
طا عغ دواشع الثول افوروبغئ وخاخئ 
أملاظغا يف الاساذغ طع أزطئ القجؤني؟

إن دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
لغسئ رغئئ تساأبر بالظفعس سظ ععى، بض عغ 
أن  وأطرعط  المسطمغظ،  سطى  اهللا  أوجئه  شرض 
روا شغ  غصعطعا به، وتّثرعط سثابه إن عط صخَّ
أدائه. وضغش غرضعن ربعط والسجة شغ بقدعط 
وضغش  لطمآطظغظ؟  وق  لرجعله  وق  هللا  لغسئ 
غظةعن طظ سثابه وعط ق غصغمعن دولئ تةعِّج 
اهللا،  تثود  وتظفِّث  البشعر،  وتتمغ  الةغعش 

وتتضط بما أظجل اهللا؟؟!!
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ضطمئ السثد

عض طظ طثطط غاسطص باعةغر المسطمغظ طظ طظاذص شغ 
جعرغا وسثم السعدة إلغعا؟ وطا عغ أجئاب الثقف بغظ 
الثول افوروبغئ شغ الاساذغ طع أزطئ القجؤغظ؟ وعض 
افعثاف  عغ  وطا  وأطرغضا؟  ألماظغا  بغظ  تظسغص  تخض 
المادغئ لثول طبض ألماظغا شغ صئعلعا لقجؤغظ باسائار أن 

تطك الثول ق تصغط أي وزن لشغر المظفسئ المادغئ؟
افوروبغ  اقتتاد  ودول  ألماظغا  ضاظئ  افطج  تاى 
ترشخ اجاصئال القجؤغظ إق إذا اضطرت لصئعل الثغظ 
تمضظعا طظ العخعل إلغعا، وصث غرق طظعط اآلقف عثه 
السظئ، وضاظئ تسارضعط شغ سرض الئتر وتسئئئ شغ 
غرق بسدعط، ولضظ شةأة وطظث حعر آب/أغسطج، 
شاتئ ألماظغا أبعابعا لعط وأسطظئ اجاسثادعا لصئعل 
ظائإ  جئرائغض  جغشمار  إن  تاى  طظعط.  اآلقف  طؤات 
«إن   :٢٠١٥/٩/٧ غعم  صال  افلماظغئ  المساحارة 
ذالئغ  طظ  ألش   ٥٠٠ ظتع  اجاغساب  ألماظغا  بإطضان 
سما  والاساؤل  اقجاشراب  غبغر  شثلك  جظعغا».  الطةعء 
ترغثه ألماظغا. شأوجثت ألماظغا رأغا ساطا أبرت به سطى 
ضاشئ دول أوروبا طما اضطر ضض دول أوروبا أن تائسعا 
شغ ذلك، وشاتئ أبعابعا لاصئض أسثادا طظعط. طع السطط 
وتائع  اصاخادغئ،  أزطات  طظ  تساظغ  الثول  عثه  أن 
جغاجئ الاصحش شغ تثفغخ الظفصات، شأوصفئ السمض 
بمحارغع تتاغئ وخثطات بطثغئ، وخفدئ المساسثات 
الاصاسث،  طساحات  وضثلك  رساغاعا  سطى  اقجاماسغئ 
وسمطئ سطى ترتغض القجؤغظ. شعغ طا زالئ تساظغ طظ 

تثاسغات افزطئ المالغئ الاغ تفةرت سام ٢٠٠٨.

ولع ضاظئ السعاطض الثغمشراشغئ ضما غصعل الئسخ بأظعا 
عغ الثاشع الرئغج لصئعل القجؤغظ لصاطئ عثه الثول 
الطةعء  أبعاب  شاح  سظ  وأسطظئ  ألماظغا  رأجعا  وسطى 
والعةرة لطحئاب الماسطمغظ وطظ ذوي الثئرات وأبرصئ 
جغأتعظعا  وعط  لعط  الاأحغرات  بمظح  جفاراتعا  إلى 
جظعغا بمؤات اآلقف طظ الئقد اإلجقطغئ وطظ غغرعا. 
وعغ تساظغ طظ عثه افزطئ طظث جظغظ ذعغطئ، شق تاجئ 
لمةغء أظاس أضبرعط لغج لثغعط خئرات وغتااجعن إلى 
جظعات تاى غاسطمعا الطشئ وتاى غضئر أبظاؤعط وغاثرجعا 
جائصى  شالصادطعن  طظاةغظ،  لغخئتعا  الةاطسات  طظ 
أضبرغاعط لسظعات سثغثة طساعطضغظ غغر طظاةغظ وسالئ 
سطى طآجسات المساسثات (اقجاماسغئ) وطضاتإ السمض 

تغث بثأت ألماظغا تظفص المطغارات سطغعط.
وشغ العصئ ظفسه تسامث الثول افوروبغئ وخاخئ ألماظغا 
ولئظان  ترضغا  طظ  أتعا  الثغظ  القجؤغظ  إرجاع  جغاجئ 
بإرجاع  برلماظغا  صرارا  طآخرا  واجاخثرت  وغغرعما، 
القجؤغظ الثغظ صثطعا طظ الئعجظئ والعرجك وضعجعشا 
والخرب لضعن بقدعط أخئتئ آطظئ، وعآقء اظثطةعا 
شغ المةامع افلماظغ تصرغئا، وولثت طظعط أجغال جثغثة 
ألماظغا  وظرى  افلماظغئ.  المثارس  شغ  أبظاؤعط  وتربى 
تسّفر الطقب الثغظ أظععا دراجاعط أو الثغظ اظاعئ 
إصاطاتعط ولط غفطتعا شغ دراجاعط وعآقء أشدض لعا 
لضعظعط غسرشعن الطشئ افلماظغئ ودرجعا سظثعا شأخئتئ 

لثغعط خئرات وخاروا صادرغظ سطى اإلظااج.
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بصطط: أتمث الثطعاظغ
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احائاضات بني صعات 
«إجرائغطغئ» وشطسطغظغني 

يف املسةث افصخى 

الماضغ،  افتث  الفةر،  خقة  بسث  احائاضات  اظثلسئ 
بغظ صعات إجرائغطغئ وسثد طظ المخطغظ المساضفغظ 
شغ  افصخى  المسةث  باتات  شغ  الصئطغ  المسةث  شغ 
الحرذئ  وصالئ  المسةث.  الصعات  عثه  اصاتام  أسصاب 
إظعا تطارد طحائعا بعط شطسطغظغغظ اساخمعا داخض 
المسةث وأخثوا غطصعن التةارة وافلساب الظارغئ سطى 
الصعات «اإلجرائغطغئ». وتأتغ اقحائاضات صئض جاسات 
طظ بثء السظئ الغععدغئ الةثغثة. ودخض أوري أرغغض 
وزغر الجراسئ «اإلجرائغطغ» جاتات افصخى برشصئ سثد 
طظ الغععد طا أبار غدإ المخطغظ. ضما غأتغ ذلك بسث 
شغ  والمرابطات»  جماسئ «المرابطعن  تزر  طظ  أغام 
وتاجاطظ  الصاظعن.  سظ  خارجاغظ  واسائارعما  افصخى 
طا  شغ  بالخقة  غمغظغئ  دسعات  طع  اقحائاضات  عثه 
باجط  الظاذص  وصال  العغضض.  بصاغا  أظه  الغععد  غجسط 
«اإلجرائغطغئ»  السمطغئ  إن  روزظفغطث،  طغضغ  الحرذئ، 
ضاظئ تعثف إلى «طظع أسمال الحشإ شغه». وصال وزغر 
افطظ السام، جغرالث إردان، لطختغفئ إن المضان طفاعح 
اآلن أطام الغععد الراغئغظ شغ زغارته بمظاجئئ اقتافال 
افتث  غعم  حروق  طع  غئثأ  والثي  الغععدغئ  بالسظئ 

وغسامر تاى طساء البقباء. (بغ بغ جغ سربغ)
: إن طا غةري شغ شطسطغظ بحضض سام، وشغ 
المسةث افصخى بحضض خاص، طظ تثظغج طسامر 
له طظ صئض غععد لعع طما غثطغ الصطإ.. شئسث طرور 
سصعد سطى اقتاقل وسطى سربثة غععد ق غخثر طظ 
تضام المسطمغظ، جعاء طظعط المسّمْعن بالمساثلغظ 
واقجاظضار...  الحةإ  إق  بالمماظسغظ  المسّمْعن  أو 
شغ  غسامر  وأن  غصعم،  أن  غععد  لضغان  ضان  شعض 
غأِن  ألط  طعجعدة؟؟  الثقشئ  دولئ  ضاظئ  لع  اتاقله 
لطمسطمغظ أن غثرضعا بسث ضض تطك الاةارب، وبسث 
ضض تطك الطرق الاغ اتُّئسئ شغ الاساذغ طع صدغئ 
شطسطغظ  غترر  وق  افصخى  غتمغ  ق  أظه  شطسطغظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  غععد  رجج  طظ 
طظعاج الظئعة؟؟ أق غةإ أن غثشسعط ذلك لظئث ضض 
التطعل الاغ اُتئسئ شغ الاساطض طع صدغئ شطسطغظ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  لطسمض  والاعجه 
غتاجئعا  أن  سطغعط  غةإ  أق  الظئعة؟؟  طظعاج  سطى 
وغظئثوا ضض أولؤك الثغظ خّعروا فعض شطسطغظ أن 
التض غضمظ شغ أتث أطرغظ: إطا التطعل السغاجغئ 
بعا،  والافرغط  شطسطغظ  ضغاع  إلى  أدت  الاغ 
لطدشط  اجُاسمطئ  الاغ  «المصاوطئ»  ذرغص  وإطا 
سطى ضغان غععد لطسغر شغ التطعل السغاجغئ الاغ 
ترغثعا أطرغضا؟؟!! ألغج بسث سصعد طظ جطعك تطك 
الطرغصغظ ق تجال شطسطغظ طتاطئ، وتتعلئ صدغئ 
شطسطغظ: شغ الدفئ الشربغئ إلى تظسغص أطظغ طع 
شغه»،  تضط  «ق  تضط  ضراجغ  طصابض  غععد  ضغان 
وإسادة  المسابر  بفاح  غاسطص  بتث  إلى  غجة  وشغ 
إسمار وبظاء ططار وطرشأ وطا حاضض؟؟!! أق غةإ سطى 
تض  ق  بأن  شطسطغظ  أعض  غخارتعا  أن  عآقء  ضض 
لصدغئ شطسطغظ، وعع تترغرعا طظ ضغان غععد، إق 
غععد  ُغظسغ  جغحا  ترجض  دولئ  خقل  طظ  بالةعاد 
وجاوس الحغطان، وق دولئ جافسض ذلك إق دولئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟؟!! 

ق غمر غعم سطى السراق إق وتاراضط شغه المحاضض 
غاثئط  زال  طا  شعع  واإلدارغئ،  وافطظغئ  السغاجغئ 
غصعدون  الثغظ  شالسغاجغعن  المساعغات،  ضض  سطى 
التضعطئ ساججون سظ الصغام بافسمال الةادة إلظعاء 
طحاضض السراق تاى الئسغطئ طظعا، فّظعط طرتعظعن 
الثولئ  جّطمئ  الاغ  افطرغضغئ  لقدارة  صراراتعط  شغ 
لطسراق،  افطرغضغ  الشجو  طظث  إغران  لتضام  السراصغئ 
افطرغضغئ  افواطر  ُغراسعا  فن  طدطرون  شعط  لثلك 

والمخالح اإلغراظغئ طساً سظث اتثاذعط في صرار.
ططغار   ٤٠ طظ  أضبر  إظفاصعا  طظ  وبالرغط  شأطرغضا 
أّن  إق  السراصغ  الةغح  تثرغإ  سطى  أطرغضغ  دوقر 
أجطتئ  تطصى  ضطّما  غاراجع  زال  طا  الةغح  عثا  أداء 
جثغثة وتثرغئات جثغثة، وجصعط طثغظاغ المعخض 
والرطادي بأغثي تظزغط الثولئ ضحش سظ تآطر صغادات 
سطغا شغ الةغح وشغ التضعطئ أّدى إلى ذلك السصعط. 
وشحض الةغح شغ اجاسادة الرطادي سثة طرات بالرغط 
طظ إسقظه أضبر طظ طرة سظ صرب اجاسادتعا ُغحغر إلى 
أّن أطرغضا ق ُترغث له تتصغص ذلك، شأطرغضا تارة ُتحغر 
وتارة  الرطادي،  صئض  الفطعجئ  تترغر  بدرورة  إلغعط 
وتارة  الفطعجئ،  صئض  الرطادي  تترغر  بدرورة  باظغئ 
لمتاخرتعما  طثاخطعما  سطى  الةغح  باعزغع  بالبئ 
وُتثادسه،  الةغح  تثثع  شأطرغضا  تترغرعما،  صئض 
شاسثه باصثغط المساسثات الةعغئ، وترجط له الثطط 
صادة  شغخثق  الخفر،  جاسئ  بصرب  وُتمّظغه  لطاترغر، 
الةغح والتضعطئ وسعد أطرغضا، بط غائغظ لعآقء أّن 
أطرغضا غغر جادة، وُغثرضعن أّن أطرغضا لط ُتصثم لعط 
حغؤاً شغ تتصغص عثا العثف، شُغخابعن بإتئاط حثغث، 
وُغدطرون  السام،  الرأي  أطام  ضثبعط  اشاداح  وغاط 
غغر  باأوغقت  وسعدعط  وجتإ  والادطغض  لطضثب 

طصظسئ أطام طآغثغعط.
وسظثطا تةث أطرغضا طبقً أّن الةغح السراصغ صث اتفص طع 
التحث الحسئغ سطى حظ عةعم ضاجح سطى الرطادي، 
المثغظئ،  اجارداد  شغ  غظةح  صث  العةعم  عثا  وأّن 
تاثرع أطرغضا بأّن التحث الحسئغ طثسعم طظ إغران، 
سطى  بالدشط  وتصعم  الطائفغئ،  الظجسات  غبغر  وبأّظه 
التضعطئ لفخطه وإبساده سظ الةغح، وذلك إلشحال 

سمطغئ اجاسادة التضعطئ السراصغئ لطرطادي.
شأطرغضا شغ العاصع ق ترغث لطةغح السراصغ أن غساسغث 
طظطصئ افظئار، فّظعا تسائرعا أجاس الثوغطئ الطائفغئ 
وشصًا  الطائفغئ  الحغسغئ  لطثوغطئ  المصابطئ  السظغئ 
لرؤغاعا شغ تصسغط السراق، وبالاالغ شعغ شغ ترضعا 
لفوضاع سطى افرض ضما عغ تسسى لرجط التثود 
باجامرار  لطسراق  الطائفغئ  لطضغاظات  المساصئطغئ 
اقتاراب الثطعي تاى تاعغأ ظروف الاصسغط، وتظدب 

سمطغئ الطئت سطى ظار عادئئ.
وصث اسارف الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا بالفسض بسثم 
جثغئ أطرغضا شغ تربعا ضّث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
شصال بأّظه لط غاردد شغ الصعل بأّن: «اقئاقف ق غمطك 

اجاراتغةغئ طاضاططئ لطترب ضث (داسح)».
لصث ضان رئغج المثابرات افطرغضغئ السابص طاغضض 
عاغثن واضتاً شغ سرض الرؤغئ افطرغضغئ لمساصئض 
السراق سظثطا حرتعا شصال: «لظعاجه التصغصئ، السراق 
دولئ  ولئظان  طعجعدة،  جعرغا  وق  طعجعًدا  غسث  لط 
شاحطئ تصرغًئا، وطظ المرجح أن تضعن لغئغا عضثا أغًدا، 
واّتفاصغات جاغضج بغضع اّلاغ وضسئ عثه الثول سطى 
الثارذئ بمئادرة طظ الصعى افوروبغئ شغ سام ١٩١٦ 
تآّضث  واآلن  افرض،  سطى  العصائع  صّط  تسضج  لط 
عثه التصائص سطى ذضرغاتظا بطرغصئ سظغفئ لطشاغئ، إّن 
المظطصئ جائصى شغ تالئ سثم اجاصرار شغ السظعات 
السحرغظ أو البقبغظ الصادطئ وق أسطط إلى أغظ ظتظ 
ذاعئعن، ولضظ أساصث أن السغاجئ العادشئ إلى إتغاء 
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بصطط: أجسث طظخعر

أوباطا: اقجرتاتغةغئ الروجغئ يف جعرغا «آغطئ إىل الفحض»!!! 
ظزام  دسط  سطى  الصائمئ  الروجغئ  اقجاراتغةغئ  الماضغ  الةمسئ  غعم  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  وخش 
بعقغئ  السسضرغئ  طغث»  «شعرت  صاسثة  شغ  أوباطا  وصال  الفحض».  إلى  «آغطئ  أظعا  جعرغئ  شغ  افجث  بحار 
طغرغقظث «ظاصاجط طع روجغا الرغئئ شغ طضاشتئ الاطرف السظغش». وأضاف شغ إحارة إلى الروس «اذا ضاظعا 
طساسثغظ لطسمض طسظا وطع الثول ال٦٠ الاغ غاألش طظعا اقئاقف سظثعا جاضعن عظاك إطضاظغئ لطاعخض إلى 
اتفاق اظاصالغ جغاجغ شغ جعرغا». وتابع الرئغج افطرغضغ إن «الثئر السغأ عع طدغ روجغا باقساصاد أن 
افجث حثص غساتص الثسط»، واسثا بظصض رجالئ واضتئ إلى روجغا طفادعا «ق غمضظضط المدغ شغ اساماد 
اجاراتغةغئ آغطئ إلى الفحض». وصال أوباطا إن افجث حثص «طثطر لحسئه» وتعَّل بقده إلى طظطصئ تةثب 

«الةعادغغظ طظ ضض المظطصئ». (جرغثة التغاة)
غغر  سطى  افطعر  طظ  ضبغرا  وغخّعرون  غضثبعن  إدارته  شغ  طسه  وطظ  افطرغضغ  الرئغج  ضسادة   :
تصغصاعا، جعاء شغما غاسطص بالخراع شغ جعرغا أوشغ غغرعا. شالعقغات الماتثة افطرغضغئ، وطظث بثاغئ 
افزطئ شغ جعرغا، جسطئ خطاعا شغ جعرغا صائمئ سطى المتاشزئ سطى سمغطعا بحار افجث وأرضان ظزاطه 
الثسط  خقل  طظ  ذلك  لاتصغص  جارت  شعغ  ولثلك  الئثغض،  تعغأ  أن  صئض  سسضرغا  السصعط  طظ  وطظسه 
السسضري الضئغر الثي تصّثطه روجغا وإغران لطظزام السعري، وأغدا طظ خقل طظع وخعل أجطتئ ظعسغئ 
لطبعار غساطغسعن طظ خقلعا صطإ الطاولئ سطى رأجعا. ولطالما ردد أوباطا وأرضان إدارته أن التض شغ 
اقظاخار  خقل  طظ  طرادعا  لاتصغص  العصئ  لضسإ  تماذض  ضاظئ  وعغ  سسضرغا،  ولغج  جغاجغ  جعرغا 
السسضري سطى الفخائض المسطتئ... شالعقغات الماتثة تاحاور طع روجغا دائما والاعاشص بغظعما تاخض 
بحأن جعرغا، والثي اجاةث اآلن عع ذلك الاراجع الضئغر لطظزام السعري أطام ضربات الفخائض المسطتئ 

وعع طا جسض روجغا وبالافاعط طع أطرغضا تصعم بإرجال طجغث طظ الثسط السسضري لطظزام السعري. 
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غثرك الماابع لطمطش السعري شغ اآلوظئ افخغرة أو صض 
شغ  الاتعل  طثى  السام  عثا  حئاط/شئراغر  حعر  طظث 
المعاصش افوروبغئ تةاه ظزام افجث، شئسث أن ضاظئ 
غضعن  جغاجغ  تض  أي  صطسغ  بحضض  ترشخ  أوروبا 
افجث ذرشا شغه، عا عغ السثغث طظ دول أوروبا طبض 
إجئاظغا وبرغطاظغا والظمسا تظاعب اآلن جغاجئ جثغثة 
ظتع ظزام افجث طظ أظه ججء طظ التض السغاجغ طع 
بثء  تال  لثعابه  المائصغئ  المثة  شغ  غثاطفعن  أظعط 

المرتطئ المآصائ شغ التض السغاجغ المرجع.
طاظعغض  خعجغه  اإلجئاظغ  الثارجغئ  وزغر  صال  شصث 
«إن  الةاري:  الحعر  طظ  السابع  شغ  طارجاغع،  جاربغا 
افجث،  بحار  ظزام  طع  طفاوضات  لئثء  تان  العصئ 
لاةظإ اجاشقل داسح لطترب الثائرة عظاك لمعاخطئ 

تصثطه سطى افرض».
وصال جئاجاغان ضعرتج وزغر الثارجغئ الظمساوي، إظه 
«سطى الثول الشربغئ أن تحرك الرئغج السعري، بحار 
اإلرعابغ  «داسح»  تظزغط  سطى  الترب  شى  افجث، 
عع  افجث  أن  ترى  الاى  الثول  أغطإ  لمعصش  خقشا 

المحضطئ».
السعري،  الظزام  تةاه  الئرغطاظغ  المعصش  تشغر  وأطا 
شغ  الجسئغ  سمران  افجث  إسقم  وزغر  رشخ  شصث 
طصابطئ ظحرتعا ختغفئ الشاردغان الئرغطاظغئ الةمسئ 
التادي سحر طظ الحعر الةاري طصارتا برغطاظغا بأن 
غصعد افجث تضعطئ اظاصالغئ لمثة جائ أحعر وغارك 
غمضظ  جغاجغ  تض  إذار  شغ  وذلك  بسثعا،  السططئ 
أعض  لطةعء  تث  ووضع  الترب  لعصش  إلغه  الاعخض 

جعرغا إلى أوروبا وطظاذص أخرى بالسالط..
لصث بثأ عثا الاشغر واضتا طظث بثاغات الجغارات الاغ 
لسعرغا  الثاص  الثولغ  المئسعث  بعا  غصعم  ضان 
جاغفان دي طغساعرا طظث حئاط عثا السام، شصث بثا 
أن  غةإ  جعرغا  شغ  التض  بأن  طصاظسا  تخرغتاته  شغ 
غضعن افجث ججءًا طظه، شصث خرح أن: «افجث ق غجال 
رئغسا وأظه ججء طظ التض وأن ججءًا ضئغرا طظ جعرغا 
ق غجال تتئ جغطرة التضعطئ»، طسطظا بثلك سظ أطر 
غصثطه ضتصغصئ وطسطمئ ق ظصاش شغعا وعغ أن افجث 
ججء طظ التض وسطى الةمغع أن غاساذى طع عثا افطر 
ضتصغصئ وواصع، وأن سطى الةمغع أن غاراجع سظ أشضاره 
بثون  جعرغا  شغ  تض  وجعد  إلى  المآدغئ  الثاذؤئ 

افجث.
بسث  إغران  تةاه  افوروبغ  المعصش  تشغر  أن  بث  وق 
بطعرة  طظ  سةض  صث  اإلغراظغ  الظعوي  المطش  أزطئ  تض 
بسخ  سظث  طغساعرا  دي  افطمغ  المئسعث  شضرة 
الثول افوروبغئ الاغ ضاظئ تربط بغظ المطش الظعوي 
جغاجغ  تض  أي  شغ  إدراجعا  وسثم  إغران  وطصاذسئ 
الترج  رشع  شصث  المطش  عثا  تض  وصث  أطا  جعرغا.  شغ 
وغمضظعط اآلن إدراج إغران ضعظعا قسئاً أجاجغاً وشساقً 

افزطئ،  بثء  طظث  وسسضرغا  جغاجغا  افجث  خطش  غصش 
شغ  أجاجغا  دورا  تطسإ  إغران  أن  أغدا  وخخعخا 

السراق وشغ الترب ضث تظزغط الثولئ.
أطرغضا  جثغئ  طثى  اآلن  تثرك  باتئ  أوروبا  دول  إن 
سئر السظعات افربع المظخرطئ شغ دسط ظزام افجث 
وجماتعا طظث بثاغئ افزطئ لطروس بثسط افجث بضض 
طا غتااج إلغه وآخرعا ظغئ وسجم الروس سطى الاعاجث 
طساظثة  السعرغئ  وافراضغ  المغاه  شغ  بأظفسعط 

طئاحرة لفجث.
وغساشض دي طغساعرا الترب سطى تظزغط الثولئ طظ 
أجض تسعغص عثا التض فن ضق طظ الظزام والمسارضئ 
وبعثا  السعري.  المطش  بإظعاء  طسظغعن  (المساثلئ) 
الاغ  المحععرة  الفضرة  سطى  صائمئ  المئادرة  تضعن 
جؤمعا الظاس وضحش سعارعا وعغ شضرة الترب سطى 
أربع  طظ  أضبر  وتةاعض  تظاجغ  غاط  وبثلك  اإلرعاب. 
جظعات طظ اإلبادة والترب والصاض والاحرغث لطمقغغظ 
شغ جعرغا سطى غث ظزام افجث المةرم، وتطعى طةازر 
سطى  الترب  بتةئ  الاراب،  تتئ  االضغماوغئ  الشعذئ 
اإلرعاب شغ جعرغا. بمسظى آخر جغئظى التض الةثغث 
سطى الاسعغئ بغظ المسارضئ المساثلئ وظزام افجث 

طظ أجض العصعف طسا لصاال تظطغط الثولئ والظخرة.
لفطط  الثولغ  لطمئسعث  المئادرة  عثه  أن  والتصغصئ 
وججئغاتعا  تغبغاتعا  بضض  تافص  طئادرة  عغ  الماتثة 
طع طا ترغثه أطرغضا تماطا. شأطرغضا تخرح طظث بثاغئ 
وإظما  سسضرغا  غضعن  لظ  جعرغا  شغ  التض  أن  البعرة 
جغاجغا، طعجعئ بثلك رجالئ إلى أوروبا آظثاك بأن 
افجث ججء طظ أي تض وأن التض جغضعن جغاجغا. إق 
أن أوروبا تغظعا لط تسطط فطرغضا بعثا افطر وضاظئ 
ترجع ظست المطش الطغئغ شغ جعرغا طظ أجض الصداء 

سطى سمغض أطرغضا افجث وظزاطه.
عظاك ظصطئ أخغرة إضاشئ لطظصاط السابصئ تئغظ جئإ 
جعرغا  شغ  التض  طظ  افجث  إصخاء  سظ  أوروبا  تراجع 
تظزغط  طصاتطئ  شغ  أطرعا  تسمئ  صث  ترضغا  أن  وعغ 
الترب.  لعثه  أراضغعا  باجاثثام  وجمتئ  الثولئ 
سطى  طرغمئ  اآلن  ظفسعا  تةث  أوروبا  دول  شإن  ولثا 
إدراج افجث شغ التطعل السغاجغئ لسعرغا. وإق شإن 
بمسجل  السعري  المطش  إظعاء  غاط  أن  تثحى  أوروبا 
المطش  طظ  افوروبغعن  غظال  لظ  وبثلك  أوروبا.  سظ 
جعرغا  طظ  القجؤغظ  طظ  طآلفئ  ألعشا  إق  السعري 

غطرصعن أبعابعا.
والتصغصئ أن طعصش أوروبا طظث بثاغئ البعرة ضث افجث 
ظخرة  وق  السعري  لطحسإ  تإ  سظ  غظئع  غضظ  لط 
اسامثت  الثي  السغاجغ  الظزام  لضسر  بض  لصدغاه 
أطرغضا سطغه سئر سصعد شغ خراسعا طع أوروبا. وتغث 
طعصفعا  تشغر  أن  بث  شق  بضسره  تفطح  لط  أوروبا  إن 
 اآلن صئض أن تثسر ضض حغء شغ المظطصئ عظاك

املسارك السسضرغئ طسامرة يف الغمظ
وق تض غطعح يف افشص
بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ

ظزرات جغاجغئ

أسطظئ صظاة بغ بغ جغ السربغئ الثمغج ٢٦ ذي الصسثة 
جعلئ  أن  ٢٠١٥م  أغطعل/جئامئر   ١٠ المعاشص  ١٤٣٦ه 
طفاوضات جثغثة جائثأ شغ الساخمئ السماظغئ طسصط 
بغظ التضعطئ الغمظغئ والتعبغغظ، برساغئ افطط الماتثة.

وصالئ صظاة التثث أن برغطاظغا صثطئ لمةطج افطظ 
الثولغ طسعدة بغان ختفغ، غئارك شغه طةطج افطظ 
جععد طئسعبه إجماسغض ولث الحغت لطاعخض إلى اتفاق 
بغظ ذرشغ الظجاع شغ الغمظ غآدي إلى وصش إذقق الظار. 
وطظ المظازر أن غاط اإلسقن سظ ذلك الئغان الختفغ 

شةر الةمسئ سصإ اجاماع طةطج افطظ شغ ظغعغعرك.
وذضرت صظاة التثث أن طسعدة الئغان الختفغ المصثطئ 
أجض  طظ  عغ  المتادبات  أن  سطى  ترضج  برغطاظغا  طظ 

تطئغص الصرار افطمغ ٢٢١٦.
 ٦ أن  المتطغئ  افظئاء  وضاقت  أسطظئ  ذاته  العصئ  وشغ 
آقف طصاتض جعداظغ وخطعا إلى الغمظ، وضاظئ الثارجغئ 
الصطرغئ صث أسطظئ سظ إرجالعا ألش طصاتض إلى افراضغ 
الاغ  خظساء  دخعل  لمسرضئ  واضح  تحث  شغ  الغمظغئ، 
طضبفئ  جعغئ  ذطسات  افخغرغظ  الغعطغظ  شغ  حعثت 
لصعات طا غسمى الاتالش السربغ، راح ضتغاعا السثغث 

طظ افبرغاء طظ المثظغغظ.
بغظما أسطظ رئغج افرضان الغمظغ الاابع لتضعطئ سئث 
ربه عادي أن سحرة آقف طصاتض غمظغ جاعجون بضاطض 
سحر  إلى  باإلضاشئ  خظساء.  دخعل  لمسرضئ  ساادعط 
ذائرات أباتحغ أرجطاعا السسعدغئ إلى طأرب المتاذغئ 

لطساخمئ خظساء.
وطظ عثه الاترضات ظصرأ أن التضعطئ الغمظغئ وطسعا 
بسخ دوغقت الثطغب وطظ خطفعا التضعطئ الئرغطاظغئ 
غاةععن باتةاه الدشط السسضري تعل خظساء إلتضام 
تخارعا وتعثغث التعبغغظ باتعغض المسرضئ إلى داخض 

طظاذصعط الاغ غاتخظعن بعا.
شغ العصئ الثي تتاول أطرغضا شغه التخعل سطى وصش 
طفاوضات  ذاولئ  إلى  الطرشغظ  وجطعس  الظار  إلذقق 
تآدي إلى تض جغاجغ، غضعن شغه التعبغعن ججءًا طظ 

السططئ شغ الغمظ.
وترى أطرغضا أن الاعخض قتفاق جغاجغ اآلن جغحضض 
صعة  غمطضعن  زالعا  ق  التعبغغظ  أن  ذالما  طصئعق  تقً 
سسضرغئ سطى افرض تمضظعط طظ إذالئ أطث المسارك 
شغ  أظفسعط  شرض  وغساطغسعن  غرطائعط،  سطى 
الاحضغض التضعطغ الصادم شغ الئقد. وشغ عثا السغاق 
اظاصث بان ضغ طعن إرجال صطر لمجغث طظ السسضر إلى 
إلى  ولغج  جغاجغ  تض  إلى  بتاجئ  إظظا  وصال  الغمظ، 

طجغث طظ التحث السسضري..
 إق أن التضعطئ الغمظغئ أسطظئ غعم افتث الماضغ شغ 
بغان رشدعا المحارضئ شغ طئاتبات طع جماسئ التعبغ 
وإبثاء   ٢٢١٦ الثولغ  بالصرار  الةماسئ  تطك  إصرار  صئض 

اجاسثادعا لاظفغثه.

المساصئض  شغ  اجاماسات  تخطئ  تال  شغ  وتاى 
الاعخض  شإن  الغمظ،  شغ  الخراع  أذراف  بغظ  الصرغإ 
إلى اتفاق ظعائغ بغظ الطرشغظ لظ غضعن جعق، وصث 
التعبغغظ  فن  المفاوضات،  طظ  سثة  طراتض  غاططإ 
ق غصئطعن باعصغع سصعبات سطى الجسغط التعبغ وسطى 
افطمغ  الصرار  سطغه  غظص  الثي  افطر  خالح،  المثطعع 
المساصئطغ  التض  طظ  عادي  بإصخاء  وغطالئعن   ،٢٢١٦
طامارجغظ  الطرشان  غزض  أن  الماعصع  وطظ  لطغمظ. 
خطش الثظادق السسضرغئ لاسجغج طعاصفعما الافاوضغئ. 
وافرجح أن التضعطئ الغمظغئ طع صعات الاتالش جاسامر 
شغ طسرضئ طأرب طاعغطئ خعب خظساء طساشطئ الاراجع 
السسضري لطتعبغغظ، تاى لع ذالئ المثة الجطظغئ لثلك، 
شسطى طا غئثو أن الصرار بثخعل خظساء سسضرغا صث اتثث، 

تاى شغ تال تخعل المفاوضات طع التعبغغظ.
المسرضئ  غثغران  الطثان  الثولغان  الطرشان  وغسسى 
إلى  الغمظ،  تعل  افطظ  طةطج  شغ  الثبطعطاجغئ 
اجاخثار صرار أطمغ بإدخال صعات طراصئئ داخض الغمظ 
لدمان وصش إذقق الظار، وربما جسئ أطرغضا إلدخال 
صعات إضاشغئ تتئ ذرغسئ إغخال المساسثات اإلظساظغئ، 
وشغ ضض افتعال شإن ضق الطرشغظ الماخارسغظ سطى 
الغمظ - أطرغضا وبرغطاظغا - جغتاوقن التخعل سطى 
خقل  طظ  وسسضرغئ  واصاخادغئ  جغاجغئ  طضاجإ 
خغاغئ طسعدة اقتفاق الظعائغ بغظ الطرشغظ المتطغغظ.

فعطظا  تامغا  طططئا  أخئح  الظار  إذقق  وصش  أن  ورغط 
شغ الغمظ، إق أن طساظاتعط لظ تظاعغ بالاعخض إلى 
اتفاق تط الاعخض إلغه شغ دعالغج افطط الماتثة، فظه 
طظ المآضث جغراسغ طخالح الثول الضئرى سظ ذرغص 
الشرب.  بجطاطعا  غمسك  وصغادات  تضعطات  تسغغظ 
وجاسامر طساظاة الغمظغغظ الثغظ لط غعظأوا بأي اجاصرار 
أو أطان طظث أن وذؤئ أصثام الشرب الضاشر بقدعط، رغط 
طتاوقتعط الصغام ببعرة تطع البعرة لقجاصقل واقظفضاك 
سظ عثه الائسغئ، لضظ خغاظئ الصغادات الصائمئ شغ الغمظ 
وصداغاعا  الئقد  طصثرات  جطط  بالثارج،  وارتئاذعا 
لطشرب المساسمر، لعثا طا شاأ الغمظ غساظغ افطرغظ 
رغط خغراته الضبغرة بسئإ الاثخض افجظئغ شغ تغاتعط 

وصداغاعط.
اجاطط  إذا  إق  ضان  ضما  جسغثا  الغمظ  غسعد  ولظ 
المثطخعن العاسعن طظ أبظاء افطئ صداغا الئقد وتمئ 
طسالةاعا وشص طئثأ أعض الغمظ وسصغثتعط وعع اإلجقم 
السزغط، وسادت الغمظ لاائعأ طضاظاعا ضمظ المظزعطئ 
المسطمغظ  إخعاظعط  طع  جظإ  إلى  جظئا  اإلجقطغئ 
أغدا  بطثاظه  تحعث  الثي  اإلجقطغ،  السالط  أرجاء  شغ 
تراضا باتةاه الاشغغر الةثري، الثي غضظج ظفعذ الضاشر 
المساسمر طظ بقد اإلجقم، وغسغح أعطه تتئ راغئ 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  اإلجقطغئ  الثقشئ 

 تاعق إلغعا حسعب المظطصئ

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

الرئغج املخري صئض اجاصالئ تضعطئ طتطإ وضطفعا باسغري افسمال

صرر الرئغج المخري، سئثالفااح السغسغ، 
تضطغش حرغش إجماسغض، وزغر الئارول شغ 
التضعطئ  باحضغض  المساصغطئ،  التضعطئ 
السغسغ،  وصئض  أجئعع.  خقل  الةثغثة 
تضعطئ  اجاصالئ  الماضغ،  السئئ  غعم 
طتطإ،  إبراعغط  المخري  العزراء  رئغج 
طتطإ  وتصثم  افسمال.  باسغغر  وضطفعا 
سصإ  السغسغ،  إلى  التضعطئ  باجاصالئ 
اجاماع ذارئ بمصر رئاجئ العزراء. وصالئ 
إن  ظئ»  لـ«السربغئ  تضعطغئ  طخادر 
دصائص  بسث  اجاماساً  سصث  العزراء  طةطج 
صطغطئ طظ لصاء طتطإ بالرئغج السغسغ، 
وتصثغط  التضعطئ  اجاصالئ  شغه  أسطظ 
وأضاشئ  لطرئغج.  اقجاصالئ  خطاب 
المخادر أن طتطإ اجاسرض خقل الطصاء 
تعظج،  إلى  زغارته  ظاائب  السغسغ  طع 

المساصغض،  الجراسئ  وزغر  اساصال  طظ  أغام  بسث  التضعطئ  اجاصالئ  وتأتغ  الثاخطغئ.  المطفات  طظ  سثدًا  وظاصح 
خقح عقل، شغ طغثان الاترغر بعجط الصاعرة، وذلك سصإ تصثغط اجاصالاه إلى طتطإ شغ طصر طةطج العزراء 

المخري، وذلك باعمئ شساد وتطصغ رحاوى. (السربغئ ظئ)
المخري  العزراء  رئغج  اجاصالئ  أن  ُغثرك  تحضغطعا  غاط  وضغش  التضعطات  واصع  غسطط  طظ  إن   :

ي

سظ  ظاب  الثي  الحسئغ  الشدإ  قتاعاء  طظه  طتاولئ  شغ  السغسغ،  طظ  بططإ  جاءت  إظما  طتطإ  إبراعغط 
واتث.  وزغر  شساد  سطى  غصاخر  ق  والثي  الثولئ  طفاخض  شغ  المساحري  الفساد  وسظ  التضعطئ  جغاجات 
شالسغسغ غرغث تعجغه رجالئ إلى أعض طخر أظه غضاشح الفساد لغسالب اقظطئاع السام الثي خرج به أعض 
إلى  وُغداف  سعثه.  شغ  غاشغر  لط  حغؤا  وأن  طئارك  سعث  شغ  ضاظئ  طبطما  تسغر  تجال  ق  افطعر  أن  طخر 
اقظاثابات الئرلماظغئ المجطع  ذلك أن السغسغ غعثف إلى إتثاث تشغغر شغ العجعه شغ التضعطئ صئغض 
إجراؤعا شغ الحعر المصئض لغاثثعا أداة لاتصغص الظاائب شغ اقظاثابات بما غعاشص تعجعاته، إذ عع ق غرغث 
خعض اقظاثابات بتضعطئ أزضمئ رائتئ شسادعا افظعف. وطما غطفئ الظزر أن السغسغ ضّطش وزغرا باضطغش 
التضعطئ الةثغثة عع ظفسه طاعط بصداغا شساد!! شعض عضثا ُغسالب الفساد؟؟ إن واصع الفساد المعجعد شغ 
التضعطئ وشغ أوجاط رجال افسمال الظاشثغظ وداخض الةغح والمآجسات افطظغئ وشغ افظزمئ والصعاظغظ 
بسخ  تشغغر  شغ  ولغسئ  الةثور  طظ  تئثأ  تصغصغئ  طسالةئ  الفساد  طسالةئ  غةسض  الفساد  تسّعض  الاغ 
افحثاص، ولضظ أّظى لطسغسغ أن غفسض ذلك وعع رأس الفساد، وعع لط غضظ لغفسض ذلك لعق تعجغه 

أطرغضا له إلتثاث تشغغر شغ التضعطئ قطاخاص الظصمئ الحسئغئ؟؟

داوود أوغطع: ترضغا تتااج تضعطئ طظ تجب واتث ملتاربئ «اإلرعاب»

أضث رئغج العزراء الارضغ أتمث داوود أوغطع السئئ ١٢ أغطعل/ جئامئر 
شغ  «اإلرعاب»،  لمتاربئ  واتث  تجب  طظ  لتضعطئ  بتاجئ  بقده  أن 
العصئ الثي أسغث اظاثابه رئغسا لتجب السثالئ والاظمغئ التاضط. وصال 
داوود أوغطع شغ المآتمر الثوري الثاطج لطتجب شغ الساخمئ الارضغئ 
أظصرة: «ق بث طظ ضمان تضعطئ طظ تجب واتث لمتاربئ ضض طظ آشئ 
اإلرعاب والاتثغات اقصاخادغئ». وتساسث ترضغا قظاثابات طئضرة شغ 
ظعشمئر/تحرغظ الباظغ شغ ظض تتثغات أطظغئ تغث غثعض الةغح 

طسارك ضث طامردي تجب السمال الضردجااظغ. (روجغا الغعم)
: ضقم رئغج العزراء الارضغ سظ تاجئ ترضغا لتضعطئ طظ 

تخعتعا  لط  إذا  طعثد  أطظضط  «إن  طفادعا  افتراك  لطظاخئغظ  رجالئ  عع  «اإلرعاب»  لمتاربئ  واتث  تجب 
بضباشئ لتجب السثالئ والاظمغئ شغ اقظاثابات الصادطئ، بما غسمح له باحضغض التضعطئ طظفردا». وعثا 
غاراشص طع عةعم بسخ صادة تجب السثالئ والاظمغئ سطى تجب الحسعب الثغمصراذغ الضردي واتعاطعط 
إغاه بأظه غثسط اإلرعاب لظجع بصئ افتراك به شغ طتاولئ لضسإ افخعات الاغ تخض سطغعا تجب الحسعب 

الثغمصراذغ لخالح تجب السثالئ والاظمغئ.   
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صرغئا بإذن اهللا غمظع ظععر اقجائثاد طظ افجاس، 
وعع المسامث طظ العتغ تسإ صعة افدلئ الحرسغئ 
ق تسإ ععى التاضط وطجاجه، وعع الثي غتاضط إلغه 

التاضط والرسغئ.
وسقجغئ  وصائغئ  طفاخض  تّثد  صث  الثجاعر  إن  بط 
شغ  المّثسى  اقجائثاد  ذلك  ظععر  تمظع  وطسظعغئ 
بالمتاجئئ  شامبطئ  العصائغئ،  اإلجراءات  أطا  الثقشئ. 
طا  تسإ  لطتاضط،  الصدائغئ  والمتاضمئ  السغاجغئ 

غطغ:
(١) المتاجئئ السغاجغئ سئر إصاطئ افتجاب اإلجقطغئ 
الثجاعر  تسإ  التاضط  أداء  وتتاجإ  تراصإ  الاغ 
شغ  تمبطئ  الاغ  وعغ   ،(٢١ المادة  (اظزر  الحرسغ 
الحعغرة  المصعلئ  تسإ  الراحثة،  الثقشئ  ظمعذج 
لسطمان الفارجغ الثي جأل سمر «طظ أغظ لك عثا؟»، 
وختئه»،  بققً  اضفظغ  «الطعط  سمر  طصعلئ  وتسإ 

تغث طبطعا طا غحئه التجب الثي غتاجإ سمر.
(٢) المتاجئئ السغاجغئ سئر طةطج الحعرى الثي عع 
لطمسطمغظ،  تخري  غغر  وعع  الثولئ،  طآجسات  طظ 
بض غتص لشغرعط طظ الرساغا أن غارحتعا لسدعغاه، 
تصعصعط  سظ  والثشاع  لطتاضط  صداغاعط  لاعخغض 

وطخالتعط (اظزر المادة ١٠٥).
الاغ  المزالط،  طتضمئ  سئر  الصدائغئ  المتاضمئ   (٣)
وأسعاظه  التاضط  ضث  المرشعسئ  الصداغا  شغ  تئّئ 
ووزرائه وضث طعظفغ الثولئ، تسإ طعاد الثجاعر 
غسجل  أن  لطثطغفئ  غخح  ق  والاغ   ،(٨٧ المادة  (اظزر 
صاضغعا إذا ضان غظزر شغ صدغئ ضث الثطغفئ (اظزر 
شعق  الصدائغئ  السططئ  تغث  طظ  شعغ   .(٨٨ المادة 

التاضط.
تسثرت  إذا  الضّغ  شعع  السقجغُّ  اإلجراُء  تغث  طظ  أطا 
بما  التضط  أظعر  إذا  المسطط  التاضط  شإن  السعدة: 
صث  غضعن  شإظه  سصغثته،  سظ  وخرج  اإلجقم  غظاصخ 
شاح سطى افطئ باب طعاجعاه - المسطتئ - إذا أخّر 
طتضمئ  تئّغظه  طا  وعع  اإلجقطغ،  التضط  تئثغض  سطى 

المزالط.
شمظ أغظ بسث ذلك غمضظ أن غضعن طثخض اقجائثاد 

والزطط شغ دولئ الثقشئ؟
المتثدات  تطك  شعق  المسظعي  الدابط  عظالك  بط 
لطمسطط  الثاخطغئ  الرصابئ  جسض  والثي  الاحرغسغئ، 
أجاجا راجثا شغ طاابسئ أسماله السغاجغئ والتغاتغئ، 
تث  سطى  والمتضعم  التاضط  لثى  تضعن  رصابئ  وعغ 
جعاء، وطظ عظا جاءت أصعال سمر الحعغرة طظ طبض: 
«لع أن صثم حاة تسبرت شغ السراق لثفئ أن غسألظغ 
اهللا سظعا»، وصعله «غضفغ أن غحصى بعثا افطر واتٌث 
طظ آل الثطاب». وق حك أن الثقشئ الباظغئ الصادطئ 
الثقشئ  تطك  ذراز  طظ  عغ    الرجعل  خئر  بظص 
(رواه  الظئعة»  طظعاج  سطى  خقشئ  تضعن  افولى: «بط 

أتمث).
إن الثقخئ أن اإلجقم باحرغساته الرباظغئ صث ضمظ 
وسقجغئ  وصائغئ  إجراءات  ووضع  السادل،  تتضغمه 
شغ  ظحأ  ضمخططح  اقجائثاد،  ظععر  تمظع  وطسظعغئ 
بغؤئ تضط غرغئئ سظ تراث افطئ السغاجغ، وق طضان 
الراحث.  الثطغفئ  عع  بض  السادل  المسائث  لمخططح 
لطتضط  وتخعرعط  داشسغاعط  المسطمعن  وغساطعط 
السادل طظ ذلك العسث الرباظغ، وق غمضظ أن غسمتعا 
طظ  تمض  طعما  الرؤغئ  تطك  طظعط  غثطش  أن  فتث 

 ألصاب، وتتخظ بصعى طادغئ وجغاجغئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

ظعر طخططح «المسائث السادل» سظث بسخ الضّااب 
لطفاروق  السغاجغئ  المسغرة  وخش  شغ  المساخرغظ 
جّسث  الثي  وعع  سظه،  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر 
ظمعذج «التضط الفردي» شغ اإلجقم، واتسط بالتجم 
 - الراحثغظ  الثطفاء  ضئصغئ   - وتّضط  والمفاخطئ، 
اإلجقم بمفععطه السغاجغ الحاطض، وبق تمغغج بغظ 

الراسغ والرسغئ.
وق غصاخر اجاثثاطه سطى تطك المسغرة الاارغثغئ، بض 
ُغساثثم لعخش الرؤغئ المساصئطغئ لطثطغفئ الصادم، 
لطتضط،  الاترغر  تجب  غصّثطعا  الاغ  تطك  وخخعخا 
وشخّطعا شغ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ الثي أسثه 
لطسمض،  والسطماء  افطئ  سطى  سرضه  بسثطا  ظّصته  بط 
الثقشئ  دولئ  شغ  الاطئغص  طعضع  لةسطه  وغسسى 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا إن حاء اهللا.

طظ  لضبغر  طظططصا  الفردي»  «التضط  طفععم  وغمّبض 
سطى  الفضري  لطعةعم  السغاجغغظ  والئاتبغظ  الضّااب 
خقتغات  طظ  أسطاه  لما   - تضط  ضظزام   - اإلجقم 
الظاس،  لزطط  الاتّعل  بظزرعط  تسّعض  لطتاضط، 
صابق  وبالاالغ  «لقجائثاد»،  طرادشا  وغسائروظه 
اإلجقم  ضعن  وخخعخا  الثقشئ،  دولئ  شغ  لقظئباق 
أوجإ ذاسئ التاضط: «َتْسَمُع َوُتِطغُع ِلَفِطغِر َوِإْن ُجِطَث 

َظْعُرَك َوُأِخَث َطاُلَك» (رواه طسطط).
شغ  اظئبص  جغاجغ  ضمفععم  التاضط  اجائثاد  إن 
والضظغسئ  المطعك  تسّطط  وصع  سطى   - الشربغ  الفضر 
بالاحرغع  التاضط  اظفراد  بمسظى  وارتئط   - واإلصطاع 
اسائار  ودون  لطصاظعن  الثدعع  دون  والسططان، 
بغظ  المخططح  حاع  بط  وطظ  المتضعطغظ،  لرأي 
الضّااب السرب (الثغظ جثطعا سطى الثقشئ السبماظغئ 
سئث  أّلش  بسثطا  وخخعخا  أسثائعا)،  طع  اظتازوا  أو 
واجاثثم  اقجائثاد»،  «ذئائع  الضعاضئغ  الرتمظ 
ضض طظ جمال الثغظ افششاظغ وطتمث سئثه طخططح 
«المسائث السادل» تأبرا بالبصاشئ الشربغئ الاغ تمقعا.

تئرز  خطثون  ابظ  طصثطئ  طراجسئ  أن  والتصغصئ 
بمسظى  ولضظ  شغعا،  ورد  اقجائثاد  طخططح  أن 
«اقجائثاد سطى السططان»، أي غضاد غضعن طساضسا 
سظث  طبق  المساخرة:  السغاجغئ  البصاشئ  شغ  درج  لما 
وخش تمّضظ الئراطضئ طظ طفاخض الثولئ، واجائثاد 
اجائثاد  سضج  (سطى  بالثطغفئ  الصئغطئ  أو  العزراء 
التاضط  سظ  اقظفخال  وبمسظى  بالمتضعم)،  التاضط 
«واجائثاد ضض أطغر بصطره». إذن، شإن طراجسئ الاراث 
خطثون)  ابظ  طصثطئ  شغ  (ضما  اإلجقطغ  السغاجغ 
ضبشرة  التاضط  وذاسئ  الفردي  التضط  تثاول  غظفغ 
غمضظ أن تضعن طثخق قجائثاد التاضط بالرسغئ، بض 

عع اشاراء شضري طساخر سطى الظزام الرباظغ.
لطمخططح  الاارغثغئ  المراجسئ  تغث  طظ  عثا 
والثسعى، أطا طظ تغث المراجسئ السغاجغئ لمفععم 
التضط الفردي: شإن الشرب جسض السططات الاحرغسغئ 
التض  وجث  ولثلك  الئحري،  لطتضط  والاظفغثغئ 
بالثغمصراذغئ الامبغطغئ، الاغ تمظع تخر ذلك بفرد 
التاضط، شضان طفععم التضط الفردي طثخق قجائثاد 
اإلجقم  أطا  ععاه.  سطى  صعاظغظه  وتضعن  التاضط 
وجسض  جئتاظه،  هللا  (الاحرغسغئ)  السغادة  شةسض 
المصّغث  الفردي،  الئحري  لطتضط  (الاظفغثي)  السططان 
بأتضام العتغ. ولثلك شالتضط الفردي لغج طرادشا 

لقجائثاد، ذالما أظه غظّفث الاحرغع اإللعغ السادل.
دولئ  دجاعر  وجعد  شإن  الاحرغسغئ:  الظاتغئ  طظ  أطا 
المرتصئئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

تامئ ضطمئ السثد: المساةثات السغاجغئ شغ السراق
عثه الثول لظ تضعن طةثغئ».

بّط حرسئ أبعاق أطرغضا شغ السراق ُترّدد طصعقته شصال 
السابص  السراصغ  الرئغج  ظةض  وعع  الطالئاظغ  صئاد 
جقل الطالئاظغ، إن «السراق ضثولئ واتثة لط غسث له 
المثاعإ  سطى  طعزسئ  شغه  السضان  واظاماءات  وجعد، 
ضردجاان  إصطغط  لتضعطئ  بغان  وظصض  والصعطغات»، 
العزراء  رئغج  ظائإ  وعع  الطالئاظغ  صئاد  أن  السراق، 
السراق  شغ  افلماظغ  السفغر  أبطس  اإلصطغط،  تضعطئ  شغ 
اغضعارد بروز خقل اجاصئاله له بمضائه بمثغظئ أربغض، 
أّن: «عظاك تصغصئ أن السراق لط غسث صائماً ضئطث واتث، 
السضان  السراق،  اجمه  لئطث  اظاماء  عظاك  غسث  ولط 
جظئ،  حغسئ،  والصعطغئ،  لطمثعإ  خارت  اظاماءاتعط 
ضرد». وعثا غافص طع طا خّرح به عاغثن بصعله إّن: 
التصائص  عثه  طعجعًدا،  غضظ  لط  السراق  ظسّمغه  «طا 
السراق  أّن  أساصث  ق  أخرى،  وطّرة  طعّمئ،  السمقظغئ 
وجعرغا جغزعران طظ جثغث، غةإ الئتث سظ أطعر 
بثغطئ أخرى، ولعثا أدسع إلى تسطغح افضراد طئاحرة».

لثلك شأطرغضا غغر جادة شغ طتاربئ تظزغط الثولئ، بض 
إّظعا تةث شغه الفرخئ المبطى لاتصغص طآربعا، ق جغما 
شغ إخراج الضغاظات الطائفغئ شغ السراق، شإذا طا خالش 
سطى  ضعةعطه  التمراء،  افطرغضغئ  الثطعط  الاظزغط 
افضراد، ظةث أّن أطرغضا تاثخض بصعة وتمظسه طظ ضسر 
تخض  طا  وعثا  وراءعا،  طا  إلى  وُتسغثه  التثود،  تطك 
السرب،  سغظ  شغ  حاعثظا  ضما  افضراد  طع  طرات  سثة 
وشغ صرى ضرضعك الاغ غرغثعا افضراد لرجط ضغاظعط 

الطائفغ، وُتصرعط أطرغضا سطغعا.
وتساثثم أطرغضا شغ خطاعا إلرعاق الثولئ السراصغئ 
اقجاسمارغئ  لثططعا  الثدعع  سطى  وتمطعا 
تارك  شعغ  طاضرر،  بأجطعب  الفساد  ططش  الاصسغمغئ 
العزراء والظعاب والسغاجغغظ غسغبعن شسادًا شغ أطعال 
أطرعط،  اشاداح  سظث  بعا  غطعذون  لةسطعط  الحسإ، 
ضان  ولع  أسمال،  طظ  سطغعط  ُتمطغه  طا  بضض  وغصئطعن 
بصغقً تمطه، وطظ أحغاء ولع ضان طرًا ذسمه، وطا جرصئ 
سحرات المطغارات طظ الثوقرات الاغ ُخخخئ إلسادة 
طؤات  جرصئ  وضثلك  السراصغئ،  المثن  إلى  الضعرباء 
المطغارات افخرى إلسادة ترطغط الئظى الاتاغئ المّثطرة 
شغ السراق إق أطبطئ خارخئ سطى عثا الظعب افطرغضغ 
طساحرغًا  الفساد  غةسض  طا  وعع  السراق،  شغ  الصثغط 

«املسائث السادل» أطام طتضمئ املزالط واملتاجئئ السغاجغئ
بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

بخعرة طمظعةئ، بغظما لط غاط طتاضمئ أي واتث طظ 
الفاجثغظ، لثرجئ أن أخئح عظاك سقصئ سدعغئ بغظ 
الفساد والسغاجئ شغ السراق، وعثه السقصئ باتئ ججءًا 
طظ المثططات السغاجغئ افطرغضغئ لطمظطصئ، شتاى 
تظةح أطرغضا شغ تثطغر السراق وتمجغصه، شعغ تسمح 
شغ  باقظشماس  الفاجثغظ  السراصغغظ  لطسغاجغغظ 
طساظصع الفساد طظ أجض إغخال الثولئ إلى طساعغات 
سطغا طظ اقعاراء، تسمح طسعا فطرغضا بامرغر خططعا 
سظثعا  الثولئ  تصعى  ق  بتغث  الاصسغمغئ،  الةعظمغئ 

سطى طصاوطئ تطك الثطط وتساسطط لعا تماطاً.
أّطا المعاصش افوروبغئ ق جغما الئرغطاظغئ والفرظسغئ 
غغر  عجغطئ  طعاصش  شعغ  افطرغضغئ  الثطط  عثه  طظ 
سظ  الفاحطئ  المآتمرات  سصث  سظ  تجغث  وق  طآبرة، 
السراق ضما تخض شغ طآتمر لظثن الثي أشسثه تثخض 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ شغه، وطآتمر بارغج الثي لط 
غضظ أضبر طظ طةرد ططاصى إسقطغ، أو طآتمر الثوتئ 
شغ  غظسصث  باسائاره  السراصغئ  التضعطئ  أبططاه  الثي 
الةئعري  بمظع  ذالئئ  والاغ  اإلرعابغغظ،  تثسط  دولئ 
طظ تدعره، شمعاصفعط ق ترصى إلى الاأبغر شغ الحأن 
شغ  إبصاؤعط  عع  افوروبغعن  غرغثه  طا  وجض  السراصغ 

خعرة افتثاث شغ السراق.
شأطرغضا عغ الاغ تاتضط بالسراق تتضماً حئه طططص، 
وذلك طظ خقل السغاجغغظ السمقء أوقً، وطظ خقل 
باظغاً،  بافظئار  افجث  سغظ  شغ  السسضرغئ  صاسثتعا 
الشجو  ُبسغث  إلغران  السراق  تطجغط  خقل  طظ  وضثلك 

افطرغضغ لطسراق.
إق أّن ضض عثا الظفعذ افطرغضغ المعجعد شغ السراق لط 
غساطع تاى اآلن تتصغص افعثاف الاصسغمغئ الثئغبئ 
السام  بالرأي  غاسطص  بسغط  لسئإ  وذلك  المرجعطئ، 
افطرغضغئ،  المثططات  غرشخ  والثي  السراق،  داخض 
المثططات  تظةح  وق  به،  ُغساعان  ق  السام  شالرأي 
اقساماد  دون  طظ  أدوات  لعا  ضان  طعما  الثولغئ 
سطى الرأي السام الثي غآضث الغعم شغ السراق سطى أّن 
غالئغئ الحسإ السراصغ ق غبصعن بتضاطعط السمقء، وق 
بمآجسات الثولئ المعارئئ، وغرشدعن بحثة شضرة 
تمجغص بطثعط، وغاعصعن لغعم تاعتث شغه السراق طع 
طظعاج  سطى  خقشئ  واتثة،  إجقطغئ  دولئ  شغ  الحام 

 الظئعة

ولع ضاظئ السعاطض اإلظساظغئ لعا أبر شغ جغاجئ الثول 
افوروبغئ وخاخئ ألماظغا؛ شطماذا لط تصئض عآقء القجؤغظ 
طظ صئض وطأجاتعط طسامرة طظث أضبر طظ أربع جظعات 
طظث أن بثأ المةرم ذاغغئ الحام برطغعط بخعارغت جضعد 
وبالئراطغض المافةرة؟! ولماذا لط تاثث طعصفا طةابعا طظ 
عثا الطاغغئ لمظسه طظ ذلك وتأجغب الرأي السام السالمغ 
ضثه؟! وإسقطعا تاى عثه الساسئ ق غئرز وتحغئ عثا 
الطاغغئ وق غاسرض جغاجغععا لثلك؟! بض ضان طعصفعا 
أصرب إلى ظزام بحار والاساطض طسه، وبصغئ تسارف به 
رجمغا وجفارته طفاعتئ شغ برلغظ تةثد جعازات السفر 
فعض جعرغا المصغمغظ شغعا أو ترشخ تةثغثعا بسطط 
ألماظغا تغث تخض حضعاعط إلى السططات افلماظغئ الاغ 
تدشط سطغعط لاةثغث جعازاتعط وإق واجععا الارتغض، 
ولط تثسط البعرة السعرغئ صطسا ولط تجغظعا شغ إسقطعا 
ولط تاساذش طسعا، ولضظعا لط تزعر سثاوتعا المئاحرة 
لعا لائصغ خط رجسئ لعا، ودسمئ جظغش١و٢ لطافاوض 
طع  ألماظغا  تخرشئ  وصث  الطاغغئ.  ظزام  طع  والاخالح 
القجؤغظ تاى افطج بصسعة وباحثد، شضاظئ ترجض 
صعاتعا افطظغئ إلى الغعظان سظثطا أظعرت افخغرة سةجعا 
سظ طظسعط أو تعاوظئ شغ خروجعط طظ أراضغعا ظتع 
ألماظغا شسمطئ سطى طظع طةغؤعط إلغعا طظ عظاك، وصث 
حضطئ طع دول أوروبا صعة شغ سرض الئتر الماعجط 

لمظع وخعل القجؤغظ إلى جعاتض أوروبا.
عثا وإن المئثأ الرأجمالغ ق غصئض إق الصغمئ المادغئ، 
شق غصئض الصغط اإلظساظغئ والروتغئ والثطصغئ ضمصغاس 
لفسمال، شإذا ذضرت عثه الصغط شإظما لاسثغرعا لاتصغص 
وأعثاف  أغراض  لاتصغص  إق  تبار  وق  المادغئ،  الصغمئ 
المئثأ  أختاب  شغسائر  لثاتعا،  بعا  غصام  شق  طادغئ، 
الرأجمالغ طصغاس افسمال عع الظفسغئ ق غغر، وخاخئ 
الثول الرأجمالغئ تسطظ بضض خراتئ أن جغاجاتعا صائمئ 

سطى تتصغص المخالح وتئادل المظاشع.
وصث خالفئ ألماظغا اتفاصغئ دبطظ الاغ تظص سطى إرجاع 
القجؤغظ إلى الثولئ افوروبغئ الاغ صثطعا طظعا، شردت 
المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض غعم ٢٠١٥/٩/١ سطى 
الثول افوروبغئ الماعمئ صائطئ: «غاسغظ سطغظا أق ظاعط 
ضمظغا  تصر  شعغ  حغؤا».  ظشغر  أن  سطغظا  ولضظ  بسدظا، 
بمثالفئ عثه اقتفاصغئ وتثسع لاشغغرعا ضما دسئ «دول 
اقتتاد افوروبغ لمجغث طظ المحارضئ شغ تتمض سإء 
تثشص القجؤغظ عثا السام واسائرت أن شحض أوروبا شغ 
طحضطئ القجؤغظ جغآدي إلى اظعغار ارتئاذعا العبغص 
بالتصعق المثظغئ السالمغئ» وأضاشئ «بالظسئئ لعآقء 
القجؤغظ المسرضغظ لقضطعاد أو الفارغظ طظ الترب 
غةإ أن غضعن عظاك تعزغع سادل شغ أوروبا وشصا لطصعة 
تحاور  ولط  دولئ».  ضض  وتةط  واإلظااجغئ  اقصاخادغئ 

تامئ : طا عغ دواشع الثول افوروبغئ وخاخئ ألماظغا شغ الاساذغ طع أزطئ القجؤغظ؟

شةأة  افبعاب  شاتئ  وإظما  شسطاه  شغما  أوروبا  دول 
الثول  عثه  ولضظ  افوروبغئ،  الثول  اساراض  أبار  طما 
اضطرت إلى شاح أبعابعا لقجؤغظ بسث التمطئ افلماظغئ.

غئثو أن ألماظغا ترغث الاخرف ضثولئ ضئرى، وترغث أن 
تسطغ رجالئ لطسالط بأظعا طساسثة لاتمض طسآولغاتعا 
السالمغئ. وترغث أغدا أن تفرض سطى أوروبا جغاجاعا 
شغ ذلك ضما شرضاعا شغ طعضعع اقصاخاد والظاتغئ 
المالغئ طظ جغاجئ الاصحش وطراصئئ الئظعك المرضجغئ 
وشرضئ اتفاصغئ طحثدة سطى الغعظان ذطئئ طظعا اتئاع 
جغاجئ الاصحش بتثاشغرعا طظعا تثفغخ المساسثات 
(اقجاماسغئ) وأجعر الاصاسث. واآلن ترغث أن تشغر صعاظغظ 
وعغ  جثغثة،  صعاظغظ  أوروبا  سطى  وتفرض  القجؤغظ 

بثلك تزعر صغادتعا فوروبا.. 
وترغث ألماظغا أن تتسظ سقصاتعا طع السالط اإلجقطغ 
طضاجإ  لاتصص  بالسضان  والضبغش  افذراف  الماراطغ 
اصاخادغئ وطضاجإ جغاجغئ لغضعن لعا وجعد وتأبغر 
وعغ تسسى فن تسعد دولئ ضئرى سالمغا، وصث وخطئ 
وبثأ  فلماظغا»،  «حضرا  شصالعا  لطمسطمغظ،  رجالاعا 
المسطمعن غظزرون إلغعا ظزرة إغةابغئ، وضأظعا تسغث 

سقصاتعا طسعط ضما ضاظئ سطى سعث السبماظغغظ.
وق غسائسث أن غضعن صث تخض بغظ ألماظغا وبغظ أطرغضا 
شأطرغضا  خطعاتعا.  سطى  أوباطا  حضرعا  تغث  تظسغص 
رشدئ المظاذص اآلطظئ داخض جعرغا لاعذغظ القجؤغظ، 
فن ذلك غئصغعط طعردا لططاصئ الئحرغئ المصاتطئ ضث 
سمغطعا بحار أجث وظزاطه، شااثطص طظ دسعة إصاطئ 
عثه المظاذص، وعغ تسمض سطى إذقل الحسإ السعري 
أرضه  سظ  وإبساده  باحاغاه  سمغطعا  سطى  تمرد  الثي 
وإجصاط بعرته، وترغث أن تثدسه لتطعا السغاجغ الثي 
غادمظ بصاء الظزام وطآجساته اإلجراطغئ. وتعذغظعط 
شغ بقد بسغثة سظ أرضعط غثفش الدشط لتض طساظاتعط 
بإجصاط بحار، وتةسض العضع بغظ الظزام الثي ُغشطى 
سطى جرائمه وبغظ الفخائض البائرة الاغ ُتاعط بالاطرف 
وبارتضاب الةرائط، وطظ أجض ذلك شصث بثأ التثغث سظ 
قجؤغ  تصئض  السالط  دول  ضض  لةسض  دولغ  طآتمر  سصث 

جعرغا.
إن تض طحضطئ القجؤغظ لغج شغ تعذغظعط شغ بقد 
أخرى، وإظما شغ إزالئ طسئئعا أق وعع الظزام السعري 
الثي تثسط أطرغضا بصاءه تاى تخعغه طظ جثغث وتتعل 
دون جصعذه تتئ طسمى التض السغاجغ. شسطى أعض 
تاى  افذى  وغاتمطعا  أرضعط  شغ  غبئاعا  أن  جعرغا 
ضثعط.  تتاك  الاغ  المآاطرات  إجصاط  طظ  غامضظعا 
تئا  تصئطعط  ولط  لعط  جظئ  لغسئ  أوروبا  أن  ولغسطمعا 
شغعط وق طظ ظاتغئ إظساظغئ وإن تزاعرت بثلك. واهللا 

 طسعط وظاخرعط

املاطرف خريت شغطثرز: «أزطئ القجؤني غجو إجقطغ»

«غجو  بأظعا  أوروبا  سطى  تاثشص  الاغ  القجؤغظ  طعجئ  شغطثرز»،  «خغرت  الععلظثي  الغمغظغ  الماطرف  وخش 
القجؤغظ.  صدغئ  سطى  الاخعغئ  خقلعا  غاط  أن  غرتصإ  الععلظثي،  لطئرلمان  جطسئ  خقل  وذلك  إجقطغ» 
وحعثت جطسئ الثمغج الماضغ اظصساطات سمغصئ تعل افجطعب الثي غاسغظ أن تاساطض به ععلظثا طع افزطئ.  
وشغ بثاغئ الظصاش وخش شغطثرز طعجئ القجؤغظ الاغ تمر بالمةر ودول أخرى بأظعا «غجو إجقطغ فوروبا 
ولععلظثا». وأضاف شغطثرز الثي غسرف بسثائه الحثغث لطمسطمغظ والمعاجرغظ، «تحعد طظ الحئان المطاتغظ 
شغ السحرغظغات طظ السمر تعاش اهللا أضئر شغ أظتاء أوروبا، إظه غجو غعثد رخاءظا وأطظظا وبصاشاظا وععغاظا». وصال 
شغطثرز إن جسغ افحثاص -الثغظ جاءوا سئر الئتر الماعجط- لطعخعل إلى حمال اقتتاد افوروبغ غحغر إلى 
أن ضبغرغظ طظعط طعاجرون فجئاب اصاخادغئ ولغسعا قجؤغظ. وتابع «ترضغا والغعظان وطصثوظغا وخربغا دول 

آطظئ، إذا طا شررت طظعا شإظك تفسض ذلك طظ أجض التخعل سطى طجاغا وطظجل». (سربغ ٢١)

الثارجغئ افملاظغئ: تصثم ضئري ظتع تض الخراع بني أوضراظغا وروجغا

صال وزغر الثارجغئ افلماظغ شراظك شالار حااغظماغر بسث اقجاماع طع ظزرائه الروجغ وافوضراظغ والفرظسغ شغ 
برلغظ السئئ الماضغ إن «تصثطاً ضئغرًا ُأترز شغ اتةاه الاعخض لتض لطخراع بغظ ضغغش وطعجضع». وأضاف إن 
«أوضراظغا وروجغا سطى وحك الاعخض قتفاق تعل جتإ افجطتئ طظ خط الاماس بغظ اقظفخالغغظ والصعات 
افوضراظغئ شغ حرق أوضراظغا، واتفصاا سطى سثم زرع أي ألشام جثغثة وإزالئ تطك المعجعدة». وصال حااغظماغر إظه 

«ق بث طظ تسجغج وصش إذقق الظار الساري طظث أجئعسغظ، وتأطغظه بحضض أضئر». (جرغثة التغاة)
: غئثو أظه شغما غاسطص بافزطئ بغظ روجغا وأوضراظغا تط اقتفاق بغظ أوروبا وروجغا سطى اجائساد 

العقغات الماتثة افطرغضغئ طظ المحاورات والئتث سظ تطعل لفزطئ الظاحئئ عظاك... 
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افربساء ٢ طظ ذي التةئ  ١٤٣٦ عـ المعاشص ١٦ أغطعل/ جئامئر  ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٤٣

لصث أصام ضغان غععد المست جثارا داخض أراضغ ٦٧، 
جّمغ بةثار الفخض السظخري، بط صام بئظاء جثار طع 
تثود جغظاء وأخث غفضر بئظاء جثار طع عدئئ الةعقن، 
طع  الةثار  وتضمطئ  بظاء  طحروع  سظ  ظاظغاعع  وأسطظ 
المرتطئ  تئثأ  ضغطعطارًا   ٢٣٥ ذعلعا  بتثود  افردن 
طظ  الةظعبغئ  المظطصئ  شغ  ضغطعطارا   ٣٠ بئظاء  افولى 
طثغظئ السصئئ وتاى جظعب الئتر المغئ، إذ عظاك جثار 
إلضاروظغ، صائٌط طظث سحرات السظغظ طظ جظعب الئتر 
التثودي،  المبطث  سظث  التّمئ،  طظطصئ  وتاى  المغئ، 
المتاطئ،  السعرغئ  الةعقن  وطرتفسات  افردن،  بغظ 
وشطسطغظ الـ ٤٨، وأن الةثار غحعث باجامرار تطعغرا 
لفجعجة اإللضاروظغئ المظخعبئ سطغه، والاغ ترخث ضض 
ترضئ تعله وسطغه. ولصث أبار عثا اإلسقن غرابئ حثغثة 
افردن  شغ  الظزام  بغظ  اقجاراتغةغئ  السقصئ  لطئغسئ 
وضغان غععد، إذ عما شغ تصغصئ افطر تعأطان، ولطئغسئ 
وعع  أجطه  طظ  افردن  أظحأ  الثي  العظغفغ  الثور 
تماغئ ضغان غععد طظ افطئ اإلجقطغئ ضمثفر طاصثم 
لغععد. وطا غصعم به افردن طظ تماغئ تثود غععد 
طصابض طا غثشسه له طظ أطعال وتسطغه إغاه طظ تصظغئ 
سسضرغئ لدمان صثرته سطى الصغام بثوره العظغفغ، 
وطما أبار الشرابئ أن التثود طع ضغان غععد لط تحعث 
بتماغئ  تفضر  غععد  دولئ  تةسض  بال  ذات  اخاراصات 
أطظعا بظفسعا، بض سطى السضج شإن طا صام به الظزام 
وغصعم به طظ تسثد ظصاط الافاغح والمراصئئ وافبراج 
سطى ذعل الطرغص المآدي لطتثود، والاساون افطظغ 
واقجاثئاراتغ والسسضري لغظئأ بحضض ق حك شغه سظ 
طثى اجافراغ افردن لضاطض إطضاظغاته وذاصاته لتماغئ 
ضغان غععد والترص سطغعط أحث طظ ترخه سطى أعض 
افردن وطصثراته، وطا صام به الظزام بسث سمطغئ الئطض 
أتمث الثصاطسئ طظ رضعع أطام سائقت الئظات القتغ 
صاطظ شغ السمطغئ لغثرك طسظى أن وجعد الظزام طرتئط 
بثوره العظغفغ وأظه إن أخض بعثا الثور شإظه ق بصاء له 
وق وجعد. وتسإ تخرغتات صادة غععد شإن السقصئ 
تطك  عغ  شضط  بالةسث،  الروح  سقصئ  عغ  الظزام  طع 
الاخرغتات الاغ أدلى بعا صادة غععد تعثد بالاثخض 
إذا تسرض الظزام شغ افردن لطثطر! إًذا ضغش ظفعط 
سمطغئ بظاء عثا الةثار، وعض المصخعد به افردن أم أن 
عظاك اسائارات أخرى وأعثاشاً وتصائص خطش عثا افطر ق 

سقصئ لعا باجاراتغةغئ الاعأم؟
ربط  طظ  لظا  بث  ق  افطر  عثا  تصغصئ  سطى  ولطعصعف 

افتثاث بئسدعا شأصعل وباهللا الاعشغص والسثاد:
بسث أتثاث المظطصئ وتجلجل أصثام التضام سمقء الضفار 
وتثاسغات البعرة الحاطغئ جاءت العقغات الماتثة بعزغر 
خارجغئ جثغث وعع جعن ضغري الثي خرح صائق «أن 
الخراع السربغ اإلجرائغطغ لط غتض فظه لط غضظ وزغرا 
لطثارجغئ» لثا حرع بعضع طسعدة إذار لطمفاوضات، 
اتفاصغئ  أو  جقم  طحروع  ولغج  إذار  طسعدة  وأصعل 
غطاصغ طظ خقلعا الطرشان لئتث أشضار وطصارتات تخطح 
فن تضعن طحروسا أو وضع صثم سطى بثاغئ الطرغص، 
وضان طا ذرته جعن ضغري طظ طصارتات تعل اتفاق 
إذار المفاوضات بغظ شطسطغظ وضغان غععد تادمظ 
رجط التثود الضاططئ بغظ الثولئ الفطسطغظغئ وضغان 
الحرصغئ  الصثس  وأن   ،١٩٦٧ سام  تثود  سطى  غععد 
واظستاب  المساصئطغئ،  الفطسطغظغئ  الثولئ  ساخمئ 
أطرغضا  وتعلغ  وافغعار،  الشربغئ  الدفئ  طظ  غععد 
تعشغر أطظ التثود الحرصغئ لضغان غععد، وغغرعا طظ 
المصارتات افخرى، وخاخئ شغما غاسطص بمظطصئ غعر 
افردن سطى الةاظإ الفطسطغظغ المتاض الاغ وردت شغ 
ضقم ضغري اقظستاب طظ افغعار ووجعد صعات دولغئ، 
بتةئ  أطرغضغئ  صعات  عع  دولغئ  صعات  وجعد  وطسظى 
تماغئ أطظ غععد ووجعد رادار أطرغضغ غرصإ الاترضات 
سطى افرض. وضان عثا المصارح طظ أخطر المصارتات 
الاغ وردت شغ إذار اقتفاق فن ضغان غععد غرشخ 
رشدا صاذسا وجعد تثود شطسطغظغئ خارج جغطرته فن 

عثه افغعار طسثودة طظ ضمظ افرض المتاطئ.
ولضغ ظثرك تةط الشدإ تةاه تطك المصارتات ظصش 
تغث  غععد؛  ضغان  جاظإ  طظ  الاخرغتات  بسخ  سطى 
غسطعن «أن  طعحغ  غععد  ضغان  شغ  الترب  وزغر  صال 
وزغر الثارجغئ جعن ضغري، الثي جاء إلى إجرائغض وعع 
ساصث السجم وغاخرف طظ طظططص شضرة غغر طفععطئ 

المظازر».  المثطص  بأظه  وغحسر  سطغه  طسغطرة 
وأضاف: «الحغء العتغث الثي غمضظ أن غثطخظا عع 
شعز ضغري بةائجة ظعبض لغارضظا وحأظظا». وسظثطا تتثث 
طعحغ غسطعن سظ المعمئ الثبطعطاجغئ المضعضغئ الاغ 
شغ  لطمظطصئ  زغارات  سحر  خقل  ضغري  جعن  بعا  صام 
افجابغع الماضغئ لمتاولئ إصظاع غععد والفطسطغظغغظ 
بالمعاشصئ سطى اصاراح بحأن الصداغا الةععرغئ لطخراع 
العاصع،  «شغ  صال:  شطسطغظ،  وأعض  غععد  ضغان  بغظ 
الماضغئ  الصطغطئ  افحعر  شغ  أجرغئ  الاغ  المفاوضات 
لط تضظ بغظ إجرائغض وشطسطغظ، وإظما طفاوضات بغظ 
إجرائغض وأطرغضا شصط». وصال الصائث السابص لطصعات 
لظ أسامث سطى  الةعغئ لضغان غععد لختغفئ (تاغمج) 

صعات أجظئغئ.
وق زلظا ظثضر المسئات واإلعاظات الاغ تطصاعا ضغري طظ 
جاظإ صادة غععد والعةعم سطغه أضبر طظ طرة بسئإ 
تطك المصارتات. واظدط غطساد إردان، وزغر اقتخاقت 
شغ تضعطئ ظاظغاعع، إلى المسرضئ أغدا وصال أن ضغري 
«غصعم باتطغط رصط صغاجغ شغ إظعار سثم شعمه لما 
السابص  السقم  طفاوض  ورد  طظطصاظا».  شغ  غتثث 
طارتظ إظثغك باشرغثة له: «عا عط طظ جثغث: غعاجط 
جقم  شغ  لرغئاه  ضغري  اإلجرائغطغ  الغمغظ  طظ  وزراء 
الثولئ  طتاربئ  شغ  لطمساسثة  شطسطغظغ  إجرائغطغ- 

اإلجقطغئ».
طسارغش  ختغفئ  ضحفاه  طا  تسإ  أطرغضا  تاولئ  لثا 
الغععدغئ، الثمغج الماضغ، أن طظثوبغظ أطرغضغغظ 
طظ شرغص طارتغظ إظثغك المعجع طع ضئاط ضئار شغ 
اقتاغاط شغ طتاولئ لاةظغثعط لاأغغث اظستاب الغععد 
طظ افغعار، والاروغب لثلك أطام الرأي السام الغععدي.

وصالئ الختغفئ إن افطرغضغغظ تاولعا اجاثثام الطعاء 
وضاظئ  جابصا.  العجطى  المظطصئ  صائث  طجراتغ،  آشغ 
حماظغ  غادي  اتاغاط  الطعاء  بفرغص  غرتئط  أن  الظغئ 
الاابسئ  الاثطغط  لمةمعسات  المحعرة  غصثم  الثي 
غعر  شغ  افطظ  طعضعع  ضض  شغ  ألظ  جعن  لطةظرال 

افردن.
وظاغتئ عثا العةعم السظغش طظ جاظإ غععد ورشدعط 
لمصارتات ضغري أطر ضغري بإسادة تصغغط الثطئ افطظغئ 
الاغ رجمعا الةظرال جعن ألغظ لمظطصئ افغعار ضمظ 
طحروع السقم افطرغضغ الةثغث بسث اظاصادات سظغفئ 

طظ الةاظئغظ افردظغ والغععدي.
وربطًا  والظصعقت  الاخرغتات  طظ  الةعلئ  عثه  وبسث 
وعع  الةثار  بظاء  سمطغئ  ظثرك  أن  ظساطغع  لفتثاث 
اظفراد  بسغاجئ  والسغر  افطرغضغئ  المصارتات  رشخ 
غععد بأطظعا وسثم السماح بعجعد صعات دولغئ، لثا 
لطةثار  الئظاء  لسمطغئ  التصغصغ  الةاظإ  عع  عثا  ضان 
ولثا  غععد،  أطظ  بدمان  افطرغضغئ  لطتةئ  وتفرغس 
ضان  وإن  غععدي  أردظغ  تعاشص  طتض  افطر  عثا  ضان 
شغ  العصعف  سطى  صثرته  لسثم  ضسغفا  افردن  خعت 
وجه أطرغضا واتاب شصط بأن الاصظغئ المراد اجاثثاطعا 
العقغات  وضأن  طضحعشئ  افردظغئ  افرض  جاةسض 

الماتثة ق غعجث لعا صعاسث أطرغضغئ شغعا.
ختغح أن ضغان غععد طسضعن بسصطغئ الشثر طخثاصا 
َظٍئ  لصعله تسالى ﴿َق ُغَصاِتُطعَظُضْط َجِمغًسا ِإقَّ ِشغ ُصًرى ُطَتخَّ
َأْو ِطْظ َوَراِء ُجُثٍر َبْأُجُعْط َبْغَظُعْط َحِثغٌث َتْتَسُئُعْط َجِمغًسا 
َوُصُطعُبُعْط َحاَّى َذِلَك ِبَأظَُّعْط َصْعٌم َق َغْسِصُطعَنَ ﴾ وختغح 
أغدا أن غععد تظططص طظ سصثة افطظ وق تأطظ فتث 
وتساحسر الثطر الثائط وتسغح شغ تالئ خعف حثغث 
أجئاب  وعثه  تترك،  أو  ترضئ  أي  ترصإ  أن  وتتاول 
أغدا ق ظصطض طظ أعمغاعا شغ تالئ غععد ولضظظا ظئتث 

عظا طسألئ بظاء الةثار طع افردن.
وضطمئ أخغرة ظصعلعا: إن أرض اإلجقم طا ضاظئ لاضعن 
اإلجقم  دولئ  غغاب  لعق  الضفر  بغظ  لطخراع  طتقً 
وتسّطط تضام سمقء سطى رصئئ عثه افطئ السزغمئ، 
وطظعا  اإلجقم  فرض  تض  ق  أن  غصغظ  سطى  ولضظظا 
شطسطغظ إق بتغح دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
الصادطئ صرغئا طخثاصا لتثغث الظئغ  َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة: 
ُغَصاِتَض  َتاَّى  اَسُئ  السَّ َتُصعُم  «َق  َصاَل    اهللاَِّ  َرُجعَل  َأنَّ 
َغْثَاِئَأ  َتاَّى  اْلُمْسِطُمعَن  َشَغْصُاُطُعْط  اْلَغُععَد  اْلُمْسِطُمعَن 
َةُر  َةِر َشَغُصعُل اْلَتَةُر َأْو الحَّ اْلَغُععِديُّ ِطْظ َوَراِء اْلَتَةِر َوالحَّ
َغا ُطْسِطُط َغا َسْئَث اهللاَِّ َعَثا َغُععِديٌّ َخْطِفغ َشَاَساَل َشاْصُاْطُه ِإقَّ 

 اْلَشْرَصَث َشِإظَُّه ِطْظ َحَةِر اْلَغُععِد» رواه طسطط
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صال طسسعد بارزاظغ، رئغج إصطغط ضردجاان السراق إظه 
طظ تص افطئ الضردغئ أن تثطع الثطعة التاجمئ شغ 
التخعل سطى اجاصقلعا. وشغ طصابطئ طع صظاة «روجغا 
بارزاظغ  صال   ، جئامئر  أغطعل/   ١٢ السئئ  ظحرت   «٢٤
التاجمئ  الثطعة  تثطع  أن  الضردغئ  افطئ  تص  «طظ 
شغ التخعل سطى اجاصقلعا، لضظ الزروف التالغئ لظ 
تسمح لعا بدمان عثا اقجاصقل. وأضث بارزاظغ الاجام 
وبثعض  جطمغا  المسألئ  عثه  بتض  السراق  ضردجاان 

اإلصطغط.  وبغظ  بغظعا  الصائمئ  المحاضض  سثا  ضبغرة  طحاضض  تعاجه  ظفسعا  بشثاد  لضظ  تعلعا،  بشثاد  طع  تعار 
عثا وصال رئغج إصطغط ضردجاان السراق إظه غظزر إلى سمطغئ اظفخال اإلصطغط سظ جائر السراق سطى أظعا سمطغئ 
دغمصراذغئ سادغئ تاط سئر تسئغر المعاذظغظ سظ إرادتعط، طحغرا إلى أن افضراد جسعا دائما إلى بظاء دولئ 
شثرالغئ دغمصراذغئ. وضان بارزاظغ صث أسطظ أبظاء زغارته لعاحظطظ شغ أغار/ طاغع الماضغ، أن افضراد السراصغغظ 

جغةرون اجافااء تعل صدغئ السغادة بسث ظةاح المسرضئ الةارغئ تالغئ ضث تظزغط «داسح». (روجغا الغعم)
: إن افضراد شغ غالئغاعط طسطمعن، شعط لغسعا أطئ وإظما ججء طظ افطئ اإلجقطغئ الاغ تساظص 
السصغثة اإلجقطغئ، تطك السصغثة الاغ ُتتثد التصعق والعاجئات.. وسطى الظصغخ طما صاله طسسعد بارزاظغ، 
شإن اإلجقم لط غسِط أي حسإ أو صعم طظ افطئ اإلجقطغئ التص شغ أن غظفخض سظ بصغئ جسث افطئ، وق 
أن غظحأ ضغاظا طظفخق ُغصّسط المسطمغظ سطى أجاس صعطغ أو غغر ذلك. شاإلجقم جسض المسطمغظ أطئ 
واتثة وأوجإ سطغعط السغح شغ ظض دولئ واتثة وتّرم سطغعط السغح شغ دول طاسثدة.. وسطى المسطمغظ 
افضراد أن غسطمعا أن صادتعط ضما عع حأن بصغئ تضام المسطمغظ سمقء لطشرب غظفثون جغاجاته، شق غةعز 
أن غظصادوا لعآقء السمقء، أطبال بارزاظغ، شغ الاروغب لمحارغع الشرب شغ تصسغط بقد المسطمغظ وأعطعا. 
وَلِؤظ ضان صادة الضرد غاثثون طظ الزطط العاصع سطى افضراد ذرغسئ لاأجغب الظجسات اقظفخالغئ لثغعط، 
شإن سطى أعطظا افضراد أن غثرضعا أن الزطط واصع سطى ضض المسطمغظ، وعط ججء طظعط، والتض لغج شغ 
أن غصعم ضض حسإ أو صعم شغظادي باقظفخال، وإظما التض عع الثي بّغظه اإلجقم وغضمظ شغ إصاطئ دولئ 
خقشئ سطى طظعاج الظئعة تعتث جائر المسطمغظ وترشع الزطط سظعط وتسغثعط ضما ضاظعا، أطئ واتثة شغ ظض 
دولئ واتثة.. وأطا الصادة السمقء شغةإ طعاجعاعط وضحش خغاظاتعط وجسغعط لةسض بسخ المسطمغظ شغ 

طعاجعئ بصغئ المسطمغظ تظفغثا لسغاجات الثول الشربغئ الضاشرة المساسِمرة.

التضعطئ الغمظغئ تظستإ طظ طتادبات السقم املجطسئ   
صالئ التضعطئ الغمظغئ غعم افتث الماضغ إظعا لظ تتدر بسث اآلن طتادبات السقم الاغ تاعجط شغعا افطط 
الماتثة طع طظاوئغعا طظ التعبغغظ طعجعئ بثلك ضربئ لطةععد الراطغئ إلى إظعاء الترب افعطغئ الثائرة طظث 
خمسئ أحعر. وصالئ وضالئ افظئاء الغمظغئ الرجمغئ (جئأ) شغ بغان سطى طعصسعا سطى اقظارظئ «صرر اجاماع 
طحارك برئاجئ شثاطئ الرئغج سئث ربه طظخعر عادي رئغج الةمععرغئ وظائإ الرئغج رئغج العزراء خالث 
بتاح سثم المحارضئ شغ أي طفاوضات طع طغطغحغا التعبغ وخالح اقظصقبغئ صئض اساراشعط بالصرار الثولغ ٢٢١٦».

وصالئ إن اقجاماع أضث «سثم المحارضئ شغ أي اجاماع تاى تسطظ المغطغحغا اقظصقبغئ اساراشعا بالصرار الثولغ 
٢٢١٦ والصئعل باظفغثه بثون صغث أو حرط». وضان طةطج افطظ الثولغ صث تث غعم الةمسئ افذراف سطى 

اقطاظاع سظ وضع حروط طسئصئ أو الصغام «بأسمال طظ جاظإ واتث .»(روغارز)
: إن صرار التضعطئ الغمظغئ بمصاذسئ المتادبات الاغ ضاظئ جاةري بغظعا وبغظ التعبغغظ والرئغج 

ع

الغمظغ السابص سطغ سئث اهللا خالح برساغئ افطط الماتثة غحغر إلى أن الخراع السسضري طسامر شغ الغمظ 
بغظ أدوات أطرغضا وأدوات اإلظضطغج.. شئالرغط طظ طتاوقت أطرغضا إدخال التعبغغظ ضحرغك صعي شغ السمطغئ 
السغاجغئ طظ خقل طتاوقتعا الماضررة إلشراغ صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ طظ طدمعظه، لغخإ ذلك شغ 
طخطتئ التعبغغظ، إق أن التضعطئ الغمظغئ وبثسط طظ بسخ دول الثطغب طاضغئ شغ المعاجعئ السسضرغئ 

تاى إخداع جماسئ التعبغ وجسطعا ذرشا جغاجغا طظجوع افظغاب.. 

بارزاظغ: طظ تص افطئ الضردغئ أن تثطع الثطعة 
التاجمئ يف التخعل سطى اجاصقلعا!!!

صال طغا أوظس التاضط الةثغث لعقغئ أراضان إظه جغاساطض طع صدغئ أصطغئ الروعغظشا بظفج جغاجئ جطفه وشص 
صاظعن المعاذظئ الثي ُشرض سام ١٩٨٢، واظاجع بمعجئه الةظسغئ طظ طسطمغ الروعغظشا. وظفى أوظس، شغ تعار 
أجرته ختغفئ أغراوادي أن تضعن أراضان، العاصسئ شغ غرب طغاظمار، تحعث خراسا ذائفغا وضراعغئ ضث طسطمغ 
الروعغظشا، طآضثا أن العقغئ طساصرة وخالغئ طظ المحاضض. وغأتغ ظفغ التاضط الةثغث رغط وجعد تصارغر تصعصغئ 
ضبغرة تبئئ وجعد تمغغج سظخري ضث المسطمغظ قجغما بسث إصرار صعاظغظ طبغرة لطةثل تساعثف الاتعل الثغظغ، 
والجواج بغظ أتئاع الثغاظات، وطظع المسطمغظ طظ الارحح لقظاثابات الئرلماظغئ. وضاظئ تضعطئ طغاظمار صث سغظئ 
طآخرا أوظس سطى وقغئ أراضان خطفا لمعظس طعظس أوعظ. وطظ المصرر أن تظاعغ وقغاه أوائض السام المصئض طع 
تسغغظ رئغج جثغث لطعزراء بالئقد بسث اظاعاء اقظاثابات. ُغثضر أن أوظس أتث بقبئ تسطمعا عثا المظخإ بسث 
خروج الئقد طظ التضط السسضري إلى الثغمصراذغ صئض خمج جظعات، وصث جئصه عق طعظس تغظ المصال شغ 
تجغران/ غعظغع طظ السام الماضغ سطى خطفغئ اتعاطه بسعء إدارة المظخإ، بط خطفه الطعاء أوعظ الثي اجاصال 
طظ طظخئه الحعر الماضغ. وصث ظطئ السططات شغ طغاظمار ترشخ طظح طسطمغ الروعغظشا تراخغص إلسادة بظاء 
طساجثعط الاغ تدررت طظ الفغداظات شغ اآلوظئ افخغرة، ضما غاسرض المسطمعن الثغظ غتاولعن ترطغمعا 
الروعغظشا،  طساجث  طظ  المؤات  إغقق  أسطظئ  صث  التضعطئ  وضاظئ  أراضان.  أظئاء  وضالئ  وشص  افطظغئ،  لطمقتصئ 

وطظساعط طظ أداء الحسائر الثغظغئ شغعا تاى إحسار آخر سصإ أتثاث سام ٢٠١٢. (الةجغرة ظئ)

المسطمعن ضافغاام سطى طآدب الطؤام
طغاظمار طاضغئ بستإ «طعاذظئ» طسطمغ الروعغظشا

املئسعث الثولغ إىل لغئغا غاعصع تضعطئ «العتثة العذظغئ» خقل غعطني
أسطظ طئسعث افطط الماتثة إلى لغئغا، برظاردغظع لغعن، غعم افتث الماضغ، سظ «تعاشص شغ اآلراء بحأن السظاخر 
الرئغسغئ»، طاعصساً الاعخض إلى اتفاق بحأن تضعطئ العتثة العذظغئ خقل الغعطغظ المصئطغظ. وحارك طمبطع 
المةامع المثظغ وافتجاب والئطثغات شغ عثه الةعلئ الاغ وخفاعا افطط الماتثة بـ«لتزئ التصغصئ». وأضث 
لغعن أظه «بسث جاسات ذعغطئ طظ المظاصحات، تعخطظا إلى طا ظسائره تعاشصاً شغ اآلراء بحأن السظاخر الرئغسغئ». 
وصال إن افذراف اجاطاسئ تةاوز خقشاتعا بحأن بماظغ ظصاط طظ أخض تسع، قشااً إلى أظه «غعم طعط جثًا 
لطغئغغظ، فن طمبطغعط وضسعا طخطتئ بطثعط شعق ضض اسائار، وأظعروا إرادة جغاجغئ، وسمطعا بمروظئ لطاعخض 
إلى عثا اقتفاق». وسصث السفراء والمئسعبعن الثاخعن إلى لغئغا لصاءات طع افذراف، طحثدغظ شغ بغان سطى أن 
«الفعضى السغاجغئ، واظاحار داسح، وتثععر العضع اقصاخادي وافزطئ اإلظساظغئ تةسض طظ الدروري الاعخض 
إلى اتفاق عثا افجئعع»، وسّئروا سظ تأغغثعط لمعسث ٢٠ أغطعل/ جئامئر. وأضاف المئسعث «ظساصث أن عثا الظص 
جعف غطصى الثسط الضاطض، وجغاط الاخعغئ سطغه طظ صئض الطرشغظ. ضما جغاط الاخثغص سطغه طظ صئض باصغ 
المحارضغظ شغ افغام المصئطئ». ضثلك أوضح لغعن أن الئسبئ جاصعم «خئاح افتث باعزغع عثا الظص الثي 
ظساصث أظه جغضعن ظخاً تعاشصغاً، شغما جغشادر وشث المآتمر العذظغ المظاعغئ وقغاه الخثغرات لمثة ٤٨ جاسئ 
طظ أجض سرضه شغ ذرابطج، سطى أن غسعد بأجماء المرحتغظ لتضعطئ العتثة العذظغئ». وأحار إلى خسعبئ طا 
تئصى طظ عثا التعار، لضظه أوضح أظه «جغضعن طظ الممضظ الاعصغع سطى اتفاق ظعائغ شغ المعسث المتثد شغ 

٢٠ أغطعل/ جئامئر». (السربغئ ظئ)

raya_no_43.indd   4raya_no_43.indd   4 14.09.2015   22:32:4314.09.2015   22:32:43


