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إن افرض دارت ضما ضاظئ شغ سعث الرجالئ تغث الروم 
بالظفج  وغرور  وحغثعخئ،  عرم  خالطعط  صث  والفرس 
غرون  ق  ضاظعا  لصث  لصعة.  تساباً  غتسئعا  شَطط  وسظةعغئ، 
لقجقم الثي دخض خثور السرب أي وزن، بض ظزروا لطسرب 
ضما ضاظعا شغ الةاعطغئ، واجاعاظعا برجالئ اإلجقم لثرجئ 
أن ضسرى أرجض لساططه شغ الغمظ غصعل له جمسئ رجًق 
شغ طضئ غرى ظفسه ظئغاً اذعإ إلغه وأتدره لغ!، بط عع 
  بسث ذلك بسظغظ، وسظث صغام الثولئ، وإرجال رجعل اهللا
الرجض إلى المطعك، شإن ضسرى صث طجَّق الرجالئ الاغ أرجطعا 
ضسرى،  ططك  بامجغص  إغثاظاً  ذلك  وضان   ، اهللا  رجعُل  له 

 ُطْطَضُه».
ُ
طخثاصاً لصعله : «َطجََّق اهللا
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بصطط:  سئث التمغث سئث التمغث*

أخثر أطغر الضعغئ الحغت خئاح افتمث الةابر الخئاح 
السئئ طرجعطا باحضغض تضعطئ جثغثة برئاجئ رئغج 
العزراء السابص الحغت جابر طئارك التمث الخئاح. وغثحى 
الضبغرون شغ الضعغئ طظ أن تصطص التضعطئ الضبغر طما 
ظطعا غظسمعن به لسصعد، وطظ بغظ ذلك الرساغئ الختغئ 
المثسمئ  افجاجغئ  والمظاةات  المةاظغان  والاسطغط 
وافراضغ أو السضظ الثي ضان غمظح بالمةان والصروض 
الئرلمان  وغساطغع  الضعغئ.  أعض  طظ  لطضبغر  التسظئ 
الضعغاغ تمرغر تحرغسات واجاةعاب وزراء لضظ لفطغر 
الصعل الفخض شغ افطعر السغاجغئ. وغمظح الثجاعر أطغر 
الضعغئ جططئ اخاغار رئغج لطعزراء طظ دون أن غأخث 

ظاائب اقظاثابات شغ اقسائار. (أخئار الثطغب)
شغ  افطئ  طةطج  اظاثابات  طثة  طظث  جرت   :
ضئغر  تشغر  اقظاثابات  عثه  سظ  وتمثخ  الضعغئ، 
اسائرعط  الثغظ  أولؤك  الةثد،  الظعاب  تحضغطئ  شغ 
ضبغرون أظعط ظعاب طسارضئ وظعاب إخقح جغاجغ. 
إلى العراء تضحش أن عثا التراك  لضظ السعدة صطغقً 
السغاجغ شغ دوغطئ الضعغئ تغظما خرج طظ تتئ صئئ 
ظةح  صث  وصعاظغظعا  الساتات  إلى  وصعاظغظه  الئرلمان 
شغ إجصاط رئغج التضعطئ. وذلك شغ طحعث تضررت 
جمغ  طا  دول  سعاخط  شغ  بآخر  أو  بحضض  أتثابه 
بالربغع السربغ، تطك الثول الاغ صررت حسعبعا أخث 
زطام افطعر بغثعا شاترضئ وشص صعاظغظعا عغ ولغج 
وافظزمئ  التضعطات  وصظعات  وصعاظغظ  دجاتغر  وشص 
افوجاط  أن  إق  تثث.  صث  طا  شتثث  شغعا،  الصائمئ 
صخغرة  طثة  بسث  سادت  الئقد  تطك  شغ  السغاجغئ 
إلى تدظ افظزمئ وتصّتمئ "جغرك" المةالج ضما 
تاصتط الععام الظار طرارًا وتضرارًا، وق تسطط أن شغ ذلك 
عقضعا اآلضث، إن عثا الظعع طظ السمض السغاجغ سصغط 
جثا، وعع غثور شغ تطصئ طفرغئ؛ اظاثابات وطةالج 
وطظاضفات واجاصاقت تضعطات واجاةعاب وزراء وتض 
طةالج، وعطط جرًا! وافخض أظه ق بث طظ ضسر عثه 
التطصئ المفرغئ، وذلك ق غضعن أبثا إق طظ خقل العسغ 
سطى أخض المحضطئ شغ الظزام السغاجغ، والعسغ سطى 
اإلجقم ضسصغثة غظئبص سظعا ظزام لطتغاة شغ التضط 
واقصاخاد  الثارجغئ  والسغاجئ  الثاخطغئ  والسغاجئ 
واقجاماع...الت، وبإدراك أن جثل الخظادغص اقظاثابغئ 
وغغر  والثجاعر  والصعاظغظ  والمعاقة  والمسارضئ 
ذلك طظ تفاخغض؛ جثٌل غمضظ أن ُغفعط شغ الثول 
والمحععئ،  الحاذة  الضغاظات  شغ  ولغج  الطئغسغئ، 
الاغ خظسعا ورجط تثودعا الشرب الضاشر المساسمر، 
وعغ تابسئ ذلغطئ له شغ ضض خشغرة وضئغرة! الثول 
الطئغسغئ الاغ اصاظسئ حسعبعا بعجعئ ظزر طسغظئ 
أجاس  جسطاعا  أجاجغئ  بأشضار  واصاظسئ  التغاة  شغ 
شغ  بسثئث  واخاطفئ  وأظزماعا،  ودجاتغرعا  دولعا 
تفاخغض وجغاجات غمضظ سقجعا بخظادغص اقصاراع 
وطثرجاتعا. أَطا إن ضاظئ الحسعب تائظى صظاسات طسغظئ 
بغظما افظزمئ لثغعا صظاسات طثاطفئ، وأَطا إن ضاظئ 
ضاظئ  إن  وأَطا  والمحروع،  المدمعن  شارغئ  الثول 
الثجاتغر ضأخظام السةعة؛ الاغ ضان غسئثعا السربغ 
الةاعطغ تغظاً وغأضطعا إذا جاع - شغ عضثا أتعال تضعن 
خظادغص اقظاثابات حئغعئ بخظادغص تثوغر الظفاغات 
الاغ تسغث إظااج طا اجُاعطك! ظسط ق بث طظ ضسر عثه 
التطصئ المفرغئ بإدراك أن الضغان الختغح العتغث عع 
الضغان الثي غةسض ضطمئ اهللا عغ السطغا شغ الاحرغع، 
وعع  أق  التاضط،  اخاغار  شغ  السطغا  عغ  افطئ  وضطمئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

• ق غجال الاآطر افطرغضغ سطى بعرة الحام إلظعائعا 
صائماً بحاى العجائض وافجالغإ، طظ اإلجرام الزاعر 
وروجغا  الظزام  البقث،  أطرغضا  أدوات  سظ  الخادر 
الخادر  الثفّغ  اإلجرام  إلى  وطرتجصاعط،  وإغران 
والسسعدغئ  ترضغا  تضام  افخرى،  أطرغضا  أدوات  سظ 
وغغرعما... شافدوات افولى وظغفاعا الصخش والاصاغض 
والاثطغر والاحرغث، بعثف إرعاب البائرغظ ودشسعط 
وظغفاعا  افخرى  وافدوات  واقجاسقم،  الرضعع  إلى 
الاروغخ والثثاع، واإلصظاع بدرورة الصئعل بما تمطغه 

جغثتعط أطرغضا.
• وق غثرج اجاماع السئئ ٢٠١٦/١٢/١٠م بغظ الروس 
الاآطر  تطصات  إتثى  ضعظه  سظ  جظغش  شغ  وافطرغضان 
روجغا  طع  أطرغضا  سصثته  الحام،  بعرة  سطى  افطرغضغ 
المسطعطات  تئادل  بشغئ  جعرغا،  شغ  أدواتعا  إتثى 
وطا  افرض،  سطى  إظةازه  تّط  سّما  وافطظغئ  السسضرغئ 
الصرغإ،  المساصئض  شغ  العضع  سطغه  غضعن  أن  غةإ 

وضغفغئ وضع الارتغئات القزطئ لطعخعل إلغه.
• وسطى الرغط طظ أظه لط غخثر حغء سما تط الائاتث 
تعله شغ عثا اقجاماع تاى ضاابئ عثه الضطمات سخر 
افتث إق أن طا جئصه وراشصه طظ أتثاث وتخرغتات 
تط  صث  الائاتث  غضعن  أن  غةإ  بما  تعتغ  طثاطفئ 

تعله شغه.
• شاجاماع جظغش عثا غأتغ شغ أسصاب عةمئ حرجئ 
تحظعا روجغا وطرتجصئ الظزام وإغران سطى أتغاء طثغظئ 
سثة  بسث  اجاطاسعا،  تغث  المتررة،  الحرصغئ  تطإ 
اظستابات طظ صئض الفخائض المرابطئ شغ عثه افتغاء 
بقبئ  ظتع  اتاقل  إسادة  اجاطاسعا  جظغظ،  بدع  طظث 

أرباع الةجء المترر طظ المثغظئ.
• وغطتر المراصإ أن العثف الظعائغ طظ عثه السمطغئ 
الغعم لغج عع إخراج البعار طظ طثغظئ تطإ شتسإ 
وإظعاء الصاال سطى جئعاعا، ضما تثث شغ سثة أطاضظ 
"إن  صائقً:  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  به  وخرح  صئطعا، 
شغ  سخابات  عظاك  بصغئ  ذالما  جاسامر  الدربات 
حرق تطإ"، طدغفاً: "إن السالط غافعط ذلك وغافعمه 
حرضاؤظا افطرغضغعن". وإظما العثف طظعا عع العخعل 
طع شخائض البعار إلى اتفاق لعصش إذقق الظار، تسصئه 

سعدة جرغسئ إلى ذاولئ المفاوضات.
جعرغا،  شغ  افطرغضغ  المحروع  سراب  تّث  تغث   •
المئسعث افطمغ جاغفان دي طساعرا، شغ طصابطئ له طع 
الئغ بغ جغ، تث بحار افجث سطى بثء طظاصحات جادة 
بحأن طساصئض جعرغا السغاجغ، وسئر سظ اساصاده بأن 
طخغر طثغظئ تطإ السعرغئ شغ خطر. واسائر شغ المصابطئ 
أن "إبرام اتفاق غسمح بإجقء المثظغغظ والمصاتطغظ طظ 
طظاذص وجعدعط حرصغ تطإ جغضعن إظةازًا ضئغرًا طظ 
وصال  الثطاء".  وإراصئ  الثطار  طظ  المجغث  تةظإ  حأظه 
أغداً: "إظه طظ المرجح أن تسغطر صعات الةغح السعري 
سطى طثغظئ تطإ صرغئاً". وظئه إلى أن "طئاتبات السقم 

وتثعا غمضظعا إظعاء الترب شغ جعرغا".
صال  شصث  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أطا   •
شغ وصئ جابص سطى اقجاماع: "إن اقتفاق المتامض 
تعل تطإ غظازر تسط صداغا سثة طع طعجضع، وأضث 
وصش  قتفاق  طعجضع  طع  الاعخض  شغ  أطًق  عظاك  أن 

ظار شغ تطإ".
• وسظ اجاماع جظغش ظفسه شصث أسطظ وزغر الثارجغئ 
جثغثًا طع  الروجغ جغرغغ قشروف أن "عظاك تصارباً 
واحظطظ تعل تطإ، وأظه اتفص طع ظزغره افطرغضغ 
جعن ضغري سطى إجراء طحاورات سطى طساعى خئراء 
الئطثغظ بحأن تسعغئ أزطئ تطإ السئئ شغ جظغش". 

روجغا الغعم.
• وضان جعن ضغري صث أسطظ طساء الةمسئ شغ بارغج 
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الةعاب: 
لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:

أطرغضا  ظعرت  شصث  الحعرغظ  سظ  غجغث  طا  طظث  أوقً: 
وضأظعا تصعم باأزغط المعصش طع روجغا، وضان ذلك شغ 
ضعء اظاصادات أوروبغئ حثغثة وجعئ لروجغا سطى أبر 
حثة وتحغئ تمطاعا الةعغئ سطى تطإ، وضثلك حثة 
رشخ الثاخض السعري لطثور افطرغضغ والثي بطس ذروته 
الارضغئ  السمطغئ  شغ  المحارضئ  طصاتطئ  شخائض  برشخ 
"درع الفرات" لعجعد صعات خاخئ أطرغضغئ بغظعا. وطظ 
بط أدرضئ أطرغضا أن تمطئ سسضرغئ أحث سظفاً لارضغع 
غسئص  أن  غةإ  قزم  حرط  عغ  والبعار  السعرغغظ 
السعدة لمفاوضات غمضظ أن غاعشر لعا بسخ سظاخر 
الظةاح. وطظث ذلك التغظ أخثت أطرغضا تةمع ضغثعا سطى 

اتةاعات سثة:
١- تمض روجغا سطى الاسةغض بإرجال صطع سسضرغئ أحث 
العتغثة  الروجغئ  الطائرات  تاططئ  وخعل  شضان  شاضاً، 
طع   ٢٠١٦/١١/١ جعرغا  جعاتض  إلى  "ضعزظغاسعف" 
لطخعارغت،  التاطض  الطراد  خاخئ  الصاالغئ  طةمعساعا 
والئثء شعرًا بتمطئ اجاطقع شعق افعثاف السعرغئ ق 
جغما شعق تطإ. وعثا غداف إلى طا لروجغا طظ ذائرات 

وطسثات شغ جعرغا خاخئ شغ ططار تمغمغط.

٢- اجاةقب المجغث طظ صعات إغران وأحغاسعا خاخئ 
إلى طظطصئ تطإ.

٣- تئرغث طسزط الةئعات افخرى شغ جعرغا سظ ذرغص 
السسعدغئ وترضغا وغغرعما، وطا لعثه الثول طظ تأبغر 
طحفعع بالثوقر سطى شخائض جعرغئ طصاتطئ، شضان أن 
والمخالتات  العثن  باقظعغار  غظثر  وبحضض  تجاغثت 
إلى  وسائقتعط  بالبعار  المتمطئ  الئاخات  وطحاعث 
إدلإ. وضض ذلك إلشساح المةال لطظزام بإرجال المثد 
إلى تطإ طظ الةئعات الاغ بردت. غداف إلى ضض ذلك 
جسغ تطك الثول إلحسال ظار الفاظئ داخض تطإ ظفسعا، 
شضاظئ احائاضات بغظ البعار المتاخرغظ، والتمث هللا أن 

تط تطعغصعا...
٤- غداف إلى ذلك اجامرار تمطئ أردوغان "درع الفرات" 
وطتاولاه جثب المجغث طظ الفخائض المصاتطئ المعالغئ 
لارضغا إلى طسرضئ الئاب بسث جرابطج، وضض ذلك طظ أجض 
إضساف الةئعئ التصغصغئ شغ تطإ، والاغ غسعل سطغعا 
شغ شك التخار الثاظص سطى المثغظئ وظةثتعا... (ذضرت 
تصارغر طغثاظغئ أن خسارة المسارضئ السعرغئ المسطتئ 
تطإ،  حرصغ  شغ  بتعزتعط  ضاظئ  الاغ  افراضغ  لبطث 
جاءت بسئإ اظستاب سثد ضئغر طظ طصاتطغ المسارضئ 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أتغئ الساخمئ الاعظسغئ، السئئ، ذضرى المعلث الظئعي 
طظ  طةمعسئ  شغه  حارك  دغظغ  إظحاد  بتفض  الحرغش 
المطربغظ الاعظسغغظ. التفض اتادظه الفداء البصاشغ 
"بؤر التةار" شغ المثغظئ الساغصئ بالساخمئ تتئ سظعان 
غراطغ".  والشرام  حعصغ  الحعق  المتمثغئ...  "الطغطئ 
ولدمان جغر عثه اقتافاقت شغ أجعاء آطظئ، اتثثت 
صعات افطظ الاعظسغئ تسجغجات أطظغئ خاخئ شغ الحعارع 

وبالصرب طظ المساجث والمسالط الثغظغئ. (السربغئ)
: إن اقتافال التصغصغ بمعلث الظئغ ، عع باصافاء أبره واتئاع جظاه، وتطئغص حرغساه بإصاطئ 
;G⁄\Åd̨

˛
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أطغر الضعغئ غخثر طرجعطا 
باحضغض التضعطئ الةثغثة
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الساخمئ الاعظسغئ تتغغ ذضرى المعلث الظئعي بـ"تفض إظحاد دغظغ"
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السآال:
ضبفئ ترضغا اتخاقتعا بروجغا تعل الساتئ السعرغئ طظ أجض إسادة شاح طفاوضات الاسعغئ افطرغضغئ، شصث 
ذضرت بغ بغ جغ ٢٠١٦/١٢/٢ (وصال طعلعد جاوغح أوغطع إن ترضغا تاحاور طع روجغا... طظ أجض الاعخض إلى 
تض لفزطئ السعرغئ، وضان الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان ظاصح الحأن السعري عاتفغا طع ظزغره الروجغ 
شقدغمغر بعتغظ ٣ طرات شغ افجئعع الماضغ سطى افصض، بغظما الاصى جاوغح أوغطع بعزغر الثارجغئ الروجغ 
جغرغغه قشروف شغ ترضغا غعم الثمغج لئتث المعضعع ظفسه). وطع ضض عثا وذاك شق تجال روجغا تضبش 
عةماتعا العتحغئ سطى تطإ تاى إظعا طارجئ تص الفغاع سطى طحروع صاظعن شغ طةطج افطظ ٢٠١٦/١٢/٥ 
غظص سطى وصش افسمال السسضرغئ بدسئ أغام شغ تطإ، شما الثي غثشع ترضغا رغط وتحغئ روجغا إلى عثه 

المتادبات طسعا؟ وطا عغ تصغصئ طا غةري تعل تطإ وجعرغا اآلن؟ وججاك اهللا خغرًا.
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شطماذا  غائئا،  الةغح  وجث  فجطه  الثي  الثور  ضان  إذا 
الاسّطح إًذا؟ جآال غائادر لطثعظ لثى طاابسئ أخئار خفصات 
السقح الاغ ُتئرطعا وُتظفثعا أطرغضا طع سثد طظ الثول 
السربغئ، وخخعخا تطك الاغ تشّط شغ جئات جغاجغ 
سمغص، ُغسضرعا سظ أي شسض سسضري شغ خثطئ افطئ، 
طظ طبض الضعغئ وصطر، واإلطارات السربغئ والمشرب، بض 
وتاى السسعدغئ، الاغ لط تاثضر غعطا أن لثغعا جقتا 
إق سظثطا اجاظعداعا أطرغضا لثثطئ أجظثتعا شغ الغمظ، 
وذلك شغ المطتظئ الطائفغئ، والاغ تعثف إلى إسادة 

تصاجط الظفعذ اقجاسماري شغه.
إًذا، لماذا ُتخرف المطغارات - طظ طصثرات افطئ اإلجقطغئ 
جثغر  جآال  افطرغضغ؟  السقح  ذلك  تضثغج  سطى   -
بالاتطغض والافضغر وظتظ ظاابع أخئار الخفصئ افخغرة الاغ 
أسطظئ سظعا وزارة الثشاع افطرغضغئ (الئظااغعن)، والاغ 
طروتغات  لاعرغث  دوقر  ططغارات  جئسئ  صغماعا  تفعق 
سسضرغئ وذائرات وخعارغت فربسئ طظ "تطفائعا السرب" 
وعغ السسعدغئ واإلطارات وصطر والمشرب (جغ إن إن 
شغ ٢٠١٦/١٢/٩). ولغسئ عثه الخفصئ العتغثة الاغ 
تط الضحش سظعا عثا السام، بض جئصاعا صئض حعر تصرغئا 
خفصئ أضئر طظعا، تغث أشاد طعصع جغ إن إن (باارغت 
واشصئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  إن   (٢٠١٦/١١/١٨
سطى خفصئ بغع طصاتقت تربغئ لصطر والضعغئ بصغمئ 

٣١,٢ ططغار دوقر.
وعغ اطاثاد لخفصات سسضرغئ طااابسئ ذعال السظعات 
الماضغئ بسحرات المطغارات طظ الثوقرات، تسغض إلى 
جغعب حرضات السقح المظافثئ. ولثلك تتثبئ جرغثة 
خادرات  ازدعــار  "تعصع  سظ   (٢٠١٦/١٢/١٠) التغاة 
السقح افطرغضغئ"، وأن حرضات خظاسئ السقح افطرغضغئ 
حعثت طئغساتعا الثولغئ ظمعًا صعغاً وعغ تاعصع اجامرار 
عثا اقزدعار شغ سعث الرئغج دوظالث تراطإ. ولثلك 
طبض  طظ  الضئرى،  افجطتئ  حرضات  أجعط  ارتفسئ 
داغظاطغضج"،  و"جظرال  غروطان"  و"ظعربروب  "رغبغعن" 
خظاسئ  شغ  تحارك  الاغ  الئرغطاظغئ  الحرضات  وبسخ 
أسطى  إلى  ارتفسئ  افطرغضغئ،  افجطتئ  طضعظات  بسخ 

طساعغاتعا سطى اإلذقق خقل افجئعع الماضغ.
وإذا ضان عثا الظمع الضئغر صث تخض تتئ إدارة أوباطا، 
شإن ظمعا أضئر طاعصع تتئ إدارة الرئغج المظاثإ تراطإ، 
وعع الثي تثد ظزرته اقجابمارغئ لثول الثطغب وسطى 
رأجعا السسعدغئ والضعغئ سطى أجاس دشع "الثاوة"، 
شاتعرة  تثشع  لط  الضعغئ  إن  صال  سظثطا  وخخعخا 
تترغرعا، وإن سطى السسعدغئ أن تثشع "بمظ التماغئ 
ضاظسغان  طارك  سظ  التغاة  تظصض  ولثلك  افطرغضغئ"، 
المساحار شغ "طرضج الثراجات اقجاراتغةغئ والثولغئ": 
إن إدارة تراطإ جاضعن "أضبر اظفااتاً سطى بغع افجطتئ 
غفغث  طا  وعع  افسمال  تحةع  شعغ  وحرضائظا،  لتطفائظا 

صاسثة الخظاسئ افطرغضغئ".
إًذا، وبضض وضعح شإن تمعغض عثه الخفصات عع ضت 
بارولغئ  وتشثغئ  افطرغضغئ،  الخظاسئ  ورغث  شغ  لطثطاء 
لقصاخاد افطرغضغ، بض عع طا وخفه الئسخ طمارجئ 

"دبطعطاجغئ خفصات افجطتئ"، طظ أجض تطغغظ وتمضغظ 
سقصات تطك افظزمئ الماعالضئ بالصعة المعغمظئ.

وعثا الدت الظصثي شغ اقصاخاد افطرغضغ عع طتاولئ 
أرضا  جصطئ  صث  ضاظئ  عاطثة،  جبئ  شغ  الثطاء  لدت 
ظطئ  بط  السصاري،  الرعظ  أزطئ  أسراض  باغااعا  سظثطا 
َتةعث لطعصعف طظ جثغث سطى تساب "الثاوة" السغاجغئ.

ولثلك شإن العثف التصغصغ طظ وراء عثه الخفصات عع 
اقصاخاد  تسجغج  أجض  طظ  افطرغضغئ،  الحرضات  إظساش 
الثي  والترطان  والفصر  الصعر  تساب  سطى  افطرغضغ، 
تساظغه افطئ اإلجقطغئ. لغراضط التضام - الثغظ غسطئعن 
شعق  بسدعا  جرائمعط   - طصثراتعا  صئض  افطئ  إرادة 
بسخ: شعط ق غضافعن باسطغط بروات افطئ الئارولغئ 
المساسمر،  لطشرب  واقطاغازات  الثخثخئ  ذئص  سطى 
بض إظعط غعثرون طا ُغةظى طظ سائثات طالغئ طظ أجض 

إظساش اصاخاد أطرغضا.
وتجداد الةرائط شزاسئ طع تخاسث رائتئ الفساد المالغ 
المحئععئ:  الخفصات  تطك  شغ   - الفظغ  وتاى  بض   -
طظعا طا شاح طظ شدغتئ خفصئ الغماطئ السسعدغئ - 
الئرغطاظغئ الحعغرة، وطظعا طا تتثبئ سظه تصارغر جابصئ، 
تتئ وخش "خفصات افجطتئ الشئغئ"، الاغ تسعط شغ 
تضثغج بسخ الثول - وطظعا السسعدغئ - أجطتئ ق 
تطئغ اقتاغاجات السسضرغئ لعا، وصث وخفئ خفصات 
الخفصات  رأس  سطى  بأظعا  السسعدغئ  أبرطاعا  جابصئ 

افغئى طظ ظعسعا شغ الاارغت التثغث.
وأطام عثا العاصع المآلط، طظ شساد الظزرة السغاجغئ 
والشاغئ السسضرغئ، والظعاتغ المالغئ والفظغئ، شغ تطك 
الخفصات السسضرغئ، ق بث طظ ظزرة واسغئ تعل الاسّطح: 
لطاسطغح  التصغصغ  الثور  سطى  اإلجقطغ  العسغ  إن  إذ 
غتخره شغ طسادلئ الُظخرة والَظخر: طما تتثد شغ آغاغظ 
ضرغماغظ: افولى تعل ُظخرة الثسعة السغاجغئ، شغ صعله 
تسالى: ﴿َوالَِّثغَظ آَوْوا َوَظَخُروا﴾، وذلك شغ وخش تال 
أظخار المثغظئ الثغظ ظخروا دسعة الرجعل  وطضّظعه 
الةاعطغ.  السغاجغ  الظزام  وتشغغر  الثولئ  إصاطئ  طظ 
واآلغئ الباظغئ تعل اقجاظخار شغ الترب ضث افسثاء شغ 
يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ﴾،  ِّ وُكْم يِف ا صعله تسالى: ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
والاغ تعجإ سطى الصعة السسضرغئ الثشاع سظ المسطمغظ 
أطام أي سثوان غاسرضعن له، وضث ضض اتاقل غاحط 

لئقدعط، وضث تسطط ضض ظزام سمغض غرغص دطاءعط.
وتتئ وصع اغاخاب اإلرادة السسضرغئ لةغعش المسطمغظ 
طظ صئض التضام المسائثغظ، شإن عثغظ الثورغظ (الظخرة 
إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والظخر ضث السثوان 
اقجاسماري) غائئان سظ غاغات الاسطح، بض إن الاسّطح 
المحاعث غخإ شغ خثطئ أعثاف أطرغضا السغاجغئ شغ 
المظطصئ، سئر التروب الاغ تترّضعا وتسّثرعا أطرغضا طظ 
أجض تمرغر تطعلعا السغاجغئ الاغ تسجز عغمظاعا سطى 
المظطصئ. وعثا واصع طظاصخ لاططسات افطئ اإلجقطغئ 
الاغ تاأعإ لاساسغث طضان الخثارة طظ جثغث، وإن غثا 

 لظاظره لصرغإ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الصّمئ الثطغةغئ ودور برغطاظغا 
اقجاسماري الةثغث يف الثطغب

بصطط: أتمث الثطعاظغ
طةطج  لثول  والبقبعن  السابسئ  الصمئ  اظسصثت 
المظاطئ  الئترغظغئ  الساخمئ  شغ  الثطغةغ  الاساون 
لغج  شغعا  برغطاظغا  وحارضئ  الماضغ،  افجئعع 
حرغضًا  بعخفعا  بض  وتسإ،  حرف  ضغفئ  بعخفعا 
رئغسئ  تدعر  وضان  الثطغب،  لثول  طعّمًا  اجاراتغةغًا 
العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي قشاًا شغ الصّمئ لثرجئ 
طّما  أسمالعا،  جثول  سطى  ذاغغًا  ضان  تدعرعا  أّن 
دورغئ  صّمًئ  ولغسئ  برغطاظغئ،  خطغةغئ  صّمًئ  جسطعا 

لثول طةطج الاساون الثطغةغ.
وبالظسئئ لطئغان الثااطغ شضان الةاظإ الُماسّطص طظه 
الصمط  بغاظات  طظ  وُطساظسثًا  باعاًا  الثطغب  بثول 
طبض:  طظ  شدفاضئ  ساّطئ  بسئارات  وُطخاغًا  السابصئ، 
السعق  إلظةاز  السمض  وتغرة  تسرغع  إلى  "الثسعة 
والربط  الةمرضغ  واقتتاد  المحارضئ  الثطغةغئ 
الاضاططغئ،  الاظمعغئ  المحارغع  طظ  وغغرعا  المائغ، 
الضاططئ،  الثطغةغئ  اقصاخادغئ  العتثة  إلى  وخعق 
بما غسّجز طضاظئ طظطصئ طةطج الاساون ضمرضج طالغ 
ُطضّرر  ضقم  وعع  سالمغ"،  واصاخادي  واجابماري 

وباعئ وق واصع له.
أّطا الُمعط شغ عثه الصّمئ شضان طا تسّطص طظعا بثور 
(الحراضئ  إذقق  وتّط  الثطغب،  شغ  الةثغث  برغطاظغا 
وبرغطاظغا  المةطج  دول  بغظ  الضاططئ  اقجاراتغةغئ) 
وافطظغئ  والسسضرغئ  السغاجغئ  المةاقت  شغ 

والاةارغئ.
شفغ الةاظإ السسضري وافطظغ تتّثبئ رئغسئ العزراء 
أطظظا،  عع  اآلن  الثطغب  "أطظ  إّن:  شصالئ  طاي  تغرغجا 
ولثلك شظتظ ظسابمر عظاك. وق غاسطص افطر بالصعة 
السسضرغئ شصط، إذ غظئشغ سطغظا السمض طسا لطرد سطى 
اتفاصات  إلى  جظاعخض  ولثلك  الماظعسئ،  الاعثغثات 

تساون جثغثة".

إتثى  الئترغظ  إلى  وخعلعا  شعر  طاي  رئغسئ  وزارت 
"إتح  المسّماة  الثطغب  شغ  الئرغطاظغئ  الئترغئ  صطع 
جطمان،  بظ  خطغفئ  طغظاء  صاسثة  شغ  أوحظ"  إس  إم 
لطممطضئ  سالمغئ  "رؤغئ  سظ:  الةظعد  إلى  وتتثبئ 
الماتثة تساعمعن جمغسضط بثور شسال شغ تظفغثعا"، 
وذّضرتعط بأن: "طظطصئ الحرق افوجط تتاعي سطى 
بطث الظفط شغ السالط، و١٥٪ طظ خادرات الشاز"، وبأّن: 
"تماغئ الاثشص الاةاري الثي تتزى به المظطصئ سئر 
جعق  اجاصرار  لدمان  افعمغئ  شغ  غاغئ  أطر  الئتر 
تماطك  الماتثة  الممطضئ  أن  سطى  والاأضغث  الطاصئ، 

أطظ الطاصئ".
وضاظئ برغطاظغا صث بثأت السام الماضغ بظاء صاسثة 
الساخمئ  خارج  جطمان  طغظاء  شغ  الئترغئ  الةفغر 
شغ  لعا  دائمئ  صاسثة  أول  وعغ  المظاطئ،  الئترغظغئ 
أن  الماعصع  وطظ  سصعد،  أربسئ  طظث  افوجط  الحرق 
تضعن الةفغر عغ الصاسثة افم، وُتخئح طرضجًا لطصعة 
الئترغئ الئرغطاظغئ بخعرة رئغسغئ، سطى أن تتادظ 
الئرغطاظغئ،  الةعغئ  الصعة  دبغ  شغ  المظعاد  صاسثة 
بغظما تضعن الصعة الئرغئ وصاسثة الاثرغإ لطةظعد شغ 

جططظئ سمان.
وعضثا أسطظئ برغطاظغا سظ سجطعا ضمان وجعد دائط 
لصعاتعا المسطتئ شغ المظطصئ، شصالئ طاي: "إّن أطظ 
أي  طظ  أضبر  طعما  أطرا  بات  السربغ  الثطغب  طظطصئ 
وصئ طدى بالظسئئ إلغظا"، ضما وتسعثت باثخغص 
بقبئ ططغارات جظغه إجارلغظغ لاتصغص طحارغع دشاسغئ 
سطى  برغطاظغا  ظفصات  أّن  وأسطظئ  الثطغب،  طظطصئ  شغ 
طبض تطك المحارغع شغ الثطغب أضبر طظ ظفصاتعا شغ 

أي طظطصئ أخرى طظ السالط.
سظ  أغام  صئض  الئرغطاظغئ  الااغمج  ختغفئ  وضحفئ 
الثطغب  شغ  الصغادة  تاعلى  بثأت  المطضغئ  الئترغئ  أن 
إلى  الختغفئ  وأحارت  الماتثة،  العقغات  طظ  بثقً 

إس.  إم.  «إتح.  الئرغطاظغئ  الئترغئ  المثّطرة  أن 
سظ  بثقً  الصغادة  سمطغئ  افولى  لطمرة  تعّلئ  أوحان» 
تاططئ الطائرات افطرغضغئ «غع. إس. إغه. آغجظعاور» 
شغ الثطغب والاغ غادرت المظطصئ، وتسادغش «إتح. 
إم. إس. أوحان» طرضج الصغادة لسئع صطع بترغئ شغ 
سمطغاتعا  وتشطغ  وشرظسغئ،  أطرغضغئ  طظعا  المظطصئ، 
جعٍئ  وطظ  بتري،  طغض  ططغعن   ٢,٥ غصارب  طا  طساتئ 
أخرى وشغ جغاٍق أطظغ آخر ضحفئ ختغفئ تطشراف سظ 
خطط برغطاظغئ لثسط اإلجراءات افطظغئ شغ ططارات 
الثوقرات،  بمقغغظ  تصثر  بمعازظئ  الثطغب،  دول 
إلضاروظغئ  جرائط  خئراء  إرجال  جغاط  أظه  وذضرت 
إلى المظطصئ لمساسثة دول الثطغب سطى تسجغج أطظعا 

اإللضاروظغ.
الغعم  "جؤئ  شصالئ:  التاضرغظ  أطام  طاي  وخطئئ 
بغظ  السابصئ  المساعثات  طظ  تاشًق  تارغثًا  لثغظا  فن 
برغطاظغا ودول الثطغب، وظعد أن ظبئئ لطسالط بأضمطه 
طسًا"،  جظساشطعا  الاغ  الفرص  طظ  السثغث  لثغظا  أن 
أغدًا،  برغطاظغا  أطظ  عع  الثطغب  "أطظ  وأضاشئ: 
غساعثف  الثطغب  دول  غساعثف  الثي  واإلرعاب 

حعارسظا أغدًا".
اإلغراظغ  بالثطر  أجماه  لما  بالاخثي  طاي  والاجطئ 
الثي  الاعثغث  تغال  السغظغظ  طفاعتئ  "إظظغ  شصالئ: 
ظطاق  سطى  افوجط  والحرق  لطثطغب  إغران  تمبطه 
تخرشات  لردع  جعغًا  بـــــ"السمض  وتسعثت  واجع"، 
شغ  ذلك  أضان  جعاء  المظطصئ  شغ  السثواظغئ  إغران 
صال  وبثوره  الثطغب"،  أو  جعرغا،  أو  الغمظ،  أو  لئظان، 
"سظثطا  جعظسعن:  بعرغج  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر 
ظظزر إلى طا غتخض شغ الغمظ، شإن غث إغران ظاعرة 
وبحضٍض  تئّظئ  صث  برغطاظغا  تضعن  وبثلك  بعضعح"، 
تماطًا  غثاطش  إغران  تةاه  واضتًا  ُطاخطئًا  خّطًا  سطظغ 

سظ الثط افطرغضغ وافطمغ الُماعاذأ طسعا.
تّط  شصث  واقصاخادي  الاةاري  الُمساعى  سطى  وأّطا 
سمض طحارضئ لارتغإ  طةمعسئ  تحضغض  سطى  اقتفاق 
برغطاظغ  خطغةغ  طآتمر  ولسصث  الاةارغئ،  السقصات 
السام المصئض شغ لظثن، والاعخض إلى ترتغئات لطاةارة 
الترة طع دول الثطغب السئ، وذلك شغ أسصاب تظفغث 
خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ، وصث تّط الضحش 
لثشع  افرضغئ  باعغؤئ  الئرغطاظغئ  التضعطئ  صغام  سظ 
طساعغات  إلى  المساصئض  شغ  اقصاخادغئ  السقصات 
وطحارغع  شرخًا  الئرغطاظغئ  الحرضات  وطظح  أسطى، 
صطاسًا   ١٥ تحمض  الثطغب،  دول  شغ  طعمئ  اجابمارغئ 
خمسئ  اطاثاد  سطى  إجارلغظغ  جظغه  ططغار   ٣٠ بصغمئ 
الُمساصئطغئ  السقصات  عثه  طاي  ووخفئ  أسعام، 
أطظ  أن  طبطما  تماطًا  رخاؤظا  عع  "رخاؤضط  بصعلعا: 
الثطغب عع أطظظا"، ضما أّضثت سطى أن برغطاظغا تسمض 
"ساخمئ  لظثن  الئرغطاظغئ  الساخمئ  جسض  سطى  تالًغا 
الثطغب  "دول  أّن:  إلى  وظّئعئ  اإلجقطغ"،  لقجابمار 
جعق  أضئر  وباظغ  برغطاظغا،  شغ  طسابمر  أضئر  تسث 
صغمئ  وتئطس  أوروبا"،  خارج  بقدعا  لثى  تخثغر 
جظغه  ططغار   ١٥٠ برغطاظغا  شغ  الثطغةغئ  اقجابمارات 
بغظ  البظائغئ  الاةارة  تةط  بطس  تغظ  شغ  إجارلغظغ، 
أضبر  الماضغ  السام  وبرغطاظغا  الاساون  طةطج  دول 

طظ بقبغظ ططغار جظغه إجارلغظغ.
إّن عثه اقتفاصغات وعثه الئغاظات وعثه الاخرغتات 
إلى  سادت  صث  برغطاظغا  بأّن  تآّضث  أّظعا  حك  ق 
المظطصئ بعجه اجاسماري جاشر، ُطساشّطًئ طا صث غئثو 
شعز  بسث  افطرغضغ  اقظضفاء  أحضال  طظ  حضض  أّظه 
صغعد  طظ  الاترر  طظ  وُطسافغثًة  بالرئاجئ،  تراطإ 
اقتتاد افوروبغ بسث خروجعا طظه، لثلك جاءت طاي 
لُاسغث ترتغإ أوضاع سمقئعا شغ الثطغب، ولامف شراغًا 

 اجاراتغةغًا ُطاعّصسًا ُتثوبه شغ المظطصئ
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الثضاعر طاعر الةسئري*

دسئ وزارة الحآون الثغظغئ شغ الةجائر إلى طغباق حرف غادمظ تصثغط خطاب دغظغ طساثل بسغث سظ الاحثد 
شغ وجائض اإلسقم والصظعات الثاخئ. جاءت عثه الثسعة سصإ تتثغرات خثرت طظ جعات تضعطغئ إلى الصظعات 

الاطفجغعظغئ باةظإ الثطاب الثغظغ شغ براطةعا وتضرغج صغط الاساطح. (الترة).
سطى  الترب  إسقن  إق  وأجغادعط،  المسطمغظ  تضام  سظث  غسظغ  ق  المساثل  الثغظغ  الثطاب  إن   :
اإلجقم، بمظع تطئغص أتضاطه وحرائسه شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وتضرغج افظزمئ الةئرغئ 

السمغطئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، صاتطعط اهللا أظى غآشضعن.
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طظ جئعات الصاال شغ تطإ طظ أجض طساظثة الصعات 
الضردغئ  والةماسات  داسح  ضث  طسارضعا  شغ  الارضغئ 
ضمظ سمطغئ "درع الفرات". وصال طثغر المرخث السعري 
تخرغتات  شغ  الرتمظ  سئث  راطغ  اإلظسان  لتصعق 
لـ"جضاي ظغعز سربغئ"، اقبظغظ، إن "أواطر ترضغئ وخطئ 
أجض  طظ  التر  الةغح  ضمظ  طعالغظ  طصاتطغظ  إلى 
اقظدمام إلى الصعات الاغ تصاتض تظزغط داسح ضمظ 
سمطغئ درع الفرات" الاغ أذطصاعا أظصرة صئض حعر ضث 
داسح وافضراد تغث تثحى أظصرة بسط جغطرتعط سطى 
طظاذص تثودغئ. وأوضح سئث الرتمظ أن الاثخض الارضغ 
ظزرا  المسارضئ،  لعجغمئ  طعط  وجئإ  السر  ضطمئ  عع 
قجاثثام شخائض تابسئ لعا بالةغح التر شغ طسرضاعا 
أن  غفارض  الاغ  الةئعات  خطع  إلى  أدى  طما  الثاخئ، 
تعاجه الةغح السعري وتطفاءه، طظ طصاتطغ المسارضئ.) 

(جضاي ظغعز سربغئ، ٢٠١٦/١١/٢٨م).
باظغاً: وعضثا تخض ضشط تصغصغ وضئغر سطى بعار تطإ 
وُتخر  طظ البعار،  افتغاء المتررة  طظ  الضبغر  باظاجاع 
البعار شغ طساتئ أضبر ضغصاً، واجامر الصخش السظغش 
الثسعات  وطع  وعظا  افتغاء.  بصغئ  باصاتام  والاعثغث 
الثولغئ المطالئئ لعصش إذقق الظار شصث وجثت أطرغضا 
الفرخئ ربما جاظتئ إلتغاء المسار السغاجغ لطتض شغ 
وق  اقجاسةال  غاططإ  جثغث  طظاخ  ظض  شغ  جعرغا، 

غتامض الاأجغض، وتثل سطغه العصائع الاالغئ:
١- تثرك أطرغضا بأن اظاجاع أتغاء طعمئ حرصغ تطإ 
لغج ظعاغًئ لطبعرة السعرغئ، شاخفغئ البعار شغ طثاطش 
طظاذص جعرغا عغ تطط طساتغض المظال، وعغ تثرك 
أن جظعات البعرة الطعال شغ جعرغا صث أوجثت طظاخًا 
خطرًا، لثلك شعغ تساسةض الصداء سطى عثا  إجقطغاً 
المظاخ، والسغاجئ ودعالغجعا أشسض شغ الصداء سطغه طظ 
اآللئ السسضرغئ الاغ تجغث شغ تأجغةه. لثلك شأطرغضا وصث 
غؤسئ طظ أن غآدي الصاض والاثطغر والمجغث طظه إلى 
إخداع الحسإ شغ جعرغا، شإظعا وطظث جظعات تاتغظ 

الفرص لطتض السغاجغ وشص طثططاتعا.
شغ  افبغخ  الئغئ  جاشادر  التالغئ  أوباطا  إدارة   -٢
بإظةاز  تشادره  بأن  تتطط  تجال  ق  وعغ   ،٢٠١٧/١/٢٠
غتسإ لعثه اإلدارة، لثلك وبسث دخعل الةغح السعري 
فتغاء تطإ شصث ذضرت روجغا بأن وزغر الثارجغئ ضغري 
غسسى وبحضض طتمعم لخفصئ شغ تطإ. شصث ذضرت 
أوحاضعف،  غعري  (وصال   ٢٠١٦/١١/٢٨ الغعم  روجغا 
الباظغ/ تحرغظ  اقبظغظ ٢٨  الروجغ،  الرئغج  طساسث 

ظعشمئر: "إذا جألاط سظ جععد ضغري، شعغ ضبغفئ جثا". 
واجاثرك صائق: "غمضظظا أن ظخش عثه الةععد بأظعا 
خارصئ، ظزرا لطضباشئ غغر المسئعصئ لقتخاقت العاتفغئ 
بغظ وزغري الثارجغئ افطرغضغ والروجغ، إذ غاط الارضغج 

سطى طعضعع واتث صئض ضض حغء، وعع جعرغا").
بثور  الصغام  سطى  وتثرغئعا  لارضغا  أطرغضا  تعضغض   -٣
جغاجغ بارز ظغابًئ سظعا، بثرجئ ظعرت وضأن بظائغئ 
ضغري-قشروف تتض طضاظعا بظائغئ روجغا-ترضغا، وعثا 
طا غفسر اقتخاقت الضبغفئ لارضغا شغ الفارة القتصئ 
قظاجاع أتغاء حرصغ تطإ، وضثلك الجغادة المتمعطئ 
شغ لصاءات المسآولغظ افتراك طع ظزرائعط الروس، 
وزغارات المسآولغظ افتراك إلى لئظان وإغران... وصث 
وقشائ  طضبفئ  الارضغئ  والطصاءات  الجغارات  تطك  ضاظئ 

لطظزر سطى الظتع الاالغ:
أ- (بتث الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ الغعم السئئ 
٢٠١٦/١١/٢٦ شغ ذعران طع وزغر الثارجغئ الارضغ 
والمطفات  السعرغئ،  افزطئ  أوغطع  جاوغح  طعلعد 
اإلصطغمغئ افخرى، باإلضاشئ إلى السقصات البظائغئ بغظ 
الئطثغظ. وأشادت وضالئ الةمععرغئ اإلجقطغئ اإلغراظغئ 
جغعاخض  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  بأن  (إرظا)  لفظئاء 
طحاوراته شغ ذعران طع ظزغره اإلغراظغ طتمث جعاد 

ظرغش...) (الةجغرة ظئ، ٢٠١٦/١١/٢٦).
جاوغح  (إن  افظاضعل  وضالئ  صالئ  جعاعا،  طظ  ب- 
أوغطع وزغر خارجغئ ترضغا بتث طع رغاض تةاب ضرورة 
المساسثات  وإغخال  شعري  بحضض  الظار  إذقق  وصش 
اإلظساظغئ إلى تطإ، إلى جاظإ الةععد المئثولئ شغ 
(الةجغرة  الئقد.)  شغ  لطظجاع  جغاجغ  تض  إغةاد  جئغض 

ظئ، ٢٠١٦/١١/٣٠).
وزغر  (أسطظ   :٢٠١٦/١١/٣٠ لارضغا  قشروف  زغارة  ج- 
اقتفاصات  أن  قشروف،  جغرغغ  الروجغ،  الثارجغئ 
الروجغئ الارضغئ تعل جعرغا، سطى المساعى السسضري 
والثبطعطاجغ والسغاجغ، صغث الاظفغث...) (روجغا الغعم، 
وترضغا  روجغا  (أن  قشروف  وأضاف   (٢٠١٦/١٢/١
لفزطئ  لتض  الاعخض  أجض  طظ  المئاتبات  جاعاخقن 
السعرغئ بأجرع طا غمضظ...) (الةجغرة ظئ، ٢٠١٦/١٢/١).

د- وضان الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان صث (ظاصح 
شقدغمغر  الروجغ  ظزغره  طع  عاتفغا  السعري  الحأن 
بعتغظ ٣ طرات شغ افجئعع الماضغ سطى افصض...) (بغ 

بغ جغ، ٢٠١٦/١٢/٢).
عـ- (صال وزغر الثارجغئ الارضغ، طعلعد جاوغح أوغطع 
شغ طآتمر ختفغ بمثغظئ أقظغا الارضغئ، برشصئ ظزغره 
ضرورة  سطى  طافصان  "ظتظ  قشروف،  جغرغغ  الروجغ، 
وصش إذقق الظار إلظعاء المأجاة".) (بغ بغ جغ سربغ، 
روجغا  طع  تاحاور  ترضغا  (إن  وصال  ٢٠١٦/١٢/٠١م). 
طظ  أغدا  ولئظان  جعرغا  وطع  افجث  تطغفغ  وإغران 
أجض الاعخض إلى تض لفزطئ السعرغئ.) (بغ بغ جغ، 

.(٢٠١٦/١٢/٢
اقئاقف  سدع  ظحار  جمغر  سظ  جئعتظغك  ظصطئ  و- 
المسارض الثمغج ١ ضاظعن افول/دغسمئر صعله: "جرت 
عظاك  وضان  ترضغئ،  بمساع  أغام  بقبئ  طظث  اجاماسات 
تضاط حثغث، والفخائض الاغ اجامسئ عغ الفخائض الاغ 
تساطغع ترضغا أن تمارس بسخ الظفعذ سطغعا، ولضظ 
لط تثرج عثه اقجاماسات بأي ظاائب ططمعجئ". (روجغا 
"الفاغظظحال  ختغفئ  وذضرت   .(٢٠١٦/١٢/١ الغعم، 
تاغمج"، الثمغج ١ ضاظعن افول/دغسمئر، أن سثدا طظ 
طع  جرغئ  طئاتبات  (غةرون  السعرغئ  المسارضئ  صادة 
طسآولغظ روس برساغئ ترضغئ إلظعاء الصاال المسامر 
شغ طثغظئ تطإ. وأضاشئ الختغفئ أن "أربسئ طظ أسداء 
المسارضئ الماعاجثغظ حمالغ جعرغا أخئروعا أن ترضغا 
ترسى طتادبات طع طسآولغظ روس بالساخمئ أظصرة".) 
(بغ بغ جغ سربغ، ٢٠١٦/١٢/٠١م)... (وتصعد ترضئ 
اإلجقطغئ"،  "الةئعئ  باجط  اإلجقطغئ"  الحام  "أترار 
إلى  الاعخض  أجض  طظ  روس  طسآولغظ  طع  طفاوضات 
عثظئ شغ تطإ، غاط بمعجئعا إخراج طصاتطغظ طظ "جئعئ 
إجقء  ذرق  وشاح  الضاجاغطع،  ذرغص  سئر  الحام"  شاح 
المخابغظ والمرضى طظ افتغاء الحرصغئ تتئ إحراف 
شرغص تابع لفطط الماتثة. وتحغر طخادر "المثن" إلى 
أن طشادرة "شاح الحام" لتطإ جااط سئر خطئ ترضغئ، 
إلى  المساسثات  تصثغط  طسألئ  بمعجئعا  أظصرة  تاعلى 

افتغاء المتاخرة قتصاً.) (المثن، ٢٠١٦/١٢/٣).
شصث  تطك،  الارضغئ  الاترضات  سظ  أطرغضا  رضا  وأطا  ز- 
ظعر شغ ترتغإ الثارجغئ افطرغضغئ باطك المفاوضات 
(... وشغ طعجج ختفغ، صال طارك تعظر، الظاذص باجط 
العزارة، الثمغج ١ ضاظعن افول/دغسمئر: "رأغظا تصارغر 
سظ أن روجغا تافاوض طع البعار السعرغغظ..." وأضاف 
الماتثث: "أطا ردة شسطظا، شظتظ طساسثون لطارتغإ بضض 
طساع تصغصغئ تعثف إلى تثفغش طساظاة الحسإ السعري، 
وخاخئ شغ تطإ" (روجغا الغعم، ٢٠١٦/١٢/١)، شأطرغضا 
سطى  روجغا  طع  طافصئ  وأظعا  وبثاخئ  غةري  طا  وراء 
جغر المفاوضات والاسعغئ، شصث (ضحش وزغر الثارجغئ 
ظزغره  أن  افول/دغسمئر،  ضاظعن   ٣ السئئ  الروجغ 
افطرغضغ جعن ضغري، جطمه طصارتات تعل تسعغئ شغ 
تطإ "تظسةط طع المعاصش الاغ تامسك بعا روجغا") 
(روجغا الغعم، ٢٠١٦/١٢/٠٣م) ... (وصال قشروف شغ 
طآتمر ختاشغ إن روجغا والعقغات الماتثة جائثآن 
طتادبات شغ حأن اقظستاب شغ جظغش طساء غعم غث 
أن وزغر الثارجغئ افطرغضغ  أو خئاح افربساء، طعضتاً 
جعن ضغري «أرجض طصارتاته شغ حأن طسارات وتعصغئ 
(وأضث  ٢٠١٦/١٢/٠٥م.)،  التغاة،  (دار  اقظستاب») 
المحاورات  لئثء  طساسثا  ضان  الروجغ  الةاظإ  أن 
افول/دغسمئر،  ضاظعن   ٥ اقبظغظ  غعم  طظ  اسائارا 
وطظ  صطغق،  الثئراء  لصاء  تأجغض  ذطئئ  واحظطظ  لضظ 
أو  البقباء  طساء  المحاورات،  تطك  تئثأ  أن  الماعصع 
خئاح افربساء.) (روجغا الغعم، ٢٠١٦/١٢/٠٥م)، لضض 
ذلك شإن الاترضات الارضغئ افخغرة وضباشاعا عغ أضئر 
حأظاً طظ أن تضعن ترضغا وتثعا عغ الاغ تصش وراءعا، 
والمآضث أن أطرغضا عغ الاغ تثشع ترضغا دشساً، وخطعة 
بثطعة... وعغ الاغ تثغر تطك المفاوضات طع روجغا 
وشص طصارتاتعا الاغ جطماعا لروجغا شغ العصئ الثي 
تصطإ شغه إدارة أوباطا افغام بسظاغئ سسى أن تامضظ 
افجابغع  شغ  وتثعا  تطإ  شغ  ولع  إظةاز،  تتصغص  طظ 

الصطغطئ المائصغئ طظ سمر تطك اإلدارة.
بالباً: وأطا سظ شرص ظةاح أطرغضا شغ وضع الفخائض 
المصاتطئ سطى ذاولئ المفاوضات، وإسادة إتغاء السمطغئ 

السغاجغئ شغ جعرغا، شاتضمه العصائع الاالغئ:
١- شغ الثاخض السعري غاساظط رشخ التطعل السطمغئ، 
وصث أغصظ السعرغعن تآطر الثول السربغئ وترضغا سطغعط 
طع أطرغضا وروجغا، وبات واضتاً وبحضض ق غتامض الحك 
بأن تطك الثول تصش ضث البعرة السعرغئ... وعثا الثاخض 
غدشط سطى الفخائض لاختغح طسارعا بسث أن تطعث ضبغُره 
بالعقءات الثارجغئ، وتأبر بالثسط المالغ الصثر، وظعر 
ذلك شغ المخالتات والعثن وتئرغث الةئعات، واقلاجام 
"المعك،  الاظسغص  غرف  وتسطغمات  التمراء  بالثطعط 
والمعم". وضاظئ العئَّئ الحسئغئ داخض جعرغا والداغطئ 
سطى الفخائض جابصًئ لتمطئ الظزام وتطفائه افخغرة سطى 
حرصغ تطإ، وأطا اآلن شصث تساظمئ عثه العئئ واخفًئ 
صادتعا  بإخراج  وططالئًئ  بالثائظئ،  المعادظئ  الفخائض 
سظ السضئ، وأطام عثه العةمئ السسضرغئ الحرجئ شصث 
بادرت الفخائض داخض تطإ إلى تض ظفسعا وتأجغج 
جغح تطإ، وأن غضعظعا صعة واتثة، وعغ خطعة جغثة 
لسطعا تصعد إلى الاتطض طظ العقءات الثارجغئ أطام الثطر 
الثاعط، (وسجا جمغر ظحار السدع شغ اقئاقف السعري 
المسارض سثم إتراز ظاائب شغ طفاوضات الفخائض طع 
روجغا شغ ترضغا، سجاه إلى أن الصرار افجاجغ غسعد إلى 
المةمعسات المسطتئ المتاخرة شغ طثغظئ تطإ، تغث 
صال: "لط تثرج عثه اقجاماسات بأي ظاائب ططمعجئ فن 
المتاخرغظ ضمظ طثغظئ تطإ أخئح صرارعط طساصًق 
سظ صغاداتعط المعجعدة خارج المثغظئ، وبالاالغ أخئح 
الصرار ذا اجاصقلغئ حثغثة تاسطص بالمتاخرغظ داخض 
المثغظئ") (روجغا الغعم، ٢٠١٦/١٢/١). ولط تسئأ تطك 
المةمعسات المسطتئ شغ داخض تطإ بما غةري خارجعا 
طظ طفاوضات خغاظغئ وتعثغثات وتحغئ لقجاسقم 

تامئ: طا تصغصئ طا غةري تعل تطإ وجعرغا اآلن؟
(صال طسآول شغ المسارضئ السعرغئ إن صادة طصاتطغ 
المسارضئ لظ غسطمعا حرق تطإ لصعات التضعطئ، وذلك 
بسث أن صالئ روجغا إظعا سطى اجاسثاد إلجراء طتادبات طع 
العقغات الماتثة بحأن اظستاب ضض طصاتطغ المسارضئ 
طظ المظطصئ، وشص طا أوردته وضالئ روغارز السئئ...) 

(الترة، ٢٠١٦/١٢/٠٣م).
٢- وعضثا شإن الحسإ الثي اجاغصر لغةث درة البعرة 
"تطإ" تتئ الثطر الثاعط لط غظثشع إلى اقجاسقم 
والمعاشصئ سطى التطعل السغاجغئ، بض إظه صث خار غظثشع 
لطثول  المعالغئ  الفخائض  طسار  لاختغح  أضئر  بجخط 
السربغئ وترضغا، تطك الفخائض الاغ تتعل الثسط المالغ 
بالبعرة...  اقجامرار  طظ  غمظسعا  ضئغر  ضابح  إلى  لعا 
اظخاع  شالثئغث  الطغإ...  طظ  الثئغث  تمغج  وعضثا 
لفجغاد شغ ترضغا والسسعدغئ وغغرعا، وعرول لطسمطغئ 
السغاجغئ الثاظسئ فطرغضا وأتقشعا وأحغاسعا وجصط 
شصث  الطغإ  وأطا  البعرة...  سطى  الماآطرغظ  خظثق  شغ 
خثق السجم ولط غظتظ إق هللا جئتاظه، وعثا الطغإ 
عع بإذن اهللا الثي جغةسض الضغث الثي جمساه أطرغضا 

طظ إغران وروجغا وترضغا والثول السربغئ عئاًء طظئباً.
افجطعري  الخمعد  وعثا  العتحغئ  العةمئ  عثه  إن 
لطمصاوطئ شغ تطإ، ضض ذلك لط غضحش الثئغث المتطغ 
شتسإ، بض ضحش ضض خئغث وخاخئ اإلصطغمغ اإلغراظغ 
الصاض  بأسمال  تساعط  شإغران  والارضغ،  والسسعدي 
العتحغئ الاغ ق غفعصعا إق أسمال الصاض الروجغئ وشص 
بالمال  تساعط  والسسعدغئ  افطرغضغئ،  المثططات 
شغ  لطمساعمئ  الفخائض  بسخ  به  تشثي  الثي  الصثر 
جقتًا  الادطغض  اتثثت  وترضغا  الثغاظغئ،  المفاوضات 
لاظفغث المثططات افطرغضغئ، شصث أسطئ الخعت شغ أظعا 
لظ تثثل تطإ شثثلاعا سطى رؤوس افحعاد، لغج عثا 
شتسإ، بض تاى رجطعا المثشعن شغ طظطصئ تطإ لط 
تتمه وظصطاه طظ عظاك إلى طظطصئ بسغثة! بط زادت 
الخعت ارتفاساً بأظعا لظ تسمح بتماة باظغئ شضاظئ باظغئ 
وبالبئ دون أن تترك جاضظا! ولما أخابعا الثةض طظ 
عثه المعاصش تاولئ طآخرًا أن تسطغ الخعت طظ جثغث 
"رتغض  طظه  طصخعد  الفرات  درع  بأن  أردوغان  شخرح 
سئر  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  (صال  افجث" 
ضطمئ ألصاعا شغ ظثوة طضرجئ لطصثس شغ إجطظئعل، 
البقباء ٢٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر: "... ودخطظا جعرغا طع 
الةغح السعري التر"، واجاثرك أردوغان صائق: "لماذا 
دخطظا؟ دخطظا لضغ ظدع التث لتضط الطاغغئ افجث الثي 
غرعإ السعرغغظ بثولئ اإلرعاب. ولط غضظ دخعلظا في 
جئإ آخر") (روجغا الغعم، ٢٠١٦/١١/٢٩م). ولضظه صئض 
أن غثمث خثى خعته تراجع إرضاء لروجغا الاغ تصخش 
تطإ خئاح طساء! شصث (ألصى رئغج الةمععرغئ أردوغان 
شغ  ُسصث  الثي  لطمثاتغر  البقبغظ  اقجاماع  شغ  ضطمئ 
المةمع الرئاجغ "الُضطّغئ"، تغث صال رئغج الةمععرغئ 
المسامرة  الفرات  درع  سمطغئ  إن  أردوغان  ذغإ  رجإ 
شغ جعرغا بصغادة الصعات المسطتئ الارضغئ ق تساعثف 
حثخاً أو بطثًا بسغظه. "إن عثه السمطّغئ المسامّرة طظث 
٢٤ آب/أغسطج تساعثف الاظزغمات اإلرعابغئ".) (تغ 
أر تغ سربغئ، ٢٠١٦/١٢/٠١م). وضاظئ روجغا تثرك أن 
تخرغح أردوغان سظ رتغض افجث عع خال طظ المسظى 
 ١ الثمغج  سطغعا  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  سطص  تغث 
شغ  تسامث  طعجضع  (إن  صائق:  افول/دغسمئر  ضاظعن 

المةال السمطغ سطى اقتفاصات الاغ تط الاعخض إلغعا 
ولغج  تظفغثعا،  غةري  والاغ  الئطثغظ،  رئغسغ  بغظ 
(روجغا  ضبغرا.)  تططص  الةاظإ  أتادغئ  تخرغتات  سطى 
خقل   ٢٠١٦/١٢/٧ والغعم   ...(٢٠١٦/١٢/١ الغعم، 
شغ  واضح  بحضض  خرح  طعجضع  إلى  غطثرغط  زغارة 
درع  سمطغئ  أن  الروجغئ  إظارشاضج  وضالئ  طع  طصابطئ 
الفرات (ق ترتئط بما غثور طظ أتثاث شغ طرضج طثغظئ 
السعري.)  الظزام  تشغغر  بسمطغئ  لعا  سقصئ  وق  تطإ، 

(الثطغب أوظقغظ، ٢٠١٦/١٢/٠٧م).
رابساً: وعضثا شإن أطرغضا تظسص بحضض تام طع روجغا 
شغ عةماتعا العتحغئ وعغ طظ وراء "درع الفرات" الثي 
طظ أعثاشه جتإ شخائض طظ جئعئ تطإ إلى أسمال 
وضثلك  تطإ...  جئعئ  إضساف  بط  وطظ  الفرات"  "درع 
رساغئ طفاوضات شخائطعا المحئععئ طع روجغا، وأغدًا 
وراء تحعد إغران وافتئاع. بط إن أطرغضا عغ وراء طظع 
طا  ذلك  طظ  غشغر  وق  المسارضئ،  سظ  المآبر  السقح 
ظحرته وجائض اإلسقم عثا الغعم ٢٠١٦/١٢/٠٧م طظ 
أن طةطج الظعاب افطرغضغ صث (أصر طحروع صاظعن غاغح 
إلدارة الرئغج المظاثإ دوظالث تراطإ إرجال خعارغت 
أرض-جع طدادة لططائرات إلى شخائض المسارضئ شغ 
جعرغا.... وظصطئ ختغفئ "واحظطظ بعجئ" أن طحروع 
افجطتئ.)  عثه  ظصض  سطى  الصغعد  بسخ  غحمض  الصرار 
(السربغئ، ٢٠١٦/١٢/٠٧م) شعع جاء شغ العصئ الدائع 
بسث أن أوحضئ تطإ سطى الاثطغر، وعع طحضعك شغ 
تثوبه، وإن تثث شسغضعن جقتاً طظجوع السقح! شق 
غساسمض إق بإذن طظ سثو اإلجقم والمسطمغظ، وعض 
غرجى طظ الحعك السظإ؟! بط إن طحروع عثا الصاظعن 
أصروه لغظفث لغج اآلن، بض شغ سعث تراطإ الثي أسطظ 
طظع السقح سظ المسارضئ صئض بثء سعثه! إظه تدطغض 

شعق الادطغض وإظه لئعاان سزغط...
وطع ضض عثا شإن تطإ طعما أخابعا طظ تثطغر جاظعخ 
طظ جثغث، وجائصى أرض الحام بساطئ وتطإ الحعئاء 
بثاخئ خظةرًا طسمعطاً شغ تطص أطرغضا وروجغا وافتئاع 
بةرائمعط،  وتصاطعط  طداجسعط  تصخ  وافحغاع، 
دخعل  غساطغسعا  ق  شأْن  غجسمعظه  بظخر  غعظأوا  ولظ 
بطث إق بسث تثطغره عع ظخر طعععم... وأن ق غامضظعا 
المعجوم...  ظخر  عع  اجاحعاده  بسث  إق  طصاتض  طظ 
المافةرة  والئراطغض  المثطرة  الخعارغت  غتحثوا  وأن 
والةغعش المآلفئ أطام طؤات أو بدسئ آقف، وطع ذلك 
ق غساطغسعن طةابعاعط إق بالصاذشات الةعغئ والئعارج 
التربغئ شإن عثا لعع ظخر الةئان المرسعب طظ طصابطئ 

الرجال الرجال وحأن عثا الظخر إلى زوال...
إن أطرغضا وروجغا وافتقف وافحغاع وافتئاع غرغثون 
أن غسغثوا بةرائمعط العتحغئ جغرة إخعاظعط طظ صئض 
شغ  جرائط  طظ  خظسعه  بما  الااار  والمشعل  الخطغئغغظ 
بمخغر  غسائروا  لط  عآقء  ولضظ  الحام،  وبقد  السراق 
أولؤك، شصث اصاطسعط المسطمعن طظ بقدعط وظعدعا 
وصعغئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سجة  وسادت  جثغث،  طظ 
خقشاعط، وشاتعا طثغظئ عرصض وأخئتئ طثغظئ اإلجقم 
"اجااظئعل"، واصاربعا طظ طعجضع وذرصعا أبعاب شغظا، 
ِيَن َظلَُموا  َّ وافغام دول، وإن غثًا لظاظره صرغإ ﴿وََسَيْعلَُم ا

 ﴾يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن
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افربساء، الباطظ طظ ربغع افول ١٤٣٨عـ
٢٠١٦/١٢/٠٧م

سظ اجاماع السئئ شغ جظغش لثئراء روس وأطرغضغغظ، 
لمتاولئ "إظصاذ تطإ طظ دطار تام"، سئر وصش إلذقق 
الظار وإجقء المثظغغظ والمسطتغظ، وإدخال طساسثات 

إظساظغئ. شرظسا ٢٤.
• أطا أن العثف الظعائغ لعثه افسمال السسضرغئ عع 
إسادة إتغاء طسار المفاوضات الاغ غةإ أن تفدغ إلى 
التض السغاجغ افطرغضغ، شصث سئر سظ ذلك بخراتئ 
الثارجغئ  باجط  الرجمغ  الماتثث  ظائإ  تعظر  طارك 
افطرغضغئ، تغث صال: "تاى لع اجاساد الظزام السعري 
تطإ بثسط روجغ شطظ غدع عثا تثًا لطسظش. ولعثا طا 
غعمظا عع تعشغر المظاخ المقئط لطمفاوضات السغاجغئ 

شغ جظغش".
• وضاظئ أولى الظاائب المئاحرة لعثه السمطغئ - تاى 
وزغر  تخرغح  عع   - جظغش  اجاماع  ظاائب  طسرشئ  صئض 
الثارجغئ الفرظسغ بسث اجاماع طظ غسمعن أظفسعط 
السعرغئ  المسارضئ  بأن  بارغج  شغ  جعرغا"  "أخثصاء 
طساسثة لطسعدة إلى المفاوضات بثون حروط طسئصئ.

• وضان دي طغساعرا صث طعث الطرغص لئتث إطضاظغئ 
خروج "ضض المصاتطغظ" طظ حرق تطإ شغ اجاماع بقبغ 
غةمسه طع طمبطغظ لطعقغات الماتثة وروجغا شغ جظغش 
"خروجعط  طسالةئ  ضرورة  إلى  طحغرًا  (السئئ)،  الغعم 
الطعسغ إن عط أرادوا ذلك، إلى العجعئ الاغ غثااروظعا 
طع سائقتعط". وأضث دي طغساعرا "ضرورة اقظفااح سطى 
إطضاظغئ" عثا السغظارغع و"السعدة إلى السمطغئ السغاجغئ"، 
وصال إن العصئ اآلن عع العصئ المظاجإ لطظزر بةثغئ 
شغ اجاؤظاف المتادبات السغاجغئ فن الظخر السسضري 

لظ غآدي إلى السقم". ختغفئ التغاة.
تث  صث  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وضان   •
المسارضئ السعرغئ السئئ ١٠ ضاظعن افول/دغسمئر سطى 

الةطعس إلى ذاولئ المفاوضات دون حروط، طسطظا أن 
طظ  روجغا  ضغري  ودسا  جغاجغاً.  غضعن  أن  غةإ  التض 
بارغج  اجاماع  بسث  ختفغ  طآتمر  شغ  آخر،  جاظإ 
لطمصاتطغظ  ضماظات  تعشغر  إلى  جعرغا"،  لـ"أخثصاء 
المسطتغظ  أن  إلى  وأحار  تطإ،  حرق  طظ  الفارغظ 
جغعاخطعن الصاال تاى المعت لسثم بصاعط بالصعات 

التضعطغئ". روجغا الغعم.
• إذًا عثا عع طا تثطط له أطرغضا: الدشط السسضري 
لغج  تطإ،  شغ  البعار  جغطرة  طظاذص  سطى  اإلجراطغ 
لاصثغط  بض  المثغظئ،  طظ  المصاتطغظ  إلخراج  شصط 
المئررات الضاشغئ لصادتعط لاصثغط طا بصغ شغ تعزتعط 
إلى  والسعدة  الظار،  إلذقق  وصش  وإسقن  تظازقت،  طظ 
طسئصئ،  حروط  بثون  الظزام  طع  المفاوضات  ذاولئ 
غساسغثه  أن  غمضظ  ق  طا  بعا  الظزام  غساسغث  تغث 
بالصاال. وطا اجاماع جظغش بغظ افطرغضان والروس إق 
تطصئ جثغثة طظ تطصات الاآطر الشربغ اقجاسماري سطى 
بعرة أعطظا الخاطثغظ شغ الحام، لئتث طا تط إظةازه، 

وطا غظئشغ العخعل إلغه، وضغفغئ تتصغصه.
• عثا طا غثططعن له وغمضرون، أطا طا الثي جغتثث، 
شتاماً طجغث طظ الثطاء وافحقء شغ حاطظا المئارضئ تاى 
غثرك الظاس ساطًئ والمةاعثون خاخًئ طسآولغاتعط، 
وغختتعا طسار صادة شخائطعط، وغثشسععط دشساً إلى 
واقساخام  بعرتعط،  وأسثاء  بأسثائعط  اقرتئاط  شك 
جمغساً بتئض اهللا، بالاعتث سطى طحروع اإلظصاذ الرباظغ، 
والسغر خطش صغادة َتَمَطاه، طحروع الثولئ الاغ جاضعن 
الثي  المحروع  الظئعة،  طظعاج  سطى  خقشئ  اهللا  بإذن 

 غتمطه لعط إخعاظعط شغ تجب الاترغر
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ جعرغا

 تامئ ضطمئ السثد: اجاماع جظغش..﴿َوَصْث َطَضُروْا َطْضَرُعْط َوِسْظَث اِهللا َطْضُرُعْط﴾



افربساء ١٥ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٤ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ طـ٤     السثد ١٠٨

اجامرار طسرضئ املعخض إسثاٌد ملا بسثعا

طظث أن اظططصئ شغ الـ١٧ طظ تحرغظ افول الماضغ 
طسرضئ "صادطعن غا ظغظعى"، وأسطظ تغظعا رئغج العزراء 
والصائث السام لطصعات المسطتئ تغثر السئادي بثء جاسئ 
الخفر لمسرضئ اجارداد المعخض طظ غث تظزغط الثولئ، 
وتاى الغعم تحاسض جئعات المعخض بمسارك حرجئ 
المامرس  وباضاغك  وضراوة  بصعة  الاظزغط  غثعضعا 
لترب الحعارع؛ طساثثطا السةقت المفثثئ والسئعات 
واقظشماجغغظ والصظاخئ، وضثا طساثثطا دور المثظغغظ 

ضظصاط خث لسرصطئ تصثم الصعات السراصغئ.
تصثطًا  عظاك  أن  إق  وحثتعا  المسارك  ضراوة  ورغط 
طظ  افغسر  الساتض  شغ  السراصغئ  لطصعات  ططمعجاً 
المعخض ولع بطغؤا، إذ خرح الفرغص الرضظ سئث الشظغ 
افجثي صائث صعات (طضاشتئ اإلرعاب) ظصطاه صظاة الترة 
المرتطئ  "إن  صائق  "ظغظا"،  السراصغئ  افظئاء  وضالئ  سظ 
افولى طظ السمطغات السسضرغئ اظاعئ بالسغطرة سطى 

٢٨ تغا طظ أتغاء الةاظإ افغسر طظ المعخض".
وأضث افجثي أن السمطغات تةري وشص طا عع طثطط 
لعا، طحغرا إلى أن السمطغات تاط بإجظاد طظ الصعة الةعغئ 
وذغران الةغح السراصغ وضثلك ذغران الاتالش الثولغ.

تمطك  السراصغئ  اإلرعــاب)  (طضاشتئ  صعات  أن  وأوضح 
الثولئ،  تظزغط  تترضات"  سظ  تفخغطغئ  "طسطعطات 
الةغح  بمساسثة  ضثلك  غصعطعن  افعالغ  أن  طآضثا 
طظ خقل المسطعطات سظ طعاصع سظاخر الاظزغط إضاشئ 

إلى المظاذص المفثثئ والسئعات الاغ تط زرسعا.
وأضاف أن صطاسات الةغح تاترك بئطء لطتفاظ سطى 

المثظغغظ طظ الظغران الخثغصئ. الترة ٢٠١٦/١٢/٩.
جظرال  الطفاظاظئ  الاتالش  صــعات  صائث  وخــرح  ضما 
افطرغضغ جاغفظ تاوظسظث شغ طصابطئ طع وضالئ روغارز 
سطى طاظ تاططئ الطائرات الفرظسغئ حارل دغشعل خقل 
زغارة طع صادة سسضرغغظ ضئار "أساصث أظعط جغسمطعن 
ربما  إضاشغئ...  أجابغع  لسثة  المعخض  طسرضئ  سطى 

لحعرغظ إضاشغغظ".
وصال تاوظسظث إن الظخر شغ المعخض لظ غصدغ سطى 
الاظزغط، طدغفا "ق أساصث أن طعماظا جاظاعغ سظثطا 
شغ  سمطظا  طظ  بسث  ظفرغ  لط  المعخض.  سمطغئ  تظاعغ 
ظعر  وادي  بطث  تعالغ  تطعغر  أطاطظا  زال  طا  السراق. 

الفرات تاى التثود السعرغئ". الترة ٢٠١٦/١٢/٧.
وبعثا غصر الطفاظاظئ بخسعبئ المسرضئ وضراوتعا وأن 
عغ  بض  المعخض  طسرضئ  باظاعاء  غظاعغ  لظ  الاظزغط 
سطى  جعاء  افذراف  ضض  صعى  تساظجف  حرجئ  طسرضئ 
طساعى الاظزغط أو سطى طساعى الصعات السراصغئ طظ 

صعات أطظغئ وتحث سحائري وحغسغ وبغحمرضئ.
وغآضث خسعبئ المسرضئ وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن 
ضارتر شصث صال اقبظغظ إظه "طظ الممضظ" إتمام طسرضئ 
تترغر طثغظئ المعخض صئض تظخغإ الرئغج المظاثإ 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ  الـــ٢٠  شغ  تراطإ  دوظالث 

المصئض.
وضالئ  ظصطاعا  ختفغئ  تخرغتات  شغ  ضارتر  غظش  ولط 
اجاسادة  خسعبئ  سسضرغئ،  ذائرة  طاظ  سطى  روغارز 

بعجعد  طصرا  الثولئ،  تظزغط  طظ  السراصغئ  المثغظئ 
طحاضض تاسطص بالطصج أبطأت تصثم الصعات السراصغئ، 
أضث  أظه  إق  لعا،  الةعي  الثسط  غغاب  شغ  جغما  وق 
الترة  عظاك".  اتامالغئ  في  "طساسثة  الصعات  أن 

.٢٠١٦/١٠/٥
تخرغتات  شغ  افطرغضغ  العزغر  غسائسث  ولط  ضما 
طظفخطئ أدلى بعا شغ ضالغفعرظغا السئئ بصاء ججء طظ 
طسرضئ  تسط  بسث  تاى  السراق  شغ  افطرغضغئ  الصعات 
افول/أضاعبر  تحرغظ  الـ١٧  شغ  بثأت  الاغ  المعخض 
أخرى  طةاقت  شغ  الثسط  تصثغط  بعثف  الماضغ، 

وتثرغإ أشراد أجعجة افطظ السراصغئ.
السراصغئ  التضعطئ  صعات  طظ  ألش   ١٠٠ ظتع  وغحارك 
سطى  العةعم  شغ  الحسئغ  والتحث  الضردغئ  والصعات 
المعخض بثسط جعي وبري طظ الاتالش الثولغ الثي 

تصعده العقغات الماتثة.
تسالغ  افتثاث  عثه  أوجثتعا  الاغ  اإلشــرازات  طظ  إن 
شغ  الثازر  طتعر  طسآول  صال  شصث  الاصسغط،  أخعات 
لظ  صعاته  إن  ذغفعر  سارف  الضردغئ  الئغحمرضئ  صعات 
تظستإ طظ افراضغ الاغ تساسغثعا خقل سمطغئ تترغر 

طثغظئ المعخض السراصغئ طظ صئدئ تظزغط الثولئ.
ضتئ  الئغحمرضئ  صعات  أن  الضردي  الصغادي  وأضاف 
ظغئ  تعجث  ق  وأظه  المظاذص  تترغر  أجض  طظ  بثطائعا 

إلسادة عثه المظاذص إلى بشثاد.
وأسرب ذغفعر سظ أططه بتض صدغئ المظاذص الماظازع 
وصال  السطمغئ،  بالطرق  المرضجغئ  التضعطئ  طع  سطغعا 
سئر طارجط: "آطض أق تخض افطعر بغظظا وبغظ السراق إلى 

الترب فن الطرشغظ طظعضان". الترة ٢٠١٦/١٢/٥.
وصث أبار عثا افطر المتاشر السابص لمتاشزئ ظغظعى 
أبغض الظةفغ شصال "الثعف افضئر أن غظصسط السراق إذا 
غمظتعا  ولط  بتضمئ  المسرضئ  عثه  سطى  غسغطروا  لط 

السرب السظئ جططئ تصغصغئ". السربغئ ٢٠١٦/١٠/٥.
إق  الظةغفغ  أبغض  وصئطعا  ذغفعر  سارف  تخرغتات  شما 
لما بسث طسرضئ المعخض طظ تثاسغات تمجق السراق إلى 

أصالغط بقبئ.
شعثه الاسجغجات الاغ تسسى أطرغضا لةطئعا إلى السراق 
ضض  خروج  وطا  ودسمه،  اقظصسام  لارجغت  عغ  إظما 
عثه الصعى المتطغئ طظ عثه المسرضئ إق خاجرة سطى 
الخسغث الئحري وسطى الخسغث السغاجغ شصث اجاظجشئ 
واجاظجشئ  الحئابغئ  ذاصاتعا  بمعت  الئحرغئ  صعاعا 

صعتعا السغاجغئ شثدسئ لمثطط الاصسغط.
ولظ غظعغ عثا الاحرذم إق اظسااق ضض عثه الصعى طظ 
أطرغضا،  رأجعط  وسطى  المتاض  الشرب  بثول  اقرتئاط 
واقساخام بتئض اهللا؛ شق شقح لعط إق بحرسه جئتاظه 

وظخرة دغظه.
 ِ مَجِيًعا َوَال َيَفرَّقُوا وَاْذُكُروا نِْعَمَت ابَّ  ِ ﴿وَاْقَتِصُموا حِبَْبِل ابَّ
ْصَبْحُتم 
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َ
أ ُكنُتْم  إِْذ  َعلَْيُكْم 

ْنَها  نَقَذُكم مِّ
َ
َن اجَّارِ َفأ ٰ َشَفا ُحْفَرٍة مِّ بِنِْعَمتِِه إِْخوَانًا َوُكنُتْم بَلَ

ُ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم َيْهَتُدوَن﴾  [آل سمران:  ُ ابَّ لَِك يُبنَيِّ
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وائض السظجي – السراق

الطرشان  صثطه  الثي  افطرغضغ-الروجغ  المصارح  تفاخغض  طظ  ظسثئ  سطى  افتث،  طساء  ظئ  أورغظئ  تخطئ 
سخر افتث طظ أجض إخراج بعار الصسط الحرصغ لمثغظئ تطإ المتاخرة. وجاء شغ ظص المصارح الثي تخطئ 
سطغه أورغظئ، أظه "فجض تتصغص اجاصرار العضع شغ طظطصئ طثغظئ تطإ لاةثغث وخعل المساسثات اإلظساظغئ". 
وجاء شغ تفاخغض المصارح أن روجغا اقتتادغئ جاصعم بالسمض طع الظزام السعري وطةمعسات المسارضئ تئاسًا 
لقتفاق شعرًا لاتثغث الغعم لئثء رتغض المصاتطغظ طظ الصسط الحرصغ طظ طثغظئ تطإ (غعم D)، آخثغظ بسغظ 
اقسائار الرتغض اآلطظ والمحرف لطمصاتطغظ والمثظغغظ طظ المثغظئ. ضما جغصعم ظزام افجث - بتسإ المصارح 
- بدمان سطظغ لسقطئ خروج ضض المصاتطغظ وأشراد سائقتعط أو المثظغغظ اآلخرغظ طظ المثغظئ باإلضاشئ 
إلى المثظغغظ الثغظ غعدون الئصاء شغ حرق تطإ؛ وإسطاء الدمان السطظغ بأن ضض المصاتطغظ أو المثظغغظ 
الثغظ جغثرجعن سئر طمرات اإلجقء طظ المثغظئ لظ غتاةجوا أو غآذوا. وتدمظ المصارح أغدًا إظحاء سثة 
طمرات إجقء غحار إلغعا بعضعح لطسماح بالثروج اآلطظ لمصاتطغ المسارضئ المسطتئ والمثظغغظ طظ حرق 
تطإ، والاعاخض طع المثظغغظ والمصاتطغظ شغ تطإ إلسقطعط سظ حروط اإلجقء والاعصغئ، والسمطغئ، وطمرات 
الثروج، وافطضظئ الاغ غمضظ لطمصاتطغظ والمثظغغظ الاعجه إلغعا؛ واجاحارة طمبطغ افطط الماتثة وحرضائعط 
لارتغإ طحارضاعط شغ سمطغئ طراصئئ تظفغث الافاعمات. وأورد المصارح طةمعسئ طظ اإلجراءات غةإ سطى البعار 
العقغات  إخئار  سئر  أو  سطظًا  تطإ  حرق  طظ  لطثروج  اقجاسثاد  "تأضغث  وعغ  اقتفاق،  عثا  لاتصغص  بعا  الصغام 
الماتثة أو روجغا اقتتادغئ". وضثلك الصغام باتثغث وإخئار العقغات الماتثة افطرغضغئ وروجغا اقتتادغئ 
سظ المظاذص الاغ جغشادر طظعا المصاتطعن وأشراد سائقتعط. وشغ الغعم D والثي ضان طظ المفارض أن غضعن 
الغعم السئئ ١١ ضاظعن افول، شإظه سطى صعات افجث وطةمعسات البعار الاعصش سظ الصاال شغ المثغظئ. وصال 
المصارح إظه غةإ طشادرة ضض المصاتطغظ خقل ٤٨ جاسئ بثون جقتعط البصغض، واقضافاء بالسقح الثفغش، 
تغث جغامضظ المثظغعن أغدًا طظ المشادرة إن رغئعا بثلك. غمضظ لطمثظغغظ بتسإ المصارح، طشادرة حرق 
أجطتاعط  طع  المثغظئ  طظ  غثرجعا  أن  لطمصاتطغظ  غمضظ  وضما  غحاؤون؛  ضما  طضان  أي  إلى  والثعاب  تطإ 
الثفغفئ شصط سظ ذرغص أتث افطاضظ المتثدة (بما شغعا طتاشزئ إدلإ وطظطصئ التثود السعرغئ-الارضغئ 
حمال حرق تطإ). أطا طصاتطع جئعئ الظخرة (جئعئ شاح الحام) شسغثرجعن طع جقتعط الثفغش إلى إدلإ. 
وجغةري - بتسإ المصارح - ترتغإ ترغئ العخعل الضاططئ وبثون سعائص لطمساسثات اإلظساظغئ لساطئ جضان 
جاعزع  الاغ  الماتثة  لفطط  اإلظساظغئ  العضاقت  ذرغص  سظ  المثغظئ  شغ  غئصعن  أم  غشادرون  الثغظ  تطإ 

المساسثات تئسًا لقذار الجطظغ المسمعل به. (أورغظئ ظئ).

ترضغا تسصط صدغئ صاطى أجطعل غجة المرشعسئ ضث سسضرغغظ طظ ضغان غععد
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طعصش تضعطئ الفطئني تةاه أطرغضا

تاى  وواضح،  جاشر  افطرغضغئ  السغاجئ  خثقن  إن 
لطئقد المرتئطئ طسعا ارتئاذا وبغصا طبض الفطئغظ. شإن 
الفطئغظ تطغفئ فطرغضا طظث زطظ ذعغض، طربعذئ بعا 
بمساعثات اجاسمارغئ تحئه إلى تث بسغث المساعثات 
اقجاسمارغئ الاغ ضاظئ تربط ضق طظ طخر، وافردن، 

والسراق وغغرعا طع برغطاظغا.
ولضظ ق غمظع ذلك طظ خثقن أطرغضا لعا وتاى شغ 
صدغئ ضاظئ الفطئغظ شغ أطج التاجئ إلى طساسثات 
أطرغضا ودسمعا لعا، طبض صدغئ الظجاع تعل بتر الخغظ 
الةظعبغ، شئسث طدغ بقث جظعات طظ رشع الفطئغظ 
الصدغئ لمتضمئ الاتضغط الثائمئ بثسط أطرغضا تخطئ 
الفطئغظ سطى طا راطئ إلغه، تغث صّررت المتضمئ شغ 
قعاي أن الخغظ ق تمطك "تصعصاً تارغثغئ" سطى الصسط 
اقجاراتغةغئ،  الةظعبغ  الخغظ  بتر  طغاه  طظ  افضئر 
طآغثة طعصش الفطئغظ شغ الصدغئ. ولضظ طاذا شسطئ 
ق  المتضمئ  صرار  وضأن  خثلاعا،  ذلك..؟  بسث  أطرغضا 

حغء بالظسئئ لطفطئغظ.
لسغاجئ  أطرغضا  اظاصادات  سظ  وشدق  ذلك،  سطى  بظاء 
الفطئغظ شغ المثثرات، رأت تضعطئ الفطئغظ المامبطئ 
شغ رئغسعا رودرغشع دوتغرتغ أن ظفاق أطرغضا وخض 
تحرغظ  شغ ٢٠  الخغظ  دوتغرتغ  زار  شتغظما  ظعاغاه... 
العقغات  سظ  "اقظفخال"  أسطظ   ،٢٠١٦ افول/أضاعبر 
الماتثة التطغش الاصطغثي لئقده، طآضثا بثلك تتعق 
ضئغرا تةاه الخغظ بسث أن اتفص الئطثان سطى تض ظجاسعما 
وصال  المتادبات.  ذرغص  سظ  الخغظ  جظعب  بتر  شغ 
الرئغج الفطئغظغ أبظاء طظاثى اصاخادي بسث جاسات سطى 
صمئ طع ظزغره الخغظغ حغ جغظ بغظس "أسطظ اظفخالغ 
وجئص   .(٢٠١٦/١٠/٢١ تغ،  (إغر  الماتثة"  العقغات  سظ 
ذلك صعله شغ ضطمئ أطام الفطئغظغغظ الساططغظ شغ بضغظ 
بسث  أطرغضغا  تثخض  "ق  طاظغق  شغ  الاطفجغعن  ظصطعا 
الغعم، ق تعاجث أطرغضغا بسث اآلن... لصث تان العصئ 
بقدي  شغ  وجعدضط  إن  خثغصغ،  وداسا  ظصعل  ضغ 
ضان لمخطتاضط" (الةجغرة، ٢٠١٦/١٠/٢١). وبسث جاسات 
طظ عثا اإلسقن تعجه الرئغج الفطئغظغ إلى الرئغج 
الساعرة"  بـ"ابظ  إغاه  بعخفه  أوباطا  باراك  افطرغضغ 

(العذظ المخري، ٢٠١٦/١٠/٢١).
وعضثا تاابسئ تخرغتات الرئغج الفطئغظغ المسادغئ 
فطرغضا تاى ظالئ الرد سطغه طظ صئض جغاجغغ أطرغضا، 
تغث أضث وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر اساجام 
العقغات الماتثة التفاظ سطى الاجاطاتعا تةاه الفطئغظ. 
ظساجم  طعمئ  تتالش  الاجاطات  "لثغظا  ضارتر:  صال  شصث 
 .(٢٠١٦/١٠/٢١ (روغارز،  الفطئغظ".  شغ  سطغعا  التفاظ 
وصال الماتثث باجط الثارجغئ افطرغضغئ جعن ضغربى 
"جظئتث سظ تعضغح لما أراد الرئغج (الفطئغظغ) صعله 
سظثطا تتثث سظ اظفخال طع العقغات الماتثة. لغج 
طظ العاضح لظا طا غسظغ ذلك بضض تحسئاته". (إغر تغ، 

.(٢٠١٦/١٠/٢١
ولضظ عض شسق تساطغع الفطئغظ أن تثرج طظ صئدئ 
الخغظ  طبض  أخرى  دول  تأغغث  سطى  وتتخض  أطرغضا 
وروجغا، تغث خرح الرئغج الفطئغظغ رودرغشع دوتغرتغ، 
والخغظ  روجغا  طظ  تأغغث  سطى  تخض  أظه   ،١٠/٤ شغ 
سظثطا حضا لعما طظ العقغات الماتثة، طعاجما باراك 
أوباطا بصعله "اذعإ إلى الةتغط" وأضاف: "أن العقغات 
الماتثة رشدئ بغع بسخ افجطتئ لئقده لضظه ق غعاط 
(روغارز،  لثلك"  اجاسثاد  لثغعما  والخغظ  روجغا  فن 

.(٢٠١٦/١٠/٤
إذ  غتخض،  أن  الماعصع  طظ  لغج  ذلك  أن  وغزعر 

ضغش تظتاز الفطئغظ إلى الخغظ وعغ ظصغدعا ق جغما 
وضغش  الةظعبغ،  الخغظ  بتر  تعل  الظجاع  صدغئ  شغ 
المظطصئ  شغ  اقجاصرار  ترغث  وعغ  روجغا  إلى  تظتاز 
تحسض  أن  روجغا  لخالح  غضظ  ولط  لعا،  لمةاورتعا 
الصدغئ طع الخغظ وعغ تتخظ دائما تثودعا طسعا، 
إن الثي أظعرته روجغا طا عع إق طةرد سقصات ودغئ 
وخثاصئ بغظعا وبغظ الغابان. وضغش تظتاز إلى الغابان 

وعغ تتاشر دائما سطى سقصاتعا طع أطرغضا.
فجض ذلك، ق خغار أطام الفطئغظ إق الخئر سطى خظغع 
أطرغضا بعا... شئثأ الافسغر والاسثغض لمصعلئ رئغسعا 
الظارغئ؛ شاارة بصعل دوتغرتغ لطختفغغظ، وذلك بسث 
سعدته طظ الخغظ: "إن افطر ق غاسطص بصطع السقصات 
طظ  لماذا؟  ذلك،  أشسض  أن  غمضظظغ  شـق  الثبطعطاجغئ 
وتارة  (التغاة، ٢٠١٦/١٠/٢١)..  أشسض"  أق  بقدي  طخطتئ 
صطص  عظاك  غضعن  أق  غظئشغ  تغئ...  "الاتالفات  غصعل: 
لسصث  بتاجئ  لسئ  وأظا  لطاتالفات.  تشغغر  تثوث  طظ 
تتالفات طع دول أخرى" (روغارز، ٢٠١٦/١٠/٢٥). وظصطئ 
لعجائض  صعله  الفطئغظغ  الرئغج  سظ  ظغضغ  ختغفئ 
اإلسقم الغاباظغئ "إظه ضان غسئر سظ رأي حثخغ ولط 
غضظ غاتثث بطسان التضعطئ سظثطا تطرق إلى طسألئ 
اقظفخال سظ واحظطظ" ( إغر تغ، ٢٠١٦/١٠/٢٥). وصال 
أطام جمع طظ رجال افسمال الغاباظغغظ "تسطمعن أظغ 
ذعئئ لطخغظ شغ زغارة، وأود أن أؤضث لضط أن ضض طا 
دار عظاك ضان غاسطص باقصاخاد، لط ظاضطط سظ أجطتئ 
وتةظئظا التثغث سظ الاتالفات" (روغارز، ٢٠١٦/١٠/٢٦). 
ولضظ عثا غحك شغه أغدا، فظه جئص أن صال وزغر 
جاتافر  بقده  إن  لعبغج  راطعن  الفطئغظغ  الاةارة 
بسقصاتعا الاةارغئ واقصاخادغئ طع العقغات الماتثة، 
سظه  تتثث  الثي  اقظفخال  إسقن  أن  إلى  طحغرا 
الرئغج "ق غادمظ طا غةري شغ الاةارة واقجابمار" 

(الةجغرة ٢٠١٦/١٠/٢١).
وعثا ضطه صئض شعز تراطإ شغ اقظاثابات افطرغضغئ، 
ظاعر،  لصعله  دوتغرتغ  تسثغض  شإن  شعزه  بسث  وأطا 
صث  تراطإ  فن  أتحاجر  لظ  إظظغ  "صطئ  صال:  شصث 
فسداء  اجاماع  تط  وصث   .(٢٠١٦/١١/١٠ (حغظثعا،  شاز" 
طةطج الثشاع المحارك لطفطئغظ والعقغات الماتثة. 
أن "اقضامال  اقجاماع  سصإ  طحارك  بغان  شغ  وجاء 
اقرتئاط  طةطج  المحارك،  الثشاع  لمةطج  الظاجح 
افطظغ، غآضث اجامرار وطااظئ السقصات بغظ الةغحغظ 

افطرغضغ والفطئغظغ". (العذظ السربغ، ٢٠١٦/١١/٢٢).
وعضثا ظطئ الفطئغظ شغ صئدئ أطرغضا، شعغ تسئار صاسثة 
أطرغضغئ طظث طا صئض الترب السالمغئ الباظغئ، وعغ تعاط 
بعا اعاماطا بالشا لتماغئ ظفسعا طظ الثطر الضاطظ شغ 
المظطصئ. وبصغ أن ظصعل إن ضض الئقد الاغ ترغث أن 
تاترر طظ صئدئ اقجاسمار سطغعا أن تسامث سطى صعتعا 
الثاخطغئ ق سطى أي جظث خارجغ فن اقظتغاز إلى الصعى 

 !افخرى ق غةثي، إق أن تضعن لسئئ بغظ أغثغعا

بصطط: أدي جعدغاظا

أجصطئ طتضمئ ترضغئ دسعى صدائغئ طرشعسئ سطى أربسئ سسضرغغظ شغ ضغان غععد تاعمعط بالصغام باصاتام 
تسئإ بمصاض سثد طظ افحثاص سطى طاظ جفغظئ ترضغئ ضاظئ تتمض طساسثات إظساظغئ إلى غجة شغ سام 
٢٠١٠. وألشغئ ضثلك طثضرات اقساصال الخادرة بتص السسضرغغظ افربسئ، بتسإ تخرغتات لمتاطغ الدتاغا. 
وضان سحرة ظاحطغظ أتراك صاطعا، جراء غارة اصاتمئ خقلعا صعات خاخئ لضغان غععد السفغظئ الاغ ضاظئ 
ضمظ أجطعل جفظ طاةعئ إلى غجة. وغسث إجصاط عثه الاعط ججءا أجاجغا طظ اتفاق جرى بغظ ضغان غععد 
واشصئ  السام،  عثا  تمئ  الاغ  الخفصئ  وبمعجإ  بغظعما.  البظائغئ  السقصات  لاطئغع  تجغران/غعظغع  شغ  وترضغا 
ضغان  رساغا  غاتمض  لظ  وبالمصابض  الشارة،  لدتاغا  ضاسعغدات  دوقر  ططغعن   ٢٠ طئطس  دشع  سطى  غععد  دولئ 
غععد أي تعط جظائغئ أو تئسات طالغئ جراء عثه التادبئ. وصث جرت طتاضمئ السسضرغغظ شغ الضغان، وبغظعط 
رئغج افرضان السابص شغ الةغح غابغ أحضظازي، غغابغا شغ ترضغا شغ سام ٢٠١٢. وجمح اقتفاق لارضغا وضغان 
غععد باجاسادة السقصات الطئغسغئ بغظعما شغ تجغران/غعظغع، طظعغا جئ جظعات طظ الخثع والاعتر شغ عثه 
السقصئ بسث تادبئ الشارة سطى أجطعل السفظ. ضما جمح اقتفاق لارضغا بإرجال طساسثات إظساظغئ إلى غجة، 
لاظفغث طحارغع الئظى الاتاغئ شغ المظاذص الفطسطغظغئ. وضاظئ ترضغا طظ أصرب تطفاء ضغان غععد شغ المظطصئ، 
وغحارك الئطثان شغ السثغث طظ المخالح اقجاراتغةغئ. ضاظئ السفغظئ طاشغ طرطرة تصعد جئ جفظ أخرى 
شغ أجطعل لضسر التخار سطى غجة، شاسارضاعا الصعات الثاخئ شغ ضغان غععد شغ ٣١ أغار/طاغع ٢٠١٠. وصاض 
سحرة طظ الظاحطغظ افتراك المآغثغظ لطفطسطغظغغظ، غتمض أتثعط جظسغئ طجدوجئ، أطرغضغئ وترضغئ، وجرح 
طظ  بالتئال  ظجولعط  بسث  لطسفغظئ،  الثاخئ  غععد  ضغان  صعات  اصاتام  سظث  اظثلسئ  احائاضات  شغ  السحرات 
ذائرات طروتغئ. وغطصغ ضق الةاظئغظ بمسآولغئ اظثقع السظش سطى اآلخر. ولط غساطع تتصغص أجرته افطط 
الماتثة تصثغط تتثغث دصغص لطتزئ الاغ بثأت شغعا الصعات الثاخئ شغ ضغان غععد اجاثثام الثخغرة التغئ. 

(بغ بغ جغ السربغئ، طع بسخ الاخرف).

المصارح افطرغضغ-الروجغ إلجقء بعار تطإ!

;‹Öq⁄÷’;]‚⁄Ë÷âhÂ;GÑ\Êm’\;flŸ;f÷t;«ÁÖi’;‡]Ë¬âh;]ËàÂÑÂ;]“ÁÖŸ^
\Ä]â…;]‚Ë…;nË¬Ë’;Ñ]çd


