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بصطط: سئث اهللا المتمعد

إظه لمما غثطغ الصطإ طحاعث سحرات اآلقف طظ الظازتغظ 
طظ تطإ وعط غصفعن سطى أبعاب ترضغا غفارحعن افرض 
غساشغبعن  دخعلعا،  طظ  شُغمظسعن  السماء،  وغطاتفعن 
به،  غآطظعن  الثي  باإلجقم  إغاعط  وطثاذئغظ  تضاطعا 
وطبغرغظ شغعط ذرة طظ ظثعة ظظا طظعط أن تضام ترضغا 
لثغعط بصغئ طظعا، طتاولغظ الاأبغر شغعط ضما شسطئ طظ 
صئض اطرأة خاتئ «واطساخماه» شأجابعا المساخط بةغح 
لةإ إلغاباعا.. ولضظ أظى لتضام ترضغا السمقء أن غفسطعا 

ضما شسض خطغفئ المسطمغظ؟؟
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بصطط: الثضاعر غعجش تب غعجش

ضعرغا الحمالغئ تططص خاروًخا 
بسغث املثى «غبري صطص واحظطظ»

ضعرغا  أن  افطرغضغئ،  اقجاراتغةغئ  الصغادة  أضثت 
بسغث  خاروخا  الماضغ،  افتث  غعم  أذطصئ  الحمالغئ، 
افظزمئ  إن  الصغادة،  سظ  خادر  بغان  وصال  المثى. 
طساء  طظ   ١٨:٢٩ الساسئ  شغ  جةطئ  افطرغضغئ، 
السئئ بالاعصغئ المتطغ شغ العقغات الماتثة، إذقق 
ضعرغا الحمالغئ خاروخا بسغث المثى. وضاظئ التضعطئ 
الضعرغئ الحمالغئ، أبطشئ افطط الماتثة، خقل افغام 
شغ  لطمراصئئ  خظاسغ  صمر  وضع  اساجاطعا  الماضغئ، 
راغج،  جعزان  باجط  بغان  وصال  افرض.  تعل  طثار 
إن  الصعطغ،  لفطظ  افطرغضغ  الرئغج  طساحارة 
تأتغ  والاغ  الحمالغئ،  ضعرغا  اتثثتعا  الاغ  الثطعة 
بسث الاةربئ الظعوغئ شغ السادس طظ ضاظعن الباظغ/ 
غظاغر الماضغ، تظاعك الضبغر طظ صرارات طةطج افطظ 
شغ  اقجاصرار  غعثد  تترغدغ  سمض  وعغ  الثولغ، 
المظطصئ. وأضاشئ راغج «أن براطب افجطتئ الظعوغئ 
جثغا  تعثغثا  تحضض  الحمالغئ  لضعرغا  والئالساغئ 
لمخالتظا، بما شغعا أطظ بسخ طظ تطفائظا المصربغظ، 
وتعثد السطط وافطظ شغ المظطصئ». ضما أسرب بغان 
خادر سظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، جعن ضغري، سظ 
الضعرغئ  الخاروخغئ  «لطاةربئ  الحثغثة،  بقده  إداظئ 
الحمالغئ، الاغ تمبض اظاعاضا خرغتا لصرارات طةطج 
الخعارغت  لاضظعلعجغا  باجاثثاطعا  الماسطصئ  افطظ 

الئالغساغئ». (وضالئ افظاضعل)
الحمالغئ،  ضعرغا  أسمال  شغ  المثصص  إن   :
شغ  أو  صئض  طظ  الظعوغئ  الاةربئ  إجراؤعا  جعاء 
إذقصعا خاروخا بالغساغا غعم افتث الماضغ، غةث 
أظعا ق تجسب العقغات الماتثة، بض عغ تجسب دوق 
تاثث  أطرغضا  أن  ذلك  وروجغا.  الخغظ  طبض  أخرى 
وجعدعا  لاسجغج  ذرغسئ  الحمالغئ  ضعرغا  أسمال  طظ 
بثرغسئ  وروجغا  الخغظ  صرب  صعاسثعا  وتعجغع 
أظه  عع  ذلك  غآضث  وطا  الحمالغئ.  ضعرغا  خطر  درء 
بسث ورود أظئاء سظ اتثاذ العقغات الماتثة وضعرغا 
آشاق  تعل  رجمغئ،  طئاتبات  بئثء  صرارا  الةظعبغئ، 
افطرغضغئ،  دي»  إغه  إغه  إتح  «تغ  طظزعطئ  ظحر 
الةظعبغئ،  ضعرغا  أراضغ  سطى  لطخعارغت،  المدادة 
ضعرغا  سظ  الخادرة  الاعثغثات»  سطى «تخاسث  ردا 
بغان  شغ  الخغظغئ  الثارجغئ  أسربئ  الحمالغئ، 
ظصطاه وضالئ غعظعاب الضعرغئ الةظعبغئ، غعم افتث 
الماضغ، سظ «صطصعا الئالس» ردا سطى صرار واحظطظ 
وجغآول. طعضتئ أن «المعصش الخغظغ طظ طسألئ 
طظزعطئ الثشاع الخاروخغئ، بابئ وواضح». وأضثت 
تطمح  الاغ  الثول  ضاشئ  «سطى  الخغظغئ:  الثارجغئ 
لاأطغظ أطظعا، أن تأخث بسغظ اقسائار، طخالح الثول 
افخرى شغ طةال افطظ، وضثلك السقم واقجاصرار 
غضظ  لط  روجغا  طعصش  شإن  وضثلك  المظطصئ».  شغ 
بسغثا سظ طعصش الخغظ، شصث أسطظئ وزارة الثارجغئ 
الروجغئ شغ بغان أن «إذقق ضعرغا الحمالغئ لخاروخ 
ق غمضظ أن غصابض إق باقتاةاج الخارم، وإن عثه 
الممارجات إظما تخإ شغ خالح طظ غراعظعن سطى 
المسطتئ  المعاجعات  وطداسفئ  الاتالفات  جغاجئ 
وتطتص ضررا بالشا بأطظ بطثان المظطصئ وأطظ ضعرغا 
إلى  إحارة  شغ  وذلك  افولى»،  بالثرجئ  الحمالغئ 
باتثاذ  شغه  تسعثت  الثي  الماتثة  العقغات  طعصش 
وتطفائعا  ظفسعا  سظ  لطثشاع  القزطئ  الاثابغر  ضض 
«الاخرشات  أن  إبئات  إلى  الثولغ  المةامع  ودسئ 

الطائحئ ق بث أن تضعن لعا سعاصإ وخغمئ».

بحرغئ  طةمعسئ  غعجث  ق  إظه  صطظا  إذا  ظئالس  ق  إظظا 
ضطمات  وردد  تشظى  جغاجغ  أو  شضري  طثعإ  أو 
والترغئ  بالتغاة  والحسعب  اإلظسان  تصعق  ظعع  طظ 
وتصرغر المخغر والضراطئ طبض الظزام الشربغ السطماظغ 
الرأجمالغ، لثلك جظئ شغ ذلك الصعاظغظ والاحرغسات 
وألفئ الضاإ وأخرجئ المسرتغات وافشقم وسصثت 
المآتمرات، وأظحؤئ المظزمات والعغؤات الاغ تسظى 
وتماغئ  وافجرى  والمرأة  الطفض  تصعق  طبض  بعثا 

المثظغظ...
ولضظ أغداً ق ظئالس إذا صطظا إظه لط غسرف الاارغت اظاعاضا 
لطضراطئ الئحرغئ واجاشقق لعا وجفضا لثطائعا وظعئا 
لةععدعا واجاسئادا لعا طبض الفارة الاغ جاد السالط 
إذ  ودوله،  الرأجمالغ  السطماظغ  الشربغ  الظزام  شغعا 
السالمغئ  والتروب  اقجاسمار  ظحأ  افزطظئ  عثه  شغ 
وظعإ البروات وتروب اإلبادة السظخرغئ ضما تخض 
أطرغضا...  شغ  التمر  ولطعظعد  أشرغصغا  شغ  لمظاذص 
وسادة طا غتخض ضض عثا تتئ السظاوغظ والحسارات 
ذاتعا، تاى إن اقجاسمار تشطى بثرائع طبض اقظاثاب 
الماتثة  افطط  سخئئ  تسإ  ضاظئ  الاغ  والعخاغئ 
وصاعا تسظغ طساسثة الثول الماأخرة لطتاق بالثول 
الماصثطئ، بض إن ضطمئ اقجاسمار ذات العصع الئحع 

عغ ظفسعا أتئ لشعغا طظ الاسمغر واإلسمار...
ظثضر طا جئص ضاعذؤئ لاعضغح وضحش بسخ الصداغا 
الماسطصئ بمآتمر لظثن ٢٠١٦/٢/٤ لطماظتغظ لمساسثة 
الثي  بسعرغا،  الماسطص  الرابع  المآتمر  وعع  جعرغا، 
باجط  الماتثث  دوجارغك  جاغفان  أعثاشه  وخش 
طظ  له: «العثف  الاتدغر  جغاق  شغ  الماتثة  افطط 
المآتمر عع جمع تمعغض جثغث ضئغر لطعشاء باتاغاجات 
المادررغظ طظ افزطئ السعرغئ داخض جعرغا ودسط 
شغ  عائق  جثاء  أظعرت  الاغ  المةاورة  الثول 
آبار  طعاضئئ  طظ  تامضظ  ضغ  القجؤغظ،  اجاداشئ 
افزطئ. وغساجم المآتمر أغدا تتثغث تطعل تمعغطغئ 
ذعغطئ افطث وطسالةئ اقتاغاجات سطى المثى افبسث 

لطماأبرغظ بافزطئ».
وأطام عثا ق بث أن ظعضح التصائص الاالغئ:

١- إن طا غتخض لغج جئئه ضاربئ ذئغسغئ ضإسخار 
أو زلجال ق تمطك عثه الثول وصفه، وإظما عع تاضط 
ظالط غصخش حسئه بالضغماوي والطائرات والخعارغت 
والئراطغض المافةرة، تاضط ذاغغئ تئغظ أظه ق غسخغ 
باسطغط  ُأطر  وسظثطا  الضئرى،  والصعى  فطرغضا  أطرا 
صئض  ذلك  شسض  بض  تردد،  أي  دون  جطمه  الضغماوي 
اظاعاء افجض المتثد، وضثا غعَم ُأطر باقظستاب طظ 
لئظان شصث خرج بسث أضبر طظ بقبغظ جظئ ق غطعي سطى 
حغء بسث أن خثر افطر الةاد، شطماذا عثه الثول لط 
تخثر له افطر بالاعصش سظ صاض حسئه شااعصش ضض 

عثه المأجاة؟!
أن  الصاذع  وبالثلغض  بئئ  لصث  جئص،  لما  تامئ   -٢
دسط  شغ  ضئغر  جئإ  سمعطا  والشرب  ذاتعا  أطرغضا 
وزغر  عغشض  تحاك  صال  حسئه،  ضث  وتصعغاه  افجث 
ضربات  أن  اجاصالاه  أو  إصالاه  طسرض  شغ  الثشاع 
افجث،  تساسث  ربما  سطى «اإلرعاب»  الثولغ  الاتالش 
بض إن روبرت شعرد جفغر أطرغضا السابص شغ دطحص 
الةعغئ  الصعى  طظ  ججء  وضأظظا  ظاخرف  أخئتظا  صال 
لفجث، عثا الضقم ذضر شغ خرغش ٢٠١٤، أطا اآلن وطع 
جظغش٣  الاخرغتات السطظغئ لطثول الشربغئ شغ جغاق 
طساظاة  شغ  والشرب  أطرغضا  دور  واضتا  أخئح  شصث 

الظاس وتحرغثعط وتاجاعط.
٣- إن المثسعغظ لطمآتمر عما روجغا وإغران، وضقعما 
وصخفه  جرغماه  افجث  غحارضان  طئاحران  صاتقن 
فعض جعرغا، تاى إظه طع شارة طسرتغئ جظغش٣ تط 
تغث  جعرغا  أعض  طظ  ألفا  سحرغظ  طظ  أضبر  تحرغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الظاتع غظازر تحضغض التضعطئ ملتاربئ «تظزغط الثولئ» يف لغئغا 

حعر  طظ  الثاطج  شغ  طغساعرا  دي  جاغفان  أسطظ 
حئاط الةاري تسطغص المفاوضات السعرغئ شغ جظغش 
التالغ،  حئاط  حعر  طظ  والسحرغظ  الثاطج  تاى 
طحغرًا إلى أظه «تعصش طآصئ» وصال «إن عظالك سمًق 
ضان غةإ شسطه طظ جاظإ الثول المسظغئ الاغ ذالئئ 
ذلك  وأسصإ  المفاوضات».  تئثأ  أن  الماتثة  افطط 
جطسئ  شغ  افطظ  طةطج  بأسداء  طغساعرا  دي  لصاء 
افطط  لثى  الفرظسغ  المظثوب  خرح  وصث  طشطصئ، 
الماتثة شراظسعا دغقتر سصإ اظاعاء الةطسئ المشطصئ 
تسطغص  إسقن  أجئاب  طغساعرا  دي  خقلعا  حرح  الاغ 
«طئسعث  أن  جظغش،  شغ  السعرغئ  السقم  طتادبات 
دي  جاغفان  جعرغا،  إلى  الثاص  الماتثة  افطط 
أن  الةمسئ،  الثولغ،  افطظ  طةطج  أبطس  طغساعرا، 
ضاظئ  روجغا،  طظ  المثسعم  السعري  الظزام  وتحغئ 

وراء تةمغث طفاوضات جظغش».
السفغر  الماتثة  افطط  لثى  روجغا  طظثوب  أن  إق 
شغاالغ تحعرضغظ أظضر ضض طا صاله ظزغره الفرظسغ، 
روجغا  اتعط  صث  طغساعرا  دي  غضعن  أن  وظفى 
غثئرظا  لط  ق  «ق،  وصال  جظغش٣.  طتادبات  باصعغخ 
دي طغساعرا بثلك وق غظئشغ أن ظظسإ إلغه ضطمات 
تساسث  جثغثة  أشضارا  عظاك  بأن  وصال  غصطعا».  لط 
 ٢٥ شغ  المفاوضات  ذاولئ  سطى  «لطرتعا  روجغا 

الحعر التالغ سظث اجاؤظاشعا»، وطظ بغظ تطك افشضار 
صث  المفاوضات  أن  أساصث  لضظظغ  الظار،  إذقق  «وصش 

تاأخر، بسئإ اإلخرار سطى وصش إذقق الظار أوق». 
إن  شغه  صالئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  لعزارة  بغان  وشغ 
الاعصش  إلى  وداسمغعا  السعرغئ  التضعطئ  دسا  ضغري 
المسارضئ  لسغطرة  الثاضسئ  المظاذص  صخش  سظ 
لطمثظغغظ  تخارعا  وإظعاء  تطإ،  شغ  وخخعخا 
ذئصا لصرارات طةطج افطظ، وصال ضغري «ضان غةإ 
واجاسادة  التالغئ  باقلاجاطات  العشاء  بالفسض  سطغعط 
جطمغ  تض  لثسط  ظعاغاعط  شغ  الثولغ  المةامع  بصئ 
الماتثة  العقغات  أن  طدغفا  السعرغئ»،  لفزطئ 
تاططع إلى اجاؤظاف طتادبات السقم شغ وصئ قتص 

عثا الحعر.
وسطى الرغط طظ المعصش المسطظ لطثارجغئ افطرغضغئ 
لاسطغص  ضسئإ  الروجغئ  السمطغات  إلى  باإلحارة 
طعصع  أسثه  تصرغر  شغ  ورد  أظه  إق  المفاوضات 
الثارجغئ  وزغر  «أن  الئرغطاظغ،  آي»  إغسئ  «طغثل 
طةال  شغ  ساططاغظ  أخئر  ضغري،  جعن  افطرغضغئ، 
بسعرغا  سقصئ  لعما  اإلظساظغئ  والمساسثات  اإلغابئ 
طظ  أخرى  حععر  بقبئ  تاعصع  أن  الئطث  سطى  بأن 
الصخش الثي «جُغفظغ» المسارضئ. وذلك خقل تعار 
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غظج  افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  أسطظ 
جاعلاظئرغ الةمسئ ٥ حئاط/ شئراغر أن تطش الظاتع سطى 
اجاسثاد لثسط طتاربئ تظزغط داسح اإلرعابغ شغ لغئغا، 
ولضظ شصط بسث تحضغض تضعطئ العتثة العذظغئ. وصال 
جاعلاظئرغ لثى وخعله إلى اجاماع لعزراء دشاع بطثان 
اقتتاد افوروبغ «ظتظ ظراصإ العضع شغ لغئغا باعامام، 
الظار  إذقق  ووصش  السغاجغ  التض  ضرورة  غآضث  وعع 
إطضاظغئ  غاغح  طا  العذظغئ،  العتثة  تضعطئ  وتحضغض 
طتاربئ تظزغط داسح. وأضاف «إن تطش الظاتع طساسث 

لمساسثة لغئغا شغ عثا الحأن، وخخعخا شغ تضعغظ طآجسات صعغئ جثغثة شغ الئطث، لضظ عثا غساثسغ ذطئا 
طظ تضعطئ العتثة العذظغئ ووضسا جثغثا شغ الئطث». (روجغا الغعم)

: لصث لعتر شغ اآلوظئ افخغرة ضبرة الاخرغتات الخادرة سظ طسآولغظ غربغغظ غطالئعن باحضغض 
«تضعطئ وتثة وذظغئ» شغ لغئغا ضثطعة ق بث طظعا لطاثخض السسضري الشربغ شغعا بثرغسئ طتاربئ «تظزغط 
الثولئ». وضما عع واضح شإن عظاك خقشا بغظ أطرغضا طظ جعئ ودول أوروبغئ سطى رأجعا برغطاظغا وشرظسا 
طظ جعئ أخرى تعل تحضغض التضعطئ شغ لغئغا، إذ إن أطرغضا ق ترى الطروتات الماسطصئ باحضغض التضعطئ 
تسغر شغ خالتعا، ضثلك عظاك خقف بغظ تطك الثول تعل الاثخض السسضري وأعثاشه، شأطرغضا تعغأ افجعاء 
لطاثخض بخرف الظزر سظ طعضعع تحضغض التضعطئ بثرغسئ أن خطر «تظزغط الثولئ» غاخاسث. شصث ظصطئ 
وضالئ «روغارز» سظ طسآولغظ أطرغضغغظ صعلعط: «إن العقغات الماتثة تدع خغارات سسضرغئ شغ لغئغا 
وإن عثه الثغارات ظعصحئ خقل اجاماع سصث افجئعع الماضغ بغظ الرئغج باراك أوباطا وضئار طساسثغه 
افطظغغظ ولط غاعخض لظاغةئ تاجمئ». وغصعل المسآولعن إن طظ بغظ عثه الثغارات زغادة الشارات الةعغئ 
وظحر صعات خاخئ وتثرغإ صعات أطظغئ لغئغئ.. ولثلك شإن طعضعع تحضغض التضعطئ وطعضعع الاثخض 

السسضري غظثرج شغ إذار الخراع بغظ تطك الثول..

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظث  وترضغا  روجغا  بغظ  الاخسغث  وتغرة  تاعصش  لط 
بسث  وذلك  الروجغئ  جعخعي  لطائرة  ترضغا  إجصاط 
طا  افطعر  إّن  بض  إجصاذعا،  سطى  حعرغظ  طظ  أضبر 
بغظ الئطثغظ، شاقتعاطات  زالئ تاسّصث وتجداد تفاصماً 
المائادلئ بغظعما ق تاعصش، وتالئ اقتاصان، وارتفاع 
طفردات  طظ  أخئتئ  الضقطغئ،  والترب  الاعتر،  تّثة 
إسقم  وجائض  شغ  السائثة  الغعطغئ  السغاجغئ  الطشئ 
الثولاغظ ضث بسدعما الئسخ، شغ تغظ لط تصط أيٌّ 
افزطئ  إلظعاء  جاّدة  وجاذئ  بأغئ  الضئرى  الثول  طظ 
 - الاخسغث  طظ  المجغث  إلى  أشدى  طا  وعع  بغظعما، 
الثي إن اجامّر سطى ظفج العتغرة - شإّظه صث غاسئإ 
شغ تثوث احائاك سسضري بغظ صعات الئطثغظ سطى 
التثود السعرغئ الارضغئ، صث تضعن له طداسفات غغر 
لمظزعطئ  روجغا  ظحر  بسث  خاّخئ  السعاصإ،  طتسعبئ 
خعارغت (اس ٤٠٠) الاغ ُتَشطغ ضاشئ افجعاء السعرغئ، 
إجصاط  بمصثورعا  والاغ  الارضغئ،  افجعاء  طظ  وججءًا 

أي ذائرة ترضغئ ُتتّطص شغ تطك افجعاء.
بالصاذشات  السعرغئ  السماء  اطاقء  سظ  شدًق  عثا 
الروجغئ الماطعرة، باإلضاشئ إلى وجعد تحث ضبغش 
المثاطفئ  الروجغئ  التربغئ  والسفظ  الئعارج  طظ 
والارضغئ،  السعرغئ  السعاتض  صئالئ  وافظعاع  افحضال 
اقحائاك  وصــعع  اتاماقت  طظ  غجغث  صث  طا  وعــع 
السسضري بغظ الطرشغظ، وخروج العضع سظ السغطرة.

وتالئ الاخسغث بغظ الثولاغظ لط تصاخر سطى تثود 
بثسط  لارضغا  روجغا  واتعام  الطفزغئ،  اقتعاطات 
تعرغإ  وتسعغض  اإلرعابغئ،  والاظزغمات  اإلرعــاب 
الظفط الثي غصعم به تظزغط الثولئ واقجافادة طظ 
المسارضئ  تصخش  روجغا  بأن  ترضغا  وإبئاتات  بغسه، 
المساثلئ، وطحارضئ ظزام افجث شغ صخش المثظغغظ، 

وصاطعط وتعةغرعط.
الاغ  السصعبات  تثود  سظث  التالئ  عثه  تظاِه  لط  ضما 
حمطئ صطاسات الطاصئ والاةارة والسغاتئ، بض تسّثتعا 
لاخض إلى اجاعثاف أعض جعرغا الارضمان، وصخفعط، 
وتحرغث سحرات اآلقف طظعط طظ صرى جئض الارضمان 

سطى التثود طع ترضغا.
وإّن اجاثثام الروس شغ عثه افغام لسغاجئ افرض 
المتروصئ شغ تطك المظطصئ، أّدى إلى اجافجاز الةغح 
ذبح  سطى  المافّرج  وصــعف  غصش  بات  الــثي  الارضغ 
الارضمان، والثغظ عط طظ المتسعبغظ سطى افتراك، 
الغعم  تصش  الاغ  الارضغئ  الثولئ  إتراج  إلى  أّدى  ضما 
لطثشاع  سسضري  سمض  بأي  الصغام  سظ  تماطاً  ساججًة 

سظعط.
إّن تادبئ إجصاط ترضغا لططائرة الروجغئ صث أتثبئ 
غاسّسر  الارضغئ  الروجغئ  السقصات  شغ  سمغصاً  حرخاً 
غخسإ  الماضغ  طظ  بطغشئ  جروتاً  وشاتئ  جسره، 
دططعا، وأتغئ ذضرغات طرغرة ظابسئ سظ ابظاغ سحرة 
ترباً خاضاعا روجغا ضث الثولئ السبماظغئ، خّطفئ سطى 
إبرعا تالًئ طجطظًئ طظ السثاء الاارغثغ بغظ الثولاغظ 
لط غضظ ظسغاظعا بافطر السعض، وجاءت عثه التادبئ 
لاساتدر الاارغت، ولاضعن بمبابئ وجغطئ إغصاظ لاطك 

السثاوة، وِلُاسغَث التغاة إلغعا.
التادبئ،  عثه  بسئإ  ضبغرًا  روجغا  عغئئ  تأّبرت  لصث 
وسّئر سظعا بعتغظ بصعله إّظعا ذسظئ غادرة طظ الثطش 
غدئه  جام  شخّإ  ــراك،  افت طظ  غاعّصسعا  غضظ  لط 
سطى ترضغا، وأزبث وسربث، وبّغئ حّرًا، وأظعر تسّطحه 
لقظاصام، وجسى بضض السئض لطظغض طظ ترضغا، وإلتاق 
سطغعا،  روجغا  باظاخارات  وذّضرعا  بعا،  افذى  أحث 

وعجائط ترضغا المااالغئ أطام الروس تسإ ادسائه.
صظاة  شغ  بعتغظ  لمج  بالتادبئ  وتأّبره  غغزه  ولحثة 
وراء  عط  غضعظعن  رّبما  أّظعط  إلى  ولّمح  افطرغضان، 
«أبطشظا  شصال:  الطائرة  إجصاط  سطى  افتراك  تترغخ 
الطائرات  سمض  وطضان  بمعسث  افطرغضغغظ  حرضاءظا 
الروجغئ، وبسث ذلك بالدئط أجصطئ الصعات الةعغئ 
ظادطاً:  وتساءل  الروجغئ»،  التربغئ  الطائرة  الارضغئ 

«لماذا ظصطظا عثه المسطعطات لفطرغضغغظ؟!»، وتةاعطئ 
أطرغضا عثه الاخرغتات، ولط ُتسّطص سطغعا.

وجغتاولعن  الفرص،  غاتّغظعن  الــروس  أن  وغئثو 
ترضغئ  ذائرة  إلجصاط  وجغسسعن  ترضغا،  طظ  البأر 
بعاتثة،  واتثة  الظاغةئ  لاضعن  افصض،  سطى  واتثة 
وذلك قجاسادة العغئئ، وإلحفاء ضئرغائعط المبطعم، 
وإلبئات سزمئ روجغا، والرد سطى اإلعاظئ الاغ تطصاعا 
طظ افتراك، خاّخئ وأّظعط لط غساثروا بحضض خرغح، 
طع أّظعط اسارشعا بأّظعط لط غضعظعا صاخثغظ إجصاط 
الطائرة، ضما سّئر سظ ذلك ظائإ رئغج العزراء الارضغ 
ظسمان ضعرتعلمعش سظثطا صال: «إّن إجصاط الطائرة 
الروجغئ لط غضظ سظ صخث»، لضّظ الروس لط غضفعط 

عثا الضقم، وغرغثون اساثارًا خرغتاً.
أّطا بالظسئئ لطمعصش افطرغضغ طظ عثه التادبئ، شعع 
وإن ضان طعصفاً باردًا وغزعر شغه القطئاقة، إقّ أّظه لظ 
تالئ  وبطعغعا  الثولاغظ  بغظ  افتثاث  باطعر  غسمح 
الترب، فّن أطرغضا ق ُترغث إلتاق افذى بروجغا، شعغ 
تسافغث طظ الروس ضبغرًا شغ جعرغا طظ خقل التفاظ 
سطى ظزام بّحار، وطظ خقل طظع ترضغا الاّعاصئ إلصاطئ 
طظطصئ سازلئ داخض افراضغ السعرغئ سطى تثودعا، 
وطظ خقل إجعاض البعرة الاغ اظاحرت شغعا المعجئ 
إغصاف  سظ  المتطغئ  أدواتعا  سةجت  الاغ  اإلجقطغئ 
اظاحارعا، وطظ جعٍئ باظغئ شعغ ق ُترغث طظ روجغا أن 
ُتدسش طظ صعة ترضغا فّظعا سدع شغ تطش الظاتع طظث 

السام ١٩٥٢، وفّن الظزام شغعا تابع طثطص لعا.
لضظ طع ذلك شمظ الممضظ أن تسمح أطرغضا لروجغا 
باقظاصام الةجئغ طظ ُترضغا بتغث ق غآّبر ذلك اقظاصام 
سطى جصعط تجب السثالئ طظ التضط، وق غآدي إلى 
إلى  تآدي  صث  سثة  أذراف  شغعا  تثخض  حاططئ  ترب 

إخراج افطعر سظ السغطرة.
وتعجغع  الّثس  شغعا  شعاضح  افوروبغغظ،  طعاصش  أّطا 
افطرغضغغظ  وإتراج  وترضغا،  روجغا  بغظ  الثقف  رصسئ 
أخثرت  شصث  بغظعما،  اإلغصاع  وطتاولئ  الروس،  طع 
برغطاظغا تصرغرعا السظعي اقجاراتغةغ شغ ظعاغئ السام 
٢٠١٥ جاء شغه أّن: «روجغا ُتحّضض أضئر تعثغث لطسقم 
شئرغطاظغا  اإلجقطغئ»،  الثولئ  تظزغط  بسث  السالمغ 
تصعم بخإ الجغئ سطى الظار طظ خقل طعاصفعا، وطظ 
خقل تخرغتات طسآولغعا الماسطصئ بروجغا، شصث صال 
وزغر خارجغاعا شغطغإ عاطعظث: «إّن روجغا تسمض سطى 
إصاطئ دولئ سطعغئ شغ الساتض السعري»، وأّطا شرظسا 
والاغ ضاظئ دائماً طا تسرض وجاذاتعا لتض الثقشات 
بغظ  جابصاً  شسطئ  ضما  الشربغئ،  والثول  روجغا  بغظ 
وأوضراظغا،  جعرجغا  صداغا  بثخعص  والشرب  روجغا 

شصث ظّطئ عثه المّرة خاطائ، ولط ُتتّرك جاضظاً.
روجغا  تةاه  السطئغئ  افوروبغئ  المعاصش  عثه  ولضظ 
وأطرغضا لط تةث آذاظاً خاغغئ لثى الروس وافطرغضان، 
خقل  وطظ  الخعتغئ،  جسةساعا  طظ  وبالرغط  شروجغا 
شغ  أّظعا  إقّ  ترضغا  ضث  أتثباعا  الاغ  السقح  صسصسئ 
العاصع ق تةرؤ سطى خعض ترٍب حاططئ طسعا، فّظعا 
بثلك  سطمعا  وطةرد  ترضغا،  ُتساظث  أطرغضا  أّن  تسطط 
غةسطعا تثوس سطى ضراطاعا، وتثوس سطى شراططعا، 

رعئئ طظ أطرغضا.
شغ  عائطئ  اصاخادغئ  طخالح  لروجغا  أّن  سظ  شدًق 
ترضغا، وق ُترغث أن ُتةازف بثسارتعا الفادتئ إن عغ 
شروجغا  طسعا،  سقصاتعا  وصطسئ  ترباً،  طسعا  خاضئ 
طظ ظاتغئ اصاخادغئ ُتسائر الحرغك الباظغ لارضغا بسث 
اقتتاد افوروبغ، وترضغا طظ الظاتغئ اقصاخادغئ ُتسائر 
تساعرد  وترضغا   ألماظغا،  بسث  لروجغا  الباظغ  الحرغك 
٦٠٪ طظ تاجاعا طظ الشاز الطئغسغ طظ روجغا بأجسار 
سالغئ ُتثّر سطى روجغا طثاخغض ضئغرة، شق ُترغث روجغا 
خسارة زبائظعا المعمغظ شغ حراء الشاز طظعا، وغثعئعا 
إلى طظاشسغعا طبض صطر، شافزطئ بغظ الئطثغظ تئصى 
المظاوحات  تث  تاةاوز  وق  طسغظئ،  بتثود  طتخعرة 

 الضقطغئ، أو افسمال السسضرغئ المتثودة جثًا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: جغش اهللا طساظغر*
ذالئان  تاولئ  صطر،  شغ  باجعاش  طآتمر  خقل 
جغاجغئ  خعرة  إبراز  افششاظغئ  التضعطئ  جاظإ  إلى 
جثغثة لطمةامع الثولغ؛ شصث الاجطئ «إطارة» ذالئان 
اإلجقطغئ باتارام ترغئ الاسئغر وتصعق المرأة وإصاطئ 
الثولغ  المةامع  وطع  الةعار  دول  طع  تسظئ  سقصات 
سطى  واشصعا  وأغدا  المائادل.  اقتارام  أجاس  سطى 
والمآتمر  الضاشرة،  الماتثة  افطط  طظزمئ  اتارام 
اإلجقطغ والصاظعن الثولغ «بما ق غاسارض طع الصغط 
سطى  وسقوة  رؤغاعط.  بتسإ  والعذظغئ»  اإلجقطغئ 
ذلك شصث ادسعا تماغئ المثظغغظ وضثلك المآجسات 

الساطئ والمظزمات العذظغئ.
اإلضرار  بسثم  اإلجقطغئ  ذالئان  إطارة  تسعثت  ضما 
فتث  تسمح  لظ  وبأظعا  افخرى،  والحسعب  بالثول 
ذالئئ  وصث  الثاخئ.  لمخطتاه  أششاظساان  باجاشقل 
التخعل  طظعا:  افطعر  طظ  طةمعسئ  باتصغص  ذالئان 
سطى طضاإ أو سظعان طتثد، وإزالئ أجماء أسدائعا طظ 
الصائمئ السعداء، واإلشراج سظ أسدائعا طظ السةعن، 
صئض  طظ  ضثعط  المسمعطئ  الثساغات  تروغب  ووصش 

وجائض اإلسقم.
غمضظ  ق  السقم  أن  جابصا  أضثت  صث  ذالئان  وضاظئ 
أن غاتصص طا لط تشادر الصعات افطرغضغئ أششاظساان، 
وبأظعا ق تافاوض طع التضعطئ الثطغئ فطرغضا. ولعثا 
السئإ شإن ذالئان تتئ صغادة المق طتمث سمر ولطمرة 
افولى سام ٢٠١٠ ضاظئ طساسثة لمظاصحئ الصدغئ طع 
أطرغضا، تغث حعثظا جطسطئ طظ المتاوقت لئظاء بصئ 
طائادلئ، ولضظعط تثطعا تثرغةغا سظ أعثاشعط المصررة.

وتطش  الماتثة  العقغات  أسطظئ  السمطغئ  تطك  وخقل 
اظفخال  وجعب  شغ  تامبض  طئثئغئ  حروذا  الظاتع 
السطماظغ  الثجاعر  واتارام  الصاسثة،  سظ  المةاعثغظ 
افششاظغ، ووضع جقتعط. لثلك سصثت ذالئان فول 
طرة طتادبات طئاحرة طع التضعطئ افششاظغئ شغ طاري 
شغ باضساان، ولضظ خقل ذلك الطصاء صاطئ التضعطئ 
لثلك  وظاغةئ  ذالئان،  زسغط  وشاة  بضحش  افششاظغئ 
واظصسمئ  الئغسئ،  تعل  ذالئان  داخض  خقشات  ظحأت 
سمطغئ  تعصش  إلى  أدى  طا  طثاطفئ،  طةمعسات  إلى 

السقم بحضض تام.
باإلضاشئ إلى ذلك أظحأت العقغات الماتثة والخغظ 
لةظئ  آجغا»  طآتمر «صطإ  شغ  وأششاظساان  وباضساان 
تظسغص رباسغئ لئثء سمطغئ السقم طع ذالئان، وسصثوا 
وضابعل  أباد  إجقم  شغ  اجاماسات  بقبئ  إبرعا  سطى 
طع  طتادبات  إلجراء  المظاجئئ  السئض  سظ  لطئتث 
ذالئان، وشغ ضض طرة ضاظعا غثسعن ذالئان لمظاصحئ 
ذالئان  أن  إق  افششاظغئ،  التضعطئ  طع  السقم  سمطغئ 
ق تجال تصاذع عثه السمطغئ. وبثقف عثه المتاولئ، 
شإن طظزمئ باجعاش الثولغئ سصثت اجاماسا طع بسخ 
تاسطص  ذالئان  طظ  وطسآولغظ  المآبرغظ  افششان 
بسمطغئ السقم شغ صطر بشغاب رجمغ أششاظغ. وبالاالغ 

تحئه  تطك  المئاحرة  غغر  السقم  طتادبات  أن  غئثو 
الترب غغر المئاحرة ضث افطئ اإلجقطغئ.

أن  غئثو  المصثطئ،  والحروط  السقم  سمطغئ  شئتسإ 
ذالئان بثأت تاثطى تثرغةغا سظ طعصفعا السابص ضث 
الشجاة والمساسمرغظ، وعثا شغ التصغصئ خغاظئ جاشرة 
أن  بث  ق  والبضالى.  افغاام  ودطعع  الحعثاء  لثطاء 
ظاائب  تآتغ  أن  غمضظ  المفاوضات  أن  واضتا  غضعن 
صعي  وجغح  صعغئ  دولئ  عظاك  ضاظئ  إذا  شصط  شسالئ 
ذالئان،  وراء  لغج  الصعي  الةغح  وعثا  خطفعا،  غصش 
بض غصش خطش العقغات الماتثة والظاتع. والتصغصئ عغ 

سمطغئ  خقل  طظ  طخالتعط  تاتصص  لط  إذا  الضفار  أن 
السقم، شإظعط بضض تأضغث جغسسعن لطتخعل سطغعا 

طظ خقل الترب.
دولئ  ضاظئ  اإلجقطغئ  اإلطارة  أن  ذضره  الةثغر  وطظ 
وذظغئ طظث إظحائعا أول طرة، ولضظ بغسئ المةاعثغظ 
وأتثاث  سمر،  طتمث  المق  فطغرعا  السالط  أظتاء  شغ 
افطرغضغئ  والثساغئ   ،٢٠٠١ أغطعل  طظ  سحر  التادي 
اإلطارة.  لاطك  وعمغئ  خعرة  لطسالط  صّثطئ  ضثعط، 
طائادلئ  ودبطعطاجغئ  وذظغئ  سقصات  أصاطئ  صث  شعغ 
والممطضئ  الماتثة  السربغئ  واإلطارات  باضساان  طع 
السسعدغئ، إلى جاظإ إرجال جفغر رجمغ لعا شغ افطط 
الماتثة. ضض تطك افطعر عغ أجئاب ضاشغئ لسثم اسائار 
وشغ  حرسغئ.  ظاتغئ  طظ  إجقطغئ  دولئ  ذالئان  إطارة 
شغما  الئثاغئ  طظث  ظاعرا  ضان  الاجاطعط  شإن  التصغصئ 
غاسطص باتارام افشضار غغر الحرسغئ طبض ترغئ الاسئغر 
وتصعق المرأة، وإصاطئ سقصات طع دول الضفر، وطظزمئ 

افطط الماتثة الضاشرة، والمآتمر اإلجقطغ وغغرعا...
لطالئان  السغاجغ  الةعض  أن  إلى  اإلحارة  وغظئشغ 
تةاه  الصعغئ  اهللا،  رتمه  قدن  بظ  أجاطئ  وساذفئ 
التمطئ السسضرغئ صث تط اجاشقلعما طظ صئض العقغات 
ضث  أسطظععا  الاغ  الترب  شغ  الظاتع  وتطش  الماتثة 
تدتغات  طظ  الرغط  وسطى  ولفجش،  المسطمغظ. 
اظتثرت  صث  ذالئان  شإن  أششاظساان،  شغ  المةاعثغظ 
شغ طعصفعا بمطالئعا والاجاطاتعا الاغ ق تثاطش سظ 
التضعطات السمغطئ الزالمئ طبض أششاظساان وباضساان 
اإلجقطغئ  افطئ  شإن  ذلك  سطى  وسقوة  والسسعدغئ. 
الغعم بمظ شغعا ترضئ ذالئان لغسعا طثعلغظ باتثاذ 
طعصش ضث الضفار ضما شسض الرجعل طتمث  شغ خطح 
التثغئغئ طع صرغح. بض إن تالعط غحئه طعصفه سطغه 
الخقة والسقم تغظ صثطئ له السروض الضئغرة طصابض 
أن غاثطى سظ الثسعة إلى اإلجقم شغ الفارة المضغئ؛ 
شطط غرشخ الرجعل  تطك السروض شتسإ، بض لصث 

أخر سطى دسعته إلى اإلجقم أو غعطك دون ذلك.
أغثي  شغ  شغسصطعا  المسطتعن  غظثثع  ق  أن  ظأطض 

 !الضفار بثرغسئ السقم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
أششاظساان

جط
طار

Fالسراق غتااج طعاشصئ أطرغضغئ قجاثثام ذائرات ١٦
أسطظئ لةظئ افطظ والثشاع الئرلماظغئ شغ السراق، غعم السئئ الماضغ، أن بشثاد ق تمطك خقتغئ تترغك ذائرات 
أن  ختاشغ،  طآتمر  شغ  اهللا،  سئث  حاخعان  الطةظئ،  سدع  وأوضح  واحظطظ.  طظ  إذن  دون  افطرغضغئ،    F١٦
«التضعطئ السراصغئ سطغعا التخعل سطى طعاشصئ واحظطظ فجض تترغك ذائرات F١٦، ودون ذلك شعغ ق تمطك 
الخقتغئ لاترغضعا طططصًا». وأضاف أن «ضاشئ الاترضات الاغ تصعم بعا ذائرات F١٦ الاغ تسطمعا السراق طظ 

واحظطظ طآخرا ق غمضظ أن تاط إّق بسطط طسئص طظ التضعطئ افطرغضغئ بثلك، طا غبغر الصطص بعثا الخثد».
وضان السراق صث وّصع اتفاصاً اجاراتغةغاً طع العقغات الماتثة لحراء ٣٦ ذائرة طصاتطئ طظ ذراز F١٦ شغ أغطعل/ 
جئامئر ٢٠١١، دشع طظعا صغمئ ١٨ ذائرة. شغما أبثت التضعطئ السراصغئ رغئاعا شغ ٢٠١٢ بجغادة سثد الطائرات 
الاغ تظعي حراءعا لتماغئ أجعاء الئقد. ووخطئ دشسئ جثغثة طظ ذائرات F١٦ افطرغضغئ المصاتطئ إلى السراق 
طططع الحعر الةاري وتطئ شغ إتثى الصعاسث الةعغئ السراصغئ ضمظ سثد طظ الثشسات، وشص السصث المئرم بغظ 
الئطثغظ. وتسطط السراق شغ تمعز/ غعلغع  ٢٠١٥ أربع ذائرات أطرغضغئ طظ عثا الطراز، حضطئ الثشسئ افولى طظ 

الطائرات الاغ تدمظعا السصث المئرم بغظ التضعطئ السراصغئ وواحظطظ. (السربغ الةثغث)
: سظثطا غتااج تضام السراق إلى إذن طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ قجاسمال الطائرات الاغ احاراعا 
السراق طظعا ُغفعط أضبر شأضبر طثى خدعع تضام السراق لطعغمظئ افطرغضغئ.. وإذا ضان اجاسمال الطائرات غتااج 

إلى إذن طظ أطرغضا شما عع التال شغ أطعر ُتسائر أضبر أعمغئ تاسطص بالسغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ لطسراق؟؟ 
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 السثد ٦٤    ٣افربساء ١ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٠ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طــ

دار سطى عاطح طآتمر الماظتغظ شغ لظثن، وبتسإ 
ظاحطئ  آي»  إغسئ  «طغثل  لمعصع  به  خرتئ  طا 
ععغاعا  سظ  الضحش  سثم  ذطئئ  اإلغابئ،  طةال  شغ 
تماغئ لطمظزمئ الاغ تسمض شغعا، صال ضغري بالترف 
العاتث: «ق تطعطعظغ – اذعئعا ولعطعا المسارضئ».... 
تاعصسا  بأن  أخئرعما  ضغري  أن  الظاحطاان  وأوضتئ 
بقبئ حععر طظ الصخش جغاط خقلعا «الصداء سطى 

المسارضئ صداء طئرطا».
شغه  غصعم  الثي  لضغري  العتغث  المعصش  عثا  ولغج 
صئغض  ذلك  جئص  شصث  لطمسارضئ  الاعثغثات  باعجغه 
إلى  الرغاض  طسارضئ  طظ  المفاوض  العشث  ذعاب 
جظغش، شصث ضحش «جفغر» اقئاقف السعري المسارض 
شغ بارغج طظثر طاخعس أن ضغري صال شغ اقجاماع 
طع رئغج العغؤئ الافاوضغئ السطغا لطمسارضئ رغاض 
تةاب شغ الرغاض إظه «سطغعط أن غثعئعا إلى جظغش 
ضمظ الحروط المفروضئ سطغعط، وإق شسغثسرون 

دسط تطفائعط».
السربغ  طعصع  ظصض  شصث  بثلك  ضغري  غضاش  ولط 
الةثغث شغ٢٠١٦/١/٢٤ سظ طخثر رشغع شغ المسارضئ 
السعرغئ وخش شغه لصاء جعن ضغري طع رغاض تةاب 
وضحش  جثا».  والسغأ  («الضاربغ  بـ  الرغاض  شغ 
رجائض  طسه  تمض  «ضغري  أن  الةثغث»،  لـ«السربغ 
روجغئ وإغراظغئ واضتئ»، طعثدا المسارضئ السعرغئ 
شغ تال سثم اقلاجام بعا». وصال المخثر، الثي شّدض 
سثم الضحش سظ اجمه، إن «ضغري صال إن طا جغةري 
شغ جظغش٣، طتادبات، ولغسئ طفاوضات، وجافدغ 
عغؤئ  ولغج  وذظغئ)،  وتثة  (تضعطئ  تحضغض  إلى 
تضط اظاصالغئ». وأضاف أن «وزغر الثارجغئ افطغرضغ 
دي  افطمغ  المعشث  تص  طظ  إن  العغؤئ  لعشث  صال 
طغساعرا الاثخض شغ تحضغض وشث المسارضئ وتسغغظ 
بعا  تطالإ  الاغ  البصئ  إجراءات  وإن  له،  طساحارغظ 
المسارضئ صئغض اجاماسات جظغش ضإذقق المساصطغظ، 
صخش  وإغصاف  المتاخرة،  المثن  سظ  التخار  وشك 
عغ  وجعاعا  إظساظغئ  طساسثات  وإدخال  المثظغغظ، 
وبغظ  جظغش».  شغ  جاةري  الاغ  المتادبات  طظ  ججء 
أن  اقجاماع  خقل  أضث  «ضغري  أن  أغدًا،  المخثر 
اظاثابات  شغ  لطرئاجئ  الارحح  افجث  بحار  تص  طظ 

رئاجغئ جاةرى قتصًا).
سئر  والثي  افطرغضغئ  لطثارجغئ  التصغصغ  شالمعصش 
طسه،  وطظ  تةاب  لرغاض  بخراتئ  ضغري  جعن  سظه 
غسظغ أن السمطغات السسضرغئ الاغ غصعم بعا الظزام 
بمعاشصئ  تةري  روجغ  بإجظاد  وطغطغحغاتعا  وإغران 
أطرغضا بض بتسإ طا ترغثه أطرغضا، تاى صرار طةطج 
افطظ الثي ظص سطى عغؤئ تضط اظاصالغ شغ جعرغا 
شضرة  به  اجائثلئ  بض  ذلك  ترغث  أطرغضا  تسث  لط 
افطرغضغئ  اإلطقءات  وعثه  وذظغئ»،  وتثة  «تضعطئ 
بالمفاوضات،  الئثء  صئض  المفاوض  لطعشث  السطظغئ 
الظزام  وشث  طارجعا  تظمر  تالئ  طظ  غصابطعا  طا  طع 
ذعابعط  راشصئ  الاغ  الظارغئ  والاخرغتات  السعري، 
بالرغط  تظازقت،  لاصثغط  اجاسثاده  وسثم  وإغابعط، 
طظ أن اطرغضا لع أرادت لاشغر خطابه وأبثى طروظئ طا 
لاسعغض الطصاءات، وجغر السمطغئ إق أظعا لط تفسض، طما 
غثل سطى أن أطرغضا وإن ضاظئ صث رتئئ جظغش٣ سطى 
شغ  المدغ  ترغث  أظعا  سطغعا  وظعر  أطرعا  طظ  سةض 
المفاوضات والعخعل إلى ظاائب بتسإ صرار طةطج 
السغاجغ  التض  شغ  لطسغر  زطظا  وضع  الثي  افطظ 
وطا  جظغش  طتادبات  بثء  راشص  طا  أن  إق  جعرغا،  شغ 
جئصعا طظ تشغر شغ لعةئ الثطاب افطرغضغ، وظععر 

سطظغ،  بحضض  السعري  الظزام  طظ  التصغصغ  طعصفعا 
الثبطعطاجغ،  السغاق  خارج  ضغري  تخرغتات  طع 
المئاتبات  راشصئ  الاغ  المضبفئ  السسضرغئ  والعةمئ 
بسخ  شغ  تصثطا  السعري  الظزام  بعا  تصص  والاغ 
أن  ترغث  ق  أطرغضا  أن  سطى  ضطه  عثا  غثل  الةئعات، 
غضعن  أن  وترغث  جرغسا،  جغرا  المفاوضات  تسغر 
الاغ  السسضرغئ  المضاجإ  طع  طاعازغا  تصطسعا 
غمضظ أن غتصصعا الظزام بالثسط واإلجظاد الروجغ. 
به  تتاشر  الثي  التض  شرض  طظ  بسث  شغما  لاامضظ 
سطى الظزام السمغض، وتدسش به البعرة أو تتاخرعا 

خارج طا غسمى جعرغا المفغثة.
وطثغر  طحارك  (أجااذ  بالعظح  شابرغج  غصعل 
شغ  زائر  وزطغض   ،«٢ لغعن  «جاطسئ  شغ  افبتاث 
سطى  طعجضع  اجاراتغةغئ  (ُترضج  واحظطظ)  طسعث 
السطعغئ  المظطصئ  تماغئ  عع  افول  أعثاف:  بقبئ 
الطعجساغئ،  صعاسثعا  روجغا  ظحرت  تغث  الساتطغئ 
بسغثًا  المامردغظ  ودشع  افجث  طعصع  تسجغج  والباظغ 
وتطإ  والقذصغئ  وتماة  تمص  الضئرى،  المثن  سظ 
الثارجغئ  اإلطثادات  خطعط  صطع  والبالث  ودطحص، 
إلى  افولغظ  العثشغظ  تتصغص  تط  وصث  لطمامردغظ. 
تث ضئغر: شطط تصع عةمات سطى القذصغئ أو ذرذعس 
ضما  شغعا،  الروجغئ  الصعاسث  تعثد  أن  غمضظ  الاغ 
المامردغظ.  جغطرة  تتئ  ضئرى  طثغظئ  أي  تصع  لط 
وسطى السضج طظ ذلك، أخطى المامردون تغ العسر 
بتمص شغ ضاظعن افول/دغسمئر بسث أن غؤسعا طظ 
ذرغص  ُصطسئ  أن  وبسث  واآلن  طساسثة.  أي  وخعل 
اسجاز، شصث تط العخعل إلى ظخش الطرغص ظتع تتصغص 
صادرون  وتطفاءعا  روجغا  أن  وغئثو  البالث.  العثف 
سطى تتصغص ذمعتاتعط، شالدسش شغ الصعة الئحرغئ 
الافعق  سظه  غسّعض  افجث  جظعد  شغه  غاثئط  الثي 

الةعي الضّطغ وتسجغجات المغطغحغات الحغسغئ).
طعجضع،  اجاراتغةغئ  بالعظح  غسمغعا  الاغ  وعثه 
شغ  تتصغصعا  أطرغضا  ترغث  الاغ  افعثاف  تحضض 
جعرغا باقجاساظئ بروجغا، وسظث اضامال تتصغص عثه 
افعثاف تضعن أطرغضا صث تاخرت البعرة، ووضساعا 
الظزام،  سطى  الفسال  الاأبغر  سظ  بسغثا  الجاوغئ  شغ 
وإسادة تعجغه المسرضئ باتةاه طا غسمى الترب سطى 

اإلرعاب.
إظه صث ظعر بق حك بأن أطرغضا عغ السظث التصغصغ 
لطتفاظ  غسسى  طظ  عغ  وأظعا  جعرغا،  شغ  لطظزام 
الفاك  تاثث  طظ  عغ  وأظعا  بحار،  سمغطعا  سطى 
سطى  لطصداء  وجغطئ  وافذفال  والظساء  بالدسفاء 
ساغظ  ظرى طظ  وطع عثا   ،... ... وأظعا  البعرة، وأظعا 
المعصش افطرغضغ بظفسه وتضحفئ له التصائص بسغظ 
أذظابعا،  وتئال  أطرغضا  بتئال  طاحئبا  ظراه  رأجه، 
ووسعدعا الجائفئ، وغارك الامسك بتئض اهللا الماغظ، 
أطرغضا  تئال  لصطع  الساططغظ  لطمثطخغظ  غظتاز  وق 
وظفعذعا شغ افطئ ضطعا!، وظرى غغره طمظ عع صرغإ 
بسث،  أطره  غتسط  لط  طعصفه  شغ  طارددا  تاله،  طظ 
غمسك بالتئض تارة وغارضه أخرى، شما زالئ وجاوس 
شغ  غضظ  لط  إن  اآلطال  بئسخ  تراوده  الحغطان 

أطرغضا شفغ افذظاب!
وسطى الرغط طظ تثاذل عآقء وتردد أولؤك شإن وسث 
اهللا جئتاظه ق حك جغاتصص لطمسامسضغظ بالسروة 
ةُ  َة َفلِلَِّه الِْعزَّ العبصى وبتئطه الماغظ، ﴿َمْن اَكَن يُِريُد الِْعزَّ
يَْرَفُعُه  الُِح  الصَّ َوالَْعَمُل  يُِّب  الطَّ الْلَكُِم  يَْصَعُد  ِْه  َ ِ إ مَجِيًعا 
وَحَِك 

ُ
أ َوَمْكُر  َشِديٌد  َعَذاٌب  لَُهْم  يَِّئاِت  السَّ َفْمُكُروَن  ِيَن  َّ َوا

 ﴾ُ ُهَو َفُبوُر

تامئ: لماذا تط تسطغص طفاوضات جظغش٣؟

عربعا طظ الصخش الروجغ العتحغ باتةاه ترضغا الاغ 
أغطصئ شغ وجععط افبعاب وباتعا سالصغظ شغ السراء 

شغ عثا الحااء الماذر.
٤- إن افطعال والمساسثات الاغ تةمع عغ طسغسئ 
بحضض ق لئج شغه، ضحفئ ظغعغعرك تاغمج شغ خغش 
إلى  ذعئئ  افطمغئ  المساسثات  طظ   ٪٨٥»  :٢٠١٤
طعالغظ لفجث»، وظصطئ «ظغعغعرك تاغمج» سظ «جعن 
جغظب» الثي غثغر السمطغات المغثاظغئ شغ جمغع أظتاء 
ظزام  أن  اإلظساظغئ،  الحآون  تظسغص  لمضاإ  السالط 
بحار افجث عثدعط بالطرد طظ افججاء الاغ غسغطر 
طظ  المساسثات  بصعاشض  سئروا  إن  جعرغا  طظ  سطغعا 

التثود دون أخث طعاشصئ الظزام.
أي أن افطعال اجاثثطئ لحراء طعالغظ جثد، ورحعة 
لعط، طع اجامرار التخار سطى طظاذص البائرغظ سطى 

افجث، وعثا بسطط افطط الماتثة.
٥- ضحفئ العثن الاغ تتخض طع الظزام بسئإ جعع 
سطط  سطى  الماتثة  افطط  أن  بسدعط،  وطعت  الظاس 
بعا، بض وحرغضئ أغدا ضما ضحفئ الفعرغظ بعلغسغ، 
أن  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  الةجغرة: «صالئ  ظصطئ  ضما 
شغ  بالمةاسئ  أحعر  طظث  تسطط  ضاظئ  الماتثة  افطط 
طداغا السعرغئ المتاخرة طظ صئض الظزام، ولضظعا لط 

تترك جاضظا، وصث اتعط ظاحطعن جعرغعن المظزمئ 
الثولغئ بالاآطر طع الظزام».

شغ  العثن  عثه  ترسى  الماتثة  افطط  ضاظئ  أغدا 
الظاس  وتةعغسه  افجث  لةرائط  ضمظغئ  حرسظئ 
لط  وظزاطه  افجث  أن  العصائع  وأبئائ  وتخارعط، 
طظ  اظستاب  بسث  افعالغ  سظ  التخار  لفك  غساةإ 
غتمض السقح تسإ اقتفاق، وطع ذلك لط تفسض افطط 

الماتثة حغؤا ذا بال.
تخض  الاغ  الشربغئ  المساسثات  طظ  الصطغض  إن   -٦
لطمظاذص البائرة، إظما تخض باظاصائغئ وحروط لاتصغص 
أعثاف عثه الثول وطتاولئ لطثساغئ لعا ولمحارغسعا.
٧- إن جغاجات وصعاظغظ طضاشتئ اإلرعاب الاغ وخمئ 
الثغرغئ  الةمسغات  طساسثات  أجئرت  السعرغئ  البعرة 
افعطغئ سطى الاعصش خعشا طظ أن تاعط بأظعا تثسط 
اإلرعاب إذ أخئتئ عثه الةمسغات سرضئ لطمداغصات 

والاتصغصات وتاى المتاضمات.
عثه  أن  غضحش  جظغش٣  طع  لظثن  طعتمر  تجاطظ  إن 
الثول ق ترغث تق لما غتخض شغ جعرغا، بض غسمطعن 
وطحارغسعط،  طخالتعط  تتصص  بتغث  إدارتعا  سطى 
طظ  ولغسعا  الةرغمئ،  عثه  شغ  حرضاء  عط  وبالاالغ 

 سظاخر تطعا الئائ
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طع بثاغئ اقظافاضات الحسئغئ والبعرات الاغ اجااتئ 
ضأظعا  الةجائر  بثت  اآلوظئ،  عثه  شغ  السربغئ  الئقَد 
سطى  الاشغغر،  أجض  طظ  الحسعب  بعراِت  خطَر  تةاوزت 
افصض طظ طظزعر الرجمغغظ، إق أن الظزام بات طاثعشًا 
ضشغره طظ افظزمئ شغ الئقد السربغئ خاخئ، وغاعجج 
جسطه  طا  تغظ،  ضض  شغ  له  بالظسئئ  افجعأ  وغارصإ 
إخقتاٍت  بمئاحرة  العضع  اجائاَق  غتاول  شارة)  (طظث 
وتشغغرات حضطغٍئ سئر اجاحارات جغاجغئ طسرتغئ طع 
لاصثغط  وغسسى  الحثخغات،  ِطظ  عع  غثاارعط  َطْظ 
حضض  شغ  لطحئاب  (رحعًة)  طشرغئ  طادغئ  تسعغقٍت 
صروض ووظائش وجضظات وغغرعا، لسطعا تماص حغؤا 
تحشغض  إسادَة  الظزام  باحر  ضما  الحارع،  غدِإ  طظ 
بسخ المآجسات السمعطغئ الممطعضئ والاابسئ لطثولئ، 
وبسث التغاة شغعا (ذرًا لطرطاد شغ السغعن) شغ طتاولئ 

لاثفغش الئطالئ، وحراء السطط افعطغ.
«إخقتات  جمغ  طا  غظثرج  أغداً  السغاق  عثا  وشغ 
غساجم  الاغ  الثجاعرغئ  الاسثغقت  وطظعا  بعتفطغصئ» 
الظزام شغ صابض افغام تمرغَرعا سئر الئرلمان (بشرشاغه)، 
وضض طا تصعم به السططئ عثه افغام طظ إسادة عغضطئ 
وتشغغراٍت شغ أجعجة افطظ والمثابرات واقجاسقطات، 
وطظه اساصال أو إجضات أو إبساد بسخ رطعز المآجسئ 
السسضرغئ طظ الةظراقت طظ أطبال طتمث طثغظ (المثسع 
ضان  (الثي  تثغث»  «بظ  وتاى  و«تسان»  «تعشغص») 
صائث ظاتغئ سسضرغئ شغ غرب الئقد ولط غضظ شغ جعاز 
تطئ  لاضاسغ  تساسث  الةجائر  بأن  لقغتاء  المثابرات)، 
جثغثة (وعع َوْعُط تمثغظ التغاة السغاجغئ)!! ضما غاعصع 
المثغر  بحغر)  (المثسع  ذرذاق»  «سبمان  إبساد  أغداً 
التالغ لمثغرغئ المخالح افطظغئ (وعع اقجط الةثغث 
بسُخ  سظعا  ُجطثئ  بسثطا  وافطظ  اقجاسقم  لثائرة 
طخالتعا (أو تطئ) وشخطئ سظ وزارة الثشاع وصغادة 
افرضان وألتصئ طآخرًا بالرئاجئ، ولط غئص طظ افجعجة 
أطظ  طثغرغئ  جعى  افرضان  لصغادة  الاابسئ  افطظغئ 
الةغح). وعع الرجض الثي طا جغء به إق طرتطغاً لارتغإ 
«اقظاصال»، سطماً أظه ضان غمبض الثراع افغمظ لرئغج 
خخعخًا  «تعشغص»،  السابص  وافطظ  اقجاسقم  جعاز 
شغما جمغ الترب سطى اإلرعاب شغ شارة السمض المسطح 
(١٩٩٢-١٩٩٩م). ضما أظه جغاط - اجاضماقً لطمحعث 
- اإلبساُد سظ العاجعئ السغاجغئ لضض السسضرغغظ الثغظ 
جمغ  طا  خقل  الةجائر  أعض  بثطاء  أغثغعط  تططثئ 
السحرغئ السعداء. غثضر أن الظزام الةجائري دأب سطى 
المرتطئ  طصادغات  وشص  المثضعر  الةعاز  اجط  تشغغر 

وذئغسئ الخراع طظث سصعد.
إق أظه شغ الةجائر الاغ غصعم ظزاُطعا سطى الزطط والصعر 
ضان  سظثطا  المساسِمر  جمئ  (وعغ  والصسعة  والسظش 
غتضط الئطَث بحضض طئاحر)، وظزرًا لطعضع الماأزم سطى 
جمغع افخسثة شغ الثاخض بحضض غغِر طسئعق، أي ظزرًا 
الاغ  السغاجغ-اقصاخادي-اقجاماسغ  اقتاصان  لتالئ 
الظفط  جسر  عئعط  وطع  بالضاربئ،  ُتـظثر  الغعَم  باتئ 
واردات  أن  سطماً  طتسعب،  غغر  دراطاتغضغ  بحضض 
والشاز  الظفط  طظ  عغ  افجظئغئ  السمطئ  طظ  الةجائر 
طظ  طظ٧٠٪  أضبر  الئطث  غساعرد  بغظما   ،٪٩٧ بظسئئ 
اتاغاجاته طظ الثارج، وظزرًا لفوضاعِ افطظغئ الثطغرة 
سطى التثود (طع لغئغا وتعظج وطالغ..) بتضط حساسئ 
الئقد جشراشغا وبحرغاً، وظزرًا لطدشائظ المعجعدة أخًق 
ظاغةئ «المخالتئ العذظغئ» المشحعحئ بسث افتثاث 
افلغمئ (١٩٩٢-١٩٩٩م)، ووجعد الةماسات المسطتئ 
السصثغظ  خقل  لثغعا  تسجزت  الاغ  الصاالغئ  الثئرة  طع 
الماضغغظ، وظاغةًئ لما جرى شغ دول الةعار طظ تةارب 
طا زالئ تسغحعا تطك الئطثاُن (البعرات السربغئ وظاائةعا 
الظزاُم  زرسه  وطا  بسدعا...)،  شغ  المجرغئ  السطئغئ 
الماثخص شغ اإلشساد طظ ُشرصئ شغ أوجاط الحسإ 
سطى أجاس الةععغئ و«السروحغئ» (الصئطغئ) والفؤعغئ، 
باقجاغراد  المرتئطئ  و«الئجظسئ»  المال  سطى  والاظاتر 
والسطع  والرغع  السغاجغ-السسضري  الظفعذ  واجاشقل 
طظث  خاخئ  السام،  المال  وظعإ  الساطئ  المطضغئ  سطى 
بثاغئ تسسغظغات الصرن الماضغ، وبافخص طظث سعدة 
بعتفطغصئ وزطرته وزباظغاه إلى واجعئ التضط والرئاجئ 
باتعا  افسثاء  شإن  ذلك...  لضض  ظزرًا  ١٩٩٩م،  جظئ 
غثحعن بالفسض طظ طآقت الاتعِل الثي ق بث وق طظاص 
طظه، فن رطعَز الظزام الثغظ ضِمظعا لطضفار افوروبغغظ 
شغ عثه الئقد أضبر طظ خمسغظ ساطاً طظ الائسغئ بسث 
الثغظ  الثغظاخعرات  شؤئ  طظ  شسقً  باتعا  «اقجاصقل» 
لثا  صئعرعط.  وُتفرت  الستئ)  (طظ  بطعظعط  اظافثئ 
شغ  اآلن  عط  السغطرة،  سظ  افطعر  تثرج  أق  ولدمان 
جئاق طع الجطظ قتاعاء العضع وتثارك افطر. وطسظى 
خروجعا سظ السغطرة عظا عع دخعل أطرغضا سطى الثط 
شغ سمطغئ خظع طساصئض عثا الئطث الممسعك أوروبغاً، 
ولغج طسظاه حغؤاً آخر، ضعن الحسإ شغ الةجائر ق غماطك 
وسغاً جغاجغاً ضئغرًا سطى طخغره وطخغر أطاه الاغ غظامغ 
إلغعا (وعع ججء طظعا)، وعع ق غجال بسغثًا ضض الئسث سظ 
أن غمطك زطاَم أطره أو أن غأخَث طخغَره بغثه، وذلك 
ذلك  سطى  والثلغض  السغاجئ.  سظ  دغظه  إبساَد  بصئعله 
أغداً أن جمغَع شؤاته وظثئه وسائقته السغاجغئ - طع أن 

ضض أشرادعا طظ المسطمغظ (!) - ق تصعى شغ ططالئعا 
سطى الثروج طظ سئاءة وجصش الثولئ السطماظغئ العذظغئ 
الدغصئ الاغ ُتصجِّم اإلجقَم وُتثرجه طظ جاتئ الخراع 
طع افسثاء التصغصغغظ، سطماً أن عثا اإلجقم السزغط عع 
طخثر الصعة وجقُح افطئ اإلجقطغئ العتغث وبالاالغ عع 
أغداً السقح افوتث بغث عثا الحسإ: وعض غصعى سطى 

المةابعئ َطْظ غثخض المسرضَئ طظ دون جقح؟؟
وطظ أجض إدراك تصغصئ طا غتثث شغ الةجائر الغعم، ضان 

ق بث طظ الرجعع إلى العراء صطغقً:
حضُض السططئ شغ الةجائر ضاظئ صث بثأت تزعر طقطُته 
شغ  الةجائرغئ  لطبعرة  العذظغ  المةطج  اجاماع  طظث 
بمآتمر  ُسرف  شغما  ١٩٥٩م  (دغسمئر)  افول  ضاظعن 
ذرابطج الشرب شغ لغئغا، باأبغر وتثبغر أجظئغ واضح 
طظ اإلظةطغج، وضان طظ أعط طا تمثخ سظ المآتمر 
إظحاء عغؤئ أرضان ساطئ لطصعات المسطتئ ُأجظثت لطسصغث 
ععاري بعطثغظ. وطظث ذلك التغظ بثأت تزعر أسمال 
عثا افخغر واجاراتغةغاه فخث السططئ، وطظعا إسثاده 
وتظزغمه الةغث لما ضان ُسرف تغظعا بةغح التثود (طع 
واصاخادغًا  سسضرغاً  شرظسا  إلظعاك  والمشرب)  تعظج 
طظ جعئ، ولضظ طظ جعئ أخرى لةسطه صعة سسضرغًئ 
وجغاجغًئ شغ ذات العصئ غضعن بعجسه اقساماُد سطغعا 
(إلى جاظإ الصعى المعالغئ له شغ الثاخض) شغ الطتزئ 
التاجمئ أي سظثطا تاعغأ ظروف أخث التضط، ولغضعن 
ضثلك جظثًا بسث اقجاصقل ضطما لجم افطر، لطمتاشزئ 

سطى الظفعذ والئصاء شغ السططئ، وعثا طا ضان.
طتاولئ  سظث   - افذعان  سظ  غشغإ  أق  غةإ  شإظه  لثا 
شعط طا غةري الغعَم شغ الةجائر - طا ضان غمبطه الراتض 
وجئعئ  الاترغر  جغح  شغ  وطآغثوه  بعطثغظ  ععاري 
الاترغر العذظغغظ، وعع الرجض الصعي شغ الةغح طظ 
شغ  وزطرَته  غعطعا  تثسمه  ضاظئ  تغث  البعرة،  أغام 
الثفاء جعاٌت أجظئغئ سئر التثود طع المشرب (اإلظةطغج)، 
خخعخاً شغ اقظصقب الثي ضاظعا صث خططعا له ودبروه 
سئث  خثغص  بق  بظ  أتمث  لسطفه  «اقجاصقل»)  (بسث 
الظاخر شغ السمالئ والائسغئ لفطرغضان. ضان الراتض بظ 
بق طرتئطاً بسئث الظاخر وبالاالغ بأطرغضا، وضان ضأول 
رئغج لطةمععرغئ الةجائرغئ «المساصطئ» غرغث أن غاةه 
اإلظةطغج  ظفعذ  أن  إق  الظاخري.  الظزام  ظتع  بالةجائر 
ر بعطثغظ  اجاتضط شغ الةجائر طظث اقظصقب سظثطا صرَّ
وجماسُاه (وطظعط الرئغج التالغ بعتفطغصئ) أن الفرخئ 
صث خارت طعاتغًئ وأن بظ بق صث اظاعى دوُره. وعثا طا 
ضان شغما ُسرف باظصقب ١٩ تجغران (جعان) ١٩٦٥م، 
طتمث  بمساسثة  بعطثغظ  ععاري  السصغث  صام  سظثطا 
سطى  طظعط  وطآغثغه،  اآلخرغظ  رشاصه  وبسخ  خغدر 
المشرب  ططك  طظ  وبثسط  الجبغري،  الطاعر  الثخعص 
بق  بظ  سطى  المسروف  باظصقبه  صام  الباظغ،  التسظ 
(إلى  جئرغئ  إصاطئ  شغ  تئسه  بط  السةظ  شغ  ووضسه 

غاغئ تحرغظ افول/أضاعبر ١٩٨٠م).
جغطر السصغث بعطثغظ غعَطعا سطى ضاشئ أجعجة الثولئ 
ظه  وضمَّ أظحأه  الثي  البعرة  طةطج  خقِل  وطظ  باجِط 
(رئغسًا  الئقد  غتضط  طظ  عع  شسطغاً  وخار  رجاقِته 
لطةغح  وصائثًا  البعرة  لمةطج  ورئغساً  لطةمععرغئ 
باجط  جغطر  ضما  لطثشاع!!).  ووزغرًا  العذظغ  الحسئغ 
جعاز  خقل  طظ  الاترغر  جئعئ  سطى  البعرغئ  الحرسغئ 
«المظاضطغظ  طظ  أسداءه  غثاار  ضان  الثي  التجب، 
طظ  أي  المثظغغظ،  أو  السسضرغغظ  جعاء  المثطخغظ» 
المعالغظ طظ أطبال صاغث أتمث وطساسثغه وغغرعما إلى 

غاغئ وشاته شغ ١٩٧٨م.
وصث ضان أغداً طظ أقسغإ اإلظةطغج أن اجاثثم بعطثغظ 
(وعع أبرز صادة «طةمعسئ وجثة» الاارغثغئ المرتئطئ 
باإلظةطغج والمثسعطئ طظ ِصئطعط طادغاً وسسضرغاً وأطظغًا 
وجغاجغاً شغ الثفاء) اجاثثم شغ الطتزئ المظاجئئ (شغ 
أواخر أغام البعرة) دسَط وتأغغث الصغادة السغاجغئ لةئعئ 
بق  بظ  أتمث  شغ  تتثغثًا   الماَمبطئ  العذظغ  الاترغر 
وطتمث خغدر سطى وجه الثخعص، لغمظتا صغادَة افرضان 
ُبسثًا جغاجغاً ضرورغاً شغ لتزئ «اجاصقل» الةجائر، وعع 
افطر الثي جسض أتمث بظ بق اقظاعازي الطاطع والطاطح 
عع اآلخر إلى السططئ والرئاجئ، والثي ضان غئتث سظ 
الثسط شغ الثاخض طظ ِصَئض السسضرغغظ لاتصغص طئاشاه، 
غئثو شغ الزاعر جغاجغاً ضأظه عع الرئغج الفسطغ لما 
ُسرف تغظعا بمةمعسئ وجثة، ولغج افطر ضثلك تصغصًئ. 
وذلك سظثطا َصِئض سرَض بعطثغظ المامبض شغ الاتالش 
طسه سطى أن ُغاعج رئغساً لطةجائر «المساصطئ»! وضان عثا 
أشدى به شغما  طمغااً  طظاورًة طظ سمقء اإلظةطغج وشثاً 
ضما  ظعائغاً!  طآغثغه  وإبساد  جغاجغاً  ظعاغاه  إلى  بسُث 
لضسإ  أغداً  وخغدر)  بق  (بظ  بعطثغظ  اجاثثطعما 
الثسط السغاجغ المططعب دولغاً، ولغسافغث طظعما (أغدًا 
جغاجغاً) شغ الظجاع المفاسض طظ جاظئه بغظ عغؤئ افرضان 
الساطئ (الاغ غرأجعا) والتضعطئ الةجائرغئ المآصائ تعل 
اقجاسمارغئ  والسططئ  افخغرة  عثه  بغظ  المفاوضات 
الفرظسغئ، بشرض حرسظئ اقظصقب سطى عثه التضعطئ، 
خروج  بسث  الةجائر  تضط  قجاقم  تاأعإ  ضاظئ  الاغ 

     الصعات اقجاسمارغئ شغ ١٩٦٢م
غائع إن حاء اهللا...

املحعث السغاجغ يف الةجائر:  
أضثوبئ «الثولئ املثظغئ» ووعط «اقظاصال الثغمصراذغ» (١)

طظ برغث الصراء

بصطط: خالح سئث الرتغط – الةجائر
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افربساء ١ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٠ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طـ٤     السثد ٦٤

جعر بشثاد افطظغ جرغمئ ضربى ُتفدغ إىل تصسغط السراق
بصطط: سئث الرتمظ العابص - السراق

ق غثاطش ابظان أنَّ طةمعسئ افتجاب والضاض السغاجغئ 
الاغ (تساوظئ) طع الضاشر افطرغضغ المتاض، وأظةتئ 
طحروسه الاثطغري، وطظ ضض افذراف سربعا وسَةمعا، 
ضعشؤئ باسطغمعا طصالغث تضط السراق، ق لارسى حآون 
حسئعا شاضعن سعظا لطظاس، بما تصثطه طظ خثطات، 
أو تظفثه طظ طحروسات اصاخادغئ وسطمغئ وِسمراظغئ 
ُطساشطغظ طا تئى اهللا تسالى به عثا الئطث طظ بروات 
الساططئ  افغثي  شغ  ُوشرة  غسدُثعا  ئ،  َجمَّ وخغرات 
أطاطعط  شاظفاح  الثقصئ،  الظّغرة  والسصعل  المظاةئ 
طا  الظاس  وغظسى  التال  وغجدعر  المعاتغئ،  الفرص 
السغح..  وحزش  الزروف  ُطرِّ  ِطظ  طدى  شغما  ذاصعه 
سطى  ذلك  طظ  لحغء  التضط  جثة  غاسظَُّمعا  لط  ق 
المساثون  الشجاة  به  حرع  طا  إلضمال  ولضظ  اإلذقق، 
طظ طحارغع تفعح طظعا رغح التصث والضراعغئ وزسجسئ 
واجسئ،  آطال  طظ  شغعا  طا  سطى  التغاة  وتعّصش  افطظ 
وظزط  افصطمئ،  وطحارغع  الةائر،  دجاعرعط  شضان 
التضعطات  وطفععم  والِسرصغئ،  الطائفغئ  المتاخخئ 
المتطغئ وإحاسئ الفعضى وغغاب الصاظعن السادل، تاى 
تتعَّل السراق خقل سصث طظ الجطان أو غجغث إلى شصر 
شأخئح  اجاصرار،  بسث  ورسإ  وخعف  غظى،  بسث  وسعز 
بطثا شاحًق ُتدرب به افطبال ق حئغه له إق أجعأ بقد 

افرض..!
افطرغضان  بعا  جاء  الاغ  المحارغع  أبحع  طظ  وإنَّ 
المةرطعن - بسث اقتاقل - طحروع الاصسغط والافاغئ 
ذلك  وذائفئ،  وطثعإ  ِسرق  طظ  خاذؤئ  أجج  سطى 
الثي ُسرف بمحروع «جع باغثن» ظائإ السطب افطرغضغ 
أوباطا، شخاروا ُغطعتعن به بغظ اآلوظئ وافخرى، شمرة 
وباظغئ  افطرغضغ،  الضعظشرس  شغ  سطغه  بالاخعغئ 
شغ لةظئ أو عغؤئ شغ وزارة دشاسعط الثئغبئ، وبالبئ 
وصادة  جاجئ  أْلسظئ  سطى  وعظاك  عظا  تخرغتات  سئر 
الظاس  آراء  بعا  سعن  غاتسَّ أجغر  وإسقم  سسضرغغظ، 
وطحاسرعط، ولاعغؤئ افذعان بسث ذعل تضرار لاصئض 
إلى  الُمفدغئ  افصالغط»  الُمسمى: «إصاطئ  الحر  بثلك 
زوال السراق طظ العجعد، وجعاه طظ بقد المسطمغظ، 
وإلحشال  العاتثة،  اإلجقطغئ  افطئ  أوخال  لاصطغع 
الغأس  ولَغُثب  صائمئ،  لعا  تصعم  شق  بئسخ  بسدعا 
شغ ظفعس أبظائعا، شغظخرشعا سظ السمض الةاد لطاشغغر 

والئظاء سطى أجاس طظ حرع اهللا جئتاظه.
واظسةاطاً طع تطك المحارغع الصثرة، اضططسئ تضعطات 
طا بسث اقتاقل بالسسغ التبغث لامجغص الطُّتَمئ بغظ 
أبظاء الحسإ العاتث، ُغسغظعا ططغحغات طظفطائ ترساعا 
ق   - الئسخ  غسّمغعا  ضما   - إغران  (الُمسِطمئ)  الةارة 
وِلغعا  لشغر  ترطئ  المسطتئ  المةاطغع  تطك  ترسى 
افواطر،  إخثار  شغ  جعاه  فتث  تصاً  ترى  وق  (الفصغه) 
طئ، والاعثغث بالاخفغئ  شاحاسض الثطش والفثى المترَّ
لتمض الحرشاء سطى عةر دغارعط، والصاض سطى الععغئ، 
راشصه صسعة ق ظزغر لعا إق شغ جرائط بظغ خعغعن..! 
سظعا،  افظعار  وصطسعا  الساطرة،  الئساتغظ  شعا  شةرَّ
وخار  المظازل  وشثثعا  اهللا،  بغعَت  المساجث  وشةروا 
الحراذم،  عثه  جعئ  شمظ  احئ  ضمَّ شّضغ  بغظ  الظاس 
وطظ جعئ باظغئ أزقم تظزغط «الثولئ» شئاتئ دغارعط 
أطض، ولط غةثوا غغر المطالئئ  شغعا وق  صفرا ق تغاة 
بالفثرلئ وافصطمئ تًق فوضاسعط، وذلك بسسغ طظ 
حغاذغظعط.. أسظغ طظ زسمعا أظعط طمبطعن فعطعط 
ّظئ) بسئإ تثاذلعط تةاه طا غةري، وتآُطرعط طع  (السُّ
حرضائعط شغ التضط، وخار الظاس غصئطعن بالاصسغط، 
شسصث طمبطععط المآتمرات وأسصئععا بالاخرغح جعارًا 
وعضثا  ُجظِّّغ»،  «إصطغط  إصاطئ  سظ  بثغض  ق  أن  ظعارًا: 
ذطع سطغظا صادة الةغح وطظ غاعلى طعام افطظ بتض 
السغطرة  ظصاط  سظ  جُغشظغ  الثي  بافطبض  وخفعه 
أوخال  صطَّسْئ  الاغ  اإلجمظاغئ  والةثران  السسضرغئ، 
الساخمئ بشثاد.. ذلك التض: عع جثار إجمظاغ شاخض 
شغ  إخعتظا  طع  غععد  اتثثه  طا  بثلك  حغء  أحئه 

شطسطغظ المتاطئ.
الماضغ  اقبظغظ  بشثاد،  سمطغات  صغادة  شأسطظئ 
اآلن  ُغسرف  بات  طا  باظفغث  المئاحرة   ،(٢٠١٦/١/٢٩)
الةعات  جمغع  طظ  بالساخمئ  غتغط  بشثاد»  «بسعر 
واإلرعابغغظ  المحئععئ  السظاخر  تسطض  طظع  بتةئ 
ُغسعط  «المحروع  أن  وطآضثة  الساخمئ،  داخض  إلى 
شغ تتصغص افطظ شغ بشثاد وشاح الطرق المشطصئ، وق 

سقصئ له بطائفئ أو جغاجئ». (سراق برس).
- وذلك السعر جغئطس ذعله ٣٠٠ ضغطعطارا شغما جغاط 
تفر خظثق إلى جاظئه بسرض (٣) أطاار وسمص (طارغظ)، 
طظ  والثروج  الثخعل  لترضئ  طظاشث   (٨) له  وجاضعن 
أطظغئ.  اخاراق  سمطغات  أي  طظ  بشثاد  تماغئ  أجض 

(ضاابات شغ ٢٠١٦/٢/٥).
المحروع  ضطفئ  أن  إلى  افولغئ  المسطعطات  وتحغر   -
المخثر  (ظفج  دوقر  طقغغظ   (١١٠) تعالغ  جائطس 

السابص).
ضغطع   (١٠٠) بطعل  طظه  افولى  المرتطئ  وجاضعن   -
طار»، تظفثه سطى طراتض ضاغئئ طظ أخض خمج ضاائإ 
سسضرغئ بطعل (٢٠) ضغطعطارا لضض طظعا. وأن «السعر 
غادمظ تفر خظثق بسرض (٣) أطاار وسمص (طارغظ)، 

طع ظخإ جثران إجمظاغئ، وتفر خظادق لمظع تسطض 
المثغظئ،  طثاخض  سطى  السغطرة  وإتضام  المعاجمغظ، 

وظخإ أبراج طراصئئ، باإلضاشئ إلى ضاطغرات تثغبئ.
غظاصدعا  طا  جاء  اآلظفئ،  والافاخغض  افوخاف  عثه 
ح  خرَّ شصث  طرة،  أول  السعر  إظحاء  سظ  أسِطظ  تغظ 
بشثاد  طتاشزئ  طةطج  شغ  افطظغئ  الطةظئ  سدع 
إلضاروظغ،  جعر  عع  بشثاد  جعر  أن  المططئغ):  (جسث 
ق غتاعي سطى خظادق أو جثران، بض غادمظ تضبغش 
ظصاط الافاغح المسجزة بسظاخر طثربئ وأجعجة تثغبئ 
لطاأضث طظ جقطئ تسةغض المرضئات صاظعظغا وخطععا 

طظ المافةرات...!؟
ولع دصصظا الظزر شغما غةري لما وجثظا اتفاصا سطى حغء 
طظ ذلك، إذ إّن الاتالش العذظغ (الحغسغ) أغث إظحاء 
المحروع، ولط غَر شغه أي أعثاف جغاجغئ، وعضثا صال 
(سبمان  الرضظ  الفرغص  وضالئ  الةغح  أرضان  رئغج 
الشاظمغ) وأسداء آخرون شغ الاتالش المثضعر... لضظ 
ظغَّئ) رشده جمطئ وتفخغًق  اتتاد الصعى السراصغئ (السُّ
وسجلعا  بشثاد  الساخمئ  لاطعغص  شخض  جثار  وه  وسثُّ
سظ بصغئ طتاشزات السراق، وأظه بثاغئ لمثطط خطغر 
وضمعا  افظئار  طتاشزئ  طظ  أججاء  اصاطاع  إلى  غرطغ 
رجط  إسادة  ضمصثطئ  بابض  أو  بشثاد  طتاشزاغ  إلى 
وسظخرغئ،  ذائفغئ  أجج  وشص  سطى  السراق  خارذئ 
دوغقت  إلى  وتتعغطه  الئطث  لاصسغط  الطرغص  وغمعث 
خشغرة خثطئ فجظثات خارجغئ طسروشئ. (تسإ بغان 

اقتتاد وشصا لسراق برس شغ ٢/٥/ ٢٠١٦).
ح (خالح المططك) رئغج ضاطئ السربغئ صئض  ولصث خرَّ
سقطات  بأن   (٢٠١٦/٢/٤) واتث  بغعم  اقتتاد  اجاماع 
الاصسغط لطسراق صث بثأت واضتئ بتغث ق تثفى تاى 
سطى المعاذظ السادي - غسظغ به ذلك السعر، وأظه سار 
الصادطئ  افجغال  وأن  ُغمرره  طظ  ضض  جغطتص  تارغثغ 
السعر  لغج  عثا  بأن  ضقطه  سطى  ودلض  جاطسظه، 
وجط  شغ  تظفغثه  غةري  آخر  جعر  عظاك  بض  العتغث، 
صداء (الضرطئ) الاابع لمتاشزئ افظئار، وأن الةماعغر 
عظاك تساشرب تطك اإلجراءات، وظتظ - بثورظا - ظحغر 
خظادق  تفر  طظ  وزباظغاه  (بارزاظغ)  به  غصعم  طا  إلى 
ودغالى  وضرضعك  المعخض  طظ  طظاذص  شغ  طاسثدة 
احاضى  وصث  «الثولئ»،  تظزغط  صاال  ذرائع  تتئ 
السرب والارضمان طظ أعالغ تطك المظاذص طسارضغظ 
إصطغط  لتثود  ترجغماً  واسائروعا  الثظادق  تفر  سطى 
ضردجاان، وتعذؤئ إلسقن اجاصقله. (الحرصغئ ظغعز).

بسث  طا  تضعطات  بأن  أوضتظا  شصث  بثء،  سطى  وسعدًا 
اقتاقل افطرغضغ الئشغخ طاضغئ شغ تظفغث طحارغع 
السراق،  طساصئض  سطى  ترص  أو  خةض  دون  أجغادعا 
طمبطغ  طظ  التضعطئ  أسداء  أن  الباظغئ  لطمرة  وظآضث 
الاصسغط،  طحروع  سطى  طعاشصعن  ظَّئ)  (السُّ السرب 
وتخرغتاتعط طتفعظئ وُطَثوظئ... لضظعا أدوار غآدي 
صاله  طما  أتث  َغسةإ  شق  إلغه.  ُوضض  طا  طظعط  ضض 
(المططك) وطبطه سدع لةظئ افطظ والثشاع الئرلماظغئ 
إن  بض  لاتثغرعما،  صغمئ  وق  الضربعلغ)،  (طتمث 
المةامسغظ طظ ظعاب اتتاد الصعى السراصغئ شغ طسةث 
بالئطث  المتثصئ  افخطار  لثراجئ  تظغفئ  أبغ  اإلطام 
غعاشص   - الثضر  آظش  بئغاظعط  صرروه  طا  سطمظا  وصث   -
(ُجظِّغِ)،  إصطغط  وإظحاء  الاصسغط  سطى  جطُّعط  أو  ضطعط 
ترخعط  شئتسإ  عظاك  أو  عظا  اساراض  ضان  وإن 
سطى طا جُغصاطع طظ ُططضعط المعسعد ق طاَّسعط اهللا 
به، ولصث رأغظا ضغش تآطروا وضَثبعا سطى حسئعط أغام 
اقجاراتغةغ)  (اإلذار  اتفاصغئ  بحأن  (بعش)  المةرم 
ُغزِعرعط  بما  جعاعا  سظ  وأسطظعا  جرًا  أخفععا  الاغ 
بمزعر الترغص سطى طصثرات بطثه، شأيُّ بصئ بصغئ 

لطحسإ بأطبالعط.
المساسمر  الضاشر  أذغال  الساجئ  أولؤك  شإن  وأخغرًا، 
بطشئ  طعما  الطؤغمئ  المثططات  باظفغث  طاضعن 
بشثاد،  جعر  وطظعا  ضررعا،  احاث  وطعما  بحاساعا، 
إق أن غحاء اهللا حغؤا، شصث اجامرؤوا الثغاظئ ودرجعا 
سطغعا شطط غئص لعط صطرة طظ تغاء، وباسعا آخرتعط 
بسرض طظ الثظغا صطغض، وطضظعا الضاشر المساثي طظ 
ُغسةض  أن  الصثغر  السطغَّ  اهللا  شظسأل  حسئعط،  رصاب 
لفطئ  لاسعد  المعسعد  بظخره  وُغسةض  بجوالعط، 
ضراطاعا وِسجعا شغ ظض تاضط رباظغ طثطص، ق غصعل 
تربًا  طآطظ  لضض  جطماً  وغضعن  والخثق،  التص  غغر 
سطى ضض غادر وضاشر، وق غاتصص ذلك إق شغ ظض دولئ 
 
ُ
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة - طاَّسظا اهللا

راغاعا: (راغئ ق إله إق اهللا، طتمٌث رجعل  بالظزر إلى 
ِ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء  اهللا)، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ ابَّ

 ﴾َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

ورد شغ دغئاجئ اتفاصغئ الثوتئ.. «إن افذراف شغ عثا 
 ... باجط «افذراف»  بسث  شغما  إلغعا  المحار  اقتفاق، 
وإذ تصر بأن الاظعع البصاشغ والسرصغ لطحسإ السعداظغ 
عع أجاس الاقتط العذظغ، ... وإذ ترتإ بالمئادرة 
بإظحاء  صطر  دولئ  أطغر  السمع  خاتإ  طظ  الضرغمئ 
بظك تظمغئ دارشعر لطمساسثة شغ جععد تظمغئ دارشعر 
وإسادة إسماره» تماطاً طبطما تثث طظ صئض بثخعص 
جظعب السعدان شغ الفارة اقظاصالغئ، تغث سمثوا إلى 
إغةاد بظى تتاغئ تصعم سطغعا دوغطئ الةظعب، وعع طا 
غراد لثارشعر باجط الاظمغئ وإسادة اإلسمار، وضما ضان 
لثارشعر  شإن  اقظفخال،  صئض  إصطغمغئ  جططئ  لطةظعب 
جاء  تغث  إصطغمغئ،  جططئ  الثوتئ  اتفاق  وشص  ضثلك 
شغ المادة (١٠)- ٥٩: «تظحأ جططئ دارشعر اإلصطغمغئ، 
سطى أن تضعن عثه السططئ عغ افداة الرئغسئ لاظفغث 
(قتر  السعدان»،  تضعطئ  طع  بالاساون  اقتفاق  عثا 
غسظغ  عثا   - السعدان  تضعطئ  طع  بالاساون   - سئارة 
أظعا ذرف آخر غغر تضعطئ السعدان، ولغج ججءا طظ 

تضعطئ السعدان).
٢٠١٦م  ظغسان/أبرغض  شغ  إجراؤه  المجطع  اقجافااء  إن 
دارشعر،  شخض  طسطسض  شغ  افخغرة  صئض  التطصئ  عع 
والةمغع غسطط أن التثغث سظ إصطغط له تثود وجططئ 
وخخعخغئ، وغغر ذلك، عع إصطغط تةري تعغؤاه لغضعن 
ذضرعا  الاغ  الثمج  الثوغقت  طظ  الباظغئ  الثوغطئ 
زغارته  سظث  ٢٠١١م  آذار/طارس  شغ  الئحغر  الرئغج 
خعغعظغًا  طثططاً  عظالك  «إن  صال:  تغث  لطصاعرة، 
لاصسغط السعدان إلى خمج دوغقت، وطخر إلى بقبئ 
لعثه  المظفثون  عط  أظعط  الئحغر  وظسغ  ضغاظات»، 
المثططات الخعغعظغئ، شأطرغضا أو الخعاغظئ لط غأتعا 
بةغعحعط لامجغص السعدان، وإظما غمررون طثططاتعط 

سئرضط، وأظاط تظفثوظعا بعسغ أو بشغر وسغ.
وعا عع ظائإ رئغج الةمععرغئ، تسئع سئث الرتمظ، 
غآضث أن اقجافااء جغصعد لقظفخال، إذ غصعل: «إن 
العقغات  سظ  بثقً  افصالغط  ظزام  لاطئغص  السعدة 
إلى  دارشعر  غصعد  صث  ذلك  «أن  طسائرًا  طساتغطئ»، 
المطالئئ بالتضط الثاتغ الثي غصعد إلى اقظفخال»، أطا 
السغسغ  الاغةاظغ  لثارشعر،  اإلصطغمغئ  السططئ  رئغج 
شغصعل خراتئ إظه طع ظزام اإلصطغط العاتث. وعثا طا 
جغامثخ سظه اقجافااء شغ ظض تشغغإ أعض دارشعر 

شغ العقغات ودول الةعار سظ عثا اقجافااء.
تضاطظا  أن  وبخغرة  بخر  ذي  لضض  واضتًا  بات  لصث 
عط أدوات لاظفغث طثططات الشرب الضاشر شغ بقدظا 
طصابض  وعدمعا  بطسعا  لغسعض  وتمجغصعا،  لافاغاعا 
بعط  وجاظعار  صعائمعا،  طسعجئ  ضراجغ  شغ  الئصاء 
بإصاطئ  جئتاظه  اهللا  غأذن  سظثطا  اهللا،  حاء  إن  صرغئًا 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
تتئ  المسطمغظ  بقد  جمع  سطى  خطغفاعا  جغسمض 

 جططان واتث
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

إصطغط  شغ  اجافااء  إجراء  السعدان  تضعطئ  صررت 
وبررت  المصئض،  ظغسان/أبرغض  المدطرب، شغ  دارشعر 
المعصسئ  الثوتئ؛  اتفاصغئ  اجاتصاصات  أتث  بأظه  ذلك 
عثا  أن  رغط  والسثالئ،  الاترغر  وترضئ  التضعطئ  بغظ 
شغ  المتثد  طعسثه  سطى  طدى  المجسعم  اقجاتصاق 
اقتفاصغئ جظعات، تغث جاء شغ المادة الساحرة (٧٥) طا 
غطغ: «غاصرر العضع اإلداري الثائط لثارشعر طظ خقل 
«غةرى  جاء:   (٧٦) ذاتعا  المادة  وشغ  اجافااء»،  إجراء 
شغ  دارشعر  وقغات  شغ  طاجاطظ  ظتع  سطى  اقجافااء 
اقتفاق،  عثا  سطى  الاعصغع  بسث  سام  سظ  تصض  ق  شارة 
بالاعاشص  الةمععرغئ  رئغج  جغصرر  السام  طرور  وبسث 
طفعضغئ  إظحاء  اإلصطغمغئ  دارشعر  جططئ  رئغج  طع 
الثائط،  الثجاعر  شغ  الظاغةئ  وتدمغظ  اقجافااء، 

وغةري تصثغط الثغارات الاالغئ شغ اقجافااء: 
i- إظحاء إصطغط دارشعر الثي غاضعن طظ وقغات دارشعر؛ 
وشغ  العقغات.  لظزام  الراعظ  العضع  سطى  اإلبصاء   -ii
ضطاا التالاغظ، غاط اتارام ذابع اإلصطغط الثي تتثده 

الاصالغث البصاشغئ والاارغثغئ.
بسث اقتفاق  إذا ضاظئ عثه اقتفاصغئ صث تثدت ساطاً 
إلجراء اجافااء، شطماذا ُجضئ سظه ذعال عثه السظعات؟! 
ولماذا اإلخرار سطغه اآلن؟! اإلجابئ واضتئ، وعغ السغر 
السعدان،  لاصسغط  الراطغ  افطرغضغ  المثطط  شغ 
ُعغؤئ  الاغ  دارشعر  عع  والاالغ  بةظعبه،  بثأ  والثي 
باتفاصغئ الثوتئ، عثه اقتفاصغئ الاغ جسطئ طظ دارشعر 
إصطغماً غئتث له سظ تثود، شصث جاء شغ الفخض الباظغ، 
السقم  اتفاق  بأتضام  المساس  ٢٩: «دون   -٢ المادة 
الحاطض الماسطص بالتثود بغظ الحمال والةظعب وأي 
اتفاصات دولغئ جارغئ بغظ تضعطئ جمععرغئ السعدان 
والئطثان المةاورة، تسعد التثود الحمالغئ لثارشعر لما 
شغ  الظص  عثا  وتضرر  ١٩٥٦م»،  غظاغر  شغ  سطغه  ضاظئ 
المادة (١١)- (٨٠)، وجاء شغ المادة (١١) – (٨١) تساضمض 
خقل  التثود  ترجغط  سمطغئ  المحارضئ  الفظغئ  الطةظئ 

جائ أحعر طظ الاعصغع سطى عثا اقتفاق.
إصطغط  أطام  أظظا  تماطاً  غعصظ  الظخعص  لعثه  والظاظر 
جغخئح دولئ، وإق لماذا ترجغط تثود إلصطغط داخض 
ولغج  الثولئ  حأن  اإلدارغئ  افصالغط  شتثود  الئطث؟! 
لطظاس شغه دخض، شالثولئ عغ الاغ تصسط الئقد إلى 
أصالغط ووقغات لاسعغض التضط واإلدارة شغعا، وق تدع 
تثودًا صاذسئ ططجطئ بغظ أصالغمعا، ولعا أن تشغر طاى 
التثود  شارجغط  لطظاس،  طخطتئ  الاشغغر  شغ  أن  رأت 
ق غاط إق بغظ الثول، وعثا طا غصعدظا إلى الصعل بأن 
المسرح اآلن غعغأ لفخض دارشعر، وإن صغض غغر ذلك، 
غظفخض،  لظ  السعدان  جظعب  إن  صئض  طظ  صغض  شصث 
اجاطط  بأظه  طشطزاً  صسما  الةمععرغئ  رئغج  وأصسط 
السعدان ططغعن طغض طربع، ولظ غسطمه إق ططغعن طغض 

طربع بط بارك اظفخال الةظعب!!
ترضئ  طع  التضعطئ  وصساعا  الاغ  الثوتئ  اتفاصغئ  إن 
الاترغر والسثالئ ق تثاطش ضبغرًا سظ اتفاصغئ ظغفاحا، شصث 

اجافااء دارشعر... 
تضام السعدان طاضعن يف تصسغمه

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

أخثر الساعض المشربغ طتمث السادس غعم السئئ الماضغ تسطغمات لطتضعطئ بمراجسئ طظاعب تثرغج الاربغئ الثغظغئ 
وبراطةعا شغ طثاطش طساعغات الاسطغط شغ الئقد، طظ أجض تضرغج الاساطح واقساثال، وذلك سصإ دسعات تثرت 
طظ «البصاشئ الثغظغئ الاضفغرغئ»، تسإ بغان أخثره الصخر المطضغ. وجاءت الاسطغمات الةثغثة سصإ اجاماع وزاري 
ترأجه المطك شغ طثغظئ السغعن، تغث صثطئ أطاطه «الرؤغئ اقجاراتغةغئ إلخقح طظزعطئ الاربغئ والاضعغظ والئتث 
السطمغ ٢٠١٥-٢٠٣٠». وأضاف الئغان أن المراجسئ جااط «شغ اتةاه إسطاء أعمغئ أضئر لطاربغئ سطى الصغط اإلجقطغئ 
السمتئ، وشغ خطئعا المثعإ السظغ المالضغ الثاسغ إلى العجطغئ واقساثال، وإلى الاساطح والاساغح طع 
تثرغج  ذرغصئ  أن  طظ  تثرت  دسعات  بسث  المطك  تسطغمات  وجاءت  اإلظساظغئ».  والتدارات  البصاشات  طثاطش 
الاربغئ الثغظغئ شغ المثارس المشربغئ صث تآدي إلى «ظجسات طاطرشئ وتحةع سطى اإلرعاب»، شغ بطث لثغه أضبر طظ 
١٥٠٠ طصاتض شغ خفعف «تظزغط الثولئ»، وشضك أضبر طظ ١٥٠ خطغئ طظث جظئ ٢٠٠٢. وضاظئ آخر عثه الثسعات 
رجالئ خادرة سظ جمسغئ «بغئ التضمئ» الاغ تدط سثدا طظ المبصفغظ والظحطاء، دسئ شغعا إلى إظحاء «المسعث 

العذظغ لاارغت الثغاظات»، وتحةغع الئتث افضادغمغ والسطمغ المرتئط بافدغان المصارظئ. (طعصع الترة)

تئظغ املفاعغط الشربغئ تتئ حسارات «الاساطح والعجطغئ واقساثال» بثرغسئ طتاربئ «الاضفري» و«الاطرف»

الساعض املشربغ غعسج بمراجسئ طظاعب الرتبغئ الثغظغئ

لقجؤغظ  تثودعا  لفاح  طساسثة  بقده  إن  الماضغ،  السئئ  غعم  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الارضغ،  الرئغج  صال 
السعرغغظ «إذا ضان ذلك ضرورغا»، طآضثا أن أظصرة «تعاجه تعثغثا» جراء صطع ذرغص إطثاد رئغسغ إلى ججء 
طظ طثغظئ تطإ. وشر اآلقف طظ السعرغغظ طسزمعط طظ الظساء وافذفال، ظتع التثود الارضغئ طظث غعم الةمسئ 
الماضغ طظ تطإ عربا طظ عةعم واجع الظطاق تحظه صعات الظزام السعري بثسط طظ الدربات الةعغئ الروجغئ.
وأضاف أردوغان شغ الطائرة لطختاشغغظ الثغظ راشصعه شغ سعدته طظ السظشال أن «الظزام غسث الطرغص سطى 
صسط طظ تطإ.. ترضغا تعاجه تعثغثا». وتابع: «إذا وخطعا إلى أبعابظا ولغج لثغعط خغار آخر، وإذا ضان ذلك 

ضرورغا، شسظدطر إلى السماح إلخعاظظا بالثخعل». (السربغئ ظئ)
: إن الشرغإ شغ تخرغتات الرئغج الارضغ والاغ تآضث أن التثود الارضغئ طع جعرغا ق تجال طشطصئ شغ 
وجه الظازتغظ طظ أعض جعرغا، أظعا جاءت بسث تخرغتات وزغر خارجغاه طعلعد جاوغح أوغطع والاغ غصعل شغعا: 
«إن ترضغا جائصغ سطى جغاجئ التثود المفاعتئ أطام القجؤغظ السعرغغظ.. ق غمضظظا ترضعط عظاك بمفردعط 
فن الدربات الةعغئ الروجغئ طسامرة شغ اجاعثاف المثارس والمساحفغات والمثظغغظ»، وعع طا غآضث أن 
تخرغتات وزغر الثارجغئ ربما ضاظئ بسئإ طا أظاةه ظجوح أعض جعرغا طظ ترج لتضام ترضغا.. إن طعصش تضام 
ترضغا المثجي إزاء طا غةري شغ جعرغا بحضض سام وإزاء ظجوح سحرات آقف طظ أعض جعرغا طظ تطإ باتةاه 

التثود الارضغئ الاغ بصغئ طشطصئ شغ وجعععط لغآضث طثى خغاظئ تضام ترضغا لطمسطمغظ وصداغاعط.

أردوغان: جظفاح التثود لطسعرغني إذا ضان ذلك ضرورغاً!!!

raya_no_64.indd   4raya_no_64.indd   4 08.02.2016   21:44:5708.02.2016   21:44:57


