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بصطط: أجسث طظخعر

الشربغئ  الثول  طحارغع  تظفغث  شغ  ترضغا  تضام  غسارع 
إلسادة  طسارساعط  شغ  غفسطعن  وضثلك  المسطمغظ،  ضث 
اإلجراء  أرض  غتاض  الثي  غععد،  ضغان  طع  السقصات 
والمسراج، وق غصّض تضام السسعدغئ وتضام إغران وغغرعط 
والمسطمغظ  اإلجقم  أسثاء  طحارغع  تظفغث  شغ  طسارسئ 
شغ الغمظ والسراق وجعرغا وغغرعا.. أشطط غأِن لطمسطمغظ 
أن غصعطعا بعاجئعط شغ السمض سطى تشغغر عآقء التضام 
الثغظ طظ خقلعط تامضظ الثول الشربغئ طظ المسطمغظ 

وبقدعط، وإصاطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؟؟  

اصرأ شغ عثا السثد:
 - شحض (خارذئ ذرغص) ولث الحغت غعثد بمجغث 

   طظ المسارك شغ الغمظ  ...٢
 - بغان باعئ لِصّمئ "طظزمئ حظشعاي لطاساون" 

   شغ ذحصظث  ...٢
 - طاذا وراء إخرار التضعطئ الارضغئ سطى تتسغظ 

   السقصات طع ضغان غععد؟ ... ٣
- افردن غجغث طظ طساظاة أعض الحام بإغقق تثوده 

   بسث عةعم الرضئان ...٤
- جئإ تعتر السقصات بغظ باضساان وإغران ...٤
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بصطط: جسغث رضعان أبع سعاد

واحظطظ جاسادغش طآتمراً لطماظتني 
إبر أزطئ الظازتني طظ الفطعجئ

أسطظئ العقغات الماتثة وسثد طظ تطفائعا الرئغسغغظ 
غعم افربساء الماضغ، سجطعا اجاداشئ طآتمر لطماظتغظ 
الحعر المصئض لةمع افطعال لطمثظغغظ السراصغغظ الثغظ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  وذضرت  المسارك.  حردتعط 
الاغ تسعثت تاى اآلن باثخغص طئطس ٢٠ ططغعن دوقر 
إضاشغئ لامعغض «المفعضغئ السطغا لحآون القجؤغظ» 
عثا افجئعع، أن المآتمر جغسصث شغ واحظطظ شغ ٢٠ 
تمعز/غعلغع المصئض. وأوضتئ الثارجغئ افطرغضغئ أن 
ضظثا وألماظغا جاحارضان شغ اجاداشئ المآتمر، ضما 
جععد  لثسط  جمسعا  جغاط  الاغ  افطعال  جاثخص 
افطط الماتثة شغ إغعاء وإذسام وسقج الظازتغظ. وصالئ 
ضاظعن  طظث  واقضطرابات  لطصاال  «ظزرًا  إظه  العزارة 
الباظغ (غظاغر) السام ٢٠١٤، بات أضبر طظ ٣,٤ ططغعن 
حثص طحردغظ شغ أظتاء السراق، أضبر طظ ظخفعط 
طظ افذفال». وأضاشئ: «عظاك ظتع ١٠ طقغغظ شغ 
أظتاء الئقد بتاجئ طاجئ إلى طساسثات إظساظغئ طظصثة 

لطتغاة». (جرغثة التغاة)
الئقد  باثطغر  تصعم  أطرغضا..  عغ  عضثا   :
السثواظغئ  جغاجاتعا  تظفغث  خقل  طظ  السئاد  وصاض 
الثول  باباجاز  تئثأ  بط  والمسطمغظ،  اإلجقم  تةاه 
افخرى لـ "إسمار" طا دّطرته ق لغسعد ذلك شغ خالح 
الظاس،  وإظما تفسض ذلك تظفغثا لسغاجاتعا وإلتضام 
صئداعا أضبر شأضبر سطى تطك الئقد.. إذ لع ضاظئ تصغط 
وزظا لطظاس ولتصعصعط لما شسطئ طا شسطاه جعاء شغ 
السراق وجعرغا ولغئغا وأششاظساان وغغرعا طظ طبض 

دسمعا لضغان غععد.

لط تضظ اظطقصئ البعرات غعطا إق طظ رتط المساظاة 
وسطى أغثي الةغاع وضساف الظاس. وطا ضان جض أتئاع 
الرجض والمخطتغظ إق طظ الفصراء والمزطعطغظ. وإن 
افظئغاء لط غمطضعا طظ الصعى جعى صعة إغماظعط بالتص 
افظئغاء  وأسثاء  البعرات  خخعم  وإن  غتمطعن.  الثي 
لط غارضعا وجغطئ إلخماد البعرات وطتاربئ الثسعات 
طتاوقتعط  تظاعغ  طرة  ضض  وشغ  واجاثثطععا،  إق 
بالفحض طا دام البائرون طامسضغظ بما آطظعا به طظ 
تص. وسظث تغصظ أسثاء الثسعات والبعرات طظ سةجعط 
سظ اتاعاء البعرات وترشعا سظ طسارعا غسمثون إلى 
الثخعل شغ طفاوضات وطساوطات لسطعط غتصصعن طا 

سةجوا سظه بالترب والئطح والاظضغض.
شعثه صرغح غصعل طفاوضعا لرجعل اهللا : غا ابظ 
أخغ لصث أتغئ صعطك بأطر سزغط شرصئ به جماساعط 
وجفعئ أتقطعط وسئئ آلعاعط وضفرت طظ طدى 
طظ آبائعط، غا ابظ أخغ إن ضظئ ترغث بعثا الثي جؤئ 
به ططضا ططضظاك سطغظا، وإن ضظئ ترغث طاق جمسظا لك 
ترغث  ضظئ  وإن  طاق،  أضبرظا  تخئح  تاى  افطعال  طظ 

جغادة جعدظاك سطغظا شق ظصطع أطرا دوظك.
دون  وتاجما  جرغسا  جاء  الرد  ولضظ  جثغ،  سرض 
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ترك الرجالئ الاغ جاء بعا والاثطغ سظ دسعته تاما. 
ن ثَبَّْتَناَك 

َ
شةاء الرد طظ اهللا طتثرا، صال تسالى: ﴿َولَْوالَ أ

َذْقَناَك ِضْعَف 
َ
أل  إِذاً  ِْهْم َشيًْئا َقلِيالً  َ ِ لََقْد كِدتَّ تَْرَكُن إ

ُِد لََك َعلَْيَنا نَِصريًا﴾، وصال 
َ

ََياةِ َوِضْعَف الَْمَماِت ُعمَّ الَ جت
ْ
احل

وا لَْو تُْدِهُن َفُيْدِهُنوَن﴾. جئتاظه: ﴿َودُّ
لسان  إجقطغئ  وترضات  أتجاب  سطغظا  خرجئ  ولصث 
  اهللا  رجعل  غفعمه  لط  طا  تفعط  وضأظعا  تالعا 
واتعمئ  اهللا  أطر  سظ  شأسرضئ  المخالح!  شصه  طظ 
الاثاضغ  لسئئ  شغ  شثخطئ  شعمه،  شغ    اهللا  رجعل 
طع الثول الضاشرة والثول الاابسئ، شفاوضئ وحارضئ 
شغ التغاة السغاجغئ وشص صعاسث الطسئئ الاغ وضسعا 
الضاشر المساسمر والسمغض الثائظ، شاظاعى بعط افطر 
سطى  وتربا  الضفار  لمخالح  خثطا  سمقء  سطماظغغظ 

اإلجقم.
لسثو  غثعا  تمث  طصاتطئ  ضاائإ  سطغظا  خرجئ  ضما   
الةرائط  أبحع  غجال  وق  وارتضإ  طآجغظا  ضض  خظع 
طئررة  خائظ  وسمغض  تاصث  سثو  طع  شاساوظئ  شغظا، 
الصرغإ  الماضغ  طظ  تسائر  ولط  التةب  بأوعى  ذلك 
طةاعثغظ  تثرب  الثولغئ  المثابرات  شغه  رأغظا  الثي 
شغ بغحاور وتجودعط بالسقح والسااد لغثعضعا تربا 
وتضرر  المآلمئ،  الظعاغئ  شضاظئ  الشرب  سظ  بالعضالئ 
افطر طع ذالئان والثسط الئاضسااظغ شضاظئ الظعاغئ 
والحرغش  جسعد  آل  بعرات  ذلك  صئض  وطظ  ضرزاي، 
وتصسغمعا  الئقد  باجاسمار  اظاعئ  الاغ  تسغظ 
طساسمرات وطجارع لسمقء جاطعا الظاس جعء السثاب، 
وضثلك طا جاء بسثعا طظ بعرات شغ السراق والحام 
سطى  جرت  وطا  وغغرعا  والةجائر  وطخر  وشطسطغظ 

المظطصئ طظ وغقت.
وجاءت بعرة الحام وخرخئ عغ هللا عغ هللا، ولشغر اهللا 
لظ ظرضع ولشغر طتمث لظ ظائع، شاآطر سطغعا الصاخغ 
السابصغظ  طظ  الضاائإ  بسخ  تسائر  ولط  والثاظغ، 
وجارت سطى ذرغص العالضغظ وطثت غثعا لطثاسمغظ.
وعظا ظدع بغظ غثي صادة الضاائإ تصائص وتساؤقت:

المةاعثغظ  بأطعال  ذاتغا  إق  غضعن  ق  الةعاد  إن   
ِيَن آَمُنواْ  َّ ولغج بأطعال الثاسمغظ، صال تسالى: ﴿إِنَّ ا
ِيَن  َّ َوا  ِ ابَّ َسبِيِل  يِف  نُفِسِهْم 

َ
وَأ ْمَوالِِهْم 

َ
بِأ وََجاَهُدواْ  َوَهاَجُرواْ 

َاء َنْعٍض﴾. ِ ْو
َ
ْولَـئَِك َنْعُضُهْم أ

ُ
واْ أ نرََصُ آَوواْ وَّ
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زلجال، تتعل تارغثغ، غعم حآم، لسظئ، بعرة سطى الطئصئ 
لساجاعا،  خثطئ  فوروبا،  تتث  الاصطغثغئ،  التاضمئ 
اتتادعا،  تفضك  طظ  خعف  تظاابعط،  ودعحئ  تغرة 
طظ  والسئارات  الةمض  ترددت  عضثا  الاعصسات،  سضج 
اقجافااء  ظاغةئ  إسقن  إبر  واإلسقطغغظ  المسآولغظ 
الئرغطاظغ سطى الثروج طظ اقتتاد افوروبغ شغ الغعم 

الاالغ طظ اقجافااء الثي جرى غعم ٢٠١٦/٦/٢٣.
ذارئئ  واجاماسات  وغاضئئ  طصادئئ  تخرغتات 
وإسقن  اقتتاد  شغ  لطمسآولغظ  جرغسئ  وتترضات 
اجاصالئ لرئغج العزراء الئرغطاظغ، وتعثغثات بافضك 
لطثروج  لطمآغثغظ  حثغث  وشرح  الئرغطاظغ،  اقتتاد 
واسائاره غعم اجاصقل لئرغطاظغا ودسعة الصعطغغظ شغ 
بقدعط،  شغ  طحابه  اجافااء  إلجراء  وععلظثا  شرظسا 
افطرغضغئ  لطرئاجئ  افتمص  المرحح  تراطإ  وتأغغث 
وعع  ذلك،  بمبض  طعثدة  بقده  أن  غثرك  ق  والثي 
ترضئ  رئغج  وجه  تغث  والصعطغئ،  السظخرغئ  غآجب 
طحابه  قجافااء  دسعة  الفعر  سطى  الصعطغئ  تضساس 
ترضئ  جرت  تغث  أطرغضا،  سظ  تضساس  قظفخال 
الةظعبغئ  العقغات  طظ  وغغرعا  لاضساس  اظفخالغئ 

واجامرت الترب بغظ ساطغ ١٨٦٠-١٨٦٥م.
تئسات اصاخادغئ طثغفئ، تثععر شغ الةظغه اإلجارلغظغ 
لط غحعثه طظث بقبغظ ساطا، عجات شغ افجعاق المالغئ 
بظضعا  طتاشر  إظةطارا  شثشسئ  واآلجغعغئ.  افوروبغئ 
المرضجي لغصعم باعثئئ العضع بالصعل بعجعد جغعلئ 
ضاشغئ بصغمئ ٢٥٠ ططغار جظغه إجارلغظغ وإظه لظ غاردد 

شغ اتثاذ إجراءات اجابظائغئ صخعى.
زلجال  سطى  أرضغئ  وارتثادات  حثغثة،  عجة  إظعا  تصا 
برغطاظغا الثي ضربعا وضرب أوروبا. شصث ظعرت آبارعا 
اصادإ  الثي  افوروبغ  اقتتاد  طةطج  رئغج  سطى 

طآتمره الختفغ صائق: "الدربئ الاغ ق تصاطك تصعغك" 
وصال "جغسصث طآتمر لقتتاد غعطغ ٢٨ و٢٠١٦/٦/٢٩ دون 

برغطاظغا لئتث جئض الاساطض طع صرار خروجعا".
لط غضظ طاعصسا ذلك، شصث جرى اجاطقع لطرأي السام 
صئض غعطغظ طظ اقجافااء شضاظئ الظاغةئ ٥٢٪ خعتعا 
لخالح بصاء برغطاظغا شغ اقتتاد. وغزعر أن رئغج وزراء 
ولضظ  الظاغةئ.  لعثه  ططمؤظا  ضان  ضاطغرون  برغطاظغا 
شأله خاب، شأسطظ أظه جغساصغض وغسطط السططئ لشغره 
شعر اظاثاب زسغط جثغث لتجب المتاشزغظ شغ تحرغظ 
افول المصئض، شرأى ظفسه شاحق، وصث راعظ سطى الئصاء، 
وصاد التمطئ لثلك، سطما أظه خرح غعم ٢٠١٦/١/١٠ أظه 

"لظ غساصغض طظ طظخئه إذا خسر اقجافااء".
"إذا  اقجافااء  بإجراء   ٢٠١٣/١/٢٣ غعم  وسث  الثي  وعع 
أخعات  لضسإ  وذلك   "٢٠١٥ اظاثابات  شغ  تجبه  شاز 
أسطظ  تغث  افوروبغ  اقتتاد  لغئاج  وضثلك  الظاخئغظ، 
سقصات  تعل  جثغث  طظ  الافاوض  "غرغث  أظه  غعطعا 
سطى  غسرض  أن  صئض  افوروبغ  اقتتاد  طع  برغطاظغا 
أراد  طا  سطى  تخض  وبالفسض  الاخعغئ".  الئرغطاظغغظ 
وتصص  الماضغ،  حئاط  شغ  افوروبغغظ  شاوض  سظثطا 
لئرغطاظغا اطاغازات لط غتخض سطغعا أتث، شئات وابصا طظ 

أظه جغضسإ اقجافااء.
شرظسا السدع المآجج أسطظئ سطى الفعر سصث اجاماع 
ذارئ سطى أسطى المساعغات لئتث تئسات خروج برغطاظغا 
تعل ظاغةئ اقجافااء شصال رئغسعا أوقظث سصإ اقجاماع 
إن "خروج برغطاظغا طظ اقتتاد غحضض تتثغا فوروبا" 
"إن  وصال:  المآلط"  الثغار  لعثا  الضئغر  "أجفه  وأبثى 
تخعغئ الئرغطاظغغظ طظ أجض الثروج طظ اقتتاد غدع 
أوروبا شغ طعاجعئ اخائار خطغر، إذ ق غمضظعا اقجامرار 
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دسا الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ شغ ضطمئ ألصاعا 
غعم  الروجغ  "الثوطا"  الظعاب  طةطج  أسداء  أطام 
الخفعف  رّص  إلى  السالط  تجغران/غعظغع   ٢٢ افربساء 
والتحث شغ طعاجعئ اإلرعاب الثولغ، طسائرا أن تفحغ 
عثه الزاعرة غسغث إلى افذعان خسعد الظازغئ الثي 
جئص الترب السالمغئ الباظغئ. واجاثضر الرئغج الروجغ 
شغ الضطمئ وغقت الترب السالمغئ الباظغئ، طاسائق "سظ 
طاعغئ السئر افخرى القزطئ لظئث الثقشات افغثغعلعجغئ 
الئائثة، والضش سظ طمارجئ الثثع الةغعجغاجغئ، صئض 
طحغرا  الثولغ؟"،  اإلرعاب  ضث  طعتثة  لترب  التحث 
طرأى  سطى  المحارك،  الثطر  عثا  تفحغ  "تساظط  إلى 
طظ الةمغع". ودسا الرئغج الروجغ شغ عثه المظاجئئ 
إلى خغاغئ طظزعطئ سخرغئ لفطظ الماضاطض، تضفض 
الاتالفات  إلى  تساظث  وق  الثول  لةمغع  طاضاشؤا  أطظا 
السسضرغئ. ضما جثد الاأضغث سطى اجاسثاد روجغا لئتث 
طضاشتئ  خسغث  سطى  وافعمغئ  الحأن  ذات  الصداغا 
اإلرعاب، وأضاف: "لط ظاطّص رغط ذلك تاى اآلن، أي رد 
إغةابغ سطى طئادرتظا، شغ إسادة لطاطعرات الاغ جئصئ 

الترب السالمغئ الباظغئ". (روجغا الغعم)
: إن الرئغج الروجغ غصثم ظفسه داسغئ طظ 
دساة الترب سطى "اإلرعاب"، شغثسع إلى رص الخفعف 
طارجئ  ظفسعا  روجغا  ألغسئ  ولضظ  طتارباه!!  شغ 
وبقد  والصرم  جعرغا  شغ  تمارجه  تجال  وق  اإلرعاب 
إجقطغئ أخرى تتغط بعا؟؟ شعض غتص لثول إرعابغئ 
طبض روجغا أو أطرغضا أو غغرعما أن تصعد الترب سطى 
"اإلرعاب" ولط غسطط طظ إجرام تطك الثول وإرعابعا ق 
الئحر وق الحةر وق التةر؟؟!! بط إن الرئغج الروجغ 
غاتثث سظ ظئث طا أجماه: "الثقشات افغثغعلعجغئ 
الئائثة" سظث تثغبه سظ الترب السالمغئ الباظغئ، طع 
أن تطك الترب تخارسئ شغعا دول تتمض طسزمعا 
الظفعذ،  سطى  خراسعا  وضان  "افغثغعلعجغا"  ظفج 
الروجغ  الرئغج  غاتثث  لماذا  ظسأل:  عظا  ولضظ 
سظ ظئث الثقشات افغثغعلعجغئ ولضظ سظثطا غاسطص 
افطر باإلجقم والمسطمغظ غعاجمعن شضرته ودولئ 
الثقشئ الراحثة بعخفعا ذرغصئ لاظفغثه، وغخفعن 
اإلجقم باإلرعاب والمسطمغظ بأظعط إرعابغعن؟؟ أق 
اقجاسمارغئ  والثول  روجغا  سثاء  طثى  ذلك  غآضث 

لقجقم والمسطمغظ؟؟

بعتني غثسع إىل الضش سظ املراوغئ ورّص 
الخفعف يف وجه "اإلرعاب"

لـ "تصعصعط  واظاعاضات  طمظعب  تمغغج  طظ  الروعغظشغعن  طغاظمار  طسطمع  له  غاسرض  طا  إن  أطمغ  تصرغر  صال 
اإلظساظغئ" غمضظ تخظغفه سطى أظه جرائط ضث اإلظساظغئ. ولفئ الاصرغر الثي خثر سظ المفعضغئ السطغا لتصعق 
اإلظسان إلى "اقظاعاضات الاغ تمارس ضث طسطمغ الروعغظشا وافصطغات افخرى شغ طغاظمار، طظ صئغض سثم 
واظاعاضات  الممظعب  "الامغغج  أن  الاصرغر  شغ  وجاء  المعاذظئ".  تص  طظ  وترطاظعط  ضصعطغئ،  بعط  اقساراف 
تصعق اإلظسان، الاغ غاسرض لعا طسطمع الروعغظشا، غمضظ أن تخظش سطى أظعا جرائط ضث اإلظساظغئ". وأحار 
الاصرغر إلى "وجعد ١٢٠ ألفا طظ طسطمغ الروعغظشا والضاطان (أصطغئ طسطمئ داخض طغاظمار) طا زالعا غسغحعن شغ 
المثغمات، وسثم تمضظ ٣٠ ألش ذفض طظ الثعاب إلى المثارس"، طتثرا طظ "تظاطغ السثاء ضث المسطمغظ طظ 
صئض الصعطغغظ الئعذغغظ". وصث دسا المفعض الساطغ لتصعق اإلظسان بافطط الماتثة زغث رسث التسغظ تضعطئ 
طغاظمار "قتثاذ خطعات ططمعجئ لعصش الامغغج واظاعاضات تصعق اإلظسان ضث المسطمغظ" بتسإ الاصرغر ذاته.

وتسرض طسطمع الروعغظشا شغ وقغئ أراضان بمغاظمار طظث اجاصقلعا سام ١٩٤٨ لسطسطئ طةازر وسمطغات تعةغر 
لغاتعلعا إلى أصطغئ طدطعثة بغظ أضبرغئ بعذغئ وتضعطات غغر طتاغثة تسائرعط طعاجرغظ غغر حرسغغظ طظ 

بظشقدغح المةاورة، وعع طا غرشده السضان. (الةجغرة ظئ)

يف ظض غغاب دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
ويف ظض عغمظئ الثول الشربغئ الزاملئ سطى حآون السالط:

طسطمع طغاظمار غاسرضعن لةرائط شزغسئ
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إجماسغض  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  صثم  أن  بسث 
إلظصاذ  ذرغص  خارذئ  أجماه  طا  أتمث  الحغت  ولث 
ذرشغ  ضق  رد  الماضغ،  افجئعع  الضعغئ،  طفاوضات 
وتمسك  الثارذئ،  لاطك  بالرشخ  الغمظ  شغ  الظجاع 
الطرشان بمعاصفعما السابصئ، وضان ولث الحغت أتمث 
صث صال: إن خارذئ ذرغص ضان صث أسثعا بسث الةطعس 
تطك  وأن  ظزرعما،  لعجعات  واقجاماع  الطرشغظ  طع 
الثرغطئ تادمظ إجراء الارتغئات افطظغئ الاغ غظص 
سطغعا صرار طةطج افطظ الثولغ ٢٢١٦ وتحضغض تضعطئ 
افجاجغئ  الثثطات  تأطغظ  سطى  تسمض  وذظغئ  وتثة 

وإظساش اقصاخاد الغمظغ.
إق أن خالث الغماظغ جفغر الغمظ لثى افطط الماتثة 
صال إظعط ق غرغثون تطعق ترصغسغئ، تسغث إظااج افزطئ 
غتض  طساثام  جقم  عع  المططعب  وإن  جثغث،  طظ 

افزطئ.
سئث  طتمث  التعبغغظ  باجط  الرجمغ  الظاذص  وضان 
ولث  ذرغص  لثارذئ  رشده  إلــى  أحــار  صث  السقم 
والحراضئ،  السطط  اتفاق  تدمظعا  لسثم  أتمث  الحغت 
السططئ  لاصاجط  أجاجغئ  وبغصئ  الةماسئ  تسثه  الثي 

والحراضئ.
وبعثا غادح جمعد طتادبات السقم شغ الضعغئ، شغ 
العصئ الثي بثأت شغه افسمال الصاالغئ بغظ الطرشغظ 
الغعم،  روجغا  طعصع  ذضر  شصث  جثغث،  طظ  تاخاسث 
السئئ ٢٠ رطدان ١٤٣٧عـ المعاشص ٢٥ تجغران/غعظغع 
سثة  شغ  الصاال  جئعات  شغ  المسارك  تةثد  ٢٠١٦م، 
واجاسادة  الةعف  طتاشزئ  شغ  وخخعخا  طتاشزات، 

صعات التضعطئ لسثة طعاصع شغعا.
وتعاترت افظئاء سظ تسجغجات بصطع سسضرغئ جثغثة 
الاتالش  لصعات  تابسئ  ظعط"  "شرضئ  إلى  وخطئ  صث 
السربغ، طا غحغر إلى تسجغج الةئعئ المتغطئ بخظساء، 
أورد  شصث  الساخمئ،  إلى  السسضري  الاصثم  واتامالغئ 
طعصع طأرب برس وطعاصع غمظغئ أخرى سطى اإلظارظئ 
تخض  البصغطئ  واآللغات  السسضرغئ  الصطع  سحرات  أن 
إلى طتاشزئ طأرب غعطغا، وصال المعصع إن ظائإ صائث 
الصعات السسضرغئ الئرغئ افطغر شعث بظ ترضغ بظ سئث 
الاةمع  تغث  طأرب،  إلى  أغام  صئض  وخض  صث  السجغج 
الفسطغ لسحرة آقف طصاتض غمظغ جاعجغظ شغ اظازار 

افواطر لمسرضئ خظساء.
وسمعطا شإن الةمعد الصائط شغ طتادبات الضعغئ، غظثر 
باخاسث وتغرة افسمال الصاالغئ بغظ ذرشغ الترب شغ 
الغمظ، ولغج طسائسثا لةعء تضعطئ سئث ربه عادي 
إلى الثغار السسضري لثخعل خظساء بالحراضئ طع صعات 
شصث  ــارات،  واإلط السسعدغئ  بصغادة  السربغ  الاتالش 
سئث  تضعطئ  لصعات  المغثاظغ  السسضري  الاثخض  ضان 
اجارداد  شغ  التاجط  عع  السربغ  الاتالش  بصغادة  ربه 
أغثي  طظ  المثن  طظ  الضبغر  عادي  ربه  سئث  تضعطئ 

تتالش (التعبغ / خالح).
وغئثو أن التضعطئ صث جارت شغ خط طفاوضات افطط 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  لرغئئ  طساغرة  الماتثة 
جثغث  وحراضئ  جطط  اتفاق  إلى  الفرغصغظ  لاعخض 
غآجج لعجعد (حرسغ) لطتعبغغظ داخض السططئ شغ 
والثولغ  المتطغ  السام  الرأي  إلصظاع  وضثلك  الغمظ، 
أن  إق  لفزطئ،  جطمغ  تض  إلى  الاعخض  شغ  برغئاعا 
التضعطئ الغمظغئ شغ العصئ ذاته تشاظط عثه افحعر 
الطعغطئ طظ المفاوضات شغ تةعغج جغح صعي صادر 
سطى اصاتام خظساء سظث التاجئ، ولع طظفردا شغ تال 
الصاالغئ  افسمال  شغ  المحارضئ  شغ  السسعدغئ  تطضأت 
الصعات  سطى  افجاس  اقساماد  غضعن  وربما  الئرغئ، 

اإلطاراتغئ وتثعا، ضما ضان التال شغ طسرضئ اجاسادة 
طثغظئ سثن أو طثغظئ المضق، إذ ضان الثور المتعري 

آظثاك عع لطصعات اإلطاراتغئ.
وسطى ذلك شإظه لطةمعد الصائط شغ طتادبات الضعغئ 
لطرشغ  الظزر  وجعات  شغ  تصارب  أي  ظععر  وسثم 
الظجاع، وطع الاثععر اقصاخادي الماسارع شغ الئقد، 
شإظه طظ المرجح لةعء تضعطئ سئث ربه عادي طثسعطئ 
طظ الاتالش السربغ إلى التسط السسضري شغ دخعل 
خظساء، وطا غآضث ذلك عع تعاتر افظئاء تعل وخعل 
المتغطئ  المظاذص  إلى  ظعسغئ  سسضرغئ  تسجغجات 
الغعم  تاى  سطغعا  غسغطر  الاغ  الغمظغئ  بالساخمئ 

تتالش التعبغ / خالح.
إق أظه طظ المسطعم أن عثا الظعع طظ التطعل أغاً ضان 
جطمغا أو سسضرغا لظ غضعن بمسجل سظ الثول السزمى 
الثولاغظ  وخخعخا  افطظ  طةطج  شغ  المسغطرة 
المسظغاغظ بالمطش الغمظغ: برغطاظغا وأطرغضا، شافولى 
عغ الممسضئ بالمطش الغمظغ شغ طةطج افطظ وعغ 
افضبر سراصئ وتأخق داخض التضعطئ وافتجاب الغمظغئ 
وداخض الةغح والصئائض الغمظغئ، سقوة سطى تترغضعا 
طظ خطش الساار لئسخ طحغثات الثطغب الاابسئ لعا. أطا 
الباظغئ شعغ تسظث التعبغغظ شغ طحعث خرغح أو سظ 
ذرغص إغران ذراسعا شغ المظطصئ، الاغ تراجع دورعا 
طآخرًا، طع اضافاء أطرغضا بالثور السسعدي عظاك، وطا 
طحارضئ الصعات السسعدغئ إلى جاظإ التضعطئ الغمظغئ 
طظطصئ  طظ  صرغئا  السسعدي  الةار  إبصاء  أجض  طظ  إق 

خظع الصرار شغ الغمظ.
إن الخراع شغ الغمظ لغج خراسا طتطغاً، بض عع خراع 
السالمغئ  الظفعذ  وطظاذص  الطاصئ  طخادر  سطى  دولغ 
ذلك  وجغسامر  اقجاسمارغئ،  الرأجمالغئ  الصعى  بغظ 
الخراع ذالما وجثت تطك الصعى طظ غسعض لعا ذلك 
طظ الطشمئ التاضمئ شغ بقدظا، بض طظ غصعم بالتروب 
ظغابئ سظعا. ولظ غاثطص أعض الغمظ طظ تطك افزطات 
الماضررة سطغعط الاغ أضتى بعا الغمظ السسغث حصغا، 
إق بالثروج طظ طربع الثول اقجاسمارغئ، وتض صداغا 
غثاطش  ق  الثي  اإلجقم،  حرغسئ  وشص  والسئاد  الئقد 
سطغه أعض الغمظ دغظا وسصغثة وطظعةا، بض إن الثول 
الغمظ  طظ  تظططص  أن  تثحى  الغعم  اقجاسمارغئ 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  ظخرة  جتاشض  أخرى  طرة 
الظئعة الاغ جاةردعا طظ طخالتعا اقجاسمارغئ طظ 

المظطصئ برطاعا.
الغمظ  شغ  الماخارسئ  افذــراف  إن  الصعل  وخقخئ 
طةامسئ  شعغ  المساسمر  الضاشر  خثطئ  سطى  طافصئ 
سساضرعا  تتحث  أو  التض،  طظه  تطامج  الضعغئ  شغ 
طظازرة أواطره بالصاال، طسرضئ إسراضا بغظاً سظ الثطار 
والثراب الثي آلئ إلغه الئقد غغر طسظغئ بفاتعرة الثم 
بشدإ  طسظغئ  وغغر  ظعار،  لغض  غراق  الثي  الظفغج 
الثالص جئتاظه وتسالى وغغر طسظغئ بحرسه الثي غترم 
تترغما غطغزا اقصااال بغظ المسطمغظ، صال خطى اهللا 
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظ

بغان باعئ لِصّمئ "طظزمئ حظشعاي لطاساون" يف ذحصظث
بصطط: أتمث الثطعاظغ

اجاداشئ الساخمئ افوزبغضغئ ذحصظث، غعطغ ٢٣ و٢٤ 
تجغران/غعظغع الةاري اجاماَع صمٍئ لرؤجاء الثول افسداء 
شغ طظزمئ حظشعاي لطاساون، وجاء شغ الئغان الثي وّصع 
سطغه زسماء روجغا والخغظ وضازاخساان وصرغغججاان 
وذاجغضساان وأوزبغضساان: "تآضث الثول افسداء شغ 
طظزمئ حظشعاي سطى ضرورة التفاظ سطى وتثة جعرغا 
وجغادتعا وجقطئ أراضغعا، ضما أظعا تآضث أن الاسعغئ 
السغاجغئ لفزطئ ق بثغض سظعا، وطظ حأظعا أن تسمح 

لطحسإ السعري باصرغر طساصئطه بظفسه".
وجّثدت الثول السئ تمسضعا "باسجغج الثور الاظسغصغ 
المتعري لفطط الماتثة شغ السقصات الثولغئ، وتسجغج 
دور طةطج افطظ الثولغ شغ إتقل السقم الثولغ"، 

خاخئ شغ طظطصئ الحرق افوجط وحمال أشرغصغا.
حظشعاي  طظزمئ  شغ  افسداء  الثول  زسماء  وأسرب 
شغ بغاظعط سظ صظاساعط بـ "اجاتالئ طتاربئ اإلرعاب 
وأّضثوا  الثولغئ"،  الةععد  باداشر  إقّ  شسالئ  بخعرة 
شغ  طحارضئ  جغاجغئ  طصاربات  وضع  أعمغئ  "سطى 
طتاربئ اإلرعاب، وإصاطئ الاساون طع المظزمات الثولغئ 
واإلصطغمغئ والثول الاغ تاماع بخفئ المراصإ أو الحرغك 
شغ التعار طع طظزمئ حظشعاي، وطع الثول افخرى، طظ 
أجض تعشغر الزروف المقئمئ لاعجغع الاساون شغ طتاربئ 
اإلرعاب"، وبالظسئئ لمحضطئ أوضراظغا شصث جاء شغ الئغان 
الثااطغ لطصّمئ أّن "الثول افسداء شغ طظزمئ حظشعاي 
أّضثت سطى أعمغئ تسعغئ افزطئ شغ أوضراظغا بالعجائض 
الاغ  طغظسك  اتفاصات  تظفغث  أجاس  وسطى  السغاجغئ 

تسعد إلى ١٢ حئاط/شئراغر سام ٢٠١٥ بظجاعئ".
وبالظسئئ لطصدغئ افششاظغئ شصث أّضث الئغان سطى "أعمغئ 
إتقل السقم واقجاصرار شغ أششاظساان شغ أصرب وصئ، 
طعما لاسجغج افطظ شغ  باسائار أن ذلك جغمبض ساطقً 
المظطصئ"، وحّثد سطى دسمه "لاسعغئ الظجاع افششاظغ 
الثاخطغ سئر طعاخطئ سمطغئ المخالتئ العذظغئ الحاططئ"، 
وجّثدت الثول السئ ططالئاعا شغ الئغان سطى ضرورة 
ظحر  إلى  إحارة  شغ  الفداء"  شغ  افجطتئ  ظحر  "تزر 
طظزعطات الخعارغت افطرغضغئ شغ دول أوروبا الحرصغئ.

طظزمئ  بغان  شغ  وردت  الاغ  الظصاط  أعط  عغ  عثه 
شغ  ُسصثت  الاغ  افخغرة  صماعا  شغ  لطاساون  حظشعاي 
الساخمئ افوزبغضغئ ذحصظث، والمثّصص شغ عثه الظصاط 
غةثعا ظصاذاً ساّطئ شدفاضئ، خغشئ بسئارات إسقطغئ 
شغ  والخغظ  روجغا  ظزر  وجعاغ  تأضغث  طظعا  الصخث 

المسائض السغاجغئ.
شالارضغج سطى (وتثة جعرغا وجغادتعا، واساماد الاسعغئ 
السغاجغئ الاغ ُغصّررعا الحسإ السعري) شعثه دغئاجئ 
الروجغئ  اإلسقم  وجائض  باجامرار  ُترّددعا  روجغئ 
المطالئئ  وأّطا  جعرغا،  ضث  الروجغ  السثوان  لاشطغئ 
شغ  الماتثة  لفطط  المتعري  الاظسغصغ  الثور  (باسجغج 
السقصات الثولغئ، وتسجغج دور طةطج افطظ الثولغ شغ 
إتقل السقم) شغ دول الحرق افوجط، شعثه دغئاجئ 
إسقطعا  وجائض  شغ  سادًة  الخغظ  تساثثطعا  خغظغئ 
دوائر  خارج  الثولغئ  المحاضض  تض  سثم  سطى  لطاأضغث 
شعغ  بالتض،  إحراضعا  سثم  وبالاالغ  الماتثة،  افطط 
ُترغث أن تضعن آلغئ تض المحاضض الثولغئ تمر دوطاً سئر 

طةطج افطظ لغضعن لعا دور شغعا.
وأّطا ظصطئ طضاشتئ (اإلرعاب) شعغ طططإ روجغ خغظغ 
دولغ طحارك، وعع ضقم سام تآغثه روجغا والخغظ 
خاتئئ  أطرغضا  سطى  واضتئ  طجاغثة  وشغه  ضطااعما، 
اإلجقم،  طساداة  شغ  غائارزون  شعط  افخطغئ،  الفضرة 

وغاظاشسعن شغ طتاربئ المسطمغظ شغ ضض طضان.
خغاغئ  أّظعا  شعاضح  بأوضراظغا  الماسطصئ  الظصطئ  وأّطا 
روجغئ باطاغاز، شعغ تحرح وجعئ الظزر الروجغئ طظ 

المحضطئ افوضراظغئ.
وأّطا الظصطئ الماسطصئ بأششاظساان شعغ سثغمئ الصغمئ، 
فّن طفاتغح تض الصدغئ افششاظغئ بغث أطرغضا ولغج بغث 

روجغا أو الخغظ.
وأّطا ظصطئ تزر ظحر افجطتئ شغ الفداء شةاءت بمبابئ 
حضعى روجغئ خغظغئ طصثطئ فطرغضا، تظاحثاظعا شغعا 
بالتث طظ ظحر طظزعطات الخعارغت افطرغضغئ الماطعرة 
افوروبغئ  الئالغساغئ شغ افراضغ  المدادة لطخعارغت 

المتاذغئ لروجغا.
شغه  وواضح  الصّمئ،  به  خرجئ  الثي  الئغان  عع  عثا 
جغطرة روجغا والخغظ سطى طظزمئ حظشعاي لطاساون، 
وصطئ  اإلصطغمغ،  دورعا  طتثودغئ  أغداً  شغه  وواضح 

تأبغرعا السالمغ.
إّن طظزمئ حظشعاي لطاساون عغ طظزمئ إصطغمغئ آجغعغئ 
الرجمغاان  والطشاان  والخغظ،  روجغا  سطغعا  ُتسغطر 

المسامثتان شغعا عما: الروجغئ والخغظغئ شصط.
وعغ:  طاةاورة  آجغعغئ  دول  جئ  المظزمئ  وتدط 
روجغا والخغظ وضازاخساان وصرغغججاان وذاجغضساان 
وأوزبغضساان، وضاظئ عثه الثول باجابظاء أوزبغضساان 
صث أّجسئ المظزمئ تتئ اجط (خماجغ حظشعاي) شغ 
السام ١٩٩٦، وصث ُجمغئ عثه اقتفاصغئ باجط «حظشعاي» 
ظسئئ إلى طثغظئ حظشعاي الخغظغئ الاغ تّط شغعا اجاماع 
افولى،  اقتفاصغئ  وتعصغع  المآّجسئ،  الثمج  الثول 
والخغظ  روجغا  طظ:  ضقً  آظثاك  اقجاماع  ضّط  وصث 

وضازاخساان وصرغغججاان وذاجغضساان، وبسث دخعل 
طظزمئ  ُتسّمى  أخئتئ   ٢٠٠١ جظئ  شغعا  أوزبغضساان 

حظشعاي لطاساون.
وأّطا الثول غغر افسداء شغعا والاغ ُتحارك شغ أسمال 
وباضساان  وإغران  والعظث  طظشعلغا  شعغ  المظزمئ، 
وأششاظساان بخفئ طراصإ، وبغقروس (روجغا الئغداء) 

وترضغا بخفئ الحرغك شغ التعار.
وصث تصّرر صئعل اظدمام العظث وباضساان لطمظزمئ شغ 
السام المصئض ٢٠١٧، ضما تصّرر تتعغض بغقروس (روجغا 
شغ  طراصإ  سدع  إلى  التعار  شغ  حرغك  طظ  الئغداء) 
المظزمئ، أّطا إغران شطط ُتصئض ضسدع دائط شغعا، وصغض 
بأّن المظّزمئ جعف تسامر شغ الظزر شغ ذطئعا اقظدمام 
لطمظزمئ، وصالئ الخغظ بأّن افولعغئ لسمض المظزمئ 
شغ الفارة المصئطئ عغ قجاغساب العظث والئاضساان أوقً 
ولغج إغران، وأطا ترضغا شاّط تةاعطعا تماطاً بسئإ تردي 
الثي  افخغر  اقجاماع  تتدر  ولط  روجغا،  طع  سقصاتعا 

اظسصث شغ الساخمئ افوزبغضغئ ذحصظث.
والراجح أّن تعجغع المظزمئ وإدخال أسداء ُجثد إلغعا 
ضان  إذا  خاخئ  إضساشعا،  إلى  افغطإ  سطى  جغآدي 
عآقء افسداء غائسعن لثول ضئرى اجاسمارغئ ضالعظث 

وباضساان المعالغاغظ فطرغضا.
طعاجعئ  شعغ  لطمظزمئ  المسطظئ  افعثاف  أعط  وأّطا 
(اإلرعاب) و(الاطّرف الثغظغ)، وطتاربئ تةارة المثثرات 
وتعرغئعا سئر تثود دولعا، وتسظ الةعار طا بغظ الثول 
افسداء، وتطعغر الاساون بغظعا شغ السغاجئ والاةارة 
واقصاخاد والسطعم والاضظعلعجغا والبصاشئ، وشغ حآون 
الاربغئ والطاصئ والظصض والسغاتئ وتماغئ الئغؤئ، والسمض 
المظطصئ،  شغ  واقجاصرار  وافطظ  السقم  تعشغر  سطى 
والسمض سطى تطعغر وتصّثم افشضار لطعخعل إلى ظزام 
جغاجغ واصاخادي سالمغ دغمصراذغ، سادل وسصقظغ 

طاعازن.
أعثاف  عغ  لطمظزمئ  المسطرة  افعثاف  عثه  إّن 
تصطغثغئ، تائظاعا طظزمئ إصطغمغئ ُتحئه طظزمات إصطغمغئ 
الروتغظغئ  المحاضض  ُتسالب  السالط،  شغ  طظاحرة  ضبغرة 

لثول اإلصطغط التثودغئ والاةارغئ والسغاجغئ وافطظغئ.
شمظ  ضئرغان  دولاان  عما  والخغظ  روجغا  أّن  وبما 
المظزمئ،  دول  سطى  السغطرة  تاحاذرا  أْن  الطئغسغ 
آجغا  وجط  لمظطصئ  صغادتعما  اجاشقل  وُتتاوق 
لئسط أضئر صثر طظ السغادة، ولطتغطعلئ دون تشطشض 
الظفعذ افطرغضغ إلغعا، خاخئ شغ دول آجغا العجطى 
وصرغغججاان  وذاجغضساان  أوزبغضساان  وعغ:  افربع 

وضازاخساان.
اقصاخادغئ  الخغظ  صعة  طظ  اقجافادة  روجغا  ُتتاول 
الدثمئ لامعغض المحارغع الضئرى الاغ تسةج عغ سظ 
الصغام بعا شغ طظطصئ آجغا العجطى، ضمحارغع الظصض 
الخغظ  وُتتاول  المحارضئ،  الخظاسغئ  والمةمسات 
دول  شغ  الضاطظئ  والبروات  المعارد  طظ  اقجافادة 
أطّج  شغ  عغ  والاغ  الطاصئ،  طعاد  وتأطغظ  المظطصئ، 
التاجئ لعا بأشدض افجسار، شاساوظعما طتخعر شغ تطك 
المظطصئ وق غاسّثاعا، فّن طخالتعما شغ طظاذص أخرى 
ق  شالخغظ  شغعا،  ضمخالتعما  تاحابك  ق  السالط  شغ 
تاحارك طع روجغا طبقً شغ طظطصئ بتر الخغظ الةظعبغ، 
وروجغا ق تاحارك طع الخغظ شغ طظطصئ أوروبا الحرصغئ، 
طع  الخغظ  شغعا  تحارك  والاةارة  اقصاخاد  وطسائض 
طظزمئ  أّن  ظةث  وعضثا  روجغا،  طع  طظعا  أضبر  أطرغضا 
حظشعاي لطاساون عغ شغ واصسعا طظزمئ إصطغمغئ ُتسالب 
طحاضض آجغا العجطى وق تاسثاعا، وطظ غغر العارد أن 
تاتّعل عثه المظزمئ إلى طظزمئ دولغئ، أو أْن ُتحّضض 
تطفاً دولغاً طحارضاً ُغصابض تطش الظاتع طبقً، وبالاالغ شعغ 
طظزمئ طتثودة الاأبغر شغ المسرح السالمغ، وطسصعشئ 

بتثود المظطصئ الةشراشغئ الاغ غظامغ إلغعا أسداؤعا.
وأّطا دول آجغا العجطى افسداء شغعا شعغ دول عّحئ، 
تصعدعا تضعطات ق دغظغئ طسادغئ لقجقم، وطمصعتئ 
طظ حسعبعا، وعغ تئتث سظ افطان واقجاصرار، وتاطّطع 
لطتفاظ سطى اجامرار سروش تضاطعا أذعل طثة زطظغئ، 
وترظع إلى السغح شغ ظض دول ضئرى تمظتعا التماغئ 
وافطظ بحضض دائط خعشاً طظ طعجات الامثد اإلجقطغ 

السظغفئ الاغ تةااح تطك المظطصئ وُتعّثد وجعدعا.
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ضريي لطةجغرة: الاثخض سسضرغا بسعرغا لغج خغارا أطبض
صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري ردا سطى اظاصاداٍت لسغاجئ واحظطظ بسئإ سثم تثخطعا سسضرغا شغ 
جعرغا، إظه طا طظ أتث غسطط أن الاثخض سسضرغا عع الثغار الختغح، وأضاف -خقل لصاء طع صظاة الةجغرة- أظه غةإ 
سطى افجث اقلاجام باتفاق وصش افسمال الصاالغئ. ورشخ ضغري الرد سطى اقظاصادات المعجعئ لسغاجئ بقده شغ 
جعرغا، وصال إن تطك اقظاصادات طئظغئ سطى شرضغات ق تصائص. وأحار العزغر افطرغضغ إلى أن طا غتااجه ظزام 
افجث شغ المرتطئ التالغئ عع التخعل سطى ظخغتئ طظ افذراف الثاسمئ له، طعضتا أن الظخغتئ طفادعا أن سطى 
افجث الاساغح طع اتفاق وصش افسمال السثائغئ والسغح ضمظ طساغغره. وضان الماتثث باجط الئغئ افبغخ جعش 
إرظسئ صال إن اجاثثام الصعة السسضرغئ ضث ظزام الرئغج السعري بحار افجث صث غآدي إلى ترب حاططئ، تظاعغ 
بما وخفه بترب سطى أطئ ذات جغادة وتاطصى الثسط طظ روجغا وإغران. وأضاف الماتثث شغ إغةازه الختفغ غعم 
افربساء الماضغ، أن عثه الترب -شغ تال وصعسعا- جعف تحائ الةععد إللتاق العجغمئ باظزغط الثولئ اإلجقطغئ.

وأسرب سظ اساصاده بأن ذلك غسظغ أظه غظئشغ سطى العقغات الماتثة أن تعجه صعتعا السسضرغئ ضث ظزام افجث، 
وعع طا طظ حأظه أن غبغر الضبغر طظ افجؤطئ تعل ضغفغئ الصغام بثلك دون إغثاء المثظغغظ افبرغاء، سطى تث صعله. 
وخطص إرظسئ إلى أظه "غخسإ تخعر أن غظاعغ افطر دون ترب سطى أطئ ذات جغادة وتاطصى الثسط طظ صئض 

روجغا وإغران". (الةجغرة ظئ)
: إن ضقم وزغر الثارجغئ افطرغضغ وضقم الماتثث باجط الئغئ افبغخ عع ضقٌم طضرر والضثب شغه 
وتجوغر التصائص طفدعتان.. شطغسئ الصدغئ سظث أطرغضا شغ تال إسقظعا الترب سطى افجث، وعع سمغطعا، أن 
تطك الترب عغ سطى أطئ ذات جغادة، شافطبطئ سطى اظاعاك أطرغضا لسغادة الثول ق تتخى، ولغسئ الصدغئ 
عغ أن تطك الترب جاةر إلى ترب حاططئ، أي طع روجغا وإغران، شروجغا جاءت بالافاعط طع أطرغضا وإغران 
تظفث جغاجئ أطرغضا شغ جعرغا، ولغسئ الصدغئ إغثاء المثظغغظ، شالمثظغعن الصاطى والةرتى والثطار التاخض 
شغ الحام إظما تصش وراءه أطرغضا، وعثا لط غسث خاشغا سطى ضض طاابع لما غةري شغ الحام.. إن المساشرب بض 
والمساظضر أن غطالإ الئسخ أطرغضا بالاثخض سسضرغا شغ جعرغا، وأن غتجن الئسخ سطى سثم تثخطعا، شضغش 

لمظ غثرك أن أطرغضا دولئ سثوة لقجقم والمسطمغظ أن غضعن تاله ضثلك؟؟!!
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 لصث جاغرظا الثاسمغظ ودخطظا شغ لسئئ الاثاضغ!
ظرغث  الاغ  الشاغئ  عغ  وطا  حسعبظا؟  ظثاذإ  بماذا   
الادتغات  عثه  تساتص  بأظعا  الظاس  بعا  ظصظع  أن 

الةسغمئ؟
 إن طما ق حك شغه عع أن الثول الثاسمئ سثو لثود 
شغ  اإلجقم  سعدة  لسثم  السمض  وإن  وأعطه،  لقجقم 
دولاه صدغئ طخغرغئ سظثعط، صدغئ تغاة أو طعت، 
شضغش  بسعدتعا.  غرتإ  ق  الثقشئ  أجصط  الثي  وإن 
أعع  لسعدتعا؟  غسمض  لمظ  الثسط  الثول  عثه  تصثم 
لطثاسمغظ؟  تصثطعظه  لثغضط  وطاذا  طصابض؟  بق  دسط 
وطا عع البمظ الثي غةإ سطى عثه الضاائإ أن تصثطه 
أن  الثول  عثه  جاسمح  وعض  الثسط؟  عثا  طصابض 

تاةاوز صعتضط التث المرجعم؟
أن  سطغضط  تفرض  خثصظاضط  إن  الاثاضغ  لسئئ  إن 
تثاذئعا عثه الثول بطسان وافطئ بطسان آخر. شضغش 
جغضعن خطابضط لطبائرغظ وطظ خطفعط لصئعل البمظ 
الئاعر؟ عض جغضعن خطابضط لطظاس جرا ولظ غئطس 
عثه  وعض  سطغه؟  طافص  جغظارغع  عع  أم  الثاسمغظ 
الثول وأجعجتعا وخئراؤعا طشفطعن؟ ألغج عثا جئغض 

الضثابغظ والمثادسغظ والمظاشصغظ؟!

السالط  دول  وضض  أطرغضا  تثثسعن  بأظضط  تصعلعا  ق 
ظخرا  تسرصعا  أن  وترغثون  اقجاثئاراتغئ  وأجعجتعا 
طظ أسثاء غاربخعن بضط الثوائر لغض ظعار. ضق واهللا 
إظه الضثب والثثاع لطمسطمغظ الثغظ طظتعضط بصاعط 
وأبظاءعط  دطاءعط  شصثطعا  بصاالضط،  الزظ  وأتسظعا 
وعط  أسراضعط  واظاعضئ  لثغظعط،  ظخرة  بسثاء 

خابرون طتاسئعن.
 َ تَْر ﴿َولَن  تسالى:  اهللا  صعل  شغ  تصعلعن  طا  وأخغرا، 
وصعله  ِملََّتُهْم﴾،  تَتَّبَِع   َّ َح اجََّصاَرى  َوالَ  َُهوُد  ْ ا َعنَك 
َعن  وُكْم  يَُردُّ  َ َّ َح ُفَقاتِلُونَُكْم  يََزالُوَن  ﴿َوالَ  جئتاظه: 
َفْفتُِنوَك  ن 

َ
أ ﴿َواْحَذْرُهْم  وصعله:  اْسَتَطاُعواْ﴾،  إِِن  ِدينُِكْم 

ِيَن  َّ : ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا َْك﴾، وقو َ ِ ُ إ نَزَل ابَّ
َ
َعن َنْعِض َما أ

َاء ُعمَّ  ِ ْو
َ
ِ ِمْن أ ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن ابَّ َظلَُمواْ َفَتَمسَّ

وَن﴾؟ الَ تُنرَصُ
واهللا  إظه   . رجعله  وضقم  اهللا  لضقم  رد  واهللا  إظه 
اقظاتار  واهللا  إظه  السغاجغ.  ولصراره  لطضاشر  ارتعان 

السغاجغ والمااجرة بالثطاء والادتغات...
تُرَْجُعوَن  يَْوًما  ﴿َوايَُّقواْ  تسالى:  اهللا  غصعله  طا  لضط  ظصعل 
ا َكَسَبْت َوُهْم الَ ُفْظلَُموَن﴾  َّ لُكُّ َغْفٍس مَّ ِ ُعمَّ تَُو فِيِه إىَِل ابَّ

 الطعط عض بطشظا الطعط شاحعث

 تامئ ضطمئ السثد: لسئئ الاثاضغ شغ السقصئ طع افسثاء!

ضما طظ صئض... سطغعا أن تئثي تداطظعا وصعتعا... إن 
الثطر عائض شغ طعاجعئ الاغارات الماطرشئ والحسئعغئ... 
أوروبا شضرة ضئغرة ولغسئ طةرد جعق ضئغرة وق حك 
أن  طآضثا  ذلك...  ظسغئ  طا  حثة  طظ  تاعئ  أظعا 
طعاذظغ اقتتاد افوروبغ ق بث أن غفعمعه وغمسضعا 
أجض  طظ  المئادرة  ذطغسئ  شغ  شرظسا  أطعره...  بجطام 
أن ترضج أوروبا سطى المعاضغع افجاجغئ طسثدا إغاعا؛ 
افطظ واقجابمار طظ أجض الظمع والعظائش والاةاظج 
الدرغئغ واقجاماسغ وتسجغج طظطصئ الغعرو والتعضمئ 
ططروح  عع  طا  جععر  "إن  وصال  شغعا"  الثغمصراذغئ 
عع ذوبان أوروبا أطام طثاذر اقظضفاء أو إسادة تأضغث 
وجعدعا لصاء تشغغرات سمغصئ". شرئغج أعط دولئ شغ 
وطحاضطعا  المسألئ  سمص  طثى  سظ  غضحش  اقتتاد 
الحائضئ والمثاذر الاغ تعاجه اقتتاد، طما غثل سطى 

أن أوروبا تعاجه وضسا طخغرغا.
طساحارتعا  أسطظئ  الباظغ،  المآجج  السدع  ألماظغا 
طغرضض أن: "خروج برغطاظغا ضربئ طعجسئ طعجعئ إلى 
أوروبا وإلى آلغئ تعتغث أوروبا"، ودسئ ضق طظ الرئغج 
ورئغج  رغظجي  إغطالغا  وزراء  ورئغج  أوقظث  الفرظسغ 
المةطج افوروبغ تعجك إلى سصث اجاماع شغ برلغظ 
غعم (٢٠١٦/٦/٢٦) وصالئ: "الائسات جااعصش سطغظا ظتظ 
افسداء الـ ٢٧ شغ اقتتاد افوروبغ أن ظبئئ أظظا راغئعن 
طظ  وبسغطئ  جرغسئ  اجاظااجات  أخث  سطى  وصادرون 
اقجافااء وعع طظ حأظه أن غآدي إلى اظصسام أوروبا 
بحضض أضئر... الغعم عع ظصطئ تتعل فوروبا ولقتتاد 
أن  اقتتاد  دول  سطى  افوروبغ،  والاساون  افوروبغ 
ظاثث  أن  صئض  وتثر  بعثوء  وتصغمه  العضع  تتطض 
غابرغض  جغشمار  ظائئعا  وأطا  طسا".  الختغتئ  الصرارات 
اجاغاء  عظاك  فوروبا...  جغأ  غعم  إظه  "الطسظئ،  شصال: 
وخثطئ شغ برلغظ وإجماع سام سطى أن عثا صرار جغأ 
لئرغطاظغا وألماظغا وأوروبا"، وصال وزغر خارجغاعا: "إن 
التضعطئ الئرغطاظغئ لسئئ بالمخغر افوروبغ وخسرت. 
وإن طعصفعا طظ اقتتاد تط اجاشقله فغراض جغاجغئ 
الثئث  غثرضعن  افلمان  شئات  برغطاظغا".  شغ  داخطغئ 

اإلظةطغجي وظاائةه السغؤئ.
والسثغث طظ طسآولغ دول اقتتاد افخرى طظ بعلظثا 
جغؤئ.  ضاظئ  اقجافااء  ظاغةئ  أن  أسطظعا  الاحغك  إلى 
طشادرة  "صرار  إن  طارغاغع  إجئاظغا  خارجغئ  وزغر  وصال 
وضع  بحأن  جثغثة  إطضاظغات  شاح  افوروبغ  اقتتاد 
سطى  اإلجئاظغ  السطط  رشع  اتامال  وإن  المظطصئ،  عثه 
الاغ  اجضاطظثا  وتاى  اآلن".  صرغئا  أخئح  ذارق  جئض 
خعتئ لخالح الصرار أسطظئ رئغسئ وزرائعا أظه "غةإ 
أن ظطرح سطى الطاولئ خغار اجافااء بان سطى اجاصقل 

اجضاطظثا سظ برغطاظغا".
وغزعر أن أطرغضا تفاجأت بالظاغةئ تغث خرح رئغسعا 
وجعف  بالظاغةئ،  سطما  "أخثت  طصادإ  بئغان  أوباطا 
أدلغ بئغان شغما بسث"، وصث أدلى بئغاظه شغما بسث صال 
وإظه  جاسامر  برغطاظغا  طع  الثاخئ  السقصئ  "إن  شغه: 
بقدعط  خروج  أغثوا  الثغظ  الئرغطاظغغظ  صرار  غتارم 
اظدماطعا  طظ  ساطا   ٤٣ بسث  افوروبغ  اقتتاد  طظ 
وتث  الماضغ  ظغسان  شغ  لظثن  زار  الثي  وعع  إلغه" 
أطرغضا  فن  الئصاء.  سطى  الاخعغئ  سطى  الئرغطاظغغظ 
غئصى  تاى  اقتتاد  شغ  برغطاظغا  بئصاء  راغئئ  ضاظئ 
اتتادا عحا، تغث غثرك أن برغطاظغا ق تسمض لخالح 
وتحعش  ذلك  وتسرصض  افوروبغئ  لطعتثة  وق  اقتتاد 
سطى ضبغر طظ الصرارات وق تفضر إق شغ طخطتاعا، وضض 
ترى  أن  ترغث  ق  الاغ  أطرغضا  طخطتئ  شغ  غخإ  ذلك 
أوروبا طعتثة صعغئ تاتثاعا أو تظاشسعا شغ الساتئ 
السالمغئ، وترغثعا أن تئصى تتئ تأبغرعا. ولضظ إذا ظاب 

سظ خروج برغطاظغا تفضك اقتتاد شثلك شغ خالتعا.
وصث وخفئ وضالئ تاس الروجغئ أن اجافااء برغطاظغا 

ظخر لئعتغظ وشحض فوباطا، فن روجغا تسرف طعاصش 
اتتادا  غضعن  أن  شغ  شارغإ  طظعا،  السطئغئ  برغطاظغا 
تغث  واصاخادغا  جغاجغا  لعا  طفغث  وذلك  دوظعا، 
خارجغئ  وزغر  خرح  وصث  وألماظغا.  شرظسا  طع  تافاعط 
برغطاظغا عاطعظث: "إن ظاائب اقجافااء صث ببئ السرور 

شغ ظفج الرئغج الروجغ بعتغظ".
وألماظغا  شرظسا  وخاخئ  لقتتاد  المآجسئ  الثول  إن 
طخمماان  افضئر  الاأبغر  خاتئاا  الضئغرتان  الثولاان 
سطى بصاء اقتتاد وبةاظئعما إغطالغا وععلظثا وبطةغضا 
طاتمسئ  دول  وعظاك  طآجسئ،  ضثول  ولعضسمئرغ 
طسعا ترغث الئصاء ضئعلظثا وإجئاظغا وإغرلظثا، وجاسمض 
عثه الثول سطى المتاشزئ سطغه، وصث دسا وزغر خارجغئ 
ألماظغا إلى اجاماع لطثول السئ المآجسئ، شاجامسئ 
بئرلغظ شأسطظ سصئه: "ظتظ ظةامع الغعم ضممبطغظ سظ 
الثول الاغ غةإ أن تسطغ إحارة إلى أظعا لظ تاثطى 
سظ اقتتاد...". إق أن عظاك دوق ضالثظمارك والسعغث 

غثحى سطغعا طظ اقظفقت.
والةثغر بالثضر أن افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨ وتثاسغاتعا 
صعغا،  ولغج  طاثطثق  شئثا  اقتتاد،  صعة  اطاتظئ  صث 
طسرضا لطسصعط، وصث سئر المسآولعن شغه سظ ذلك. 
وجاءت أزطئ القجؤغظ لاضعن الصحئ الاغ ضسرت ظعر 
سطى  الساخطئ  الصعطغئ  المحاسر  أجةئ  تغث  الئسغر، 
العضع الصائط شغ أوروبا جغاجغا وافوضاع اقصاخادغئ 
بغظ  خظادق  تفرت  أوروبا  شغ  الصعطغئ  فن  الماردغئ. 
تثططعا،  أن  تصثر  لط  اقتتاد  اتفاصغات  وضض  حسعبعا 
شأس الثاء شغ المئثأ الرأجمالغ الثي شحض شغ طسالةئ 
شعع  واتثة  بعتصئ  شغ  طساظصغه  خعر  وشغ  الصعطغئ، 
السئإ الرئغج شغ ضض اقظصساطات وشغ خروج برغطاظغا 
تغث إظعا لط تصئض أن تاثطى سظ ععغاعا الصعطغئ وأن 

تجغض تثودعا وتاظازل سظ سمطاعا وتظثطب شغ أوروبا.
عثا اخائار ضئغر لقتتاد افوروبغ، شعض تصا الدربئ الاغ 
سطى  افولى  بالثرجئ  افطر  وغسعل  جاصعغه؟  تصاطه  لط 
شرظسا وألماظغا. وغزعر أظعما سازطاان سطى اقجامرار 
وطخطتاعما الضئرى بئصاء اقتتاد، وتترضعما السرغع 
ذلك،  تبئئ  طسالةاه  وطتاولئ  افطر  تثاسغات  لثراجئ 
تغث إن شرظسا ترغث صغادة أوروبا شغ طعاجعئ أطرغضا 
لطمتاشزئ سطى ظفعذعا شغ طساسمراتعا الصثغمئ وبصائعا 
دولئ ضئرى طآبرة شغ الساتئ الثولغئ، وألماظغا ترغث 
أن تخئح صعة جغاجغئ ضئرى سطى تساب اقتتاد، وعغ 
المسافغث افضئر اصاخادغا. وربما غضعن افوروبغعن صث 
اجاراتعا طظ برغطاظغا، شغضعن أشدض لعط إذا أتسظعا 
الاخرف ووجثت لثغعط صغادات تضغمئ وصعغئ وسمطئ 

سطى إخماد المحاسر الصعطغئ المطاعئئ.
طسجولئ  جاخئح  إظعا  تغث  تدررت  صث  وبرغطاظغا 
أوروبغا، وتثسر اصاخادغا وجغاجغا، شافصث تأبغرعا سطى 
طعاجعئ  شغ  بةاظئعا  تساثثطعا  ضاظئ  تغث  أوروبا، 
أطرغضا لطمتاشزئ سطى ظفعذعا شغ طساسمراتعا وسطى 
تمطئ  جّغرت  ولعثا  ضئرى،  ضثولئ  الثولغ  وجعدعا 
شأخئتئ  اقجافااء.  إلسادة  تعصغع  ططغعظغ  جمسئ 
طدطربئ وطظصسمئ وتجب المتاشزغظ بات طظصسما، 
طدادة   تمطئ  التضعطئ  وشغ  شغه  أسداء  صاد  تغث 

لرئغج التجب والتضعطئ ضاطغرون.
وعثا غبئئ أن طبض عثه اقتتادات ضطعا شاحطئ، تغث 
تاول الشرب أن غظصض تةاربه الفاحطئ إلى الئقد اإلجقطغئ 
عع  اإلجقطغ  التض  وغئصى  طحابعئ.  اتتادات  بإصاطئ 
الختغح بخعر الحسعب شغ بعتصئ اإلجقم ضما ظةح شغ 
ذلك ظةاتا طظصطع الظزغر، شسالب طسألئ الصعطغئ سقجا 
ظاجسا، شأرجى الظئغ  صعاسث تضط لثولئ سزمى اطاثت 
لبقبئ سحر صرظا ضان التضط شغعا طرضجغا، غتضمعا خطغفئ 
غثغرون  لعقة  باسغغظه  الثاخطغئ  حآوظعا  غظزط  واتث 

 العقغات تتئ إطرته ورصاباه وتسإ اجاعاداته

تامئ: اجافااء برغطاظغا: زلجال أم بعرة؟!... طاذا وراء إخرار التضعطئ الرتضغئ 
سطى تتسني السقصات طع ضغان غععد؟

بصطط: طتمث تظفغ غشمعر – ترضغا

ضاظئ السقصات الارضغئ طع ضغان غععد صث اضطربئ 
شغ  الئطثغظ  لسفغري  المائادل  الستإ  أسصاب  شغ 
أسصاب تادبئ جفغظئ طرطرة ضما عع طسطعم شغ حعر 
أغار سام ٢٠١٠ (!) لضظ تةط الائادل الاةاري شغ عثه 
 ٢٠١٥ سام  شغ  وبطشئ  الدسش  إلى  ارتفع  صث  الفارة 
البعرة  اظثقع  أسصاب  وشغ  دوقر.  ططغارات   ٦ تعالغ 
العقغات  طظ  ضقًّ  الصطص  أخاب   ٢٠١١ سام  جعرغا  شغ 
احارذئ  وصث  غععد.  وضغان  افطرغضغئ  الماتثة 
ترضغا لاتسغظ السقصات طع ضغان غععد وسعدتعا إلى 
المساعى السابص تصثغط اقساثار، وتسعغخ افضرار 
ورشع التخار سظ غجة، وصث اجاةاب ضغان غععد وصثم 

اقساثار شغ حعر آذار سام ٢٠١٣ بدشط أطرغضغ.
اتخض  الثي  الرجمغ  اساثاره  ظااظغاعع  برر  وصث 
الرئاجئ  ذائرة  شغ  أوباطا  طع  ضان  تغث  بأردوغان 
الفغسئعك  سطى  الرجمغئ  خفتاه  سطى  افطرغضغئ 
بأن افزطئ الاغ تظتثر ظتع افجعأ شغ جعرغا سجزت 
وصال:  الئطثغظ،  بغظ  السقصات  تتسغظ  إلى  التاجئ 
افجطتئ  اظاصال  عع  لظا  بالظسئئ  افضئر  الاعثغث  "إن 
الضغمغائغئ المعجعدة شغ جعرغا إلى أغثي المةمعسات 
اإلرعابغئ. غمضظ لارضغا وإجرائغض الاخثي لطمحضقت 
اإلصطغمغئ طظ خقل اقتخاقت شغما بغظعما". ضما خرح 
أوباطا شغ الجغارة افولى الاغ صام بعا إلى ضغان غععد 
بخفاه رئغساً بصعله: "إن العقغات الماتثة افطرغضغئ 
وإجرائغض.  ترضغا  طع  لسقصاتعا  ضئغرة  أعمغئ  تعلغ 
وتعلغ أعمغئ ضئغرة لسعدة السقصات اإلغةابغئ بغظعما 
طظ أجض افطظ والسقم اإلصطغمغغظ". طظ جاظئه أدلى 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ ضغري بعثا الاخرغح: "ظامظى 
بأجرع  لطسقصات  الضاطض  والاطئغع  اقتفاصغئ  تطئغص 
طسًا  السمض  وإجرائغض  ترضغا  تساطغع  وبثلك  وصئ، 
سطى تتصغص الاصثم شغ طخالتعما المحارضئ". وصال 
طساحار وزارة الثارجغئ لضغان غععد دوري غعلث: "إن 
إجرائغض تاططع سطى الثوام إلى سقصات دائمئ طساصرة 
طع ترضغا، وتئتث دائماً سظ ذرق تأطغظعا". وسئر رئغج 
الةمععرغئ أردوغان لطختفغغظ الثغظ ضاظعا طسه سطى 
الطائرة سظث سعدته طظ زغارة ترضماظساان سظ "تاجئ 

الحرق افوجط لطاصارب بغظ ترضغا وإجرائغض".
وصث تتثبئ افظئاء سظ اجامرار الطصاءات بغظ طساحار 
وزارة الثارجغئ شرغثون جغظغرلغ أوغطع طع ضغان غععد 
شغ إغطالغا شغ أسصاب إجصاط ترضغا لططائرة الروجغئ 
اإلصطغمغئ  المغاه  شغ  الطئغسغ  الشاز  اجاثراج  تعل 
سظ  أظئاء  تمطئ  اإلسقطغئ  افوجاط  لضظ  الصئرخغئ. 
غععد  وضغان  ترضغا  بغظ  المائادلئ  الطصاءات  اجامرار 
الاعخض  وسظ  بغظعما،  السقصات  تتسغظ  جئغض  شغ 
بغظعما.  وتض ٩٥٪ طظ المحضقت  طعمئ،  طرتطئ  إلى 
شصال طسآول رشغع المساعى شغ ضغان غععد لختغفئ 
ولط  المفاوضات،  طظ  أترظعت: "أتممظا ٩٥٪  غثغسعت 
غئَص جعى بسخ الافخغقت"، وبغظ بأظه طظ الممضظ 
إتمام اقتفاق خقل شارة صخغرة. وغظازر الاعخض إلى 
 ٢٦ شغ  المرتصإ  الطصاء  شغ  اقتفاق  طعضعع  شغ  صرار 

تجغران. وصث خرح رئغج العزراء بظ سطغ غطثرغط شغ 
طآتمره الختفغ شغ ١٧ تجغران طئغظاً جغاجئ تضعطاه 
الثارجغئ: "غاط الاعخض طع إجرائغض إلى ظصطئ طسغظئ، 
أظظ  وق  بسث،  ظاغةئ  إلى  تظاه  لط  اتخاقت  وعظاك 
طظ  غجة  تثطغص  عع  عظا  والمتثد  جاطعل.  أظعا 
سجلاعا طظ أجض المساسثات اإلظساظغئ. دبطعطاجغعظا 
بغظ  دائمئ  السثاوة  تضعن  أن  غمضظ  وق  غسمطعن. 
إجرائغض وجعرغا وروجغا وطخر والثول المططئ سطى 

الئتر افبغخ الماعجط والئتر افجعد".
وسظث افخث بسغظ اقسائار الظصاط الاغ تاولئ إغةازعا 
غمضظظا  غععد  وضغان  ترضغا  بغظ  السقصات  شغ  أسقه 
إغةاز افجئاب الضاطظئ وراء الثطعات الاغ تسسى إلى 

تتسغظ السقصات بغظعما شغ ظصطاغظ:
١- طسألئ أطظ ضغان غععد: وعغ المسألئ افعط الاغ 
ضطعا  اقجاسمارغئ  الثول  أولعغات  جطط  رأس  تتاض 
عظاك  جغضعن  السئإ  ولعثا  أطرغضا.  طصثطاعا  وشغ 
تض طثاطش شغ طعضعع التخار المفروض سطى صطاع 
غجة الثي تحارذه ترضغا ضةجء طظ المفاوضات، والثي 
تصغمه دولئ غععد سطى أظعا "صدغئ أطظ". لعثا غصعل 
دان أربغض الغععدي: "ق غمضظ أن غضعن رشع التخار 
سظ غجة طعضعع بتث وشص وجعئ الظزر اإلجرائغطغئ، 
سطى  طاعصفاً  ضان  إن  الاطئغع  شغ  الاصثم  غمضظ  وق 
عثا. وسطى ترضغا أن تاصثم بتض خقق لمحضطئ غجة. 

ضاثفغش بسخ حروط التخار طظ صئض إجرائغض".
أعط  طظ  وعثه  جعرغا:  شغ  الةارغئ  الاطعرات   -٢
شغ  بثاته  طساصقً  جئئاً  ضاظئ  ربما  بض  افجئاب 
تتسغظ السقصات بغظ ترضغا وضغان غععد. شأطرغضا لط 
تتخض بسث سطى الظاغةئ الاغ ترغثعا شغ جعرغا رغط 
السقصات  وتتسظ  شغعا.  جرت  الاغ  الاطعرات  جمغع 
شغ  ضئغرًة  أعمغًئ  غتمض  أخرى  بسئارٍة  الئطثغظ  بغظ 
الئتر  شغ  بالطاصئ  الماسطصئ  السغاجات  طعضعع 
شغ  اقجاصرار  سثم  وطعضعع  الماعجط،  افبغخ 

جعرغا والسراق والغمظ ولغئغا.
خاص  بحضٍض  السعرغئ  الصدغئ  بأن  حٍك  طظ  وطا 
تتعلئ طظ وجعئ الظزر افطرغضغئ إلى صدغئ طخغرغئ. 
وق تثخر وجساً شغ جئغض تض المسألئ بالحضض الثي 
ترغثه. ولثلك تترص أطرغضا سطى تتسغظ السقصات 
بغظ ترضغا وضغان غععد، وطخالتعا عغ طتعر عثه 
إلظعار  المتاوقت  جمغع  وسطى الرغط طظ  المساسغ. 
المخالح الارضغئ شغ تتسغظ عثه السقصات شإن ذلك 

لغج ختغتاً سطى اإلذقق.
وأخغرًا، شإن الةععد المئثولئ لاتسغظ السقصات بغظ 
ترضغا وضغان غععد عغ ترام حرسا. والثي غةإ سطى 
ترضغا أن تفسطه عع تتعغض شععات دباباتعا وطثاشسعا 
الجغاعن،  أغخان  طّث  ق  غععد  ضغان  تةاه  وبظادصعا 
وغظئشغ صطع جمغع السقصات الثبطعطاجغئ والسغاجغئ 
تظفغثا  طسه،  السقصات  وجائر  والسسضرغئ  والاةارغئ 
فواطر اهللا جئتاظه وتسالى. وبعثا شصط غمضظ لارضغا 
 أن تاترك شغ جئغض طخالح ترضغا وافطئ اإلجقطغئ

جط
طار

طحسض: ظحضر ترضغا وصغادتعا لثسمعا الصدغئ الفطسطغظغئ!!!

الصدغئ  لثسمعا  وصغادتعا،  لارضغا  حضره  سظ  تماس  لترضئ  السغاجغ  المضاإ  رئغج  طحسض  خالث  أسرب 
الفطسطغظغئ واحاراذعا رشع التخار سظ غجة طصابض تطئغع السقصات طع "إجرائغض". جاء عثا شغ رده سطى جآال 
لمراجض افظاضعل خقل لصاء طع اإلسقطغغظ ظزمه شغ الساخمئ الصطرغئ الثوتئ طساء افربساء الماضغ، تسطغصًا 
سطى تخرغتات وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع أن أتث حروط تطئغع السقصات طع "إجرائغض" عع 
"رشع التخار سظ غجة". وصال طحسض "تخرغتات وزغر الثارجغئ الارضغ ردت سطى طا صغض سظ طخادر طضثوبئ 
بحأن الاطئغع طع "إجرائغض"، ُغحضر افتراك وُتحضر الصغادة الارضغئ أظعا وضسئ حرط ضسر التخار سظ غجة، 
ولع تثطئ ترضغا سظ عثا الحرط لافاعمئ طظث زطظ". وبّغظ طحسض أن الترضئ "تسسى لضسر التخار سظ غجة 

بالةعث الصطري والارضغ بإسادة اإلسمار وغغرعا". (وضالئ افظاضعل)
: لع ضان غظزر خالث طحسض رئغج المضاإ السغاجغ لترضئ تماس طظ خقل اإلجقم الثي غعجإ سطى 
المسطمغظ السمض سطى الصداء سطى ضغان غععد المتاض وغترم سطغعط إصاطئ أي ظعع طظ سقصئ تصر ضغان غععد 
سطى اتاقله وتسطغه طحروسغئ شغ اجامراره، لع ضان غظزر طظ خقل ذلك لما طثح تضام ترضغا ولما حضرعط، 
إق إن ضان السغث خالث طحسض خار غتخر شطسطغظ والصدغئ ضطعا برشع التخار سظ غجة!!!  ولثلك شإن طا 
صاله خالث طحسض عع طساعمئ شغ إسطاء حرسغئ ضغان غععد.. شالعاجإ عع طتاجئئ ضض تضام المسطمغظ 
الثغظ أصاطعا سقصات طع ضغان غععد سطظا أو غصغمعظعا تتئ الطاولئ أو أظعط طصخرون شغ تترغر أرض اإلجراء 
والمسراج ولغج حضرعط وعط غسارسعن إلصاطئ "أشدض" السقصات طع ضغان غععد شغ طصابض وسعد بظغض شاات 

الفاات!! أغظ البعابئ غا صادة تماس؟؟!!
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تمر السقصات بغظ باضساان وإغران شغ تعترات ضئغرة 
"حاباعار"،  طغظاء  تطعغر  خقل  وخاخئ  ساطئ،  بخفئ 
والعةمات طظ صئض (جماسئ جغح السثل) شغ المظطصئ 
التثودغئ بغظ باضساان وإغران. وتغظما َغدُسش بطثان 
افطئ  أسثاء  غسجز  اقظصسام،  بسئإ  صعغان  إجقطغان 

ظفعذعط داخض المظطصئ.
شغ ٢٣ طظ أغار/طاغع ٢٠١٦م، وّصسئ العظث وإغران 
وأششاظساان سطى اتفاق بقبغ لاتعغض طغظاء "حاباعار" 
اإلغراظغ إلى ظصطئ سئعر باةاوز باضساان، الاغ ضاظئ 
إلى  بالترب  المظضعبئ  فششاظساان  العتغث  السئغض 
العظثي  العزراء  رئغج  صال  ضما  العظثي.  المتغط 
ذعران  إلى  زغارته  خقل  بفثر  طعدي)  (ظارغظثرا 
لاعصغع اقتفاق: "غمضظ لقتفاق أن غشغر طسار الاارغت 
شغ عثه المظطصئ". وغصع طغظاء "حاباعار" سطى جاتض 
وعع  وبطعحساان،  جغساان  طتاشزئ  طظ  "طضران" 
العخعل  طظ  غمّضظعا  الثي  العتغث  اإلغراظغ  المظفث 
طظ  طصربئ  سطى  وعع  العظثي،  المتغط  إلى  طئاحرة 
ُوخش  وصث  العجطى،  آجغا  وجمععرغات  أششاظساان 
الساتطغئ.  غغر  الئطثان  لعثه  الثعئغئ"  "الئعابئ  بأظه 
وعظاك غدإ شغ باضساان بحأن اقتفاق العظثي – 
"حاباعار"،  اإلغراظغ  المغظاء  سطى  افششاظغ  اإلغراظغ – 
طغظاء  تساب  سطى  جاء  أظه  تصغصئ  إلى  ذلك  غرجع 
جاتض  سطى  أغًدا  عع  الثي  الئاضسااظغ،  "جعادر" 

"طضران"، وغئسث سظ طغظاء "حاباعار" ٧٢ ضط شصط.
سظ  باضساان  لسجل  شصط  والعظث  إغران  تاتالش  لط 
بالمغاه  آجغا  وجط  غربط  الثي  المغظاء  إلى  العخعل 
الثاشؤئ، بض إن العقغات الماتثة أغًدا تحارك إغران 
أّضث  وصث  أششاظساان.  طساصئض  شغ  العظث  بتخئ 
وباضساان  فششاظساان  الثاص  افطرغضغ  الممبض 
٢٠١٦م  غعظغع  تجغران/   ٢١ شغ  أولسعن)  (رغاحارد 
الافاوض  شغ  إدراجعما  غاط  جعف  وإغران  العظث  أن 
الةغح  لتماغئ  غعثف  الثي  افششاظغ  المطش  بحأن 
افطرغضغ شغ أششاظساان؛ تغث سةج سظ تماغئ ظفسه 
سطى أرض المسرضئ. وشغ تشرغثة لرغاحارد أولسعن 
المةطج  أطام  واحظطظ  شغ  تتثث  أن  بسث  أرجطعا 
افذطسغ: "باضساان ق تجال ططاجطئ بسمطغئ المخالتئ 

وإجراء طتادبات شغ أششاظساان".
إن طا غجغث طظ سجلئ باضساان شغ المظطصئ اقحائاضاُت 
الثائرة سطى التثود بغظ باضساان وأششاظساان، والاغ 
تخاسثت شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٦م وأّدت إلى جفك 
دطاء المسطمغظ بأغثي المسطمغظ أظفسعط خقل حعر 
رطدان. وصث راشص عثه اقحائاضات الاعترات الةارغئ 
سئر  اظثلسئ  عةمات  بحأن  وباضساان  إغران  بغظ 
التثود طظ صئض جماسئ غاطدئ تثسى "جماسئ جغح 
السثل"، الاغ ضربئ طآخًرا شغ ١٣ طظ تجغران/غعظغع 

٢٠١٦م شغ طظطصئ إغران شغ طصاذسئ "خاش"، وصث 
عثدت  أظعا  لثرجئ  ذعران  السمطغات  عثه  أغدئئ 
بظحر صعات إغراظغئ سطى التثود طع باضساان لمعاجعئ 

الامرد شغ تطك المظطصئ.
الئطثغظ  بغظ  السقصات  شغ  المآجش  الاثععر  إن 
سظ  ظاجط  وباضساان)  (إغران  الصعغغظ  اإلجقطغغظ 
طع  الاتالش  شعثا  واحظطظ،  طع  طظعما  ضض  تتالش 
إلغران  جمح  الثي  عع  الشربغئ  اقجاسمارغئ  الصعى 
شتضام  باضساان،  اتادان  وسثم  العظث  باتادان 
ضض طظ إغران وباضساان غظفثون السغاجئ افطرغضغئ 
إن  المسطمغظ.  بمخالح  التائط  سرض  ضاربغظ 
المسافغثغظ العتغثغظ طظ اقظصسام بغظ المسطمغظ 
الماتثة،  (العقغات  الطثودان  المسطمغظ  سثّوا  عط 
الماتثة  لطعقغات  غاغح  شعع  العظثوجغئ)،  والثولئ 
التفاظ سطى عغمظاعا شغ المظطصئ وغثسط جععدعا، 
وغصّعي العظث باسائارعا صعة إصطغمغئ طعغمظئ. سقوة 
سطى ذلك، شإن الاتالش طع العقغات الماتثة وتظفغث 
إطقءاتعا ق غآدي إلى اظصسام المسطمغظ شتسإ، بض 
اظاتار  حك  بق  وعع  أسثائعط،  أطام  إضساشعط  وإلى 
﴿يَا  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال  جسغط،  وخطأ  جغاجغ 
ْولَِياَء تُلُْقوَن 

َ
ُكْم أ ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا الَ َيّتَِخُذوا َعُدّوِي َوَعُدّوَ

َ
ك

وصال   ،﴾ َوَقْد َكَفُروا بَِما َجاَءُكْم ِمْن الَْحّقِ ةِ  إِلَْيِهْم بِالَْمَوّدَ
لَُكْم  يَُكونُوا  َفْثَقُفوُكْم  ﴿إِن  وتسالى:  جئتاظه  أغًدا 
لَْو  وا  َوَوُدّ وءِ  بِالُسّ لِْسنََتُهم 

َ
وَأ يِْدَفُهْم 

َ
أ إِلَْيُكْم  َويَبُْسُطوا  ْعَداًء 

َ
أ

تَْكُفُرون﴾.
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بسعدة  إظه 
وإذقلعط  المسطمغظ  تصسغط  طسار  جغظسضج 
سطى  الراحث  الثطغفئ  جغسمض  تغث  أسثائعط،  أطام 
وغظئث  اإلجقم،  أجاس  سطى  المسطمغظ  بقد  تعتغث 
الثخعطات الطائفغئ والسرصغئ الفاجثة، وغةمع افطئ 

 ضصعة واتثة ضث أسثائعا

جئإ تعتر السقصات بني باضساان وإغران
بصطط: طخسإ بظ سمغر – باضساان
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الاتالش  بصعات  غسمى  طا  جغطرة  تتئ  تصع  والسراق 
لمتاربئ تظزغط الثولئ وأجسئ شغعا أطرغضا طا غسمى 
افراضــغ  شغ  تثرغئه  وتــط  الةثغث  جعرغا  بةغح 
طتاربئ  العتغث  وعثشه  أطرغضغ  وبإحراف  افردظغئ 
تظزغط الثولئ، وصث تسرضئ إتثى وتثاته صئض أجئعع 
طظ تادث الرضئان بالصرب طظ طسئر تظش الصرغإ سطى 
أدى  سظغش  روجغ  لصخش  السراصغئ  السعرغئ  التثود 
لمصاض سثد طظ طظاسئغعا طع طقتزئ اظسثام العجعد 
العتثة  عثه  شغ   - طساحارغظ  بحضض   - افطرغضغ 
جظرال  المغةر  أسرب  تغث  صخفئ،  الاغ  السسضرغئ 
لعثه  واجاشرابه  دعحاه  سظ  الئرغطاظغ  حالمرز  دو 
وافغرب  الئظااغعن،  طظثوبغ  أطام  الةعغئ  الدربات 
الطائرات  طةغء  سظث  اظستئئ  الروجغئ  الطائرات  أن 
طشادرة  بسث  لطصخش  أخرى  طرة  سادت  بط  افطرغضغئ 

الطائرات افطرغضغئ لطاجود بالعصعد.
وعظاك أخئار وطسطعطات أن عثه المظطصئ التثودغئ 
الةغح  شغ  العتثات  إلتثى  طضبفئ  تثرغئات  تحعث 
افردظغ لمتاربئ تظزغط الثولئ عغ افولى طظ ظعسعا 
وتسطغتعا  تثرغئعا  جرى  افوجط،  الحرق  بةغعش 
الترب  غسمى  طا  طةال  شغ  أطرغضان  خئراء  غث  سطى 

سطى اإلرعاب.
وق  رخغخئ،  لغسئ  وقجؤغظ  جظعدًا  المسطمغظ؛  دطاء 
غةعز بأي حضض اجاثثاطعا وجائض ضشط وطااجرة شغ 
جعق اقجاثثاء السغاجغ، أو الخراع الثولغ، وتظفغث 
طثططات الشرب الضاشر الاغ أخئتئ واضتئ وضعح 
الحمج لضض ذي بخغرة وصطإ جطغط، شعا عغ أطرغضا 
تبّئئ سمغطعا المةرم وتدرب بغث روجغا وغث أتئاسعا 
إرعاب  طتاربئ  الصدغئ  وأخئتئ  سطغه،  بار  طظ  ضض 
اإلجقم،  سطى  التاصثغظ  أغثي  سطى  باإلجقم  ألخص 

وبأغثي جعطئ باإلجقم وأتضاطه.
الدغط  ورشع  إخعاظعط  ظخرة  المسطمغظ  شغ  وافخض 
والزطط سظعط طا اجاطاسعا إلى ذلك جئغقً، وق تضعن 
جسض  ق  لظخرتعط،  الةغعش  باترغك  إق  ظخرتعط 
والشرب  فطرغضا  ططغسغظ  سئغثا  وصادتعا  الةغعش 
الشرب  جغعش  طع  والمظاورات  بالاثرغئات  بربطعط 
الضاشر، وظغفاعا تماغئ تثود الشاخئغظ والسعر سطى 

أوضار تةسج الشرب شغ بقد المسطمغظ.
دون  طظ  واتثة  أطئ  أظعط  المسطمغظ  شغ  وافخض 
ورجعلعط  واتثة،  وسصغثتعط  واتث،  دغظعط  الظاس، 
تفخطعط  أو  بغظعط،  تفرق  دظغعغئ  تثود  شق  واتث، 
سظ بسدعط بسداً، شإذا لةأ إلغعط بسخ أعطعط لزطط 
وصع سطغعط، ولط ظساطع ظخرتعط باترغك الةغعش، 
تسظ  طظ  أصض  شق  بقدظا،  شغ  التضام  خغاظئ  بسئإ 
الماء  وحربئ  السغح  لصمئ  وطحارضاعط  اجاصئالعط 
وشاح أبعاب بغعتظا لعط، وسثم العصعع شرغسئ لادطغض 
وجائض اإلسقم وأخعات الظحاز الاغ تشثي ضض أجئاب 

 الفرصئ وتمةغث تثود جاغضج – بغضع

أسطظ افردن "رجمغا" غعم البقباء الماضغ ٢١ تجغران 
وصش اجاصئاله لقجؤغظ طظ جعرغا، بسث اجامراره بفاح 
الئاب أطاطعط طظث اظثقع افزطئ عظاك صئض ٥ جظعات. 
وصث جاء ذلك بسث جاسات طظ العةعم بسغارة طفثثئ 
اجاعثف صعات ترس التثود افردظغ شغ طظطصئ وادي 

الرضئان سظث التثود طع جعرغا، وصاض شغه ٦ جظعد.
وصال طخثر تضعطغ طططع إن صرار الصعات المسطتئ 
طع  افردظغئ  التثود  باسائار  الغعم،  السربغ  الةغح   -
أي  واسائار  طشطصئ  سسضرغئ  طظطصئ  والسراق  جعرغا 
المثضعرة  المظاذص  ضمظ  وافشــراد  لفلغات  تترضات 
أسقه، ودون تظسغص طسئص، باسائارعا أعثاشاً طسادغئ 
وبضض تجم وصعة ودون تعاون، ضقم واضح سطى صرار 

أردظغ صث اتثث بإغقق تثوده أطام القجؤغظ.
طثغما  عما  تــثودغــان  طثغمان  افردن  شغ  غعجث 
الرضئان والتثقت، وتسإ أتثث إتخائغات التضعطئ، 
شغ  الماعاجثغظ  سثد  بطس  شصث  العةعم،  أسصئئ  الاغ 
طظعط  ألفاً   ٦٠ طظ  أضبر  قجــأ،  ألش   ١٠٢ المثغمغظ 

غصغمعن شغ طثغط الرضئان.
وطظسئ السططات افردظغئ، شغ أسصاب العةعم، دخعل 
وصررت  المثغط،  شغ  الساططئ  اإلظساظغئ  المظزمات 
أسطظئ  أن  بسث  ــط،  دائ بحضض  دخعلعا  طظع  قتصاً 
الصعات المسطتئ (الةغح السربغ) المظاذص السسضرغئ 
الحمالغئ والحمالغئ الحرصغئ الاغ غصع شغعا المثغمان 

طظاذص طشطصئ.
تفاصط  طظ  طثاوشعط  سظ  الظاحطغظ  بسخ  وسئر 
أوضاع القجؤغظ اإلظساظغئ شغ تال تعاخض طظع دخعل 
المظزمات اإلظساظغئ، طعضتغظ أن "طغاه الحرب تظفث، 

والتر حثغث وغعجث طرضى غتااجعن إلى السقج".
إصاطئ  طظع  التضعطئ،  صررت  إضاشغئ،  شسض  ردة  وشغ 
طثغمات جثغثة لقجؤغ جعرغا ووصش أسمال الاعجسئ 
سطى  غصاخر  لظ  الصرار  وعثا  الصائمئ،  المثغمات  شغ 
الممطضئ،  أرجاء  جمغع  حمض  بض  التثودغئ،  المظاذص 
وعع طا غتمض شغ بظاغاه صرارًا بعصش اجاصئال القجؤغظ.
الصرارات افردظغئ تطك؛ جاءت وجط غدإ طظ المةامع 
تةاه  وتسعثاته  الاجاطاته  بةمغع  أخض  الثي  الثولغ 
افردن، خاخئ بسثطا تئغظ أن جمغع المساسثات الاغ 
صثطئ لطممطضئ خقل طآتمر الماظتغظ الثي سصث شغ 
لظثن طططع حئاط/شئراغر الماضغ، عغ صروض غحارط 
التخعل سطغعا طعاخطئ تظفغث تعخغات خظثوق الظصث 

الثولغ بضض طا غسظغ ذلك طظ تئسغئ واظصغاد.
ضما أن المغجات الافدغطغئ الاغ وسثت بعا المظاةات 
وصاا  تتصغصعا  غتااج  افوروبغئ  افجعاق  شغ  افردظغئ 

ذعغًق.
شالعةعم افخغر حضض شرخئ قتثاذ جمطئ طظ الصرارات 
الداغطئ سطى القجؤغظ، بعثف الدشط سطى المةامع 
الثولغ لطاترك لطصغام بالاجاطاته بإظصاذ القجؤغظ، سئر 

صظاة طالغئ التضعطئ افردظغئ.
قجاشقل  طاثثا  صرارا  عظاك  أن  واضتا  غزعر  وعظا 
وصعدًا  قجاثثاطعط  القجؤغظ  وصداغا  الطةعء  طتظئ 
الثولغ  المةامع  طع  المسادغفئ  الثولئ  طسرضئ  شغ 
الضراعغئ  خطاب  غاظاطى  بثأ  وأغداً  الماظتئ،  والثول 
تةاه القجؤغظ، خاخئ أن افرضغئ طعغأة لثلك، شعط 
الثغظ تتمطعط جعات أردظغئ طظث جظعات المسآولغئ 
وبسث  والتغاتغئ.  اقصاخادغئ  الئطث  طحضقت  سظ 
السغارة  أن  المسطتئ  الصعات  أسطظئ  الثي  العةعم، 
تةثدت  الرضئان،  طثغط  طظ  خرجئ  ظفثته  الاغ 
الثسعات لسصاب جماسغ لقجؤغظ سئر إغقق طثغماتعط 

وذردعط خارج الئقد.
غثضر أن عثه المظاذص التثودغئ بغظ افردن وجعرغا 

بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

خادق الئرلمان السظشالغ السئئ ٢٥ تجغران/ غعظغع سطى اتفاصغئ دشاع أبرطاعا التضعطئ طع العقغات الماتثة 
شغ وصئ جابص، تسمح "بعجعد دائط" لسسضرغغظ أطرغضغغظ شغ السظشال بعثف طضاشتئ اإلرعاب. وصال طسآول 
شغ وزارة الثارجغئ السظشالغئ لعضالئ "شراظج برس"، خقل جطسئ ساطئ سصثعا طةطج الظعاب الةمسئ بتدعر 
وزغر الثارجغئ طاظضعر ظثغاي: "أصر الظعاب طحروع صاظعن غةغج لطرئغج طاضغ جال المخادصئ سطى اقتفاصغئ 
المئرطئ غعم ٢ أغار/طاغع الماضغ. وبتسإ بغان خادر سظ طةطج الظعاب شإن اقتفاصغئ تاسطص "بالاساون شغ 
طةال الثشاع ووضع صعات العقغات الماتثة وحروط العخعل إلى المظحآت والمظاذص المسظغئ شغ السظشال 
وذرق اجاثثاطعا". وصال وزغر الثارجغئ السظشالغ شغ تخرغح: "عثه اقتفاصغئ لغسئ اتفاصغئ جرغئ، بض عغ 
اتفاق حراضئ اجاراتغةغئ غاغح تاما لطصعات افطرغضغئ الاثخض إذا طا ضاظئ عظاك تعثغثات ولضظه غئصى اتفاصا 
طربتا لططرشغظ". وأضاف ظثغاي: "اقتفاق غسمح لطصعات افطرغضغئ والسظشالغئ بـ"الصغام بمجغث طظ الاثرغئات 
المحارضئ... وبأن تضعن أشدض اجاسثادا لطرد طسا سطى افخطار الاغ تعثد طخالتظا المحارضئ". (روجغا الغعم)

بثرغسئ طا غسمعظه "طضاشتئ اإلرعاب"، 
التضام يف بقدظا ُغسطمعن الئقد والسئاد لطثول الشربغئ اقجاسمارغئ

السظشال تخادق سطى وجعد سسضري أطرغضغ دائط لـ "طضاشتئ اإلرعاب"

لطمرة الـ٤١ لئظان غفحض يف اظاثاب رئغج له
جثغث  رئغج  اظاثاب  جطسئ  وافربسغظ،  التادغئ  لطمرة  الماضغ،  الثمغج  غعم  الطئظاظغ،  الظعاب  طةطج  أرجأ 
لطةمععرغئ ظاغةئ اقظصسام السغاجغ التاد شغ الئقد. وظصطئ العضالئ العذظغئ لقسقم الرجمغئ شغ لئظان أظه 
"أرجأ رئغج طةطج الظعاب ظئغه بري جطسئ اظاثاب رئغج لطةمععرغئ إلى غعم افربساء شغ ١٣ تمعز/غعلغع 
المصئض"، بسئإ سثم اضامال الظخاب الصاظعظغ قظسصاد الةطسئ. ولط غامضظ الئرلمان طظث اظاعاء وقغئ الرئغج 
السابص طغحال جطغمان شغ ٢٥ أغار/طاغع ٢٠١٤، طظ تعشغر الظخاب الصاظعظغ قظاثاب رئغج. وجاعمئ افزطئ 
العذظغ  والاغار  اهللا"  "تجب  ظعاب  وغصاذع  المآجسات.  سمض  وحطض  الثاخطغئ  اقظصساطات  باسمغص  جعرغا  شغ 
التر بجساطئ الظائإ طغحال سعن وتطفائعما جطسات اقظاثاب ططالئغظ بالاعاشص سطى طرحح لتدعر الةطسئ. 
وغظصسط الئرلمان بغظ صعتغظ ضئغرتغظ: صعى ١٤ آذار، وأبرز أرضاظعا رئغج التضعطئ افجئص جسث الترغري، 
وصعى ٨ آذار، وأبرز طضعظاتعا "تجب اهللا" والمثسعطئ طظ جعرغا وإغران.. وضاظئ صعى ١٤ آذار صث أسطظئ بسغث 
اظاعاء وقغئ جطغمان، دسمعا ترحغح جمغر جسةع، شغما رحتئ صعى ٨ آذار طغحال سعن. إقّ أّن المعاصش تشغرت 
قتًصا؛ إذ رحح الترغري جطغمان شرظةغئ الثي غظامغ إلى صعى ٨ آذار، صئض أن غصثم جسةع شغ خطعة طفاجؤئ 
سطى تئظغ ترحغح سعن، خخمه الطثود، لطرئاجئ. ولط غتر شرظةغئ بثسط تجب اهللا الثي جّثد دسمه لعخعل 

تطغفه سعن إلى جثة الرئاجئ. (جرغثة الحرق افوجط)
: إظه طظ المسطعم أن الحأن الطئظاظغ ق غصرر شغه رئغسه أو تضعطاه أو ظعابه، شطئظان تسّغر حآوظه 
الثولئ أو الثول الضئرى المآبرة شغه، وسظثطا تاخارع تطك الثول تاخارع افذراف المتطغئ تتئ سظاوغظ حاى 
طظعا اصاخادغئ وطظعا جغاجغئ وطظعا اجاماسغئ وطظعا طا له سقصئ بالسغاجغئ الثارجغئ.. وبما أن أضبر الثول 
تأبغرا شغ لئظان عغ أطرغضا، وغزعر أظعا لغسئ شغ سةطئ طظ أطرعا قظاثاب رئغج لطئظان رغبما تساطغع 

السغطرة سطى افوضاع شغ جعرغا، شإن افطعر جائصى تراوح طضاظعا شغ المثى الصرغإ.

الئابا شرظسغج: طثابح افرطظ "إبادة جماسغئ"
وخش بابا الفاتغضان شرظسغج طثابح افرطظ شغ "اإلطئراذعرغئ" السبماظغئ خقل الترب السالمغئ افولى بأظعا 
ضاظئ "إبادة جماسغئ"، وذلك أبظاء زغارته إلى غرغفان غعم الةمسئ ٢٤ تجغران/غعظغع. وتتثث الئابا سظ الدتاغا 
افرطظ الثغظ جصطعا جراء المثابح وسمطغات الاعةغر الصسري خقل الترب السالمغئ افولى، شغ رجالئ تعجه 
بعا إلى الحسإ افرطغظغ بسث وخعله، ضما أظه وخش زغارته إلى غرغفان بأظعا "رتطئ رجعلغئ". جاءت تخرغتات 
الئابا خقشا لما تعصسئ به الاصارغر اإلسقطغئ جابصا اسامادا سطى تسرغئات صالئ إن رئغج الضظغسئ الضابعلغضغئ 
لظ غاتثث سظ "اإلبادة"، بض سظ "اقجاحعاد" شغ إحارة إلى طصاض طؤات آقف افرطظ وطمبطغ افصطغات افخرى 
شغ اإلطئراذعرغئ السبماظغئ أغام الترب. جثغر بالثضر أظعا المرة الباظغئ الاغ غاتثث شغعا الئابا سظ إبادة افرطظ، 
سطما بأن تخرغتات طمابطئ له شغ سام ٢٠١٥ أبارت طعجئ غدإ سارطئ شغ ترضغا. وبثأ الئابا زغارته إلى غرغفان 
الاغ جاساشرق ٣ أغام، غعم الةمسئ الماضغ. وتسث عثه الجغارة افولى له طظث جطعجه سطى الضرجغ الئابعي سام 
٢٠١٣. وعع باظغ رئغج لطضظغسئ الضابعلغضغئ غجور عثا الئطث السرغص بسث غعتظا بعلج الباظغ. وطظ المصرر أن 
غخطغ الئابا شرظسغج خقل زغارته إلى أرطغظغا أطام ظخإ ضتاغا اإلبادة افرطظغئ شغ الساخمئ غرغفان، ضما أظه 

جغفرج سظ "تماطئ السقم" صرب التثود افرطظغئ-الارضغئ المشطصئ. (روجغا الغعم)
السبماظغئ  الثولئ  الفاتغضان  بابا  غاعط  الاغ  أسقه،  الثئر  شغ  جاء  ضما  افولى،  المرة  لغسئ  : إظعا 

ج

بارتضاب إبادة جماسغئ بتص افرطظ الثغظ ضاظعا غصطظعن شغ افظاضعل خقل الترب السالمغئ افولى.. شصث 
جئص أن صال سام ٢٠١٥: "إن أول إبادة جماسغئ شغ الصرن السحرغظ وصسئ ضث افرطظ". إن تخرغح بابا 
غاسطص  سظثطا  افطر  أن  سطى  غثل  الشرب  دول  طظ  ضبغر  صادة  وتخرغتات  اإلبادة  لجسط  وتئظغه  الفاتغضان 
وأطا  جاعجة،  بتصعط  والاعط  بض  طاعمعن  سظثعط  شالمسطمعن  تتصغص،  إجراء  إلى  غتااج  شق  بالمسطمغظ 
سظثطا ُغظسإ شسض حظغع إلى الثول الشربغئ أو رساغاعا شإظظا ظسمع الثسعات إلى الابئئ طظ تصغصئ الفسض 

وطظ غصش خطفه ودواشسه، وعع طا غثل سطى طئطس تصثعط سطى اإلجقم والمسطمغظ. 
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