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بصطط: أجسث طظخعر

طظ  أطرغضا  تتعضه  لما  ترضغا  تضام  إدراك  طظ  بالرغط 
لسغاجاعا  إدراضعط  طظ  وبالرغط  ترضغا،  ضث  طآاطرة 
أطرعط  غتسمعا  لط  شإظعط  وأعطعا،  الحام  ضث  التاصثة 
واقظتغاز  وجععا  شغ  والعصعف  طسعا  السقصئ  صطع  شغ 
إلى الحام وأعطعا.. شغثرج رئغج ترضغا وغثاذإ أطرغضا 
اجامرار  سطغعا  سارضا  سثوا  بعخفعا  ق  خثغصا  بعخفعا 
تتالفه طسعا!! شغصعل لعا: "سطغك اقخاغار، إطا ترضغا أو تجب 
اقتتاد الثغمصراذغ"!!! شأي ظخر وسجة غرجع المسطمعن شغ 

ظض وجعد تضام روغئدات أطبال تضام ترضغا؟؟!!

اصرأ شغ عثا السثد:
 - العضع الثاص لئرغطاظغا داخض اقتتاد افوروبغ

   ُغتّخظ أوروبا طظ اقخاراق  ...٢
 - شغ الثضرى السظعغئ الثاطسئ لبعرة لغئغا..

   لماذا آلئ افطعر إلى عثا السعء؟؟ ...٢
 - أقسغإ الثول الماخارسئ شغ الغمظ بحأن التض

   السغاجغ المرتصإ ...٣
 - صمئ آجغان: عغمظئ أطرغضغئ شغ المتغط العادي ...٤
 - تعار افدغان شضرة شاجثة ق أخض لعا شغ دغظ اهللا، 

   وخغالغئ ق تافص طع واصع التدارات  ...٤
- طساةثات الساتئ السراصغئ ...٤
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

بعتني: صعاتظا يف جعرغا تثاشع سظ 
طخالح روجغا وتتمغ املثظغني!!! 

اقتافال  شغ  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  صال 
الثي أصاطه الضرططغظ طساء السئئ الماضغ بمظاجئئ 
شغ  تثاشع  المسطتئ  "صعاتظا  أن  العذظ  تماة  غعم 
جعرغا سظ طخالح روجغا العذظغئ وتساسث شغ تماغئ 
المثظغغظ عظاك طظ اإلرعاب". وبمظ بعتغظ سالغا سمض 
الصعات المسطتئ الروجغئ شغ جعرغا، طآضثا: "ظسسى 
لتض افزطئ السعرغئ بالطرق السغاجغئ والثبطعطاجغئ". 
واسائر أن "المعارة التربغئ لسسضرغغظا تجغث تتسظا اآلن 
وبفدض السمطغئ السسضرغئ بسعرغا. شئصاالعط شغ عثا 
الئطث الحرق أوجطغ غتمغ جظعدظا وضئاذظا طخالح 
الثغظ  المسطتغظ،  سطى  وغصدعن  الروجغ،  اقتتاد 
خططعط  غثفعن  وق  سثوا  طئاحرة  وذظظا  غسمعن 
الاعجسغئ، بما شغه سطى افراضغ الروجغئ ورابطئ الثول 
المساصطئ". وأضث شقدغمغر بعتغظ جسغ روجغا إلى تض 
افزطئ السعرغئ بالطرق السغاجغئ والثبطعطاجغئ، صائق: 
لطةثل  طبغرة  طحاضض  أغئ  تض  إلى  دائما  جسغظا  "لصث 
بالعجائض السغاجغئ والثبطعطاجغئ شصط، وجاعمظا غغر 
وجاسثظا  طثاطفئ،  دول  إلى  اقجاصرار  إسادة  شغ  طرة 
شغ إذفاء افزطات التادة، وجظسسى إلى ذلك شغ عثه 

التالئ أغدا"، شغ إحارة إلى جعرغا. (روجغا الغعم)
: إظه بالرغط طظ أن تثخض روجغا شغ افزطئ 
وجه  شغ  السعري  الظزام  بثسط  وصغاطعا  السعرغئ 
إق  الئثاغئ،  طظث  واضتا  ضان  وبعرتعط  الحام  أعض 
طحارضئ  بعخفه  حسئه  غدطض  الروجغ  الرئغج  أن 
لتماغئ  بأظعا  الحام  أعض  سطى  سثواظعا  شغ  روجغا 
المثظغغظ عظاك طظ اإلرعاب!! شأي إرعاب أسزط طما 
تفسطه روجغا شغ جعرغا بشطاء أطرغضغ واضح؟؟ بط 
عع غّثسغ أن روجغا تسسى دائما إلى تض المحاضض 
بالعجائض السغاجغئ والثبطعطاجغئ، شعض طا شسطاه 
روجغا شغ الحغحان وشغ غغرعا طظ جمععرغات آجغا 
العجطى وطا تفسطه اآلن شغ جعرغا عع ضثلك؟؟ شعض 
غظازر الرئغج الروجغ بسث تطك السغاجئ السثواظغئ 
الاغ تظاعةعا دولاه تةاه اإلجقم والمسطمغظ أن ق 

غظزر لعا المسطمعن ظزرة سثاء؟؟!!

أسطظئ السسعدغئ غعم الةمسئ ١٩ حئاط/شئراغر ٢٠١٦ 
وصش طساسثاتعا لاسطغح الةغح الطئظاظغ وصعى افطظ 
ضما  أطرغضغ،  دوقر  ططغارات  بقبئ  وصثرعا  الثاخطغ، 
أضثت "وصش طا تئصى طظ المساسثة المثخخئ لصعى 
افطظ الثاخطغ الطئظاظغ والمصثرة بمطغار دوقر أطرغضغ. 
وصث ظصطئ وضالئ افظئاء السسعدغئ الرجمغئ سظ طخثر 
جسعدي طسؤعل صعله إن "الممطضئ أوصفئ طساسثاتعا 
لاسطغح الةغح الطئظاظغ وصعى افطظ الثاخطغ الطئظاظغ 
السقصات  طع  تظسةط  ق  الاغ  الطئظاظغئ  لطمعاصش  ظزرا 
طا  طخادرة  ظض  "شغ  وتابع  الئطثغظ".  بغظ  افخعغئ 
تخض  ضما  الثولئ،  إلرادة  الطئظاظغ  اهللا  تجب  غسمى 
شغ طةطج جاطسئ الثول السربغئ وشغ طظزمئ الاساون 
سطى  الساشرة  اقساثاءات  إداظئ  سثم  طظ  اإلجقطغ 
شغ  الساطئ  والصظخطغئ  ذعران  شغ  الممطضئ  جفارة 

طحعث".
الطئظاظغ  افطظ  وصعى  لطةغح  السسعدغئ  والمظتئ 
أصرت شغ شارة تضط سئث اهللا بظ سئث السجغج شغ ظعاغئ 
بعا،  أجطتئ طظ شرظسا  سام ٢٠١٣ سطى أن غاط حراء 
المظتئ  سطى  تاغمج  الفاغظظحال  ختغفئ  سطصئ  وصث 
خطعة  اتثثت  السسعدغئ  "إن  بصعلعا  السسعدغئ 
شغ  المامبطئ  الخاسثة  اإلصطغمغئ  الصعة  لمعاجعئ 
تجدري  خطعة  أغدا  وعغ  وجعرغا،  اهللا  وتجب  إغران 
الفرظسغئ  افجطتئ  حراء  سطى  أصثطئ  شصث  واحظطظ، 
سطى تساب افطرغضغئ بافطعال السسعدغئ." (آي ظغعز 

سربغئ ٢٠١٣/١٢/٣٠م ظصق سظ الئثغض).
بظ  اهللا  سئث  تضط  شارة  شغ  السسعدغئ  فن  وذلك 
أوروبا  ظفعذ  تثثم  ضاظئ  اإلظةطغج  سمغض  السجغج  سئث 
شغ المظطصئ، شضاظئ الخفصئ طعجعئ لاصعغئ الظفعذ 
افوروبغ شغ لئظان شغ الةغح والصعى افطظغئ طظ خقل 
شرظسا الاغ تتزى بعقء بصاشغ شغ لئظان، وتفعغدعا 
باسطغح الةغح وصعى افطظ الطئظاظغ ق غاعصش سطى 
بغع السقح شصط بض غساطجم تأعغض الضعادر الئحرغئ 
الةثغثة،  وافجطتئ  واآللغات  المسثات  قجاثثام 
باإلضاشئ إلى التاجئ لسمطغات الخغاظئ الثائمئ، وصطع 
الشغار والثخغرة، وضان عثا ضطه لع تط جغسظغ تصعغئ 
طع  بالاجاطظ  الطئظاظغ  الةغح  شغ  افوروبغ  الظفعذ 
تصعغئ الةغح شغ طصابض تجب إغران شغ لئظان الثي 

غتمغ الظفعذ افطرغضغ شغ لئظان.
بخسعد  السسعدغئ  شغ  التاضمئ  الطئصئ  تشغر  وطع 
غعصش  أن  الطئغسغ  طظ  ضان  لطتضط،  أطرغضا  سمقء 
ضث  طعجه  طحروع  أي  السسعدغئ  شغ  أطرغضا  سمقء 
طخالح أطرغضا أو ظفعذعا شغ المظطصئ. وصث ذضر طعصع 
المرخث أوظقغظ سظ ختغفئ الطعطعظث الفرظسغئ شغ 
أّن  الفرظسغئ  "لعطعظث"  ختغفئ  (ضحفئ   ٢٠١٦/١/٢٠
الرغاض تسّث الطرغص لطتآول دون تظفغث السصث الثي 
أجراه المطك الراتض سئث اهللا بظ سئث السجغج طع شرظسا 
طظ أجض تسطغح الةغح الطئظاظغ. ولفائ الختغفئ إلى 
أّن الظصاش شغ تسطغط العئئ السسعدغئ بصغمئ ططغارغظ 
و٣٠٠ ططغعن دوقر ساَد إلى طةراه الطئغسغ شغ ظعاغئ 
خقل   ،٢٠١٥ ظغسان  طظث  جّمثت  ضاظئ  أن  بسث   ٢٠١٥
تسطغط الثشسئ افولى طظ افجطتئ لطةغح... وبتسإ 
"لعطعظث"، شإّن ولغ ولغ السعث السسعدي، وزغر الثشاع 
افطغر طتمث بظ جطمان غدع إذاًرا جثغًثا لطسقصات 
بظ  أّن  وضحفئ  والسسعدغئ.  شرظسا  بغظ  البظائغئ 
جطمان بسث طآخًرا رجالئ إلى بارغج ذالإ خقلعا 
بإبساد وضالئ تخثغر افجطتئ الفرظسغئ "ODAS" الاغ 
أجرت سصعًدا بأضبر طظ ١٠٠ ططغار غعرو بغظ الئطثغظ 
سظ  و٢٠١٤،   ١٩٧٤ أسعام  بغظ  المماثة  افسعام  خقل 
السسعدغئ.  لطممطضئ  الفرظسغئ  افجطتئ  خفصات 
وأوضتئ الختغفئ أّن "افطغر ق غرغإ بعجطاء وغرغث 
"لعطعظث":  وتابسئ  افجطتئ"...  لئغع  جثغثة  إجراءات 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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التضعطئ الطغئغئ تسارب الشارة افطرغضغئ اظاعاضا لطسغادة

لصث وصسئ ترضغا شغ طأزق حثغث شغما غاسطص بالحأن 
السعري بسئإ ارتئاذعا بأطرغضا الاغ تاقسإ بعا. شطط 
تتسط أطرعا شاصعم وتظخر أعض جعرغا تاى غسصطعا 
الظزام، وإظما أخشئ فطرغضا وظفثت لعا ضض طا أرادت 
تاى وخض التال بعا إلى طا وخض، تغث بثأت ترى 
خطر وجعد صاسثة أخرى غظططص طظعا دساة اقظفخال 
طظ افضراد الساططغظ لتساب أطرغضا شغ جعرغا. شصث 
"لظ   :٢٠١٦/٢/١٧ غعم  أردوغان  الارضغ  الرئغج  خرح 
ظصئض أبثا بعجعد صظثغض جثغثة"، شغ إحارة إلى جئال 
صظثغض الاغ غظططص طظعا تجب السمال الضردجااظغ شغ 
السراق ضث ترضغا. وذلك إبر الافةغر الثي تخض شغ 
أظصرة شغ ذلك الغعم، وصث اتعط رئغج العزراء داود 
أوغطع وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ وبثسط طظ تجب 
السمال الضردجااظغ بعاجطئ حثص جعري الةظسغئ.

ترضغا،  اتعاطات  بظفغ  الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  ورد 
تطك  خطش  "غصفعن  بأظعط  تضاطعا  باتعام  وصام 
الافةغرات لائرغر تثخطعط شغ جعرغا". وإلبساد الاعمئ 
ترغئ  "خصعر  تظزغط  أسطظ  الضردغئ  العتثات  سظ 
ضردجاان" طسآولغاه سظ الافةغر، وأسطظ اجط حثص 
آخر ترضغ الةظسغئ صام بالافةغر، وعع غثاطش سظ اجط 
واظاماء الثي أسطظه داود أوغطع، وعثا الاظزغط خظفاه 

أظه  ذلك  شمسظى  إرعابغ.  ضاظزغط   ٢٠٠٨ سام  أطرغضا 
غراد إبساد ترضغا سظ الاثخض شغ جعرغا بثرغسئ صغام 
العتثات الضردغئ الساططئ لتساب أطرغضا عظاك. وغفعط 
طظ ذلك أن أطرغضا ق ترغث تثخض ترضغا المئاحر شغ 

جعرغا تالغا.
ولط تصئض أطرغضا اتعام ترضغا لعثه العتثات بالصغام 
بالافةغر، بض أسطظئ دسمعا لعا وأظعا ق تسائرعا إرعابغئ 
عغ وتجب اقتتاد. والسسعدغئ خمائ أطام ذلك ولط 
أطرغضا  فواطر  اظخغاسا  الظصطئ  عثه  شغ  ترضغا  تثسط 
إن  تغث  إرعابغا.  تظزغما  العتثات  عثه  تسائر  ولط 
السسعدغئ تابسئ فطرغضا وق غمضظ أن تاخرف خارج 
ترضغا  بغظما  عغ،  طخالتعا  سظ  الظزر  بشخ  إرادتعا 
طما  أطرغضا.  شطك  شغ  تثور  وعغ  طخالتعا  شغ  تفضر 

غثل سطى أن أطرغضا غغر راضغئ سظ الاخرف الارضغ.
بأن  ضغربغ  أطرغضا  خارجغئ  باجط  الماتثث  وصال 
"طظفث العةعم ق غجال طةععق"، وذالإ ترضغا بالضش 
سظ العةعم سطى عثه العتثات تاى إظه صال: "ظتظ 
الثولغ  الاتالش  طظ  اقظستاب  ترضغا  طظ  ظططإ  ق 
شغ  الظعاغئ  شغ  الصرار  وإظما  داسح،  لدرب  المحضض 
غث أظصرة". وضأن أطرغضا تصعل لارضغا ظتظ صررظا سثم 
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غعم السئئ  داظئ التضعطئ الطغئغئ المسارف بعا دولغاً 
الماضغ الشارة افطرغضغئ سطى طصر لاظزغط داسح شغ 
خئراتئ صرب ذرابطج، طسائرة أن عثه الشارة، الاغ صالئ 
خارخا"  تحضض "اظاعاضا  طسعا،  بالاظسغص  تاط  لط  إظعا 
سطى  ظحرته  بغان  شغ  التضعطئ  وصالئ  لغئغا.  لسغادة 
خفتاعا شغ طعصع شغسئعك إظعا "تثغظ وتساظضر الشارات 
الاغ حظعا جقح الةع الاابع لطعقغات الماتثة افطرغضغئ 
سطى طعاصع طتثدة شغ طثغظئ خئراتئ" العاصسئ سطى بسث 
تاثث  الاغ  التضعطئ  وأضثت  الساخمئ.  غرب  ضطط   ٧٠
طظ طثغظئ الئغداء شغ حرق لغئغا طصرا لعا أن الثطعة 
طسعا،  طحعرة"  أو  تظسغص  أي  "بثون  جاءت  افطرغضغئ 
طسائرة أن "أي تثخقت سطى غرار طا تثث غسائر اظاعاضا 

خرغتا وخارخا لسغادة الثولئ الطغئغئ والمعابغص الثولغئ". وتسغطر الصعات المعالغئ لعثه التضعطئ سطى غالئغئ المثن 
العاصسئ شغ حرق لغئغا، شغ تغظ تثدع المثن العاصسئ شغ غرب الئقد، وبغظعا خئراتئ والساخمئ ذرابطج، لسغطرة 
تتالش جماسات طسطتئ تتئ طسمى "شةر لغئغا" طظث أضبر طظ سام وظخش السام. وصاض شغ الشارة افطرغضغئ الاغ 
اجاعثشئ شةر الةمسئ طصرا لاظزغط داسح شغ طظطصئ تئسث ظتع بماظغئ ضطط سظ وجط خئراتئ،٤٩ حثخا، بغظعط 

طعاذظان خربغان طثطعشان طظث تحرغظ الباظغ الماضغ. (شراظج ٢٤)
: عضثا تاخرف أطرغضا ضاربئ بضض صاظعن سرض التائط، تاخرف طظ غغر اسائار في صغمئ جعى طا 
غتصص لعا طخالتعا اقجاسمارغئ، وطا غجغث جرأتعا شغ أشسالعا السثواظغئ عع وجعد تضام سمقء ق غةرؤون 
سطى طعاجعاعا.. وأطا تخرغح التضعطئ الطغئغئ شإظه ق غظزر لطسمض بعخفه خادرا طظ دولئ سثوة لقجقم 
والمسطمغظ شغةإ رشده طططصا، بض جسطئ تطك التضعطئ الثلغطئ رشدعا واجاظضارعا لطسمض بضعظه لط غتخض 

باظسغص طسئص طسعا، شعغ بثلك تئثي اقجاسثاد لطاظسغص طع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ. 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ضريي غرشخ سمطغات اقجاغطان 
وغخفعا بـ"غري الحرسغئ"

خائإ  الفطسطغظغئ،  الاترغر  طظزمئ  جر  أطغظ  صال 
أبار  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغ  الرئغج  إن  سرغصات، 
طةمعسئ طظ المعاضغع خقل لصائه طع وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ، جعن ضغري، وسطى رأجعا افشضار الفرظسغئ 
الماسطصئ بسصث طآتمر دولغ لطسقم، طآضثًا أن الطرف 
الفطسطغظغ غثسط عثه الفضرة إلى جاظإ الثول السربغئ. 
وبغظ سرغصات سصإ لصاء وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
ضغري بالرئغج الفطسطغظغ طتمعد سئاس، شغ سّمان، 
غعم افتث الماضغ، أن ضغري أضث رشخ بقده لسمطغات 
اقجاغطان، واسائرعا غغر حرسغئ. وأضاف سرغصات أن 
العزغر افطرغضغ أضث لسئاس اجامرار بقده شغ التفاظ 
 .٦٧ أجاس  سطى  الثولاغظ  تض  خغار  تتصغص  سطى 
واجامع وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري طع الرئغج 
الفطسطغظغ طتمعد سئاس خقل زغارة له إلى سّمان، 
تغث بتبا سثدا طظ صداغا العضع الراعظ، واجاؤظاف 
طع  الفطسطغظغغظ  بغظ  المئاحرة  السقم  طتادبات 

"إجرائغض". (السربغئ ظئ)
شطسطغظ  فعض  أطرغضا  سثاء  طظ  بالرغط   :
وغغر  والمال  بالسقح  غععد  لضغان  الضئغر  ودسمعا 
بالمسآولغظ  غطاصعن  السططئ  سمقء  غجال  ق  ذلك، 
ظجغه  وجغط  أو  طتاغث  ذرف  وضأظعط  افطرغضغغظ 
طظ  ذلك  بسث  شعض  الاعجط..  طظعط  شغططئعن 
شطسطغظ  أعض  غمبطعن  عآقء  بأن  ُغصال  فن  طةال 
بغظ  طثثوع  طظ  عظاك  غجال  ق  وعض  وطخالتعط، 
أعض شطسطغظ وغغرعط غرجع طظ عآقء أن غترروا 
أو  غععد  ضغان  غتاطعا  الاغ  شطسطغظ  طظ  حئرا 
التصعق  ضض  ضغسعا  أن  بسث  فختابه  تصا  غسغثوا 

وشّرذعا بضض البعابئ؟؟



افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طـ٢     السثد ٦٦
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تعخطئ الصمئ افوروبغئ الاغ اظسصثت غعطغ الثمغج 
والةمسئ ١٩و٢٠١٦/٢/٢٠ شغ الساخمئ الئطةغضغئ بروضسض 
اظاجاع  طظ  برغطاظغا  شغه  تمّضظئ  تاجط،  اتفاق  إلى 
بسخ المطالإ المعّمئ طظ اقتتاد افوروبغ، ق جغما 
الاغ تاسطص بالسغادة والعةرة وبسخ التصعق المالغئ 
والمةامسغئ الماسطصئ بشغر الئرغطاظغغظ، ورّجتئ عثه 
اقتفاصغئ الةثغثة بصاء برغطاظغا داخض اقتتاد افوروبغ، 
باتةاه  غظةرف  برغطاظغا  شغ  السام  الرأي  ضان  أن  بسث 

الثروج طظ المظزعطئ افوروبغئ ضطغاً.
وضان ضاطغرون صث طّبض دور الماحّثد شغ لعةاه أطام 
ُغئرم  "لظ  بأّظه:  شخّرح  الصّمئ،  شغ  افوروبغغظ  ظزرائه 

اتفاصاً إذا لط تتخض برغطاظغا سطى طا تتااجه".
وخفه رئغج المةطج  اقتفاق الثي  وسطى إبر تعصغع 
افوروبغ دوظالث تعجك بأّظه: "صث سّجز العضع الثاص 
لئرغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ"، صال الرئغج الفرظسغ 
شراظسعا ععقظث: "إن الممطضئ الماتثة لثغعا اآلن طعصع 
خاص شغ أوروبا، شعغ لغسئ سدعا شغ شداء حظشظ وق 
شغ طظطصئ الغعرو، ولغسئ طعصسئ سطى طغباق التصعق، 
ولضظ لغج عظاك اجابظاءات لصعاسث السعق المحارضئ"، 
وأضاف: "لغج عظاك تسثغض طصرر لطمساعثات، وق تص 
الغعرو،  طظطصئ  صرارات  سطى  الماتثة  لطممطضئ  ظصخ 
لفرظسا  بالظسئئ  تثطغه  غمضظ  ق  أتمر  خط  وعــثا 

وبطةغضا  ولعضسمئعرغ".
دغفغث  الئرغطاظغ  ــعزراء  ال رئغج  أّن  ععقظث  واسائر 
ضاطغرون صث صئض بـ"طئثأ المساواة بغظ افجعاق المالغئ 
طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  وأّطا  افوروبغئ"، 
غضظ  لط  سادلئ،  "تسعغئ  ُغمبض  اقتفاق  بأّن  شصالئ 
الاعخض إلغعا جعق بالظسئئ في طظ المحاضض"، وصالئ 
بأّن حرضاء ضاطغرون: "لط غصّثطعا الضبغر طظ الاظازقت"، 
شغما اسائر رئغج العزراء اإلغطالغ طاتغع رغظجي أّن "طظ 
شصط  ولغج  أوروبــا،  طساصئض  سظ  التثغث  الدروري 
ظفصث  أن  خطرًا  عظاك  فن  شغعا،  برغطاظغا  طضاظئ  سظ 
رئغج  وصال  افخطغ"،  افوروبــغ  التطط  سطى  الارضغج 
وزراء الثظمارك: "إّن دغفغث ضاطغرون ضاشح بحضض جغث 
واقتتاد  لئرغطاظغا  جغث  شاقتفاق  برغطاظغا،  أجض  طظ 

افوروبغ، تعاظغظا".
وخّرح رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون سصإ 
اقتفاق والثي وخفه بـ"لتزئ تارغثغئ" لئقده، بصعله 
إّظه غساصث أّن "عثا غضفغ فوخغ بئصاء الممطضئ الماتثة 
شغ  إجراؤه  المصّرر  اقجافااء  شغ  افوروبغ  اقتتاد  شغ 
برغطاظغا"، والثي تّط تسغغظه شسطغاً شغ ٢٣ تجغران/غعظغع 

.٢٠١٦
ُغطالإ  اقتفاق  عثا  صئض الاعخض إلى  ضاطغرون  وضان 
اقتتاد افوروبغ باظفغث إخقتات تاسطص بظصاط طبغرة 
لطةثل بالظسئئ لفوروبغغظ، طظ طبض تصطغص العةرة بغظ 

الثول افوروبغئ، خاخئ طظ دول حرق أوروبا ضروطاظغا 
لطمعاجرغظ  إظساظغئ  طساسثات  دشع  وسثم  وبطشارغا، 
المظتثرغظ طظ داخض اقتتاد افوروبغ بعثف السمض شغ 
برغطاظغا، وسثم إسطاء المجغث طظ الخقتغات لطئرلماظات 
العذظغئ، والاثطغ سظ الثطعات الاغ طظ حأظعا أن تجغث 
برغطاظغا  وطحارضئ  اقتتاد،  وطسآولغات  جططات  طظ 

شغ صرارات دول طظطصئ الغعرو.
إقّ أّن طا تّط اقتفاق سطغه جاء بخغس ساّطئ صابطئ لطاسثغض 
والاأوغض، وشغعا الضبغر طظ الاظاصدات، شمبقً جاء شغ 
اقتفاق أن المظّزمغظ الئرغطاظغغظ، طبض بظك إظةطارا 
شغ لظثن، جُغحرشعن سطى الئظعك وافجعاق العذظغئ، 
تغظ غاسطص افطر بالتفاظ سطى اقجاصرار المالغ، وجاء 
شغ طضاٍن آخر أّظه غةإ إخداع جمغع المراضج المالغئ 
لصعاظغظ  اقتتاد  دول  شغ   - الئرغطاظغئ  شغعا  بما   -
اقتتاد، وُرشخ ذطإ برغطاظغا بأن غضعن لعا أي تأبغر 

شغ طظطصئ الغعرو.
وأّطا أعط بظعد اقتفاق الاغ تّط الاعخض إلغعا شغمضظ 

تطثغخعا شغ الظصاط الاالغئ:
١- شغ طةال العةرة:

اإلظساظغئ  المساسثات  لئسخ  ذارئ  بـاسطغص  السماح 
طثى  سطى  الةثد  لطمعاجرغظ  برغطاظغا  ُتصّثطعا  الاغ 
ظزام  جغعضع  ولضظ  تثرغةغئ،  بخعرة  جظعات  جئع 
لربط اإلساظات السائطغئ بمساعى المسغحئ شغ الئطث الثي 
غسغح شغه المعاجرون، وغظطئص عثا سطى ذالئغ الطةعء 
الةثد، وغمضظ أن ُغعجع لغحمض المسافغثغظ التالغغظ 

طظ المساسثات اسائارا طظ سام ٢٠٢٠.
٢- شغ طةال السغادة:

اجابظاء برغطاظغا طظ المئثأ الثي ُغطجم افسداء بـ (اتتاد 
غجداد تصاربا) والثي غسائر طظ أجج الئظاء افوروبغ، 
وذلك بتماغئ السغادة الئرغطاظغئ الثاخئ وسثم حمعل 

برغطاظغا شغه، ولضظ لط ُتتّثد تطك افجج.
٣- شغ طةال التعضمئ:

لتماغئ  واضتئ  غغر  ــراءات  إج سطى  برغطاظغا  تخعل 
طرضجعا المالغ طظ أي تمغغج شغ أي بطث غساثثم الغعرو، 
واساراف اقتتاد افوروبغ بأن لثغه سثة سمقت، ولغج 
سمطئ الغعرو شصط، لضظ عثه الخغشئ جاءت طئعمئ، شصث 
أّضث رئغج المفعضغئ افوروبغئ جان ضطعد غعظضر أن 
اقتفاق ق غمظح لظثن أي جططئ تسطغض لصرارات دول 

الغعرو بعثا الحأن.
٤- شغ طةال الصثرة الاظاشسغئ:

اتفص اقتتاد افوروبغ سطى تتسغظ الصثرة الاظاشسغئ، 
واتثاذ إجراءات سمطغئ لثشسعا صثطاً، ولط ُتفّخض تطك 

اإلجراءات وبصغئ غاطدئ.
وُغقتر أّن غالئغئ عثه الظصاط جاءت بخغس شدفاضئ 
اقجاصقل  تجب  زسغط  جسض  طا  وعــثا  أوجــه،  تّمالئ 

ظزرات جغاجغئ
بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

تربغئ  ذائرات   ٢٠١٦/٠٢/١٩ الةمسئ  غعم  ظفثت 
أطرغضغئ غارة جعغئ سطى طا غحائه أظه طسسضر لاظزغط 
سظ ٥٠  غصض  ق  طا  شغعا  وصاض  لغئغا.  غرب  شغ  الثولئ 
حثخا. وصال طسآول ذئغ إن ١٢ حثخا سطى افصض 
صاطعا وأخغإ ١٧ آخرون شغ احائاضات سظغفئ شغ طثغظئ 

بظشازي بحرق لغئغا غعم السئئ ٢٠١٦/٠٢/٢٠.
 ٥ طرور  بسث  لغئغا  شغ  افوضاع  إلغه  آلئ  طا  عثا  ظسط 
جظعات سطى اظثقع البعرة، شمظث أن أعطك اهللا الصثاشغ، 
ولغئغا تسغح سطى وصع شعضى أطظغئ وجغاجغئ وظجاع 
سطى السططئ بغظ الثول الضئرى، تغث تتاول ضّض واتثة 
طظعا (أطرغضا وبرغطاظغا) بسط ظفعذعا شغ لغئغا بامضغظ 

سمغطعا طظ العخعل إلى التضط.
وصث واشصئ أطرغضا وبرغطاظغا شغ وصئ جابص سطى الصرار 
بالسمض سطى التض الافاوضغ إلغةاد تض جغاجغ لفزطئ 
ضض سطى ذرغصاه! أطا برغطاظغا شأرادت طظ المفاوضات 
العجط  فن  الممضظئ  بالسرسئ  جغاجغاً  تقً  تظاب  أن 
العجط  غثغره  تض  شأي  طسعا؛  غالئه  شغ  السغاجغ 
السغاجغ جغضعن شغ خالتعا، وأطا أطرغضا شصث واشصئ 
سطى المفاوضات فظعا تفاصر إلى العجط السغاجغ شغ 
لغئغا، ولعثا شعغ سمطئ سطى اباثاع أجالغإ لطاسطغض، 
وطظ بط إسطاء طعطئ إلى تفار لسطه غعجث جططئ له ولع 
شغ ججء طظ لغئغا لاحضغض وجط جغاجغ جثغث غساسثه 

شغ أغئ طفاوضات قتصئ.
المفاوضات  طظ  جظئ  سظ  غجغث  طا  وبسث  ولضظ 
بثعائعا  برغطاظغا  اجاطاسئ  والمآتمرات،  والطصاءات 
المسععد اجاسةال افطعر شسصثت اقتفاق الظعائغ شغ 
 ،٢٠١٥/١٢/١٧ الثمغج  غعم  بالمشرب  الخثغرات 
لةأت  دولغا  وطصئعق  طحروسا  ذلك  تةسض  وتاى 
افربساء  غعم  باإلجماع  شخعت  افطظ  طةطج  إلى 
صثطاه  الثي  الصرار  طحروع  سطى   ٢٠١٥/١٢/٢٣
الاغ  التضعطئ  اسائار  شغه  تطالإ  والاغ  برغطاظغا 
جرى  الثي  اقتفاق  بمعجإ  لغئغا  شغ  تحضغطعا  جغاط 
شغ طثغظئ الخثغرات عغ الممبض العتغث لطغئغا، شصام 

بإخثار الصرار ٢٢٥٩ الثي غائظى ذلك.
وصث صدى اتفاق الخثغرات الثي وصسه بسخ طمبطغ 
السام،  العذظغ  والمآتمر  المظتض  الظعاب  طةطج 
باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ برئاجئ شائج السراج، إق 
أن طةطج الظعاب شغ ذئرق رشخ الاحضغطئ التضعطغئ 
المصثطئ، وجط حضاوى طظ أن سثد العزراء المسغظغظ 
جغاق  وشغ  غةإ.  طما  أضئر   - وزغرا   ٣٢ بطس  الثي   -
المةطج  أسطظ  الماحسئئ،  افزطئ  إظعاء  سطى  السمض 
الرئاجغ شغ لغئغا بمثغظئ الخثغرات المشربغئ شغ وصئ 
طاأخر طظ طساء افتث ٢٠١٦/٠٢/١٤ تحضغطئ طسثلئ 
لتضعطئ العشاق العذظغ تاضعن طظ ١٣ تصغئئ وزارغئ 
وخمسئ وزراء دولئ، وأرجطعا إلى طةطج الظعاب شغ 
ذئرق طظ أجض إصرارعا، طسائرا أن ذلك جغضعن بثاغئ 

ظعاغئ افزطئ الطغئغئ.
لضظ عثا افطر لط غرق فطرغضا وعثا طا غفسر إصثاطعا 

الئرغطاظغ ظاغةض شاراج غظاصث اقتفاق بتّثة وغخفه بأّظه 
"ق غسالب الصداغا افجاجغئ الاغ تعط الظاس، وق غساوي 

صغمئ العرق الثي ُضاإ سطغه، وبأّظه طبغر لطحفصئ".
وضان اتامال خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ صث 
أبار الضبغر طظ الصطص والعطع شغ أرجاء الصارة افوروبغئ، 
شةاء عثا اقتفاق الةثغث بغظ لظثن وبروضسض لُغعّثئ 
وجعد  ولُغسّجز  الثروج،  عثا  طظ  افوروبغغظ  طثاوف 
برغطاظغا داخض اقتتاد، ولع سطى تساب تصطغض جططئ 
ُغفرض  شق  الئرغطاظغئ،  بالحآون  الاتضط  شغ  اقتتاد 
سطى برغطاظغا طساغغر أو صعاظغظ اقتتاد ضما ُغفرض سطى 
غغرعا، وُغخئح بعجع التضعطئ الئرغطاظغئ الاظخض طظ 
اقلاجاطات المفروضئ سطى جائر الثول افسداء شغه، وشصًا 

لافسغرعا الثاص لقتفاق.
وصث طارجئ ألماظغا وشرظسا بحضٍض خاص ضشعذاً ضئغرًة 
سطى  لتمطعا  افخرى  افوروبغ  اقتتاد  دول  جائر  سطى 
إصرار اقتفاق، وإلبصاء برغطاظغاً سدعًا شغ اقتتاد وسثم 
السماح بثروجعا طظه، باسائارعا حرغضاً ق غظًى سظه شغ 
بعجعد  إقّ  تضامض  ق  أوروبا  صعة  أّن  وباسائار  أوروبــا، 

برغطاظغا شغ طظزعطاعا.
طظ ظاتغئ طالغئ واصاخادغئ تاشزئ برغطاظغا طظ خقل 
اقتفاق سطى اجاصقلغئ وضسعا المالغ، شتاشزئ سطى 
صعة الةظغه اإلجارلغظغ، وتاشزئ سطى اجاصقلغئ بعرخئ 
لظثن بخفاعا طظ أعط بعرخات أوروبا والسالط، ولط 
طظ  بالرغط  افوروبغئ  الئعرخات  طع  بمساواتعا  تصئض 
سطغعا  افوروبغغظ  وجائر  والفرظسغغظ  افلمان  ضشط 

لتمطعا سطى الاظازل سظ تطك الثخعخغئ.
ضما رشدئ تصثغط ظفج تةط اإلساظات اإلظساظغئ الاغ 
ُتصثم لطمعاجرغظ طظ حرق أوروبا ضما تفسض جائر دول 
افوروبغ  اقتتاد  طظطصئ  أّن  واسائرت  الغعرو،  طظطصئ 
طةرد جعق اصاخادي طحارك لغج إق، ولغج طحروسا 

اصاخادغا جغاجغا طعّتثا.
الاصارب  طئثأ  برغطاظغا  رشدئ  جغاجغئ  ظاتغئ  وطظ 
طساعى  سطى  ــغ  افوروب اقتتاد  دول  طع  واقظثطاج 
التضعطات والئرلماظات، وأخّرت سطى سثم طظح طآجسات 

اقتتاد أغئ خقتغات جثغثة سطى برغطاظغا.
إّن شرظسا وألماظغا - وعما الطاان تاتضمان شسطغاً بثول 
اقتتاد افوروبغ - ُتثرضان أعمغئ بصاء برغطاظغا تارغثغًا 
لئرغطاظغا  الاظازقت  بسخ  صّثطاا  لثلك  اقتتاد،  داخض 
بسثم  شصئطاا  طسعما،  وجعدعا  سطى  التفاظ  أجض  طظ 
اظثطاج برغطاظغا شغ اقتتاد ضسائر الثول افخرى، طصابض 
تتخغظ أوروبا طظ اقخاراق واظفقت دوله، وخروجعا 

طظ السئاءة افوروبغئ.
برغطاظغا  اظاجساعا  الاغ  الاظازقت  تطك  غالئغئ  وضاظئ 
طظ اقتفاق ق تمج إق دول حرق أوروبا، شغما بصغئ 
المآّجسئ  افخطغئ  افوروبغئ  الــثول  بغظ  السقصات 

لقتتاد سطى تالعا، شطط تاصّثم ولط تاراجع.
الماحابضئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  السقصات  شطئغسئ 
بغظ برغطاظغا وأوروبا تةسض طظ الخسإ سطى افوروبغغظ 
رؤغئ برغطاظغا خارج المظطصئ افوروبغئ، فّن المخالح 
المحارضئ بغظ برغطاظغا وأوروبا أضئر طظ طةرد وجعد 
اتتاد غةمسعما، وفّن برغطاظغا طع شرظسا وألماظغا ُتسائر 
الثول  عثه  وتاخش  افوروبغئ،  لطصعة  أجاجاً  طتعرًا 
دول  جائر  تعلعا  تةامع  ضئرى  دوقً  بضعظعا  البقث 
اقتتاد افوروبغ افخرى شغ طعاجعئ روجغا، وطظاشسئ 

أطرغضا، وطعازظئ الصعى السالمغئ افخرى.
وخروج برغطاظغا طظ دول اقتتاد - إن تخض - غسظغ 
اظفراط سصث أوروبا بالرغط طظ بصاء اقتتاد، وخروجعا 
طظه جعف غآدي سطى افغطإ إلى تفضك وتحرذم الصعة 

افوروبغئ ولع بصغئ تحضغقتعا.
لثلك شافوروبغعن ق ُغمضظ أن غسمتعا بعثا الثروج، 
طا  وعع   - لئرغطاظغا  تظازقت  تصثغط  إلى  اضطروا  ولع 
خاخاً جسض طظ  تخض بالفسض - وعع طا طظتعا وضساً 
دول اقتتاد شغ تالئ طظ الاماغج واقخاقف أسطئ خعرة 
جطئغئ سظ سثم تساوي دوله أطام الصعاظغظ المظّزمئ له.

شغ  سدعًا  برغطاظغا  بصاء  سطى  الترص  ضان  عظا  وطظ 
خاخًا  وضساً  طظتعا  أجاز  الثي  عع  افوروبــغ  اقتتاد 
سطى تساب الثول افوروبغئ افخرى، وعع الثي جاسث 
دشاسه  شغ  ضاطغرون  دغفغث  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج 
طظ  بالرغط  اقتتاد،  شغ  سدعًا  برغطاظغا  بصاء  سظ 
ضراعغئ الاغارات الصعغئ شغ تجبه الئصاء شغه. وبسث أن 
برغطاظغا  لثروج  المآغثغظ  طظ  ظفسه  ضاطغرون  ضان 
طظ اقتتاد أخئح بسث اقتفاق طظ الثاسمغظ له لثرجئ 
أّظه أخئح غصعل: "إّن طشادرة برغطاظغا لقتتاد افوروبغ 

جغضعن بمبابئ صفجة شغ الزقم".
أغئ  سطى  غتاِع  لط  ذاته  بتث  اقتفاق  أّن  طظ  وبالرغط 
بظعد صاذسئ لخالح برغطاظغا، ولط غأِت بةثغث غساتص 
الثضر، وأبصى افطعر شغ تالئ سائمئ بغظ برغطاظغا ودول 
اقتتاد، وتاشر سطى وضع برغطاظغا اقظاعازي بخفاعا 
أّظه  شغ أطرغضا، إقّ  شغ أوروبا وصثطاً  دولًئ تدع صثطاً 
طع ذلك ضطه شصث صطع الطرغص سطى المظادغظ بثروج 
برغطاظغا طظ المظزعطئ افوروبغئ، وأبصى أوروبا ضاطًئ 
طاتثًة ظعساً طا أطام خخعطعا، وتاشر سطى التث افدظى 

طظ سقصات الاعّتث بغظ الصعى افوروبغئ الضئرى.
صّعى  أّظه  إق  ظخعخه  ضسش  طظ  وبالرغط  شاقتفاق 
خقت الارابط بغظ افوروبغغظ، وصدى سطى إطضاظغئ 
الافضغر لثى أي دولئ طظ دوله بالثروج طظ الةماسئ 
افوروبغئ، وجّث الضبغر طظ المظاشث سطى أطرغضا لطسئث 
بالثول افوروبغئ، وأرجى صعاسث سمض بابائ - إلى تٍث طا 
- لفوروبغغظ تدمظ اجاصرارعط ضمظ وقءات أوروبغئ 

 طصّثطئ سطى أغئ وقءات أخرى

سسضرغئ  بسمطغات  وتعثغثعا  الةعغئ  الدربات  سطى 
أوجع شغ لغئغا.

لصث بات جطغا أّن افذراف الماخارسئ طساسثة إلبادة 
وتثطغر  افسراض  واظاعاك  الثطاء  وإراصئ  لغئغا  حسإ 
المظحآت شغعا، المعط سظث ضض طظعط عع السغطرة سطى 
غفسر  طا  وعثا  برواته.  واجاشقل  شغه  والاتضط  الئطث 

افزطئ اإلظساظغئ الاغ تسغحعا الئقد اآلن.
لحآون  الماتثة  لفطط  الساطغئ  المفعضغئ  شئتسإ 
القجؤغظ شإن سثد الظازتغظ داخطغاً شغ الئقد صث تثطى 
٤٣٤ ألش حثص، وغالئاً طا غفاصرون إلى المأوى بسئإ 
صّطئ المثغمات المااتئ، وشغ ضبغر طظ افتغان غةثون 
أظفسعط شغ صطإ الصاال بغظ المغطغحغات، عثا سقوة سطى 
طساظاة السالصغظ شغ طظاذص الظجاع طظ ظروف إظساظغئ 
السفع  طظزمئ  أخثرته  الثي  الاصرغر  وغعّبص  صاجغئ. 
الثولغئ باارغت ٢٠١٦/٠٢/١٦ تاقت الصخش السحعائغ 

لطمظاذص المثظغئ واخاطاف المثظغغظ وتسثغئعط بسئإ 
اظاماءاتعط الصئطغئ والسغاجغئ، وضثلك سثدًا طظ تاقت 
اإلسثام، إضاشئ إلى الاثطغر الماسمث لطمطضغات وغغرعا 
الثولغ  لطصاظعن  الثطغرة  واقظاعاضات  الاةاوزات  طظ 

وتصعق اإلظسان شغ طظاذص طثاطفئ طظ الئقد.
إظه لمظ المآلط أن بقد المسطمغظ الاغ ضاظئ طظططص 
والثغر  السثل  غتمض  الثي  اإلجقم  وظحر  الفاعتات 
صاال  طغثان  الئقد  عثه  أخئتئ  السالط...  لربعع 
وظعإ  صاطظا  سطى  المساسمرون  الضفار  شغه  غاسابص 
برواتظا... غدتضعن بمضء أشعاععط سظث ضض صطرة دم 
بأغثي  ضثلك  بض  شتسإ،  بأغثغعط  لغج  طظا،  تسغض 

سمقئعط طظ أبظاء جطثتظا!
أن  غرغئاً  شطغج  أسثاؤظا  عط  المساسمرغظ  الضفار  إن 
شرصاء  طسعط  غخطش  أن  أطا  صاطظا،  شغ  العجع  غئثلعا 
لغئغعن، غعالغ بسدعط أطرغضا، وبسدعط غعالغ أوروبا، 
بط غصااطعن شغما بغظعط، صااقً لغج طظ أجض اإلجقم 
المساسمرغظ...  الضفار  لمخالح  بض  اهللا،  ضطمئ  وإسقء 
بغظعط  شغما  المسطمغظ  شاصااال  الضئر،  إلتثى  شإظعا 
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اهللاَِّ ْبِظ َسْمٍرو.
ولغج  المسطمغظ  بأغثي  تتض  المسطمغظ  صداغا  إن 
بأغثي أسثائعط، والتض جعض طغسعر لمظ غسره اهللا 
والخثق  والسطظ،  السر  شغ  هللا  اإلخقص  جقته  له، 
جغرى  وسظثعا  والفسض،  الصعل  شغ    اهللا  رجعل  طع 
المافاوضعن أظعط أطام بطث إجقطغ سرغص طظث الفاح 
الثطاب  بظ  سمر  الراحث  الثطغفئ  سعث  سطى  اإلجقطغ 
صداغاه  وتض  طسطمعن،  أعطه  وجمغع  سظه،  اهللا  رضغ 
شغ ضااب اهللا جئتاظه وجظئ رجعله ، دوظما أغئ خطئ 
بَلَ  لِلْاَكفِِريَن   ُ ابَّ جَيَْعَل  ﴿َولَْن  المساسِمرغظ  الضفار  طع 

 ﴾الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال



 السثد ٦٦    ٣افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طــ

أردوغان  جآال  طصابض  وذلك  العتثات،  سظ  الاثطغ 
سطى "أطرغضا أن تثاار إطا ظتظ وإطا الاظزغمات الضردغئ 
اإلرعابغئ". وعثا غثل سطى أن أطرغضا ترجح اجاثثام 
عثه الاظزغمات الضردغئ السمغطئ سطى الاثخض الارضغ، 
صاسثة  وأصاطئ  بعاجطاعا  جعرغا  شغ  ولةئ  شصث 
اجاثئاراتغئ عظاك، شعغ تظزغمات سمغطئ تاى الظثاع، 
الاثخض  لارضغا  ترغث  ق  أطرغضا  أن  سطى  أغدا  وغثل 

لدرب عثه الاظزغمات.
سطى  ورد   ٢٠١٦/٢/١٩ غعم  غاضئا  أردوغان  وبار 
المعضعع  وجأبتث  ضغربغ  أخاذإ  "ق  صائق:  ضغربغ 
ظخش  أن  حععر  صئض  أبطشاه  الثي  أوباطا  طع  طئاحرة 
إلى  اظاعى  الماتثة  العقغات  أرجطاه  سسضري  سااد 
وتثات الحسإ الضردغئ.. ولغج لثي حك شغ وصعف 
اقتتاد  لتجب  المسطح  الةظاح  الحسإ  تماغئ  وتثات 
سظ  أجفر  طفثثئ  بسغارة  العةعم  وراء  الثغمصراذغ 
طصاض ٢٨ حثخا". وصال إظه "جغتثر الرئغج افطرغضغ 
تصثطه  الثي  الثسط  بحأن  قتص  اتخال  شغ  أوباطا 
أطرغضا لطمصاتطغظ افضراد شغ جعرغا"، وصال إظه "طظ 
المتجن سثم إسقن الشرب تجب اقتتاد الثغمصراذغ 
طظ  الرغط  سطى  إرعابغئ  طظزمئ  الحسإ  ووتثات 
وظزام  روجغا  واتعط  ذلك".  سطى  افدلئ  ضاشئ  وجعد 
شغ  لفضراد  طظطصئ  "تضعغظ  بعثف  والعتثات  بحار 
جظعب ترضغا". وصال وزغر خارجغئ ترضغا جاووش أوغطع 
غعم ٢٠١٦/٢/٢٠ "إن الطةعء إلى جماسات إرعابغئ طبض 
وتثات تماغئ الحسإ شغ طتاربئ تظزغط الثولئ شغ 
جعرغا عع صئض ضض حغء دقلئ سطى الدسش، وذالإ 
الماتثة  العقغات  تطغفاظا  خاخئ  الثطأ،  عثا  بعصش 
غةإ أن تعصش عثا الثطأ شعرا". وجرى اتخال عاتفغ 
 ٢٠١٦/٢/١٩ طساء  والارضغ  افطرغضغ  الرئغسغظ  بغظ 
اجامر ٨٠ دصغصئ. وذضرت افظئاء بأن "أردوغان عثد 
دسط  أي  طظ  أطرغضا  وتثر  إظةرلغك،  صاسثة  بإغقق 
السغاجغ  الةظاح  الثغمصراذغ  اقتتاد  لتجب  جثغث 

لعتثات الحسإ".
إرظسئ  جعش  افبغخ  الئغئ  باجط  الماتثث  وصال 
إن الرئغسغظ تظاوق خقل اقتخال العاتفغ "المسألئ 
شغ  الطصاء  سظ  طفخطئ  طسطعطات  وجاصثم  السعرغئ 
وصئ قتص، وتظاوق العضع الراعظ لطاساون افطرغضغ 
ضث  الترب  صداغا  شغ  وذلك  وطساصئطه  الارضغ 
سطى  وأضثا  جعرغا،  شغ  افخغرة  والاطعرات  اإلرعاب 
طغعظت  شغ  إلغه  الاعخض  تط  الثي  لقتفاق  دسمعما 
أن  طعضتغظ  جعرغا،  شغ  المعاجعات  بعصش  الماسطص 
داسح".  ضث  الترب  غثص  شغما  طحارضئ  أعثاشعط 
وأشاد الماتثث باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ تعظر 
أن  شادسى  فطرغضا،  أردوغان  اتعام  سظ  جؤض  سظثطا 
"أطرغضا لط تصثم أغئ أجطتئ لعتثات الحسإ الضردغئ". 
طسه؛  العتثات  عثه  باساون  السعري  الظزام  واسارف 
غعم  أجث  بحار  طساحارة  حسئان  ببغظئ  صالئ  شصث 
الثغمصراذغ  اقتتاد  تجب  أسداء  "إن   ٢٠١٦/٢/١٩
غسمطعن  جعرغعن  الحسإ  وتثات  السسضرغئ  وذراسه 
سطى تترغر أراضغ جعرغا بالاساون طع الةغح السعري 
غآضث  طما  الحسئغ".  الثشاع  صعات  الروجغ  والطغران 
تئسغئ الظزام السعري فطرغضا الاغ تثسمه بضض عثه 

الصعى وأن عظاك تظسغصاً بغظ عثه افذراف.
ضث  الصاال  "باجامرار  تسعث  صث  أجث  بحار  وضان 
السعرغئ  افراضغ  اجاسادة  تاى  اإلرعابغئ  الةماسات 
الثائط  طظثوبعا  سطغه  شرد  روجغا  أغدإ  طما  ضاططئ" 
غعم  تحعرضغظ"  "شغاالغ  الماتثة،  افطط  لثى 
٢٠١٦/٢/١٩ "إذا واخطعا (الظزام وطظ طسه) سطى أجاس 
بتاجئ  وأظعط  الظار  إلذقق  وصش  أي  إلى  تاجئ  ق  أن 
الظجاع  عثا  جغسامر  ظعائغ،  اظاخار  أجض  طظ  لطصاال 
شارة ذعغطئ جثا وطظ المروع أن ظاثغض ذلك"، وصال: 
"روجغا اظثرذئ بةثغئ ضئرى شغ عثه افزطئ جغاجغا 
غأخث  أن  ظرغث  وبالاالغ  سسضرغا،  واآلن  ودبطعطاجغا 
بحار أجث عثا باقسائار، وإن طعصش الرئغج السعري 

ق غاعاشص طع الةععد الثبطعطاجغئ الاغ تئثلعا روجغا، 
وإظه شغ تال جارت جعرغا خطش صغادة روجغا شغ تض 
بضراطئ،  طظعا  لطثروج  شرخئ  عظاك  شساضعن  افزطئ 
شصث  السئغض..  عثا  سظ  طا  بطرغصئ  اباسثت  إن  لضظ 
غظةط وضع خسإ جثا وضمظا بالظسئئ إلغعط". وسطص 
عثه  أن  دطحص  تثرك  أن  "آطض  طغعظت  اتفاق  سطى 
الثطار  طظ  جظعات  خمج  بسث  لسعرغا  شرغثة  شرخئ 
الماعاخض". أي أن روجغا ق ترغث أن تسغر إلى طا ق 
ضبغرا  جغضطفعا  تغث  جعرغا  شغ  اقظثراط  شغ  ظعاغئ 
وجاضعن له تثاسغات سطغعا سطى المثى الئسغث، وعغ 
جائرة طع أطرغضا شغ التض السغاجغ تاى تصش البعرة 
اإلجقم  سعدة  دون  وغتعل  السطماظغ  الظزام  وغبئئ 
عثا  شغ  غسغر  أن  أجث  بحار  طظ  وغرغث  التضط،  إلى 
وأن  طفغثة  لطصاال  طعاخطاه  أن  غزظ  وق  التض، 
روجغا جاسامر شغ دسمه. وسطى إبر ذلك أسطظ بحار 
الظار،  إذقق  لعصش  "طساسث  أظه   ٢٠١٦/٢/٢٠ غعم  أجث 
الئطثان  وطظع  اجاشقله  طظ  اإلرعابغغظ  طظع  بحرط 
افخرى وخخعخا ترضغا طظ إرجال المجغث طظ الثسط 
وافجطتئ لقرعابغغظ"، وصال "إن الصعات السعرغئ اآلن 
سطى وحك السغطرة بالضاطض سطى طثغظئ تطإ بحمال 

جعرغا وتاصثم خعب الرصئ طسصض داسح".
خارجغئ  وزغر  الةئغر  سادل  تخرغتات  تأتغ  عظا  وطظ 
غعم  افلماظغئ  حئغشض  دغر  ظحرتعا  الاغ  السسعدغئ 
٢٠١٦/٢/٢٠ بأن "بقده تآغث إرجال خعارغت أرض- جع 
لمةمعسات طسارضئ طساثلئ شغ جعرغا لامضغظعا طظ 
ردع طروتغات الظزام السعري..، وإن الاثخض الروجغ 
لظ غظصث بحار أجث سطى المثى الطعغض وغاسغظ سطغه 
الاظتغ تاى غمضظ تتصغص سمطغئ جغاجغئ شغ جعرغا". 
الثخعل  طظ  المصاتطغظ  لمؤات  ترضغا  "جماح  وضثلك 
إلغعا طظ إدلإ وطظ بط ظصطاعط إلى تطإ طظ طسئر 
وترضغا  شالسسعدغئ  أسجاز".  شغ  لطصاال  السقطئ  باب 
أجث،  بحار  غسغطر  وأن  تطإ  تسصط  أن  ترغثان  ق 
شمسظى ذلك أن افزطئ جاسامر، فن الظاس لظ غرضعا 
ولثلك  ذلك.  تثرضان  وروجغا  وأطرغضا  غسضاعا،  ولظ 
افطرغضغ  الماتثث  شأسطظ  الصاال،  لعصش  تظسصان 
ضغربغ غعم ٢٠١٦/٢/٢١ أن "وزغر خارجغئ أطرغضا ضغري 
وظزغره الروجغ قشروف لط غاعخق إلى آلغات لعصش 
"غأطض  وأظه  اآلن".  تاى  جعرغا  شغ  الصاالغئ  السمطغات 
شغ إطضاظغئ تتصغص وصش إذقق تام لفسمال الصاالغئ 
شغ أصخر وصئ طمضظ".. وأسطظئ العغؤئ السعرغئ السطغا 
لطمفاوضات أظعا جااثث صرارا غعم ٢٠١٦/٢/٢٢ بالمعاشصئ 
سطى عثظئ طآصائ بحرط ضماظات بأن غعصش الظزام 
السعري وتطفاؤه بما شغعط روجغا إذقق الظار. (الحرق 
افوجط ٢٠١٦/٢/٢١) وذلك بسث الرجالئ الاغ تسطمعا 
طخثر  وصال   ،٢٠١٦/٢/١٩ غعم  تحعرضغظ  شغاالغ  طظ 
أجئعسغظ  تسامر  عثظئ  سطى  "واشصئ  لروغارز  طصرب 
وبقبئ أجابغع وجاضعن صابطئ لطاةثغث وبالاعصش سظ 

اجاعثاف جئعئ الظخرة باجابظاء داسح.
لاظفغث  الصاال  وصش  ترغث  أطرغضا  أن  والثقخئ 
وتظسص  تسغر  وعغ  روجغا  وضثلك  السغاجغ  التض 
الظعاغئ  شغ  أجث  بحار  خروج  طصادغاته  وطظ  طسعا، 
وعثه  جاسامر.  شافزطئ  وإق  السطماظغ  الظزام  وبصاء 
شخائض  بسخ  باجامالاعا  فطرغضا  ضئغرة  شرخئ 
وترضغا  والسسعدغئ  بتطعا.  والصئعل  لطافاوض  البعرة 
طعاشصاان سطى ذلك تاى تاثطخا طظ تثاسغات البعرة 
السعرغئ، ولضظ ترضغا أردوغان تاثعف طظ المساصئض 
الثي جاضعن سطغه جعرغا إذا طا طظتئ أطرغضا حضض 
أطرغضا  تظفث  سظثطا  الظعاغئ  شغ  ولضظ  لفضراد،  تضط 
وضما  طرة،  ضض  شغ  تثث  ضما  جاظخاع  شإظعا  ذلك 
اظخاسئ سظثطا أصاطئ أطرغضا إصطغما ضردغا شغ حمال 
السراق بسث اقتاقل. وطع ضض عثا الاآطر شإظظا ظاططع 
إلى بئات أعض جعرغا وسثم خدعسعط، وأن غسامروا 
بالاخثي في تض غثالش حرع دغظعط وغتصص عثشعط 
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وتتعغض  اقتفاق  تظفغث  سّثة  أطعر  طظسئ  سام،  "طظث 
الشمعض  ضان  وأبرزعا  الةغح،  إلى  السسعدغئ  عئئ 
شغ السغاجئ الطئظاظغئ، والحشعر الرئاجغ والاحضغقت 
الةثغثة شغ الرغاض الاغ تطئ رتغض المطك سئث اهللا".

أو  الطتزئ  ولغث  غضظ  لط  السسعدغئ  المظتئ  شاعصش 
طثغظئ  تادبئ  طظ  الطئظاظغئ  الثارجغئ  طعصش  سطى  ردا 
"طحعث"، بض بثأ تسطغص المظتئ طع بثاغئ تسطط سمقء 
أطرغضا لطتضط شغ السسعدغئ، وطظ بط وضسئ السراصغض 

أطام إتمام الخفصئ لغاط إلشاؤعا قتصا.
تجب  ضث  طعجه  عثا  السسعدغئ  تخرف  بأن  والزظ 
إغران شغ لئظان ظظ خاذأ، فن المسافغث طظ إبصاء 
تسطغح الةغح وصعى افطظ بغث أطرغضا، وبالتث الثي 
غدمظ بصاء الصعى السسضرغئ لطثولئ دون تجب إغران 
شغ لئظان غخإ شغ طخطتئ بصاء تجب إغران شغ لئظان 
شغ  افصض  سطى  افطرغضغئ،  والمخالح  لطظفعذ  التاطغ 
تصعغئ  أطرغضا  طخالح  تصادغ  أن  إلى  الراعظ  العصئ 
الةغح وصعى افطظ وصخصخئ أجظتئ تجب إغران شغ 

لئظان، وعثا لغج واردا تاى اآلن.
ضما أن الاشغر شغ الطئصئ التاضمئ شغ السسعدغئ بسث 
أطرغضا  سمغض  وتسطط  السجغج  سئث  بظ  اهللا  سئث  وشاة 
جطمان بظ سئث السجغج وتسغغظ سمغطعا المفدض طتمث 
التضط  سطى  الطارئ  وتسغغظ  لطسعث،  ولغا  ظاغش  بظ 
طتمث بظ جطمان ولغا لعلغ السعث طع إطساضه بجطام 
صرار والثه، عثا الاشغر اظستإ سطى تغار ١٤ آذار بحضض 
خاص، وبثأ غزعر  تغار المساصئض بحضض  وسطى  سام 
شغ الاغار سثم اقظسةام طع طاططئات تشغر السمالئ شغ 
الراسغ السسعدي، وعثا ضان بارزا شغ اخاقف المعاصش 
تغار  داخض  شصط  لغج  لفرظةغئ  الترغري  ترحغح  طظ 
ترتإ  وصث  ظفسه،  المساصئض  تغار  داخض  بض  آذار   ١٤
وطظاضفات  الاغار،  شغ  تحزغ  بعادر  ظععر  ذلك  سطى 

لجساطئ الترغري لطاغار، وطظ ذلك اظستاب وزغر السثل 
سطى  اساراضاً  العزراء  طةطج  جطسئ  طظ  رغفغ  أحرف 
سثم إتالئ صدغئ العزغر السابص طغحال جماتئ سطى 
المةطج السثلغ ورد جسث الترغري السرغع سطى ذلك 
ق  رغفغ  العزغر  "طعصش  بصعله  تعغار  سطى  باشرغثة 
التسظ  وجام  باغاغال  سطغظا  أتث  غجاغثّن  وق  غمبطظغ 
جغظال  جرغمئ  ارتضإ  طظ  شضض  جماتئ  طتاضمئ  أو 
سطى  السطظغ  رغفغ  أحرف  اساراض  وضثلك  سصابه"، 
والثي  لطرئاجئ،  شرظةغئ  لسطغمان  الترغري  ترحغح 
اجاثسى زغارة أطغظ سام تغار المساصئض أتمث الترغري 
إلى ذرابطج وإسقظه "أق ضطمئ تسطع سطى ضطمئ جسث 

الترغري شغ تغار المساصئض".
شغ  الاشغغرات  تطك  تآبر  أن  الماعصع  طظ  ضان  وصث 
تئرز  بتغث  لئظان  شغ  السغاجغئ  الاتالفات  ترضغئئ 
تتالفات جثغثة تظعغ تصئئ بظائغئ ٨ و١٤ آذار، ولسض 
الصرار  عثا  واتثاذه  العزارة  طظ  رغفغ  أحرف  اجاصالئ 
بسغثا سظ تغار المساصئض غحضض بثاغئ إلسادة تمعضع 
الاتالفات شغ لئظان. شصث خرح رغفغ لـ"السربغ الةثغث" 
شغ ٢٠١٦/٢/٢١ "بأظه لط غسث غتامض أن غضعن حاعث 
زور سطى تآضض الثولئ لخالح دوغطئ "تجب اهللا، طسطظًا 
طحروع  بعجه  الطاولئ"  "صطإ  أجض  طظ  اجاصالاه  أن 
سطى  افطر"،  عثا  طعاجعئ  أتث  سطى  غةإ  "إذ  التجب 
تث صعله. وأّضث رغفغ، أظه لط غساحر أتثا صئض إصثاطه 
سطى اقجاصالئ، وتابع: "أظّسص طع ظفسغ ولغج طع أي 
أتث آخر، ولظ أضعن حاعث زور"، .. غحغر إلى أظه صام 

بعثه الثطعة، لمظع تصثغط المجغث طظ الاظازقت..".
تشمره  والعضقء  السمقء  بغث  أجغرا  لئظان  وجغئصى 
ظفاغات  تشمره  طما  أضبر  السغاجغ  الفساد  ظفاغات 
المظازل إلى أن غسعد فخطه الثي ضان سطغه ججءا طظ 
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ولث  إجماسغض  الغمظ  إلى  الماتثة  افطط  طئسعث  صثم 
افربساء  طساء  افطظ  طةطج  إلى  إشادته  أتمث  الحغت 
وصث  الغمظ،  شغ  العضع  سظ  ٢٠١٦/٠٢/١٧م  الماضغ 
وردت شغ خطابه سثة ظصاط أظعرت افعثاف والمراطغ 
السغاجغئ الثفغئ لثول اقجاسمار الشربغ طظ تأخغر التض 

السغاجغ شغ الغمظ.
غأتغ شغ طصثطاعا شرض عغمظئ الصاظعن الثولغ وجسطه 
أحصاعط،  وإْن  الغمظ  أعض  أظش  رغط  غغره  دون  الظاشث 
فظه غضرس أذماع الثول الماخارسئ شغه وغةسض لعا 
طحروسغئ الاخرف شغ الغمظ طظ دون وجه تص. شصث 
ورد شغ الثطاب "إن اتارام تصعق اإلظسان والصاظعن 
اإلظساظغ الثولغ أطر أجاجغ تاى غامضظ الغمظ طظ 
أن  المعط  و"وطظ  وجقم"  بسجم  افزطئ  عثه  تثطغ 
والاترك  السمض  بترغئ  الماتثة  افطط  طعظفع  غتزى 
طظ دون حروط أو سعائص تآبر سطى سمطعط". بط غطغه 
الاسعغس لاثخض الثول اقجاسمارغئ الشربغئ سسضرغاً شغ 
الغمظ لفارة ذعغطئ تتئ طزطئ طتاربئ اإلرعاب والتفاظ 
سطى أطظ المظطصئ؛ شصث ورد شغ خطاب إجماسغض ولث 
الاعاجث  إلى  طرة  طظ  أضبر  أحرت  "لصث  أتمث  الحغت 
الماجاغث لطاظزغمات اإلرعابغئ، افطر الثي غحضض خطرا 
ذعغض افطث سطى الغمظ والمظطصئ ضضض". وإغراء افذراف 
المتطغئ الماتاربئ شغ الغمظ بإذضاء تثة الصاال شغما 
بغظعا وجسطعا تسسى لاتصغص طضاجإ طغثاظغئ لاصعغئ 
طعصفعا سظث الةطعس إلى ذاولئ المفاوضات بالاطعغح 
المسامر بأن التض شغ الغمظ جغاجغ ولغج سسضرغا، 
رغط طرور صرابئ سام طظث اظثقع الصاال طآخرًا شغ الغمظ 
جراءه،  والةرتى  الصاطى  طظ  اآلقف  سحرات  وجصعط 
شصث صال ولث الحغت أتمث "إن الظجاع شغ الغمظ جغاجغ. 
وق غمضظ لطتض إق أن غضعن جغاجغاً"، بض ذعإ ولث 
الحغت أتمث شغ إشادته إلى اإلشخاح سظ تأخغر طعسث 
جعلئ المفاوضات الاالغئ طظ المفاوضات لائصى افغثي 
سطى الجظاد شغ جئعات الصاال؛ شصث ورد شغ خطابه الصعل 
"بالرغط طظ بسخ الثطعات اإلغةابغئ، طا زال الائاسث شغ 
وجعات الظزر سمغصا بغظ الةعات الغمظغئ، طما غثسعظغ 
إلى الارغث شغ الثسعة إلى جعلئ جثغثة طظ طتادبات 
الخراع  أذراف  أن  جطغ  بحضض  غادح  ضما  السقم". 
الةاري شغ الغمظ دولغئ بأغٍث طتطغئ تتئ ظزر ورساغئ 
إصطغمغئ، شصث ورد شغ خطاب إجماسغض ولث الحغت أتمث 
"إن وصش افسمال الصاالغئ طظ جثغث جعف غفسح المةال 
لمتادبات طصئطئ واتفاصات تمعث لمرتطئ اظاصالغئ جطمغئ. 
وجعف أتابع السمض بحضض طضبش طع ضض الةعات الغمظغئ 
واإلصطغمغئ والثولغئ لطاعاشص سطى رضائج التض السطمغ". 
وبرغطاظغا"  "أطرغضا  الثولغان  الطرشان  غافص  ضثلك 
الماخارسان شغ الغمظ بالتفاظ سطى طآجسات الظزام 
وسثم اظعغار اقصاخاد، شصث ورد شغ الثطاب "باإلضاشئ 
إلى ذلك، واخطئ السمض طظ أجض الاعخض إلى اتفاصغات 
طظ حأظعا أن تتفر طآجسات الثولئ الاغ غسامث سطغعا 
الغمظغعن" و"إن اقلاجام بعثه الاثابغر وتطئغصعا غاططإ 
دسما جغاجغا طاعاخق طظ جمغع افذراف باإلضاشئ إلى 
دسط الماظتغظ السثغ لطامضظ طظ جث البشرات وإدارة 
افطعال واتثاذ الاثابغر القزطئ، بما غساسث سطى اجاصرار 

اقصاخاد الغمظغ" .ضما أن تفاغئ الغمظ إلى دوغقت لط 
وبثأ غزعر سقظغئ بالاعذؤئ إلرجال صعات  غسث خاشغاً 
دولغئ سطى التثود المجطع إصاطاعا بغظ شااته الظاتةئ 
سظ ذلك، شصث جاء شغ الثطاب "إن وصش افسمال الصاالغئ 
شغ الغعم افول لطمتادبات تراشص طع إظحاء لةظئ خاخئ 
بعثا  اقلاجام  ترجغت  إلى  تعثف  والاظسغص  لطاعثئئ 

اإلسقن".
إن الثول الشربغئ اقجاسمارغئ تافص جمغسعا الغعم شغ 
الترب سطى الئقد اإلجقطغئ بثبار الترب سطى اإلرعاب، 
خخعخا بسث إخفاق أظزمئ التضط الاغ جطمئ لعا التضط 
اقجاسمار  شارة  ظعاغئ  سظث  جاار  وراء  طظ  أو  بغث  غثا 
افولى الاغ اظاعئ طسزمعا شغ الظخش الباظغ طظ الصرن 
الماضغ، وإخفاصعا شغ اقجامرار باطعغع الحسعب الاغ 
تتضمعا بأشضار الشرب الرأجمالغ بسث جطثعط سظ أشضار 

اإلجقم وأظزماه.
إن دول طةطج افطظ ق غعمعا افرواح الاغ تجعص شغ 
الغمظ، وإن أظعرت أجفعا تخظساً، شعغ جئإ الخراع 
الرئغج لطظجاع شغه، بض إظعا تسثر صاض الظاس شغ الغمظ 
وتحرغثعط طظ بغعتعط لاطعغسعط لما جاطرته طظ 
تطعل بسث أن تضعن الترب صث شاضئ بعط شغثدسعا 

لاطك التطعل.
ضما إن ظحعب الترب شغ الغمظ ظاتب سظ الخراع الثولغ 
سطغه بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، شإن تسبر التض السغاجغ 
تط  الثي  بالاصاجط  رضاعما  سثم  سظ  ظاتب  المرتصإ 
افطط  برساغئ  تط  الثي  والحراضئ  السطط  اتفاق  باعصغع 
الماتثة وتخطئ بمعجئه أطرغضا سطى ججء طظ الظفعذ 
السغاجغ شغ الغمظ بإحراضعا التعبغغظ شغ التضط طما 
اظاصص طظ ظفعذ برغطاظغا السغاجغ الاغ راوغ عادي 
فطرعا له بسثم تمضغظ التعبغغظ طظ المحارضئ الفسطغئ 

شغ التضط.
تسمض أطرغضا شغ خراسعا طع برغطاظغا شغ الغمظ بعاجطئ 
التعبغغظ وجظاح "الاخالح والاساطح" شغ التراك الةظعبغ، 
إلبصاء  ذاته  الخراع  شغ  المسامغائ  برغطاظغا  وتسمض 
ظفعذعا السغاجغ شغ الغمظ بفرغصغ عادي و"حرسغاه" 
وخالح وتجبه المآتمر الحسئغ السام وجظاح شغ التراك 
الةظعبغ المخظعع سطى بخغرة خالح، لقظفراد بالسغطرة 

سطى الغمظ طما جسض الغمظ سرضئ لطترب الثائرة شغه.
جاسامر دول الشرب اقجاسمارغئ شغ الطسإ دوالغك طظ 
جعرغا إلى الغمظ وطظ لغئغا إلى أششاظساان تاى تعصفعط 
تجب  جغصغمعا  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 

 الاترغر صرغئاً بإذن اهللا

أقسغإ الثول املاخارسئ يف الغمظ بحأن التض السغاجغ املرتصإ
بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظ

"اتفاق طئثئغ" بني ضريي وقشروف سطى وصش "افسمال السثائغئ" يف جعرغا

تعخض وزغر الثارجغئ افطرغضغ، جعن ضغري، إلى "اتفاق طئثئغ" طع ظزغره 
الروجغ، جغرغغ قشروف، لعصش افسمال السثائغئ شغ جعرغا. وأحار ضغري، 
برشصئ وزغر الثارجغئ افردظغ، ظاخر جعدة، شغ سّمان إلى أظه تتثث عاتفغا 
طع قشروف، بحان وصش إذقق الظار، وأظعما اتفصا سطى بتث جمغع جعاظإ 
الظجاع. وصال: "أساصث أظظا تعخطظا إلى اتفاق طئثئغ، بحأن وصش إذقق الظار 
وافسمال السثائغئ، الثي صث غثخض تغج الاظفغث شغ افغام المصئطئ". وأضاف 
ضغري أظه غأطض طظ الرئغج، باراك أوباطا، والرئغج، شقدغمغر بعتغظ، أن 

غاتثبا صرغئا، لغئثأ تظفغث وصش إذقق الظار. ولضظه أوضح أن تفاخغض وذرغصئ تظفغث اقتفاق ق تجال صغث الثراجئ بغظ 
الطرشغظ، وأضث أن "المةمعسئ الثولغئ أصرب الغعم إلى وصش إذقق الظار طظ أي وصئ طدى". (بغ بغ جغ سربغ)

وصش  إلى  لطاعخض  بغظعما  الافاوض  أجض  طظ  روجغا  طع  تاعاخض  أظعا  تخعغرعا  شغ  أطرغضا  إن   :
لـ"افسمال السثائغئ" إظما تثادع أعض الحام والفخائض وضثلك دوق أخرى. شالمحضطئ شغ الحام بالظسئئ 
فطرغضا ق تضمظ شغ روجغا أو إغران وأتجابعا، شعآقء غثثطعن جغاجئ أطرغضا، إظما المحضطئ بالظسئئ لعا 
عغ شغ خظاسئ الئثغض سظ السمغض التالغ بحار افجث.. شعغ تماذض لاسطغ روجغا وإغران وصاا لممارجئ 
جغاجئ افرض المتروصئ ضث أعض الحام، وشغ العصئ ظفسه تمارس ضشعذا سطى البعار ضغ غصئطعا بالتض 
الثي تراه شغ جعرغا، شإن صّثطعا تظازق تحةسئ أضبر سطى المدغ شغ المماذطئ لاتصص روجغا وطظ طسعا 
صاق وتثطغرا أحث، لاسعد وتدشط طظ جثغث سطى البعار ضسئا لطمجغث طظ الاظازقت، تاى إذا اذمأظئ أن 
خطاعا صث ظةتئ غاط اقسقن سظ وصش إلذقق الظار وطظ بط غاط تظفغث جغاجاعا.. إن بئات أعض الحام 

واجامساضعط بتئض اهللا الماغظ وذطإ السعن طظه جئتاظه وتثه عع الثي غفحض طثططات أطرغضا.



افربساء ١٥ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طـ٤     السثد ٦٦

تعار افدغان شضرة شاجثة ق أخض لعا يف دغظ اهللا، 
وخغالغئ ق تافص طع واصع التدارات
بصطط: لغطى الساطرغئ – بقد الترطغظ الحرغفغظ

الحعر  طظ   ١٧  –  ١٦ والثمغج  افربساء  غعطغ  اظسصث 
التالغ طآتمر الثوتئ الباظغ سحر والثي تمض سظعان 
الثغظغئ)،  الاسالغط  ضعء  شغ  والفضري  الروتغ  (افطظ 
التعار  لشئ  تشطغإ  إلى  الثسعة  طتاوره  أعط  وضاظئ 
افدغان  وازدراء  والضراعغئ  السظش  لشئ  سطى  والاساطح 
أوخى  وصث  المةامع،  شغ  والمثاعإ  والمساصثات 
الئاتبغظ  طظ  ضئغر  سثد  شغه  حارك  الثي  المآتمر 
الاخثي  ضرورة  سطى  والمفضرغظ  الثغظ"  و"رجال 
لضض اقظتراشات الدالئ والاسخئات السرصغئ وطضاشتئ 
اإلرعاب، وأسطى أسداء المآتمر شؤئ الظاحؤئ طظ الحئاب 
اقعامام افضئر شغ الارضغج سطى جئض تتخغظعط طظ 
وتمتعر  البصاشغ،  والادطغض  وافخقصغ  الفضري  السظش 
تعار أسداء المآتمر تعل أعمغئ ترجغت طفععم وتثة 
المةامسغ  السطط  غعثد  أخئح  اإلرعاب  وأن  افدغان 
والثولغ وق غمضظ أن غسالب إق بمحروع شضري بثغض 

فجغالظا الصادطئ. (طعصع المآتمر الرجمغ).
الشرب  لعا  غروج  الاغ  افدغان  تعار  شضرة  أن  شطظسطط 
الغعم، عغ شضرة دخغطئ ق أخض لعا شغ اإلجقم، شعغ 
بض  افدغان،  بغظ  طحارضئ  صعاجط  إغةاد  إلى  تثسع 
تثسع إلى إغةاد دغظ جثغث ططفص، غساظصه المسطمعن 
بثق طظ اإلجقم. أطا اإلجقم شصث أوجإ سطغظا تمض 
أي  جمغسعط،  المسطمغظ  غغر  إلى  اإلجقطغئ  الثسعة 
ق  الثي  اإلجقم  إلى  دسعتعط  عع  طسعط  ضقطظا  أن 
دغظ تص جعاه، ولغج الاتاور طسعط إلغةاد الصعاجط 
المحارضئ. إن طظ سصغثة المسطط البابائ أن اهللا تسالى 
أرجض طتمثا  خاتط افظئغاء والرجض إلى الظاس ضاشئ 
ضاظئ،  أغاً  أدغان  طظ  سطغه  عط  طا  ترك  طظعط  ذالئا 
شمظ  دغظا،  وتثه  اإلجقم  غاثثوا  أن  إغاعط  وداسغا 

اجاةاب شصث أجطط وطظ أبى شصث ضفر، صال تسالى: 
وتُواْ الِْكَتاَب 

ُ
ِيَن أ َّ ِ اِإلْسالُم َوَما اْخَتلََف ا يَن ِعنَد ابَّ ِّ ﴿إِنَّ ا

إِالَّ ِمن َنْعِد َما َجاَءُهُم الِْعلُْم َنْغًيا بَيَْنُهْم َوَمن يَْكُفْر بِآيَاِت 
ْسلَْمُت وَْجيِهَ 

َ
وَك َفُقْل أ َِساِب َفإِْن َحاجُّ

ْ
َ رَسِيُع احل ِ َفإِنَّ ابَّ ابَّ

ْسلَْمُتْم 
َ
أ
َ
أ يِّنَي  مِّ

ُ
وَاأل الِْكَتاَب  وتُواْ 

ُ
أ يَن  ِ لِّثَّ َوقُل  َبَعِن  ايَّ َوَمِن   ِ ِبَّ
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َ
َفإِْن أ
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طسافغدئ، شإن ضاظئ سصغثة اإلجقم تظص سطى أن 
طظ غئاشغ غغر اإلجقم دغظا شطظ غصئض طظه، وحرغسئ 
اإلجقطغئ  الثسعة  تمض  وجعب  سطى  تظص  اإلجقم 
إلى غغر المسطمغظ بالثسعة والةعاد تاى غآطظعا أو 
غسطعا الةجغئ سظ غث وعط خاغرون، شمظ أغظ إذن 

أتى عآقء الماتاورون بفضرة تعارعط؟!..
لصث سمض الشرب سطى بث عثه الفضرة وتأخغطعا، شصث 
سصثت طآتمرات سثة وأصغمئ طتاضرات حاى وألفئ 

ضاإ سثغثة لطتثغث بعثا الحأن، واجاثثم الشربغعن 
الضفار وجغطئ تعار افدغان ضشغرعا طظ العجائض بسث 
أن شحطعا شغ إبساد المسطمغظ سظ سصغثتعط. وأدخطعا 
شغ بظاغا طةامساتظا اإلجقطغئ طخططتات وألفاظاً براصئ 

تثل سطى طساٍن غغر طتثدة بعثف الادطغض والثثاع.
إن الشرب الثي غثسع إلى التعار طع المسطمغظ غظزر 
ظزرة سثاء إلى اإلجقم، وعثه الظزرة عغ الثاشع لطتعار 
برظارد  المساحرق  غصعل  وتثغره.  به  تاتضط  وعغ 
ق  ظصغدان  (إظعما  والرأجمالغئ  اإلجقم  سظ  لعغج 
طةال لطتعار بغظعما)، شعآقء طظ غّثسعن أظعط غرغثون 
اإلخاء والسغح بسقم وأطان طع المسطمغظ عط ذاتعط 
الاغ  واقجاماسات  المآتمرات  بالمصابض  غسصثون  طظ 
المسطمغظ،  بغظ  والافرصئ  اإلجقم  عثم  إلى  تعثف 
عآقء الثغظ غّثسعن تئعط لطمسطمغظ واإلجقم عط 
أظفسعط طظ تماطأ صطعبعط ضرعاً وبشداً لطمسطمغظ..

سظ  غئتبعن  بأظعط  الضفار  تخثغص  غسصض  شعض 
وسطى  سطغعط  لطتفاظ  المسطمغظ  طع  لطاساغح  تض 
إجقطعط، طع ضض طا لثغظا طظ ظخعص حرسغئ تتثرظا 
طظ الرضعن لطضاشرغظ وطعدتعط وأطظ جاظئعط، صال 
َظلَُمواْ  ِيَن  َّ ا إىَِل  تَْرَكُنواْ  ﴿َوالَ  ععد:  جعرة  شغ  تسالى 
الَ  ُعمَّ  َاء  ِ ْو

َ
أ ِمْن  ابِّ  ُدوِن  مِّن  لَُكم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ

 ِ بِابَّ يُْؤِمُنوَن  َقْوًما  ُِد 
َ

جت ﴿َالّ  المةادلئ:  وشغ  وَن﴾  تُنرَصُ
الئصرة:  وشغ   ،﴾ُ َ َوَرُسو  َ ابَّ َحادَّ  َمْن  يُوَادُّوَن  اآلِخِر  َْوِم  ْ وَا
ٰ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾،  َّ َُهوُد َوَال اجََّصاَرٰى َح ْ ٰ َعنَك ا َ ﴿َولَن تَْر
بقد  شغ  الضفار  جرائط  طظ  ظراه  طا  ضض  طع  وأغدا 
المسطمغظ طظث عثم الثقشئ، طرورا باعذغظ الغععد 
شغ شطسطغظ، وخعق إلى تصاغض المسطمغظ شغ الحام 
وغغرعا،  وأوزبغضساان  وأششاظساان  وبعرطا  والسراق 
باإلجقم  والاطرف  اإلرعاب  خفات  إلخاق  وطع 

والمسطمغظ..
شمظ اجاسراض عثه الظخعص وغغرعا، وطظ طثاضرة 
وتاى  الاارغت  سئر  المسطمغظ  تص  شغ  الضفار  جرائط 
غعطظا عثا ظثرك بما ق غثع طةاق لطحك طسظى وأعثاف 
أق  المسطمغظ،  طع  الضاشر  الشرب  غصغمه  الثي  التعار 
وعع التغطعلئ دون سعدة اإلجقم إلى التغاة ضظزام 
سطى  وغصدغ  وتدارتعط  طئثئعط  بصاء  غعثد  فظه 
تخثغص  طظ  التثر  شالتثر  وظفعذعط،  طخالتعط 
واإلجقم،  المسطمغظ  تةاه  لطضفار  الضاذبئ  اقدساءات 
وحرسغئ،  سصائثغئ  طثالفئ  افدغان  بغظ  شالتعار 
لمثالفاه  الثغال  ضروب  طظ  ضرب  ذلك  شعق  وعع 
ق  الشرب  إن  بض  التدارات،  وذئغسئ  الفضر  لظعاطغج 
غظزر لقجقم إق ظزرة خراع، شق بث لطمسطمغظ طظ 
اجاضمال أدوات الخراع المضاشىء والاغ تامبض بإصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاتفر 
وتتمض  وتدارتعط،  وشضرعط  عغئاعط  لطمسطمغظ 

 لطسالط دسعتعط

وإلى   ٢٠٠٣ سام  شغ  السراق  إلى  أطرغضا  دخعل  طظث 
اآلن وعغ تمسك بجطام افطعر شغ عثا الئطث، وأولعا 
وتشغرعط  تثاارعط  الثغظ  التضام  تظخغإ  وأعمعا 
صاطئ  الثي  الئطث  عثا  شغ  العضع  طاططئات  تسإ 
أطرغضا باثطغر ضض حغء شغه، وجاءت بسمقء شاجثغظ 
غائسعظعا شغ ضض حغء طصابض المال الصثر الثي جرصعه 

طظ الئقد وطا زالعا غفسطعن.
الئطث  عثا  شغ  جططئ  اجاطط  طظ  ضض  أن  العاضح  طظ 
الفسطغ  التاضط  طظ  طئاحر  وتسغغظ  بأطر  إق  غأت  لط 
وازداد  أضبر  الئقد  أوضاع  جاءت  وضطما  (أطرغضا)، 
اجاغاء الظاس طظ التضام صاطئ أطرغضا باجائثالعط، 
واآلن وصث وخطئ تال الئقد إلى اقظعغار الاام شغ ضض 
حغء، بطالئ وظصص شغ افطعال وازدغاد شغ الةرغمئ 
وتصاض  تثطش  الاغ  المسطتئ  المطغحغات  واظاحار 
وتسرق وآقف بض طؤات اآلقف طظ الظازتغظ شغ ضض 

الئقد، والسغاجغعن ق غعمعط جعى اصاسام الشظائط.
الئقد  إلظصاذ  لغج  أطرغضا  تترضئ  اقظعغار  عثا  إزاء 
ووجعئ  طضاسئاتعا  سطى  لطتفاظ  ولضظ  والسئاد 
وزاري  تشغغر  إلجراء  جرغسئ  إجراءات  قتثاذ  السئادي 
والصغام بئسخ افسمال الدرورغئ طبض طتاولئ إظصاذ 
حرضئ  طع  باقتفاق  وذلك  اقظعغار  طظ  المعخض  جث 
إغطالغئ لتصظ أرضغئ السث وإذقق ضمغات ضئغرة طظ 
طغاه السث وذلك طظساً قظعغاره وتسئئه بضاربئ شغدان 
تشرق ظخش الئقد، وأرجطئ أطرغضا أسثادًا طظ جظعدعا 
تط ظحرعط شغ صعاسث طاسثدة شغ الئقد، ودسئ إلى 
سرغدئ  خطعذاً  ووضسئ  الحسئغ  التحث  تصطغص 
خرح  ضما  بعا،  الصغام  السئادي  طظ  وذطئئ  لقخقح 
بثلك أضبر طظ ظائإ شغ الئرلمان، وطظعا إصرار صاظعن 
الترس العذظغ وتحضغض تضعطئ تضظعصراط، والامعغث 
السئادي  ظةث  ولثلك  والفغثرالغئ،  افصالغط  إلصاطئ 
افضراد  طظ  شغه  غططإ  إغطالغا  طظ  تخرغتا  غططص 
وصاطئ  طاططئاتعط،  باطئغئ  وغسثعط  اقظفخال  سثم 

ضحش طثى تأبري الحرضات افطرغضغئ يف اقظاثابات افطرغضغئ

بسث أن وصسئ أطرغضا و١١ دولئ شغ طظطصئ المتغط 
العادي اتفاصغئ الحراضئ سئر المتغط العادي شغ الرابع 
ضالغفعرظغا  شغ  جثغثة  صمئ  سصثت  حئاط،  حعر  طظ 
جمسئ العقغات الماتثة طع طةمعسئ آجغان المضعظئ 
تظفغثا  ضسابصاعا  الصمئ  عثه  وتأتغ  دول.   ١٠ طظ 
المتغط  طظطصئ  شغ  الماسطصئ  أطرغضا  قجاراتغةغئ 
طضعن  بغان  الصمئ  سظ  خثر  وصث  وبالخغظ.  العادي 
طظ ١٧ طادة، لسض أعمعا طا ورد شغ الئظث الرابع الثي 
ظص سطى اتارام الصاظعن وتصعق اإلظسان والترغات، 
شغ إحارة إلى الخغظ، وطا جاء شغ الئظث الثاطج طظ 
اسائار دول آجغان طرضجا أجاجغا شغ تطعر السقصات طا 
بغظ دول افذطسغ ودول المتغط العادي. وشغ عثا 
إحارة إلى تتةغط دور الخغظ شغ عثا اإلصطغط المعط 
طع الارضغج سطى سثم اجاسمال الصعة شغ تض طحاضض 
اإلصطغط، خاخئ شغما غاسطص بأطظ اإلبتار والطغران شغ 
اإلصطغط. ولط تاعان أطرغضا سظ زج صدغئ اإلرعاب شغ 
عثه الصمئ باسائارعا اجاراتغةغئ لعا لاتصغص عغمظاعا 

خاخئ شغ طظطصئ السالط اإلجقطغ.
 وضاظئ طةمعسئ آجغان صث أظحؤئ سام ١٩٦٧ بمئادرة 
طظ طالغجغا وإظثوظغسغا بط تئساعا دول أخرى ضالفطئغظ 
وقوس  وضمئعدغا  وبروظاي  وتاغقظث  وجظشاشعرة 
وبعرطا وشغاظام. وق غثفى أن إظحاء عثه المةمعسئ 
الخغظ  ظفعذ  طظ  التث  أجض  طظ  ضان  الئثاغئ  طظث 
وضاظئ  آجغا.  حرق  جظعب  طظطصئ  شغ  اقحاراضغئ 
برغطاظغا وراء إظحاء المةمعسئ، بط سمطئ أطرغضا سطى 

ضط دول تابسئ لعا ضالفطئغظ وضمئعدغا وشغاظام.
طظ  ضئغرًا  تتثغاً  واجعئ  أطرغضا  أن  المسروف  وطظ 
صئض الخغظ شغ طظطصئ المتغط العادي، تغث جسئ 
الخغظ دائما لئسط ظفعذعا سطى طظطصئ جظعب حرق 
أطرغضا  وسمطئ  العادي.  والمتغط  الخغظ  وبتر  آجغا 
طظ خقل الترب الضعرغئ وترب شغاظام سطى التث طظ 
 ١٩٧٤ سام  وتمضظئ  دورعا.  وتتةغط  الخغظ  ظفعذ 
طظ سصث اتفاق تارغثغ طع الخغظ بسث زغارة ظغضسعن 
وضغسظةر لطخغظ. تغث تط وصش ترب شغاظام وجتئئ 
أطرغضا صعاتعا طظ المظطصئ طصابض تسعث الخغظ بتخر 
طةالعا التغعي شغ طتغطعا اإلصطغمغ. وطظث ذلك العصئ 
تعذثت السقصات افطرغضغئ الخغظغئ تاى غثت الخغظ 
طظ  ضبغرا  أطرغضا  وظصطئ  فطرغضا،  تةاري  حرغك  أضئر 
خظاساتعا ورؤوس أطعالعا إلى الخغظ، وأخئتئ الخغظ 
تمطك أضئر ضمغئ طظ الثوقرات خارج أطرغضا بما غجغث 
سطى ٣ ترلغعن دوقر. وصث تخطئ الخغظ سطى خفئ 
الحرغك المفدض شغ الاةارة الثارجغئ طع أطرغضا. وضان 
ضض ذلك تتصغصا لسغاجئ اقتاعاء المجدوج الاغ رجمعا 
ضغسظةر وظفثعا ظغضسعن تةاه الخغظ. شأطرغضا تسائر 
الخغظ سثوا ولضظعا تصغط طسعا سقصات تسظئ. شمظ 
جعئ ق ترغث لطخغظ أن تاةاوز تثودعا اإلصطغمغئ بض 
ترغث أن تتةط طظ ظفعذعا اإلصطغمغ، وطظ جعئ أخرى 
تصغط طسعا سقصات اجاراتغةغئ طظ الظاتغئ اقصاخادغئ 

لاربط اصاخاد الخغظ ربطا سدعغا باصاخاد أطرغضا.
طظطصئ  شغ  الخغظ  ظفعذ  طظ  التث  جعئ  طظ  أطا 
المتغط العادي شاائع أطرغضا طع دول طظطصئ المتغط 
العادي جغاجئ الفجاسئ طظ ظفعذ الخغظ. شعغ تفاسض 
طع الخغظ ضتادبئ المثطرة وتاططئ الخعارغت  أتثاباً 

شغ  خغظغئ  ججر  طظ  اصاربئ  الاغ  قجغظ  افطرغضغئ 
تحرغظ افول ٢٠١٥. وطظ صئطعا إجئار الخغظ لطائرة 
تةسج أطرغضغئ سطى العئعط شغ الخغظ وتفضغضعا. 
المةاورة،  الثول  شغ  الرسإ  تبغر  افسمال  عثه  شمبض 
وتةسطعا ترتمغ شغ أتدان أطرغضا بتبا سظ التماغئ 
وافطظ. وتساشض أطرغضا جثعظئ العضع سطى التثود 
بغظ الضعرغاغظ لطشاغئ ظفسعا. وطظ عظا ظةتئ أطرغضا 
شغ إغةاد طساعثات طع دول المتغط العادي وجظعب 
حرق آجغا وبتر الخغظ الةظعبغ، طا جسطعا تتث طظ 
ظفعذ الخغظ شغ عثه المظطصئ. سطما بأن أطرغضا ضاظئ 
صث أصرت لطخغظ طةاق تغعغا شغ عثه المظطصئ، إق أن 
ذئغسئ السغاجئ افطرغضغئ تصعم سطى الشح والثثاع 

وسثم المخثاصغئ.
وطظ الظاتغئ اقصاخادغئ حةسئ أطرغضا الخغظ سطى 
تطعغر اصاخثعا اقحاراضغ لاسمح بثخعل رأس المال 
افطرغضغ والحرضات طاسثدة الةظسغات. وظصطئ أطرغضا 
ضبغرا طظ خظاساتعا أو طضمقت خظاساتعا إلى الخغظ. 
غثعإ  الحرضات  عثه  خادرات  غالئغئ  أن  غثفى  وق 
فطرغضا. شصث ازدادت خادرات الخغظ فطرغضا طظ ٣ 
ططغار دوقر جظئ ١٩٨٥ إلى ٥٨٢ ططغار جظئ ٢٠١٥، 
ضما عع واضح شغ الرجط الئغاظغ. وتمطك الخغظ تعالغ 
٢٠٪ طظ جظثات التضعطئ افطرغضغئ أي طا غسادل ١,٢ 
ترلغعن دوقر، طا غةسض الخغظ افضبر ارتئاذا باقصاخاد 

افطرغضغ.

وسطغه شإن طا تصعم به أطرغضا طظ ظحاذات شغ طتغط 
الخغظ التغعي طا عع إق ججء طظ اجاراتغةغئ أطرغضغئ 
طظ  وطظسعا  الخغظ  اتاعاء  سطى  تسمض  افطث  ذعغطئ 
اجاثثام طةالعا التغعي طظ جعئ، وإتاذاعا بمظاذص 
آجغان  طةمعسئ  شغ  التال  عع  ضما  أطرغضغئ  ظفعذ 

وطةمعسئ الحراضئ سئر المتغط العادي.
وصث تئغظ بما ق غصئض الحك أن السقصئ بغظ دول طبض 
أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا والخغظ وروجغا إظما تصعم 
طظ  تعثف  الثي  اقجاسماري  الاظاشج  أجاس  سطى 
وإشصارعا  الحسعب  بروات  ظعإ  شغ  دولئ  ضض  ورائه 
وإذقلعا، وق جئغض لطثروج طظ ذلك إق بإغةاد دولئ 
سطى  تصعم  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
أجاس اإلجقم الثي ق غسرف اقجاسمار بض عع غظضره 
وغتاربه وعع رجالئ سالمغئ تعثف إلى إخراج الظاس 
طظ سئعدغئ الثول اقجاسمارغئ والثدعع لسغطرتعا 
سصغثة  سطى  غصعم  الثي  ورتماه  اإلجقم  سثل  إلى 
تصغصغئ ذات صغط بابائ تساظث إلى وتغ السماء ق إلى 
َُقّ َفَماَذا  طخالح الثظغا الماشغرة. ﴿َفَذلُِكُم اَبُّ َرُبُّكُم احلْ

 ﴾َالُل َِقّ إَِالّ الَضّ َنْعَد احلْ

صمئ آجغان: 
عغمظئ أطرغضغئ يف املتغط العادي

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

طساةثات الساتئ السراصغئ
بصطط: سقء التارث - السراق

أطرغضا طظ خقل طضاإ المفاح السام وبماابسئ طظ 
السفارة افطرغضغئ بظحر صائمئ بأجماء ضئار المسآولغظ 
الفاجثغظ تمعغثًا إلتالاعط إلى الصداء وتتئ سظعان 

الصداء سطى تغاان الفساد.
إن ضض عثه افسمال تآضث سطى أن أطرغضا طمسضئ بضض 
خغعط السططئ شغ السراق وتترك السغاجغغظ تسإ 
طخالتعا، وأن تصسغط الئقد إلى أصالغط وربما تتعغطه 
إلى دولئ شغثرالغئ عع أطر طفروغ طظه بالظسئئ فطرغضا، 
أصالغط  خقل  طظ  الئقد  سطى  السغطرة  سطغعا  لغسعض 
ضسغفئ،  طرضجغئ  تضعطئ  تثغرعا  خشغرة  دوغقت  أو 
وغساسثعا شغ ذلك إغران الاغ أذطصئ غثعا شغ السراق 
المسطتئ  المطغحغات  طظ  لطضبغر  إدارتعا  خقل  طظ 

وسصعد الاةارة والمحارغع اقجابمارغئ.
إن طا آلئ إلغه أوضاع الئقد ضان شغ غفطئ طظ أعطه 
الثغظ حشطاعط الخراسات الطائفغئ والدائصئ المالغئ 
بسئإ  ذلك  ضض  المثن،  وتثطغر  والاعةغر  والتروب 
ظحرتعا  الاغ  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  تفحغ 
أطرغضا شغ عثا الئطث وتئظاعا ضض افتجاب التاضمئ شغه 
طظ سطماظغئ ودغظغئ، ولظ غخطح أطر الظاس إق بالسعدة 
التغاة  شغ  إلسادتعا  والسمض  اإلجقم  بأتضام  لقلاجام 
الثقشئ  دولئ  اإلجقم؛  دولئ  إلصاطئ  السمض  خقل  طظ 
الئقد  شإن  ذلك  وبثقف  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
أجعأ  إلى  جغأ  طظ  وجاصعدعا  أطرغضا  بغث  أخئتئ 

 وجائصى برواته ظعئاً فذماع الضفار وسمقئعط

املرحح الثغمصراذغ جادرز: غةإ بظاء تراك حسئغ يف عثا الئطث
صال المرحح الثغمصراذغ لطرئاجئ افطرغضغئ بغرظغ جاظثرز شغ إتثى تمقته اقظاثابغئ: "دسعظغ أخئرضط حغؤا طا 
لظ غثئرضط به أي طرحح أو رئغج آخر، وعع طعما ضان الحثص الثي جغفعز بمظخإ الرئاجئ شإظه لظ غامضظ 
طظ طسالةئ المحاضض الدثمئ الاغ تعاجععا السائقت الساططئ شغ دولاظا، لظ غامضظعا طظ تطعا بسئإ صعة 
الحرضات افطرغضغئ، صعة وول جارغئ وصعة المائرسغظ لطتمقت اقظاثابغئ، صعة سزغمئ جثا  تةسض أي رئغج 
غسةج وتثه سظ العصعف أطاطعط. عثه عغ التصغصئ، شغةإ بظاء تراك وصاسثة حسئغئ جغاجغئ شغ عثا الئطث". 

(طعصع غعتغعب) 
: إن طا صاله المرحح الثغمصراذغ بغرظغ جاظثرز طسروف لضض طاابع لقظاثابات افطرغضغئ، شإن الثغظ 

ع

غظةتعن شغ اقظاثابات جعاء الظغابغئ أو الرئاجغئ إظما بفدض دسط حرضات أطرغضغئ لعط، وعط بسث ظةاتعط 
غصعطعن باظفغث جغاجئ تطك الحرضات، وعع طا غظطئص سطى تجبه الثي غظامغ إلغه.


