
صاطئ أجعجة أطظ الظزام افردظغ باساصال افجااذ المعظثس إجماسغض العتعاح (أبع أظج) وذلك لثى وخعله ططار 
المطضئ سطغاء الثولغ طساء غعم افربساء ٢٠١٨/٠٧/٢٥م. وإزاء ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ 
افردن غعم الثمغج ٢٠١٨/٠٧/٢٦م، بغاظاً أسطظ شغه سظ اساصال الظزام افردظغ لفخ إجماسغض العتعاح، وصال: "وإظظا 
شغ تجب الاترغر/ وقغئ افردن ظتمض الظزام وأجعجته ضاطض المسآولغئ سظ ختئ أخغظا أبغ أظج وجقطاه، خاتإ 
الفضر المساظغر وتاطض طحروع ظعدئ افطئ، ولع ضان أبع أظج طظ الفاجثغظ؛ جارصغ بروات الئقد وصعت أعطعا، 
لع ضان ضثلك لثخض الئقد وخرج طظعا تتئ تماغئ عثه افجعجة الاغ باتئ تتمغ الفاجثغظ وتسعض ترضاتعط، 
وتساصض المثطخغظ افذعار تاططغ دسعة ق إله إق اهللا، والسمض لاطئغص حرع اهللا! وظآضث فجعجة أطظ الظزام الصمسغئ 
شغ افردن أن عثا الخثَّ سظ جئغض اهللا لظ غبظغ تجب الاترغر وحئابه سظ المدغ صثطاً شغ تمض دسعته، والسمض طع 

افطئ وشغعا تاى غاتصص وسث اهللا بالامضغظ وبحرى رجعله  بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة".

اظافاضئ جظعب السراق 
وشحض املحروع افطرغضغ
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بصطط: افجااذ سطغ الئثري

بقد  إلى  الضاشر  الشرب  جعصعا  الاغ  الثغمصراذغئ 
المسطمغظ عغ ظزام ضفر، ق سقصئ لعا باإلجقم، ق 
أتضام  طع  تاظاصخ  وعغ  بسغث.  طظ  وق  صرغإ،  طظ 
اإلجقم تظاصدًا ضطغًا شغ الضطغات وشغ الةجئغات، وشغ 
المخثر الثي جاءت طظه، والسصغثة الاغ اظئبصئ سظعا، 
وافظزمئ  افشضار  وشغ  سطغه،  صاطئ  الثي  وافجاس 
المسطمغظ  سطى  غترم  شإظه  لثلك  بعا.  أتئ  الاغ 
جازطًا.  تترغمًا  لعا  الثسعة  أو  تطئغصعا،  أو  أخثعا، 
أو  بعتغ  له  سقصئ  وق  الئحر،  طخثره  ظزام  شعع 
ضاظعا  أوروبا  شغ  التضام  أن  ظحعئه  وأجاس  دغظ. 
شعع  افرض،  شغ  اهللا  وضغض  عع  التاضط  أن  غجسمعن 
غتضط الئحر بسططان اهللا، وغجسمعن أن اهللا عع الثي 
أي  الاظفغث،  وجططئ  الاحرغع،  جططئ  لطتاضط  جسض 
فظه  عع،  غحرسه  الثي  بالحرع  الظاس  تضط  جططئ 
شضاظعا  الظاس،  طظ  ولغج  اهللا،  طظ  جططاه  غسامث 
غزطمعن الظاس، وغاتضمعن بعط، ضما غاتضط السغث 
خراع  شصام  غجسمعظه.  الثي  الجسط  عثا  باجط  بسئثه 
بغظعط وبغظ الظاس، وصام شقجفئ وطفضرون، وبتبعا 
طعضعع التضط، ووضسعا ظزاطًا لتضط الظاس - وعع 
الظزام الثغمصراذغ - غضعن الحسإ شغه عع طخثر 
السططات، شغسامث التاضط طظه جططاه وتضعن له - 
أي الحسإ - السغادة، شعع غمطك إرادته، وغمارجعا 
سطغه  فتث  جططان  وق  بمحغؤاه،  وغسغرعا  بظفسه، 
غتضط  الثي  الاحرغع  غحرع  الثي  وعع  السغث،  شعع 
به، وغسغر بمعجئه، وعع الثي غسغظ التاضط، لغتضمه 
ولعثا  الحسإ.  غحرسه  الثي  بالاحرغع  سظه  ظغابئ 
شالظزام الثغمصراذغ طخثره ضطه الئحر، وق سقصئ له 
بعتغ أو دغظ. والثغمصراذغئ لفزئ غربغئ، واخطقح 
باحرغع  لطحسإ  الحسإ  تضط  (سطى  غططص  غربغ 
خاتإ  وعع  المططص،  السغث  عع  شالحسإ  الحسإ) 
السغادة غمطك زطام أطره، وغمارس إرادته، وغسغرعا 
بظفسه، وق غسأل أطام جططئ غغر جططاه، وعع الثي 
غحرع افظزمئ والصعاظغظ - باسائاره خاتإ السغادة 
- بعاجطئ ظعابه الثغظ غثاارعط، وغظفث عثه افظزمئ 
والصداة  التضام  بعاجطئ  حرسعا  الاغ  والصعاظغظ 
جططاتعط،  طظه  غسامثون  والثي  غسغظعط،  الثغظ 
باسائاره طخثر السططات، ولضض شرد طظ أشراده طظ 
التص طا لفخرغظ طظ إغةاد الثولئ، وظخإ التضام، 
وتحرغع افظزمئ والصعاظغظ...  والثغمصراذغئ اظئبصئ 
السصغثة  وعغ  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  سظ 
الاغ صام سطغعا المئثأ الرأجمالغ. وعغ سصغثة التض 
بغظ  الخراع  سظعا  تمثخ  الاغ  المائسئ،  العجط 
المطعك والصغاخرة شغ أوروبا وروجغا، وبغظ الفقجفئ 
غاثثون  والصغاخرة  المطعك  ضان  إذ  والمفضرغظ، 
وطص  وظطمعط  الحسعب،  قجاشقل  وجغطئ  الثغظ 
وضاظعا  افرض  شغ  اهللا  وضقء  أظعط  بجسط  دطائعط، 
غاثثون رجال الثغظ ططغئ لثلك. شظحأ خراع رعغإ 
بغظعط وبغظ حسعبعط صام أبظاءه شقجفئ وطفضرون، 
طظ  وطظعط  طططصًا،  الثغظ  وجعد  أظضر  طظ  طظعط 
وبالاالغ  التغاة،  سظ  بفخطه  ظادى  ولضظه  به،  اسارف 
سظ الثولئ والتضط. وصث اظةطى عثا الخراع سظ شضرة 
التض العجط شضرة شخض الثغظ سظ التغاة وظاب سظ 
عثه  شضاظئ  الثولئ.  سظ  الثغظ  شخض  ذئغسغًا  ذلك 
الفضرة عغ السصغثة الاغ صام سطغعا المئثأ الرأجمالغ، 
جمغع  سطغعا  بظى  الاغ  الفضرغئ،  صاسثته  عغ  وضاظئ 
الفضري،  اتةاعه  أجاجعا  سطى  سغظ  والاغ  أشضاره، 
جمغع  سالب  أجاجعا  وسطى  التغاة.  شغ  ظزره  ووجعئ 
الاغ  الفضرغئ  الصغادة  شعغ  التغاة.  شغ  المحاضض 
غتمطعا الشرب، وغثسع السالط إلغعا... عثا بغان طعجج 
ظحعئعا،  وضغفغئ  وطخثرعا،  وطسظاعا،  لطثغمصراذغئ 
بظغئ  الاغ  وافجج  سظعا،  اظئبصئ  الاغ  والسصغثة 
الحسإ  لامضغظ  تعشرعا  أوجئئ  الاغ  وافطعر  سطغعا، 

طظ تظفغثعا.
أو  أخثعا  غترم  ضفر  ظزام  الثغمصراذغئ  ضااب  سظ 

تطئغصعا أو الثسعة إلغعا لتجب الاترغر

ضطمئ خغر ظصعلعا لطمسطمغظ بساطئ، 
جائصى  شالحام  اهللا،  رتمئ  طظ  تغأجعا  ق 
الحام، شعغ سصر دار اإلجقم: أخرج أتمث شغ 
طسظثه َسْظ ُجَئْغِر ْبِظ ُظَفْغٍر، َأنَّ َجَطَمَئ ْبَظ ُظَفْغٍض، 
 : َُّشَصاَل َلُه الظَِّئغ ، ََّأْخَئَرُعْط َأظَُّه َأَتى الظَِّئغ
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اظثلسئ صئض أجابغع طعجئ غدإ ضئغرة شغ طتاشزئ 
الئخرة جظعب السراق، حرارتعا ضاظئ ظصص الضعرباء 
وصطئ الثثطات والئطالئ واطاثت لمثن الةظعب افخرى 
إلى الظةش وضربقء وطغسان وواجط والمبظى والصادجغئ 
بشثاد...  الساخمئ  إلى  أخغرًا  واطاثت  وبابض،  صار  وذي 
القشئ لطظزر بعثه اقتاةاجات الاغ تتعلئ قظافاضئ 
جماعغرغئ ضئغرة تثوبعا شغ طتاشزات الةظعب ذات 
افغطئغئ الحغسغئ رغط أن طظ غسغطر سطى طصالغث التضط 
شغ الئطث عغ افتجاب الحغسغئ، بمسظى آخر رشخ عثه 
والثطفغات  السظاوغظ  وبضض  افتجاب  لعثه  الةماعغر 
الثغظغئ والطائفغئ، راشص عثه اقتاةاجات اصاتام وترق 
طصرات عثه افتجاب شغ أضبر طظ طضان لاسطغ دقلئ 
سطى الرشخ الضئغر الثي تتمطه الةماعغر بثواخطعا لعثه 
افتجاب، بط إن عثه العئئ الةماعغرغئ اتسمئ بسثم 
وجعد طرضج صغادي لعا تاى الطتزئ طما غسظغ بأن الظاس 
لثغعا طظ الطاصات الضئغرة وظصمئ سزغمئ تةاه التضعطئ 
لضظعا ق تظازر أتثًا لافةغر عثه الطاصات، شسصعط الصاطى 
والةرتى لط غبِظ عثه الةمعع سظ طعاخطئ المطالئئ 
بتصعصعا، بض زادعا غدئا وصعة، وعع طا لمسظاه بططإ 
صغادات الصعى افطظغئ بسثم الاخثي لطمازاعرغظ خحغئ 
ردود أشسالعط الشاضئئ الاغ ذّعرت حساراتعا ورشسئ 
طظ جصش ططالئعا إلى أخرى ق غمضظ اسائارعا "ططالإ 
خثطغئ"، سطى حاضطئ الثسعات إللشاء طةالج المتاشزات 
وإخراج طضاتإ افتجاب والفخائض المسطتئ، الاغ ُأترق 
طظعا تاى اآلن ١٩ طضائاً وطصرًا، إلى خارج المثن وافتغاء 
الظزام  إلى  باقظاصال  المطالئئ  إلى  إضاشئ  السضظغئ، 
الرئاجغ وإلشاء "الثثطئ الةعادغئ" لطسغاجغغظ وطرتئات 
"طثغط رشتاء السسعدي" وإصالئ طسآولغظ وجغاجغغظ 
وإتالاعط إلى الصداء، طرورًا بترق خعر المرحث اإلغراظغ 
افسطى سطغ خاطظؤغ والثمغظغ، الاغ تظاحر بضبرة شغ 

جظعب الئقد وإلشاء المتاخخئ الطائفغئ...
أجفرت عثه اقتاةاجات تاى اآلن سظ طصاض ١٨ طثظغًا 
بغظعط بقبئ شاغان دون جظ الباطظئ سحر، وإخابئ ٦١١ 
بةروح ظاجمئ سظ سغارات ظارغئ وصظابض غاز أو بسئإ 
الدرب المئرح بالعراوات طظ افطظ السراصغ، أو بالثعج 
ضما شغ تادبئ طثغظئ السماوة ساخمئ طتاشزئ المبظى 
افجئعع الماضغ. شغما بطس سثد المساصطغظ لشاغئ طساء 
السئئ الماضغ ظتع ٩٠٠ طساصض، تط إذقق جراح ظتع 
٦٠٠ طظعط، شغما أذطص جراح ١١ حثخاً طظ أخض ٤٠ تط 
اخاطاشعط طظ صئض جماسات طسطتئ شغ الةظعب ُغساصث 
سراصغ  وزغر  ضحش  تغث  ذائفغئ.  فتجاب  تابسئ  أظعا 
شغ بشثاد، لـ"السربغ الةثغث"، أن رئغج العزراء تغثر 
السئادي، شعجأ باقتاةاجات وصعتعا، وضان غاعصع شغ 
الئثاغئ أظعا "ترضئ أخرى طظ زسغط الاغار الخثري طصاثى 
الخثر لطدشط سطغه لقجاصالئ طظ تجب الثسعة، أو أظعا 
ضازاعرات ضض خغش شغ الئخرة". وصال العزغر، وعع 
سدع شغ خطغئ افزطئ الاغ حّضطعا السئادي لطظزر شغ 
ططالإ طازاعري الئخرة، إن "اتساع اقتاةاجات بعثا 
الحضض وطعاجمئ المازاعرغظ طصار افتجاب وجصعط 
صاطى وجرتى ودخعل زسماء الصئائض سطى خط دسمعا 
وطظ بط تأغغث المرجع سطغ السغسااظغ لعا بحضض واضح 
شغ أول أغاطعا، ضطعا تطعرات أضثت أن المعضعع أضبر 
طظ ضعظه سابرًا"، قشااً إلى أن "رئغج العزراء شحض شغ 
العخعل إلى صادة أو طترضغ عثه الازاعرات، وغئثو أن 
عثا ساطض صعة لعا"، طدغفاً: "غمضظ الصعل إن شغسئعك 
عع طترك وطعّجه لطظاس، ولعثا تط إغقصه طع تعغار شغ 
السراق تئسه إغقق اإلظارظئ بحضض ضاطض، لضظ السراصغغظ 
اجافادوا طظ بسخ براطب شك التةإ أو تةاوزعا، ولط 

تظفع إجراءات تةإ عثغظ المعصسغظ".
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: ١- بسث اظطقصعا جظئ ٢٠١١ وتعثغثعا بثطع 
شغعا  اإلجقطغئ  التالئ  واظاحار  أطرغضا،  سمغض  بحار 
ظتع  المظطصئ  وجه  باشغغر  وتعثغثعا  سمغص،  بحضض 
اإلجقم، ضاظئ البعرة السعرغئ بضض ذلك تثباً طفخطغًا 
صعى  أبرزت  زاوغئ  شمظ  افعمغئ؛  بالشاغ  زاوغاغظ  طظ 
طتطغًئ خطئًئ ق تعالغ أطرغضا وق أوروبا، شضاظئ بثلك 
ولطمرة افولى بعثا التةط صعًة شرغثة طظ ظعسعا ظئائ 
وطظ  جططان،  سطغعا  لطضفار  غضعن  أن  دون  افطئ  شغ 
شغ  المعغمظئ  الصعة  أطرغضا،  سةجت  شصث  باظغئ  زاوغئ 
جعرغا والسالط، سةجت سظ سقجعا، وضاظئ عثه أحئه 
بالمسةجة! شطغج شغ جعرغا خراع دولغ، بض الخراع 
عع بغظ أطرغضا وأتئاسعا وسمقئعا طظ جعئ، وبغظ أعض 
جعرغا طظ جعئ أخرى، شطغج فوروبا ظفعذ شغ جعرغا 
ضالغمظ ولغئغا طبقً، بض أطرغضا عغ الماتضمئ شغ الظزام 
وافتئاع والسمقء، شالخراع عع بغظ أطرغضا وططتصاتعا 
وبغظ المثطخغظ طظ أعض جعرغا، وطع ذلك شصث بصغئ 
البعرة السعرغئ تصخ طداجع أطرغضا تاى إن الرئغج 
السابص أوباطا صث ذضر بأظعا حغئئ حسره "أظا وابص طظ 
أن الصسط افضئر طظ الحغإ شغ رأجغ بسئإ اقجاماسات 

الاغ سصثتعا بحأن جعرغا" رأي الغعم ٢٠١٦/٨/٥...
٢- لصث جطضئ أطرغضا ذرغصغظ طثاطفغظ لاتصغص العثف 
افسطى فطرغضا شغ المظطصئ، وعع الصداء سطى البعرة 

السعرغئ، واجامرار التضط السمغض:
أ- أطا الطرغص افول، شعع تعشغر ضض جئض الثسط المالغ 
وطظ  غظعار،  ق  تاى  دطحص  شغ  لطظزام  والسسضري 
ذلك دشع إغران وططغحغاتعا إلى جعرغا والصاال بةاظإ 
بحار، بط الثشع بروجغا إلى الطرغص ظفسه، شالرئغج 
جعرغا  شغ  الروجغ  الاثخض  أسطظ  صث  بعتغظ  الروجغ 
الرئغج  طع  اجاماسه  بسث  طئاحرة   ٢٠١٥ أغطعل  ظعاغئ 
افطرغضغ السابص أوباطا شغ ظغعغعرك. وطظسئ أطرغضا 
ذات  إداظئ  أي  طظ  الثولغئ  والمآجسات  العغؤات  ضض 
طشجى لظزام بحار رغط حثة الةرائط الاغ وخطئ تث 
عثدت  أطرغضا  أن  وطع  الضغماوي،  السقح  اجاسمال 

تظفث  لط  لضظعا  الضغماوي  السقح  اجاثثم  إذا  الظزام 
تعثغثعا خحغئ سطى الظزام، وعثا طا تثث، شسظثطا 
صام الظزام واجاثثم السقح الضغماوي شغ الشعذئ غعم 
٢٠١٣/٨/٢١ أرجطئ بعارجعا لاعجه ضربئ لطظزام، ولضظعا 
تراجسئ تاى ق تآبر عثه الدربات شغ ظفسغئ الظزام! 
شغسصط صئض ظدب السمغض الئثغض، وذلك فظعا لط تر 
شغ اقئاقف العذظغ السعري الثي أجساه صثرة سطى 
طع  بسقصاته  طضحعف  وأظه  وبثاخئ  الفراغ،  غمف  أن 
أطرغضا وسمقئعا، ولعثا تراجسئ أطرغضا، وضان تراجسعا 
دلغقً واضتاً لضض ذي سغظغظ سطى طتاشزئ أطرغضا سطى 
ضاظئ  الظزام  طظ  الضغماوغئ  الدربئ  أن  رغط  الظزام 
شزغسئ بحضض وتحغ... وطع ذلك شصث بصغئ البعرة شغ 

جعرغا خاطثًة، بض وتترز الاصثم سطى افرض.
اقتاعاء،  شعع  افخطر،  وعع  الباظغ،  الطرغص  وأطا  ب- 
شأسطظئ أطرغضا أظعا طع البعرة السعرغئ، طثادسئ لاطك 
الفخائض فظعا ق تصاتطه سطظاً ولع شصععا لسطمعا أظعا تعضض 
غغرعا! وصث جئص أن ذضرظا ذلك شغ ظحرة أخثرظاعا 
ضاظئ  وعظا   ...) شغعا  جاء  وصث  ٢٠١٥/١٠/١١م،  باارغت 
الطاطئ شأطرغضا ُتزعر ظفسعا طع البعار وخسإ سطغعا 
صاالعط سطظاً، وعط صث ألتصعا ضررًا بالظزام، ولط غظدب 
الئثغض افطرغضغ بسث، شضاظئ تطك الطسئئ الظارغئ الصثرة 
سطظًا  الظزام  دسط  شثورعا  بالمعمئ،  روجغا  تصعم  بأن 
وضث البعار سطظاً، والترب سطغعط سظثعا طئررة، والظزام 
جاعج قجاثساء روجغا بأطر طظ أطرغضا وعثا طا ضان... 
شصث واشصئ روجغا سطى لسإ عثا الثور الحرغر الصثر شغ 
تخرح  أطرغضا  ضاظئ  وعضثا  فطرغضا!...)،  خثطئ  جعرغا 
أظعا تثسط المسارضئ بالمال والسقح ولضظه ضان جسةسئ 
شّسال  جقح  أي  وخعل  تمظع  أطرغضا  فن  ذتظ!  دون 
لطبعرة سظ ذرغص ترضغا أو افردن، وضاظئ ترجض بسخ 
الرخاص  طظ  العاصغئ  السارات  صئغض  طظ  المساسثات 
شصط لارجغت شضرة أظعا طع البعرة، وضاظئ تسطظ سظ 
لط  أحثاص،  بدسئ  إق  طظه  غسافغث  ق  وتثرغإ  دسط 
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الديمقراطية نظام كفر
يحرم أخذها أو تطبيقها 

أو الدعوة إليها

أجهزة أمن النظام األردني تعتقل المهندس إسماعيل الوحواح

الخغشئ افخرية تعل جعرغا
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: إن طا تخض شغ درسا طظ دخعل جرغع لطظزام إلى طظطصئ اجاسخئ سطغه جظغظ وصث تئساعا الصظغطرة 
وصئطعا الشعذئ وطظ صئض تطإ وأخعاتعا وافظزار تاةه اآلن ظتع إدلإ، لغثل سطى أن عظاك أطعرا تساأعض 
دراجاعا وطسرشاعا، ولصث رأغظا دور أطرغضا وتقسئعا ودور افذراف الثاسمئ وتقسئعا وطعاشصاعا الدمظغئ طظ 
الثول الداطظئ لاثفغخ الاخسغث ضارضغا أو طحارضاعا الفسطغئ ضروجغا، شما الثي تثث وغتثث؟ وضغش تمضظئ 

عثه الثول أن تطسإ شغ البعرة السعرغئ بعثا الحضض؟ وطا عغ افدوار الاغ صاطئ بعا؟ وطاذا بسث؟
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جظعب  شغ  الظجاع  ذرشغ  بغظ  المفاوضات  أجعاء  شغ 
جعداظغئ  طئاتبات  الثرذعم  شغ  جرت  السعدان، 
بعلظثغئ، برئاجئ وزغري خارجغئ الئطثغظ... تغث صال 
(إن  أتمث  طتمث  الثردغري  السعداظغ  الثارجغئ  وزغر 
والثولغئ،  اإلصطغمغئ  الصداغا  تعل  تئاتبا  الةاظئغظ 
والاظسغص  الاساون  سطى  السعدان  ترص  إلى  وأحار 
طع بعلظثا باسائارعا رئغسئ لةظئ السصعبات شغ طةطج 
افطظ، بةاظإ اظدماطعا إلى حرضاء اإلغصاد، واعاماطعا 
لطاظسغص  واجساً،  المةال  غفاح  طما  الظجاسات،  بفخ 
السعدان).  جظعب  دولئ  طسألئ  شغ  خاخئ  طسعا 
(جعدان تربغعن السئئ ٢١ تمعز/غعلغع ٢٠١٨م)، وأبثت 
التضعطئ جسادتعا بعثه الجغارة، وتئرسئ سطى لسان 
وطسئرًا  طعماً،  طثخقً  السعدان  غضعن  بأن  العزغر، 
طفاعتاً، لطضفار المساسمرغظ إلى صارة إشرغصغا، الشظغئ 
بالبروات، تغث صال الثردغري: (جسثظا بعثه الجغارة... 
ضأول زغارة لطعزغر الئعلظثي إلشرغصغا شغ إذار جغاجئ 
طثاخض  إلغةاد  أشرغصغا  ظتع  لطاعجه  الراطغئ  دولاه 
إن  ختفغ  تخرغح  شغ  وصال  الظاطغئ)،  قصاخادغاتعا 
سقصات السعدان طع بعلظثا "حعثت تطعرًا طدطردًا 
وظتظ سازطعن سطى إسادتعا إلى طةثعا خاخئ شغ ظض 
تعجه بعلظثا ظتع أشرغصغا الاغ غسائر السعدان بعاباعا". 
(السربغ الةثغث ٢١ تمعز/غعلغع ٢٠١٨). وصال أغداً (إن 
بعلظثا لظ تةث أشدض طظ السعدان لثسط تعجععا ظتع 
(السعدان  الةشراشغ)  طعصسه  بتضط  افشرغصغئ  الصارة 
الغعم ٢٠١٨/٠٧/٢٢). بثوره (أضث وزغر الثارجغئ الئعلظثي 
السعدان  تسث  بقده  (أن  تحابعتعشغاح"  "جاجغك 
شاسسًا  أشرغصغا)...  ظتع  قظطقصاعا  أجاجغا  طرتضجًا 
لعضثا تفضغر، إذ غفاح تضام السعدان بقد المسطمغظ 
وتابسغ  ولطاابسغظ،  فجغادعط،  طخارغسعا،  سطى 
الاابسغظ، لغرتسعا شغعا، وغعطضعا الترث والظسض ضسادة 
الرأجمالغغظ، ضطما دخطعا بطثًا أشسثوعا، واتثثوا طظ 

أعطعا خثطاً لمخالتعط شتسإ!
إن عثه الجغارة رغط سثم إسقن الةاظئغظ، السعداظغ 
والئعلظثي، ظص الئغان الثااطغ المحارك شغ اإلسقم 
والرأي السام، إق أظه، وطظ خقل بسخ التصائص، غمضظ 
إجمال طشجى الجغارة بأظه اجاسةال لاظفغث خطئ اقرتئاط 
افطرغضغئ، أو طا غسرف بالمسارات الثمسئ، الاغ وضساعا 
واحظطظ لرشع السصعبات سظ الثرذعم، وتحمض تتسغظ 
سمطغئ  شغ  المساسثة   - اإلظساظغئ  المساسثات  دخعل 
السقم بةظعب السعدان - وصش الصاال شغ "إصطغط دارشعر 
وطظطصاغ الظغض افزرق وجظعب ضردشان" - الاساون طع 
اإلجقم -  طتاربئ  شغ  افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضاقت 

بةاظإ الاثطغ سظ الاساون طع ضعرغا الحمالغئ.
إن جمععرغئ بعلظثا، الاغ زار وزغر خارجغاعا السعدان 
فول طرة، طظث خمسغظ ساطاً، عغ شغ تصغصاعا دوغطئ 
لغسئ ذات وزن اصاخادي غسامث سطغعا لفك افزطات 
اقصاخادغئ الماقتصئ شغ السعدان، وتثفغخ ظسئئ 
الادثط الثي بطس ٦٣,٨٧ بالمؤئ، وق أبر لعا شغ الصداغا 
الثولغئ، وق اإلصطغمغئ؛ الاغ تصع شغ المسرح الثولغ، 
إذ إظعا تابسئ شغ جغاجاعا فطرغضا، شمظث اظفراط سصث 
أغثغعلعجغاه،  تئثرت  ١٩٩١م،  جظئ  السعشغاغ  اقتتاد 
وتحاائ بطثان المظزعطئ الحغعسغئ (تطش وارجع) حثر 
وأخعاتعا؛  اظدمئ عغ  بعلظثا، الاغ  بغظعا  وطظ  طثر، 
تطش  إلى  "شغحشراد"  دول  باجط  المسروشئ  الثول 
الظاتع، ولط غئص لروجغا أغئ دولئ طظ دول المظزعطئ 
اسارشئ  تغث  طسعا...  تاتالش  السابصئ  اقحاراضغئ 
عثه  وحةسئ  طظثئٍث،  بالسالط  تفردت  الاغ  أطرغضا، 
الثول، وبثاخئ بعلظثا، شغ اقظدمام لقتتاد افوروبغ 
وأخعاتعا  بعلظثا  باتئ  غعطعا  وطظ  ٢٠٠٤م،  السام  شغ 
ضمظ الثول الاغ تعالغ أطرغضا، شاسمض لتساب أطرغضا 
داخض اقتتاد افوروبغ، لظثره طظ الثاخض، شغ جئغض 
لةط أوروبا وروجغا طساً... شمبقً ظثد تراطإ طرات سثة، 
بمحروع أظئعب الشاز (ظعر جارغط) الثي جغربط روجغا 
بألماظغا، وذالئعا بالاثطغ سظه. وعثا المحروع غسارضه 
لغسئ  أوروبا  أن  بعلظثا  تسائر  إذ  افوروبغغظ...  بسخ 
بتاجئ إلغه. شصال وزغر خارجغاعا جاجغك حابعتعشغاح: 
"إن ظعر جارغط عع ظمعذج الثول افوروبغئ الاغ تصثم 
أطعاق إلى روجغا وتسطغعا وجائض غمضظ اجاثثاطعا 
شعع  ٢٠١٨/٠٧/١١م)  برس  (شراظج  بعلظثا".  أطظ  ضث 
غاضطط بطسان تراطإ لخالح أطرغضا شغ سرصطئ المحارغع 
افوروبغئ والروجغئ... شئسث خروج برغطاظغا طظ اقتتاد 
تطعغص  طتاوقته  شغ  غسامث،  تراطإ  أخث  افوروبغ، 
ألماظغا، وإضساف صغادتعا افوروبغئ بحضض طاجاغث، سطى 

دول أوروبا الحرصغئ وبثاخئ بعلظثا.
عثه الجغارة، بتسإ وزغري خارجغئ الئطثغظ، تاسطص 
جثول  شغ  أشرغصغا  إن  وتغث  أشرغصغا،  ظتع  بالاعجه 
المئاتبات بغظ الةاظئغظ، شغمضظ إحراك بعلظثا ضمظ 
افطرغضغئ  المحارغع  تظفغث  شغ  المساسثة  افدوات 
الاغ  السعدان  جظعب  طسألئ  وبثاخئ  المساسخغئ، 
جعقت  اإلغصاد،  حرضاء  طع  السعدان،  غسادغش 

بقبئ  طظث  بحأظعا  والمسصثة  الماسبرة  المفاوضات 
أجابغع، (... وأحار - الثردغري - إلى ترص السعدان 
سطى الاساون والاظسغص طع بعلظثا... بةاظإ اظدماطعا 
طما  الظجاسات،  بفخ  واعاماطعا  اإلغصاد،  حرضاء  إلى 
غفاح المةال واجسا لطاظسغص طسعا، خاخئ شغ طسألئ 
 ٢١ السئئ  تربغعن  (جعدان  السعدان).  جظعب  دولئ 
تمعز/غعلغع ٢٠١٨م).. إن أطرغضا حثغثة الترص سطى 
دخعل إشرغصغا سئر بعابات طثاطفئ، والسعدان واتثة 
طظعا، والعزغران غرددان طا غصعله افطرغضان، شالضقم 
سظ أعمغئ إشرغصغا، والرغئئ الةاطتئ شغ العخعل إلى 
برواتعا، صث جئصعط إلغه جضعت غراغحظ، المئسعث 
ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  لطسعدان،  السابص  افطرغضغ 
الحرق افوجط، (السثد ١١٦٩٢) شغ جآال سظ اعامام 
أطرغضا بالسعدان، تغث صال: (ظتظ شغ السعدان سطى 
المثى الئسغث، طبطما ظعاط بأشرغصغا سطى المثى الئسغث. 
ظتظ ظفعط أن أشرغصغا صارة طعمئ جثًا، وسظثطا ترى 
طظ  عثا  الئثاغئ).  شصط  السعدان  أشرغصغا،  صداغا 
شغ  الماسبرة  افطرغضغ  الظفعذ  ترضغج  طتاوقت  ظاتغئ 

أشرغصغا وبثاخئ جظعب السعدان.
الاغ  والمساسغ  الةادة،  المتاوقت  جئغض  شغ  أطا 
لظغض  بعاحظطظ،  لقلاخاق  السعدان  تضعطئ  تصعدعا 
رضاعا، وطسح اجمعا طظ الصائمئ السعداء، والاثفغش 
طظ طقتصئ المتضمئ الةظائغئ الثولغئ لطئحغر، باسائار 
أو  افطظ،  طةطج  شغ  السصعبات  لةظئ  رئغسئ  بعلظثا 
حطإ الثسعى المرشعسئ ضث الئحغر... شإن زغارة العزغر 
الئعلظثي شغ عثا الاعصغئ بالثات، شغه حص غاسطص بعثا 
الةاظإ... (ورتئئ وزارة الثارجغئ بالجغارة المرتصئئ ضما 
أبظئ سطى الافاعمات الةارغئ شغ المظزمات الثولغئ، 
افطظ  طةطج  شغ  السعدان  صداغا  غطغ  طا  خاخئ 

الثولغ). "جعدان تربغعن ٢٠١٨/٠٧/١٨م".
وباجط (اإلرعاب)، شإن طآاطرات بعلظثا ضث اإلجقم، 
والمسطمغظ، ق تثفى سطى أتث، شصث خخخئ ختغفئ 
"عآرتج" السئرغئ تصرغرًا خاخًا لطسقصات بغظ تضعطئ 
ظاظغاعع وتضعطات دول "شغحشراد" وطظ بغظعا بعلظثا، 
(ُظحرت بسخ طظ طصاطفاته شغ طعصع السربغ الةثغث 
أن  الاصرغر  ضحش  تغث  ٢٠١٨م)،  تمعز/غعلغع   ٩ شغ 
تضعطئ ظاظغاعع تطاصغ طع عثه الثول شغ الاترغخ 
أطام  الطرغص  وشاح  تسعغض  طصابض  اإلجقم...  ضث 
عثه الثول إلى واحظطظ. إن التضعطاغظ السعداظغئ 
طئضر،  وصئ  طظث  المطش  بعثا  تعامان  والئعلظثغئ، 
السعداظغئ  الثارجغئ  وزارتغ  طظ  طسآولعن  (أجرى 
٢٠١٧/١٠/٤م،  افربساء  غعم  بالثرذعم  والئعلظثغئ، 
طئاتبات تعل صداغا طضاشتئ (اإلرعاب)... وبتث وزغر 
الثولئ بالثارجغئ السعداظغئ تاطث طمااز، وظائئئ وزغر 
الثارجغئ الئعلظثغئ جعاظا شغروظغضا، عثه الصداغا إلى 
جظعب  شغ  اقجاصرار  لثسط  التضعطئ  جععد  جاظإ 

السعدان) "جعدان تربغعن"
وق غفعتظا أن ظثضر الصارئ بالماابسئ الطخغصئ طظ الةاظإ 
افطرغضغ، شغ طراصئئ طثى تظفغث تضعطئ السعدان لثطئ 
بتغث  طظه،  طفر  ق  أطر  وأظه  عثه،  افطرغضغئ  اقرتئاط 
تاى  آلخر،  تغظ  طظ  السعدان  تضعطئ  أطرغضا  تقتص 
تضامض الثطئ افطرغضغئ بأرضاظعا الثمسئ، (صالئ وزارة 
الثارجغئ السعداظغئ، إن وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك 
بعطئغظع، بسث افتث ٢٠١٨/٠٧/٢٢م برجالئ خطغئ لظزغره 
تخرغح  وبتسإ  أتمث...  طتمث  الثردغري  السعداظغ 
صرغإ اهللا خدر شإن العزغر افطرغضغ بعطئغظع، أحار شغ 
رجالاه إلى ظةاح خطئ اقرتئاط وتتصغصعا ظاائب إغةابغئ 
خاخًئ شغ طةاقت طضاشتئ (اإلرعاب)...) "جعدان تربغعن 
٢٣ تمعز/غعلغع ٢٠١٨". شق غسائسث أن تطسإ بعلظثا دورًا 

طساسثا لاتصغص عثه المطفات لخالح أطرغضا...
الثارجغئ  جغاجاعا  التضعطات  عثه  تثغر  شطماذا 
شغ  وتاسابص  وتعابسعا،  وأدواتعا  أطرغضا  باتئاع 
تصعم  ق  التضعطات  عثه  فن  ذلك  ططالئعا؟  تظفغث 
سطى أجاس اإلجقم، شعغ دوغقت وذظغئ طسةعظئ 
الفضاك  غمضظ  وق  أطمغئ،  وطعابغص  دولغئ  بصغعد 
السغاجغئ  الصدغئ  تةسض  الاغ  الثقشئ  سئر  إق  طظعا 
لفطئ عغ اإلجقم شغ صعة حثخغئ دولاه، وإتسان 
إلى  دسعته  تمض  سطى  والثأب  أتضاطه،  تطئغص 
لطسالط  لطاعدد  تثطص  لط  اإلجقطغئ  شافطئ  السالط، 
وتظعإ  الئحرغئ  سطى  تاآطر  الاغ  المظزعطئ  واتئاع 
خغراتعا وبرواتعا، ق، إذ إن تمض الثسعة اإلجقطغئ 
الثارجغئ  السغاجئ  تعله  تثور  الثي  المتعر  عع 
الثولئ  سقصئ  تئظى  أجاجعا  وسطى  الثقشئ،  لثولئ 
بةمغع الثول، وإن عثه السقصات الثارجغئ ق غرساعا 
سمطغًا،  بظفسه  الثطغفئ  غئاحرعا  إظما  غغره،  وق  وزغر 
وق غةعز في شرد، أو تجب، أو ضاطئ، أو جماسئ، أن 
افجظئغئ  الثول  طظ  دولئ  بأغئ  سقصئ  لعط  تضعن 
وتثعا،  بالثولئ  طتخعرة  بالثول  والسقصئ  طططصًا. 

فن لعا وتثعا تص رساغئ حآون افطئ سمطغًا.
 لمبض عثا شطغسمض الساططعن، شإظه خغر الثظغا واآلخرة

الدرائإ،  وزغادة  افجعر،  اضمتقل  وطظ  الماراضمئ، 
وتثخغص حرضات الماء والضعرباء وغغر ذلك... وطظ 
عثه الصداغا السغاجغئ والسسضرغئ دخعل السسعدغئ 
تظزغمات  دسط  شغ  ودخعلعا  الغمظغئ،  الترب  شغ 
سسضرغئ شغ الحام، ودخعلعا ضثلك شغ دسط التحث 
اإلجقطغئ،  الثولئ  تظزغط  ضث  خفغئ  بخعرة  الحسئغ 
دول  بسخ  شغ  السغاجغئ  المظاضفات  شغ  ودخعلعا 
سطغعا.  اصاخادي  تخار  وشــرض  صطر  طبض  الثطغب؛ 
ودخعلعا ضثلك شغ طحروع تخفغئ صدغئ شطسطغظ؛ 
بما غسمى (خفصئ الصرن)، واجاسثادعا لاتمض أسئاء 
طالغئ ضئغرة لاظفغث عثه الخفصئ طساصئق. عثه افطعر 
وإسقء  لقجاظضار  ودساعط  والثطئاء،  السطماء  أبارت 
الخعت. شضاظئ الظاغةئ السةعن والاسثغإ إلجضاتعط 
وإرعاب طظ غفضر بإسقء خعته ضث جغاجات الممطضئ 

شغ خثطئ جغاجات أطرغضا وطحارغسعا.
٤- الخراع السغاجغ التاخض داخض الممطضئ، وصغام 
وصث  السغاجغغظ.  الثخعم  سطى  بالصداء  التضام 
السغاجغغظ،  طظ  واجسئ  حرغتئ  الخراع  عثا  ذال 
وصاطئ  والسسضرغغظ،  والمفضرغظ،  افسمال  ورجال 
بجّج صسط طظعط شغ السةعن. وعآقء لعط طآغثون 
السغاجغ  العجط  طظ  وخاخئ  السطماء؛  أوجاط  شغ 
التضعطئ  شصاطئ  اهللا.  سئث  المطك  سعث  شغ  السابص 
ولمآغثغعط  لطسغاجغغظ  اتارازغئ  اساصاقت  بتمطئ 

طظ السطماء أو المصربغظ طظعط.
إن شغ عثه افتثاث الةارغئ عثه افغام؛ داخض بقد 
الترطغظ لسئرًة فعض التةاز بحضض سام، ولطسطماء طظعط 
ودغظعا  افطئ  لمصثرات  التاطغ  بأن  خاص؛  بحضض 
وأطعالعا؛ ضث الضفر والضاشرغظ عع تضط اإلجقم؛ سظ 
ذرغص رجال طثطخغظ تثاارعط افطئ - ولغج أطرغضا 
وبرغطاظغا وغغرعما - وضان افخض أن تصعم افطئ طظث 
جظعات سطى عثه الفؤئ المارصئ المةرطئ، لثطسعا وبغسئ 
ضض  وغرسى  غرساعا  افطئ،  جظج  طظ  طثطص  تاضط 
حؤعظعا باإلجقم. وضان افخض ضثلك أن غصعم السطماء 
طظث زطظ بسغث سطى عآقء المةرطغظ؛ طمظ غظعئعن 
خثطئ  شغ  والسئاد،  الئقد  وغسّثرون  افطئ  خغرات 
بقد  سطى  الترب  شغ  وغساظثوظعط  الشرب  طحارغع 
المسطمغظ؛ ضما جرى شغ ترب الثطغب افولى والباظغئ. 
وضان افخض ضثلك أن غصفعا وغساظثوا إخعاظعط طمظ 
جةظعا جابصا أبظاء الترب سطى السراق؛ طبض الحغت جفر 
وغغره الضبغر طمظ لط غثرجعا تاى الغعم طظ جةعن 
تضام آل جسعد. شضان افخض أن غضعن المعصش واتثا 
وتألغإ  واقجاظضار  الرشخ  شغ  السطماء؛  عآقء  طظ 
افضئر  الصسط  شإن  لفجش  ولضظ  التضام.  سطى  افطئ 
طظ السطماء؛ إطا أظعط جضاعا سطى المظضرات السزام أو 
أظعط جاغروا الزطط، وصئطعا المساحات وافسطغات طظ 
عآقء التضام المردة المةرطغظ؛ شضاظئ الظاغةئ لعثا 
السضعت عغ وخعل افتعال إلى طا وخطئ إلغه طظ 

الاةرؤ سطى دغظ اهللا وسطى السطماء.
بتص  والسطماء  السطط  غضرم  الثي  وتثه  اإلجقم  إن 
وتصغصئ، أطا غغر اإلجقم شإذا أضرطعط شغ شارة طا - 
ضما تخض طظ تضام آل جسعد شإن ذلك غضعن لشاغئ 
خئغبئ. وإن اإلجقم عع الثي غظصث طا تئصى طظ صغط 
اإلجقم داخض بطث الترطغظ وغغرعا طظ الئقد، وغتاشر 
صغط  سطى  واقظفااح  اقظعغار  طظ  المةامع  صغط  سطى 
الضفر والضاشرغظ. وإن اإلجقم عع الثي غظصث العضع 
اإلجقم  ودولــئ  والاردي.  اقظتثار  طظ  اقصاخادي 
عغ الاغ تثطص أعض التةاز طظ الترب الثائرة ضث 
السثو  ظتع  الترب  عثه  وتعجه  الغمظ،  شغ  إخعاظعط 

الطثود شغ افرض المئارضئ شطسطغظ.
وعثه دسعة خرغتئ واضتئ لطسطماء، ولساطئ الظاس 
شغ أرض التةاز أن غصعطعا سطى عثه الجطرة المارصئ 
الظاس  أطعال  وُتطسط  والسئاد،  الئقد  تثّرب  أن  صئض 
فطرغضا وضغان غععد، شغجداد الفصر والاردي. ظسأله 
المسطمغظ  بقد  وضض  التةاز،  أعض  غضرم  أن  تسالى 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  بتضط 
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السططات  أن   ٢٠١٨/٧/١٣ ظئ  الةجغرة  طعصع  ظحر 
التعالغ  جفر  الثاسغئ  الحغت  باساصال  صاطئ  السسعدغئ 
وبقبئ طظ سائطاه وأبظائه باارغت ٢٠١٨/٧/١٢. والحغت 
جفر التعالغ عع سالط طظ أرض التةاز غئطس طظ السمر 
تعالغ ٦٥ ساطا، وغساظغ طظ سثة أطراض شغ الصطإ، 
وخسعبئ الضقم ظاغةئ إخاباه بسضائ دطاغغئ جابصا، 
وضان غسمض رئغسا لصسط السصغثة والمثاعإ المساخرة 
ظاغةئ  اساصض  وصث  اإلجقطغئ،  الصرى  أم  جاطسئ  شغ 
جظئ  الثطغب  طظطصئ  شغ  افطرغضغئ  لطتمطئ  اظاصاداته 
١٩٩٠ وجظئ ٢٠٠٣، وأودع السةظ أضبر طظ طرة سام 
١٩٩٤، وطرة أخرى سام ١٩٩٩؛ ظاغةئ أطره بالمسروف 
وطساظثتعا  التاضمئ  افجرة  تةاه  المظضر  سظ  وظعغه 
وله  التمطئ.  لعثه  بقدعا  وشاح  افطرغضغئ،  لطصعات 
السثغث طظ المآلفات طبض "السطماظغئ ظحأتعا وتطعرعا 
وأبرعا"، و"الصثس بغظ العسث التص والعسث المفارى"، 
و"ضحش الشمئ سظ سطماء افطئ"، وضااب: "وسث ضغسظةر 
وافعثاف افطرغضغئ شغ الثطغب"؛ وضان سئارة سظ رجالئ 
إلى سطماء السسعدغئ ضث التمطئ افطرغضغئ وطعصش تضام 
آل جسعد طظعا. وألش ضاابا بسث اظافاضئ افصخى جظئ 
٢٠٠٠ جماه: "اقظافاضئ والااار الةثد". وصث ضاإ ضاابا 
شغ الفارة افخغرة ٢٠١٧ بسظعان "المسطمعن والتدارة 
الشربغئ"، وزاد غدإ التضعطئ السسعدغئ ضثه شغ اآلوظئ 
افخغرة ظاغةئ اظاصاداته إلظفاصعا المطغارات لرئغج أطرغضا 

تراطإ، وظاغةئ جغاجات اقظفااح سطى التدارة الشربغئ.
لصث ازدادت تمطئ المقتصئ والسةظ لطسطماء شغ بقد 
الترطغظ؛ شئطس سثد السةظاء طظعط اآلقف. وطظعط طظ 
طدى سطى جةظه تعالغ ٢٢ ساطا دون طتاضمئ؛ طبض 
الحغت ولغث السظاظغ. شما عع السئإ وراء عثه التمقت 
والمقتصات، سطما أن السططئ السغاجغئ طظ آل جسعد 
طظث  تارغثعا؛  ذعال  الثغظغئ  السططئ  إلى  اجاظثت  صث 

اجاقطعا لطتضط شغ بقد ظةث والتةاز؟!
السسعدغئ  جسطئ  سثة؛  أجئابًا  عظاك  أن  التصغصئ 
الممظعب  واقضطعاد  والاثعغش،  بالمقتصئ  تصعم 

لطسطماء، طظ عثه افجئاب:
شغ  وخاخئ  الممطضئ؛  داخــض  التاخض  الاشغغر   -١
اقظفااح سطى صعاظغظ الشرب. وصث ظعر ذلك شغ أسمال 
سثة تثالش أتضام اإلجقم، وتثالش طا ألفاه الممطضئ 
وحسئعا ذعال الفارة الماضغئ طظعا؛ التفقت الشظائغئ 
السغظما،  ودور  المقعغ  بفاح  والارخغص  المثاططئ، 
الرغاضغئ،  المقسإ  المرأة  ودخــعل  والضازغظععات، 
وإظحاء عغؤئ الارشغه، بثل عغؤئ افطر بالمسروف والظعغ 
سظ المظضر، وعظاك طحروع جغاتغ لط تئثأ الممطضئ 
بمئاحرته بسث؛ وعع إظحاء طثغظئ جغاتغئ شغ طثغظئ 
جثة الساتطغئ سطى طظعال المثن السغاتغئ افوروبغئ، 
وغسمح شغه بضض المظضرات المعجعدة شغ الشرب. وعثه 
افطعر اقظفااتغئ السرغسئ، صث قصئ رشدا واجاظضارا 
سظث حرغتئ واجسئ طظ الحسإ داخض السسعدغئ؛ وسطى 
رأجعط السطماء، وخاخئ الصرار الخادر بإلشاء عغؤئ افطر 

بالمسروف، واجائثال عغؤئ الارشغه واقظفااح بعا.
السغاجغ  اإلجقم  ضث  افطرغضغئ  الترب  طعاضئئ   -٢
عةمئ  ضث  وبقدعط  المسطمغظ  تصعق  سظ  المثاشع 
أطرغضا وحرورعا وجغاجاتعا شغ بقد المسطمغظ. وعثا 
افطر ق غةعز السضعت سطغه؛ وخاخئ أظه غساعثف صغط 
اإلجقم وأشضاره الرئغسئ؛ طبض شضرة التضط باإلجقم، 
المسطمغظ  بقد  غساعثف  ضما  الضفر،  طساداة  وشضرة 
ضمظ طثططات جغاجغئ طحارضئ، بغظ التضام وصعى 
سطى  السطماء  طظ  المثطخغظ  وصعف  لثلك  اقجاسمار، 
المساطغر،  الحر  عثا  لطظاس  غئغظعن  الخفعف،  رأس 
بقد  وغساعثف  وشضرعا،  افطئ  صغط  غساعثف  الثي 
الرسإ  لئث  السطماء  ضث  التمطئ  شضاظئ  المسطمغظ... 
باصغ  ولاثعغش  إلجضاتعط  أوجاذعط  شغ  واإلرعــاب 

السطماء طمظ تبعر شغه التمغئ الثغظغئ.
سظ  طظترشئ  جغاجغئ  صداغا  شغ  الممطضئ  جغر   -٣
طحارغع  تثثم  ظفسه  العصئ  وشغ  اإلجــقم،  أتضام 
الضفار، وترعص اقصاخاد داخض السسعدغئ؛ وخاخئ أن 
السسعدغئ بثأت تساظغ بحثة طظ الفصر وطظ الثغعن 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 

طئاتبات جعداظغئ بعلظثغئ
الثولئ العذظغئ طةرد وضغض سظ الرأجمالغني الةحسني
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افضراد "غرغثون حضق طظ أحضال اإلدارة الثاتغئ ضمظ 
تثود الةمععرغئ السربغئ السعرغئ. وعثا المعضعع صابض 
لطافاوض والتعار"). إن الظزام وافضراد ورصئ أطرغضغئ ق 
تمبض أي سصئئ لطتض السغاجغ، شما ترغثه أطرغضا لعط ق 
غرشدعظه وق غرشده الظزام، جعاء أبصعا ضما ضاظعا صئض 

٢٠١١ أو بتضط ذاتغ ضمظ جعرغا...
طسرضئ  شغ  ترضغا  صادتعا  شصث  الباظغئ  الةئعئ  وأطا   -
بط  وطظ  ٢٠١٦/٠٨/٢٤م  شغ  تطإ  حمالغ  الفرات  درع 
غخظ الجغاعن شغ ٢٠١٨/٠١/٢٠م، شسعض دخعل الظزام 
تطإ وجظعب إدلإ، وذلك أن تطك الفخائض بأطر ترضغا 
شغ  اقصااال  شغ  واظثرذئ  الظزام  طع  طسارضعا  ترضئ 
الثرع والشخظ شداسئ تطإ وجظعب إدلإ أو ضادت! 
وضاظئ ترضغا صئض ذلك، وعغ طسامرة تاى الغعم بإغساز 
طظ أطرغضا، ضاظئ تمارس دورًا آخر شغ إدلإ شثخطئ 
المظطصئ بعتثات اجاطقع اسائارا طظ غعم ٢٠١٧/١٠/٧ 
ضمظ  طراصئئ  ظصاط  وإصاطئ  صعاتعا  بظحر  بط  وطظ 
ذلك  وجاء  وإغران...  روجغا  طع  الاخسغث  خفخ  اتفاق 
بسث اجاماع أردوغان طع الرئغج افطرغضغ تراطإ غعم 
٢٠١٧/٩/٢١ بظغعغعرك، وخرح غعطعا تراطإ "أن أردوغان 
أخئح خثغصا لغ". (افظاضعل ٢٠١٧/٩/٢١) وضان التثغث 
بغظعما طظخئا تعل العضع شغ جعرغا. وصث واشص تراطإ 
سطى دخعل ترضغا إلى إدلإ، (بثأ الةغح الارضغ سمطغئ 
إصاطئ  بعثف  السعرغئ  إدلإ  طتاشزئ  شغ  اجاطقع 
جضاي  أجااظئ...  اتفاق  بمعجإ  الاعتر  خفخ  طظطصئ 
ظغعز سربغئ ٢٠١٧/١٠/٠٩م) وظحر طعصع "سظإ بطثي" شغ 
٢٠١٨/٠٥/١٣م أن السمطغئ الارضغئ طا زالئ طسامرة شصال: 
(تساضمض ترضغا الثطعات الاغ بثأتعا شغ طتاشزئ إدلإ 
وتسغر شغعا باتةاعغظ افول ظحر ظصاط المراصئئ المافص 
سطغعا شغ اتفاق تثفغش الاعتر شغ أجااظئ، واآلخر تظزغط 
العغضطغئ السسضرغئ لطفخائض الساططئ شغعا دون تفاعط 
تاى الغعم طع الفخائض اإلجقطغئ...)، وأضاف طعصع سظإ 
بطثي (طظث طططع السام التالغ اظاحرت ظصاط المراصئئ 
الارضغئ شغ إدلإ سطى التثود الحرصغئ لةغإ إدلإ دون 
الاغ  افجئاب  سظ  تساؤقت  ذرح  طا  الشربغ  الحرغط 
تخرت الظصاط طظ الحرق شصط!... وبتسإ المخادر 
لط تاطص الفخائض الثسط الارضغ إق طرة واتثة... ورغط 
الاترضات الارضغئ تئصى الشارات الةعغئ الروجغئ المطش 
وبتسإ  إلدلإ...  الغعطغ  المحعث  شغ  افبرز  الحائك 
طراجطغ سظإ بطثي شغ إدلإ ورغفعا غساعثف الطغران 
الروجغ رغش إدلإ الةظعبغ بخعارغت حثغثة اقظفةار 

غسمع خثاعا شغ جمغع أرجاء إدلإ).
- وأطا الةئعئ البالبئ شصث ترضئ أطرغضا الظزام السسعدي 
الثي حارضعا شغ الاتالش الثولغ وضان غسطظ أظه طساسث 
إلرجال صعات برغئ إلى جعرغا لتساب أطرغضا وبصغادتعا، 
بأن  الارضغ  ضالظزام  صثرا  دورا  الظزام  عثا  لسإ  وصث 
تتئ  بأطعاله  تسممئ  الاغ  المسطتئ  الفخائض  وضع 
تأبغره وطظع عثه الفخائض طظ الاصثم ظتع صطإ الساخمئ 
دطحص طع أظعا ضما غصال سطى طرطى الئخر طظه وبسدعا 
سطى طرطى التةر! وعع الثي أخدسعا لطصئعل بالمفاوضات 
طع الظزام، شةسض الفخائض الاغ وصسئ تتئ تأبغر تمعغطه 
المفاوضات  شغ  بالمحارضئ  وتصئض  الرغاض  إلى  تأتغ 
شضان لصاء الرغاض١ غعم ٢٠١٥/١٢/١١ وخثر بغان الرغاض 
وشثا  وحضطئ  غعطغ ٢٢-٢٠١٧/١١/٢٤  الرغاض٢  وطآتمر 
طحارضا لطافاوض طع الظزام شغ جظغش وشغ شغظا بإغساز 
طساسثا  السسعدي  الظزام  زال  وق  أطرغضغ.  وتثطغط 
وصال ولغ السعث السسعدي  فطرغضا،  الثثطات  لاصثغط 
ابظ جطمان بسث لصائه فجغاده شغ أطرغضا لغسطظ سما 
أوسجوا إلغه أن غصعله لمةطئ الااغط افطرغضغئ، شصث ظصطئ 
سظه غعم ٢٠١٨/٤/٦: "أساصث أن بحار أجث باق شغ العصئ 
التالغ. ق أساصث أن بحار جغرتض دون ترب وق أساصث 

أظه غعجث أتث غرغث أن غئثأ عثه الترب".
- وأطا الةئعئ الرابسئ شضاظئ لصعات بحار وإغران وروجغا 
بسث أن ضمظئ لعا ترضغا "خفخ الاخسغث" شغ المظاذص 
افجاجغئ، إذ خاضئ صعات تطك الةئعئ المسارك شغ تثطر 
ووخطئ إلى دغر الجور وضض ذلك باعاذآ ترضغا والسسعدغئ 
وتأبغرعا سطى الفخائض شخرشاعا سظ طةابعئ الطاغغئ 
إلى جئعات أخرى بتةئ طضاشتئ (اإلرعاب)، وعضثا تظفج 
الظزام الخسثاء وأزال سظ ظفسه غئار العجائط الضبغرة 
الاغ ُطظغ بعا خقل جظعات البعرة، شزعر بمزعر الصعة 
شغ جعقت المفاوضات شغ جظغش وضثلك أجااظئ تغث 
خار غاتثث طظ طعصع صعة وغظستإ طظ المفاوضات، 
وخارت الفخائض تططإ طظ الثول الدشط سطغه لغصئض 

بالتض السطمغ بسث أن ضان طططئاً له لغصغه اقظعغار!
أطرغضا  إبساد  سظ  شدقً  الاحعغح:  جعات  إبساد  ج- 
لطثول افوروبغئ سظ المحعث السعري، وتخره بغظعا 
وبغظ روجغا دولغاً، طع أن روجغا لغسئ جعًئ طظفخطئ 
سظ أطرغضا شغ جعرغا، إق أن أطرغضا اجاثثطئ روجغا 
ووصعشعا إلى جاظإ بحار ضعاجعئ لطافاوض طسعا دولغًا 
بحأن جعرغا، وطظع الثول افوروبغئ طظ الاثخض، وطا ق 
غصض أعمغًئ سظ ذلك أن جسئ أطرغضا لطتث طظ جعات 
شصث  صطر  أطا   – وافردن":  "صطر  اإلصطغمغئ  الاحعغح 
صاطئ أطرغضا بإبارة السسعدغئ وطخر ضث صطر وشرض 
المصاذسئ سطغعا طظاخش ٢٠١٧ واتعاطعا بثسط "اإلرعاب" 
تتئ  ظفسه  صطر  شغ  الظزام  وجث  وعضثا  جعرغا،  شغ 
تعثغث طئاحر طظ سمقء أطرغضا، شأتةط سظ اقجامرار 
شغ الاحعغح شغ جعرغا، واظاعى دوره الفاسض. – وأطا 

شغ ٢٠١٦ بط طةغء إدارة تراطإ. وضان تئرغث الساتئ 
السعرغئ غسظغ أطرغضغاً إشساح المةال لطمفاوضات طظ 
وإظما  سسضرغاً،  بحار  ظزام  بثطع  طئاحر  تعثغث  دون 
شغ طفاوضات تآضث حرسغئ الظزام ولثلك لط غادمظ 
أي صرار اإلحارة إلى إزالئ بحار تغث اجاثثطئ أطرغضا 
افطط الماتثة وطةطج افطظ الثي تاتضط شغه وأرجطئ 
طظ  والئغخ  والثدر  السعد  طظ  المئسعبغظ  أتئاسعا 
ضعشغ سظان إلى افخدر اإلبراعغمغ إلى دي طغساعرا، 
الظزام،  طع  المسارضئ  لةمع  جظغش  طآتمرات  وسصثت 
اسائارا طظ طآتمر جظغش١ الثي سصث غعم ٢٠١٢/٦/٣٠، وشغ 
سصثت  وضثلك  سطغه.  ولطتفاظ  لطظزام  إصرار  ذلك  ضض 
طآتمر  بظعد  أعط  وطظ   ،٢٠١٥ سام  و٢  شغّظا١  طآتمرات 
شغّظا٢ المتاشزئ سطى الععغئ السطماظغئ لطثولئ السعرغئ 
وسطى طآجساتعا، واجاخثرت الصرارات الثولغئ وآخرعا 
الصرار الثي تصثطئ به أطرغضا ظفسعا غعم ٢٠١٥/١٢/١٨ 
وصئطه المةطج باإلجماع وعع الصرار الثي غطثص ضض 
الصرارات وظاائب طآتمرات جظغش وشغظا الماسطصئ بسعرغا، 
شغطثخعا شغ صرار واتث غتمض رصط ٢٢٥٤. وأخئح عثا 
وأخئتئ  جعرغا،  شغ  السغاجغ  لطتض  المرجسغئ  الصرار 
المسطتئ  الفخائض  تاى  باطئغصه  تظادي  الثول  جمغع 
باأبغر الثول الثاسمئ ظادت به، وعثا الصرار ق غثسع إلى 
إزالئ بحار! طا غآضث تماغئ أطرغضا له ولظزاطه. عضثا 
ضان تاى تسطغط تطإ، وبسث ذلك أخئح إلجام الفخائض 
المسطتئ بسثم شاح الةئعات أطرًا واردًا، بط الدشط سطغعا 
لاتصغصه واقلاجام الاام بعصش إذقق الظار، وترك الظزام 
وطسه روجغا وإغران (الداطظان اآلخران لثفخ الاخسغث) 
غسافردون بمظاذص البعار واتثة تطع افخرى! أطا الداطظ 
البالث ترضغا شطط غترك جاضظاً تةاه تطك الثروصات! شصث 
أخث الظزام بدرب طظطصئ وادي بردى ولط غةش بسث 
تئر أول اتفاق لثفخ الاخسغث طططع ٢٠١٧، سطى طرأى 
وطسمع طظ عثا الداطظ! بض بطس طظ تعاذؤعا سظثطا 
طثابراتعا  أن  الحرصغئ  الشعذئ  طسارك  الظزام  أحسض 
شغ  اإلرعاب"  "طضاشتئ  سمطغات  شغ  بظفسعا  حارضئ 
الشعذئ، (وصال الماتثث باجط الرئاجئ الارضغئ إبراعغط 
(تغ. لصظاة  افربساء  الغعم  ختفغ  طآتمر  خقل  صالظ 

آر.تغ) اإلخئارغئ الرجمغئ إن ترضغا ق ترغث وجعد طظزمئ 
طاحثدة شغ الشعذئ الحرصغئ.) روغارز ٢٠١٨/٣/١٥. غصعل 
عثا والظزام وروجغا وإغران وافتئاع غصخفعن الشعذئ 

صخفاً وتحغاً وضأن ترضغا أردوغان تئرر لعط ذلك!
"طضاشتئ  باجط  افطرغضغئ  السغاجئ  شغ  اقظثراط  ب- 
اإلرعاب": بسث أن أسطظ الرئغج افطرغضغ تراطإ سجطه 
الاثطص طظ تظزغط الثولئ، واطاثادًا لمسرضئ المعخض 

جارت أطرغضا شغ عثه السغاجئ سطى أربع جئعات:
- أطا الةئعئ افولى شصث صاد الةغح افطرغضغ الفخائض 
طظ  الثولئ  تظزغط  إلخراج  أطرغضغاً  المثسعطئ  الضردغئ 
الرصئ، وصاد ضثلك شخائض أخرى حرق جعرغا لترب تظزغط 
الثولئ، وأخئح لفضراد حأن ضئغر شغ الحمال السعري 
وبالاتثغث المظاذص الضردغئ شغ جعرغا، وأبرز الصعات 
(صسث)،  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  عغ  شغعا  الضردغئ 
وضاظئ صث اجاسادت بثسط أطرغضغ ضئغر أعط المظاذص 
طظ جغطرة داسح، وجغطرت شغ ضض حرق الفرات؛ أي 
سطى ٢٨ شغ المائئ طظ المساتئ السعرغئ، لضظعا المظطصئ 
المائغئ  بالبروات  وضثلك  والشاز  الظفط  ببروات  افغظى 
والجراسغئ، وطظ ضعباظغ إلى الرصئ وظاتغئ الئعضمال ودغر 
الجور... ولط غضظ عثا لغآبر شغ الظزام، شالصعات الضردغئ 
تاترك بأطر أطرغضا وطظ بط شق تصش شغ وجه الظزام، 
وصث تثاولئ السثغث طظ العجائض اإلسقطغئ شغ اآلوظئ 
المضّعن  الحسإ،  تماغئ  وتثات  تسطغط  أظئاء  افخغرة، 
افضئر لصعات جعرغا الثغمصراذغئ، بأطر طظ أطرغضا طظاذص 
سثة لطظزام السعري، بمعجإ اتفاصغات جرت شغ دطحص 
العذظغ  "المةطج  شغ  الصغادي  (وضحش  والصاطحطغ. 
الضردي" شغ جعرغا شآاد سطغضع، سظ افجئاب والماشغرات 
 "PYD" الاغ دشسئ بتجب اقتتاد الثغمصراذغ الضردي
إلى سصث اتفاق غغر طسطظ طع الظزام السعري، وتسطط 
افخغر بمعجإ بظعده طظاذص ضاظئ تتئ جغطرة الصعات 
الضردغئ، طظ بغظعا تغ الظحعة بالتسضئ، وطظاذص أخرى 
حرق ظعر الفرات.) (https://arabi21.com 16/07/2018) وظصض 
طعصع «عغرابعلغج» سظ طخثر خاص لط غضحش سظه، 
جرى غعم السئئ الماضغ "بغظ حثخغات  أن اجاماساً 
تابسئ لمطغحغا صسث تمبض طةطج طظئب السسضري الاابع 
حسئئ  طصر  شغ  افجث  لظزام  تابسغظ  وطسآولغظ  لعا، 
تجب الئسث شغ طثغظئ تطإ". وأضاف أظه تمئ طظاصحئ 
"سمطغئ تسطغط المربع افطظغ شغ طثغظئ طظئب لمطغحغات 
جظعب  تحرغظ)  (جث  الحعثاء  لسث  باإلضاشئ  الظزام 
 ،(www.qasioun-news.com  11/07/2018) المثغظئ"  حرق 
وصغادات الةماسات الضردغئ حمالغ جعرغا باتئ رعظ 
تدظ  إلى  السعدة  أطرغضا  لعط  أرادت  طا  شإذا  أطرغضا، 
سمغطعا بحار شطظ غرشدعا، وعظاك بعادر لثلك، شصث ظصض 
طعصع ختغفئ رأي الغعم ٢٠١٨/٦/٧ سظ الصغادي الضردي 
الظزام  لمفاوضئ  العرولئ  تعل  طسطط  خالح  الئارز 
صال: (أبعابظا ضاظئ دوطا طفاعتئ لطةمغع ووجثظا تشغرا 
غخفظا  ضان  حعرغظ  شصئض  طآخرا،  افجث  تثغث  شغ 
باإلرعابغغظ، واآلن غاتثث سظ الافاوض، وعثا تصثم... 
وطبطما غفضر الةمغع بمخالته جظفضر ظتظ أغدا)، وصث 
جئص أن خرح وزغر خارجغئ الظزام السعري ولغث المسطط 
وظصطاه ختغفئ السرب الطظثظغئ ٢٠١٧/٩/٢٧ (إن السعرغغظ 

ذلك  وراء  طظ  العثف  وضان  أتغاظاً،  الثمسئ  غاةاوزوا 
دشع الفخائض باتةاععا. وضاظئ أطرغضا تاعصع أن ادساءعا 
بأتئاسعا  اجاساظئ  لثلك  آجقً  أو  ساجقً  جغظضحش  عثا 
شغ المظطصئ وبثاخئ ترضغا والسسعدغئ شغ سعث المطك 
طضّطفاغظ  الثولاان  عاتان  شضاظئ  طططع ٢٠١٥،  جطمان 
وتمغغع  الفخائض،  صغادات  وقء  وأخث  البعرة،  باتاعاء 
التالئ اإلجقطغئ لطبعرة، شاجاثثطئ عاتان الثولاان شغ 
جئغض ذلك أدواتعما المثابراتغئ، والثسط المالغ الصثر، 
وطحاغت السعء، وتصثطان اإلغعاء وتعشران المقذ اآلطظ، 

والمظئر اإلسقطغ، وافطعال المسمعطئ.
٣- وفن البعرة شغ جعرغا ضاظئ ذلك العصئ خطئئ شغ 
أعثاشعا وإجقطعا، شضان ق بث طظ ضباشئ اجاثثام تطك 
افدوات لطظفعذ افطرغضغ، تاى إن بسخ المخادر صث 
غصارب  طا  تطصئ  جعرغا  شغ  الفخائض  بسخ  أن  ذضرت 
المطغار دوقر! وسئر الثسط المالغ وضباشاه، وتعشغر المظئر 
اإلسقطغ وأعمغاه، والمقذ اآلطظ وخطعرته، شصث أخئح 
فتئاع أطرغضا "السسعدغئ وترضغا" ظفعذ سطى المسارضئ 
والفخائض السسضرغئ الاغ ربطئ بمثابرات تطك الثول، 
تاى تمضظئ الثولاان خاخًئ سئر سظاخر الصعة المالغئ 
واإلسقطغئ أن ُتئرز صغادات وُتسطغعا، شاسغطر سظ ذرغصعا 
ضاطض  وباجاثثام  أطرغضا  وضاظئ  الفخائض!  تطك  سطى 
لسمقئعا وأدواتعا شغ المظطصئ ترغث ترف البعرة السعرغئ 
وتحاغئ أعثاشعا، شأسطظئ أن طعماعا شغ جعرغا عغ 
وتتالفعا الثولغ عع طتاربئ (اإلرعاب)، أي طتاربئ شخائض 
البعرة السعرغئ، ورغط اظثراذعا شغ الترب السعرغئ طظث 
جظئ ٢٠١٤ شصث ضان صخفعا غصاخر سطى ضرب الفخائض 
الاغ تسمغعا (إرعابغئ)، وق تدرب صعات بحار، وتظسص طع 
روجغا، إق أن ضبغرًا طظ صادة الفخائض المسطتئ صث وبصعا 
بعا، وأخثوا غظسصعن سمطغاتعط طع غرشعا المثابراتغئ 
المعم والمعك، بض واظثرذعا شغ ذرغصعا الثي تسمغه 
"طضاشتئ اإلرعاب"، شضان اقصااال الثاخطغ واقظثراط شغ 
الثم المترم طا أربك البعرة السعرغئ الاغ خارت تصاتض 
الاغ  "اإلرعاب"  ضث  افطرغضغئ  الةئعئ  جئعاغظ،  سطى 
أضغفئ إلى الةئعئ افخطغئ "إجصاط الظزام"، وضاظئ 
الفخائض تاسرض إلى ضشط ترضغ وجسعدي غداشان 
الةئعئ  شغ  اقظثراط  طظ  لمجغث  الثولغ  الدشط  إلى 
افطرغضغئ، وإبسادعا سظ الةئعئ افخطغئ! وضان الاثخض 
الارضغ "درع الفرات" تاعغةاً لعثا الاعجه، تغث ذطئئ 
ترضغا طظ الفخائض الاابسئ لعا اقظستاب طظ طسارك تطإ 
لصاال تظزغط الثولئ، وعضثا ضان تاى  والاعجه حماقً 
تمضظئ صعات بحار وأتقشعا روجغا وإغران طظ اتاقل 
طثغظئ تطإ ظعاغئ ٢٠١٦ بسمطغئ أحئه باسطغط ترضغا تطإ 
لطروس وطظ بط لطظزام! لصث ضاظئ اجاةابئ الفخائض 
المسطتئ لارضغا واظستابعا طظ طسارك تطإ واظثراذعا 
بالس  طآحرًا  "اإلرعاب"  ضث  افطرغضغئ  الةئعئ  شغ 
الثطعرة، إذ أحار ذلك بعضعح إلى أن صغادات الفخائض 
الاغ رضسئ طقغغظ الثوقرات صث خار لعا تأبغر صعي شغ 
شخائطعا، وأن أطرغضا وبسث ذعل اظازار غمضظعا أن تفاح 
خفتًئ شغعا أطض لطصداء سطى البعرة السعرغئ، وأخثت 
اتةاه  شغ  السعرغئ  الساتئ  تعجه  افطرغضغئ  السغاجئ 
تخفغئ البعرة، ذلك العثف الثي رأته أطرغضا طمضظاً بسث 
أن ظةتئ وأتئاسعا شغ أخث وقء ضبغر طظ صادة الفخائض 
السسضرغئ... بط ضرر أردوغان طعضعع درع الفرات شصث 
اشاسض غخظ الجغاعن لاسعغض دخعل الظزام إلى إدلإ، 
شإن الظزام السعري وعع غاصثم ظتع إدلإ وغطعق ططار 
أبع الدععر صام أردوغان باترغك الصاال ظتع سفرغظ! 
وغحارك شغه ظتع ٢٥ ألفاً طظ المسارضئ ضما أضث الصغادي 
السسضري شغ "شغطص الحام"، غاجر سئث الرتغط، (أن ظتع 
٢٥ ألش طسطح طظ "الةغح السعري التر" غحارضعن شغ 
السمطغئ السسضرغئ الارضغئ شغ سفرغظ... روجغا الغعم: 
٢٠١٨/٠١/٢٣م)، وضان ذلك بسطط أطرغضا وطعاشصاعا، شصث 
خرح وزغر خارجغئ ترضغا طعلعد جاووش أوغطع أظه "بتث 
افزطئ السعرغئ وطسألئ العتثات افطظغئ التثودغئ طع 
اقبظغظ  طساء  طاتغج  جغمج  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
 (٢٠١٨/١/١٧ افظاضعل  وضالئ  ضظثا،"...  شغ   (٢٠١٨/١/١٥)
وغآضث ذلك طا تردد طظ تخرغتات أطرغضغئ غفعط طظعا 
أن غخظ الجغاعن وطعضعع سفرغظ وتترضات الةغح 
وطظ  أطرغضا  طظ  تام  برضا  ضطه  التر  والةغح  الارضغ 
روجغا بالاظسغص طع أطرغضا، وطظ عثه الاخرغتات: (صالئ 
الصغادة المرضجغئ بالةغح افطرغضغ، إن ترضغا أذطساعط 
السعرغئ،...  "سفرغظ"  بمثغظئ  السسضرغئ  السمطغئ  سطى 

صثس برس: ٢٠١٨/٠١/٢١م)
٤- لصث أخئتئ الثطعط السرغدئ لطسغاجئ افطرغضغئ 

شغ جعرغا بسث تسطغط تطإ سطى الظتع الاالغ:
لعثا  افبرز  السظعان  وضان  السعرغئ:  الساتئ  تئرغث  أ- 
الفخائض  ترضغا  تمطئ  الثي  أجااظئ  طسار  عع  العثف 
المسطتئ الاابسئ لعا إلغه تمقً لمفاوضئ بحار وإغران 
وروجغا سطى وصش إذقق الظار. وصث ُتعِّج عثا الاعجه بما 
غسمى اتفاصات "خفخ الاخسغث" الاغ أخثت تاظصض طظ 
طظطصئ إلى أخرى، شعخطئ الةظعب الثي لط تضظ شخائطه 
ولضظعا  أجااظئ،  طفاوضات  شغ  ذلك  صئض  حارضئ  صث 
حارضئ أخغرًا! وخقل جظاغظ طظ عثه المفاوضات شصث 
روجغا  جاظإ  إلى  لقتفاق  ضاطظئ  ضثولئ  ترضغا  برزت 
صث  افولى  جظعاتعا  شغ  البعرة  خقبئ  وضاظئ  وإغران. 
المظال  بسغث  عثشاً  شضان  الظار،  إلذقق  وصش  أي  طظسئ 
إلدارة أوباطا، إق أظه أخث غاتصص طع ظعاغئ تطك اإلدارة 

تامئ: الخغشئ افخغرة تعل جعرغا
افردن شصث ضان عع وطثابراته غصغط السقصات الصعغئ طع 
شخائض الةظعب شغ جعرغا، وضان ذلك لخالح برغطاظغا 
سطى أطض العلعج بحغء طظ الظفعذ إلى جعرغا... ولطتث 
طظ عثا شصث بادرت أطرغضا بظفسعا إلى شاح المفاوضات 
طع روجغا تعل خثسئ "خفخ الاخسغث" جظعبغ جعرغا، 
وعضثا طضظئ الظزام طظ السغطرة حئه الضاططئ سطى 

الةظعب وطظ بط اظاعى الاأبغر الفاسض لفردن أو ضاد...
٥- وبالاثصغص شغ السغاجئ افطرغضغئ وجغاجئ أتئاسعا 
خاخئ ترضغا والسسعدغئ وتطتص بعط طخر بثرجئ أصض 
بسئإ طحاضطعا الثاخطغئ، ظةث أن أطرغضا تسغر شغ آن 
واتث شغ ضض الثطعط السرغدئ الاغ رجماعا لسعرغا 
والمثضعرة أسقه، شعغ تارك الئاب طفاعتاً سطى طخراسغه 
لةععد الظزام وروجغا وإغران لدرب المسارضئ سسضرغاً، 
وتجغض أي حضعك لثى المسارضئ بأن أطرغضا صث تعإ 
درسا  سطى  تمطاه  بحظ  الظزام  بثأ  شسظثطا  لظةثتعا، 
والمظطصئ الةظعبغئ طثسعطا بالطغران الروجغ وجعئ 
جفارتعا  لطفخائض شغ الةغح التر سئر  رجالئ  أطرغضا 
شغ افردن غعم ٢٠١٨/٦/٢٣ صالئ شغعا "ظفعط أظضط غةإ 
أن تاثثوا صرارضط تسإ طخالتضط وطخالح أعطغضط 
وشخغطضط ضما تروظعا، وغظئشغ أق تسظثوا صرارضط سطى 
اشاراض أو تعصع باثخض سسضري طظ صئطظا" (طعصع سظإ 
بطثي ٢٠١٨/٦/٢٣). أي أن أطرغضا تصطع أي أطض لطفخائض 
الماساوظئ طسعا بأظعا صث تعإ لظةثتعا! وضأن بسدعط، 
غفطاه  وجائض اإلسقم، صث ختا طظ  ظصطئ بسخ  ضما 

شصال إن أطرغضا صث خثساعط! آآلن؟
اجاؤخال  جغاجئ  شغ  شسطغاً  تسغر  أطرغضا  شإن  وعضثا 
الفخائض المسطتئ شغ جعرغا سظ ذرغص الظزام وإغران 
صئض  ولضظ  سراصغض،  أي  ذلك  أطام  تدع  وق  وروجغا، 
ذلك وبسثه المساعمئ الفسالئ طظ ترضغا والسسعدغئ! 
وأطا الثسط افطرغضغ لطفخائض شضان غصش سظث تثود 
الاخرغتات أو افطعال الاغ تثشع لطصادة لصاء العقء، وطا 
ضان غخض طظ جقح أطرغضغ شعع بسغط وصطغض وغغر 
شسال وذو ذئغسئ دشاسغئ (أي غغر شااك)، وضان ذلك شغ 
الماضغ بعثف إصظاع البعار بأن أطرغضا طسعط وتثسمعط 
لغعالععا، أطا الغعم وبسث أن رجتئ ضفئ بحار السسضرغئ 
شإن ذلك الضقم صث اظاعى، واظاعئ طسه الاخرغتات 
افطرغضغئ بعثا الثخعص، وأخئح عثا المطش طصفقً طظ 

أطرغضا وضثا طظ أتئاسعا ترضغا والسسعدغئ.
٦- وأطا طسار المفاوضات السغاجغئ شصث ضاظئ أطرغضا 
تآجطه إلى أن ُغصدى سطى البعرة وطظ بط غصش بحار سطى 
صثطغه، ولثلك ضاظئ تحشض أتئاسعا وسمقءعا لاعغؤئ 
افوضاع شغ طتادبات جاظئغئ إلى أن تظدب ظروف التض 
السغاجغ شغضعن المصسث الرئغج لعا... ولثلك شإظه خقل 
طسار المفاوضات السغاجغئ الثي اجامر لسظعات ضان 
سمقء أطرغضا وأتئاسعا شغ السسعدغئ وترضغا غظحطعن 
شغ تظزغط اقجاماسات والمآتمرات لطمسارضئ السعرغئ 
وضاظعا غئرزون صغادات شغ المحعث السغاجغ وغئسثون 
صغادات، وضض ذلك شغ أخث ورد إلى أن غصش الظزام سطى 
صثطغه شااعلى أطرغضا التض السغاجغ بثور لروجغا أو 
دون دور... ولضظ بسث اإلظةازات السسضرغئ الضئغرة لئحار 
والصطمعن،  بردى  وادي  بط  تطإ،  طثغظئ  شغ  وتطفائه 
دطحص  تعل  طظ  المثاذر  وإزالئ  الحرصغئ  الشعذئ  بط 
درسا،  شغ  والغعم  وتماة،  تمص  أرغاف  بط  الساخمئ، 
وربما بسث ذلك شغ إدلإ وطا تئصى طظ رغش تطإ، شعثه 
اإلظةازات الضئغرة تعتغ بأن التض السغاجغ افطرغضغ 
أظعط  وغئثو  إدلإ.  بسث  لما  طآجض  ذلك  لضظ  غصارب، 
غسثون لثلك، شصث أضمطعا تظفغث اتفاصغئ الفعسئ الجبثاظغ 
وأبرم اتفاق ظعائغ بغظ روجغا وترضغا غعم ٢٠١٨/٧/١٧ 
ظص سطى إجقء جضان بطثتغ الفعسئ وضفرغا المعالغاغظ 
لطظزام شغ طتاشزئ إدلإ تغث ضاظاا طتاخرتغظ طظ 
صئض الفخائض، لؤق تئصى أغئ أوراق ضشط بغث الفخائض 
وضغ ق غضعن الظزام شغ ترج إذا عاجط المظطصئ وارتضإ 
المةازر... وطظ بط لط تئص دون التض السغاجغ افطرغضغ 
إق إدلإ وطسعا رغش تطإ الشربغ، وعغ طظطصئ طعمئ 
وشغعا تةمع ضئغر لطبعار، لضظ لارضغا جئغقً ضئغرًا سطى 
الضبغر طظ الفخائض المسطتئ شغعا، والراجح أن تدشط 
ترضغا سطغعا لاسطغط السقح البصغض لطظزام والخطح طسه، 
وعثا أحث خطعرة طظ ترب الظزام وروجغا وإغران طع أن 
ضطغعما خطر وضرر... شإذا طا ظجسئ الصعة السسضرغئ طظ 
البعرة السعرغئ شإن التض السغاجغ افطرغضغ غضعن صغث 
اإلسثاد والاظفغث... والراجح أن أطرغضا ترغث اإلبصاء سطى 
بحار لفارة "اظاصالغئ" تضعن ججءًا طظ تطعا السغاجغ، 
وتاأضث خقل تطك الفارة طظ تخفغئ المسارضغظ، وطظ 
بط تأتغ بسمغض طبض بحار غعاخض التفاظ سطى ظفعذعا 
غععد  دولئ  ربغئاعا  أطظ  تفر  وضثلك  جعرغا،  شغ 
المشاخئئ لفطسطغظ، شعثه ترغث شغ جعرغا سمغقً طبض 
بحار غتفر لعا أطظعا شق تططص سطغعا ذطصئ، شصث خرح 
ظاظغاعع لطختفغغظ صئض طشادرته طعجضع غعم الثمغج 
٢٠١٨/٠٧/١٢م "لط تضظ لثغظا طحضطئ طع أظزمئ افجث 
(العالث والعلث) سطى طثار أربسغظ ساطا لط تططص رخاخئ 
اجاصرار  ظسارض  ق  ظتظ  الةعقن.  عدئئ  طظ  واتثة 
الرئغج السعري بحار أجث لضظظا جظسمض سطى تماغئ 

تثودظا". (عآرتج الغععدغئ ٢٠١٨/٧/١٢).
٧- والصعة السسضرغئ الاغ غماطضعا الظزام السعري ضسغفئ 
وغغر ضاشغئ لطسغطرة سطى جعرغا بسث التض السغاجغ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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ألسظاظا  تفغئ  لصث  السآال  عثا  غسأل  لمظ  أصعل  إظغ 
وظتظ ظظختعط وظسزعط وظئغظ لعط واصع افطر بافدلئ 
والئراعغظ... وصث ضطَّئ أصثاطظا طظ السغر إلغعط لظختعط 
طظ  ضان  إلغعط  المسالك  بسخ  إن  تغث  وإرحادعط 
الخسإ سطى السغارات أن تسطضعا شظسغر شغعا راجطغظ 
تاى إظظا لضبرة تعاخطظا طسعط ظظَّظا بسُدعط أظظا طظعط!! 
ولع اذَّطع طظ غسأل عثا السآال سطى إخثاراتظا وأجعبئ 
أجؤطاظا، وطا أضبرعا، لسطط أظظا بثلظا العجع شغ عثا افطر 
بض شعق العجع، ولضظ ضبغرًا طظ أولؤك الصادة ق غرسعون 
وق غاصعن، بض ضاظعا غصعلعن سظثطا ظتثرعط طظ المال 
الصثر الثي غأخثوظه طظ تطك الثول الثائظئ: "وطظ أغظ 
لظا أطعال إذن؟ شتجب الاترغر ق غسطغظا أطعاقً"، شغجغظعن 
فظفسعط أخث المال طظ الضفار والثعظئ! شإذا صطظا لعط 
إظضط جاضعظعن بثلك رعائظ سظثعط غصعلعن ق! شداع 
طا ضاع وعط شغ غفطاعط غسمععن... وإذا صطظا لعط إظضط 
ُتثلُّعن  شطماذا  واشرًا  ضبغرًا  جقتاً  الظزام  طظ  تشظمعن 
أظفسضط سطى أبعاب أولؤك الثعظئ فخث حغء طظ حغء 
وتجب  السقح  ظأخث  أغظ  وطظ  شغصعلعن  السقح؟  طظ 
أسظاصضط  إن  لعط  صطظا  شإن  السقح؟  غسطغظا  ق  الاترغر 
تضعن طرععظئ سظثعط بعثا السقح صالعا لظا ظأخث طظ 
افوان  شعات  بسث  لعط  تئغَّظ  بط  السثو!  وظصاتض  السثو 
بض  إلغه،  التاجئ  أحث  شغ  وعط  سظعط  ُطظع  السقح  أن 
وجطمعا أجطتاعط بفسض تعاذآ أولؤك الثعظئ... وعضثا 
شصث ظختظاعط ولضظ ق غتئعن الظاختغظ! وضمبال أذضر 

بسخ طا جاء شغ إخثارظا شغ ٢٠١٨/٠٤/٠٥م:
تطك  تعسغئ  شغ  جعثًا  غّثخر  لط  التجب  أن  وطع   ...)
الفخائض، وتئخغرعا بما غةري وغثور، إق أظعط ضاظعا 
غئررون جغرعط خطش أولؤك بأظعط غثسمعظعط بالمال 
والسقح، وأن التجب ق غساطغع ذلك، بض شصط غثسمعط 
بالظخح... وغدغفعن إن ذلك الظخح ق غشظغ طظ ضرب 
ذو  تاططه،  بغث  السغش  أن  غثرضعا  ولط  حغؤاً!  السغعف 
غصغه  درساً  غضعن  المئخر  العاسغ  غث  شغ  شعع  تثغظ، 
حر خخمه، ووجغطئ صعغئ لعجغمئ سثوه... ولضظه بغث 
درسًا  غضعن  المةرطغظ  دسط  وراء  الراضخ  المثثوع 
طمجصاً، تئرز أجقضه طظ خقله، شغصاض طظ عع شغ غثه 

صئض أن غصاطه خخمه!
وإظظا ظاعجه لاطك الفخائض الاغ ضاظئ ترشخ تعسغاظا 
ضقم  عثا  غصعلعن  ضاظعا  شصث  لعط...  وتئخغرظا  لعط، 
بالمال  الثسط  غرغثون  بض  حغؤاً،  الترب  طظ  غشظغ  ق 
والسقح الثي غةثوظه سظث خعظئ المسطمغظ، سرباً وترضًا 
وشرجاً، بض بسدعط غدغش تاى ولع طظ طةرطغ الروس 
وافطرغضان، ظظاً طظعط بأن أخثعط المال الصثر طظ أولؤك، 
لظ غمظسعط طظ الصاال سظ الحام... ظصعل لضض عآقء: 
عا أظاط ترون ظاغةئ أشسالضط وأصعالضط، شصث أخئتاط 

طعةرغظ ططرودغظ تاى طظ دغارضط وأبظائضط!)
٩- وشغ الثاام ظصعل: إظه لط غئص طظ افطاضظ إق إدلإ، 
وصث غضعن شغ جسئئ أردوغان دروع أخرى وأغخان ُتدغع 
شظصعل  تراضاً...  غئثي  ق  جاضظ  وعع  تعلعا  وطا  إدلإ 
لطفخائض وظاعجه إلغعط أن ق غظثثسعا باترضات أردوغان 
وق غثطعا إدلإ لطظزام... وق غظسعا طا أخابعط شغ تطإ، 
ولغاثضروا تثغث رجعل  الثي أخرجه الئثاري سظ أبغ 
 ْ ُ ِم ُْؤِم عرغرة رضغ اهللا سظه سظ الظئغ  «َال ُيْلَدُغ اْل
»، شضغش إذا ضان طرات وطرات؟! ﴿إِنَّ يِف  ِ َتْ ٍر َواِحٍد َمرَّ ْ ُج
ْمَع وَُهَو َشِهيٌد﴾. لىَْق السَّ

َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمْن اَكَن  َ َذلَِك 

وخاتمئ الثاام، شإظظا ظآضث طا جئص أن صطظاه: إن افغام 
طظ  وأحث،  ذلك  بمبض  افطئ  عثه  اباطغئ  ولصث  دول، 
الخطغئغغظ والااار، بط سادت شظعدئ، واصاطسئ جثورعط، 
وجادت السالط طظ جثغث... ختغح أن تضط اإلجقم ضان 
عع الظاشث شغ تطك افغام، وأن الثقشئ ضاظئ طعجعدة 
تاى وإن ضاظئ ضسغفئ، شضان لفطئ رأس غةمسعا لصاال 
سثوعا، وإتصاق التص وإزعاق الئاذض، وطظ بط عجطئ 
سثوعا وظعدئ طظ جثغث... والغعم لغج عظاك تضط 
باإلجقم، ولغسئ عظاك خقشئ، وإذن طظ الثي غةمع 
المسطمغظ لطصاال؟ صث غصعل صائض طبض عثا الصعل، وعع 
وخش لطعاصع ختغح، ولضظ السمض لطثقشئ طسامر بصعة 
شغ  لطمسطمغظ  رئغساً  طططئاً  أخئتئ  وصث  اهللا،  بإذن 
بطثاظعط، وعط غرصئعن ذلك بالصعل والفسض، وغظططصعن 
لصطإ تطك افغام السعد ٢٦، ٢٧، ٢٨ رجإ ١٣٤٢عـ، الاغ 
ضاظئ طسرح الاآطر والةرغمئ شغ إلشاء الثقشئ، غظططصعن 
إلزالئ تطك افغام السعد، وغسغثوظعا طحرصئ بالثقشئ 
طظ جثغث شغ غعم صثره اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، 
وسظثعا جغسطط الثغظ ظطمعا وخاظعا وأجرطعا أي طظصطإ 
غظصطئعن... وسطى المسطمغظ أن ق غغأجعا طظ رتمئ اهللا، 
شالحام جائصى الحام، شعغ سصر دار اإلجقم: أخرج ظسغط 
َة، َصاَل: َصاَل َرُجعُل  بظ تماد شغ الفاظ، َسْظ َضِبغِر ْبِظ ُطرَّ

اِم». َّ ْسَالِم ِال اهللاَِّ : «ُعْقُر َداِر اإلِْ
لفظئغاء  شصط  لغج  اهللا،  بظخر  ططمؤظ  والتجب 
ولغج  الخادصغظ،  لطمآطظغظ  ضثلك  بض  والمرجطغظ، 
شصط شغ اآلخرة، بض شغ الثظغا ضثلك، ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا 
ْشَهاُد﴾، وغعطؤث 

َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ وَا

غفرح المآطظعن بظخر اهللا، وغخغإ الثغظ أجرطعا خشار 
جئار،  طظاصط  واهللا  اآلخرة،  شغ  ألغط  وسثاب  الثظغا،  شغ 

 سجغج تضغط
السادس سحر طظ ذي الصسثة ١٤٣٩عـ

٢٠١٨/٧/٢٩م

التضعطئ طظ جاظئعا وسطى لسان رئغج وزرائعا تغثر 
السئادي أسطظئ بحضض طاااٍل سظ تجطئ طحارغع خثطغئ 
وإخقتات إدارغئ وتعشغر شرص سمض لطئخرة والمبظى 
وذي صار والظةش وطظاذص أخرى، سثا سظ اإلسقن سظ 
تثخغص ظتع ٥ ترغطغعظات دغظار سراصغ (ظتع ٤ ططغارات 
و٢٠٠ ططغعن دوقر) تاى اآلن، طظعا ٣ ترغطغعظات وظخش 
صار  وذي  لطمبظى  المائصغئ  وافخرى  لطئخرة  الارغطغعن 
سام  طظث  طاعصفئ  طحارغع  إضمال  سظ  سئارة  والظةش، 
٢٠١٤ تاسطص بالماء والضعرباء، إضاشئ إلى ٨٠٠ ططغار دغظار 
أسطظ سظعا جابصاً لمخطتئ طحروع طسالةئ أزطئ السضظ 
شغ الئقد. وتعل ذلك، صال الحغت جسث الربغسغ، أتث 
حغعخ صئغطئ ربغسئ جظعبغ السراق، لـ"السربغ الةثغث"، 
إن "الازاعرات جاسامر بسئإ اظسثام البصئ"، طدغفًا 
"السئادي أو أي طسآول آخر شغ السراق الغعم لع خرج 
جاار  سطى  وافخرى  الضرغط  الصرآن  سطى  غثه  واضساً 
بعسعدعط،  وق  بصسمعط  أتث  خثصعط  طا  الضسئئ، 
شالاةربئ طسعط طرغرة لطشاغئ خقل السصث وظخش السصث 
شغ  وسعدعط  أن  وعغ  واضتئ  والمحضطئ  الماضغ، 
اظاثابات ٢٠٠٦ عغ ظفسعا شغ اظاثابات ٢٠١٨، طظ تعشغر 
المتاخخئ  وإلشاء  والعظائش  وافطظ  والضعرباء  الماء 
بض  حغء  سطى  غتخطعا  لط  الظاس  لضظ  الطائفغئ، 

بالسضج تراجع لثغعط ضض حغء".
عثه اقظافاضئ أبئائ أوقً شحض أطرغضا وطحروسعا شغ 
غتاثى به شغ  السراق الثي وسثت بأن تةسطه ظمعذتاً 
الحرق افوجط! شق رشاعغئ وق دغمصراذغئ وق أطظ وق 
سظ  شدقً  لطسمض،  شرص  وق  ضعرباء  وق  طاء  وق  أطان 
اظسثام أبسط طصعطات السغح الضرغط طع وشرة بروات 
الئطث! شماذا جاصعل أطرغضا بسث سصث وظخش طظ اقتاقل 
وعثا طعصفعا ضث ضض اقظافاضات واقتاةاجات الحسئغئ 
الاغ راشصئ أغام اقتاقل وتاى الطتزئ؟! بط شدتئ 
لعا  الاابسئ  وافتجاب  وتطفاءعا  إغران  اقظافاضئ  عثه 

شصث أخئح جغح بحار طظعضاً بحضض ضئغر. وسطى الرغط 
له  تعشرعا  الاغ  بافجطتئ  غظصطع  ق  الثي  المثد  طظ 
الصظعات افطرغضغئ المثاطفئ جعاء سئر روجغا أو إغران 
أو غغرعا إق أن الصعى الئحرغئ تئصى طحضطاه الرئغسغئ. 
لثلك شإظه طظ الماعصع أن أي تض جغاجغ أطرغضغ ق بث 
أن غرتضج سطى صعة صادرة سطى خعظه، وصث تسطك أطرغضا 

أتث الطرغصغظ الاالغغظ أو ضطغعما طساً، وعما:
وططغحغاتعا  وتجبعا  إغران  سطى  اقساماد  اجامرار  أ- 
افخرى طظ إغراظغغظ وأششان وباضسااظغغظ... إلت، وعثا 
بسخ  تحغر  الثي  افطر  وتةظغسعط،  إجضاظعط  غطجطه 
صّثر  شصث  الغعم،  به  السعري  الظزام  صغام  إلى  افخئار 
أتث الثئراء لعضالئ DW افلماظغئ ٢٠١٨/٤/٣٠ سثد تطك 
ألفاً،   ٤٠ طظ  غصارب  سظاخرعا  وسثد  بـ٤٥  المطغحغات 
وذضر الثئغر (شغ اساصادي أن عثه المطغحغات جائصى 
شغ جعرغا... وحاعثظا سمطغئ تعذغظ شغ تجام دطحص 
زغظإ  السغثة  تغ  شغ  طعجعدة  الحغسغئ  شالمطغحغات 
وغغرعا طظ المظاذص... وأساصث أن إغران تتاول، ضما عع 
التال بالظسئئ لطتحث الحسئغ، تةظغج عآقء أو جطك 

جئض أخرى تساسثعط سطى الئصاء شغ المظطصئ).
الاغ  المظاذص  أبظاء  غةئر  الظزام  أن  طظ  الرغط  وسطى 
شغ  اإللجاطغئ  لطثثطئ  لسغطرته  جثغث  طظ  غثدسعا 
تطك  سطى  غسامث  تةسطه  العقء  حضعك  أن  إق  الةغح، 

المطغحغات الاغ صاتطئ إلى جظئه أبظاء جظعات البعرة.
وصث  السقم"،  إصطغمغئ "لتفر  صعى  سطى  اقساماد  ب- 
تساصثم صعات طخرغئ وجسعدغئ وترضغئ لعثا الشرض. 
وعثا الضقم لغج جثغثًا، شصث ظصطئ الةجغرة ظئ سظ 
ظاحعظال  ذا  طةطئ  (أحارت   ٢٠١٦/٤/٨ أطرغضغئ  ختغفئ 
إظارجئ افطرغضغئ إلى الترب الاغ تسخش بسعرغا طظث 
جظعات، وصالئ إن الئقد الاغ اظجلصئ شغ المساظصع بتاجئ 
لصعات تفر جقم، بشخ الظزر سظ أي حضض غظاعغ به 
الخراع.) ولط غظاه عثا الاخعر افطرغضغ لطتض شغ جعرغا 
اإلظةازات  رغط  الثارج  طظ  صعات  باجاةقب  والصاضغ 
السسضرغئ لئحار شصث ظصطئ الةجغرة ظئ ٢٠١٨/٤/١٧ (صالئ 
ختغفئ وول جارغئ جعرظال إن إدارة الرئغج دوظالث 
تراطإ تثطط إلتقل صعات سربغئ طتض الصعات افطرغضغئ 
شغ جعرغا لتفر اقجاصرار شغ حمال حرق الئقد بسث 
عجغمئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ. وأشادت الختغفئ بأن 
طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ جعن بعلاعن اتخض 
بمثغر المثابرات المخري بالعضالئ سئاس ضاطض لمسرشئ 
طعصش الصاعرة طظ عثا المسسى. وأضاشئ أن الاعاخض 
جرى طع دول خطغةغئ أغدا طظ أجض المحارضئ شغ عثه 
الصعات وتصثغط الثسط المالغ لعا، وتعصع طسآولعن شغ 
اإلدارة أن تساةغإ الثول السربغئ لططإ تراطإ خخعخا 

شغما غاسطص بالثسط المالغ).
وتةري  جرت  الاغ  العصائع  سطغه  تثل  طا  عع  عثا   -٨
تعل السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا... وباثبره غائغظ 
أن اجامرار الظزام وسثم جصعذه لط غضظ شغ الثرجئ 
روجغا  وأتئاسعا  أطرغضا  بصعة  وق  الظزام  بصعة  افولى 
ترضغا  والسمقء  افتئاع  بصعة  وق  وططغحغاتعا،  وإغران 
والسسعدغئ تاى وإن ضان لضض ذلك تأبغر، وإظما ضان 
السئإ افضئر عع شغ الثغاظئ أو المثادسئ والاعاذآ طظ 
ضبغر طظ رؤجاء الفخائض لبصاعط بأطرغضا بأظعا طسعط 
وظسعا أظعا سثو لقجقم والمسطمغظ شغ ضض أسمالعا... 
والسسعدغئ،  ترضغا  وسمقئعا  بأتئاسعا  البصئ  وضثلك 
وظسعا ضغش ضان تسطغط تطإ بفاح جئعئ درع الفرات 
وجتإ المصاتطغظ طظعا، وطظ بط غخظ الجغاعن تغث 
وجعئ المصاتطغظ عظاك وترضئ جظعب إدلإ لصمئ جائشئ 
لروجغا والظزام... وأطا السسعدغئ شظسغئ تطك الفخائض 
ضغش عغأتعا لطمفاوضئ طع ظزام الطاغغئ شغ اجاماسات 
ولغ  عع  وعا  إزالاه،  طظ  أضبر  الظزام  تصر  وطفاوضات 
سعث السسعدغئ غضحش طا ضان طساعرًا شغخرح بأن بحار 
باق... بط افدعى وافطر أن روجغا تصخفعط بتممعا 
بحضض وتحغ وطع ذلك غافاوضعن طسعا وغسطمعظعا 
أن  طآلط  لمظزر  وإظه  والماعجطئ!  البصغطئ  أجطتاعط 
تساطط روجغا دباباتعط وطثاشسعط وعط أصرب إلى الثل 
تثث،  شغما  افجاس  السئإ  عع  ذلك  ضض  والثظعع... 
وغاصثطعن  الظزام  غصاتطعن  ذعاقً  جظعات  طضبعا  شصث 
شغ طظاذصه، ولضظعط شغ بدسئ أغام خرجعا طظ تطإ 
باعاذآ طظ ترضغا، وشغ خقل أصض طظ ذلك خرجعا طظ 
السسعدغئ،  طظ  باعاذآ  درسا  وخاخئ  جعرغا  جظعب 
بالسقح  زاخرة  أجطتاعط  طثازن  ضاظئ  التالاغظ  وشغ 
تصًا  طتجن  فطر  إظه  الظزام...  جغح  طظ  غظمعه  الثي 
أن غخمثوا جظعات أطام الئراطغض المافةرة والخعارغت 
المثطرة وافجطتئ الفااضئ طظ الظزام وروجغا وإغران 
والثغاظئ  بالاعاذآ  أغام  شغ  ولضظعط  وططغحغاتعا، 
البصغطئ  وأجطتاعط  بض  صاال،  دون  أطاضظعط  غسطمعن 
والماعجطئ! وغارضعن دغارعط طعةرغظ!! إن الماثبر 
لثلك غرى أن السئإ افجاس عع بصئ الفخائض شغ أسثاء 
اإلجقم والمسطمغظ، وبصاعط شغ السمقء وافتئاع، جعاء 
أضان صادة الفخائض أولؤك غسطمعن أم ضاظعا جاعطغظ، 
وجعاء أضاظعا ساطثغظ طاسمثغظ أم ضاظعا طظ باب الثطأ 
طثطؤغظ، شضقعما طّر... وصث غسأل جائض وتص له أن 
غسأل شغصعل طا دام تجب الاترغر سطى عثه الثرجئ طظ 
العسغ والئخر والئخغرة وغثرك طةرغات افطعر شطماذا 
لط غظخح الفخائض وغئخرعط شق غصسعا شغما وصسعا شغه؟ 

تامئ: الخغشئ افخغرة تعل جعرغا

والاغ تشعلئ شغ الئطث بفسض جغاجئ المتاض افطرغضغ 
وبدعء أخدر طظه فظعا ضث تضعطاعا السمغطئ شغ بشثاد 
وضث أتجابعا الاغ تثغظ بالعقء لعا، وفظعا تسائر السراق 
تثغصاعا الثطفغئ وبعاباعا لطسالط السربغ، وصث جمسئ 
بمضء أذظغعا عااشات المازاعرغظ، وحاعثت بسغظعا الظار 
تدرم شغ طصرات أتئاسعا وأجعجتعا. وأخغرا شدتئ عثه 
اقظافاضئ افتجاب التاضمئ جمغسعا بما شغعا السظغئ، فن 
أي تراك حسئغ ضث الفساد والفحض غحمطعا جمغسا، 
عط  بض  طا،  غعطا  الحسإ  بعرة  غثحعن  جمغسا  وعط 
طساغصظعن طظ ذلك، ولضظ ذمسعط شغما بغظ أغثغعط 
غشرغعط بالئصاء شغ سمطغئ جغاجغئ بائسئ جتصئ الحسإ 
جتصا وخغرته إلى خراب ودطار وسطى جمغع المساعغات.

تثعإ  ق  وتاى  بمرتعا  اقظافاضئ  تآتغ  وتاى 
تشغغر  سطى  الاشغغر  غصعم  أن  غةإ  جثى  الادتغات 
افشضار والمفاعغط أوقً، بط الظزط والصعاظغظ باظًغا، وعثا 
طسروف شغ جظظ الاشغغر الاغ تثبئ شغ تارغت افطط؛ 
تشغغر  سطى  سمض  تسالى  اهللا  بسبه  سظثطا    شالرجعل 
الةاعطغئ،  شغ  جائثة  ضاظئ  الاغ  والمفاعغط  افشضار 
طضاظعا أشضار وطفاعغط اإلجقم، بط أصام دولئ  وأتض 
سطى  وصعاظغظه  اإلجقم  أتضام  ذئصئ  الاغ  اإلجقم 
الظاس. شالاشغغر واقرتصاء ق تظجل به المقئضئ جاعجًا، وق 
غاط إق بادتغئ المسطمغظ تتئ صغادة واسغئ طثطخئ 
واتثاذ  والخئر  البئات  طع  به  وتصعد  اهللا  فطر  تظصاد 
الثول  إصاطئ  وإن  طخغرغئ،  صدغئ  أظعا  سطى  الصدغئ 
بض  طساتغطئ،  طسألئ  لغسئ  السمغطئ  افظزمئ  وتشغغر 
عغ رغط طثاذرعا بغث الحسعب المعمحئ إن صخثت 
وتمئ صغادتعا سظ وسغ وبئات وإخقص، شصث أضثت 
افتثاث شغ تعظج وطخر وجعرغا خثق طسادلئ ترضئ 
الةماعغر البائرة وشاسطغاعا، ولع ترضئ تسئر سظ ظفسعا 
غسط السالط اإلجقطغ،  جثغثًا طاسطسقً  لفاتئ وضساً 

 وصث غظاب سظه طرتطئ جثغثة تشغر طةرى الاارغت

تامئ ضطمئ السثد: اظافاضئ جظعب السراق وشحض المحروع افطرغضغ

الصسثة  ذو   ١٢ افربساء،  السالط،  (صظاة  طعصع  ظحر 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٢٥م) خئرا جاء شغه: "ظفثت وضالئ 
غعث وتحشغض القجؤغظ افوظروا صرارعا بفخض طا غصارب 
١٠٠٠ طعظش طظ براطب الطعارئ لثغعا، وأرجطئ ضائا 
رجمغئ تفغث بإظعاء خثطات عآقء المعظفغظ شغ صطاع 
افوظروا  شغ  السرب  المعظفغظ  اتتاد  رئغج  وأضث  غجة. 
 ١٢٥ وجعئ  العضالئ  "إدارة  أن  لـ"طسا"  المستال  أطغر 
رجالئ شخض تام لمعظفغظ دائمغظ غسمطعن طظث جظعات 
شغ افوظروا و٥٨٠ طظ المعظفغظ الثي غسمطعن طظث أضبر 
طظ ٢٠ ساطا بظزام السمض الةجئغ وبراتإ ججئغ تاى 
ظعاغئ السام والةجء افخغر وتعالغ ٢٨٠ طعظش اجامرار 

السمض تاى ظعاغئ السام". وذضرت وضالئ افظاضعل أن افوظروا "أبطشئ ظتع ١١٣ طعظفا غسمطعن شغ برظاطب تحشغض 
غسرف باجط "الطعارئ" أظعا لظ تةثد سصعد سمطعط "المآصائ"، الاغ جاظاعغ حعر تمعز الةاري. وصال المستال: 
"تةاعطئ إدارة العضالئ ضض العجاذات والتطعل السصقظغئ ضاربئ بةععد التضعطئ واقتتادات سرض التائط، 
وطظفثة صرارعا وطسطظئ الترب سطى ألش أجرة طعثدة بإظعاء سمطعا ظعاغئ السام". وأضث المستال أن المعظفغظ 
جغظزمعن إضرابا طفاعتا سظ السمض افجئعع الصادم بمحارضئ ١٣ ألش طعظش ضما جغظزمعن اساخاطا طفاعتا 

طع أجرعط، وبسث ٢١ غعم جاضعن الثغارات طفاعتئ إذا لط تتاع إدارة "افوظروا" عثه افزطئ وعثا التثث".
: بثون حك إن صرار "افوظروا" عثا عع صرار جغاجغ باطاغاز ولغج طةرد أزطئ طالغئ، تغث إن افزطئ 

عع

ظاتةئ سظ تةمغث أطرغضا لمساعماعا الاغ تصثطعا لطعضالئ، وبالرغط طظ أن عثه العضالئ طرت جابصاً بأزطات 
طالغئ أضئر طظ عثه المعجعدة تالغا، إق أظعا صث تةاوزتعا، ولط تصط بفخض طعظفغعا، وخاخئ المعظفغظ 
المرتئطغظ بالصطاسات اإلغابغئ وتعزغع الضعبعظات الشثائغئ لتعالغ طؤئ ألش قجأ، تغث طسئ صرارات الفخض 
بعآقء المعظفغظ، وعع طا غسظغ أن الصرار له أبر أضئر بضبغر طظ شخض ألش طعظش، تغث إن طظ آبار عثا 
الصرار تةإ المساسثات الشثائغئ سظ تعالغ طؤئ ألش قجأ غاطصعن المساسثات، وشخض عآقء المعظفغظ صث 
غضعن طصثطئ إلظعاء عثه المساسثات، جغرا باتةاه تخفغئ صدغئ شطسطغظ. إن العاجإ سطى افطئ اإلجقطغئ 
أن تاتمض طسآولغاعا تةاه افرض المئارضئ شطسطغظ باترغرعا وإزالئ ضغان غععد طظ جثوره، وق غةعز فطئ 
خغر الئحر أن تارك أبظاءعا شغ شطسطغظ سطى أسااب المظزمات الثولغئ وسطى رأجعا طظزمئ افطط الماتثة 

بضاشئ طآجساتعا الاغ تثسط ضغان غععد وتاقسإ بمخائر أعض شطسطغظ وأصعاتعط.

"األونروا" تفصل ما يقارب ألف موظف في قطاع غزة

"اظاصثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٧/٢٥م)  ١٤٣٩عـ،  الصسثة  ذو   ١٢ افربساء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
دسط  سظ  ضبغرا  "لاتثبعا  و(اإلجقطغئ)  السربغئ  الثول  عغطغ  ظغضغ  الماتثة  افطط  لثى  افطرغضغئ  السفغرة 
والضعغئ  طخر  طظعا  دوق  بالظصث  وخخئ  المالغئ"،  المساسثات  طظ  المجغث  طظتعط  دون  الفطسطغظغغظ 
واإلطارات. وجردت عغطغ طا صثطاه تطك الثول، إلى جاظإ الةجائر وتعظج وباضساان وجططظئ سمان وترضغا 
- أو لط تصثطه - لعضالئ افطط الماتثة إلغابئ وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ (أوظروا). وصالئ المظثوبئ 
الثول  طظ  طةمعسئ  تعجث  "ق  أطج  افوجط  الحرق  بحأن  الثولغ  افطظ  طةطج  اجاماع  خقل  افطرغضغئ 
اإلجقطغ".  الاساون  طظزمئ  شغ  اآلخرغظ  وافسداء  السرب  الفطسطغظغغظ  جغران  طظ  بضقطعا  جثاء  أضبر 
وأضاشئ "لضظ ضض طا غصال طظ ضقم عظا شغ ظغعغعرك ق غطسط أو غضسع أو غسطط ذفق شطسطغظغا واتثا. 
ضض طا غفسطه عع إبارة غدإ المةامع الثولغ". ضما اظاصثت عغطغ الخغظ وروجغا أغدا لتثغبعما "المظمص 
فوظروا  الارتغإ  سطى  دوقر  وططغعظغ  دوقر  ألش   ٣٥٠ جعى  تصثطا  لط  لضظعما  الفطسطغظغئ"  الصدغئ  سظ 
الحسإ  وتساسث  الثخعص  وجه  سطى  المظطصئ  دول  تاترك  فن  العصئ  "تان  أغدا  وصالئ   ."٢٠١٧ سام 

الفطسطغظغ بحضض تصغصغ، بثق طظ اقضافاء بإلصاء خطإ طظ سطى بسث آقف افطغال"."
: إن وخش جفغرة أطرغضا لثى افطط الماتثة ظغضغ عغطغ لعاصع تضام المسطمغظ سربا وسةما عع 
تص أرغث به باذض، شعغ أي عغطغ لط تظاصث تضام المسطمغظ بسئإ خغاظاعط فعض شطسطغظ وتثاذلعط سظ 
ظخرتعط وسظ تترغر افرض المئارضئ شطسطغظ طظ غععد، وإظما عغ تظاصثعط ضغ تتبعط سطى دشع افطعال 
السغاجغئ الصثرة طظ أجض تمرغر طحروع رئغسعا افرسظ تراطإ الثي غسسى إلى تتعغض صدغئ قجؤغ شطسطغظ 
طظ صدغئ جغاجغئ إلى صدغئ إظساظغئ طتدئ؛ شاخئح الظزرة إلى صدغئ شطسطغظ ظزرة حسإ جائع غرغث 

الطسام والحراب والضساء، بثل ضعظعا صدغئ حسإ أرضه طشاخئئ غةإ أن غساسغثعا وغسعد إلغعا.

أمريكا تريد تحويل قضية فلسطين 
إلى قضية إنسانية سعيا لتصفيتها


