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طبصطط: أجسث طظخعر

أظفسعط  طظ  جسطعا  وروجغا  أطرغضا  طظ  ضض  تضام  إن 
طظ  "اإلرعابغ"  غغر  طظ  "اإلرعابغ"  تخظغش  شغ  تضما 
أعض الحام، شةسطعا ضض طظ غرشخ الثظعع واقجاسقم 
تظاجعا  أو  المةرطعن  أولؤك  وظسغ  إرعابغا..  لثطاعط 
طةازر  أختاب  عط  وطخثره...  اإلرعاب  أس  عط  أظعط 
باغرام  ووتحغئ  وأششاظساان  والسراق  وشغاظام  الغابان 
غروزظغ  طةازر  أختاب  وعط  وغعاظاغظاطع...  غرغإ  وأبع 
وبظاتعا  الةرغمئ  أعض  عط  الحرصغئ...  وأوروبا  والصرم 

وجغخغئعط بإذن اهللا ظار جرغماعط ولع بسث تغظ. 
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بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري

السصئات «إىل زوال» بني 
إغران وترضغا 

أجرى رئغج العزراء الارضغ أتمث داود أوغطع طتادبات 
شغ ذعران غعم السئئ الماضغ، رضجت سطى ترذغإ 
اقصاخادي  الاساون  وتفسغض  الئطثغظ  بغظ  السقصات 
والسغاتئ  والظصض  والطاصئ  والشاز  الظفط  طةاقت  شغ 
والصداغا الةمرضغئ والمخرشغئ. ضما ظاصحئ آلغئ رشع 
 ٣٠ إلى  الاةاري  الائادل  تةط  لجغادة  السصئات  ضض 
طآتمر  شغ  أوغطع  داود  وخرح  جظعغاً.  دوقر  بطغعن 
ختاشغ طحارك طع إجتاق جعاظةغري، ظائإ الرئغج 
اإلغراظغ: «غةإ أن تةث ترضغا وإغران رؤغئ طحارضئ 
إلظعاء الصاال بغظ أحصائظا شغ الحرق افوجط، ووصش 
اخاطفئ  «ربما  وزاد:  والطائفغئ».  السرصغئ  الخراسات 
أو  تارغثظا  تشغغر  ظساطغع  ق  لضظظا  ظزرظا،  وجعات 
باحةغع  الارضغ  العزراء  رئغج  وأطض  جشراشغاظا». 
السصعبات  سصئئ  «فن  المئاحر  المحارك  اقجابمار 
الثولغئ الاغ طظساظا طظ تتصغص عثشظا زالئ، طا غسظغ 
البظائغئ  الاةارة  تةط  تةاوز  بسععلئ  ظساطغع  أظظا 
جظعغًا»،  دوقر  بطغعن   ٣٠ وعع  جابصاً،  المساعثف 
الائادل  تةط  تثد  الارضغ  اإلتخاء  طسعث  أن  سطماً 
الاةاري بغظ الئطثغظ بـ ٩,٧ بطغعن دوقر سام ٢٠١٥. 
وتخّثر ترضغا طسثات وطرضئات وطظاةات تثغث وخطإ 
إلغران، شغما غمبض الظفط والشاز الطئغسغ ٩٠ شغ المؤئ 
طظ خادرات إغران إلى ترضغا. وتسادغش ترضغا خط 
وأّغث  أوروبغئ.  دول  إلى  المماث  اإلغراظغ  الشاز  أظئعب 
شغ  صائًق: «ظثاطش  أوغطع  داود  تخرغتات  جعاظةغري 
طسائض إصطغمغئ، لضظظا سازطعن سطى إغةاد ظصاط تصارب 
إغران  جُغفغث  والثي  المظطصئ  شغ  اقجاصرار  لاتصغص 
غجسجع  اإلرعابغئ  الاظزغمات  «وجعد  وزاد:  وترضغا». 
افطظ واقجاصرار شغ المظطصئ»، طسائرًا أن زغارة داود 
أوغطع إلى ذعران، وعغ افولى له طظث تعلغه طظخإ 
أن  وغمضظ  خاخئ  بأعمغئ  «تتزى  العزراء،  رئغج 
تحضض طظسطفاً شغ السقصات بغظ إغران وترضغا الطاغظ 
ارتئطاا دائماً بسقصات جعار ذغئئ، وتطعرت طظث تعلغ 
(جرغثة  ترضغا».  شغ  السططئ  والاظمغئ  السثالئ  تجب 

التغاة)
: إن طظ أعط طا غمغج جغاجئ تضام ترضغا شغ 
سعث تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ عع أظعط غضبرون 
طا  شضبغرا  تخرغتاتعط،  تثالش  بأسمال  الصغام  طظ 
بالاتثي  ططغؤئ  أظعا  شغعا  غزعر  طعاصش  غسطظعن 
والمعاجعئ وطا حاضض ذلك وإذ بافسمال الاغ تأتغ 
طا  وطظعا  لعا،  طظاصدئ  تضعن  المعاصش  تطك  بسث 
غاخض بالسقصئ طع إغران. شمظث طثة لغسئ صخغرة 
وتضام ترضغا غحظعن عةعطا صعغا "ضقطغا" سطى إغران 
وغظاصثون جغاجاعا  شغ المظطصئ وتتثغثا شغ جعرغا، 
وأظعا وططغحغاتعا غصاطعن المسطمغظ شغ جعرغا، بط 
بسث ذلك تأتغ زغارة طفاجؤئ لرئغج العزراء الارضغ 
إلى إغران لط غاط اإلسقن سظعا إق صئض أغام صطغطئ طظ 
تخعلعا.. وأبظاء الجغارة تضطط أوغطع، رئغج العزراء 
الارضغ، سظ "السقصات الاارغثغئ والبصاشغئ طع إغران 
بغظ  الاةاري  الائادل  طساعى  رشع  إلى  التاجئ  وسظ 
الئطثغظ، وأن الثقف تعل جعرغا ق غخح أن غفسث 
السقصئ بغظ الةاظئغظ".. إن تضام ترضغا ضتضام إغران 
وغظفثون  اإلجقم  غطئصعن  ق  شعط  بغظعط،  شرق  ق 
جغاجات الشرب شغ بقد المسطمغظ، وإن اشاراصعط أو 
اجاماسعط ق غسعد بالثغر سطى المسطمغظ، وعع إظما 
غتخض بالصثر الثي غثثم أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، 

ضما عع تاخض بغظ إغران والسسعدغئ. 

اقجاسمارغئ  المخالح  تظاصخ  شغ  ساصض  غحك  ق 
غحك  وق  الخمغط،  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  طخالح  طع 
صث  أطرغضا  رأجه  وسطى  الشرب  أن  شغ  واع  جغاجغ 
أسطظعا تربا ق ععادة شغعا سطى الثقشئ الراحثة سطى 
تداشرت  وصث  صغاطعا،  صئض  المرتصئئ  الظئعة  طظعاج 
لطشرب  الحرق  طظ  السالط  وزسماء  الساجئ  تخرغتات 
اإلجقم  تتضغط  ضث  الرأجمالغ  السثاء  ذلك  تآضث 
تطك  أن  ورغط  الرأجمالغئ.  لطثغمصراذغئ  ضظصغخ 
الاخرغتات السثائغئ أضبر بروزا لثى الجسماء طظ شؤئ 
"الخصعر" الخثاطّغغظ طبض أصطاب التجب الةمععري 
تشإ  لط  أظعا  إق  الروجغ،  الرئغج  وطبض  افطرغضغ 
"التمائط"،  برغح  سثائعط  جار  غتاولعن  سّمظ 
بظسعطاه  اإلجقطغ  السالط  سطى  عةعطعط  وغشطفعن 
شمبق،  الثغمصراذغ:  التجب  أصطاب  طبض  السغاجغئ 
سطى الرغط طما تاوله أوباطا طظ ترطغط خعرة أطرغضا 
لثى المسطمغظ، وطظ خطإ ودعط شغ جظعات تضمه 
رئاجاه،  شارة  غظعغ  أن  غساطع  لط  أظه  إق  افولى، 
دون أن غضحش سظ طضظعن ظفسه، وسظ تعّجسه طظ 
الثقشئ، شصال "لظ ظسمح لعط بإصاطئ خقشئ بخعرة طا 
شغ جعرغا والسراق" (الةجغرة ظئ ٢٠١٤/٨/٩). ولط ُتثِش 
افطرغضغئ  لطرئاجئ  الةثغثة  الثغمصراذغئ  المرحتئ 
عغقري ضطغظاعن تثعشعا طظ الثقشئ شغ باضساان شغ 

تخرغتات جابصئ لعا شغ ٢٠٠٩/١٢/٨. 
افطئ  ضث  حرجا  خراسا  تثعض  أطرغضا  شإن  ولثلك 
اإلجقطغئ وضث سصغثتعا، غاثث الطابع السسضري، طبض 
جرائمعا شغ أششاظساان وشغ السراق، ضما غاثث الطابع 
السغاجغ والفضري أغدا، وذلك ضطه ضمظ المعاجعئ 
اقتاعاء  ظعب  وضمظ  التداري،  افطئ  طحروع  طع 
طعضعسغ  لمتطض  غمضظ  وق  الخثام.  غخسإ  سظثطا 
أن غظضر عثا الخراع بأحضاله المثاطفئ، بشخ الظزر 

سظ دغظه وبصاشاه.
وإن افجالغإ السغاجغئ الاغ تثعض أطرغضا خراسعا 
وعغ  السسضرغئ،  التروب  سظ  خطعرة  تصض  ق  سئرعا 
سطى التصغصئ تضرغج لظفعذ الشرب الرأجمالغ المسادي 
والغمظ  لغئغا  شغ  غئرز  ضما  والمسطمغظ،  لقجقم 

وجعرغا وشطسطغظ:
تغث تتاول أطرغضا التدعر الصعي شغ المحعث الطغئغ 
والغمظغ طع طتاولئ ضظج العجط السغاجغ الصثغط 
شعغ  تساطع  لط  وإن  لئرغطاظغا،  العقء  شغ  السرغص 
التضط  ظزام  شغ  صثم  طعذأ  لعا  تعجث  أن  تتاول 
بالتضط،  اقجافراد  طظ  طساصئق  غمّضظعا  الةثغث، 
تثرك  شعغ  جعرغا  شغ  أّطا  السغاجغئ.  وبالمخالح 
خطعرة البعرة، ولثلك تخّر سطى ترشعا سظ طسارعا 
الاترري، وتخّر سطى سصث المآتمرات وتترغك التطعل 
السغاجغئ تاى ق غثرج العجط السغاجغ الةثغث بسث 
البعرة سظ خاظئ السمالئ لعا. وشغ شطسطغظ تخر سطى 
اقظفراد بأوراق التض السغاجغ بغثعا، بسثطا شرضئ 
رؤغاعا السغاجغئ بتض الثولاغظ سطى ضض تراك دولغ 

وإصطغمغ وسربغ.
ذئغساعا  ولضظ  جغاجغئ،  تسمى  تطعل  عغ  إذن 
أطرغضغئ. ورغط عثه التصائص الخارخئ، عظالك أخعات 
الصائمئ  الثول  سئر  جعاء   - اإلجقطغ  السالط  شغ 
والفخائض  وافتجاب  الةماسات  طظ  سثد  سئر  أو  شغه، 
غسطظعن أن ق تطعل لمحاضض السالط اإلجقطغ إق سئر 
ووضع  الظجاسات  تض  شغ  غسغرون  وق  أطرغضا،  ظاشثة 
شعض  الَتَضط.  عغ  أطرغضا  تضعن  سظثطا  إق  المسالةات 
ظعدئ  المساسمرة  أطرغضا  سظ  غامثخ  أن  غمضظ 
لطحسعب المدطعثة وتترر طظ عغمظاعا وطظ عغمظئ 

المساسِمرغظ اآلخرغظ؟
طظ  بمئ  لغج  أظه  تماطا  تثرك  الظفعس  طضاطظ  إن 
وخش طقئط لرضعن الصعى السغاجغئ لطشرب ولاسطغط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طآتمر الثقشئ الساملغ يف أظصرة.. تاعغب وشاح

يََودُّ  ا  ﴿مَّ السئاد:  رب  طظ  الضقم  بثغر  طصالاغ  أجافاح 
َل  ُفزَنَّ ن 

َ
أ الُْمرْشِكنَِي  َوالَ  الِْكَتاِب  ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكَفُرواْ  ِيَن  َّ ا

واْ  َودُّ َخَباالً  لُونَُكْم 
ْ
يَأ ﴿الَ  بُِّكْم﴾،  رَّ مِّن  َخرْيٍ  ْن  مِّ َعلَْيُكم 

ْيِف ُصُدوُرُهْم  ْفَواِهِهْم َوَما ختُ
َ
َما َعنِتُّْم َقْد بََدِت اْكَْغَضاء ِمْن أ

فَُّها 
َ
ك ﴿يَا  َيْعِقلُوَن﴾،  ُكنُتْم  إِن  اآليَاِت  لَُكُم  بَيَّنَّا  َقْد  ْكرَبُ 

َ
أ

ْقَقابُِكْم 
َ
وُكْم بَلَ أ يَُردُّ ِيَن َكَفُرواْ  َّ ا إِن تُِطيُعواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ ا

إلى  الحام  أعض  غا  ظزرتط  شإذا  َخارِسِيَن﴾.  َفَتنَقلُِبواْ 
غثسعظضط  والثغظ  ضفروا  الثغظ  خاغعا  الاغ  العثظئ 
إلى المفاوضات طع الظزام المةرم، شإذا ظزرتط طظ 
ُ َمْوالَُكْم  زاوغئ عثه اآلغات شطظ تظثثسعا أبثا، ﴿ بَِل ابَّ

َوُهَو َخرْيُ اجَّارِصِيَن﴾.
شصث أجمسئ دول الضفر سطى الصداء سطى بعرة افطئ 
طظه  ترد  لط  أسطظاه  الثي  الصاال  شعصش  الحام،  شغ 
تفسث  أن  شارغث  وسظاا،  خئاق  وإظما  لطمآطظغظ  خغرا 
طا خظسعه طظ خغر ببعرتعط سطى الطاغغئ وأن تحص 
أرادته  بما  وغصئطعا  وغساسطمعا  غفحطعا  تاى  سطغعط 

لعط دول الضفر وسطى رأجعا أطرغضا.
وشغ ظض إجماسعا تاظاشج بغظعا سطى الظفعذ والمخالح 
الاغ جاةظغعا بسث ذلك. فن ذلك طظ دواشع الخراع 
لطتفاظ  الروجغ  الثب  أطرغضا  اجاثثطئ  شصث  بغظعا. 
سطى ظفعذعا شغ جعرغا وسطى سمغطعا ذاغغئ الحام، 
الثي  بالسثوان  اتارصئ  صث  روجغا  أن  تثرك  فظعا 

حظاه سطى المسطمغظ شطظ غضعن لعا ظفعذ عظاك، وق 
تساطغع أن تضسإ أي شرغص شق تثحاعا، شسمطئ سطى 
تخر الصدغئ بغظعا وبغظ روجغا إلبساد أوروبا، تغث 
المظطصئ،  شغ  أوروبا  سراصئ  بسئإ  أطرغضا  تثحاعا 
السثوان  تحظ  ولط  السمقء،  ضسإ  سطى  وصثرتعا 
المئاحر سطى أعض جعرغا، وذالئئ باظتغ بحار أجث، 
وتصئض  تساسثعط  وأظعا  خثغصئ  ضأظعا  شزعرت 

قجؤغعط.
ولثلك تترضئ الثول افوروبغئ البقث شرظسا وبرغطاظغا 
وألماظغا لاحضض طتعرا شغ طعاجعئ اقتفاق افطرغضغ 
الروجغ وخاخئ بسثطا جعت طسألئ برغطاظغا لادمظ 
سثم خروجعا طظ اقتتاد افوروبغ، شحعثت بارغج 
اجاماسات لجسمائعا غعطغ ٣ و٤ /٢٠١٦/٢ بةاظإ اجاماع 
رئغج  وطسعط  اجاماسعط  وضثلك  خارجغاعط.  وزراء 
وزراء إغطالغا سئر العاتش طع الرئغج الروجغ، شثضرت 
طخادر شرظسغئ أن "السعاخط افوروبغئ البقث: بارغج 
صعي  طعصش  إلى  الاعخض  سطى  سازطئ  وبرلغظ  ولظثن 
وطحارك إزاء الاطعرات الاغ تسرشعا الساتئ السعرغئ 
السعاخط  عثه  ترى  تغث  الصاال.  وصش  اتفاق  بحأن 
أن روجغا والظزام السعري ق غتارطاظعا. وأظعا ترغث 
بعتغظ".  الرئغج  طع  التروف  سطى  الظصاط  تدع  أن 
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ظض  شغ  ــــ  خاص  ترضغا،  شغ  الراغئ  جرغثة  طظثوب 
بالمظطصئ  تتغط  الاغ  واقجابظائغئ  الساخظئ  الزروف 
وتثق أبعاب ترضغا جاء اظسصاد طآتمر الثقشئ السالمغ 
سظعان:  تتئ  الاترغر  تجب  إلغه  دسا  والثي  أظصرة  شغ 
"الثقشئ: تطط أم واصع صادم؟" لغعجه الخراع شغ اقتةاه 

الختغح وغدع الظصاط سطى التروف.
السعر  وغغاب  ساطا   ٩٢ طظث  الثقشئ  لسصعط  ضان 
التاطغ الثي غصغ افطئ تثاسغات ضئغرة ظصطش الغعم 
بمارعا المرة طظ اجائاتئ المظطصئ بحضض لط غسئص 
له طبغض وطا غةري شغ جعرغا طظ بتر دطاء وتحرغث 

وتثطغر عع الخعرة افشزع شغ عثا السغاق.
باصثغط  والمامبطئ  الفاحطئ  الاةارب  تاضرر  ق  تاى 
افطئ الادتغات السزام وصطش السطماظغغظ لبمار تطك 
الادتغات ذغطئ السصعد الماضغئ، ضان ق بث طظ وضع 
طحروع الثقشئ بغظ أغثي افطئ وبعارعا وطةاعثغعا 

طظ أجض اتثاذه طحروسا لعا لااعغب تدتغاتعا به.
تاول بسخ أسثاء اإلجقم طظ السغاجغغظ واإلسقطغغظ 
ووضع  التجب  طآتمر  سطى  الاحعغح  والسطماظغغظ 
السراصغض لطتغطعلئ دون اظسصاده ولضظ تعشغص اهللا بط 
افطئ  شغ  الثغرغظ  ووجعد  وسجغماعط  الحئاب  جععد 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شغ طعاصع طثاطفئ أشحض تطك المتاوقت وشاح الطرغص 
أطام المآتمر لغظسصث بظةاح باعر.

عع  الغعم  سصث  الثي  المآتمر  شغ  المتطات  أبرز  طظ 
الرغاضغ  أتاتعرك  اجااد  طةمع  شغ  المآتمر  اظسصاد 
سطى طساشئ صرغئئ طظ المةطج الاحرغسغ الثي وصع 
شغه سطى إسقن الشاء الثقشئ شغ ٣-٣-١٩٢٤م. ضان 
الماابسغظ  سطى  ضئغر  وصع  باآلقف  الضبغش  لطتدعر 
عط  المتاضرغظ  أغطإ  وأن  خخعخا  الثقشئ  لمآتمر 
طظ جغض الحئاب الماحعق لطثقشئ والحرغسئ، وأجمض 
طا شغ عثا المآتمر أظه جمع ضعضئئ طظ الماتثبغظ 
الصادطغظ طظ وقغات جابصئ لطثولئ السبماظغئ شعثا طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افطرغضغئ،  الرئاجئ  ضرجغ  ظتع  المتمعم  السئاق  شغ 
تجداد حراجئ التمقت اقظاثابغئ شغ العقغات افطرغضغئ، 
وغسمض التجبان الضئغران الةمععري والثغمصراذغ سطى 
تحث الظاخئغظ بضض العجائض المااتئ خطش المرحتغظ 
بغظ  التاّدة  المظاظرات  شاةري  لطفعز،  المتامطغظ 
الماظاشسغظ أطام وجائض اإلسقم لةثب الظاخئغظ، وُتصّثم 
لطظاخئغظ العسعد غغر الصابطئ لطاتصغص، وُتظفص افطعال 
بسثاء لحراء الصعاسث اقظاثابغئ، لثرجئ أن تضطفئ عثه 
التمطئ - والاغ جعف تضعن افسطى شغ تارغت العقغات 
الماتثة - صث تئطس ظتع ٦ ططغارات طظ الثوقرات تسإ 

تصثغرات الثئراء.
اقظاثابات  طظ  ــى  افول الرئغسغئ  المرتطئ  اظاعئ 
الامعغثغئ والاغ تّمئ شغ افول طظ عثا الحعر آذار 
(طارس)، والثي ُغسّمى غعم البقباء الضئغر، وعع الغعم 
العتغث شغ دورة اقظاثابات افطرغضغئ الثي ُتظّزط شغه 
اظاثابات تمعغثغئ بالاجاطظ شغ سثة وقغات بطشئ عثا 
السام ١١ وقغئ، وتامّبض أعّمغئ عثا الغعم شغ ضعظه غأتغ 
باعضغح طقطح خرغطئ السئاق الرئاجغ، وغظاعغ بثروج 
بسخ الماظاشسغظ طظ السئاق، وإسادة ترضغإ تتالفات 

بغظ طاظاشسغظ آخرغظ.
اقظاثابات  عثه  سطى  ظعرت  الاغ  المقطح  أبرز  وطظ 
رجال  ودخعل  السغاجئ،  شغ  بارزغظ  رجال  طظ  خطععا 
اقظاثابغئ،  المسرضئ  صطإ  إلى  الععاة  وافسمال  المال 
التجب  اظاثابات  شغ  ضئرى  طفاجأة  عظاك  ضاظئ  شمبقً 
لطتجب  بالظسئئ  المفاجأة  عثه  وتمبطئ  الةمععري، 
ولطمراصئغظ والمتّططغظ سطى تٍث جعاء شغ ظععر دوظالث 
تراطإ شغ خثارة المارحتغظ الةمععرغغظ، تغث شغ 
تراطإ  لغسغر  أتث  غضظ  لط  اقظاثابغ  المعجط  بثاغئ 
أي اعامام، بغظما أخئح الغعم شغ ذطغسئ المارحتغظ 
رجض  لغج  عع  عثا  تراطإ  جعن  ودوظالث  الظاجتغظ، 
جغاجئ، وق سقصئ له بالسغاجئ، بض عع رجض أسمال، 
وططغاردغر، وحثخغئ تطفجغعظغئ، وطآلش وضاتإ، وعع 
رئغج طةطج اإلدارة ورئغج طظزمئ تراطإ السصارغئ، 
وعع المآجج لمظاةسات تراطإ الارشغعغئ الاغ تثغر 
الشعلش  وطقسإ  والفظادق  الضازغظععات  طظ  السثغث 

والمظحآت افخرى شغ جمغع أظتاء السالط.
ظاجح  أسمال  ضرُجض  اقظاثابات  عــثه  غثعض  ــه  إّظ
أغئ  دون  غثعضعا  بض  طامّرس،  ضسغاجغ  ولغج 
ر تراطإ لقظاثابات لعع  خئرة جغاجغئ جابصئ، وتخثُّ
افتجاب  طظ  ذرساً  ضاصعا  صث  الظاخئغظ  أّن  سطى  دلغض 
السغاجغئ وطظ أجالغئعا الساغصئ الئالغئ، الاغ أخابئ 
الظاخإ افطرغضغ بظفعر واضح طظ غالئغئ السغاجغغظ 

الاصطغثغغظ، وأخئح غئتث سظ وجعه جثغثة.
السغاجغ  العجط  سطى  غرغئئ  أشضارًا  تراطإ  غطرح 
افطرغضغ، وبالثات سطى العجط الةمععري المتاشر، 
شقدغمغر  الروجغ  بالرئغج  السقصات  باسجغج  ضصعله  
بعتغظ، واّدسائه بأّظه غمطك الصثرة ضرجض أسمال سطى 
العضع  طسالةئ  شغ  لغساسثه  بعتغظ،  طع  افطعر  تثّبر 
وصث  أوباطا،  إدارة  تفسطه  طما  أشدض  بحضض  السعري 
تتّثث تراطإ شغ المظاظرة الباظغئ أطام أتث سحر طرحتًا 
لطتجب الةمععري سظ الترب ضث تظزغط الثولئ وسظ 
الخراع شغ جعرغا والسراق شصال: "شطظارضعط غصاتطعن 
بسدعط لظأتغ ظتظ شغ الظعاغئ وظصطش طا ظساطغع".

وبالرغط طظ طعاجمئ غالئغئ رجال التجب الةمععري 
ضث  السظخرغئ  افخرى  وتخرغتاته  تطك،  تخرغتاته 
المسطمغظ، وبالرغط طظ أّظعط صّثطعا وبغصئ طحارضئ 
تثسع إلى طظسه طظ اقجامرار شغ خعض اقظاثابات، 
بالرغط طظ ذلك شصث خمث أطاطعط جمغساً، بض وتفعق 

سطغعط.
 وصث صال المعصسعن سطى العبغصئ إن طئادرات تراطإ: 
اظاثابه  تال  شغ  الماتثة  العقغات  أطظ  تصعض  "صث 
رئغسا لطثولئ، شاخرغتاته تسمح باقجاظااج بأظه صث 
الصغام  أجض  طظ  لطثولئ  ضرئغج  خقتغاته  غساثثم 
أطاظا  أصض  دولئ  الماتثة  العقغات  جاةسض  بأسمال 

وجغدسش طعصسعا شغ السالط".
واظاصث الةمععرغعن ضثلك وجعات ظزر تراطإ تعل 
سازل  جثار  بظاء  سجطه  ذلك  شغ  بما  العةرة،  طسائض 
سطى تثود المضسغك، وضثلك اظاصثوا لعةاه المسادغئ 
اإلجقطغغظ"  ضث  الضفاح  تصعض  "الاغ  لطمسطمغظ: 
تسإ صعلعط، والاغ صث تثشع الحرضاء المسطمغظ إلى 

اقباساد سظ العقغات الماتثة.
ووخفئ الرجالئ الةماسغئ لطصادة الةمععرغغظ تراطإ 
بأّظه ق غخطح بااتا لحشض طظخإ رئغج الئقد، وحّثد 
طعصسع السرغدئ سطى أظعط جغئثلعن ضض الةععد طظ 

أجض طظسه طظ العخعل إلى الئغئ افبغخ.
وطظ بغظ الثغظ وّصسعا سطى الرجالئ الرئغج السابص 
روبرت  السابص  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  الثولغ  لطئظك 
زولغك، والعزغر السابص لفطظ الصعطغ طاغضض حغرتعف، 
ودوف زاخغط، الثي سمض ظائئا لرئغج الئظااغعن خقل 

شارة رئاجئ جعرج  بعش اقبظ.
واظدط أخغرًا إلى تمطئ اظاصاد تراطإ، طغئ روظغ التاضط 
السابص لعقغئ طاجاتحعجاج الثي خاض اقظاثابات 
وصال  الةمععري،  التجب  سظ  السام ٢٠١٢  شغ  الرئاجغئ 

تراطإ  "إن  المساعث:  أتث  شغ  ألصاعا  ضطمئ  شغ  روظغ 
شغ  وتخرغتاته  الثارجغئ،  السغاجئ  شغ  الثضاء  سثغط 
عثا المةال تبغر صطص التطفاء وترشع طسظعغات الثخعم"، 
إسةابه  سظ  أسرب  الثي  تراطإ  أن  إلى  روظغ  وأحــار 
ظفسه  العصئ  شغ  وّجه  صث  بعتغظ  شقدغمغر  بالرئغج 

اقظاصاد لطرئغج افجئص جعرج بعش.
ولضظ طع ضض ذلك العةعم الةمععري سطى تراطإ غئصى 
عع افوشر تّزاً بالفعز لطارّحح سظ التجب الةمععري أطام 

المرحح الثغمصراذغ شغ السئاق سطى رئاجئ الثولئ.
وأّطا شغ المسسضر الثغمصراذغ شصث خرج الثاجرون طظ 
عثه الةعلئ افولى لقظاثابات، واظتخر الاظاشج بغظ 
عغقري ضطغظاعن وزغرة الثارجغئ السابصئ وبغظ طظاشسعا 
بغرظغ جاظثردز السغظاتعر السابص سظ وقغئ شغرطعظئ، 
والثي ضان ظائًئا شغ الضعظةرس طظ ١٩٩١ تاى ٢٠٠٧، 
وصث تفعصئ ضطغظاعن سطغه بأخعات جئع وقغات غئطس 
 ٤ طظ  طصسًثا   ٣٨٦ طصابض  طصسًثا،   ٥٧٧ اقظاثابغ  بصطعا 
وقغات شاز بعا جاظثرز، وجرت بغظعما بسث تطك الاخفغئ 
والسغاجات  الثارجغئ  السغاجئ  بحأن  تادة  طظاظرة 
المالغئ لطعقغات الماتثة، وأظعرت ضطغظاعن شغعا أّظعا 
تآغث شرض طظطصئ تزر جعي شعق حمال جعرغا صرب 
التثود الارضغئ، وإظحاء طظاذص آطظئ لقجؤغظ تمّضظعط 
طظ الئصاء شغ جعرغا، ودسئ إلى إحراك الثول السربغئ 
لطمساسثة شغ دسط عثه المظطصئ اآلطظئ، أّطا جاظثرز 
شثسا إلى أْن تصعد الثول السربغئ المسرضئ ضّث تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ، بما شغ ذلك اجاثثام الصعات الئرغئ، 
طططصاً سطى التمطئ اجط "طسرضئ طظ أجض روح اإلجقم" 

سطى تث زسمه.
الامعغثغئ  اقظاثابات  عــثه  ضحفئ  شصث  وعضثا 
الثغمصراذغغظ  الماظاشسغظ  بغظ  افطــرغــضــغــئ 
المال  رجال  دخعل  إلى  باإلضاشئ   - والةمععرغغظ 
سظ  ضحفئ   - السغاجئ  سالط  إلى  طئاحرة  وافسمال 
طغعل ُسثواظغئ خارخئ تةاه صداغا السالط اإلجقطغ، 
ضما ضحفئ سظ رغئئ جاطتئ لثى جمغع المارحتغظ 
شغ المجغث طظ الاثّخض شغ حآون الئطثان اإلجقطغئ.

الةمععرغغظ  الــمــرحــتــغــظ  طسزط  ــفــص  ات وصـــث 
والثغمصراذغغظ سطى أن اقجاراتغةغئ الاغ اتئساعا إدارة 
الرئغج أوباطا ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق 
لظ تتصص الظخر التاجط سطى الاظزغط الثي غجداد صعة، 
شغرى المرحح الةمععري جغإ بعش أن عظاك شةعة 
الثولئ  تظزغط  بمتاربئ  افطرغضغ  الرئغج  تسعث  بغظ 
المظطصئ  شغ  اإلرعابغئ  الاظزغمات  وضاشئ  اإلجقطغئ 
لط  اإلدارة  بأّن  وصال  الفسطغئ،  اإلدارة  جغاجات  وبغظ 
تصّثم الثسط إلى الثول الاغ تصاتض تظزغط الصاسثة شغ 
أظعا  الماتثة  العقغات  أظعر  الثي  افطر  وعع  الغمظ، 
لغسئ حرغضا طعبعصاً شغه شغ الترب ضث تظزغط الصاسثة 
والحئضات اإلرعابغئ افخرى شغ المظطصئ سطى تث صعله.

وضالسادة أظعر ضاشئ المرحتغظ لقظاثابات الرئاجغئ 
افطرغضغئ طظ ضق التجبغظ سظ ضاطض تأغغثعط الصعي 
والقطاظاعغ لثولئ غععد بحضض سام ولتضعطئ بظغاطغظ 
ظاظغاعع بحضض خاص، وأسادوا تأضغثعط سطى أن ضغان 
لطعقغات  وبابئ  دائــط  اجاراتغةغ  تطغش  عع  غععد 
طخطتئ  غععد  ضغان  وبصاء  أطظ  أّن  وصّرروا  الماتثة، 

أطرغضغئ.
 – الفطسطغظغئ  السقم  (بسمطغئ  ُغسّمى  لما  وبالظسئئ 
التجبغظ  طظ  المرحتغظ  غالئغئ  رأى  شصث  اإلجرائغطغئ) 
أّن جئإ تسّبر سمطغئ السقم تطك غرجع إلى سثم وجعد 
حرغك شطسطغظغ سطى تث صعل المرحح الةمععري تغث 
ضروز الثي دسا إلى أن تصش العقغات الماتثة بصعة إلى 
بعش  جغإ  وأّطا  المفاوضات،  شغ  غععد  ضغان  جاظإ 
غععد  دولئ  بةاظإ  شطسطغظغئ  دولئ  صغام  بأّن  شصال 
طمضظ شصط إذا تّط تمبغض الحسإ الفطسطغظغ طظ صئض 
صادة ططاجطغظ بالعشاء بالعسعد الاغ غاط الاعخض إلغعا 

سطى ذاولئ المفاوضات سطى تث صعله.
عثه عغ أبرز طقطح الثطاب السغاجغ افطرغضغ الثي 
وعغ  افطرغضغئ،  الامعغثغئ  اقظاثابات  طثاض  جاد 
طقطح شغعا طا عع جثغث ضثخعل رجال المال وافسمال 
بحضض طئاحر وبفةاجئ إلى سالط السغاجئ، بسث أن ضاظعا 
طظ صئض غضافعن شصط بامعغض رجال السغاجئ الثغظ 
ُغرغثوظعط سظ ُبسث، وطظعا طا عع صثغط ضالامادي شغ 
الاثخض بحآون الئطثان اإلجقطغئ، وتتعغض جغعحعا 
صطإ  شغ  التروب  شاغض  إلحسال  وصعد  إلى  وحسعبعا 
السالط اإلجقطغ لابئغئ الظفعذ افطرغضغ شغه، وقجامرار 
الاتّضط شغ ُطصّثراته، وبصاء اجاسماره، وضاصثغط الثسط 

 المططص لثولئ غععد

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: وائض السظجي - السراق

سظثطا اتاطئ أطرغضا السراق سام ٢٠٠٣ جاءت واسثة 
الحسإ السراصغ بتغاة طرشعئ وسغح ضرغط طظ بسث 
بصغادة  الئسث  تجب  دضااتعرغئ  جتغط  طظ  طساظاتعط 
ولضظ  وظغش،  سصعد  بقبئ  طثى  سطى  تسغظ  خثام 
وبسث طرور ١٣ ساطا طظث اقتاقل وتاى الغعم وتال 
السراق طظ جغأ إلى أجعأ تفاصمئ خقلعا جرائط السظش 
ذائفغ  أجاس  سطى  الاصسغط  ظروف  طعشرة  الطائفغ 

إلى جاظإ إصطغط ضردجاان المعغؤئ ظروشه طظ صئض.
لاظزغط  ُعغأ  سظثطا  جعءًا  السراق  أوضاع  وازدادت 
السراق  وغرب  حمال  طظاذص  سطى  السغطرة  الثولئ 
وخارت تزعر سطى الساتئ بحضض قشئ تاقت الفساد 
حسئغا  اتاصاظا  طثطفئ  السراصغئ  التضعطئ  شغ  اإلداري 

ضئغرا.
الفساد  اجاحراء  طظ  الظاتب  الحسئغ  الدشط  شعثا 
والسرصات الممظعةئ الاغ غئاحرعا اقتاقل والتضعطئ 
أن  غمضظ  ضئغرة  بعرة  تخعل  سظ  غظئأ  الفاجثة 
ضئرغطاظغا  الساتئ  شغ  قسئئ  أخرى  صعى  تساثثطعا 
وأوروبا طسعا شغ طجاتمئ أطرغضا لظعإ بروات السراق 
خاتإ  الخثر  طصاثى  طظ  ضان  شما  واجاظجاشعا، 
غاخثر  أن  إق  الحغسغ  العجط  شغ  الضئغرة  الحسئغئ 
عثه الةمعع؛ طتاعغا لعثه الشدئئ الحسئغئ المتاصظئ، 
صاذسا الطرغص في تترك طتامض أن غساشض الةمعع 
بتضعطئ  غسمى  طا  تحضغض  ظتع  ضاغطا  الحسئغئ، 
الضفاءات، طثثرا بعا الحسإ لفارة طا، طظ بسث شحض 
تغثر السئادي شغ تحضغض تضعطئ تضظعصراط ضان صث 
السغاجغئ  الضاض  شحطئ  إذ  حعر  صئض  باحضغطعا  وسث 

شغ رشع أجماء طرحتغعا لطتضعطئ.
وتجاطظ طع شحض السئادي شغ تحضغض التضعطئ ودسعة 
الخثر الحسإ لطازاعر شغ المظطصئ الثدراء تفةغرات 
وعةمات  المصثادغئ  شغ  الطائفغ  السمئ  أخثت 
غسضظعا  طظاذص  سطى  وأذراشعا  بشثاد  شغ  لمسطتغظ 
والعةمات  عظاك  الافةغرات  شاطك  بضباشئ،  الحغسئ 
إلى  الاصسغط  بمحروع  لاثشع  جاءت  عظا  المسطتئ 
بات  الثولئ  تظزغط  عع  شعا  اجاطاسعا؛  إن  افطام 
طظاذص  سطى  المسطتئ  السمطغات  بعثه  بزقله  غثغط 
الظفعذ الحغسئ وجغطرتعط تثشع فن غطالإ الحغسئ 
صغادة  شغ  الخثر  ظةح  إن  وخاخئ  السراق  باصسغط 
تشغغر ولع حضطغا شغ التضعطئ غسجز بثلك بصئ الحغسئ 
بمرجسغاعط سطى أصض تصثغر بسث اظتسار حسئغئ وبصئ 

الحغسئ بمسزط المرجسغات افخرى.
افولى  التضعطئ؛  عثه  أطام  طسدطاان  تئصى  ولضظ 
إن أي تضعطئ سراصغئ تاحضض تئصى طعجوزة ق تمطك 
جغادة ظفسعا شعغ طرععظئ بثجاعر برغمر افطرغضغ 
الثاسط لطاصسغط الداطظ لعغمظئ أطرغضا سطى السراق 

طساصطئ  تضعطئ  خقله  طظ  تاضعن  أن  غمضظ  شق 
الصرار، لثا لظ تامضظ طظ تظفغث أي طحروع إخقتغ 
شسطغ فظعا طسطعبئ اإلرادة والصرار، الباظغئ أن تتصغص 
المتك  عغ  الحسإ  غظحثعا  الاغ  الرسعغئ  المخالح 
التضعطئ  خثق  طثى  سطغعا  غصغج  الاغ  والمصغاس 
وطصثرتعا سطى إخقح تالعط ورساغئ حآوظعط، شإن 
عثه  لاحضغض  الحسإ  تترك  طظ  الشاغئ  تاتصص  لط 

التضعطئ شعض جغئصى الحسإ خاطاا؟!
صال تسالى: ﴿َقاَل اْهبَِطا ِمْنَها مَجِيًعا َنْعُضُكْم ِكَْعٍض َعُدوٌّ 
َبَع ُهَداَي َفال يَِضلُّ َوال يَْشىَق  ينِّ ُهًدى َفَمِن ايَّ تِيَنَُّكم مِّ

ْ
ا يَأ َفإِمَّ

يَْوَم  ْرُشُهُ  ُ َمِعيَشًة َضناًك َوحنَ َ ْعَرَض َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 
َ
* َوَمْن أ

ْقىَم﴾ [ذه: ١٢٣-١٢٤].
َ
الِْقَياَمِة أ

إن طا غخطح تال افطئ عع اتئاسعا لعثى اهللا تسالى 
وحرساه، شئه العثاغئ والسسادة شق غدض طصغمه وق 
غحصى ولضظ اتئاع الثغمصراذغئ واإلسراض سظ حرسئ 
اهللا وعثاغاه ظاغةاه الحصاء والدظك والفساد والسرصئ 

وظعإ البروات واظاحار الحصاء والاساجئ.
شعض جارضى افطئ أن تئصى عثه افظزمئ الرأجمالغئ 
الفصر  بأجاشغظ  ضاربئ  رصابعا  سطى  طعغمظئ  الةحسئ 

والحصاء شغ أسماق طةامساتعط؟!
شإلى طاى جائصى تثور شغ تطصئ طفرغئ طظ تضعطئ 
فن  تساجئ إلى أتسج  وطظ  أخرى أشسث  شاجثة إلى 
الفساد لغج شغ حثعص طظ شغعا وتسإ، بض ضثلك 
شغ افظزمئ الرأجمالغئ الاغ تتاض بقدظا غظفثعا عآقء 
الفسثة، شئاشغغر افظزمئ واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة غظخطح تال 

افطئ وغساصر تالعا وتسسث.
َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  تسالى:  صال 
ِيَن ِمن  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ الصَّ

َجَُّهم مِّن  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َقْبلِِهْم َو
ِ َشيًْئا َوَمن َكَفَر  ْمًنا َفْعُبُدونيَِن ال يرُْشُِكوَن 

َ
َنْعِد َخْوفِِهْم أ

 ﴾ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َنْعَد َذلَِك َفأ

ZÈqË÷£\;‡Â]¬i’\;ä÷-;fl⁄Ë’\;‹]⁄ï›\;g2Õ\;◊·
بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ - الغمظ

السسعدغئ،  سضاظ  ختغفئ  أجرته  ختفغ  لصاء  شغ 
آذار/  ٢ المعاشص  ١٤٣٧عـ  افولى  جمادى   ٢٢ افربساء 
طارس ٢٠١٦م طع الرئغج الغمظغ سئث ربه عادي، صال 
شغه إن المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج واشص 
سطى اظدمام الغمظ لمةطج الاساون الثطغةغ بثون 

سطغ خالح والتعبغ.
سئث  لطرئغج  طصرب  غمظغ  طخثر  الثئر  ذلك  وأضث 
ربه عادي لغمظ ٢٤، جاء شغه أن الممطضئ واشصئ سطى 
ولغج  الثطغةغ،  الاساون  لمةطج  الغمظ  اظدمام 

لثغعا أغئ اساراضات.
السام  شمظث  جثغثا،  لغج  الثئر  عثا  أن  ورغط 
الماضغ وطع اظطقق طا غسرف بساخفئ التجم بصغادة 
سئث  أسطظ  الغمظغئ،  افزطئ  شغ  وتثخطعا  السسعدغئ 
لمةطج  لقظدمام  رجمغا  ذطئا  تصثغمه  عادي  ربه 
بتاح  خالث  ظائئه  بسثعا  وصام  الثطغةغ،  الاساون 
أظه  أبظاءعا  أسطظ  خطغةغئ  لسعاخط  زغارات  بةمطئ 
غثرس طع المسؤعلغظ الثطغةغغظ سمطغئ ضط الغمظ 
جثغثا،  لغج  الثئر  أن  شرغط  الثطغةغ.  لطمةطج 
سطى  طعاشصاعا  السسعدغئ  إسقن  عع  الةثغث  أن  إق 
ذلك اقظدمام، والسسعدغئ ضما عع طسطعم طاجسمئ 
سمطغا  غسظغ  طعاشصاعا  وإسقن  الثطغةغ،  المةطج 

طعاشصئ أسداء المةطج الثطغةغ سطى ذلك.
وطع طتاخرة صعات طا غسمى الاتالش السربغ بصغادة 
السسعدغئ الساخمئ الغمظغئ خظساء، وطع اظتسار الثور 
اإلغراظغ شغ افزطئ الغمظغئ، غادح أن عظاك تسعغئ 
صث تط سصثعا وعغ أن تاسطط السسعدغئ ططش الغمظ 
سعضا سظ إغران الثاسط الرئغج لطتعبغغظ، سطى أق 
التض  شغ  إحراضعط  بض  التعبغغظ  سطى  الصداء  غاط 
آذار/طارس   ٥ السئئ  خرح  شصث  الصادم،  السغاجغ 
وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر أن تض افزطئ 
الغمظغئ عع تض جغاجغ، شغ إحارة إلحراك التعبغغظ 
العقغات  سطغه  سمطئ  طا  وعثا  التض،  ذلك  شغ 
ذرغص  سظ  افزطئ  بثاغئ  طظث  افطرغضغئ  الماتثة 

وجسطعط  لطتضعطئ  جغاجغا  ظثا  بالتعبغغظ  اساراشعا 
الماتثة،  افطط  تثغرعا  الاغ  المفاوضات  شغ  ذرشا 
وصث خرح بثلك سئث ربه عادي شغ ذلك الطصاء ظفسه 
افطمغ  المئسعث  إن  صال  تغظ  سضاظ،  ختغفئ  طع 
تجب  أي  طظ  أضبر  التعبغغظ  أسطى  سمر  بظ  جمال 
سطى طثرجات التعار  سثم تعصغسعط  رغط  آخر،  غمظغ 
والمئادرة الثطغةغئ. ولعثا تعخطئ أطرغضا لاسعغئ طع 
الثي  الغمظغ  المطش  افخغرة  تثغر  أن  سطى  السسعدغئ 
جغضعن شغه التعبغعن ججءًا طظ العرم السغاجغ شغ 
الاساون  لمةطج  الغمظ  اظدمام  أن  حك  وق  الئقد. 
جغمضظ السسعدغغظ طظ  الثطغةغ بصغادة السسعدغئ 
الغمظ،  شغ  الظجاع  ذرشغ  سطى  السغاجغ  التض  شرض 
وبعثا لظ تساطغع برغطاظغا اقظفراد بالغمظ ضما ضاظئ 
تاى ظعاغئ الصرن الماضغ، رغط سراصاعا شغ العجط 
داخض  أو  الغمظغئ  التضعطئ  داخض  جعاء  السغاجغ 
افتجاب المسارضئ. وظعر ذلك طظ طساغرة برغطاظغا 
لطثطئ افطرغضغئ شغ تصثغمعا لمحروع الصرار افطمغ 
اجاؤظاف  وجعب  سطى  ظص  والثي   ٢٢٦٦ رصط  افخغر 
المفاوضات لطاعخض إلى تض جغاجغ، وجغئصى الااج 
الئرغطاظغ طمسضا بالغمظ ولع طع الحراضئ افطرغضغئ، 
اإلطارات  وأبرزعا  افخرى  الثطغب  طحغثات  خقل  طظ 
اإلحراف  شغ  افجث  ظخغإ  سطى  تازت  الاغ  السربغئ 
وخخعخا  المتررة  المظاذص  غسمى  طا  سطى  افطظغ 

ساخمئ الةظعب سثن.
الاساون  لمةطج  الغمظ  اظدمام  أن  غادح  وبعثا 
الاعخض  غاط  أن  بسث  وصئ  طسألئ  بات  الثطغةغ 
الاغ  السسعدغئ  الممطضئ  تصعده  جغاجغ  اتفاق  إلى 
جاتاشر سطى التعبغغظ ججءا طظ الاحضغض السغاجغ 
صثطا  فطرغضا  تدمظ  وبعثا  الئقد،  شغ  الصادم 
لطمةطج  السسعدغئ  صغادة  سطى  سقوة  الغمظ،  شغ 
السغاجغئ  افطرغضغئ  المخالح  سطى  لطتفاظ  الثطغةغ 
لطئتر  الةظعبغئ  الئعابئ  شغ  والسسضرغئ  واقصاخادغئ 

 افتمر
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افطرغضغ  الاساعض  طظ  صطصعن  "افوروبغغظ  وإن 
بحأن اظاعاضات وصش افسمال السثائغئ لقتفاق الثي 
تعخطئ إلغه واحظطظ وطعجضع". بض عط صطصعن طظ 
طتاولئ أطرغضا سجلعط وتخر افطر بغظعا وبغظ روجغا، 
وغرغثون أن غفرضعا أظفسعط شأباروا طعضعع عثه 
تةاععا،  افطرغضغ  بالاساعض  وسّرضعا  اقظاعاضات، 
وأباروا طعضعع القجؤغظ الثغظ تثشصعا سطى أوروبا، 
افجث.  بحار  بثون  اظاصالغئ  بفارة  غطالئعن  وبثأوا 
ودسعا ولغ سعث السسعدغئ ابظ ظاغش ووزغر خارجغاعا 
لطاأبغر  تةاب  السعرغئ  المسارضئ  وطظسص  الةئغر 
التثغث  سطى  وتبعط  المعاضغع  تطك  بإبارة  سطغعط 
بعا، شاضطط الةئغر سصئعا بأن ق طضان لئحار أجث شغ 
ظفسعا  لافرض  أوروبا  طظ  طتاولئ  ذلك  ضض  جعرغا، 
ولغضعن لعا دور شاسض شغ الحأن السعري وطآبر شغ 

المعصش الثولغ.
وسظثطا صال زسغما شرظسا وبرغطاظغا سصإ اجاماسعما: 
شغعا  طضان  ق  اظاصالغئ  شارة  إلى  بتاجئ  جعرغا  "إن 
أطرغضا  سمغض  طغساعرا  دي  سطغعما  رد  أجث"،  لئحار 
والمئسعث الثولغ لسعرغا صائق: "إن طساصئض الرئغج 
وق  أظفسعط  السعرغعن  غصرره  أن  غةإ  أجث  بحار 
غةإ أن غصرر جطفا". شمسظى ذلك أن أطرغضا ترغث أن 
تةري المفاوضات بغظ طا غسمى بالمسارضئ السعرغئ 
طخغر  شغ  الئتث  دون  طظ  السعري  الظزام  وبغظ 
افجث، وجسض ذلك غاصرر بسث تظازل المسارضئ وصئعلعا 
إذقق  وصش  غبئئ  أن  وبسث  أطرغضا  سطغعا  تمطغه  بما 
الظار وتثمث البعرة وتسمض سطى تخفغئ بصغئ البائرغظ 
الثغظ غسائرون إرعابغغظ شغ ظزرعا، شاشثو الساتئ 
تظزر  سظثعا  افطرغضغ  لطظفعذ  تعثغث  أي  طظ  خالغئ 

أطرغضا شغ طخغر سمغطعا بحار أجث.
إن أطرغضا غغر وابصئ طظ تتصغص ذلك، شصام رئغسعا 
أوباطا غعم ٢٠١٦/٢/٢٥ "وتثر طظ اإلشراط شغ الاعصسات 
شغما غاسطص باتفاق وصش اقصااال شغ جعرغا، وإذا تتصص 
بسخ الاصثم شغ جعرغا شإن عثا جغصعد إلى سمطغئ 
جغاجغئ إلظعاء الترب افعطغئ المسامرة طظث ٥ جظعات 
عظاك". شق ترغث تضرار أخطائعا بالتثغث سظ طخغر 
طع  غععد  طتادبات  شغ  شسطئ  طبطما  اآلن،  سمغطعا 
سمقء طظ شطسطغظ بحأن الصثس والقجؤغظ شأجطئ 
السمقء.  تظازقت  طظ  أظةجته  طا  تبئئ  تاى  بتبعما 
وصال وزغر خارجغاعا ضغري غعم ٢٠١٦/٢/٢٤: "لثغظا اآلن 
سمطغئ تظسغص طع روجغا وظتظ ططاجطعن إلظةاح اتفاق 
تاجمئ  جاضعن  المصئطئ  وافغام  الظار،  إذقق  وصش 
شغ تتثغث طا إذا ضظا صادرغظ سطى وضع تث لثواطئ 
والمسار  جعرغا،  غثطر  الثي  الثطاء  وجفك  اقصااال 
المةمعسات  لسجل  العتغث  السئغض  عع  الثبطعطاجغ 
اإلرعابغئ طبض تظزغط الثولئ والظخرة وجطإ افذراف 
إلى ذاولئ المفاوضات". أي أن طعضعع طخغر افجث 
طآجض تالغا تاى تظةح شغ تبئغئ وصش الصاال وجعق 
لط  وإذا  المفاوضات.  إلى  المسارضئ  طظ  الماظازلغظ 
طظاصحئ  "عظاك  طاعسثا:  ضغري  عثد  شصث  ذلك  غظةح 
طعمئ تةري اآلن بحأن خطئ بثغطئ إذا لط ظظةح سطى 
وول  ختغفئ  شاظاولاعا  ب.  بثطئ  وجمغئ  الطاولئ". 
ضارتر  الثشاع  "وزغر  أن  وذضرت  افطرغضغئ  جارغئ 
برغظان  اقجاثئارات  ورئغج  داظفعر  افرضان  ورئغج 
الترب  إلى  أطرغضا  تةر  صث  والاغ  الثطئ  وراء  غصفعن 
شغ جعرغا بحضض أسمص". وربما غسظغ ذلك أن أطرغضا 
جاضبش غاراتعا لاحمض جئعئ الظخرة وضض الةماسات 
الراشدئ لعصش الصاال وإجراء المفاوضات، وق غسائسث 

أن تصعد سمطغئ برغئ بسثد صطغض طظ جظعدعا لصعات 
سمغطئ شغ المظطصئ ضما تفسض طع سمقئعا طظ تجب 
اقتتاد الثغمصراذغ الضردي تغث غصعدعط ٥٠ أطرغضغا 
شغ صاسثة أصاطاعا شغ المظطصئ الاغ جغطر سطغعا عثا 
أواطر  لاظفغث  اجاسثادعا  السسعدغئ  وأسطظئ  التجب. 
وزغر  شصال  جعرغا  إلى  برغئ  صعات  وإرجال  أطرغضا 
خارجغاعا الةئغر غعم ٢٠١٦/٢/٩: "شضرة الصغام بسمطغئ 
برغئ جاءت طظ واحظطظ، وأن أسداء الاتالش الئالس 
صغادة  أطرغضا  تاعلى  أن  غاعصسعن  دولئ   ٦٥ سثدعط 
تطالإ  تغث  دائما  لثلك  طساسثة  وترضغا  السمطغئ". 
بالاثخض، شعرد شغ آخر تثغث لرئغسعا أردوغان طع 
أوباطا غعم ٢٠١٦/٢/١٩: "دسمعما قتفاق طغعظت لعصش 
الترب  غثص  شغما  طحارضئ  أعثاشعط  وأن  الصاال... 
السسعدغئ  طبض  طبطعا  ترضغا  أن  أي  داسح".  ضث 

طساسثة لثخعل ترب برغئ بصغادة أطرغضغئ.
غسابظعن طظ  وشغ خثسئ شرغثة ق تظططغ سطى واعٍ 
وصش الصاال جماسات غسثوظعا إرعابغئ إلظعاء البعرة، 
وق غسابظعن أتثا طظ ضرباتعط باطك الثرغسئ تاى 
الثغظ تظازلعا وصئطعا بعصش الصاال. شاعاخطئ الشارات 
جغح  شأسطظ  سطغعط.  الظزام  وعةمات  الروجغئ 
 ٢٠١٦/٣/٥ غعم  سطعش  ظاذصه  لسان  سطى  اإلجقم 
له  جمتئ  الظزام  جعئ  طظ  ضئغرة  "خروصات  بأن 
قتاقل  وتحعد  جثغثة..  طظاذص  سطى  باقجاغقء 
وتثاذل  تظازل  وشغ  جثا"  طعمئ  اجاراتغةغئ  طظاذص 
ضئغَرغظ صال سطعش: "أطا شغ تال تمئ العثظئ شعغ 
شرخئ إلسادة بظاء المةامع واإلظسان تغث تاولئ آلئ 
إجصاط  غثضر  غسث  ولط  شاساصط  تثطغرعما".  الترب 
إلرضاء  طثورة  ضطمات  بض  اإلجقم  تضط  وق  الظزام 

الضفار!
الفحض  طظ  رئغسعا  لسان  سطى  أطرغضا  تثعف  أن  إق 
شغ وصش الصاال والمفاوضات وتعثغث وزغر خارجغاعا 
شغ  طعالغعا  واجاسثاد  الفحض  تالئ  شغ  ب  بثطئ 
ذطئئ  إذا  برغئ  بسمطغئ  لطصغام  وترضغا  السسعدغئ 
راشدغظ  زالعا  طا  جعرغا  أعض  أن  سطى  غثل  طظعط، 
لةظئ  رئغج  صعل  ذلك  وغآضث  المآاطرة،  لعثه 
ضعجاتحغعف  الثولغئ  لطحآون  الروجغ  المةطج 
سصئاغظ  جعرغا  تعل  اقتفاق  "غعاجه   :٢٠١٦/٣/٢ غعم 
شعغ  الباظغئ  السصئئ  أطا  جعرغا..،  داخض  أتثعما 
خارجغئ وتاسطص بعجعد طسارضئ لاطك اقتفاصات داخض 
غسثعا  الاغ  ب  خطئ  إلى  وأحار  الماتثة"،  العقغات 
السسضرغعن افطرغضان. شفعط أن طا غسثه عآقء سصئئ 
باظغئ، بض طا غسثوظه عع لطصداء سطى السصئئ افولى 
لقتفاق  جماسغ  بحضض  الراشدعن  جعرغا  أعض  وعط 

ضما أحار شغ تثغبه.
اهللا،  بقد  خفعة  أعض  جعرغا،  أعض  أن  غسصض  وعض 
الثغظ ضسروا تاجج الثعف، وصثطعا الادتغات الةسام، 
وشدطعا المعت سطى المثلئ، وبطس العسغ السام لثغعط 
درجئ سالغئ، وأسطظعا أن بعرتعط هللا، وصائثعط طتمث 
، والطغإ البابئ شغعط ضبغر، والثئغث الماظازل شغعط 
التجب  الاترغر  تجب  رائثعط  وبغظعط  وشغعط  صطغض، 
إلى  والسغاجغ  الفضري  بالعسغ  غاماع  الثي  المئثئغ 
وغتبعط  الختغتئ  العجعئ  غعجععط  الثرجات  أسطى 
الاغ  المآاطرات  سطى  وغعسغعط  والخئر  البئات  سطى 
تتاك ضثعط، وصث ظةح بإصظاسعط بالثسعة إلى إصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة ورشع راغئ رجعل 
اهللا ، عض غسصض أن غساسطمعا وغصئطعا بئصاء الظزام 
 السطماظغ والظفعذ افطرغضغ؟! ق، وألش ق، بإذن اهللا

تامئ: طاذا بسث العثظئ شغ جعرغا؟ ...

لط  إن  الضئرى  الةرغمئ  غغر  أسثائعا  إلى  افطئ  صداغا 
ظصض الثغاظئ السزمى. وق غمضظ أن غاشاشض القعبعن 
خطش أطرغضا وتطعلعا سظ تصغصئ الظجسئ الصرآظغئ الاغ 
ترشخ عغمظئ المساسمرغظ، وتتّخ المسطمغظ سطى 
﴿َولَن  صال:  صث  جئتاظه  واهللا  جططاظعط،  سطى  الامرد 
تحرغع  وعع  َسبِيالً﴾،  الُْمْؤِمننَِي  بَلَ  لِلْاَكفِِريَن   ُ ابَّ جَيَْعَل 
المساسِمرغظ  تمضغظ  المسطمغظ  سطى  غتّرم  رباظغ 
إلى  والرضعن  صداغاعط،  أو  بقدعط  أو  رصابعط  طظ 

براطةعط وطثططاتعط.
غصفج  أن  طظزر  في  غمضظ  ق  أظه  شغه،  حك  ق  وطما 
سطى عثه التصغصئ الصرآظغئ، وغروج لطتطعل افطرغضغئ، 
افطئ  سطى  شزغسئ  أخطار  طظ  تتمطه  طا  غثفغ  أن  أو 
اإلجقطغئ وسطى تراضعا، وسطى طساصئض تدتغاتعا. إذ 
إن طساغرة الاترضات افطرغضغئ والاماعغ طع تطعلعا 

غسظغ شغما غسظغه:
ترغث  الثي  المساسمر  تدظ  شغ  افطئ  بعرة  رطغ   (١
لمثططاته  ترشغ  تظفغث  وعع  طظه،  تاترر  أن  افطئ 

اقجاسمارغئ.
٢) إسطاء المئثأ الرأجمالغ شرخئ العغمظئ سطى المسالةات 
اإلجقطغئ لمحاضض افطئ، وذلك شغه طا شغه طظ عغمظئ 

شضرغئ غربغئ، وطظ غطئئ تدارغئ أطام الشرب.
بارت  الثغظ  التّضام  خظش  طظ  ذئصئ  إظااج  إسادة   (٣
الضئئ  تساظغ  افطئ  ظطئ  الثغظ  وعط  افطئ،  سطغعط 
أجاجا  غظئع  طآجغعا  جئإ  أن  وتثرك  جغاذعط  تتئ 

طظ ارتئاذعط بأطرغضا وأوروبا.

٤) تدغغع لثطاء الثغظ باروا لطاثطص طظ اقجائثاد 
وطظ الزطط، تغث تسغث تطك التطعل اقجائثاد بخعرة 
افوجاط  جاغرت  سظثطا  طخر،  شغ  تخض  ضما  أشزع 

السغاجغئ التطعل افطرغضغئ.
٥) تسطغض لمحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
وتسطغض  برغصه،  ولمئثئعا  سجتعا  لفطئ  غسغث  الثي 

لحرع اهللا واجإ الاتضغط.
السغاجغئ  ولصدغاه  لقجقم  الشربغئ  الثول  سثاء  إن 
بابئ طاأخض شغ شضر الشرب وشغ وسغ افطئ اإلجقطغئ، 
وق غمضظ أن تثفغه ظسعطئ أوباطا، وق دعاء برغطاظغا، 
إظساظغ  طزعر  طظ  شغه  الئروز  أوروبا  تتاول  طا  وق 
وعغ تساصئض القجؤغظ المعةرغظ بسئإ السغاجات 
والاثخقت الشربغئ شغ بقد المسطمغظ. وغاشّغر جاجئ 
ق  الخراع  ذئغسئ  ولضظ  الرؤجاء،  وغاساصإ  أطرغضا 
تاشغر وق غثاطش سمصه التداري، وإن اخاطفئ بسخ 

أجالغإ تظفغثه.
وعثا السثاء لعتثه - صئض افتضام السغاجغئ الحرسغئ 
- ضفغض بأن غظّفر المسطمغظ طظ ضض أذروتات الثول 
اقجاسمارغئ، وأن غخروا سطى ظزرتعط لعا بالسثاء، 
وطآتمراته  الشرب  تطعل  سطى  غساسطعا  أن  بط  وطظ 
تضعن  أن  صئض  طآاطرات  غسائروعا  وأن  وطئادراته، 
لغثخض  الظاشثة  طظ  اقجاسمار  غثرج  لؤق  طآتمرات، 

 !طظ الحئاك
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ

 تامئ ضطمئ السثد: عض غمضظ أن تضعن أطرغضا عغ الثخط والَتَضط؟ 

رجالئ وجععا املعظثس إجماسغض العتعاح إىل رئغج العزراء الرتضغ
يف ضطماه الاغ ألصاعا يف طآتمر الثقشئ الساملغ يف أظصرة

طظ الضطمات الاغ لفائ اقظائاه الرجالئ الاغ وجععا المعظثس 
طظ  وزطقئه  أوغطع  داود  أتمث  السغث  إلى  العتعاح  إجماسغض 
السمص  بسظعان  ضاابا  ألفَئ  لصث  أوغطع:  لطسغث  صائق  ترضغا  تضام 
اقجاراتغةغ، وصئض أضبر طظ ٢٥٠ ساطا صالئ اقطئراذعرة ضاترغظا 
عغ  جعرغا  أن  أي  جعرغا  شغ  بغاعا  طفااح  إن  الروجغئ  الباظغئ 
وافوروبغعن  افطرغضان  غصعل  ضما  لروجغا،  اقجاراتغةغ  السمص 
طا  الغعم  وظرى  لئطثاظعط،  اقجاراتغةغ  السمص  عغ  جعرغا  إن 
تفسطه أطرغضا والشرب شغ جعرغا لطاأضغث سطى طصعلاعط تطك ضما 

بحرا  جعرغا  تترق  وذائراته  التربغئ  بئعارجه  الئعجفعر  سئاب  غمثر  وعع  بعتغظ  المةرم  ضاترغظا  تفغث  ظرى 
سمصا  والحام  جعرغا  تسائرون  عض  أوغطع:  جغث  غا  والسآال  غجسط،  ضما  اقجاراتغةغ  سمصه  لتماغئ  وأرضا 

 اجاراتغةغا لضط؟ وطاذا أظاط شاسطعن لتماغئ سمصضط اقجاراتغةغ وتثغصاضط الثطفغئ؟

طظ  ورابع  الصرم  طظ  وآخر  بغروت  طظ  وذاك  الصثس 
صغرغغججاان باإلضاشئ إلى طظثوبغظ سظ تمطئ الثسعة 
شغ الشرب. وضان لطماتثبغظ طظ ترضغا  الئطث المدغش 
الثقشئ  أن  سطى  تثل  الاغ  والصعغئ  الطغئئ  الضطمات 
جصطئ سطى العرق شصط ولط تسصط أبثا طظ صطعب 

وسصعل رجال اإلجقم وأعطه.
تظاول المآتمر الصدغئ المخغرغئ والمرضجغئ اإلجقطغئ 
افولى وعغ صدغئ الثقشئ شضاظئ طتعر ضطمات جمغع 
وسقصاعا  شطسطغظ  لصدغئ  ضان  ضما  الماتثبغظ. 
لعثم  ظاغةئ  شطسطغظ  ضغاع  تغث  طظ  بالثقشئ 
الثقشئ، وأن سعدة شطسطغظ طرتئط بسعدة الثقشئ، 
وأن شطسطغظ تظازر طظ التضام والثول والةغعش أن 

غترروعا، شاترغر شطسطغظ عع المططعب.
المضاإ  طثغر  بثاش  سبمان  المعظثس  تتثث  وصث 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ ضطماه طتثرا طظ 
لط  شأطرغضا  بالمظطصئ،  غتغص  الثي  اقجاسماري  الضغث 
لفخض  تسمض  عغ  بض  السعدان  جظعب  بفخض  تضاش 
دارشعر سظه، وذلك باعاذآ تاضط السعدان طسعا، ضما 
لصمع  بصعاتعا  لطجج  وأتئاسعا  بإغران  أطرغضا  اجاساظئ 
أطرغضا  اتفصئ  ذلك  سظ  سةجت  وتغظ  الحام،  بعرة 
شغ  البعرة  صعى  ضرب  شغ  ببصطعا  لقلصاء  روجغا  طع 
تخارغح  شغه  ضحفئ  الثي  ظفسه  العصئ  شغ  جعرغا، 
الساجئ افطرغضان والروس سظ اظاعاء جاغضج بغضع 
والتاجئ إلسادة خغاغئ المظطصئ بما غثثم طخالتعط 
وشرض  الثقشئ،  دولئ  إصاطئ  طظع  أي  اقجاسمارغئ 
الظزام السطماظغ سطى المسطمغظ طع تظاصده الضطغ طع 

سصغثتعط.
إلسادة  ترضغا  شغ  المسطمغظ  ضطماه  شغ  بثاش  ودسا 
دولئ الثقشئ شغفعزوا برضعان رب السالمغظ وغتصصعا 
بحرى رجعل اهللا  بفاح روطا بسث أن شاز أجثادعط 
طظ المةاعثغظ طع السططان طتمث الفاتح بئحرى شاح 

الصسطظطغظغئ.
الثغظ  والصرم  وأوضراظغا  العجطى  آجغا  طسطمع  أطا 
جاطعا  ضما  السثاب  جعء  الصغاخرة  أتفاد  غسعطعط 
أجثادعط بافطج شصث أظعروا شغ المآتمر سجطا وتجطا 
شغ سمطعط الةاد إلسادة الثقشئ والثسعة إلغعا بعخفعا 

وأسراضعط  لثغظعط  والتاطغئ  لعط  العتغث  المظصث 
وبقدعط.

وطظ أظثوظغسغا تتثث رئغج المضاإ اإلسقطغ طتمث 
إجماسغض غعجاظطا طامظغا أن غساسغث المسطمعن شغ 
ترضغا دورعط الصغادي شغ صغادة افطئ اإلجقطغئ سئر 
شغ  خاخا  طعصسا  إلجطظئعل  أن  وبّغظ  الثقشئ  إسادة 

صطعب المسطمغظ بعخفعا آخر ساخمئ لثولئ الثقشئ.
طئحرة   ضاظئ  شصث  الشرب  شغ  المسطمغظ  رجالئ  أطا 
لتمطئ لعاء الثقشئ شغ المحرق اإلجقطغ وطفادعا أن 

لطثقشئ رجاق وجظعدا  شغ داخض صخر شرسعن.
أطا جعرغا جرح افطئ الظازف وسصر دار اإلجقم وتاططئ 
طحروع الثقشئ شصث ضان لعا التغج افضئر شغ ضطمات 
الماتثبغظ لطحث سطى أغثي أعطعا وتدعط سطى الخئر 
والبئات، وشغ العصئ ظفسه وجه المآتمر جعاطه إلى 
الثغظ  اإلصطغمغئ  الثول  تضام  طظ  والسمقء  الثعظئ 
بأخثعط  جعاء  وبعرتعط  الحام  أعض  سطى  غاآطرون 
جغعحعط  إرجال  بسثم  أو  اقجاسقم  طحارغع  إلى 
رعظ  أو  دطحص  ذاغغئ  بإجصاط  الثطاء  تمام  لعصش 
جقتعط وأطعالعط الاغ غسطعظعا لطئسخ باقظثراط 

شغ طحارغسعط الثغاظغئ.
طدظغئ  لةععد  تاعغةا  بتص  المآتمر  عثا  ضان  لصث 
طا  رغط  الماضغئ  السظعات  شغ  الثسعة  حئاب  بثلعا 
أن  سطى  غآضث  طما  وحثائث  خساب  طظ  بعط  غتغط 
رجال  أطام  تائق  تصش  ق  ضاظئ  وطعما  الخسعبات 
غمطضعن اإلغمان واإلرادة والسجغمئ وغاجودون بالاصعى 

وغةسطعن رضعان اهللا غاغئ لعط.
ضما أن حئاب التجب شغ إجطظئعل سصثوا ظثوة سالمغئ 
غعم الثمغج (٣-٣-٢٠١٦) تعل الثقشئ وصث حارك 
شغعا سثد طظ المفضرغظ واإلسقطغغظ والثساة. ودارت 
أوراق الظثوة سظ الثقشئ وطا تمبطه طظ طحروع وتغث 
إلظصاذ افطئ وسما صث غسارضعا الغعم صئض إصاطاعا أو 

غثا بسث إصاطاعا طظ خساب وتتثغات. 
و ضما ضان عثا المآتمر تاعغةا لطةععد شإظه غسائر بتص 
شاتا طئغظا أطام تمطئ الثسعة شغ صادم افغام تغث إن 
تفاسض عثا المآتمر واظسضاجه سطى طةرغات افتثاث 

 جغفاح آشاصا جثغثة لطثسعة إلى الثقشئ

 تامئ: طآتمر الثقشئ السالمغ شغ أظصرة.. تاعغب وشاح
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الاعظسغئ،  التضعطئ  رئغج  الخغث،  التئغإ  خخص 
وعغ  والماابسئ،  افطظغ  الاظسغص  خطغئ  اجاماع  أطج 
العضع  لاثارس  ظفسه،  الخغث  غرأجعا  تضعطغئ  خطغئ 
طظطصئ  اجاعثشئ  الاغ  اإلرعابغئ  السمطغئ  إبر  افطظغ، 
تعتغث  إلى  ودسا  الئقد،  حرصغ  جظعب  صردان  بظ 
الةععد المئثولئ لعصش اإلرعاب وطعاجعئ عثه اآلشئ.

والسثل،  والثارجغئ  والثاخطغئ  الثشاع  وزراء  وبتدعر 
وضثا الصغادات واإلذارات السسضرغئ وافطظغئ، اجاسرض 
الاثابغر  تظفغث  طساعى  سطى  التاخض  الاصثم  الخغث 

واإلجراءات، الاغ تط إصرارعا لافسغض المصاربئ الةثغثة شغ السمض افطظغ، والاغ ترتضج سطى اقجائاق وطقتصئ 
اإلرعابغغظ شغ أوضارعط، وتةفغش طظابع اإلرعاب صئض تظفغث أسماله اإلجراطغئ.

لضض  اقجاسثاد  طعاخطئ  سطى  اقجاماع  عثا  شغ  الخغث  أضث  شصث  التضعطئ،  رئاجئ  سظ  خادر  بقغ  ووشص 
الاطعرات المتامطئ شغ لغئغا المةاورة، والاجام الغصزئ الااطئ لطاخثي لضض طا طظ حأظه المج بسقطئ العذظ 
وأطظ المعاذظغظ، وبمظ بالمظاجئئ تساون جضان طظطصئ بظ صردان طع المآجساغظ السسضرغئ وافطظغئ، طما 

أدى إلى الضحش سظ المةمعسئ اإلرعابغئ طئضًرا، والصداء سطغعط صئض تظفغث أسمال إرعابغئ طتامطئ.
وسطى المساعى الثاخطغ، حثد رئغج التضعطئ سطى ضرورة تداشر جععد ضض افذراف السغاجغئ واقجاماسغئ، 
بما غسجز أرضان العتثة العذظغئ وتقتط الةئعئ الثاخطغئ لمعاجعئ المثاذر الصائمئ، وذلك شغ ظض تظاطغ 

اقتاةاجات اقجاماسغئ وتعاترعا. (جرغثة الحرق افوجط)
: طا إن تعثأ افوضاع افطظغئ شغ تعظج، لغطافئ الظاس عظاك إلى الزطط العاصع سطغعط طظ صئض 
السططئ والفساد الثي غسحسح شغعا وغصعطعا بازاعرات طتاةغظ سطى جغاجات التضعطئ شغ تعظج، 
تاى غتخض سمض أطظغ تساشطه السططئ الاعظسغئ ضغ تةسض الظاتغئ افطظغئ شغ طصثطئ اعاماطات الظاس.. 
شما ُغصال سظعا إظعا أسمال إرعابغئ لط غسث غثفى سطى ضض طاابع أظعا شغ ضبغر طظ افتغان عغ أسمال 
تصعم بعا أجعجة اجاثئاراتغئ طظ السططئ ظفسعا، وعثا غتخض لغج شصط شغ تعظج، بض باإلضاشئ إلغعا 
طخر والسراق ولغئغا وغغرعا.. إن التضام الماسططغظ سطى رصاب الظاس شغ السالط اإلجقطغ طةرطعن، 
حسعبعط  أشصرت  الاغ  جغاجاتعط  شغ  غسامرون  باإلرعاب  غسمعظه  طما  الظاس  تثعغش  خقل  طظ  شعط 

وأذلاعط، باإلضاشئ إلى تظفغثعط لسغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ..

ظاائب اقظاثابات اإلغراظغئ
اظاصال لطثوران يف الفطك افصرب فطرغضا

بصطط: سئث اهللا المتمعد
حعثت إغران شغ ٢٠١٦/٢/٢٦ اظاثابات لمةطج الحعرى 
وطةطج الثئراء، وصث اضاسئئ عثه اقظاثابات أعمغئ 
خاخئ وذلك فظعا أول اظاثابات تحعثعا إغران بسث 
اقتفاق الظعوي طع أطرغضا، ضما أن افظزار ترضجت سطى 
اظاثابات طةطج الثئراء عثه المرة فظه الةعئ المظعط 
بعا اخاغار طظ جغاعلى طظخإ المرحث افسطى شغ ظض 
وضما  الختغئ،  خاطظؤغ  تالئ  تعل  وإحاسات  حضعك 
عع طسطعم شإن المرحث افسطى عع الرئغج التصغصغ 
لطئقد وبغثه ضض السططات، شئتسإ الثجاعر اإلغراظغ 
شإن المرحث افسطى عع الصائث السام لطصعات المسطتئ، 
وله خقتغئ إسقن الترب، وتسغغظ وسجل ظخش أسداء 
ابظغ  أسدائه  سثد  الئالس  الثجاعر  خغاظئ  طةطج 
سحر سدعا، وتسغغظ وسجل رئغج السططئ الصدائغئ، 
ورئغج طآجسئ اإلذاسئ والاطفجغعن، والصائث افسطى 
لطصعات  السطغا  والصغادات  البعري،  الترس  لصعات 
المسطتئ وصعى افطظ، ولطمرحث افسطى أضبر طظ ألفغ 
طمبض شغ ضاشئ العزارات وطآجسات الثولئ، وتاةاوز 
خقتغات المرحث افسطى شغ الظزام اإلغراظغ طا ظص 
سطغه الثجاعر شسطغا لضعظه "العلغ الفصغه" طما غسطغ 
آلرائه وصراراته صثجغئ خاخئ بتسإ ظزرغئ الثمغظغ 

شغ "التضعطئ".
طةطج  قظاثابات  الثاخئ  افعمغئ  طظ  الرغط  وسطى 
الثئراء ضما أحرظا إق أن اظاثابات طةطج الحعرى ق 
تصض أعمغئ سظعا، وذلك فظه ظعر صئض وبسث اقتفاق 
طسغظا  دورا  بإغران  تظغط  أن  ترغث  أطرغضا  أن  الظعوي 
اقتفاق  إلبرام  أطرغضا  اجاسةال  شضان  المظطصئ،  شغ 
الظعوي وتثلغض السصئات أطاطه، وجرسئ تةاوب إغران 
والاظازقت المثلئ الاغ صثطاعا لاسعغض اقتفاق بثسط 
ورساغئ طئاحرة طظ المرحث افسطى لطةمععرغئ بالرغط 
سّرضئ  اإلغراظغ  الظزام  داخض  أخعات  وجعد  طظ 
بالثغاظئ؛  ظرغش  جعاد  طتمث  الثارجغئ  وزغر  باتعام 
غقم  صال  فوباطا  ظرغش  طخاشتئ  إلى  إحارة  شفغ 
تسغظ طتسظغ إغةغ الماتثث باجط الصداء دون أن 
غثضر جعاد ظرغش خراتئ "بسخ الةعاجغج غاطصعن 
أن  غةإ  الاةسج  طظ  آخر  ظعسا  عظاك  ولضظ  أجرا، 
ظظائه له. إظه غمعث افرضغئ لطسثو". وأضاف "عآقء 
الظاس جغصعلعن لماذا ق ظسمح بمخاشتئ ودغئ طع 
شغ  الثطأ  طا  أوباطا؟  طخاشتئ  شغ  الثطأ  طا  السثو؟ 
طسعط؟"  والحرب  طسعط  والاتثث  طسعط  الةطعس 
(شراظج ٢٤، ٢٠١٥/٩/٣٠)، وطع وجعد عثه افخعات إق 
أن اقتفاق الظعوي تط تمرغره بالرغط طظ جغطرة طا 
غسمى الاغار الماحثد شغ إغران سطى طةطج الحعرى 

جابصا.
وطع عثا شإن بصاء طا غسمى بالاغار الماحثد طاخثرا 
الاغ  الثسائغئ  السثائغئ  الروح  طع  إغران  شغ  لطمحعث 
أتاط ظفسه بعا لضسإ الاأغغث الحسئغ لط تسث تظاجإ 
والاغ  افطرغضغئ  اإلغراظغئ  لطسقصئ  الةثغث  الظمط 
أطرغضا  شطك  شغ  الثوران  طظ  إغران  شغعا  جااتعل 
جرا إلى الثوران شغ شطك أطرغضا سطظا، لثلك وجثت 

جااخثر  الاغ  العجعه  شغ  تشغغرات  إلجراء  التاجئ 
المحعث السغاجغ شغ إغران، وصث بثا قشاا لطظزر أن 
طسععدة  غغر  تتالفات  حعثت  اإلغراظغئ  اقظاثابات 
جابصا ظعر شغعا تتالش طا غسمى باغار اإلخقتغغظ 
ضمظ  المساثلغظ  المتاشزغظ  باغار  غسمى  طا  طع 
قرغةاظغ  سطغ  أن  ضما  أطض"،  "صائمئ  واتثة  صائمئ 
حارك ضمرحح طساصض شغ طسصض المتاشزغظ طثغظئ 
"صط"، وتعزع تضاطه السابص المسمى بـالسائرغظ سطى 
خط العقغئ بغظ صائمئ المتاشزغظ الماحثدغظ، طبض 
"أطض"  أو  "أطغث"  وصائمئ  طصثم،  طخئاتغ  رضا  غقم 
رئغسا لطئرلمان  قرغةاظغ ضان  وسطغ  ضضاظط جقلغ. 
السابص وضان طعصفه طظ اقتفاق الظعوي سثم ذرته 
لطاخعغئ شغ الئرلمان، تغث رشخ قرغةاظغ شرض 
صغعد صاظعظغئ سطى اقتفاق، لغاغح لسطغ خاطظؤغ "ترغئ 

الاساطض طع اقتفاق طساصئًق".
طظ  وضبغر  اإلسقم  وجائض  طظ  ضبغر  إظعار  وطع 
رغئات  ضث  جاءت  بأظعا  اقظاثابات  ظاائب  المراصئغظ 
عثا  أن  إق  خاطظؤغ،  سطغ  إلغران  افسطى  المرحث 
وأدوات  إغران  شغ  السططئ  واصع  شعط  طع  غاسارض 
الظفعذ الاغ غمطضعا سطغ خاطظؤغ شغ إغران لطاأبغر سطى 

ظاائب اقظاثابات.
اقظاثابات  ظاائب  سطى  خاطظؤغ  سطغ  تسطغص  جاء  وصث 
وجائض  أشادت  شصث  ظاائةعا؛  سظ  رضاه  سطى  داق 
سطغ  اهللا  آغئ  إغران  شغ  افسطى  الجسغط  "أن  اإلسقم 
شغ  الاخعغئ  سطى  المرتفع  باإلصئال  أحاد  خاطظؤغ 
أول  عثا  وضان  الثئراء.  وطةطج  الئرلمان  اظاثابات 
الةمسئ.  غعم  جرت  الاغ  اقظاثابات  طظث  له  تسطغص 
وصال خاطظؤغ شغ بغان "أحضر الحسإ اإلغراظغ التضغط 
الصادم  الئرلمان  غاخرف  أن  وآطض  السجغمئ..  خاتإ 
بمسآولغئ إزاء الحسإ واهللا". (الظعار ٢٠١٦/٢/٢٨)، ضما 
أن الترس البعري أخثر بغاظا تعل اقظاثابات "أحاد 
بظاغةاعا ضمظا،  اقظاثابات وصئض  اإلصئال سطى  بتةط 
المظاعخ  المعصش  سطى  سغظه  العصئ  شغ  حّثد  لضظه 
لطعقغات الماتثة الثي غفدض طراساته شغ السغاجئ 
شغ  الفائجون  "جغئثل  الئغان  شغ  وجاء  المائسئ. 
اقظاثابات أصخى جععدعط لطثشاع سظ ضراطئ إغران 
وصعتعا واجاصقلعا، وتض الصداغا افجاجغئ لطمةامع 
سئر  السالمغ  باقجاضئار  العجغمئ  وإلتاق  والحسإ 
وسغعط وتضماعط" (سربغ٢١، ٢٠١٦/٣/٦) شعثه الردود 
طاططئات  وشص  جاءت  الظاائب  أن  سطى  تثل  الظاسمئ 
الثور اإلغراظغ الةثغث والثي غاططئه دوران إغران شغ 
شطك أطرغضا والثي جغضعن طع تخثر طا غسمى بالاغار 
اإلخقتغ لطمحعث - دوراظا شغ الفطك افصرب وافصرب 
أظعط  الماثاذلعن  إغران  جاجئ  غثرك  وق  فطرغضا، 
تتصغص  شغ  وتفاظغعط  أطرغضا  خثطئ  شغ  بامادغعط 
طخالتعا، وتأطغظ ظفعذعا شغ بقد المسطمغظ، ذمسا 
شغ  بظفسه  غطصغ  ضمظ  زائفئ،  إصطغمغئ  طضاجإ  شغ 
وتطاعمه  شاترصه  الثفء  شغعا  جغةث  أظه  غزظ  الظار 

 غغر طأجعف سطغه

تعظج: التضعطئ تسامث خطئ أطظغئ جثغثة ملعاجعئ الاظزغمات اإلرعابغئ

املسارضئ السعرغئ: دي طغساعرا غسسى لطدشط سطغظا

وخفاه  طا  صاذع  بحضض  السعرغئ  المسارضئ  رشدئ 
فذراف  الثسعة  تعجغه  سئر  سطغعا  الدشط  بمتاوقت 
جغظش،  طتادبات  طظ  الصادطئ  الةعلئ  لتدعر  جثغثة 
تضعطئ  سظ  التثغث  رشخ  سطى  ضثلك  وحثدت 
جعرغئ جثغثة بثقً طظ العغؤئ اقظاصالغئ. وضحش وزغر 
البصاشئ السعري السابص والماتثث باجط العغؤئ السطغا 
طصابطئ  شغ  آغا،  ظسسان  رغاض  لطمفاوضات  السعرغئ 
المئسعث  أن  الماضغ،  السئئ  غعم  "التثث"  صظاة  طع 
افطمغ إلى جعرغا جاغفان دي طغساعرا غسسى لطدشط 
إلى  جثغثة  أذراشا  دسعته  خقل  طظ  المسارضئ  سطى 
المفاوضات شغ جظغش. وأوضح أن تطك الثطعة تتمض 

رجالئ ضمظغئ طفادعا أن عظاك أذراشا أخرى طساسثة لطافاوض شغ جظغش. ضما اجاشرب رغاض ظسسان آغا طعصش 
دي طغساعرا بحأن اقظاثابات الثي صال إظعا جااط طظاصحاعا شغ جظغش، تغث أوضح أغا أن طبض عثا الطرح طظ 
صئض دي طغساعرا جعف غسِطّض المفاوضات وربما جغآبر سطى المسارضئ بسثم الثعاب إلى جظغش. وحثد سطى أن 

افعط شغ عثه المرتطئ عع الئتث شغ عغؤئ تضط اظاصالغئ ولغسئ اقظاثابات. (السربغئ ظئ)
: لغسئ المرة افولى الاغ غاسرض شغعا وشث المسارضئ لطدشعط، ولغسئ المرة افولى الاغ غخرح 

غ ط

شغعا سدع شغ طا غسمى بالعغؤئ السطغا السعرغئ لطمفاوضات بأظعط غاسرضعن لدشعط وأن الفخائض المسطتئ 
تاسرض لطاعثغث والعسغث وطظعا تعثغث جعن ضغري لعط بعجعب الثعاب إلى المفاوضات والثدعع لفجظثة 
افطرغضغئ،  الحروط  تطئغئ  شغ  طاضغئ  لطمفاوضات  السعرغئ  السطغا  العغؤئ  شإن  ذلك  ضض  وطع  افطرغضغئ.. 
شغضبرون طظ التثغث سظ الدشعط لضغ غزعروا أطام أعض الحام أظعط لط غحارضعا شغ المفاوضات إق تتئ 
الدشعط الحثغثة، ولع ضان أسداء العغؤئ خادصغظ وترغخغظ سطى أعض الحام وتدتغاتعط طظ أن تثعإ 
جثى فسطظعا تض العغؤئ واساجال المفاوضات، ولضظ أظى لعط أن غفسطعا ذلك وعط أدوات بغث أطرغضا والثول 

الاابسئ لعا؟؟!!  

طظ المتامض أن تاثطى بظشقدش سظ ضعن اإلجقم 
طظ  جطسطئ  أسصاب  شغ  لطئقد  الرجمغ  الثغظ  عع 
العةمات الماطرشئ ضث أظاس طظ أدغان أخرى. ولصث 
المتاوقت  جماع  الثولئ  شغ  السطغا  المتضمئ  بثأت 
الثولئ  دغظ  بعخفه  اإلجقم  طرضج  تاتثى  الاغ 
الرجمغ. وغأتغ عثا بسث جطسطئ طظ العةمات ضث 
العظثوس  طبض  أخرى  أدغان  إلى  غظامعن  أحثاص 
الطعم  وألصغ  الحغسغئ  افصطغات  تاى  أو  والظخارى، 
سطى الماطرشغظ اإلجقطغغظ بالعصعف وراءعا. سظثطا 
سظ  اظفخالعا  بسث   ،١٩٧١ سام  بظشقدش  تأجسئ 

باضساان، أسطظئ ضثولئ سطماظغئ، ولضظ سام ١٩٨٨ تخض تسثغض سطى الثجاعر وأسطظ أن اإلجقم عع الثغظ 
الرجمغ لطئقد. وغاط اآلن الظجاع تعل حرسغئ عثا الاسثغض شغ المتاضط وغثسمه صغادات افصطغات الثغظغئ. 
وشغ عثه افبظاء أغًدا تثرت العقغات الماتثة أن تظزغط الثولئ غجغث طظ اجاصطابه شغ بظشقدش طع أن 
التضعطئ تصعل أن طظئع المحاضض اإلرعابغئ عع الئقد ظفسعا. وشغ حعادة طضاعبئ لطضعظةرس افطرغضغ أحار 
جغمج ضقبر إلى تئظغ تظزغط الثولئ المسآولغئ سظ أتث سحر عةعًطا ضث افجاظإ وافصطغات الثغظغئ، وتائظى 
جماسئ أظخار اهللا بظشقدش والصاسثة شغ حئه الصارة العظثغئ المسآولغئ سظ صاض أتث سحر ضاتًئا وطثوًظا 
سطى افصض شغ بظشقدش طظث ٢٠١٣. وشغ عثه افبظاء طا زالئ بظشقدش شغ عغةان جغاجغ طظث الاتدغرات 
قظاثابات ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٤. وصث صاذسئ افتجاب المسارضئ اقظاثابات وأغًدا تعل طعضعع طصاضاة 
زسماء الةماسئ اإلجقطغئ شغ دسعى ارتضابعط جرائط ترب وأسماق وتحغئ أبظاء ترب اقجاصقل شغ بظشقدش 
سام ١٩٩١. غحضض المسطمعن تعالغ ٩٠٪ طظ سثد جضان بظشقدش، بغظما غصثر العظثوس بـ٨٪، وتحضض 

افدغان افخرى بما شغعا الظخراظغئ والئعذغئ الئاصغ. (المخثر: دغطغ طغض)
عع  اإلجقم،  عع  لطئقد  الرجمغ  الثغظ  بأن  والماسطص  الئظشالغ  الثجاعر  شغ  العارد  الظص  إن   :
ظفسه المعجعد شغ طسزط دجاتغر الئقد اإلجقطغئ، وبالرغط طظ ذلك شإن اإلجقم لغج أجاجا شغ جظ 
الاحرغسات وجائر الصعاظغظ، بض إن صادة الئقد اإلجقطغئ ق غصغمعن وزظا لقجقم جعاء شغ الاحرغسات 
أو شغ افسمال السغاجغئ.. وطع ذلك شإن طا عع ططروح شغ بظشقدش طظ إزالئ الظص الثي غسائر اإلجقم 
الثغظ الرجمغ شغ الئقد طظ الثجاعر غأتغ شغ جغاق الترب سطى اإلجقم، ولضظ طعاجعاعا ق تضمظ شغ 
خعض خراع إلبصاء عثا الظص شغ الثجاعر، وإظما بثعض خراع غعثف إلى جسض اإلجقم أجاجا لطثولئ، 
شسق ق صعق، وعثا غسظغ السمض سطى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تةسض السصغثة 

اإلجقطغئ أجاجا لعا.

بظشقدش تظاصح الاثطغ سظ اإلجقم باسائاره الثغظ الرجمغ لطئقد 

افتث  غعم  رغظاسغ  طاتغع  إغطالغا  وزراء  رئغج  ظفى 
الماضغ طا خرح به السفغر افطرغضغ لثى روطا بحأن 
إلى  جظثي  آقف  خمسئ  زعاء  إرجال  إغطالغا  اساجام 
لغئغا صائق إن الزروف غغر طعاتغئ لاثخض سسضري شغ 
المساسمرة اإلغطالغئ السابصئ. وصال رغظاسغ لاطفجغعن 
لظ  لطعزراء  رئغسا  دطئ  "طا  اإلغطالغ  الثاطسئ  الصظاة 
رجض".  آقف  بثمسئ  لشجوعا  لغئغا  إلى  إغطالغا  تثعإ 
افطرغضغ  السفغر  تخرغتات  سطى  غرد  رغظاسغ  وضان 
جغرا  دغق  ضعرغغري  لختغفئ  خرح  الثي  شغطغإ  جعن 
غعم الةمسئ الماضغ بأن روطا صث ترجض طا غخض إلى 
ظةسض  فن  تاجئ  شغ  "ظتظ  صائق  جظثي  آقف  خمسئ 
ذرابطج آطظئ وظدمظ أن داسح (الثولئ اإلجقطغئ) 
طسآولعن  وضان  عةمات".  حظ  سطى  صادرة  تسث  لط 
رجال  طظ   ٤٠ ظتع  أرجطئ  إغطالغا  إن  صالعا  إغطالغعن 
المثابرات إلى لغئغا شغ افجابغع الصطغطئ الماضغئ وأن 

شإن  لاثخض  تاجئ  عظاك  ضاظئ  "إذا  رغظاسغ  وصال  إلغعط.  جغظدمعن  الثاخئ  الصعات  أشراد  طظ  آخرغظ   ٥٠
سطى  ططروتئ  لغسئ  جظثي  آقف  خمسئ  إرجال  شضرة  الغعم.  العضع  عع  عثا  لغج  لضظ  تاراجع.  لظ  إغطالغا 

الطاولئ." (روغارز)
أطرغضا  بأن  سطغه  اإلغطالغ  العزراء  رئغج  رد  وطظ  روطا  لثى  افطرغضغ  السفغر  ضقم  طظ  غزعر   :
طساسةطئ لطاثخض شغ لغئغا وجر دول أوروبغئ طسعا.. إن تخرغتات رئغج العزراء اإلغطالغ شغ رده سطى 
افوروبغ،  واقتتاد  برغطاظغا  طعاصش  طع  ضئغر  تث  إلى  طظسةمئ  روطا،  شغ  افطرغضغ  السفغر  به  خّرح  طا 
أي اقطاظاع سظ تثخض سسضري طئاحر وواجع شغ لغئغا إق بعجعد تضعطئ لغئغئ، بغظما العقغات الماتثة 
افطرغضغئ ق ترغث ربط تثخطعا بعجعد تضعطئ لغئغئ وبثاخئ وأن الاحضغطئ التضعطغئ شغ ضض طرة جابصئ 
المرة  شغ  تخض  ضما  بسرصطاعا  تصعم  ضاظئ  شإظعا  ولثلك  طخطتاعا  شغ  تضظ  لط  سطغعا  الاعاشص  غاط  ضان 
افخغرة سظثطا ضشط الظعاب المعالعن لتفار سطى الظعاب شغ برلمان ذئرق لسثم إسطاء البصئ لتضعطئ شاغج 

السراج.
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