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تدمظ جثول بظعد طآتمر الصمئ السادس والسحرغظ 
لطةاطسئ السربغئ ١١ بظثا باإلضاشئ إلى بظث «طا غساةث 
طظ أسمال»، والمراجع لطةثول غةث أظه خش ضقم شارغ 
ق طسظى له وق ذسط وق رائتئ، وصث بثا واضتا أن الئظث 
العتغث الثي ذشى سطى المآتمر عع الصرار الثاص بإظحاء 
صعة سسضرغئ سربغئ تحارك شغعا الثول اخاغارغا. وغظص 
بمعام  تدططع  الصعة  «عثه  أن  سطى  الصرار  طحروع 
الاثخض السسضرى السرغع وطا تضطش به طظ طعام أخرى 
لمعاجعئ الاتثغات الاغ تعثد أطظ وجقطئ أغئ دولئ 
طظ الثول افسداء وجغادتعا العذظغئ وتحضض تعثغثا 
تعثغثات  شغعا  بما  السربغ  الصعطغ  لفطظ  طئاحرا 
الاظزغمات اإلرعابغئ بظاء سطى ذطإ طظ الثولئ المسظغئ».
وضان ظئغض السربغ أسطظ شغ طصابطئ طع وضالئ شراظج 
لـ  الاخثي  عع  الصعة  تحضغض  طظ  العثف  أن  برس 

«المةمعسات اإلرعابغئ».
ولائرغر التاجئ إلى عثه الصعة المحارضئ جرى تدثغط 
الصمئ  بأن  السربغ  خرح  شصث  المجسعم،  اإلرعاب  خطر 
السربغ،  لطسالط  افعمغئ  طظاعى  شغ  وصئ  شغ  تةامع 
بصطص  غحسر  السربى  والمعاذظ  الةمغع  أن  إلى  وأحار 
حثغث بأن افطظ الصعطغ السربغ أخئح طعثًدا اآلن سظ 
وسمطغات  وغربا  حرصا  اصااال  وعظاك  طدى  وصئ  أي 
إرعابغئ تماث طظ طضان آلخر. وأضاف السربغ أن العثف 
الثي تسسى له الرئاجئ المخرغئ وافطاظئ الساطئ لطةاطسئ 
السربغئ عع الارضغج سطى عثا المعضعع الثي غعثد افطظ 

الصعطغ السربغ.
شغ  الماخارسعن  غاخارع  ولئرغطاظغا  فطرغضا  شثثطئ 
لغئغا والغمظ، وتسطظ السسعدغئ سظ حظ ترب سطى أعض 
الغمظ تغث تصخش المظحآت التغعغئ طظ الئظغئ الاتاغئ، 
وضض ذلك لفرض السعدة إلى التض السغاجغ لطتفاظ 

سطى الحرسغئ المجسعطئ.
وأطرغضان  إظةطغج  طظ  الشربغعن  الساجئ  غاسابص  بط 
لخإ الجغئ سطى ظار اقصااال الثاخطغ بغظ المسطمغظ، 
عاطعظث  شغطغإ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  صال  ضما 
لطختفغغظ خقل زغارة لعاحظطظ «السسعدغعن صطصعن 
لطشاغئ طظ شضرة ظزام طثسعم طظ إغران شغ الغمظ... ق 
غمضظعط صئعل شضرة أن غسغطر ظزام طثسعم طظ إغران 
باطك  الاثخض  سطغعط  أن  حسروا  ولعثا  الغمظ  سطى 
الطرغصئ.» وتابع صعله «ظسطط أظه ضان عظاك دسط إغراظغ 
لطتعبغغظ وظترص جمغسا سطى تفادي أن غاتعل ذلك 
إلى ترب بالعضالئ.» وسظ طعصش بقده طظ عثه السمطغئ 
السسضرغئ صال عاطعظث إن «المعصش الئرغطاظغ غاطابص 
السمطغئ  ظآغث  ظتظ  افطرغضغ:  المعصش  طع  سمعطا 
التضعطئ  باجط  تةري  حرسغئ  سمطغئ  فظعا  السسعدغئ 
الحرسغئ لطغمظ. إن اإلغراظغغظ دسمعا التعبغغظ بعضعح» 
وأضاف أن «خقت صعغئ تربط برغطاظغا بالصعات الةعغئ 
السسعدغئ. إظظا ظثرب ذغاري عثه الصعات وصسط ضئغر 
تعرظادو  ذراز  طظ  برغطاظغئ  بطائرات  طجود  طظعط 

وتغفعن طع ذخائر برغطاظغئ».
وظصطئ وضالئ افظئاء اإلغراظغئ تخرغتا لرشسظةاظغ شغ 
السسضري  السثوان  بحثة  شغه  غثغظ   ٢٠١٥/٣/٢٨
الثطغةغ بصغادة السسعدغئ ضث الغمظ، طتثرا أن عثه 
الثول بثأت الطسإ بالظار طما جغفدغ إلى تفاصط أوضاع 
المظطصئ وطصاض سحرات المثظغغظ واظسثام افطظ شغ 
المظطصئ... طظ جعاه جارع تسظ ظخر اهللا إلى الائحغر 
طاعسثا  الشجاة،  سطى  جغظاخر  الغمظغ  الحسإ  بأن 

السسعدغئ بالعجغمئ المرة...
شغ ظض عضثا صادة وزسماء ق غتااج صادة غععد إلى 
الاةسج والاظخئ سطى ضعالغج طا غطئت شغ صاسات 
حرم الحغت، ضما شسطعا شغ طآتمر الصمئ السربغئ شغ 
غثغسعت  جرغثة  ظحرت  ضما   ،١٩٦٥ جظئ  الرباط 

سادل  الماتثة  العقغات  لثى  السسعدي  السفغر  أسطظ 
الةئغر شةر الثمغج ٢٠١٥/٣/٢٦ بثء سمطغئ سسضرغئ 
ضث التعبغغظ تحمض ضربات جعغئ تحظعا سحر دول، 
وأوضح  سمان...  جططظئ  سثا  الثطغب  اتتاد  دول  بغظعا 
الةئغر أن السسعدغئ تحاورت طع العقغات الماتثة شغ 
السمطغئ السسضرغئ الاغ بثأت ضث التعبغغظ... وأسطظ 
جفظ  أربع  وأن  المحارضئ  المخري  الثارجغئ  وزغر 
تربغئ طخرغئ شغ ذرغصعا إلى خطغب سثن... ضما أسطظ 
الماتثث الرجمغ لطصعات المسطتئ السعداظغئ «... وطظ 
ولظ  السعدان  غحارك  اإلجقطغئ  طسؤعلغاظا  طظططص 
غئصى طضاعف افغثي، والثطر غتثق بصئطئ المسطمغظ، 

طعئط العتغ والرجالئ الثاتمئ.»
لصث تترضئ ذائرات التضام وبعارجعط إلى غجو الغمظ 
بثقً طظ غجو غععد، وغععد أصرب إلغعط طظ جئأ! وحر 
الئطغئ أن غصال شغ المئررات أظعا لتماغئ صئطئ المسطمغظ 
افولى  المسطمغظ  صئطئ  وتارك  طتاطئ،  غغر  أظعا  طع 
إلى  ذائراتعط  تاترك  وتساشغث!  تخرخ  طتاطئ  وعغ 
الغمظ لثثطئ طحارغع الضفار المساسمرغظ، وق تاترك 
أحث  غتاطعا  الاغ  المئارضئ  افرض  إلظصاذ  ذائراتعط 

الظاس سثاوة لطمسطمغظ!
إن ضض خاتإ بخر وبخغرة غثرك أن طا غتثث شغ 
التعبغغظ  طظ  وأتئاسعا  أطرغضا  بغظ  خراع  عع  الغمظ 

عادي  وأتئاسعا  برغطاظغا  وبغظ  اآلخرغظ،  وأحغاسعا 
شغ  لطظاس  بغظاه  ضما  وذلك  وأحغاسعط،  وخالح 
طساسر  الغمظ  شغ  الخراع  «إن  السابصئ:  إخثاراتظا 
بغظ شرغصغظ: أطرغضا وافتئاع والسمقء، وبغظ برغطاظغا 
وافتئاع والسمقء، وضض طظ الطرشغظ غساسمض وجائطه 
التعبغغظ  صعة  بمظطص  شاسغر  أطرغضا  أطا  وأجالغئه... 
أجطعب  إلى  باإلضاشئ  وإغران،  الةظعبغ  والتراك 
الافاوض لاتصغص المضاجإ سظ ذرغص جمال بظ سمر... 
وأطا برغطاظغا شاسغر بمظطص الثعاء السغاجغ سظ ذرغص 
اجاشقل عادي لسططاه الرئاجغئ وطثاراة أطرغضا قتصاء 
التساجئ  المظاخإ  طظ  تمضغظعا  ودون  ضشعذعا، 
شغ التضط، بط سظ ذرغص زج سطغ خالح ورجاقته طع 
التعبغغظ تاى إذا شحض عادي ورجتئ ضفئ التعبغغظ 
سظ  ظخغإ،  وأي  ظخغإ،  التضط  شغ  لئرغطاظغا  ضان 
ذرغص سطغ خالح ورجاله. عثا طا غةري شغ الغمظ، شإن 
العغمظئ  جابصاً  ضان  ضما  بمصثورعا  غسث  لط  برغطاظغا 
سطى الغمظ، وشغ العصئ ظفسه شق تساطغع المةابعئ 
الثعاء  إلى  شسمثت  وسمقئعا،  فطرغضا  السسضرغئ 
خالح...  وسطغ  عادي  سمغطغعا  ذرغص  سظ  السغاجغ 

٢٠١٤/١٠/١» اظاعى
لصث أطثَّت أطرغضا التعبغغظ سظ ذرغص إغران بخظعف 
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صال طراجض الةجغرة شغ طثغظئ إدلإ حمالغ جعرغا إن 
طصاتطغ المسارضئ المسطتئ تمضظعا طظ بسط جغطرتعط 
سطى أغطإ أتغاء المثغظئ، طعضتا أن عثه السغطرة تمئ 

بسث طسارك سظغفئ اجامرت جاسات طع صعات الظزام.
وضاظئ المسارضئ المسطتئ صث أسطظئ جغطرتعا سطى 
دوار الساسئ والماظئغ والضرة شغ طرضج طثغظئ إدلإ، 
طظ ١٤  أضبر  سطى  السغطرة  طظ  بثلك  تمضظئ  تغث 

تاججا سسضرغا شغ المثغظئ.
وذضرت وضالئ جعرغا طئاحر أن ضاائإ المسارضئ أسطظئ 
سظ طسرضئ لطسغطرة سطى صرغئ طسارم شغ أرغتا برغش 
براطغض  بإلصاء  الظزام  طروتغات  صاطئ  بغظما  إدلإ، 
طافةرة سطى طثغظئ خان حغثعن برغش إدلإ. وغأتغ 
تصثم شخائض المسارضئ السعرغئ المسطتئ -المظدعغئ 
تتئ غرشئ سمطغات جغح الفاح- شغ إذار «طسرضئ تترغر 

إدلإ» الاغ أذطصاعا صئض أربسئ أغام.
المخثر: طعصع الةجغرة ظئ

: إن تترغر طثغظئ إدلإ طظ جغطرة سخابئ 
الظزام المةرم وطظ طسه، غبطب الخثر... ولغضعن عثا 
اقظاخار تطصئ شغ جطسطئ اظاخارات تآدي إلى تتصغص 
الاشغغر الختغح، غةإ أن غضعن طحروع إصاطئ خقشئ 

ثوار الشام يسيطرون بالكامل على مدينة إدلب
راحثة سطى طظعاج الظئعة عثشا لطبعار غسسعن لاتصغصه 
وغةامسعن سطغه، وق غصغمعن خقت بأي طظ الثول 
الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ، شضطعا دول تابسئ ق تظفث 
إق طحارغع أسثاء المسطمغظ، شق خغر ُغرجى طظعط.. 
وأغدا غةإ أن غسغطر سطى أجعاء البعار بحضض دائط 
أن الظخر طظ سظث اهللا شعع الصعي السجغج، شق غخح 
أن ُغدِسش إرادتعط أو ُغععظ سجغماعط تآطر اآلخرغظ 
غضعظعا  أن  شغةإ  سظعط،  اإلطثادات  صطع  أو  سطغعط 
ططمؤظغظ بالاعضض سطى اهللا واجامثاد السعن طظه... 
وظسأل اهللا السثاد والرحاد والاعشغص لطمسطمغظ وأن 

غةسض لعط طظ أطرعط طثرجا وشرجا.

السيسي ونظرته ِّـا يجري 
َّـ سوريا 

تطرق الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ شغ ضطماه 
الاغ ألصاعا أطام الصمئ السربغئ الاغ اظسصثت شغ حرم 

الحغت لفتثاث شغ جعرغا شصال: 
«السغثات والسادة، باتئ افزطئ السعرغئ طأجاة غاألط 
لعا الدمغر السالمغ، وإظظا ظظزر بصطص بالس تغال اجامرار 
ُطساظاة الحسإ السعري، شافوضاع الُماردغئ عظاك تافاصط 
غعطا بسث غعم، وحاعثظا طا أدى إلغه الاثععر طظ خطص 
تالئ شراغ اجاشطاعا الاظزغمات اإلرعابغئ، شخار اجامرار 
بأجرعا،  المظطصئ  أطظ  ُغعثد  المآجش  العضع  عثا 
تخعر  قساماد  والاظسغص  لطاساون  ُططتئ  التاجئ  إن 
سربغ غفدغ إلى إجراءات جثغئ إلظصاذ جعرغا وخعن 
أطظ المظطصئ، وق طظاص طظ اجامرار الثشع إزاء التض 
السغاجغ لعصش ظجغش الثم، وبما غتفر وتثة افراضغ 
السعرغئ وبراء ظسغةعا العذظغ بمضعظاته المثاطفئ، تتئ 

طزطئ الثولئ المثظغئ التاضظئ لةمغع السعرغغظ. 
إن طخر ق تجال تاساطض طع افزطئ السعرغئ طظ زاوغاغظ 
السعري  الحسإ  تططسات  دسط  افولى  رئغسغاغظ، 
الاخثي  عغ  والباظغئ  دغمصراذغئ،  طثظغئ  دولئ  لئظاء 
لطاظزغمات اإلرعابغئ الاغ باتئ طظاحرة، والتغطعلئ دون 
اظعغار طآجسات الثولئ السعرغئ، واظطقصا طظ طسآولغئ 
طخر الاارغثغئ تةاه جعرغا شإن طخر بادرت بثسط طظ 
أحصائعا السرب إلى السمض طع الصعى العذظغئ السعرغئ 
السغاجغ  التض  ذرح  إلى  وخعقً  الُمساثلئ،  الُمسارضئ 
الماضغ  غظاغر  شغ  الصاعرة  اجاداشئ  تغث  المظحعد، 
اجاماسا ضط ذغفا سرغدا طظ صعى المسارضئ العذظغئ 
السعرغئ، وظسضش تالغا سطى اإلسثاد قجاماع أضبر اتساسا 
لاطك الصعى السغاجغئ، إن الثشع بطرح جغاجغ غائظاه 
السعرغعن وتاعاشص سطغه دول المظطصئ والمةامع الثولغ 
عع خطعة عاطئ سطى ذرغص العخعل لتض جغاجغ غدع 
ظعاغئ لمتظئ الحسإ السعري، وُغتصص آطاله وشصا إلرادته 

الترة المساصطئ شغ بظاء دولئ وذظغئ دغمصراذغئ».
المخثر: طعصع العذظ ظغعز

: إن السغسغ لع ضان خادصا بحسعره بمساظاة 
والماآطر  المثجي  المعصش  ذلك  وصش  لما  جعرغا  أعض 
أعض  شظخرة  وبعرتعط.  جعرغا  أعض  سطى  أطرغضا  طع 
الزالط  السعري  الظزام  بطح  طظ  وإظصاذعط  جعرغا 
والسمغض تضعن باةرغث الةغعش والصداء سطى ظزام 
بحار، ولغج بثرف دطعع الاماجغح والزععر بمزعر 
وعع  لطسغسغ  أّظى  ولضظ  جعرغا،  أعض  سطى  الماألط 
أن  افجث  بحار  حأن  ذلك  شغ  حأظه  فطرغضا  سمغض 
افجث  بحار  غثضر  لط  السغسغ  إن  بض  ذلك...  غفسض 
الاظزغمات  طرة  طظ  أضبر  ذضر  وإظما  واتثة  بضطمئ 
«اإلرعابغئ» بعخفعا طظ طسّعصات التض ولغج الظزام 
السعري. وعثا غآضث أن ظزرة السغسغ لما غةري شغ 
جعرغا عغ شغ افجاس ظزرة أطرغضا، ولثلك شإظه ضرر 
طرارا ذضر التض السغاجغ وبمحارضئ الصعى المساثلئ 
وبطرح جغاجغ تاعاشص سطغه دول المظطصئ والمةامع 
التصائص  غجّور  عع  بط  وسمقؤعا.  أطرغضا  أي  الثولغ، 
سظثطا غصعل: « دسط تططسات الحسإ السعري لئظاء دولئ 
جعرغا  أعض  تعجه  إخفاء  طتاوق  دغمصراذغئ»،  طثظغئ 
الضض  أن  طع  أجاجه،  سطى  دولئ  وإصاطئ  اإلجقم  ظتع 
بات غسطط أن المظادغظ بالثولئ المثظغئ الثغمصراذغئ 
غضاد غظسثم وجعدعط... وأغدا عع غتثد طتعر السمض 
«اإلرعابغئ»،  لطاظزغمات  الاخثي  وعع  جعرغا  شغ 
وعثا ظفسه طا تصعله أطرغضا وطا تفسطه، شعغ بثرغسئ 
المظاوئئ  الةعات  بدرب  صاطئ  الثولئ  تظزغط  ضرب 
لسغاجاعا شغ جعرغا... عثا عع السغسغ وعآقء عط 
طاى  شإلى  خغاظاتعط.  عغ  وعثه  المسطمغظ  تضام 

غسضئ المسطمعن سظ تضاطعط؟؟!!
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غاسطص  حغء  ضض  ضان  السعشغاتغ  اقتتاد  تصئئ  إبان 
بروجغا غعخش بالسزمئ طظ ضاتإ روجغ سزغط، إلى 
إق  السعشغاتغ  اقتتاد  غضظ  شطط  سزغط.  روجغ  حسإ 
باخرة ضثمئ غصعدعا ربان روجغا السزغمئ! ولما أخئح 
اقتتاد وطئثؤه اقحاراضغ سصئئ أطام زسماء روجغا شغ 
تتصغص طا تخئع إلغه روجغا طظ صعة وظفعذ، لط غاعان 
زسماء روجغا سظ تفضغك اقتتاد وخطع لئاس اقحاراضغئ 
الثي طا لئسعه إق ذمسا شغ طث ظفعذعط سطى أضئر صثر. 
شاثطئ روجغا سظ تطش وارجع الثي لط غسث شاسق صعغا 
أطام الظاتع، وتثطئ سظ اقتتاد الثي خار سئؤا بصغق سطى 
غتصص  أن  سةج  الثي  اقحاراضغ  المئثأ  وسظ  ضاعطعا، 
لعا ظفعذا تصغصغا شغ السالط. وتئظى غعرباتحعف شضرة 
إسادة الئظاء (برغساروغضا) والاغ أدت إلى خروج روجغا 
طظ جطث افشسى واباسادعا سظ طسرح المعصش الثولغ 
والظزام السالمغ خقل أصض طظ سصث سطى ظععر شضرة 
الئرغساروغضا. وشغ العصئ الثي سئر جاجئ أطرغضا سظ 
أبثى  الثولغ،  المسرح  طظ  روجغا  لثروج  جسادتعط 
عظري ضغسظةر طثاوشه طظ سعدة روجغا بحضض أصعى، 
ضما أبثى برغةظسضغ صطصه طظ سثم صغام أطرغضا بائظغ 
جغاجات ضفغطئ بإبصاء روجغا خارج الطسئئ الثولغئ ضما 

جاء شغ ضاابه: الثغار بغظ العغمظئ والصغادة.
والتصغصئ أن روجغا لط تاثض غعطا سظ ذمعتاتعا شغ 
الاأبغر شغ المعصش الثولغ، ولضظعا لط تامضظ شغ أي 
تصئئ طظ الاارغت أن غضعن لعا تأبغر شغ السقصات الثولغئ 
إق شغ شارة اقتتاد السعشغاتغ والاغ تمضظئ شغعا طظ 
الةطعس جظئا إلى جظإ طع العقغات الماتثة لئتث أحث 
الصداغا جثعظئ شغ السالط طبض صدغئ تعتغث ألماظغا، 
السالمغئ.  الظعوغئ  والارجاظئ  والخغظ،  أوروبا،  وصدغئ 
ولضظعا بسث أن خطسئ بظفسعا اقتتاد السعشغاتغ خسرت 
شغ  الرغئئ  تفصث  لط  أظعا  إق  الاأبغر.  شغ  افصعى  افداة 

الاأبغر ولط تاعان سظ السمض إلسادة طصثرتعا.
وجاسث روجغا شغ تعجععا لطسعدة إلى المسرح الثولغ 
صعة شاسطئ، عغ ترجاظاعا الظعوغئ الدثمئ الاغ تاشزئ 
سطغعا وسمطئ سطى تطعغرعا وتتثغبعا. شصث أسطظ بعتغظ 
شغ أغطعل ٢٠١٥ سظ سجم بقده سطى تطعغر جقح ردع 
ظعوي تثغث غعازي صعة الظاتع والعقغات الماتثة. وق 
طظ  أضبر  غتاعي  طاطعر  ظعوي  جقح  اطاقك  أن  حك 
٧٣٠٠ رأس ظعوي طتمعلئ سطى ذعربغثات وخعارغت 
طاعجطئ المثى وسابرة لطصارات وطثجظئ، وبحضض غفعق 
طا تمطضه جغعش الظاتع وأطرغضا الاغ تماطك أصض طظ 
٦٠٠٠ رأس ظعوي، غسث طخثر صعة لروجغا تةسطعا تفضر 

جثغا شغ اساقء طضاظئ طرطعصئ شغ السقصات الثولغئ.
بط إن الفارة الاغ حعثت ارتفاسا تادا شغ أجسار الظفط 

طضظئ روجغا طظ جمع بروة ظصثغئ عائطئ طظ الثوقرات 
وخطئ إلى أضبر طظ ٦٠٠ ططغار دوقر سام ٢٠٠٨ طا 
جسض تضام روجغا غفضرون أضبر جثغئ شغ السعدة إلى 
المسرح الثولغ، وطا إخرار روجغا سطى اتاقل ججغرة 
ترارة  لصغاس  بسغطئ  تةربئ  إق  أوضراظغا  شغ  الصرم 
المةامع الثولغ وطصثرة روجغا سطى السمض وإن ضاظئ 
إصطغمغ  عع  طا  بصثر  دولغا  سمق  تسث  ق  الثطعة  عثه 
ضمظ طظطصئ ظفعذ روجغا. ولضظ بروة روجغا المالغئ 
جعاء دخطعا الصعطغ أو رخغثعا طظ الثوقر صث بثأت 
تاراجع إلى أن وخض اتاغاذعا طظ الثوقر إلى طا دون 
٣٥٠ ططغار شغ حعر حئاط ٢٠١٥. ولسض عئعط جسر 
الظفط خقل افحعر الماضغئ أدى إلى عئعط تاد شغ 
أن  الماعصع  طظ  ضان  والثي  الروجغ.  الثوقر  طثجون 
رخغث  أن  ضما  ذمعتاتعا.  تتصغص  شغ  روجغا  غساسث 
روجغا الحعري طظ الثعإ والثي ضان صث ارتفع طظث 
جصعط اقتتاد السعشغاتغ طظ ٣ ططغار دوقر إلى ٥٤ 
أن  إلى  غاراجع  بثأ  صث   ٢٠١٢ أغطعل  حعر  شغ  ططغارًا 

وخض ٤٧ ططغار دوقر شغ حعر حئاط ٢٠١٥.
طضاظاعا  شرض  شغ  الثول  سطغعا  تسامث  صعى  أعط  إن 
سطى المساعى الثولغ عغ الصعة السسضرغئ واقصاخادغئ 
والسغاجغئ والفضرغئ. أطا الصعة السسضرغئ شإن روجغا 
تمطك طظعا الضبغر. أطا الصعة اقصاخادغئ شإن روجغا ق 
تجال تسامث سطى طثجوظعا طظ الظفط والشاز الثي غخض 
تامضظ  ولط  الصعطغ.  دخطعا  طظ   ٪٥٠ طظ  أضبر  إلى 
اإلظااج  سطى  غسامث  طاطعر  اصاخاد  بظاء  طظ  روجغا 
والاخظغع والثثطات المالغئ، طا غةسطعا سرضئ لعجات 
جرغسئ. وصث أظعر اظثفاض أجسار الظفط التاد طثى 
الاأبغر سطى طضاظئ روجغا اقصاخادغئ. أطا الصعة السغاجغئ 
شروجغا لط تطعر جغاجئ خارجغئ طاطعرة، ولغج لعا 
سمقء أصعغاء شغ السالط غائسعظعا ضما فطرغضا وبرغطاظغا 
السعشغاتغئ  المظزعطئ  دول  زسماء  إن  تاى  وشرظسا، 
السابصئ وتطش وارجع شغ أغطئعط تتعلئ وقءاتعط إلى 
أطرغضا أو أوروبا. شروجغا لغسئ بارسئ شغ تظزغط السمقء 
السغاجغئ.  أسمالعا  شغ  غثثطعظعا  الثغظ  السغاجغغظ 
وعغ ق تجال شغ عثا المةال تصثم خثطات فطرغضا أو 
أوروبا تسإ طخطتاعا وتاجاعا. أطا الصعة الفضرغئ شصث 
تثطئ روجغا سظ اقحاراضغئ الاغ ضاظئ تمظتعا تماغجا 

شضرغا سظ الشرب الرأجمالغ.
وطظ عظا شإن روجغا تصغصئ ق تمطك طظ طصعطات الثول 
الاغ لعا المصثرة شغ الاأبغر سطى المساعى الثولغ إق 
الصعة السسضرغئ. وعثا ق غضفغ لسعدتعا لاضعن شاسطئ 
واقتتاد  وبرغطاظغا  أطرغضا  طبض  الثولغ  المعصش  شغ 

افوروبغ.

عغ المرة افولى الاغ تخئح تخئ طخر طظ المغاه، 
العصئ  شغ  طعثدة،  طضسإ  طار  ططغار   ٥٥ والئالشئ 
شغ  تاد  ظصص  طظ  بالفسض  الئقد  شغه  تساظغ  الثي 
المغاه. ضاظئ إبغعبغا صث أسطظئ أظعا جاحرع شغ بظاء 
طار  ططغار   ١٤ خطفه  وغثجن  طارًا   ٩٢ بارتفاع  جث 
تشغر  طصثطات  وبثون  شةأة  لضظ  المغاه،  طظ  طضسإ 
ارتفاسه  طظ  أضبر  السث  ارتفاع  أن  واتدح  حغء  ضض 
المسطظ تاى اآلن ١٤٥ طاًرا، وغتاةج خطفه شغ طسغظ 
بتغرته ٧٤ ططغار طار طضسإ طظ المغاه، زد سطى ذلك 
ضض  طارًا،   ٤٦ بارتفاع  اتاغاذغ  جث  بظاء  جغاط  بأظه 
عثه اإلجراءات جاآدي إلى ضاربئ طتصصئ؛ وعغ أظه 
أبظاء طضء بتغرة السث جاظصص تخئ المغاه الصادطئ 
إلى  جغآدي  طما   ،٪٧٠ بمسثل  افزرق  الظغض  طظ 
المصررة  افربع  السظعات  خقل  طخر،  أعض  اجاظجاف 
لمضء الئتغرة، ضض المغاه المعجعدة شغ بتغرة ظاخر.

والسعدان  طخر  اتفصئ  الةاري  آذار/طارس   ٦ شغ 
الاساون  بحأن  تاضمئ  أجاجغئ  طئادئ  سطى  وإبغعبغا 
 ٢١ شغ  الصاعرة  اتثثته  صرار  أسصاب  شغ  المائغ، 
تعض  «طئادرة  إلى  بالسعدة  الماضغ  حئاط/شئراغر 
الظغض»، الاغ صاذساعا طخر سطى طثى خمج جظعات.

وعثا اقتفاق غةسض جث الظعدئ أطرًا واصسًا، وغططص 
غث إبغعبغا شغ اجاضماله، وشغ العصئ ذاته، تدع عغ 
الثقف  طتض  الصداغا  تعل  والاعاشص  لطتعار  صعاسث 
بغظ الثول البقث. ضما لط تثُض اقتفاصغئ طظ ظصاط 
تصرغر  غضعن  أق  سطى  إبغعبغا  أخرت  شمبًق  غاطدئ. 
وظاائةه  السث  طحروع  تعل  اقجاحاري  المضاإ 

تظص  لط  ضثلك  «ُغتارم».  بأن  واضافئ  ططجطًا، 
اقتفاصغئ خراتئ سطى تخص المغاه لطثول، واضافئ 
بأق تدار أي دولئ. ولصث تمئ اإلحارة إلى أن الشرض 
شغ  والمساعمئ  الطاصئ،  تعلغث  عع  الظعدئ  جث  طظ 
سطى  غظفاح  افخغر  الاسئغر  وعثا  اقصاخادغئ،  الاظمغئ 
المساصئض،  شغ  بعا  طفاجأتظا  تاط  صث  طاسثدة  طساٍن 
تعلغث  سطى  شصط  غصاخر  ق  السث  أن  غسظغ  شعع 
وبرغط  صئض.  طظ  تجسط  إبغعبغا  ضاظئ  ضما  الضعرباء، 
إدراك الظزام ذلك، إق أظه لط غضظ سطى طساعى عثا 

اإلدراك سظثطا صئض بعضثا اتفاصغئ.
اسائر رئغج المرضج المخري لثراجات اإلسقم والرأي 
لتغظ  إبغعبغئ  طظاورة  جرى  طا  أن  خدري  طخطفى 
الةمغع.  سطى  العاصع  افطر  وشرض  المحروع  اضامال 
ولظا أن ظاساءل تعل اإلخرار المسغإ سطى إبصاء ظص 

اقجاماع  سئر  إلغه  الاعخض  تط  أن  بسث  جًرا  اقتفاق 
البقث.  الثول  شغ  والري  الثارجغئ  لعزراء  المحارك 
لرشع  التالغ  الظزام  تاجئ  إبغعبغا  اجاشطئ  لصث  ظسط 
لاتصغص  افشرغصغ  اقتتاد  شغ  طخر  سدعغئ  تسطغص 
أن  لطمراصإ  غئثو  والثي  أعثاشعا،  طظ  المجغث 
الظزام ق غسظغه «افطظ الصعطغ» طظ صرغإ أو بسغث، 
بصداغا  والمااجرة  جططاه  تضرغج  الرئغج  وعثشه 
ُغصال  ذلك  وطبض  المغاه،  صدغئ  وطظعا  الضئرى،  افطئ 
بحأن تاضط السعدان،  وشغ الظعاغئ شإن أعض طخر 

والسعدان عط الثاجر افضئر.
ضغش غاط تعصغع اتفاصغئ بعثه الثطعرة دون طظاصحئ 
الظعدئ  جث  طظ  غةسض  الاعصغع  شعثا  طتاجئئ؟!  أو 
بالاعاشص  تط  وصاظعظغا،  وحرسغا  رجمغا  جثا  اإلبغعبغ 
طخر  البقث  الحرصغ  الظغض  دول  بغظ  والاراضغ 
لتخئ  ضمان  ق  المصابض  وشغ  وإبغعبغا،  والسعدان 
طخر طظ طغاه الظعر؛ طما غمضظ إبغعبغا طظ اقجاتعاذ 
الثولغ  المالغ  التزر  وغرشع  الظعر،  طغاه  ضاطض  سطى 
سطى تمعغض السث، والئالس ٥,٥ ططغار دوقر طظ بظك 
الخغظ العذظغ، وططغار دوقر طظ إغطالغا وطبطعا طظ 
ضعرغا الةظعبغئ، باإلضاشئ إلى طعاشصئ الئظك الثولغ 
سطى ذرح السظثات اإلبغعبغئ لطامعغض بدمان السث. 
ق  الثغظ  التضام  طظ  الثعظئ  ذئغسئ  عغ  وعضثا 

غسئأون بحغء جعى طا غئصغعط سطى ضراجغعط.
اإلذارغئ  اقتفاصغئ  سطى  والئحغر  السغسغ  تعصغع  إن 
اقبظغظ  الثرذعم  شغ  المئادئ  باتفاصغئ  سرف  طا  أو 
والسعدان  طخر  أعض  غسرف  أن  صئض  طارس  ٢٣آذار/ 
جرغمئ  عغ  افزطئ  لتض  المطروتئ  التطعل  عغ  طا 
شغ  وتفرغط  والسعدان  طخر  أعض  تص  شغ  تشافر  ق 
افطئ،  بروات  لظعإ  جثغث  وتآطر  المائغئ  تصعصعط 
جسئ  سظ  الاتثث  تماطا  أعمطئ  اقتفاصغئ  أن  خاخئ 
اجاةابئ  شغ  إبغعبغا  ذطئاه  بما  واضافئ  السث، 
لتصعق  ظعائًغا  تاطرق  لط  ضما  تخثق،  ق  واجاضاظئ 
وأولعا  الاارغثغئ،  واقتفاصات  والسعدان،  طخر 
بسثم  شغعا  تسعثت  الاغ  إبغعبغا،  طع   ١٩٠٢ اتفاصغئ 
أو ظعر السعباط دون  سطى الظغض افزرق  جثود  بظاء 

طعاشصئ طخر والسعدان.
إن دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ وتثعا طظ 
الظغض  طظابع  شغ  تسئث  الاغ  الثئغبئ  افغثي  جاصطع 
طةرى  تظزط  أطغظئ،  أغٍث  شغ  وتدسعا  بظا،  لقضرار 
إلى  المظئع  طظ  الئطثان  لةمغع  الثغر  شغه  لما  المغاه 
الظزر  بشخ  الرسغئ،  جمغع  وغجرع  شغحرب  المخإ، 
السزغط  الظعر  عثا  وغشثق  ودغاظاعط،  ططاعط  سظ 
غضفغ  طا  المغاه  طظ  غتمض  شعع  الةمغع،  سطى  بثغره 
اجاشطئ  طا  إذا  خدراء  جظات  بقده  جمغع  لاخئح 
طغاعه بحضض ختغح، شغسط الثغر الةمغع، عثا عع خغر 
اإلجقم! وعثا عع خغر الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وطا 
أروع التض اإلجقطغ لعثه المحضطئ: تغث روى طسطط 
أن رجًق طظ افظخار خاخط الجبغر رضغ اهللا سظه سظث 
رجعل اهللا  سطى طسغض طاء ضاظعا غسصعن به الظثض، 
إلغعا  غخض  الجبغر  أرض  بسث  افظخاري  أرض  وضاظئ 
َبْغِر: «اْجِص َغا ُزَبْغُر ُبطَّ  الماء تئسًا، َشَصاَل َرُجعُل اهللاَِّ  ِلطجُّ
َأْرِجِض اْلَماَء ِإَلى َجاِرَك»، أي اجص غا زبغر جصغًا غسغرًا 
غضفغ زرسك بط أرجض الماء إلى جارك، وعثا طا ظصعله 
أرجطغ  بط  زرسك،  غضفغ  غسغرًا  جصغًا  اجِص  إلبغعبغا: 
الةمغع،  الثغر  شغسط  تمسضغه،  وق  جغراظك  إلى  الماء 
عثا عع خغر اإلجقم! وعثا عع خغر الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة!
ıرئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر - وقغئ طخر

اتفاصغئ جّث الظعدئ بني طخر والسعدان وإبغعبغا: طظ الثاجر افضرب؟! 
ıبصطط: حرغش زاغث

أوروبا وأطرغضا.. «التطفاء» افسثاء
 بصطط: سئث اهللا المتمعد

هل عادت روسيا للتأث َّـ اِّـوقف الدولي؟ 
بصطط: د. طتمث ططضاوي - افردن

إن وجعد الخراع بغظ الثول أطر ذئغسغ، وذلك قخاقف 
المخالح وتسارضعا، وعثا افطر بالظسئئ لطثول الاغ تساظص 
الرأجمالغئ أطر تامغ، شاقجاسمار عع ذرغصئ الرأجمالغئ، 
وصث أخئح ظاغةئ ظعط الرأجمالغغظ شغ ضبغر طظ افتغان 
أصرب لضعظه غاغئ، والاظاشج والاحاتظ والرضخ وراء 

المظاشع المادغئ ججء ق غاةجأ طظ الرأجمالغئ. 
الثولئ  وقدة  طضان  عغ  تغظ  تاى  أوروبا  ضاظئ  وصث 
الثول  بغظ  الخراع  ظاغةئ  وضاظئ  السالط،  شغ  افولى 
السالط،  شغ  افولى  الثولئ  تتثد  الاغ  عغ  افوروبغئ 
الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  طا  إلى  ضثلك  افطر  وبصغ 
ظةط  وارتفع  طتطمئ،  الترب  طظ  أوروبا  خرجئ  تغث 
أطرغضا لااخثر طرضج الثولئ افولى شغ السالط، ولاخئح 
أوروبا تتئ جظاح التماغئ افطرغضغئ شغ طصابض اقتتاد 
السعشغغاغ. وبسث جصعط اقتتاد السعشغغاغ شرغ طعصع 
الثولئ الباظغئ شغ السالط وأخئتئ عغ الصعة افولى بق 

طظازع.
وطظث تربع أطرغضا سطى طصسث الثولئ افولى شغ السالط، 
اقجاسماري  افوروبغئ  الثول  ظفعذ  طقتصئ  شغ  بثأت 
أولئراغئ  صالئ  ضما  ظفسعا  ترى  شعغ  طتطعا،  لاتض 
«لغسطط الةمغع أظظا ظفسض طا ظرغث وظشغر طا ظحاء وق تصش 

شغ ذرغصظا سصئات، فن السالط لظا، السالط لفطرغضغغظ»، 
شامثد أطرغضا شغ السالط  ضان وطا زال سطى تساب الظفعذ 
افوروبغ، والمخالح الاغ تةظغعا أطرغضا شغ السالط عغ 
ظفعذعا  طظ  أوروبا  تةظغعا  الاغ  المخالح  تساب  سطى 
اقجاسماري شغ السالط. شأطرغضا وربئ السالط طظ أوروبا 

وعغ طضرعئ، لثلك ظحأ الخراع بغظ أوروبا وأطرغضا. 
ضما أن الظاظر إلى العاصع الثولغ وواصع الثول الضئرى شغ 
السالط الغعم ق غرى طظاِشسا طتامق فطرغضا طظ ضمظ 
سطى  السالمغئ  وافدوات  الصثرة  وغمطك  الصائمئ،  الثول 
ذلك جعى أوروبا، لثلك شإن أطرغضا ترى أن الثطر سطى 
طضاظاعا الثولغئ وطخالتعا شغ السالط غضمظ شغ أوروبا، 
دون  التغطعلئ  عغ  أوروبا  تةاه  أطرغضا  جغاجئ  شضاظئ 
وتثة أوروبا، وإبصاءعا تتئ المزطئ افطرغضغئ شغ التطش 

افذطسغ، وطظع صغام صعة أوروبغئ سسضرغئ خاخئ بعا.
والخراع افطرغضغ افوروبغ لط غزعر سطغه أبثا المزعر 
السسضري المئاحر، وق غاعصع ذلك أبثا، وإظما عع خراع 
جغاجغ واصاخادي، وخراع سسضري أتغاظا ضبغرة بغظ 

السمقء.
وظزرة جرغسئ لطظجاسات المسطتئ شغ إشرغصغا طبق ظرى 
أظعا خراع سطى الظفعذ بغظ (شرظسا وبرغطاظغا) وأطرغضا 

طظ خقل السمقء، شالظجاع شغ جظعب السعدان ظجاع بغظ 
سمقء برغطاظغا وسمقء أطرغضا، والخراع شغ لغئغا خراع 
بغظ سمقء أطرغضا وسمقء أوروبا (برغطاظغا سطى وجه 
بغظ  خراع  العجطى  وإشرغصغا  الساج  وجاتض  خاص)، 
شرظسا وأطرغضا، وضثلك الخراع شغ الغمظ شعع خراع 
بغظ سمقء أطرغضا وسمقء برغطاظغا، ضض عثه الخراسات 
وغغرعا خراسات طتطغئ وراءعا الخراع سطى الظفعذ بغظ 

أطرغضا وأوروبا.
وصث ظعرت تصغصئ الثقشات افطرغضغئ افوروبغئ جطغئ 
شغ ترب أطرغضا سطى السراق سام ٢٠٠٣، سظثطا وخش 
راطسفغطث وزغر الثشاع افطرغضغ طعصش ألماظغا وشرظسا 
بأظه تتالش «أوروبا السةعز»، وضثلك برز الثقف شغ 
أزطئ أوضراظغا تغث جاء سطى لسان ظعقظث جإ طصثع 
فوروبا سظثطا أبطشعا السفغر افطرغضغ شغ أوضراظغا أن 
أوروبا جاسارض سطى غاتسغظعك طرحح أطرغضا لرئاجئ 
وزراء أوضراظغا، وظعر أغدا شغ طسارضئ أوروبا لثطئ 

أطرغضا لاسطغح أوضراظغا. 
وسطى الخسغث اقصاخادي، شإن الغعرو غحضض طظاشسا 
خطغرا لعغمظئ الثوقر افطرغضغ طظ بغظ جمغع السمقت 
السالمغئ، وعثه ظصطئ تساجئ بالظسئئ لظفعذ أطرغضا 
شغ السالط، لثلك تسسى أطرغضا دائما إلضساف طضاظئ 

الغعرو، وإشصاد البصئ السالمغئ به.
جثا،  ضبغرة  وأطرغضا  أوروبا  بغظ  الخراع  طزاعر  إن 

شعغ تحضض طادة الخراع شغ السالط الصثغط ضطه تصرغئا، 
والتثغث سظ أوروبا تثغث سظ الثول الضئرى شغه، والثول 
الاغ لعا وجعد سالمغ أو تسسى فن غضعن لعا دور سالمغ 
ضألماظغا، وذلك بالرغط طظ أن طسزط طزاعر الخراع سطى 
الظفعذ تاسطص بحضض خاص بالخراع بغظ (شرظسا وبرغطاظغا) 
طظ جعئ وأطرغضا طظ جعئ أخرى فن شرظسا وبرغطاظغا 
عما الثولاان العتغثتان الطاان تمطضان ظفعذا اجاسمارغا 
خارجغا طظ بغظ دول أوروبا جمغسعا، وطع ذلك شالثولاان 
طع  خراسعما  شغ  افخرى  افوروبغئ  بالثول  تساسغظان 
أطرغضا، وغمضظ طقتزئ وتثة المعصش السغاجغ افوروبغ 

واظسةاطه شغ صدغئ لغئغا أطام طتاوقت أطرغضا.
إظه لمظ المآلط أن تضعن افطئ اإلجقطغئ عغ طادة عثا 
الخراع وعغ طعضعسه شغ طسزط التاقت، شئسث أن ضان 
لفطئ اإلجقطغئ ضغاظعا الثي غمبطعا وعع دولئ الثقشئ 
اإلجقطغئ، وبسث أن ضاظئ دولئ الثقشئ اإلجقطغئ عغ 
الثولئ افولى شغ السالط، أخئتئ أطاظا طرتسا لطخراسات، 
تظعحعا ذئاب الرأجمالغئ، وتاصاذشعا أغثي الطاطسغظ، 
شاسغض دطاء أبظائعا، وتعاك أسراض المسطمات، وتظاعك 
الترطات لغتض ظفعذ طساسمر ضاشر طتض ظفعذ طساسمر 

ضاشر آخر، شما أسزط عثا الئقء.
ظسأل اهللا جئتاظه أن غسغث لفطئ سجعا وطضاظاعا ودولاعا 
لاظحر شغ السالط الرتمئ والطمأظغظئ وترغح السالط طظ 

حرور الرأجمالغئ.

غظزرات جغاجغئ غ
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تامئ ضطمئ السثد : سظ طآتمر الصمئ السربغئ السادس والسحرغظ ... 

تئاغظ املعصش افطرغضغ والبقبغ افوروبغ تعل املطش الظعوي اإلغراظغ
بصطط: أجسث طظخعر

تغظه  شغ  المشربغ  المطك  أن  طظ  الغععدغئ  أتروظعت 
طةرغات  سطى  بالاظخئ  لطمعجاد  جمح  الباظغ  التسظ 

طثاوقت طآتمر الصمئ.
شفغ ضطمئ السغسغ الاغ ألصاعا ضاد أن غظسى شطسطغظ 
شأدرجعا شغ آخر ضطماه ضةجء طظ المسجوشئ الثحئغئ. أطا 
الصدغئ الفطسطغظغئ، شأضث الئغان الثااطغ طةثدا سطى أن 
السقم السادل والحاطض عع الثغار اقجاراتغةغ طع ضغان 

غععد.
طآتمر الصمئ عثا غأتغ حاعثًا آخر سطى أن عثه افظزمئ 
السفظئ آن اآلوان لثشظعا شعغ أظزمئ طعطغاء ق غمثعا 
افطئ  غدإ  ضث  لعط  الشرب  دول  تماغئ  إق  بالتغاة 
لطتغطعلئ دون سعدتعا إلى دغظعا وحرغسئ ربعا، ضما جرى 
وغةري شغ جعرغا والسراق والغمظ ولغئغا. ولصث ضحش 
حسار  خاتإ  اإلغراظغ  الظزام  سعرة  سظ  رشسظةاظغ 
«الحغطان افضئر» و«المعت فطرغضا» شغ تخرغته الثي 
ظحره طعصع إرظا تغث صال «إن زسماء عثه الثول تعتثوا 
ضث دولئ إجقطغئ شغ المظطصئ شغ تال أظعط ساججون 
سظ الصغام بأدظى سمض سسضري شاسض ضث ضغان غتاض 
غسصث  ظزاطه  أن  وتظاجى  والصثس»،  شطسطغظ  أرض 
طسرتغئ عجغطئ شغ آخر جمسئ طظ ضض رطدان غسمعظعا 
غعم الصثس، شإذا بالخعارغت الاغ تخض إلى «طا بسث بسث 
تغفا» ظراعا تاساصط سطى رؤوس أعض الحام افبطال 
الثغظ صالعا ق لطظزام افطرغضغ الطاغعتغ شغ دطحص... 

ذالما  الثغظ  اإلغراظغ  الةغح  صادة  باخرغتات  وإذا 
تسعثوا بإزالئ ضغان غععد خقل ٤٨ جاسئ طظ بسث خثور 
إذن الصائث اإلغراظغ، ولضظ اإلذن خثر شصط لاثطغر طثن 

الفطعجئ وتضرغئ وتمص وتطإ ودرسا...
وعآقء التضام الثعظئ طظ صادة افظزمئ السربغئ الثغظ 
غسارسعن لتحث طؤات الطائرات التربغئ ضث التعبغغظ 
شغ الغمظ بغظما عط خاطاعن خمئ الصئعر سظ جرائط 

غععد شغ غجة ولئظان.
شسطمان ططك السسعدغئ برر تربه سطى التعبغغظ بأظعا 
وإذن  طظخعر،  ربه  سئث  لطرئغج  الحرسغئ  قجاسادة 
شئمظطص الحرسغئ شسطغه أن غظضض بالبعار الثغظ اظافدعا 

ضث ذاغغئ دطحص.
لصث أخئح واضتا وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار أن 
الثظعع  سطى  لتمطعا  افطئ  سطى  غاآطر  الخطغئغ  الشرب 
والرضعخ لظزاطه اقجاسماري، وأن تضام المسطمغظ عط 
ظعاذغر لطشرب، وطع ذلك شإن واصع افطئ الغعم غحعث 
سطى أظعا لظ تسعد إلى صمصط ظزام جاغضج بغضع الثي 
شرضه الشرب سطى أظصاض دولئ الثقشئ، وسطى المثطخغظ 
طظ افطئ أن غأخثوا سطى أغثي التضام الروغئدات وطظ 
غسغر شغ رضابعط، وابصغظ بعسث اهللا التص: ﴿َضَاَإ اهللاَُّ 

َفَْغِطَئظَّ َأَظا َوُرُجِطغ ِإنَّ اهللاََّ َصِعيٌّ َسِجغٌج﴾.

ı طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

افجطتئ والسااد لغساطغسعا العغمظئ سطى الغمظ بالصعة 
فظعا تثرك أن العجط السغاجغ شغ غالئه عط خظائع 
تتصص  صعة  لعط  أن  التعبغعن  ظظ  وعضثا  اإلظةطغج... 
لعط العغمظئ سطى الغمظ، شتخروا الرئغج لغأخثوا طظه 
طا غرغثون بالصعاظغظ الاغ غخثرعا، شضان غعاشص بط 
سطغه اإلصاطئ الةئرغئ  غماذض شغ الاظفغث تاى شرضعا 
شأشطئ طظعط، وذعإ إلى سثن شطتصعا به شأشطئ طظعط 
باظغئ... وعضثا ذال سطغعط افطث وبسثت سطغعط الحصئ 
أتئاع  إق  تصئطعط  تاضظئ  دون  افرض  شغ  وتمثدوا 
خالح الثي جار طسعط لغحارضعط إذا شازوا سطى عادي، 
طظ  حغء  أخابعط  إذا  تاى  بض  شحطعا  إذا  وغثثلعط 
تجب  أسطظ  شصث  طابطئ،  أخئتئ  ذلك  وبعادر  الفحض! 
الغمظغ  الرئغج  غرأجه  الثي  السام  الحسئغ  المآتمر 
السابص سطغ سئث اهللا خالح «أن ق سقصئ له بالاترضات 
وطتاولاعا  المسطتئ  التعبغ  جماسئ  بعا  تصعم  الاغ 
اقظصقب  سمطغئ  وإضمال  الةظعبغئ  المتاشزات  إجصاط 
سطى السططئ الحرسغئ شغ الئقد». وصال بغان خادر سظ 
الطةظئ الساطئ، المضاإ السغاجغ لتجب المآتمر «أن طا 
غةري شغ الغمظ عع ظاغةئ لخراع سطى السططئ بغظ 
بسخ افذراف وق سقصئ لطمآتمر الحسئغ السام به طظ 
صرغإ أو بسغث ...». (السربغئ: ٢٠١٥/٠٣/٢٦) وضأظه لط 
غضظ بافطج لخغصاً بالتعبغغظ شغ جطمعط وتربعط! 
ضفئ  رجتئ  إذا  افولى  جغرته  غسعد  أن  غرغئاً  ولغج 
التعبغغظ، شما أجرع طا غشغر السمقء جطثعط وشص الثور 

الثي غرجمه لعط جادتعط! شطئؤج طا غخظسعن...
لصث أدرضئ أطرغضا أن أتئاسعا التعبغغظ صث أخئتعا شغ 
تغص بغص، شامثدوا شغ الئقد، شق عط غساطغسعن 
العغمظئ وق عط غساطغسعن الرجعع إلى طا ضاظعا سطغه 
طظ صعة شغ طسصط رأجعط، شضان أن رأت أطرغضا أن 
تظصثعط بسمض سسضري طتثود تخطاد به سخفعرغظ 
بتةر واتث، شائرزعط طساثًى سطغعط بسث أن اجاصر شغ 
أذعان الظاس سثواظعط، وتعجث أجعاء تفاوض ضاغطئ 
ق  لما  بالظسئئ  ضسادتعا  العجط  التض  سطى  لطتخعل 
تساطغع أخثه وتثعا... وصث اتدح عثا طظ طاابسئ طا 
جرى وغةري، شالسسعدغئ تحاورت طع أطرغضا صئض السمض 
الفاسض  السسضري  بالثور  غصعطعن  والثغظ  السسضري، 
السسعدغئ  ططك  جطمان  وبثاخئ  أطرغضا،  سمقء  عط 
الثطغب  دول  باصغ  وأطا  المخري،  الرئغج  والسغسغ 
سادة  سطى  السغاجغ  لطثور  شأصرب  والمشرب  وافردن 
برغطاظغا شغ طةاراة أطرغضا لاضعن شغ الخعرة وغضعن 
ضسضئ  ولاصاجط  المجطسئ،  المفاوضات  شغ  ظخغإ  لعا 
تظةح  الداغطئ  السسضرغئ  افسمال  أن  وطع  الظفعذ... 
أتغاظاً شغ شاح باب الافاوض إق أظعا تفحض شغه أتغاظًا 

أخرى، شادطرب افطعر طظ جثغث، وغحصى بظارعا الغمظ 
الثي ضان جسغثًا شغ غعم لغج بئسغث... غعم ضان ق غطأ 

أرضعا الطاعرة السمقء والضفار المساسمرون.
المخغئئ  وعط  تضاطظا،  عط  عآقء  المسطمعن:  أغعا 
الضئرى الاغ اباطغظا بعا، ولط ظئثل العجع لطاثطص طظ 
تطك المخغئئ شسّمظا الئقء، وضاسئ الئقد وأضبروا شغعا 
الفساد... بروتظا ظعئئ، ودطاؤظا جفضئ، وظسغظا صعل 
اهللا جئتاظه: ﴿َواتَُّصعا ِشْاَظًئ َق ُتِخغَئظَّ الَِّثغَظ َظَطُمعا ِطْظُضْط 
ًئ َواْسَطُمعا َأنَّ اهللاََّ َحِثغُث اْلِسَصاِب﴾، وصعله : «ِإنَّ  َخاخَّ
الظَّاَس ِإَذا َرَأْوا َظاِلًما، َشَطْط َغْأُخُثوا َسَطى َغَثْغِه َأْوَحَك َأْن 
ُعُط اهللاَُّ ِبِسَصاٍب ِطْظُه» أخرجه الارطثي طظ ذرغص أبغ  َغُسمَّ

بضر رضغ اهللا سظه.
والمسراج  اإلجراء  أرض  شطسطغظ  تضاطظا،  عط  عآقء 
أولى الصئطاغظ تساشغث شق غشغبعن، تساظخر بعط شق 
غظخرون ضأن شغ آذاظعط وصرًا وسطى أسغظعط غحاوة... 
الضفار  طخالح  لاظفغث  خاظسغظ  غعرولعن  ولضظعط 
المساسمرغظ، شق ترى ذائراتعط ودباباتعط وبعارجعط 
طاترضئ شغ وجه أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، بض تضعن 
ظائمئ، ولضظعا تختع وتجطةر  بضظاتعا رابدئ بض  شغ 
بإحارة طظ بظان دعاصظئ السغاجئ الثغظ ق غرصئعن شغ 
طآطظ إق وق ذطئ... غزعر التضام بمزعر الضئار سطى 
أعض الئقد، ولضظعط أصض طظ الخشار أو دون ذلك أطام 

افسثاء، صاتطعط اهللا أظى غآشضعن.
أغعا المسطمعن: إظصاذ الغمظ طظ طتظاه ق غضعن بظخرة 
بالازاعر  وق  أطرغضا،  أتئاع  ظخرة  أو  برغطاظغا  أتئاع 
بظخرة عثا أو ذاك، بض غضعن إظصاذ الغمظ بأن غاترك 
طع  خادصغظ  جئتاظه،  هللا  طثطخغظ  طجطةرغظ  أعطه 
وإظصاذ  الطرشغظ،  طظ  الحر  أعض  إلزالئ    اهللا  رجعل 
الئقد والسئاد طظ خغاظاتعط، وإسادة الغمظ إلى أخطه 
بطث اإلغمان والتضمئ غرشع راغئ السصاب، راغئ رجعل اهللا 
، وغتاضط إلى حرع اهللا شغ خقشئ راحثة سطى طظعاج 
الظئعة، ﴿َوَغْعَطِؤٍث َغْفَرُح اْلُمْآِطُظعَن  ِبَظْخِر اهللاَِّ َغْظُخُر 

ِتغُط﴾. َطْظ َغَحاُء َوُعَع اْلَسِجغُج الرَّ
غاعجه  الاترغر  تجب  الغمظ:  أعض  غا  المسطمعن،  أغعا 
إلغضط بخثق وإخقص أن ق تثغفظضط سظةعغئ أطرغضا 
برغطاظغا  خئث  غثثسظضط  وق  وأحغاسعا،  وأتئاسعا 
واظخروا  شاتثروعط،  السثو  شعط  وأحغاسعا،  وأتئاسعا 

اهللا غظخرضط وغبئئ أصثاطضط.
ْمَع  ﴿ِإنَّ ِشغ َذِلَك َلِثْضَرى ِلَمْظ َضاَن َلُه َصْطٌإ َأْو أَْلَصى السَّ

َوُعَع َحِعغٌث﴾
السابع طظ جمادى الباظغئ ١٤٣٦عـ                                                                   

٢٠١٥/٠٣/٢٧م
تجب الاترغر

تامئ : وأخغرًا تترضئ ذائرات التضام السمقء... 
طع اصاراب المعسث الظعائغ لاعصغع اقتفاق بغظ إغران 
وطةمعسئ ٥+١ غعم ٢٠١٥/٣/٣١ غضبش وزغر خارجغئ 
أطرغضا جعن ضغري اجاماساته طع ظزغره اإلغراظغ جعاد 
ظرغش شغ لعزان طظث غعم ٢٠١٥/٣/٢٦ ولغئثأ وزراء 
خارجغئ الثول الثمج افخرى باقظدمام إلغعما صئض 
بغظ  تةري  افخطغئ  المتادبات  شضأن  افخغر.  الغعم 
أطرغضا وإغران شغاط اقتفاق بغظعما سطى ضض حغء وطظ 
بط تأتغ الثول الثمج افخرى لاظدط إلى المتادبات 
لصراءة طا تط اقتفاق سطغه وطظ بط لطاعصغع الظعائغ. ضما 
تخض سظثطا تط تعصغع اتفاق جظغش غعم ٢٠١٣/١١/٢٣ 
الثي ذئثاه أطرغضا جرا شغ طتادبات أجرتعا طع إغران 

سطى طثى تسسئ أحعر شغ ُسمان.

المفاوضات  بمطش  تمسك  أن  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
تعل الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ بسثطا أبغر طظث سصث طظ 
الجطان طظ صئض أوروبا المامبطئ بالثول البقث برغطاظغا 
وشرظسا وألماظغا، شعجثت عثه الثول شغ ذلك شرخئ 
السالط  شغ  افولى  الثولئ  أطرغضا  سطى  لطاأبغر  ذعئغئ 
والاغ اجاطاسئ أن تخئح خاتئئ الظفعذ شغ إغران، 
ولاطسإ دورا دولغا غسجز طضاظاعا شغ المعصش الثولغ، 
ولاسسى جاعثة لطسعدة إلى إغران بسثطا ذردت طظعا 
سطى إبر جصعط الحاه سمغض اإلظةطغج سام ١٩٧٩ وغضعن 

لعا طعذأ صثم لاتصغص طخالتعا عظاك.
سظثطا رأت أوروبا أن أطرغضا أخئتئ تسافرد بمعضعع 
شغ  الرئغج  الثور  وتطسإ  اإلغراظغ  الظعوي  المطش 
إغران،  وبغظ  بغظعا  تخره  سطى  وتسمض  المفاوضات 
غععد  ضغان  وتترض  السصعبات  بفرض  تطالإ  بثأت 
سطى ضرب المفاسقت الظعوغئ اإلغراظغئ. شعضسئ أطرغضا 
بصطعا لمظع عثه الدربئ شدشطئ سطى ضغان غععد. إلى 
أن جاءت افحعر افخغرة طظ سام ٢٠١١ شضاظئ الظغئ 
طئغائ لثى ضغان غععد بحضض جاد باحةغع وطساسثة 
أوروبغئ تاطئ لطصغام باطك الدربئ، شاضطرت أطرغضا 

إلى إسقن السصعبات سطى إغران لاتعل دون ذلك.
تاى  إغران،  سطى  حثغثا  السصعبات  عثه  وصع  شضان 
اضطرتعا لاصثغط الاظازقت الضئغرة شاط تعصغع اتفاق 
الاثخغإ،  لعصش  الشرب  أراده  لما  ورضثئ  جظغش، 
تتعغطه  أو  دون ٥٪،  طا  إلى   ٪٢٠ المثخإ  وخفخ 
تثخإ  بأق  والاجطئ  تاله،  سطى  تئصغه  ق  خعرة  إلى 

ظحاذاتعا شغ المفاسقت الاغ  شعق ٥٪، وأق تعاخض 
تظاب طاء بصغق، والاجطئ بسثم إظااج الئطعتعظغعم وعع 
القزم لخظاسئ افجطتئ الظعوغئ. والاجطئ بسثم ترضغإ 
أجعجة ذرد طرضجغئ جثغثة، وشاح افبعاب لطمفاحغظ 
غعطغا، وتخعغر ضاشئ افسمال الاغ غصام بعا تاى تئصى 
المظحآت الظعوغئ تتئ الرصابئ الثولغئ. وطع أن أوروبا 
تصصئ طا ضاظئ تطالإ به إق أن ذمعتاتعا أضئر طظ 
ذلك. وتاولئ إغران أن تثادع ظفسعا وحسئعا بأن عثا 
اقتفاق ضان ظخرا، شغ تغظ أظه تصغصئ عجغمئ ظضراء؛ 
افجطتئ  خظاسئ  طةال  شغ  الاصثم  طظ  غمظسعا  فظه 
بالسصعبات  والاعثغث  الرصابئ  تتئ  وغئصغعا  الظعوغئ 

وتعجغه الدربات.
الظعائغ  اقتفاق  غسرصض  أن  افوروبغ  البقبغ  وتاول 
شئثأ السام الماضغ غطالإ بعضع ططش تصعق اإلظسان 
أطرغضا  ولضظ  السصعبات،  لرشع  آخر  حرذا  إغران  شغ 
سرصطئ ذلك. وطظ بط تاول اجاشقل طعصش ظااظغاعع 
لطدشط سطى إدارة أوباطا وإبارة الرأي السام شغ أطرغضا 
ذلك  بالضعظشرس  الةمععرغعن  لغساشض  اقتفاق  ضث 
لتسابات اظاثابغئ ضث الثغمصراذغغظ برئاجئ أوباطا، 
وغثسعن ظااظغاعع لطتثغث سظه، شأتثث ضةئ بأطرغضا، 
المفاوضات  إتمام  سطى  أخرت  أوباطا  إدارة  ولضظ 

والسمض سطى تعصغع اقتفاق.
وأخغرا بثأ البقبغ افوروبغ غسمض سطى سرصطئ تتصغص 
سطى  وإظما  شعرا  السصعبات  رشع  بسثم  بالصعل  اقتفاق 
طراتض تاى تدمظ الاجام إغران باظفغث اقتفاق، وذلك 
سضج طا تطالإ به إغران طظ رشع ضاطض لطسصعبات شعر 
اقظاعاء طظ تعصغع اقتفاق. وضثلك غرغث ضماظات أضئر 
واإلحراف  الظعوي  برظاطةعا  جطمغئ  تآضث  إغران  طظ 
الضاطض طظ صئض وضالئ الطاصئ الثولغئ سطى طظحآتعا 
الظعوغئ وتتثغث أجعجة الطرد المرضجي وشرض صغعد 

سطى سمطغات الئتث والاطعغر الماسطصئ بعثه افجعجة.
اقتفاق  تعصغع  سطى  حثغثا  ترخا  تئثي  أطرغضا  إن 
الظعائغ تعل عثا المطش ضما أظعر ضغري صائق: «طر 
العصئ  تان  السمطغئ،  عثه  سطى  السام  وظخش  ساطان 
قتثاذ صرارت خسئئ» (جضاي ظغعز ٢٠١٥/٣/٢١) طبطما 
ترخئ سطى تعصغع اتفاق جظغش الثي وخفه الرئغج 
إغران،  طع  به  صمظا  طا  «إّن  بصعله  أوباطا  افطرغضغ 
تعلغئ  أن  طظث  أعمغئ  وافضبر  ططمعجاً،  تصثطاً  غسّث 
وترغث،   (٢٠١٣/١١/٢٣ ظغعز  جغ  بغ  (إن  طظخئغ..» 
أي أطرغضا، أن ترشع السصعبات سظ إغران وتتمغعا طظ 
الدشعذات افوروبغئ وطظ الاعثغثات الغععدغئ تاى 
غصعم الظزام اإلغراظغ بثوره الثي رجماه له بخعرة 
سطظغئ لاتصغص طحارغسعا بالمظطصئ. وصث أبئئ الظزام 
اإلغراظغ أظه قسإ جغث لخالح الفرغص افطرغضغ، شاةطى 
ذلك شغ السراق تغث بثأ بطسإ دور سطظغ شدح دوره 
السراق  اتاقل  شغ  بمساسثتعا  لسئه  الثي  المساعر 
وتأطغظ اقجاصرار لقتاقل، وأخئح اآلن طئاحرا بصعاته 
السسضرغئ وتحثه الحسئغ، وتسطظ أطرغضا أظعا سطى 
سطط بثلك وباظسغص طع التضعطئ السراصغئ الاابسئ لعا، 
وضثلك الثور الثي لسئه شغ أششاظساان لخالح المتاض 
الظفعذ  لخالح  غطسئه  زال  طا  الثي  والثور  افطرغضغ، 
لخالح  لئظان  شغ  دوره  بةاظإ  جعرغا  شغ  افطرغضغ 
عثا الظفعذ، وصث ظعر دوره جطغا شغ الغمظ شغ السمض 

إلجصاط الظفعذ اإلظةطغجي لخالح أطرغضا.
وعضثا غائاغظ المعصش افطرغضغ طع المعصش البقبغ 
افوروبغ شغ خراع الطرشغظ سطى الظفعذ شغ المظطصئ 
شغ  تأبغره  تسجغج  افخغر  وطتاولئ  المخالح  وتتصغص 

المعصش الثولغ. 

ضغوط على البنك الدولي من أجل اإلصالح 
اسارف طسآول شغ الئظك الثولغ الغعم افتث بأن الئظك 
الثي  العصئ  شغ  اإلخقح،  أجض  طظ  لدشعط  غاسرض 
غظدط شغه المجغث طظ الثول لئظك اقجابمار اآلجغعي 

لطئظغئ الاتاغئ الثي تثسمه الخغظ.
وصال جغرغض طعلر ظائإ رئغج الئظك شغ «طظاثى بعاو 
السظعي آلجغا» «ظتظ ظاطصى دشسئ صعغئ طظ أجض الاشغر 
لفضرة  الدمظغ  دسمه  سظ  طعلر  أسرب  ضما  جرغسا». 

تأجغج بظك اجابمار جثغث تماطا.
لضظ طعلر ظفى طا غاردد سظ وجعد تعتر شغ الئظك الثولغ 
بغظ العقغات الماتثة والغابان وأوروبا طظ جاظإ، وبغظ 

الثول الظاحؤئ طبض الخغظ طظ جاظإ آخر.
بتطعل  جثغث  بظك  لاأجغج  بضغظ  طئادرة  ضاظئ  وصث 
وذرق  تثغثغئ  جضك  إظحاء  لامعغض  السام  ظعاغئ 
وطحارغع ذاصئ وغغرعا طتعر ترضغج طظاثى «بعاو»، وعع 

طآتمر اصاخادي جظعي.
الئظغئ  شغ  لقجابمار  اآلجغعي  الئظك  أن  الئسخ  وغرى 
الاتاغئ جعف غضعن بمبابئ طظاشج طتامض لخظثوق 
سطغعما  تعغمظ  الطثغظ  الثولغ،  والئظك  الثولغ  الظصث 
العقغات الماتثة، وبظك الاظمغئ اآلجغعي الثي تعغمظ 

سطغه الغابان.
وغسامر المظاثى الغعم شغ العصئ الثي أسطظئ شغه أجارالغا 
سظ اعاماطعا باقظدمام لئظك اقجابمار اآلجغعي ضسدع 

طآجج.
غحار إلى أن ضق طظ برغطاظغا وألماظغا وشرظسا وإغطالغا 
صررت اقظدمام لطئظك، شغ تغظ وصسئ روجغا سطى خطئ 

اظدماطعا..
 وتسادغش الخغظ المآتمر السظعي شغ طظاةع عاغظان 
شغ بعاو طظث سام ٢٠٠٢. وغأطض طآجسع المآتمر أن 
غاطعر إلى رؤغئ آجغعغئ لطمظاثى اقصاخادي السالمغ 

السظعي شغ داشعس بسعغسرا.
المخثر: الةجغرة ظئ

 : إن الئظك الثولغ، وضثلك خظثوق الظصث الثولغ، 
ُغسائران أداتغظ عاطاغظ بغث أطرغضا تاتضط طظ خقلعما 
بالسغاجات اقصاخادغئ والظصثغئ لمسزط  الثول. وطع أن 

دوق ضبغرة تثرك ذلك، إق أظعا شغ طسزمعا تسغر خاضسئ 
لما تمطغه سطغعا السغاجات افطرغضغئ... وغتخض أن تصعم 
بسخ الثول بمتاوقت لطاترر طظ السغطرة افطرغضغئ، 
وطظ عثه الجاوغئ ظساطغع شعط صغام الخغظ بإظحاء بظك 
اقجابمار اآلجغعي لطئظغئ الاتاغئ. وصث اظدمئ دول ضئرى 
لعثا الئظك، وعع طما جسض أطرغضا تأخث افطر سطى طتمض 
الةث، شزعر سطغعا اقظجساج فن ظةاح عثا الئظك غدر بعا، 
وتئسا لثلك شإظعا جاصعم بأسمال إلشحال الئظك الخغظغ... 
والراجح أن التثغث سظ طتاوقت إخقح لطئظك الثولغ 
غخإ شغ اتةاه طا ترغثه أطرغضا لغزعر الئظك الثولغ 
بمزعر الثي غطئغ اتاغاجات الثول المحارضئ شغه، طع أن 
أخعاتا ضبغرة ارتفسئ طرارا شغ السابص لاسثغض جغاجات 
الئظك الثولغ، ولضظ أطرغضا ضاظئ تدرب بضض اساراض 
سرض التائط بما تمطضه طظ إطضاظات وطظ تأبغر سطى 

الئظك الثولغ.
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لطعخعل  الشربغئ  الثول  طظ  طتاوقت  عظاك  زالئ  طا 
شصث  أطمغ،  وبإحراف  الطغئغئ  لفزطئ  جغاجغ  تض  إلى 
بغظ  المشرب   – الخثغرات  شغ  الصائط  التعار  تعاخض 
افذراف الطغئغئ الماظازسئ، وذرتئ الئسبئ افطمغئ شغ 
تضعطئ  أولعا  افزطئ،  لاةاوز  ضمصارح  ظصاط   ٣ لغئغا 
وتثة وذظغئ، وطةطج رئاجغ طضعن طظ حثخغات 
طساصطئ ق تظامغ في تجب وق ترتئط بأي طةمعسئ 
وتضعن طصئعلئ طظ افذراف وطظ جمغع الطغئغغظ. أطا 
ذئرق)  (شغ  الظعاب  طةطج  شـ“تثص  الباظغئ  الظصطئ 
الطغئغغظ  جمغع  وغمبض  الاحرغسغئ  العغؤئ  غسث  الثي 
وطحارضئ  الحرسغئ  لمئادئ  الضاطض  الاطئغص  إذار  شغ 
لطثولئ  أسطى  ”طةطج  عغ  البالبئ  والظصطئ  الةمغع“. 
طساطعط طظ طآجسات طحابعئ طعجعدة شغ سثد طظ 
خسغث  سطى  أجاجغئ  ”طآجسئ  إلى  إضاشئ  الئطثان“، 
الثجاعر“،  خغاغئ  و“عغؤئ  الثولئ“،  شغ  التعضمئ 

و“طةطج افطظ الصعطغ“، و“طةطج الئطثغات“.
عثا وصث خعت طةطج افطظ الثولغ السئئ ٢٨ آذار/

طارس ٢٠١٥ باإلجماع سطى صرارغظ تعل لغئغا. ودسا 
شغ الصرار افول إلى وصش إذقق الظار شعرا وتمثغث بسبئ 
التضعطئ  شغعا  تعاجه  الاغ  الئقد  شغ  الماتثة  افطط 
وتث  الئقد.  ساخمئ  سطى  تسغطر  طسطتئ  ططغحغات 
الضاطض  الاساون  سطى  الطغئغئ  التضعطئ  الباظغ  الصرار 
الاسثغإ  تاقت  وأدان  الثولغئ،  الةظاغات  طتضمئ  طع 

واظاعاضات تصعق اإلظسان.
إن ططالئئ طةطج افطظ وصش إذقق الظار دل سطى أن 
غمضظ  وسرصطاه  التاخض  التعار  تسطغض  طظ  المثاوف 
شرغط  الئطث.  شغ  المسطتئ  الظجاسات  بسئإ  غتثث  أن 
سطى  المحرشئ  افطمغئ  لطئسبئ  الرجمغئ  الاخرغتات 
تط  ضئغرا  تصثطا  بأن  المافاوضغظ  وتخرغتات  التعار 
إترازه شغ جعلئ المفاوضات البالبئ شغ المشرب، إق أن 
جمغع افذراف الماظازسئ وطظ ورائعط الثول الشربغئ 
الاغ تثسمعط لط غسطعا إق طعاشصئ سطى الثط السام 
لمصارتات الئسبئ افطمغئ شغ اظازار الافخغقت الاغ 
وتاى  التضط  شغ  افطر  شسطغا  جغاعلى  طظ  جاتثد 
افوروبغ  واقتتاد  وبرغطاظغا  أطرغضا  طظ  ضض  تثرك 

طثى ظفعذه شغ الئطث.
رجسئ  بثط  تتافر  زالئ  طا  افذراف  شةمغع  ولثلك 
المفاوضات  شغ  سطغعا  اقتفاق  تط  الاغ  الصرارات  سظ 
شصث خرح بعبضر بسغرة، ظائإ رئغج الئرلمان الطغئغ 

بسث خروجه طظ اجاماع طع رئغج بسبئ افطط الماتثة 
والعجغط الثولغ شغ الظجاع الطغئغ: ”جظسعد إلى لغئغا 
لطاحاور طع باصغ أسداء طةطج الظعاب بط ظسعد إلى 
الارتغئات  تخعر  وسظ  أغام“.  سحرة  غدعن  شغ  عظا 
افطظغئ المفدغئ لعصش اقصااال السسضري الثي غعثد 
”افطط  ذئرق  برلمان  شغ  المسآول  صال  المفاوضات 
الماتثة لط تاصثم شغه ضبغرا، وطا لط ظساطع تض عثه 
المحضطئ لظ غضعن عظاك إطضاظغئ لعضع تضعطئ شغ 
ذرابطج“. وتابع بسغرة ”ق غمضظ شغ حرق لغئغا وجرت 
ووصش  إرعابغئ،  جماسات  عظاك  فن  الظار  إذقق  وصش 

إذقق الظار غسظغ إسطاءعط شرخئ لاةمغع صعتعط“.
افطظ  لمةطج  برغطاظغا  صثطئ  أخرى  جعئ  وطظ 
طحروع صاظعن غرشخ رشع تزر السقح شغ لغئغا وصث 
سضج  سطى  الصرار  عثا  آخر  طعضع  شغ  الةجائر  دسمئ 

طئادرة طخر بالثسعة لطثسط المسطح.
 ٢٦ الثمغج  غعم  الماتثة  افطط  طئسعث  صال  ولعثا 
لغئغا  شغ  الماظاشسئ  افذراف  إن   ٢٠١٥ آذار/طارس 
تتااج إلى طجغث طظ العصئ لقتفاق سطى تضعطئ وتثة 
وذظغئ إلظعاء الخراع الماجاغث والفعضى المافاصمئ شغ 
الئقد. وأوضح أظه ”غةإ السمض سطى العبائص وإدراج 
طثاطش تسطغصات العشعد وبسثعا اجاؤظاف تعارظا سطى 
أجج خطئئ“ طآضثا أظه ”ضطما اصاربظا طظ اتفاق وذظغ 
وجغاجغ، وجإ إذقق ظثاء لطفرق المسطتئ وإلى ضض 
الثغظ غزظعن أظه سظ ذرغص السقح غمضظ تض افطعر، 

طظ أجض الاعصش“ سظ اجاسمال السقح.
المضان  ترك  ”غةإ  لغعن  صال  ذلك  السغاق  وشغ 
العشعد  ذرف  طظ  سام  ظثاء  وعثا  والتعار،  لطسغاجئ 
إلى السسضرغغظ والماطرشغظ الثغظ غصفعن ضث التض 
السغاجغ، ضما أظه ظثاء إلى ضض الماحائمغظ لغدسعا 
سظ  تض  إغةاد  أجض  طظ  عظا  المعجعدغظ  شغ  بصاعط 

ذرغص التعار“.
ضض عثا افطر غثل بحضض واضح ق لئج شغه أن التعار 
الثول  إرضاء  تط  إذا  إق  تّض  إلى  غآدي  لظ  الطغئغ 
بتث  شغ  غقتر  ضما  بآخر.  أو  بحضض  الماخارسئ 
ق  أظعط  الطغئغئ،  افزطئ  لتّض  الطغئغغظ  المافاوضغظ 
غأخثون بسغظ اقسائار أو ضأجاس لطتعار طا عغ طخطتئ 
أعض الئطث وضغش غمضظ الثروج طظ افزطئ بحضض غسغث 
سطى  الماخارسئ  الثول  دابر  وغصطع  فعطه  السططان 

خغرات الئطث.
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بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

حارك وزغر الثارجغئ والمشاربغظ جئران باجغض شغ اجاماع 
طةطج افطظ تعل ضتاغا «العةمات واقضطعاد اإلبظغ 
أو الثغظغ شغ الحرق افوجط»، الثي أصغط شغ طئظى افطط 

الماتثة. وطما صاله شغ ضطماه الاغ ألصاعا شغ اقجاماع:
«شغ تثغبظا سظ افصطغات الغعم، ططروح طاذا تئصى طظ 
صغمئ لفصطغئ إذا ضاظئ تسغح تتئ رتمئ أغثغعلعجغئ 
افضبرغئ؟ وإذا ضان تظاصص سثدعا غآدي بعا إلى بصاشئ 
اقظسجال افصطعي؟ وإذا طا أخئح وجعدعا لطعجعد، أصخر 
ذرغص لعا إلى الجوال؟ طاذا بصغ طظ صغمئ لفصطغئ إذا 
اظثفدئ شغ السراق طظ ططغعظغظ إلى أصض طظ ٣٠٠ ألش؟ 
وإذا اظثفدئ شغ ترضغا طظ ١٥٪ إلى ١٪؟ وشغ بغئ 
لتط طظ ٨٥٪ إلى ١٢٪؟ وشغ الصثس طظ ٥٣٪ إلى 
٢٪؟ وإذا عةر ٧٠٠ ألش طظ افغجغثغغظ والمسغتغغظ 
شغ المعخض دشسئ واتثة؟ وخطش ططراظغظ طظ دون 
تترغك جاضظ؟ وإذا عةر افحعرغغظ ظاغةئ عثا السضعت؟ 
وإذا عثطئ تمابغض جرجعن افضادي شغ المعخض؟ وإذا 
طسثئ رئاجئ الةمععرغئ شغ لئظان بخقتغاتعا وجثرت 
بأحثاخعا تاى أخئح ق غسمح باساقئعا إق لمظ عع 
طظ أعض الثطئ؟ وعض غئصى طظ أصطغئ إذا جمح لثولئ 
أن تعلث باجط اإلجقم، وعغ تفسغر رادغضالغ طساعر 
لقجقم. أق غساتص ضض عثا، تترغك اآللئ السسضرغئ 
بما عع أضبر طظ ذطسات جعغئ ودسط الةغعش الحرسغئ 
الاغ تصاتض سطى افرض وتصثم الحعثاء ضةغحظا الطئظاظغ 
الئطض؟ أق غساتص ضض عثا تترغك آلئ السثالئ الثولغئ 
بما عع أضبر طظ بغان، ودسط طسسى لئظان لثى المتضمئ 
الةظائغئ الثولغئ؟ وأق غساتص ضض عثا صرارا طظ طةطج 
افطظ بما عع أضبر طظ اجاماع، طحضعرة سطغه شرظسا، إق 
أن طساعى التدعر شغه غسضج طساعى اقعامام الثولغ 

بئصاء افصطغات وتعار التدارات؟».
بض  بغان،  طظ  بأضبر  أوق  لظطالإ  الغعم  «جؤظا  وتابع: 
باتدغر صرار دولغ غسطغ التماغئ لفصطغات شغ الحرق 
وغدع الثطعط التمر الةشراشغئ والمسظعغئ لعا، سطى 
لضض  ورادسئ  دولئ  لضض  جاطسئ  الاظفغث  آلغئ  تضعن  أن 
طةمعسئ، ولظطالإ باظغا بأضبر طظ وصش تحةغع عةرة 
المةمعسات المضعظئ لطمحرق طظ أرطظ وضرد وترضمان 
والحئك  وأغجغثغغظ  وجرغان  وضطثان  وآحعرغغظ 
والخابؤئ المظثائغغظ ودروز، بض بإسادة طظ عةر سطى 
غث الثواسح طظث الصرن الااجع سحر، ولظطالإ بالبا بأضبر 
طظ تئرع لمظزمئ القجؤغظ وبأضبر طظ خظثوق ائاماظغ 
إسمار  إلسادة  أطمغ  بخظثوق  بض  التةر،  إسمار  إلسادة 

تدارات عثطئ، وحسعب عةرت، وبصاشات حععئ شغ 
.«realpolitic طثائرات الـ

المخثر: العضالئ العذظغئ لقسقم

: طظ العاضح أن وزغر الثارجغئ الطئظاظغ، ضما 
اإلجقم  طع  طحضطئ  لثغه  إلغه،  غظامغ  الثي  تغاره 
وتضط اإلجقم ودولئ اإلجقم. شصث ظعر سطغه وسطى 
تغاره شغ طظاجئات سثغثة تتاططعط، بض وتصثعط، 
غربط  وعع  الراحثة...  الثقشئ  دولئ  طحروع  سطى 
بحضض دائط بغظ عةرة افصطغات و»الاطرف» شغ الئقد 
اإلجقطغئ. طع أن عةرة الظخارى طظ الئقد اإلجقطغئ، 
الةظعبغئ  أطرغضا  دول  شغ  لاساصر  عائطئ  وبأسثاد 
واجارالغا وضظثا وغغرعا صث تمئ صئض ظععر طا غسمعظه 
التصائص  تجوغر  العزغر  غاسمث  شطماذا  «اإلرعاب»، 
المسطمغظ  بأن  الظاس  لغععط  المشالطات  واساماد 
العزغر  غسمع  وطظ  الظخارى؟  تعةغر  سظ  طسآولعن 
غزظ أن المسطمغظ، وعط غالئغئ أعض الئقد، غسغحعن 
بسقم وأطان، طع أن دطاءعط تسغض أظعارا شغ جعرغا 
والسراق ولغئغا والغمظ وبعرطا وغغرعا. شالتصغصئ أن 
تضام المسطمغظ السمقء غاآطرون طع أسثاء المسطمغظ 
سطى حسعبعط، وظاغةئ الاآطر غتخض افذى لطمسطمغظ، 
وصث غتخض لشغر المسطمغظ، شالصدغئ لغسئ صدغئ 
أصطغات طساعثشئ بعخفعا أصطغئ... وأخطر طا ورد شغ 
ضقم باجغض عع ططالئاه بصرار دولغ غسطغ التماغئ 
لفصطغات!! شالمطالئئ بصرار دولغ لتماغئ افصطغات غسظغ 
إخداع بقدظا لقرادة الشربغئ وجسض صدغئ افصطغات 
الئقد  شغ  لطاثخض  حاء  طاى  الشرب  غساسمطعا  أداة 
اإلجقطغئ، باإلضاشئ إلى أن ذلك غمعث لاظفغث طحروع 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  جثغثة  ذائفغئ  ضغاظات  إصاطئ 
إلتثاث طجغث طظ الاصسغط شغ الئقد اإلجقطغئ. إن 
طحروع تماغئ افصطغات طحروع اجاسماري خئغث غةإ 
الاخثي له... وسقوة سطى ذلك شإظه ق وجعد لمفععم 
افصطغات شغ ظزرة اإلجقم إلى اإلظسان، شفغ اإلجقم 
آخر،  اسائار  أي  سظ  الظزر  بخرف  لقظسان  طسالةات 
ولثلك شالثغر ضض الثغر لطظاس جمغسا، جعاء المسطمغظ 
ساش  الثي  اإلجقم  باطئغص  غضعن  إظما  غغرعط،  أو 
الظخارى شغ ظض سثله ورتماه صرون سثغثة سظثطا 
ضاظئ دولئ الثقشئ طعجعدة، ولط تزعر وصاعا صدغئ 
افصطغات، بض ضان ظععر طفععم افصطغات بإرادة أجظئغئ 

وظاغةئ جغاجات لثول َسطماظغئ. 

وجه حغت افزعر بغاظا إلى الجسماء السرب سّئر شغه سظ 
شثر افزعر بما اسائره «إحراق غصزئ سربغئ تطعح شغ 
افطئ  صادة  أغثي  سطى  جثغث  سربغ  وظععض  افشص» 
شغ الثشاع سظ بقدعط والثود سظ أوذاظعط، بتسإ 
طا ذضر الئغان الثي ظصطه الاطفجغعن الرجمغ المخري.

وصال الثضاعر أتمث الطغإ حغت افزعر شغ بغاظه «لصث 
اجاساد السرب صعتعط، واجامسعا سطى صطإ رجض واتث، 
وشاتعا خفتئ جثغثة شغ الحرق افوجط، واخئتعا 
طعاجعئ  شغ  التساب  لعا  غتسإ  رادسئ  صعة  اآلن 
طظ  أو  صرغإ  طظ  تمج  الاغ  والمحضقت  الاتثغات 
بسغث ضغان افطئ وتاضرعا وطساصئطعا». بتسإ ظص 

الئغان.
غغر  الرجالئ  لعثه  افزعر  تصثغر  سظ  الئغان  وسئر 
طظ  لضض  وجرغسا  تاجما  تثا  تدع  المسئعصئ «الاغ 
شغ  والاثخض  افطئ  بعتثة  السئث  غروره  له  غسّعل 
حآوظعا، والطسإ سطى وتر الفاظئ الطائفغئ والمثعئغئ، 
أوذاظعط  لئغع  وحرائعط  الظفعس  ضساف  واجاشقل 
ووقءاتعط لفخر الماربص بعط، وعآقء ق غثرضعن 
أظعط جغضعظعن أول خغث غفارجه عثا العتح الشادر 
الثي ق غعصفه سظث تثه إق لشئ الصعة ووتثة السرب 

وردع جقتعط.»
إحراق  غرى  «وعع  شثره  سظ  بغاظه  شغ  افزعر  وسئر 
غصزٍئ سربغٍئ تطعح شغ افشص وبثأْت خغعذعا الماغظئ 
ئ السربغَّئ الثي غسصث  ُتظسب شغ اقجاماع الاارغثغِّ لطصمَّ

يوم مؤتمر اِّـرأة والشريعة ليس كأي يوم، بل هو يوم بألف يوم!! 
بصطط: ُطسطمئ الحاطغ

جاء غعم ٢٨ آذار/طارس ٢٠١٥م الثي اظازره الضبغرون 
خاخئ طظ الظساء طظث أجابغع سثة. طظث أن أذطص الصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
لطامغغج  والحرغسئ:  «المرأة  العاجسئ  السالمغئ  تمطاه 
بغظ التص والئاذض»، جاء غعم المآتمر السالمغ الظسائغ 
غعطا  ضان  جمغق،  طعماً  غعطا  ضان  ظعسه..  طظ  الفرغث 
حاصا وحائصا، ضان طاسئا وطماسا. تغث تط بالاجاطظ شغ 
خمج دول، عغ شطسطغظ، ترضغا، تعظج، إظثوظغسغا 
الرأي،  لخاظسات  تةمسات  وضط  الماتثة،  والممطضئ 
ضما حمض التدعر ختفغات وجغاجغات وأضادغمغات 
وظاحطات وطتاطغات وسالمات... وصث ُسصث المآتمر شغ 
صاسات إلضاروظغئ طعتثة طظ خقل بث تغ لطضطمات طظ 
ضض صاسئ إلى بصغئ افطاضظ. وصث تمئ طحاعثته طظ 

صئض تةمسات لطظساء شغ سثد طظ الثول افخرى.
خاخئ  ظضعئ  لعا  اإلغماظغئ  الاةمسات  عثه  طبض  إن 
طمغجة، لعا ذسط طثاطش سظ أغئ تةمسات أو ظثوات 
أو طآتمرات.. إن عثه المآتمرات الاغ غسصثعا الصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
لعا ذابع السالمغئ الاغ تحسر شغه المرأة أظعا شغ دولئ 
أخاعا  تصابض  وأتغاظا  وتسمع،  وتحاعث  ترى  واتثة، 
المسطمئ طظ تعظج وغغرعا طظ طالغجغا، وأخرى تسغح 
شغ شرظسا أو إظثوظغسغا أو طخر أو افردن أو برغطاظغا.. 
الت طظ افطاضظ.. طآتمرات ظآضث شغعا أظظا أطئ واتثة 
طعما اخاطفئ المظاذص وتئاسثت افطاضظ، وأظظا تجب 

سالمغ سابر لطصارات.

ظسط ضان المآتمر عثه المرة شغ صاسات طشطصئ لضظعا 
طفاعتئ سطى السالط وطع السالط ضطه باإلظارظئ.. سحظا 
أجعاءه طع أخعاتظا شغ ضض المظاذص... طتطاظا افولى 
ضاظئ حمال أشرغصغا تغث تساءلظا شغعا طع أخئ شغ 
تعظج سمظ جغسطغ المرأة تصعصعا عض عع الصعاظغظ 
العضسغئ أم أتضام الحرغسئ؟ ضظا ظسرف الةعاب، ولضظ 
تاى ظئرعظ لطةمغع أن إجقطظا عع التص المئغظ شعع 
وسصعلظا  بصطعبظا  طسعا  عافظا  السالمغظ،  رب  رجالئ 
وجعارتظا صائطغظ لطضفر وأسعاظه: «بإجقطظا لظ ظفرط؛ 
لظ ظاظازل؛ لظ ظتغث.. ضفاضط تحعغعا وتترغفا لثغظظا،لط 
تسث تظططغ سطغظا تغطضط وأضاذغئضط، بض لصث باظا سطى 
غصغظ أن شغ إجقطظا المظفث والمظصث لطئحرغئ جمساء».. 

أخاظا  لظسمع  آجغا  شغ  افردن  إلى  ذلك  بسث  وذعئظا 
عظاك شغ ضطماعا المسةطئ سظ تفضغك طفععم الظسعغئ 
طخططح  الظسعغئ  عثه  تساثثم  تغث  اإلجقطغئ 
اقجاعاد طظ أجض تفضغك الظخعص الثغظغئ واجاثراج 
أتضام وشااوى غطةآن إلغعا شغ الثشاع سظ تصعق المرأة 
ضاططئ ضما غثسغظ. وطظعا ذعئظا إلى صارة أخرى ووخطظا 
لظثن وحظفظا آذاظظا لطثضاعرة ظسرغظ ظعاز وعغ تمغط 
الطبام أضبر شأضبر سظ وجائض اإلسقم وتفظث اشاراءاتعط 
والئراعغظ  بافدلئ  اإلجقطغئ  والحرغسئ  المرأة  ضث 
آجغا  إلى  سائثغظ  الرتطئ  وأضمطظا  العاضتئ..  الثاطشئ 
سظ  جمسظا  بعا  الاغ  شطسطغظ  شغ  اجاراتئ  وأخثظا 
أتضام الحرغسئ الماسطصئ بالظزام اقجاماسغ وسقصئ 
الرجض بالمرأة بما غدمظ لضض تصعصه وغسرشه واجئاته، 
وحاعثظا الئعن العاجع بغظ طا ظسغحه شغ ظض افتضام 
العضسغئ وبغظ طا جغضعن سطغه العضع شغ ظض دولئ 
اإلجقم - دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة -.. 
بط تطَّصظا لظخض إلى إظثوظغسغا الاغ دخطعا اإلجقم بق 
ترب وق صاال، وسحظا ظتظ الظساء جعا رائسا جمغق شغ 
ظض دولئ اإلجقم، تغث أسطاظا افخئ رؤغئ واضتئ سظ 
تغاة الظساء شغ ظض الحرغسئ اإلجقطغئ شحسرظا شسق 
بالضراطئ والسجة والرشاعغئ، ولمسظا تصعصظا المثاطفئ 
افظزمئ  طظعا  وترطاظا  اإلجقم  لظا  ضمظعا  الاغ 
وافتضام العضسغئ. ووخطئ بظا طتطاظا افخغرة شغ عثا 
الغعم الطغإ إلى ترضغا، إلى تغث ضان السططان طتمث 
وغغرعط  الباظغ  التمغث  وسئث  افول  وجطغمان  الفاتح 
طظ جقذغظ الثقشئ السبماظغئ الاغ ظالعا الضبغر طظ 
الاحعغه وافضاذغإ، وشغعا بّغظئ افخئ المسار الختغح 
إلتثاث تشغغر جغاجغ تصغصغ لطمرأة والثي ق غضعن إق 
طظ خقل إسادة بظاء دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
وعثا ق غمضظ تتصغصه إق طظ خقل السمض السغاجغ 
والفضري الثي غاططإ تشغغر افشضار غغر اإلجقطغئ شغ 
طةامساتظا إلى أشضار إجقطغئ، واصاقع افظزمئ العضسغئ 
الصمسغئ الاغ تسمط أرضظا طظ جثورعا واجائثال ظزام 

اإلجقم بعا. 
حاعثظا  الصارات  بغظ  عثه  الاارغثغئ  رتطاظا  وخقل 
شغثغععات طسئرة أولعا ضان تصثطئ لطمآتمر، وواتث 
شّظث افجاذغر الماسطصئ بفارة الترغط خاخئ شغ الثقشئ 
السبماظغئ شغ ظض طا اظاحر طآخرا بما غسمى بالثراطا 
الارضغئ! وآخر وخش وضع المرأة المسطمئ تالغا شغ ظض 
غغاب درسعا التاطغ وعع الثقشئ تغث ذرشئ التاضرات 
الثطعع تجظا وألما وحعصا لعثا الثرع التاطغ، واخااط 
بظثاء تار طظ حابات تجب الاترغر لفخعات بالطتاق 
الثارغظ  شغ  والسج  الثغر  لظغض  الثسعة  تمض  برضإ 

بمحغؤئ اهللا.
افجعاء  أحاع  طآبرًا  دساًء  المآتمر  خاتمئ  ضاظئ  بط 
اإلغماظغئ أضبر وأضبر وحتظ العمط والظفعس إلى جاظإ 
طا جمسظه وحاعثظه ذعال عثا الغعم طظ خغر وبرضئ 
تظازرعظ إن سمطظ إلسادة تتضغط حرع اهللا... وخرجئ 
التاضرات وضبغر طظعظ َغُاْصَظ وغظازرن عثا الغعم الثي 

ظسأله تسالى أن غضعن صرغئا..
هللا دّرضظ غا حابات تجب الاترغر... سحظا طسضظ غعطا 
بألش غعم.. أخثتمعظا شغ جعلئ سئر الصارات لضظعا لغسئ 
ضأي جعلئ.. جعلئ برغئ بفضرعا وطفاعغمعا وتطعلعا.. 

شئارك اهللا شغضظ وججاضظ ضض خغر..

األزهر لقمة شرم الشيخ: أصبح العرب على قلب 
رجل واحد وقوة رادعة يحسب لها الحساب

ظثسع  والثي  الحغت،  حرم  شغ  طخرغٍئ  برئاجٍئ  الغعم 
اهللا له ِطظ ضضِّ صطعبظا أْن غعشَِّص صادَته إلى تتصغص آطال 
سإ السربغِّ وأطاِظغه شغ أْن غضعن حسًئا طاَّتًثا صعغًّا  الحَّ

اصاخادغًّا وسسضرغًّا وتدارغًّا.»
المخثر: جغ أن أن السربغئ

وضأن  بغاظه  شغ  غاضطط  افزعر  حغت  إن   :
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة صث صاطئ، 
تررت  صث  خطغفاعط  طظ  وبأطر  المسطمغظ  وجغعش 
شطسطغظ ووتَّثت الئقد والسئاد وجاد السثل وسمئ 
الرتمئ، وُضّفئ أغثي أسثاء اإلجقم والمسطمغظ سظ 
الاثخض شغ حآون المسطمغظ وصداغاعط وتط تترغر 
بقدظا طظ ظفعذ الثول الشربغئ الضاشرة، إلت. إن حغت 
افزعر غخش جرطا جثغثا طظ جرائط التضام السمقء 
بأظه إحراق غصزئ سربغئ، بض وغفثر به!! شعض اظططص 
حغت افزعر طظ اإلجقم الثي غعجإ تطئغص أظزماه 
وتترغر  واتثة  دولئ  شغ  اإلجقطغئ  الئقد  وتعتغث 
افزعر  حغت  اظططص  عض  المتاطئ؟؟  اإلجقطغئ  الئقد 
طظ اإلجقم الثي غتّرم الاصاتض بغظ المسطمغظ، ضما 
غفسض اآلن تضام المسطمغظ شغ الغمظ وشغ غغره؟؟ 
وإظما  اإلجقم،  طظ  افزعر  حغت  غظططص  لط  بالصطع 
اظططص طظ ععى شغ ظفسه إرضاء لتضام سمقء لط تَر 
افطئ اإلجقطغئ خغرا طظعط، بض لط تَر طظعط إق ضض 

حر... شطااِص اهللا غا حغت افزعر.

باسيل طالب مجلس األمن بتحض قرار دولي
يعطي الحماية لألقليات َّـ الشرق
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