
طاذا وراء طسرضئ اجاسادة 
املعخض!

أن  إق  أجظئغ،  تثخض  في  راشدئ  اإلجقطغئ  الحسعب  أن  طع 

شعثه  الاثخض،  بعثا  راضغئ  بقدعط  شغ  الصائمئ  افظزمئ 

طعالغئ  عغ  بض  افجظئغ،  الاثخض  لصئعل  طساسثة  افظزمئ 

َسئ سطى أجاس الائسغئ  لطثول اقجاسمارغئ الضاشرة، فظعا ُأجِّ

سطى  لغسغروا  تضاطعا  إ  وُغَظخَّ وأظزماعا  بثجاتغرعا  لطشرب 

طعالغظ  غضعظعا  أن  سطى  إسثادعط  جرى  وصث  افجاس،  عثا 

وتابسغظ لعثه الثول. شما لط غةر الاثطص طظ افظزمئ وطظ 

دجاتغرعا وطظ تضاطعا وطظ سصطغئ التضط الصائمئ وإق جائصى 

بقد المسطمغظ جاتئ لطخراع بغظ عثه الثول.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أطرغضا تظحر طظزعطئ "باد" شغ ضعرغا! لماذا تتاب 

   الخغظ وروجغا سطى ذلك؟...٢

-  طداسفئ التحعد افذطسغئ سطى تثود روجغا ردًا سطى

   الامّثد السسضري الروجغ ...٢

-  لماذا السثاء لطغئرالغئ والسطماظغئ؟ (التطصئ افخغرة) ...٤

- المئسعث افطمغ غسطط أذراف الخراع شغ الغمظ طسعدة 

   تض أطرغضغئ وعادي غرشدعا ...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط:  سئث الططغش داسعق*

جثد وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري تمضسه بالتض 
السغاجغ شغ جعرغا، طسائرا أن تطئغص التض السسضري 
أراضغ  وتثة  سطى  بالتفاظ،  افرجح  سطى  غسمح،  لظ 
حغضاغع  طةطج  أطام  له  تخرغتات  وشغ  الئطث.  عثا 
لطسقصات الثولغئ، طساء غعم افربساء ٢٦ تحرغظ افول/

أضاعبر، صال ضغري: "سطى الرغط طظ جطسطئ اإلخفاصات، 
طا زال العاصع غضمظ شغ بصاء التاجئ إلى الثبطعطاجغئ. 
والعاصع عع أن أغطئغئ الظاس غسائرون التض السسضري 
جعرغا  تخئح  أن  أردظا  تال  شغ  افصض  سطى  طساتغق، 
طةثدا شغ غعم طظ افغام دولئ طعتثة". وتابع العزغر 
بثل  جغعاخقن  أوباطا  باراك  افطرغضغ  والرئغج  أظه 
بسعرغا  العضع  تطئغع  أجض  طظ  الثبطعطاجغئ  الةععد 
وطظ أجض إتقل وصش إذقق ظار شسال وذعغض افطث، 
وطظ أجض جمع ذرشغ الظجاع شغ جظغش طظ أجض اقتفاق 
سطى تحضغض عغؤات جططئ اظاصالغئ، وتسغغظ صادة جثد 
أضث  السغاق،  عثا  وشغ  لقظاثابات.  والامعغث  لطئقد، 
ضغري أن واحظطظ بتاجئ لمساسثة طعجضع وإغران طظ 

أجض تسعغئ الظجاع شغ جعرغا. (روجغا الغعم)
: "افطر القشئ لطظزر عع أظه سطى الرغط طظ 
سثم وجعد خراع دولغ شغ جعرغا سطى الظتع المعجعد 
العتغث  الثولغ  "المخارع"  إن  بض  والغمظ  لغئغا  شغ 
والظزام  وإغران  روجغا  طسه  وغساثثم  أطرغضا  عع 
وافتئاع وافحغاع بةرائط وتحغئ طاظعسئ... وطع ذلك 
شصث شحطئ أطرغضا وأتئاسعا شغ إخداع أعض جعرغا 
ظزام  وطحارضئ  أطرغضا  طحارغع  لاظفغث  الغعم  تاى 
الطاغغئ شغ التضط طع أن الطرف الثي تخارسه أطرغضا 
عع أعض جعرغا بإطضاظغاتعط المادغئ الاغ ق تصارن 
بتال بإطضاظغات تطك الثول، وطع ذلك طا زالئ الحام 
وافحغاع!  وافتئاع  الثول  تطك  أذماع  سطى  سخغئ 
الثي  السزغط  اإلجقم  عع  ضطه  ذلك  شغ  السئإ  إن 
غترك أعض الحام شغ طصاوطئ الضفر وأعطه والزطط 
وأسعاظه... اإلجقم السزغط الثي غمف صطعب الخادصغظ 
المثطخغظ... تاى وإن ضان اإلجقم غاترك شغ صطعب 
بسخ الظاس طحاسرغاً دون طخاتئئ شضرغئ طعازغئ... 
وتاى وإن ضان غاترك شغ صطعب آخرغظ لشرض غغر 
الخئشئ  عغ  اإلجقطغئ  المحاسر  لضظ  طساصغط... 
الشالئئ شغ افجعاء وافشضار اإلجقطغئ الاغ غخثع بعا 
الضبغرون... عثا عع الثي أشحض أطرغضا تاى الغعم: 
حساع اإلجقم شغ الحام طع أظه لط غاةسث بسث شغ 
دولئ تةمع افطئ، شضغش لع ضاظئ؟ سطى ضض إن لعثا 
يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾."

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ افطر طا بسثه ﴿وََسَيْعلَُم ا

طظث جظئ ١٩٥٨م لط غسارض أي رئغج لطةمععرغئ شغ 
لئظان، خقل تضمه، السغاجئ افطرغضغئ. بض إن طسزط 
بمعاشصئ  أو  بإرادة  أتعا  المظخإ  عثا  شغ  ضاظعا  طظ 
أطرغضغئ. وطا تخض شغ لئظان بثاغئ عثا افجئعع لغج 
اجابظاًء. لضظ الزروف السغاجغئ الاغ أتى شغعا اظاثاب 
طغحال سعن رئغسا لطةمععرغئ شغ لئظان اخاطفئ سظ 
جابصاتعا. شالعضع السغاجغ شغ طظطصئ الحام غسارغه 

الشمعض وطساصئطه طةععل.
لط  وظخش  جظاغظ  ولمثة   ٢٠١٤ جظئ  آغار  حعر  طظث 
غاط اظاثاب رئغج لطةمععرغئ تغث إن المطش الطئظاظغ 
تربط  ضعظعا  أطرغضا  اعاماطات  جثول  سطى  غضظ  لط 
تارك  شضاظئ  جعرغا.  شغ  بالعضع  الطئظاظغ  المعضعع 
طعضعع اظاثاب الرئغج لطاةاذبات السئبغئ بغظ ططعك 
الطعائش شغ لئظان. وبصغ عثا الاةاذب بغظ افذراف 

شغ لئظان تاى أواخر حعر آب المظخرم.
شفغ آخر حعر آب زار وزغر الثارجغئ افطرغضغئ جعن 
ولغ  بعلّغ  الاصى  وخعله  وبسغث  السسعدغئ  ضغري 
السعث طتمث بظ جطمان ودام لصاؤعما بقث جاسات 
بتبا شغه افوضاع شغ الحرق افوجط بتسإ وضالئ 
افظئاء السسعدغئ. وشغ افول طظ أغطعل زار وضغض وزارة 
الثارجغئ افطرغضغئ لطحآون السغاجغئ تعطاس حاظعن 
لئظان والاصى خقل زغارته ضقً طظ رئغج طةطج الظعاب 
ظئغه بري، وصائث الةغح، وتاضط طخرف لئظان. وضان 
لئظان إتثى طتطات زغارة تعطاس حاظعن لطمظطصئ 
والاغ تدمظئ سمان ورام اهللا وتض أبغإ تسإ الئغان 
الرجمغ لعزارة الثارجغئ افطرغضغئ، وقتصا صالئ وضالئ 
افظئاء روغارز إن حاظعن زار أغدا جططظئ ُسمان تغث 
الاصى وشثًا طظ التعبغغظ شغ الساخمئ طسصط واظاعئ 
زغارته لطمظطصئ شغ ١٤ أغطعل تغث وّصع ورئغج طةطج 
افطظ الصعطغ لضغان غععد غسصعب ظاغغض سطى طثضرة 
تفاعط تصدغ باصثغط واحظطظ لضغان غععد طساسثات 
حاظعن  وصال  أسعام.   ١٠ خقل  دوقر  ططغار   ٣٨ بصغمئ 
صئغض تعصغع المثضرة إن "عثه المثضرة لطافاعط تسائر 
أضئر الاسعثات بحأن المساسثة السسضرغئ في دولئ 

شغ تارغت العقغات الماتثة".
اظاثاب  ضان  لطمظطصئ  الجغارات  عثه  طفاسغض  أتث  إن 
طغحال سعن رئغسا لطئظان. وشغ ظزرة جرغسئ لافاخغض 
تعزغع المعام افطرغضغئ لفذراف المسظغئ: أوق، تسطغص 
طظث  دوري  بحضض  سصثعا  بثأ  والاغ  التعار  جطسات 
جةال  بتةئ  ضان  وتسطغصعا   ٢٠١٥ جظئ  افول  ضاظعن 
تخض داخض الةطسئ سطى أبره لط غتثد رئغج المةطج 
الظغابغ ظئغه بري طعسثا جثغثا لعا. باظغا، تعجه جسث 
الترغري بجغارة خاذفئ إلى السسعدغئ شغ ٩ أغطعل صئغض 
سغث افضتى. بالبا، تعجه وزغر الثارجغئ جئران باجغض 
خعر طغحال سعن إلى بارغج تغث الاصى عظاك بسسث 
الترغري شغ ١٥ أغطعل. رابسا، تأخغر تسرغح صائث الةغح 
جان صععجغ جظئ ضاططئ طظ دون أن غتثث عثا الصرار 
أي خثإ جغاجغ طبطما تخض السظئ الماضغئ طظ صئض 
تغار سعن. وشغ اآلخر طظ أغطعل تشغرت ظئرة الثطاب 
خفصئ  سظ  الضقم  بثأ  تغث  لئظان  شغ  السغاجغ 
سعن  ترحغح  تصادغ  والترغري  سعن  بغظ  جغاجغئ 

رئغسا لطةمععرغئ والترغري رئغسا لطتضعطئ.
إن ذضر الاسطسض الاارغثغ لفتثاث بحضض طفخض إظما 
المراد طظه الاأضغث بأن المطش الرئاجغ شغ لئظان لط 
غأت بصرار داخطغ، بض تط اتثاذه طظ صئض أطرغضا بظاًء 
سطى طخالتعا شغ المظطصئ. شأطرغضا وضأظعا سثلئ شغ 
خطاعا السغاجغئ شغ طا غاسطص بربط المطفغظ الطئظاظغ 
الاغ  الخفسئ  بسث  بغظعما  تفخض  أن  ورأت  والسعري 
حعر  أوائض  تطإ  سظ  التخار  شك  طسرضئ  شغ  تطصاعا 
آب. والماابع غرى بأن زغارات ضغري وحاظعن لطمظطصئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

/c/AlraiahNet

الةعاب:
١- إن طظ غاثبر افتثاث الةارغئ غراعا تطصئ شغ جطسطئ 
تطصات طصخعد طظعا إضمال تفضغك السراق بإغةاد إصطغط 
لطسظئ وآخر لطحغسئ بسث أن أخئح إصطغط افضراد طابًق 
لطسغان، وعثه السغاجئ لط تئثأعا أطرغضا الغعم وق طظث 
أطرغضا  شرضئ  طظث  اقتاقل  صئض  بض  السراق،  اتاقل 
 ،١٩٩١ سام  السراق  حمال  سطى  الةّعي  التزر  طظاذص 
وسظثطا  دولئ!  حئه  ضردجاان  طظطصئ  أخئتئ  تغث 
وضسه  الثي  الظزام  ضان   ٢٠٠٣ السراق  أطرغضا  اتاطئ 
برغمر تاضط السراق المتاض، ضان سطى أجاس ذائفغ 
حضض  لصث  والمثاعإ...  لططعائش  بتخٍص  طثعئغ 
برغمر شغ تمعز/غعلغع طا جمغ طةطج التضط السراصغ، 
وشغ آب/أغسطج ٢٠٠٣ سغَّظ لةظئ دجاعرغئ تتدغرغئ 
طآلفئ طظ ٢٥ سدعًا... وخاغئ الطةظئ طحروع دجاعر 
أجاس  سطى  "شثرالغئ"  اتتادغئ  دولئ  السراق  غةسض 
افصالغط طبض إصطغط ضردجاان... بط أجرغئ اقظاثابات 
الساطئ لطاخعغئ سطغه شغ ٣١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٠٥ 
ظص  طبطما  الثجاعرغئ  السمطغئ  سطى  إلضفاء الحرسغئ 
سطغعا صاظعن اإلدارة اقظاصالغ. وبالرغط طظ افجالغإ 
المسعجئ الاغ اجاسمطئ وحمطئ السظش، شإظه شصط ٥٨٪ 
طظ الظاخئغظ المسةطغظ صاطعا بالاخعغئ... وعضثا ُأصرَّ 

عثا الثجاعر! وطظ طعاد عثا الثجاعر:
لسظئ  السراق  جمععرغئ  دجاعر  طظ   (١) المادة  ظخئ 
اتتادغئ)...  دولئ  السراق  (جمععرغئ  أن  سطى   ٢٠٠٥
وظخئ المادة (١١٦) سطى أن (غاضعن الظزام اقتتادي 
شغ جمععرغئ السراق طظ ساخمئ وأصالغط وطتاشزات ق 
طرضجغئ وإدارات طتطغئ)... أطا المادة (١١٧/ أوقً) شإظعا 
صدئ بأن (غصر عثا الثجاعر سظث ظفاذه إصطغط ضردجاان 
شغ  غظزر  والثي  اتتادغاً)...  إصطغماً  الصائمئ  وجططاته 
خقتغات عثا اإلصطغط غثرك طثى تفضغك السراق شغ 
المساصئض الصرغإ! وبثاخئ وأن المادة (١١٩) تظص سطى 
"إطضاظغئ اجاتثاث أصالغط أخرى"... وعضثا بثرت أطرغضا 
بثور تفضغك السراق طظ خقل عثا الثجاعر جغأ الثضر 

بض شعق جعء الثضر...
دجاعر  إلصرار  الظةاح  بجععة  أطرغضا  حسرت  لصث   -٢
جطط  شغ  بعضسه  سمقءعا  وضطفئ  السراق،  تفضغك 
أولعغاتعط لاعغؤئ افجعاء الساطئ له شطط غفطتعا، شصث 
ضاظئ المظاذص الاغ أخئح غططص سطغعا طظاذص الحغسئ 
والسظئ ق غعجث شغعا ظحاط اظفخالغ تاى ولع بمسمى 
أصالغط، تاى إن عثه الاسمغئ بمظاذص حغسغئ وجظغئ 
لط تضظ طعجعدة وغرغئئ سظعا... شئثأت أطرغضا باعغؤئ 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

رئغج  اظاثاب  أن  السئئ،  الغعم  دولغئ،  باتبئ  رأت 
"تضاض الاشغغر واإلخقح"، طغحال سعن، رئغًسا لطئظان 
لظ غتض أزطات الئطث الخشغر، طآضثًة أن "اظاثاب سعن 
الفرظسغئ،  افظئاء  وضالئ  وظصطئ  جترغئ".  سخا  لغج 
افزطات  "طةمعسئ  شغ  الئاتبئ  افذرش،  جتر  سظ 
الحشعر  جاظعغ  الثطعة  "عثه  إن  صعلعا:  الثولغئ"، 
السغاجغئ  افزطئ  تظعغ  لظ  لضظعا  بالاأضغث،  الرئاجغ 
ططفات  بحأن  الضئغر  واقظصسام  المآجسات  وترعُّض 
داخطغئ وأخرى خارجغئ سطى رأجعا الترب شغ جعرغا". 

(الثرر الحاطغئ)
: جائصى افزطات السغاجغئ واقصاخادغئ، وافزطات شغ ضاّشئ أظزمئ المةامع تافاصط وتسخش شغ 
لئظان، طا دام خشغرا ضسغفا تاصاذشه أععاء ططعك الطعائش وأطراء الترب، وطخالح أجغادعط شغ الثول 
اإلصطغمغئ ضإغران والسسعدغئ، وأجغاد أجغادعط طظ دول الشرب الضاشر المساسمر وسطى رأجعط أطرغضا 
وشرظسا. ولظ تظاعغ أزطات لئظان إق بالاؤاطه طظ جثغث طع باصغ بقد الحام شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

ضغري: التض السسضري شغ جعرغا 
غسظغ تفضغضعا
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أباتبئ دولغئ: اظاثاب "سعن" رئغًسا لظ غظعغ أزطات لئظان المافاصمئ ً ب
‹˜à¸\;€“t;◊Ω;È…;ˆb;G‡]fie’;k]ŸÜ^;È‚ifih;fl’

افطط الماتثة: ٣٨٠٠ طعاجر صدعا 
شغ الماعجط طظث طططع ٢٠١٦

طظ بمار التدارة الرأجمالغئ، 
والثول الثاضسئ لعا!

الماتثة  افطط  شغ  لقجؤغظ  السطغا  المفعضغئ  أسطظئ 
خقل  صدعا  الثغظ  المعاجرغظ  سثد  أن  افربساء 
طتاولاعط سئعر الئتر الماعجط بطس شغ ٢٠١٦ طساعى 
المفعضغئ  باجط  الماتثث  وصال   .٣٨٠٠ عع  صغاجغا 
حثص   ٣٨٠٠ أن  ظآضث  أن  "غمضظظا  جئغظثلر  ولغام 
طظث  الماعجط  الئتر  شغ  شصثوا  أو  صدعا  افصض  سطى 
بثاغئ السام، طا غحضض أضئر تخغطئ تسةض تاى اآلن". 

(السربغئ التثث)

السآال:
أسطظ سظ بثء المسرضئ قجاسادة المعخض غعم ٢٠١٦/١٠/١٧، شما المصخعد طظعا؟ وضغش غمضظ أن ظفعط 
الاخرغتات السابصئ لطمسؤعلغظ افطرغضان الثغظ ضاظعا غاعصسعن ترب المعخض بسث جظعات؟ وعض جغظاعغ 
تظزغط الثولئ إذا أخرج طظ المعخض؟ ولماذا عثا الاراحص بغظ التضعطئ السراصغئ والظزام الارضغ؟ ولماذا 

اإلخرار الارضغ سطى المحارضئ؟
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افزطئ  سطى  ظزرة  ظطصغ  أن  المساتسظ  لمظ  إظه 
الضعرغئ؛ شئسثطا دخطئ أطرغضا الترب السالمغئ الباظغئ 
السالط  ودخــعل  سجلاعا  طظ  الثروج  صــررت  وبسثعا 
وافذطسغ  العادي  وراء  شغما  تاثخض  وبثأت  الصثغط 
شغ  بسدا  بسده  أضض  أن  بسث  الشربغ  السالط  لاصعد 
وشرظسا  ضئرغطاظغا  الضئرى  دوله  صعى  وتتطط  الترب 
تاططاغ لعاء المئثأ الرأجمالغ وضاظاا تسغطران سطى 
أغطإ طظاذص السالط، شثاشئ أطرغضا طظ تصطص الظفعذ 
الشربغ واجاغاح الحغعسغئ السالط وطظه الشربغ لاخض 
إلى أطرغضا ذاتعا، تغث ظعرت الخغظ بةاظإ اقتتاد 
بمتاوقت  وبثأت  الحغعسغ  المئثأ  تتمض  السعشغاتغ 
الخغظ  بتري  شغ  اإلصطغمغئ  طظطصاعا  سطى  لطسغطرة 

الحرصغ والةظعبغ وطظعا ضعرغا.
ضعرغا  طظ  الحمالغ  الةجء  السعشغاتغ  اقتتاد  دخض 
دخعله  طصابض  أطرغضا  طع  اتفاق  تسإ  ١٩٤٥م  سام 
تغث  ضعرغا،  تتاض  ضاظئ  الاغ  الغابان  ضث  الترب 
الحمال،  ظتع  الاصثم  شغ  خسعبئ  تةث  أطرغضا  ضاظئ 
وبصغئ الصعات افطرغضغئ شغ الةجء الةظعبغ طظ ضعرغا. 
وصث تمرد الضعرغعن سطى اقتاقل افطرغضغ، شصاطئ 
شستصاعط  عظاك  أصاطاه  الــثي  الظزام  طع  أطرغضا 
الثغمصراذغ  ضثأبعا  ضعري  ألش   ١٠٠ تعالغ  وصاطئ 
لفرض الثغمصراذغئ بالتثغث والظار، ولةأت إلى تغطئ 
إجراء اظاثابات شغ ضعرغا ضطعا لثثاع الظاس وإلخراج 
اقتتاد السعشغاتغ طظ الحمال بسثطا وضسئ الترب 
أوزراعا ولط غسث تاجئ قجاثثاطه وإلبساد الحغعسغئ 
سظ ضعرغا وجسطعا دولئ دغمصراذغئ تابسئ لعا، شفعط 
شرشدعا،  اقظاثابات  إجراء  خثسئ  السعشغاتغ  اقتتاد 

سظثئث تثطئ أطرغضا سظ اتفاصاتعا طسه تعل ضعرغا.
سغظ اقتتاد السعشغاتغ ضغط اغض جعظس رئغسا لضعرغا 
احاسطئ  وصث  التالغ،  الرئغج  جث  وعع  الحمالغئ 
سام ١٩٤٩م، شضطااعما وطظ  الترب بغظ الضعرغاغظ 
ورائعما افطرغضان والسعشغغئ ضضٌّ تطمح شغ اجاغاح 
لثطط  دسمه  السعشغاتغ  اقتتاد  وأسطظ  ــرى،  افخ
جغحعا  شاخارق  ضعرغا،  تعتغث  شغ  الحمالغئ  ضعرغا 
رجط  الــثي   ٣٨ ســرض  خط  ١٩٥٠/٦/٢٥م  غــعم 
السعشغاتغ  افطرغضغ  اقتفاق  تسإ  الضعرغاغظ  بغظ 
أغام،  بقبئ  خقل  جغعل  الةظعب  ساخمئ  وخض  تاى 
شافاجأت أطرغضا شاجاخثرت صرارا طظ طةطج افطظ 
رشده اقتتاد السعشغاتغ بدرورة اظستاب الحمالغئ 
الصرار،  تظفغث  بثسعى  أطرغضا  وتثخطئ  الةظعبغئ  طظ 
وعضثا  وأتئاسعا.  الشربغئ  الثول  ضط  تطفا  وحضطئ 
بثروج  واظاعئ  ١٩٥٣م  سام  واظاعئ  الترب  ظحئئ 
تعصع  ولط  الاصسغط  واجامرار  الةظعبغئ  طظ  الحمالغئ 
طساسثة  شغ  ضئغر  دور  لطخغظ  وضان  جقم.  اتفاصغئ 
اقتتاد  جصعط  وبسث  الترب،  شغ  الحمالغئ  ضعرغا 

السعشغاتغ تصعت السقصات بغظعما.
وصسئ  أن  ١٩٩٤م  سام  وتخض  العضع،  بصغ  وعضثا 
افجطتئ  اظاحار  سثم  طساعثة  سطى  الحمالغئ  ضعرغا 
وصث  أطرغضغئ،  بمساسثات  تسعثات  طصابض  الظعوغئ 
تحضطئ الطةظئ السثاجغئ الاغ ضمئ أطرغضا وروجغا 
والخغظ والغابان والضعرغاغظ، ولضظ أطرغضا لط تطاجم 
باسعثاتعا سطى سعث بعش، شاظستئئ ضعرغا الحمالغئ 
طظ المساعثة سام ٢٠٠٣، واجاأظفئ برظاطةعا تاى 
 ٢٠٠٦ سام  طظث  الظعوغئ  تةاربعا  إجراء  طظ  تمضظئ 
وتطعغر طظزعطاعا الخاروخغئ الاغ بثأت تعثد بعا 
افطرغضغئ.  غعام  وججغرة  والغابان  الةظعبغئ  ضعرغا 
وبثأت أطرغضا تسافج ضعرغا الحمالغئ بالمظاورات الاغ 
تةرغعا جظعغا طرتغظ بالصرب طظ تثودعا. وصث ظعر 
أن ذلك غساعثف الخغظ بالثرجئ افولى الاغ تسمض 
سطى السغطرة سطى بتري الخغظ الحرصغ والةظعبغ. 
الــثرع  ظخإ  سظ   ٢٠١٤ ســام  أطرغضا  أسطظئ  وصــث 
الخاروخغ المتغط بالخغظ بثرغسئ طعاجعئ خعارغت 
ظخإ  ظغاعا  أطرغضا  أسطظئ  وأخغرا  الحمالغئ.  ضعرغا 

خعارغت "باد" افضبر تطعرا شغ السالط.
وصث بثأ التثغث سظ ذلك طظث طظاخش حعر حئاط 
الماضغ شاسارضئ الخغظ وروجغا واسائرتاه تعثغثا 

الرجمغ  الماتثث  باجط  الخغظ  شسطصئ  فطظعما. 
ظحسر  "إظظا   ٢٠١٦/٢/١٥ غعم  لغ  ععظس  لثارجغاعا 
شغ  افطرغضغ  باد  ظزام  ظحر  اتامال  إزاء  بالس  بصطص 
الظزام  عثا  طثى  إن  تغث  الضعرغئ  الةجغرة  حئه 
حئه  شغ  الثشاسغئ  الدرورة  طةرد  طظ  بضبغر  أضئر 
بمخالح  باإلضرار  ظسمح  لظ  وظتظ  الضعرغئ  الةجغرة 
واجإ...  أطر  افطظغئ  طخالتظا  شدمان  العذظغ  أطظظا 
جاعاخض الخغظ الثسعة إلى ظجع السقح الظعوي طظ 
حئه الةجغرة الضعرغئ وبثل الةععد طظ أجض تض تطك 
طا  شأصخى  والتعار"  المفاوضات  خقل  طظ  المحضطئ 

ترغث أن تفسطه الخغظ عع المفاوضات!
وأسطظ السفغر الروجغ لثى ضعرغا الةظعبغئ ألضسظثر 
تغمعظغظ غعم ٢٠١٦/٦/٣٠ "الةاظإ الضعري الةظعبغ 
الروجغ  المعصش  غسرشعن  افطرغضغعن  والحرضاء 
ظحر  صاذع  بحضض  بالرشخ  والمامبض  جغث  بحضض 
طظزعطات باد المدادة لطخعارغت شغ ضعرغا الةظعبغئ 
ظزام  بقدظا...  فطظ  تعثغثا  غمبض  ذلك  ظسائر  فظظا 
لظحره  الاثطغط  غاط  افطرغضغ  الخاروخغ  الثشاع 
تتئ ذرغسئ الثشاع سظ ضعرغا الةظعبغئ طظ تعثغثات 
تسئإ  الثطط  عثه  الحمالغئ...  الضعرغئ  الخعارغت 
لظا صطصا بالشا، فن تظفغثعا صث غضعن له تأبغر جطئغ 
سطى العضع السام شغ حمال حرق آجغا وظتظ ظساصث 
أن ظحر سظاخر الثشاع الخاروخغ شغ ضعرغا الةظعبغئ 
لظ غساعط شغ تطئغع العضع شغ المظطصئ". شالرشخ 

وإبثاء الصطص ق غغر!
عاتغظ  صئض  طظ  ورادسا  شّساق  تعثغثا  أطرغضا  تر  شطط 
شغ  خططعا  شعاخطئ  بافطر،  المسظغاغظ  الثولاغظ 
بغظعا  ذلك  سطى  اقتفاق  شاط  "بــاد"  خعارغت  ظخإ 
وزغر  شخرح   ،٢٠١٦/٧/٨ غعم  الةظعبغئ  ضعرغا  وبغظ 
خارجغاعا ضغري غعم ٢٠١٦/١٠/١٩ أن "بقده جاظحر 
طظزعطئ الثشاع الخاروخغ "باد" شغ ضعرغا الةظعبغئ 
صرغئا... وأظعا جافسض ضض طا عع ضروري لطثشاع سظ 

ظفسعا وسظ تطفائعا".
إن روجغا والخغظ ق تصعطان بسمض شّسال ورادع ضث 
أطرغضا، وذرغص ردسعا لغج طةرد اقتاةاج والرشخ 
وإبثاء الصطص، وإظما بافسمال الاغ تآبر سطغعا بحضض 
وطخالتعا  لعغمظاعا  الفّسال  الاعثغث  وعع  جــاد، 
والاترك الفسطغ لتحث طثاطش الصعى ضثعا. شااترك 
وتاخض  المحاضض،  لعا  لابغر  ظفعذعا  طظاذص  ظتع 
جادة  طتاولئ  شغ  ظفعذعا  تتئ  تصع  الاغ  بالثول 
فخثعا طظعا، وضثلك تصطع الاساون طسعا شغ جعرغا 
تظفغث  سظ  شااعصش  لعا  المةاظغئ  الثثطات  وتصثغط 
خططعا، وتثعإ ظتع الثول افوروبغئ شااترك طسعا 
الاعصش  طبض  اصاخادغئ  بأسمال  وتصعم  أطرغضا،  ضث 
سظ الاساطض بالثوقر وشغ تفسغض الئظك اآلجغعي، وغغر 
ذلك ضبغر طظ افسمال السغاجغئ واقصاخادغئ وتاى 
السسضرغئ، وإبارة الرأي السام ضثعا شغ صداغا داخطغئ 
ودولغئ. وتساشض اظحشالعا شغ الصدغئ افولى سالمغا 
لعزغر  اإلتئاط  وجئئئ  أوباطا  رئغسعا  حغئئ  الاغ 

خارجغاعا ضغري.
إن أطرغضا تساشض طعضعع تعثغثات ضعرغا الحمالغئ 
وتطعغرعا لفجطتئ الظعوغئ والخاروخغئ لامظع الخغظ 
ولاةسطعا  اإلصطغمغئ  طظطصاعا  سطى  السغطرة  طظ 
طحشعلئ شغعا وق تثرج طظعا وتظاشج أطرغضا شغ ضض 
طضان سطى سادة الثولئ الضئرى. شالثولئ الضئرى عغ 
الاغ تسمض سطى الاأبغر شغ السغاجئ الثولغئ، وتسسى 
ضض  وشغ  دولغئ  صدغئ  ضض  شغ  تأبغر  لعا  غضعن  فن 
طضان، وتسسى إلغةاد ظفعذ لعا شغ ضض دولئ، وتجاتط 
افولى،  عغ  تضظ  لط  إن  السالط  شغ  افولــى  الثولئ 
سطى  وتتاشر  طخالتعا  تتصغص  طظ  تامضظ  وبثلك 
الضئرى  الثولئ  تصعم  أن  وغةإ  الثولغئ.  طضاظاعا 
بأسمال جادة وباعثغث شّسال لمجاتمئ الثولئ افولى، 
به  جاصعم  طا  وعثا  طظاةئ.  طجاتماعا  تضعن  ق  وإق 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ أول غعم 
إلى  افولى  وخاخئ  الضئرى  الثول  وتتغض  اهللا  بإذن 

 الاصاسث وترجسعا إلى طا وراء العادي وافذطسغ

طداسفئ التحعد افذطسغئ
سطى تثود روجغا رداً سطى الامّثد

السسضري الروجغ
بصطط: أتمث الثطعاظغ

أسطظ افطغظ السام لتطش حمال افذطسغ (الظاتع) غظج 
جاعلاظئرغ أن ١٧ دولئ سدعًا شغ التطش جارجض صعات 
شغ  وصال  لطتطش،  الحرصغ  بالةظاح  ُغسّمى  طا  لاسجغج 
الغعم  خاام  شغ  بروضسض  شغ  سصثه  ختفغ  طآتمر 
شغ  افسداء  الثول  دشاع  وزراء  طتادبات  طظ  افول 
التطش افربساء ٢٦ تحرغظ افول/أضاعبر: "تظدط ألئاظغا 
شغ  ضظثا  سسضرغغ  إلى  وجطعشغظغا  وبعلظثا  وإغطالغا 
قتفغا، وتظدط بطةغضا وضرواتغا وشرظسا ولعضسمئعرغ 
لغاعاظغا،  شغ  افلماظغئ  الصعات  إلى  والظروغب  وععلظثا 
الئرغطاظغئ  لطصعات  وشرظسا  الثظمارك  تظدط  بغظما 
وبرغطاظغا  روطاظغا  صعات  تظدط  وأخغرا،  إجاعظغا،  شغ 
إلى العقغات الماتثة شغ بعلظثا"، وصال جاعلاظئغرغ: 
سئر  لرباذظا  واضتاً  برعاظاً  جاضعن  اقلاجاطات  "إن 
افذطسغ"، وأضاف:"طظ الدروري أن غرد التطش إزاء 
اقظاحار السسضري الروجغ"، وباإلجمال شصث تّط بتث 
شغ  (الظاتع)  لتطش  السسضري  العجعد  تسجغج  طسألاغ 
الئتر افجعد، وإرجال ضاائإ سطى أجاس الاظاوب إلى 

دول الئططغص وبعلظثا.
أجماه  طا  أو  لطتطش  السسضري  الاتحغث  عثا  وغأتغ 
صاطئ  أن  بسث  افذطسغ)  سئر  بـ(الرباط  جاعلاظئغرغ 
أوروبا،  تثود  سطى  السسضري  بالاخسغث  روجغا 
وباترغك أجطعلعا التربغ إلى الماعجط شغ ذرغصه 
ظعوي  خاروخ  أضثط  سظ  ضحفئ  أْن  وبسث  لسعرغا، 
روجغ غثسى (حغطان٢) والثي غماطك المصثرة سطى 
طسح دول بتةط برغطاظغا أو شرظسا بحضض ضاطض طظ 
الروجغئ.  السسضرغئ  لطمخادر  وشصًا  وذلك  الثرغطئ 
شأطرغضا الاغ تصعد التطش أسطظئ أّظعا ُترغث طظ الثول 
طظعا  ضض  تاألش  صاالغئ  طةمعسات   ٤ إظحاء  افوروبغئ 

الظاتع  تطش  اجاراتغةغئ  طظ  ضةجء  جظثي   ٤٠٠٠ طظ 
عثه  طظ  المجغث  وإرجال  روجغا،  سطى  السرغع  لطرد 
وجاثسط  بعلظثا،  وحرق  الئططغص  دول  إلى  الصعات 
لطظاتع  الاابسئ  السرغع  الرد  بصعة  المةمعسات  تطك 
والمآلفئ طظ ٤٠ ألش جظثي، وأسطظئ برغطاظغا بثورعا 
برغطاظغئ  تربغئ  وطصاتقت  ودبابات  جظعد  ظحر  سظ 
سطى  طئاحر  شسض  ضرد  لروجغا  المتاذغئ  إجاعظغا  شغ 

الاترضات الروجغئ.
أضئر  عع  (الظاتع)  لتطش  السسضري  الاترك  عثا  ُغسائر 
طظث  الروجغئ  التثود  سطى  ظحره  غاط  سسضري  تحث 
افذطسغ  التحث  عثا  طعاجعئ  وشغ  الئاردة،  الترب 
روجغا  أّن  الروجغئ  إغجشغساغا  ختغفئ  ذضرت  الضبغش 
سّجزت أجطعلعا شغ بتر الئططغص بسفغظاغظ تربغاغظ 
المثى،  ذعغطئ  ضروز  بخعارغت  طجودتغظ  خشغرتغظ 
طظ  لطصطص  طبغرة  تسجغجات  أظه  ترى  لما  لطاخثي 

تترضات تطش الظاتع شغ المظطصئ.
اجاحسرت  روجغا  أّن  شغئثو  جغاجغئ  ظاتغئ  طظ  وأّطا 
المعاجعئ،  شغ  الظاتع  تطش  بةثّغئ  وأتّسئ  الثطر، 
لاطمغتات  رشدعا  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  شأسطظئ 
روجغئ  صاالغئ  طةمعسئ  أن  تّثسغ  الاغ  (الظاتع)  تطش 
شغ الئتر الماعجط جاحارك شغ صخش طثغظئ تطإ 
السعرغئ، وظعر سطغعا الاراجع شغ لعةاعا الاخسغثغئ 
ضئغر  طسآول  وعع  ضغطغظ  أظثري  شعخش  السابصئ، 
شغ وزارة الثارجغئ الروجغئ تسطغصات جاعلاظئرغ ضث 
ق  المثاوف  "إن  وصال:  العضع  تثثم  ق  بأظعا  روجغا 
تساظث إلى حغء، شطائراتظا لط تصارب طظ تطإ طظث 
الئتر  شغ  طعجعدة  الصاالغئ  وطةمعساظا  أغام،  تسسئ 
طعجعدة عظاك، شطماذا ظسطغ  الماعجط وعغ دائماً 
بظاء  جغاجغئ  تعخغات  ظسطغ  بط  زائفئ،  تطمغتات 

سطغعا؟ عثا جثغش بالاأضغث".
تحعدعا  زغادة  سئر  ُتتاول  ضاظئ  روجغا  أّن  غئثو 
ظئخ  جّج  الماعجط  وشغ  أوروبا  شغ  السسضرغئ 

أطرغضا وتطش الظاتع، وصغاس طساعى ردة شسطعما إزاء 
أطرغضا  أّن  تزظ  شروجغا  الاتحغث،  شغ  الجغادة  عثه 
الصعات  ظحر  سظ  الطرف  جاشخ  الظاتع  تطش  صائثة 
ُسزمى  دولئ  بأّظعا  تعتغ  الاغ  بالطرغصئ  الروجغئ 
ُتعازي صعة أطرغضا، خاخئ بسث صغام روجغا بالثور الصثر 
الثي رجماه لعا أطرغضا شغ جعرغا، وعع طا غسظغ أّظعا 
بسئإ تأطغظ طخالح أطرغضا شغ جعرغا تططإ بالُمصابض 
شغ  الباظغئ  الثولئ  طساعى  إلى  إسادتعا  أطرغضا  طظ 
لضّظ  السعشغغاغ،  السعث  إّبان  تالعا  ضان  ضما  السالط 
طا  شعغ  تطك،  روجغا  ططالإ  إلى  تطافئ  لط  أطرغضا 
زالئ ترشخ ربط طسألئ جعرغا بالمسألئ افوضراظغئ، 
وطا زالئ تفرض سصعبات سطى روجغا بسئإ أوضراظغا، 
الفر  افطرغضغ  بالاساطض  ذرساً  روجغا  ضاصئ  لثلك 
صعتعا  باجاسراض  سطغعا  تدشط  أن  شتاولئ  طسعا، 
السسضرغئ سطى أطض تراجع أطرغضا سظ طعصفعا الُماحّظب 
تةاععا، ق جغما بسث تصثغمعا لثثطاتعا الدثمئ لعا 
شغ جعرغا، ولمعاجعاعا البعرة وطتاولئ جتصعا بضض 
وتثطغرعا  ُطاطّعرة،  سسضرغئ  ترجاظئ  طظ  أوتغئ  طا 
تطإ سطى رؤوس جاضظغعا، وبسئإ صغاطعا بضض عثه 
افسمال العتحغئ لمخطتئ أطرغضا، ضاظئ تأطض روجغا 
تثفغش  الدثمئ  الثثطات  تطك  ضض  بسث  أطرغضا  طظ 
سطى  أخّرت  أطرغضا  لضّظ  سطغعا،  المفروضئ  السصعبات 
طصاغدئ  تصئض  شطط  المطفات،  بغظ  الفخض  اجامرار 
السصعبات  رشع  ُطصابض  جعرغا  شغ  الروجغئ  الثثطات 
سظ روجغا شغ أوضراظغا، شمضاشأة أطرغضا لروجغا سطى 
صعاسث  طظتعا  سطى  اصاخرت  جعرغا  شغ  لعا  خثطاعا 
سسضرغئ داخض جعرغا شصط، وتاى عثه الصعاسث غغر 

طدمعظئ سطى المثى الئسغث.

لصث ضاظئ رّدة الفسض افطرغضغئ وافذطسغئ سطى التحعد 
الروجغئ ُطئالشاً شغعا شغ ظحر المجغث طظ الصعات سطى 
تثود روجغا وشغ حرق أوروبا، شظحر ضض تطك الصعات 
وطظزعطات الخعارغت  والثّبابات  الُمثّسمئ بالطائرات 
الصعاسث  وإظحاء  السرغع،  الرد  وبصعات  الُماطعرة، 
الُماسّثدة شغ روطاظغا وبعلظثا وغغرعا طظ الثول الاغ 
ضاظئ غعطاً طا ضمظ طزطئ تطش وارجع الاابع لقتتاد 
السعشغغاغ السابص، شظحر ضض عثه الصعات والمسثات 
ُغسائر  الصاالغئ،  الةاعجغئ  طظ  تالٍئ  وشغ  افذطسغئ 
سظ  وُغسّئر  لروجغا،  الثائط  التخار  أحضال  طظ  حضًق 
جعء ظغئ خارخ تةاه روجغا، وغةسض طظ روجغا دولئ 
شغ تالٍئ طظ الثشاع الثائط ضث سثو طا زال غاربص 
باجامرار  طحشعلئ  غةسطعا  افطر  وعثا  الثوائر،  بعا 
شغ تالئ جئاق تسطح ُغرعص اصاخادعا، وغثشسعا شغ 
ضئرى  دولئ  ضعظعا  سظ  الاثطغ  تفدغض  إلى  الظعاغئ 
المفروضئ  اإلرعاق  تالئ  سطى  سسضرغئ  ظاتغئ  طظ 
سطغعا، وُتةئرعا سطى الاثطغ سظ ضبغر طظ طظزعطاتعا 

السسضرغئ الُماطّعرة.
وواضح طظ جطعك أطرغضا السطئغ طسعا أّن اإلدارات 
روجغا  طساعى  تتسغظ  ُترغث  ق  الُماساصئئ  افطرغضغئ 
وإظجالعا  إضساشعا  ُترغث  وإّظما  الثولغ،  المعصش  شغ 
إلى طساعى الثول اإلصطغمغئ، لائصى عغ ُطافردة شغ 
صغادة السالط، وبق ُطظازع، شأطرغضا ق تطافئ لطثثطات 
إق  غعمعا  شق  جعرغا،  شغ  روجغا  لعا  ُتصّثطعا  الاغ 
بغظما  الفاات،  بسخ  إق  لروجغا  ُتصّثم  وق  طخالتعا، 
تئصى عغ ُطاربسئ شغ خثارة المعصش الثولغ ق ُتسغر 

أي اعامام لططاطتغظ شغ طظاشساعا.
ولظ تاراجع أطرغضا سظ خطفعا وغرورعا شغ الاساطض 
طع الثول الضئرى، إق إذا واجعاعا دولئ طئثئغئ جرغؤئ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  ضثولئ  طخالتعا  ُتعّثد 
الاغ غظازر السالط صثوطعا لاثطغخه طظ حرور أطرغضا 

 وذشغاظعا
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بصطط: أجسث طظخعر
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افجعاء سطى ذرغصاعا شسمثت إلى المالضغ وعع حثص 
طحئع بالتصث سطى اإلجقم والمسطمغظ وظخئاه رئغسًا 
لطعزراء شغ ٢٠٠٦/٥/٢٠ وضاظئ طعماه افجاجغئ إغةاد 
السثاوة بغظ السظئ والحغسئ بحضض غةسض الاظاشر بغظعما 
صعغاً! لصث ضان خظغساعا المالضغ طثعئغاً باطاغاز، اجافجَّ 
لطاصسغط،  طعغأة  افجعاء  شأخئتئ  وأبارعط،  اآلخرغظ 
المالضغ  ششرس  الثور،  عثا  شغ  ظةح  وصث  وافصالغط، 
السراق  تصسغط  أخئح  تاى  والضرد  السظئ  طع  السثاوة 
طططئاً لضبغر طظ الظاس... وصث ظةح المالضغ شغ إغةاد 
عثه السثاوة وتعغؤئ افجعاء لفصالغط والاصسغط، وعغ 
لطعزراء  رئغساً  أطرغضا  وظفاه  الاغ  الرئغسغئ  المعمئ 
لاظفغثعا، ولعثا طثدت له شغ التضط طثة أخرى تاى ٨ 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٤ شضاظئ أغام تضمه جعداء... تاى إذا 
ضان حعر ٢٠١١/١٢ وخرجئ أطرغضا بمزعرعا السسضري 
وبصغئ بتصغصاعا افطظغئ والسغاجغئ ضاظئ حةرة الفاظئ 
وظطط  شاةئر  المالضغ،  حرغرًا  بمرًا  وزادعا  أغظسئ،  صث 
طظ  أحسطعا  خئئ  ضطما  ظعسعا،  طظ  شرغثٍة  بسظةعغٍئ 
الحتظ  وتخاسث  اجافجازغئ...  وأصعال  بأسمال  جثغث 

المثعئغ شغ إظحاء المطغحغات الحغسغئ المسطتئ.
لصث وجثت أطرغضا ضالاعا شغ حثص المالضغ لاسمغص 
الحرخ بغظ المسطمغظ شضان غاسمث اجافجاز السظئ بضض 
ذالإ  شإذا  وسسش...  وظطط  وضغث  تصث  طظ  أوتغ  طا 
ورشخ  بعط  بطح  بتصعصعط  أو  الزطط  برشع  الظاس 
أي تص لعط ضما تخض طع أعالغ طظاذص السظئ سظثطا 
تترضعا جطمغا سام ٢٠١٢، وضاظئ ططالئعط سادغئ تاسطص 
برشع الزطط سظعط وإذقق جراح جةظائعط وخاخئ طظ 
الظساء وتةظإ المثاعمات الطغطغئ السحعائغئ... ولط غضظ 
تضعطئ  ولضظ  الظزام،  إلجصاط  طططإ  أي  بغظعا  طظ 
المالضغ رشداعا واسائرتعا ططالإ تثثم اإلرعابغغظ، 
وبثأ غستص اقساخاطات السطمغئ تاى غجداد اقتاصان 
لثى أعض عثه المظطصئ وغطالئعا باقظفخال أو إصاطئ 
وتضعطاه  المالضغ  بثلك  غصعم  وق  شثرالغ.  إصطغط 
طظ  طسّغر  فظه  افطرغضان  أجغاده  برضا  أو  بإغساز  إق 
الحغسغئ  الترضات  بسخ  صاطئ  ذلك  وبةاظإ  صئطعط. 
غرار  سطى  الةظعب  شغ  لطحغسئ  إصطغط  بإصاطئ  تطالإ 
إصطغط ضردجاان تاى صئض اظثقع اقتاةاجات السطمغئ 
شغ افظئار... ولط غصش افطر سظث عثا التث بض تسابصئ 
الثول المةاورة شغ إبراز الظاتغئ المثعئغئ... وضض ذلك 
تظفغثًا لطسغاجئ افطرغضغئ الاغ ق ترغث السراق وتثًة 
جاطسئ، بض ِطجصاً طاظاشرة طاظاترة، غصاض بسدعا بسدا! 
إصطغط،  له  غضعن  أن  سطى  بالظعاجث  ذرف  ضض  وغسخُّ 

وأخئح ُغظادى سطظاً باإلصطغط...
٣- شغ عثا الةع ضاظئ تترضات تظزغط الثولئ لغضعن 
دخعله  أن  أطرغضا  شرأت  المعخض  شغ  صثم  طعذأ  له 
شغ عثه افجعاء طع ططغحغات الحغسئ جغسمص الحرخ 
بحضض أحث وأصسى شغثثم العثف افطرغضغ طظ زغادة 
الحصاق بغظ السظئ والحغسئ، شةسطئ المالضغ غستإ 
الئظعك  وأطعال  أجطتاه  تارضاً  المعخض  طظ  الةغح 
وعضثا ضان... شفغ تجغران سام ٢٠١٤ أسطظ سظ جصعط 
الرواغات  تعاترت  وصث  الثولئ...  تظزغط  بغث  المعخض 
بأن الةغح السراصغ اظستإ طظ دون خعض طسرضئ 
تصغصغئ، بض إظه جطط أجطتاه وسااده وطقبسه وترك 
افطعال شغ بظعك المعخض وشر جظعد الةغح وضئاذه 
وصعات افطظ رغط تفعصعط شغ السثد والسثة. شالةمغع 
تعاذآ  وجعد  إلى  وغحغر  المعضعع  شغ  غحضك  بثأ 
وضان  طسغظئ.  فغراض  المظطصئ  تسطغط  شغ  وتصخث 
عثا الرأي بالاعاذآ صعغاً لثرجئ أن المالضغ اسارف بأن 
طآاطرة"  ضان  المعخض  حعثته  ("طا  طآاطرة  تثث  طا 
افطرغضغئ  الترة  الفغسئعك،  سطى  المالضغ  خفتئ 
٢٠١٥/٨/١٨) ولضظه تاول أن غئسثعا سظ ظفسه طع أظعا 
لخغصئ به شعع الثي ضان رئغساً لطعزراء وصائث الةغح 
والمسآول افول سظ المسرضئ! وصث تضرر طبض عثا شغ 
الرطادي بستإ الصعات المعجعدة عظاك والاغ غططص 
سطغعا الفرصئ الثعئغئ طظ دون طصاوطئ. وبثأت المطالئئ 
بمتاجئئ المالضغ والمسآولغظ سظ ذلك ولضظ جرت 
وغئثو  سطغعا...  الساار  وأجثل  المعضعع  سطى  تشطغئ 
غارصئ  غثعا  فن  المعضعع  تصفض  أن  رأت  أطرغضا  أن 
شغ جتإ الةغح فظعا أرادت تسعغض وجعد الاظزغط 
سطى اسائار أظه جظغ شعجعده بةاظإ المطغحغا الحغسغئ 
غجغث الحرخ اتساساً بغظ السظئ والحغسئ تعغؤئ لفثرالغئ 
إصطغمغئ... لعثا أطرت بستإ الةغح لاسعغض دخعل 
الاظزغط. لغج عثا شتسإ بض إن أطرغضا رشدئ صخش 
شغ  أوباطا  خرح  شصث  المعخض،  دخعله  سظث  الاظزغط 
٢٠١٤/٦/١٣ بأن واحظطظ "لظ تحارك شغ سمض سسضري 
شغ غغاب خطئ جغاجغئ غصثطعا السراصغعن"، عثا سطى 
أطرغضا  بغظ  المسصعدة  افطظغئ  اقتفاصغئ  طظ  الرغط 
وبغظ السراق، وسطى الرغط طظ ذطإ التضعطئ السراصغئ 
شغ  زغئاري  السراصغ  الثارجغئ  وزغر  صال  ضما  ذلك  طظه 
طظ  ذطئئ  بشثاد  "إن   ٢٠١٤/٦/١٨ افربساء  طساء  جثة 
واحظطظ تعجغه ضربات جعغئ لطمسطتغظ"، وصث أضث 
ذلك رئغج عغؤئ افرضان افطرغضغئ الةظرال دغمئسغ 
شغ جطسئ الضعظشرس، طا غسظغ أن أطرغضا لغسئ شغ 
سةطئ طظ أطرعا شغ الاثخض بض تآخره إلى أن تخئح 
افجعاء طعغأة لاظفغث طحروع افصالغط باسثغظ افجعاء 
بغظ السظئ وبغظ الحغسئ شغعاشص الطرشان سطى إصطغط 

لضض طظعما ضما عع تاخض شغ ضردجاان السراق، وبسث 
ذلك تأطر أطرغضا بصاال الاظزغط وإخراجه طظ المعخض.

وغاابسعظه،  ذلك  غثرضعن  العاسغظ  السغاجغغظ  إن 
ر عظا بالثئر الثي ظصطه طعصع "السراق الغعم" باارغت  وُظثضِّ
المساعى  رشغسئ  دبطعطاجغئ  طخادر  سظ   ٢٠١٥/١٢/٦
جربئ له طئاحرة أخئارا تاسطص بالحرط افطرغضغ إلظعاء 
تظزغط الثولئ شغ الئقد شعرد شغعا: "إن الصئعل بصغام 
بقبئ أصالغط رئغسغئ تثدع لتضط شثرالغ شغ بشثاد عع 
وتطعغر  داسح  تظزغط  ططش  لتسط  افجاس  الحرط 
السراق طظه وإظعاء جمغع السططات الباظعغئ الاغ تتض 
المطغحغات  وخاخئ  اآلن،  بشثاد  شغ  السططئ  طضان 
المصادة بأواطر إغراظغئ". وذضرت المخادر ظفسعا أن: 
"... واحظطظ تسعثت أن تاعلى تماغئ التضط الفثرالغ 

الةثغث شغ السراق باأغغث طظ طةطج افطظ...".
بسخئغاه  المالضغ  إلى  سمثت  أطرغضا  شإن  وعضثا 
طاه قجافجاز السظئ إلغةاد السثاوة بغظعط  المثعئغئ شحشَّ
وبغظ الحغسئ وطظ بط تمجغص السراق بافصالغط ورباط 
عح طع المرضج ق غطئث أن غظصطع وغظضسر... وضثلك 
اجاشطئ ظزرة الاظزغط لطحغسئ شسعطئ دخعله لطمعخض 
لجغادة الحرخ بغظ الفرغصغظ، وعغ صث اجاشطئ الاظزغط 
المعخض  دخعله  بسث  الثقشئ  أسطظ  سظثطا  أخرى  طرة 
وتحرغث  وترق  صاض  طظ  أسماله  سطى  أطرغضا  جت  شرضَّ
لطمثظغغظ وتاولئ ربط عثه افشسال بالثقشئ، ولضظ 
الئشثادي  خقشئ  أن  الظاس  شسطط  أسمالعط  أتئط  اهللا 
السمض  اهللا  شرض  الاغ  الثقشئ  وأن  لشعًا  إق  لغسئ 
إلصاطاعا وبحر الرجعل  بسعدتعا عغ تص وسثل... 
غعاجر الظاس إلغعا لفطظ وافطان، وتظحر الثغر لغج 

بغظ جاضظغعا شتسإ بض تتمطه إلى السالط.
ضثلك  شعع  السراق  حمال  شغ  الارضغ  العجعد  أطا   -٤
لطشرض ظفسه أي إسطاء "َظَفج" لطسظئ شغ السراق ضما 
تسطغ إغران "ظفج" لطحغسئ... وعضثا غساعط العضع 
اإلصطغمغ شغ الاحةغع سطى افصطمئ! شثخعل ترضغا ضان 
شغ  السظئ  تتمغ  ضأظعا  شازعر  الحرخ  عثا  لاسمغص 
طصابض تماغئ إغران لطحغسئ... وضض ذلك لاتصغص عثف 

واتث وعع تسعغض اقظصسام.
المسرضئ  عثه  شغ  المحارضئ  سطى  ترضغا  إخرار  أطا 
تعل  والسئادي  أردوغان  بغظ  وتراحص  جةال  وتثوث 
المعضعع، واجاظضار أردوغان ططالئئ التضعطئ السراصغئ 
باظستاب الصعات الارضغئ طظ طسسضر بسحغصئ "حمال 
حرق المعخض" طع أظه بسطط التضعطئ السراصغئ... إن عثا 
افطر ق عع بغث التضعطئ السراصغئ وق عع بغث التضعطئ 
الارضغئ بض عع وشص السغاجئ افطرغضغئ لغزعر أردوغان 
ضأظه غظخر السظئ شغ طساجطاه طع السئادي وطظ بط 
غحةع سطى المحروع افطرغضغ "افصالغط"، وضثلك غفسض 
السئادي، شعع غبغر طعضعع الصعات الارضغئ دون غغرعا 
وذلك  وجماءه!  السراق  أرض  تمف  الاغ  الصعات  طظ 
لضسإ الاساذش الحغسغ... وافطران لطشرض ظفسه أي 
الشرض  لثثطئ  والحغسئ  السظئ  بغظ  اقتاصان  زغادة 
افطرغضغ لافضغك السراق سطى حضض أصالغط... واجامرار 
المحروع  غتثده  غاعصش  أو  غسامر  السةال:  عثا 
افطرغضغ. وعثه لغسئ أول طرة تطالإ بعا التضعطئ 
السراصغئ بستإ الصعات الارضغئ شصث ذالئئ شغ ظعاغئ 
أجطعا  طظ  السربغئ  الةاطسئ  واجامسئ  الماضغئ  السظئ 
صرارًا  لغاثث  افطظ  طةطج  إلى  افطر  ورشسئ  وأغثتعا 
غثغظ ترضغا وغطالئعا باقظستاب، ولضظعا ضاظئ زوبسئ 
شغ شظةان وخمثت! وعضثا شإن بصاء الصعات الارضغئ عع 
لعثا الشرض أي لاظفغث المحروع افطرغضغ "افصالغط"، 
ولط غسث عثا افطر جرًا، بض خرح به أردوغان ططالئًا 
بإصطغط لطمعخض أجعة بإصطغط الحمال، شعع غطعم الثغظ 
أي  السراق  حمال  المتطغ  التضط  إصطغط  سطى  واشصعا 
إصطغط ضردجاان ولضظعط لط غعاشصعا بالمبض سطى إصطغط 
المعخض... شصث صال شغ خطابه الثي ألصاه شغ "بغح 
تئه Beştepe" شغما غاسطص بعضع المعخض: ("... الثغظ 
خعتعا بـ"ظسط" شغ اصاراع التضط المتطغ حمالغ السراق، 
لط غصعلعا "ظسط" لظفج الحغء شغ المعخض". ختغفئ 

تاغط تعرك ٢٠١٦/١٠/١٨)
٥- أطا لماذا عثا اإلخرار سطى ترب المعخض اآلن بسضج 

تخرغتات افطرغضان السابصئ، شالمسألئ ضما غطغ:
سطى  لطترب  غتظ  لط  العصئ  أن  ترى  أطرغضا  ضاظئ 
شغ  أوباطا  غضظ  ولط  المعخض،  طظ  وإخراجه  الاظزغط 
سةطئ طظ أطره لغظاعغ عثا افطر شغ سعثه، بض ضان 
افطر  عثا  أن  غخرتعن  افطرغضان  المسؤعلغظ  بسخ 
جغأخث جظعات... ولضظ تثبئ أطعر جسطئ أوباطا غسةض 
سعثه  غظعغ  أن  غرغإ  أوباطا  ضان  لصث  ذلك...  شغ 
وضان  له...  غثضر  ظةاح  طظ  حغء  أو  بظةاح  المحؤعم 
غسعِّل شغ ذلك سطى جعرغا بتحعد إغران وططغحغاتعا 
وباضبغش الصخش الةعي الروجغ، ولضظ غئثو أظه شصث 
افطض أو ضاد بسئإ عثا الخمعد السزغط فعض جعرغا 
وخاخئ تطإ، شخرف بخره إلى السراق ظتع المعخض 
وجار  ظةاح!  طظ  حغء  أو  بظةاح  عظاك  أطقً  غةث  لسطه 
خطفه  سطى سةض لغثخض المعخض تاى إظه ترك جغعباً 
وطظعا التعغةئ... (صالئ ختغفئ وول جارغئ جعرظال 
تةاوزت  المعخض  ظتع  الماصثطئ  السراصغئ  الصعات  إن 
بسخ الةغعب الاغ غسغطر سطغعا تظزغط الثولئ طبض 
الثي  افطر  ضرضعك،  طتاشزئ  وجط  العاصسئ  التعغةئ 

تامئ: طاذا وراء طسرضئ اجاسادة المعخض!
غاغح لمصاتطغ الاظزغط إطضاظغئ حظ عةمات طدادة شغ 
طظاذص أخرى شغ السراق. وأوضتئ الختغفئ شغ تصرغر 
لعا أن الصادة السراصغغظ لط غةسطعا اجاسادة التعغةئ 
العاخض  الطرغص  شغ  تصع  أظعا  رغط  أولعغاتعط  ضمظ 
بغظ بشثاد الساخمئ والمعخض باظغ أضئر طثن الئقد... 
 - ضرضعك  شغ  الحغسغئ  المطغحغات  صادة  أتث  ووخش 
وعع طغبط الجغثي - التعغةئ بأظعا "جضغظ شغ خاخرة 
اجاسادة  اجاسةطئ  التضعطئ  إن  صائق  السراق"،  حمال 
وضشعط  جغاجغئ  فجئاب  التعغةئ  صئض  المعخض 

دولغئ... الةجغرة ٢٠١٦/١٠/٢٨).
 ٢٠١٦/١٠/١٧ غعم  المعخض  طسرضئ  اظططصئ  وعضثا 
تغث ُذضر أظه غحارك شغعا ١٤٠ ألش جظثي طظ الةغح 
السراصغ وصعات الئحمرضئ وصعات طظ التحث السحائري 
والعذظغ وغغر ذلك. وصال الظاذص الرجمغ باجط وزارة 
الثشاع افطرغضغئ بغار ضعك: ("إن الاتالش الثولغ بصغادة 
ضاطض  بحضض  السراصغئ  الصعات  بثسط  غصعم  واحظطظ 
خقل طسرضئ المعخض" وأحار إلى "وجعد صعات أطرغضغئ 
بالثطعط الثطفغئ شغ طسرضئ اجاسادة المعخض بعثف 
تصثغط المساسثة والثسط الطعجساغ لطةغح السراصغ 
وصعات الئحمرضئ..." روغارز ٢٠١٦/١٠/١٧) وضاظئ أطرغضا 
صث أسطظئ أواخر أغطعل الماضغ أظعا جاجغث سثد صعاتعا 
شغ السراق بإضاشئ ظتع ٦٠٠ جظثي إلى ٤٤٠٠ آخرغظ سصإ 
ذطإ رئغج العزراء تغثر السئادي. شالمسرضئ غراد لعا 
أن تسامر أبظاء التمطئ اقظاثابغئ افطرغضغئ وطا بسثعا، 
تاى غظعغ أوباطا سعثه باتصغص اظاخارات تسةض له 
ولطثغمصراذغغظ شغ الاارغت افطرغضغ. وطع أن طسرضئ 
المعخض لغسئ جعطئ بسئإ طحاتظات الصعى الثاخطغئ 
شغما بغظعا، وبسئإ طحاتظات الصعى اإلصطغمغئ "ترضغا 
وإغران" شغما بغظعا، تغث تةسض عثه المحاتظات صااَل 
المآبر  الساطض  دام  طا  ولضظ  وغصسث...  غصعم  المعخض 
عثه  شإن  "أطرغضا"  ظفسه  الساطض  عع  الصعى  عثه  شغ 
بض  ذعغقً،  المسرضئ  تعصش  أن  ُغاعصع  ق  المحاتظات 

تسإ طا تصادغه جغاجئ أطرغضا...
٦- لصث أسطئ أطرغضا دورًا فوروبا، لغج طساصقً، وإظما 
باسائارعا ججءًا طظ الاتالش، وبثاخئ شرظسا وبرغطاظغا، 
شاظدئط بصغادة أطرغضا لطاتالش، وذلك تاى ق تئصى 
الترب  تطك  طظ  أطرغضا  أعثاف  سطى  شاحعش  بسغثة 
وعغ تفضغك السراق إلى أصالغط... وضالسادة شإن شرظسا 
تتاول الئروز شغ طبض عثه افتثاث ضرجعٍ لما أخابعا 
بارغج  شغ  طآتمرا  شسصثت  شرظسا،  شغ  الاظزغط  طظ 
لمثغظئ  السغاجغ  "المساصئض  لئتث   ٢٠١٦/١٠/٢٠ غعم 
المعخض"، ودسئ إلغه وزراء خارجغئ وطمبطغظ لسحرغظ 
دولئ وطظزمئ تماغئ المثظغغظ. ودسئ إلى طآتمر آخر 
لعزراء الثشاع شغ الاتالش الثولغ ضث تظزغط الثولئ 
غعم ٢٠١٦/١٠/٢٥. وسصإ عثا اقجاماع صال وزغر الثشاع 
افطرغضغ آحاعن ضارتر باسائار بطثه عغ الصائث لطاتالش: 
(إن المظاصحات ترضجت سطى ضغفغئ إظعاء جغطرة تظزغط 
الثولئ سطى الرصئ... وإظه تط تتثغث طا غمضظ لطاتالش 
شسطه لاسرغع تظفغث الثطئ وضغفغئ تماغئ أراضغ الثول 
الةجغرة ٢٠١٦/١٠/٢٦)،  الاظزغط...  عةمات  طظ  افسداء 
وعثا غحغر إلى صغادة أطرغضا لعثه الثول تغث تاتثث 
سظ تماغئ أراضغ الثول افسداء طظ عةمات الاظزغط.

المعخض  جصطئ  إذا  الاظزغط  جغظاعغ  عض  أطا   -٧
طظ غثه؟ شق غئثو ذلك، وإظما جغطةأ الاظزغط لطترب 

طظ ضر وشر وعةمات عظا وعظاك وغعاخض أسماله طظ 
خارج المثن، شصث ُأخرج طظ وجط الرطادي ولضظه بصغ 
جغئصى  شإظه  المعخض  طظ  أخرج  إذا  وعضثا  تعالغعا، 
غتعم تعالغعا لغسعد ضما ضان صئض سام ٢٠١٤، وضما عع 
اآلن سمطغاً، تظزغما طسطتا غصاتض شغ الختاري والةئال 
السغاجغ  وسغه  ولسثم  والصرى...  المثن  أذراف  وشغ 
شصث غصعم بأسمال غراعا شغ طخطتاه شُاساشض لمخالح 

الثول الضاشرة المساسمرة، ولسطه غثرك ذلك...
٨- وأطا أطرغضا شإظه لغج طظ المتامض أن تاثطى سظ 
بض  شثرالغات،  بقث  إلى  السراق  تصسغط  شغ  خطاعا 
أخئح ذلك جغاجئ الثولئ شغما غاسطص بالسراق، شصث أصر 
الضعظشرس سام ٢٠٠٦ المحروع الماسطص باصسغط السراق 
إلى بقبئ أصالغط شثرالغئ ضردغئ وجظغئ وحغسغئ، ولضظ 
بعش  الرئغج  أن  إق  لطرئغج،  ططجطا  غضظ  لط  الصرار 
أسطظ غعطؤث أن "الزروف غغر طآاتغئ لاظفغث الصرار". وصث 
والثي  باغثن  جعزغش  السظاتعر  الصرار  بمحروع  تصثم 
أخئح ظائئا لطرئغج افطرغضغ أوباطا سام ٢٠٠٩. وظحط 
اإلسقن  بثون  الصرار  تظفغث  اتةاه  شغ  بالسمض  باغثن 
رجمغا سظ ذلك وصث جطمه أوباطا ططش السراق... عثا 
وصث خاغئ أطرغضا الثجاعر السراصغ سطى عثا افجاس. 
شاضعن أسمالعا اآلن وشغ المساصئض تاةه ظتع تطئغص 
الخغشئ  شغ  الئتث  المعخض  اجاسادة  شغسصإ  ذلك، 
سطغعا  غططص  الاغ  المظاذص  عثه  إلدارة  السغاجغئ 
طظاذص السظئ، وعغ التطصئ افخسإ فن طظاذص الحغسئ 
أخش خسعبئ... وطع ذلك شطغج طظ السعض أن غمر عثا 
المحروع، شإن شغ السراق رجاقً طثطخغظ هللا جئتاظه، 
تمجق  بأن  غصئطعا  ولظ   ، اهللا  رجعل  طع  خادصغظ 
بقدعط، وجغصفعن شغ وجه تطك المحارغع إلتئاذعا 

بإذن اهللا الصعي السجغج.
الراشثغظ،  أعض  غا  السراق،  أعض  شغا  الثاام،  وشغ   -٩
ظثاذئضط ضما خاذئظاضط طظ صئض: لصث جمسضط اإلجقم 
طظ الجطظ، شضظاط أصعغاء  صروظاً، وأظطاضط راغاه َرَدتاً 
طساً...  الحر  وتتاربعن  طساً،  الثغر  تاصاجمعن  أسجاء، 
بطثضط أرض الئطعقت، أرض الصادجغئ، أرض الئعغإ، 
بطث عارون الرحغث والمساخط، بطث خقح الثغظ، بطث 
الفاتتغظ السابصغظ والقتصغظ إن حاء اهللا. إن السراق 
بمجصه...  ضسغش  الممجق  والسراق  بأعطه،  صعي  العاتث 
ولؤظ ظظ افضراد أن وجعد إصطغط ضردجاان أو دولئ 
المثى  غاةاوز  لظ  شعع  سجًا  لعط  جاعجث  ضردجاان 
الصخغر ولضظه طصاض لعط بسث تغظ... ولؤظ ظظ السظئ 
أن وجعد إصطغط لعط شغ حمال السراق وغربه جغعجث 
لعط سغحاً عاظؤاً شعع لظ غاةاوز شارة لغسئ ذات حأن، 
بط غضعن سطغعط طظ بسُث حصاء وضظضا... ولؤظ ظظ 
الحغسئ أن وجعد إصطغط لعط شغ الةظعب جغعجث لعط 
بط  وصٍئ،  لصطغِض  إق  غضعن  لظ  شعع  جئروت  شغعا  صعًة 

تسعد افطعر ضسفاً وذلئ.
والسخئغئ «َدُسعَعا  الطائفغئ  اظئثوا  الراشثغظ:  أعض  غا 
َشِإظََّعا ُطْظِاَظٌئ» أخرجه الئثاري سظ جابر... اترضعا المسمغات 
الطائفغئ والمثعئغئ، وتمسضعا باقجط الثي جماظا اهللا 
واساخمعا  إلغه  شسعدوا  الُْمْسلِِمنَي﴾،  اُكُم  َسمَّ ﴿ُهَو  به، 
به تسّجوا، وإق أخابضط الثل طظ ضض طضان ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 
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الااجع والسحرون طظ طترم الترام ١٤٣٨عـ
المعاشص ٢٠١٦/١٠/٣٠م

ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  رشخ 
طظخعر عادي طئادرة السقم الاغ 
لطغمظ  الثولغ  المئسعث  ذرتعا 
والاغ  أتمث  الحغت  ولث  إجماسغض 
لطخراع  ظعاغئ  وضع  إلى  تعثف 
عادي  وصال  الئقد.  تحعثه  الثي 
إن رشده لطمئادرة غأتغ طظ أظعا 
إحارة  شغ  اقظصقبغغظ"  "تضاشأ 
طظه إلى التعبغغظ وأظخار الرئغج 
السابص سطغ سئث اهللا خالح. وتمظح 
شغ  تخئ  التعبغغظ  المئادرة 
إق  الئقد.  جاثغر  الاغ  التضعطئ 
أن عادي صال "إن الحسإ الغمظغ 
جمغ  طا  أو  افشضار  باطك  غظثد 
بثارذئ ذرغص لغصغظه بأظعا لغسئ 

إق بعابئ ظتع طجغث طظ المساظاة والترب ولغسئ خارذئ جقم أو تتمض حغؤا طظ المظطص تةاعه" بتسإ بغان 
خادر سظ رئاجئ الةمععرغئ الغمظغئ. وحثد عادي أبظاء اجاماسه بعلث الحغت سطى أن السقم لظ غضعن طمضظا 
إق شغ تالئ اظاعاء طا وخفه بـ"اظصقب التعبغغظ" واقلاجام بصرار طةطج افطظ الثي غظص سطى إلصاء طسطتغ 

الترضئ التعبغئ أجطتاعط واظستابعط طظ المثن الاغ غسغطرون سطغعا. (بغ بغ جغ السربغئ)
: إن رئغج الغمظ سئث ربه طظخعر عادي، ق غمطك طظ أطره حغؤا، شجطاطه بغث جغثته برغطاظغا، 
إن أرخئ له الطةام تترك وتضطط، وإن ضئتاه جضئ وأتةط؛ لثلك شإن خطعته عثه تسظغ أن الخراع بغظ 
برغطاظغا وأطرغضا سطى الغمظ طا زال سطى أحثه، وأن برغطاظغا الاغ تئسط ظفعذعا سطى الغمظ طظث سصعد، 
طا زالئ ترشخ الاظازل فطرغضا سظ ظفعذعا شغ الغمظ أو تحارضعا شغه، بض ترغث أن تئصى طافردة، شغ 
أعض الغمظ، وأن  وجطإ برواته؛ تصغصئ طآلمئ غةإ أن غثرضعا  وظعإ طصثراته،  السغطرة سطى الغمظ، 

غسمطعا سطى تشغغرعا، طظ خقل سمطعط طع تجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

عادي غرشخ طئادرة المئسعث افطمغ إلى الغمظ
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املئسعث افطمغ غسطط أذراف الخراع يف الغمظ 
طسعدة تض أطرغضغئ وعادي غرشدعا

طظخعر  ربه  سئث  بالحرسغئ  غسمى  طا  رئغج  رشخ 
عادي وتضعطاه طئادرة المئسعث افطمغ لثى الغمظ 
وضالئ  أوردت  طا  وشص  أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض 
افظئاء الغمظغئ الاابسئ لما غسمى (بالحرسغئ)، السئئ 

الماضغ.
بتدعر  اجاصئض  عادي  الرئغج  أن  العضالئ  وظصطئ 
ورئغج  خالح،  طتسظ  سطغ  الرضظ  الفرغص  ظائئه 
طةطج العزراء أتمث سئغث بظ دغر، المئسعث افطمغ 
الطصاء  شغ  واجاسرض  أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض 
شغ  التضعطئ،  صثطاعا  الاغ  والاظازقت  "الثطعات 
طسارات السقم وطتطاته المثاطفئ بشغئ تصظ الثطاء 
أبظاء  غاةرسعا  الاغ  لطمساظاة  تث  ووضــع  الغمظغئ، 
الحسإ الغمظغ، جراء الترب الزالمئ لطصعى اقظصقبغئ 

الاابسئ لطتعبغ وخالح وطظ غساظثعط".
اإلغةابغ  الاساذغ  إلى  العضالئ  تسإ  عادي  وتطرق 
لطتضعطئ (الحرسغئ) طع الرؤى المصثطئ طظ المئسعث 
المسصعل  طظ  بالغسغر  "ولع  قلاجاطعا  جابصًا  افطمغ 
طظ  الغعم  ُغصثم  طما  تماطًا  السضج  سطى  والمظطص 
أشضار تتمض اجط خارذئ الطرغص، الئسغثة ضض الئسث 
سظ ذلك"، والاغ ق تتمض "شغ المةمض إق بثور ترب، 

لع وصع اجاقطعا أو صئعلعا، أو الاساذغ طسعا".
غادر  صث  الحغت  ولث  افطمغ  المئسعث  وضــان  عثا 
لطغمظ  رجمغئ  زغارة  بسث  خظساء  الغمظغئ  الساخمئ 
اقظصقبغغظ  زساطات  خقلعا  الاصى  غعطغظ  اجامرت 
وجطمعط  خالح،  سطغ  المثطعع  والرئغج  التعبغغظ 
طحروع التض الحاطض لفزطئ الغمظغئ المادمظ رؤغئ 

افطط الماتثة.
طتطغئ  إسقطغئ  وطعاصع  لمخادر  تسرغئات  وتسإ 
وسالمغئ، شإن المئادرة تاضعن طظ ٦ ظصاط رئغسغئ، 
افولى تاسطص بالرئغج عادي، بتغث غاط اقساراف به 
رئغسا اظاصالغا بسططات طتثودة، واخاغار ظائإ جثغث 

لطرئغج باعاشص جمغع افذراف السغاجغئ.
سسضرغئ  لةظئ  تحضغض  سطى  الباظغئ  الظصطئ  وتظص 
وأطظغئ سطغا تاعلى اإلحراف سطى اقظستاب طظ المثن 
الظصطئ  تادمظ  تغظ  شغ  البصغطئ،  افجطتئ  وتسطُّط 
البالبئ، تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ بالمظاخفئ بغظ 
سطى  وتطفائعط،  التعبغغظ  وتتالش  (الحرسغئ)  تتالش 
اقظستاب  وتطفاؤعط  التعبغعن  المسطتعن  غئثأ  أن 
طظ المظاذص المخظفئ تتئ الفؤئ "أ"، وعغ - خظساء 

وتسج والتثغثة خقل حعر واتث سطى افضبر.
الثجاعر  طسعدة  تسثغض  سطى  المئادرة  تظص  ضما 
طآتمر  خقل  تمئ  الاغ  لطاعاشصات  وشصا  اقتتادي 
واتثا  حعرا  ذلك  غاةاوز  ق  وأن  العذظغ  التعار 
سصإ تعصغع اتفاق الاسعغئ، بط بسث ذلك غاط إجراء 
طظ  واتثة  جظئ  بسث  دولغ  إحراف  تتئ  اظاثابات 

جرغان طفسعل اقتفاق.
إظه طظ العاضح أن المئادرة افطمغئ الاغ غسمض سطغعا 
ولث الحغت لغسئ إق طئادرة أطرغضغئ ضان صث ذرتعا 
زغارته  أبظاء  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
إسقطغئ  طعاصع  تغظعا  جربئ  تغث  طآخرا،  لطرغاض 
بظعد  الئرغطاظغئ  جغ  بغ  الئغ  صظاة  ضمعصع  سالمغئ 
تطك الثطئ وأظعا تساعثف عادي وظائئه سطغ طتسظ 

افتمر وتحرسظ لطتعبغغظ، شغما ظفئ وزارة الثارجغئ 
بغ  سطغعا  تخطئ  الاغ  المسطعطات  ختئ  افطرغضغئ 
أسطظ  الاغ  الةثغثة  المئادرة  تفاخغض  تعل  جغ  بغ 
سظعا وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري شغ زغارته 
عغ  وعا  الغمظ.  شغ  الترب  إلظعاء  طآخرا  لطرغاض 
طما  جثغث  طظ  لطزععر  تسعد  الاسرغئات  تطك  ظفج 
غعتغ بأن طا غسرب إظما عع تأضغث سطى طا غثور طظ 

خطش الضعالغج ولغج طةرد تضعظات.
"اقتفاق  إن  الرغاض  شغ  جابصا  ضغري  جعن  صال  لصث 
الةثغث تعل تّض افزطئ الغمظّغئ غمظح التعبّغغظ شرخئ 
المحارضئ شغ تضط الئقد وطا لط غاط ذلك شساسعء 
افطعر أضبر شغ 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 
أن دول طةطج الاساون "واشصئ باإلجماع سطى عثه 

المئادرة الةثغثة".
إن الخراع اإلظةطع أطرغضغ شغ الغمظ صث أعطك الئقد 
السغح  لصمئ  سظ  غئتبعن  الظاس  وأخئح  والسئاد 
السغاجغ  العضع  ظض  شغ  سظاء  بسث  إق  غةثوظعا  شق 
واقصاخادي وافطظغ والختغ الثي ق غطاق، خاخئ 
طع الترب اقصاخادغئ الاغ تصعم بعا أذراف الخراع 
شغ الغمظ ضث أعطه وطع سثم خرف المرتئات وغقء 
تعشر  وسثم  الفااضئ  افطــراض  واظاحار  المحاصات 
افدوغئ والمساحفغات، شق سثن بشر الغمظ طئاسمئ 
وق خظساء شغ عظاء بض إن أعض الغمظ جمغسا غسغحعن 

شغ حصاء سطى حصاء!!
التضط  شــغ  التعبغغظ  لائغئ  تسسى  أطرغضا  إن 
عادي  اإلظةطغج  سمقء  تساب  سطى  شغه  وإحراضعط 
وتضعطاه، ولسض افغام الصادطئ جاضحش طا إذا ضاظئ 
وتضعطاه  عادي  سطى  الدشط  تساطغع  السسعدغئ 
بثأت  صث  تغث  المسمعم،  افطرغضغ  بالتض  لطصئعل 
الاغ  برغطاظغا  أطا  تفعح،  ورائتاه  تطعح  ذلك  بعادر 
سطغ  وجظاح  عادي  جظاح  الغمظ  شغ  بةظاتغظ  تسمض 
ورصئ  أن  ترى  وعغ  بضطغعما  جاطسإ  شعغ  خالح 
ضاظئ  تال  شغ  سطغعا  اقساماد  غمضظ  خالح  سطغ 
الدشعذات افطرغضغئ جاآتغ بمارعا، خاخئ شغ ظض 
اقجاماسات الرباسغئ افطرغضغئ الئرغطاظغئ السسعدغئ 
اإلطاراتغئ الماضررة إلغصاف الترب والاعاشص بحأن تض 

جطمغ لفزطئ.
شغ ظض عثه التطعل افطرغضغئ المسمعطئ شإن سطى 
إق  غضعن  لظ  خقخعط  أن  غثرضعا  أن  الغمظ  أعض 
بافسغض إغماظعط وتضماعط الاغ وخفعط بعا رجعلظا 
لطسصغثة  شطغسعدوا  والسقم،  الخقة  سطغه  الضرغط 
المسالةات  شغعا  الاغ  الحرسغئ  وأتضاطعا  اإلجقطغئ 
شغما  اهللا  حرع  ولغتضمعا  خقشاتعط  لضض  الختغتئ 
سظ  السمغطئ  وأظزماه  افجظئغ  غث  وغصطسعا  بغظعط 
حآوظعط وصداغاعط ولغفضروا بمسؤعلغئ وجثغئ شغ 
التغاة  اجاؤظاف  أعمعا  والاغ  المخغرغئ  صداغاعط 
سطى  الراحثة  الثقشئ  لثولئ  بإصاطاعط  اإلجقطغئ 

 !!طظعاج الظئعة؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

شالار  شراظك  افلماظغ  الثارجغئ  وزغر  اسائر 
حااغظماغر، أن تتصغص وصش إذقق الظار شغ 
الارضغئ  التضعطئ  لمساعمئ  بتاجئ  جعرغا 
طآتمر  خقل  حااغظماغر  ولفئ  ذلك.  شغ 
شغ  بارًزا  دوًرا  تطسإ  ترضغا  أن  ختفغ، 
الحرق افوجط وأوروبا، ضما أظعا تساطغع 
إلذقق  دائط  وصش  شغ  بظاًء  دوًرا  تطسإ  أن 
حرضاء  باصغ  طع  بالاساون  بسعرغا،  الظار 

المظطصئ. (الثرر الحاطغئ)
: إن ترضغا ق تتااج إلى تطفاء وق 
سظ  والدغط  المساظاة  لرشع  حرضاء،  إلى 
أعض جعرغا، شعغ تمطك طظ السثة والسااد 
طا طظ حأظه أن غثطخعط طظ ظزام بحار 
المةرم شغ أغام طسثودات، لضظعا اباطغئ 

لفجش بتضام جئظاء سمقء فطرغضا، خّمعا آذاظظا جسةسئ ولط ظَر طظعط ذتظا، بض إن تضام ترضغا وسطى 
رأجعط أردوغان، لط غضافعا بالفرجئ سطى أعض جعرغا وعط ُغثّبتعن، وبحسارات جعشاء ق تصثم وق تآخر 
طظ طبض "لظ ظسمح بتماة باظغئ"، لط غضافعا بثلك بض شاتعا صاسثة إظةرلغك أطام الطائرات افطرغضغئ 
لاظططص طظعا وتصخش أعض جعرغا، بض أضبر طظ ذلك شصث أدخض أردوغان جغح ترضغا إلى حمال جعرغا، 

بأواطر طظ أطرغضا وتظفغثا لسغاجات أطرغضا شغ إجعاض بعرة الحام وتبئغئ ظزام بحار.

ألماظغا: ترضغا تساطغع لسإ دور شغ وصش إذقق الظار بسعرغا
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الحرق  شغ  افطرغضغئ  المطفات  ترتغإ  سطغعا  ذشى 
افوجط صئغض تسطط اإلدارة الةثغثة طصالغث التضط شغ 

أول السظئ الصادطئ.
سعن  طغحال  ترحغح  تئظغ  الترغري  جسث  إسقن  بسغث 
رئغسا لطةمععرغئ تط تسرغإ ضقم لطسفغرة افطرغضغئ 
شغ لئظان تسئر شغه سظ سثم بصاعا بسعن. ضما حضك 
عثا  دسط  شغ  الترغري  طئادرة  بظاائب  ضغري  جعن 
أطرغضا  بأن  تسظغ  ق  الاخرغتات  عثه  وضض  الارحغح. 
ضاظئ تسارض وخعل سعن لطرئاجئ بض تسظغ أظعا ترغث 
إخفاء دسمعا لتطغش تجب إغران الثي تخظفه ضمظزمئ 
إرعابغئ وترغث إغعام الظاس بأظعا ق تاثخض شغ حآون 
لئظان. وترحغح الترغري لسعن قصى طسارضئ داخض ضاطاه 
الظغابغئ وأربك سثة أذراف شغ لئظان وعثا جئئه الاتعل 
السرغع بالمعاصش والاغ سادًة تتااج لامعغث إق أن الصرار 
افطرغضغ أتى بحضض طفاجأ لفذراف طا غآضث أن عظاك 
أطرا ذارئا تثث خارج اإلرادة افطرغضغئ اصادى بمعجئه 
غاسطص  وأجطفظا  جئص  ضما  افطر  وعثا  الثطئ.  تشغغر 
بمةرغات بعرة الحام المئارضئ. ولمسالةئ عثا اقرتئاك 
اجامسئ السفغرة افطرغضغئ بةئران باجغض تغث ظصطئ 
الثولئ  وزغر  زار  ضما  سعن.  باظاثاب  بقدعا  ارتغاح 
صئض  لئظان  السئعان  بائر  الثطغب  لحآون  السسعدي 
أغام طظ اظاثاب سعن واجامع طع طسزط الحثخغات 
السغاجغئ ضإحارة بأن الممطضئ تثسط طعصش الترغري 

بسضج طا أحغع جابصاً.
إن الصرار افطرغضغ شغ اإلتغان بتطغش تجب إغران إلى 
جثة الرئاجئ شغ لئظان غظثر بما عع أجعأ لطمسطمغظ 
لقجقم  بسثائه  طسروف  سعن  شمغحال  لئظان.  شغ 
تسإ  سعن،  وخش   ٢٠٠٦ جظئ  شفغ  والمسطمغظ. 
تسرغئات وضغطغضج، (المسطمغظ) السّظئ بـ"التغعاظات"، 
وأن ق خغار جعى الاساطض طع السطعغغظ شغ جعرغا طظ 
تصع  أن  غةإ  "ق  صائق:  السّظئ  طظ  لئظان  تماغئ  أجض 
جعرغا شغ غث السّظئ فظعط جغاتالفعن طع جّظئ لئظان 

إن  أغداً  وصال  المظطصئ"  طظ  المسغتغغظ  وغطردون 
السّظئ "غرباء" وطظ دون جثور وطظ جظسغات طثاطفئ 
وسحاق طال وطاطرشغظ. وشغ جظئ ٢٠١٢ صال سعن شغ 
زغارته لمثغظئ زتطئ: "عظاك خطر طخغري جابط سطى 
تثودظا ق غآطظ بصغمظا، شما غتخض بسعرغا بات سطى 
ظثاطش  صسطظطغظغئ  ظضعن  أن  ظرغث  ق  وظتظ  أبعابظا، 
سطى جظج المقئضئ شغما "طتمث الفاتح" غطّعصظا، وظتظ 
جماسئ  وأّغئ  المساصث،  ترغئ  طظ  بأصّض  ظصئض  ق  الغعم 
ترغث العخعل إلى التضط وإشصادظا عثا التص، جظصاوطعا 
لمظ  وبالثسط  بمعاصفظا  ظصاوطعا  إلغظا،  تخض  أن  صئض 
غظاعدعا". وشغ جظئ ٢٠١٣ اّتعط جئران باجغض اإلجقم 
الةظسغ  وبالاساذغ  المرأة  تصعق  سطى  باقساثاء  زوًرا 
التغعاظغ طسعا وعاجط الحرغسئ اإلجقطغئ فظعا حرسئ 
سصعبئ اإلسثام بصطع الرأس، وعاجط ظزام الثقشئ فظه 
الاخرغتات  عثه  ضض  بالحرغسئ.  الظاس  حآون  غرسى 
سطى  وتغاره  سعن  غضظه  الثي  التصث  طثى  سطى  تثل 
اإلجقم والمسطمغظ وغثل سطى أن اخاغار أطرغضا له لط 
غضظ سئبا بض تأضغثا سطى الترب الاغ تحظعا أطرغضا سطى 

افطئ اإلجقطغئ ساطًئ وأعض الحام خاخًئ.
إغران  تجب  غصئض  ضغش  المساشرب  طظ  إظه  خااطا، 
بالمدغ شغ خفصئ أتى بعا طسآول أطرغضغ لطمظطصئ 
تثططعا أضئر دسط طالغ لطضغان الثي غخش ظفسه طماظسا 
له. وضغش غمدغ جسث الترغري بثسط حثخغئ أعاظاه 
له  وصالئ  تضعطاه  أجصطئ  تغظ   ٢٠١١ جظئ  حثخغا 
دون  طظ  لئظان  طظ  شصط  ذعاب  تثضرة  لك  تةجت 
رجسئ. وضغش لمظ غثسعن زساطئ المسطمغظ شغ لئظان 
واهللا  لغتضمعط  طسطط  غغر  حثخا  سطغعط  غعلعا  أن 
فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  سمران:  آل  جعرة  شغ  غصعل  وتسالى  جئتاظه 

لُونَُكْم َخَباًال 
ْ
ِيَن آَمُنوا َال َيتَِّخُذوا بَِطانًَة ِمْن ُدونُِكْم َال يَأ َّ ا

ْيِف ُصُدوُرُهْم  ْفوَاِهِهْم َوَما ختُ
َ
َودُّوا َما َعنِتُّْم َقْد بََدِت اْكَْغَضاُء ِمْن أ

 ْكرَبُ َقْد بَيَّنَّا لَُكُم اْآليَاِت إِْن ُكْنُتْم َيْعِقلُوَن﴾؟
َ
أ
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جط
طار
ملاذا السثاء لطغربالغئ والسطماظغئ؟

(التطصئ افخرية)

شطماذا السثاء لطغئرالغئ ولطسطماظغئ إذن؟ لصث تئغظ لظا 
شضرغئ،  لعبئ  الطغئرالغئ  أن  السابصاغظ  المصالاغظ  شغ 
وتظاصخ  السطماظغئ،  وتظاصخ  ظفسعا  تظاصخ  وأظعا 
الظصائخ  عثه  طظ  غةامع  ق  وأظه  الثغمصراذغئ، 
ظزام غرصى باإلظسان. وبالظزرة المافتخئ لطسطماظغئ 
ترب  أجاس  سطى  تغاة  أظعا تآذر لظزام  أغدا  ظةث 
والصداة،  لطصاظعظغغظ  الافاخغض  وتارك  الثغظ، 
شغ  شطغج  لعط،  غتطع  ضما  الاحرغسات  غسظعن 
السطماظغئ طسالةات تفخغطغئ لمحاضض اإلظسان، لغج 
شغعا صعاظغظ سالمغئ، شطضض بطث سطماظغ خخعخغاه، 
بض شغ ضض بطث صعاظغظ افطج وصعاظغظ الغعم الاغ 
إلى  ترق  لط  السطماظغئ  أن  سطى  غثل  طما  تظاصدعا، 
طساعى أن تدع التطعل لمحاضض اإلظسان، وعغ تثطع 
أخق طظ أخعل ضطغئ تسث طرجسا لفتضام الافخغطغئ 
غساصإ  جرغمئ  الحثوذ  ضان  شئافطج  افشسال،  سطى 
وذلك  غصثجه،  والغعم  السطماظغ،  الصاظعن  سطغعا 
قخاقف وجعئ ظزر الصاظعظغغظ وجغاجات الثول، ق 
لظزام تغاة طظئبص سظ السصغثة السطماظغئ غدع تطعق 
واقصاخاد  بالسغاجئ  الماسطصئ  لطمحاضض  تفخغطغئ 
طسغظئ  بأخعل  افشسال  عثه  لصغاس  وق  واقجاماع، 
تساظئط طظ السصغثة السطماظغئ، وعثه طبطئئ سزغمئ، 
الصغط  طتاربئ  عمعا  ضض  جسطئ  السطماظغئ  إن  إذ 
لعا،  الئثغض  بعضع  تعاط  ولط  وافخقصغئ،  الثغظغئ، 
شغ  غفاح  الثي  الئططةغ  تال  لسان  تالعا  شطسان 
افشضار شإن ضان أخطعا الثغظ أو افخقق تاربعا، وإن 

لط غضظ غخ الطرف، ولط غعاط بظعع الئثغض!
اصاخادغا،  طثعئا  تضعن  فن  السطماظغئ  ترق  ولط 
شاجاسارت المثعإ الرأجمالغ بسةره وبةره، وجسطئ 
اصاخاد السعق غاغاعا، ذلك السعق التر الثي تمبض 
أطرغضا خمام افطان والظمعذج الثي غتاثى به بتسإ 
لثغعط  اإلظسان  تصعق  وشضرة  شرغثطان،  تعطاس 
التاجات  تعشغر  وق  اقجاماسغئ،  التصعق  عغ  لغسئ 
شغ  تامتعر  بض  لطرسغئ،  الدرورغئ  أو  اقجاماسغئ 
إذار ضرورات اإلطئرغالغئ الطغئرالغئ والاةارة السالمغئ 
الترة وتحرغع الصعاظغظ الاغ تثثطعا ضما صال ضعلظ 
أغثغعلعجغات  الةثد  اإلطئرغالغعن  ضاابه  شغ  طعغرز 
اجاغاح  وجه  شغ  وصش  شمظ  ص١٣٨،  اإلطئراذعرغئ 
الحرضات السابرة لطصارات والئظعك شاستصه التضعطئ 
حرضاتعا  أطام  أجعاصه  لافاح  الثغمصراذغئ  السطماظغئ 

وتشرق بقده بالثغعن والتروب والعغقت.
الظغعغعرك  شغ  الختفغ  شرغثطان"،  "تعطاس  ضاإ 
أبظاء  افطرغضغئ،  الثارجغئ  وزارة  طظ  المصرب  تاغمج، 
افغادي  "إن   ١٩٩١ شغ  الباظغئ  الثطغب  لترب  الاتدغر 
صئدئ  بثون  السمض  تساطغع  ق  السعق  شغ  الثفغئ 
الماضثوظالث  تساطغع  ق  المبال  جئغض  "شسطى  خفغئ"، 

دوجقس  طضثوظغض  بثون  السمض   McDonald
McDonnell Douglas، وعع خاظع لطائرة F-١٥. أطا 
تضظعلعجغا  سطى  تتاشر  تجال  ق  الاغ  الثفغئ  الصئدئ 
وادي السغطضعن، شعغ الةغح، وجقح الةع والئترغئ 

وصعات المارغظج افطرغضغئ".
الصائمئ  اقجاراتغةغئ  لطسقصئ  تعضغته  جغاق  وشغ 
بالحآون  والمعامغظ  السمقصئ  الحرضات  بغظ 
السعلمئ  "إن  شرغثطان  غصعل  السسضري،  والاخظغع 
الفعائث  طساتئ  زغادة  شغ  شسال  وبحضض  تساعط 
ق  شإظه  وبالاالغ  السالط،  شغ  الحرضات  تةظغعا  الاغ 
جئغض إق لعجعد آلغئ سسضرغئ لتماغئ عثه المخالح، 
شغ  السسضرغئ  المآجسئ  سمطئ  شصط  السئإ  ولعثا 
حظ  سطى  بالصثرة  اقتافاظ  سطى  الماتثة  العقغات 
التروب شغ طظطصاغظ طثاطفغظ طظ عثا السالط". إن 
الصعى الرأجمالغئ السالمغئ تساثثم ضّض العجائض، بما 
طخالتعا  لاتصغص  جسغعا  شغ  الترب،  حظ  ذلك  شغ 
وتسزغط أرباتعا، تساثثم عثه الثول ”الغث الثفغئ“ 
لقصاخاد و“الصئدئ الثفغئ“ لطةغعش لدمان افجعاء 
المقئمئ لاسجغج طخالح الحرضات الرأجمالغئ السمقصئ.

والطغئرالغغظ  السطماظغغظ  المظزرغظ  أن  والعاصع 
الرأجمالغئ  أن  لتصغصئ  غاظئععا  لط  والثغمصراذغغظ 
اقجاسمارغئ،  الشربغئ  لطثول  العتغث  المترك  عغ 
السطماظغئ  وأشضارعط  لمثاعئعط  تسمح  وأظعا 
تثثم  عغ  ذالما  بالعجعد  والطغئرالغئ  والثغمصراذغئ 
تطصغ  ق  شإظعا  طسعا،  تاسارض  وتغظ  الرأجمالغئ، 
الثغمصراذغئ،  بظحر  ضبغرا  تتفض  ق  شأطرغضا  باق،  لعا 
عغمظاعا  لئسط  وجغطئ  ضاظئ  إن  إق  السطماظغئ،  أو 
عغ  شعا  اقصاخادغئ،  أو  السسضرغئ  أو  السغاجغئ 
التائط  سرض  أطرغضا  شغه  ضربئ  تغ،  طبال  طخر 
بالثغمصراذغئ وصغمعا، وبالسطماظغغظ وطظ لش لفعط 
طخالتعا،  لعا  غتصص  طظ  ودسمئ  السسضر  ودسمئ 
بتمثعا  غسئتعن  المشفطعن  السطماظغعن  زال  وطا 
وتمث تدارتعا وصغمعا خئاح طساء، لضض داء دواء 
غساطإ به إق التماصئ أسغئ طظ غثاوغعا! وعغ عغ 
طظ تدرب بصغط الطغئرالغئ وتصعق افصطغات شغ أطرغضا 
ظفسعا إذ تسعدعا الصغط السظخرغئ، سطى ضاشئ الخسث، 
طظ طساططئ الحرذئ لطسعد، إلى جطط الرواتإ الثي 
غفاضض بغظ الرجض والمرأة، وبغظ افبغخ والقتغظغ 
وافجعد... الت، شعثه المثاعإ لثغعط إظما خممئ 
بشقف  السالمغ  اجاسمارعط  ولاشطغش  الصطئ،  لثثطئ 
افخرى،  والتدارات  افدغان  بعا  غتاربعن  أظزمئ 
سظعا  الطرف  وغشدعن  حاءوا  وصئ  شغساسمطعظعا 
أن  شالعاصع  الرأجمالغئ،  صغمعط  طع  تسارضئ  وصاما 
الشرب لغج شغه سطماظغئ، وق لغئرالغئ، وق دغمصراذغئ، 

 إظما شغه رأجمالغئ وتسإ

بصطط: بائر جقطئ - ضظثا
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