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خاص طظ طراجض الراغئ - تعظج

اهللا  جائطغظ  المئارك،  رطدان  بحعر  المسطمغظ  ظعظأ 
وظثضرعط،  ضما  ساصائه..  طظ  جمغسا  غةسطظا  أن  جئتاظه 
بالعاجإ السزغط، واجإ السمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، راجغظ 
المعلى جئتاظه وتسالى أن ُتضطض جععدعط طع الساططغظ 
اقظاخارات  حعر  شغ  والامضغظ  بالظخر  الثقشئ  إلصاطئ 
والفاعتات، شُغطئص اإلجقم، وتترر بقدعط طظ ضض ظفعذ 
لطثول الشربغئ الضاشرة، وُغتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر 

إلى السالط أجمع.

اصرأ شغ عثا السثد:
 - الاشغغرات شغ ترضغا: عض ُتمّضظ أردوغان طظ إصرار 

   ظزام رئاجغ؟ ...٢

 - أضعاء سطى طآتمر بارغج والمفاوضات طع الغععد ...٢

 - رأي اإلطام غرشع الثقف ... ٣

- طا الثي ُغتدر لتطإ؟؟ ...٤

- طاذا غةري بغظ أطرغضا والمشرب؟ ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٣ طظ رطدان ١٤٣٧ عـ المعاشص ٨ تجغران/ غعظغع ٢٠١٦  طـــ                              الرائث الثي ق غضثب أعطه                                السثد: ٨١ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net

‡ÄÑ¯\;∫;ÏŸÊ“¢\;Ï’]Œià\Â;;‡]∏1’\;◊t
Ä˜e’\;◊—]çŸ;.]¬Á;fl’;ƒÄ]¶;Ô\Öpb;

بصطط: تاتط أبع سةمغئ

وبائص أطرغضغئ طسربئ: الثمغظغ 
اجرتضى ضغظثي وضارتر

ضحفئ وبائص أطرغضغئ رشسئ سظعا السرغئ خقل افغام 
شغ  الفصغه  ولغ  ظزام  طآجج  أن  الماضغئ  الصطغطئ 
افطرغضغئ  بالتضعطئ  خطئ  سطى  ضان  الثمغظغ  إغران 
طظث الساغظغات طظ الصرن الماضغ تاى صئض أغام طظ 
وخعله إلى ذعران، صادطاً طظ بارغج وإسقظه البعرة 
سام ١٩٧٩، بتسإ طا ظصطئ ختغفئ الحرق افوجط. 
وتعضح وبغصئ ظحرتعا وضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ، أن 
الثمغظغ تئادل رجائض جرغئ طع الرئغج افطرغضغ افجئص 
جعن ضغظثي بسث أحعر طظ اإلشراج سظه طظ السةظ شغ 
إغران طططع تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٦٣، وأظه ذالإ 
خقلعا بأق "غفسر عةعطه الطفزغ بطرغصئ خاذؤئ، فظه 
غتمغ المخالح افطرغضغئ شغ إغران". وتفغث العبائص بأن 
الثمغظغ تعاخض أغداً طع إدارة الرئغج افطرغضغ جغمغ 
ضارتر، سئر وجطاء شغ ١٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٧٩، 
أي صئض أجابغع طظ اظطقق البعرة، وتسعث تغظعا بأظه 
إلى  البعرة  غخثر  ولظ  الشرب،  سظ  الظفط  غصطع  لظ 
دول المظطصئ، وأظه جغصغط سقصات ودغئ طع التضعطئ 
افطرغضغئ. وبغظئ العبائص أن الثمغظغ الثي ضان غسائر 
طظ  خاخا  دسما  غاطصى  ضان  افضئر"  "الحغطان  أطرغضا 
إدارة الرئغج افجئص جغمغ ضارتر طظ خقل إجئار الحاه 
طتمث رضا بعطعي سطى طشادرة إغران وخسعد طسسضر 
الثمغظغ بثقً سظه. وتزعر العبائص أن طعضعع الاشغغر 
شغ إغران وخسعد الظزام الةثغث بصغادة الثمغظغ ضان 
الحشض الحاغض لقدارة افطرغضغئ تغظعا، وتزعر العبائص 
أغدا أظه سطى طثى حعر ضاظعن افول/دغسمئر تابسئ 
واحظطظ سئر جفارتعا شغ ذعران اقجاسثاد لائثغض 
شسض  ردود  العبائص  عثه  ظحر  وأبار  بالثمغظغ.  الحاه 
أولغئ غاضئئ بغظ المسآولغظ اإلغراظغغظ، إذ ظصطئ وضالئ 
"طغجان" سظ سدع تعزة صط السطمغئ تسغظ إبراعغمغ 
صعله، إن الشاغئ طظ ظحر العبائص عغ "طتاولئ إبئات أن 

البعرة أطرغضغئ". (السربغئ ظئ)
: لط غضظ الماابع لفتثاث السغاجغئ الماسطصئ 
ببعرة الثمغظغ بتاجئ إلى اظازار وبائص تخثر بسث 
سصعد لغاأضث طظ وجعد سقصئ تربط البعرة اإلغراظغئ 
بالعقغات الماتثة، شصث ضان دور أطرغضا واضتا شغ 
دسط تطك البعرة وتشغغر ظزام الحاه تغظعا، وصث ضحش 
تجب الاترغر وصاعا أن ذلك غظثرج شغ إذار الخراع 
الثولغ الثي ضان صائما تغظثاك بغظ العقغات الماتثة 
وبرغطاظغا، الاغ ضان الحاه غائع لعا، وصث ضحفئ إتثى 
العبائص سظ الرجالئ الاغ ُذضرت شغ الثئر أسقه، والاغ 
بسبعا الثمغظغ سام ١٩٦٣ إلدارة الرئغج افطرغضغ 
لطسغاجات  طسارضاه  "سثم  شغعا  أضث  ضغظغثي  جعن 
افطرغضغئ تغال ذعران وأن العجعد افطرغضغ ضروري 
برغطاظغ  ظفعذ  في  ولطاخثي  السعشغغئ  لمعاجعئ 
طتامض".. وصث اظضحفئ تصغصئ دور إغران شغ تظفغث 
افجظثة افطرغضغئ بسث وخعل الثمغظغ إلى التضط، 
جعاء شغ اجاثثام البعرة لطدشط سطى دول الثطغب 
الاغ تائع برغطاظغا لاخئح تابسئ فطرغضا، أو شغ تظفغث 
جغاجئ أطرغضا شغ أششاظساان والسراق ولئظان وجعرغا 
تائع  ضاظئ  الاغ  الةمععرغات  بسخ  وشغ  والغمظ 
لقتتاد السعشغغاغ. والمعط ذضره عظا، بسث شعط دور 
أطرغضا شغ تشغغر حاه إغران واإلتغان ببعرة الثمغظغ 
لثثطئ جغاجاعا، عع أن البعرة اإلغراظغئ غةإ الظزر 
إلغعا طظ الظاتغئ السغاجغئ طظ زاوغئ أظعا طحروع 
أطرغضغ غثثم جغاجئ الثولئ افولى شغ السالط، وأن 
حسارات "الحغطان افضئر" و"ظحر المثعإ" و"المعت 
الاغ  الصعطغئ  الحسارات  طظ  ذلك  وغغر  إلجرائغض"، 
رشساعا إغران وظحطئ شغ التثغث بعا، بخرف الظزر 
سظ طثى صظاسئ صادة إغران بئسخ تطك الحسارات أو 
سثم صظاساعط بعا، غةإ الظزر إلغعا باسائارعا تظسةط 
طع طا ترغثه أطرغضا وتثطط له. وطظ المعط أغدا 
إدراك أن طا خططئ له أطرغضا وصاطئ باظفغثه عع 
تدطغض المسطمغظ شغ إبراز إغران أظعا دولئ طساصطئ 
لعا طحروع طثعئغ وصعطغ خاص بعا ولعا جغاجاعا 
المسطمغظ  ظزر  لخرف  وذلك  المساصطئ،  الثارجغئ 
سظ شعط تصغصئ السغاجئ افطرغضغئ وجغر إغران شغ 

تظفغثعا.

تّض المطك افردظغ سئث اهللا الباظغ غعم افتث الماضغ 
طثته  ظعاغئ  صئض  افردظغ  الئرلمان  طاغع  أغار/   ٢٩
باحضغض  المطصغ  عاظغ  الثضاعر  وضّطش  الثجاعرغئ، 
الاغ  الظسعر  اهللا  سئث  لتضعطئ  خطفاً  جثغثة  تضعطئ 
باجاصالاعا.  طسه  ورتطئ  المظتض  الئرلمان  طع  جاءت 
غسامض  الاغ  اقتاصاظات  ظض  شغ  افطر  عثا  جاء  وصث 
تضعطئ  جغاجات  أرعصاه  الثي  افردظغ  الحارع  بعا 
الظسعر الةئائغئ وضغصئ سطغه جئض طسغحاه وأوخطئ 
ططغار   ٣٥) طسئعق  غغر  رصط  إلى  افردظغئ  المثغعظغئ 
دوقر) شغ ظض تجاغث طسثقت الفصر والئطالئ وشحض شغ 
التث طظ الفساد الثي ضان حسار التضعطئ المساصغطئ. 
وغصعل طراصئعن إن تضعطئ سئث اهللا الظسعر ضاظئ طظ 
التضعطئ  أسادت  تغث  لفجسار،  رشسا  التضعطات  أضبر 
صراءة طثاطش الدرائإ والرجعم وضاسفئ شغعا بسخ 
الرجعم ٤ طرات طا ضاظئ سطغه، دون طراساة لتال الظاس 
طثاطش  سطى  جطئا  أبر  طا  الصاجغئ،  تغاتعط  وظروف 
لطفرد.  الحرائغئ  الصعة  وسطى  اقصاخادغئ  الصطاسات 
ضما أحاروا إلى أن تضعطئ الظسعر ضاظئ أضبر تضعطئ 
شغ تارغت افردن تتخض سطى طساسثات خارجغئ سطى 
حضض طظح، تغث تخطئ سطى تعالغ ٥ ططغارات دغظار، 
طظ أخض ١٠ ططغارات دغظار طظتئ لطتضعطات الماساصئئ 
طظث سام ٢٠٠٦. وتآضث تصارغر اصاخادغئ أن طساعغات 
الفصر والئطالئ شغ سعث تضعطئ الظسعر ضاظئ صغاجغئ 
عغ افخرى، إذ وخطئ طسثقت الئطالئ المسطظئ فسطى 
طساعى لعا طظث سام ٢٠٠٦، وبطشئ شغ الربع افول طظ 

السام التالغ تعالغ ١٤,٦٪.
وبسث تضطغفه طظ صئض المطك باحضغض التضعطئ، أدى 
عاظغ المطصغ وأسداء تضعطاه الةثغثة غعم افربساء 
المطك  أطام  الثجاعرغئ  الغمغظ  تجغران  طظ  افول 
رساغئ  الرئغسغئ  طعماعا  وجاضعن  الباظغ،  اهللا  سئث 
اقظاثابات الاحرغسغئ الاغ غاعصع أن تةرى شغ ظعاغئ 
أغطعل المصئض، وشص الثجاعر الثي غظص سطى إجرائعا 
ضاظئ  وإن  الئرلمان،  تض  طظ  حععر  أربسئ  خقل 
طسآولغئ اإلحراف سطى اقظاثابات ططصاة سطى ضاعض 
العغؤئ المساصطئ لقظاثاب الاغ تظازر تالغا طرجعطًا 

ططضغاً باتثغث طعسث اقظاثابات لطاتدغر لعا.
 - المخادر  بسخ  ظصطئ  ضما   - طعبعق  طخثر  وصال 
أن طعظفغظ ضئارًا شغ الصخر المطضغ ضاظعا غاسمثون 
تسرغإ أخئار صرب تضطغش "المطصغ" باحضغض التضعطئ 
اخائار"  "بالعظات  إذقق  غحئه  شغما  وذلك  الساغثة، 
وأضث  الثخعص.  بعثا  السام  الرأي  ظئخ  لةج 
المخثر أن صرار الاشغغر الثي ذال اظازاره صث تئطعر 
خادف  الثي  افربساء،  غعم  طساء  الظعائغئ  بخغشاه 

سغث اقجاصقل!
المطصغ غحضض تضعطئ اظاصالغئ شغ المصام افول، وصث 
سطى  جابصاعا  تظاشج  "دائمئ"  تضعطئ  إلى  تظاعغ 
ولضظعا شغ المثى  فسمار التضعطات،  الرصط الصغاجغ 
المرئغ، شعغ تضعطئ طضطفئ بمطفغظ ابظغظ أجاجغغظ، 
شغ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  إجراء  سطى  اإلحراف  افول؛ 
أغطعل المصئض... والباظغ؛ طاابسئ المطفات اقصاخادغئ 
الاغ طعثت لعا تضعطئ سئث اهللا الظسعر صئض أن تشادر، 
الخظثوق  إلخراج  الثااطغئ  المراجط  إجراء  وأعمعا 
والسمض،  الفسض  دائرة  إلى  السسعدغئ  طع  اقجابماري 

تاى ق غزض تئرًا سطى ورق.
إصطغمغئ  بغؤئ  شغ  تضعطاه  غحضض  المطصغ  أن  حك  ق 
اإلدارة  تائع  طظ  ولضظ  والثطعرة،  الاسصغث  حثغثة 
افردظغئ فزطات اإلصطغط شغ السظعات الثمج الفائائ، 
أذراف  طظ  ذرف  جعى  تضظ  لط  التضعطئ  أن  غرى 
افزطات  عثه  طع  الاساطض  شغ  اظثرذئ  سثغثة، 
وإدارتعا، والمآضث أظعا لغسئ الطرف افضبر تأبغرًا... 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ضان تجب الاترغر شغ تعظج صث أسطظ سظ سصث طآتمر 
شغ  المآتمرات  صخر  شغ   ٢٠١٦/٦/٤ باارغت  الثقشئ 
الساخمئ تعظج، بسث أن اتثث ضض اإلجراءات اإلدارغئ 
باظسصاد  السطط  الثاخطغئ  وزارة  أخث  ورغط  المططعبئ، 
المآتمر صئض المثة الصاظعظغئ، إق أن جعات أطظغئ أسطظئ 
إلشاء المآتمر بحضض طثالش لطصعاظغظ المسمعل بعا شغ 
تعظج، ورغط خثور صرار طظ المتضمئ اإلدارغئ، غعم 
الةمسئ ٢٠١٦/٦/٣، برشخ صرار تزر المآتمر إق أن تطك 
الصعى افطظغئ بصغئ جادرة شغ غغعا، وشغ خئاح غعم 
السئئ أطر والغ الساخمئ شاخر الصفخغ، ربغإ السطماظغئ 
الفرظسغئ، الثي تعرب طظ طصابطئ وشث تجب الاترغر، 
الصعى  صاطئ  ضما  غعطا،  سحرغظ  لمثة  الصاسئ  بإغقق 
أسثائعا  طظ  افطئ  تماغئ  بعا  غفارض  الاغ  افطظغئ، 
اهللا،  حرع  لاطئغص  السمض  طظ  وطظسعا  صمسعا  ولغج 
صاطئ باطعغص صخر المآتمرات وطثاخض الطرق المآدغئ 
إلغه، طظث الخئاح الئاضر شتعلئ المظطصئ المتغطئ به 
إلى بضظئ سسضرغئ، طبطعا طبض الساخمئ تعظج بأجرعا 

وبالثات شغ العجط وسظث طضاتإ التجب.
افطظغئ  الةعات  صاطئ  شصث  الئقد  طساعى  سطى  أطا 
باعثغث أختاب التاشقت الاغ ضاظئ جاظصض المحارضغظ 
شغ المآتمر، برغط وجعد سصعد جابصئ طع أختابعا، بط 
صاطئ بصطع الطرق المعخطئ إلى الساخمئ ضاشئ، وأسادت 
طا شطئ طظ صئداعا شغ العقغات، وضثلك افحثاص 
الثغظ جاؤوا شغ جغاراتعط الثاخئ، وضض طظ تحائه 

بأظه صادم إلى المآتمر.
ضار  طتمعد  افجااذ  بمظع  افطظغئ  افجعجة  صاطئ  ضما 
رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ترضغا طظ 
صاطعا  بط  ألشغ  صث  المآتمر  أن  زاسمغظ  الئطث  دخعل 

بارتغطه سطى سةض إلى ترضغا، أطا افجااذ طتمث الخادق 
الارععظغ الثي ضان صث صثم طظ لغئغا المةاورة لطمحارضئ 
شغ المآتمر شصث ساططاه افجعجة افطظغئ بطرغصئ جغؤئ، 
إذ اتاةجته لمثة بقث وسحرغظ جاسئ شغ طضان جغأ 
دون طاء وق ذسام، ودون أن غسمتعا له بأي اتخال 
بسث أن خادروا عاتفه، صئض أن غصعطعا بإسادته إلى لغئغا.
إذا ظظ السطماظغعن وضقء اقجاسمار شغ تعظج أظعط 
صث تصصعا ظخًرا سطى اإلجقم سظثطا اظتظى لعط الئسخ 
وصئطعا بفخض اإلجقم سظ التغاة، شإظعط واعمعن، شإّن 
اإلجقم شغ تعظج أسمص بضبغر طظ أحئاه الرجال الثغظ 
لقجقم  وإن  افجظئغئ،  السفارات  شغ  سطغه  غاآطرون 
رجاقً شغ تعظج سصئئ بظ ظاشع لظ غثثلعا اهللا ورجعله 

والمآطظغظ ولع اجامع سطغعط الضفر ضطه.
وصث ظثدت ضبغر طظ وجائض اإلسقم بممارجات السططئ 
الاغ تثّضر بممارجات ظزام العارب بظ سطغ والاغ لط 
ُتْةِثه ظفسا تغظ صررت افطئ اظاجاع جططاظعا بسث أن 

بطس السغض الجبى.
لصث أغاظ الضفاَر طا غصعم به تجب الاترغر طظ ضحش 
لمثططاتعط، وسثائعط لقجقم وأعطه، وظعإ لبروات 
الئقد، وترك أعطعا الطغئغظ غمعتعن جعسا، بط صاطعط 
الثغاظئ السزمى  تطك  سظ  التجب  ضحش  سظثطا  الشغر 
غتاطعن  الثغظ  غععد  ضغان  طظ  الصاطئ  باجاصئال 
شطسطغظ وغثظسعن افصخى الحرغش واجاصئالعط شغ 

تتث خارخ فبظاء تعظج.
عثه المعجلئ الاغ جرت شغ تعظج تضحش سظ ضثب 
بأظعط غئظعن دولئ  واتئاسعا  تضعطئ الاعاشص  ادساءات 
عغ  سخابئ  طظ  أضبر  لغسعا  شعط  والترغات،  الصاظعن 
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الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  طثغر  خرح 
المعظثس سبمان بثاش لطراغئ جعابا سطى السآال سظ 
رأغه شغ تسطغض السططئ لمآتمر تعظج صال: طا صاطئ 
سطى  دلغض  خغر  عع  تعظج  شغ  السطماظغئ  السططئ  به 
إشقس تةاعط الثاتدئ بأن الثغمصراذغئ المجسعطئ 
تتصص السثل وافطان لطئقد والسئاد. وصث تثرع والغ 
الثسعة  بأن  الةظثوبغ  ضمال  العزغر  وطبطه  تعظج 
لطثقشئ تظاصخ الثجاعر. طع أن الثجاعر غصعل بأن 

تعظج بطث دغظعا اإلجقم، شضغش تةرم الثسعة لاطئغص حرغسئ اإلجقم؟ أطا التةئ العاعغئ بأن المآتمر غحضض 
تعثغثا لفطظ، شعثه أجثش طظ جابصاعا؛ شالصاخغ والثاظغ غسرف أن تجب الاترغر أترص الظاس سطى افطئ 
وأطظ الئقد والسئاد وتماغاعط طظ ذمع الثول اقجاسمارغئ، شغ تعظج ضما شغ جائر بقد المسطمغظ. بط إن 
حئاب التجب شغ تعظج، برغط اجافجازات السططئ غغر الصاظعظغئ، أظعروا اظدئاذا ووسغا، بثقف طمارجات 
افجعجة افطظغئ الاغ ضربئ سرض التائط بتضط الصداء، وجطضئ ظعب الرئغج العارب بظ سطغ شغ طتاولئ 
غائسئ لصمع خعت التص، ولضظ أظى لعط ذلك. وبظاء سطى طا جرى شأظا اصارح سطى الثضاعر طظخش المرزوصغ، 
أن  واقحاراضغئ،  والعذظغئ  الصعطغئ  طعجات  اظتسرت  أن  بسث  تظتسر  السغاجغ  اإلجقم  طعجئ  أن  زسط  الثي 

غضعن طظخًفا وغسطظ ظعاغئ طعجئ السطماظغئ الطغئرالغئ المجسعطئ شصث بان سعارعا لطةمغع.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

املعظثس سبمان بثاش لـ"الراغئ": 
صغام السططئ الاعظسغئ بمظع طآتمر تجب الاترغر عع دلغض إشقس
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تعل  السغاجغ  التراك  تتضط  طرجسغئ  ظصاط  عظالك 
تضّئطعا  الاغ  أطرغضا  بتالئ  تاسطص  شطسطغظ،  صدغئ 
اقظاثابات، وشستئ التراك المتثودة لطثول افوروبغئ، 
حك أن شرظسا  ق  الطغضعدغئ،  ورؤغاه  ظاظغاعع  وتسّظئ 
تثرضعا جغثا، وطع ذلك أخرت سطى رطغ تةرعا شغ 
بتغرة "السقم" الراضثة، طظ خقل سصث طآتمر بارغج 
تعل المئادرة الفرظسغئ، اجاعثشئ أن تترك أطعاجا 
ولثلك  السالمغ.  شرظسا  تدعر  طسعا  غاترك  إسقطغئ 
طع  أطرغضا  وبتدعر  سالمغئ  بخعرة  إخراجه  تاولئ 
الماتثة  افطط  سظ  وطمبطغظ  وغربغغظ  سرب  وزراء 

واقتتاد افوروبغ.
المئادرة  أن  سطى  حثد  صث  الفرظسغ  الرئغج  ضان 
طظ  وتاضعن  الثولاغظ،  تض  سطى  ترتضج  الفرظسغئ 
شرق  وتحضغض  لطسقم،  دولغ  طآتمر  سصث  طرتطاغظ: 
الفطسطغظغغظ  المفاوضغظ  ضئغر  أطا  طاسثدة.  سمض 
شدائغئ  طع  لصائه  شغ  شّخض  شصث  سرغصات،  خائإ 
تعزغع  تادمظ  المئادرة  أن   ،٢٠١٦/٦/٤ شغ  التثث 
المعام السغاجغئ إلصاطئ الثولئ الفطسطغظغئ سطى دول 
أوروبغئ، بغظما ُتئصى المعمئ افطظغئ بغث أطرغضا، وطظ 
أطظ  طظ  إجرائغض  "أطظ  تسائر  أطرغضا  أن  المسروف 

أطرغضا".
ضاظئ المئادرة الفرظسغئ صث تعلثت سظ "طحروع الصرار 
افطط  إلى  تصثغمه  تط  الثي  السربغ"   - الفطسطغظغ 
 ،٢٠١٤ السام  ظعاغئ  الاخعغئ  سظث  وجصط  الماتثة، 
وعع الثي اجاظث إلى طئادرة السقم السربغئ، الاغ ُتشري 
الغععد بالاطئغع الحاطض طصابض دوغطئ شطسطغظغئ. بط 
ضغان  شغ  السغاجغ  المحعث  تشّغر  سطى  شرظسا  راعظئ 
ولضظ  افخغرة،  الغععدغئ  اقظاثابات  بسث  اقتاقل 
رعاظعا تئثر طع اجامرار ظاظغاعع شغ جثة التضط، سئر 

تضعطئ أضبر تطرشا طظ جابصاعا.
وضاظئ شرظسا صث وسثت باقساراف بثولئ شطسطغظ إن 
لطمحروع  شرخئ  إسطاء  أجض  طظ  طئادرتعا،  تظةح  لط 
السغاجغئ،  السخا  عثه  وطع  الغععدي،  الرشخ  أطام 
المحروع  بادمغظ  لظاظغاعع  ججرة  ألصئ  صث  ضاظئ 
اقساراف "بغععدغئ الثولئ". ولضظ ظاظغاعع غثرك أن 
المتاشض  شغ  ضغاظه  لاشطغئ  جاعجة  افطرغضغئ  السئاءة 

الثولغئ، ولط تشره الةجرة الفرظسغئ.
وظطئ  شرظسا،  أطام  السغاجغ  افشص  ظاظغاعع  وأغطص 
البظائغئ  المفاوضات  تترغك  سظ  تاتثث  تضعطاه 
السططئ  طــع  شسطغ)  طدمعن  أي  طــظ  (الــفــارغــئ 
الفطسطغظغئ، لاستإ الئساط طظ تتئ أرجض شرظسا، 
ولافّرغ أي ضشط دولغ غمضظ أن غآئر سطغه، شرشخ 
المئادرة الفرظسغئ، ودسا إلى إجراء طفاوضات طئاحرة 
جغ  بغ  (بغ  الطرشغظ  بغظ  طسئصئ  حــروط  بــثون 
سربغ شغ ٢٠١٦/٦/٣). بض وخطئ خراتاه تث "العصاتئ" 
السام  المثغر  صال  سظثطا  شرظسا،  خث  شغ  السغاجغئ 
لعزارة الثارجغئ "ظفدض سمطغئ حرق أوجطغئ ولغج 

سمطغئ غتاول حثص طا خطصعا شغ بارغج".
أطا أطرغضا الاغ تصّر بتالئ "الئطئ السرجاء" خقل السظئ 
اقظاثابغئ، والاغ ُتصسثعا سظ أي تراك جاد شغ عثا 
المطش - غغر المطّح، سطى افصض شغ المثى المظزعر -، 
شصث تاولئ صئض المآتمر - وعغ تاتسج طظ ارتفاع 
سظثطا  سظه،  افظزار  ترف   - الفرظسغ  الثور  جثعظئ 
لاسعغئ  رؤغئ  ذرح  "تــثرس  أظعا  حعر  صئض  أسطظئ 
شطسطغظغئ - إجرائغطغئ"، (وضالئ طسا ٢٠١٦/٥/٤)، رغط أن 

أوباطا صث دخض شغ تالئ اإلتئاط الباظغئ طظ طحاضسات 
ظاظغاعع (بسث إتئاذه افول شغ رئاجاه افولى).

اإلتئاط  طحاسر  اجاشقل  شــغ  شرظسا  تظةح  ولــط 
بارغج  لمآتمر  افطرغضغ  التدعر  وضان  افطرغضغئ، 
بروتعضعلغا، بغظما أسطظئ أطرغضا صئغض اظسصاد المآتمر 
أظعا "لظ تأتغ باصاراتات طتثدة شغ طآتمر بارغج"، 
افطرغضغئ،  الاخرغتات  حّتئ  بط   .(٢٠١٦/٦/٢ (روغارز 
وزغر  اجاماع  أسصئئ  الاغ  تطك  طبض  شارغئ  ضاظئ  أو 
طاذا  "ظرى  الفرظسغ:  ظزغره  طع  افطرغضغ  الثارجغئ 
تظةح  ولط   .(٢٠١٦/٦/٤ الشث  شدائغئ  (طعصع  جظفسض" 
طتاولئ شرظسا شغ اجاثاب أطرغضا، سئر الاثضغر بأعمغئ 
غاعثده  بات  الثي  الثولاغظ  تض  إلظصاذ  ساجض  تترك 
"خطر جثي"، والاثضغر بأن العضع غصارب طظ ظصطئ 

"القسعدة".
افسراب  سمقئعا  طظ  أطرغضا  باجط  الماتثبعن  أّطا 
السربغئ  السقم  طئادرة  إلى  السعدة  سطى  حّثدوا  شصث 
الثارجغئ  ــر  وزغ سظ  ُظصض  ضما  المظحأ)،  (أطرغضغئ 
أجاجا  تمبض  السربغئ  المئادرة  أن  الةئغر،  السسعدغئ 

صعغا لتض الظجاع الطعغض.
تساطع  لط  شرظسا  شإن  المتططغظ،  بسخ  غرى  وضما 
أن تتحث أوروبا سطى طئادرتعا: شئرغطاظغا ق تصئض أن 
ترضإ السربئ الفرظسغئ. وألماظغا ضاظئ طظحشطئ بمطفات 
أخرى  اتخال  صظعات  شغ  اظثرذئ  صث  وضاظئ  أخرى، 
طع غجة وتماس، صئض تخاسث التثغث اإلسقطغ سظ 
المئادرة الفرظسغئ، وضان افشص غائما بتراك أوروبغ، 
برغطاظغا  وزراء  رئغج  شغه  تترك  غجة،  تضعطئ  طع 
الماضررة  الجغارات  سظ  وتعلث  بطغر،  تعظغ  السابص 
ضسراب  صطر  شغه  وُجثرت  لشجة،  افوروبغئ  لطعشعد 
إظةطغجي، اجاشقق لفجعاء السغاجغئ والتاجئ لاةثغث 
وتمثغث اتفاق الاعثئئ شغ غجة، وطتاولئ تتعغطه إلى 

اتفاق جغاجغ غاخش بالثغمعطئ السغاجغئ.
أطا السططئ الفطسطغظغئ الاغ اساظص صادتعا المفاوضات 
أي  خطش  بالطعث  غسامرون  شعط  جغاجغئ،  ضسصغثة 
جراب ُتئثغه، بط ق غطئبعن أن غسطظعا سظ إتئاذعط، 
ضما ُظصض سظ وزغر الثارجغئ الفطسطغظغ اتعاطه "قسئغظ 
ضئارا" بثفخ طساعى تعصسات الئغان الثااطغ لمآتمر 

بارغج (تسإ الةجغرة ظئ ٢٠١٦/٦/٤).
إذن، طظ العاضح أن المحروع الفرظسغ - ضشغره طظ 
وصع  تتئ  طاسبرا  جغزض   - الثبطعطاجغئ  الاترضات 
ق  الثي  افطرغضغ  اقجاسقء  طع  الطغضعدغئ،  الرؤغئ 
غصئض تمرغر التطعل تتئ ذاولئ أطرغضا. وطا زال ذفطعا 
اقظاثابات  سطى  وغراعظ  غحاضسعا،  طثلق  الطغضعدي 
جمععرغغظ  تفرز  أن  غأطض  الاغ  الصادطئ  افطرغضغئ 
اجاثثام  وشغ  الخثاطغئ،  شغ  طسه  غاظاغمعن  جثدا، 
الصعة الخطئئ، سطى خقف صعة أوباطا الظاسمئ، وتجبه 

الثغمصراذغ.
أطا طظ تغث المعصش، شإن المئادرة الفرظسغئ تعئط 
القجؤغظ،  طعضعع  وطظعا  السغاجغئ،  الاظازقت  شغ 
تتئ  دولغئ  صعات  اجاةقب  ذْرتعا  لثطعرة  إضاشئ 
سظعان "الطرف البالث" (وعع طا جاعر به رئغج السططئ 
جابصا)، طما غسظغ اتاققً دولغاً شعق اقتاقل الغععدي. 
بالصعة  افطئ  طظ  اظاجسئ  الاغ  شطسطغظ  أن  حك  وق 
لظ تسغثعا ظسعطئ الثبطعطاجغئ، وق طسار غةثي لثطع 
 اقتاقل الغععدي طظ جثوره غغر سسضرغئ الةغعش
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*
الاشغريات يف ترضغا: 

عض ُتمّضظ أردوغان طظ إصرار ظزام رئاجغ؟
بصطط: أجسث طظخعر

صئض ضض حغء ظرغث أن ظئغظ افجئاب المعجئئ لفضرة 
تتعغض الظزام الئرلماظغ شغ ترضغا إلى الظزام الرئاجغ، 
تغث إظعا لط تضظ طظ بظات أشضار أردوغان، بض ذالإ 
 ١٩٨٩ سام  الةمععرغئ  رئاجئ  تعلى  الثي  أوزال  بعا 

بسثطا حشض رئاجئ العزراء طظث سام ١٩٨٣.
شالفضرة أخرجاعا أطرغضا لغائظاعا سمقؤعا أوزال جابصا 
تتصغصعا،  طظ  السابص  غامضظ  ولط  قتصا  وأردوغان 
تاى إن سمغطعا دطغرغض اطاثتعا دون أن غسمض لعا 
لاعاشصه طع سمقء اإلظةطغج أبظاء شارة رئاجاه بغظ ساطغ 
١٩٩٣ و٢٠٠٠. شأطرغضا ترغث ذلك لامرغر الصرارات دون 
الرجعع إلى الئرلمان، فن عظاك صرارات طعمئ غةإ أن 
تاثث لخالتعا دون أن تخطثم بالئرلمان الثي غاأبر 
أتغاظا بالرأي السام وبمسارضئ سمقء اإلظةطغج طظ تجب 

الحسإ الةمععري.
شغ  وراءعا  ترضغا  جر  أطرغضا  أرادت   ٢٠٠٣ سام  شمبق، 
الثي  بالئرلمان  شاخطثطئ  لطسراق،  الشاحط  اتاقلعا 
آظثاك  العزراء  رئغج  أن  سطما  ذلك،  سطى  غعاشص  لط 
شغ  أطرغضا  وراء  ترضغا  اظةرار  سطى  واشص  أردوغان 
اتاقلعا لطسراق. ولعثا شإن أطرغضا تصش وراء تتعغض 
الظزام شغ ترضغا إلى الظزام الرئاجغ وإن لط تخرح 
سطظا، بسئإ أن سمقءعا عط الثغظ غظادون به وعغ 

تصش وراءعط ولط تظاصثعط أو تسارض سطغعط.
إظةطغجي  ظزام  عع  الئرلماظغ  الظزام  شإن  ذلك  سثا 
رتمئ  تتئ  وضان  ضمال،  طخطفى  سمغطعط  به  أتى 
الةغح غاثخض ضطما سةج الئرلمان سظ اتثاذ الصرارات 
افتجاب  بغظ  الخراسات  لحثة   ١٩٨٠ سام  تخض  ضما 
جماعغره  أطام  ظفسه  غئرز  أن  غرغث  تجب  ضض  ولضعن 
لغضسإ أخعاتا إضاشغئ، وافتجاب الخشغرة الاغ ضاظئ 
إلغعا  تتااج  الاغ  الضئغرة  افتجاب  تئاج  طفااتا  تسائر 
أن  افغطإ  شغ  غتخض  وضان  افضبرغئ.  سطى  لطتخعل 
غظاثإ رئغج الةمععرغئ طظ المآجسئ السسضرغئ أو 
باأبغرعا، وضاظئ عثه المآجسئ غسغطر سطغعا سمقء 

اإلظةطغج.
غطثرم  سطغ  بظ  التالغ  العزراء  برئغج  ُأتغ  وصث 
المعضعع،  عثا  شغ  أردوغان  طع  طاعاشص  ضحثص 
وأبسث داود أوغطع الثي ضان غاردد شغه، فظه غسطئه 
الخقتغات، شطط غضظ طاتمسا له ضبغرا وإن لط غسمض 
طعمئ  شأخئتئ  وجعه.  شغ  العصعف  أو  سرصطاه  سطى 
شصال  افطر،  عثا  تتصغص  عغ  التالغ  العزراء  رئغج 
الةثغث،  الثجاعر  "جظظةج  (افظاضعل):   ٢٠١٦/٦/٢ غعم 
طا  ضان  أغا  رئاجغ...  ظزام  إلى  التضط  ظزام  وظشغر 
الةمععرغئ  رئغج  شإن  الارضغ،  الثجاعر  سطغه  غظص 
تصع سطى ساتصه شسطغا طسآولغات جغاجغئ، والثجاعر 
التالغ دجاعر اظصقبغ، جّظه اظصقبغعن سسضرغعن سام 
١٩٨٢" واسائر ذلك طعما "إلتثاث اظسةام بغظ العضع 
التالغ والثجاعر"، شغ إحارة إلى أن الرئغج أردوغان 
غمارس ضاشئ الخقتغات تالغا دون أن غظسةط ذلك 
بأن  افخرى  السغاجغئ  افتجاب  وذالإ  الثجاعر.  طع 
غضعن لعا "إجعام شغ الثجاعر الةثغث... شإن لط غاط 
باقجافااء  لطحسإ  الطةعء  جغاط  الئرلمان  شغ  إصراره 

طئاحرة".
طظ  صعي  وتأغغث  أردوغان  صئض  طظ  إخرار  شعظاك 
طظ  دؤوب  وسمض  الرئاجغ،  الظزام  إصاطئ  سطى  تجبه 
باقجافااء  أو  بالئرلمان  ذلك  غاتصص  أن  إطا  صئطعما، 
الحسئغ، جغسمض سطى تتصغصه بأي حضض طظ افحضال، 
الحسإ  تجب  أخعات  غظال  أن  بمضان  الخسعبئ  وطظ 
المسارض الثي صال رئغسه ضمال ضطاحثار أوغطع غعم 
إظصاذ  غتاول  والاظمغئ  السثالئ  تجب  "إن   ٢٠١٦/٦/٣
اصاراح  سئر  شساد  طظ  اصارشه  طما  الةمععرغئ  رئغج 
"أسعد  وأضاف  الئقد".  شغ  الرئاجغ  الظزام  تطئغص 
باطئغص  لعط  ظسمح  لظ  صئض،  طظ  صطاه  طا  وأضرر 
وصثم  دطائظا".  إراصئ  ذلك  بمظ  ضان  ولع  الظزام  عثا 
الرئاجغ  الظزاطغظ  غساسرض  خفتئ   ١١٩ طظ  تصرغرا 
والئرلماظغ تارغثغا وواصسغا، وغثاشع سظ افخغر بأظه لط 
غضظ جئئا لسثم اقجاصرار السغاجغ واقصاخادي ضما 
شإظه  رئاجغ  إلى  الظزام  تتعل  وإذا  أردوغان.  غّثسغ 
لظ غامضظ تجب الحسإ طظ سرصطئ اجاخثار الصرارات 
رئغج  بغث  الضاططئ  الخقتغئ  جاضعن  تغث  المعمئ 
وطظ  اباثاء.  الئرلمان  سطى  تسرض  ولظ  الةمععرغئ، 
بط إذا اسارض بسث اتثاذعا طظ صئض الرئغج جغطةأ 
إلى المتاضط الاغ أخئتئ بغث تضعطئ أردوغان شاثور 
وسظثئث  دواطاعا،  شغ  وتصع  أروصاعا  شغ  طسارضاه 

جغدسش دور اإلظةطغج أضبر وأضبر.
لصث تمّضظ أردوغان طظ اجاخثار صاظعن طآصاا غرشع 
بصداغا  لغتاضمعا  الئرلمان  شغ  ظعاب  سظ  التخاظئ 
اتعمعا بعا لغضعن ذلك أداة بغثه لدرب المسارضئ، 
تغث جاطال برلماظغغظ شغ تجب الحسإ وآخرغظ شغ 
 ١٤٧ تعالغ  عظاك  تغث  الثغمصراذغ  الحسعب  تجب 
سدعا جغطالعط افطر وتفاح ططفاتعط وخاخئ أسداء 
تجب الحسعب الثغمصراذغ ورئغسه دطغرذاش. وإذا 
طظعط  طعط  صسط  إجصاط  أو  إجصاذعط  طظ  تمضظ 

التخعل  جغسعض  ذلك  شإن  الئرلمان،  سدعغئ  طظ 
تمطئ  غصعد  الثي  الصعطغئ  الترضئ  تجب  تأغغث  سطى 
تجب  غآغث  الثي  افخغر  ضث  وخاخئ  التجبغظ  ضث 
عظاك  جغضعن  وإق  اقظفخالغ.  الضردجااظغ  السمال 
طعما طظ  صسما  طئضرة  اظاثابات  اتامال الثسعة إلى 
أن  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وغأطض  الئرلمان،  سدعغئ 
غسعد بأغطئغئ أضئر طظ التالغئ تاى غامضظ طظ إتثاث 

الاشغغر الثجاعري وإصاطئ الظزام الرئاجغ.
إن تجب الترضئ الصعطغئ غرأجه دولئ بعاحطغ سمغض 
أطرغضا، وغصعم بثور المسارضئ تاى غامغج سظ تجب 
غةمع  صائما  تجبا  وغئصى  والاظمغئ  السثالئ  أردوغان 
أختاب الفضر الصعطغ الثي غسائر طاطرشا، فن صعطغئ 
بعا،  غصئطعن  ق  وأولؤك  طساثلئ  تسائر  أردوغان  تجب 
شق بث طظ وجعد عثا التجب لغةمع صطاسات أختاب 
الافضغر الصعطغ الماسخإ. ولثلك ق غساطغع بعاحطغ 
ولضظ  دائما،  وتجبه  أردوغان  طع  تعاشصه  غزعر  أن 
ظرى  فطرغضا  طعمئ  أو  تغعغئ  المسألئ  تخئح  سظثطا 
بعاحطغ غةر تجبه شغ الظعاغئ ظتع اتثاذ صرار طعاشص 
اظاثابات  شغ  تخض  ضما  أردوغان  لتجب  وداسط 
اإلخقتات  شغ  وضثلك   ٢٠٠٧ سام  الةمععرغئ  رئغج 
الثغمصراذغئ سام ٢٠٠٩، وشغ سثة طعاصش أخرى، وعع 
الثي أجصط تضعطئ أجاوغث سمغض اإلظةطغج سام ٢٠٠٢ 

لغمعث الطرغص أطام خسعد تجب أردوغان.
وظرى أن تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ تصعم بتماغئ 
تطالإ  والاغ  تجبه  شغ  المسارضئ  طظ  بعاحطغ 
باظاثابات جثغثة لرئاجئ التجب شغ طتاولئ إلجصاذه، 
سصث  طظ  الحرذئ  بصعة  المسارضئ  عثه  بمظع  وذلك 
طآتمر سام لطتجب طاسطصا بعثا الثخعص، وضثلك سظ 
ذرغص المتاضط المتطغئ الاغ لط تأذن بسصث المآتمر، 
تغث صاطئ المسارضئ شغ عثا التجب برشع دسعى إلى 
المتاضط سطى رئغج التجب الثي رشخ سصث المآتمر 
عع  ضما  إجرائعا  سطى  وأخر  اقظاثابات  عثه  وإجراء 

طصرر سام ٢٠١٨.
وطظ عظا غزعر أن عظاك اتاماق بأن غامّضظ أردوغان 
طظ تتعغض الظزام إلى رئاجغ، شإظه غسمض سطى إضساف 
المسارضئ بإجصاط أسداء طظعا بصاظعن رشع التخاظئ 
سظ افسداء الثغظ اتعمعا بأسمال شساد أو بأسمال ضث 
الثولئ ضثسط اقظفخالغغظ، وضثلك غسمض سطى ضسإ 
تجب الترضئ الصعطغئ بةاظئه، تغث غظفث أردوغان طا 
غظادي به عثا التجب، ولثلك ق غسائسث أن غآغث عثا 
التجب إجراء اجافااء سطى عثا الاشغغر الثجاعري ضما 
آخر  شغ  أردوغان  باأغغثه  السابصئ  المرات  شغ  تخض 
لتزئ، تغث غتااج تجب أردوغان إلى ٣٣٠ خعتا شغ 
الئرلمان تاى غامضظ طظ إجراء عثا اقجافااء، شتجبه 
الترضئ  تجب  طظ  فخعات  شغتااج  طصسثا   ٣١٧ غمطك 
سئر  الثجاعر  ولاشغغر  طصسثا.   ٤٠ غمطك  الثي  الصعطغئ 
شطط  له،  غاتصص  لظ  وذلك   ،٣٦٧ إلى  غتااج  الئرلمان 
غئص له جعى اقجافااء الحسئغ أو الطةعء إلى اظاثابات 
غةري  بط  وطظ  ضئغرة  أضبرغئ  سطى  لغتخض  طئضرة 

اجافااء حسئغا بظاء سطى تطك افضبرغئ.
وعضثا غسسى أردوغان لطتخعل سطى افضبرغئ لغتصص 
لغظفث  العاجسئ  الخقتغات  خاتإ  غخئح  بأن  عثشه 
فطرغضا بضض أرغتغئ الصرارات والسغاجات الاغ تخإ شغ 
طخطتاعا شغ الثاخض ضالمسألئ الضردغئ، وشغ المظطصئ 
طبض طحارغسعا الماسطصئ بسعرغا والسراق وغغرعما الاغ 
تساعثف طظع تترر افطئ طظ ربصئ اقجاسمار والسعدة 
إلى تضط اإلجقم. وأردوغان غخر سطى تطئغص الظزام 
الةمععري السطماظغ الثغمصراذغ ضما أضث شغ طظاجئات 
الظزام  لعثا  تطئغصه  شغ  ذلك  غآضث  وضما  سثغثة 
وترخه سطغه طثة ١٤ ساطا، وصث رشخ اصاراح رئغج 
سطى  وأخر  الثغظ  إلى  غساظث  ظزام  بإصاطئ  الئرلمان 
بالظسئئ  شرق  غعجث  ق  شإظه  ولثلك  السطماظغ.  الظزام 
لظا جعاء أضان ظزاطا رئاجغا ضظزام السغسغ شغ طخر 
أو ظزاطا برلماظغا ضما عع تالغا شغ ترضغا طظث ٩٢ ساطا، 
والظزام الختغح افطبض فعض ترضغا ولضاشئ المسطمغظ 
الثي  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظزام  عع 
غساظث إلى السصغثة اإلجقطغئ، وتحرغساته طساظئطئ 
طظ الضااب والسظئ، وغترم طعاقة أطرغضا أو غغرعا طظ 

 دول الشرب اقجاسماري

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

روجغا طسامرة يف طتاربئ تجب الاترغر باساصال حئابه وطتاربئ دسعته

روجغا تساصض بقبئ حئاب طظ تجب الاترغر شغ جئال افورال
ظصض طعصع إذاسئ "رادغع أوروبا الترة RFE" خئر اساصال السططات الروجغئ لبقبئ أسداء طظ تجب الاترغر شغ 
طظطصئ تحغطغابظسك العاصسئ شغ جئال افورال الروجغئ. تغث ظصض المعصع سظ جعاز افطظ الفغثغرالغ الروجغ 
صعله "ُغحائه بصغام المساصطغظ بالاروغب فشضار طاطرشئ شغ المظطصئ. تغث غعاجه المحائه بعط ُتَعط المحارضئ 
شغ ظحاذات لمظزمئ إرعابغئ". وأّضث المعصع اساصال وطتاضمئ السثغث طظ حئاب تجب الاترغر شغ افحعر 
افخغرة شغ طظطصئ تحغطغابظسك العاصسئ سطى التثود بغظ ضازاخساان وباحضعرجاان ذات اقغطئغئ المسطمئ. 
وأحار المعصع إلى سالمغئ تجب الاترغر الثي غسسى لاعتغث جمغع دول المسطمغظ شغ دولئ خقشئ إجقطغئ، 
وأحار إلى تزر المتضمئ السطغا شغ روجغا جظئ ٢٠٠٣ لتجب الاترغر، ووخش طظاخرغه ”بالماطرشغظ“. ضما أحار 

إلى تأضغث أسداء تجب الاترغر سطى جطمغئ التجب
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افطر لظ غاشغر طع تضعطئ المطصغ، اظاصالغئ ضاظئ أم 
"دائمئ"؟

لصث طدى زطظ ذعغض، طظث أن ضان الاشغغر التضعطغ 
التضعطات  خاخئ،  جغاجغئ  دققت  ذغاته  شغ  غتمض 
تأتغ وتروح شغما السغاجات سمعطاً، وتتثغثًا السغاجئ 
بأعثاشعا  طتضعطئ  تالعا،  سطى  تئصى  الثارجغئ، 

وضعابطعا وطتثداتعا وذرغصئ خظسعا...
تحضغطئ التضعطئ ضما عع حثص الرئغج ق تآحران 
بتال طظ افتعال إلى تشغغر شغ الظعب الثي جبط سطى 
خثر أعض افردن، شالصخئ "اجاتصاق دجاعري" ق أضبر 
غتثث  لظ  المطصغ  سطغه  اجاصر  الثي  الفرغص  أصض.  وق 
شارصا ضئغرا شغ أي ططش، جعاء سطى الخسغث السغاجغ 
أو اقصاخادي أو غغرعما؛ شالتضعطئ سطى وجه التصغصئ 
ق سقصئ لعا بالسغاجئ الثارجغئ لطئطث، شعثه ترجمعا 
أذراف أخرى غغر التضعطئ. والسغاجئ اقصاخادغئ صائمئ 
سطى الةئاغئ واقجاثاظئ وتظفغث تعخغات خظثوق الظصث 

وبسباته الاغ غمضظ أن تساصر طساصئق شغ الئقد.
حثخغئ  المطصغ،  عاظغ  الةثغث  التضعطئ  رئغج 
اصاخادغئ، حشض آخر طظخإ له ضرئغج لسططئ طظطصئ 
السصئئ اقصاخادغئ الثاخئ، وعع وزغر جابص لطثارجغئ، 
والخظاسئ والاةارة، والمغاه والري، والطاصئ، والامعغظ، 
طظاخإ  المطصغ  وتعلى  طخر،  لثى  جابص  وجفغر 
رجمغئ طعمئ طظ بغظعا: رئاجئ المةطج افردظغ شغ 
طفاوضات السقم «اقتفاصغات الافخغطغئ» بغظ افردن 
وضغان غععد ١٩٩٤-١٩٩٦، والمثغر الاظفغثي لفضادغمغئ 
طظ  اإلجقطغ»  المآتمر  «طظزمئ  لطسطعم  اإلجقطغئ 
الماةثدة «الةمسغئ  الطاصئ  دائرة  وطثغر   ،١٩٨٧-١٩٨٩

السطمغئ المطضغئ» ١٩٨٤-١٩٨٧.

وصث أصر طةطج الظعاب شغ ٢٧ ظغسان/أبرغض الماضغ 
تسثغقً دجاعرغاً غتخر السثغث طظ الخقتغات السغاجغئ 
وافطظغئ والصدائغئ بغث المطك سئث اهللا الباظغ. وظص 
طظح  سطى  الثجاعر  طظ   ٤٠ بالمادة  الماسطص  الاسثغض 
وظائإ  السعث  ولغ  باسغغظ  طظفردة"  "خقتغئ  المطك 
المطك ورئغج وأسداء طةطج افسغان ورئغج وأسداء 
المتضمئ الثجاعرغئ ورئغج المةطج الصدائغ وصائث 

وطثغر المثابرات وطةطج الثرك.
التضعطات شغ بقدظا وطظث زطظ بسغث تأتغ وتثعإ دون 
أن تارك أبرا ذغئا ودون أن تثضر بثغر، بض أتغاظا غخئح 
طظ الظاس  ظظاً  الاثطص طظعا وتشغغرعا طططئا حسئغاً 
وباأبغر وجائض اإلسقم أظعا خاتئئ صرار وخقتغات أو 
خاتئئ "العقغئ الساطئ" ضما ذالإ بعا بسخ رؤجاء 
العزراء الثغظ لط غسمروا ذعغق شغ طظاخئعط دون أن 
عثه  أن  والتصغصئ   - الساطئ  العقغئ   - سطغعا  غتخطعا 
التضعطات بضض طضعظاتعا طظ الرئغج طرورًا بالعزراء 
لغسعا أختاب وقغئ ساطئ تاى سطى وزاراتعط الاغ عط 
طسؤعلعن سظعا تسإ الثجاعر، وطا تثث شغ سةطعن 
أغدًا  الثشاع  وزغر  وعع  العزراء  شرئغج  بئسغث،  لغج 
غسمع أخئار دخعل وخروج شرغص طاثخص طظ ضغان 

غععد سئر وجائض اإلسقم!!
طظ  الظاس  غدإ  لاظفغج  واجعئ  التضعطات  شعثه 
جغاجات الثولئ والظزام والاغ غالئا طا تاثث صراراتعا 
المخغرغئ والمآبرة بسغثًا سظ رئغج التضعطئ وضأظه 
غغر طعجعد، وضبغرًا طا ضظا ظرى أو ظسمع سظ زغارات 
ووشعد طظ دول طآبرة أو جعات جغادغئ دون أن ظرى 
أو ظسمع أن رئغج التضعطئ أو طظ غمبطه ضان تاضرًا 

 !!شغ تطك اقجاماسات المخغرغئ
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اطاثاد لسخابئ التضط السابص، وق غسظغعا تعظج وق 
الثغظ  المثطخغظ  وضض  الاترغر  تجب  بسضج  أعطعا، 
بالشالغ  وغفثوظعط  وأعطعا  تعظج  سطى  غترخعن 

والظفغج.
إق  الصاظعن،  بتضط  تاحثق  الاغ  السططئ  تسسش  وطع 
ُغشئطعن  اظدئاذا  أظعروا  الاترغر  تجب  حئاب  أن 
سطغه، وبشخ الظزر سما ظصطاه وجائض اإلسقم طظ أن 
عظاك ظغئ طئغائ سظث الشرف السعداء قشاسال اخطثام 
طع التجب وأظخاره تئرر جتإ الاأحغرة الصاظعظغئ طظه، 
شصث أضث المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ تعظج سطى لسان 
المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة بأن تخرف السططئ 
افرسظ غضحش سظ ضسفعا، وسظ تظاصدعا طع ظفسعا، 
تدرب  بعا  شإذا  الصاظعن،  دولئ  أظعا  تجسط  الاغ  وعغ 
بتضط الصداء سرض التائط، وتآبر السعدة إلى جغاجات 

السعث الئائث الثي أجصطاه اظافاضئ جغثي بعزغث.
ضما أّضث، شغ تخرغح لظعن بعجئ، وجعد جعات وراء 
طا وخفه بمتاوقت طظع تجب الاترغر طظ سصث طآتمره 
صث  اجاسمارغئ،  خارجغئ  "أذراف  لظعن:  وصال  السظعي، 
شاح التجب ططفات ضثعا وضث تثخطعا اقجاسماري شغ 
الئقد"، وتابع "عظاك أذراف جغاجغئ داخطغئ أغًدا تسسى 
لسرصطئ سمض التجب طظ بغظعا العزغر ضمال الةظثوبغ الثي 
خرح سطًظا بأن صرار المظع عع صرار جغاجغ، أو طتسظ 
طرزوق، وأذراف أخرى عغ الغعم شغ التضط تسغر وشص 
أواطر المسآول الضئغر الثي أسطظ سظه السئسغ جابًصا" 
حسار  إن  خمغثة  صال  أخرى  جعئ  طظ  صعله.  تسإ 

طآتمرعط لعثه السظئ جغضعن "الثقشئ الصادطئ طظصثة 
السالط"، وجغئغظعن طظ خقله شحض الرأجمالغئ وضغش 

جاظصث الثقشئ السالط ضئثغض تداري.
وصث أضث المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ تعظج شغ بغان 
لاتصغص  ذرغصه  شغ  طاض  الاترغر  تجب  أن  أخثره 
غاغاه الاغ ظثر ظفسه لعا، وعغ إصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة وشص الطرغصئ الحرسغئ الاغ تئظاعا، 
غظترف  أو  غاغاه  سطى  غساوم  أظه  غزظ  طظ  وواعط 
تسسش  أو  العاصع  ضشط  تتئ  الحرسغئ  ذرغصاه  سظ 

افظزمئ الطاغعتغئ.
ضما أسطظ أن التجب جغصعم بسطسطئ أسمال جماعغرغئ 
تسطط الدعء سطى طمارجات السططئ الفاجرة، وتئغظ 
أن ظزام الثقشئ عع الةثغر بتض صداغا افطئ لاسعد 
سطى  تسمض  ضما  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  ضاظئ  ضما 
الاغ  المادغئ  التدارة  برابظ  طظ  الئحرغئ  تثطغص 

تخادم السصض والفطرة.
وصث ظثد المتاطغ جغش الثغظ طثطعف الظاحط التصعصغ 
بمظع السططئ لطمآتمر وذالإ باجاصالئ والغ الساخمئ 
تعظج ووزغر الثاخطغئ ورأى أن شغما جرى جابصئ خطغرة 

تغث تسظغ السعدة الى طمارجات الظزام الئائث.
والتمث هللا أن المضر الثي طضره أختاب الشرف السعداء 
التص  خعت  صمع  أرادوا  شعط  ظتعرعط،  شغ  ارتث  صث 
وظظعا أظعط غساطغسعن تشطغئ حمج التص بشربالعط 
ضالح السعاد ولضظ اهللا جئتاظه أتئط طضرعط وجسض 

 الئقد تدب بفدغتئ طمارجات السططئ

تامئ: وضقء اقجاسمار وأصجام السطماظغئ  أسةج طظ أن غعصفعا دسعة الثقشئ ...

رأي اإلطام غرشع الثقف
بصطط: جسغث رضعان أبع سعاد

الصعاسث  طظ  صاسثة  عغ  الثقف"  غرشع  اإلطام  "رأي 
جرى  الاغ  السططاظغئ  بافتضام  الماسطصئ  الحرسغئ 
الاسطغمغئ  وطظاعةعط  المسطمغظ  بصاشئ  طظ  تشغغئعا 
بحضض طاسمث بسث عثم الثقشئ إلظعار اإلجقم دغظا 

ضعظعتغا.
ضظزام  سثغثة  وأتضام  أخرى  صعاسث  غغئئ  وضثلك 
صعاسث  تشغغإ  تط  وضثلك  اقصاخاد،  وظزام  التضط 
أن  شطه  افتضام،  تئظغ  تص  وتثه  لقطام  طبض  أخرى 
غائظى طظ افتضام بصثر طا غساةث طظ التعادث، وأطر 

اإلطام ظاشث ظاعرًا وباذظا.
وسزط  الصعاسث  عثه  أعمغئ  سطى  العصعف  غمضظ  وق 
ذئغسئ  سطى  بالعصعف  إق  المسطمغظ  تغاة  سطى  أبرعا 
طفععم  سطى  العصعف  وضثلك  الحرسغئ  افتضام 

السغاجئ شغ اإلجقم.
وسظث رجعسظا إلى طفععم السغاجئ شغ اإلجقم ظةث 
بافتضام  الظاس  حآون  رساغئ  عغ  السغاجئ  بأن 
تظفغثغاً،  ضغاظاً  بخفاعا  الثولئ  تطئصعا  الحرسغئ 
وتمارجعا افطئ بالمراصئئ والمتاجئئ بخفاعا خاتئئ 
السططان وعغ افخغطئ شغ الاضطغش باطئغص الحرع، 

واإلطام غظعب سظعا شغ ذلك.
ْهلَِها 

َ
َمانَاِت إىَِل أ

َ
ن تُؤدُّواْ األ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
َ يَأ صال تسالى: ﴿إِنَّ ابَّ

ا  نِِعمَّ  َ ابَّ إِنَّ  بِالَْعْدِل  ُْكُمواْ  حتَ ن 
َ
أ اجَّاِس  َننْيَ  َحَكْمُتم  َوإَِذا 

َّْم  ل ﴿َوَمن  وصال:  بَِصريًا﴾  َسِميًعا  اَكَن   َ ابَّ إِنَّ  بِِه  يَِعُظُكم 
ْولَـئَِك ُهُم الْاَكفُِروَن﴾.

ُ
ُ َفأ نَزَل ابَّ

َ
حَيُْكم بَِما أ

وصث سرشئ اإلطاطئ بأظعا (تمض الضاشئ سطى طصادى 
إلجاطعط  غسظغ  الظاس  ضاشئ  وتمض  الحرسغ)  الظزر 
تظزط  ططجطئ  صعاظغظ  افتضام  بةسض  الحرع  بأتضام 
سقصات المةامع داخطغا وخارجغا، وبعثا غضعن الثروج 
افتضام  جض  سظ  تظازل  عع  السغاجغ  اإلجقم  طظ 

الحرسغئ بما شغعا طظ أتضام صطسغئ.
وسظث سعدتظا لفتضام الحرسغئ ظةثعا صسمغظ:

افول: أتضام صطسغئ طأخعذة طظ أدلئ صطسغئ البئعت 
والثقلئ، ق خقف شغعا سظث الفصعاء.

الثقف  شغعا  وصع  اجاعاد  طتض  ظظغئ  أتضام  الباظغ: 
صثغما وتثغبا ولظ غاعصش، وغساتغض جمع المسطمغظ 
فجئاب  والفضر  اقجاعاد  جعئ  طظ  واتث  رأي  سطى 

سثغثة، وجائصى المثاعإ اإلجقطغئ وتاسثد.
رساغئ  وسطغعا  الاظفغثي  الضغان  عغ  الثولئ  أن  وبما 
أتضاطا  تائظى  أن  لجطعا  شصث  الحرع،  بأتضام  الظاس 
لاتثد  وصعاظغظ  دجاعر  حضض  سطى  تسظعا  حرسغئ 
حضض الثولئ وخقتغئ ضض جعاز شغه وتئغظ طا عع تص 
لطظاس وطا عع واجإ سطغعط لاظزط سقصاتعط وترشع 
خخعطاتعط، شق تعجث دولئ سطى المثاعإ افربسئ. 
افطئ  وتحرذم  والاظازع  الفعضى  تضعن  ذلك  وبشغر 

وذعاب رغتعا.
شالثقشئ ضظزام تضط جسض تص تئظغ افتضام لطثطغفئ 
ضطماعا  وجمع  افطئ  لاعتغث  العتغث  السئغض  وعع 
رئاجئ  شالثقشئ  الساببغظ،  سئث  طظ  دغظعا  وتراجئ 

ساطئ لطمسطمغظ جمغسا شغ طحارق افرض وطشاربعا. 
َربُُّكْم  نَا 

َ
وَأ وَاِحَدةً  ًة  مَّ

ُ
أ ُتُكْم  مَّ

ُ
أ َهِذهِ  ﴿إِنَّ  تسالى:  صال 

;Ö|˙\;\Ê÷iÕ]…;ØiË÷£;√ÁÊd;\Çb? : َفاْقُبُدوِن﴾، وصال
fiŸ‚⁄[<، وق غضعن ذلك إق لسزط أطر الثقشئ ووتثة 

المسطمغظ.
تثخض  طظ  بث  ق  الظاس  بغظ  الثخعطئ  وصعع  وسظث 
الصاظعن لتسط الظجاع ورشع الثخعطئ شق غارك الظاس 
قجاعاد شصعائعط، وطباله إذا وصع الثقف بغظ رجض 
تظئطغ شصدى بعصعع  وزوجاه شثعئئ الجوجئ لفصغه 
الطقق وسثم رجساعا وذعإ الجوج إلى شصغه حاشسغ 
شصدى برجساعا شق غعجث جئغض لفخ الظجاع إق بائظغ 
جائر  شغ  وعضثا  الثقف.  غرشع  اإلطام  شأطر  الثطغفئ، 
افطط  طع  وسقصاتعط  الثاخض  شغ  المسطمغظ  سقصات 

افخرى.
شغ  المسطمغظ  شرصئ  ظرى  أن  الصطإ  غثطغ  لما  وإظه 
وضاإ  تثودعا  ضاشر  رجط  عجغطئ  جغاجغئ  ضغاظات 
وجثرعا  وأسغادعا،  أسقطعا  لعا  وتثد  دجاتغرعا 

لثثطئ طحارغسه ولتربه سطى دغظ اهللا.
ولصث ذال السئث الضبغر طظ أتضام الحرع وطظعا رضظ 
عثا  الخغام  شغ  طافرصغظ  المسطمغظ  شرأغظا  الخغام، 

خائط وعثا طفطر وق غفخطعما إق أطاار!
رأغظا طسطمغظ غخعطعن بماظغئ وسحرغظ غعطا وآخرغظ 
غخعطعن واتثا وبقبغظ، رأغظا وتثة ططالع شغ سام 
واخاقف ططالع شغ سام آخر قخاقف التضام واتفاصعط، 
التب،  شغ  ووتثتعا  رطدان  شغ  ططالع  اخاقف  رأغظا 
رأغظا وتثة ططالع طع تئاسث المساشات واخاقف ططالع 
طع صرب المساشات سطى التثود، رأغظا وتثة ططالع طع 

العتثة السغاجغئ وتسثد ططالع طع الاصسغط.
عثا السئث شغ دغظ اهللا لط غضظ إق لفرصئ المسطمغظ 
طثالفئ  وعثا  خقشاعط،  وغغاب  جغاجغئ  ضغاظات  شغ 

لسصغثة اإلجقم ولحرع اهللا.
سطماء أضطعا الثظغا بالثغظ  لصث أسان سطى عثا السئث 
واصسعا،  غغر  سطى  السابصغظ  وشااوى  افتضام  وأظجلعا 
شالتثغئغئ لغسئ ضاطإ دغفغث، واقجاساظئ بخفعان 
وروجغا  أطرغضا  بةغعش  ضاقجاساظئ  لغسئ  أطغئ  بظ 
وأجاذغض الضفر، وتسثد المططع بغظ الحام والمشرب 
بغظ  المطالع  ضاسثد  لغج  افظثلسغ  أو  اإلشرغصغ 

طثغظاغظ تثودغاغظ.
أغعا المسطمعن:

طزطعطضط  وغظخر  حسبضط  وغطط  ضطماضط  غعتث  ق 
إق  طصثجاتضط  وغطعر  وسئادتضط  دغظضط  وغخعن 
;„\ÑÂ;flŸ;◊h]ŒÁ;Ïfip;‹]Ÿ¸\? : خقشاضط وإطاطضط. صال
d;ÌŒiÁÂ„<. شاإلطام السادل صعام ضض طائض وخقح ضض 

شاجث وصخث ضض جائر وظخرة ضض طزطعم.
شحثوا السجم لاصغمعا دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة 
ودطضط  دغظضط  تاشزئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
وحرشضط،  سجضط  وطئسث  بقدضط  وطعتثة  وسرضضط 

 شطمبض عثا شطغسمض الساططعن

رئغج املضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر يف ترضغا
 غظثد بممارجات السططئ الاعظسغئ

طآتمرا  ترضغا،  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ضار،  طتمعد  افجااذ  سصث  ترضغا  إلى  ترتغطه  بسث 
وطمارجات السططئ الاعظسغئ الاغ تمضظ الحرضات  ختفغا ظثد شغه بالطرغصئ الاغ سعطض بعا شغ تعظج، 
الشربغئ طظ ظعإ البروات دون تسغإ وق رصغإ، وخاط بالصعل: غمعت الةئظاء سثة طرات شغ تغاتعط صئض 
طعتعط افخغر. لصث سةجتط سظ طعاجعئ الفضر اإلجقطغ الثي غصثطه تجب الاترغر، شطةأتط إلى الصمع والئطح 
تغطئ الطشاة المفسثغظ شغ طتاولئ غائسئ لصمع خعت التص، ولضظظا سطى بصئ بأن بغاضط عع أوعى طظ بغئ 
السظضئعت وعع جاصط ق طتالئ. لصث طظسامعظغ طظ دخعل تعظج لمحارضئ إخعاظغ شغ حرف الثسعة إلصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ولضظضط لظ تفطتعا أبثا شغ طظع الافاف افطئ تعل اإلجقم والسمض 

لاطئغص حرغساه.

رئغج تضعطئ "العشاق" الطغئغئ غساةثي "دسما" طظ الثول الشربغئ 
الاغ صاطئ باثطري لغئغا وتاخارع شغعا

السراج: ظرغث دسما سسضرغا ق تثخق برغا شغ لغئغا

اجائسث رئغج تضعطئ العشاق العذظغ الطغئغئ شاغج السراج تثخق سسضرغا دولغا لمتاربئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
داسح الثي غسغطر سطى طظاذص شغ لغئغا، أبرزعا جرت. وصال السراج شغ طصابطئ ظحرتعا ختغفئ "لع جعرظال 
دو دغماظح" الفرظسغئ افتث إن لغئغا تتااج إلى طساسثة طظ المةامع الثولغ شغ تربعا ضث اإلرعاب، طحغرا 
إلى أن لغئغا تطصئ طساسثة شغ عثا الخثد، لضظعا ق تاتثث سظ تثخض سسضري. وأوضح السراج أن تثخض صعات 
برغئ "غاظاصخ طع طئادئظا، لثا ظأطض شغ تةظإ" عثا الثغار، طدغفا أن لغئغا تتااج شغ المصابض إلى خعر بافصمار 
اقخطظاسغئ، وإلى طساسثة اجاثئاراتغئ وتصظغئ، ولغج إلى الصخش. وأضاف أن خطئ تضعطاه إلسادة إسمار 
الئقد تسامث سطى بقبئ طتاور عغ اقصاخاد وافطظ والعشاق العذظغ الثي غرطغ إلى العتثة والمخالتئ شغ 
الئقد. وأوضح رئغج العزراء أن اقظاخار الضاطض سطى داسح شغ جرت بات صرغئا، طحغرا إلى إطضاظغئ السغطرة 

سطى ضض المظاذص الاغ اظاحر شغعا. (طعصع شدائغئ الترة)

أطرغضا طسامرة يف جسض تظزغط الثولئ ذرغسئ لاظفغث جغاجاتعا 

ضارتر: طصاتطع "داسح" غطمتعن لاظفغث عةعم "إرعابغ" خارج جعرغا 

أسطظ وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر، غعم الةمسئ الماضغ، أن طصاتطغ تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" (داسح) 
شغ طثغظئ طظئب اقجاراتغةغئ شغ حمال جعرغا "غطمتعن لطاثطغط لعةمات إرعابغئ شغ الثارج". وصال ضارتر 
شغ طآتمر ختاشغ شغ جظشاشعرة، تغث غحارك شغ صمئ إصطغمغئ تعل افطظ: "بمئ أحثاص عظاك وق غمضظظغ 
الثعض شغ الافاخغض غطمتعن إلسطاء أشضار أو تاى لطاثطغط لاظفغث أسمال إرعابغئ خارج جعرغا"، بتسإ 
طا ظصطئ سظه وضالئ افظئاء الفرظسغئ. وأضاف وزغر الثشاع افطرغضغ: "لعثا السئإ ولضعن المثغظئ ظصطئ دخعل 
وخروج طصاتطغظ أجاظإ، شعغ ُتسث عثشاً طعماً، وظتظ طرتاتعن لطسمض طع الصعات المتطغئ، لاتصغص الرغئئ شغ 
اجاسادة أراضغعا طظ تظزغط (الثولئ اإلجقطغئ)، وعغ تترز تصثطاً". وغحارك ضارتر شغ جظشاشعرة شغ اجاماع 

لطصادة افطظغغظ شغ آجغا، وغاظاول المسائض افطظغئ اإلصطغمغئ. (طعصع السربغ الةثغث)



افربساء ٣ طظ رطدان ١٤٣٧ عـ المعاشص ٨ تجغران/ غعظغع  ٢٠١٦ طــ٤     السثد ٨١

الباظغئ  الةعلئ  اظعغار  بسث  لفتثاث  الماائع  إن 
بعا  خرح  الاغ  والاخرغتات  جظغش  طفاوضات  طظ 
الماتثة  افطط  طئسعث  طغساعرا»  دي  «جااشان 
أن   ،٢٠١٦/٥/٢٦ باارغت  بغان  شغ  لسعرغا  الثاص 
لظ  السعرغئ  السقم  طئاتبات  طظ  الةثغثة  الةعلئ 
تسصث صئض أجئعسغظ أو بقبئ سطى افصض، إن الماائع 
اجاشقل  الحام  ذاغغئ  ظزام  طتاولئ  بعضعح  غرى 
سطى  السغطرة  شغ  العثظئ  إغاعا  طظتاه  الاغ  الفرخئ 
السسضري؛  المساعى  سطى  تصثم  وإتراز  سثة  طظاذص 
صام  أن  شئسث  خطفه،  الثولغ  المةامع  وصعف  طساشق 
الحرصغئ  الشعذئ  شغ  المظاذص  بسخ  سطى  بالسغطرة 
طساشق اصااال الفخائض طع بسدعا الئسخ، ظراه غرضج 
طتاشزئ  حعثت  تغث  وإدلإ؛  تطإ  طثغظاغ  سطى 
بإلصاء  تةطى  طضبفا  تخسغثا  افخغرة  افغام  شغ  تطإ 
الاغ  الةعغئ  الشارات  وآقف  المافةرة  الئراطغض  طؤات 
أدت إلى جصعط المؤات طظ الحعثاء وأضساشعط طظ 
الةرتى خقل أغام صطغطئ، وذلك شغ طتاولئ لمتاخرة 
العتغث  المظفث  اجاعثاف  ذرغص  سظ  تطإ  طثغظئ 
الثي غربطعا برغفعا الشربغ بسث الدعء افخدر الثي 
اجاثثام  بسثم  إغاه  ططمؤظا  أوباطا  جغثه  طظ  تطصاه 
الثغارات السسضرغئ لتض المحضطئ السعرغئ؛ تغث صال 
أوباطا شغ ٢٠١٦/٤/٢٤م إظه طظ الثطأ أن تساثثم 
لقذاتئ  برغئ  صعات  برغطاظغا  أو  الماتثة  العقغات 
شغ  أوباطا  وأضاف  افجث.  بحار  السعري  بالرئغج 
تعار طع صظاة "بغ بغ جغ" الئرغطاظغئ، بث غعم افتث 
٢٠١٦/٤/٢٤، أن الثغارات السسضرغئ لظ تضعن تق 

لطمحضقت الاغ ذال أطثعا شغ جعرغا.
ضما وصاطئ ذائرات ذاغغئ الحام بصخش طثغظئ إدلإ 
إلى جاظإ الطائرات الروجغئ طما أدى إلى وصعع الضبغر 
طظ الحعثاء والةرتى وإلى ظجوح سثد ضئغر طظ أعالغ 
إدلإ  طثغظئ  إلسقن  الفاح  جغح  دشع  طما  المثغظئ، 
خروصات  بسثعا  لغعبص  السسضرغئ  المصرات  طظ  خالغئ 
الظزام، عثا المعصش الثي أسطظه جغح الفاح غثشسظا 
تآطر  غسطط  وضطظا  الاعبغص  عثا  جغرشع  لمظ  لطاساؤل 
روجغا  أخطئ  شصث  وخثاسه؟!  وضثبه  الثولغ  المةامع 
سطى  وجارت  إدلإ  طثغظئ  صخش  سظ  طسآولغاعا 
خطاعا أطرغضا طسطظئ أظظا ق ظساطغع طسرشئ طظ صام 
المساحفغات  ذال  الصخش  أن  ضما  المثغظئ،  بصخش 
والاةمسات السضظغئ ولظ تسةج أطرغضا وق روجغا سظ 
إغةاد التةب لصخش أعض الحام جعاء شغ إدلإ أو شغ 
غغرعا. ضما غتاول ذاغغئ الحام تتصغص اظاخارات سطى 
تظزغط الثولئ شغ رغش تماة الحرصغ، وبثلك غضعن 
ذاغغئ الحام صث اجاشض العصئ لضسإ الةعلئ الةثغثة 
طظ المفاوضات وذلك سظ ذرغص تصثغط المجغث طظ 
بسث  الافاوضغئ  العغؤئ  غسمى  طا  صئض  طظ  الاظازقت 
السضئ  سطى  السغاجغ  تطعا  صطار  أطرغضا  وضسئ  أن 
ظفص  شغ  أدخطاه  أن  بسث  وجرساه  طتطاته  وتثدت 
سطى  الدشط  طظ  المجغث  ولغساثثم  المفاوضات، 
السغاجغ  بالتض  وصئعلعط  لارضغسعط  الحام  أعض 
صعات  شغه  تاصثم  الثي  العصئ  شغ  وذلك  افطرغضغ 
جعرغا الثغمصراذغئ باتةاه طظئب طثسعطئ بشطاء جعي 
بسطئ  أن  بسث  افطرغضغ  الاتالش  ذغران  طظ  ضبغش 
جغطرتعا سطى طظاذص واجسئ شغ رغش تطإ الحمالغ 
تتئ غطاء الطغران الروجغ لاحارك شغ تخار الرغش 

الحمالغ لمثغظئ تطإ.
وتثات  شغ  ضالاعما  وروجغا  أطرغضا  وجثت  لصث 

تماغئ الحسإ الضردي الةظاح السسضري لتجب اقتتاد 
شغ  افضراد  ططالإ  طساشطئ  الضردي،  الثغمصراذغ 
السسغ إلظحاء دولئ ضردغئ تماث سطى ذعل الحرغط 
التثودي طع ترضغا طظ سفرغظ شغ رغش تطإ باتةاه 
ترب  شغ  افضراد  اجاثثام  أطرغضا  ترغث  التسضئ. 
ذرغصعط  سظ  وتتاول  الثولئ  تظزغط  ضث  بالعضالئ 
طظ  لسجل  المتررة  المظاذص  سطى  الثظاق  تدغغص 
تطعغصعط  وطتاولئ  اإلرعاب  قئتئ  سطى  وضساعط 
سظ  ضغطعطارات  بدسئ  إق  غئسثون  ق  وعط  وخاخئ 
المظفث  غسائر  والثي  التثودي  الععى  باب  طسئر 
الرئغج لثخعل المعاد الشثائغئ إلى الثاخض السعري 
المترر. وصث أحارت طارغا زاخاروشا الظاذصئ باجط وزارة 
الثارجغئ الروجغئ خقل طآتمرعا الختفغ افجئعسغ 
غعم الثمغج ٢٠١٦/٦/٢ إلى ضرورة إغقق التثود 
افجطتئ  تثشصات  وصش  أجض  طظ  السعرغئ-الارضغئ 
اإلرعابغئ  الاظزغمات  خفعف  إلى  الةثد  والمصاتطغظ 
الاغ تعاخض اظاعاضاتعا لطعثظئ شغ جعرغا، ضما وضح 
خقل  الروجغئ  الثشاع  وزارة  باجط  الختفغ  الظاذص 
طآتمر ختفغ، أن الخعر الةثغثة الاغ ظحرتعا وزارة 
الثشاع الروجغئ طاسطصئ بمسئر "جرطثا-الرغتاظغئ" الثي 
لقرعابغغظ  افخرى  والمعاد  افجطتئ  لظصض  غساثثم 
الثغظ غسغطرون سطى طثغظاغ تطإ وإدلإ. وأضاف 

أن طسزط الاعرغثات سئر عثا المسئر تظفث لغق.
إن طا غةري طظ اجاشقل لفضراد شغ ترب بالعضالئ 
الارضغ  الظزام  سظ  بئسغث  لغج  الثولئ  تظزغط  ضث 
السسضري  بالاثخض  صئطه  طظ  المسطظئ  المعاصش  رغط 
شصث وضع الظزام الارضغ خطا أتمر غساسث لطاثخض 
السرغع شغ تال تط خرصه، وغاةطى عثا الثط بصغام 
السعري،  الةاظإ  سطى  لارضغا  طااخمئ  ضردغئ  دولئ 
وطا دام عثا افطر بسغث المظال شق بأس طظ اجاشقل 

افضراد شغ عثه الترب.
لعق  لغتثث  غضظ  لط  الحام  أرض  سطى  غةري  طا  إن 
ارتئاط بسخ صادات الفخائض بالمال السغاجغ الصثر 
صاتض  طع  عثن  شغ  وأدخطعط  صراراتعط  خادر  الثي 
خطعذا  لعط  ووضع  أسراضعط،  وطظاعك  أذفالعط 
الساخمئ  شغ  وتامبض  لطةمغع  طسروشئ  باتئ  تمراء 
دطحص جعض الشاب تغث تاضظئ الظزام الحسئغئ، شق 
بث تاى تسعد البعرة إلى طسارعا الختغح طظ صطع 
ظتع  والاعجه  وأذظابه  الضاشر  الشرب  طع  السقصات  ضض 
الساخمئ دطحص إلجصاط الظزام شغعا، شظزام ذاغغئ 

 الحام ق غسصط شغ تطإ وق إدلإ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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اقتاةاج اساثرت السفارة افطرغضغئ رجمغا غعم ٠٥/٢٠ 
بالسةظ  التضط  صدغئ  شغ  خطأ  عظاك  "وصع  وصالئ 
سطى المعثاوي، إذ أحار الاصرغر إلى اجط سئث الططغش 
التمعحغ، المثغر السام لفطظ العذظغ والمثغر السام 
لمراصئئ الاراب العذظغ، بغظما لط غضظ شغ ذلك العصئ 
صث تسطط طظخئه الةثغث"، وأضاشئ السفارة "ظعد أن 
ظصثم اساثارظا سظ عثا الثطأ الثي لط غضظ طصخعدا"، 
ظصض  اقتاةاج  طعضعع  المائصغاغظ  بالتالاغظ  وسقصئ 
طعصع جرغثة افخئار ظصق سظ الظاذص باجط الثارجغئ 
أغئ  لثغعا  لغج  افطرغضغئ  "السفارة  أن  افطرغضغئ 

إضاشات شغ عثه التاقت".
سئث  بالمشرب  واقجاثئارات  افطظ  طسآول  ذضر  إن 
الططغش التمعحغ باقجط طصخعد بالاصرغر ولسطه عع 
المصخعد بزاعرة اإلشقت طظ السصاب لثى المسآولغظ 
افطظغغظ الماعمغظ باظاعاك تصعق اإلظسان. وغثضرظا 
الحرذئ  طتاولئ  بسابصئ  المشرب  طظ  اقتاةاج  عثا 
طما  لفرظسا  زغارته  خقل  التمعحغ  اساصال  الفرظسغئ 
ولط  تساوظه الصدائغ طع شرظسا  دشع المشرب لاسطغص 
تسث السقصات إلى ودعا بغظ المشرب وشرظسا إق بسث 
جعصئ  بعجام  لطتمعحغ  شرظسا  وتعحغح  اساثارعا 

الحرف بثرجئ ضابط لةععده بمضاشتئ اإلرعاب.
وغئصى السآال طاذا غرغثون طظا؟

أرادت  طعن  ضغ  بان  تخرغتات  خقل  طظ  أطرغضا  إن 
بَظَفج  لطمفاوضات  لطسعدة  المشرب  سطى  الدشط 
أطرغضغ. وعغ طظ خقل تصرغرعا سظ تصعق اإلظسان 
ترجض رجالئ بأن المشرب ق غحضض اجابظاء شغ الحرق 
افوجط وحمال إشرغصغا وعع لغج واتئ لطثغمصراذغئ 
وأن ظمعذجه المةامسغ ودجاعر ٢٠١١ تئر سطى ورق، 
المعضعساتغ  الاصرغر  عثا  تساشض  باظغئ  جعئ  وطظ 
لطضعظشرس طظ أجض غرض جغاجغ وعع الدشط سطى 
المشرب لمجغث طظ اقظئطاح لمطالئعا خاخئ طا غاسطص 
وتشغغر  الةمسغات  تأجغج  وترغئ  الختاشئ  بترغئ 
الصعاظغظ ووصش الممارجات الاغ تتث طظ عثا الحأن، 
واظاصاد  بأرغتغئ  السمض  وأدواتعا  لسمقئعا  غاغح  طما 
وتصعق  والثغمصراذغئ  الترغئ  طزطئ  تتئ  الظزام 

اإلظسان.
لضظ عض عثه افعثاف افطرغضغئ ترصى إلى تعثغث أطظ 
المشرب ووتثته الارابغئ وإلى الثطاب غغر المسئعق 

طظ المطك والثطاب الظاري طظ وزارة الثاخطغئ.
إن أطرغضا تثعض خراع وجعد باتالش دولغ ضث افطئ 
برغطاظغا  طع  خراسا  وتثعض  جعرغا،  شغ  اإلجقطغئ 
وخراسا  طالغ  تعل  شرظسا  طع  وخراسا  الغمظ  تعل 
ضض  وشغ  لغئغا،  شغ  برغطاظغا  رأجعا  وسطى  أوروبا  طع 
عثه الخراسات ظةث المشرب. شعع ضان له دور طتعري 
الخثغرات  طثغظئ  شغ  الطغئغغظ  الفرصاء  طفاوضات  شغ 
طا  الاغ  الطغئغئ  التضعطئ  تحضغض  سظ  أجفرت  والاغ 
لسطعا  تسرصطعا  تفار  سمغطعا  خقل  طظ  أطرغضا  زالئ 
تةث لعا طعذأ صثم راجت بطغئغا. وأطرغضا غغر راضغئ 
أن غمث المشرب دول الثطغب وخاخئ اإلطارات بةظعده 
أن  راضغئ  وغغر  الغمظ،  شغ  ضما  لمحارغسعا  لطعصعف 
غساشض المشرب ظفعذه الاارغثغ ودبطعطاجغاه لرساغئ 
راضغئ  غغر  وعغ  بطغئغا،  افوروبغ-الئرغطاظغ  التض 
سطى اجاشقل ظفعذ المشرب الاارغثغ و"الثغظغ" لطظفاذ 
إلى إشرغصغا وطضء الفراغ الثي خطفه الصثاشغ بإجصاط 

تضمه.
إضاشئ إلى أن أطرغضا جادة شغ ظصض صاسثة أشرغضعم 
لثلك  افظسإ  عع  المشرب  أن  ترى  وعغ  إشرغصغا  إلى 
ظصض  شصث  السغاجغ؛  ووضسه  اقجاراتغةغ  لمعصسه 
الضظثي  افبتاث  طرضج  سظ  غعم ٠٥/٢١   "٣٦٠ le" طعصع
قجاصئال  لطمشرب  ذطئعا  جثدت  أطرغضا  أن   CRG
الططإ  بعثا  لطمشرب  تعجعئ  ضاظئ  وصث  أشرغضعم 
صئض ٨ جظعات لضظ المشرب اجاطاع أن غاةاوز الططإ 
افطرغضغ وغصاخر سطى الاظسغص الماصثم السسضري طع 
أطرغضا والثي طظه طظاورات افجث الاغ تةرى بمثغظئ 
ذاظطان. وصث ضاإ الثئغر "جغمج روغظج" المسامث 
لثى طةطج السغاجات الثارجغئ افطرغضغئ والمعظش 
 US السابص بعزارة الثشاع افطرغضغئ طصاق سطى طعصع
أشرغضعم  طصر  ظصض  ضرورة  تعل  باارغت ٠٤/٢٧   News
إلى المشرب ضحرط ضروري لتماغئ اجاصرار المظطصئ، 
بض ربط طعاشصئ المشرب بإصاطئ صاسثة سسضرغئ سطى 
المشرب،  إلى  ألماظغا  طظ  أشرغضعم  صغادة  وظصض  أرضه 
لصدغئ  طآغث  أطرغضغ  طعصش  سطى  المشرب  بتخعل 

الختراء.
ظسط إن أطرغضا تدشط سطى المشرب لغسغر شغ طفاوضات 
المةامسغ  طحروسه  أن  وتثضره  ترغث  ضما  الختراء 
لغج طرضغا سظه إق بصثر جغره شغ طثططاتعا، وعغ 
ترغث لطاتعقت بالمشرب أن تثثم طخالتعا ورجاقتعا 
وعغ  بخغرة،  سغظ  سطى  تخظسعط  الثغظ  لطمساصئض 
لضغ  داخطغا  المشرب  لحشض  تسسى  الدشعط  بعثه 
بطغئغا  خاخئ  اإلصطغمغئ  طحارغسعا  سرصطئ  سظ  غاعصش 
باجط  أراضغعا  شغ  فطرغضا  صاسثة  شاح  شغ  والسغر 

 الاساون لمتاربئ إرعاب تظزغط الثولئ اإلجقطغئ

ططتعظا  تعترا  افطرغضغئ  المشربغئ  السقصات  تسغح 
طظث آذار/طارس الماضغ، شئاارغت ٥ آذار/طارس وخش 
بان ضغ طعن العضع بالختراء باقتاقل خقل زغارته 
لمثغمات تغظثوف، طما تثا بالمشرب شغ جابصئ عغ 
افولى طظ ظعسعا شغ تارغت افطط الماتثة إلى ذرد 
بالختراء  الماتثة  افطــط  بسبئ  طظ  المثظغ  الحص 
وتعثغثه  ظفصاتعا  شغ  الطعسغئ  طساعماه  وتسطغص 
سمطغات  شغ  المظثرذئ  المشربغئ  الاةرغثات  بستإ 
تفر السقم. وطسطعم أن تخرغح افطغظ السام لفطط 
أطرغضا  طظ  أخدر  بدعء  إق  لغضعن  ضان  طا  الماتثة 
أطثه  إلذالئ  والساططئ  الختراء  ططش  شغ  الماتضمئ 
لغئصى ظصطئ اباجاز لطظفاذ إلى المشرب. وصث اجامر الحث 
تخعغئ  تغظ  إلى  الختراء  ططش  حأن  شغ  والةثب 
الختراء  بحأن  صراره  سطى   ٠٤/٢٩ شغ  افطظ  طةطج 
ق  أظه  والمقتر  أطرغضغ،  صرار  طحروع  سطى  اسامادا 
غعجث شرق بغظ الصرار الخادر جظئ ٢٠١٥ و٢٠١٦ إق شغما 
سطى  والاحثغث  "المغظعرجع"  بسبئ  بسعدة  طاسطص  عع 
ضاظئ  أن  بسث  بالمفاوضات  الطرشغظ  الاجام  أعمغئ 
الخغشئ الارتغإ بالاجام الطرشغظ بالتعار، ضما أظه لط 
سطى  تدشط  شأطرغضا  لطمشرب.  سصعبات  أي  غادمظ 
لطمفاوضات  لغسعد  لطصطغسئ  تخض  أن  دون  المشرب 
وشص طا عع طرجعم لعا أطرغضغا، وق ترغث طظ المشرب 
أن غظفرد بالتض طظ خقل جغاجئ افطر العاصع بالختراء 
ووتغث  أوتــث  ضتض  الثاتغ  التضط  طصارح  وشــرض 

واجائساد اجافااء تصرغر المخغر.
وزارة  تصرغر  خثر  أن  الفارة  عثه  خقل  تثث  وصث 
الثارجغئ افطرغضغئ تعل تالئ تصعق اإلظسان بالمشرب 
شغ ٠٤/١٣ والثي اظاصث الزروف غغر اإلظساظغئ بالسةعن 
واظاعاك صعات افطظ لتصعق اإلظسان والاسثغإ أبظاء 
طظ  اإلشقت  جغاجئ  اجامرار  سطى  طآضثا  اقتاةاز، 
اإلظسان  تصعق  اظاعاضات  سظ  لطمسآولغظ  السصاب 
الادغغص  اجامرار  الاصرغر  وذضر  افطظغئ.  افجعجة  شغ 
سطى ترغئ الختاشئ وترغئ الاسئغر والترغات المثظغئ 
والفردغئ، واجامرار الامغغج والسظش ضث المرأة. ووصش 
وظفى  افطازغس.  ضث  تمغغجا  أجماه  طا  سطى  الاصرغر 
اجاصقل الصداء بالمشرب واسائر أن إخقتات دجاعر 
الاصرغر  تطرق  ضما  العاصع.  أرض  سطى  تظجل  لط   ٢٠١١
شغ  التص  بأن  أضث  تغث  بالختراء  التصعصغ  لطعضع 
الاةمع السطمغ غغر طسمعح به وضثا التص شغ تأجغج 

الةمسغات المثظغئ.
غغر  بطعةئ  السادس  طتمث  المطك  خطاب  جاء  بط 
طساادة أطام الصمئ المشربغئ الثطغةغئ شغ الرغاض شغ 
٠٤/٢٠ أضث شغه أن "المشرب تر شغ صراراته واخاغاراته 
عظاك  أن  إلى  وأحار  بطث".  في  تابسئ  طتمغئ  ولغج 
"طتاولئ ضرب الاةارب الظاجتئ لثول أخرى ضالمشرب، 
طظ خقل المج بظمعذجه العذظغ المامغج". وأضاف 
"إن العضع خطغر، خاخئ شغ ظض الثطط الفاضح شغ 
المعاصش، وازدواجغئ الثطاب بغظ الاسئغر سظ الخثاصئ 
وتساءل  الثطش"،  طظ  الطسظ  وطتاوقت  والاتالش، 
"طاذا غرغثون طظا؟". واتعط المطك أطرغضا بالسمض سطى 
اجامرار الظجاع بالختراء طظ خقل اتعام طساسثي بان 

ضغ طعن وطساحارغه بمطش الختراء.
شالثطاب المطضغ أسطظ بعضعح أن المشرب ضما دول 
بعرات  خقل  طظ  أطظه  شغ  طعثد  وافردن  الثطغب 
"الثرغش السربغ"، وأن عظاك طتاوقت لدرب ظمعذجه 
وضسا  تسرف  المشربغئ  الارابغئ  وتثته  وأن  العذظغ، 

خطغرا وغغر طسئعق.
إن شغ ضض طا ذضر الثطاب غث السئث افطرغضغئ تاضرة 
بةقء، إق أن الثولئ المشربغئ واإلسقم الرجمغ المشربغ 
شغ  شصط  فطرغضا  جعاطه  وجه  المطضغ  الثطاب  بسث 
والسمض  الثطاب  بازدواجغئ  واتعمعا  الختراء  صدغئ 
الارضغج  عثا  ولسض  المشرب.  سظ  الختراء  شخض  سطى 
داشسه آظغئ صدغئ الختراء وسرضعا تغظعا سطى أظزار 
طةطج افطظ. واظازرت الثولئ المشربغئ إلى ٠٥/١٧ لارد 
سطى تصرغر وزارة الثارجغئ سظ تصعق اإلظسان بالمشرب 
والثي غثخض شغ خاظئ طتاولئ ضرب الظمعذج العذظغ 
بعرات  طظ  تخظه  والــثي  لطمشرب  والمامغج  الظاجح 
بقغا  الثاخطغئ  وزارة  أخثرت  تغث  السربغ،  "الثرغش" 
حثغث الطعةئ غاعط الاصرغر بـ"الضثب وخظاسئ وصائع 
وعمغئ"، وجاء شغ الئقغ أن "المشرب العابص طظ تطعر 
ظمعذجه المةامسغ الثي تمئ بطعرته وغةري تفسغطه 
طظ صئض المشاربئ وطظ أجطعط، والثي ق غصئض تطصغ 
الثارجغئ  وزارة  اجاثسئ  بط  ضان...".  أي  طظ  دروجا 
المشربغئ غعم ٠٥/١٨ جفغر العقغات الماتثة افطرغضغئ 
المظخعري  غاجغظ  طتمث  تدعر  شغ  وذلك  بالمشرب 
(طثابرات  والمساظثات  لطثراجات  السام  المثغر 
تاقت  بقث  المصابطئ  خقل  سرضئ  وصث  خارجغئ)، 
تحعب  الاغ  الفاضتئ"  وافخطاء  العاضح  "لطاقسإ 
الاصرغر وأعمعا التالئ البالبئ الاغ جاءت سطى ذضر سئث 
الططغش التمعحغ المثغر السام لفطظ العذظغ ورئغج 
جعاز طراصئئ الاراب العذظغ و"المساحار افطظغ لطمطك 
عثا  إبر  وسطى  وغضغطغضج.  تسإ  السادس"  طتمث 

بصطط: طتمث سئث اهللا

حعث الساعض افردظغ المطك سئث اهللا الباظغ، الصائث افسطى لطصعات المسطتئ، أطج، «اجاسراض السطط»، الثي 
ظزماه الصعات المسطتئ افردظغئ، شغ طغثان الراغئ بالثغعان المطضغ العاحمغ، والثي غأتغ تاعغةا قتافاقت 
الممطضئ بمظاجئئ الثضرى المؤعغئ لطبعرة السربغئ الضئرى وسغث الظعدئ السربغئ، الاغ أذطصعا الحرغش التسغظ 
الساعض  رساغئ  ولسض  السبماظغ..  التضط  ضث  السربغئ  البعرة  وجاءت   .١٩١٦ سام  تجغران/غعظغع   ١٠ شغ  سطغ  بظ 
افردظغ المطك سئث اهللا الباظغ، الصائث افسطى لطصعات المسطتئ، أطج، اتافال «اجاسراض السطط»، الثي ظزماه 
الصعات المسطتئ افردظغئ، شغ طغثان الراغئ بالثغعان المطضغ العاحمغ بسمان، تئسث رجالئ ذمأظئ إلى المةامع 
افردظغ.. وحارك شغ اقتافال، الثي غاجاطظ طع ذضرى وشاة الحرغش التسغظ بظ سطغ، صائث البعرة السربغئ 
الضئرى وطططص رخاخاعا افولى، ظتع ألش جظثي، بتدعر المطضئ راظغا السئث اهللا، وولغ السعث افطغر التسغظ 
بظ سئث اهللا الباظغ. وضان ولغ السعث وطساحار المطك لطحآون السسضرغئ، رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ، 
الفرغص أول الرضظ طحسض طتمث الجبظ، شغ اجاصئال الساعض افردظغ سئث اهللا الباظغ. وشغ عثه افبظاء، تطصئ 
الممطضئ افردظغئ، وسطط  تحضغقت طظ ذائرات جقح الةع المطضغ تتمض راغئ البعرة السربغئ الضئرى، وسطط 
الصغادة الساطئ لطصعات المسطتئ افردظغئ، بط صام المطك باجاسراض ذابعر العتثات السسضرغئ المحارضئ شغ 

اجاسراض السطط، الاغ اخطفئ باظازام غاصثطعا تمطئ افسقم. (جرغثة الحرق افوجط، )
: إن طظ غسمع سظ اتافاقت ُتصام بمظاجئئ الثضرى المؤعغئ لما ُغسمى بالبعرة السربغئ الضئرى غزظ 
أن تطك البعرة صث سادت بالثغر سطى المسطمغظ وبقدعط، طع أن التصغصئ أن تطك البعرة ضاظئ رضظا طعما 
شغ إحاسئ الحرور، إذ إظعا اظططصئ ضث دولئ الثقشئ السبماظغئ شتارباعا تظفغثا لسغاجئ أجغاد التسغظ 
بظ سطغ طظ الثول الشربغئ. شاطك البعرة ضاظئ سمق خغاظغا ضث المسطمغظ ودولاعط تغظثاك، وعغ لغسئ 
سمق ظعدعغا أو تترغرغا وطا حاضض. وإن ظزاطا سمغق ضالظزام افردظغ غتارب السمض قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ الطئغسغ بالظسئئ له ان غتافض بثضرى 

سمض لعثم الثقشئ.  

غتافطعن بثضرى خغاظئ سزغمئ طظ غري تغاء طظ اهللا وق طظ سئاده!!!

الساعض افردظغ غحعث «اجاسراض السطط» شغ الثضرى المؤعغئ لطبعرة السربغئ الضئرى


