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أوروﺎ وﺎﻟﺎ ﺗﺎن إزاء اﻟ اﻹﺧاﻧﻲ اﻟ
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ﻲ ﻣﺎل ﺿ ﻣﻊ ﻣﺳﺔ اﻟأ اﻹﺎﻟﺔ وﻣﺎ ﻣﻼﻧ" إﯾﻞ ﺳﺳﺎرو" ،أﻛت اﻟﺎﺋﺔ اﻹﺎﻟﺔ اﻟﺎﺔ ﺳﺎد ﺳﺎﻲ ﻣﺎ رﺗﻪ ﺧﻼل اﻟات اﻟﺎﺔ ﻲ ﻣﺎت ﻣ
أن ﺗﺎ اﻟﻼﺎت اﻻﺎدﺔ ﻣﻊ  وﺛﻪ اﻧﺎر ﺗف اﻹﺧان ﻲ إﺎﻟﺎ ﻟ ﻼً ﻣﺎً.
اﻟﺎﻻت واﻟﺎﻼت واﻟﺗات واﻟّ ،
أن ﺻﺔ ﻻ ﺳﺎﻣﺎ ﺗﻠ ﺎﻟﺎﺔ ﻟﻠﯾ ﺎﻟور اﻟ ﺗﻠﻪ  اﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل ﺗﻞ اﻟﺎﺟ اﻷوروﺔ واﻹﺎﻟﺔ ﻲ ﺗﻠ أﺋﺔ اﻹﺧان اﻟ ﺑﻬﺎ
اﻟم ،وﺎ ّ
أن إﺎﻟﺎ  أن ﺗن  اﺳﺎ .ﺟﺎء اﻟﺎ  إﻼق ﺎب "أوراق  "ﻲ ﻧﺎ ﻟﻠﺎ ﺎن ﺷ وﺟرج ﻣﺎﻟوﻧ .اﻟ ﻣﻲ
ﻻﺣﺎً ،ﻬا ﻲ ّ
ﻠﻰ وﺛﺎﺋ أﺻﻠﺔ ﺳﺔ ﯾ ﻬﺎ ﻟﻠة اﻷوﻟﻰ ﻲ اﻟﺎب وﺗﻬ ﺎﻟﻞ  ﺗل اﻟوﺣﺔ اﻟف ﻲ أوروﺎ.
إﺷﺎرة ﻣ اﻟر
ﺳﺔ  2014ﺎن ﺎﻟ 113 ﻣوﺎً ﻟﺎء ﻣﺎﺟ وﻣاﻛ دﯾﺔ 45 ،ﻣﻬﺎ ﻲ إﺎﻟﺎ وﻲ اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ  ﻬﺎ اﻷﻣاء ﻲ اﻟات اﻷﺧة  ﺗا اﻟﺔ اﻟﺎﻛﺔ
إن اﻟﺎء اﻟ ﻻ  ﻧﺎﻧﻪ ﻲ  اﻟﻲ ﺷﻬ ﻧ) ﺗ اﻟﺎﻧﻲ( اﻟﺎﺿﻲ ﻠﻰ ﺷف اﻷﻣ ﺗ ﺑ ﺣ آل ﺛﺎﻧﻲ واﻟ ﺣﺗﻪ اﻟﺳﺔ ﺎﻣﻠﺔ
اﻹﺎﻟﺔّ .
ﻣ دون اﺳﺎء ،ﺳﻰ ﻣ اًر ﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎرﺟﺔ اﻹﺎﻟﺔ.

أن أوراﺎً
أن إﻼق ﺎب أوراق  وﺗﯾاً ﻲ اﻟم ﻧﻪ اﻟ زار رﺋ اﻟزراء اﻹﺎﻟﻲ ﺟﺳﻲ ﻧﻲ اﻟوﺣﺔ  إﺷﺎرة ﻣ اﻟر .وأﺿﺎ ﺳﺎﻲ ّ
وﺗﺎ ﺳﺎﻲ ّ

ة ﺳن ﺎﻧﺎرﻩ ﺣ د إﻟﻰ إﺎﻟﺎ ﻲ أﺎ ،رﺎ ﻣﻊ ة روﻣﺎ ﺟﺎ رادﺟﻲ اﻟﻲ ذ إﻟﻰ اﻟوﺣﺔ ﻠﻪ .ﺳﻧﺎن ﻼﺎ ﺎدر ﻠﻰ إدراك  وز 
اﻟﺔ  22ﻣﻠن ﯾرو ﻣ اﻟﺎل إﻟﻰ اﻟب اﻹﺎﻟﻲ و اﺳﺎد ﻣﻬﺎ ف واﺣ :اﺗﺎد اﻟﺎت واﻟﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻲ إﺎﻟﺎ اﻟﺎﻊ ﻟﻺﺧان اﻟﻠ.
ﻻ ﻣﺎﺟﺄة ﻟ دا ﺟس اﻹﻧار
ﺗ ﺳﺎﻲ ﺎﺑﻬﺎ اﻷﺧ" اﻹﺧان اﻟﻠ وو اﻟب" .ﻣ اﺳل إﻟﻰ
ﻣﻊ ذﻟ ،ﻻ  ﻩ اﻟﺎﻧﺎت أن ﺗﺎﺟﺊ أوﻟ اﻟﯾ ﻟ ﯾا  دق ﺟس اﻹﻧار ﺣّ 
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أن
اﻟوﺣﺔ ،ر اﻟ اﻟﻬﺎد ﺎﻟﻞ  اﻧت اﻷﺟة اﻹﺳﻼﻣﺔ ﻣ ﺷق أوﺳ اﻟﻊ اﻟﻲ ﺣﻰ ﺎرق رﻣﺎن ﻲ أوروﺎ اﻟ ﯾ ﺎب أوراق ّ 
اﻟوﺣﺔ ﻣﻟﻪ.

و ﺎب "أوراق  "إﻟﻰ آﻻف اﻟﺎﺟ اﻟﺎﻧﻧﺔ ،واﻷ ﺗﻠ  اﻟﺎﻧﻧﺔ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟاﻛ اﻟﺎﺔ اﻟﺔ وأﻣﺎﻛ اﻟﻊ اﻟﻲ ﻞ اﻹﺧان ﻬﺎ ،ﻞ اﻟ
اﻟﺎﻟﻲ اﻟ ،ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟﺎن اﻟف ،وﺧﺻﺎً اﻟﻠ اﻟﺎﻧﻲ واﻟﺎﻟ ﻣ أﺑﺎء اﻟﻬﺎﺟ وﻧﻬ ﻠﻰ م اﻻﻧﻣﺎج .ﻟ ،ﻣن ﺑﻬ ﻠﻰ اﻻﻧﺎم
إﻟﻰ ﺗﺎت إرﺎﺑﺔ ﻣﻞ دا واﻟﺎة.
ﻻ ﺟﯾ ﺎﻟﺔ ﻟﺦ اﻹرﺎب أﺎً
ﻣ ﺎ ،ﻻ ﺷﻲء ﺟﯾاً أﻛﺎن ﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟاع ﺿ اﻹرﺎب اﻟﻬﺎد أو ﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﯾ اﻟ ﺿﻪ اﻟﺎﻟ اﻟ-اﻹﺧاﻧﻲ اﻟ ﺎرك ﻪ أﺎً اﻟﺋ اﻟﻲ
رﺟ  أردوﺎن .وﺛﺔ ﻣﺎ ﻪ اﻟاء و اﻧ ﺣﻰ ﻲ إﺎﻟﺎ .ﻻ ﺟﯾ ﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺷﺦ اﻹرﺎب وداﺔ اﻹﺧان ﯾﺳ اﻟﺿﺎو اﻟﺗ  ﻞ وﺛ
واﻟ اﻟﻠﻧﻲ و اﻟب ﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت اﻟة.
أﺧﺎر ﺳﺎرة
ﺗ اﻷﺧﺎر اﻟﺎرة ﻲ ﻧ اﻟﺎرﺿﺔ داﺧﻞ أوروﺎ ﻟﻠف اﻹﺳﻼﻣ ،ود ا اﻷﻣ ﺎﻟ اﻟﺎﺔ اﻟ ﺎ ﻞ  ﻲ ﻧ وﻲ أ ﺣل اﻟﺔ اﻟﺔ
إن  اﻟرات اﻟﻲ ﻣ ﺣﻰ اﻟم ﺎت إﻼﻣﺔ ﺎرزة ﻲ إﺎﻟﺎ ﻣ ﻣاﺟﻬﺔ ﻩ اﻟﺄﻟﺔ  إﺷﺎرة أﻣﻞ،
وﺣﺎت وأاف اﻹﺧان واﻟول اﻟﺎرﺔ اﻟﻲ ﺗﺎّ .
ﻣﻠﺢ ﻟ  ﺈﻣﺎن اﻟﺎﺳﺎت واﻟﺳﺎت  اﻟ ﻪ  اﻟم.
ﻟ ﻲ اﻟ ﻧﻪ ،ﻣﻠ ﻟّ 
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