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إن ضعن الافضغر السغاجغ تفضغرا بالتعادث 
الةارغئ لرساغئ حآون الظاس غةسض طظه أطًرا بالس 
وأخطار  سزغمئ،  أو  شزغسئ  ظاائةه  شإّن  افعمغئ. 
الثطأ أو الدقل شغه أخطار طثّطرة.  شسعء الافضغر 
السغاجغ عع الثي غثّطر الحسعب وافطط، وعع الثي 
بغظ  غتعل  الثي  وعع  غدسفعا،  أو  الثول  غعثم 
الحسعب وبغظ اقظسااق طظ ربصئ اقجاسمار، وعع 

الثي غتعل بغظ افطط المظتطئ وبغظ الظععض.. 
شالافضغر السغاجغ ضروري لطحسعب ضرورة التغاة.

اصرأ شغ عثا السثد :
- المسارسئ افوروبغئ إلى إغران! طا جرعا؟ 

   وطا أعثاشعا؟ ...٢
- أضعاء سطى الجغارة المفاجؤئ لعزغر الثشاع 

   افطرغضغ إلى السراق ...٢
- وجعب ذطإ الظخرة إلصاطئ الثقشئ سطى 

   طظعاج الظئعة  ...٣
- صاظعن طضاشتئ اإلرعاب شغ تعظج لئظئ جثغثة 

   طظ لئظات الصمع والزطط بسث البعرة ...٣
- ضغش تساطغع افطئ اإلجقطغئ الاأبغر شغ 

  المعصش الثولغ؟  ...٤
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ضطمئ السثد

ضان تفةغر جروج الثي جصط شغه ابظان وبقبعن ترضغاً، 
وُتّمض تظزغط الثولئ المسآولغئ سظه، ضان بمبابئ الحرارة 
السعرغئ،  الارضغئ  التثود  سطى  افوضاع  شّةرت  الاغ 
شحرسئ الطائرات الارضغئ بصخش طعاصع تظزغط الثولئ 
الضردجااظغ  التجب  طعاصع  وصخش  جعرغا،  حمال  شغ 
افجعجة  واساصطئ  السراق،  بحمال  صظثغض  جئض  شغ 
بعط  طحائٍه  السامائئ  زعاء  إبره  سطى  الارضغئ  افطظغئ 
طظ المظامغظ لطترضاغظ، واظاعئ بسئئه رجمغاً اتفاصغئ 
العثظئ بغظ ترضغا وطسطتغ تجب السمال الضردجااظغ 
والاغ ضاظئ ُوّصسئ بغظ الطرشغظ شغ السام ٢٠١٣، بّط 
أسطظ التجب بسث ظصخ العثظئ طظ جاظئ ترضغا إظعاء 
اقتفاق الثي وّصسه طع السططات الارضغئ، شةاء شغ بغاظه: 
«لط غسث لطعثظئ أي طسظى  بسث عةمات جغح اقتاقل 

الارضغ» سطى تث صعله.
وتسسى ترضغا اآلن لطسغطرة برغاً سطى طظاذص حمالغ 
جعرغا، شصال رئغج العزراء الارضغ أتمث داوود أوغطع 
السراق  شغ  جعغئ  غارات  بحظ  أسطغئ  «الاسطغمات  إن 
التضعطئ  وأسطظئ  برغئ»،  سمطغات  وجاائسعا  وجعرغا، 
الارضغئ أّظعا تساجم إظحاء طظاذص آطظئ حمال جعرغا بسث 

ذرد سظاخر تظزغط الثولئ طظعا.
واشصئ  صث  الارضغئ  التضعطئ  أّن  ضطه  ذلك  طظ  وافعط 
بسث عثا الافةغر ولطمرة افولى سطى السماح لططائرات 
طسعا،  الماتالفئ  الطائرات  طظ  وغغرعا  افطرغضغئ، 
باجاثثام جمغع الصعاسث الارضغئ الةعغئ، وطظعا صاسثة 
إظةرلغك لصخش طعاصع تظزغط الثولئ طظ دون الرجعع 

إلى الئرلمان.

إّن عثه الاطعرات الماسارسئ، وطا ُتحّضطعا طظ خطعرة 
طعاشصئ  لعق  لاتثث  ضاظئ  طا  بأجرعا،  المظطصئ  سطى 
اإلدارة افطرغضغئ سطغعا، شصث خّرح الماتثث باجط الئغئ 
افبغخ ألغسار باجضغ: «إن لارضغا التص شغ الثشاع سظ 
ذلك  وشغ  افضراد»،  المامردغظ  عةمات  ضث  ظفسعا 
لطعةمات  افطرغضغئ  اإلدارة  تأغغث  سطى  ضمظغئ  إحارة 

الارضغئ.
الصغادة  واشصئ  لماذا  عع:  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
الارضغئ اآلن سطى الصغام بدرب تظزغط الثولئ بسث أن 
ضاظئ شغ السابص ترشخ وبإخرار الصغام بثلك بالرغط 

طظ وجعد الدشعط افطرغضغئ؟
ق ُغصال شغ الةعاب سطى عثا السآال إّن تادبئ جروج 
عغ السئإ الثي أّدى إلى عثا الاتعل التاد شغ المعصش 
الارضغ، فّن عثه التادبئ عغ الحرارة ولغسئ السئإ، 
وعغ الثرغسئ ولغسئ الثاشع، أّطا افجئاب والثواشع شعغ 

جغاجغئ ولغسئ أطظغئ، وعغ أضئر طظ طةرد تفةغر.
شاح  سطى  لتمطعا  ترضغا  سطى  افطرغضغئ  الدشعط  إّن 
تسعغقت  افطرغضغئ  الطائرات  وطظح  إظةرلغك،  صاسثة 
شغ  السغاجغئ  الصغادة  وضاظئ  وطسروشئ،  صثغمئ  شغعا 
ترضغا تثحى شسض ذلك أطام الرأي السام الارضغ الثي 
غمصئ طظح أطرغضا تطك الاسعغقت، خاخئ وضان الئرلمان 
الارضغ صث خّعت ضث إلتاح أطرغضا وذطئعا بفاح الصاسثة 

أطام ذائراتعا شغ وصئ جابص.
الططإ  لعثا  ُتثسظ  ترضغا  وجسض  تشغر  الثي  شما  ُترى 

افطرغضغ؟
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بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

روتاظغ: السصعبات صّطخئ 
الاةارة يف إغران إىل 

طساعى السخر التةري 

طآتمر  أطام  روتاظغ  تسظ  اإلغراظغ  الرئغج  تتثث 
طتمث  الثارجغئ  وزغر  تدعر  شغ  ذعران،  شغ  ذئغ 
جعاد ظرغش ورئغج المظزمئ اإلغراظغئ لططاصئ الثرغئ 
سطغ أضئر خالتغ الطثغظ ضاظا طظ أبرز المحارضغظ شغ 
المفاوضات الظعوغئ، وصال: «عثه خفتئ جثغثة شغ 
شغغظا  شغ  لقتفاق  تعخطظا  سظثطا  تتثث  لط  الاارغت.. 
 ٢٠١٣ آب/أغسطج   ٤ شغ  بض  تمعز/غعلغع،   ١٤ شغ 
سظثطا اظاثئظغ اإلغراظغعن رئغسًا». وجأل: «ضغش غمضظ 
روتاظغ  وأحار  المفاوض»؟  وشثظا  غحةع  أق  إلغراظغ 
جظغش  طفاوضات  خقل  «طرارًا  ظرغش  أبطس  أظه  إلى 
سثم  تال  شغ  المفاوضات  ذاولئ  غشادر  أن  وشغغظا، 
صئعل الطرف المصابض ططالئظا». وصال الرئغج اإلغراظغ 
شغ إحارة إلى طظاصثي اقتفاق الظعوي إظعط «غثصصعن 
شغه بظثًا بظثًا، وشغ صرار طةطج افطظ الرصط ٢٢٣١»، 
وزاد: «ق بأس، لضظ طا تثث أضبر صغمئ وأعمغئ طظ 
السصعبات  بسئإ  تصّطخئ  الاةارة  وذّضر: «بأن  ذلك». 

إلى طساعى السخر التةري». (جرغثة التغاة)
إغران  أعض  غثثسعن  إغران  صادة  إن   :
بأظعا  الظعوي  اقتفاق  شغ  الاظازقت  باخعغرعط 
اظاخارات، شصادة إغران غسطمعن أظعط صث تثطعا شغ 
المفاوضات طع الصعى الثولغئ سظ طضمظ الصعة الاغ 
ضاظعا غفاخرون بعا، بض ضاظعا «غةجطعن» بأظعط لظ 
غاثطعا سظه، تاى إن طعصع «رجا» اإلغراظغ صث اظاصث 
المتافغظ بتخعل اقتفاق بصعله: «إظه لغج  اظاخارا 
طظ  ضئغرا  صسما  أغطص  فظه  طاتصئ  عجغمئ  وإظما 
أن  سظ  روتاظغ  وضقم  الظعوغئ».  إغران  تضظعلعجغا 
«السصعبات صث أسادت الاةارة شغ إغران إلى السخر 
التةري»، ولفئ ظزر أعض إغران لغج لطاثصغص شغ 
إغراظغئ»،  تظازقت  طظ  شغه  ورد  و«طا  اقتفاق  بظعد 
وإظما الظزر إلى الظاائب المارتئئ سطى رشع السصعبات، 
أعض  جغظاله  طا  أن  طع  الادطغض..  جغاق  شغ  غظثرج 
إغران طظ جراء رشع السصعبات ق غساوي حغؤا أطام طا 
جاظاله الحرضات الرأجمالغئ الشربغئ الاغ جامارس 
وضع  طظ  افخرى  الئقد  شغ  تمارجه  طا  إغران  شغ 
تال  إلى  جرغسئ  وظزرة  شغعا..  البروة  سطى  غثعا 
بقد ضبغرة لط تاسرض لسصعبات دولغئ، وإظما بسئإ 
ترضج الحرضات الشربغئ شغعا، صث أخئتئ حسعب تطك 
الئقد طظ القعبغظ وراء رغغش خئج غحئع جعساعط 
بالرغط طظ ضبرة البروات والثغرات المعجعدة شغعا. 
إن تأطغظ السغح الضرغط والرشاعغئ لحسعب السالط 
اإلجقطغ وغغره ق غاط باصثغط الاظازقت أطام الثول 
الرأجمالغئ  الحرضات  أطام  الئقد  بفاح  وق  الشربغئ، 
أوروبغئ  حسعب  تسغح  بسئئعا  الاغ  الماعتحئ 
أزطات طاقتصئ، وطا الغعظان وغغرعا إق أطبطئ سطى 
ذلك، وإظما باطئغص أتضام اإلجقم بخثق وإخقص 
المطضغئ  أتضام  شغ  اقصاخادي  الظزام  وبثاخئ 
الاطئغص  سطى  غصعم  الثولئ،  وأن  وططضغئ  الساطئ 
رجال خثصعا طا ساعثوا اهللا سطغه، شغتسظعا اجاشقل 
أظى  ولضظ  غغرعا.  وشغ  إغران  شغ  العائطئ  البروات 
لتضام إغران أن غفسطعا ذلك وعط غسطمعن أن أطرغضا 
أرادت رشع السصعبات سظعط لغضعظعا أضبر صثرة سطى 
ذلك  وطع  المظطصئ،  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  تظفغث 

جاروا شغ عثا الطرغص؟؟!! 

إن الماائع لما غةري طظ أتثاث داطغئ سطى الساتئ 
الغمظغئ غثرك أن الخراع سطى الغمظ عع خراع دولغ 
أطرغضا  تاولئ  شصث  باطاغاز؛  أطرغضغ  أظةطع  وبافخص 
سظ ذرغص سمقئعا الثغظ تثسمعط إغران شغ الحمال 
والةظعب أن تئسط عغمظاعا سطى الغمظ بأضمطه، تغث 
بثأ التعبغعن شغ طحاورات طع صغادات جظعبغئ تراضغئ 
بصغادة الرئغج السابص لطةظعب سطغ ظاخر طتمث المعالغ 
إلغران طظ أجض تسطغمعا سثن وذلك لدمان أطظعط 
طظ صئطعا شغ تالئ الاعاشص سطى إصطغمغظ أو تاى تال 
تخعل اقظفخال - وعع أطر طسائسث اآلن، فن الثول 
الضئرى الماخارسئ ترغث الضسضئ ضاططئ - وضثلك لثطط 
افوراق سطى سمقء اإلظةطغج الثغظ أدرضعا خطعرة افطر 
تترغر  بسمطغئ  اإلطارات  وخاخئ  الثطغب  دول  شسارسئ 
سثن تغث دسمئ المصاوطئ بالمال والسقح - جعا وبرا 
وبترا - وأتئ بئسخ جظعدعا، ضض ذلك لاصطع الطرغص 
سطى التعبغغظ والتراك الةظعبغ المعالغ إلغران، وصث 
جرت أظئاء سظ خفصئ إطاراتغئ طع الرئغج السابص سطى 
خالح المعالغ لقظةطغج والمظثس ضتطغش طع التعبغغظ 
وشغ  الصاال  شغ  المحارضئ  وصعاته  تتغغثه  أجض  طظ 
المصابض تسامر التخاظئ لخالح وسائطاه وغضعن له أو 

فوقده دور شغ المساصئض السغاجغ لطغمظ.. 
لصث أسطظئ التضعطئ الغمظغئ برئاجئ خالث بتاح أن سثن 
أخئتئ طتررة وأظعا جاضعن طصرا لطتضعطئ وجاضعن 
الرئغج  صال  شغما  اإلغابئ،   قجاصئال  طرضجغئ  طظطصئ 
عادي: «إن تترغر سثن جغضعن بمبابئ طفااح الثقص 

لطحسإ الغمظغ».
(وصث ذضرت وزارة الثارجغئ الئرغطاظغئ شغ بغان لعا أن 
طع  وزغر الثارجغئ الغمظغ رغاض غاجغظ سصث اجاماساً 
وزغر الثولئ الئرغطاظغ لحآون الحرق افوجط وحمال 
أشرغصغا تعباغج العود والمئسعث الئرغطاظغ لطغمظ ألظ 
داظضظ تغث تط الاطرق آلخر الاطعرات الاغ تحعثعا 
الساتئ الغمظغئ، وأضث الئغان أن التضعطاغظ الئرغطاظغئ 
والغمظغئ لثغعما طخالح طحارضئ صعغئ إلظعاء افزطئ شغ 
الغمظ وطسالةئ افوضاع اإلظساظغئ الثطغرة شدق سظ 
تتصغص طثرج جغاجغ ذعغض افجض لفزطئ، وطع ذلك 
شصث حثدت التضعطئ الئرغطاظغئ سطى ضرورة جغطرة 

التضعطئ الغمظغئ سطى تضط وإدارة جمغع الئقد).
وطع تسرب أخئار طظ أتث المسؤعلغظ شغ تجب خالح 
تعل طتادبات إطاراتغئ أطرغضغئ برغطاظغئ شغ سمان أو 
الصاعرة طع وشث سظ تجب سطغ خالح لتض افزطئ إق أن 
الثمغج ٢٣  خثر  خالح  سطغ  تجب  سظ  رجمغا  بغاظا 

تمعز/غعلغع، ظفى سصث أي اجاماسات.
 وصث أبار تسرب تطك افخئار اجاغاء التضعطئ الغمظغئ طما 
جسض السفغر الئرغطاظغ شغ خظساء إدطعظث شغاعن براون 
- شغ تشرغثة له شغ تعغار - غظفغ طحارضئ بقده شغ 
طتادبات بغظ طمبطغظ سظ تضعطات أطرغضا واإلطارات 

طع تجب الرئغج السابص خالح شغ الصاعرة.
أطا التعبغعن شصث خرح زسغمعط سئث المطك التعبغ 
لط  طا  إغقطا  أضبر  اجاراتغةغئ  خغارات  جغاثث  بأظه 
غاعصش سثوان دول الاتالش، وصال رئغج الطةظئ البعرغئ 
السطغا الاابسئ لةماسئ أظخار اهللا (التعبغغظ) طتمث سطغ 
التعبغ: «إظه جغاط اإلسقن صرغًئا سظ تحضغض طةطج 
رئاجغ وتضعطئ وتثة وذظغئ تصعد الغمظ بسث حععر 
دول  أسطظئ  وصث  السططئ،  شغ  السغاجغ  الفراغ  طظ 
الاتالش وسطى رأجعا السسعدغئ عثظئ إظساظغئ طفاجؤئ 
وطظ ذرف واتث اجاةابئ لططإ الرئغج عادي لمثة 
٥ أغام، تئثأ طظ طساء افتث، إق أن إخرار التعبغغظ 
سطى اإلطثادات لمطغحغاتعط والاصثم شغ بسخ المثن 
بشاراتعا  تسامر  الاتالش  ذائرات  جسض  والمظاذص 

قجاعثاشعط.
إلى  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  طئسعث  بتث  وصث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

«الةاطسئ السربغئ» تثغظ اصاتام املسةث افصخى!! 
أداظئ  جاطسئ الثول السربغئ، اصاتام سظاخر طظ الحرذئ «اإلجرائغطغئ» وطةمعسئ طظ المساعذظغظ والماطرشغظ 
الغععد، باتات المسةث افصخى المئارك غعم افتث الماضغ. وصال السفغر «طتمث خئغح»، افطغظ السام المساسث 
لةاطسئ الثول السربغئ ورئغج صطاع شطسطغظ وافراضغ السربغئ المتاطئ، شغ تخرغتات لطختفغغظ بمصر الةاطسئ 
بالصاعرة: «إن الةاطسئ السربغئ تاابع عثه اقصاتاطات الماضررة طظث طثة ذعغطئ، تغث حعثت الحععر البقبئ 
الماضغئ اصاتاطات طمابطئ». وأضث أن «الةاطسئ السربغئ ضاظئ صث تثرت بالثط افتمر وصرسئ أجراس افظثار»، 
المحارغع «اإلجرائغطغئ»  أن  طآضًثا  العغضض»،  غسمى «خراب  طا  تتئ  ظحاط «إجرائغطغ»  طظ  أجئعسغظ،  صئض 
وأظه  الثطغر»،  بـ«افطر  الغعم  افصخى  سطى  افخغر  العةعم  ووخش  افوجط.  الحرق  طظطصئ  لاثرغإ  تعثف 
«غاط بتماغئ افطظ وطحارضئ طسآولغظ «إجرائغطغغظ» طظ داخض التضعطئ وتتئ تماغئ المثابرات..». وذالإ 
«خئغح» بـ«تترك شعري» لطثول السربغئ، طظاحًثا شغ عثا الخثد المظزمات اإلصطغمغئ والثولغئ المسظغئ لطاترك 

بحضض جماسغ لعصش «الاطرف والةظعن اإلجرائغطغ». (وضالئ افظاضعل لفظئاء)
صطسان  وتةعل  وتخعل  شطسطغظ  غتاض  غععد  ضغان  السمقء..  التضام  ظض  شغ  التال  عع  عثا   :
المساعذظغظ طثظسغظ افطاضظ المصثجئ وق ُغسمع طظ التضام السمقء إق الاظثغث والحةإ واقجاظضار، 
عثا شغ السطظ، وأطا شغ الثفاء شإظعط طاآطرون طع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ ضث حسعبعط.. شإلى طاى 
غسامر عثا التال؟؟ ألط غأن لطمسطمغظ أن غتسمعا أطرعط شغةامسعا سطى طحروع واتث عع إصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تظسغ غععد وجاوس الحغطان شاترر ضض شطسطغظ طظ رجسعط 

وتترر جائر الئقد اإلجقطغئ طظ ضض ظفعذ لطضفار المساسِمرغظ؟؟!!
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شعثه  الفساد».  وطضاشتئ  المظاشسئ  صعاظغظ  وضثلك 
طصثطئ إلبارة المحاضض إلغران واباجازعا والدشط سطغعا 
لاتصغص طآربعط ولطاأبغر شغ داخض إغران وإغةاد أجعاء 
طظاجئئ لطسمض عظاك وضسإ السمقء والمظاخرغظ لعط.

شغ  غزعروا  أن  افوروبغعن  غرغث  الثاطسئ  والظصطئ 
عط  ضأظعط  لغزعروا  ضئار،  ضمآبرغظ  الثولغئ  الساتئ 
شغ  رئغساً  دورًا  لعط  ضأن  أو  اقتفاق  تصصعا  الثغظ 
تتصغصه، ولثلك غصعطعن بأسمال وغثلعن باخرغتات 
لغبئاعا أن الظةاح ضان لعط شغه شدض، شعط غاترضعن 
بسرسئ ظتع إغران لغصغمعا طسعا سقصات صئض أن تاترك 
طسارضئ  اقتةاه  عثا  شغ  ترضاعا  غسرصض  الاغ  أطرغضا 
سطغه  الاخعغئ  واظازار  الضعظشرس  شغ  الةمععرغغظ 
خقل ٦٠ غعطا. شعط غشاظمعن الفرخئ بالظسئئ لعثا 
أظعط  لزعر  ذلك  سظ  تعصفعا  ولع  أطرغضا.  شغ  العضع 
غظازرون الاترك افطرغضغ، وأظعط لط غضعظعا طآبرغظ 
شغ تتصغص اقتفاق، وإظما شرض سطغعط شرضا طظ صئض 
أطرغضا، واضطروا لطاعصغع سطغه. وعثه شرخئ لعط أغدا 
لغئصعا قسئغظ دولغغظ بمراصئئ إغران، ولثلك غرغثون 
بفرض  بالاعثغث  وغصعطعا  سقصات  طسعا  غصغمعا  أن 
أظفسعط  غسجلعا  شق  افطرغضغ،  ضافجطعب  السصعبات 

وغارضعا أطرغضا تطسإ عثا الثور.
لظ  بأظعط  افوروبغغظ  إدراك  عغ  السادجئ  والظصطئ 
ولظ  إغران،  تةاه  شسطعه  طما  أضبر  شسض  طظ  غامضظعا 
غساطغسعا أن غصفعا شغ وجه أطرغضا، وصث تاولعا أن 
لدرب  الماضغئ  السظعات  شغ  غععد  ضغان  غساثثطعا 
عثا  أن  غثرضعن  وعط  ذلك.  طظ  غامضظعا  شطط  إغران 
سطى  غترخعن  الثي  غععد  ضغان  لخالح  ضان  اقتفاق 
باعثغث  إغران  لثى  إطضاظغئ  عظاك  تسث  شطط  تماغاه، 
أن  والشئاء  السثاجئ  طظ  أظه  رأوا  ولعثا  غععد.  ضغان 
غئصعا بسغثغظ سظ إغران بسث ضض ذلك. وصث أدرضعا أن 
المتاوقت،  تطك  بسث  بحغء  غظفسعط  لظ  غععد  ضغان 
إق  عغ  طا  لقتفاق  غععد  ضغان  طسارضئ  أن  وسطمعا 
إلى  بالعخعل  غأططعن  الثغظ  الةمععرغغظ  لمشازلئ 
الئغئ افبغخ شغ اقظاثابات الصادطئ، وضثلك قباجاز 
اإلدارة افطرغضغئ لطتخعل سطى طجغث طظ المساسثات، 
ولمظسعا طظ الدشط سطغعط شغ صداغا جغاجغئ طبض 
طحروع إصاطئ الثولاغظ.. ولعثا السئإ وصفعا شغ وجه 
طسارضئ ضغان غععد بحضض سطظغ، شتخض جثال بغظ 
وزغر خارجغئ برغطاظغا وظاظغاعع شغ المآتمر الختفغ 
الثي سصثاه بخعرة سطظغئ، وضثلك بغظ شرظسا وضغان 

غععد..
والظصطئ السابسئ وعغ شغ غاغئ افعمغئ والثطعرة؛ وعغ 
إسقن إغران أظعا جاصش طع الشرب شغ خظثق واتث شغ 

طتاربئ طا غسمى باإلرعاب والاطرف أي طتاربئ الطرف 
اآلخر طظ المسطمغظ الثغظ غتاربعن الشرب وغرغثون 
أن غصطسعه طظ جثوره طظ بقدعط وأن غاثطخعا طظ 
برابظ اجاسماره وغسمطعا سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة. 
شصث ضاإ الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ سطى طعصسه 
شغ تعغار غعم ٢٠١٥/٧/١٦ طسطصا سطى اتخال رئغج 
ضاطغرون  «إن  صائق:  به  ضاطغرون  الئرغطاظغ  العزراء 
أبثى اعاماطه بإسادة شاح السفارات وتعجغع السقصات 
بغظ الئطثغظ وطضاشتئ اإلرعاب شغ المظطصئ». ووخش 
وزغر خارجغئ برغطاظغا عاطعظث اقتفاق بأظه «تارغثغ» 
وصال: «إظظا جظعاخض السمض بحضض وبغص طع حرضائظا 
شغ اقئاقف الثولغ لاحةغع إغران سطى لسإ دور حفاف 
الاطرف»  طضاشتئ  طةال  شغ  وخخعخا  إصطغمغا  وبظاء 
ووخش الرئغج الفرظسغ أوقظث اقتفاق بأظه «شغ غاغئ 
 :٢٠١٥/٧/٣ غعم  ظرغش  جعاد  ذضر  وصث  افعمغئ». 
«إظظا طساسثون لفاح آشاق جثغثة لمعاجعئ الاتثغات 
عع  الغعم  المحارك  الاعثغث  إن  والمحارضئ.  الضئغرة 
تخاسث الثطر لطاطرف السظغش والعمةغئ». أي أن إغران 

اجاسثت لطسغر شغ رضاب الشرب بخعرة سطظغئ..
ولعثا تترضئ الثول افوروبغئ البقث جرغسا ظتع إغران، 
بض إظعط طظث شارة وعط غثططعن لعثه الطتزئ الاغ 
وخفععا بالاارغثغئ وشغ غاغئ افعمغئ، سظثطا أدرضعا 
أن اقتفاق جغاط وصث ظعر ذلك جطغا شغ ألماظغا، تغث 
ظتع  شعرا  لطاترك  تساسث  افلماظغئ  الحرضات  بثأت 
شغ  المساصئطغئ  الئراطب  ترجط  شارة  طظث  وعغ  إغران، 
إغران والمحارغع الاغ جاظفثعا عظاك، شزعر ذلك سئر 
وجائض اإلسقم افلماظغئ، وضأن افلمان طظث شارة وعط 
وابصعن أن اقتفاق جغعصع وغحسرون أن إغران جعف 
تاظازل وغثرضعن أظعا رعظ إحارة أطرغضا. ولعثا شطط 
غئص لفوروبغغظ إق أن غاترضعا سطى المساعى الثولغ 
لغزعروا أظعط دول لعا حأن دولغ غتسإ تسابعا، 
ولغاترضعا ظتع إغران تاى غتخطعا سطى المشاظط بضسإ 
اقجابمارات والمحارغع شغعا لاترغك سةطئ اصاخادعط، 
سطى  إغران  داخض  غسمطعا  أن  غمضظعط  خقلعا  وطظ 
المثى الئسغث قجاسادة الظفعذ افوروبغ أو بسده عظاك 
بةاظإ الظفعذ افطرغضغ، وأن غساشطعا الفروصات شغبغروا 
شغ  وصعطغئ  طثعئغئ  تسخئات  طظ  الةاعطغئ  الظسرات 
داخض إغران وشغ المظطصئ، وعط ضافطرغضان غسائرون 
ذلك وجغطئ لدرب اإلجقم والمسطمغظ وطظع وتثتعط 
وظعداعط وسعدتعط أطئ طاتثة شغ ظض دولئ واتثة 
سزمى طاةسثة بالثقشئ، وعط طظث جظغظ صث وضسعا 
ذلك ضسظارغع طتامض غسمطعن شسق سطى اتئاذه. ولضظ 
 ﴾بصاظا باهللا أسزط وعع الصائض ﴿َوَطْضُر ُأْوَلِؤَك ُعَع َغُئعُر
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لصث لعتر أظه صئض أن غةش تئر اقتفاق الظعائغ تعل 
الئرظاطب اإلغراظغ الظعوي بغظ إغران وطةمعسئ «٥ + ١» 
غعم ٢٠١٥/٧/١٤ شغ شغظا بالظمسا تاى بثأ طسآولع 
الثول افوروبغئ البقث المعصسئ بالاسابص لجغارة إغران 
وإسادة السقصات طسعا. وطع أن شرظسا ضاظئ طظ أضبر 
الثول اساراضا سطى اقتفاق الظعوي إق أظعا ضاظئ طظ 
ولضظ  إغران.  زغارة  سظ  لقسقن  طسارسئ  الثول  أضبر 
رئغسئ  ظائإ  أرجطئ  سظثطا  وجئصاعا  جارسئ  ألماظغا 
وزرائعا ووزغر اقصاخاد والطاصئ سطى رأس وشث غمبض 
وأسطظئ  افلماظغئ،  الحرضات  ضئرغات  طظ  حرضئ   ٦٠
ذعران.  شغ  جفارتعا  شاح  تسغث  جعف  أظعا  برغطاظغا 
شضض ذلك غبغر الاساؤل سظ جر عثا الاترك افوروبغ 

السرغع وضحش أعثاشه.
عثا  طتاعى  شغ  أوق  ظظزر  أن  غةإ  ذلك  وإلدراك 
إظااج  سطى  إغران  صثرة  طظ  تث  صث  أظه  شظرى  اقتفاق، 
«وصث  طآلمئ،  تظازقت  إغران  وصّثطئ  الظعوي؛  السقح 
تمئ اإلحارة بافخغض إلى عثا افطر شغ السثد السابص 
شإن  الخسغث،  عثا  شسطى  ولثلك  الراغئ»..  جرغثة  طظ 
اقتفاق بعثه الخغشئ غسث ظخرا لفوروبغغظ ضما عع 
ظخر فطرغضا وعجغمئ إلغران، ولثلك لط تضظ طساشربئ 
اقتفاق،  وصسئ  الاغ  وخاخئ  افوروبغئ  المعاصش  تطك 
أي شرظسا وبرغطاظغا وألماظغا، وصث تئظئ اقتفاق وطسعا 
ضاشئ افوروبغغظ وبثأوا غثاشسعن سظه بترارة، شخرتئ 
اقتتاد  شغ  وافطظغئ  الثارجغئ  السقصات  طسآولئ 
افوروبغ شثغرغضا طعغغرغظغ صائطئ: «إن اقتفاق تثث 
تارغثغ وخفصئ جغثة، وعع غظص سطى جطمغئ الئرظاطب 
الظعوي اإلغراظغ وسطى تجطئ طظ الاثابغر الاغ تدمظ أن 
ق تسسى إغران إلى إجراء بتعث أو تطعغر براطب تمضظعا 
طظ التخعل سطى جقح ظعوي، وإظه لغج ظعاغئ، بض 
بغظ  المحارك  الاساون  طظ  لمرتطئ  السمض  بثاغئ  عع 

إغران وافذراف الثولغئ».
والظصطئ الباظغئ أن افوروبغغظ لط غرغثوا أن تسئصعط 
وصث  حغء،  ضض  سطى  وتساتعذ  إغران  إلى  أطرغضا 
سظثطا  اقتفاق  غسططعا  أن  غساطغسعا  لظ  أظعط  أغصظعا 
رأوا إخرار اإلدارة افطرغضغئ سطى تعصغسه طعما ضاظئ 
المسارضئ الثاخطغئ والثارجغئ، وصث رطئ أطرغضا بضض 
بصطعا لاتصغصه، وأخئح وزغر خارجغاعا طحشعق بثلك 
لمثة بقبئ أجابغع سثا اقتخاقت افخرى، شصث أدرضعا 
طشجى أطرغضا طظ ذلك وطا جاةظغه طظ طضاجإ وطشاظط 
طظ جراء تعصغسه، وأطرغضا جعف تساثثم إغران ضث 
الظفعذ افوروبغ شغ المظطصئ، ولعثا جارسعا إلى إصاطئ 
السقصات طسعا واقتخال بعا، وأظعط بعثا وبالتثغث 
اجاشقل  وذأة  تثفغش  سطى  جغسمطعن  طسعا  المئاحر 

بإغرائعا  طظه  التث  أو  ظفعذعط  ضث  إلغران  أطرغضا 
بسقصاتعط طسعا وإصاطئ المحارغع واقجابمارات شغعا. 
ضائصئ  طظ  شغه  اإلغراظغعن  غساظغ  الثي  العصئ  شغ 
طظ  إلى  التاجئ  أطج  شغ  شعط  وطالغئ،  اصاخادغئ 
غساسثعط شغ ذلك. وضان ضض عمعط رشع السصعبات 
صال  ضما  اإلغراظغ»  المةامع  سطى  آبارا  «ترضئ  تغث 
السخر  إلى  أظعا «أرجساظا  ذضر  وضما  اإلغراظغ  الرئغج 

التةري» وعع غاخثى لطمسارضغظ شغ بقده.
لفرض  غسعدوا  أن  بإطضاظعط  أظه  البالبئ  والظصطئ 
إغران  صئض  طظ  إخقل  أي  غرون  سظثطا  شعرا  السصعبات 
ضطما  السصعبات  بفرض  جغطعتعن  وأظعط  باقتفاصغئ، 
وطشاظط،  طضاجإ  لاتصغص  إغران  سطى  الدشط  أرادوا 
وجعف غططئعن المجغث طظعا. وعط بتاجئ إلى تظحغط 
افزطئ  وتثاسغات  الرضعد  طظ  غساظغ  الثي  اصاخادعط 
المالغئ، وصث صئطئ إغران بحروط افوروبغغظ وضاظئ شغ 
إذار حروط افطرغضان، وعغ الاغ أسطظعا وزغر خارجغئ 
ق  حروط  بقبئ  «عظاك  صائق:  شابغعس  لعران  شرظسا 
الثائط  الاصغغث  عغ  (اقتفاق)  ذلك  لاتصغص  سظعا  غظى 
لصثرة إغران سطى افبتاث والاطعغر، والافاغح الخارم 
سطى المعاصع بما شغعا السسضرغئ إذا اصادئ الدرورة، 
إغران  اظاعضئ  إذا  تطصائغا  السصعبات  شرض  وإسادة 
الاجاطاتعا». أي أن افوروبغغظ وعط غسارسعن بجغارة 
وتعثغثعا  سطغعا  الدشط  سطى  غسمطعن  جعف  إغران 
بسعدة السصعبات تاى تفاح لعط افبعاب، ولظ غاعصفعا 
سظ ذلك، شعط سطى اجاسثاد لغطفصعا افصاوغض وغثاطصعا 
افضاذغإ طّثسغظ أن إغران تفسض ضثا وضثا وعغ تاطضأ 
باظفغث اقتفاق أو تسمض سطى سرصطئ ترضئ المفاحغظ 

وإلى غغر ذلك.
إغران  داخض  غطسئعا  أن  غرغثون  إظعط  الرابسئ  الظصطئ 
سطى  والاحعغح  المفصعد  افوروبغ  الظفعذ  قجاسادة 
العصعف  أو  جئغق  إلغه  اجاطاسعا  طا  افطرغضغ  الظفعذ 
بةاظئه ضطرف طعاز له وغبغروا لعا صداغا سثغثة شغ 
عثا السئغض. وصث رأغظاعط غاترضعن بسرسئ شغ عثا 
ووزغر  افلماظغئ  المساحارة  ظائإ  شسض  طبطما  اقتةاه، 
غعم  غابرئغض  جغشمار  افلماظغ  والطاصئ  اقصاخاد 
٢٠١٥/٧/٢٠ سظثطا صام بجغارة إغران سصإ الاعصغع سطى 
اقتفاق رأغظاه غصعل: «إن الاعصغع سطى المطش الظعوي 
وتخعغئ افطط الماتثة لخالح رشع السصعبات بخفئ 
تثرغةغئ سظ إغران طعثا الطرغص ظتع تسجغج السقصات، 
العتغثة»،  السصئئ  غحضض  أضتى  إجرائغض  أطظ  أن  إق 
وضثلك تسرض إلى «افطظ شغ طظطصئ الحرق افوجط 
اإلظسان  بتصعق  تاسطص  إغران  طع  خقشا  تحضض  وأطعر 
افصطغات  تصعق  وتماغئ  المةامع  شغ  الظساء  وأوضاع 

أضعاء سطى الجغارة املفاجؤئ لعزغر الثشاع افطرغضغ إىل السراق
بصطط: سطغ الئثري - السراق

ظزرات جغاجغئ

غعم  ضارتر  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  تض  لصث 
شغ  بئشثاد  طسطظئ  غغر  زغارة  شغ   ٢٠١٥/٧/٢٣ الثمغج 
السسعدغئ  طظ  ضقً  حمطئ  أوجطغئ  حرق  جعلئ  إذار 
 ٢١ طظ  طآلش  وشث  رأس  سطى  غععد.  وضغان  وافردن 
لعط  جئص  ضئار  ضئاط  بغظعط  طغثاظغاً  سسضرغاً  صائثًا 
لطسراق،  افطرغضغ  اقتاقل  إبان  الئقد  شغ  الثثطئ 
أبرزعط الةظرال جعن آدم الثي تعلى صغادة المسارك 
شغ افظئار بغظ الساطغظ ٢٠٠٥ و٢٠٠٧. الجغارة جئصعا صئض 
أغام وخعل رئغج عغؤئ افرضان شغ الةغح افطرغضغ 
طارتظ دغمئسغ غعم السئئ ١٨ /٠٧ /٢٠١٥ ولصائه برئغج 
سظ  شدقً  سسضرغغظ  وصادة  السئادي  تغثر  التضعطئ 
الةظعد والمساحارغظ افطرغضغغظ الساططغظ شغ صاسثة 

المتمعدغئ، جظعبغ بشثاد.
لطصعات  واضح  تسّبر  طع  المااالغاان  الجغارتان  وتأتغ 
السراصغئ والمطغحغات المساظثة لعا بالتمطئ السسضرغئ 
افظئار  طتاشزئ  لاترغر  طآخرًا  سظعا  اإلسقن  تط  الاغ 
طظ جغطرة «تظزغط الثولئ اإلجقطغئ» تغث لط تمر 
أضبر طظ جئسئ أّغام سطى بثء طسرضئ الفطعجئ وافظئار 
الاغ تط اإلسقن سظعا شغ ١٣ طظ تمعز/غعلغع التالغ، 
لطصعات  السسضري  الاراجع  تثاسغات  تزعر  بثأت  تاى 
طةاقً  السراصغئ  التضعطئ  ترضئ  أن  بسث  المحارضئ، 
واجساً لطافاؤل بغظ السراصغغظ بإطضاظغئ اجاسادة افظئار 
لطمصاتطغظ  العائض  الئحري  بالسثد  طساسغظئ  جرغساً، 
الصثس»  «شغطص  بصعات  طمبقً  لعا  اإلغراظغ  والثسط 
و»الئاجغب»، وعع طا دشع رئغج العزراء تغثر السئادي 
لطصعات  المحارضئ  افرضان  عغؤئ  برئغج  لقجاساظئ 
افطرغضغئ الةظرال طارتظ دغمئسغ لاثارك المعصش شغ 

افظئار.
ضارتر  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  الاصى  وصث 
افطظغغظ  والمسآولغظ  السئغثي  خالث  السراصغ  ظزغره 
شغ السراق، وصث ذالإ السئغثي واحظطظ برشع وتغرة 
الصعات  طظ  طصربئ  سطى  والئصاء  السسضرغئ  غاراتعا 
شغ  المعصش  لاثارك  افرض  سطى  الماعاجثة  السراصغئ 
الثئراء  طع  طظفخق  اجاماسا  ضارتر  سصث  ضما  الفطعجئ. 

السسضرغغظ افطرغضغغظ لط غتدره أي طسآول سراصغ، 
أسصئه اجاماع طع السئادي لط ُتسرف تفاخغطه بالدئط 
حغعخ  طظ  وشثا  ضارتر  الاصى  ضما  بظائغاً..  ضان  ضعظه 
أن  لعط  ذضر  تغث  السّظغئ  والصئائض  السحائر  وزسماء 
السظغئ  السحائر  بإحراك  أوخئ  صث  ضاظئ  واحظطظ 
شغ العةعم سطى الفطعجئ، ولضظ الصادة السراصغغظ لط 

غصعطعا بثلك!!
وبسثعا سصث اجاماساً طع رئغج طةطج الظعاب السراصغ 
الثشاع  وزغر  «أن  المخادر  وأضثت  الةئعري،  جطغط 
افطرغضغ أبطس الةئعري بثء واحظطظ بعضع الطمسات 
افولى إلصاطئ أصالغط السظئ شغ السراق، فظعا وشص الرؤغئ 
طآضثة  السظغئ»،  لطمتاشزات  افطبض  التض  افطرغضغئ 
بمعاسغث  الظعاب  طةطج  رئغج  غئطس  لط  «ضارتر  أن 
غغر  افرض،  سطى  افصالغط  عثه  باظفغث  لطئثء  طتثدة 
أن المسآول افطرغضغ ألمح إلى أن إصاطاعا جائثأ شعر 

الصداء سطى تظزغط داسح اقرعابغ».
 / ععلغر  إلى  ضارتر  آحاعن  تعجه  الاالغ  الغعم  وشغ 
ذضرت  تغث  السراق،  ضردجاان  إصطغط  ساخمئ  أربغض 
طخادر طظ ععلغر، «إن برظاطب ضارتر غادمظ لصاًء طع 
طسسعد بارزاظغ رئغج اإلصطغط، وجعلئ تفصثغئ لطصعات 
الئغحمرضئ».  صعات  باثرغإ  تصعم  الاغ  افطرغضغئ 
وغرجح طراصئعن أن تاظاول لصاءات ضارتر والمسآولغظ 
بالاسطغح،  الثاخئ  الضرد  ططالإ  ععلغر،  شغ  الضرد 
وصئ  شغ  سظعا  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  صالئ  والاغ 
الثشاع  وزغر  صال  وصث  الثراجئ».  صغث  «إظعا  جابص، 
صعات  سظ  الضعظشرس،  أطام  حعادته  شغ  افطرغضغ، 
الئغحمرضئ: «الضرد ظمعذج لما ظئتث سظه، صعات برغئ 
شسالئ صادرة سطى الثشاع سظ ظفسعا طاماجضئ غمضظعا 

السغطرة سطى افراضغ والتفاظ سطغعا».
غادح طما جئص أن أطرغضا تسمض بةث لاضرغج تصسغط 
السراق إلى ضغاظات ذائفغئ تابسئ لعا، وطا الُتّةئ الاغ 
ضثُه  الاتالش  وتحضغض  الثولئ  تظزغط  لصاال  جاصاعا 
بشغئ تترغر المظاذص طظ جغطرته إق تةئ داتدئ... 
ظزغفئ  غثه  تضعن  أن  غةإ  اإلرعاب  غضاشح  شالثي 

طظه، ق أن غضعن عع أخض حةرة اإلرعاب والمشثي له 
وخاظسه سطى سغظه! شَمْظ وراء الصاض الفزغع والاسثغإ 
غرغإ  وأبغ  وباغرام  والسراق  أششاظساان  شغ  الحظغع 
وغعاظاظاطع؟ ألغسئ عغ أطرغضا؟؟ إن أطرغضا الاغ لفزعا 
سثواظعا  ساحعا  أن  بسث  المظطصئ  وأعض  المسطمعن 
ذائراتعا  وعةمات  والسراق،  أششاظساان  شغ  العتحغ 
دون ذغار شغ باضساان والغمظ... أخئتئ الغعم ُغرجى 
بالرضا  السسضري  لاثخطعا  بإلتاح  وُغسسى  بض  خغرعا 
واقخاغار! وعثا حر طساطغر شعق حر تثخطعا بالصعر 
ألش  خغر  له  شااخثى  أشسى  غعاجمك  شأن  واإلجئار، 
طرة طظ أن ُتتدر أظئ افشسى بغثك إلى داخض بغاك 
شغصاطك وأبظاءك وضض طظ شغ الثار! شضأن سطى سغعن 
أولؤك المساةغرغظ بظار أطرغضا غحاوة، وشغ آذاظعط 

خمما، وسطى بخائرعط سمى!
لضظ طا الثي عغأ الجطان والمضان لمبض عثه افتثاث 
الظحاز؟ وطا الثي جسض طا جسئ له أطرغضا، وطا خططئ 
الثي  طا  تثخض...  طظ  أرادته  وطا  طآاطرات،  طظ  له 
طظ بسخ أعض المظطصئ،  جسض ضض ذلك أطرًا طططعباً 
غرى  لثلك  الماثبر  إن  خةض؟  وق  تغاء  دون  غسطظعظه 
شغ  البائرة  الترضات  بغظ  اقصااال  اجاشطئ  أطرغضا  أن 
شغ  العاصع  السغاجغ  الفراغ  وتالئ  والسراق،  جعرغا 
سرضئ  الئقد  عثه  غةسض  الثي  عع  المسطمغظ  بقد 
فن غشجوعا الضفار المساسمرون بالةغعش وافتقف، 
وافضالغض والمآاطرات دون أن غثحعا بأجاً وق صعرا، 
غساعذظعا،  الاغ  المظطصئ  غصاض  السغاجغ  شالفراغ 
تضط  أظزمئ  وجعد  سثم  عع  السغاجغ  الفراغ  ولغج 
وافحث  أبرًا  افسمص  بض  شتسإ،  المسطمغظ  بقد  شغ 
خطرًا عع الفراغ السغاجغ الظاتب سظ سثم تضط عثه 
افطئ بظزام طظئبص سظ سصغثتعا طا غسئإ اظفخاقً شغ 
ضغظعظاعا، شغدطرب أطرعا وتخئح أرضا طعغأة لطصقصض 
ولطدسش والععان، وتطك بشرة بض بشرات، شَسُعض سطى 

المساسمرغظ أن غشجوعا وطظ بط غتضمعا الطشاة.
وتةئ  لطمظطصئ  الصاتض  اقجاسماري  أوباطا  تطش  إن 
جغطرته  طظ  المظاذص  وتترغر  الثولئ  تظزغط  طصاتطئ 

عع ذر لطرطاد شغ السغعن والشرض الرئغسغ عع طظ 
اإلرعاب  طضاشتئ  لغج  افطرغضغ  الظفعذ  دخعل  أجض 
ضمان  ابظغظ:  لعثشغظ  المظطصئ  سطى  العغمظئ  بض 
إلى  تثشصه  وتغسغر  افجعد،  المظطصئ  ذعإ  ظعإ 
طثازن أطرغضا، والباظغ أن تتعل بغظ الئقد اإلجقطغئ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  سعدة  وبغظ 
ذلك  سطى  صادرون  أظعط  وأسعاظعا  أطرغضا  طظ  ظظاً 
عثان  َغُئعُر﴾،  ُعَع  ُأوَلِؤَك  ﴿َوَطْضُر  وطضرعط  بضغثعط 
والسئإ  أطرغضا  لعما  تسسى  الطثان  العثشان  عما 
لطمظطصئ،  ضارتر  آحاعن  الثشاع  وزغر  لجغارة  الرئغسغ 
وطا طضاشتئ اإلرعاب إق غطاء لط تاصظ أطرغضا ظسةه 

شغثفغ طا تتاه!
وسطى المسطمغظ شغ السراق وشغ بقد الحام خخعخًا 
الثئغبئ  السغاجات  أن  غثرضعا  أن  سمعطاً  والمظطصئ 
الاغ ترساعا أطرغضا والشرب تتئ غطاء افطط الماتثة 
بتةئ تترغر المظطصئ طظ جغطرة تظزغط الثولئ لظ 
طزطعم  بطث  في  وق  وق لسعرغا  ق لطسراق  تقً  تضعن 
آخر، شالضاشر المساسمر ق غظخر طسطماً، ولضظ الظخر 
الطرغص  وإن  وتسالى.  جئتاظه  وتثه  اهللا  سظث  طظ 
الثقشئ  دولئ  إصاطئ  عع  المسطمغظ  لثقص  العتغث 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاتضط بما أظجل اهللا. 
شإطا أن تسمطعا طظ أجض عثا وإطا أن تظاخروا الساططغظ 
لعا، شاعضطعا سطى اهللا تص الاعضض إذ الظخر طظ سظثه 
وتثه، صال تسالى: ﴿َوَطا الظَّْخُر ِإقَّ ِطْظ ِسظِث اهللاِّ ِإنَّ اهللاَّ 

 [افظفال: ١٠] ﴾َسِجغٌج َتِضغٌط
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غئثو أّن أطرغضا صث اتفصئ طع ترضغا سطى رزطئ جغاجغئ 
طاضاططئ تحمض طظ ضمظ طا تحمض شاح صعاسثعا أطام 
ولامرغر  أخرى،  أطعرًا  تحمض  ضما  افطرغضغئ،  الطائرات 
عثه الرزطئ ضان ق بث طظ تادبئ أطظغئ ضئرى ضتادبئ 
جروج، شضان تثبغر تطك التادبئ بفسض اجاثئاري واضح.

وغزعر أّن عثه الرزطئ تادمظ الئظعد الاالغئ:
١- طعاشصئ أطرغضا سطى صغام ترضغا بدرب تجب السمال 
الضردجااظغ شغ حمال السراق وطظع خظعه شغ جعرغا 
طا  ططغحغات  طظ  وتعابسه  الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب 
وإتئاط  الامثد،  طظ  الحسإ  تماغئ  بعتثات  ُغسمى 
إصاطئ ضغان ضردي شغ حمال جعرغا، وذمأظئ ترضغا والرأي 
السام شغعا سطى إبساد حئح الثطر الضردي المظادي بصغام 

دولئ ضردغئ طعتثة شغ المظطصئ.
٢- تثعغش الظاخئغظ افتراك طظ طظح أخعاتعط لتجب 
الحسعب الثغمصراذغ الضردي الماساذش طع سثو افتراك 
طظ  طسه  غاساذش  لمظ  أو  الضردجااظغ،  السمال  تجب 
الصاسثة  سظ  لسجله  طتاولئ  شغ  وذلك  الارضغئ  افتجاب 
اقظاثابات  شغ  إجصاذه  بّط  وطظ  السرغدئ،  الحسئغئ 
المجطع إسادتعا شغ ترضغا، وبالاالغ زغادة حسئغئ تجب 
اقظاثابات  شغ  الفعز  طظ  وتمضغظه  والاظمغئ  السثالئ 

الصادطئ.

تامئ : أعثاف العةعم الارضغ سطى طعاصع تظزغط الثولئ وطعاصع تجب السمال...    

  إق صطغقً طسادسفغظ طمظ آطظ به، شضان رجعل اهللا
سرض ظفسه شغ المعاجط إذا ضاظئ سطى صئائض السرب 
غثسععط إلى اهللا وغثئرعط أظه ظئغ طرجض وغسألعط 
أن غخثصعه وغمظسعه تاى غئغظ لعط طا بسبه اهللا به». 
وصث بصغ عثا حأن الرجعل شغ جغره بالثسعة، غصخث 
وافحراف  والسادة  الرؤجاء  وغصخث  ضضغاظات،  الصئائض 
طمظ لعط طضاظئ، تاى أتاه وشث طظ أعض المثغظئ طظ 
افوس والثجرج، بسث أن طضث بغظعط طخسإ بظ سمغر 
جظئ وواسثعط السصئئ، وسصث طسعط بغسئ السصئئ الباظغئ 
الاغ تصعم سطى أجاس الظخرة والتماغئ، وضاظئ بغسئ 
  الترب، وبثلك وجث الضغان الثي غظخر رجعل اهللا
ورجالاه وغتمغه، وسظثعا تعصش رجعل اهللا سطغه الخقة 
والسقم سظ ذطإ الظخرة والتماغئ. وبثلك غضعن صغام 
الرجعل  بططإ الظخرة والتماغئ طظ الصئائض طظ أعض 
بغسئ  سصث  تاى  ذلك  سطى  واجامراره  والمظسئ،  الصعة 
السصئئ الباظغئ الاغ عغ بغسئ ظخرة وتماغئ وترب، غثل 
دقلئ واضتئ سطى أن ذطإ الظخرة طظ الطرغصئ، وأظعا 

تضط حرسغ، وأظعا واجئئ اقتئاع.
أطا بالظسئئ لطسمض المادي، شمظ المصطعع به أن الرجعل 
 تغظ بثأ غططإ الظخرة طظ الصئائض، لط غططإ الظخرة 
طظ أختابه صط، ولط غةسض طظعط طصاتطغظ، وإظما ذطإ 
الظخرة طظ غغر أختابه طظ أعض الصعة، شغ تغظ ضان 
طظ أختابه أبطال طبض تمجة بظ سئث المططإ وسمر بظ 
الثطاب رضغ اهللا سظعما وغغرعما. شالبابئ أن الرجعل 
 تغظ بثأ غططإ الظخرة لط غططئعا طظ أختابه، بض 
وأن  غسطمعا  أن  طظعط  وذطإ  بصغش،  إلى  أوقً  ذعإ 
غمظسعه، وخار غثعإ إلى الصئائض غثسععا إلى اإلجقم 
المثغظئ  أظخار  ظخره  أن  إلى  المظسئ،  طظعا  وغططإ 

المظعرة.
إضاشئ إلى أن الصغام بافسمال المادغئ غاططإ الاثرغإ 
الئعلغسغئ  افظزمئ  بغث  وضطعا  والامعغض،  والسقح 
الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ وأجغادعا الشربغغظ، الثغظ 
ولمظ  تئاع  لمظ  غخظسعظعا،  رخاخئ  بضض  غاتضمعن 
السالط  شغ  سمقؤه  وطسه  الشرب  أن  وبما  الت.  تمظح... 
اإلجقطغ طظ التضام عع سثو أي سمض طثطص غفدغ 
إلى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شإظه 
حثغث الترص سطى سثم وخعل أي جقح فغئ ترضئ 
غاغاعا،  سطى  طساوطاعا  طظ  تمضظ  إذا  إق  طثطخئ، 
شغساظجف ذاصاتعا وذاصات افطئ تاى غاط الصداء سطغعا، 
وذرغصاعا،  شضرتعا  الترضئ «بمراجسئ»  تصعم  تاى  أو 
الظزام  طظ  ججًءا  تخئح  أن  إلى  المطاف  بعا  وغظاعغ 
الفاجث الصائط، أو تسطظ سظ تض ظفسعا. لثلك لط تفطح 
أغئ ترضئ طسطتئ شغ تتصغص أي اجاصقل لعا شغ دولئ 
طساصطئ، ق صثغماً وق تثغباً، ق بغظ افطئ اإلجقطغئ وق 
تاى بغظ افطط افخرى، والةغح اإلغرلظثي طبال سطى 

ذلك.
وغةإ الاظعغه إلى أن صاال افظزمئ الصائمئ شغ السالط 
إلصاطئ الثقشئ)،  حرسغئ  ذرغصئ  اإلجقطغ (وعع لغج 
غثاطش سظ صاال الخائض شغ بسخ الئطثان اإلجقطغئ، 
طبض طا غتخض شغ جعرغا والسراق، شعثا جائج. وسطغه 
شق غةعز لطتجب ضتجب الصغام بافسمال المادغئ، أي غغر 
شضرغئ، لاسطط التضط طططصاً، ق بافطج وق الغعم وق 

غثًا.
وشغ الثاام شإظا ظسأل اهللا أن غسثد خطاظا، وأن غمثظا 
وبُثّطص  بمقئضاه،  أزرظا  غحث  وأن  سظثه،  طظ  بَرْوح 
المآطظغظ، وأن غضرطظا بظخر سجغج طآزر طظ سظثه، وأن 
غمضظظا طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، إظه 

 سطى طا غحاء صثغر

بسث أن أخئتئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة طططإ 
افطئ العتغث، الاغ بصغاطعا غرضى اهللا جئتاظه وتسالى 
سظ افطئ شغظجل سطغعا الظخر والامضغظ وغرشع سظعا ظطط 
الزالمغظ، والاغ بعا غاط تطئغص أتضام اإلجقم السزغط، 
شغأطظ الظاس سطى دطائعط وأطعالعط وأسراضعط، وبعا 
تاترر الئقد والسئاد طظ عغمظئ الشرب الضاشر الفضرغئ 
والسغاجغئ والسسضرغئ واقصاخادغئ... بسث أن اتدتئ 
عثه افطعر لثى افطئ، وتأضث سظثعا بأن الثقشئ سطى 
تسغحه  طما  لعا  العتغث  المثطص  عغ  الظئعة  طظعاج 
طظ ظطط وسعز، ظطئ ضغفغئ العخعل إلى إصاطاعا غغر 

واضتئ لثغعا.
إظه ق غضفغ أن غضعن شغ افطئ رأي سام غطالإ بالثقشئ 
غضعن  أن  طظ  بث  ق  بض  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
شغ افطئ تجب طثرك لطرغصئ إصاطاعا، وسظثه تخعر 
تفخغطغ لفتضام الحرسغئ الاغ غةإ اتئاسعا إلصاطاعا، 
وصث تتصص ذلك وتةسث شغ تجب الاترغر. لضظ وجعد 
تجب الاترغر العاسغ سطى افتضام الافخغطغئ لما صئض 
إصاطئ الثقشئ ولما بسثعا ق غضفغ أغداً إلصاطئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، بض غةإ أن تتادظ افطئ التجب 
وتسمض طسه لعثه الشاغئ، وغةإ أن غظخر التجَب أعُض 
الصعة والمظسئ شغ افطئ؛ تاى غامضظ التجب طظ التضط 
بما أظجل اهللا، وطظ تحضغض دولئ طعابئ الةاظإ، ضما 
شسض رجعل اهللا  شغ المثغظئ المظعرة بسث أن ظخره 

افظخار رضعان اهللا سطغعط.
بسث أن اظافخ أبظاء افطئ شغ ضبغر طظ بطثان الربغع 
وتصعط  سجتعط  لعط  غسغث  الثي  بالاشغغر  ططالئغظ 
المسطعب، ظض واجإ ظخرة أعض الصعة شغ افطئ لطتجب 
دولئ  بإصاطئ  افطئ  تدتغات  تاعج  شطط  طاتصص،  غغر 
وتطئغ  افطئ  تظخش  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ 
لثلك،  سظعا.  وتسالى  جئتاظه  اهللا  شغرضى  ذمعتعا، 
شإن التجب وعع غثاوم سطى ذطإ الظخرة طظ أعطعا، 
وزارات  ظتع  بةماعغرعا  تاعجه  أن  افطئ  سطى  غةإ 
الثشاع وصعاتعا المسطتئ وتطالئعا باظاجاع السططئ طظ 
التضام السمقء وتسطغط السططئ لطتجب، شعثا العاجإ 
طظ الطرغصئ الحرسغئ الاغ غةإ الاصغث بعا دون جعاعا.

ودلغض وجعب ذطإ الظخرة وضعظه طظ الطرغصئ الحرسغئ 
عع طثاوطئ الرجعل  سطى ذطإ الظخرة والتماغئ طظ 
أختاب الصعة والمظسئ والحرف طظ الصئائض بسث وشاة 
زوجه خثغةئ وسمه أبغ ذالإ إلى أن سصث بغسئ السصئئ 
الباظغئ. ذلك أن الرجعل  طظث أن بسبه اهللا رجعًق لط 
وغخثصعه  به  غآطظعا  أن  إق  الظاس  طظ  غططإ  غضظ 
بأظه ظئغ طرجض طظ سظث اهللا، ولط غضظ غططإ طظعط 
ق ظخرة وق تماغئ، وضان غاخض بةمغع الظاس سطى تث 
جعاء، وصث بصغ جغره شغ تمض الثسعة سطى عثا التال 
تاى تعشغئ خثغةئ رضغ اهللا سظعا وطظ بسثعا سمه 
أبع ذالإ. وبمعتعما تاابسئ المخائإ سطى رجعل اهللا 
، وظالئ صرغح طظه طظ افذى طا لط تضظ تطمع به 
شغ تغاة أبغ ذالإ، وسظثعا أخث رجعل اهللا  غاطمج 
الظخرة والتماغئ طمظ غصثر سطغعا، باإلضاشئ إلى الثسعة 
إلى اإلغمان به والاخثغص بأظه ظئغ طرجض. وصث ورد شغ 
جغرة ابظ عحام: صال ابظ إجتاق: «ولما عطك أبع ذالإ 
ظالئ صرغح طظ رجعل اهللا  طظ افذى طا لط تضظ 
  تظال طظه شغ تغاة سمه أبغ ذالإ، شثرج رجعل اهللا
إلى الطائش غطامج الظخرة طظ بصغش والمظسئ بعط طظ 
صعطه، ورجاء أن غصئطعا طظه طا جاءعط به طظ اهللا سج 
  وجض». وغصعل ابظ إجتاق سّما بسث رجعع الرجعل
  طظ الطائش وصث خثوه وآذوه: «بط صثم رجعل اهللا
طضئ وصعطه أحث طا ضاظعا سطغه طظ خقشه وشراق دغظه، 

تامئ ضطمئ السثد: شغ الغمظ.. خراع دولغ دطعي غضرس الضراعغئ والاةجئئ
الغمظ إجماسغض ولث الحغت شغ أول أغام العثظئ خقل 
زغارته الساخمئ السسعدغئ الرغاض طع الرئغج الغمظغ 
سئث ربه طظخعر عادي المساةثات الراعظئ شغ الغمظ، 
ططغحغات  طظ  ُتررت  الاغ  سثن  طثغظئ  شغ  خخعخاً 
التعبغغظ وجرى خقل الطصاء، الثي تدره ظائإ الرئغج 
الغمظغ رئغج العزراء خالث طتفعظ بتاح، ظصاش آلغئ 

تظفغث صرار طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٢١٦.
لفرض  أطرغضغ  اإلظةطع  الخراع  أذراف  جارسئ  لصث 
افطط  طئسعث  طتاولئ  بسث  افرض  سطى  جغطرتعا 
الماتثة إجماسغض ولث الحغت حرسظئ تمثد التعبغغظ 
وإشراغ صرار طةطج افطظ ٢٢١٦ طظ طتاعاه شغ طآتمر 
جظغش الفاحض الثي لط غظسصث وضان غسث بمبابئ ذعق 
ظةاة لطتعبغغظ، إق أن اإلظةطغج أشحطعا ذلك سظ ذرغص 
دول شغ الاتالش وأعمعا اإلطارات الاغ سمطئ سطى تترغر 
سثن لادع التعبغغظ شغ طأزق ترج خاخئ طع اإلسقن 
تسطغ  أظعا  التعبغعن  شغعا  رأى  إظساظغئ  عثظئ  سظ 

وجعب ذطإ الظخرة إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
بصطط: بقل المعاجر - باضساان

٣- دسط المسارضئ السعرغئ الاغ تعخش بالمساثلئ شغ 
جعرغا والمعالغئ لارضغا، وتمضغظعا طظ تتصغص إظةازات 

جثغثة سطى غرار طا تتصص شغ جئعئ إدلإ صئض أحعر.
٤- شاح الصعاسث السسضرغئ الارضغئ أطام ترضئ الطغران 
وعثه  أطاطعا،  الاسعغقت  ضاشئ  وتصثغط  افطرغضغ 
الاسعغقت بالظسئئ فطرغضا ُتسائر أعط ظصطئ شغ عثه 
الرزطئ، وربما عغ البابئ العتغث شغعا، شصث تاشغر جمغع 
جمغع  تتصغص  شغ  ترضغا  تفحض  وصث  السابصئ،  الئظعد 
أعثاشعا طظعا، بغظما غئصى شاح صعاسثعا أطام الطائرات 
شغ  طسألئ  وعغ  شغعا،  المآضث  العثف  عع  افطرغضغئ 
غاغئ افعمغئ بالظسئئ فطرغضا، وعغ إظةاز سطى صثر ضئغر 
لع  بسثعا  أطرغضا  ُغدغر  وق  لعا،  بالظسئئ  افعمغئ  طظ 
شحطئ جائر الئظعد افخرى، عثا إن ضاظئ جادة أخقً شغ 

تطئغصعا.
عثه عغ رزطئ افعثاف التصغصغئ الاغ تصش وراء العةعم 
الارضغ سطى حمالغ جعرغا والسراق، وغائغظ طظ خقلعا 
طثى الاظسغص العبغص طع الةاظإ افطرغضغ، ضما غائغظ 
الارضغئ  الثولئ  صّثطاعا  الاغ  الثغاظغئ  الاظازقت  طثى 
والاغ  المظطصئ،  شغ  افطرغضغئ  الطغران  ترضئ  لخالح 
بمعجئعا ُتظاعك السغادة الارضغئ، وُتمظح أطرغضا طجغثًا 
 طظ اقطاغازات الطعجساغئ سطى افرض وشغ افجعاء

سثن المتررة حرسغئ وطاظفسا غظططص طظعا خخعطعط 
لئاصغ المظاذص والمثن شرشدععا، وإن لط غضظ ذلك 
الرشخ تخرغتا شعع ططئص سمطغا سطى افرض، وعضثا 
شإن بعادر التض السغاجغ العجطغ بسغثة سطى المثى 
الصرغإ ضعن ضض ذرف غسسى لئسط الظفعذ والسغطرة 
تعغؤئ  ولسض  الصادطئ.  المفاوضات  شغ  طعصفه  لاسجغج 
جغظارغععات الفثرلئ طظ إصطغمغظ عغ المرجتئ شغ تال 

اتفصئ أذراف الخراع.
لصث ساظى أعض الغمظ حماق وجظعبا طظ أجض خراع دولغ 
جسطعط وصعدا فجض طخالته. شماى جاضعن تدتغات 
أعض الغمظ طظ أجض تتضغط اإلجقم وإصاطئ دولاه دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ بتص طفااح 
المسطمغظ  دطاء  اتصظ  الطعط  أجمع؟!  لطسالط  الثقص 
واجمسعط تتئ راغئ اإلجقم ودولاه واجسض طثططات 

...الشرب وسمقئه إلى زوال إظك جمغع طةغإ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ 

البعرة  أخاب  صث  اإلرعاب  أن  تعظج  شغ  أتث  غظضر  ق 
وطسارعا إخابئ بطغشئ، بض غسائر السئإ الرئغسغ شغ 
تتعغض وجعئ البعرة واقظتراف بعا وتشثغئ ظغران البعرة 
المدادة وإسادة بسخ أحضال اآللئ الصمسغئ، ضما ق غظضر 
أتث أن افسمال اإلرعابغئ تةسض التضعطات تسمض شغ غاغئ 
اقرتغاح طتمغئ طظ ضض أظعاع اقظاصادات سطى المساعى 
السغاجغ واقصاخادي واقجاماسغ، وذلك لما غصادغه 
اإلرعاب طظ سجف سطى وتر الروح العذظغئ ووتثة الخش 
وصغط الةمععرغئ وغغرعا طظ الحسارات الاغ غااجر بعا 

الساجئ والتضام.
وخْطظا شغ ٢٥ تمعز/غعلغع ٢٠١٥ إلى طخادصئ الئرلمان سطى 
الصاظعن افجاجغ سثد  ٢٢/٢٠١٥ الماسطص بمضاشتئ اإلرعاب 
وطظع غسض افطعال، جاءت المخادصئ سطى عثا الصاظعن 
السغاجغئ؛  افذراف  ضاشئ  بغظ  وتاد  ذعغض  جثل  بسث 
جثل أظعر شغه الضبغر طظ السطماظغغظ والغسارغغظ تصثا 
جطتغئ  أغدا  وأظعروا  الظزغر،  طظصطع  أغثغعلعجغا 
شغ شعط التصغصئ الثولغئ واإلصطغمغئ لزاعرة اإلرعاب 
وشدتعا رغئاعط المطتئ شغ سعدة الثضااتعرغئ، وَتَثخََّض 
شغ عثا الظصاش والةثل أذراف أطظغئ وسسضرغئ تاولئ 
الاأبغر سطى طةرغات خغاغئ طحروع الصاظعن وطظ وراء 
بسخ السغاجغغظ وبسخ افطظغغظ تفعح رائتئ السفارات 
وتأبغراتعا المطتعظئ طبطما ظعر شغ بسخ طعاد عثا 
الصاظعن وخاخئ شغ الفخض البالث الثي غتثد الةرغمئ 
سئر  اإلرعابغئ  جمغ «الةرغمئ  طا  أو  الثولغئ  اإلرعابغئ 
وذظغئ»، أي تاسثى الئطث اسثادا أو تظفغثا أو طا حاضض، 
شاتتا افبعاب سطى طخراسغعا أطام المتصصغظ افجاظإ 

والاثخض افجظئغ بخفئ ساطئ.
اظططصئ خغاغئ صاظعن اإلرعاب لسظئ ٢٠١٥ طظ صاظعن 
اإلرعاب الثي أسثه بظ سطغ وحرع شغ تظفغثه جظئ ٢٠٠٣ 
الةثغث  الصاظعن  طظ  جسطئ  الاغ  الاتعغرات  بسخ  طع 
وتةاوزا  الظاس  تصعق  عدط  شغ  وتعرذا  تطرشا  أضبر 
لضض أظعاع الخقتغات طظ الصاظعن السابص، وعع الغعم 
الئسخ  وجماه  والماسطط  بالماسسش  غعخش  صاظعن 
اآلخر المسمار افخغر شغ ظسح البعرة، صاظعن أبار تفغزئ 
الصداة ورجال الصاظعن؛ شصث أخثرت جمسغئ الصداة بغاظا 
صائمئ  ظطئ  أجاجغئ  إحضاقت  أن  شغه: «غقتر  صالئ 
شغ عثا الصاظعن رغط الاطعر التاخض شغه»، وطظ بغظ 
عثه اإلحضاقت افجاجغئ أورد الئغان طحضطئ: «الاسرغش 
الفدفاض لطةرغمئ اإلرعابغئ» و«اشاصار بسخ طفاعغط 
طبض «اإلحادة باإلرعاب» و«تمةغث لقرعاب» إلى الثصئ 
طما غثحى طظه الاعجع شغ دائرة الاةرغط بما غمج 
طظ جععر التصعق والترغات». وأعط ظصطئ وعغ الاغ 
«الائاس  عغ  المثطعع  شارة  شغ  الةمغع  طظعا  ساظى 
خغشئ الفخض الماسطص باقتافاظ بما غعتغ بأظه غمضظ 

اقتافاظ بالمزظعن شغعط دون إذن صدائغ».
وأبار ضثلك عثا الصاظعن جثط الختفغغظ؛ شصث خرح 
ظصغإ الختفغغظ ظاجغ الئشعري أظه «تمئ اتخاقت تعل 
الفخض ٣٥ طظ صاظعن طضاشتئ اإلرعاب الماسطص بسرغئ 
المسطعطئ طظ أجض اجابظاء الختفغغظ والمتاطغظ طظ 
الثدعع لعثا الفخض إق أظه لط غاط السمض باقتفاق الةاري 
سظ الةرغمئ  اإلبقغ  شصط طظ  المتاطغظ  اجابظاء  وتط 
الماسطصئ باإلرعاب والتفاظ سطى جرغئ المخثر». واسائر 
الئشعري عثا الصرار خطغرا جثا وطظ حأظه أن غسغث الظزام 
السابص الصاضغ بصمع الختفغغظ وتضئغض ترغئ الاسئغر. 
أن  غةإ  ق  اإلرعاب  سطى  الترب  «إّن  الئشعري  وصال 
تضعن ذرغسئ لطمج طظ ترغئ الختاشئ وتظعع المحعث 

اإلسقطغ».
وغأجا  إتئاذا  وحئابعا  البعرة  رجال  الصاظعن  عثا  وزاد 
لط  المدادة  البعرة  صعى  أن  ذلك  التالغ  المسار  طظ 
والمخادصئ  الصاظعن  عثا  طظاصحئ  وتطرح  لااةرأ  تضظ 
سطغه وخغاغاه بعثا الحضض المعغظ المثجي الفاضح لعق 
تراضمات أخطاء وخغاظات جغاجغغظ طتسعبغظ سطى البعرة 
اظطقصا طظ وضع دجاعر عجغض، بشراته تسمح بامرغر ضض 
أحضال الصعاظغظ، بط طرورا بالاتالش طع الاةمسغغظ وأزقم 

الظزام السابص ووخعق إلى الاسار سطى تصغصئ اإلرعاب 
والصسعد سظ تض ألشازه وضحش غمعضه.

بحضطه  الصاظعن  عثا  سطى  المخادصئ  غةسض  عثا  ضض 
طضامطئ  وخطئ  المسالط  واضتئ  رجالئ  وطدمعظه 
الحسإ  وإلةام  ورجالعا  البعرة  ترضغع  وعغ  افرضان 
عع  التضعطئ  به  تعثدظا  طا  شإن  وإق  خعته،  وإجضات 
الثخعل تتئ ذائطئ صاظعن اإلرعاب خاخئ وأظه غتمض 
وغفسح  الفدفاضئ  المساظغ  ذات  افلفاظ  طظ  الضبغر 
رجال  صئطعط  وطظ  الاتصغص  تضام  قجاعادات  المةال 
افطظ، شمبق غصعل الصاظعن شغ شخطه الثاطج أن «ضض 
طظ غترض سطى اإلرعاب بأي وجغطئ ضاظئ غسائر طرتضئا 
لةرغمئ إرعابغئ»، عضثا بثون أن غتثد الصاظعن حضض 
الاترغخ أو ظعسغئ العجائض، خاخئ وأن المةطج صث 
تثف لفر «سطظا» بسثطا ضاظئ شغ صاظعن بظ سطغ لسظئ 

٢٠٠٣ «ضض طظ غترض سطظا».
وطظ أعط الفخعل الفدفاضئ الاغ تبغر السثرغئ والرغئئ 
شغ العصئ ظفسه عع الفخض الماسطص باإلحادة بالةرغمئ 
لةرغمئ  طرتضئا  «غسائر  الفخض:  غصعل  تغث  اإلرعابغئ 
إرعابغئ ضض طظ غاسمث سطًظا وبخفئ خرغتئ، اإلحادة أو 
الامةغث بأي وجغطئ ضاظئ، بةرغمئ إرعابغئ أو بمرتضئعا 
أو باظزغط أو وشاق له سقصئ بةرائط إرعابغئ أو بأسدائه 
أو بظحاذه»، شاإلحادة والامةغث عظا لفزان ساطان ق 
وسطى  وبالاالغ،  بعضعح،  الصاظعظغ  طثلعلعما  ُغفعط 
جئغض المبال ق التخر، غخئح الاتطغض السغاجغ الثي 
غظاصث أداء التضعطئ وتصخغرعا شغ طعاجعئ اإلرعاب عع 
بمبابئ اإلحادة بالةرغمئ اإلرعابغئ وتخئح تشرغثة شغ 
طعاصع الاعاخض طظ العجائض الاغ غصع طساسمطعا تتئ 

ذائطئ صاظعن اإلرعاب.
الثي  الثطط  شعع  والسططئ  لطتضعطات  طشظط  أعط  أطا 
تسمثه عثا الصاظعن بغظ الةرائط اإلرعابغئ والاترضات 
الحسئغئ اقجاماسغئ تاى غاسظى لطتاضمغظ شغ تعظج 
صمع أي تترك اتاةاجغ أو اساخام طططئغ وذلك تتئ 
ذائطئ صاظعن اإلرعاب، وعثا الثطط جاء طفدعتا وذلك 
طظ خقل الفخض البالث سحر الثي غصعل شغما غصعل: 
«غسث طرتضئا لةرغمئ إرعابغئ ضض طظ غاسمث بأي وجغطئ 
ضاظئ اإلضرار بمصرات الئسبات الثبطعطاجغئ والصظخطغئ أو 
المظزمات الثولغئ، أو إلتاق أضرار جسغمئ بالئغؤئ بما 
غسرض تغاة الماساضظغظ أو ختاعط لطثطر، أو اإلضرار 
التغعغئ  بالمعارد  أو  الثاخئ  أو  الساطئ  بالمماطضات 
أو بالئظغئ افجاجغئ أو بعجائض الظصض أو اقتخاقت أو 

بالمظزعطات المسطعطاتغئ أو بالمراشص السمعطغئ»..
وعثا طا غمضظ أن تساشطه التضعطئ لصمع اقتاةاجات 
صاظعن  بمعجإ  شغعا  المظثرذغظ  وطتاضمئ  الحسئغئ 
اإلرعاب الثي تخض السصعبئ شغه إلى اإلسثام والسةظ 
المآبث وأخش السصعبات شغه عغ السةظ لثمج جظعات. 
شغ التصغصئ ضما أن اإلرعاب وإضراره بالبعرة وطسارعا 
عثا  خغاغئ  طسرتغئ  شإن  طفدعتئ  طسطعطئ  طسألئ 
بعا  غاتثث  طسألئ  أغدا  شغعا  اإلخراج  وجعء  الصاظعن 
الصاخغ والثاظغ شغ الئقد، وبالاالغ غئصى العجال جمئ 
بارزة لضض الصعاظغظ الاغ تعضع خثطئ لمخالح السططئ 
حسئغ،  تأغغث  بأي  تتزى  وق  أجظئغئ  إطقءات  وتتئ 
وغئصى ضثلك الثجي والسار سطى طظ خاغ عثا الصاظعن 
وخادق سطغه وذئصه غتمض وزره ووزر ضض طظ ظطط به.

عثا الصاظعن ططغء بالفخعل الفدفاضئ والمساظغ الساطئ 
افطظ  لرجال  المةال  تفسح  الاغ  الصاظعظغئ  والبشرات 
باةاوز خقتغاتعط، وتعغأ افرضغئ آللئ الصمع وتسث 
المسرح السغاجغ لامبغض طحعث صثغط ضان بظ سطغ 
صث لسإ شغه دور الئطعلئ، ولضظ غئصى لطحارع ضطماه 
الاغ صث تظسش دجاتغَر وتثك سروحا وُتسصط أظزمئ 
دون أغما اسائار لططائض الصاظعظغ الثي تصع تتاه، شغصاطع 
المثجغئ  الصعاظغظ  عثه  ضض  الةارف  وجغطعا  ذعشاظعا 
المثلئ الماشطرجئ، وغتئط ضض عثه المثططات الاغ 
ترغث أن تسعد بظا إلى طربع طا صئض البعرة وتصش تائق 

 أطام تترر افطئ وظعداعا

قانون مكافحة اإلرهاب يف تونس  لبنة جديدة من لبنات القمع 
والظلم بعد الثورة

بصطط: شراس السغظغ - تعظج
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بسث أن أصام رجعل اهللا  دولاه شغ المثغظئ المظعرة 
وبثأ باطئغص اإلجقم سطى جمغع رساغا الثولئ داخطغا 
عغئئ  لغفرض  خارجغا  والئسبات  السراغا  باسغغر  وبثأ 
الثولئ وبسث تارغت طظ المعاجعات طع صرغح وغغرعا 
طظ الصئائض شغ الةجغرة، وطعاجعات خارج الةجغرة ضما 
تثث شغ طآتئ، وبسث خطح التثغئغئ بثأ سطغه الخقة 
لطروم  الةجغرة  خارج  إلى  الرجض  بإرجال  والسقم 
والفرس والمصعصج وظةاحغ التئحئ؛ بسث ضض عثه 
الاترضات السسضرغئ والسغاجغئ الاغ صام بعا الرجعل 
الضرغط سطغه أشدض الخقة والاسطغط والاغ اجاطاع 
بعا وبشغرعا تبئغئ أرضان دولئ اإلجقم الظاحؤئ تاى 
وعع سطى شراش المعت طا زال سطغه الخقة والسقم 
الصعة  أن  وصظاساه  لسطمه  أجاطئ  بسث  بإظفاذ  غعخغ 
ساطض  ضان  الجطان  ذلك  شغ  واجاسراضعا  السسضرغئ 

الردع افضئر وسقطئ الصعة لطثولئ.
وطظ  الراحثون  والثطفاء  الضرام  الختابئ  جار  بط 
اإلجقم  وظحروا  الئقد  شفاتعا  ذلك  سطى  بسثعط 
لطروم  والائسغئ  الةعض  ظطمات  طظ  الظاس  وأخرجعا 
والفرس إلى سج اإلجقم وسثل اإلجقم، وبصغئ دولئ 
اإلجقم سطى ذلك فضبر طظ ألش سام؛ الثولئ افولى 
وتتمطه  اإلجقم  تطئص  الةاظإ  طعابئ  السالط  شغ 
العظات  بسخ  سظ  الظزر  بشخ  لطئحرغئ،  رجالئ 
تظافخ  ضاظئ  أظعا  إق  تظاابعا  ضاظئ  الاغ  أتغاظا 
بض  أتث،  غظاشسعا  ولط  افول  طعصسعا  لاسّظط  وتسعد 
أوروبا  تضام  طظ  لطثطغفئ  المعجعئ  الرجائض  ضاظئ 
تاى  ضثلك  العضع  وبصغ  المطغع،  بثادطضط  ع  تعصَّ
الااجع  الصرن  وبثاغات  سحر  الباطظ  الصرن  طظاخش 
سحر وبسث ظععر المئثأ الرأجمالغ تغث ظعرت سطى 
المسرح الثولغ دول أوروبا الصثغمئ وبالثات إظةطارا 
وشرظسا وبروجغا وروجغا والظمسا، وبثأت عثه الثول 
باإلضاشئ لطثولئ السبماظغئ بالاتضط بالمعصش الثولغ، 
الترب،  وتصرر  السطط  وتعثد  السالط  حآون  وتخرف 
المسرح  طظ  وأخرجئ  السبماظغئ  الثولئ  عثطئ  بط 
وصسمئ  لعط  راسغ  ق  المسطمعن  وأخئح  الثولغ 
بقدعط بغظ المساسِمرغظ، وأخئتئ بقد المسطمغظ 
جاتئ لطاظاشج الثولغ بغظ الثول الضئرى تاى اجاصر 
جصعط  بسث  بط  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  العضع 
وتشطرجئ  شعغمظئ  فطرغضا  السعشغاغ  اقتتاد 
بق  افولى  والثولئ  السالط  جغثة  وأخئتئ  وتةئرت 

طظازع تاثخض شغ ضض خشغرة وضئغرة شغ السالط.
شالمعصش الثولغ - وغصخث به تالئ السقصات الثولغئ 
الثول  سقصئ  أو  طسغظ  زطظ  شغ  المآبرة  الثول  بغظ 
بسدعا بئسخ وسقصاعا طع الثولئ افولى - ضما رأغظا 
الثول  شطئغسئ  تال،  سطى  غبئئ  وق  وطاشغر  طاترك 
أظعا طاخارسئ وتتاول الاأبغر وزتجتئ الثولئ افولى 
سطى  تاى  أو  طخالتعا  سطى  لطتفاظ  وطظاشساعا 
وجعدعا، وافطئ اإلجقطغئ طمبطئ بضغاظاتعا السغاجغئ 
التالغئ أطئ عجغطئ ق وزن لعا وق اتارام، وعغ طتض 
تظفغث لمثططات الثول افخرى وطتض خراع بغظعا ق 
غغر، ق تمطك طظ أطرعا حغؤا ق لدسش ذئغسغ شغعا 

الثغظ  وجاجاعا  تضاطعا  وجئظ  وخغاظئ  لسمالئ  بض 
أوخطععا بما شرضعه وذئصعه سطغعا طظ أظزمئ شغ 
واجاماسغا  واصاخادغا  جغاجغا  التغاة  طظاتغ  جمغع 
تمئ  ق  وسقصات  وصعاظغظ  طساعردة  تسطغط  وطظاعب 
بض  بخطئ،  سزماعا  وجر  لروتعا  وق  افطئ  لسصغثة 
سقصئ  ق  أن  بتةئ  دغظعا  طظ  تظسطت  أن  وأجئروعا 

لطثغظ بالتغاة وغةإ الفخض بغظعما.
بحضض  غآبرون  ق  بفردغاعط  شافشراد  عثا  وسطى 
طئاحر شغ المعصش الثولغ وإظما غمضظ أن غآبروا سطى 
جغاجغا قتثاذ طعصش طسغظ طظ  بمتاجئاعا  دولعط 
تثث طسغظ، وافخض أن الثول عغ الاغ تآبر تأبغرًا 
شغ  الثولئ  تآبر  وتاى  الثولغ،  المعصش  شغ  طئاحرًا 
طئثئغئ  دولئ  تضعن  أن  سطغعا  غةإ  الثولغ  المعصش 
باإلضاشئ  جغاجغئ  ورؤغئ  تدارغًا  طحروسًا  تماطك 
لطظفعذ والصعة المادغئ أو السسضرغئ، وطظ أضبر افطط 
المآعطئ اآلن لعثا عغ افطئ اإلجقطغئ؛ شالمسطمعن 
ربع  سظ  غجغثون  شعط  عائطئ  بحرغئ  ذاصئ  غحضطعن 
شغ  السالط  بقد  أغظى  طظ  وبقدعط  السالط  جضان 
وأضئرعا  وغغرعا  والشاز  ضالظفط  الطئغسغئ  البروات 
وتتاض  والمظاخ،  الادارغج  شغ  وتظعسا  طساتئ 
أجمع،  السالط  طاعجطا  اجاراتغةغا  طعصسا  بقدعط 
وطفاعتئ سطى ضض الممرات المائغئ والئترغئ المعمئ 
الاارغثغئ؛  والاةربئ  لطسراصئ  باإلضاشئ  السالط،  شغ 
افضئر  افبر  لعط  ضان  تارغثغا  ودولاعط  شالمسطمعن 
وترجغت  اإلظساظغ  التداري  العسغ  تحضغض  شغ 
طع  الاساطض  شغ  تاى  أحضاله  بضض  السثل  طفاعغط 

التغعان وافحةار والمتاشزئ سطى الئغؤئ وطعاردعا.
شغ  تأبغر  لعا  غضعن  أن  اإلجقطغئ  لفطئ  غمضظ  شق 
سزغمئ  دولئ  لعا  تضعن  أن  دون  الثولغ  المعصش 
بسزط طئثئعا ورجالاعا، وصعغئ بما أودسه اهللا شغعا 
طظ خفات الاظعع الئحري؛ شعغ ق تمغج بغظ الئحر؛ 
شضض الظاس جعاجغئ بشخ الظزر سظ سرصعط ولعظعط، 
وبما تماطك بقدعط طظ بروات وطعاصع اجاراتغةغئ؛ 
عثه الثولئ وبعثه الخفات طآعطئ أن تصعد السالط 
وظعر  الرأجمالغئ  بعتحغئ  اضاعى  أن  بسث  تدارغا 
المساعغات،  ضض  سطى  وشسادعا  سعارعا  أجمع  لطسالط 
اإلجقم  تتمض  طئثئغئ  دولئ  اإلجقطغئ  والثولئ 
الثولئ  تضعن  أن  طظ  لعا  بث  شق  لطئحرغئ،  رجالئ 
افولى بسقصاتعا طع الثول افخرى تآبر شغ السقصات 
الثولغئ سطى طساعى السالط، وضان لجاطا سطى صادتعا 
وجاجاتعا ورجالعا السغاجغغظ أن غضعظعا جغاجغغظ 
السغاجئ  شغ  وغآبرون  وغتططعن  غاابسعن  سالمغغظ 
السغاجغ  العسغ  طظ  سال  بصثر  وغاماسعن  الثولغئ 
أن  بمسظى  السالط،  شغ  وغتثث  غثور  طا  ضض  سطى 
غضعن وسغعط السغاجغ ضاطًق، وعثا عع دور التجب 
وغآعض  غسث  شعع  وبسثعا؛  الثولئ  صئض  المئثئغ 
سطى  صادرغظ  سصائثغغظ  صادة  سالمغغظ  جغاجغغظ 
إدارة حآون الثولئ داخطغا وغاماسعن بعسغ جغاجغ 
ضاطض لطمتاشزئ سطى بصاء الثولئ اإلجقطغئ بسقصاتعا 

 الثارجغئ الثولئ افولى شغ المسرح الثولغ

ضغش تساطغع افطئ اإلجقطغئ الاأبري يف املعصش الثولغ؟
بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

ضظثا تئتث أجئاب اساظاق طعاذظغعا اإلجقم

ضطفئ التضعطئ الضظثغئ سالط اقجاماع افجارالغ جضعت شقور بدط طساظصغ اإلجقم طظ المعاذظغظ الضظثغغظ 
إلى دراجئ غةرغعا شغ بقده وشغ بابعا غغظغا الةثغثة، لمسرشئ افجئاب الاغ دشساعط إلى الثخعل شغ الثغظ 
اإلجقطغ. وشغ تعار طع إذاسئ «جغ بغ جغ» الضظثغئ الرجمغئ جرى غعم افتث الماضغ، صال شقور إن وزغر 
افطظ السام جاغفظ بقظغ صثم له طئطس ١٧٠ ألش دوقر طظ أجض ضط ضظثا إلى دراجاه، طعضتا أظعا شرخئ 
ضئغرة خاخئ أظه لط غسئص إجراء دراجئ طحابعئ شغ ضظثا. وأشاد شقور أن افجعاء شغ ضظثا تالغا لغسئ طقئمئ 
لةمع بغاظات سظ طساظصغ اإلجقم شغعا، بسئإ صعاظغظ خثرت شغ اآلوظئ افخغرة، طساصثا خسعبئ التخعل سطى 
إجابات طظ المسطمغظ أو طساظصغ اإلجقم الضظثغغظ. وأضاف أن الاطعرات افخغرة أدت إلى اظشقق المسطمغظ 
شغ الئقد سطى أظفسعط. وضان طةطج الظعاب الضظثي أصّر شغ طاغع/أغار الماضغ صاظعظا غمظح خقتغات واجسئ 
عةمات  تظفغث  أو  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  بخفعف  اقلاتاق  طظ  ضظثغغظ  حئان  لمظع  اقجاثئارات  فجعجة 
طسجولئ سطى افراضغ العذظغئ، شغ تغظ أبار الصاظعن اتاةاجات حسئغئ واظاصادات تصعصغئ لما شغه طظ تصغغث 
سطى المسطمغظ وإعثار تصعصعط. وطظ المصرر أن تظحر ظاائب الثراجئ -الاغ تسامر سطى طثى جظاغظ- تتئ 

سظعان «ظتع شعط ظادر لطشاغئ: تشغغر الثغظ طظ سمطغئ ذئغسغئ إلى السظش المفرط». (الةجغرة ظئ)
:إن ترك الفضرة الرأجمالغئ واساظاق اإلجقم عع أطر ذئغسغ ُغصثم سطغه ضض إظسان سظثطا غثرك 
سطى  اإلصئال  ذلك  ظةث  ولثلك  اإلظسان،  شطرة  وتعاشص  السصض  تصظع  اإلجقطغئ  شالسصغثة  اإلجقم..  ختئ 
اساظاق اإلجقم شغ الئقد الشربغئ بالرغط طظ تحعغه خعرة اإلجقم وغغاب دولئ الثقشئ الراحثة الاغ 
تتمض الثسعة اإلجقطغئ تمق طآبرا.. وغأبى الشربغعن إق أن غحعععا خعرة اإلجقم وغظاصخعا طظ صثره 
تاى إظعط خاروا غربطعن بغظ اساظاق اإلجقم وبغظ اإلرعاب، وطا الثراجئ المثضعرة المجطع إجراؤعا إق 

حاعث سطى تطك المتاوقت لطتث طظ إصئال الظاس شغ الئقد الشربغئ سطى اإلجقم.

بحار افجث: الةغح غعاجه ظصخا يف الطاصئ الئحرغئ
صال بحار افجث غعم افتث الماضغ: «إن الةغح اضطر 
لطاثطغ سظ طعاصع بعثف اقتافاظ بمظاذص أخرى أضبر 
أعمغئ»، طدغفا: «أن الةغح غعاجه ظصخا شغ الطاصئ 
وصال  جعداوغئ».  خعرة  أسطغ  ق  ذلك  وطع  الئحرغئ، 
افجث: «إن ذئغسئ الترب الاغ تعاجه جعرغا تسظغ أن 
ق  تاى  الةئعات  ضض  سطى  الصاال  غساطغع  ق  الةغح 
غثسر المجغث طظ افراضغ، وأظه أتغاظا ظدطر شغ بسخ 
الزروف أن ظاثطى سظ طظاذص طظ أجض ظصض تطك الصعات 
إلى المظاذص الاغ ظرغث أن ظامسك بعا». وتابع: «ق بث 
طظ تتثغث طظاذص عاطئ تامسك بعا الصعات المسطتئ 
لضغ ق تسمح باظعغار باصغ المظاذص». وصال افجث إن 

الثسط الثي صثطاه الثول لطمسطتغظ ضان السئإ شغ اقظاضاجات افخغرة الاغ ولثت تالئ طظ «اإلتئاط» بغظ 
السعرغغظ. ضما حضر افجث «تجب اهللا» سطى اخطفاشه إلى جاظإ الةغح السعري. (وضالئ روغارز)

طظ  اقظستاب  إلى  سخاباته  اضطرار  تغث  طظ  افطعر  إلغه  آلئ  طما  صطصه  إلى  غحغر  افجث  ضقم   :
طظاذص ضبغرة «لطمتاشزئ سطى طظاذص أضبر أعمغئ»، تسإ صعله. وعع غصّثم تئرغرا لقظاضاجات الاغ ُطظغئ 
بعا سخاباته بأظه الثسط الثي صّثطاه دوٌل لطمسارضئ، طع أظه غاطصى دسما طئاحرا وغغر طئاحر طظ دول 
ضبغرة سالمغئ وإصطغمغئ وسطى رأجعا العقغات الماتثة افطرغضغئ.. ظسأل اهللا تسالى أن َغصخط ظعر بحار 

افجث وأسعاظه وطآغثغه وداسمغه وأن غسّةض بعقضه وإصاطئ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.   

لغربطان: املطش الظعوي أضرب طظ صثرات ظاظغاعع
لغئرطان،  أشغشثور  بغاظا»،  «إجرائغض  تجب  رئغج  حظ   
عةعطا سظغفا سطى رئغج العزراء «اإلجرائغطغ» بظغاطغظ 
خــّقق،  غغر  تضعطئ  «رئغج  بأظه  ووخفه  ظاظغاعع، 
وغغر صادر سطى اتثاذ صرارات خسئئ وطخغرغئ» ططالئا 
ختغفئ  ظحرتعا  طصابطئ  شغ  لغئرطان،  وصال  باجائثاله. 
غثغسعت أتروظعت، إن ظاظغاعع غغر صادر سطى الاساطض طع 
ططش إغران الظعوي، وإن عثه الصدغئ «أضئر طظه بضبغر». 
وأضاف طاعضما «إظه غةغث افصعال ولغج افشسال، ضضطإ 
«اإلجرائغطغ»  التجب  رئغج  واظاصث  غسخ».  وق  غظئح 
بحثة جغاجئ ظاظغاعع تةاه اإلدارة افطرغضغئ وخقشاته 
طآضثا  خطأ،  بأظعا  ووخفعا  أوباطا،  باراك  الرئغج  طع 
ُغساصث  ضما  اقتفاق  إتئاط  شغ  غظةح  لظ  ظاظغاعع  أن 

بالضعظشرس افطرغضغ. (الةجغرة ظئ)
:  إن لغئرطان ُغثرك، ضما غغره طظ صادة ضغان غععد، بض ضض طاابع غثرك ذلك، بأن الدةغب الثي 
غتثبه ظاظغاعع بخراخه شغ وجه اقتفاق الظعوي بغظ الصعى الثولغئ وإغران لظ غآبر سطى اقتفاق والسغر به. 
وعط غسطمعن أظعط ق غساطغسعن الثروج سظ السغاجئ افطرغضغئ شغ طسائض تساجئ شغ طساعى اقتفاق 
بالظفعذ افطرغضغ شغ  غاسطص  أطرا  لطسغاجئ افطرغضغئ  بالظسئئ  غمبض  الظعوي  اقتفاق  فن  وذلك  الظعوي، 
المظطصئ، شعغ تعثف طظ ورائه إلى تترغر إغران طظ الصغعد المفروضئ سطغعا بسئإ السصعبات لاضعن أضبر 
صثرة سطى تظفغث المحارغع افطرغضغئ شغ المظطصئ. ولغئرطان شغ تخرغتاته، وإن ضان غخش العاصع بصعله: 
«المطش الظعوي أضئر طظ صثرات ظاظغاعع»، إق أظه غرغث أن ُغزعر جطئغات خخمه ظاظغاعع الثي جّئإ خخعطئ 

طع اإلدارة افطرغضغئ، الثاسط افول لضغان غععد.

افزعر: جظثرب افئمئ بأوروبا ملعاجعئ الاطرف
صال افزعر غعم افتث الماضغ إظه طساسث لاثرغإ افئمئ شغ دول اقتتاد افوروبغ لمعاجعئ الاطرف. والاصى 
حغت افزعر، الثضاعر أتمث الطغإ، وزغر الثشاع الفرظسغ، جان إغش لعدرغان، لقجاماع إلى رؤغئ افزعر لفتثاث 
الةارغئ سطى الساتاغظ اإلصطغمغئ والثولغئ. وصال الطغإ إن افزعر غصثر وصعف شرظسا الثائط إلى جاظإ طخر، وق 
جغما شغ دسمعا المسامر لطصعات المسطتئ المخرغئ وطتاربئ الاطرف واإلرعاب الثي غظاحر ضالسرذان، طدغفا: 
أن افزعر غتافر بسقصات  «ظاططع إلى طجغث طظ المحارضئ والاساون بغظ الئطثغظ شغ عثا اإلذار، خخعخاً 
سطمغئ وبصاشغئ طع شرظسا، تغث إن بسخ صادة افزعر تثرجعا شغ ضئرى الةاطسات الفرظسغئ». وأضاف أن «لثى 
افزعر اجاسثادًا لاثرغإ افئمئ شغ دول اقتتاد افوروبغ، خاخئ شرظسا، وشصا لئرظاطب خاص غطئغ اتاغاجات 
طةامساتعط، وغآخض شغعط اقظاماء، وغمظع اقجاصطاب، وغآعطعط لمعاجعئ الاتثغات المساخرة، وغشرس شغعط 
ختغح اإلجقم». طظ جاظئه، حضر لعدرغان افزعر الحرغش سطى طا غمبطه طظ طضاظئ ضئغرة شغ السالط بأجره، 

طحغرًا إلى أظه جغظصض خطئ افزعر إلى بقده. (السربغئ ظئ)
: عضثا خار دور جاطع افزعر: أداة طظ أدوات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ شغ طتاربئ دغظ اهللا بثرغسئ 
طتاربئ «اإلرعاب»، وعثا الاتّعل شغ دور افزعر بسث أن ضان طظارة لطسطط طا ضان لغتثث لعق وضع الغث سطغه 

طظ ِصئض التضام الثغظ تساصئعا سطى تضط طخر بسث عثم الثقشئ.

أظصرة: جظعشر غطاء جعغا «لطمسارضئ املساثلئ»
صال رئغج العزراء الارضغ أتمث داود أوغطع اقبظغظ ٢٧ غعلغع/تمعز إن بقده ق تظعي إرجال صعات برغئ إلى 
جعرغا، ولضظعا اتفصئ طع واحظطظ سطى ضرورة تعشغر غطاء جعي لطمسارضئ السعرغئ المساثلئ. وظصطئ ختغفئ 
«ترغغئ» سظ أوغطع صعله لرؤجاء تترغر وجائض اإلسقم الارضغئ إذا لط ظرجض وتثات برغئ سطى افرض ولظ 
ظفسض، شق بث طظ تماغئ تطك الصعات الاغ تسمض ضصعات برغئ وتاساون طسظا، طحغرا إلى أن بمئ أرضغئ طحارضئ 
بغظ أظصرة وواحظطظ لطاعخض قتفاق بحأن شاح الصعاسث الةعغئ، رغط الثقشات السغاجغئ بغظعما تةاه جعرغا. 

(روجغا الغعم)
لطمسارضئ  جعي  غطاء  تعشغر  سطى  أطرغضا  طع  اتفاق  سظ  غاتثث  الارضغ  العزراء  رئغج  ضعن  إن    :
السعرغئ المساثلئ غسظغ أن الاترضات الارضغئ شغ جعرغا أتئ بسث ضعء أخدر أطرغضغ، شعض غسظغ ذلك أغدا 
بثء طرتطئ جثغثة شغ جعرغا باسائار أن العقغات الماتثة افطرغضغئ لطالما سارضئ شضرة تأطغظ غطاء جعي 

لطمسارضئ السعرغئ؟؟ 

عض تساسث برغطاظغا لاثخض سسضري يف لغئغا؟؟
أضث رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون، ضرورة أن تساسث بقده لمضاشتئ الةماسات اإلرعابغئ شغ أي 
طضان شغ السالط. وأضاف ضاطغرون: «السئغض العتغث لعجغمئ تظزغط داسح عع اتتاد الثول ضث واتث طظ أضئر 
الاعثغثات الاغ تعاجه سالمظا» بتسإ ختغفئ «خظثاي تطغةراف» الئرغطاظغئ. وضحفئ الختغفئ الئرغطاظغئ سظ 
بثء التضعطئ الئرغطاظغئ تظفغث طثطط لاثخض جثغث شغ لغئغا، الاغ باتئ طقذًا لةعادغغ داسح، قشائ إلى أن 
اإلرعابغ المسطح، الثي حظ عةعطا سطى طثغظئ جعجئ الاعظسغئ وأجفر سظ طصاض ٣٠ جائتا برغطاظغا - صث تطصى 
تثرغئا شغ لغئغا. وأحارت الختغفئ إلى اساصاد طخادر أطظغئ غربغئ بأن برغطاظغا بتاجئ لمساسثة دولغئ لعجغمئ 
الاعثغث اإلرعابغ، طعضتئ أن ضاطغرون خطص إلى ضرورة أن تساسث برغطاظغا لطسعدة إلى لغئغا لمعاجعئ طا 

وخفه بـ«سئادة المعت» الصاتطئ الاغ غساظصعا جعادغع داسح. (طعصع جئعتظغك سربغ)
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