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بصطط: أتمث الثطعاظغ

إن طا تفسطه الثول الشربغئ طظ صاض لطمسطمغظ جعاء 
طظ خقل جغعحعا طئاحرة أو طظ خقل سمقئعا شغ الئقد 
اإلجقطغئ، وطا تصعم به طظ ترب سطى اإلجقم بثرغسئ 
طتاربئ "اإلرعاب"، غثل سطى طئطس جسغعا لضسر إرادة افطئ 
اإلجقطغئ وطظسعا طظ السغر شغ ذرغص الظعدئ بإصاطئ 
افطئ  ولضظ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
ِيَن  َّ ا ﴿إِنَّ  تسالى:  صال  اهللا..  بإذن  جثغث  طظ  جاظعخ 
واْ َعن َسبِيِل ابِّ َفَسيُنِفُقوَغَها ُعمَّ  َُصدُّ ِ ْموَالَُهْم 

َ
َكَفُرواْ يُنِفُقوَن أ

ةً ُعمَّ ُفْغلَُبوَن﴾.  تَُكوُن َعلَْيِهْم َحرْسَ
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بصطط: خالح سئث الرتغط - الةجائر

الاتالش غسرتف بمةجرة "طظئب"  
وغربر جرائمه ضسادته 

سطى خطفغئ طةجرة "طظئب" الاغ اجاحعث شغعا ظتع ٢٠٠ 
طثظغ جطعط طظ الظساء افذفال، أسطظئ صعات الاتالش 
الثولغ لمتاربئ تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ"، غعم الةمسئ 
بـ  المسروشئ  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  أن  الماضغ 
"صسث" عغ طظ زودتعا بإتثابغات المضان، والثي تط 
باجط  الماتثث  وصال  الاتالش.  صعات  صئض  طظ  صخفه 
شغ  ختفغ  طآتمر  خقل  غارشر،  ضرغساعشر  الاتالش، 
واحظطظ، طساء غعم الةمسئ الماضغ، إن "الشارة ضان 
والمرضئات  المئاظغ  طظ  ضقً  تساعثف  أن  المصرر  طظ 
الاابسئ لثاسح، إق أن تصارغر وردت قتصاً طظ طخادر 
طثاطفئ تتثبئ سظ اتامال وجعد طثظغغظ بغظ طسطتغ 
الاظزغط اإلرعابغ غساثثطعط ضثروع بحرغئ". وأضاف 
"غارشر" أن العةعم ضث تظزغط الثولئ شغ طظئب تط بظاًء 
سطى طسطعطات طظ "صعات جعرغا الثغمصراذغئ"، طعضتًا 
وجعد  سظ  الثولغ  الاتالش  صعات  أبطشئ  افخغرة  أن 
ضث  لعةعم  غساسث  الاظزغط  سظاخر  طظ  ضئغر  طعضإ 
الاتالش  أن  إلى  وأحار  المظطصئ.  شغ  المسارضئ  صعات 
ضاٍف  بحضض  طعبعصئ  المسطعطات  ضاظئ  إذا  طا  جغتثد 
إلجراء تتصغص رجمغ، وتابع صعله "ظئثل جعثًا لاةظإ 
جاظئغئ ق داسغ لعا  ضتاغا طثظغغظ أو أضرار  جصعط 
ولطاصغث بمئادئ صاظعن الظجاسات المسطتئ". واجاحعث 
أضبر طظ ٢١٢ طثظغاً وسثد ضئغر طظ الةرتى  شغ طةجرة 
طروسئ بصخش الاتالش صرغئ الاعخار الاغ تئسث ١٣ ضط 
حمال طظئب  حرق تطإ، شغ العصئ الثي تتاول "صسث" 
السغطرة سطغعا طظ أغثي تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ". 

(طعصع صظاة أورغظئ)
بتص  إجراطعا  أن  الشربغئ  الثول  تزظ   :

ع

المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  الحام  شغ  المسطمغظ 
الاغ  الثرائع  بئسخ  تساطغع  وأظعا  خاشغا،  غجال  ق 
صخش  تاسمث  ق  بأظعا  الظاس  تصظع  أن  تصثطعا 
المثظغغظ وصاطعط.. والتصغصئ أن جغاجئ أطرغضا وطظ 
طسعا شغ الحام تصعم سطى الصاض والتخار والاةعغع 
والثول  شأطرغضا  لسغاجاعا.  الحام  أعض  إلخداع 
إدراك  دون  التغطعلئ  شغ  شحطعط  وبسث  الشربغئ، 
المسطمغظ لعاصع طئثأ اإلجقم طظ أظه دغظ والثولئ 
ججء طظه وعغ ذرغصئ لاطئغصه ضاطق شغ واصع التغاة 
وتمض دسعته إلى السالط، وبسث طا أظعره المسطمعن 
جسغ  وطظ  اإلجقم،  أجاس  سطى  لطسغح  تعق  طظ 
سطى  وعغمظاعا  الشربغئ  الثول  ظفعذ  طظ  لطاترر 
افوضاع شغ الئقد اإلجقطغئ، لط تسث تطك الثول تةث 
وجغطئ لطعصعف شغ وجه تصثم المسطمغظ جعى اتئاع 
جغاجئ التثغث والظار ضثعط.. وعا ظتظ ظرى الاثطغر 
والصاض والتخار والاةعغع وتضمغط افشعاه وغغر ذلك 
سطى اطاثاد السالط اإلجقطغ، تصعم به الثول الشربغئ 
طئاحرة طظ خقل جغعحعا وذائراتعا وأجطتاعا أو طظ 
خقل التضام السمقء لعا.. شطصث بطس الصاض طئطشا سزغما 
شغ الحام، وضثلك شغ لغئغا والسراق والغمظ وطخر 
وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ، وعغ ضطعا طتاوقت طظ 
الثول الشربغئ وأتئاسعا لضسر إرادة افطئ لائصى شغ 
بغئ الطاسئ الشربغ ولغسامر خدعسعا لطثول الشربغئ 
وجغاجاتعا. وإن الاشغغر صادم بإذن اهللا، وإن دولئ 
بإذن  لسائثة  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
اهللا، شثلك وسث اهللا جئتاظه وتسالى وبحرى رجعله 
، شما سطى المسطمغظ إق البئات والخئر والسغر شغ 
الطرغص الختغح لطاشغغر، الطرغص الثي ق رضعن شغه 
إلى الثول الشربغئ الضاشرة وق إلى الثول الاابسئ لعا 
شغ الئقد اإلجقطغئ، الطرغص الثي جطضه رجعل اهللا 
المثغظئ  شغ  افولى  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  شغ   
ْعلَْوَن 

َ ْ
ْغُتُم األ

َ
َْزنُوا وَأ المظعرة. صال تسالى: ﴿َوَال تَِهُنوا َوَال حتَ

إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي * إِْن َفْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ الَْقْوَم َقْرٌح 
يَّاُم نَُداوِلَُها َننْيَ اجَّاِس﴾. 

َ ْ
ِمْثلُُه َوتِلَْك األ

اإلجقم،  شغ  الثولئ  إصاطئ  ذرغصئ  عع  لغج  الصاال 
التص  َتْصطإ  الاغ  السصغمئ  العاصسغئ  أبر  طظ  ولضظ 
َطظ  سطى  غظضرون  أختابعا  أن  تصا،  والئاذَض  باذًق 
ذرغصَئ  اإلجقطغئ  وافتجاب  الترضات  طظ  غطاجم 
رجعل اهللا شغ السمض إلصاطئ الثولئ (الاغ عغ أتضام 
حرسغئ)، غظضرون سطغعا سثَم وجعد ضاائإ أو أجظتٍئ 
طسطتٍئ لعا. شضأن عثه الترضات شغ ظزرعط طصخرة 
طا  بأعط  الصغام  بسثم  افطئ  حأن  إخقحِ  سمطغئ  شغ 
شغ  الشرب  طع  المعاجعئ  أظماط  طظ  اإلجقم  شغ 
جض  أن  عغ  والتصغصئ  الصاال!!  وعع  المسطمغظ  بقد 
عثه الترضات العاصسغئ وصسئ شغ جمغع الفثاخ الاغ 
ظخئعا الضاشر المساسِمر لمظع سعدة الثقشئ إلى دغار 
المسطمغظ، ضاظاعاج الصاال جئغًق إلصاطئ الثولئ. وطظ 
افظزمئ  شت  شغ  وصسئ  أظعا  أبرزه  وعع  أغداً  ذلك 
السمغطئ طظ تغث إظعا لط تسث ُتتمِّض طسؤعلغَئ الصغام 
طثاذر  بثرء  دشاساً  ولع   - السزغمئ  الةعاد  بفرغدئ 
افطئ  أسثاء  وطصارسئ  المسطمغظ  بقد  سظ  الضفار 
وق  ذلك  تتمِّض  تسث  لط   - المساسمرغظ  الضفار  طظ 
طظه لتضام افطر العاصع وق تاى لصادِة جغعش  حغؤاً 
وضأظعا  الغعم،  الصائمئ  الثول  عثه  شغ  المسطمغظ 
وضاائإ  أجظتًئ  عغ  وأصاطئ  المعمئ  طظ  أسفاعط 
(الاغ  الظزاطغئ  الةغعش  سظ  بعا  اجاساضئ  طسطتًئ 
وأصرَّت  العاصسغئ!!  أبر  إلى  شاظزر  طسطمعن)،  أشرادعا 
أصطار  جمغع  شغ  اقجاسماُر  غرغثه  طرغرًا  واصساً  بثلك 
طظا،  لغسئ  الةغعش  عثه  إن  غصعل  المسطمغظ  بقد 
وإظما عغ طظ بطاظئ التضام المرتئطغظ بافسثاء شغ 
الشرب، إذ طعماعا تماغُئ افظزمئ السمغطئ طظ غدإ 
إجصاذعا  طظ  افخغرة  عثه  وطظع  المسطمئ  الحسعب 
سظث تثوث أغئ طعاجعٍئ شغ خراع افطئ طع سثوعا 
المسطمغظ  بصاض  ولع  الضاشر،  الشرب  وعع  التصغصغ 
ذلك  تثث  (وصث  أرواتعط  وإزعاق  دطائعط  وجفك 
عثا  بتسإ  الةغعش  شعثه  سصعد)!!  طر  سطى  طرارًا 

الفعط عغ إذًا شغ الخش اآلخر!!
عثه  أشراد  إذ  افطر،  تصغصئ  شغ  ضثلك  افطر  ولغج 
ظتظ  ضما  تماطاً  طسطمعن  أجقضعا  بةمغع  الةغعش 
ساتص  سطى  غصع  ولضظ  طسطمعن،  افطئ  أبظاء  وجمغع 
طظ غسمض إلظعاض افطئ بالفضر والسغاجئ أن غعصر 
العسغ  بئث  اإلجقم  وظثعَة  اإلغمان  جثوَة  شغعط 
تماطًا  أوجاذعط  شغ  اإلجقم  زاوغئ  طظ  السغاجغ 
العذظغئ  الفضرة  (بدرب  غغرعط  أوجاط  شغ  ضما 
الثخغطئ سطى المسطمغظ طبًق)، إذ المحضطُئ شغ افطئ 
شضرغئ جغاجغئ، لغاترضعا باتةاه ظخرة التص وظخرة 
الحسعب الاغ غظامعن إلغعا ق لتراجئ التضام السمقء 
وعثا  العضغسئ،  العذظغئ  الثول  عثه  شغ  الزالمغظ 
شغ  الصعى  طعازغظ  لصطإ  الغعَم  الاتثي  طعضع  عع 
المسطمغظ،  دولئ  صغام  باتةاه  المسطمغظ  طةامسات 
وعغ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة! وعثا شغ التصغصئ عع 
أخحى طا غثحاه الشرب وغتارز طظ تثوبه طظ خقل 
أجعجته الاغ ق تظام. ضما أن عثه الترضات العاصسغئ 
ذئغسئ  بتضط   - المسطتئ  وضاائئعا  وأذرسعا  عغ   -
ظحأتعا وبتضط وظغفاعا وواصسغاعا، وبتضط تعرذعا 
شغ طا غاططئه السمُض السسضري طظ أطعال ضبغرٍة وسثة 
وسااد وتثرغإ وتثطغط وتةعغج وتمعغظ واجاثئار 
وغغره، ق تئخر طا وراء الةثار، وق تأطظ أن تصع شغ 
ورائعا!!  طظ  الشربغئ  والصعى  اإلصطغمغئ  الثول  تئائض 
جغعش  طعاجعئ  شغ  ترضات  وعغ   - غسسعا  وق 
افظزمئ  أتدان  شغ  ترتمغ  أن  إق  ودول -  ظزاطغٍئ 
وعغ   - غسسعا  وق  تاماً،  اإلصطغمغئ  والصعى  الصائمئ 
لغسئ جغاجغًئ بتضط شطسفاعا - إق أن ترتئط صطسًا 
بمثططات المساسِمر سئر افظزمئ الصائمئ السمغطئ طظ 
تغث تثري أو ق تثري، شاصع بثلك شغ حَرك تصجغط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طغرغقظث  وقغئ  شغ  الةعغئ  أظثروز  صاسثة  حعثت 
حعر  طظ   ٢٠-٢١ والثمغج  افربساء  غعطغ  افطرغضغئ 
طظ  افولى  عغ  سسضرغئ  صّمئ  الةاري  تمعز/غعلغع 
خارجغئ  ووزراء  دشاع  وزراء  شغعا  حارك  إذ  ظعسعا، 
شغ  سدع  دولئ  بقبغظ  طظ  فضبر  سسضرغعن  وصادة 
الماتثة،  العقغات  بصغادة  السثواظغ  الثولغ  الاتالش 
اجاراتغةغئ  وضع  عع  الصّمئ  لعثه  المسطظ  والعثف 
تسإ  اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط  لثتر  حاططئ 

ادسائعط.
الةظراقن  الصّمئ  شغ  الاصظغ  السسضري  الةاظإ  ترأس 
الةغعش  أرضان  عغؤئ  رئغج  دغمئسغ  طارتظ 
افطرغضغئ  الصغادة  رئغج  أوجاظ  ولعغث  افطرغضغئ 
وترأس  الةظعبغئ،  وآجغا  افوجط  لطحرق  العجطى 
وزغر  ضارتر  آحاعن  شغعا  السغاجغ  السسضري  الةاظإ 
الثشاع وجعن ضغري وزغر الثارجغئ لطعقغات الماتثة.

افطرغضغئ  افعثاف  لطمآتمرغظ  ضارتر  آحاعن  حرح 
لطاتالش  رئغسغئ  أعثاف  بقبئ  "عظاك  شصال:  لطاتالش 
وعغ: تثطغر المسصض الرئغسغ لاظزغط داسح (الَعَرم) 
شغ السراق وجعرغا، وطعاجعئ وططاردة سظاخره شغ 
التضعطات  جععد  ودسط  السالط،  طظ  افخرى  افججاء 
السسضري  بالاساون  حسعبعا  تماغئ  شغ  المتطغئ 
وزراء  تعخض  إلى  وأحار  واقجاثئاري"،  وافطظغ 
غادّمظ  اتفاق  إلى  المحارضئ  الثول  شغ  الثشاع 
"إظعاء جغطرة داسح سطى طثغظاغ المعخض السراصغئ 
والرّصئ السعرغئ"، ووّضح أّن اقجاراتغةغئ المعضعسئ 
سظاخر  طتاخرة  "تساعثف  العثف  عثا  لاتصغص 
وشغ  جعرغا،  شغ  الرّصئ  شغ  طسصطعط  شغ  الاظزغط 
صث  الاتالش  دول  أّن  وبّغظ  السراق"،  شغ  المعخض 
السراق  شغ  السسضرغئ  التمطئ  خطئ  سام  صئض  وضسئ 
حعن  الةظرال  وشّعضئ  واتثة،  صغادة  تتئ  وجعرغا 
طاضفارقظث صائثًا لطسمطغات، واسائر أّظه صث تان العصئ 

اآلن لاصثغط المجغث طظ الثسط لعثه الثطئ.
أّطا جعن ضغري شتّث أسداء الاتالش سطى تسجغج تئادل 
المسطعطات شغما بغظعا وصال بـأّن "عظاك تاجئ لاضبغش 
طظ  بمجغث  لطسماح  العغضطغئ  الصغعد  وإزالئ  الةععد 
"إّن  وأضاف:  الاعثغثات"،  سظ  المسطعطات  تئادل 
اجاماع واحظطظ جسى إلى تةاوز التعاجج الئغروصراذغئ 
الثول  بغظ  اقجاثئارغئ  المسطعطات  تئادل  لاسعغض 
طظ  المحارضغظ  ضغري  وخّعف  بالاتالش"،  افسداء 
تظزغط الثولئ تاى بسث ذرده طظ طساصطه شصال: "إّن 
تظزغط داسح طرن وواصسغ بما شغه الضفاغئ، وجغصعم 
باتعغض ظفسه طظ دولئ زائفئ إلى ظعع طظ الحئضئ 
سثد  أضئر  صاض  والعتغث  التصغصغ  غرضعا  السالمغئ 

طمضظ طظ الظاس شغ أضبر سثد طظ افطاضظ".
السفغرة  شإّن  الاظزغط  ضّث  الترب  لامعغض  وبالظسئئ 
أبطشئ  باور  جاطاظبا  الماتثة  افطط  شغ  افطرغضغئ 
طظ  غجغثوا  أْن  سطغعط  غاسغظ  بأّظه  الماظتغظ 
طساعماتعط المالغئ سطى الفعر، وصالئ: "إّن اقلاجاطات 
وبحضٍض  جرغسًا  بعا  العشاء  غةإ  الغعم  ُصِطسئ  الاغ 
افخغرة  اآلوظئ  شغ  إظساظغئ  تمطئ  ضض  شفغ  ضاطض، 
العسعد  شغ  ُغئالشعن  الماظتغظ  طظ  ضبغرًا  حاعثظا 

وغاصاسسعن شغ الاظفغث".
المسآولغظ  تخرغتات  خقل  وطظ  العاضح  طظ 
صادة  باباجاز  تصعم  أطرغضا  أّن  الصّمئ،  شغ  افطرغضغغظ 
الئقد السربغئ واإلجقطغئ المحارضئ طسعا شغ الاتالش 
السسضرغئ  الظاتغئ  شمظ  الظثاع،  تاى  حغء  ضض  شغ 
حسعب  تماغئ  أّن  السرب  لطمسآولغظ  ضارتر  بّغظ 
دولعط وسروحعط تساطجم الاساون السسضري وافطظغ 
سطى  ضغري  وحّثد  أطرغضا،  طع  الضاطض  واقجاثئاري 
طظ  بمجغث  لطسماح  العغضطغئ  الصغعد  إزالئ  ضرورة 
تئادل المسطعطات، بتغث ق تئصى أغئ طسطعطئ - ولع 
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اإلرعابغ،  تظزغط "داسح"  لمتاربئ  أطرغضا)  بصغادة  دولئ   ٦٠ طظ  الاتالش الثولغ (طضعن  صعات  طاتثث  صال 
السصغث، ضرغساعشر غارشر، إن صاسثة "إظةرلغك" الةعغئ شغ ترضغا، بثأت السعدة لطسمض بخعرة ذئغسغئ. وصطسئ 
طتاولئ  سصإ  ترضغا،  جظعبغ  أضظئ،  وقغئ  شغ  المعجعدة  الصاسثة  سظ  الضعربائغئ  الطاصئ  الارضغئ،  السططات 
اظصقب شاحطئ حعثتعا الئقد، طساء ١٥ تمعز/غعلغع الةاري، إذ أصطسئ بسخ ذائرات اقظصقبغغظ طظعا. وأوضح 
غارشر، شغ طعجج ختفغ سصثه طظ الساخمئ السراصغئ، بشثاد، سئر دائرة تطفجغعظغئ (شغثغع -ضعظفراظج) طع 
ختفغغظ شغ واحظطظ، طساء غعم الةمسئ الماضغ "ظاعصع أن تسعد السمطغات إلى جابص سعثعا شغ إظةرلغك". 
وأبظى المسآول السسضري افطرغضغ، سطى "ضض طظ احارك شغ تض عثه افزطئ وإسادة الطاصئ (الضعربائغئ) 

إلى الصاسثة الةعغئ". (وضالئ افظاضعل)
وشغ  الشربغئ  لطثول  تئسغاعط  شغ  المسطمغظ  تضام  ضسائر  أظعط  غآضثون  ترضغا  تضام  عط  عا   :
تسثغرعط طصثرات بقدعط لثثطئ جغاجات تطك الثول شغ الصغام بصاض المسطمغظ شغ الحام وشغ غغرعا، 
شصاسثة إظةرلغك، أعط صاسثة أطرغضغئ ُتساثثم شغ ترب أطرغضا ضث اإلجقم والمسطمغظ، غفاتعا تضام 
ترضغا سطى طخراسغعا أطام أطرغضا وغغرعا طظ الثول الشربغئ الضاشرة. إن سطى المسطمغظ أن غظزروا إلى 
صاض  شغ  وغحارضعظعا،  بض  ق  الشربغئ،  لطثول  غسمتعن  الثغظ  التضام  وأن  جرغمئ،  باسائاره  الفسض  عثا 
المسطمغظ إظما عط تضام طةرطعن تةإ طتاجئاعط وتشغغرعط، وطئاغسئ خطغفئ لطمسطمغظ شغ دولئ خقشئ 
راحثة سطى طظعاج الظئعة، تتضط باإلجقم وتصدغ سطى ضض ظفعذ لطثول الشربغئ شغ بقد المسطمغظ، وتسثر 

إطضاظات المسطمغظ شغ الثشاع سظعط وسظ طخالتعط ق شغ الترب سطغعط تظفغثا لسغاجات سثوعط.    

الاتالش الثولغ: صاسثة "إظةرلغك" الةعغئ يف ترضغا بثأت 
السعدة لطسمض بخعرة ذئغسغئ 
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طاذا تفسض شرظسا يف لغئغا؟ 
أعغ وتثعا طظ دول اقجاسمار عظاك؟

فول طرة تصر شرظسا رجمغا سطى لسان رئغسعا أوقظث 
 :٢٠١٦/٧/٢٠ غعم  شصال  لغئغا  شغ  السسضري  بعجعدعا 
"إن لغئغا تحعث تالئ طظ سثم اقجاصرار المثغش شغ 
بسمطغات  الفرظسغئ  الصعات  تصعم  تغث  الفارة...  عثه 
اجاثئاراتغئ خسئئ شغ لغئغا"، وذلك سطى إبر اإلسقن سظ 
طصاض بقبئ جظعد لعا شغ تادث إجصاط طروتغئ غعم 
وأخثرت  بظسغعط  دشاسعا  وزارة  واضافئ   ،٢٠١٦/٧/١٧
بغاظا طصادئا صالئ شغه بأظعط "ضاظعا شغ طعمئ خاخئ 
شغ لغئغا" وأصرت بأن "الصعات الثاخئ الفرظسغئ تصعم 

غعطغا بسمطغات خطغرة ضث اإلرعاب".
تضافغ  شرظسا  ضاظئ  الرجمغ  اقساراف  عثا  لشاغئ 
شغ  تتطص  لعا  اجاطقع  ذائرات  وجعد  سظ  باإلسقن 
ختغفئ  ولضظ  اجاثئاراتغئ".  "فغراض  لغئغا  جماء 
حئاط  حعر  أواخــر  شغ  ضحفئ  الفرظسغئ  لعطعظث 
حرق  شغ  خاخئ  شرظسغئ  صعات  وجعد  سظ  الماضغ 
لغئغا، وأن عظاك ضربات جعغئ طظسصئ افعثاف بغظ 
شرظسا وأطرغضا وبرغطاظغا لمظع تعجع تظزغط الثولئ. 
بعجئ"  "عاشغظشاعن  طعصع  ظحر  تصرغئا  حعر  وصئض 
غربغئ  سسضرغئ  صاسثة  وجعد  سظ  شغه  ضحش  تصرغرا 
وبالاتثغث  تفار،  خطغفئ  الةظرال  لثسط  بظشازي  صرب 
شغعا  غامرضج  تغث  السسضرغئ،  "بظغظئ"  طظطصئ  شغ 
الصعات  طظ  وسثد  شرظسغًا  جظثغًا   ٤٠ سظ  غصض  ق  طا 
دولئ  طظ  سربغئ  صعات  بةاظإ  واإلغطالغئ  الئرغطاظغئ 

اإلطارات وافردن.
اساراف  سصإ  الفرظسغئ  أشرغك"  "جعن  طةطئ  وذضرت 
شرظسا رجمغا بعجعدعا السسضري شغ لغئغا بأن "تصارغر 
شغ  وأطرغضغئ  برغطاظغئ  صعات  طحارضئ  سظ  تاتثث 
تغث  ذلك،  إخفاء  جئإ  وذضرت  لغئغا"  داخض  سمطغات 
صالئ إظه "بسئإ تسصث العضع تاةظإ شرظسا وتطفاؤعا 
لط  الطغئغئ  العشاق  تضعطئ  داطئ  طا  رجمغا  اقظثراط 
تاصثم بططإ بعثا الحأن"، طا غسظغ أن عظاك صعات 
شغ  طعجعدة  سمقئعا  طظ  وصعات  أخرى  اجاسمارغئ 
لغئغا وتصعم بأسمال صثرة عظاك، وأن التضعطئ العذظغئ 
الاغ أجساعا الثول اقجاسمارغئ لثغعا سطط بضض ذلك، 
ولضظ بسئإ سثم تصثطعا بططإ رجمغ لطتضعطئ لط 
تسطظ  اآلن  أظعا  والشرغإ  عظاك.  وجعدعا  سظ  تسطظ 
رجمغا بسثطا تضحش افطر بمصاض جظعدعا البقبئ ولط 
تصثم ذطئا رجمغا بسث لطتضعطئ العذظغئ! وترغث شرظسا 
أن غخئح وجعدعا طصئعق سرشاً، وختفعا تضحش سظ 
وجعدعا  لائرر  والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  الصعات  وجعد 

وتةسطه طصئعق ولع لط غاط تصثغط ذطإ رجمغ.
وغزعر أن التضعطئ الطغئغئ لثغعا سطط وطعاشصئ ضمظغئ 
ولضظعا لط تاضطط سظ المعضعع، فظعا ق تساطغع أن 
تصئض بعجعد صعات أجظئغئ رجمغا بسئإ سثم اجاصرار 
وضسعا وخعشا طظ ردة الفسض الحسئغئ وخعشا طظ أن 
وتسجز  تدشط  تاى  رجمغئ  بخعرة  أطرغضا  تساشطه 
الاغ  وعغ  الثولئ،  تظزغط  بثرغسئ  لغئغا  شغ  وجعدعا 
وافوروبغعن  جظاغظ،  طظث  السسضري  بالاثخض  تطالإ 
غرشدعن فن لعط وجطاً جغاجغاً سمغقً صعغاً شغ لغئغا، 
سظثطا  خثع  تغث  أجظئغ  تثخض  في  راشخ  والحسإ 
الصثاشغ  إجصاط  سطى  السمض  أبظاء  الاثخض  عثا  تخض 
الخراع  لعثا  ــعدا  وص وأخئح  البعرة  طظه  وجرصئ 
لثى  أن  وغفعط  ــا.  وأوروب أطرغضا  بغظ  اقجاسماري 
ردة  طظ  وغغرعا،  شرظسا  بعجعد  سطماً  العشاق  تضعطئ 
لرشع  وذلك  اجاغائعا،  سظ  سئرت  تغث  الئاعائ  شسطعا 
الساإ، وجاء ذلك طاأخرا بسث اساراف شرظسا بعجعدعا 
السسضري رجمغا، تاى إظعا لط تساظضر ولط تططإ طظ 
الصعات الفرظسغئ المشادرة سطى الفعر، بض غفعط أظعا 
سطى سطط وأظعا طاعاذؤئ طظ صعلعا إظعا "تةثد ترتغئعا 
الحصغصئ  الثول  طظ  تصثم  طساظثة  أو  طساسثة  بأغئ 
والخثغصئ شغ الترب سطى تظزغط الثولئ طا دام ذلك 
شغ إذار الططإ طظعا وبالاظسغص طسعا بما غتاشر سطى 
السغادة العذظغئ لضعظعا الةسط الحرسغ العتغث شغ 
الئطث". أي أظعا راضغئ ضمظغا وسطى سطط طسئص، ولضظعا 
تططإ الاظسغص طسعا، وعغ ترتإ وإن لط غاط تصثغط 
ذطإ رجمغ. ولعثا سظثطا خرجئ المزاعرات الحسئغئ 
شغ ذرابطج والمثن الطغئغئ طظثدة بالاثخض الفرظسغ 
صائطئ "ق لقجاسمار الفرظسغ" ظثدت بمعصش التضعطئ 

الطغئغئ طحغرة إلى تعاذآعا.
والةثغر بالثضر أن برغطاظغا وشرظسا سرصطاا اجاخثار 
لغئغا،  شغ  السسضري  بالاثخض  افطظ  طةطج  طظ  صرار 
الصرار،  عثا  طبض  اجاخثار  ترغث  أطرغضا  ضاظئ  تغث 
طةطج  إذار  دون  الاثخض  إلى  أطرغضا  لةأت  ولثلك 
افطظ، تغث أسطظئ وزارة دشاسعا بأن الدربات الةعغئ 
الثولئ  تظزغط  شغ  صائثا  اجاعثشئ  افولى  افطرغضغئ 
طسآول  وأسطظ   .٢٠١٥/١١/١٣ غعم  لغئغا  شغ  اإلجقطغئ 
شرصئ  أن   ٢٠١٥/١٢/١٨ غعم  الئظااغعن  شغ  أطرغضغ 
ضعطاظثوز أطرغضغئ وخطئ غعم ٢٠١٥/١٢/١٤ إلى صاسثة 
صعات  سطغعا  تسغطر  الاغ  ذرابطج  جظعب  "العذغئ" 
تفار وطظ بط خرجئ. وذضرت بعابئ إشرغصغا اإلخئارغئ 
شغ  افطرغضغئ  السسضرغئ  "الصغادة  أن   ٢٠١٦/١/٨ غعم 
لغئغا  شغ  السسضري  تثخطعا  رجمغا  أسطظئ  أشرغصغا 

وشص خطئ سمض طثتعا ٥ جظعات، ترطغ إلى تحثغث 
وتتثغثا  أشرغصغا  شغ  اإلرعابغئ  الةماسات  سطى  الثظاق 
ذضرت  صث  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  وضاظئ  لغئغا".  شغ 
صثطئ  افطرغضغئ  الثشاع  "وزارة  أن   ٢٠١٦/٣/٨ غعم 
غخض  طا  لحظ  الماضغ  الحعر  خطئ  افبغخ  لطئغئ 
اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  ضث  جعغئ  ضربئ   ٤٠ إلى 
لطةععد  اظازارا  الثطط  تأجغض  جرى  لضظ  لغئغا  شغ 
طسسضر  سطى  غارة  أطرغضا  حظئ  وصث  الثبطعطاجغئ". 
شغ لغئغا شغ حعر حئاط الماضغ شصاطئ ٤٩ حثخا. 
طما غثل سطى أن أطرغضا أخئتئ شغ لغئغا وأظعا طخرة 
سطى الاثخض والصغام بتربعا الصثرة، طثالفئ لما غسمى 
بالحرسئ الثولغئ الاغ تسجف سطغعا سظثطا تحاء، وتشرد 
شغ جرب آخر سظثطا ق تامضظ طظ اجاسمال المسجوشئ 

افطمغئ الضاذبئ.
لطصغام  وشرظسا  برغطاظغا  اجاسثت  السئإ  ولعثا 
بالاثخض السسضري شغ طعاجعئ أطرغضا بثرغسئ طتاربئ 
اإلرعاب تغث ظحرت ختغفئ دغطغ تطشراف الئرغطاظغئ 
غعم ٢٠١٥/١٢/١٢ تصرغرا غساظث إلى طخادر شغ وزارتغ 
الثشاع والثارجغئ تعل "اجاسثادات برغطاظغئ بالاساون 
طع تطفاء أوروبغغظ لطاثخض السسضري شغ لغئغا لمعاجعئ 
زغادة خطر الةماسات اإلرعابغئ، وإن الاثخض السسضري 
صث غئثأ بإرجال دسط سسضري وطسثات إلى لغئغا لضظه 
أي  الئقد".  شغ  وحاططئ  وذظغئ  وتثة  تضعطئ  غظازر 
الاثخض  وتعاجه  ظفعذعا  سطى  تتاشر  أن  ترغث  أظعا 
الظفعذ  وإخراج  لغئغا  سطى  لطسغطرة  الساسغ  افطرغضغ 

افوروبغ أو إضساشه إلى صثر طا تساطغع إضساشه.
أن  افطرغضغئ  لطصعات  جمح  تفار  السمغض  أن  وبما 
تسائغح أرضه وتظجل سظثه شغ المظاذص الاغ غسغطر 
سطغعا وعع غاخض بافوروبغغظ وسمقئعط لغظال تأغغثا 
سسضرغا وجغاجغا وإسقطغا شصاطئ الصعات افوروبغئ طع 
سمقئعط شغ افردن واإلطارات بالاعاجث عظاك لطاعازي 
طراصئاه،  بط  وطظ  افطرغضغ  الاثخض  طع  والائاري 
الاثخض  بصئعل  طفدعتا  افطرغضان  سمغض  ولغضظ 
فوروبا.  المعالغئ  العشاق  تضعطئ  ولغج  اقجاسماري 
ولثلك اضطرت صعات تفار إلى أن تسطظ سطى لسان 
صائث السقح الةعي الاابع لعا السمغث خصر الةروحغ 
ججء  البقبئ  الفرظسغغظ  "إن  بصعلعا:   ٢٠١٦/٧/٢٠ غعم 
طظ صعات خاخئ شرظسغئ وبرغطاظغئ وأطرغضغئ داسمئ 
لمراصئئ  سام  طظ  أضبر  طظث  بظشازي  شغ  تفار  لصعات 
ضما  الةمغع  تفدح  شعغ  الثولئ".  تظزغط  تترضات 
تفدح ظفسعا وخغاظاعا، شغزعر أن صظاع التغاء جصط 
غعمعا أن تسطظ أظعا تسمح لطصعات  ظعائغا شطط غسث 
اقجاسمارغئ أن تسائغح الئقد وتصاض السئاد طظ أبظاء 
الحسإ الطغئغ، فن طا غعط تفار أن ق غمعت بتسرته 

صئض أن غخئح جغسغ لغئغا طعما ضطش افطر!
وطظ المسطعم أن برغطاظغا وشرظسا اجاطاساا اجاخثار 
صرار ٢٢٩٢ شغ طةطج افطظ غعم ٢٠١٦/٦/١٤ الثي غمظح 
صعات سمطغئ "خعشغا" الئترغئ الاابسئ فوروبا خقتغات 
تعرغإ  لمتاربئ  والصعارب  السفظ  وتفاغح  طراصئئ 
السقح  تزر  باظفغث  الطغئغئ  الحعاذأ  سئر  السقح 
المفروض سطى لغئغا، وذلك بالاحاور طع تضعطئ العشاق 
العذظغ، وخقل شارة زطظغئ طثتعا سام واتث بثأت طظ 
افوروبغ  العجعد  سجز  الصرار  شعثا  الصرار.  اتثاذ  غعم 
تعل لغئغا طما غصعغه وغمثه داخطعا، شالثي غتعم تعل 
التمى غعحك أن غصع شغه، وصث أسطظ سظ وصعسه شغه 

وصغاطه بسمض الترام شغ إتثى بقد اإلجقم.
إن طا غسمى بتضعطئ العشاق العذظغئ تابسئ فوروبا، 
طعجعد  أظه  وتسطط  افوروبــغ،  لطاثخض  طآغثة  وعغ 
الاثخض  طظ  ولتماغاعا  لثسمعا  لغئغا  أرض  سطى 
سطى  تتاشر  تاى  تفار  لمظاشسعا  الثاسط  افطرغضغ 
لعجه  ولغج  لغئغا  شغ  اقجاسماري  افوروبــغ  الظفعذ 
تفار.  طبض  طبطعا  خائظئ  التضعطئ  شعثه  ولثلك  اهللا، 
شعجإ سطى الحسإ الطغئغ الشغعر سطى بقده اإلجقطغئ 
عثغظ  فن  طسا،  العشاق  وتضعطئ  تفار  غسصط  أن 
لعا  وجمتا  اقجاسمارغئ،  لطصعى  تابسان  الطرشغظ 
باجائاتئ أرضه جعاء سطظا أو ضمظا، وطظ الطرق الاغ 
غةإ أن تائع؛ أن غظفخَّ ضض طظ اظثرط طظ أعض لغئغا 
طع عثا أو طع ذاك سظعما، وأن غسعد الظاس وغاأططعا 
المثطخغظ  سظ  وغئتبعا  الثقص  وضغفغئ  العضع  شغ 
العاسغظ لغرحثوعط ولغسمطعا طسعط تاى غظصثوا عثا 
الئطث اإلجقطغ الشالغ طظ برابظ اقجاسمار، شغتصظعا 
ولغسطمعا  واعغئ،  بثرائع  تسفك  الاغ  أبظائعط  دطاء 
أظعط جغسألعن غعم الصغاطئ سظ ذلك، ولغظخروا دغظ 

 اهللا ولغبصعا به، واهللا ظاخرعط وعع طعقعط

بصطط: أجسث طظخعر

طاذا وراء طعاشصئ اقتتاد اإلشرغصغ سطى إرجال صعة 
سسضرغئ إىل جظعب السعدان؟

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

اظسصثت شغ الساخمئ الرواظثغئ ضغةالغ صمئ اقتتاد 
واقبظغظ  افتث  غعطغ  والسحرون،  السابسئ  اإلشرغصغ 
١٧-١٨ تمعز/غعلغع ٢٠١٦م شغ ظض طثاوف طظ تةثد 
عثه  ضاظئ  وصث  السعدان،  جظعب  دولئ  شغ  الظجاع 
الصدغئ - أي الخراع شغ جظعب السعدان - عغ طظ 
رؤجاء  أسطظ  تغث  الصمئ،  ظاصحاعا  الاغ  الصداغا  أبرز 
افطغظ  لصرار  تحةغسعط  سظ  رجمغاً  اإلشرغصغ  اقتتاد 
وزراء  وطةطج  طعن،  ضغ  بان  الماتثة  لفطط  السام 
بإرجال  ضغةالغ،  شغ  الصمئ  خاام  شغ  اإلغصاد،  دول 
صعة إصطغمغئ لثولئ جظعب السعدان. وغأتغ عثا الصرار 
الرئغج  صعات  بغظ  المسطتئ  المعاجعات  خطفغئ  سطى 
والاغ  طحار،  رغاك  افول  وظائئه  طغاردغئ،  جطفاضغر 
وظجوح  جعبا،  الساخمئ  شغ  المؤات  طصاض  إلى  أدت 
طؤات اآلقف إلى دول الةعار وبثاخئ حمال السعدان، 
طظ  صعات  اإلشرغصغ  اقتتاد  غرجض  أن  المظازر  وطظ 
إلى  والسعدان،  وأوغظثا،  ورواظثا،  وإبغعبغا،  ضغظغا، 
دولئ جظعب السعدان، وذلك لاسجغج صعة تفر السقم 
طظ  أضبر  سثدعا  غئطس  والاغ  الماتثة،  لفطط  الاابسئ 

(١٢) ألش جظثي.
وصث جئص افطغظ السام لفطط الماتثة بالتثغث سظ 
التضعطغئ  لطعغؤئ  اجابظائغئ  صمئ  أطام  الصعة  عثه 
إشرغصغا،  حرق  شغ  (إغصاد)  بالاظمغئ  المسظغئ  الثولغئ 
جظعب  صادة  طظاصثًا  ضغةالغ،  شغ  اظسصثت  والاغ 
خاظه  السعدان  جظعب  حسإ  "إن  بصعله:  السعدان 
به"،  السماح  غمضظظا  ق  أطر  وعثا  أظفسعط،  صادته 
وصث  وجماسغ".  تاجط  لاترك  العصئ  "تان  طدغفاً: 
رشدئ جعبا صرار الرؤجاء؛ إرجال صعات سسضرغئ إلى 
جظعب السعدان، وأسطظ وزغر اإلسقم والظاذص الرجمغ 
باجط تضعطئ جظعب السعدان سثم اجاسثاد التضعطئ 
تخرغح  شغ  وذلك  بقده،  شغ  واتث  جظثي  قجاصئال 
لئرظاطب (بغ بغ جغ شعضج). ضما تزاعر غعم افربساء 
راشسغظ  بالصرار،  لطاظثغث  حثص  ألش  ظتع  الماضغ 
اإلشرغصغ،  واقتتاد  الماتثة،  افطط  تظاصث  حسارات 
وتحثد سطى جغادة دولئ الةظعب، وعثا الرشخ طظ 
شغ  الرطاد  ذر  طظ  ظعع  عع  جعبا  شغ  التضعطئ  صئض 
السغعن، فن وجعد عثه الصعات غخإ شغ طخطتاعا، 
تغث إن جمغع عثه الثول الاغ جارجض الصعات عغ 
دول تائع فطرغضا، وتأتمر بأطرعا، تماطاً ضما عغ تال 
تضعطئ جظعب السعدان، شأطرغضا ترغث تماغئ الظزام 
دول  طظ  الصعات  عثه  بإرجال  السعدان،  جظعب  شغ 
تابسئ لعا، وتاى تثرج افطر بسغظارغع غةسض الطرف 
لرشخ  جعبا  إلى  أوسجت  الصعات  بعثه  غصئض  اآلخر 

إرجال صعات دولغئ إلى جظعب السعدان.
المئسعث  لغمان  برغظساعن  صام  السغاق  عثا  وشغ 
افجئص لطسعدان وجظعب السعدان، وضغئ المغضعجئ، 
طثغرة طرضج إشرغصغا لطثراجات اقجاراتغةغئ، باصثغط 
تظفغثغئ  إدارة  تتئ  السعدان  جظعب  لعضع  طصارح 
طحارضئ طظ افطط الماتثة واقتتاد اإلشرغصغ إلدارة 

الئقد إلى تغظ إغةاد طآجسات جغاجغئ شاسطئ، بسث 
اجائساد جطفاضغر وظائئه طظ الفارة اقظاصالغئ.

الطرشغظ  بغظ  والمحتعن  الترج  الزرف  عثا  شغ 
الماخارسغظ شغ جظعب السعدان غمعض رئغج دولئ 
جظعب السعدان جطفاضغر طغاردغئ خخمه، وظائئه افول 
رغاك طحار طثة (٤٨) جاسئ لطسعدة إلى جعبا لمجاولئ 
أسماله الرجمغئ لاظفغث اتفاق السقم المئرم بغظعما شغ 
آب/أغسطج ٢٠١٥م، وبتسإ افطر الرئاجغ الثي تقه 
وزغر طضاإ جطفاضغر (طغغك أغغ)، شإظه شغ تال سثم 
الثطعات  طظ  المجغث  اتثاذ  جغاط  بافطر  رغاك  الاجام 
شغ طعاجعاه، دون تعضغح طاعغئ عثه الاثابغر. وشغ 
رده سطى عثه الثطعة جثر جغمج صثغئ، الماتثث 
باجط رغاك طحار طظ افطر الخادر طظ جطفاضغر، وصال 
شغ تخرغح لطةجغرة ظئ: "إن طحار لظ غساةغإ لعثه 
الاثئطات الخادرة طظ جطفاضغر"، ووخش عثا اإلجراء 
بأظه طتاولئ تآضث سطى سثم جثغئ الرئغج شغ تظفغث 

اتفاق السقم المئرم بغظ الطرشغظ.
غصعل طتططعن إن جطفاضغر غظعي تسغغظ تسئان دغظص - 
أبرز صادة الترضئ الحسئغئ ووزغر المسادن، والمعجعد 
وعغ  افول،  الظائإ  طظخإ  شغ   - جعبا  شغ  تالغًا 
جثعظئ  افوضاع  جاجغث  أظعا  المراصئعن  غرى  خطعة 
شغ جظعب السعدان، ولضظظا ظرى أن طبض عثه الثطعة 
عغ ظعع طظ الدشط سطى طحار تاى غسعد إلى جعبا، 
وغخئح تتئ جظاح جطفاضغر ضما تثطط أطرغضا، خاخئ 
وأن تسئان دغظص طتسعب سطى طةمعسئ طحار، وتط 
تسغغه وزغرًا لطمسادن وشص اقتفاق بغظ الطرشغظ، رغط 
الثقشات بغظعما - أي بغظ دغظص، وطحار الثي شخض 
لغدشط  عثا الثقف  جطفاضغر  شاجاشض  طآخرًا،  دغظص 

به سطى رغاك طحار.
دولئ،  طصعطات  شغه  لغج  الةظعب  أن  غسطط  الةمغع 
وأطرغضا الاغ جسئ لقظفخال ورساه، تسطط أن حمال 
السعدان عع الرئئ الاغ غاظفج بعا جظعب السعدان، 
سظ  بمسجل  السعدان  لةظعب  طساصقً  وجعد  ق  وأن 
الحمال، ولثلك شإظظا ظرى أن الخراع الثي غثور شغ 
دولئ جظعب السعدان، لظ غاعصش إق لغئثأ طظ جثغث، 
وصث ظعر جطغاً لضض طاابع لصدغئ جظعب السعدان، أن 
لصدغئ الةظعب؛ الاغ عغ شغ  اقظفخال لط غضظ تقً 
افخض جعء رساغئ بثرجئ أسطى طما شغ حمال السعدان، 
وأن التض الةثري لطمحضطئ شغ الةظعب عع سعدته ججءًا 
طظ السعدان ضما ضان صئض اقظفخال، ولضظ شغ ظض 
دولئ طئثئغئ تصعم سطى الرساغئ، ولغج الةئاغئ، تصعم 
سطى اقظسااق طظ ربصئ الضاشر المساسمر، ق سطى الائسغئ 
واقرتعان لطشرب، دولئ تةمع بقد المسطمغظ شغ ظض 
والسثل  الثغر  تظحر  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
والسقم التصغصغ، ولغج جقم التروب المفروض طظ 
اقجاسمار وأذظابه، ولمبض عثا شطغسمض المثطخعن طظ 

 أبظاء السعدان حماقً وجظعبا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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إجقم  اإلجقم"  "جغح  باجط  الرجمغ  الماتثث  صال 
ضئغرًا  إسثادًا  غتااج  دطحص  إلى  "الثخعل  إن  سطعش، 
شغ السقح والسااد والمصاتطغظ" طئثغا أجفه سطى سثم 
وجعد "صرار دولغ بإجصاط الظزام (السعري) اآلن". وصال 
سطعش شغ تثغث طع "السربغ الةثغث": "جأوضح عثه 
المغثاظغئ،  الظصطئ  عغ  افولى  ظصطاغظ،  طظ  الصدغئ 
السقح  شغ  ضئغرًا  إسثادًا  غتااج  دطحص  إلى  شالثخعل 
والسااد والمصاتطغظ، شعغ ق تحئه أي تترغر في طظطصئ 

أخرى جعرغئ، وذلك لتحعد الظزام وتطفائه العائطئ شغ المظطصئ. والظزام لط غشفض سظ إطضاظات المصاتطغظ 
شغ حرصغ الساخمئ، جعاء طظ ظاتغئ الاثرغإ أو تاى طظ ظاتغئ السصغثة الصاالغئ، شطثلك خإ جض جعثه 
سطى المظطصئ واجاظجف الضبغر طظ صعاته لفرض التخار التالغ سطى المظطصئ". وتابع "والباظغئ عغ الظصطئ 
السغاجغئ، شق حك شغ أن دطحص تسائر الساخمئ السغاجغئ والسسضرغئ واقجاماسغئ لطظزام، وجصعذعا غسظغ 
جصعذه شغ عثه افبساد، ولفجش ق غعجث صرار دولغ بإجصاط الظزام اآلن، وعثا واضح شغ افروصئ السغاجغئ 

وافروصئ السرغئ لطمةامع الثولغ". (السربغ الةثغث)

الاثرع بالصرار الثولغ عع خدعع لطثول الشربغئ وجغاجاتعا

"جغح اإلجقم": ق غعجث صرار دولغ بإجصاط الظزام السعري
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طسظى الةعاد أو تحعغعه بتسإ أغراض المثططغظ 
افطر  واصع  شغ  أظعا  سطماً  الثاسمغظ!  أو  الممعلغظ  أو 
بما عع أصض  تصعم الغعَم إق  وق  تصط شغ الماضغ  لط 
طظ التث افدظى طظ الةعاد حرساً، وعع طا غسمعظه 
المصاوطئ أو طا غحئععا (ضمظ جغاجات وطثططاِت 
افسثاء وضمظ طسطغاِت العاصع الثي شرضه المساسِمر 
تضعن  طا  أضبر  أعثاف  لاتصغص  المسطمغظ)  بقد  شغ 
غربغًا  جغاجغٍئ  أجظثاٍت  تظفغث  بشرض  أو  طحئععئ، 
طظ  طجغث  إلى  الشالإ  شغ  ُغفدغ  طا  وعع  طططعبئ، 
اإلسقم  شغ  تخئح  الاغ  المروسئ،  والعجائط  الضعارث 
اظاخارات، وتظصطإ جطئاً سطى افطئ شغ أضبر التاقت!! 
وعع أبسث طا غضعن طظ تتصغص حغء طما ترغثه افطُئ 
تصغصًئ. وأجعأ طظ عثا ضطه أظعا تسغإ سطى غغرعا طظ 
الترضات السغاجغئ الصائمئ سطى أجاس اإلجقم (الاغ 
طظ  أوجإ  عع  طا  إصاطَئ  اجاعثاَشعا  تثوعا)  َتْتُث  لط 
رد سثواٍن عظا أو عظاك وعع دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
طظ  السزغمئ  الةعاد  بفرغدئ  جادططع  الاغ  الظئعة 
عع  لغج  الةعاد  إذ  وجه،  أضمض  سطى  جغعحعا  خقل 
المصاوطئ وق عع الثشاع شصط، بض عع أجمى وأسزط 
طظ ذلك بضبغر. لثا وجإ شغ عثا المصام إبراز طسظى 

الةعاد السزغط شغ اإلجقم ولع سطى جئغض اإلغةاز.
اهللا  جئغض  شغ  الةعاد  بغظ  لطمصارظئ  وجٍه  طظ  شما 
شغ  الةماسغئ  الفروض  أسزط  طظ  واتث  عع  الثي 
ضطمئ  إلسقء  الضفار  صاال  إجماقً  عع  والثي  اإلجقم، 
الثول  تمارجه  الثي  الئشغخ  اقجاسمار  وبغظ  اهللا، 
الظفعذ  بسط  وعع  رأجمالغًئ،  دوقً  بعخفعا  الشربغئ 
جغاجغاً وسسضرغاً واصاخادغاً وبصاشغاً وإتضام السغطرة 
سطى الحسعب المسادسفئ طظ أجض اجاشقلعا وظعإ 
خغراتعا وجرصئ برواتعا، أي أخث طا سظثعا وترطاظعا 
طظه ولع بإشظائعا وإبادتعا. وواضح طما شسطه المسطمعن 
عثشه  الةعاَد  أن  والرشسئ  السج  أغام  السخعر  طر  سطى 
شعع  افرض،  وجه  سطى  طظ  الطعاغغئ  تضط  إزالئ 
الصاال طظ أجض أق غئصى سطى وجه افرض ظمط طظ 
أظماط التضط الاغ غاسطط شغه بحر سطى بحر ظطمًا 
فِْتَنٌة  تَُكوَن  الَ   َّ َح ﴿َوَقاتِلُوُهْم  تسالى:  صال  وسثواظاً. 
الِِمنَي﴾  يُن هللاِ َفإِِن انَتَهواْ َفالَ ُعْدوَاَن إِالَّ بَلَ الظَّ ِّ َويَُكوَن ا
رؤغئ  وبغظ  الظاس  بغظ  بسثئث  شُغثطى   ،[١٩٣ [الئصرة: 
دغظ التص. ولظ غاتصص ذلك سطى أضمض وجه إق بأن 
بسث  تغاتعط  واصع  شغ  ططئَّصاً  باإلجقم  الظاس  ُغتضط 
إزالئ التعاجج المادغئ، وعغ ضغاظات ذعاغغئ افرض 
والمفسثغظ.  الزطمئ  والتضام  الةئابرة  المطعك  طظ 
اهللا  خطى  طتمث  أطئ  سطى  التسظى  ربك  ضطمئ  شامئ 
السطغط  السجغج  ِصئض  طظ  ُضطِّفئ  أْن  وجطط  وآله  سطغه 
﴿َوَكَذلَِك  صال تسالى:  بعثا السمض السزغط.  تصعَم  بأن 
َويَُكوَن  اجَّاِس  بَلَ  ُشَهَداء  َُكونُواْ  حكِّ َوَسطاً  ًة  مَّ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم 

أطئ  شُةسطئ   .[١٤٣ [الئصرة:  َشِهيداً...﴾  َعلَْيُكْم  الرَُّسوُل 
العتغ  شغ  ظئ  المادمَّ الرجالئ  بغظ  واجطًئ  طتمث 
الثي أظجله رب السالمغظ سطى خغر المرجطغظ وبغظ أطط 
اآلخرة  شغ  عغ  شالحعادة  جمغساً،  وحسعبعا  افرض 
سطى الائطغس، ضما عع واضح شغ اآلغئ، واهللا ساخط عثه 

وجعب  أغداً  الئاب  عثا  طظ  شغبئئ  الجوال.  طظ  افطئ 
وجعِد الثولئ شغ تغاة افطئ، وعغ الثولئ اإلجقطغئ 
وعغ دولئ الثقشئ. وذلك أن الةعاد شرض جماسغ، 
وق غاأتى إق أن غضعن ضثلك. وعع سطى الضفاغئ بمسظى 
أظه غةإ أن غصعَم به المسطمعن بعخفعط جماسًئ أي 
دولًئ بتغث غاتصص سطى أرض العاصع سطى الثوام جمغُع 
وطظعا  أعثاشه  جمغع  أي  ُشرض،  تتصغصه  أجض  طظ  طا 
صاالعط  سطى  غةرؤ  وأق  السثو  وإرعاب  الرجالئ  تئطغس 
ولغج  الثولئ،  شغ  الةغعش  ُتئاحره  سمض  شعع  أتث. 
العغمظئ  بسط  طئاحرته  تغظ  المسطمغظ  أذعان  شغ 
الثغرات  أخث  بعثف  اإلخداع  وق  ظطماً  الاعجع  وق 
وظعإ البروات شدًق سظ اإلبادة، بض إسقء ضطمئ اهللا 
به  غاتصص  ضما  ضطه.  الثغظ  سطى  التص  دغظ  وإظعار 
الةاعطغئ  ظطمات  طظ  وإخراجعط  الظاس  إظصاذ  أغداً 
ولعثا  اآلخرة.  وجسئ  اإلجقم  ظعر  إلى  الثظغا  وضغص 
أبظاء الصاال أن غصاتطعا المصاِتطَئ  ُأطر المسطمعن دوطاً 
سطى  سجم  طظ  لشغر  غاسرضعا  أق  أي  جعاعط،  دون 
الاخثي لثسعة التص وسجم سطى الخث سظ جئغض اهللا. 
ِيَن  َّ وعثا عع طسظى صعله تسالى: ﴿َوَقاتِلُواْ يِف سبيِل اهللاِ ا
ُفَقاتِلُونَُكْم َوالَ َيْعَتُدواْ إِنَّ اهللا الَ حُيِبِّ الُْمْعَتِديَن﴾ [الئصرة: 
دشاساً.  إق  المسطمعن  غصاتض  أق  طسظاه  ولغج   ،[١٩٠
شغ  (ضما  اآلغئ  عثه  شغ  ُشرض  الثي  الصاال  أن  وبما 
غغرعا) عع بعثف إظعار دغظ التص سطى الثغظ ضطه، 
شإظه ق غخح طططصاً تسطغض الةعاد (ق حرساً وق سصًق) 
بإدخال الظاس شغ اإلجقم، وإق لةاز أن غساساض سظ 
الصاال بأي سمض غآدي غرَض تسرغش الظاس باإلجقم 
طظ  الةعاد  تضَط  جغطشغ  طا  وعع  شغه،  إدخالعط  أو 
الحرغسئ بالمرة. أطا صاال افسثاء طظ الضفار المتاربغظ 
سطى  سظ ترطات المسطمغظ وتفاظاً  المساثغظ دشاساً 
افطئ وضغان الثولئ شعع طظ باب أولى. شالةعاد سمض 
سزغُط افجر والبعاب والمظجلِئ سظث اهللا شغ الثظغا وشغ 
اآلخرة، ضما أظه سزغط افبر شغ تغاة افطئ. وبالمةمض 
لتمض  الحرع  سطغعا  دل  الاغ  البابائ  الطرغصئ  شعع 
جمغع  شغ  ضاشًئ  الظاس  إلى  اإلجقم  رجالئ  وإغخال 
طظ  اهللا  أسثاء  تضط  إزالئ  ذلك  وطظ  افرض،  أظتاء 
وجه الئسغطئ والشطزئ سطى الةئابرة الماسططغظ سطى 
رصاب الظاس سطى طر افزطظئ، وعثشه أن ُغتضَط الظاس 
بحرغسئ الرتمظ أي بما أظجل اهللا دون جعاه، بشخ 
الظزر سما إذا دخطعا شغ اإلجقم أم ق، إذ ُغثّطى بغظعط 
تضمًا  شالةعاد  طساصث.  طظ  غثااروظه  وطا  ذلك  بسث 
وطسظًى أطر بابئ شغ الحرغسئ إلى غعم الثغظ. شعض 
غسصض أن تاثطى أطئ طتمث سظ عثه المعمئ الةطغطئ؟؟ 
َقِّ  احلْ َوِديِن  بِالُْهَدى   ُ َ َرُسو ْرَسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو  تسالى:  صال 

 ،[٣٣ [الاعبئ:  الُْمرْشُِكوَن﴾  َكرَِه  َولَْو  لُكِِّه  يِن  ِّ ا بَلَ  ُْظِهرَهُ  ِ
[الخش: ٩]. أصعل: شما تضعن إذًا سظث اهللا طظجلُئ السمض 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
الاغ جادططع بةمغع عثه المعمات الةسغمئ وتصغط 
غاعصش  والاغ  السزغمئ،  الةماسغئ  الفروض  عثه  ضضَّ 
شغ  وعض  وجعدعا؟  سطى  وجٍه  أضمض  سطى  بعا  الصغام 

 !!عثه المسألئ بسث عثا الصعل طظ صعل؟
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خشغرة - غائئئ سظ اقجاثئارات افطرغضغئ، وخّعشعط 
طظ خطعرة تظزغط الثولئ سطى دولعط شغ المساصئض 
السفغرة  وأّطا  ضاطض،  بحضٍض  طسعا  غاساوظعا  لط  إْن 
افطرغضغئ شغ افطط الماتثة شسالةئ الةاظإ المالغ 
بثشع  شطالئاعط  وأطرغضا،  الثول  تطك  بغظ  لطسقصئ 
الاغ  التمطئ  لامعغض  طئاحر  وبحضٍض  ساجًق  افطعال 
طشئئ  طظ  وتّثرتعط  الاظزغط،  ضث  أطرغضا  تصعدعا 
تال  شغ  العخغمئ  السعاصإ  وطظ  الثشع،  شغ  الاطضآ 

تأخرعط سظ السثاد.
ُترغث أطرغضا أْن ُتتّصص ظعسًا طظ اإلظةازات ضث تظزغط 
الثولئ ِلاضعن أضبر إصظاسًا شغ اباجاز التضام الثاظسغظ 
إظعاء  غسظغ  ق  الاصّثم  عثا  لضّظ  حسعبعط،  أطام 
وطا  ضبغرًا،  طظه  تسافغث  زالئ  طا  شعغ  ُضطغًا،  الاظزغط 
غغر  شمظ  لثلك  وجعده،  بتةئ  الاتالش  تصعد  زالئ 
لفسطئ  أرادت  ولع  ظعائغًا،  سطغه  تصدَغ  أْن  الُماعّصع 
إظةازات  ُتزعر  أْن  ُترغث  لضّظعا  بسغث،  زطظ  طظث  ذلك 

ططمعجئ شغ دتره.
عثه  بسئإ  حسعبظا  به  اْبُاِطغئ  الثي  عثا  ععاٍن  شأي 
عآقء  غرتضئعا  خغاظٍئ  وأي  السمغطئ؟  الاابسئ  افظزمئ 

الجسماء بتص حسعبعط، وأي بقعٍئ غاخفعن بعا؟
بقدظا  شغ  وُتصغط  دولغًا،  تتالفًا  لظا  تخظع  شأطرغضا 
الصعاسث السسضرغئ، وتصعد جغعحظا شغ تربعا المجسعطئ 
ضث تظزغط الثولئ لسظعات ذعغطئ، غاط تمعغطعا طظ 
أطعالظا وبرواتظا، وُتصّثم عثه الثول العجغطئ فطرغضا 
- بسئإ عثا الاظزغط - ضض المسطعطات اقجاثئارغئ 
طّةاظًا، غصع سطغظا ضض عثا الثل وذاك الّخشار بثرغسئ 
وِشرغئ طتاربئ تظزغط خشغر تسةج ضض جغعش بقدظا 
الُمساسِمرة  الثولئ  بأطرغضا  شاساسغظ  طتارباه،  سظ 
تساب  سطى  لمتارباه  بصغادتظا  تصعم  ضغ  المةرطئ 

دطاء حسعبظا، وأحقء أبظائظا، وصعت سغالظا.

طساصٌض  صراٌر  السمغطئ  الصغادات  عثه  لثى  ضان  شطع 
عغ  ولصاطئ  السظاء،  عثا  ضض  ظفسعا  سطى  لعّشرت 
بمسالةئ طحاضطعا الخشغرة عثه الاغ تّط تدثغمعا، 
شطثغظا  غغرعا،  إلى  أو  أطرغضا  إلى  الطةعء  دون  وطظ 
المال والسااد والةظعد، وق غظصخظا إقّ اتثاذ الصرارات 
التاجمئ، لضّظ المسألئ أبسث طظ ذلك، شالمسألئ أّن 
عآقء التضام عط أجراء لطضاشر المساسمر، وأّن أطرغضا 
طظ  شعّعلئ  الاظزغمات،  عثه  طبض  وجعد  اجاشطئ 
بصّدعا  طظطصاظا  إلى  الثرغسئ  بعثه  وجاءت  حأظعا، 
وصدغدعا، لاسغطر سطغعا جغطرة طططصئ، ولافرض 
ظفعذعا ضاطًق شغعا، وتمظسعا طظ الاتّرر طظ صئداعا، 
وُتتئط بعراتعا، وُتئصغعا تتئ جغطرة سمقء غائسعن 

لعا، شعثه عغ السئارة بأبسط وأوجج طساظغعا.
أّطا بالظسئئ لعجعد دول ضئرى إلى جاظإ أطرغضا طبض 
طسألئ  شاطك  الاتالش  شغ  وألماظغا  وشرظسا  برغطاظغا 
أخرى، شعثه الثول تسطط ظعاغا أطرغضا، وُتثرك طراطغ 
جغاجاتعا الثارجغئ، وعغ تثخض طسعا لاأخث ظخغئعا 
طظ ضسضئ الظفعذ، وأطرغضا تتااج إلغعا ِلُامارس دور 
الصغادة السالمغئ بمحارضاعا، وِلُاْمَظح الحرسغئ الثولغئ 
فسمالعا اقجاسمارغئ، لثلك صاطئ أطرغضا بإذقع عثه 
اظسصادعا،  طعسث  صئض  أظثروز  صّمئ  أسمال  سطى  الثول 
بغظعا  السّرغئ  الافاعمات  بسخ  سظ  لعا  وضحفئ 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  الاصى  تغث  روجغا،  وبغظ 
جعن ضغري بعزراء خارجغئ برغطاظغا وشرظسا وألماظغا 
الصّمئ،  ُصَئْغض  لظثن  شغ  افوروبغ  واقتتاد  وإغطالغا 
وأذطسعط سطى جاظٍإ طظ اقجاراتغةغئ افطرغضغئ شغ 
بصطه  بتسإ  ضٌض  افدوار،  طسعط  وتصاجط  المظطصئ، 
وظفعذه، وضّظا ظتظ - ضالسادة - أضئر الثاجرغظ إن لط 
بسئإ ظثالئ  ظضظ الثاجرغظ العتغثغظ، ق لحغء إقّ 
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غعم  الظعاب  لمةطج  ساطئ  جطسئ  ُتسصث  أن  غظازر 
تةثغث  طسألئ  تعل  الةاري،  تمعز/غعلغع   ٣٠ السئئ 
المراجطئ  إبر  سطى  الخغث،  التئغإ  تضعطئ  شغ  البصئ 
الاغ وجععا رئغج التضعطئ لمةطج ظعاب الحسإ، 
التضعطئ  طظح  سطى  الاخعغئ  طسألئ  بإتالئ  إلسقطه 
الفخض  بمصادغات  سمق  الئرلمان،  أظزار  سطى  البصئ 
الثاخطغ  الظزام  طظ   ١٥٠ والفخض  الثجاعر  طظ   ٩٨

لطمةطج.
السغاجغئ  افتجاب  طظ  سثد  تعصغع  بسث  عثا  غأتغ 
والةمسغات المثظغئ المحارضئ شغ طحاورات تحضغض 
تضعطئ العتثة العذظغئ شغ تعظج سطى وبغصئ "اتفاق 
تضعطئ  اجاصالئ  اتاماقت  سطى  الئاب  شاح  صرذاج" 
جغاجغئ  أزطئ  طظ  الثروج  وآلغات  الخغث  التئغإ 

طاعصسئ.
أن  الاعصغع  تفض  خقل  السئسغ  صاغث  الئاجغ  واسائر 
التضعطئ التالغئ صاطئ بعاجئعا، لضظعا لط تسث صادرة 
العضع  ظض  شغ  خاخئ  طظعا،  المرجع  تتصغص  سطى 
الخسإ الثي تسغحه الئقد سطى المساعغات افطظغئ 

واقصاخادغئ واقجاماسغئ.
وأحار إلى أن طئادرته باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ 
طحثدا  طسآول،  أي  طسارضئ  طظعا  الشاغئ  تضظ  لط 
التضعطئ  تصعم  حاطض  برظاطب  سطى  الاعاشص  أن  سطى 

الصادطئ باطئغصه ضروري الغعم.
وضئطئ "وبغصئ صرذاج" الاغ ضاظئ بمرة لصاءات بغظ 
أتجاب اقئاقف التاضط وأخرى طظ المسارضئ إضاشئ 
إلى طظزمات اجاماسغئ جمطئ طظ افولعغات، أعمعا 
الاظمغئ  وأولعغئ  اإلرعاب  سطى  الترب  ضسإ  ضرورة 
المظاذص  شغ  جغما  وق  واقجاماسغئ،  اقصاخادغئ 

الثاخطغئ الاغ تحضع تأخرا تظمعغا.
وشغ المصابض رشخ رئغج التضعطئ الاعظسغئ التئغإ 
الخغث تصثغمه قجاصالاه وخّغر الاعجه إلى الئرلمان، 
إلى  أصرب  لدشعذات  تسّرض  أظه  ضحش  صث  وضان 
أّن  طآّضثا  اقجاصالئ،  سطى  إلجئاره  الاعثغثات؛ 
أحثاخا - لط غسّمعط، لضّظه وخفعط بـ"الماثخطغظ 
طظ  لقجاصالئ  دشسه  تاولعا  السغاجغ" -  الحأن  شغ 

طظخئه بضّض الطرق.
وأضاف الخغث شغ طصابطئ خاخئ بباعا صظاة "الااجسئ" 
تضطمعا  عآقء  أّن  الماضغ،  افربساء  طساء  الثاخئ، 
تصثغط  طظه  ذالئغظ  الةمععرغئ،  رئغج  باجط  طسه 
الضئغر"،  الئاب  طظ  بـ"إخراجه  ووسثوه  اجاصالاه، 
تساصغطح  طا  "ضان  بصعلعط:  سطغه  ضشطعا  وآخرغظ 

ظمرطثوك" (إذا لط تساصض جظثّلك)، وشص تسئغره.

راحث  الظعدئ  ترضئ  رئغج  أضث  أخرى  جعئ  وطظ 
الشظعحغ خقل طآتمر ختفغ غعم الةمسئ ٢٢ تمعز/
غعلغع ٢٠١٦ أن الترضئ ظختئ رئغج التضعطئ التئغإ 
الخغث بسثم الثعاب إلى طةطج ظعاب الحسإ بسث 
العتثة  تضعطئ  طئادرة  الةمععرغئ  رئغج  ذرح 
صرار  بسث  حعرغظ  خسروا  أظعط  إلى  طحغرا  العذظغئ 

الّخغث الاعّجه إلى الئرلمان، سطى تّث تسئغره.
العذظغئ  التضعطئ  طئادرة  أّن  الشظعحغ  واسائر  عثا 
 ٣ وأبرز  أتجاب   ٩ تعلعا  واتفص  واجسا  صئعق  قصئ 
إلى  تتااج  الئقد  أّن  إلى  خطخعا  اجاماسّغئ  طظزمات 
تشغغر. وأوضح شغ جغاق آخر أن "تعظج طصئطئ سطى 
إخقتات ضرورغئ شغ جائر المةاقت تاططإ صرارات 
خسئئ ق غمضظ أن تاثثعا إق تضعطئ ذات تمبغطغئ 

واجسئ وابصئ طظ ظفسعا وطظ الصعى الاغ تثسمعا".
إسادة  إذار  شغ  تأتغ  المئادرة  عثه  أن  والزاعر 
تمعصسات جغاجغئ لفذراف المحارضئ شغ التضط طع 
والمظزمات،  افتجاب  طظ  سثد  أضئر  تعرغط  طتاولئ 
بأظعا  الةمغع  غخفعا  الصادطئ  المرتطئ  وأن  خاخئ 
ططجطئ  الصادطئ  شالتضعطئ  أضبر،  جرأة  تتااج  طرتطئ 
والثول  الثولغ  الظصث  خظثوق  جغاجات  باظفغث 
اقجاسمارغئ، وغظازر إخثار صعاظغظ لظ تضعن لخالح 
الحسإ بض جغتاول تطئغصعا بةمغع التغض وإن لجم 

افطر باجاسمال الصعة.
واخطئ  الماساصئئ  التضعطات  أن  غثرك  المثصص  إن 
جابما  زال  طا  الثي  ظفسه  الرأجمالغ  الظزام  تطئغص 
اقرتعان  جغاجئ   - السغاجئ  وظفج  صطعبظا  سطى 
والائسغئ لطمساسمر - المرجعطئ لعا جطفا شعغ ططالئئ 
باطئغصعا. ولعثا ق ُغظازر تشغغر تصغصغ طظ تضعطئ 
افوضاع  وتجداد  جعءًا  التال  غجداد  بض  أخرى،  إلى 
طظ  الاثطص  التضعطئ  عثه  تساطغع  شعض  تثععرا. 
ذلك؟  ترغث  عض  بض  الثولغ؟  الظصث  خظثوق  إطقءات 
وعض جاصثر سطى إلشاء جمغع اقتفاصغات اقجاسمارغئ 
طع الثول الشربغئ وخاخئ برغطاظغا شغما غاسطص بإسادة 

عغضطئ التضعطئ والعزارات وصطاسات الئقد طبق؟
شغ التصغصئ إن الةثغث شغ طئادرة السئسغ - وعثا 
المصخعد طظ تضعطئ وتثة وذظغئ - عع أن غسضئ 
الصعى  تسّطره  بما  الةمغع  غصئض  وأن  المسارضعن 
أسعان  إلى  الةمغع  غاتّعل  وأن  لاعظج  اقجاسمارّغئ 
لاعظج.  اقجاسمارّغئ  الّثوائر  تصّرره  لما  تظفغثغغظ 
والثدعع  اجابمارا  اقجاسمار  تسّمغ  دساغئ  وأبعاق 
إخقتا عغضطّغا، وبغع الئطث ورعظه لطثول اقجاسمارغئ 

 !!تظمغئ طساثاطئ

بصطط: أجاطئ الماجري – تعظج

لئظان  شغ  افطرغضغئ  السفغرة  حّثدت 
رئغج  زغارتعا  بسث  رغاحارد،  إلغجابغث 
شغ  جقم  تمام  الطئظاظغئ  التضعطئ 
تمعز/غعلغع   ١٩ البقباء  غعم  السراغا، 
٢٠١٦، سطى أعمغئ الحراضئ افطرغضغئ 
طآضثة  المةاقت،  حاى  شغ  الطئظاظغئ 
أظعا جاسمض "بق ضطض طظ أجض طعاخطئ 
لئظان  لدمان  وتعجغسعا  جععدظا 
"إن  وصالئ  وطجدعر".  وطساصر  آطظ 
الثي  لطثسط  الرئغسغئ  المفاتغح  أتث 
لطةغح  طساسثاتعا  عع  أطرغضا  تصّثطه 
ضاظئ  لصث  الطئظاظغئ.  افطظغئ  وافجعجة 

أن  وأضثت  لطئظان".  افول  افطظغ  الحرغك  طساصئًق،  تسامر  وجعف  التاضر،  شغ  ضما  الماضغ،  شغ  أطرغضا 
المساسثات افطرغضغئ "المسامرة تزعر بعضعح الاجاطظا بثسط الةغح فظعا تقصغ طسآولغاته شغ الثشاع سظ 

لئظان وتماغئ تثوده". (جرغثة السفغر)
: إن ضقم السفغرة افطرغضغئ الةثغثة شغ لئظان غحغر إلى طثى اعامام أطرغضا بالةغح الطئظاظغ 
وافجعجة افطظغئ افخرى ضعظعا طظ افدوات الاغ تسامث سطغعا شغ تظفغث جغاجاعا.. وإن التثغث سظ 
الحراضئ افطرغضغئ الطئظاظغئ إظما عع لثر الرطاد شغ السغعن وعع ضقم طظمص إلخفاء تصغصئ السقصئ بغظ 

أطرغضا ولئظان، شطئظان لغج حرغضا فطرغضا وإظما عع خاضع لعا. 
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الصسط  طظ  الفاضقت  افخعات  بسخ  الضاابئ  شرغص 
افخعات  عآقء  المرضجي،  اإلسقطغ  لطمضاإ  الظسائغ 
أغدا غحارضظظا عّط تمض عثه الثسعة وبالاالغ غاعّلغظ 
والصداغا  افظحطئ  تشطغ  الاغ  المعاضغع  شغ  الضاابئ 
الاغ غعاط بعا الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي وعثا شغ حاى المظاذص، بفدض اهللا شإن عثه 
الثسعة اظاحرت، وسثد الضّااب والضاتئات ضبغر والتمث 
هللا، والماابع لخفتات الةرغثة غّططع سطى عآقء اإلخعة 

الضّااب جمغسا ججاعط اهللا سظا ضض خغر.
س٧: عض طا غخثر شغ الةرغثة غسئر سظ رأي تجب 

الاترغر أم غسئر سظ رأي الضاتإ شصط؟
وبالاالغ  الاترغر  تجب  سظ  خادرة  عغ  أخغ  الةرغثة 
الرأي  سظ  ولغج  الاترغر  تجب  رأي  سظ  تسئر  عغ 
الحثخغ لعثا الضاتإ أو ذاك، وضما عع طعجعد شغ 
خثر خفتاعا (تخثر سظ تجب الاترغر) وبالاالغ ضض 
ورؤغاه  التجب  بمظعةغئ  وغطاجم  غظدئط  شغعا  حغء 

تةاه الصداغا وافتثاث والعصائع.
س٨: عض لبعرة الحام طضاظئ خاخئ شغ الةرغثة؟

بعرة الحام ق غثفى سطى أي طاابع أظعا أخئتئ طتط 
افظزار لةمغع المسطمغظ، وبما تمغجت به طظ بئاتعا 
وخمعدعا، وبما تمغجت به طظ سةج الثول اقجاسمارغئ 
سظ تخفغاعا ضما جرى شغ طخر وتعظج ولغئغا وغغرعا 
لط غساطع اقجاسمار افطرغضغ وافوروبغ أن غاتضط 
بمةرى البعرة شغخفغعا، لثلك لةأ إلى تخسغث أسمال 
الصاض والاثطغر والارعغإ شغ طتاولئ لارضغع عثه البعرة 
تتاض  أن  وبثغعغا  ذئغسغا  أطرا  شضان  سطغعا،  والصداء 
بعرة الحام طرضجا أجاجغا شغ تشطغئ الراغئ، باجامرار 
الثول  ضغث  شغعا  وظضحش  افطعر  طةرغات  ظاابع  ضظا 
الشربغئ وظتثر طظ طضرعط، وطظ ذلك طا غاسطص بمآتمر 
جظغش وطآتمر الرغاض وتفاخغض ذلك، وطظ ذلك أغدا 
جسغ بسخ الفخائض لاروغب طصعلئ الثولئ الثغمصراذغئ 
وحاى الصداغا والافاخغض أو تاى اقصااال الثاطغ الثي 
الصداغا  حاى  شغ  الشعذئ...  شغ  الفخائض  بغظ  وصع 
والافاخغض، ظاابع جمغع أتثاث بعرة الحام شغ طتاولئ 
لضحش ظطمات المضر اقجاسماري الشربغ وأدواته طظ 
ودول  وافردن  وطخر  ضارضغا  الةعار  دول  شغ  التضام 
الثطغب، ضض عثا أسطغظاه تزا واشرا طظ الاشطغئ وق ظجال 
ظعاضئه، وجظئصى سطى ذلك حأظظا شغ ذلك حأن تئظغظا 
لصداغا افطئ وخاخئ تطك الاغ ظأطض أن غامثخ سظعا 

وقدة دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة بإذن اهللا.
شغ  جعاء  تعاجعضط  الاغ  الخسعبات  عغ  طا  س٩: 

الظحر أو شغ غغره؟
بحضض  تخثر  الةرغثة  ضعن  طظ  تظاب  الخسعبات 
أجئعسغ، دائما عظاك ضشط العصئ، ساطض العصئ، بمسظى 
أن المطابع تطاجم بعصئ طتثد سطغظا أن ظاصغث به، شالثي 
أظئ  غسظغ  افخغرة،  بالطتزئ  غسمى  طا  أتغاظا  غتثث 
تصع شغ تغرة؛ طا عغ أعط افتثاث والصداغا الاغ ترغث 
طعمئ  بأتثاث  افخغرة  الطتزات  شغ  شافاجأ  تشطغاعا 
وصسئ وبالاالغ تخئح شغ ضغص طظ جعئ العصئ، عثه 
طظ الخسعبات، وأتغاظا فعمغئ التثث ظدطر إلغفائه 
تصه وبسئإ ضغص العصئ ذئسا ظدطر إلى تأجغطه إلى 
أغدا  الخسعبات  وطظ  واصسظا؛  عع  عثا  الاالغ،  السثد 
الاغ بطشاظا طظ اإلخعة الحئاب شغ بسخ المظاذص أن 
السططات افطظغئ تسمض سطى طظع اظاحار جرغثة الراغئ، 
شمظ وجثت بتعزته غساصإ سطغعا، ولضظ طع ذلك عثا 
ق غبظغظا سظ المدّغ بسجغمئ وبخئر شغ تعخغض عثه 
ْمرِهِ 

َ
الرجالئ اإلسقطغئ إلى حرائح افطئ ﴿وَاَبُّ ذَللٌِب بَلَ أ

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
َ
َولَِكَنّ أ

غغر  أخرى  بطشات  الةرغثة  ظحر  غاط  عض  س١٠: 
السربغئ؟

الطمعح  ضمظ  طظ  اهللا  حاء  إن  عثا  بسث،  لغج  ق 
لظعجع  اهللا  بإذن  سطغعا  ظسمض  الاغ  والثطئ  واآلطال 
دائرة اظاحار الراغئ، شق غثفى أن عظاك طؤات المقغغظ 
طظ المسطمغظ غغر الظاذصغظ بالطشئ السربغئ، ظأطض أن 
ظامضظ طظ تعخغطعا لعط بطشاتعط المتطغئ ولع ضان 

 بحضض تثرغةغ
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السعن طظ اهللا جئتاظه وتسالى وططاجطغظ بعثا الظعب 
الثي غئاشغ ظخرة عثا الثغظ دون الاجلش لعثه الةعئ 

أو تطك، ودون أغئ خحغئ طظ الّخثع بضطمئ التص.
س٤: أغظ تظحر جرغثة الراغئ وضط سثد الماابسغظ 

لعا؟
جرغثة الراغئ غخثرعا ضما تسطمعن تجب الاترغر الثي 
طظ  اآلشاق  شغ  واظاحرت  دسعته  اظططصئ  هللا  بتمث 
ووجط  والعظث  وبظشقدش  حرصا  وطالغجغا  إظثوظسغا 
آجغا وخعق إلى باضساان والصعصاز وترضغا وافظاضعل 
والحام وخعق إلى حمال إشرغصغا، ق بض تاى شغ الصارات 
غاطصفعا  شالةرغثة  المسطمعن،  وجث  تغبما  الثمج 
المظاذص  عثه  ضض  شغ  الاترغر  تجب  وحابات  حئاب 
وجثوا.  تغبما  افطئ  لفؤات  تعخغطعا  سطى  وغسمطعن 
ذئسا جرغثة الراغئ لعا ظسثاان؛ ظسثئ ورصغئ ططئعسئ 
الخفتئ  غعازغعا  وأغدا  افربساء،  غعم  خئاح  تخثر 
اإللضاروظغئ المااتئ سطى اإلظارظئ، وبالاالغ عظاك طظ 
الصّراء طظ تخطه الظسثئ العرصغئ وطظعط طظ غاابسعا 
سئر وجغطئ اإلظارظئ، وبالاالغ طظ الخسإ بمضان أن 
أسطغك رصما واضتا سظ سثد الصّراء والماابسغظ، ولضظ 
طما غخطظا طظ تسصغئات وردود واصاراتات طظ اإلخعة 
الصّراء بارك اهللا شغعط والاغ تردظا طظ حاى الئقد طظ 
الغمظ والسعدان وإظثوظغسغا وطالغجغا وترضغا وغغرعا 
والتمث هللا أن الراغئ اظاحرت شغ اآلشاق وشغ جاتات 
بقد المسطمغظ، وعثا طا دشع بسداً طظ وجائض اإلسقم 
افخرى المشرضئ إلى حظ تمطئ تحعغعغئ ضث الراغئ، 
وظتظ ظاخثى لعط تسإ التاجئ وتسإ الطجوم، وإق 

شق ظساطغع طاابسئ ضض ظاسص.
س٥: طا عغ ذئغسئ المعاضغع الاغ غاط ظحرعا شغ 

الةرغثة؟
بالحأن  تسظى  جاطسئ  إجقطغئ  جرغثة  عغ  الةرغثة 
تاخثى  أجئعسغئ  جرغثة  وعغ  بثاخئ،  السغاجغ 
جعاء  الساخظئ  السغاجغئ  وافتثاث  الصداغا  فعط 
أو  الغمظ  سظ  ظاضطط  أضظا  جعاء  المسطمغظ،  بقد  شغ 
السراق وجعرغا أو ترضغا أو تعظج أو طا حاضض، وأغدا 
افزطئ  طبض  السالمغئ  السغاجغئ  بافتثاث  غاسطص  طا 
اقصاخادغئ الثولغئ أو الخراع بغظ الثول بغظ روجغا 
وأوروبا وأطرغضا، شظتظ ظسظى بالحأن السغاجغ السام 
وأغدا بالمعاضغع الفضرغئ، شظسطط الدعء شغعا سطى 
ظزرة اإلجقم وطسالةئ أتضام اإلجقم لصداغا الثولئ 
والمةامع جعاء شغ الظعاتغ اقجاماسغئ أو اقصاخادغئ 
أو غغرعا. أغدا طظ خقل رخثظا لما غظحر شغ وجائض 
تاظاول  وتخرغتات  وطعاضغع  طصاقت  طظ  اإلسقم 
وجثظا  شما  اإلجقطغئ،  والمفاعغط  اإلجقطغئ  افتضام 
شغه طظ افعمغئ بمضان ظاخثى له سئر عثه المصاقت 
اإلجقم  ظزرة  تعضغح  طبق  ذلك  طظ  ظظحرعا.  الاغ 
لضغفغئ طسالةئ طسألئ الفصر، وتعضغح ذئغسئ الظزام 
الظزام  سظ  غامغج  وضغش  اإلجقم  شغ  اقصاخادي 
الضّااب  بسخ  سطى  الرد  طبق  ذلك  وطظ  الرأجمالغ، 
الثغظ غحعععن افتضام اإلجقطغئ جعاء شغما غاسطص 
شغ  ظتظ  شإذًا  الحآون،  طظ  غغرعا  شغ  أو  بالثقشئ 
جرغثة الراغئ ظاخثى لضض عثه الصداغا، بمسظى أظظا 
وتعضغح  الصداغا  عثه  سطى  الدعء  لاسطغط  ظسسى 
سطى  المسطمغظ  وتترغخ  شغعا  اإلجقم  ظزر  وجعئ 
العسغ سطغعا والاحئث بعا لغامغج الشث طظ السمغظ، 
شظضعن بثلك طظئرا خادسا بالتص غضحش زغش الئاذض 

وغخثع بضطمئ التص بإذن اهللا تسالى.
س٦: طظ عط ضّااب جرغثة الراغئ؟

ضّااب جرغثة الراغئ والتمث هللا عط بطئ طظ خغرة حئاب 
تجب الاترغر؛ تصغصئ سظثظا شرغص سمض واجع، سظثظا سثد 
طظ الضّااب ضض طظعط غامغج بثصئ اقذقع ودصئ الفعط 
لافاخغض  وطاابساعط  لعا  غاخثون  الاغ  لطمعاضغع 
افتثاث السغاجغئ أو الفضرغئ وغغرعا، وبالّاالغ القئتئ 
تطعل، ولضظ سظثظا شرغص طمغج طظ إخعاظظا الضّااب طظ 
السعدان وجعرغا والغمظ والسراق وترضغا وطخر وافردن 
ولئظان وتعظج، بض وبسدعط تاى شغ بقد المعةر. 
التصغصئ أن القئتئ ذعغطئ، وغحارك طسظا أغدا ضمظ 

س١: عض بإطضاظك أن تسطغظا لمتئ ساطئ سظ جرغثة 
الراغئ؛ ظحأتعا، أعثاشعا وطتاعغاتعا؟ 

الاترغر،  تجب  سظ  تخثر  جرغثة  عغ  الراغئ  جرغثة 
اإلجقم  راغئ  بعا  والمصخعد  الراغئ  اجط  وتتمض 
والمسطمغظ الصائمئ سطى حعادة ق إله إق اهللا طتمث 
لصداغا  وتاخثى  إجقطغئ  عغ  شالةرغثة  اهللا،  رجعل 
المسطمغظ الاغ تاسطص باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ جعاء 
طظ تغث طاابسئ افتثاث السغاجغئ الاغ تصع، وضحش 
وتئغان طضر السثو اقجاسماري الثي غاربص بافطئ حرا، 
أم باسطغط الدعء سطى المفاعغط اإلجقطغئ وتترغخ 
المسطمغظ سطى العسغ سطغعا والسمض لعضسعا طعضع 
الاطئغص والسمض. شةرغثة الراغئ تعثف إلى أن تضعن 
اإلسقطغئ  الفعضى  وجط  بالتص  غخثع  تص  طظئر 
الصائمئ شغ السالط الغعم. والمظابر اإلسقطغئ الغعم ضض 
طظعا غثثم طخالح طالضغه والصائمغظ سطغه. أطا راغاظا 
راغئ تجب الاترغر شعغ تامغج بأظعا ق ترتئط بثولئ وق 
بةعئ وق بفرغص وإظما تظططص طظ اإلجقم وتئاشغ إسقء 
ضطمئ اإلجقم وطظاخرة صداغا المسطمغظ جمغسا؛ شالراغئ 
ضاظئ صث خثرت جابصا، تغث خثر السثد افول طظعا شغ 
سمان جظئ ١٩٥٤طـ، إق أن التضام الزطمئ شغ افردن 
غعطثاك لط غاتمطعا جماع ضطمئ التص شئسث بقبئ سحر 
سثدا أخثر (ضطعب باحا) صائث الةغح افردظغ اإلظةطغجي 

غعطثاك بإغقصعا وطظسئ السططات خثورعا.
س٢: لماذا تعصفئ جرغثة الراغئ جظعات ذعغطئ طظ 
السظعات  عثه  ضض  بسث  لطخثور  سادت  ولماذا  صئض؟ 

الطعغطئ؟ 
غاتمض  لط  سمان  طظ  اظططصئ  تغظما  الراغئ  جرغثة 
صعل  جماع  اإلظةطغجي  اقجاسمار  ربغإ  الصائط  الظزام 
ضض  خثورعا  شاسطض  خثورعا  طظع  سطى  شسمض  التص 
إسادة  غاجاطظ  أن  ظأطض  وضظا  الطعغطئ،  السظعات  عثه 
إخثار الراغئ طع بجوغ شةر دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
أطغر  شصرر  صرغئا،  غضعن  أن  ظرجع  الاغ  الظئعة  طظعاج 
تجب الاترغر السالط الحغت سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
ظخره اهللا؛ صرر أن العصئ اآلن طظاجإ إلسادة إخثارعا 
المسطمغظ  صداغا  سطى  الدعء  تسطغط  شغ  لاساعط 
وتعاضإ أظحطئ الثسعة بسث أن اظاحرت عثه الثسعة 
المئارضئ شغ ربعع السالط طظ إظثوظغسغا وطالغجغا حرصا 
والحام  افظاضعل  وعدئئ  وجغئغرغا  آجغا  وجط  إلى 
شغ  الثسعة  أشضار  اظاحرت  تاى  بض  إشرغصغا،  وحمال 
السالط ضطه سئر الصارات، شاأتغ جرغثة الراغئ لاضعن طظئرا 
إسقطغا طامغجا غخثع بضطمئ التص وتضعن طظئرا تاطّطع 
إلغه افسظاق لمسرشئ تصائص افتثاث الاغ تعاجه افطئ 
اإلجقطغئ، خاخئ شغ ظرف تضالإ دول اقجاسمار طظ 
أوروبا وروجغا والخغظ وأطرغضا لطسمض سطى التغطعلئ 
دون سعدة دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شةرغثة 
الراغئ ظرغث لعا أن تضعن طظئرا جاذسا بالتص لاضحش 
ظطمات المضر اقجاسماري الثي غسمض سطى إلتاق افطئ 
لطمضر  لطاروغب  وغسمض  الشربغئ  بالتدارة  اإلجقطغئ 
السغاجغ لطتضام الزطمئ سمقء الثول الشربغئ، شةرغثة 
الراغئ عغ حرارة تص تضحش عثا الثجض وعثا الزقم 
قجاؤظاف  الساططغظ  لةمغع  الثرب  تظغر  طظارة  شاضعن 
التغاة اإلجقطغئ، عثا طا ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن 

غسغظظا شغ تأدغاه والصغام سطغه بأشدض وجه.
س٣: شغ ظض الاصثم العائض لعجائض الاعاخض افخرى 
طظ إظارظئ وشدائغات، عض عظاك جثوى سمطغئ طظ 

إسادة إخثار جرغثة الراغئ طظ جثغث؟
شغ  بعرة  غحعث  الغعم  السالط  بأن  ظثرك  ظتظ  ظسط 
المضاعبئ  اإلسقم؛  ووجائض  اإلسقم  وشغ  اقتخاقت 
والصظعات  الختش  ضبرة  والمسمعسئ؛  والمصروءة  طظعا 
طعاصع  غسمى  طا  الاسئغر،  وجائض  سظ  شدق  الفدائغئ 
الاعاخض اقجاماسغ (شغج بعك وتعغار وغعتغعب وطا 
حاضض)، شعاضح أن عظاك ذعشاظاً وشغداظاً طظ المظابر 
اإلسقطغئ الاغ تةسض طظ التطغط تغران صث ق غسرف أغظ 
غضمظ التص شغما غسمع وغرى وعع غظاصض طظ وجغطئ 
إلى أخرى إلى غغرعا؛ أطا طا غمغج عثه الةرغثة وعغ 
الظاذصئ باجط تجب الاترغر، طا غمغجعا عع طا غمغج التجب 
ظفسه، بمسظى عثا التجب الرائث الثي ق غضثب أعطه، 
الرائث الثي آلى سطى ظفسه أن غاخثى لطّخثع بضطمئ 
التص؛ غضحش الئاذض وغضحش طضر الثول اقجاسمارغئ 
وسمقئعط التضام، ضما وغسطط الدعء سطى المفاعغط 
به  جاء  طما  الحرسغئ  افدلئ  إلى  تسعد  الاغ  اإلجقطغئ 
العتغ شغ ضااب اهللا وجظئ رجعله ، والتجب ضما ظسرف 
وغسرف الةمغع، تجب الاترغر ق غرتئط بأي جعئ أو دور 
أو طظزمئ أو دولئ، وإظما غظططص طظ السصغثة اإلجقطغئ 
وضثلك  اهللا،  ضطمئ  وإسقء  الثغظ  عثا  ظخرة  وغئاشغ 
عثه الةرغثة اإلسقطغئ "الراغئ" عثه عغ جغاجاعا الاغ 
تطاجم بعا؛ شعغ ق تئاشغ إق طرضاة اهللا جئتاظه وتسالى 
والّخثع بضطمئ التص ولغضظ بسث ذلك طا غضعن، شظسط 
طظئر  بتص  عغ  الةرغثة  شعثه  المسطغات  لعثه  ظزرا 
إسقطغ طامغج ق طبغض له سطى افرض، ولظا الفثر والتمث 
طسامثغظ  طادتعا  وإسثاد  إدارتعا  سطى  ظصعم  أن  هللا 

وزراء الثارجغئ السرب غاسعثون 
بـ"عجم اإلرعاب" وغرتئعن بمئادرة 

إتغاء سمطغئ السقم

تضام المسطمغظ غائظعن 
جغاجات الثول الشربغئ: طتاربئ 
"اإلرعاب"  وتعشغر غطاء لاثخض 
تطك الثول شغ السالط اإلجقطغ 

والخطح طع ضغان غععد أجرته إذاسئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

وذلك  اإلرعاب"،  "عجم  السرب  الثارجغئ  وزراء  تسعث 
خقل طحارضاعط غعم السئئ الماضغ شغ اقجاماسات 
الامعغثغئ لطصمئ السربغئ الاغ جاسصث شغ ظعاضحعط، 
 - "اإلجرائغطغ"  لطظجاع  ظعائغ"  "تض  إلى  العزراء  ودسا 
صماعط  السرب  الصادة  غسصث  وصئ  شغ  الفطسطغظغ، 
اقبظغظ والبقباء. وصال وزغر الثارجغئ المخري جاطح 
حضري شغ بثاغئ اقجاماع "غةإ عجم اإلرعاب، عثه 
أتمث  ولث  أجطضع  المعرغااظغ  ظزغره  ودسا  أولعغئ". 
الثول  طع  أضئر  تظسغص  إلى  السربغئ  الثول  بغه  أغجغث 
أن  بغان  شغ  وجاء  العثف.  عثا  لاتصغص  افشرغصغئ 
العزراء أضثوا دسمعط "لضض (المئادرات) الاغ غمضظ أن 
تساسث سطى إظعاء افزطات شغ السالط السربغ، خخعخًا 
العزراء  ورّتإ  والغمظغئ".  والطغئغئ  السعرغئ  افزطات 
إتغاء  شغ  لطمساسثة  وطخرغئ  شرظسغئ  "بمئادرتغظ 
طتادبات السقم اإلجرائغطغئ - الفطسطغظغئ الماعصفئ". 
وضان افطغظ السام المساسث لطةاطسئ السربغئ أتمث بظ 
تطغ أضث عثا افجئعع ان الصادة السرب جغساسرضعن 
وجعاظئعا  السربغئ  افطئ  تسغحعا  الاغ  افزطات  "ضض 
داخض  افطظ  "تتصغص  أن  تطغ  بظ  وأضاف  افطظغئ". 
ضث  طحارك  سمض  خقل  طظ  ُغظةج  (السربغئ)  افطئ 
طحارضئ".  سربغئ  صعة  إظحاء  سئر  خخعخاً  اإلرعاب، 

(جرغثة التغاة)

عظشارغا: عظاك خطئ واضتئ بغظ 
اإلرعاب والمعاجرغظ

تخاسث جغاجئ الاثعغش طظ 
اإلجقم والمسطمغظ

صال رئغج وزراء عظشارغا شغضاعر أوربان، غعم الثمغج 
غغر  العةرة  بغظ  واضتئ  خطئ  عظاك  إن  الماضغ، 

الحرسغئ إلى أوروبا والعةمات اإلرعابغئ شغ الصارة.
لمةمعسئ  اجاماع  بسث  لطختاشغغظ  أوربان  وأوضح 
شغسشراد  دول  (طةمعسئ  أوروبا  وجط  دول  زسماء 
أن  وضعح  طبض  واضح  «عثا  أن  وارجع،  شغ  افربع) 
الظعار.  وضعح  طبض  أربسئ  تساوي  ابظغظ  زائث  ابظغظ 
أتث  أظضر  «إذا  أظه  وأضاف  واضتئ».  خطئ  عظاك 
المعاذظغظ  بأطظ  غدر  العاصع  شغ  شإظه  الخطئ  عثه 

افوروبغغظ». (روغارز)
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