
;\ÑÊiâËŸ;ÍÄ;=ÛÄ]eŸ=;ÿÊeÕ
ØfiŸı⁄÷’Â;„’ÊàÖ’Â;!;Ï›]Ë|

بصطط: سئث اهللا المتمعد

سظثطا غخّرح طسآولعن غربغعن، طظ باب الادطغض، أظعط 
لغسعا ضث اإلجقم، شعط غصخثون تطك افشضار الشربغئ 
الاغ غططصعن سطغعا وخش "اإلجقم المساثل"، أطا اإلجقم 
الثي أظجله اهللا تسالى لُغطّئص ضاطق طظ خقل دولئ الثقشئ 
صعة..  طظ  أوتعا  طا  بضض  وغتاربعظه  ضثه  شعط  الراحثة 
الثقشئ  دولئ  لعثم  الةععد  الشربغئ  الثول  تئثل  ألط 
اإلجقطغئ شغ بثاغات الصرن الماضغ، وعغ تئثل الةععد 
اآلن لطتغطعلئ دون إصاطئ الثقشئ الراحثة شغ الحام أو 

شغ أي بطث إجقطغ آخر؟؟ 

اصرأ شغ عثا السثد:
 - "اإلرعاب" أداة الثول الشربغئ شغ طتاربئ اإلجقم 

    والمسطمغظ  ...٢
 - أعثاف الاطئغع بسث الصطغسئ الطعغطئ شغ السقصات 

    افطرغضغئ الضعبغئ  ...٢
 - طصابطئ أوباطا - صراءة ظصثغئ.. المثادع افضئر "غجسط" 

   أظه "ق غثادع" وبعرة الحام تفدته (٢)  ...٤
- أذراف الظجاع شغ الغمظ تعاشص سطى المفاوضات 

 بدشط أطرغضغ ...٤
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بصطط: أجسث طظخعر

تعظغ بطري غثسع إىل اجرتاتغةغئ جثغثة 
ملعاجعئ تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" 

ظحرت ختغفئ الخظثاي تاغمج الئرغطاظغئ طصاق لرئغج 
العزراء الئرغطاظغ السابص تعظغ بطغر غثسع شغه إلى تئظغ 
"الثولئ  تظزغط  طع  الاساذغ  شغ  جثغثة  اجاراتغةغئ 
الثي  التصغصغ  الثطر  شإن  بطغر  وبتسإ  اإلجقطغئ". 
غعاجه السالط لغج السظش بض افغثغعلعجغئ الماطرشئ 
الاغ تاسئإ شغ أسمال السظش. وغمدغ بطغر إلى الصعل 
بأن سثم الاساذغ طع المحضطئ التصغصغئ غسظغ "شحض 
شغ  بطغر  وغصعل  اإلرعاب".  سطى  لطصداء  جععد  أي 
المصال الثي غتمض سظعان "ظتظ ظسغح شغ تالئ إظضار 
تغال اإلجقم" إظه غةإ الامغغج بغظ "تسالغط اإلجقم 
الاغ  الاسالغط  وعغ  المسطمغظ،  غالئغئ  غائسعا  الاغ 
المظترف  اإلجقطغ  الاحثد  وبغظ  بالسطمغئ،  غخفعا 
سظ أخض السصغثة". إق أن رئغج العزراء السابص غصعل 
إظه غةإ وضع ظعاغئ لـ"تالئ اإلظضار تغال طا غتثث 
"حعثت  صائق  بطغر  وغدغش  اإلجقطغ".  السالط  شغ 
الثمسعن ساطا افخغرة تطعرات داخض السالط اإلجقطغ 
أتثبئ بثورعا تشغغرا شغ الظزرة لثور الثغظ وسقصاه 
بالسغاجئ وطعصفه طظ اقدغان افخرى وعغ الاطعرات 
الاغ ق تافص وطئادئ السالط التثغث". وبتسإ تعظغ 
بطغر شإظه غةإ طعاجعئ تطك الظجسئ اإلجقطعغئ الاغ 
عغ المسآولئ سظ تالئ "الاطرف اإلجقطغ والمسآول 
بثوره سظ أسمال السظش الاغ ترتضإ باجط السصغثة". 
ظاعرة  طع  الاساذغ  جئض  حرح  إلى  الضاتإ  وغمدغ 
اقجاثئاراتغ  الاساون  تتسغظ  سئر  وتئساتعا  الاطرف 
بغظ دول السالط وعع افطر الثي صث غاططإ شغ بسخ 
التاقت تةاوز السصئات الصاظعظغئ الاغ تتعل دون إظةاز 

ذلك الاساون. (بغ بغ جغ سربغ)
أن  غةث  بطغر  تعظغ  ضقم  شغ  المثصص  إن   :
تظزغط  طعاجعئ  لغسئ  سظثه  التصغصغئ  الصدغئ 
الماطرشئ  "افغثغعلعجغئ  عغ  وإظما  الثولئ، 
وخفه.  بتسإ  السظش"  أسمال  شغ  تاسئإ  الاغ 
إلى  الظزرة  عغ  بظزره  الماطرشئ"  و"افغثغعلعجغئ 
اإلجقم بعخفه طئثأ لضض حآون التغاة وأن رساغئ 
غضعن،  وأن  بتسئه  تضعن  أن  غةإ  الظاس  حآون 
أي طئثأ اإلجقم، طصغاجا ُتتاضط السصائث والبصاشات 
وافدغان افخرى سطى أجاجه. وطا غآضث ظزرة بطغر 
افخغرة  ساطا  الثمسعن  "حعثت  صعله:  عع  عثه 
بثورعا  أتثبئ  اإلجقطغ  السالط  داخض  تطعرات 
بالسغاجئ  وسقصاه  الثغظ  لثور  الظزرة  شغ  تشغغرا 
بطغر  تعظغ  إن  إذن  افخرى"،  اقدغان  طظ  وطعصفه 
الثغظ  لثور  الظزرة  عغ  التصغصغئ  المحضطئ  غسائر 
ططئصا  اإلجقم  غضعن  أن  أي  بالسغاجئ،  وسقصاه 
خقل  طظ  أتضاطه  بمعجإ  الظاس  حآون  ُترسى 
دولئ تطئصه عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
المساحار  لضقم  ططابصا  جاء  بطغر  وضقم  الظئعة.. 
دي  لختغفئ  صال  الثي  شاغمان،  شغرظر  الظمساوي 
برجا، شغ سثدعا الثي خثر غعم افتث الماضغ: "إن 
الثغظ اإلجقطغ ق غمبض طحضطئ، لضظ المحضطئ شغ 
الماطرشغظ الثغظ غسغؤعن لطثغظ". وأضاف شاغمان 
والثغمصراذغئ  إظسان،  بضض  خاص  أطر  "الثغظ  أن 
اقجاماسغئ دائماً طا تعجه اظاصادات حثغثة، سظثطا 
غطسإ الثغظ دورًا شغ السغاجئ"، قشًاا إلى "ضرورة 
اإلجقطغ".  الةاظإ  شغ  الرادغضالغئ  الصعى  طراصئئ 
وأحار شاغمان إلى أن "الثغمصراذغئ اقجاماسغئ شغ 
أوروبا تمغج بغظ الثي غاساطض طع الثغظ وغمارجه، 
أن  إلى  قشًاا  والسغاجئ،  الثغظ  بغظ  غربط  والثي 

افخغر ق سقصئ له بالترغئ والثغمصراذغئ".

السالط  شغ  طثظغغظ  سطى  عةعم  بأي  تسمع  ق  إظك 
شصث  المسطمغظ  ظتع  تحغر  اقتعام  أخابع  وتةث  إق 
أخئتعا طعجعطغظ بما جمغ اإلرعاب، إق أن غائغظ 
لطصعم السضج شغصعلعا ضان طثبر العةعم طثاق سصطغا 
برغفغك  الظروغةغ  اتعمعا  طبطما  ظفسغا،  طدطربا  أو 
سام ٢٠١١ الثي عاجط طصرات تضعطغئ وطثغماً لطحئغئئ 
آقف  طظ  تأتغ  وأطرغضا  طؤئ.  وجرح  حثخا   ٧٦ شصاض 
الضغطع طارات إلى بقد المسطمغظ شاتاض أششاظساان 
والسراق وطظ بط إلى جعرغا وتصاض المقغغظ وتثطر 
الئقد وق ُتاَّعط باإلرعاب! بض َتّاعط ضض طظ غصاوطعا 
افرض  غشاخإ  الثي  غععد  ضغان  وتثسط  باإلرعاب! 
وغصاض ضض طظ غصاوطه أو غحائه بأظه جغصاوطه، شق 
الدتغئ  وتاعط  بحغء  الشاخإ  المساثي  عثا  تاعط 
أجث  بحار  غث  وتططص  باإلرعاب!  افرض  أختاب 
تمسه!  وق  باإلرعاب  تاعمه  وق  اآلقف  طؤات  غصاض 
تعاجط  تغث  وروجغا  وبرغطاظغا  شرظسا  تفسض  وعضثا 
باإلرعاب!  تاعط  وق  وتثطر  وتصاض  المسطمغظ  بقد 
والمتاطغظ  لطشجاة  المسطمغظ  طصاوطئ  واتثثت 
لطثول  ذرغسئ  باظفغثه  اتعمعا  تفةغر  أو  عةعم  وضض 
المساسمرة لطاثخض واتاقل الئقد وتمرغر السغاجات 
دأب  عع  عثا  بغظعا.  شغما  والخراع  لطدشط  وأداة 
التصغصئ  ُطشّطع  لشعغا  شاجمعط  المساسمرغظ،  الضفار 
اهللا.  آغات  غظضرون  فظعط  التصغصئ  طظضرو  وحرسغا 
شعط بالمسَظغْغظ ضما صال تسالى شغعط: ﴿وَالْاَكفُِروَن ُهُم 

الُِموَن﴾. الظَّ
بعا  شغاعط   ٢٠١٦/٣/٢٢ غعم  بروضسض  عةمات  أتئ 
الاالغ  الغعم  شغ  الثولئ  تظزغط  غسطظ  بط  طسطمعن، 
ظفثوا  طصاتطغه  بأن  "أسماق"  أظئائه  وضالئ  بعاجطئ 
عثه العةمات، وذلك بسث أربسئ أغام طظ اساصال أتث 
وتسطغمه   ٢٠١٥/١١/١٣ غعم  بارغج  عةمات  طظفثي 
لفرظسا، تغث أسطظ وزغر داخطغئ بطةغضا جان جاطئعن 
غعم ٢٠١٦/٣/٢١ (جضاي ظغعز) بأن "بقده شغ تالئ تأعإ 
صخعى تتسئا لعصعع عةعم اظاصاطغ". وأعمغاعا أظعا 
تتخض شغ ساخمئ اقتتاد افوروبغ الثي تظاصح شغه 
بالمسطمغظ  الماسطصئ  وطظعا  صرارته  وتاثث  جغاجاته 
عثه  تتخض  شضغش  والظازتغظ.  العةرة  وطحاضض 
اتثثت  وصث  افوروبغ  اقتتاد  ساخمئ  شغ  العةمات 
غساطغع  شمظ  لعصعسعا؟!  تتسئا  صخعى  تأعإ  تالئ 
أن غثرق عثه التالئ الصخعى تغث غظاحر افطظ شغ 

ضض طضان وتئثأ اإلجراءات افطظغئ والمثاعمات؟!
وغطفئ الظزر تخرغتات وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن 
ضارتر غعم ٢٠١٦/٣/٢٤ (س إن إن): "أساصث أن اساثاءات 
بروضسض جاءت لاثضر أضبر افوروبغغظ بأظعط بتاجئ 
لاسرغع جععدعط ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ 
بعثا  الماتثة  العقغات  شسطئ  وضما  وجعرغا  السراق 
الثخعص.. إظعا تثضغر لضض الثغظ غسربعن شغ أوروبا 
سظ حضعط شغ التاجئ إلى تضبغش الةععد". تغث إن 
أطرغضا تثسع لاضبغش الةععد الثولغئ شغ طتاربئ عثا 
بعثه  وجعرغا  السراق  شغ  وجعدعا  وتسجز  الاظزغط 
الثرغسئ شظحرت صعات خاخئ وجمتئ لمساحارغعا 
طسرح  طظ  أضبر  باقصاراب  وافطظغغظ  السسضرغغظ 
سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  وأصاطئ  السمطغات 
لمساحارغعا  صاسثة  الضردغئ  افتجاب  طظ  سمقؤعا 
"لغج  صائق:  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  وأضاف  عآقء، 
تاى جصعط المعخض،  عظاك أي جئإ لقظازار ساطاً 
الترب،  إظعا  زطظغا،  جثوق  أسطغضط  أن  أرغث  ق  لضظ 
غةإ أن ظصعم وظتظ ظصعم بضض طا غمضظظا أن ظصعم به 
لاسرغع افحغاء، وأظا أتعصع أن ظسمض المجغث". وأسطظ 
"بثء المرتطئ افولى طظ سمطغات اجاسادة المعخض".

شغ  أطرغضا  تائسعا  الاغ  السغاجئ  تآغث  ق  أوروبا  إن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طسارسئ تضام املسطمني يف الاظسغص بض يف تطئغئ أواطر افسثاء
يف الترب سطى اإلجقم واملسطمني

الةعلئ  طغساعرا  دي  جاغفان  الثولغ  المئسعث  أظعى 
شغ  ختفغ  بمآتمر  جظغش٣  طفاوضات  طظ  افولى 
المافاوضغظ  لطعشثغظ  صثم  أظه  شغه  أسطظ   ٢٠١٦/٣/٢٤
وصث  العشثغظ،  بغظ  المحارضئ  الاعاشص  لظصاط  ورصئ 
سظعان  تتئ  بظثا  سحر  ابظغ  العرصئ  عثه  تدمظئ 
جعرغا"،  شغ  جغاجغ  تض  إلغةاد  افجاجغئ  "المئادئ 
الظصاط  سطى  تتاعي  العرصئ  عثه  أن  المفارض  وطظ 
طا  بتسإ  العشثغظ  بغظ  طحارضا  صئعق  تطصى  الاغ 
شغ  جاء  شصث  المساسث،  وشرغصه  طغساعرا  دي  رخثه 
طصثطئ العبغصئ (...خقل جغر المئاتبات قتر المئسعث 
شغما  الطرشغظ  بغظ  تعاشص  ظصاط  عظاك  أن  الثاص 
طساصئض  سطغه  غضعن  أن  غمضظ  لما  برؤغاعما  غاسطص 
جعرغا. صام المئسعث الثاص بإخثار تعجغعات لفرغصه 
طساسثته  أجض  طظ  المحارضئ  السظاخر  تطك  بالاصاط 
والاغ  المفاوضات  طظ  الصادطئ  لطثورة  الاتدغر  سطى 

جارضج سطى طسألئ اقظاصال السغاجغ...).
وصث ضان رد الفسض افولغ لما غسمى بعشث المسارضئ 
سطى وبغصئ دي طغساعرا ضما جاء سطى لسان أتمث ضاطض 
المساحار اإلسقطغ لعشث المسارضئ "إن دي طغساعرا 
صثم ورصئ لطمسارضئ شغعا رؤغاه لطعخعل إلى اظاصال 
جغاجغ شغ جعرغا. وبتسإ تسئغر ضاطض؛ "إن ذئصئ 
عثه العرصئ تصغصئ شإظعا تآدي إلى اظاصال جغاجغ". 
سطى  الغعم"  "السربغ  طع  طثاخطئ  شغ  ضاطض  وأضاف 
الاغ  العرصئ  بغظ  الفرق  أن  السربغ  الاطفجغعن  حاحئ 
المسارضئ  صثطاعا  الاغ  والعرصئ  طغساعرا  دي  صثطعا 
ضؤغض جثًا، وسطغعا طقتزات بسغطئ..." "وأضث ضاطض 

ا صثطاه المسارضئ".  أن عثه العرصئ لغسئ بسغثة سمَّ
(حئضئ الاطفجغعن السربغ ٢٠١٦/٣/٢٠).

صث  المسارضئ،  بعشث  السدع  صدماظغ  بسمئ  وضاظئ 
ولثغظا  خرتئ بصعلعا "ظثرج طظ عثغظ افجئعسغظ 
لمتادبات  افجاس  افرجح  سطى  وضسظا  بأظظا  حسعر 
جععرغئ شغ الةعلئ الاالغئ". وأضاشئ "لط ظسصث طبض 
عثه المتادبات الةععرغئ"، طسائرة أن دي طغساعرا 
صثم وبغصئ "بظاءة" تادمظ شعمه لظصاط اقلاصاء بغظ 
ضض افذراف) (ختغفئ السرب ٢٠١٦/٣/٢٥)، وصال رغاض 
آغا سدع العغؤئ السطغا لطمفاوضات إن "عظاك طسطَّمات 
السعرغغظ  بغظ  خقف  طعضع  لغسئ  عغ  وبثعغات 
جمغسا، وطا اجاصاه دي طغساعرا طظ طةمض التعارات 
الغعم  (اإلجقم   ." سطغعا  المافص  الئثعغات  تطك  عع 
٢٠١٦/٣/٢٥)، وردود الفسض عثه تثل سطى أن طا غسمى 
بعشث المسارضئ طعاشص جطفا سطى طدمعن طا ورد شغ 
وبغصئ دي طغساعرا، وأن طا ورد شغعا غخطح بالظسئئ له 
أجاجا لطمتادبات شغ الةعلئ الاالغئ، ولطمفارصئ شصط 
شإن رد الظزام افولغ سطى العبغصئ ضان بأظعا "جاراجع 

شغ دطحص صئض الةعلئ الصادطئ طظ المتادبات".
تفاخغطعا،  واظضحاف  لقسقم  العبغصئ  ظحر  وبسث 
وظععر طثى الثغاظئ الاغ تتاعغعا، بثأت طعاصش طا 
غسمى بعشث المسارضئ تثاطش صطغق، وتافطئ طظ ردود 
الفسض افولغئ، شصث خرح شآاد سطغضع سدع طا غسمى 
أرجض  طغساعرا"  "دي  أن  لطمفاوضات  السطغا  بالعغؤئ 
لطمسارضئ العبغصئ الاغ أسثعا ("وظتظ بثورظا وضسظا 
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خطغةغ   - أطرغضغ  طةطج  «تحضغض  واحظطظ  أسطظئ 
صعات  إن  وصالئ  اإلرعاب».  طتاربئ  شغ  لطاظسغص 
السراصغ  الةغح  تثسط  المعخض  حمال  شغ  المارغظج 
«الثي أترز تصثطاً شغ المظطصئ»، ولط تسائسث زغادة 
«شراظج  وضالئ  وظصطئ  التاجئ».  دسئ  «إذا  سثغثعا 
ضارتر،  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  سظ  برس» 
خقل طآتمر ختاشغ طحارك طع رئغج عغؤئ افرضان 
الةظرال جعزغش داظفعرد، أظه اتخض بظزغره السسعدي 
إصاطئ  سطى  طسه  واتفص  جطمان  بظ  طتمث  افطغر 

«طةطج أطرغضغ- خطغةغ» لطاظسغص شغ طتاربئ اإلرعاب، سطى أن غئثأ سمطه شغ ٢١ ظغسان (أبرغض) المصئض. 
وأشادت وضالئ افظئاء السسعدغئ أن ولغ ولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان بتث طع ضارتر «شغ تعجغع طةاقت 
الاظسغص بغظ الئطثغظ ودول الثطغب تغال الصداغا اإلصطغمغئ والثولغئ والسسضرغئ، وتسجغج شرص اقجاصرار شغ 

المظطصئ، بما شغعا الةععد المحارضئ لمضاشتئ الاطرف». (جرغثة التغاة)

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طةطج أطرغضغ - خطغةغ لطاظسغص يف طتاربئ اإلرعاب
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وبسث  السئسغظات  وطظث  الماضغ  الصرن  ظعاغات  شغ 
د أطرغضا بصغادة السالط،  اظعغار اقتتاد السعشغغاغ وتفرُّ
السطظغ  السثاء  بعخطئ  تشغغر  طظ  فطرغضا  بث  ق  ضان 
وتئسط  عغمظاعا  لافرض  لعا  جثغث  سثو  وتسغغظ 
الطئغسغئ  السثاء  تالئ  ولعجعد  السالط،  سطى  ظفعذعا 
ضالاعا  أطرغضا  وجثت  تارغثغا،  واإلجقم  الشرب  بغظ 
شغ اإلجقم وأعطه، إق أن المسدطئ الاغ واجعاعا عغ 
أن اإلجقم ق تتمطه وق تمبطه دولئ صائمئ وإظما أشراد 
غساظصعظه سصغثة وشضرا، وإن ضاظئ تسطط غصغظا بفحض 
تشغغإ  بسث  خظسئ  الاغ  والظزط  التضط  أحضال  ضض 
اإلجقم سظ التضط، وأن المسطمغظ بةمعسعط بثأوا 
التضط  شضرة  وبثأت  وسصغثتعط،  لثغظعط  غسعدون 
باإلجقم وإسادته لعاصع التغاة تائطعر وتظمع وتارجت 
لثغعط، وبثأت عثه الفضرة تزعر سقظغئ ظاغةئ شحض 
بالشرب  ارتئاذعا  وضحش  وتسرغاعا  الصائمئ  افظزمئ 

وسمالاعا وإخقخعا له.
تتضط  بثولئ  المامبض  والثطر  ذئغسغا،  صائط  شالسثاء 
باإلجقم صادم ق طتالئ، ولافادي عثا الثطر ق بث طظ 
الحثغث  وتصثعط  ضرععط  وطع  وتحعغعه،  إجعاضه 
لقجقم إق أظعط ق غساطغسعن تتثي طحاسر طا غصرب 
طظ ططغاري طسطط بحضض طئاحر، ولثلك سمثوا لظحر 
وطتارباه، ولضظ  وترجغت طفععم وطخططح اإلرعاب 
باإلجقم  طرتئطئ  طسغظئ  زاوغــئ  وطظ  طسغظئ  برؤغئ 
جماسات  وجــعد  تسعغض  أو  بخظاسئ  والمسطمغظ 
وغائظعن  غسطظعن  طسطمعن  أشراد  وتاى  وتظزغمات 
ضالمطارات  طظحآت  وتثطغر  وتفةغر  صاض  سمطغات 
شغ  وغغرعا  الاةارغئ  والمةمسات  والفظادق  وافظفاق 
طظاذص طاسثدة طظ السالط، وبشخ الظزر أظعط صاطعا 
اجاثئارغئ  أجعجة  إجرام  أظعا  أو  شسق  افسمال  بعثه 
بط  تطك  أو  الثولئ  لعثه  تائع  طاثخخئ  وسسضرغئ 
بابئغئ رواغات "رجمغئ" تسائر اإلجقم طخثرا لقرعاب. 
بط تسعغصه سئر وضاقت افظئاء السالمغئ "خظع شغ بقد 
اإلجقطغئ  الحسعب  تزض  الطرغصئ  وبعثه  اإلجقم"، 
رعغظئ طا خظسه الضاشر المساسمر وترص سطى إخفاء 

ععغاه بالاساون طع وضقئه شغ بقدظا.
وأخئتئ عثه المفردة اإلرعاب وطا غصابطعا طظ طتاربئ 
ودجاتغر  اجارتغةغات  خغاغئ  شغ  رضغظا  رضظا  اإلرعاب 
وصعاظغظ الثول شغ الشرب والحرق ضض تسإ طخالته، 
طعضعع  لئتث  والظثوات  المآتمرات  تسصث  وأخئتئ 
اإلرعاب وطتارباه، والماائع فصعال وتخرغتات الضفار 
الشربغغظ غةث أن المصخعد باإلرعاب واإلرعابغغظ شغ 
سصطغئ الشرب عع اإلجقم والمسطمعن باساراف السثغث 
طظ الئاتبغظ طظعط أن التمطئ التالغئ ضث "اإلرعاب" 
الثخط  وأن  باطاغاز،  وشضرغئ  أغثغعلعجغئ  تمطئ 
وبسخ  والمسطمعن،  اإلجــقم  عع  شغعا  افجاجغ 

طآجساتعط الفضرغئ واقجاماسغئ.
دراجئ  شغ  شغحر  وغطغام  افطرغضغ  الئاتث  أضث  شصث 
سظعاظعا "شغ الترب سطى اإلرعاب ضض افجماء طاسادلئ" 
سمئ  الاغ  اإلجقم  "رعاب  ظجسئ  وراء  طظ  العثف  أن 
عع  جئامئر  طظ  سحر  التادي  طظث  الماتثة  العقغات 
أتث  لعةر  ودشسعط  افطرغضغغظ  المسطمغظ  تثعغش 

أرضان اإلجقم افجاجغئ وعع إسطاء الجضاة لطفصراء".
غسمى  لما  وتدثغمه  الشربغ  اإلسقطغ  الارضغج  أطا 
طظ  الخادرة  افرصام  أبئائ  شصث  اإلجقطغ،  اإلرعاب 
طآجسات غربغئ رجمغئ عاطئ أن ذلك طصخعد، وإن 

ضان غغر ختغح.
الحرذئ  طظزمئ  ــثرت  أخ  ٢٠٠٧ طـــارس/آذار  شفغ 
افوروبغئ تصرغرا سظ وضع واتةاه اإلرعاب شغ اقتتاد 

افوروبغ، جاء شغه أظه شغ جظئ ٢٠٠٦ تثبئ ٤٩٨ سمطغئ 
ظفثتعا  طظعا   ٤٢٤ افوروبغ  اقتتاد  دول  شغ  إرعابغئ 
طظزمات  بعا  صاطئ  سمطغئ  و٥٥  اظفخالغئ،  طظزمات 
إرعابغئ  طظزمات  بعا  صاطئ  سمطغئ  و١٨  غسارغئ، 
طثاطفئ، وسمطغئ واتثة شصط ظفثت طظ ذرف طسطط 

شغ ألماظغا! أي بظسئئ ٠,٢٪.
باعمئ  المسطمغظ  المساصطغظ  سثد  شإن  ذلك  وطع 
اإلرعاب وخض إلى ٢٥٧ طظ طةمعع ٧٠٦ طساصطغظ أي 
اقظفخالغغظ  طظ  غساصض  لط  تغظ  شغ   ،٪٣٦,٤ بظسئئ 
جعى ٢٢٦ حثخا بظسئئ ٣٢٪ رغط أن ظسئئ سمطغاتعط 
طعاجعئ  أن  الاصرغر  اسائر  ذلك  وطع   .٪٨٥,١ بطشئ 
بالظسئئ  أولعغئ"  بمبابئ  تسث  اإلجقطغ  "اإلرعــاب 

لثول اقتتاد. 
أطا بثخعص ارتضاز "اإلرعاب" ضث افعثاف افطرغضغئ 
شغ طظطصئ الحرق افوجط، أي سظث السرب والمسطمغظ 

شصث شظثت أرصام أطرغضغئ عثه الثسعى.
شفغ إتخاءات لعزارة الثارجغئ افطرغضغئ سظ اإلرعاب 
جظئ  سمطغئ   ٧٧ اسائرت  و٢٠٠٢   ١٩٩٧ جظاغ  بغظ  شغما 
أطرغضغئ  أعثاف  ضث  إرعابغئ  سمطغات  بمبابئ   ٢٠٠٢
الحرق  شغ  سمطغئ  و١٦  القتغظغئ،  أطرغضا  شغ  طظعا   ٤٦
افوجط، ضما وصسئ ٣٥٥ سمطغئ شغ جظئ ٢٠٠١ اسائرت 
بمبابئ إرعاب دولغ، طظعا سطى جئغض المبال ٢٩ سمطغئ 
شغ  سمطغئ  و٢٠١  افوجــط،  الحرق  طظطصئ  شغ  شصط 

أطرغضا القتغظغئ.
اقجاراتغةغئ  والثراجات  لطئتعث  ضظثي  طعصع  وعثا 
الضعظغئ ( Global Research) غثاط تصرغرا له صائق بأن 
ضض طا جئص وتئسات افتثاث الاغ وصسئ بسث عةعم ١١ 
جئامئر شغ أطرغضا، وحارلغ إغئثو شغ شرظسا تآضث أن 
ترب العقغات الماتثة افطرغضغئ والشرب ضث اإلجقم 
ولغج اإلرعاب ضما تثسغ عثه الثول لائرغر اجاعثاف 
المسطمغظ وتدغغص الثظاق سطغعط شغ طسزط الئطثان 

افوروبغئ تتئ ذرغسئ طضاشتئ اإلرعاب.
وغطفئ المعصع إلى أن أتثاث التادي سحر طظ جئامئر 
٢٠٠١ حضطئ ظصطئ تتعل شغ السغاجئ افطرغضغئ تةاه 
الماتثة  العقغات  سرشئ  الغعم  عثا  وشغ  السالط، 
اقجاسثاد  لةعئ  طبغض،  له  غسئص  لط  سالمغا  تداطظا 
وضان  بالسالط،  اإلرعاب  طعاجعئ  شغ  صغادتعا  لاصئض 
غمضظ لقدارة افطرغضغئ أن تسافغث طظ عثا الاأغغث 
اإلرعاب،  لمضاشتئ  سالمغئ  جئعئ  أوجع  تعلغث  شغ 
سظ  العتغثة  المسآولئ  شعرا  ظفسعا  أسطظئ  لضظعا 
وصعاسث  طئادئ  جمطئ  وتــثدت  ــاب،  اإلرع طضاشتئ 
إطضان  أبرزعا  ضان  الثولغئ  السقصات  شغ  جثغثة 
أي  شغ  الماتثة  العقغات  تحظعا  وصائغئ  ترب  إسقن 
طضان بالسالط ترى شغه تعثغثا فطظعا، واجاثثام ضض 
العجائض بما شغعا الاثخض السسضري وتشغغر افظزمئ 
السغاجغئ الصائمئ، واجاتثاث "صغط أخقصغئ" تخظش 
الثول سطى أجاس الثغر والحر، وتضرغج صاسثة "طظ 

لغج طسظا شعع ضثظا".
وطظ  الشرب الضاشر  دول  طسعا طظ  وطظ  أطرغضا  عثه 
ودغظعط  المسطمغظ  غتاربعن  طسعط،  وجار  حاغسعط 
شغ ضض زواغا افرض خعشا ورسئا طظ الئثغض لتدارتعط 
السفظئ والاغ أوحضئ سطى السصعط واقظعغار ولضظعا 
تتااج لعضجة طظ دولئ التص والسثل - دولئ الثقشئ 
اهللا  لعسث  تتصغصا  غصغظا  الصادطئ  الظئعة -  طظعاج  سطى 

جئتاظه وتسالى. 
 ِ وا َقْن َسبِيِل ابَّ َُصدُّ ِ ْموَالَُهْم 

َ
ِيَن َكَفُروا ُفْنِفُقوَن أ َّ ﴿إِنَّ ا

ِيَن  َّ وَا ُفْغلَُبوَن  ُعمَّ  ةً  َحرْسَ َعلَْيِهْم  تَُكوُن  ُعمَّ  َفَسيُْنِفُقوَغَها 
 ﴾وَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

تخارًا  أطرغضا  شرض  طظ  ساطاً  الساغظ  صرابئ  بسث 
خاظصاً سطى ضعبا، وبسث تخظغفعا ضمظ الثول الراسغئ 
والسثاء  بالاعتر  وتاشض  ذعغض  تارغت  وبسث  لقرعاب، 
بغظ الثولاغظ، ُغسطظ الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا 
سظ شاح خفتئ جثغثة شغ السقصات طع ضعبا تادمظ 
الثطط  عثه  وتئثأ  طسعا،  لطاطئغع  طاظعسئ  خططاً 
باضبغش اقتخاقت الثبطعطاجغئ بغظ الئطثغظ، وبإسادة 
وتثفغش  الساخماغظ،  شغ  المشطصئ  السفارات  شاح 
الصغعد المالغئ افطرغضغئ المفروضئ سطى ضعبا، ورشع 
التزر الاةاري سظعا، وتظاعغ بحطإ اجط ضعبا طظ 
ضثوٍل  أطرغضا  ُتخّظفعا  الاغ  السعداء  الثول  صائمئ 
راسغٍئ لقرعاب، وبرشع جائر السصعبات سظعا، وتطعغر 
طثاطش السقصات بغظ أطرغضا وضعبا بعخفعما أخئتاا 
دولاغظ جارتغظ خثغصاغظ ولغساا سثوتغظ لثودتغظ.
ظضعن  أن  اآلن  وغمضظظا  جاران  "ظتظ  أوباطا:  صال 
خثغصغظ"، وتتّثث بالطشئ اإلجئاظغئ الاغ غاتثث بعا 
أعض ضعبا شصال: "ظتظ ضّطظا أطرغضغعن"، وأسطظ أوباطا 
سظ شاح سعث جثغث طع ضعبا ودساعا إلى اقظفااح سطى 
دساعا  أي  والثغمصراذغئ،  الترغئ  ظحر  وإلى  أطرغضا 

لطثخعل شغ الرأجمالغئ طظ بابعا افطرغضغ.
عغ  طا  عع:  عظا  ظفسه  غطرح  الثي  الُمِطّح  والسآال 
ضعبا  طع  السقصات  شغ  الةثري  الاشغغر  عثا  أجئاب 
والاغ تّط صْطئعا رأجًا سطى سصإ، وطا عغ أعثاشه؟

ظساسرض،  دسعظا  السآال  عثا  سطى  اإلجابئ  وصئض 
وبُسةالئ، أعط المتّطات الاغ طّرت بعا السقصات بغظ 

الثولاغظ:
شغ السام ١٨٩٥ ذطئئ أطرغضا طظ إجئاظغا وعغ الثولئ 
المساسِمرة السابصئ لضعبا الةقء رجمغاً سظ افراضغ 
الضعبغئ، وأسصإ ذلك خعض ضعبا - وبثسٍط أطرغضغ 
واحارضئ  إجئاظغا،  ضث  اقجاصقل  ترب   - واضح 
أطرغضا ظفسعا شغ ظعاغئ الترب، وأجفرت سظ خروج 
أن  بسث  ولضّظعا   ،١٨٩٨ السام  شغ  ضعبا  طظ  اإلجئان 
تثّطخئ طظ إجئاظغا خدسئ لعغمظئ أطرغضغئ ذعغطئ 
واقجابمارات  السسضرغئ  الصعاسث  شغ  تمّبطئ  المثى، 

اقصاخادغئ والتضام السمقء.
شغثل  بصغادة  الحغعسغعن  اضاسح   ١٩٥٩ السام  شغ 
ضاجارو وباثطغط طظ تحغ جغفارا الساخمئ عاشاظا، 
باتغساا  شعلشظسع  الثضااتعر  تضط  ظزام  وأجصطعا 
المعالغ فطرغضا، واجاطط ضاجارو التضط واجاصر شغ 
جغفارا  اجامر  بغظما  احاراضغئ،  دولًئ  وأسطظعا  ضعبا 
بالصاال، وبإحسال البعرات افطمغئ الحغعسغئ شغ دول 
المعالغئ  التضط  أظزمئ  ضث  افخرى  القتغظغئ  أطرغضا 

لقجاسمار والرأجمالغئ السالمغئ وافطرغضغئ.
طخاشغ  ضعبا  أّطمئ   ١٩٦١  -  ١٩٦٠ الساطغظ  شغ 
واجاعلئ  الماتثة،  العقغات  تمطضعا  الاغ  الاضرغر 
وصطسئ  ضعبا،  شغ  أخرى  أطرغضغئ  حرضات  سطى 
طع  سقصات  وأصاطئ  الماتثة  العقغات  طع  سقصاتعا 
اقتتاد السعشغاتغ، ورّدت أطرغضا بفرض التزر سطى 
الضعبغغظ  طظ  المرتجصئ  وبثسط  الضعبغئ،  الخادرات 
والاغ  الثظازغر  خطغب  غجو  طتاولاعط  شغ  المظفغغظ 

ُطِظغئ بالفحض الثرغع.
شغ السام ١٩٦٢ اظثلسئ أزطئ الخعارغت بغظ أطرغضا 
وروجغا، واظاعئ بافضغك روجغا لخعارغثعا شغ ضعبا 
وطظث  ترضغا،  شغ  لخعارغثعا  أطرغضا  تفضغك  طصابض 
ذلك الاارغت شرضئ أطرغضا التخار الثاظص سطى ضعبا، 
واُتّثثت افزطئ ذرغسئ إلسادة عغضطئ المعصش الثولغ 
العقغات  تتضط  بّط  وطظ  الصطئغئ،  بظائغ  وجسطه 
المسرح  شغ  وتثعما  السعشغاتغ  واقتتاد  الماتثة 
برغطاظغا  الثولغغظ  طظاشسغعما  وإضساف  الثولغ، 

وشرظسا والخغظ.
شغ السام ١٩٨٠ جمتئ التضعطئ الضعبغئ لرساغاعا - 
وفول طّرة - شغ ظض تضط ضاجارو بمشادرة افراضغ 
ضعبغ   ١٢٥٠٠٠ خروج  إلى  أّدى  طا  وعع  الضعبغئ، 
سمطغئ  شغ  الئتر  ذرغص  سظ  أطرغضا  إلى  واتثة  دشسًئ 

عروب ضئغرة ُجّمغئ بسمطغئ طارغغض.
وغادر  السعشغاتغ،  اقتتاد  اظعار   ١٩٩١ السام  شغ 
السسضرغعن الروس سطى ظتع طفاجأ صاسثة لعردس 
الصرغئئ طظ عاشاظا، وتعصفئ المساسثات اقصاخادغئ 
تأزم  إلى  أّدى  الثي  افطر  وعع  ضعبا،  إلى  الروجغئ 

العضع اقصاخادي لضعبا الدسغش أخًق.
أطرغضا  إلى  ضعبغ   ٤٠٠٠٠ عاجر   ١٩٩٤ السام  شغ 

بسئإ الدائصئ اقصاخادغئ.
السططئ  سظ  ضاجارو  شغثل  تظتى   ٢٠٠٨ السام  شغ 
بسئإ الِضَئر والمرض، وتسطط حصغصه افخشر راؤول 

تضط ضعبا.
ضاجارو  راؤول  بثأ   ٢٠١٣  – ٢٠٠٩ افسعام  بغظ  طا 
اقصاخادغئ  اإلخقتات  طظ  جطسطئ  بإدخال 
اقلاجام  سظ  تثرغةغاً  واقباساد  ضعبا،  شغ  الرأجمالغئ 
الصطاع  تظحغط  شغ  والاعجع  اقحاراضغئ،  بالصعاظغظ 

الثاص، والسماح بالمجغث طظ الترغات الرأجمالغئ شغ 
الئقد، وعع طا جاعط شغ تئرغر إدارة أوباطا السماح 

لفطرغضغغظ بإظفاق أطعالعط شغ ضعبا.
طا بغظ الساطغظ ٢٠١٤ – ٢٠١٥ تّط إجراء طفاوضات 
جرغئ بغظ افطرغضغغظ والضعبغغظ شغ ضظثا والفاتغضان 
باإلسقن  تاعغةعا  وتّط  شغعا،  ظفسه  الئابا  وبمحارضئ 
السفراء  وتئادل  الثولاغظ  بغظ  السقصات  إسادة  سظ 

بغظعما.
باراك  افطرغضغ  الرئغج  صام   ٢٠١٦ السام  عثا  وشغ 
أوباطا بجغارة ضعبا شغ خطعة عغ افولى طظ ظعسعا 

طظث ٨٨ ساطاً.
إن صرب ضعبا الةشراشغ طظ أطرغضا جسض أطرغضا تظزر 
القتغظغئ  أطرغضا  دول  طظ  دولئ  بعخفعا  لغج  إلغعا 
وتسإ، بض جسطعا تسائرعا ججءًا جععرغاً طظ طظزعطاعا 
افطظغئ الثاخطغئ، شضاظئ تساصئض المعاجرغظ الضعبغغظ 
افطرغضغغظ،  طساططئ  وُتساططعط  اآلقف،  بسحرات 
طظ  ضاظعا  ولع  تاى  الضعبغغظ،  طخالح  ُتراسغ  وضاظئ 
الحغعسغغظ المسارضغظ لسغاجاتعا، شارى أطرغضا شغ 
شعغ  التةر،  طرطى  بمساشئ  سظعا  تئاسث  ججغرًة  ضعبا 
اطاثادعا الةشراشغ التصغصغ، وصث دخطئ أطرغضا تربًا 
طع إجئاظغا طظ أجض ضعبا، ولّعتئ بترب ظعوغئ سالمغئ 
ضث اقتتاد السعشغاتغ إن لط غستإ خعارغثه طظعا، 
تخارًا  ضعبا  سطى  أطرغضا  شرضاه  الثي  التخار  وضان 
بالثرجئ افولى سطى الثول المظاشسئ والثول الضئرى 

صئض أن غضعن تخارًا سطى ضعبا ظفسعا.
خطعة  ضعبا  طع  السقصات  سعدة  خطعة  ضاظئ  لثلك 
ذئغسغئ ق بث طظعا طع جارة صرغئئ فطرغضا، صال أوباطا: 
سصعد  خمسئ  بسث  السقصات  شغ  الةطغث  ذوبان  "إّن 
سفا  الاغ  الةاطثة  السغاجئ  أّن  رأغظا  بسثطا  غتثث 
سطغعا الجطظ شحطئ شغما طدى شغ أن غضعن لعا تأبغر 
سطى ضعبا"، شالعثف طظ التخار إذًا عع الاأبغر وبسط 
إضساشعا  أو  سطغعا  الصداء  ولغج  ضعبا،  شغ  الظفعذ 
عثه  ُظةري  "الغعم  وأضاف:  وتروغدعا،  إظعاضعا  أو 
الاشغغرات فّظعا افطر الخعاب، الغعم تثاار أطرغضا أْن 
تفك أغقل الماضغ لظخض إلى طساصئض أشدض لطحسإ 
الضعبغ ولطحسإ افطرغضغ، ولعثا الظخش بأضمطه طظ 

الضرة افرضغئ ولطسالط".
شأطرغضا ُترغث لضعبا أْن تئصى شغ شطضعا إلى طا ق ظعاغئ 
لما ُتمّبطه طظ أعّمّغئ اجاراتغةغئ ُسزمى بالظسئئ لعا، 
طا  بعا  لفسطئ  أوجطغئ  حرق  دولئ  ضعبا  ضاظئ  ولع 
وصاض  وتفاغئ  تثطغر  طظ  وجعرغا  السراق  شغ  تفسطه 
وإبادة، شعغ تْظزر إلغعا ظزرة افطرغضغ إلى حصغصه 
لثلك  اآلخر،  إلى  افطرغضغ  ظزرة  ولغج  افطرغضغ، 
وجثظاعا ُتراسغ ضعبا شغ زطظ التخار ضما ُتراسغعا شغ 

زطظ السقم.
لثلك ضان الاشغغر اقظصقبغ شغ السقصات افطرغضغئ طع 
عثه الثولئ الضعبغئ الاغ طا زالئ تتمض بصاغا اإلرث 
الحغعسغ بمبابئ تشغغٍر شغ افجالغإ أضبر طظه تشغغرًا 
شغ المئادئ، شاقحاراضغئ لط تضظ جعى حسارات ُتشّطش 
افطرغضغئ  اإلدارات  بغظ  جرغئ  سقصات  ورائعا  طظ 
لفطرغضغغظ  تصغصغاً  ظعغرًا  ضان  الثي  ضاجارو  وبغظ 
ضث الحغعسغغظ افخطغغظ الثغظ صادعط تحغ جغفارا، 

شغ زطٍظ سق شغه ظةط الحغعسغئ واقحاراضغئ.
اقتتاد  طع  ضعبا  سقصات  أطرغضا  اجاثثطئ  وضثلك 
الروس،  طع  السالمغ  الظفعذ  لااصاجط  السعشغاتغ 
المعصش  شغ  والخغظ  وبرغطاظغا  شرظسا  ولاتةغط 
ُتحّضض أي خطر تصغصغ  الثولغ، شضعبا لط تضظ غعطاً 
بغث  ألسعبئ  الشالإ  شغ  وضاظئ  افطرغضغغظ،  سطى 

السغاجغغظ افطرغضغغظ لامرغر المثّططات الثولغئ.
شافَخعان ضاجارو إذًا عما بالظسئئ لقدارات افطرغضغئ 
الظفعذ  لئسط  أطرغضغئ  أدوات  طةرد  الماساصئئ 
وضعبا  السالط،  وشغ  القتغظغئ  أطرغضا  شغ  افطرغضغ 

طةرد شظاء لطتثغصئ افطرغضغئ لغج إقّ.
افقسغإ  واظاعاء  الحغعسغ،  الثطر  زوال  وبسث 
السغاجغئ افطرغضغئ شغ أطرغضا القتغظغئ وشغ السالط، 
لط غُسث طضان لضعبا شغ اقجامرار شغ لسإ عثا الثور 
جغاجغئ  أداة  بعخفعا  افطرغضغئ،  لطمخالح  الثادم 
ُبّث  ق  ضان  عثا  العظغفغ  دورعا  اظاعاء  وطع  سالمغئ، 
طظ سعدتعا الاثرغةغئ إلى تئسغاعا الطئغسغئ والثائمئ 
فطرغضا، شاصادى افطر طظ اإلدارة افطرغضغئ ُطقغظاعا، 
بّط  وطظ  والسغاجغ،  اقصاخادي  ططسئعا  إلى  وجّرعا 

دطةعا شغ طظزعطاعا اإلصطغمغئ دطةاً ضاطًق.
الاغ  ضعبا  طع  السقصات  شغ  الظعسغئ  الظصطئ  وعثه 
اجاسةض بعا أوباطا عثه افغام، ق حك أّظعا ُتساشّض 
طعّمًا  إظةازًا  باسائارعا  الثغمصراذغ  التجب  صئض  طظ 
لطتجب، شإْن لط تصط بعا إدارة أوباطا التالغئ شساصعم 
اإلدارة المصئطئ، لثلك جئص أوباطا بعا أّغئ  بعا صطساً 
بعا  ولتجبه  الحثخغ  لسةّطه  وجّةض  صادطئ،  إدارة 

 جئصاً وإظةازًا
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صال رئغج العزراء الئرغطاظغ، دغفغث ضاطغرون، إن سطى الممطضئ 
طعاجعئ  شغ  المسغتغئ  صغمعا  وتماغئ"  "اقتتاد  الماتثة 
الئرغطاظغ  الحسإ  إلى  رجالاه  وشغ  "اإلرعاب".  تعثغثات 
بالمسآولغئ،  الاتطغ  إن  ضاطغرون  صال  الفخح،  سغث  بمظاجئئ 
طثاطش  "طظ  لطظاس  عاطئ  أطعر  والحفصئ  الةاد،  والسمض 
عجغمئ  غمضظ  أظه  وأضاف  دغاظئ".  غساظصعن  ق  ولمظ  الثغاظات 
افغثغعلعجغئ المترضئ لعةمات طبض تطك افخغرة شغ بروضسض، 
رئغج  وصال  الصغط.  تطك  سظ  بفثر"  "الثشاع  خقل  طظ  وذلك 
العزراء إن برغطاظغا غةإ أن تفثر لضعظعا "دولئ طسغتغئ، لثغعا 

صغط طسغتغئ". وأضاف "لضظعا أغدا صغط تثاذإ ضض شرد شغ برغطاظغا، (لطظاس) طظ طثاطش الثغاظات ولمظ ق 
غساظصعن دغاظئ". وطدى صائق "غةإ سطغظا جمغسا اقتتاد والثشاع سظعا". وأضاف "سظثطا غتاول اإلرعابغعن تثطغر 
أجطعب تغاتظا، طبطما شسطعا طرة أخرى شغ بروضسض عثا افجئعع، غةإ أن ظظعخ وظآضث أظه ق غمضظ تثعغفظا 
باإلرعاب". وأوضح غةإ سطغظا أن ظزعر أظه شغ خدط ظدال جغطظا جعف ظعجم الفضر الثئغث والثي غصش وراء 

اإلرعاب، وذلك طظ خقل العصعف بفثر دشاسا سظ صغمظا وذرغصئ تغاتظا ". (بغ بغ جغ سربغ)
: عضثا عط تضام الشرب غرددون طرارا وتضرارا أظعط َسطماظغعن وأن الثغظ طسألئ شردغئ ق سقصئ له بما 

إل

غضعن سطغه المةامع وق دخض له برجط جغاجات الثولئ وق بمسالةئ صداغا افطئ أو الحسإ، بط سظثطا غاسطص 
افطر باإلجقم والمسطمغظ وجئض طعاجعاعط غصعم عآقء باجاتدار الثغظ.. والمساعةظ عظا أن رئغج وزراء 
برغطاظغا الثي غخش ظفسه بأظه طماطأ بالحضعك شغ طسائض "قععتغئ"  ضبغرة غزعر بمزعر الترغص سطى 
الصغط المسغتغئ.. وعثا غثضرظا بما أسطظه الرئغج افطرغضغ السابص جعرج بعش اقبظ سام ٢٠٠١ طظ أن تربه 
سطى أششاظساان عغ ترب خطغئغئ. إن عثا عع بسئإ تصثعط سطى اإلجقم والمسطمغظ، وطتاولئ تحث الظاس 

شغ تطك الئقد ضث اإلجقم.

طعاشصاظا  ُظئث  أو  ظعصع  لط  لضظظا  سطغعا"،  طقتزاتظا 
سطغعا، ق جغما شغما غاسّطص بعغؤئ التضط اقظاصالغ الاغ 
تمسضظا  سطى  حّثدظا  ولصث  تعلعا...  ضئابغئ  وجثظا 
الاظفغثغئ،  الخقتغات  ضاططئ  العغؤئ  عثه  تضعن  بأن 
بما شغعا خقتغات رئغج الةمععرغئ، وبالاالغ رتغض 
 ،(٢٠١٦/٣/٢٧ افوجط  (الحرق  السططئ".)  سظ  افجث 
وشغ تسةغض خعتغ ظسإ لمتمث سطعش سطى طعاصع 
الاعاخض صال شغه "بأن ضطمئ الفخض شغ المئادرة الاغ 
ُذرتئ شغ جظغش عغ لصادة الفخائض والبعار والحسإ 
السعري فظعط أختاب الصرار. وحثد سطى أظه لط غاط 
المعاشصئ أو الاعصغع سطى عثه العبغصئ طحغًرا بأن عثه 
العبغصئ عغ خاخئ بالمئسعث افطمغ لسعرغا "جاغفان 
بمعاشصئ  تضظ  ولط  أخرجعا  طظ  وعع  طغساعرا"  دي 

الطرشغظ". (حئضئ رخث جعرغا ٢٠١٦/٣/٢٧).
وبالاثصغص شغ الاخرغتات افولغئ والاخرغتات القتصئ 
غادح بأن وشث طا غسمى بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات لط 
غظش صئعله بما ورد شغ العبغصئ، وإظما ترضج الظفغ سطى 
طسألئ خقتغات عغؤئ التضط اقظاصالغ وطخغر افجث، 
الظصاط  أطا  العبغصئ،  لعا  تاسرض  لط  الاغ  الظصاط  أي 
شالعغؤئ  بالظص  وذضرتعا  العبغصئ  لعا  تسرضئ  الاغ 
ططالإ  عغ  واسائرتعا  والارتغإ  بالصئعل  تطصاعا 
طغساعرا  دي  بأن  اآلغا  صعل  تث  سطى  بض  المسارضئ، 

اجاصاعا طظ "الئثعغات والمسّطمات"!.
وغساتسظ عظا إلصاء ظزرة خاذفئ سطى تطك "الئثعغات" 
و"المسّطمات" بالظسئئ لطعغؤئ السطغا لطمفاوضات والاغ 
وردت شغ وبغصئ دي طغساعرا، شأول طئثأ طظ طئادئ 
التض السغاجغ شغ جعرغا أن اجاسادة الةعقن المتاض 
غضعن بالعجائض السطمغئ شصط، شصث جاء شغ وبغصئ دي 
ووتثة  واجاصقلعا،  جعرغا،  جغادة  (اتارام  طغساعرا 
ططاجطًا  السعري  الحسإ  زال  وطا  أراضغعا...  وجقطئ 
بالعجائض  المتاطئ  الةعقن  طرتفسات  غساسغث  بأن 
السطمغئ.)، شعض غثئرظا أتث طظ تطك العغؤئ السطغا لماذا 
الةعقن تاضرة شغ طفاوضاتعط طع الظزام؟، وعض طظ 
وعض  غععد"،  "ضغان  طع  السقم  الحام  أعض  بثعغات 

غضعن أول طئثأ تصعم سطغه جعرغا الثظعع "لغععد"؟!!
ورد  شصث  الثولئ  سطماظغئ  طغساعرا  دي  طئادئ  وطظ 
تصعم  ذائفغئ  غغر  دغمصراذغئ  دولئ  (جعرغا  شغعا 
سطى ضض طظ المعاَذظئ والاسثدغئ السغاجغئ، وتمبغض 
الثولئ  وطفععم  السعري..)  المةامع  طضعظات  جمغع 
الثغمصراذغئ غسظغ أن التضط جغضعن لطحسإ باحرغع 
الحسإ، وطظ بثعغات المسطمغظ أن الاحرغع ق غضعن 
الحرسغ  الئطقن  سظ  التثغث  سظ  وبسغثا  هللا،  إق 
أظظا  لفضرة  غروجعن  طمظ  المفطسغظ  بسخ  لاتاذق 
التضط  إلى  لطعخعل  الثغمصراذغئ  خقل  طظ  ظسسى 
اإلجقم  جغثاارون  جعرغا  أعض  أغطئغئ  فن  باإلجقم 
شغ خظادغص اقصاراع، عضثا، شغةعزون فظفسعط شغ 
طظ  بالرغط  اهللا،  دون  طظ  لعط  الاحرغع  غضعن  أن 
وضعح أدلئ ترطئ ذلك، وبض صطسغئ الظخعص الاغ 
ق تةغج فتث أن غحرع طظ دون اهللا، تأتغ طئادئ دي 
طغساعرا لاشطص الئاب سطى عآقء وتصعل لعط إن جعرغا 
دغمصراذغئ تصعم سطى الاسثدغئ السغاجغئ، وطخططح 
"الاسثدغئ السغاجغئ" (Political pluralism) طخططح 
أجاس  سطى  صائط  التضط  أن  غسظغ  خاص  طفععم  له 
تحارضغ تتثد شغه جغاجئ الثولئ باتاغاجات ورغئات 
افجاجغئ  افشضار  فن  لفغطئغئ،  وجعد  شق  المةمعع، 
لطتضعطئ تامبض بأشضار افشراد والةماسات لطاأضث طظ 
المةامع،  أشراد  جمغع  ورغئات  اتاغاجات  جمغع  تطئغئ 
الاغ  الثغمصراذغئ  تصابض  الاسثدغئ  والثغمصراذغئ 
أعض  أغطإ  أن  غسظغ  وعثا  افغطئغئ.  تضط  سطى  تصعم 
فن  طااتا  عثا  غضعن  شطظ  اإلجقم  اخااروا  لع  جعرغا 

الثولئ صائمئ سطى الاسثدغئ.
دي  ورصئ  اجاظضر  طمظ  بسدا  أن  لطظزر  والقشئ 
طغساعرا طمظ وضع رجق شغ المفاوضات ورجق شغ 
البعرة لط غساظضر طا ورد شغ العبغصئ تفخغق، بتغث 
غثضر سظ بخر وبخغرة، أن جعرغا لظ غضعن لشغر تضط 
اإلجقم وحرع اإلجقم شغه ظخغإ صطغض أو ضبغر، بض 
الحسإ  طاططئات  تعثر  "فظعا  طةمق  اقجاظضار  ضان 
وتسغث إظااج الظزام"، وعثا اإلظضار واقجاظضار ق تئرأ 
الةجئغئ  عثه  شغ  الثطئ  به  تئرأ  طا  وإظما  الثطئ،  به 
وظئث  أطرغضا،  تثغرعا  الاغ  المفاوضات  ضض  ظئث  عع 
ضض طظ غفاوض الظزام، واإلسقن الخرغح العاضح أن 
جعرغا لظ تضعن طصرا أو طساصرا لطضفر وأتضاطه، وأن 
جعرغا لظ تضعن إق ضما جماعا الظئغ خطى اهللا سطغه 
وآله وجطط «سصر دار اإلجقم»، وغمضظ لثي طغساعرا 
غخاه  غثعإ  لسطه  طئادئه  طاء  غحرب  أن  ذلك  بسث 

ببعرة الحام.
وتةثر اإلحارة عظا إلى أن إسقن دي طغساعرا لعرصئ 
طئادئه تطك، وإسقظه سصث جعلئ باظغئ طظ المفاوضات 
صث تجاطظ طع اجاماع ضغري بئعتغظ طثة أربع جاسات 
شغ طعجضع واجاماسه بقشروف، بط إسقظه المصادإ: 
جثول  عظاك  غضعن  أن  وجعب  سطى  اتفصظا  "لصث 
وصث  آب/أغسطج"،  بتطعل  دجاعر  وطحروع  زطظغ 
لطتثغث  "روجغا-٢٤"  صظاة  طع  طصابطئ  شغ  ضغري،  صال 
افطر،  تصغصئ  "شغ  طعجضع:  إلى  زغارته  ظاائب  سظ 
ظاعرة  طظ  الصطصئ  طعجضع  طعصش  سظ  راضعن  إظظا 
الاطرف وتسسى لمتاربئ تظزغط الثولئ والماطرشغظ 
بعتغظ  شقدغمغر  الرئغج  "سطى  وصال:  اآلخرغظ". 
وروجغا اتثاذ سثد طظ الصرارات المعمئ تعل ضغفغئ 
سمطظا المحارك"، طسائرا أن الةععد افطرغضغئ الروجغئ 
بظاائب  جاءت  جعرغا  شغ  العثظئ  إلتقل  المحارضئ 
إغةابغئ، ضما أظعا أتاتئ الفرخئ لطئطثغظ لضغ غسعدا 
إلى تساون أضبر شسالغئ بالمصارظئ طع الفارة السابصئ. 
وتابع ضغري أن "افتثاث شغ جعرغا تمبض خطرا سطى 
خفعف  شغ  الروس  الرساغا  آقف  لعجعد  ظزرا  روجغا، 
الاظزغمات الاغ تتارب شغ الحرق افوجط"، طدغفا 
اتامال  تعل  صطصه  بعتغظ  الرئغج  "ظحاذر  بصعله: 
سعدة عآقء اإلرعابغغظ إلى العذظ. ق أتث غرغث ذلك. 
وظتظ ق ظرغث أن غاعجه عآقء إلى بروضسض وبارغج 
وطظاذص أخرى شغ السالط لافةغر أبرغاء عظاك" (سربغ 
٢١، ٢٠١٦/٣/٢٧)، وسطى الرغط طما غادمظه عثا الضقم 
طظ تتثغرات تتعي شغ باذظعا تعثغثات إق أظه شغما 
غئثو أن ضغري صث تمض شغ "تصغئاه التمراء" لئعتغظ، 
غدمظ  طا  شغعا،  طا  لمسرشئ  سطظغا  تماجا  أبثى  الثي 
به بصاء روجغا طظثرذئ شغ خثطئ أطرغضا شغ المطش 

السعري.
آب/ بتطعل  بالثجاعر  الئثء  سطى  اقتفاق  وإسقن 

أغسطج الصادم غسظغ أن بتث طخغر افجث طآجض 
اآلن، وعثا غسظغ أن أطرغضا لط تظاه طظ تتدغر سمغض 

بثغض طظاجإ غتض طتض سمغطعا الصثغط.
إظه طظ المتجن والمآلط أن ظرى ظفرا طمظ غتعطعن 
تعل بعرة الحام، شق عغ طظعط وق عط طظعا، ارتدعا 
فظفسعط أن غضعظعا صظطرة لطضفر لغسعد وغساصر شغ 
بقدعط بسث أن أوحك أن غجول إلى غغر رجسئ، وصث 
أوخثت شغ وجعه افبعاب والظعاشث، لغثرق له ظفر طظ 
أولؤك خروصا شغ الةثران، وأظى لعط ذلك، شسسى اهللا 
جئتاظه أن غرد ضغثعط شغ ظتعرعط وغةسض الثائرة 
وتسعد  وسمغض،  خائظ  ضض  غظضحش  بط  سطغعط،  تثور 
الرجال  الرجال  إق  شغعا  غظئئ  ق  لططعر  أرضا  الحام 
سطى  غالإ  واهللا  سطغه،  اهللا  ساعثوا  طا  خثصعا  الثغظ 

 !أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن

تامئ: صئعل "طئادئ" دي طغساعرا خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ

تظزغط  طتاربئ  طعضعع  شغ  السعرغئ  المسألئ  تخر 
غحاء،  طا  غفسض  أجث  بحار  وترك  اإلجقطغئ"  "الثولئ 
بغظ  الاساوي  وأرادت  طشاغرة،  طعاصش  لعا  شضان 
ذلك،  رشدئ  أطرغضا  ولضظ  طساصئاعما،  شغ  الطرشغظ 
وسمطئ سطى سجل أوروبا سظ المسألئ السعرغئ وتخر 
لسان  سطى  شأطرغضا  روجغا.  طع  وتسعغاعا  بتبعا 
أطرغضا  تآغث  ق  أوروبا  إن  سطظا  تصعل  دشاسعا  وزغر 
افوروبغغظ  تثضر  أن  وترغث  جعرغا  شغ  جغاجاعا  شغ 
سظث تثوث عثه العةمات بعجعب تأغغثعط فطرغضا 
بض  واظاصادعا.  طسارضاعا  ق  ضروجغا  وراءعا  والسغر 
شصال  أوروبا،  سطى  وخغئ  ظفسعا  تةسض  أن  ترغث 
 ٢٠١٦/٣/٢٣ غعم  العةمات  تخعل  جاسئ  دشاسعا  وزغر 
(روغارز): "إن العةمات الاغ ضربئ الساخمئ الئطةغضغئ 
لظ  حثخا   ٣٤ بتغاة  وأودت  البقباء  الغعم  بروضسض 
تصعض سجم العقغات الماتثة وتطفائعا سطى تخسغث 
التمطئ السسضرغئ ضث تظزغط داسح اإلرعابغ.. ظراصإ 
اقجاسثاد  أعئئ  سطى  وظصش  بروضسض  شغ  المعصش 
إذا  أوروبا  شغ  وتطفائظا  فخثصائظا  المساسثة  لاصثغط 
اصادئ الدرورة". وصام وزغر خارجغاعا ضغري بجغارة 
"وسرض  روغارز)  (وضالئ   ٢٠١٦/٣/٢٥ غعم  بروضسض 
الافةغرات  شغ  لطاتصغص  تتااجه  طا  ضض  تصثغط  سطغعا 
وصال:  المسطعطات"  تثشص  تظسغص  شغ  والمساسثة 
"عثه التضعطئ تآدي طعاطعا طظث سام وتترضئ بتجم 
عظا  لثغظا  ضان  العاصع  وشغ  لقرعاب،  لطاخثي  حثغث 
شرغص (لماابسئ طسألئ) تجاغث المصاتطغظ افجاظإ صئض 
حعر". وظصطئ العضالئ سظ أن المخادر افطرغضغئ أظعا 
بروضسض  عةمات  ظفثا  الطثغظ  "افخعغظ  أن  ذضرت 
ضاظا سطى صائمئ التضعطئ افطرغضغئ لطمراصئئ الثاخئ 
بمضاشتئ اإلرعاب صئض العةمات". شأطرغضا طعجعدة شغ 
بروضسض تاابع طسألئ تجاغث المصاتطغظ طظث حعر وتاابع 
عثا؟!  طسظى  شما  العةعم!  ظفثا  الطثغظ  الحثخغظ 
وتّثسغ أظعا ترغث تصثغط المساسثة لفخثصاء ولضظ 
سطغعط أق غسارضععا شغ طعضعع جعرغا وق غحضضعا 
شغ ظعاغاعا السغؤئ الاغ ق تثفى سطى افوروبغغظ وق 
سطى أي جغاجغ، بض ترغث أن تةسض أوروبا تتئ رصاباعا 
ووخاغاعا، وتماثح التضعطئ الئطةغضغئ غغر المساصرة 

إلغرائعا باتئاسعا وجسطعا تتئ تأبغرعا.
لصث أخغإ افوروبغعن باقرتئاك شغما غفسطعن وضغش 
غردون، شضض طا شسطعه عع سصث اجاماع لعزراء الثاخطغئ 
 ٢٠١٦/٣/٢٤ غعم  افوروبغ  اقتتاد  دول  شغ  والسثل 
جغظج  ضعغظ  الئطةغضغ  السثل  وزغر  شصال  (روغارز) 
المحارضئ  والاتصغصات  المسطعطات  لائادل  "بالظسئئ 
طاضاططئ  ترب  ظتع  جثا  بسرسئ  بالفسض  ظاترك  ظتظ 
غثبر  بحغء  حسروا  افوروبغغظ  شضأن  اإلرعاب".  ضث 

وغرغمعن سطى الثدعع لطمعاصش افطرغضغئ.
الةئعئ  رئغسئ  لعبان  طبض  الصعطغعن  اجاشض  وصث 
إلى  "لطسعدة  لطثسعة  العةمات  شرظسا  شغ  العذظغئ 
التثود العذظغئ" شغ إحارة إلى إلشاء اتفاصغئ الحظشظ 
افخعلغ".  اإلجقطغ  الفضر  طتاربئ  شغ  "والاحثغث 
بغظما دسا المفضرون افوروبغعن إلى الاسصض والتضمئ 
الثغظ  المسطمغظ  بغظ  إجفغظ  دق  طظ  والاتثغر 
غسغحعن شغ أوروبا وبغظ طظ تعلعط طظ افوروبغغظ، 
واتئاع جغاجئ خارجغئ أضبر تضمئ تةاه المسطمغظ طظ 
السصث  خقل  الشربغئ  الثول  طسزط  اتئساعا  الاغ  تطك 
الماضغ، وتثروا طظ ربطعا بمسألئ القجؤغظ. أي دسعا 
لسثم اقظسغاق وراء أطرغضا، بض الاثطغ سظ اقظسغاق 
المرضج  تفةغرات  طظث  أطرغضا  وراء  طظعط  تخض  الثي 
الاةاري السالمغ شغ ظغعغعرك غعم ٢٠٠١/٩/١١. شعثه 
تدر أوروبا وجغاجاعا تةاه المسطمغظ وتةسطعط شغ 
تحسر  شأطرغضا  لئقدعط،  طةاورون  وعط  طسعط  ترب 
أظعا شغ طأطظ بسغث تدرب المسطمغظ طظ بسغث، ولضظ 
سحرات  وشغعا  المسطمغظ  لئقد  اطاثادا  تسائر  أوروبا 
وأوروبا  ظعراظغعط.  بغظ  غسغحعن  الثغظ  المقغغظ 
جغاجاعا  لاتصص  القجؤغظ  طسألئ  تعظش  أن  ترغث 

شغ  تحرك  وأن  الثولغئ  المسادلئ  شغ  ظفسعا  بفرض 
المسألئ السعرغئ ق أن تسجل ضما تفسض أطرغضا تةاععا.

الثارجغئ  السغاجئ  طسآول  جعقظا  خاشغغر  أحار  وصث 
أتثاث  سصإ  جابصا  افوروبغ  اقتتاد  شغ  وافطظ 
 :(٢٠١٥/١/٢٩ جغظثغضغئ  (بروجضئ  إغئثو  حارلغ 
ظفسعا  سطى  شاتخئ  ظزرة  تطصغ  أن  فوروبا  "غظئشغ 
وغاسغظ سطغعا أن تثرك أن الةغطغظ الباظغ والبالث طظ 
المعاجرغظ سرضئ إلغراءات المظزمات اإلرعابغئ اآلن، 
فن المعاذظئ افوروبغئ لط تارجط إلى اظثطاج اجاماسغ 
الثي  "الاعمغح  سظ  وتضطط  تصغصغ".  واصاخادي 
تصثم  المظزمات  تطك  وإن  المسطمغظ،  سطى  غمارس 
لعط طا ضاظعا غفاصثوظه طظ الحسعر باقظاماء والععغئ 
والعثف، وتسرض لاسخإ الصعطغغظ افوروبغغظ ضث 
افجاظإ"  وضراعغئ  اإلجقم  طظ  والثعف  المسطمغظ 
وصال: "وغاسغظ سطى الشرب أن غثرك أن الخراع شغ 
السالط السربغ ضما أظعرت تالئ أششاظساان والسراق، 
طظ غغر الممضظ أن غتض طظ خقل الاثخض السسضري 
افجظئغ. شالطرغصئ العتغثة قجاسادة الظزام وتتفغج 
المسطمغظ  تمضغظ  شغ  تاطثص  المظطصئ  شغ  الاصثم 
سطى  الظخر  تتصغص  بعجسعط  غخئح  تاى  المساثلغظ 
صعى الاطرف والسظش، وغاطثص دور الشرب شغ الاسرف 
والثسط".  الصئعل  وطظتعط  المساثلغظ  عآقء  سطى 
تثسع  الاغ  أطرغضا  لسغاجئ  طسارضئ  السغاجئ  شعثه 
لطاثخض السسضري، والاغ ق غعمعما أن غضعن التضام 
طرجغ  بالمساثل  شأتئ  ضالسغسغ،  اجائثادغغظ 
لعا  غتصص  أن  سظ  ساجج  أظه  رأت  سظثطا  وأجصطاه 
شغ  التصغصئ  عغ  ضما  أوروبا  شحض  وغسطظ  اقجاصرار. 
طعمحغظ،  وأبصاعط  طةامساتعا  شغ  المسطمغظ  دطب 
وبّغظ  اجاشقلعط،  المسطتئ  المظزمات  سطى  شغسعض 
تعتر  طظ  غجغث  افوروبغغظ  الصعطغغظ  تسخإ  أن 

افوضاع وغدر أوروبا.
لخالتعط  العةمات  عثه  غعظفعا  أن  الغععد  وأراد 
الاسسفغئ،  لسغاجاتعط  أوروبا  اظاصاد  طظ  وغصططعا 
طاحفغظ بافوروبغغظ وططالئغظ بتحث ضض صعى الحر 
ضث المسطمغظ. شصال وزغر دشاع ضغان غععد طعحى 
السالط  "إن  جغ):  بغ  (بغ   ٢٠١٦/٣/٢٤ غعم  غسطعن 
خراع  أو  بالبئ  سالمغئ  تربا  غثعض  اآلن  ظفسه  غةث 
جعغئ.  طعاجعاعا  وسطغظا  سطغعا،  أذطص  ضما  تدارات 
والاماع  الحضعقتئ  أضض  شغ  الئطةغضغعن  اجامر  إذا 
ودغمصراذغعن  لغئرالغعن  بأظعط  والازاعر  بالتغاة 
إن  الصائطئ  التصغصئ  التسئان  شغ  غأخثوا  أن  دون 
بسخ المسطمغظ عظاك غثططعن فسمال إرعابغئ شطظ 

غامضظعا طظ الاخثي لعط".
السغاجئ  شغ  شغاةطى  المسطمغظ  ظتظ  طعصفظا  أطا 
المثظغغظ  اجاعثاف  تترم  الاغ  اإلجقم  شغ  التربغئ 
صال:  جغحا  بسث  إذا    اهللا  رجعل  شضان  اآلطظغظ، 
ذفق  وق  شاظغا  حغثا  تصاطعا  ق  اهللا،  باجط  «اظططصعا 
خشغرا وق اطرأة وق تشطعا، وضمعا غظائمضط وأخطتعا 
وأتسظعا إن اهللا غتإ المتسظغظ». (جظظ أبغ داود) 
وصال الثطغفئ الراحثي افول أبع بضر رضغ اهللا سظه: 
"ق تصاطعا خئغا وق اطرأة وق حغثا ضئغرا وق راعئا وق 
أو  بسغرا  تثبتعا  وق  ساطرا،  تثربعا  وق  طبمرا  تصطسعا 
بصرة إق لمأضض وق تشرصعا ظثق وق تترصعه". (الئغعصغ) 
ِيَن  َّ ا  ِ ابَّ َسبِيِل  يِف  ﴿َوَقاتِلُواْ  تسالى  لصعله  تفسغر  وعثا 
َ الَ حُيِبِّ الُْمْعَتِديَن﴾ [الئصرة:  ُفَقاتِلُونَُكْم َوالَ َيْعَتُدواْ إِنَّ ابَّ
غصاتطعن  الثغظ  طعاجعئ  شغ  غضعن  شالصاال   [١٩٠
اساثاء شعع  ُغسائر  وأطا الثي  لعجه،  وجعا  المسطمغظ 

صاال الثغظ ق غصاِتطعن طظ الظاس المثظغغظ.
طظ  وظأطظ  السعث  ظتارم  التص؛  إلى  عثاة  شظتظ 
وظخطح افرض  لةارظا  به وظتسظ  وق ظشثر  اجاأطظظا 
والترث والظسض وق ظثربعا ضما تفسض أطرغضا وتطفاؤعا 
ظسطغ  أن  وظرغث  غععد،  وضغان  والروس  افوروبغعن 
افطظ  وظتصص  الزطط  وظجغض  السثل  شظصغط  اهللا  ضطمئ 

 وافطان لطظاس

 تامئ ضطمئ السثد: تفةغرات بروضسض: أبسادعا وظاائةعا ...

ضاطريون: غةإ أن تتمغ برغطاظغا صغمعا املسغتغئ يف طعاجعئ اإلرعاب

أجئرت السططات الةجائرغئ أئمئ المساجث سطى تثخغص خطئئ الةمسئ، 
غعم الةمسئ الماضغ، لمعضعع العتثة العذظغئ والتفاظ سطى جقطئ 
الئقد والاعثغثات اإلرعابغئ. وأرجطئ وزارة الحآون الثغظغئ وافوصاف 
الةجائرغئ برصغئ إلى طةمع افئمئ والثطئاء إلبقغعط بدرورة تثخغص 
والاتثغر  اإلرعابغئ  بالاعثغثات  خطئ  ذي  لمعضعع  الةمسئ  خطئئ 
إلى  المعاذظغظ  ودسعة  والعذظ  الحسإ  ضث  تتاك  الاغ  المثاذر  طظ 
اقلافاف تعل صغادة الئقد الرحغثة والثساء لعلغ افطر والعذظ وتسجغج 
روابط الاقتط بغظ أشراد الحسإ بما غصعي العتثة العذظغئ. وتادمظ 
المراجطئ دسعة افئمئ والثطئاء إلى اإلحادة شغ خطئعط بأشراد الةغح 
وافجقك افطظغئ وطتاربئ افشضار الثخغطئ والطائفغئ العثاطئ. وأبارت 

عثه "الاسطغمئ" جثق شغ افوجاط السغاجغئ واإلسقطغئ وطعاصع الاعاخض اقجاماسغ، بحأن طتاولئ السططئ 
اجاشقل المساجث لطاعجغه السغاجغ، وعع طا غاظاصخ طع الثطاب الرجمغ السغاجغ الثي غجسط إبساد المساجث 
وتةاعطعا  الاسطغمئ  عثه  سطى  الةجائرغئ  المثن  شغ  المساجث  أئمئ  طظ  سثد  وتمرد  السغاجغ.  الاعظغش  سظ 

طدمعظعا وألصعا خطئا دغظغئ شغ صداغا وطعاضغع أخرى. (طعصع السربغ الةثغث)

بثرغسئ طتاربئ "اإلرعاب" وطعاجعئ الاعثغثات "اإلرعابغئ"
 ُغةرب خطئاء املساجث سطى الرتوغب لسغاجئ تضام الةجائر

السططات الةجائرغئ تسعد إىل تتثغث طعاضغع خطإ الةمسئ باملساجث 



افربساء ٢١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٣٠ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧١

أذراف الظجاع يف الغمظ تعاشص سطى 
املفاوضات بدشط أطرغضغ

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*
(صال المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت 
شغ طآتمر ختاشغ له شغ ظغعغعرك: "بسث طتادبات 
ظحطئ طع الرئغج عادي والمسآولغظ الغمظغغظ شغ 
الرغاض وجماسئ التعبغ "غسرظغ أن أسطظ الغعم أن 
أذراف الظجاع صث اتفصئ سطى وصش الترب شغ الغمظ 
ظغسان/أبرغض  طظ  الساحر  لغطئ  طظاخش  طظ  بثءا 
المصئض أي بسث بماظغئ سحر غعطا". وأضاف ولث الحغت 
ظغسان/ طظ  سحر  الباطظ  شغ  المتادبات  "جاةري 

لطعخعل  تعثف  طتادبات  وعغ  الضعغئ،  شغ  أبرغض 
التعار  واجاؤظاف  الظجاع  إلظعاء  طضبش  اتفاق  إلى 
 ٢٢١٦ الثولغ  الصرار  إلى  اجاظادا  الحاطض،  السغاجغ 
افذراف  أن  وأوضح  الماتثة".  افطط  صرارات  وضاشئ 
اتفصئ سطى تحضغض لةظئ وصش إذقق الظار الاغ جعف 
أضث  المصابض  وشغ  اقتفاق.  تظفغث  شعر  سمطعا  تئاحر 
الرئغج الغمظغ، سئث ربه طظخعر عادي، أن المئسعث 
التعبغغظ  صئعل  أبطشه  الحغت  ولث  إجماسغض  افطمغ 
وسئر عادي   .٢٢١٦ باظفغث صرار طةطج افطظ الثولغ 
والامرد...،  الترب  إظعاء  بةععد  الثولئ  ترتغإ  سظ 
 ،٢٢١٦ الصرار  سطغعا  أضث  الاغ  لطظصاط  تظفغثًا  وضثلك 

واجاؤظاف اجاتصاصات السمطغئ السغاجغئ).
أن  غخرح  لط  الثولغ  المئسعث  أن  المقتر  إن 
التعبغغظ جغظفثون صرار ٢٢١٦ وإظما ظصض عادي سظه 

ذلك.. 
والاغ  الظجاع  أذراف  سطغعا  واشصئ  الاغ  العثظئ  إن 
تخرغتات  تسإ  أغام  ببماظغئ  المفاوضات  تسئص 
لطتعبغغظ  ظخرا  تسائر  الحغت  ولث  افطمغ  المئسعث 
وتطغفعط خالح الثغظ أخروا سطى أظعط لظ غثخطعا 
شغ المفاوضات إق بحرط إغصاف السثوان الثي غصعده 
الاعثئئ  طسمى  تتئ  ذلك  ضان  ولع  تاى  الاتالش، 
السسعدغئ  التثود  شغ  العثظئ  جرغان  طع  خاخئ 
الغمظغئ الاغ تمئ بةععد ولث الحغت بغظ السسعدغئ 
والتعبغغظ آططغظ أن تصعد تطك الافاعمات إلى وصش 

الترب ظعائغًا.
وصث رتئئ برغطاظغا وأطرغضا بما تعاشصئ سطغه افذراف 
المتادبات،  وسعدة  المصئطئ  العثظئ  بثخعص 
غضعن  أن  بث  ق  التض  أن  الثولاغظ  ضق  وتخرغح 
افطرغضغئ   - افطمغئ  الدشعط  بسث  خاخئ  جغاجغا 
أجض  طظ  عادي  والرئغج  الاتالش  سطى   - بافخص 
سثم الاصثم ظتع خظساء وإجصاذعا بالتض السسضري.. 
أن  خرتئ  الئرغطاظغئ  "اإلغضعظعطغسئ"  طةطئ 
الصاال شغ الغمظ وخض إلى ذرغص طسثود، والتسط 
غدفغ  صث  السغاجغ  والتض  المظال،  بسغث  السسضري 
الحرسغئ سطى التعبغغظ لغاتعلعا إلى طا غحئه تجب 

اهللا شغ لئظان.
إخرار  عع  المرتصئئ  المفاوضات  ظةاح  غسرصض  طا  إن 

شغ  وتحثه  السسعدغئ  طع  تعار  شاح  سطى  خالح 
طغثان السئسغظ لمظاخرغه شغ ذضرى طرور سام سطى 
طع  تتالفه  وتأضغثه  الغمظ  سطى  بالسثوان  غسمى  طا 
طظ  عادي  لطرئغج  المئطظ  وتعثغثه  التعبغغظ 
السعدة لخظساء وظععره بمزعر الطرف افصعى بغظ 
خخعطه وتاى بغظ تطفائه التعبغغظ الثغظ غطاخص 
ضقعما  إذ  دوظه،  سمض  بأي  غصعطعا  ق  ضغ  بعط 

غاعجج طظ خاتئه خغفًئ وإن تزاعرا بشغر ذلك.
طعسثعا  شغ  تسغر  أن  لعا  صثر  وإن  المفاوضات  إن 
لطاعصع  غضفغ  ق  عثا  شإن  بفاسطغئ  العثظئ  وجارت 
بتخعل تطتطئ لفزطئ سما صرغإ، ولظ غضعن عظاك 
بض  سطغه  عع  ضما   ٢٢١٦ افطظ  طةطج  لصرار  تطئغص 
جغفرغ طظ طتاعاه؛ إطا بسثم إبارة بظث السصعبات أو 
باسصغث اآللغئ الاغ جغاط بمعجئعا اظستاب التعبغغظ 
تجاغث  طع  خاخئ  لطسقح،  وتسطغمعط  المثن  طظ 
ووجعد  وطأرب،  سثن  شغ  والافةغرات  اقغاغاقت 
الصاسثة شغ المضق وتدرطعت وغغرعا طظ طبض تظزغط 
الثولئ الثي تضحش افغام أن له أجظثة تثثم خالح 
لطتعبغغظ  وتئرر  وتضعطاه  عادي  وتترج  والتعبغغظ 
عادي  شحض  بتةئ  بأغثغعط  السقح  إبصاء  وخالح 
غجغث  وطما  باإلرعاب،  غسمى  طا  وتجاغث  وتضعطاه 
الطغظ بطئ أن تسج ق تجال طتاخرة إذ ضاظئ طصاوطاعا 
والاغ غصعدعا طتسعبعن سطى تجب اإلخقح صث بثأت 
بفك التخار بسرسئ لط تضظ طاعصسئ بط سادت لطعراء 
عادي  وتثاذل  لعا  الضاشغ  الثسط  سثم  طظ  لاحضع 
وتضعطاه وضثا دول الاتالش سظ دسمعا، والسةغإ أن 
عظاك طظ خرح طظ المتسعبغظ سطى المصاوطئ بأن 
عادي واإلطارات طظسعا وخعل حتظئ أجطتئ احارتعا 
طا  حرسغئ،  غغر  أظعا  بتةئ  الثاص  بمالعا  المصاوطئ 
بالحرسغئ  غسمى  طا  تغار  بغظ  الثقشات  تثة  غآضث 
باإلضاشئ لطمماذطئ العاضتئ شغ إدطاج المصاوطئ طع 
الةغح الثي تسثه دول الاتالش لغتض طتض المصاوطئ 
شغ سثن وتسج؛ إذ غثا الاثعف طظ اقخاراصات وسثم 
عع  واقغاغاقت  والافةغرات  اقتعاطات  وتئادل  البصئ 

جغث المعصش شغ تطك المظاذص؟؟!!
به  جاظاعغ  الاغ  التض  ظاائب  سظ  التثغث  إن 
المفاوضات تثغث جابص فواظه طع الاأضغث أن التض 
السغاجغ عع الشالإ وربما أخئح التثغث سظ التسط 
وافطط  أطرغضا  ضشعط  تتئ  أتمر  خطا  السسضري 
 - رأت  ربما  والاغ  لئرغطاظغا  المعالغظ  سطى  الماتثة 
أي برغطاظغا - أظعا طظ خقل التض السغاجغ جاسمض 
جظاح  خقل  طظ  جعاء  افضئر  الظخغإ  سطى  لطتخعل 
عادي أو طظ خقل جظاح خالح الماتالش طع التعبغغظ 

 أو طظ خقل ضطغعما طسا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

لخالح  السراق  تثسر  لط  الماتثة  العقغات  إن  زاده  خطغض  زلماي  السراق  لثى  افجئص  افطرغضغ  السفغر  صال 
إغران، وذلك سطى سضج طا عع جائث شغ واحظطظ، وإظه غمضظ لئقده اجاثراك افطر واقجاةابئ لطاعجعات 
الاغ  المثابح  أن  افطرغضغئ،  جعرظال"  جارغئ  "وول  ختغفئ  له  ظحرته  طصال  شغ  وأوضح  الةثغثة.  السراصغئ 
العقغات  طع  أشدض  سقصات  إلى  بالتاجئ  السراصغغظ  طظ  السثغث  أصظسئ  اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط  غصارشعا 
الماتثة. وأضاف أن ضبغرغظ طظ الصادة الحغسئ شغ السراق غحسرون بثغئئ أطض تةاه إغران وأظعط غرغثون 
تسجغج السقصات طع أطرغضا، وذلك فن عظاك خحغئ طظ اطاثاد دور المطغحغات تاى بسث زوال "تظزغط الثولئ"، 
وشغ ظض الثعف طظ أن تخئح المطغحغات أذراشا أو أدوات شغ ترب أعطغئ حغسغئ. وأحار إلى أن طزاعر عثه 
والتضعطئ  الخثر  طصاثى  الخثري  الاغار  زسغط  بغظ  المئاحرة  المعاجعئ  طثاذر  شغ  تاضحش  بثأت  الثحغئ 
السراصغئ، وأن الاعثغث الماخاسث الثي غحضطه الخثر غسائر أتث افجئاب الاغ تةسض الجسماء الحغسئ غئتبعن 
سظ المجغث طظ الثسط افطرغضغ. وأضاف زلماي أن عظاك اجاغاء صعغا طظ اقجائثاد اإلغراظغ وسثم اتارام 
جطغماظغ  صاجط  اإلغراظغ  الةظرال  الصثس  شغطص  صائث  تدعر  أسصاب  شغ  وخاخئ  السراصغئ،  لطسغادة  ذعران 

قجاماسات أطظغئ جرغئ شغ بشثاد دون تأحغرة أو إسقن. (الةجغرة ظئ)
: إن وجعد اجاغاء صعي طظ اقجائثاد اإلغراظغ طظ صئض أعض السراق أو ججء ضئغر طظعط عع أطر 
ختغح، شالتضام المعالعن إلغران الثي تضمعا السراق وق غجالعن بسث الشجو افطرغضغ جاطعا الظاس جعء 
زاده  خطغض  زلماي  ولضظ  ذلك..  شغ  ضئغر  دور  لعا  إغران  تثسمعا  الاغ  المطغحغات  شإن  وأغدا  السثاب، 
غاتثث سظ دور إغران السطئغ شغ السراق وضأن أطرغضا برغؤئ طظ ذلك، أو ضأن إغران جغطرت سطى السراق 
جئرا سظ أطرغضا. إن "زاده" طثادع شغ ضقطه عثا وعع غرغث أن غئرئ جاتئ أطرغضا طع أظعا جاءت واتاطئ 
السراق وعغ طظ صام بعضع رجاقت إغران شغ التضط والةغح وغغر ذلك، وعثا غعضح تصغصئ البصئ الضئغرة 
المعجعدة لثى افطرغضغغظ بتضام إغران بأظعط جغتفزعن طخالح أطرغضا وغظفثون جغاجاعا. والشرغإ 
الاظسغص  سظ  افطرغضغئ  الختغفئ  لاطك  تتثث  طظ  ظفسه  عع  زادة  خطغض  زلماي  افطرغضغ  السفغر  أن 
بغظ أطرغضا وإغران شصال: "أجرت إدارة بعش وإغران لصاءات جرغئ شغ أوائض سام ٢٠٠٣ شغ جظغش شغ 
طتاولئ لاحضغض ظعب طحارك لطسراق شغ العصئ الثي ضاظئ تساسث شغه العقغات الماتثة لقذاتئ بخثام 
تسغظ".. السئرة طظ الضقم أسقه عع إدراك السثو التصغصغ لفطئ اإلجقطغئ وعع الثول الشربغئ الضاشرة 
المساسِمرة فظعا عغ خاتئئ الظفعذ التصغصغ شغ بقد المسطمغظ بالرغط طظ بسخ طزاعر ظفعذ لطثول 
اإلصطغمغئ، وعغ، أي الثول الشربغئ الاغ ترجط السغاجات شغ بقدظا، أطا تضام المسطمغظ شعط أدوات 
بغث تطك الثول غظفثون لعا جغاجاعا.. ولثلك شإن السمض غةإ أن غظخإ سطى تترغر بقدظا طظ ظفعذ 
الضفار المساسِمرغظ وطظ بغظ ذلك اإلذاتئ بالتضام السمقء لطشرب، ق جسض اإلذاتئ بالتضام التالغغظ 
عغ الصدغئ شغاط خثاع المسطمغظ طظ خقل اجائثال سمغض بسمغض ضما جرى شغ تعظج وطخر ولغئغا وطا 

غتاولعن تظفغثه أغدا شغ الحام. 

زملاي زاده: أطرغضا لط تثسر السراق لخالح إغران!!!

صعله  المصابطئ  ضحفاعا  الاغ  أوباطا  تظاصدات  وطظ 
شغ  صسطعا  تاتمض  أن  افخرى  الثول  طظ  غرغث  إظه 
التفاظ سطى الظزام السالمغ، ولغج أن تظازر أطرغضا 
طسارضاه  غفسر  ق  عثا  شةعابه  حغء.  ضض  لاصعد 
افجثي،  اإلجرام  ضتاغا  لتماغئ  آطظئ  طظطصئ  إلصاطئ 
وق غفسر طظسه ترضغا طظ الاثخض شغ جعرغا، بغظما عع 
غسمح، أو غطظح سظ الاثخض الفاضح إلغران لخالح 

سمغطه بحار!!
ططتمئ  شغ  المخغري  الصرار  اتثاذ  آلغئ  تفاخغض  شغ 
شغ  الظاشثغظ  طظ  سثد  تفضغر  سطى  ظططع  الضغماوي 
شغ  أوباطا  طساحارو  وطظعط  افطرغضغ  التضط  أروصئ 
طةطج افطظ الصعطغ وظائئه جع باغثن وجاطاظبا باور 
وجعزان راغج وبظ رودس وطاضثوظع إلت... أوباطا، 
السمغض  السعري  الظزام  أعمغئ  جغثا  غثرك  الثي 
افوجط  الحرق  شغ  افطرغضغئ  لطسغاجئ  المثطص 
الثي وخض إلى تث المحارضئ شغ ترب جعرج بعش 
أدرك   ،(١٩٩١) الباظغئ  الثطغب  ترب  شغ  السراق  سطى 
خطعرة اإلصثام سطى ضرب طعاصع لئحار طعما ضاظئ 
رطجغئ أو طتثودة: شالعةعم الخاروخغ، لع وصع، لظ 
غآدي إلى أضبر طظ تثطغر بسخ المئاظغ والمظحآت 
غدع  أظه  شغ  تضمظ  خطعرته  ولضظ  الصغمئ،  سثغمئ 
الرئغج المثادع شغ طعصش طعاجعئ ظزام بحار، أي 
شغ  المدغ  أوباطا  سطى  جافرض  ضاظئ  الدربئ  أن 
تتةغط بحار وضئح جغاجاه اإلجراطغئ شغ ترق الئطث 
وصاض الظاس دون وازع وق رادع. وأوباطا، الثي أجرى 
افطرغضغئ  المخطتئ  طظ  طاثثا  بارد  بسصض  تساباته 
دظغج  طساحاره  ظخغتئ  أن  وجث  وتغًثا،  طصغاًجا 
اجاشرق  الثي  التثغث  خقل  طضاظعا  شغ  طاضثوظع 
روت  ضما  افبغخ،  الئغئ  تثغصئ  شغ  بغظعما  جاسئ 
ظصطه  طا  بثقف  صئض،  طظ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ 
صرار  سظ  تراجع  الثي  عع  أوباطا  أن  طظ  غعلثبرغ 
طاضثوظع.  طظ  وجظثا  تأغغثا  الامج  ولضظه  العةعم 
غتااج  ق  الدربئ  سظ  الاراجع  لصرار  طاضثوظع  شاأغغث 
إلى جاسئ طظ المئاتبات شغ التثغصئ، ضما أن جعن 
أوباطا  غساحره  ولط  قتصا  بالصرار  بطس  الثي  ضغري، 
سطى  والتفاظ  لساظه  بطع  غغر  أطاطه  غةث  لط  شغه، 
طظخئه باقجامرار بالثشاع سظ الرئغج المثادع، أطا 
وزغر الثشاع تحاك عغشض الثي لط غتامض الخفسئ أو 
اقظستاب  آبر  شصث  اقجاراتغةغئ  تساباتعا  غفعط  لط 
غترج  ق  تاى  طآدب  بحضض  ولضظ  التضط  شرغص  طظ 
أول  شغ  (وخاخئ  قتصا  ضان  وإن  المثادع  الرئغج 
٢٠١٦) سئر سظ خغئئ أططه وطسارضاه لطصرار. الماائع 
فوباطا  باغثن  جع  ظخغتئ  أن  غةث  الافاخغض  لعثه 
ق  تاى  تمراء  خطعذا  ترجط  ق  طضاظعا:  شغ  ضاظئ 
الرئغج  غئاء  سظ  غضحش  وعثا  لاظفغثعا،  تدطر 

المثادع أو سثم تظضاه اقجاراتغةغئ.
المساشرب شغ تفاخغض عثه المصابطئ المطعلئ إخرار 
غحضطه  الثي  الثطر  طظ  الاصطغض  سطى  الماضرر  أوباطا 
سطى  والحام  السراق  شغ  اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط 
افطظ الصعطغ افطرغضغ، شصث بارت بائرته أطام جغض 
سطى  الصداء  شغ  جثغاه  سثم  سظ  اإلسقطغغظ  أجؤطئ 
غحضض  المظاخغ  الاشغر  خطر  أن  طرارا  شضرر  الاظزغط، 
شطغج  الثولئ  تظزغط  خطر  أطا  لطسالط،  جثغا  تعثغثا 
بأضبر طظ زوبسئ شغ شظةان. ولضظه اجافاد طظ صغام 
الاظزغط بإسثام بقبئ طظ افطرغضان لغجسط أن الصداء 
سطى الاظزغط له افولعغئ المسئصئ سطى طعاجعئ ظزام 
بحار، وطا عثا إق حماسئ تئرر له سثم الدشط سطى 

ظزام سمغطه بحار.
شغ الصداغا افخرى تضحش المصابطئ سظ تثئط خظاع 
السغاجئ افطرغضغئ شغ ضغفغئ طعاجعئ "الربغع السربغ" 
سروش  لاعج  اظططصئ  الاغ  الحسئغئ  اقظافاضات 
بإخقص  أطرغضا  خثطئ  الاغ  الثضااتعرغئ  افظزمئ 
تاولئ  المسافغدئ  شالمصابطئ  الجطظ.  طظ  سصعد  سئر 
أن تثفغ العجه الصئغح لطرئغج المثادع: شطط غعاجعه 
سطى  السسضري  اقظصقب  تةاه  طعصفه  شغ  الختفغ 
تضط طتمث طرجغ شغ طخر، طرجغ الثي وخض إلى 
وتسعث  الثغمصراذغئ  اقظاثابات  خظادغص  سئر  التضط 
شغ  السطماظغ  الثغمصراذغ  الظعب  سطى  بالمتاشزئ 
التضط، بما شغ ذلك طساعثة ضاطإ دغفغث والتفاظ 
الظعب  وطاابسئ  الصاعرة،  صطإ  شغ  غععد  جفارة  سطى 
الرأجمالغ شغ اقصاخاد بما شغ ذلك اقصاراض طظ 
شضض  ذلك  وطع  الربعغئ،  وبالحروط  الثولغ  الئظك 
عثا لط غحفع له، وأخر أوباطا سطى خطسه سئر سمغطه 
السغسغ. ولضظ غعلثبرغ اخاار سثم طعاجعئ الرئغج 

المثادع بأي طظ عثه افطعر.
إتراج  تةظإ  الختفغ  أن  ضغش  ظطمج  أغدا  عظا 
الرئغج المثادع، وعثا غةسض طظ غعلثبرغ حرغضا شغ 
الاسار سطى جرائط أوباطا، ولضظ ق سةإ شعثا عع دور 
اإلسقم المأجعر والثي عع ججء طظ الةعاز السغاجغ 

والتربغ شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ الثارجغئ، ضما 
شّخض  أن  تحعطسضغ  ظسعم  افطرغضغ  لطضاتإ  جئص 
شغ ضاابه "خغاغئ الرأي السام" الثور المرضجي لقسقم 

افطرغضغ بالاروغب لةرائط جغاجات الئغئ افبغخ.
أوباطا  اظاصاد  غعلثبرغ  ظصض  شصث  ترضغا:  سظ  أطا 
أطق  شغه  غرى  ضان  الثي  أردوغان  الارضغ  لطرئغج 
لردم الععة بغظ المسطمغظ والشرب، ولضظ أردوغان، 
تاضط  إلى  تتعل  أوباطا،  سظ  غعلثبرغ  غظصض  ضما 
طسائث وشحض شغ تتصغص طا ضان أوباطا غأططه. عثه 
"إتئاط"  حرح  جغاق  شغ  سابرة  جاءت  المقتزئ 
وشغ  المسصثة،  افوجط  الحرق  طحاضض  طظ  أوباطا 
جغاق تئرغر جغاجاه شغ ططتمئ الضغماوي شغ جعرغا. 
ولاثفغش وصع الاعةط سطى أردوغان خرح الماتثث 
جارو  طارك  افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طةطج  باجط 
بأن باراك أوباطا، "غعلغ أعمغئ ضئغرة لعجعات ظزر 
به  تصعم  الثي  المعط  الثور  بسئإ  افتراك،  تطفائظا 
والسالط  افوجط  والحرق  أوروبا  بغظ  ضةسر  ترضغا، 
اإلجقطغ". وصث اظاصث الظاذص باجط الرئاجئ الارضغئ 
افطرغضغغظ  السفغرغظ  تخرغتات  ضالظ"  "إبراعغط 
السابصغظ لثى بقده، "طعرتعن أبراطعشغاح" و"إرغك 
إغثلمان" والاغ ذالئا شغعا الرئغج الارضغ رجإ ذغإ 
أردوغان باقجاصالئ. ورد ضالظ بأن "زطظ الاسطغمات 
سطى  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  تمطغعا  ضاظئ  الاغ 
بقده صث ولى"... شعض تأتغ عثه المعاصش بالاجاطظ 
وأظصرة  اجطظئعل  صطإ  شغ  الماضررة  الافةغرات  طع 

لاحغر إلى خفتئ جثغثة شغ ترضغا؟
أطا السسعدغئ شصث تطصئ الظخغإ افوشر طظ العةعم 
السطفغ  المث  طظ  غدئه  أبثى  الثي  افوباطغ 
الععابغ شغ إظثوظغسغا ظاغةئ دسط الظزام السسعدي 
اظاحار  إلى  أدى  طا  السطفغئ  والةمسغات  لطمظزمات 
دسا  ضما  إظثوظغسغا.  شغ  "السربغ"  اإلجقم  ظمعذج 
شغ  الظفعذ  بمحارضئ  الصئعل  إلى  السسعدغئ  أوباطا 
المظطصئ بالافاعط طع الظزام اإلغراظغ. وتثر طظ أن 
سثم الافاعط السسعدي اإلغراظغ جغجج المظطصئ شغ 
دواطئ الخراسات الساخظئ، الاغ ترتضج سطى السخئغئ 
الطائفغئ وطا أجماه "بالظجسئ الصئطغئ" والاغ غرى شغعا 

صعة عثاطئ.
أغدا تمطئ المصابطئ سثدا طظ افصعال الاغ رضج شغعا 
"الحرغتئ  طتاربئ  إلى  الماجئ  التاجئ  سطى  أوباطا 
سطى  غخر  الثي  الماطرف  اإلجقم  طظ  الدغصئ" 
رشخ التدارة الشربغئ وبالاالغ غسمض إلسادة سصارب 

الساسئ إلى العراء.
دغمصراذغئ  طظ  افطرغضغ  الاشغر  ربط  شغ  أي  عظا: 
تعةط  طع  طخر،  شغ  طرجغ  طتمث  بصغادة  اإلخعان 
شاحطئ،  تةربئ  واسائاره  أردوغان  ظمعذج  سطى  أوباطا 
طع دسعته لمعاجعئ اإلجقم الماطرف، ظخض إلى لإ 
الظزرة افوباطغئ لضغفغئ الاساطض طع السالط اإلجقطغ: 
جغاجئ السسضر وافجعجة الصمسغئ الئعلغسغئ  اساماد 
أو  أخقصغئ  أو  إظساظغئ  صغمئ  في  اسائار  أدظى  دون 
بأبحع  المغضغاشغطغئ  السغاجئ  اساماد  أي  روتغئ: 
خعرعا، وعظا غضمظ جصعط "طئثأ أوباطا" ولظ تظفسه 
تآطظ  أطرغضا  أن  شغعا  غجسط  الاغ  المظمصئ  افلفاظ 
والاةمع  الاسئغر  تص  تحمض  الاغ  السالمغئ  بالصغط 
صثم  وطا  طتخ،  ضثب  شعثا  الرأي،  وترغئ  السطمغ 
طظ أسثار واعغئ لظ تئرئه طظ جغاجاه اإلجراطغئ شغ 
أرض  سطى  جالئ  الاغ  الجضغئ  الثطاء  إن  بض  جعرغا، 
الحام تطسظه إلى أبث اآلبثغظ، وجغأتغ غعم غتاجإ 
شغه سطى طا اصارشاه غثاه، عع وسخاباه طظ افدوات 

الثغظ ظفثوا جغاجاه بـ"تسظ ظغئ" أو غغر ذلك.
عثه  غائع  أطرغضغ  رئغج  أول  لغج  أوباطا  ذئسا 
التضط  دوائر  شغ  أخغطئ  جغاجئ  عغ  بض  السغاجئ، 
الستر  ولضظ  ضطه.  الشربغ  السالط  وشغ  أطرغضا،  شغ 
اظصطإ سطى الساتر، شصعة الئطح المادغئ السارغئ ق 
غمضظ لعا أن تطعل، طعازغظ الصعى شغ السالط تئطى 
لئرغطاظغا  اقجاسمارغئ  الحمج  أن  وضما  بالاشغرات، 
اطئراذعرغات  جصطئ  ضما  صئض،  طظ  أشطئ  وشرظسا 
الفرس والروم وغغرعط، شإن اإلطئراذعرغئ افطرغضغئ 
سعرتعا  أن  عع  اقظعغار  ذلك  وأول  تاما،  جاظعار 

 اظضحفئ وجصطئ شغ وضح الظعار
*طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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