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أغعا المسطمعن: 
إظه لغج غرغئاً وق سةغئاً أن تصعم أطرغضا وطسعا روجغا 
بظسب خغعط الةرغمئ سطى أعض الحام، بض سطى المسطمغظ 
افغرب  لضظ  والمسطمغظ،  لقجقم  أسثاء  شأولؤك  ضطعط، 
طسارضئ  باجط  أظاس  ذلك  شغ  غحارك  أن  وافسةإ 
المعاشصئ  إلى  شغسارسعا  إجقطغئ،  وبأجماء  بض  الظزام، 
سطى عثه العثظئ المثجغئ المثلَّئ!! شتثار طظ اقجاماع 
الضفر  بأعض  باقجاساظئ  غظسصعن  الثغظ  الظفاق  فعض 
ِعْنَدُهُم  يَبَْتُغوَن 

َ
﴿أ وأصعى  أسج  شاهللا  الثولغئ  صعتعط  بسئإ 

ِ مَجِيًعا﴾. َة ِبَّ َة َفإِنَّ الِْعزَّ الِْعزَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
 - تعاشئ افوروبغغظ وافطرغضغغظ سطى إسادة 

   اجاسمار لغئغا ...٢

 - لئظان: لماذا عثا المعصش السسعدي طظه؟ طا الثي 

   غتخض شغه؟ عض عع سطى وحك اقظفةار؟ ...٢

 - الاتعل سظ "جاغضج بغضع" إلى خطعط أطرغضا 

   الةثغثة ...٤
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

طسآول أطرغضغ: الخني صث تسغطر 
سطى بتر الخني الةظعبغ 

الماضغ  الثمغج  غعم  أطرغضغ  سسضري  طسآول  تثر 
سطى  العاصع"  افطر  "بتضط  تسغطر  صث  الخغظ  أن  طظ 
طظطصئ بتر الخغظ الةظعبغ اقجاراتغةغئ، إذا اجامرت 
وصال  أصاطاعا.  الاغ  اقخطظاسغئ  الةجر  ضض  تسطغح  شغ 
افطغرال عاري عارغج، صائث الصعات السسضرغئ افطرغضغئ 
شغ الئتر العادئ، إن "الخغظ غمضظ أن تمطك شغ الظعاغئ 
المراصئئ سطى الممرات الئترغئ والةعغئ شغ عثه المظطصئ 
افجاجغئ لطاةارة السالمغئ". وذضر بأن بتر الخغظ الةظعبغ 
طظ  دوقر  ططغار   ٥٣٠٠ صغماه  طا  سئعر  جظعغا  غحعث 
السطع، ألش ططغار طظعا طعجه إلى العقغات الماتثة، ضما 
غدط السثغث طظ ضابقت اقتخاقت شغ أسماصه. وتطالإ 
بضغظ بالسغادة سطى طسزط بتر الخغظ الةظعبغ، وأجرت 
طتعلئ  لةجره  الردم  سمطغات  طظ  السثغث  المظطصئ  شغ 
حسابا طرجاظغئ إلى طعاظأ وطعابط ذائرات وبظى تتاغئ 
طاظعسئ. وتظثد العقغات الماتثة بـ"سسضرة" المظطصئ، 
واضاحفئ طآخرا وجعد بطارغات خعارغت شغ أرخئغض 
وأحار  جئراتطغج.  أرخئغض  شغ  طاطعر  ورادار  باراجغطج 
عارغج إلى أن العقغات الماتثة جاضبش طرور صطسعا 
السسضرغئ شغ المظطصئ بعثف تأضغث "ترغئ المقتئ" 

شغ بتر الخغظ الةظعبغ. (الةجغرة ظئ)
: إن تخرغتات المسآول السسضري افطرغضغ 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

تطك  شغ  المائسئ  افطرغضغئ  السغاجئ  سظ  تسئر 
دور  تتةغط  إلى  تعثف  والاغ  السالط  طظ  المظطصئ 
الخغظ، وعغ أغدا تعثف إلى إحسار ضبغر طظ دول 
افطرغضغئ  التماغئ  إلى  بتاجاعط  آجغا  حرق  جظعب 
شغ طعاجعئ الخغظ وأذماسعا، وعضثا غخئح العجعد 
افطرغضغ السسضري صعغا شغ تطك المظطصئ وتجداد 
تطك الثول خدعسا لطعغمظئ افطرغضغئ.. والمقتر 
أظه بسث تخرغتات المسآول افطرغضغ واقساراضات 
افطرغضغئ سطى "سسضرة" المظطصئ طظ خقل إرجال 
الخغظ بطارغات خعارغت إلى أرخئغض شغ بتر الخغظ 
آجغا»  حرق  جظعب  دول  «رابطئ  أبثت  الةظعبغ 
(آجغان) صطصعا الئالس غعم السئئ الماضغ طظ تجاغث 
شغ  سطغعا  الماظازع  المغاه  حأن  شغ  الثولغ  الاعتر 
بتر الخغظ الةظعبغ. وأضاشئ أن «سمطغات اجاخقح 
افراضغ وافظحطئ الاخسغثغئ أدت إلى زغادة الاعتر 
وطظ المتامض أن تصّعض السقم وافطظ واقجاصرار 

شغ المظطصئ». 

المحارك  الروجغ  افطرغضغ  اإلسقن  تئر  غضث  لط 
غةش  السثائغئ  افسمال  وصش  أجمعه  لما  خطئ  سظ 
تاى بادر وزغر الثارجغئ افطرغضغ بالصعل أطام لةظئ 
السقصات الثارجغئ بمةطج الحغعخ شغ جطسئ بحأن 
افوان  غفعت  "ربما  لطعزارة  السظعغئ  المغجاظغئ  ذطإ 
إلبصاء جعرغا طعتثة إذا اظازرظا شارة أذعل" (روغارز 
٢٠١٦/٢/٢٣)، وسطى الرغط طظ أن التثغث سظ تصسغط 
جعرغا لغج جثغثا شغ أروصئ الثبطعطاجغئ افطرغضغئ 
إق أن إحارة ضغري إلغه ضأتث الثغارات المطروتئ أو 
المتامطئ غسث أول إحارة رجمغئ سطظغئ له، وعع إن 
شحض  سعاصإ  طظ  الاتثغر  جغاق  شغ  ورد  صث  ضان 
وإسقظعا  أوباطا  إدارة  سرض  أن  إق  العثظئ  اتفاصغئ 
اتامالغئ  شغ  تحضغك  خاتئه  العثظئ  سطى  الاعاشص 

ظةاتعا سمطغا.
الئغئ  باجط  الماتثث  إغرظسئ  جعش  خرح  شصث 
سطى  تسطغصا  لطختفغغظ  الغعطغئ  إشادته  شغ  افبغخ 
طظ  ضان  وإن   - الثطعة  "إن  بصعله:  العثظئ  إسقن 
والعقغات  جاظتئ"  "شرخئ  تعشر   - تظفغثعا  الخسإ 
الماتثة جاتاول اظاعازعا". (روغارز ٢٠١٦/٢/٢٢)، ضما 
السقصات  لةظئ  أطام  حعادته  طسرض  شغ  ضغري  أن 
طظ  السمطغئ  عثه  بأن  أصعل  لظ  "أظا  صال  الثارجغئ 
(طعصع  أسرف"  ق  فظظغ  وذلك  جاسمض  أظعا  المآضث 
تحارلعت أوبجغرشر ٢٠١٦/٢/٢٣) تاى أوباطا شغ خطابه 
عظاك  "إن  صال:   ٢٠١٦/٢/٢٧ شغ  افجئعسغ  اإلذاسغ 
العثظئ  اتفاق  ظةاح  اتامال  شغ  الحضعك  طظ  الضبغر 
المآصائ الثي تعخطئ إلغه العقغات الماتثة وروجغا 

طآخرا". (الةجغرة.ظئ ٢٠١٦/٢/٢٧).
وعثا الاحضغك افطرغضغ بظةاح العثظئ غثل سطى أن 
المتامض  الفحض  تالئ  شغ  تساثرك  أن  ترغث  أطرغضا 
لقدارة  شحق  شحطعا  غتسإ  ق  تاى  لطعثظئ، 
الثغمصراذغئ الاغ حارشئ سطى اقظاعاء، لثلك شعغ 
تروج لفضرة أظعا تسائرعا خطعة ق بث طظعا تاى لع 
قتصا،  سطغعا  الئظاء  بإطضاظعا  شسغضعن  اآلن،  شحطئ 
شغ  خطاعا  لاظفغث  أجطعبا  العثن  طظ  اتثثت  فظعا 
بثأ  أن  طظث  ضئغرة  لعثظئ  "تمعث  ضاظئ  شصث  جعرغا 
أظان  ضعشغ  عثظئ  طظ  الخشغرة  العثن  طسطسض 
إلى  اإلبراعغمغ،  افخدر  وعثظئ   ،٢٠١٢/٠٤/١٠ شغ 
عثظئ  بط  الصابعن،  تغ  وعثظئ  برزة،  تغ  عثظئ 
بطثتغ ضفرغا والفعسئ برغش إدلإ الحمالغ، وبطثتغ 
تغ  عثظئ  إلى  بط  دطحص  برغش  وطداغا  الجبثاظغ 
بارضعا  تغث   ،٢٠١٥ افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  العسر 
الرئغج افطرغضغ ودسا إلى تعجغع العثظات بخعرة 
أضئر، وضأظه ضان طظ تغظعا غثطط لطعثظئ الضئغرة 
التالغئ، شصث خرح شغ ذلك العصئ طسطصًا سطى اتفاق 
عثظئ العسر: (... وعع ظمعذج قتفاصات عثظئ تطئص 
تظفث  أن  غمضظ  إظعا  أوباطا  صال  بسغظعا  طظاذص  شغ 
افول/ ضاظعن   ٩ (روغارز،  أضئر...)  بمسثل  جعرغا  شغ 
دغسمئر...)" (الظحرة الخادرة سظ تجب الاترغر شغ 

.(٢٠١٦/٢/٢٤
عثظئ  إلى  غفدغ  الثي  الخشغرة  العثن  وطحروع 
شأتث  الاصسغط،  بثور  أغدا  ذغاته  شغ  غتمض  ضئغرة 
طثرجات عثه العثظئ تحضغض لةظئ لارجغط خطعط 
وصش إذقق الظار، شصث جاء شغ اإلسقن (أن العقغات 
وطع  طسا،  جاسمقن  اقتتادغئ  وروجغا  الماتثة 
إذقق  وصش  سمض  طةمعسئ  شغ  اآلخرغظ  افسداء 
الظار، تسإ اقصاداء ووشصا لصرار المةمعسئ الثولغئ 
 ،٢٠١٦ حئاط/شئراغر   ١١ غعم  الخادر  جعرغا  لثسط 
"داسح"  جغطرة  تتئ  العاصسئ  افراضغ  لاتثغث 
أخرى  إرعابغئ  طظزمات  وأي  الظخرة"  و"جئعئ 
طظ  طسابظاة  عغ  والاغ  افطظ،  طةطج  غتثدعا 
وصش افسمال السثائغئ...) ضما ورد أغدا شغه (الاعصش 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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املعظثس سبمان بثاش لطراغئ:
العثظئ يف جعرغا عغ آخر طحاعث الاآطر الخطغئغ ضث اظافاضئ افطئ 

ظحرت السثغث طظ وجائض اإلسقم شغ ٢٠١٦/٢/٢٢ ظص 
تعل  وروجغا  أطرغضا  أخثرته  الثي  المحارك  الئغان 
العثظئ جاء شغه: (... تسطظ العقغات الماتثة وروجغا، 
الثولغئ  لطمةمعسئ  المحارضغظ  الرئغسغظ  بخفاعما 
شغ  الظار،  إذقق  وصش  سمض  وطةمعسئ  جعرغا  لثسط 
حروط  تئظغ  سظ   ،٢٠١٦ حئاط/شئراغر،  طظ  الـ٢٢ 
الئغان،  عثا  طع  ضمطتص  المرشصئ  جعرغا،  شغ  العثظئ 
السثائغئ  افسمال  بعصش  الحروع  غاط  أن  وتصارتان 
الـ٢٧  غعم  طظ  دطحص"  "باعصغئ  الساسئ٠٠:٠٠  شغ 
افسمال  وصش  وجغظطئص   ...٢٠١٦ حئاط/شئراغر  طظ 
تسطظ  الاغ  السعري  الخراع  أذراف  سطى  السثائغئ 
طظ  ذرف  ضض  وغصعم  بحروذه...  وصئعلعا  الاجاطعا 
عثه افذراف باإلسقن لروجغا اقتتادغئ أو لطعقغات 
الماتثة... شغ طعسث ق غاسثى الساسئ ١٢:٠٠ "باعصغئ 
 ،٢٠١٦ حئاط/شئراغر،  طظ  الـ٢٦  غعم  طظ  دطحص" 
باإلسقن سظ الاجاطه وصئعله بحروط العثظئ وطظعا: 
الاظفغث الضاطض لصرار طةطج افطظ ذي الرصط ٢٢٥٤، بما 
شغ ذلك اقجاسثاد لطمحارضئ شغ سمطغئ المفاوضات 
السغاجغئ الاغ تسّغرعا افطط الماتثة؛ وصش العةمات 
بأي ظعع طظ افجطتئ، بما شغ ذلك الخعارغت، وطثاشع 
لطثبابات...  المدادة  المعجعئ  والخعارغت  العاون، 

طظ  أراض  ضسإ  إلى  السسغ  أو  ضسإ  سظ  الاعصش 
الظار......  إذقق  بعصش  المحارضئ  افخرى  افذراف 

السربغئ ظئ شغ ٢٠١٦/٢/٢٢ والعضاقت).
بسث ذلك واشصئ طسارضئ الرغاض (... أبطس المئسعث 
الافاوض،  راتظغ، عغؤئ  افطرغضغ إلى جعرغا، طاغضض 
تظفغثعا  غئثأ  الاغ  العثظئ  قتفاصغئ  افجاجغئ  الئظعد 
شغ ٢٧ حئاط/شئراغر التالغ، أي غعم السئئ. بثوره، 
لطافاوض  السطغا  العغؤئ  رئغج  تةاب،  رغاض  أسطظ 
طصابض  العثظئ،  اتفاق  بظعد  سطى  العغؤئ  طعاشصئ 
 ...(٢٠١٦/٢/٢٢ شغ  الةثغث  (السربغ  دولغئ...)  ضماظات 
بط واشص ظزام الطاغغئ (... تسطظ الةمععرغئ السربغئ 
وسطى  الصاالغئ،  افسمال  بعصش  صئعلعا  سظ  السعرغئ 
أجاس اجامرار الةععد السسضرغئ بمضاشتئ اإلرعاب 
اإلرعابغئ  والاظزغمات  الظخرة  وجئعئ  "داسح"  ضث 
افخرى المرتئطئ بعا وباظزغط الصاسثة وشصا لقسقن 
 ...(٢٠١٦/٢/٢٣ الغعم  روجغا  (طعصع  افطرغضغ)  الروجغ 
(وشغ غعم اقبظغظ ٢٠١٦/٠٢/٢٢، وأبظاء سعدته بالطائرة 
برغطاظغا،  شغ  العزراء  ضغري  أخئر  واحظطظ،  إلى 
وشرظسا، وألماظغا، والممطضئ السربغئ السسعدغئ، وصطر، 
وترضغا، سظ اقتفاق، وشصاً فتث المسآولغظ الضئار شغ 
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خاص طظ طراجض الراغئ – بغروت:
أجرى طراجض الراغئ طصابطئ طع طثغر المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر - شغ بغروت - المعظثس سبمان 

بثاش، وطما جاء شغ المصابطئ:
س- بسث طرور ١٠٠ سام سطى اتفاصغئ جاغضج بغضع 
الاغ  والاخرغتات  افخئار  طظ  ضبغر  تظاحر   (١٩١٦)
تئحر بإسادة خغاغئ جثغثة لطمظطصئ غططص سطغعا 

قشروف-ضغري، شضغش ظفعط عثه الاخرغتات؟
شغ  الصائض  هللا  التمث  الرتغط،  الرتمظ  اهللا  بسط  ج- 
 ِ ن ُفْطِفُؤواْ نُوَر ابَّ

َ
ضاابه الضرغط وصعله التص: ﴿يُِريُدوَن أ

ُهَو  الْاَكفُِروَن *  َكرِهَ  َولَْو  نُورَهُ  يُتِمَّ  ن 
َ
أ إِالَّ   ُ ابَّ ىَب 

ْ
َويَأ ْفوَاِهِهْم 

َ
بِأ

يِن لُكِِّه  ِّ بَلَ ا ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى َودِيِن احلْ َ ْرَسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ ا

تعاذآ  جغثا  وظثرك  ظسطط  شظتظ  الُْمرْشُِكوَن﴾؛  َكرِهَ  َولَْو 
ططئ الضفر طظ صئض وطظ بسث شغ طتاوقت طسامغائ 
ضره  ولع  ظعره  طاط  واهللا  اهللا،  ظعر  لغطفؤعا  وغائسئ 
ضئار  طظ  سثغثة  تخرغتات  خثرت  ظسط  الضاشرون. 
إسادة  شضرة  لصئعل  افجعاء  تعغأ  افطرغضان  الساجئ 
بعسث  بصئ  سطى  ولضظظا  المسطمغظ،  بقد  خارذئ  رجط 
الثقشئ  سعدة  جاحعث  الةثغثة  الثارذئ  وأن  اهللا 
سطى طظعاج الظئعة، لاترر الئحرغئ طظ رجج التدارة 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طةطج افطظ غتعِّل اقتفاق 
افطرغضغ الروجغ إىل صرار دولغ 

لغضعن أداة ُتساسمض ضث طسارضغ 
اقتفاق طظ أعض الحام 

تئظى طةطج افطظ الثولغ باإلجماع صرارا غتمض الرصط 
شغ  الروجغ  افطرغضغ  اقتفاق  سطى  غخادق   ٢٢٦٨
حأن وصش افسمال السثائغئ شغ جعرغا وغطالإ جمغع 
افذراف المسظغغظ باظفغثه. وتط الاخعغئ سطى الصرار 
جاسئ  طظ  أصض  صئض  وطعجضع  واحظطظ  اصارتاه  الثي 
طظ دخعل العثظئ المصررة تغج الاظفغث.. وغظص الصرار 
سطى أن المةطج "غعاشص تماطا" سطى اتفاق وصش إذقق 
وصش  غتخض  بأن  و"غطالإ  الروجغ  افطرغضغ  الظار 
طظاخش  طظ  اسائارا  حئاط   ٢٧ غعم  السثائغئ  افسمال 
الطغض باعصغئ دطحص". ضثلك، غطالإ "بأن غتارم جمغع 
افذراف الثغظ غظطئص سطغعط وصش افسمال السثائغئ" 
اقتفاق. وغتخ الصرار أسداء المةمعسئ الثولغئ لثسط 
جعرغا سطى "اجاثثام ظفعذعط لثى افذراف المسظغغظ 
لدمان العشاء بعثه اقلاجاطات" وتسعغض إرجاء "وصش 
دائط إلذقق الظار". وغةثد المطالئئ بإغخال المساسثات 
جعرغا،  شغ  وجرغع"  وآطظ  تر  حضض  "شغ  اإلظساظغئ 
شغ  طتاخرغظ  جعري  طقغغظ   ٤,٦ لظتع  وخخعخا 
طظاذص غخسإ العخعل إلغعا. وغحثد المةطج أغدا 
اظاصال  إلى  تصعد  تفاوضغئ  سمطغئ  إجراء  ضرورة  سطى 

جغاجغ. (جرغثة الظعار الطئظاظغئ)

السطماظغئ المادغئ الاغ ضب طظ وغقتعا التةر والحةر 
والئحر.

س: ولضظ شغ الصراءة السغاجغئ لعثه الاخرغتات 
طعثدة  جعرغا  أن  ضغري  جعن  تخرغح  وآخرعا 
بالاصسغط، شغ تال سثم السغر شغ التض السغاجغ، 

شضغش ظفعط عثا الاخرغح؟
ج- ظسط ق غثفى أن اقجاسمار السالمغ (بحصغه الشربغ 
والحرصغ) غسمض باجامرار لطصداء سطى طصعطات الصعة 
ضغان  شغ  وتثتعا  ذلك  وأول  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ 
الثقشئ، ولصث حاعثظا طظ صرغإ شخض جظعب السعدان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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بظشازي  إلى  الثاخئ  الفرظسغئ  الصعات  ذقئع  وخطئ 
وتصثغط  تفار،  خطغفئ  الماصاسث  الطعاء  صعات  لمساظثة 
الثسط لعا شغ سمطغاتعا السسضرغئ شغ لغئغا، وُأسِطظ سظ 
أّن عثه الصعات طعجعدة تالغا شغ طضان طثخص لعا 
وعغ  بظشازي،  حرق  العاصسئ  الةعغئ)  (بظغظا  صاسثة  شغ 
الصاسثة السسضرغئ افعط لصعات تفار، وظصطئ افظئاء أّظه 
تّط تحضغض غرشئ سمطغات طحارضئ لطاظسغص بغظ الصعات 

الفرظسغئ وصعات تفار غصعدعا السصغث جالط السئثلغ.
إلى:  غعثف  عثا  السسضري  تثّخطعا  أّن  شرظسا  وأسطظئ 
جرت،  طثغظئ  شغ  الامثد  طظ  الثولئ  تظزغط  "طظع 
وتعصغش تعثغثه لطمظحآت الئارولغئ"، ووخفئ الاتّرك 
بأّظه: "جغضعن برغاً وجعغاً سطى تّث جعاء، وأّظعا جُاحارك 
شغه دول أوروبغئ سثة بصغادة إغطالغئ، وبثسط لعجساغ 
أطرغضغ" وصالئ بأّظعا: "ُتتاول جّر برغطاظغا إلى خّفعا، 
(الةجائر  أشرغصغا  وحمال  الثطغب  دول  إلى  باإلضاشئ 
السسضري"،  لطاثخض  طثططعا  شغ  وطخر)  وتعظج 
وأوضتئ بأّن: "اإلسثاد جار سطى صثم وجاق بسث أن بات 
الاظزغط اإلرعابغ غحضض تعثغثًا جثغاً فوروبا" سطى تث 

صعلعا.
الثولئ  أّظعا  بجسط  بطغئغا  زائثًا  اعاماطاً  شرظسا  وُتزعر 
خاخئ  أشرغصغا  غرب  لثول  الرئغسغئ  الئعابئ  ُتسّث  الاغ 
دولئ الظغةر الاغ ُتسث رابع طظاب لطغعراظغعم شغ السالط، 
وتغث تمطك شرظسا طظاجط ضبغرة شغعا، وتعاط بتماغاعا، 
إضاشًئ إلى وجعد أذماع لفرظسا شغ لغئغا ظفسعا، طظ 
شغعا،  ضئغرة  اجابمارات  سطى  لقجاتعاذ  جسغعا  خقل 
جعصعا  شغ  واجسئ  تةارغئ  أشدطغئ  سطى  ولطتخعل 
الماسطح لطسطع افجظئغئ، شعظاك السثغث طظ اقتفاصات 
- طظث أغام الشجو الفرظسغ الئرغطاظغ افخغر لطغئغا - طا 
زالئ صغث الافاوض بغظ شرظسا وبغظ التضعطات الطغئغئ 

الماساصئئ شغ طةاقت الظفط والمقتئ الةعغئ وغغرعا.
وأّطا برغطاظغا شما زالئ ُطارّددة شغ المحارضئ السسضرغئ 
وبتسإ  السغاجغئ،  السمطغئ  سطى  وُتراعظ  لغئغا،  شغ 
السسضري  الاثخض  شإّن  تطشراف  دغطغ  لختغفئ   تصرغر 
"غظازر تضعطئ وتثة وذظغئ حاططئ شغ الئقد". وضان 
السفغر الئرغطاظغ إلى لغئغا بغار طغطغئ صث صال إن بقده: 
لمضاشتئ  لغئغا  شغ  السسضري  لطاثخض  اجاسثاد  "سطى 
الطغئغئ  العذظغ  العشاق  تضعطئ  ذطإ  بمةرد  اإلرعاب، 
المظازرة ذلك". وظفى وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ شغطغإ 
عاطعظث سجم بقده ظحر صعات صاالغئ شغ لغئغا، طآضثا 
جسغعا لاصثغط الثسط اقجاراتغةغ، والثسط شغ طةال 

اقجاثئارات لتضعطاعا الةثغثة.
له  طظاصدئ  طسطعطات  شعظاك  الظفغ  عثا  وطع  لضظ 
أوردتعا ختغفئ الخظثاي تاغمج الئرغطاظغئ شغ تصرغٍر 
رّجتئ شغه وصعع تثخٍض سسضريٍ برغطاظغ باجضغئ - طظ 
تضعطئ وتثة وذظغئ أو بثوظعا - تغث ضحش الاصرغر 
سظ أّن: "صعات برغطاظغئ وشرظسغئ وأطرغضغئ، طداشئ 
لصعات السمطغات الثاخئ المعجعدة أخقً شغ لغئغا تسمض 
سطى تتثغث أعثاٍف طتامطئ لسمطغات جعغئ ضث تظزغط 
الئرغطاظغ  الةع  جقح  طظ  ضئاط  جائ  وأّن  (داسح)، 
اظدّمعا لدئاط اجاثئارات ودبطعطاجغغظ طظ الممطضئ 
الماتثة، وإلى أشراد سسضرغغظ أطرغضغغظ وشرظسغغظ شغ 
طعمٍئ اجاطقسغئ بالصرب طظ طثغظئ ذئرق الساتطغئ 
صخفعا،  جغاط  الاغ  افعــثاف  بظك  ــثاد  إلس الطغئغئ 
 - تاسرض  ق  تاى  الخثغصئ  الصعات  طعاصع  ولاتثغث 
خطأً - لطسمطغات الاغ جعف تساعثف  تظزغط (داسح)" 

وذلك ضطه ظصقً سظ طخثر سسضري برغطاظغ.
وأّطا طعصش إغطالغا - وعغ الثولئ المساسِمرة السابصئ 
لطغئغا وافصرب جشراشغاً إلغعا - شصث صال رئغج وزرائعا 
طاتغع رغظاسغ إّن بقده: "واشصئ سطى السماح باظطقق 
 ذائرات أطرغضغئ طسطتئ  بثون ذغار طظ صاسثة جعغئ 
شغ خصطغئ لطصغام بمعام (دشاسغئ) ضث تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ شغ حمال إشرغصغا، وإّظعا جاصّغط ضض تالئ  سطى 
تثة"،   وضاظئ إغطالغا صث أسربئ سظ اجاسثادعا لصغادة 
تثخض سسضري شغ لغئغا، لضظ بحرط وجعد تفعغخ طظ 
افطط  الماتثة، وبططإ طظ تضعطئ وتثة وذظغئ لغئغئ. 
سظ  ضغري  جعن  خارجغاعا  وزغر  سّئر  شصث  أطرغضا  وأّطا 
طعصفعا شصال: "شغ لغئغا ظتظ سطى وحك تحضغض تضعطئ 
وتثة وذظغئ.. وعثا الئطث غماطك طعارد، وآخر حغء شغ 
السالط  ترغثوظه عع خقشئ وعمغئ، غمضظعا اقجافادة طظ 
سائثات ظفطغئ بمطغارات الثوقرات"، وُظصض سظ رئغج 
غعم  صعله  داظفعرد  جعزغش  الةظرال  افطرغضغ  افرضان 
الةمسئ الماضغ لطختفغغظ: "إظعط غفضرون شغ تظفغث 
تغث  لغئغا،  شغ  الاظزغط  ضث  تاجمئ  سسضرغئ  سمطغئ 
ُغصثر سثد طسطتغه عظاك ببقبئ آقف طصاتض"، وصال: "إظظا 
ظئتث صرار السمطغئ السسضرغئ ضث داسح بالاجاطظ طع 
السمطغئ السغاجغئ، لصث ضان الرئغج أوباطا واضتاً شغ 

تفعغده لظا قجاثثام الصعة السسضرغئ".
الرئغسغئ  الشربغئ  ــثول  ال طعاصش  خقخئ  عغ  عثه 
افربع المسظغئ شغ لغئغا وعغ: أطرغضا وشرظسا وبرغطاظغا 
ضرورة  سظ  باإلسقن  المعاصش  عثه  وتافص  وإغطالغا، 
ولمضاشتئ  الثولئ،  تظزغط  لمعاجعئ  لغئغا  شغ  تثخطعا 
تعرغإ القجؤغظ طظ جعاتطعا الطعغطئ إلى أوروبا، تغث 
تتّعلئ لغئغا إلى بعابئ لسحرات اآلقف طظ المعاجرغظ 

الراغئغظ شغ  العخعل إلى أوروبا، ولضّظعا تثاطش بضغفغئ 
لطاساون  المرحتئ  المتطغئ  وافذراف  وحضطه،  الاثخض 

طسعا سظث وصعع ذلك الاثخض.
واقتتاد  وإغطالغا  برغطاظغا  طعاصش  أّن  طبقً  شُغقتر 
افوروبغ طاصاربئ إلى تٍث طا، وتثسع إلى سثم الاسرع 
شغ الاثخض تاى غاط تتدغر تضعطئ العتثة العذظغئ 
خئشًئ  سطغه  ُتدفغ  أو  الاثخض،  سظ  ُتشظغ  صث  الاغ 
صاظعظغئ، بغظما ظةث أّن شرظسا طاسةطئ، شصاطئ بإرجال 
صعات لمساسثة خطغفئ تفار رجض أطرغضا شغ لغئغا، وتسمض 
جاعثًة سطى تحث افوروبغغظ، وجّرعط لطاثخض شغ لغئغا 
شغ أصرب وصئ، شعغ ُتتاول إبئات ظفسعا، وإبراز وجعد 
غثثم  ذلك  أن  بثا  وإن  افرض،  سطى  لصعاتعا  طاصّثم 

أطرغضا ظاعرغا.
أّطا أطرغضا وطظ خقل تخرغتات طسآولغعا شظةث أّظعا ق 
تأبه بعجعد تضعطئ العتثة العذظغئ إق ضقطاً، وق تعاط 
إلى  وجطئعا  المسظغئ،  الثول  طظ  الصعات  باةمغع  ضبغرًا 
لغئغا، بصثر اعاماطعا بإغةاد صعاسث وطراشص بابائ لعا، 
تظططص طظعا ذائراتعا لطصغام بشارات بمفردعا، بالعصئ 
الثي تحاء، وبالضغفغئ الاغ ُترغث، شعغ تسامث سطى ظحر 
صعاتعا شصط، وتسسى لاعشغر المراشص الثائمئ لعا شغ 

لغئغا وشغ جعارعا.
وأطرغضا ُترّضج سطى اخاراق جغعش الثول المةاورة لطغئغا، 
وبظاء جثران سطى تثودعا طع لغئغا، غضعن لعا طظ خقل 
تطك افسمال وجعد دائط شغ عثه الثول، وبمسظى آخر 
تئتث أطرغضا سظ اجاسمار سسضري بابئ ودائط لعا شغ 
المظطصئ، بغظما غشطإ سطى برغطاظغا السمض سطى اجامرار 
شرظسا  ــا  وأّط لعا،  لغئغا  شغ  السغاجغ  العجط  تئسغئ 
أطرغضا  ُتحارك  أن  ُتتاول  شعغ  جئعاغظ،  سطى  شاسمض 
شغ تدعرعا السسضري طظ جعئ، وُتحارك برغطاظغا شغ 
ظفعذعا السغاجغ طظ جعٍئ أخرى، شغ تغظ إّن إغطالغا 
ُترّضج شصط سطى طخالتعا الظفطغئ واقصاخادغئ، وق طاظع 
لثغعا طظ طساسثة الثول البقث بما ُغططإ طظعا إذا 

ضمظئ تطك المخالح.
لصث ضحفئ عثه الثول سظ تصغصئ ظعاغاعا اقجاسمارغئ 
وسظ أذماسعا بالظفط الطغئغ، شعغ تاثرع بالصعل إّن 
جرت  طثغظئ  سطى  لطسغطرة  غسسى  الثولئ  تظزغط 
الساتطغئ، وُغتاول الامثد باتةاه طظطصئ (العقل الظفطغ) 
حمال حرصغ لغئغا، وعغ المظطصئ الاغ غعجث شغعا طا ق 

غصض سظ ٦٠ ٪ طظ البروة الظفطغئ الطغئغئ.
شغ  افربع  الصعى  عثه  بغظ  الاظسغص  ضان  ضّطه  لثلك 
السغاجغئ  التغاة  ضرورات  طظ  ضرورة  المعضعع  عثا 
سظ  الئرغطاظغئ  تاغمج  ختغفئ  ظصطئ  شصث  الغعطغئ، 
تةرغعا  طضبفئ  طتادبات  "وجعد  المعبعصئ:  طخادرعا 
واحظطظ ولظثن إلصظاع الفرصاء الطغئغغظ باجاصئال الصعات 
وافشرغصغئ  افوروبغئ  الدشعط  وتجاغث  الئرغطاظغئ... 
الختغفئ  وأشــادت  السراج"،  تضعطئ  تحضغض  لاسرغع 
افطرغضغئ  الثشاع  ووزارة  الئرغطاظغئ  "التضعطئ  بأن: 
(الئظااجعن) دخطاا شغ طتادبات إلصظاع لغئغا باجاداشئ 
طا ق غصض سظ ألش جظثي برغطاظغ لاسجغج صعاتعا شغ 
طسرضئ طع تظزغط داسح، الثي غئسث طسصطه شى طثغظئ 

جرت الساتطغئ طساشئ ٢٠٠ طغض سظ أوروبا".
بغظ  لغئغا  لشجو  والاثطغط  الــمــحــاورات  ضبرة  إّن 
افطرغضغغظ وافوروبغغظ غضحش سظ طثى سمص الثقف 
بغظ عثه الصعى سطى لغئغا، بض غضحش سظ تصغصئ الخراع 

شغما بغظعا طظ أجض السغطرة سطى افوضاع شغعا.
والثط السغاجغ السرغخ العاضح شغ عثا الخراع ُغحغر 
جغطرة  وبفدض  افوروبغغظ،  وطسعا  برغطاظغا  أّن  إلى 
الطغئغ  والشرب  الطغئغئ  الساخمئ  سطى  المطِئصئ  رجالعا 
ضطه طظ خقل المآتمر العذظغ السام (الئرلمان السابص)، 
وضثلك طظ خقل جغطرتعا سطى طا ُغصارب ظخش العجط 
السغاجغ شغ بظشازي وبرلمان ذئرق، تسسى إلى طتاولئ 
جمسعط شغ تضعطئ وتثة وذظغئ لافعغئ الفرخئ سطى 
أطرغضا، وصطع الطرغص سطى أي تثخض سسضري أطرغضغ 

ضئغر شغ لغئغا بتةئ طصاتطئ تظزغط الثولئ.
أّطا أطرغضا وبسئإ سثم وجعد وجط جغاجغ ضاف لعا 
شغ لغئغا شعغ تسمض سطى دسط جظرالعا الماصاسث خطغفئ 
تفار، وسطى إحسال التروب بغظ الطغئغغظ بتةئ طصاتطئ 
الاظزغط، شُارّضج سطى افسمال السسضرغئ لائرغر الاثخض، 
افوروبغئ  السغاجغئ  الةععد  ضض  تثرغإ  شغ  وتسامر 
الراطغئ إلى تعتغث خفعف الطغئغغظ شغ تضعطئ وتثة 
وذظغئ، وتسمض سطى إشحال تطك السمطغئ السغاجغئ الاغ 
صطسئ حعذاً ضئغرًا خاخًئ بسث طآتمر الخثغرات، وذلك 
طظ أجض شرز طساعى جغاجغ جثغث طعاٍل لعا شغ بظشازي 
وذئرق باأبغر تطك افسمال السسضرغئ، بتغث غاساظط 
عثا المساعى المعالغ لعا، وغسامر شغ طظاضفئ جماسئ 
اإلظةطغج وافوروبغغظ شغ الساخمئ ذرابطج، تاى ولع 

أّدت المظاضفئ بغظعما إلى تصسغط لغئغا إلى دولاغظ.
السغاجغ،  التض  تثرغإ  سطى  طخّممئ  إذًا  شأطرغضا 
وطساسثة قجاشقل تمّثد تظزغط الثولئ - والاغ ضاظئ 
ُبشغئ  اجاشقل  أجعأ   - أخقً  تمّثده  شغ  السئإ  عغ 
تخسغث الخراع، وتأجغةه، وتعجغسه، وتتعغض لغئغا إلى 
دولئ شاحطئ بالمفععم الشربغ، لاسعغض السغطرة سطغعا، 

 وأخثعا طظ أغثي افوروبغغظ

;;;; ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: أجسث طظخعر

ذئغسغا،  ذلك  غضظ  لط  ضثولئ  أسطظ  سظثطا  لئظان  إن 
فظه لغج طآعق فن غضعن دولئ، ولثلك لط غخئح 
طسرتا  شئصغ  الغعم  تاى  التصغصغ  بالمسظى  دولئ 
الفرظسغ  لطمساسمر  شضان  لقصااال،  وجاتئ  لطخراع 
جسرا  غةسطه  أن  طظعا  طآرب؛  ضضغان  أجسه  الثي 
المظطصئ.  شغ  المسطمغظ  إلى  الشربغئ  التدارة  لظصض 
سطغعا رجالئ  وسظثطا اظاعئ طعماه عثه الاغ أذطص 
لئظان، سمطئ الثول المساسمرة سطى دطةه شغ صداغا 
المظطصئ، وسطى رأجعا صدغئ شطسطغظ. وصث أصغط شغه 
المتاخخئ  أجاس  سطى  طئظغ  شاجث  سطماظغ  ظزام 
لغخئح  الفساد  بثرة  أّجه  شغ  شعضسئ  الطائفغئ، 
طسرضا لقضطرابات واقظفةارات والاظاترات ضما تثث 
شسق، شضض شرغص غطةأ إلى رضظ خارجغ غآوغه وغسظثه 
وغصاات طظه لغسغح وبالاالغ غظفث له جغاجاته. وأخئح 
وبرغطاظغا  شرظسا  بغظ  وخاخئ  الثولغ  لطخراع  طضاظا 

وأطرغضا وأتئاسعط اإلصطغمغغظ والمتطغغظ.
سطى  إصطغمغئ  وخاغئ  شرض  أجطعب  أطرغضا  واتئسئ 
لئظان لاعلغ حآوظه. شفغ سعث سئث الظاخر شرضئ سطغه 
تاى  السعري  الظزام  وخاغئ  بط  وطظ  طخر،  وخاغئ 
تجبا  لعا  لغخئح  شغه  إغران  وأدخطئ  الترغري.  طخرع 
تابسا لعا ولاحاري ذطما أخرى تظسص طع عثا التجب. 
طعما  دورا  تطسإ  السسعدغئ  بثأت  ظفسه  العصئ  وشغ 
عظاك، وخاخئ طظث اتفاصغئ الطائش سام ١٩٨٩، وخارت 
لعا صعى طآبرة طتطغا، وضاظئ جعرغا والسسعدغئ سطى 
الئطثغظ  تئسغئ  بسئإ  طاعاشصاغظ  شعث  ططضعا  سعث 
ططضا  برغطاظغا  سمغض  اهللا  سئث  أخئح  وسظثطا  فطرغضا. 
لطسسعدغئ ساد الخراع طظ جثغث، إلى أن تخض تعاشص 
بغظ برغطاظغا وشرظسا طظ جاظإ وبغظ أطرغضا طظ جاظإ 
آخر سطى تحضغض التضعطات طظ تضعطئ جسث الترغري 

إلى تضعطئ طغصاتغ واظاعاء بتضعطئ تمام جقم.
وسظثطا أخئح سمغض أطرغضا جطمان ططضا لطسسعدغئ بثأ 
بإتثاث تشغغرات شغ السغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ بحضض 

ططتعظ وجرغع، وطظعا طا غاسطص بطئظان.
بالاشغرات  تاسطص  الاغ  المصثطات  عثه  شعط  شغةإ 
لئظان.  شغ  غةري  طا  شعط  غاط  تاى  عظاك،  افجاجغئ 
أظعا   ٢٠١٦/٢/١٩ غعم  السسعدغئ  أسطظئ  أن  شتثث 
ألشئ خفصئ أجطتئ لطئظان ضمساسثة بصغمئ ٣ ططغارات 
اهللا،  سئث  ططضعا  سعث  سطى   ٢٠١٣ سام  أصرتعا  دوقر 
تصعغئ  بمبابئ  شضاظئ  شرظسا،  طظ  جاحارغعا  وضاظئ 
لطظفعذ افوروبغ شغ طعاجعئ الظفعذ افطرغضغ، تغث 
ظفعذعا  لاصعغئ  دائما  شرظسا  تساشض  برغطاظغا  إن 
الظفعذ  إزالئ  سطى  تسمض  الاغ  أطرغضا  طظ  لتماغاه  أو 

افوروبغ أو إضساشه إلى تث ضئغر.
شصام جطمان بإلشاء عثه الخفصئ لغعجه خفسئ لطظفعذ 
افوروبغ، وغطى سطى ذلك باتثاذ طعاصش تجب إغران 
ُتصابض  الممطضئ  "وإن  إلشائعا:  بغان  شغ  شعرد  ذرغسئ، 
السربغئ  المظابر  سطى  لعا  طظاعدئ  لئظاظغئ  بمعاصش 
واإلصطغمغئ والثولغئ شغ ظض طخادرة طا غسمى تجب 
تظزر  السسعدغئ  وبثأت  الثولئ..".  إلرادة  الطئظاظغ  اهللا 
إلى لئظان لغج بعخفه دولئ طساصطئ بض بأظه بطث "تمئ 
السغطرة سطغه طظ صئض تظزغط إرعابغ عع تجب اهللا" 
وطظ بط صاطئ بإغقق بسخ بظعضعا شغ لئظان وتزر 
السفر سطى لئظاظغغظ إلغعا وذرد آخرغظ طظعا وطظ دول 
شغه  طئاحرا  دورا  تطسإ  أن  ترغث  أظعا  وغزعر  الثطغب، 
وتاثخض شغ حآوظه، ولغج ضما ضاظئ تفسض جابصا تغث 

تضافغ باترغك افدوات المتطغئ طظ الثطش. 
إن السسعدغئ تطسإ دورا تمبض شغه المسارض إلغران 
وأتئاسعا لخالح أطرغضا لاتاعي الظاس الساخطغظ سطى 
إغران وأتئاسعا وذائفغاعا وسظخرغاعا، شاظططغ افطعر 
سطى الظاس غغر العاسغظ جغاجغا، وأطرغضا تثرك أظعا ق 
تساطغع تظفغث ضض جغاجاعا بعاجطئ إغران، شق بث طظ 
دول أخرى ضالسسعدغئ لاطسإ عثا الثور وتثثع أعض 
السظئ، شغرتمعا شغ أتداظعا وغأطظعا جاظئعا وتشرغعط 
وضما  لئظان  شغ  تادث  عع  ضما  المساسثات  بئسخ 
الاظزغمات  بسخ  سطى  الافئ  تغث  جعرغا  شغ  تثث 
المصاتطئ شثثساعط بالمساسثات وجطئاعط إلى الرغاض 
بةاظإ  إغران  تدرته  الثي  شغّظا  اتفاق  سطى  لغعصسعا 
سطى  التفاظ  وطظعا  بظعده،  سطى  وواشصاا  السسعدغئ 
سطماظغئ الثولئ السعرغئ وطآجساتعا وخاخئ افطظغئ 

اإلجراطغئ والصائمغظ سطغعا.
تظفغث  شغ  غسغران  ذرشغظ  بغظ  أدوار  تصاجط  شثلك 

ولاحاغئ  افوروبغ  الظفعذ  لدرب  افطرغضغئ  الثطط 
صعى افطئ بغظ عثا الطرف وذاك لةسض الظاس غثورون 
ظعداعط  شااأخر  طظه،  غثرجعن  ق  الخراع  دواطئ  شغ 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  دولئ  ظض  شغ  ووتثتعط 
وإن  الرحاد.  جئض  تعثغعط  اهللا  بإذن  صادطئ  الظئعة 
الاغ  أطرغضا  غدغر  ق  الفعضى  واحاثاد  الصاض  اجاسار 
تسسى لاتصغص طخالتعا شصط طا دام تتئ السغطرة، 
ولع صاض طقغغظ المسطمغظ ضما تخض شغ أششاظساان 
السسعدي  الظزام  غدغر  وق  وغغرعا،  وجعرغا  والسراق 
الثي غثثم أطرغضا لطتفاظ سطى تضط السائطئ واجاؤبارعا 
خقل  طظ  تسسى  الاغ  إغران  وضثلك  الئقد،  ببروات 

خثطاعا فطرغضا تتصغص طخالتعا الصعطغئ ضما أسطظئ.
شطئظان طسرض لقظفةار شغ ضض لتزئ بسئإ اقتاصان 
المعجعد شغه، وجاسمض عاتان الثولاان سطى تطعغصه 
غساطجم  وسظثطا  السغطرة.  ظطاق  سظ  غثرج  ق  تاى 
افطر الاعاشص شغ الصرارات المعمئ الاغ ترغثعا أطرغضا 
تافاعمان بعاجطئ أتئاسعما لغاتصص ذلك. ولعثا رأغظا 
رئغج  بغظ   ٢٠١٦/٢/٢٢ غعم  الةاظئغئ  المظاصحات 
التضعطئ الطئظاظغئ تمام جقم ووزراء تجب إغران اظاعئ 
اقجاماع  بظث  خغاغئ  إسادة  سطى  قتفاق  الاعخض  إلى 
السربغ لغخئح "الاجام لئظان باقجاماع السربغ شغ الصداغا 
المحارضئ". وخثر بغان سظ طةطج العزراء باإلجماع بسث 
الةطسئ اقجابظائغئ غحغث بالسسعدغئ "لمساسثتعا شغ 
إسمار لئظان ورساغاعا طآتمر الطائش الثي أظعى الترب"، 
وأن "التضعطئ ذطئئ طظ رئغسعا الصغام بةعلئ خطغةغئ 
واجاظضر  السسعدغئ،  طظ  اباثاء  السقصات  لاخعغإ 
شغ  السسعدغئ  السفارة  سطى  اقساثاء  بحثة  المةطج 
ذعران". وصث رجع الترغري إلى لئظان بإغساز جسعدي 
لغصعم باظفغث افواطر السسعدغئ طئاحرة ضمظ الثطط 
افطرغضغئ لغمسك بجطام أطعر تغاره تاى ق تظفطئ أو 
سطى  أضرار  إلى  شاآدي  الئسخ،  طظ  تةاوزات  غتخض 
السثل  وزغر  اجاصال  سظثطا  تخض  طبطما  الثطط  عثه 
صعى  شإن  وضثلك  ذلك.  الترغري  سطغه  شأظضر  رغفغ 
الرابع سحر الاغ غاجسمعا شغعا أذراف ق تائع السغاجئ 
افطرغضغئ، بض السغاجئ افوروبغئ وتصعم عثه افذراف 

بطسإ دور خفغ غحعش سطى السغاجئ افطرغضغئ.
لئظان  شغ  حاغرا  الةمععرغئ  رئغج  طظخإ  بصغ  وصث 
ضاظئ  الثي  السعري  الظزام  غغاب  بسث  جظاغظ،  طظث 
طا  وسطى  تظخغئه،  شغ  الفسال  الثور  تسطغه  أطرغضا 
غزعر جغئصى حاغرا إلى تغظ تاط تسعغئ العضع شغ 
جعرغا، إق إذا تخض ذارئ اصادى إسقن رئغج شاعسج 
أطرغضا إلى الطرشغظ بالاعاشص. ودلغض ذلك أن الطرشغظ 
رحتا حثخغظ طتسعبغظ سطى جعرغا. وأطرغضا لغسئ 
تتئ  تالغا  شعع  لئظان  شغ  العضع  عثا  طظ  طاداغصئ 
السغطرة بعاجطئ إغران والسسعدغئ وإق لما ترضاه سطى 

عثه التال طثة جظاغظ.
وق غةعز أن غثرس افطر بمسجل سظ العضع شغ جعرغا 
إغران  تجب  وأن  خاخئ  طظعا،  ججءا  لئظان  غسائر  الثي 
تغث  إغران  جغثته  بةاظإ  عظاك  الخراع  شغ  ذرف 
بثأ غسفك دطاء المسطمغظ شغ جئغض الحغطان افضئر 
أطرغضا لغتاشر سطى ظزام بحار أجث السطماظغ الئسبغ 
تاثث  شسظثطا  بسث.  شغما  تئساته  له  وعثا  لعا،  الاابع 
البائرغظ  طظ  الئسخ  تثثع  المعاصش  عثه  السسعدغئ 
ظتع  شغاعجععن  وتجبعا،  إغران  سطى  الظاصمغظ  وطظ 
السسعدغئ لطتماغئ ولططإ المساسثات، شاةسطعط تتئ 
السعري  لطظزام  خغاغئ  جاةري  أظه  وخاخئ  تأبغرعا، 
إذا طا تمضظئ أطرغضا طظ ذلك (ق صثر اهللا) شغةإ أن 
تاعاجث السسعدغئ عظاك ضما تاعاجث شغ لئظان لاطسإ 
شازعر  الغمظ  شغ  تطسئه  وضما  أطرغضا،  لخالح  الثور 
أظعا تصش شغ وجه التعبغغظ أتئاع إغران، ولضظعا تظفث 
الثطئ افطرغضغئ إلظصاذعط وإلحراضعط شغ تضط الغمظ 

وإجصاط الظفعذ اإلظةطغجي طظه.
شالثي غتئط ضض عثه الثطط عع إغةاد العسغ لثى 
الظاس تاى ق غظساصعا طع عثا الاغار أو ذاك، وأن غظأوا 
طع  غسمطعا  وأن  وتأغغثعما،  اتئاسعما  سظ  بأظفسعط 
المثطخغظ الساططغظ سطى إجصاط الظزام السطماظغ شغ 
جعرغا ودطب لئظان طسعا شغ بطث واتث ضما ضان لغضعن 
ظصطئ ارتضاز إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
وظصطئ اظطقق لاعتغث ضاشئ الئقد اإلجقطغئ وصاسثة 
اظطقق لاترغر شطسطغظ، وذرد المساسمرغظ الخطغئغغظ 

 طظ بقد المسطمغظ
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 السثد ٦٧    ٣افربساء ٢٢ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ

افربساء  افوجط  (الحرق  افطرغضغئ).  الثارجغئ  وزارة 
.(٢٠١٦/٢/٢٤

العثظئ  عثه  لظخعص  الماثبر  إن  المسطمعن:  أغعا 
بثلئ  صث  أطرغضا  أن  غرى  وخطفغاتعا  وطصثطاتعا 
شثقل  العثظئ؛  عثه  إلصرار  وروجغا  عغ  ضئغرًا  جعثًا 
العثظئ  سطى  المعاشصئ  تمئ   ٢٠١٦/٢/١٢ شغّظا  اجاماع 
حغء...  غاط  ولط  طدى  افجئعع  لضظ  أجئعع،  خقل 
وتثدوا  طااالغئ  اجاماسات  شغ  وقشروف  ضغري  شساد 
تثبئ  وصث   ...٢٠١٦/٢/٢٧ شغ  لطعثظئ  الةثغث  المعسث 
إن  تاى  المسارضئ،  سطى  طضبفئ  أطرغضغئ  ضشعط 
المئسعث افطرغضغ إلى جعرغا طاغضض راتظغ ضان حئه 
طعاشصاعط،  فخث  وذلك  آظفاً،  طر  ضما  سظثعط  طصغط 
وعضثا ضان! إن إظسام الظزر شغ طصثطات عثه العثظئ 
ذغاتعا،  بغظ  طظبعر  الجساف  السّط  أن  ُغري  وخطفغاتعا 
طظ خقل تفرتغظ صاتطاغظ ق غظثثع بعما شغصع شغعما 
إق أسمى الئخر والئخغرة... أطا افولى: شصث احارذئ 
عثه العثظئ سطى ضض طظ غحمطه وصش افسمال السثائغئ 
طع  طثّلئ  طثجغئ  تسعغئ  شغ  الثخعل  سطى  غعاشص  أن 
َتسثُّ  العثظئ  أن  والباظغئ:  السعرغئ...  لفزطئ  الظزام 
إرعابغًا  العثظئ  عثه  حروط  تتئ  غثخض  لط  طظ  ضض 
وق غظتخر ذلك بما أسطظعه سظ تظزغط الثولئ وجئعئ 
الظخرة، بض ضض طظ ق غعاشص سطى الاسعغئ طع ظزام 
الطاغغئ شعع إرعابغ، وعظاك شخائض أخرى ق تعاشص 
سطى الاسعغئ المثلئ طع الظزام، وضض عآقء ُغصخفعن 
أن  سطمظا  شإذا  المساعثة،  ظخعص  وشص  وُغصاطعن 
رشخ الاسعغئ المثجغئ المثلَّئ عع شغ صطعب طسزط 
الحام،  أعض  أن  شغائغظ  ذلك  سطمظا  إذا  الحام،  أعض 
أطرغضا  سظث  إرعابغعن  عط  طظعط  السزمى  الشالئغئ  أو 

وروجغا وطظ حارضعما خغعط الةرغمئ...
أطرغضا  اتثثتعا  الاغ  الُاَضَأة  عع  اإلرعاب  ضان  لصث 
وطظ بط روجغا لعةماتعما العتحغئ سطى أعض جعرغا 
افطرغضغ  الاتالش  باجط  عةماتعا  أطرغضا  بثأت  شصث 
اجاثسئ  بط  زالئ...  وق   ٢٠١٤/٩/٢٣ شغ  جعرغا  سطى 
سصثه  (اجاماع  خقل  طظ  صثرة  خفصئ  شغ  روجغا 
 ٩٠ طثة  رجمغغظ،  وشثغظ  بتدعر  وبعتغظ،  أوباطا 
دصغصئ شغ ظغعغعرك طساء ٢٠١٥/٩/٢٩ بتبا شغه افزطئ 
ووخش  افوضراظغئ  لفزطئ  ضثلك  وتطرصا  السعرغئ 
بعتغظ، شغ طآتمر ختاشغ، الطصاء «بالئّظاء والةّثي»، 
طسطظاً أظه غعجث إطضاظغئ لاعجغه ضربات جعغئ روجغئ 
المسارك  جاتئ  شغ  الثغظ  أولؤك  لثسط  جعرغا...  شغ 
غصاوطعن وغصاتطعن اإلرعابغغظ»، وأسطظ وزغر الثارجغئ 
وروجغا  الماتثة  العقغات  أن  ضغري  جعن  افطرغضغ 
اتفصاا سطى «بسخ المئادئ افجاجغئ» بحأن جعرغا... 
سطى  اتفصا  وبعتغظ  أوباطا  إن  أطرغضغ  طسآول  وصال 
إجراء طتادبات بغظ جغحغ الئطثغظ لافادي أي خراع 
أبظاء سمطغات طتامطئ شغ جعرغا...) («روجغا الغعم»، أ 

ف ب، روغارز، ا ب" السفغر ٢٠١٥/٩/٣٠)
 ٢٠١٥/٩/٣٠ ظعار  وشغ  سطغه،  وبظاء  اجاماسعما،  وبسث 
تسطظ  وعغ  وذائراتعا  بخعارغثعا  روجغا  دخطئ 
اإلرعاب  غةسض  أطرغضغ  باخرغح  اإلرعاب  سطى  الترب 
واآلن  لطظزام،  المسطتئ  المصاوطئ  جمغع  سطى  غظطئص 
سئ أطرغضا الاخرغح لغحمض ضض طسارض لطاسعغئ  وجَّ
غثفعن  ق  الغعم  وعط  الظزام...  طع  المثجغئ  المثلَّئ 
ذلك بض غخرتعن بأن تربعط العتحغئ عغ وجائض 
الثاطغئ...  الساطئ  الاسعغئ  تطك  شغ  لطثخعل  ضشط 
الاغ  الثطعات  جمغع  أن  الروجغئ  الثارجغئ  (أضثت 
تساعثف  السعري  المسار  سطى  طعجضع  تاثثعا 
(روجغا  بالئقد...)  السغاجغئ  الاسعغئ  شغ  المساعمئ 
الغعم ٢٠١٥/١٠/٨)، (أسطظئ وزارة الثارجغئ الروجغئ أن 
"ضربات الصعات الةعغئ الروجغئ تعغأ افجعاء الةغثة 
السعرغئ  لطمفاوضات  وبالاالغ  اإلرعاب  لمضاشتئ 

السعرغئ"). (روجغا الغعم ٢٠١٦/٠٢/١٠م).
تصعم  أن  سةغئاً  وق  غرغئاً  لغج  إظه  المسطمعن:  أغعا 
أطرغضا وطسعا روجغا بظسب خغعط الةرغمئ سطى أعض 
أسثاء  شأولؤك  ضطعط،  المسطمغظ  سطى  بض  الحام، 
أن  وافسةإ  افغرب  لضظ  والمسطمغظ،  لقجقم 
غحارك شغ ذلك أظاس باجط طسارضئ الظزام، وباجط 
إلى  شغسارسعا  إجقطغئ،  وبأجماء  بض  الحام،  أعض 
بمعاشصئ  المثلَّئ  المثجغئ  العثظئ  عثه  سطى  المعاشصئ 
عغ  العثظئ  عثه  إن  تةاب!!...  غغر  وطظ  تةاب  طظ 
لتماغئ أطظ الظزام إلى أجض، شق ترغث أطرغضا لئحار أن 
طبطه غثثم طخالتعا  غرتض صئض أن تةث بثغًق خائظاً 
ولعثا  تفر...  ضما  ظفعذعا  لعا  وغتفر  خثم،  ضما 
سمقئعا  طظ  وبمثد  الثئغبئ  بعجائطعا  تمثه  شعغ 
بالثثاع والادطغض، شأطرغضا عغ زسغمئ السثوان سطى 
طئاحرة  لغج  الحام،  شغ  شاصاتطظا  المسطمغظ،  بقد 
شتسإ، بض بأدوات طاسثدة افلعان: طتطغئ وإصطغمغئ 
أوحك  شإذا  وأزقطه،  الحام  بطاغغئ  شاارة  ودولغئ، 
شغ  وتجبعا  إغران  طظ  إصطغمغاً  دسماه  السصعط  سطى 
لئظان والمطتصات طظ السراق، شإذا لط ُغْةِث ذلك ظفسًا 
سصثت خفصئ صثرة دولغاً، شسارت روجغا شغ رضابعا 
تصاتض طظ أجطعا شغ خفصئ خاجرة ظظاً طظ بعتغظ أظه 
ئ سظه طحاضض التثود  بثثطئ أطرغضا شغ جعرغا جُاعثِّ
الةظعبغئ لروجغا تعل أوضراظغا، ولضظ عثا أطر وذاك 
جغثغص  المسطمغظ  ترب  شغ  روجغا  اظجقق  شإن  أطر! 

أوضراظغا  طحاضض  طسعا  تضعن  ووغقت  وغقت  روجغا 
سطغعا،  المسطمغظ  غدإ  بتر  شغ  ظصطًئ  والمطتصات 

وإن غثًا ِلظاظره صرغإ...
بثأ  أن  طظث  ضئغرة  لعثظئ  تمعث  أطرغضا  ضاظئ  لصث 
شغ  أظان  ضعشغ  عثظئ  طظ  الخشغرة  العثن  طسطسض 
٢٠١٢/٤/١٠، وعثظئ افخدر اإلبراعغمغ، إلى عثظئ تغ 
ضفرغا  بطثتغ  عثظئ  بط  الصابعن،  تغ  وعثظئ  برزة، 
الجبثاظغ  وبطثتغ  الحمالغ،  إدلإ  برغش  والفعسئ 
وطداغا برغش دطحص بط إلى عثظئ تغ العسر ضاظعن 
افطرغضغ  الرئغج  بارضعا  تغث   ،٢٠١٥ افول/دغسمئر 
ضان  وضأظه  أضئر،  بخعرة  العثظات  تعجغع  إلى  ودسا 
طظ تغظعا غثطط لطعثظئ الضئغرة التالغئ، شصث خرح 
 ...) العسر:  عثظئ  اتفاق  سطى  طسطصًا  العصئ  ذلك  شغ 
وعع ظمعذج قتفاصات عثظئ تطئص شغ طظاذص بسغظعا 
بمسثل  جعرغا  شغ  تظفث  أن  غمضظ  إظعا  أوباطا  صال 
 ...(٢٠١٥ افول/دغسمئر  ضاظعن   ٩ (روغارز،  أضئر...) 
الطاغغئ،  ظزام  سمض  طظ  بثسًا  العثن  ظصخ  ولغج 
شضض ساصض غسطط أن ظضث الظزام لسععده أععن سطغه 
طظ رد ذرشه!، شصث ظصخ ضض عثظئ سصثعا، والساصض 
طظه  لثغ  إذا  شضغش  طرتغظ،  واتث  جتر  طظ  ُغطثغ  ق 
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إن عثه العثظئ لظ تتفر أطظاً لطفخائض تاى المساثلئ 
أو المسثلئ، بض وق تاى المثظغغظ طظ أعض جعرغا شصث 
شضض  اإلرعاب،  ضطمئ  طثلعل  وروجغا  أطرغضا  وجسئ 
سظث  جغضعن  الثغاظغئ  المثلَّئ  تسعغاعط  غرشخ  طظ 
أولؤك المةرطغظ إرعابغاً... وظسغ أولؤك المةرطعن أو 
تظاجعا أظعط عط أس اإلرعاب وطخثره... عط أختاب 
ووتحغئ  طةازر الغابان وشغاظام والسراق وأششاظساان 
باغرام وأبع غرغإ وغعاظاغظاطع... وعط أختاب طةازر 
غروزظغ والصرم وأوروبا الحرصغئ... عط أعض الةرغمئ 
وبظاتعا وجغخغئعط بإذن اهللا ظار جرغماعط ولع بسث 
َوَعَذاٌب   ِ ابَّ ِعْنَد  َصَغاٌر  ْجَرُموا 

َ
أ ِيَن  َّ ا ﴿َسُيِصيُب  تغظ 

عغ  العثظئ  شعثه  وعضثا  َفْمُكُروَن﴾،  اَكنُوا  بَِما  َشِديٌد 
أطظ لطظزام، وطعطضئ لمظ غصئطعا تاى جغح اإلجقم 
وأترار الحام لظ غظةعا طظ حرعا إن لط غاثطخا طظ 
طظثم،  تغظ  وقت  شغظثطعا  افوان  شعات  صئض  وزرعا 
بأن  طظه  غضافعا  ولظ  طسطط  سظ  غرضعا  لظ  شالضفار 
غاةاوز سظ حغء طظ دغظه إق أن غظثطع طظه وخثق 
 َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرى َح ْ َ َقْنَك ا اهللا جئتاظه ﴿َولَْن تَْر

تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾.
أغعا المسطمعن... أغاعا الفخائض المسطتئ... غا أعض 

الحام سصر دار اإلجقم...
إن أطرغضا وأتئاسعا وروجغا والشرب ضطعط أجئظ طظ 
أن  طظ  وأوعظ  غرغثون،  الثي  الاشغغر  ُغتثبعا  أن 
غةثوا  أن  إق  َغئشعن،  الثي  السطماظغ  التضط  غصغمعا 
بغظضط خعظئ سمقء لعط غئغسعن دغظعط ببمظ بثج 
الثعظئ  شطعق  أششاظساان  شغ  أطرغضا  اظزروا  زائض... 
شغ باضساان وأششاظساان لما اجاصر لعط شغعا صرار... 
الثغظ  السمقء  شطعق  السراق  شغ  ضثلك  واظزروعا 
الثاخض  وخعظئ  دباباتعا،  سطى  الثارج  طظ  خاتئععا 
لما اجاطاسعا أن غطأوعا... وعضثا شغ أرض الحام، 
غةثوا  لط  إن  طغسعرة  المساسمرغظ  الضفار  شعجغمئ 
غظالعن  ق  غظضفؤعن  وسظثعا  والسمغض  الثائظ  بغظضط 
ضساف  أطام  طظغساً  جثًا  شضعظعا  خغرًا...  اهللا  بإذن 
الظفعس طظ أن غضعظعا ططغئ فولؤك المساسمرغظ، 
الثغظ  الرجال  الرجال  شأظاط  أغثغعط،  سطى  وخثوا 
راغئ  وُتجعص  التص  راغئ  اهللا  بإذن  ُترشع  بسعاسثعط 

الئاذض ﴿إِنَّ اْكَاِطَل اَكَن َزُهوقًا﴾.
غظسصعن  الثغظ  الظفاق  فعض  اقجاماع  طظ  وتثار 
شاهللا  الثولغئ  صعتعط  بسئإ  الضفر  بأعض  باقجاساظئ 
ِ مَجِيًعا﴾.  َة ِبَّ َة َفإِنَّ الِْعزَّ يَبَْتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزَّ

َ
أسج وأصعى ﴿أ

وشغ التثغث الختغح الثي أخرجه أبع داود شغ جظظه 
اهللا  رجعل  صال  صالئ...  سظعا  اهللا  رضغ  َساِئَحَئ  سظ 
واسطمعا أن أعض الظفاق   .> ž‘ ŽÖ
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ضرر وأي ضرر شاهللا السطغط الثئغر صثطعط شغ السثاب 
َ َجاِمُع الُْمَنافِِقنَي َوالْاَكفِِريَن يِف َجَهنََّم  صئض الضفار ﴿إِنَّ ابَّ
مَجِيًعا﴾، والرجعل  غصعل شغ التثغث الختغح الثي 
أخرجه أتمث شغ طسظثه سظ ُسَمَر ْبِظ اْلَثطَّاِب رضغ 
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غاعجه  أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر  تجب  إن 
إلغضط غا أعض الحام أن ابئاعا سطى التص الثي خرجاط 
الثغظ  المظاشصعن  السمقء  غثثسظَّضط  وق  أجطه  طظ 
وأخث  "تتالش"،  أظعا  سطى  بالضفار  اقجاساظئ  غجغظعن 
المال الصثر طظعط سطى أظه طظ "الاعادي"، واقجاثثاء 
ِمْن  ُْرُج  ختَ لَكَِمًة  ﴿َكرُبَْت  "طروءة"  أظه  سطى  أطاطعط 
ْفَواِهِهْم إِْن َفُقولُوَن إِالَّ َكِذبًا﴾... إن الحام عغ سصر دار 

َ
أ

اإلجقم وعغ تضاد تضعن بإذن اهللا... شالمطك الةئري 
شغ الظجع افخغر، وطظ بط تضعن الثقشُئ الراحثة سطى 
ْكرَثَ اجَّاِس َال 

َ
ْمرِهِ َولَِكنَّ أ

َ
ُ ذَللٌِب بَلَ أ طظعاج الظئعة ﴿َوابَّ

 ﴾َفْعلَُموَن
الثاطج سحر طظ جمادى افولى ١٤٣٧عـ                                                             

تجب الاترغر
المعاشص ٢٠١٦/٢/٢٤م

تامئ: عثظئ أْطظ الظزام شغ طغعظت تاضاعا أطرغضا، وطظ بط روجغا...

افذراف  طظ  أراض  ضسإ  إلى  السسغ  أو  ضسإ  سظ 
(الةجغرة.ظئ  الظار.)  إذقق  بعصش  المحارضئ  افخرى 
غصابطه  السغطرة  لمظاذص  الاةمغث  وعثا   ،(٢٠١٦/٢/٢٣
بصاء السمطغئ السسضرغئ الاغ تصعم بعا أطرغضا وروجغا 
الاغ  المظاذص  دائرة  تاسع  بتغث  شاسطئ  جعرغا  شغ 
تحمض  ق  العثظئ  أن  بتةئ  الظزام  سطغعا  غسغطر 
جغطرة  بمظاذص  تظتخر  ق  الاغ  اإلرعابغغظ  طظاذص 
العثظئ  بتسإ  شصط  الظخرة  وجئعئ  الثولئ  تظزغط 
بض تحمض طظاذص جغطرة الراشدغظ لطاسعغئ، ضما أن 
روجغا وطظث بثء سمطغاعا السسضرغئ شغ جعرغا وعغ 

تصعل إظعا تساعثف اإلرعابغغظ شصط!
وصث سادت روجغا قجاؤظاف طا ضاظئ تصعم به بسث غعم 
واتث شصط طظ بثء العثظئ؛ شصث صال المرخث السعري 
لتصعق اإلظسان (إن ذائرات تربغئ عاجمئ ٦ بطثات 
الغعم  تطإ  طتاشزئ  طظ  الشربغ  الةجء  شغ  جعرغئ 
افسمال  وصش  اتفاق  جرغان  بثء  طظ  غعم  بسث  افتث 
اجاعثشعا  الاغ  الئطثات  أن  المرخث  وأشاد  الصاالغئ، 
و"جئعئ  الثولئ"  "تظزغط  سظاخر  طظ  خالغئ  الصخش 
الظخرة"... طثغر المرخث راطغ سئث الرتمظ أحار غعم 
غسرف  لط  تربغئ  ذائرات  "تظفغث  إلى  الماضغ  افتث 
إذا ضاظئ روجغئ أم تابسئ لصعات الظزام غارات سثة 
سطى ٦ بطثات شغ رغش تطإ الحمالغ والشربغ، تاعاجث 
جئعئ الظخرة شغ واتثة طظعا شصط". وتسئئئ عثه 
ضما  بةروح.  آخرغظ  وإخابئ  حثص  بمصاض  الشارات 
أشاد باسرض صرغئ تربظفسئ شغ رغش تماة الةظعبغ 
جعغئ  غارات  لـ٨  طصاتطئ  شخائض  سطغعا  تسغطر  والاغ 

سطى افصض خئاتًا.) (عفغظةاعن بعجئ ٢٠١٦/٢/٢٨)
طع  افظاضعل"  "وضالئ  أجرته  تثغث  شغ  جاء  وصث 
روبرت شعرد ضئغر الثئراء شغ طسعث الحرق افوجط، 
الصرار  سطى  تسطغصا  جعرغا  شغ  السابص  أطرغضا  وجفغر 
تعل  لسعرغا"،  الثولغ  الثسط  "طةمعسئ  سظ  الخادر 
المظاذص  إلى  المساسثات  وإغخال  السظش،  وصش 
المتاخرة شغ جعرغا "إن تطئغص الصرار غسث أطًرا خسًئا، 
طتاربئ  سظ  غاعصش  لظ  إظه  غصعل  افجث  بحار  فن 
صخفعط  بمعاخطئ  غخرتعن  والروس  اإلرعابغغظ، 
ضما  إرعابغغظ،  شغعا  المصاتطغظ  ضض  وغسائرون  لتطإ، 
سظ  غاعصفا  لظ  داسح،  وتظزغط  الظخرة  جئعئ  أن 
طعاخطئ الترب أغًدا". وصطض شعرد طظ إطضاظغئ صغام 
شحض  طساثضًرا  الراعظئ،  المرتطئ  شغ  بثطعة  بقده 
افطمغ  والمئسعث   ،٢٠١١ شغ  السربغئ  الةاطسئ  جععد 

إذقق  وصش  تعل   ،٢٠١٢ شغ  أظان،  ضعشغ  الثاص، 
وأردف  جغاجغ.  تض  إلى  والاعخض  جعرغا  شغ  الظار 
صائًق، "تتصغص تصثم شغ المئادرتغظ المثضعرتغظ ضان 
طساتغًق، واآلن شغ ٢٠١٦ جغتاولعن طرة أخرى، لضظ 
سطى  لغسا  والمسارضئ،  السعرغئ  التضعطئ  أن  أساصث، 

اجاسثاد لطمخالتئ والافاوض التصغصغ".
ظتع  طاةعئ  وضأظعا  تئثو  "جعرغا  إن  شعرد،  وأضاف 
الاصسغط والافضك، تغث جاضعن طظطصئ افضراد شغ 
حمال حرصغ الئقد، وطظطصئ بغث داسح شغ الةظعب 
السعرغئ،  لطتضعطئ  طظطصئ  الشرب  وشغ  الحرصغ، 
المسارضئ  لسغطرة  خاضسئ  جاضعن  رابسئ  وطظطصئ 

شغ افججاء افخرى".) (افظاضعل ٢٠١٦/٢/١٣)
وضان شعرد صث بسث برجالئ لعزغر الثارجغئ افطرغضغ 
طراصئئ  صعة  إلى  التاجئ  سظ  شغعا  (سّئر  ضغري  جعن 
الظار  إذقق  وصش  سطى  لقحراف  طساصطئ  دولغئ 
سطى  الماصاسث،  السفغر  وأبظى  جعرغا.  شغ  المتامض 
السعرغئ  المسارضئ  تعتغث  جئغض  شغ  ضغري  جععد 
الصغام  "سثم  أن  طظ  وتثر  الثولئ،  تظزغط  وطتاربئ 
الصدغئ  جاعخض  الةععرغئ،  اإلجراءات  بئسخ 
الظزام  أن  إلى  ولفئ  طسثود".  ذرغص  إلى  السعرغئ 
والمسارضئ جئص واتفصا سطى وصش إلذقق الظار رساه 
الةاطسئ السربغئ وافطط الماتثة، لضظه اظعار بسرسئ 
لسثم وجعد سصعبات ضاشغئ ورادسئ لططرشغظ، طحغرًا 
إلى ضرورة وجعد آلغات تدمظ اجامرار وصش إذقق 
الظار شغ تال تطئغصه.) (الصثس السربغ ٢٠١٥/١٢/١٠)، 
شغ  طئاشاعا  إلى  لطعخعل  أطرغضا  جغاجئ  أن  وغئثو 
جعرغا تامبض شغ إجراءات الثطعة خطعة بتغث تسغر 
بظزام  الصئعل  وتغث؛  بتض  الصظاسئ  باتةاه  بالةمغع 
افجث أو تصسغط جعرغا إلى أججاء طاظابرة ق صغام لعا 
بظفسعا وغضعن لظزام بحار شغعا تخئ افجث أو طا 

جماه جعرغا المفغثة!
عثا طا غمضر به الضفار أو لسطه بسخ طضرعط إق أظظا 
جئتاظه  تضط  تغث  وتضمه  ربظا  وسث  طظ  بصئ  سطى 
لَُهْم  يَِّئاِت  السَّ َفْمُكُروَن  ِيَن  َّ ﴿َوا التاضمغظ:  أتضط  وعع 
الحام  شسعرغا  َفُبوُر﴾  ُهَو  ْوَحَِك 

ُ
أ َوَمْكُر  َشِديٌد  َعَذاٌب 

الظئغ  به  وخفعا  الثي  التال  إلى  اهللا  بإذن  جاؤعل 
خطى اهللا سطغه وآله وجطط لاضعن سصر دار اإلجقم إن 
لط غضظ ذلك شغ التال شعع واصع شغ المآل ق طتال 
ن حُتِبُّواْ 

َ
َ أ َشيًْئا َوُهَو َخرْيٌ لَُّكْم َوَع ن تَْكَرُهواْ 

َ
َ أ ﴿َوَع

 ﴾نُتْم الَ َيْعلَُموَن
َ
َشيًْئا َوُهَو رَشٌّ لَُّكْم َوابُّ َفْعلَُم وَأ

 تامئ ضطمئ السثد:  بغظ إسقن العثظئ وتطمغتات ضغري بالاصسغط... 

أوباطا: ظةاح العثظئ طرععن بالاجام دطحص وطعجضع

صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا إن ظةاح العثظئ بسعرغا غسامث ضبغرا سطى الاجام الظزام السعري وروجغا 
وتطفائعما باسعثاتعط وشص اتفاق وصش افسمال السثائغئ. وأضاف أوباطا شغ خطابه اإلذاسغ افجئعسغ غعم 
إلغه  تعخطئ  الثي  المآصائ  العثظئ  اتفاق  ظةاح  اتامال  شغ  الحضعك  طظ  الضبغر  عظاك  أن  الماضغ  السئئ 
العقغات الماتثة وروجغا طآخرا. لضظه دسا جمغع افذراف شغ جعرغا إلى وصش عةماتعا، بما شغعا سمطغات 
الرئغج  وصال  المتاخرة.  المظاذص  شغ  لطمثظغغظ  المساسثات  بعخعل  السماح  إلى  ودسا  الةعي،  الصخش 
افطرغضغ إن السئغض العتغث لعجغمئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ عع إظعاء الترب المسامرة بسعرغا طظث خمج 
الثولئ،  تظزغط  سطى  أضبر  الثظاق  ضغص  الماتثة  العقغات  تصعده  الثي  الثولغ  الاتالش  أن  وأضاف  جظعات. 
طحغرا إلى أن الاظزغط شصث ظتع ٤٠٪ طظ طظاذص جغطرته شغ السراق وجعرغا طظث بثء التمطئ السسضرغئ سطغه 
صئض أضبر طظ ساطغظ. وجاءت تخرغتات أوباطا بسث جرغان العثظئ الاغ أغثعا طةطج افطظ الثولغ، والاغ 
وتظزغط  الظخرة  جئعئ  المصابض  شغ  وتسابظغ  السعرغئ،  المسارضئ  شخائض  وجض  جعرغا  أظتاء  طسزط  تحمض 
الثولئ. وأسطظئ روجغا أظعا جاعصش غاراتعا لمثة غعم، شغ تغظ جةطئ بسخ الثروق شغ الساسات افولى 

طظ العثظئ. (الةجغرة ظئ)
: إن ضقم أوباطا سظ ربط ظةاح العثظئ بالاجام الظزام السعري وروجغا، بما غعتغه طظ وجعد خقف 
بغظ أطرغضا وروجغا بحأن جعرغا لط غسث غظططغ سطى أي طاابع لمةرغات افتثاث شغ جعرغا. شصث بات 
واضتا أن أطرغضا لعا جغاجئ طتثدة شغ جعرغا تساوظعا شغ تظفغثعا روجغا وتاثث طظ سخابات بحار 

وإغران وأتجابعا أدوات لاظفغثعا.
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أضث وزغر الثارجغئ السسعدي، سادل الةئغر، وجعد خطئ 
سطى  طحثدًا  افجث"،  بحار  "بق  جعرغا  لةسض  بثغطئ 
ضرورة أن غثرج "افجث" طظ التضط، "جطمغًا أو بحضض 
وزغر  سصثه  ختفغ  طآتمر  شغ  ذلك  جاء  سسضري". 
الثارجغئ السسعدي، سادل الةئغر، وظزغره الثظمارضغ، 

ضرغساغان غاظسظ، شغ الساخمئ السسعدغئ، الرغاض.
اخاراصات  "عظاك  إن  السسعدي:  الثارجغئ  وزغر  وصال 
لطعثظئ طظ صئض ظزام افجث، وظاحاور بعثا المعضعع 
طع دول دسط جعرغا"، طضررًا تأضغث أظه "ق طضان لئحار 
افجث شغ جعرغا الةثغثة". وأضاف: "إن لط تضظ عظاك 
جثغئ طظ الظزام وتطفائه شعظاك خطئ بثغطئ لـسعرغا 

طساسثة  شـالسسعدغئ  جعرغا  إلى  برغئ  صعات  إرجال  الاتالش  "صرر  تال  شغ  أظه  إلى  طحغرًا  افجث"،  بثون 
لطمساعمئ شغعا". (الثطغب أوظقغظ)

تطك  غططصعن  السسعدغغظ  المسآولغظ  طظ  وغغره  السسعدي  الثارجغئ  ووزغر  ذعغطئ  طثة  طظث   :
الاخرغتات: "ق طضان لفجث شغ طساصئض جعرغا"، و"إن لط غرتض افجث جطما شسغرتض طظ خقل التض 
السسضري"، وطع ذلك شصث طرت جظعات وأعض الحام غاسرضعن فبحع المةازر وأجعأ أظعاع الاعةغر وغغر 
ذلك بغظما تضام السسعدغئ غضررون الاخرغتات ذاتعا.. وزغادة سطى ذلك شإن تثخض السسعدغئ سسضرغا 
روجغا  خطفه  وطظ  بحار  سخابات  بطح  طظ  جعرغا  أعض  إلظصاذ  عع  شطغج  تخعله،  تال  شغ  جعرغا  شغ 
الاتالش  صرر  تال  "شغ  بصعله:  الةئغر  أضثه  طا  وعثا  جعرغا  شغ  الشربغئ  افجظثة  لاظفغث  وإظما  وأطرغضا، 

إرجال صعات برغئ إلى جعرغا شـالسسعدغئ طساسثة لطمساعمئ شغعا". 

سظ حماله، بض وعظاك طسسى اآلن لفخض دارشعر سظه، 
عثا شدق سما غةري شغ لغئغا والغمظ طظ اصااال داٍم 
غساظجف ذاصات المسطمغظ وغعرث افتصاد والضراعغئ 
المعط  شمظ  البروات...  وعثر  الئقد  تثطغر  سظ  شدق 
عظا إدراك أن الثول اقجاسمارغئ طا ضان لعا أن تظةح 
المتاشزئ  شغ  وق  بافطج  بغضع  جاغضج  تظفغث  شغ 
سطغعا (أي سطى العضع السغاجغ الثي شرضاه برغطاظغا 
طظ  ظفر  خغاظئ  لعق  السحرغظ)  الصرن  خقل  وشرظسا 
المظامغظ لعثه افطئ، غطعبعن وراء لساسئ طظ الثظغا 
الفاظغئ طصابض طخالح حثخغئ و"سْزمئ" غرطغعا لعط 
جعن  وتخرغح  اقجاسمارغئ.  السعاخط  شغ  جادتعط 
خرح  وصث  ظعسه،  طظ  افخغر  وق  افول  لغج  ضغري 
طاغضض عاغثن الرئغج السابص لطسغ آي إغه شغ طصابطئ 
طع ال "جغ إن إن" بثلك وبحضض أضبر خراتئ تغث 
صال عاغثن إن "الثي ظراه عع اظعغار أجاجغ لطصاظعن 
الثولغ. ظتظ ظرى اظعغارًا (باقتفاصغات) الاغ تطئ الترب 
الاغ  التثود  شغ  اظعغارًا  أغداً  ظرى  الباظغئ،  السالمغئ 
بغضع.  وجاغضج  شغرجاي  طساعثات  شغ  ترجغمعا  تط 
والسراق  طعجعدة  تسث  لط  جعرغا  إن  الصعل  وغمضظظغ 
لط غسث طعجعدًا، ولظ غسعد ضقعما أبثًا، ولئظان غفصث 

الارابط ولغئغا ذعئئ طظث طثة".
شعثا لغج طفاجؤا، بض إن الشرب غساعثف إغصاع الفاظ 
افطئ  ذاصات  قجاظجاف  وافزطات  التروب  وإحسال 
وترشعا سظ الضفاح قجاؤاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
العثظئ  طخغر  ترى  ضغش  اإلذار  عثا  شغ  إذن  س- 
افخغرة شغ جعرغا والاغ غفارض بعا أن تمعث لتض 
جغاجغ برساغئ افطط الماتثة تسئما جاء شغ صرارات 

طةطج افطظ؟
ج- عثه العثظئ عغ آخر طحاعث الاآطر الخطغئغ ضث 
اظافاضئ افطئ شغ جسغعا لاتطغط صغعد جاغضج بغضع 
ودشظ الظزط السمغطئ الاغ شرضعا الشرب سطى أظصاض 
دولئ الثقشئ. وطا سظغاه شغ جعابغ السابص أن الشرب 
(وطسه روجغا والخغظ) طا ضان لغظةح شغ التفاظ سطى 
الساجئ  طظ  تفظئ  لعق  المسطمغظ  بقد  سطى  عغمظاه 
الثغظ باسعا دغظعط بثظغا غغرعط، شصث جئص أن شحض 
دي طغساعرا شغ بثاغئ ٢٠١٥ شغ الاروغب لمحروسه 
الفاحض شغ جغاجئ الثطعة خطعة، طع الاظخض لتصغصئ 
بصغادة  الئسبغ  الظزام  ضث  جعرغا  شغ  الصائمئ  البعرة 
بحار سمغض أطرغضا عع ووالثه المصئعر تاشر (أضئه اهللا 
شغ صسر جعظط عع وابظه وزباظغاه) وتتعغطعا إلى صداغا 
إظساظغئ وإغابغئ. شصث ذضر دي طغساعرا شغ طصابطئ طع 
بغ بغ جغ السربغئ أن رؤغئ افطط الماتثة لاتسغظ 
افوضاع اإلظساظغئ شغ جعرغا تاطثص شغ بقبئ طتاور 
عغ: رشع التخار، وإغخال المساسثات، وأخغرا تصعغئ 

اقصاخاد السعري.
عضثا بئساذئ تخئح المسألئ تصعغئ اقصاخاد السعري؟؟ 
طظ غخثق عثا العراء وعثا اإلجرام؟ المحضطئ أن طا 
غسمى بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات تخثق عثا الثجض، 
الجائفئ  الحرسغئ  شادفغ  المعت  جضرات  وتعّعن  بض 
سطى اجاماسات تسصث عظا وعظاك طظ جظغش إلى الرغاض 
إلى شغظا. شعثه العثظئ عغ جط الثغاظئ بسغظعا وعغ 
ظصخ فجج البعرة الاغ اظططصئ تتئ حسار "صائثظا 
طثطص  ضض  ظثسع  وظتظ  طتمث".  جغثظا  افبث  إلى 
خادق أن غأخث سطى أغثي عآقء الثغظ غااجرون بثطاء 
وسثم  السغاجغئ،  الثغاظئ  ظثاجئ  جعق  شغ  الحعثاء 

صئعل الثظغئ شغ دغظظا.
س: ولضظ الترب بالمظاظغر جعطئ ضما غصال، شالظاس 
اضاعت بظار الترب وحردت طظ طظازلعا وعاطئ سطى 

وجعععا ذطئا لفطظ والسقطئ؟
ج: ظسط لغسئ بثاشغٍئ جغاجئ افرض المتروصئ الاغ 
أطرغضا،  طظ  ورساغئ  ضاطض  بافعغخ  بحار  غائسعا 

واهللا جئتاظه صث أطرظا بعجعب ظخرة المسطمغظ ضما 
بسغظعا  الفاظئ  شعغ  وإق  الضاشرغظ  طعاقة  بسثم  أطرظا 
َوَهاَجُرواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا ﴿إِنَّ  افرض  شغ  السرغخ  والفساد 
واْ  نرََصُ ِيَن آَوواْ وَّ َّ ِ وَا نُفِسِهْم يِف َسبِيِل ابَّ

َ
ْموَالِِهْم وَأ

َ
وََجاَهُدواْ بِأ

َما  ُفَهاِجُرواْ  َولَْم  آَمُنواْ  ِيَن  َّ وَا َنْعٍض  َاء  ِ ْو
َ
أ َنْعُضُهْم  ْولَـئَِك 

ُ
أ

وُكْم  َوإِِن اْستَنرَصُ َّ ُفَهاِجُرواْ  ٍء َح ْ َ لَُكم مِّن َوالَيَتِِهم مِّن 
يَثاٌق  يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ إِالَّ بَلَ َقوٍْم بَيَْنُكْم َوَبيَْنُهم مِّ ِّ يِف ا
َاء َنْعٍض  ِ ْو

َ
يَن َكَفُرواْ َنْعُضُهْم أ َّ ُ بَِما َيْعَملُوَن بَِصرٌي * وَا وَابَّ

[افظفال:  َكبرٌِي﴾  َوَفَساٌد  ْرِض 
َ
األ يِف  فِْتَنٌة  تَُكن  َيْفَعلُوهُ  إِالَّ 

بسئإ  سطغه  المسطمعن  غتاجإ  لسار  وإظه   [٧١-٧٢
لطسخابات  وتسطغمعط  جعرغا  شغ  فعطعط  خثقظعط 
الاغ تظفث أواطر الشرب، ضما أن جضعتعط سظ التضام 
الثعظئ الثغظ غسثرون طصثرات افطئ وخغراتعا لثثطئ 
المخالح اقجاسمارغئ شفغ عثا ضطه طتاّدة هللا ولرجعله 
ولطمآطظغظ... طظ العاضح ضض العضعح أن افطئ تمطك 
طظ المصثرات والةغعش والرجال والسقح طا غمضظعا 
بض  جعرغا،  شغ  الثطاء  تمام  إظعاء  طظ  شصط  لغج 
اقجاسماري...  الظفعذ  ربصئ  طظ  ضاشئ  افطئ  ولاترغر 
وإق شئاهللا سطغك ضغش تفسر تةرؤ سثو اهللا بعتغظ سطى 
صخش أعطظا شغ جعرغا طظ وراء الئتار بغظما الروغئدئ 
أردوغان وطسه جطمان تاضط السسعدغئ غاسثران بأن 
أطرغضا ق تسمح لعط بظخرة أعض الحام؟ ألغسئ عثه 

الثغاظئ بسغظعا؟
س: دسظغ أخاط بالسآال سما غصعم به تجب الاترغر 
طظ افسمال الاغ طظ حأظعا ظخرة أعض الحام لعضع 
تث لمساظاتعط؟ شمما غآخث سطى التجب أظه خاتإ 
ظزرغات وعع الثي ق غرابط سطى جئعئ طظ الةئعات 
بض غضافغ بالاظزغر طظ بسغث وإخثار المظحعرات؟

ج: أخغ عض افطر طاسطص بجغادة شخغض آخر طظ البعار 
أو سثة شخائض لاظاخر البعرة؟ ظتظ ظسطط تص السطط أن 
السثو عع الثول اقجاسمارغئ، ولعثا جئص أن ظاحثظا 
طظث أول ٢٠١١ طراًرا أعطظا شغ طخر وتعظج وغغرعا أن 
غساضمطعا البعرة بثشظ الظزام اقجاسماري وإصاطئ دولئ 
الثقشئ، وطا جعى ذلك شالبعرة طئاعرة ولط تساضمض 
عثشعا باتطغط العغمظئ اقجاسمارغئ. شتغظ تصرر صغادة 
طظ  اقظثقع  طبق  طخر  أو  ضارضغا  دولئ  شغ  الةغح 
الائسغئ إلطقءات الشرب وخطع التضام الثغظ غسغرون 
شغ رضاب السغاجئ الشربغئ شتغظعا تظاعغ البعرة شغ 
جعرغا وتغظعا ظظعغ السعث الةئري اقجاسماري الثي 

اباطغظا به طظث جاغضج بغضع المحآوطئ.
ق غثفى سطى الصاخغ والثاظغ أن تجب الاترغر عع تجب 
اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  بأظه  عثشه  تثد  جغاجغ 
شغ    الرجعل  ذرغصئ  طصافغا  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
تمض الثسعة: طظ جعئ لاعسغئ المسطمغظ سطى أتضام 
اإلجقم، وطظ جعئ لصغادتعط لطاخثي لطتضام الثعظئ 
الثغظ غسططعن حرع اهللا. وصث جاء شغ التثغث الحرغش 
 ،>] ⁄ÁÖ|;Ø¬dÑ^;\ÂÖŞ≤̌;‡^;flŸ;3|;ôÑ¯\;∫;‹]ŒÁ̌; flfiÅ¢̨?
إلصاطئ  بغثعا  لفخث  وطسعا  افطئ  بغظ  غسمض  شالتجب 
تضط اهللا شغ افرض. والتمث هللا أن خارت المطالئئ 
أخصاع  شغ  طثوغئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ 
بقد المسطمغظ طظ جاضرتا إلى ضعاقلمئعر إلى الصارة 
العظثغئ ووجط آجغا وشغ جغئغرغا وتاارجاان والصرم، 
وجاحعث اجطظئعل آخر ساخمئ لطثقشئ طآتمرا تاحثا 
غعم الثمغج الصادم (٢٠١٦/٣/٣) ضما جاحعث أظصرة 
ضما   ،(٢٠١٦/٣/٦) الصادم  افتث  غعم  تاحثا  طآتمرا 
الثاسغئ  الضئرى  المآتمرات  صئض  طظ  تعظج  حعثت 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وشغ عثا 
دقلئ ضئرى سطى أن الظزط السطماظغئ الاغ شرضعا الشرب 
جعاء شغ ترضغا أو شغ تعظج أو جعاعما تطفر أظفاجعا 
وخطص  بمقئضاه  غظخرظا  أن  ظسأل  واهللا  افخغرة. 
المآطظغظ وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا، وسسى 

 ذلك أن غضعن صرغئا

 تامئ:  المعظثس سبمان بثاش لطراغئ:  العثظئ شغ جعرغا...

الاتعل سظ "جاغضج بغضع" إىل
خطعط أطرغضا الةثغثة

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري
بسثطا تمضظئ أطرغضا طظ غجو السراق، وبسث أن تصص 
بعش افب غطئاه شغ الثطغب السربغ طططع الاسسغظات 
حسعر  وبثأ  سظةعغاعا،  ازدادت  الفائئ،  الصرن  طظ 
طظازع.  بق  افطرغضغ،  الضاوبعي  لثى  غجداد  "الاأّله" 
ولثلك خارت أطرغضا أضبر جثغئ شغ السمض سطى طتع 
طسالط "اقجاسمار الصثغط" والاتعل ظتع اجاسمار جثغث 

بثطعط جثغثة، وبعقءات جغاجغئ خالخئ لعا.
وغضحش الحأن الةاري بما شغه طظ افتثاث المطاعئئ 
اجاراتغةغئ  بافسغض  ظاذصئ  حعاعث  سظ  المظطصئ  شغ 
الاخرغتات  تداشرت  وصث  اقتةاه،  عثا  شغ  أطرغضغئ 
تعل  وإصطغمغغظ  أطرغضغغظ  طسآولغظ  سظ  الخادرة 
جصعط اتفاصغئ "جاغضج بغضع": طظعا الاخرغح الةثغث 
 ،"CIA" لطرئغج السابص لعضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ
طاغضض عاغثن، الثي صال شغه إن اقتفاصغات السالمغئ 
الاغ سصثت بسث الترب السالمغئ الباظغئ بثأت تظعار، طا 
جغشغر تثود بسخ الثول شغ الحرق افوجط (جغ 
ان ان شغ ٢٠١٦/٢/٢٦)، وأضاف "أن جعرغا لط تسث 
طعجعدة، والسراق لط غسث طعجعدا، ولظ غسعد ضقعما 

أبثا، ولئظان غفصث الارابط ولغئغا ذعئئ طظث طثة".
عثا المصال غطصغ الدعء سطى عثه المآاطرة السغاجغئ 
الضئغرة سطى افطئ اإلجقطغئ والاغ تاسارع خطعاتعا، 
اإلصطغمغئ،  الثول  تضام  تظفغثعا  شغ  وغحارك 
(البعرغئ!)،  والفخائض  الاظزغمات  طظ  والمدططعن 
تساشض  سالمغئ،  اجاسمارغئ  صعى  ظارعا  تتئ  وتظفت 

شغعا أطرغضا حعغاعا اقجاسمارغئ، طبض روجغا:
أوروبا  سظ  السالمغئ  الصعى  طغجان  تتعل  بثاغئ  طع  إذ 
طظث   - أطرغضا  ضاظئ  المافردة،  افطرغضغئ  الصعة  ظتع 
شضرغئ  رؤغئ  ُتئطعر   - الماضغ  الصرن  طظ  البماظغظات 
(بتبغئ) – بثاغئ - سئر الثراجات والاصارغر السغاجغئ 
تصعم  لثغعا،  افشضار"  "خجاظات  تسمى  سّما  الخادرة 
الرجط  أوروبغئ   - بغضع  جاغضج  خطعط  طتع  سطى 
والمخالح - بط سطى ترجغط جثغث لطتثود السغاجغئ 
رؤغاعا  وُتظفث  أطرغضا  طخالح  تتصص  المظطصئ،  شغ 
السغاجغئ "لطحرق افوجط الةثغث". بط تةّثر التثغث 
شغ دوائر خظع الصرار افطرغضغ بسثطا تئظئ تطك الرؤى 
الئتبغئ: وصث خثرت تطك الرؤغئ شغ سثد طظ افوراق 
افطرغضغئ - ذضرتعا شغ طصال جابص شغ ٢٠١٥/٩/١ 
- وصث ُبظغئ ضّطعا سطى رؤغئ تفاغئ سطى أجج ذائفغئ 
رالش  افطرغضغ  الةظرال  وضسعا  وطثعئغئ،  وصئطغئ 
بغارز، طساظثا إلى شضرة اباثسعا المساحرق افطرغضغ 

(الغععدي) برظارد لعغج.
عغ  الطائفغ  المحروع  عثا  لاظفغث  أطرغضا  دواشع  إن 
اجاسمارغئ وجغاجغئ وشضرغئ، إذ شغه تتصغص العغمظئ 
افطرغضغئ، وتفاغئ المسطمغظ وزرع افلشام الطائفغئ 
الثقشئ  دولئ  شغ  السغاجغئ  وتثتعط  طحروع  أطام 
الةاطسئ، وشغه تتث شضري لمفععم العتثة السصثغئ: 
نَا َرُبُّكْم َفاْقُبُدوِن﴾، ولثلك 

َ
ًة وَاِحَدةً وَأ َمّ

ُ
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ُ
﴿إَِنّ َهِذهِ أ

المحروع  عثا  لثطعرة  الاظئه  طظ  لطمسطمغظ  بث  ق 
افسمال  سطى  العسغ  طظ  لعط  بث  وق  افطرغضغ، 
لاظفغثه،  أطرغضا  تثشسعا  الاغ  والسغاجغئ  السسضرغئ 
الاغ  الضئغرة،  الةرغمئ  عثه  شغ  حرضاء  غضعظعا  لؤق 
غمضظ وخفعا بةرغمئ الصرن التالغ، وعغ تخض إلى 
طساعى جرغمئ إلشاء الثقشئ وتصسغط جاغضج بغضع 

شغ الصرن الماضغ.
عثا المحروع افطرغضغ الثطغر غسغر الغعم سئر طسار 
إن  وتغث  الخطئئ،  الصعة  طع  بالاعازي  الظاسمئ  الصعة 
التجب التاضط تالغا شغ أطرغضا (الثغمصراذغغظ) أْطَغُض 
غسمض  شعع  الظاسمئ:  الصعة  اجاثثام  إلى  الاظفغث  شغ 
سطى تفسغض المآتمرات الثولغئ (طبض طآتمرات جظغش) 

بافسمال  ذلك  غثسط  بط  السغاجغئ،  والمفاوضات 
إذا  أّطا  المظطصئ.  شغ  افخرى  لفذراف  السسضرغئ 
تشغغر  سظ  الصادطئ  افطرغضغئ  اقظاثابات  تمثدئ 
الممضظ  شمظ  الةمععرغغظ،  ظتع  التاضط  التجب  شغ 
لاظفغث  السسضرغئ  بالصعة  أطرغضا  تظثرط  أن  جغاجغا 

عثا المحروع.
إن إدارة أوباطا (الظاسمئ) صث اجاشطئ الصعى اإلصطغمغئ 
السسعدي  السسضري  الاثخض  شترضئ  لعا،  المعالغئ 
(الثطغةغ) شغ الغمظ ضث التعبغغظ طما تمض ظضعئ 
السسضري  لطاثخض  الئاب  وشاتئ  خالخئ،  ذائفغئ 
تمض  طما  جعرغا  حمال  شغ  افضراد  ضث  الارضغ 
السسعدي  الاتالش  وحّضطئ  خارخئ،  صعطغئ  ظضعئ 
(اإلجقطغ!) لثسعى طتاربئ اإلرعاب، المسّرف أطرغضغًا 
وتتضغط  لطاترر  العادف  السغاجغ  اإلجقم  بأظه 
الحرغسئ. أضش إلى ذلك تترضات إغران وتجبعا شغ 
غسغر  ذلك  ضض  أن  تةث  السراق،  شغ  وأشراخعا  لئظان 

ظتع ترجغت الطائفغئ والمثعئغئ.
إن الحعاعث سطى افرض تضحش سظ بطقن الثطاب 
لطمثعئغئ  غساظث  تظزغط  أو  ضغان  لضض  السغاجغ 
والطائفغئ أو الصعطغئ ولع تمض حسارات البعرة والاترر 
أو دسط البعار، وعغ ُتسري دسعات الثول اإلصطغمغئ شغ 
تروبعا وطا ترغصه طظ دطاء سطى طثبح "تثود الثم". 
لطفخائض  الاالغئ  السغاجغئ  الرجائض  غئرق  طا  وعع 

اإلجقطغئ شغ الحام:
أن  سطغعا  غاعجإ  إذ  الفضري:  الثطاب  اتةاه  شغ   (١
ُتظّصغ خطابعا طظ أي حائئئ ذائفغئ أو طثعئغئ، وأن 
تاترر طظ أي ارتئاط جسعدي-خطغةغ أو ترضغ، غسمض 

سطى ترجغت تطك افجج الئاذطئ.
٢) شغ اقتةاه السسضري: إذ غاعجإ سطغعا أن تتثر طظ 
المسارك الاغ ترغثعا الثول اإلصطغمغئ وتترضعا أطرغضا، 
طظ أجض إسادة الاصسغط، وأن تتثر طظ تضعغظ وصائع 
تطك  شرض  طظ  أطرغضا  تمّضظ  افرض  سطى  جثغثة 

الثطعط تتئ جغاجئ افطر العاصع.
٣) شغ اقتةاه السغاجغ، إذ غاعجإ سطغعا أن تتثر طظ 
أجالغإ الصعة افطرغضغئ الظاسمئ تماطا ضما تتثر طظ 
افجالغإ  تطك  تتااج  أطرغضا  فن  السسضرغئ،  افسمال 
جاغضج  اتفاصغئ  سطى  الئثغطئ  اقتفاصغات  وضع  سظث 

بغضع الئائثة.
والثول   - أطرغضا  عغمظئ  طظ  والاترر  البعرة  إن 
اقجاسمارغئ - غعجإ سطى المثطخغظ شغ صعى افطئ 
التغئ أن غساتدروا دائما الشاغات السغاجغئ التغعغئ 
الثم  تثود  لمحروع  المظاصخ  افطئ  لمحروع 
ظض  شغ  السغاجغئ  والعتثة  الاترر  وعغ  افطرغضغ: 
تتضغط اإلجقم. وإن أي جسغ لامجغص الئقد اإلجقطغئ 
والثغمصراذغئ  والمرتطغئ  المخطتغئ  سظاوغظ  تتئ 

 لغج إق طحارضئ فطرغضا شغ جرغمئ الصرن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الةئري: إن لط غثرج افجث جطمغاً شالثطئ السسضرغئ جاعجة

وقغئ ترضغا: طآتمر الثقشئ الساملغ - أظصرة ٢٠١٦

غسصث تجب الاترغر / وقغئ ترضغا طآتمر الثقشئ الساملغ يف أظصرة تتئ سظعان 
"الثقشئ.. خغال!  أم واصع صائط صرغئاً!"

  وذلك بمظاجئئ ذضرى عثم دولئ الثقشئ، وذلك غعم افتث السادس طظ آذار/طارس ٢٠١٦م.
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