
ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٣ خفر ١٤٤٢عـ، 
تضظ  "لط  شغه:  جاء  وطما  خئرا  ٢٠٢٠/١٠/١٠م) 
تخرغتات السفغر الفرظسغ لثى تض أبغإ تعل إطضاظغئ 
صئعل بارغج باسعغئ الخراع (اإلجرائغطغ) الفطسطغظغ 
أتئ  لضظعا  جثغثة،  الثولاغظ  تض  سظ  طثاطش  بطرح 
والئترغظغ،  اإلطاراتغ  (اإلجرائغطغ)  الاطئغع  سصإ 
افطرغضغ  الرئغج  إدارة  طعاصش  طع  غاظاغط  وباعجه 
ودسط  إظةاز  خعرة  سظ  غئتث  الثي  تراطإ  دوظالث 
لسغاجاه الثارجغئ صئغض اقظاثابات الرئاجغئ. وأشادت 
ختغفئ "طسارغش" ظصق سظ طخادر دبطعطاجغئ رشغسئ 
المساعى شغ بارغج، بأن شرظسا أجرت تتثغبات سطى 
بتغث  الفطسطغظغ،  (اإلجرائغطغ)  الخراع  طظ  طعصفعا 
الثولاغظ.  تض  سظ  طثاطش  تض  إطضاظغئ  تسائسث  ق 
الفرظسغ  بالمعصش  الاتعل  بعادر  سظ  الظصاب  وُضحش 
خقل طثاوقت أجرتعا طظزمئ "ألغظئ"، وعغ طظزمئ 
بغظ  اقجاراتغةغئ  السقصات  لاسجغج  بالاروغب  تسظى 
إرغك  الفرظسغ  السفغر  وصال  و(إجرائغض).  أوروبا 
ظغابئ  طفاوضات  ظةري  "لظ  المثاوقت  خقل  داظعن 
ظصعل  وسطغه  بظائغئ،  صدغئ  شعثه  الفطسطغظغغظ،  سظ 
إظه غةإ افخث بسغظ اقسائار افوضاع الةثغثة الاغ 
وأضاف  المفاوضات".  ذاولئ  إلى  والسعدة  ظحأت 
داظعن "ق أتث غسرف طاذا جغتثث شغ ظعاغئ المطاف.. 
(عض التض) دولئ واتثة.. دولاان.. طع الصثس أو طظ 
دوظعا (؟) ظتظ ظفدض تظفغث تض الثولاغظ، لضظ عض 
طسظى ذلك أظظا ق ظساطغع المعاشصئ سطى حغء آخر؟ ق 
سطى اإلذقق. غمضظظا صئعل أي تض غافص سطغه الةاظئان 
الاشغغر  أن  وغقتر  و(اإلجرائغطغ)".  الفطسطغظغ 
بالمعصش الفرظسغ واقظتغاز لـ(اإلجرائغطغغظ) أتى سصإ 
والئترغظ،  واإلطارات  (إجرائغض)  بغظ  السقصات  تطئغع 
تغث صال داظعن "صئض ٦ أحعر، لط غضظ أتث غاثغض 
أن (إجرائغض) واإلطارات والئترغظ جاعصع سطى اتفاصغئ 
أبراعام" (اتفاق الاطئغع)، وأضاف "سطى الفطسطغظغغظ 
أن غأخثوا بالتسئان وضسعط الدسغش سطى الساتاغظ 

الثولغئ والسربغئ"."
: غئثو أن رئغج شرظسا طاضرون وطظ أجض 
غتاول  الثاخطغئ،  جغاجاه  شغ  شحطه  سطى  الاشطغئ 
تتصغص اظاخارات وعمغئ سطى تساب افطئ اإلجقطغئ 
باةرغمه لقجقم تارة، وتارة أخرى بمتاولاه الازاعر 
أن بإطضاظه تض إتثى أعط صداغاظا المخغرغئ وعغ 
صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ وشص إتغاء طحروع 
الاتسغظات  بسخ  إضاشئ  طع  الثولاغظ،  تض  أطرغضا 
الفرظسغئ المامبطئ باةاعض طخغر الصثس والئتث سظ 

تض سئر المفاوضات البظائغئ.
إن الماأطض شغ جغاجات الثول الشربغئ تةاه صدغئ 
الثول  عثه  أن  غةث  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض 
جمغسعا تاظضر لاسعثاتعا لفخرغظ خاخئ المسطمغظ، 
وتشغر طظ طثططاتعا بما غثثم أعثاشعا السغاجغئ 
اقظتغاز  طظعا  والاغ  اقجاسمارغئ  طخالتعا  وغتصص 
الاام والمططص لمخالح غععد وأذماسعط الاعجسغئ 
بضض وصاتئ وخقشئ وبثون أدظى خةض. بغظما تضام 
المسطمغظ وجاجاعط الثغظ أحربعا الثغاظئ والسمالئ 
عثه  سطى  عع  العتغث  رعاظعط  شإن  البمالئ؛  تاى 
المئادرات الاغ غتطع لعط تسعغصعا سطى أظعا الطرغص 
العتغث لطتض الثائط شغ المظطصئ. خااطا وبسغثا سظ 
عرذصات شرظسا العادشئ لارجغت وتبئغئ ضغان غععد 
المست شغ شطسطغظ صطإ افطئ الظابخ، وجسطه ذئغسغا 
أطرغضا  رئغج  خفصات  سظ  وبسغثا  المظطصئ،  شغ 
الساذسئ  الصاذسئ  التصغصئ  شإن  تراطإ،  الماسةرف 
الاغ ق حك شغعا وق طراء عغ أن افطئ اإلجقطغئ لظ 
تطافئ إلى عثه المئادرات الثئغبئ والخفصات الصثرة، 
فن عثه افطئ لظ تفرط بحئر واتث طظ شطسطغظ 
وق بأي ذرة طظ برى الصثس الطاعرة، ولظ غطعل 
الجطان بعا تاى تسارجع جططاظعا المسطعب وتظصخ 

جغعحعا سطى غععد وتجغض ضغاظعط طظ العجعد.

وتث المةامع الثولغ سطى ضمان سثم تثخض ترضغا شغ 
الظجاع الثائر بغظ باضع وغرغفان تعل إصطغط صرا باغ طظث 

سام ١٩٩١"... المخثر السابص).
٢- وصث أظعرت أذربغةان أن المسارك عثه المرة جادة 
وأن الترب تاجمئ. شصال الرئغج افذري إلعام سطغغش 
غعم ٢٠٢٠/٩/٣٠ ("إن المفاوضات بحأن صرا باغ لط 
جثغثة  لثسعات  تاجئ  أي  عظاك  ولغج  طةثغئ  تضظ 
إلى التعار، طئثغا سجم أذربغةان سطى اجاسادة وتثتعا 
الارابغئ وإن جغح أذربغةان تمضظ طظ إتراز ظةاتات 
الماظازع  المظطصئ  شغ  افخغرة  سمطغاته  خقل  طغثاظغئ 
سطغعا وإظه لغج بإطضان أتث إجئار الصعات افذرغئ سطى 
اقظستاب طظ المعاصع الاغ جغطرت سطغعا. وإن اظستاب 
الصعات افرطظغئ عع الحرط العتغث المطروح طظ صئض 
جغاعصش"  الصاال  شإن  غرغفان  ذئصاه  وإذا  أذربغةان 
وصال: "لثغظا حرط واتث: اظستاب ضاطض وغغر طحروط 
ودون تأخغر لصعات أرطغظغا المسطتئ طظ أرضظا. إذا صئطئ 
التضعطئ افرطظغئ... شإن المسارك جااعصش وجفك الثطاء 
جغاعصش... الةجغرة، روجغا الغعم، ٢٠٢٠/٩/٣٠). شغزعر 
أظه وابص بالثسط الارضغ ظاظاً أن عثا الثسط خادق وأظه 

جغترر له افرض...
غعم  السام  عثا  اقحائاضات  تةثدت  صث  ضاظئ   -٣
٢٠٢٠/٧/١٢ واجامرت ٣ أغام وتعصفئ طع وصعع خسائر 

صاطئ افجعجة افطظغئ شغ افردن بتمقت صمسغئ تط خقلعا تروغع واصاتام وتفاغح سثد طظ بغعت حئاب 
تجب الاترغر، وبتسإ بغان ختفغ أخثره طساء افربساء الماضغ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
افردن شصث تط اساصال افجااذ خالث افحصر، وافجااذ طتمث أبع السسض. وأضاف الئغان: غئثو أن تمطئ تعصغع 
طغباق شطسطغظ الاغ اظاحرت طآخرا، الاغ أذطصعا بطئ طظ حئابظا، وتفاسض طسعا الضبغر طظ أبظاء افطئ، والاغ 
تثسع لطاعصغع سطى "سثم الاظازل أو الافرغط بأي حئر طظ شطسطغظ"، غئثو أظعا صث أبارت تظص الظزام وغدئه 
شغ افردن لما غجطع سطغه طظ الامادي شغ سقصاته الاطئغسغئ طع ضغان غععد. وتّمض الئغان الظزام وأجعجته 
الصمسغئ طسآولغئ جقطئ المساصطغظ داسغا إلذقق جراتعط الفعري، وأضث الئغان: أن تجب الاترغر لظ تبظغه عثه 
اإلجراءات سظ المدغ صثطا شغ الاخثي لاآطر المساسمر الضاشر وأتئاسه طظ تضام المسطمغظ، وجغصش إلى جاظإ 
افطئ وغشث السغر طسعا وشغعا لاتصغص طحروسعا الظعدعي بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 

جعف تترر جغعحعا افصخى المئارك وضض شطسطغظ وتساأخض ضغان غععد طظ جثوره.

أزطئ التضعطات يف افردن 
بني الاعخغش والاعظغش

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ سمر طتمث الفاروق

الخراع بني أذربغةان وأرطغظغا

أغعا المسطمعن: إن شطسطغظ افرض المئارضئ، أرض الصثس، 
أرض المسرى والمسراج عغ شغ صطعب المسطمغظ تاى وإن 
شعق  المساسمرغظ  الضفار  غطغسعن  روغئدات  بتضام  ابُاطعا 
شطسطغظ  عغ  وصثجعا  شطسطغظ  شإن  السالمغظ،  رب  ذاسئ 
عغ  وق  الثعظئ  التضام  أولؤك  شطسطغظ  ولغسئ  المسطمغظ، 
المشاخئئ  غععد  دولئ  طع  سقصاتعط  تطئغع  وإن  صثجعط، 
الثي  غعطعط  تاى  والحظار  بالسار  جغضططعط  لفطسطغظ 
غععد  صاال  بسث  أعطعا  إلى  جاسعد  شطسطغظ  شإن  غعسثون، 
خغتات  تسطعه  طحععد  غعم  شغ  المئارضئ  لفرض  المتاطغظ 
اهللا أضئر طظ جغعش المسطمغظ، وعع وسث غغر طضثوب صاله 
الخادق المخثوق ملسو هيلع هللا ىلص: «لَُتَقاتِلُنَّ الَْيُهوَد َفلََتْقُتلُنَُّهْم، َحتَّى يَُقوَل الَْحَجُر 

يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه» رواه طسطط

اصرأ شغ عثا السثد:
-  إصثام الظزام المخري سطى إسثام ١٥ طسارضا ترعغٌإ 

   لطمتاةغظ شغ الحارع  ...٢
- عض دجاعر الرئغج الةجائري تئعن طخمٌط لثثطئ 

   أسثاِء افطئ؟!   ...٢
- اتفاق السقم المجسعم، ووسعد المساسمرغظ الضاذبئ

   جرائط جثغثة شغ تص أعض السعدان! ...٤
- إذا اجامر الفراغ السغاجغ شغ صرغغججاان شارة ذعغطئ 

 شصث تظثلع "بعرة طدادة" ...٤
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ضطمئ السثد

صال بغان خادر سظ الثغعان المطضغ افردظغ إن المطك 
سئث اهللا الباظغ ضطش غعم افربساء المعاشص ٧ تحرغظ 
الثخاوظئ  بحر  والصاظعظغ  الثبطعطاجغ   ٢٠٢٠ افول 
الثي  الرزاز  لسمر  خطفا  الةثغثة،  التضعطئ  باحضغض 
السئئ  غعم  َصِئَض  صث  المطك  وضان  تضعطاه،  اجاصالئ 
٣ تحرغظ افّول ٢٠٢٠م اجاصالئ تضعطئ الرزاز وضطفه 
وتحضغض  وزراء  رئغج  اخاغار  لتغظ  افسمال  باخرغش 
بحر  تضعطئ  تضعن  الاضطغش  وبعثا  جثغثة،  تضعطئ 
الضغان  تارغت  شغ   ١٠٢ رصط  التضعطئ  عغ  الثخاوظئ 
دولئ  عثطعط  بسث  برغطاظغا  أوجثته  الثي  افردظغ 
رئغج  عع  الثخاوظئ  بحر  لغضعن  السبماظغئ،  الثقشئ 
العزراء البالث وافربسغظ لعثا المظخإ، وُغَسّث افردن 
بثلك طظ أضبر دول السالط تحضغق لطتضعطات واجائثاق 
لطعزراء، بتخغطئ تئطس تصرغئاً ٧٥٠ وزغرًا لتث اآلن، أي أن 
السمر اإلجمالغ لطتضعطات شغ افردن ق غجغث سظ سام 
وظخش تصرغئاً! وغثل صخر سمر التضعطات وضبرة الاشغغر 

سطى سثم اقجاصرار السغاجغ لطثولئ.
أن  افردن  شغ  التضعطات  تشغغر  لظعب  المثصص  غطتر 
الظزام غطةأ إلى تشغغرعا شغ تالاغظ: إطا أن التضعطئ 
صث أضرت بمخالح طحشطغه أو طخالح رؤوس افطعال 
الثغظ غمبطعن طخالح الثول اقجاسمارغئ شغه شغصغطعا، 
وضمبال صرغإ تضعطئ عاظغ المطصغ سطى عثه التالئ؛ 
تغث تتالفئ صعى المال وخاخئ الئظعك سطى اإلذاتئ 
شغ افردن  به، وأطا التالئ الباظغئ وعغ افضبر حغعساً 
أطام  رساغاه  وجعء  جعءته  تاضحش  سظثطا  الظزام  أن 
حسئه غسمث لسمطغئ صغخرغئ ساجطئ غصثم شغعا رئغج 
شثاء"  "ضئح  الفاجثغظ  المسآولغظ  وبسخ  العزراء 
إظصاذًا لتضمه، وصث ظةح الظزام شغ افردن بالمراوغئ 
السغاجغئ أن غةسض تشغغر التضعطات ضسقج فزطات الئقد 
الماقتصئ، وظةح شغ تتمغطعا جمغساً أزطاته وإخفاصاته 
وجعء رساغاه لطظاس وصداغاعط، بض وتمطعا وزر خغاظاه 
وسمالاه لطشرب المساسمر، شئسث ضض ظضئئ أو ظضسئ أو 
خغاظئ أو أزطئ غسمث الظزام شغ افردن إلى إصالئ تضعطئ 
وتضطغش تضعطئ أخرى، طععماً وطدطقً الظاس أن جئإ 
افزطات عع التضعطات الاغ لط تتسظ الصغام بما ضطفئ 

به، طاظخقً بثلك طظ طسآلغاه المئاحرة...
شالمادة (٤٨) طظ دجاعر عثا الظزام تظص سطى أن 
العزراء  طةطج  صرارات  والعزراء  العزراء  رئغج  "غعصع 
وترشع عثه الصرارات إلى المطك لطاخثغص سطغعا"، إذًا 
عغ  افردن  شغ  التضعطات  بأن  غصال  أن  السثش  طظ 
وصغادة جماسغئ،  جماسغاً  الاغ تتضط وأن عظاك تضماً 
شالصغادة ق تضعن إق شردغئ والتضط ق غضعن إق شردغاً، 
تضط  وجعد  أو  جماسغئ  صغادة  وجعد  سمطغاً  وغساتغض 
جماسغ، والظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ الثي غثسغ 
لغضعن  وزراء  طةطج  وأوجث  العزارة  بغث  التضط  جسض 
التضط جماسغاً، لط غضظ سمطغاً شغ غعم طظ افغام، ولط 
وإظما  الئطثان،  طظ  بطث  شغ  وق  لطعزارة  التضط  غضظ 
شغ  شالتضط  تخرًا،  التاضط  بغث  واصسغاً  التضط  ضان 
افردن لط غضظ شغعا تصغصئ إق بغث حثص واتث وعع 
المطك، ولط غضظ التضط بغث العزارة طططصاً إق حضقً أو 
باقجط، شالمحاعث المتسعس سظثطا تاشغر التضعطات 
شغ افردن غئصى العاصع المسغحغ سطى جعئه بض غجداد 
جعءا، شمثغعظغئ الئطث تاساظط، والفساد المالغ واإلداري 
غجداد اظاحارًا، والعضع اقصاخادي غجداد تأزطا، وتافاصط 
الئطالئ والمحاضض اإلظساظغئ، وعثا غآضث بأن المحضطئ 
افجاجغئ لغسئ شغ التضعطات شصط وإظما تضمظ شغ 
باتمغض  جرأة  عظاك  تضعن  أن  غةإ  ولعثا  الظزام، 
طظ  افردن  لعا  وخض  الاغ  والتالئ  الفحض  طسآولغئ 
تثععر سطى جمغع المساعغات السغاجغئ واقصاخادغئ 
والختغئ والاسطغمغئ لطمطك طئاحرة ولاطئغصه الظزام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣+٤
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ظساسرض  غةري  طا  تصغصئ  سطى  لطعصعف  الةعاب: 
افطعر الاالغئ:

١- أسطظئ أذربغةان أن أرطغظغا حظئ عةعطا واجسا سطى 
أراضغعا خئاح غعم ٢٠٢٠/٩/٢٧، شثضرت وزارة الثشاع 
افذرغئ شغ بغان أن ("الظغران افرطغظغئ أوصسئ خسائر 
شغ افرواح بغظ المثظغغظ، بةاظإ إلتاق دطار ضئغر شغ 
الئظغئ الاتاغئ المثظغئ شغ سثد طظ الصرى الاغ تسرضئ 
لصخش أرطغظغ سظغش". وذضرت أن "صعاتعا أذطصئ عةعطا 
طدادا وتمضظئ شغه طظ تثطغر سثد ضئغر طظ المراشص 
والمرضئات السسضرغئ افرطظغئ سطى سمص خط الةئعئ، 
بغظعا ١٢ طظزعطئ خعارغت طدادة لططائرات طظ ذراز 
(أوجا)" الروجغئ... الةجغرة ٢٠٢٠/٩/٢٧)، وصث خادق 
بسخ  شغ  الترب  تالئ  إسقن  سطى  افذري  الئرلمان 
طظاذص  شغ  السرشغئ  افتضام  وشرض  والمظاذص  المثن 
تالئ  أرطغظغا  أسطظئ  اآلخر  الةاظإ  وسطى  اقحائاضات. 
الترب، تاى إظعا وضسئ سطى تسابعا الرجمغ خعرة 
راعإ غتمض بظثصغئ آلغئ غاثلى طظ سظصه سقطئ الحرك 
الخطغإ، شغ إحارة إلى أظعط غثعضعن تربا خطغئغئ ضث 
المسطمغظ... وأسطظ رئغج وزراء أرطغظغا ظغضعل باحغظغان 
طعصش بقده شغ خطاب له ("إن أذربغةان أسطظئ الترب 
سطى حسئه" وإظه "ق غسائسث أن غاةاوز الاخسغث شغ 
وإن  الثولغ.  افطظ  وغعثد  المظطصئ  تثود  اإلصطغط 
جطعك ترضغا طتفعف بسعاصإ طثطرة سطى جظعب الصعصاز 

ططئ الضفر واتثة
شرظسا طبال

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حمالت اقتحام وترویع وتفتیش واعتقال
لشباب حزب التحریر فی األردن

السآال:السآال:
(صال رئغج أذربغةان إلعام سطغغش شغ خطاب ببه الاطفجغعن الرجمغ طساء افتث (صال رئغج أذربغةان إلعام سطغغش شغ خطاب ببه الاطفجغعن الرجمغ طساء افتث ٤٤//١٠١٠//٢٠٢٠٢٠٢٠، إن سطى ، إن سطى 
أرطغظغا وضع جثول زطظغ لقظستاب طظ إصطغط ظاغعرظغ صره باغ صئض وصش الصاال الثي ظحإ شغه طظث ظتع أرطغظغا وضع جثول زطظغ لقظستاب طظ إصطغط ظاغعرظغ صره باغ صئض وصش الصاال الثي ظحإ شغه طظث ظتع 
أجئعع... واسائر سطغغش أن السغطرة سطى طثغظئ جئرائغض أطج افتث درس فرطغظغا وداسمغعا، وسطغعا أن أجئعع... واسائر سطغغش أن السغطرة سطى طثغظئ جئرائغض أطج افتث درس فرطغظغا وداسمغعا، وسطغعا أن 
تاسر طظه، سطى تث تسئغره. الةجغرة، تاسر طظه، سطى تث تسئغره. الةجغرة، ٠٥٠٥//١٠١٠//٢٠٢٠٢٠٢٠م)، وضاظئ اقحائاضات السظغفئ صث اظثلسئ بغظ أذربغةان م)، وضاظئ اقحائاضات السظغفئ صث اظثلسئ بغظ أذربغةان 
وأرطغظغا خئاح غعم وأرطغظغا خئاح غعم ٢٧٢٧//٩٩//٢٠٢٠٢٠٢٠ بدراوة لط غتثث طبطعا طظث وصش إذقق الظار بغظ الطرشغظ سام  بدراوة لط غتثث طبطعا طظث وصش إذقق الظار بغظ الطرشغظ سام ١٩٩٤١٩٩٤، ، 
وإن ضاظئ تاةثد بغظ الفغظئ وافخرى شغ احائاضات طتثودة وواجسئ أتغاظا ضما تخض سام وإن ضاظئ تاةثد بغظ الفغظئ وافخرى شغ احائاضات طتثودة وواجسئ أتغاظا ضما تخض سام ٢٠١٦٢٠١٦، ولط تصط ، ولط تصط 
ترضغا بثسط أذربغةان سسضرغا شغ ضض عثه اقحائاضات السابصئ. ولضظ عثه المرة وصث أسطظئ ترضغا دسمعا ترضغا بثسط أذربغةان سسضرغا شغ ضض عثه اقحائاضات السابصئ. ولضظ عثه المرة وصث أسطظئ ترضغا دسمعا 
فذربغةان غئثو أن لعا أعثاشاً طسغظئ! شما عغ عثه افعثاف؟ ولماذا تثخطئ ترضغا بعثا الجخط؟ وطا طعصش فذربغةان غئثو أن لعا أعثاشاً طسغظئ! شما عغ عثه افعثاف؟ ولماذا تثخطئ ترضغا بعثا الجخط؟ وطا طعصش 

دول طةمعسئ طغظسك، وخاخئ صادتعا البقبئ: (العقغات الماتثة وروجغا وشرظسا)؟ ولضط الحضر والاصثغر.دول طةمعسئ طغظسك، وخاخئ صادتعا البقبئ: (العقغات الماتثة وروجغا وشرظسا)؟ ولضط الحضر والاصثغر.
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شغ  الةجائري  الظزام  غآرِّق  بات  طا  وأبرِز  أعط  طظ  إن 
عثه اآلوظئ طعصش أطرغضا طظ افتثاث الاغ تةري شغ 
الةعار اإلصطغمغ لطةجائر، أو بافترى الاترضات السسضرغئ 
الساتض  وطظطصئ  لغئغا  شغ  وضقئعا  سئر  افطرغضغئ 
إزاء  الةجائري  الةغح  طظ  طططعباً  بات  وطا  افشرغصغ، 

المساةثات سطى الساتئ اإلصطغمغئ جظعباً.
طظ المآضث أظه شغ عثا الزرف بالثات تض بالةجائر غعم 
٢٠٢٠/٠٩/٢٣م الةظرال جاغفان تعظساظث صائث الصعات 
افطرغضغئ شغ أشرغصغا (أشرغضعم) الاغ طصر صغادتعا شغ 
ألماظغا. وطظ القشئ لطظزر أظه اجُاصئض طظ ذرف رئغج 
الةمععرغئ والاصى بمسؤعلغظ جاطغظ شغ الثولئ سطى 
غرار صائث أرضاِن الةغح الةجائري السسغث حظصرغتئ وسثٍد 
طسائر طظ الدئاط الضئار، ضما الاصى طع وزغر الثارجغئ 
خئري بعصادوم. وبالرغط طظ سثم تعشِر طسطعطات دصغصٍئ 
الطصاءات،  وشتعى  "المحاورات"  طدمعن  سظ  وواشغئ 
إق أن ذئغسَئ السقصات افطظغئ والسسضرغئ بغظ الةجائر 

وواحظطظ، وطعصش الةجائر طظ العضع الثطغر جّثًا شغ 
وطساسغ  طالغ  اظصقب  طظ  والمعصش  المةاورة،  لغئغا 
الةجائر تةاعه، وطسألئ الاساون افطظغ واقجاثئاراتغ 
شغ  وأطرغضا  الةجائر  بغظ  طسامرًا  غجال  وق  ضان  الثي 
طسألئ طتاربئ اإلرعاب بشرض المتاشزئ سطى "السقم" 
شغ المظطصئ، شدقً سظ "ُشرص الاساون بغظ الةغحغظ"

شغ المساصئض بسث الرشع المظَازر لطتزر الثجاعري 
سطى الةغح شغ العبغصئ الةثغثة، أي دجاعر تئعن الثي 
تحرغظ  طظ  الفاتح  غعم  الحسئغ  لقجافااء  جُغسرض 
طظ  تسرب  طا  بتسإ  حضطئ  الصادم،  الباظغ/ظعشمئر 
طسطعطاٍت أبرَز المطفات الاغ تخثرت عثه الطصاءات وطا 

تطرق إلغه الطرشان خقل زغارة الةظرال افطرغضغ.
عغ  افطرغضغئ  الدشعط  أن  غسظغ  ق  ضطَّه  عثا  أن  إق 
الاغ آتئ أضطعا شةسطئ الصغادة السسضرغَئ شغ الةجائر 
ضض  بالظزر إلى  والضئغرة  الةرغؤئ  عثه الثطعة  تثطع 
المعاصش السابصئ شغ عثا الخثد طظ ذرف ضض الصغادات 
السغاجغئ والسسضرغئ الةجائرغئ الماقتصئ. تغث ظةث 
أن عثا المعصش الةثغَث غافص تماطاً طع الرغئئ المطتئ 
لفوروبغغظ أغداً شغ اقجاساظئ بصعات الةغح الةجائري 
السغاجغ  ظفعذعط  سطى  لطمتاشزئ  تسثغرعا  شغ  بض 
الةعار  وشغ  افشرغصغ  الساتض  دول  شغ  واقصاخادي 
افطرغضغغظ  براجماتغئ  أن  إق  جظعباً.  لطةجائر  اإلصطغمغ 
تفعغئ  سثم  اصادئ  طخالتعط  وخثطِئ  رساغئ  شغ 
شرخئ بمغظٍئ لطاشطشض طظ خقل اجاشقل أوراق ضبغرة 
لغج أصطعا طساةثات المظطصئ ضما أجطفظا، طساثثطًئ 
أجالغإ ق تتخى سثا الثبطعطاجغئ والدشط السغاجغ 
واقصاخادي وتسثغر الصعى اإلصطغمغئ المسَائرة طظ تغث 
ضمخر  الخراع  وطظاذص  المسطتئ  الظجاسات  شغ  الصعة 
وترضغا وغغرعا. ضما أن جغاجئ ودعاَء الئرغطاظغغظ ضاظئ 
وخثطَئ  طخالتعط  سطى  المتاشزئ  تصادغ  زالئ  وطا 
أغراضعط شغ الئقد اإلجقطغئ طظ خقل طساغرة أطرغضا 
شغ الزاعر شغ أغطإ المطفات وخاخًئ شغ الئقد الاغ 

تحعث اضطرابات وخراساٍت طتاثطئ وداطغئ.
والظاغةئ أْن وجث الرئغُج الةجائري الةثغث سئث المةغث 
تئعن سطى طضائه ضمظ جثول أسماله وضمظ المعمئ 
المطتئ  الدرورَة  بعا،  تضطغفه  وجرى  به  أظغطئ  الاغ 
لعضع دجاعر جثغٍث لطئقد جُغمرر سئر اجافااء حسئغ 
تصرر جطفاً طا غظئشغ أن غضعن شغه وطا ق غضعن، وأن 
الصادم  غعم ٢٠٢٠/١١/٠١م  ُغـةرى  جعف  اقجافااء 
الضئرى  الةجائرغئ  الاترغر  بعرة  اظطقصئ  بثضرى  تغمظاً 
أن الرئغج تئعن ضان  ضث المساسِمر الفرظسغ! سطماً 
إجراء  أولعغاته  طظ  غضعن  جعف  بأظه  طرارًا  خرح  صث 
غةرغه  حاطض  تعاٍر  بسث  طعمئ  دجاعرغئ  تسثغقٍت 
افتجاب  رؤجاء  طع  أي  الفاسطئ،  افذراف  ضاشئ  طع 
والحثخغات السغاجغئ والعغؤات المةامسغئ المثاطفئ. 
ضما أظه ترص سطى طظاصحئ طسعدة الثجاعر الةثغث 
بالصاظعن  السارشغظ  طظ  طاثخخئ"  "لةان  ِصئض  طظ 

لابئغئ أرضان تضمه المسعجئ، بثء السمض بثوائر صدائغئ 
سام ٢٠١٤،  بثاغات  شغ  تضعغظعا  تط  والاغ  لقرعاب، 
دوائر  باحضغض  الصاضغ  اقجاؤظاف  طتضمئ  لصرار  وشصاً 
بسغظعا طضعظئ طظ صداة بسغظعط صئطعا باطك المعمئ 
الصثرة، وصث أخثرت عثه الثوائر أضئر سثد طظ أتضام 
اإلسثام طظث إظحائعا طصارظئ بالمتاضط افخرى شغ الفارة 
ظفسعا. ضما صام الصداء السسضري بإخثار أتضام إسثام 
أخرى طظ خقل طتضمئ الةظاغات السسضرغئ، ظاعغك سظ 
أتضام اإلسثام الخادرة طظ طتاضط أطظ الثولئ ذعارئ.

إن الثي غةإ أن غتاضط عع عثا السغسغ الثي تفظظ 
طخر  طصثرات  شغ  وشرط  وإشصارعط  الظاس  صعر  شغ 
الظزام  لخالح  وخظاشغر  تغران  ججغرتغ  سظ  شاظازل 
ولغمعث  دولغا  طمرا  تغران  طدغص  لغخئح  السسعدي 
لاطئغع السقصات بغظ الظزام السسعدي وضغان غععد، 
ضما تظازل سظ طظاذص اصاخادغئ طخرغئ لخالح الغعظان 
افباشغ  وبالبئ  غععد،  ضغان  لخالح  بط  وطظ  وصئرص 
الافرغط شغ طغاه الظغض بسث وبغصئ السار، وبغصئ الثرذعم 
الماسطصئ بسث الظعدئ اإلبغعبغ. شدق سظ ضعظه ظزاطًا 
سطماظغاً غفخض الثغظ سظ الثولئ وغظاصخ سصغثة افطئ، 
طما غفرض سطى افطئ اقظافاضئ طظ جثغث إلزالئ عثا 
سطى  جئتاظه  اهللا  شرضعا  الاغ  الثقشئ  وإصاطئ  الظزام 

عثه افطئ ضظزام تغاة وبحر بسعدتعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
الصئدئ  وبرغط  وزباظغاه،  السغسغ  تةئر  وبرغط  وإظه 
افطظغئ الصعغئ ودسط الشرب الضاشر له، إق أن افطئ لظ 
تاعصش سظ السسغ قجاسادة جططاظعا المشخعب، ولظ 
غساطغع أتث وصش تراضعا جعاء شغ طخر أو شغ غغرعا 
طظ بقد المسطمغظ، وجاضعن عئاعا الصادطئ صرغئا بإذن 
اهللا طظ أجض تتضغط حرع ربعا وإسادة سجتعا وضراطاعا، 
ولغج طظ أجض تردي افوضاع المسغحغئ شغ الئقد. وضما 
ظخر اهللا ظئغه طتمثًا ملسو هيلع هللا ىلص وطظ آطظ طسه طظ الختإ 
الضرام شمضظعط طظ رصاب سثوعط شصعروعط وأذلععط، 
شإظه جئتاظه وتسالى جغظخر تمطئ الثسعة ووربئ أظئغائه 
سطى سثوعط لغخئتعا ظاعرغظ شغ الثظغا بصغام دولاعط 
المعسعدة، شطصث جئصئ ضطمئ اهللا وق راّد لضطماه جئتاظه 
وتسالى، ﴿َولََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتَنا لِِعَبادِنَا الُْمرَْسلِيَن  إِّغَُهْم 

 ﴾َوإِّنَ ُجنَدنَا لَُهُم الَْغالُِبوَن  لَُهُم الَْمنُصوُروَن

بشرض  الئرلمان  غرشاغ  سطى  سرضه  صئض  الثجاعري 
المظاصحئ واإلبراء، بط تصثغمه لقجافااء. إق أن الظاظر 
شغ طسعدة الثجاعر "الةثغث" الثي جغرجط طساصئَض 
طا  ضمظ  غةث  ق  الصرار  أختاب  طظزعر  وشص  الةجائر 
وتبئغئ  تأضغث  طعاد  سثا   - طعاده  طظ  اقظائاه  غطفئ 
طرَتضجات الععغئ العذظغئ وطا ُغظسئ بالبعابئ – ق غةث 
جعى طا تسطص بمسألئ شسح المةال لطةغح الةجائري 
طظ  ظثضر  أطعر  إلى  باإلضاشئ  التثود!  خارج  لطاثخض 

أبرزعا:
١- تضرغج جرغمئ إصخاء اإلجقم سظ التضط.

غعم  اظططص  الثي  الحسئغ  التراك  دجارة   -٢
٢٠١٩/٠٢/٢٢م، وعع طا غسظغ رضعَب التراك الحسئغ 
"السخابئ"  طظ  لطئطث  المظصث  باسائاره  إخماده،  بشرض 
جثغثة"  "ججائر  أن  الظاس  وإغعام  تتضط،  ضاظئ  الاغ 
بثجاعٍر جثغٍث عغ اآلن سطى افبعاب، افطر الثي غبغر 
السثرغئ!! بغظما التصغصئ عغ أن الجطرة الفاجثَة الاغ 

ضاظئ تتضط صئض طةغء تئعن رئغساً لطةجائر عغ ظفسعا 
الاغ تتضط اآلن، رغط إبساد َطظ ُأبسث وجةظ َطظ ُجةظ!
٣- تصطغص خقتغات رئغج الةمععرغئ وتتثغث الئصاء 
شغ جثة الرئاجئ بسعثتغظ. وعثا أطر حضطغ ق غصثم 
وق غآخر شغ حؤعن الئقد، ضما أظه ق غتض أغَئ طحضطئ 
الفاجثة  التضط  طظزعطِئ  رضائج  غطال  ق  إظه  إذ  شغعا، 

والمفطسئ شغ حغء.
وشغ افخغر ق غسسظا إق الاأضغث سطى أعط طا جُغسفر 
سظه عثا الاسثغض الثجاعري المرتصإ شغ الةجائر وطا 
دسا إلى إجرائه، وعع بالاأضغث طا جعف غاغح لطمآجسئ 
التاضمِئ شغ الةجائر أن تصرر إرجاَل صعاٍت طاى حاءت 
وتغبما غطجم خارج التثود خاخًئ شغ طعمات إصطغمغئ، 
تصادغه  و"طا  الخطئ  ذات  المعاد  شغ  ورد  طا  وشص 
طخطتئ الئقد" ولضظ وشص طظزعر جططئ افطر العاصع 
ضان  أن  شئسث  افوروبغغظ!  طظ  افطئ  فسثاء  الاابسئ 
ذعال  الةجائري  الةغح  سصغثة  ضمظ  طظ  طثجَارًا 
سصعد أظه غظأى بصعاته سظ الاثخض شغ الخراسات خارج 
سطى  اإلصطغمغئ  وطظعا  ذئغساعا،  ضاظئ  طعما  التثود 
وجه الثخعص، وأن طعمئ الةغح الةجائري جازض 
ولغج  أراضغه  جقطئ  وسظ  العذظ  سظ  الثشاع  دوطاً 
غغر ذلك، جعف غاصرر سئر اجافااء حسئغ، أظه بإطضاظه 
اآلن الصغام بثلك بما غتصص "طخطتئ الئقد والسئاد"! 
شغ  الضئرى  الصعى  بغظ  الخراسات  أن  العاضح  وطظ 
طظ  الحرصغئ  التثود  سطى  وبافخص  اإلصطغمغ  الةعار 
واقضطرابات  تتثغثًا،  لغئغا  شغ  أي  الةظعب،  جعئ 
المساصئطغئ الماعصَسئ شغ دول الساتض افشرغصغ عغ 
التاضمئ  المآجسئ  سطى  المعاصش  عثه  أْططئ  الاغ 
افوروبغئ  اقجاسمارغئ  الصعى  طظ  باثبغر  الةجائر  شغ 
لما صث غطرأ شغ المساصئض  (برغطاظغا وشرظسا)، تأعئاً 
تسثغر  جراء  سسضرغئ  خثاطات  طظ  المظطصئ  سطى 
عثه الثول افوروبغئ لفذراف المتطغئ واإلصطغمغئ شغ 
طعاجعئ المجاتمغظ والمظاشسغظ الثولغغظ وأدواتعط، 
وبافخص افطرغضغغظ، سطى المظاشع والبروات والظفعذ 
تابسًئ  ظطئ  الاغ  المظطصئ  وشغ  افشرغصغئ  الصارة  شغ 

وخاضسًئ فوروبا طظث سصعد.
غةثر الصعل عظا أظه لع ضان ذلك "الاثخض" السسضري 
خارج التثود جعادًا شغ جئغض اهللا، إذ الةغعش المسظغئ 
عغ جغعش بقد المسطمغظ، ولع لردِّ سثواٍن ضاشٍر سظ 
التاضط  غغاِب  زطظ  شغ  ولع  اإلجقطغئ،  الئقد  بسخ 
راغئ  وراشسِئ  افطئ  تاضظِئ  الثقشئ  وغغاب  الحرسغ 
المسطمغظ، لما ضان عظالك طاظع طظ تترك أي جغح 
طظ جغعحعط شغ أي اتةاه لثتر أسثاء افطئ اإلجقطغئ 
جغعش  وأنَّ  أطا  طبقً.  شطسطغظ  ضاترغر  تطُّعا،  تغبما 
افظزمئ  سئر  الثضغئ  افجالغإ  بعثه  ُتسثر  افطئ 
الضفار المساسِمرغظ شغ بقد  السمغطئ لاتصغص ططاطعِ 
طما غجغث طظ افلط وافجى  المسطمغظ شإن ذلك تصاًّ 

 وطظ طآجغ المسطمغظ

إصثام الظزام املخري سطى إسثام ١٥ طسارضا
ترعغٌإ لطمتاةني يف الحارع

أغطعل/  ٢٠ شغ  اظططص  الثي  الحسئغ  التراك  ظض  شغ 
جئامئر الماضغ ضث جغاجات ظزام السغسغ، والثي 
اجامر فغام لغئطس ذروته شغما أذطص سطغه جمسئ الشدإ 
المعاشص ٢٥ أغطعل/جئامئر، والاغ تئساعا جمسئ غدإ 
المغاه  تترغك  اجاطاسئ  وإن  تاجمئ  تضظ  لط  أخرى 
الراضثة شغ العجط الحسئغ وأسادت البعرة إلى الحارع 
طا  وعثا  أخــرى،  طرة  الثعف  تاجج  وضسرت  المخري 
غعم  شةر  اساصاقت  بتمطئ  شصام  السغسغ  ظزام  أرسإ 
سطى  بالصئخ  صام  ضما  أغطعل/جئامئر،   ٢٥ الةمسئ 
السثغث طظ المساصطغظ الثغظ ضان صث أشرج سظعط طظ 
صئض وتط اتاةازعط شغ أصسام الحرذئ تاى ق غحارضعا 
شغ عثه الازاعرات. وباعخغئ طظ جعاز أطظ الثولئ 
تمئ اقجاساظئ بسثد ضئغر طظ الئططةغئ لتراجئ أصسام 
الحرذئ تاى ق غتخض خثام بغظ المازاعرغظ وأشراد 
الحرذئ وغاضرر جغظارغع ٢٥ غظاغر، وصث تط صاض ابظغظ أو 
بقبئ طظ الحئاب المحارضغظ شغ الازاعرات، واساصال 
أذفال ق تاةاوز أسمارعط ١١ ساطاً شغ طتاشزئ أجعان!

شغ ظض عثا التراك أصثم الظزام المةرم غعم السئئ 
بتص  اإلسثام  تضط  تظفغث  سطى  أول/أضاعبر  تحرغظ   ٣
١٥ طسارضا جغاجغا شغ أطاضظ طافرصئ طظ الئقد وشغ 
طظاذص صرغئئ طظ أطاضظ الازاعرات الاغ اظططصئ طظ 
المظاذص الرغفغئ، وطظ افتغاء الئسغثة سظ أطاضظ اظاحار 
صعاته افطظغئ. أراد الظزام طظ عثه الثطعة اإلجراطغئ 
إغخال رجالئ تروغع لطمتاةغظ شغ الحارع ولمظ غفضر 
شغ اقظدمام لقتاةاجات أن عثا عع طخغر ضض طظ 
غسارض الظزام. خاخئ وأن تراجع الظزام سظ سمطغات 
عثم المظازل بتةئ طثالفاعا لصاظعن الئظاء، وتثفغخ 
صغمئ الشراطات المالغئ الاغ ظص سطغعا صاظعن الاخالح 
الةائر، وتأجغض طعطئ الاخالح لحعر آخر، لط تآت أضطعا 
شغ وصش اقتاةاجات ضث الظزام، شطما لط تفطح الةجرة، 
رشع الظزام السخا الشطغزئ وظفث تطك افتضام الاغ غسرف 
الةمغع أظعا أتضام طسغسئ والصخث طظعا تبئغئ أرضان 
الظزام طظ خقل بث الثعف والرسإ بغظ الظاس، وعثر 

دم افبرغاء.
بسث اقظصقب الثي صام به السغسغ شغ ٢٠١٣/٧/٣م، 
رادسئ  فتضام  بتاجئ  وفظه  بالمسارضغظ  الاظضغض  بثأ 

عض دجاعر الرئغج الةجائري تئعن
طخمٌط لثثطئ أسثاِء افطئ؟!

ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغطـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

ظحر طعصع (الصثس السربغ، البقباء، ١٩ خفر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٠/٠٦م) خئرا صال شغه: "وصع وشثا المةطج افسطى 
لطثولئ الطغئغ وطةطج الظعاب بطئرق (حرق)، البقباء، بالمشرب سطى طسعدة اتفاق طساغغر اخاغار المظاخإ السغادغئ.

ووصع سطى طتدر اقتفاق، شغ بطثة عرععرة، بدعاتغ الساخمئ الرباط، شعزي السصاب، رئغج وشث المةطج افسطى 
لطثولئ الطغئغ، وغعجش السصعري، رئغج وشث طةطج الظعاب بطئرق (حرق)، سصإ اظاعاء الةعلئ الباظغئ طظ التعار الطغئغ 
الثي اظسصث بمثغظئ بعزظغصئ المشربغئ، طظث غعم الةمسئ. وغاسطص اقتفاق باطئغص المادة ١٥ طظ اتفاق الخثغرات 
(المعصع شغ ١٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٥). وتحغر المادة شغ شصرتعا افولى إلى أن "طةطج الظعاب غصعم بالاحاور 
طع طةطج الثولئ (..) بالعخعل لاعاشص تعل حاغطغ المظاخإ الصغادغئ لطعظائش السغادغئ الاالغئ: طتاشر طخرف 
لغئغا المرضجي، ورئغج دغعان المتاجئئ، ورئغج جعاز الرصابئ اإلدارغئ، ورئغج جعاز طضاشتئ الفساد، ورئغج 
وأسداء المفعضغئ السطغا لقظاثابات، ورئغج المتضمئ السطغا، والظائإ السام". وشغ الفصرة الباظغئ طظ المادة، تعضح 
أظه "سطى إبر تظفغث الفصرة افولى طظ عثه المادة، غاططإ تسغغظ وإسفاء حاغطغ المظاخإ الصغادغئ لطعظائش السغادغئ 

الُمئغظئ شغ الفصرة السابصئ طعاشصئ بطبغ أسداء طةطج الظعاب"." 
: طظ المسطعم أن برغطاظغا عغ الاغ خاغئ اتفاق الخثغرات وصثطاه لمةطج افطظ الثولغ شعاشص 
سطغه باإلجماع ولط تساطع أطرغضا طسارضاه فظه وجث له رأي سام دولغ باسائاره أوجث تق لطظجاع شغ لغئغا 
وواشصئ سطغه ضاشئ افذراف السغاجغئ المتطغئ السمغطئ لئرغطاظغا. وطا زالئ برغطاظغا ترتإ عثه التعارات 
وتخعغ الصرارات لطرشغ التعار. ولط تامضظ أطرغضا الاغ تظاشسعا طظ السغطرة سطى العجط السغاجغ الاابع 
لعا. وتراعظ أطرغضا سطى سمغطعا تفار الثي أسطظ غعم ٢٠٢٠/٤/٢٧ إجصاط اتفاق الخثغرات وإسقن ظفسه 
صائثا لسمعم لغئغا بسث خراسه طع سصغطئ خالح رئغج الئرلمان شغ ذئرق. ولضظ لط غسارف له أتث بثلك. 
وتمضظئ برغطاظغا بأقسغئعا الثئغبئ طظ إبساده سظ الساخمئ، شزعر ضأظه الطرف المعجوم، ولعثا صاطئ 
برغطاظغا بسصث جطسات التعار افخغرة شغ المشرب بغظ افذراف السغاجغئ الاابسئ لعا. إن الخراع الثولغ شغ 
لغئغا سطى الظفعذ وظعإ البروات عع بغظ أطرغضا وأوروبا وخاخئ برغطاظغا، وأطا ذرشا التعار شغ لغئغا شعّمعط 
المظاخإ، وصث صئطعا فظفسعط بأن غضعظعا أدوات لطمساسمرغظ، شق غفضرون شغ الاثطص طظ الائسغئ لعآقء 
المساسمرغظ الماخارسغظ سطى بطثعط والظاعئغظ لبرواته، وق شغ إغةاد الظزام الختغح سطى أجاس دغظعط 

التظغش الثي غسسثعط شغ الثظغا واآلخرة.

طرفا الحوار اللیبی أدوات للصراع الدولی على بالدهم
وال هّم لهم إال المناصب وخدمۀ أسیادهم



 السثد ٣٠٨  ٣ افربساء ٢٧ طظ خفر ١٤٤٢عـ المعاشص ١٤ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٠ طـ  

وبدشط طظ روجغا، شصث ألشئ أرطغظغا اقتفاق رجمغا 
بسئإ خدعسعا لطظفعذ الروجغ. وبثلك ضاسئ الفرخئ 
سطى أطرغضا بأخث أرطغظغا طظ روجغا بعاجطئ عثا اقتفاق 
طع ترضغا، بض صاطئ روجغا باسجغج ظفعذعا شغ أرطغظغا 
شسجزت ترجاظاعا الخاروخغئ شغ صاسثتعا صاسثة غغعطري 
افرطغظغئ، وطظ بط وصسئ اتفاصغئ دشاع جعي طحارك شغ 
ضاظعن افول ٢٠١٥ طع أرطغظغا شظحرت جربا طظ ذائرات 
طغب ٢٩ وآقف الةظعد والمثرسات وأظزمئ الثشاع الةعغئ 
والخاروخغئ بسغثة المثى طظ ذراز إس٣٠٠ إلى جاظإ 
دشاسات جعغئ طاعجطئ المثى طظ ذراز إس إي-٦. وصث 
أدخطاعا روجغا شغ جعصعا "اقتتاد افوراجغ اقصاخادي" 
الثي دخض تغج الاظفغث غعم ٢٠١٥/١/١ بةاظإ بغقروجغا 
وضازاخساان وصرغغججاان. شأخئتئ عثه الثول بما شغعا 
أرطغظغا جعصا لاخرغش المظاعجات الروجغئ تتئ طسمى 
ترغئ ترضئ السطع والثثطات شغ ضاشئ المةاقت وغسائر 
الظاتب المتطغ اإلجمالغ لعثه السعق أضبر طظ ٥ ترغطغعن 

دوقر أطرغضغ، وأغطئه لخالح روجغا.
٧- بسث ضض ذلك سادت أطرغضا تئتث سظ ذرق أخرى 
لاسجغج ظفعذعا شغ أذربغةان وإضساف الظفعذ الروجغ 
لارضغا  شأوسجت  أرطغظغا.  إلى  العلعج  بط  وطظ  شغعا 
باسجغج سقصاتعا السسضرغئ بةاظإ السقصات اقصاخادغئ 
والسغاجغئ طع أذربغةان لاسجغج الظفعذ افطرغضغ ولطدشط 
سطى أرطغظغا تاى تفاح افبعاب لطظفعذ افطرغضغ، إلى أن 
وضأظعا  الماضغ  تمعز  شغ  افخغرة  اقحائاضات  تخطئ 
سسضرغا  لااثخض  لارضغا  ذرغسئ  لغاثث  طصخعد  سمض 
وترجض صعات لطاثرغإ ولطمظاورات المحارضئ، وطظ بط 
تسصئعا اقحائاضات افخغرة السظغفئ وإسقن تالئ الترب 
سصإ  أردوغان  الارضغ  الرئغج  شضاإ  الطرشغظ.  لثى 
عثه اقحائاضات طئاحرة غعم ٢٠٢٠/٩/٢٧ سطى تسابه 
شغ طعصع تعغار ("إن المةامع الثولغ غاساطض بازدواجغئ 
ولط غساطع أن غزعر ردة شسض ضاشغئ وطططعبئ تةاه 
العةمات اقجافجازغئ افرطغظغئ. وإن البقبغ شغ طةمعسئ 
طغظسك بسغث جثا طع افجش سظ الاخرف ظتع التض شعع 
طسامر شغ طعصفه الثي غعمض الصدغئ طظث ٣٠ جظئ 
غضعن  المظطصئ  شغ  السقم  إتقل  "إن  وصال:  تصرغئا"، 
المتاطئ  افذرغئ  افراضغ  طظ  افرطغظغئ  الصعات  بثروج 
جاظإ  إلى  العصعف  جاعاخض  ترضغا  وإن   .١٩٩٢ سام 
الارضغئ،  افظئاء  وضالئ  والحصغصئ...  الخثغصئ  أذربغةان 
٢٠٢٠/٩/٢٨) ولضظه ظظ أن الظاس غظسعن! شاظاجى 
أظه صث أعمض ضض ذلك وغخ الطرف سظه سظثطا وصع 
ذلك اقتفاق، اتفاق السقم طع أرطغظغا سام ٢٠٠٩ لثثطئ 
أطرغضا طظ دون أن غطالإ باظستاب الصعات افرطظغئ طظ 
افراضغ افذرغئ، ولط غةر الاطرق إلى ذلك ولع بضطمئ 

واتثة!
٨- وسظثطا ألشئ أرطغظغا عثا اقتفاق بسث تسع جظعات 
إلى  العلعج  أطرغضا  تساطع  لط  بط  وطظ  تعصغسه،  طظ 
أرطغظغا، ساد أردوغان طرة أخرى غطالإ باظستاب الصعات 
خثغصه  واظاصث  المتاطئ.  افراضغ  عثه  طظ  افرطظغئ 
شصال  طاضرون  اظاصث  ضما  غخفه،  ضما  بعتغظ  السجغج 
("تتثبئ شغ عثا افطر طع الرئغج الروجغ شقدغمغر 
بعتغظ والرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون لضظ دون 
ولط   ،(٢٠٢٠/١٠/١ الارضغئ  افظئاء  وضالئ  ظاغةئ"... 
غظاصث خثغصه وتطغفه تراطإ ضما غخفه أغدا، وضغش 
أطاطه؟!  طظ  بض  جاار  وراء  طظ  المترك  وعع  غظاصثه 
تاى وإن تقسئئ أطرغضا بافجالغإ الثبطعطاجغئ شأطرعا 
طضحعف لضض خاتإ بخر وبخغرة... وطظ ذلك إسقن 
الرئغج افطرغضغ تراطإ شغ طآتمر ختفغ طساء غعم 
أسمال  وصش  إلى  جاسسى  ("أطرغضا  أن   ٢٠٢٠/٩/٢٧
ولضظه  وأذربغةان".  أرطغظغا  بغظ  اظثلسئ  الاغ  السظش 
عثا  شغ  الةثغئ  السقصات  طظ  ضئغر  صثر  "لثغظا  صال: 
الةجغرة  وصفه"...  بإطضاظظا  ضان  إذا  طا  جظرى  المةال، 
٢٠٢٠/٩/٢٧)، أي أظه جغعصفعا سظثطا غرى ضرورة شغ 
إغصاشعا، ولط غصض إظه جغمارس الدشعذات وغدع ضض 
وإظما  تض،  إلغةاد  الطرشغظ  سطى  لطدشط  أطرغضا  بصض 
خفش ذلك بصعله "إذا ضان بإطضاظظا وصفه" وعغ الثولئ 
الاغ إذا أرادت تظفغث حغء طا تدع ضض بصطعا وتمارس 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  بغان  شغ  وجاء  ضشعذاتعا! 
أظعا ("تثغظ بأحث السئارات عثا الاخسغث وأن ظائإ وزغر 
الثارجغئ جاغفظ بغةعن تث وزغري خارجغئ أذربغةان 
وأرطغظغا سطى وصش افسمال السثائغئ وسطى الاساون طع 
الرؤجاء المحارضغظ شغ طةمعسئ طغظسك بعثف السعدة 
وأضث  وصئ  أصرب  شغ  المعضعسغئ  المفاوضات  إلى 
الاجام واحظطظ بمساسثة الةاظئغظ سطى تتصغص تسعغئ 
والسالط  الصطرغئ  الةجغرة  لطظجاع"...  وطساثاطئ  جطمغئ 
اإلغراظغئ، ٢٠٢٠/٩/٢٧) شصث جعى بغظ الطرشغظ افذري 
فن  السثائغئ،  افسمال  بعصش  المطالئئ  شغ  وافرطظغ 
المعصش افطرغضغ غساعثف الئطثغظ لاسجغج الظفعذ شغعما 
وإضساف أو إزالئ الظفعذ الروجغ طظعما. وضض ذلك غثل 
سطى أن أطرغضا راضغئ ضمظغا سظ تترضات ترضغا وأظعا 
تترضئ ظتع أذربغةان بإغسازات أطرغضغئ، وإق شما الثاسغ 
قتخال الماتثث باجط الرئاجئ الارضغئ إبراعغط صالغظ 
غعم ٢٠٢٠/٩/٢٩ طع طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ 
روبرت أوبراغظ ضما ظصطاعا وضالئ افظاضعل تعل طعضع 
الخراع بغظ أذربغةان وأرطغظغا لعق أن أطرغضا عغ الاغ 

تترك افطعر؟
٩- بط إن تأضغث أردوغان والمسؤعلغظ سظثه بالافاوض 

لاطئغص صرارات طةطج افطظ الةائرة وصرارات طةمعسئ 
طغظسك الاغ اظئبصئ سظ طظزمئ افطظ والاساون افوروبغ 
سام ١٩٩٢ وصادتعا عط أطرغضا وروجغا وشرظسا... طع 
وصش  وتأطغظ  افرطظ  لتساب  عغ  الصرارات  عثه  أن 
سمق  عظاك  أن  غآضث  عثا  ضض  لخالتعط.  الظار  إذقق 
طصخعدا لاسثغظ افجعاء تاى تأخث افسمال السغاجغئ 
والثبطعطاجغئ ذرغصعا لممارجئ الدشعط ضما ترغثعا 
أطرغضا، شضبغرا طا تضعن التروب وجغطئ لاترغك افسمال 
السغاجغئ والثبطعطاجغئ وعغ طرتئطئ بإغسازات أطرغضغئ، 
وصث بثأت المظاداة طظ ضاشئ افذراف بعجعب الافاوض 
طةطج  صرارات  وتطئغص  لطصدغئ  جغاجغ  تض  وإغةاد 
افطظ. وصث تعالئ الاخرغتات طظ المسآولغظ شغ ترضغا 
بثسط أذربغةان سطى أجاس تض المسألئ اجاظادا لصرارات 
طةطج افطظ. شصال وزغر الثارجغئ جاوغح أوغطع خقل 
افطط  صرارات  ("إن  أظصرة  شغ  افذرغئ  السفارة  زغارته 
الماتثة والمةطج افوروبغ وطظزمئ افطظ والاساون 
وإن  واضتئ  افذربغةاظغ  الاراب  وتثة  تعل  افوروبغئ 
الةجغرة  تتض"...  لظ  المسألئ  شإن  أرطغظغا  تظستإ  لط 
٢٠٢٠/٩/٢٩). طع السطط أن عثه الصرارات لط تاطرق إلى 
طرتفسات صرا باغ ظعائغا وإظما لفراضغ افخرى طما غحغر 

إلى الاعاذآ سطى صدغئ أذربغةان.
١٠- إن روجغا تصش وراء أرطغظغا الئطث خشغر المساتئ 
والسضان والصعى والمصثرات بالظسئئ فذربغةان. شروجغا 
وضض  والسااد  بالسقح  أرطغظغا  وتثسط  تمعل  الاغ  عغ 
طا غطجم لطئصاء، وعغ سدع شغ طظزمئ افطظ الةماسغ 
الاغ تصعدعا روجغا ولعا وجعد سسضري ضئغر عظاك شمظ 
عثه  طظ  ظعرعا  غخئح  وإق  سظعا  تاثطى  أن  الخسإ 
الةعئ طضحعشا وغمعث لطعخعل إلى حمال الصعصاز الثي 
عع ججء طظ روجغا الفثرالغئ. شصث أسرب وزغر خارجغئ 
روجغا جغرغغ قشروف خقل تثغث تطفعظغ طع ظزغره 
افسمال  إزاء  "صطصه  سظ  طظاتساضاظغان  زوعراب  افرطظغ 
السثائغئ شغ صرا باغ طحثدا سطى ضرورة وصش إذقق الظار" 
(جئعتظغك، ٢٠٢٠/٩/٢٧) طما غحغر إلى الثسط الروجغ 
فرطغظغا ضث أذربغةان. شسظثطا تثغظ ترضغا أرطغظغا غةإ 
ظفعذه  غفرض  الثي  الرئغج  الثاسط  روجغا  تثغظ  أن 
عظاك وغتمغ أرطغظغا، تغث ق تةرؤ أرطغظغا سطى السثوان 
إق بثسط روجغ. شالثي غثسط السثو عع أغدا سثو. ولضظ 
ترضغا أردوغان تصغط أشدض السقصات طع السثو الروجغ 
وتاتالش طسه شغ جعرغا ضث أعطعا المسطمغظ البائرغظ 
سطى ظزام اإلجرام برئاجئ بحار أجث. وعغ شغ العصئ 
ظفسه آلئ أطرغضغئ لطاقسإ بروجغا واجاثثاطعا لتساب 
المخالح افطرغضغئ. ولضظ روجغا لغج طظ السعض أن 
أوضراظغا  شغ  تخض  ضما  التغعغئ  طظطصاعا  شغ  تاظازل 
وجعرجغا. ولعثا شإن الخراع لظ غتسط شغ عثه المسرضئ 
وجاأخث افسمال السغاجغئ والثبطعطاجغئ ذرغصعا شعغ 

أظةع شغ خثاع روجغا.
١١- وأطا وجعد شرظسا عظاك شعع طثاطش، شق غعجث لعا 
عظاك أي ظفعذ، وتتاول أن تئرز ظفسعا ضثولئ ضئرى، 
وترغث أن تتاشر سطى سدعغاعا شغ طةمعسئ طغظسك 
الاغ تحضطئ سام ١٩٩٢ تسإ صرار طظ طةطج افطظ 
والاساون افوروبغ لطظزر شغ تض صدغئ الظجاع افذري 
وعغ  دائط.  بحضض  الظار  إذقق  وصش  وتأطغظ  افرطظغ 
تصش شغ وجه ترضغا الاغ تسرصض الظفعذ افوروبغ وطظه 
الفرظسغ، لضعن ترضغا تثور شغ شطك أطرغضا. شصث ذضر 
طاضرون شغ طآتمر ختفغ شغ قتفغا غعم ٢٠٢٠/٩/٣٠

(سطمئ باإلسقظات الارضغئ "المآغثة فذربغةان" والاغ 
أساصث أظعا طاععرة وخطغرة. ق تجال شرظسا تحسر بصطص 
بالس طظ الرجائض المعلسئ بالترب الاغ بسبئ بعا ترضغا 
أطام  سصئات  أي  تجغض  والاغ  الماضغئ،  الساسات  شغ 
أذربغةان لشجو ظاغعرظع ضرا باغ طةثدا، وظتظ لظ ظصئض 
عثا" (روغارز، ٢٠٢٠/٩/٣٠) ورد سطغه وزغر خارجغئ ترضغا 
تداطظ  "إن  صائق   ٢٠٢٠/٩/٣٠ غعم  أوغطع  جاوغح 
شرظسا طع أرطغظغا غخض إلى تث دسط اقتاقل افرطغظغ 
شغ أذربغةان" (افظاضعل، ٢٠٢٠/٩/٣٠) وتتاول شرظسا 
أن تزعر بمزعر العجغط (الظجغه) شغ طعصش طاظاصخ 
وعغ الثولئ الاغ ق تاصظ المظاورات السغاجغئ شمعصفعا 
دائما طضحعف وإذا تاولئ إخفاءه شغزعر شغه الاظاصخ. 
الماتثبئ  صالئ  اقحائاضات  سصإ  أخثرته  بغان  شفغ 
باجط الثارجغئ الفرظسغئ شعن دغر طعل: "شرظسا تحسر 
صرا  شغ  الظطاق  واجسئ  اقحائاضات  إزاء  سمغص  بصطص 
باغ والاصارغر سظ جصعط ضتاغا، ق جغما شغ خفعف 
السثائغئ  لفسمال  شعري  وصش  إلى  وتثسع  المثظغغظ 
واجاؤظاف التعار" وصالئ: "إن شرظسا وبخفاعا تاحارك 
برئاجئ طغظسك تآضث طع حرضائعا الروس وافطرغضغغظ 
سطى الاجاطعا لطاعخض لتض تفاوضغ لطخراع شغ إذار 
الصاظعن الثولغ" (جئعتظغك، ٢٠٢٠/٩/٢٧). وشغ العصئ 
ظفسه شإظعا تظثشع بتصث ظاعر سطى اإلجقم والمسطمغظ 
دائما، جعاء أضان شغ داخطعا إذ تّثسغ إذقق الترغات 
وطظ بط تدغصعا سطى المسطمغظ شغ طعصش طاظاصخ 
طفدعح، أم ضان شغ خارجعا، وعغ تائظى صداغا افرطظ 
وغغرعط طظ الظخارى لاساشطعط شغ إغةاد ظفعذ لعا، 
وعط طظ السعض خثاسعط، شصث خثساعط أبظاء الترب 
السالمغئ افولى وترضاعط سطى الثولئ السبماظغئ الاغ 
رساعط رساغئ تسظئ ذعال صرون، شعسثتعط شرظسا بعذظ 
شغ افظاضعل شثاظعا الثولئ السبماظغئ وصاطعا الضبغر طظ 
المسطمغظ باترغخ طظ شرظسا. وضاظئ طخطتاعط لع 

شغ افرواح بغظ الطرشغظ. وطظ بط وفول طرة تصعم ترضغا 
وترجض صعات برغئ وجعغئ إلى أذربغةان لطمحارضئ شغ 
طظاورات سسضرغئ واجسئ الظطاق بغظ الئطثغظ بثأت غعم 
ترضغا  وبثأت  أجئعسغظ.  ظتع  واجامرت   ٢٠٢٠/٧/٢٩
تزعر أظعا تائظى صدغئ أذربغةان وأراضغعا المتاطئ طظ 
صئض افرطظ. ولط غتثث طبض ذلك طظ صئض، وإن ضاظئ 
تتثث احائاضات طاصطسئ بغظ الطرشغظ طظ تغظ آلخر 
آخر  وضاظئ   ،١٩٩٤ سام  الظار  إذقق  وصش  إسقن  طظث 
احائاضات تسائر حثغثة طظ ذلك الاارغت صث تخطئ طظ 
بثاغئ حعر ظغسان تاى ٢٦ ظغسان سام ٢٠١٦، ولضظ 
ترضغا لط تاثخض بةاظإ أذربغةان جعى تصثغط رئغسعا 
أردوغان تسازغه بالثغظ شصثوا أرواتعط شغ اقحائاضات 
واجاسثاده لمساظثة أذربغةان طظ دون أن غصثم حغؤا! 
وضاظئ الزروف تصادغ تفاعط ترضغا طع روجغا ولغج 
الاخادم ضما خططئ أطرغضا طظ أجض وصعف الثولاغظ 
طسا لابئغئ الظزام السعري المعالغ فطرغضا وضرب أعض 
جعرغا البائرغظ سطى عثا الظزام وطظع سعدة اإلجقم إلى 
التضط. ق جغما وأن تمرد افرطظ ضث أذربغةان صث بثأ 
شغ حعر حئاط سام ١٩٨٨ بثسط طظ روجغا، وأسطظعا 
جغطرتعط سطى طظطصئ صرا باغ الةئطغئ سام ١٩٩١، ضما 
الترب  واجامرت  لعط  طساصطئ  جمععرغئ  شغعا  أسطظعا 
 ٪٢٠ طظ  أضبر  أذربغةان  شفصثت   ،١٩٩٤ سام  تاى 
تاى ٢٤٪ طظ أراضغعا الاغ تدط إصطغط صرا باغ الثي 
أخرى  طتاشزات   ٥ بةاظإ  طتاشزات،   ٥ طظ  غاضعن 
غربغ الئقد، باإلضاشئ إلى أججاء واجسئ طظ طتاشزاغ 
آغثام وشدعلغ، وصث عّةروا ظتع ططغعن طظ أعالغ عثه 
المظاذص المسطمغظ. شصث تثخض الةغح الروجغ طئاحرة، 
وطا زالئ روجغا تصش وراء أرطغظغا الئطث خشغر المساتئ 

والسضان والصعى والمصثرات بالظسئئ فذربغةان.
٤- إن ترضغا تطسإ بصدغئ أذربغةان تسإ دوراظعا شغ 
باعصغع  ترضغا  صاطئ  شصث  أواطرعا،  وتظفغث  أطرغضا  شطك 
اتفاق جقم حاطض طع أرطغظغا شغ زغعرخ بسعغسرا غعم 
٢٠٠٩/١٠/١٠ غصدغ باقساراف بالتثود التالغئ بغظ 
الئطثغظ وشاح عثه التثود وإصاطئ سقصات دبطعطاجغئ 
السقصات  وتطعغر  الصظخطغات  وشاح  السفراء  وتئادل 
وتض  والثولغ  اإلصطغمغ  والاساون  المةاقت  ضاشئ  شغ 
تسإ  السطمغئ  بالطرق  والثولغئ  اإلصطغمغئ  الظجاسات 
وتطعغر  اإلرعاب  وطتاربئ  الثولغئ  والصعاظغظ  الصعاسث 
الثغمصراذغئ شغ المظطصئ وإغةاد وتطعغر التعار لطاثصغص 
السطمغ شغ العبائص والمخادر الاارغثغئ، شغ إحارة لتض 
إحضالغئ اقدساء باإلبادة الةماسغئ لفرطظ... سطما بأن 
أردوغان ضان صئض ذلك غرشخ الافاعط طع أرطغظغا صئض 
أن تستإ صعاتعا طظ أراضغ أذربغةان المتاطئ شغ صرا 
باغ وطا تعلعا. وصث جاء سصث اقتفاق عثا بططإ طئاحر 
طظ الرئغج افطرغضغ افجئص أوباطا إذ دسا شغ زغارته 
لارضغا غعم ٢٠٠٩/٤/٦ لتض الثقف بغظ ترضغا وأرطغظغا 
بغظ  السقصات  صطسئ  بسثطا  بغظعما  السقم  وإغةاد 
الطرشغظ وأغطصئ التثود سام ١٩٩٣. شاظخاع أردوغان 
ووصع اتفاصغئ جقم حاططئ طع أرطغظغا طظ دون الاطرق 
فذربغةان واتاقل افرطظ لفراضغ افذرغئ وق لصدغئ 
المعةرغظ الثغظ غئطس تسثادعط ظتع ططغعن طظ أعض 
أذربغةان المسطمغظ... وأسطظئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ 

أن الاعصغع تثث تارغثغ وأظعا حارضئ شغه!
٥- لصث اظاصثت أذربغةان آظثاك تعصغع اقتفاق صئض أن 
غاتصص اظستاب افرطظ طظ افراضغ افذرغئ المتاطئ، 
وذالئئ أذربغةان ترضغا باقلاجام بعسعدعا السابصئ الاغ 
صطساعا بسثم شاح التثود وإصاطئ السقصات طع أرطغظغا 
ظحر  وصث  المتاطئ.  أراضغعا  طظ  افخغرة  اظستاب  صئض 
وزغرا  وصع  [زورغت:   :٢٠٠٩/١٠/١٠ شغ  اغقف  طعصع 
خارجغئ ترضغا وأرطغظغا طساء السئئ شغ زورغت (جعغسرا) 
اتفاصات بظائغئ تعثف إلى تطئغع السقصات بغظ الطرشغظ. 
وتخاشح العزغران إدوارد ظالئظثغان وأتمث داود أوغطع 
طساسث  غعردون،  شغض  وصال  الاعصغع...  بسث  ططعق 
وزغرة الثارجغئ افطرغضغئ لطحآون افوروبغئ والحآون 
شغ  حارضظا  (السئئ)  المساء  "عثا  افجغعغئ  افوروبغئ 
الثارجغئ  وزغرة  غعردون  وغراشص  تارغثغ"...  تثث 
افطرغضغئ عغقري ضطغظاعن الاغ وخطئ طساء السئئ إلى 
لظثن شغ إذار جعلئ لمثة خمسئ أغام سطى جئ طثن 
ضطغظاعن  حارضئ  لظثن،  إلى  وخعلعا  وصئض  أوروبغئ. 
الارضغئ- اقتفاصات  تعصغع  بتفض  بسعغسرا  زورغت  شغ 
افرطظغئ... وطظ ظاتغاه، صال طسآول أطرغضغ ضئغر إن 
"خطعة  بأظه  غسائره  وعع  لقتفاق  "طاتمج"  أوباطا 
ضئرى إلى افطام"... طظ جعاعا، ظثدت أذربغةان افتث 
باتفاق الاطئغع بغظ أرطغظغا وترضغا وتثرت شغ العصئ 
ظفسه طظ أن شاح التثود افرطظغئ الارضغئ صث غاسئإ 
وزارة  وصالئ  الصعصاز...  جظعب  شغ  اقجاصرار  بجسجسئ 
الثارجغئ افذربغةاظغئ شغ بغان "إن تطئغع السقصات بغظ 
ترضغا وأرطغظغا صئض اظستاب الصعات افرطظغئ طظ المظطصئ 
افذربغةاظغئ المتاطئ غاظاصخ بحضض طئاحر طع طخالح 
بغظ  افخعغئ  السقصات  سطى  بزقله  وغطصغ  أذربغةان 
أذربغةان وترضغا المئظغئ سطى جثور تارغثغئ"... إغقف، 

السئئ ١٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٠٩) اظاعى.
أذربغةان  خثاع  تاولئ  أردوغان  ترضغا  ولضظ   -٦
بمسسعل الضقم دون افشسال، شعغ لط تدع أي حرط 
واشصئ  بض  باغ  صرا  طظ  أرطغظغا  قظستاب  اقتفاق  شغ 
سطغه ضما عع! لضظ بسث تسع جظعات؛ شغ آذار ٢٠١٨، 

غسصطعن أن غئصعا أعض ذطئ آطظغظ شغ ظض دولئ اإلجقم 
الاغ تظخفعط وق تساشطعط ضما تفسض شرظسا وغغرعا 

طظ الثول اقجاسمارغئ.
١٢- وبالظسئئ لصرارات طةطج افطظ الاغ تطالإ الثول 
باطئغصعا وطظعا ترضغا ظفسعا شإظعا لط تاطرق إلصطغط صرا 
باغ الثي جغطر سطغه افرطظ وأسطظعا جمععرغئ شغه، شأول 
صرار خثر غعم ٣٠ ظغسان سام ١٩٩٣ تتئ رصط ٨٢٢
ذالإ بعصش اقحائاضات وافسمال الصاالغئ شعرا، وذالإ 
بعصش دائط إلذقق الظار. وذالإ صعات اقتاقل افرطظغئ 
غعرادغج  وطثغظئ  زاظشغقن  طظطصئ  طظ  باقظستاب 
غاطرق  ولط  افذرغئ،  المظاذص  طظ  وغغرعا  ضغطغةثار 
إلصطغط صرا باغ المتاض. وعظاك صرارات أخرى خثرت شغ 
السظئ ظفسعا تآضث عثا الصرار، شخثر صرار رصط ٨٥٣

غعم ٢٩ تمعز ١٩٩٣، أضث الصرار السابص وأدان اقجاغقء 
أذربغةان  طظ  افخرى  والمظاذص  آغثام  طصاذسئ  سطى 
ططالئا باقظستاب الضاطض طظ عثه المظاذص طظ صئض 
إصطغط  سطى  تدشط  أن  أرطغظغا  تضعطئ  وذالإ  افرطظ 
صرا باغ لقطابال لصرار ٨٢٢. وشغ عثه السظئ ظفسعا 
غعم ١٤ تحرغظ افول خثر صرار رصط ٨٧٤ وضرر دسمه 
الةثول  صئعل  إلى  ودسا  الةاظئغظ  بغظ  السقم  لسمطغئ 
الجطظغ المسثل لطثطعات الساجطئ. شرشداه أذربغةان فظه 
ربط اظستاب الصعات افرطغظغئ شغ صرا باغ طظ افراضغ 
افذربغةاظغئ المتاطئ برشع التزر المفروض سطى أرطغظغا، 
شاحاضئ التضعطئ افذربغةاظغئ طظ طساططاعا طبض الةاظإ 
طصارتات  المسثل  الجطظغ  الةثول  وتدمظ  المعجوم، 
تاسطص بستإ الصعات طظ افراضغ المتاطئ تثغبا وإزالئ 
جمغع السصئات أطام اقتخاقت والظصض وجمغع الصداغا 
شغةإ  المةطج،  بتسإ  تظاولعا  غاط  لط  الاغ  افخرى 
تسعغاعا طظ خقل المفاوضات السطمغئ. وشغ غعم ١٢

تحرغظ الباظغ طظ السظئ ظفسعا، جظئ ١٩٩٣، خثر صرار 
رصط ٨٨٤ وأضث الصرارات السابصئ وأدان اظاعاضات وصش 
إذقق الظار بغظ الطرشغظ وق جغما شغ زظشغقن وطثغظئ 
اقظستاب  إلى  افرطغظغئ  اقتاقل  صعات  ودسا  ععرادز. 
طظ طظطصئ زاظشغقن وطثغظئ غعرادغج واظستاب صعات 
اقتاقل طظ افراضغ الاغ اتاطاعا طظ أذربغةان... ولط 
تحر صرارات طةطج افطظ ضطعا إلى اقظستاب طظ صرا 
باغ. شخغشئ الصرارات بحضض طثروس غرضج سطى أراض 
أذربغةاظغئ خارج طظطصئ صرا باغ واسائار عثه المظطصئ 
ضمظغا لغسئ أراضغ أذربغةاظغئ. وطسظى ذلك إذا خارت 
طفاوضات وطظ بط اتفاق شسعف تئصى عثه المظطصئ، 
افرطظ  جغطرة  تتئ  طسغظ،  بحضض  باغ  صرا  طظطصئ 
طصابض أن غظستئعا طظ افراضغ افذرغئ. وترضغا تطالإ 
باطئغص عثه الصرارات الاغ ق تطالإ باظستاب افرطظ 
طظ إصطغط صرا باغ، ضما ذالئئ باطئغص صرارات طةطج 
افطظ شغ جعرغا والاغ ق تمج الظزام بض تآضث بصاءه 
والتفاظ سطى ععغاه السطماظغئ، وضما ذالئئ باطئغص 
غععد  اغاخاب  غصر  الثي  شطسطغظ  شغ  الثولاغظ  تض 
لظتع ٨٠٪ طظ شطسطغظ... وعضثا أخئتئ صدغئ صرا 
باغ تراوح طضاظعا شضان وصش إذقق الظار بمبابئ ظخر 
لفرطظ. ولط تسطظ طةمعسئ طغظسك سظ ضغفغئ التض 
لصرارات  اجاثراجعا  جعى  الافاوض  سطغه  غةري  وسما 
وطظ  السغاق  طظ  غفعط  ولضظ  تطك،  افطظ  طةطج 
افوضاع والمقبسات أظعط غرغثون أن غظاجسعا اساراشا 
طظ أذربغةان لقتاقل افرطظغ لمتاشزات إصطغط صرا باغ 
الثمج تغث أشرغئ طظ أعطعا المسطمغظ بالضاطض وتض 
طتطعط ضفار طظ الظخارى افرطظ، تاى تظستإ أرطغظغا 
طظ المتاشزات الثمج افخرى والمظاذص المتاطئ طظ 
طتاشزاغ آغثام وشدعلغ، وعضثا تخفى الصدغئ. ضما 
تخض شغ شطسطغظ؛ تغث اظاجع الغععد وطظ ورائعط 
أطرغضا اساراشا طظ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وافظزمئ 
الصائمئ شغ الئقد السربغئ واإلجقطغئ باغاخاب غععد 
لظتع ٨٠٪ طظ شطسطغظ وخار غةري الافاوض سطى ظتع 
٢٠٪ طظ افراضغ الاغ غتاطعا غععد طظث سام ١٩٦٧

وذلك  الثعظئ،  التضام  صئض  طظ  لعط  جطمئ  الاغ  بض 
سظثطا صئطعا بعصش إذقق الظار وصئعل صراري ٢٤٢ و٢٤٣
الخادرغظ طظ طةطج افطظ والطثغظ غصدغان باظستاب 
ضغان غععد شصط طظ أراٍض اتاطعا بض جطمئ له غعم ٥

تجغران طظ تطك السظئ.
١٣- شعثا اقعامام الارضغ ق غئحر بثغر، شضطما تثخطئ 
ترضغا أردوغان شغ صدغئ غضعن ذلك سطى تساب أعطعا 
ولخالح أطرغضا ضما تخض شغ جعرغا، إذ طارجئ ترضغا 
ضشعذاتعا سطى الفخائض المسطتئ تاى تصئض باتفاصغئ 
غطاجم  لط  والثي  الظار  إذقق  ووصش  الاخسغث  خفخ 
بعا الظزام السعري وق طظ غثسمه طئاحرة طظ الظزام 
اإلغراظغ وأحغاسعا وروجغا تاى أخرجئ عثه الفخائض 
طظعا وُجطمئ لطظزام، وضثلك طا تخض شغ لغئغا إذ صثطئ 
الثسط لتضعطئ السراج تاى إذا تصثطئ صعات السراج 
ظتع جرت والةفرة شصاطئ ترضغا وأوصفئ الثسط وذالئئ 
السراج بعصش إذقق ظار دائط والافاوض طع الطرف اآلخر 
ذرف تفار الثي تسائره ترضغا غغر حرسغ! شق غسائسث 
سطى  الدشعذات  لممارجئ  الارضغ  الثسط  غضعن  أن 
أذربغةان لاطغغظ طعصفعا، وعثا طا تحغر إلغه تخرغتات 
المسآولغظ افتراك، تغث إظه لط غاط ضسر الةمعد شغ 
وخاخئ  طغظسك  طةمعسئ  تصعدعا  الاغ  المفاوضات 
أطرغضا، تاى تصثم أذربغةان تظازقت شغ طعضعع صرا 
باغ، بغظما تضرر تسعثعا باجاسادة صرا باغ بالصعة طظ 

تامئ ١: الخراع بغظ أذربغةان وأرطغظغا
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والظغض افزرق): تط اقتفاق طع طالك سصار وسرطان سطى 
إسطاء التضط الثاتغ، وأن غضعن لطمظطصاغظ دجاعر. 
وخغاظئ  افججاء،  عثه  قظفخال  واضح  تمعغث  وعع 
سزغمئ جثغثة طبض طا تط شغ جرغمئ ظغفاحا الثغاظغئ. 
عثه  التضام  عآقء  غظفث  لماذا  المرء  غاسةإ  وصث 
ظسئئ  اإلجابئ:  شاأتغك  السزغمئ؟  والثغاظات  الةرائط 
وطآجساتعا  اقجاسمارغئ  الثول  طظ  الجائفئ  لطعسعد 
الثولغئ: وعثا طا أضثته تخرغتاتعط، تغث صال رئغج 
طةطج السغادة السعداظغ، سئث الفااح الئرعان، خقل 
لاصش  تاشجا  ُغسائر  اقتفاق  "إن  اقتفاق:  تعصغع  تفض 
طظ  اجمه  رشع  جئغض  شغ  السعدان  طع  الثول  جمغع 
السعداظغئ،  الةئعئ  رئغج  وذالإ  اإلرعاب".  صائمئ 
تظفغث  بثسط  الثولغ  المةامع  غتغغ  إدرغج  العادي 
اتفاق السقم وإسمار طا دطرته الترب طظ خقل صغام 
طآتمر الماظتغظ والعشاء باقلاجاطات تةاه اجاتصاصات 
السقم. وأضاف: "غغاب الثسط ضان جئئا أجاجغا شغ 
ترغئغعن  (جعدان  السابصئ"  السقم  اتفاصات  شحض 

٢٠٢٠/١٠/٣م).
وذالإ رئغج دولئ جظعب السعدان جطفا ضغر طغاردغئ، 
تسعثاتعا  باظفغث  باقلاجام  وافوروبغئ  السربغئ  الثول 
رئغج  وتسعث  السقم.  اتفاق  تطئغص  بثسط  الثاخئ 
"بمعاخطئ  بعرغض:  جعزغش  افوروبغ،  اقتتاد  بسبئ 
اقتتاد افوروبغ دسط الاتعل السغاجغ واقصاخادي". 
والظروغب  الماتثة  العقغات   - الاروغضا  دول  وصالئ 
وبرغطاظغا - "إن الاروغضا تاططع إلى طعاخطئ دسمعا 
لةمغع السعداظغغظ شغ تتصغص السقم". وصال رئغج 
(الغعظاطغث)،  افشرغصغ  واقتتاد  الماتثة  افطط  بسبئ 
جغرغماغا طاطا بعلع: "إن الئسبئ ططاجطئ برغئئ افطغظ 

السام شغ دسط طسغرة السعدان" (جعدان تربغعن).
الاعصغع  غعم  شغ  ترغئغعن  جعدان  طعصع  وذضر 
طئالس  السقم  اتفاق  تظفغث  "وغاططإ  ٢٠٢٠/١٠/٣م 
افزطئ  ظض  شغ  السعدان  غمطضعا  ق  ذائطئ  طالغئ 
إغفاء  غظازر  تغث  طظعا،  ُغساظغ  الاغ  اقصاخادغئ 
تصعم  أن  غأطض  ضما  طاظتغظ،  طآتمر  بصغام  حرضائه 
السام  بتطعل  جُاظحر  الاغ  افطمغئ  السغاجغئ  الئسبئ 
جئتاظه  اهللا  غصعل  السقم"!  اتفاق  بثسط  المصئض 
ْغَطاُن ِإقَّ  وتسالى: ﴿َغِسُثُعْط َوُغَمظِّغِعْط َوَطا َغِسُثُعُط الحَّ

ُغُرورًا﴾.
عثه عغ تصغصئ طبض عثه اقتفاصات الاغ طظ خطفعا 
التضام  تترك  وطآجساتعا  اقجاسمارغئ  الثول 
أجظثتعط  لاظفغث  ضالُثطى  المأجعرغظ  والسغاجغغظ 
لمتاربئ اإلجقم شغ التضط والسغاجئ، وتمجغص الئقد، 

وظعإ البروات. شأيُّ جرغمئ أضئر طظ عثه الةرائط؟!
طع  تاظاصخ  فظعا  طرشعضئ  الصداغا  عثه  ضض  إن 
التضط الحرسغ، شطع أن ضض أعض السعدان اتفصعا سطى 
السطماظغئ وتمجغص الئقد، لضان ذلك باذًق لصعل الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َطْظ َأْتَثَث ِشغ َأْطِرَظا َعَثا َطا َلْغَج ِطْظُه َشُعَع َردٌّ».
دولئ  غغاب  لعق  لاتثث  الةرائط  عثه  تضظ  لط 
أن  اإلجقم  حرع  شصث  الراحثة،  الثقشئ  المسطمغظ 
تعلغئ المظاخإ شغ دولئ الثقشئ تضعن سطى أجاس 
افتضام  تسإ  سطى  المظخإ  لثلك  الحثص  أعطغئ 
طجغئ  وق  طتاخخات،  ق  إذ  بالمظخإ،  تاسطص  الاغ 
افطر  وعثا  صئغطئ.  سطى  صئغطئ  وق  أخرى،  سطى  لعقغئ 
عع الثي جسض اقجاصرار والطمأظغظئ شغ دولئ الثقشئ، 
الاغ عغ شرغدئ رباظغئ وضرورة دظغعغئ، شطغج فعض 

 السعدان دون ذلك طثرج وق طظةى
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تثث اقظصقب الاالغ شغ صرغغججاان. شصث عرب أو اخائأ 
الصادة الرجمغعن طبض الرئغج ورئغج العزراء ورئغج 
جغاجغ طظ صادة افتجاب غسمض  الئرلمان. ولضظ ضض 
سطى جتإ السططئ لظفسه، وصث دسا ضض واتث طظعط 
طآغثغه إلى الساخمئ بغحضغك وبثأوا غطالئعن بضراجغ 

التضط فظفسعط طظ خقل صعى الحئاب المازاعرغظ.
شمظ ظاتغئ تط تحضغض طةطج تظسغصغ برئاجئ أدخان 
الثاسمئ  الصعى  جّمسئ  أخرى  ظاتغئ  وطظ  طادوطاروف، 
لخادغر جئاروف أسداَء الئرلمان وسّغظعه رئغساً لطعزراء، 
المعالغظ  الحئاب  طظ  اآلقف  تةمع  بالبئ  ظاتغئ  وطظ 
لطشرب ططالئغظ بأن غضعن تغطك تعضاعغازغغش رئغسًا 
لطعزراء... ق أتث طظعط غسارف بالطرف اآلخر، واآلن ضض 
واتث طظعط غتاول الدشط سطى الحسإ والصعى المصابطئ 
افخرى طظ خقل إبصاء طآغثغه شغ الساخمئ. إن عثا 
التال خطص وضساً خطغرًا جثا شغ الئقد، وإذا لط غاشغر 
بغظ  طادغئ  ظجاسات  تتثث  أن  الممضظ  شمظ  العضع 

الحئاب المازاعرغظ وربما ظجاسات طسطتئ.
ظعد أن ظصعل فعض صرغغججاان، إن إخقح عثا الظزام أو 
وضع السغاجغغظ التالغغظ سطى ضرجغ التضط ق غساتص 
الادتغئ بتغاة أبظائظا. إن عثا الظزام باذض طظ أجاجه 
الصائط سطى اقساصاد بأن التضط لطحسإ. والمةمعسات 
الصغادغئ سظثطا تاةاذب السططئ شإظعا تتاول اجاثثام 
ترتغإ  لثغه  لغج  التضط  شظزام  شصط.  الظاس  صعة 
لطاحاور طع الظاس. سطى جئغض المبال شإن ضض جغاجغ 
أتثث حشئاً شغ بغحضغك غّثسغ أن ططالإ التحث الثي 
غصش خطفه عغ طططإ الحسإ. شإذا ضان طططإ عثه 
المةمعسئ عع طططإ الحسإ شماذا ظصعل سظ طططإ 
طططإ  أو  بةاظئعط  تصش  الاغ  افخرى  المةمعسات 
افحثاص الثغظ غةطسعن شغ بغعتعط؟ وبالاالغ شإن 
عثه المةمعسئ الاغ تاتثث ظغابئ سظ الحسإ غصعدعا 

حثص واتث أو جماسئ لاتصغص عثشه أو أعثاشعا.
إن دولئ صرغغججاان تسغح اآلن شغ أزطئ، وصث ظعر 

أّضثت ظحرة أخثرعا تجب الاترغر/ وقغئ لئظان سطى ترطئ السقصئ طع ضغان غععد، وسّثت ضض طسمغاتعا طظ طخططتات 
(السقم والاطئغع وترجغط التثود وإصاطئ السقصات) سظاوغظ ضاذبًئ لمسظًى واتٍث، عع خغاظئ اهللا ورجعله والمآطظغظ. 
وأّضثت الظحرة: سطى ترطئ تسطغط رصئئ افطئ، شغ لئظان وغغره، لطشرب الضاشر المامبض بأطرغضا وغغرعا. وأحارت إلى: 
أظه ق تص لضغان غععد بالعجعد، بعخفه ضغاظاً غاخئاً فراضغ المسطمغظ. وحثدت سطى وجعب تترغر ضض شطسطغظ، 
وإسادتعا إلى افطئ اإلجقطغئ، وإنَّ ذلك لضائٌظ بعسث اهللا تسالى سما صرغٍإ، بأغثي رجاٍل تصعدعط دولُئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، لط غرتعظعا لطشرب، وق فظزمٍئ إصطغمغٍئ شاجثٍة طفسثٍة؛ أطا سظ تراجع الضبغرغظ سظ طعاصفعط المسطظئ 
السابصئ، شصالئ الظحرة: عثا أطٌر غغر طساشرٍب طمظ جغاجاتعط طساغرة العاصع! أطا طعاصش المثطخغظ طظ أبظاء افطئ، ق 
جغما شغ طعضعع غععد، شإظعا باباٌئ سظث صعل رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لَُتَقاتِلُنَّ الَْيُهوَد َفلََتْقُتلُنَُّهْم، َحتَّى يَُقوَل الَْحَجُر يَا ُمْسلُِم َهَذا يَُهوِديٌّ 
َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه». بغظما أضتى المسالمعن، والمطئسعن، والمرجمعن، غسطظعن أسمالعط دون أن غحسروا بأظه ﴿َسُيِصيُب 

ِّ وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُواْ َفْمُكُروَن﴾. ْجَرُمواْ َصَغاٌر ِعنَد اهللا
َ
ِيَن أ َّ ا

وسظ  الثولئ  سظ  الثغظ  إبساد  شغ  السابص  الحغعسغ 
سعث  سطى  أرطغظغا  طع  الئطث  عثا  شاح  ولصث  المةامع. 
اهللا  رضغ  سفان  بظ  سبمان  البالث  الراحثي  الثطغفئ 
سظه. شق غسعل سطى ترضغا وق سطى إغران إلظصاذ بقد 
بض  روجغا  أو  أطرغضا  صئدئ  طظ  وتترغرعا  اإلجقم 
إق  لطمسطمغظ  خقص  وق  طسعما.  غاساوظان  إظعما 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 
ِة َما َشاَء اللَُّه أَْن  بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّكُْم ِيف النُُّبوَّ
َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ  تَكُوَن، 
ِة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء  ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً، َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، 
ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن َجْربِيًَّة، َفَتكُوُن َما َشاَء 
اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة 

 ِة»، خثق رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
الباطظ سحر طظ خفر ١٤٤٢عـ

٢٠٢٠/١٠/٠٥م

أجرت بظشقدش والعظث تثرغئات بترغئ طحارضئ لمثة بقبئ أغام شغ حمال خطغب الئظشال غعم السئئ صئض الماضغ، 
وشصا لما ذضرته طخادر دبطعطاجغئ طظ وزارة الثشاع. وصال طسآولعن طظ وزارة الثشاع إن الاثرغئات الئترغئ جاضعن 

سطى ذعل خط التثود الئترغئ الثولغئ، وجاحارك شغعا جفظ تربغئ طظ ضق الئطثغظ.
: إن طحارضئ الصعات الئترغئ الئظشالغئ شغ طظاورات طحارضئ طع الثولئ العظثغئ المسادغئ، عع سمض طظ 
أسمال الصغادة الدسغفئ وق جغما سظثطا تضعن العظث طدطربئ بسئإ الثقف افخغر طع الخغظ تعل العغمظئ 
سطى المظطصئ. لضظ الظزام الروغئدئ شغ بظشقدش غسمض بق خةض سطى تسعغض أجظثة أطرغضا الاغ تاسطص 
بالعغمظئ سطى المظطصئ، طظ أجض إغةاد طضاظئ إصطغمغئ صعغئ لطعظث قجاشقلعا شغ طعاجعئ الخغظ. إّن ظزام 
تسغظئ الدسغش غفاصر إلى السغادة واقجاصقل، وغفّدض السئعدغئ لطمساسمرغظ الشربغغظ ضطرغصئ لطتفاظ سطى 
السططئ والئصاء شغعا. إّن طبض عثه الاثرغئات المحارضئ المثسعطئ طظ أطرغضا عغ أداة خئغبئ إلبصاء الصعات 
المسطتئ الئظشالغئ تتئ صغادة جغعش الضفار لاتصغص أعثاشعط. وبثقً طظ ذلك، شإن الثقشئ الصائمئ صرغئا بإذن 
اهللا جاضعن لعا رؤغئ تصغصغئ لثور صعاتظا السسضرغئ اإلجقطغئ، وجغاط تحث جغح الثقشئ سطى الفعر لاترغر 

المسطمغظ المدطعثغظ شغ العظث، وعغ الئطث الاغ شاتعا أجقشظا بالةعاد وغتاطعا المحرضعن اآلن.

الرأجمالغ الفاجث.
إن عروب الظزام طظ تصغصئ افزطئ الاغ غسغحعا وعغ 
لقطقءات  واتئاسه  الرأجمالغ  لطظزام  الثولئ  تطئغص 
المططصئ  واجاةاباه  والسغاجئ،  التضط  شغ  الثارجغئ 
لعخفات خظثوق الظصث الثولغ، وتسطغص الفحض والسةج 
طتاولئ  عع  وأحثاخعا،  التضعطات  حماسات  سطى 
المحضطئ  فن  الظاس؛  سطى  والضثب  التصائص  لاشغغإ 
عغ شغ أخض الظزام الرأجمالغ الثي ُغطئَّص سطى أعض 
افردن، وطعما تاولئ التضعطات الضثب وتشغغر التصائص 
وتدطغض الظاس بالاشغغر والاسثغض شطظ غظخطح تالعا؛ 
شالمحضطئ لغسئ شغ تشغغر العزراء، وق شغ تشغغر أجماء 
التضعطات، شضط طظ طرة غغَّرت التضعطئ جطثعا لازعر 
سطى غغر تصغصاعا ضما تفسض افشسى الاغ تشّغر جطثعا 
افحضال  شغ  ضان  الاشغغر  فن  أشسى؟  تئصى  ولضظعا 
وافحثاص ولط غضظ تشغغرًا فخض الظزام الثي شحض 

دوغطئ  ساخمئ  جعبا  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  اتافطئ 
جظعب السعدان السئئ ٣ تحرغظ أول/أضاعبر ٢٠٢٠م، 
باعصغع طا جمغ باتفاق السقم بغظ التضعطئ اقظاصالغئ 
والترضات المسطتئ، "وصث تسعث صادة التضعطئ باظفغث 
بخعرة  البعرغئ،  الةئعئ  طع  المعصع  السقم  اتفاق 

ضاططئ" (جعدان ترغئغعن ٢٠٢٠/١٠/٣م).
الثي  بحّر)  غظثر  دوطا  (الثي  المحعث  عثا  تضرر  لصث 
طع  المسطتئ  الترضات  صادة  الاعصغع  غعم  شغه  غطاش 
صادة التضعطئ، طع صادة الثولئ الراسغئ لقتفاق، وعط 
غطعتعن بضاغئات اقتفاق؛ رأغظا ذلك شغ طغحاضعس، 
عثه  تطئث  وطا  والثوتئ...إلت،  وأبعجا،  وظغفاحا، 
المحاعث أن تاتعل إلى دطاء وأحقء وبقء سطى أعض 
السعدان؛ تغث تأتغ اقتفاصات سئر إطقءات طظ الثول 
اقجاسمارغئ، لطتفاظ سطى طخالتعا وتظفغث أجظثتعا، 
بط غثاطش السمقء سطى الشظائط الاغ غسمعظعا صسمئ 

السططئ والبروة.
افخغر  السقم  اتفاق  شغ  جاءت  الاغ  الئظعد  عثه  إن 
طظ  شغعا  لما  السزمى؛  الثغاظئ  جرغمئ  إلى  ترصى 
بطثعط،  بامجغص  السعدان  أعض  وجطط  فطظ  تعثغث 

وظعإ برواتعط، وإصخاء حرغسئ اهللا ربعط.
سطى  ٢٠٢٠/٩/٣م  شغ  وتمثوك  التطع  اتفص  شصث 
إصخاء الثغظ سظ السغاجئ والتضط، ضما ظص اتفاق 
إسقن المئادئ المعصع شغ أدغج أبابا وبتدعر طثغر 
"غةإ  أظه  سطى  بغجلغ  دغفغث  السالمغ  الشثاء  برظاطب 
غخئح  ولضغ  السعدان..  شغ  دغمصراذغئ  دولئ  إصاطئ 
الثجاعر  غصعم  أن  غةإ  دغمصراذغاً..  بطثًا  السعدان 
رئغج  وصال  الثولئ)".  سظ  الثغظ  (شخض  طئثأ  سطى 
الاعصغع  غعم  غتغى  إدرغج  العادي  البعرغئ  الةئعئ 
السقم  اتفاق  "إن  ٢٠٢٠/٨/٣١م:  افولى  بافترف 
ظاجسئ  تطعق  وصثم  افزطات  جثور  خاذإ  طمغجا  غسث 
وطساغغر سادلئ لاصاجط السططئ والبروة"، وصال رئغج 
طساعثة  لغج  "اقتفاق  تمثوك:  اهللا  سئث  العزراء 
قصاسام السططئ والبروة، بض عع خفتئ جثغثة شغ 

ظعدئ إظسان السعدان". (جعدان ترغئغعن)
شضرة  سطى  بعضعح  احامطئ  اقتفاصات  عثه 
٣ الترضات  طظ  لغداف  التضط،  سطى  المتاخخئ 

أسداء شغ طةطج السغادة، وأربسئ وزراء شغ طةطج 
العزراء، وطظتعط ٧٥٪ طظ طصاسث الئرلمان، ضما ظص 
اقتفاق سطى الثغمصراذغئ، والفغثرالغئ، وأن المعاذظئ 
أجاس التصعق، وسطى تصعق اإلظسان تسإ المعابغص 

الثولغئ.
ضما ظص طسار الحرق: سطى الثغمصراذغئ، والفغثرالغئ، 
وتصعق اإلظسان تسإ المعابغص الثولغئ، و٣٠٪ طظ 
الئةا  لمآتمر  الحرق  إصطغط  شغ  العقئغئ  المظاخإ 
أس  الةععغئ؛  غرضج  طما  الماتثة،  الحسئغئ  والةئعئ 

الفاظ والئقء.
الئةا،  طآتمر  صرر  تغث  تزعر؛  اقتفاق  آبار  عغ  عا 
السعدان،  حرق  شغ  جغاجغ  جععي  تظزغط  وعع 
اتفاق  سطى  الاعصغع  صئض  ظعارًا،  جعارًا  المخغر  تصرغر 
السقم بغعطغظ، ضما جاء شغ طآتمر السقم والاظمغئ 
والسثالئ، الثي ظزمه المةطج افسطى لظزارات الئةا 
البقباء  جظضات،  بمظطصئ  المساصطئ،  والسمعدغات 
اتفاق  بظعد  طع  تماعغاً  ٢٠٢٠م،  أغطعل/جئامئر   ٢٩
المظخعص  الصاظعظغ  بالتص  "سمق  ظخه:  طا  السقم 
سطغه شغ طغباق افطط الماتثة شغ تص الحسعب شغ 
وتعاشصظا  تراضغظا  الئةا  حسإ  ظتظ  طخغرعا،  تصرغر 
ترغئغعن  (جعدان  المخغر"  تصرغر  تص  اجاثثام  سطى 
٢٠٢٠/١٠/١م)، وشغ صدغئ المظطصاغظ؛ (جئال الظعبئ 

اتفاق السقم املجسعم 
ووسعد املساسمرغظ الضاذبئ

جرائط جثغثة يف تص أعض السعدان!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

تامئ ضطمئ السثد: أزطئ التضعطات شغ افردن بغظ الاعخغش والاعظغش
اقظعغار؛  تاشئ  شأوخض الئقد إلى  المحاضض،  سقج  شغ 
طظ طثغعظغئ خغالغئ، وشساد طاةثر شغ ضض المفاخض، 

وطحارغع وعمغئ أشصرت الئقد والسئاد...
إذًا افردن ق غتااج إلى تضعطئ جثغثة، وق إلى اظاثابات 
دغضعر تجغظ جعءة الظزام، بض غتااج إلى صغادة صعغئ، 
وطحروع جغاجغ غظئبص طظ سصغثة افطئ وق غرتعظ 
ُططئِّصعه لطشرب، وإن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب 
أعطه لغماطك الصثرة والضفاءة إلخراج افردن وغغرعا طظ 
بقد المسطمغظ طظ ظغر شساد وظطط المئثأ الرأجمالغ 
لطضاشر  خثطًئ  سطغظا  باطئغصه  السمقء  غاضسإ  الثي 
اإلجقطغ  المحروع  الاترغر  تجب  وغماطك  المساسمر، 
الثالص الةاعج لطاطئغص، وافطئ تاعق لعثا الغعم الثي 
تساسغث شغعا جططاظعا طمظ اغاخئعه وتسغث طسغرة 
سجعا باطئغص حرع ربعا شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

السالم والتطبیع وترسیم الحدود وإقامۀ العالقات
عناوین  لمعنًى واحٍد هو خیانۀ اهللا ورسوله والمؤمنین

النظام فی بنغالدش یعمل على تسهیل هیمنۀ أمریکا على المنطقۀ

تامئ ٢: الخراع بغظ أذربغةان وأرطغظغا
المتاطغظ، وتسائره أطرغضا وروجغا وشرظسا ضأظه إصطغط 
أرطظغ تسإ لعةئ خطابعط ووجائض إسقطعط المآغثة 
تخثرعا  الاغ  افطظ  طةطج  وصرارات  دائما  لفرطظ 
شغ  افخرى  الثول  سطغعا  وتعاشص  البقث  الثول  عثه 
المةطج. وصث حضطئ شغ اإلصطغط جمععرغئ خاخئ به 
وضأظعا طساصطئ سظ أرطغظغا، تاى تخّسإ المفاوضات شق 
غاظازل عثا اإلصطغط سظ ضغاظه المساصض! وتاى ق تضعن 
أرطغظغا طسآولئ طئاحرة وتامطص طظ الدشعذات إذا 
طعرجئ سطغعا. إن طعصش ترضغا أردوغان ق غسعل سطغه 
الثسط  غصثم  لط  تغث  غغرعا،  وشغ  الصدغئ  عثه  شغ 
طظث الترب الاغ اظثلسئ بغظ الطرشغظ صئض بقبغظ ساطا 
وبصغئ أذربغةان وتثعا، شطط تظاخر لعا، ولعثا غثحى 
أن غضعن الثسط افخغر بمبابئ شرض عغمظئ سطى الصرار 

افذري وطظ بط الاظازل!
عط  أعطه  وأغطئغئ  إجقطغ  بطث  أذربغةان  إن   -١٤
طسطمعن، إق أن ظزاطه سطماظغ، وعع اطاثاد لطظزام 

ضسش  بسئإ  لغج  ذلك  وإن  جغاجغ،  شراغ  شغعا 
سصطغئ الظاس أو وسغعط السغاجغ ضما غّثسغ المتططعن 
المعالعن لطشرب، بض السئإ التصغصغ شغ ذلك عع شساد 
ظزام التضط الصائط سطى الرأجمالغئ الثي غتاول الشرب 

إخفاءه.
واآلن تأتغ صعى جثغثة سطى رأس التضعطئ، شصث بثأت 
تزعر شغ ضض طظعا صئض العخعل إلى السططئ سظاخر 
عثا  ولغج  وافظاظغئ.  والثثاع  افضاذغإ  طظ  طثاطفئ 
شصط بسئإ شسادعط، بض فظعط ق غساطغسعن إغةاد 
أي ذرغصئ أخرى شغ عثا الظزام لطعخعل إلى السططئ. 
وعثا غسظغ أن السغاجغ الخادق المثطص إذا وخض إلى 
السططئ ضمظ عثا الظزام شإظه ق غةث خغارًا جعى السغر 
سطى ذرغص افضاذغإ والثغاظئ شغ التضعطئ! وعضثا عع 
العضع تاى شغ الثول الشربغئ الماصثطئ الاغ تاططع 
إلغعا بقدظا. صث تثاطش المزاعر والمعاصش وافجالغإ 
ولضظ آلغئ التضعطئ وذرق العخعل إلى التضعطئ عغ 
ظفسعا بحضض أجاجغ. وعط أغدا غثثسعن حسعبعط 
بحسارات ضاذبئ بأن "التضعطئ ططك لطحسإ" وُغظجلعن 

الظاس إلى الحعارع لاتصغص طضاجئعط الحثخغئ.
باخاخار، لظ ُتتض المحضطئ جثرغاً بعخعل أغئ طةمعسئ 
سطى ذرغص  إلى السططئ. شإن أي تاضط جغسغر صرغئاً 
وجغدطر  وجغظئغضعف،  وأتاطئاغغش  وباضغغش  أضاغغش 
الثارجغئ،  الثغعن  لسثاد  اجاراتغةغئ  أطاضظ  بغع  إلى 
وجغسمح بالفساد إلرضاء الةماسات الصعغئ الاغ تعله. 
وسظثطا غفحض شغ تةثغث المغجاظغئ غدطر إلى اقصاراض 
طظ الثول افجظئغئ تتئ ذرائع ضاذبئ طثاطفئ. إظعا آلغئ 
بابائ لطظزام السالمغ وعغ تصغصئ ق غمضظ فتث أن 
المظعجطئ  والظفعس  السغاجغعن  جغاشغر  إذن  غظضرعا! 
طا  سطى  الضاشر  السطماظغ  التضط  ظزام  وجغئصى  شصط، 
عع سطغه؛ ولثلك وجإ سطى أعض صرغغججاان المسطمغظ 
الثقشئ  اإلجقم،  ظزام  وإصاطئ  الظزام،  بعثا  اإلذاتئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

إذا اجامر الفراغ السغاجغ يف صرغغججاان شرتة ذعغطئ 
شصث تظثلع "بعرة طدادة"

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرزاق طآطظـ  ــــــــــ


