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إن صغادة المسطمغظ شغ جسغعط لطاترر طظ 
أظزمئ الضفر الاغ تطئص سطغعط واقجاسمار الةابط سطى 
خثورعط ق غخح أن غاعقعا إق طظ تةسث شغعط طئثأ 
اإلجقم إغماظا ووسغا وضاظعا غامغجون بالعسغ السغاجغ، 
شعآقء بما غامغجون به طظ بئات سطى المئثأ وطظ ظزرة 
الضفار  خطط  سطى  وسغ  وطظ  زاوغاه  طظ  السالط  إلى 
المساسِمرغظ، شإظعط غصعدون المسطمغظ ظتع الاشغغر 
الحاطض والاترغر الضاطض، وُغةظِّئعن المسطمغظ وغقت 
جسطعط وصعدا لاظفغث جغاجات الضفار المساسِمرغظ ضما 

جرى شغ ضبغر طظ الئقد..
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- جرائط المساسِمر: بغظ الماضغ والتاضر (٢)   ...٣
- طصابطئ طع افجااذ طتمث إجماسغض غعجظطع.. 
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بصطط: سبمان بثاش*

شابغعس غرتاجع سظ
إطضاظغئ اقجاساظئ

بصعات افجث 
صال وزغر الثارجغئ الفرظسغ لعران شابغعس إن طحارضئ 
صعات الظزام السعري شغ صاال تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
جغاجغ بالئقد، وذلك  اظاصال  تثوث  طمضظئ صئض  غغر 
بسث تخرغتات أدلى بعا جابصا غعم الةمسئ الماضغ سظ 
الاظزغط.  طضاشتئ  شغ  الصعات  باطك  اقجاساظئ  إطضاظغئ 
الصعات  ضض  تساون  أن  العاضح  بغان: «طظ  شغ  وأوضح 
تظزغط  صاال  شغ  السعري-  الةغح  -وطظعا  السعرغئ 
الثولئ اإلجقطغئ أطر طرتإ به لضظظغ صطئ دوطا إظه لظ 

غضعن طمضظا إق شغ إذار اظاصال جغاجغ».
وضان شابغعس- وعع طظ أحث طظاصثي الرئغج السعري 
بحار افجث- خرح شغ وصئ جابص غعم الةمسئ الماضغ 
بأن «الصعات سطى افرض الاغ تصاتض تظزغط الثولئ ق 
غمضظ أن تضعن شرظسغئ، لضظ طظ الممضظ أن تضعن طظ 
الةغح السعري التر وطظ دول سربغئ جظغئ، وطظ صعات 
لطظزام.. ولَط ق». وصال طسآولعن طصربعن طظ شابغعس 
شغ طتاولئ لاعضغح تخرغتاته إن الاساون ق غمضظ أن 
غتثث إق تغظما غاط الاعخض إلى تحضغض تضعطئ وتثة 

وذظغئ ق تدط افجث. (الةجغرة ظئ)

الاغ  بارغج  أتثاث  وطظث  أظه  العاضح  طظ   :
غضظ  لط  إن  تسثغض  ذرأ  الماضغ  الحعر  شغ  وصسئ 
شصئض  السعرغئ.  افزطئ  طظ  شرظسا  طعصش  شغ  تشغغرا 
غةإ  أظه  المسَطظ  شرظسا  طعصش  ضان  افتثاث  تطك 
رتغض افجث ضأجاس لطتض وأن بحار افجث وتظزغط 
الثولئ سثّوان تةإ طتارباعما، ولضظ بسث افتثاث 
بشغئ  شرظسا  سطى  لطدشط  باجاشقلعا  أطرغضا  صاطئ 
تشغغر طعصفعا لغاماحى طع خطئ أطرغضا شغ جعرغا، 
شخار المعصش الفرظسغ غظادي بعجعب طتاربئ تظزغط 
الثولئ أوق بعخفه السثو افول.. بط جاء طعصش وزغر 
بصعات  اقجاساظئ  تعل  شابغعس  الفرظسغ  الثارجغئ 
افجث شغ صاال تظزغط الثولئ لغثلض سطى تتّعل شغ 
المعصش الفرظسغ.. تاى إن وزغر خارجغئ ظزام افجث 
ولغث المسطط رتإ باخرغتات شابغعس بصعله: «إظعا 
جاءت طاأخرة لضظعا أشدض طظ أق تأتغ أبثا». ولسضَّ 
سعدة شابغعس إلى الصعل بأن اقجاساظئ بصعات افجث 
أطر طرتإ به لضظ ذلك لظ غضعن طمضظا إق شغ إذار 
اظاصال جغاجغ، تأتغ شغ إذار طتاولئ إسادة إبراز حغء 
طظ الخقبئ شغ المعصش الفرظسغ بسث الاراجسات الاغ 

تخطئ بسث أتثاث بارغج.

البصغض  والحسعر  المثطر  الةعي  الصخش  تمط  تتئ 
بمساظاة المتاخرغظ الثغظ غساظعن طظ حزش السغح 
اقجاسمار  تعاذآ  ظض  شغ  خسعبئ  تجداد  ظروف  شغ 
سطى  اقجاسمارغئ  صئداه  إتضام  سطى  المخر  الثولغ 
افطئ اإلجقطغئ وطظسعا طظ تتطغط الصغعد الاغ ضئطعا 
بعا بسث عثم دولئ الثقشئ، وبمحارضئ تضام المسطمغظ 
طظ «الثول الخثغصئ!» فعطظا شغ الحام الاغ تماظع سظ 
الصغام بالعاجإ الحرسغ شغ ظخرتعط وإظعاء طساظاتعط 
الاغ دخطئ شغ ساطعا الثاطج، ترتفع افخعات الاغ 
تسسى لطاروغب لمصعلئ: لغج باإلطضان أتسظ طما ضان، 
اظاجاع  شغ  جرغؤا  غضعن  أن  التخغش  الصائث  سطى  وأن 
«جقم الحةسان» (المصعلئ الحعغرة لغاجر سرشات لائرغر 
خغاظاه باساراشه بضغان غععد) ضمظ التث افدظى طظ 

«البعابئ».
ذئسا ظتظ ظثرك أن طسار طا غسمى التض السغاجغ 
عع طسار ذعغض، تاى بتسإ الثطئ المسطظئ شغ شغغظا 
جظغش١  اتفاق  شغ  المسطظ  التض  إذار  إلى  والمساظثة 
صئض  طظ  طصخعد  لطتض  الجطظ  وإذالئ   .(٢٠١٢/٦/٣٠)
أطرغضا لاامضظ طظ تثلغض السصئات الاغ تصش شغ وجه 
تةثغثعا لصئداعا سطى جعرغا شغ طرتطئ طا بسث افجث، 
ضما خظسئ شغ طخر تغظ أوسجت إلى سمغطعا طئارك 
باسطغط زطام السططئ إلى سمغطعا الطظطاوي الثي ظخإ 
ظفسه وسخاباه شغ المةطج افسطى لطصعات المسطتئ 
شغ طخر شغ طظخإ افطظاء سطى إظةازات بعرة ٢٥ غظاغر، 
وعط الثغظ صادوا طخر شغ ظفص «المرتطئ اقظاصالغئ» 
رغبما تامضظ أطرغضا طظ خغاغئ السعث الةثغث الثي 
غدمظ إبصاء طخر شغ السضئ افطرغضغئ وعع طا تخض 

شسق، بشخ الظزر سظ اقظاثابات المجسعطئ.
وطا غمّضظ أطرغضا طظ تظفغث تطعا غغاب الرؤغئ  المئثئغئ 
العاسغئ سظث صغادات الفخائض البعرغئ شغ جعرغا، الثغظ 
ترضغا  وأن  تظاخرعط  السسعدغئ  أن  غاععمعن  تارة 
تساظثعط وأن صطر ترغث ظخرة دغظ اهللا وإسقء ضطماه.

شالسآال الئسغط الثي ق بث طظ ذرته: طا عغ البعابئ 
الاغ اظططصئ بعرة الحام لاتصغصعا؟ ظتظ شغ وضع ق 
غسمح بالشمشمئ والامامئ والاغه شغ حسارات طئعمئ 
شدفاضئ، بض ق بث طظ الةعر الخرغح بأظظا ق ظصئض 
الثظغئ شغ دغظظا، وأن اهللا جئتاظه صث أضمض لظا الثغظ 
الثغظ  أسثائظا  سظث  طظ  حرائسظا  اصائاس  سظ  وأغظاظا 

غاربخعن بظا حرا.
ولطمظطصئ  لسعرغا،  السغاجغ  لطعاصع  شعط  أدظى  إن 
بأضمطعا، غرغظا أّن السثو افجاس عع اقجاسمار الشربغ 
وسطى رأجه أطرغضا، وذئسا أدواتعا طظ تضام المسطمغظ: 
جعاء افردن الثي أوضض إلغه طعمئ شرز الفخائض بغظ 
بمعمئ  ضطفئ  الاغ  السسعدغئ  أو  وطاطرف،  طساثل 
تحضغض وشث طعتث لغعصع سطى التض افطرغضغ، أو ترضغا 
جضرات  طظ  تثفش  طسضظئ  جرسات  إسطاء  تاابع  الاغ 
تطعا  شرض  طظ  أطرغضا  تامضظ  رغبما  الجؤام  المعت 
المجسعم، أو إغران الاغ ق تساتغ طظ الائةح بسصعط 
شغ  الضاذب  الجسط  تتئ  ورجالعا  حئابعا  طظ  المجغث 
طعاجعئ الثطر الاضفغري، بغظما عط غثاشسعن سظ الظزام 
الئسبغ السطماظغ الضاشر خثطئ لمخالح أطرغضا الاغ تدظ 
بسفك دطاء أبظائعا خثطئ لمحروسعا اقجاسماري شصث 
ضفاعا شصعاء إغران طآوظئ ذلك. ولط تاعرع أطرغضا سظ 

الجج بالثب الروجغ شغ طتاولئ غائسئ لصمع البعرة.
شغ  اإلسقطغئ  الثائرة  سظ  خادر  بغان  وردظا  وصث 
 ١٨ شغ  الحام  فترار  الاابع  السام  الحرسغ  المضاإ 

تحرغظ الباظغ، تغث جاء شغه:
«بثت تعخغات طآتمر شغغظا تتمض شغ ذغاتعا تعثغثات 
طئطظئ لطحسإ السعري المسطط بعضسه أطام خغارغظ ق 
بالث لعما: إطا الاظازل سظ بعابئ دغظه وطظططصات بعرته، 
وإطا أن غخظش سطى قئتئ اإلرعاب شاةامع سطغه افطط 
جمغسا وترطغه سظ صعس واتثة. إن حسئا خئر وتتمض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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رئغج العشث الغمظغ املفاوض: لط غاط تتثغث طعسث «جظغش ٢»

لصث أتثث إجصاط ترضغا ذائرة لطروس غعم ٢٠١٥/١١/٢٤ 
وظعرت  غاعصسععا،  لط  طفاجأة  وضاظئ  لعط،  خثطئ 
ردود شسض حثغثة طظ صئطعط وخاخئ رئغسعط بعتغظ 
فظعا طسئ ضئرغاءه وتطمه بأن غخئح صغخرا وأن تخئح 
بقده دولئ سزمى ق غةرؤ أتث سطى المساس بعا وإق 
شالعغض له. وخاخئ أظعط تفاعمعا طع ترضغا سطى اخاراصات 
ذغراظعط بسثطا بثأوا باقساثاء سطى أعض جعرغا بالاظسغص 
بعتغظ: «إظعا  صال  ولثلك  غعم ٢٠١٥/٠٩/٣٠.  أطرغضا  طع 
ضاظئ ذسظئ شغ الزعر». ضض ذلك جسض الرئغج الروجغ 
شغ تالئ ارتئاك واظفسال ساذفغ جسطه غاععر وغدثط 
افطر ولط غساطع أن غعظش عثه التادبئ لخالح روجغا.

أردوغان،  الارضغ  الرئغج  طع  التثغث  بعتغظ  شرشخ 
وأسطظ غعم ٢٠١٥/١١/٢٨ طرجعطا غادمظ «طظع أو تصغغث 
سمض المآجسات الاغ تسعد لارضغا طظ الصغام بأي ظحاط 
داخض افراضغ الروجغئ، وطظع اجاصثام افغثي الساططئ 
طظ  اسائارا  ترضغا  طع  الثخعل  تأحغرة  وشرض  الارضغئ 
طططع السام ٢٠١٦. وأطر ضاشئ الحرضات السغاتغئ والسفر 
إلى  السغاتغئ  الرتقت  تظزغط  سظ  باقطاظاع  الروجغئ 
ترضغا. وحمطئ اإلجراءات تعجغه التضعطئ لفرض تزر 
سطى الظصض الةعي بغظ روجغا وترضغا وشرض تزر سطى 
الطغران الاةاري بغظ الئطثغظ. وأطر بتماغئ وضمان أطظ 
المعاظأ والمراشأ الروجغئ شغ بتر آزوف والئتر افجعد». 
وشغ ضض ذلك طردود جطئغ سطى روجغا ظفسعا تغث 
جغادرر اصاخادعا الثي غساظغ طظ أزطات خاظصئ، وترضغا 

طظفث اصاخادي طعط لروجغا.
شرد أردوغان غعم ٢٠١٥/١١/٢٨ طئثغا تجظه شصال: «إظظغ 
شغ العاصع تجغظ لطشاغئ لما تثث. ظتظ لط ظضظ ظرغث 

ذلك، ولضظ افطر صث وصع وآطض شغ أق غاضرر، وجظئتث 
عثه المسألئ وظةث لعا تق. المصرر أن تظسصث شغ بارغج 
شغ ٣٠ طظ الحعر الةاري صمئ المظاخ الثولغئ، وأرى أظعا 
جامبض شرخئ جاظتئ لطصاء الرئغج بعتغظ بما غثثم 
السقصات طع روجغا» «المةابعات لظ تسعد بالفرتئ سطى 
أتث، إذ إن روجغا تتزى إلى بقدظا بظفج افعمغئ الاغ 
تتزى بعا بقدظا بالظسئئ إلغعا». شثفش أردوغان طظ 
لعةئ الاخسغث بسثطا اتعط روجغا بالطسإ بالظار سظثطا 

اتاةجت رجال أسمال أتراضاً ضاظعا شغ روجغا.
ولثلك جغسمض أردوغان سطى إخقح السقصات طع روجغا، 
وطظ ظاتغئ باظغئ تطئغئ فواطر أطرغضا تغث ذالئه رئغسعا 
تخعل  «تتاحغ  سطى  بالسمض  التادبئ  سصإ  أوباطا 
تعادث طحابعئ طظ حأظعا تسصغث افطر سطى افرض.. 
السقم  ظتع  جغاجغئ  اظاصالغئ  سمطغئ  بإجراء  واقلاجام 
شغ جعرغا وسجطعما المحارك سطى دتر تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ». فن أطرغضا ترغث أن تعاخض تسثغرعا لروجغا 

تاى تامضظ طظ تطئغص تطعا السغاجغ.
لصث اجافاد أردوغان طظ عثه التادبئ شارتفسئ حسئغاه، 
وعع غسمض سطى ضسإ الئرلمان تاى غتعز سطى ٣٣٠ طصسثا 
الثجاعرغئ  الاسثغقت  سطى  الحسئغ  لقجافااء  طآغثا 
الخقتغات،  خاتإ  لغخئح  الرئاجغ  الظزام  إلصاطئ 
شسظثئث ق غظازر طعاشصئ الئرلمان سطى السغاجات، وخاخئ 
الثارجغئ الاغ تاسطص بالسغر طع أطرغضا الاغ تثسمه شغ 
ذلك، شخار صعطغا أضبر طظ دساة الصعطغئ وسظثئث جغسمض 
سطى ضسإ طآغثغظ طظ التجب الصعطغ إلجراء اقجافااء، 
شغظفث  المظطصئ،  وشغ  جعرغا  شغ  تأبغره  طظ  وجغجغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الغمظغ  التضعطغ  العشث  رئغج  المثقشغ،  المطك  سئث  أضث 
المفاوض، أظه لط غاط تاى اآلن تتثغث طعسث طفاوضات «جظغش 
٢» وإن اسائره خار صرغئاً جثًا. المثقشغ ضحش شغ تخرغح لصظاة 
«السربغئ» سظ أن طغطغحغات التعبغ والمثطعع خالح لط غسطما 
لطمئسعث افطمغ إجماسغض ولث الحغت أجماء أسداء وشثغعما، 
طحغرًا إلى أن المئسعث افطمغ أضث طعاشصاعط سطى تظفغث الصرار 
الثولغ ٢٢١٦ .  المثقشغ أوضح أن العشث التضعطغ غثرس 
طسعدة جثول افسمال المسثلئ الاغ صثطعا ولث الحغت، وغرغث 

الاأضث طظ طثى تطابصعا طع الصرار الثولغ. (السربغئ ظئ)
: إظه ظزرا لضعن ضض دولئ طظ الثولاغظ الماخارساغظ شغ الغمظ أطرغضا وبرغطاظغا تمطك أوراصا ضبغرة 
وطآبرة شإظه طظ المرجح بثرجئ ضئغرة أن غظاعغ افطر بتض جغاجغ غصعم سطى تصاجط الظفعذ شغ الغمظ. 
شالتعبغعن ق ُغساعان بعزظعط وعط ورصئ بغث أطرغضا وضثلك جماسئ الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي 
وصعاته وصسط ضئغر طظ الةغح الغمظغ ق ُغساعان بعزظعط أغدا وعط ورصئ بغث برغطاظغا.. ولضظ ذلك ق غسظغ 
أن التض صرغإ، شافتثاث، وبثاخئ المسارك السسضرغئ الةارغئ شغ الغمظ لاسجغج ضض ذرف طعصفه، باإلضاشئ إلى 
الاأجغض الماضرر لطمتادبات المجطع سصثعا شغ جظغش، وأغدا طعصش التعبغغظ الدئابغ شغما غاسطص باقجاسثاد 
لاظفغث الصرار الثولغ ٢٢١٦ تةسطظا ظرجح أن التض السغاجغ شغ الغمظ لغج صرغئا. وضقم رئغج العشث التضعطغ 
الغمظغ المفاوض سظ سثم تتثغث طعسث طفاوضات جظغش غخإ شغ عثا اقتةاه. وإظه وإْن صال إّن المعسث خار 
صرغئا شق غسظغ ذلك أن التض صرغإ، وذلك فن اظسصاد جعلئ طظ المفاوضات ق غسظغ أظه جغاط اقتفاق طئاحرة 

وذلك فن الثقشات ضبغرة وضئغرة تعل شعط الصرار الثولغ وضغفغئ تظفغثه وطا حاضض ذلك.  
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بصطط: أجسث طظخعر

المشربغئ  إغفران  بمثغظئ  الماضغ،  السئئ  غعم  اشااح 
(وجط) المآتمر الباطظ لـ «أطازغس السالط»، بالثسعة إلى 
طظح التضط الثاتغ لطمظاذص افطازغشغئ بحمال إشرغصغا. 
ودسا «رحغث الراخا»، رئغج الاةمع السالمغ افطازغشغ 
سطى  لفظاضعل،  تخرغح  شغ  تضعطغئ)،  غغر  (طظزمئ 
عاطح اشاااح المآتمر الثي غظزمه الاةمع، تتئ حسار 
«طا عع المحروع المةامسغ والصغمغ المحارك لطحسإ 
افطازغشغ؟»، إلى طظح التضط الثاتغ لطمظاذص افطازغشغئ 
شغ حمال إشرغصغا، ضمظطصئ الصئائض الةجائرغئ والرغش 
(حمال حرق) وجعس (وجط)  بالمشرب، وأزواد بحمال 
طالغ. ضما دسا «الراخا» إلى تأجغج ضعظفثرالغئ بغظ 
عثه  بغظ  التثود  وإلشاء  حمال،  إشرغصغا  حمال  دول 
الثول، وإلى اساراف ضض دولئ طظ دول حمال إشرغصغا 

بالتضط الثاتغ لضض جعئ بعا. (وضالئ افظاضعل)

دسعة إىل طجغث طظ الفرصئ بني املسطمني 
وتصسغط بقدعط!!! 

رئغج الاةمع السالمغ افطازغشغ غثسع لقجاصقل 
الثاتغ لطمظاذص افطازغشغئ حمال إشرغصغا
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صئض عةمات بارغج الاغ أدت إلى طصاض ١٣٠ حثخا 
سظ  طسآولغاه  اإلجقطغئ»  «الثولئ  تظزغط  وإسقن 
تاسط  الفرظسغئ  التضعطئ  جغاجئ  ضاظئ  تظفغثعا، 
بالاحثد تةاه المطش السعري، وافضبر ططالئئ برتغض 
المعصش  تشغر  الافةغرات،  بسث  ولضظ  افجث  بحار 
الفرظسغ طع تشغر أولعغات شرظسا شغ جعرغا، وتخثر 
طضاشتئ «الثولئ اإلجقطغئ» صماعا وشغ ضعء عةمات 
ععقظث  شراظسعا  الفرظسغ  الرئغج  تتعل  بارغج، 
لفضرة تحضغض تتالش أو ائاقف دولغ ضئغر، وصرر زغارة 

واحظطظ وطعجضع لاسجغج الفضرة.
وصث سئر ضاطغرون سظ دسط برغطاظغا الضاطض لطمسسى 
الفرظسغ إلظحاء ائاقف دولغ واجع ضث تظزغط الثولئ، 
ورغئاه شغ اقظدمام إلغه. ولاتصغص ذلك وتماحغا طع 
الثجاعر الئرغطاظغ، جغططإ ضاطغرون الدعء افخدر 
طظ الئرلمان الئرغطاظغ لضغ ترجض التضعطئ ذائرات 
«تعرظادو» المتمطئ بالخعارغت الماطعرة، لطمساعمئ 

شغ صخش طعاصع الاظزغط شغ جعرغا.
لطترب  الثولغغظ  والثسط  الاأغغث  تحث  إذار  وشغ 
اقتتاد  ععقظث  ذالإ  اإلرعاب،  سطى  الفرظسغئ 
المسطظئ  تربعا  شغ  لفرظسا  سسضري  بثسط  افوروبغ 
طساظثًا إلى الئظث ٧/٤٢ لمغباق اقتتاد افوروبغ، الثي 
غصدغ باداطظ الثول افسداء شغ اقتتاد افوروبغ 
طع أي بطث سدع غاسرض لطعةعم، وعع الئظث الثي لط 

غاط تفسغطه طظث إظحاء اقتتاد افوروبغ.
ولئى اقتتاد ذطإ ععقظث بسرسئ، إذ أسطظئ طفعضغئ 
شغثغرضا  افوروبغ،  اقتتاد  شغ  الثارجغئ  الحآون 
شغ  ختاشغ  طآتمر  شغ  الماضغ،  البقباء  طعغغرغظغ، 
إغفض  جان  الفرظسغ،  الثشاع  وزغر  برشصئ  بروضسغض، 
أجمسعا  أسدائه  وضض  افوروبغ  اقتتاد  أّن  لعدرغان، 
شغ  لفرظسا  أوروبغئ  سسضرغئ  طساسثة  تصثغط  سطى 
بتث  المصئطئ  افغام  شغ  وغاط  اإلرعاب.  ضث  تربعا 

الططئات الفرظسغئ المتثدة شغ عثا المةال.
جرغسئ  زغارة  وخقل   - البقباء   - ظفسه  الغعم  وشغ 
شراظسعا  الفرظسغ  الرئغج  صال  فطرغضا  وصخغرة 
سطى  اتفصاا  وشرظسا  الماتثة  العقغات  إن  ععقظث: 
تضبغش الدربات الةعغئ الاغ تساعثف تظزغط الثولئ 
العةمات  بسث  وذلك  والسراق،  جعرغا  شغ  اإلجقطغئ 
خقل طآتمر ختفغ شغ  الممغائ شغ بارغج، طدغفاً 
الئغئ افبغخ طع الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا أن 
الجسغمغظ اتفصا سطى أعمغئ إغقق التثود الارضغئ لمظع 

الماطرشغظ طظ المةغء إلى أوروبا.
وضان المسسى الفرظسغ والعثف طظ الجغارة لاحضغض 
بالثخعص  غدط  الثولئ  تظزغط  ضث  دولغ  ائاقف 
اخطثم  وشرظسا  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات 
باتفزات (رشخ) أوباطا، الثي حثد سطى أن الاظسغص 
طع الروس بثخعص الحأن السعري وطتاربئ الاظزغط 
شغ  اجاراتغةغ  «تتعل  بتثوث  إق  طمضظاً  غضعن  لظ 
طعاصش الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ» الثي غرضج 
غاراته، تسإ تخرغتات أوباطا، «سطى ضرب المسارضئ 
افجث  بحار  الرئغج  تتارب  الاغ  المساثلئ  السعرغئ 

بثل تظزغط الثولئ».
الرئغج  أسطظ   ،١١/٢٦ الثمغج  طساء  طعجضع،  وشغ 
بظزغره  اجاماع  بسث  ععقظث،  شرظسعا  الفرظسغ، 
صررتا  وروجغا،  شرظسا  أن  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ، 
الثولئ،  تظزغط  ضث  جعرغا  شغ  ضرباتعما  «تظسغص» 
ضما اتفصا سطى سثم اجاعثاف أولؤك الثغظ «غتاربعن» 

الاظزغط.
تضبغش  «جغاط  طحارك  ختاشغ  طآتمر  خقل  وصال 
تظسغص،  طعضع  وجاضعن  داسح  ضث  الدربات 
قجاعثاف طتثد لظصض المظاةات الظفطغئ»، طدغفاً أن 

«الئطثغظ اتفصا، أغداً، سطى تضبغش تئادل المسطعطات 
والاأضث طظ أن الدربات ق تساعثف الثغظ غضاشتعن 
المسارضئ  شخائض  إلى  إحارة  شغ  داسح»،  ضث 

السعرغئ.
واجع  «تتالش  تحضغض  إلى  الفرظسغ  الرئغج  ودسا 
الاترك  الثول  لةمغع  غاسظى  تاى  اإلرعاب،  لدرب 
جؤئ  «لثلك  وأضاف  داسح».  وضث  اإلرعاب  ضث 
والاظسغص  الاترك  غمضظظا  ضغش  لظتثد،  طعجضع  إلى 
إلى  ولفئ  اإلرعابغئ».  المةمعسئ  عثه  إلى  لطعخعل 
ضرورة المئادرة «لاضعن عظاك أسمال طضبفئ ضث عثا 
اإلرعاب»، طآضثًا ضرورة «الئتث سظ تض جغاجغ شغ 

جعرغا» أغداً.
شغ  بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ،  الرئغج  أضث  بثوره 
طآتمر ختاشغ طحارك طع ظزغره الفرظسغ، شرظسعا 
سطى  اتفصاا  وشرظسا  روجغا  أن  طعجضع،  شغ  ععقظث، 
تسجغج جععد طضاشتئ اإلرعاب وتئادل المسطعطات شغ 

جعرغا لافادي وصعع تعادث.
روح  عع  طا  وشرظسا  روجغا  «تسطط  بعتغظ:  وصال 
الاتالش. تثث ذلك أضبر طظ طرة شغ تارغثظا. اتفصظا، 
الغعم، سطى تسجغج سمطظا المحارك سطى طسار طضاشتئ 
اإلرعاب،  طضاشتئ  تعل  المسطعطات  وتئادل  اإلرعاب، 
وتظزغط سمض بظاء لثئرائظا السسضرغغظ، لافادي وصعع 

تعادث».
وطا بغظ الطصائغظ طع أوباطا وطع بعتغظ الاصى ععقظث 
رئغج  وطع  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  طع 
وزراء إغطالغا وصث تسعثت ألماظغا وسطى لسان وزغرة 
برلغظ  أن  لغان،  دغر  شعن  أورجعق  افلماظغئ،  الثشاع 
جارجض ٦٥٠ جظثغاً إلى طالغ، دسماً لطسمطغئ السسضرغئ 
شغ  الةعادغغظ  ضث  شرظسا  تصعدعا  الاغ  «برخان» 
حمال طالغ وطظطصئ الساتض. وصث أسطظئ برلغظ أغدا 
إلى  تعرظادو  ذراز  طظ  ذائرات  بإرجال  جاصعم  أظعا 
طتاربئ  شغ  الفرظسغئ  الةععد  دسط  أجض  طظ  جعرغا 

تظزغط الثولئ.
أطرغضا  اجاشطاعا  بارغج  تفةغرات  أن  العاضح  طظ 
لطدشط سطى شرظسا وسطى أوروبا سمعطا لاظثرط شغ 
أسطظعا  ضما  افطرغضغئ  الرؤغئ  تسإ  اإلرعاب  طتاربئ 
خراتئ ظائإ الرئغج افطرغضغ جع باغثن تغث صال 
لفرظسا  إغصاظ  خغتئ  تحضض  بارغج  عةمات  «إن 
وأوروبا تحئه إلى تث بسغث عةمات ١١ جئامئر ٢٠٠١، 
وغةإ سطى أوروبا أن تظثرط وتحارك بحضض أضئر شغ 
طتاربئ اإلرعاب». وأن العثف المسطظ لجغارات ععقظث 
وعع تحضغض تتالش أو ائاقف دولغ لمتاربئ اإلرعاب 
عع طةرد تترك جغاجغ ورد شسض بسث سمطغات بارغج 
ذلك  له  تتصص  وصث  الصغادة  بمعصع  ععقظث  إلظعار 
الاغ  الثطعات  تأغغث  وازداد  حسئغاه  ازدادت  تغث 
تصغغث  شغ  ظةتئ  صث  أطرغضا  وأن  شرظسا  شغ  اتثثعا 
طع  الاظسغص  ضرورة  سطى  الثول  طظ  وغغرعا  شرظسا 
روجغا طئاحرة وطع أطرغضا بحضض غغر طئاحر لائادل 
أي  تتصغص  غمضظ  ق  وأظه  اقجاثئارغئ،  المسطعطات 
عثف شغ المظطصئ (تاى طتاربئ اإلرعاب المفارض) 
زالئ  طا  شعغ  أطرغضا  طع  والاظسغص  الاساون  دون 

طمسضئ بضض الثغعط.
ب  تصخث  الشربغئ  الثول  أن  سطى  الاأضغث  طظ  بث  وق 
وطتاربئ  ضمئثأ،  اإلجقم  طتاربئ  اإلرعاب»  «طتاربئ 
طظ  اهللا  أظجل  بما  التضط  طبض  شغه  رئغسغئ  أشضار 
خقل دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، وضثلك 
الةعاد، وغغرعا طظ افتضام الاغ تظزط سقصئ الظاس 
شغما بغظعط.. شاةسغث اإلجقم ضمئثأ شغ واصع التغاة 
الشرب  طداجع  غصخ  طا  عع  تطئصه  دولئ  خقل  طظ 

 بحضض تصغصغ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

إىل طظ غعجه السقح؟
بصطط: جسغث رضعان أبع سعاد

الصاال  أجض  طظ  الثول  تسابات  شغ  الصاال  غضظ  لط 
طفخعق سظ غاغاه. إن الثي غتثد الشاغئ طظ الصاال 
وغتثد وجعاه وطا غاثططه طظ أسمال عع المئثأ الثي 
تتمطه الثولئ شعع الثي غتثد وجعئ الظزر شغ التغاة 
وغتثد الصغط والمصاغغج الاغ تدئط جغر الصاال وطا 

غاثططه طظ أسمال.
سطى  صام  أظه  ظةث  الرأجمالغ  لطمئثأ  دراجاظا  وسظث 
سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة وبثلك اجائسث ضض الصغط 
الثطصغئ واإلظساظغئ والروتغئ ولط غسارف إق بالظفسغئ 
ذرغصاه  وضاظئ  العجغطئ،  تئرر  الشاغئ  شضاظئ  المادغئ، 
عثا  سطى  تروبه  شثاض  اقجاسمار،  طئثئه  تمض  شغ 

افجاس.
وتةسغثا لظزرته تطك، اظططص ضما غظططص العتح طظ 
سصاله شارتضإ أبحع الةرائط شغ الئقد الاغ اباطغئ بظاره، 
وق غجال غرتضإ الفزائع الاغ تأظش طظعا وتعش الشاب، 
شسفك الثطاء وعاك افسراض وتفظظ شغ أجالغإ الصاض 
شضان  الحسعب،  تفظغ  أجطتئ  اباضار  وشغ  والاسثغإ، 
طظ الطئغسغ أن غرى الظاس الصظابض الظعوغئ تطصى سطى 
ضئرغات المثن الغاباظغئ، وأن غساثثم الضغماوي وأن 
تصطع الرؤوس وتشاخإ الظساء وغترق افذفال أتغاء 

وغساق الظاس سئغثا شغ طساسمرات الرأجمالغغظ.
وضان طظ الطئغسغ أن غاآطر الرأجمالغعن سطى حسعبعط 
شغفةروا طثظعط وغصاطعا حسعبعط وجظعدعط لغخظسعا 
أختاب  لمخالح  خثطئ  غغرعط،  سطى  سثوان  ذرغسئ 
رأس المال، شضاظئ الرأجمالغئ خجان حرور اباطغ السالط 

بعتحغاعا.
سعدة إلى اإلجقم وجغر شاعتاته وتساططه طع الحسعب 
ظرى سزمئ جغاجاه التربغئ وخغاظاعا لطظفج الئحرغئ 

وتفزعا لضراطئ اإلظسان.
لصث اظططصئ جغعش الفاح اإلجقطغ طظ التةاز بسثد 
طتثود وسثة طاعاضسئ، شضان أول سمض غصعطعن به 

سظث لصاء السثو عع دسعته إلى إتثى بقث:
١- أن ُغْسِطمعا شإن أجطمعا شطعط طا لطمسطمغظ وسطغعط 
طا سطى المسطمغظ ق شرق بغظ سمر بظ الثطاب وطجارع 
شغ أرض شارس شغ التصعق المثظغئ والسغاجغئ، صال 
َفإِْخوَانُُكْم يِف  اَكةَ  الزَّ َوآتَوُاْ  الَةَ  الصَّ َقاُمواْ 

َ
وَأ تسالى: ﴿َفإِن تَابُواْ 

ُل اآليَاِت لَِقوٍْم َفْعلَُموَن﴾. يِن َوُغَفصِّ ِّ ا
اإلجقم  جططان  شغ  وغثخطعا  الةجغئ  غثشسعا  أن   -٢
وغثدسعا فتضاطه شغخئتعا أعض ذطئ لطمسطمغظ وطظ 
رساغا الثولئ لعط طا لطمسطمغظ طظ إظخاف وسطغعط طا 
سطى المسطمغظ طظ اقظاخاف وق ُغضرععن سطى ترك 
دغظعط، صال : «طظ آذى ذطغا شصث آذاظغ»، وطظ أراد 
طفارصئ بقد اإلجقم بطشعه المضان الثي غرغث وغأطظ 
َحٌد 

َ
شغه سطى ظفسه وطاله وسرضه، صال تسالى: ﴿َوإِْن أ

بْلِْغُه 
َ
ِ ُعمَّ أ َّ يَْسَمَع َكالََم ابَّ ِجرْهُ َح

َ
َن الُْمرْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك َفأ مِّ

غَُّهْم َقوٌْم الَّ َفْعلَُموَن﴾
َ
َمَنُه َذلَِك بِك

ْ
َمأ

جغعحعط  بصعر  جططاظعط  ُغجال  تاى  ُغصاَتطعا  أن   -٣
وإجصاط تضمعط.

بئظاء  المسطمعن  غئاحر  تاى  طثغظئ  ُتفاح  أن  وطا 
المساجث لثسعة الظاس إلى اإلجقم وتسطغط طظ آطظ 
طظعط دغظ اهللا، وتسغغظ وال لعط وتجوغثه بما غطجم 
لتماغئ الئقد ورساغئ حآون الظاس وتأطغظ طخالتعط.  
شضان طظ الطئغسغ أن تعاجه جغعش الفاح سظثطا ترغث 
طاابسئ شاعتاتعا طحضطئ تسعغخ الظصص شغ خفعشعا 
طظ  ججء  لارك  وظاغةئ  المسارك  شغ  غفصث  لما  ظاغةئ 
الةغح لغج بالصطغض شغ المثن المفاعتئ لما تصادغه 

السغطرة سطى المثن وتخرغش حآون الظاس.
خفعشعا،  شغ  الظصص  عثا  الةغعش  تسعض  ضغش 
المسطمغظ  غغر  ُغطِجم  ق  اإلجقم  أن  سطمظا  إذا  وخاخئ 

بالصاال شغ خفعف جغحه؟
وبالرجعع إلى جغر الفاعتات غساعصفظا أطران:

* افول: أن سثد الةغعش ضان غاداسش وق غظصص.
* الباظغ: سثم تخعل بعرات حسئغئ سطى الفاتتغظ ضما 

غتثث طع جغعش الشجاة سطى طر الاارغت وق غجال.

شما عع السر شغ سثم ظحعء البعرات الحسئغئ؟
إن السئإ شغ ذلك غرجع إلى اجاراتغةغئ اإلجقم شغ 
جسطئ  والاغ  الصائمئ،  والثول  الحسعب  طع  الاساطض 

السغاجئ  الثارجغئ تسغر سطى خسغثغظ:
السصئئ  تسائر  الاغ  الثول  طظ  اإلجقم  طعصش  افول: 
المادغئ الاغ تتعل بغظ اإلجقم وبغظ الحسعب، شغةإ 
وعثا  واإلجقم،  الحسعب  بغظ  لُغثطى  بعا  اإلذاتئ 

طغثاظه الخراع السسضري.
الباظغ: الحسعب الاغ غتمض اإلجقم إلغعا رجالئ عثى 
بالتضمئ  اإلجقم  سصغثة  إلى  ُتثسى  وعثه  ورتمئ، 
أتسظ،  عغ  بالاغ  وبالمةادلئ  التسظئ  والمعسزئ 
لفطرة  وطعاشصاعا  اإلجقطغئ  السصغثة  خثق  وبئغان 
اإلظسان وإصظاسعا لسصطه، شغثخض الحثص شغ اإلجقم 
الخراع  طغثاظه  وعثا  بسثله،  جسغثا  بسصغثته  طصاظسا 

الفضري، شثخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا.
وعثا طا غفسر:

صغاجغئ  سزغمئ وشغ شارة  ١- اظاحار اإلجقم بسرسئ 
أجعار  سطى  ووصش  الخغظ  بطس  تاى  وغربا  حرصا 

الصسطظطغظغئ وتشطشض شغ صطإ إشرغصغا.
٢- وطداسفئ أسثاد الةغعش بتغث غاتعل أبظاء الئقد 

المفاعتئ إلى صادة لطةغعش وشاتتغظ. 
شغ  وتشطشطه  الظاس  ظفعس  طظ  اإلجقم  وتمضظ   -٣
الحسعب، وشغ ضبغر طظ افتغان ضان الظاس غثخطعن 
شغ اإلجقم دون صاال، وغئصى اإلجقم طاةثرا شغعط 
تاى بسث اظتسار دولئ اإلجقم سظعط، وتظضغض الثول 
بعط ضما تخض شغ افظثلج والئطصان والعظث وق غجال 
غتثث شغ بعرطا وطالغ والخغظ وشغ الئقد اإلجقطغئ 

الاابسئ لقتتاد الروجغ.
خقخئ الصعل إن اإلجقم بظى جغاجاه الثارجغئ سطى 

خسغثغظ:
إلى  السقح  باعجغه  والصاال  الةعاد  خسغث  افول: 
المغثان،  عثا  شغ  السسضري  الخراع  وتخر  الةغعش 
وشغ تتخغض ضض طا غطجم لضسإ المسرضئ طظ تتخغض 
سطى  الثولئ  شغ  الاخظغع  جغاجئ  وبظاء  المادغئ  الصعة 
الخظاسئ السسضرغئ واطاقك ضض طا غردع السثو وغرعئه.

الباظغ: الخراع الفضري بالثسعة لسصغثة اإلجقم بالتةئ 
والئرعان إلغةاد الصظاسئ سظث المثسعِّغظ، وطظع اجاثثام 
إلضراععط  افخرى  الثغاظات  أختاب  وجه  شغ  السقح 
َ الرُّْشُد  يِن َقد تَّبنَيَّ ِّ سطى اإلجقم، صال تسالى: ﴿الَ إِْكرَاهَ يِف ا
بُِّكْم َفَمن َشاء  َقُّ ِمن رَّ ﴾، وصال تسالى: ﴿َوقُِل احلْ ِمَن اليَْغِّ

َفلُْيْؤِمن َوَمن َشاء َفلَْيْكُفْر﴾
ولصث ضاظئ وخغئ رجعل اهللا  المئسعث لطظاس ضاشئ 
الظاس  ادسعا  أن  لطفاتتغظ  لطسالمغظ  وعثى  رتمئ 
لقجقم أوق وق تصاطعا ولغثا وق اطرأة وق حغثا ضئغرا 

وق سابثا شغ خعطساه وق طظ اساجل صاالضط.
أغعا المسطمعن

الةغعش  طع  خراع  طظ  السسضري  الخراع  ظصض  إن 
إلى خراع طع الظاس المثظغغظ له خطر سزغط غعجث 
الصطغسئ بغظ اإلجقم والظاس الثغظ عط طتض الاضطغش 
نِزَل 

ُ
فَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ َما أ

َ
بائطغشعط الرجالئ، صال تسالى: ﴿يَا ك

ُ َفْعِصُمَك  َّْم َيْفَعْل َفَما بَلَّْغَت رَِساحَكَُه وَابَّ بَِّك َوإِن ل َْك ِمن رَّ َ ِ إ
ِمَن اجَّاِس﴾.

أغعا المسطمعن
إن سثوضط غرغث ظصض الخراع سظ خسغثه لغثخطضط شغ 
خراع طع الحسعب شغعجث الصطغسئ بغظضط وبغظ الظاس 
شغتعل بغظضط وبغظ تئطغس الظاس دغظ اهللا، وغةسض طظ 
الحسعب سثوا لضط وجظثا له شغ صاالضط، شق تسغظعه 

سطى أظفسضط شاثالفعا أطر ربضط.
أغعا المسطمعن

السقح،  ُغعجَّه  لمظ  واسطمعا  ظئغضط  عثي  سطى  جغروا 
شأظاط رجض رتمئ وعثاغئ، شثعضعا جعادضط لسثوضط 

سطى خسغثه الثي تثده دغظضط.
الطعط اظخر المةاعثغظ شغ جئغطك المثطخغظ لثغظك 

 واطثدعط بمثد طظ سظثك وجظث طظ جظثك

شغ وصئ تاخاسث عئئ افصخى شغ شطسطغظ المتاطئ وجط تمادي غععد شغ الصاض واإلذقل فعض شطسطغظ، 
غسةض ضغان غععد إظةازا دبطعطاجغا بفاح طمبطغئ رجمغئ له شغ أبع ظئغ. وضحش شغ ضغان غععد افجئعع 
الماضغ سظ شاح عثه الممبطغئ الرجمغئ شغ اإلطارات السربغئ شغ غدعن أجابغع. وصال طخثر رشغع شغ ضغان 
غععد لختغفئ «عآرتج» شدض سثم ذضر اجمه «لتساجغئ المعضعع»، إن الممبطغئ جافاح طضاتئعا داخض 
طصر العضالئ افطمغئ لططاصئ الماةثدة. وضحفئ الختغفئ أن طثغر سام وزارة الثارجغئ لضغان غععد دوري 
العثف  لضظ  الماةثدة،  الطاصئ  وضالئ  اجاماع  شغ  المحارضئ  بتةئ  الماضغ  البقباء  غعم  ظئغ  أبع  زار  غعلث 
التصغصغ لطجغارة غضمظ شغ إتمام المساطقت الظعائغئ لفاح الممبطغئ الثبطعطاجغئ شغ اإلطارات. وخقل زغارته 
ووشص  المعضعع.  طسه  وتثارس  أطغظ  سثظان  الطاصئ  وضالئ  طثغر  طع  غعلث  الاصى  أغام  بقبئ  داطئ  الاغ 
شغ  غععد  لضغان  الممبطغئ  لعثه  رئغسا  تاان  راطغ  اخاغار  تط  شصث  أطج  غععد  ضغان  خارجغئ  طظ  تسرغئات 
اإلطارات، ضما تط اخاغار طضاتإ لعا. وصال طخثر دبطعطاجغ آخر طظ ضغان غععد لطختغفئ أن الضغان غسمض 
وشاح  العضالئ  سدعغئ  شغ  طحارضاه  سطى  ظئغ  أبع  طعاشصئ  طصابض  لقطارات  طثاطفئ  طساسثات  تصثغط  سطى 
طمبطغئ سطظغئ شغ طصرعا، دون الضحش سظ ذئغسئ عثه المساسثات. غحار إلى أن وزغر الطاصئ لضغان غععد 
السابص سعزي قظثاو (لغضعد) زار اإلطارات شغ طططع ٢٠١٠ لطمحارضئ شغ طآتمر خاص بالطاصئ. وضاظئ عثه 
أول زغارة طظ ضغان غععد رجمغئ لطئقد. وبسث حعر طظ ذلك ضحش سظ اغاغال المعجاد لطصغادي شغ ترضئ 
تماس طتمعد المئتعح شغ دبغ. وطع ذلك زار وزغر آخر طظ ضغان غععد شغ طططع ٢٠١٤ اإلطارات لطمحارضئ 
شغ طآتمر وضالئ الطاصئ المثضعرة. وألصى العزغر شغ ضغان غععد جغطفان حالعم، خطابا شغ المآتمر، والاصى 

سثدا طظ العزراء السرب سطى عاطحه.

ضغان غععد غتافغ بصرار شاح طمبطغئ دبطعطاجغئ يف أبع ظئغ
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أن  عغرورو  صئغطئ  سطى  لطظاجغظ «غةإ  بالمعت  إسقًظا 
تشادر الئقد. إذا لط تفسض ذلك جعف أجئرعط بالصعة.

ضض رجض طظ العغرورو طسطح أو غغر طسطح طع أو بثون 
طاحغئ شغ المظاذص افلماظغئ جعف غصاض. لظ غسمح 
افلماظغئ:  المظاذص  إلى  بالثخعل  وافذفال  لطظساء 
الظار.  سطغعط  غططص  أو  حسئعط  إلى  ذردعط  جغاط 
عثه آخر ضطماتغ إلى صئغطئ عغرغرو أظا الةظرال السزغط 

لقطئراذعرغئ افلماظغئ السزمى».
إن وتحغئ الةظرال شعن  تروبا ضاظئ بثسط طظ رؤجائه 
وذئصعا جظعده سطى افرض بثون رتمئ. وصث وخش 
الرائث جاععطمان طحعًثا طظ طسرضئ أوعاطاضاري تغث 
ضاإ سظ ذفض جرغح طمثد سطى جاظإ طثشسه «الثودة 
المثشع  سةض  تعل  ذراسه  وضع  الطفض)  (أي  الخشغرة 
الثي صدى سطى جمغع أشراد سائطاه... لصث تط إخئارظا 
طظ صئض بضض وضعح، غةإ إبادة جمغع الصئغطئ، ق تئصعا 
سطى أي حغء تغ». وصث وخش عغعجع شرغجر وتحغئ 
طسسضرات اقساصال شغ وقغئ جعاضعبمعظث «لصث رأغئ 
حثًخغا صاض جئ ظساء سطى أغثي الةظعد افلمان، لصث 
طجصئ الترب أجسادعظ، ضظئ عظاك لمثة جائ أحعر 
وصث طات العغرغرو غعطًغا بأسثاد ضئغرة ظاغةئ لقرعاق 
وجعء المساططئ». لصث اجامر الصاض شغ تطك المسسضرات 
واجاثثطئ  جظعات،  بقث  طثى  سطى  رتمئ  بثون 
إشرغصغا  حرق  وشغ  ضطعا.  إشرغصغا  شغ  افجالغإ  ظفج 
بعرة  سطى  شسض  ردة  افبرغاء  إبادة  ضاظئ  افلماظغئ 
طاجغ طاجغ، تغث اجاثثطئ المةاسئ بحضض طاسمث 
لطاثطص طما بغظ ١٠٠٠٠٠ – ٣٠٠٠٠٠ إظسان. وشغ سام 
١٩٠٥ ضاإ أتث صعاد الصعات افلماظغئ شغ المساسمرة 
الضاباظ واظةغظعاغط «شصط الةعع والتاجئ غمضظ أن 
تتثث الثدعع الاام، افسمال السسضرغئ جائصى ظصطئ 

شغ المتغط».
ضان افلمان صساة طبض الفرظسغغظ شغ اجاثثام شطسفئ 
«الاظعغر» لطترب الحاططئ لطصداء سطى حسعب بأضمطعا 
وصث اباعب ضقعما شغ صطع رؤوس ضتاغاعما. ولضظ 
تغث  جثغث  طثغش  طساعى  إلى  افطر  أخثوا  افلمان 
لثسط  طحغظئ  سطمغئ  تةارب  شغ  الرؤوس  اجاثثطعا 
الةظج   - افلمان   - عط  أظعط  شغ  ظزرعط  وجعئ 
عثه  ذبتععا.  الاغ  الحسعب  طظ  وافجمى  افشدض 
الفطسفئ الحرغرة واجاثثام طسسضرات اقساصال لةمع 
صئائض طظ أجض إبادتعا جاضعن ذات شائثة لفلمان بسث 

 ٤٠ ساًطا شغ طسسضرات اقساصال الظازغئ لعاطر

اجاسمارغئ،  دولئ  لاخئح  بئطء  تسغر  ألماظغا  ضاظئ 
طظ  السثغث  سطى  تتعز  أن  أخغًرا  اجاطاسئ  أظعا  وطع 
تتصغص  شغ  شحطئ  أظعا  إق  إشرغصغا،  شغ  المساسمرات 
طضاجإ جغثة سطى طثى السصعد الصطغطئ الاغ اجاطاسئ 
شغعا السغطرة سطى تطك المساسمرات. وطع عثا شإن 
ألماظغا اجاطاسئ ضمظ جئصعا طظ الثول بالعخعل إلى 

إشرغصغا، أن تشرق غثغعا شغ دم الحسعب اإلشرغصغئ.
ضاظئ ظاطغئغا شغ جظعب غرب إشرغصغا عغ المساسمرة 
تصغصغئ  صغمئ  ذات  ألماظغا  اسائرتعا  الاغ  العتغثة 
وعظاك تخطئ أولى جرائط الصاض الةماسغ شغ الصرن 
الئقد  شغ  الضئرتان  الصئغطاان  بارت  وصث  السحرغظ. 
عغرغرو وظاطا ضث اقجاسمار افلماظغ بسث أن جرصئ 
شعن  لعبر  الةظرال  أرجض  وصث  وصطساظعط،  أراضغعط 
شغ  عغرغرو  صئغطئ  سطى  اظاخر  وصث  لستصعط.  تروبا 
طسرضئ ووتربغرغ شغ آب/أغسطج سام ١٩٠٤ وبسثعا 
دشع جمغع الصئغطئ باتةاه ختراء أوطاعغضغ تغث صام 
باسمغط آبار المغاه لغصدغ سطى الصئغطئ بأضمطعا. وتط 
الصداء سطى ٦٥٠٠٠ إظسان طظ أخض ٨٠٠٠٠ طظ صئغطئ 
العغرغرو، باإلضاشئ إلى ١٠٠٠٠ إظسان طظ أخض ٢٠٠٠٠ 

طظ صئغطئ ظاطا.
أطا الظاجعن شصث تط تئسعط شغ طسسضرات اساصال تاى 
غمعتعا طظ الةعع وجعء المساططئ. صام السطماء افلمان 
تغث  المسسضرات.  تطك  شغ  سطغعط  الاةارب  بإجراء 
اإلجصربعط  طرض  سطى  بالسمض  بعشظةر  الثضاعر  صام 
سقجه  غتاول  لط  ولضظه  عغرغرو  صئغطئ  غخغإ  الثي 
بض تصظعط بالجرظغت وافشغعن وبسثعا صطع أجسادعط 
لثراجئ تأبغرات عثه المعاد. وأجرى غعجغظ شغحر سالط 
ألماظغ شغ سطط اإلظسان تةارب سرصغئ لثسط شضرة أن 
افلمان عط السرق افجمى وصث طعث عثا افجاس إلى 
شطسفئ عاطر السظخرغئ. تاى المعتى لط غظةعا وصث تط 

إرجال ٣٠٠ جمةمئ لطاةارب شغ ألماظغا.
صاطئ ألماظغا بضض عثا بثون إتساس بالثظإ وضاإ 
شغ  جغاجاه  سظ  شثر  بضض  تروبا  شعن  لعبر  الةظرال 
اإلبادة. لصث وضح ضغفغئ تظفغث اإلرعاب السام واإلجمالغ 
«الصئائض اإلشرغصغئ جاثدع شصط لطصعة السظغفئ. ضاظئ 
ضاطض  بإرعاب  السظش  تظفغث  عغ  جغاجاغ  زالئ  وطا 
اإلشرغصغئ  الصئائض  دطرُت  «لصث  وبصسعة».  وحاطض 
الطرغصئ  بعثه  شصط  والثطاء.  المال  طظ  بفغداظات 

غمضظ زرع حغج غظمع وغئصى».
تروبا  شعن  الةظرال  أخثر  عغرغرو  صئغطئ  جتص  بسث 

CMD;Öî]¢\Â;Èî]∏\;Ød;UÖ Ž⁄¬iâ∏\;€\Öp فطرغضا المحارغع بضض أرغتغئ تغث أخئح بطق شغ ظزر
الضبغرغظ شغ المظطصئ.

وضان سطى روجغا أن تفضر أضبر وق تسمض سطى تدثغط 
افطر، شصث صاطئ ذائراتعا بدرب جئض الارضمان شأبار 
أن  سطغعا  شضان  ترضغا،  شغ  صعغئ  صعطغئ  طحاسر  ذلك 
تسادل بغظ افطرغظ، وتثرك تساجغئ العضع، شاشخ 
الئخر سظ التادبئ، وتصئض طظ افتراك تئرغراتعط ولع 
لط تصاظع بعا، تغث صال أردوغان غعم ٢٠١٥/١١/٢٦: «لع 
سطمئ ترضغا بأن افطر غاسطص بطائرة روجغئ لاخرشئ 
بحضض طثاطش. وأن ترضغا ق ترغث أن تاعتر السقصات 
بغظعما  اقصاخادغئ  السقصئ  وأن  الروجغئ،  الارضغئ 
طاصثطئ». وذضر أظه «اتخض بالرئغج الروجغ ولضظ 
لط غةئه». ورد سطغه بعتغظ صائق: «إظه طظ المساتغض 

أن ترضغا لط تاسرف سطى الطائرة».
لصث ضان بإطضان الرئغج الروجغ لع لط غاخرف ساذفغا 
أن غعظش عثه التادبئ قباجاز ترضغا وأخث تظازقت طظعا 
إلى  بتاجئ  ترضغا  فن  وجغاجغئ،  اصاخادغئ  أطعر  شغ 
روجغا، ولضظ جظعن السزمئ غّره. شعظاك طحارغع طث 
أظابغإ الشاز سئر ترضغا شغمضظه أن غدشط سطى ترضغا 
لاتصغصعا، وطرور الطغران الروجغ شعق ترضغا والاظسغص 
طسا شغ جعرغا. شروجغا ضثمئ افطر شعصسئ شغ طأزق 
لما  افتراك  صاله  بما  صئطئ  شطع  ضراطئ،  طسألئ  لاةسطه 
أن  تساطغع  لظ  أظعا  تثرك  فظعا  ضراطاعا،  اظةرتئ 
تثعض الترب طع ترضغا لاعرذعا شغ جعرغا، وسظثئث 
جااعتث الخفعف ضثعا، وفن ترضغا سدع شغ الظاتع، 
ووضسعا  الظاتع،  سطى  تسثغا  غسث  ترضغا  سطى  وتسّثغعا 
اقصاخادي ق غساسثعا سطى خعض ترب طع ترضغا، وعغ 
وسظثئث  وبةعارعا،  بثاخطعا  أطظغئ  طحاضض  طظ  تساظغ 
ظتع  اتةه  بعتغظ  رأغظا  ولثلك  سطغعا.  افطعر  جاظصطإ 
السصعبات اقصاخادغئ والثبطعطاجغئ، ولع ضان بإطضاظه 
أن غصعم بسمطغات سسضرغئ لفسض. وعع شغ المساصئض 
جغدطر إلى الاساطض طع ترضغا وق غساطغع أن غساشظغ 
تاى  ترضغا  تساثر  أن  سطى  جغسمض  ولضظه  ذلك،  سظ 

غتفر طاء وجعه.
الحرق  شغ  جغاجاعا  شغ  ظاجتئ  تضظ  لط  روجغا  إن 
افوجط تاى سطى سعث اقتتاد السعشغاتغ الثي ضان 
غسائر دولئ سزمى تظاشج أطرغضا. شما دخطئ بطثا إق 

تامئ : إجصاط ترضغا ذائرة لروجغا ...
وتطرد أو تظستإ طظه، ضما تثث شغ طخر السادات، 
وشغ السراق طع جصعط خثام، وشغ لغئغا تغث تظازلئ 
لطصثاشغ،  دسمعا  وجتئئ  افطظ  طةطج  شغ  فطرغضا 
شاسارف بعتغظ بثثاع أطرغضا له. واآلن جاءت إلى جعرغا 
بثثسئ أطرغضغئ، تغث إن أطرغضا تسّثر روجغا لتماغئ 

سمغطعا بحار أجث تاى تةث بثغق.
تخارع  وتثعا  أطرغضا  لارضئ  ساصطئ  روجغا  ضاظئ  ولع 
غسصطعا  تاى  المظطصئ  وشغ  جعرغا  شغ  المسطمغظ 
المسطمعن، بض تصعم بثسمعط طآصاا تاى غسصطععا 
تغث  لعا  خغر  ذلك  وشغ  المظطصئ،  طظ  وغطردوعا 
جاامضظ طظ تماغئ ظفسعا طظ أطرغضا الاغ تاسطط 
سطغعا شغ طظاذص ظفعذعا شغ أوضراظغا وجعرجغا وآجغا 
وترضئ  أششاظساان  شغ  أطرغضا  لسئئ  شصث  العجطى. 
صاطئ  بض  المسطمغظ،  غخارع  السعشغاتغ  اقتتاد 
ودسماعط تاى عجطعه، وطظ بط الافئ سطغعط وسمطئ 

سطى الطسإ بعط واتاقل بطثعط وتثرغئعا.
إن طا غحاعث سطى روجغا عع أظعا تفاصث لرجال الثولئ، 
شئسث جصعط اقتتاد السعشغاتغ وطئثئه الحغعسغ جاء 
رجال غاثئطعن أطبال غطاسغظ، وطظ بط وطظث ١٦ ساطا 
ططضعا رجض واتث وعع بعتغظ غاتضط بعا وغشّغر شغ 
صعاظغظعا وجغاجاتعا ضغفما غحاء، بغثه ضض اإلطضاظغات، 
وغسمض سطى إخراس أو تخفغئ ضض خعت غسارضه شغ 
جئغض بظاء حعرة صغخرغئ، وتععما بئظاء أطةاد روجغا 
سطغعا  طتضعم  ضسغفئ،  الثولئ  عثه  شمبض  السزمى. 
الاغ  أطرغضا  شثاخ  شغ  تصع  أظعا  وخاخئ  بالعجغمئ. 
تتصص  تاى  لعا  وصعدا  وجاضعن  جعرغا  شغ  ورذاعا 
غعجطعظعا  المسطمغظ  طعاجعئ  شغ  وتارضعا  طآربعا 
أو غطردوظعا. شإذا تمضظئ أطرغضا ق جمح اهللا بإبصاء 
الظزام السطماظغ صائما وذئصئ تطعا السغاجغ الثئغث 
شسعف تطرد روجغا طظ جعرغا وترتض طع بحار، فظعا 
تسائر ذرشا شغ خفه، شق غمضظ أن غصئطعا أعض جعرغا، 
ذردعا  إلى  أطرغضا  سمقء  طظ  التضام  غدطر  وجعف 
أطرغضا  سطى  المسطمعن  اظاخر  وإذا  الظاس.  إلرضاء 
أجث  بحار  وسمغطعا  السغاجغ  تطعا  غسصطعن  سظثطا 
وظزاطه السطماظغ وغصغمعن تضط اإلجقم، وظسأل اهللا 
أن غتصص ذلك، سظثئث جغطردعا المسطمعن طع أطرغضا 

 طثتعرة طثطعطئ

بصطط: د. سئث اهللا روبغظ

تامئ ضطمئ السثد: بعار الحام بغظ طرضاة اهللا جئتاظه وإطقءات الضفار وسمقئعط
المساظاة ذغطئ خمج جظعات لظ غصئض افجظثات الثارجغئ 
الاغ لط تصارب طساعى افلط وافطض، وخغاره العتغث عع 
سئث  أبع  الترضئ  صائث  باشرغثة   وظثضر   ... ظئغه  خغار 
اهللا التمعي الثي صال شغعا «لضض ذارصغ أبعاب الشرب 
طظ أبظاء جطثتظا أطا غضفغضط بغاظا لظفاصعط طا غفسطعظه 
شغ طالغ والخعطال وغغرعا أق شاسسا لمظ غاساطى سظ 

الحمج».
وظتظ إذ ظبمظ طا جاء شغ عثا الئغان الثي طا زلظا ظابئئ 
المعصش  غسضج  شسق  عثا  عض  ظاساءل  ختاه،  طظ 
الئغان  بغظ  ظةمع  وضغش  الحام؟  أترار  لترضئ  الرجمغ 
وطا جئص أن خثر طظ طعاصش سظ لئغإ الظتاس شغ 
افترار  قسامادعط  أطرغضا  شغ  الضفر  لصادة  طثاذئاه 
«شرغصا طساثق»؟ وأغدا طحارضئ «افترار» شغ اجاماع 
اجطظئعل الثي أضث الاساطض باغةابغئ طع افطط الماتثة؟

لصث اصاربئ جاسئ التصغصئ وسطى الةمغع أن غخثصعا 
وشغ  طعاصفعط  شغ  خرغتغظ  شغضعظعا  جئتاظه  اهللا 
تتثغثعط الخثغص طظ السثو وشغ تئظغعط لطمحروع 
آبعغظ  غغر  اإلجقطغئ  السصغثة  سطى  الصائط  السغاجغ 
بمسارضئ صادة الضفر وق سمقئعط طظ تضام المسطمغظ. 
ولصث جئص لتجب الاترغر أن دسا شغ غغر طعضع جمغع 
أجئاب  طسامثغظ  الثقشئ،  طغباق  لائظغ  المثطخغظ 

الظخر طظ رب السالمغظ.  
لصث شات أوان  ازدواجغئ الثطاب الثي غتاول اإلطساك 
بالسخا طظ وجطعا طا بغظ أولؤك الثغظ غآِبرون طرضاة 

اهللا وأولؤك الثغظ غثحعن ضغث الثول الضاشرة. 
ذئسا غطةأ عآقء إلى تصثغط جمطئ طظ الائرغرات الاغ 
السغاجئ  باب  تتئ  الحرسغئ  التةب  لئعس  غطئسعظعا 
الحرسغئ الاغ تساثل بسظاوغظ حاى طظ «شصه العاصع» 
وصعاسث حرسغئ طبض «أععن الحرغظ أو أخش الدررغظ» 
أو «درء طفسثة طصثم سطى جطإ طخطتئ» ...الت، عثا 
طع رشع حسارات ططاذئ ضئابغئ تععن جضرات المعت، 
السابص  السام  الحرسغ  الخادق  طتمث  أبغ  صعل  طبض 
جعادغئ  إغتاءات  طةطئ  طع  طصابطاه  (شغ  الحام  فترار 
جصعف  ضمظ  الةمغع  طع  ظطاصغ  «إظظا  الباظغ)  السثد 
طحارضئ غتفـر لظا ضطغات الثغظ وغدمظ لظا سثم تةاوز 
صطسغاته وغةإ سطغظا أن ظثرك أن طسرضاظا عغ طسرضئ 
التفاظ سطى بعابئ الحرغسئ الاغ ق طظاص سظعـا، وأي 
حضض طظ أحضال الثولئ غدمظ لظا سثم الثروج سـظ 
صطسغـات الحـرغسئ وضطغاتعا وغتصص ططالإ الحسإ عع 
حضض طصئعل لظا وضض طا زاد سـظ ذلـك التث عـع طرغـعب 
طتئعب ظسسى له طا أطضظ. لضظ غظئشغ أق ظسئح شــغ 
شداء المأطعل المبالغ الماسثر وظفرط بالممضظ العاصسغ 
المصئعل... وشغ المئاح والمااح والمسضعت سظه شستئ 
لظا وعع باب واجع شدق سظ باب المثاطش شغه اخاقشا 
طسائرا جائشا ق طةال لقظضار سطى المثالش شغه. وق ضغر 
أن ظثاذإ الظاس بما تسعدت أجماسعط طظ طخططتات 
آلغات  تسثد  شغ  ضغر  وق  حرسظا  تثالش  ق  أظعا  ذالما 

تحــضغض الثولــئ شعـع بـاب واجـع وأس الخراع شغه عـع 
إجـقطغئ الثجـاعر وعـع طمـا ق طساوطئ شغه أو تظازل 

سظه»
إلدخال  واجسا  الئاب  غفاح  الدئابغ  الضقم  عثا 
ذات  طثظغئ  «دولئ  صئغض  طظ  ططائسئ  طخططتات 
وغغر  اإلجقطغئ  والثغمصراذغئ  إجقطغئ»  طرجسغئ 
الصئدئ  تةثغث  إلى  تظاعغ  الاغ  المصعقت  طظ  ذلك 

اقجاسمارغئ ضما حاعثظا شغ طخر وتعظج.
وطظ ذلك تخرغح الصائث السام لقتتاد اإلجقطغ فجظاد 
تحرغظ   ٢٨) السئئ  الفاتح  طتمث  أبع  الحغت  الحام 
الباظغ) سطى أن ”أي طئادرة طحرشئ تتاشر سطى بعاباظا 
وإظةازاتظا، وغضعن شغعا تصظ لطثطاء وإغصاف لطصاض شغ 
أرضظا، شعاجإ سطى ضض طةاعث وبائر وشخغض أن غصئض 
بعا فن المعت والصاض لغج عثشظا“، طسطظا أن «اقتتاد 
السغاجغئ  العغؤئ  شعضظا  صث  الحام  فجظاد  اإلجقطغ 
شغ الشعذئ الحرصغئ، وطا تصعله عع ططجم لظا“.سطما أن 
العغؤئ السغاجغئ المثضعرة لط تصثم طحروسا جغاجغا 
غساث به، بض عغ تدط «أحثاخا طظاثئغظ لعط تعجه 
السغاجغ  لطسمض  الضاشغئ  الضفاءة  ولثغعط  جغاجغ، 
”أبع  الظاحط  صال  ضما  والبعرغئ»  السغاجغئ  والثئرة 
سثظان“ أتث أسداء العغؤئ الساطئ شغ تثغبه لـ «ضطظا 
حرضاء». وأردف بأن طظ أسمال العغؤئ السغاجغئ افخرى 
عغ سرض افطعر السغاجغئ، وإغةاد التطعل السغاجغئ 
ودراجاعا وإصرارعا، تغث تساطغع عثه العغؤئ والاغ 
تاألش طظ ٢٠ سدعا، إصرار أي صرار جغاجغ دون الرجعع 

لطعغؤئ الساطئ لطشعذئ الحرصغئ.
دوظما  عآقء  بأغثي  البعرة  طخغر  سطى  غآتمظ  شعض 

برظاطب غطاجطعن به وغتاجئعن سطى أجاجه؟
وظثضر بما رواه اإلطام الئثاري سظ أبغ سئث اهللا خئاب بظ 
افرت رضغ اهللا سظه صال: شكونا إلى رسول اهللا  وهو 
متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: أال تستنصر لنا أال 
تدعو لنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في األرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن اهللا 
هذا األمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 
ال يخاف إال اهللا والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون».

وظثسع الةمغع طظ أبظاء اإلجقم الئررة، وأولعط الصادة 
المثطخغظ لطفخائض البعرغئ الثغظ خرجعا لظخرة دغظ 
اهللا وإلرغام دول الضفر، أن غظئثوا تئض أطرغضا وسمقئعا، 
وأن غساخمعا بتئض اهللا الماغظ طاأجغظ بصعل رجعل اهللا 
 لسمه: «غا سط، واهللا لع وضسعا الحمج شغ غمغظغ، 
والصمر شغ غساري سطى أن أترك عثا افطر تاى غزعره 
الاعلغ  طظ  وظتثرعط  ترضاه».  طا  شغه،  أعطك  أو  اهللا، 
ُكْم ُعمَّ ال يَُكونُوا  َّوْا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلرْيَ سظ أطر اهللا ﴿َوإِن َيَتَول
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صال افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن إظه ق غعجث طعسث لاحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ بطغئغا، شغ تغظ 
تث المشرب سطى اإلجراع شغ تحضغطعا. وأضاف افطغظ السام افطمغ: «لغج عظاك طعسث طتثد لاحضغض تضعطئ 
وتثة وذظغئ، وإذا ضان سطغظا التثغث سظ شحض شإظه شحض لطغئغغظ». وأوضح أن طعشثه التالغ افلماظغ طارتظ 
ضعبطر ق غجال غسمض شغ عثا اقتةاه، بسث أن ظةح المعشث السابص برظاردغظع لغعن شغ الاصرغإ بغظ افذراف 

المعجعدغظ الثغظ ضاظعا سطى وحك (تعصغع) اتفاق، لضظعط لط غامضظعا طظ ذلك».  (الةجغرة ظئ)
: إسقن افطغظ السام لفطط الماتثة سظ سثم وجعد طعسث لاحضغض تضعطئ «وتثة وذظغئ» شغ 
لغئغا غسظغ اجامرار الخراع عظاك بغظ أطرغضا وأوروبا وسطى رأجعا برغطاظغا.. شصث تاول المئسعث الثولغ 
السابص برظاردغظع لغعن، وعع الثي غتمض طحروع أوروبا شغ لغئغا، إظةاز اقتفاق بغظ افذراف الطغئغئ سطى 
طسألئ التضعطئ الطغئغئ ولضظ ضاظئ أطرغضا تسرصطه طظ خقل سمغطعا تفار صائث الةغح الطغئغ، شضاظئ 
الظاغةئ الفحض شغ تتصغص ذلك. وطظ حئه المآضث أن طعشث افطغظ السام لفطط الماتثة التالغ، افلماظغ 
طارتظ ضعبطر، جغتاول إظةاز طا شحض شغه جطفه «لغعن»، ولضظ طظ العاضح أن أطرغضا جاسرصض أي تض 
رغبما تساطغع إغةاد وجط جغاجغ تساطغع اقساماد سطغه شغ تظفغث جغاجاعا شغ لغئغا، إذ إن العجط 

السغاجغ شغ لغئغا تابع شغ غالئغاه لئرغطاظغا. 

شحض يف الاعاشص سطى تحضغض تضعطئ يف لغئغا 

سئر  افوروبغ»  اقتتاد  ظةاح  اجامرارغئ  بقده «لثسط  اجاسثاد  أوغطع،  داوود  أتمث  الارضغ  العزراء  رئغج  جثد 
اظدماطعا إلغه، صائق إن «ترضغا ججء طظ السائطئ افوروبغئ الضئغرة». وأضاف أوغطع شغ خطاب ألصاه أطام الصمئ 
افوروبغئ الارضغئ، المظسصثة الغعم بالساخمئ الئطةغضغئ بروضسغض، إن الصمئ «تمبض افطض شغ تض ضبغر طظ صداغا 
التص والسثل بالمظطصئ» طحثدا سطى أظه طظ المعط لارضغا أن تجغث البصئ بغظعا وبغظ اقتتاد افوروبغ «وأظا أسطط 

أظضط جاثسمعن دخعل ترضغا لقتتاد» تسإ تسئغره. (تغ آر تغ الارضغئ/ سربغ)
: إن تضام ترضغا غطعبعن وراء الثول افوروبغئ لغثخطععط شغ اتتادعط طئثغظ اقجاسثاد لاظفغث 

ط

ضاظئ  ولع  وعغئاعا،  ترضغا  جغادة  طظ  تظال  الحروط  تطك  ضاظئ  ولع  ذلك  لاتصغص  افوروبغئ  الحروط 
إلى  الضئغرة»  افوروبغئ  السائطئ  طظ  ججء  ترضغا  «إن  صعله:  شغ  ذعإ  أوغطع  داود  إن  بض  الحرع.  تثالش 
أصخى تث طمضظ طظ الاثطغ سظ الععغئ اإلجقطغئ وسظ تارغت ترضغا، طع أن تطك الثول افوروبغئ وسطى 
رأجعا برغطاظغا وشرظسا صاطئ بعثم الثقشئ اإلجقطغئ الاغ ضاظئ ساخماعا اجاظئعل واجاسمروا السالط 

اإلجقطغ وق غجالعن!!

داود أوغطع: ترضغا ججء طظ السائطئ افوروبغئ الضئرية!!!
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س١: تتئ جاار «طتاربئ اإلرعاب» غرغث صادة الثول 
اقجاسمارغئ شغ الشرب طظ المسطمغظ أن غظسطثعا طظ 
دغظعط وذلك سئر الاروغب لمفععم «اإلجقم العجطغ 

المساثل» طا رأغضط شغ عثه السغاجئ الشربغئ؟
المساثل»  العجطغ  «اإلجقم  طخططح  اجاثثام  ج: 
طا عع إق أجطعب الشرب لطتغطعلئ دون سعدة اإلجقم 
سطى  والتفاظ  اإلجقطغ،  السالط  وتفرغص  التغاة،  شغ 
اقجاسمار. شأي طسطط صئض بعجعد الشرب وتاشر سطى 
اجاسمارعط أذطصعا سطغه اجط «طسطط طساثل» وأسطعه 
«الةجرة» وطثتعه وروجعا له. وبالمصابض، شمظ صام ضث 
أو  طاطرف»  اجط «طسطط  سطغه  أذطصعا  الشرب  طخالح 
والصداء  طتارباه  وبرروا  وأسطعه «السخا»  «إرعابغ»، 

سطغه.
وصث سرف الشرب المساسمر أن سعدة الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة الاغ تطئص الحرغسئ اإلجقطغئ ضاشئ، 
سطى  وتتاشر  السالط،  شغ  المسطمغظ  خفعف  وتعتث 
طخالتعط، وتترر المسطمغظ المزطعطغظ بالةعاد شغ 
ضعن  شاتصص  السالط،  إلى  اإلجقم  وتتمض  اهللا،  جئغض 
اإلجقم رتمئ لطسالمغظ، سرف الشرب أن ذلك جغعثد 
جغطرتعط سطى بقد المسطمغظ. لثلك غرى أظه غةإ 
اجاثثام  وطظعا  العجائض،  بضض  الثقشئ  إسادة  طظع 

جغاجئ الافرغص.
واسائر الشرب أن ظحر الثغمصراذغئ وتروغب طا غسمى 
قتاعاء  خطط  أعط  المساثل»  العجطغ  بـ«اإلجقم 
ق  تاى  خاص  بحضض  افوجط  الحرق  شغ  الاشغرات 
وضسئ  لصث  وظعداه.  اإلجقم  سعدة  إلى  تظاعغ 
طظ  جظعات  صئض  الثطط  عثه  افطرغضغئ  المآجسات 
أخثرت   ٢٠٠٧ السام  شفغ  السربغ.  الربغع  اظافاضات 
سظ  الئتث  ظاائب  لطسقم»  افطرغضغئ  «المآجسئ 
تضاطض  «تتصغص  سظعان  تتئ  المساثل»،  «اإلجقم 
الظحطاء اإلجقطغغظ وتسجغج الثغمصراذغئ: تصغغط أولغ». 
وصررت افبتاث أن خراع العقغات الماتثة طع السظش 
والاطرف غظئشغ أن غاط طظ خقل دسط سمطغئ الاتعل 
الثغمصراذغ وتسجغجعا شغ السالط السربغ. وأضثت عثه 
الثراجئ أعمغئ دسط الظحطاء اإلجقطغغظ «المساثلغظ» 
طعاجعئ  شغ  افول  الثشاسغ  التائط  غمبطعن  فظعط 
عثه  ظاائب  شإن  لثلك  والرادغضالغغظ».  «الماطرشغظ 
الثراجئ تعخغ العقغات الماتثة بأعمغئ اقجامرار شغ 
دسط الثغمصراذغئ شغ الحرق افوجط، وتسجغج الاضاطض 
بغظ الظاحطغظ اإلجقطغغظ المساثلغظ، وجسطعط ججءا 

طظ السغاجئ الشربغئ.
وشغ السام ظفسه ظحرت «طآجسئ راظث» دراجئ حاططئ 
السالط  شغ  المساثلغظ  المسطمغظ  حئضئ  «إظحاء  تعل 
افجاجغئ  الظزرغئ  طظ  الئتث  عثا  بثأ  اإلجقطغ». 
سطى  غسامث  أن  بث  ق  اإلجقطغ  السالط  طع  الخراع  أن 
الخراع الفضري، وأن الاتثغات الرئغسغئ الاغ غعاجععا 
تغارات  ضث  اإلجقطغ  السالط  جغصش  «عض  الشرب: 
اإلجقم السغاجغ والترضات الةعادغئ أو بالسضج أظه 
جغآغث ذروتاتعط شغ الثسعة إلى تاضمغئ الحرغسئ؟». 
تاجئ  وعغ  طعمئ،  ظاغةئ  إلى  الئتث  عثا  وخطص 
العقغات الماتثة إلى تعشغر الثسط لطظحطاء اإلجقطغغظ 
المساثلغظ بإظحاء حئضئ واجسئ لعط، وتصثغط الثسط 
اإلجقم  طصاوطئ  طظ  لغامضظعا  لعط  والمسظعي  المادي 
تاضمغئ  إلى  الثاسغئ  الةعادغئ  والترضات  السغاجغ 

الحرغسئ.
طعاجعئ  شغ  لطشرب  تطغش  أعّط  أن  الئتث  عثا  وبّغظ 
المسطمعن  عط  الرادغضالغ»  بـ«اإلجقم  وخفه  طا 
الطغئرالغعن والسطماظغعن الثغظ غآطظعن بالصغط الشربغئ 
الطغئرالغئ وذرغصئ تغاة المةامع الشربغ التثغث، شغمضظ 
الماحثد  اإلجقم  شضر  لمتاربئ  اجاثثاطعط  لطشرب 

والاطرف.
سغعن  شغ  المساثلغظ  لطمسطمغظ  الخفاان  شعاتان 
الشرب، عما: «الطغئرالغئ والسطماظغئ». والةمغع غسطط أن 

عاتغظ المغجتغظ عما ججء طظ البصاشئ الشربغئ.
 س٢- تمطئ الثول الشربغئ تاسمث تجغغش التصائص: 

وطظ ذلك الجسط أن التدارة الشربغئ تصعم سطى الصغط 
اإلظساظغئ السالمغئ، بغظما اإلجقم السغاجغ الماطرف، 
تةاه  والاحثد  الضراعغئ  لمفاعغط  غروج  بجسمعط، 
«اآلخر»، عض عظاك طظ تض وجط بغظ الرؤغاغظ أم 

أظه خراع بغظ التص والئاذض؟
ج: إذا تتثبظا سظ الصغط اإلظساظغئ السالمغئ، شاإلجقم عع 
دغظ سالمغ جاء لطئحرغئ ضطعا. وإن ضعن اإلجقم طظ 
اهللا تسالى السطغط الثئغر شإظه جغةطإ لطسالمغظ الطمأظغظئ 
ضغش  اإلجقطغ  الاارغت  أبئئ  وصث  والسسادة.  والرتمئ 
تصص اإلجقم الثغر في حثص غسغح تتئ ظض ظزام 
اإلجقم خقل الصرون الماضغئ طسطمغظ وغغر طسطمغظ.

شافجاس الثي تصعم سطغه التدارة اإلجقطغئ غثالش 
أجاس التدارة الشربغئ وغظاصده. شالتدارة اإلجقطغئ 
تئظى سطى الاعتغث شغ تغظ إن التدارة الشربغئ تئظى 
سطى صغمئ المظفسئ المادغئ. وق غمضظ لطتدارتغظ أن 
تظسةما طسا إق أن تضعن الشطئئ إلتثاعما. والثي غةري 

الغعم طا عع إق خراع بغظ التص والئاذض.
س٣- لعتر صغام تمطئ إسقطغئ سالمغئ تسطط الدعء 
شضغش  طساثل»،  وجطغ  «إجقم  إلى  التاجئ  سطى 
عثا  تةاه  طعصفضط  وطا  العجطغ؟  اإلجقم  غسرشعن 

الاسرغش؟
ج: لصث وخفئ طآجسئ راظث شغ «إظحاء حئضات طسطمئ 
طظعا:  المساثل»  العجطغ  «اإلجقم  طجاغا  طساثلئ» 
دسط الثغمصراذغئ واقساراف بتصعق اإلظسان (بما شغه 
طظ المساواة بغظ الةظسغظ وترغئ الثغظ)، وطصاوطئ 

اإلرعاب.
وصث صثم روبرت جئظسر (المتطض اإلجقطغ شغ العقغات 
الماتثة) طساغغر لطحثص الثي غسائر «طسطما طساثق» 
أضبر تفخغق، طظعا: رشخ تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ 
سطى غغر المسطمغظ؛ وسثم الرغئئ شغ اجائثال دجاعر 
اإلجقم بالثجاعر التالغ، ورشخ جغادة اإلجقم سطى 
افدغان افخرى؛ ورشخ صاسثة «أن المسطط الثي تتعل 
وتحةغع  غصاض»،  أن  غةإ  طرتثا  غسائر  آخر  دغظ  إلى 
افدغان  بغظ  الجواج  تزر  سطى  لطصداء  المسطمغظ 

وغغرعا...
عع  المساثل»  العجطغ  «اإلجقم  أن  غادح  لثلك، 
طخططح طفخض لغثثم عغمظئ المخالح الشربغئ وغتعل 
دون سعدة اإلجقم إلى التغاة ضطراز سغح خاص طئظغ 
سطى السصغثة اإلجقطغئ وطفاعغط اإلجقم ولغج سطى 

طخالح اقجاسمار الشربغ.
لظمعذج  الشربغ  اإلسقم  غروج  المصابض  شغ  س٤- 
الثولئ الطغئرالغئ السطماظغئ الصائمئ سطى شخض الثغظ 
سظ التغاة وغجسمعن أن التدارة الشربغئ عغ تدارة 
الضالح  اقجاسماري  السةض  أن  طع  سالمغئ  إظساظغئ 

غفدتعط، شعض غخح الصئعل بإجقم دغمصراذغ؟
غسمى «اإلجقم  بما  ظصئض  أن  لظا  غخطح  ق  ذئسا،  ج: 
غثالش  أجاس  لعا  الضطماغظ  طظ  شضض  الثغمصراذغ». 
أسطئ  الثغمصراذغئ  إن  تغظ  شفغ  وغظاصده.  اآلخر 
غتثد  الثي  عع  الحسإ  أن  بمسظى  لطحسإ،  السغادة 
تضط  طئثأ  سطى  والترام،  التقل  أو  والثطأ،  الخعاب 
وتثد  لطحرع،  السغادة  اإلجقم  جسض  بغظما  افغطئغئ، 
والسظئ  الصرآن  وعغ  الرباظغ  بالعتغ  الاحرغع  طخادر 
وطا أرحثا إلغه ولغج إرادة الحسإ وق رغئات التاضط 
وق أععاء الفؤئ الماتضمئ برصاب السئاد، بض سّث عثا عع 

أسطى خظعف الحرك والسغاذ باهللا.
سقوة سطى ذلك شاإلجقم ضفض لشغر المسطمغظ طمارجئ 
حسائر دغظعط وعط آطظعن سطى أطعالعط وأسراضعط، 
بغظما  آذاظغ»،  شصث  ذطغا  آذى  غصعل «طظ    والرجعل 
الثظاق  غدغصعن  المجسعطئ  دغمصراذغاعط  شغ  عط 
سطى المسطمغظ والمسطمات الثغظ غسغحعن شغ الشرب 
شغتزرون الثمار، وغتزرون بظاء المساجث وغفرضعن 
ضالحثوذ  اقظتطاط  صغط  تصئض  المسطمغظ  أبظاء  سطى 
أن  غجسمعن  بط  ذلك،  حاضض  وطا  الةظسغ  واقظتقل 
الاظاصخ  عثا  شما  اإلظسان،  تصعق  تتمغ  تدارتعط 

الخارخ؟!
س٥: إذن طا عع التض اإلجقطغ المسامث طظ الضااب 
غةإ  وطاذا  الشربغئ؟  التمقت  طعاجعئ  شغ  والسظئ 
الثائر  التدارات  خراع  شغ  اتئاسه  المسطمغظ  سطى 

الغعم؟
الصعي  الامسك  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  غةإ  أوق:  ج: 
بثغظعا واقلاجام الاام بعثي الصرآن والسظئ، شامغج الفرق 
بغظ التص والئاذض، وتظئث افشضار الشربغئ المدططئ طبض 
الثغمصراذغئ وشضرة اقساثال شغ اإلجقم. باظغا: غةإ 
سطى المسطمغظ السمض الةاد قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
تطئص حرع اهللا وتثه شغ الثاخض وتجغض آبار اقجاسمار 
الشربغ طظ بقد المسطمغظ وتتمض اإلجقم إلى الثارج 
بالثسعة والةعاد لاترر الئحرغئ طظ رجج الرأجمالغئ 

 الفاجثة المفسثة

طصابطئ طع افجااذ طتمث إجماسغض غعجظطع
الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر يف إظثوظغسغا

«اإلجقم العجطغ املساثل»

تخاسث جغاجئ الاثعغش طظ اإلجقم 
جثورعا وظاائةعا

بصطط: سئث اهللا المتمعد
إن جغاجئ الاثعغش طظ اإلجقم الاغ غظاعةعا صادة 
وتضام الشرب الضاشر لط تضظ جغاجئ جثغثة أو ظعةا 
طئاضرا شرضاه الاشغرات الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ، 
بض  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  ختعة  بعادر  اجاثساه  أو 
عغ أطر طرضعز شغ صطإ وسصض الشرب الضاشر طظث طؤات 
السظغظ، شصث تعاربعا التصث سطى اإلجقم والمسطمغظ 
طتمث  افجااذ  غصعل  الخطغئغئ.  التروب  صئض  طا  طظث 
أجث (لغعبعلث شاغج) شغ ضاابه اإلجقم سطى طفارق 
الطرق (وعظا شصط (ظسظغ شغما غاسطص باإلجقم) ق تةث 
طعصش افوروبغ طعصش ضره شغ غغر طئاقة شتسإ، ضما 
عغ التال شغ طعصفه طظ جائر افدغان والبصاشات، بض 
خثود  سطى  افضبر  شغ  غصعم  الةثور  سمغص  ضره  عع 
طظ الاسخإ الحثغث، وعثا الضره لغج سصطغا شتسإ، 
ولضظه غخطئس أغدا بخئشئ ساذفغئ صعغئ...)، وغاابع 
بسث ذلك شغصعل سظ ظحأة أوروبا شغ السخر التثغث 
شغ  افولى  ولطمرة  التغظ،  ذلك  شغ  اتفص  (...ولصث 
ولضظعا  وتثة  ظفسعا  شغ  أدرضئ  أوروبا  أن  الاارغت 
وتثة شغ وجه السالط اإلجقطغ. وغمضظظا أن ظصعل طظ 
غغر أن ظعغض شغ المئالشئ: إن أوروبا ولثت طظ روح 
المساحرصغظ  تتاطض  (أطا  وغصعل  الخطغئغئ)،  التروب 
تصعم  ذئغسغئ  وخاّخئ  طعروبئ  ششرغجة  اإلجقم  سطى 
سطى المآبرات الاغ خطفاعا التروب الخطغئغئ، بضض طا 

لعا طظ ذغعل شغ سصعل افوروبغغظ افولغظ).
وعثا التصث المعروث لط غصاخر سطى أوروبا بض ورباه 
رئغج  روجاع  أغعجغظ  غصعل  جغظغئ،  ورابئ  أطرغضا 
صسط الاثطغط شغ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ وطساسث 
وزغر الثارجغئ افطرغضغئ، وطساحار الرئغج جعظسعن 
أن  ١٩٦٧م: «غةإ  سام  تاى  افوجط  الحرق  لحآون 
ظثرك أن الثقشات الصائمئ بغظظا وبغظ الحسعب السربغئ 
خقشات  عغ  بض  حسعب،  أو  دول  بغظ  خقشات  لغسئ 
«إن  المسغتغئ»،  والتدارة  اإلجقطغئ  التدارة  بغظ 
ججء  عغ  إظما  أطرغضا  أن  تآضث  الاارغثغئ  الزروف 
وظزاطه،  وسصغثته،  شطسفاه،  الشربغ،  لطسالط  طضمض 
وذلك غةسطعا تصش طسادغئ لطسالط الحرصغ اإلجقطغ، 
وق  اإلجقطغ،  بالثغظ  المامبطئ  وسصغثته  بفطسفاه 
الخش  شغ  المعصش  عثا  تصش  أن  إق  أطرغضا  تساطغع 
والثولئ  الشربغ  السالط  جاظإ  وإلى  لقجقم  المسادي 
تاظضر  شإظعا  ذلك  سضج  شسطئ  إن  فظعا  الخعغعظغئ، 

لطشاعا وشطسفاعا وبصاشاعا وطآجساتعا».
جغض  طظ  تظاصض  المعروبئ  الشرغجة  عثه  بصغئ  وصث 
زاد  وطما  خاغر،  سظ  خاغرا  غاعاربعظعا  جغض  إلى 
طظ اجاتضاطعا شغ ظفعس صادة الشرب الضاشر الظعط 
اقجاسماري، شئسث أن ذاق الشرب الضاشر ذسط خغرات 
بقد المسطمغظ، وظئائ رشاعغاه بأطعال وبروات بقد 
إدراضه  المرضعز  الخطغئغ  التصث  سطى  زاد  المسطمغظ 
وسعدة  دغظعط  إلى  المسطمغظ  سعدة  أن  سطى  ووسغه 
سطى  افوتث  الثطر  عغ  لطتغاة  ظزاطا  اإلجقم  دغظ 
طخالح الشرب الضاشر، بض غمبض ذلك بالظسئئ لعط خطرا 

وجعدغا.
بض  والثراجئ  بالاتطغض  إلغه  وخطظا  حغؤا  عثا  ولغج 
عع طا تظطص به ألسظاعط وترتفع به سصائرعط، غصعل 
غقدجاعن رئغج وزراء برغطاظغا افجئص: «طا دام عثا 
الصرآن طعجعدًا شغ أغثي المسطمغظ شطظ تساطغع أوروبا 
السغطرة سطى الحرق». وغصعل المساحرق غاردظر «إن 
الصعة الاغ تضمظ شغ اإلجقم عغ الاغ تثغش أوروبا». 
الماتثة  العقغات  رئغج  ظغضسعن  رغاحارد  وغصعل 
سالط  أن  إلى  غظئععن  المراصئغظ  بسخ  «إن  افجئص 
طعتثة  جغعجغاجغئ  صعة  إلى  غاتعل  جعف  اإلجقم 
وطاسخئئ، وأظه بسثد جضاظه الماجاغث وصعته المالغئ 
جعف  الشرب  وأن  ضئغًرا،  تتثغًّا  غحضض  جعف  الضئغرة 
لمعاجعئ  طعجضع  طع  جثغث  تتالش  سصث  إلى  غدطر 

سالط إجقطغ خخط سثواظغ».
وصث بصغئ عثه السثاوة طضاعطئ ظعسا طا تاى بثاغئ 
اقتتاد  جصعط  طع  السحرغظ  الصرن  طظ  افخغر  السصث 
السعشغغاغ، وبثأت تاضحش اجاراتغةغئ جثغثة لطشرب 
الضاشر تامبض باعجغه السثاء ضطه لقجقم بعخفه ظزام 
افجئص  السام  افطغظ   - ضقغج  وغطغ  غصعل  تغاة، 
الئرغطاظغئ:  اإلظثبظثظئ  لختغفئ   - افذطسغ  لطتطش 
«إن الثطر الثي غحضطه اإلجقطغعن عع أعط الاتثغات 
الاغ تعاجه الشرب بسث تفضك اقتتاد السعشغاغ والضاطئ 

اقحاراضغئ وزوال خطر الحغعسغئ».
تغظؤث  أطرغضا  وضاظئ  الباظغئ  الثطغب  ترب  جاءت  بط 
شغ أوج صعتعا وعغمظاعا سطى السالط، وبثأت تاترك 
شغ افطئ اإلجقطغئ طحاسر ضاظئ صث خئئ شغعا ردتا 
بالختعة  جمغ  طا  الفارة  تطك  وحعثت  الجطظ،  طظ 
اإلجقطغئ، وأظعرت ترب الثطغب الباظغئ طا تضّظه أطرغضا 
بعش  جاء  بط  وسثاء،  ضراعغئ  طظ  اإلجقطغئ  لفطئ 
تربا  أسطظعا  (جعف  الحعغرة  طصعلاه  وأذطص  الخشغر 
خطغئغئ( بالفط المماطأ تصثا وحرا، وجاتئ جغعش 
بعش الخطغئغئ شغ السراق وأششاظساان بضض طا تتمطه 
أطرغضا طظ غطرجئ، وصث خاتإ عثه التمطئ الخطغئغئ 

لحتظ  وجغاجغئ،  وشضرغئ  إسقطغئ  تمقت  سسضرغا 
سطى  لطترب  وخظع  والمسطمغظ،  اإلجقم  ضث  افجعاء 
اإلجقم اجط جثغث عع (الترب سطى اإلرعاب) وأخئح 
افطعال  الضفر  دول  سطغعا  تظفص  خظاسئ  الضراعغئ  بث 
تصرغرا  لطاصثم  افطرغضغ  المرضج  أخثر  وصث  الطائطئ، 
شغ ٢٠١١ سظعاظه (الاثعغش طظ اإلجقم (إجقطعشعبغا): 
جثور حئضئ الاثعغش طظ اإلجقم) جرد شغه تفاخغض 
تعل الةعات الاغ ترسى عثه الخظاسئ وافطعال الاغ 
تظفص وتةط افبر الثي خظساه شغ المةامع افطرغضغ، 
أجراه  الثي  الماسمص  الاتصغص  عثا  (إن  شغه  جاء  وصث 
المرضج افطرغضغ لطاصثم ق غضحش شتسإ أن الغمغظ 
طظ  الاثعغش  ظاعرة  تخاسث  وراء  غصش  الماطرف 
المةمعسئ  تطك  غفدح  إظه  بض  بقدظا،  شغ  اإلجقم 
السمض  غعاخطعن  الثغظ  الادطغض  خئراء  طظ  الخشغرة 
لغق وظعارا لمعاشاة المقغغظ طظ افطرغضغغظ بمسطعطات 
ظاحطغظ  طاسخئغظ  خقل  طظ  اإلجقم  سظ  خاذؤئ 
وشسالغظ وحرضاء إسقطغغظ وتظزغط سمغص الةثور. إن 
عثا الظحر لطضراعغئ والادطغض غئثأ شغ المصام افول 
تاطصى  الاغ  وطظزماتعط  رئغسغظ  أحثاص  بثمسئ 
الامعغض طظ طةمعسئ طظ طآجسات ضئغرة. الامعغض: 
جئع  طظ  أتئ  أطرغضغ  دوقر  ططغعن   (٤٠) طظ  أضبر 
تمعل  الاغ  المآجسات  أسعام.   (١٠) خقل  طآجسات 
طآجسئ  الماظتغظ،  ضئار  خظثوق  الادطغض:  خئراء 
رغاحارد طغطعن جضغش؛ طآجسئ لغظث وعاري برادلغ؛ 
طآجسئ ظغعتظ وبغضر روحغض، العصش الثغرى! لظغعتظ 
وروحغض بغضر. طآجسئ روجض بغري، خظثوق المقذ 
الثغري! وخظثوق وغطغام روزظعولث السائطغ، طآجسئ 

شغربروك...)
شغ  الخفسات  تاطصى  وجغعحعا  أطرغضا  بثأت  بط 
أششاظساان والسراق وبثأت خعر تعابغئ صاقعط تظاحر 
وبثأت اإلدارة افطرغضغئ تاطصى الدربات تطع الدربات، 
وذاصئ أطرغضا بسدا طظ ذسط طتاربئ افطئ اإلجقطغئ 
وعغ حئه أطئ، بض أحقء أطئ طصطسئ، شضغش لع ضان 
لعثه افطئ وجعد تصغصغ شغ ضغان تصغصغ غامبض شغه 
أن  أطرغضا،  جاجئ  أدرك  وصث  لطتغاة!،  ظزاطا  اإلجقم 
خاجرة،  طسرضئ  ضأطئ  اإلجقطغئ  افطئ  طع  طسرضاعط 
اجاراتغةغئ  سظ  والئتث  جغاجاعط  بمراجسئ  شئثأوا 
جثغثة تامبض بثطاب غفخض بغظ الترب سطى اإلرعاب 
السالط  شغ  أطرغضا  خعرة  طظ  وغتّسظ  واإلجقم، 
اإلجقطغ لاثفغش تثة السثاء وطظ بط تعظغش ذاصات 
تتئ  اإلجقم  سطى  الترب  شغ  أظفسعط  المسطمغظ 
أطرغضا  تضعن  أن  شئثل  اإلرعاب،  سطى  الترب  طسمى 
شغ واجعئ الترب تأخرت إلى العراء لاصعد المسرضئ ضث 
لغضعن  بشغرعا  وتثشع  الثطفغئ،  الخفعف  طظ  اإلجقم 
شغ واجعئ الخراع، شصث جاء شغ خطاب فوباطا شغ ٢٠ 
ضاظعن الباظغ ٢٠١٥ صعله (ظصش طاتثغظ طع الظاس شغ 
جمغع أظتاء السالط الثغظ اجاعثشعط اإلرعابغعن، طظ 
طثرجئ شغ باضساان إلى حعارع بارغج. جعف ظسامر 
شغ ططاردة اإلرعابغغظ وتفضغك حئضاتعط، وظتافر 
طظ صغام  بالتص شغ الاخرف بخعرة أتادغئ... شئثقً 
دربظا  أششاظساان،  أودغئ  شغ  بثورغات  افطرغضغغظ 
صعاتعط افطظغئ الاغ تاعلى اآلن زطام الصغادة... وبثقً 
طظ إرجال صعات برغئ ضئغرة إلى الثارج، ظاساون شغ 
إذار حراضئ طع دول طظ جظعب آجغا إلى حمال أشرغصغا 
لترطان اإلرعابغغظ الثغظ غعثدون أطرغضا طظ إغةاد 

المقذ اآلطظ...).
ولسّض المسرضئ الثائرة الغعم شغ أرض الحام أصرب طبال 
سطى عثه اقجاراتغةغئ تغث دشسئ أطرغضا بسمغطاعا 
واجعئ  شغ  لغضعظعا  لئظان،  شغ  إغران  وبتجب  إغران 
اجاصثطئ  بط  بحار،  سمغطعا  سطى  لطمتاشزئ  الخراع 
شغ  افزطئ  بثغعط  إطساضعا  ضسش  أن  بسث  روجغا 
جعرغا وأوحضئ أن تفطئ طظ غثغعا، وترضئ سمقءعا 
ضطه،  عثا  صئض  وعغ  وطخر،  والسسعدغئ  ترضغا  شغ 
طعععطئ،  خقشئ  خظاسئ  شغ  طا  وجٍه  سطى  جاعمئ 
وجمسئ الةمعع وأظحأت تتالفعا لترب اإلجقم بتةئ 
حررعا  وبثأ  الترب  اجاسرت  وصث  اإلرعاب،  طتاربئ 
غمج أوروبا شأرادت أوروبا أن غضعن لعا ظخغإ طظ 
المشظط ضما أن لعا ظخغئاً واشرًا طظ المشرم، وعثا ضطه 
غتااج إلى تحث الرأي السام لائرغر الترب، وأغسر جئغض 
اإلجقم  ضث  أوروبا  شغ  المرضعز  السثاء  إغصاظ  لثلك 
والمسطمغظ لغضعن الصظطرة الاغ تعخض جاجئ أوروبا 
لحرسظئ تروبعط. وعثا غعضح السععلئ الاغ لصغاعا 
شرظسا بسث تادبئ تفةغرات بارغج لائرغر تثخطعا شغ 

جعرغا، سطى تغظ غفطئ طظ أعطعا.
والاغ  صاذئئ  الضفر  دول  تظاعةعا  الاغ  السغاجئ  إن 
تامبض شغ إذضاء افتصاد الثشغظئ شغ حسعبعط لائرغر 
ساصئاعا  جاضعن  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  تربعط 
دشسئ  الضفر  برؤوس  تطغح  ظضراء  عجغمئ  اهللا  بإذن 
بسغظ  وسطمعا  اإلجقم  أطئ  عآقء  جرب  وصث  واتثة، 
الغصغظ أن افطئ اإلجقطغئ لظ تشطإ شغ ترب تثعضعا 
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