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بصطط: أجسث طظخعر

ظشاظط طظاجئئ حعر رطدان المئارك، لظثضر المسطمغظ 
صث  شعع  سزغمئ،  اظاخارات  حعث  صث  الحعر  عثا  بأن 
حعث طسرضئ بثر الضئرى وشاح طضئ وتئعك وسغظ جالعت 
وشاح افظثلج وغغرعا، ولط تضظ تطك اقظاخارات لاتثث 
  اهللا  رجعل  أصاطعا  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  وجعد  لعق 
شغ المثغظئ المظعرة واجامرت بسثه شغ سعث الختابئ 
السمض  شإلى  الظئعة..  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  الضرام 
إلصاطاعا ظثسعضط أغعا المسطمعن لاامعا السمض بأتضام 

اإلجقم ضطعا ولاسغثوا اقظاخارات جغرتعا افولى.
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بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

طثغر وضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ: 
"سقصاظا بالسسعدغئ عغ افشدض، وق 

غعجث اتخال طع إغران"

افطرغضغئ  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  وخش 
جعن برغظان، شغ لصاء تخري طع "السربغئ"، السقصات 
طةال  شغ  خخعخاً  افشدض  بأظعا  السسعدغئ  طع 
طضاشتئ اإلرعاب. وأضاف برغظان: "لثغظا تساون طمااز 
السسعدغغظ  حرضائظا  طع  سمطئ  ولصث  السسعدغئ،  طع 
لثمج  السسعدغئ  شغ  أصغط  وضظئ  ذعغطئ،  لسظعات 
جظعات وسمطئ طع ولغ السعث افطغر طتمث بظ ظاغش 
وعع أغداً وزغر الثاخطغئ، وسطى طثى السظعات الثمج 
سحرة الماضغئ أخئتئ السسعدغئ طظ أشدض تطفائظا 
جطمان  المطك  وبعجعد  اإلرعاب..  طضاشتئ  طةال  شغ 
ووزغر الثشاع افطغر طتمث بظ جطمان ظحسر أن لثغظا 
حرضاء أصعغاء وتصغصغغظ شغ الترب ضث اإلرعاب". وسظ 
إغران ظفى برغظان أي تساون طع إغران وصال إظه غحسر 
وطظزماتعا  ذعران  تطسئه  الثي  الثور  تةاه  بالصطص 
الخراع  وتأجغةعا  أخرى  ودول  جعرغا  و  السراق  شغ 
الحغسغئ.  لطمغطغحغات  الثسط  بعصش  ططالئاً  الطائفغ 
وصال: "ق غعجث أي اتخال طع إغران.. خفر، وأظا ق زلئ 
أحسر بالصطص بسئإ ظحاذات إغران اإلرعابغئ ودسمعا 
لطاظزغمات اإلرعابغئ وخخعخاً شغطص الصثس وظحاذه 
داخض السراق وجعرغا ودول سثغثة أخرى شغ المظطصئ، 
وسطى إغران أن تبئئ أظعا ططاجطئ شغ طتاربئ اإلرعاب 
بالرضا  ظحسر  وظتظ  اإلرعاب،  تثسط  دولئ  طظ  بثقً 
خاطظؤغ  السام  والمرحث  روتاظغ،  الرئغج  بمعاشصئ 
سطى اقتفاق الظعوي لضظ أطام إغران ذرغص ذعغض جثًا 
إلصظاسغ أظعا طعامئ أو ططاجطئ شغ طتاربئ اإلرعاب". 

(السربغئ ظئ)
اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  شإن  بالاأضغث   :
افطرغضغئ لط غضحش جرا تغظ اسائر السسعدغئ طظ 
اإلرعاب..  طضاشتئ  طةال  شغ  التصغصغغظ  الحرضاء 
ولضظ ألط غأِن لمظ غثاشسعن سظ تضام السسعدغئ 
والمسطمغظ  اإلجقم  سظ  بالمثاشسغظ  وغخفعظعط 
أن غظزروا إلى واصع تضام السسعدغئ وأشسالعط بثءا 
طظ طتارباعط لطثولئ السبماظغئ وطرورا بمعاشصاعط 
سطى اتاقل أطرغضا لمظطصئ الثطغب سام ١٩٩١ ولغج 
اظاعاء بسغرعط شغ تظفغث طثططات أسثاء اإلجقم 
طتاربئ  باجط  اإلجقم  سطى  الترب  شغ  والمسطمغظ 
وغسمطعا  اهللا  وغاصعا  رحثعط  إلى  شغبعبعا  اإلرعاب، 
طع الساططغظ سطى تشغغر أولؤك التضام الثغظ لط غسث 
وأطا  والسئاد..  الئقد  سطى  تآطرعط  أتث  سطى  غثفى 
شعض  إغران،  تعل  برغظان  جعن  لاخرغتات  بالظسئئ 
غزظ برغظان أن ارتئاط إغران بالسغاجئ افطرغضغئ ق 
غجال خاشغا سطى الظاس؟؟!! ضغش غظفغ وجعد اتخال 
بغظ أطرغضا وإغران، وأطرغضا بسث أن جاءت بةغعحعا 
وجغعش غغرعا لاتاض السراق جسطئ طظ إغران وأدواتعا 
وضقء سظعا لتفر ظفعذعا شغ السراق، شعض تط ذلك 
السراق  شغ  إغران  به  تصعم  طا  وعض  اتخال؟  بثون 
طظ  وأششاظساان  والئترغظ  ولئظان  وجعرغا  والغمظ 
تظفغث لسغاجئ أطرغضا، ضض ذلك غاط بثون اتخال؟؟!! 
أن  افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  شات  شعض 
وضالاه عغ طظ رشسئ السرغئ سظ العبائص الاغ أبئائ 
رساغئ اإلدارة افطرغضغئ لطبعرة اإلغراظغئ، وأن الرئغج 
افطرغضغ افجئص جغمغ ضارتر أجئر الحاه سطى الاظتغ 
طا  شإن  ولثلك  الفصغه؟؟  ولغ  ظزام  به  واجائثل 
غعجعه طظ اظاصاد لسغاجات إغران الطائفغئ طا عع إق 
ضثب، شسغاجات إغران الطائفغئ عغ جغاجئ أطرغضغئ 
تظفثعا إغران وتحارك شغ تظفغثعا دول أخرى طبض 

السسعدغئ وأخرى غغرعا. 

ضسادته لط غمر طآتمر تجب الاترغر السظعي دون أن 
غبغر جثق شغ الساتئ السغاجغئ واإلسقطغئ شغ تعظج، 
ووخعق  البعرة  بسث  التجب  سصثه  طآتمر  أول  شمظث 
والاغ  تسئصه  الاغ  افغام  تحعث  افخغر  المآتمر  إلى 
تطغه تثغبا واجسا شغ افوجاط السغاجغئ واإلسقطغئ 
عع  دائما  افغام  تطك  شغ  شغضعن  أغدا،  والحسئغئ 

التثث افبرز رغط أعمغئ افتثاث الاغ تاجاطظ طسه.
طآتمر عثه السظئ والثي ضان تتئ سظعان "الثقشئ 
الصادطئ طظصثة السالط" وصث اخاغر له غعم ٠٤ تجغران/

غعظغع ٢٠١٦ لسصثه شغ صخر المآتمرات شغ الساخمئ 
تعظج، حعث جثق أوجع طظ جابصغه، شصئض أغام طظ 
وزارة  شغ  باإلسقم  المضطش  خرح  أن  وبسث  اظطقصه 
الثاخطغئ شغ تعظج بأظه ق ظغئ لعزارته شغ طظع طآتمر 
التجب باسائار أظعا تمبض جططئ تظفغثغئ وتصش سطى 
ظفج المساشئ طظ جمغع افتجاب سطى تث صعله، إق 
أظه بسث أغام بطس التجب إحساٌر طظ طظطصئ افطظ تسطمه 
طتاطغ  دسا  الثي  افطر  طآتمره،  إصاطئ  طظ  بمظسه 
تجب الاترغر إلى رشع صدغئ إدارغئ اجاسةالغئ اظاعئ 
بإغصاف صرار المظع وبالاالغ دسمئ طعصش التجب شغ 
إصاطئ طآتمره بض وصث أحارت شغ صرارعا أظه طظ تص 
التجب الثسعة قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ 

الثقشئ.
أتثابًا  حعث  تجغران/غعظغع  طظ  الرابع  غعم  أن  إق 
إلى  خئاتا  المآتمرات  صخر  باتعل  اظططصئ  طرغئئ 
بضظئ أطظغئ وحعثت الساخمئ اظاحارا أطظغا ضبغفا، ضما 
ظحر والغ تعظج صرارًا بشطص الصاسئ ٢٠ غعطاً، بط بمظع 
العاشثغظ سطى المآتمر طظ العخعل وارتصاء التاشقت 

والصطارات.
وباظاحار الثئر إسقطغا اظططصئ ردود أشسال ضبغفئ طظ 
دورغئ  صاطئ  أن  بسث  خاخئ  وتصعصغغظ،  جغاجغغظ 
رضا  افجااذ  تصض  ضاظئ  الاغ  السغارة  بمظع  أطظغئ 

بالتاج طظ الاصثم وإغصاشعا السغارة شغ الطرغص.
وصث زاد الطغظ بطئ تخرغح والغ تعظج والثي أحار 
أظه صام بشطص صاسئ المآتمرات بما سظثه طظ خقتغات 
سظه  غظةر  صث  بما  تصثغره  ضمظ  عع  به  صام  طا  وأن 
طظ إطضاظغئ اإلخقل بافطظ السام سطى تث صعله، ضما 
ظفى أن غضعن صراره الثي خالش به تضما صدائغا عع 
ظااج اظامائه لتجب ظثاء تعظج، شغ العصئ الثي ضاظئ 
الئرلمان  شغ  تجبه  ضاطئ  طظ  ظعاب  تخرغتات  شغه 
أن  تظاجعا  صث  أظعط  إق  واقتةاه،  المظتى  ظفج  شغ 
تجب الاترغر أصام طآتمرات تاحثة وضاظئ شغ صمئ 
الاظزغط وافطان شغ تغظ إن اجاماسات تجبه صّض أن 

تظاعغ دون اجاسمال العراوات شغ السراك بغظعط.
وشغ عثا اإلذار اجاظضر رئغج طرضج دراجات اإلجقم 
والغ  به  صام  طا  المخمعدي  رضعان  والثغمصراذغئ 
تعظج طاسائق سظ الخقتغات الاغ تثعل له اتثاذ 
صرارات تعل طظع أتجاب طظ سصث طآتمرعا واقجاماع.
"الفعضى  بـ  الاخرف  عثا  المخمعدي  ووخش 
طتاضط  وسظثظا  صداء  "سظثظا  طاابسا  واقجائثاد"، 
وسظثظا تضعطئ وسظثظا برلمان... طاعغاش دار السّغث 

العالث".
شصث  لطسثرغئ  طبغرا  الثاخطغئ  وزغر  تخرغح  ضان  ضما 
تضط  غئطشه  لط  أظه  صدائغ  لصرار  خرصه  تعل  أجاب 
حاعثوا  صث  ضاظعا  التجب  طمبطغ  أن  رغط  المتضمئ 
افطر  بأغثغعط،  تسطمعه  صث  لطعزارة  تابسغظ  أسعاظا 
الثي ضاإ سظه الضاتإ الختفغ ظخر الثغظ جعغطمغ 
شاطك  غسطط  ق  العزغر  ضان  "إذا  الحاعث  طعصع  شغ 
طخغئئ، وإن ضان غسطط وغثادسظا شالمخغئئ أضئر، ضما 
غا  الاترغر  تجب  بضره  السضارى  جماعط  طظ  خاذإ 
الطرغص  تسئغث  بخثد  إظضط  بالعاصسئ،  تاطثذون  طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الضفار  لثى  ضاطظ  والمسطمغظ  لقجقم  السثاء  إن 
بحضض سام بسئإ الاسخإ افسمى ضث اإلجقم، شضطما 
لثى الشرب  تارغثغاً  أبغر تأجب. وخاخئ أن له طعروباً 
طساثثطئ  دوله  أجةاه  تغث  الخطغئغئ  التروب  طظث 
أخئح  السطماظغئ  الشربغغظ  قساظاق  ولضظ  الضظغسئ. 
الثغظ طفخعق سظ التغاة وسظ الافضغر، وضبغر طظعط 
تثطعا سظ الظخراظغئ أو لط تسث تعمعط، ولثلك لط غسث 

وجعد المسطمغظ بغظ ظعراظغعط طحضطئ.
الاسخإ  وعع  أق  الشربغغظ،  سظث  آخر  أطر  وعظاك 
الصعطغ، شعع ضاطظ شغ داخطعط، وضثلك سظثطا غبار 
غزعر السثاء لفخرغظ. وصث خمث بسث الترب السالمغئ 
الباظغئ طع جصعط الظازغئ والفاحغئ، وأخئح الشربغعن 
طظفاتغظ سطى بسدعط بسدا وسطى اآلخرغظ وغسسعن 

إلى العتثة شغما بغظعط.
طظ  الساغظات  بثاغئ  شغ  المسطمعن  جاءعط  شسظثطا 
اتافى  المثطرة،  الترب  تطك  بسث  الماضغ  الصرن 
الشربغعن بعط قخافاء عثغظ السظخرغظ طظ الاسخإ 
لثغعط طآصاا ولتاجاعط لفغثي الساططئ بسث الثسائر 
وخاخئ  الترب،  شغ  بعا  طظعا  الاغ  الفادتئ  الئحرغئ 
ألماظغا لضعظعا طظ ضئرغات الثول الخظاسغئ. وضثلك 
ضاظاا  الثولاغظ  عاتغظ  أن  إق  وشرظسا،  برغطاظغا 
تساسمران أضبر بقد المسطمغظ، وسظثطا غغرتا أجطعب 
الحضطغ  اقجاصقل  الئقد  تطك  بمظح  اجاسمارعما 
طظزمئ  والباظغئ  الضعطظعلث  طظزمئ  افولى  أصاطئ 
الئقد  عثه  أعض  صثوم  جعطئ  تغث  الفراظضعشعظغئ 
إلغعما. وأطا وجعد المسطمغظ شغ أطرغضا شطط غطافئ 
ضظثا  وضثلك  لطسعد،  طعجَّعاً  السثاء  وضان  أتث،  إلغه 
تساجغئ،  أغئ  شغعا  غبغر  المسطمغظ  وجعد  غضظ  شطط 

المسطمغظ  اجاصئطئ  تغث  بالشرب  أجارالغا  وتطتص 
لتاجاعا لطصعى الئحرغئ.

غرضجون  الشربغعن  ضان  تغث  طعط،  بالث  أطر  وعظاك 
والمئثأ  السعشغاتغ  اقتتاد  وعع  واتث،  سثو  سطى 
شضاظعا  طئاحرة،  غعثدعط  ضان  الثي  الحغعسغ 
طتااجغظ لطمسطمغظ ولئقدعط وقجاشقل اإلجقم شغ 
طعاجعئ عثا السثو ضما تخض شغ أششاظساان. شسظثطا 
بثاغئ  شغ  طسه  والحغعسغئ  السعشغاتغ  اقتتاد  جصط 
وتشغرت  العضع  تشغر  الماضغ  الصرن  طظ  الاسسغظات 

الظزرة لطمسطمغظ ولقجقم.
شمظث عثا الاارغت أسطظ الشرب أن السثو الةثغث الصثغط؛ 
تطئصه  دولئ  له  لغج  أظه  طع  اإلجقطغ  المئثأ  عع 
وتتمطه، ولضظ صادة الشرب أدرضعا أن المسطمغظ بثأت 
تثب شغعط أتاجغج الظعدئ، شخاروا غسسعن إلصاطئ 
دولئ طئثئغئ ضئرى جاعثد الشرب شغ المظطصئ وشغ 
الرأجمالغ  الشرب  صائثة  أطرغضا  شأسطظئ  دارعط.  سصر 
سطى لسان وزغر دشاسعا دغك تحغظغ شغ طآتمر افطظ 
الثولغ بمغعظت سام ١٩٩٢ أن "اإلجقم السثو الئثغض" 
وصث أخئح ظائإ الرئغج سام ٢٠٠١ لغحارك شغ صغادة 
وأسطظئ  بعش.  رئغسه  أسطظعا  الاغ  الخطغئغئ  الترب 
سظه  خادر  بغان  شغ  افذطسغ  التطش  باجط  أطرغضا 
السثو  عغ  اإلجقطغئ  "افخعلغئ  بأن   ١٩٩٢/٢/٢١ غعم 
الصادم لطتطش" ضما أسطظ وغطغ ضقس جضرتغر التطش 
سام ١٩٩٥: "بأن اإلجقم السغاجغ ق غصض خطعرة سطى 

الشرب طظ الحغعسغئ".
بثأت  الماضغ  الصرن  طظ  الاسسغظات  شمظث  ولثلك 
بقد  شغ  تعإ  ولثغظعط  لطمسطمغظ  السثاء  رغاح 
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إشرغصغا  وحمال  افوجط  الحرق  شغ  ظفطغئ  دول  بثأت  الاغ  الاصحش  بإجراءات  الثولغ  الظصث  خظثوق  رتإ 
ورأى  الظفط.  أجسار  تراجع  ظض  شغ  طعازظاتعا  شغ  السةج  لاصطغص  إضاشغئ  بثطعات  إغاعا  ططالئا  باتثاذعا، 
أن  إق  ذمعتئ"،  ظصثي  دسط  "إجراءات  تطئغص  شغ  حرسئ  الثطغةغ  الاساون  طةطج  دول  أن  الظصث  خظثوق 
المعازظات الساطئ شغ سثد طظ الثول جاسةض سةجا طاجاغثا شغ ظض اظثفاض أجسار الظفط. جاء ذلك شغ تصرغر 
أخثره الخظثوق طآخرا سظ الاأصطط طع المساعغات الماراجسئ لعثه افجسار. وأضاف الاصرغر أن جعثا جععرغا 
إضاشغا لثفخ السةج، طططعب سطى المثى الماعجط لطتفاظ سطى اقجاثاطئ المالغئ لطثول الثطغةغئ، والاغ 

تسامث طالغاعا الساطئ بحضض رئغسغ سطى اإلغرادات الظفطغئ. (سربغ ٢١)
وبثاخئ  اقجاسمارغئ  الشربغئ  الثول  بغث  المعمئ  افدوات  طظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  أن  طع   :
أطرغضا خاتئئ الغث الطعلى شغه، وطع أظه لط غثخض بطثا إق وأشصره طظ خقل تظفغث "ظخائته" الضاربغئ، 
إق أن تضام المسطمغظ طخرون سطى تئسغاعط لطثول الشربغئ وأجعجتعا وأدواتعا، وعثا عع حأن السمقء 
ولثلك  والسئاد..  لطئقد  الثراب  شغعا  ضان  ولع  أجغادعط  جغاجات  وغظفثون  حسعبعط  غثعظعن  الثغظ 
أخرى،  جطع  سطى  الدرائإ  وشرضعا  السطع  طظ  ضبغر  سظ  الثسط  رشع  إلى  جارسعا  صث  التضام  عآقء  شإن 
باإلضاشئ إلى إجراءات أخرى تتئ ذرغسئ تصطغص السةج شغ المعازظئ بخرف الظزر سظ طثى تأبغر تطك 
السغاجات سطى تال اإلظسان.. عثه عغ جغاجئ الشربغغظ المائسئ شغ بقد المسطمغظ طظث سصعد، شعض 

رأى المسطمعن خغرا طظ ورائعا؟؟

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

خظثوق الظصث غطالإ "الثطغب" بإجراءات إضاشغئ 
لاصطغص السةج 



افربساء ١٠ طظ رطدان ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٥ تجغران/ غعظغع  ٢٠١٦ طــ٢     السثد ٨٢
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أجرى الضاتإ الختفغ ظجعان إتغجاد طظ جرغثة الحرق 
شغ ذعران طصابطئ طع المعظثس سبمان بثاش طثغر 
وظحرت  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
الةرغثة المصابطئ باارغت ٢١ أغار ٢٠١٦، والمصابطئ ذعغطئ 
المظطصئ،  شغ  الساخظئ  المعاضغع  طظ  سثدا  تدمظئ 
واحامطئ سطى ٢١ جآاق، ولضظ لسئإ أو آلخر ارتأى 
الظحر،  طظ  افجؤطئ  طظ  سثد  إجصاط  "الحرق"  طترر 
اآلخر.  بسدعا  واخاخار  أجعبئ  بدسئ  بئار  صام  ضما 
والمصابطئ ذعغطئ وجظظحرعا ضاططئ سطى طعصسظا سطى 
اإلظارظئ، ولضظ ظرغث عظا تسطغط الدعء سطى أبرز طا 
جاء شغعا، وظحر افجؤطئ الاغ صفج سظعا طترر "الحرق".

س١:  غثسع سثد طظ الاظزغمات اإلجقطغئ، جعاء تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ شغ السراق والحام أو تظزغط الصاسثة، 
أو جغث صطإ إلى سالمغئ اإلجقم ووجعب إصاطئ خقشئ 
الثولئ  وتظزغط  الاترغر  تجب  بغظ  الفرق  طا  سالمغئ، 
وتظزغط الصاسثة، إذ غئثو أظضط تحارضعن طسعط شغ 

شضرة الثقشئ؟
ج١: تغظ اظططص تجب الاترغر شغ ١٩٥٣ لطسمض قجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ لط غضظ عظاك 
شصث  الثولئ.  تظزغط  وق  الصاسثة  تظزغط  ق  غعطؤث 
تثد تجب الاترغر طظعةه شغ الاشغغر الةثري إلصاطئ 
الثقشئ طصافغا ذرغصئ رجعل اهللا  شغ تمض الثسعة، 
الثي لط غائع ذرغص الصاال والةعاد شغ إصاطاه لطثولئ 
اإلجقطغئ افولى. طظ عظا رشخ التجب طثالفئ ظعب 
الرجعل بالصغام بافسمال المادغئ، وأخر سطى اقظثراط 
الاشغغر  شظعب  السغاجغ.  والضفاح  الفضري  الخراع  شغ 
ععى  أو  حثخغ  لمجاج  سرضئ  ولغج  حرسغ،  تضط 
شرد أو جماسئ. ظسط عظاك تظزغمات تزظ أّن "الةعاد" 
عع الطرغصئ إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، وظتظ ظثالفعط 
شغ عثا الفعط الثي غثالش ذرغصئ الرجعل شغ إصاطئ 

الثولئ.
س٢:  غاثث التجب طعصفا تاجما شاخق شغ الخراع بغظ 
طسسضر التص وطسسضر الئاذض ضما غراه التجب، ولضظ 
الثي  الشظعحغ  ضراحث  إجقطغعن  طفضرون  عظاك 
بالث  ذرغص  إغةاد  إلى  وغثسع  الظزرة،  عثه  غثالش 
غصعم سطى الاساون بغظ اإلجقطغغظ والسطماظغغظ سظ 
أن  ترى  عض  الثغمصراذغئ.  السطماظغئ  الثولئ  ذرغص 
عثه الثسعة لعا تر طظ الظةاح شغ الحرق افوجط؟

ج٢: صث غرى راحث الشظعحغ، أو طفضرون آخرون سطى 
حاضطاه، أن عظاك "ذرغصا بالًبا" ضما وخفاعا، ولضظظا 
بغظ اإلجقم والضفر، الطثغظ ق  ظرى أن ق تض وجطاً 
غطاصغان أبثا، ضما ق تطاصغ الظار طع الماء. أي بسئارة 
أخرى عظاك تظاصخ ضطغ وجععري بغظ اإلجقم الثي 
السالمغظ  برب  باإلغمان  الاعتغث  صاسثة  سطى  غصعم 
وبغظ الظزط العضسغئ طعما ضان لعظعا (طظ رأجمالغئ 
إلى طارضسغئ أو طا حاضض طظ ظزط وضسغئ). أولؤك 
شغ  شحطعا  بالث"  "ذرغص  وجــعد  غاععمعن  الثغظ 
الظزط  سصغثة  وتصغصئ  اإلجقطغ  الثغظ  تصغصئ  شعط 

العضسغئ، إذ ق غمضظ بتال أن غاط الثطط بغظعما.
الترضات  أن  اإلسقطغئ  الاصارغر  بسخ  تظصض  س٣: 
شغ  افتئاع  ضسإ  شغ  تظحط  الاترغر  ضتجب  السطفغئ 
أق  لئظان،  حمال  شغ  المثغمات  شغ  القجؤغظ  وجط 
ترى أن شغ عثا اجاشققً لمساظاة القجؤغظ وظروشعط 

المسغحغئ السغؤئ؟
ق  طشطعذئ  تصارغر  إلى  تحغر  أظك  العاضح  طظ  ج٣: 
بأظه  غعطا  ظفسه  غسرف  لط  الاترغر  تجب  لعا.  أجاس 
تجب جطفغ بأي حضض طظ افحضال. شتجب الاترغر عع 
تجب جغاجغ غسمض بغظ افطئ وطسعا لاترغدعا سطى 
اإلجقطغئ  الثولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف 
افطئ  لخعر  التجب  وغسسى  اهللا،  حرع  تطئص  الاغ 
شغ بعتصئ اإلجقم، دون اسائار في ساطض تفرصئ بغظ 
المسطمغظ. شالتجب ق غسارف بافوضاع السغاجغئ الاغ 
أطئ  المسطمغظ  أن  وغرى  الشربغ،  اقجاسمار  أوجثعا 
واتثة ضةسث واتث، بشخ الظزر سظ أي تعخغفات: 
زغثي  أو  جسفري  وتظفغ،  وحاشسغ  وجظغ،  حغسغ 
وطا حاضض. حسائر التب وخعم رطدان والخقة عغ 
حعاعث سطى وتثة المسطمغظ، ولضظ طا غظصص تةسث 
عثه العتثة سمطغا عع وجعد دولئ الثقشئ سطى طظعاج 

الظئعة.
س٤: ق ظفعط طعصش تجب الاترغر تةاه تجب اهللا، إذ 
أظئ  أغثت  المصابقت  إتثى  شفغ  طاظاصدا؟  لظا  غئثو 
ق  إظك  صطئ  ولضظك  إجرائغض،  ضث  اهللا  تجب  طصاوطئ 
شغ  رأغضط  عع  شما  الطائفغئ.  اهللا  تجب  جغاجئ  تآغث 
تجب اهللا؟ بط أق تةث أن تجب اهللا عع السثو المحارك 
عع  وطا  ضالمساصئض؟  والسطفغئ  السظغئ  افتجاب  لضض 

رأغضط شغ طا غصعم به تجب اهللا شغ جعرغا؟
ج٤: تجب اهللا صث غضعن سظثه خخعطئ تةاه الترضات 
السطماظغئ، وعثه لغسئ طحضطاظا، وأظا عظا ق غعمظغ 
الاضطط ظغابئ سظ تغار المساصئض. تجب الاترغر دائما 
أغث أسمال الةعاد ضث الصعى افجظئغئ الاغ اتاطئ بقد 
به  غصعم  طا  سارض  الاترغر  تجب  ولضظ  المسطمغظ؛ 
تجب اهللا طظ تظفغث لسغاجات الظزام اإلغراظغ الصعطغئ. 
عابط  طساعى  إلى  اهللا  تجب  اظتثر  عثا  طظ  وأجعأ 

جعرغا،  شغ  جماسغئ  جرائط  ارتضاب  شغ  طحارضاه  شغ 
وطظ أجض طاذا؟ لطثشاع سظ ظزام الئسث السطماظغ شغ 
جعرغا، بمئارضئ أطرغضغئ ضطغئ. المسألئ عظا أضئر طظ 
أطرغضا  رجماه  الثي  بالثور  غاسطص  شافطر  اهللا،  تجب 
إلى  الغمظ  طظ  طخالتعا)  (لاتصغص  اإلغراظغ  لطظزام 
شغ  جاعمئ  اإلغراظغئ  السغاجئ  عثه  والسراق.  جعرغا 
المظطصئ،  شغ  الحغسغ-السظغ  الخراع  شاظئ  إحسال 
وعثه جغاجئ ظثغظعا وظرشدعا بالضطغئ. (وأظا أتساءل 

عض جاظحر عثا الضقم).
خط  تتاه  طا  الحرق  جرغثة  تثشئ  الراغئ:  (طقتزئ 

طظ الةعاب أسقه).
س٥:  غرى السغث تسظ ظخر اهللا، صائث تجب اهللا، أن 
الثسعة إلصاطئ دولئ إجقطغئ شغ لئظان تطئص الحرغسئ 
أطر غغر طمضظ بسئإ الارضغئئ الطائفغئ شغه. أق ترى 

أن عثه الظزرة واصسغئ؟
ج٥: المحضض شغ عثه الظزرة أظعا تظططص طظ صئعل 
العضع السغاجغ الثي شرضه الشرب بمعجإ طساعثة 
جاغضج بغضع سطى أظه طصثس ودائط. ظتظ ظرى بصعة 
أن اإلجقم غعجإ عثم عثه المظزعطئ اقجاسمارغئ، 
لاثرج  واتثة  أطئ  اإلجقطغئ  افطئ  سعدة  غعجإ  ضما 
الظاس طظ ظطمات الضفر إلى ظعر اإلجقم، ولضظ عثه 
لغسئ رؤغئ تجب اهللا وق الظزام اإلغراظغ. دون إغفال 
التصائص الاارغثغئ الاغ تبئئ أن غغر المسطمغظ ساحعا 

بغظ المسطمغظ بضض أطظ واذمؤظان.
(الراغئ: عثا السآال والةعاب تثف بالضطغئ طما ظحرته 

الةرغثة)
س٦:  غصعل الظصاد إن الترضات السطفغئ ضتجب الاترغر 
الطغئرالغئ  غرشدعن  شالسطفغعن  بـ"اآلخر".  تسارف  ق 
ذردعط  إلى  وغثسعن  والحغعسغئ  الظسعغئ  والترضئ 
السطفغئ  والترضات  تجبضط  أن  ترى  أق  المظطصئ.  طظ 
ق تساطغع الاعاخض طع اآلخرغظ؟ أق ترى أن الظزرة 
السطفغئ إلى السالط (اآلخر) تسئئئ بظجاسات دائمئ بغظ 

افشراد والةماسات؟؟
ج٦: أرغثك أن تسعد إلى العراء وبسث أن تأخث ظزرة 
شغ  السالمغ  المسرح  أتــثاث  سطى  طسمصئ  شاتخئ 
ضط  وتثئرظغ  والسحرغظ  والعاتث  السحرغظ  الصرظغظ 
اقصاخادغئ  وافزطات  والمةاسات  التروب  طظ  وضط 
تتخغ؟؟  أن  تساطغع  والظضئات  اإلظساظغئ  والضعارث 
أم  اإلجــقم  الضعارث؟  عثه  طسآولغئ  غاتمض  وطظ 

الظزط السطماظغئ؟
(الراغئ عثا السآال والةعاب تثف بالضطغئ طظ ظسثئ 

الحرق)
س٧:  دائما ترضجون شغ خطابضط سطى أعمغئ العتثة 
بغظ الحغسئ والسظئ، أق ترى أن عثا طططإ طساتغض 
شغ لئظان والمظاذص افخرى شغ الحرق افوجط؟ شعا 
ظتظ ظةث ظجاسا بغظ تجب اهللا والمساصئض، وظجاسا بغظ 
إغران والسسعدغئ وعما أصطاب الحغسئ والسظئ. شضغش 
ترى أن العتثة طمضظئ برغط ضض عثا؟ وطا عع السئإ 

افجاس لطظجاع بغظ عثه افذراف بظزرك؟
ج٧: المسطمعن جمغسا غآطظعن بعتثاظغئ اهللا تسالى، 
الرباظغ  الضااب  الضرغط  وبالصرآن   ، طتمث  وبظئعة 
العتثة  سعاطض  عغ  عثه  ظسط  إذن  الثالث.  افخغر 
الظزط  عغ  العتثة  عثه  غمظع  وطا  المسطمغظ.  بغظ 
اقجاسمار  جغاجات  تثثم  الاغ  الفاجثة  السغاجغئ 
وطخالته. اظزر إلى السراق طبق تغث ضاظئ الجغةات 
المثاططئ طظاحرة بحضض ذئغسغ بغظ الظاس، تاى جاء 
لطظزاطغظ  الطائفغئ  والسغاجات  افطرغضغ،  اقتاقل 
الطائفغ،  الخراع  أجب  عثا  شضض  واإلغراظغ  السسعدي 
طعثدا وتثة افطئ. شضض طظ الظزام اإلغراظغ والظزام 
السسعدي غاثثان طظ حماسئ "شاظئ الخراع السظغ – 
الحغسغ" لاثثم المظاشسئ السغاجغئ بغظعما. ق ظظسى 
لحاه  طعما  تطغفا  شغخض  المطك  ضان  طدى  شغما  أظه 
إغران شغ خراسعما ضث جمال سئث الظاخر (المتسعب 
تفرق  الاغ  عغ  السغاجئ  أن  ظرى  وعضثا  جظغ).  أظه 

 عثا التاضط أو تصربه طظ ذاك
(الراغئ عثا السآال والةعاب تثف ضطغئ طظ الحرق)

غائع إن حاء اهللا

املساةثات السسضرغئ والسغاجغئ يف جعرغا
بصطط: أتمث الثطعاظغ

جعرغا  شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  المسطغات  تاشّغر 
افخعات  تماطاً  خفائ  شئغظما  طاسارسئ،  بخعرٍة 
المفاوضات،  واجاؤظاف  العثن  بإسقن  المظادغئ 
وتّط  السسضرغئ،  افسمال  وتغرة  بالمصابض  ارتفسئ 
وجعد  سظ  وُأْسِطَظ  جثغثة،  صاالغئ  تتالفات  تثحغظ 
تثخقت سسضرغئ خارجغئ لط تضظ طعجعدة طظ صئض.

شئالظسئئ لمفاوضات جظغش، لط َغُسْث أتث ُغسّعل سطغعا 
لطمفاوضات،  السطغا  والعغؤئ  اقئاقف  جماسئ  جعى 
ولط  افتثاث،  ظقل  شغ  غسغحعن  زالعا  طا  الثغظ 
جعى  لعط  سمض  ق  والثغظ  طساعاعا،  إلى  غرتفسعا 
طظاحثة أطرغضا والمةامع الثولغ بالدشط سطى الظزام 
لاطئغص الصرارات الثولغئ، والراجح أّن المفاوضات بغظ 
الظزام وعثه المسارضئ الثلغطئ لط غسث لعا طضان شغ 
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  خّرح  شصث  افغام،  عثه 
بان ضغ طعن الثمغج الماضغ بأّن: "طتادبات السقم 
التالغ"،  المظاخ  ظض  شغ  طبمرة  تضعن  لظ  السعرغئ 
وأّغث تخرغتات دي طغساعرا الاغ أّضث شغعا بأّن العصئ 
لط غظدب بسث لسصث جعلئ طئاتبات بالبئ، وصال بأّظظا: 
"ق ظرغث طئاتبات فجض المئاتبات شصط"، وتاى سطى 
والمثن  دارّغا  إلى  اإلظساظغئ  المعاد  إدخال  طساعى 
إدخالعا،  بسرصطئ  الظزام  صام  شصث  افخرى  المتاخرة 
الاغ  المظاذص  سطى  المافةرة  الئراطغض  سحرات  وألصى 
وتةاعطئ  إلغعا،  إدخال المعاد  الماتثة  افطط  تاولئ 
الةرائط  عثه   - ضسادتعا   - الضئرى  الثولغئ  الصعى 
وافذفال  الظساء  طظ  المتخعرغظ  ضث  الةثغثة 
المةرم  الظزام  غصارشعا  الاغ  المثظغغظ  والساججغظ 
صثوم  غظازرون  أّظعط  جعى  لعط  ذظإ  وق  ضثعط، 

تطك المساسثات إلغعط طظث جظعات.
لشئ  سطى  السقح  صسصسئ  لشئ  عغمظئ  شصث  وعضثا 
سطى  السسضرغئ  الاترضات  وجادت  السقم،  طتادبات 
المحعث السعري بحضض سام، وظحطئ الصعى الثولغئ 
واإلصطغمغئ شغ الاتدغر لةعقت جثغثة طظ المسارك 
طظ الاتدغر لةعقت جثغثة  سطى ضض الةئعات، بثقً 

طظ المفاوضات.
شئالظسئئ لطاتالش الروجغ اإلغراظغ المسطظ طع ظزام 
إغران  طظ  ضض  دشاع  وزراء  سصث  شصث  بّحار  الطاغغئ 
وروجغا وجعرغا الثمغج الماضغ طتادبات سسضرغئ 
طع  المعاجعات  تضبغش  أجمعه  طا  لئتث  ذعران  شغ 
أّجسعا  وضأّظعط  جعرغا،  شغ  اإلرعابغئ)  (الةماسات 
لمةطج ترب طعّتث، ولشرشئ سمطغات طحارضئ، وصال 
وزغر الثشاع اإلغراظغ الةظرال تسغظ دعصان: "إظه سازم 
طسرضئ  خعض  سطى  والسعري  الروجغ  ظزغرغه  طع 
"عثا  أّن  واّدسى  اإلرعابغئ"،  الةماسات  ضث  تاجمئ 
عثه  طظع  أو  سرصطئ  خقل  طظ  تتصغصه  غمضظ  العثف 
افجطتئ  أو  السغاجغ  الثسط  تطصغ  طظ  المةمعسات 
أوجع"،  ظطاق  سطى  سمطغات  بحظ  لعا  تسمح  الاغ 
اإلرعاب  "طضاشتئ  أن  المتادبات  خاام  شغ  وأضاف 
وأولعغات  طحارك  برظاطب  أجاس  سطى  تاط  أن  غةإ 
أن  غةإ  المتادبات  تطك  ظاائب  بأّن  وصال  طتثدة"، 

تزعر شغ افغام المصئطئ.
وخرج بغان وزارة الثشاع الروجغئ ِلُغرّضج عع اآلخر سطى 
تسجغج الاساون بغظ وزارات الثشاع شغ الئطثان البقبئ 
الثولئ  أجماه "تظزغط  طا  ضث  بالمسرضئ  غاسطص  شغما 
وزغر  وصال  اإلرعابغئ"،  الظخرة  وجئعئ  اإلجقطغئ 
الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف بأّن "عظاك الضبغر 
طظ السمض الثي طا زال سطغظا الصغام به لثسط الظزام 

السعري".
عثه  شغ  جثًا  واضتئ  السسضري  الاخسغث  شطشئ 
لسان  سطى  طظعا  خثر  طا  وخاّخئ  الاخرغتات، 
غغرعط  طظ  أضبر  الماتّمسغظ  اإلغراظغغظ  المسآولغظ 
اقجاماع  اتادظعا  والثغظ  الطاغغئ،  ظزام  دسط  شغ 
طظ  السسضرغئ  الاعثغثات  ُتّعجئ  وصث  ذعران.  شغ 
صئض وزراء الثشاع البقبئ الروجغ واإلغراظغ والسعري، 
لمتاربئ  إغران  صئض  طظ  جثغث  طظخإ  باجاتثاث 
البعرة شغ جعرغا، وتمّبض باسغغظ سطغ حمثاظغ - وعع 
رئغج طةطج افطظ الصعطغ اإلغراظغ - ضمظسص أسطى 

الفعر  سطى  واجامع  جعرغا،  شغ  السسضرغئ  لطسغاجات 
جعرغا  دشاع  بعزراء  المظخإ  عثا  شغ  تسغغظه  ُبسْغث 
وروجغا، وبتث طسعما الاطعرات المغثاظغئ شغ جعرغا 

و(الترب سطى اإلرعاب).
روجغا  تسسى  الاغ  السسضرغئ  افعثاف  أعط  وطظ 
وإغران لاتصغصعا طظ خقل الاظسغص الثي تّط بغظعما 
عغ  افجث  بّحار  المةرم  دشاع  وزغر  طع  ذعران  شغ 
خطر  وإبساد  جعرغا  طظ  الحمالغئ  المظاذص  تأطغظ 
عةمات البعار سطى المسصض الرئغج لطظزام شغ القذصغئ 

وطتغطعا، بما غحمض طظاذص تطإ وتمص وتماة.
وأّطا طظ جعئ أطرغضا، الاغ تظزط سمض تطك الثول شغ 
جعرغا، شإّظعا رّضجت شغ أسمالعا السسضرغئ سطى دسط 
طا ُغسّمى بصعات جعرغا الثغمصراذغئ الاغ غشطإ سطى 
ُطضّعظاتعا وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ، وأطرغضا ق 
ُتثفغ سقصاعا بعا تضعغظاً وتثرغئاً وتمعغقً وتعجغعاً، 
تظزغط  ضث  الةعغئ  الشارات  بمؤات  ذائراتعا  وصاطئ 
الحرصغ،  تطإ  ورغش  وطظئب  الرصئ  طظاذص  شغ  الثولئ 
شغ  افرض  سطى  وسسضرغععا  طساحاروعا  وجاعط 
تثرغإ وتعجغه طصاتطغ تطك الصعات الاغ تّصصئ ظةاتات 
طتسعجئ سطى افرض، شأطرغضا غئثو أّظعا صث أخئتئ 
ُتسّعل سطغعا أضبر طظ غغرعا، وضأّظعا صث وجثت ضالاعا 
الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  إّن  افظئاء  وتصعل  شغعا، 
تظزغط  تساب  سطى  طظئب،  رغش  شى  تصثطعا  ُتعاخض 
الثولئ، وباتئ تفرض جغطرتعا سطى المجغث طظ الصرى 
تعل طثغظئ طظئب، والاغ بطس سثدعا طظث بثء السمطغات 
غرب  ١٦ضط  طساشئ  إلى  ووخطئ  صرغئ،   ١٠٠ ظتع  إلى 
طثغظئ طظئب، وأخئتئ ُتطّعق المثغظئ طظ ضض جعاتعا، 
وعغ تعثف اآلن لطعخعل إلى ذرغص الئاب - الراسغ 
الحمالغ  تطإ  رغش  شغ  صئاجغظ  وبطثة  اقجاراتغةغ، 
المضبفئ  الشارات  تصّثطعا  شغ  وُغساسثعا  الحرصغ، 
الاغ تحّظعا الطائرات افطرغضغئ ضث طعاصع الاظزغط، 
وضاظئ شغ الئثاغئ تجتش باتةاه طثغظئ الرصئ طظ رغفعا 
إلى  طسارعا  باتعغض  صاطئ  أطرغضا  ولضّظ  الحمالغ، 

طظئب لدرورات سسضرغئ.
طظئب  إلى  الثغمصراذغئ)  جعرغا  (صعات  دخعل  وجاسث 
شغ شك التخار سظ طثغظئ طارع وطظع جصعذعا بأغثي 
تظزغط الثولئ، وتال بالاالغ دون جصعط طثغظئ إسجاز 
حمال  المسارضئ  لفخائض  افخغر  المسصض  ُتسائر  والاغ 
وعغ  التثودغئ  السقطئ  بئعابئ  تاخض  والاغ  تطإ 

المسئر العتغث لثسمعط الطعجساغ طظ جعئ ترضغا.
وضان سئعر تطك الصعات ضفئ ظعر الفرات طظ الحرق 
لارضغا  بالظسئئ  أتمَر  خطاً  السابص  شغ  ُغسائر  لطشرب 
خطعذعا  تةاعطئ  ترضغا  لضظ  بتال،  تةاوزه  غةعز  ق 

التمراء اطاباقً لطرغئئ افطرغضغئ.
وأّطا صعات ظزام الطاغغئ بّحار شصث اجافادت طظ تصثم 
وتمضظئ  المظطصئ  شغ  الثغمصراذغئ)  جعرغا  (صعات 
بسث تبئغئ جغطرتعا سطى طفرق الطئصئ - الرخاشئ - 
أبرغا، طظ الاصثم والاعجع ظتع الحرق باتةاه طظطصئ 
الرخاشئ، وظتع الةظعب باتةاه ططار الطئصئ السسضري.

تإ  باب  طظ  الثط  سطى  افخرى  عغ  شرظسا  ودخطئ 
شغ  أطرغضا  طع  الاساون  طظ  ظعع  وإظعار  الزععر، 
جعرغا، شثضر طخثر طصرب طظ وزغر الثشاع الفرظسغ 
جعرغا  شغ  المحعرة  غصثطعن  شرظسغغظ  جظعدًا  "أن 
الاغ  السربغئ  الضردغئ  الثغمصراذغئ  جعرغا  لصعات 
تتارب تظزغط الثولئ اإلجقطغئ"، وخرح عثا المخثر 
أن عةعم طظئب ضان طثسعطا بحضض واضح طظ بسخ 
الثول بغظعا شرظسا، وضان وزغر الثشاع الفرظسغ جان 
اغش لعدرغان ألمح طظ صئض إلى وجعد جظعد شرظسغغظ 
طع جظعد أطرغضغغظ إلى جاظإ صعات جعرغا الثغمصراذغئ 

شغ العةعم شغ طظئب بمتاشزئ تطإ.
أطرغضا  رغئئ  إلى  ُتحغر  السسضرغئ  الاطعرات  عثه  إّن 
شغ إدخال قسئغظ ُجثد سطى الساتئ السعرغئ، وذلك 
طظ أجض خطط المجغث طظ افوراق، ُبشغئ إضساف طعصش 
تصثغط  سطى  جظغش  شغ  المفاوضغظ  وتمض  البعار، 
تظازقت جثغثة، وأعمعا اقساراف بثور الظزام شغ أي 
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عاجط المرحح الةمععري قظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ 
دوظالث تراطإ طظاشساه الثغمصراذغئ عغقري ضطغظاعن 
الماحثدغظ  أطام  ضسغفئ  إظعا  صائق  الةمسئ  غعم 
طآتمر  أطام  ألصاعا  ضطمئ  شغ  ذلك  جاء  اإلجقطغغظ. 
تاد  باخفغص  خقلعا  صعبض  اإلظةغطغغظ  لطمسغتغغظ 
وعع  تراطإ  وصال  لاتغاه.  وصفعا  الثغظ  التدعر  طظ 
غصرأ ظص الضطمئ المسثة بسظاغئ إن افطعال المثخخئ 
لاعذغظ قجؤغظ جعرغغظ شغ العقغات الماتثة غظئشغ 
شغ  الفصر  أزطئ  سقج  شغ  ذلك  طظ  بثق  اجاثثاطعا 
طثن أطرغضغئ. وأضاف المطغاردغر وصطإ السصارات إن 
الماحثدغظ  "إرعاب  سئارة  اجاثثام  ضطغظاعن  رشخ 
سظش  لعخش  الةمععرغعن  غفدطعا  الاغ  اإلجقطغغظ" 
واظاصث  لطرئاجئ.  طظاجئئ  غغر  غةسطعا  الماحثدغظ 

تراطإ غعم الةمسئ الماضغ طعاشصئ ضطغظاعن سطى اجاصئال آقف القجؤغظ الفارغظ طظ الترب افعطغئ السعرغئ 
شغ العقغات الماتثة وتتثى أن "تشغر تأغغثعا لاعجغع سمطغات صئعل القجؤغظ" لاائظى برظاطةا جثغثا لاعشغر 
العظائش شغ المثن افطرغضغئ. وصال تراطإ "سطغظا أن ظعصش طآصاا عثا افطر الماسطص بالقجؤغظ تغث ق ظسرف 
طظ أغظ أتعا. سطغظا أن ظساثثم عثه اقطعال لطسظاغئ بالفصراء افطرغضغغظ لغامضظعا طظ الثروج طظ عثا العضع 

الرعغإ." (روغارز)
: طظ المقتر أن اجاثثام سئارات طظ طبض: "اإلرعاب اإلجقطغ" و"الاحثد الثغظغ أو اإلجقطغ" 
و"الاطرف الثغظغ أو اإلجقطغ" وغغرعا طظ سئارات تحئععا صث ضبر إلى درجئ أظعا باتئ ُتساثثم شغ ضبغر 
طظ المةاقت.. شالثول الشربغئ وبثاخئ أطرغضا تصعم باتاقل بقدظا وطتارباظا بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب، 
وعغ شغ التصغصئ أم اإلرعاب وأبعه، وإظما ترطغ اإلجقم السزغط بعثه الاعمئ بشدا شغه وطتاربئ له. 
وشغ الخراع بغظ الثول الشربغئ غاط اجاثثام تطك السئارات لاثغش بسخ الثول دوق أخرى طما تسمغه 
"اإلرعاب" لاسغر شغ تظفغث جغاجاعا، وشغ الثئر أسقه شإن المرحح الةمععري قظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ 
دوظالث تراطإ غرغث الظغض طظ طظاشساه شغ اقظاثابات ظفسعا طرحتئ الثغمصراذغغظ عغقري ضطغظاعن، 
أطام  أظعا ضسغفئ  اإلرعاب وطعصش ضطغظاعن طظه، وعع صث عاجمعا باسائار  اجاثثم طعضعع  سظ ذرغص 
الماحثدغظ وجئإ ضسفعا شغ ظزره سثم اجاثثاطعا سئارة "إرعاب الماحثدغظ اإلجقطغغظ".. وعضثا 
خار التثغث سظ اإلرعاب وغغره طظ أوخاف غططصعظعا ُغساثثم ضأداة لاتصغص السغاجات الصثرة لطثول 

الشربغئ بخرف الظزر سظ العاصع التصغصغ الثي تظطئص سطغه تطك افوخاف.

أطام المبض الحائع "أضطئ غعم أضض البعر افبغخ".
المرزوصغ الرئغج السابص اسائر رغط اخاقشه الفضري 
التجب  تص  طظ  أظه  الاترغر  تجب  طع  وافغثغعلعجغ 
الاظزغط وإصاطئ اجاماساته ذالما لط غمارس السظش ولط 
غطةأ لقرعاب الئشغخ، وحثد أن خرق صرار المتضمئ 

غةسض الثغمصراذغئ شغ خطر تسإ رأغه.
بغاظات  أخثرت  الاعجعات  طثاطش  طظ  أخرى  أتجاب 
تظثد شغعا بمظع طآتمر تجب الاترغر وصث تراوتئ بغظ 
الماساذش طع التجب وبغظ أخرى تسائر المسألئ خطغرة 
وشغعا تسثٍّ سطى تضط صدائغ غةسض المسألئ جغاجغئ 
جثغث  طظ  الثضااتعرغئ  بفرض  السططئ  طظ  وإسقظا 
السغاجغغظ  بسخ  أضث  ضما  وخرغح،  سطظغ  بحضض 
والمظزمات وظصابات المتاطغظ والصداة أن افطر حئغه 
بممارجئ الظزام السابص، أي شغ ظض تضط المثطعع، 
شصث سطص أتمث خعاب الصاضغ بالمتضمئ اإلدارغئ أن 
طا تخض لتجب الاترغر عع شدغتئ، وأضاف أن عثه 
المسألئ  بطشئ  ضما  صعله،  تث  سطى  الصردة  جمععرغئ 
طظاصحات جطسئ المساءلئ لعزغر الثاخطغئ شغ الئرلمان 
غعم الثمغج ١٠ تجغران/غعظغع، شصث أضث الظائإ جالط 
افبغخ سظ ترضئ الحسإ أّن تجب الاترغر طظ تصه 
تظزغط طآتمره بتسإ طرجعم افتجاب، واخفا طظسه 

بالمظاورة السغاجغئ.

تجغران/غعظغع   ١٢ افتث  غعم  التجب  أخثر  وصث  عثا 
تشالط  ق  الثاخطغئ  وزغر  "إلى  سظعاظه  ختفغا  بغاظا 
صرار  طآتمره  سصث  طظ  الاترغر  تجب  طظع  الظاس... 

جغاجغ".
الظاس  طظ  أشسال  ردود  عظاك  ضاظئ  أغدا  حسئغا 
إسةابا  الظاس  زادت  شصث  التجب  بحئاب  باتخالعط 
السغاجغئ،  لطمسارك  إدارته  وبتسظ  وببئاته،  بالتجب 
ضما أحاد أعض التغ المةاور لمصر المضاإ تغث ألصغئ 
التجب،  أظخار  طظ  طؤات  وتدر  الحرشئ  طظ  ضطمات 
أحادوا بتسظ اظدئاط الحئاب وترخعط تاى سطى 
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الشرب، واحاثت بسث تفةغرات ١١ أغطعل/جئامئر ٢٠٠١ 
أبارته  طسغج،  افطر  أن  ذلك  شمسظى  بظغعغعرك. 
افظزمئ الشربغئ وأجعجتعا افطظغئ واإلسقطغئ لشاغات 
سثغثة  تفةغرات  تثبئ  الافةغرات  تطك  وبسث  طسغظئ. 
غعم  بروضسض  شغ  ضان  وآخرعا  أوروبغئ  طثن  شغ 
السثاوة  زغادة  إلى  الافةغرات  تطك  شأدت   ٢٠١٦/٣/٢٢
لقجقم والمسطمغظ والاسثي سطغعط شغ بقد الشرب. 
شما غضاد غمر غعم إق وشغه اساثاء سطى المسطمغظ جعاء 
بالاسثي الةسثي بالدرب والطسظ وأتغاظا بالصاض، أو 
سطى  اقساثاء  أو  والاتصغر،  والئخص  بالسإ  المسظعي 
طساجثعط وطراضجعط وبغعتعط وطتقتعط الاةارغئ، 
وشغ  السمض  شغ  غقصعظعا  الاغ  الامغغج  طساططئ  سثا 
وجعد  سطى  إحارات  ظعرت  وصث  والثوائر  المثارس 
طحضطئ "سظخرغئ طآجسغئ" شغ أجعجة إظفاذ الصاظعن. 
شأسطظئ طظزمئ السفع الثولغئ غعم ٢٠١٦/٦/٩ أن "ألماظغا 
وحعثت  السظخري،  السظش  ضتاغا  تماغئ  شغ  تفحض 
تعادث اقساثاء سطى إغعاء ذالئغ الطةعء ارتفاسا بمسثل 
١٦ ضسفا، طظ ٦٢ تادباً سام ٢٠١٣ إلى ١٠٣١ تادث اساثاء 
السام الماضغ، شغما ارتفسئ جرائط السظش السظخري ضث 
وطظ   ٪٨٧ بظسئئ  والثغظغئ  واإلبظغئ  السرصغئ  افصطغات 
٦٩٣ جرغمئ إلى ١٢٩٥ جرغمئ خقل الفارة ظفسعا". وصث 
تحضطئ تظزغمات طبض بغشغثا لمتاربئ المسطمغظ شغ 
ألماظغا، وعغ أضبر بطث اجاصئض قجؤغظ السام الماضغ، 
وطبض ذلك غتثث شغ الئقد الشربغئ افخرى. وضثلك 
جةطئ افتجاب المسادغئ لقجقم والمسطمغظ تصثطا 
حسئغا ططتعظا، ولغج طسائسثا أن تفعز عثه افتجاب 
بمصاسث أضبر شغ اقظاثابات الصادطئ إن لط غاط طسالةئ 
افطر طظ صئض افتجاب الضئرى والتاضمئ والسمض سطى 

اتاعاء طعجئ السثاء.
لطرئاجئ،  بالارحح  تراطإ  دوظالث  ظةح  أطرغضا  وشغ 
وعع غتمض سثاء جاشرا لقجقم والمسطمغظ شتاز سطى 
حسئغئ صعغئ سطى خطفغات تطك الاخرغتات الاغ غططصعا 
طما تاسطص بعثا افطر. وعثا غبغر الاساؤل؛ ضغش غصئض 
الةمععرغعن أن غرحتعا طبض عثا الرجض وعط ججء طظ 
التضط وغاظاوبعن سطى صغادة أطرغضا؟ شعض أرادوا أن 
غرعئعا المسطمغظ به فظعط باروا سطى الظفعذ افطرغضغ 
والشربغ شغ المظطصئ وغرغثون الاترر وإصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟! وعض غرغثون أن غةسطعه 

غفعز بمصسث الرئغج لغظفث جغاجات ضث المسطمغظ؟!
سظ  المسطمغظ  غئسث  أن  غساطع  لط  الشرب  أن  وبما 
دوله  اتثثت  أطاعط  سظ  غسجلعط  أن  وق  إجقطعط 
طظعا  المسطمغظ  طعاجعئ  شغ  طاسثدة  جغاجات 
جغاجئ الاعمغح الاغ ضان لعا طردود سضسغ تغث 
تمسضا  غجدادون  المسطمغظ  أبظاء  طظ  ضبغرًا  جسطئ 
المسطح.  السمض  ظتع  اتةه  طظ  وطظعط  بإجقطعط 
غصئطعن  المسطمغظ  لاةسض  الثطب  جغاجئ  واتئسئ 
طظثطةغظ  رساغا  وغخئتعن  وبصاشاه  الشرب  بتدارة 
فجعجتعا  وجمتئ  الشرب،  بعتصئ  شغ  طظخعرغظ  أو 
المسطمغظ  ضث  دسائغئ  تربا  تحظ  بأن  اإلسقطغئ 
واإلجقم بشرض تحعغه وتظفغر الظاس طظه وجسطعط 
تظةح شغ ذلك، شازداد  شطط  له  اقظاماء  غثةطعن طظ 

الامسك باإلجقم واقساجاز به.
شالسثاوة لطمسطمغظ الصاذظغظ شغ بقد الشرب عغ ججء 
طظ التمطئ السالمغئ الاغ غحظعا الشرب سطى اإلجقم 
بقدعط  شغ  حرجئ  تربا  غحظ  شعع  والمسطمغظ. 
لمظسعا طظ الاترر طظ ربصئ اجاسماره، وغسّثر افظزمئ 
اإلجقم  تتارب  لضغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  له  الاابسئ 
إلى  والثسعة  والاطرف  اإلرعاب  طتاربئ  طسمى  تتئ 

تطئغص  سظ  الاظازل  تسظغ  الاغ  واقساثال  العجطغئ 
وافشضار  والثغمصراذغئ  بالسطماظغئ  والصئعل  اإلجقم 
السغاجغ.  السمض  سظ  دغظعط  غفخطعا  تاى  الشربغئ 
وصث أسطظ ولفعغاج ظائإ وزغر الثشاع افطرغضغ بإدارة 
بعش شغ آذار ٢٠٠٢ أن "اإلجقم السطماظغ الثي أجسه 
أتاتعرك عع ظفسه ظمعذج اإلجقم الثي ترغث العقغات 
الماتثة أن تراه ططئصا شغ الئقد اإلجقطغئ". ولثلك 
الظعب،  عثا  تائع  أن  سطى  وافظزمئ  افتجاب  حةسعا 
السظئ  تطك  شغ  التضط  إلى  وتجبه  أردوغان  شأوخطعا 
لاطئغص عثا الظمعذج ولطاروغب له شغ بقد المسطمغظ 
ضما شسض شغ زغارته لمخر بسث البعرة سام ٢٠١١ تغث 
دسا لطثولئ السطماظغئ، وذضر أردوغان أظه أصظع جماسئ 
اإلخعان المسطمغظ بالسطماظغئ سظثطا تضطط طع طرحثعا 
شغ  وترضاه  الشظعحغ  أسطظ  وطآخرا  بثغع.  طتمث 

تعظج بخعرة رجمغئ تئظغعط عثا الظمعذج.
تحمض  حاططئ  اجاسمارغئ  خطغئغئ  ترب  ضطعا  شعغ 
المسطمغظ شغ بقد الشرب ضما تحمطعط شغ بقدعط 
وسصغثة  ضمئثأ  باإلجقم  الامسك  سظ  لبظغعط 
باإلجقم  غسمعظه  طا  وعع  لطتغاة،  ظزام  سظعا  غظئبص 
سظ  دغظعط  شغفخطعا  بالسطماظغئ  ولغصئطعا  السغاجغ، 
تغاتعط لغخئتعا ضالظخارى شغ الشرب. فن الشرب رأى 
المسطمغظ الثغظ غسغحعن شغ أصطاره لط غظفخطعا سظ 
لطشرب،  ولغج  لعا  باقظاماء  غحسرون  وبصعا  أطاعط، 
شفحطئ طحارغع اإلجقم افوروبغ أو الفرظسغ، تاى 
إن اآلقف طظعط ذعئعا لطصاال شغ طغادغظ الترب الاغ 

غثعضعا الشرب ضث المسطمغظ.
غرشخ  طظ  الشربغغظ  طظ  عظاك  شإن  ذلك  ضض  ورغط 
ذلك وغساسمض سصطه، وغرغث أن غاساطض طع المسطمغظ 
بالتسظى، بةاظإ أن عظاك إصئاقً طظ بسخ الشربغغظ 
سطى اإلجقم تغث ُغسث الثغظ غثخطعظه طظعط جظعغا 
افطر  عثا  غساشطعا  أن  المسطمغظ  شئإطضان  باآلقف. 
الشربغغظ  عآقء  شغترضعا  وجه،  أتسظ  سطى  وغةظثوه 
طظ الثغظ أجطمعا وطظ السصقء الثغظ لط غظثرذعا شغ 
السثاء لعط بةاظئعط وغصعطعا بتمقت صعغئ وطظزمئ 
فظه  بالفضر،  له  ودسعتعط  لطشربغغظ  اإلجقم  لاسرغش 
إطضاظغئ  وتعجث  بالفضر  الثسعة  لتمض  إطضاظغئ  تعجث 
الاأبغر سطى الشربغغظ، تغث غمضظ إبارة الافضغر لثغعط 
ظعدعا  وصث  والافضغر،  الفضر  صغمئ  غثرضعن  فظعط 
شضري  جثال  غخئح  شسظثطا  لثغعط،  الثي  بالفضر 
شرخئ  وعثه  شغه،  الثخعل  إلى  جغدطرون  شإظعط 
تاى  شضرغا  المسطمغظ  تعسغئ  وجإ  ولضظ  إلصظاسعط، 
غثعضعا الخراع الفضري وغسمطعا سطى إغةاد رأي سام 
لخالح اإلجقم وضث جغاجئ السثاء والامغغج تةاععط، 
وأن غعجثوا صعة ضشط باظزغط المسطمغظ وبضسإ 

المظاخرغظ لعط لطاأبغر سطى جغاجئ افظزمئ.
بثخعل  السغاجغ  السمض  شغ  غظثرذعا  أق  وسطغعط 
افتجاب الشربغئ والئرلماظات، فظعط سظثئث لظ غثثطعا 
اإلجقم وق المسطمغظ، بض جغثدسعن إلطقءات تطك 
افتجاب، وخغر دلغض عع أن أسداء الئرلمان المظامغظ 
لفتجاب افلماظغئ طظ أبظاء المسطمغظ وطظعط ١١ ظائئا 
وضث  ترضغا  ضث   ٢٠١٦/٦/٢ غعم  خعتعا  ضطعط  ترضغا 
ظفثوا  المسطمغظ  بأن  الئاذض  اقدساء  شغ  المسطمغظ 
"اإلبادة الةماسغئ لفرطظ" سطى سعث الثولئ السبماظغئ 

سام ١٩١٥.
دون  أحرظا  ضما  غسمطعا  أن  المسطمغظ  سطى  ولثلك 
بظخره  اهللا  غأتغ  تاى  الشربغئ  افتجاب  شغ  اقظثراط 
بقد  شغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وتصعم 
 المسطمغظ لاضعن لعط وغضعظعا لعا طسغظا وظخغرا
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جسض اهللا تئارك وتسالى حعر رطدان، طعجماً لططاسات 
جائر  سطى  وشدطه  وتسالى،  جئتاظه  إلغه  والاصرب 
الحععر، شعع حعر الرتمئ والمشفرة، والساص طظ الظار، 
وعع حعر الخئر، أغاطه طسثودات ولغالغه طصخعرات، 
الظغران،  أبعاب  شغه  وتشطص  الةظان،  أبعاب  شغه  تفاح 
وتخفث شغه الحغاذغظ، غصئض شغه الظاس سطى الخغام 
حععتغ  سظ  شغمسضعن  وجض،  سج  هللا  ذاسًئ  والصغام 
الئطظ والفرج شغ الظعار، وتخعم ضثلك الةعارح سظ 
الضثب  سظ  الخائمعن  شغمسك  واآلبام،  المساخغ 
والظمغمئ وصعل الجور، غشدعن أبخارعط سظ طتارم 
اهللا، راجغظ رتمئ اهللا وطشفرته وساصه لعط طظ الظار، 
وتماطأ بغعت اهللا بالجوار؛ طخطغظ، وتالغظ لضااب اهللا 
جئتاظه  لصعله  اطاباقً:  اهللا  طساجث  غسمرون  السزغط، 
َْوِم اآلِخِر  ْ ِ وَا ِ َمْن آَمَن بِابَّ وتسالى: ﴿إِغََّما َفْعُمُر َمَساِجَد ابَّ
ْن 

َ
وَحَِك أ

ُ
َ أ َ َفَع اَكةَ َولَْم خَيَْش إِال ابَّ َ الزَّ الةَ َوآ َقاَم الصَّ

َ
وَأ

يَُكونُوا ِمَن الُْمْهَتِديَن﴾.
ولضظ شغ طصابض ضض عثه الطاسات، ظشفض سظ ذاسات 
برساغئ  الماسطصئ  الطاسات  وعغ  شظعمطعا،  أخرى 
الحآون، وطتاجئئ التضام، وتشغغر العاصع الفاجث الثي 
تسغحه افطئ الغعم، والسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
الاغ اظصطسئ طظث تسسئ سصعد وتجغث، بسصعط دولئ 
اإلجقم الثقشئ، وذلك بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة. شعض ظطغع اهللا تسالى تص الطاسئ، تغظ 
تصاخر ذاساظا هللا بالاجام السئادات طظ خقة وخعم 
شغ  السغح  سثم  طصابض  شغ  لطصرآن،  وتقوة  وخثصئ 
سطى  تصعم  تغاتظا  وجسض  السالمغظ،  رب  أتضام  ظض 
أجاس طرضاته، وإظما السغح تتئ عةغر الرأجمالغئ 
شدطئ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخطئ  الاغ  الةحسئ، 
وأضطئ، شساش الظاس شغ ظقطعا الثاطج غاثئطعن 
شغه ضما الثي غاثئطه الحغطان طظ المج، وأخئتظا 
ْعَرَض 

َ
شغ ضظك السغح، طخثاصاً لصعله تسالى: ﴿َوَمْن أ

ُ َمِعيَشًة َضْناًك﴾. َ َقْن ِذْكرِي َفإِنَّ 
إن افطئ الغعم تاططع لشث طحرق تسغح شغه شغ ظض 
غضعن  ق  ذلك  إلى  السئغض  ولضظ  العارف،  اإلجقم 
وخعم  خقة  طظ  الفردغئ  بالطاسات  بالصغام  شصط 
وتقوة لطصرآن، شإظه ق بث طظ السمض الةاد طظ أجض 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، شاهللا جئتاظه وتسالى تضفض 
بظخر طظ غظخره، وظخره ق غضعن بالخعم والخثصئ 
وإظما  طططعباً،  ذلك  ضض  ضان  وإن  وتسإ،  والثساء 
غضعن بئثل الةعث طظ أجض أن تضعن ضطمئ اهللا عغ 
ضان    شالظئغ  السفطى،  ضفروا  الثغظ  وضطمئ  السطغا، 
طظ  أجعد  وضان  وصغاطا،  وخقة  خغاطاً  الظاس  أضبر 
الرغح المرجطئ، وضان أجعد طا غضعن شغ رطدان، ضما 
اهللا  رضعان  أختابه  ضان  وضثلك  التثغث،  شغ  جاء 
وغغرعا  والخثصئ  والخغام  بالخقة  غعامعن  سطغعط 
بض  ذلك،  سطى  غصاخروا  لط  أظعط  إق  الطاسات،  طظ 

ضان عمعط أن غضعن اإلجقم عع الثي غتضط تغاة 
الظاس، جغاجئ واصاخادا وسئادة وطساطقت وأخقصًا 
وسصعبات، وصث ضان حعر رطدان بالظسئئ لعط عع 
راغاته، تاى ق  حعر السمض إلسجاز عثا الثغظ، ورشع 
غضعن دغظ شغ افرض جعاه، جاسطغظ صعله جئتاظه 
ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى َوِديِن احلْ َ ْرَسَل َرُسو

َ
ِي أ َّ وتسالى: ﴿ُهَو ا

غدغء لعط  الُْمرْشُِكوَن﴾، ظئراجاً  يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ  ِّ بَلَ ا
شغعا  اظاخر  رطدان،  شغ  بثر  غجوة  شضاظئ  الطرغص، 
المسطمعن وعط خائمعن، شغ صطئ طظ السثد والسثة 
والسااد، شضان الظخر تطغفعط فظعط ظخروا اهللا الصائض 
ْقَداَمُكْم﴾، 

َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ َ َفْنرُصْ وا ابَّ جئتاظه: ﴿إِْن َيْنرُصُ

جئئًا  ضان  الثي  السزغط  الفاح  عثا  طضئ،  شاح  وضان 
شغ دخعل الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجاً أغداً شغ حعر 
رطدان، وغغر ذلك طظ افسمال السزغمئ الاغ صام بعا 
المسطمعن افولعن شغ حعر رطدان، وعط خائمعن 
أضش  راشسعن  طاخثصعن،  اهللا  لضااب  تالعن  صائمعن 

الدراسئ لغاصئض اهللا ضض عثه الطاسات.
خطاعط،  وظائع  جغرعط،  ظسغر  أن  الغعم  أتراظا  شما 
وظتظ ظسغح تالئ حئغعئ بتالئ المسطمغظ صئض صغام 
دولاعط شغ المثغظئ المظعرة، شضاظعا صطئ طسادسفغظ، 
ولضظعط ضاظعا أصعى بإغماظعط، ق غصسثعط سظ السمض 
خعف الاسثغإ أو الاظضغض، أو تاى الصاض، باسعا أظفسعط 
وأطعالعط هللا، شظخرعط اهللا ظخرًا طآزرا، وأصام لعط 
آدم،  ولث  وجغث  الثطص،  أسزط  غث  سطى  دولاعط 
طتمث بظ سئث اهللا، خطعات اهللا وجقطه سطغه، الثي 
خقشئ  ضاظئ  وعضثا  خقشئ،  بسثه  طظ  افطر  أن  بغظ 
راحثة طظ بسثه سطى طظعاجه، وظض المسطمعن شغ 
خغر طا داطعا شغ ظض دولاه؛ دولئ الثقشئ، غفاتعن 
الئطثان، وغظحرون الثغر، والعثى، وغثرجعن الظاس 
طظ الزطمات إلى الظعر، تاى تصاسج الماأخرون طظ 
بأغثغعط،  طا  المساسمرون  الضفار  شأخث  المسطمغظ، 
بض غجوعط شغ سصر دارعط، وعثطعا دولاعط، وأصاطعا 
أظزمئ الضفر طضان اإلجقم السزغط، وأخئح واجئاً سطى 
افطئ أن تظعخ طظ ضئعتعا وتسعد خغر أطئ، ُتتضط 
إجقطعا وتتمطه لطسالمغظ. وق غضعن ذلك إق بالسمض 
الةاد طع حئاب تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، شاضامض بثلك ذاساظا هللا سج وجض.
وعظا ق بث طظ ضطمئ ظثاذإ بعا أعض الصعة والمظسئ 
طظ ضئاط وجظعد المسطمغظ شغ ضض طضان، أن عغا 
دغظضط،  اظخروا  واقظاخارات،  الفاعتات  حعر  شغ 
وأسجوا أطاضط، وأسطعا الظخرة لتجب الاترغر لغصغمعا 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، شاظالعا أجر افظخار 
الثغظ ظخروا رجعل اهللا  شمثتعط اهللا شغ ضاابه 
وَحَِك 

ُ
وا أ ِيَن آَوْوا َونرََصُ َّ السجغج، تغث صال جئتاظه: ﴿وَا

 ﴾ا لَُهْم َمْغِفَرٌة َورِْزٌق َكِريم ُهُم الُْمْؤِمُنوَن َحقًّ
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تراطإ غساشض تةمسا ظخراظغا 
قظاصاد ضسش ضطغظاعن أطام "املاحثدغظ" اإلجقطغني
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ردا سطى المصال الثي ظحرته جرغثة افخئار الطئظاظغئ 
لطضاتإ بابئ السمعر بسظعان («تجب الاترغر» بظسثاه 
الفطسطغظغئ... لغج شطسطغظغًا، ٢٠١٦/٦/١١)، ظصعل: 
لعاصع  تحثغخه  أتسظ  الاترغر  تجب  أن  هللا  التمث 
بأظه  عثشه  شتثد  شغه،  اظططص  غعم  أول  طظ  افطئ 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، أي إسادة تطئغص الحرغسئ 
الاغ صام الشرب المساسمر باسطغطعا، بسث أن تمضظ 
ضمال  طخطفى  غث  سطى  الثقشئ  دولئ  عثم  طظ 
أغثغعط  وضسعا  الثغظ  السرب  السمقء  طظ  والثعظئ 
بأغثي أسثاء افطئ، شأذطصعا طا جمغ بالبعرة السربغئ 
بغضع  جاغضج  اتفاصغئ  تظفغث  سطغعا  شارتإ  الضئرى، 
الاغ غائاضى سطغعا الضاتإ، إذ غظثب أن "تجب الاترغر 

بظسثاه "الفطسطغظغئ" لغج شطسطغظغا".
التجب  دسعة  سطى  لغحشإ  سحعاء  خئط  غثئط  بط 
له  حأن  ق  الاترغر  تجب  أن  شغجسط  الصراء  وغدطض 
بالةعاد، وق غثرج تترغر شطسطغظ شغ برظاطب سمطه، 
بض غخر التجب، بجسط الضاتإ أو اشارائه، سطى تسطغض 
الةعاد وغساحعث بسثم صغام التجب بأي سمطغئ ضث 
ضغان غععد... بط غاعج تدطغطه بأن العخفئ السترغئ 
سظث التجب تصعم سطى أن الثقشئ عغ الثواء الحاطض 
التض  عثا  آلغات  تئغان  دون  افطئ  لمحاضض  والتض 

المجسعم.
واضح أن الضاتإ غظططص طظ ظغئ طئغائ سظثه لاحعغه 
دسعة التجب وجةطه شغ طصارسئ اقجاسمار وسمقئه 
طظ التضام شغ ذعل بقد المسطمغظ وسرضعا؛ وواضح 
غغر الضاتإ طظ إصئال افطئ سطى دسعة التجب. وطع 
ذلك شإظظا ظطصغ الدعء سطى العصائع والتصائص لاضحش 

زغش ادساءاته واشاراءاته.
الحرغسئ  باطئغص  افولى  صدغاه  التجب  تثد  شظسط 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  إق  غاط  ق  وعثا 
العغمظئ  طظ  افطئ  تترر  صغاطعا  غسظغ  الاغ  الظئعة، 
اقجاسمارغئ الشربغئ، ضما تسظغ سعدة صعة افطئ سئر 
تطئغص  سطى  غسعر  واتث  إطام  تتئ  وتثتعا  سعدة 
أتضام الحرع وإصاطئ السثل شغما بغظعا، ضما غسعر سطى 

ردع وصطع غث ضض سثو ذاطع شغعا وشغ طصثجاتعا.
شطسطغظ  "صدغئ  بأن  ضبغرا  اظاحر  الثي  الجسط  أطا 
أرغث  طصعلئ  شعثه  لفطئ"  المرضجغئ  الصدغئ  عغ 
الثاء  واصع  تحثغص  سظ  الظاس  أذعان  خرف  طظعا 
سئث  السططان  جعاب  غسطط  شالضض  الثواء.  وتصغصئ 
لرئغج  والتاجط  الصاذع  اهللا  رتمه  الباظغ  التمغث 
الخعغعظغئ السالمغئ عغرتجل تغظ رشخ عةرة غععد 
ضطفه  ولع  اجاغطاظعا  طظ  وتمضغظعط  شطسطغظ  إلى 

ذلك تضمه ضما تخض شسق.
عع  لغععد  شطسطغظ  أسطى  طظ  أن  غسطط  والضض 
صائثا  باحا  غطعب  ظّخإ  الثي  الئرغطاظغ  المساسمر 
الثول  جاطسئ  غسمى  طا  أصام  ضما  افردظغ،  لطةغح 
شغ  الةغعش  ولاسثر  غععد،  ضغان  لاتمغ  السربغئ 
صمع ترضئ افطئ لطاثطص طظ اقجاسمار، تتئ حسار 
الاغ  الضرتعظغئ  لطضغاظات  العذظغئ  السغادة  تماغئ 

شرضعا اقجاسمار الشربغ.
بالاتضط  الشرب  صام  شصث  العصائع  عثه  ظض  وشغ 
شطسطغظ،  تترغر  حسار  رشسئ  الاغ  بالاظزغمات 
والثي ضان غسظغ صئض ظضسئ ١٩٦٧ تترغر طا اتاطه 
صئض   ،٤٨ بفطسطغظ  غسرف  شغما  الدفئ  غربغ  غععد 
جططئ  إصاطئ  إلى  الاترغر  طظزمئ  حسار  غاتعل  أن 
تخض  طا  وعثا  غاترر"،  حئر  "أي  سطى  "طجسعطئ" 
غسظغ  أن  شئثل  المحآوطئ،  أوجطع  اتفاصغئ  ظض  شغ 
غععد أظفسعط بسإء صمع المسطمغظ أخئتئ جططئ 
الثسط  بأحضال  تسطتئ  أن  بسث  بثلك  تاضفض  أوجطع 
شئسث  تماس  ترضئ  أطا  افطرغضغ،  الةظرال  طظ  ضاشئ 
بثل  وبسث  سطغعا،  ترتإ  وطا  فوجطع  افولغ  رشدعا 
تدتغات جئارة اظاعئ إلى أظه "لغج باإلطضان أتسظ 
شغ  السططئ  طشاظط  تصاجط  لسئئ  شثخطئ  ضان"،  طما 
غععد  وضعربائعا  وععائعا  بمائعا  غاتضط  جططئ 
الشاخئعن. وعثا طا تخض طع تجب إغران شغ لئظان 
الثي خطع حسار البعرة اإلجقطغئ، وارتدى أن غاثجظ 
ضمظ جصش العذظغئ الطئظاظغئ المطاجم بسصش الصاظعن 
اقجاسماري شغ افطط الماتثة، ضما تةسث ذلك شغ 
صرار ١٧٠١ جغأ الثضر والثي تمى تثود غععد طظ 
المخطتئ  حاءت  وإذا  تغفا".  بسث  بسث  "طا  خعارغت 
افحاوس  وطةاعثغه  إغران  تجب  تسثغر  افطرغضغئ 
لاتصغص أعثاشعا شغ الغمظ والسراق وجعرغا شعثا غاط 
سئر تعضغح الاسطغمات لرجاقت ظزام ذعران، الثغظ 
غصعدون الترب افطرغضغئ شغ السراق وجعرغا والغمظ.
أن  بالجسط  سصعلظا  سطى  غدتك  أن  الضاتإ  غرغث  بط 
طظ  الثطئ  تئرئئ  غسظغ  غععد  ضث  ابظاغظ  أو  سمطغئ 
سمض  سئر  شطسطغظ  تترغر  غاط  شعض  الةعاد!  واجإ 
بمصثار  إق  صعة  وق  تعل  لعا  لغج  شردغئ  تظزغمات 
تثود الثسط المصرر لعا طظ عظا وعظاك؟ شفظصض، إذن، 
طا صاله لظا سئاس زضغ، جفغر طظزمئ الاترغر جابصا 
شغ بغروت، سظ المعمئ الاغ ضطفه بعا غاجر سرشات، 

شغ أبظاء سثوان غععد سطى لئظان جظئ ١٩٨٢، تغظ 
ضطفه بالاعجه إلى صادة الغمظ الةظعبغ لغططإ طظعط 
تجوغث المصاتطغظ شغ بغروت بأجطتئ ظعسغئ تمضظعط 
طظ خث سثوان غععد، شصاطئ الصغادة الغمظغئ بإرجال 
دطحص  شغ  افجث  تاشر  إلى  المساعى  سالغ  وشث 
شغ  لطمصاتطغظ  الظعسغ  السقح  تمرغر  طظه  لغططإ 
لئظان، وعط غسرضعن سطغه شغ المصابض، طا غحاء طظ 
الغمظ الةظعبغ، شضان جعاب افجث أن ضتك طظعط 

وردعط خائئغظ.
شاقحائاك طع ضغان غععد ق غضعن بسمطغات تظاعغ 
إلى تعصغع صرارات تدفغ الحرسغئ سطى الضغان الشاخإ 
تتئ جصش افطط الماتثة، بض غضعن بإسقن الثطغفئ 
الةعاد إلزالئ ضغان غععد جمطئ واتثة، ولغج اقضافاء 
سظ  الخمئ  طع  "لئظاظغئ"  سظعا  غصال  أرض  باترغر 
وسثواظعط سطى غجة واتاقلعط فرض  جرائط غععد 
"المتررة"  الطئظاظغئ  افرض  بغظما  والمسراج،  اإلجراء 
تسعد إلى ضظش حرغسئ الضفر المساعردة طظ اقجاسمار 
الشربغ، بغظما جتاشض "المةاعثغظ" طحشعلئ بالثشاع 
المسامغئ سظ ظزام الئسث السطماظغ شغ جعرغا سطى 
تساب دطاء وأحقء أعض جعرغا المظافدغظ سطى ظطط 
ذاغغئ الحام، شاظصطئئ "البعرة التسغظغئ" طظ ظخرة 

المزطعطغظ إلى ظخرة الزالمغظ.
ذئسا اظططص الضاتإ شغ تضمه طظ ظظه الثاذأ أن 
جرغثة الراغئ الاغ غخثرعا المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر عغ جرغثة "شطسطغظغئ"، شغسةإ ضغش 
تحّرق الةرغثة وتشّرب شغ تشطغاعا لصداغا المسطمغظ 
الفطسطغظغ،  الحأن  تعمض  عغ  بغظما  وغربا  حرصا 
بجسمه الماعاشئ. ولع ضان تسظ الظغئ لاعاخض طسظا 
شغ الةرغثة شأوضتظا له طا أحضض سطغه، ولضظه غأبى 
إق الخغث شغ الماء السضر، ولضظ أّظى له، شمبطه ضمبض 

طظ غرغث تشطغئ حمج التصغصئ بشربال الضثب.
شتجب الاترغر لط غضظ "شطسطغظغا" غعطا، وق "جعرغا"، 
طئثؤه  جغاجغا  تجبا  إق  غضعن  ولظ  "لئظاظغا"،  وق 
اإلجقم الثي غظططص طظه وغطاجم به شغ ضض حاردة 
وواردة، غغر آبه ق بتثود جاغضج بغضع وق بالعاصع 
افوروبغ  بحصغه  الشرب  شرضه  الثي  اقجاسماري 
أغما  ظةح  أظه  بتص  غفاثر  أن  ولطتجب  وافطرغضغ. 
ظةاح شغ تتصغص لتمئ المسطمغظ تغبما وجث وظحط 
إلى  حرصا  واإلغشعر  وطالغجغا  إظثوظغسغا  طظ  حئابه، 
بقد طا وراء الظعرغظ شغ وجط آجغا، وطظ جغئغرغا 
الثقشئ  ساخمئ  اجطظئعل  إلى  المتاطئ  وتاارجاان 
شطه  السربغ...  المشرب  إلى  الحام  وطظ  السبماظغئ، 
الفثر أن دسعته تشطشطئ شغ حشاف صطعب المآطظغظ 
الثغظ ق عّط لعط إق الفعز بمرضاة اهللا جئتاظه سئر 
بحرائع  آبعغظ  غغر  حرسه،  باظفغث  فواطره  اقطابال 
سزط  لثضر  إظخاف  الضاتإ  سظث  ضان  ولع  المساسمر. 
تدتغات حئاب التجب وظسائه شغ جةعن ذشاة آجغا 
العجطى بثل اقشاراء الفاضح بأن "تمّثد «الاترغر»، 
آجغا  طظطصئ  شغ  طارضج  الضئغرة،  الحسئغئ  صاسثته  أو 
الاظفغج  آلغات  ضمظ  بالسمض  له  وغسمح  العجطى، 
به  ضةئ  طما  عثا  صعله  شأغظ  عظاك"،  السغاجغ 
بعا  غصعم  الاغ  العمةغئ  الصمع  تمقت  طظ  الثظغا 
حئاب  طظ  اآلقف  سحرات  ضث  المظطصئ  تطك  تضام 
التجب وظسائه؟ وأغظ إظخاشه طظ طآتمرات الثقشئ 
الاغ ضةئ بعا تعاضر المسطمغظ شغ لئظان وترضغا 

والسعدان وتعظج وإظثوظغسغا وطالغجغا؟
سمض  آلغات  غئغظ  لط  التجب  بأن  ولمجه  ذسظه  أطا 
غحعث  شعثا  افطئ،  صداغا  تض  شغ  الثقشئ  دولئ 
صّثطه  شما  واقشاراء،  بالاحعغه  المسئصئ  ظغاه  سطى 
تفخغض  طظ  بثءًا  تفخغطغئ،  سمض  براطب  طظ  التجب 
سمض  لاظزغط  افجاس  الصاظعن  وعع  الثجاعر  أتضام 
واقصاخاد  التضط  شغ  دوائرعا  بضض  الثولئ  أجعجة 
تفخغض  إلى  ووخعق  والةعاد،  والاربغئ  والصداء 
لتسظ  القزطئ  والاربعغئ  اقصاخادغئ  السغاجات 
طصارسئ  ضغفغئ  إلى  باإلضاشئ  افطئ،  حآون  رساغئ 
طظعا،  افطئ  لااترر  شصط  لغج  اقجاسمارغئ  العغمظئ 
شق  لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  ضاظئ  ضما  ولاسعد  بض 
تضافغ باترغر افراضغ المتاطئ شغ شطسطغظ وجعاعا 
ضاشئ  الظاس  إلى  اإلجقم  رجالئ  لاتمض  تظططص  بض 
شاثرجعط طظ ظغر العغمظئ اقجاسمارغئ وطظ سئعدغئ 
إلى  الثظغا  ضغص  وطظ  السئاد  رب  سئادة  إلى  السئاد 
الرأجمالغئ الفاجثة  جسئ اآلخرة وطظ جعر التدارة 
إلى سثل اإلجقم ورتماه، شضض عثا طما ق غةعطه إق 

طشرض أو طثادع.
وعثا طا جغضعن صطسا وتاما باتصغص وسث اهللا ووسثه 
الَِحاِت  الّصَ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿َوَعَد  التص: 
َقْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهم 

لَّنَُهم ّمِن َنْعِد  َنّنَ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم َولَُيَبّدِ َولَُيَمّكِ
ْمًنا َفْعُبُدونَنِي ال يُْشِرُكوَن بِي َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد 

َ
َخْوفِِهْم أ

 [الظعر: ٥٥] ﴾ْولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َذلَِك َفأ

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

الرد سطى طصال جرغثة افخئار الطئظاظغئ
بصطط: المعظثس سبمان بثاش*

ÈÅe∏\;Èà]Ëâ’\;gá¢\;√Õ\Â

بأسدائعا شغ السةعن وسمض سطى تفضغضعا وتثعغش 
الظاس طظ اقظدمام إلغعا والسمض طسعا.

وسظثعا خرجئ طعضئ افتجاب السغاجغئ "اإلجقطغئ" 
ذات الطابع العذظغ، وأخرى ذات الطابع الثغمصراذغ. 
ضغش  إذ  بسدا  بسده  غظاصخ  اقجــط  أن  والتصغصئ 
غضعن التجب إجقطغا وشغ العصئ ظفسه غضعن وذظغا؟! 
وضغش غضعن التجب إجقطغا وشغ العصئ ظفسه غضعن 
وسصغثته  اإلجــقم  جععر  غثالش  شعثا  دغمصراذغا؟! 
خراتئ وطدمعظا. شاإلجقم غمصئ العذظغئ والسخئغئ 
والصعطغئ وغرشخ أي تاجج شضري أو طادي غصش بغظ 
نَا 

َ
وَأ وَاِحَدةً  ًة  ّمَ

ُ
أ ُتُكْم  ّمَ

ُ
أ َهِذهِ  ﴿إِّنَ  الاعتغث.  سصغثة  أبظاء 

َرّبُُكْم َفاْقُبُدوِن﴾ واإلجقم صث جسض السصغثة اإلجقطغئ 
أن  اإلجقم  وغسائر  الاحرغع.  أجاس  افضبرغئ  رأي  ق 
الةاعطغئ  سجاء  طظ  عغ  الثسعات  عثه  طبض  دسعة  أي 

المصغائ الئشغدئ.
والثغمصراذغئ  العذظغئ  ــجاب  افت عثه  ضاظئ  ولــثا 
(اإلجقطغئ) أضبر إطساظا شغ تصسغط المسطمغظ وتمجغص 
افطئ طظ غغرعا، شعغ تاسار بسئاءة اإلجقم وتدطض 
وغاغاعا.  ووجعاعا  وتثتعا  سظ  اإلجقطغئ  افطــئ 
"اإلجقطغئ"  الترضات  إتثى  بجسغط  التال  ووخطئ 
الئارزة شغ سالمظا السربغ تغظما جؤض سظ الحغحان تال 
زغارته لمعجضع أن غصعل: (إن الحغحان عغ أطر روجغ 

داخطغ، ق غظئشغ فتث الاثخض شغه).
صاطئ  طا  عع  ظصعل  طا  سطى  وضعتا  افطبطئ  أضبر  وإن 
به ترضئ (الظعدئ) شغ تعظج الاغ صالئ إن السصغثة 
جئسغظات  شغ  ظحأتعا  سظث  لسمطعا  أجاس  اإلجقطغئ 
تعظج  شغ  الظاس  تعلعا  شالاّش  الماضغ،  الصرن 
وخعلعا  وبسث  التضط،  إلى  وخطئ  أن  إلى  ودسمععا 
التضط أظعرت طثى تفطاعا طظ اإلجقم، بض ضاظئ أضبر 
والمثظغئ  السطماظغئ  افتجاب  طظ  ودغمصراذغئ  وذظغئ 
شغ  طآخرا  الترضئ  تةث  بط  وطظ  الئقد  شغ  افخــرى 
افغثغعلعجغ)  ــاإلرث  (ب أجمعه  سما  تاظازل  تعظج 
وترك السمض الثسعي والاتعل إلى تجب جغاجغ شصط. 
وبثلك تضعن ترضئ الظعدئ صث أجصطئ ورصئ الاعت 
الاغ ضاظئ تسارعا صطغق إذا طا ذضر اإلجقم السغاجغ.

والسآال عع: ألط تضظ ترضئ الظعدئ شغ تعظج صئض 
غغر  تجب  لطتضط  غخض  ضغش  إذ  جغاجغا؟  تجبا  ذلك 
جغاجغ؟ الثي غئثو عع أن الترضئ ترغث الاثطص طظ 
السإء افغثغعلعجغ (اإلجقم السغاجغ) شغ سمطعا شغ 
تعظج ولثا وجثت ترتغئا حثغثا طظ صئض افوجاط 

السطماظغئ.
ولثلك شإن التجب السغاجغ طظ وجعئ ظزر اإلجقم 
أي  السغاجغئ،  بافسمال  غصعم  الثي  التجب  ذلك  عع 
بأسمال رساغئ الحآون وشص أتضام اإلجقم، وغتاجإ 
التضام سطى أي تصخغر شغ رساغاعط لحآون افطئ أو 
تغثعط سظ طئثأ اإلجقم شغ تطك الرساغئ، وغسمض شغ 
تال غغاب التضط اإلجقطغ إلى إغةاد اإلجقم شغ واصع 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  ذرغص  سظ  التغاة 

 ..طظعاج الظئعة

طخالح  طظ  غةسض  الثي  التجب  عع  السغاجغ  التجب 
باتصغص  طسظغ  شعع  الحاغض  حشطه  وعمعطعط  الظاس 
طظ  والاثبغر  بالاشغغر  طسظغ  شسمطه  الظاس،  طخالح 
العاصسغ  الخسغثغظ  سطى  ــج  وأس أشدض  تغاة  أجــض 
غمار  غثعض  شعع  جغاجغ  شسمطه  وافغثغعلعجغ. 
أجض  طظ  وغظاضض  التضام  شغصارع  السغاجغئ  التغاة 
طسارك  شغ  سطغعا  أسداؤه  تضاض  الاغ  شضرته  إغةاد 
التغاة. وبعثا غضعن التجب السغاجغ أغدا شغ الثول 
السططئ  وظغض  التضط  إلى  لطعخعل  ذرغصئ  المساصطئ 

طظ أجض تطئغص برظاطب التجب وأعثاشه شغ المةامع.
أغثغعلعجغاعا،  بتسإ  السغاجغئ  افتــجاب  وتاظعع 
سطى  والمغض  الطعن  تدفغ  الاغ  عغ  شافغثغعلعجغئ 
التجب السغاجغ وتحضض غالئا أجاس الئرظاطب التجبغ. 
افتجاب  شغ  أطا  افخغطئ،  السغاجغئ  افتجاب  شغ  عثا 
السغاجغئ غغر افخغطئ شاضعن افتجاب طاتررة طظ ضض 
إرث وطثجون شضري وتارغثغ وعغ أتجاب ذارئئ لغج 

لعا سقصئ بعاصع افطئ وطاضغعا.
السغاجغئ  التغاة  وخاخئ  لطتغاة  اإلجــقم  وبمةغء 
شصث تثد الثالص جئتاظه وتسالى لعن وطغض افتجاب 
السغاجغئ الاغ ترغث أن تسمض شغ أطئ اإلجقم وبغظ 
أجاجغا  حرذا  اإلجقطغئ  السصغثة  شةسض  ظعراظغعا. 
الثي  افجــاس  غضعن  وبثلك  ــجاب.  افت عثه  لصغام 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  افتــجاب  سطغه  تصعم  أن  غةإ 
اإلجقطغئ  شالسصغثة  غغر.  ق  اإلجقطغئ  السصغثة  عع 
عغ افجاس شغ ضض حغء وعغ أجاس الاشغغر وعغ 
أجاس تتثغث تصغصئ المخالح وذرغصئ تتصغصعا وعغ 
وبغظ  والثولئ  التجب  بغظ  والاظازع  اقخاقف  أجاس 
وبغظ  المغثان  شغ  الساططئ  افخرى  وافتــجاب  التجب 
أسداء التجب ظفسه. وضاظئ الثولئ اإلجقطغئ طسظغئ 
بامضغظ السطماء والةماسات طظ تصعصعط طا داطئ عثه 
الةماسات والاغارات وافتجاب جاسطئ السصغثة اإلجقطغئ 

أجاجا لسمطعا.
السخعر  طر  سطى  التصغصئ  عثه  افطــئ  شعمئ  ولصث 
وافزطان وتصغثت بعا إلى أن عثطئ دولئ اإلجقم شغ 
الصرن الماضغ وصسمئ أراضغعا إلى دوغقت بمعجإ 
اتفاصغئ جاغضج بغضع وغغرعا. شسمث المساسمرون شغ 
تطك الثوغقت - بسث أن أوجثوا تضاطاً دطى لعط عظاك 
غتضمعن باجمعط - سطى تأجغج أتجاب تصعم سطى 
أجاس غغر أجاس السصغثة اإلجقطغئ. وعثا ضان طعما 
جثا بالظسئئ لطمساسِمرغظ. شق غضفغ أن تصطع وتمجق 
جشراشغا بض إن افعط أن تمجق الفضر والبصاشئ وأعمعا 

افجاس الثي عع السصغثة واإلرث افغثغعلعجغ.
ولثا حعثت الئقد اإلجقطغئ ظحأة غغر طسئعصئ لضبغر 
طظ افتجاب العذظغئ وافتجاب السطماظغئ واقحاراضغئ 
غسمح  ــط  ول الــشــرض.  عــثا  فجــض  والثغمصراذغئ 
جغاجغئ  وأتجاب  تضاقت  أي  تصعم  أن  المساسمرون 
طخالح  أجاس  وسطى  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس  سطى 
ترضات  أو  أتجاب  أي  تعربئ  شصث  ولثا  ضأطئ.  افطئ 
وزج  وذعردت  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس  سطى  صاطئ 

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

أسرب المئسعث الرئاجغ لطاتالش ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ برغئ طاضشعرك سظ صطص واحظطظ والتضعطئ 
السراصغئ إزاء تصارغر تتثبئ سظ وصعع اظاعاضات بتص المثظغغظ طظ صئض ططغحغات طسطتئ شغ طثغظئ الفطعجئ 
بمتاشزئ افظئار غرب بشثاد. وصال طاضشعرك إن عثه اقظاعاضات تسث اجابظاء "فظعا ُترتضإ طظ صئض ططغحغات 
التضعطئ  صغادة  تتئ  وتسمض  طظدئطئ  الحسئغ  التحث  ططغحغات  طسزط  أن  واسائر  إغران"،  تأبغر  تتئ  تصع 
السراصغئ، سطى تث وخفه. وأضاف "عثه طحضطئ لظا ولطتضعطئ السراصغئ سطى تث جعاء. إظعا طخثر صطص لظا. 
وصث تتثبئ طع السفغر السراصغ بحأظعا. تاى اآلن، وشصا لمثططظا لطفطعجئ شإن طظ غثخطعا عغ صعى أطظ 

سراصغئ". (الةجغرة ظئ)

طا غةري يف الفطعجئ عع تظفغث لطسغاجئ افطرغضغئ حربا بحرب 
وذراسا بثراع وافطرغضغعن غزظعن أظعط غساطغسعن خثاع الظاس 

بالصعل إظعط "صطصعن"

صطص أطرغضغ طظ اظاعاضات ضث المثظغغظ بالفطعجئ!!!

صال وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوش أوغطع لصظاة «تغ آر تغ خئر» غعم البقباء ٢٠١٦/٠٦/٧، إن ترضغا جاثسط 
بصعة سمطغئ طتامطئ قجاسادة طثغظئ المعخض حمال السراق طظ طاحثدي تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» (داسح).

وطظ الماعصع أن تتاول الصعات السراصغئ بمساسثة الاتالش الثي تصعده العقغات الماتثة اجاسادة المعخض 
شغ وصئ قتص عثا السام. وغعاجط الةغح السراصغ شغ العصئ التالغ الفطعجئ طسصض الاظزغط صرب بشثاد. وشغ 
تطئغع السقصات طع "إجرائغض"، وأن  اجاماع أو ابظان سظ  غفخطعا  أوغطع أن ترضغا  جاوش  صال  آخر،  طعضعع 
طظ المعط أن تجغض "إجرائغض" السعائص أطام المساسثات المصثطئ إلى شطسطغظ وغجة. وضان الثقف دب بغظ 
التطغفاغظ السابصاغظ ترضغا و"إجرائغض" ُطث اساطى أشراد طظ الصعات الثاخئ "اإلجرائغطغئ" جفغظئ ترضغئ ضمظ 

صاشطئ طساسثات ضاظئ طاةعئ إلى غجة، طا أدى إلى طصاض سحرة أتراك. (جرغثة التغاة)

تضام ترضغا غصاتطعن إىل جاظإ أسثاء املسطمني
 وغسسعن فشدض السقصات طع ضغان غععد املتاض

ترضغا جاثسط سمطغئ طتامطئ شغ المعخض..  وتطّئع السقصئ طع ضغان غععد صرغئًا


