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بصطط: د. شرج طمثوح

شغ ظض تثغث الثول الشربغئ سظ «اإلرعاب»، غةإ الاظئه 
إلى تصغصئ المحروع اإلجقطغ الثي تتاربه الثول الشربغئ 
طةامسئ وتسائره خطرا تصغصغا سطى ظفعذعا شغ المظطصئ، 
إظه  سطغه..  اإلرعاب  وخش  تططص  الثي  المحروع  وعع 
المحروع السغاجغ العادف إلى إصاطئ دولئ خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة.. وعغ سظثطا تططص وخش اإلرعاب سطى 
غغر ذلك شإظما عع طظ باب الثثاع والادطغض واتثاذ ذلك 
ذرغسئ لمتاربئ المحروع التصغصغ الثي غظصث افطئ وغصدغ 

سطى ظفعذ تطك الثول. 

اصرأ شغ عثا السثد :
- لغئغا: طا الثي اجاةث تاى تط الاعاشص بغظ افذراف 
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بصطط: سقء أبع خالح*

طةطج افطظ الثولغ غعاشص باإلجماع 
سطى صرار بحأن الاسعغئ يف جعرغا 

صرار  سطى  الماضغ  الةمسئ  غعم  افطظ  طةطج  خعت 
دولغ جثغث بحأن جعرغا. وتدمظ الصرار الثي غتمض 
طظ  سثدا  أطرغضغ-  صرار  طحروع  -وعع   ٢٢٥٤ رصط 
الئظعد، شصث اسامث بغان جظغش ودسط بغاظات شغغظا الثاخئ 
سمطغئ  لاتصغص  افجاجغئ  افرضغئ  باسائارعا  بسعرغا، 
اقظاصال السغاجغ بعثف إظعاء الظجاع شغ جعرغا، وحثد 
سطى أن الحسإ السعري عع طظ جغتثد طساصئض جعرغا.
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  دسعة  سطى  الصرار  وظص 
طمبطغ الظزام والمسارضئ السعرغْغظ لطمحارضئ «سطى 
وجه السرسئ» شغ طفاوضات رجمغئ بحأن طسار اقظاصال 
السغاجغ، سطى أن تئثأ تطك المفاوضات طططع ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠١٦ «بعثف الاعخض إلى تسعغئ جغاجغئ 
دائمئ لفزطئ». وأسرب سظ دسط طةطج افطظ لطمسار 
السغاجغ السعري تتئ إحراف افطط الماتثة لاحضغض 
عغؤئ تضط ذات طخثاصغئ، وتحمض الةمغع وغغر ذائفغئ، 
واساماد طسار خغاغئ دجاعر جثغث لسعرغا شغ غدعن 
إجراء  افطظ  طةطج  دسط  الصرار  وجثد  أحعر.  جائ 
الةثغث  الثجاعر  أجاس  سطى  وظجغعئ  ترة  اظاثابات 
شغ غدعن ١٨ حعرا تتئ إحراف افطط الماتثة. ضما 
إلى  الاعخض  لدرورة  افطظ  طةطج  دسط  سظ  أسرب 
وصش إلذقق الظار شغ ضاشئ المظاذص السعرغئ تال اتثاذ 
طمبطغ الظزام والمسارضئ السعرغئ الثطعات افولى ظتع 

اقظاصال السغاجغ برساغئ افطط الماتثة. (الةجغرة ظئ)
: إن المثصص شغ الصرار الثولغ الةثغث الثي 
تمض  عع  شغه  طا  أعط  أن  غةث   ٢٢٥٤ الرصط  غتمض 
طع  الةطعس  سطى  جعرغا  شغ  المسطتئ  الفخائض 
إلى  وباإلضاشئ  الظار،  إذقق  ووصش  السعري،  الظزام 
ذلك شإن الصرار صث اسامث بغان جظغش وبغاظات شغغظا 
طا  بتسإ  شغعا  اقتفاق  تط  والاغ  بسعرغا  الثاخئ 
ضرورة  «سطى  وروجغا:  أطرغضا  خارجغئ  وزغرا  خرح 
بصاء جعرغا دولئ سطماظغئ». إن عثا الصرار شغ تال تط 
الاصغث به وتظفغثه ق غسظغ شصط أن تدتغات أعض 
جعرغا صث ذعئئ عئاًء، بض غسظغ أن تطك الادتغات 
ضاظئ ظاغةاعا ترضغج ظفعذ الضفار المساسِمرغظ شغ 
جعرغا وسطى رأجعط أطرغضا.. شأعض جعرغا لط غبعروا 
قجائثال سمغض بسمغض، ولط غصّثطعا الادتغات الاغ 
صض ظزغرعا لغسامر خدعسعط لطعغمظئ الشربغئ، ولط 
غخئروا سطى طا قصعه طظ بطح الظزام وجائر أدوات 
أطرغضا وجط تثطغ السالط سظعط طظ أجض أن غسعد 
افجث  تاشر  المصئعر  تضط  خقل  ضان  ضما  تالعط 
وطظ بسثه ابظه طع بسخ الاسثغقت الحضطغئ، وإظما 
التصغصغ  لطاترر  والظفغج  الشالغ  وبثلعا  صاطعا  عط 
والاشغغر الحاطض سطى أجاس سصغثتعط اإلجقطغئ الاغ 
غآطظعن بعا والاغ تعجإ سطغعط أن غضعن سغحعط 
الظئعة..  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  إجقطغا 
إن سطى أعض الحام أن غثرضعا أن ضض طظ غسغر شغ 
رضاب أطرغضا وطظ طسعا وغصئض بالصرار الثولغ الةثغث 
وغسسى لاظفغثه شعع خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ 
شغةإ ظئثه وضحفه وافخث سطى غثغه، وإن لعط سئرة 
صادعط  تغظ  أخرى  بقد  شغ  المسطمغظ  تةارب  شغ 
السمقء والثعظئ، شإن تدتغاتعط ُجِسطئ وصعدا لاظفغث 
جغاجئ الضفار المساسِمرغظ.. شأعض شطسطغظ صثطعا 
الادتغات لاترغر شطسطغظ وإذ بصادتعط السمقء شغ 
طظزمئ الاترغر غةسطعن تطك الادتغات أداة لطاظازل 
سظ شطسطغظ لضغان غععد، وأعض طخر باروا لطاشغغر 
بالةعض  بسدعط  غاخش  الثغظ  البعرة  بصادة  وإذ 
وبسدعط بالائسغئ غةسطعن تدتغات أعض طخر شغ 
خثطئ السغاجئ افطرغضغئ، وعثا طا غةري شغ الغمظ 
أعض  غا  التثر  شالتثر  أخرى..  وبقد  والسراق  ولغئغا 
الحام شإغاضط أن تسةطعا سطى أظفسضط أظضط برتط 
الضفار  لظفعذ  ترضغجا  ذلك  ساصئئ  ضان  بط  وضتغاط 
المساسِمرغظ طظ خقل تفظئ طظ السمقء، بض صعطعا 
بما غرضغ اهللا طظ البئات والخئر شغثضرضط اهللا تسالى 
وطقئضاه وسئاده الخالتعن شغ سثم خدعسضط، وأن 
تدتغاتضط ضاظئ جسرا لطسئعر إلى دولئ خقشئ راحثة 

سطى طظعاج الظئعة، وإظضط أعض لثلك بإذن اهللا. 

أحار الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان إلى «دفء 
إن  وصال  غععد،  ضغان  طع  السقصات  شغ  طمضظ» 
المظطصئ بأضمطعا جاتصص طضاجإ ضبغرة طظ تطئغع 

السقصات.
طظ  سعدته  رتطئ  خقل  لطختفغغظ  أردوغان،  وصال 
ترضماظساان، إن «تطئغع السقصات طع إجرائغض» أطر 
اتفاق  إلى  الاعخض  طظ  الطرشان  تمضظ  إذا  طمضظ 
«اإلجرائغطغئ»  الئترغئ  طثاعمئ  ضتاغا  لاسعغخ 
أجطعل الترغئ، وإذا طا رشسئ «إجرائغض» التخار سظ 
الفطسطغظغغظ، تسإ افجعحغاث برس (٢٠١٥/١٢/١٤).

 ٢٠١٥/١٢/١٨ الةمسئ  أظصرة  شغ  ضئغر  طسآول  وذضر 
إذار ظعائغ  وحك الاعخض إلى  سطى  التضعطاغظ  أن 
قتفاٍق غعثف إلى تطئغع السقصات بغظعما «بسث إتراز 

تصثٍم سطى خسغث المطالإ الارضغئ».
لاطئغع  اتفاٍق  سظ  غععد  طسآولعن  تتثَّث  شغما 
المساعى  رشغسئ  بظائغئ  طتادبات  بسث  جاء  السقصات 

شغ جعغسرا.
والةثغر بالثضر أن السقصات بغظ ترضغا وضغان غععد 
حعثت تعترًا سطظغاً سصإ صاض ضغان غععد لسحرة أتراك 
غجة  إلى  الماةه  الترغئ»  «أجطعل  طاظ  سطى  ضاظعا 
سام ٢٠١٠. وبالرغط طظ ذرد ترضغا لسفغر ضغان غععد 
وإسقظعا تةمغث السقصات طسه، إق أن تصارغر سثغثة 
ق  بغظعما  شغما  والاساون  السقصات  باجامرار  أشادت 
جغما شغ المةال السسضري، تغث رخثت تطك الاصارغر 
شغ  الطرشغظ  بغظ  وصسئ  اتفاصغئ   ٦٠ سظ  غصض  ق  طا 
الئطثان  أضئر  ترضغا  وبصغئ  لعتثه!  السسضري  المةال 
اإلجقطغئ اجاغرادًا طظ ضغان غععد، وتةاوزت صغمئ 
 ٢٠١١ سام  دوقر  ططغاري  لارضغا  غععد  ضغان  خادرات 

سطى جئغض المبال.
وغصعل ترضار اغرترك، طظ طسعث افبتاث اقجاراتغةغئ، 
وعع لعاء ترضغ طاصاسث وطثغر الضطغئ الئترغئ جابصا، 
وضغان  ترضغا  سقصات  أن  افوجط،  الحرق  لختغفئ 
غععد الاغ غئطس سمرعا ٦٠ ساطا صث تداسفئ سحرات 
المرات خقل تضط أردوغان شغ السحر جظغظ الماضغئ.

وجسى الئسخ إلى تئرغر عثا الاعجه الارضغ بسئإ 
اقجاساضئ  ترضغا  وطتاولئ  الروجغئ  الارضغئ  افزطئ 

سظ الشاز الروجغ باجاغراد الشاز طظ ضغان غععد.
السغاجغئ  الةرغمئ  عثه  لامرغر  السسغ  إذار  وشغ 
وطتاولئ إخراجعا، لطمتاشزئ سطى اطاطاء تضام ترضغا 
الاصى  إسقطغاً،  بعا  والمااجرة  الفطسطغظغئ  لطصدغئ 
رئغج  طحسض  خالث   ٢٠١٥/١٢/١٩ السئئ  أردوغان 

المضاإ السغاجغ لترضئ تماس.
إن الماائع لمةرغات المفاوضات الثائرة شغ جعغسرا 
تثطغ  سظ  غحاع  سما  الظزر  وبشخ  الطرشغظ،  بغظ 
ترضغا سظ طططإ رشع التخار سظ غجة وتصغغثعا لترضئ 
صادة تماس وذرد الئسخ طظعط طظ أراضغعا، وسظ 
شإظه  بالشاز،  ترضغا  تجوغث  سطى  غععد  ضغان  طعاشصئ 
غثرك أن تطئغع السقصات بغظ الئطثغظ بحضض سطظغ 

بات طسألئ وصئ ق أضبر.
الععمغئ  وطسارضه  أردوغان  خطابات  تتطمئ  لصث 
ذي  طظ  أضبر  لطةمغع  وبان  جعغسرا،  أجعار  سطى 
طظ  طعاصفعط  شغ  غظططصعن  ق  ترضغا  تضام  أن  صئض 
طحضاة اإلجقم وبصاشاه، وق تترضعط صداغا أطاعط 
وارتئاذات  لطثغظ،  وزظاً  تصغط  ق  ضّغصئ  طخالح  بض 

اجاسمارغئ تمطغ سطغعط المعاصش.
بتث  عع  غععد  ضغان  طع  والافاوض  الطصاء  طةرد  إن 
ذاته جرغمئ، واسائار الثقف طع عثا الضغان المةرم 
غمضظ تطه سئر الافاوض والمساوطات المالغئ وتئادل 
المخالح عع اجاثفاف بثطاء الحعثاء الثغظ صاطعط 
بصداغا  واجاثفاف  طرطرة  جفغظئ  شغ  غععد  ضغان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أردوغان غطمح إىل اجاعثاف روجغا لقجقم

سظ   ٢٠١٥/١٢/١٥ البقباء  غعم  السسعدي  الظزام  أسطظ 
الرغاض  شغ  طصره  «جظغ»  سسضري  تتالش  إظحاء 
ُطحّضض طظ ٣٤ دولئ سربغئ و«إجقطغئ». وصث رشدئ 
المحارضئ  طظ  أخرى  دول  اجابظاء  وتط  الثول  بسخ 
شغ عثا الاتالش طظعا السراق وجعرغا والةجائر وإغران 
وُسمان. وضان العثف المسطظ لعثا الاتالش السسضري 
طثاطفئ  طظاذص  شغ  اإلرعاب  غسمى  طا  طتاربئ  عع 
شغ السالط اإلجقطغ. وصث ضان قشاًا ضقُم جعن ضغري 
إظحاء  صرار  سطى  أطرغضا  تططع  لط  السسعدغئ  أن  سظ 
جعن  الةمععري  الصعل  عثا  إلى  وجئصه  الاتالش، 
طاضغظ. شعض ختغح أن أطرغضا لط تضظ تسطط بفضرة 
إظحاء التطش؟ وعض طا زالئ أطرغضا ترغث اقجامرار شغ 
اجاثثام ورصئ تظزغط الثولئ لفرض جغاجاتعا بتةئ 
اإلرعاب؟ طا عغ افعثاف التصغصغئ وراء إظحاء الظزام 

السسعدي عثا الاتالش شغ عثا الاعصغئ؟
إق  عع  طا  الاتالش  إلظحاء  المسطظ  العثف  أن  حك  ق 
ضثب وتدطغض وشغطط طتروق صث تضرر ضبغرا، وتظعب 
طعجئ  رضعب  شغ  الضئرى  الثول  ظعب  السسعدغئ 
اإلرعاب طظ أجض تتصغص أعثاف وطظاشع لعا وفطرغضا 
ق أضبر وق أصض. شضغش تتارب أتثا أو حغؤا غغر طتثد 
وق  لقرعاب  تسرغفًا   ١٦ طظ  أضبر  شعظاك  المقطح؟! 
غعجث أي تسرغش طظعط تط تئظغه دولغا أو تاى سربغا. 
سغظ  سطى  وغشثى  غخظع  السالط  شغ  اإلرعاب  أن  ضما 

بخغرة طظ صئض الثول الضئرى لغسعض سطغعا الاثخض 
جغاجاتعا  لخغاغئ  الثول  حآون  شغ  اإلرعاب  بتةئ 
واجاشقل خغراتعا وبسط ظفعذعا شغعا. وتصعم دول 
بحاى  اإلرعاب  باشثغئ  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الشرب 
الخراع  تأجغب  أجض  طظ  المااتئ  والعجائض  الطرق 
شغعا  تاعاجث  الاغ  الثول  شفغ  والثطعي.  السغاجغ 
تاعاجث  الاغ  الثول  وشغ  الطائفغئ،  تشثي  الطائفغئ 
السخئغات،  شغعا  تشثي  والعذظغات  السرصغات  شغعا 
وشغ الثول الاغ تاعاجث شغعا افدغان المثاطفئ تشثي 
شغعا ظجسات الضره الثغظغ لغسعض سطى أطرغضا ودول 
الشرب الاثخض والزععر طزعر تّقل المحاضض وخاطث 
الترائص!! حعثظا عثا شغ السراق وأششاظساان وظحعثه 
عع  العثف  ضان  ولع  الظجاع.  دول  وباصغ  جعرغا  شغ 
بحضض  الثولئ  وتظزغط  سام  بحضض  اإلرعاب  طتاربئ 
وغسمض  طعجعد  الثولغ  الساغظغ  الاتالش  شإن  خاص 
غعطغا لعضثا غرض ولعضثا أعثاف، ولثا شإن العثف 
وتروغةه  الاتالش  لاسعغص  شصط  عثف  عع  المسطظ 

إصطغمغا ودولغا.
وضغش  السسضري،  الاتالش  عثا  طظ  العثف  ولفعط 
الزروف  إلى  الظزر  طظ  بث  شق  أطرغضغا  جغساثثم 

وافسمال السغاجغئ الاغ جئصئ المآتمر:
١. لصث جئص إظحاء الاتالش السسضري طآتمُر الرغاض 
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إلى  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  لّمح 
تظزغط  طتاربئ  بتةئ  لقجقم  روجغا  اجاعثاف 
الثولئ اإلجقطغئ، طسائرا أن خراع الصعى شغ جعرغا 
تتّعل بثرغسئ الترب سطى تظزغط الثولئ إلى طأجاة. 
وأضاف أردوغان شغ ضطمئ له، غعم السئئ الماضغ، 
الماخعف  لعشاة   ٧٤٢ الـ  الثضرى  شسالغات  خقل 
إجطظئعل،  طثغظئ  شغ  الروطغ،  الثغظ  جقل  الارضغ 
أظه «سظث الظزر إلى سمطغات ذلك الئطث الثي غصخش 
طظعا   ٪١٠ أن  ظرى  روجغا)  إلى  إحارة  (شغ  جعرغا 
تساعثف تظزغط الثولئ اإلجقطغئ، و٩٠٪ تساعثف 

المةمعسات المسارضئ لطظزام، بغظعط إخعتظا الارضمان، أي أظه غساعثف المسطمغظ». (الةجغرة ظئ)
: غبئئ الرئغج الارضغ غعطا بسث غعم أن تخرغتاته لقجاعقك الةماعغري لرشع حسئغاه، شعغ 
تساعثف  أظعا  إلى  روجغا وغطمح  شعع غعاجط  طظعا غثغظه..  إن ضبغرا  بض  شغ تصغصاعا تخرغتات جعشاء 
غتاربعن  ق  ضأظعط  بض  والمسطمغظ  اإلجقم  غظخرون  ترضغا  تضام  وبصغئ  وضأظه  والمسطمغظ،  اإلجقم 
اإلجقم والمسطمغظ. ألغج جضعتعط سظ بحار افجث وجرائمه وسثم صغاطعط بظخرة أعض جعرغا بض وشاح 
الشربغئ  والثول  أطرغضا  طع  وتعاشصعط  جعرغا،  أعض  لصخش  الضاشر  الشربغ  لطاتالش  السسضرغئ  صعاسثعط 
افخرى وروجغا سطى التغطعلئ دون إصاطئ دولئ الثقشئ اإلجقطغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة واجامرار 

جعرغا دولئ َسطماظغئ، ألغج ضض ذلك تربا سطى اإلجقم والمسطمغظ غا تضام ترضغا؟؟!!

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إن المحضطئ الضئرى شغ لغئغا تضمظ شغ صئعل الاثخض 
افجظئغ، والثي ضان وباق وضاربئ سطغعا، ولثلك وصع 
وأدواتعا  الماخارسئ  الضئرى  الصعى  تأبغر  تتئ  الئطث 
لغئغا.  طحاضض  لتض  الصعى  بعثه  شُغساسان  اإلصطغمغئ، 
شضغش غساسان بعا وعغ جئإ المحاضض، وصث وصفئ 
طظ  الئطث  تترر  لمظع  وتثخطئ  الصثاشغ،  ظزام  وراء 
ربصئ اجاسمارعا وسعدة السططان إلى أعطعا لغتضمععا 

باإلجقم، شمظسئ الظاس طظ صطش بمار البعرة؟ 
لصث اباطغ الئطث بتفظئ طظ السمقء الرخغخغظ الثغظ 
غسارسعن شغ الثغظ ضفروا لغتصصعا طآربعط الدغصئ، 
شغصئطعن بالسغر طع عثه الصعة أو طع تطك، وضان ذلك 
صئض  طظ  المئاحرة  اقجاسمارغئ  الفارة  طثّطفات  طظ 
سمغطعا  ذرغص  سظ  المئاحرة  غغر  بط  وطظ  برغطاظغا 
الصثاشغ تغث جغطر السمقء الاابسعن لعا سطى العجط 
به  وبطحئ  طثطص  جغاجغ  ضض  وتاربئ  السغاجغ، 
أن  أطرغضا  تاولئ  وصث  العالك.  سمغطعا  ذرغص  سظ 
بأوروبا  وتصّعت  تمضظعا  لط  ولضظعا  طظعا،  الئطث  تأخث 
وسمقئعا شغ الئطث والئطثان المةاورة والثطغب شغ وجه 
أطرغضا. ولثلك أخئح الخراع غثور بغظ برغطاظغا وطظ 
طسعا وبغظ أطرغضا وطسعا سمقؤعا شغ المظطصئ وسطى 

رأجعط الظزام المخري.
شأعض الئطث غرغثون الثقص التصغصغ ولضظ العسغ لط 
غضامض لثغعط ضما غئثو، شغصسعن شغ حرك الماآطرغظ 
سطغعط طظ تطك الصعى وسمقئعط، شصاطئ عثه الصعى 
تفرض سطغعط تطعق لامظسعط طظ الثروج طظ صئداعا. 
لافرض  الماتثة  افطط  طئسعث  لغعن  بثطئ  شةاءت 
شغ  افولى  بافترف  باقتفاق  تعج  غربغا  تق  سطغعط 
الخثغرات بالمشرب غعم ٢٠١٥/٧/١١، وخطفه ضعبطر لغئثأ 
طظ تغث اظاعى جطفه، وصث أسطظ صائق «عظاك تعاشص 
سطى ضرورة الاعصغع بخعرة ساجطئ سطى اقتفاق، تغث 

إن افذراف صئطئ بالاعصغع الظعائغ غعم ٢٠١٥/١٢/١٦».
السام  المآتمر  وشثا  أجرى  بسثطا  اإلسقن  عثا  وجاء 
شأسطظا  تعظج،  شغ  جرغئ  طفاوضات  الظعاب  وطةطج 
غعم ٢٠١٥/١٢/٦ سظ «وبغصئ طئادئ اتفاق وذظغ لتض 
الثي   ١٩٥١ لثجاعر  السعدة  تادمظ  الطغئغئ  افزطئ 
تحرغسغئ  قظاثابات  المظاخ  وتعغؤئ  برغطاظغا  وضساه 
 ١٠ طظ  لةظئ  وتحضغض  وذظغ  وشاق  تضعطئ  وتحضغض 
أسداء برلماظغغظ ٥ طظ ضض ذرف لطمساسثة شغ اخاغار 
رئغج تضعطئ وشاق وذظغ وظائئغظ له طظ الطرشغظ». 
شالعجط السغاجغ غسغطر سطغه سمقء اإلظةطغج وعط 
سمغض  ولضظ  ذرابطج.  شغ  المآتمر  سطى  غسغطرون 
ذئرق  شغ  الظعاب  طةطج  سطى  غسغطر  تفار  أطرغضا 
تمطغ  ضغفما  شغاخرف  بعا  غسئأ  وق  شغعا،  والتضعطئ 

سطغه أطرغضا تغث سمض سطى سرصطئ الاعخض إلى تض.
وأرادت أطرغضا عثه المرة سرصطئ التض بئثء المفاوضات 
ضغري  خارجغاعا  وزغر  لسان  سطى  شأسطظئ  جثغث،  طظ 
أبظاء زغارته لاعظج غعم ٢٠١٥/١١/١٣ أظعا جاثسع إلى 
طآتمر دولغ تعل لغئغا، شضأن اقتفاصات الاغ تصصعا 
اقتفاق  تعصغع  ترغث  وق  تسظغعا  ق  الثولغ  المئسعث 
ذلك،  إلتئاط  الخفر  طظ  تئثأ  أن  وترغث  الظعائغ، 
شأسطظ ضغري أن عثا المآتمر جغضعن شغ روطا لغسئص 
الاعصغع الظعائغ، وبالفسض سصث غعم ٢٠١٥/١٢/١٣، وصث 
أرادت أن تروج له لغضعن سطى غرار طآتمر شغّظا الماسطص 
بسعرغا، ولضظ لط غزعر طبض ذلك شضان باعاا، ولط 

غتصص أعثاشه.
شغ  اقجاسةال  أرادوا  اإلظةطغج  أن  غزعر  شإظه  ولعثا 
سمقءعط  شةمسعا  الظعائغ،  التض  باعصغع  افطر  تسط 
جرا شغ تعظج تغث الظزام شغعا طعاٍل لعط وأسطظعا سظ 
وبغصئ طئادئ وطظ بط اقجاسثاد لطاعصغع الظعائغ. ولصث 
 ١١-٢٠١٥/١٢/١٢ غعطغ  تعظج  شغ  باظغئ  طرة  اجامسعا 
 .٢٠١٥/١٢/١٦ غعم  الظعائغ  اقتفاق  باعصغع  وتسعثوا 
وضاد أن غاسرصض الاعصغع بأقسغإ أطرغضغئ، شاأخر غعطا 
تاى وصع شغ الغعم الاالغ بالخثغرات بالمشرب بدشط 
اضطرت  تاى  برغطاظغا،  ورائعا  وطظ  المشرب  طظ 
أطرغضا إلى أن تسطظ ظفاصا سطى لسان الماتثث باجط 
خارجغاعا ضغربغ سظ «اطاظاظعا لطممطضئ المشربغئ سطى 
افزطئ  لاسعغئ  افطمغ  بالمسطسض  لطثشع  جععدعا 
شغ لغئغا». وذلك بسثطا تط الاعصغع، ولط تساطع أن 

تسرصطه.
ولصث سصثت خمج دول سربغئ غعم ٢٠١٥/١٢/٩ اجاماسا 
واإلطارات  وصطر  وتعظج  طخر  وعغ  الةجائر  شغ 
والةجائر لطائاتث تعل العضع شغ لغئغا، شصال طخثر 
دبطعطاجغ ججائري «إن الطصاء جاء لطائاتث تعل ذرغصئ 
لاسعغئ المحضقت الاغ ظاةئ سظ اتفاق تعظج الثي 
رشداه بسخ الثول وطظعا طخر». طما غثل سطى أن 
أطرغضا لغسئ راضغئ سظ اتفاق تعظج الثي وصع شغه 
وشثا المآتمر العذظغ وطةطج الظعاب وبغصئ المئادئ، 
وأرادت  المخري  الظزام  سمغطعا  ذرغص  سظ  شرشداه 

سرصطئ تعصغع اقتفاق الظعائغ.
وغآضث ذلك طا ظصطاه حئضئ إرم اإلخئارغئ سظ طخادر 

صالئ: «إن ضغري تعخض طع افذراف المسظغئ سطى سصث 
طمبطغظ  بتدعر  روطا...  شغ  لغئغا  تعل  دولغ  طآتمر 
إضاشئ  التعار  شغ  المظثرذئ  الطغئغئ  افذراف  سظ 
وافذراف  ضعبطر  الثولغ  والمئسعث  الةعار  دول  إلى 
ضغري  خطئ  وإن  لغئغا،  شغ  بافزطئ  والماأبرة  المآبرة 
تامبض شغ إلشاء طثرجات تعار الخثغرات الاغ تعخض 
بسخ  وإضاشئ  لغعن،  السابص  افطمغ  المئسعث  إلغعا 
الاسثغقت سطى طصارح تضعطئ العشاق برئاجئ السراج 
طع اإلذاتئ بتضعطئ سئث اهللا البظغ ضاططئ». وأحارت 
طظ  الطغئغ  الثاخض  شغ  إلى «طتاوقت  المخادر  عثه 
أجض ظسش طآتمر روطا المرتصإ وإجعاض خطئ ضغري 
خاخئ أن افخغر غرشخ طصارتات الةظعب الاغ تعاشص 
أن  غمضظ  طا  الطغئغئ  افذراف  طظ  ضئغر  سثد  سطغعا 
تمبض اظفراجئ شغ ذرغص الاعاشص سطى طثرجات تعار 

الخثغرات».
باإلضاشئ إلى ذلك شإن أطرغضا بثأت تاثخض شغ لغئغا 
سسضرغا طظ دون خثور صرار طظ طةطج افطظ بسثطا 
سرصطئ برغطاظغا خثوره، وذلك بثرغسئ طتاربئ تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ، وعثا غحئه تثخطعا شغ جعرغا بعثه 
الثرغسئ دون خثور صرار دولغ. شأسطظئ وزارة دشاسعا 
اجاعثشئ «أبع  افطرغضغئ الاغ  الةعغئ  الدربات  بأن 
ظئغض» عغ افولى ضث صائث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
وصث  غعم ٢٠١٥/١١/١٣.  باظفغثعا  صاطئ  تغث  لغئغا  شغ 
أسطظ طسآول أطرغضغ شغ الئظااغعن غعم ٢٠١٥/١٢/١٨ 
 ٢٠١٥/١٢/١٤ غعم  وخطئ  أطرغضغئ  ضعطاظثوز  شرصئ  أن 
تسغطر  الاغ  ذرابطج  جظعب  «العذغئ»  صاسثة  إلى 
سطغعا صعات تفار وطظ بط خرجئ. أي أن أطرغضا ترغث 
بالاثخض  بالصغام  اقتفاق  تظفغث  وسرصطئ  افوراق  خطط 
برغطاظغا  اجاسثت  السئإ  ولعثا  طئاحرة.  السسضري 
وشرظسا لطصغام بالاثخض السسضري شغ طعاجعئ أطرغضا 
بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب، شظحرت ختغفئ دغطغ تطشراف 
الئرغطاظغئ غعم ٢٠١٥/١٢/١٢ تصرغرا غساظث إلى طخادر شغ 
وزارتغ الثشاع والثارجغئ تعل «اجاسثادات برغطاظغئ 
بالاساون طع تطفاء أوروبغغظ لطاثخض السسضري شغ لغئغا 
لمعاجعئ زغادة خطر الةماسات اإلرعابغئ، وأن الاثخض 
وطسثات  سسضري  دسط  بإرجال  غئثأ  صث  السسضري 
وحاططئ  وذظغئ  وتثة  تضعطئ  غظازر  لضظه  لغئغا  إلى 
شغ الئقد». وصث أضث رئغج العزراء الفرظسغ طاظعغض 
تظزغط  طتاربئ  «وجعب  سطى   ٢٠١٥/١٢/١١ غعم  شالج 
الثولئ اإلجقطغئ شغ جعرغا والسراق وغثا سطى افرجح 
شغ لغئغا». تغث صام الطغران الفرظسغ الحعر الماضغ 
سمطغاتعا  أطرغضا  واخطئ  شإذا  اجاضحاشغئ.  بططسات 
جاصعطان  وشرظسا  برغطاظغا  شإن  لغئغا  شغ  السسضرغئ 
السسضري،  لطاثخض  اجاسثادعما  أسطظاا  تغث  بالمبض 

وذلك لمظع أطرغضا طظ أخث لغئغا طظ أوروبا.
شئرغطاظغا وطسعا أوروبا أرادت تعصغع اقتفاق الظعائغ 
سطغعا  غعغمظ  تضعطئ  وتحضغض  طساسةطئ  بخعرة 
سمقؤعا لاتاشر سطى ظفعذعا شغ الئطث وتتعل دون 
أطرغضا  سمطئ  وصث  شغه،  ظفعذعا  أطرغضا  تئسط  أن 
سطى سرصطئ اقتفاق بعاجطئ تفار، واآلن بثأت تسمض 
طتاربئ  بثرغسئ  السسضري  بالاثخض  لسرصطاه  طئاحرة 
روطا  طآتمر  بسصث  سرصطاه  وتاولئ  الثولئ،  تظزغط 
طاةاعطئ طا تط الاعخض إلغه طظ اتفاق بافترف افولى 
وطظ بط لسرصطئ الاعصغع الظعائغ، تاى تمضظئ برغطاظغا 

طظ تعصغسه.
وق غسظغ عثا الاعصغع أن افطعر صث جعغئ، بض جاسامر 
أطرغضا شغ الصغام بأسمال طثاطفئ ضغ تامضظ طظ بسط 
بغظ  الخراع  اجامرار  ذلك  وغسظغ  الئطث،  شغ  ظفعذعا 
فن  اإلجقطغ،  الئطث  عثا  سطى  اقجاسمارغئ  الصعى 
ظفعذعا  سطى  لاتاشر  وجاصاوم  تساسطط  لظ  أوروبا 
شغ لغئغا، وجاضعن افذراف المتطغئ خرسى غفطئ شغ 

جئغض الصعى اقجاسمارغئ الماخارسئ.
ولعثا شق خقص فعض لغئغا إق برشخ الاثخض افجظئغ 
بضض أحضاله ورشخ تطعله ودجاتغره الاغ ترضج تضط 
الضفر وظفعذه، وصطع السقصئ طع افظزمئ السمغطئ شغ 
المظطصئ، والسمض سطى إجصاط السمقء الثغظ غخعغعن 
شصط،  اإلجقطغئ  التطعل  وتطئغص  الاثخض،  عثا 
الفرصئ  ورشخ  اهللا  بتئض  اقساخام  إلى  تثسع  والاغ 
واقظصسام، وتثسع إلى إصاطئ تضط اهللا، وغامبض ذلك 
رائث  خاغه  الثي  اإلجقطغ  بالثجاعر  بالصئعل  سمطغا 
افطئ تجب الاترغر واتئاع صغادته السغاجغئ المثطخئ 

 إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجسث طظخعر
صث  افطرغضغ   FED الفغثرالغ  اقتاغاط  بظك  ضان   
غعم  الخفر  صغمئ  إلى  الربعغئ  الفائثة  ظسئئ  أوخض 
 ٧ لمثة  الصغمئ  عثه  سطى  وتاشر   ٢٠٠٨/١٢/١٦
جظعات بالامام، تغث أصثم الئظك سطى رشع جسر الفائثة 
بمسثل ٠,٢٥ غعم ٢٠١٥/١٢/١٦. وجاء صرار الئظك عثا 
أسداء  بغظ  والمثاوقت  اقجاماسات  طظ  جطسطئ  بسث 
الطةظئ الفغثرالغئ لطسعق التر الاابسئ لئظك اقتاغاط. 
ولط غضظ صرار الطةظئ طفاجؤا إذ جئصاه تعصسات ضبغرة 
والسالمغئ.  افطرغضغئ  المالغئ  المآجسات  طثاطش  طظ 
وتةامع لةظئ السعق التر طرة ضض ٧ أجابغع لاتثغث 
جسر الفائثة. وجسر الفائثة عثا لغج عع جسر الفائثة 
الماثاول شغ السعق طا بغظ الئظعك والجبائظ، بض عع 
جسر الفائثة المسامث طا بغظ الئظعك. وغاط اقصاراض 
واإلصراض طا بغظ الئظعك بظاء سطى آلغئ تط تتثغثعا 
طظ صئض بظك اقتاغاط. وبمعجإ عثه اآللغئ غاعجإ 
سطى ضض بظك أن غتافر بظسئئ طتثدة طظ طماطضاته 
الظصثغئ شغ بظك اقتاغاط، وتغظ تصض صغمئ العدغسئ 
فتث الئظعك سظ الظسئئ المصررة، شإظه غةإ سطى الئظك 
الئظك  لثى  غضظ  لط  شإذا  التال.  شغ  الفرق  غشطغ  أن 
السغعلئ الظصثغئ الضاشغئ، غصعم تغظعا باقصاراض طظ 
بظك آخر تاعشر لثغه أطعال ضاشغئ لاشطغئ سةج الئظك 
افول. وإذا لط غضظ عظاك بظك صادر سطى إصراضه، تغظعا 
غاعجه إلى بظك اقتاغاط الثي غصعم بثوره بدت طال 
الثي  عع  اقتاغاط  وبظك  الئظك.  تاجئ  لاشطغئ  ضاف 
بغظ  طا  الصروض  سطى  المارتئئ  الفائثة  ظسئئ  غتثد 
الئظعك لعثه الشاغئ. وعثه الظسئئ تط الاسارف سطغعا 
جسر  ذاتعا  وعغ  الفغثرالغ»  الامعغض  «ظسئئ  باجط 
الفائثة الاغ غتثدعا بظك اقتاغاط الفغثرالغ طرة ضض 
٧ أجابغع إق شغ تاقت الدرورة. وتسائر عثه الظسئئ 
أعط ساطض طظ سعاطض الاأبغر شغ اقصاخاد افطرغضغ 
وبالاالغ السالمغ. وضان آلظ جرغظسئان المثغر افجئص 
تساطغع  أطرغضا  إن  طفاثرا:  صال  صث  اقتاغاط  لئظك 
الاتضط بالسغاجئ المالغئ واقصاخادغئ شغ السالط ضطه 

سظ ذرغص ساطض واتث عع جسر الفائثة.
وصث صرر بظك اقتاغاط الفغثرالغ خفخ جسر الفائثة 
افزطئ  بثاغئ  شغ   ٢٠٠٨  /١٢ حعر  شغ  الخفر  إلى 
وضاظئ  أجمع.  والسالط  أطرغضا  ضرغئ  الاغ  المالغئ 
تثاول  تحةغع  عغ  آظثاك  الفائثة  خفخ  طظ  الشاغئ 
المال وزغادة تةط اإلصراض طا بغظ الئظعك ضغ تامضظ 
عثه الئظعك طظ تمعغض طحارغع افشراد والمآجسات 
سظ ذرغص اإلصراض. وضان بثا واضتا أن الئظعك صث 
بثأت تتةط سظ اإلصراض ظاغةئ ضسش وارداتعا طظ 
الفعائث الربعغئ المارتئئ سطى صروض السصارات. شضان 
شغما  الئظعك  اصاراض  سطى  المارتئئ  الفائثة  خفخ 
بغظعا أداة لاحةغع الئظعك سطى اقجامرار شغ تمعغض 
المحارغع خاخئ السصارغئ تاى ق تصش سةطئ اإلظااج شغ 
أطرغضا وبالاالغ تثخض أطرغضا شغ تالئ رضعد اصاخادي 
سمغص. وطع ذلك شإن أزطئ الثغعن السصارغئ تفاصمئ 
بحضض ضئغر وغثت أضئر طظ إطضاظغئ ضئط ظاائةعا طا 
أدى إلى افزطئ الاغ ضربئ اقصاخاد المالغ والسالمغ 

ووخطئ أوجعا سام ٢٠١٠.
 FED الفغثرالغ اقتاغاط  بظك  أن  شغه  حك  ق  وطما 
ضان أضئر المسافغثغظ طالغا خقل شارة الرضعد السمغص. 
طظ  تحضع  ضاظئ  أطرغضا  شغ  الئظعك  غالئغئ  إن  تغث 
قجامرار  القزطئ  افطعال  حح  وعغ  ظفسعا  المحضطئ 
أدظى  شغ  الئظعك  بغظ  طا  اقصاراض  وضان  سمطعا. 
عع  الئظعك  فضبر  العتغث  المظفث  جسض  طا  طساعغاته، 
اقصاراض طظ الئظك الفغثرالغ. والئظك الفغثرالغ عع 
الثي غخثر الظصعد. وبالاالغ شضض صرض غصثطه الئظك 
الفغثرالغ لطئظعك افخرى غسظغ أن الئظك غخثر ضمغئ 
طظ المال تساوي الصرض وغدغفعا إلى رخغثه طظ 
المال، تاى ولع أن الصرض ضان بثون شائثة طططصا. 
سام  الفغثرالغ  اقتاغاط  بظك  طعجعدات  ضاظئ  شصث 
تساوي  الخفر  إلى  الفائثة  خفخ  صئض  أي   ،٢٠٠٨
طظث  جظعات   ٦ خقل  بطشئ  وصث  دوقر.  ططغار   ٨٥٠
ترلغعن   ٤,٤ طةمعسه  طا   ٢٠١٤ سام  وتاى  الثفخ 
عع  ضما  طرات   ٥ طظ  أضبر  صثرعا  بجغادة  أي  دوقر. 

طئغظ شغ الحضض المئغظ.

لطخفر  الفائثة  خفخ  سطى  جظغظ   ٧ طرور  وبسث 
المؤعي تط ضت ترلغعظات طظ الثوقرات شغ اقصاخاد 
افطرغضغ طظ أجض إخراجه طظ افزطئ الاغ جصط شغعا 
طظث سام ٢٠٠٨. وصث صرر بظك اقتاغاط أن غئثأ برشع 
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بصطط: د. طتمث ططضاوي
جسر الفائثة بالاثرغب وذلك لسثة أجئاب أعمعا:

شغ  أخئتئ  افطرغضغئ  الئظعك  أن  سطى  الاأضغث   -١
وضع أشدض وبالاالغ ق بث طظ الاصطغض طظ اقصاراض 
جغارتإ  اقصاراض  شإن  وإق  الئظعك.  بغظ  المائادل 
سطغه شائثة. وعثا اقشاراض لغج بالدرورة ختغتا. 
تغث إن جسر الفائثة ضان أضبر طظ ٥٪ سام ٢٠٠٦. 
إق أن الئظعك زادت طظ اقصاراض طظ أجض اقجافادة 
بظك  صثطعا  الاغ  السصارغئ  الصروض  تسعغقت  طظ 
سطى  السمض  شإن  وبالاالغ  ظفسه.  الفغثرالغ  اقتاغاط 
زغادة الفائثة لغج بالدرورة أن غآدي إلى الاصطغض 
تةط  طظ  الاصطغض  طظ  والشاغئ  اقصاراض.  تةط  طظ 
اقصاراض الئغظغ عع تصطغض الدشط أي التاجئ لطثوقر.

الثوقر  جسر  لاسجغج  طظاجئئ  طالغئ  ظروف  إغةاد   -٢
الثوقر  ضمغئ  تصطغض  خقل  طظ  وذلك  صغماه.  ورشع 
الماثاولئ. شاصطغض ظعط الئظعك سطى اقصاراض السعض 
طظ  السعق  شغ  المطروح  تةط  غصطض  أن  حأظه  طظ 
ضان  وإن  وإظه  الثوقر.  جسر  ارتفاع  وبالاالغ  الثوقر 
عثا عع المظطص الطئغسغ والمفارض تخعله تسإ 
طظطص افتثاث، إق أن المظطص ضبغرا طا غثالش العاصع. 
سمثت  صث  الفغثرالغئ  التر  السعق  لةظئ  أن  شالتصغصئ 
إلى رشع جسر الفائثة شغ السابص طظ أجض رشع جسر 
الثي  عع  السضج  ضان  طرة  ضض  شغ  أظه  إق  الثوقر. 
غتخض ضما غزعر شغ الرجط الاعضغتغ الاالغ تغث 
اظثفخ جسر الثوقر جظئ ١٩٩٤ بسث خفخ الفائثة 
بسث اجاصرار ذعغض، ضثلك تخض جظئ ١٩٩٩ بط جظئ 

.٢٠٠٤

جسر  زغادة  سظ  غظاب  أن  غمضظ  طا  أعط  ولسض   -٣
الفائثة عع اقظطئاع الثي غراد تأضغثه لثى الرأي السام 
افطرغضغ بأن اقصاخاد افطرغضغ صث تساشى شسق طظ 
آبار أحث أزطئ طالغئ طظث سام ١٩٢٩. شارتفاع الفائثة 
بسث ٧ جظغظ طااالغئ طظ شائثة طصثارعا خفر غعتغ 
أن السئإ الثي أدى إلى خفخ الفائثة صث زال. وأن 
اقصاخادي.  والرضعد  المالغئ  افزطئ  عع  السئإ  عثا 
تةاه  السام  الرأي  غاتعل  أن  الطئغسغ  شمظ  بالاالغ 
شضرة تساشغ اقصاخاد واظاساحه. وعثا طظ حأظه أن 
أطرغضا  شغ  التاضط  الثغمصراذغ  لطتجب  دسما  غحضض 

برئاجئ أوباطا.
 ٤- أطا سطى الخسغث السالمغ، شإن أطرغضا ترغث أن تآضث 
والخغظ  والغابان  وروجغا  (أوروبا  اقصاخادي  لطسالط 
اصاخادغات  طصابض  صعي  أطرغضا  اصاخاد  أن  تتثغثا) 
طاسبرة شغ أوروبا وظعسا طا الخغظ وروجغا والغابان، 
أصعى  بحضض  عغمظاعا  شرض  سطى  أطرغضا  غساسث  طا 
خاخئ وأن عظاك صداغا جاخظئ شغ السالط تصادغ أن 

تزعر أطرغضا شغ أصعى طزاعرعا.
والتصغصئ الاغ غةإ أن ظسغعا عغ أن الثي تساشى شغ 
أطرغضا عع اقصاخاد الععمغ اقشاراضغ. أطا اقصاخاد 
أو  اقظاساش  طظ  ظعع  أي  سطغه  غطرأ  شطط  التصغصغ 
الفغثرالغ  اقتاغاط  بظك  بروة  زادت  شصث  الاتسظ. 
بمصثار ٥ أضساف ووخطئ إلى تعالغ ٥ ترلغعن دوقر 
خقل ٦ جظعات ولط تظاب أطرغضا طصابض عثا المال طظ 
الئدائع والثثطات وق تاى ُخمسه. وزادت طثغعظغئ 
التضعطئ افطرغضغئ طظ ١٠ ترلغعن دوقر سام ٢٠٠٨ 
إلى ١٨ ترلغعن سام ٢٠١٥، شغ العصئ الثي لط غظُط 
طسثل الثخض الصعطغ طظث سام ٢٠١٠ إق بمصثار ١,٥ 
اقصاخاد  بأن  اقظطئاع  أن  غسظغ  طا  دوقر؛  ترلغعن 
افطرغضغ صث تساشى واظاسح طا عع إق وعط ضما عع 

اقصاخاد الععمغ اقشاراضغ.
اقصاخادغئ  افزطئ  أن  عظا  طقتزاه  غةإ  وطما 
اصاخاد  ظااج  إق  عغ  طا  والسالط  أطرغضا  شغ  المالغئ 
أدوات  واجاسمض  باذض،  سطى  بظغ  صث  ضان  رأجمالغ 
إلى  غساظث  ق  الثي  والمال  وافجعط  ضالربا  باذطئ 
اقصاخاد  بثقف  ضالثعإ.  بابائ  تصغصغئ  صاسثة 
صائط  تصغصغ  اصاخاد  إق  شغه  لغج  الثي  اإلجقطغ 
سطى اإلظااج وسطى تصغغط تصغصغ لصغط افحغاء والسطع، 
وغترم  والفدئ،  الثعإ  سطى  طئظغا  ظصثا  وغساسمض 
الظصث،  غتمغ  اإلجقطغ  شاقصاخاد  وافجعط.  الربا 
غسمح  وق  اإلظسان،  طال  وغتمغ  اإلظااج،  وغتمغ 
طساشى  شإظه  وبالاالغ  والضظج.  واقتاضار  باقجاشقل 
وق  إظااجه،  شغ  طساشى  جغره،  شغ  طساشى  أخطه،  شغ 
غتااج إلى سمطغات طسصثة إلظساحه أو تساشغه ضما شغ 
اَبِّ  ِمَن  ْحَسُن 

َ
أ َوَمْن  اَبِّ  ﴿ِصْبَغَة  الرأجمالغ  اقصاخاد 

 ﴾َخبُِدوَن ُ َ ُْن  ِصْبَغًة َوحنَ
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الرغاض لغصعل «طظ دون أن غضعن لئحار افجث وأرضان 
ورطعز ظزاطه طضان شغ أي ترتغئات طساصئطغئ»، إق أن 
تخره ذلك شغ «الارتغئات المساصئطغئ» غسظغ المعاشصئ 

ضمظغا سطى بصائه شغ المرتطئ اقظاصالغئ.
شضض السظارغات الاغ غمارجعا لخعص البعرة واخاراع 
عغ  إظما  بالمفاوضات،  الئثء  صئض  طعععطئ  بعابئ 
لائرغر  وطتاولئ  الثاخطغ،  لقجاعقك  جعشاء  سظارغات 
جرائط الاظازقت المسئصئ، شصث صال رغاض تةاب الصاشج 
طظ أتدان الظزام ورئغج العغؤئ السطغا لطمفاوضات 
سطى  السسضري  الةعث  سطى  تآبر  لظ  المفاوضات  «إن 
افرض، تاى تاتصص أعثاف البعرة السعرغئ والاثطص 
طظ الظزام»، وغاظاجى تةاب طا ورد  شغ صرار طةطج 
افطظ «غحثد سطى التاجئ إلى آلغئ لرخث وصش إذقق 
افطغظ  إلى  وغططإ  سظه،  واإلبقغ  طظه  والاتصص  الظار 
السام أن غصثم إلى طةطج افطظ تصرغرا سظ الثغارات 
المااتئ بحأن إظحاء آلغئ تتزى بثسط المةطج، وذلك 
شغ أصرب وصئ طمضظ وشغ طعسث ق غاةاوز حعرا طظ 
تارغت اتثاذ عثا الصرار، وغحةع الثول افسداء، بما شغ 
ذلك أسداء طةطج افطظ، سطى تصثغط المساسثة، بسئض 
عثه  لثسط  السغظغئ،  والمساعمات  الفظغئ  الثئرة  طظعا 
اآللغئ» وطا جاء شغه أغدا «ضرر دسعته العاردة شغ الصرار 
٢٢٤٩ (٢٠١٥) والمعجعئ إلى الثول افسداء لمظع وصمع 
افسمال اإلرعابغئ الاغ غرتضئعا سطى وجه الاتثغث تظزغط 
أغدا  (المسروف  والحام  السراق  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ 
باجط داسح) وجئعئ الظخرة، وجائر افشراد والةماسات 
الصاسثة  باظزغط  المرتئطغظ  والضغاظات  والمآجسات 
الةماسات  طظ  وغغرعا  اإلجقطغئ،  الثولئ  تظزغط  أو 
اإلرعابغئ، سطى الظتع الثي غسغظه طةطج افطظ، وسطى 
ظتع طا صث غافص سطغه قتصا الفرغص الثولغ لثسط جعرغا 
وغتثده طةطج افطظ، وشصا لئغان الفرغص الخادر شغ ١٤ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥، والصداء سطى المقذ اآلطظ 
الثي أصاطاه تطك الةماسات سطى أججاء ضئغرة طظ جعرغا، 
وغقتر أن وصش إذقق الظار المثضعر أسقه لظ غطئص 
سطى افسمال العةعطغئ أو الثشاسغئ الاغ تظفث ضث عآقء 
افشراد والةماسات والمآجسات والضغاظات، سطى الظتع 
المظخعص سطغه شغ بغان الفرغص الثولغ لثسط جعرغا 

الخادر شغ ١٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥».
شالمفاوضات جاسفر سظ عغؤئ تضط اظاصالغئ «تاماع 
بضض الخقتغات الاظفغثغئ»، شعض جااعلى عثه العغؤئ 
والمآجسات  والضغاظات  الةماسات  سطى  الترب  إدارة 
سطى  بظاء  إرعابغئ  بأظعا  تخظغفعا  جغاط  الاغ  وافشراد 
أطرغضا  تصعد  طا  عثا  ولسض  افطظ؟  طةطج  تعخغش 
التضط  رأس  سطى  افجث  بصاء  إلغه؛  وراءعا  السائرغظ 
وتعلغ لخعص البعرة باقحاراك طع ظزام افجث طعمئ 

صاض وصاال البعار!
ورغط عثا ضطه شإظظا سطى بصئ باهللا جض وسق أظه جغئطض 
طضر الماضرغظ وغائر بظغان الزالمغظ، وإظظا لظتجن أحث 
الةعض  شغ  غرصعا  المسطمغظ  طظ  ظفرا  ظرى  أن  التجن 
الضفار،  أذظاب  بأذظاب  شأطسضعا  السغاجغ،  والادطغض 
وجاروا وراءعط أدوات لطمآاطرات، بط عط ق غسمسعن 
ظختا، وق غةغئعن طظثرا وعط غتسئعن أظعط غتسظعن 
خظسا، شظسأل اهللا أن غئرم لعثه افطئ إبرام رحث؛ خقشئ 

 تص سطى طظعاج الظئعة

بالبعرة  الماسطصئ  السغاجغئ  افتثاث  وتغرة  تسارسئ 
جمسئ  شصث  الماضغئ،  الصطغطئ  افغام  خقل  السعرغئ 
البعرة  صعى  أجماه  طا  الرغاض  طآتمر  شغ  السسعدغئ 
والمسارضئ السعرغئ شغ الفارة طا بغظ ٩ و٢٠١٥/١٢/١١، 
وصث تمثخ سظ عثا المآتمر تحضغض طا جمغ بالعغؤئ 
السطغا لطمفاوضات طظ ٣٤ سدعا وصث أسطظ سظ اجاماع 
عثه العغؤئ غعم الثمغج ٢٠١٥/١٢/١٧ شغ الرغاض طرة 
أخرى وتط اخاغار رغاض تةاب رئغسا لطعغؤئ، وصث تط 
الرغاض  لمآتمر  الثااطغ  لطئغان  طسثلئ  ظسثئ  سرض 
تدمظئ تسثغقت سثة بغظعا تضرار التثغث سظ «طئثأ 
المعاذظئ» شغ أضبر طظ طظاجئئ لثى التثغث سظ جعرغا 
وتحضغض  عغضطئ  إسادة  بـ«وجعب»  والصعل  الةثغثة 
بسثطا  والسسضرغئ  افطظغئ  السعرغئ  الثولئ  طآجسات 

ضاظئ ضطمئ «ضرورة» عغ المساثثطئ.
ووشص الظسثئ افخغرة: «اتفص المحارضعن سطى أن عثف 
الاسعغئ السغاجغئ عع تأجغج دولئ تصعم سطى طئثأ 
المعاذظئ طظ دون أن غضعن لئحار افجث وأرضان ورطعز 
ظزاطه طضان شغ أي ترتغئات طساصئطغئ»، بسثطا ضاظئ 
السئارة السابصئ أن العثف عع «تأجغج ظزام جثغث طظ 
دون أن غضعن لفجث وزطرته طضان شغه «ضما أضغفئ 
سئارة «تأجغج عغؤئ تضط اظاصالغ تاماع بضض الخقتغات 
الاظفغثغئ» إلى شصرة تاسطص «بالامسك باطئغص بظعد 
المرتطئ اقظاصالغئ العاردة شغ بغان جظغش لطسام ٢٠١٢»، 
ضما تط تثف سئارة ظخئ سطى أن المةامسغظ «أبثوا 
طعاشصاعط سطى تض الضغاظات السغاجغئ لطمسارضئ تال 

تضعغظ طآجسات التضط الةثغث».
وصث جاءت الاسثغقت سطى بغان الرغاض صئض غعم طظ 
خثور صرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤ شغ ٢٠١٥/١٢/١٨ الثي 

وخش بأظه خارذئ ذرغص لتض افزطئ السعرغئ.
وصث ظص الصرار سطى الئثء بإجراء طفاوضات طع بثاغئ 
حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ السام المصئض تغث جاء شغه 
«غططإ إلى افطغظ السام أن غصعم، طظ خقل طساسغه 
بثسعة  جعرغا،  إلى  الثاص  طئسعبه  وجععد  التمغثة 
طمبطغ التضعطئ السعرغئ والمسارضئ إلى الثخعل سطى 
وجه السرسئ شغ طفاوضات رجمغئ بحأن سمطغئ اظاصال 
 ٢٠١٦ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  أوائض  طساعثشا  جغاجغ، 
ضمعسث لئثء المتادبات، سمق بئغان جظغش وتماحغا طع 
بغان الفرغص الثولغ المآرخ ١٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
دائمئ  جغاجغئ  تسعغئ  إلى  الاعخض  بعثف   ،٢٠١٥

لفزطئ».
ضما جاء شغ صرار طةطج افطظ عثا إحارة إلى طآتمر 
وجه  سطى  غقتر  «...وإذ  شغه  جاء  تغث  الرغاض 
الثخعص جثوى اجاماع الرغاض، المسصعد شغ الفارة 
طظ ٩ إلى ١١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٥، الثي تسعط 
ظاائةه شغ الامعغث لسصث طفاوضات تتئ رساغئ افطط 
الماتثة بحأن الاعخض إلى تسعغئ جغاجغئ لطظجاع، وشصا 
لئغان جظغش و«بغاظغ شغظا»، وإذ غاططع إلى صغام المئسعث 
الثاص لفطغظ السام إلى جعرغا بعضع الطمسات افخغرة 

سطى الةععد المئثولئ تتصغصا لعثه الشاغئ...».
وصث جاءت الظسثئ الظعائغئ طظ بغان طآتمر الرغاض 
طةطج  سظ  الخادر  طع الصرار  بسغث  تث  طظسةمئ إلى 
افطظ تاى شغما غاسطص بمخغر افجث، شئالرغط طظ أن 
صرار طةطج افطظ لط غاطرق لمخغر افجث وجاء بغان 
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بصطط: طظغر ظاخر*
بصطط: سئث اهللا المتمعد

بشغئ  المساثلئ  السعرغئ  المسارضئ  شغه  ُجمسئ  الثي 
ظزام  طع  لطافاوض  طظعا  وشث  وتحضغض  تعتغثعا 
العصئ  شفغ  ٢٠١٦م.  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  افجث 
الثي تدرب شغعا روجغا ضض شؤات المسارضئ السعرغئ 
صام الظزام السسعدي باتاداظعط قتاعائعط واإلتغان 

بعط ذعسا ورغئئ لمفاوضئ افجث.
غفغث  أطرغضا  رأجه  وسطى  دولغ  طعصش  تئطعر  لصث   .٢
بأظه ق غمضظ الصداء سطى تظزغط الثولئ والةماسات 
سطى  بري  باثخض  إق  جعرغا  شغ  المساثلئ  غغر 
طظ  شسطغا  طثسعطئ  افجث  صعات  إن  وتغث  افرض. 
عثا  تتصغص  شغ  أخفصئ  صث  لئظان  شغ  وتجبعا  إغران 
العثف، إذن ق بث طظ بثغض جظغ طظ ضمظ ظفج 
شغ  المساثلغظ  غغر  طظعا  غظططص  الاغ  افغثغعلعجغئ 
ولغ  ولغ  غسائسث  لط  ولثا  والسراق.  جعرغا  طظ  ضض 

السعث السسعدي إرجال صعات إلى جعرغا.
صث  السسعدغئ  شغ  التضط  إلى  جطمان  طةغء  إن   .٣
وضع تثًا لطمتاوقت افوروبغئ سرصطئ طحارغع أطرغضا 
اهللا  سئث  سعث  شغ  السسعدغئ  ضاظئ  شصث  جعرغا.  شغ 
أطرغضا  سطى  سسر  طما  افوروبغغظ  خطى  سطى  تسغر 
أطا  السسعدغئ،  سئر  جعرغا  شغ  أعثاشعا  إلى  الظفاذ 
وصث جاء جطمان المعالغ فطرغضا شصث تغسر طعضعع 
الاسةغض لتض شغ جعرغا سطى المصاس افطرغضغ. غصعل 
سطى  طةغئًا  اإلبراعغط  أتمث  الثولغغظ  الثئراء  أتث 
جآال صظاة ألماظغا (دي دبطغع): (أغظ جاصاتض الصعات 
اإلجقطغئ المظئبصئ سظ الاتالش اإلجقطغ إذا أرجطئ 
والصعات  لروجغا  طساظثة  (جاسمض  شأجاب:  لسعرغا؟) 

السعرغئ الظزاطغئ ضث اإلرعابغغظ، شظتظ ق ظساطغع 
الادتغئ بأبظائظا عظاك دون تظسغص).

٤. أطا إن ضاظئ أطرغضا تسطط أم ق، شإن أطر الاتالش 
شصث  أطرغضا؛  طثططات  طع  أبثا  غاسارض  ق  السظغ 
بالاتالش  ضارتر  أحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  رتإ 
سظه  أسطظئ  الثي  لقرعاب  المظاعخ  اإلجقطغ 
السسعدغئ صائق: إظه غاماحى طع تث واحظطظ لطثول 
السظغئ لقضطقع بثور أضئر لمتاربئ تظزغط الثولئ. 
إن المطش الغمظغ والثور اإلغراظغ شغه صث أحسض الثعف 
والسسعدي  ساطئ  الثطغةغ  الظزام  أرضان  شغ  والرسإ 
جظغ  ذائفغ  تتالش  إظحاء  شضرة  شإن  ولثا  خاخئ، 
سسضري له طا له طظ غطاء حرسغ وجغاجغ ضطه غثسط 
أظزمئ الثطغب أطام زتش إغران والعاجج الحغسغ شغ 
المظطصئ. ضما أن السسعدغئ ترغث أن تزعر طظ جثغث 
بمظزر الصائث وذرف طسائر ضما عغ ترضغا وإغران شق 

غساثش بعا وق تثرج طظ «المعلث بق تمص».
السعري  المطش  إظعاء  طتاولئ  سطى  أطرغضا  وجاسمض 
سطى افرض سظ ذرغص عثا الاتالش. شروجغا وإغران 
لطدشط  أطرغضا  تساثثطعط  لئظان  شغ  وتجبعا 
شخائطعا  بضاشئ  السعرغئ  المسارضئ  سطى  سسضرغا 
لطمطش  افطرغضغ  السغاجغ  بالتض  الصئعل  أجض  طظ 
السعري. أطا وأن المطش ق غمضظ تطه إق بصعات برغئ 
وتاضظئ جظغئ شغضعن تأجغج عثا الاتالش السسضري 
السظغ عع التاضظئ لطمسارضئ السعرغئ المساثلئ ضما 
الصداء  أطر  تاعلى  الاغ  الئرغئ  الصعة  بمبابئ  جغضعن 

 سطى المسارضئ غغر المساثلئ سطى افرض

افطئ وسثم اضاراث باتاقل غععد لمسرى رجعل اهللا 
، واسائار طةازر عثا الضغان بتص أعض شطسطغظ طظث 
ظحأته وطا غصارشه خئاح طساء طظ شزائع واظاعاضات 

لطمصثجات والترطات، ق غفسث لطعد صدغئ!.
إن صداغا افطئ، ضصاض أبظائعا واتاقل طصثجاتعا، ق 
تتض بالمساوطات المالغئ وق المخالح اآلظغئ، شأطعال 
غععد  واتاقل  لمسطط،  دم  صطرة  تسثل  ق  الثظغا 
لحئر طظ شطسطغظ ق غسضئ سظه طصابض المقغغظ أو 

المطغارات.
السططان  طعصش  شغ  الغعم  ترضغا  لتضام  ضان  لصث 
السبماظغ سئث التمغث صثوة وأجعة لع ضاظعا غسصطعن، 
تضام  طعاصش  جازم  بحضض  غظاشغ  طعصفاً  جطر  تغث 
ترضغا الغعم، شسطر بأصعاله طعصفاً طدغؤاً، بأن صداغا 
افطئ وأرضعا وطصثجاتعا غغر صابطئ لطمساوطئ، رغط 
ضسش دولاه آظثاك وتةط الثغعن العائض سطغعا، شصال 
رتمه اهللا «اظختعا الثضاعر عرتجل بأق غاثث خطعات 
جثغئ شغ عثا المعضعع شإظغ ق أجاطغع أن أتثطى 
سظ حئر واتث طظ أرض شطسطغظ، شعغ لغسئ ططك 
غمغظغ، بض ططك افطئ اإلجقطغئ، ولصث جاعث حسئغ 
شغ جئغض عثه افرض ورواعا بثطه، شطغتافر الغععد 
شإظعط  غعطا  الثقشئ  دولئ  طجصئ  وإذا  بمقغغظعط، 
غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ، أطا 
وأظا تغ شإن سمض المئدع شغ بثظغ فععن سطغَّ طظ 
وعثا  الثقشئ  دولئ  طظ  بارت  صث  شطسطغظ  أرى  أن 

تحرغح  سطى  المعاشصئ  أجاطغع  ق  إظغ  غضعن.  ق  أطر 
أجسادظا وظتظ سطى صغث التغاة»، ولضظ حاان حاان 
بغظ سئث التمغث الصائث الثي تفر افرض المئارضئ 
باسعا  الثغظ  الغعم  ترضغا  تضام  وبغظ  أطاظاعا  وتمض 
بثراعط  أطاعط  وصداغا  المسطمغظ  ودطاء  شطسطغظ 
بالسبماظغغظ،  وخًق  غجسمعن  عط  بط  طسثودة، 

والسبماظغعن طظعط وطظ أشسالعط المثجغئ برآء!.
ق  الثي  المتاض  غععد  ضغان  طع  السقصات  تطئغع  إن 
تجال أغثي صادته تصطر دطاً، عع إصرار باتاقله لفرض 
ططالئئ  وإن  الختابئ،  بثطاء  جئطئ  الاغ  المئارضئ 
ق  غجة  سظ  التخار  برشع  المةرم  الضغان  لعثا  ترضغا 
غمضظ أن غسائر طئررًا أو بمظاً لعثه الةرغمئ السغاجغئ، 
شرشع التخار سظ غجة - سطى شرض بصاء احاراط تضام 
ترضغا لثلك - ق غئرر الاطئغع طع عثا الضغان المتاض 
الثي حغث بظغاظه سطى افرض المئارضئ الاغ اغاخئعا، 

وأصام ضغاظه سطى جماجط أعض شطسطغظ وطساظاتعط.
إن الاطئغع طع المتاض ضان وق غجال جرغمئ جغاجغئ 
غةإ إظضارعا والعصعف شغ وجه طظ غصارشعا أغاً ضان، 
المتاض  تمّضظ  شعغ  لطائرغر،  صابطئ  غغر  جرغمئ  وعغ 
طظ بقد المسطمغظ وتةسض له سطى المسطمغظ جئغًق، 
وعع طا غثالش سصغثة افطئ وظعةعا السغاجغ المتثد 
بَلَ  لِلْاَكفِرِيَن  ابُّ  جَيَْعَل  ﴿َولَن  جئتاظه:  التص  بصعل 
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إن طما جغسطره الاارغت شغ خفتاته السعداء الصاتمئ 
طا ُغمارس شغ تص أعض الحام طظ إجرام، شما غمارجه 
الظزام المةرم صّض ظزغره شغ تارغت الئحرغئ، شإضاشئ 
لقجرام الثي غصعم به الظزام المةرم غعطغا سئر إلصائه 
الئراطغض المافةرة والخعارغت شإن طا خفغ عع أسزط، 
غاسرضعن  الثغظ  بالمساصطغظ  تشص  الظزام  شسةعن 
شغ  تافعط  غطصعن  طا  وغالئا  الاسثغإ  أظعاع  لحاى 
أخثرت  وصث  المثابرات،  أصئغئ  وشغ  السةعن  غغاعإ 
ضاظعن   ١٦ شغ  ووتح»  راغاج  «عغعطظ  طظزمئ 
لدتاغا  الخعر  آقف  تسرغإ  تعل  تصرغرا  التالغ  أول 
إلى  وخطخئ  السعري،  الظزام  جةعن  شغ  الاسثغإ 
ارتضاب  سطى  داطشئ»  «أدلئ  تحضض  الخعر  عثه  أن 
جرائط ضث اإلظساظغئ، وأضثت المظزمئ التصعصغئ شغ 
الةماسغئ  العشغات  المعتى:  تضطط  «لع  بسظعان:  تصرغر 
والاسثغإ شغ المساصقت السعرغئ»، أظعا «وجثت أدلئ 
سطى تفحغ الاسثغإ والاةعغع والدرب وافطراض شغ 
الاصرغر  وغساظث  السعرغئ»،  التضعطغئ  اقساصال  طراضج 
تسسئ  اجامر  تتصغص  بسث  المظزمئ  أخثرته  الثي 
أحعر، إلى ٢٨ ألش خعرة لدتاغا شغ طساصقت الظزام، 
جربعا طخعر جابص شغ الحرذئ السسضرغئ السعرغئ 
غسرف باجط «صغخر» وعع اجط طساسار إلخفاء ععغاه.

وإن طا تط تسرغئه عع غغخ طظ شغخ إجرام الظزام 
الربع  غفعق  طا  الظزام  إجرام  ضتاغا  سثد  بطس  شصث 
ططغعن تسإ اإلتخائغات الماثاولئ، وغاعصع الضبغر أن 
اإلتخاء وصطئ  الرصط غفعق ذلك بضبغر ظزرا لخسعبئ 

العجائض اإلسقطغئ.
إن الظاظر إلى عثا التةط طظ اإلجرام ق غمضظ له أن 
غاخعر أظه غتثث بسغثا سظ أسغظ المةامع الثولغ الثي 
غاشظى بتصعق اإلظسان، بض إن طا أبئاه العاصع أن الشرب 
وسطى رأجه أطرغضا ضان حرغضا شغ اإلجرام؛ شضبغر طظ 
المةازر الاغ ارتضئعا الظزام المةرم ضاظئ تتئ أسغظ 
المبال  جئغض  شسطى  جعرغا؛  إلى  الثولغغظ  المئسعبغظ 
وصسئ طةجرة الشعذئ غعم ٢١ آب/أغسطج ٢٠١٣م 
الضغماوغئ،  افجطتئ  باجاثثام  العةعم  عثا  تط  وصث 
ظاغةئ  المظطصئ  جضان  طظ  المؤات  ضتغاه  راح  تغث 
بالثضر  والةثغر  الصاتض،  افسخاب  لشاز  اجاظحاصعط 
أن المةجرة تط ارتضابعا بسث طرور ٣ أغام شصط سطى 
وخعل بسبئ المفاحغظ الثولغغظ إلى الساخمئ دطحص 
لطاتصغص شغ المةازر المرتضئئ ورشع تصرغر سظ العاصع.

لحغء  ق  الحام  أعض  بتص  ضاظئ  الةرائط  عثه  وضض 
الظزام  عثا  بإجصاط  غطالئعن  خرجعا  أظعط  جعى 
غساتصعن  جرغمئ  المطالإ  عثه  شأخئتئ  المةرم 
سطغعا اإلبادة، إبادة سطى غث الظزام السالمغ الرأجمالغ 
الثي لظ غصئض أن غظساص المسطمعن طظ ظغر سئعدغاه، 
شضان طعصش أطرغضا عع صمع عثه البعرة سئر سمغطعا 
سطغعا  واقلافاف  اتاعائعا  وطتاولئ  بحار  المةرم 
عثه  شضض  المسطمغظ،  تضام  طظ  سمقئعا  باصغ  سئر 
الةرائط لط تضظ ضاشغئ فن غرى المةامع الثولغ أن 
الئغان  جاء  شصث  السضج  سطى  بض  وصاتض،  طةرم  بحار 
أسدائه  بإجماع  الثولغ  افطظ  طةطج  أصّره  الثي 
شغ   ،٢٠١٥/١٢/١٨ الةمسئ  لغطئ  سحر،  الثمسئ 

تمض  والثي  جعرغا،  شغ  افزطئ  تض  بحأن  ظغعغعرك، 
الرصط ٢٢٥٤، لغظص سطى جغادة الظزام السعري سطى 
سطى  وغآضث  جرائمه  ضض  طظ  الظزام  وغئرئ  جعرغا، 
طتاربئ المسارضئ تتئ طسمى اإلرعاب، ولغج غرغئا 
أن غضعن المعصش الثولغ داسما لطمةرم بحار وداسغا 
فن  بتصعط،  جرائمه  طاظاجغا  حسئه  سطى  لطتفاظ  له 
عثه الةرائط طا ضاظئ لارتضإ لعق افواطر افطرغضغئ 
دولغا  تتالفا  حضطئ  أطرغضا  شإن  وأضش لثلك  بثلك، 
لمتاربئ اإلرعاب، وتتئ اجط عثا الاتالش تاربئ ضض 
طظ  عغ  أطرغضا  أن  ضما  السعري،  الظزام  غصاتض  طظ 
لئظان  شغ  إغران  تجب  بسظاخر  المةرم  الظزام  أطثت 
وطظ بط إغران وأخغرا روجغا الاغ تثخطئ لاصاتض إلى 
جاظإ الظزام وتائادل أدوار الصخش سطى أعض الحام 

بغظعا وبغظ الاتالش الثولغ بصغادة أطرغضا.
المثادسئ؛  الثولغئ  الحرسغئ  تضحش  الةرائط  عثه  إن 
التصائص  وصطإ  والادطغض  الضثب  سطى  تصعم  شعغ 
وتحرسظ ططاطع المساسمرغظ وتئرر جرائمعط وجرائط 
جاعض  إق  غخثصعا  ق  حرسغئ  التضام،  طظ  سمقئعط 
عثا  بسث  بط  خائظ..  سمغض  إق  رضابعا  شغ  غسغر  وق 
اإلجرام ضطه غصعم بسخ طظ غجسمعن أظعط طمبطعن 
إلى  اقتاضام  وتأضغث  الرغاض  شغ  باقجاماع  لطبعرة 
السمطغئ السغاجغئ تتئ رساغئ المةامع الثولغ المةرم 
وتتئ سئاءة طا غسمى افطط الماتثة تطك افداة الاغ 
وتضرغج  عغمظاعا  لفرض  الضئرى  الثول  أوجثتعا 

اجاسمارعا سطى المسرح الثولغ!!
افولى  تضظ  لط  المسطمغظ  بتص  الةرائط  عثه  وإن 
ولظ تضعن افخغرة طا دام المسطمعن لغج لعط ضغان 
 ، غمبطعط وإطام غتضمعط بضااب اهللا وجظئ رجعله
سظعط  وغثاشع  وغتمغعط  باإلجقم  غرساعط  خطغفئ 
وغترك الةغعش ظخرة لطمسادسفغظ طظعط، وإن أعض 
الحام الغعم - وصث صثطعا ضض عثه الادتغات - أطام 
الادتغات  عثه  تثعإ  أن  شإطا  خطغر؛  ذرق  طفارق 
جعاء  وطآتمراتعا  أطرغضا  بصرارات  صئطعا  طا  إذا  جثى 
تضعن  أن  وإطا  غغرعا،  أو  الرغاض  أو  شغظا  أو  جظغش 
بحرع  لُغتَضمعا  غصثطعظه  غالغاً  بمظاً  الادتغات  عثه 
اهللا وغصغمعا دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وعثا طا 
َِكيُم  ظسأل اهللا أن غضعن ﴿َوُهَو الَْقاِهُر َفْوَق ِعَباِدهِ َوُهَو احلْ

 ﴾َبرُِي
ْ
اخل

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تامئ: الاتالش السسضري «السظغ» افعثاف غغر المسطظئ
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افربساء ١٢ طظ ربغع افول ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٣ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٥٧

أتضام ظاملئ بتص حابني طظ حئاب تجب الاترغر يف الضعغئ

سطى طاذا غسّعل التعبغعن يف تني غصرتب 
خخعطعط طظ الساخمئ؟!!

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

اظاعى جظغش٢ بغظ أذراف الخراع دون طتثدات واضتئ 
ضاظعن   ١٤ المصئض  المعسث  شغ  طساصئق  سطغعا  غئظى 
الباظغ/غظاغر ٢٠١٦م، ودون ظاغةئ إغةابغئ تثضر طع تسظئ 
غتدرعا  وبمظ  بالةطسات  طئاقتعط  وسثم  التعبغغظ 
تغث تعتغ تخرشاتعط أظعط غأوون إلى رضظ حثغث!! 
وبثا قسئععط شغ جظغش٢ وابصغظ طظ الاسثغث وربما 
عثدوا خخعطعط بالعسغث وارتفسئ أخعاتعط سطى الَتَضط 
بأظه لغج طظخفاً، وضض ذلك لسئئ تةسض خخعطعط شغ 
تغرة طظ افطر بض تةسض خخعطعط غجدادون صظاسئ بأن 
التعبغغظ خطفعط طا خطفعط شغثرضعن أن تخرشعط ذلك 
لغج سظ ذغح خرف وغرور شارغ بض عع تخرف الفاى 

المثلض الثي غرضظ إلى صعة تصش بةاظئه!!
طظ  وابصغظ  الطرغصئ  بعثه  التعبغعن  غاخرف  ظسط 
أن إغران الاغ تظفث جغاجئ أطرغضا شغ الغمظ عغ طظ 
ضان غدشط شغ ضض طرة إلشراغ الصرار الثولغ ٢٢١٦ طظ 
طدمعظه، ذلك الصرار الثي غصدغ باظستاب المغطغحغات 
التعبغئ طظ المثن وتسطغط أجطتاعط، وعغ الاغ تدشط 
سطى أدوات اإلظةطغج شغ دول الاتالش إلحراك التعبغغظ 
شغ التض السغاجغ شغ الغمظ وجسطعط حرغضا أجاجغا 
وتخفغئ  الغمظ  شغ  جغاجاتعا  تظفغث  شغ  سطغه  تسامث 

خخعطعا. 
تعتغ  الاغ  الاخرشات  تطك  التعبغعن  غاخرف  ظسط 
بالقطئاقة ولضظعا قطئاقة الثي غسرف الظاغةئ طسئصاً، 
وأصطعا ظاغةئ شغ تال الثسارة عغ تطك الظاغةئ الاغ 
اسارف بعا خخعطعط طسئصاً، وعغ شغ ظعاغئ افطر لظ 
تضعن بإصخائعط تاى ولع دخطئ صعات الاتالش خظساء 
أو تط تسطغمعا تسطغماً ضما خخعطعط غخرتعن، ولثلك 
عط غطسئعن لسئاعط شغ جظغش٢ ق طظ أجض أن غتخطعا 
سطى طا عع طدمعن طظ غسغر الضسضئ بض لغتخطعا سطى 

طسزمعا.
سثة  جئعات  شغ  غاصثطعن  خخعطعط  أن  وطع 
وغسارجسعن بسخ المثن والمعاصع وصئ اظسصاد جظغش٢ 
إق أن التعبغغظ غطسئعن شغ المغثان لسئاعط وغسعلعن 
سطى تتالفعط طع سطغ خالح الثي غظفت شغعط لغئصى، 
شعع غسثعط وغمظغعط، غاطفض سطغعط شغ تربه رابطا 
لعط  غرغث  عآقء  أن  غسطط  وعع  بمخغرعط  طخغره 
المةامع الثولغ بصغادة أطرغضا الئصاء، وغثرك أن ضربئ 
الاتالش لطتعبغغظ الثغظ غاسطص بعط لظ تضعن ضربئ 
الفظاء، وعثا طا غةسض أطرغضا تسرض سطى سطغ خالح أن 
في دولئ غرغث بحرط أن غساجل المحعث  تثرجه آطظاً 
السغاجغ، تغث تسرف أن سطغ خالح غحضض سئؤاً بصغًق 
وخطغرًا سطى التعبغغظ، الثغظ ترى أطرغضا شغعط ورصئ 

ظجاسات  طظ  له  ترّوج  طا  ظض  شغ  أجظثتعا  شغ  طعمئ 
طثعئغئ وصعطغئ شغ المظطصئ. 

غسعل التعبغعن سطى الفعضى ضما تسعل أطرغضا سطى تطك 
الفعضى الاغ تصعم بعا جماسات تصاض وتفةر وتضفر تتئ 
أي اجط طاطئسئ بعب الطائفغئ، طثسغئ أظعا سطى ظعب 
السظئ وتتارب طظ أجطعا وعغ تساظغ طظ جعء الفعط 
بالتعبغغظ  وإذا  السزام،  تاى  اقخاراق  وطظ  لقجقم 
غساشطعن ذلك أطام السالط باعجغه أطرغضغ؛ غظعجطعن 
شغ طثن أو غظستئعن طظعا لائثأ ورصئ جثغثة وطرتطئ 
تائظاعا  والخراسات  والفعضى  واقغاغاقت  الصاض  طظ 
جماسات تخفعا أطرغضا والسالط باإلرعاب ضاظزغط الثولئ 
وحرذعط  طططإ التعبغغظ  غخئح  وعضثا  والصاسثة... 
بصعلعط: إظظا ظرغث اظستاباً طظ المثن ق غتخض طظه شراغ 
تساشطه الةماسات اإلرعابغئ!!! بض وغصعلعن: إظظا إن جطمظا 
السقح وجتئظا طصاتطغظا طظ المثن شمظ جغتمغظا؟! إن 

ضاظئ تضعطئ عادي ق تساطغع تماغئ ظفسعا؟!!
وعثا طثساة إلشراغ صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ طظ طتاعاه أو 
طثساة لصعات دولغئ تئثأ باأطغظ المثن الاغ تط تترغرعا 
الفعضى  شغ  الصعات  عثه  لاشرق  التعبغغظ  أغثي  طظ 
وتطئغ أطرغضا شغ سمض تطش لمضاشتئ اإلرعاب وغخئح 
زسمعط  تسإ  طحارضاً  سثوًا  غصاتطعن  الطرشغظ  ضق 
وغضعن ذلك ضاغطاً لتٍض جغاجغ ساجٍض له طئرراته وجاء 

طا غفسطعن.
إن الخراع شغ الغمظ عع شغ تصغصاه خراع بغظ دولاغظ 
ضق  وإن  والمسطمغظ،  لقجقم  سثوتغظ  اجاسمارغاغظ 
طظ الثولاغظ تاثث شغ خراسعا طع افخرى أدوات طظ 
المسطمغظ.. شضط عع طتجن أن غصاتض المسطمعن بسدعط 
بسدا لغج طظ أجض إسقء ضطمئ اهللا وذرد الظفعذ الشربغ 
ضطه طظ الغمظ، وإظما طظ أجض ترضغج ذلك الظفعذ شغظطئص 
سطغعط السئارة الاالغئ: «غتسئعط الةاعض حعثاء ظجال وطا 
عط إق خرسى غفطئ وضقل».. ظسط شافطر ق غصاخر سطى 
أن تدتغات المسطمغظ شغ الغمظ جاثعإ جثى بض عغ 

تدتغات لاظفغث خطط سثوعط شغ بقدعط!!!
إن التض ق غرتةغه المسطط طظ سثوه وق غتغص المضر 
طعما  وسمقءعا  الضفر  دول  وإن  بأعطه،  إق  السغأ 
شغ  الامضغظ  طظ  لغمظسعه  اإلجقم  غتاربعا  أن  تاولعا 
ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ غتثروظعا 
وغسمطعن لطتغطعلئ دوظعا، رغط ذلك شطظ غفطتعا ولظ 
غساطغسعا أن غعصفعا سةطئ الاارغت، وق أن غردوا وسث اهللا 
لسئاده باقجاثقف إن عط سمطعا بأجئابه ﴿إن تنرصوا 

اهللا ينرصكم ويثبت أقدامكم﴾.
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

السعث  ولغ  ولغ  جطمان  بظ  طتمث  افطغر  أن  طخادر  ذضرت 
تحضغض  إسادة  تساعثف  لثطئ  السام  اإلذار  وضع  السسعدي 
اصاخاد الئقد لمعاجعئ عئعط أجسار الظفط شغما جغضعن أضئر 
تشغغر لطسغاجئ اقصاخادغئ لطممطضئ طظث آخر طرة تدرر شغعا 
جظعات.  سحر  ظتع  صئض  الظفط  أجسار  عئعط  جراء  اصاخادعا 
وصالئ المخادر إن افطغر الحاب سرض طقطح اقجاراتغةغئ 
اقصاخادغئ الةثغثة «الاتعل العذظغ» خقل اجاماع افجئعع 
واصاخادغغظ.  أسمال  ورجال  ضئار  طسآولغظ  طع  الماضغ 

وتحمض الثطئ إخقتات تاسطص باإلظفاق التضعطغ وخخثخئ جعات تضعطغئ شغ أضئر طخثر لطظفط شغ السالط. 
وأضاشئ أن طظ الماعصع اإلسقن سظ خطئ «الاتعل العذظغ» خقل افجابغع الصطغطئ المصئطئ وسطى افرجح شغ 

ضاظعن الباظغ المصئض. (روغارز)
: ضطما تثبئ طحاضض اصاخادغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، أو بسئارة أدق، ضطما تفاصمئ تطك المحاضض، 
ق غطةأ أختاب الصرار شغ جثة التضط إلى طسالةئ أجاس تطك المحاضض، بض غائسعن «اإلرحادات» الاغ 
السغاجات  تطئغص  شغ  عع  اقصاخادغئ  المحاضض  جئإ  أن  طع  وطآجساتعا،  الشربغئ  الثول  لعط  تصثطعا 
الشربغئ اقصاخادغئ الاغ تآدي إلى ظعإ بروات المسطمغظ وإشصارعط طظ صئض الثول الشربغئ، إق أن تضام 
المسطمغظ وبتضط وقئعط لطثول الشربغئ اقجاسمارغئ شإظعط ق غطةآون إلى سقج جئإ تطك المحاضض، 
وإظما غسغرون شغ خطعات تآدي إلى تفاصط تطك المحضقت، شغصعطعن بجغادة الدرائإ وخفخ اإلظفاق 
سطى تاجات الظاس وخخثخئ ضبغر طظ المطضغئ الساطئ وططضغئ الثولئ، شاضعن تطك الثطعات ذرغصا لجغادة 
تمطك  سصعد  وطظث  السسعدغئ  أن  وطع  المسطمغظ.  بقد  شغ  وجغطرتعا  وظفعذعا  الشربغئ  الثول  تمضغظ 
إطضاظات عائطئ لااتعل إلى دولئ خظاسغئ تساشظغ سظ الثول الشربغئ، فظعا تمطك باإلضاشئ إلى الظفط، 
طثجوظا ضثما طظ المسادن المثاطفئ طظعا الثعإ والفدئ والئقتغظ والظتاس والجظك والرخاص، إضاشئ 
إلى خاطات الظغعبغعم والاغااظغعم والطغبغعم وبسخ السظاخر الظادرة والمحسئ، إق أن تضاطعا السمقء أبعا 
إق اتئاع السغاجات الشربغئ الاغ جسطاعط غسامثون سطى سائثات الظفط الاغ تمبض ظتع ٩٠٪ طظ طةمض 
إغرادات السسعدغئ «بتسإ طعصع السربغئ ظئ»، شإذا اظثفدئ أجسار الظفط وصسئ السسعدغئ شغ أزطات 

اصاخادغئ ضئغرة!!!

خطئ بظ جطمان ملعاجعئ تراجع أجسار الظفط!!!

أخثرت طتضمئ الامغغج شغ الضعغئ غعم افتث الماضغ تضما ظعائغا بتئج 
أسداء تجب الاترغر سئثالسجغج المظغج، وسئثاهللا الراحث، ٣ جظعات، طع الحشض 

والظفاذ شغ صدغئ أطظ دولئ...
شغ  غصافغ  افول  غعطه  طظث  الاترغر  تجب  أن  غسطط  والثاظغ  الصاخغ  إن 
شغ  الثسعة  بتمض  غصعم  شعع  وجطط،  سطغه  اهللا  خطى  الرجعل  ظعب  سمطه 
غصعم  وق  السغاجغ  والضفاح  الفضري  بالخراع  وغصعم  السغاجغ،  الطرغص 
الثغظ  السعء  صداة  وطسعط  الدرار،  تضام  ولضظ  طططصا.  طادغئ  بأسمال 
غفاعن لعط بصمع تمطئ الثسعة، غثحعن سطى سروحعط المسعجئ طظ ضطمئ 

تص ق تتامض جماسعا آذاظعط شغاععمعن أن بإطضان بطحعط وأد دسعة التص، غاشطغظ سمظ جئصعط طظ 
الطعاغغئ والفراسظئ الثغظ اظاععا شغ طضان جتغص تقتصعط لسظات المآطظغظ وغدإ رب السالمغظ. وق 
ظصعل إلخعاظظا الراحث والمظغج إق خئرا خئرا بئاضط اهللا شغ طتظاضط وأغثضط بظخره، وطظ ضان طع اهللا شق 

غدغره ضغث السئغث السمقء لقجاسمار والثي عع أوعظ طظ بغئ السظضئعت.

سصث شغ الساخمئ افردظغئ سّمان، غعم السئئ الماضغ، طآتمر 
باتبغظ  طظ  واجسئ  بمحارضئ  اإلرعاب»،  وتتثي  «السالط 
وطفضرغظ سرب وأتراك، تظاولعا شغه، السئض الضفغطئ بمعاجعئ 

اإلرعاب والاطرف، والاتثغات الاغ تعاجه المظطصئ السربغئ.
السالمغ  المظاثى  وغظزمه  واتثًا،  غعطاً  المآتمر  وغسامر 
العصش  دغعان  طع  بالاساون  (طساصض)  افردظغئ  لطعجطغئ 
السظغ السراصغ. وتثطض المآتمر تصثغط سحرات أوراق السمض، 
أوخئ شغ طةمطعا برشخ ربط اإلرعاب باإلجقم، وأن الصعة 

السسضرغئ لظ تساطغع وتثعا عجغمئ اإلرعاب والفضر الماطرف شغ المظطصئ، وسطى أعمغئ إصاطئ طحارغع شضرغئ 
وتسطغمغئ تثسع إلى اقساثال وطتاربئ طظابع الاطرف.  وغحارك شغ المآتمر، باتبعن طظ افردن وترضغا والمشرب 
والسراق والسعدان، إضاشئ إلى سثد ضئغر طظ رجال الثغظ والسطماء افردظغغظ، وأسداء شغ الئرلمان افردظغ، 

وإسقطغغظ وأضادغمغغظ. (وضالئ افظاضعل)
: إظه لمظ المآجش أن تضعن المآتمرات الاغ ُتسصث شغ الئقد اإلجقطغئ خثى لما تردده الثول 
الشربغئ شغما غاسطص بمعضعع «اإلرعاب». شالثول الشربغئ تتارب اإلجقم طظ خقل وخمعا باإلرعاب أي 
سمض إجقطغ عثشه الاترر طظ عغمظاعا، ولط غسث خاشغا أن طا غصخ طداجع تطك الثول عع المحروع 
السغاجغ اإلجقطغ العادف إلى إصاطئ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، ولثلك عغ تتاربه بعجائض 
حاى طظعا تحعغه شضرة الثقشئ وتارغثعا، وطظعا اجاشقل أسمال طسغظئ تثالش الحرع بظسئاعا إلى اإلجقم 
والمسطمغظ، وطظعا الاروغب فشضار الضفر وطفاعغمه باجط «اإلجقم المساثل».. شفضرة «اإلجقم المساثل» 
وطا غسمى بـ «اقساثال» الاغ غثسع إلغعا المآتمر المظسصث شغ افردن إظما عغ أشضار غربغئ وطحارغع غربغئ 
تعثف إلى طعاجعئ المحروع السغاجغ المظئبص سظ السصغثة اإلجقطغئ المامبض بإصاطئ دولئ خقشئ راحثة 
سطى طظعاج الظئعة تصعم باطئغص اإلجقم ضاطق وتترر الئقد اإلجقطغئ طظ ظفعذ الثول الشربغئ بض وتترر 

السالط طظ شساد التدارة الشربغئ وظطمعا.

طآتمر دولغ غثسع إلصاطئ طحارغع تسطغمغئ وشضرغئ لطصداء سطى «اإلرعاب»

السئئ  غعم  سّمان،  افردظغئ  الساخمئ  شغ  سصث 
الماضغ، طآتمر صالئ وزارة الثارجغئ الارضغئ غعم 
تعاخض»  «جعء  بعجعد  تصر  إظعا  الماضغ  السئئ 
طسسضر  شغ  صعات  بظحرعا  غاسطص  شغما  السراق  طع 
أن  العزارة  وأضاشئ  السراق.  حمال  شغ  بسحغصئ 
طتاشزئ  طظ  جظعدعا  بسخ  ظصض  جاعاخض  ترضغا 
ظغظعى الاغ غعجث بعا المسسضر. ولط تضحش العزارة 
أغظ  إلى  أو  الصعات  بعا  جاظصض  الاغ  الطرغصئ  سظ 
أوائض  بسحغصئ  شغ  الةظعد  أظصرة  وظحرت  جاظصض. 
ضاظعن افول التالغ صائطئ إن الصعة تأتغ شغ إذار 
بسبئ دولغئ لاثرغإ وتةعغج الصعات السراصغئ لصاال 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ. وجتئئ أظصرة بسدا طظ 
أخرى  صاسثة  إلى  الماضغ  افجئعع  الصعات  عثه 

داخض إصطغط ضردجاان السراق لضظ بشثاد أخرت سطى ضرورة جتإ الصعات بحضض ضاطض. وصالئ وزارة الثارجغئ 
الارضغئ شغ الئغان «ترضغا ... تصر بسعء الاعاخض طع تضعطئ السراق بحأن ظحر صعات التماغئ الارضغئ». وأضاشئ 
«تعاخض ترضغا.. إصرارا بالمثاوف السراصغئ وبالاظسغص طع طاططئات الترب سطى داسح جتإ صعاتعا السسضرغئ 

طظ طتاشزئ ظغظعى». (روغارز)
: إن جتإ ترضغا بسخ صعاتعا طظ طسسضر بسحغصئ شغ حمال السراق و«ظصض» بسخ تطك الصعات 
غثل سطى خدعع تضام ترضغا لطططإ افطرغضغ الثي تةطى شغ ذطإ الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا طظ 
الرئغج الارضغ أردوغان بأن تصعم ترضغا «بستإ صعاتعا طظ عظاك واتارام جغادة السراق ووتثة أراضغه». 
وشغ افجاس لط غضظ تضام السراق لغرشسعا الخعت سالغا شغ وجه ترضغا وعط الثاضسعن لقرادة افطرغضغئ 

لعق ضعء أخدر أطرغضغ بثلك.

ترضغا تصعل إظعا جاعاخض ظصض صعاتعا طظ حمال السراق

روجغا املةرطئ الاغ تّثسغ طتاربئ «اإلرعاب»:

أشاد طراجض الةجغرة شغ جعرغا بسصعط بماظغظ 
السحرات  وإخابئ  وظساء-  أذفال  -بغظعط  صاغق 
سطى  الفراغغئ  بالخعارغت  روجغئ  غارات  شغ 
ودطحص،  تطإ  رغفغ  شغ  وصخش  إدلإ  طثغظئ 
سطى  جغطرت  إظعا  الظزام  طخادر  صالئ  بغظما 
تطإ  رغش  شغ  اإلجاراتغةغئ  ذعطان  خان  صرغئ 
صاغق   ٤٧ وتثعا  إدلإ  شغ  وجصط  الةظعبغ. 
والمتاشزئ  الةقء  حارسغ  اجاعثشئ  غارات  شغ 
المسارضئ  سطغعا  تسغطر  الاغ  المثغظئ  وجط 
الشارات  عثه  شغ  أخغإ  ضما  جعرغا.  حمال  شغ 
طخادر  وأشادت  الثطش.  خعغإ  الةجغرة  طراجض 
لمراجض  لطمسارضئ  الاابع  المثظغ  الثشاع  شغ 
اجاعثشئ  روجغئ  تربغئ  ذائرات  بأن  الةجغرة 

والةرتى.  الصاطى  سحرات  جصعط  إلى  أدى  طما  خعارغت،  ببماظغئ  إدلإ  طثغظئ  شغ  المتضمئ  طئظى  افتث 
(الةجغرة ظئ)

خعارغت روجغا الفراغغئ تصاض سحرات املثظغني بإدلإ
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