
تاى ق غئصى افصخى غساشغث وق طشغث

إن طظ أضئر المترطات وطظ أسزط افخطار 
وغارتإ سطغه أشزع الظاائب عع وضع صداغاظا بغث 
الثول الشربغئ المساسِمرة واقجاساظئ بعا.. شالاروغب 
الاغ  السغاجغئ  بالتطعل  جعاء  بالشرب  لقجاساظئ 
غصّثطعا أو بصعاه المادغئ عع خغاظئ ضئرى شغ ظزر 
اإلجقم، وغةإ سطى المسطمغظ الظزر إلى ضض طظ 
غرّوج لاطك اقجاساظئ سطى عثا افجاس، شغاّط ظئثه 

والعصعف شغ وجعه وافخث سطى غثغه..

اصرأ شغ عثا السثد :
- طا عغ أجئاب تعالغ عئعط أجسار الظفط؟ ...٢

- تترغر افظئار بغظ أتقم الفاحطغظ وطضائث
   المتاطغظ ...٢

- افزطئ الطغئغئ طا بسث تعصغع الخثغرات ...٢
- خظثوق الظصث الثولغ الثراع اقجاسماري الةحع

   لطرأجمالغئ الماعتحئ ...٣
- المحعث الارضغ الثاخطغ شغ ظض الثقف بغظ 

   تجب أردوغان وتجب الحسعب الثغمصراذغ ...٣
- أضعاء سطى جعلئ أوباطا شغ أشرغصغا ...٤

- اقتفاق السغاجغ شغ الغمظ جغتثده الافعق 
 السسضري شغ المغثان ...٤
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ضطمئ السثد

ظطئ الصثس وطا تعلعا تمبض صدغئ جععرغئ لضبغر طظ 
أطط افرض، وسرشئ تطك افطط الطرغص المعخض إلغعا 
وجطضاه، وتاى ق ظشعص شغ أسماق الاارغت، إق أظه ق 
بأس بصطسئ طظه لسطعا تجغض الشحاوة سظ بسخ افسغظ 

شاسائر، وعض الاارغت إق لقسائار!
وطا  الصثس  شغ  صدغاعط  افوائض  المسطمعن  أدرك 
تعلعا، سطى أظعا صدغئ سصثغئ إغماظغئ تدارغئ، تغظ 

أظجل اهللا شغعا صرآظه.
عثا العسغ تمطعط سطى الافضغر بالطرغصئ الاغ غمضظ أن 
تتصص الشاغئ، شاتةععا إلى تةغغح الةغعش وسطى رأجعا 
خغرة الختابئ والفاتتغظ وراغات الةعاد تسطع عاطاتعط، 

شسطضعا الطرغص ووخطعا.
وظض الشرب الخطغئغ بسث أن شصث الصثس وطا تعلعا 
غثرك صدغاه شغعا، بأظعا صدغئ سصثغئ إغماظغئ تدارغئ، 
ضسش  طساشق  له  قتئ  تاى  الفرص  غاتغظ  شزض 
المسطمغظ وتفضضعط، شعجه إلغعا جغعحه وسطى رأجعا 
باباواتعط وططعضعط، شسطضعا الطرغص ووخطعا إلغعا شغ 

التروب الخطغئغئ سام ١٠٩٩.
وظض المسطمعن إبان الشجوة الخطغئغئ الثاطغئ والطعغطئ 
ولط  غساوطعا  شطط  شطسطغظ،  شغ  صدغاعط  غثرضعن 
غاظازلعا ولط غسارشعا باقتاقل الخطغئغ، وظطعا غسثون 
والسجائط  العمط  وغصعون  السثة  وغسثون  البشرات 
وغاثطخعن طظ سعاطض الدسش تاى جاءتعط الفرخئ، 
الةعاد  وراغات  الثغظ  خقح  بإطرة  جغعحعط  شعجععا 
تسطع عاطاتعط، وجطضعا الطرغص ووخطعا، ودخطعا الصثس 
سام ١١٩٩.  بط تابسعا جعادعط تاى ذعروا بقدعط 

ضطعا طظ الخطغئغغظ ضطعط وجسطععط أبرًا بسث سغظ.

وظض الشرب الخطغئغ غثرك صدغاه شغ شطسطغظ وغاتغظ 
الفرص شةاءت جصطئ الرجض المرغخ بثخعله الترب 
السالمغئ افولى لاسطغ الشرب الخطغئغ الفرخئ الثعئغئ، 
الصثس،  إلى  ووجععا  صادته  بجساطئ  جغعحه  شةغح 
وطا إن وصش الةظرال الطظئغ سطى طحارف شطسطغظ سطى 
ظعر افردن تاى أسطظعا طثوغئ: «اآلن اظاعئ التروب 
الاارغت  سئر  الخطغئغغظ  صدغئ  أن  لغآضث  الخطغئغئ»، 

واتثة، وأن ذرغصعط إلى الصثس واتثة.
وإلدراك الشرب الخطغئغ لصدغاه شغ الصثس وطا تعلعا، 
سئر  ولع  التالغئ -  عغمظاه  تضعن  أن  سطى  غسمض  شإظه 
ضغان غععد - دائمغئ وأبثغئ، وصث سئر سظعا صئض أغام 
صال:  تغظ  شاضض  أبع  جعزغش  الخشار  الخطغئغغظ  أتث 
«ظتظ المسغتغغظ شغ المحرق وأوروبا وأطرغضا جظعثم 
الثظغا سطى رؤوجضط أغعا المسطمعن، وجظساسغث طظضط 
جعرغا وشطسطغظ ولئظان والسراق وترضغا الاغ شاتامععا 

بالسغش».
والغععد سرشعا صدغاعط شغ شطسطغظ، شسطضعا الطرغص 
إلغعا وإن ضاظعا تئساً لطخطغئغغظ، شاظثرط جغحعط شغ 
جغعش الشجاة الخطغئغغظ وجطضعا الطرغص إلغعا ووخطعا.

عثه السةالئ تآضث أن الخراع سطى الصثس وطا تعلعا 
عع خراع تدارات وخراع وجعد وخراع إرادات، عثا 
عع العسغ، وتآضث أن الطرغص إلى الصثس عع ذرغص 

واتث، ذرغص الصعة والةغح والترب والتجم.
الثظغا  صداغا  أضبر  طظ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  أن  وطع 
وضعتاً، إق أظعا وغا لطسةإ وبفسض المآاطرات والادطغض 
شصدغئ  الّدإ.  ذظإ  طظ  أسصث  الئسخ  سظث  أخئتئ 
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بسث ترق الطفض الفطسطغظغ.. 
سئاس غاسعث بسثم السماح بالسظش أو اإلرعاب!!

تسعث الرئغج الفطسطغظغ طتمعد سئاس أطام وشث طظ 
طضائه  شغ  زاره  «اإلجرائغطغ»  الغساري  طغرتج  تجب 
غعم افتث الماضغ شغ رام اهللا بسثم السماح باإلرعاب 
أو السظش. وصال سئاس «ظتظ ظصعل بخراتئ ضفى شظتظ 
ظتظ  ضطمئ  طظغ  خثوعا  ولضظ  ظخئر  أن  ظساطغع  ق 
لظ ظائظى اإلرعاب ولظ ظائظى السظش وجائصى جغاجاظا 
وأغثغظا طمثودة لطسقم.» وأضاف شغ تخرغتات ظصطاعا 
اجامر  إذا  الرجمغئ: «ولضظ  الفطسطغظغئ  افظئاء  وضالئ 
العضع سطى تاله وبعثا الحعر بالثات جغضعن لظا طعصش 
طثاطش»، دون اإلحارة إلى ذئغسئ عثا المعصش. وصال: 
«ظتظ ق ظساطغع أن ظخئر وأن ظسضئ وضض طرة أصعل 
إظظا لظ ظسمح باإلرعاب وق بالسظش ولضظ بالظاغةئ اخااروا 

بغظ داسح والسقم..». (جرغثة التغاة)
: طرة جثغثة غآضث رئغج طا ُغسمى بالسططئ 
الفطسطغظغئ طتمعد سئاس أظه ق غمبض أعض شطسطغظ 
وصداغاعط.. شعا عع غطمؤظ ضغان غععد بسث تادبئ 
ترق الطفض الفطسطغظغ وبسث تضرار دخعل سخابات 
غععد إلى المسةث افصخى أن غثه طمثودة لطسقم، 
وأظه طسامر شغ طتاربئ «اإلرعاب»، شعع ُغفخح سظ 
تصغصئ دوره ودور السططئ الاغ غمبطعا، وعع تماغئ 
أسمال  طظ  سطغعط  غظشص  طا  ضض  طظ  غععد  ضغان 
«إرعابغئ». وعع ظفسه دور تضام المسطمغظ وبثاخئ 
وتماغاعط  تراجاعط  لعق  الثغظ  الطعق  دول  تضام 
غسغ  شعض  الضغان.  عثا  اجامر  لما  غععد  لضغان 
المسطمعن تصغصئ جئإ اجامرار ضغان غععد وإرعابه 
تةاه أعض شطسطغظ وغغرعط بأظه وجعد تضام سمقء 
وجططئ شطسطغظغئ سمغطئ شغصعطعا بعاجإ إجصاذعط 
شطسطغظ  شغترر  لطمسطمغظ  خطغفئ  وطئاغسئ  جمغسا 
بالحةإ  اقجامرار  بثل  غععد  ضغان  طظ  ضاططئ 
واقجاظضار أو الصغام بمزاعرة عظا وطسغرة عظاك طا 
لردة  لطمسطمغظ وق  وزظا  ق غصغط  غععد  ضغان  جسض 

شسطعط؟؟!!

غفّضر اإلظسان سمعطا بالعصائع المتغطئ الاغ تحشض 
باله، وتاغ غاط سصض عثه العصائع (أي الافضغر) ق بث 
طظ أن تظاصض «بغاظات» عثه العصائع إلى دطاغ اإلظسان 
سئر أدوات اإلتساس الئحري، وطظ بط ق بث طظ تعّشر 
طسطعطات جابصئ طثّجظئ شغ ذعظ اإلظسان غاط ربطعا 
باطك الئغاظات المتسعجئ. إذن، عظالك أربسئ طصعطات 
الثطاغ  (وعغ  بالمفضر  تاسطص  بقبئ  الافضغر:  لسمطغئ 
والتعاس والمسطعطات السابصئ) وواتثة بما غتغط به 
وعغ العصائع. وق غاط الافضغر إق باضامال عثه السظاخر.

والافضغر السغاجغ عع ظعع طظ الافضغر بالعصائع الاغ 
تاسطص برساغئ حآون الظاس، فن السغاجئ أجاجا عغ 
رساغئ طخالح الظاس وحآوظعط. وعع طظ أعط أظعاع 
الافضغر الثي تساصغط به أطعر الظاس والثول، وغةري 
طسرشغ  باتةاعغظ:  وغضعن  والظعدئ.  الاشغغر  سئره 

وسمطغ، سطى الظتع الاالغ:
المسرشئ  إظااج  تث  سظث  غصش  بتبغ   - أضادغمغ   .١
وتعشغر طسطعطات جغاجغئ، وعع طا غمارجه «المتططعن 
السغاجغعن» طبض السطعم السغاجغئ وافبتاث السغاجغئ 

ودراجئ ظزرغاتعا. 
غمارجه  طا  وعع  لطسمض  غصعد  رسعي   - تظفغثي   .٢
افخئار  لاثاول  غساظث  شعع  ولثلك  «السغاجغعن»، 
والعصائع وربط تعادث الحأن الةاري، طساعثشا تشغغر 
افتثاث أو الاأبغر شغ طةرغاتعا، شعع تظفغثي ق طةرد 
تتطغض ظزري، وغسائر أسطى أظعاع الافضغر وغتااج إلى 
دراغئ وطعارات غضاسئعا السغاجغ طع المراس والاةربئ 
السغاجغئ والمثاوطئ سطى تائع افخئار والحأن الةاري. 
تتمض  فظعا  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  ضفاغئ  شرض  وعع 

سصغثة جغاجغئ تثشع أتئاسعا لقعامام بحآون السئاد.
عثغظ  وجعد  غقتر  لقسقم  الماابع  أن  حك  وق 
والسغاجغ  المتطض)  (أو  السغاجغ  المفضر  الظعسغظ: 

الفاسض.
السسضرغئ  عجائمعا  بسث   - افطئ  أن  له  غآجش  وطما 
أطام الشرب - تأّبرت بظااج الفضر السغاجغ الشربغ ظاغةئ 
لسمطغئ  وضمتخطئ  لطشالإ»  المشطعب  «تصطغث  لسصثة 
تروغخ ذعغطئ «لطظثإ السغاجغئ» الاغ تط خظاساعا، 
شساء سظثعا الافضغر السغاجغ، وطظ بط ظاةئ ذئصئ طظ 
السغاجغغظ (تسظثعا ذئصئ طظ المفضرغظ السغاجغغظ) 
خارت شغ تالئ اظفخام طع افطئ وبصاشاعا، وذلك فظعا 
تئظئ ظاائب وتعجعات الافضغر السغاجغ الشربغ: الثي 
صام سطى شضرة جغاجغئ تظاصخ بصاشئ افطئ وتدارتعا، 
وعغ شخض الثغظ سظ الثولئ، وصام سطى شطسفئ «التض 
العجط» الاغ أبثسعا طفضرو الشرب إبان الخراع البعري 
ضث عغمظئ الضظغسئ وأظزمئ اإلصطاع. وطظ بط بطعروا 
تضط الحسإ  بغظ  وجط  ضتض  الةماسغ  التضط  شضرة 

المئاحر وتضط المطك المافرد.
الشربغ  الظعب  سطى  السغاجغئ»  «الظثإ  تطك  وجارت 
لطعصائع  طسالةاته  وتئظئ  السغاجغئ  ظزرغاته  وتمطئ 
الاغ تطرتعا المآتمرات والمئادرات السغاجغئ. وتحرت 
طمارجاتعا السغاجغئ وأذروتاتعا ضمظ أدبغات التضط 
التضط  شغ  الشرب  شضرة  سطى  وصاطئ  الثغمصراذغ، 
الةماسغ: سطى طساعى السغادة الاحرغسغئ (الئرلماظات) 
التضط  (طةالج  الاظفغثي  السططان  طساعى  وسطى 
وطةالج العزراء). وتضعظئ افتجاب السغاجغئ سطى عثا 
افجاس الشربغ. ولط غصش السعء سظث عثا التث، بض تئظئ 
بسخ الظثإ طا «أبثسه» الشرب طظ شضرة الصطاع البالث 
(المظزمات غغر التضعطغئ) ضصطاع طظفخض سظ التضعطئ 
وسظ الصطاع الثاص (الربتغ)، وأوضض إلغه جاظئا رئغسا 
شغ الرساغئ اسائرعا حغؤا طظفخق سظ الثولئ، وخارت 

ظاشثة لقخاراق السغاجغ سئر الامعغض.
وغقتر الماابع بعضعح عغمظئ عثه الاعجعات الشربغئ 
شغ  تط  شمبق  افطئ:  شغ  الغعطغئ  افتثاث  جغاق  سطى 
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بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح*

ضريي غصعل إن أطرغضا وطخر تسعدان إىل «صاسثة صعغئ» لطسقصات 
صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري بسث طئاتبات شغ الصاعرة طع ظزغره المخري جاطح حضري إن الئطثغظ 
غسعدان إلى «صاسثة أصعى» لطسقصات رغط الاعترات والمثاوف بحأن تصعق اإلظسان. وصال ضغري الثي سصث أول تعار 
اجاراتغةغ بغظ الئطثغظ طظث ٢٠٠٩ «طخر تزض بطثا طتعرغا لطسقصات واقجاصرار شغ المظطصئ برطاعا». وأضاف شغ 
طآتمر ختفغ طع طدغفه: «عظاك بالاأضغث ظروف ضاظئ لثغظا شغعا أجئاب لصطص سمغص ولصث سئرظا سظ ذلك بحضض 
سطظغ، لضظ لثغظا صداغا طاسثدة ظتااج لمعاخطئ السمض شغعا». وصال أغدا: «إن المتادبات تطرصئ لطاساون الماجاغث 
بحأن تأطغظ التثود طع لغئغا». وصال وزغر الثارجغئ المخري جاطح حضري شغ طآتمر ختفغ طحارك طع ضغري شغ 
الصاعرة: «إظه ق تعجث خقشات ضئغرة بغظ بقده والعقغات الماتثة لضظ عثا ق غظفغ وجعد تئاغظ شغ وجعات الظزر 

تعل سثد طظ المعضعسات وعثا ذئغسغ». (وضالئ روغارز)
: زغارة ضغري إلى الصاعرة بالاأضغث لغسئ ضما ُغحاع طظ أظعا تاسطص بإسادة السقصات إلى جابص سعثعا 
بغظ طخر وأطرغضا، فن السقصات بغظعما طسامرة طظث سصعد سطى أجاس تئسغئ تضام طخر فطرغضا. إن أطرغضا 
الاغ أطرت سمغطعا تاضط طخر سئث الفااح السغسغ باإلذاتئ بتضط اإلخعان واقظصقب سطغعط، وبسئإ طا أباره 
ذلك طظ ردود أشسال طظ جعات ضبغرة تاسطص بالثغمصراذغئ وتصعق اإلظسان، صاطئ بالازاعر بعجعد شاعر شغ 
السقصئ بسئإ اقظصقب بغظعا وبغظ تضام طخر، ولضظ الماابع غثرك أن الصدغئ ق تاسثى الامبغطغئ المفدعتئ 
فن تئسغئ تضام طخر فطرغضا أصعى طظ أن تشطغ سطغعا تخرغتات ضاذبئ طظ الطرشغظ. وطا زغارة ضغري وتأضغثه 
سطى الاظسغص بغظ أطرغضا وطخر شغ طتاربئ اإلرعاب إق دلغض سطى طااظئ السقصئ بغظعما. وبالاأضغث شإن الجغارة 

ترتئط بثسط تضام طخر وترتئط أغدا بالعضع شغ لغئغا وشغ المظطصئ وق جغما طا غةري شغ الغمظ وجعرغا..

السعدان غرخص لحرضئ 
روجغئ لطاظصغإ سظ الثعإ

طع  افربساء،  أطج  السعداظغئ،  المسادن  وزارة  وصسئ 
حرضئ جغئاظغ الروجغئ سصث اطاغاز لطاظصغإ سظ الثعإ 
شغ طعاصع بحرق وحمال الئقد، وذلك بتدعر الرئغج 
سمر الئحغر وسثد طظ المسآولغظ. وغظص اقتفاق سطى 
بثاغئ  طظ  افولى  السائ  افحعر  شغ  ذظاً   ٣٣ اجاثراج 
اتاغاذغ  إن  الروجغئ  الحرضئ  وتصعل  السصث،  تعصغع 
الثعإ بعقغاغ الئتر افتمر (حرق) وظعر الظغض (حمال)  
غصثر بـ ٤٦ ألش ذظ وتاةاوز صغماه ترغطغعظاً وجئسمائئ 
ططغار دوقر. وغصثر اتاغاذغ الثعإ شغ المعاصع المسظغئ 
إلى  صغماه  تخض  طا  أي  ذظ،  آقف  ببماظغئ  بالاظصغإ 

بقبمائئ ططغار دوقر. (الةجغرة ظئ)
البروات  تصغصئ  سظ  غضحش  أسقه  الثئر  إن   :
المرضعزة شغ باذظ افرض شغ السعدان، وعثا ججء 
طظ الثغرات الاغ غظسط بعا عثا الئطث. وغضحش أغدا 
سظ واصع جغاجئ تضام السعدان، ضما عع حأن بصغئ 
تضام المسطمغظ، تطك السغاجئ الاغ ق تجال تسامث 
سطى حرضات أجظئغئ لطاظصغإ سظ خغرات بقدظا، شاصعم 
تطك الحرضات باجاثراج تطك الثغرات، شاسعد الظسئئ 
الضئرى طظ صغمئ خغرات بقدظا لاطك الحرضات.. وطما 
غضحفه الثئر أسقه، بض وغفدته: ضغش لئقد تظسط بعثه 
الثغرات وغغرعا ضبغر أن غضعن أعطعا شصراء وبقدعط 

جعصا اجاعقضغئ لطثول الشربغئ وطظاعجاتعا؟؟!! 
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بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي
السغاجات  شغ  اجاراتغةغا  دورا  غطسإ  الظفط  غجال  ق 
الثولغئ وذلك لضعظه المخثر افعط وافضئر لططاصئ شغ 
السالط والمترك لطخظاسئ السالمغئ. وبثون أدظى حك 
والاسعغص  اإلظااج  تغث  طظ  بالظفط  غاتضط  طظ  شإن 
والاسسغر غضعن بإطضاظه الاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ. 
السسعدغئ  شغ  الظفطغ  ظفعذعا  أطرغضا  اجاسمطئ  وصث 
سام ١٩٧٣ طظ خقل أراطضع واتفصئ طع المطك شغخض 
سطى رشع جسر الظفط طظ ١ دوقر إلى ٢٠ دوقرًا تصرغئا 
لطئرطغض وذلك طظ أجض الدشط سطى أوروبا ضغ ترضت 
لسمطغئ شخض الثعإ سظ الثوقر والثي ضاظئ صث شرضاه 
الضط  أبر  طظ  الاصطغص  أجض  طظ   ١٩٧٢ سام  أطرغضا 
بسئإ  أوروبا  شغ  تةمسئ  الاغ  الثوقرات  طظ  العائض 
طحروع طارحال افطرغضغ. وتغظ سخفئ افزطئ المالغئ 
جسر  وضان   ٢٠٠٨ سام  السالمغ  باقصاخاد  السصارغئ 
الظفط دون ٥٠ دوقرًا لطئرطغض أخثت افجسار باقرتفاع 
إلى أن زادت سطى ١٠٠ دوقر طظث سام ٢٠١٠ وبصغئ 
وضان  لطعئعط.  سادت  تغث   ٢٠١٤ سام  تاى  ضثلك 
ارتفاع افجسار طا بغظ ٢٠١٠-٢٠١٤ طعجعا إلى إظساش 
اقصاخاد افطرغضغ خخغخا والسالمغ بحضض سام، طظ 
خقل اجاعقك الضط العائض طظ الثوقرات الاغ ضثعا 
الئظك الفثرالغ افطرغضغ. وعضثا شإن أجسار الظفط جعاء 
خسعدعا أو عئعذعا تثدع لسغاجئ الثول المعغمظئ 
والططإ.  لطسرض  تثدع  طما  أضبر  الظفط  جعق  سطى 
شالظفط لغج جطسئ ضأي جطسئ بض عع طادة اجاراتغةغئ 
تساسمض شغ تتصغص جغاجات وتظفغث خطط. وصث ظحرت 
طةطئ «تسسغر الظفط» اإللضاروظغئ طصاق شغ ٢٠١٥/٧/٥ 
ذضرت شغه ٦ أجئاب تالغئ تآبر شغ أجسار الظفط؛ طظعا 
٥ جغاجغئ وواتثة تاسطص بالسرض والططإ. أطا الصداغا 
واقتفاق  إغران  شعغ  المصال  ذضرعا  الاغ  السغاجغئ 
وصدغئ  والسسعدغئ  أوضراظغا،  وصدغئ  وروجغا  الظعوي، 
الغمظ وجعرغا، وظحعء حرضات الخثر الجغاغ شغ أطرغضا، 
والترب سطى تظزغط الثولئ، وأخغرا السرض الجائث طظ 

الظفط.
ولسئ بخثد طظاصحئ طا ذعإ إلغه المصال طظ أجئاب 
ارتفاع  أن  إدراك  المعط  ولضظ  اصاخادغئ،  أو  جغاجغئ 
جغاجات  به  تاتضط  إظما  الظفط  اجاصرار  أو  وعئعط 
الثول السزمى وخاخئ أطرغضا، الاغ جسطئ الظفط أتث 
أعط رضائج جغاجاعا الثارجغئ طظث الترب السالمغئ الباظغئ 
وضان أعط طا خثر سظ أطرغضا شغ عثا المةال طئثأ ضارتر 
سام ١٩٧٩. وصث أتضمئ أطرغضا جغطرتعا سطى طظابع 

الظفط بسث اتاقل السراق سام ٢٠٠٣.
اجامرار  شعع  التالغ  الظفط  أجسار  عئعط  اجامرار  أطا 
لطعئعط الثي بثأ ظعاغئ سام ٢٠١٤ واجامر تاى بثاغئ 

سام ٢٠١٥ بط ساد لغرتفع صطغق. وسطى افرجح أن اقرتفاع 
المآصئ لفجسار ضان سائثا لطسرض والططإ أضبر طظ أي 
حغء آخر إذ لط غطرأ تشغر طعط سطى الصداغا السغاجغئ 
طساعغاتعا.  أسطى  طظ  لطعئعط  بافجسار  دشسئ  الاغ 
شالدشط سطى روجغا ق غجال صائما طظ خقل ترطاظعا 
طظ المخثر الرئغسغ لثخطعا والتث طظ طصثرتعا سطى 
طمارجئ جغاجاعا بترغئ وصعة. وإغران ق تجال تثدع 
والثي  الاثرغةغ،  السصعبات  رشع  طظ  بالرغط  لطدشط 
غسائر تخثغر الظفط أعط بظعده لعا. شمظ الماعصع أن 
تسعد إغران لاخثر ٣ طقغغظ برطغض غعطغا، وغسائر عثا 
لطئرطغض  دوقرًا   ٤٥ جسر  ضمظ  جثا  طاعاضسا  الرصط 
العاتث (٦٥,٧ ططغارًا جظعغا) طصابض ١٤٦ ططغارًا لع ضان 
جسر الئرطغض ١٠٠ دوقر. وضثلك روجغا شإن سائثاتعا 
الظفطغئ تظثفخ طظ ٤٠٠ ططغار دوقر جظعغا إلى ١٨٠ 
ططغارًا، طا غآبر بحضض ضئغر سطى اصاخادعا. وغةإ سطى 
روجغا أن تجغث خادراتعا بمصثار ٢٥ ططغعن برطغض غعطغا 
لاتاشر سطى واردات عائطئ، ولضظعا تاى لع اجاطاسئ 
أن تجغث طظ إظااجعا شإظعا جاشرق السعق بالظفط وتسعد 
افجسار لقظثفاض. لثلك شإن اجامرار عئعط افجسار 
طظ حأظه أن غئصغ الدشط سطى روجغا. وضثلك أوروبا 
تاأبر بحضض صعي باظثفاض أجسار الظفط سطى افصض شغ 
عثه المرتطئ. شأوروبا صث تةمع لثغعا ضط عائض طظ 
سمطئ الغعرو ظاغةئ زغادة ضت المال سطى حضض صروض 
شغ اصاخادغات الثول المظعارة طبض الغعظان وإجئاظغا 
وصئرص وأغرلظثا، وسثم طصثرة عثه الثول سطى جثاد 
سطى  تسامث  أوروبا  وضاظئ  خادراتعا.  وزغادة  الثغظ 
ارتفاع أجسار الظفط لاسعغض خروج الغعرو طظ طظطصئ 
اقتتاد افوروبغ، وعع حضض طظ أحضال الاغسغر الضمغ 
لطسمقت. وتغظ ضاظئ أجسار الظفط تراوح الـ١٠٠ دوقر 
شإن شاتعرة أوروبا الظفطغئ ضاظئ تعالغ ٤٥٦ ططغار دوقر 
جظعغا تغظ ضان جسر الغعرو غساوي ١,٥ دوقرًا، أي طا 
جسر  اظثفخ  وتغظ  جظعغا.  غعرو  ططغار   ٣٠٤ غسادل 
الظفط إلى ٤٥ دوقرًا أخئتئ شاتعرة الظفط افوروبغئ 
٢٠٥ ططغار دوقر أي طا غسادل ١٣٦ ططغار غعرو. أي أن 
ضمغئ الغعرو الثارجئ طظ اقتتاد افوروبغ صطئ بمصثار 
عائض طا اضطر الئظك افوروبغ إلى تثفغخ جسر الغعرو 
لارتفع شاتعرة أوروبا طصاجئ بالغعرو إلى ١٩٥ ططغارًا، 
وعع رصط أصض بضبغر طما ضاظئ سطغه الفاتعرة جابصا (٣٠٤ 
ططغار غعرو). وعضثا شإن اجامرار اظثفاض أجسار الظفط 
غعشر فطرغضا أدوات ضشط ضئغرة شغما غاسطص بالثول 
حأظعا أن تظاشج أطرغضا أو تآبر  والضغاظات الاغ طظ 
سطى جغاجاعا السالمغئ. وطظ الماعصع اجامرار اظثفاض 

 افجسار إلى طا دون الـ٤٠ دوقرًا لطئرطغض
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بصطط: سئث الرتمظ العابص

ظزرات جغاجغئ

طظ التصائص المساثطخئ طظ تمطئ أطرغضا المجسعطئ 
سطى اإلرعاب سمعطا، وسطى تظزغط الثولئ شغ السراق 
وجعرغا خخعخا: ذلك اقرتئاط السدعي بغظ الئطثغظ 
غالإ  وفن  وتثغبا،  صثغما  صعرعما  وجائض  لاحابه 
أعطعما غاعصعن إلى الاترر طظ ظغر الاسطط افطرغضغ، 
ضإغران  المظطصئ  شغ  بأدواتعا  ذرسا  ضاصعا  أن  بسث 
وَطظ حاضطعا. افطر الثي غصادغ طظ الضفار وأتئاسعط 
إداطئ زخط تطك التمطئ لاتصغص أعثاف طاسثدة لغج 
آِخَرعا تماغُئ ضغان غععد، ولتغظ إظداج الئثغض لسفاح 
طآذغئ  تخرغتات  سئر  جطفا  طعَّثوا  شصث  لثا  الحام.. 
طفادعا أن ذرد تظزغط «الثولئ» ربما اجاشرق بقث 
جظعات ضما تعصع (ضغري) أو بقبغظ ساطا بتسإ (لغعن 
باظغاا) وزغر دشاسعط السابص (وضالئ أ. ف.) وغأتغ عثا 

شغ جغاق الترب الظفسغئ سطى بقد المسطمغظ.
وأسصإ جصعط الرطادي تسطغصاٌت تظطُّ سظ ِتصث وجعٍض 
وتساٍل، ق تظسةط وأخقَق الفاتتغظ أدلى بعا رطعز طا 
ضان فتث غعطاً أن ُغطصغ لعا باقً، لضظَّ خدعسعا لضاشر 
طتاض، طظتعا عاطحا تاترك شغه تغظاً ِطظ الجطظ، وعغ 
اجاؤخاله»  جغاط  جرذاظغ  ورم  صئغض «الفطعجئ  ِطظ 
غث  طظ  «اجاسادتعا  وأن  افشسى»،  «رأس  أظعا  أو 
برئغج  ُغسرف  طا  صال  بض  وصئ»...  طسألئ  (الاظزغط) 
تترغر  «أن  الساطرّي):  (عادي  الحسئغ  التحث  صعات 
الفطعجئ طظ «الاظزغط» اإلرعابغ جغمضظ الصعات طظ 
الثخعل إلى الرطادي بسععلئ» أو «طظ دون صاال».. 
شغ  الَمَسطئ  (طعصع  وحغضًا»  جغضعن  العةعم  «وأن 

٢٠١٥/٦/١٤)، لضظ حغؤا طظ ذلك لط غاتصص.
ضاذبئ  خعرة  برجط  (افجغر)  اإلسقم  جاعط  وصث 
المصثطئ  (المساسثات)  تسزغط  شغ  شَئالَس  العاصع  سظ 
بمطغاراِت  ُتحارى  وُطسثاٌت  أجطتٌئ  التصغصئ  شغ  وعغ 
لامضغظ  المصععر  الحسإ  أطعال  طظ  الثوقراِت 
السثو  دتر  طظ  السسضرغئ  الاحضغقت  وباصغ  الةغح 
جعطئ  غظائط  تضعن  أن  تطئث  ق  بط  الظخر،  وتتصغص 
لاظزغط «الثولئ» شغ أول احائاك بغظ الطرشغظ، بض 
ُسُمر  غطعل  تاى  طعاضسعا  شغ  بارضعا  ُسطغا  وبأواطر 
عثه المأجاة الثاظصئ - ضما أصرَّ بثلك صادة سسضرغعن 
ضئار - الحغء ظفسه غظستإ سطى طغطغحغات (التحث 
لط  وعمغئ  اظاخارات  طظ  لعط  اباثسعا  وطا  الحسئغ) 
تترغر  بأن  بسدعط  ججم  لصث  بض  ُغثضر،  أبرا  لعا  ظر 
بسثعا  وصئ،  طسألئ  افظئار  وباصغ  والرطادي  الفطعجئ 

ُغاتعَّل إلى ظغظعى وتترغرعا طظ صئدئ «الاظزغط».
ضث  تربعا  شغ  السراصغئ  الصعات  تسبر  أجئاب  سظ  أطا 
شثلك  المعسعد،  الظخر  إتراز  وسثم  الثولئ،  تظزغط 

غرجع إلى أجئاب سسضرغٍئ وجغاجغٍئ طساً:
أوقً: افجئاب السسضرغئ:

بالةغح  غاسطص  طا  طظعا  السسضرغئ،  وافجئاب 
السمطغات  بسغر  غاسطص  طا  وطظعا  سام  بحضض  السراصغ 
شمظ  السراصغ  بالةغح  غاسطص  طا  أطا  السسضرغئ.. 
المسطعم أنَّ جغح السراق لط َغُسث ضما ضان إبان الظزام 
شغ  بافضغضه  صَدْئ  الشازغئ  أطرغضا  أن  ذلك  السابص، 
إسادة  بخثد  أظعا  وزسَمْئ   ٢٠٠٣ سام  اقتاقل  بثاغئ 
بظائه وتثرغئه وتسطغته سطى أُجٍج سخرغٍئ ختغتئ، 
وأظفصئ لثلك ططغارات الثوقرات خقل السحر جظعات 
والمضر  الفساد  شغعا  واضتاً  ضان  لقتاقل،  افولى 
شغ  خاسصئ  الظاائب  شضاظئ  افطعال...  وظعإ  الثئغث 
جعء أداء الةغح الةثغث وشغ طعاذظ ضبغرة: عجائط 
جابصًا  المسروشئ  بمضاظاه  ذعئئ  وشاضتئ  شادتئ 
ر والُسثرغئ، بط ذالْئ غُث الشثر  تاى بات طادة لطاَظثُّ
وتخفغًئ طظ ِصَئض سمقء إغران  صغاداِته الضفآة خطفاً 
طمظ صاتض الةمععرغئ (اإلجقطغئ) تتئ راغئ  اظاصاطاً 
ولط  عرب،  طظ  وعرب  صدى،  طظ  شصدى  خثام... 
الةثد.  التضام  بُفاات  رضغئ  خاظسئ  ظماذج  غغر  غئَص 
بط  السراق  جغح  لُاطِشغ  ضاظئ  طا  أطرغضا  أن   : والتصُّ
تسعد لائظغه طرة أخرى.. وأغدا صث غطإ سطى الةغح 
الةثغث حراذم الطائفغغظ والصاطئ وصطاع الطرق طمظ 
ساش جظعات سطى شدقت (الةارة المسطمئ) شُظِسَفئ 
ضض السغاصات الرخغظئ المسروشئ لثى الةغعش الصعغئ.

شاعضتعا  السسضرغئ،  السمطغات  بسغر  غاسطص  طا  أطا 
افطبطُئ الاالغئ:

التحث  وطظزمغ  السسضرغئ  الصغادات  وسعد  تئثُّر   -
الحسئغ بأن طسرضئ افظئار جاضعن أجعض طظ طسرضئ 
طظ  طصاتض  ألش   (١٥) طظ  أضبر  لعا  وُتِحَث  تضرغئ، 
الةغح والتحث والفرصئ الثعئغئ والحرذئ اقتتادغئ 
خقل السمطغئ، ُغداف إلغعا صرابئ (٤) آقف طصاتض طظ 
المثن  شغ  تصثم  أيَّ  تتصص  لط  السمطغئ  لضظَّ  السحائر 
الاغ غسغطر سطغعا «الاظزغط» تاى اآلن جعى تطعغص 
بسخ المثن وصطع سثد طظ ذرق إطثاد «الاظزغط» 
طا بغظ طظاذص المتاشزئ بتسإ طا خرح به ضابط 
(أظئاء  افظئار.  طتاشزئ  طةطج  أسداء  وأتث  سسضري 

طافرصئ).
- صال ضابط رشغع بالةغح لعضالئ افظئاء افلماظغئ - 
السسضرغئ  إن «السمطغئ  ععغاه -:  سظ  الضحش  رشخ 

الاغ أذطصعا الصائث السام لطصعات المسطتئ طظث أغام، 
الاغ  المظاذص  اجارجاع  شغ  ضئغرة  خسعباٍت  تعاجه 
طثغظاغ  شغ  وخاخئ  اإلرعابغ،  الاظزغط  بعا  غامرضج 
(العجط  الثارجغئ».  وضعاتغعما  والفطعجئ  الرطادي 

أون قغظ الثولغ).
- وسجا الدابط ذلك قّتئاع الصغادات خططا سسضرغئ 
تصطغثغئ ولشغاب المسطعطات اقجاثئاراتغئ شغ طعاجعئ 
ذلك «الاظزغط» الثي غاَّئُع جغاجئ الضرِّ والَفّر، وأجطعب 
أجالغإ  اساماده  سظ  شدًق  الماطعر،  السخابات 
تداعغ  باجامرار  التثابئ  ذابع  تأخث  سسضرغئ 

افجالغإ الاغ غائسعا الةغح السراصغ. 
- وأوضح الدابط المثضعر: أن «الصغادات السسضرغئ 
الحسئغ  والتحث  السراصغ  افطظ  سظاخر  بجج  تصعم 
المسارك  شغ  سسضرغئ  خطط  ودون  سحعائغ  بحضض 

ضث «الاظزغط».. (المخثر السابص وجرغثة الظعار).
(تغثر  السراصغئ  الصعى  تتالش  شغ  الصغادي  وأضث   -
بصغطئ  خسائر  الحسئغ  التحث  صعات  تضئث  سظ  الُمق) 
إسقن طسرضئ  والسااد بسث أجئعع طظ  شغ المصاتطغظ 
«الاظزغط»،  طصاتطغ  ضث  افظئار  بمتاشزئ  جثغثة 
الثطط  ضسش  ظاغةئ  الفطعجئ  صداء  طحارف  وسطى 
الصعات  بغظ  طا  الاظسغص  وجعد  وسثم  السسضرغئ 
المسطتئ، وأن التضعطئ السراصغئ ُتظِضر تسرَُّض صعاِتعا 
وطغطغحغاِتعا لَثغئات وإخفاصات طظ خقل ضت دسائغ 
قغظ  أون  (العجط  المغثان.  لتصائص  طضاربا  غئثو  ق 

والةجغرة ظئ).
- ضعُن َطغثان المسارك طظاذَص ضبغفئ السضان، وصغام 
العتثات  سطى  طفثثئ  بسغارات  بعةمات  «الاظزغط» 
الاطشغط  وسمطغات  الاتخغظات  سظ  شدق  السسضرغئ، 
سدع  الئةاري)  (طتمث  ذلك  غآضث  لثغه،  المائسئ 
وق  طتخظئ  أظعا «طثغظئ  لطفطعجئ:  المتطغ  المةطج 

غمضظ لطةغح اصاتاطعا بسععلئ». (المثى برس).
باظغاً: افجئاب السغاجغئ:

وأواطر  واتفاصغات،  خطط،  طظ  طجغٌب  افجئاب  وعثه 
تضام  وطظعط   - الاابسغظ  التضام  إلى  إبقغعا  غاط 
إلغعط  ُتَئطُس  أو  بالبئ،  أذراف  ذرغص  سظ   - السراق 
حثخغاً شغ لصاءات بظائغئ، أو تخرغتات إسقطغئ ُغراد 
التاضط  سطى  ُتمطى  وصث  أشسالعا،  ردود  أو  طدمعظعا 
إطقًء ق غساطغع الاظخض طظعا، وغصعم باظفغثعا ذعسًا 
أو ضرعاً، أو سئر اشاسال أزطٍئ طا، أو المماذطئ شغ تظفغث 
اقتفاصات أو السصعد لغفدغ ذلك إلى تتصغص أعثاف 

غرغإ بعا الضاشر المتاض... إلت. وطظ أطبطئ ذلك:
زغارته  خقل  ضارتر،  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  تأضغث   -
ظغئ) شغ التمطئ  افخغرة لئشثاد سطى أن المحارضئ (السُّ
ذلك  أن  حك  وق  أظئاء).  (وضاقت  لظةاتعا.  أجاجغئ 
لخئشاعا  المسطتئ  الصعات  خفعف  شغ  بطئطئ  غسظغ 
الطائفغئ، وعع أطٌر غاسطص بةاعجغئ طصاتطغ السظئ أو 
وعثا  أطرغضا؟  أم  التضعطئ  جاسطتعط  وعض  سثطه، 

د «الاظزغط». غثثم أعثاف المتاض وغطغض طظ تمثُّ
- صال طخثر شغ السمطغات المحارضئ: إن «افطرغضغغظ 
سطى  افظئار  طتاشزئ  لاترغر  جثغثة  خطئ  وضسعا 
طراتض سثة تحمض الئثء باترغر الرطادي وسجلعا سظ 
أن  طئغظاً  الفطعجئ»،  تترغر  بط  لعا،  المةاورة  المثن 
«افطرغضغغظ ق غرغثون شاح الةئعاغظ شغ العصئ ظفسه 
الفطعجئ شعط طخرون سطى تأخغر اظطقق  وخخعخاً 
سمطغات تترغرعا.. (سراق الصاظعن شغ ٢٠١٥/٧/١٤). وق 

حك أن عثا ُغثالش خطئ التضعطئ السراصغئ.
بالسقح  السراق  تةعغج  سصعد  تظفغث  شغ  المماذطئ   -
غثخض  وضض ذلك  حاضطعا...  وطا  والطائرات  وافساثة 
خطعُّ  ُغَاخعر  ضغش  وإق  السغاجغئ،  الصرارات  دائرة  شغ 

طثازظعط طظ سثة طؤات طظ الخعارغت..؟!
الضفار  لمضر  رعغظئ  المسطمغظ  بقد  تئصى  وعضثا 
والمحعِّعغظ  أطاظا،  بأطظ  والساببغظ  الماسططغظ 
وأتضام  اإلجقطغئ  سصغثتظا  سطى  المساثغظ  لثغظظا، 
حرسظا التظغش تاى غُمظَّ اهللا سجَّ وجضَّ بظخره سطى البطئ 
المآطظئ الاغ سمطئ وق تجال تسمض سطى إصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وغعطعا جغثوق 
أولؤك الزالمعن طا غساتصعظه طظ ججاء، وتسطع راغئ 
والثغر  والسثل  افطظ  وغُتض  المسمعرة  أرجاء  الُسصاب 
وطا ذلك سطى ربظا بسجغج. ﴿َوُظِرغُث َأْن َظُمظَّ َسَطى الَِّثغَظ 
َوَظْةَسَطُعُط  ًئ  َأِئمَّ َوَظْةَسَطُعْط  اْفَْرِض  ِشغ  اْجُاْدِسُفعا 

 ﴾َظ َلُعْط ِشغ اْفَْرِض اْلَعاِرِبغَظ *َوُظَمضِّ

افزطئ الطغئغئ طا بسث تعصغع الخثريات
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

افذراف  تعصغع  سطى  أجابغع  بقبئ  طظ  أضبر  طدئ 
الماظازسئ بافترف افولى سطى المسعدة الرابسئ المسثلئ 
لطمصارح افطمغ إلظعاء افزطئ الطغئغئ، وذلك شغ غغاب 
المآتمر العذظغ السام. واسائر - شغ ذلك العصئ - أغطإ 
افذراف المسظغئ بافزطئ الطغئغئ وخاخئ طظعا برغطاظغا 
افزطئ  طظ  الثروج  بثاغئ  عع  الاعصغع  عثا  أن  وأطرغضا 

وتةاوز السصئات الخسئئ.
وخطعات  سمطغا  تصثطا  العصئ  ذلك  طظث  ظَر  لط  أظظا  إق 
ططتصات  سظ  اإلسقن  أو  التضعطئ  تحضغض  شغ  جرغسئ 
المسعدة الاغ تسائر افعط شغ اقتفاق. بض بثأ طئسعث 
العذظغ  المآتمر  إلصظاع  غسسى  لغعن  الماتثة  افطط 
وطتاولئ العخعل طسه إلى تض تاى غطاتص بالمعصسغظ 

خاخئ وأظه ذرف أجاجغ شغ الظجاع الطغئغ.
شصث تط إجراء طحاورات طشطصئ بغظه وبغظ وشث المةطج 
الثمغج  طظ  بثاغئ  الةجائر  شغ  السام،  الطغئغ  العذظغ 
تسجغج  «جئض  وتظاولئ  غعطغظ،  وداطئ   ٢٠١٥ تمعز   ٣٠
طسار التعار شغ لغئغا»، تسإ بغان بسبئ الثسط افطمغئ 
الةجائري  لطاطفجغعن  تخرغح  شغ  لغعن  وصال  لغئغا.  شغ 
السمعطغ سصإ ظعاغئ المحاورات أظعا جرت بحضض بظائغ 
بغظ افطط الماتثة وطمبطغ المآتمر السام بط بمحارضئ 
الةجائري  والعزغر  جظاطعظغ  باولع  إغطالغا  خارجغئ  وزغر 
لطحآون المشاربغئ واإلشرغصغئ سئث الصادر طساعض طآضثا 
طعاخطئ التعار «وجظرى ضغش غمضظ تةاوز الثقشات بغظ 

افذراف الطغئغئ». لضظ طخثرًا دبطعطاجغاً ججائرغاً طصربًا 
طظ المطش صال لـ«بعابئ العجط» أن الةطسئ لط تحعث 
تصثطا ططتعظا سضج الةعقت السابصئ طظ التعار الطغئغ 
شغ الئقد، شالمآتمر السام صثم طصارتات غراعا جععرغئ 
تعل ترضغئئ طةطج الثولئ وضثلك تصه شغ اخاغار أسداء 
التضعطئ الاعاشصغئ والمسآول سظ صغادة الةغح». عثا 
وصث أضث المساحار السابص لطةظئ التعار الاابسئ لطمآتمر 
العذظغ، خقح الئضعش، تخمغط المآتمر سطى طعصفه 
طظ اقتفاق السغاجغ الثي جرى تعصغسه بافترف افولى 

شغ الخثغرات شغ ١١ تمعز/غعلغع المظصدغ.
برغطاظغا  أنَّ  جرغثة «تاغمج»  ذضرت  أخرى،  جعئ  وطظ 
تساسث لظحر طؤات طظ صعاتعا شغ لغئغا لمعاجعئ تظزغط 
الثولئ والمساسثة شغ اجاصرار الثولئ. وأضاشئ الةرغثة 
الئرغطاظغئ، السئئ، أنَّ صعات شرظسغئ وألماظغئ وإغطالغئ 
وإجئاظغئ وأطرغضغئ جاحارك شغ المعمئ الثولغئ الاغ 
جائثأ بمةرد اتفاق افذراف الطغئغئ سطى تحضغض تضعطئ 
وتثة وذظغئ. وأحار طخثر برغطاظغ لطةرغثة، لط تثضر 
اجمه، إلى اتامال بثء السمطغات داخض لغئغا طع ظعاغئ 

حعر آب/أغسطج الةاري.
وعثا غثل سطى إخرار دول الشرب سطى الاثخض شغ الحأن 
الطغئغ ولع بالحضض المئاحر والسسضري، المعط أن غضعن 
لعا ظفعذ ووجعد شغ الئطث تاى تسغطر سطغه وتظعإ 

 برواته. وتئصى بعادر اقظفراج السغاجغ بسغثة



 السثد ٣٧    ٣افربساء ٢٠ طظ حعال ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٥ أغسطج/آب  ٢٠١٥ طـ

اتاطعا  إجقطغئ  أرض  صدغئ  عغ  تعلعا  وطا  الصثس 
السظعان  عع  وعثا  باترغرعا،  إق  تض  وق  الضفار  افسثاء 
العتغث الثي غةإ أن ُغرشع.  شعض أضبر طظ عثا العضعح 

وضعح؟
 - غععد  وطسه  الخطغئغ  الشرب   – افخطغعن  وافسثاء 
وافدوات  بأسغاظعا،  طسروشئ  دول  تمبطعط  واضتعن، 
تضام  إظعط  واضتئ،  افسثاء  صئض  طظ  اجاثثطئ  الاغ 
وترجاعط  لغععد  الئقد  جطمئ  الاغ  جاغضج-بغضع 
وصاطئ شغ افطئ ضض سعاطض المظاسئ والصعة. وافدوات 
السالمغئ المساثثطئ طسروشئ طظ أطط طاتثة وطةطج 
طسروشئ،  وافجالغإ  وطآتمرات.  دولغ  وصاظعن  أطظ، 
تصجغط الصدغئ طظ صدغئ أطئ إجقطغئ إلى سربغئ إلى 
شطسطغظغئ، إلى ضفئ وغجة إلى شخائطغئ. وحسارات لفئ 
السعدة،  المغاه،  القجؤغظ،  الصثس،  طسروشئ،  اقظائاه 
الاسعغخ، ٦٧، المحروع العذظغ، المساعذظات، الت. أطا 
الائرغرات شعغ واضتئ وطسطعطئ، العضع الثولغ والعضع 
اإلصطغمغ، والدسش واقظتقل، واخاقل طعازغظ الصعى. 
ضض عثا وغغره واضح وطسطعم، وطع عثا غئصى السآال: 

لماذا غرصظا شغ حئر طاء.
إلى  الظزرغئ  المسرشئ  طظ  اقظاصال  عع  المططعب  إن 
الاخثغص الةازم، الثي غخّثصه التجم والفسض. بمسظى أن 
غظاصض صعلظا أظظا ظثرك تصغصئ عثه الصدغئ إلى اقرتفاع 
بأشسالظا إلى طساعى تطك الصدغئ، جعاء سطى المساعى 
الظزري بإبصاء السظعان العتغث المرشعع لاطك الصدغئ أظعا 

تامئ : تاى ق غئصى افصخى غساشغث وق طشغث  

٤/ تثفغخ اإلظفاق التضعطغ الةاري وإغصاف الاسغغظات 
شغ صطاسات الثولئ.

إن الظعب الثي غائظاه الخظثوق سطى خسغث اقجاثاظئ 
الثارجغئ، غةئر الئطثان المثغظئ سطى الاثطغ سظ الثسط 
الظفطغئ  والمحاصات  لطتغاة  الدرورغئ  لطسطع  المالغ 
وغغرعا طظ السطع الاغ تحضض الصعت الغعطغ لطظاس. 
طصابض  الظصثغئ  سمطاعا  باثفغخ  ضثلك  وغطجطعا 
السمقت افجظئغئ ضغ تخئح المعاد الثام والسطع افخرى 
الئطثان  غطجم  ضما  بمظ.  بأصض  الثارج  إلى  المخثرة 
الثثطغئ  الصطاسات  سطى  اإلظفاق  باصطغص  المصارضئ 

وزغادة الدرائإ.
إن السغاجات الاغ غائظاعا خظثوق الظصث الثولغ تعثف 
طفاعتئ  أجعاق  إلى  المصارضئ  الئطثان  تتعغض  إلى 
لاخرغش بدائع الثول الرأجمالغئ بأجسار سالغئ، وتثطص 
سطى  الصائط  اقصاخاد  لاتعغض  المعضعسغئ  الزروف 
الاثطغط والاعجغه المرضجي إلى اصاخاد جعق رأجمالغ 
جعى  تسرف  ق  الاغ  الماعتحئ  الرأجمالغئ  به  تسئث 

الةحع وطجغث طظ افرباح.
افخض  شغ  عغ  الخظثوق  غفرضعا  الاغ  شاإلخقتات 
تجطئ طسمعطئ ططشعطئ تآدي شغ ظعاغئ المطاف إلى 

تةعغع السئاد وترضغع الئقد.
إلى  التداري  المحروع  دساة  جارع  السعدان  وشغ 
اقرتماء شغ أتدان الخظثوق واتئسعا تعجغعاته حئرًا 
تعخغات  شئمعجإ  الدإ،  جتر  أدخطعظا  تاى  بحئر 
الخظثوق سرضئ التضعطئ تعالغ (٦٣) طرشصا خثطغا 
الصطاع  طآجسات  ضاشئ  خخثخئ  إلى  أدى  طما  لطئغع 
السام، وألشئ ضاشئ أظعاع الثسط المصثم لطسطع ضما ألشئ 
الثسط الثاص بالثثطات الختغئ والاسطغمغئ واإلجضان 
واتثثت إجراءات خارطئ شجادت أجسار الماء والضعرباء 
والظصض واقتخاقت، أدت إلى تئسات ضاربغئ سطى أعض 
السعدان؛ طبض ارتفاع ظسئئ الئطالئ إلى أضبر طظ ٣٠٪، 
وزغادة طثغعظغئ السعدان الثارجغئ الربعغئ إلى (٤٦) 
ططغار دوقر بتسإ آخر تصرغر خادر سظ بظك السعدان. 
 ٢,٨٧ طظ  السعداظغئ  السمطئ  صغمئ  تثععرت  وأغداً 
دوقرًا لطةظغه العاتث سام ١٩٧٥ إلى أصض طظ ١٧ جظاا 

شغ العصئ التالغ. 
ورغط طا تةظغه الئقد طظ وغقت جراء اقلاجام بسغاجات 
الثولئ  شغ  المسآولغظ  أن  إق  الصاتطئ،  الخظثوق 
شصث  الخظثوق،  غمطغه  بما  الضطغ  الاجاطعط  غآضثون 
تسعث وزغر المالغئ بثر الثغظ طتمعد، باعشغر الئغاظات 
الاسعثات  عثه  جاءت  لطخظثوق.  لقخقح  المططعبئ 
سصإ الجغارة الاغ صام بعا طسآول شغ خظثوق الظصث 
والاصى  ٢٠١٤م  حئاط/شئراغر  شغ  لطئقد  الثولغ 
خقلعا بضض طظ وزغر المالغئ وطتاشر بظك السعدان. 
أغداً تسعث وزغر المالغئ السعداظغ، بالمدغ صثطاً شغ 
جغاجئ رشع الثسط سظ السطع اقجاعقضغئ، وصال إن 
الئرظاطب الثماجغ لطثولئ خقل ٢٠١٥- ٢٠١٩ غاثث 

طظ الاترغر اقصاخادي طظعةاً له.
إن الثروج طظ ضض أحضال العغمظئ اقجاسمارغئ الاغ 
صروض  طظ  حاى  طسمغات  تتئ  افطئ،  سطى  تمارس 
وغغرعا، عع بالعصعف ضث اقرتماء شغ أتدان خظادغص 
المال الثولغئ، والسمض شغ افطئ وطسعا لقظسااق طظ 
المظزعطئ الرأجمالغئ، والسعدة لظزام اإلجقم، شغ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ تترر الحسعب 

 وتئسط السثل شغ ربعع السالط

والئظك  الظصث  خظثوق  إظحاء  تط  ١٩٤٤م  السام  شغ 
الثولغغظ؛ بصخث العغمظئ سطى اصاخاد السالط، وبالفسض 
اتثثتا أداة - وبثاخئ خظثوق الظصث الثولغ - لةسض 
خقل  طظ  الفصر،  وخظاسئ  لقشقس  سرضئ  الئقد 
الدشط سطى الثول لقلاجام بسغاجات الخظثوق، شصث 
السام  طظ  آب/أغسطج  خقل  طثضرة  الخظثوق  ظحر 
شغعا  تآضث  السعدان،  تضعطئ  طظ  إظعا  صال  الماضغ 
تحمض  اصاخادغئ  طسالةات  بتجطئ  اقلاجام  التضعطئ 
الطاصئ،  وصطاع  المتروصات  سظ  التضعطغ  الثسط  رشع 
وصث  الدرائإ،  وظزام  الةمرضغئ  اإلسفاءات  وطراجسئ 
حعث حاعث طظ التجب التاضط بالاسطغمات الاغ تأتغعط 
طظ الخظثوق، ورد ذلك شغ تعار أجرته ختغفئ المةعر 
طع أطغظ أطاظئ اقصاخاد بالمآتمر العذظغ، ظحر باارغت 
٣ أغطعل/جئامئر ٢٠١٤م صال شغه: (ظتظ ُتفرض سطغظا 
سطى  دلغض  أبطس  عثا  ولسض  إرادتظا)،  سظ  خارجئ  أحغاء 
أن الثولئ ق تمطك إرادة جغاجغئ بثلغض اظخغاسعا لما 

غفرض سطغعا طظ صئض طآجسات براغاعن وودز.
إن خظثوق الظصث الثولغ غفرض حروذا صاجغئ سطى 
الئطثان الاغ تططإ صروضاً، وغطجطعا باظفغث تجطئ طظ 
اإلجراءات الاثطغرغئ لقصاخاد والاغ تآدي بثورعا إلى 
الئطثان  طحغؤئ  إلى  المصارضئ  الئطثان  إرادة  ارتعان 
الفصر  خظاسئ  وتدمظ  الثائظئ  الثولغئ  والمآجسات 

شغعا. وتاطثص تطك الحروط شغ اآلتغ:
سطى خسغث جغاجئ شاح الئقد لطمآجسات اقجاسمارغئ:

١/ خخثخئ الصطاع السام وإسطاء الثور افجاجغ شغ 
الظحاط اقصاخادي لطصطاع الثاص.

٢ / إخثار الصعاظغظ الاغ تدمظ طخالح الصطاع الثاص 
المتطغ وافجظئغ.

٣/ إسفاء الحرضات افجظئغئ طظ الدرائإ والرجعم.
تتعغض  شغ  الساططئ  افجظئغئ  لطحرضات  التص  طظح   /٤
بالظصث  الساططغظ  طظ  طظاسئغعا  وطساتصات  أرباتعا 

افجظئغ إلى الثارج.
وطتخطئ عثه اإلجراءات عع الدشط سطى الفؤات الفصغرة 

وظمع اقصاخاد اقجاعقضغ ضما شغ الظمط الشربغ.
سطى خسغث الاةارة الثارجغئ:

١/ دسط ظحاط الصطاع الثاص  وتعغؤئ ضاشئ الفرص 
المظاجئئ لظحاذه.

وواردات  خادرات  سطى  المفروضئ  الصغعد  إلشاء    /٢
السطع.

وتطئغص  افجظئغ  الظصث  سطى  الرصابئ  ظزام  إلشاء   /٣
جغاجئ السعق المفاعتئ.

السمقت  طصابض  المتطغئ  السمطئ  صغمئ  تثفغخ   /٤
افجظئغئ.

تماغئ  سظ  الثولئ  تثطغ  إلى  اإلجراءات  عثه  وتعثف 
الزروف  وخطص  الترة  الاةارة  ظمط  وشرض  طظاةاتعا 
المعضعسغئ لطفؤات الطفغطغئ لاتصغص المجغث طظ افرباح 

واقجاشقل.
وسطى خسغث اإلظفاق الصعطغ:

الدرورغئ  الامعغظغئ  لطسطع  التضعطغ  الثسط  إلشاء   /١
لتغاة الظاس.

٢/ زغادة الدرائإ سطى السطع المثاطفئ وزغادة أجسار 
الماء والضعرباء وخثطات الختئ والاسطغط والظصض وطا 

حابه ذلك طظ الثثطات.
٣/ رشع أجسار طظاةات الصطاع السام وتصطغص دوره شغ 

الاظمغئ اقصاخادغئ.

تامئ ضطمئ السثد: جعء الافضغر السغاجغ غسرصض الاترر طظ العغمظئ الشربغئ
جغاق البعرات ذرح الثولئ المثظغئ (السطماظغئ) ضئثغض سظ 
افظزمئ الثضااتعرغئ، وطظ بط اظحشطئ الصعى السغاجغئ 
شغ خغاغئ دجاتغر وضسغئ سئر برلماظات جسطئ السغادة 
الاحرغسغئ شغعا لمةمعسئ طظاثئئ، وطظ بط تط تحضغض 
التضعطات وطةالج العزراء الثغمصراذغئ، وأغدا ظطئ 
تظحط تطك المآجسات غغر التضعطغئ وتاترك بسغض 
الامعغض افجظئغ لاظفث افجظثات الشربغئ وتترف البعرات 

سظ طسار الاترر الضاطض طظ العغمظئ الشربغئ.
دشسئ  جغاجغئ  طفاخض  سظ  تضحش  افطبطئ  وعثه 
وأّدت  تثطسه،  أن  بثل  اقجاسمار  تدظ  إلى  البعرة 
التالئ  شغ  بعضعح  تةّسث  ضما  جثغثة  اظاضاجئ  إلى 
وإرادة  الةماسغ  التضط  شضرة  اتثثت  الاغ  المخرغئ، 
اآلخر  الةماسغ  التضط  سطى  لقظصداض  طئررا  الظاس 
تشغغر  وتط  البعرة،  بسث  اقظاثابات  سظ  ظاب  الثي 

الثجاعر تتئ الثرائع ظفسعا.
افظزمئ،  سظث  السعء  ذلك  تث  غصش  لط  أجش  وبضض 
بض تط اقخاراق الفضري والسغاجغ لضبغر طظ افتجاب 
والةماسات، وتماعئ طع ذلك الافضغر السغاجغ الشربغ 
أداة  تثري  ق  أو  تثري  تغث  طظ  وأخئتئ  العّثام، 
تسعط شغ تسجغج العغمظئ السغاجغئ والفضرغئ لطشرب، 
وطحروساته  براطةه  تمرغر  طظ  سئرعا  الشرب  وتمّضظ 
تمازجئ  تغث  طبق  تخض شغ تعظج  ضما  السغاجغئ، 
الثغمصراذغئ  الطسئئ  شغ  اظثرذئ  الاغ  افتجاب  ألعان 

خظثوق الظصث الثولغ 
الثراع اقجاسماري الةحع لطرأجمالغئ املاعتحئ

بصطط: سخام الثغظ أتمث أتغط - الثرذعم

اتاطعا  إجقطغئ  بقد  إغماظغئ،  سصثغئ  تدارغئ  صدغئ 
عع  الاترغر  شغئصى  تترغرعا،  عع  العتغث  والتض  ضفار، 
السظعان، وعثا غصادغ إجصاط ضض طا غداده طبض التض 
السطمغ أو اقساراف أو الاظازل أو ال٦٧ أو الاسعغخ أو 

السعدة وطا إلى ذلك.
أطا الطرغص الثي غةإ جطعضه تاى ظخض إلى الصثس 
وطا تعلعا، أق وعع الةعاد تخرًا، شُغتاط سطغظا السمض 
إلجصاط افظزمئ الثائظئ المتغطئ بفطسطغظ واجاسادة 
افطئ لسططاظعا وإرادتعا. وعثا غسظغ أن ُتصطع افلسظ 
الاغ تطرح ذرصاً بثغطئ ضالمفاوضات والتطعل السطمغئ 
المآتمرات  أو  الضئرى  الثول  أو  الثولغئ  المظزمات  أو 

الثولغئ.
لضظ ق بث طظ الصعل أظه وتاى ظخض إلى ذلك الغعم، 
شق بث طظ إبصاء جثوة الخراع السصائثي والفضري تعل 
افطئ  سظث  العسغ  سطى  ُظئصغ  تاى  شطسطغظ،  صدغئ 
وُظفحض طتاوقت الادطغض، ضما أظه ق بث طظ إبصاء الضفاح 
وتتطغط  والثعظئ  السمقء  لضحش  طحاسقً  السغاجغ 
وافدوات  والمثططات  الثطط  وضحش  أضطسعط، 
وافجالغإ الاغ غساثثطعا أسثاؤظا لطعخعل إلى غاغاعط 
أو الظغض طظ إرادة افطئ ووسغعا. وشغ العصئ ظفسه ق 
بث طظ إبصاء جثوة الةعاد طع ضغان غععد صائمئ تاى 
تأتغ الطتزئ شغطاتط الةمغع طع جغعش افطئ شغ طسرضئ 

 الاترغر
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

عع  سما  «إجقطغ»  عع  طا  تمغغج  باإلطضان  غسث  ولط 
بغظ  اصااال  طظ  الغمظ  شغ  غةري  وضما  سطماظغ، 
جغاجغئ  طحروسات  جمغسا  تتمض  الاغ  الفخائض 
الئسخ  بسدعا  ضث  وتتاحث  طخطتغئ،  أو  ترصغسغئ 
سطى أجاس تظاصخ المخالح اقجاسمارغئ ق تظاصخ 
المئادئ وأشضار التضط. وضما شغ جعرغا تغث تةّظثت 
بسخ الةعات «البعرغئ» لاتصغص الظمعذج الشربغ شغ 
التطعل  طظ  الشربغئ  الصعى  تطرته  طا  وتمرغر  التضط 
السغاجغئ الاغ تئصغ العغمظئ افطرغضغئ سطى جعرغا. 
لثلك شإن جعء الافضغر السغاجغ صث أشحض سثدا طظ 
البعرات الاغ لط غائطعر شغعا شضر جغاجغ طاترر طظ 

ظااج الفضر السغاجغ الشربغ، وطّعث لردة بعرغئ.
غةإ  السغاجغ  الافضغر  لسعء  الثطرة  الظاائب  وعثه 
وتثشع  الاظّئه،  إلى  المثطخغظ  السغاجغغظ  تصعد  أن 
بعار الحام سطى وجه الثخعص إلى الافضغر السغاجغ 
طظ  والماترر  افطئ  سصغثة  إلى  المساظث  الختغح 
أدبغات الشرب وأذروتاته وطمارجاته. وأن تعّجععط 
لظزام التضط الفردي شغ اإلجقم الثي جسض السغادة 
سطى  ق  الحعرى  سطى  وصام  لطحرع،  الاحرغسغئ 
الثغمصراذغئ، وأوجإ الاترر طظ اقجاسمار ق الاماعغ 
طع طحروساته، وتظاصخ شغ جّطه طع الفضر السغاجغ 

 الشربغ طظ تغث الحضض والمدمعن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بسث طدغ سصث طظ الجطان سطى سمطغئ السقم طع افضراد 
بالثات  الحام  وبعرة  السربغ  الربغع  بعرات  طع  وتجاطظا 
السغاجغ  اقجاصرار  أن  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وإدراك 
وافطظغ لظ غتثث شغ ترضغا إق شغ تالئ الاعخض إلى 
تتزى  باتئ  أظعا  خخعخاً  الضردغئ،  لطمسألئ  تسعغئ 
خجغظئ  ضطفئ  أظعا  سظ  شدقً  ططتعظ،  دولغ  باعامام 
الثولئ طا غصرب طظ ٤٠٠ ططغار دوقر سطى طثى بقبغظ 
ساطا، تسإ تصثغرات رئغج العزراء رجإ ذغإ أردوغان 
الثي اظاعب جغاجئ اقتاعاء بالظسئئ لفضراد وبثأ بإجراء 
طةمعسئ طظ اإلخقتات تاسطص بتصعق افضراد، تعجئ 
بمحارضئ فول طرة شغ تارغت ترضغا لتجب ذي اطاثاد 
ضردي شغ اقظاثابات الاحرغسغئ افخغرة الاغ جرت شغ 
السابع طظ تجغران الماضغ، تغث تخض تجب الحسعب 
طظ  واجع  دسط  سطى  ترضغا  شغ  الضردي  الثغمصراذغ 
افضراد والسطعغغظ شغ ترضغا، واجاطاع بثلك الثخعل إلى 
الئرلمان الارضغ بسث اجاغازه تاجج الـ١٠٪ وتخعله سطى 
٨٠ طصسثًا شغ الئرلمان الارضغ الثي غئطس سثد أسدائه 

٥٥٠ ظائئا.
اتثث تجب الحسعب الثغمصراذغ اجاراتغةغئ تحغر إلى أظه 
تجب ترضغ، ولصغ صئعق واجسا لثى الظاخإ الارضغ وغئثو 
أن تظسغصا طا ضان وتاى وصئ صرغإ بغظه وبغظ الظزام 
الارضغ شعع ق غرى الصدغئ الضردغئ سطى أظعا صدغئ تاى، 
بض غخفعا شغ بسخ طظ خطاباته وطظاجئاته سطى أظعا 
(المحضطئ الضردغئ) شالئرظاطب اقظاثابغ ق غمئ بخطئ إلى 
تجب ضردي بالمسظى التصغصغ لخفئ (ضردي)، أو تجب 
غثاشع سظ الصدغئ الُضردغئ، شدقً سظ أن «تجب الحسعب 
الثغمصراذغ» ذاته ق غحغر إلى ظفسه بأظه تجب ضردي أو 
أظه طعجعد بمضان الثشاع سظ الصدغئ الضردغئ، إق أن لشئ 
ولعةئ الثطاب تشغرت بسث شعزه شغ اقظاثابات وظعر 
واضتا الظََّفج الصعطغ الضردي شغ الثطابات والمطالإ 

طظ تضعطئ ترضغا.
سصث  غعطغظ،  طثى  وسطى   ٢٠١٥/٧/٧ البقباء  غعم  وشغ 
اجاماع أطظغ أطرغضغ ترضغ شغ الساخمئ الارضغئ أظصرة 
وشغ طصر صغادة افرضان بغظ طسآولغظ سسضرغغظ وظائإ 
وطمبض  جظغرلغعغطع،  شرغثون  الارضغ  الثارجغئ  وزغر 
الثولئ  تظزغط  طتاربئ  لحآون  أوباطا  باراك  الرئغج 
لطسغاجات  الثشاع  وزغر  وظائئه  إغطظ  جعن  اإلجقطغئ 
طعاخطئ  ضرورة  سطى  أضث  والثي  ورطعث،  ضرغساغظ 
طتاربئ تظزغط الثولئ، وطحاضض التثود الةظعبغئ، وتمثد 
اقجاماع  طثة  طقتزئ  طع  الضردجااظغ.  السمال  تجب 
وطضاظه وتحضغطئ العشث، ضض ذلك غحغر إلى أن المئاتبات 
تظاولئ صداغا اجاراتغةغئ بالشئ افعمغئ والاسصغث تخطئ 
شغعا ترضغا سطى خفصئ طا أو دور طا غاسطص غالئا بسعرغا، 
وذضرت ختغفئ ترغغئ الارضغئ أن افطرغضغغظ ذطئعا 
خقل اقجاماع طظ ترضغا السماح لعط باجاثثام صاسثة 
إظةرلغك شغ الةظعب لحظ ضربات ضث تظزغط الثولئ شغ 

جعرغا.
تخض  اقجاماع  عثا  طظ  أجئعسغظ  طظ  أصض  وبسث 
تفةغر شغ طثغظئ جعروج شغ طسغرة ضردغئ ضان تجب 
الحسعب طحرشا سطغعا وبثأ ضض شرغص غاعط اآلخر بأظه 
غصش خطش عثا الافةغر تغث اتعط رئغج تجب الحسعب 
الثغمصراذغ، خقح الثغظ دغمرذاش، خراتئ طآجسئ 
الرئاجئ بالعصعف خطش الافةغر بثسمعا تظزغط الثولئ، 
وراء  أظه  الحسعب  تجب  اتعط  طظ  اآلخر  الطرف  وطظ 

بغظ  المئاحر  الاقجظ  لثرجئ  افطر  ووخض  الافةغر 
الافةغر  عثا  وتق  دغمرذاش.  الثغظ  وخقح  أردوغان 
عةعم طئاحر لمصاتطغ تجب السمال سطى طصار لطحرذئ 

الارضغئ وصاض ضابط وسثد طظ افشراد.
وأحار رئغج العزراء الارضغ داود أوغطع إلى أن ترضغا 
تحعث سمطغاغظ طعماغظ طظث السابع طظ تجغران/غعظغع 
الماضغ (تارغت إجراء اقظاثابات الئرلماظغئ)، تامبض أوقعا 
طضاشتئ  شغ  والباظغئ  التضعطئ،  تحضغض  طتاوقت  شغ 
شغ  والفعضى  اإلرعاب  ظحر  إلى  تسسى  الاغ  الةعات 
ترضغا، خاخئ بسث العةعم اقظاتاري الثي حعثته طثغظئ 
داود  وأحار  الةاري.  الحعر  طظ  السحرغظ  شغ  جعروج 
أوغطع أن السمطغئ السسضرغئ بثأت أوق شغ جعرغا وأوضح 
داود أوغطع أن الصسط الباظغ طظ السمطغئ السسضرغئ بثأ 
طساء غعم ٢٤ تمعز/غعلغع شغ السراق، طساعثشا ضق طظ 
الضردجااظغ)،  السمال  (تجب  وطظزمئ  الثولئ  تظزغط 
شغ تغظ َتمّبض الصسط البالث بتمطئ أطظغئ داخض ترضغا 
ضث الاظزغط، وتجب السمال الضردجااظغ، وجئعئ تجب 
الاترغر الحسئغ البعري اإلرعابغئ (DHKP-C)، أجفرت 
سظ اساصال ١٣٠٢ طحائعا به تاى طساء ٢٩ تمعز/غعلغع 

الماضغ.
وغئثو أن أردوغان والظزام الارضغ ق غثحى إق سثوا 
بمصاتطئ  شسق  جاد  غغر  شعع  عثه،  تمطاه  شغ  واتثا 
الاظزغط أو سطى افصض لغج اآلن، لاعاتر افخئار سظ طثى 
الاظسغص والسقصات بغظعما. بغظما الخعرة طثاطفئ تماطا 
سظث التثغث سظ طظزمئ (تجب السمال الضردجااظغ) أو 
افضراد سمعطا شعط خطر تصغصغ بالظسئئ لارضغا خاخئ 
بسث الثسط السسضري الماعاخض لعط بالسقح والسااد طظ 
أطرغضا فضراد جعرغا وطظ أوروبا لمصاتطغ تجب السمال 
قتاعاء  افطرغضغئ  المتاوقت  تظةح  ولط  الضردجااظغ، 
افضراد وذلك لاسثد العقءات لثغعط، شأوروبا لعا ظخغإ 
طظ عثه العقءات (برغطاظغا وألماظغا بالثات) وأطرغضا لعا 

ظفعذ لثى بسدعط وضغان غععد ضثلك.
طع  الاظسغص  بسث  وتجبه  أردوغان  طظ  الاخسغث  شعثا 

أطرغضا شغ اقجاماع أسقه فطرغظ:
جعرغا  شغ  خاخئ  ترضغا  تةاور  ضردغئ  دولئ  صغام  طظع 
والسراق شعثا طرشعض تماطا طظ افتراك وتسمض ترضغا 
سطى ذلك بمتاولئ إغةاد طظطصئ سازلئ أو آطظئ داخض 

التثود السعرغئ وغئثو أن عظاك ضعءا أخدر لثلك.
أن  أردوغان  غتاول  الثي  الارضغ  الثاخض  اآلخر  وافطر 
غساسغث بصاه خاخئ أن طتاوقت تحضغض التضعطئ صث 
وزغادة  الاحرغسغئ  اقظاثابات  إسادة  غسظغ  طما  تاسبر 
شرص تجب السثالئ والاظمغئ بالتخعل سطى الظسئئ الاغ 
الصادطئ  التضعطئ  تحضغض  شغ  لغافرد  لعا  غسسى  ضان 

 وتتصغص افعثاف الاغ غخئع إلغعا

املحعث الرتضغ الثاخطغ يف ظض الثقف  بني 
تجب أردوغان وتجب الحسعب الثغمصراذغ

بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن



افربساء ٢٠ طظ حعال ١٤٣٦ عـ/ المعاشص  ٥ أغسطج/آب  ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٣٧

افتث  غعم  أوباطا،  باراك  افطرغضغ  الرئغج  أظعى 
الاغ  ضغظغا  إلى  زغارته   ،٢٠١٥ تمعز/غعلغع   ٢٦
 ٢٧ اقبظغظ  غعم  صام  بط  أغام.  بقبئ  لمثة  اجامرت 
ألصى  تغث  إبغعبغا  إلى  بجغارة   ،٢٠١٥ تمعز/غعلغع 
وصئض  افشرغصغ.  اقتتاد  صمئ  شغ  خطابا  البقباء  غعم 
رئغج  بثاري،  طتمث  واحظطظ  شغ  اجاداف  زغارته، 
شغما  تثغبا.  المظاثإ  اقتتادغئ  ظغةغرغا  جمععرغئ 
الاصى بثاري شغ أطرغضا أغدا بسخ المسآولغظ شغ 
السغاجئ افطرغضغئ. وبثلك غضعن أوباطا أول رئغج 
تعلغه  أبظاء  الئطثغظ  ضق  شغ  بةعلئ  غصعم  أطرغضغ 
طعاطه. وصث ردد شغ ضق الئطثغظ الصعل بأن «أشرغصغا 
وأغدا  اإلرعاب»،  تتثغات  «تعاجه  لضظعا  ظمع»  شغ 
تطرق  وضسادته  والفساد».  اإلظسان  تصعق  «اظاعاك 

إلى الثغمصراذغئ خقل ضاطض رتطاه.
صئض الظزر شغ افعثاف الرئغسغئ لجغارة أوباطا، شإظظا 
أحارت  اإلسقطغئ  الاصارغر  بسخ  أن  إلى  اإلحارة  ظعد 
إلى أن عثغظ الئطثغظ (ضغظغا وإبغعبغا) اخاغرتا سمثا 
شغ  الثغظاطغضغئ  اإلطضاظات  لسرض  أوباطا  لةعلئ 
أن  غمضظ  لما  الظةاح»  تمبقن «بحغر  وأظعما  الصارة، 
غضعن. وبظاء سطى ذلك، شإن ضق الئطثغظ صث لسئا دورًا 
طعماً شغ إظةاح الثطط افطرغضغئ شغ أشرغصغا جظعب 
الثطئ  أن  ضما  الضئرى.  الئتغرة  وطظاذص  الختراء 
صث  حمالعا  طظ  السعدان  جظعب  قظفخال  الحرغرة 

دبرت شغ ضغظغا شدق سظ غجو الخعطال.
جعلئ  خقل  ظعرت  الاغ  أطرغضا  فعثاف  بالظسئئ  أطا 

أوباطا إلى أشرغصغا شظةثعا سطى الظتع الاالغ:

السمض سطى إخراج أوروبا (برغطاظغا وشرظسا)

شغ  طاضغئ  أطرغضا  أن  أوباطا  زغارة  طظ  العاضح  طظ 
وخاخئ  افوروبغئ،  الثول  إلخراج  التبغث  جسغعا 
وطظ  أشرغصغا.  شغ  طساسمراتعا  آخر  طظ  برغطاظغا 
ضغظغا  طظ  ضض  شغ  اإلرعاب  سطى  الترب  أن  العاضح 
لطاسطض  فطرغضا  أخرى  ذرغسئ  عغ  بأضمطعا  وأشرغصغا 
طساسمراتعا  طظ  أوروبا  وإخراج  افشرغصغئ  الثول  إلى 
السابصئ. وصث أصاطئ أطرغضا صعاسث سسضرغئ شغ جاتض 
ضغظغا وإبغعبغا وعغ تصعم بثسط ضغظغا طالغا شغ طضاشتئ 
الةماسات «اإلرعابغئ». والةثغر بالثضر أن إبغعبغا عغ 
دولئ طعالغئ ضطغا فطرغضا وتطغش صعي شغ تربعا ضث 

«اإلرعاب».
الظغةغري  الرئغج  أوباطا  اجاداف  الخثد  عثا  وشغ 
رأس  سطى  ترام  بعضع  صدغئ  ضاظئ  تغث  بثاري 
ذعغض  بحضض  أطرغضا  ظفعذ  تسجغج  بعثف  أجظثتعط، 
المثى شغ ظغةغرغا. طظ المقتر أن أطرغضا اضاسئئ 

أوباجاظةع  الرئغج  تعلغ  طظث  شسالئ  جغاجغئ  ذئصئ 
شغ  ترام  بعضع  صدغئ  أن  وغئثو   .١٩٩٩ سام  شغ 
شغ  الحئاب  ترضئ  صدغئ  سظ  شدق  أشرغصغا،  غرب 
حرق أشرغصغا تساثثطان بثصئ طظ صئض أطرغضا لثشع 

جغاجاتعا شغ أشرغصغا.
الئتث سظ المراسغ الثدراء

زغارة أوباطا لئطثان أشرغصغا جظعب الختراء الضئرى ق 
تثاطش ضبغرا سظ زغارته فغئ دولئ أشرغصغئ. شأشرغصغا 
صارة غظغئ تئاعا اهللا بالمعاد الثام والمسادن وتمبض 
الصمئ  طآتمر  أن  العاضح  وطظ  لطظفط.  طعما  طخثرا 
أداة  طةرد  عع   (GES) افسمال  لرغادة  السالمغ 
افسمال  له باسجغج  وق سقصئ  لعا،  جثغثة  اجاسمارغئ 
المعارد  لظعإ  اجامرار  عع  بض  أشرغصغا،  شغ  الاةارغئ 
المعارد  ظعإ  بمبابئ  عع  والثي  افشرغصغئ  الطئغسغئ 

الطئغسغئ طظ الئطثان اإلجقطغئ.
ظحر الثغمصراذغئ:

شاحض  جغاجغ  ظزام  عغ  الثغمصراذغئ  أن  تغظ  شغ 
غرغث  أوباطا  شإن  السالط،  تعل  الضعارث  شغ  تسئإ 
ق  والاصثم  الاشغغر  بأن  اقساصاد  طعاخطئ  فشرغصغا 
غمضظ إترازعما إق طظ خقل الثغمصراذغئ. وبالمبض، 
لطثغمصراذغئ  ضظمعذج  أشرغصغ  بطث  أي  تخظغش  غاط 
 - أطرغضا  تسةإ  بطرغصئ  اقظاثابات  شغعا  جرت  إذا 
تارجئ الثغمصراذغئ، سطى الرغط طظ صمع صادة عثه 
عةعطا  آلرائعط  وشصا  غسائر  والثي  لحسعبعط،  الثول 
الماضغ،  الصرن  شغ  الثغمصراذغئ».  «الترغات  سطى 
اقتتاد  ضث  الظجاع  شغ  أطرغضا  طع  أوروبا  تساوظئ 
أطرغضا  ادسئ  ضما  أشرغصغا.  بروة  سطى  السعشغاتغ 
لسثم  ظاغةئ  ضاظئ  أشرغصغا  شغ  المطتئ  المحاضض  أن 
شصث  لثلك  شغعا  افتجاب  طاسثدة  دغمصراذغئ  وجعد 
خةض  بق  أوباطا  غاتثث  واآلن  إلغعا.  الصارة  دشسئ 
سظ الثغمصراذغئ، بغظما تتعلئ أشرغصغا إلى صارة طظ 
الفعضى بفسض الثغمصراذغئ. وسقوة سطى ذلك، شمظ 
خقل عثه السغاجئ المظتازة غاط اجاغراد أسمال غغر 

أخقصغئ طبض الحعاذ والستاق إلى الصارة.
تسسى  الاغ  الرئغسغئ  الحرغرة  افعثاف  عغ  عثه 
السضان  غحضض  الاغ  الصارة  شغ  لاتصغصعا  أطرغضا 
اهللا  ظسأل  المؤئ.  شغ   ٥٢ طظ  أضبر  شغعا  المسطمعن 
جئتاظه وتسالى أن غخغإ أطرغضا بالفحض شغ أشرغصغا 
وشغ السالط بأجره. وظسأله أن غةسض حسعب أشرغصغا 
غثرضعن المثططات افطرغضغئ الحرغرة وغئتبعن سظ 
 اإلجقم ضئثغض والثي جغظصث أشرغصغا والسالط بأجره
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ حرق أشرغصغا

أضعاء سطى جعلئ أوباطا يف أشرغصغا
بصطط: حسئان طسطط*

روتاظغ: اقتفاق الظعوي تصص إلغران طا ترغث!!

صال الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ إن إغران تصصئ طا ترغث طظ خقل اقتفاق الظعوي الثي أبرطاه الحعر 
الماضغ طع الصعى الضئرى، طسائرا أن عثا اقتفاق طظ حأظه أن غساسث سطى تض أجرع لطخراع شغ جعرغا والغمظ. 
اقصاخادغئ  السصعبات  رشع  أعمغئ  سطى  الماضغ  افتث  غعم  اإلغراظغ  الاطفجغعن  طع  طصابطئ  شغ  روتاظغ  وأضث 
بمعجإ اقتفاق الثي وصساه إغران طع طةمعسئ ٥+١ (أطغرضا وبرغطاظغا وشرظسا وروجغا والخغظ وألماظغا) شغ 
الرابع سحر طظ الحعر الماضغ شغ الساخمئ الظمساوغئ شغغظا. واسائر رشع السصعبات سظ بقده وخروجعا طظ 
الفخض السابع طظ طغباق افطط الماتثة إظةازا سزغما. وصال شغ عثا السغاق إن طظ ضان غاتثث سظ أن إغران 
تحضض تعثغثا لفطظ السالمغ والثولغ عع ظفسه طظ خعت لخالح الصرار افخغر شغ طةطج افطظ الثولغ، 
الثي اسارف بتصعق إغران الظعوغئ وأخرجعا طظ تتئ الفخض السابع، تسإ تسئغره. وأضث روتاظغ سطى أعمغئ 
رشع السصعبات اقصاخادغئ، وتابع أن الشرب ضان شغ تالئ سثاء طع الحسإ اإلغراظغ، وسئر سظ اساصاده بأن 
عثا السثاء ق غجال طسامرا، لضظ ذلك ق غمظع طظ التعار طع افسثاء، تسإ صعله. وشغ طا غثص تأبغر اقتفاق 
- الثي أظعى أزطئ اجامرت ١٣ ساطا تصرغئا - سطى العضع شغ المظطصئ اسائر روتاظغ أن عثا اقتفاق جغعجث 

طظاخا جثغثا أشدض، وصال الرئغج اإلغراظغ إن التض شغ جعرغا والغمظ جغاجغ. (الةجغرة ظئ)
:لط غسث خاشغا تدطغض تضام إغران لعاصع اقتفاق الظعوي وتخعغره أظه شغ خالح الحسإ اإلغراظغ، 
سظ  روتاظغ  ضقم  أطا  اظاخارات..  أظعا  سطى  العجائط  غخعرون  الثغظ  المسطمغظ  تضام  دغثن  عع  وعثا 
أن الشرب ضان شغ تالئ سثاء طع الحسإ اإلغراظغ، وأن ذلك ق غمظع طظ التعار طع افسثاء، شعع ضقم 
لقجاعقك، بض إظه غادمظ أن إغران ق طحضطئ تصغصغئ لعا طع أطرغضا الاغ تتاض بقدا إجقطغئ وتتارب 
لظ  شئالاأضغث  أشدض،  طظاخا  جغعجث  الظعوي  اقتفاق  أن  روتاظغ  اسائار  وأطا  اإلجقطغئ.  وافطئ  اإلجقم 
غضعن المظاخ افشدض لحسعب المظطصئ وإظما عع فطرغضا الاغ جاةث المظاخ افشدض، بسث اقتفاق الظعوي، 

لطمدغ شغ اجاثثام إغران لاظفغث جغاجاعا شغ المظطصئ.  

أوروبا تثسط تعظج أطظغاً بـ ١١٦,٨ ططغعن غعرو
طعاجعئ  شغ  صثراتعا  لاسجغج  غعرو  ططغعن  بصغمئ ١١٦,٨  لاعظج  طالغئ  طساسثات  تصثغط  افوروبغ  اقتتاد  صرر 
المالغئ  المساسثات  تطك  أصر  افوروبغ  اقتتاد  أن  افوروبغئ  لطمفعضغئ  بغان  شغ  وجاء  المسطتئ،  المةمعسات 
لفائثة تعظج وذلك ضمظ إذار الةجء افول طظ برظاطب طساسثته السظعغئ لعا. وتعثف المساسثات المالغئ 
افوروبغئ إلى تسجغج صثرات تعظج افطظغئ شغ طعاجعئ الاعثغثات طع تخاسث خطر المةمعسات المسطتئ، إضاشئ 
إلى «تسجغج افطظ ودسط الاظمغئ اقصاخادغئ واقجاماسغئ والةععغئ شغ الئقد». وُأصّرت المساسثات افوروبغئ 
بسث أغام سطى إرجال طساسثات صثطاعا ألماظغا وشرظسا لاعظج شغ طةال افطظ والثشاع وتماغئ التثود الةظعبغئ 
والشربغئ طع لغئغا والةجائر، إبر زغارة ضض طظ وزغرة الثشاع افلماظغئ أورجعق شعن دغر لغغظ إلى تعظج وزغارة 
وزغر الثاخطغئ الاعظسغ ظاجط الشرجطغ إلى شرظسا. وخرتئ طسآولئ السغاجئ الثارجغئ شغ اقتتاد افوروبغ 
افوروبغ».  الةعار  اجاصرار  لدمان  تغعي  أطر  عع  ودغمعصراذغئ  صعغئ  «تعظج  وجعد  أن  طعغرغظغ  شغثرغضا 

(جرغثة التغاة)
:  عثا عع تال الئقد اإلجقطغئ شغ وجعد تضام سمقء، بقد طفاعتئ فسثاء المسطمغظ غفسطعن بعا 
طا غحاؤون.. طساسثات تاشعئ ق تساوي حغؤا أطام طا غظعئه عآقء طظ بروات المسطمغظ، وطع ذلك شعغ 
ُتاثث أداة لطسغطرة سطى الئقد اإلجقطغئ.. وبثرغسئ افطظ وطتاربئ الاطرف تط اتاقل الئقد اإلجقطغئ 
وسصث اقتفاصات بغظ الثول الشربغئ وتضام بقد المسطمغظ بما غسمح لاطك الثول بالاةسج والتخعل سطى 
المسطعطات الاغ ترغثعا، ورجط السغاجات افطظغئ وغغرعا، والظاغةئ: اتاقل لئقدظا طظ صئض تطك الثول 

و«إرعاب» طسامر تط تخظغسه شغ دوائر اجاثئارات تطك الثول!!   

زسغط التعبغني غطالإ أظخاره بمعاخطئ الصاال 
تث زسغط التعبغغظ أظخاره سطى الاخثي لطتضعطئ المثسعطئ طظ تتالش سربغ شغ الغمظ واسائر ظةاتعا شغ 
اجاسادة سثن الحعر الماضغ إظةازا «طتثودا» لط غاغسر لعا إق شغ ظروف حعر رطدان. وشغ خطاب تطفجغعظغ 
سطى الععاء طئاحرة اجاعثف سطى طا غئثو رشع الروح المسظعغئ لصعاته اتعط سئث المطك التعبغ أسثاءه بالاتالش 
طع تظزغط الثولئ اإلجقطغئ وإجرائغض شغ العةعم سطى المغظاء العاصع شغ جظعب الئقد. وصال التعبغ إن جصعط 
سثن جئئه سعدة بسخ التعبغغظ والمصاتطغظ الماتالفغظ طسعط لطئصاء طع أجرعط شغ ظعاغئ حعر رطدان. وصال 
إن التض السغاجغ لطخراع شغ الئقد ق غجال طمضظا. وأضاف التعبغ شغ خطابه «أغعا الحسإ المزطعم والثي 
غعاجه السثوان بص بربك واذمؤظ لعاصسك واجامر شغ بئاتك وخمعدك.. أظئ شغ المعصش الصعي.. المعصش المتص 
وأظئ شغ الطرغص الاغ تضسإ شغعا الساصئئ لخالتك وأظئ تثعض طسرضئ الحرف وطسرضئ اقجاصقل وطسرضئ 
الترغئ والثشاع المصثس المحروع الثي لك شغه الحرسغئ الثغظغئ والحرسغئ اإلظساظغئ والحرسغئ افخقصغئ». 

(وضالئ روغارز)
: ضقم زسغط التعبغغظ ُغفعط طظه أن الصاال شغ الغمظ جغسامر.. ختغح أن افذراف جاثعإ شغ 
الظعاغئ إلى تض جغاجغ بسث أن تضعن الصعى الثولغئ صث اتفصئ سطى خغشئ طسغظئ، ولضظ المآحرات تثل 

سطى أن الصاال جغضعن ذعغق.

اقتفاق السغاجغ يف الغمظ جغتثده الافعق 
السسضري يف املغثان

بصطط: د. سئث اهللا باذغإ
تسمض تضعطئ سئث ربه عادي طسظعدة بصعات الاتالش 
الغمظغئ،  الةشراشغا  سطى  واضتئ  طضاجإ  تتصغص  سطى 
تمضظعا طظ بسط ظفعذعا سطى ضاطض الغمظ. أتى ذلك 
واضتا طظ سمطغئ (تترغر) سثن، شصث تط إدخال أجطتئ 
سثن  طثغظئ  شغ  الصعى  طعازغظ  صطئئ  بصغطئ  خطغةغئ 
لخالح صعات الاتالش طع سئث ربه عادي، وتعاخض الغعم 
صعات (المصاوطئ الةظعبغئ) ذرغصعا ظتع تأطغظ المثاخض 
لتب  جئعات  شغ  الاعغض  ذرغص  سظ  سثن  طثغظئ  إلى 
والدالع وأبغظ. وضطعا طتاشزات طتغطئ بسثن إتاذئ 
السعار بالمسخط، بغظما تعاخض ذائرات الاتالش ضرب 
أعثاف سسضرغئ تابسئ لاتالش التعبغ / خالح، شغ ضض 

طظ تسج وخظساء وخسثة.
وشغ غعم السئئ ١٦ حعال ١٤٣٦عـ المعاشص ٢٠١٥/٨/١م 
صام ظائإ الرئغج الغمظغ خالث بتاح بجغارة جرغسئ لسثن، 
تتمض دقلئ أن المثغظئ أخئتئ شغ صئدئ تضعطئ سئث 

ربه عادي.
سطى  تسعل  ربه  سئث  تضعطئ  أن  غادح  ضطه  عثا  وطظ 
الثغار السسضري لاتصغص طضاجإ جغاجغئ قتصا، ولعثا 
طحاسطئ  زالئ  ق  التعبغغظ  طع  الصاال  جئعات  أن  ظرى 
شغ طتاشزات سثة، تجاطظاً طع أسثاد طا غسمى الةغح 
العذظغ طظ خقل دطب المصاوطئ الةظعبغئ داخض الةغح 
الغمظغ المعالغ لتضعطئ عادي. شصث أسطظ رئغج افرضان 
المصثحغ أن لثغه تالغا خمج ضاائإ جاعجة لطصاال شغ 
جغعاخض  العذظغ  الةغح  أن  وأضاف  الةئعات،  ضاشئ 

الصاال تاى تترغر خظساء.
وشغ المصابض ظرى أظه رغط خسائر التعبغ / خالح شغ 
سثن، إق أن ذلك الاتالش ق غجال غصاتض شغ جئعات سثة 
شغ طتاشزات طافرصئ باجطا صعته سطى طسزط افراضغ 
عظاك  أن  إق  باقجاسقم،  غطعح  أظه  غئثو  وق  الغمظغئ، 
أخعاتا صرغئئ طظ التعبغغظ بثأت شغ التثغث سظ التض 
السغاجغ إلظعاء طساظاة أعض الغمظ، خرح بثلك المصرب 
لطتعبغغظ سطغ الئثغاغ. وشغ العصئ ظفسه غصعم تالغا 
طئسعث افطط الماتثة إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت، 
بةعلئ لطتخعل سطى وصش إلذقق الظار، ططالئا بثخعل 
عثظئ   سطى  التخعل  شغ  لطمساسثة  سرب  طراصئغظ 

إظساظغئ، تسإ صعله.
طضاجإ  سطى  التخعل  سطى  غسعقن  الطرشغظ  أن  إق 
اجامرار  الماعصع  شمظ  ولعثا  المغثان،  شغ  سسضرغئ 
الصاال بغظ الطرشغظ تاى بسث (تترغر) سثن، فن تتالش 
التعبغ / خالح، ق غجال غصاتض وق غجال غئسط ظفعذه شغ 

طسزط المثن.
إق أن تتصغص طضاجإ سسضرغئ لصعات الاتالش السربغ طع 
المصاوطئ الحسئغئ شغ طتاشزات لتب والدالع وأبغظ، صث 

غدع أعض الغمظ أطام خغارغظ أتثعما أن غرضت التعبغ 
غضعن  أن  سطى  السغاجغ  التض  طئاتبات  شغ  لطثخعل 
طعجعدا شغ الاعزغع السغاجغ الصادم، والثغار الباظغ أن 
غاط شخض جظعب الغمظ سظ حماله، إذا طا اجاسخى التض 

السسضري أطام صعات الاتالش وسئث ربه.
عثا بالظسئئ لطخعرة طتطغاً داخض افرض الغمظغئ، إق أن 
افذراف المتطغئ الماتاربئ طسظعدة طظ أذراف إصطغمغئ 

دولغئ طسظغئ شغ الخراع الغمظغ سطى البروة والظفعذ.
شمسطعم أن صاسثة المبطث لطبروة الظفطغئ شغ الثطغب، 
تصع شغ الغمظ وغماث رأس المبطث إلى السراق، وعثا غسث 
طططئا غربغاً تغعغا غفسر عثا الخراع الشربغ سطى الغمظ، 
سقوة سطى طعصع الغمظ بالس افعمغئ لطمقتئ الثولغئ 

والظفعذ اقجاراتغةغ الثي تطمح إلغه الثول الضئرى.
ورغط أن سثن طظث طراتض تارغثغئ صثغمئ تائع لطااج 
الئرغطاظغ إق أن أطرغضا ظاشساعا بحثة شغ السصث افخغر، 
إغران،  طظ  الصرغئغظ  التعبغغظ  ذلك  شغ  طساثثطئ 
وصغادات التراك الةظعبغ أطبال سطغ الئغخ وسطغ ظاخر 
بعرات  إبان  طعاتغئ  لفطرغضان  الفرخئ  وجاءت  طتمث. 
الربغع السربغ شصاطئ بثسط التعبغغظ والتراك الةظعبغ 
بصعة سظ ذرغص سمغطاعا (المساارة) إغران. أو طئاحرة 
سظ ذرغص افطط الماتثة، الاغ ظةتئ شغ جسض التعبغغظ 
ظّثًا صعغا لطتضعطئ الغمظغئ الماعاوغئ، لعق إظصاذ اإلظةطغج 
لعا سظ ذرغص سمقئعط المثطخغظ شغ دوغقت الثطغب.

سظ  لطاثطغ  اجاسثاد  سطى  اإلظةطغج  أن  غئثو  ق  ولعثا 
سثن أو الغمظ سمعطا، وعثا طا غفسر اإلطثاد السسضري 
والمالغ الضئغر لتضعطئ عادي سظ ذرغص دوغقت الثطغب. 
لطتعبغغظ  السسضرغئ  الصعة  سطى  أطرغضا  تسعل  بغظما 
اقظفخال  راغات  لرشع  الةظعبغ  لطتراك  اجاثثاطعا  طع 
الةظعبغ لثطط افوراق سطى اإلظةطغج. لعثا صام سئث ربه 
بصطع الطرغص سطى التراك الةظعبغ وصام باسغغظ صغادي 
طساحارغظ  خالح  المثطعع  تجب  طظ  وصغادي  جظعبغ 
له، شغ طتاولئ لضسإ بسخ افخعات المآغثة لطتراك 

الةظعبغ أو لطمآتمر الحسئغ السام لخالح التضعطئ.
وخااطا ظصعل إن ضق ذرشغ الظجاع شغ الغمظ طتطغا ودولغا، 
لفرض  افرض  سطى  السسضرغئ  المضاجإ  سطى  غسعل 
ظفعذه السغاجغ، رغط اتفاق الطرشغظ سطى أن المحروع 
تثغبئ،  طثظغئ  دولئ  عع  الغمظ  شغ  الصادم  السغاجغ 
تصخغ اإلجقم سظ التضط وغئسث خطر إسادة الثقشئ 
اإلجقطغئ سظ المحروع الشربغ، إق أن المئحر شغ عثا 
تسرت  صث  الطرشغظ  ضق  طظ  الصغادات  عثه  أن  الخراع 
أطام افطئ واظضحفئ تئسغاعا، واظسقخعا سظ طحروع 
افطئ اإلجقطغئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة تضعن رتمئ 
 لطسالمغظ وظصمئ سطى أسثاء اهللا ورجعله والمآطظغظ


