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ضطمئ السثد

لغج طظ السعض سطى أيٍّ طظ أذراف الخراع التالغ شغ 
الغمظ الثروج اآلطظ والسرغع طظ عثا المساظصع السغاجغ 
ططعبئ  جغاجغئ  بغؤئ  وجعد  بفدض  ظما  الثي  اآلجظ 
جاسثت شغ اظثقع اقصااال بغظ الصعى المتطغئ الصئطغئ 
والتجبغئ واإلصطغمغئ، باثبغر وتظسغص وتعجغه طئاحر وغغر 

طئاحر طظ الصعى الثولغئ الضئرى اقجاسمارغئ.
شأطرغضا وبرغطاظغا وعما الصعتان الرئغساان الطاان جاعماا 
شغ وجعد عثا المساظصع، وأوجثتا طزطئ دولغئ صئض غعم 
واتث طظ اظثقع ساخفئ التجم، وذلك ُبسغث اجاماع وزغر 
افطظ  بمساحارة  عاطعظث  شغطغإ  الئرغطاظغ  الثارجغئ 
سحغئ  واحظطظ  شغ  راغج  جعزان  افطرغضغ  الصعطغ 
واتفصاا  الماضغ،  الحعر  ظعاغئ  التجم  ساخفئ  اظثقع 
سئر  الغمظ  شغ  جغاجغ  تض  إلى  الاعخض  ضرورة  سطى 
تمعضع  إلسادة  اآلن  تسسغان  السغاجغئ،  المفاوضات 

جمغع الصعى الاغ ُتترضاظعا شغ الغمظ.
شرظسا  طبض  افخرى  الثولغئ  الصعى  جائر  وُتتاول  ضما 
تخٌئ  أو  طعصٌع  طظعا  لضض  غضعن  أن  والخغظ  وروجغا 
تط  الاغ  العائطئ  والشازغئ  الظفطغئ  الغمظ  بروات  شغ 
اإلسقن سظ وجعدعا شغ الغمظ بسث اظاعاء الظجاع، وسعدة 

اقجاصرار إلى الغمظ.
شأطرغضا تسمض سطى إذالئ أطث الترب شغ الغمظ قجاظجاف 
الصعات السسضرغئ لطةغح الغمظغ الثي غصعده سطغ سئث 
اهللا خالح الماتالش طع التعبغغظ المثسعطغظ طظ إغران 

بحضض طئاحر وطظ أطرغضا بحضض غغر طئاحر.
صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري لحئضئ جغ بغ 
إس إن «سطى إغران أن تسرف أن العقغات الماتثة لظ 
تصش طضاعشئ افغثي بغظما تاط زسجسئ اجاصرار المظطصئ 
برطاعا وغحظ أحثاص تربا طفاعتئ سئر التثود الثولغئ 

لثول أخرى».
وأّضث ضغري أن العقغات الماتثة ق تسسى إلى المعاجعئ 
ولضّظعا: «لظ تاثطى أبثا سظ تتالفاتعا وخثاصاتعا»، ضما 
وأسطظئ وزارة الثشاع افطرغضغئ (الئظااغعن) أن جقح الةع 

افطرغضغ صث بثأ سمطغئ تجوغث بالعصعد شغ الةع لمصاتقت 
سمطغئ ساخفئ التجم الاغ تحّظعا السسعدغئ شغ الغمظ.

وتسظغ عثه الاخرغتات أّن أطرغضا طسامرة شغ دسط 
السسعدغئ لغج لاثطغر التعبغغظ وإّظما لاثطغر الةغح 
الغمظغ الثي غصعده سطغ سئث اهللا خالح، والثلغض سطى 
أبرًا  ُتطتص  لط  السسعدغئ  الطائرات  ضربات  أّن  ذلك 
ُغثضر بمطغحغات التعبغغظ، بغظما ضان الثطار الثي لتص 
بالمسسضرات والمسثات الاغ غماطضعا الةغح الغمظغ ق 

تثود له.
شأطرغضا ق ُترغث طططصاً إضساف التعبغغظ، شعغ لط تسمح 
بثخعل صعات برغئ طخرغئ أو باضسااظغئ لتسط المسرضئ 

ضث التعبغغظ، إّظعا ُترغث شصط تثطغر الةغح الغمظغ.
عع  الغمظغ  بالةغح  لتص  الثي  العائض  الثطار  وعثا 
الثي دشع الرئغج السابص سطغ سئث اهللا خالح -  وشغ 
شغ  الاخرغح  إلى   - المسروشئ  لمعاصفه  طفاجأ  تشغغر 
٢٠١٥/٤/٢٤ والثاسغ إلى جتإ التعبغغظ لصعاتعط طظ 
المثن الغمظغئ وطظ الساخمئ خظساء طصابض وصش الشارات 
الةعغئ السسعدغئ سطى الغمظ، والسعدة إلى ذاولئ التعار 
وذلك  السعغسرغئ،  جظغش  شغ  الماتثة  افطط  برساغئ 
لضّظ  الغمظ،  بتص  الخادرة  الثولغئ  بالصرارات  الاجاطاً 
التعبغغظ رشدعا عثا اقصاراح بحضض صاذع، وصال طتمث 
الئثغاغ سدع المضاإ السغاجغ لطترضئ التعبغئ: «إن 
طا غطالإ به خالح سرغدئ اجاسقم حثص وسائطاه 

وتجبه (المآتمر الحسئغ السام)».
إّن عثا الائاغظ الخرغح بغظ طعصفغ سطغ سئث اهللا خالح 
والتعبغغظ غثل سطى أّن التطش بغظعما طخطتغ وطآصئ، 
وُغتاول ضض طظعما شغ عثا الاتالش اقجافادة طظ اآلخر 
تاى الرطص افخغر صئض جصعذه لاتصغص أعثاف الثول 

الضئرى، ولغج لاتصغص أعثاف الحسإ الغمظغ.
وضان سطغ سئث اهللا خالح صث سرض سطى السسعدغئ الشثر 
بتطفائه التعبغغظ طصابض اإلبصاء سطى دور له شغ الغمظ، 
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جسر الحشعر اقجرتاتغةغئ يف 
صئدئ املسارضئ، شماذا بسث؟

دخطئ شخائض جعرغئ بغظعا جئعئ الظخرة خئاح السئئ 
الحشعر  جسر  طثغظئ  وجط  الةاري  ظغسان/أبرغض   ٢٦

اقجاراتغةغئ الاغ تصع بغظ طثغظاغ تطإ والقذصغئ.
وضاظئ ضاائإ المسارضئ صث اجاعلئ سطى طثغظئ إدلإ 
التغظ،  ذلك  وطظث  الماضغ.  الحعر  المتاشزئ  طرضج 
طا لئبئ الصعات التضعطغئ تتاول تماغئ خط إطثادعا 
العاخض بغظ طتاشزاغ تطإ وتماة طظ جاظإ وطتاشزئ 

القذصغئ طظ الةاظإ اآلخر.
ضما ضاظئ سثة شخائض تاصثطعا ترضئ «أترار الحام» 
بثء  سظ  أسطظئ  صث  الةئض»  و«خصعر  الحام»  و«جئعئ 
طسرضئ «جعض الشاب» حمال غرب طتاشزئ تماة، بعثف 
إلى  وخعق  الصاعرة،  تاجج  طظ  بثًءا  تاججًا   ١٢ تترغر 
أذراف طثغظئ جسر الحشعر غرب طتاشزئ إدلإ، وتأتغ 
افول  الثشاع  خط  تحضض  بأظعا  الشاب»  أعمغئ «جعض 
سظ طثغظئ القذصغئ الساتطغئ الاغ تسغطر سطغعا صعات 

الظزام، إلى جاظإ ضعظعا خط إطثاد إلى جسر الحشعر.
بحار  لتضط  حثغثة  ضربئ  باعجغه  غعثد  طا  وعع 
افجث شغ تال ظةح البعار بصطع خطعط إطثاداته طع 
طتاشزئ القذصغئ لاضعن بثلك اصاربئ أضبر طظ طساصطه 
وخجاظه الئحري سطى الساتض السعري. وأسطظ ظاحطعن 
«جغح  سظاخر  طظ  آقف   ١٠ صرابئ  أن  وطسارضعن 
الفاح» الثي غدط «جئعئ الظخرة» و«ترضئ أترار الحام 

اإلجقطغئ»، غحارضعن شغ طسرضئ إدلإ.
السعرغئ  البعرة  تتصصعا  الاغ  اقظاخارات  عثه  وتأتغ 
سطى افرض شغ ظض صغام المئسعث الثولغ جاغفان دي 
الفضري»  بةطسات «السخش  وخفئ  بةطسات  طغساعرا 
طع  اجاحارات  جعلئ  المصئطئ  افجابغع  شغ  بثئه  صئض 
القسئغظ الثولغغظ واإلصطغمغغظ شغ جظغش، لطسعدة إلى 
المسار بشطاء غعشر اجاماع وزاري لثارجغئ الثول الثمج 
الثائمئ السدعغئ لمظاجئئ الثضرى البالبئ لخثور «بغان 
جظغش» شغ ظعاغئ تجغران (غعظغع) ٢٠١٢. تغث ذضرت 
وجائض اإلسقم أن افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ 
طعن ذطإ طظ دي طغساعرا السمض سطى اجاؤظاف المسار 

السغاجغ.

: طما ق حك شغه أن طسارك الحمال شغ إدلإ 
والةظعب شغ درسا بما شغعا السغطرة سطى طسئر ظخغإ 
أعمعا  جثغثة،  دققت  تتمض  الحام،  بخرى  وطثغظئ 
الاظاغط بغظ «جئعاغ» الحمال والةظعب. وضثلك صغام 
المسارضئ بالسغطرة سطى آخر طسئر تثودي طع افردن 
بعابئ جعرغا إلى الثطغب، والسغطرة سطى طثغظئ ضئرى 

شغ الحمال، إتثى بعابات جعرغا إلى ترضغا.
شعض غسغر الصطار السعري اآلن سطى طسارغظ: افول، 
تخسغث طغثاظغ داخطغ بثسط إصطغمغ إضاشغ لطمسارضئ 
السعرغئ والاطعغح باثخض سسضري إصطغمغ بـ «دسط طظ 
التغاة،  ظصطئ  بسثطا  خخعخا  واحظطظ.  طظ  الثطش» 
الةمسئ، ١٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٥ (أن الرئغج افطغرضغ 
باراك أوباطا أبطس صادة دول سربغئ الاصاعط شغ الفارة 
افخغرة بأّق غظازروا تثخُّقً سسضرغاً أطغرضغاً شغ جعرغا، 
بض أن غأخثوا عط المئادرة وأطغرضا «طساسثة لطثسط 
طظ الثطش وتصثغط المسطعطات اقجاثئاراتغئ والثسط 
بتث  عع  الباظغ،  المسار  أن  تغظ  شغ  الطعجغساغ»)، 
السعدة إلى المسار السغاجغ والسعدة إلى جظغش قخائار 

أشص التض السغاجغ.
اإلجابئ سطى ذلك تأتغ شغ إذار طا جاصعم به الضاائإ 
المسطتئ شغ جعرغا بسث أن تسغطر سطى جعض الشاب 
ورغش تماة الحمالغ، بسث أن جغطرت سطى طتاشزئ 

السالط»  تعل  افرطغظغئ  الضظائج  أجراس  «ُصرسئ 
ضما تضاإ بغ بغ جغ شغ ٢٠١٥/٤/٢٤، شغ خئرعا 
«افرطظ غتغعن الثضرى المؤعغئ «لمثبتاعط»»، وتظصض 
بغ بغ جغ الرواغئ افرطظغئ-الشربغئ «وتصعل أرطغظغا إن 
تعالغ ططغعن وظخش المطغعن حثص صاطعا شغ عثه 
افتثاث، لضظ ترضغا تحضك شغ عثا الرصط». وعضثا جاء 
جغاق طةمض افخئار الشربغئ لعثه المظاجئئ الاغ غسمض 
اإلسقم الشربغ سطى تدثغمعا وتدطغض طا جرى شغعا، 
وتفاح بسخ المتطات الشربغئ الئث المئاحر لفسالغاتعا 
ضما شسطئ الفدائغئ الفرظسغئ شراظج ٢٤ خئاح الةمسئ 

.٢٠١٥/٤/٢٤
الشربغ  اإلسقم  شغ  تئرز  سالمغئ  جغاجغئ  تمطئ  عغ 
صغمعا  طظ  والظغض  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  لاةرغط 
سطى  واقجاظضار  اإلداظئ  تخرغتات  وتظصض  اإلجقطغئ، 
ألسظئ ضئار جاجئ السالط، وتثّضر بأن الرئغج افلماظغ، 
وخش افتثاث بأظعا «طثبتئ»، وتظصض أغدا تخرغتات 
وتئرز  أوباطا،  افطرغضغ  والرئغج  الفرظسغ  الرئغج 

اجاثثام بابا الفاتغضان لعخش «طثبتئ».
افرطظ»  «لصدغئ  الاارغثغ  السغاق  الةمغع  وغاظاجى 
وغدطض تعل تصغصئ طا جرى سام ١٩١٥ وسام ١٩١٦، 
-١٩١٤) افولى  السالمغئ  الترب  أن  سظ  وغاساطعن 
رأجمالغئ  بثواشع  اجاسمارغا  المترضئ  وعغ   ،(١٩١٨
غربغئ، صث أدت إلى طصاض طا غصرب طظ تسسئ طقغغظ 
جظثي (ظاعغك سظ الترب السالمغئ الباظغئ الاغ تداسفئ 
أضساف)،  سحرة  طظ  غصرب  طا  إلى  الصاطى  أسثاد  شغعا 
شمظ غاتمض وزر تطك الةرائط اإلظساظغئ الاغ ق غحضك 
شغ ضتاغاعا أتث، غغر المئثأ الرأجمالغ وتطك الصعى 
اقجاسمارغئ الاغ تائاضى الغعم - تدطغق - سطى افرطظ؟

طةمض  أن  افضئر  واإلسقطغئ  السغاجغئ  والةرغمئ 
اإلسقم السربغ - وخخعخا المخري - غسغر طع تطك 
الظشمئ الشربغئ-الخطغئغئ؛ شمبق تاةرأ الئعابئ ظغعز شغ 
باظغ  عغ  افرطظ  «طثبتئ  اسائار  سطى   ٢٠١٥/٤/٢٤
أضئر «ععلعضعجئ» شغ السالط»، وُتسْظعن الغعم السابع 
٢٠١٥/٤/٢٤ «جرائط الةغح السبماظغ وخمئ سار شغ 
جئغظ اإلظساظغئ»، وترضج سطى إتخائغئ باذطئ لطصاطى 
بأظعط «أضبر طظ ١.٥ ططغعن طعاذظ أرطغظغ»، وضثلك 

ضان طا اسامثته ختغفئ افعرام شغ ٢٠١٥/٤/٢١.
وق ظظضر أن عظاك خغتات تعسغئ طتثودة تخثر سظ 
رأي  ظحرته  طا  طبض  طظ  واإلسقطغغظ،  الضااب  بسخ 
 ٢٠١٥/٤/٢٤ شغ  العغض  سطغ  الصطري  لطضاتإ  الغعم 
ودسا  الاارغثغ،   جغاصه  شغ  التثث  وضع  تاول  الثي 
«السرب والمسطمغظ إلى طراجسئ تارغت طسرضئ (جالغئعلغ) 
واقشاثار تسإ طخادر الشرب ...». وبّغظ أن ذصعس 
إتغاء عثه الثضرى تاعاشص طع «اإلظجال الئتري لطتطفاء 
شغ حئه ججغرة (جالغئعلغ) الارضغئ غعم ١٩١٤/٤/٢٤ 

خقل الترب السالمغئ افولى».
تساطعط  جغاجغئ-تدارغئ  ذضرى  أطام  ظتظ  إذن 
الاارغت لارجغت العاصع المآلط وتتثغث وجعئ المساصئض. 
والتصغصئ الاارغثغئ أن افرطظ الثغظ ساحعا ذعال صرون 
بأطان شغ دولئ الثقشئ (ضما غغرعط طظ أعض الثطئ)، 
صث تط اجاشقلعط طظ صئض الصعى اقجاسمارغئ لطظغض 
افوروبغئ  الائحغرغئ  الئسبات  وجاعمئ  الثقشئ،  طظ 
(ضما  لثغعط  الصعطغئ  المحاسر  إذضاء  شغ  وافطرغضغئ 
جعء  طظ  ساظعا  أظعط  وختغح  غغرعط).  شغ  سمطئ 
ظاغةئ  أخرى  بصاع  شغ  طسطمعن  ساظى  ضما  افوضاع 
تردي افوضاع اقصاخادغئ واظحشال دولئ الثقشئ شغ 
خث العةعم الشربغ الخطغئغ سطغعا طظ طثاطش الةعات 

الروجغئ والفرظسغئ والئرغطاظغئ.
لصث تمرد آقف افرطظ سطى الثولئ الاغ غسغحعن تتئ 
لطمطالئئ  اقجاسمارغئ  الصعى  وتّرضاعط  جططاظعا، 
بالبعرة  غسّمى  (شغما  السرب  تّرضئ  ضما  باجاصقلعط، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

خئر وتسطغص

/c/1954جرغثةالراغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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اتفص صادة اقتتاد افوروبغ شغ صماعط بئروضسض غعم 
لبقبئ  المثخخئ  المغجاظغئ  زغادة  سطى   ٢٠١٥/٤/٢٤
«ترغاعن»  التثود  لتماغئ  التالغئ  المغجاظغئ  أضساف 
(طراصئئ التثود الئترغئ لمثى ٣٠ طغق سظ السعاتض 
طظ  صرار  اجاخثار  وجعب  سطى  واتفصعا  اإلغطالغئ). 
طةطج افطظ الثولغ غةغج الاثخض صئالئ السعاتض الطغئغئ 
وشرظسا  برغطاظغا  وتسعثت  سسضرغا.  تثخق  باسائاره 
بعثا  ذطإ  باصثغط  المةطج  شغ  الثائمان  السدعان 
الثخعص. وجاءت عثه الصمئ بسثطا أضثت الماتثبئ 
لحآون  الماتثة  لفطط  الساطغئ  المفعضغئ  باجط 
القجؤغظ شغ إغطالغا ضارلعتا جاطغ غعم ٢٠١٥/٤/٢١: 
«بإطضاظظا أن ظصعل إن ٨٠٠ حثص صدعا شغ تادث 
غرق لسفغظئ ضاظئ تصطعط صئالئ السعاتض الطغئغئ غعم 
صث  السام  عثا  الدتاغا  سثد  وغضعن   .٢٠١٤/٤/١٩
ارتفع إلى ١٧٥٠ طعاجرا وشصا لمظزمئ العةرة الثولغئ، 
بغظما غرق ٣٤١٩ سام ٢٠١٤ شغ ارتفاع ططرد لدتاغا 
العةرة خقل السظعات افخغرة ق جغما بسث ترب الظاتع 
سطى لغئغا وتفضك الثولئ طما جسطعا طمرا جعق لقجؤغظ 

افشارصئ والسرب إلى أووربا.
اإلظسان  لتصعق  افوروطاعجطغ  المرخث  واظاصث 
المسغإ  «الاصاسج   ٢٠١٥/٤/٢١ غعم  جظغش  وطصره 
بطرق  القجؤغظ  اجاصئال  شغ  افوروبغ  اقتتاد  لثول 
المثغرة  طضةعان  إشرظا  اظاصثت  وضثلك  حرسغئ». 
الاظفغثغئ لمضاتإ اقتتاد افوروبغ شغ طظزمئ السفع 
الثولغئ السغاجات افوروبغئ قجاصئال القجؤغظ طآضثة 
اقتتاد  دول  صادة  جغظاصحعا  الاغ  الثطط  أن «عثه 
افوروبغ شغ صماعط الثاخئ غاط تتفغجعا طظ خقل 
شتسإ  الةرغمئ  وطضاشتئ  افطظغئ  السغاجغئ  الثواشع 

ولغج طظ جاظإ جغاجئ تصعق اإلظسان».
طظ  تاترك  ق  افوروبغئ  الثول  أن  غآضث  ذلك  شضض 
زاوغئ إظساظغئ، وإظما طظ زاوغئ أطظغئ وجغاجغئ، شعغ 
تثاف طظ تثشص المعاجرغظ غغر المرغعب شغعط طظ 
ظخارى  ضاظعا  شإن  المسطمغظ،  طظ  أضبرعط  أن  زاوغئ 
شق تاردد شغ طساسثتعط، وطظ جاظإ آخر خعشعا طظ 
تأبغرعط سطى أطظعا وسطى ترضغئاعا الثغمعغراشغئ، شق 
إن  تغث  اآلن،  تاخض  عع  ضما  المةامع  شغ  غظثطةعا 
المعاجرغظ المسطمغظ الثغظ تثشصعا سطى أوروبا طظث 
العاشثغظ  السمال  وضثلك  الماضغ،  الصرن  بماظغظات 
الخظاسغئ  أوروبا  دول  بظاء  إسادة  شغ  حارضعا  الثغظ 
وأتفادعط  وأبظاءعط  الماضغ  الصرن  جاغظات  طظث 
بض  طظعط،  الغسغر  الظجر  إق  المةامع  شغ  غظثطةعا  لط 
رغط  اإلجقطغئ  وبععغاعط  بثغظعط  تمسضعا  إظعط 
تغث  المةامع،  وطظ  الثولئ  طظ  سطغعط  الدشعذات 
ضث  الامغغج  إلى  تآدي  صعاظغظ  حّرسئ  الثولئ  إن 
الثوائر  وأظزمئ  الصداء  أتضام  وضثلك  المسطمغظ، 
الامغغج  وظزرة  الرجمغئ  وغغر  الرجمغئ  والمآجسات 
السظخرغئ الماةثرة لثى المةامسات افوروبغئ خاخئ 
واقجاعجاء  واتاصارعط  وضراعغاعط  المسطمغظ  ضث 
بعط والظفعر طظعط بشغر وجه تص تاى تخض إلى تث 
تسادي  أوروبغئ  ترضات  تأجسئ  صث  بض  لعط.  السثاء 
المسطمغظ وتثسع لطردعط وآخرعا «بغشغثا» الاغ عغ 
اخاخار لـ»العذظغعن افوروبغعن ضث أجطمئ أوروبا». 
شاثاف التضعطات المظاثئئ شغ أوروبا سطى أخعاتعا إذا 

عغ تساعطئ شغ صئعل القجؤغظ طظ المسطمغظ خاخئ، 
جغما وأظعا تساظغ طظ أزطئ اصاخادغئ، شعظاك المقغغظ 
طظ افوروبغغظ الساذطغظ سظ السمض غرون أن القجؤغظ 
ساطاعط أن القجؤغظ  وغرى  أسمالعط،  طظعط  غأخثون 
الثولئ  تتخطعا  الاغ  الدرائإ  أطعال  طظ  جغأخثون 
طظعط. ولثلك رأغظاعا ق تعاط بتغاة المعاجرغظ، بض 

رطغ بئسدعط شغ الئتر أو ترضعا بثون إغابئ لغشرصعا.
وترغث أوروبا تتصغص طضاجإ جغاجغئ وعغمظئ سسضرغئ 
سطى جعاتض الئقد اإلجقطغئ، شظراعا تسسى قجاخثار 
صرار طظ طةطج افطظ لغضعن لعا وجعد سسضري سطى 
جعاتض لغئغا، وذلك لاسجغج الظفعذ افوروبغ شغ حمال 
أشرغصغا بثرغسئ طظع تثشص القجؤغظ إلغعا. وعغ جئإ 
حصاء الظاس تغث اجاسمرت بقدعط وظعئئ برواتعا 
شأشصرتعط، وأضسفاعا باةجئاعا وإبارة التروب الثاخطغئ، 
وأعمطاعا لاظاحر شغعا افطراض الفااضئ، وطظساعا طظ 
أن تظعخ وتاصثم، شأصاطئ شغعا أظزمئ شاجثة تائسعا 
تسائر  لثلك  صاظعظغئ.  بخعرة  برواتعا  ظعإ  لاعاخض 

أوروبا عغ أس المحضطئ.
الثغظ  والسماجرة  الئحر  بأرواح  المااجرون  وعظاك 
غساشطعن وضع الظاس العاربغظ طظ أوضاسعط افطظغئ 
واقصاخادغئ وغئتبعن سظ جئض أشدض لطسغح وافطظ، 
بعط إلى  غصثشعا  أن  طصابض  ذائطئ  بمئالس  شغئاجوظعط 
المعت أو إلى تغاة الحصاء والمساظاة شغ طراضج القجؤغظ 
بأوروبا وشغ طةامساتعا الاغ تطشى سطغعا السظخرغئ، 
شق غسئآون بعط تغث غتمطعظعط بسفظ غغر خالتئ 

لقبتار أو تظصخعا الخغاظئ إلى تث ضئغر.
والمحضطئ التالغئ تئثأ طظ الثول العارب طظ ظطمعا 
السمض  شرص  وإغةاد  بالرساغئ  تصعم  ق  شعغ  الظاس، 
البروات،  باعزغع  تصعم  وق  لرساغاعا،  الضرغط  والسغح 
وجرصئ افطعال  بضض أظعاسه  غسمعا الفساد  شأظزماعا 
والمتسعبغظ  وسائقتعط  سطغعا  الصائمغظ  صئض  طظ 
سطغعط، شغدطر الضبغرون لارك بقدعط والمشاطرة شغ 
القجؤغظ  ترشخ  المظطصئ  دول  وضثلك  الئتر.  سرض 
افردن  شغ  رأغظا  ضما  تسسفغئ،  جغاجئ  ضثعط  وتائع 
القجؤغظ  ضث  ظالمئ  جغاجئ  تائع  الاغ  لئظان  وشغ 
ضث  تائسعا  وبثأت  ساطا،  جاغظ  طظث  الفطسطغظغغظ 
الظازتغظ السعرغغظ، الفارغظ طظ بطح ظزام افجث. 
قجأ  أي  دخعل  ترشخ  الاغ  الثطغب  دول  وعظاك 
إلغعا، وعغ بقد غظغئ وواجسئ تضاد تضعن خالغئ طظ 
السضان وتمّظ سطى الظاس باصثغمعا بسخ الفاات طظ 
المساسثات المالغئ لرشع الساإ بغظما عغ تدت أطعاق 

ذائطئ شغ المآجسات افوروبغئ.
وسظثطا تصعم دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
صرغئا بإذن اهللا جعف ق غضعن عظاك طحضطئ طعاجرغظ 
إلى أوروبا ولشغرعا، بض طعاجرون إلغعا تغث جغضعن 
افطظ والرساغئ الراحثة وتعزغع البروات وإغةاد شرص 
وتضظعلعجغا  خظاسغا  اظصقبا  جاتثث  فظعا  السمض، 
ضاشئ  الظاس  وتسطط  الاةارة،  وتظحط  الجراسئ،  وتطعر 
الترف، وتثربعط شغ ضاشئ المةاقت لغضعظعا ساططغظ 
طعرة، وتتّثث ضاشئ المآجسات وطراشص التغاة الساطئ 
والاسطغمغئ  الطئغئ  الثثطات  وتصثم  الراتئ  ووجائض 
الةغثة إلى ضاشئ رساغاعا دون تمغغج لغتغعا تغاة ذغئئ 

عظغؤئ.

أجرى المصابطئ طراجض الراغئ شغ الغمظ

المحضطئ  لعاصع  رؤغاضط  الئثء  شغ  لظا  تطّثخعن  لع 
التالغئ شغ الغمظ؟

بثاغئ أحضر جرغثة الراغئ والساططغظ سطغعا سطى عثه 
اقجاداشئ، وأجأل اهللا أن غةسض أسمالظا جمغسا خالخئ 
اإلجقم  أطئ  وسطى  سطغظا  غظسط  وأن  الضرغط  لعجعه 

بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
إن طحضطئ الغمظ شغ العضع الراعظ عغ طحضطئ ظاةئ 
طظ تراضمات لمحضقت ساظى طظعا الغمظ وأعطه بسث 
اإلجقم  تضط  غاب  تغث  السبماظغئ  الثقشئ  جصعط 
سظ واصع أعض الغمظ إق طظ بسخ افتضام الحرسغئ 
الةجئغئ شغ سعث تضط افئمئ طما جسض الغمظ ططمسا 
وأطرغضا،  برغطاظغا  رأجعا  وسطى  اقجاسمارغئ  لطثول 
خاخئ وأن الغمظ ذو طعصع اجاراتغةغ وبروات ضبغرة 
وطاظعسئ باإلضاشئ إلى الاجام أعطه بثغظعط طظ تغث 
الطابع السام سطى افشراد، ضض عثه المجاغا جسطئ الغمظ 
برغطاظغا  الصثغط  اقجاسمار  بغظ  دولغ  لخراع  طغثاظاً 
سطى  الثول  عثه  شسمطئ  أطرغضا،  الةثغث  واقجاسمار 
واتاعت  سمقء  وتضام  شاجثة  وضسغئ  أظزمئ  إغةاد 
العجط السغاجغ - إق طظ رتط اهللا - بالسمالئ المئاحرة 

أو غغر المئاحرة سظ ذرغص ربطعا بسمقئعا طظ تضام 
المظطصئ، إذن الخراع شغ الغمظ خراع جغاجغ سطى 
طتطغئ  بأغاٍد  اجاسمارغئ  دول  تآجةه  والبروة  الظفعذ 
وإصطغمغئ، وأخئح غالإ أعض الغمظ إن لط غضظ ضطعط 

غثرضعن ذلك.
عض طظ الممضظ الصعل إن البعرة الاغ صام بعا أعض 
الغمظ صث ظاب سظعا سضج طا ضان غطمح إلغه الظاس، 

وذلك سطى غرار بعرة تعظج وطخر ولغئغا؟
أن  الظاس  غرى  وضعح  وبضض  تخض  طا  عثا  ظسط، 
بعرتعط لط تتصص أعثاشعا، تغث خرجعا َغْخئعن طظ 
دغظعط  ظض  شغ  الضرغط  السغح  إلى  بعرتعط  خقل 
أن  غسطمعن  وعط  الزطط  ضث  خرجعا  لصث  الصعغط، 
الزطط ضض الزطط شغ غغر اإلجقم، وأن ق تغاة ضرغمئ 

غاخعروظعا إق شغ حرع ربعط.
سطى  اقلافاف  المساسِمرون  الضفار  اجاطاع  ضغش 
اسامثوا  الاغ  افدوات  عغ  وطا  الغمظ؟  أعض  بعرة 

سطغعا لطتغطعلئ دون تترغر الغمظ طظ ظفعذعط؟
جفاراته  ذرغص  سظ  المساسمر  الضاشر  الشرب  صام  لصث 
وطظزماته وسمقئه طظ جغاجغغظ وجماسات باسمغط 
رعا وترشعا سظ براءتعا وخفائعا،  أجعاء البعرة وتخثُّ
الساتات  شغ  تزعر  المثظغئ  الثولئ  حسارات  شئثأت 
الاثرغئغئ  الثورات  بسمض  الماضرة  المظزمات  وصاطئ 
وخظاسئ  الشرب  أشضار  لئث  الساتات  شغ  والاظزغمغئ 
السفارات  أطا  البعرة،  لغصعدوا  غربغ  بظمط  طبصفغظ 
عآقء  وتماغئ  التطعل  رجط  شغ  بطسئاعا  صاطئ  شصث 
لصغادة  والماخثرغظ  الشربغئ  بالبصاشئ  المدئعسغظ 
التضام  أطا  ضرطان،  تعضض  طع  تخض  ضما  البعرة 
والسغاجغعن شصث تثظثق ضض طظعط تسإ طا تططإ 
إلى  افطعر  اظاعئ  تاى  وأدواتعا  الخراع  دول  طظه 
تسعغئ جغاجغئ أرادتعا برغطاظغا لاتاشر سطى ظفعذعا 
وسمقئعا وتتمغعط شضاظئ المئادرة الثطغةغئ برساغئ 
اظاعى  الثي  العذظغ  التعار  وبثأ  الماتثة  افطط 
ذرغص  سظ  التعار  ذاك  أطرغضا  أشحطئ  تغث  بالترب!! 
التعبغغظ وجمال بظ سمر الثي طضظ لطتعبغغظ وحرسظ 
لاسظُّاعط وأسمالعط اقظصقبغئ، وعضثا وخض الغمظ إلى 
ضمظ  أدخض  صث  وضان  خارجغئ  وترب  داخطغئ  ترب 
الئظث السابع طظ صاظعن السصعبات الثولغئ، ولضظ دول 
لاةظإ  دولئ  ضض  وتسمض  الصعاظغظ  عثه  تةّغر  الخراع 
سمقءعا طظ سصعبات خارطئ صث تظالعط وإن خثرت 

شعغ شارغئ المتاعى سظث الاظفغث.
بالظسئئ لساخفئ التجم، طا عغ افعثاف التصغصغئ 
لاتالش ساخفئ التجم؟ وعض ظساطغع الصعل أن تطك 

افعثاف صث تط تتصغصعا؟
المعصش الثولغ وتشغر السمقء عع الثي أتى بساخفئ 

التجم؛ إذ إن خاتإ العسغ السغاجغ المساظغر غثرك 
وخاخئ  اقجاسمارغئ  الثول  تطك  إلغه  ترطغ  طا  أبساد 
التضط  إلى  جطمان  وخعل  وطع  المظطصئ،  شغ  أطرغضا 
 - أطرغضا  شإن  السمالئ  أطرغضغ  وعع  السسعدغئ،  شغ 
والترب تربعا لضظ بأطعال وطصثرات ودطاء المسطمغظ 
- أرادت أن تدرب سخفعرغظ أو أضبر بتةر واتث؛ شعغ 
ترغث إسطاء دور لسمغطعا جطمان وتصعغئ ظفعذعا شغ 
افجرة التاضمئ، وصث بثأت أطرغضا بمشازلئ السسعدغئ 
الئسئع  طظ  لتماغاعا  خاروخغئ  درع  بسمض  بتماغاعا 
اإلغراظغ وأتئاسه شغ الغمظ، عثا طظ جعئ، وطظ جعئ 
أخرى شأطرغضا ترغث شغ الغمظ أن تظصث التعبغغظ بترب 
طتثودة (الدربئ الاغ ق تمغاك شإظعا تصعغك) بتغث 
تئثغه طزطعطا أطام السالط وتظصثه طظ ورذئ اقظفراد 
شرغسئ  وجسطه  أرعصه  الثي  والامثد  بالتضط  الفاحض 
لطسإء  باإلضاشئ  لطصاسثة،  وضثلك  لثخعطه  جعطه 
البصغض باتالفه طع سطغ خالح الثي أوسجت له برغطاظغا 
أو  أطضظ  إن  خقلعط  طظ  لغسعد  التعبغغظ  غساغر  أن 
ابظه، شأطرغضا تثاف طظ سعدة خالح وعغ ترغث الصداء 
لطتضط  السعدة  غتاول  الثي  اإلظةطغجي  الظفعذ  سطى 
المامبض شغ سطغ خالح وصعته المعالغئ له شغ الةغح 

وسجله طا أطضظعا ذلك سظ السمطغئ السغاجغئ.

ضغش تفسر اجامرار الدربات الةعغئ لاتالش ساخفئ 
التجم طع إسقن الاتالش أن سمطغئ ساخفئ التجم صث 

اظاعئ؟
أن  افبغخ  الئغئ  وأسطظ  التجم  ساخفئ  اظاعئ  ظسط 
المعمئ لط تظاه بسث، وتئساعا سمطغئ إسادة افطض وعغ 
طجغب طظ سمض جغاجغ وسسضري، شالدربات لط تظاه 
ولاعغؤئ  افوراق  لارتغإ  ذلك  ضض  طسامرة،  والترب 
أرادت  طا  طاى  التعار  ذاولئ  سطى  لطةطعس  افجعاء 

أطرغضا ذلك.
شغ  الخراع  أذراف  طعاشصئ  سظ  التثغث  ظض  شغ 
ترون  ضغش  جغاجغ،  تعار  شغ  الئثء  سطى  الغمظ 

المحعث السغاجغ شغ الغمظ؟
غطعل  أن  الماعصع  شإن  الثولغ  الخراع  لحثة  ظاغةئ 
الخراع شافطعر طسصثة وافذراف طاسثدة وإن جطسئ 
وجط  تٌض  عظاك  شسغضعن  لطتعار  افذراف  عثه 
له  العجط  التض  وعثا  الماخارسئ  افذراف  غرضغ 
جغظارغععات سثغثة شغ تفخغقته تغث جغضعن فتئاع 
أطرغضا (التعبغغظ والتراك الةظعبغ بصغادة سطغ جالط 
الحمال  شغ  السغاجغ  المحعث  شغ  حراضئ  الئغخ) 
والةظعب بإصطغمغظ أو سثة أصالغط، وجغاط تضفض دول 
الثطغب بإسادة اقسمار، وجغصال أظه صث تط ضرب جقح 
التعبغغظ وجغاتعلعن إلى تجب جغاجغ، وربما أدخطئ 
الغمظ شغ طةطج الاساون الثطغةغ سطى المثى الئسغث 
وسطى طراتض لدمان تماغاه طظ التعبغغظ ولمضاشتئ 
اإلرعاب تغث جغشثو الغمظ بق جغح، شالسغظارغع عثا 
صث ق غاتصص تفخغق لضظ غئصى التض العجط تمال 

أوجه.
ضغش ترون تض طحضطئ الخراع شغ الغمظ، لغج شصط 
طظ ظاتغئ الثط السرغخ وإظما طظ الظاتغئ الافخغطغئ؟

بعا  الصغام  الغمظ  أعض  سطى  سمطغئ  إجراءات  عظاك 
ولظ غسسظا تفخغطعا، والتض غضعن شغ أن غعإ أعض 
الغمظ لرشخ عثا الخراع واقصااال جعاء أضان طتطغا 
سئبعا  سظ  لااعصش  أدواته  سطى  والدشط  خارجغا،  أم 
الحرسغئ  العجائض  بحاى  وإجئارعا  والسئاد  الئقد  شغ 
لطرجعع إلى حرع اهللا والظجول سظث أواطره، وافخث سطى 
غثعا تاى تصطع ضض خطئ بالشرب وبالتضام السمقء، 
وأن  أتداظعط،  شغ  اقرتماء  طظ  اهللا  إلى  تاعب  وأن 
تساجل عثه افدوات ضطعا شإظما عغ أبعاق سطى أبعاب 
جعظط،، وأن غصعم أعطظا شغ الغمظ بالسمض الةاد المةث 
التطعل  سطى  المساسخغئ  افزطئ  عثه  طظ  لطثروج 
اهللا  حرع  إلى  وغاتاضمعا  غاتاوروا  وأن  العضسغئ، 
شفغه التض الظاجع، شصث آن افوان لاثارك افطر شغمثوا 
قجاؤظاف التغاة  أغثغعط بأغثي الساططغظ المثطخغظ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  تاةسث  الاغ  اإلجقطغئ 

طظعاج الظئعة.
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بصطط: أجسث طظخعر

طظث  ظعسعا  طظ  الباظغئ  عغ  عاتفغئ  طثاخطئ  شغ 
افجئص،  المخري  الرئغج  ذالإ  التضط،  سظ  تظتغه 
تسظغ طئارك، الحسإ المخري بالعصعف خطش صغادته 
طظ  السغسغ،  الفااح  سئث  بالرئغج  طمبطًئ  السغاجغئ 
المثاذر  طظ  والظةاة  افطان  لئر  بالئقد  السئعر  أجض 
الاغ تتغط بالمظطصئ السربغئ بأضمطعا، تسإ تسئغره.

وصال طئارك، شغ طثاخطئ عاتفغئ طع شدائغئ «خثى 
الـ٣٣  بالثضرى  اقتافال  بمظاجئئ  المخرغئ  الئطث» 
جغحعط  المخرغغظ «لثسط  غثسع  إظه  جغظاء،  لاترغر 
افطظ  تماغئ  أجض  طظ  السرب  افحصاء  طع  والاساون 
السرب  بأطظ  طرتئط  طخر  أطظ  فن  السربغ  الصعطغ 
وق بث طظ الاضاتش والاعتث السربغ لتماغئ افوذان 

رأجعا  وسطى  تعثدعا،  الاغ  المثاذر  طظ  السربغئ 
اإلرعاب». 

(السربغئ ظئ)

زرات جغاجغئظز

  الرئغج املخري افجئص طخٌر سطى تئسغاه فطرغضا والرتوغب لسمقئعا
طئارك لطمخرغغظ: جاظثوا السغسغ وصفعا بةاظإ جغحضط
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لضظ افخغرة رشدئ سرضه عثا لسثم بصاعا به، وفّن 
أطرغضا ق ترغث أن غضعن له طضاٌن شغ الغمظ.

وطظ عظا غمضظ الصعل إّن أعط ظاغةئ لساخفئ التجم ترغث 
أطرغضا تتصغصعا شغ الغمظ عغ تثطغر الةغح الغمظغ 
وإصخاء سطغ سئث اهللا خالح ظعائغاً، والثخعل شغ سمطغئ 
دوٌر  لطتعبغغظ  غضعن  الغمظغغظ  بغظ  جغاجغئ  تفاوض 

طعٌط شغعا.
عادي  طظخعر  ربه  سئث  إصخاء  ضثلك  أطرغضا  وُترغث 
وإسطاءه طةرد دور عاطحغ شصط غظاعغ ظعائغاً طع بثء 
السمطغئ السغاجغئ، وُترغث طظه أن ُغسّطط خقتغاته إلى 
ظائئه خالث بتاح المصرب طظ التعبغغظ والسسعدغغظ سطى 

تٍث جعاء.
وأّطا برغطاظغا الاغ دشسئ شغ افخض سطغ سئث اهللا خالح 
لطاتالش طع التعبغغظ لمث ظفعذعط شغ طظاذص غمظغئ 
حاجسئ لاحاغاعط وإضساشعط، وإرباك المعصش افطرغضغ 
شغ الغمظ، وطظ بط تمض أطرغضا سطى اقجاساظئ بعا لما 
الغمظغغظ،  الاصطغثغغظ  السغاجغغظ  سطى  ظفعذ  طظ  لعا 
شإّظعا لط تظةح شغ تتصغص عثشعا عثا، لثلك شعغ تسسى 
الغعم إلى تصعغئ سئث ربه طظخعر عادي بعخفه طمبًق 
لما ُغسّمى بالحرسغئ، وإضساف التعبغغظ طظ خقله صثر 
التعبغغظ،  ضرب  شغ  السسعدغئ  واجاثثام  اإلطضان، 
وإبساد تأبغر إغران سظ الساتئ الغمظغئ، وطظ بّط إغةاد 

صغادة جغاجغئ جثغثة بثغطئ شغ الغمظ تتزى بثسط 
بحضض  السسعدغئ  وبثسط  سام،  بحضض  الثولغئ  الصعى 
خاص، وطظح سطغ سئث اهللا خالح تماغئ حثخغئ شغ 

ُسمان أو شغ غغرعا.
لط  التجم  شساخفئ  اإلجقطغئ  افطئ  طساعى  سطى  وأّطا 
الثراب والثطار والمعت الجؤام، شالةغح الثي  ُتظاب إقّ 
بظاه أعض الغمظ بضّثعط وأطعالعط وسرق جئغظعط صث تط 
تثطغره شغ غارات ساخفئ التجم الاغ ضان فطرغضا سّثوة 
افّطئ الطثود الاثطغط المئرطب والمسئص لعا، شعغ الاغ 
حارضئ لعجساغاً واجاثئاراتغاً شغ اخاغار افعثاف الاغ 
ضاظئ الطائرات السسعدغئ  تصخفعا، وغضفغ تضام آل 
جسعد خغاظًئ وسارًا أّظعط ُغصاتطعن بالاظسغص طع أسثاء 

اإلجقم شغ بقد المسطمغظ.
وسثم  بأظفسعط  طحاضطعط  تض  المسطمغظ  سطى  إّن 
السماح فطرغضا أو لشغرعا بالاثخض شغ حآوظعط، وسطى 
الثغظ ُغخّفصعن وُغطّئطعن لساخفئ التجم طظ الحغعخ 
والترضات اإلجقطغئ أن ُغثرضعا بأّظعط بخظغسعط عثا 
إّظما غسارشعن بثور أطرغضا شغ صغادة الئطثان اإلجقطغئ، 
أطرغضا  تفرضعا  الاغ  السمغطئ  التضط  بأظزمئ  وُغصّرون 
سطغعط، وعط بفسطعط عثا غضعظعن صث خاظعا اهللا ورجعله 

والمآطظغظ.

تامئ : الظاائب السغاجغئ الماعصسئ لساخفئ التجم

البعرات شغ السالط اإلجقطغ، الاغ غصعم بعا المسطمعن 
تضام  إلى  الرضعن  عع  أوضاسعط،  تشغغر  طساعثشغظ 
سمقء غظفثون جغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ. وأيُّ 
خطر آخر تعاجعه بعرة الحام عع أصض خطعرة طظ رضعن 
بسخ صادة البعرة لطتضام السمقء. شافخض شغ البعرة 
تشغغر جائر افوضاع الاغ أصاطعا الضاشر المساسِمر شغ 
بقد المسطمغظ، وطظ بغظ تطك افوضاع الاغ أصاطعا 
الضاشر المساسِمر وجعد تضام سمقء غثغظعن بالعقء له، 
شضغش ُغرضظ إلى عآقء بثل السمض سطى تشغغرعط؟؟!! 
وضغش ُغرتةى تشغغر افوضاع طمظ أجاس سمطه التفاظ 
سطى افوضاع الاغ أصاطعا الضاشر المساسِمر؟؟!! شطغضظ 
وسثم  طظه  السعن  واجامثاد  وتثه  اهللا  سطى  الاعضض 
الرضعن إلى غغره شإظه جئتاظه عع الظاخر وعع الصعي 
  السجغج. صال تسالى: ﴿ِإن َغظُخْرُضُط اهللاَُّ َشَق َغاِلَإ َلُضْط
َِإن َغْثُثْلُضْط َشَمظ َذا الَِّثي َغظُخُرُضط طِّظ َبْسِثِه  َوَسَطى 

ِض اْلُمْآِطُظعَن﴾.  اهللاَِّ َشْطَغَاَعضَّ

الظزام املخريُّ ُغتارب «اإلرعاَب» املُتاَمض 
أم ُغتارب اإلجقَم املُضاِمض؟! 

ظسرف أن حعارع الضظاظئ لط تعثأ ولط تسارح، ودطاء 
أعطعا لط تةش، طظث بعرة ٢٥ غظاغر الاغ رشسئ افطئ 
شئثأت  الظزام،  بإجصاط  لاطالإ  سالغا  الخعت  شغعا 
اإلسقظات تخثر تئاساً سظ تعادث إرعابغئ عظا وعظاك، 
بالةماسئ  ُتطخص  والغعم  البالث،  الطرف  غفسطعا  طرة 
المتزعرة، لغثافغ الطرف البالث، وشةأة وبسث اإلذاتئ 
حرجئ  إسقطغئ  تمقت  بثأت  الظزام «طئارك»  برأس 
سطى الاغار اإلجقطغ وحغطظاه، بض اجامر واحاث حراجئ 
بسث وخعل اإلخعان إلى التضط، إلى أن تط تض طةطج 
الحسإ أوق واإلذاتئ بظزام اإلخعان باظغا سطى غث سئث 
والثي  طرجغ،  ظزام  شغ  الثشاع  وزغر  السغسغ  الفااح 
ذطإ خراتئ طظ الحسإ أن غظجل إلى طغثان الاترغر 

لغسطغه تفعغدا لمعاجعئ اإلرعاب المتامض.
وأخئتئ  المتامض،  باإلرعاب  جغظاء  احاسطئ  وشةأة 
التثود المخرغئ الطغئغئ غغر آطظئ، بط غزعر وبحضض 
قشئ أن الظزام غتارب إرعاباً طظ ظعع آخر عثه المرة، 
شفغ أتثث صراءة لعثا الظزام المةرم رأغظا أن اإلرعاب 
شغصعم  وخطابه،  الثغظ  ظخعص  شغ  غضمظ  المتامض 
أختاب  زباظغاه،  طظ  خاص  ظعع  طظ  لجباظغٍئ  باإلغساز 
سمائط ولتى ورجال السطماظغئ شغ طخر غتدعط سطى 
براطب  خقل  طظ  المسطمغظ  ظفعس  شغ  الرغئئ  إحاسئ 
تطفجغعظغئ تعثف إلى زسجسئ بصئ المسطمغظ بإجقطعط 
الثي  العقلغ»  «جسث  عقُل  سطغظا  َشَغِعضُّ  وسصغثتعط، 
جسض طظ سئث الفااح السغسغ وطتمث إبراعغط رجعلغظ 
طظ رجض اهللا، وغسطع شغ جماء الضظاظئ ظةط «إجقم 
الئتغري» الثي لط غارك حغؤا إق وتسرض له بالاحضغك، 
خاروا  إسقطغئ  أبعاق  أختاب  طظ  ضبغرون  وغغرعط 
غافظظعن بالاحضغك شغ ضض طا عع إجقطغ، بط غأتعن 

سطى ضاإ إجقطغئ شغ المثارس شغترصعظعا.
إن أعض الضظاظئ غسرشعن طاذا ترغثون طظ ضض ذلك أغعا 
المأجعرون، ترغثون طخر بق إجقم، ترغثون أن تتاربعا 
اإلرعاب الثي حثخاه لضط أطرغضا تتثغثًا شغ اإلجقم، 
ولضظ افطض طسصعٌد وبحضض ضئغر سطى أعض طخر الثغظ 
جغئططعن طفسعل ضض عثه المجاسط بعسغعط وظدةعط، 
رغط ضبرة افبعاق الاغ تحعش، أطا الصاعرة شساطصظضط 
ططغعظغاضط  غعم  طسضط  وطعسثعا  تظسعه  لظ  درجاً 
لثطع التةاب، لارْوا ضغش جاثوس ظسال ترائرعا سطى 
أشضارضط، شأغظ أظاط غا أتئاب رجعل اهللا ؟! أغظ أظاط 
غا خظادغث اإلجقم؟! أطا آن لراغئ اإلجقم أن ترشرف شغ 
جماء الصاعرة، أطا آن لضط أن تظافدعا هللا وباهللا شما لظا 
إق اهللا، عئعا أغعا الرجال لظخرة دغظضط وأطاضط، شإطا 

تغاة تسر الخثغص وإطا طمات غضغث السثا.

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

روى الئثاري وطسطط طظ تثغث ذارق بظ حعاب، سظ 
الغععد  طظ  رجقً  أنَّ  سْظه  اهللا  رضغ  الثطَّاب  بظ  ُسمر 
صال له: غا أطغَر المآطظغظ، آغٌئ شغ ضااِبضط تصرؤوَظعا، لع 
سطغظا - طسحَر الغععد - ظجلئ قتَّثثظا ذلك الغعم سغًثا، 
صال: أّي آغئ؟ صال: ﴿اْلَغْعَم َأْضَمْطُئ َلُضْط ِدغَظُضْط َوَأْتَمْمُئ 
َسَطْغُضْط ِظْسَمِاغ َوَرِضغُئ َلُضُط اِإلْجقَم ِدغًظا﴾، صال سمر: 
سطى  شغه  ظجلئ  الَّثي  والمضان  الغعم،  ذلك  سرْشظا  «صث 
الظَّئّغ   وعع صائٌط بسرشئ غعم جمسئ»... عثا ضقم اهللا 
شغ غعم اهللا، ضقم صطسغُّ البئعت وصطسغ الثقلئ شق 
غثاطش سطغه ابظان، غاطعه رجعل اهللا  شغ غعم سزغط 
طظ أغام اهللا، بط غأتغ شغ عثا الجطان الردغؤِئ أتعاله، 
الثي  افزعر،  سطماء  طظ  جمع  وشغ  السغسغ  لغطالسظا 
ضاظئ العغئُئ والعصاُر ُتشطِّش ِرجاله، شغثحاعط التاضط صئض 
المتضعم، فظعط ضاظعا غصعطعن بتص طصام ورابئ افظئغاء، 
غترجعن الثغظ والسصغثة والثطاب اإللعغ طظ أغثى 
  الساببغظ أن غفاري سطى دغظ اهللا وسطى جظئ رجعله
وسطى طظ تمطعا لظا عثا الثغظ بأوبص وأدق الخعر، أصعل 
غطالسظا السغسغ وشغ تحث طظ سطماء افزعر غتثبظا شغ 
أطر الثغظ والثظغا، غعجعظا وغسزظا، ضغش غضعن الثطاب 

الثغظغ، وغطالئظا باةثغثه لغخئح طقئماً فجغاده.
واهللا إظعا لةرغمئ أن ظسضئ سطى ذلك، شربظا ذو الةقل 
واإلضرام غحعث وغصرر أظه شغ ذلك الغعم الترام وشغ 
ذلك المضان الترام صث أضمض لظا عثا الثغظ وأتط سطغظا 
ظسمئ اإلجقم ورضغ لظا اإلجقم دغظاً، وعظا شغ أرض 
الضظاظئ وشغ سصر دار افزعر، غثرج سطغظا السغسغ لغصرر أن 
الثغظ غحعبه خطض شغ خطابه، وغططإ طظ سطماء افزعر 
وغتبعط سطى أن غسمطعا سطى تشغغر الثطاب الثغظغ، بض 
غائةح بالصعل أظعط إن لط غفسطعا ذلك جغتاجةعط أطام 
اهللا غعم الصغاطئ، ضما غصعل أن عظاك «ظخعص وأشضار 
تط تصثغسعا سطى طؤات السظغظ وأخئح الثروج سطغعا 
أن  أغسصض  ضطعا،  الثظغا  تسادي  أظعا  لثرجئ  جثا  خسئاً 
غصعم المسطمعن بإشظاء جضان افرض جمغسا لغسغحعا 
وسطماُء  خراتئ،  شغه  وأجعإ  وأضبر  عثا  صال  عط؟!»، 
افزعر تاضرون وضطعط آذان خاغغئ، شق غظافخ طظعط 
أتث غدئا لثغظ اهللا وق غامسر وجه أتثعط ولع لطتزئ 
بترارة  له  غخفصعن  تراعط  ذلك  طظ  أضبر  بض  واتثة، 
ضأظعط غطسئعن. شعض افطئ عغ طظ ترغث صاض الثظغا ضطعا 
أم إظعا عغ طظ تاسرض لطصاض وتمقت اإلبادة والاحعغه 
سطى غث تتالش خطغئغ جسض طظ الاظضغض بافطئ اإلجقطغئ 
عثشا له وطظ الصداء سطى اإلجقم تطماً وطئاشى؟! وعض 
افطئ اإلجقطغئ عغ طظ تسئئئ شغ صاض طقغغظ الئحر 
شغ تربغظ سالمغاغظ أتاا سطى افخدر والغابج، أم عغ 
الرأجمالغئ الةحسئ ودولعا الاغ لط غحئع تصثعا طظ 

دطاء المسطمغظ؟!

بصطط: حرغش زاغث*

تامئ ضطمئ السثد : طؤعغئ افرطظ «لطمغئ» خطغئغئ ضث الثقشئ وصغمعا   
السربغئ الضئرى)، وتساون المامردون طع الصعات الروجغئ 
وتاربعا ضث الثولئ السبماظغئ إبان الترب السالمغئ افولى، 
ودسمعا الةغح الروجغ شغ اتاقله لحرصغ افظاضعل، 
طمبطغعط،  طع  الافاعط  شغ  السبماظغئ  الثولئ  وشحطئ 
الثاخطغ.  الامرد  تعاجه  أن   - دولئ  ضأي   - شاضطرت 
وارتأت ظصض افرطظ طظ طظاذص الترب إلى داخض الثولئ 
تثود  خارج  سرصغئ  ذرد  سمطغات  تضظ  ولط  السبماظغئ، 
الثولئ لطاثطص طظ افرطظ، وضان افطر لغتخض لع ضان 
طظ  اإلجقطغئ  الثولئ  تصطض  وق  طسطمغظ،  المامردون 
صغمئ الروح الئحرغئ لرساغاعا (طسطمغظ أو غغر طسطمغظ)، 

ولثلك شطغج بمئ طظ اجاثفاف لطصاض شغ افرطظ.
ولصث ارتضئئ السخابات افرطظغئ طةازر ضث المثظغغظ 
شغ المظاذص الاغ اتاطععا، وضحفئ الثراجات الاارغثغئ 
شغ افظاضعل الحرصغئ، سظ تطك المةازر (وجعات ظزر 
 ١٨٥ سطى  التفرغئ  افبتاث  وسبرت   ،(٢٠١٥/٤/٢٤
طصئرة جماسغئ. وظصطئ وضالئ افظاضعل شغ ٢٠١٥/٤/٢٣ 
الارضغئ، غعّبص  رئاجئ العزراء  «افرحغش السبماظغ لثى 
الاغ  الفزائع  شغ  صاطعا  حثٍص،  ألش   ٤٧ صرابئ  طصاض 
جمع  سمطغات  وذضرت  افرطظغئ».  السخابات  ارتضئاعا 
وترق وجعاء شغ طسةث بعاجطئ خإ الجغئ المشطغ 
المعاذظغظ  طظ  وترق «اآلقف  وجمع  أجسادعط،  سطى 
شغ طساعدسات الائظ وترصعط، شغ صرى «صره تمجه»، 
وصرغئ  صارص،  بعقغئ  جطغط  بمثغظئ  و»صاتراظطغ» 

«أوداقر»، وصرى أخرى بصداء طثغظئ «خارغضاطغح».
صعي  تدعر  طصابض  شغ  غائئئ،  تصغصئ  أطام  ظتظ  إذن 
إلى  بثاغئ  طساظثة  الئاذطئ،  والثساغئ  «لطئروباغظادا» 
وبغصئ خادرة سظ الثارجغئ الفرظسغئ ظعر شغعا فول 
طرة طخططح طثابح افرطظ. وعغ باقحاراك بغظ شرظسا 
وبرغطاظغا وروجغا، المسادغئ لطثقشئ السبماظغئ، وضاظئ 
شغ تالئ ترب شسطغئ طسعا، وبرغطاظغا وشرظسا سطى وجه 
الثخعص ذبتاا أراضغ الثقشئ واصاسماا ترضاعا، شضغش 
الةرائط  تطك  سطى  والحاعث  والتضط،  الثخط  تضعظان 

المّثساة؟!
إن عثه التمطئ اإلسقطغئ السغاجغئ واإلسقطغئ طحتعظئ 
لثلك  إضاشئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  ضث  وتارغثغا  تدارغا 

شإن الصعى افوروبغئ تساتدر غاغات جغاجغئ أخرى طظعا 
سرصطئ اظدمام ترضغا لقتتاد افوروبغ، وربما تعرغطعا 
طساصئق شغ طاابسات صدائغئ سالمغئ لاسعغخ افرطظ. 
وخش  تثود  شغ  افطرغضغ  المعصش  ضان  عظا  وطظ 
اإلجقطغئ  البصاشئ  طظ  غظال  الثي  الضئرى»:  «المأجاة 
وق غعرط تضعطئ ترضغا، فظه ق غرغث وضع طجغث طظ 
السراصغض أطام اخاراق التضعطئ الارضغئ لقتتاد افوروبغ 

ضمخطتئ أطرغضغئ.
شغعا  وغئثو  طحاائ،  وطظ بط شإن ردة الفسض الارضغئ 
الاعتر والسخئغئ، وتشغإ سظعا المئثئغئ؛ شارضغا تثحى 
إطضاظغئ  وطظ  افوروبغ  لقتتاد  اقظدمام  سرصطئ  طظ 
ظعاح  شغ  شسطعا  رّدات  وتتخر  بالاسعغخ،  ططالئاعا 
جغاجغئ ساطئ، وتاساغح أتغاظا طع ذلك العةعم، وتصئض 
بعخش «المأجاة» لضق الطرشغظ، وتطالإ بمعصش سادل 
وإظساظغ، وتاتثث سظ تض الصدغئ سئر طظزعر «الثاضرة 
السادلئ» والاثطغ سظ الظزرة أتادغئ الةاظإ إلى الاارغت 

(تسإ وضالئ افظاضعل شغ ٢٠١٥/٤/٢٣).
التصغصغ  العرغث  تضعن  أن  الارضغئ  الصغادة  أرادت  ولع 
لطسبماظغغظ لاثّطئ سظ طططإ اقظدمام لقتتاد افوروبغ 
الثي ضاظئ أصعى ُدَوِلِه شغ تالئ ترب طع السبماظغغظ، 
وطظ بط فدارت ظعرعا فطرغضا بثل أن تتصص طخطتاعا 

شغ اخاراق اقتتاد افوروبغ.
ولضاظئ الصغادة الارضغئ صث شرضئ سطى المظابر الثولغئ 
طظاصحئ سالمغئ لمسألئ «التص»، وطظططصه الفضري. وطظ 
بط لظزرت ترضغا لفطر سطى أظه خثام تداري، ق ُغرّد إق 
بالعةعم سطى تارغت الشرب الئحع، وطظه الاارغت افطرغضغ 
بسثطا  التمر  العظعد  جماجط  سطى  الثولئ  أصام  الثي 
أبادتعط «التدارة افطرغضغئ» شغ ساٍر بحري ق ُغظسى 
وطع ذلك ق أتث غاثضره الغعم! ولفدتئ طثابح اإلبادة 
أغثي  سطى  أشرغصغا  شغ  الئحرغئ  لطمةمعسات  الةماسغئ 
شغ  وغغرعط  والئرغطاظغغظ  الفرظسغغظ  المساسمرغظ 
الاظاشج سطى المخالح اقجاسمارغئ والثغرات افشرغصغئ! 
طثبتئ-إلشاء  ذضرى  شغ  شرظسا  طع  برغطاظغا  ولةّرطئ 

الثقشئ الاغ تاجاطظ طع عثه افغام طظ حعر رجإ.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

شغ  الئحري  خجاظه  سظ  الظزام  جغفخض  طا  إدلإ، 
الساتض.

شعض جُاسابمر اظاخارات البعار تطك شغ جئغض التض 
البعرة،  بثاغئ  طظث  أطغرضا  به  تظادي  الثي  السغاجغ 
بسدعط  غسامر  وعض  جثى؟؟!!  الادتغات  شاثعإ 
شغ الرضعن إلى الثول الشربغئ أو أدواتعا طظ الثول 

اإلصطغمغئ؟؟ 
لصث ضُبر التثغث شغ اآلوظئ افخغرة سظ ذروتات طظ 
عظا وعظاك لتض افزطئ شغ جعرغا، وضض تطك التطعل 
الضفار  ظفعذ  اجامرار  وعع  واتثا،  حغؤا  إق  تراسغ  ق 
شإظعط  ذلك  أجض  وطظ  جعرغا...  شغ  المساسِمرغظ 
لغامضظعا  الفخائض  صادة  بسخ  جثب  سطى  غسمطعن 
طظ خقلعط طظ تظفغث خططعط شغ الحام، شاثعإ 
تدتغات أعض الحام جثى، بض تثعإ تطك الادتغات 

خثطئ فسثاء اإلجقم... وعظا خطعرة افطر.
طظ  غغرعا  أو  الحام،  بعرة  تعاجعه  طا  أخطر  إن   

تامئ: جسر الحشعر اقجرتاتغةغئ يف صئدئ املسارضئ، شماذا بسث؟

صرر تضام الثول السربغئ (سمقء برغطاظغا وأطرغضا) شغ 
صماعط السادجئ والسحرغظ الاغ سصثت شغ حرم الحغت 
بططإ  طحارضئ  سربغئ  صعة  تحضغض   ٢٠١٥ آذار   ٢٩ شغ 
ططك  جطمان  طظ  وطئارضئ  طخر  تاضط  السغسغ  طظ 
الماتثث  جمغر،  طتمث  السمغث  أسطظ  وصث  السسعدغئ. 
السسضري المخري، أن تحضغض الصعة السربغئ المحارضئ 
وتثخطعا إذا طا اصادئ التاجئ جغضعن بظاء سطى ذطإ 
طظ الثول المسظغئ بما ق غمبض أي اظاصاص طظ جغادتعا 
الماتثة  افطط  طغباصغ  أتضام  طع  اتساصاً  واجاصقلعا 
والةاطسئ السربغئ وشغ إذار طظ اقتارام الضاطض لصعاسث 
الصاظعن الثولغ. وجائثأ الصعة المحارضئ بثمج دول 
عغ «طخر، والسسعدغئ، واإلطارات، والضعغئ، وافردن»، 
وجاظدط إلغعا دول أخرى تئاساً. وضاظئ الصمئ السربغئ 
ظفسعا وبظفج الائسات الثولغئ صئض أضبر طظ ٥٠ ساطا 
صث أصرت شغ صماعا المظسصثة شغ طخر سام ١٩٦٤ تحضغض 
صعة سربغئ طحارضئ، وصث أوضض أطر صغادتعا لطفرغص طتمث 
سئث المظسط رغاض طظ طخر. والفرق الرئغج بغظ صعة 
٢٠١٥ وصعة ١٩٦٤ أن السابصئ ضاظئ طعجعئ طظ الظاتغئ 
الرجمغئ سطى افصض ظتع سثو واضح طتثد المسالط عع 
ضغان غععد. أطا صعة ٢٠١٥ شعغ طعجعئ ظتع سثو وعمغ 
جمعه اإلرعاب واجمه التصغصغ اإلجقم السغاجغ. أطا 
وجه الحئه الرئغج بغظ الصعتغظ شعع التدعر العاضح 
لئرغطاظغا وأطرغضا طظ خقل سمقئعط شغ افردن وطخر 
وإن  وغغرعا.  واإلطارات  وصطر  والضعغئ  والسسعدغئ 
ضاظئ الصعة المظئبصئ سظ الصمئ البالبئ صث صادت السرب 
إلى حر العجائط سام ١٩٦٧ وتسطغط شطسطغظ بصثجعا 
وأصخاعا، وجغظاء، والةعقن لصمئ جائشئ لغععد، شظأطض 
أن تصعم عثه الصعة باسطغط الصاعرة وسمان ودطحص 
وبشثاد وتعظج والرباط لصمئ جائشئ لمحروع اإلجقم 
ضئاذعا  رتإ  سق  سارا  بثلك  تمتع  وأن  السغاجغ! 
فضبر طظ ٥٠ ساطا. شصادة أرضان الثول السربغئ وضئاط 
رغاض  المظسط  سئث  أطبال  طظ  وجظعدعط  جغعحعا 
وطحععر تثغبئ وغغرعط لغسعا عط السمقء، بض ضاظعا 
ضتغئ سمالئ أجغادعط وتآطرعط سطى عثه افطئ. وأن 
طا ألتصعه طظ سار وخطفعه طظ اتاقل وجغطرة لثولئ 
غععد سطى أصثس بصاع افرض وأظفسعا، طا عع إق ظاغةئ 
تآطر تضاطعط سطى عثه افطئ. وصث تان العصئ لغرد ضئار 
الدئاط شغ عثه افطئ الخفسئ لمظ خفسعط وأعاظعط، 
أن  تسثغض  أصض  وسطى  أعطعا،  إلى  افطاظئ  غآدوا  وأن 
غصفعا طظ «السثو الخثغص» الغعم ضما وصفعا طع «السثو 

دولئ  الطثود  لطسثو  جطمعا  شضما  افطج.  شغ  الطثود» 
غععد شطسطغظ وجغظاء والةعقن، شق أصض أن غسطمعا 
الغعم الصاعرة وسمان ودطحص لمحروع دولئ الثقشئ 
اإلجقطغئ سطى طظعاج الظئعة. وإق شإن صعة صمئ ٢٦ لظ 
تضعن أشدض طظ صمئ ٣، وجائصى جقتا تعجعه أطرغضا 
وتساسمطه برغطاظغا لطمتاشزئ سطى الظزام السربغ الثي 
غتفر لقجاسمار سمقءه وغئصغ سطى عثه الثول تابسئ، 
طاثطفئ، تاثئط شغ دغاجغر الزطط والزطمات، وتاظصض 

طظ طسرضئ خاجرة إلى طسرضئ أحث خسراظا.
شغ السابص جاء طحروع إظحاء صعة طحارضئ طظ سئث 
الظاخر سمغض أطرغضا طظ أجض ترجغت ضغان غععد شغ 
غأتغ  والغعم  أطرغضا.  أرادت  ضما  تخض  وصث  شطسطغظ 
صرار إظحاء صعة طحارضئ طظ صئض السغسغ سمغض أطرغضا 
ظفسعا طظ أجض خرف الظزر سظ ضغان غععد الشاخإ، 
ولائظغ اجاراتغةغئ أطرغضا الصائمئ سطى إبصاء المظطصئ 
ضطعا تتئ جغطرتعا طظ خقل الترب سطى طا أجماه، بض 
طا أظاةاه عغ طظ اإلرعاب المجسعم. أطرغضا تاجسط الترب 
سطى سثو وعمغ جماه اإلرعاب وطظ دوظه ترب حرجئ 
أن  ترى  وعغ  لقجقم.  الثسعة  وتمطئ  اإلجقم  سطى 
عثه الترب ق تساتص دطاء افطرغضان لاسغض شغعا، بض 
إن افولى أن غصاض المسطمعن بسدعط بسدا، شالصاتض 
والمصاعل سثو فطرغضا وعغمظاعا سطى تث جعاء، تماطا 

ضما عع الصاتض والمصاعل شغ الظار.
الصعة  طظ  ججءا  لغضعظعا  برغطاظغا  سمقء  تعاشئ  أطا 
عثه  اجاسمال  سثم  لدمان  إق  شطغج  المحارضئ 
الصعة شغ غغر طخطتاعط، ولغضعظعا سطى أتط جاعجغئ 
قصاسام الشظائط إن ضاظئ عظاك غظائط. شالثول المرحتئ 
والئترغظ،  والغمظ  لغئغا  تحمض  شغعا  الصعة  قجاسمال 
وضطعا طساسمرات برغطاظغئ. شامبغض سمقء اإلظةطغج شغ 
الصعة المحارضئ عع طظ أجض تماغئ طخالتعا تاى ق 
تثسر ضض حغء لطسمقق افطرغضغ الئاجط جظاتغه سطى 

المظطصئ.
عثه  أن  وسمقؤعط  وبرغطاظغا  أطغرضا  تثرضه  ق  وطا 
شغ  الرئغج  المترك  وأن  طسطمغظ،  بقد  عغ  الئقد 
عثه المظطصئ عع اإلجقم، وأن عثه افطئ ق تجال تغئ 
تظئخ آغات اهللا شغ سروصعا، وتاثشص طتئئ اهللا ورجعله 
لقجقم  حعصعا  وإن  صطئعا،  شغ  جئغطه  شغ  والةعاد 
ودولئ اإلجقم ق غجال شغ ازدغاد. شمعما سمطئ وظاورت، 
وخططئ وتآطرت، وضادت وطضرت، شإن طضر اهللا أضئر، 

﴿َواهللاُّ َغاِلٌإ َسَطى َأْطِرِه َوَلِضظَّ َأْضَبَر الظَّاِس قَ َغْسَطُمعَن﴾.

]‚ieËëŸ;flŸ;!\;]›]∂;UÏ—2ç∏\;ÏËdÖ¬’\;k\ÊŒ’\
بصطط: د. طتمث ططضاوي



افربساء١٠ طظ رجإ ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٢٩ ظغسان/آبرغض ٢٠١٥طـ٤     السثد ٢٣

ذطئئ العقغات الماتثة تص اجاثثام صعاسث سسضرغئ 
شطئغظغئ شغ بماظغئ طعاصع لائثغض ذعاصمعا السسضرغئ 
وذائراتعا وجفظعا شغ العصئ الثي تظصض شغه واحظطظ 
ججءا طظ صعاتعا السسضرغئ إلى آجغا شغ طعاجعئ تعجع 

بضغظ السسضري شغ بتر الخغظ الةظعبغ. 
  وحرح وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر شغ خطاب 
شغ وقغئ أرغجوظا خطعط المرتطئ المصئطئ طظ جغاجئ 
طثطراتعا  أضبر  وظحرعا  آجغا  طتعر  شغ  واحظطظ 

وصاذشاتعا وطصاتطغعا تةعغجا شغ المظطصئ.
  وصال الةظرال جرغةعرغع ضاتاباظب صائث الةغح الفطئغظغ 

                واحظطظ تسسى ملعذأ صثم يف صعاسث شطئغظغئ

إن  الاطفجغعظغئ  (إغه.بغ.إس-جغ.بغ.إن)  لحئضئ 
واحظطظ تثدت بماظغئ طعاصع طتامطئ سطى افصض تغث 
غمضظ تئثغض الةظعد افطرغضغغظ والطائرات والسفظ سئر 

جطسطئ طظ الاثرغئات والمظاورات السسضرغئ. 
المتضمئ  تخثر  تاى  اقظازار  واحظطظ  سطى  وغاسغظ 
الخفصئ  تعاشص  طثى  شغ  تضمعا  الفطئغظ  شغ  السطغا 
السسضرغئ -الاغ أذطص سطغعا اجط اتفاق الاساون الثشاسغ 
السام.   عثا  طظ  قتص  وصئ  شغ  الثجاعر  طع  المعجع- 

ووصع اقتفاق بغظ واحظطظ وطاظغق شغ السام الماضغ. 
(روغارز)

جعلئ إخئارغئ

دسعة  غاجغظ  رغاض  الغمظ  خارجغئ  وزغر  رشخ 
إلجراء  خالح  اهللا  سئث  سطغ  السابص  الغمظغ  الرئغج 
الاغ  التجم  ساخفئ  سمطغئ  إن  وصال  جقم  طتادبات 

تصعدعا السسعدغئ لط تظاه.
جاظإ  إلى  طآغثوه  غصاتض  الثي  خالح  وضان   
والثغظ  إغران  طع  الماتالفغظ  التعبغغظ  المسطتغظ 
الغمظغغظ  ضض  دسا  صث  المرضجغئ  التضعطئ  أجصطعا 
جئغض  إلغةاد  السغاجغ  التعار  ذاولئ  إلى  لطسعدة 

إلظعاء الظجاع شغ الئقد.
  وأضاف غاجغظ شغ طآتمر ختفغ شغ لظثن «عثه 
الثسعات غغر طصئعلئ بسث ضض عثا الثطار الثي جئئه 
سطغ سئث اهللا خالح. ق طضان لخالح شغ أي طتادبات 

جغاجغئ شغ المساصئض.»
جاظعغ  إظعا  الماضغ  افجئعع  السسعدغئ  وصالئ    
ضث  حعر  طظث  المسامرة  التجم  ساخفئ  سمطغئ 
طظ  واجسئ  طظاذص  سطى  جغطروا  الثغظ  التعبغغظ 
الغمظ وإظعا جاثسط أي تض جغاجغ إلتقل السقم 
شغ الئقد. لضظ صعات الاتالش واخطئ صخش أعثاف 

داخض الغمظ بسث اإلسقن.
لظ  تظاه..  لط  التجم  ساخفئ  «سمطغئ  غاجغظ  وصال    
غظستئعا  تاى  التعبغغظ  طع  تساطض  أي  عظاك  غضعن 
الساخمئ  طبض  سطغعا»  غسغطرون  الاغ  المظاذص  طظ 

خظساء.
(روجغا الغعم)

«يف طعصش غحري إىل اجامرار الخراع يف الغمظ»

شغ إذار ترضغجعا سطى المتعر اآلجغعي

وزغر خارجغئ الغمظ غرشخ دسعات الرئغج السابص خالح لمتادبات جقم

شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  سظ  أظئاء  وضاقت  ظصطئ 
بعتغظ صعله وشصا لفغطط وبائصغ: «إن ضط روجغا لحئه 

ججغرة الصرم ختح ظطما تارغثغا».
 وأبار ضط حئه الةجغرة المططئ سطى الئتر افجعد طظ 
أوضراظغا شغ طارس آذار ٢٠١٤ أجعأ أزطئ بغظ الشرب 
وروجغا طظث اظاعاء الترب الئاردة. وصال بعتغظ إظه غغر 

ظادم.
شغ  صعله  بعتغظ  سظ  الروجغ  اقسقم  وضالئ  وظصطئ   

الفغطط العبائصغ «الرئغج» إن افطر «ق غرجع الى ضعن 
الصرم لعا أعمغئ اجاراتغةغئ شغ طظطصئ الئتر افجعد. 
الاارغثغئ.  السثالئ  سظاخر  به  ذلك  أن  الى  غرجع  إظه 
أساصث أظظا شسطظا الحغء الختغح ولسئ آجفا سطى أي 

حغء.»
 وصال بعتغظ أغدا: «إن السصعبات الاغ شرضعا الشرب 
بسث الدط اجاعثشئ وصش تصثم روجغا ضصعة سالمغئ». 

(روغارز)

بعتني غصعل: إن ضط الصرم تختغح لزطط تارغثغ

طساء  شالج  طاظعغض  الفرظسغ  العزراء  رئغج  صال 
لقصاقع»،  «غاسرضعن  الحرق  طسغتغغ  إن  الةمسئ 
داسغاً الى وضع «تث لسمطغئ الصداء سطغعط» طظ صئض 
خقل  وأضاف  خخعخاً.  وجعرغا  السراق  شغ  داسح 
بارغج  شغ  افرطظغئ  لقبادة  المؤعغئ  الثضرى  إتغاء 
التصغصئ:  وتعضغح  بأجمائعا  افحغاء  تسمغئ  «غةإ 
أغداً،  أخرى  أصطغات  تالئ  وعثه  الحرق،  طسغتغع 
غاسرضعن لقصاقع شغ عثه المظطصئ طظ خقل عثا 
اإلرعاب المرسإ». وتابع إن «طخغرعط بتبه طةطج 

افطظ الثولغ لطمرة افولى صئض أجابغع بمئادرة طظ 
سطغعط  الصداء  لسمطغئ  تث  وضع  سطغظا  غةإ  شرظسا. 

الاغ غصعم بعا داسح».
إلى ذلك، أضث شالج أن سثم «ظسغان سمطغات اإلبادة 
غسظغ أغدا الصغام بضض طا غةإ لظاةظئعا بغظما طا غجال 
الحثغثة  الغصزئ  «ضرورة  إلى  طحغرًا  طااتا»،  ذلك 
افرطظ  غاسرض  أخرى  طرة  جعرغا.  شغ  افرطظ  تغال 
غسظغ  الظزر  وبشخ  أرطظ،  أظعط  لمةرد  لقضطعاد 

أظظا طثظئعن». (السربغئ ظئ)

«يف جغاق الترب سطى اإلجقم والاثعغش طظه»
رئغج وزراء شرظسا: طسغتغع الحرق غاسرضعن لقصاقع

أسطظ رئغج اقئاقف العذظغ لصعى البعرة والمسارضئ 
خاضعا  الاغ  المسارك  بسث  الثعجئ،  خالث  السعرغئ 
البعار برغش إدلإ أخغرًا، أن تترغر طثغظئ جسر الحشعر 
بمتاشزئ  الساخغ  لظعر  الشربغئ  الدفئ  سطى  العاصسئ 
إدلإ، غمبض خطعة إضاشغئ طعمئ وطظازرة سطى ذرغص 

تترغر ضاطض الاراب السعري... 
واصسًا  تفرض  اقظاخارات  عثه  «أن  الثعجئ  وأضث 
وعغ  اقسائار،  بسغظ  أخثه  طظ  بث  ق  جثغثًا  جغاجغاً 
طظ  وتاجمئ  ظعائغئ  تماغئ  غصثم  دسط  إلى  تتااج 

اساثاءات الظزام اقظاصاطغئ بتص المثظغغظ باجاثثام 
طظ  المترطئ  الساطئ  والشازات  والمروتغات  الطائرات 
خقل شرض طظطصئ آطظئ، وق بث بالاعازي طع ذلك طظ 
جتإ ضاشئ أظعاع اقساراف الصاظعظغ بالظزام المةرم».

ضما دسا إلى تداشر الةععد طظ أجض الامعغث قظاصال 
غظفثعا  الاغ  المعت  جطسطئ  غصطع  ضاطض  جغاجغ 
الظزام، وغفاح الئاب أطام إسادة الئظاء واقظاصال بسعرغا 

إلى دولئ طثظغئ تتصص تططسات أبظائعا جمغساً. 
(السربغئ ظئ)

رئغج اقئاقف العذظغ غثسع إىل جسض اقظاخارات طصثطئ 
لقظاصال إىل دولئ طثظغئ 

 الثعجئ: واصع جغاجغ جثغث غفرضه اظاخار البعار برغش إدلإ

جمغئ  الاغ  العجلغئ؛  المسرتغئ  شخعل  اظاعئ  لصث 
التجب  وشاز  الظاائب  وظعرت  السعدان،  شغ  اظاثابات 
السروض  تدر  بمظ  الساتصئ  بافغطئغئ  التاضط 
الثااطغئ. لصث ضاظئ بتص طسرتغئ عجلغئ، طّض سرَضعا 
أعُض السعدان شأسرضعا سظ تدعرعا، شصث ضان واضتًا 
لطسغان إتةام الظاس سظ الاخعغئ رغط تحعد الاأغغث 
ِلَسْعق  السططان  سطماء  شااوى  ورغط  اقصاراع،  صئغض 

الظاس لقدقء بأخعاتعط.
ضض ذلك وغغره لط غتمض الظاس سطى تدعر اقظاثابات 
والاخعغئ، بالرغط طظ ذلك شصث أسطظئ الظاائب العاضتئ 
الاجوغر؛ تغث لط غصئض سطى عثه اقظاثابات طمظ غتص 
لعط تدعرعا جعى ١٠٪ (شصط سحرة بالمائئ)، لصث 
ٍر طظ الساطئ  ضاظئ عثه اقظاثابات فول طرة طسار تظثُّ

تاى أخابئ التضام بالعثغان شخاروا غعرشعن بما ق 
غسرشعن.

ولضظ  شاز،  وضغش  شاز  طظ  لغج  عظا  غعمظا  الثي  إن 
وصئض  افطعر،  إلغه  جاخغر  طا  طسرشئ  عع  غعمظا  طا 
افجاجغغظ شغ  عثا وذاك ق بث طظ طسرشئ القسئغظ 
المسرح السغاجغ السعداظغ. شالسعدان طبطه طبض بصغئ 
بقد السالط اإلجقطغ طتض لطخراع الثولغ بغظ أطرغضا 
وأوروبا، ولضضٍّ أدواته وأجالغئه ورجاله، شأطرغضا تتضط 
صئداعا سطى السعدان سئر عثا الظزام؛ الثي غظفث لعا طا 
ترغث، وإن ضان ضث طخطتئ الئقد والسئاد، وغضفغ طباق 
لثلك تظفغثعا لطمثطط افطرغضغ اإلجراطغ شغ شخض 
وتعغؤئ  ظغفاحا،  الحآم  اتفاصغئ  سئر  السعدان  جظعب 
الظعب  سطى  باتفاصغات  لطافاغئ  السعدان  أصالغط  بصغئ 
ذاته؛ طبض اتفاصغئ الثوتئ الاغ تمعث الطرغص لفخض 
دارشعر، وطا زال التئض سطى الشارب. أطا أوروبا شامبطعا 
المسطتئ.  وغغر  المسطتئ  المسارضئ  أتجاب  بسخ 
ولثلك ضاظئ عثه اقظاثابات بأطر طظ أطرغضا لابئغئ 
الظزام الصائط، وإسطائه حرسغئ طجسعطئ لفارة خمج 
جظعات صادطئ. وصث جسئ أوروبا بضض طا تمطك لاسطغض 
حرسغئ  التضعطئ  عثه  تأخث  ق  لضغ  اقظاثابات،  عثه 
دولغئ. وسظثطا أجرغئ اقظاثابات جسئ إلشحالعا سئر 
بغان اقتتاد افوروبغ الثي أخثره صئض إسقن الظاائب. 
وسحرغظ  البماظغ  سظ  «بالظغابئ  الئغان:  شغ  جاء  وصث 
دولئ أوروبغئ وبمعاشصاعط، أخثرت السغثة/ شرغثرغضا 
طعغرغظغ - الممبض افسطى لطسغاجئ الثارجغئ والحآون 
صغام  شغه  اظاصثت  بغاظاً  افوروبغ  باقتتاد  افطظغئ 
اقظاثابات شغ السعدان شغ بغؤئ غغر طعاتغئ، وصالئ: إن 
الفحض شغ بثء تعار وذظغ تصغصغ بسث سام واتث طظ 
إسقن تضعطئ السعدان عع اظاضاجئ لرشاعغئ الحسإ 
السعداظغ»، وأخطر طا شغ بغان اقتتاد افوروبغ، عع 
تثغبعط سظ أن عثه اقظاثابات ق تظاب حرسغئ لطظزام، 

تغث جاء شغ إتثى شصرات الئغان: «إظه وباةاوز التعار، 
واجائساد بسخ الةماسات المثظغئ، واظاعاك التصعق 
تظاب  أن  غمضظ  ق  المصئطئ  اقظاثابات  شإن  السغاجغئ، 
وشغ  الئقد».  أظتاء  جمغع  شغ  طخثاصغئ  ذات  حرسغئ 
السغاق ذاته أخثرت دول الاروغضا (أطرغضا- وبرغطاظغا 
سئرت شغه سظ أجفعا لفحض التضعطئ  والظروغب) بغاظاً 
السعداظغئ شغ خطص طظاخ طظاجإ إلجراء اظاثابات ترة 
سطى  اإلصئال  ضسش  بأن  المةمعسئ  وصطسئ  وظجغعئ، 
بسئإ  ضان  اقظاثابغئ  السمطغئ  وطصاذسئ  الاخعغئ 
والتروب  اإلظسان،  تصعق  واظاعاك  الترغات،  تصغغث 
المساسرة شغ دارشعر وجظعب ضردشان والظغض افزرق.. 
وحثد الئغان سطى أن عثه اقظاثابات ق غمضظ أن تسائر 

أظعا تمبض اإلرادة الترة لطحسإ السعداظغ..

وواضح طظ بغان الاروغضا أظه لط غاسرض لطتثغث سظ 
حرسغئ الظزام ضما تتثث بغان اقتتاد افوروبغ، وعثا 
غآضث دور أطرغضا شغ عثه الطعةئ المثففئ شغ بغان 
الاروغضا. وأطرغضا بمحارضاعا شغ عثا الئغان ترغث أن 
تصعل  أن  ترغث  شعغ  واتث،  بتةر  سخفعرغظ  تخطاد 
لفوروبغغظ أظا طسضط، وشغ العصئ ظفسه غضعن لثغعا 
خقل  طظ  السعداظغئ،  التضعطئ  سطى  ضشط  ضرت 
الاحضغك شغ حرسغاعا، تساسمطه وصئ التاجئ لاصثم 
تظفغث  جئغض  شغ  الاظازقت  طظ  طجغثًا  التضعطئ  لعا 

طثططعا شغ تمجغص طا تئصى طظ السعدان.
شغ  واضتاً  شضان  السعداظغئ،  التضعطئ  شسض  ردة  أطا 
تثغبعا سظ طعاخطئ التعار، تغث صال الرئغج الئحغر: 
سطى  تآبر  لظ  والاروغضا  افوروبغ  اقتتاد  طعصش  «إن 

طسغرتغ الثغمصراذغئ والتعار العذظغ».
والثقخئ الاغ ظخض إلغعا طظ ضض ذلك عع أظه ق جثغث 
بحأن العضع الثي غسغحه الظاس شغ السعدان، إن لط 
غضظ غسغر ظتع افجعأ، وذلك بالسغر سطى السغاجات 
والسغاجئ  التضط  شغ  التضعطئ  تطئصعا  الاغ  ذاتعا 
إرضائعا،  شغ  ذمساً  أطرغضا،  خطش  والسغر  واقصاخاد، 
وعغ لظ ترضى سظعا طعما صثطئ طظ تظازقت طثلئ، 
وطعما سمطئ طظ تدطغض لفطئ شغ جئغض بصائعا شغ 

ضراجغ التضط المسعجئ صعائمعا.
أجض  طظ  غسمطعا  أن  سطغعط  غةإ  السعدان  أعض  إن 
الاشغغر التصغصغ؛ ذلك الاشغغر الثي غصعم سطى السصغثة 
الاغ غساظصعظعا، شاتغض تغاتعط رضاًء ورشاعاً، وسغحعط 
سئثة  أتال  سظثطا    الظئغ  شسض  ضما  وعظاًء  جسادة 
افوبان إلى جادة السالط، جادوه برضا ربعط والسغر 
سطى  الطرغص  غصطسعن  وبثلك   ، ظئغعط  عثي  سطى 
الثغظ  بقدظا،  بروات  شغ  الطاطسغظ  وأوروبا،  أطرغضا 

أشسثوا تغاتظا، بض وجسطعظا بأغثغظا ظفسث آخرتظا!
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

عا صث اظصدئ اقظاثابات يف السعدان وظعرت ظاائةعا 
شعض جغشري ذلك حغؤاً يف أوضاع الظاس؟

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

تخطئ حئضئ «جعرغا طئاحر» سطى تسرغئات طفادعا أن 
زعران سطعش صائث «جغح اإلجقم» الاصى بمسآولغظ 
أتراك بغظعط رئغج المثابرات الارضغئ «تصان شغثان» 
وطسآولغظ سظ المطش السعري لاصثغط طسعدة طحروع 
بثخعص تض جغضعن «جغح اإلجقم» عع المسآول 
سظه بحضض طئاحر وخاخئ شغ دطحص ورغفعا والحمال 

السعري.
ولط غفخح المخثر سظ لصاءات أخرى لجعران سطعش 

طع حثخغات شغ التضعطئ الارضغئ ططمتا سظ لصاءات 
وطحاورات تةري شغ الساخمئ السغاجغئ أظصرة تالغا 

إلظعاء طسعدة طحروع لطتض السعري.
الرجمغ  الماتثث  سطعش  إجقم  لطظصغإ  جآال  وشغ 
عثه  جثغئ  طثى  سظ  اإلجقم»  «جغح  باجط 
سطى  طظفاح  اإلجقم»  صائق: «جغح  أجاب  الاسرغئات 
جمغع افذراف الاغ تئتث شغ رشع المساظاة والزطط سظ 
أعطظا شضغش بارضغا وعغ ذات دور طعط وطتعري شغ 

دسط البعرة السعرغئ.

بمبض عثه الطصاءات وطا غظاب سظعا صث ُتتاعى بعرة الحام
صائث «جغح اإلجقم» زعران سطعش غطاصغ رئغج المثابرات الارضغئ

اتعمئ ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ «تماس» الرئغج 
إلجراء  الةثغئ  بسثم  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغ 

اظاثابات وتتصغص المخالتئ.
ترضئ  باجط  الظاذص  زعري  أبع  جاطغ  بثلك   خرح 
الضاطئ  فظخار  تزاعرة   شغ   طحارضاه  خقل  تماس 
اإلجقطغئ شغ صطاع غجة اتاةاجا سطى اساصال  اقجعجة 
افطظغئ شغ الدفئ الشربغئ سظاخر الضاطئ وطمبض الضاطئ 

شغ جاطسئ  بغرزغئ ، بتسإ وضالئ «طسا» الفطسطغظغئ 
سطى طعصسعا اإللضاروظغ.

وصال أبع زعري «إن ترضئ شاح والسططئ الفطسطغظغئ 
ق غآطظان باقظاثابات طاعما الرئغج طتمعد سئاس 
بسثم الةثغئ شغ الاعجه قظاثابات ضما اتعط ترضئ  

شاح بسثم المخثاصغئ شغ تتصغص المخالتئ». 
(الصئج)

ق تجال تطعث وراء اظاثابات يف جططئ ق تمطك طظ أطرعا حغؤا!! 

ترضئ تماس تاعط سئاس بسثم الةثغئ بإجراء اظاثابات

أوباطا غتثر افطرغضغني طظ الظفعذ الخغظغ يف اقصاخاد الساملغ

تثر الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا طظ أظه شغ تال 
غغاب العقغات الماتثة افطرغضغئ سظ خغاغئ الصعاسث 
وطظعا  أخرى  دوق  شإن  السالمغ  لقصاخاد  الةثغثة 

الخغظ جاساأبر بثلك.
وصال أوباطا شغ خطابه افجئعسغ اإلذاسغ السئئ إن 
العقغات الماتثة تمطك صغمعا الخرغتئ، طآضثا سمض 
إدارته طظ أجض أن تاسص طع اقصاخاد خاخئ بسث أزطئ 

طالغئ تسئإ شغعا الاععر والةحع، سطى تث وخفه.
أن  سمالظا  سطى  شغه  غةإ  سالط  شغ  «ظتظ  وأضاف: 

ُغظاِشسعا سطى المساعى الضعظغ».
لطاةارة  جثغثة  اتفاصغات  إبرام  سظ  أوباطا  وداشع 
العقغات  قصاخاد  ضرورغئ  إظعا  وصال  الثارجغئ، 

الماتثة ولطصغط افطغرضغئ أغدا. 
(الترة)


