
الحسإ الضردي املسطط: 
أغظ عع طظ تآطر أطرغضا وسمقئعا؟!

ظزغره  صض  خمعد  طظ  دارغا  أعض  أظعره  طا  إن 
بالرجال  ططغؤئ  اإلجقطغئ  افطئ  أن  غآضث  جظعات  ذعال 
وافبطال الثغظ غعاجععن بإطضاظات صطغطئ أساى الصعى.. 
وعع غثضرظا بما جرى شغ طثن الحام افخرى وشغ بقد 
ظخر  غائسه  ق  ولضظ  وخمعد  تدتغات  أخرى:  إجقطغئ 
أن  غآضث  دارغا  شغ  جرى  طا  إن  تصغصغ!!  وتترغر  ضاطض 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلى  تتااج  اإلجقطغئ  افطئ 
طظعاج الظئعة الاغ ُتَسّثر صثرات المسطمغظ وإطضاظاتعط 
واجاسثادعط السزغط لطادتغئ لاتصغص الظخر والاترغر.. 

﴾ِ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن بَِنرْصِ ابَّ
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بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

خروج آخر صاشطئ طظ دارغا واجاصئال 
ملصاتطغعا بإدلإ 

أشاد طراجض الةجغرة بأن آخر صاشطئ خرجئ غعم السئئ 
الماضغ طظ دارغا باتةاه إدلإ، وصال إن المثغظئ -الاغ 
تصع برغش دطحص- باتئ خالغئ طظ السضان تماطا بسث 
اظاعاء المرتطئ الباظغئ طظ اقتفاق بغظ المسارضئ وصعات 
الظزام، وصدى باسطغط المثغظئ طصابض إجقء المثظغغظ 
الظزام  سطغعا  غسغطر  دطحص  طتغط  شغ  طظاذص  إلى 
وإبساد طصاتطغ المسارضئ طع سائقتعط إلى إدلإ. وصال 
طصاتطغ  تصض  صعاشض  تسع  خروج  إن  الةجغرة  طراجض 
المسارضئ المسطتئ وسائقتعط باتةاه طظاذص جغطرة 
الماضغغظ،  والسئئ  الةمسئ  غعطغ  اجامر  المسارضئ 
وأجطغ جمغع السضان الئالس سثدعط بماظغئ آقف ظسمئ 

طظ المثغظئ الاغ تاخرتعا صعات الظزام أربع جظعات.
واجاسادت صعات الظزام السعري السغطرة سطى طثغظئ 
دارغا بالضاطض بسث إخراج آخر المصاتطغظ، وصال طخثر طظ 
الصعات المثضعرة لعضالئ افظئاء الفرظسغئ "بسث خروج آخر 
التاشقت الاغ أصطئ طثظغغظ وطصاتطغظ طظ المثغظئ باتئ 
غسث  ولط  الةغح،  جغطرة  تتئ  بضاططعا  دارغا  طثغظئ 
عظاك وجعد في طسطح شغعا"، طدغفا أن "الةغح دخض 
دارغا ضطعا". وأشاد المرخث السعري لتصعق اإلظسان غعم 
السئئ الماضغ بأن الثشسئ افولى وخطئ طثغظئ إدلإ 
حثص  بسامؤئ  سثدعط  طصثرا  جعرغا)،  غرب  (حمال 
والمسارضئ  افعالغ  غظازر  بغظما  وطثظغ،  طصاتض  بغظ 
إلى  جغظدمعن  تغث  افخغرة،  الصاشطئ  وخعل  بإدلإ 
ظزرائعط شغ تةمسات جضظغئ أسثت جطفا قجاصئالعط. 
إلى  أغام  صئض  الظزام  طع  تعخطئ  المسارضئ  وضاظئ 
اتفاق تعل إجقء المثظغغظ والمصاتطغظ طظ طثغظئ دارغا 
أربسئ  وظتع  إدلإ  إلى  طصاتض  جئسمؤئ  بثروج  غصدغ 
آقف طظ الرجال والظساء طع سائقتعط، شدق سظ تسطغط 

المصاتطغظ جقتعط الماعجط والبصغض. (الةجغرة ظئ)
سزغمئ  بطعقت  طظ  دارغا  شغ  جرى  طا  إن   :
وتدتغات ضبغرة وخمعد صض ظزغره ذعال ٤ جظعات 
شغ وجه براطغض سخابات افجث المافةرة، والخعارغت 
المثطرة، وحاى أظعاع افجطتئ الاغ شاضئ بالمثغظئ 
تضام  طظ  وخغاظئ  وإغراظغ،  روجغ  باأغغث  وأعطعا، 
ترضغا والسسعدغئ وغغرعا، وغطاء أطرغضغ واضح، صث 
أبئئ المسثن افخغض لطمسطمغظ، وطثى اجاسثادعط 
لطادتغئ.. إن دارغا صث تفرت شغ ذاضرة المسطمغظ 
المفارض  وطظ  والبئات،  والادتغئ  اإلباء  طساظغ 
أطام عثا التثث بسث ضض عثا البئات والخمعد الثي 
تخض أن غسائر المسطمعن طما جرى. شثارغا لط تضظ 
المثغظئ اإلجقطغئ افولى الاغ خمثت شغ وجه أساى 
الصعى بإطضاظات صطغطئ. شصث جئصئ دارغا بابا سمرو 
الحام  طثن  طظ  ضبغر  وغغرعا  والجبثاظغ  والصخغر 
وجظغظ  الفطعجُئ  دارغا  جئصئ  شصث  وأغدا  وبطثاتعا، 
وغجة وغروزظغ وطثن شغ أششاظساان وغغرعا، شضان 
الخمعد وضاظئ الادتغات ولضظ لط غصطش المسطمعن 
بمرة تدتغاتعط، لاضعن تطك الادتغات طآدغئ إلى 
لغسئ المرة  إظعا  الحاطض!!  الضاطض والاترغر  الظخر 
الاغ  الراحثة،  الثقشئ  دولئ  غغاب  ظض  شغ  افولى، 
ُتارك شغعا طثغظئ إجقطغئ ُتتاخر وتعاجه طخغرعا 
تضام  طظ  تآطر  وجط  افسثاء،  طعاجعئ  شغ  وتثعا 
المسطمغظ وتثاذل طظ شخائض وتظزغمات طرتئطئ 
تظفث طثططات افسثاء... إن السئرة المسافادة طظ 
أتثاث دارغا تاطثص شغ أن المسطمغظ صادرون سطى 
تتصغص الظخر والاترغر، ولضظ الدماظئ لاتصغص ذلك 
تضمظ شغ وجعد دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
شاعتث  صعق،  ق  شسق  المسطمغظ  تظخر  الاغ  الظئعة 
لاتصغص  وإطضاظاتعط  ذاصاتعط  وُتسّثر  خفعشعط 
أن  دون  وتتعل  التصغصغئ  وطخالتعط  أعثاشعط 
أعض  شغا  أسثاؤعط...  المسطمغظ  تدتغات  غسابمر 
الحام، وغا أغعا المسطمعن: إن طا جرى لثارغا وأعطعا 
سجغماضط،  غععظ  وأن  إرادتضط  غدسش  أن  غخح  ق 
شطغضظ ذلك تاشجا إضاشغا لطاعتث سطى طحروع إصاطئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتصص 
والامضغظ.  والاترغر  بالظخر  أعثاشعط  لطمسطمغظ 
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لصغ خئر إسقن السططات شغ تعظج تةمغث ظحاط تجب 
الاترغر لمثة حعر تفاسقت ضئغرة، بض برز التثث افعط 
والطاغغ سطى وجائض اإلسقم طتطغا وسالمغا، وصث أخئتئ 
الصدغئ صدغئ رأي سام تظاَصح شغ الاةمسات الساطئ وشغ 
افوجاط الحسئغئ، ضما برزت أغدا شغ خفتات وجائض 

الاعاخض اإللضاروظغ وخاخئ الفغسئعك.
شغ الئثاغئ تظاولئ وجائض اإلسقم عثا الثئر شغ حضض 
ظصض لطتثث الثي أسطظ سظه شغ إتثى الةرائث الغعطغئ 
لاصخغ  أغطئعا  جسئ  بط  اإللضاروظغ،  طعصسعا  سطى 
الافاخغض والمعاصش جعاء طظ طخادر شغ الثولئ أو طظ 

خقل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تعظج.
وبسث أن أصام المضاإ اإلسقطغ ظثوة ختفغئ تتثث 
شغعا سظ سمطغئ تمجغص قشائ طصره شغ ظطمئ الطغض غعطا 
صئض ذلك اإلسقن وتتثث سظ الةاظإ السغاجغ الثي 
غتاول الاثفغ وراء السرغدئ الاغ أذن بعا وضغض طتضمئ 
تضعطئ  إصالئ  ظروف  شغ  خاخئ  اقباثائغئ،  تعظج 
التئغإ الخغث الاغ أسطظ شحطعا طظث حعر أغار/طاغع، 
وشغ العصئ الثي لصغ شغه غعجش الحاعث إحضالغات سثة 
شغ تحضغض تضعطاه الةثغثة، وبسث أن جةطئ السططئ 
المتضمئ  بصرار  الاجاطعا  بسثم  جغاجغئ  شدغتئ  أضئر 
اإلدارغئ الثي صدى بالطسظ شغ صرار إغصاف طآتمر تجب 
الاترغر، شعجط ضض عثه الاظاصدات ظطئ أذراف تسمض 
بحضض السخابات السغاجغئ لطظغض طظ التجب وطتاولئ 
إغصاف ظحاذاته وتزر وجعده رغط أظه أطر واصع ضةئال 
بعصرظغظ شغ جثوره أو ضةاطع سصئئ رضغ اهللا سظه شغ 
أخالاه، لاآجب ردود أشسال أخرى وأصعى داخض افوجاط 

السغاجغئ واإلسقطغئ وخاخئ الحسئغئ.
لط غشإ سطى بسخ افصقم المأجعرة أن تسثر ظفسعا 
لمعاجمئ التجب وتزعر تصثا طا بسثه تصث، شصث ضائئ 
إتثاعا طصاق سظعاظه "عض تظاعب تعظج ظعب إجرائغض 
طحروع!!"،  غغر  تظزغماً  وإسقظه  الاترغر  تجب  لتزر 
ضما أن وجائض إسقم أخرى سرشئ بمتاوقتعا السابصئ 
صاطئ  تعله،  طشطعذئ  تصارغر  وظحرت  التجب  تحعغه 
باشطغئ التثث ولضظعا لط تصط باتارام أعط المئادئ 
الاغ تسطظعا شغ طعظئ اإلسقم والختاشئ تتئ سظعان 
الرأي والرأي اآلخر! شصث صاطئ بإذاسئ خئر تسطغص ظحاط 
التجب ولضظعا تةاعطئ طعصش التجب طظ ذلك وراتئ 
تاتثث سظ إطضاظغئ تض التجب بض واسامثت شغ ذلك 
المسروشغظ  افغثغعلعجغغظ  الثخعم  بسخ  آراء  سطى 

بسثاوتعط الضئغرة.
لطظثوة  باشطغئ  صاطئ  أخرى  إسقم  وجائض  أن  إق 
سظه  وظصطئ  اإلسقطغ،  المضاإ  أصاطعا  الاغ  الختفغئ 
طعاصش التجب الثي أضث أن افطر جغاجغ باطاغاز وأظه 
التجب  ظحاط  إغصاف  افتعال  طظ  تال  بأي  غمضظ  ق 
ضما خرح بثلك سدع العغؤئ اإلدارغئ لطتجب افجااذ 
جرغمئ  عظالك  أن  أضث  الثي  حعغثئ  الظاخر  طتمث 
ضئرى تتاك شغ تعظج، ضما ظصطئ وجائض إسقم طتطغئ 
سظ الثضاعر طتمث طصغثغح سدع المضاإ اإلسقطغ 
المتضمئ  صرار  بسث  الصداء  إلى  جغاعجه  التجب  أن 
اقباثائغئ الصاضغ بإغصاف ظحاذه لمثة حعر، وظحرت 
سطى  المسطط  لطزطط  "جظاخثى  بسظعان  طصاق  أخرى 
المضاإ  سدع  تخرغح  خقله  ظصطئ  الاترغر"  تجب 
تسطغص  صرار  أن  تثوق  الثغظ  سماد  افجااذ  اإلسقطغ 
ظحاط التجب لمثة ٣٠ غعطا عع "إذن وقئغ وطظفرد 

لصاض لط غتارم طئثأ المعاجعئ بغظ ذرشغ الظجاع".
طتمث  المعظثس  اإلسقطغ  المضاإ  لسدع  ضاظئ  ضما 
طا  أبرزعا  إسقطغئ،  ولصاءات  سثة  تخرغتات  غاجغظ 
ظصطاه جرغثة الصثس السربغ تتئ سظعان "تجب الاترغر: 
تعظج تتااج لمرتطئ اظاصالغئ جثغثة وتضعطئ الحاعث 
لظ تظةح"، ضما صاطئ صظاة التعار الطظثظغئ باجاداشاه شغ 
برظاطب، جمع بغظ طعصش التجب وسثد طظ آراء الماابسغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظث أن اتاطئ أطرغضا السراق بثأت برجط خارذئ جثغثة 
له تمبطئ باصسغمه سطى أجج سرصغئ وطثعئغئ، وضان 
دجاعرا  ووضسئ  لطضرد.  ضغان  إظحاء  جغاجاعا  طظ 
الظزام  "غضعن  أن  سطى  شظص  ذلك،  لاتصغص  لطسراق 
شثرالغا" ضما ورد شغ المادة افولى والمادة ١١٦، وأصرت 
وله  بعط  خاخا  إصطغما  لفضراد  أن "غضعن  المادة ١١٧ 
جططاته"، وظخئ المادة ١١٩ سطى "إطضاظغئ اجاتثاث 
أصالغط أخرى". وصث تئظى الضعظشرس افطرغضغ سام ٢٠٠٦ 
طسعدة صرار تصثم بعا السظاتعر جعزغش باغثن تظص 
سطى "تصسغط السراق إلى بقث أصالغط تاماع بتضط ذاتغ 
لطحغسئ ولطسظئ ولفضراد"، وسظثطا أخئح عثا السظاتعر 
ظائئا لطرئغج افطرغضغ، وطا زال تاى اآلن، سمض سطى 
تظفغث ذلك ضمظ جغاجئ اإلدارة برئاجئ أوباطا الثي 
جطمه ططش السراق، شضض طا جرى شغ السراق طظ شاظ 
إطا  أطرغضا  طظ  باثطغط  ضان  واظصساطات  واصااال 
طئاحًرا أو غغر طئاحر، وجسطئ افدوات الثاخطغئ تسمض 
بةاظإ  السراصغئ  التضعطئ  رأجعا  وسطى  تظفغثه  سطى 
جسطئ  وعضثا  إغران.  رأجعا  وسطى  اإلصطغمغئ  الثول 
أطرغضا "طسألئ افضراد" ظصطئ اظطقق لاصسغط السراق 
تاى تةسطه ضغاظا عجغق طصسما تتئ جغطرتعا وظعئا 
لعا، ولؤق غخطح أن غضعن ظصطئ اظطقق إلصاطئ دولئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث.
وأطا بالظسئئ لسعرغا شإن أطرغضا تطمح بثلك وتسمض 
سطى إغةاد واصع له بعاجطئ الترضات الصعطغئ الضردغئ 
طبض تجب اقتتاد الثغمصراذغ "ب ي د" وصعات تماغئ 
لاصسغط  به  تطعح  جقتا  ولاةسطه  غ"،  ب  "ي  الحسإ 
الثي  السغاجغ  بالتض  أعطعا  غصئض  لط  إذا  جعرغا 
غساعثف المتاشزئ سطى الظزام السطماظغ وطآجساته 
ظفسه  غفرض  واصسا  ذلك  ولغضظ  افطرغضغ،  والظفعذ 

لعضع خغشئ دجاعرغئ ربما تادمظ حضض تضط غضعن 
لطضرد شغه تضط طتطغ أو ذاتغ. وترضغا تاثعف طظ ذلك 
فظه جغظسضج سطى العاصع شغعا تغث جغحةع الترضات 
الصعطغئ الضردغئ سطى المطالئئ بمبض ذلك، خاخئ وأن 
تأجج  الثي  ضا"  ضا  "بغ  الضردجااظغ  السمال  تجب 
سام ١٩٧٨ بعثف تأجغج ضغان ضردي شغ ترضغا، وصث 
تمردا  غصعد  فطرغضا،  الاابع  السعري  الظزام  اتادظه 
طسطتا ضث ترضغا طظث سام ١٩٨٤ ولط غاعصش تاى اآلن. 
شضان غظططص طظ افراضغ السعرغئ إلى أن عّمئ ترضغا 
 ١٩٩٨ سام  أضظئ  اتفاصغئ  شامئ  جعرغا  سطى  بالعةعم 
الاغ اصادئ ذرد أوجقن زسغط عثا التجب وسظاخره 
شطسئئ  الئصاع.  شغ  تثرغئه  أطاضظ  وإغقق  جعرغا  طظ 
أطرغضا بعثا التجب وزسغمه شغ جئغض المتاشزئ سطى 

الظزام السعري الاابع لعا.
وأطرغضا طتااجئ اآلن لطثور الارضغ، فظعا شحطئ شغ 
شرض تطعا السغاجغ وإدارة أوباطا سطى وحك الرتغض، 
بةسض  الرتغض  صئض  ججئغا  ولع  ظةاتا  تتصص  أن  شارغث 
ترضغا تصعم بثور شسال لعصش البعرة، وعغ أي ترضغا لعا 
سقصات طثاطفئ طع بسخ الفخائض شغ جعرغا وغمضظ 
أن غضعن لعا تأبغر سطى ضبغر طظ الفخائض وتسرف ضبغرا 
روجغا  طع  طحارضئ  صعة  تحضض  وربما  خئاغاعا،  طظ 
لفرض وصش إذقق الظار طصثطئ لعصش البعرة وقجاؤظاف 
الافاوض طع الظزام، لغصال أظعا ظةتئ شغ تض المسألئ 
السعرغئ ولغخإ ذلك شغ خاظئ الثغمصراذغغظ الثغظ 
غثعضعن اقظاثابات لغةمسعا أخعاتا لمرحتعط تاى 
سطى  أطرغضا  سمطئ  ولعثا  بأغثغعط.  اإلدارة  غئصعا 
طراضاة ترضغا شغ عثه الفارة بإبساد الفخائض الضردغئ 
سظ طظاذص التثود غربغ الفرات بغظما لط تفسض طبض 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صال المئسعث افطمغ إلى جعرغا، جااشان دي طغساعرا 
إن العضع شغ "دارغا" خطغر لطشاغئ، وأن افطط الماتثة 
لط تحارك شغ المفاوضات ولط غاط الاحاور طسعا بحأن 
بغظ  الماضغ  الةمسئ  غعم  تطئغصه  بثأ  الثي  اقتفاق 
البعار وصعات افجث، والثي غصدغ بإخراجعط ظتع إدلإ. 
سظ  طضائه،  سظ  خادر  بغان  شغ  طغساعرا  دي  وأسرب 
أجفه لسثم اقجاةابئ لطثسعات الماضررة لرشع التخار 
المفروض سطغعا طظث تحرغظ الباظغ/ظعشمئر سام ٢٠١٢. 
وأضث الئغان سطى "ضرورة تماغئ جضان دارغا شغ جغاق 

أغئ سمطغئ إجقء، وأن تاط تطك السمطغئ بحضض ذعسغ"، وأشاد بأن "شرغص افطط الماتثة اإلظساظغ غاعاخض طع 
جمغع افذراف، بما شغ ذلك السضان المتطغعن، والسالط غراصإ"، وشص طا ظصطاه إذاسئ افطط الماتثة. وظاحث 
وغغرعما  السثائغئ،  افسمال  لعصش  والثاسمغظ  لسعرغا  الثولغئ  الثسط  طةمعسئ  رئغسغ  طظ  ضًق  طغساعرا  دي 
طظ أسداء المةمعسئ، ضمان أن غاط تطئغص عثا اقتفاق وطا غطغه، باقطابال الاام لطصاظعن اإلظساظغ وطساغغر 

التماغئ. (طعصع شدائغئ أورغظئ)

بصطط: أجسث طظخعر

تخار دارغا وتعةري أعطعا تخض بشطاء دولغ تصعده أطرغضا وطع ذلك: 
 دي طغساعرا غثادع بتثغبه سظ أجفه لسثم رشع التخار سظ املثغظئ
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طاذا وراء زغارة ططك افردن السرغسئ ملخر؟!

صام ططك افردن سئث اهللا الباظغ افربساء الماضغ بجغارة 
صام  جاسات،  سثة  اجاشرصئ  لطصاعرة  وطفاجؤئ  خاذفئ 
سئث  المخري  الرئغج  طع  طشطص  اجاماع  بسصث  خقلعا 
الفااح السغسغ تقه جطسئ طتادبات طعجسئ شغ تدعر 
وطسآولغ  ــعزراء  ال طظ  وسثد  الئطثغظ  وزراء  رئغسغ 

الثغعان المطضغ افردظغ والعشث المراشص.
وصث خثر بغان رئاجغ طخري وبغان ختفغ آخر طظ 
غطثخان  المطضغ  الثغعان  شغ  واقتخال  اإلسقم  إدارة 
ذئغسئ المتادبات والصداغا الاغ تطرق إلغعا الةاظئان 
المظطصئ  صداغا  لضض  ـــارة  اإلح شــغ  تاطثص  الاغ 
المخري  الةاظئغظ  بغظ  واقتفاصغات  البظائغئ  والسقصات 
وافردظغ، شصث ذضر بغان الرئاجئ المخري أن الةاظئغظ 
طثاطش  سطى  والاحاور  الاظسغص  تضبغش  سطى  «اتفصا 
ضعء  شغ  خخعخاً  وافطظغئ،  السغاجغئ  المساعغات 
وتسجغج  اإلصطغمغئ،  افزطــات  تةاه  الماحابعئ  المعاصش 
دور المآجسات السربغئ ضمثخض رئغج لمسالةئ أزطات 
المظطصئ». وأضثا «ضرورة تضاتش جععد المةامع الثولغ 
والثول السربغئ و(اإلجقطغئ) لطاساطض بضض تجم طع خطر 

اإلرعاب والاطرف والاظزغمات اإلرعابغئ».... الت.
وغشطإ سطى الزظ أن طا جسض افردن غططإ سصث عثه 
تثخاظه  طعماان  طسألاان  السرسئ  وجه  وسطى  الصمئ 
وتاسطصان بثوره شغ المظطصئ؛ افولى تاسطص شغ الحام 
وشغ الاطعرات افخغرة والماسارسئ الاغ تخطئ وخطط 
لعا وضان الثور افضئر وافخطر شغعا لشرشئ المعك شغ 
تض  إلى  الاعخض  «أعمغئ  الةاظئان  أضث  شصث  سمان، 
جغاجغ حاطض لفزطئ غظعغ الُمساظاة اإلظساظغئ لطحسإ 
وجقطاعا،  السعرغئ  افراضغ  وتثة  وغتفر  السعري، 
وغتعل دون اطاثاد أسمال السظش و(اإلرعاب) إلى دول 
شغ  المخري  الظزام  أن  طقتزئ  طع  السعري».  الةعار 
سعث السغسغ وبخعت طظثفخ ظسئغا غثسط وغساظث 
فظزمئ  تشغغر  أي  وغسارض  جعرغا  شغ  اإلجــرام  ظزام 
اقجائثاد والسمالئ شغ المظطصئ ضعظه جاء لطتضط بسث أن 

ولس شغ دطاء أعض طخر صاق وترصا وتظضغق.
والمسألئ الباظغئ تاسطص بالاترضات المخرغئ العادشئ 
الفطسطغظغئ  الصدغئ  ططش  شغ  «تطتطئ»  إغةاد  إلى 
وطساسغ الصاعرة قجاداشئ طئاتبات بغظ رئغج وزراء 
الفطسطغظغ  والرئغج  ظاظغاعع  بظغاطغظ  غععد  ضغان 
عثه  وتعجغع  المصئطئ،  افجابغع  خقل  سئاس  طتمعد 

المئاتبات لاحمض ططك افردن.
وجاءت عثه الجغارة بسث زغارة جاطح حضري لضغان غععد 
وبسث غعطغظ طظ زغارة وشث طظ ضغان غععد لطصاعرة 
بتث طع طسآولغظ اجاثئاراتغغظ وأطظغغظ ودبطعطاجغغظ 
بحأن  والمسطعطاتغ  افطظغ  الاظسغص  جئض  طخرغغظ 
طع  بالاجاطظ  جغظاء  حرق  وحمال  غجة  شغ  افوضــاع 
إلى  باإلضاشئ  غــجة،  سطى  غععد  ضغان  صخش  تةثد 
بتث اقتاماقت المطروتئ لطصاء بقبغ غةمع الرئغج 
المخري سئث الفااح السغسغ برئغج وزراء ضغان غععد 

ظاظغاعع والرئغج الفطسطغظغ طتمعد سئاس.
ووشصاً لطمخادر، شإن وشث ضغان غععد المضعن طظ بقبئ 
أشراد أجرى اجاماسغظ؛ افول أطظغ طع سثد طظ المسآولغظ 
رشغسغ المساعى غاصثطعط رئغج اقجاثئارات المخرغئ 
الطعاء خالث شعزي، والباظغ دبطعطاجغ - جغاجغ طع سثد 
طظ صغادات وزارة الثارجغئ، بط غادر العشث طئاحرة سائثًا 

إلى ضغان غععد.
وشغ الحص السغاجغ طظ اقجاماع جرى بتث المئادرة 
الاغ أذطصعا السغسغ قجاؤظاف طتادبات السقم بغظ 
السططئ وضغان غععد. ورضج وشث ضغان غععد سطى أعمغئ 

"تضبغش اقتخاقت المخرغئ لةمع الفرصاء الفطسطغظغغظ" 
بتةئ أن تضعطئ ظاظغاعع "صطصئ وطاحضضئ شغ إطضاظغئ 
إتراز أي تصثم سطى عثا الخسغث دون تعتغث الصغادة 
غجة".  شغ  تماس  تضعطئ  سطى  والصداء  الفطسطغظغئ، 
وصث أذطع الرئغج المخري المطك افردظغ سطى ظاائب 
تفخغطغئ لجغارة وزغر الثارجغئ جاطح حضري لضغان غععد، 
بةاظإ ظاائب اقتخاقت المضبفئ الاغ جرت خقل الحععر 
أطظغًا  غععد،  ضغان  طع  سثة  طساعغات  سطى  الماضغئ 
واصاخادغاً. وحرح له أظه برغط «وجعد أخعات طاطرشئ 
بالتضعطئ (اإلجرائغطغئ)، شإن بظغاطغظ ظاظغاعع لثغه رغئئ 
شغ إتمام سمطغئ السقم والحروع شغعا بةثغئ»، طدغفاً: 
«عثه الزروف غةإ اجاشقلعا بالخعرة افطبض لطعخعل 
إلى تض الثولاغظ وإصاطئ الثولئ الفطسطغظغئ، سطى أن 

تضعن ساخماعا الصثس الحرصغئ».
عثه الاترضات الثبطعطاجغئ شغ الصاعرة حضطئ ضشطا 
سطى زسغط السططئ الفطسطغظغئ أبغ طازن شغ طعضعع 
رأب الخثع شغ ترضئ شاح خاخئ وأن خغعط سمطغئ طا 
غسمى بالمخالتئ الفطسطغظغئ تخرا بغث الصاعرة وأجعجة 
المثابرات المخرغئ تتثغثًا، وأن طتمث دتقن الصغادي 
اإلطارات  طظ  بصعة  والمثسعم  الترضئ  طظ  المفخعل 
وطخر غطمع لثقشئ أبغ طازن شغ صغادة الترضئ، ولثلك 
أسرب السغسغ وسئث اهللا الباظغ سظ «تصثغرعما لطرئغج 
الفطسطغظغ طتمعد سئاس قجاةاباه لثسعة لط الحمض 
الفطسطغظغ، وإخثار الطةظئ المرضجغئ لترضئ شاح بغاظًا 
لاأضغث دسعتعا إلى إسادة أبظائعا تتئ طزطئ الترضئ بما 
غثثم الصدغئ الفطسطغظغئ والعضع الثاخطغ الفطسطغظغ 
شغ حضض سام، خخعخاً شغ ظض المرتطئ الثصغصئ الاغ 
تمر بعا الصدغئ الفطسطغظغئ شغ العصئ الراعظ وتاططإ 
وتثة الخش ودسط الصعى المساثلئ لمعاجعئ (اإلرعاب) 

الثي غساظغ طظه السالط أجمع».
وغئثو أن أعط غاغئ وعثف لعثه الصمئ المفاجؤئ عع 
المخري  بالظزاطغظ  المظعذئ  افدوار  وتتثغث  تظسغص 
وافردظغ؛ شمخر السغسغ تطرح طحروسا لتطتطئ الصدغئ 
وتثسع لمآتمر إصطغمغ (تفدطه أطرغضا) غمضظ قتصا أن 
غدط صعى دولغئ ضأطرغضا وشرظسا، وشغ المصابض المئادرة 
الفرظسغئ (غثسمعا اقتتاد افوروبغ) الاغ تثسع لمآتمر 
دولغ وبرصابئ دولغئ لمراتض المفاوضات، وعثا تعاشص 
سطغه السططئ وذاك غتئثه ضغان غععد، وافردن غرغث 
أن غتاشر سطى طعصسه ودوره التالغ والمساصئطغ شغ 
أي تض صادم. طع أن التصغصئ الاغ بات الةمغع غسرشعا 
الصدغئ،  (بتطتطئ)  أخــقً  طعاط  غغر  غععد  ضغان  أن 
وغفدض العضع الراعظ أن غسامر أذعل شارة طمضظئ 
بغظه وبغظ أعض شطسطغظ، وعع غاثث طظ عثه الاترضات 
بقد  شغ  طئاحر  بحضض  لطاشطشض  وجغطئ  الثبطعطاجغئ 
المسطمغظ وغسسى لسصث اتفاصغات جقم بظائغئ وطئاحرة 
طع ضض الثول السربغئ وبسثعا الثول الصائمئ شغ الئقد 
اإلجقطغئ ظظا طظه أن عثا عع الطرغص لسقطاه وبصائه، 
طع سطمظا وصظاساظا أن جمغع أو طسزط افظزمئ شغ الئقد 
وتظازر  المست،  الضغان  عثا  طع  جرا  تاعاخض  السربغئ 
الفرخئ المعاتغئ جغاجغا لطاطئغع طع عثا الضغان وسصث 
اتفاصغات (جقم) طئاحرة طسه، سطى الظصغخ تماطا طظ 
أبظاء افطئ اإلجقطغئ الاغ تتضمعا عثه افظزمئ؛ شأبظاء 
افطئ غرشدعن تماطا أي حضض في سقصئ طع عثا الضغان 
بض وغظازرون غعم الطصاء، غعم المعاجعئ، وتتئ صغادة 
أرض  لغطعروا  اهللا،  إق  إله  ق  وراغئ  المسطمغظ  خطغفئ 
اإلجراء والمسراج طظ رجج غععد وأسعاظعط وإن ذلك 

 لصرغإ بإذن اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

زغارة ضريي السغاجغئ الرباغماتغئ 
تسرب سظ السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ الحرجئ تةاه أشرغصغا

بصطط: حسئان طسطط*
صام وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري غعم اقبظغظ 
بجغارة تماث لغعم واتث شغ ٢٢ آب/أغسطج إلى ضغظغا 
شغعط  بمظ  التضعطغغظ  المسآولغظ  ضئار  الاصى  تغث 
الرئغج أوععرو ضغظغاتا. وصث رضجت زغارته إلى ضغظغا 
سطى السثغث طظ الصداغا ولضظعا تظاولئ بحضض رئغسغ 
جظعب  شغ  السقم  وسمطغئ  (اإلرعاب)  طضاشتئ  صداغا 
السعدان والاتعل السغاجغ شغ الخعطال. وصث تسعث 
ضغري بثسط إدارته اقظاثابات الضغظغئ الساطئ الصادطئ 
بتعالغ ٢٥ ططغعن دوقر. والاصى شغ ظغةغرغا بالرئغج 
التالغ طتمث بثاري لمظاصحئ الاساون شغ الترب ضث 
طسطتغ بعضع ترام واقصاخاد الظغةغري وصداغا تصعق 
اإلظسان. وذضرت وضالئ افظئاء الظغةغرغئ (ظان) أن ضغري 
جعضعتع  لسططان  المةاططئ  جئغض  سطى  بجغارة  صام 
التاج جسث أبع بضر وصث أحاد بةععده طظ أجض تسجغج 

الاساطح الثغظغ والافاعط بغظ أعض ظغةغرغا.
وتسائر عثه الجغارة عغ الباظغئ فتث ضئار المسآولغظ 
افطرغضغغظ لضق الئطثغظ. شفغ حعر أغار/طاغع طظ السام 
الماضغ ٢٠١٥، زار ضغري ضق الئطثغظ لمظاصحئ بسخ 

الصداغا الاغ جرى ظصاحعا أغًدا شغ زغارته افخغرة.
وطظ المسروف جغًثا أن أوععرو ضغظغاتا طظ المعالغظ 
وطع  ضغظغا.  غتاض  ضان  الثي  الئرغطاظغ  لقجاسمار 

الطئصئ  شغ  الظفعذ  بسخ  تمطك  أطرغضا  شإن  ذلك، 
طخالتعا.  بثثطئ  تصعم  والاغ  الضغظغئ  السغاجغئ 
وصث صاطئ أطرغضا باتدغر راغق أودغظشا لطعخعل إلى 
السططئ طرتغظ شغ سام ٢٠٠٧ وشغ سام ٢٠١٣ لضظه خسر 
اقظاثابات شغعما. وصث تحضطئ تضعطئ اقئاقف سطى 
أبر شعضى اقظاثابات الرئاجغئ المبغرة لطةثل شغ سام 
٢٠٠٧ بسث الاعخض إلى تض وجط بغظ الرئغج السابص 
ضغئاضغ وراغق. وصث اجاشطئ برغطاظغا تضعطئ اقئاقف 
واتثثتعا شرخئ لثثاع راغق وصاطئ بثطعة اجائاصغئ 
المتضمئ  خقل  طظ  ذلك  تط  وصث  جغاجًغا.  لاثطغره 
الةظائغئ الثولغئ الاغ اتعمئ أوععرو وروتع بارتضاب 
جرائط ضث اإلظساظغئ وصث وخق طظ خقل طةمعسات 
اظاثابغئ رئغسغئ وعما المتاشزئ المرضجغئ وطتاشزئ 
رغفئ شالغ. وصث ظةتئ خطاعط فظعا صث ضمظئ شعز 
صادة  طع  لصاء  وشغ  الماضغئ.  اقظاثابات  شغ  ضغظغاتا 
المسارضئ لاتالش راغق (الاتالش طظ أجض اإلخقتات 
والثغمصراذغئ)، صام ضغري بإغخال رجالئ أوباطا الاغ 
أسمال  تضرار  لاةظإ  التضعطئ  طع  السمض  سطى  تباعط 
السظش شغ سام ٢٠١٧. وغمضظ اآلن طقتزئ أن أطرغضا 
صررت  شصث  ولثلك  راغق  سظ  بثغض  أي  لثغعا  لغج 

السمض طع الصغادة التالغئ.
أطا بالظسئئ لصغام ضغري بإجراء طئاتبات تاسطص بةظعب 
سطى  طآحًرا  تسث  شإظعا  لضغظغا،  زغارته  خقل  السعدان 
افطرغضغئ  المآاطرة  إلظةاح  لسئاه  الثي  الضئغر  الثور 
الحرغرة لاصسغط السعدان. وصث اجاداشئ ضغظغا سثة 
 ٢٠٠٢ سام  شغ  طاحاضعس  بروتعضعل  طبض  طتادبات 
واتفاق ظغفاحا لطسقم الحاطض شغ سام ٢٠٠٥. وصث ضاظئ 
عثه المئاتبات خطعات جئصئ شخض جظعب السعدان 
الاغ أسطظئ "اجاصقلعا" صئض خمج جظعات. وأطرغضا 
لةظعب  المجسعم  اقجاصقل  طتادبات  بثأت  الاغ  عغ 
السعدان طظ خقل سمغطعا جعن صرظص، الجسغط السابص 
شصث  برغطاظغا  أطا  السعدان.  لاترغر  الحسئغئ  لطترضئ 
صاطئ بإسثاد رغاك طحار واجاشقله لاتصغص طخالتعا. 
وترغث أطرغضا طعاخطئ دسط جطفا ضغر شغ الخراع التالغ 
شغ جظعب السعدان طظ خقل العغؤات اإلصطغمغئ طبض 
العغؤئ التضعطغئ لطاظمغئ "إغشاد". وتةثر اإلحارة إلى 
أن الاظاشج بغظ ضغر وطحار ظاتب سظ خراع المخالح 

بغظ الصعى الثارجغئ أي أطرغضا وبرغطاظغا وعما القسئان 
الرئغسغان شغ أزطئ جظعب السعدان.

أطا شغما غاسطص بالعضع السغاجغ شغ الخعطال، شمظ 
العاضح أن لثى أطرغضا طخطتئ ضئرى شغ عثه الئقد 
طعًما  اجاراتغةًغا  طعصًسا  غتاض  شالخعطال  اإلجقطغئ. 
أذعل جاتض  سطى ذعل المتغط العظثي وعع غمطك 
شغ أشرغصغا. شالساتض افول غماث سطى ذعل المتغط 
العظثي إلى الحرق، واآلخر غماث سطى الةاظإ الحمالغ 
سطى ذعل خطغب سثن ظتع الئتر افتمر، والئقد غظغئ 
جًثا بالمعارد الطئغسئ والظفط، وعثه المعارد عغ الاغ 
تةسض أطرغضا طاطعفئ جًثا لمظاصحئ صدغئ الخعطال. 
اقظاثابات  تةري  أن  المصرر  طظ  أظه  المسروف  وطظ 
الساطئ شغ الئقد شغ أواخر حعر تحرغظ افول/أضاعبر 
الثي  الخعطال  شغ  التالغ  والظزام  السام.  عثا  طظ 
غصعده تسظ حغت طتمعد عع طحروع أطرغضغ وترغث 
جاسمض  الصادطئ  التضعطئ  أن  طظ  تاأضث  أن  أطرغضا 
جغًثا  المسروف  وطظ  طخالتعا.  لاتصغص  جثي  بحضض 
طتاربئ  جاار  تتئ  الخعطال  شغ  تثخطئ  أطرغضا  أن 
صاال  جاار  تتئ  تثخطئ  ذلك  وصئض  الحئاب  ترضئ 

اتتاد المتاضط اإلجقطغئ.
وأطا بالظسئئ لظغةغرغا شعغ طبض ضغظغا، شمتمث بثاري 

جرت  الاغ  واقظاثابات  طتخ،  برغطاظغ  سمغض  عع 
شغ السام الماضغ بغظئ أن جعدقك جعظابان السمغض 
افطرغضغ صث تسئإ بئسخ الصطص فطرغضا، ولضظ بما 
والظفط  المسادن  طظ  عائطئ  بروات  تمطك  ظغةغرغا  أن 
أوباطا  إدارة  شإن  له،  تاعق  أطرغضا  زالئ  طا  الثي 
تساثثم الترب ضث بعضع ترام واقظاعاضات الماسطصئ 
بتصعق اإلظسان والفساد الضئغر داخض الطئصئ السغاجغئ 

شغ ظغةغرغا ضثرغسئ لظعإ طعاردعا.
والترب  افطظ  تعل  ضغري  لمتادبات  بالظسئئ  أطا 
والتفاظ  السام  الرأي  لئظاء  ذلك  شإن  (اإلرعاب)  سطى 
سطغه تعل طا غسمى (اإلرعاب) سطى الخسغث السالمغ. 
طثروجئ  أطرغضغئ  تمطئ  عغ  (اإلرعاب)  سطى  والترب 
لربط اإلجقم بسفك الثطاء وذلك لمصاوطئ ظععر صعة 
سزمى شغ السالط ودولئ تمبض الرتمئ لطئحرغئ. وأطا 
شعع  الثغظغ"  "الاساطح  تحةغع  سطى  المسطمغظ  تث 

طآاطرة لامغغع اإلجقم سطى الخسغث السالمغ.
إن ططالئئ التضعطات افشرغصغئ بثسط طا غسمى الترب 
سطى (اإلرعاب) غأتغ ضمظ السغاق ظفسه، شعع طتاولئ 
أطرغضغئ جثغثة إلصاطئ صعاسث سسضرغئ ق تعشر شصط 
عغ  وإظما  افشرغصغغظ،  لطةظعد  الطعجساغئ  الثثطات 
أغًدا لتماغئ حرضاتعا طاسثدة الةظسغات الاغ تظعإ 
أن  وغظئشغ  افشرغصغئ.  الطئغسغئ  المعارد  باجامرار 
غفعط بعضعح أظه خقل الخراع بغظ أطرغضا واقتتاد 
السعشغغاغ سطى المعارد افشرغصغئ العشغرة، صاطئ أطرغضا 
وبالاساون طع أوروبا بظحر شضرة أن الصداء سطى اظسثام 
افطظ والفصر وافطراض شغ أشرغصغا غةإ أن غاط طظ 

خقل دغمصراذغئ طاسثدة افتجاب!
وطظ عظا غادح أن زغارة ضغري عغ زغارة "براغماتغئ 
واصسغئ" ق غعجث خطفعا أي داشع جعى تماغئ السغاجات 
افطرغضغئ اقجاسمارغئ الحرغرة. وظساطغع أن ظساظاب 
الرئغسغئ  السعاطض  دراجئ  خقل  طظ  صاذع  بحضض 
عثه  أن  أشرغصغا  طظعا  تساظغ  الاغ  المجطظئ  لطمحاضض 
اإلجقطغ؛  السغاجغ  الظزام  بشغاب  طرتئطئ  افزطات 
عغ  الثقشئ  شثولئ  الظئعة.  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 
وتثعا الصادرة سطى سقج ضاشئ المحاضض الاغ تساظغ 

 طظعا الصارة افشرغصغئ بحضض تام وحاطض
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
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جسى "تجب الترغئ" الغمغظغ الماطرف شغ ععلظثا، الثي غاصثم شغ اجاطقسات الرأي لقظاثابات الاحرغسغئ شغ 
آذار/طارس ٢٠١٧، إلى "إغقق ضاشئ المساجث" و"تزر الصرآن". وجاء عثا الاسعث شغ الئرظاطب اقظاثابغ لطتجب 
طظ  المضعظئ  التجب  وبغصئ  وأشادت  آب/أغسطج.  الثمغج ٢٥  غعم  شغطثرز،  غغرت  الظائإ  زسغمه  ظحره  الثي 
خفتئ واتثة تتئ سظعان "طحروع الئرظاطب اقظاثابغ لتجب بغ شغ شغ ٢٠١٧-٢٠٢١" بأظه جغاط إغقق ضاشئ 
طساجث وطثارس المسطمغظ وتزر الصرآن، دون تصثغط طجغث طظ الافاخغض. ووشصا لعضالئ الختاشئ الفرظسغئ، 
شصث ظحرت العبغصئ سطى تساب الظائإ سطى تعغار، وضاإ عثا افخغر "ععلظثا لظا طةثدا". وغأطض التجب الغمغظغ 
أجطمئ" الئقد، تسإ تسئغره، خخعخا سئر إغقق التثود وطراضج ذالئغ الطةعء،  الماطرف شغ "الصداء سطى 
إضاشئ إلى طظع وخعل طعاجرغظ طظ بطثان إجقطغئ وطظع ارتثاء غطاء الرأس شغ العظغفئ الساطئ وطظع سعدة 
افحثاص الثغظ اظدمعا إلى تظزغمات "طاطرشئ" شغ جعرغا. وبسئإ أجعأ أزطئ عةرة تحعثعا أوروبا طظث 
الترب السالمغئ الباظغئ، بات "تجب الترغئ" شغ ذطغسئ اجاطقسات الرأي شغ افحعر افخغرة، طاصثطا سطى ائاقف 

افتجاب التاضمئ، السمال والطغئرالغغظ، بصغادة رئغج العزراء طارك روتغ. (روجغا الغعم)

تجب ععلظثي غاسعث بإغقق املساجث وتزر الصرآن

بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن
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افوروبغ  اقتتاد  بغظ  المتادبات  شحض  الماضغ،  افتث  غعم  غابرغغض،  زغشمار  افلماظغ،  اقصاخاد  وزغر  أسطظ 
إف"  دي  صظاة "زد  طع  طصابطئ  لظص  ططئعسئ  ظسثئ  وبتسإ  الترة.  لطاةارة  اتفاق  بحأن  الماتثة  والعقغات 
افلماظغئ، "تثاع شغ وصئ قتص طظ افتث"، صال زغشمار: "المفاوضات طع العقغات الماتثة شحطئ شسطغا فن 
افوروبغغظ ق غرغثون اإلذسان لطمطالإ افطرغضغئ". وأضاف غابرغغض، وعع أغدا ظائإ المساحارة افلماظغئ: 
"لط غتثث تصثم سطى عثا الةاظإ". وتةري طظث ٣ أسعام طفاوضات بغظ بروضسض وواحظطظ بحأن اتفاق الاةارة 
واقجابمار سئر افذطسغ، وضان الةاظئان غعثشان لقظاعاء طظعا شغ ٢٠١٦، لضظ بمئ خقشات بحأن سثة صداغا 
طظ بغظعا الجراسئ. وتعثف اقتفاصغئ إلى تسجغج السقصات الاةارغئ واقجابمارغئ بغظ اقتتاد افوروبغ والعقغات 
الماتثة، سئر إصاطئ أضئر طظطصئ لطاةارة الترة شغ السالط، وإزالئ التعاجج الاظزغمغئ الاغ تةئر الحرضات سطى 

اباضار طظاةات طثاطفئ لضض طظ السعق افطرغضغئ والسعق افوروبغئ. (روجغا الغعم)

خقشات بني اقتتاد افوروبغ وأطرغضا بحأن سقصات اصاخادغئ

شحض طتادبات الاةارة الترة بغظ بروضسض وواحظطظ
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لطئرظاطب أسربعا سظ صطصعط طما تصعم به السططئ شغ 
وطتاربئ  البعرة  خعت  إخماد  طتاوقت  طظ  تعظج 

الئثائض اإلجقطغئ.
ضما ظحرت جرغثة الخرغح طصاق بسظعان "تةمغث ظحاط 
تجب الاترغر والثغمصراذغئ ذات العجعغظ" وصث رضج 
شغه ظاجغ السئعسغ خاتإ المصال سطى "تظاصخ أدسغاء 
الثغمصراذغئ شغ تعظج وادسائعط أشضار ترغئ الاظزغط 
واخاقف افشضار، خاخئ وأن تجب الاترغر تجب جغاجغ 
التض  عع  اإلجقم  حسار  غرشع  المادي  السمض  غائظى  ق 
سطى  الثقشئ  بسعدة  غئحر  حرغش  ظئعي  تثغث  وشص 
طظعاج الظئعة"، وصث خاط طصاله "بأظظا أطام دغمصراذغئ 
وآخر  السطماظغغظ  أطام  طظغر  ذطص  وجه  وجعغظ،  ذات 

سئعس طزطط أطام خخعطعط".
سئر  خفتاتعط  سطى  ضائعا  أغدا  وطثّوظعن  طتاطعن 
التضعطئ  جغاجئ  تسارض  طعاصش  وظحروا  الفغسئعك 
جغش  المتاطغ  اتعط  شصث  الاترغر،  لتجب  اإلصخائغئ 
التئغإ  تضعطئ  شغ  السابص  العزغر  طثطعف  الثغظ 
الخغث المسروف باظامائه الغساري وخاتإ الاخرغتات 
المشرضئ ضث التجب ضمال الةظثوبغ، اتعمه بالضغث سطى 
تجب الاترغر، وصث ضاإ المتاطغ والئاتث الصاظعظغ طراد 
السئغثي تثوغظئ: "تجب الاترغر ق غآطظ بالسظش وسظثه 
طفضرون غسرضعن أذروتاته بحضض راق دون تخادم 
وإلشاء لفخر، الئاصغ تفاخغض غاعلى أطرعا السصعل بغظ 

بظ  خطط  سطغه  ُتمارس  أن  أطا  والصئعل...  اإلسراض 
سطغ، غئثأ بتجب الاترغر وغظاعغ باآلخرغظ، شعثا غدرب 
البعرة شغ ظترعا طبطما ضربئ صئض ذلك طظ صئض أبظائعا 

وأسثائعا... تجب الاترغر... أظا طتاطغك".
عع  الصرار  عثا  أن  السغاري  جطعى  المثوظئ  واسائرت 
اجائثادي غأتغ شغ إذار صمع ضض ظفج بعري، واسائرت 
أن "تجب الاترغر عع تجب جغاجغ طسالط غتإ دغظه 
وبقده شغ طصابض أتجاب أخرى رغط طثالفاتعا السثغثة 
إق أظعا لط تطَص حغؤا طظ السططئ"، أطا الضاتإ السغاجغ 
خابر الظفجاوي شضاإ جطسطئ طظ المصاقت تساظث التجب؛ 
أبرزعا طصاق سظعظه بـ"ق أظامغ إلغه لضّظغ طسه تاى ظثاع 
السزط!!" وصث اظاحر عاحااغ (#جغإ تجب الاترغر وحث 
والمظاخرون  المآغثون  شغه  حارك  خغر)،  اقجاسمار 
والماساذفعن، بض وصث اظاحر بحضض شغثغععات لمثاطش 
افسمار وطظ طثاطش الةعات، بض لصث بطس خارج تعظج 
لغخض إلى بغئ المصثس وضغظغا والحام وأطرغضا وغغرعا.
لغآضث التجب طرة أخرى أن طتاوقت السططئ تسطغض 
طظ  وتساذفا  حسئغئ  تجغثه  سطغه  والادغغص  ظحاذه 
أسثائه  سطى  وتسعد  وإرادة  سجطا  حئابه  وتجغث  الظاس 
جثغثة  شدغتئ  سظ  الضحش  تط  وأظه  خاخئ  بالفحض، 
شغ  سظعا  التثغث  غضعن  ربما  الصدائغ  المطش  تاثطض 
 صادم افغام بإذن اهللا بسث الضحش سظ تفاخغطعا ضاططئ
* سدع المضاإ اقسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

 تامئ ضطمئ السثد: طتاوقت السططئ شغ تعظج الادغغص سطى تجب الاترغر...

وسعغض  بخراخ  تعاط  تضظ  ولط  الماضغ  شغ  ذلك 
سمغطعا أردوغان واتاةاجه سطى جغثته أطرغضا طظث سام 
٢٠١٤ أو ضما غخفعا بأظعا "التطغش والخثغص والحرغك 
اقجاراتغةغ شضغش تفسض ذلك وتثسط تجبا إرعابغا!". 
ذلك   ٢٠١٦/٨/٢٠ غعم  غطثرغط  وزرائه  رئغج  أضث  وصث 

بصعله: "أطرغضا تطغش اجاراتغةغ ولغسئ سثوظا".
بعاجطئ  ذلك  طبض  تتصص  أن  تأطض  أطرغضا  وضاظئ 
شطتاجاعا  لئظان.  شغ  وتجبعا  إغران  شحض  بسث  روجغا 
التالغئ لارضغا تاى تظفث لعا ضض طا تططئه طظعا دون 
خراخ أو اتاةاج صاطئ بمراضاتعا ججئغا شططئئ طظ 
الاظزغمات الضردغئ المعالغئ لعا باقظستاب طظ غربغ 
الفرات، ولثلك عّثدت سطى لسان ظائإ رئغسعا باغثن 
غعم ٢٠١٦/٨/٢٤ صعات جعرغا الثغمصراذغئ "صسث" الاغ 
غحضض تظزغط "ي ب غ" سمادعا الرئغج، بصطع الثسط 
الضطغ سظعا شغ تال لط تظستإ إلى طا وراء ظعر الفرات، 
وعثا غسظغ الثروج طظ طظئب باتةاه الحرق إلى طا وراء 
الظعر" وأضاف باغثن أظه "طظ غغر الممضظ بأي حضض 
طظ افحضال اجامرار الثسط لـ"صسث" طا لط غاط اقلاجام 
باسطغماتظا". شعثه طساغرة آظغئ لارضغا الاغ ذالئئ بثلك 
طصابض أن تظفث فطرغضا طا ترغث شغ جعرغا، شصال رئغج 
العزراء الارضغ بظ سطغ غطثرغط شغ المآتمر الختفغ 
بأظصرة طع ظائإ الرئغج افطرغضغ غعم ٢٠١٦/٨/٢٤ "إن 
ترضغا والعقغات الماتثة تعخطاا إلى اتفاق بسثم جعاز 
اظاصال صعات تجب اقتتاد الثغمصراذغ ووتثات تماغئ 
الحسإ إلى المظاذص العاصسئ غرب الفرات شغ جعرغا". 
أضثت  بقده  "إن  أوغطع  جاوغح  خارجغاه  وزغر  وصال 
لطعقغات الماتثة ضرورة اإلجراع باظستاب تظزغط "ب 
ي د"، الةظاح السعري لمظزمئ "بغ ضا ضا" اإلرعابغئ، طظ 
طظاذص غرب ظعر الفرات، شغ أصرب وصئ". وصال "عثف 
ترضغا عع ذرد داسح ظتع الةظعب، خططظا لثلك طظث 
الئثاغئ طع العقغات الماتثة". شالعثف لغج طتاربئ 
سظ  إبسادعا  ترضغا  ترغث  ولضظ  الضردغئ،  الاظزغمات 
تثودعا طظ غرب الفرات إلبساد الثطر سطى المظاذص 
الضردغئ داخض ترضغا، فظعا تسرف أن عثه الاظزغمات 
وعغ  افطرغضغئ  افجظثة  وتظفث  فطرغضا  تابسئ  طبطعا 
شغ تطش طسعا ضث البعرة تتئ طسمى طتاربئ تظزغط 
وضربعا  السعرغئ  البعرة  عع  إظما  شالعثف  الثولئ، 

وإخمادعا وتظزغط الثولئ ُغاثث ذرغسئ لثلك.
الاظزغمات  خطر  أبسثت  صث  بثلك  أظعا  ترضغا  وتزظ 
لفضراد  طسغظ  ضغان  صغام  وخطر  اقظفخالغئ  الضردغئ 
شغ  الضردغئ  المظاذص  سظ  السثوى  وإبساد  جعرغا  شغ 
داخطعا، وعغ ق تسطط أن ذلك طآصئ، وجاساود أطرغضا 
الضّرة باجاثثام ورصئ افضراد لطدشط سطغعا، وعثا طا 
شسطاه طع ترضغا شغ حمال السراق، تاى إن عثه المظطصئ 
الاغ ضاظئ تثخطعا ترضغا وتثرج طظعا لادرب افضراد 
المامردغظ أخئتئ ضغاظا ذاتغا طساصق وأجئرتعا أطرغضا 
سطى الصئعل به بسثطا ضاظئ تسارض إصاطاه وذلك بسث 
اقتاقل افطرغضغ. وسظثطا دخطئ أطرغضا حمال السراق 
تعالغ  طظعط  وصاطئ  اإلجقم  أظخار  طةمعسئ  ضربئ 
٣٠٠ شغ أول ضربئ لعا ولضظعا لط تمج تظزغط "بغ ضا 
ضا" وترضاه غخعل وغةعل وغدرب ترضغا طظططصا طظ 
حمال السراق تاى غعطظا عثا. بض ذطئئ طظ أردوغان 
أن غاظازل له وغئثأ بالاخالح طسه وتطئغئ بسخ ططالئه 
والسماح له باأجغج تجب جغاجغ وعع تجب الحسعب 
الثغمصراذغ الثي غظادي بإصاطئ تضط طتطغ أو ذاتغ 

لفضراد. ولعثا شإن الثطر طابض داخض ترضغا ظفسعا شغ 
طعضعع المسألئ الضردغئ بسئإ تئسغئ ترضغا فطرغضا 
وخدعسعا فواطرعا وتظفغثعا لسغاجاعا ظظا طظعا أظعا 
جارضغ الحغطان أطرغضا وتضش حره سظعا، شاساشطعا 
أطرغضا أحث اجاشقل وتئاجعا تاى إذا اظاعئ طظ التاجئ 
إلغعا ترضاعا تخارع اقظفخالغغظ افضراد وتططإ طظعا 

الاظازل لعط طظ جثغث.
شصال  فطرغضا  الاابسئ  الضردغئ  الفخائض  اتاةئ  وصث 
الحسإ  تماغئ  وتثات  باجط  الماتثث  خطغض  رغثور 
الضردغئ السعرغئ غعم ٢٠١٦/٨/٢٤ إن الاثخض السسضري 
الارضغ شغ جعرغا "اساثاء جاشر سطى الحآون الثاخطغئ 
وإغران  ترضغا  بغظ  اتفاق  سظ  ظاجط  وعع  السعرغئ" 
الارضغئ  "المطالإ  أن  وأضاف  السعرغئ".  والتضعطئ 
حرصغ  الضردغئ  الحسإ  تماغئ  وتثات  باظستاب 
صعات  تتالش  صئض  طظ  إق  تطئغاعا  غمضظ  ق  الفرات 
الماتثة  العقغات  طظ  المثسعم  الثغمصراذغئ  جعرغا 
والثي تمبض الةماسئ الضردغئ ججءا رئغسغا طظه وغتارب 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ". شعع غثرك أن صعاته رعظ 
اإلحارة افطرغضغئ، شغظخاع لفواطر افطرغضغئ بسرسئ. 
ظفسعا  الضردغئ  الصعطغئ  الفخائض  عثه  جسطئ  شصث 

ططغئ فطرغضا تساشطعا ضغفما تحاء.
اجاشقل،  أغما  الضردغئ"  "المسألئ  تساشض  شأطرغضا 
أجظثتعا  لاتصغص  الصعطغئ  الضردغئ  الفخائض  وتسثر 
وعغ تسُثعا ضعسث الحغطان باتصغص أططعا باأجغج 
إق  غعمعا  ق  أطرغضا  أي  وعغ  طساصض.  ضردي  ضغان 
وتدربعط  وغغرعط،  والضرد  بالارك  شاطسإ  طخالتعا 
واتث  جصش  تتئ  وتةمسعط  تحاء  طاى  بئسدعط 
طاى تحاء ضما غتخض اآلن شغ طتاربئ تظزغط الثولئ 

و(اإلرعاب).
إن الحسإ الضردي المسطط أبغ وغغعر سطى إجقطه وله 
جةض تاشض شغ خثطئ اإلجقم ورشع راغاه والثود سظ 
دغار اإلجقم وغضفغه شثرا أن غضعن طظه خقح الثغظ 
صاعر الشربغغظ الخطغئغغظ، وطظه الحغت جسغث الضردي 
سظثطا  ضمال  طخطفى  الطاغغئ  وجه  شغ  وصش  الثي 
عثا  غث  سطى  شاجاحعث  الاظازل  وأبى  الثقشئ،  عثم 
الطاغغئ الثي أسثطه. وسظثطا طظع عثا الطاغغئ تسطغط 
غسطمعن  الضرد  طظ  المسطمعن  خار  واإلجقم  السربغئ 
الظاس جرا شغ أرجاء افظاضعل، شضان لعط الفدض شغ 
التفاظ سطى السربغئ والامسك باإلجقم عظاك. ولضظ 
عثا الحسإ المسطط اباطغ باظزغمات صعطغئ وبأحرار 
وخاروا  الغسارغئ  أو  السطماظغئ  أو  الحغعسغئ  تئظعا 
غتاربعن أعطعط المسطمغظ صئض أن غتاربعا اآلخرغظ. 
وأخئتئ عثه الحرذطئ السطماظغئ طظ الظاس تاتضط 
شغ طخغر افغطئغئ الساتصئ المسطمئ بثسط طظ الثول 
ظثرك  وإظظا  وأطرغضا.  برغطاظغا  وخاخئ  اقجاسمارغئ 
أن عثه افغطئغئ ترشخ عثه الحرذطئ الحرغرة الاغ 
والسطماظغئ  تطغفا  اقجاسمار  وتاثث  اإلجقم  تتارب 
المسطط  الحسإ  عثا  أن  غصغظ  سطى  وإظظا  لعا.  حسارا 
طظ  غحضع  وعع  الحرذطئ  عثه  إجصاط  سطى  جغسمض 
وجعدعا وطظ وتحغاعا وذشغاظعا بثسط طظ أطرغضا 
سثوة اإلجقم. وعع حسإ طسطط ذغإ خاتإ ظثعة 
وحةاسئ، جغعإ صرغئا ضافجث غسصط السمقء وغطرد 
شفغه  وأعطه،  اإلجقم  وغظخر  المساسمرغظ  الثخقء 
الثغر بض الثغر الضبغر، شعع ججء طظ أطئ الثغر وضفى 

 به شثرا وسجة بثلك

تامئ: الحسإ الضردي المسطط: أغظ عع طظ تآطر أطرغضا وسمقئعا؟! ضريي وتطعله افطرغضغئ املسمعطئ لفزطئ الغمظغئ املحؤعطئ
بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

الاصى ولغ السعث السسعدي افطغر طتمث بظ ظاغش بظ 
سئث السجغج وولغ ولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان 
جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  الفائئ؛  افربساء  طساء 
ضغري والعشث المراشص له شغ الساخمئ الرغاض، والاصى 
بالمطك جطمان ضثلك غعم الثمغج الفائئ وتط الاثاول 

بحأن ططفات سثغثة.
ضط  خماجغ  اجاماع  سصإ  سصث  ختفغ  طآتمر  شغ 
واإلطاراتغ  الةئغر،  سادل  السسعدي  وظزراءه  ضغري 
ألعود  وتعبغاس  ظعغان،  آل  زاغث  بظ  اهللا  سئث  الحغت 
الحرق  لحآون  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث 
إلى  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  وطئسعث  افوجط، 
"إن  ضغري:  صال  أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض  الغمظ 
المحارضغظ شغ الطصاء الثماجغ واشصعا باإلجماع سطى 
طصاربئ طاةثدة لطمفاوضات إلظعاء الترب شغ الغمظ 

وذلك برساغئ افطط الماتثة".
وأسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغئ جعن ضغري، خقل طآتمر 
جّثة،  شغ  الةئغر،  سادل  السسعدي  ظزغره  طع  ختفغ 

إذقق طئادرة جثغثة لتّض افزطئ الغمظّغئ.
تحمض  الغمظ  شغ  لطتّض  "المئادرة  أن  ضغري،  وأوضح 
الةثغثة  أّن "الثطئ  طحغرًا إلى  افزطئ"،  أذراف  جمغع 
لطاسعغئ شغ الئقد، تصدغ بستإ التعبغغظ فجطتاعط 

طظ الساخمئ خظساء وتسطغمعا إلى ذرف بالث".
وأضاف وزغر الثارجغئ افطرغضغئ، أن "خطئ التض الةثغثة 
شغ الغمظ تحمض تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ"، طآّضثًا 

أّظه "ق تّض سسضرّغاً لفزطئ الاغ تحعثعا الئقد".
وأحار ضغري، إلى أن "اقتفاق الةثغث تعل تّض افزطئ 
تضط  شغ  المحارضئ  شرخئ  التعبّغغظ  غمظح  الغمظّغئ 
شغ  أضبر  افطعر  شساسعء  ذلك  غاط  لط  وطا  الئقد 
الغمظ"، طحّثدًا شغ العصئ ظفسه سطى أّظعط ُغحّضطعن 

"أصطّغئ" شغ الغمظ.
وأوضح أن المصاربئ عغ ذات "طسارغظ أطظغ وجغاجغ 
غاصثطان بالاعازي لاعشغر تسعغئ حاططئ"، طحغرًا إلى 
عثه  سطى  باإلجماع  الاساون "واشصئ  طةطج  دول  أن 

المئادرة الةثغثة".
إن الثطئ الةثغثة الاغ أتى بعا ضغري لط غضظ شغعا 
طظ جثغث إق الاأضغث سطى إحراك التعبغغظ شغ التض 
وتتصغص رغئاعط شغ تجاطظ المطش السغاجغ طع المطش 
وتامسك  ترشده  عادي  تضعطئ  ضاظئ  والثي  افطظغ 
بالصرار ٢٢١٦ الثي غصدغ باظستاب التعبغغظ طظ المثن 
وتسطغط جقتعط وتحضغض تضعطئ حراضئ وذظغئ، لصث 
السغاجغ  التض  شغ  الحراضئ  لطتعبغغظ  ضغري  ضمظ 
وافطظغ طسائرًا إغاعط أصطغئ؛ طما غسظغ أن أطرغضا تطسإ 
دورعا شغ دسط طا تسمغه افصطغات شغ المظطصئ لخالح 
طثططاتعا اقجاسمارغئ، لصث جاوى ضغري بغظ جمغع 
افذراف طظ تغث تسطغط السقح واقظستاب طظ المثن، 
تغث صرر أن تسطغط جقح افذراف الماخارسئ شغ الغمظ 
جغضعن لطرف بالث وعع طا غحغر إلى الاعثغث بثخعل 

الماخارسغظ  شحض  تال  شغ  ذلك  لاظفغث  دولغئ  صعات 
شغ الاعخض إلى تض تسإ طا ترغث أطرغضا ضعن الغمظ 
أخئتئ تتئ الئظث السابع طظ صاظعن السصعبات افطمغ، 
أطا بثخعص وصعف أطرغضا بةاظإ التعبغغظ شغ المطش 
سطى  ضشطئ  صث  شعغ  جثا،  واضح  شعع  اقصاخادي 
عادي وتضعطاه شغ سثم اتثاذ صرارات بسثم الاساطض 
التعبغغظ  جغطرة  تتئ  غصع  الثي  المرضجي  الئظك  طع 
طسائرة ذلك خطا أتمر، وغئثو أن برغطاظغا تساغر أطرغضا 
شغ ذلك طثرضئ لثطعرة العضع الضاربغ الثي جغآول 
المحعث  جغشثو  تغث  الصرارات،  تطك  طبض  تظفغث  إلغه 
السغاجغ شغ الغمظ حئغعا بالمحعث الطغئغ وبالاالغ 
العثظئ  اجامرار  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  اقتفاق 
اقصاخادغئ بغظ افذراف الماخارسئ شغ الغمظ خاخئ 
وأن برغطاظغا تطسإ بعرصاغظ؛ ورصئ تازاعر بالعصعف طع 
التعبغغظ وعغ ورصئ سطغ خالح الثي غظاخش التعبغغظ 
طمبطئ  بالحرسغئ  غسمى  طا  ورصئ  وضثلك  التضط،  شغ 
أن  غمضظعا  برغطاظغا  أن  غسظغ  طما  وتضعطاه،  بعادي 
تضسإ الضبغر إذا طا ضان عظاك تض جغاجغ صادم، وعغ 
تسطط أن الاسعغض سطى التض السسضري لغج طةثغا وشغه 

خسعبات وتضالغش باعزئ البمظ.
إن الظاظر شغ طئادرة ضغري غةث أظعا لغسئ إق ضماظات 
لاطمغظ التعبغغظ بسث سجوشعط سظ الاعصغع سطى خطئ 
التض افخغرة المصثطئ طظ المئسعث افطمغ إجماسغض 
ولث الحغت، وتعثغث ضغري شغ تال شحض خطاه بإجراءات 
طظاجئئ إظما عع تعثغث لعادي وتضعطاه لطصئعل بالتض 

افطرغضغ الثي صئطعه سطى طدخ.
إن التض شغ الغمظ صث خار خسإ المظال شغ ظض خراع 
عمةغ أظةطع أطرغضغ وشغ ظض تسثد أذراشه المتطغئ 
واإلصطغمغئ، بض شغ ظض السغاجئ افطرغضغئ الماشطرجئ 
والماثفغئ بالائاضغ سطى تصعق طا تسمغه افصطغات الاغ 
تاثثعا ذرغسئ لطاثخض شغ بقدظا ولارجط شغعا خرائط 
جثغثة شاصسمعا بتسإ طخالتعا وتةسض أعض الئقد 

شغ طعاجعئ دائمئ شغما بغظعط!!
سطى  شإن  المسمعطئ  افطرغضغئ  التطعل  عثه  ظض  شغ 
أعض الغمظ أن غثرضعا أن خقخعط لظ غضعن إق بافسغض 
إغماظعط وتضماعط الاغ وخفعط بعا رجعلظا الضرغط 
، شطغسعدوا لطسصغثة اإلجقطغئ وأتضاطعا الحرسغئ الاغ 
الطائفغئ  ولغارضعا  أضبرغئ،  وق  أصطغئ  ق  إخعة  جسطاعط 
الاغ تروج لعا أطرغضا اقجاسمارغئ ولغتضمعا حرع اهللا 
السمغطئ  وأظزماه  افجظئغ  غث  وغصطسعا  بغظعط  شغما 
سظ حآوظعط وصداغاعط، ولغفضروا بمسؤعلغئ وجثغئ 
شغ صداغاعط المخغرغئ والاغ أعمعا اجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطاعط لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
وغسعد  الثطعب  وتظجاح  الصطعب  تاآلش  شئعا  الظئعة؛ 
المسطمعن خغر أطئ، شعض طظ طةغإ؟!! الطعط إظغ بطشئ 

 الطعط شاحعث
افربساء * رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ غعم  جعداظغ،  جظعب  دبطعطاجغ  طخثر  صال 

الماضغ، إن وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري اتفص 
أبظاء اجاماسه طع سثد طظ ظزرائه بثول العغؤئ التضعطغئ 
لطاظمغئ شغ حرق أشرغصغا "إغشاد" غعم اقبظغظ ٢٢ آب/

أغسطج شغ الساخمئ الضغظغئ ظغروبغ سطى ظحر صعات 
اسائارا  السعدان  جظعب  دولئ  شغ  إصطغمغئ  جقم  تفر 
طظ أغطعل/جئامئر المصئض، طع تسعث أطرغضا باتمض ضض 
اقلاجاطات المالغئ لثلك. وذضر المخثر أن طعمئ تطك 
الصعات جاضعن شرض افطظ وتماغئ المسآولغظ الضئار 

شغ تضعطئ جظعب السعدان. وظصض طراجض وضالئ أظئاء افظاضعل سظ المخثر الثي حارك شغ اقجاماع  صعله إن 
التدعر اتفصعا سطى سصث اجاماع لعزراء خارجغئ دول إغشاد شغ ظغروبغ ظعاغئ آب/أغسطج الةاري لئتث تطئغع 
السقصات بغظ الرئغج جطفا ضغر طغاردغئ وظائئه المصال رغاك طحار، غطغه اجاماع آخر لرؤجاء افرضان شغ تطك 
الثول لعضع الارتغئات الثاخئ بظحر الصعات اإلصطغمغئ شغ جعبا خقل أغطعل/جئامئر المصئض. وصال المخثر الثي 
رشخ ذضر اجمه إن جعن ضغري تسعث خقل اجاماع اقبظغظ بأن تاتمض بقده ضض اقلاجاطات المالغئ لصعات تفر 
السقم اإلصطغمغئ المصثر سثدعا بأربسئ آقف جظثي تساجم دول إغشاد ظحرعا شغ جعبا، والدشط لفرض سصعبات 

سطى أي ذرف غرشخ ظحر تطك الصعات. (الةجغرة ظئ)
: لصث بات واضتا أن أطرغضا تسمض إلتضام جغطرتعا سطى جظعب السعدان وذرد الظفعذ الئرغطاظغ 

ي

طظه، وذلك طظ خقل أدواتعا شغ اقتتاد افشرغصغ.. شإن أطرغضا عغ الاغ ضاظئ وراء تحضغض دول "إغشاد" 
لطصعة افشرغصغئ لظحرعا شغ جظعب السعدان، وإلسطاء تطك الثطعة بسثا حرسغا سطى الخسغث الثولغ، ضشطئ 
سطى طةطج افطظ لائظغ تطك الثطعة، شصث أجاز طةطج افطظ الثولغ شغ ١٢ آب/أغسطج التالغ إرجال 
٤٠٠٠ جظثي إضاشغ إلى جظعب السعدان، وضان صغام طةطج افطظ بثلك بتسإ طحروع صرار خاغاه العقغات 
الماتثة تدمظ تعثغثا بفرض تزر سطى افجطتئ شغ تال أساصئ تضعطئ جظعب السعدان ظحر عثه الصعة 
اإلضاشغئ. ولسض طا غعضح الاعجه افطرغضغ الثي ظحغر إلغه عع طا ورد سطى لسان السفغرة افطرغضغئ شغ افطط 
الماتثة جاطظبا باور الاغ أحارت إلى أن «ضض» الثول الـ ١٥ افسداء شغ المةطج «غةإ أن تثسط» بطثان 
«السططئ التضعطغئ لطاظمغئ اإلصطغمغئ» (إغشاد) شغ أشرغصغا الاغ اصارتئ تسجغج صعة افطط الماتثة. وصالئ باور 
إن «عثا اقصاراح طظ المظطصئ، غآطظ ظصطئ اظطقق إلسادة بغؤئ آطظئ شغ جعبا، وعع أطر أجاجغ لغتصص أذراف 

الظجاع تصثطاً شغ تطئغص اتفاق السقم». 
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افربساء ٢٨ طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٣١ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ ٤     السثد ٩٣

تضعطئ الحاعث تسث باطئغص أجظثة خظثوق الظصث الثولغ

خقل  الحاعث  غعجش  المضطش  التضعطئ  رئغج  اسائر 
الةطسئ الساطئ لطمخادصئ سطى التضعطئ بمةطج ظعاب 
الحسإ غعم الةمسئ ٢٦ آب/أغسطج ٢٠١٦ أن العضع 
اقصاخادي شغ تعظج جغأ جثا، وأن عظاك تفاصماً شغ 
اقصاخادغئ  لطخظادغص  سةج  وغعجث  المثغعظغئ  تةط 
طصارظئ بما ضان طاعصسا، طصثطا بسخ افرصام الاغ صال 
إظه إن لط غاط السمض سطى تطعغرعا شغ طا تئصى طظ 
عثه السظئ شإن العضع جغضعن أخسإ خقل جظئ ٢٠١٧. 
جغاجئ  اتئاع  سطى  طةئرة  تضعن  صث  الثولئ  إن  وصال 
وضسغئ  لاشغغر  الةمغع  غاترك  لط  تال  شغ  الاصحش 

الرضعد الاغ تسغحعا.
الثولئ  اظاعةئ  تال  شغ  أظه  اإلذار  عثا  شغ  وأوضح 
جغاجئ الاصحش شإظعا جاضعن طةئرة سطى الاصطغص 
تسرغح  سطى  أغدا  طةئرة  وجاضعن  المخارغش  شغ 
آقف المعظفغظ ورشع الدرائإ وإغصاف اقجابمار شغ 

الاظمغئ والئظغئ الاتاغئ.
وغحار إلى أظه ُغاثاول شغ العجط السغاجغ أن برظاطب 
تضعطئ غعجش الحاعث تمئ ضااباه طظ صئض المضطفغظ 
خرح  شصث  الثولغ؛  الظصث  خظثوق  شغ  تعظج  بمطش 
الضتقوي  ذارق  اإلرادة  تعظج  تراك  شغ  الصغادي 
ظحره  طصال  شغ   ٢٠١٦ آب/أغسطج   ٢٦ الةمسئ  غعم 
طعصع سربغ ٢١ أن برظاطب تضعطئ الحاعث طعجعد شغ 
 Strictly" طخظفئ  الثولغ  الظصث  لخظثوق  وبغصئ  إذار 
تمعز/غعلغع  حعر  آخر  ضااباعا  تمئ   "Confidential
بسظعان "الثقخات افولغئ لمعمئ زغارة ١٢-١٩ تمعز/
غعلغع ٢٠١٦" وشص تسئغره. وأضث أن العبغصئ تدّمظئ ١٥ 
خفتئ تاضعن طظ بقبئ طتاور، أولعا تحثغص العضع 
اقصاخادي والمالغ، والباظغ "اآلشاق والمثاذر"، والبالث 
"السغاجات  سظعاظه  العبغصئ  سطى  غعغمظ  الثي  وعع 
المالغئ  والسغاجئ  (المغجاظغئ،  الضئرى"  اقصاخادغئ 
والتعضمئ).  المآجسات  وإخقح  الخرف،  وطسثقت 
إخقح  "اجاراتغةغا  سظعاظه  بمطتص  العبغصئ  وتظاعغ 

العظغفئ السمعطغئ".
غعجش  تضعطئ  تصعم  أن  المظازر  طظ  شإظه  وعضثا 
بض  الئطث  أعض  خالح  شغ  تخإ  ق  بإجراءات  الحاعث 
وتامبض  الشربغئ  والثول  الثولغئ  المظزمات  تثثم 
لطّثولئ  المالّغئ  الاعازظات  سطى  المتاشزئ  شغ:  أجاجا 
طظ  غسظغه  بما  الثولغ  الظصث  خظثوق  أواطر  تسإ 
تثّطغ الّثولئ سظ رساغئ حآون الّظاس شغ تاجاتعط 
افجاجّغئ طظ تسطغط وختئ وظصض و... بثرغسئ سثم 

صثرة طغجاظّغئ الّثولئ سطى الّثسط.
الّظفط  حرضات  بـ"إظصاذ"  التضعطئ  جاصعم  وضثلك 
اقجاسمارّغئ واجاؤظاف ظعإ شعجفات التعض المظةمغ 

وصمع ضّض طتاّب ُغطالإ بتّصه شغ بروة بطثه. طساطتئ 
اقصاخادغئ،  المخالتئ  بسظعان  والّسّراق  الفاجثغظ 
لثشع سةطئ اقصاخاد بجسمعط. وغظازر إضمال اقّتفاق 
الضاربئ "اّتفاق الحراضئ المسّمص طع اقتتاد افوروبغ" 
الصطاع  سطى  العغمظئ  طظ  افوروبغغظ  جُغمّضظ  الثي 
الّاسةغض  طع  ضاطض  بحضض  الثثطات  وصطاع  الفقتغ 
بالمخادصئ سطى طةّطئ اقجابمار الاغ جاةسض حئاب 

تعظج سئغثا لطحرضات افوروبّغئ.
وعثا طا غفسر دسط اقتتاد افوروبغ لعثه التضعطئ، 
إذ أخثر طضاإ السمض الثارجغ لقتتاد افوروبغ بغاظا 
صال شغه إن "تعظج تمر بسث خمج جظعات طظ البعرة 
بمرتطئ تاجمئ طظ تارغثعا، بما أن الحسإ الاعظسغ 
اخاار ظمعذج طةامع طظفاح وتصثطغ، طا غمبض طخثرًا 

لفطض شغ المظطصئ".
وجثد اقتتاد شغ الئغان ذاته، سجطه سطى اقجامرار شغ 
تساون وبغص طع تضعطئ الحاعث وإحراك ضاشئ صعى 

المةامع المثظغ طظ أجض تتسغظ تغاة أعض تعظج.
التضعطئ،  ذرف  طظ  اتئاسه  الماعصع  الئرظاطب  وعثا 
أطرغظ  سطى  تضعظئ  الاغ  التضعطئ  ترضغئئ  غفسر 
لما  ططغسغظ  طعظفغظ "وزراء"  اخاغار  أوق  أجاجغغظ: 
جغمطى لعط طظ جغاجات، باظغا تحرغك أضبر افذراف 
شغ العجط السغاجغ تاى غحارك الةمغع شغ الةرائط 

الاغ جاصارشعا عثه التضعطئ شغ تص الظاس.
لثى  جابص  طعّظش  رئغسعا  بتضعطئ  ظّظضط  شما 
التضعطئ افطرغضّغئ وضان غمّبطعا شغ طظّزمئ افغثغئ 
جّطمعا  بض  جغادة  بق  شغعا  السغادة  وزراء  والجراسئ، 
أّطا  افذطسغ.  والتطش  لئرغطاظغا  والصغادة  السغادة 
غراه  طا  إق  غرون  شق  باقصاخاد  المسظّغعن  العزراء 

خظثوق الّظصث الّثولغ.
إّن المصّثطات دلغطئ سطى الّظاائب؛ عثه تضعطئ ائاقف 
اجاسمارّي غساسّث لقجعاز سطى تعظج وجسطعا بّعابئ 

اقجاسمار إلى حمال أشرغصغا وطظ بّط ضّض أشرغصغا.
ولثلك غئثو أّظه آن افوان فعض تعظج أن غسافغصعا 
وغسطمعا أّن الّثغمصراذغئ لط تةطإ لعط إق العبال ولط 

تأتعط إق بتضعطات ضثب وخغاظئ.
وغئثو أّظه آن افوان أن غستإ أعض تعظج البصئ طظ 
ظّعاب الئرلمان فّظه بئئ وسثعط الّجائش وبئئ تصّطئعط 
بالصطع  وبئئ  والتجبّغئ  الحثخّغئ  طخالتعط  تسإ 
شغ  وأخعاتا  أرصاطا  إق  تعظج  حسإ  غرون  ق  أّظعط 

خظثوق غاسّطصعن به إلى المظاخإ.
شظتظ أطام حرذطئ غسغرون باعظج إلى العاوغئ شإن 
ظتظ ترضظاعط عطضظا جمغسا. عض تارضعظعط غدّغسعن 

 !تعظج وغسّطمعظعا لطمساسمر وأظاط تظزرون؟

بصطط: أجاطئ الماجري – تعظج

رشخ طةطج الظعاب الطغئغ (الئرلمان) المظسصث شغ ذئرق حرق 
لغئغا، غعم اقبظغظ ٢٢ آب/أغسطج، طظح البصئ لتضعطئ العشاق 
طخشرة  تحضغطئ  باصثغط  ططالئا  السراج  شاغج  برئاجئ  العذظغ 
سدعي  خالح  سصغطئ  الئرلمان  رئغج  وذالإ  أخغرة.  ضفرخئ 
طةطج رئاجئ تضعطئ العشاق المصاذسغظ سطغ الصطراظغ وسمر 
افجعد اقلاتاق بسمطعما شغ أجرع وصئ. وتدر جطسئ الاخعغئ 
طائئ وواتث سدع، خعت طظعط واتث وجاعن سطى رشخ طظح 
وصال  الاخعغئ.  سظ  افسداء  باصغ  واطاظع   ،١٢ وواشص  البصئ، 
سدع الئرلمان زغاد دغغط إظه شغ تالئ رشخ الاحضغطئ العزارغئ 

الةثغثة طظ صئض طةطج الظعاب، شسغسصط طةطج رئاجئ تضعطئ العشاق، ططالئا الحسإ الطغئغ بالثروج سطغه 
شغ ذرابطج وذرده. ودسا سدع طةطج الظعاب خالح شتغمئ إلى إسادة الظزر شغ تحضغطئ طةطج رئاجئ تضعطئ 
العشاق العذظغ برئاجئ شاغج السراج، إذ إظه غغر طافص سطغه بغظ الطغئغغظ، وجاء بدشعط خارجغئ ولغج سئر تعاشص 

تصغصغ بغظ الفرصاء. (سربغ ٢١)
: إن طعصش طةطج الظعاب المعجعد شغ ذئرق والثي غثدع لثطغفئ تفار سمغض أطرغضا، غحغر إلى أن 

غ

العقغات الماتثة ق تجال تمارس الدشط سطى المةطج الرئاجغ الطغئغ والتضعطئ المظئبصئ سظه برئاجئ شاغج 
السراج لاسغر شغ رضابعا، بالرغط طظ إظعارعا دسمعا لعا سسضرغا وجغاجغا. شعغ تثرك أن تضعطئ السراج 
خظساعا برغطاظغا، ولثلك شعغ تدشط سطى تطك التضعطئ طظ خقل وصعف تفار شغ وجععا، وتساسمض سمقءعا 
ضتاضط طخر السغسغ شغ دسط تفار.. ولثلك ظرى أن المئسعث افطمغ الثاص إلى لغئغا طارتظ ضعبطر، والثي 
غسغر بحضض سام بتسإ جغاجئ افوروبغغظ شغ طعاجعئ جغاجئ أطرغضا، صث أضث سطى ضرورة تعتغث الةغح 
الطغئغ تتئ صغادة واتثة، عغ تضعطئ العشاق الطغئغئ، شغ أجرع وصئ طمضظ إلسادة افطظ واقجاصرار إلى الئقد. 
وصال شغ طصابطئ طع التثث طساء الثمغج الماضغ إظه وشصا لئظعد اقتفاق السغاجغ الطغئغ غةإ أن غضعن 
الةغح المعتث تتئ صغادة المةطج الرئاجغ الثي غارأجه شاغج السراج. وأضاف: "أحةع المصاتطغظ شغ الحرق 

سطى المحارضئ شغ التعار لاحضغض جغح لغئغ طعتث". 
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العجط السغاجغ شغ أي بطث عع بمبابئ طرضج البصض 
السغاجغ  الظزام  ُغبّئئ  الــثي  شعع  شغه،  التصغصغ 
وغمظته اقجاصرار، أو ُغثطثطه وغسطئه افطظ وافطان، 
أو  وغخعظعا،  الثولئ  غتفر  الثي  عع  آخر  وبمسظى 

ُغسّرضعا لقظعغار والجوال. 
افخئار  غاائسعن  الثغظ  الرجال  وجط  وعع  ق  ضغش 
السغاجغئ،  وافتثاث  السغاجغئ  وافسمال  السغاجغئ 
الظاس،  حــآون  شغرسعن  شغعا،  رأغعط  وُغسطعن 

وغسعجعظعط، وشصاً آلرائعط ووجعات ظزرعط.
شضض طا غصع طظ أتثاث، وطا غساةّث طظ صداغا، وطا 
غةري طظ أسمال جغاجغئ، غضعن لعآقء الرجال دخٌض 
شغعا، جعاء أضاظعا جغاجغغظ طظ التّضام الثغظ غاعلعن 
تظفغث افتضام، أم ضاظعا جغاجغغظ لغسعا طظ التضام، 

ولضّظعط غآّبرون شغ صرارات التّضام.
وطظ عظا ضان العجط السغاجغ طظ افعمّغئ بمضان 
بتغث غرتصغ إلى المساعى الثي غاتّمض شغه طسآولغئ 
بظاء الثول وعْثطعا، وغسمض سطى إغةاد اقجاصرار شغ 

أظزمئ التضط، أو غضعن طخثرًا لاثطثطعا.
دولئ  جصعط  بسث  اإلجقطغئ  بقدظا  شغ  ابُاطغظا  وصث 
تابسئ،  سمغطئ  جغاجغئ  بأوجاط  السبماظغئ  الثقشئ 
وُطظافسئ ُطاعاذؤئ، وجئاظئ ُطعادظئ، جاءت طع اجاغقء 
الثول اقجاسمارغئ سطى طصالغث افطعر شغ بقدظا بسث 
التاضمئ  افظزمئ  شُعجثت  السبماظغئ،  الثقشئ  زوال 
والثلغطئ،  الثاظسئ  المسارضئ  ــجاب  وافت المأجعرة، 
وجائط  وجثت  ضما  طثاطفئ،  وخعلغئ  ظثٌإ  ووجثت 
بالمال  تاتّرك  طسمعطئ،  ــقٌم  وأص ُططّعبئ،  إسقطغئ 
السغاجغ الصثر، شاآّبر شغ الرأي السام بما غاظاجإ طع 
بغظ  الفخض  صاسثة  سطى  ُبظغئ  الاغ  السطماظغئ  افشضار 

الثغظ والسغاجئ.
السغاجغئ  افوجاط  عثه  تةّثرت  السظغظ،  طرور  وطع 
شغ تغاة الظاس، وتحّضطئ شغ أتجاب شاجثة طدّططئ، 
ذعل  سظ  شظاب  غاشّغر،  ق  واصــع  أّظعا  الّظاس  وظــّظ 
بصائعا بغظ ظعراظغ افّطئ ظعٌع طظ الاثجغظ لفجغال 
الماقتصئ طظ العجط السغاجغ شغ الئقد اإلجقطغئ، 
وبما غاساوق طع بصاء افظزمئ التاضمئ المأجعرة شغ 
تروغخ  تّط  وضثلك  غاشّغر،  ق  صثٌر  وضأّظعا  السططئ، 
الحثخغات المساصّطئ المآّبرة، والاغ عغ شغ افخض 
لةسطعا  المةامع،  شغ  السغاجغئ  افوجــاط  طظ  ججٌء 
واصسًا  باسائارعا  الئائسئ،  افظزمئ  تطك  طع  تاساطض 
شضاظئ  سطغه،  اقظصقب  أو  لاشغغره،  طةال  ق  جغاجغاً 
الظاغةئ أْن تشّعلئ الصغادات التاضمئ، بسث أْن وجثت 
سطى  غسمض  وق  سمرعا،  وُغطغض  سغعبعا،  ُغرّصع  طظ 
وتظضغطعا  بطحعا  وزاد  غّغعا،  شغ  شامادت  إجصاذعا، 

بالظاس، واجاحرى الفساد شغ جمغع جعاظئعا.
تّط  الثئغث،  اقجاسماري  السغاجغ  افجطعب  وبعثا 
ُغضّمقن  والمسارضئ  التضعطئ  أّن  شضرة  تسعغص 
بمظّزمات  ُغسّمى  طا  إلغعما  وأضغش  بسدا،  بسدعما 
الظزام  طظ  أججاًء  جمغًسا  بعخفعا  المثظغ،  المةامع 
اإلذار  ُتحّضض  وسظاخر  طضّعظات  باسائارعا  أو  السام، 

الضطغ لعغاضض الثولئ وطظزعطاتعا المثاطفئ.
الترضات  ضض  السغاجغئ  الطسئئ  عثه  شغ  واظثرذئ 
العذظغئ، وغالئغئ الترضات اإلجقطغئ إقّ طظ رتط ربغ، 
المةامسغ  الاشغغر  أسمال  تأّخرت  أْن  الظاغةئ  وضاظئ 
لسصعد،  الةثري  الاشغغر  طظاعب  وتسّططئ  التصغصغ، 
وطظ ضان غمطك الرؤغئ الحاططئ لطاشغغر ضتجب الاترغر 
جمغع  شغ  وُغظاضض  اقّتةاعات،  ضض  ضث  ُغضاشح  أخئح 
صئطئ  الاغ  السغاجغئ  الاّغارات  ضض  وُغعاجه  المةاقت، 
وذرغصه  ضئغًرا،  ِتمطه  شضان  الةجئغئ،  الاشغغر  بمظاعب 

ُطتاذاً بالخثعر طظ ضض جاظإ.
وسظثطا اظثلسئ البعرات ُطئّحرًة بزععر أوجاط جغاجغئ 
جثغثة، ُتطالإ بعثم افظزمئ الصائمئ، وإتقل غغرعا 
بحّثة،  الئالغئ  افوجاط  تطك  اعاّجت  أظصاضعا،  سطى 
أداؤعا،  شاخاّض  الرؤوس،  بسخ  جصعط  بسث  جغما  ق 
وتجلجلئ أرضاظعا، شاجاظةثت بأجغادعا، شُعرسئ الثول 
الضاشرة بصّدعا وصدغدعا إلظصاذ سمقئعا، ولطتفاظ 
الصقصض  وأبارت  أعطغئ،  تروباً  شأحسطئ  ظفعذعا،  سطى 
والظجسات الطائفغئ، وأسادت إظااج افظزمئ الُماثاسغئ 
وتاولئ  جثغثة،  جغاجغئ  وأوجاط  جثغثة،  بعغاضض 
غدإ  وتسضغظ  المطاعئئ،  البعرات  ظغران  إذفاء  بعا 
الثعماء، بضض طا اطاطضئ طظ وجائض خئغبئ، وأدوات 

ُطاغّسرة.. 
أسمال  تتعغض  إلى  بثلك  اقجاسمارغئ  الثول  وجسئ 
البعار إلى أسمال جغاجغئ تثسع لطاشغغر الةجئغ، وصِئطئ 
بالرابطئ  الاجطئ  الاغ  اإلجقطغئ  افتــجاب  بظحاط 
أتضام  وظئثت  السطماظغ،  الفضر  وتئّظئ  العذظغئ، 
الظصابات،  دور  ودسمئ  الظعدئ،  ضترضئ  الحرغسئ 
واقتتادات، والةمسغات، وطظزمات المةامع المثظغ، 
إلشحال البعرة ضما تخض شغ تعظج، وجّططئ الطشط 
وأحسطئ  طخر،  شغ  تخض  ضما  البّعار  سطى  السسضرغئ 
تروباً ذائفغئ وجععغئ ضما تخض شغ جعرغا والغمظ 
وترشعا  البعرات،  إجعاض  ضطه  بثلك  ُطتاِولًئ  ولغئغا، 

السغاجغئ  افوجــاط  تطك  باجاثثام  أعثاشعا،  سظ 
الئائسئ.

لصث ضاظئ ُطحارضئ تطك افوجاط، وتأبغرعا شغ السمض 
وُطضّعظات  بسظاخر  المحئععئ  وسقصاعا  السغاجغ، 
المةامسات،  إرعاق  شغ  رئغسغاً  جئئاً  الاابسئ  الثول 
وجّثًا لططرغص أطام العجط السغاجغ التصغصغ الخاسث 

الثي غائّظى ذرغصئ الاشغغر الةثري.
أرادت الثول اقجاسمارغئ اقجامرار شغ ضئط السمض 
لما  ُطحابعئ  بطرائص  اإلجقطّغئ  بقدظا  شغ  السغاجغ 
طظ  ُبّث  ق  ضان  إْن  أّظه  ترى  شعغ  سظثعا،  طعجعد  عع 
وجعد أتجاب وُظثإ وأوجاط ُطسادغئ لطظزام، شطاضظ 
سطى  تسمض  ق  الاغ  المظدئطئ  الُمسارضئ  طظ  جــجءًا 

إجصاط افظزمئ، وتضافغ بثور المسارضئ الحضطغ.
شعثا الظعع طظ افوجاط السغاجغئ عع الثي ُترغثه لظا 
الثول الشربغئ اقجاسمارغئ، تاى ق تاسّرض الضغاظات 
المخطظسئ الاغ أوجثتعا شغ بقدظا إلى الثطر، ولضغ 

تئصى دولظا تابسئ لطمساسمرغظ إلى طا ق ظعاغئ.
بئظاء العجط السغاجغ  اقساظاء  لثلك ضان ق ُبّث طظ 
سطى  سظثظا بحضٍض قشئ، شضان ق ُبّث طظ الارضغج أوقً 
أْن تضعن السصغثة اإلجقطغئ بعخفعا سصغثًة جغاجغئ 
آخر  أجــاس  أي  اساماد  فّن  العجط،  لعثا  أجاجاً 
ضالمخالح اآلظّغئ، أو الروابط العذظغئ والطائفغئ، غآدي 
به تاماً إلى السصعط شغ أتدان الضفار المساسمرغظ، 

طبطما جصطئ افوجاط المثضعرة.
وبسث ذلك غاّط ترضغج بظاء العجط السغاجغ السطغط، 
وتةعغجه لغاسّطط التضط، ولُغثغر دّشئ الثولئ، شق غصئض 
بئصاء  والصئعل  السططئ،  شغ  المحارضئ  بفضرة  بافخث 
جثغثة  خغاغًئ  ُغخاغ  أْن  غةإ  لثلك  الصائط،  الظزام 
الاصطغثغئ  السغاجغئ  افوجــاط  خغاغئ  سظ  تثاطش 
الاغ دّطرت الئقد وأشسثت السئاد، وأعط طا شغ عثه 
الخغاغئ إدراضه أّظه وجط جغاجغ إتقلغ، أي وجط 
جغاجغ سطغه أْن غتّض طتض العجط السغاجغ السابص 
إتققً ضاطًق، شق طةال بالظسئئ إلغه لطاحارك طع الُظثإ 
السمغطئ، والمدئعسئ بالبصاشئ الشربغئ، والماعاذؤئ طع 

افظزمئ المأجعرة.
طظ  غاطّطإ  اإلتقلغ  السغاجغ  العجط  عثا  وبظاء 
اإلجقم  سظ  السغاجغئ  افشضار  ذرح  جمغساً  أسدائه 
سطى المةامع باجامرار، وبق تعصش، فّن أي تعصش سظ 
الطرح صث ُغمّضظ أتئاع افوجاط السغاجغئ الاصطغثغئ 

الساغصئ طظ طضء الفراغ.
واقجامرار شغ ضت افشضار ُغبمر شغ المةامسات تاماً، 
ذرح  أعّمغئ  طقتزئ  طظ  ُبّث  ق  ضان  لثلك  وبسرسئ، 
افشضار سطى الظاس باجامرار، وضّثعا بصعة، فّظه ضّطما 
إغةابغئ،  الظاائب  ضاظئ  وطسامرًا،  صعغاً،  الطرح  ضان 

وضان التخاد ضئغرًا.
بالسصغثة  دوطــاً  ربطعا  افشــضــار  بث  شغ  ــراســى  وُغ
لطسمض،  والُمتّفجة  الثاشسئ  الصعة  بعخفعا  اإلجقطغئ، 
وُغراسى طظ ظاتغٍئ باظغئ أْن تضعن افشضار جغاجّغئ، أي 
أْن تضعن شغعا خفئ تائع افخئار السغاجغئ وافسمال 
رجال  ُغزعر  وأْن  السغاجغئ،  ــثاث  وافت السغاجغئ 
بعضعح،  شغعا  المامّغج  رأغعط  عثا  السغاجغ  العجط 
شُغْثرك الظاس أّن عآقء الرجال غسسْعن بخثق لرساغئ 
حآوظعط بضض جٍث واجاعاد، وغسمطعن بافاٍن وإخقص 
المسالةات  باظجغض  وغصعطعن  الظاس،  خثطئ  سطى 
إجقطغ  طظزعٍر  طظ  الماةّثدة  العصائع  سطى  الخائئئ 
سمطغ، وغربطعن ذلك ضّطه بعجعب إصاطئ دولئ الثقشئ 
ُتارجط  شصط  بعجعدعا  والاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
التغاة  شغه  تاةّسث  سمطغ،  واصعٍ  إلى  المسالةات  تطك 
الظاس،  ظزر  لفئ  غاّط  وبثلك  التصغصغئ،  اإلجقطغئ 
ذرح  سطى  الفائصئ  السغاجغئ  بصثرتعط  وإحسارعط، 

التطعل اإلجقطغئ لمحاضطعط، بطرغصئ سمطغئ ظاجتئ.
المخالح  تتّسج  غساطجم  السغاجغ  السمض  وعــثا 
التغعغئ لثى الظاس، وتئظغعا، وإظعار اآلراء السثغثة 
حك  شق  العجه،  عثا  سطى  تّط  إْن  وعع  ُتسالةعا،  الاغ 
أّظه غضعن سمًق ضئغرًا، ق غساطغع أْن غصعَم به العجط 
السغاجغ إق باعجغه وإحراف طظ التجب المئثئغ سطغه 
بحضٍض ضاطض، وعع طا غةسطه جعق وطغسعرًا، شإذا طا 
خاض العجط السغاجغ عثا المسارك بعثه الضغفغئ 
طع  وجغامّضظ  افرجــح،  سطى  المةامع  بصئ  شسغظال 
السغاجغئ  افوجاط  طتاخرة  شغ  واقجامرار  الااابع 
الئالغئ، وتعمغحعا، والتطعل طضاظعا، وطظ بّط جُاصام 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة - سظثطا غحاء اهللا 

جئتاظه وتسالى - بسقجئ وإتضام.
الثولئ  بإصاطئ  المثغظئ  شغ  ُوجث  تغظ  ملسو هيلع هللا ىلص  والرجعل 
اإلجقم  باساظاق  السغاجغ  العجط  ُوجث  اإلجقطغئ 
السغاجغ  العجط  واظمتى  لظخرته،  واقجاسثاد 
الصثغط، وجط سئث اهللا بظ أبغ وأضرابه، وتغظ شاح 
طضئ صدى سطى العجط السغاجغ بالصاال شغ الترب، 
وبإزالئ الظفعذ ضطغا طمظ لط ُتصطع سظصه، وتض طتطعط 
العجط  شُعجث  وزسماء،  صــادة  ــاروا  وخ المسطمعن 
 السغاجغ الةثغث وُأزغض العجط السغاجغ الصثغط
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