «تصرر  طظ 
والغمظ وجعرغا وغغرعا غضّثب تطك اقدساءات الجائفئ تغث تصعم الثول الظاشثة شغ طةطج افطظ وسطى 
اجامرار  طظ  غمضظعا  بما  افخرى  الئقد  شغ  طخالتعا  غظاجإ  الثي  التض  بائظغ  وأوروبا  أطرغضا  رأجعا 
اجاسمارعا لاطك الئقد أو التخعل سطى طخالح أضئر، وطظ بط تصعم بفرضه سطى الحسعب افخرى وتعثد 
تطك الحسعب بأظعا جاطصى سصعبات إذا لط تسر شغ تئظغ ذلك التض.. ألغج طا غةري شغ لغئغا وجعرغا 
والغمظ والسراق وغغرعا طظ الئقد عع تثخض جاشر طظ الثول اقجاسمارغئ لفرض أجظثاتعا سطى تطك 
الحسعب؟؟ إلى طاى جغئصى المسطمعن خاضسغظ لما تصثطه تطك الثول طظ تطعل؟؟ أق غسطط المسطمعن 
أن تطك الثول إظما تخمط التطعل بما غدمظ اجامرار خدعسعط لسغاجات تطك الثول واجاسمارعا؟؟ أق 

غةإ سطغعط أن غسمطعا لاترغر بقدعط طظ ضض ظفعذ أو تثخض لاطك الثول شغ حآوظعط؟؟
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دراجاغظ  تسظ  الضرغط  سئث  طتمعد  افجااذ  «صثم 
والسالط  اإلجقم  تةاه  الماتثة  العقغات  قجاراتغةغئ 
وتعخغات  وتصارغر  ضاإ  خقل  طظ  واتثة  اإلجقطغ، 
الئتث  طراضج  أعط  أتث  وعغ  راظث  طآجسئ  صثطاعا 
أوباطا  خطابات  خقل  طظ  والباظغئ  افطرغضغئ،  والفضر 
شارَتْغ  خقل  وصداغاه،  اٍإلجقطغ  بالسالط  الماسطصئ 
تضمه طظ السام ٢٠٠٩ تاى غعطظا عثا. وصث َسرض شغ 

ظعاغئ ضض طظ الئتبغظ ططثخاً لاطك السغاجئ».
الباظغ  الئتث  ططثص  غطغ  شغما  الراغئ  جرغثة  تصثم 

بإغةاز ضما صثطه افجااذ طتمعد سئث الضرغط:
بقد  تةاه  الماتثة  العقغات  اجاراتغةغئ  تسرضئ 
بسث  أي   ،٢٠١٣ جظئ  طظ  افول  الظخش  شغ  المسطمغظ 
بثاغئ شارة تضط أوباطا الباظغئ، إلسادة الظزر والاسثغض. 
خقل  طظ  واضتاً  ذلك  ضان  تجغران ٢٠١٣  ظعاغئ  وطع 
تطك  ططثص  غطغ  وشغما  افرض.  سطى  جسغمئ  أسمال 

اقجاراتغةغئ وتطعرعا وتسثغطعا خقل تطك الفارة:
١- أدرضئ أطرغضا بسث شحطعا شغ عةماعا سطى السالط 
 ٢٠٠١ السام  أواخر  اقبظ  بعش  أسطظعا  الاغ  اإلجقطغ 
وُغفحطعا،  وغضحفعا  غعاجععا  الثي  عع  اإلجقم  أن 
وأظه غتاعي أشضارًا تةسض أطرغضا بظزر ضض المسطمغظ 
سثوًا لعط، وبصاشًئ تاظاصخ طع بصاشئ أطرغضا وِصَغِمعا. 
وأسراشعط  وبصاشاعط  المسطمغظ  أشضار  أن  لعا  وتئغَّظ 
اتاقلعا  وتأبى  فطرغضا،  الثدعع  تأبى  وطةامساتعط 
بقَدعط، وتأبى الاسطغط لعا بالصغادة، بض عغ تاظاصخ 
ترب  خسرت  أظعا  أغداً  وأدرضئ  وتعثدعا.  طسعا 
ترب  خسرت  صث  تضعن  وبعثا  اإلجقم.  طع  افشضار 
غصادغ  وعثا  السسضرغئ.  الترب  شغ  وشحطئ  افشضار 

اجاراتغةغئ جثغثة.
٢- رأت أطرغضا أن تثعض الترب طع المسطمغظ سطى 
الخسغثغظ؛ السسضري المادي، والفضري. وتةثر اإلحارة 
والشرب  أطرغضا  سظث  تسامث  ق  الفضرغئ  الترب  أن  عظا 
سطى إبئات افشضار الماسطصئ بالسصغثة والاحرغع وظزط 
بعجعد  غآطظعن  ق  شعط  والئراعغظ،  بافدلئ  السغح 
تائع  ظسئغئ  عغ  وإظما  المسائض،  عثه  شغ  تصائص 
افذواق والمغعل، وطاطعرة تائع العجائض والمخالح. 
ولضظعط غسامثون بثقً طظ ذلك سطى الاروغخ أو طا 
غفرضه افصعى، أو سطى أععاء افضبرغئ، وسطى الثثاع 

وحراء الثطط.
طعاجعئ  طظ  اإلطضان  صثر  ُتَصطِّض  أن  أطرغضا  رأت   -٣
الخسغثغظ؛  ضق  سطى  الترب  عثه  شغ  لعا  المسطمغظ 
سثوعا  صعة  طظ  ُتَصطِّض  وبعثا  والفضري،  السسضري 
وطثادسًا  سطظغاً  تعجععا  جاء  لثلك  أطاطعا.  وتدسفه 

بحضض  سثوعا  ضث  الترب  جاثعض  بأظعا  وخفغصاً 
صعي جثًا وق ععادة شغه أبثًا، وجاساأخطه. والمثادسئ 
السظغش  والاطرف  اإلرعاب  عع  سثوعا  أن  عغ  عظا 
شادَّسئ  اإلجقم  أطا  المسطمعن.  وق  اإلجقم  ولغج 
أظعا تتارطه وتتارم إجعاطاته التدارغئ. لثلك ضرر 
ظسثئ  لقجقم؛  ظسثاغظ  عظاك  بأن  أصعاله  أوباطا 
ظمطغئ تاططع لطعراء وتصعم سطى الضراعغئ واإلرعاب، 
وعثه لغسئ طظ اإلجقم وغةإ إزالاعا والصداء سطغعا 
وسطى أعطعا. وظسثئ أخرى تاصئض الثغمصراذغئ وتصعق 
اإلظسان والصغط الشربغئ افطرغضغئ، وعثه الظسثئ ادَّسى 
أوباطا أظعا ججٌء طظ أطرغضا، ودسا لاحةغسعا وإسطائعا 
الفرخئ لاتض طتض اإلجقم الثي ق غظسةط طع الصغِط 
افطرغضغئ، ولاحارك شغ الترب سطى الظسثئ الظمطغئ 
اجط  سطغعا  ُأذطص  الاغ  عغ  الظسثئ  عثه  اإلرعابغئ. 
الئسخ  سطغعا  وَأذطص  العجطغ،  أو  المساثل  اإلجقم 

اجط اإلجقم افطرغضغ.
٤- غصادغ المثضعر أسقه إجراءاٍت سمطغًئ سطى افرض 
سطى سثة خسث؛ تحرغسغئ وأطظغئ وإسقطغئ وتسطغمغئ، 
وشغ  وخطئعط،  المساجث  أئمئ  شغ  الاثخض  وغصادغ 
خغاغئ  إسادة  وشغ  والمثرجغظ...  المفاغظ  تسغغظ 
خطإ  طظ  عثا  ضان  وصث  الثغظغ...  الاثرغج  طظاعب 

عثه اقجاراتغةغئ.
سطى  أخرى  إجراءاٌت  السابصئ  اإلجراءات  طع  غاراشص   -٥
طاسثدة،  سطماظغئ  وطآجسات  عغؤات  إظحاء  خسغث 
أو  المرضى،  أو  القجؤغظ،  أو  الفصراء  إساظئ  ضةمسغات 
اجاماسغئ  طآجسات  أو  المعظغ،  والاثرغإ  الاسطغط 
تاسطص بتاجات الساججغظ والمساصغظ وبافم والطفض، أو 
اإلظسان  تصعق  صداغا  شغ  تظحط  تصعصغئ  طآجسات 
وطتاجئئ  والَتْعَضمئ  المآجسات  تطعغر  أو  والمرأة، 
وُغثاخر  الثغمصراذغ...  الاتعل  أو  المسآولغظ، 
غثغرعا  ضبغرة  طثظغ  طةامع  طآجسات  بإظحاء  ذلك 
سطماظغعن سمقء فطرغضا، وضطما ضاظعا أبسث سظ اقلاجام 

باإلجقم أو أسثاء له ضطما ضان ذلك أشدض.
٦- وتدمظئ اجاراتغةغئ العقغات الماتثة طا تسمغه 
بما  لغصعطعا  طسعا  اآلخرغظ  إحراك  وعغ  المحارضئ، 
لغصعطعا بثلك وتثعط ظغابًئ  غتصص أعثاشعا، وأتغاظاً 
سظعا، جعاء شغ تروب ضرب «اإلرعاب»، ضةسض الةغح 
المسطمغظ  جغعش  وجائر  والئاضسااظغ  افششاظغ 
به  وتظحشض  (اإلرعاب)  تتارب  افطظغئ  وأجعجتعط 
وتثخص له المغجاظغات، وضاسامادعا الضئغر شغ عثه 
سمطغات  شغ  أو  «الاتالش».  تسمغه  طا  سطى  التروب 
الادطغض وتطعغث طةامسات المسطمغظ بافشضار والصغط 

ظزرات جغاجغئ

بصطط: طتمعد سئث الضرغط تسظ

لاحضغض «عغؤئ  السعرغئ  المسارضئ  شغ  طسطتئ  شخائض  طع  اتخاقت  وصطر  ترضغا  بغظعا  إصطغمغئ  دول  تةري 
الاترغر السعرغئ» والاساطض طع الاثخض الروجغ - اإلغراظغ سطى أظه «اتاقل» سطى أجاس صظاسئ طسآولغظ 
وصال  اقتاقل».  طظ  الاترغر  طرتطئ  شغ  ودخطئ  اظاخرت  بأن «البعرة  طسارضغظ  وصغادغغظ  الثول  عثه  شغ 
طسآولعن جغاجغعن وسسضرغعن شغ المسارضئ لـ«التغاة» إن وزغر الثارجغئ الصطري خالث السطغئ وطسآولغظ 
الفخائض  طظ  سثد  صادة  أغام  صئض  الاصعا  وترضغا  صطر  شغ  اقجاثئارات  وشغ  الةغح  شغ  افرضان  عغؤئ  شغ 
المسطتئ بغظعا «ترضئ أترار الحام اإلجقطغئ» شغ اجطظئعل، إضاشئ إلى لصاءات طسآولغظ طظ دول إصطغمغئ 
أخرى طع «أترار الحام» و«جغح اإلجقم» و«شغطص الحام» بعثف تظسغص الةععد بغظعا باسائار أن «المرتطئ 
الراعظئ تادمظ زغادة الثول اإلصطغمغئ لمساعى الثسط السسضري لعثه الفخائض لمظع روجغا وتطفائعا طظ 
تتصغص أعثاشعا طظ تمطاعا الةعغئ ودسط الصعات الظزاطغئ شغ اجاسادة طظاذص المسارضئ شغ وجط جعرغا 
وحمالعا». ودشع السطغئ وطساسثوه شغ اقجاماسات المشطصئ باتةاه تحضغض «عغؤئ الاترغر» لطاظسغص السسضري 
وجغاجغئ داخض الئقد طع إسطاء دور إضاشغ لرجض افسمال  بغظ الفخائض وتحضغض طةالج طتطغئ وطثظغئ 
طخطفى الخئاغ ورئغج العزراء افجئص رغاض تةاب المصربغظ طظ الثوتئ، طا غسظغ تشغغرًا شغ الاعازظات 

الصائمئ تالغًا شغ «اقئاقف». (جرغثة التغاة)
بسخ  تةاوب  عع  وإظما  سسضرغئ  صعى  طظ  غعاجععا  طا  لغج  الحام  بعرة  غعاجه  طا  أخطر  إن   :
تتاول  الحام  لبعرة  افول  السثو  شأطرغضا  والمسطمغظ..  اإلجقم  أسثاء  له  غثطط  طا  طع  شغعا  الفخائض 
بحاى العجائض اإلطساك بجطام البعرة، وطظ تطك العجائض أن تصعم الثول اإلصطغمغئ الاابسئ لعا باتاعاء 
الفخائض وبثلك تضعن تطك الفخائض شسطغا تسغر شغ رضاب أطرغضا طظفثة جغاجاعا. إن العاجإ سطى ضض 
الفخائض أن تثرك أن الظزام السعري طا ضان له أن غسامر شغ وجعده إلى اآلن لعق الثسط افطرغضغ له، 
الفخائض ترغث أن تسغث  لااثطص طظ سمغض أطرغضا، أو أن تطك  الفخائض إلى أطرغضا  تطةأ بسخ  شضغش 
جغرة طخر شغ جعرغا شغ اجائثال أطرغضا سمغطعا بسمغض آخر؟؟!! شالتثر التثر جعاء طظ أطرغضا أو طظ 
أوروبا الاغ ترغث أن تتخض سطى ظفعذ طسغظ إلى جاظإ أطرغضا شغ جعرغا، شضطعط شغ سثائعط لقجقم 

والمسطمغظ جعاء، وضطعط شغ طتارباعط لسعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة جعاء. 

روجغا املعجوطئ تارغثغا خارج تثود أرضعا 
لظ تساطغع طظع إصاطئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة يف الحام

عجائط  تطصئ  الطعغض  تارغثعا  شغ  روجغا  فن  ظزرا 
وطظعا  السبماظغئ،  الثقشئ  جغح  غث  سطى  جثا  ضبغرة 

سطى جئغض المبال:
عجغمئ  غطتص  باحا  سمر  بصغادة  السبماظغ  الةغح   -١
(صاقشات)  طسرضئ  شغ  روطاظغا  شغ  الروجغ  بالةغح 

وغطاردعط طساشئ ٨٠ ضط شغ ١٨٥٤/٢/١٧م
الةغح  غعجم  باحا  سمر  بصغادة  السبماظغ  الةغح   -٢

الروجغ شغ أوضراظغا شغ ١٨٥٥/٢/١٧م
سطى  غظاخر  باحا  طثاار  أتمث  السبماظغ  الصائث   -٣
١٨٧٧/٨/٢٥م  شغ  ضثضطر  طسرضئ  شغ  الروجغ  الةغح 
التمغث  سئث  السططان  طظ  غازي  لصإ  سطى  وغتخض 

الباظغ قظاخاراته الماسثدة سطى الةغح الروجغ
تثود  داخض  الصاال  شغ  غسامغئ  الروجغ  شالةغح 
شعع  أرضه  تثود  خارج  أطا  بحراجئ،  وغصاتض  أرضه 
غالئا طعجوم. شصث تطصى عجائط ضبغرة سطى غث جغح 
العجائط  تطك  جسض  افطر  وعثا  السبماظغئ،  الثقشئ 
وخاخئ  روجغا  شغ  افجغال  ذاضرة  شغ  طتفعرة 
صادتعط، شاأخض السثاء والتصث الثشغظ شغ ظفعجعط 
سطى اإلجقم والمسطمغظ والثقشئ الاغ طةرد ذضرعا 
الثول  أضبر  شروجغا  طرسئاً.  ضابعجاً  غسائر  سظثعط 
جغثا  تصغصاعا  تسرف  فظعا  لطثقشئ  سثاًء  الشربغئ 
خقل  طظعا  تطصاعا  الاغ  الماسثدة  العجائط  خقل  طظ 
الصادطئ  الثقشئ  أن  تثرك  وعغ  الطعغض،  تارغثعا 
الروس  سطغعا  جغطر  الاغ  افراضغ  ضض  تسغث  جعف 
بسث عثطعا، إلى جسمعا طما جسض صدغئ طظع سعدة 
الثقشئ سظث روجغا صدغئ طخغرغئ ق تاثث تةاععا إق 
إجراء التغاة أو المعت، شئمةرد تخعلعا سطى إذن طظ 
أطرغضا رأس الضفر الاغ وخطئ شغ تربعا سطى اإلجقم 
لمظع  جعرغا  بثخعل  الةظعن  طرتطئ  إلى  والثقشئ 

جصعط ذاغغئ الحام بسث أن سةجت إغران وأتجابعا، 
لعا  المرجعم  الثور  تآدي  لضغ  تردد  دون  شسارسئ 
شامظع سعدة الثقشئ وتتاشر سطى صاسثتعا السسضرغئ 
أطرغضا  تطغفاعا  سمغض  سطى  وتتاشر  ذرذعس  شغ 
شارضى سظعا شارشع السصعبات المفروضئ سطغعا بسئإ 
ذلك  أطرغضا ترشخ  أن  إق  إلغعا،  أوضراظغا  حرق  ضط 
بالسمض  روجغا  طظح  سطى  أطرغضا  واشصئ  بغظما  بحثة. 
وبحاى  وتحغئ  بضض  الحام  بعرة  وإخماد  السسضري 
أظعاع افجطتئ الفااضئ لضغ تسامر أطرغضا شغ ضثباعا 
أظعا طع البعرة والمسارضئ المساثلئ (المسثلئ) تسإ 
طصغاس الظفسغئ الرأجمالغ افطرغضغ شاخغإ الصثارة 

روجغا وق تخغإ أطرغضا.
وروجغا غعمعا طظع سعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
طعما ضطفعا افطر تاى لع خئئ أطرغضا الصثارة ضطعا 
سطى رأجعا؛ شعا عع وزغر خارجغاعا غثسع جعارا ظعارا 
إظحاء  طظع  إلى  تثسع  دولغئ  طةمعسئ  تحضغض  إلى 
خقشئ طاطرشئ، ولغج سطى طظع تمثد خقشئ تظزغط 
الثولئ المجسعطئ الاغ غساشض الشرب جرائمه لاحعغه 
الثقشئ التصغصغئ ولاضعن حماسئ لصاض المسطمغظ وشغ 
ذطغساعط بعار الحام الثغظ غسسعن إلى إصاطئ الثقشئ 
الاترغر،  تجب  بصغادة  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
اإلرعاب...  صائمئ  سطى  لثغعا  روجغا  تدسه  والثي 
بإذن  لعط  طصئرة  الحام  شإن  عغعات  عغعات  ولضظ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإن  اهللا، 
صائمئ إن حاء اهللا وأظعشعط راغمئ.. شثقئض إصاطاعا 
صعغئ؛ شعغ وسث طظ رب الئرغئ وبحرى ظئغ الرتمئ 
صعغئ  الافاشئ  تعلعا  تطاش  وأطئ  اإلظساظغئ  وجغث 
وغصعدعا إلغعا تجب الاترغر خاتإ الثسعة الخاشغئ 
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وجغاجئ  تحرغسات  السمطغئ  عثه  وتصادغ  الشربغئ، 
والاسطغط  اإلسقم  شغ  وإجراءات  الاسغغظات،  شغ  طسغظئ 
الاعجه  عثا  أن  بالثضر  وغةثر  ذلك.  غمضظ  وتغبما 
المسمى طحارضئ طرتئط بأطرغظ: أولعما إخفاء العجه 
المسطمغظ  أطام  خعرتعا  وتتسغظ  فطرغضا،  الئحع 
والسالط، وباظغعما الاثفغش طظ الاضالغش الدثمئ الاغ 
تاضئثعا شغ تروبعا، وبثاخئ أن أوباطا صث جاء لطتضط 

شغ شارة أزطئ طالغئ ضثمئ أخابئ أطرغضا والسالط. 
تصعد  أن  بععط  البعرات  بثاغئ  طع  أطرغضا  تطمئ   -٧
شغ المظطصئ. ولضظعا شحطئ شغ أن  دغمصراذغاً  تتعقً 
ولط  جعرغا،  شغ  وبثاخٍئ  ذلك،  إلى  الظاس  تسعَق 
تسسفعا شغه التغطئ وق الثبطعطاجغئ. وأدرضئ أن الثي 
أشحَطعا عع سثو ق تساطغع طةابعاه، فظه لغج جغحاً، 
وغضاد غضعن حئتاً. إظه اإلجقم، إظه الفضر اإلجقطغ 
تطثخه  بأضمطعا  أطئ  َتراُك  إظه  التصغصغ.  السغاجغ 
ضطمئ «الثقشئ». وصث خار غطضُّ فطرغضا ضحئح طثغش 
تغبما تطَّئ. وعغ ساججٌة تغاله، فظه ق َغسصط بظغراظعا 
وأجطتاعا وق غظعجم، بض غجداد صعة. وعغ ساججة أغدًا 
أطام وسغ افطئ الماخاسث، وتةث أظعا ق تمطك حغؤًا 
جعى الاثطغر والصاض. بضطمئ طثاخرة: عثا شضر غظططُص 
طظ َطسغِظ سصغثة، طعاجعاه ق تضعن إق شضرغئ، وعع 
بالفضر غظاخر وق غظعجم، عثا صداء وصثر، وعثا بظزر 
أطرغضا عع اإلرعاب بسغظه. لثلك وجثت أطرغضا أن طا 
ولثلك  تعصسئ.  طما  أصعى  والاطرف  اإلرعاب  اه  جمَّ
لئ، لطترب  جسطئ الظخغإ افضئر طظ اجاراتغةغاعا المسثَّ
السسضرغئ الاثطغرغئ سطى تساب الاصارب طع اإلجقم 
المساثل. شغضعن الاسثغض الثي ذرأ سطى اجاراتغةغئ 
اإلجقطغغظ  طظ  سمقئعا  اجائساد  شصط  لغج  أطرغضا 
المساثلغظ، وإظما أغداً زغادة اجاسمال الصعة السسضرغئ، 
وتعجغع سمطغات الصخش واإلبادة والاعةغر لطمسطمغظ 
الراشدغظ فطرغضا ودغمصراذغاعا وُظُزِمعا شغ جعرغا، 
وضثلك زغادة المقتصئ والصمع شغ ضض طضان، فختاب 

الاعجه اإلجقطغ السغاجغ والفضري.
اإلجقطغ  السالط  شغ  الثقشئ  شضرة  اظاحار  حضض   -٨
وشغ جعرغا خطرًا سطى أطرغضا وسطى الشرب افوروبغ 
ضتضام  السمقء  التضام  سطى  وضثلك  روجغا،  وسطى 
الثطغب وإغران وترضغا... شعع غظثر بسصعذعط جمغساً، 
المظطصئ،  طظ  ضطه  واقجاسمار  أطرغضا  دابر  وغصطع 
اإلجقم  سطى  التاصثة  لروجغا  الظعاغئ  بثاغئ  وغحضض 
والمسطمغظ. لصث أدى خعف عآقء جمغساً وسطى رأجعط 
روجغا بط أوروبا بط أطرغضا بط اآلخرون، ورسئعط طظ 
الثطر  عثا  لمعاجعئ  جمغساً  َغَاظاَدْوا  أن  إلى  الثقشئ 

الثي ق سقج له سظثعط جعى الصاض واإلبادة والاعةغر، 
أن  بثلك  غأططعن  وعط  والاغؤغج...  الاسثغإ  وشظعن 

غساسطط أعض الحام، وتظاعغ بعرة جعرغا.
٩- رشسئ أطرغضا خقل الظخش افول طظ السام ٢٠١٣ ضبغرًا 
وتغرة السظش والاعتح شغ السثغث طظ بقد المسطمغظ 
شظجلئ  ذلك  فجض  السالَط  واجاظفرت  جعرغا،  وبثاخئ 
جاَح الحام إغراُن وتجُبعا شغ لئظان وأتئاسعا، وتاابسئ 
ضض  وطظ  روجغا  طظ  جعرغا  إلى  افجطتئ  ترجاظات 
جاءت  بط  المارظح.  بحار  لظزام  دسماً  وخعب  َتَثٍب 
تظزغط  خطر  بثرغسئ  وغربغ  سربغ  سسضري  باتالش 
الثولئ وإرعابه، وطع ذلك لط تساطع شرض التض الثي 
ترغثه، وعع اجائثال سمغض جثغث بسمغطعا بحار. بط 
أتئ ِبروجغا ظفِسعا، بةظعدعا وخئرائعا لاسطح طسصض 
الضفر الماعالك، وتثجةه بما تاععط أظه جغتعل دون 
بط  الثقشئ.  وإصاطئ  اإلجقم  خسعد  ودون  جصعذه، 
عا عغ تساسمض أتثث الطائرات وأساى افجطتئ ضث 
جئإ لثلك  وق  ضراطاه،  حسإ أسجل أراد أن غساسغث 
جعى أن عثا الحسإ طسطط وغجداد تمسضاً بإجقطه. 

ترب  عغ  الغعم  أطرغضا  اجاراتغةغئ  ظصاط  إتثى  إن 
سالمغئ سطى الحسإ السعري، جئئعا وبططعا اإلجقم 
تةط  سطى  دلغض  وعثا  والسغاجغ.  اإلجقطغ  والعسغ 
غضثبعن  جسطعط  والثي  طظه،  غرتسثون  الثي  الثطر 
حسإ  بعرة  أظعا  وغاةاعطعن  المحضطئ،  تصغصئ  بحأن 
خظسعه  عط  إرعاب  بأظعا  وغخعروظعا  ذاغغئ،  سطى 

وجطتعه وضثَّمعه وأوصسعا السالط شغ طخغثته. 
افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  شحض  إن  الصعل  ظساطغع   -١٠
بأوباطا بثأ غزعر  جاءت  أوباطا أو الاغ  جاء بعا  الاغ 
طرتغظ؛  لطاسثغض  تسرضئ  شصث  شأضبر.  أضبر  وغادح 
أو  افطرغضغ  اإلجقم  دسط  سظ  تثطئ  سظثطا  افولى 
أخثت  سظثطا  والباظغئ  التضط،  إلى  وإغخاله  المساثل 
بسغاجئ التروب السسضرغئ بحضض أضئر بثقً طظ الصعة 
طع  اقبظ  بعش  جغاجئ  طظ  بثلك  شاصاربئ  الظاسمئ. 

شارق أظعا الغعم تساسمض المحارضئ بحضض ضئغر.
الاغ  عغ  أطرغضا  أن  لطمسطمغظ  غظضحش  بثأ  وضثلك 
تمظع  الاغ  وعغ  أجث،  بحار  المسائث  الطاغغئ  تثسط 
الظاس.  ضث  إبادة  سمطغات  غمارس  عع  شغما  إجصاذه 
وعغ الاغ تعجع ظفعذ إغران المثاشسئ سظ ظزام بحار 
بالمال والثم والرجال. وضثلك شإن رسئعا - وطسعا شغ 
عثا الرسإ روجغا وأوروبا - طظ شضرة الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة السائثة بصعة وجاذبغئ وتساُرع 
إلى  وغاتعل  غجداد  وسصعلعط،  المسطمغظ  صطعب  إلى 
...عاجج. لثلك تئتث أطرغضا وتفضر بتطعل اجائاصغئ
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تامضظ الثولئ بعا أن تشطغ تاجئ الةماسئ.
ضما أن الاسطغط غسائر تصا طظ تصعق الظاس شغ المةامع، 
وسطى الثولئ أن تعشر طراشص الاسطغط المثاطفئ وأن تظفص 
الئاتبغظ  إسثاد  وطراضج  والاطعغر  الئتث  طساعث  سطى 
  وإسثاد المظاعب الثراجغئ وبظاء الةاطسات. شالرجعل
أظفص سطى تسطغط الختابئ طظ أطعال الفغء والسئغ بسث 

طسرضئ بثر.
والةعاد واجإ سطى افطئ. وق غمضظ أن غصام بالةعاد 
سطى وجعه الختغح دون اإلظفاق سطغه طظ طال المطضغات 
الساطئ. شالةعاد غتااج إلى الاخظغع التربغ والثراجات 
وافبتاث الماسطصئ بافجطتئ اقجاراتغةغئ وأجطتئ الردع 
بمثاطش أظعاسعا والخظاسات الفدائغئ. وعثه الخظاسات 
وطا غاسطص بعا طظ أبتاث واخاراسات ق تاأتى دون إظفاق 
ا اْسَتَطْعُتم  واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
افطعال سطغعا. واهللا تسالى غصعل ﴿وَأ

ةٍ﴾ والثطاب لطةماسئ، أي سطى افطئ أن تظفص طظ  مِّن قُوَّ
طالعا وتسث السثة الضاشغئ لاتصغص الشاغئ طظ الةعاد.

إضاشئ إلى عثه الظفصات شإن أطعال المطضغئ الساطئ تظفص 
المعاد  وإظااج  واجاشقلعا  المطضغات  عثه  تطعغر  سطى 
والمظاةات الاغ تسائر طظ المطضغات الساطئ. شإظااج الظفط 
والشاز وتضرغره طظ خقل المخاشغ غتااج إلى طحارغع 
ضثمئ غاط تمعغطعا طظ أطعال المطضغئ الساطئ. وخظاسئ 
الطائرات التربغئ والشعاخات وتاطقت الطائرات تمعل 
ضثلك طظ أطعال المطضغئ الساطئ تغث إن عثه الخظاسات 
الطاصئ  طعلثات  وضثلك  الساطئ.  المطضغئ  طظ  تسائر 
الاغ تساثثم إلظارة الحعارع والمراشص الساطئ وتجوغث 
المخاظع الساطئ بالطاصئ ضطعا تسائر طظ المطضغئ الساطئ. 
شغاط اإلظفاق سطى المفاسقت الظعوغئ وطترضات المساصط 
المائغئ وأجعجة تتعغض الطاصئ الحمسغئ وذاصئ الرغاح 
ذلك  ضض  وتطعغر،  واخاراسات  أبتاث  طظ  غطجطعا  وطا 

غظفص سطغه طظ أطعال المطضغئ الساطئ.
سطى  واجئا  ضان  طا  أظه  الصعل  غمضظ  شإظه  ذلك  وسطى 
الةماسئ أو تصا لعا شإظه غظفص سطغه طظ أطعال المطضغئ 
والاسطغط  الختغئ  والرساغئ  بأحضاله  ضافطظ  الساطئ 
والشثاء. وضض طرشص طظ طراشص المطضغئ الساطئ شإظه غظفص 
والمطارات  ضالمعاظأ  الساطئ  المطضغئ  أطعال  طظ  سطغه 
والسضك التثغثغئ واقتخاقت القجطضغئ والطرق. وضض 
جطسئ طظ جطع المطضغئ الساطئ شإظه غظفص سطى إظااجعا 
وسطى اآلقت القزطئ لاخظغسعا طظ أطعال المطضغات الساطئ 
والمدثات  والصطارات  والمترضات  الطائرات  ضخظاسئ 
والمعلثات. شضما أن المخاظع تأخث تضط طا تظاب طظ 
تغث المطضغئ شضثلك الامعغض شإظه طظ تغث اإلظفاق 
غائع تضط المطضغئ. شما ضان طظ المطضغئ الساطئ جعاء شغ 
أخطه أو سظث إظااجه شإن تمعغطه واإلظفاق سطغه غضعن طظ 

أطعال المطضغئ الساطئ.
وعظا ق بث طظ تئغان أن المطضغئ الساطئ ق تاةجأ، بمسظى 
أن افطعال الظاتةئ طظ الظفط والشاز غمضظ اجاسمالعا 
شغ تطعغر خظاسئ الطائرات، وافطعال الظاتةئ سظ بغع 
الطائرات غمضظ اجاسمالعا شغ إظااج المدثات وعضثا. 
وإدارتعا  الساطئ  المطضغات  سطى  اإلحراف  غاعلى  والثي 
عغ  والظفصات  المراشص  حاى  سطى  وتعزغسعا  وإظااجعا 
الثولئ اإلجقطغئ - الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة - الاغ تاعلى رساغئ حآون الرسغئ بما شغ ذلك 
طماطضاتعا. وضض تخرف شغ طماطضات افطئ دون وقغئ 
شإظه  اهللا  بحرع  غتضمعا  إطام  طئاغسئ  خقل  طظ  طظعا 
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لصث أوجث اإلجقم ظزاطا اصاخادغا طبالغا غعازن شغه بغظ 
تاجئ الفرد وتاجئ الثولئ وتاجئ الةماسئ. بتغث غدمظ 
إحئاع تاجات ضض شرد بسغظه وغمضظ الثولئ طظ الصغام 
والاصثم  واقجاصرار  افطظ  لطةماسئ  وغتصص  بعاجئاتعا 
بأتضاطعا  الساطئ  المطضغئ  وتسائر  المةاقت.  ضاشئ  شغ 
تغث  اإلجقطغ،  اقصاخاد  رضائج  أعط  طظ  وتفاخغطعا 
وأعمعا  العاردات  أضبر  طظ  الثولئ  شغ  وارداتعا  تسائر 
والشاز  ضالظفط  الامعغض  طخادر  أضئر  سطى  قحامالعا 
وطظاجط الاسثغظ بحاى أظعاسعا والمسادن اقجاراتغةغئ 
وطساصط  والفدئ  والثعإ  والئطعتعظغعم  ضالغعراظغعم 
وطخاظع  والشابات  والةعغئ  المائغئ  والممرات  المغاه 
والطائرات  السقح  وطخاظع  البصغطئ  واآلقت  الاسثغظ 
عثه  أن  بئئ  وصث  والخعارغت.  الفدائغئ  والسفظ 
المماطضات عغ أسزط البروات المالغئ الاغ غمضظ لطثولئ 
الاغ تماطضعا. وتساسمض واردات المطضغئ الساطئ لقظفاق 

سطى طا عع واجإ سطى الةماسئ وتص لعا.
وطظ أعط التصعق الاغ غةإ أن تدمظ لفطئ بحضض 
ضاطض الاسطغط والرساغئ الختغئ وافطظ الشثائغ وجقطئ 
الئغؤئ وظصاؤعا ووجائض اقتخال المثاطفئ وضض طا عع طظ 
طراشص الةماسئ ضالطرق والمطارات والمعاظأ وغغرعا. 
شضض عثه افطعر تسائر تصا لطةماسئ بعخفعا جماسئ، 
  أي لفطئ بحضض سام ولغج لطفرد بسغظه. شالرجعل
غصعل «من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده 
  قوت يومه فقد زويت له الدنيا». شةسض رجعل اهللا
افطظ والختئ والشثاء تصا لطظاس وق بث طظ تعشغرعا. 
وأطعال المطضغئ الساطئ عغ أطعال الةماسئ، شافولى أن 
غظفص سطى الةماسئ طظ أطعالعا صئض أن غظفص سطغعا طظ 
أطعال افشراد. وضثلك شصث تمض رجعل اهللا  طسآولغئ 
إذسام الةائع لطةماسئ شغ تال بصغ شغ افطئ طظ ق غةث 
طظ غظفص سطغه وغسث جعسه طمظ تةإ سطغعط ظفصاه 
وإسالاه، شصال «طا طظ أعض سرخئ غئغاعن وشغعط اطرؤ 
جائع إق برئئ طظعط ذطئ اهللا». شالةماسئ بعخفعا جماسئ 
طسآولئ سظ إذسام الةائع. وصث غطر الصرآن الصعل سطى 
َتِيَم  ْ أعض الحرك تغث صال تسالى: ﴿َكالَّ بَل الَّ تُْكرُِموَن ا
وَن بَلَ َطَعاِم الِْمْسِكنِي﴾ وشغ عثا إحارة إلى أن  َاضُّ

َ
* َوال حت

الةماسئ غةإ سطغعا أن تتخ سطى إذسام الةائع. وصث 
جسض اهللا لطةماسئ طاقً ططضعا إغاه طا غمضظعا طظ اإلظفاق. 
وطظ عظا ضاظئ أطعال المطضغئ الساطئ الدمان التصغصغ 

لمظع الفصر والةعع شغ الثولئ اإلجقطغئ.
وافطظ تص لطةماسئ شق بث طظ تعشغر افطظ جعاء داخطغا 
بتماغئ طماطضات الظاس وأطعالعط وأظفسعط أو خارجغا 
بتماغاعط طظ افسثاء، وتتصغص افطظ غتااج إلى المال 
افطئ  أطظ  سطى  غظفص  أن  أولى  الساطئ  المطضغئ  وطال 
جعاء أضان اإلظفاق سطى إغةاد صئئ تثغثغئ تمظع جصعط 
الخعارغت سطى بقد المسطمغظ أم بإغةاد طظزعطئ أطظغئ 
طاضاططئ طظ حئضات التاجعب السمقصئ وغغرعا. شغةإ 

تعشغر افطظ لطةماسئ واإلظفاق سطغه طظ طال الةماسئ.
  والرساغئ الختغئ تص لطةماسئ وصث بغظ رجعل اهللا
أن ختئ الئثن طما غةإ لقظسان شغ المةامع بصعله 
الرساغئ  تعشغر  غةإ  أظه  غسظغ  طا  بثظه»  شغ  «طساشى 
الختغئ بحضض ضاطض طظ خقل المساعخفات الطئغئ 
الطئغئ  افجعجة  وتعشغر  السطمغ  الئتث  سطى  واإلظفاق 
بمثاطش أظعاسعا. شإظه وإن ضان غةعز لفشراد تعشغر خثطئ 
ذئغئ لفشراد إق أن تعشغر الرساغئ الختغئ بحضض ضاطض 
ق غاط إق إذا أظفص سطغعا طظ أطعال المطضغئ الساطئ الاغ 

تامئ ضطمئ السثد: الئسث التصغصغ لطعةرة الظئعغئ
سطى المظعب الرباظغ شغ تمض الثسعة شغ طضئ المضرطئ 
سطى  سطغعط،  اهللا  رضعان  الضرام  والختابئ  وخئره، 
المضاره وافذى دون أن غتغثوا صغث حسرة صث أبمر وآتى 
أضطه شغ افجض المدروب شغ سطط اهللا التضغط الثئغر، 
شطط تجسجسعط الفاظ وق المتظ وق طا تفاصئ سظه سصعل 
بالثسعة  والمضر  الاسثغإ  وشظعن  أجالغإ  طظ  صرغح 
وأعطعا. بض إظظا ظةث شغ جعاب الرجعل  لمعقه زغث 
بظ تاربئ الثي جأله، بسث أن خرج الرجعل  طاحغا إلى 
الطائش، الاغ تئسث جاغظ طغق سظ طضئ، ورده أعطعا ردا 
صئغتا، «كيف تدخل عليهم يا رسول اهللا وقد أخرجوك 
(يعني قادة قريش) فقال : «إّن اهللا جاعل لما ترى فرجا 
ومخرجا وإن اهللا ناصر دينه ومظهر نبيه»، وشغ جعابه 
دغظه  بإظعار  التص  اهللا  بعسث  والغصغظ  البصئ  طضء  عثا 
 ِ ْملُِك ِجَْف

َ
وظخرة ظئغه. وظتظ ظسطط صعله تسالى ﴿قُل الَّ أ

ْعلَُم الَْغْيَب الَْسَتْكرَثُْت 
َ
ُ َولَْو ُكنُت أ َغْفًعا َوالَ رَضًّا إِالَّ َما َشاء ابَّ

نَاْ إِالَّ نَِذيٌر َوبَِشرٌي لَِّقوٍْم يُْؤِمُنوَن﴾ 
َ
وُء إِْن أ يِنَ السُّ َرْيِ َوَما َمسَّ ِمَن اخلْ

أعض  طظ  جغأتغ  الظخر  أّن  غسطط    الرجعل  ضان  شطع 
غبرب، وأّن أعض الطائش لظ غصئطعا دسعته، لما سظى ظفسه 
  بالثروج إلى الطائش. ضما أظظا ظةث شغ جعاب الرجعل
لطسئاس بظ سئادة الثي صال له شغ خاام بغسئ السصئئ 
الباظغئ: واهللا الثي بسبك بالتص إن حؤئ لظمغطّظ سطى أعض 
طظى غًثا بأجغاشظا، شأجابه: «لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا 
إلى رحالكم»، شإذن طا بغظ عثا وذاك، وطظه صعله  آلل 
غاجر وعط تتئ الاسثغإ: «صبًرا آل ياسر فإّن موعدكم 
الجنة»، ظةث اظدئاذا دصغصا والاجاطا باعجغعات العتغ 

أطعال املطضغئ الساطئ: أتضاطعا وظفصاتعا
بصطط: د. طتمث ططضاوي

والترضات  الثساة  طظ  ضبغر  لفجش  سظه  غشفض  الرباظغ، 
اإلجقطغئ الغعم، الثغظ غخرون سطى اتئاع جئض ططاعغئ 
حععاء بسث أن زسمعا أّن ذرغصئ الرجعل شغ تمض الثسعة 
لغسئ بعاجإ حرسغ، وأباتعا فظفسعط اقجاعاد شغ غغر 
طعضسه، شاسةطعا السغر وخالفعا ظعب الظئغ  شغ الطرغصئ 
الحرسغئ إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، شمظعط طظ جطك جئغض 
الثغمصراذغئ طظ اظاثابات برلماظغئ وتتالفات طع جماسات 
سطماظغئ تروج لفضر اقجاسمار الضاشر، بما شغ ذلك طصعلئ 
طا غسمى «دولئ طثظغئ ذات طرجسغئ إجقطغئ»، وطظعط 
طظ أسرض سظ السمض السغاجغ بالضطغئ طضافغا بالعسر 
واإلرحاد، وطظعط طظ أبى إق اإلخرار سطى جسض الةعاد 
السئغض إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ طع أّن الةعاد لط غحّرع 
السالط  شغ  اإلجقم  لظحر  وحّرع  الثولئ،  إصاطئ  بسث  إق 
ضما لطثشاع سظ الثولئ بسث إصاطاعا، وطظعط طظ دشسه 
تسةطه وصخر شعمه سطى زسط «تصاذع المخالح» شثسا إلى 
اقجاساظئ بعثه التضعطئ أو تطك إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، 
ولع أرادت عثه التضعطئ المجسعطئ تطئغص الحرع لطئصاه 
لاطئغص  والثاسغظ  ورجعله  اهللا  طتاربئ  طظ  بثق  عغ 
الحرغسئ، ولسطظا ظفخض شغ طصال آخر الطرغصئ الظئعغئ شغ 
ضغفغئ إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شما أترى 
والسئر  الثروس  سظث  ذعغق  بالاعصش  الغعم  المسطمغظ 
المساثطخئ طظ ظعب الظئغ  شغ تمض الثسعة شغ طضئ 
وشغ إصاطاه دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ، وطضاظئ 

 العةرة الظئعغئ شغ عثه المسغرة المئارضئ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

بتص المصثجغغظ طظ صاطعط بالحئعئ وعثم طظازلعط 
الئطثة  وتتعغض  المصثجغئ  سائقتعط  ععغات  وجتإ 
الثئغبئ  ظغاته  شدتئ  غععدغئ  طتمغئ  إلى  الصثغمئ 
طظ  طجغث  شعع  الباظغ  أطا  الاععغثغئ.  وطثططاته 
ذعابعا  سطى  لعا  سصعبئ  جغاجغاً  السططئ  إضساف 
لطمآجسات الثولغئ الاغ بالرغط طظ جثاشاعا (ضعظعا 
ضاقجاةارة طظ الرطداء بالظار) إق أظعا طدرة بضغان 
غععد ظسئغاً وتسئإ له اإلزساج. وأطا افطر البالث شعع 
سرصطئ تض الثولاغظ صثر اإلطضان تغث غظططص ظاظغاعع 
طظ رؤغاه لطتض الصائط سطى وجعد جططئ تاعلى حآون 
ق  وأن  ولثثطاعط  غععد  طزطئ  تتئ  وتسمض  الظاس 

غضعن ذلك سطى تساب جغادتعط سطى المظاذص.
شطسطغظ  شغ  جغما  ق  الحسئغئ  الفسض  ردة  أن  غغر 
المتاطئ سام ١٩٤٨ والصثس صث شاجأت ضغان غععد ودصئ 
ظاصعس الثطر لثغه وأشصثت سطعجه «افطظ الحثخغ» 
وجئئئ لعط الثسر وأدت إلى إرباك ظاظغاعع وتثئطه 
ق جغما وأن طسزط التعادث الاغ وصسئ شغ الثاخض 
والاظزغمات،  الفخائض  أغثي  سظ  بسغثة  شردغئ  ضاظئ 
دسا  طما  أطظغا  تعثغثًا  الثاخض  سرب  اسائار  إلى  وأدت 
ظاظغاعع لمطالئئ سئاس باقساراف بغععدغئ ضغان غععد 

طظ جثغث.
افطرغضغئ،  لقرادة  خاضع  شعع  السططئ  طعصش  أطا 
لطمصاوطئ  الثسعة  سئر   - افتثاث  قجاشقل  وغسسى 
السطمغئ والحسئغئ - لاسجغج شضرة التماغئ الثولغئ الاغ 
ذالإ بعا سئاس شغ خطابه شغ افطط الماتثة، وإلى 
الثسعة لعضع الصثس تتئ العخاغئ الثولغئ - لارزح 
طا  وعع   - لاترغرعا  الثسعة  بثل  جثغث  اتاقل  تتئ 

جارع ضغان غععد إلى رشده.
أطا طعصش بصغئ الفخائض شعغ صث دسئ إلحسال اظافاضئ 
بالبئ شغ الدفئ طظث أحعر غغر أظعا اتفصئ طآخرًا سطى 
تتئ  طسطتئ  غغر  حسئغئ  اقظافاضئ  عثه  تضعن  أن 
وجعئ  تتعغض  وسثم  المتاض  طظ  الثرائع  جتإ  طئرر 

اقظافاضئ!  
أطا طعصش تضام المظطصئ، شصث جئئئ افتثاث اإلتراج 
فولؤك السائرغظ ضمظ الثط افطرغضغ والمظثرذغظ 
سثد  صام  وصث  باإلرعاب،  غسمى  طا  سطى  الترب  شغ 

تامئ : افبساد السغاجغئ لفتثاث شغ شطسطغظ
طظعط باقتخال برئغج السططئ غطالئه بالسمض التبغث 
سطى تعثئئ افوضاع، وطظ أبرز تطك الثول السسعدغئ 
افوروبغ  الثط  شغ  السائرون  أولؤك  وأطا  وطخر. 
شغطمسعن طظ خقل افتثاث شغ تصثغط صغادات جثغثة 
لطسططئ تضعن أصرب لطاعجه افوروبغ وجتإ الئساط 

طظ تتئ أصثام المعالغظ فطرغضا.
وجثغر بالثضر أن افردن غاساذى طع افتثاث ضتالئ 
خاخئ وذلك بسئإ خعف الظزام عظاك طظ أن تآدي 
ق  الئقد  شغ  واضطرابات  داخطغئ  بعرة  إلى  افتثاث 

غمضظه السغطرة سطغعا.
أطا طا عع الماعصع لمسار افتثاث، شعع أن تسسى أطرغضا 
سئر طئادرة وزغر خارجغاعا إلى تطعغص افتثاث أو إبصاء 
ظاظغاعع  سطى  بالدشط  تصعم  وربما  طظثفدا  إغصاسعا 
لغسطظ تةمغثه لقجاغطان والسعدة لطاولئ المفاوضات 
تض  طحروع  سطى  ولطتفاظ  افوضاع  لاعثئئ  ضئادرة 
سطى  وتضعطاه  ظاظغاعع  غصثم  لط  إذا  عثا  الثولاغظ، 
افتثاث  شغثشسعن  تثئطعط  جراء  «طاععر»  تخرف 

باتةاه الاخسغث.
إن ضغان غععد طا ضان لغةرؤ سطى ضض عثا الامادي لعق 
تآطر التضام وافظزمئ المتغطئ به والاغ تتمغ تثوده 

وترسى أطظه.
لصدغئ  العتغث  التض  أن  تآضث  التعادث  عثه  إن 
شطسطغظ عع تترغرعا سئر جغعش المسطمغظ، وأن ضض 
التطعل الاغ غروج لعا التضام ق تآدي إق إلى طجغث طظ 

تضرغج اقتاقل وعغمظاه.
إن افرض المئارضئ وأعطعا غساظخرون افطئ وجغعحعا 
لاترغر شطسطغظ والمسةث افصخى المئارك، شطصث بطس 
تتئ  غؤظ  الظئغ  شمسرى  الضغض،  وذفح  الجبى  السغض 
وذأة اقتاقل طظ صئض أجئظ خطص اهللا، والظساء غساثى 
سطغعظ وغساصطظ طظ داخطه شغساخرخظ واطساخماه 
وق طةغإ، شعّق لّئى صادة جغعش المسطمغظ الظثاء؟! 
أسةجت أرتام أطعات المسطمغظ أن تظةإ خظع الفاروق 
وخقح الثغظ؟! شاثبروا حأظضط غا صادة الةظث وأجمسعا 
أطرضط وجغعحضط بط ق غضظ أطرضط سطغضط غّمئ بط 

 تترضعا ظتع افصخى وق تظازرون
*سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الثواشع السغاجغئ واقجرتاتغةغئ لامثغث 
أطرغضا بصاءعا يف أششاظساان

بصطط: جغش اهللا طساظغر*
وصسئ طثغظئ صظثوز إتثى أعط المثن اقجاراتغةغئ شغ 
حمال أششاظساان، والاغ تربط الئقد بآجغا العجطى، 
وصسئ شغ أغثي صعات ذالئان بحضض دراطاتغضغ شغ 
شصط  الماضغ،  أغطعل/جئامئر  طظ  والسحرغظ  الباطظ 
الماتثة،  العقغات  شغ  السام  الرأي  تعغؤئ  أجض  طظ 
بسث  لما  أششاظساان  شغ  افطرغضغئ  الصعات  بصاء  لثسط 
ذلك،  طظ  أجئعع  وبسث  وسطغه،  لعا.  المتثدة  المثة 
الصعات  صائث  ضاطئغض  الةظرال  صثم  ٢٠١٥/١٠/٠٦م  شغ 
المتاطئ افطرغضغئ والظاتع شغ أششاظساان، تصرغرا إلى 
أن  طفاده  افطرغضغ  الحغعخ  طةطج  شغ  الثشاع  لةظئ 
ق  ضرورغا  أطرًا  غسائر  أششاظساان  داخض  صعاتعط  بصاء 
غظى سظه. وشغ افجئعع ظفسه، شغ ٢٠١٥/١٠/٠٨م حثد 
اجاماع وزراء الثشاع شغ تطش الظاتع سطى بصاء الصعات 
الرئغج  إسقن  ذلك  وتئع  أششاظساان،  شغ  افطرغضغئ 
طظ   ٩٨٠٠ إبصاء  ٢٠١٥/١٠/١٥م  شغ  أوباطا  افطرغضغ 
الصعات المتاطئ خقل السام ٢٠١٦، شغما جغئصى ٥٥٠٠ شغ 
أششاظساان إلى طا بسث ٢٠١٦. وشغ الغعم الاالغ بارك 
صراَر  ضغري  جعن  صئض  طظ  المسغَّظ  افششاظغ  الرئغج 
أوباطا، إلى جاظإ زغارة رئغج العزراء الئاضسااظغ ظعاز 
حرغش المرتصئئ إلى أطرغضا شغ ٢٠١٥/١٠/٢٠، ضض تطك 
الثطط  وتصعغئ  تسجغج  إلى  تعثف  الغائسئ  الةععد 

افطرغضغئ بسغثة المثى شغ المظطصئ.
صام  لطالما  الاترغر  تجب  شإن  ذلك،  إلى  باإلضاشئ 
بفدح خغاظئ تضام المسطمغظ، وضحش لفطئ خططعط 
وأدواتعط.  وأجالغئعط  ووجائطعط  والحرغرة،  الثئغبئ 
بسث أن صام الرئغج غاظغ باعصغع اقتفاصغئ افطظغئ طع 
العقغات الماتثة و«أششظئ» الترب اقجاسمارغئ، عا عع 
اآلن غصعم بثشع الرأي السام افششاظغ لاأغغثعا. وطظ 
أجض تتصغص ذلك غردد ضالئئشاء السئارات الاغ تمطغعا 
أطرغضا سطغه، طبض: «إن العقغات الماتثة وأششاظساان 
ضابعل  و«إن  طحارضئ»،  إصطغمغئ  طخالح  لثغعما 
«اإلرعاب»  ضث  افطرغضغئ  لطترب  بالظسئئ  طرضجغئ 
تثسط  الماتثة  العقغات  شإن  ولثلك  المثى،  ذعغطئ 
ضابعل». وعع شغ التصغصئ غصعد الترب افطرغضغئ سطى 

تساب الثطاء الجضغئ لطمسطمغظ افبرغاء.
وسقوة سطى ذلك صال الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ 
خقل خطابه شغ صمئ دول الضعطظعغطث المساصطئ الاغ 
اظسصثت شغ ضازاخساان شغ ٢٠١٥/١٠/١٧ «إن افوضاع 
شغ أششاظساان سطى وحك أن تخئح شغ شعضى سارطئ»، 
غاجاغث  طثاطفئ  طاطرشئ  طظزمات  «عظاك  وأضاف 
ظفعذعا وعط غصعطعن بثلك بحضض سطظغ». وبتسإ 
العخعل  عع  الماطرشئ  المظزمات  عثف  شإن  بعتغظ 
إلى آجغا العجطى. وطظ ظاتغئ أخرى شإن الةمععرغات 

الاغ ضاظئ ججءا طظ اقتتاد السعشغاغ صث صررت إظحاء 
طرضج دشاع طحارك بصغادة روجغا، طظ أجض السغطرة 

سطى أغئ أزطات غمضظ أن تزعر شغ المظطصئ.
والسسضرغئ  السغاجغئ  المآجسئ  شإن  وأغدا 
الظمع  طظ  التث  سطى  ضثلك  ترغخئ  الئاضسااظغئ 
الماخاسث لثسعة الثقشئ. شصث صال الظاذص باجط وزارة 
الثارجغئ الئاضسااظغئ تعل زغارة ظعاز حرغش المرتصئئ 
إلى العقغات الماتثة بأن ظعاز حرغش جغططع الرئغج 
افطرغضغ باراك أوباطا سطى جععد باضساان شغ التث 
طظ اإلرعاب والاطرف، وجطإ السقم إلى أششاظساان، 
وضثلك المثاوف تعل الئرظاطب الظعوي شغ باضساان. 
غغر  اإلجقطغئ  افطئ  وسغ  بسئإ  غتثث  عثا  ضض 
سطى  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الثسعة  وتخاسث  المسئعق 
طظعاج الظئعة. لصث أوجث تجب الاترغر بتمث اهللا رأغًا 
ساطا سالمغا طآغثا لطثقشئ، وعع اآلن غاعجه إلى الصعات 
ذالئًا  طثطص  بصطإ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  المسطتئ 
أطرغضا  طثاوف  غبغر  الثي  افطر  وعع  طظعط،  الظخرة 
والشرب سمعطاً طظ أن غساةغإ بسخ ضئاط جغعش 
افطئ اإلجقطغئ لثسعة الثقشئ الراحثة الاغ جاتعل 
الثقشئ  لثولئ  صعة  إلى  باضساان  شغ  الظعوغئ  الصعة 
ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرته  طا  وعع  الصادطئ.  الراحثة 
تاغمج الثمغج الماضغ شغ أتث تصارغرعا بأن الرئغج 
افطرغضغ أوباطا غصعم بالافضغر شغ جغاجئ وآلغئ طظ 

حأظعا التث طظ صثرة باضساان الظعوغئ.
وجعدعا  خقل  طظ  الماتثة  العقغات  شإن  وأخغرًا، 
وافظزمئ  الثطى  التضام  طظ  وأدواتعا  السسضري، 
المسطمغظ  دطاء  جفك  شغ  اقجامرار  ترغث  الفاجثة، 
العقغات  إن  اقجاسمارغئ.  طخالتعا  لاتصغص  الجضغئ 
السغاجغئ  الصثرات  ضاشئ  تثطغر  ترغث  الماتثة 
واقصاخادغئ والسسضرغئ شغ السالط اإلجقطغ، وبثاخئ 
شغ الئقد الاغ تمطك طصعطات فن تخئح ظصطئ اظطقق 
لعثا الاشغغر السالمغ. وبالاالغ شصث جسطعا بقدظا جاتئ 
لتروبعط، وعط غبغرون اقضطرابات شغعا العاتثة بسث 
افخرى، طظ خقل وتحغاعط السسضرغئ ورأجمالغاعط 
شغ  الظاس  تترق  أن  حأظعا  طظ  والاغ  اقجاسمارغئ، 
أششاظساان وغغرعا طظ بقد المسطمغظ. وإذا تماحئ 
أششاظساان  شإن  السغاجات  تطك  طع  السمغطئ  افظزمئ 
ووتحغاعا،  وإرعابعا  أطرغضا  لةرائط  طرضجا  جائصى 
اقجاراتغةغئ  اقتفاصات  بسئإ  أضبر  جاجداد  والاغ 
طظ  ترغث  طا  أصخى  فطرغضا  وشرت  الاغ  وافطظغئ 

 «الحرسغئ»
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
أششاظساان
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طريضض طساسثة لثسط سمطغئ اظدمام ترضغا 
لقتتاد افوروبغ

ÏËÕ\Ö¬’\;Ït]â’\;Ì÷¡;o\Åt¯\;ÑÊŞh
بصطط: أتمث الثطعاظغ

سسضري  تصثم  تثوث  افخغرة  افغام  شغ  لعتر 
السراصغئ  الصعات  لخالح  افرض  سطى  طتسعس 
تساب  سطى  الطائفغئ  التحث  بمغطغحغات  المثسعطئ 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ طتاشزاغ خقح الثغظ 
غعم  المحارضئ  السمطغات  صغادة  أسطظئ  شصث  وافظئار، 
افربساء شغ ٢٠١٥/١٠/١٤ سظ اظطقق طا ُغسمى بسمطغئ 
حمال  طظاذص  لاترغر  الباظغئ  اهللا)  رجعل  غا  (لئغك 
طتاشزئ خقح الثغظ، وأسطظ أّن السمطغئ اظططصئ طظ 
بقبئ طتاور، وظاب سظعا السغطرة سطى طثغظئ بغةغ 
وصطع  حماقً،  المعخض  ذرغص  وصطع  وطخفاتعا، 

ذرغص الخغظغئ باتةاه تثغبئ شغ افظئار جظعبًا.
شغ  المحارضئ  المعام  صعة   أسطظئ  آخر  جاظإ  وطظ 
الغعم ظفسه (افربساء شغ ٢٠١٥/١٠/١٤) سظ صغام صعات 
الاتالش الثولغ بصغادة العقغات الماتثة باظفغث جئ 
الثولئ  لاظزغط  تابسئ  أعثاف  سطى  جعغئ  غارة  سحرة 
لطاظزغط  طراضج  اجاعثشئ  سراصغئ  طثن  بماظغ  صرب 

احامطئ سطى طئاٍن وأجطتئ وطثجن طافةرات.
وصال السصغث جاغفظ وارغظ الماتثث باجط طا ُغسّمى 
السراصغئ  الصعات  «تمّضظئ  الخطئئ:  السجغمئ  بسمطغات 
لمساشئ  تصثم  تتصغص  طظ  بشاراتظا  طساسغظًئ  الئرغئ 
١٥ ضغطع طارًا طظ طثغظئ الرطادي خقل افغام السئسئ 
شغ  افظئار  سمطغات  صغادة  أشادت  شغما  افخغرة»، 
المتعر الحمالغ أّظعا تمضظئ طظ رشع السطط السراصغ 
شغ الئعشراج شغ افظئار، وأّطا شغ حمال السراق شصال 
اجاطاسئ  الضردغئ  الئغحمرضئ  صعات  «إّن  وارغظ: 
جغطرة  إلى  طربع  طار  ضغطع   ٤٠٠ طظ  أضبر  إسادة 

التضعطئ وتّررت ٢٣ صرغئ».
السراق  شغ  الةثغثة  السسضرغئ  الاطعرات  عثه  إّن 
سطى  الصعى  طعازغظ  شغ  تشّغر  بثاغئ  بعجعد  ُتحغر 
افرض لمخطتئ الصعات التضعطغئ، وطساظثتعا صعات 
الئغحمرضئ الضردغئ، وذلك سطى تساب صعات تظزغط 
الثولئ الثي تّط إغصاف تمثده، ضما تط طتاخرته شغ 
الرطادي  طثغظاغ  شغ  خاخئ  افظئار،  شغ  طساصطه  أعط 

والفطعجئ وطظ جمغع الةعات تصرغئًا.
بقبئ  المدمار  عثا  شغ  أجؤطئ  طظ  ُغطرح  صث  وطا 
الصعى؟  طعازغظ  شغ  الاشغغر  عثا  جئإ  عع  طا  وعغ: 
وطا الثي دشع أطرغضا لطئثء بصخصخئ أجظتئ تظزغط 
الاطعر  لعثا  وعض  بالثات؟  الاعصغئ  عثا  شغ  الثولئ 

سقصئ بما غتثث شغ جعرغا؟.
عثه  لافسغر  افجؤطئ  عثه  سطى  اإلجابئ  تاولظا  ولع 

الاطعرات لصطظا طا غطغ:
لصث وضسئ إدارة أوباطا شغ الئثاغئ جصفًا زطظغًا لامثد 
البقث  غاةاوز  ق  والحام  السراق  شغ  الثولئ  تظزغط 

جظعات، بّط رشسئ عثا السصش بسث ذلك إلى أضبر طظ 
ذلك لغخض وشصًا لئسخ المسآولغظ إلى سحر جظعات 
المظطصئ  إحشال  ُترغث  أّظعا  غسظغ  طا  وعع  أضبر،  أو 
بالتروب والخراسات لمثة ذعغطئ رغبما ُتتّصص ضاطض 

أعثاشعا اقجاسمارغئ شغ المظطصئ.
خظع  شغ  تآبر  طا  غالئًا  افرض  سطى  العصائع  أّن  غغر 
العصائع  عثه  وطظ  تشغغرعا،  وشغ  السغاجغئ  الصرارات 
وجعد الروس شغ المظطصئ، والرطغ ببصطعط شغعا سطى 
ظتع جثب افظزار إلى روجغا وضأّظعا عغ الثولئ افضبر 
ظفعذًا شغعا، شاظاحر التثغث شغ افوجاط السغاجغئ 
شغ  الةثغث  دورعا  وسظ  الفائصئ،  روجغا  صثرات  سظ 
الحرق افوجط، وذاسئ طصعلئ بغظ السغاجغغظ أّن طا 
سةجت أطرغضا سظ تظفغثه شغ جظعات صث ُتفطح روجغا 
باظفغثه شغ حععر، وأسطظ سظ دخعل السراق وإغران 
افسمال  لاظسغص  رباسغ  تطش  شغ  وروجغا  وجعرغا 
اإلرعابغئ،  المةمعسات  وضث  اإلرعاب،  ضث  افطظغئ 
ضما بثأت بسخ الصعى المتطغئ ُتحّضك سقظغًئ بةثغئ 
أطرغضا شغ طتاربئ تظزغط الثولئ، وضض عثا أظعرعا 
أطام دول المظطصئ وضأّظعا دولئ ضسغفئ، وأّن صغادتعا 
السغاجغئ لطمظطصئ شاحطئ، وأّظعا ق تمطك اجاراتغةغئ 
واضتئ، وأّن جغاجاتعا الثارجغئ غشطإ سطغعا الاردد 
السبعر  شغ  طحروسعا  اشاداح  بسث  خاخئ  والاثئط، 

سطى طسارضئ جعرغئ (طساثلئ!).
غاسطص  آخر  جئإ  افجئاب  عثه  إلى  أضغش  ولع 
التمطئ  بثء  وعع  أق  افطرغضغئ  الثاخطغئ  بالسغاجئ 
بسخ  أوباطا  إدارة  وتصثغط  أطرغضا،  شغ  اقظاثابغئ 
لغساثثطعا  الثغمصراذغ  لطمرحح  ضعثغًئ  اإلظةازات 
اقظاثابات  شغ  لخالته  اظاثابغئ  ضعرصئ  بثوره 
طفغثًا  ذلك  لغضعن  الةمععرغغظ  خخعطه  ضث 
بالسةج  الةمععرغعن  غاعمعط  الثغظ  لطثغمصراذغغظ 

شغ السغاجئ الثارجغئ.
عغ  أّظعا  افرجح  سطى  بمةمطعا  افجئاب  شعثه 
تضاغضاتعا  لاشغغر  السراق  شغ  أطرغضا  دشسئ  الاغ 
أغثى  سطى  اإلظةازات  بسخ  ولاتصغص  افرض،  سطى 
تعابسعا شغ السراق، خاخئ التضعطئ والتحث الحسئغ 
والئغحمرضئ، وذلك إلسادة البصئ بسغاجاتعا، ولاصعغئ 
ذمعح  طظ  ولطتث  سمقئعا،  وبغظ  بغظعا  اقرتئاط 

الروس شغ المظطصئ.
لثلك شمظ الماعصع أن ُتتصص التمطئ السسضرغئ التالغئ 
لطصعات السراصغئ المثسعطئ طظ صعات التحث الحسئغ 
إظةازات عاطئ شغ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا تظزغط 
أطرغضا  جغاجات  إلى  اقسائار  إلسادة  وذلك  الثولئ 

 وسمقئعا وأتئاسعا

بإتراز  لقرعاب،  الراسغئ  الثول  قئتئ  طظ  السعدان  اجط  حطإ  ضغري،  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  رعظ 
تصّثم شغ تض أزطئ إصطغط دارشعر وطظطصاغ الظغض افزرق وجظعب ضردشان، بغظما أسطظ طامردو «الترضئ الحسئغئ 
ـ الحمال»، تال اقجاسثاد الصخعى لخّث عةمات طاعصسئ طظ صعات التضعطئ السعداظغئ شغ المظطصاغظ خقل 
شخض الخغش، وذالئئ بمظتعما تضمًا ذاتغًا. وصال ضغري خقل طثاخطئ شغ جاطسئ عارشارد، أظه اجامع بظزغره 
السعداظغ إبراعغط غظثور، وتتثث طسه سظ اإلجراءات الاغ غمضظ اتثاذعا شغ تطك المظاذص، طا «صث غآدي 
إلى شاح طسار جثغث لطتثغث سظ إطضاظغئ رشع اجط السعدان طظ قئتئ اإلرعاب». وأحار ضغري إلى اجاسثاد 
واحظطظ لطتعار حرط أن تبئئ الثرذعم جثغاعا. وصال إن دوقً شغ المظطصئ غمضظعا أن تطسإ دورًا طظ أجض 
تحةغع ذلك التعار. شغ المصابض، أسطظ وزغر الثولئ لطحآون الثارجغئ السعداظغ ضمال إجماسغض، سظ تصثم 
شغ التعار بغظ الثرذعم وواحظطظ لاسعغئ الصداغا السالصئ، خخعخًا حطإ اجط السعدان طظ قئتئ الثول 
الراسغئ لقرعاب، ورشع السصعبات المفروضئ سطغه طظث سام ١٩٩٧، طحغرًا إلى أن بقده لمسئ رغئئ وظغات 

تسظئ طظ اإلدارة افطرغضغئ. (جرغثة التغاة)
: إن «التض» فزطئ دارشعر، والثي غحغر إلغه وزغر الثارجغئ افطرغضغ، عع إسطاء دارشعر تضما ذاتغا 
تمعغثا لفخطه سظ السعدان.. شصث تط تعصغع وبغصئ السقم شغ دارشعر شغ صطر سام ٢٠١١ برساغئ أطرغضغئ، 
وصث تدمظئ إسطاء دارشعر تضما ذاتغا بخقتغات طعجسئ، وبسثعا خثرت تخرغتات أطرغضغئ تفغث أن أطرغضا 
ترطغ إلى أبسث طظ ذلك وعع شخض دارشعر بحضض ظعائغ سظ السعدان. وطظ المسطعم أن الظزام شغ السعدان 
تابع فطرغضا وصث ضان وضسه سطى قئتئ اإلرعاب غحئه وضع إغران سطى قئتئ اإلرعاب افطرغضغئ بما غاعاشص 
طع الثطط افطرغضغئ.. وعا عع ضغري غحارط تظفغث الرؤغئ افطرغضغئ لتض أزطئ دارشعر لرشع السعدان سظ 
قئتئ اإلرعاب لغصعم تضام السعدان باظفغث طا ترغثه أطرغضا وغزعروا بمزعر المتصصغظ إلظةاز طعط وعع رشع 
السعدان سظ قئتئ اإلرعاب، لُغسةض شغ ختائش تضام السعدان السعداء أظه شغ سعثعط تط تصسغط السعدان 

إلى دوغقت سثغثة!! شعض غسمح أعض السعدان باظفغث تطك المآاطرة وغغرعا؟؟!!  

صال طاتثث باجط التضعطئ الغمظغئ غعم افتث الماضغ إن التضعطئ جاتدر طتادبات ترساعا افطط الماتثة طع 
التعبغغظ وأظخار الرئغج الغمظغ السابص سطغ سئث اهللا خالح شغ طسسى جثغث إلظعاء حععر طظ الصاال الثي أجفر 
سظ جصعط أضبر طظ خمسئ آقف صاغض. وذضرت التضعطئ الغمظغئ غعم السئئ الماضغ أظعا تثرس طئادرة طظ 
افطط الماتثة إلجراء جعلئ جثغثة طظ المتادبات شغ طضان غغر طسطعم. وصال الماتثث باجط التضعطئ راجح بادي 
لروغارز أن الصرار اتثث بتدعر المتادبات وأظه جغاط تعجغه رجالئ إلى افطغظ السام لفطط الماتثة بثخعص عثا 
افطر. وزار طئسعث افطط الماتثة الثاص لطغمظ إجماسغض ولث الحغت أتمث السسعدغئ إلجراء طتادبات طع الرئغج 

الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي وطسآولغظ غمظغغظ ضئار آخرغظ بثخعص المتادبات. (روغارز)
: إن اجاةابئ التضعطئ الغمظغئ لثسعة افطط الماتثة غأتغ بسث أن أبثى التعبغعن وجماسئ سطغ سئث 

غ

اهللا خالح اقجاسثاد إلجراء طحاورات تعل تظفغث الصرار الثولغ الماسطص بالغمظ ٢٢١٦.. ولضظ عض غظةح 
التعار عثه المرة بسث شحطه شغ السابص أو تسامر التضعطئ الغمظغئ بثسط طظ بسخ الثول الثطغةغئ بافسمال 
السسضرغئ بشغئ إضساف التعبغغظ إلى أصخى تث طمضظ؟؟ الراجح أن تسامر افسمال السسضرغئ ولع تط سصث 

تطك المتادبات برساغئ افطط الماتثة. 

التضعطئ الغمظغئ تسطظ صئعلعا تدعر طتادبات طع التعبغني

الفخائض  بسخ  سصثتعا  الاغ  الفعسئ  عثظئ  ضاظئ 
لجج  جثغثة  طرتطئ  بثاغئ  بمبابئ  اإلغراظغ  الظزام  طع 
أطرغضا  اظاصطئ  تغث  الحام،  بعرة  ضث  الثولغئ  الصعى 
غثه  أذطصئ  الثي  الحام؛  ذاغغئ  المتطغ  سمغطعا  طظ 
سمقئعا  إلى  إخداسعط،  وطتاولئ  الحام  أعض  لصاض 
اإلصطغمغغظ وخاخئ إغران؛ لمساظثة عثا السفاح الثي 
أخث بالسصعط أطام خمعد أعض الحام واظاخاراتعط، 
بط إلى تطفائعا الثولغغظ سظ ذرغص تتالفعا الخطغئغ 
ترب  شغ  بروجغا  الجج  طآخرًا  بط  الحام،  بعرة  ضث 
عثا  إلظساش  الروجغ  الاثخض  شةاء  سظعا،  بالعضالئ 
إلبصائه  المتاوقت  ضض  شحطئ  الثي  المةرم؛  الظزام 
رغبما غةعج الئثغض، شفسطئ روجغا طا لط تساطع  تغاً 
أن تفسطه أطرغضا؛ وتساططئ طع أعض الحام ضما غاساطض 
الظزام المةرم، تغث أخثت تساعثف الةمغع طثظغغظ 
وخفعا  تسإ  وطساثلغظ؛  طاطرشغظ  وسسضرغغظ؛ 
لطاطرف واقساثال، طما وضع بعرة الحام أطام طرتطئ 
لطاترر  الثولغ؛  الظزام  ضث  طسرضاعا  شغ  جثغثة 
الفخائض  باعتث  لطمطالئئ  الحام  بأعض  ودشع  طظه، 
تسإ طاططئات عثه المرتطئ، ودشع بئسخ الفخائض 
لقظثطاج والاعتث ضمظ طةمعسات أضئر طظعا، وعثا 
وغرغجي  افتثاث؛  عثه  طبض  شغ  ذئغسغ  فظه  طاعصع؛ 
زغادة  طظ  غعثف  أطرغضا  بصغادة  شالشرب  الئحر،  سظث 
طظاجئئ  ظروف  إغةاد  إلى  الحام؛  أعض  سطى  الدشط 
ذاولئ  سطى  بالةطعس  لطصئعل  الحام  بأعض  تثشع 
افجالغإ  تسثدت  وإن  واتث  شالعثف  المفاوضات، 
وافدوات، شما شحطئ به أطرغضا سظ ذرغص سمقئعا؛ 
تسسى إلظةاته سظ ذرغص تطفائعا، وشغ العصئ ظفسه؛ 
غسطط الشرب أن زغادة الدشط سطى المسطمغظ شغ أرض 
طةمعسات  ضمظ  لطاعتث  بالفخائض  جغثشع  الحام 
ضئغرة؛ إن لط ظصض ضمظ ضغان واتث، وعثا طا غةسض 
البعرة سطى طفارق ذرق خطغر تئساً لطئغسئ عثا الاعتث 
طحروع  طظ  خالغاً  الاعتث  عثا  ضان  شإن  وأعثاشه، 
جغاجغ واضح غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى؛ شسغساشطه 
تارة  بالارعغإ  السغاجغ؛  طحروسه  لثثطئ  الشرب 
وبالارغغإ تارة أخرى، وعثا طا ظراه غطئص سطى أرض 
الحام وسطى طتعرغظ. طتعر الاثخض الروجغ وطا ظاب 
سظه طظ طةازر وتصعغئ لطظزام المةرم السفاح؛ والثي 
جغحضض ضشطاً ضئغرًا سطى الفخائض، والمتعر اآلخر طا 
غصعم به تظزغط الثولئ طظ أسمال ضث الفخائض شغ 
سظه  ظاب  وطا  المظاذص؛  طظ  وغغرعا  السعري  الحمال 

طظ أخث طظاذص جثغثة ضاظئ بأغثي الفخائض، وعثا 
شضغ  بغظ  تصع  الفخائض  غةسض  آخر  ضشطا  جغحضض 
الثولئ  وتظزغط  ذرف،  طظ  وتطفائعا  روجغا  ضماحئ، 
أضبر  لقرتماء  الفخائض  جغثشع  وعثا  آخر.  ذرف  طظ 
شغ أتدان الثاسمغظ سمقء الشرب، الثغظ شغ المصابض 
أرض  سطى  تسغض  الاغ  الثطاء  سطى  طافرجغظ  غصفعن 
الحام المئارضئ، دون أن غترضعا جغعحعط إلظصاذعط؛ 
وغضافعن بالاطعغح باجوغث بسخ الفخائض (المساثلئ) 
شغ  أضبر  لطشرق  قجاثراجعط  وذلك  الظعسغ  بالسقح 
(طاطرشغظ  غسائروظعط  طظ  واجاثراج  طساظصسعط؛ 
بالتض  بالصئعل  ذلك  وغضعن  تطرشعط)،  سظ  لطاثطغ 
المحروع  لامضغظ  غمعث  والثي  افطرغضغ؛  السغاجغ 
افطرغضغ لمساصئض جعرغا؛ بسث تئظغه والاعتث سطغه؛ 
التغاة؛  سظ  اإلجقم  تفخض  دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ 
افسمى  الاعتث  غضعن  وبعثا  والمةامع.  الثولئ  وسظ 
صث طضظ لمحروع الشرب؛ وصدى سطى تدتغات أعض 
صداغا  سطى  العاسغ  الاعتث  سطغظا  وجإ  لثلك  الحام. 
الشرب  سثاء  لتصغصئ  المئخر  الاعتث  اإلجقطغئ،  افطئ 
واضح  جغاجغ  طحروع  تعل  بالاعتث  وذلك  وطضره، 
غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، طحروع الثقشئ الراحثة 
غططإ  لط  وتسالى  جئتاظه  شاهللا  الظئعة،  طظعاج  سطى 
حرع  تعل  الاعتث  طظا  ذطإ  وإظما  الاعتث؛  طةرد  طظا 
اهللا؛ وسثم الافرغط به، والثي ق غطئص بشغر الثقشئ 
الراحثة الباظغئ الاغ بحر بعا رجعل اهللا . صال تسالى: 
عع  اهللا  شتئض  َيَفرَّقُوا﴾.  َوَال  مَجِيًعا   ِ ابَّ حِبَْبِل  ﴿وَاْقَتِصُموا 
وبسئإ  الظخر،  جئإ  عع  اهللا  وتئض  الاعتث؛  طتعر 
المطالئئ بحرع اهللا تاربظا السالط أجمع؛ واجامسئ سطغظا 
تخسغثًا  المظطصئ  جاحعث  عثا  سطى  وبظاء  افتجاب، 
ضئغرًا؛ وضشعذات ضئغرة واهللا تسالى أسطط، وجغتاول 
بسخ  غضسإ  أن  أجغاده؛  بمساظثة  المةرم  الظزام 
المظاذص اقجاراتغةغئ؛ لغجغث الدشط سطى أعض الحام 
وغضسر إرادتعط، ولغعجث المئرر لئسخ ضساف الظفعس؛ 
لطةطعس سطى ذاولئ المفاوضات، وبعثا تضعن التمطئ 
الحرجئ ضث أعض الحام صث آتئ أضطعا؛ ووضع الصطار 
طتطاه  إلى  جغخض  الثي  السغاجغ؛  التض  جضئ  سطى 
افخغرة باجائثال سمغض بسمغض آخر، وغمضظ لطمحروع 
إلى  غساظث  وق  سصغثتظا؛  إلى  غساظث  ق  الثي  الشربغ؛ 
طخالح  إلى  إق  غساظث  وق  التغاة؛  شغ  ظزرظا  وجعئ 

 الشرب وسمقئه
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

املشهد السوري بعد التدخل الروسي
بصطط: أتمث سئث الععاب*
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صالئ المساحارة افلماظغئ أظشغق طغرضض، 
غعم افتث الماضغ، إن ألماظغا طساسثة 
اظدمام  سمطغئ  دشع  شغ  لطمساسثة 
بثلك  لاصثم  افوروبغ  لقتتاد  ترضغا 
ترضغا  طساسثة  طصابض  فظصرة،  الثسط 
أوروبا.  إلى  القجؤغظ  تثشص  وصش  شغ 
ختاشغ  طآتمر  شغ  طغرضض  وتساءلئ 
طع رئغج وزراء ترضغا أتمث داود أوغطع 
«ضغش غمضظ أن ظظزط سمطغئ اقظدمام 
جعاه،  طظ  دغظاطغضغئ؟».  أضبر  بخعرة 
أتمث  الارضغ،  العزراء  رئغج  أحاد 

داود أوغطع بـ«طصاربئ أشدض» لقتتاد افوروبغ شغ طعضعع تصاجط سإء القجؤغظ، وذلك إبر طتادبات طع 
المساحارة افلماظغئ أظشغق طغرضض شغ اجطظئعل. وصال داود أوغطع «المآجش أن المةامع الثولغ ترك ترضغا 
وتغثة سطى خسغث تصاجط السإء. ظحغث بأن بمئ طصاربئ أشدض اآلن. إن المدغ صثطا شغ صدغئ تصاجط السإء 

بالس افعمغئ». (السربغئ ظئ)
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