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بصطط: سئث اهللا المتمعد

المسطمغظ  لادطغض  جععد  طظ  الشرب  بثله  طا  إن 
باخعغره أن اإلجقم ق سقصئ له بالثولئ والمةامع، 
صث شحض شحق واضتا.. شعا عط المسطمعن غاعصعن 
لطسغح شغ ظض أتضام اإلجقم شغ دولئ تصعم سطى 
تظفغثه، وعا عغ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
عط  وعا  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  ساطا  رأغا  أخئتئ  صث 
جاجئ الشرب وطفضروه غتثرون طظ سعدتعا.. وعغ 
تسالى  اهللا  وسث  ذلك  أظعشعط،  رغط  اهللا  بإذن  سائثة 

. وبحرى رجعله

اصرأ شغ عثا السثد:
 - اقحائاضات بغظ الفخائض السعرغئ المثاطفئ 

   ق تثثم إق افجظثة افطرغضغئ ...٢
 - الثسعة قجافااء حسئغ شغ برغطاظغا

   "الثواشع وافعثاف" ...٢
 - الخظثوق السغادي السسعدي: لظ غتمغ السسعدغئ 

   طظ تفاصط المحضقت اقصاخادغئ ...٣
- الادطغض السغاجغ شغ طصعلئ "شحض اإلجقم السغاجغ"...٤

- التضعطئ السراصغئ تتاخر الفطعجئ "المثغظئ السراصغئ"
  وتةّعع أعطعا!!! ... ٤
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بصطط: أجسث طظخعر

برغمر: املتاّخئ الطائفغئ ضاظئ 
خغارا اضطرارغا بالسراق

برغمر  بعل  السراق  شغ  السابص  افطرغضغ  التاضط  صال 
طفر  ق  اضطرارغا  خغارا  ضاظئ  الطائفغئ  المتاّخئ  إن 
طظه، واسائر أن الئقد حعثت إظةازات ضبغرة بسث الشجو 
طساء  الةجغرة  طع  طصابطئ  وشغ  سام ٢٠٠٣.  افطرغضغ 
الطائفغئ  المتاخئ  أن  برغمر  اسائر  الماضغ،  الةمسئ 
شغ السراق "أطر طآجش"، ولضظه أضث أن عثا الثغار ضان 
خثام  السابص  الرئغج  ظزام  ترضئ  بسئإ  اضطرارغا 
تضمه  وأجج  اقجاماسغ"  الظسغب  "دطر  الثي  تسغظ 
برغمر  وداشع  الصعة.  طراضج  شغ  السظئ  سطى  باقساماد 
إن  وصال  لطسراق،  افطرغضغ  الشجو  بسث  طا  تخغطئ  سظ 
الئقد حعثت تظزغط جائ اظاثابات واجافااء، وسرشئ 
فول طرة شغ تارغثعا أربسئ اظاصاقت جطمغئ لطسططئ، 
أن  واسائر  لطئقد.  جثغث  دجاعر  سطى  تط الاعاشص  ضما 
الثغمصراذغئ تاططإ وصاا ذعغق، وأضث أظه طظ الطئغسغ 
أن غعاجه الحسإ السراصغ خسعبات شغ جئغض ترجغت 
الةغح  تض  صرار  سظ  برغمر  وتتثث  دغمصراذغاه. 
الرئغج  طظ  طعاشصئ  بسث  تط  افطر  إن  وصال  السراصغ 
السابص جعرج دبطغع بعش خقل اجاماع لمةطج افطظ 
الصعطغ غعم ١٣ أغار/طاغع ٢٠٠٣، طحغرا إلى أن بعش 
ضان غساصث أظه ضان غمضظ تأجغض الصرار لئسخ العصئ. 
لطةجغرة  بعا  أدلى  تخرغتات  سطى  بثلك  برغمر  ورد 
السفغر افطرغضغ السابص شغ السراق زلماي خطغض زاده، 
صال شغعا إن إسقن تض الةغح السراصغ تط طظ بشثاد 
ولط غثدع لظصاش طاأن شغ واحظطظ. طظ جاظإ آخر، 
أضث برغمر أظه تاشر سطى طآجسات الثولئ شغ السراق، 
وصال إن ضاشئ العزارات ضاظئ تسمض بحضض ضاطض. غثضر 
أن برغمر ضان التاضط افطرغضغ بالسراق شغ الفارة طظ ٦ 
أغار/طاغع ٢٠٠٣ إلى ٢٨ تجغران/غعظغع ٢٠٠٤، وتظسإ 
له طةمعسئ طظ الصرارات بغظعا تّض تجب الئسث والةغح 
والمآجسات السراصغئ، والاغ تسئئئ شغ دخعل الئقد 
الدتاغا.  طظ  اآلقف  طؤات  تخثت  السظش  طظ  دواطئ 

(الةجغرة ظئ)
السغاجئ  شسطاه  سما  غاتثث  برغمر  إن   :
افطرغضغئ شغ السراق ضما لع أن التثث وصع طظث طؤات 
السظغظ وتط ذمج تصائصه، ولط غسث عظاك حععد، 
بما  وغظطص  طتسعس،  طحاعث  السراق  واصع  أن  طع 
تعشر  لط  ضعارث  طظ  أظاةاه  وطا  شغه  أطرغضا  شسطاه 
التةر والحةر والئحر.. إن برغمر غثاشع سظ السغاجئ 
الطائفغئ الاغ اسامثتعا أطرغضا شغ السراق بعخفعا 
أطرا "اضطرارغا" بالرغط طما أظاةاه تطك السغاجئ طظ 
إحسال الفاظئ بغظ أعض السراق لغصاض بسدعط بسدا 
طا  بتسإ  شغه  الاصسغط  لاتصغص  افوضاع  ولااعغأ 
رجماه.. بط عع غاضطط سظ "اإلظةاز" شغما غاسطص بإجراء 
اقظاثابات واظاصال السططئ بحضض جطمغ، شأي إظةاز 
عثا إن ضاظئ ضض اقظاثابات واقظاصاقت "السطمغئ" 
لطسططئ لط تتصص الرساغئ الختغتئ فعض السراق بض 
ضاظئ ظاغةاعا طجغثا طظ الائسغئ لطمتاض افطرغضغ 
والاثطغر  الصاض  طظ  طجغثا  وأغدا  لبرواته،  وظعئه 
والضعرباء  والماء  افطظ  وشصثان  المقغغظ  وتحرغث 
وأبسط طصعطات التغاة الغعطغئ؟؟!! إن صادة أطرغضا 
أوعمعا السالط أن صرار اتاقل السراق بسئإ تغازته 
أجطتئ دطار حاطض، بط تئغظ أن طا صالعه ضان ضثبا، 
شغ  شسطعه  طا  بحأن  الضثب  شغ  طسامرون  وعط 
السراق طظ دطار وطا اصارشعه طظ جرائط، وق تصض سظ 
جرغماعط جرائط تضام الثطغب الثي شاتعا الئقد سطى 
إغران  تضام  وضثلك  افطرغضغ،  لطةغح  طخارغسعا 
الثغظ اسامثت سطغعط أطرغضا شغ تظفغث جغاجاعا شغ 
السراق، وشغ غغره.. وبسث ضض طا اصارشاه أطرغضا طظ 
جرائط إرعابغئ شغ السراق وشغ غغره غتثبظا تضاطعا 

بضض وصاتئ سظ "اإلرعاب" وطتارباه!!!

تعرط  شأظعرت   ،٢٠١٦/٤/٣ غعم  العبائص  عثه  ظحرت 
جغاجغغظ وزسماء تالغغظ وجابصغظ شغ السالط باعرغإ 
وغسغض افطعال. شمظعط طصربعن طظ الرئغج الروجغ 
بعتغظ تعرذعا شغ غسغض تعالغ ططغاري دوقر. وحرضات 
طرتئطئ بأشراد طظ سائطئ الرئغج الخغظغ حغ جغظ 
بغظس، وحرضات جرغئ طرتئطئ بسائقت وطصربغظ طظ 
والطاغغئ  الصثاشغ  والعالك  طئارك  تسظغ  المثطعع 
ورئغج  جسعد  آل  ططك  جطمان  وحمطئ  أجث،  بحار 
دولئ اإلطارات خطغفئ بظ زاغث وأطغر ورئغج وزراء صطر 
السابصغظ تمث بظ خطغفئ وتمث بظ جاجط، ورئغسغ 
وزراء السراق وافردن السابصغظ إغاد سقوي وسطغ أبع 
الراغإ وغغرعط. واتاةئ الةجائر سطى شرظسا شاجاثسئ 
السفغر الفرظسغ لثغعا لائطشه اتاةاجعا فن ختغفئ 
لعطعظث ظحرت خعرة بعتفطغصئ بغظ خعر زسماء السالط 
الثغظ وردت أجماؤعط ضمظ صائمئ أوراق بظما. وذالئ 
رئغج وزراء برغطاظغا دغفغث ضاطغرون إذ تحغر إلى أن 
والثه "غان ضاطغرون" الثي تعشغ سام ٢٠١٤ ضاظئ له 
خطئ باأجغج وتطعغر حرضئ "أوشحعر" شغ بظما الاغ 

لط تضظ تثشع الدرائإ لطتضعطئ الئرغطاظغئ.
بغسضعف  دطغاري  شاسائر  غدئعا،  روجغا  وأظعرت 
الظاذص الرجمغ باجط الرئغج الروجغ أن "طبض عثه 
الرأي  سطى  الاأبغر  افولى  بالثرجئ  تساعثف  المجاسط 
السام السالمغ، إظه طظ العاضح بالظسئئ لطضرططغظ أن 
بعتغظ عع العثف افول لمبض عثه الاصارغر المثاطفئ 
ظزرا قصاراب طعاسغث اقظاثابات الئرلماظغئ والرئاجغئ 
أسثه  الثي  الاصرغر  شغ  جاء  طا  ووخش  روجغا".  شغ 
غاثث  والثي  الختفغغظ  لطمتصصغظ  الثولغ  اقتتاد 
طظ واحظطظ طصرا له بأظه "تقسئات وصطإ لطتصائص"، 
الثولغ  اقتتاد  شغ  الساططغظ  "طسزط  أن  وأضاف 
السثغث  بض  ختفغغظ،  لغسعا  الختفغغظ  لطمتصصغظ 
طظعط طظ المعظفغظ التالغغظ والسابصغظ شغ وزارة 
المرضجغئ  اقجاثئارات  ووضاقت  افطرغضغئ  الثارجغئ 
وعغؤات اقجاثئارات افطرغضغئ افخرى.. إظظا ظسرف طظ 
غمعل عثه المآجسئ، والتثغث غثور سظ طسطعطات 
طفاعتئ تثل بتث ذاتعا إلى طثى تتغج عآقء الجطقء 
وذابع أجالغئعط الاغ تآدي لظاائب غغر صابطئ لطاظئآ". 

(روجغا الغعم ٢٠١٦/٤/٤)
شرد سطغه طثغر اقتتاد الثولغ لطمتصصغظ الختفغغظ 
جرارد راغض صائق: "إن ظحر الاتصغص تعل وبائص بظما 
لغج طعجعا ضث روجغا، وإن اقتتاد لط غظحر ضاطض 
وق  أغثغه  شغ  وصسئ  الاغ  والعبائص  الئغاظات  صاسثة 
غثطط لثلك". شمسظى ذلك أظعا اظاصائغئ، تفدح أظاجا 
سثم  الختفغغظ  ظزر  لفئ  وصث  أظاس.  سطى  وتشطغ 
جاجئ أطرغضان شغ الاصرغر، شرد طثغر اقتتاد  وجعد 
تعرط  سطى  دقئض  تادمظ  ق  بظما  أوراق  "إن  صائق: 
الساجئ افطرغضغغظ شغ الاساطقت المالغئ شغ المقذات 
الدرغئغئ شغ بظما وججر السثراء الئرغطاظغئ الاغ تظحط 
شغعا حرضئ "طعجاك شعظسغضا" لضظه تسعث بأن اقتتاد 
جغظحر صرغئا سثدا ضئغرا طظ افجماء افطرغضغئ" وصال: 
"إن العبائص تشطغ افسمال الغعطغئ شغ حرضئ طعجاك 
شعظسغضا خقل افربسغظ ساطا الماضغئ. عثه الاسرغئات 
جاضعن سطى افرجح أضئر ضربئ سطى اإلذقق تسثد 
العاجع  الظطاق  بسئإ  وذلك  الدرغئغئ  المقذات  إلى 
لطعبائص". (شراظج برس ٢٠١٦/٤/٥) وضض ذلك غحغر إلى 

أخابع أطرغضغئ شغ المعضعع.
شعظسغضا"،  "طعجاك  لحرضئ  تسعد  العبائص  وعثه 
واسائرت أضئر تسرغإ جرى شغ السالط شعغ تادمظ 
سطى طا غربع سطى ١١,٥ ططغعن وبغصئ. وعثه الحرضئ 
عغ حرضئ صاظعظغئ طصرعا شغ بظما وتسمض شغ طةال 
الثثطات الصاظعظغئ طظث ٤٠ ساطا. ولعا شروع شغ أرجاء 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غعم  السجغج  سئث  بظ  جطمان  السسعدغئ  ططك  بثأ 
الثمغج ٢٠١٦/٤/٧ زغارة لمخر اجامرت خمسئ أغام، 
اإلسقم  وجائض  صئض  طظ  الجغارة  عثه  وخفئ  وصث 
المتسعبئ سطى الظزاطغظ بأظعا زغارة تارغثغئ، وبسغثا 
غاط  تغث  التضام  بترضئ  اإلسقم  وجائض  اتافاء  سظ 
وخفعا دائما بأظعا تارغثغئ واجابظائغئ تاى لع ضاظئ 
السسعدغئ  ططك  زغارة  أن  إق  واقجاةمام!  لطظصاعئ 
خاخئ،  أعمغئ  لعا  العصئ  عثا  شغ  السغسغ  لظزام 
المظعط  والثور  المظطصئ  شغ  أطرغضا  بمحارغع  تاسطص 

بسمقئعا، وذلك طظ جعاغظ:
الةعئ افولى إن أطرغضا ترغث أن غساصر ظزاطعا السمغض 
شغ طخر لضغ غساطغع الصغام بثوره شغ المظطصئ شغ 
ولضظ  افطرغضغئ،  المثططات  وتظفغث  ورساغئ  خثطئ 
الاخفغئ  وسمطغات  والصعر  الئطح  طظ  الرغط  سطى 
السغسغ،  ظزام  طارجعا  الاغ  الممظعةئ  الةسثغئ 
والصخص  وافضاذغإ  اإلسقطغ  لطادطغض  باإلضاشئ 
المطفصئ والمحارغع المعععطئ، وبراطب الردح اإلسقطغ، 
والسثد العائض طظ طعرجغ السغاجئ، وطروجغ أخابع 
الضفائ السةغئئ - لط غساطع السغسغ تأطغظ اقجاصرار 
لطضارغجطا  السغسغ  شصثان  إلى  باإلضاشئ  لظزاطه، 
الةاذبئ أخق، تغث غساطغع خخعطه بسععلئ خظاسئ 
السثرغئ طظه بمةرد جمع تخرغتاته وخطاباته، وصث 
افزطات  تعالغ  طع  السغسغ  ظزام  سةج  طصثار  ظعر 
الظزام  أداء  تردي  وظعر  واقصاخادغئ،  السغاجغئ 
وتثئطه شغ الاساطض طع أبسط الصداغا، لثلك ضاظئ 

عثه الجغارة تحضض دشسا وإجظادا لظزام السغسغ.
شصث تط الاسعغص لعثه الجغارة سطى أجاس أن جطمان 
السغسغ  تسئغر  تث  سطى  (أو  الضبغرة  بافطعال  صادم 
أطعال طبض الرز) لغثسط اقصاخاد المخري الماعاوي، 
أتعالعط  تاتسظ  أن  شغ  افطض  المخرغغظ  غمظح  طما 
ظزام  سطى  بالسضعت  أظفسعط  شُغَخّئرون  المسغحغئ، 

السغسغ، رغئئ شغ اظازار ظاائب (الرز) السسعدي، شصث 
(صالئ وزغرة الاساون الثولغ المخرغئ جتر ظخر، شغ 
لقتفاصغات  اإلجمالغئ  الصغمئ  إن  افتث،  ختفغ  بغان 
الاغ وصسئ خقل زغارة الساعض السسعدي المطك جطمان 
بظ سئث السجغج إلى الصاعرة تئطس ٢٥ ططغار دوقر. ولط 
اقتفاصغات  سثد  سظ  تفاخغض  أي  شغ  العزغرة  تثخ 
أو تفاخغطعا الضاططئ أو طخادر الامعغض. وغجغث عثا 
المساعى صطغق سظ إجمالغ افرصام الاغ جرى إسقظعا 
ططغار   ٢٢,٦٥ إلى  وخطئ  والاغ  الرجمغئ  الئغاظات  شغ 
دوقر. وضاظئ عغؤئ الئارول المخرغئ وصسئ اتفاصا طع 
"أراطضع" السسعدغئ صئض أغام صطغطئ طظ زغارة الساعض 
السسعدي لاعشغر اتاغاجات طخر طظ الئارول لثمج 
جظعات، طصابض ٢٣ ططغار دوقر، طا غرشع إجمالغ صغمئ 
ظتع  إلى  الئطثغظ  بغظ  الافاعط  وطثضرات  اقتفاصغات 
٤٥,٦٥ ططغار دوقر خقل سحرة أغام شصط) (سربغ ٢١، 

.(٢٠١٦/٤/١٠
بثاغئ  طع  أبر  له  غضعن  أن  غمضظ  ضان  افطر  وعثا   
شغ  التضط  وسخابئ  السغسغ  أن  إق  السغسغ  صثوم 
وظعرت  أوراصعط،  تضحفئ  أطرغضا،  سمقء  طظ  طخر 
سعراتعط، شصث جفضعا الثم المترم وعاضعا افسراض 
واجائاتعا الترطات، لثلك ق غزّظ بثغر أجظاد افرض 
أعض طخر أن غطعل بعط الجطان تتئ ربصئ عثا الزطط 
طخر  شغ  السمغض  لطظزام  أطرغضا  تمظته  وطا  والصعر، 
طظ دسط وإجظاد، ق غجغث سظ ضعظه طسضظات شاحطئ 

لظ تظفع سمغطعا ولع طظتاه بسخ العصئ!.
المطك  لسان  سطى  ظعر  شصث  الباظغئ،  الةعئ  أطا 
سطى  رضج  تغث  طرة،  طظ  أضبر  تثغبه  شغ  جطمان 
خقل  ذلك  وذضر  المحارضئ،  السربغئ  الصعة  إظحاء 
تاضطض  أن  ظأطض  (ضما  صال  تغث  اجاصئاله  سظث  ضطماه 
السربغئ  الصعة  إظحاء  شغ  بالظةاح  المئثولئ  جععدظا 
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غعم  زاخاروشا،  طارغا  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثبئ  أسطظئ 
افتث الماضغ، أن روجغا شغ طساسغعا لاسعغئ افزطئ السعرغئ تظططص 
زاخاروشا  أحارت  ختفغ  تخرغح  وشغ  حغء.  ضض  صئض  طخالتعا  طظ 
طئثئغئ  أعمغئ  ذات  "طسألئ  عغ  جعرغا  شغ  الاسعغئ  طسألئ  أن  إلى 
لقرعاب  بآرة  إلى  الئطث  عثا  تتعغض  طتاوقت  فن  لروجغا،  بالظسئئ 
ظجع  أن  زاخاروشا  وذضرت  ضثظا".  ضربئ  ذلك  شغ  بما  ضربئ،  تسائر 
افلشام طظ طثغظئ تثطر السعرغئ تسطغه روجغا عع اآلخر أعمغئ بالشئ، 
"وذلك لغج شتسإ بسئإ وجعد آبار شغعا، بض فظه ججء طظ سمطغئ 

إسادة التغاة شغ جعرغا إلى ذئغساعا". وأضاشئ أن عظاك تطعرات إصطغمغئ ودولغئ طرتئطئ بافزطئ السعرغئ، 
الثولغ.  اإلرعاب  بمضاشتئ  اعاماطعا  جاظإ  إلى  الصعطغئ،  طخالتعا  طظ  افخرى  عغ  طسالةاعا  روجغا  تسائر 
وأسطظئ زاخاروشا أن روجغا تئصى دولئ رائثة شغ تض أضبر الصداغا الثولغئ تثة، سطى الرغط طظ طتاوقت لسجلعا 
سطى الساتئ السالمغئ، صائطئ: "بالطئع لسظا طسجولغظ وعع أطر بثغعغ، شظتظ ظاساطض جعاء طع حرضائظا الثغظ 

لط غصفعا ضثظا طظ صئض، أو طع الثغظ أسطظعا أظظا أخئتظا شغ سجلئ". (روجغا الغعم)

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

تسارب الاتعل يف جعرغا ظتع اإلجقم والثي ُتسمغه "إرعابا" ضربئ لعا
طعجضع: ظعاط بالاسعغئ يف جعرغا فن ذلك طظ طخطتاظا
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إّن اجامرار وصعع اقحائاضات بغظ الفخائض السعرغئ 
بما  افطرغضغئ  افجظثة  غثثم  أّظه  حّك  ق  الماظاترة 
أضساشًا  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  تفسطه  صث  طا  غفعق 
طداسفئ، لثلك ظةث أّن السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا 
وصعع  تحةغع  سطى  المعّمئ  زواغاعا  إتثى  شغ  تسامث 
طبض تطك اقحائاضات، شظةثعا غالئاً طا ُتتّرض الفخائض 
سطى خعض المسارك ضث بسدعا بسداً بتةئ طتاربئ 
اإلرعاب، بغظما تعصش تمعغطعا لطفخائض الاغ تْثسمعا 
شعرًا إْن عغ حارضئ - ولع لمرٍة واتثة - شغ الصاال 

ضث ظزام الطاغغئ بّحار.
افطرغضغئ  المآّجسات  تثسمعا  الاغ  الفخائض  وتاى 
المثاطفئ بحضٍض سطظغ، شإّظه ق ُغدغر اإلدارة افطرغضغئ 
تآدي  دطعغٍئ  طسارَك  شغ  بسداً  بسدعا  ضث  دخعلعا 
إلى ظاائب طأجاوغئ سطى الماصاتطغظ شغ تطك الفخائض، 
شطصث دارت بالفسض احائاضات سظغفئ سطى طثار الحعرغظ 
الماضغغظ بغظ طا ُغسّمى بصعات جعرغا الثغمصراذغئ 
(الئظااغعن)  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  طظ  المثسعطئ 
بضاغئئ  ُغسّمى  طا  أو  التص،  بفرجان  ُغسّمى  طا  وبغظ 
المثابرات  صئض  طظ  المثسعطاغظ  الةئض،  خصعر 
تئسث  الاغ  طارع  بطثة  شغ   CIA افطرغضغئ  المرضجغئ 
٣٢ ضغطع طارًا حمالغ طثغظئ تطإ، وصث تمّضظئ صعات 
دتر  طظ  اقحائاضات  عثه  شغ  الثغمصراذغئ  جعرغا 
لما  وشصاً  وذلك  الةئض،  وخصعر  التص  شرجان  صعات 
ظصطاه ختغفئ لعس أظةطعس تاغمج افطرغضغئ، وسّطص 
سظ  السدع  حغش  آدم  الظائإ  اقحائاضات  عثه  سطى 
بمةطج  اقجاثئارات  لةظئ  شغ  الثغمصراذغ  التجب 
ُتحّضض  اقحائاضات  عثه  بصعله: "إّن  افطرغضغ  الظعاب 
تتّثغاً سزغماً وعغ ظاعرة جثغثة تماطاً"، لضظ عض تّصًا 
ُتحّضض طبض عثه اقحائاضات تتثغاً لقدارة افطرغضغئ؟، 
تتٍث  أي  ُتحّضّض  ق  العاصع  شغ  شعغ  ضثلك،  ظزّظ  ق 
لقدارة افطرغضغئ، فّظعا لع ضاظئ ضثلك لمظساعا طظ 
لمثة  ترضاعا  إّظعا  تغظ  شغ  وصعسعا،  سطى  غعم  أول 
حعرغظ ضاططغظ طظ دون أن تاثخض إلغصاشعا، وعع طا 
غثّل سطى أّن اإلدارة افطرغضغئ راضغئ تماطاً بعصعسعا، 

أو رّبما عغ الاغ ُتحّةسعا سطى ذلك.
وأّطا إْن وصسئ اقحائاضات بغظ الفخائض افخرى الاغ ق 
تتزى بالثسط افطرغضغ، شإّن ذلك ق حّك أّظه ُغسسث 
تأضغث،  بضّض  طخطتاعا  شغ  وغخّإ  افطرغضغئ،  اإلدارة 
وذلك ضالصاال الثي اظثلع شغ طثغظئ جطصغظ بمتاشزئ 

الحام  أتــرار  ترضئ  وبغظ  الظخرة  جئعئ  بغظ  إدلإ 
طةمعسئ  بغظ  اصااال  طظ  دار  طا  أو  الماضغ،  الحعر 
طظ الفخائض سطى رأجعا تظزغط جغح اإلجقم ولعاء 
طظ  المبّظى  ترضئ  وبغظ  جعئ  طظ  الغرطعك  حعثاء 
جعئ باظغئ طآخرًا، أو طا غصع بحضض حئه غعطغ بغظ 
شضّض  افخرى،  الاظزغمات  جائر  وبغظ  الثولئ  تظزغط 
عثه اقحائاضات وأطبالعا ق حّك أّظعا تثثم المخالح 
سمر  طظ  وُتطغض  طخطتاعا،  شغ  وتخّإ  افطرغضغئ، 
طظ  وُتصعي  افطرغضان،  سمغض  بّحار  الطاغغئ  ظزام 
سطى  لعا  الاابسئ  الحضطغئ  السطماظغئ  المسارضئ  طضاظئ 

تساب الفخائض اإلجقطغئ.
والمططعب طظ البعار أْن ُغفّعتعا الفرخئ سطى أطرغضا 
غاةّظئعا  بأْن  وذلك  جعرغا،  شغ  وسمقئعا  وخظائسعا 
بظادصعط  ُغعجععا  وأْن  ظعائغاً،  بغظعط  شغما  اقصااال 
المادغئ،  لطمخالح  غطافاعا  ق  وأْن  شصط،  الظزام  ظتع 
وق لفعثاف الثظغعغئ، وق غاأتى ذلك لعط إقّ باعتغث 
السغاجغ،  اإلجــقم  طحروع  أجاس  سطى  شخائطعط 
طحروع بظاء دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
سطى أظصاض دولئ الئسث المسادغئ لقجقم والمسطمغظ، 
عثا المحروع عع شصط الثي ُغظصثعط طظ ضغاع الافّرق 
غتمغعط  الثي  وتثه  وعع  الثظغا،  شغ  الرغح  وذعاب 
بمحروع  الاجطعا  شإن  اآلخرة،  شغ  الساصئئ  حصاء  طظ 
التسظغغظ،  بإتثى  شازوا  شصث  عثا  التداري  اإلجقم 
حئاك  شغ  جصطعا  شصث  الطرغص  عثا  سظ  تظّضئعا  وإن 
أطرغضا وسمقئعا، ووصسعا بالاالغ شغ الفاظئ، وخسروا 
تدتغاتعط، وتتّعلئ جععدعط عئاًء طظبعرا، ظسأل اهللا 
 لظا ولعط الظةاة والظخر والامضغظ وتسظ الساصئئ

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

الثسعة قجافااء حسئغ يف برغطاظغا
"الثواشع وافعثاف"

بصطط: سئث الرتمظ الصغسغ
لط غضظ خغار الاعجه لمشاطرة اقجافااء الحسئغ شغ 
برغطاظغا أوائض الخغش المصئض بافطر المتئإ لرئغج 
العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون، خخعخاً وأن عثا 
السالمغ،  برغطاظغا  بثور  طئاحر  حأن  ذو  اقجافااء 
١٩٧٣م  السام  شغ  اظدمئ  صث  برغطاظغا  أن  ختغح 
لسدعغئ السعق افوروبغئ المحارضئ، باجافااء حسئغ 
تسظغ  إذ  تماطاً،  تثاطش  افغام  عثه  شغ  التال  ولضظ 
طشادرة برغطاظغا اقتتاد افوروبغ، أظعا تظأى بظفسعا 
سظ ضاطئ أوروبغئ خار لعا وزظعا وطرضجعا سطى التطئئ 
المّطرد  برغطاظغا  دور  تراجع  أضفظا  طا  وإذا  الثولغئ. 
سطى الساتئ الثولغئ، شإّن خروجعا طظ اقتتاد - شغ 
تث  إلى  ظفسعا  سطى  اظضفاءعا  غسظغ   - تخعله  تال 
الاغ  الثواشع  سطى  العصعف  طظ  بث  ق  ضان  لثلك  طا، 
إن   - طشاطرة  خعض  ضاطغرون  العزراء  برئغج  َتَثْت 

جاز الاسئغر - اقجافااء الحسئغ شغ بقده.
عثا  أططئ  الاغ  الزروف  شغ  المثصص  شإن  وسطغه 
الختش  أن  العراء،  إلى  صطغًق  بالرجعع  غةث  اقجافااء 
اقتتاد  ظحأة  طظث  تظفك  لط  الغعطغئ،  الئرغطاظغئ 
افوروبغ وسدعغئ برغطاظغا شغه، سظ طعاجمئ شضرة 
اظدمام  جثوى  شغ  ضثلك  والاحضغك  اقتتاد  عثا 
برغطاظغا إلغه. لثرجئ أْن غثْت شضرة اقتتاد افوروبغ 
وجثرغئ  اجاعجاء  طتّض  الئرغطاظغ،  الحارع  شغ 
طاعاخطئ. إق أظه طظث الساَطْغظ الماِضَغْغظ شإّن افتثاث 
افزطئ  ضاطك  اقتتاد  بثول  تسخش  الاغ  وافزطات 
اقصاخادغئ شغ الغعظان، وافطعاج طظ العةرة الصسرغئ 
جثغثًا لاطك  إلى داخض اقتتاد وغغره، صث شاتئ باباً 
قذع  بحضض  اظاصاداتعا  لاضبغش  الئرغطاظغئ  الختش 
طظ جثوى بصاء برغطاظغا سدعًا شغ عضثا اتتاد، افطر 
الثي أدى إلى تظاطغ الرأي السام الحسئغ وطظه التجبغ 

ظتع اظفخال وطشادرة برغطاظغا لقتتاد افوروبغ.
الئرغطاظغ  الحسإ  طحاسر  تأجغب  طسألئ  إلى  إضاشئ 

جطئاً تةاه العتثة افوروبغئ وسدعغئ برغطاظغا شغعا، 
عثا  أّبر  شصث  الئرغطاظغئ.  الختش  جاظإ  طظ  وذلك 
الظصاحات  طظ  تّمى  تفّةر  إلى  المسامر  الاترغخ 
والةثل المتاثم بغظ رئغج العزراء دغفغث ضاطغرون 
طظ جعئ، والسثغث طظ الحثخغات الئارزة داخض تجب 
وسطى  طصثطاعط  شغ  غصش  والثي  ظفسه،  المتاشزغظ 
جعظسعن،  بعرغج  المتاشر،  لظثن  سمثة  رأجعط 
الثاسغ بحثة وتماجئ لثروج برغطاظغا طظ سدعغئ 

اقتتاد افوروبغ طظ جعئ باظغئ.
افطر الثي بات شغه رئغج العزراء ضاطغرون شغ وضع 
ترج، دشسه لطاعجه خعب أوروبا والصادة افوروبغغظ 
غظحث السعن طظعط. لسّطه غةث عظاك طثرجاً غظصثه عع 
وتضعطاه طظ المأزق الثاخطغ الثي تسغحه بقده شغ 
اآلوظئ افخغرة. وطظ عثا المظططص ضاظئ صمئ بروضسض 
اتفاٌق  طظطصعا  وسظ  سظعا  تمثخ  والاغ  بطةغضا  شغ 
غشطإ سطى الزظ بأظه طئالس شغه وطفئرك، ولضظه سطى 
أغئ تال غخّإ ضما أرادت أوروبا وضاطغرون شغ خالح 
وبشخ  افوروبغ.  اقتتاد  شغ  سدعًا  برغطاظغا  بصاء 
جاء  أظه  وطظ  بروضسض  شغ  اقتفاق  عثا  سظ  الظزر 
اجاةابئ لرزطئ اإلخقتات الاغ تصثطئ بعا برغطاظغا 
الحسإ  بأن  العاضح  طظ  أّظه  إق  اقتتاد،  إلخقح 
الئرغطاظغ والثاخض الئرغطاظغ عع المصخعد طظ سصث 
باجط  الرجمغ  الماتثث  خرح  تغث  المآتمر،  عثا 
بروضسض  صمئ  اظاعاء  شعر  ضاطغرون  العزراء  رئغج 
عثه  خقل  طظ  دوطاً  رضج  العزراء  رئغج  "إن  بصعله: 

الصمئ سطى الفعز بأشدض خفصئ لطحسإ الئرغطاظغ".
َتْسُث  لط  بروضسض  صمئ  بأن  الصعل:  غمضظظا  عظا  وطظ 
سظ ضعظعا طعرجاظاً جغاجغاً طظح برغطاظغا وضساً خاخًا 
برغطاظغا  به  تزغئ  الثي  الثاص  العضع  غرار  سطى 
وضسئ  الاغ  "طاجارخئ"  طساعثة  طظ  أسِفَغْئ  تغظ 
أجاجاً لطسمطئ افوروبغئ المعتثة، غسطغ عثا العضع 
الثاص شرخئ طظاجئئ لرئغج العزراء دغفغث ضاطغرون 
شغ سدعغئ  بصخث إصظاع حسئه وتجبه لطمدغ صثطاً 

اقتتاد افوروبغ.
إن صادة اقتتاد افوروبغ غثرضعن تماطاً التالئ الراعظئ 
الاغ تسخش بغظ التغظ واآلخر باقتتاد افوروبغ، وشغ 

العصئ ظفسه عط سطى سطط واذقع بما آل إلغه العضع 
شغ الحارع الئرغطاظغ طظ تغث الةثل اآلخث باقجاسار 
برغطاظغا  سدعغئ  وجثوى  افوروبغئ  العتثة  تعل 
شغعا. لثلك تةثعط - أي صادة اقتتاد افوروبغ - صث 
طتظاه  شغ  ضاطغرون  دغفغث  العزراء  رئغج  طع  وصفعا 
وصفئ رجض واتث شغ بروضسض. وق أدّل سطى ذلك طما 
تعجك"  "دوظالث  افوروبغ  المةطج  رئغج  به  خّرح 
قتفاق  "تعّخطظا  بصعله:  بروضسض  صمئ  اظاعاء  شعَر 
افوروبغ  اقتتاد  داخض  برغطاظغا  إبصاء  إلى  غعثف 
اقتتاد".  زسماء  ضض  طظ  باإلجماع  تأغغث  سطى  تخض 
أّن  طظ  الصادة،  عآقء  غفعت  ق  شإظه  التال  وبطئغسئ 
ألماظغا،  بسث  اقتتاد  شغ  اصاخاد  أضئر  باظغ  برغطاظغا 
وواتثة طظ الثول افسداء طع شرظسا طظ تغث الصعة 
ضاظئ  السعاطض  عثه  ضض  الظعوي،  والاسّطح  السسضرغئ 
ضفغطئ بأن غتزى ضاطغرون بالثسط المططص طظ جاظإ 
التبغبئ  طساسغه  ظةاح  شرص  غسّجز  بما  اقتتاد  صادة 
افوروبغ  اقتتاد  شغ  برغطاظغا  سدعغئ  سصث  لاةثغث 

شغ تجغران المصئض.
وطظ الةثغر ذضره بعثا الخثد، أن رزطئ اإلخقتات 
ضاطغرون  سرضعا  الاغ  افوروبغ  اقتتاد  ظزط  شغ 
سطى الصادة افوروبغغظ، َظِةُث شغعا طا غاخض بالرساغئ 
اإلظساظغئ، وصدغئ ططابصئ طجاغا وحروط السمض شغ 
وعثه  برغطاظغا.  شغ  السمض  وحروط  لمجاغا  أوروبا 
قطسئ  صث  التال  بطئغسئ  اإلخقتات  طظ  الرزطئ 
جغرطغ  الئرغطاظغ،  السمال  تجب  زسغط  طساطع 
دسمه  سظ   ٢٠١٦/٠٢/٢٣ شغ  أسطظ  الثي  ضعربغظ، 
المططص لاعجه رئغج العزراء ضاطغرون بصاء برغطاظغا 

سدعًا شغ اقتتاد افوروبغ.
لطثاخض  السرغسئ  الةعلئ  عثه  خقل  وطظ  وسطغه 
الاغ  والسصئات  الثواشع  طاعّغئ  لظا  غائّغظ  الئرغطاظغ، 
دشسئ برئغج العزراء دغفغث ضاطغرون إلجراء تظزغط 

اقجافااء الحسئغ شغ برغطاظغا أوائض الخغش المصئض 
اقتتاد  صادة  ولثى  لثغه  السام  الاعجه  وبالاالغ 
برغطاظغا  بصاء  ظتع  اإلظةطغجي  الحسإ  لثشع  افوروبغ 

سدعًا شاسًق شغ اقتتاد افوروبغ.
وسقصاه  ظفسه  الئرغطاظغ  لطحسإ  بالظسئئ  أطا 
باقجافااء الحسئغ المصرر شغ تجغران/غعظغع المصئض، 
حسإ   - طسروف  عع  ضما   - الئرغطاظغ  الحسإ  شإن 
أظه  وتارغثه  صثغط،  عع  طا  ضض  إلى  وغرضظ  طتاشر 
غبعر سطى تضاطه وبالثات الطئصئ الشظغئ طظعط، إذ عع 
بعثه الخفئ المتاشزئ غحضض شغ ضبغر طظ افتغان 
إزساجاً طتامًق لططئصئ السغاجغئ الساططئ شغ برغطاظغا. 
وشغ العصئ ظفسه ظةث بأن التضعطات الماساصئئ شغ 
برغطاظغا تتسإ له تساباً، وتتاول إحراضه شغ تصرغر 
بعاجطئ  الثفغئ  غغر  الزاعرة  الصداغا  بسخ  طخغر 
اقجافااء الحسئغ، تتاحغاً لشدئه. وبطئغسئ التال شإن 
ذغاتعا  شغ  تتمض  برغطاظغا  شغ  السغاجغئ  افوجاط 
طآخرًا  حاعثظاعا  والاغ  المتاشزئ  الخفات  تطك  طظ 
برغطاظغا  طخغر  تعل  التجبغئ  اقظصساطات  تغث  طظ 
الثاخطغئ  وزغرة  طبًق  شعثه  افوروبغ.  اقتتاد  شغ 
غآغثون  الثغظ  العزراء  صائمئ  تاخثر  طاي"،  "تغرغجا 
الئصاء داخض اقتتاد افوروبغ، بغظما غآغث وزغر السثل 

"طاغضض غعف" المشادرة.
وسطغه، وطظ عثا العاصع لطحسإ اإلظةطغجي وافوجاط 
السغاجغئ الصادطئ طظه، ضاظئ الثسعة لاظزغط اقجافااء 
العزراء  رئغج  أطام  العتغث  المقذ  بعخفعا  الحسئغ 
ضاطغرون، لطثروج بالئقد طظ تالئ اقظصسام والةثل 
السطظغئ  الثسعات  طقتزئ  طع  ولضظ  عظاك،  المتاثم 
طظ جاظإ ضاطغرون وتعخغاه التبغبئ بئصاء برغطاظغا 

سدعًا شغ اقتتاد افوروبغ.
بأن  اإلجقطغئ  افطئ  تثضغر  الصعل،  ظاشطئ  طظ  وإظه 
الثقشئ،  دولئ  عثطئ  صث  ظةمعا،  اآلشض  برغطاظغا، 
وعغ تاى سطى ضسفعا التالغ ق تجال تحارك رأس 
اإلجقطغئ.  وافطئ  لقجقم  سثائعا  شغ  أطرغضا  الضفر 
وظثسع اهللا جئتاظه وتسالى بأن غضعن غعم تسابظا لعا 
صرغئاً، وذلك سطى غث أبظاء افطئ المثطخغظ تغظ صغام 

 دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

باضع تاعط غرغفان بسرصطئ تسعغئ الظجاع يف صره باغ
اسائر الرئغج افذربغةاظغ إلعام سطغغش أن الاعتر الثي حعثه إصطغط صره باغ طططع الحعر الةاري أبئئ تصغصئ 
غعم  وزاري  اجاماع  خقل  سطغغش  وأضاف  الاسعغئ.  طساسغ  إتئاط  إلى  تسسى  بض  السقم  ترغث  ق  أرطغظغا  أن 
السئئ الماضغ، أن "اقحائاضات الثاطغئ افخغرة ضحفئ طرة أخرى، سظ أن أرطغظغا ق ترغث السقم، بض ترظع إلى 
إشحال المسار الافاوضغ، وتمسظ شغ جغاجئ اقتاقل". وأضث سطغغش أن أرطغظغا وضطما تصصئ المفاوضات تصثطا 
ططمعجا، تطةأ سطى الثوام إلى طمارجئ اقجافجازات شغ طظطصئ الظجاع، طحغرا إلى أن لصاءه الرئغج افرطغظغ 

جغرج جرضغسغان، شغ طثغظئ بغرظا افلماظغئ شغ ضاظعن افول/دغسمئر الماضغ لط غفخ إلى ظاائب تثضر.
خقل  الةععزغئ  طظ  سالغا  صثرا  أظعر  صث  افذري  الةغح  أن  إلى  المظاجئئ  عثه  شغ  الظزر  سطغغش  لفئ  ضما 
السئئ  غعم  افرطغظغئ،  الثشاع  وزارة  ظفئ  جاظئعا  طظ  طعاصسه.  وسجز  افرطغظغ  الةاظإ  طع  افخغرة  اقحائاضات 
الماضغ، إرجال غرغفان صعات أو طسثات سسضرغئ إلى طظطصئ الظجاع. وشغ تثغث لعضالئ تاس الروجغئ صال 
أرتسرون أوعاظغسغان، جضرتغر وزغر الثشاع افرطغظغ، إظه "أبظاء المعاجعات الاغ جرت سطى خط الاماس بغظ 
صره باغ وأذربغةان شغ الفارة طا بغظ ٢ و٦ طظ ظغسان/أبرغض، لط تساثثم جعى أجطتئ جغح صره باغ"، دون أن 
تصعم أرطغظغا باترغك أي وتثة سسضرغئ أو آلغئ صاالغئ" إلى المظطصئ. طع ذلك شصث اسارف جضرتغر العزارة بأن 
"سثدا ضئغرا طظ الماطعسغظ" تعجععا إلى صره باغ، طحغرا إلى أن "ضبغرغظ" طظعط وق جغما الثغظ تعجععا إلى 
المظطصئ لاصثغط خثطات ذئغئ، "غسعدون إلى بغعتعط" تالغا. غثضر أن الظجاع بغظ أذربغةان وأرطغظغا تعل سائثغئ 
إصطغط صره باغ الةئطغ، ضان صث اظثلع جظئ ١٩٨٨، وخطص سام ١٩٩١ إلى إسقن افغطئغئ افرطظغئ بغظ جضان صره باغ 

اقظفخال باإلصطغط سظ أذربغةان وصغام تضط ذاتغ سطى أراضغه بإدارتعط. (روجغا الغعم)
: إن المسارك صث احاسطئ بحضض حئه طفاجأ سطى ذعل خط وصش إذقق الظار بغظ أرطغظغا وأذربغةان 
شغ طظطصئ ضاراباخ الةئطغئ لغطئ ٢٠١٦/٤/٢... وغمضظ اقجاظااج بأن الظفعذ الروجغ ضان طساصرًا لطشاغئ 
شغ   ١٠٢ الفرصئ  تدط  الاغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصعاسث  ضئرغات  طظ  واتثة  تسادغش  الاغ  أرطغظغا  شغ 
الةغح الروجغ وغامرضج شغعا صرابئ ٥٠٠٠ جظثي روجغ، وتصثم روجغا المظح والصروض لثولئ أرطغظغا 
الفصغرة بالمعارد، وضاظئ تمثعا بالثسط السسضري شغ تصئئ الظجاع طع أذربغةان سطى إصطغط ضاراباخ الةئطغ 
صئض وبسث تفضك اقتتاد السعشغغاغ، وضاظئ روجغا عغ العجغط الثي شرض وصش إذقق الظار جظئ ١٩٩٤ 
اإلصطغط  سطى  صث جغطروا  ضاراباخ  إصطغط  شغ  وأحغاسعا  إظعا  إذ  أرطغظغا  لخالح  ذلك  وضان  الطرشغظ،  بغظ 
حرصه  شغ  بض  افصطغط،  وجظعب  غرب  افخرى  أذربغةان  أراضغ  طظ   ٪٩ اتاقل  وتط  ضاطض  بحضض  افذري 
أغداً، ولثلك ضاظئ روجغا طعامئ شغ وصش عثه الترب افخغرة... وأطا دور أطرغضا شغ عثه الترب الاغ 
احاسطئ... شصث ضان طظ وراء جاار بض دون جاار، شصث ظحر طعصع "المخري الغعم" شغ ٢٠١٦/٣/٣١ أن 
(رئغج أذربغةان صث ذالإ افربساء ٢٠١٦/٣/٣٠ شغ واحظطظ أطام وزغر الثارجغئ افطرغضغ ضغري أرطغظغا 
بأن تستإ "شعرا" صعاتعا طظ ظاغعرظغ صره باخ، اإلصطغط الثي غثعض تعله الئطثان ظجاسا تتاول واحظطظ 
طظث جظعات تطه. واجاصئض ضغري الرئغج افذربغةاظغ سطى عاطح صمئ دولغئ تعل افطظ الظعوي غظزمعا 
الرئغج باراك أوباطا غعطغ الثمغج والةمسئ. وصال سطغغش لطختاشغغظ أطام ضغري "ظتظ طماظعن لتضعطئ 
العقغات الماتثة سطى جععدعا الراطغئ إلغةاد جئغض لتض الظجاع المثغث بغظ أرطغظغا وأذربغةان". وأضاف 
لطصعات  طحروط  وغغر  شعري  قظستاب  غثسع  افطظ  لمةطج  صرار  صاسثة  سطى  غتض  أن  غةإ  "الظجاع  أن 
افرطظغئ طظ أراضغظا". أطا ضغري شثسا طظ جعاه إلى "تض ظعائغ لطظجاع المةمث شغ ظاغعرظغ صره باخ والثي 
غةإ أن غضعن تًق تفاوضغًا"). إن تخرغتات الرئغج افذري صئض اظثقع الصاال ببقبئ أغام، وطظ واحظطظ، 
لطحك أن أطرغضا عغ الاغ تحسض الترب شغ شظاء  وبرشصئ وزغر الثارجغئ ضغري، تحغر بما ق غثع طةاقً 
روجغا الصفصازي، وعثا تعثغث لطمخالح الروجغئ شغ أرطغظغا والصفصاز، شعثه المظطصئ حثغثة التساجغئ 
لروجغا... أي أن أطرغضا بافةغر عثه الترب إظما تعجه خثطات ضاغطئ شغ خاخرة روجغا... (طظ جعاب 

جآال لتجب الاترغر شغ ٢٠١٦/٤/٩)
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وخقل   ،(٢٠١٦/٤/٨ الشث  (تطفجغعن  المحارضئ..) 
السسعدي،  الساعض  (دسا  الظعاب  طةطج  أطام  ضطماه 
الخفعف  اتتاد  إلى  السجغج،  سئث  بظ  جطمان  المطك 
السربغئ شغ الترب ضث اإلرعاب، وأضث وجعب السمض 
الاغ  بالفرص  وأحاد  طحارضئ"،  سربغئ  "صعة  إلظحاء 
بغظ  لغربط  إظحاؤه  المصرر  الئري  الةسر  جغعشرعا 
وشضرة   ،(٢٠١٦/٤/١٠ أن  أن  (جغ  والسسعدغئ...)  طخر 
الصعة السربغئ المحارضئ والاغ أصرت شغ اجاماع الصمئ 
لةاطسئ الثول السربغئ، والاغ ضاظئ طخر وراءعا ضان 
المصخعد طظعا إسطاء الشطاء الحرسغ لمخر لطاثخض 
شغ لغئغا طظ أجض طساسثة سمغض أطرغضا تفار، وسطى 
طظ  تغظه  شغ  بإظحائعا  صرار  اجاخثار  طظ  الرغط 
اتةاه  شغ  ذلك  بسث  تسر  لط  افطعر  أن  إق  الةاطسئ 
تظفغث الصرار شسق، شصث دخض سطى خط المساعمئ شغ 
الصعة والمظاشسئ سطى صغادتعا افردن بحضض واضح، 
وتماس افردن شغ تغظه لطمساعمئ شغ إظحاء عثه 
سمطغئ  أي  شغ  حرغضا  برغطاظغا  إدخال  غسغث  الصعة، 
غمضظ أن تصعم بعا عثه الصعة شغ لغئغا، وغزعر أن 
إظحاء  أوروبا  واجاسةال  لغئغا،  شغ  افتثاث  تثاسغ 
افطرغضغ  افوروبغ  الخراع  غثخض  السراج،  تضعطئ 
شغ لغئغا طظتى جثغثا، ولعثا جاضعن أطرغضا بتاجئ 
لغئغا،  شغ  ظفعذعا  لاأطغظ  سمقؤعا  غصعدعا  صعة  إلى 
وتماغئ سمغطعا تفار، وخاخئ طع طا تسرب طظ وجعد 
سسضري برغطاظغ بمحارضئ أردظغئ داخض لغئغا بتسإ 
افردن  ططك  لسان  سطى  آي)  اغسئ  (طغثل  ظحرته  طا 
افطرغضغ  الضعظةرس  شغ  أسداء  طع  تثغبه  خقل 
شغ  جري  أردظغ  برغطاظغ  تثخض  سظ  ضحش  (..تغث 
لغئغا، وخاغاه ضمظ طصال ططعل طظ تترغر الختفغ 
روري دوظاغغ. المسطعطات الاغ تط التخعل سطغعا طظ 
طخثر طصرب طظ اقجاماع، تآضث أن المطك سئث اهللا 
السرغئ  السمطغات  وتغرة  تاخاسث  أن  غاعصع  بأظه  صال 
شغ لغئغا، بسث اقجاماع الثي تط شغ افجئعع الباظغ 
طظ حعر غظاغر، شصث صال المطك لمسامسغه افطرغضغغظ 
بأن الصعات الثاخئ افردظغئ جاسمض طع ظزغرتعا طظ 
الئرغطاظغغظ، سطًما بأظه لط غضحش سظ تةط أو ظطاق 

سطغعا  غسغطر  الاغ  الطغئغئ  المظاذص  شغ  السمطغات 
تظزغط داسح.) (طظزمئ إسقطغعن تعل السالط)

وطظ الةثغر اإلحارة إلغه عظا أظه ق غمضظ تخعر أن 
اجاماع السمقء وبثاخئ سمقء أطرغضا جغضعن تظفغثا 
طخالح  طظ  لمخطتئ  تتصغصا  أو  بعط،  خاخئ  فجظثة 
لاتصغص  إق  أبثا  السمقء  غاترك  ق  غضاد  بض  بقدعط، 
طا  وعثا  خثطاعا،  شغ  غسمطعن  الاغ  الثولئ  طخالح 
غظطئص سطى زغارة جطمان لظزام السغسغ، وطا غمضظ 
أن غائسه بسث ذلك طظ تطعرات سطى السقصئ الارضغئ 
المخرغئ، بعجاذئ جسعدغئ ظاعرا، فن أطرغضا بتاجئ 

لاثفغش الصغعد والدشعط سطى ظزام السغسغ.
بغظ  الئترغئ  التثود  ترجغط  إلسقن  بالظسئئ  أطا 
السسعدغئ وطخر، وإسقن أن ججغرتغ تغران وخظاشغر 
طةرد  طظ  أضئر  أبساد  له  شافطر  جسعدغئ،  ججر  عغ 
طثخض  سطى  تصسان  الةجغرتغظ  فن  التثود،  ترجغط 
وعما  ضئغرة،  اجاراتغةغئ  أعمغئ  ولعما  السصئئ،  خطغب 
بتسإ  ج  لطمظطصئ  وغثدسان  السضان،  طظ  خالغاان 
اتفاصغئ ضاطإ دغفغث المثجغئ، والاغ تظص سطى وجعد 
صعات طراصئئ أطمغئ لدمان المقتئ شغ الممر، وإسادة 
تغران وخظاشغر لطسسعدغئ، غصدغ بعجعد تفاعط طع 
(ضغان غععد)، ضما أن طخغر الصعة طاسثد الةظسغات 
شعض  الصرار،  بعثا  جااأبر  الةجغرة  شغ  تربخ  والاغ 
إسادة الةجر لطسسعدغئ جغفدغ لثروج الصعة افطمغئ 
شصط؟  فطرغضا  خالخئ  أطرغضغئ  صاسثة  طتطعا  لاتض 
بثأت  المظطصئ  شغ  فطرغضا  صعاسث  بظاء  جغاجئ  فن 
تزعر بحضض واضح، شغ السراق بط جعرغا، وطظ صئض 
شغ صطر والئترغظ، والغمظ، بط شغ افردن، باإلضاشئ 
لطصعاسث السسضرغئ غغر المسطظئ شغ السسعدغئ، وطخر!

شغ  إق  غضعن  لظ  وتصاربعط  السمقء  شطصاء  وبالةمطئ 
خثطئ أجغادعط وتتصغصا لرغئاتعط، وجغضعن طضرعط 
وتآطرعط وباق سطغعط بإذن اهللا، شمعما اظافت الئاذض 
التص  ضسش  وطعما  زاعص،  شإظه  غالإ  ضأظه  واظافح 
َغْقِذُف  ﴿بَْل  اهللا،  بإذن  ظاعر  شإظه  زائض  ضأظه  واظجوى 
ا  ِممَّ الَْوْيُل  َولَُكُم  َزاِهٌق  ُهَو  َفإَِذا  َفَيْدَمُغُه  اْكَاِطِل  بَلَ  َقِّ  بِاحلْ

 ﴾تَِصُفوَن

تامئ: سظثطا غاصارب السمقء شغ خثطئ طخالح أطرغضا! ...

السالط وطعصسعا اإللضاروظغ حئضئ سالمغئ غسمض شغعا 
الاغ  الثثطات  وتادمظ  دولئ   ٤٢ شغ  حثص   ٦٠٠
تصثطعا إدراج الحرضات وتسةغطعا شغ دول وظطاصات 
صدائغئ أجظئغئ، وتاصاضى رجعطا جظعغئ طصابض إدارة 
إدارة  طظعا  أخرى  خثطات  لعا  وتصثم  الحرضات  عثه 
ضرائإ  تفرض  الاغ  الئطثان  شغ  وتظحط  البروات. 
طظثفدئ لطشاغئ طبض جعغسرا وصئرص والئطثان الاابسئ 
طان.  وججغرة  وجغرجغ  وجغرظسغ  شغرجغظ  لئرغطاظغا 
شغائغظ أن برغطاظغا طساعثشئ بتضعطاعا وججرعا الاغ 

تتعي سطى السرصات المالغئ العائطئ.
سطغعا  تخطئ  العبائص  "إن  راغض  اقتتاد  طثغر  وصال 
صئض  افلماظغئ  تساغاعظس  دوغاحه  تسعد  ختغفئ  أوق 
أن غاعلى اقتتاد ظفسه تعزغسعا سطى ٣٧٠ ختفغا طظ 
أضبر طظ ٧٠ بطثا طظ أجض الاتصغص شغعا، شغ سمض طدظ 
اجامر ظتع سام ضاطض". ولضظ الختغفئ افلماظغئ تصعل 
إظعا "تطصئ تطك المسطعطات سئر صظاة جرغئ طظ طخثر 
طضافغا  الثثطئ  تطك  ظزغر  طالغ  طصابض  دون  طةععل 
ذلك  وضان  طتثدة..  غغر  أطظغئ  إجراءات  تعشغر  بططإ 
صئض سام". وتتاعي العبائص سطى بغاظات فضبر طظ ٢١٤ 
ألش حرضئ شغما وراء الئتار شغ أضبر طظ طؤاغ دولئ شغ 
السالط. وصال طثغر اقتتاد إن "العبائص أظعرت تعرط 
رئغج   ١٢ بغظعا  السالمغئ  الحثخغات  طظ  ضئغر  سثد 
دولئ و١٤٣ جغاجغاً شغ أسمال غغر صاظعظغئ طبض الاعرب 
الدرغئغ وتئغغخ افطعال". (الةجغرة ٢٠١٦/٤/٦). وأضث 
راطعن شعظسغضا أتث طآجسغ الحرضئ ختئ العبائص 
طؤات  ظحرتعا  الاغ  الاتصغصات  شغ  ذضرعا  ورد  الاغ 
طثالفئ"،  أغئ  حرضاه  ارتضاب  "ظفى  أظه  غغر  الختش، 
لصاسثة  طتثود  لضظه  ظاجح  اخاراق  "بتثوث  واسارف 
زود  ختغفئ  شغ  الختفغان  وأضث  الحرضئ".  بغاظات 
دوغاحه تسغاعظس افلماظغئ الطثان تخق سطى العبائص 
وشغ  الماعاشرة  الاسرغئات  ظخش  إلى  وخطظا  "بالضاد 
افغام المصئطئ جظظحر طعاضغع تسظغ الضبغر طظ الثول 

وجااخثر السظاوغظ".
لثى  سام  طظث  بعا  وطتافر  طسروشئ  العبائص  شعثه 
وصث  واحظطظ،  شغ  الختفغغظ  لطمتصصغظ  اقتتاد 
طما  تغظعا  ُتئِثعا  ولط  له  افلماظغئ  الختغفئ  جطماعا 
غسظغ أظعا طاعاذؤئ فن ضض ختغفئ تئتث سظ جئص 
ختفغ شضغش تثفغعا وتسطمعا لشغرعا؟! شعظاك جعئ 
تصخثت إسطاءعا لطختغفئ افلماظغئ وأوسجت إلغعا أق 
شغ  لطختفغغظ  الثولغ  لقتتاد  تسطمعا  وأن  تظحرعا 
سمطغئ غسغض لمخثر الاسرغإ سطى غرار غسغض افطعال. 
أطرغضا  جغطرة  تتئ  عغ  بظما  أن  المسطعم  طظ  وإظه 
بثرغسئ  ظعرغغشا  رئغسعا  خطفئ  وصث  صظاتعا،  وتتاض 
سمغطعا،  وعع  جةعظعا  وأودساه  بالمثثرات  اقتةار 
وذلك لمظع سعدة صظاة بظما فختابعا بسث طرور ٩٩ جظئ 
سطى العغمظئ افطرغضغئ سطغعا وضاسفئ صعتعا السسضرغئ 
الاغ تتمغ الصظاة المعمئ جثا فطرغضا، شأجضائ الظاس 
المطالئغظ بسعدة الصظاة إلغعط ولعتئ باجاسمال الصعة 

ضثعط.
شغزعر أن أطرغضا أرادت أن تآدب برغطاظغا أوق بدرب 
وضربعا  تساسمرعا  الاغ  الةجر  شغ  اآلطظئ  طقذاتعا 
لتضعطاعا ولضبغر طظ سمقئعا شغ الئقد السربغئ تاى 
تردسعا سظ السمض الثفغ ضثعا شغ عثه الئقد خاخئ، 
أشرغصغا،  حمال  شغ  بغظعما  التاد  الخراع  غاةطى  تغث 
وعع بارز شغ لغئغا والغمظ وجظعب السعدان. وبرغطاظغا 
تسمض أغدا طع أوروبا سطى الاحعغح سطى أطرغضا شغ 

جعرغا وترضغا وغغرعما طظ الئقد.
ضما  تساثثطعا  إظعا  تغث  روجغا  تساعثف  وأطرغضا 
تخض شغ جعرغا وطظ بط ترطغ بعا وتئثأ باقحاشال بعا 

وإحسال الترائص تعلعا شغ أوضراظغا وجعرجغا وأذربغةان 
وأرطغظغا. وعغ تساعثف الخغظ أغدا تغث تسمض سطى 

طظسعا طظ تمثد ظفعذعا شغ بتر الخغظ الةظعبغ.
وترغث إدارة التجب الثغمصراذغ أن تزعر ضأظعا ظزغفئ 
وعغ تثعض طسرضئ اقظاثابات الرئاجغئ الصادطئ شغ 
طتاولئ لضسئعا، وصث خرح رئغسعا أوباطا غعم ٢٠١٦/٤/٥ 
إن "الاعرب طظ دشع الدرائإ غحضض دون حك تتثغا 
أن  شغ  تضمظ  عظاك  الخسعبئ  وإن  السالط  أطام  عائق 
ضبغرا طظ عثه الثطعات ق تثرج سظ ظطاق الحرسغئ"، 
"إن  وصال  الماعربغظ"  أطام  البشرات  "جث  إلى  ودسا 
اقصاخاد افطرغضغ غساظغ أغدا طظ عروب افطعال الاغ 
غمضظ اجاثثاطعا تطئغئ فولعغات الئقد". وق غسائسث 
أن تةسض إدارة أوباطا اقتتاد الثولغ لطختفغغظ لغصعم 
وغفدح بسخ الحثخغات شغ الطرف المسادي لتجبه 
إلجصاذعط وإظةاح تجبه تغث تثظى طساعى المرحتغظ 
وطساعى التمقت اقظاثابغئ شغ أطرغضا وأخئتئ تسامث 
سطى إبارة الفدائح ضث بسدعط بسداً طما غثل سطى 
اظتثار أطرغضا ظتع افجفض والسصعط، وصث وسث رئغج 
اقتتاد ذاك بأن غضحش أجماء أطرغضغئ. وضثلك طتاولئ 
طظ صئض أطرغضا لثثاع الظاس بأن المحضطئ لغسئ شغ 

الظزام الرأجمالغ وإظما شغ أحثاص غعّربعن افطعال.
عثه العبائص ق تضحش شساد دول وتضام وطاظفثغظ 
وطظ تعلعط شتسإ، بض تضحش شساد المئثأ الرأجمالغ 
ظفسه، وتزعر طثى سفعظاه وأن رائتاه تجضط افظعف. 
فن عثا المئثأ جسض الظفسغئ أجاجا له شأخدع الظاس 
فشضاره وطصاغغسه، غرضدعن وراء المال ولغج لتاجئ 
شصط، بض لاضثغسه وضظجه تئا شغ الةمع والسّث وتئاعغا 
التضط  إلى  العخعل  وأخئح  أغثغعط،  بغظ  ضبرته  شغ 
المال،  طظ  المجغث  لضسإ  وجغطئ  وإظما  لطرساغئ  لغج 
شغ  ظعمعط  إلحئاع  ذعئغئ  شرخئ  الماظفثون  شعجث 
خرصاء،  صاظعظغئ  بطرق  وجرصاه  وتضثغسه  المال  جمع 
شحّرسعا الصعاظغظ الاغ تمضظعط طظ ذلك، ششثوا عط 
أختاب المال وأختاب السططات الاظفغثغئ والاحرغسغئ 
أربابا طظ دون اهللا غحّرسعن الصعاظغظ لخالتعط دون 
وافخقصغئ  الروتغئ  الصغط  اظسثطئ  وصث  الظاس.  ساطئ 
واإلظساظغئ طظ المةامسات الرأجمالغئ، وأخئتئ الصغمئ 
العتغثة السطغا سظثعط عغ المادغئ ق غغر، وشغ سقصات 
تتضمعا افبرة ق اإلغبار، شثلضط طا سطغه المةامع شغ 

سامئ الةاعطغئ الرأجمالغئ.
تاعرع  ق  الرأجمالغئ  الثول  أن  العبائص  عثه  وتضحش 
شغ السمض سطى عثم بسدعا بسدا وإن ضاظئ إخعة شغ 
المئثأ، إق أن المئثأ ظفسه بتضط أن أجاجه وطصغاس 
أسماله الظفسغئ، غةسض إخعة المئثأ أسثاء ضالعتعش الاغ 
عغ طظ أخض واتث ولضظعا تصاض بسدعا بسدا طظ أجض 
التخعل سطى الفرغسئ أو اقجاتعاذ سطى أضبرعا. ولعثا 
شدائح  إبارة  سظ  شائتث  بسخ،  سطى  بسدعا  غاآطر 
شساد لاسصط بسدعا بسدا ولاتصص المظفسئ والعغمظئ 
لظفسعا دون أخاعا، بض إظعا طساسثة فن تئغث بسدعا 

بسدا ضما تثث شغ التربغظ السالمغاغظ.
الرأجمالغ  المئثأ  بإجصاط  إق  لطسالط  طثطص  وق 
ورؤوجه الضئار وخاخئ أطرغضا طئسث الحر شغ السالط 
شغ  طاةسثا  اإلجقطغ  المئثأ  تطئغص  سطى  والسمض 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لغجول الفساد 
بضبرته،  والافاخر  المال  جمع  تإ  وحععة  والةحع 
واإلظساظغئ  والثطصغئ  الروتغئ  الصغط  المةامع  ولاسعد 
بالروح،  بمججعا  ولضظ  المادغئ  لطظاتغئ  إعمال  بثون 
شاسغر افسمال باقتخال باهللا باطئغص أواطره واقظاعاء 
حصاء  طظ  افرض  حسعب  ظظصث  شسظثئث  ظعاعغه،  سظ 
 الثظغا وأحرارعا وظتمطعط إلى جسادة الثظغا واآلخرة

الخظثوق السغادي السسعدي:  تامئ ضطمئ السثد: طاذا وراء الضحش سظ "وبائص بظما"؟ ...
لظ غتمغ السسعدغئ طظ تفاصط املحضقت اقصاخادغئ

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

أردوغان: غغاب دولئ "طسطمئ" دائمئ السدعغئ بمةطج افطظ غري سادل

ضحش طتمث بظ جطمان ولغ ولغ السعث السسعدي، أن 
اصاخادغئ سمقصئ لما بسث سخر  لثى الممطضئ خططاً 
دوقر  ترغطغعظغ  إلى  صغماعا  تخض  بامعغقت  الظفط 
أطرغضغ، وعع طا غسظغ أن اقصاخاد السسعدي جعف 
خقل  الظفط  إظااج  سطى  اقساماد  طظ  الاصطغض  غعاخض 
سظ  طظأى  شغ  الممطضئ  غةسض  بما  المصئطئ،  السظعات 
أي أزطات صث تظاب سظ اظعغار الظفط أو ظععر بثائض 
لططاصئ سظه شغ السالط. وبتسإ الاخرغتات الاغ ظصطاعا 
وضالئ "بطعطئرغ" لفظئاء سظ افطغر طتمث بظ جطمان، 
شإن الممطضئ أخئتئ جاعجة اآلن فشعل ظةط الظفط، 
خظثوق  أضئر  اطاقضعا  بفدض  وذلك  سخره،  واظاعاء 
لطبروة السغادغئ شغ السالط، وتثخغخعا طئالس سمقصئ 
لمحروسات جاسافغث طظعا افجغال الصادطئ شغ سخر 
طا بسث الظفط. وضحش طتمث بظ جطمان أن الخظثوق 
طظ   ٪٥ إلى  غخض  طا  بغع  جغحمض  السمقق  السغادي 

أجعط حرضئ الظفط السسعدغئ "أراطضع".
خظثوق  أضئر  بالث  تماطك  السسعدغئ  أن  والتصغصئ 
دوقر.  ططغار   ٧٥٠ تعالغ  غئطس  والثي  السغادغئ  لطبروة 
شغ تغظ تمطك ضض طظ اإلطارات والظروغب أضبر طظ ٨٠٠ 
ططغار دوقر طظ خظادغص اقجابمار "السغادغئ". وطظ 
خظادغص  أو  السغادغئ  افطعال  غسمى  طا  أن  المسطعم 
اقجابمار الثاخئ بالثول الشظغئ والاغ ق تمطك بظغئ 
اصاخادغئ صادرة سطى اجاغساب أطعالعا اجاسمطئ شغ 
الشالإ لثسط اصاخادغات الثول الضئرى ذات اقصاخاد 
وباجامرار  ضثمئ  أطــعال  إلى  تتااج  والاغ  الضئغر 
لطمتاشزئ سطى طساعى إظااجعا وتصثطعا. وق بث طظ 

اإلحارة شغ عثا الخثد إلى سثة أطعر طعمئ طظعا:
أوق: طا غسمى خظادغص جغادغئ عع شغ واصسه ق سقصئ 
خاتإ  تضعن  أن  تسظغ  السغادة  إن  إذ  بالسغادة.  له 
اإلرادة المططصئ والصثرة الثاتغئ سطى الاخرف بأطعال 
الاغ  السغادغئ  الخظادغص  خقف  وعــثا  الخظادغص. 
تمطضعا السسعدغئ وصطر واإلطارات. شعثه الخظادغص 
تسمض سطى اقجابمار شغ صطاسات شغ أطرغضا وأوروبا 
وآجغا، خاخئ شغ السصارات والفظادق وجظثات التضعطات 
افطرغضغئ وافوروبغئ وافجعاق المالغئ السالمغئ. وغظغ 
طسرض  الصطاسات  عثه  شغ  اقجابمار  أن  الثضر  سظ 
وصث  جغاجغئ،  فجئاب  لطاةمغث  وطسرض  بض  لطثطر، 

غخسإ اجارداد عثه افطعال شغ العصئ المظاجإ.
تتئ  الخظادغص  عثه  تضعن  افتغان  غالإ  شغ  باظغا: 
التال  عع  ضما  الثولئ  شغ  التاضط  طظ  طئاحر  إحراف 
شغ خظثوق صطر الثي غحرف سطغه افطغر تمغط وشغ 
السسعدغئ غحرف سطى بسخ خظادغصعا افطغر طتمث 
بتضط  الخظادغص  عثه  تسائر  وبالاالغ  جطمان.  بظ 
افطعال الثاخئ لطسائقت التاضمئ، وعع حضض طظزط 
لظعإ بروات افطئ تتئ طسمغات السغادة. وصث طبطئ 

أطعال حاه إغران شغ السابص طبق تغا سطى اسائار أطعال 
جمثت  تغظ  أحثاص،  أطعال  عغ  السغادغئ  الثولئ 
سطى  جغادة  أي  إلغران  غئص  شطط  الحاه  أطعال  أطرغضا 

عثه افطعال.
بالبا: إن افطعال العائطئ الاغ اطاطضاعا السسعدغئ وصطر 
واإلطارات والاغ شاضئ بحضض ضئغر سظ تاجاعا عغ 
المطضغات  ظااجا فطعال  إظعا تسائر  تغث  لفطئ،  أطعال 
الساطئ طظ ظفط وغاز. وبالاالغ ضان طظ افولى وافتص 
أن تخرف سطى شصراء المسطمغظ شغ بظشقدش وطغاظمار 
حمال  شغ  الضئرى  والختراء  وإظثوظغسغا  وباضساان 
افجعاق  شغ  خرشعا  طظ  بثق  وذلك  وغغرعا.  أشرغصغا 
شغ  الصثم  ضرة  أظثغئ  وحراء  وافوروبغئ  افطرغضغئ 

أوروبا والفظادق الاغ تسائر بغعتا لطمةعن والرذغطئ!!
دول  لعا  تاسرض  صث  الاغ  المالغئ  افزطئ  إن  رابسا: 
أجسار  اظثفاض  بسئإ  السسعدغئ  وبثاخئ  الثطغب 
جئئعا  بض  الظفط،  جسر  عئعط  جئئعا  لغج  الظفط، 
لسثم  وغسعد  البروات،  وظعإ  التضام  لفساد  غسعد 
اجابمار افطعال الفائدئ شغ اقصاخاد المتطغ إلغةاد 
وطحاصاتعا.  الثام  المعاد  تخثغر  اصاخاد  سظ  بثائض 
لفقت  طخاظع  تظحأ  أن  السسعدغئ  طظع  الثي  شما 
والسغارات الاغ تساعطك طظعا طؤات المطغارات جظعغا؟ 
أو أن تظاب أجعجة اتخاقت وتاجعب الاغ أخئتئ تظاب 
شغ ضعرغا وروطاظغا والئرازغض وغغرعا طظ الثول الاغ ق 
تماطك طسحار طا تمطضه السسعدغئ؟ وطظ غا ترى طظع 
السسعدغئ طظ إظحاء طخاظع آقت إظااج وتضرغر وحتظ 
الئارول بثق طظ اقجابمار شغ الحرضات الاغ تظاةعا 
دول غربغئ؟ لصث ضان افولى أن تسابمر عثه افطعال 

داخطغا لاضعن ججًءا طظ اصاخاد طاطعر وصعي.
طظ  تمطضه  طا  لاتعغض  السسعدغئ  تعجه  إن  خاطسا: 
طماطضات إلى جغعلئ ظصثغئ لاامضظ طظ الخرف سطى 
صث  السسعدغئ  أن  سطى  غثل  اقجاعقضغئ  طحارغسعا 
المعشرة  أطعالعا  طظ  طحارغسعا  سطى  تخرف  بثأت 
لفجغال الصادطئ؛ طا غسظغ أن الفضرة طظ وجعد أطعال 
جغادغئ (طعشرة لطمساصئض) صث اظاصدئ طظ أجاجعا، 
ق  أخطعا  طظ  السغادغئ  افطعال  شضرة  شإن  وبالاالغ 
تخطح لطثول. شالثول غةإ سطغعا اقجامرار شغ ضت طا 
تمطك طظ أطعال شغ اصاخادعا اإلظااجغ الثي ق غجال 
غجغث طظ ذاصئ الثولئ اإلظااجغئ وطظ بروتعا وغةسض 

لعا جغادة تصغصغئ وطططصئ سطى برواتعا.
ضالضعغئ  افخرى  الثطغب  دول  وطبطعا  السسعدغئ  أطا 
واإلطارات وصطر شمبطعط طبض طظ ذضرعط اهللا تسالى 
ْو 

َ
يَِيُهُم الَْمَالئَِكُة أ

ْ
ن تَأ

َ
شغ ضاابه السجغج ﴿َهْل يَنُظُروَن إَِالّ أ

َّك 
ِ ِ َنْعُض آيَاِت َرب

ْ
َّك يَْوَم يَأ

ِ َ َنْعُض آيَاِت َرب ِ
ْ
ْو يَأ

َ
َ َرُبَّك أ ِ

ْ
يَأ

ْو َكَسَبْت يِف 
َ
َال يَنَفُع َغْفًسا إِيَماُغَها لَْم تَُكْن آَمَنْت ِمن َقْبُل أ

 ﴾إِيَمانَِها َخرْيًا

صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، غعم السئئ الماضغ، إن "الثول الثمج دائمئ السدعغئ شغ طةطج 
افطظ الثولغ ضطعا طسغتغئ، وق تعجث بغظعا دولئ طسطمئ واتثة، وعثا أطر غغر سادل"، طدغفا: "ظتظ ظظاضض 
شغ  التالغئ  السمض  آلغئ  "إخقح  ضرورة  سطى  أردوغان  وحثد  السثل".  غسعده  سالط  إظحاء  أجض  طظ  وظسسى 
طظزمئ افطط الماتثة، وأن اإلظساظغئ باتئ بتاجئ إلى طةطج أطظ دولغ ُتمبض شغه ضاشئ الصارات، والةماسات 
الثغظغئ". ولفئ الرئغج الارضغ خقل طحارضاه شغ تفض اشاااح سثة طحارغع خثطغئ باجطظئعل، إلى أن السالط 
أضئر طظ خمج دول، (شغ إحارة إلى الثول دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ)، طاابسا: "وق غمضظ أن ظارك 
طخغر ١٩٦ دولئ شغ السالط بغظ حفاغ افسداء الثائمئ، ضان ذلك طمضظا شغ ظروف الترب السالمغئ افولى، 

لضظ اآلن ق". (سربغ ٢١)
: إن أردوغان لع ضان جادا شغ "ظداله" و"جسغه" إلظحاء سالط غسعده السثل، لئثأ بإسقن ترضغا 
دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تصعم سطى تطئغص اإلجقم لغسعد السثل، ولضظ ضغش غضعن جادا 
تاسطص  ق  افطظ  طةطج  شغ  المحضطئ  أن  أردوغان  سطى  غثفى  عض  بط  َسطماظغا؟؟  دجاعرا  غطاجم  وعع 
بشغاب دولئ طظ الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ سظ سدعغاه وإظما شغ ضعظه أداة طظ أدوات الثول 
أو  ترضغا  دخعل  وأن  الثول،  تطك  تحرغع  طظ  ظالمئ  صعاظغظ  غسامث  وأظه  أطرغضا،  وبثاخئ  اقجاسمارغئ 
غغرعا إلى سدعغئ طةطج افطظ لظ غشغر طظ افطر حغؤا؟؟!! بط إن أردوغان، الثي شاح صاسثة اظةغرلغك 
شغ ترضغا أطام الصعات افطرغضغئ وغصغط سقصات طع ضغان غععد وعع طظ افدوات بغث الشرب شغ تظفغث 
جغاجاته، غاضطط وضأظه غعاجه الثول الشربغئ وتثخقتعا شغ السالط اإلجقطغ وغرغث الثخعل إلى طةطج 
افطظ لغضعن طعصفه أصعى!! وظصطئ أخغرة: إن ضض طظ غثرك واصع طةطج افطظ طظ ضعظه أداة بغث الثول 
الشربغئ اقجاسمارغئ، وغرغث الاترر طظ عغمظاه، سطغه أن غسمض لغج إلخقته بض إلغةاد رأي سام سالمغ 
ضثه تمعغثا لعثطه واجائثال طظزمئ سالمغئ جثغثة به ق غضعن لطثول اقجاسمارغئ سطغعا عغمظئ أو 
جططان، وأن تضعن تطك المظزمئ عغؤئ سالمغئ تصعم سطى إظخاف المزطعم وطظع الزطط، وإحاسئ السثل 
وغعلغعا  غآازرعا  سالمغ  سام  رأي  صعة  وطظ  بعا،  تاماع  طسظعغئ  صعة  طظ  لعا  بما  جمساء،  الئحرغئ  بغظ 
تأغغثه وغمظتعا اتاراطه وبصاه، لضعظعا طظزمئ سالمغئ ق تسمض لتساب دولئ طظ الثول، وإظما تسمض 

لمخطتئ الئحرغئ جمساء.
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أسطظ وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر، غعم الةمسئ 
السقصات  تعبغص  إلى  آجغعغئ  دول  جسغ  الماضغ، 
ذمعتات  لمعاجعئ  الماتثة  العقغات  طع  السسضرغئ 
بضغظ الاعجسغئ شغ بتر الخغظ الةظعبغ، صئض جعلئ 
شغ المظطصئ ق تحمض الخغظ. وصال ضارتر إن «جمغع 
الاساون،  طظ  طجغثًا  طظا  تططإ  تصرغئاً  عظاك  الثول 
ضطمئ  شغ  وذلك  افذراف»،  طاسثد  حضض  وشغ  بظائغاً 
شغ  لفبتاث  الثارجغئ»  السقصات  طرضج «طةطج  أطام 
ظغعغعرك، صئض اظطقصه شغ افجئعع المصئض شغ جعلئ 
تحمض العظث والفطئغظ. وأضاف ضارتر: «بالفسض، أسمال 
الخغظ شغ بتر الخظ الةظعبغ تبغر الاعتر اإلصطغمغ»، 
لضظ  الثسعة.  وصئض  بضغظ  زغارة  إلى  دسغ  أظه  سطماً 
الجغارة أرجؤئ صئض أجابغع، بسئإ طا وخفه طسآول 

المتغط  آجغا -  طظطصئ  أظتاء  طثاطش  طظ  أن «بطثاظاً  ضارتر  وتابع  زطظغ.  جثول  بمحضطئ  الثشاع  شغ  أطرغضغ 
العادئ، تسئر سظ الصطص شغ طا غاسطص بالاسّطح، خخعخاً أسمال الخغظ الاغ تئرز طظ تغث التةط والظطاق». ولفئ 
العزغر افطرغضغ، «لعثا، غاعاخض الضبغر طظ تطك الثول طةثدًا طع العقغات الماتثة شغ جئغض اتارام الصعاسث 
بضاطض طظطصئ بتر الخغظ الةظعبغ المعمئ  والمئادئ الاغ أجازت ازدعار المظطصئ». وتطالإ الخغظ تصرغئاً 
ر اتاعاؤعا طثازغظ ضئغرة طظ المسادن وطعارد الطاصئ. وغعاجه سثد  بالظسئئ إلى الحتظ الئتري الثولغ، وغصثَّ
ضئغر طظ دول جظعب حرصغ آجغا خقشات تثودغئ طع بضغظ شغ بتر الخغظ الةظعبغ، المسئر اقجاراتغةغ لطاةارة 

السالمغئ والشظغ بالبروات السمضغئ والظفطغئ. (جرغثة التغاة)

الادطغض السغاجغ يف طصعلئ 
"شحض اإلجقم السغاجغ"

بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن
شغ ضاابه (طساصئض اإلجقم السغاجغ) لةراعام شعلطر 
الثي غسمض طتطق جغاجغا وحشض طظخإ ظائإ رئغج 
جعاز المثابرات افطرغضغئ، وسمض بغظ وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ والسغ آي إغه (CIA) لمثة جئع وسحرغظ 
جظئ، وسمض شغ طآجسئ راظث لطاثطغط اقجاراتغةغ 
طاثخخا شغ حآون "الحرق افوجط"، بط بروشغسعرا 
شعلطر  غدع  شرغجر)،  (جغمعن  جاطسئ  شغ  الاارغت  شغ 
خقخئ خئرته السرغصئ شغ جمطئ خطغرة غصعل شغعا: 
خعرة  بأجعأ  اإلجقطغغظ  ُغزعر  أن  غمضظ  حغء  "ق 

أضبر طظ تةربئ شاحطئ شغ التضط".
جابان  طرضج  شغ  الئاتث  باغمان  لثاظغال  طصال  وشغ 
ظاحغعظال  طةطئ  شغ  ظحر  افوجط  الحرق  لسغاجئ 
افجاجغ  العثف  "إن  شغه  غصعل  افطرغضغئ  إظارغسئ 
لطعقغات الماتثة افطرغضغئ لغج عع تإ المسطمغظ 
غاططإ  ق  أطر  وعع  لسثوعا.  ضرععط  عع  وإظما  لعا، 
غاططإ  وإظما  المسطط،  لطسالط  ضخثغص  أطرغضا  بغع 
اإلحارة  غاططإ  إظه  بضبغر...  ذلك  طظ  أجعض  عع  طا 
داخض  شغ  جعاء  لقجقطغغظ  السعداء  السةقت  إلى 

السططئ أو خارجعا".
طا جئص عع إحارة طاعاضسئ لطضط العائض طظ افبتاث 
لقدارة  ترشع  ضاظئ  الاغ  والاعخغات  والثراجات 
لقجقم،  وطعاجعاعا  تربعا  جغاق  شغ  افطرغضغئ 
الئثغض  أن  راجثئ  صظاسئ  سطى  ضطه  والشرب  شأطرغضا 
شرضعا  أن  بسث  طتالئ،  ق  صادم  الفاجثة  لتدارتعط 
سطى افطئ أظزمئ وتضاطا خظسعا سطى أسغظعط وتتئ 
بخرعط، شأبسثوا افطئ برعئ طظ الجطظ سظ الممارجئ 
طئثئعا  ظض  شغ  الطئغسغ  والسغح  لطتضط  التصغصغئ 
بظزام  طتضما  ربطا  الصائط  الظزام  وربط  وسصغثتعا، 
سالمغ تاى أخئح ججًءا طظه ق غساطغع الفضاك طظه 
بحضطه التالغ، شضض طظ جغأتغ لطتضط وبشخ الظزر 
سظ طرتضجاته الفضرغئ ضمظ عثه المظزعطئ السالمغئ 
خقتغاه  تظاعغ  المظزعطئ،  عثه  طظ  ججًءا  جغخئح 
أو غتضط سطغه بالفحض والطرد أو الصاض بمةرد اظاعاء 
وطرجغ  التضط،  ضرجغ  سطى  وجعده  طظ  المخطتئ 
ذلك،  سطى  حاعثان  تعظج  شغ  والظعدئ  طخر 
وصئطعط طئارك وزغظ السابثغظ وحاه إغران، شضطعط ق 
شرق بغظعط ضاظعا طظ المظزعطئ السطماظغئ ظفسعا الاغ 
تفخض الثغظ سظ التغاة وتطئص الصعاظغظ والثجاتغر 

العضسغئ.
التضط  أحضال  طظ  حضض  أي  بإلخاق  عظا  والادطغض 
عثه ضمظ عثه المظزعطئ باإلجقم، شبعرة الثمغظغ 
تطئغص  لعا  الئاسث  غضظ  ولط  باإلجقم  لعا  سقصئ  ق 
اإلجقم وإن سرشئ سطى طساعى السالط أجمع بالبعرة 
اإلجقطغئ شعغ شغ تصغصاعا بعرة تشغغر وقءات طظ 
برغطاظغا فطرغضا، والتضط شغ السعدان طظث سام ١٩٨٩ 
له  سقصئ  ق  اإلجقطغئ  بالترضئ  جمغ  طا  طةغء  طظث 
طا  بسث  تاى  وعضثا..  اإلجقم  وباطئغص  باإلجقم 
"اإلجقطغغظ"  وطةغء  السربغ  الربغع  ببعرات  جمغ 
شصث  المشرب،  وشغ  طخر  وشغ  تعظج  شغ  لطتضط 
لضظعا  لطتضط  باإلجقطغئ  تسمى  ترضات  وخطئ 
ضمظ  ظفسعا؛  السابصئ  المظزعطئ  ضمظ  بصغئ 
اخاطفئ  وإن  والمآجسات  والثجاعر  الصعاظغظ  ظفج 
الثولغئ  السقصات  ظفج  ضمظ  والعجعه؛  الحثعص 
السابصئ  الثولغئ  واقتفاصغات  والمساعثات  السابصئ 

ولعق صئعلعا وتسعثعا بالتفاظ سطى عثه اقتفاصغات 
والسععد لما وخطئ لطتضط طظ افخض.

وتاى غتضط سطى شحض اإلجقم السغاجغ، غةإ الئتث 
ضظزام  لطتضط  اإلجقم  وخعل  تصغصئ  شغ  والظزر 
حاطض لضض طظاتغ التغاة؛ السغاجغئ طظعا واقجاماسغئ 
واقصاخادغئ وغغرعا طظ جعاظإ التغاة المثاطفئ، شإذا 
ذئص اإلجقم ولط غطئص غغره أو غثاطط بشغره وشحض 
إصظاع  شغ  شحض  أو  المثاطفئ،  التغاة  طحاضض  تض  شغ 
الظاس بختئ التطعل المساظئطئ طظ أتضاطه وختئ 
ططابصاعا لطعاصع بسث اجاعاد بحري ختغح طظدئط 
بأخعله، غضعن شحطه واصسا ططمعجاً، وعثا لط غتثث 
شسظثطا  تماطاً؛  ذلك  بسضج  غحعث  الاارغت  بض  أبثًا، 
الئعائط  تاى  ضطعا  الئحرغئ  جسثت  اإلجقم  ذئص 
وسثل  اإلجقم  سثل  طظ  ظخغإ  لعا  ضان  والطغعر 

خطفائه.
وجماسات  ترضات  وخعل  طظ  تثغبا  تخض  الثي  أطا 
الئقد  بسخ  شغ  التضط  ُجطمئ  باإلجقطغئ،  تسمى 
خعرته  وتحعغه  اإلجقم  لدرب  غربغئ  خطئ  ضمظ 
سظث أعطه وشغ السالط أجمع، وإظعار اإلجقم بمزعر 
سخر  شغ  لطئحرغئ  غخطح  ق  الثي  الماثطش  الظزام 
إذا  تاى  والاضظعلعجغ،  السطمغ  والاصثم  التثابئ 
وشغ  السغاجئ  شغ  الساذجئ  الظماذج  عثه  شحطئ 
وتحعغعه  لقجقم  لقجاءة  ذرغسئ  اتثثت  التضط، 
وتدطغطعا  افطئ  وخثاع  اإلجقطغ  المحروع  وضرب 
لاصئض بالعاصع وتظفّخ سظ أختاب المحروع التصغصغ 
إلسادة اإلجقم واصسا طساحا وططئصا شغ جمغع طظاتغ 
التغاة، وعع أغدا ظعع طظ الاروغخ لفطئ لاصئض بعط 
ضما  شرخاعط  غأخثوا  تاى  بسعدتعط  ولاطالإ  بض 
لطتضط  أحثاص  إسادة  افطئ  صدغئ  شاخئح  غغرعط، 
اإلجقم  إلسادة  والسمض  المطالئئ  ولغسئ  بسغظعط 

لعاصع التغاة.
الئحرغئ  رب  ارتداه  الثي  التص  دغظ  اإلجقم  إن 
وشغ  الئحرغئ  جسادة  تطئغصه  شغ  جمساء،  لطئحرغئ 
طا  وظطط  تساجئ  بسثعا  طا  تساجئ  وإصخائه  غغابه 
ق  وظعره  بسثله  اإلجقم  غسعد  وتاى  ظطط،  بسثه 
شغ  لطئحرغئ  دسعة  وتتمطه  تطئصه  دولئ  طظ  له  بث 
أخصاع افرض، وعثا غتااج لظعسغئ طسغظئ طظ الرجال 
تحئه بض غةإ أن تضعن شغ طساعى شعط وتدتغئ 
ختابئ رجعل اهللا  شغ خثر اإلجقم الثغظ تمطعا 
 ، اهللا  رجعل  سطى  أظجل  ضما  وذئصعه  الثغظ  عثا 
الصرآن  شغ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أتضام  طرجسغاعط 

. الضرغط وجظئ رجعل اهللا
وصعة الثولئ وسزماعا إظما عغ بسزمئ رجالعا وبصعة 
الفضرة الاغ غتمطعظعا، شضطما تمطضئ الفضرة وتشطشطئ 
وصعي الامسك بعا، وضاظئ واضتئ ظصغئ ق غثالطعا 
حغء طظ غغرعا طعما ضان أخطه، طع العسغ السغاجغ 
واإلتاذئ بافتثاث والعصائع الةارغئ شغ طتغط الثولئ 
أوقً، وشغ السالط أجمع بسث ذلك، ووجعد صعة تصغصغئ 
ذاتغئ لطثولئ ق تسامث سطى غغرعا شغ التخعل سطغعا 
تاى ق غرتعظ صرارعا السغاجغ لطثارج ضما عع تاخض 
اآلن شغ بقد المسطمغظ ضطعا بق اجابظاء. بعثا وبعثا 
الثولئ  الخفات  وبعثه  الثولئ  عثه  تخئح  شصط 
وغثحاعا  عغئاعا  تفرض  أجمع،  السالط  شغ  افولى 

 سثوعا وغرضى سظعا رب السماوات وافرض

الفطعجئ الاغ اظططصئ طظعا حرارة المصاوطئ السراصغئ 
أتث  عغ   ٢٠٠٣ سام  المتاطئ  افطرغضغئ  الصعات  ضث 
أصدغئ طتاشزئ افظئار وتئسث ٥٥ ضط غرب الساخمئ 
بشثاد طا زالئ تتئ التخار الثي دخض حعره السادس 
المثسعطئ  السراصغئ  التضعطغئ  الصعات  تمارجه  الثي 
المطغحغات  طظ  وبمساظثة  افطرغضغئ  الصعات  طظ 
الثي  الثولئ  تظزغط  بتةئ طتاربئ  اإلغراظغئ  الطائفغئ 
طظ  جضاظعا  وطظع   ،٢٠١٤ أوائض  طظث  المثغظئ  اتاض 
طشادرتعا. تغث حعثت عثه المثغظئ إبادة طمظعةئ 
بالاةعغع والصخش شق تضاد الفطعجئ تظام سطى الصخش 
إق وتساغصر سطى صخش جثغث، باإلضاشئ إلى جقح 
الاةعغع تغث لط تائص ضسرة خئج لثى افعالغ الثغظ 

أخئتعا غظاحثون السالط الاثخض لفك التخار.
افظئار،  طتاشزئ  سطى  الثولئ  تظزغط  جغطر  شمظث 
تاعاخض  قجاسادتعا  السسضرغئ  واقجاسثادات 
ظارغئ  تخرغتات  وصع  سطى  وإغراظغا،  وأطرغضغا  سراصغا 
وتعثغثات ذائفغئ لمتع طثغظئ الفطعجئ طظ العجعد 
حسار  لاظفغث  وتمعغثا  اجاضماق  تراب،  إلى  وإتالاعا 
صادة  وتخرغتات  خطئ  تسإ  المتروصئ،  افرض 
طرة،  افشسى  برأس  وخفععا  الثغظ  الحسئغ  التحث 
وطرة طتععا طظ الثارذئ وتتعغطعا إلى تراب، وآخرعا 
لمرجسغئ  وأصسط  وسث  الثي  جطغماظغ  صاجط  تخرغح 

الظةش بأظه جغخطغ خقة السغث شغ الفطعجئ.
العةعم  سمطغات  اظططصئ  الاخرغتات  عثه  وجط 
المرتصإ لاترغر الفطعجئ، تغث اجااح التحث الحسئغ 
بصغادة صاجط جطغماظغ وعادي الساطري، طثغظئ الفطعجئ 
طظ جائ طتاور، بسث تخار سسضري، وصخش خاروخغ 
- الجلجال وضراد أرض أرض وراجمات وطثشسغئ بصغطئ 
طثغظئ  إلى  الفطعجئ  تّعل  أغام،  سثة  ذعال  اجامر   -
بتةئ  اصاتاطعا  سظ  سةجوا  أن  وبسث  تصغصغئ  أحئاح 
طصاتطئ تظزغط الثولئ صرروا إذقل أعطعا وشرض تخار 
التغاة  طصعطات  ضاشئ  المثغظئ  اشاصاد  إلى  أدى  غاحط 
وطساظاتعا طظ ظصص تاد شغ المعاد الشثائغئ وافدوغئ 
والمساطجطات الطئغئ وتفحغ الةعع وافطراض، افطر 
تطالإ  ووتح  راغاج  عغعطظ  طظزمئ  جسض  الثي 
المساسثات  بثخعل  ساجق  لطسماح  السراصغئ  التضعطئ 
إلى طثغظئ الفطعجئ الاغ صالئ إن جضاظعا المتاخرغظ 

"غادعرون جعسا" وتعثدعط ضعارث.
وألصئ بالقئمئ - شغما غساظغه جضان المثغظئ - سطى 
التضعطئ الاغ تتاخرعا وتمظع دخعل أي طعاد غثائغئ 
لعا، وتظزغط الثولئ الثي غساعلغ سطى المثغظئ وجسض 
طظ أعطعا دروسا بحرغئ غاتخظ بعا، وظصطئ المظزمئ 
التضعطغئ  الصعات  أن  سراصغغظ  طسآولغظ  بقبئ  سظ 
اجاسادت  طظث  المثغظئ  إلى  اإلطثادات  ذرق  صطسئ 
افظئار،  طتاشزئ  ساخمئ  الصرغئئ،  الرطادي  طظطصئ 
الختراوغئ  الةجغرة  وطظطصئ  الماضغ،  السام  أواخر 
حمالغ الفطعجئ شغ آذار/طارس ٢٠١٦. وأحارت إلى 
أن سحرات اآلقف طظ المثظغغظ ق غجالعن سالصغظ شغ 
المثغظئ الاغ غجغث سثد جضاظعا سطى ٣٠٠ ألش ظسمئ. 
وصث تمضظئ المظزمئ طآخرا، ضما تصعل، طظ الاتثث 
المظطصئ  طظ  آخرغظ  وجئسئ  الفطعجئ  جضان  أتث  طع 
بات  أولؤك  وتسإ  عظاك.  طصغمغظ  طع  اتخال  سطى 
ظعى  طظ  المخظعع  الثئج  غاظاولعن  المثغظئ  جضان 
الطسام  طظ  تئصى  طا  أن  ضما  السحإ،  وتساء  الامر 
غئاع بأجسار باعزئ. وصال أتث السضان إن ضغسا غجن 
دوقرا،   ٧٥٠ بسسر  غئاع  الطتغظ  طظ  ضغطعغراطا   ٥٠
وضغج السضر بـ٥٠٠ دوقر، بغظما شغ بشثاد سطى بسث 
٧٠ ضغطعطارا حرصا تئاع عثه الضمغئ طظ الثصغص بـ١٥ 

آذار/طارس  أواخر  وشغ  دوقرا.  بـ٤٠  والسضر  دوقرا 
٢٠١٦، صال طخثر ذئغ شغ الفطعجئ لعغعطظ راغاج 
ووتح إن المساحفى المتطغ غساصئض أذفاق جعسى 
أغا  طاعشرة  تسث  لط  الشثائغئ  المعاد  وطسزط  غعطغا، 

ضان بمظعا.
الةثغث"  لـ"السربغ  الفطعجغ  سقء  الظاحط  صال  بغظما 
تاظاول  أخئتئ  المثغظئ  داخض  المتاخرة  افجر  إن 
تجغث  وق  تعشرت،  إن  شصط  الغعم  شغ  واتثة  وجئئ 
سظ بسخ الامر أو الثئج المخظعع طظ ظئات الثخظ 
المثخص لطغعر الجغظئ، وعع حتغح جثًا وق غساطغع 
طظ  الفطعجئ  طثغظئ  شغ  غائص  ولط  حراءه.  الةمغع 
الشثاء جعى بسخ الثدروات الحتغتئ الاغ ق تسث 
الظاس  أسمال  شغه  تعصفئ  وصئ  شغ  الةائسغظ،  رطص 
طظ  خشغر  رغغش  سطى  التخعل  وأخئح  وطخالتعط. 
شصث  الامر  أطا  التر،  طظ  ضرباً  "الثخظ"  ظئات  خئج 
الامر  تاى  وأضطعا  طظه  طثجوظعط  افعالغ  اجاظفث 

الماسفظ.
وظععئ افطط الماتثة إلى أن طتطئ تعلغث الضعرباء 
سطى  المغاه  إطثادات  تصاخر  ضما  تسمض،  ق  الرئغسغئ 
غعم واتث شغ افجئعع، إضاشئ إلى أدلئ (وشص افطط 
ولفائ  لفدوغئ.  الظطاق  واجع  ظصص  سطى  الماتثة) 
إلى أن التضعطئ السراصغئ ضاظئ صث أبطشئ طظسص افطط 
آذار/طارس  أواخر  شغ  اإلظساظغئ  لطحآون  الماتثة 
بالثروج  لطمثظغغظ  لطسماح  آطظئ  طمرات  شاح  بظغاعا 
طظ المثغظئ، ولضظ طظث ذلك اإلسقن شإن المسطعطات 
طظ  تمضظئ  الاغ  عغ  واتثة  سائطئ  أن  إلى  تحغر 

طشادرة الفطعجئ، والفرار طظ تخار الاظزغط.
وبالاالغ شإن أعض الفطعجئ غاسرضعن إلبادة طمظعةئ 
أبظائعط،  وصاض  وتعةغرعط  ععغاعط  طتع  وبرظاطب 
وعع ججء طظ طثطط الاصسغط افطرغضغ شغ طحروع 
المثسعطئ  اإلغراظغئ  المغطغحغات  غث  سطى  باغثن 
وتظزغط الثولئ طسا، وإن جئإ عثا الاساطض  تضعطغاً 
ورشدعط  وصعشعط  بسئإ  عع  الفطعجئ  أعض  طع 
عع  إبادة  طظ  لعط  غتخض  وطا  أطرغضا،  لمحارغع 
بمظ طعصفعط، شغ وصئ واشص ضبغرون، طظ المظاذص 
التاضمئ  وبثاخئ  السغاجغئ  افتجاب  وطظ  افخرى 
طظعا واظثطةعا شغ السمطغئ السغاجغئ واظئطتعا أطام 
شغه  تصعم  والثي  لطسراق،  واتاقله  افطرغضغ  الاثخض 
السراق  حغسئ  بتحث  وذلك  أطرغضا  بمساسثة  إغران 
خطفعا لاظفغث السغاجئ افطرغضغئ. وإن صغام التضعطئ 
تصدغ  والاغ  افطرغضغئ  السغاجئ  باظفغث  الطائفغئ 
بثرغسئ  جظغئ  غالئغئ  ذات  طظاذص  وتةعغع  بتخار 
لاصسغط  أطرغضا  خطئ  غةسض  الثولئ،  تظزغط  طتاربئ 
السراق جار تظفغثعا بثطاء أعض السراق أظفسعط بةسض 
اقصااال شغما بغظعط أظفسعط ق بغظعط وبغظ المتاض 

افطرغضغ.
إظظا ظثاذإ المسطمغظ شغ السراق طظ جمغع المثاعإ 
به  غآطظعن  الثي  باإلجقم  ظثاذئعط  والصعطغات، 
والثي ظعى سظ أن غصاض المسطط أخاه، والثي أطرعط 
أن غضعظعا خفا واتثا شغ طعاجعئ المتاض افطرغضغ.. 
شضغش تخط التضعطئ السراصغئ وطظ خطفعا إغران وطسعا 
المسطمغظ  صاض  ترطئ  سظ  آذاظعط  الحسئغ  التحث 
شغسغبعن شغ افرض الفساد تخارا وتةعغسا وصاق؟؟ 
وضغش لاظزغط الثولئ وعع غرى أن ضض طثغظئ غثخطعا 
طآلعا الاثطغر وتحرغث أعطعا وطظ بط اظستابه طظعا 
وعط  وق  شغعا  وعط  أعطعا  سظ  الثشاع  غساطغع  شق 
طحردون غعغمعن سطى وجعععط خارجعا، ضغش له أن 

 ق غسائر طظ ضض ذلك؟؟

التضعطئ السراصغئ تتاخر الفطعجئ 
"املثغظئ السراصغئ"  وتةّعع أعطعا!!!

بصطط: سطغ الئثري - السراق
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