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أغعا المسطمعن، أغعا افعض شغ الحام، غا ضض البائرغظ: إظظا ظصثم 
لضط عثا الثواء وظثاذئضط به، شطط غئص سثر لمساثر وق تةئ لمتاب، 

شصث أخئتظا ظصعم وظصسث سطى طخائإ تتغط بظا أشق ظسائر؟! 
ُرونَ﴾  رََّينْيِ ُعمَّ َال َفُتوُبوَن وََال ُهْم يَذَّكَّ ْو َم

َ
ُهْم ُفْفَتُنوَن يِف لُكِّ َخٍم َمرَّةً أ غَّ

َ
وََال يََروَْن ك

َ
﴿أ

جغعش  طظ  وطظسئ  صعة  وأعض  وجماسات،  أشرادًا  ظثاذئضط  إظظا 
طثطخئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  تةامسعا  أن  ظثاذئضط  وشخائض... 
شاظخروعا وتآازروعا بإصاطئ تضط اإلجقم، دولئ اإلجقم، الثقشئ 
أعطه،  غضثب  ق  رائث  تجٌب  به  غثاذئضط  التص،  عع  عثا  الراحثة... 
غثاذئضط به تجُب الاترغر، وعع طسروف لضط ق تةعطعظه، غسمض طسضط 
وبغظضط، وصث خئرتمعه غخُثُصضط الصعل وغتعُذضط بظخته... إن تجب 
الاترغر غظادغضط شصث تفاصط الثطإ، واتسع الثرق، وبغثظا بإذن اهللا 
أن ظطفأ جثوة الثطإ شغخئح بردًا وجقطاً، وظسث الثرق شغسعد 
أطظاً وأطاظاً... أشق تمثون أغثغضط إلغظا ضما عغ طمثودة إلغضط، شغحث 

بسدظا بسداً، وظفعز شغ الثارغظ، وذلك الفعز السزغط... 
ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾ لْىَق السَّ

َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكرَى لَِمْن اَكَن  َ ﴿إِنَّ يِف ذَلَِك 

اصرأ شغ عثا السثد:
- الجغارات افوروبغئ إلى ترضغا وسقصاعا بالاآطر 

   سطى أعض جعرغا ...٢

-  ردًا سطى جغاجات تراطإ السثواظغئ: تضام أوروبا غاتّثون 

   وتضام المسطمغظ غْساثثون  ...٢

-  الخراع بغظ افدوات افطرغضغئ تصغصاه وطساتاه ...٤

- أغظ تثعإ بروات بقد التةاز؟ ...٤
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بصطط: السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
أطغر تجب الاترغر

اقظاحار  واجسئ  افلماظغئ  حئغشض  دغر  طةطئ  تسرضئ 
خثر  سطى  ضارغضاتغري  رجط  بسئإ  اظاصادات،  لمعجئ 
دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  شغه  غئثو  افولى  خفتاعا 
تراطإ، وعع غرشع خظةرا شغ غث، ورأس تمبال الترغئ 
الخعرة  جاظإ  إلى  وضاإ  افخرى،  الغث  شغ  الحعغر 
حسار "أطرغضا أوق". ووجعئ سثد طظ الختش اظاصادات 
قطئسثورف،  غراف  ألضسظثر  وخش  بغظما  لطختغفئ، 
"سثغط  بأظه  الرجط  افوروبغ،  الئرلمان  رئغج  ظائإ 
دغر  ختفغغ  سظ  "غثئر  الرجط  أن  وأضاف  الثوق". 
خاتإ  وصال  تراطإ".  سظ  غثئرظا  طما  أضبر  حئغشض، 
الرجط إغثال رودرغشغج، إن رجمه غسئر سما وخفه بـ"ظتر 
الثغمصراذغئ". وتثععرت السقصات افلماظغئ افطرغضغئ 
شغ الفارة افخغرة، طظث تعلغ تراطإ طعاطه شغ الئغئ 
افبغخ، الثي اظاصث جغاجئ المساحارة افلماظغئ أظةغق 
طغرضض. ووخش تراطإ جغاجئ طغرضض بأظعا ضاظئ "خطأ 
ضاربغا" سظثطا جمتئ باجاصئال أضبر طظ ططغعن قجأ 
تراطإ  طساسث  وعاجط  افوجط.  الحرق  طظ  أغطئعط 
إظعا  صائق  افلماظغئ،  التضعطئ  طآخرا  الاةارة  لحآون 
تصصئ طضاجإ تةارغئ طساشطئ عئعذا شغ سمطئ الغعرو. 
وجاء الضارغضاتغر شغ الخفتئ افولى لمةطئ دغر حئغشض، 
طحابعا لرجط ظحرته ختغفئ ظغعغعرك دغطغ ظغعز شغ 
حعر دغسمئر/ ضاظعن افول الماضغ، لضظ ذلك الرجط 
ضان أصض تثة شغ الاخعغر، طظ الضارغضاتغر الثي ظعر 
سطى خفتئ دغر حئغشض افولى. وصال رودرغشغج، الثي 
وخض قجؤا إلى العقغات الماتثة، صادطا إلغعا طظ ضعبا 
سام ١٩٨٠، شغ تخرغتات لختغفئ واحظطظ بعجئ: 
اإلجقطغئ  الثولئ  باظزغط  تراطإ  أحئه  أن  "أردت 
شضقعما طاطرف" تسإ صعله. وصال طثغر تترغر دغر 
إن  ختفغ،  سمعد  شغ  برغظضئعطر،  ضقوس  حئغشض، 
لغئرالغئ".  غغر  لثغمصراذغئ  "غآجج  أن  أراد  تراطإ 
بما  اإلسقم  وجائض  طظ  سثدا  افبغخ  الئغئ  واتعط 
جماه "الظصض غغر المسآول لاصارغر تعثف إلى تحعغه 
بغ  (بغ  الةثغثة."  واإلدارة  افطرغضغ  الرئغج  خعرة 

جغ السربغئ ٤ شئراغر/ حئاط ٢٠١٧)
: سظثطا تصثم طةطئ دغر حئغشض افلماظغئ سطى 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

ظحر رجط ضارغضاتغري تظاصث شغه تراطإ وتمبطه وعع 
غصطع رأس تمبال الترغئ، تاسرض لقظاصادات الشربغئ 
طظ ضض تثب وخعب، وعط غاظاجعن عظا تماطا ترغئ 
الاسئغر الاغ غاشظعن بعا خئاح طساء، وتاقحى تماطا 
بالاسئغر  المططصئ  الترغئ  إظسان  لضض  بأن  أصعالعط 
سظ رأغه الثي غآطظ به، دون صغث أو حرط؛ بغظما 
سظثطا تصعم ختغفئ حارل إغئثو الفرظسغئ، وغغرعا 
الضبغر طظ الختش الشربغئ، بظحر خعر تاسرض شغعا 
لحثص الرجعل الضرغط ، وغسارض المسطمعن سطى 
ظحر عثه الخعر السغؤئ، وغصعطعن باتاةاجات عظا 
شإن  لعا،  ورشدعط  جثطعط  سظ  طسئرغظ  وعظاك 
الشرب ضطه، وأوباحعط طظ أبظاء المسطمغظ، وبخعت 
والساططغظ  الختش  تطك  سظ  لطثشاع  غعئعن  واتث 
غةعز  وق  طصثجئ،  الاسئغر  ترغئ  أن  طثسغظ  شغعا، 
وفي  حثص،  لضض  وأن  سطغعا،  الاسثي  أو  طظسعا 
جعئ أن تسئر سظ رأغعا الثي تراه وتآطظ به ضغفما 
حاءت. غداعؤعن شغ ذلك أختاب الةاعطغئ افولى، 
الثغظ ضاظعا غخظسعن آلعاعط بأغثغعط، غسئثوظعا 
وغصثجعظعا وغصثطعن لعا الصرابغظ، تاى إذا جاسعا 
اباطسععا شغ بطعظعط، وعثه تال الشرب الثي خظع 
آلعاه بغثغه، تاى إذا تسارضئ طع طخالته، داجعا 

بأصثاطه، صاتطعط اهللا أظى غآشضعن.

أن تظسى العقغات  إن اقسائارات اإلدارغئ سظثظا عغ 
طظ غاعشاه اهللا طظ حئابعا، وغظسى افطغر طظ غاعشى 
أبا  وفن  والسابصغظ...  التالغغظ  المضاإ  أسداء  طظ 
الثسعة  عثه  شغ  حأن  ذو  الساروري"  "خئري  طتمث 
الخاشغئ الظصغئ بإذن اهللا، شصث رأغئ أن ُغسابظى عع 

طظ عثه اقسائارات...
• وسطغه شإن افطغر وطضائه غظسعن الرجض الضئغر الثي 
ضان شغ عثه الثسعة سطماً شغ رأجه ظار، وذعدًا حاطثًا 
ق غحص له غئار، ورضظاً رضغظاً شغ طصارسئ الزالمغظ ق 
تدسش له سجغمئ، وق تطغظ له صظاة، وق غثحى إق اهللا... 
بثلك،  تظطص  الزالمغظ  أغثي  سطى  اساصاله  وجظعات 

وإظغ فتسئه طمظ صال اهللا شغعط:
َ َعلَْيِه َفِمْنُهْم َمْن  ﴿ِمَن الُْمْؤِمننَِي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َخَهُدوا ابَّ

لُوا َيْبِديًال﴾. َْبُه َوِمْنُهْم َمْن يَنَْتِظُر َوَما بَدَّ
َ

َ حن َق
• لصث حاء اهللا جئتاظه وتسالى أن ظفارق سثد جظغظ بسث 
أن ضظا أصرب الصرغئغظ طظث أن اظاصطئ طظ طظطصئ الثطغض 
افحشال  وزارة  شغ  طعظثجاً  سمطغ  بتضط  سمان  إلى 
الساطئ شغ سمان، وضان السظعان الثي أرَجَطاظغ طتطغئ 
الثطغض سطغه قجاؤظاف سمطغ الثسعي عظاك عع سظعان 
الرجض الصعي الاصغ أبغ طتمث وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا، 
وطظ بسث اجامر لصاؤظا سطى شارات طاصاربئ... بط اشارصظا 
وق  سثد جظغظ ق ظطاصغ خقلعا سغاظاً  ضما ذضرت آظفاً 

تاى سطى الععاء إق لماطاً...
• وشغ غعم، وصئض وشاته رتمه اهللا بظتع أربسئ أحعر، 
وصسئ سغظغ سطى رجالئ بالفغسئعك-الثاص طظ افخ 

الطغإ عثا ظخعا:
(السقم سطغضط ورتمئ اهللا تسالى وبرضاته، عثه رجالئ 
طظ العالث الحغت خئري الساروري إلى حغثظا أبغ غاجغظ: 
أبا  وتئغئغ  أخغ  وبرضاته  اهللا  ورتمئ  سطغضط  السقم 
بثغر  وأظاط  سام  وضض  ذاساتضط  اهللا  تصئض  غاجغظ... 
وساشغئ وأطان واجاصرار... أخغ أدسع اهللا لك لغض ظعار 
بالاعشغص والتفر وافطان والسثاد شغ افطر والرأي... 
ضان اهللا طسضط أغظما تططاط وظجلاط، تفزضط اهللا وجمسظا 
بضط صرغئا شغ دار اإلجقم... أخعضط أبع طتمث خئري... 

حعر ٢٠١٦/٩، واردة سطى الثاص) اظاعى
• شضاظئ رجالئ ضرغمئ طظ أخ ضرغط شأجئاه سطى خفتئ 

الفغج بعك-الثاص:
(إلى ابظ افخ التئغإ الضرغط حغثظا "أبع طتمث خئري 

الساروري"...
(السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،

ججاك اهللا خغرًا غا خالث الثغر، شصث َوخْطاظا بالسجغج الشالغ 
حغثظا أبغ طتمث، شأسثت لظا تطك السغرة السطرة فتث 
الرجال السزماء الثي لط غظتظ لطحثائث الاغ خادشعا، 
وطا أضبرعا... ولضظه بصغ واصفاً تاى وعع شغ طرضه شصث 
ضان صعغاً، وشغ ختاه ضان أصعى... وضط ظتإ أن ظطصاه 
شغ ظقل راغئ اإلجقم، راغئ رجعل اهللا ، شظاثاضر طسًا 
تطك افغام الثعالغ الاغ ضان شغعا أبع طتمث شغ ذلك 
"الثضان"، تغث ضان شغه طظارة لطحئاب الصادطغظ طظ 
ان ذلك  أظتاء الئقد، وإظغ فذضر سظثطا صثطئ إلى سمَّ
الطصاء الطغإ الثي جمسظغ وإغاه، شضان سعظاً لغ، شئارك 
اهللا شغه وبه، وأجأل اهللا جئتاظه أن تضعن جععده الطغئئ 
الاغ صداعا شغ تمض الثسعة وق زال غصدغعا تاى وعع 
غساظغ المرض حفاه اهللا وساشاه، أجأل اهللا أن تضعن 
تطك الةععد شغ طغجان تسظاته غعم ق غظفع طال وق 
بظعن إق طظ أتى اهللا بصطإ جطغٍط... وإظغ فجأله جئتاظه 
إن لط غضظ شغ ضاابه أن ظةامع شغ الثظغا، شأن غةمسظا 
جئتاظه شغ اآلخرة طساً، تعل رجعل اهللا  وختئه شغ 
طصسث خثق سظث ططغك طصاثر... الطعط اجاةإ دساءظا 

شأظئ السمغع المةغإ.
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
سطى الرغط طظ أظه لط غمخ وصئ سطى تظخغإ تراطإ 
رئغساً لطعقغات الماتثة لُاسرف جغاجاه بثصئ، وسطى 
اقظاثابغئ لغسئ بالدرورة  الرغط طظ أن تخرغتاته 
أن تسطغ خعرة ضاططئ سظ جغاجاه الاظفغثغئ، إق أن 
بسخ طا خثر سظه طظ تخرغتات صعلغئ وشسطغئ خقل 
افغام الاغ طدئ سطى تضمه، عثه الاخرغتات تسطغ 
شضرة سظ جغاجاه إلى تث طا، وبأخث عثه الاخرغتات 
الصعلغئ والفسطغئ شغ التسئان طع إدراك أن السغاجئ 
بالرئغج  ضبغرًا  تاأبر  ق  طآجسات  تثغرعا  افطرغضغئ 
سطى  ظةغإ  شإظظا  سطغه  تثاطش...  افجالغإ  وإظما 

اقجافسارات العاردة شغ السآال سطى الظتع الاالغ:
إدارة  "بمار"  سطى  الئظاء  شغ  تراطإ  جغاجئ  أوقً: 

أوباطا شغ افزطئ السعرغئ:
١- ظسط لصث آتئ خطئ اإلدارة افطرغضغئ السابصئ "بمارًا" 
لاطك اإلدارة صرب ظعاغاعا، وعثا واضح طظ ظةاح ترضغا 
شغ الدشط سطى الفخائض المسطتئ. وذلك أن ترضغا 
صث اطاطضئ الضبغر طظ طفاتغح المسارضئ السعرغئ سئر 
جظعات البعرة، ولضظ أجئاباً ضبغرة طظسئ طظ اجابمار 
واحظطظ لاطك المفاتغح، وبسث لصاء الرئغج افطرغضغ 
 ٢٠١٦/٤/١ أردوغان  الارضغ  الرئغج  طع  أوباطا 
شصث  افطرغضغئ،  لطمطالإ  الارضغ  الرئغج  واجاةابئ 
أخثت ترضغا تساثغر شغ طعصسعا طظ افزطئ السعرغئ، 

وأدارت ظعرعا فوروبا، وصاطئ بمخالتئ روجغا، وضان 
سطى إبر ذلك طا خار غسرف بـ"درع الفرات" شغ جعرغا 
٢٠١٦/٨/٢٤، تطك السمطغئ الاغ طبَّطئ تتئ الدشط 
المعالغئ  المسطتئ  لطمسارضئ  افولى  الةثب  ظصطئ 
لارضغا، وذلك إلبسادعا سظ صاال جغح بحار شغ تطإ 
وغغرعا، وطظ بط اجامرار الدشط الارضغ بخعرة أحث 
سطى تطك الفخائض تغث وجثت ظفسعا أطام الطتزئ 
الترجئ الاغ غةإ سطغعا دشع شاتعرة الثسط الارضغ لعا، 
شاجاةابئ تطك الفخائض المسطتئ لارضغا وجّطمئ تطإ 
واظستئئ طظعا ٢٠١٦/١٢/١٤، ولط غاعصش الدشط 
أطام  ظفسعا  وجثت  الاغ  الفخائض  تطك  سطى  الارضغ 
دشع ترضغ حثغث باتةاه طفاوضئ المةرم الروجغ شغ 
إلى  أظصرة  شغ  الفخائض  باطك  المطاف  لغظاعغ  أظصرة، 
الروجغ  الرئغج  أسطظه  الثي  الظار  إذقق  وصش  تعصغع 
بعتغظ طظ طعجضع ٢٠١٦/١٢/٢٩، والئثء بالاتدغر 
لمفاوضات أجااظئ ساخمئ ضازاخساان ٢٠١٧/١/٢٣.

٢- ضان ظاعر تطك افسمال غحغر بعضعح إلى أن خطئ 
أطرغضا  وجثت  شصث  أضطعا،  تآتغ  خارت  صث  أطرغضا 
ضاظئ  الاغ  المسطتئ  الفخائض  طسدطئ  لتض  ذرغصعا 
تمبض لسظعات سصئئ ضأداء أطام المسار الافاوضغ، بسث 
أن وجثت أطرغضا أن طفاتغح تطك الفخائض صث تةمسئ 
إخقخًا  ترضغا  أخطخئ  شصث  أردوغان.  صئدئ  شغ  شسقً 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أخثرت طتضمئ شغ ضغان غععد غعم افتث تضماً بسةظ شااة شطسطغظغئ (١٦ جظئ) جئ جظعات باعمئ تغازة 
جضغظ وطتاولئ ذسظ، بتسإ «ظادي افجغر الفطسطغظغ». وصال المخثر إن طظار الحعغضغ «اسُاصطئ شغ ضاظعن 
افول (دغسمئر) ٢٠١٥ تغظ سعدتعا طظ طثرجاعا بتةئ السبعر سطى جضغظ بتعزتعا». وبتسإ أرصام «ظادي 
افجغر»، عظاك ٥٢ اطرأة طظ أخض ٧٠٠٠ طساصض شغ ضغان غععد، ١٣ طظعظ صاخرات، وأضث وجعد ٣٥٠ أجغرًا تتئ 

جظ الـ ١٨ شغ جةعن غععد. (التغاة الطظثظغئ افتث، ٥ شئراغر/ حئاط ٢٠١٧) "باخرف"
: لصث ضاظئ المرأة المسطمئ صطإ الرتى شغ الثولئ اإلجقطغئ طظ تغث الرساغئ والتماغئ، غتمض 
الثطغفئ إلغعا سطى ظعره طآوظاعا إن جاسئ، وغصعد الثطغفُئ جغحاً لظخرتعا إن اجاشابئ، وغةغإ ظثاءعا وا 
طساخماه إذا اظططصئ... خرخئ طظعا تةسض طتمث بظ الصاجط، صائث الةغح المسطط، غآزُّ سرش ططك السظث 
فظه اتاةَج جفغظئ المسطمات وأخثعظ أجغرات... وسثُم افطظ لعا غةسض صاغئئ صائث المسطمغظ غمسك بمظ 
روَّسعا وق غصئض ضظعز الثعإ والفدئ الاغ سرضعا ذلك الحصغ لفثغئ ظفسه، بض غرشخ صاغئئ ذلك وغصعل 
(ق واهللا ق تروع بك طسطمئ أبثًا) وأطر به شصاض. ألغج شغ جغعش المسطمغظ، رجض رحغث، صائث حةاع غتثو 
تثو صاغئئ رتمه اهللا، شغصعل لضغان غععد " ق واهللا ق تروع بك طسطمئ أبثا"، وغساظفر جظعده؛ لثك عثا 

الضغان المست دضا، وغترر شطسطغظ، وأعض شطسطغظ وغثطخعط طظ إجراطه. 

ضغان غععد غصرر جةظ شااة شطسطغظغئ جئ جظعات
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السآال:
تجاطظ اإلظةاز المعط لقدارة افطرغضغئ السابصئ شغ جعرغا والمامبض باسطغط تطإ لطظزام السعري طع صرب رتغطعا. 
إذ إن تطك اإلدارة ضاظئ تسغر وشص خطئ خارت تسطغ "بمارًا" شغ العصئ الدائع لاطك اإلدارة... واآلن بسث صثوم 
إدارة الرئغج الةثغث تراطإ ٢٠١٧/١/٢٠ شما الماعصع طظ جغاجئ تراطإ شغ الئظاء سطى تطك "البمار" شغ جعرغا؟ 
وعض غمضظ تعصع بسخ الثطعط السرغدئ لسغاجئ تراطإ الثولغئ طع روجغا والخغظ واقتتاد افوروبغ وبثاخئ 

برغطاظغا؟ بط ضغش ظفسر تخاسث الطعةئ السظغفئ العصتئ طظ تراطإ تةاه اإلجقم والمسطمغظ؟ وججاك اهللا خغرًا.

اظاصادات لمةطئ دغر حئغشض بسئإ 
ضارغضاتغر لاراطإ غصطع رأس تمبال الترغئ
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 ٢٠١٧/٢/٢ غعم  طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  جاءت 
وزرائعا  ورئغج  أردوغان  رئغسعا  لاطاصغ  ترضغا  إلى 
بغعم  طالطا  شغ  افوروبغئ  الصمئ  اظسصاد  صئض  غطثرغط 
واتث. شأرادت طغرضض ضممبطئ لقتتاد افوروبغ تبئغئ 
إلى  ترضغا  طظ  القجؤغظ  دخــعل  طظ  التث  اتفاصغئ 
دول  لاطمؤظ   ٢٠١٦/٣/١٨ غعم  والمعصسئ  أوروبــا 
جارغئ  زالئ  طا  اقتفاصغئ  عثه  أن  صماعا  شغ  اقتتاد 
فن  ترضغا.  صئض  طظ  ظصدعا  طظ  خعف  وق  المفسعل، 
دول اقتتاد صطصئ طظ عثا افطر وتعثد تماجك دول 
ضئغرا  اخاقشا  القجؤغظ  صدغئ  أتثبئ  وصث  اقتتاد، 
بغظعا، شائظئ ألماظغا وشرظسا وطظ تئسعا جغاجئ صئعل 
القجؤغظ فجئاب جغاجغئ بالثرجئ افولى تاى غضعن 
لقتتاد تأبغر دولغ، بغظما سارضئ دول تطك السغاجئ 
ق  إظعا  تغث  وبعلظثا  وجطعشاضغا  والاحغك  ضالمةر 
تفضر شغ الاأبغر الثولغ، وعغ دول تصع تتئ الاأبغر 
افطرغضغ. وخاخئ أن السقصات الارضغئ افوروبغئ صث 
ضمظغا  اقظصقب  لمتاولئ  أوروبا  دسط  بسئإ  تعترت 
واجسئ  تمطئ  تحظ  الاغ  لارضغا  الحثغث  واظاصادعا 
شصدغئ  بالمتاولئ.  سقصئ  لعط  بمظ  الماعمغظ  سطى 
خاخئ  لقتتاد،  جثا  طعمئ  صدغئ  أخئتئ  القجؤغظ 
وبالثات  أوروبا  عاجط  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  وأن 
الثول  طعصش  شصعى  القجؤغظ،  طعضعع  شغ  طغرضض 
سطى  وحةسعا  افوروبغئ  الصعطغئ  وافتجاب  المسارضئ 
طساثلئ  تسائر  الاغ  افوروبغئ  السغاجات  ضث  الاترك 
السغاجات  وترشخ  اقتتاد  بصاء  سطى  تترص  والاغ 
الصعطغئ اقظفخالغئ الاغ غحةسعا تراطإ. وطظ حأن 
له  تخثت  وصث  أوروبا.  شغ  المعازغظ  غصطإ  أن  ذلك 
أظه  وأساصث  بمخغرعا  تاتضط  "أوروبا  صائطئ:  طغرضض 
لثورظا  رؤغاظا  عغ  طا  واضح  بحضض  ظتثد  طا  بصثر 
شغ السالط غمضظظا إدارة سقصاتظا سئر افذطسغ بحضض 
ضغرن  ضرغساغان  الظمساوي  المساحار  وصام  أشدض". 
جعرغا  شغ  افزطئ  طسآولغئ  وغتمطعا  أطرغضا  غعاجط 
دروس  تراطإ  لثى  لغج  "إظــه  شصال:  وتثاسغاتعا 
غسطغعا لفوروبغغظ، وق حك أن أطرغضا تاتمض ججءا 
ذرغصئ  بسئإ  القجؤغظ  تثشص  شغ  المسآولغئ  طظ 

تثخطعا السسضري".
شأرادت أوروبا تبئغئ اقتفاصغئ طع ترضغا بجغارة طغرضض 
طتاولئ  سصإ  الطرشغظ  بغظ  تخض  الثي  الاعتر  بسث 
اقظصقب افخغرة، تاى تظاصض إلى الةعئ افخرى شغما 
المةطج  رئغج  صال  ضما  القجؤغظ  باثشص  غاسطص 
اقتتاد  صمئ  اظسصاد  سحغئ  تعجاك  دوظالث  افوروبغ 
بمالطا "تان وصئ إغقق الطرغص الثي غماث طظ لغئغا 
عّثاطا  ساطق  أخئتئ  القجؤغظ  شصدغئ  إغطالغا".  إلى 
شغ اقتتاد افوروبغ الثي أخئح طعثدا باقظعغار أضبر 
سصإ اقجافااء الئرغطاظغ سطى الثروج، وطةغء تراطإ 
أطرغضا  ترغث  الثي  لقتتاد  آخر  عّثاطا  ساطق  لغضعن 
عثطه تاى ق غئصى فوروبا تأبغر دولغ ولؤق تظاشسعا 
طزطاعا.  تتئ  تسغر  ولائصغعا  الثولغئ  الساتئ  شغ 
شاخثى تعجاك غعم ٢٠١٧/١/٣١ لاخرغتات تراطإ 
صائق "الاخرغتات المصطصئ لقدارة افطرغضغئ الةثغثة 
شغ وضع جغعجغاجغ جثغث شغ السالط تةسطظا إلى تث 
ضئغر غغر صادرغظ سطى الاضعظ بمساصئطظا". ووجه رجالئ 
إلى زسماء اقتتاد صئغض اظسصاد صماعط صائق: "غةإ أن 
افوروبغ  اقتتاد  تفضك  أن  تماطا  العاضح  طظ  غضعن 
جغآدي لغج إلى اجاسادة جغادة ضاططئ وعمغئ لطثول 
افسداء، بض إلى تئسغئ واصسغئ وتصغصغئ لطصعى الضئرى 

وعغ العقغات الماتثة وروجغا والخغظ".
ترطغط  سطى  لارضغا  زغارتعا  شغ  طغرضض  سمطئ  ولعثا 
السقصات لاتاشر سطى تطك اقتفاصغئ المعمئ شاةظئئ 
إخقتات  سظ  جؤطئ  شسظثطا  ترضغا،  جغاجئ  اظاصاد 
سظ  ــع  داش "الحسإ  صــالــئ:  الثجاعرغئ  أردوغـــان 
طعضعع  وشغ  اقظصقب"  طتاولئ  بسث  الثغمصراذغئ 
تجب السمال الضردجااظغ صالئ: "الئطثان صادران سطى 
الاساون شغ طتارباه" وذضرت أن "ألماظغا تآغث ترضغا 
(الظزام  السعرغئ"   - السعرغئ  المتادبات  سصث  شغ 
أن  ــان  أردوغ وذضــر  السمغطئ).  المسارضئ   - السمغض 
"جعرغا والسراق ضاظئ أضبر المعضعسات اإلصطغمغئ الاغ 
ظاصحظاعا طع طغرضض... وظاصحظا طا غمضظ شسطه طسا شغ 
ألماظغا  "بمساعمئ  غطثرغط  وأحاد  اإلرعــاب"  طتاربئ 
شغ طتاربئ تظزغط الثولئ" وصال "أطظ أوروبا غمر طظ 
طظ  شغزعر  واإلرعــاب".  العةرة  عما  اتةاعغظ  خقل 
عثه الاخرغتات أن طغرضض ظةتئ شغ تثفغش الاعتر 
بغظ ترضغا وأوروبا وشغ تبئغئ اقتفاق تعل القجؤغظ، 
جعرغا  شغ  دورا  ــا  فوروب أن  الاأضغث  سطى  وترخئ 

والمظطصئ، لابئئ دورعا الثولغ.
إلى  طاي  تغرغجا  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ  زغــارة  وأطا 
ترضغا غعم ٢٠١٧/١/٢٨ شصث تصررت سصإ طتادباعا 
صئغض   ٢٠١٧/١/٧ غــعم  ـــان  أردوغ طــع  الاطفعظغئ 
اجاؤظاف المتادبات الماسطصئ بصئرص شغ جظغش غعم 
٢٠١٧/١/٩ وخعشا طظ برغطاظغا سطى طخغرعا عظاك، 
واقجاثئاراتغئ  السسضرغئ  الصعاسث  أعط  لعا  تغث 
والتطعل  طظعا  صطسعا  أطرغضا  وترغث  الــثــارج،  شغ 
إلشاء  ظتع  تاةه  بثأت  المتادبات  أن  وخاخئ  طتطعا، 
غمعث  والثي  صئرص،  فطظ  الداطظئ  الثول  اتفاصغئ 
الصعاسث  إزالئ  وبالاالغ  شغعا  السسضري  العجعد  إلظعاء 
تغرغجا  باجط  الرجمغ  الماتثث  أضث  وصث  الئرغطاظغئ. 
الصئرخغئ  "الصدغئ  صائق  ترضغا  وخعلعا  صئض  طاي 
جاضعن ضمظ أجظثة أسمال رئغسئ العزراء، تضعطاظا 
ترغإ شغ تماغئ طئاتبات السقم الصئرخغئ افخغرة". 
دور  لسإ  سطى  برغطاظغا  ترص  زغارتعا  أعثاف  وطظ 
شغ جعرغا والمظطصئ، تغث ذضر أن المتادبات تحمض 

طتاربئ "اإلرعاب" وافطظ والثشاع!
إن ترضغا تترص سطى سقصاتعا طع أوروبا رغط طعاصش 
طظعا  جــجءا  تضعن  أن  تترص  فظعا  طظعا،  افخغرة 
لفجئاب الاغ ذضرظاعا، وفن ٦٠٪ طظ الائادل الاةاري 
غةري طسعا، شق ترغث لطسقصات أن تاثععر، شترخئ 
سطى إخقتعا رغط ضض ذلك، وإن ضاظئ تثور شغ شطك 
أطرغضا وتظفث جغاجاتعا بتثاشغرعا، تاى وخطئ بعا 
التال فن تاآطر سطى أعض جعرغا وتثثع البعار باسطغط 
الثعظئ  وتةطإ  السعري  لطظزام  أخرى  وطظاذص  تطإ 
طظعط إلى أجااظئ لغةامسعا طع طمبطغ الظزام لغسطعه 
التص شغ جرائمه ضطعا، ولاةرعط طرة أخرى إلى جظغش 
تاى غساسطمعا لعثا الظزام اإلجراطغ وغظثرذعا شغه 

تتئ طسمى تضعطئ وذظغئ طحارضئ.
طظ  ضشغرعا  الةاظإ  طأطعظئ  غغر  السطماظغئ  شارضغا 
أظزمئ الدرار شغ السالط اإلجقطغ، وعغ بعثه التال 
طساسثة أن تئغع البعار ضطعط شغ جعق الظثاجئ شغ 
جئغض طخالتعا، والراضظ إلغعا خاجر، وق جئغض لاشغغر 
جغاجاعا إق بإسادتعا ضما ضاظئ صئض إسقن الةمععرغئ 
لاضعن ججءا طظ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طع 
دولئ سزمى  واتثة شغ  وتثة  اإلجقطغئ  باصغ الئقد 
 تتمض الثغر لعثاغئ حسعب أوروبا والسالط بإذن اهللا

رداً سطى جغاجات تراطإ السثواظغئ:
تضام أوروبا غاتّثون وتضام املسطمني غْساثثون

بصطط: أتمث الثطعاظغ

المظّثدغظ  أخعات  سالغاً  شغه  ترتفع  الثي  العصئ  شغ 
طظ غغر المسطمغظ شغ جمغع أخصاع السالط بسغاجات 
تراطإ الثارجغئ السثواظغئ، غسّط بطثان السالط اإلجقطغ 
تخرشات  سثواظغئ  إزاء  سةغٌإ  وجضعٌن  ُططئٌص  خمٌئ 
وتخرغتات إدارة تراطإ السظخرغئ ضث المسطمغظ - 

بحضٍض خاص - شق تضاد تسمع لتضاطعط رضجًا.
 شافوروبغعن ضاظعا افحرس شغ تتثغعط شصث تتّثث 
سظعط  ظغابًئ  تاجك  دوظالث  افوروبغ  المةطج  رئغج 
شغ  اظسصث  الثي  بمالطا  افوروبغ  اقتتاد  طآتمر  شغ 
٢٠١٧/٢/٢ شغ الساخمئ شالغاا شصال: "إّن طساصئض الصارة 
افوروبغ  اقتتاد  تفضك  وإّن  المتك،  سطى  افوروبغئ 
افوروبغغظ  سطى  وأّن  تارغثغئ،  ضاربئ  بمبابئ  جغضعن 
تاجك  ووخش  غفحطعا"،  ق  تاى  طعتثغظ  غئصعا  أْن 
سطى  جطئاً  تآبر  وبأّظعا  بـ:"المصطصئ  تراطإ  تخّرشات 
طساصئض اقتتاد"، وأّطا المساحارة افلماظغئ شصث أّضثت 
طظ صئض سطى أّن: "طخغر أوروبا عع بغث دولعا شصط"، 
شغما صال الرئغج الفرظسغ ردًا سطى تخرغتات تراطإ 
السطئغئ تةاه أوروبا:" إّن اقتتاد افوروبغ لغج بتاجئ 

لظخائح خارجغئ تصعل له طا سطغه شسطه".
وبالُمصابض ظةث تضام المسطمغظ الثغظ تطال دولعط 
غغرعط،  طظ  أضبر  السظخرغئ  تراطإ  إدارة  إجراءات 
وغاثرسعن،  وُغئّررون  وغساثثون  غظئطتعن  ظةثعط 
طظ  وإغران  سربغئ  دول  جئ  رساغا  ُغمظع  شئغظما 

وبغظما  افجئاب،  فتفه  افطرغضغئ  افراضغ  دخعل 
أحث  إجراءات  قتثاذ  وجاق  صثٍم  سطى  الاتدغر  غاط 
المساصئض  شغ  اإلجقطغئ  الحسعب  رساغا  ضث  صسعًة 
المظزعر، وبغظما ُتعان طةامسات المسطمغظ وُغساثى 
أو  حغؤًا،  غفسطعن  تضاطعط  ظةث  ق  ُطساصثاتعا  سطى 
ُغتّدرون لفسض حغء، شعط راضعن بما غطتصعط طظ 
إجاءات،  طظ  ُغخغئعط  طا  سطى  وخاطاعن  إعاظات، 

وعثه عغ ذئغسئ افظثال السمقء المأجعرغظ.
وبالرغط طظ أّن إدارة تراطإ خرغتٌئ شغ إبراز سثائعا 
لطمسطمغظ، ولئقدعط، وبالرغط طظ أّن تراطإ ظفسه، 
وطسه رجال إدارته صث ضّحروا سظ أظغابعط ضث ضض طا 
له سقصئ باإلجقم والمسطمغظ، بالرغط طظ ذلك ضطه 
شطط ُغتّرك تّضاطعط جاضظًا، ولط ُغفضروا طةرد تفضغر 
تاى  المسطظ  الساشر  افطرغضغ  السثاء  عثا  بمعاجعئ 

ضّثعط.
وشغ أول خطاب ألصاه الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ 
بخطغئغٍئ  اإلجقطغ  السالط  اجافّج  تظخغئه  تفض  خقل 
بعثف  السالط  جغعّتث  "إّظه  شصال:  التثود  ضض  شاصئ 
طتع اإلجقم الماطّرف طظ سطى وجه افرض"، وضان 
السسعدغئ  وخش  صث  السططئ  اجاقطه  صئض  تراطإ 
بـ"الئصرة التطعب الاغ ُتثّر ذعئا ودوقرات"، وأّظه "طاى 
الثوقرات  غسطغ  غسث  ولط  الئصرة  عثه  ضرع  جّش  طا 
غغرظا  طظ  ظططإ  أو  بثبتعا  ظأطر  ذلك  سظث  والثعإ 
وعثه  ذبتعا  سطى  أخرى  طةمعسئ  ظساسث  أو  ذبتعا 
تصغصئ غسرشعا أخثصاء أطرغضا وأسثاؤعا وسطى رأجعط 
آل جسعد"، وذالإ تراطإ بضض وصاتئ الظزام السسعدي 
الاغ  التماغئ  سظ  ضئثل  بروته  أرباع  بقبئ  "بثشع 

تصثطعا الصعات افطرغضغئ آلل جسعد داخطغاً وخارجغاً".
أّطا طساحاره لفطظ الصعطغ طاغضض شطغظ شصث احاعر 
طظعا  بثغؤئ  بأوخاف  اإلجقم  وخش  شغ  بامادغه 
السصث  ذعال  طسه  ترب  تالئ  وأّظه "شغ  أّظه "جرذان" 
أطٌر  المسطمغظ  طظ  الثعف  "أّن  وطظعا  المظخرم"، 
طظطصغ"، وطظعا صعله: "أتتثى صادة السالمغظ السربغ 

شضرعط  أن  ُغسطظعا  وأن  بالةرأة  غاتّطعا  أن  والفارجغ 
ُغمّغج  ق  شعع  الاسثغض"،  إلى  وغتااج  جصغط  اإلجقطغ 
شغ عةعطه بغظ اإلجقم والمسطمغظ، وق بغظ التضام 
والمتضعطغظ، ُغعاجط الةمغع وغساثي سطى الةمغع، وق 

ُغصغط وزظاً لطتضام السمقء شغتاصرعط وُغعّجئعط.
ظةث  زلظا  طا  الساشر  السثاء  عثا  ضض  طظ  بالرغط  لضظ 
إسقطعط  وأبعاق  المسطمغظ  التضام  تخرغتات 
ُطاتّمسئ قجامرار الاساون طع أطرغضا، وزغادة الاظسغص 
طسعا شغ طتاربئ طا ُغسّمى باإلجقم الماطرف، شعثا 
غعجش  سقء  السفغر  المخرغئ  الرئاجئ  باجط  الظاذص 
طسعث  طظ  بعشث  لصائه  شغ  السغسغ  "أّضث  غصعل: 
سطى  طخر  ترص  سطى  افطرغضغ  افوجط  الحرق 
صثطا  والمدغ  بعاحظطظ،  سقصاعا  شغ  الجخط  إسادة 
ظتع تسجغجعا خقل الفارة المصئطئ وزغادة الاظسغص طع 
اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة" وأحار إلى "دور طخر شغ 
المعاجعئ الفضرغئ طع الاظزغمات اإلرعابغئ طظ خقل 
افزعر  طآجسئ  بصغادة  المخرغئ  المآجسات  صغام 

الحرغش باخعغإ الثطاب الثغظغ".
أّطا وزغر الطاصئ السسعدي خالث الفالح شصث داشع سظ 
صرار الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بثخعص تزر 
شغ  فطرغضا،  وإغران  سربغئ  دول  جئ  رساغا  دخعل 
طصابطئ له طع بغ بغ جغ شصال: "إن لطعقغات الماتثة 
ولضض  حسئعا،  جقطئ  ضمان  شغ  التص  افطرغضغئ 

غاسرض  الاغ  المثاذر  سطى  الصداء  شغ  التص  دولئ 
لعا حسئعا"، ووخش السقصات بغظ السسعدغئ وأطرغضا 
بـ"الصعغئ" و"السمغصئ لطشاغئ" داسغا إلى "السمض طساً شغ 

الصداغا اقصاخادغئ واقجاراتغةغئ".
آل  زاغث  بظ  اهللا  سئث  اإلطارات  خارجغئ  وزغر  وأّطا 
شصال:  ظئغ  أبع  شغ  له  ختفغ  طآتمر  وخقل  ظعغان 
صراراتعا  تاثث  أن  شغ  التص  لعا  الثول  أّن  حك  "ق 
طظ  صرارا  اتثثت  الماتثة  والعقغات  السغادغئ، 
عظاك  "إّن  وأضاف:  السغادغئ"،  الصرارات  عثه  ضمظ 
ضث  طعجه  الصرار  عثا  أن  اظطئاع  إلسطاء  طتاوقت 
ختغح"  غغر  الضقم  "عثا  أّن  طسائرا  طسغظئ"،  دغاظئ 
زسمه، وعرع ططك افردن إلى أطرغضا لغضعن  بتسإ 
أول ُطئاغع لاراطإ سطى ُطتاربئ اإلجقم، وتتّثث وزغر 
اقجاثئارغئ  السقصات  سمص  سظ  السعداظغ  الثارجغئ 
افطرغضان  أجغاده  طظ  راجغًا  والسعدان  أطرغضا  بغظ 

سثم شرض المجغث طظ السصعبات سطى بقده.
شاثل  تراطإ  غامطصعن  المسطمغظ  تضام  ظةث  وعضثا 
لعط،  اتاصاره  طظ  بالرغط  أصثاطه،  تتئ  رصابعط 
وضث  ضثعط  السثواظغئ  جغاجاته  غآغثون  شظةثعط 
ضعظعا  طظ  بالرغط  صراراته  تئرغر  ُطتاولغظ  حسعبعط 

وصتئ جاشرة شغ اجافجازعط واجاعثاشعط.
الثي  عثا  خشار  وأي  بطشعه؟  الثي  عثا  ععان  شأي 

اجامرؤوه؟
تضام  أظعره  الثي  واقجاثثاء  الثل  عثا  ضض  شئسث 
اإلجقطغئ  الحسعب  سطى  واجئًا  خار  أَطا  عآقء،  السار 
سروحعط،  وإجصاط  بعط  لقذاتئ  بعرتعا  ُتةّثد  أْن 

والاثطص طظ تئسغاعط؟
إّن أي ضقم سظ الاخالح طسعط - بسث اظفداح أطرعط 
وق ُطئّررًا، شق غظئشغ أْن غخثر سظ  - لط غسث طصئعقً 
طسطٍط ساصض أو طثطص، شطط غسث عظاك طضان لقخقح 
وق طةال لطمخالتئ، شصث بطس السغض الجبى، ولط غئص 
إق  طسعط  خغاٍر  طظ  المصععرة  الحسعب  عثه  أطام 
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خسغث  سطى  أطرغضا  أعثاف  لاتصغص  الظزغر  طظصطع 
الفخائض  طع  اجاثارتعا  شأضمطئ  المسطتئ،  الفخائض 
المسطتئ طظ داسط إلى وجغط، بط ضاغط وطثثل، 
ضازاخساان.  شغ  أجااظئ  إلى  بعا  تثترجئ  تاى 
ضاابع  فطرغضا  خثطًئ  الثور  بعثا  تصعم  ترضغا  وظطئ 
طثطص تاى بسث إسقن شعز الرئغج المظاثإ تراطإ 
٢٠١٦/١١/٩، ولط تضظ تاى لافضر شغ أي تشغغرات 

طتامطئ بسث اجاقطه طعام طظخئه ٢٠١٧/١/٢٠.
طا  "بمار"  تصطش  خارت  صث  تراطإ  إدارة  إن   -٣
المسطتئ  المسارضئ  جاظإ  سطى  أوباطا  إدارة  زرساه 
جغثًا  تمسك  ترضغا  بأن  ططمؤظئ  أظعا  أي  جعرغا،  شغ 
الترب  طفاتغح  وتمطك  المسطتئ  الفخائض  بأوضاع 
والسطط سظثعا. ضما أن اظثقع اقصااال بغظ الةماسات 
المحارضئ شغ أجااظئ والفخائض الراشدئ الاغ تخظفعا 
غدسش  فظه  أطرغضا  ترغثه  أطر  عع  "إرعابغئ"  أطرغضا 
الةئعئ المدادة لطظزام وغةسض الطرغص أطام الظزام 
أخئتئ  ترضغا  وأن  وبثاخئ  وجععلئ...  غسرًا  أضبر 
تخظش الفخائض إرعابغئ وغغر إرعابغئ تاى إن بسخ 
الفخائض الاغ لط تضظ تخظفعا جابصاً باإلرعابغئ سادت 
تخظفعا إرعابغئ بسث اجاماع أجااظئ شغ ٢٠١٧/١/٢٣ 
وطظ بط اقصااال بغظ اإلرعابغئ وغغر اإلرعابغئ تسإ 
وزارة  شغ  طخثر  سظ  روغارز  ظصطئ  ضما  الاخظغش!! 
الثارجغئ الارضغئ، شغ ٢٠١٧/١/٢٦ أن ترضغا أخئتئ 
تخظش جئعئ شاح الحام "الظخرة" إرعابغئ وضاظئ صئض 
وجث  بط  وطظ  إرعابغئ،  تخظفعا  ق  افجااظئ  اجاماع 
اقصااال داخض الفخائض بغظ طا جمععا إرعابغئ وغغر 
تةظغعا  خارت  الاغ  سطى "البمار"  غثل  وعثا  إرعابغئ، 

أطرغضا شغ جعرغا بسئإ إخقص ترضغا لعا!
اإلغراء  شعع  روجغا:  طع  تراطإ  ظعب  سظ  أطا  باظغاً: 
بالضقم الطغظ ولضظ طع الاعثغث الفسطغ العاضح بأن 
أطرغضا  خطش  تسغر  وعغ  أطرغضا  طخالح  روجغا  تظفث 
دون أن ُتسطى زطام المئادرة الفسالئ بثشع أطرغضا لعا 
طظ وراء جاار ضما شسض أوباطا، وعضثا شإن تراطإ غافص 
طع أوباطا شغ العثف أي خثطئ طخالح أطرغضا ولضظ 
تحسر  روجغا  بةسض  وذلك  افجطعب،  شغ  طسه  غثاطش 
العصئ  وشغ  طظه،  شاصارب  تراطإ  طظ  الطغظ  بالضقم 
ظفسه تثرك بصض الدشط طظ تراطإ شاظفث جغاجاه 
بإظجال  تراطإ  غضافغ  ق  أي  الخغظ،  تةاه  وبثاخئ 
لروجغا  المصابض  عغ  ترضغا  تضعن  بأن  روجغا  طرتئئ 
بض  روجغا،  طع  السعرغئ  المفاوضات  شغ  أطرغضا  بثل 
أن غاثث تراطإ طعاصش طآبرة تعج الصغادة الروجغئ... 
وصث أخئتئ طآحرات تطك المعاصش ُترى وتسمع! ظثضر 

طظعا:
١- ظزرًا فن تراطإ أظعر طروظئ تةاه روجغا شغ تمطاه 
اقظاثابغئ شصث ظظئ روجغا أن جسض طعسث افجااظئ بسث 
تظخغإ تراطإ جغةسض أطرغضا ترشع طظ حأن المآتمر 
بأن تتدره بمساعى رشغع، شروجغا ضاظئ تظازر سطى 
أتر طظ الةمر تسطُّط الرئغج تراطإ لمظخئه أطقً طظعا 
ضاظئ  ولثلك  جغتدر،  تراطإ  خارجغئ  وزغر  أن  شغ 
اظطقصئ  أجااظئ  طآتمر  غضعن  أن  إلى  تاططع  روجغا 
السعرغئ  المسارضئ  بغظ  حاططئ  جقم  لمفاوضات 
ذلك  غآضث  والثي  تراطإ،  طظ  بثسط  بحار  وتضعطئ 
طا ظصطاه بغ بغ جغ ٢٠١٦/١٢/٣٠ سظ قشروف "طظ 
جعاه، صال وزغر الثارجغئ الروجغ، جغرغغ قشروف، إن 
وزارته بثأت اقجاسثادات قجاماع لتض افزطئ السعرغئ 
شغ أجااظئ، ساخمئ ضازاخساان". وذلك ظاغةئ غئائعا 
السغاجغ شغ أن تراطإ غثسط روجغا! وعضثا وجعئ 
الثسعة لعاحظطظ لتدعر المآتمر، وعغ تاعصع تدعر 
وشث سالغ المساعى، شضاظئ الخفسئ الاغ تطصاعا عغ 
أجااظئ  طفاوضات  شغ  واحظطظ-تراطإ  تحارك  أن 
وعضثا  ضمراصإ!  أجااظئ  شغ  افطرغضغ  السفغر  بإغفاد 
اظسصثت طفاوضات أجااظئ ٢٠١٧/١/٢٣ واظاعئ شغ 
بالظسئئ  حأن  ذات  ظاغةئ  أي  دوظما   ٢٠١٧/١/٢٤
وادي  سطى  الظار  إذقق  تضبش  بض  الظار،  إذقق  لعصش 
بردى! وبطئغسئ التال دوظما أي تض جغاجغ... وعضثا 
الثي  المساعى  سظ  ضبغرًا  أجااظئ  طفاوضات  ظجلئ 
أرادته روجغا له، واظاعئ المفاوضات بالمراوتئ تعل 

طربع وصش إذقق الظار!
٢- بط ضاظئ خفسئ أخرى أضئر طظ أخاعا وعغ إسقن 
الرئغج افطرغضغ تراطإ أظه ("جغصغط بالاأضغث طظاذص 
آطظئ شغ جعرغا" لتماغئ افحثاص الفارغظ طظ السظش 
أن  دون  ذلك  وضان   ،(٢٠١٧/١/٢٦ (روغارز،  عظاك) 
غاحاور طع روجغا (رد الضرططغظ سطى تخرغتات الرئغج 
افطرغضغ، دوظالث تراطإ، الاغ أضث شغعا ضرورة إظحاء 
طظاذص آطظئ شغ جعرغا سئر ظفغ وجعد تظسغص طسئص 
ودساه  الثطعة،  تعل  وطعجضع  افبغخ  الئغئ  بغظ 
لعثا  المتامطئ"  بـ"السعاصإ  وخفعا  طا  دراجئ  إلى 
الصرار. وصال دطغاري بغسضعف، الظاذص الختفغ باجط 
الرئغج الروجغ الثمغج، ردا سطى جآال تعل وجعد 
تظسغص طسئص بغظ الةاظئغظ: "ق، لط غاحاور حرضاؤظا 
المعط  افطر  لعط.  جغادي  صرار  إظه  طسظا.  افطرغضغعن 
وغئثو  القجؤغظ.  وضع  تردي  إلى  ذلك  غآدي  أق  عع 
أظه ضان طظ المةثي دراجئ ضاشئ السعاصإ المتامطئ".) 
عثا  تاخرف  وأطرغضا   .(٢٠١٧/١/٢٦ سربغ،   CNN)
الاخرف وعغ ططمؤظئ بسثم صثرة روجغا سطى اتثاذ 
تعرغط  سمطغئ  أطرغضا  أضمطئ  شصث  طآبر،  شسض  رد  أي 

روجغا شغ جعرغا، وخار خروجعا طظ جعرغا أطرًا خسئاً، 
وربما تطماً شغ الضرططغظ... وعغ بتاجئ فطرغضا إلغةاد 

طثرج لعا!.
جغاجات  شإن  جعرغا...  شغ  الروجغ  الثور  تصجغط   -٣
أطرغضا شغ جعرغا طبض الاغ أسطظ سظعا تراطإ بحأن 
المظاذص اآلطظئ طظ حأظعا أن تظسش الثور الروجغ شغ 
جعرغا، وتعثد طظةجات "السزمئ" لروجغا الاغ جظاعا 
سئر افزطئ السعرغئ! وطظ أول طسالط جغاجات تراطإ 
تظزغط  طتاربئ  طظعا  غططإ  أظه  جعرغا،  شغ  لروجغا 
لع  وتاى  بثلك،  دورعا  بتخر  غعثد  بحضض  داسح 
طثططات  غائع  عاطحغاً  شسغضعن  دور  لعا  ُأسطغ 
زطام  أطرغضا  شغه  تساسغث  الثي  العصئ  شغ  أطرغضا... 
لقخائاء  تاجئ  دوظما  طئاحر،  بحضض  إلغعا  المئادرة 
وراء طعاصش روجغا، وصث أحارت بسخ افخئار لثلك، 
شصث ظصطئ روجغا الغعم ٢٠١٧/١/٢٧ (ذضرت ختغفئ 
"ظغعغعرك تاغمج" أن الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ 
أضئر  بصثر  عةعطغئ  خطئ  بإسثاد  الئظااغعن  جغطالإ 
أخرى  وخطئ  جعرغا،  شغ  "داسح"  تظزغط  لمتاربئ 
وظصطئ  أحعر.   ٣ غدعن  شغ  آطظئ"،  "طظاذص  تعل 
الختغفئ سظ طسآولغظ شغ إدارة الرئغج أن تراطإ 
جعرغا،  شغ  لطسمض  خطئ  بإسثاد  الثشاع  وزغر  جغضطش 
السعرغئ  افرض  شغ  أطرغضغئ  طثشسغئ  ظحر  تدط  صث 
أطرغضغئ  صاالغئ  طروتغات  باجاثثام  عةمات  حظ  أو 
طثغظئ  شغ  "داسح"  طسصض  سطى  الئري  العةعم  لثسط 
الرصئ. وصال المسآولعن إن تراطإ جغطالإ الئظااغعن 
باصثغط الثطئ الةثغثة شغ غدعن ٣٠ غعطا...، وطظ 
الثغارات المتامطئ الاغ أحارت إلغعا الختغفئ، تعجغع 
وزغادة  الثاخئ،  افطرغضغئ  السمطغات  صعات  اجاثثام 
السراق  شغ  المظاحرغظ  افطرغضغغظ  السسضرغغظ  سثد 
المغثاظغغظ  والصادة  الئظااغعن  طظح  وضثلك  وجعرغا، 
الصرار.).  اتثاذ  سمطغئ  لاسرغع  إضاشغئ  خقتغات 
شغ  روجغا  دور  تصطغص  تصادغ  السغاجئ  وعثه 
جعرغا، وأن غضعن اقتفاق افطرغضغ الروجغ الةثغث 
بثخعص جعرغا بظثًا طظ بظعد دولغئ سثة غاط اقتفاق 
والمساوطئ شغعا، وأعمعا أوضراظغا وخثطئ أطرغضا سطى 
الةاظإ الخغظغ. والثي غآضث عثه الاعجعات افطرغضغئ 
بثخعص روجغا سثم اجاسةال الرئغج تراطإ شغ رشع 
طظ  إظه  افطرغضغ  الرئغج  (صال  روجغا  سظ  السصعبات 
المئضر جثا التثغث سظ رشع السصعبات المفروضئ سطى 
تأضغثه  وسثم   ،(٢٠١٧/١/٢٨ ظئ،  (الةجغرة  روجغا) 
تتسغظ  أن  تراطإ  (وأضث  طسعا،  السقصات  تتسظ 
وروجغا  جعئ،  طظ  الماتثة،  العقغات  بغظ  السقصات 
والخغظ، طظ جعئ أخرى، جاضعن خطعة إغةابغئ، لضظ 
الرئغج افطرغضغ الةثغث اسارف بعجعد اتامال فن ق 
غتثث ذلك، طحغرا إلى أظه ق غسطط تالغا طا إذا جاضعن 
السقصات بغظ بقده وروجغا "جغثة، أم جغؤئ، أم أن ق 

تضعن سطى اإلذقق".) (روجغا الغعم، ٢٠١٧/١/٢٧).
بالباً: أطا ظعب تراطإ الماعصع تةاه اقتتاد افوروبغ 

وبثاخئ برغطاظغا:
١- إن تراطإ غتمض شغ بظاغاه أتقم أطرغضا بافضغك 
اقتتاد افوروبغ، وغفاصر إلى الثبطعطاجغئ، شق ُغثفغ 
بثروج  باقظاثابات  شعزه  صئض  تاى  أحاد  وصث  ذلك، 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ، داسغاً غغرعا سطظاً لطتثو 
ضاظئ  وإذا  بروضسض.  عةر  شغ  ظعةعا  واتئاع  تثوعا 
الاعجعات افطرغضغئ بافضغك اقتتاد افوروبغ صثغمئ، 
إق أن الةثغث شغ جغاجئ تراطإ عع المظاداة بعا دون 
أي غطاء دبطعطاجغ، طا جسض الرئغج الفرظسغ ععقظث 
٢٠١٧/١/٢٧ غسائر الرئغج افطرغضغ تراطإ أضئر تتٍث 
أطام اقتتاد افوروبغ، وغصعل (وشغ ضطمئ ألصاعا سطى 
تعض  وبطثان  افوروبغ  اقتتاد  دول  صمئ  عاطح 
ظسمع  "سظثطا  ععقظث:  صال  الماعجط  افبغخ  الئتر 
تخرغتات تعل أوروبا طظ رئغج العقغات الماتثة، 
وسظثطا غاتثث سظ برغضسئ (طشادرة برغطاظغا لقتتاد 
افوروبغئ،  الثول  لسائر  ظمعذجا  باسائاره  افوروبغ) 
شإظغ أساصث أن طظ واجئظا الرد سطغه".) (روجغا الغعم، 

.(٢٠١٧/١/٢٨
٢- إن تراطإ ق غثفغ إسةابه بئرغطاظغا، شصث (أحاد 
الثاخئ  "بالسقصئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج 
اجاصئاله  أبظاء  طآضثا  وبرغطاظغا،  بقده  بغظ  جثا" 
"برغطاظغا  أن  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  العزراء  رئغسئ 
ظئ،  (الةجغرة  لطسالط".)  ظسمئ  تحضض  وطساصطئ  ترة 
تجب  زسغط  وسث  صث  ضان  ذلك  وصئض   .(٢٠١٧/١/٢٨
تمبال  بإسادة  شاراج  ظاغةض  الئرغطاظغ  اقجاصقل 
صام  وشسقً  أوباطا،  أزاله  الثي  افبغخ  لطئغئ  تحرحض 
بإسادته، وصث ضان زسغط التجب الئرغطاظغ المثضعر أول 
طسآول أجظئغ غصابض الرئغج المظاثإ شغ برج تراطإ 

بسث إسقن شعزه.
برغطاظغا  باتةاه  افطرغضغئ  الاعجعات  لعثه  وتأضغثًا 
ذضر تراطإ أبظاء المآتمر الختفغ المحارك طع رئغسئ 
بغظ  الثاخئ  "السقصئ  إن  تراطإ  (وصال  طاي  العزراء 
الئطثغظ أتث أسزط الصعى شغ الاارغت طظ أجض تتصغص 
تةثد  الماتثة  العقغات  والغعم  والسقم.  السثالئ 
سطى  جعاء  برغطاظغا  طع  والسمغصئ  العذغثة  سقصاتعا 
المساعى السسضري أو المالغ أو البصاشغ أو السغاجغ. 
السقصئ  لعثه  دائط  وبحضض  الثسط  باصثغط  ظاسعث 

الثاخئ جثا".) (بغ بغ جغ، ٢٠١٧/١/٢٨).

تامئ: بسخ الثطعط السرغدئ لسغاجئ تراطإ الثولغئ
الئرغضسئ  بسث  الةثغثة  الئرغطاظغئ  السغاجئ  إن   -٣
وشعز تراطإ غمضظ إجمالعا بأن برغطاظغا تةعج ظفسعا 
بسث  افوروبغ  اقتتاد  طظ  طاتررة  جثغثة  لاعجعات 
اجافااء برغطاظغا بالثروج طظ اقتتاد ٢٠١٦/٦/٢٣، 
إلتغاء  اقتةاعات  ضض  شغ  وتفاح  تئتث  لثلك  وعغ 
شغ  تراطإ  شاز  وسظثطا  لئرغطاظغا،  الثولغئ  السغاجئ 
باسائاره  برغطاظغا  إلغه  ظزرت   ٢٠١٦/١١/٨ أطرغضا 
شرخئ سزغمئ لعا، طظ ظاتغئ خئرته السغاجغئ الصطغطئ 
ووسعده بالاشغغر وحساراته، وعثا غفسر أن تغرغجا طاي 
رئغسئ وزارء برغطاظغا ضاظئ الجسغط افول الثي غصابض 
 ،٢٠١٧/١/٢٧ واحظطظ  شغ  تراطإ  الةثغث  الرئغج 
الةاظإ  سطى  خاخئ  له  الظخائح  بإجثاء  تئادر  وأن 
داسح  لترب  طحارضئ  خفصئ  تسرض  وأن  الروجغ، 
شغ جعرغا، أي وضع برغطاظغا بةاظإ أطرغضا دولغاً طرًة 

أخرى.
طع  برغطاظغا  شغ  الةثغثة  الاعجعات  وبالاصاء   -٤
تعجعات إدارة تراطإ شإن أطرغضا صث خار طظ طخطتاعا 
السطغا أن تةسض طظ خروج برغطاظغا طظ اقتتاد ظمعذجًا 
تعصغع  طظ  طصادغاته،  الاعجه  ولعثا  به،  غتاثى 
اتفاصغات تةارغئ طعمئ طع برغطاظغا تسغض لساب دول 
غضعن  لئرغطاظغا  دولغاً  دورًا  وتئرز  لمبطعا،  اقتتاد 
طضاشأًة لعا إن خارت عغ السصثة الاغ غاط بعا تفضغك 
اقتتاد افوروبغ. وعثا طا غمضظ صراءته شغ تعجعات 
طةثدا  تراطإ  (وأضث  وافطرغضغ  الئرغطاظغ  الطرشغظ 
افوروبغ،  اقتتاد  طظ  الثروج  برغطاظغا  لصرار  دسمه 
الاعخض  غساعط  أن  شغ  أططعا  سظ  طاي  أسربئ  بغظما 
إلى اتفاق تةارة جرغع طع واحظطظ شغ تثفغش تأبغرات 

برغضسئ.) (الةجغرة ظئ، ٢٠١٧/١/٢٨).
رابساً: أطا ضغش ظفسر تخاسث العةمئ السظغفئ العصتئ 
افطعر  شظثضر  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  تراطإ  طظ 

الاالغئ:
طظ  لغسئ  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  العةمئ  إن   -١
تراطإ وتثه، بض عغ طظ تضام الشرب ضاشئ، غغر أظعط 
غثاطفعن شغ أجالغئعط، شمظعط طظ غشطِّش السط بحغء 
طظ الثجط... شمبقً أوباطا شغ بثاغئ سعثه زار سعاخط 
وأبثى  وترضغا)،  وطخر،  (إظثوظغسغا،  اإلجقطغئ  الئقد 
أجطعباً لغظاً تةاه المسطمغظ، ولضظ اساثاءاته الماضررة 
سطى بقد المسطمغظ وأسثاد الصاطى، وبثاخئ بالطائرات 
دون ذغار الاغ حظاعا سثواظاً سطى بقد المسطمغظ، صث 
تضعن أضبر طما تثث طظ تضام آخرغظ، لضظ تراطإ 
أبثى عةعطاً سظغفاً ظاعرًا ودون تاجئ إلى تشطغش السط 
سعثه...  بثاغئ  صئض  بض  سعثه،  بثاغئ  وشغ  بالثجط، 
اإلجقم  ضث  الخطغئغئ  التاصثة  الظزرة  شإن  وعضثا 

والمسطمغظ طعجعدة سظث أطرغضا والشرب بساطئ.
ق  المسطمغظ  أن  غثرضعن  والشرب  أطرغضا  إن   -٢
دولئ لعط ترسى حؤعظعط وتضغض لاطك الثول الخاع 
خاسغظ إذا اساثوا سطى اإلجقم والمسطمغظ، وتثرك 
ق  المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  أن  أغداً  الثول  تطك 
المساسمرغظ،  الضفار  وقئعط  بصثر  اإلجقم  غعالعن 
أي أظعط ق غصفعن شغ وجه أطرغضا والشرب دشاساً سظ 
اإلجقم والمسطمغظ، بض عط أتغاظاً، بض شغ ضبغر طظ 
الضفار  سثاء  طظ  غصرب  بما  اإلجقم  غسادون  افتغان، 
المساسمرغظ لقجقم، ولثلك شق غةث الشرب وأطرغضا 
طا غردسعط شغما لع صاطعا بعةمات سظغفئ سطى اإلجقم 
ئعط سطى سثواظعط دون  والمسطمغظ، شعثا الثي غةرِّ

أن غتسئعا تساباً تةاه ذلك.
وجاضعن  دولئ،  لعط  ضاظئ  سظثطا  المسطمغظ  إن   -٣
بإذن اهللا، ضاظعا صعة شغ التص ُغتسإ لعا ضض تساب، 
سطى  السثوان  سطى  والطعاغغئ  الزطمئ  غةرؤ  شق 
بسثوان  وصاطعا  زلعا  إن  شعط  والمسطمغظ،  اإلجقم 
سطى اإلجقم والمسطمغظ شصث ضاظعا غقصعن طظ الرد 
الصعي طا غحرد بعط طظ خطفعط، ووصائع الاارغت تظطص 
ولثلك  جغثًا،  غثرضعظعا  المساسمرون  والضفار  بثلك، 
شعط غئثلعن العجع شغ أن ق تسعد دولئ المسطمغظ، 
وعثا  الئاذض،  وتئطض  التص  شاتص  الراحثة،  الثقشئ 
أطر بابئ ق غظضره خاتإ بخر وبخغرة، شمبقً سظثطا 
تةرأ روطغ شغ أذراف بقد المسطمغظ سطى ظطط اطرأة 
طسطمئ شصالئ واطساخماه صاد الثطغفئ جغحاً وعع سطى 
رأجه ولط غسمح بأن غصعده غغره، واظططص إلى طسصط 
وشاح  طعذظه،  وطظ  طظه  شاصاص  الروطغ،  ذلك  رأس 
تطك الئقد وظحر الثغر شغعا وأزال الحر طظعا... وضثلك 
شإن تاضط السظث صث اساثى سطى جفغظئ شغعا طسطمات 
وأخثعظ أجغرات، شأرجض الثطغفئ إلى والغه بأن غصاص 
طظ ذلك التاضط الزالط، شصاد طتمث بظ الصاجط جغحًا 
الطاغغئ  التاضط  ذلك  طظ  واصاص  المسطمات  وأظصث 
وشاح بقد السظث... بط إن طآلش رواغئ شغعا ضقم غغر 
أتث  شغ  غسرضعا  أن  تاول    اهللا  رجعل  سظ  تسظ 
المسارح شغ برغطاظغا، شاساثرت برغطاظغا الاغ ضاظئ 
سزمى آظثاك اساثارًا رجمغاً لسفارة الثولئ السبماظغئ 
شغ لظثن... عضثا ضان المسطمعن سظثطا ضاظئ دولاعط 
طظ  تراطإ  وغغر  تراطإ  طبض  لغةرؤ  ضان  شما  صائمئ، 
ذعاغغئ افرض أن تاطفر ألسظاعط أو تاترك أصثاطعط 
بحغء طظ حغء طظ جعء سطى اإلجقم والمسطمغظ إق 
وتصطع افلسظئ وتضسر افصثام... والغعم ُغساثى سطى 
الصرآن الضرغط وسطى الرجعل ، وسطى بقد المسطمغظ 
اإلطام،  وجعد  لسثم  إق  ذلك  وطا  السثوان!  ُغرّد  وق 

الثطغفئ الراحث الثي غاتصص سطى غثغه بإذن اهللا صعله 
 شغ التثغث الختغح الثي رواه الئثاري وطسطط سظ 
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لعط  تدسش  شطظ  سطغه،  اهللا  ساعثوا  طا  خثصعا  رجاقً 
سجغمئ، أو تطغظ لعط صظاة تاى غاتصص وسث اهللا جئتاظه 
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الباطظ طظ جمادى افولى ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/٢/٥م

٢٠١٦/١٠/١٨م                   - ١٤٣٧عـ  طترم  طظ  سحر  السابع 
أخعضط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ) اظاعى

• جئتان اهللا... لصث ضظئ أتإ أن ظطاصغ شغ الثظغا وراغئ 
الثقشئ تزطظا ولضظ السطغ الصثغر حاء أطرًا آخر، شأجأله 
جئتاظه أن غةغإ خاتمئ دسائغ شغ رجالاغ المثضعرة 
أسقه (وإظغ فجأله جئتاظه إن لط غضظ شغ ضاابه أن 
ظةامع شغ الثظغا، شأن غةمسظا جئتاظه شغ اآلخرة طساً، 
تعل رجعل اهللا  وختئه شغ طصسث خثق سظث ططغك 

طصاثر... الطعط اجاةإ دساءظا شأظئ السمغع المةغإ.).
• رتط اهللا أبا طتمث وتحره اهللا طع الظئغغظ والخثغصغظ 
وأجأله  رشغصا...  أولؤك  وتسظ  والخالتغظ  والحعثاء 
صال  طمظ  غضعظعا  أن  وأتئائه  وبظاته  لئظغه  جئتاظه 
ِْه  َ ِ ا إ

َوإِنَّ  ِ َصاَنْتُهْم ُمِصيَبٌة َقالُوا إِنَّا ِبَّ
َ
ِيَن إَِذا أ َّ اهللا شغعط ﴿ا

وَحَِك ُهُم 
ُ
وَحَِك َعلَْيِهْم َصلَوَاٌت ِمْن َربِِّهْم َورمَْحٌَة وَأ

ُ
رَاِجُعوَن  أ
الُْمْهَتُدوَن﴾.

وق  لمتجوظعن،  لفراصك  وإظا  طتمث،  أبا  غا  اهللا  رتمك 
ظصعل إق طا غرضغ ربظا جئتاظه... «ِهللاَِّ َطا َأَخَث َوَلُه َطا 
َأْسَطى، َوُضضُّ َحْغٍء ِسْظَثُه ِبَأَجٍض ُطَسمًّى»، وإظا هللا وإظا 

 إلغه راجسعن
 أخعك وخاتئك   سطاء بظ خطغض أبع الرحائ                     

الباطظ طظ جمادى افولى ١٤٣٨عـ                 
 ٢٠١٧/٢/٥م                                                                 

 تامئ ضطمئ السثد: سزغط طظ سزماء 
اإلجقم غطصى افتئئ طتمثًا وختئه

وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا

غةامع صائث الةغح افجارالغ أظشعس ضاطئض طع صادة 
سسضرغغظ إظثوظغسغغظ شغ الساخمئ جاضرتا افربساء، 
بسث تسطغص الاساون السسضري بغظ الئطثغظ شغ ضاظعن 
الباظغ (غظاغر) الماضغ بسئإ طعاد تسطغمغئ «طعغظئ» 
سبر سطغعا شغ صاسثة أجارالغئ. وطظ المصرر أن غةامع 
ضاطئض طع ظزغره اإلظثوظغسغ جاتعت ظعرطاظاغع ورئغج 
باجط  الظاذص  ورغاظاع  خرح  تسئما  طعلغعظع  افرضان 
الةغح اإلظثوظغسغ، والثي رشخ الاسطغص لختفغغظ 
إسقم  وجائض  وذضرت  المتادبات.  أسمال  جثول  سطى 
أجرته  تتصغص  ظاائب  جغئتث  ضاطئض  إن  أجارالغئ 
إظثوظغسغا  ذطئئ  بسثطا  المسألئ،  شغ  الثشاع  وزارة 
تأضغثات شغ حأن المعاد الاثرغئغئ. وضان صائث الةغح 
اإلظثوظغسغ أسطظ تسطغص السقصات السسضرغئ بسثطا سبر 
ضابط إظثوظغسغ سطى طعاد تسطغمغئ «طعغظئ» خقل 
دورة تثرغئغئ لشعغئ شغ أجارالغا أواخر السام الماضغ.

الةغح  طظ  «تظال  المعاد  إن  ظعرطاظاغع  وصال 
اإلظثوظغسغ وطظ افطئ اإلظثوظغسغئ بض طظ إغثلعجغئ 
إظثوظغسغا». وجارسئ التضعطاان إلى تعثئئ الاعترات 
وصال وزغر افطظ اإلظثوظغسغ وغراظاع شغ وصئ قتص 
شغ  الطشعي  الاثرغإ  بئرظاطب  الثاص  الاساون  إن 

أجارالغا عع شصط الثي تعصش.
طظ  أضبر  إظثوظغسغا،  تضام  غظازر  طاذا   :
إعاظئ جغحعط، وحسئعط، وطظ صئض ذلك سصغثتعط؛ 
لغسطظععا تربا سطى أجارالغا، أو سطى افصض صطغسئ 
ضطغئ دائمئ بغظعط وبغظ أجارالغا، وبثل ذلك صادة 
أجارالغا شغ بقدعط، لصث عاظعا سطى أظفسعط شعاظعا 

سطى اآلخرغظ. 

إظثوظغسغا تاةاوز سظ «اإلعاظئ» 
افجارالغئ وتساأظش الاساون السسضري

;G€‚â› ;̂Ì÷¡;Ø⁄÷â∏\;‹]“t;‡]·
€‚iŸ ;̂Ô\Å¡ ;̂Ì÷¡;\Ê›]‚…



 افربساء ١١ طظ جمادى افولى ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٨ حئاط / شئراغر ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١١٦

ظحر طعصع سربغ ٢١ غعم افتث ٥ حئاط/ شئراغر خئرا جاء شغه: أن "باظعن" ضئغر المساحارغظ اقجاراتغةغغظ 
وأحار  اإلجقم".  تتثي  خقل  طظ  افطرغضغئ  لطصعطغئ  "المةث  بإسادة  طسظغ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  لطرئغج 
الاسطغص إلى أن "باظعن" الثي ُغسث افضبر تأبغرا سطى تراطإ طظ بغظ بصغئ طساحارغه؛ طاأبر بما ورد ضبغرا سطى 
لسان ظاظغاعع طظ أن "اإلجقم الماطرف غمبض ورطا جرذاظغا غتمض ذاصئ تعثغث سالغئ". وأضاف أظه سظث السعدة 
إلى طا ضائه باظعن طظ طصاقت شغ المعصع الغمغظغ "برغئ بغرت"، الثي ضان غثغره صئض اظدماطه لاراطإ، غائغظ 
أظه غآطظ بتامغئ اظثقع "ترب غأجعج وطأجعج"، طحغرا إلى أظه تأبر بحضض واضح بافدبغات افوروبغئ الاغ 
جادت أبظاء التروب الخطغئغئ. وأضاف أن باظعن غآطظ بـالثواشع "افخقصغئ" لطتروب الخطغئغئ الاغ تمبطئ شغ 
"إسقن الظخراظغئ الترب المصثجئ سطى اإلجقم"، طحغرا إلى أن التروب الخطغئغئ أسادت المسطمغظ شغ ذلك 
العصئ إلى "شرغدئ الةعاد". وظصض حطغش سظ باظعن صعله شغ أتث المصاقت: "طا غتثث تالغا سضج طا تثث شغ 
التروب الخطغئغئ، تغث إن اإلجقم عع الثي غاةه شغ ذرغصه قتاقل وتثطغر الشرب الثي تآضطئ صعاه سطى غث 
السطماظغغظ والطغئرالغغظ". واجاثرك حطغش أظه بسضج طا غثسغ باظعن، شإن الضبغر طظ المآرخغظ الغععد غرون 
أن العصائع الاارغثغئ دلطئ سطى أن طسزط وصائع الاظضغض الاغ تسرض لعا الغععد سطى طر الاارغت ضان الظخارى 

عط المسآولعن سظعا ولغج المسطمغظ. (سربغ ٢١، ٠٥ شئراغر ٢٠١٧)

الخراع بني افدوات افطرغضغئ
تصغصاه وطساتاه

تخرغتات  وافخــرى  الفغظئ  بغظ  السطح  سطى  تطفع 
وضأظعط  ُتزعر  المظطصئ  شغ  أطرغضا  أدوات  لئسخ 
طساصطعن باتثاذ الصرار السغاجغ أو بما غاسارض طع 
طخطتئ أطرغضا الثولئ افولى، وعثا ظاعر بغظ بسخ 
افدوات الاغ بغث أطرغضا طبض بقد التةاز وإغران وأتغاظا 
ترضغا وطخر، شضان طظ المتاط سطغظا تعضغح عثا افطر 
بما غطجم خحغئ أن غصع الادطغض السغاجغ سطى بسخ 
دون  الاخرغتات  بئسخ  تثثع  صث  الاغ  افطئ  أشراد 
المااتئ  المساتئ  وتةط  افدوات  عثه  تصغصئ  إدراك 

لعا طظ صئض الثولئ خاتئئ الصرار.
إن الثولئ افولى عغ خاتئئ الصعل الفخض شغ تترغك 
وتترغضعا  وظصطعا  تمعضسعا  وإســادة  افدوات  عثه 
أن  لفدوات  ولغج  افولى  الثولئ  طخطتئ  غثثم  بما 
أداة  طةرد  فظعا  وجعه  شغ  تصش  أن  أو  عثا  تسارض 
أو  تثرجعا  أن  الغث  تطك  تساطغع  الصرار  خاتئئ  بغث 
أن تترصعا أو أن تتمطعا الظاائب السطئغئ لما صاطئ به 
سعضا سظعا، بض صث تظصطإ سطغعا وغسعد افطر بالسعء 
العصئ  شغ  طثرك  أطر  وعثا  الثول  تطك  ضغاظات  سطى 

التاضر.
ولضظ لغج طسظى عثا الضقم أن ق تاسارض طخالح 
افدوات  طظ  دولئ  شضض  طا،  طسألئ  شغ  افدوات  تطك 
بصغئ  طخالح  طع  بالدرورة  تطاصغ  ق  صث  طخالح  لعا 
ضمظ  شعع   - وجث  إن   - الاسارض  وعــثا  افدوات، 
المساتئ المااتئ طظ الثولئ افولى خاتئئ الصرار أوقً، 

وباظغاً بما ق غاسارض طع طخطتئ الثولئ افولى.
الاخرغتات  تسارض  شغ  ذضر  طا  سطى  طبق  ولظدرب 
صاله  طا  افخئار  تظاصطئ  تغث  والسسعدغئ،  إغران  بغظ 
الطعاء أتمث سسغري، الماتثث الرجمغ باجط الاتالش 
السسضري الثي تصعده السسعدغئ شغ الغمظ، إن العصئ 
صث تان "ضغ غاشغر جطعك إغران شغ المظطصئ، ووصش 
سسغري  وأضاف  المةاورة".  الثول  شغ  ذعران  تثخض 
الثي غسث أعط طساحاري وزارة الثشاع السسعدغئ، شغ 
تخرغتات لئغ بغ جغ، إن المةمعسئ الثولغئ بتاجئ 

إلى اجاراتغةغئ جثغثة لطاساطض طع إغران.
وورد أغدا سطى لسان وزغر الثارجغئ السسعدي سادل 
الةئغر خقل لصائه افطغظ السام لفطط الماتثة أظطعظغع 
غعتغرغج سطى ضرورة وضع تث لطاثخقت الثارجغئ 

وخخعخا إغران شغ حآون المظطصئ.
تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  إدارة  بثأت  وصث 
جثغثة  سصعبات  بإسقن  إغران،  طع  الفسطغئ  المعاجعئ 
اإلصطغمغئ  الحئضات  ضمظ  وضغاًظا  حثًخا   ٢٥ سطى 
لطعران، رًدا سطى الاةربئ الخاروخغئ افخغرة و«أظحطئ 
إغران  وذضرت  المظطصئ.  قجاصرار»  المجسجسئ  ذعران 

أظعا جارد بالمبض سطى إجراءات أطرغضا.
طظ المسطعم أن ظزام بحار المةرم ظزام سمغض فطرغضا 
خقل  طظ  تماغاه  أطرغضا  شرأت  السصعط  سطى  أوحك 
اجاراتغةغئ الصغادة طظ الثطش باجاثثام افدوات غغر 
افوراق  بسخ  شاجاثثطئ  سمغطعا،  لتماغئ  المئاحرة 
إغران  تجب  افوراق  عثه  وطظ  سمغطعا  سطى  لطتفاظ 
وإغران بثاتعا وططغحغات إغران جعاء أضاظئ سراصغئ أو 
طظ أششاظساان وغغرعا طظ الثول، ودول الثطغب بالمال 
السغاجغ الصثر لترف طسار البعرة شسةجت تطك افوراق 
خطفعا  شةطئئ لعا العرصئ الروجغئ السسضرغئ بضاطض 
المسمعطئ  الارضغئ  العرصئ  بط  وإجراطعا  وغرورعا 

بالسط الصاتض.
جصعط  بسث  البعرة  سطى  ذرأت  الاغ  افتــثاث  وبسث 
خقل  طظ  افدوات  عثه  بغظ  خراع  عظاك  ظعر  تطإ 

إغران  وبغظ  وروجغا  إغران  طظ  ضض  بغظ  الاخرغتات 
والسسعدغئ بتةئ تثخض إغران بالمظطصئ طع أن الثي 
أو  السراق  شغ  جعاء  الماتثة  العقغات  عع  أتدرعا 
الحام أو الغمظ. ق بض إن أضبر طظ جاسث أطرغضا عغ 

إغران ولعقعا لشرصئ أطرغضا شغ بقد المسطمغظ.
وفن طخطتئ أطرغضا بئصاء ظزام بحار المةرم وسثم 
جصعذه وسثم اظاخار البعرة الحاطغئ رشدئ تثوغض 
المسألئ السعرغئ وجمسئ ضض افدوات الاغ اجاطاسئ 
الظزام  اجاثثطئ  وفظعا  سمغطعا،  سطى  لطمتاشزئ 
شغ  وأوغطئ  البعار  ضث  الطائفغ  بمحروسه  اإلغراظغ 
دطاء المسطمغظ بتغث إظعا أخئتئ ججءا طظ المحضطئ، 
وعغ أي أطرغضا ترغث التض السغاجغ، ضان ق بث طظ 
إخراج إغران طظ جعرغا واجاثثام العرصئ الارضغئ فن 
بصاء إغران عع بصاء لطرف غثشع باتةاه الاأزغط ق التض 
السغاجغ، وضثلك بالظسئئ لطغمظ تغث أرادت العقغات 
الماتثة أن تتاشر سطى التعبغغظ ضمعذأ صثم لعا 

شغ الغمظ وسثم إضساشعط وإحراضعط شغ التضط،
السسعدغئ  واظاصال  لطتضط  جطمان  طةغء  بسث  ولضظ 
سطى  أطظئ  افطرغضان  إلــى  لقظةطغج  السمالئ  طظ 
سادل  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  أضث  تغث  التعبغغظ 
الظسغب  طظ  ججءًا  غزطعن  التعبغغظ  جماسئ  أن  الةئغر 
المةامسغ لطغمظ، بض ألجطئ الغمظ لطسسعدغئ لاتصغص 
ذاصئ  طظ  أضئر  بطاصئ  عظاك  افطرغضغئ  المخالح 
التعبغغظ وبطرغص طأطعن سظ ذرغص سمغض ق طحروع 
اصادى  وإن  عثا  الغمظغئ.  السحائر  لثى  وطصئعل  له 
سطى  لغج  ولضظ  افدوات  بغظ  المخالح  تسارض 
ق  أطرغضا  به  تسمح  وبما  افطرغضغئ  المخالح  تساب 
بض إسادة ترتغإ افدوار وتفسغض جمغع افدوات تتصغصا 
واجاثثام  الثطش  طظ  بالصغادة  أطرغضا  قجاراتغةغئ 
ضاشئ افوراق بما غثثم طخالتعا عغ شصط، ولع أدى 
أن  ظفسعا  سطى  صئطئ  الاغ  افدوات  طخالح  لدرب 
تضعن أداة بغث الثولئ افولى تساثثطعا وصاما تحاء 
وتطصغعا شغ عاوغئ جتغصئ وتثشع بعرصئ أخرى طضاظعا. 
شعثه إدارة تراطإ عثدت إغران بالمطش الظعوي وإسادة 
الظزر شغه طع أظه اتفاق طثل وطثٍج إلغران تظازلئ شغه 
باراك  جطفه  إدارة  إن  صال  تراطإ  أن  إق  الضبغر،  سظ 
أوباطا ألصئ ذعق الظةاة لطعران الاغ "ضاظئ سطى حفا 
الظةاة  بطعق  لعا  وألصئ  أطرغضا  جاءت  تاى  اقظعغار" 
الزرف  ولضظ  دوقر"...  ططغار   ١٥٠ اتفاق:  حضض  شغ 
آظثاك اصادى دسط إغران وتصعغاعا لزروف واسائارات 
لضظ افطر تشغر بسث ضبرة افدوات وتظعسعا وتعرذعا 
شق تاجئ فن تتزى إغران بظخغإ غثضر بض غةإ أن 

تثشع عغ افخرى ولظ تسمح لعا أطرغضا بحغء.
السغاجئ  افطرغضغئ  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  تظاولئ 
بأذماع  غاسطص  وطــا  الماتثة  لطعقغات  الثارجغئ 
أطرغضا شغ بروات الحرق افوجط، وصالئ إن المرحح 
غساجم  تراطإ  دوظالث  الرئاجئ  قظاثابات  الةمععري 
جرصئ ظفط المظطصئ. وأوضتئ شعرغظ بعلغسغ طظ 
جغاجئ  أن  ضطغر،  طاغضض  لطضاتإ  تتطغطغ  طصال  خقل 
التخعل سطى ظفط الحرق افوجط ضاظئ طتعر ظصاش 
شغ  أسرب  وتراطإ  سصعد،  طظث  الماتثة  العقغات  شغ 
ظفط  سطى  اقجاغقء  شغ  رغئاه  سظ  طظاجئئ  طظ  أضبر 

السراق شغ تال شاز وأخئح رئغسا فطرغضا.
عثه تصغصئ وتفاعئ تطك الثول الاغ صئطئ أن تضعن 
أداة بغث العقغات الماتثة، شسظ أي طخطتئ تاتثث 
وتطاَلإ  وتساظجف  ُتتطإ  وعغ  والسسعدغئ  إغــران 

 !بالثشع؟

بصطط: تسظ تمثان
جط
طار
أغظ تثعإ بروات بقد التةاز؟

صال المصّرر الثاص لفطط الماتثة المسظغ بالفصر المثصع 
وتصعق اإلظسان (شغطغإ ألساعن) إن عظالك "طظاذص 
شصغرة جًثا شغ ضض طظ المثن الضئغرة والمظاذص الرغفغئ 
السسعدغغظ  "طسزط  أن  رغط  السسعدغئ"،  شغ  الظائغئ 
طصاظسعن بثطع بقدعط طظ الفصر"، تسإ طا ظصطه سظه 

[CNN] .طرضج أظئاء افطط الماتثة
سطى الرغط طظ أن اهللا جئتاظه وتسالى صث تئا ججغرة 
طا  الثعإ  طظ  جئال  شغعا  تغث  ظسمه،  بعاشر  السرب 
زالئ بضًرا، وشغعا أضئر اتاغاذغ ظفطغ سطى وجه الضرة 
افرضغئ (تغث غئطس اتاغاذغ الظفط شغعا أضبر طظ ٢٦٪ 
طظ إجمالغ اقتاغاذغ الظفطغ شغ السالط)، شعغ تسعم 
شعق بتر طظ الئارول، وتظاب أضبر طظ ١٢ ططغعن برطغض 
ظفط غعطًغا، أضبر طظ ططغعن طظعا ترجطعا السسعدغئ 
لطعقغات الماتثة طظ دون تسةغض؛ لجغادة المثجون 
خاشغ  وزغادة  شغعا،  الظفطغ  اقجاراتغةغ  اقتاغاذغ 
وزغادة  السظئ،  شغ  ططغار  طائاغ  سظ  الصعطغ  دخطعا 
وأوروبا  أطرغضا  بظعك  شغ  المعدسئ  الظصثغئ  شعائثعا 
سظ ترلغعن دوقر... بالرغط طظ ضض ذلك شإن طسثل 
غائسعط  وطظ  افطراء  باجابظاء   - لطفرد  السام  الثخض 
طبض  بطث  شغ  الفرد  دخض  طسثل  سظ  ضبغًرا  غجغث  ق   -
تغاة  غسغحعن  الرساغا  طظ  اآلقف  وطؤات  الخعطال! 
الفصر والئثاوة وافطغئ، بسغًثا سظ طزاعر البراء الفاتح 
والاثمئ وأظماط التغاة الشربغئ الاغ غسغحعا أطراء بظغ 
جسعد وتطفاؤعط وزسماء الصئائض المعالعن لعط ورجال 
السسعدغئ  شغ  غةسض  الثي  طا  وضقئعط.  طظ  افسمال 
طثصع  شصر  شغ  غسغحعن  وأظاًجا  جًثا  شصغرة  طظاذص 
شغ تغظ غسغح التضام شغ تالئ طظ الئثخ المفرط 
وتحاري دولاعط افجطتئ بمطغارات الثوقرات لااضثس 
شغ المثازن دون شائثة أو قجاثثاطعا ضث المسطمغظ 

جعاء داخض الئطث أو خارجه؟!
إن المافتص لسغاجئ دولئ بظغ جسعد غاأضث أن تطك 
البروة الاغ جظاعا عغ طظ المطضغات الساطئ الاغ غةإ 
جاء  ضما  بالاساوي،  بغظعط  المسطمعن  غاصاجمعا  أن 
;GÔ]∏\;Uo˜l;∫;Ô]—Öå;ã]fi’\?  : الرجعل  تثغث  شغ 
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أو بسبرتعا شغ ظفصات رئغسغئ أربع:
أوًق: غاط اجاظجاشعا طظ خقل الحرضات السالمغئ سابرة 
الصارات، وفطرغضا طظعا تخئ افجث، شعظاك أضبر طظ 
سمقصئ)  خظاسغئ  حرضات  (طظعا  أطرغضغئ  حرضئ   ٢٥٠
المفخطغئ؛  الصطاسات  شغ  السصعد  طسزط  تاصاجط 
التثغث  وخظاسئ  والشاز  والئارول  والضعرباء  ضالثشاع 
والئاروضغماوغات، وتسائر أراطضع الثراع الاظفغثي فطرغضا 
السسعدغئ  السائطئ  وتدمظ  اقصاخادي،  الخسغث  سطى 
المالضئ لطحرضات افجظئغئ الاغ تصعم باجابمارات شغ 
السسعدغئ صروًضا جثغئ بثون شائثة، تخض إلى ظسئئ 
٥٠٪ طظ ضطفئ المحروع، ضما تصثم لعا افراضغ والماء 
والضعرباء بأجسار رطجغئ، وتاتمض الثولئ ظفصات الاأعغض 
أطعالعط  غعظفعن  الثغظ  افجاظإ  وتسفغ  المعظغ، 
جظعات،  سحر  إلى  خمج  لمثة  الدرائإ  طظ  سظثعا 
وتثعلعط التص بإخراج أرباتعط ورجاطغطعط بضاططعا، 
الشربغئ  الحرضات  عثه  شغ  المعظفغظ  رواتإ  وتئطس 

بقبئ أضساف رواتإ المعظفغظ المتطغغظ.
طظ  جسعد  بظغ  دولئ  أن  طظ  شئالرغط  الاسطح،  باظغا: 
دول السالط البالث، إق أظعا رابع طظفص سطى السقح شغ 
السالط، تغث تأتغ بسث أطرغضا والخغظ وروجغا، شاظفص 
سطى عثا الصطاع ظتع ٥٧ ططغار دوقر جظعًغا، وعع أضئر 
ق  أظه  بالثضر  وجثغر  الثولئ،  طغجاظغئ  غساظجف  صطاع 
غاط بعثه المئالس حراء السقح وتضثغسه شغ المثازن 
شصط، بض إن أضبرعا تائثر شغ خفصات السقح الععمغئ 
الاغ غسصثعا أطراء بظغ جسعد طع الثول الشربغئ (وسطى 
رأجعا أطرغضا) بسمعلئ بسغطئ ظسئًغا، ضما اظضحش ذلك 
شغ خفصئ الغماطئ الاغ طظ خقلعا اجامر ظعإ بروة 

الئقد فضبر طظ ٢٠ ساًطا. لضظ طآخًرا تط اجاثثام عثه 
ترب  شغ  المثازن  شغ  طضثجئ  ضاظئ  الاغ  افجطتئ 
السسعدغئ سطى الغمظ بالظغابئ سظ أطرغضا، تاى وخطئ 
بعا التال إلى حراء المجغث طظ السقح لاجوغث جغحعا 
شغ الغمظ. غداف إلى عثه الظفصات طا تظفصه السائطئ 
المالضئ سطى المحارغع السغاجغئ والسسضرغئ افطرغضغئ 
شغ  السمقء  التضام  بسخ  دسط  طبض  طظ  السالط،  شغ 
ذطط  وحراء  طخر)،  شغ  السغسغ  (طبض  البالث  السالط 
وتجوغثعط  الحام  شغ  المصاتطئ  الضاائإ  صادة  بسخ 
بالسقح لضسإ بسخ المسارك الاغ تثثم المحارغع 

افطرغضغئ شغ الحام.
بالًبا: اإلظفاق سطى أطراء وأبظاء بظغ جسعد، شما غأخثه 
افطراء أضبر طظ أربسغظ ططغار دوقر جظعغاً. لغج طظ 
المئالشئ الصعل إن طمطضئ آل جسعد تاألش طظ سالمغظ 
طاظاصدغظ، تغث غمضظ طحاعثة افغظغاء طظ افطراء 
الثارج  إلى  برتقتعط  غصعطعن  وعط  افسمال  ورجال 
أتغاًظا شغ سططئ ضض أجئعع بطائراتعط الثاخئ، شغطععن 
وافطرغضغئ،  افوروبغئ  المظاةسات  شغ  وغساةمعن 
وغاعزسعن سطى بقجات ضالغفعرظغا أو سطى طراضج الاجلب 
شغ جعغسرا، بغظما افصض تزا غاسطعن شغ الئترغظ أو 
بغروت أو الصاعرة... وغمضظ طحاعثة البراء الفاتح 
طظ خقل آقف الصخعر الاغ تعجث شغ طثاطش المظاذص 
شغ بقد التةاز فطراء بظغ جسعد وأبظائعط وظسائعط 
المعةعرات، شغ العصئ ظفسه غمضظ لطمرء أن غحاعث 
أضعاخ الخفغح المظاحرة صرب المثن السسعدغئ الضئرى 
وتعلعا، تغث طزاعر الئآس وجعء الاشثغئ واظسثام 
الثثطات افجاجغئ ووجائض الراتئ والرشاعغئ السخرغئ 
الاغ غشرق شغعا بظغ جسعد وأسعاظعط، تغث غظتحر 
شغعا طؤات افلعف طظ المسطمغظ الثغظ غسغحعن خارج 
السخر الظفطغ، شغ ظروف إظساظغئ خسئئ غظثى لعا 

الةئغظ.
وطظعا  طظعا،  شائثة  ق  طحارغع  سطى  اإلظفاق  رابًسا: 
طحارغع لطخث سظ جئغض اهللا ضاإلظفاق سطى تأجغج 
أضئر سثد طمضظ طظ الصظعات اإلسقطغئ المعجعئ ضث 
المسطمغظ والاغ تثسع إلى الرذغطئ والادطغض الحرسغ؛ 
عغ  بض  طظعا،  شائثة  ق  الاغ  افخرى  المحارغع  أطا 
طحارغع تسث بصًئا أجعد لسرصئ المال السام طظ صئض 
الحرضات الشربغئ، طظ طبض بظاء ططار جثة والثي ُأسث 
قجاصئال سحرة طقغغظ طساشر، وطبطه ططار الرغاض 
الثي ُأسث بظفج طساعى الفثاطئ قجاصئال ١٥ ططغعن 
طساشر، ولضظ طظ أغظ جاأتغ ضض تطك المقغغظ طظ 
المساشرغظ؟ وإلى أغظ جغثعئعن؟ طا دام سثد التةاج 
السظعي إلى طضئ إضاشئ إلى المسامرغظ ق غجغث سظ 

بقبئ طقغغظ؟!
غةإ سطى المسطمغظ جمغسا، وخخعًخا أعض التةاز، أن 
غثرجعا سطى ظزام آل جسعد وغمسضعا شغ تقصغمعط 
وأظفصععا  طظعط  ظعئععا  الاغ  ببرواتعط  وغطالئععط 
جئغض  سظ  الخث  وشغ  بثخعط  وسطى  أسثائعط  سطى 
اهللا وظحر الرذغطئ والامضغظ لطضفر شغ بقد المسطمغظ، 
وغةإ سطغعط السمض لغًق وظعاًرا إلصاطئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا المخطفى  تغظ صال 
;ÏŸ¯\;‰É·;∫;◊pÂ;á¡;!\;flm¬eË’? :شغ التثغث الحرغش
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بصطط: بقل المعاجر - باضساان

طعاصش "باظعن" طظ اإلجقم وخراع المظطصئ
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دسا الصائث السام لطةغح الطغئغ خطغفئ تفار المةامع الثولغ 
إلى ترك الطغئغغظ غاعلعن إدارة حآوظعط بأظفسعط، طسربًا 
سظ اجاسثاده إلصاطئ تتالش طع روجغا والعقغات الماتثة 
ضث اإلرعاب. وظصطئ وضالئ شراظج برس سظ تفار صعله 
دغماظح“  دو  ”جعرظال  ختغفئ  ظحرتعا  طصابطئ  شغ 
طا  غصررون  الثغظ  عط  ”الطغئغغظ  إن  الغعم  الفرظسغئ 
غقئمعط وق غاسغظ سطى المةمعسئ الثولغئ إق أن تثسط 
عثه الصرارات“. واظاصث تفار طئسعث افطط الماتثة إلى 
لغئغا طارتظ ضعبطر، قشااً إلى أن الطغئغغظ ق غتئعن ضعبطر 
وغسمعظه بـ ”الحغطان“ طدغفاً.. ”إن المةامع الثولغ ق 

غافعط تصغصئ العضع .. لثغه طسطعطات خاذؤئ غساظث إلغعا قتثاذ صرارات غغر صابطئ لطاطئغص وجغؤئ“. واظاصث تفار 
جغاجئ بارغج تةاه لغئغا، طحثدًا سطى أن ”شرظسا تثسط جغاجغاً أحثاخاً ق جططئ لثغعط“. وضان تفار أسطظ الترب 
سطى المةمعسات اإلرعابغئ الماطرشئ شغ الحرق الطغئغ وخخعخاً شغ بظشازي باظغ طثن الئقد واجاساد الةغح 

العذظغ الطغئغ صسماً ضئغرًا طظ المثغظئ طظ اإلرعابغغظ. (جرغثتك الغعم، ٥ شئراغر ٢٠١٧
: إن دسعة تفار عثه عغ ججء طظ الخراع افطرغضغ وافوروبغ وخاخئ الئرغطاظغ سطى لغئغا، شتفار 

غ

سمغض صثغط وطثطص فطرغضا، وعع غسسى لثثطئ طخالتعا وتظفغث جغاجاتعا شغ لغئغا، وغسمض جاعثا إلخراج 
ظفعذ برغطاظغا الماةثر شغ لغئغا، لغتض طتطه ظفعذ جغثته أطرغضا، شعع لغج لثغه أي اظاماء لطغئغا، وق ترص 

سطى اعطعا ق طظ صرغإ وق طظ بسغث.

تفار غثسع المةامع الثولغ إلى ترك الطغئغغظ غصررون طا غقئمعط
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