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عض عع طتض خقف بني أطرغضا وروجغا؟

 وأغظ أعض البعرة طظه؟
بصطط: أجسث طظخعر

الثاخض  شغ  والثولئ  افطئ  حآون  رساغئ  عغ  السغاجئ 
والثارج، وتضعن طظ الثولئ باطئغص الظزام سطى الّظاس 
ورساغئ حآوظعط وصداء طخالتعط شغ الثاخض، وبمسرشئ 
شغه،  والمآبرة  الضئرى  الثول  وجغاجئ  الثولغ،  المعصش 
تمض  غاططئه  طا  وشص  الثول  طع  خارجغئ  سقصات  وبظاء 
الثسعة إلى السالط بالثسعة والةعاد. وتضعن السغاجئ طظ 
بمتاجئئ  شغعا  المعجعدة  افتجاب  صئض  وطظ  افطئ،  صئض 
طظ  به  صام  طا  وسطى  لحآوظعا،  رساغاه  سطى  التاضط 
تخرشات وأسمال، وتصثغط الظخح له، وباقعامام بحآون 

المسطمغظ وأطرعط.

اصرأ شغ عثا السثد:
 - تضام السرب وظعئعط لبروات حسعبعط ...٢

 - عض بّمئ تعاشص بغظ اقتتاد افوروبغ وأطرغضا سطى 
    تضعطئ السراج شغ لغئغا؟ ...٢

 - طاذا غسظغ أن تاعتث افطئ اإلجقطغئ شغ ضغان 
    جغاجغ واتث؟ ...٤

- بعرة الحام شغ ساطعا السادس! ...٤
- دور الشرب شغ دخعل بسخ البعرات شغ دواطئ 

   سظش طثطرة ... ٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٨ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٦ ظغسان/ أبرغض ٢٠١٦  طـــ                         الرائث الثي ق غضثب أعطه                            السثد: ٧٢ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

الربملان السراصغ غفاح باب اإلغابئ 
الثولغئ ملتاشزئ افظئار!!!

أبعاب  الماضغ،  السئئ  غعم  السراصغ،  الئرلمان  شاح 
لطمثن  الاتاغئ  الئظى  تأعغض  إلسادة  الثولغئ  اإلغابئ 
الاغ تط تترغرعا طظ صئدئ تظزغط «داسح»، وذلك 
بالاخعغئ سطى سّث طتاشزئ افظئار بعخفعا «طظضعبئ».

وغأتغ تخعغئ الئرلمان السراصغ بسث أصض طظ سحرة 
افطط  سام  أطغظ  السراق  إلى  بعا  صام  زغارة  طظ  أغام 
جغط  الثولغ  الئظك  ورئغسا  طعن  ضغ  بان  الماتثة 
السراق  إلى  سطغ  طتمث  أتمث  واإلجقطغ  ضغط  غعظس 
وإسقظعما سظ تصثغط طساسثات طالغئ لطسراق بتثود 
شغ  اقجاصرار  إسادة  أجض  طظ  دوقر  ططغعن   ٢٥٠
المظاذص «المتررة طظ تظزغط داسح»، شغ وصئ أبثى 
اجاماع  لسصث  الئظك  اجاسثاد  اإلجقطغ  الئظك  رئغج 
بالسراق.  لطمظاذص «المتررة»  اقجاصرار  إلسادة  دولغ 
السغطرة  إسادة  طظ  تمضظئ  السراصغئ  الصعات  وضاظئ 
سطى طثغظئ الرطادي خقل حعر غظاغر (ضاظعن الباظغ) 
داسح  تظزغط  طع  ضارغئ  طسارك  بسث   ٢٠١٦ سام 
شغ  الظطاق  واجع  دطارا  الاظزغط  شغه  خطش  وصئ  شغ 
المثغظئ شغ الئظغئ الاتاغئ باإلضاشئ إلى تعةغر أضبر 
طظ ططغعن طعاذظ طظ جاضظغعا. وضان رئغج العزراء 
تغثر السئادي حضض لةظئ برئاجئ رئغج العصش السظغ 
صاجط  الضعرباء  وزغر  وسدعغئ  العمغط  الططغش  سئث 
إلسادة  الراوي  خعغإ  افظئار  وطتاشر  الفعثاوي 
وصئ  شغ  «داسح»  طظ  تترغرعا  بسث  افظئار  ظازتغ 
الثغظ  بافشراد  تاسطص  سحائرغئ  طحاضض  شغه  تفةرت 
اظامعا إلى تظزغط داسح طظ أبظاء سحائر المتاشزئ. 
وشغ عثا السغاق أسطظ صائمصام صداء الفطعجئ جسثون 
سئغث الحسقن وعغ إتثى أضبر طثن افظئار المظضعبئ 
شغ تخرغح لـ«الحرق افوجط» أن «الفطعجئ طظضعبئ 
طرتغظ.. طرة بضعظعا لط غاط تترغرعا تاى اآلن وعع 
طا غسظغ اتامال سثم حمعلعا بما جعف غارتإ طظ 
ظاائب سطى خسغث اإلغابئ الثولغئ وطرة ضعظعا تسغح 
اخاطفعا  الثي  داسح  تظزغط  صئض  طظ  ضاطق  تخارا 
طظ الةمغع وغسمض سطى تةعغع أعطعا بطرغصئ طظزمئ 

وطمظعةئ». (جرغثة الحرق افوجط)
سمقء  تضام  بالسراق  غاتضط  أن  غضفغ  إظه   :
وظعاب طظافسعن وجماسات ذائفغئ ضغ غثّطر السراق 
السراق  شتضام  المساسِمرغظ.  لطضفار  خاضسا  وغئصى 
وبثاخئ  الشربغئ  الثول  طساسثة  غططئعن  الثغظ 
أطرغضا، شغرجسعن إلغعا شغ ضض حاردة وواردة، عط 
طتاشزئ  دطروا  الثغظ  أطرغضغ،  وباعجغه  أظفسعط 
بثرغسئ  طظضعبئ  طظطصئ  وجسطععا  وغغرعا  افظئار 
تظزغط الثولئ الثي اتُِّعط بالاساعض شغ تمثده شغ 
ظعر  السابص  العزراء  رئغج  وغغرعا  المتاشزئ  تطك 
المالضغ ورجاقته، وبسث أن غسغث عآقء التضام شغ 
بقدعط شسادا وغتغطععا خرابا غصعطعن بالططإ طظ 
جثغث طظ المةامع الثولغ بأن "غشغث" أعض السراق 
لغسامر تظفغث جغاجات الثول الشربغئ شغ السراق.. 
وعثه الفطعجئ، طبال سطى خغاظاعط وتفرغطعط بض 
وتآطرعط سطى أعض السراق، شعغ تساشغث طظ تخار 
الثولئ،  تظزغط  صاال  بثرغسئ  وأغدا  السراق،  تضام 
تاى إذا تط تثطغرعا ذرف تضام السراق سطغعا دطعع 
الاماجغح وذالئعا المةامع الثولغ بإغاباعا!! صاتطعط 
سطى  السراق  شغ  المسطمغظ  وأسان  وأخجاعط  اهللا 

الاثطص طظعط وطظ أجغادعط المساسِمرغظ.

اظسصثت غعطغ الثمغج ٢٠١٦/٣/٣١ والةمسئ ٢٠١٦/٤/١ 
بـ"صمئ  ُغسّمى  طا  واحظطظ  افطرغضغئ  الساخمئ  شغ 
افطظ الظعوي" وحارك شغعا زسماء أضبر طظ خمسغظ 
افطط  طظزمات  سظ  طمبطغظ  إلى  باإلضاشئ  دولئ، 
وطظزمئ  الثرغئ  لططاصئ  الثولغئ  والعضالئ  الماتثة 
الحرذئ الةظائغئ الثولغئ "إظاربعل" واقتتاد افوروبغ، 
وبتبعا شغعا ططفات ظعوغئ سثغثة، ضمطش طا ُغسّمى 
باإلرعاب الظعوي وطظع تخعل طا أجمععا بالةماسات 
شغ  الصّمئ  ورضجت  الظعوي،  السقح  سطى  الماطرشئ 
اإلرعاب  خطر  سطى  والثاخئ،  المعجسئ،  لصاءاتعا 
الظعوي، وتدّمظ الئغان الثااطغ إجراءات تمظع اجاشقل 
شغ  وصعسعا  لاةظإ  أطظعا،  وُتتّخظ  الظعوغئ،  المعاد 
بسث  خخعخاً  تسئغرعط،  تث  سطى  (اإلرعابغغظ)  غث 
الافةغرات افخغرة شغ بطةغضا، باقضاشئ إلى طا اسائروه 

(الاتثي الماجاغث) الثي تمبطه ضعرغا الحمالغئ.
سطى  افطرغضغئ  اإلرادة  ذشغان  الصّمئ  شغ  ظعر  وصث 
أسمال  جثول  ُتتّثد  الاغ  شعغ  التاضرغظ،  جمغع 
المآتمر، وعغ الاغ ُتتّثد المعضعسات الاغ جائتث 
الاغ  وعغ  الثااطغ،  بغاظه  تخعغ  الاغ  وعغ  شغه، 
تاتّضط بالتدعر شامظع إغران طظ المحارضئ، وتاسّئإ 

شغ تشّغإ روجغا سظعا.
طا  بضض  الثااطغ  الئغان  شغ  المحارضعن  الاجم  وصث 
الصّمئ،  صئض  سظه  أسطظ  صث  افطرغضغ  الرئغج  ضان 
والاصغث  المحسئ،  المعاد  تماغئ  إجراءات  زغادة  طبض 
باقتفاصات الثولغئ شغ عثا الحأن، طع زغادة الاظسغص 
اإلصطغمغ والثولغ شغ عثه اإلجراءات، وتتّثث الرئغج 
افطرغضغ باراك أوباطا شغ ضطماه سظ التث طظ اقظاحار 
الظعوي طافاخرًا بأّظه "لط غظةح أي تظزغط إرعابغ تاى 
اآلن شغ اطاقك جقح ظعوي"، وأحار إلى أن "الةععد 
جارضج سطى ضمان بثل ضض طا عع طمضظ لمظع عثه 
الاظزغمات طظ التخعل سطى عثه افجطتئ الفااضئ"، 
وذالإ باعتغث جععد السالط لمتاربئ تظزغط الثولئ 
شصال: "إن صّمئ افطظ الظعوي ضاظئ شرخئ شغ أن تزض 
طتاربئ  سطى  جععدعا  ترضغج  طع  طعتثة  السالط  دول 

تظزغط داسح شغ عثه المرتطئ".
افطظ  صمئ  شغ  المحارضئ  الثول  "غالئغئ  أّن  واّدسى 
الظعوي عغ ججء طظ الاتالش الثولغ لمتاربئ داسح"، 
وزسط بأّن "الدشعط الاغ غعاجععا تظزغط داسح شغ 
شغ  بعةمات  غصعم  أن  ظاعصع  تةسطظا  والسراق  جعرغا 
طظاذص أخرى، ضما تثث طظ عةمات اباثاًء طظ ترضغا 
سطى  الصداء  أعمغئ  إلى  غثسع  طا  وعع  بروضسض  إلى 

تظزغط داسح بخعرة ططتئ".
وذالإ طظ الةمغع أْن غطسئعا دورًا اجاثئارغاً شغ طتاربئ 
الاظزغط، طظّععا إلى أن العقغات الماتثة جائثل طجغثا 
طظ الةععد شغ "طةال تئادل المسطعطات اقجاثئارغئ".

وتتّثث أوباطا ضثلك سظ خطعرة وجعد المعاد الظعوغئ 
شغ السالط وضرورة تأطغظعا شصال: "ق غجال عظاك صثر 
أظتاء  جمغع  شغ  والمحسئ  الظعوغئ  المعاد  طظ  ضئغر 
السالط والاغ تتااج إلى الاأطغظ. المثجون السالمغ طظ 
الئطعتعظغعم شغ ظمع طاجاغث، الارجاظات الظعوغئ تاعجع 
ظعوغئ  أجطتئ  عظاك  تضعن  وصث  الئطثان،  بسخ  شغ 

تضاغضغئ خشغرة سرضئ لطسرصئ".
وأوضح بأّن بقده جاصعم بثورعا شغ تماغئ المعاد 
إجراءات  باتسغظ  افخرى  الثول  تصعم  تاى  الظعوغئ 
افطظ والحفاشغئ لثغعا، ودسا بضض خراتئ إلى الاساون 
اقجاثئاري طع تطك الثول بثخعص تطك اإلجراءات 
الصمئ  شغ  الممبطئ  الثول  جمغع  أدسع  "الغعم،  شصال: 
لقظدمام إلى طظاصحئ أوجع بغظ أجعجة اقجاثئارات 
وافطظ لثراجئ ضغش غمضظظا تتسغظ تئادل المسطعطات 
العةمات  أظعاع  ضض  لمظع  بغظعا  شغما  الثول  بغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أردوغان: تصارب يف املعصفني الرتضغ وافطرغضغ بحأن أضراد جعرغا

جعرغا  شغ  والفثرالغئ  الاصسغط  سظ  التثغث  ضبر  ضما 
جظغش  طتادبات  طظ  افولى  الةعلئ  اظسصاد  وأبظاء  صئض 
بسث إسقن وصش الظار، وذلك لطدشط سطى المفاوضغظ 
صئعل  طظ  اباثاء  بالاظازل  وبثأوا  البعرة  خاظعا  الثغظ 
التثغث  ضبر  ضما  الطاغغئ،  ظزام  طع  الافاوض  طئثأ 
سظ ذلك شصث ضبر أغدا التثغث شغ اآلوظئ افخغرة سظ 
طخغر الطاغغئ بحار أجث. شروجغا تأخث دور الترغص 
سطى طخغره وتصعل بأن الحسإ السعري عع الثي غصرر 
وططاعغا  تغظا  غاطدا  دورا  شاأخث  أطرغضا  أطا  طخغره، 
وأضبر.  بثلك  أطرغضا  اتعمئ  روجغا  إن  بض  آخر.  تغظا 
شصال وزغر خارجغاعا قشروف شغما غاسطص باقتفاق تعل 
طخغر الطاغغئ: "شغما غاسطص بعثه المجاسط، شإظعا تظط 
واصع..  ضأظه  المرجع  لطرح  وطساع  لطتصائص  صطإ  سظ 
غتص  ق  أظه  تآضث  جعرغا  دسط  طةمعسئ  صرارات  وإن 
الصغادة  طخغر  تصرغر  السعري  الحسإ  باجابظاء  فتث 
وإن  افجث..  بحار  السعري  الرئغج  وطخغر  السعرغئ 
بالمئادئ  تاسطص  وواحظطظ  طعجضع  بغظ  اقتفاصات 
الضبغر  عظاك  ظسط،  السعرغئ..  لطاسعغئ  افجاجغئ 
حرضائظا  تسرغإ  جعى  غسضج  ق  لضظ  الاقسإ،  طظ 
افطرغضغغظ طدمعن المتادبات وتروغةعط طسطعطات 
وإن  المساعغات  جمغع  وسطى  طمظعب  بحضض  طدططئ 
عثه الاسرغئات غغر ظجغعئ وترطغ إلى تحعغه العاصع". 

(روغارز، روجغا الغعم ٢٠١٦/٤/١)
خططعا  تظفغث  سظ  بالسةج  أطرغضا  قشروف  اتعط  بض 
سظ  واحظطظ  سةج  جراء  تأتغ  "إظعا  صائق:  شأضاف 

إجئار بسخ تطفائعا شغ الحرق افوجط وأوروبا سطى 
تظفغث صرارات طةطج افطظ.. وغتاولعن ذرح إظثارات، 
ططالئغظ برتغض بحار أجث سظ طظخإ الرئغج ضحرط 
أخرى".  طعاضغع  أي  تعل  الافاوض  بثء  صئض  طسئص 
وأحار قشروف إلى طا غفغث أن أطرغضا تطةأ إلى الضثب 
لاتصغص  ططغئ  تساثثطعا  الاغ  روجغا  ظعر  سطى 
طحارغسعا الصثرة شصال: "وإن الاسرغئات الصثرة تعل 
اقتفاق المجسعم الثي صغض إظه سصث خقل الجغارة افخغرة 
تساعثف  طعجضع  إلى  ضغري  جعن  الثارجغئ  لعزغر 
والتخعل  والادطغض  الثولغ  السام  الرأي  سطى  الاأبغر 
سطى تظازقت جثغثة اظاعاضا لقتفاصات الاغ تط الاعخض 
ضغش  تثرك  روجغا  ضاظئ  ولع  جابص".  وصئ  شغ  إلغعا 
السغر  لرشدئ  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  الاخرف  غضعن 
شغ رضاب أطرغضا شغ طعضعع جعرغا ولارضئ أطرغضا 
تخارع المسطمغظ طظفردة تاى غسصطععا، شااثطص 
طظعا وطظ أقسغئعا سطغعا شغ أوضراظغا وجعرجغا وآجغا 
العجطى، طع أظعا تثرك أن الطاغغئ سمغض لطشرب أي 
الروجغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  شصالئ  فطرغضا، 
زاخاروشا غعم ٢٠١٦/٣/٢٧ (ظعشساغ): "لغج افجث طظ 
خثغص  أشدض  غضظ  لط  أظه  تظسعا  ق  بثسمه..  ظصعم 
لظا، وإظما لطشرب.. وظتظ ظثسط التفاظ سطى التضعطئ 
الرئغج  رتض  إذا  أظه  إلدراضظا  والسططئ،  الحرسغئ 
جاائسه التضعطئ وجاظعار السططئ الاظفغثغئ والةغح 
وبالاالغ شإن العضع شغ لغئغا جغئثو ظجعئ (بالمصارظئ 
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صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ إردوغان إظه تثث تصارب شغ المعصفغظ 
الارضغ وافطرغضغ بحأن أضراد جعرغا وعط أصرب تطفاء واحظطظ شغ 
المسرضئ ضث تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ". وتسائر أظصرة وتثات تماغئ 
الحسإ الضردغئ السعرغئ وذراسعا السغاجغئ تجب اقتتاد الثغمصراذغ 
الضردي ججءا طظ تجب السمال الضردجااظغ المتزعر الثي غحظ تمطئ 
غعم  لطختفغغظ  أردوغان  وأضاف  ترضغا.  شغ  سصعد  بقبئ  طظث  تمرد 
افتث الماضغ أن ضق طظ ظائإ الرئغج افطرغضغ جع باغثن ووزغر 

وساد  جعرغا.  شغ  الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  غثغرعا  دولئ  بإصاطئ  السماح  بسثم  وسثاه  ضغري  جعن  الثارجغئ 
الرئغج الارضغ إلى بقده بسث زغارة لعاحظطظ اجامرت خمسئ أغام.  (روغارز)

: إن ضقم أردوغان غحغر إلى طئطس جسغه لظغض رضا اإلدارة افطرغضغئ طع أظه طثرك لما تثطط له أطرغضا 
شغ ترضغا بثخعص طسألئ افضراد، وضغش أظعا تظزر لعط جعاء شغ ترضغا أو شغ جعرغا أو شغ غغرعما بعخفعط 
اصطغئ شغ تطك الئقد.. وطع سطط أردوغان بأن ظزرة اإلجقم إلى افضراد ق تظططص طظ أي اسائار لمفععم افصطغئ، 
بض طظ ضعن افضراد ججءا طظ افطئ اإلجقطغئ، وطظ ضان طظعط غغر طسطط شطعط تص الرساغئ طظ الثولئ، شإن 
أطرغضا وطسعا الثول الشربغئ غظزرون لفضراد بعخفعط أصطغئ وذلك لةسض صدغاعط تثاطش سظ صدغئ بصغئ 
المسطمغظ شغ السالط اإلجقطغ، ولااثث الثول الشربغئ صدغاعط أداة لطاثخض شغ حآون الئقد اإلجقطغئ، 
شضغش فردوغان وعع غسطط ذلك أن غسائر أن طعصفه طظ افضراد طاصارب طع طعصش أطرغضا لع ضان غصغط أدظى 
وزن لقجقم؟؟ شسق إن المرء لغاسةإ وعع غرى ضط أذَلئ أطرغضا أردوغان وعع ق غجال غسارع شغ ظغض رضاعا!!! 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غئطس جضان الئقد السربغئ طا غصارب ٣٧٠ ططغعن إظسان، 
غسغح أضبر طظ ١٢٠ ططغعظاً طظعط تالئ طظ الفصر المثصع 
اهللا  ذطئ  غةسض  الثي  الةعع  تث  إلى  غخض  صث  والثي 
برغؤئ طظ السرب برطاعط. تغث إن سثد الفصراء غحضض 
٣٠٪ طظ السضان، طا غسظغ أظه شغ ضض تغ طظ أتغاء 
جائع  غسغح  السضان  طظ  سرخات ٧٠٪  طظ  سرخئ  أو 
المظاسئ  شغ  ظصص  غائسه  والفصر  الظاس.  طظ  أضبر  أو 
طظ  وترطان  لفطراض،  سرضئ  غةسطه  طا  الةسثغئ 
الاسطغط طا غتث طظ طصثرة اإلظسان سطى تثطغ سصئات 
الفصر. طا غسظغ أن ١٢٠ ططغعن سربغ ق غةثون صعتعط 
وق ساشغئ شغ أبثاظعط، وبالاالغ غفصثون افطظ وافطان 
الثي جسطه اهللا تصا لعط طخثاصا لصعله : «طظ أخئح 
آطظاً شغ جربه طساشا شغ بثظه سظثه صعت غعطه شضأظما 

تغجت له الثظغا بتثاشغرعا».
السربغئ  الئقد  شغ  الفصر  طحضطئ  أن  بالثضر  والةثغر 
لغسئ طحضطئ ظصص شغ المال والبروات، بض عغ شغ 
تصغصاعا ظعإ لفطعال والبروات. وبافخص طظ صئض 
لتراجئ  وأطرغضا  برغطاظغا  ظخئاعط  الثغظ  التضام 
طخالتعط شغ السالط السربغ. وصث رحح طظ المسطعطات 
طا عع طرسإ وطثغش طظ تغث طةمعع افطعال الاغ 
حسعبعط  جسطئ  طأجعرون  سمقء  تضام  سطغعا  جطا 
تعضح  الاالغئ  افرصــام  ولسض  حثغث.  شصر  طظ  تساظغ 

بسدا طظ التصائص المرسئئ شغ السالط السربغ:
بطشئ  السسعدغئ  السائطئ  جمسار  ذقل  بظ  شالعلغث 
تاضط  افجث  وسائطئ  دوقر.  ططغار   ٣٢ طظ  أضبر  بروته 
جعرغا الثي صدى سطى أضبر طظ ططغعن حعغث وجرغح 
و١٠ طقغغظ قجأ طصابض أن غئصى شغ التضط، وق غرر 
شصث بطشئ بروة سائطاه طظ عثا الاسطط افبغط أضبر طظ 
٤٠ ططغار دوقر سطى أصض تصثغر. أطا طخر شصث زاد سثد 
الفصراء شغعا سظ ٢٠ ططغعن ظسمئ ظاعغك سظ المقغغظ 
طمظ حردوا شغ أظتاء افرض تارضغظ أعطغعط وراءعط 
بروة  بطشئ  الثي  العصئ  شغ  السغح،  لصمئ  سظ  بتبا 
ذاغغاعط المثطعع تسظغ طئارك طا بغظ ٤٠-٧٠ ططغار 
دوقر. وافظضى طظ ذلك أظه عع وسائطاه صث جغطروا 
تعالغ  غمطضعن  تغث  طخر  شغ  افطئ  طصثرات  سطى 
طظ خام الئطعتعظغعم الدروري إلظااج الطاصئ  ٢٠ ذظاً 
عثا  دوقر.  ططغار   ١٥ بتعالغ  صغماعا  وتصثر  الظعوغئ، 
إضاشئ إلى السصارات الاغ غمطضعظعا شغ طثاطش سعاخط 

أوروبا وأطرغضا والغثعت السغاتغئ والسفظ.
أطا تعظج والاغ غئطس سثد جضاظعا تعالغ ١٢ ططغعن 
ظسمئ، شإن طا غصرب طظ ٣ طقغغظ طظعط غسغحعن تتئ 
خط الفصر. وأعط جئإ لفصر الحسإ شغ تعظج لغج 
البروة  ظعإ  عع  بض  اقصاخاد،  ضسش  أو  المعارد  صطئ 
والظار  بالتثغث  تعظج  تضط  الثي  الطاغغئ  صئض  طظ 
تاطغا لمخالح برغطاظغا وشرظسا وغغرعا، وتارطاً الحسإ 
طظ بروة ضرورغئ لجغادة اإلظااج وبظاء اصاخاد طتضط 
زغظ  بروة  بطشئ  شصث  والفصر.  الئطالئ  سطى  والصداء 
السابثغظ وسائطئ زوجاه الطرابطسغ أضبر طظ ٢٠ ططغار 

دوقر بسث أن جغطروا سطى أضبر طظ ٤٠٪ طظ اقصاخاد 
والبروة  المال  ضبرة  طظ  شئالرغط  لغئغا  أطا  الاعظسغ. 
شغ  لغئغا  بصغئ  شصث  والشاز،  الظفط  سظ  ظاةئ  الاغ 
طآخرة الئقد طظ تغث تعشر الئظغئ الاتاغئ لطمعاخقت 
والاسطغط والختئ. وبصغ الحسإ شغ لغئغا غساظغ شصرا 
ضما تساظغه الئطثان الاغ تفاصر لطمعاد الثام ضالظفط 
والشاز! وق غرر، شصث جمع الصثاشغ وأبظاؤه أطعاق ذائطئ 
زادت سطى ٣٠ ططغار دوقر. وبسث جصعط خثام تسغظ 
تئغظ أن بروته صث زادت سظ ٢٠ ططغار دوقر. والغمظ 
الاغ تشرق شغ بتر طظ الثطاء غاتمض وزرعا الرئغج 
غسعد  أن  غتاول  والثي  خالح  اهللا  سئث  سطغ  المثطعع 
لطغمظ بأي بمظ، شإن غالئغئ بروتعا صث اجاعلى سطغعا 
سطغ خالح الثي بطشئ بروته أضبر طظ ٦٠ ططغار دوقر. 
شق سةإ أن غتارب افخدر والغابج وأن غاتالش طع 

الحغطان لغسعد جططاظه سطى الغمظ.
طؤات  شائطس  وأطراء  ططعضا  السسعدغئ  تضام  بروة  أطا 
الظفط  أطراء  بروة  وطبطعا  الــثوقرات،  طظ  المطغارات 
شغ الثطغب. وتاى ططعك وأطراء أشصر الثول ضالمشرب 
وافردن بطشئ أرصاطا خغالغئ غخسإ سطى المرء طةرد 
تسائر  دوق  غتضمعن  أظعط  شئرغط  بتةمعا.  الافضغر 
شصغرة، شإن المطعك وافطراء السرب تخثروا قئتئ أبرى 
١٥ حثخغئ تاضمئ شغ السالط، تغث تض ٧ طظعط ضمظ 
بظ  الحغت «خطغفئ  رأجعط  وسطى  السالط،  ططعك  أبرى 
زاغث آل ظعغان»، رئغج دولئ اإلطارات. وتسطغصا سطى 
عثا الارتغإ، صال أتث الثئراء اقصاخادغغظ إن اتاقل 
التضام السرب لطمراتإ افولى سالمغا طظ تغث البروة، 
السططئ  اجاشقل  إلى  «غسسعن  عآقء  بضعن  غفسر 
شغ  الئصاء  لعط  غاغح  الثي  المال،  طراضمئ  أجض  طظ 
التضط»، وصال إظه «شغ الثول الماصثطئ غآدي المال 
إلى العخعل إلى السططئ، أطا شغ الثول السربغئ شإن 

السططئ تآدي إلى جظغ المال».
وبالاالغ لط غضظ طساشربا أن تعإ الةماعغر شغ الئقد 
السربغئ شغ البعرة الاغ سرشئ بالربغع السربغ. شالفصر 
طسامر  بظعإ  طرتئطا  غجال  وطا  ضان  السغح  وضظك 
تضاطعط  جغعب  جسض  طا  الحسعب  لبروات  وطظزط 
الحسإ  جغعب  تغظ  شغ  طاثمئ  وبطعظعط  طظافثئ 
شارغئ وبطعظعط تادعر جعسا. شالبعرة ضاظئ ذئغسغئ 
بض وتامغئ. شإن ضان تعجغه البعرة غاططإ وسغا وشضرا 
وصغادة تضغمئ، شإن إحسالعا ق غاططإ إق جعسا وشصرا 

وظعئا لطبروات.
اباطغئ  صث  والمسطمغظ  السرب  بقد  أن  والتاخض 
شغ  أوغطعا  لطرساة،  طظعط  لطثئاب  أصرب  عط  بتضام 
أطعال المسطمغظ وولشعا شغ دطائعط، ولط غرصئعا شغ 
حسعبعط إق وق ذطئ، شضان وجعدعط شغ طعصع التضط 
ضشبا سطى إبالئ، شق عط ظعدعا بحسعبعط، وق ترضعا 
وظعئعا  وسجتعا،  ظعداعا  ذرغص  تاطمج  الحسعب 
برواتعا تاى ق غةث الظاس طا غصااتعن به لتغاتعط أو 
 غاصعون به لمعاجعئ أسثائعط، شائاً لعط وألش تإ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

عض بّمئ تعاشص بني اقتتاد افوروبغ 
وأطرغضا سطى تضعطئ السراج يف لغئغا؟

بصطط: أتمث طعثب

باارغت ٣٠ آذار/طارس التالغ وخطئ تضعطئ السراج 
ذرابطج،  إلى   - الخثغرات  وبغصئ  طظ  المظئبصئ   -
بترغئ  صطع  وطساظثة  إغطالغئ،  جفغظئ  طاِظ  سطى 
صاسثة  شغ  قجاصئالعا  اإلسثاد  تط  أن  بسث  شرظسغئ، 
"أبع جائ الئترغئ" وصث تزغئ باجاصئاٍل خةعل طظ 
أشراد الصاسثة الاغ وشرت التماغئ لعا، وضاغئئ الردع 
"المثاخطئ" الاغ ضاظئ تائع وزارة الثاخطغئ شغ تضعطئ 
الثخعل  عثا  المراصئغظ  بسخ  حّئه  وصث  الشعغض، 

بالاسطض.
سطى  الضئرى  الثول  بغظ  اتفاق  وجعد  إلى  غآحر  طما 
ضئغرة  ضشعط  تخعل  إلى  غحغر  وطما  الثخعل  عثا 
ضان  وصث  التضعطئ،  لعثه  المظاوئئ  الةعات  سطى 
طسغحغ  وضعٍ  تتئ  غرزح  الثي   - الحارع  لدشط 
شغ  التضعطئ  بعثه  الصئعل  اتةاه  شغ  أبره  صاٍس- 
المآتمر  جغادة  تتئ  افخض  شغ  عغ  الاغ  ذرابطج 

العذظغ وتضعطاه طظث طا غصرب السظاغظ.
ولضظ الدشط الثي طعرس سئر الحارع لغج الساطض 
تعاشص  تخعل  غرجح  وإظما  المعضعع  شغ  التاجط 
دولغ سطى عثا الثخعل بسث طرتطئ طظ الخراع التاد 
العصئ  شغ  لغئغا.  شغ  افزطئ  سظاخر  غمسك  طظ  سطى 
طثسعطئ  التضعطئ  عثه  أن  بةقء  شغه  غزعر  الثي 
تغظ  شغ  طةامسئ.  افوروبغ  اقتتاد  دول  طظ  بصعة 
إظعا ضان غغر طرتٍإ بعا طظ أطرغضا وسمقئعا وطظ 
البعار المثطخغظ، تاى إن سمغض أطرغضا "تفار" طظع 
بصعة السقح اظسصاد برلمان ذئرق - المحرسظ دولغاً - 
إلسطاء عثه التضعطئ البصئ. طما اضطر المآغثغظ لعا 
إلى الاةمعر شغ جاتئ خارج الئرلمان والاعصغع سطى 
طثضرة وإرجالعا لفطط الماتثة بالمعاشصئ سطى عثه 
الئرلمان  رئغج  خالح  سصغطئ  خرح  بسثعا  التضعطئ. 
بسثم حرسغئ ذلك واسائره غغر صاظعظغ فظه لط غتخض 

تتئ صئئ الئرلمان.
تسغطر  صعغئ  طسارضئ  وجعد  وطع  ضطه  عثا  بسث 
سطى افرض شغ الساخمئ وضض المظطصئ الشربغئ طظ 
وتسضئ  التضعطئ  وتثخض  شةأة  افطعر  تظصطإ  لغئغا، 
خارج  إلى  المسارض  السقح  وغظستإ  المسارضئ 
تصعم  ضاائإ  بقث  إق  غئصى  وق  ذرابطج  الساخمئ 
الضاائإ  وعثه  التضعطئ،  لعثه  التماغئ  باعشغر 
المآتمر  تضعطئ  الشعغض،  تضعطئ  تائع  افخض  شغ 

المسارض لطسراج.
شما الثي تثث؟!

صئض اإلجابئ سطى ذلك، ق بث طظ الاساؤل: عض غظاصض 
تفار  ضشط  طظ  لغاثطص  ذرابطج  إلى  الئرلمان 

وغظسصث وغسطغ البصئ لطتضعطئ؟!
المحعث  سطى  غثغط  غمعض  طظ  غزعر  طا  رغط 
السغاجغ، إق أن بسخ الصرائظ تثل سطى أظه صث تخض 
صئعل طظ أطرغضا بظجول عثه التضعطئ شغ ذرابطج، 
وتةثر اإلحارة عظا إلى صرار طةطج افطظ لغطئ افربساء 
ذرابطج،  إلى  التضعطئ  باظاصال  بالارتغإ  باإلجماع، 
ضما تةثر اإلحارة إلى أظه شغ افحعر البقبئ افخغرة 
تخض الاعاخض المسطظ والماضرر بغظ أطرغضا وتضعطئ 
البعار شغ ذرابطج بض طع بسخ رطعز المآتمر العذظغ 
السام، شغ العصئ الثي ظعر شغه إشحال المسار (الطغئغ 
ذرابطج  طآتمر  بغظ  تط  والثي  افزطئ  لتض  الطغئغ) 

أطرغضغئ)  (برساغئ  أظه  غعطعا  واتدح  ذئرق  وبرلمان 
لسرصطئ طسار الخثغرات.

غئثو أن أطرغضا سثلئ سظ دسط ذلك المسار بسث أن 
ضمظئ طخالتعا سئر عثه التضعطئ وسطغه غرجح أظعا 
الشعغض  وتضعطئ  والمآتمر  لطبعار  (ظخائتعا!)  صثطئ 
بالصئعل، سطى أطض أن غئثأ التعار داخض ذرابطج، وصث 
غضعن ذلك طظ حروط تسطغط تضعطئ الشعغض لطسراج. 
"أن  اإلسقم:  وجائض  بسخ  شغ  صغض  صث  أظه  رغط 
المتطغئ  افذراف  لةمع  اجاسثادعا  أبثت  السسعدغئ 
الماخارسئ شغ طآتمٍر سطى ظسص طآتمر الطائش الثي 
اظسصث لتض المسألئ الطئظاظغئ شغ البماظغظات"، وتسطغط 
المآتمر لطئرلمان لاظفغث باصغ بظعد وبغصئ الخثغرات 
طع طقتزئ الاسثغقت الاغ جرت سطغعا والاغ تدمظئ 
أسداء  شغعط  بما  لغئغا"  "شةر  تةمع  أحثاص  تماغئ 

المآتمر والتضعطئ والبعار وإحراضعط شغ السططئ.
وإذا طا تثدظا افذراف الرئغسغئ شغ افزطئ وعط:

المظئبصئ  الشعغض  وتضعطئ  لطبعار،  طمبًق  المآتمر   -١
سظه.

٢- عغؤئ دار اإلشااء وظفعذعا المطتعظ شغ الساتئ.
٣- برلمان ذئرق وتضعطئ البظغ المظئبصئ سظه.

أداة  البظغ  وتضعطئ  الئرلمان  طساثثطاً  تفار،   -٤
لفرض حروذه (حروط أطرغضا).

البعار  سظ  اظحصئ  الاغ  طخراتئ  طةمعسات   -٥
السراج،  تضعطئ  تثسط  وعغ  بالخثغرات  والاتصئ 
المظصطئعن  المسطمعن  اإلخعان  الصعغئ  أجظتاعا  وطظ 

سطى المآتمر والبعار.
افزطئ  شغ  المآبرة  لفذراف  الارضغئئ  عثه  بسئإ 
وطسارعا والساطض الثولغ، الثي غحضض الةاظإ افضئر 
المتاشض  شغ  افزطئ  بصغئ  شصث  وطسارعا  افزطئ  شغ 
اقجاسمارغئ  الثول  بغظ  الخراسات  تاصاذشعا  الثولغئ 
السطمغ  السغاجغ  بالتض  غثشع  طظ  بغظ  الضاشرة، 
التض  وشرض  السسضري،  بالاثخض  غعثد  طظ  وبغظ 
الثي غرغثه، طا غصرب طظ السظئ والظخش ولط غتخض 
بالاخرغتات  العةعم  بثأ  طآخرًا  بض  تض  سطى  تعاشص 
الختفغئ طظ صادة الثول الضئرى بسدعا سطى بسخ 
شغما غاسطص بافزطئ الطغئغئ، شصث خرح السفغر افطرغضغ 
اإلغطالغ  العزراء  برئغج  له  اجاماع  بسث  إغطالغا  شغ 
شغ  لطاثخض  جظثي  آقف  خمسئ  جعجت  إغطالغا  (بأن 
إغطالغا  وزراء  رئغج  خرح  ظفسه  الغعم  وشغ  لغئغا)، 
ظاشغا طا جاء سطى لسان السفغر افطرغضغ، بض أضث (أظه 
السابصئ،  اإلغطالغئ  المساسمرة  لغئغا  بشجو  غصعم  لظ 
بثمسئ آقف جظثي ذالما عع رئغج وزراء إغطالغا)، 
برغطاظغا  وزراء  رئغج  أوباطا  عاجط  بأغام  بسثعا  بط 
الفعضى  جئإ  عما  بأظعما  السابص  شرظسا  ورئغج 

التاخطئ شغ لغئغا فظعما لط غظسصا طع أطرغضا.
الةعار  دول  تضام  به  غصعم  ضان  طا  ذلك  إلى  غداف 
لطغئغا طظ تثخٍض شغ افزطئ طما شاصط المحضطئ وسّصث 
المسألئ. غغر أظه تخض تتعٌل شغ طسار افزطئ تةاه 
الطغئغئ  لفزطئ  اظاصالغ  َضَتٍض  الخثغرات  طسار  دسط 
لطصئعل  المتطغئ  افذراف  سطى  الدشط  تط  ولثلك 
بثلك، وطظسعا طظ اجاسمال السقح تالغاً شغ طسارضئ 
اآلن  تاى  افتثاث  جغر  طظ  غزعر  طا  عثا  التض. 

 وافغام وافجابغع الصادطئ ُتئطى بالةثغث

طجغث طظ الاصارغر تبئئ تعاذآ افطط املاتثة طع ظزام افجث 
يف جغاجئ التخار والاةعغع

شعرغظ أّشريز: لفطط املاتثة دور بتخار املثن السعرغئ
أحارت طةطئ شعرغظ أّشغرز افطرغضغئ إلى طساظاة الحسإ السعري شغ الترب المساسرة طظث جظعات، وخاخئ طا 
غساظعظه جراء التخار الثي غفرضه سطغعط الظزام وأذراف أخرى شغ الظجاع، وصالئ إن افطط الماتثة طاعرذئ 
طع الظزام شغ تخار بسخ المثن السعرغئ. وظحرت المةطئ طصاق لـ آظغ جئارو صالئ شغه إن أذراف الخراع شغ 
جعرغا وأبرزعط الظزام التاضط غساثثطعن إجاراتغةغئ طتاخرة المثظغغظ وصطع المعاد الشثائغئ والمساطجطات 
والعصعد سظعط، وإن عثه افشسال تسائر بمبابئ جرائط ترب. وأحارت الضاتئئ إلى أن المضاإ افطمغ لاظسغص 
الحآون اإلظساظغئ شغ دطحص أبطس طضاإ افطغظ السام لفطط الماتثة أواخر السام الماضغ أن عظاك طا غصرب 
طظ ٣٩٤ ألفا طظ المثظغغظ المتاخرغظ، بغظما خرح طرضج "طراصئئ التخار" أن سثد المتاخرغظ داخض المثن 
غاثطى المطغعن حثص. وأوضتئ أن عثا اقخاقف شغ سثد المتاخرغظ ربما غظئع طظ رغئئ طضاإ تظسغص 
الحآون اإلظساظغئ شغ الئصاء بثطحص، وعع طا غاططإ أن غضعن المضاإ سطى سقصئ جغثة طع ظزام الرئغج 
بحار افجث. وأضاشئ جئارو أظه غمضظ طقتزئ تعاذآ المضاإ افطمغ طع ظزام افجث طظ خقل الاشغغرات 
الاغ أدخطعا طضاإ تظسغص الحآون اإلظساظغئ شغ خطئ اقجاةابئ اإلظساظغئ لسام ٢٠١٦، تغث صام المضاإ 
بمراجسئ التضعطئ بحأن عثه الثطئ، وأن المضاإ تثف ضض طا غحغر إلى "التخار" ووضع بثق طظعا السضان 
صرر  بثطحص  ظةعم  الثمج  ذي  افربسئ"  "الفخعل  شظثق  طظ  افطمغ  المضاإ  أن  وأوضتئ  "المتاخرغظ". 
تخظغش طظاذص شغ جعرغا سطى أظعا "غخسإ العخعل إلغعا" بثق طظ "طتاخرة". وأضاشئ أن المرء ق غتااج 
إلى السفر بسغثا سظ دطحص ضغ غمغج بغظ طظطصئ "غخسإ العخعل إلغعا" وطظطصئ "طتاخرة". وغتاخر الظزام 
السعري -وشص طا جاء بالمصال- أضبر طظ تسسمؤئ ألش إظسان، وخاخئ طظاذص طبض الشعذئ الحرصغئ ودوطا، 
وأن تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" غتاخر ظتع ١٨٠ ألفا شغ دغر الجور حرصغ الئقد. وأضاشئ الضاتئئ أن المسارضئ 
تعخطئ طع الظزام شغ أغطعل/جئامئر الماضغ قتفاق غسمح بامرغر المساسثات اإلظساظغئ لطمظاذص المتاخرة، 
لضظ ططغحغات "تجب اهللا" صاطئ بسث اقتفاق بأغام بجرع ظتع ٤٥٠٠ لشط أرضغ غربغ بطثة طداغا برغش دطحص 

الشربغ لمظع شصثان الظزام لظفعذه أو عروب المثظغغظ. (الةجغرة ظئ)

الةغح افطرغضغ غثرب سحرات طظ طصاتطغ املسارضئ السعرغئ

ذضر الةغح افطرغضغ أظه بثأ تثرغإ السحرات طظ طصاتطغ المسارضئ السعرغئ لمعاجعئ تظزغط الثولئ شغ 
إذار برظاطب طسثل غعثف لاةظإ أخطاء حابئ أول طسسى لاثرغإ المصاتطغظ شغ ترضغا السام الماضغ. وصال 
الضعلعظغض افطرغضغ جاغش وارغظ الماتثث باجط الاتالش الثي تصعده العقغات الماتثة ضث داسح لمراجطغ 
وزارة الثشاع افطرغضغئ الةمسئ ١ ظغسان/أبرغض، إن "الئرظاطب الةثغث لط غثرج تاى اآلن أي طصاتطغظ جعرغغظ".
غثضر أن الضعظشرس افطرغضغ خادق بأغطئغئ جاتصئ سطى طحروع صاظعن اإلظفاق الثشاسغ الةثغث الثي غسمح 
لعزارة الثشاع افطرغضغئ باثرغإ المسارضئ السعرغئ ضةجء طظ التمطئ ضث طسطتغ تظزغط الثولئ. وخخص 
طحروع الصاظعن تعالغ ٥٧٧ ططغار دوقر لعزارة الثشاع، ٦٤ طظعا لامعغض الترب شغ أششاظساان والسراق وجعرغا، 

ضما حمطئ أغدا رشسا شغ أجعر الصعات السسضرغئ بظسئئ واتث بالمائئ. (روجغا الغعم)
: إن العقغات الماتثة جسطئ طظ تظزغط الثولئ وطتارباه والتث طظ خطره ذرغسئ لطاثخض شغ حآون 
سثة دول وتظفغث جغاجاعا شغعا وبثاخئ شغ جعرغا.. شأطرغضا تسسى لةسض الصاال شغ جعرغا غثور شغما 
بغظ أعض الحام أظفسعط ولغج بغظعط وبغظ الظزام، وذلك لطمتاشزئ سطغه رغبما تساطغع أطرغضا إغةاد 

بثغض سظ سمغطعا التالغ بحار.
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سّئر السغظاتعر الةمععري لغظثجغ غراعام 
لطرئغج  دسمه  سظ  الماضغ،  افتث  غعم 
تربه  شغ  السغسغ  الفااح  سئث  المخري 
ضث تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» (داسح) 
«الرجض  بأظه  إغاه  واخفاً  جغظاء،  شغ 
وغأتغ  المظاجإ».  العصئ  شغ  المظاجإ 
بعا  غصعم  زغارة  أبظاء  غراعام  طعصش 
برئاجاه  افطرغضغ  الضعظشرس  طظ  وشث 
إلى طخر، بسث أغام طظ اظاصادات سظغفئ 
جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وجععا 
الئقد..  شغ  اإلظسان  تصعق  لعضع  ضغري 
أبظاء  صعله  السغسغ  سظ  غراعام  وظصض 
لصائه العشث افطرغضغ، أظه غساجم طعاجعئ 
تظزغط «داسح» شغ جغظاء، وصال: «عظاك 

رغئئ شغ تثطغر داسح شغ جغظاء... الرئغج سئر سظ رغئاه شغ تثطغر داسح». وغحظ تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» 
عةمات حئه غعطغئ سطى الةغح والحرذئ شغ حمال جغظاء، طا أجفر سظ طصاض طؤات طظ سظاخرعما. وأضاف 
غراعام أن «اتاغاجات طخر افطظغئ تاجاغث واقصاخاد سظث ظصطئ شارصئ... وأساصث أن السغسغ عع الرجض المظاجإ 
شغ العصئ المظاجإ». وسظثطا جؤض سظ تصعق اإلظسان شغ طخر، رد باتفر صائقً: «أساصث أن الئطث دغمعصراذغئ 
جثغثة وعغ خارجئ طظ الفعضى». وتاعط المظزمات التصعصغئ باظازام افجعجة افطظغئ المخرغئ بارتضاب 

اظاعاضات، بغظعا اقخافاء الصسري لمعاذظغظ وظاحطغظ وتسثغإ طتاةجغظ. (جرغثة التغاة)
: سظثطا ُغصال بأن العقغات الماتثة افطرغضغئ تضغض بمضغالغظ أو بمضاغغض طاسثدة، وأن السغاجئ 
افطرغضغئ ق تسرف إق الصغمئ المادغئ وأظعا تثوس سطى ضض حغء غغرعا، شعع صعل بق حك شغ طضاظه وعع 
طصطعع به أبئااه السغاجات افطرغضغئ شغ الئقد اإلجقطغئ وغغرعا. شمظ غةعض إجرام تاضط طخر سئث 
الفااح السغسغ بتص أعض طخر وبتص أعض غجة؟؟ وطظ غةعض تئثغثه لبروة أعض طخر وإشصارعط؟؟ وطظ 
غةعض جسغه الثائط لاضمغط أشعاه الظاس والئطح بضض طسارض له؟؟ إن طعصش غراعام، وطعصش اإلدارة 
افطرغضغئ طظ تاضط طخر غثل سطى أظعط ق غصغمعن وزظا لطحسارات الاغ غرشسعظعا جعاء تطك الماسطصئ 
بتصعق اإلظسان أو الترغئ أو غغر ذلك.. شالرجض المظاجإ سظث تضام أطرغضا عع طظ غظفث لعا جغاجاعا ولع 
ضاظئ الئطح والاظضغض واإلشصار واإلذقل. ألط غصض طسآول أطرغضغ جابص سظ بروغج طحرف صائث الةغح 
المظاجإ  الرجض  "إظه  حرغش:  ظعاز  العزراء  رئغج  سطى   ١٩٩٩ سام  سسضرغا  اظصقبا  صاد  الثي  الئاضسااظغ 
الرجال  أن  شالتصغصئ  أطرغضا؟؟!!  جغاجئ  غثثم  فظه  وذلك  المظاجإ"،  العصئ  وشغ  المظاجإ  المضان  شغ 
المظاجئغظ سظث العقغات الماتثة عط الثغظ غثثطعن جغاجاعا ولع ضاظعا ذشاة طةرطغظ غثلعن حسعبعط 

وغضممعن أشعاععط وغظعئعن برواتعط وغفصروظعط. 

طع طا جغآول إلغه العضع شغ جعرغا)". شروجغا ق ترغث 
وإصاطئ  اإلجقم  طةغء  طظ  خعشا  الطاغغئ  غسصط  أن 
"عثه  أن   ٢٠١٣/٩/٢٧ غعم  قشروف  خرح  ضما  الثقشئ 
ترغث  ق  بالثغمصراذغئ،  تآطظ  ق  الماطرشئ  الةماسات 
السطماظغئ  الثول  تثطر  أن  ترغث  الثغمصراذغ،  الظزام 
أن  طظ   ٢٠١٤/١/٢٩ غعم  ذلك  وضرر  الثقشئ"،  وتصغط 
إلصاطئ  غسسعن  المسطمغظ)  (وغصخث  "اإلرعابغغظ 

الثقشئ لغج شغ جعرغا شتسإ بض شغ المظطصئ". 
الاصرغر  بظفغ  قشروف  تخرغتات  بسث  أطرغضا  شصاطئ 
الثي ظحرته ختغفئ "التغاة" بأن "واحظطظ وطعجضع 
بحار  الرئغج  رتغض  بحأن  طجسعم  اتفاق  إلى  تعخطاا 
لةعء  سطى  التخعل  أجض  طظ  بالث  بطث  إلى  أجث 
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  شصالئ  جغاجغ"، 
ختغتا  "لغج  المعضعع:  عثا  تعل  ترودو  إلغجابغث 
السعرغئ  المتادبات  تآغث  بقدعا  وإن  اإلذقق..  سطى 
لط  افجث  طظ  بقدعا  طعصش  وإن  جظغش  شغ  السعرغئ 
غاشغر". وصالئ: "العقغات الماتثة تثسط السمطغئ الاغ 
جعرغا،  شغ  السغاجغ  اقظاصال  حضض  لاتثغث  اظططصئ 
عثه السمطغئ تةري تتئ رساغئ افطط الماتثة". (تاس، 
عثه  جربئ  أطرغضا  أن  شغزعر   (٢٠١٦/٤/١ جئعتظغك 
المسطعطات لطادطغض تاى تعجث طئررا لطمسارضئ السمغطئ 
قجاؤظاف المفاوضات طظ جثغث طع ظزام الطاغغئ ضما 

أسطظ دي طغساعرا أظعا جائثأ غعم ٢٠١٦/٤/١١.
ولضظ عثه المسارضئ تثرك أن أطرغضا تطسإ بعا وطع 
شصث  الطاغغئ،  ظزام  طع  المفاوضات  شغ  تسامر  ذلك 
طظسص  سظ   ٢٠١٦/٤/١ غعم  الةثغث  السربغ  صظاة  ظصطئ 
العغؤئ السطغا لطمفاوضات شغ جظغش رغاض تةاب صعله: 
"لغج عظاك إرادة دولغئ وخاخئ طظ الةاظإ افطرغضغ، 
حغء..  سظعا  غظاب  أن  المفاوضات  طظ  أتعصع  ق  وأظا 
المفاوضات  جعلئ  شغ  جظغش  طفاوضات  إلى  جظثعإ 
أي  سظثظا  طا  حسئظا..  طع  واضتا  أضعن  أظا  المصئطئ.. 
جظغش".  شغ  الثائرة  المفاوضات  سمطغئ  شغ  تفاؤل 
وتئرغره ضما خرح عع وضما خرح طظ صئض طظ ُلّصإ 
بضئغر المفاوضغظ سطعش أن المسارضئ ترغث أن تبئئ 
لطسالط أظعا لغسئ عغ الاغ تسرصض التض وأظعا ترغث أن 
الائرغرات  أجعأ  طظ  وذلك  جظغش!!  شغ  الظزام  تفدح 
الاغ غمضظ أن غصعم بعا سمغض ضائرغرات المفاوضغظ 
السمقء شغ شطسطغظ الثغظ غرغثون أن غفدتعا أسمال 

ضغان غععد شغ أروصئ المفاوضات!!
تاى  أطرغضا  سطى  الاحعغح  سطى  شاسمض  أوروبا  وأطا 
تفسح لعا طةاق لطسإ دور شغ السمطغئ السغاجغئ الاغ 
وزغر  شخرح  جعرغا.  شغ  ذئثعا  سطى  أطرغضا  تسمض 
خارجغئ برغطاظغا شغطغإ عاطعظث غعم ٢٠١٦/٣/٣١ لعضالئ 
أجعحغاث برس صائق: "إن تحضغض التضعطئ السعرغئ، ق 
غةإ أن غصعده أو سطى افصض لظ غصعدعا شغ المساصئض 
افجث". شصث سمطئ أطرغضا سطى سجل أوروبا سظ طعضعع 
جعرغا وتخره بغظعا وبغظ روجغا الاغ لغج لعا ظفعذ 
وق تامضظ طظ إغةاد ظفعذ لعا شغ جعرغا والمظطصئ، 

شغعا  ظفعذ  ولعا  المظطصئ  شغ  سرغصئ  أوروبا  ولضظ 
وتسمض سطى اجاسادة ظفعذعا شغ جعرغا، ولثلك تسمض 

أطرغضا سطى سجلعا. 
لثثاع  عع  الطاغغئ  طخغر  سظ  اقتفاق  سظ  شالتثغث 
الظاس شغ جعرغا أن المسارضئ السمغطئ الاغ تافاوض 
طع ظزام الطاغغئ تسمض لاطئغئ ططالئعط. طع أن أطرغضا 
ذلك  تدع  أق  تسمثت  تغث  طخغره  شغ  الئّئ  تآجض 
شغ  بظثا  تدسه  ولط  المفاوضات  شغ  طسئص  ضحرط 
وأصرته  خاغاه  الثي   ٢٢٥٤ صرار  شغ  وق  شغّظا  طصررات 
شغ  جثغاعا  سثم  سطى  غثل  طما  افطظ.  طةطج  شغ 
المعضعع وتارضه إلى الظعاغئ تاى تامضظ طظ جسض 
المسارضئ السمغطئ تعصع سطى ضض حغء وبسثعا تظزر 
شغ افطر. والسسعدغئ وترضغا تثادسان شغ المعضعع 
ترغث  وأوروبا  بثخعخه.  افطرغضغ  الصرار  وتظازران 
أن تتصص لعا حغؤا، شااقسإ عغ افخرى، شئسثطا صال 
سمغض أطرغضا دي طغساعرا غعم ٢٠١٥/٢/١٣ بأن "افجث 
ججء طظ التض" تمعغثا وتئرغرا فطرغضا تاى تسّثل طظ 
تخرغتاتعا بثخعص سمغطعا الاغ ضاظئ تصعل "سطى 
طغساعرا  شثي  حرسغاه".  وأظه "شصث  غرتض"  أن  افجث 
الثي غةر المسارضئ وراءه لطافاوض عع أول طظ جاء 
وأضث سطى بصاء افجث، شعض تظسى عثه المسارضئ وتبص 
به أم إظعا الثغاظئ الاغ جرت شغ دطعا وق تساطغع 
السغر بثوظعا؟ وعض بصغ شغ وجععا ذرة تغاء وعغ 
تّثسغ أظعا ترغث رتغض افجث وتسرف أن صائث سمطغئ 
الافاوض دي طغساعرا عع طظ غسمض سطى بصاء افجث 
سطى  بالمتاشزئ  السغاجغ  تّطعا  أطرغضا  تظفث  تاى 
لسان  سطى  أطرغضا  أسطظئ  وبسثعا  السطماظغ؟!  الظزام 
وزغر خارجغاعا ضغري سظ صئعلعا باجامرار افجث سظثطا 
خرح غعم ٢٠١٥/٣/١٥ بأن "بقده جاضعن طدطرة إلى 
طحابعئ  تخرغتات  وتئساه  أجث"  بحار  طع  الافاوض 
وإجئاظغا  وألماظغا  وشرظسا  برغطاظغا  خارجغئ  لعزراء 
والظمسا. وغزعر أن المسارضئ المفاوضئ ترغث الظزام 
السطماظغ وق ترغث الظزام اإلجقطغ وق غعمعا إق أن 
تعضع شغ طظاخإ وتمف جغعبعا بالمال، وصث أسطظئ 
صئعلعا بمصررات جظغش وشغّظا وصرار طةطج افطظ ٢٢٥٤ 
وطآجساته  السطماظغ  الظزام  بصاء  سطى  غظص  الثي 
البعرة،  تعمعا  وق  البعرة،  تمبض  ق  شعغ  اإلجراطغئ، 
وصش  بإسقن  صئطئ  سظثطا  إغصاشعا  سطى  واشصئ  بض 
الصاال. شأعض جعرغا البائرون غرشدعظعا وق غسارشعن 
أصراظعط  ضاعصغسات  خغاظات  طظ  جاعصسه  وبما  بعا 
المفاوضغظ شغ شطسطغظ سطى الثغاظات الاغ ارتضئععا، 
واهللا وطقئضاه والقسظعن غطسظعظعط لغض ظعار، وجغظةج 
باقجاثقف  المثطخغظ  المآطظغظ  لسئاده  وسثه  اهللا 
ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿وََعَد  تسالى:  صال  افرض،  شغ  والامضغظ 
ْرِض َكَما 

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

 َ ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ اْسَتْخلََف ا
 ِ ْمًنا َفْعُبُدونيَِن ال يرُْشُِكوَن 

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ لَُهْم َو

 ﴾ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ

تامئ: طخغر ذاغغئ الحام بغث َطْظ؟ ...

اإلرعابغئ، وخخعخا تطك الاغ صث تحمض أجطتئ الثطار 
الحاطض".

لضض  المآتمر  شغ  المحارضئ  الثول  زسماء  واجاةاب 
ذطئاته، شفغ الئغان الثااطغ لطصّمئ جاء الاجاطعط جرغسًا 

بمظع وخعل افجطتئ الظعوغئ إلى أغثي (اإلرعابغغظ).
الثمغج  افول  غعطعا  شغ  رّضجت  صث  الصّمئ  وضاظئ 
سطى تخرّشات ضعرغا الحمالغئ (اقجافجازغئ) وتتّثغعا 
لـ(المةامع  تصثغمعا  ضرورة  وسطى  الثولغ،  لطمةامع 
وشغ  بتعزتعا،  الاغ  الظعوغئ  بالمعاد  قئتئ  الثولغ) 
غعطعا الباظغ رّضجت سطى شرضغئ جغظارغع اساثاء إرعابغ 
ظعوي غصعم به " تظزغط الثولئ اإلجقطغئ"، وشصاً لطاثّغض 

افطرغضغ.
ُغسّمى  طا  بعاجطئ  اساثاء  وصعع  خطر  تخعغر  وظّض 
التاضرغظ،  جمغع  أذعان  شغ  طابق  الصثرة"  بـ"الصظئطئ 
تغث تّط تثعغفعط وإغعاطعط بالثحغئ طظ إطضاظغئ أن 
غظةح جعادغعن شغ تغازة طعاد ظعوغئ غساثثطعظعا 
لاظفغث تفةغر غغر ظعوي بعاجطئ صظئطئ تئث جسغمات 

طحسئ.
وطا سَجز تطك المثاوف لثغعط "اإلسقن سظ السبعر سطى 
تعالغ سحر جاسات طظ المراصئئ سئر الفغثغع لمسآول 
الثولئ  تظزغط  طظ  سظاخر  تعزة  شغ  بطةغضغ  ظعوي 

اإلجقطغئ".
وتّط ضثلك صئض الصّمئ الاروغب لثراجات دولغئ تصعل 
الئطعتعظغعم  طظ  ضاشغئ  ضمغئ  السالط  شغ  "تعجث  بأظه 
والغعراظغعم المثخإ لخظع طا غعازي طؤاغ ألش صظئطئ 

ظعوغئ طبض صظئطئ عغروحغما".
طتدئ  أطرغضغئ  طئادرة  الظعوي  افطظ  صّمئ  وُتسائر 
أذطصعا الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ وقغاه افولى 
افطظ  بحأن  صمئ  أول  سصثت  تغث   ،٢٠١٠ السام  شغ 
الظعوي شغ واحظطظ، بط تئساعا صماان شغ الساخمئ 
الضعرغئ الةظعبغئ جغآول شغ ٢٠١٢ وشغ قعاي بععلظثا 
سام ٢٠١٤، وسادت الصّمئ الرابسئ عثا السام لاسصث طرة 

أخرى شغ العقغات الماتثة.
وحارضئ شغ الصمئ افولى تعالغ ٤٧ دولئ و٣ طظزمات 
دولئ   ٥٣ إلى  السثد  ارتفع  الباظغئ  الصمئ  وشغ  دولغئ، 
سطى  افولى  الصّمئ  رّضجت  وصث  دولغئ،  طظزمات  و٤ 
طاابسئ  سطى  الباظغئ  الصّمئ  ورّضجت  الساطئ،  السغاجات 
شغ  شاظسصثت  البالبئ  الصمئ  وأّطا  افولى،  الصّمئ  تظفغث 
قعاي سام ٢٠١٤ ورّضجت سطى الظاائب الاغ تتصصئ طظ 
الباظغئ، واجاحرشئ طا جاآول إلغه الصّمئ الرابسئ شغ 

المساصئض.
طظ  دولئ  سحرة  أربع  تثطخئ  افولى  صماعا  وطظث 
جرَّسئ  تغظ  شغ  اقظحطارغئ،  المعاد  طظ  طثجوظاتعا 
دول أخرى جععدعا لطاثطص طظعا، ضما وأرجطئ الغابان 
سطى - جئغض المبال - إلى العقغات الماتثة ضمغئ طظ 

الئطعتعظغعم تسمح بخظع ظتع خمسغظ صظئطئ.
وطبض عثه الصمط بات غامّثخ سظعا تثطغ دول سظ 
الاغ  ضظثا  طبض  المثّخإ  الغعراظغعم  طظ  اتاغاذاتعا 
الغعراظغعم  طظ  اتاغاذاتعا  طظ  ضئغر  ججء  سظ  تثّطئ 
سالغ الاثخغإ، وتحغطغ الاغ أسطظئ سظ تثطغعا ضطغا 
والمضسغك،  أوضراظغا  شسطئ  وضثلك  اتاغاذاتعا،  سظ 
شغما أسطظئ افرجظاغظ وباضساان سظ خطعات طثروجئ 
جغةري اتثاذعا طظ أجض تفادي جرصئ المعاد الظعوغئ، 
ضما أن سثدا طظ الئطثان طظ ضمظعا إغطالغا والغابان 
والعظث والخغظ جاصغط طراضج جثغثة خاخئ بدمان 
وإسثاد  اآلطظئ  الاضظعلعجغات  ووضع  الظعوي  افطظ 

الضعادر لطسمض شغ عثا المةال.
المحارضعن  الصادة  أّضث  الصّمئ  طثاوقت  ظعاغئ  وشغ 
شغعا سطى الاجاطعط بمظع وخعل افجطتئ الظعوغئ إلى 

أغثي (الماطرشغظ)، وتّثروا طظ أن الاعثغث "شغ تطعر 
طسامر"، سطى تّث تسئغرعط.

غجال  "ق  ظّخه:  طا  جاء  لطصّمئ  المحارك  الئغان  وشغ 
عظاك طجغث طظ السمض غاسغظ الصغام به لمظع الةعات 
الفاسطئ غغر التضعطغئ طظ التخعل سطى الظعوي وغغره 
اجاثثاطعا  غمضظ  الاغ  افخرى،  المحسئ  المعاد  طظ 

فغراض خئغبئ".
بما  اقلاجام  تةثغث  سطى  المحارضعن  الصادة  واتفص 
الظعوي،  السقح  لظجع  المحارضئ  "بأعثاشظا  وخفعه 
لططاصئ  السطمغ  واقجاثثام  الظعوي،  اقظاحار  وسثم 
سظ  وطساصرة  جطمغئ  دولغئ  بغؤئ  الظعوغئ"، "وباسجغج 
افطظ  وتسجغج  الظعوي  اإلرعاب  خطر  طظ  التث  ذرغص 

الظعوي".
بإدارة  أطرغضا  تفّرد  التالغئ  الثورة  وصائع  أبرز  وطظ 
شغ  ظعوغئ  دولئ  أضئر  باظغ  غغاب  بسئإ  جطساتعا 
السالط، واجاظضاف الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ سظ 
التدعر بثرغسئ سثم إحراك بقده شغ الاتدغر لعا، 
وسثم طحاورة الروس شغ جثول أسمال الصّمئ، وشصًا 
لمخثر شغ الضرططغظ الروجغ، وسّطض الظاذص الرئاجغ 
دطغاري بغسضعف لطختفغغظ سثم طحارضئ بعتغظ شغ 
صمئ واحظطظ بصعله: "إّن الاتدغر لعثه الصمئ اشاصر 
روجغا  باثّطش  تسّططئ  وصث  روجغا"،  طع  الاساون  إلى 
سظ تدعر الصّمئ طا ُغسرف بالمئادرة السالمغئ لمضاشتئ 
العقغات  تارأجعا  الاغ   GICNT الظعوي  اإلرعاب 
الماتثة وروجغا بخعرة طحارضئ طظ ٨٦ دولئ، ورّدت 
ظفسعا  سجلئ  روجغا  "إن  بالصعل:  افطرغضغئ  اإلدارة 
لفطظ  صمئ  سظ  الاثطش  باخاغارعا  شرخئ  وأضاسئ 
الظعوي شغ واحظطظ"، وتاولئ أطرغضا اجامالئ الخغظ 
ورشع طساعاعا شغ الصّمئ الاغ ضان تدعرعا قشااً، وصث 
ظصطئ وضالئ (حغظثعا) سظ خئغر ظعوي أطرغضغ صعله: 
"إن الخغظ لسئئ دورا طعما شغ الاساون الثولغ شغ 

افطظ الظعوي".
طظ  الظعع  عثا  اباثسئ  الاغ  أطرغضا  أّن  ظةث  وعضثا 
بةمغع  لطاتّضط  ضسغاجئ  تساثثطعا  أْن  ُترغث  الصمط، 
تفرض  أن  ُترغث  ضما  السالط،  شغ  الظعوغئ  الظحاذات 
المسطعطات  إلغعا  ُغرجطعا  أن  السالط  دول  جمغع  سطى 
تاساطض  الاغ  والحرضات  الحئضات  سظ  اقجاثئارغئ 
بالمعاد الظعوغئ، وغرجطعا لعا أغداً المثجوظات الظعوغئ 
خالغئ  الظعاغئ  شغ  بطثاظعط  لاخئح  بتعزتعط،  الاغ 
عغ  أطرغضا  تئصى  بغظما  ظعوغئ،  طعاد  أغئ  طظ  تماطاً 

الثولئ العتغثة الاغ تماطك تطك المثجوظات.
طظ  روجغا  اجائسثت  عثه  جغاجاتعا  ولامرغر 
المحاورات الاغ ضاظئ تسئص اظسصاد الصمئ الظعوغئ ضما 
ضاظئ تفسض شغ الصمط الظعوغئ البقث السابصئ، وعع طا 
أّدى إلى اتاةاج روجغا سطى اجائسادعا، واتثاذعا صرارًا 

بمصاذسئ الصمئ التالغئ.
اقجافجازّغئ  الظعوغئ  افطرغضغئ  السغاجئ  عثه  إّن 
تساعجإ رّدًا أسظش طظ طةرد اقظستاب والاشّغإ ضما 
وتاّطئ  حاططئ  طصاذسئ  تساعجإ  إّظعا  روجغا،  شسطئ 
طةرد  ولغج  طسعا،  لطسقصات  تاطاً  وصطساً  فطرغضا، 

الاشّغإ والتَرد، وإذقق الاخرغتات الرّظاظئ.
وسظثطا غسّجظا اهللا جئتاظه بثولئ اإلجقم، شطظ غضعن 
ولظ  بسخاعا،  السالط  تسعق  أْن  فطرغضا  طةال  عظاك 
غئصى لعا شرخئ لقجافراد بما ُغسّمى المةامع الثولغ، 
أجاجعا  جثغثة،  دولغئ  سقصات  عظاك  جغضعن  بض 
افسراف الثولغئ الاغ ُغصرعا اإلجقم، وتاصّئطعا افتضام 
التصغصغ،  بتةمعا  أطرغضا  جاسارف  وسظثعا  الحرسغئ، 
وبصعتعا المظفعخئ المعععطئ، وجاتض دولئ اقجقم 

 طتّطعا بضض جثارة واصاثار

 تامئ ضطمئ السثد: ِصّمئ افطظ الظعوي ُتضّرس عغمظئ واحظطظ الظعوغئ سطى السالط
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سالمغئ  صمئ  أطام  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  صال 
لفطظ الظعوي غعم الةمسئ الماضغ إن السالط أترز تصثطًا 
شغ طظع تظزغمات طبض «الصاسثة» و«الثولئ اقجقطغئ» 
إلى  غتااج  أظه  إق  ظعوغئ،  أجطتئ  اطاقك  طظ  (داسح) 
الصادة  أطام  أوباطا  وخرح  الةععد.  طظ  المجغث  بثل 
طساً،  السمض  خقل  «طظ  بأظه  واحظطظ  شغ  المةامسغظ 
شإن دولظا جسطئ طظ افخسإ سطى اإلرعابغغظ التخعل 
ضئغر».  بحضض  الثطر  عثا  وخفدظا  ظعوغئ،  طعاد  سطى 
لضظه تثر طظ أن آقف اقذظان طظ المعاد اقظحطارغئ 
طعجعة شغ طثجوظات تتئ إجراءات أطظغئ غغر طحثدة 

أتغاظاً، وأن طادة شغ تةط الافاتئ غمضظ أن تاسئإ بثطار صث غشغر حضض السالط.  (جرغثة التغاة)
: عضثا عغ السغاجئ افطرغضغئ طظث سصعد، شإظعا تثب الثسر شغ صطعب الظاس طظ خقل تدثغط خطر 
جعات طسغظئ، وتخّعر لعط أن الثي غثرأ الثطر سظعط عع تماغاعا لعط، شافرض سطغعط السغر شغ خططعا 
وبثاخئ شغ السالط اإلجقطغ. ولطاثضغر، شئسث أتثاث ١١ أغطعل/جئامر سام ٢٠٠١ خّعرت أطرغضا تظزغط 
الصاسثة أظه الثطر افسزط الثي غاعثد السالط ولغج شصط العقغات الماتثة، وذلك بالرغط طظ ضض طا 
ُأبغر طظ حئعات تعل دور لطمثابرات افطرغضغئ شغ تطك افتثاث.. وبخرف الظزر سظ الفاسض التصغصغ شإن 
العقغات الماتثة تخرشئ بسث تطك افتثاث واظطقصا طظعا بعخفعا الحرذغ السالمغ الثي غظئشغ لطةمغع 
أن غثدع له ولثططه شغ طتاربئ "اإلرعاب"، وخرج جعرج بعش اقبظ لغصعل: "طظ لغج طسظا شعع ضثظا". 
واآلن ُتخّعر أطرغضا لطسالط بأن أسزط خطر غاعثده عع تظزغط الثولئ، وتحطح بسغثا شغ تخعغرعا لطثطر 
بالتثغث سظ "اإلرعاب الظعوي"، وعضثا شعغ تتارب اإلجقم طظ خقل تسطغط الدعء سطى أسمال تظزغط 

الثولئ، وأغدا عغ تعثد الثول افخرى بصدغئ "اإلرعاب الظعوي" لطثدعع إلرادتعا وتظفغث جغاجاعا.

أوباطا: السالط أترز تصثطاً يف طظع اإلرعاب الظعوي
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طاذا غسظغ أن تاعتث افطئ 
اإلجقطغئ يف ضغان جغاجغ واتث؟

بصطط: خطغفئ طتمث - افردن
ورد  ضما  الظاس  دون  طظ  واتثة  أطئ  المسطمعن 
الثولئ  المظعرة،  المثغظئ  شغ  الظئعغئ  الختغفئ  شغ 
اإلجقطغئ افولى، الضغان السغاجغ الثي أصاطه الرجعل 
، وتاشر سطغه الثطفاء الراحثون طظ بسثه، واجامر 

تاى الربع افول طظ الصرن الماضغ.
ولط غامضظ افسثاء طظ المسطمغظ إق بسثطا تمضظعا 
طظ إزالئ ذلك الضغان، بعثم ظزام التضط شغه، ظزام 
جغاجغئ  ضغاظات  إلى  المسطمغظ  وطّجصعا  الثقشئ، 
تارجًا  لعط،  خادطاً  طظعا  ضض  سطى  ظخئعا  ضبغرة، 
اإلجقطغئ،  افطئ  تمجغص  سطى  ترغخاً  لمخالتعط، 
وطاظساً طظ وتثتعا، ووظفعا لثلك سطماء غفاعن لعط 
بما غرغثون، وجسطعا طظ اإلسقم بعصاً غردد طا غصعله 
الشرب طظ اجاتالئ سعدة المسطمغظ أطئ واتثة طظ 
دون الظاس، وأّن أصخى طا غمضظعط تتصغصه اتتاٌد سطى 
غرار اقتتاد افوروبغ، وتئسعط شغ ذلك المدئعسعن 
بالبصاشئ الشربغئ طظ أبظاء عثه افطئ، بض وخض التّث 
الساططغظ  وبسخ  اإلجقطغئ،  الترضات  أبظاء  بئسخ 
شغ طةال الثسعة إلى اهللا - وخض بعط التّث إلى أن 
غاعّلعا ِضئر عثه الفرغئ، وغجسمعا أن اإلجقم لط غأطر 
المسطمغظ بالاعّتث شغ ضغان جغاجّغ واتث، ُغشفطعن 
ظحأتعا  طظث  المسطمغظ  دولئ  واصع  سظ  غاشاشطعن  أو 
الظخعص  طآولغظ  الاارغت،  سئر  واطاثادعا  افولى 
الحرسغئ اآلطرة بالعتثة والةماسئ، واقساخام بتئض 

اهللا، والظاعغئ سظ الافّرق واقخاقف والاظازع.
إن صدغئ افطئ اإلجقطغئ العاتثة شغ ضغاٍن جغاجغ 
واتث صدغئ ضئرى طظ الصداغا المخغرغئ شغ اإلجقم، 
طا  وعثا  والمعت،  التغاة  إجراء  بتصعا  ُغاَثث  صدغئ 
غثل سطغه تثغث رجعل اهللا  الثي رواه طسطط سظ 
;–ÖÁ;‡^;Ä\Ñ^;fl⁄…;Gk]fi·̨Â;k]fi·̨;‡Ê“ià;„›b? :سرشةئ
;flŸ;]fi]—;ÀËâ’]d ;‰ÊdÖî]…;√Ëμ;È·Â;ÏŸ¯\ ;‰É·;ÖŸ^
—[‡<، وطا رواه طسطط أغداً سظ أبغ جسغث الثثرّي 
أن رجعل اهللا  صال: «إذا بعغع لثطغفاغظ شاصاطعا اآلخر 
طظعما»، وعثا أطر رجعل اهللا  بالاجام جظاه وجظئ 
تثغث  شغ  بسثه  طظ  المعثغغظ  الراحثغظ  الثطفاء 
غصعل:  وأرضاه  سظه  اهللا  رضغ  جاِرغَئ  بظ  الِسْرَباض 
;j…ÑÇÂ;gÊ÷Œ’\;]‚fiŸ;j÷pÂ;Ïæ¡ÊŸ; ;!\;ÿÊàÑ;]fiæ¡Â
;ÏËêÂ;]‚›_—;]fiêÂ^ ;!\;ÿÊàÑ ;]Á ;U]fi÷Œ… ;G‡ÊË¬’\ ;]‚fiŸ
;GÏ¡]Ş’\Â ;√⁄â’\Â ;!\ ;ÓÊŒid ;€“ËêÂ^?  Uÿ]Õ ;IƒÄÊŸ
;€“fiŸ ;é Ž¬Ą́ ;flŸ ;„›c… ;GÈçet ;Åe¡ ;€“Ë÷¡ ;Ö flŽŸ

ˇ
^ ;‡bÂ

;ÏfiàÂ ;9fiâd ;€“Ë÷¬… ;G\ ⁄3m— ;]⁄…˜i|\ ;Ó3â… ;ÍÅ¬d
;]‚Ë÷¡;\Ê fľï¡̨Ą̂;G]‚d;\Ê“â≤;GflÁÅå\Ö’\;ØÁÅ‚∏\;Ô]÷£\
الراحثغظ  الثطفاء  وجظئ  جظاه  وعثه   .>IIIÉp\Êfi’]d
اإلجقطغئ،  لفطئ  واتٌث  جغاجٌغ  ضغاٌن  المعثغغظ؛ 
﴿إِغََّما  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  لصعل  وتطئغصاً  تظفغثًا 
 ِ ابَّ حِبَْبِل  ﴿وَاْقَتِصُمواْ  تسالى:  وصعله  إِْخَوٌة﴾،  الُْمْؤِمُنوَن 
ْعَداء 

َ
ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنُتْم أ مَجِيًعا َوالَ َيَفرَّقُواْ وَاْذُكُرواْ نِْعَمَة ابَّ

ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخوَانًا﴾، بط غصعل 
َ
لََّف َننْيَ قُلُوبُِكْم َفأ

َ
َفك

َما  َنْعِد  ِمن  وَاْخَتلَُفواْ  َيَفرَّقُواْ  ِيَن  َّ اَك تَُكونُواْ  ﴿َوالَ  بسثعا: 

ْولَـئَِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾، وصعله: ﴿َوالَ 
ُ
َجاءُهُم اْكَيَِّناُت وَأ

َيَنازَُعواْ َفَتْفَشلُواْ َوتَْذَهَب رِحيُُكْم﴾، وعض عظاك شحض أضئر 
طظ الفحض الثي تسغحه افطئ اإلجقطغئ الغعم؟ وعض 
عظاك عجغمئ أضئر طظ العجغمئ الاغ غسغحعا المسطمعن 

شغ سصر دارعط؟
العاتثة،  دولاعط  ذعئئ  طظث  المسطمعن  شحض  لصث 
السغاجّغ  ضغاظعط  بفصثان  (صعتعط)  رغَتعط  وشصثوا 
طاظازسئ،  طاظاشرة  دوغقت  إلى  وبامجصعط  العاتث، 
الترث  أعطك  شسادًا،  بقدعط  شغ  سثوُّعط  ساث  لصث 
شاطك  والتةر؛  الحةر  ودّطر  البروات،  وجطإ  والظسض، 
بئسغثة،  سظا  الخعطال  وطا  السراق،  وعثه  أششاظساان، 
تئضغ أخاعا الئعجظئ والعرجك، غثخطعن أي بطث طظ 
تضام  أخث  بض  أرادوا،  إذا  بةغعحعط  المسطمغظ  بقد 
وظغابئ  بالعضالئ  المسطمغظ  غتاربعن  المسطمغظ  بقد 
سظ أسثاء افطئ، وعثه الغمظ ولغئغا وجعرغا حعاعث 
سطى ذلك، لصث اظطئصئ سطى المسطمغظ طصعلئ: "أضطئ 

غعم أضض البعر افبغخ"!
شما المثرج أغعا المسطمعن؟

إن المثرج ق غضعن إق باقساخام بتئض اهللا، واقلاجام 
بسظئ رجعل اهللا  وجظئ الثطفاء الراحثغظ المعثغغظ، 
سطى  الثقشئ  دولئ  وعغ  لطمسطمغظ،  واتثٌة  دولئ 

طظعاج الظئعة.
سطى  وتسالى  جئتاظه  اهللا  شرضه  حرسغ  تضط  وعثا 
اإلجقم  وأتضام  وجعده،  بسثم  غأبمعن  المسطمغظ، 
التضط  عثا  ذّئص  وصث  لطاطئغص،  صابطئ  سمطغئ  أتضام 
ردتاً طظ الجطظ. إضاشئ إلى أن أطئ اإلجقم إن ضئئ 
طظ  تظعخ  طا  جرسان  افخغض،  التخان  شضضئعة 
ضئعتعا، والاارغت حاعث سطى ذلك. وإن ظظَج شق ظظَج 
أن أطئ اإلجقم عغ الاغ تمطك المئثأ السزغط، الصادر 
سطى خعر الحسعب وافطط شغ اإلجقم ضما شسض طظ 

صئض، شما ظظظا بافطئ وعغ تثغظ باإلجقم؟
شافطئ اإلجقطغئ صادرة الغعم سطى السعدة إلى الضغان 
اخاطفئ  طعما  واتث؛  خطغفئ  غتضمه  العاتث  السغاجّغ 
لشاتعط وساداتعط، وطعما تئاسثت أخصاسعط، شالسالط 
الغعم ضالصرغئ الخشغرة بتضط المعاخقت واقتخاقت، 
ولثى افطئ اإلجقطغئ طظ المصعطات طا غسغثعا دولئ 
واتثة ضئرى، وعا عع طفععم افطئ العاتثة أخث غتّض 
طتض طفاعغط الثولئ الصطرغئ أو العذظغئ أو الصعطغئ 
غرشسعن  المسطمعن  وأخث  المسطمغظ،  طظ  ضبغر  سظث 

أخعاتعط لطمطالئئ بتضط اإلجقم..
إن التضط باإلجقم شغ ضغان جغاجّغ واتث لطمسطمغظ 
جمغساً غسظغ رضعان اهللا تسالى، والسغر سطى جظئ ظئغه 
، وغسظغ السجة والضراطئ والظخر المئغظ، غسظغ إصاطئ 
التص والسثل، وغسظغ رد البروات المظععبئ طظ افطئ 
إلغعا، وغسظغ أن ظضعن خغر أطئ أخرجئ لطظاس تتمض 
اإلجقم إلى الظاس لظثرجعط طظ الزطمات إلى الظعر، 
إلى  السئاد  سئادة  وطظ  السسادة،  إلى  الحصاء  وطظ 

 سئادة رب السئاد

بسث طرور خمج جظعات سطى تترك افطئ ضث تضاطعا 
الطشاة شغ سثة بقد طظ بقد المسطمغظ، والثي أذطص 
سطغه بعرات الربغع السربغ، والاغ بثأت شغ تعظج طرورًا 
بمخر ولغئغا والغمظ واظاعاء بسعرغا، غقتر سطى عثه 
خرجئ  الاغ  الظاائب  تظاب  ولط  تساصر،  لط  أظعا  البعرات 
افطئ وحئابعا بالثات غطالئعن بعا، وبشخ الظزر سظ 
عثه المطالإ وذئغساعا، وسطى السضج طظ ذلك، تساظغ 
عثه الثول طظ دواطئ سظش طرحتئ لطمجغث أحّثعا شغ 
جعرغا بغظ الظزام وبغظ أعض الحام؛ أعض الئقد، وباصغ 
الئقد افخرى بغظ أعض الئقد أظفسعط سطى حضض خراع 
والمثعئغئ  والطائفغئ  السحائرغئ  المضعظات  بغظ  وسظش 

الاغ غظصسط الظاس إلغعا شغ عثه الئقد.
عثه  أجفرت  ولماذا  الئقد؟  عثه  شغ  تثث  الثي  شما 
البعرات سظ عثا التةط طظ السظش؟ وطظ غصش وراء عثا 

السظش وغشثغه وغسافغث طظه؟
بسث جصعط الثقشئ اإلجقطغئ وتظتغئ اإلجقم ضمظعب 
تغاة ضاظئ افطئ اإلجقطغئ تسازض به لتعالغ أربسئ سحر 
لسحرات  وتمجغصعا  الثقشئ  دولئ  أوخال  وتصطغع  صرظا، 
الضغاظات السغاجغئ سطى غث الشرب الضاشر ودوله، وخظاسئ 
أذلئ  والاغ  الشرب،  لعثا  وسمغطئ  ذلغطئ  خادطئ  أظزمئ 
افطئ فتصر خطص اهللا، وأشصرتعا وجطئئ سجتعا وضراطاعا، 
الشرب  أظزمئ  سطغعا  وذئصئ  والظار،  بالتثغث  وتضماعا 
ودجاتغره، وخثسئ افطئ سصعدًا ذعغطئ بتةئ أظعا أظزمئ 
وذظغئ وصعطغئ، تاى اتدح لضض ساصض أن عثه افظزمئ 
ق سقصئ لعا بالعذظغئ وق بالصعطغئ، وأن آخر عّمعا عع 
أن تتاشر سطى أوذاظعا، وسروباعا، بضض طا شغ السروبئ 
السرب  ضان  الاغ  والظثعة  ضالمروءة  تمغثة  خفات  طظ 

غاخفعن بعا تاى شغ الةاعطغئ افولى صئض اإلجقم.

ÎÖŸÅŸ;Àfi¡;ÏŸ\ÂÄ;∫;k\ÑÊm’\;ó¬d;ÿÊ|Ä;∫;gÖ∆’\;ÑÂÄ

تصطئئ افتثاث سطى أعض الحام وتئثلئ سطغعط افتعال 
غثاطش  وجه  سطى  البعرة  سمر  طظ  الفائئ  السام  خقل 
صطغق سظ بصغئ أسعاطعا السابصئ، شصث ضان أبرز تثث شغ 
السام الثاطج عع اجاةقب أطرغضا لطاثخض الروجغ شغ 
الظخش الباظغ طظه بسث أن أوحك ظزام بحار أن غاعاوى 
ولط تامضظ إغران بمطغحغاتعا وصعات تجبعا شغ لئظان 
خسائر  البعار  بعط  أوصع  بض  غثضر،  تصثم  تتصغص  طظ 
ضبغرة، وتصصعا سطغعط اظاخارات ضئغرة، ضما تخض شغ 
ختغفئ «ضرغساغان  سطصئ  وصث  الحشعر،  وجسر  إدلإ 
إن  بالصعل  اقظاخارات  عثه  سطى  طعظغاعر»  جاغظج 
"جغطرة الظزام السعري تراجسئ إلى أصض طظ ٢٥٪ سطى 
جشراشغئ جعرغا" (الثطغب الةثغث ٢٠١٥/٤/٢٦)، لغثرج 
بحار بسث ذلك وغاتثث سظ جعرغا المفغثة لغئرر تراجع 

صعات ظزاطه واظتسارعا.
ولط غضظ بسث عثه العجائط المااالغئ لسمغض أطرغضا بحار 
وخادطاعا إغران وذظئعا شغ لئظان، إق أن تساثسغ أطرغضا 
روجغا لسض الثب افتمص غفسض طا لط غساطسه افتئاع 
والثثام، وظظئ روجغا بعتغظ أن سمطعا شغ جعرغا لظ 
غتااج أضبر طظ بقبئ إلى أربسئ حععر، شاصدغ سطى 
البعار وتظعغ البعرة، وتفعز بالرضا افطرغضغ، شصث صال 
شغ  الثولغئ  الحؤعن  لةظئ  رئغج  بعحضعف  ألغضسغ 
طةطج الثوطا الروجغ شغ تثغث طع صظاة (أوروبا ١)، 
سطى  تسطغصا  الغعم)  (روجغا  صظاة  طظه  طصاطفات  أوردت 
طعجضع  شغ  "غاتثبعن  الروجغئ:  السسضرغئ  السمطغئ 
الئطث  (خثى  السمطغات"  طظ  أحعر  أربسئ  أو  بقبئ  سظ 
٢٠١٥/١٠/٢)، وصث اظصدئ الحععر افربسئ والثمسئ 
وبثأت بعرة الحام ساطعا السادس، ولط تساطع روجغا 
أن تصدغ سطى البعرة أو تدسفعا سطى الرغط طظ افذى 
جئتاظه  صال  شضما  الحام،  بأعض  الروس  ألتصه  الثي 
لَُموَن َفإِّغَُهْم 

ْ
وتسالى: ﴿َوَال تَِهُنوا فِي ابْتَِغاءِ الَْقْوِم إِن تَُكونُوا تَأ

 ُ َما َال يَرُْجوَن َواَكَن اّبَ  ِ لَُموَن َوتَرُْجوَن ِمَن اّبَ
ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
يَأ

وعع  الةجئغ،  اظستابعا  جاء  بط  وطظ  َحِكيًما﴾،  َعلِيًما 
لط غثرج سظ جغاق الافاعط طع أطرغضا، وذلك لاظحغط 
المفاوضات شغ جظغش طا غئرر لطمسارضئ اقجامرار شغ 
المثغح  المسارضئ  طظ  سثد  ضال  ولثلك  المفاوضات، 

لروجغا رغط ضض طةازر روجغا السابصئ!!
بسمطغئ  الئثء  أجض  طظ  ضشطئ  صث  أطرغضا  وضاظئ 
المفاوضات، وصث اجاسمطئ الاعثغث والعسغث، وخظسئ 
جمغ  طا  وترضغا  السسعدغئ  شغ  سمقئعا  خقل  طظ 
بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات، وجاصاعط جعصا إلى جظغش، 
لائثأ سام البعرة السادس بعثظئ أطظ لطظزام، لاامضظ 
طظ ذئت السمطغئ السغاجغئ بعثوء، وضما عع طسععد 
عغؤات  تخظع  أظعا  الحام  بعرة  بثاغئ  طظث  أطرغضا  طظ 
وتمبغطغات وطةالج بط طا تطئث أن تطصغ بعا جمغسا 
بسث أن تسةج طظ خقلعا سظ صغادة البعرة أو اخاراصعا، 
شمظ المةطج العذظغ إلى اقئاقف السعري بط العغؤئ 
السطغا لطمفاوضات، طحارغع صغادات زائفئ، طا تطئث أن 

ُتساعطك وتاضحش وتئعء باإلبط والثجي والسار.
وطع سزط طا قصاه أعض الحام وطا طرت به بعرة الحام 
طظ تآطر الحرق والشرب والسمقء والعضقء وافذظاب، إق 
أن الثقئض صعغئ سطى أن بعرة الحام طا زالئ سخغئ سطى 

طحارغع أطرغضا إلسادة تعجغه البعرة وإدارتعا لاامضظ 
طظ الصداء سطى روح البعرة وظَفسعا الثي اطاازت به، 
وعغ ضعظعا بعرة حسإ بتص غرظع ظتع الاشغغر الةثري، 
وعثه الروح وعثا الظَفج عع الثي غمث البعار بالصعة، 
وعع الثي غطغح بضض طتاولئ لطاظازل أو اقظتراف، شسطى 
خسغث الترضات والاةمسات، ظرى أن ضبغرا طظعا غساةغإ 
بغظ التغظ واآلخر لدشعط الاظازل والاأصطط، شمظ ضاظعا 
غرشسعن حسار تتضغط الحرغسئ وإصاطئ دولئ إجقطغئ، 
اظاصطعا تتئ الدشعط والامعغه والادطغض إلى التثغث 
والثولئ  اقظاثاب،  وخظثوق  الحسئغ،  اقخاغار  سظ 
الثسعغئ، والاثرج شغ الاشغغر، والتثغث سظ الارضغج سطى 
إجصاط الظزام أوق والاثطص طظ بحار لضسإ الاساذش 
حضض  سظ  التثغث  ذلك  بسث  بط  واإلصطغمغ  الثولغ 
الثولئ، وضض عثه افذروتات لط تامضظ تاى اآلن طظ 
ضسر أو اخاراق تاجج التاجئ إلى الاشغغر الةثري، فظعا 
ولغسئ  جغاجغئ،  طظاورات  أظعا  سطى  تسرض  زالئ  طا 
الترضات  لعثه  خطابان  عظاك  تغث  تصغصغئ،  ططالإ 
والاةمسات: خطاب لطبعرة والبعار أن المططإ التصغصغ 
الثي  والثطاب  لطثارج.  وخطاب  الةثري،  الاشغغر  عع 
غطصعظه شغ الثارج ق غجال ق غطصى صئعق تاى داخض تطك 
الترضات الاغ تساظغ طظ اظفخام شغ حثخغاعا بغظ 

خطاب الثاخض وخطاب الثارج.
وعثا ضطه بسئإ أن بعرة الحام لط تضظ بعرة ترضات 
أو جماسات إذ لع ضاظئ ضثلك فطضظ لاطك الةماسات 
الاغ تتصص سطى أغثغعا اظاخارات ضبغرة، وتخطئ سطى 
تغث  إلى  البعرة  تصعد  أن   - سارم  وتأغغث  ضئغر  ظفعذ 
ترغث، وتظترف بعا إلى تغث تظترف عغ، وعثا ضطه لط 
غتثث سطى الرغط طظ وجعد الصابطغئ لثى تطك الترضات 
والةماسات لطمساوطئ والاظازل، بض سطى الرغط طظ تةاوز 
لغسئ  لضعظعا  شسق  الاظازل  شغ  العصعع  إلى  الصابطغئ 
ترضات طئثئغئ، وطع ذلك لط تظترف بعرة الحام طع 
اظتراشعا ولط تارك طططئعا افخطغ وافجاجغ بالاشغغر 
الةثري، وبصغئ خغتات البطئ المثطخئ الظصغئ ضفغطئ 
سطى ضسفعا شغ إبصاء عثا المططإ وتطك الروح طاصثة 

وططاعئئ.
المططإ  طع  بعرغئ  ترضات  تماعغ  طظ  الرغط  وسطى 
التصغصغ لطبعرة وطظاداتعا بالتض الةثري سطى أجاس 
اإلجقم، إق أن ضعظعا ق تتمض اإلجقم طحروسا واضتا 
طئطعرا، وق تماطك الاخعر التصغصغ له ططئصا، جسطعا ق 
تخطح فن تصعد بعرة الحام إلى تغث إرادتعا التصغصغئ، 
وعثه التالئ طظ الادارب والاحائ أوجثت شراغا شغ 
صغادة بعرة الحام ضترضئ جماسغئ إلى ذرغص الثقص، 
شمظ العاضح أن أعض الحام غسسعن لطثقص طما عط 
شغه باإلجقم وتثه شصط، لثلك ق غمضظ أن ُغمف عثا 
اإلجقم  أجاس  سطى  غصعم  طئثئغ  بتجب  إق  الفراغ 
وغماطك الاخعر التصغصغ لقجقم ططئصا شغ واصع التغاة، 
وغماطك طحروسا واضتا غضعن صادرا عع سطى تطئغصه 
شغ ضغان تظفغثي تصغصغ، ولغج ضغاظا طعععطا، وعثه 
الخفات ق تعجث شغ غغر تجب الاترغر، التجب المئثئغ 
الثي غماطك الرؤغئ العاضتئ والمحروع التصغصغ السمطغ 

 لثولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
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شعثه الضغاظات وافظزمئ وبسمالاعا وخثطاعا لمخالح 
الشرب باسئ الئقد وجطمئ افوذان ووصسئ اقتفاصغات 
طع أسثاء افطئ - غععد - وخارت تاسابص شغما بغظعا 
افطئ  ضاصئ  تاى  وسطظاً،  جرًا  غععد  رغئات  إلرضاء 
اباثاًء  افطئ  شاترضئ  وبفسادعا،  افظزمئ  بعثه  ذرسا 
ظاغةئ الزطط والصعر والفصر تطالإ بئسخ اإلخقتات، 
أن  دون  الظزام،  باشغغر  لطمطالئئ  ذروتعا  شغ  وخطئ 
الظزام،  تشغغر  غسظغ  ق  والعجعه  الرأس  تشغغر  أن  تسغ 
افطئ  تترك  شضان  وطخر،  تعظج  شغ  تخض  طا  وعثا 
والصعر  الزطط  لحثة  ظاغةئ  تعظج  شغ  ذئغسغا  تترضا 
الطثغظ ضاظئ تمارجعما افجعجة افطظغئ والاغ وخطئ 
الُةمع،  طساجث  وتتثغث  الخقة،  لئطاصئ  أوجعا  شغ 
وجعد  طع  أطظغاً  المخطغظ  وطقتصئ  المساجث،  وإغقق 
طظاجئا  طظاخا  أوجث  طما  جغاجغ،  وشساد  وبطالئ  شصر 
قظطقق المزاعرات والاترك جطمغا والمطالئئ باظتغئ 
بظ سطغ الثي ترك الئقد عاربا بسث بماظغئ وسحرغظ 
تعظج،  وأعض  افطظ  صعى  بغظ  المعاجعات  طظ  غعطا 
وبصغ الظزام ضما عع برجاله وأجعجته وساد بالعجعه 
ظفسعا لغتضط تعظج بسث خمج جظعات سطى البعرة، 
ووجثت شرخئ فطرغضا لمتاولئ الاثخض بتةئ (طتاربئ 
طظاذص  شغ  تفةغرات  بحضض  غدرب  الثي  اإلرعاب) 

طثاطفئ تسإ التاجئ.
وتظتى  لمخر  ذئغسغا  وتترضئ  الحرارة  اظططصئ  بط 
طئارك بسث أن أتضط الةغح صئداه سطى الئقد وبصغ 
الظزام سطى وقئه فطرغضا الاغ أزاتئ طئارك بسث أن 
اظاعئ خقتغاه، ولط تساصر افطعر تاى اآلن شغ طخر 
لئصاء افجئاب ظفسعا الاغ أدت لطبعرة، بض وزغادة الفصر 

والفساد وإجرام ظزام السغسغ، شالظزام بإجراطه غصعم 
وسادت  اإلرعاب)،  (طضاشتئ  بتةئ  طسارضغه  باخفغئ 
غئصغ  طما  البعرة  صئض  ضاظئ  طما  أحث  افطظغئ  الصئدئ 

حرارة البعرة طحاسطئ وإن ضاظئ تتئ الرطاد.
وسظث وخعل الحرارة لطغئغا، رشخ الصثاشغ وواجه تترك 
الخراع  ظعر  لغئغا  شغ  وعظا  ضاائئه،  بسقح  لغئغا  أعض 
تثخض  غسمى  بما  طامبق  وأوروبا  أطرغضا  بغظ  الثولغ 
المةامع الثولغ - افطط الماتثة - لتماغئ المثظغغظ، 
شاثاسئ دول أوروبا وبالثات برغطاظغا وشرظسا وطسعما 
إغطالغا بسث أن أغصظئ أن الظزام زائض ق طتالئ وتثخض 
تطش الظاتع بصغادة أطرغضا بسث أن ساد تفارعا واظدط 
سربغئ  صعات  وتثخطئ  الظاتع  ذائرات  شصخفئ  لطبعار 
وأزغض الصثاشغ وصاض، وأخئتئ لغئغا اآلن تتضمعا بقث 
تضعطات وططغحغات طسطتئ تاصاتض شغما بغظعا قخاقف 
وقءاتعا السغاجغئ والصئطغئ، وشغ الغمظ أغدا بسث أن ضان 
الاترك حسئغا ضث سطغ سئث اهللا خالح، وضاظئ المغادغظ 
تسب بالمازاعرغظ طظ ضض المضعظات، ظعر التعبغ بثسط 
داخطغ وخارجغ لغخئح الخراع ذائفغا وطثعئغا شغ الغمظ 
وتثخض المةامع الثولغ - افطط الماتثة - طرة أخرى 
طمبق فوروبا وأطرغضا ذرشغ الخراع التصغصغ شغ الغمظ 
وأسطظئ السسعدغئ ساخفئ التجم بتةئ إسادة الحرسغئ 
والاغ تسظغ اآلن وجعد تخئ أو صثم فطرغضا ورجاقتعا 

شغ الغمظ بسث أن ضاظئ خالخئ لئرغطاظغا.
وشغ الحام صخئ طثاطفئ تماطا، شصث ظعر وسغ افطئ 
وأدرك أعض الحام أن الاشغغر لطظزام بإزالاه طظ جثوره، 
وذرتئ البعرة بثغق تدارغا طامبق باطئغص اإلجقم شغ 
دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعظا 

وأعض  الحام  بعرة  سطى  جمغسعا  الضفر  صعى  تآطرت 
جمغسعا  بالثغعط  وأطسضئ  أطرغضا  شأدارت  الحام، 
والصاض  الاآطر  طظ  جظعات  خمج  بسث  وخطظا  تاى 
والاعةغر وبسث المةغء بروجغا طاسعثة لطصغام بضض 
أعض  إرادة  لضسر  أطرغضا  سظ  ظغابئ  الصثرة  الةرائط 
الحام وخظاسئ طسارضئ غمضظ أن تسغر شغ المثطط 
افطرغضغ لطمتاشزئ سطى الظزام وطخالح الشرب شغ 

الحام والمظطصئ.
ربغع افطئ صادم وعثه البعرات أظعرت لطشرب طثى 
عحاحئ خظائسه وطثى شسادعا وضسفعا واظسقخعا 
التضام  طظ  وسمقؤه  الشرب  أغصظ  وصث  افطئ،  سظ 
ضثلك أن تاججًا وجثا طظغساً طظ الثعف والرعئئ صث 
اظعار، شأحعروا جقتعط افخغر طظ جسئاعط وضحفعا 
(اإلرعاب)  تعمئ  غطخصعا  أن  غرغثون  تصثعط،  سظ 
وأدواته  اإلرعاب  شخظسعا  والمسطمغظ،  لقجقم 
وأوجثوا طظ غائظى عثه افسمال طظ المدططغظ طظ 
المسطمغظ، وأسطظععا (تربا سالمغئ سطى اإلرعاب) وعط 
غصخثوظعا تربا سطى اإلجقم وضض طظ غتمض أشضاره 

الاغ تعثد وجعدعط السغاجغ.
تشغغر عثا العاصع الفاجث ق غضعن إق باشغغره تشغغرا 
افطئ  شترضئ  طضعظاته،  بضض  تماطا  وإزالاه  جثرغا 
تماطك  طثطخئ  واسغئ  وبصغادة  وبعرتعا،  العاسغئ 
طحروسا تدارغا، طساظثًا لفعط حرسغ ختغح سطى 
حضض الثولئ؛ طآجساتعا وإدارتعا وتفزعا لمخالح 
غغر  ذاتغئ  بصعة  وطآغثة  طثسعطئ  وافطئ،  الظاس 
الشرب  غث  بصطع  ضفغض  الشرب،  أو  لطثارج  طساظثة 
غتضمعا  طظ  لاثاار  افطئ  جططان  وإسادة  وأسعاظه 

 وغطئص سطغعا حرع ربعا
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