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بصطط: أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

إن سطى المسطمغظ شغ ترضغا وشغ جائر بقد المسطمغظ 
أن غةسطعا طظ اإلجقم طصغاجا لعط شغ ضض حأن.. شسثم 
تطئغص اإلجقم، والخطح طع ضغان غععد والسغر شغ رضاب 
أطرغضا وغغرعا طظ الثول الشربغئ الضاشرة، وإسادة تطئغع 
السقصات طع روجغا سثوة اإلجقم والمسطمغظ، عغ أشسال 
طظضرة طظ وجعئ ظزر اإلجقم غةإ رشدعا وطعاجعئ ضض 
 ٰ طظ غروج لعا أو غصعم بعا.. صال تسالى: ﴿ُعمَّ َجَعلَْناَك بَلَ
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اصرأ شغ عثا السثد:
 - الةثغث شغ طآتمر المسارضئ اإلغراظغئ شغ بارغج ...٢

 - إرجال صعات جسعدغئ إلى جعرغا تاجئ أطرغضغئ ساجطئ 
   أم ورصئ طآجطئ؟  ...٢

 - ق غعجث لثى العقغات الماتثة خطئ لقظستاب 
   طظ أششاظساان  ... ٣

- جظعب السعدان إلى أغظ؟ ...٤
- طا عغ وتثة افّطئ اإلجقطغئ وضغش تضعن؟ (٢) ...٤
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بصطط: أجسث طظخعر

أردوغان غثسع أطرغضا لاسطغط 
"غعلظ" لاعرذه يف طتاولئ اقظصقب 

شاح  باسطغط  الماتثة  العقغات  الارضغ  الرئغج  ذالإ 
اهللا غعلظ الماعط باعرذه شغ طتاولئ اقظصقب الفاحطئ 
سطى الظزام الصائط بارضغا، غعم الةمسئ الماضغ. وصال 
أردوغان أطام تحث غفغر طظ أظخاره بإجطظئعل، غعم 
السئئ الماضغ: "أدسع العقغات الماتثة إلى تسطغط شاح 
اهللا غعلظ إلغظا فظه طاعرط شغ طتاولئ اقظصقب". أضاف: 
"إخعتغ افسجاء ظتمث اهللا سطى ظةاتظا، إظعط لط غخطعا 
إلى الظاغةئ الاغ دبروا لعا، فظظا ظسطط جغثا بأن افصثار 
بغث اهللا جئتاظه". ضما سئر سظ أجفه لعجعد ضتاغا طظ 
صعات افطظ والمعاذظغظ السجل الثي جصطعا شغ عثه 
المتاولئ، وتمظى الحفاء الساجض لطةرتى. وأضث الرئغج 
الارضغ أن الصعات المسطتئ جاصعم باطعغر ظفسعا طظ 

عثه الحرذطئ اقظصقبغئ. (سربغ ٢١)
السقصات  أشدض  غصغط  غجال  ق  أردوغان  إن   :
طع العقغات الماتثة افطرغضغئ وغفاح صاسثة إظةرلغك 
لصاض  وجظعدعا  وأجطتاعا  ذائراتعا  أطام  الارضغئ 
المسطمغظ شغ الحام وشغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ، 
بالرغط طظ اتعاطه الماضرر لعا بأظعا تسسى إلصاطئ 
دولئ ضردغئ شغ جعرغا سطى تثود ترضغا وأظعا تثسط 
وضثلك  ترضغا،  داخض  بافةغرات  تصعم  الاغ  الةعات 
غاعمعا بإغعاء شاح اهللا غعلظ الماعط عع وجماساه طظ 
ضثه،  اقظصقب  طتاولئ  وراء  بالعصعف  أردوغان  صئض 
وضثلك  اقتعام،  عثا  جثغئ  طثى  سظ  الظزر  بخرف 
غسغر  شإظه  ذلك  سطى  وزغادة  أخرى..  بأطعر  غاعمعا 
شغ تظفغث جغاجئ أطرغضا شغ الحام، بالرغط طظ أظه 
ردد طرارا وتضرارا بأظه لظ غسمح بـ "تماة" باظغئ شغ 
جعرغا، وإذ بالمةازر بتص أعض الحام تفعق بثرجات 
طا جرى شغ تماة افولى، وضأظه لط غصض حغؤا.. وطع 
وشغ  ترضغا  شغ  ضئغرة  بحسئغئ  غتزى  أردوغان  أن 
غغرعا إق أظه لط غاثث طظ ذلك أداة لاطئغص اإلجقم 
غععد  ضغان  طع  السقصات  وصطع  الحام  أعض  وظةثة 
بض والسمض سطى اجابابه طظ أرض اإلجراء والمسراج، 
وصطع السقصات طع الثول الشربغئ اقجاسمارغئ وسطى 
رأجعا أطرغضا، بض إظه غسارع شغ اإلسقن سظ سطماظغاه 
طع  السقصات  بإسادة  وغصعم  اإلجقم،  غطئص  ق  وأظه 
ضغان غععد لاسعد إلى طا ضاظئ سطغه، وضثلك غصعم 
باقساثار طظ روجغا سثوة اإلجقم والمسطمغظ لاسعد 
السقصات إلى طا ضاظئ سطغه، وصام بمطالئئ أعض طخر 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  طحروع  تئظغ  بسثم  وتعظج 
وإظما تئظغ السطماظغئ.. وإظظا ظثاذإ المسطمغظ شغ 
ترضغا شظصعل لعط: ضما أظه طظ العاجإ العصعف شغ وجه 
السطماظغغظ التاصثغظ سطى اإلجقم والمسطمغظ، شإظه 
طظ العاجإ سطغضط أغدا ظئث تضام ترضغا، تضام تجب 
السثالئ والاظمغئ، الثغظ غسطظعن جعارا ظعارا تمسضعط 
وغزعرون  وأظزماه،  اإلجقم  وظئثعط  بالسطماظغئ 
طسارسئ شغ تظفغث طحارغع الثول الشربغئ الضاشرة، 
سطى  والسمض  سطغعط،  والاشغغر  أغثغعط  سطى  وافخث 
إغةاد دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شاطئص 
بثل  غععد  ضغان  وتجغض  ظئثه،  بثل  ضاطق  اإلجقم 
تطئغع السقصات طسه، وتصطع السقصات الصائمئ بغظ 
أطرغضا،  رأجعا  وسطى  الضاشرة  الشربغئ  والثول  ترضغا 
سخابات  بطح  طظ  وتتمغعط  الحام  أعض  وتظخر 
بحار وطظ خطفه أطرغضا وروجغا.. وإن طا تمطضه ترضغا 
السضان  سثد  طظ ظاتغئ  جعاء  إطضاظات وطغجات  طظ 
أو المعصع الةشراشغ أو الصثرات السسضرغئ أو الظاتغئ 
المسظعغئ وغغر ذلك غةسض ذلك الئطث صادرا سطى الصغام 
بالاضالغش المثضعرة لع ضان شغ ترضغا تضام غصغمعن 
وزظا لقجقم وتطئغصه ولمخالح افطئ وصداغاعا.. صال 
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَّ َّ فَُّها ا

َ
تسالى: ﴿يَا ك

لَِما حُيْيِيُكْم﴾.

أسطظئ وزارة الثاخطغئ الفرظسغئ طساء غعم ٢٠١٦/٧/١٤ أن 
حثخا غصعد حاتظئ اصاتط تحثا طظ الظاس غتافطعن 
بالسغث العذظغ شغ طثغظئ ظغج بفرظسا شصاض طظعط 
٨٤ حثخا وجرح ١٢١ بسدعط إخاباتعط خطغرة، وعع 
العةعم افسظش طظث تحرغظ الباظغ ٢٠١٥ سظثطا تخطئ 
حمطئ  بئارغج  دوظغ"  "جان  شغ  طظسصئ  عةمات 
سمطغات إذقق ظار وتفةغرات "اظاتارغئ" واتاةاز رعائظ 
شغ أطاضظ طثاطفئ بغظعا طتغط ططسإ "جان دوظغ" طما 
أجفر سظ طصاض ١٣٠ حثخا. وضما أسطظ تظزغط الثولئ 

تئظغه لعةعم بارغج أسطظ تئظغه لعةعم ظغج.
أن  ضازظعف  برظار  الفرظسغ  الثاخطغئ  وزغر  وأضث 
"الاعثغث اإلرعابغ طا زال صائما شغ شرظسا، وظتظ شغ 
أوقظث  شراظسعا  الفرظسغ  الرئغج  وصال  سطغه".  ترب 
"إظه ق غمضظ إظضار "الطابع اإلرعابغ" لسمطغئ الثسج 
أن  طسائرا  الئقد،  جظعب  ظغج  طثغظئ  شغ  تمئ  الاغ 
اإلرعاب  بـ"تعثغث  وخفه  طا  تتئ  تصع  ضطعا  شرظسا 
شرظسا  شغ  الطعارئ  تالئ  تمثغث  وأسطظ  اإلجقطغ". 
سظخر  آقف  سحرة  وتةظغث  أخرى،  أحعر  بقبئ  لمثة 
الفرظسغ،  الةغح  شغ  اقتاغاط  صعات  ضض  ودسعة 
أن  طسطظا  ظغج،  طثغظئ  عةعم  طعاجعئ  خطئ  ضمظ 
شرظسا "جاسجز تثخطعا شغ جعرغا والسراق". وصث سئرت 
اقساثاء  إزاء  "خثطاعا"  سظ  الئرغطاظغئ  التضعطئ 

"المروع" الثي حعثته طثغظئ ظغج. 
وسرض  بالعةعم،  أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  ظثد  وصث 
تصثغط أي طساسثة تتااجعا شرظسا خقل الاتصغصات، 
بأصعى  أظثد  افطرغضغ،  الحسإ  سظ  "بالظغابئ  وصال: 
ظغج  شغ  طروع  إرعابغ  عةعم  أظه  غئثو  طا  السئارات 
بفرظسا، والثي صاض وأخاب سحرات المثظغغظ افبرغاء". 
وضان قشاا طا أسطظاه المرحتئ الثغمصراذغئ لقظاثابات 
طظ  صطصعا  سظ  أسربئ  إذ  ضطغظاعن،  عغقري  الرئاجغئ 
افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضاقت  بغظ  الاساون  ظصص 
المحاضض  "إتثى  إن  ضطغظاعن  وصالئ  وافوروبغئ. 
تاحاذر  "ق  السةعز  الصارة  دول  أن  عغ  أوروبا"  شغ 
الروجغ  الرئغج  أطا  الضاشغ..".  بالصثر  المسطعطات 
بعتغظ شصث أسرب سظ تسازغه لظزغره الفرظسغ بحأن 
اإلرعابغ  العةعم  ظاغةئ  الدتاغا  طظ  السثغث  جصعط 
شغ ظغج، داسغا إلى تعتغث الةععد الثولغئ طظ أجض 
طضاشتئ اإلرعاب. شأطرغضا وروجغا تآضثان سطى أعمغئ 
الاظسغص شغما بغظعما شغ جعرغا وتططئان تساون شرظسا 
طسعما وضط جععدعا إلى جععدعما. وصث رأغظا صادة 
أطرغضا غخرتعن بمبض ذلك سصإ تفةغرات بروضسض، 
غعم  ضارتر  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  صال  إذ 
٢٠١٦/٣/٢٤: "أساصث أن اساثاءات بروضسض جاءت لاثضر 
أضبر افوروبغغظ بأظعط بتاجئ لاسرغع جععدعط ضث 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق وجعرغا وضما شسطئ 
لضض  تثضغر  إظعا  الثخعص..  بعثا  الماتثة  العقغات 
الثغظ غسربعن شغ أوروبا سظ حضعط شغ التاجئ إلى 

تضبغش الةععد".
جرب  شغ  تشرد  رئغسعا  لسان  وسطى  شرظسا  ولضظ 
آخر وتاتثث سظ تسجغج لعجعدعا شغ جعرغا والسراق. 
أي أظعا شغ خثد سمض خاص بعا ولغج طع أطرغضا 
وروجغا. وضاظئ وزارة الثشاع الفرظسغئ صث أضثت غعم 
جعرغا  حمال  إلى  خاخئ  صعات  أرجطئ  أظعا   ٢٠١٦/٦/٩
الثغمصراذغئ  جعرغا  لصعات  المحعرة  تصثغط  بثرغسئ 
السمغطئ، وتصعم وتثسط بعارا تسائرعط طساثلغظ وتصثم 
المآتمرات  وتسصث  المتطغئ،  إلداراتعط  طساسثات 
لطمسارضئ المساثلئ سظثعا بفرظسا شغ طتاولئ لطاأبغر 
سطغعط، جغما وأن طظ شغ عثه المسارضئ غحاضعن طظ 
تخرشات أطرغضا طسعط، تغث تساططعط بإذقل وتسمض 
سطى إخداسعط لطافاوض طع الظزام بعجعد الطاغغئ 
بحار أجث وتمظسعط طظ التثغث سظ طخغره، شغةثون 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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السآال: طع أظه لط غمخ غعم وبسخ غعم، إق أظظغ آطض 
تعضغح، ولع الثطعط السرغدئ تعل طا تثث شغ ترضغا 
طظ طتاولئ اقظصقب: شمظ وراءه؟ وعض تصاً عط جماسئ 
غعلظ؟ أم الدئاط المعالعن لقظةطغج شغ الةغح؟ وطا 

عع الماعصع بسث ذلك؟ وججاك اهللا خغرا
الةعاب: بسث الماابسئ والاثبر لما تثث شغ ترضغا خقل 
صاطعا  الثغظ  أن  الراجح  شإن  ١٥و٢٠١٦/٧/١٦م  الغعطغظ 
بمتاولئ اقظصقب عط ضئاط طشاطرون طعالعن لقظةطغج 

ضاظعا شغ طرطى الثطر، وذلك لطعصائع الاالغئ:
الحعرى  طةطج  شفن  الثطر  طرطى  شغ  أظعط  أطا   -١
السسضري الارضغ غةامع سادة شغ أواخر عثا الحعر تمعز 
أو أوائض الحعر الصادم آب طرة ضض سام، وخقتغئ عثا 
غسصث  شعع  الةغح،  شغ  أعمغئ  وذات  ضبغرة  المةطج 
افرضان  عغؤئ  طصر  شغ  العزراء  طةطج  رئغج  برئاجئ 
شغ أظصرة، وغتدره وزغر الثشاع ورئغج افرضان وصائث 
الصعات الئرغئ وصائث الصعات الةعغئ وصائث صعات الئترغئ 
وصائث صعات الثرك والظائإ الباظغ لرئغج عغؤئ افرضان... 
الصادة  ضئار  طظ  عط  الحعرى  طةطج  أسداء  إن  بط 
السسضرغغظ. وغئتث شغ عثا اقجاماع الثوري لمةطج 
الحعرى: ترصغات أختاب الرتإ السسضرغئ السطغا، وتمثغث 
شارة سمض بسخ الصادة، وافطعر الماسطصئ باإلتالئ إلى 
المساش، وتاقت السسضرغغظ الثغظ غاط شخطعط بسئإ 
باإلضاشئ  افخقصغئ،  المئادئ  أو  لقظدئاط  طثالفاعط 
إلى سثد طظ المعضعسات الماسطصئ بالصعات المسطتئ 
صراراته  وغسطظ  سثة  أغاطاً  اقجاماع  وغسامر  الارضغئ... 
بسث سرضعا سطى رئغج الةمععرغئ، وسادة طا تظاعغ 
طع اجاماع طةطج الحعرى المعام العظغفغئ لسثد طظ 
شغ  شمبقً  الضئغرة؛  الرتإ  طظ  وغغرعط  الةغعش  صادة 
الثغظ  بغظ  طظ  ضان   ٢٠١٥/٨/٢ شغ  السابص  اقجاماع 
اظاعئ وظائفعط شغ ذلك اقجاماع صائث الصعات الةعغئ 

آظثاك "اضظ أوزتعرك" الثي تظاصطئ افظئاء أظه سطى رأس 
المتاولئ اقظصقبغئ التالغئ، وغغره طظ الصادة.

ضاظعا  بالمتاولئ  صاطعا  الثغظ  الدئاط  أن  وغئثو 
غسطمعن "أو تسرب إلغعط" أن إجراءات جااثث ضثعط 
بصاءعط  لطثطر  ُتسرِّض  الحعرى  طةطج  اجاماع  شغ 
شغ الةغح سطى رأس سمطعط، شصاطعا بعثه المتاولئ 

ضسمض اجائاصغ صئض اظسصاد المةطج.
٢- أطا أظعط ضئاط طشاطرون طعالعن لقظةطغج، شالمسروف 
أطرغضا  وأن  الةغح،  ظعاة  ضاظعا  عط  اإلظةطغج  رجال  أن 
تاولئ اخاراصه طظث رئاجئ أوزال لضظعا لط تظةح شسمثت 
إلى صعى الحرذئ وافطظ الثاخطغ، بط رضجت سطى اخاراق 
لضظ  طا...  تث  إلى  وظةتئ  أردوغان  سعث  شغ  الةغح 
صعى اقظةطغج ق زالئ طعجعدة، شمع أن أردوغان صخصص 
أجظتاعط لضظه لط غصخ سطغعط وطظعط الدئاط الثغظ 

صاطعا بالمتاولئ.
وأطا أظعط "طشاطرون" شفن تثبر المتاولئ ق ترجح أن 
اإلظةطغج عط الثغظ وضسعا الثطئ، بض افرجح أن الدئاط 
عط طظ وضع الثطئ وأن اإلظةطغج ترضععا لعط... وذلك 
فظه بإظسام الظزر شغ الثطئ ُغري أظعا تضاد تثطع طظ خئث 
بغاظعط  شغ  اقظصقبغعن  رضج  شمبق  ودعائعط؛  اإلظةطغج 
سطى السطماظغئ وعثا تمص طظعط، فن المحاسر اإلجقطغئ 
تظاحر بغظ الضبغر طظ افتراك تالغاً، شثضر السطماظغئ عع 
رعط بتضط طخطفى ضمال وأتئاسه  اجافجاز لعط وغثضِّ
ضغش ضاظعا شغ تالئ طسافجة لقجقم والمسطمغظ وتصٍث 
وضغٍث سطى اإلجقم وأعطه، شثضر اقظصقبغغظ لطسطماظغئ ضان 
تمصاً جسض الظاس غظجلعن لطحارع ضرعاً فتئاع طخطفى 
شغ أردوغان... وأطر آخر طعط  ضمال أضبر طما عع تئاً 
شإن اقظصقبغغظ لط غثططعا بإتضام شغ الثصائص افولى 
قساصال السغاجغغظ والتضام، أي الرئغج والتضعطئ صئض 
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صال جظرال أطرغضغ ضئغر لروغارز إن الةغح افطرغضغ غثرس 
زغادة وجعده شغ الغمظ لطاخثي بحضض أشدض لاظزغط الصاسثة 
شغ ججغرة السرب واقجافادة طظ صعة الثشع الاغ تصصعا ظةاح 
تمطئ التطفاء الثطغةغغظ سطى الاظزغط. وأضاف الةظرال جعزغش 
شغ  المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  الصعات  سطى  غحرف  الثي  شعتغض 
طصابطئ إن عظاك طةمعسئ طظ المعاصع صث تضعن طقئمئ لظحر 
الصعات افطرغضغئ لضظه لط غضحش سظ عثه المعاصع ضما لط 
غطمح بأن عظاك تعخغئ وحغضئ شغ عثا الخثد. وصال شعتغض 

طاتثبا طظ بشثاد "ظرغث أن ظامضظ طظ السمض شغ طظاخ أضبر أطظا لطارضغج سطى المعمئ الثاخئ لطشاغئ المعضطئ 
إلغظا عظاك والاغ ترضج بخعرة أجاجغئ سطى تظزغط الصاسثة شغ ججغرة السرب". وأضاف "جظتاول أن ظظحر الصعات 
أغظما ضان بإطضاظظا الصغام بثلك سطى أشدض وجه". وغماظع المسآولعن افطرغضغعن سظ اإلشخاح سظ سثد الةظعد 
افطرغضغغظ شغ الغمظ لضظعط غصعلعن إظه خشغر لطشاغئ. وأحار شعتغض إلى طجاغا اضاساب صثرة أضئر سطى طسرشئ 
افتثاث شغ الغمظ وصال إن طظ افعثاف افجاجغئ السمض طع تطفاء العقغات الماتثة عظاك. وصال "طا أظا طعاط 
الاغ  بالمعصش  الثراغئ  واجاسادة  الصاسثة  تفسطه  لما  أشدض  شعط  اضاساب  طعاخطئ  طظ  ظامضظ  أن  عع  بفسطه 

شصثظاعا سظثطا اضطررظا جمغسا لطرتغض طظ الغمظ طظث شارة". (روغارز)

أطرغضا تمف بقد املسطمني بصعاسثعا السسضرغئ وجظعدعا 
بثرغسئ "اإلرعاب" وطتارباه

الةغح افطرغضغ غثرس زغادة وجعده شغ الغمظ 
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إرجال صعات جسعدغئ إىل جعرغا
تاجئ أطرغضغئ ساجطئ أم ورصئ طآجطئ؟

المسةث  صرب  السسعدغئ  شغ  وصسئ  الاغ  الافةغرات 
صرب  جثة  شغ  وآخر  الصطغش  وشغ  الحرغش  الظئعي 
الصظخطغئ افطرغضغئ لط غضث غظطفأ دخاظعا تاى سصث 
الثارجغئ  ووزغر  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
السسعدي سادل الةئغر اجاماسا وخفه الماتثث باجط 
اجاماع  بأظه  ضغربغ  جعن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة 
طظ غغر تظسغص طسئص، وصال ضغربغ (ظاصح الةاظئان 
ضرورة طضاشتئ ودتر داسح، بما شغ ذلك شغ جعرغا، 
التمطئ  إذار  شغ  صعات  إرجال  الممطضئ  سرضئ  تغث 
الثاخئ بمتاربئ داسح. ظاصح العزغران أغدا التاجئ 
قظاصال جغاجغ شغ جعرغا والعضع شغ لغئغا، والةععد 
المئثولئ لمتاولئ الاعخض إلى تض جغاجغ شغ الغمظ، 
والاطعرات افخغرة بغظ اإلجرائغطغغظ والفطسطغظغغظ.) 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  طعصع  ســظ  (طارجط 
٢٠١٦/٧/٥)، ولغسئ عثه المرة افولى الاغ تصعم شغعا 
السسعدغئ بسرض إرجال صعات برغئ إلى جعرغا، شصث 
أتمث  السمغث  السسعدي  الثشاع  وزغر  لمساحار  جئص 
السسغري أن أدلى باخرغتات طمابطئ تغث صال خقل 
جاعجة  الممطضئ  (إن  بروضسض  شغ  ختفغ  طآتمر 
إلرجال الصعات إلى جعرغا بمةرد اتثاذ الاتالش صرارا 
بثلك، طحغرا إلى أن الاثخض الئري شغ جعرغا تتغطه 
أن  سطى  حثد  لضظه  آخر،  سسضري  سمض  ضأي  المثاذر 
إسقن السسعدغئ المحارضئ بصعات سطى افرض صرار ق 
رجسئ شغه. وأضاف خقل طآتمر ختفغ شغ بروضسض 
بمصر تطش الظاتع سصإ اجاماع لثول الاتالش لمتاربئ 
اإلرعاب  ضث  اإلجقطغ  الاتالش  أن  الثولئ،  تظزغط 
"اظاعغظا  طآضثا  حعرغظ،  خقل  الاظفغث  تغج  جغثخض 
طظ الةععد الثبطعطاجغئ لاحضغض الاتالش اإلجقطغ 
بصعله  خرح  بط   (٢٠١٦/٢/١١ (السربغئ  اإلرعــاب")  ضث 
شغ  السسعدغئ  لطصعات  الئري  السسضري  الاثخض  (إن 
شغ  جغضعن  اإلرعابغ  داسح  تظزغط  لمتاربئ  جعرغا 
السمض  لثشع  صطغطئ  وبأسثاد  خاخئ  صعات  سئر  الشالإ 
طحغرًا  لطاتالش،  إغةابغئ  ظاغةئ  وإغةاد  افرض  سطى 
بغظ  اقجاراتغةغ  الةاظإ  سطى  الاعاشص  أعمغئ  إلى 
ظعع  سظ  اإلسقن  صئض  افولى  لطمرتطئ  الاتالش  دول 
بط   ،(٢٠١٦/٢/١٣ الئغان  (طعصع  سمطغاتعا)  وبثء  الصعة 
ساد السسغري وخرح بسث ذلك بصعله (إن وزراء دشاع 
تظزغط  ضث  الماتثة  العقغات  تصعده  الثي  الاتالش 
الثولئ اإلجقطغئ بتبعا إطضاظغئ الاعغض برغا شغ جعرغا 
غاثثوا  لط  لضظعط  بروضسض،  شغ  أجئعسغظ  ظتع  صئض 
تمئ  أظه  لروغارز،  سسغري،  وأضث  اآلن.  تاى  صــرارا 
طظاصحئ افطر "سطى المساعى السغاجغ، لضظ لط تاط 
 ،(٢٠١٦/٢/٢٩ جعا  (رادغع  سسضرغئ")  ضمعمئ  طظاصحاه 
الماقتصئ  تخرغتاته  طظ  السسغري  اظسض  وعضثا 
أن  طظ  الرغط  سطى  جعرغا،  شغ  الئري  الاثخض  تعل 
سطى  تثل  ضاظئ  لطسسعدغئ  الماقتصئ  الاخرغتات 
أظعا جادة وجاعجة بض وبثأت بالاةعغج الفسطغ لثلك، 
وظعر تظسغصعا المحارك طع ترضغا، وإرجالعا ذائرات 
طسآول  (ضحش  شصث  الارضغئ،  إظةرلغك  صاسثة  إلى 
ذائراتعا  جاظحر  السسعدغئ  أن  سظ  البقباء،  ترضغ، 
ترضغا،  جظعب  بأضظئ  إظةرلغك  ططار  شغ  المصاتطئ 
ظعاغئ حعر حئاط/شئراغر الةاري. وبغظ المسآول شغ 
سمطغات  شغ  تثخض  لظ  بقده  أن  لختفغغظ،  تخرغح 
سسضرغئ أتادغئ الةاظإ شغ جعرغا، ولضظعا جاحارك 
شغ سمطغات طحارضئ طع الحرضاء شغ الاتالش الثولغ 
إن  إن  (جغ  افطرغضغئ)  الماتثة  العقغات  بصغادة 
٢٠١٦/٢/١٦)، وسطى الرغط طظ تقتص تطك الاخرغتات 
وارتئاذعا بأسمال سطى افرض إق أن تسارسعا تراجع 
بسث ذلك، وغئثو أن تسارع تطك الاخرغتات الارضغئ 
جعرغا  شغ  الئري  لطاثخض  الظغئ  وإظعار  السسعدغئ 
روجغئ  طفاوضات  طع  بالاجاطظ  ضان  العصئ  ذاك  شغ 
أطرغضا  شأرادت  الروجغئ،  المعمئ  طثة  تعل  أطرغضغئ 
تال  شغ  جاعجا  بثغق  لثغعا  أن  لروجغا  تزعر  أن 

اظستابعا، أو تراجسعا سظ إضمال المعمئ شغ جعرغا.

شغ  السغر  شغ  ذلك  بسث  روجغا  اجامرار  وطع  ولثلك 
سظ  التثغث  وتغرة  خفئ  جعرغا  شغ  أطرغضا  خثطئ 
تاى  تعصفئ،  بض  الارضغ،  السسعدي  الئري  الاثخض 
جاء اجاماع الةئغر بضغري شعر وصعع الافةغرات اآلبمئ 
أن  والقشئ  السسعدغئ،  شغ  وصسئ  الاغ  والمرغئئ 
طسئص،  ترتغإ  غغر  طظ  بأظه  اقجاماع  وخش  ضغربغ 
أسصاب  شغ  المسئص  الارتغإ  تعمئ  دشع  غرغث  ضأظه 
الافةغرات، وصث جاء اإلسقن السسعدي سظ الةعئ الاغ 
تصش وراء العةمات بأظعا (داسح جعرغا) تتثغثا سطى 
الرغط طظ أن الاظزغط طعجعد شغ السراق أغدا بض شغ 
السراق غصع طرضجه، شةاء سطى لسان الماتثث افطظغ 
الارضغ  طظخعر  الطعاء  السسعدغئ،  الثاخطغئ  وزارة  شغ 
تثبغرات  تتمض  وصسئ  الاغ  اإلرعابغئ  السمطغات  (أن 
شغ  لـــ«داســح»  افم  الاظزغط  صغادة  طظ  خارجغئ 
جعرغا..) (المخري الغعم ٢٠١٦/٧/٦)، طما غثل سطى أن 
الثور المططعب طظ السسعدغئ عع شغ جعرغا شصط، 
وبشخ الظزر سظ تصغصئ طظ غصش وراء تطك الافةغرات 
الظزام  سطى  غسعض  المثظغ  الترم  اجاعثاف  شإن 
السسعدي تةغغح الرأي السام الثاخطغ ضما غساسث شغ 
إسطاء المحروسغئ لطمحارضئ شغ أسمال سسضرغئ شغ 
جعرغا بتةئ طصاتطئ تظزغط الثولئ، وق غثاطش التثغث 
جابصاعا،  سظ  ضبغرا  المرة  عثه  جسعدي  تثخض  سظ 
شأطرغضا الغعم تسغح شغ طأزق شغ جعرغا، وصث بثأت 
روجغا بالائرم فظعا تعرذئ شغ وتض افزطئ السعرغئ، 
وظعر سةج إغران وتجبعا سظ إتراز تصثم ططمعس بض 
تضئثوا خسائر شادتئ، وصث بثا سطى روجغا رغط خطفعا 
طظ  تالئ  وعثه  وغسرة،  غمظئ  الاطفئ  وسظةعغاعا 
غئتث سظ طثرج أو طعرب، ولغج بسغثا سطى بعتغظ 
إذا طا أدرك أن خثطاه فطرغضا لظ تسعد له بطائض، 
أن غظصطإ خاجؤا سطى وجعه، جغما وصث أوحضئ إدارة 
أوباطا سطى افشعل، وأطرغضا ق تأبه شغ الاظضر لقتفاق 
المسطعر شضغش بافاعمات بغظ السطعر! وعثا غفسر 
لطسطظ،  الافاعمات  عثه  إلظعار  التبغث  روجغا  جسغ 
وطع ذلك شإن أطرغضا لط تاةاوب طسه شغ عثا بالرغط 

طظ أن افطر أخئح طضحعشا طسروشا.
والتالئ الساطئ عثه تثشع أطرغضا لاةعغج سمقئعا شغ 
غتغظ  سظثطا  طساسثغظ  لغضعظعا  وترضغا  السسعدغئ 
لروجغا  الثسط  تصثغط  إطا  أطرغظ؛  فتث  التاجئ  وصئ 
شغ جعرغا وذلك بسث إخفاق إغران وتجبعا شغ لئظان، 
شااراجع إغران خطعة لطعراء لاامضظ السسعدغئ وترضغا 
الروجغئ  الارضغئ  السقصات  وسعدة  الفراغ،  طضء  طظ 
غساسث شغ ذلك، وافطر الباظغ طضء الفراغ الثي غمضظ 

أن غتثبه أي اظستاب طفاجأ لروجغا.
وشغ ضق التالغظ شإن المأزق الضئغر الثي تسغحه أطرغضا 
شغ جعرغا غثشسعا قجاسمال ضض أوراصعا شغ المظطصئ، 
وسسى أن غضعن ساصئئ عثا خغرا لطمسطمغظ وتضعن 
وخثاطعا  وأذظابعا  وأوراصعا  فطرغضا  طترصئ  الحام 

 وافتئاع، واهللا غالإ سطى أطره

بصطط: سئث اهللا المتمعد

الةثغث يف طآتمر املسارضئ اإلغراظغئ يف بارغج
بصطط: أتمث الثطعاظغ

خطص)  (طةاعثي  إغراظغئ  طسارضئ  أضئر  طآتمر  اظسصث 
الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  إغران  شغ  التاضط  الظزام  ضّث 
الةاري،  تمعز/غعلغع  حعر  طظ  الااجع  شغ  بارغج 
واخاطش طآتمر المسارضئ عثا اخاقشاً ظعسغاً سظ جائر 
طآتمراتعا السابصئ، والاغ ُتسصث بحضٍض دوري شغ ضض 
سام، شئاإلضاشئ إلى طحارضئ أضبر طظ ١٠٠ ألش إغراظغ 
تدروا المآتمر طظ طثاطش الئطثان، شصث جئص اظسصاد 
المآتمر شسالغات تتدغرغئ حارك شغعا حثخغات دولغئ 
ودبطعطاجغعن غربغعن بارزون، وطظعط شغطغإ ضراولغ 
تّرض  الثي  السابص  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث 
ضث إغران، وصال شغ ظثوة بسظعان (أزطئ الحرق افوجط، 
طا التض؟): "غةإ الاساون طع افظزمئ المةاورة إلغران 
لطعصعف شغ وجه الثطر الثي ُتحّضطه ذعران"، وأضاف: 
"ق غمضظ إظضار دور إغران شغ الحرق افوجط، شعع دور 
ظثوة  وشغ  جعرغا"،  شغ  خخعخاً  المظطصئ  شغ  ُطثّطر 
شغعا  تتّثث  الظعوي)  اقتفاق  بسث  (سام  بسظعان  باظغئ 
طغاحض رغج، وعع طثغر جابص لطاثطغط السغاجغ شغ 
العقغات الماتثة، وطثغر تالغ لمآجسئ أبتاث جغاجغئ 
الرئغج افطرغضغ الصادم سطى  أطرغضغئ طرطعصئ، تاّباً 
تشغغر جغاجاه تةاه إغران، شصال: "سطى الرئغج الصادم 
لطعقغات الماتثة أْن غآضث لتطفائظا السمض سطى إغةاد 

اجاراتغةغئ لاشغغر الظزام شغ إغران".
الظزام  ضث  المآتمر  شغ  الماتّثبغظ  ظئرة  ضاظئ  لصث 
المسارضئ  زسغمئ  تضاش  شطط  جّثًا،  طرتفسئ  اإلغراظغ 
ظزام  إجصاط  إلى  بالثسعة  رجعي  طرغط  اإلغراظغئ 
إدارة  واظاصثت  بض  وتسإ،  إغران  شغ  الفصغه  وقغئ 
تةاه  أطرغضا  "جغاجات  بأّن  وصالئ  بمرارة  أوباطا 
لطمظطصئ"،  طخائإ  وأشرزت  الادارب،  غحعبعا  إغران 
واسائرت أّن اقتفاق الظعوي الثي ُوّصع طع إغران صث "زاد 
طظ جرائط ذعران"، وسطى غغر سادتعا شغ الثطابات 
الاغ غشطإ سطغعا الخئشئ العذظغئ والسطماظغئ الئتائ، 
شصث اجاثثطئ عثه المّرة شغ خطابعا الئسث الطائفغ 
لقساثاء  غاسرضعن  الُسّظئ  "إّن  شصالئ:  إسقطغاً  الثارج 

والصمع بسئإ الظزام أضبر طظ ذي صئض".
أّطا طفاجأة المآتمر ذات السغار البصغض شضاظئ طحارضئ 
السابص  الرئغج  الفغخض  ترضغ  السسعدي  افطغر 
لقجاثئارات السسعدغئ، والسفغر افجئص شغ ضض طظ 
ظةط  عع  ضان  شصث  ذعغطئ،  لسظعات  ولظثن  واحظطظ 
طرغط  طع  وعااشه  تدعره،  وضان  التصغصغ،  المآتمر 
شغ  جثرغاً  تتّعقً  سضج  صث  الظزام  إلجصاط  رجعي 
سطى  السادة  تْةِر  لط  الثي  السسعدغئ،  التضعطئ  طعصش 
إظعار سثائعا إلغران سطى عثا الظتع الساشر طظ صئض، 
وذلك طظ خقل دسط المسارضئ بحضٍض سطظغ وخرغح، 
شصث أضسإ وجعد ترضغ الفغخض شغ المآتمر ضض ذلك 
الجخط الثي خاتئه، وضاظئ ضطماته صث أحسطئ وجائض 
شصال:  جعاء،  تٍث  سطى  والسسعدغئ  اإلغراظغئ  اإلسقم 
والطائفغئ  الثطار  جعى  غةطإ  لط  الثمغظغ  ظزام  "إّن 
وجفك الثطاء لغج إلغران وإّظما شغ جمغع دول الحرق 
افوجط"، وأضاف طعّجعاً ضقطه لطمسارضئ: "اقظافاضئ 
صطئًا  طسضط  ظصش  اإلجقطغ  السالط  شغ  وظتظ  احاسطئ 

وصالئاً، ُظظاخرضط، وظثسع الئاري أْن ُغسّثد خطاضط"، بّط 
وّجه ضقطه طسافّجًا الصغادة اإلغراظغئ، وطعّثدًا لعا صائقً: 
"طظ افجثر لثاطظؤغ وروتاظغ اقظائاه لمحاضطعما شغ 
شغ  طئاشاعا  جُاتّصص  اإلغراظغئ  المسارضئ  وإّن  الثاخض، 

رتغض ظزام وقغئ الفصغه".
ِبُخُتِفعا  السسعدغئ  اإلسقم  وجائض  صاطئ  وصث 
وشدائغاتعا بتمطئ دساغئ واجسئ لطمآتمر - وطظعا صظاة 
اإلخئارغئ السسعدغئ الرجمغئ، وشدائغئ السربغئ الُممّعلئ 
طظ السسعدغئ - أظعرت شغعا طحارضئ ترضغ بظ سئث 

السجغج، وضأّظه طمّبض رجمغ لطسسعدغئ شغ المآتمر.
الاخرغتات  عثه  سطى  غاأّخر  لط  اإلغراظغ  الرد  لضّظ 
السسعدغئ القذسئ، شةاء غاضئاً وجرغساً، لثرجئ أّن عثه 
اقجافجازات صث أخرجئ وزغر الثارجغئ اإلغراظغ طتمث 
جعاد ظرغش سظ ذعره شصال: "إّن رئغج اقجاثئارات 
السسعدي السابص ترضغ الفغخض غظازره طخغر الرئغج 
رضائغ  طتسظ  وأّطا  تسغظ"،  خثام  الراتض  السراصغ 
أطغظ طةمع تحثغص طخطتئ الظزام شاعّسث آل جسعد 
ق  أّظظا  عغ  جسعد  آل  إلى  "رجالاظا  وصال:  باقجاؤخال 
آلل  ظئصغ  لظ  شسعف  غدئظا  لع  لضّظظا  جرغساً،  ظشدإ 

جسعد أبرًا سطى وجه افرض".
وبعثا الاخسغث الةثغث شغ السقصات السسعدغئ اإلغراظغئ 
جثغثًا  شخقً  دخض  صث  الثولاغظ  بغظ  الخراع  غضعن 
تثاطش طقطته سّما جئصه، تّط شغه تةاوز خطعط تمراء 
جابصئ ضان ق غاط اقصاراب طظعا سادة، وأعّمعا الاثخض 
السطظغ والمئاحر شغ الحآون الثاخطغئ بغظ الثولاغظ، 
شغ  بظفسعا  تظأى  ضاظئ  خاص  بحضٍض  شالسسعدغئ 
السابص سظ اظاعاج طبض عثه السغاجئ، وضاظئ تترص 
الثاخطغئ  الحآون  شغ  الاثخض  (سثم  حسار  رشع  سطى 
لطثول افخرى طبطما ترشخ تثخض الثول افخرى شغ 
حآوظعا الثاخطغئ)، ولضّظ صاسثتعا الةثغثة بسث عثا 
سطى  تصعم  وأخئتئ  تشّغرت،  صث  أّظعا  غئثو  المآتمر 

أجاس جغاجئ الاثّخض بالمبض.
ُترغث  أوباطا  الرئغج  سعث  ظعاغئ  شغ  أطرغضا  أّن  غئثو 
تمعغثًا  والشطغان  الاعتر  طظ  بالمجغث  المظطصئ  إحشال 
لصثوم رئغج جثغث، شمحارضئ دبطعطاجغغظ أطرغضغغظ 
ضئار شغ طثاوقت المآتمر دلغض سطى ذلك، وطحارضئ 
حثص طبض ترضغ بظ سئث السجغج، والثي ُغسائر رجض 
المعّمات السّرغئ والثطغرة غثّل سطى أّن لشئ الاخسغث 
عثه  شغ  المططعبئ  الطشئ  عغ  وإغران  السسعدغئ  بغظ 
الفارة، والعثف طظعا طجدوج، شمظ جعئ إغران المططعب 
بالسططئ،  الماتّضط  المتاشر  الاّغار  صئدئ  إضساف 
العخعل  طظ  و(المساثل)  اإلخقتغ  الاغار  وتمضغظ 
إلى التضط، بسث أْن شحض شغ العخعل إلغه طظ خقل 
اقظاثابات الاغ شاز بعا طآّخرًا، والسماح له بالاظاشج 
سطى خقشئ خاطظؤغ سطى طظخإ المرحث السام، وأّطا طظ 
جعئ السسعدغئ شالمططعب إضساف صّعة الاّغار (الثغظغ) 
شغعا، وتصعغئ طا ُغسّمى بالاّغار (الحئابغ) الثي غصعده 
طتمث بظ جطمان، والثي غسغر بالثولئ بصطاسغعا السام 
والثاص باّتةاه ظماذج الثخثخئ والسعلمئ الرأجمالغئ 

 وشصاً لطرؤغئ افطرغضغئ
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صال الئغئ افبغخ غعم الثمغج الماضغ إن العقغات الماتثة ق تظسص طع روجغا سمطغاتعا السسضرغئ شغ جعرغا.
وصال الظاذص باجط الئغئ افبغخ جعش إغرظسئ شغ طآتمر ختاشغ: «شغ العصئ التالغ العقغات الماتثة ق 
تةري أو تظسص سمطغات سسضرغئ طع روجغا». وأضاف: «أسطط أن عظاك بسخ الاضعظات بإطضان الاعخض إلى اتفاق 
لفسض ذلك. لضظ لغج طظ العاضح أن ذلك جغتثث». شغ المصابض، صالئ وضالئ اإلسقم الروجغئ ظصقً سظ طارغا 
زاخاروشا الظاذصئ باجط وزارة الثارجغئ الروجغئ، إن الضرططغظ غغر راض سظ وتغرة الاساون بغظ الةغحغظ الروجغ 
وافطرغضغ بحأن جعرغا. ووخض وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري إلى طعجضع غعم الثمغج الماضغ غتمض 
طصارتاً باسجغج الاساون السسضري وشغ طةال تئادل المسطعطات طع روجغا ضث تظزغمغ «الثولئ اإلجقطغئ» (داسح) 

و«الصاسثة» شغ جعرغا سطى رغط حضعك أبثاعا طسآولعن أطرغضغعن. (جرغثة التغاة)

بالرغط طظ ضض الاظسغص والافاعط بني أطرغضا وروجغا يف جعرغا 
شإن أطرغضا ضسادتعا تجّور التصائص

الئغئ افبغخ: ق ظظسص طع طعجضع سسضرغاً شغ جعرغا
أسطظئ السططات المخرغئ طآخرًا سظ تعتغث خطئئ الةمسئ بظص واتث شغ ضض طساجث الئقد. وصال طسآولعن 
بعزارة افوصاف المخرغئ، غعم البقباء ١٢ تمعز/غعلغع ٢٠١٦، إن أئمئ المساجث شغ طخر جغطصعن خطئئ طعتثة 
طضاعبئ لخقة الةمسئ. وخرح المسآولعن المخرغعن بثلك لعضالئ «روغارز» سصإ اجاماع رأجه العزغر طثاار 
جمسئ، وضط اقجاماع وضقء وزارة افوصاف شغ المتاشزات. وصال خئري دوغثار، وضغض أول وزارة افوصاف شغ 
طتاشزئ الصطغعبغئ المةاورة لطصاعرة: «لط ُغئث أتث اساراضًا شغ اقجاماع، وضض وضقء العزارة تطصعا الاسطغمات 
خطئئ  وغطصغ  بظفسه  جغئثأ  أظه  أضث  «العزغر  وأضاف:  طحاضض».  دون  المضاعبئ  المعتثة  بالثطئئ  الثاخئ 
طضاعبئ اسائارًا طظ الةمسئ المصئطئ». وأحار طسآولعن الى أن عثه الثطئئ المعتثة جغضائعا سطماء الثغظ 
وافوصاف بمةطج  شغ افزعر الحرغش ووزارة افوصاف. وأضاف أتث وضقء العزارة أن لةظئ الحآون الثغظغئ 
الظعاب جاحارك بالرأي شغ ضاابئ الثطئئ، وأن سطماء الظفج واقجاماع والاظمغئ الئحرغئ جغضعن لعط دور 
شغ ذلك. وغئرر طسآولع وزارة افوصاف الثطئئ المضاعبئ بأظعا تطجم افئمئ بمثة طظاجئئ لطثطئئ، وتدمظ أق 
«تاحائ أشضارعط» خقل الثطابئ الترة. وشغ السابص تثدت وزارة افوصاف صدغئ طسغظئ لاظاولعا شغ خطإ 

الةمسئ ضض أجئعع. (طعصع خثى العذظ)

السغسغ غرغث لثطئئ الةمسئ يف طساجث طخر أن تضعن خثى
لاعجعه يف طتاربئ اإلجقم وأعطه وتضمغط أشعاه الظاس

ً

تعتغث خطئئ الةمسئ شغ جمغع طساجث طخر

raya_no_87.indd   2raya_no_87.indd   2 18.07.2016   23:47:1618.07.2016   23:47:16



 السثد ٨٧   ٣افربساء ١٥ طظ حعال ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٠ تمعز/ غعلغع ٢٠١٦ طــ

طاظفسا لعط لثى شرظسا غععمعن أظفسعط أظعط حغء!
إن طبض عثه العةمات الاغ تعخش باإلرعابغئ لغسئ 
غاغات  لاتصغص  طا  لثولئ  طثابرات  أغثي  سظ  بسغثة 
البعرة  سطى  الصداء  سطى  تسمض  شأطرغضا  جغاجغئ، 
خطرة  بأظعا  إظعارعا  افسمال  تطك  وطظ  السعرغئ 
وتفرخ اإلرعابغغظ الثغظ غصعطعن بأسمال ضث افبرغاء، 
غسغروا  أن  افوروبغغظ  طظ  شغه  ترغث  الثي  العصئ  شغ 
طسعا وتتئ طزطاعا شغ جعرغا والسراق، وخاخئ أظعا 
الثغظ  الئطعاء  افغئغاء  والروس  طأزق،  شغ  وصسئ  صث 
غثثطعظعا بق طصابض، بض بدرر واصع بعط، صث وصسعا شغ 
طأزق شغ جعرغا شطط غظصثوا أظفسعط ولط غظصثوا أطرغضا. 
وأطا افوروبغعن شعط أوسى سطى خطط أطرغضا وغرغثون 
أن غاثثوا خطا لعط طظفخقً سظعا أو أن غضعظعا سطى 
سطى  تسمض  وأطرغضا  واتث،  طساعى  سطى  طسعا  افصض 
إجئارعط لغضعظعا تتئ طزطاعا وصغادتعا، وعط غرشدعن 
وغخرون سطى ظعةعط، تغث غجسةعن أطرغضا شغ لغئغا 
والغمظ وشغ جظعب السعدان، وضثلك شغ جعرغا والسراق 
تغث ق غظسصعن طسعا، وغتاولعن أن غفرضعا أظفسعط 

وأن غضعظعا جعئ أخرى لعا اسائارعا دولغا.
وأطا الحثص الثي أسطظ أظه ظفث سمطغئ الثعج شغ 
جغاصاه  وطظعا  جظائغئ  جعابص  له  أن  ذضر  شصث  ظغج، 
لحاتظئ صئض حعر وعع طثمعر لغخثم سثة جغارات، 
وأطا  اإلجقم.  بأتضام  باقلاجام  سقصئ  أغئ  له  شطغسئ 
ضث  تتخض  سمطغئ  ضض  غائظى  شأخئح  الثولئ  تظزغط 
وصثرة  طضان  ضض  شغ  صعى  لثغه  أن  لغزعر  الشربغغظ، 
سطى الصغام بافسمال ضث أسثائه وخاخئ بسثطا تسرض 
لثسائر ضئغرة شغ السراق، وصث تئظى عةعطا شغ بظشقدش 
أظه  ذضرت  عظاك  السططات  ولضظ   ٢٠١٦/٧/٢ غعم  وصع 

لغج له سقصئ باظزغط الثولئ.
إظه وإن ضاظئ الثول الشربغئ تتارب اإلجقم والمسطمغظ 

وتتاض بقدا إجقطغئ وتصاض المسطمغظ شغعا إطا طئاحرة 
أو طظ خقل سمقئعا، ولضظ ضبغرا طظ حسعب الشرب ق 
غثسمعن تثخض بقدعط سسضرغا شغ الئقد افخرى، ولط 
تضظ لثغعط تساجغئ ضث المسطمغظ الصاذظغظ بغظ 
ظعراظغعط، وإن ضاظئ تضعطاتعط الشربغئ بثأت تبغرعط 
عثه  وتأتغ  طسغظئ،  جغاجات  لاظفغث  المسطمغظ  ضث 
التعادث طظ تفةغرات وعةمات وسمطغات دعط ودعج 
لاجغث طظ إبارة الظاس سطى المسطمغظ. شاصعم الثول 
الفرظسغ  الرئغج  جسض  تاى  ذلك  لاساشض  افوروبغئ 
غاتثث خراتئ سظ (اإلرعاب اإلجقطغ) طما غدع ضض 
المسطمغظ تتئ الاعمئ. وعثا غئرر تثخطعا شغ الئقد 
اإلجقطغئ لغةسطه سمق طحروسا فظه غزعر ضأن عثه 

الثول الشربغئ تصعم بالثشاع سظ الظفج.
سطى  اإلجقم  غفرض  الاغ  الختغح  الطرغص  إن 
شغ  غسغحعن  سظثطا  أظعط  غظاعةععا،  أن  المسطمغظ 
تسإ  طصغمغظ  أو  رساغا  أو  ضمساأطظغظ  الضفار  بقد 
تسعثات طسغظئ أن غتارطععا وق غظصدععا، وأن غتمطعا 
الثسعة اإلجقطغئ لعط، وغضعظعا طباق لطمسطط التص شغ 
تخرشاته وتساطقته ضما أوجإ سطغه اإلجقم أن غضعن، 
لظخرة  طسعط  الئطث  أعض  تساذش  ضسإ  سطى  وغسمطعا 
صداغاعط، وغطئصعا صعل رجعلعط الضرغط : «المآطظ 
طظ أطظه الظاس سطى دطائعط وأطعالعط».وأطا شغ الئقد 
اإلجقطغئ شغفرض سطغعط إجقطعط أن غتعلععا إلى 
دار إجقم غتضمعظعا به وأطاظعط بأغثغعط، شق غةسطعن 
إجصاط  ذرغص  سظ  وذلك  جئغق،  سطغعط  لطضاشرغظ 
افظزمئ السمغطئ الاغ تتضمعط بشغر طا أظجل اهللا وتعالغ 
الثول الضاشرة المساسمرة؛ وغصغمعا سطى أظصاضعا دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. شسظثئث ق 
تامضظ عثه الثول طظ الاآطر سطغظا ودخعل بقدظا، بض 

 غاط الصداء سطى ضض ظفعذ لاطك الثول
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إسقن اقظصقب، بض أسطظ اقظصقب وعط شغ طعاصسعط! 
شضاظئ أشسالعط أصرب إلى الحشإ واظفسال الشدإ دون 

صاسثة جماعغرغئ وق تاى صمئ اظصقبغئ طظزمئ!
ضض عثا غرجح أن عثا اقظصقب صام به ضئاط طشاطرون 
طعالعن لقظةطغج ضترضئ اجائاصغئ لصرارات طةطج الحعرى 
السسضري الاغ تعصسعا أظعا ُتسرِّضعط لطثطر، ولغج بسغثًا 
أن تضعن المسألئ أضبر طظ تعصسات شطغج العخعل إلى 

طسرشئ ذلك خسإ المظال.
٣- أطا تعجغه الاعمئ إلى غعلظ شطغسئ ختغتئ سطى 
اقجاماسغئ  افسمال  إلى  أصرب  غعلظ  شةماسئ  افرجح، 
المثظغئ والصدائغئ ولغج لعا الصثرة السسضرغئ سطى 
الصغام باظصقب دون دسط اجاسماري، عثا أوقً... وباظغًا 
عغ تأتمر بأطر أطرغضا شق تاترك دون إذظعا، وأطرغضا 
ترى شغ أردوغان الرجض افصثر سطى خثطئ طخالتعا 
وبثاخئ شغ العصئ التالغ، شارضغا آخر جعط فطرغضا 
أردوغان  لعا  صثم  وصث  السعري،  التض  طعضعع  شغ 
وذلك  الزروف؛  عثه  شغ  غغره  غساطغسعا  ق  خثطئ 
باقجاسثاد لاطئغع السقصات طع الظزام السعري تغث 
أسطظ رئغج العزراء الارضغ: "أن ترضغا جاسغث سقصاتعا 

طع جعرغا إلى ذئغساعا".
إن غعلظ بالظسئئ فطرغضا عع خط اتاغاذغ سظث الطجوم، 
اظاثابات  بقبئ  شغ  السثالئ  تجب  غعلظ  دسط  شمبقً 
طظث ٢٠٠٢ وتاى ٢٠١٣ سظثطا بثأ الثقف بغظعما بإبارة 
وضثلك  أردوغان،  أسعان  بسخ  سظث  الفساد  طحاضض 
شعع  غعلظ،  لةماسئ  (درحان)  حئضئ  أغطصئ  سظثطا 
اتاغاط إذا لجم، والثول اقجاسمارغئ ق غدرعا وجعد 
أضبر طظ سمغض شغ طضان واتث، وق غدرعا أغدا أن 
غاظازسا وغاظاشسا بض وغاصاتق، وعغ تثسط طظ غطإ، 
خئري،  سطغ  طةمعسئ  طع  السادات  ظجاع  طبض  وعثه 
والفرغصان تئع فطرغضا، وطع ذلك اجاطاع السادات أن 

غسفغ وغساصض طةمعسئ سطغ خئري.
لط  صطظا  ضما  افرجح  سطى  غعلظ  جماسئ  شإن  وعضثا 
ترتإ المتاولئ، ولضظ عثا ق غمظع أن غضعن صث حارك 
أشراد طظ جماسئ غعلظ بخفاعط الفردغئ وخاخئ طظ 
تتثث  الاغ  المداغصات  حثة  سطى  شسض  ضرد  الصداة 

لعط طظ أردوغان.
٤- إن أردوغان ق حك غثرك أن اإلظةطغج لعط صعة شغ 
شغ  اإلظةطغج  جماسئ  وأن  تظاصخئ،  وإن  تاى  الةغح 
الةغح عط وراء طتاولئ اقظصقب ولضظه غعجه اقتعام 
إلى غعلظ فن التثغث سظ رجال اإلظةطغج شغ الةغح 
عع إسقء لحأظعط والصداء سطغعط دون ذضرعط تععغظ 
طبطعط...  ضئغر  حأن  بثي  شطغج  غعلظ  وأطا  لحأظعط، 
وأردوغان غرغث الصداء سطى رجال اإلظةطغج دون ضةغب، 
أي بالاضاط، شق غئرزون وق غعجث تضاض تعلعط... وشغ 
المصابض غرغث إضساف طظاشسه بالدةغب فن جماسئ غعلظ 

لغسئ بثات الصعة الاغ لرجال اإلظةطغج.
ضض  وسطى  تثث...  طا  تعل  الرأي  عع  افرجح  سطى  عثا 
عغ  وق  طتضمئ  اظصقب  طتاولئ  عع  تثث  طا  شطغج 
بسخئغئ  المشاطرة  إلى  أصرب  عغ  بض  باتجان،  طثروجئ 
دون إتضام وق اتجان، والعصعف المعط عع لغج سظث طا 

تثث، بض سظث الماعصع بسث ذلك.
٥- أطا طا عع الماعصع بسث ذلك شإن الدةئ الاغ تثبئ 

تعل طتاولئ اقظصقب جاآبر شغ الةاظئغظ:

اجاشقل  شغ  العجع  شسغئثقن  وأردوغان  أطرغضا  أطا   
طا تثث لطصغام بأسمال جادة إلظعاء صعى اإلظةطغج شغ 
الةغح، أو سطى افصض تثفغش أبرعط إلى التث افدظى؛ 
شعط صث ضثمعا تةط المتاولئ لغضعن طئررا لمقتصئ 
رجال اإلظةطغج بضباشئ وحثة، وبطئغسئ التال جغساشطعا 
أردوغان شغ إضساف طظاشسه غعلظ طا أطضظه ذلك، أي 
ضمظ التثود الاغ تسمح له أطرغضا بعا... وطا ظعر طظ 

اساصاقت باآلقف غثل سطى ذلك.
وأطا برغطاظغا شإن طا تثث طتسعب سطغعا - تاى وإن لط 
تضظ عغ بثئبعا ودعائعا صث وضسئ الثطئ وأجالغئعا 
ووجائطعا بض ترضئ ذلك لرجالعا - ولثلك شق غسائسث 
أن تراصإ العضع سظ ضبإ لاصعم بردة شسض تسغث لرجالعا 
حغؤا طظ العغئئ... وعثا طا تاعصسه أطرغضا وأردوغان، 
ولثلك سصث أوباطا اجاماسا لمةطج افطظ الصعطغ لئتث 
طا تثث شغ ترضغا ضأظه تثث شغ خمغط افطظ الصعطغ 
افطرغضغ تتسئا لما صث غضعن طظ ردات الفسض الثولغئ، 
شغ  بالمضعث  الظاس  غعخغ  أردوغان  شإن  وضثلك 
المغادغظ والمطارات والمساجث لصطع الطرغص سطى أي 

رد شسض طظ رجال اإلظةطغج والمعالغظ لعط.
٦- وشغ الثاام شإن طا تثث عع أطر طآلط فن الثطاء الاغ 
جالئ عغ دطاؤظا ولغسئ دطاء اإلظةطغج أو افطرغضان... 
والثراب الثي تثث شغ المئاظغ والمطارات والساتات 
عع شغ بقدظا ولغج شغ أطرغضا أو برغطاظغا... وعضثا 
شإن جاسات تطك المتاولئ ضاظئ ظطمات بسدعا شعق 
بسخ وشغ بقدظا وبغظ ظعراظغظا... وعثا أطر طتجن 
عثا  شغ  برز  صض،  وإن  ظعرًا،  عظاك  ولضظ  وطآلط... 
الزقم وعع أن الظاس خرجعا لطحعارع غعافعن غا اهللا 
غا اهللا، اهللا أضئر اهللا أضئر، وذلك فن إسقن اقظصقبغغظ 
سطماظغاعط الخرغتئ المسافجة لمحاسر المسطمغظ شغ 
ترضغا جسطعط غظجلعن إلى الحعارع غعاجععن الثبابات 
وعط غعافعن ظخرة لثغظعط، شضاظعا غةابععن طتاولئ 
اقظصقب السسضري، لغج تئاً شغ أردوغان وظزاطه بصثر 
طا عع ظصمئ سطى السطماظغئ وزباظغاعا... وضض عثا وعط 
غاترضعن طحاسرغاً ضث السطماظغئ طع أظعا طعجعدة شغ 
الظزام واقظصقب، والسطماظغئ تغث تطئ عغ حر... إق 
لمحاسرعط  طسافجة  اقظصقب  سطماظغئ  أن  رأوا  أظعط 
اإلجقطغئ، شاقظصقب سطى خطا طخطفى ضمال وأتئاسه 
وأحغاسه، والظاس صث خئروا تصث أولؤك سطى اإلجقم 
بحغء  شمتاذئ  الظزام  سطماظغئ  وأطا  له...  وضغثعط 
ضاظئ  لع  إذن  شضغش  طحاسرعط...  غرغح  اإلجقم  طظ 
لطمسطمغظ دولئ تص وسثل، خقشئ راحثة سطى طظعاج 
الظئعة، تسعجعط بالسثل واإلتسان، تصغط شغعط أتضام 
اهللا وتةاعث بعط شغ جئغض اهللا، شغسجوا بعا شغ الثظغا 
وغفعزوا شغ اآلخرة؟ ضغش؟ إظعط جغتمعظعا بأطعالعط 
بةعارتعط  وأشضارعط،  بمحاسرعط  وأظفسعط، 
خغر،  أطئ  المسطمغظ  إن  أطرعط...  وبضض  وجعاظتعط، 
ٍئ ُأْخِرَجْئ ِلطظَّاِس  خغر أطئ أخرجئ لطظاس ﴿ُضظُاْط َخْغَر ُأطَّ
َوُتْآِطُظعَن  اْلُمظَضِر  َسِظ  َوَتْظَعْعَن  ِباْلَمْسُروِف  َتْأُطُروَن 
ِباهللاِّ﴾، وجغساظصعا صرغئاً بإذن اهللا تضط بما أظجل اهللا، 
خقشئ راحثة تزض المسطمغظ براغئ رجعل اهللا خطى 

 اهللا سطغه وآله وجطط وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
الباظغ سحر طظ حعال ١٤٣٧عـ
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تامئ: خطعط سرغدئ تعل اقظصقب السسضري الفاحض شغ ترضغا ق غعجث لثى العقغات املاتثة خطئ 
لقظستاب طظ أششاظساان

صائث  أسطظ  وارجع،  شغ  افخغرة  الظاتع  صمئ  خقل 
الخطغئغغظ ضث افطئ اإلجقطغئ، أوباطا، أن تضعطاه 
جعف تئصغ ٨٤٠٠ جظثي أطرغضغ شغ أششاظساان بثق 
طظ ٥٥٠٠ جظثي المسطظ سظعط شغ وصئ جابص. طئاحرة 
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  جاشر  عثا،  أوباطا  إسقن  بسث 
طاعصسئ  غغر  زغارة  شغ  ضابعل  إلى  ضارتر  آحاعن 
افذطسغ  حمال  تطش  لصعات  السام  الصائث  أن  وأسطظ 
صث  ظغضطسعن،  أششاظساان،  شغ  الماتثة  والعقغات 
العقغات  أن  أغدا  وأسطظ  أضئر.  جططات  له  أسطغئ 
اتاغاذغئ  صعة  سطى  تئصغ  جعف  افطرغضغئ  الماتثة 
لغاط  أششاظساان  طظ  بالصرب  جظثي   ٤٠٠ تسثادعا 
تحثعا سطى الفعر إلى أششاظساان إذا لجم افطر. وغأتغ 
إسقن التفاظ سطى عثه الصعات شغ العصئ الثي لثى 
العقغات الماتثة بالفسض اآلقف طظ الصعات لمضاشتئ 
"اإلرعاب"، أي اإلجقم، وسحرات اآلقف طظ المرتجصئ 
الصعة  إلى  باإلضاشئ  والةعاجغج  افطظغئ)  (الحرضات 
المسطظئ المضعظئ طظ ٨٤٠٠ جظثي الاغ جغاط اقتافاظ 

بعا إلسطاء المحعرة وتثرغإ صعات افطظ افششاظغئ.
وقغئ  شغه  تعحك  وصئ  شغ  الاترضات  عثه  وتأتغ 
أوباطا سطى اقظاعاء. شغ وصئ طا، ضان أوباطا صث أسطظ 
بسخ  وجتإ  والسراق  أششاظساان  شغ  الترب  ظعاغئ 
صعاته. وطع ذلك، شصث اتافر بآلئ الترب تسمض ضث 
أوباطا  تفر  اقجاراتغةغئ  بعثه  اإلجقطغئ".  "افطئ 
اقتاقل  اجامر  ولضظ  افطرغضغغظ،  الةظعد  دطاء 
طبض  دطى  سمقء  خقل  طظ  المسطمغظ  ضث  والترب 

تضام أششاظساان وباضساان.
المخالح  أن  إلى  افخغرة  أوباطا  تخرغتات  وتحغر 
اقجاراتغةغئ لطعقغات الماتثة شغ المظطصئ ق تسمح 
وجعف  أششاظساان.  طظ  افطرغضغئ  الصعات  باظستاب 
تصعم العقغات الماتثة وتطش حمال افذطسغ بحظ 
حأظعا  طظ  والاغ  أششاظساان  شغ  افطث  ذعغطئ  ترب 
حسإ  سطى  والمآجغ  الدتاغا  طظ  الضبغر  تعصع  أن 

أششاظساان والمظطصئ.
لصث أبئائ الاةربئ أن العقغات الماتثة صث اجاثثطئ 
شجاسئ "اإلرعاب" ضثرغسئ لاتصغص أعثاشعا اقجاسمارغئ. 
إن جغاجئ أطرغضا شغ أششاظساان عغ اجاشقل صدغئ 
اإلرعاب لاتصغص أعثاشعا شغ أششاظساان وشغ المظطصئ.
بأظحطئ  تصعم  أطرغضا  شإن  ذلك،  إلى  وباإلضاشئ 
اإلصطغمغئ  اقجاثئارات  حئضات  خقل  طظ  إرعابغئ 
العادشئ إلى خطص جغاق لطعجعد سطى المثى الطعغض 
شغ أششاظساان. بعثه الطرغصئ، شإظه غثغظ المسطمغظ 
شغ المظطصئ باإلرعاب، وغعطا بسث غعم غثارع وجائض 
تسافغث  لثلك،  وظاغةئ  المسطمغظ.  لثبح  جثغثة 
أطرغضا وتطش حمال افذطسغ طظ الترب التالغئ. وشغ 
عثا السغاق، أسطظ أوباطا أظه لظ غسمح فششاظساان أن 

تخئح وضرا لقرعابغغظ.

صاال  جاتئ  أششاظساان  أخئتئ  لصث  العاصع،  شغ 
لقرعاب الثولغ طظ الخطغئغغظ وترب بالعضالئ بغظ 
دول السالط والمظطصئ. ولعثا السئإ زاد أوباطا الصعات 
افطرغضغئ شغ أششاظساان باآلقف شغ سام ٢٠٠٩ إلسثاد 

صاسثة قجامرار اقتاقل واإلرعاب.
تسجغج  خقل  طظ  الماتثة  العقغات  أن  أوباطا  وذضر 
دورعا السسضري شغ أششاظساان ضاظئ تضرم "تدتغئ" 
أولؤك الثغظ شصثوا تغاتعط شغ الئقد. شغ واصع افطر 
شإن عثا غسظغ أظه جعف غظاصط طظ أولؤك الثغظ لصعا 
تافعط خقل المصاوطئ ضث اقتاقل. وعثا غسظغ أن 
العضع شغ أششاظساان جعف غخئح أضبر تسصغثا وجعف 

غجداد صاض الرساغا افبرغاء.
ترضغج  إن  لطختفغغظ  صال  ظغضطسعن  الةظرال  أن  ضما 
اتثث  تغث  أششاظساان  حرق  سطى  جغضعن  سمطغاتعط 
"الامرد" تسإ صعله سثة أحضال. وصال إن سمطغاتعط 
أوباطا  أخثرعا  الاغ  لطاسطغمات  وشصا  أجرغئ  الغعطغئ 
الحعر الماضغ والاغ زادت جططئ الصعات افطرغضغئ 
سطى  تصاخر  ق  السمطغات  عثه  إن  وصال  الترب.  شغ 
اجاثثام الصعة الةعغئ، ولضظعا تحمض أغدا السمطغات 

الثاخئ طظ صئض الصعات افطرغضغئ.
بسمطغئ  غسمى  طا  إذقق  تط  لصث  أخرى،  ظاتغئ  طظ 
التضعطئ  صئض  طظ  سصث  ظخش  طظ  أضبر  طظث  السقم 
إلى  تعثف  السمطغئ  عثه  اقتاقل.  وصعات  افششاظغئ 
اقتاقل.  صعات  عمةغئ  سظ  بسغثا  السام  الرأي  خثاع 
حسإ  ورأى  صاذع.  بحضض  السمطغئ  عثه  شحطئ  وصث 
شغ  افسطى  السقم  طةطج  جععد  أن  أششاظساان 
صطر،  شغ  لطالئان  جغاجغ  طضاإ  وشاح  أششاظساان، 
المةمعسئ  وطئادرة  الئاجعاش،  طظزمئ  وطآتمرات 
والخغظ  وباضساان  أششاظساان  تدط  الاغ  الرباسغئ 
شغ  شحطئ  صث  ضطعا  افطرغضغئ،  الماتثة  والعقغات 
الةععر. وصث سصثت المةمعسئ الرباسغئ أربع جطسات 
الباظغ/ ضاظعن  حعر  طظث  وباضساان  أششاظساان  شغ 

غظاغر طظ عثا السام دون تمبغض المصاوطئ المسطتئ. 
ولط تةطإ عثه اقجاماسات أغئ ظاغةئ، بض إظعا أغدا 

تفاصط طا غسمى الترب سطى اإلرعاب.
وغاةطى واصع الترب سطى اإلرعاب شغ بغان السغظاتعر 
جعن طاضغظ الثي صال إن أي حثص شغ السالط غعثد 
طخالح العقغات الماتثة غسائر "إرعابغا". إن الثواشع 
التصغصغئ وراء اقتاقل عع طظع إصاطئ الظزام اإلجقطغ 
شغ  السئإ  شإن  وبالاالغ،  طعاردظا.  وظعإ  الصادم 
الئقد  طظ  الةجء  عثا  شغ  افطرغضغئ  الترب  اجامرار 
اإلجقم  طتاربئ  عع   - أششاظساان   – اإلجقطغئ 
الماتثة  العقغات  طخالح  لاتصغص  اقجاصرار  وزسجسئ 

 اقجاراتغةغئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

جط
طار

بصطط: جغش اهللا طساظغر*

اجاآظفئ طساء السئئ الماضغ جعلئ 
بغظ  الضعغئ  شغ  السقم  طحاورات 
جطسئ  سصثت  تغث  الغمظغئ  افذراف 
التضعطئ  وشثا  تدرعا  طحارضئ 
برساغئ  و"اقظصقبغغظ"  "الحرسغئ" 
إجماسغض  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث 
الحغت  ولث  وبثأ  أتمث.  الحغت  ولث 
جمغع  بمطالئئ  اقشاااتغئ  ضطماه 
طسآولغاتعط  أطام  بالعصعف  افذراف 
صرارات  اتثاذ  خقل  طظ  العذظغئ 
سظ  الغمظغ  لطحارع  لغئرعظعا  تاجمئ 

خثق ظعاغاعط طتثرا طظ أن عثه الةعلئ طظ المحاورات عغ الفرخئ افخغرة لخظع السقم وشصا لطمرجسغات 
الثولغئ المافص سطغعا. وأحار المئسعث افطمغ أن الصرارات جعف ترتضج بحضض رئغسغ سطى صرار طةطج افطظ 
٢٢١٦ والصرارات ذات الخطئ ضمئادرة طةطج الاساون الثطغةغ وآلغئ تظفغثعا وطثرجات طآتمر التعار العذظغ. 
ضما أحار ولث الحغت وشغ خطابه أطام العشثغظ إلى أن المثة الجطظغئ لطةعلئ الباظغئ طظ طحاورات الضعغئ 
لةظئ  وتفسغض  ضاطض  بحضض  الصاالغئ  افسمال  وصش  تبئغئ  سطى  الارضغج  خقلعما  غاط  شصط  أجئعسغظ  جاضعن 
اقظستاب  سطى  جاحرف  الاغ  السسضرغئ  الطةان  تحضغض  إلى  باإلضاشئ  المتطغئ  والطةان  والاظسغص  الاعثئئ 
وتسطغط السقح باإلضاشئ إلى شاح الممرات اآلطظئ لعخعل المساسثات اإلظساظغئ الى المظاذص المتاخرة. وطظ 
جعاه أضث ظائإ رئغج العزراء وزغر الثارجغئ سئث المطك المثقشغ رئغج العشث التضعطغ أن التضعطئ تمث 
غثعا لطسقم طظ أجض اجاسادة افطظ واقجاصرار شغ الغمظ ووصش ظجغش الثم. وطظ الماعصع أن غسعد المئسعث 
بسث الةطسئ اقشاااتغئ لطمحاورات إلى الرغاض لطصاء الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي وظائئه والصعى 

السغاجغئ الثاسمئ لطحرسغئ. (السربغئ ظئ)
: إن المئسعث الثولغ، ولث الحغت، وضما بغظا جابصا عع طئسعث لاظفغث السغاجئ افطرغضغئ شغ الغمظ 
والاغ تعثف إلى اإلطساك بجطام افطعر عظاك.. وعع شغ تخرغته المثضعر أسقه غتاول أن غثغش المحارضغظ 
وغسمض سطى إغةاد أجعاء طظ الرسإ لثى أعض الغمظ شغ تال أظعط لط غدشطعا سطى المفاوضغظ لغاعخطعا 
إلى اقتفاق الثي ترغثه أطرغضا، لثلك عع غصعل لعط: "عثه جعلئ الفرخئ افخغرة"، وبمسظى آخر عع غصعل: 
"إطا تظفغث السغاجئ افطرغضغئ وإطا اجامرار الترب الضاربغئ شغ الغمظ".. إن أعض الغمظ ططالئعن بأن غظئثوا 
المئسعبغظ الثولغغظ وخططعط وضثلك أن غظفدعا أغثغعط طظ صادتعط الثغظ أوردوعط طعارد العقك ضعظعط 
أدوات بغث الثول الشربغئ الماخارسئ شغ الغمظ، وأن غصعطعا باشغغر افوضاع تشغغرا جثرغا ق غضعن شغعا أي 

ظفعذ لطثول الشربغئ الضاشرة، وق غضعن ذلك إق بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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افربساء  ١٥ طظ حعال ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٠ تمعز/ غعلغع  ٢٠١٦ طــ٤     السثد ٨٧

عثا طظ جعئ السططان الروتغ، أطا السططان السغاجغ 
-أي التضط- شصث جسطه اإلجقم طقزطا لطصرآن، وعثا 

شغ طظاعى العضعح وغاةطى شغ:
نَْزلَْنا 

َ
١. أّن الصرآن إّظما أظجل لطتضط، صال تسالى: ﴿إِنَّا أ

 ،﴾ُ اّبَ َراَك 
َ
أ بَِما  الّنَاِس  َنْيَن  لَِتْحُكَم  بِالَْحّقِ  الِْكَتاَب  إِلَْيَك 

لَِما  قاً  ُمَصّدِ بِالَْحّقِ  الِْكَتاَب  إِلَْيَك  نَْزلَْنا 
َ
﴿وَأ جئتاظه:  وصال 

نَْزَل 
َ
َنْيَن يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه َفاْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

اهللا﴾، وصث تثدت آغئ افطراء بعضعح واجإ وتص ضض 
ْن 

َ
أ ُمُرُكْم 

ْ
يَأ اهللا  ﴿إِّنَ  تسالى:  صال  والرسغئ،  الراسغ  طظ 

ْن تَْحُكُموا 
َ
ْهلَِها َوإَِذا َحَكْمُتْم َنْيَن الّناِس أ

َ
َمانَاِت إِلَى أ

َ ْ
تَُؤّدوا األ

بَِصيراً،  ا يَِعُظُكْم بِِه إِّنَ اهللا َكاَن َسِميعاً  بِالَْعْدِل إّن اهللا نِِعّمَ
ْمِر 

َ ْ
األ  ِ و

ُ
وَأ الرَُّسوَل  ِطيُعوا 

َ
وَأ اّبَ  ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك يَا 

إِْن  وَالرَُّسوِل  اهللاِ  إِلَى  َفُرّدُوهُ  َشْيٍء  فِي  َيَنازَْقُتْم  َفإِْن  ِمْنُكْم 
وِيالً﴾ 

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
ِ وَالَْيْوِم اْآلِخِر َذلَِك َخْيٌر وَأ ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاّبَ

[جعرة الظساء]، شعقة افطعر طأطعرون بأداء افطاظات 
والتضط بالسثل، شغ تغظ إن افّطئ طأطعرة بالطاسئ شغ 
غغر طسخغئ، شإن وصع خقف -أيُّ خقف- شالضض طأطعر 

. بالرجعع إلى ضااب اهللا وجّظئ رجعله
٢. ظفى اإلغمان سّمظ غرشخ التضط بالصرآن والّاتاضط 
آَمُنوا  ّغَُهْم 

َ
ك يَزُْقُموَن  الَِّذيَن  إِلَى  تََر  لَْم 

َ
﴿أ تسالى:  صال  إلغه، 

َفَتَحاَكُموا  ْن 
َ
أ يُِريُدوَن  َقْبلَِك  ِمْن  نِْزَل 

ُ
أ َوَما  إِلَْيَك  نِْزَل 

ُ
أ بَِما 

ْن يَْكُفُروا بِِه﴾، وصال جئتاظه: 
َ
ِمُروا أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ إِلَى الّطَ

ِ ُحْكماً لَِقوٍْم  ْحَسُن ِمَن اّبَ
َ
َفُحْكَم الَْجاِهلِّيَِة َفْبُغوَن َوَمْن أ

َ
﴿أ

يُْؤِمُنوَن  ال  َوَرّبَِك  ﴿َفال  أغدا:  يُوقُِنوَن﴾ [المائثة]، وصال 
ْغُفِسِهْم 

َ
أ فِي  يَِجُدوا  ال  ُعّمَ  بَيَْنُهْم  َشَجَر  فِيَما  يَُحّكُِموَك  َحّتَى 

ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيماً﴾ [الظساء]. َحرَجاً ِمّمَ
٣. الاأضغث سطى أن تغاة المسطمغظ ق تساصغط إق شغ 
لغج  واتث  -وخطغفئ  راحث  وخطغفئ  سادل  إطام  ظض 
عثا  سطى  ضطماعا  تةامع  أن  غةإ  افّطئ  وأّن  غغر- 
الثطغفئ. شمظ ظاتغئ أوجإ سطى افّطئ سثم ُخطّع زطاظعا 
;Êfǐd̨; łj›̨]—̨? : طظ خطغفئ غطئص حرع اهللا شغعا، صال
;GÈ Že›̨;„̨̌÷̨|̨;È Že›̨;”̨÷̨·̨;]⁄̨ Ć÷—̌;GÔ̌]Ę̈ Že

ł›˛̄ \;€̌‚̌à̌Êâ̌h̨;◊̨Ë Ž\Ǫ̈ łàŽb
ÂÖ̌m̨̌‡<، َصاُلعا:  ł“Ę̈…̨;Ô̌]̨÷̨|̌;‡̌Ê“̌Ę̈ą̀Ą̂;GÍ ŽÅ ł¬d̨;È Že›̨;˛̂ ;„̌ Ć›ŽbĄ̂
;G ł€‚̌ ĆŒt̨; ł€·̌ÊŞ̌ ł¡

˛
;̂G Žÿ ĆÂ˛̄ ]…̨; Žÿ ĆÂ˛̄ \; ŽÏ¬̨ łËę Žd;\Ê…̌? :َشَما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل

;\ ⁄ÅĄ́;√̨÷̨|̨; łflŸ̨? : وصال ،> ł€·̌]¡̨ łÖį łà\;] Ć⁄¡̨; ł€‚̌÷̌ Ž]ą̀; ˛
Ć

!\; Ć‡Žc…̨
;ą̈ łË’̨Ą̂;k̨]Ÿ̨; łflŸ̨Ą̂;„̌’̨;Į̈ Ćqť;˛̂ ; ŽÏŸ̨]Ę̈ ŽŒ

ł’\;‹̨ łÊĄ́;
Ć

!\;È ŽŒ’̨; žÏ¡̨]ǫ̈; łfl ŽŸ
<، والصاسثة الحرسغئ  ⁄Ï ĆË Ž÷ Ž·]p̨; ⁄ÏįË ŽŸ;k̨]Ÿ̨; fiÏ¬̨ łËd̨; Ž„ ŽŒfǐ¡̌;ÌŽ…
أّن "طا ق غاّط العاجإ إقّ به شعع واجإ"، وطظ ظاتغئ 
أخرى تّرم تسّثد الثولئ اإلجقطغئ ضما تّرم تةجئاعا، 
ورتإ سطى ذلك أحث السصاب شغ الثظغا واآلخرة، صال 
ْصلُِحوا 

َ
َفأ اْقَتَتلُوا  الُْمْؤِمنِيَن  ِمَن  َطائَِفَتاِن  ﴿َوإِْن  تسالى: 

ْخَرى َفَقاتِلُوا الَّتِي َيْبِغي 
ُ ْ
بَيَْنُهَما َفإِْن َنَغْت إِْحَداُهَما َعلَى األ

إن  الئاغغئ  الفؤئ  بصاال  شأطر   ،﴾ِ اّبَ ْمِر 
َ
أ إِلَى  تَِفيَء  َحّتَى 

;√̨ ŽÁÊď;\Ç̨Žb? : لط تصئض الخطح والثدعع فطر اهللا، وصال
; ł€—̌]h̨

˛
;̂ łflŸ̨? :وصال أغدا ،>]⁄̨‚̌ łfi ŽŸ;Ǫ̈|̨˙\;\Ê÷̌ǐ łÕ]…̨; Žfl łËį̨Ë Ž÷}̨Ž’

; ł€—̌]ę̈¡̨; Ćœç̌Ą́; ł‡
˛
;̂Å̌Á ŽÖÁ̌; žÅ Žt\Ą̂; ž◊p̌Ñ̨;Ì÷̨¡̨; fi√Ë Ž⁄p̨; ł€—̌Ö̌ łŸ

˛
^Ą̂

; łfl⁄̨…̨? وشغ رواغئ أخرى ،>‰̌Ê÷̌ǐ łÕ]…̨; ł€“̌į¡̨]⁄̨p̨;–̨ đǪ̈Á̌; łÂ
˛
^

; ŽÀ łË Ćâ’]Žd;‰̌Êď ŽÖ
łî]…̨; fi√Ë Ž⁄p̨;È Ž·Ą̂; ŽÏ ĆŸˇ̄ \; Ž‰ ŽÉ·̨;Ǫ̈ łŸ

˛
;̂–̨ đǪ̈Á̌; ł‡

˛
;̂Ą̈\Ñ̨

˛
^

;̨—[̨‡<. عثا شغ طا غثص سصاب الثظغا، أّطا  łflŸ̨;] ⁄fi Ž]—̨
سصاب اآلخرة شإّن الثي ُغصاض طظ الفؤئ الئاغغئ ق حك 
أّظه شغ الظار، ضما أّن طظ غفارق الةماسئ ق حك غتّض 

;!\;È ŽŒ’̨; žÏ¡̨]ǫ̈; łfl ŽŸ;\ ⁄ÅĄ́;√̨÷̨|̨; łflŸ̨? : سطغه غدإ اهللا صال
;k̨]Ÿ̨; fiÏ¬̨ łËd̨; Ž„ ŽŒfǐ¡̌;ÈŽ…;ą̈ łË’̨Ą̂;k̨]Ÿ̨; łflŸ̨Ą̂;„̌’̨;Į̈ Ćqť;˛̂ ; ŽÏŸ̨]Ę̈ ŽŒ

ł’\;‹̨ łÊĄ́
;\ ⁄Ö łe Žå;Į̈¡̨]⁄̨q̨ł’\;–̨Ñ̨]…̨; łflŸ̨? أّن  وخّح سظه ،> ⁄Ï ĆË Ž÷ Ž·]p̨; ⁄ÏįË ŽŸ
;–̨Ñ̨]…̨; łflŸ̨? وشغ رواغئ أخرى ،> ⁄Ï ĆË Ž÷ Ž·]p̨; ⁄ÏįË ŽŸ;k̨]Ÿ̨;Ć̂ Žb;Gk̨]⁄̨…̨

.> Ž„ ŽŒfǐ¡̌; łfl ŽŸ; Ž‹
˛̃ łàŽ̧ \;Į̈Œ̨ łd ŽÑ;√̨÷̨|̨; łÅŒ̨…̨;\ ⁄Ö łe Žå;Į̈¡̨]⁄̨q̨ł’\

٤. البظاء سطى اإلطام السادل ورشسه إلى أسطى المظازل، 
; ŽÏŸ̨]Ę̈ ŽŒ

ł’\ ;‹̨ łÊĄ́ ; Ž
Ć

!\;Ì’̨Žb ; Žã] Ćfi’\ ; Ćft̨^; Ć‡Žb?  : سظه  روي  شصث 
; žÿ łÅ¡̨ ; ž‹]Ÿ̨Žb ; łfl ŽŸ ; fi‹ łÊĄ́?و  ،>ÿ ŽÄ]¡̨ ; fi‹]Ÿ̨Žb ;] ⁄âŽ÷ łqŸ̨ ;„̌ łfi ŽŸ ; ł€·̌]›̨ łÄ

˛
^Ą̂

<، وصث سّثه : أّول السئسئ  žÏfįą̀;fl̨Ë đi Žà; ŽÎĄ̈]ę Ž¡; łfl ŽŸ;◊̌į̈ ł…
˛
^

الثغظ ?Ω;ˆb;◊Ω;ˆ;‹ÊÁ;„÷Ω;È…;!\;€‚÷æÁ÷„<، وطظ 
 ،>g]qt ;!\ ;flËdÂ ;€‚hÊ¡Ä ;flËd ;äË’? الثغظ  البقبئ 
; fiÏ Ćfip̌ ;‹̌]Ÿ̨Ž̧ \?   صال  تغث  افّطئ  غتمغ  درسا  واسائره 

.> Ž„Žd;ÌŒ̨ ĆiÁ̌Ą̂; Ž„ Ž\Ñ̨Ą̂; łfl ŽŸ;◊̌h̨]Œ̨Á̌
واجارخاص  لطثطغفئ  افّطئ  سطى  الّظخح  إغةاب   .٥
 ،>Ï̌ųË Žë Ćfi’\ ;fľÁ đÅ’\?  : صال  ذلك،  جئغض  شغ  افظفج 
;fl̨Ë Ž⁄ Ž÷ łâ⁄̌ł’\; ŽÏ Ć⁄Ž

˛̄ Ą̂; Ž„Ž’Êà̌Ǫ̈Ž’Ą̂; Ž„Žd]į Ž“Ž’Ą̂; Ž! :ُصْطَظا ِلَمْظ َصاَل
;Ą̊ łfi Ž¡; žÿ łÅ¡̨;Ï̌⁄̨ Ž÷—̨; ŽÄ]‚̨ Žq

ł’\ ;◊̌į̈ ł…
˛
^?  : وصال   ،> ł€ Ž‚ Ži ĆŸ]¡̨Ą̂

;Å flËà? أّن    سظه  وروي   ،> žÖ Ž]p̨ ; žÖË ŽŸ˛
^ ; łÂ

˛
^ ; žÖ Ž]p̨ ; ž‡]Ş̨ ł÷à̌

;Ö]p;‹]Ÿb;Ì’b;‹]Õ;◊pÑÂ;f÷ flŞ⁄’\;Åe¡;fld;Îá⁄t;Ô\Å‚ flç’\
.>„÷iŒ…;‰]‚›Â;‰ÖŸ_…

جططات  طارس  صث    الرجعل  أن  شغه  حك  ق  وطما 
جغاجغئ ق تخثر إق سظ تاضط وصائث دولئ، ضفخض 
وإصاطئ  الحآون،  جمغع  شغ  الظاس  بغظ  الثخعطات 
وصغادة  وتسئؤئ  والصداة،  العقة  وتسغغظ  التثود، 
أطعر  طظ  ذلك  وغغر  المساعثات،  وسصث  الةغعش، 
غطجم  طما  السعاء،  سطى  والثارجغئ  الثاخطغئ  السغاجئ 
لطرجعل  اتئاسا  اإلجقطغئ  بالثولئ  جمغسا  المسطمغظ 
، وتأجغا به، وعع شرض سطغعط، صال تسالى: ﴿َوَما 
وصال  َفاْغَتُهوا﴾،  َقْنُه  َغَهاُكْم  َوَما  َفُخُذوهُ  الّرَُسوُل  آتَاُكُم 
أغدا: ﴿َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقَضى اهللا َوَرُسولُُه 

ْمرِِهْم﴾.
َ
ْن يَُكوَن لَُهُم الِْخَيَرةُ ِمْن أ

َ
ْمراً أ

َ
أ

الثقشئ  وجعب  شغ  صط  تثاطش  لط  اإلجقطغئ  وافّطئ 
ووتثتعا، وإظما ضان الثقف شغ حثص الثطغفئ، أي 
شغمظ غضعن خطغفئ، ورأي السطماء أّن وقغئ أطر الظاس 
-أي الثقشئ- طظ أسزط شرائخ عثا الثغظ، بض عغ 
طسظى  وعثا  بعا،  إق  لطثغظ  صغام  ق  إذ  الفرائخ،  ُأُم 
به شعع واجإ"، شتفر  صعلعط "طا ق غاّط العاجإ إقّ 
الثغظ وتظزغط التغاة سطى أجاجه ق غاط إق بالثقشئ، 
سطى  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ  إجماع  تعاتر  وصث 
افحغاء  أعط  له  وترضعا  إطام  طظ  الّجطان  ُخطّع  اطاظاع 
وعع دشظ رجعل اهللا ، شاإلجماع طظسصث سطى أّظه ق 
غةعز أن غضعن لطمسطمغظ شغ وصئ واتث شغ جمغع 
الثظغا إطاطان ق طافصْغظ وق طفارصغظ وق شغ طضاظغظ 
وق شغ طضان واتث. شافّطئ ضما ق غتّض لعا أن تسغح 

بثون خطغفئ ق غتّض لعا أن تسغح بأضبر طظ خطغفئ.
عثه عغ المصعطات التصغصغئ الاغ تصعم سطغعا وتثة 
افّطئ اإلجقطغئ، وعغ وتثة السصغثة ووتثة الظزام 
والسغح بعثه السصغثة وعثا الظزام شغ واصع التغاة، 
الصرآن  غصرأ  طسطط  لضض  وجطّغئ  بّغظئ  واضتئ،  وعغ 

 الضرغط والتثغث الحرغش وغاثبر ذلك
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر / وقغئ السعدان

طا عغ وتثة افّطئ اإلجقطغئ وضغش تضعن؟ (٢)
بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ (أبع السج)*
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إق  المعمئ،  الئعابئ  عثه  سئر  أشرغصغا  إلى  والاشطشض 
عثا  حآون  إدارة  شغ  شحطئ  الةظعب  تضعطئ  أن 
الئطث، غصعل طادغظةظشعر، أتث الختاشغغظ والمسطصغظ 
الئارزغظ شغ الساخمئ جعبا، إن جظعب السعدان غثخض 
طرتطئ ترجئ، وغسطص سطى ذلك بصعله إن (الخراع سطى 

السططئ شغ التجب التاضط غصاض عثا الئطث).
التصغصئ الثصغصئ عغ أنَّ الخراع شغ الةظعب عع خراع 
طخالح بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، سئر سمقئعط الفاسطغظ 
شغ الةظعب الثغظ ق غفضرون إق شغ إرضاء أجغادعط 
والتماغئ  والسقح  بالمال  وطثوعط  خظسععط  الثغظ 
لصدغاعط  وجعصعا  اإلسقم  لعط  وشاتعا  والثساغئ 
غاط  تاى  السالط  وجغحعا  ١٩٨٣م،  سام  طظث  سالمغاً 
ظعإ  بط  وطظ  حماله،  سظ  السعدان  جظعب  اظفخال 
أتجاب  تصعده  ق  الةظعب  أن  خاخئ  وبرواته،  خغراته 
ذات تدارة وق ظعدئ شضرغئ، أو بطئ واسغئ، غمضظ 
سئاءة  طظ  شاثرج  شساد  طظ  غثور  لما  تظافخ  أن 
بثول  غسمى  لما  غسمتعا  لظ  الثغظ  المساسمرغظ، 
وذلك  واقجاصرار،  بالسقم  تظسط  أن  البالث  السالط 
الثاخطغئ  الحآون  شغ  لطاثخض  المئرر  غةثوا  تاى 
لعثه الئقد، ولصث رأغظا عثا اقجاصطاب التاد لطعجط 
لاتصغص أعثاف وطخالح  السغاجغ شغ أشرغصغا سمعطاً 
عثه الثول الرأجمالغئ، أعمعا جرصئ المعارد ولع أدى 
لصاض ضض أعض الةظعب، وسظثطا غتارق الئطث تصعم عثه 
الثول بإجقء رساغاعا، شصث دشع الصاال افطط الماتثة 
وبسخ الثول إلى جتإ طعظفغعا. وأرجطئ العقغات 
الماتثة ٤٧ جظثغا إضاشغا لتماغئ الرساغا افطرغضغغظ 
المرة  لغسئ  وعغ  (روغارز)،  افطرغضغئ  والسفارة 
افولى الاغ ترجض شغعا أطرغضا طبض عثه الصعة، شفغ 
٢٠١٣/١٢/٢٣م ُجرح أربسئ جظعد أطرغضغغظ بإذقق 
وأوضح  بعر،  ططار  طظ  بالصرب  طروتغاعط  سطى  ظار 
طةمعسئ  ضاظعا  الةظعد  أن  تغظعا،  افطرغضغ  الرئغج 
إجقء  سمطغئ  شغ  وخطعا  سسضرغا   ٤٦ تعالغ  طظ 
العقغات  أن  طدغفاً  السعدان  جظعب  طظ  أطرغضغغظ 
جغ  بغ  بغ  لةعبا.  راجثاً  حرغضا  جازض  الماتثة 

٢٠١٣/١٢/٢٠م.
خااطا جازض افجعاء شغ الةظعب سطى عثه التال تاى 
تساصر افطعر فتث الطرشغظ الماخارسغظ شغ الةظعب 
وطحار،  جطفاضغر  سمقئعما  سئر  وبرغطاظغا)  (أطرغضا 
التغاة  شاساأظش  رحث  أطر  افطئ  لعثه  اهللا  غئرم  أو 
اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
المسادسفغظ،  وتظخر  المساسمرغظ  جاطرد  الاغ 
سطى  اهللا  تضط  وغسعد  المسطمغظ،  سظ  الثل  وترشع 
عع  افخغر  والثغار  بسجغج،  اهللا  سطى  ذلك  وطا  السالط، 
الخئح الثي قتئ بحائره شغ افشص بإذن اهللا، ألغج 

 .!الخئح بصرغإ؟
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر / وقغئ السعدان

تحعث جعبا طظث الثمغج الماضغ طسارك بغظ الصعات 
طحار  لرغاك  الاابسغظ  المامردغظ  وصعات  التضعطغئ 
ظائإ الرئغج جطفاضغر. وغائادل المسسضران اقتعام 
طعصع  وتسإ  السظش،  أسمال  تةثد  سظ  بالمسآولغئ 
غعم  وجغجة  لفارة  السظش  أسمال  بثأت  شصث  روغارز 
طعالعن  جظعد  تاول  تغظ  ٢٠١٦/٧/٧م،  الثمغج 
شاتعلئ  طحار  فظخار  تابسئ  طرضئات  تفاغح  لضغر 
أخرى  طرة  الصاال  واظثلع  احائاضات،  إلى  المعاجعئ 
لظائإ  الحثخغ  الترس  بغظ  الماضغ  الةمسئ  غعم 
الرجقن  ضان  تغظ  شغ  الرئاجئ  وترس  الرئغج، 

غةرغان طتادبات لظجع شاغض الاعتر.
وبرغط السفع السام الثي أسطظه جطفاضغر الغعم افربساء 
- شغ بغان رئاجغ تمض تعصغسه - سظ المامردغظ، إق 
أنَّ العضع ق غجال عحا، وشص طا خرح به المسآول سظ 

سمطغات تفر السقم الثولغئ إغرف قدجع.
الترب  إلى  السعدة  طظ  طثاوف  افخغر  الصاال  وأبار 
افعطغئ الاغ اظثلسئ ظعاغئ سام ٢٠١٣ إبر سجل الرئغج 
ظائئه، وتسئإ الصاال طظث ذلك العصئ شغ طصاض آقف 
المثظغغظ والسسضرغغظ، وظجوح طؤات اآلقف، بض عظاك 
حك شغ صثرة اجامرار وخمعد اتفاق السقم المعصع 
٢٠١٥م،  الماضغ  آب/أغسطج  شغ  الطرشغظ  بغظ 
وجغح  طحارضئ  صغادة  تحضغض  بظعده  طظ  الثي 
طحارك وحرذئ طحارضئ لاأطغظ جعبا، إلى جاظإ ضض 
المسائض افخرى الاغ جرى الاعخض إلغعا شغ اقتفاق 

دون تظفغثعا تاى اآلن.
تساظغ  الاغ  المحضطئ  عغ  السعدان،  جظعب  طحضطئ 
طظعا ضض بقد المسطمغظ وعغ غغاب الفضرة السغاجغئ 
أشراد  لضض  والعاجئات  التصعق  تتثد  الاغ  الختغتئ 
دون  الظاس  بغظ  وتساوي  السثل،  وتئسط  المةامع 
تمغغجعط سطى أجج صئطغئ أو سظخرغئ أو ظتعه، غغاب 
شعزعط  شغ  غراعظعن  السغاجغغظ  غةسض  الفضرة  عثه 
بروات  شغ  الطاطع  الشربغ  الاثخض  سطى  واظاخارعط 
الئقد، وإذقل السئاد، وعثا طا غمر به الةظعب، الثي 
اظفاتئ له حعغئ الثول اقجاسمارغئ طظث الصثغط لما 
المةامسغ  الظسغب  ولدسش  سزغمئ،  بروات  طظ  شغه 
افجئاب،  فتفه  التروب  شغه  تحاسض  أن  غمضظ  الثي 
ضما ضان السرب شغ الةاعطغئ، وغرى بسخ المراصئغظ 
أن عثه المسارك تعثد اتفاق السقم العح المعصع 
شغ ٢٠١٥ بغظ الرئغج جطفاضغر وظائئه زسغط الامرد 
تعثد  أظعا  التصغصئ  شغ  ولضظ  طحار،  رغاك  السابص 
وبحضض صاذع تاى اتفاق السقم المحآوم المسمى 
(بظغفاحا) الثي به ُشخض جظعب السعدان سظ حماله، 
وُجطط أعطه إلى طةرطغ الترضئ الحسئغئ غسغبعن شغعط 
شساًدا وإشساًدا، برساغئ وإحراف أطرغضغ ضاطض بصخث 
خئشئ  ذات  دولئ  ولغمبض  الئطث،  عثا  بروات  ظعإ 
الثخعل  طظ  الصعي  اإلجقطغ  المث  تمظع  ظخراظغئ 

السططات الطئظاظغئ تتثر طظ تةاوزات الحرذئ ضث الظازتني طظ أعض جعرغا

تثرت السططات الطئظاظغئ غعم الثمغج الماضغ الئطثغات طظ تةاوزات غرتضئعا سظاخر حرذاعا ضث الظازتغظ 
السعرغغظ، بسث تعصغفعا سثدًا طظعط وإجئار بسدعط سطى الرضعع لطاثصغص شغ طساظثاتعط، وشص طا أظعرته 
خعر تثاولعا ظاحطعن سطى طعاصع الاعاخض اقجاماسغ. وذالإ وزغر الثاخطغئ الطئظاظغ ظعاد المحظعق شغ تسمغط 
وجعه الى المتاشزغظ بعجعب «إسطاء الاسطغمات المحثدة فجعجة الحرذئ بدرورة الاصغث بالصعاظغظ وافظزمئ 
المرسغئ، وسثم اإلجاءة شغ اجاسمال السططئ الممظعتئ لعط سظث الاساذغ طع المعاذظغظ أو الظازتغظ السعرغغظ 
تتئ ذائطئ اتثاذ الاثابغر المسطضغئ بتص المسغؤغظ والمصخرغظ طظعط». وتأتغ عثه الاسطغمات وشص تسمغط 
المحظعق، بسثطا «ازدادت ظاعرة الاةاوزات الاغ غصعم بعا بسخ سظاخر الحرذئ الئطثغئ لطمعام المظعذئ بعط، 
ق جغما تةاه الظازتغظ السعرغغظ شغ الفارة افخغرة». وتثاول ظاحطعن سطى طعاصع الاعاخض اقجاماسغ شغ 
الغعطغظ افخغرغظ خعرًا تزعر صغام سظاخر طظ حرذئ بطثغئ سمحغئ، حمال بغروت، باعصغش سثد طظ الظازتغظ 
السعرغغظ بسث طثاعمئ افطاضظ الاغ غصطظعن شغعا لغقً داخض الئطثة لطاأضث طظ تغازتعط أوراصاً صاظعظغئ. وغزعر 
شغ اتثى عثه الخعر جائ جعرغغظ سطى افصض وعط راضسعن سطى افرض شغما غئثو شغ خعرة أخرى أضبر طظ 
سحرة أحثاص غصفعن شغ خش طظازط ووجعععط إلى التائط وأغثغعط الى الثطش. وغصش بالصرب طظعط سظاخر 

طظ الحرذئ الئطثغئ، غثصصعن شغ طساظثاتعط. (جرغثة التغاة)
: إن افطر شغ لئظان ق غاعصش سطى سظاخر حرذئ بطثغات غسغؤعن طساططئ الظازتغظ طظ أعض الحام.. 
شإجاءة المساططئ ُترى شغ ضبغر طظ افطعر، وتمارجعا السططئ الطئظاظغئ بحضض شاضح، وتشخ الظزر سظ 
الاخرشات المسغؤئ الاغ تتخض طظ بسخ الظاس سطغعط.. شصث ازدادت وتغرة الممارجات السظخرغئ تةاه 
الظازتغظ شغ لئظان بحضض قشئ شغ افجئعسغظ افخغرغظ، خخعخًا بسث الافةغرات اقظاتارغئ شغ بطثة 
٢٧ تجغران/ آخرغظ شغ   ٢٨ وإخابئ  طثظغغظ  خمسئ  طصاض  إلى  أدت  والاغ  جعرغا،  طع  التثودغئ  الصاع 
طظزمئ  وصالئ  الماضغئ.  السظعات  شغ  ذاته  اإلجراء  إلى  لةأت  الئطثغات  سحرات  وضاظئ  الماضغ.  غعظغع 
«عغعطظ راغاج ووتح» شغ تصرغر أخثرته شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٤، إن «شرض تزر تةعل لغطغ 
سطى أعض جعرغا شغ لئظان غثالش الصاظعن وغساعط شغ اغةاد طظاخ غحةع سطى الامغغج وسطى ردود شسض 

جطئغئ» ضثعط.

بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

أملاظغا تثسع قتتاد دشاسغ أوروبغ بثون برغطاظغا

صالئ وزغرة الثشاع افلماظغئ أورجعق شعن دغر لغغظ غعم 
تعبغص  شغ  ترغئان  وشرظسا  ألماظغا  إن  الماضغ  افربساء 
خروج  بسث  افوروبغ  اقتتاد  شغ  الثشاسغئ  سقصاتعما 
المئادرات.  عثه  طبض  الماضغ  شغ  "حطئ"  الاغ  برغطاظغا 
وأضاشئ شغ طسرض تصثغمعا لاصرغر سظ السغاجئ افطظغئ 
افلماظغئ أن ألماظغا وشرظسا جاصعدان طتادبات طع دول 
أخرى قخائار رغئاعا شغ إصاطئ طحروسات طحارضئ وبعثف 
بسغث المثى عع اتتاد أطظغ ودشاسغ طحارك. وصالئ شعن 
دغر لغغظ شغ طآتمر ختفغ "أجاطغع أن أخئرضط طظ واصع 
خئرتغ أن برغطاظغا شغ الماضغ صالئ إظعا لظ تصعم بمبض 

عثه افحغاء". وأضاشئ أن "ذلك تسئإ شغ حطض لقتتاد افوروبغ إزاء طسائض السغاجئ الثارجغئ وافطظغئ. 
عثا ق غسظغ أن (الةجء) الئاصغ طظ أوروبا جغئصى غغر شسال لضظظا ظرغإ شغ الاترك صثطا إزاء عثه المسائض 
الضئرى". واصارتئ العزغرة بظاء "طصر طثظغ-سسضري" تظحر اظطقصا طظه بسبات اقتتاد افوروبغ إضاشئ إلى صعة 
ذئغئ أوروبغئ. وصالئ التضعطئ شغ تصرغرعا بحأن جغاجئ افطظ "إن الئغؤئ افطظغئ فلماظغا خارت أضبر تسصغثا 

واضطرابا ودغظاطغضغئ وبثلك تجداد شغعا (تالئ) سثم الغصغظ". (روغارز)
: إن ضقم وزغرة الثشاع افلماظغئ غحغر إلى جسغ ألماظغا لطصغام بثور غطغص بإطضاظاتعا وذمعتعا. 
شالعزغرة افلماظغئ تآضث سطى أن خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ غسعض صغاطعا بعثا الثور، شصث ضان 
وجعد برغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ ساطض إضساف لقتتاد بسئإ أن برغطاظغا ضاظئ تضبر طظ تثخقتعا 
شغ حآوظه وعغ تدع رجق شغه ورجق خارجه وضاظئ تسمض سطى اجاشقله لاتصغص جغاجاتعا شغ أوروبا 
وخارجعا، وعع طا ضان صث دشع الرئغج الفرظسغ السابص حارل دغشعل إلى رشخ ذطإ برغطاظغا دخعل 
اقتتاد طرتغظ سظثطا تصثطئ بططإ دخعله سام ١٩٦١. وق ظظسى أن ألماظغا دولئ ضئرى وضادت شغ وصئ 
طظ افوصات طظ الصرن الماضغ أن تخئح الثولئ افولى شغ السالط، وإن طا تمطضه ألماظغا طظ إطضاظات 
اصاخادغئ وصثرات خظاسغئ وسسضرغئ وتسثاد جضاظغ وحسإ وابص بظفسه ولثغه ذمعح صعي شغ السغادة 
غةسطعا صادرة سطى العخعل إلى الاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ طاى تعشرت اإلرادة السغاجغئ سظث تضاطعا 
طظ  أغطعل  حعر  شغ  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  تخرغح  أتى  ظفسه  السغاق  وشغ  ذلك.  لاتصغص 
السام الماضغ تغظ صالئ: "إظه تان العصئ إلخقح طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة لغضعن ُطسئِّرا بتص 

سظ تعزغع الصعى شغ أظتاء السالط". 
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