
طآتمر طظزمئ الاساون اإلجقطغ
تساون سطى اإلبط والسثوان

بصطط: سئث اهللا المتمعد

أصثم  عةري   ١٣٤٢ سام  طظ  الحعر  عثا  طبض  شغ 
طةرم السخر طخطفى ضمال وباثطغط غربغ خئغث 
تصعده برغطاظغا سطى اصاراف الةرغمئ الضئرى، جرغمئ 
سزغما  زلجاق  عثطعا  ضان  وصث  الثقشئ.  دولئ  عثم 
تسطض  شئعثطعا  اإلجقطغئ.  بافطئ  لتص  وضاربغا 
أسثاؤعط  واتاض  المسطمعن  وتفرق  اإلجقم،  تطئغص 
بقدعط وطجصععا شعق خمسغظ طجصئ، وظّخئعا سطغعط 
تضاطا سمقء لعط، وخار المسطمعن أضغع طظ افغاام 
سطى طآدب الطؤام.. وعضثا اظصطإ تال المسطمغظ طظ 
تال سجة بعجعد الثقشئ إلى تال ذل وععان وتئسغئ 

فسثائعط بشغابعا.  
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بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

دي طغساعرا غسرض بصاء افجث 
واملسارضئ ترشخ

جعرغا  إلى  الثولغ  المئسعث  بأن  الةجغرة  طراجض  أشاد 
جاغفان دي طغساعرا سرض سطى المسارضئ السعرغئ بصاء 
الرئغج بحار افجث طع تسغغظ بقبئ ظعاب له بخقتغات 
ضاططئ، ولضظ المسارضئ رشدئ السرض. وصال المراجض 
رائث شصغه إن بسخ المخادر أضثت له أن دي طغساعرا 
صثم السرض خقل لصائه وشث العغؤئ السطغا لطمفاوضات 
المظئبصئ سظ المسارضئ السعرغئ الةمسئ شغ جظغش. وتابع 
أن المئسعث الثولغ ذطإ طظ وشث المسارضئ تسمغئ 
الظعاب البقبئ لطرئغج إذا صئطئ السرض، طحغرا إلى أظه 
غتاول اقجافادة طظ السئارات العاجسئ الاغ وردت شغ 
ظص الصرار الثولغ ٢٢٥٤، وأظه ربما غرى أن بصاء افجث 
وتسغغظ بقبئ ظعاب له (طظ المسارضئ) عع التض العجط 
لطثخعل شغ المرتطئ اقظاصالغئ. بغث أن طراجض الةجغرة 
أوضح أن وشث المسارضئ رشخ جمطئ وتفخغق ذرح دي 
طغساعرا بصاء افجث رئغسا، وتمسك باحضغض عغؤئ تضط 
اظاصالغ ضاططئ الخقتغات. وأضثت المسارضئ طرارا أن 
افجث غةإ أن غرتض شغ بثاغئ طرتطئ اظاصالغئ طتامطئ. 
وشغ عثا اإلذار صال غتغى صدماظغ ظائإ رئغج عغؤئ 
الاظسغص السطغا لطمسارضئ إن جمغع الحثخغات افطظغئ 
الاغ جاعمئ شغ المأجاة التالغئ بسعرغا ق غمضظ أن 
تحارك شغ التض السغاجغ. وأضاف لطةجغرة أن المسارضئ 
ق تعاشص سطى أن غاط اقظاصال السغاجغ سئر ظفج رطعز 
الاصى  جعرغا  إلى  الثولغ  المئسعث  أن  غثضر  الظزام. 
السعري  الظزام  وشث  جظغش  شغ  الماضغ  الةمسئ  غعم 
برئاجئ بحار الةسفري، واجامع قتصا بعشث العغؤئ السطغا 
لطمفاوضات، وذلك شغ إذار جعلئ جثغثة طظ المئاتبات 

غغر المئاحرة.
الظزام  طع  بالمفاوضات  الصئعل  طةرد  إن   :
المةرم شغ جعرغا ووشص افجظثة افطرغضغئ وتظفغثا 
لحروذعا عع جرغمئ بتث ذاته. وبخرف الظزر سظ 
المرتطئ  شغ  افجث  بصاء  بصئعل  الماسطصئ  الةجئغئ 
طظ  بصائه  أطر  شإن  بصائه،  صئعل  سثم  أو  اقظاصالغئ 
سثطه عع حأن تاشه ق صغمئ له تصغصئ، وتخعغر أن 
رشخ بصائه شغ المرتطئ اقظاصالغئ بطعلئ طظ العغؤئ 
السطغا لطمفاوضات أطر طصخعد لاطمغع خعرتعا لعضع 
البصئ بعا ضغ تامضظ طظ تصثغط المجغث طظ الاظازقت 
عغ  الحام  شغ  المحضطئ  إن  أطرغضا.  ترغثعا  الاغ 
ظفسعا شغ طخر وتعظج والسسعدغئ وإغران وغغرعا، 
ق تظتخر بحثص التاضط، شإن ذعإ أو عطك اظاعئ 
المحضقت. شالمحضطئ التصغصغئ شغ الحام، ضما شغ 
بقد  أظعا  شغ  تامبض  اإلجقطغئ،  الئقد  طظ  غغرعا 
بشغر  شغعا  وُغتضط  سمقء  تضام  غتضمعا  طساسَمرة 
اإلجقم وُتظفث شغعا جغاجات الثول الشربغئ الضاشرة، 
افجث  بحار  تاضمعا  شإن  تتثغثا  لطحام  وبالظسئئ 
سمغض أطرغضغ وعع إلى اآلن غظفث السغاجئ افطرغضغئ 
وطظ ضمظعا جغاجئ الصاض والاثطغر الاغ غمارجعا، 
شالتض إظما غضعن باجاباث الظفعذ افطرغضغ طظ الحام 
اجابابا ضاطق وجثرغا، ق غئصى طسه ظزام ضفر ططئص وق 
تاضط سمغض وق جغاجات طائسئ وشص طا ترغثه أطرغضا. 
شعض طظ الئطعلئ غا أسداء العغؤئ السطغا لطمفاوضات 
أن ترشدعا بصاء بحار افجث وتصئطعا باإلتغان بسمغض 
أطرغضغ آخر تسامر طسه الحام َسطماظغئ ُغظفث شغعا 
ظزام الضفر وتسغر وشص السغاجات افطرغضغئ؟؟!! إظعا 
الثغاظئ بسغظعا، وعض طا تطرتعظه ضان غساتص أن 
تسغض فجطه ظصطئ دم واتثة طظ أعض الحام، شضغش 
وصث اجُاحعث طؤات اآلقف طظعط وُحّرد المقغغظ وُدطر 
ضبغر طظ دغارعط؟؟ إن ضض طططإ ُغسسى إلى تتصغصه 
شغ الحام غغر إصاطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة 

عع خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ. أشق تاسزعن؟؟!!

٢٨ رجإ ١٣٤٢ عةرغئ المعاشص لـ٣ آذار ١٩٢٤ طغقدغئ 
ذضرى  عع  جمغساً.  المسطمغظ  تغاة  شغ  ألغط  تارغت 
شاجسٍئ غغر سادغئ، بض عغ أم الفعاجع. شفغ عثا الغعم 
أسطظ طخطفى ضمال إلشاء الثقشئ، وجصعط الثقشئ 
سطى  صام  الثي  الضغان  جصعط  أي  رجمغاً،  اإلجقطغئ 
غثي رجعل اهللا  بسث دسعٍة وطساظاة، وخراعٍ وضفاح 
  وختاباه  عع    خقلعا  تسرض  ساطاً،   ١٣ لمثة 
تاآطر  أن  افطر  وبطس  وافذى،  السثاب  خظعف  لحاى 
سطغه صئائض الضفر وأتجابه لصاطه، وأن غرجطعا خطفه طظ 
أو طغااً، ولضظه  ظةح شغ العخعل إلى  غأتغ به تغاً 
دار الظخرة والمظسئ تغث أصام لقجقم ضغاظه ودولاه، 
وتشغر بثلك تال المسطمغظ طظ تال ضسش وطساظاة 
وجططان،  سجٍّ  تال  إلى  واخائاء...  وخعف  وتسثغإ 
جعات  ضض  شغ  اإلجقم  واظاحر  الفاعتات  وبثأت 
جططان  بسط  الثي  الضغان  عثا  وصاراتعا.  افرض 
اإلغمان شغ افرض وسجَّ به اإلجقم والمسطمعن، ُعِثم 
ُغساشرُب  ق  لثلك  عةرغئ.   ١٣٤٢ رجإ   ٢٨ شغ  تماطاً 
حسعبعط  ضضُّ  ضطعط،  ذلك  بسث  المسطمعن  غرجع  أن 
سجتعط  شغ  حغء؛  ضض  شغ  العراء  إلى  أطاعط،  وضض 
حغعخعط  وضراطات  أطظ  شغ  وأطظعط،  وطظساعط 
وظسائعط وذرارغعط... لصث ضان ذلك الغعُم غعَم عثم 
الثقشئ أي: غعَم إجصاط راغئ اإلجقم، وإزاتئ الحرغسئ 
اإلجقطغئ طظ التضط والاطئغص، وتظتغئ الصرآن والسظئ 
ذلك.  طظ  بثقً  ضفر  وصعاظغظ  دجاتغر  ووضع  جاظئاً، 
طثر،  حثر  اإلجقطغئ  افطئ  تافرق  أن  ذئغسغاً  شضان 
تساةثي  عجغطئ  دوغقت  العاتثة  الثولئ  تخئح  وأن 
طصثجاتعا  تدغع  وأن  سثوعا،  طظ  ورساغاعا  أطظعا 
افرذال،  افظثال  غتضمعا  وأن  وغغرعا،  شطسطغظ  شغ 
والسمقء،  الااشععن  شغعا  والرغادة  لطصغادة  وغظاخإ 
غسئبعن بمصثجاتعا وبرواتعا، وبأسراضعا ودطائعا... 
والاخعر.  العخش  تاةاوز  الاغ  الفعاجع  تاعالى  وأن 
المسطمغظ  تال  إلغه  آل  طما  شغٍخ  طظ  غغٌخ  وعثا 
بسث إجصاط ضغان الثقشئ الثي بظاه الظئغ  وسجَّ به 
المسطمعن وحع به ظعر اإلجقم سطى الثظغا، بط عثطه 
طظ  اإلجقم  وغاض  المسطمعن  شثل  الضاشر،  الشرب 

التغاة وخغَّط سطى المسطمغظ الزطط والزقم.
عثم  شاجسئ  وطظ  الفعاجع،  عثه  طظ  الرغط  وسطى 
الثقشئ أمِّ الفعاجع، شعظاك طا عع أدعى وأخطر طظ 
عثه  اإلجقطغئ  افطئ  ظسغان  شاجسئ  وعع  ضطه،  عثا 
عثا  غسامر  وأن  بثطرعا،  وجعطعا  افلغمئ  الثضرى 
الةعض بأعمغئ الثقشئ وِبِسزِط شاجسئ عثطعا. وطبض 
تحعغه  طظ  وسمقؤه  الضاشر  الشرب  غامضظ  أن  ذلك 
المسطمغظ  أبظاء  وخرف  وخعرتعا،  الثقشئ  شضرة 
طظعا،  والظفعر  لعا  الاظضر  سطى  وتمطعط  بض  سظعا، 
ر وعجل بغظعط، وشغ طظاعب  وجسطعا طتض أتادغث تظثُّ

الاسطغط واإلسقم سظثعط!
لثلك ضان سطى ضض طسطط ترغص سطى دغظه وظعدئ 
أطاه وسجتعا، وسطى اجاسادة جططان اإلجقم وتئطغشه 
عثه  سزَط  غثرك  أن  الئحرغئ،  سطى  والحعادة 
الفاجسئ وأعمغئ إسادة إصاطئ الثقشئ واجاؤظاف التغاة 
غصعم  أن  أو  غثرضه  أن  غمضظ  ق  وعثا  اإلجقطغئ. 
بعاجئه تغاله طظ ق غثرك ِسَزَط شاجسئ عثم الثقشئ 
واجامرار غغابعا. ضما أظه ق غخح زسط إدراك تةط 
عثه الفاجسئ طمظ ق غثرك أظعا جئإ لضض طا ظجل 
بالمسطمغظ بسثعا طظ عجائط وطةازر وشعاجع، أو ق 
اإلجقم  ولاطئغص  إلسادتعا  داسماً  أو  ساطًق  غظططص 

ورشع راغاه واجاسادة سجته.
وإظه لمظ افجثى لمظ ق َجَطَث له أو صثرة سطى الظزر 
لفطئ  المخغري  ودورعا  الثقشئ  أعمغئ  إلدراك 
اإلجقطغئ، أو لمظ تمضظئ طظ شعمه أبعاق الادطغض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اخاامئ شغ اجطظئعل غعم الةمسئ ٢٠١٦/٤/١٥ أسمال 
الثورة البالبئ سحرة لمظزمئ الاساون اإلجقطغ تتئ 
سظعان "العتثة والاداطظ طظ أجض السثالئ والسقم" 
وتضعطات  دول  سظ  وطمبطغظ  صادة  اجاماع  بسث 
المظزمئ، وأخثرت الصمئ بغاظعا الثااطغ الثي غتاعي 
إغران  رئغج  الثااطغئ  الةطسئ  سظ  وتشغإ  بظثا   ٢١٨
الئغان  بظعد  بسخ  سطى  اساراض  بأظه  سظه  صغض  لما 

الثااطغ والاغ تاسطص بإغران وتجبعا شغ لئظان!
اجمعا  طظ  لعا  لغج  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  إن 
إذا  إق  الاساون  سظ  تضعن  طا  أبسث  شعغ  ظخغإ،  أي 
ضان "الاساون سطى اإلبط والسثوان"، وأبسث طا تضعن 
اإلجقم،  إلصخاء  إق  وجثت  طا  فظعا  اإلجقم  سظ 
بالمشرب  الرباط  شغ  المظزمئ  ظحأة  أول  ضاظئ  وصث 
شغ ١٩٦٩/٩/٢٥م بسث اظسصاد أول طآتمر لصادة السالط 
شغ  افصخى  المسةث  ترق  أسصاب  شغ  اإلجقطغ 
لعزراء  طآتمر  أول  اظسصث   ١٩٧٠ آذار  وشغ   ،١٩٦٩/٨/٢١
بالسسعدغئ،  جثة  شغ  اإلجقطغ  السالط  دول  خارجغئ 
ظاب سظه تسغغظ أطغظ سام لطمظزمئ وتط اخاغار طثغظئ 
المصر  عغ  الصثس  تضعن  أن  سطى  طآصاا  طصرا  جثة 
أن  حرا  وتسئك  اقتاقل!،  زوال  بسث  قتصا  الثائط 
صث  افصخى  المسةث  ترق  لمظاصحئ  اقجاماع  غضعن 
سظ  غسفر  أن  بثل  المظزمئ  عثه  إظحاء  سظ  أجفر 
تترغر افصخى بض ضض شطسطغظ، شاضعن عثه المظزمئ 
شغ أخض ظحأتعا وجثت قطاخاص غدإ المسطمغظ 
الختغح،  الطرغص  سظ  وترشعط  التصغصغئ،  ورغئاتعط 
شئثل أن غضعن افطر الرباظغ لطمسطمغظ بالاساون سطى 
الئر والاصعى داشسا لعط إلزالئ ضغاظات الافرصئ وتضام 
الدرار، أخئح "الاساون" تساوظا إلبصاء ضغاظات الافرغص 
وتضام الدرار، وبثل أن تضعن "العتثة" عغ وتثة 
وإطام  واتثة  راغئ  وتتئ  واتث  ضغان  شغ  المسطمغظ 
"العتثة"  أخئتئ  والسظئ،  بالضااب  غصعدعط  واتث 

اإلجقم  طتاربئ  سطى  جمغسا  الضغاظات  تطك  اجاماع 
والتغطعلئ دون سعدة المسطمغظ أطئ واتثة شغ دولئ 

واتثة عغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
وإذا أردظا أن ظسثد إظةازات عثه المظزمئ وتارغثعا 
داضار  طآتمر  السعداء  خفتاتعا  رأس  سطى  جظةث 
شغ  وجاء  الةعاد،  إجصاط  شغه  أسطظ  تغث  ١٩٩١م 
المئثولئ  الةععد  المآتمر  "أغث  له  الثااطغ  اإلسقن 
الحرق  طظطصئ  شغ  والحاطض  السادل  السقم  إلتقل 
وبثء  طثرغث  شغ  السقم  طآتمر  باظسصاد  افوجط 
المفاوضات بغظ افذراف المسظغئ سطى أجاس الحرسغئ 
 ٢٤٢ رصط  افطظ  طةطج  صراري  ذلك  شغ  بما  الثولغئ، 
و٣٣٨ وطئثأ افرض طصابض السقم بما غدمظ تتصغص 
افراضغ  ضاشئ  طظ  الحاطض  اإلجرائغطغ  اقظستاب 
شغعا  بما  ١٩٦٧م،  سام  المتاطئ  والسربغئ  الفطسطغظغئ 
الصثس الحرغش والةعقن السعري، وتمضغظ الحسإ 
الفطسطغظغ طظ طمارجئ تصعصه العذظغئ غغر الصابطئ 
المخغر  وتصرغر  السعدة  شغ  تصه  شغعا  بما  لطاخرف، 
وإصاطئ دولاه المساصطئ، سطى أرض وذظه وساخماعا 
داضار  لمآتمر  الثااطغ  (الئغان  الحرغش".  الصثس 
١٩٩١م)، وطظ المسطعم أن بظث الةعاد لط غضظ طعجعدا 
جابصا سطى أجظثة طآتمرات صمط تضام المسطمغظ إق 
أجصط  داضار  صمئ  بسث  أظه  إق  المتطغ،  لقجاعقك 
جرغمئ  جرائمعط  إلى  لغجغثوا  الةعاد  شرض  التضام 

ظضراء جثغثة.
أطا بثخعص الاداطظ شالمفارض أن غضعن تداطظا 
طع صداغا المسطمغظ وطخائئعط، وطظ غرخث ردود 
أظعا  غرى  المسطمغظ،  صداغا  طع  وتفاسطعا  المظزمئ 
طأجاة  شئثخعص  شصط،  صطصعا  سظ  الاسئغر  تمارس 
المسطمغظ شغ بعرطا ضان طعصش المظزمئ الاسئغر سظ 
الصطص شصث " أسرب إتسان أوغطع سظ سمغص صطصه إزاء 
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تسعث رئغج وزراء ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع بسثم اظستاب ضغاظه طظ طرتفسات الةعقن السعرغئ المتاطئ، 
طحثدا سطى أن المعصع اقجاراتغةغ سطى التثود السعرغئ جغزض "لفبث" تتئ السغطرة "اإلجرائغطغئ". وصال: إظظا 
طعجعدون شغ طرتفسات الةعقن، وطرتفسات الةعقن جائصى بغث "إجرائغض" إلى افبث. جاء ذلك شغ اجاماع لمةطج 
العزراء "اإلجرائغطغ" الثي سصث فول طرة شغ العدئئ المتاطئ تجاطظا طع غعم ١٧ ظغسان/أبرغض الثي غتغغ شغه 
السعرغعن "ذضرى جقء اقجاسمار الفرظسغ سظ الةعقن". ودسا ظاظغاعع المةامع الثولغ إلى اقساراف بسغادة 
"إجرائغض" سطى الةعقن. وأشادت وجائض إسقم "إجرائغطغئ" بأن ظاظغاعع اخاار طضان اقجاماع إلغخال رجالئ طفادعا 
أن اظستاب "إجرائغض" طظ الةعقن لغج ططروتا سطى اإلذقق شغ ظض تصارغر بحأن تسعغئ لطخراع شغ جعرغا 

غحمض إسادة عدئئ الةعقن الاغ اتاطاعا "إجرائغض" شغ ترب ١٩٦٧. (بغ بغ جغ سربغ) باخرف
: سظثطا غتضط الحام تاضط سمغض غمسظ شغ حسئه صاق وتثطغرا بضض أظعاع افجطتئ الاغ بغظ غثغه، 
بغظما لط غاةرأ سطى الرد سطى اتاقل ضغان غععد لطةعقن وق سطى ذائرات جغح غععد الاغ جابئ جعرغا 
ذعق وسرضا، شمظ الطئغسغ أن غاةرأ رئغج وزراء ضغان غععد سطى سصث جطسئ تضعطاه شغ الةعقن وأن 
اإلجقم  أعض  والضراطئ،  والسجة  الظثعة  أعض  الحام،  فعض  ضان  لع  طظعا..  اقظستاب  بسثم  تسعثه  غسطظ 
وظخرته، تاضط غحئععط لما تةرأ ظاظغاعع سطى شسطاه عثه.. ولضظ عثا عع تال المسطمغظ شغ ظض التضام 

السمقء الروغئدات.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ظاظغاعع غاسعث بسثم اقظستاب سطى اإلذقق طظ عدئئ الةعقن
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ارتئطئ المفاوضات الاطئغسغئ بغظ ترضغا وضغان غععد 
رشع  ترضغا  احارذئ  تغث  المتاخرة؛  غجة  بمساصئض 
المصال  وعثا  السقصات.  تطك  لاطئغع  غجة  سظ  التخار 
وجغاصعا  المفاوضات  تطك  واصع  سطى  الدعء  غُسطط 
السغاجغ والمعصش طظعا، واظسضاس ذلك سطى السقصئ 

بغظ تضعطئ غجة وضغان غععد.
المفاوضات  تطك  شغ  تحضغك  طظ  بمئ  لغج  بثاغئ، 
وبخئشاعا الاطئغسغئ، شصث ضحش طسآولعن أتراك شغ 
طصابطئ طع ختغفئ الرجالئ المصربئ طظ ترضئ تماس 
(شغ ٢٠١٦/٤/١٤) سظ صرب تعصغع اقتفاق الظعائغ بغظ 
بالعخش  "الرجالئ"  وخفاعا  بط  وطظ  "الةاظئغظ"، 
غسثل  "اتفاق  أظه  ذضرت،  سظثطا  الخائإ،  الاطئغسغ 
الساار سظ بماظغ جظعات طظ السثاء بغظعما"، ولغج 
أبطس طظ عثه الةمطئ شغ وخش الاطئغع الةاري بغظ 
غععدي  اتاقل  وبغظ  اإلجــقم  حسار  ترشع  تضعطئ 

غعغمظ سطى أرض اإلجراء والمسراج.
وصث ظصطئ "الرجالئ" سظ المسآولغظ افتراك: طعاشصئ 
اقتاقل المئثئغئ سطى شاح خط بتري لصطاع غجة، طع 
المئاتبات الفظغئ، تعل المغظاء السائط وجفغظئ الضعرباء. 
وعثا الثئر لغج طظسجق سظ جغاق الاعاخض السغاجغ 

بغظ التضعطئ الارضغئ وصغادة تضعطئ غجة:
١) شصث ضاظئ ترضغا عغ أول طظ ذرتئ شضرة المغظاء 
الئتري وأسّثت له طثططا عظثجغا، وذلك سصإ سثوان 
غععد سطى غجة خغش سام ٢٠١٤، بسثطا وضسئ تماس 
لثلك  الاعثئئ.  اتفاق  حروط  ضأتث  المغظاء  إظحاء 
شالاظسغص السغاجغ بغظ تضعطئ غجة وترضغا تعل عثا 

المعضعع واضح وصثغط.
الاصى  لتماس  السغاجغ  المضاإ  رئغج  إن  بط   (٢
ذلك  فجض  الماضغ  السام  ظعاغئ  الارضغ  الرئغج 
الشرض، وصث ظصطئ الصثس السربغ شغ ٢٠١٥/١٢/٢٠ أن 
الطصاء ضان شغ إذار جسغ الترضئ لسثم إغفال ططش رشع 
التخار سظ صطاع غجة، ضمظ اقتفاق بغظ ترضغا وضغان 
تفاخغض  سظ  بغاظعا  شغ  تماس  تفخح  ولط  غععد. 
الطصاء، واضافئ بالصعل "جاد الطصاء أجعاء إغةابغئ". وعثا 
الاظسغص اإلغةابغ ق غثرج سظ وخش "المفاوضات غغر 
المئاحرة" بغظ غجة وضغان غععد، وخخعخا أن ضغان 

غععد عع ذرف تظفغثي تطصائغ شغ طحروع المغظاء.
٣) وشغ لصائه طع الئغ بغ جغ (باارغت ٢٠١٦/٣/١٤)، اسائر 
غاردد  طا  "تصغصئ  الجعار  طتمعد  تماس  شغ  الصغادي 
سظ وجعد اتخاقت تمساوغئ إجرائغطغئ وإن ضاظئ غغر 
بأظه  الفدائغئ)  تسئغر  (تسإ  ترضغئ"  برساغئ  طئاحرة 
حأن ترضغ، شطط غظش الاعاخض السغاجغ طع ترضغا تعل 
المغظاء والمطار، وإظما برر المعصش بأظه حرط ترضغ، 
بط اجاظث إلى ضعن بظاء المغظاء والمطار طظ حروط 
اتفاق أوجطع، إلبراز تص تضعطئ تماس شغ تتصغص طا 
طسار  "تخاد  طئثأ  غةّسث  بما  طسئصا!  بمظه  دشع  تّط 

الافرغط".
الاطئغع  طفاوضات  شغ  تحضغك  طظ  بمئ  لغج  إذن، 
الارضغئ، وشغ تسثغرعا طظ صئض تضعطئ غجة لةسطعا 
تطك  طئارضئ  بسث  ــجة،  غ سظ  التخار  لرشع  وجغطئ 
اقتخاقت "ضحأن ترضغ"، والاظسغص طع ترضغا شغعا بما 

غثثم تضعطئ تماس.
جعاء  الارضغئ  اقتخاقت  طظ  السغاجغ  المعصش  إن 
أضاظئ طظفخطئ أم طظسصئ طع تضعطئ غجة، عع الرشخ 
طع اقجاظضار الحرسغ، وإن المعصش المئثئغ لتماس 
تصعد  وعغ  اقتخاقت،  تطك  تترغط  عع  (اإلجقطغئ) 
قتفاصغات غخفعا طغباق تماس بأظعا خغاظغئ، شضغش 

بعا وعغ ُتةرى طظ صئض تّضام غرشسعن حسار اإلجقم، 
وغطاصعن طع تماس دبطعطاجغا وتارغثغا؟

بط إظه طظ العاضح أن طسار ترضغا وضغان وغععد غسسى 
فبسث طظ طةرد رشع التخار (سئر المغظاء والمطار) بض 
الاساضظ  تالئ  ُغثغط  حاطض  جغاجغ  قتفاق  غسسى 
طع ضغان غععد إن لط ظصض "السقم"، شصث ظصض تصرغر 
السثالئ  تجب  شغ  الصغادي  شارول  أتمث  سظ  الرجالئ 
والاظمغئ الارضغ، "إن ترضغا ترغخئ سطى الاعخض إلى 

اتفاق حاطض...".
ترضغئ  وجاذئ  سظ  غضحش  ترضغا  تخرغح  إن  إذن، 
قتفاق جغاجغ- ق سظ طةرد إدراج حرط طظ ذرف 
ترضغا  وطسار  طصابطاه،  شغ  الجعار  خّففه  ضما   - ترضغا 
عثا، عع تعرغط واضح لتماس شغ طسار المفاوضات، 
وغةّسث العخش: بأن "جططئ تماس تاِّئع جظظ جططئ 
تجب  طظه  تّثر  طما  بــثراع"،  وذراســاً  بحئر  حئرًا  شاح 

الاترغر شغ أضبر طظ طظاجئئ.
ختغح أن طا غادمظه طغباق تماس طظ بعابئ حرسغئ 
غصش خثرة شضرغئ أطام الاصثم بثلك المسار، ولضظ 
المصربغظ  دســعات  تخاسث  طع  تخاسثت  الثطعرة 
سجام  تخّثرعط  المغباق،  خغاغئ  إلسادة  تماس  طظ 
الامغمغ سطى صظاة التعار، وصث سّصئئ ختغفئ افخئار 
الطئظاظغئ سطى طا وخفاه بـ"ضةئ تعل تسثغض طغباق 
تماس"، بمصال باارغت ٢٠١٤/١١/١٠ بسظعان "خعف طظ 
تضرار تةربئ طظزمئ الاترغر..."، وذلك بسث أن بثأت 
أخعات ضبغرغظ طظ المصربغظ طظ الترضئ... "بالثسعة 

إلى تشغغر، أو تطعغر، طغباق تماس".
الاترغر  طظزمئ  رئغج  باخرغح  تثّضر  الثسعة  وتطك 
الفطسطغظغئ السابص سظثطا سّطص سطى الثسعة لاسثغض 
المغباق  بأن   ،١٩٨٨ سام  بالفرظسغئ  المظزمئ  طغباق 
"ضادوك" أي خارج سظ الجطظ. وصث اجاثثم الظائإ سظ 
تماس شغ المةطج الاحرغسغ، غتغى طعجى، شضرة 
وضع  طما  ضبغرًا  "تةاوزظا  صال  سظثطا  الجطظغ  الاةاوز 
العاصع  افطر  اسائارات  إلى  ظزرًا  افدبغات،  عثه  شغ 

والاطعرات" (افخئار ٢٠١٤/١١/١٠).
"الثغاظئ  تضعن  أن  غمضظ  عض  الاساؤل:  غئرز  وعظا 
السزمى" تسإ وخش طغباق تماس بمظا لرشع التخار 
سظ غجة؟ وعض غمضظ أن تصئض تماس طئارضَاعا وجغطئ 

لشاغاعا؟
وطظعط  تماس  لصادة  ظخغتئ  غتمض  المصال  عثا  إن 
الجعار "حغت الخصعر شغ الترضئ" وأبع الحعثاء: تثار 
طظ  وتثار  المظزمئ،  جّضئ  سطى  الجتش  اجامرار  طظ 
السغح،  لصمئ  تأطغظ  بثسعى  الحعثاء،  دطاء  تدغغع 
وصث ضان حسار تضعطئ تماس سظث اظطقصعا "الجغئ 

 !"والجسار
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

زغارة ططك السسعدغئ جطمان لرتضغا، 
افعثاف والظاائب
بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

بجغارة  السجغج  سئث  بظ  جطمان  السسعدغئ  ططك  صام 
اقبظغظ  غعم  أظصرة  الارضغئ  الساخمئ  إلى  رجمغئ 
ظغسان/أبرغض  طظ   ١٣ إلى  اطاثت  ظغسان/أبرغض   ١١
بةظغش  السعرغئ  المفاوضات  اظطقق  طع  بالاجاطظ 
غعم افربساء، وحارك بسثعا شغ غعطغ ١٤- ١٥ طظ 
سحرة  البالبئ  اإلجقطغئ  الصمئ  بأسمال  ظفسه  الحعر 
الاغ تظزمعا طظزمئ الاساون اإلجقطغ شغ إجطظئعل. 
وتسث زغارة المطك جطمان عثه الباظغئ إلى ترضغا خقل 
جائ حععر، وتأتغ بسث أصض طظ أربسئ حععر لجغارة 
افول/ ضاظعن  ظعاغئ  الرغاض  إلى  أردوغان  أجراعا 

دغسمئر الماضغ.
حمطئ  المتادبات  أن  إلى  ترضغئ  طخادر  وأحارت 
أجظثة واجسئ طظ المطفات اإلصطغمغئ المعمئ تاخثرعا 
البظائغئ  والسقصات  الغمظغئ  وافزطئ  السعرغئ  افزطئ 
و(الترب ضث اإلرعاب) وجثول أسمال الصمئ اإلجقطغئ 

البالبئ سحرة.
وتط تعصغع طتدر إظحاء طةطج الاساون أو الاظسغص 
السسعدي - الارضغ، شغ تدعر المطك جطمان والرئغج 
بغظ  بالاظسغص  المةطج  وُغسظى  أردوغان.  الارضغ 
الئطثغظ شغ تعالغ ٢٠ إذارًا أو طةاقً طظعا المةاقت 
والاةارغئ  واقصاخادغئ  والثبطعطاجغئ  السغاجغئ 
والخظاسئ  الئترغئ  والمقتئ  والمخارف  والمالغئ، 
والاضظعلعجغا  والاربغئ  والبصاشئ  والجراسئ،  والطاصئ 
السسضرغئ  والخظاسات  السسضرغئ  والمةاقت 
والحآون  والاطفجغعن  والختاشئ  واإلسقم  وافطظ، 
الصظخطغئ. وشغ عثا السغاق أسطظ رئغج لةظئ افطظ 
بغظ  السقصات  أن  الارضغ  الئرلمان  شغ  واقجاثئارات 

السسعدغئ وترضغا جاخض إلى أبسث التثود.
زغارة  إن  الئرغطاظغئ،  «الةاردغان»  ختغفئ  وصالئ 
السجغج  سئث  بظ  جطمان  المطك  السسعدى  الساعض 
جةطئ رصما صغاجغا جثغثا طظ الئثخ وجظعن السزمئ. 

وأوضتئ الختغفئ أن شرغصا طضعظا طظ ٣٠٠ طسؤعل 
أطظغ جسعدي جئص المطك جطمان إلى أظصرة لطاتدغر 
لعخعله، وأحارت الختغفئ إلى أن العشث افطظغ تةج 
جمغع غرف شظثق جغ دبطغع طارغعت (شظثق ٥ ظةعم)، 
 ٤٥٠ (طساتاه  بالمطك  الثاص  الةظاح  أن  إلى  قشائ 
لطرخاص  طداد  بججاج  ظعاشثه  تشطغئ  تمئ  طارا) 
باضطفئ  المصاوم لقظفةار  بافجمظئ  ورطمئ الةثران 
وجائض  ذضرته  لما  وشصا  دوقر،  طقغغظ   ١٠ بطشئ 

اإلسقم المتطغئ.
وذضرت الختغفئ أظه «تط تثخغص ظتع ٥٠٠ جغارة 
المراشص  العشث  لظصض  ترضغا  أظتاء  جمغع  طظ  شاخرة 
السغارات  طظ  ذعغض  ذابعر  غخطش  إذ  لطمطك، 
السائصغظ  طظ  خشغر  وجغح  السعداء  المرجغثس 
الماسطصات  أن  طدغفئ  لطاترك»،  افواطر  باظازار 
والمعاد  المقبج  طظ  جطمان،  لطمطك  الحثخغئ 
الشثائغئ، ظصطئ إلى أظصرة سئر «أجطعل طظ ذائرات 
الحتظ». الئثخ وجظعن السزمئ لط غاعصفا سظث الةاظإ 
السسعدي، تغث أسثت أظصرة اجاصئاق أجطعرغا لطمطك 
شخغطئ  راشصئ  تغث  أردوغان،  طع  بظائغئ  صمئ  صئض 
وخعله إلى طثخض  تاى  جطمان  المطك  خغعل جغارة 
الساخمئ  شغ  لطةثل  والمبغر  الفثط  الرئاجغ  المةمع 

الارضغئ.
وأحارت وضالئ «شراظج برس» إلى أن افحعر افخغرة 
السسعدغئ،   - الارضغئ  السقصات  شغ  تصارباً  حعثت 
 - «أف  طصاتقت  أربع  تامرضج  (شئراغر)  حئاط  وطظث 
١٥» جسعدغئ شغ صاسثة إظةرلغك الارضغئ لطمحارضئ 

الماتثة  العقغات  بصغادة  الثولغ  الاتالش  غارات  شغ 
لمضاشتئ (اإلرعاب).

طاسثدة  زغارات  جطمان  المطك  زغارة  جئص  وصث  عثا 
افطظغئ  المطفات  لئتث  وأطظغئ  سسضرغئ  لعشعد 

والسسضرغئ المحارضئ بغظ الئطثغظ.
وق غظفخض تعصع طظاصحئ ططش الاثخض السسضري شغ 
اإلجقطغ  الاتالش  ططش  سظ  الئثغطئ  والثطط  جعرغا 
السسضري ضث (اإلرعاب)، وعع بتسإ طراصئغظ غطاء 
ذضرته  طا  اقتامال  ذلك  غسجز  طتامض،  تثخض  في 
وجائض اإلسقم الارضغئ بـأن تحضغض "جغح إجقطغ" 
الساعض  بثأعا  الاغ  الةعلئ  وراء  الرئغسغ  السئإ  عع 
طخر  إلى  السجغج،  سئث  بظ  جطمان  المطك  السسعدي، 

الثمغج ٧ ظغسان/أبرغض، وبسثعا ترضغا.
"الةغح  أن  الارضغئ،  "خئاح"  ختغفئ  وظصطئ 
جطمان،  المطك  أجظثة  أولعغئ  شغ  غأتغ  اإلجقطغ"، 
الثي  الةغح  أن  إلى  طحغرة  لطئطثغظ،  زغارته  خقل 
جغاتعل  والسسعدغئ،  ترضغا  زساطئ  تتئ  جغآجج 
إلى واتث طظ أعط الاضاقت السسضرغئ، الصادرة سطى 
صطإ طعازغظ المظطصئ، وأحارت إلى أن زغارة جطمان 
بغظ  الثقشات  تثوغإ  شغ  لرغئاه  ضاظئ  طخر،  إلى 
الئطثغظ (وغئثو أظه شحض شغ ذلك بثلغض طا تخض شغ 
طآتمر صمئ السالط اإلجقطغ بغظ طخر وترضغا) وإسادة 
تغث  اإلجقطغ،  الةغح  لاحضغض  اجاسثادا  الاطئغع 
إن الصاعرة وأظصرة طظ أعط الصعى المآبرة بالمظطصئ، 
طآضثة أن العثف طظ الةغح اإلجقطغ، عع الاخثي 
لضض الاظزغمات اإلرعابغئ شغ جعرغا والسراق والغمظ 

ولئظان".
طا  طظعا  تصارغر  سثة  تثاولاعا  "باء"  الثطئ  تفاخغض 
 ٢٦ شغ  افطرغضغئ  الاطفجغعظغئ   CNN طتطئ  ذضرته 
حئاط/شئراغر الماضغ بأن إدارة الرئغج باراك أوباطا 
"الثطئ  بحأن  طظاصحات  افخغرة  افغام  شغ  تةري 

الظار  إذقق  وصش  قظعغار  تتسئا  جعرغا  شغ  الئثغطئ" 
صث  المثضعرة  الئثغطئ  الثطئ  أن  إلى  طحغرة  عظاك، 
إضاشئ  إضاشغئ،  خاخئ  صعات  إرجال  إطضاظغئ  تحمض 

إلى إظحاء طظاذص تزر جعي شغ جعرغا.
غمضظ  اإلضاشغئ  الثاخئ  الصعات  شإن   CNN ل ووشصا 
أن تساثثطعا واحظطظ لجغادة سثد سمطغات طضاشتئ 
المسارضئ  طظ  طسطتغظ  لاثرغإ  وضثلك  (اإلرعاب)، 
لعا،  دسما  اقجاحارات  وتصثغط  "المساثلئ"  السعرغئ 
طظ  بمجغث  عآقء  تجوغث  الئثغطئ"  "الثطئ  وتصادغ 
إحراك  افطرغضغئ  اإلدارة  ظغئ  جاظإ  إلى  افجطتئ، 
أجطتئ  لاعرغث  المتطئ)  تثضرعا  (ولط  أخرى"  "دول 
وطساسثات أخرى لطمسارضئ المسطتئ. وطظ الماعصع 
وطمضظ  وترضغا  السسعدغئ  افخرى"  "الثول  تضعن  أن 
طظ  سسضرغا  الاثخض  أطرغضا  صررت  تال  شغ  غغرعما 
ظفعذعا  لتفر  جعرغا  إلى  ترجطعا  برغئ  صعات  خقل 

وتظفغث جغاجاعا.
الجسماء  عآقء  اجاماسات  ضض  إن  ظصعل  أن  بصغ 
اهللا،  إق  إله  ق  فطئ  بثغر  تأتغ  ق  الحثغث  ولفجش 
شضض اجاماساتعط ق تضعن إق بأطر أجغادعط ولاظفغث 
لطاآطر  أظصرة  شغ  غةامسعن  شعط  الضفار؛  طثططات 
المحروع  شغ  اظثراذعط  وغآضثون  الحام  بعرة  سطى 
افطرغضغ باإلخرار سطى المفاوضات طع ظزام اإلجرام 
وتحضغض  وطآجساتعا  الثولئ  طثظغئ  سطى  والتفاظ 
شغ  وعغ  اإلرعاب)  (طتاربئ  بتةئ  وجغعش  أتقف 
التصغصئ لطعصعف بعجه وإجعاض أي طحروع طثطص 

 غمضظ أن غعثد ضغاظاتعط السمغطئ

اتفاق سسضري وحغك بني ظغعدلعغ وواحظطظ

يف خطعة تضحش طجغثا طظ تساون العظث طع أطرغضا 
يف ظض وجعد تجب بعاراتغا جاظاتا يف التضط

والعظثي  ضارتر  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغرا  أسطظ 
طاظععار بارغضار غعم البقباء ٢٠١٦/٠٤/١٢ الاعخض إلى 
اتفاق "طئثئغ" لاساون لعجساغ سسضري بغظ واحظطظ 
وظغعدلعغ شغ آجغا. وصال ضارتر الثي غجور العظث، إن 
الصادطئ.  افجابغع  خقل  جغاط  اقتفاق  سطى  الاعصغع 
فضبر  تفاوض  طعضع  ضان  الثي  اقتفاق،  وجغسمح 
طظ سصث بغظ ظغعدلعغ وواحظطظ، باسعغض السمطغات 
المحارضئ لةغحغ الئطثغظ طظ خقل المساسثة طبق شغ 
المحارك  واقجاثثام  آلخر،  جغح  طظ  العصعد  تجوغث 
طظ  صطص  العظث  لثى  وضان  السسضرغئ.  الصعاسث  لئسخ 
باجاداشئ  ططاجطئ  جغةسطعا  الظعع  عثا  طظ  اتفاصا  أن 
إلى  جرعا  أو  السسضرغئ  صعاسثعا  شغ  أطرغضغئ  صعات 

تتالش سسضري طع العقغات الماتثة غصعض تغادعا الاصطغثي. شغ جغاق آخر، ذالإ ضارتر وبارغضار بترغئ 
خخعخا.  بضغظ  ططاطع  تبغر  الاغ  السالمغئ  لطمقتئ  اقجاراتغةغئ  المظطصئ  الخغظ،  بتر  جظعب  شغ  المقتئ 
وحثد إسقن طحارك خادر سظ العزغرغظ سطى أعمغئ ضمان ترغئ المقتئ الئترغئ والةعغئ شغ آجغا، بما شغ 
ذلك جظعب بتر الخغظ، وأضثا تخمغط الةاظئغظ سطى السمض طسا وطع دول أخرى لدمان افطظ واقجاصرار شغ 

المظطصئ. (طعصع شدائغئ الترة)
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السظش الماعاخض ضث تصعق الروعغظةا المسطمغظ شغ 
طغاظمار، تغث صاض وجرح وحرد اآلقف طظ أبظاء عثه 
افصطغئ إلى داخض وخارج طغاظمار، طحثدا سطى طعصش 
طظزمئ الاساون اإلجقطغ البابئ شغ طاابساعا لصدغئ 
الئغان  شغ  وجاء   ،(٢٠١٢/٧/٥ (السربغئ  الروعغظةا." 
شغ  العضع  إزاء  صطصه  المآتمر  (جثد  التالغ  الثااطغ 
جظعب تاغقظث وأسرب سظ أططه شغ أن تثطع التضعطئ 
الااغطظثغئ خطعات بظاءة لطعشاء بالاجاطاتعا المادمظئ 
شغ الئغان المحارك الثي خثر شغ ٢٠٠٧ سظ ضض طظ 
جظئ  طةثدا  تأضغثه  تط  والثي  وتاغقظث،  المظزمئ 
غاسطص  طا  وضثلك   (٢٠١٦/٤/١٥ الثااطغ  (الئغان   (.٢٠١٢
بغظ  الصمئ  صرارات  شااراوح  المسطمغظ  صداغا  بئصغئ 
اإلداظئ والاسئغر سظ الصطص والاأضغث والتث والثسعة... 
ق  ضغ  بثصئ  سئاراته  تظاصى  الثي  الطفزغ  والاداطظ 

غزّظ ظان أظه طعصش تصغصغ. 
أطا بثخعص الئظعد الاغ اسارضئ سطغعا إغران شعغ 
تسرضئ  الاغ  اقساثاءات  المآتمر  (أدان   ٣١ الئظث 
طثغظاغ  شغ  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  بسبات  لعا 
ذعران وطحعث شغ إغران والاغ تحضض خرصا واضتا 
الثولغ  والصاظعن  الصظخطغئ  لطسقصات  شغغظا  قتفاصغئ 
 ٣٢ والئظث  الثبطعطاجغئ.)  الئسبات  ترطئ  غتمغ  الثي 
الاترغدغئ  اإلغراظغئ  الاخرغتات  المآتمر  (رشخ 
بتص  الخادرة  الصدائغئ  افتضام  باظفغث  غاسطص  شغما 
الممطضئ  شغ  اإلرعابغئ  الةرائط  طرتضئغ  طظ  سثد 
المآتمر  (أدان   ٣٣ والئظث   ( السسعدغئ...  السربغئ 
المظطصئ  لثول  الثاخطغئ  الحؤعن  شغ  إغران  تثخقت 
وجعرغا  والغمظ  الئترغظ  طظعا،  أسداء  أخرى  ودول 
 ١٠٥ والئظث  لقرعاب.)  دسمعا  واجامرار  والخعطال 
شغ  إرعابغئ  بأسمال  لصغاطه  اهللا  تجب  المآتمر  (أدان 
ترضات  ولثسمه  والغمظ،  والضعغئ  والئترغظ  جعرغا 
أسداء  دول  واجاصرار  أطظ  تجسجع  إرعابغئ  وجماسات 
بظاء  أدرجئ  الئظعد  عثه  أن  والزاعر  المظزمئ)،  شغ 
المالغئ  التاضظئ  فظعا  السسعدغئ،  طظ  رغئئ  سطى 
السغاجغ  السسعدغئ  تضام  طعصش  ولثسط  لطمظزمئ، 
ترضغا  رئاجئ  طظ  الرغط  شسطى  السسعدي،  الثاخض  شغ 
واساراض  رئاجاعا  تتئ  الئظعد  عثه  وخثور  لطصمئ 

الثااطغئ  الةطسئ  سظ  روتاظغ  وغغاب  سطغعا  إغران 
الاغ  الةطسئ  غادر  روتاظغ  أن  إق  سطغعا،  اساراضا 
أظصرة  شغ  به  لغطاصغ  اجطظئعل  شغ  أردوغان  غرأجعا 
شغ الغعم الاالغ، وجاء شغ المآتمر الختفغ المحارك 
ختفغ  طآتمر  شغ   - الارضغ  الرئغج  (صال  بغظعما 
طحارك طع الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ شغ أظصرة 
- إن طظ طخطتئ الئطثغظ تصطغض الثقشات شغ الرأي 
بغظعما لطتث افدظى، وأضاف أردوغان "غةإ أن ظسمض 
وافزطات  والطائفغئ  اإلرعاب  طحضقت  لاثطغ  طسا 
طظطصاظا".  تعج  الاغ  بالخراسات  الماسطصئ  اإلظساظغئ 
وصال إن الئطثغظ غسسغان إلى تسجغج السقصات، ورشسعا 
طظ طةرد سقصات جعار إلى سقصات أضئر طظ ذلك..) 
طع  إغران  تخض  أن  (غأطض  إظه  روتاظغ  صال  بثوره 
اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  رئاجاعا  شارة  أبظاء  ترضغا 
إلى افعثاف الاغ غثسع لعا اإلجقم طظ تساون. وصال 
وتأجغج  ترضغا  طع  طئاتباتعا  سصإ  صررت  بقده  إن 
ترتصغ  أن  الغعم،  اقجاراتغةغ  لطاساون  السطغا  الطةظئ 
طحغرا  المةاقت،  ضض  شغ  البظائغئ  السقصات  بمساعى 
(الةجغرة  الئطثغظ...)  بغظ  اقصاخادي  الاضاطض  إلى 
ظعرت  الطثغظ  العجعغظ  طظ  وغزعر   ،(٢٠١٦/٤/١٦
بعما ترضغا شغ طآتمر الصمئ وبسثه شغ لصاء روتاظغ 
"الثقف"  تعازن  إلدارة  ترضغا  سطى  تسّعل  أطرغضا  بأن 

بغظ إغران والسسعدغئ.
اجاماع  غضعن  أن  إلى  بالمسطمغظ  التال  آل  وصث   
سطغعط، وأن ق غاساون  تضاطعط ق غسعد بالعبال إق 
التضام أو غافصعا إق سطى طتاربئ دغظعط والسمض سطى 
التغطعلئ دون سعدة المسطمغظ إلى سجعط وطةثعط 
ودولاعط الاغ عغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
وبثل أن تسعد اجطظئعل ضما ضاظئ ساخمئ اإلجقم 
وبثاخئ  المسطمغظ  تضام  اتثثعا  اإلجقم  ودولئ 
ساخمئ  وجطمان  وروتاظغ  أردوغان  أطرغضا  سمقء 
وق  أطرغضا،  لسغثتعط  إرضاء  اإلجقم  سطى  لطترب 
غسطط عآقء أن الثائرة جاثور سطغعط وجاسعد افطئ 
وجاسعد  وسجعا،  طةثعا  جابص  إلى  تغظ  بسث  ولع 
اجطظئعل بإذن اهللا ضما ضاظئ إلى تدظ المسطمغظ 

 لامتع سار التضام وطآاطراتعط

تامئ: طآتمر طظزمئ الاساون اإلجقطغ تساون سطى اإلبط والسثوان

افجثى  بأعمغاعا،  تحضِّك  أو  الثقشئ  سظ  تخث  الاغ 
لعآقء أن ُغظسمعا الظزر وغاسمصعا شغ دقلئ صعل الظئغ 
; fiÏ Ćfip̌;‹]Ÿ¸\;]≥bÂ? : الثي رواه طسطط سظ أبغ عرغرة 
d;ÌŒiÁ̌Â;„\ÑÂ;flŸ;◊h]ŒÁ̌„<، واإلطام عع الثطغفئ. وبثلك 
غثرك الظاظر ضط ضان عثم الثقشئ خطرًا سطى اإلجقم 
وسمقً حغطاظغاً. وضثلك تسُإ المسطِط الثي ق غثرك 
أعمغئ الثقشئ وسزط شاجسئ عثطعا، أو ق غحسر بثلك 
وبما جره عثطعا سطى المسطمغظ طظ شعاجع، تسُئه أن 
غسرف تضط اإلجقم شغ تصه إذا لط غئاغع خطغفئ، وأظه 
;flŸÂ? : إذا طات سطى عثه التال شمغااه جاعطغئ. صال
;ÏË÷·]p< رواه طسطط  ⁄ÏiËŸ;k]Ÿ;Ï¬Ëd;„Œfi¡;∫;äË’Â;k]Ÿ
سظ ابظ سمر . وق غرشع سظه عثا اإلبط أو غظصثه طظ 
عثه المغائ الةاعطغئ إق أن غضعن ساطقً إلغةاد الثطغفئ 
وطئاغساه ولضظه ساجٌج سظ ذلك، صال تسالى: ﴿الَ يَُكلُِّف 

ُ َغْفًسا إِالَّ وُْسَعَها﴾. ابَّ
عثا  أعمغئ  الثقشئ  عثم  الثي  الضاشر  الشرب  غثرك 
التثث الدثط وتثاسغاته الضاربغئ سطى اإلجقم وأطاه. 
عثم  لثطئ  ضمال  طخطفى  تظفغث  غسائر  شعع  لثلك 
الحرغسئ  إلصخاء  اتثثعا  الاغ  واإلجراءاِت  الثقشئ 
لمتاربئ  شرضعا  الاغ  والصعاظغظ  والتغاة،  التضط  سظ 
الثثطات  أعط  طظ  الثولئ،  سطماظغئ  وإسقظه  اإلجقم، 
أعط  وطظ  اإلجقم  سطى  اقظاخارات  أسزط  طظ  بض 
وسظثطا  وجعده.  سطى  الصداء  ذرغص  سطى  الثطعات 
اسُاِرَض سطى الطعرد ضرزون وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ 
برغطاظغا  اساراف  بسئإ  السمعم  طةطج  شغ  آظثاك 
أن  الُمساِرض –  بظزر  ُغمضُظ –  ترضغا الاغ  باجاصقل 
ُتسغث جمع المسطمغظ تعلعا طرًة أخرى وتُردَّ العةعم 

سطى الشرب، أجاب ضرزون بصعله: "لصث صدغظا سطى ترضغا 
الاغ لظ تصعم لعا صائمئ بسث الغعم، فظظا صدغظا سطى 

صعتعا المامبطئ شغ أطرغظ: اإلجقم والثقشئ".
إن إدراك المسطمغظ وسطى رأجعط سطماؤعط والساططعن 
شغ تصض الثسعة اإلجقطغئ لتةط شاجسئ إلشاء الثقشئ، 
وظحر عثه التصائص لسائر المسطمغظ لغثرضعا أعمغئ 
الثقشئ ضضغان تظفغثي لقجقم، وأظعا ق ذرغص جعاعا 
المةامع  لخغاظئ  السطغا  افعثاف  وضض  الثغظ  لتفر 
وجائر المصاخث الحرسغئ، ولتدعط سطى السمض الةاد 
شالسمض  وختعتعا.  افطئ  غصزئ  سقطُئ  عع  إلصاطاعا 
فجض عثه الشاغئ عع تاج الفروض وأوَّل الدرورغات 

وأْوقعا.
وإن الشرب لغطمج الغعم خطر سعدة الثقشئ وغثحاعا، 
التضط  إلى  دسعٍة  ضض  وسطى  سطغعا  تربه  أسطظ  لثلك 
الثسعة  عثه  سظاوغظ  اخاطفئ  طعما  باإلجقم، 
وأجماؤعا، شأذطص سطى ذلك ضطه اجط اإلرعاب، وأسطظ 
غداسفعا  بأن  المسطمغظ  ُغطِجم  وعثا  الترب.  سطغه 
جععدعط وبثلعط شغ عثا الخراع، وأن غْتِمطعا طجغثًا 
طظ أبظاء افطئ سطى خعضه طسعط إلصاطئ دولئ الثقشئ.

 وبضطمئ طعججة، إن اإلجقم عع دغظ اهللا وله وتثه 
إق  أبثًا  ذلك  غعَجث  أن  غمضظ  وق  والسغادة،  التضط 
بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وضض تضٍط 
بشغر اإلجقم عع ظطط وصعر وضظك، وق غضعن تضٌط 
باإلجقم بشغر الثقشئ، بض غشغخ بثلك اإلجقم وغثل 
ْعَرَض 

َ
المسطمعن وتظاعك المتارم. صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

َِّو اْسَتَقاُموا بَلَ  ل
َ
ُ َمِعيَشًة َضناًك﴾. وصال: ﴿وَك َ َعن ِذْكرِي َفإِنَّ 

 اء َغَدقًا﴾. خثق اهللا السزغط ْسَقْيَناُهم مَّ
َ
ِريَقِة أل الطَّ

 تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى عثم الثقشئ (١) عثم الثقشئ أمُّ الفعاجع

تجب "بثغض فملاظغا" غاةه لسثاء خرغح لقجقم 

المسروف  الحسئعي  الغمغظغ  فلماظغا"  "بثغض  تجب  تعجه  سظ  الماضغ  افتث  غعم  ظحر  ختفغ  تصرغر  ضحش 
بسثائه لطعتثة افوروبغئ وسمطاعا (غعرو) والقجؤغظ إلى جسض السثاء الخرغح لطثغظ اإلجقطغ طتعرا رئغسغا 
ألماظغا.  جظعبغ  حاعتشارت  بمثغظئ  السام  طآتمره  شغ  أجئعسغظ  بسث  غصره  أن  الماعصع  السغاجغ  لئرظاطةه 
وصالئ ختغفئ شراظضفعرتر ألشماغظئ زوظااغ تساغظعظس شغ تصرغر بسظعان "بثغض فلماظغا غاتعل إلى تجب طساد 
لقجقم" إن تجب الئثغض غاةه إلى طجغث طظ الاحثد بمعاصفه المسادغئ لطثغظ اإلجقطغ طظ خقل اقتفاق 
سطى تئظغ أول برظاطب جغاجغ غثسع شغه إلى اسائار اإلجقم "جسما غرغئا" سطى ألماظغا، وغطالإ بتزر الظصاب 
رصابئ طحثدة سطى المساجث وطثارس تسطغط الصرآن وإغقصعا إن دسئ  وبظاء المآذن ورشع افذان، وشرض 
شعن  بغاترغضج  سظ  الختغفئ  وظصطئ  بالئقد.  الساطئ  والمراشص  التغاة  شغ  اإلجقطغئ  الرطعز  وطظع  التاجئ، 
حاروخ ظائئئ رئغسئ تجب "بثغض فلماظغا" وسدع الئرلمان افوروبغ صعلعا إن "اإلجقم شغ تث ذاته غمبض 
أغثغعلعجغئ جغاجغئ ق تافص طع الثجاعر افلماظغ". وشغ تخرغتات طمابطئ لظفج الختغفئ صال ألضسظثر 
غاوقظث ظائإ رئغج التجب ورئغج ضاطاه الئرلماظغئ بعقغئ براظثظئعرغ إن "اإلجقم لغج دغظا ضالظخراظغئ 
الئروتسااظاغئ أو الضابعلغضغئ، وإظما أشضار ترتئط بالعغمظئ سطى الثولئ، ولثلك شإن افجطمئ تسائر تعثغثا 
أظه "طظ  فلماظغا-  بثغض  لتجب  طظزرا  باسائاره  واجع  ظطاق  سطى  إلغه  غظزر  غاوقظث -الثي  واسائر  فلماظغا". 
الدروري شرض رصابئ طحثدة سطى المساجث وطثارس تسطغط الصرآن الماظاطغئ بحضض سحعائغ، لاتثغث طظ 
غمعلعا وطظ غاتثث شغعا، خاخئ افئمئ طظ السسعدغئ". وظععئ الختغفئ بأن تجب "بثغض فلماظغا" غثسع 
رشع  بمظع  غطالإ  ضما  اإلجقطغئ"،  العغمظئ  طزاعر  طظ  "طزعر  فظعا  المآذن  تزر  إلى  السغاجغ  بئرظاطةه 
افذان بسئإ "تدمظه سئارة ق إله إق اهللا"، وظسئئ إلى غاوقظث وشعن حاروخ صعلعما إن الئرظاطب السغاجغ 
لتجبغعما لظ غادمظ دسعة لتزر بظاء المساجث أو إخثار طظع سام لطثاان شغ ألماظغا. وسئر ألضسظثر غاوقظث 
-شغ طصابطاه طع الختغفئ- سظ رشده شضرة وجعد ظمعذج أوروبغ طساثل لقجقم غافص طع طئادئ الترغئ 
والثغمصراذغئ والظزام السام، وأضث أن "ألماظغا دولئ طسغتغئ سطماظغئ، واإلجقم جسط غرغإ سطغعا، وظمعذج 
اإلجقم افوروبغ المساثل ق وجعد له شغ التصغصئ، ولط تادح الخعرة الاغ غصثطعا لقجقم". طظ جاظئعا، 
بغظعط  وطظ  القجؤغظ  سطى  التغ  الرخاص  إذقق  باأغغثعا  احاعرت  -الاغ  حاروخ  شعن  بغاترغضج  صالئ 
افذفال والظساء لمظسعط طظ اجاغاز تثود ألماظغا- إن "اإلجقم ق غمضظه اسائار ألماظغا وذظا له، والضبغر طظ 
المسطمغظ غظامعن إلى ألماظغا، غغر أن اإلجقم ق غظامغ فلماظغا". ولفائ ختغفئ شراظضفعرتر ألشماغظئ زوظااغ 
تساغظعظس إلى أن رشخ تجب "بثغض فلماظغا" اإلجقم اطاث شغ طسعدة برظاطةه السغاجغ إلى طزاعر شغ 
التغاة الغعطغئ بالمةامع افلماظغ، طبض وجئات الطسام المصثطئ لطاقطغث شغ طصاخش المثارس، وظسئئ إلى 
غاوقظث صعله إن سثم وجعد وجئات طظ لتط الثظجغر شغ المثارس تاى غأضض بسخ الاقطغث "غسث أطرا غغر 

طاخعر وخدعسا لصعاسث دغظ غرغإ". (الةجغرة ظئ)

طفععم طدطِّض؛
شضرة صئعل اآلخر
بصطط: طتمث سئث المطك - غجة

شضرة صئعل اآلخر أو الاقصح والاباصش بغظ التدارات 
"تصئض  تسظغ  أظعا  بسدعط  صال  ضما  أو  والبصاشات، 
وأشضارعط  سصائثعط  واتارام  اآلخرغظ  آلراء  الفرد 
طع  تظسةط  ق  ضاظئ  وإن  وتصالغثعط  وساداتعط 
أشضاره". عثه الفضرة سطى اخاقف طسمغاتعا وبثون 
عثه  إن  أصعل  المصثطات،  شغ  إجعاب  أو  إذالئ 
وتاظاصخ  تاظاشى  ذضره  السالش  وبالاسرغش  الفضرة 
ُِد 

َ
جت ﴿ال  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صعل  طع  الاظاصخ  ضض 

 ُ َ َ َوَرُسو َْوِم اآلِخِر يُوَادُّوَن َمْن َحادَّ ابَّ ْ ِ وَا َقْوًما يُْؤِمُنوَن بِابَّ
َعِشرَيَيُهْم...﴾  ْو 

َ
أ إِْخوَاَغُهْم  ْو 

َ
أ ْنَناءُهْم 

َ
أ ْو 

َ
أ آبَاءُهْم  اَكنُوا  َولَْو 

يَن  ِّ ا ﴿إِنَّ  وتسالى:  تئارك  صعله  وطع   [٢٢ [المةادلئ: 
ِ اِإلْسالَُم..﴾ [آل سمران: ١٩] وطع صعله جئتاظه:  ِعنَد ابَّ
﴿َوَمن يَبَْتِغ َلرْيَ اِإلْسالَِم ِديًنا َفلَن ُفْقَبَل ِمْنُه َوُهَو يِف اآلِخَرةِ 
 : َارِسِيَن﴾ [آل سمران: ٨٥]  وطع صعل الرجعل

ْ
ِمَن اخل
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سئث  سظ  وطسطط  الئثاري  رواه   >!\ ;Ì÷¡ ;€‚d]âtÂ
بعا  غرضى  شضغش  سظعما.  اهللا  رضغ  سمر  بظ  اهللا 
ربا  باهللا  رضغ  طظ  بعا  غرضى  وضغش  المسطمعن، 
وباإلجقم دغظا وبمتمث  ظئغا ورجعق، وغظادي بعا 
بض وغاشظى بعا وعغ تاسارض طع ضقم ربظا وأواطره 
بض وتاسارض طع طا عع صطسغ طظ اإلجقم وطسطعم 

طظ الثغظ بالدرورة.
دغثن  وعغ  تثغبئ  صثغمئ  شضرة  عغ  الفضرة  عثه 
غخطثطعن  سظثطا  وطضان  زطان  ضض  شغ  الضفار 
ببئات المسطمغظ سطى دغظعط ورشدعط فشضار الضفر 
سظ  وترشعط  المسطمغظ  لبظغ  لعا  غطةأون  وسصائثه 
السثج  سطى  إق  تمر  ق  خئغبئ  ططاعغئ  بطرق  دغظعط 
الثغظ ق غسرشعن دغظعط تص المسرشئ، وق غثرضعن 
صرغحا  فن  صثغمئ  ظصعل  لعط،  الضفار  ضغث  تصغصئ 
طارجاعا طع الظئغ ، وذلك سظثطا سرضئ سطغه أن 
غسئث آلعاعط جظئ وغسئثوا إلعه جظئ، واظاعى بعط 
سطغه  غسرضعا  أن  والثئث  والاآطر  الضغث  طظ  المطاف 
أن غسئث آلعاعط غعطا وغسئثوا إلعه جظئ، المعط أن 
غعجثوا لثغه سطغه الخقة والسقم شضرة صئعل اآلخر، 
شأبى سطغه الخقة والسقم، وأظجل اهللا جئتاظه وتسالى 
ْقُبُد 

َ
فَُّها الْاَكفُِروَن ال أ

َ
صرآظا غاطى إلى غعم الصغاطئ: ﴿قُْل يَا ك

ا َقَبديُّْم  نَا َخبٌِد مَّ
َ
ْقُبُد � َوال أ

َ
نُتْم َخبُِدوَن َما أ

َ
َما َيْعُبُدوَن � َوال أ

َ ِديِن﴾ [جعرة  ِ ْقُبُد � لَُكْم ِديُنُكْم َو
َ
نُتْم َخبُِدوَن َما أ

َ
� َوال أ

الغعم  الضاشر  الشرب  فن  تثغبئ  وظصعل  الضاشرون]. 
بثغظعط  المسطمغظ  طظ  الضبغرغظ  تمسك  رأى  لما 
التثغبئ  الخطغئغئ  التروب  ُتْةِث  ولط  وسصغثتعط 
وترشعط  بظغعط  شغ  والفضرغئ  والبصاشغئ  السسضرغئ 
ولع  ظفسعا  الثئغبئ  الفضرة  لعثه  لةأوا  دغظعط  سظ 
باسرغفات طشاغرة ولع بأجماء طثاطفئ براصئ طظ طبض 
تعار افدغان والاصاء البصاشات وصئعل اآلخر، وأضرر بأن 
عثه افخغرة تسظغ تصئض الفرد آلراء اآلخرغظ واتارام 

سصائثعط وأشضارعط وساداتعط وتصالغثعط وإن ضاظئ 
ق تظسةط طع أشضاره، والتثغث شغ عثه الفضرة أظعا 
طئثأ  أجاس  سطى  أي  الترغات،  أجاس  سطى  طئظغئ 
الثغمصراذغئ الئاذطئ السفظئ، صخثوا به أن لضض واتث 
الثغظ  تثود  ضمظ  غرغث  طا  شسض  أو  صعل  شغ  التص 
افععاء  تسإ  أو  الحرسغئ  افتضام  تسإ  خارجه  أو 
والظجسات الحغطاظغئ، وأن الطرف اآلخر غةإ سطغه أن 
غتارم صعل أو شسض ذاك اآلخر شأرادوا طظ ضض واتث 
طظعما أن غتاور اآلخر وعثه ظصطئ باظغئ، غراد طظعا 
الصعل أن اجاماع اآلراء المثاطفئ وأختابعا عع افخض 
وأن خقف افخض أن غاثابر أختاب اآلراء المثاطفئ، 
وتطفغص  بض  تشطغش  وعثا  غاقصعا،  وق  غاخادطعا  أو 
التدارات،  خراع  لمعضعع  خئباً  أضبر  آخر  بأجطعب 
الظاس  ضض  أن  زالعا  وطا  جابصا  غصعلعن  ضاظعا  وضما 
ضطعط  فظعط  لقغمان،  شعمه  بتسإ  ضّض  طآطظعن 
أبظاء إبراعغط سطغه السقم. شق غةعز فتث أن غّثسغ 
أن صعله أو شسطه عع التص دون غغره!!! وبالمثاخر أن 
سطى ضض إظسان أن غصئض اآلخر - أي رأي أو شسض اآلخر 
- وأن ق غظضره سطغه طظ باب أن التص ق غةعز فتث 
وتسالى  جئتاظه  واهللا  غغره.  دون  لظفسه  غثسغه  أن 

ِ اِإلْسالَُم..﴾ [آل سمران: ١٩]. يَن ِعنَد ابَّ ِّ غصعل: ﴿إِنَّ ا
سطى  غثفى  ق  أظه  افخض  المسطمعن،  اإلخعة  أغعا 
أتث طظ المسطمغظ طثى الاأبغر الفضري الشربغ سطى 
أطئ  إلى  شاسطئ  أطئ  طظ  وظصطعط  المسطمغظ،  تغاة 
وقظعا  الععظ،  أخابعط  شعط  خاطثة،  أو  طظفسطئ  إطا 
تاى داجاعط ظسال الضفار، ووذؤئ أرضعط وتمضظئ 
طظ رصابعط، أشئسث عثا ضطه غصعلعن، ق تضظ صاجغا 

شاضسر أو بسئارة أخرى غةإ سطغظا تصئض اآلخر؟؟!!
ظسط لصث أرادوا طظا بعثه الفضرة، شضرة صئعل اآلخر، 
إلى  وق  عآقء  إلى  ق  طثبثبغظ،  طائسغظ  ظضعن  أن 
ظصعل  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غأطرظا  بغظما  عآقء، 
بَِما  ﴿َفاْصَدْع  وجض:  سج  صال  تغث  به  وظخثع  التص، 
ق  والخثع   [٩٤ [الِتةر:  الُْمرْشِكنَِي﴾  َعِن  ْعرِْض 

َ
وَأ تُْؤَمُر 

بصئعل  ق  التص  سطى  والبئات  التةئ  بصعة  إق  غضعن 
سطى  وسصائثه  وبأشضاره  ضفره  سطى  به  والرضا  اآلخر 

بطقظعا.
غسمثون  والاثبغر  التضمئ  أعض  إن  ظصعل:  وخااطا 
سظثطا غضعن السغض جارشا إلى وضع الخثعر الخطئئ 
عثا  غسئئه  الثي  الثطار  لغعصش  وجعه  شغ  الةاطثة 
السغض، فظه طعطك. بغظما غسمثون إلى شاح الصظعات 

لري افرض إن ضان عثا السغض عادئا ظاشسا. 
السرطرم  السغض  عثا  طعاجعئ  وشغ  اآلن  وظتظ 
اإلجقم  ضث  الحرجئ  والعةمات  الماظاصدات  طظ 
والمسطمغظ، شعض غسصض أن ظفاح لعثا السغض صظعات 
وجعه ضالخثعر  لغطط افرض وغسمعا، أم ظصش شغ 

الخطثة ق ظئالغ.
ن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة 

َ
ْمرِهِ أ

َ
ِيَن خُيَالُِفوَن َقْن أ َّ وأخغرا: ﴿َفلَْيْحَذرِ ا
 [الظُّعر: ٦٣] ﴾ٌم ِ

َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
أ



افربساء ١٣ طظ رجإ ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٠ ظغسان/ أبرغض ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٤

بسث أضبر طظ سام وظخش سام طظ طشادرتعط والسمض طظ تعظج.، ساد طعظفع افطط الماتثة إلى الساخمئ 
الطغئغئ ذرابطج طظ جثغث، ضما أسطظ رئغج بسبئ افطط الماتثة شغ لغئغا طارتظ ضعبطر غعم افتث الماضغ. 
وصال ضعبطر شغ طآتمر ختاشغ شغ ذرابطج ردا سطى جآال لعضالئ شراظج برس إن "طعظفغ افطط الماتثة 
جغضعظعن طعجعدغظ شغ ذرابطج خمسئ أغام شغ افجئعع"، طدغفا "افطط الماتثة سادت إلى ذرابطج". 
وأضاف "الغعم لغسئ زغارة، أظا لط أسث أزور ذرابطج، لصث أخئتئ أسمض طظ ذرابطج"، طحغرا إلى أن سمض 
بسباه "غاططإ اتخاق دائما" بافذراف السغاجغغظ الطغئغغظ وبضض حرائح المةامع. وغادرت الشالئغئ السزمى 
طظ طعظفغ الئسبئ لغئغا خقل طسارك خغش السام ٢٠١٤ والاغ اظاعئ بسغطرة تتالش جماسات طسطتئ تتئ 
طسمى "شةر لغئغا" سطى المثغظئ، وظصطئ ظحاذعا إلى تعظج. وأسطظئ السثغث طظ الثول افوروبغئ رغئاعا شغ 
إسادة شاح جفاراتعا شغ ذرابطج خقل المرتطئ المصئطئ. وصث أسطظ ظائإ رئغج تضعطئ العشاق العذظغ الطغئغئ 
أتمث طسغاغص غعم افتث الماضغ أن تضعطاه جااسطط اقبظغظ طصار بقث وزارات شغ ذرابطج، شغ أول اظاصال 
شسطغ لسمض عثه التضعطئ طظ الصاسثة الئترغئ إلى المصار الرجمغئ شغ الساخمئ. وصال طسغاغص خقل طآتمر 
ختاشغ شغ ذرابطج طع رئغج بسبئ افطط الماتثة شغ لغئغا طارتظ ضعبطر ردا سطى جآال لعضالئ شراظج 
برس "ظتظ ظسسى قجاقم المصرات الرئغسغئ لطتضعطئ. عظاك أضبر طظ جائ طصرات جاعجة لطاسطغط، بقبئ 
طظعا جغاط تسطغمعا غعم الشث وجغضعن الاسطغط إدارغا". والعزارات البقث عغ اإلجضان والمراشص، والحئاب 

والرغاضئ، والحآون اقجاماسغئ. (شراظج ٢٤)
وشرظسا  برغطاظغا  وبثاخئ  أوروبغئ  دول  طظ  بصعة  طثسعطئ  السراج  تضعطئ  أن  العاضح  طظ   :
وزغر  ذرابطج  الطغئغئ  الساخمئ  إلى  بعا  صام  الاغ  الجغارة  طظ  شعمه  غمضظ  طا  وعع  وإغطالغا،  وألماظغا 
المةامع  أولعغئ  أن  شغعا  أسطظ  والاغ   ٢٠١٦/٠٤/١٢ البقباء  غعم  جظاغطعظغ  باولع  اإلغطالغ  الثارجغئ 
الثولغ تارضج سطى طساظثة تضعطئ العشاق العذظغ برئاجئ شاغج السراج وأضاف أن «إغطالغا تثسط تضعطئ 
العشاق العذظغ (...) فن عثا افطر جغفسح الطرغص أطام اجاصرار لغئغا، وبسثعا غمضظظا أن ظاساطض طع 
صدغئ تعرغإ الئحر والمعربغظ واإلرعاب. عثشظا طساسثة التضعطئ شغ سمطعا سطى اجاصرار لغئغا». وبسث 
زغارة وزغر الثارجغئ اإلغطالغ بغعطغظ وخض ذرابطج جفراء برغطاظغا وشرظسا وإجئاظغا الساخمئ الطغئغئ 
شغ زغارة صخغرة لاأضغث دسط دولعط لطتضعطئ الطغئغئ، وغعم السئئ الماضغ وخض ذرابطج وزغر خارجغئ 
شرظسا طارك اغرولئ وظزغره افلماظغ شراظك شالار حااغظماغر ووجعا دسعة إلى تضعطئ العشاق العذظغ 
زغارتعما  خاام  شغ  العزغران  وأضث  بسرسئ.  والةغح  افطظ  وصعات  الثولئ  طآجسات  صغادة  إلى  الطغئغئ 
سجم تضعطاغعما سطى تعشغر المساظثة لتضعطئ العتثة برئاجئ شائج السراج لاامضظ طظ اجاسادة افطظ 
وطضاشتئ اإلرعاب. وطظ العاضح ضثلك أظه تاى اآلن شإن أطرغضا لط تسط طعاشصاعا بسث لتضعطئ السراج، 
بض تماذض شغ المعضعع إلى أن تتخض سطى طعصع أجاس لسمغطعا تفار شغ وزارة الثشاع، وعغ ق زالئ 
تدشط لتخعل عثا افطر، وترشخ اظسصاد ظعاب ذئرق لطاخثغص سطى تضعطئ السراج إلى أن تدمظ دورًا 

أجاجغًا لصغادة تفار لطةغح شغ تضعطئ السراج.

الثمغج  غعم  ضغري،  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  اظاصث 
طظطصئ  شغ  اإلظسان  لتصعق  الماجاغثة  اقظاعاضات  الماضغ، 
تظحط  الطثغظ  وجعرغا  السراق  شغ  خخعخاً  افوجط،  الحرق 
شغعما المظزمات اإلرعابغئ وأبرزعا تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» 
أن  السظعي  التصعصغ  الثارجغئ  تصرغر  شغ  وأوضح  (داسح). 
السام  تصعصغئ  اظاعاضات  ظسإ  أسطى  جّةض  افوجط  الحرق 
تتصغص  أو  طةععد  أي  «لثسط  بقده  اجاسثاد  ُطئثغاً  الماضغ، 
دولغ لمتاضمئ عآقء اإلرعابغغظ». وصال ضغري: «لظ ظاعصش أبثًا 
سظ طقتصئ داسح أو اجاعثاف صادته، وجظسسى إلى تصطغع 

أوخاله شغ جمغع أطاضظ وجعده، وصطع خطعط إطثاده»، ُطئثغاً اجاسثاد العقغات الماتثة لثسط أي طتاولئ 
دولغئ لةمع «أدلئ تثغظ الاظزغط اإلرعابغ وخعقً إلى طتاضماه». وأحار الاصرغر إلى أوضاع الظساء والفاغات 
«المأجعغئ» شغ طظاذص الظجاع الحرق أوجطغئ، واخفاً إغاعظ بـ «ضتاغا تصعق اإلظسان»، خخعخاً شغ جعرغا 
الاغ تسسى العقغات الماتثة إلى بثل جععدعا إلغخال المساسثات اإلظساظغئ لطمتاخرغظ شغعا، وإذقق جراح 

السةظاء، شغ ظض الترب الثائرة شغعا طظث أضبر طظ ٥ جظعات. (جرغثة التغاة)
: إن وزغر الثارجغئ افطرغضغ غاضطط شغ تصرغره "التصعصغ" السظعي سظ أن اظاعاك تصعق اإلظسان 
ضان أسطى ظسئئ طظه شغ الحرق افوجط، وضأن الثي غةري شغ الحرق افوجط وشغ غغره ق دخض فطرغضا 
به وق غث لعا بما غةري!! إن جعن ضغري شغ تصرغره صث اسامث تدطغض الرأي السام، وذلك أن طا غةري شغ 
السراق وجعرغا والغمظ ولغئغا وشغ غغرعا طظ صاض وتثطغر وظطط لطظاس إظما عع بفسض جغاجئ أطرغضا 
الاغ غصعم باظفغثعا سمقؤعا شغ تطك الئقد وسمقء غغرعا طظ الثول الشربغئ. ولع ضان ضغري خادصا لصال 
التصغصئ الاالغئ ضاططئ: إن طا غحعثه السالط ضطه ولغج الحرق افوجط شتسإ طظ ظطط وشصر وتروب 
وصاض وتحرغث وظعإ لطبروات وإذقل لطئحر وإعثار لضراطاتعط واظاعاك فسراضعط، إظما عع ظاتب سظ تتضط 
التدارة الشربغئ شغ حآون السالط، شاطك التدارة الاغ ق تسرف إق الظفسغئ طصغاجا وق تصغط وزظا فغئ صغمئ 
إق الصغمئ المادغئ عغ الاغ أظاةئ دوق اجاسمارغئ أحصئ الئحر وأذلاعط ودطرت الئقد وظعئئ برواتعا 
وأشصرت أعطعا.. ولغسطط ضغري أظه جغأتغ غعم - وظسأل اهللا تسالى أن غضعن صرغئا - شغه جُغصال فطرغضا 
وغغرعا طظ الثول الشربغئ لصث ولى زطظ تتضمضط وتتضط تدارتضط شغ حآون السالط وجاء دور اإلجقم 
لغظحر العثى والظعر والثغر وافطظ وافطان شغ ربعع السالط طظ خقل دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ جاثرج الظاس طظ سئادة السئاد الاغ أوجثتعا التدارة الشربغئ الزالمئ وغغرعا إلى سئادة رب 
السئاد وطظ جعر افدغان إلى سثل اإلجقم وطظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة، وإظه بإذن اهللا تسالى 

فصرب طما غاخعر ضبغرون شغ عثا السالط.

صالئ  الماتثة  العقغات  أن   ٢٠١٦/٤/١٦ شغ  ظئ  الةجغرة  ذضرت 
إظعا تاابع سظ ضبإ الاطعرات الةارغئ شغ طخر بسث خروج طزاعرات 
تظثغث بسغاجات الرئغج سئث الفااح السغسغ. وأضث طاتثث باجط 
الئغئ افبغخ غعم الةمسئ الماضغ سطى أعمغئ السقصات افطظغئ 
بغظ واحظطظ والصاعرة، إق أظه جثد الاأضغث سطى طعصش بقده تغال 
تراجع وضع تصعق اإلظسان شغ طخر. وجاءت الاسطغصات افطرغضغئ 
شغ وصئ تثخطئ شغه صعات افطظ المخرغئ لافرغص طزاعرات خرجئ 
شغ سثة طتاشزات، وصاطئ باساصاقت شغ خفعشعا. واساصض افطظ 

المخري سحرات المازاعرغظ الثغظ خرجعا شغ طسغرات شغ الصاعرة واإلجضظثرغئ وطتاشزات أخرى. وجاءت 
اقتاةاجات شغ ظض تسالغ افخعات المسارضئ لطسغاجات الاغ غظاعةعا ظزام الرئغج السغسغ.

تافاصط المحاضض السغاجغئ شغ السراق غعطاً بسث غعم، 
وغاعّلث سظعا طحاضض أخرى طاظّعسئ ضافطظغئ واإلظساظغئ 
واقصاخادغئ واقجاماسغئ والطائفغئ، شق غعجث عظاك 
أي أشص لتض أغئ طحضطئ طظعا طا دام الظزام السغاجغ 
الصائط شغ بشثاد غسغر وشصاً لما ُترغثه أطرغضا، وغمدغ 
لما ترتدغه إغران، وصث تتّثث السفغر افطرغضغ  تئساً 
افجئص شغ السراق زلماي خطغض زادة خراتئ سظ تطك 
شصال:  السراق  حآون  تدئط  الاغ  الماقزطئ  البظائغئ 
"إّن تمثغث وقغئ باظغئ لظعري المالضغ ضان بالاظسغص 

والاحاور بغظ أطرغضا وإغران".
شالسراق شغ ضض سام غتةج لظفسه طعصساً طدمعظاً شغ 
صائمئ الثول افضبر شسادًا وشحًق شغ السالط، وذلك إلى 
الرغط  سطى  والسعدان،  والخعطال  أششاظساان  جاظإ 

طظ غظاه الطائض، وبروته الظفطغئ العائطئ.
لصث اظثلسئ افزطئ السغاجغئ افخغرة شغ السراق بسث 
أن جّغر طصاثى الخثر طزاعرات تاحثة ظتع المظطصئ 
خمسئ  السئادي  تغثر  تضعطئ  وأطعض  الثدراء، 
رأجعا  سطى  جّثغئ،  بإخقتات  لاصعم  غعطاً  وأربسغظ 
المتاخخئ  شضرة  ُتطشغ  تضظعصراط  تضعطئ  تحضغض 
صثوم  طظث  المائسئ  والطائفغئ  والسغاجغئ  التجبغئ 

اقتاقل افطرغضغ إلى السراق شغ السام ٢٠٠٣.
أجماء  وصّثم  الخثر  لمطالإ  السئادي  خدع  بّط 
المرحتغظ لطعزارة طظ الاضظعصراط تخرًا، وعع طا دشع 
الخثر إلى إغصاف الازاعرات، واإلسقن سظ ظةاتعا شغ 
تتصغص عثشعا، لضظ افطعر تسّططئ بسث ذلك بسئإ 
أخّرت  والاغ  السططئ،  شغ  المحارضئ  افتجاب  تّثخض 
سطى اقتافاظ بمضاجئعا، وترحغح أسداء آخرغظ طظ 
الصائمئ افولى طظ طرحتغ  لعا، شاشّغرت  المظاسئغظ 
طظ  جثغثة  صائمئ  ووجثت  المساصطغظ،  الاضظعصراط 
المرحتغظ التجبغغظ، ووصع خقف حثغث تعل تسمغئ 
العزراء، وعع طا تسّئإ شغ سعدة المحضطئ طّرًة أخرى 
أجطعب  تشّغر  المّرة  عثه  ولضظ  افول،  طربسعا  إلى 
اقتاةاج، شئثقً طظ أْن غضعن سظ ذرغص المازاعرغظ 
الثغظ  الظّعاب  خقل  طظ  اقتاةاج  أخئح  وتثعط، 
الظغابغئ،  التغاة  وسّططعا  الئرلمان،  داخض  اساخمعا 
باجاصالئ  غظادون  وأخئتعا  ططالئعط،  شغ  وخّسثوا 
الرئاجات البقث وعغ: رئاجئ التضعطئ ورئاجئ الثولئ 

ورئاجئ الئرلمان، وطظ بّط إجراء اظاثابات جثغثة.
صال الظائإ اجضظثر وتعت: "إّن اساخام الظعاب داخض 
السغاجغئ،  المتاخخئ  إظعاء  أجض  طظ  عع  الئرلمان 
اخاغار  شغ  السغاجغئ  وافتجاب  الصعى  تثخض  ورشخ 
المساخمغظ  الظعاب  أّن  سطى  وأّضث  الةثد"،  العزراء 
"غسسعن إلى إجصاط الرئاجات البقث بسث جمع تعاصغع 

تةإ البصئ سظعا".
أحّث  عغ  الظعاب  اساخام  سظ  ظحأت  الاغ  افزطئ  إّن 
سمصاً طظ أزطئ تسغغر المزاعرات، وشغعا صابطغئ قظفةار 
افتثاث، وتعّصع طا عع غغر طاعصع، وذلك فّن الظعاب 
غساطغسعن باساخاطعط عثا تسطغض التغاة السغاجغئ، 
وحّض ضض أسمال الثولئ، وإغقق ضض افبعاب السغاجغئ 
الممضظئ لتض افزطئ بالطرق الارصغسغئ، وصث ظةط سظ 
السغاجغئ  لطصعى  حثغث  اجاصطاب  اقساخام  عثا 

الماخارسئ، واتاضاك جغاجغ سظغش شغما بغظعا، أّدى 
إلى ظحر سرائخ طثاطفئ، ووصعع احائاضات بافغثي 
رئغسغظ  وجعد  إلى  أّدى  ضما  الئرلمان،  صئئ  تتئ 
لطئرلمان، وتتّعل الئرلمان - شغ العاصع - إلى تةّمسات 
لمةمعسات جغاجغئ طاظاشرة، تسغح شغ تالئ شعضى 

جغاجغئ سارطئ.
لصث اجاطاع طصاثى الخثر باترغك الحارع أوقً، بّط 
خظاسئ  سطى  صثرته  ُغبئئ  أن  باظغاً  الظعاب  باترغك 
افتثاث السغاجغئ، وصّثم ظفسه فعض السراق وفطرغضا 
وإغران سطى أّظه الصائث الثي ق غاصثطه أتث، وبالاالغ 
سراق  شغ  واتث  رصط  الرجض  غضعن  بأن  جثغر  شعع 

المساصئض.
تاول سمار التضغط رئغج المةطج افسطى طظاشساه، 
بالسفراء  والاصى  ططغعظغئ،  طزاعرات  إلى  شثسا 
الحثخغات  عثه  وطظ  الثبطعطاجغئ،  والحثخغات 
بغرت  الثولغ  الاتالش  شغ  افطرغضغ  الرئغج  طئسعث 
لفطط  السام  افطغظ  طمبض  أغداً  وطظعا  طاغعرك، 
لعثه  وصّثم  ضعبغح،  غان  السراق  شغ  لماتثة 
الحثخغات طئادرة لطثروج بالسراق طظ أزطاه التالغئ، 
وظال بظاًء طظ تطك الحثخغات سطى طئادرته، لضّظه لط 
الةماعغر،  سطى  الاأبغر  شغ  الخثر  طساعى  إلى  غرَق 

وشغ اجاةابئ الظاس لظثاءاته.
لطحارع  صغادته  شغ  الخثر  ظةاح  سعاطض  أعط  طظ  إّن 
أي  ظععر  وسثم  ذائفغ،  غغر  أّظه  زسمه  السراصغ: 
سقصات له تربطه طع أطرغضا، وطساداته لظعري المالضغ 
الدسش  واجاشقل  وشسادًا،  ذائفغئ  السراق  طف  الثي 
المالضغ،  بسطفه  طصارظًئ  السئادي  لحثخغئ  الحثغث 
غرأجه  الثي  الثسعة  تجب  شغ  سدعًا  زال  طا  وضعظه 

ظعري المالضغ.
غغر أّن ظةاته شغ العخعل إلى السططئ - حأظه حأن 
طع  وتظسغصه  أطرغضا،  طع  باساوظه  طرععن   - غغره 
لط  اآلن  تاى  أطرغضا  أّن  وغئثو  سطظغ،  بحضض  إغران 
ُتصّرر اقجاشظاء سظ تغثر السئادي، شصث جاء شغ تصرغر 
عظاك  زال  طا  أّظه  شغه  ذضرت  لفظئاء  روغارز  لعضالئ 
وصث  السئادي،  لثسط  ضمظغ  إغراظغ  أطرغضغ  تتالش 
ُظصض عثا الاصرغر سظ جّةاد جغاد - وعع طتطض غصثم 
المحعرة إلى رئغج العزراء - صعله: "إّن افطرغضغغظ 
واإلغراظغغظ والسغسااظغ ضان لعط جمغساً الرأي ظفسه 

بإبصاء السئادي شغ السططئ، وتسغغظ وزراء جثد".
لثلك شثور طصاثى الخثر شغ تخّثر المحعث السغاجغ 
عثه  بتض  أطرغضا  وجاصعم  بسث،  غتظ  لط  شغ السراق 
المحضطئ تًق ترصغسغاً ضسادتعا، وذلك طظ خقل ترضغئ 
جمغع افذراف المآبرة شغ المطسإ السغاجغ السراصغ، 
وجاسعد  تسضغظغاً،  تًق  إقّ  غضعن  لظ  التض  عثا  لضّظ 
أبسط  طعاجعئ  سظث  جثغث،  طظ  لاافاسض  افزطئ 
افزطات  تاصاذشه  التجغظ  السراق  وجغئصى  طحضطئ، 
السغاجغئ، والخراسات الطائفغئ والمخطتغئ، إلى أن 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  افطئ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غضرم 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصطع دابر 
أطرغضا، وتترر السراق وبقد المسطمغظ ضاشئ طظ ربصئ 

 .اقجاسمار، وسسى أن غضعن ذلك صرغئا

اجاسخاء تض افزطئ السغاجغئ يف 
السراق تقً جثرغًا

بصطط: أتمث الثطعاظغ

واحظطظ: ظاابع طا غةري يف طخر

ضريي: الحرق افوجط «افضبر اظاعاضاً» لتصعق اإلظسان يف ٢٠١٥

لغئغا: سعدة بسبئ افطط املاتثة إىل ذرابطج وتضعطئ 
العشاق جااسطط ٣ وزارات

صال وزغر الثشاع افطرغضغ، آحاعن ضارتر، إظه جغططإ طظ دول الثطغب السربغئ، افجئعع المصئض، المساعمئ 
شغ جععد إسادة بظاء طظاذص سراصغئ دطرت شغ الصاال ضث تظزغط "الثولئ". ووخض وزغر الثشاع افطرغضغ، غعم 
السئئ الماضغ، إلى الساخمئ اإلطاراتغئ أبع ظئغ، شغ جعلئ لمثة جائ أغام، غثاامعا الثمغج المصئض "غثا" 
بتدعر صمئ طةطج الاساون الثطغةغ شغ الرغاض طع الرئغج باراك أوباطا. وجغتدر أوباطا صمئ دول طةطج 
الاساون الثطغةغ وغطاصغ الساعض السسعدي المطك جطمان شغ السسعدغئ. وصال ضارتر: "طظ أجض عجغمئ داسح 
شغ السراق وجعرغا جغاسغظ إسادة بظاء عثه افطاضظ الاغ تدررت بحثة، ودطرتعا داسح وظعئاعا وتساططئ 
طسعا سطى ظتع جغىء". وأضاف: "السراق جغتااج إلى طساسثة اصاخادغئ وجغاجغئ وسسضرغئ طظ أجض الاساشغ".
وأوضح أظه "تاى طع تططسظا لاصثغط إجعاطات شغ تطك المةاقت البقبئ غساطغع حرضاء الثطغب (تصثغط إجعاطات 

أغداً) وجظاتثث إلغعط بحأن ذلك". (الثطغب أوظقغظ)
: تتئ تضط التضام السمقء شغ الئقد اإلجقطغئ غاط تظفغث جغاجات الثول الشربغئ الضاشرة ضث 
تثطغر  بمظ  المسطمعن  شغثشع  وخغراتعا،  بقدعط  وبروات  المسطمغظ  أطعال  طظ  والمسطمغظ  اإلجقم 
بقدعط وإشصارعط وبث الظسرات المثعئغئ والطائفغئ والسرصغئ شغما بغظعط طظ جغعبعط.. وعثه التصغصئ 
عغ طا غسئر سظعا وزغر الثشاع افطرغضغ بططئه طظ دول الثطغب المساعمئ شغ بظاء طا تط تثطغره شغ 
السراق.. ولطسطط شإن ضض طا غةري شغ السراق طظ طسارك وشاظ وتصسغط وتثطغر وصاض وغغر ذلك إظما 
عغ  وأخئتئ   ٢٠٠٣ سام  السراق  اتاطئ  الاغ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  سظه  طسآولئ  أو  وراءه  تصش 
التاضط الفسطغ له جعاء بحضض طئاحر طظ صئض التاضط برغمر وجغحعا أو غغر طئاحر طظ خقل تضام إغران 

وطظ غسغرون شغ رضابعط طظ جاجئ السراق. 

أطرغضا: السراق غتااج طساسثة الثطغب سسضرغاً واصاخادغًا


