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إن الثول الشربغئ اقجاسمارغئ وسطى رأجعا 
تسمض  روجغا،  وطسعا  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا 
طا غسمعظه  بأظعا ضتغئ  سطى إغةاد رأي سام سالمغ 
«اإلرعاب»، طع أن جرائط تطك الثول وإرعابعا تةاوز 
ضض تث وشاق ضض تخعر.. شصث اجاسمرت ضبغرا طظ الئقد 
وأذّلئ حسعبعا وظعئئ خغراتعا وأحسطئ التروب شغ 
ضبغر طظ طظاذص السالط وراح ضتغاعا سحرات المقغغظ 
الثي  الظفسغئ  بمفععم  الئحرغئ  وأحصئ  الظاس،  طظ 
رأي  إغةاد  طظ  بث  ق  شضان  جغاجاتعا..  شغ  اسامثته 
سام سالمغ غسائر تطك الثول طسآولئ سما غساظغ طظه 

السالط طظ وغقت وظضئات. 
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بصطط: سبمان بثاش*

الئسث الفضري 
والسغاجغ فتثاث 
بارغج وظاائةعا
بصطط: أجسث طظخعر

أتثاث  إلى  غظزر  سظثطا  المرء  إلغه  غطافئ  طا  أول  إن 
بارغج عع شحض شرظسا شغ شضرعا وجغاجاعا وتدارتعا 
ظض  شغ  وترسرسعا  ولثوا  لحئاب  شضغش  وإق  الشربغئ. 
بمبض  وغصعطعن  غرشدعظعا  بط  وتدارتعا  ظزاطعا 
عثه افسمال؟! طما غثل سطى شحض شرظسا شغ جغاجئ 
اقظثطاج الصسري الاغ تفرضعا سطى المسطمغظ تغث لط 
تساطع إصظاسعط بختئ أشضارعا وتدارتعا الاغ لط تظاب 
والاحرد،  والدغاع  الروتغ  والثعاء  الثطصغ  الفساد  إق 
المسطمغظ  فبظاء  واإلعمال  الاعمغح  إلى  باإلضاشئ 
خاخئ، شزعر زغفعا وظطمعا، ولثلك رجسعا إلى دغظعط 
وتمسضعا به وضض طظعط غرغث أن غفسض حغؤا طظ أجطه. 
وصث جاءت ردود شسض سطى ذلك شغ أتثاث جابصئ طبض 
ترق السغارات والمئاظغ سام ٢٠٠٥ والاغ اجامرت لمثة 
١٩ غعطا، ولط غضظ عظاك تظزغط دولئ وق طعضعع إرعاب 
شغ شرظسا. وصث صام بسخ عآقء الحئاب صئض أصض طظ 
ضاظئ  سظثطا  إغئثو  حارلغ  طةطئ  سطى  بالعةعم  جظئ 

. ترجط رجعطات تساعجئ برجعلعط الضرغط
شعجإ سطى شرظسا طراجسئ ظفسعا صئض أن تاعط اآلخرغظ 
وتطصغ بالقئمئ سطغعط وتزعر ظفسعا ضأظعا برغؤئ ولط 

ترتضإ إبما وق ذظئا تاى تقصغ طا قصئ! شعغ تحظ 
طضان،  ضض  شغ  المسطمغظ  ضث  تعصش  بثون  التروب 
أعض  ضرب  شغ  طحارضاعا  حعرغظ  صئض  أسطظئ  وصث 
تغث  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  طتاربئ  بثرغسئ  جعرغا 
اجاعثشئ الرصئ غعم ٢٠١٥/٩/٢٤، ولضظعا لط تاترك ضث 
الظزام السعري الثي صاض طؤات اآلقف ودطر الئطث وعةر 
المقغغظ وصاض سحرات اآلقف تتئ الاسثغإ وعغ تّثسغ 
وعثا  بسعء.  تمسه  لط  ولضظعا  الظزام،  عثا  ضث  أظعا 
غثل سطى أن أتثاث بارغج لط غضظ لفرظسا طخطتئ شغ 
ترتغئعا تاى تةث ذرغسئ لطاثخض، شصث تثخطئ طظ صئض 
وأغثعا حسئعا، شالرأي السام طسعا شق داسغ فن تئتث 

سظ طئررات وذرائع.
جسطاعا  لفرظسا  طعجسئ  ضربئ  افتثاث  عثه  وضاظئ 
افتضام  طسطظئ  بعا  تاحثق  الاغ  الترغئ  سطى  تثوس 
السرشغئ والادغغص سطى الترغات تاى سطى حسئعا طما 
طمارجئ  غساطغسعن  ق  صطص  شغ  غسغحعن  غةسطعط 
سطى  الرأجمالغ  المئثأ  غعثد  خطر  وعثا  ترغاعط، 
شغ الئتث سظ  غفضرون  المثى الئسغث، وغةسض الظاس 
الئثغض، شاظتثرت إلى طساعى ظزام السغسغ وافظزمئ 
الصمسغئ الاابسئ لعا شغ أشرغصغا، طما غفصثعا طخثاصغاعا 
وغدرب شضرعا وظمعذجعا، شق تساطغع أن تّثسغ أظعا 
تتمض طحسض الترغئ. شطط تساطع أن تسالب افطعر وعغ 
تتاشر سطى طظزعطاعا الفضرغئ طما غثل سطى شحض عثه 
المظزعطئ. شالثولئ الاغ تّثسغ أن لثغعا أشضارا إظساظغئ 
لطسالط تطاجم بعا وق تظاعضعا بثرائع طثاطفئ وق تاظاصخ 
طسعا ضما شسطئ اآلن، وضما شغ افزطئ المالغئ المسامرة 
تغث ذئصئ الثول الرأجمالغئ وسطى رأجعا أطرغضا أتضاطا 
تاظاصخ طع طئثئعا، طما غثل سطى خطأ وشحض المئثأ 
أتضاطا  طتاعغا  المئثأ  غضعن  أن  غةإ  بض  الرأجمالغ. 
اإلجقطغ  ضالمئثأ  حمعلغاه  بسئإ  ذارئ  ضض  تسالب 
الختغح الثي تصعم دولاه باطئغصه واقلاجام بأتضاطه 

أتثاث  باجاشقل  واإلصطغمغئ  الشربغئ  الثول  صاطئ 
أسزط  بأن  دولغ  سام  رأي  إغةاد  أجض  طظ  بارغج 
المامبض  اإلرعاب  خطر  عع  الئحرغئ  غاعثد  خطر 

باظزغط الثولئ وبسخ الاظزغمات افخرى..
والمثصص غةث أن الثول الشربغئ تثرك تةط الاتعقت 
سمعطا  اإلجقم  تةاه  اإلجقطغئ  افطئ  شغ  الةارغئ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  شضرة  وتةاه 
المطتئ  الشربغئ  الثول  صدغئ  شإن  ولثلك  خخعخا، 
دولئ  سعدة  دون  التغطعلئ  عغ  التالغ  العصئ  شغ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث. وصث 
الشربغئ  الثول  سظث  المائسئ  الثطئ  أن  واضتا  خار 
لاتصغص ذلك عغ شغ تخعغر اإلجقم أظه دغظ غثشع 
ظتع «اإلرعاب» وأن أتئاسه وتعش بربرغئ وطخاخع 
دطاء، شغساشطعن طبض أتثاث بارغج، بخرف الظزر 
التصغصئ،  وجه  سطى  خطفعا  تصش  الاغ  الةعئ  سظ 
وغثّعشعن الحسعب الشربغئ طظ اإلجقم والمسطمغظ 
لااصئض تطك الحسعب، بثاشع الترص سطى أطظعا، أيَّ 
ترب تحظعا الثول الشربغئ ضث اإلجقم والمسطمغظ 
افطظ  سطى  والمتاشزئ  «اإلرعاب»  طتاربئ  بثرغسئ 

وجقطئ الظاس. 
لائرغر  افخغرة  السظعات  شغ  افجعاء  عثه  خظاسئ  إن 
الثول  بعا  تصعم  الاغ  اإلرعابغئ  العتحغئ  افسمال 
الشربغئ ضث المسطمغظ ُغصخث طظعا ضسر إرادة الاشغغر 
وتثعغفعط  المسطمغظ،  سظث  اإلجقم  أجاس  سطى 
ظمعذجا  رأوا  أن  بسث  الثقشئ  شضرة  طظ  وتظفغرعط 
طحّععا لعا، وإحسارعط بالغأس طظ إطضاظغئ صغاطعا، 
دولئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، لغسامروا خاضسغظ 

لطعغمظئ الشربغئ.
الشربغئ  السغاجئ  وإشحال  افجعاء  عثه  طعاجعئ  إن 
الثول  أن  إبراز  تصادغ  والمسطمغظ،  اإلجقم  تةاه 
وإجراطعا،  إرعابعا  طبض  الاارغت  غحعث  لط  الشربغئ 
وتفرض  السالط  سطى  تسغطر  الاغ  عغ  وضعظعا 
حرور  طظ  شغه  سما  طسآولئ  شعغ  سطغه  تدارتعا 
ُغصام  الاغ  افسمال  أن  إبراز  أغدا  وغةإ  وطفاجث، 
تّرم  لمثظغغظ  صاض  طظ  اإلجقم  أتضام  وتثالش  بعا 
اإلجقم صاطعط ق غاتمض طسآولغئ ذلك المسطمعن، 
وطظ اقشاراء سطى اإلجقم إلصاء الطعم سطغه شغ تطك 
طسآولغاعا  تاتمض  افسمال  تطك  إن  بض  افسمال، 
طسطمغظ  طظ  شسض  ردة  أضاظئ  جعاء  الشربغئ  الثول 
طظعا  بارتغإ  ضاظئ  أم  الثول  تطك  إجرام  سطى 
لااثثعا ذرغسئ شغ الترب سطى اإلجقم والمسطمغظ. 
تترغر  أن  سام  رأي  إغةاد  غةإ  ذلك  إلى  وباإلضاشئ 
ق  المساسِمرغظ  الضفار  ظفعذ  طظ  المسطمغظ  بقد 
شغ  جرت  ضالاغ  أسمال  خقل  طظ  غاط  أن  غمضظ 
بارغج، بض إن تطك افسمال تجغث طظ تثخقت الثول 
المسطمغظ  سطى  شغةإ  المسطمغظ،  بقد  شغ  الشربغئ 
أن غاعتثوا خطش طحروع جغاجغ غعثف إلى إغةاد 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة باجاثثام 
صعى المسطمغظ التصغصغئ شغ الةغعش وجائر الصعى، 
وبإصاطئ تطك الثولئ غاط تترغر الئقد اإلجقطغئ طظ 
الثولئ  تطك  وتصعم  بض  المساسِمرغظ  الضفار  ظفعذ 
أجمع  السالط  إلى  وظعر  عثى  رجالئ  اإلجقم  بتمض 

  وتثطغخه طظ حرور الثول الشربغئ وجرائمعا
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
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صائث الةغح الفرظسغ ق غاعصع اظاخارا جرغسا سطى تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 

تاسارع افتثاث شغ الحام شغ خعرة غغر طسئعصئ خاخئ 
بسث اجاماسات شغغظا افخغرة والاغ خرجئ بئغان طحارك 
جاء  وصث  اقجاماع،  شغ  المحارضئ  الثول  سطغه  وصسئ 
شغه: (إن طمبطغ الثول الـ١٧ إضاشًئ إلى   اقتتاد افوروبغ  
وافطط الماتثة وجاطسئ الثول السربغئ اتفصعا خقل لصاء 
شغغظا سطى جثول زطظغ طتثد لاحضغض تضعطئ اظاصالغئ 
خقل ١٨  اظاثابات  وإجراء  أحعر  جائ  خقل  جعرغا  شغ 
حعرًا رغط اجامرار خقشعط سطى طخغر بحار افجث). 
(السربغئ ظئ ٢٠١٥/١١/١٤ شغغظا – شراظج برغج). ولاطئغص 
طا تط اقتفاق سطغه شغ شغغظا ظعرت جععد تبغبئ تثشع 
المسارضئ إلى تحضغض جسط جغاجغ جثغث لغحضض لةظئ 
الثمغج  أسطظئ السسعدغئ  شصث  الظزام؛  طع  لطافاوض 
٢٠١٥/١١/١٩م سظ اجاداشئ طآتمر غعثف لاعتغث أذغاف 
المسارضئ السعرغئ شغ طظاخش ضاظعن افول/دغسمئر 
المصئض. وصال طظثوب السسعدغئ شغ افطط الماتثة سئث 
اهللا المسطمغ إن بقده ترغخئ سطى لّط حمض المسارضئ 
السعرغئ وطساسثتعا سطى الاصثم «بضطمئ واتثة وطعصش 
أذغاف  «ضض  جغحمض  المآتمر  أن  وأضاف  طعتث». 
المسارضئ» بمظ شغ ذلك حثخغات طصغمئ داخض جعرغا.

دي  جاغفان  لسعرغا  الثاص  الثولغ  المئسعث  وصال 
سصثه  المجطع  السعرغئ  المسارضئ  طآتمر  إن  طغساعرا 
طعمئ  شرخئ  غمبض  الرغاض  السسعدغئ  الساخمئ  شغ 

سطى خسغث المتادبات المرتصئئ لاسعغئ افزطئ ووصش 
غمبض  المآتمر  أن  طغساعرا  دي  وأوضح  الظار.  إذقق 
شرخئ لاحضغض وشث لامبغض جمغع أذغاف المسارضئ شغ 

طتادباتعا المرتصئئ طع الظزام شغ جظغش.
إلى  الظزام  وشث  وتحضغطئ  أجماء  تسطط  أظه  وأضاف 
طتادبات جظغش، طحغرا إلى أن شرص ظةاح افذراف شغ 
الظار  إلذقق  واجع  لعصش  جظغش  طآتمر  خقل  الاعخض 
بسعرغا عغ شرخئ غغر طسئعصئ. (الةجغرة ظئ ٢٠١٥/١١/٢١)
واظسضاجا لطمساسغ الثولغئ لعصش إذقق الظار شغ جعرغا 
إجقم  اإلجقم»  «جغح  باجط  الماتثث  تخرغح  جاء 
سطعش، سئر برظاطب طتادبات سطى اإلظارظئ: «شغ التصغصئ 
أتث  صئض  طظ  الظار  إذقق  وصش  طئادرة  سرضئ  لصث 
العجطاء الثولغغظ سطى الرئغج السابص لطعغؤئ الحرسغئ 
لثطحص ورغفعا الحغت جسغث دروغح، وافخغر بثوره 
وضع المعضعع بغظ غثي الفخائض السسضرغئ والفسالغات 
المثظغئ». وتابع صائق: «ظتظ شغ جغح اإلجقم ظثرس 
«ضطظا  طعصع  وضان  الصغادة».  طةطج  شغ  المعضعع 
حرضاء» صث ظصض سظ طخثر داخض الشعذئ الحرصغئ صعله 
افربساء، إن «جمغع الفخائض شغ الشعذئ الحرصغئ واشصئ 
سطى عثظئ تصدغ بعصش إلذقق الظار طع صعات الظزام 
السعري لمثة ١٥ غعطا اسائارا طظ الساسئ السادجئ طظ 
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غعم  شغطغغه  دو  بغغر  الفرظسغ  الةغح  صائث  صال 
افتث الماضغ إظه ق غاعصع تتصغص اظاخار سسضري 
سطى المثى الصرغإ شغ الترب ضث تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ شغ العصئ الثي تضبش شغه بارغج غاراتعا 
الةعغئ سطى أعثاف شغ جعرغا شغ أسصاب العةمات 
الثاطغئ الاغ وصسئ شغ الساخمئ الفرظسغئ. وأضاف 
دو شغطغغه: «شغ الةغح ظسااد سطى المثى الطعغض، 
ولضظ الظاس غرغثون ظاائب جرغسئ. ظتظ شغ جعرغا 
والسراق شغ صطإ عثه المفارصئ، الةمغع غسرشعن أن 
عثا الخراع جُغتّض شغ الظعاغئ طظ خقل الصظعات 

الثبطعطاجغئ والسغاجغئ». وصال دو شغطغغه إظه تتثث طع ظزغره الروجغ عاتفغا لئتث العضع شغما غاسطص بسعرغا، 
ولضظه أضاف إن شرظسا لغج لثغعا «شغ عثه المرتطئ أي تظسغص لطعةمات أو تتثغث فعثاف بالاحاور طع الروس 

تاى إذا ضان لثغظا ظفج السثو وعع داسح». (روغارز)
: طظ العاضح أن أطرغضا صث اجاشطئ أتثاث بارغج لةسض شرظسا تضّش سظ المطالئئ بترب ظزام 
بحار ورتغطه، بض تظحشض بثق سظ ذلك بترب طا تسمغه اإلرعاب بسغثة سظ بحار شغسامر شغ طعصسه إلى 
أن تةث أطرغضا الئثغض السمغض سظ سمغطعا بحار، وصث ضاظئ شرظسا تسارض أطرغضا شغ أن تصاخر العةمات 
الةعغئ سطى طا تسمغه اإلرعاب ولغج سطى الظزام واآلن أخئتئ شرظسا ترضج سطى طسمى اإلرعاب ولغج 
الظزام.. وفن شرظسا تثرك أن أطرغضا تماذض شغ صدغئ الترب سطى تظزغط الثولئ لضسإ العصئ لاظفغث 
خطاعا شغ السراق وجعرغا، وضعن شرظسا تثرك أن الصداء سطى تظزغط الثولئ ق تساطغع أن تصعم به 
لعتثعا، شإن صائث الةغح الفرظسغ غعغأ افجعاء الثاخطغئ الفرظسغئ بأن الترب ضث تظزغط الثولئ لظ 

تظاعغ صرغئا، بض لسطه غعغأ افجعاء بأن أتثاث بارغج طمضظ أن تاضرر!! 
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أن  قشروف  جغرجغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
اتفصعا  جعرغا،  بحأن  شغظا  اجاماع  شغ  المحارضغظ 
صائمئ  وضع  جععد  باظسغص  افردن،  غصعم  أن  سطى 

بالةماسات اإلرعابغئ شغ جعرغا.
وصال قشروف لطختفغغظ سطى عاطح صمئ السحرغظ 
سطى  السمض  تظسغص  الارضغ «جغاط  أظطالغا  إصطغط  شغ 
وجغاعلى  اإلرعابغئ  (الةماسات)  صائمئ  اجاضمال 
افردظغئ  التضعطئ  وأضثت  الاظسغص».  طعمئ  افردن 
لحآون  الثولئ  وزغر  خرح  شصث  ذلك.  سطى  المعاشصئ 
الثضاعر  التضعطئ  باجط  الظاذص  واقتخال،  اإلسقم 
بعثا  الصغام  افردن  طظ  «ُذطإ  أظه  المعطظغ  طتمث 

الثور، وواشص سطى ذلك».
اقخاغار  عثا  أجئاب  طسرشئ  طتاولئ  طظ  لظا  بّث  وق 

لفردن ولماذا أجظث له عثا الثور؟
بثاغئ إن عثه المعمئ خسئئ وطسصثة ولغسئ جعطئ 

إذقصا وذلك قسائارات طظعا:
اإلرعاب،  لمفععم  وطتثد  واتث  تسرغش  غعجث  ق  أ- 
الرؤى  وتئاغظ  الثول،  بغظ  المساغغر  قخاقف  ظزرًا 
طفععم  الصعة  واجاثثام  السظش  شمخططح  تعلعا، 
المتثدة،  واجاثثاطاته  وظغفاه  له  الثقلئ،  ظسئغ 
تسإ  باسرغفه  دولئ  ضض  وصاطئ  وبغؤاه،  وظروشه 
طخطتاعا  تسإ  جغاجغا  جاعظفه  فظعا  ترغث،  طا 
وتاثخض  وتصاض  وتتاض  ترغث  طظ  خقله  طظ  لادرب 
شغ  وأداة  وجغطئ  غثا  اإلرعاب  شمفععم  ترغث،  ضما 
السغاجئ الثارجغئ، وأطر آخر وعع أن طفععم اإلرعاب 
أي  شسطى  وأطرغضا،  وروجغا  أوروبا  بغظ  شغه  طثاطش 
تسرغش جغاط اساماده، وسطى أي أجاس جغاط تخظغش 

الترضات بأظعا أرعابغئ أم ق؟
طظ  طثسعطئ  الحام  أرض  سطى  الصعى  بسخ  إن  ب- 
الصعى  عثه  جاصئض  شعض  وإصطغمغئ،  دولغئ  أذراف 
ق؟  أم  اإلرعاب  طفععم  ضمظ  الترضات  عثه  بإدخال 
وتضمظ الثطعرة أن عثا الاخظغش لغج أضادغمغا بض 
جغئظى سطى عثا الاخظغش أسمال سسضرغئ وجغاجغئ، 
بثسمعا  إرعابغئ لظ غسمح  أظعا  جاخظش  شأي ترضئ 
أو تمعغطعا أو اتاداظعا أو وجعدعا شغ أي بطث، بض 
الثطعرة  تضمظ  عظا  طظ  وتطارد،  وتدرب  جُاصخش 
سطى بعرة الحام وأعطعا والبعار والخسعبئ شغ إسثاد 
وطظ  والثارج.  الثاخض  تظاصدات  ظاغةئ  الصعائط  عثه 
افردن  دور  ظفعط  أن  ظساطغع  الفعط  عثا  خقل 
المظاط به شعع دور تخظغش وتظسغص ضما ذضر الظاذص 
باجط التضعطئ، بمسظى أظه جغصعم بثور السضرتارغئ 
شصط، ولغج دور المصرر ولغج دورا طتعرغا أو تغعغًا 
بالاظسغص  الصعائط  عثه  بإسثاد  افردن  جغصعم  وإظما 
طع ضض الثول الفاسطئ سطى الساتئ السعرغئ لمتاولئ 
الثروج بصائمئ طعتثة بسث اتفاق جمغع افذراف، شعع 
لطصداء  طتاولئ  شغ  الضفر  لصعى  خثطئ  وظغفغ  دور 
طا  الضغان  عثا  فن  افطئ،  لعثه  خغاظئ  البعرة  سطى 
ظحأ إق لثور وظغفغ خثطئ فطظ غععد وصعى الضفر 
ولطتغطعلئ دون سعدة عثه افطئ لما ضاظئ سطغه شغ 
جابص سعثعا طظ سجة وصعة وظعدئ، ولظ تضعن عثه 
الصائمئ ظعائغئ وق ططجطئ إق بسث الاعاشص سطغعا طظ 
صئض جمغع افذراف خاخئ خاتئئ الضطمئ افولى شغ 

طسألئ الحام وعغ العقغات الماتثة افطرغضغئ.
أطا لماذا تط إجظاد عثا الثور لفردن دون غغرعا، شصث 
اساراف  بأظه  الثور  لعثا  الاروغب  الظزام  أبعاق  تاول 
طظ السالط بثور افردن وطضاظاه وأعمغاه، وعثا افطر 
فجئاب  ضان  إظما  الثور  عثا  إجظاد  فن  ختغح،  غغر 

وأعثاف ظثضر طظعا:
أوقً: أن افردن بتضط طعصسه وصربه وسقصاته الاارغثغئ 
والسقصئ  الةظعب  سحائر  وخاخئ  جعرغا  سحائر  طع 
الاارغثغئ بغظ الظزاطغظ السعري وافردظغ شغ الاثخض 
وحراء السمقء ودسط بسخ افذراف شغ الثاخض ووجعد 
افردن  طظ  والمثارق  لسعرغا  المعالغ  الئسث  تجب 
وعروب بسخ افشراد والترضات الاغ شرت طظ بطح 
الظزام عظاك إلى افردن، ضض عثا جسض افردن تتافر 
بمسطعطات ضئغرة تاسطص بالحام وأعطه وظزاطه والصعى 
سظ  شدق  وذعائش،  وسحائر  أتجاب  طظ  له  المظاوئئ 

الصعى  بسخ  ودسط  البعرة  شغ  المئضر  افردن  تثخض 
وتثرغئعا وتمعغطعا واتاداظعا وارتئاذعا بالمثابرات 
افردظغئ وضئط ترضاعا وإغصاسعا، ضض عثا جسض طظ 
تصغصئ  لمسرشئ  اجاراتغةغا  وطثجظا  طساعدسا  افردن 
عثه الصعى ورجاقتعا وارتئاذاتعا وشضرعا والمآبرغظ 
طظ  السالط  غتااجه  طا  وعثا  والمراجع،  والصادة  شغعا 
طسطعطات ق زال افردن غتافر بعا ولثغه عظاك أذرع 
الةجغرة  تصرغر  شغ  ورد  خاخئ.  الةظعب  شغ  طعمئ 
افردن  شغ  افطظغئ  المآجسئ  أن  طراصئعن  (وغرى 
لثغعا خئرة طاراضمئ شغ الاساطض طع جماسات إجقطغئ 
سمان  لاضطغش  الضئرى  الصعى  إلغعا  اجاظثت  طثاطفئ، 
جعرغا،  شغ  «اإلرعابغئ»  بالةماسات  صائمئ  بإسثاد 
شغ  المحارضئ  لطثول  طظسعبا  روجغا  أسطظاه  طا  وشص 
اجاماع شغظا افخغر، وصال الثغطان - المطط بالاترضات 
السعري  المطش  تةاه  افردظغئ  وافطظغئ  السغاجغئ 
غاماع  الاغ  اقجاثئارغئ  الثئرة  أن  ظظسى  أق  «غةإ 
الماحثدة  بالةماسات  الةغثة  وطسرشاه  افردن  بعا 
وإدراضه تفاخغض المحعث السعري تآعطه لطسإ الثور 

سطى حضض سال طظ اقتاراشغئ».
صثطا  له  غةث  أن  غتاول  افردن  شغ  الظزام  أن  باظغا: 
شغ الاتالفات الثولغئ تاى غصظع الشرب باجامرارغاه. 
ختغح أظه ق غعجث تالغا خراع جغاجغ سطى الظزام 
إق   - غععد  بأطظ  افطر  لسقصئ   - وجعده  غساأخض 
المظطصئ  شغ  طاةثرة  أظزمئ  ظعاغئ  غثرك  بات  أظه 
اظاعى دورعا ولط تسث تخطح لطمتاشزئ سطى طخالح 
الشرب، ألصى بعا الشرب شغ عاوغئ جتغصئ، وعع حاعث 
وتسظغ  ذرغثا  السابثغظ  وزغظ  صاغق  الصثاشغ  ظعاغئ 
طئارك طتمعق وخالح طتاَربا، وعع غثرك عثا جغثا؛ 
شعع طبق غتمض طحروع الثولاغظ أضبر طظ العقغات 
الئقد  ضاشئ  إلى  افردن  بأبظاء  غرجض  وعع  الماتثة، 
خطر  تعل  السالط  وغثاذإ  المساسمر  لطضاشر  خثطئ 
اإلرعاب - اإلجقم - وخطر ظعدئ افطئ، شضان ق بث 
له طظ إصظاع الشرب بدرورة وجعده بثور وظغفغ صثر 
وضغع، وغتاول أن غزعر فعض افردن بأظه غثاشع سظ 
وعع  الشرب  لثى  وتساطته  واساثاله  اإلجقم  خعرة 

غتارب اإلجقم جعارًا ظعارًا.
سسضرغا،  السعري  الحأن  شغ  افردن  تعرغط  بالباً: 
واإلسقطغغظ؛  السغاجغغظ  بسخ  غثرضه  افطر  وعثا 
المثاوف  عثه  الضااب  بسخ  لسان  سطى  ورد  تغث 
والاعرغط طبض الضاتإ والمتطض طتمث أبع رطان سئر 
تخرغتات طتطغئ أن «سمطغئ الاضطغش شت لفردن؛ فن 
ذلك جغظاب سظه طجغث طظ افسثاء وافسئاء سطى أطظ 
الثغطان  شعث  الضاتإ  اساصث  شغما  الئقد»،  واجاصرار 
شغ طصال ضائه شغ ختغفئ الشث الغعطغئ أن «المعمئ 
إحضالغئ باطاغاز، ودوظعا سصئات ضئغرة، صث تظاعغ إلى 
تعل  واإلصطغمغئ  الثولغئ  افذراف  طثاطش  بغظ  خقف 

الاخظغفات المصارتئ». 
أطا طعصش أعض افردن شمما ق حك شغه أن أعض افردن 
طسطمعن وعط ججء طظ بقد الحام تةمسعط سصغثة 
اإلجقم أوقً وضفى بعا طظ رابطئ، بط روابط الصرابئ 
بغضع،  جاغضج  اتفاصغئ  بغظعط  شرصئ  الاغ  والظسإ 
شعط طع الحام صطئا وصالئا، سصق وجسثا، ضطمئ وطعصفا؛ 
شعط غثرضعن تةط الاآطر الثولغ ودور الظزام عظاك 
ولضظعط طضئطعن حأظعط حأن بصغئ الئقد اإلجقطغئ، 
وتعّلث لثغعط بسخ السصث طما تثث شغ بسخ الئقد 
السصث  عثه  بسخ  ولعق  ودطار،  وخراب  اصااال  طظ 
وسطى رأجعا ذئغسئ الثور العظغفغ لطظزام شغ افردن 
الثي أظحأ طظ أجطه وعع تماغئ ضغان غععد وأطظه، 
الظزام،  لعثا  الثولغئ  افذراف  وضاشئ  غععد  وتماغئ 
ذالما أظه غصعم بعثا الثور، لضان لعط ولعثا الظزام 
حأن آخر... ولضظ لظ تسامر افطعر سطى طا عغ سطغه؛ 
شعثه افطئ صث بثأت تسافغص طظ جئاتعا ولظ تئصى 
أجغرة الاثخض الشربغ وأدواته بض جاسعد إلى طا ضاظئ 
وتظعى  بالمسروف  تأطر  لطظاس  أخرجئ  أطئ  خغر  سطغه 
شغ  اهللا  ضطمئ  إلسقء  الةغعش  وتةغح  المظضر  سظ 
ظض دولئ واتثة وراغئ واتثة وخطغفئ واتث وإن غثا 

 لظاظره صرغإ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: خطثون سطا اهللا - افردن

تصغصئ الثقشات الروجغئ اإلغراظغئ 
يف الحأن السعري

بصطط: أتمث الثطعاظغ
طظ الطئغسغ أن غضعن لروجغا طعصش جغاجغ شغ جعرغا 
ولغسئ  دولئ سزمى  شروجغا  طشاغر لطمعصش اإلغراظغ، 
طساصطئ،  دولئ  زالئ  طا  حك  بق  وعغ  إصطغمغئ،  دولئ 
غاسّطص  الاعجع  شغ  إغران  اعاماطات  أن  تسطط  وعغ 
بضعظعا دولئ صعطغئ ق تاسّثى بطعغ الرغادة شغ اإلصطغط، 
أتسظ  سطى  غععد  وضغان  والسسعدغئ  ترضغا  وطظاشسئ 
تصثغر، ضما وتسطط روجغا أّن إغران إّطا أن تضعن دولئ 
تابسئ فطرغضا، وإّطا أّظعا تثور شغ شطضعا، وعغ صث واضئئ 
تساون إغران الفسطغ طع أطرغضا سطى طثى السصعد افخغرة 
شغ أششاظساان والسراق، وُتقتر عثا الاساون تالغاً شغ 
جعرغا والغمظ والئترغظ ولئظان وشطسطغظ، لثلك شعغ 
ُتثرك تمام اإلدراك طعصش أطرغضا الماعاذأ طع إغران 
شغ المطش الظعوي، وتسغ جغثًا أّن الحاائط الاغ ُغعّجععا 
السغاجغعن واإلسقطغعن اإلغراظغعن ضث أطرغضا طا عغ 
اإلسقطغ  ولقجاعقك  الجساطئ،  لاضرغج  وجائط  إق 
المتطغ، بغظما طعاصش إغران التصغصغئ تاةّطى شغ خثطئ 
اقجاراتغةغئ افطرغضغئ شغ الثطغب خخعخاً، وشغ طظطصئ 
الحرق افوجط بحضض سام، وتسطط أّظه لعق طعاصش أطرغضا 
الماساعطئ طسعا لما تمّثد الظفعذ اإلغراظغ، ولما تمّضظئ 

طظ الاثخض شغ حآون تطك الئطثان.
ولع اجاسرضظا بافّدلئ تةط الثقشات بغظ روجغا وإغران 
شغ جعرغا لعجثظاعا شغ تالئ اضطراد طاسارع غعطغاً، 

ولط غُسث باإلطضان الاسار سطغعا.
اإلغراظغئ  السغاجغئ  المعاصش  باجاسراض  أوقً  ولظئثأ 
المثالفئ لطمعاصش الروجغئ، شصث ظصطئ وضالئ طعر اإلغراظغئ 
سطغ  طتمث  اإلغراظغ  البعري  لطترس  السام  الصائث  سظ 
جسفري شغ ذعران صعله: «إّن جارتظا الحمالغئ (روجغا) 
الاغ جاءت ُتساسث شغ جعرغا، وُتصّثم المساسثات بتبًا 
سظ طخالتعا، غغر جسغثة بالمصاوطئ اإلجقطغئ (تجب 
اهللا والمطغحغات المثسعطئ طظ إغران)، وق تاطابص طع 
إغران بحأن الرئغج السعري بّحار افجث»، وضان طرحث 
البعرة اإلغراظغئ خاطظؤغ صث طّعث لعثه الاخرغتات شصال: 
«ق غمضظ لئطث واتث (المصخعد روجغا) أن غفرض وتثه 

طساصئض جعرغا».
شإغران تائّظى طعاصش الظزام السعري ظفسعا بثخعص 
بةمغع  المسارضئ  واسائار  السططئ،  شغ  افجث  بصاء 
بئصاء  الاسطغط  سطغعا  وأّن  إرعابغئ،  طسارضئ  تظّعساتعا 
بّحار شغ السططئ إن أرادت الثخعل شغ أي تض جغاجغ، 
وأّن التسط السسضري طظ صئض الظزام واقظاخار سطى 
المسارضئ عع الثغار العتغث إلغران ولظزام افجث، وحرح 
طتمث جسفري طعصش إغران طظ افجث شصال: «إّظظا ق ظرى 

بثغقً لفجث وظسائره خطاً أتمر طمظعع تةاوزه».
بثاغئ  شغ  روجغا  طع  ضمظاً  اتفصئ  صث  إغران  وضاظئ 
ُتصّثم  أن  سطى  جعرغا  ضث  الروجغئ  الةعغئ  التمطئ 
إغران  ُتصّثم  شغما  افجث،  لصعات  الةعي  الثسط  روجغا 
تسابات  ولضّظ  المسارضئ،  سطى  لطصداء  الئري  الثسط 

التصض تثاطش سظ تسابات الئغثر.
أّطا المعاصش الروجغئ السغاجغئ والسسضرغئ واقصاخادغئ 
والاغ تاظاصخ طع المعاصش اإلغراظغئ بثخعص الحأن 

السعري شغمضظ جردعا بالظصاط الاالغئ:
١- شغ إجاباعا سطى جآال تعل (عض إظصاذ افجث طسألئ 
طئثأ بالظسئئ لروجغا؟) صالئ طارّغا زاخاروف الماتثبئ 
ظصض  لط  اإلذقق  سطى  «ق  الروجغئ:  الثارجغئ  باجط 
السعري»،  الحسإ  ُغتّثده  افجث  طخغر  إّن  أبثًا  ذلك 
شعثف روجغا إذًا لغج دسط افجث، وإّظما إظصاذ الثولئ 
السعرغئ، وعجغمئ الةماسات اإلرعابغئ، وشصاً لطظاذصغظ 
الروس، وصالئ وضالئ اإلسقم الروجغئ: «ظتظ ق ظصعل 

إّن افجث غةإ أن غرتض أو غئصى».
٢- شغ طتادبات شغّظا صالئ روجغا إّظعا ُترغث أن ُتحارك 
شغ  جاةري  الاغ  المظاصحات  شغ  المسارضئ  جماسات 
بالاساون  ورّتئئ  السعرغئ،  افزطئ  بحأن  المساصئض 
طع الةغح السعري التر، ووخفاه بأّظه لغج طظزمئ 
طع  لصاءات  سصث  سطى  طظفاتئ  بأّظعا  وصالئ  إرعابغئ، 
بعا  السسعدغئ  طع  صائمئ  بالفسض  وتئادلئ  المسارضئ، 
الصائمئ  «إّن  ضعطغرجاظئ:  ختغفئ  وصالئ  اجماً،   ٣٨
ضّمئ طسزط افسداء السابصغظ والتالغغظ شغ اقئاقف 
المسارض»، وضحفئ طخادر طصربئ طظ طعجضع بتسإ 
الختغفئ «أّن طظ بغظ عثه افجماء الرئغج السابص 
لقئاقف طساذ الثطغإ، والرئغج التالغ له خالث خعجئ، 
وطمبطغظ طظ جماسات جغاجغئ ودغظغئ وسرصغئ طثاطفئ 
اإلخعان  جماسئ  طظ  طسآولغظ  وضثلك  افضراد،  بغظعا 

المسطمغظ، وترضئ طسغتغئ طآّغثة لطثغمصراذغئ».

٣- تةاعطئ الرباسغئ الثولغئ المآّلفئ طظ أطرغضا وروجغا 
وترضغا والسسعدغئ طعاصش ضضٍّ طظ الظزاطغظ اإلغراظغ 
والسعري الاغ ترشخ شضرة المرتطئ اقظاصالغئ، واسائرت 
أّظعا ضرورغئ في تض جغاجغ، وذلك شغ تظاصخ روجغ 
واضح وخرغح طع المعصش اإلغراظغ الثي غرشخ شضرة 

التضعطئ اقظاصالغئ.
الثارجغئ  «وزغر  إّن:  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  صالئ   -٤
افطط  طئسعث  طع  جغةامع  قشروف  جغرجغ  الروجغ 
طعجضع  شغ  طغساعرا  دي  جاغفان  لسعرغا  الماتثة 
افربساء لئتث جععد بثء تعار بغظ دطحص والمسارضئ».

٥- تظاصطئ افظئاء خئرًا لط ظاأّضث طظ ختاه بسث طفاده 
أّن رئغج افرضان شغ الظزام السعري صام بتض ططغحغات 
الثشاع العذظغ الاغ غظدعي تتاعا تجب اهللا والترس 
البعري اإلغراظغ شرع جعرغا، لثطةعا بالةغح، ولمتاولئ 
تصطغض ظفعذ تطك المطغحغات سطى الظزام السعري، وذلك 

تتئ ضشعط روجغئ.
٦- صاطئ الطائرات الروجغئ - وفول طّرة - بصخش بطثات 
جعرغئ وّصع الظزام السعري - باأغغث طظ إغران - طع 
المسارضئ شغعا سطى اتفاصغات عثظئ شغ أغطعل/جئامئر 
الماضغ شغ طظطصئ إدلإ (طسرة طخرغظ ورام تمثان)، 
وذلك بشغئ تثرغإ العثن الاغ حارضئ إغران شغ إبراطعا 

طع الظزام السعري.
طظ  ذظ  ألش  بمائئ  السعري  الظزام  روجغا  زّودت   -٧
اإلغراظغ  الصمح  سظ  تساشظغ  جعرغا  جسض  طّما  الصمح، 
المحروط، سطماً بأّن الصمح ُغسائر شغ زطظ التروب طظ 

أعط السطع اقجاراتغةغئ القزطئ لخمعد الظزام.
عثه عغ أعط ظصاط الثقف بغظ روجغا والظزام اإلغراظغ 
تةاه المعصش طظ جعرغا، وعثه الظصاط تآضث سطى أّن 

الثقف بغظ الثولاغظ تصغصغ، وغاسمص غعطاً بسث غعم.
والسآال الثي غطرح ظفسه اآلن بإلتاح: طا عع المعصش 
افطرغضغ طظ عثا الثقف الثي غسغر بعتغرة تخاسثغئ 
صث ُتدغش تسصغثات جثغثة أطام الاثابغر افطرغضغئ شغ 

جعرغا؟

طظ العاضح أّن عظاك إحضالغئ شغ المعصش افطرغضغ 
روجغا  طعصفغ  بغظ  العاضتئ  الاظاصدات  عثه  طظ 
والظزام اإلغراظغ، شأطرغضا شغ الئثاغئ جمتئ لقغراظغغظ 
بالثخعل إلى جعرغا لةسطعا طظطصئ ظفعذ إغراظغئ، ُتحئه 
إغران  وتخّرشئ  بالسراق،  إغران  تطجغط  بسغث  تٍث  إلى 
التض  خاتئئ  باسائارعا  افطرغضغ  العسث  عثا  بتسإ 
والسصث شغ جعرغا، وضاظئ تأطض إغران طظ طّث ظفعذعا 
الاغ  السربغئ  المظطصئ  شغ  طرغح  بحضض  جعرغا  شغ 
تحعث تراجساً ضئغرًا، لثلك صّثطئ إغران المال والرجال 
والسقح لثسط ظزام افجث، ولطسغطرة سطى جعرغا ضما 
شغ  ُتفطح  لط  أّظعا  غغر  صئض،  طظ  السراق  سطى  جغطرت 
إلتاق العجغمئ بالبعرة السعرغئ بسث أن ُطظتئ شرخئ 
ضئغرة لاتصغص ُتُطمعا عثا، غغر أّظعا أخفصئ شغ تتصغصه 
إخفاصاً ضئغرًا، لثلك اضطرت أطرغضا لقجاساظئ بروجغا 
واسثًة إّغاعا بصعاسث جثغثة شغ طظطصئ الساتض إن عغ 
تمضظئ طظ عجغمئ البعرة، بغث أّن روجغا عغ افخرى 
تسغر شغ ذرغص اإلخفاق، شخمثت البعرة وخمث البعار، 
واجاطاسعا إتئاط الاثخض الةعي الروجغ، شطط ُغتّصص 

اخاراصات ضئغرة لخالح الظزام.
لثلك وجثت روجغا ظفسعا شغ طأزق طع ذعل السمطغئ 
السسضرغئ الةعغئ الاغ لط ُتبمر تسماً واضتاً، وبثا وضأّظعا 
باتئ طاعرذئ شغ المساظصع السعري، لثلك ظةثعا الغعم 
ُتضّبش ضرباتعا الةعغئ طظ أجض اجاثثاطعا ضعرصئ رابتئ 
شغ المفاوضات المصئطئ تعل طساصئض الظزام السعري، 
وعغ ُتتاول الظأي سظ إغران، والاصرب طظ أطرغضا والشرب 

لطسبعر سطى تض غتفر طاء وجه الروس.
سطى ضعء تطك الماشغرات الةغعجغاجغئ ظةث أّن أطرغضا 
الروجغئ  الةعغئ  الدربات  زخط  طظ  اقجافادة  ُتتاول 
إلتثاث تعازن صعى بغظ الصعى الماصاتطئ سطى افرض، 
طظ أجض إرغاطعا سطى الةطعس إلى ذاولئ المفاوضات، 
وطظ بط طتاولئ إرضاء ضض افذراف السعرغئ المصئعلئ 
بسث  الئتث  أّن  ظةث  لثلك  أطرغضغئ،  ظزر  وجعئ  طظ 
طآتمرات شغظا وجظغش صث ولب بالفسض شغ الصداغا الخسئئ، 
وأعمعا: تتثغث طظ عغ الصعى المسارضئ المصئعلئ؟ وطظ 

عغ الصعى اإلرعابغئ؟
وعضثا اجاشطئ أطرغضا روجغا، ضما جّثرت إغران طظ 
جعرغا  شغ  جغاجغ  تض  إلى  العخعل  أجض  طظ  صئض، 
ُتمسك عغ بضض خغعذه، شغما تثشع إلى روجغا وإغران 

 بسخ الفاات
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العاصع، ضان الفرظسغعن عط طظ اباضر اإلرعاب وصطع 
الرؤوس بحضض جماسغ.

بسث البعرة الفرظسغئ، الاغ حعثت وقدة طا غسمى بـ 
«سخر الاظعغر»، صاطعا باطعغر وجائض دراطاتغضغئ لصطع 
رؤوس الظاس تثسى المصخطئ، والاغ تط اجاثثاطعا 
شغ  حثًخا  رؤوس ٢٦٣٩  لصطع  ساطغ ١٧٩٣-١٧٩٤  بغظ 
الظاس  تروغع  ذلك  طظ  الصخث  وضان  وتثعا.  بارغج 
وجسطعا طظعا حغًؤا سزغًما. لصث ضرس تضام شرظسا الةثد 
اإلرعاب ضمفععم جغاجغ لسخر جثغث طظ السصقظغئ، 
وصاطعا باخثغرعا إلى الئقد الاغ ذعئعا قجاسمارعا. 
بأظه «اظئباق  اإلرعاب  روبسئغر  طاضسمطغان  سرف  وصث 
ضعظه  شعق  ذاته  بتث  طئثأ  افصض  سطى  وعع  الفدغطئ، 
ضاظئ  شإذا  الثغمصراذغئ».  طئادئ  طظ  ساًطا  طئثًأ 
الثغمصراذغئ طساوغئ لقرعاب شغ أوصات الطعارئ سظث 
الاساطض طع حسعب أوروبا اباثاًء شأي أطض تمطضه حسعب 

المساسمرات خارج أوروبا؟
ولط غساشرق افطر وصًاا ذعغقً لاظصض شغه شرظسا سخر 
 ١٨٣٠ سام  شفغ  افخرى.  الئقد  إلى  خاخاعا  الاظعغر 
شغ  تتمطه  الثي  اإلرعاب  طئثأ  وذئصئ  الةجائر  غجت 
ضعلعظغض  الطفاظاظئ  وخش  وصث  الةثغثة.  طساسمرتعا 
سطى  أن  ضغش  جابص  وصئ  شغ  طعظااظا  دي  لعجغان 
شغ  وذلك  ظفسعا  تفرض  أن  الفرظسغئ»  «التدارة 
رجالئ أرجطعا إلى خثغص له شغ ١٥ آذار/طارس ١٨٤٣جاء 
أن  غةإ  الاغ  الطرغصئ  خثغصغ  غا  عغ  «عثه  شغعا: 
ظةسض سطغعا تال الترب ضث السرب: صاض جمغع الرجال 
وأذفالعط  ظسائعط  وأخث  سحرة،  الثاطسئ  جظ  شعق 
وتتمغطعط سطى جفظ بترغئ وطظ بط إرجالعط إلى ججر 
المارضغج أو أي طضان آخر. بضطمئ واتثة، إبادة ضض طظ 
ق غرضع تتئ أصثاطظا ضالضقب». طا ضائه عع تصغصًئ طا 
لغج  السالط،  طظ  أخرى  أطاضظ  وشغ  الةجائر  شغ  جرى 
طظ صئض الفرظسغغظ شتسإ وإظما طظ الثول افوروبغئ 
شغ  برسئ  الاغ  افطرغضغئ  الماتثة  والعقغات  افخرى 
إغةاد حضض جثغث لقجاسمار ُجمغ باقجاسمار الةثغث 
المتاشزئ  طظ  أوروبا  تامضظ  لط  الاغ  لطمساسمرات 
سطغعا بسث خسائرعا شغ الترب السالمغئ الباظغئ وظععر 

الظزام السغاجغ السالمغ الماشغر.
الةرائط  لغشطغ  عثا،  طعضعسظا  شغ  وجظسامر 
بعا  تصعم  تجال  وق  صاطئ  الاغ  الئحسئ  اقجاسمارغئ 
وصاظا  تاى  أخرى  أوروبغئ  ودول  الماتثة  العقغات 

 التالغ

إلى  السسغ  سمطغئ  أو  «جغاجئ  بأظه:  اقجاسمار  سرف 
سطى  الةجئغئ  أو  الضاططئ  السغاجغئ  السغطرة  اضاساب 
واجاشقله  سطغه،  الظفعذ  وبسط  باتاقله  آخر،  بطث 
اصاخادغا». وصث تطعر طفععم اقجاسمار جظًئا إلى جظإ 
طع حصغصاه خثسئ «الثغمصراذغئ». وضق المخططتغظ 
طف السالط بالةرائط والعغقت. وضان أخشر تطك الةرائط 
بارغج،  شغ  وصسئ  الاغ  العتحغئ  المةجرة  وأبسطعا 
خفعف  شغ  الصاطى  طظ  سثد  أضئر  إلى  أدت  والاغ 

المثظغغظ شغ المثغظئ طظث الترب السالمغئ الباظغئ.
لط تصع عثه المةجرة شغ البالث طظ سحر طظ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥. وإظما شغ السابع سحر طظ تحرغظ 
افول/أضاعبر ١٩٦١ سظثطا جتصئ طزاعرة جطمغئ صام 
شرظسا.  صئض  طظ  الةجائر  اتاقل  ضث  الةجائرغعن  بعا 
سطى  الظار  الحرذئ  شاتئ  شرظسا  حعارع  ضئرى  شفغ 
التحعد، طا أدى إلى جصعط أسثاد طظ الصاطى. وسطى 
جسر ظعغطغ صاض المجغث والمجغث. تسرض الةجائرغعن 
لطدرب المئرح أشصثعط العسغ وألصعا لغشرصعا شغ ظعر 
السغظ سطى ظصاط تصاذع المثغظئ وضعاتغعا، وبثاخئ 
وبالصرب  بارغج،  وجط  شغ  طغحغض  جان  جسر  سظث 
ظعتردام  طظ  جًثا  صرغئاً  أغًدا،  الحرذئ  طتاشزئ  طظ 
دي بارغج، وخقل جاسات الطغض اجامرت اقساصاقت 
والدرب والاسثغإ طا رشع تخغطئ الصاطى. ورغط أضعام 
الةبث الاغ تراضمئ شغ الحعارع، وأخرى جرشاعا افطعاج 
سطى ضفاف ظعر السغظ خقل أجابغع تطك التادبئ، تط 
تثطغر السةقت الرجمغئ والعصائع والاسار سطغعا تاى 
سام ١٩٨٨، سظثطا صاطئ التضعطئ الفرظسغئ باقساراف 
تغظعا بمةجرة افربسغظ ججائرًغا. وصث أضث المآرخ جان 
لعك إغظعدي سام ١٩٩١ شغ ضاابه «ق باتغض دي شراظج» 
بأن «طا غخض إلى ٢٠٠ ججائري صث صاطعا سطى افرجح». 

ورواغاه شغ ضاابه عثا عغ افضبر طخثاصغئ. 
الاغ  المزاعرات  جتص  تط  شصث  ذلك  إلى  وباإلضاشئ 
ألش  شغعا ٤٥  صاض  وصث  الفرظسغ،  اقتاقل  ضث  صاطئ 
 .١٩٤٥ سام  وخراذئ  وصالمئ،  جطغش،  شغ  حثص 
اقجاصقل  وظغض  الاترر  أجض  طظ  لطظدال  بالظسئئ  أطا 
الةجائري طظ المتاض الفرظسغ، ١٩٥٤-١٩٦٢، شصث صاض 
تعالغ ططغعن ججائري شغ طعاجعئ اقجاعثاف العتحغ 
السحعائغ لطسضان المثظغغظ بض إبادة صرى بأضمطعا. 
عثا غغر الممارجات اإلرعابغئ طظ اقغاخاب الممظعب 
والاسثغإ وصطع الرؤوس الاغ ارتضئئ بتص ضض حغء 
شغ  وجظعده.  الفرظسغ  المتاض  وجه  شغ  وصش  تغ 
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خئاح الثمغج»، وعع طا لط غاط سطى افرض. وأضاف 
المخثر الثي شّدض سثم ذضر اجمه أن عثه الفارة تسائر 
شارة اخائار بغظ الطرشغظ، وشغ تال ظةتئ وبثون خروق 
لعثه العثظئ، شإظه جغاط ذرح تطعل أخرى شغ افغام 
المصئطئ. وأحار المخثر إلى طفاوضات بغظ جغح اإلجقم 
بصغادة زعران سطعش طظ جعئ، وبغظ طسآول روجغ 
عثظئ  إلى  لطاعخض  طتاولئ  شغ  أخرى،  جعئ  طظ  رشغع 
شغ الشعذئ الحرصغئ، والاغ ُغسث شغعا «جغح اإلجقم» 
أضئر الفخائض السسضرغئ سثدا وساادا. وذضر المخثر أن 
بظعد العثظئ تحمض وصفا لطصخش سطى ضض طثن وبطثات 
وطعاد  إظساظغئ  طساسثات  ودخعل  الحرصغئ،  الشعذئ 
وطساطجطات ذئغئ، ووصش إذقق الظار سطى الةئعات طظ 

ضق الطرشغظ، وشاح المسابر جمغسعا.
وسظ آلغئ تطئغص وصش إذقق الظار، لفئ دي طغساعرا 
شغ طصابطئ طع ختغفئ «التغاة» الطظثظغئ، شغ سثدعا 
لظا  أظه «جغضعن  إلى   ٢٠١٥/١١/٢١ السئئ  غعم  الخادر 
شرغص ضاطض افجئعع المصئض لغسمض سطى خغارات سثة 
وطتثدات لغضعن لظا ظعع طظ طراصئئ وصش الظار. حغء 
واتث واضح عع أظه شغ العضع التالغ، ق ظاعصع اظاحار 
به شغ أغام  آقف المراصئغظ سطى غرار طا ضان طسمعقً 
(المئسعث الثولغ افجئص) ضعشغ أظان»، طعضتاً «بط 
طظ  الفسالغئ  سالغ  لضظ  خفغش،  وجعد  عظاك  غضعن 
طظ  ظعع  أي  الغعم  لك  أصعل  أن  أجاطغع  ق  المراصئئ. 
ضان  ضفرغا   - الفعسئ   - الجبثاظغ  طبال  لضظ  المراصئئ 
أجاطغع  «طا  وتابع  دراجاعا»،  غمضظ  جغثة  تةربئ 
تثغطه عع وصش لطظار غاط الاعخض إلغه لغج طظ جاظإ 

تامئ : المآاطرة تحاث شخعلعا سطى أعض الحام
افطط الماتثة بض طظ الثول المحارضئ شغ شغغظا».

«جااعلى  افردظغئ  الممطضئ  أن  طغساعرا،  دي  وضحش 
طساثلئ  تسائر  الاغ  المسارضئ  بالفخائض  صائمئ  إسثاد 
المتادبات»،  عثه  شغ  المحارضئ  غمضظعا  وبالاالغ 
طحثدًا أن «عثه الصائمئ غةإ أن غظاعغ إسثادعا بتطعل 
ظعاغئ السام»، قشااً إلى أظه «طا أن غظاعغ تحضغض وشث 
المسارضئ، غمضظ تطئغص وصش إلذقق الظار شغ جعرغا 
غحمض المظاذص الثاضسئ لسغطرة الطرشغظ، أي الظزام 
والمسارضئ المساثلئ، ولضظه لظ غحمض المظاذص الاغ 

غسغطر سطغعا الةعادغعن».
إن عثه الاترضات تضحش ترص أطرغضا سطى إظةاح تطعا 
السغاجغ؛ شعغ تساثثم ضض أدواتعا طظ التضام السمقء 
وطظ المسارضئ الاغ رضغئ أن تسغر شغ رضاب تطعا 
السغاجغ، ضما تضحش عثه الاترضات أن الظزام المةرم 
السمغض فطرغضا أخئح ق غصثر سطى الخمعد أضبر طظ ذلك 
شسارسئ أطرغضا إلظصاذه سظ ذرغص تعشغر الثسط له جعاء 
طظ إغران أو روجغا، وعغ تسمض سطى الصداء سطى بعرة 

الحام سظ ذرغص المفاوضات طع ظزام الطاغغئ.
شالتثر التثر غا أعض الحام شعا عغ أطرغضا جاءت برجطعا 
ورضابعا لامظع بعرتضط طظ أن تصطش بمارعا بإجصاط 
عثا الظزام وتتضغط حرع اهللا، ولاسطمعا أن السغر شغ 
التض السغاجغ افطرغضغ جغآدي إلى الاعطضئ والئعار 
التض  ذرغص  الطرغص؛  عثا  شغ  غسغر  طظ  وجغثرك 
فن  ترصى  جرغمئ  ارتضئعا  أظعط  افطرغضغ؛  السغاجغ 

 تضعن خغاظئ سزمى شغ تص اإلجقم والمسطمغظ
 شغ وقغئ جعرغا

بصطط: د. سئث اهللا روبغظ

تامئ: الئسث الفضري والسغاجغ فتثاث بارغج وظاائةعا
طظ دون أن تتغث سظه وق تاظاصخ طسه.

بسعرغا  الماسطص  شغّظا  طآتمر  طع  تجاطظئ  افتثاث  إن 
غضعن  أن  المسائسث  طظ  أظه  وطع   ..٢٠١٥/١١/١٤ غعم 
الاجاطظ بغظ افطرغظ طصخعدا، إق أن أطرغضا اجاشطئ 
طعضعع  سظ  الظاس  أظزار  لاتعغض  بارغج  أتثاث 
اإلرعاب  طتاربئ  سطى  والارضغج  افجث  بحار  سمغطعا 
سظ  الئثغض  إغةاد  طظ  تامضظ  تاى  الثولئ  وتظزغط 
سمغطعا وجسض أعض جعرغا غاصئطعظه وعغ ساججة تاى 
وإغران  روجغا  تسّثر  ضما  شرظسا  تسثغر  شارغث  اآلن، 
وتجبعا شغ لئظان وتعابسعا وترضغا والسسعدغئ وغغرعا 
لاتاشر سطى ظفعذعا شغ جعرغا. شصام وزغر خارجغاعا 
ضغري بجغارة شرظسا غعم ٢٠١٥/١١/١٧ وصال: «ظتظ سطى 
شغ  ضئغر  اظاصال  اتامال  طظ  ظزرغا،  أجابغع  طساشئ 
ظتظ  السمطغئ..  عثه  شغ  الدشط  وجظعاخض  جعرغا، 
ق ظاتثث سظ أحعر وإظما أجابغع، ضما ظأطض». وذلك 
تطك  سصإ  أوقظث  الفرظسغ  الرئغج  طع  اجامع  بسثطا 
طساعغاته.  أسطى  شغ  الاساون  «إن  وأضاف:  افتثاث، 
اتفصظا سطى تئادل المجغث طظ المسطعطات وأظا سطى صظاسئ 
بأظه سطى طثى افجابغع المصئطئ جغحسر تظزغط الثولئ 
بدشط أضئر. إظعط غحسرون به الغعم. وحسروا به أطج. 
طظ  طجغثا  ضسئظا  المظخرطئ.  افجابغع  شغ  به  وحسروا 
افرض. وأخئتئ أراض أصض بغث الاظزغط». وأضث ضغري 
لقجاماع  المصئض  افجئعع  واحظطظ  جغجور  أوقظث  أن 
طع الرئغج افطرغضغ أوباطا. شأرادت أطرغضا أن تساشض 
افتثاث وتعظفعا لضسإ شرظسا بةاظئعا لاظسص طسعا 
وتةسطعا تضش سظ الاحعغح سطغعا. وإن ضان شغ ذلك 
طثاذرة طظ صئض أطرغضا، تغث إن شرظسا جاسمض سطى 
لمراضاتعا  طدطرة  أطرغضا  شاخئح  لعا،  تأبغر  إغةاد 
وإحراضعا شغ التض، طما غثل سطى أن أطرغضا شغ طأزق 
اتثث  وصث  ذلك.  إلى  تدطر  تاى  جعرغا  شغ  تعاجعه 
بسعرغا  غاسطص  صرارا   ٢٠١٥/١١/٢٠ غعم  افطظ  طةطج 
ذرتاه شرظسا لازعر سزماعا ودورعا، شأغثته أطرغضا، 
وصث رضج سطى اإلرعاب وطتاربئ تظزغط الثولئ وتشاضى 

سظ جرائط بحار أجث وطخغره.
بعرة  طظ  الحام  بعرة  تتعغض  سطى  تسمض  أطرغضا  إن 
ضث سمغطعا بحار وضث ظفعذعا شغ المظطصئ إلى ترب 
سطى عثه البعرة وحسئعا تتئ طسمى طتاربئ اإلرعاب 
وتظزغط الثولئ تاى تامضظ طظ إجعاضعا وجسض الظاس 
والبائرغظ غصئطعن بالئثغض الثي جاطرته، شعغ تصعم 

ببعرة طدادة، ولضظ سطى حضض ترب ضأظعا سالمغئ.
تاسرض  تغث  داخطغا  افتثاث  اجاشقل  أطرغضا  وأرادت 
إدارة أوباطا لعةعم صاس بسئإ جغاجاعا شغ جعرغا 
وأظعا طاعاوظئ وتائع جغاجئ خاذؤئ ولط تتجم أطر بحار 
أجث ولط تساطع طسالةئ طعضعع اإلرعاب. وبثلك تسجز 

إدارة أوباطا وتجبعا الثغمصراذغ طعاصسعا اقظاثابغئ.

وأرادت شرظسا تسجغج طعصسعا شغ اقتتاد افوروبغ وشغ 
بظث  تفسغض  غعم ٢٠١٥/١١/١٧  طظه  شططئئ  طساسمراتعا 
المساسثة المحارضئ شغ طساعثة اقتتاد لطمرة افولى، 
شصال وزغر دشاسعا جان إغش لع درغان أبظاء اجاماع وزراء 
ذطإ  صئطئ  الثول  «إن  بروضسض:  شغ  لقتتاد  الثشاع 
بمعجإ  والمساسثة  المسعظئ  تصثغط  الرجمغ  شرظسا 
المساسثة  الةمغع  وتعصع  افوروبغ،  اقتتاد  طساعثة 
بسرسئ شغ طظاذص طثاطفئ.. إن عثا غسظغ تثفغش بسخ 
السإء سظ شرظسا الاغ تصعم بأضئر ظحاط سسضري بغظ 
الثول افوروبغئ». وصال «إن شرظسا ق غمضظعا أن تصعم 
بضض حغء.. شغ الساتض وشغ جمععرغئ أشرغصغا العجطى 
وشغ الحام وبسث ضض عثا تآطظ أراضغعا». شضاظئ ألماظغا 
أول طظ تةاوب طسعا، وعغ تساسث لاعلغ طعمئ الاثرغإ 
الاغ غظفثعا اقتتاد افوروبغ شغ طالغ، شصالئ وزغرة 
دشاسعا أورغعق شعن دغر لغظ: «جظفسض ضض طا بعجسظا 
لاصثغط الثسط والمساسثة لفرظسا». شفرظسا تسطظ أظعا 
طظ  الشربغ  الساتض  شغ  المسطمغظ  ضث  بترب  تصعم 
أشرغصغا، تغث عظاك بقد إجقطغئ تعغمظ سطغعا وتظعإ 
برواتعا، وعظاك ترضات إجقطغئ ترغث تترغر المظطصئ 
طظ ربصئ اجاسمارعا ضما تخض شغ طالغ، وصث تثخطئ 
شرظسا شغ أشرغصغا العجطى وأجصطئ تضعطئ تحضطئ 
طظ طسطمغظ وظجسئ جقتعط وأذطصئ غث السخابات 
المسطمغظ  وترق  بصاض  لاصعم  التاصثة  الظخراظغئ 
وبغعتعط واقجاغقء سطى طماطضاتعط وتعةغرعط وأضض 
لتعطعط أتغاء وأطعاتا. وصث تثخطئ اآلن شغ جعرغا لمظع 
دولئ  تخئح  فن  تاعق  وألماظغا  اإلجقم.  تضط  سعدة 
ضئرى لاسغث أطةادعا اقجاسمارغئ الاغ شصثتعا، تاةاوب 
طسعا سطى الفعر، لاضسإ خئرة شغ أسمال الاثخض وسمقء 

سظ ذرغص تثرغإ سظاخر شغ تطك الئقد.
الخطغئغئ  التروب  شغ  تخض  طا  المحعث  عثا  وغسغث 
شرظسا  رأجعا  سطى  افوروبغئ  الثول  تثاسئ  سظثطا 
وألماظغا وبرغطاظغا وعط غحظعن التمقت تطع التمقت 
وتاظاشج سطى صغادتعا. ولضظ عثه المرة خرجئ أطرغضا 
لاأخث صغادة التمقت الخطغئغئ طظث أن أسطظعا بعش 
أششاظساان  شغ  خطغئغاغظ  تمطاغظ  جّغر  سظثطا  اقبظ 
جعرغا.  شغ  تمطئ  لغسّغر  أوباطا  خطفه  وتئسه  والسراق، 
المسطمغظ  ضث  الخطغئغئ  التمقت  عثه  وجااعاخض 
وجااعاخض طصاوطئ المسطمغظ لعا تاى غامضظعا طظ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  وإصاطئ  التضط  اجاقم 
إطارة  أجصط  سظثطا  افغعبغ  الثغظ  خقح  شسض  ضما 
الخطغئغغظ  طع  تساوظعا  الثغظ  طخر  شغ  الفاذمغغظ 
وغغرعا طظ إطارات شغ الحام وربط عثه الئقد بثولئ 
الثقشئ الاغ ضان طرضجعا شغ بشثاد وتارب الخطغئغغظ 
شغ ظض راغئ الثقشئ شثترعط وذردعط وذعر الئقد 

 طظ دظسعط ودظج الماساوظغظ طسعط
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الئغحمرضئ  حظ  الصعات،  تتحغث  طظ  أجئعسغظ  بسث 
وتط  جظةار،  طثغظئ  سطى   ١١/١٢ الثمغج  شةر  عةعطاً 
اجاسادتعا بسععلئ، تغث إن طصاتطغ تظزغط الثولئ ضان 
لثغعط العصئ الضاشغ لقظستاب طظ جظةار وضما شسطعا 

جابصاً سظثطا اظستئعا طظ تضرغئ صئض العةعم سطغعا.
احارك شغ العةعم تعالغ ٧٠٠٠ طظ الئغحمرضئ وططغحغات 
طظ الغجغثغغظ وطصاتطغ تجب السمال الضردجااظغ الارضغ، 
ودسمئ صعات الاتالش العةعم بصخش جعي اجاعثف 
طرضج صغادة وطعاصع اتخاقت الاظزغط، وأسطظ الماتثث 
غعم  وارغظ  جاغش  الضعلعظغض  افطرغضغ  الةغح  باجط 
وجعدًا  عظاك  أن  العةعم،  غعم  وعع   ١١  /١٢ الثمغج 
لسسضرغغظ أطرغضغغظ طع الصادة افضراد شغ جئض جظةار. 
وتط الامعغث لطعةعم بسمطغات اجاشرصئ حعرًا اجاسادت 
شغعا صعات الئغحمرضئ طظاذص واجسئ حمال جظةار تمئ 
شغعا السغطرة سطى سثد طظ الصرى، ضما تمئ السغطرة 

سطى الطرغص السرغع الثي غربط المعخض بالرصئ.
تثبًا  الثولئ  تظزغط  طظ  جظةار  تترغر  افضراد  واسائر 
غعم  جظةار  بجغارة  الئرزاظغ  طسسعد  صام  تغث  طعماً، 
الةمسئ ١١/١٣ وسصث طآتمرًا ختفغاً أسطظ شغه سظ تترغر 
جظةار طسائرًا عثا السمض طصثطئ لاترغر المعخض وافظئار.

ربغسئ  وَطظفث  المعخض  بغظ  المساشئ  جظةار  وتاعجط 
التثودي الثي غربط المعخض بالرصئ شغ جعرغا، وعع 
لظصض  الاظزغط  غساثثطه  الثي  الرئغسغ  اإلطثاد  خط 

المسثات وافجطتئ والمعاد الشثائغئ بغظ الئطثغظ.
إن جرسئ السغطرة سطى جظةار وطظ صئطعا تضرغئ غسعد 
إلى أن طسطتغ الاظزغط صث اظستئعا بأسثاد ضئغرة صئض 
أن  افطر  شغ  والعاضح  اجاسادتعا،  جعض  طما  العةعم 
أطرغضا عغ الاغ صاطئ بالاثطغط والاعجغه لطسمطغئ طظ 
الصعات  طع  المعجعدغظ  افطرغضغغظ  السسضرغغظ  خقل 
الضردغئ شغ جظةار، وأن التضعطئ السراصغئ المرضجغئ ق 
دخض لعا شغ السمطغئ. أطا التثغث سظ تترغر المعخض 
أن التضعطئ المرضجغئ غغر جادة  وافظئار شعاضح أغداً 
وخاخئ  باترغرعما  لطصغام  خطط  أي  لثغعا  ولغج 
المعخض، تغث ذضر أضبر طظ طسآول سراصغ أظه ق تعجث 
خطط لاترغرعا، أطا الرطادي شما زالئ سمطغات الضر والفر 
دائرة شغعا دون جثوى طما غثل سطى أن افطر طرتئط 

بصطط: سقء التارث - السراق
بسغاجئ أطرغضا، وأظعا عغ طظ غصرر طاى غاط تترغر 
أي طثغظئ طظ تظزغط الثولئ وضغش، وأن تترغر جظةار 
فعمغاعا  وذلك  افظئار  وطظاذص  الرطادي  صئض  تط  صث 
والرصئ،  المعخض  بغظ  تربط  إظعا  تغث  اقجاراتغةغئ 
والتثغث الثي غةري لطاشغغر وتعغؤئ الئثغض شغ جعرغا 
صث سةض طظ افطر لصطع ذرغص اإلطثاد الرئغسغ الثي 

غربط المثغظاغظ المعماغظ لطاظزغط.
طظ ضض ذلك غائغظ أن طخائإ المسطمغظ شغ بطثاظعط 
جئئعا أن زطام افطعر لغسئ بغث أعطعا وإظما بغث الضاشر 
عآقء  غمطك  ق  ولثلك  سطغظا،  َظخئه  وطظ  المساسمر 
التضام الروغئدات طظ افطر حغؤاً، وأظه أخئح واضتًا 
أن أطرغضا طسظغئ بإذالئ سمر تظزغط الثولئ وعغ الاغ 
تصرر طاى غاط إدخاله وطاى غاط إخراجه طظ أي طثغظئ 

وتسإ طخالتعا.
إن تثخض أطرغضا شغ السراق بعثا الحضض جسض السراق 
ُغثار طظ صئض طراضج صعى طاسثدة تاخارع شغما بغظعا 
ذائفغئ  أو  تجبغئ  أو  حثخغئ  طضاجإ  سطى  لطتخعل 
شصثت  لثلك  وأطظعط،  الظاس  طخطتئ  تساب  سطى 
التضعطئ المرضجغئ السغطرة سطى زطام افطعر وأخئتئ 
إلى  أدى  طا  الئقد،  شغ  تاتضط  الاغ  عغ  المطغحغات 
تثطغر المثن وتعةغر الظاس وصاطعط واساصالعط وجرصئ 
طماطضاتعط طظ ططغحغات ق غعجث طظ غردسعا، واضطر 
الظاس بسئإ ذلك إلى ترك دغارعط والعةرة إلى بقد 
الشرب رغط طا غسارضعط طظ أخطار الاعثغث والشرق 

والمرض.
إن السراق وضض بقد المسطمغظ ق تض لعا إق بالاثطص 
طظ عآقء الروغئدات الثغظ غتضمعن بشغر طا أظجل اهللا 
وظعئعا  شسادًا  سابعا  الثغظ  الضفار  أجغادعط  وغائسعن 
الئقد وشرصعا السئاد، وإن خقخعط عع بالسمض لطتضط 
بما أظجل اهللا وذلك باقلافاف تعل تمطئ الثسعة والسمض 
طسعط وتشغغر تالعط تشغغرًا اظصقبغاً، شق غضفغ الارصغع 
طظ  الظزام  تشغغر  وإظما  افحثاص،  وتشغغر  واإلخقح 

ظزام ضفر إلى ظزام خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

ِْه  َ ِ إ نَُّه 
َ
وَك َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َننْيَ  حَيُوُل  ابَّ  نَّ 

َ
أ وَاْعلَُمواْ  حُيْيِيُكْم 

 [افظفال: ٢٤] ﴾وَن حُتْرَشُ

جط
طار



افربساء ١٣ طظ خفر ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٥ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٥٣

بثأت شغ الساخمئ اإلبغعبغئ أدغج أبابا غعم الثمغج 
بغظ  المفاوضات  طظ  جثغثة  جعلئ  ٢٠١٥/١١/١٩م 
الحمال؛  صطاع  الحسئغئ/  والترضئ  السعدان  تضعطئ 
ضردشان  جظعب  وقغاغ  شغ  طسطتاً  تمردًا  تصعد  الاغ 
والظغض افزرق، وترضات دارشعر المسطتئ؛ والاغ تصعد 
ترباً شغ إصطغط دارشعر. وتاط عثه المفاوضات برساغئ 
أطئغضغ،  باطئع  رأجعا  وسطى  اإلشرغصغئ»  «العجاذئ 
وجاضعن المفاوضات بمسارغظ، طسار غظاصح صداغا 
وشث  بغظ  افزرق)،  والظغض  ضردشان  (جظعب  المظطصاغظ 
إبراعغط  الةمععرغئ  رئغج  طساسث  برئاجئ  التضعطئ 
غاجر  برئاجئ  الحسئغئ  الترضئ  ووشث  تاطث،  طتمعد 
سرطان. أطا المسار اآلخر شعع غثاص بإصطغط دارشعر، 
وغصعد وشث التضعطئ شغ طفاوضاته أطغظ تسظ سمر، 
رئغج  إبراعغط  جئرغض  دارشعر  ترضات  غمبض  بغظما 
المفاوضات  عثه  إن  وصغض  والمساواة،  السثل  ترضئ 
جارضج سطى وصش السثائغات لطامعغث لطثخعل لاسعغئ 
جغاجغئ، وترتغئات أطظغئ، بط لصاء تتدغري طع لةظئ 
الترضات،  طع  لقتفاق  أبابا  أدغج  شغ   (٧+٧) التعار 
وإصظاسعا لطمحارضئ شغ التعار الةاري شغ الثرذعم طظث 
الساحر طظ تحرغظ أول/أضاعبر ٢٠١٥م إلغةاد تسعغئ 

حاططئ لصداغا التضط واإلدارة والععغئ وغغرعا.
شغ  واظستابات  اخاقشات  ظسمع  دائماً  وضالسادة 
الةطسات، وتئادل اتعاطات بغظ افذراف، وططاوقت، 
بط  تسمه،  غمضظ  ق  تئاغظاً  طائاغظئ  افذراف  وضأن 
وغتثث  الظزر،  وجعات  لاصرغإ  وجاذئ  ورصئ  تأتغ 
حث وجثب، وربما تظاعغ الةعلئ ضسابصاتعا بق اتفاق، 
شئتسإ «جعدان تربغعن» أن اقجاماع الثي اطاث لظتع 
الحسئغئ  الترضئ  وشثي  ردود  ظاصح  جاسات،  خمج 
بسث  الاعشغصغئ،  العجاذئ  طسعدة  سطى  والتضعطئ 
العرصئ.  تغال  وحعاغطه  تتفزاته  ذرف  ضض  أظعر  أن 
وصررت العجاذئ تحضغض لةظئ رباسغئ تدط حثخغظ 
سرطان  غاجر  طظ  ضض  تسمغئ  وجرى  ذرف،  ضض  طظ 
وأتمث سئث الرتمظ طظ الترضئ الحسئغئ بةاظإ جمال 
تسظاات  وعضثا  التضعطئ.  طظ  تمثي  وتسغظ  سثوي 
وطسمسات شغ عثه الةعقت، وضض ذلك طصخعد طظه 
وغامظعن  الةعقت  عثه  تضرار  طظ  الظاس  غمض  أن 
البمظ  عع  شما  المططعب،  وعع  بمظ،  بأي  تظاعغ  أن 

المططعب أخقً، وطظ عع الطالإ؟
بما  ظثّضر  أن  بث  ق  السآال،  عثا  سظ  اإلجابئ  وصئض 
تثث صئض اتفاصغئ الحآم (ظغفاحا)؛ الاغ صخمئ ظعر 
الئقد بفخض جظعب السعدان سظ حماله، وعغأت بصغئ 
افصالغط لقظفخال، وعغ ذاتعا الاغ أبمرت طا غسمى 
حعضئ  أخئح  الثي  الحمال؛  صطاع  الحسئغئ/  بالترضئ 

شغ جظإ التضعطئ، وجظعباً جثغثًا.
ضما وأوخطئ لمسألئ أخث التصعق سئر السقح تاى غثا 
السعدان بطث الترضات المامردة، الاغ تاضابر وتاظاجض 
طغحاضعس  شغ  التعار  جعقت  ظطئ  تغث  ضافطغئغا، 
تمعز/غعلغع  شغ  اإلذاري  اقتفاق  شغعا  وضع  الاغ 
٢٠٠٤م، وتطاولئ المفاوضات شغ ضاتغئ ظغفاحا شغ 

ضغظغا، وشعد تثعإ، وأخرى تسعد، ورشخ وصئعل. بط 
ضاظئ اقتفاصغئ الضاربئ الاغ واشصئ شغعا التضعطئ بتص 
تصرغر المخغر (تص اقظفخال)، الثي ضان غسث صئض ذلك 

خغاظئ سزمى تاى بالمفععم العذظغ.
وتمجغصه  السعدان  تفاغئ  شعع  المططعب  البمظ  أطا 
الشرب  صئض  طظ  برواته  وظعإ  صغادته  تسعض  تاى 
الضاشر، وبثاخئ أطرغضا الاغ جسئ سئر اتفاصغئ ظغفاحا 
طعظثجئ  وعغ  أرادت،  طا  لعا  وضان  الةظعب،  لفخض 
راسغئ  أغداً  وعغ  الثرذعم،  شغ  اآلن  الةاري  التعار 
(أطئغضغ).  المثدرم  سمغطعا  سئر  أبابا  أدغج  تعار 
وطثرجات ضض عثه التعارات تخإ شغ ظعر الامجغص 
والافاغئ لطسعدان بأغثي أبظائه (طامردغظ ضاظعا أم 
جغاجغغظ، شغ السططئ أو خارجعا)، وعط غسطمعن عثا 
سبمان  بقل  أتمث  اإلسقم  وزغر  صال  شصث  المثطط، 
طثطط  (عظاك  ٢٠١٣/٠٥/١٧م:  غعم  إذاسغ  طآتمر  شغ 
خارجغ غساعثف تصسغط السعدان إلى خمج دوغقت 
طرتضجًا إلى اظفخال الةظعب). وصث اسارف رئغج الثولئ 
سمر الئحغر أطام جطسئ طةطج العزراء غعم الثمغج 
خطر،  إلى  السعدان  وتثة  سرضعا  أظعط  ٢٠١٠/٩/٣٠م 
طصابض  لطثطر  الئقد  وتثة  سرضظا  (لصث  صال:  تغث 
تتصغص السقم سظ ذرغص اظفخال الةظعب) وصث جارت 
سظثطا  جادة  خطعات  الامجغص  طحروع  شغ  التضعطئ 
وصسئ اتفاصغئ الثوتئ الاغ أسطئ إصطغط دارشعر تضمًا 
شق  ولثلك  لقظفخال،  عغأته  وبثلك  طعجساً،  ذاتغاً 
المامردغظ  بسخ  طظ  خراتئ  ذلك  جمسظا  إن  غرابئ 
شغ دارشعر، شعع ذات السغظارغع الثي شخض به جظعب 
بط  المخغر  تصرغر  بط  إصطغمغ  ذاتغ  تضط  السعدان؛ 
اظفخال، وبسث ذلك تئرغرات لطفسطئ المظضرة، وضض شرغص 
غسسى لطائرؤ طظ خغاظئ اهللا ورجعله والمآطظغظ، وعع 
غسطط سطط الغصغظ أظه ضالع شغ المظضر. عثا عع البمظ 
المططعب طظ عثه المفاوضات السئبغئ، شعض ظرضى 
بثلك تاى غأتغ غعم ق ظةث شغه جعداظاً، وظصعل عظا 

ضاظئ دولئ تسمى السعدان؟!
وصعع  صئض  جمغساً  السعدان  أعض  طظ  المططعب  إن 
الطئظ  أو  افذقل،  سطى  والئضاء  الرأس،  شغ  الفأس 
المسضعب، أن ق غسمتعا لعثه المآاطرات أن تاط ضما 
غسعا  أن  لطةمغع  بث  وق  الةظعب.  شخض  طآاطرة  تمئ 
أوقً، وبسغظ الئخغرة لما غتاك ضث السعدان، والسمض 
الةاد طع المثطخغظ طظ أبظاء عثا الئطث سطى طظع وصعع 
عثه المآاطرات، بضحفعا وتسرغئ السغاجغغظ الدالغظ 
شغ تظفغثعا، والسمض طظ أجض إصاطئ دولئ طئثئغئ تصعم 
سطى طئثأ أعض السعدان (اإلجقم السزغط) الثي غصطع 
غث الشرب الضاشر، السابث شغ بقدظا، وغصغط التغاة سطى 
أتضام رب السالمغظ، شغعتث الئقد والسئاد، لغج داخض 
صطر السعدان شتسإ، وإظما طع إخعاظعط المسطمغظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  خرح  لغصغمعا  طضان  ضض  شغ 
طظعاج الظئعة، لغتمطعا رجالئ ربعط لطسالمغظ طئحرغظ 

وطظثرغظ، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

اظئثوا طفاوضات تمجغص السعدان
 واسمطعا لعتثة الئقد

بصطط: إبراعغط سبمان - أبع خطغض*

دسا الرئغج الارضغ، رجإ ذغإ أردوغان، المسطمغظ إلى «طظع اإلرعابغغظ طظ اجاشقل المفاعغط اإلجقطغئ 
طبض الةعاد والحرغسئ، وإشحال أقسغإ المظزمات والصعى الاغ تسائغح دطاء المسطمغظ وتعغظ ضراطاعط وتثطر 
طساصئطعط». جاءت تخرغتات الرئغج الارضغ، شغ ضطمئ ألصاعا غعم الثمغج الماضغ، خقل طآتمر وزراء الختئ 
لمظزمئ الاساون اإلجقطغ الثاطج، شغ إجطظئعل. وأضاف أردوغان الصعل: «ق غمضظ لظا أن ظارك ضراطئ ١,٧ 
ططغار طسطط شغ السالط، رعغظئ بغث تفظئ طظ اإلرعابغغظ، طسآولغاظا ضئغرة جثا، وغةإ أن ظاثث طعصفا طئثئغا 
طبض داسح  بالمسطمغظ،  وُتطتص الدرر افضئر  اإلجقم  باجط  اإلرعابغئ الاغ تاترك  المظزمات  تةاه  وواضتا 

والصاسثة وبعضع ترام». (سربغ ٢١)
: غاضطط أردوغان سّمظ غعغظ ضراطئ المسطمغظ وضأظه وبصغئ تضام المسطمغظ لغسعا طسآولغظ سظ 
وتآطرعط  بض  المسطمغظ  ظخرة  سظ  المسطمغظ  تضام  تثاذل  إن  أسثائعط..  أطام  المسطمغظ  ضراطئ  إعثار 
سطغعط واضح ضض العضعح شغ شطسطغظ وجعرغا والسراق والغمظ ولغئغا وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ، وعع 
طا أوجث تربئ خخئئ لغصعم أشراد طظ المسطمغظ وجماسات طظعط بردات شسض سطى طا غصارشه التضام السمقء 
والثول الشربغئ بتص المسطمغظ. وطع أن الضبغر طظ تطك افسمال إطا أن الثول الشربغئ تصش وراءعا وإطا 
أظعا تساشطعا إق أن المسآول افول سظ ذلك عع أردوغان وبصغئ تضام المسطمغظ.. شسةئا فردوغان، وضأظه 
لط غئَص سظثه ذرة طظ تغاء لغدع الطعم سطى المسطمغظ بغظما المسآول افول والرئغسغ سما آلئ إلغه أطعر 

المسطمغظ عط التضام السمقء!!!

أردوغان: ق غمضظ ترك ضراطئ املسطمني رعغظئ بغث اإلرعابغني

أذراف افزطئ الغمظغئ غري جادغظ يف وصش 
ظجغش الثم يف الئقد

بصطط: د. سئث اهللا باذغإ
افجئعع  عثا  السغاجغئ  الاترضات  وتغرة  ارتفاع  رغط 
لفذراف الماظازسئ شغ الغمظ، إق أن تًق جغاجغا صرغئا 

لفزطئ الغمظغئ ق غطعح شغ افشص.
سئث  لطافاوض  التضعطغئ  الطةظئ  رئغج  خرح  شصث 
الماتثة  افطط  أبطشئ  التضعطئ  أن  المثقشغ،  المطك 
شإن  المفاوضات،  طظ  الةعلئ  عثه  تاط  لط  إن  أظه 
طع  جثغثة  طفاوضات  شغ  تثخض  لظ  التضعطئ 
تأجغض  سصإ  الاخرغح  ذلك  جاء  وخالح)،  (التعبغغظ 
الماتثة  افطط  ضاظئ  إذ  طرتغظ،  جظغش٢،  طفاوضات 
الظجاع  ذرشغ  بغظ  جثغثة  طفاوضات  سظ  أسطظئ  صث 
شغ الغمظ الاغ ضاظئ جاةري شغ ظعاغئ حعر تحرغظ 
طظاخش  إلى  تأجغطعا  تط  بط  الماضغ،  افول/أضاعبر 
تتثغث  تط  بط  الةاري،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  حعر 
أن  إق  الةاري،  الحعر  طظ  والسحرغظ  البالث  طعسث 

ذلك المعسث جغاط تأجغطه طةثدا.
الغمظ  شغ  الظجاع  ذرشغ  أن  ظرى  ذاته  العصئ  شغ 
غامسضان بمعاصفعما السابصئ وضضٌّ غرى شغ طفاوضات 

جظغش الصادطئ تسجغجا لمعصفه المغثاظغ.
لغسئ  جظغش  طتادبات  أن  سطى  تخر  شالتضعطئ 
لطافاوض السغاجغ طع التعبغغظ وإظما عغ لاطئغص 
صرار طةطج افطظ الثولغ ٢٢١٦، جاء ذلك سطى لسان 
وزغر الحآون الصاظعظغئ طتمث المثقشغ لصظاة التثث 
وأضاف  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ   ٢١ السئئ  غعم 
جاةري  الصادطئ  المتادبات  أن  التضعطغ  المسؤعل 

وصث (تتررت) تسج.
الظاذص  السقم  سئث  طتمث  صال  المصابض  الطرف  وشغ 
الفغج  شغ  خفتاه  سطى  التعبغغظ  لةماسئ  الرجمغ 
لعصش  جظغش  طفاوضات  إلى  ذاعئعن  أظعط  بعك 
السثوان وشك التخار سظ الئقد، سطى تث تسئغره، طا 
جظغش  طفاوضات  إلى  ذاعإ  الطرشغظ  ضق  أن  غثلض 
سطى  بض  الترب،  لعصش  جغاجغ  تعاشص  إلغةاد  لغج 
السضج طظ ذلك، شضض ذرف ذاعإ إلى المفاوضات 
وافطط  طحروسه،  لامرغر  العصئ  طظ  طجغث  لضسإ 
الماتثة تسطط ذلك، شعغ تسائر لصاء الطرشغظ عع شغ 
بالمطش  طمسضئ  تئصى  ضغ  الصدغئ،  شغ  تصثطًا  ذاته 

الغمظغ تصعده تغث حاءت.
شغ  تصثطا  تترز  الغمظغئ  التضعطئ  شإن  طغثاظغا  أطا 
جئعئ تسج، إق أظعا لط تسغطر سطغعا ضطغا بسث، بغظما 
طظعا  سثة  جئعات  شغ  طسامرة  المسارك  زالئ  طا 
وغغرعا،  وطأرب  والدالع  ودطئ  والئغداء  طضغراس 
وتسعل التضعطئ سطى إضساف التعبغغظ بفاح جئعات 
طثغظئ  وتأطغظ  اتةاعات،  سثة  شغ  طاجاطظئ  صاال 
سثن طظ أجض سعدة التضعطئ وطمارجئ طعاطعا طظ 
عظاك قضاساب حرسغاعا سطى افرض الغمظغئ، ورغط 
سثن،  إلى  تضعطاه  أسداء  وبسخ  ربه  سئث  سعدة 
وطتاولئ  افطظغ  اقظفقت  طظ  تساظغ  المثغظئ  أن  إق 
غسمى  طا  خفعف  شغ  باخاراصات  الصغام  التعبغغظ 
«المصاوطئ الحسئغئ»، وضثلك تترك بسخ الةماسات 
المسطتئ وصغاطعا بسمطغات اغاغال لئسخ المسؤعلغظ 
لئسخ  تفةغر  بسمطغات  الصغام  أو  لطتضعطئ،  الاابسغظ 
افعثاف المثظغئ والسسضرغئ، وعثا عع طا غسمض سطغه 

التعبغعن وطظ غصش خطفعط طظ أجض إضساف جغطرة 
المتررة،  المظاذص  تسمغعا  طا  سطى  الغمظغئ  التضعطئ 
المظاذص  سطى  المططصئ  جغطرتعط  إلى  باإلضاشئ 

الحمالغئ طظ الئقد.
وبعثا غادح بةقء أظه ق جثغث جغترز شغ طفاوضات 
جظغش٢، عثا إن سصثت أجاجًا، شضض ذرف لغج لثغه 
اإلرادة السغاجغئ لاةظغإ الئقد والسئاد طعالك الترب 
الثائرة طظث أضبر طظ بماظغئ أحعر، وطا زال الطرشان 
غراوتان طضاظعما، ضض ذرف طامسك بما غمطغه سطغه 
خاتإ المحروع التصغصغ شغ الئقد، وق غسظغه ظجغش 
ترب  ظض  شغ  وطساظاتعط  الغمظ  فعض  الغعطغ  الثم 
شغ  ضقعما  ذرشغظ  بغظ  دائرة،  عغ  لماذا  غثرون  ق 
دغمصراذغئ  طثظغئ  لثولئ  غثسع  وضقعما  السططئ، 
ترب،  شغ  الغمظ  بأبظاء  غججعن  ذلك  ورغط  تثغبئ، 
تط  أن  بسث  الغمظ،  أعض  لغج  صطسا  شغعا  المظاخر 
طظ  طظاذصغئ،  أو  ذائفغئ  ترب  بأظعا  الظاس  تدطغض 
أجض تحث الحئاب المسطط شغ جئعات صاال ق تسظغه، 
وتداسش  طساظاته  طظ  تجغث  بض  صداغاه،  تتض  وق 

تدتغاته دون ذائض.
عغ  التعبغ  خطش  غصش  طظ  أن  الغعم  طسطعطًا  وبات 
أطرغضا سظ ذرغص إغران وسظ ذرغص طظزماعا الثولغئ 
طا  وتبئغئ  العصئ  طظ  طجغث  لضسإ  الماتثة  افطط 
بأغثغعط طظ طضاجإ سطى افرض تاى غاعغأ فطرغضا 
إسادتعط لغضعظعا ججءا طظ السططئ شغ الئقد شاضسإ 
بات  بغظما  والبروة،  الظفعذ  طظ  طجغثا  ذرغصعط  سظ 
طسطظا أن اإلظةطغج عط طظ غصش خطش سئث ربه عادي 
وسظ  الثطغب  دوغقت  بسخ  ذرغص  سظ  وتضعطاه 
ذرغص افتجاب الغمظغئ الاغ تحضض العجط السغاجغ 
تصش  شعغ  اإلجقطغ،  أو  الطغئرالغ  طظعا  جعاء  عظاك 

خفا واتثا خطش سئث ربه عادي.
طسظغغظ  غغر  الغمظ  شغ  الظجاع  ذرشغ  أن  والثقخئ 
تظفغث  شغ  طظعط  إطساظا  اإلخعة  بغظ  الترب  بإغصاف 
وسطى  عظاك،  ظفعذه  وبسط  الضاشر  الشرب  طحارغع 
الصغادات،  عثه  طظ  أغثغعط  غظفدعا  أن  الغمظ  أعض 
طحروع  أجض  طظ  الساططغظ  المثطخغظ  طع  والسغر 
الثقشئ  إصاطئ  وعع  التصغصغ  اإلجقطغئ  افطئ  عثه 
أخئتئ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  اإلجقطغئ 
طتاوقته  رغط  سعدته،  وغثاف  الشرب  غتثره  (بسئسا) 
تحعغه خعرة الثقشئ الراحثة شغ أذعان المسطمغظ، 
أو دسمه لئسخ افتجاب اإلجقطغئ المائظغئ طحروسه 
بطئاس  تثغبئ  دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  الشربغ: 

إجقطغ.
 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن

َ
ْمرِهِ َولَِكَنّ أ

َ
﴿وَاَبُّ ذَللٌِب بَلَ أ

اظاعئ سمطغئ الاخعغئ شغ الغعم افول طظ الةعلئ الباظغئ وافخغرة لقظاثابات الاحرغسغئ شغ طخر، وجط إصئال 
وخش بالمتثود. وصث شاتئ طراضج اقصاراع أبعابعا أطام الظاخئغظ شغ ١٣ طتاشزئ طخرغئ خئاح افتث الماضغ، طع 
اظطقق المرتطئ الباظغئ طظ اقظاثابات الاحرغسغئ الاغ حعثت طرتطاعا افولى صئض أضبر طظ حعر، طحارضئ وخفئ 
بأظعا ضسغفئ. وغثاار أضبر طظ ٢٨ ططغعن طخري غتص لعط الاخعغئ شغ عثه الةعلئ، ٢٨٢ ظائئا طظ بغظ ١٨٧٧ طرحتا 
وشص الظزام الفردي، و٦٠ ظائئا وصش ظزام الصعائط اقظاثابغئ. وصث جرت عثه المرتطئ سطى جعلاغظ افولى شغ ٢٢ و٢٣ 
تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر الةاري، وجاةري المرتطئ الباظغئ (جعلئ اإلسادة) شغ افول والباظغ طظ ضاظعن افول/ دغسمئر 

المصئض، إذا طا دسئ الدرورة لثلك. (طعصع الترة)

يف طعصش غسضج املجاج السام فعض طخر وظفخ أغثغعط طظ اقظاثابات وظاائةعا

طخر.. إغقق طراضج اقصرتاع وجط طحارضئ طتثودة

صام طئسعث افطط الماتثة إلى لغئغا طارتظ ضعبطر بجغارته افولى إلى ذرابطج غعم افتث الماضغ شغ طتاولئ 
إلصظاع الطرشغظ الماظازسغظ بالسمض بخعرة ساجطئ لاحضغض تضعطئ وذظغئ. وصال ضعبطر شغ تخرغتات ختاشغئ شغ 
ذرابطج تغث الاصى طسآولغظ طظ المآتمر العذظغ السام، إن طعماه تحضض اجامرارا لمعمئ جطفه برظاردغظع 
لغعن، وإن أعثاشعا ق تجال تعصغع اتفاق جغاجغ وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ. وأضاف ضعبطر، الثي تعجه غعم 
السئئ الماضغ إلى ذئرق تغث طصر الئرلمان المسارف به دولغا، أظه لظ غشغر أي ضطمئ شغ ظص اقتفاق طظ دون 
أن غسائسث سصث لصاء لئتث المحضقت السالصئ، وأردف صائق «عثا التعار طسامر لما غصارب السام وأساصث أن العصئ 
تان إلبرام اقتفاصغئ». وتابع صائق «رجالاغ واضتئ، جعف أبثأ السمطغئ طظ تغث اظاعى جطفغ، ق غمضظظا أن ظسغث 

شاح اقتفاق الطغئغ اآلن». (طعصع الترة)

املئسعث الثولغ الةثغث سطى خطا جطفه

ضعبطر: جأواخض طا بثأه «لغعن» يف لغئغا

صعله  بارزاظغ،  طسسعد  السراق،  ضردجاان  إصطغط  رئغج  سظ  لعدرغان،  إغش  جان  الفرظسغ  الثشاع  وزغر  ظصض 
إظه طساسث لطاثخض سطى افرض شغ الرصئ السعرغئ. وأضاف العزغر الفرظسغ: «الغعم وبسئإ غارات الاتالش 
وبسئإ وجعد عةمات سطى افرض طظ افضراد، أخئتئ جظةار طتررة، وغمضظ لقزغثغغظ أن غسعدوا إلغعا. 
عظاك تاجئ لثسط الدربات الةعغئ وتاجئ لصعات سطى افرض قجارجاع افراضغ، لعثا غةإ أن غضعن عظاك 
صعات سطى افرض، وغمضظ أن غضعظعا أضرادًا وطظ الةغح السعري التر». وتابع: «رأغئ الغعم رئغج إصطغط 
ضردجاان السراق طسسعد الئرزاظغ، وصال لغ إظه طساسث لطاثخض سطى افرض شغ الرصئ». وأضمض: «سطغظا أن 

ظةعج أظفسظا قجارداد الرصئ شعغ العثف الاالغ». (السربغئ ظئ)
غثل  التر  الةغح  وضثلك  المسرضئ  شغ  افضراد  باجاثثام  الماسطص  الفرظسغ  الثشاع  وزغر  ضقم   :
سطى تسثغر الثول الضئرى بسخ أبظاء المسطمغظ شغ جئغض تظفغث جغاجاتعا.. وإن طا عع أخطر طظ أن 
غتاض سثو المسطمغظ بقدعط بةغحه أن غصعم صسط طظ المسطمغظ بالصاال لامضغظ سثو المسطمغظ طظ 
بقد المسطمغظ.. وصث أحار روبرت شغسك شغ طصال له شغ ختغفئ إظثبظثظئ الئرغطاظغئ طظث أغام إلى 
ضعن الثول الشربغئ تاثث صعى طتطغئ شغ الئقد اإلجقطغئ لطصاال طظ أجطعا تغظ صال: (طظث ظضئئ السراق 
غُّعن  ض «غصخث الثول الشربغئ» اجاثثام ططغحغات طتطغئ لغمعتعا فجطظا، شافضراد عط طصاتطعظا الَئرِّ ُظَفدِّ
ضث تظزغط الثولئ، وضثلك المطغحغات الحغسغئ واإلغراظغئ، بض والةغح السعري وتجب اهللا، وإن ضظا ق 

ظتإ أن ظسارف بثلك).

شرظسا: أربغض طساسثة لطاثخض سسضرغا بالرصئ السعرغئ


