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بصطط: أتمث الثطعاظغ

جظغش  طآتمر  إلى  ذعئئ  لطمفاوضات  السطغا  العغؤئ  إن 
ذلك  شضغش  وبعاباعط!!!  الحام  أعض  تمبض  أظعا  طّثسغئ 
ودّطر  الحام  أعض  صاض  الثي  الظزام  تفاوض  وعغ 
روجغا  بقدعط، وعغ تفاوض وشص خطئ أطرغضا وطسعا 
سثوتغ اإلجقم والمسطمغظ؟؟!! ضغش تّثسغ العغؤئ تمبغض 
أعض الحام وعغ تفاوض سطى إظحاء تضط َسطماظغ غدمظ 
ذعال  الحام  أعض  أذلَّ  الثي  افطرغضغ  الظفعذ  اجامرار 
أطرغضا  تمبض  العغؤئ  تطك  أن  عغ  التصغصئ  إن  سصعد؟؟!! 

شغ طعاجعئ أعض الحام وبعرتعط.  

اصرأ شغ عثا السثد:
 -  زغارة رئغج وزراء ترضغا إلغران: طا عغ أبسادعا 

   وأخطارعا وخاخئ سطى أعض جعرغا؟ ...٢

 - طاذا تمض ظائإ الرئغج افطرغضغ شغ جعلاه 

   افخغرة لطمظطصئ؟  ...٢

- فجض المرأة، شطاطالإ الظساء باطئغص الحرغسئ! ...٤

 - ترضغا وأوروبا: طاذا غرغث ضض طظعما شغ 

  ططش القجؤغظ؟؟ ...٤
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

الربزاظغ غةثد دسعته لقظفخال 
سظ السراق 

الئرزاظغ،  طسسعد  السراق  ضردجاان  إصطغط  رئغج  جثد 
السراق،  سظ  اقظفخال  دسعات  الماضغ،  الةمسئ  غعم 
وتأجغج  طحروسعط  شغ  "طاضعن  افضراد  أن  طآضثًا 
وافتراك  لقغراظغغظ  غصعل  لظ  أظه  إلى  قشااً  دولاعط"، 
سظ  اقظفخال  طحروع  بثخعص  إلرضائعط  ضقطاً 
السراق. وصال  الئرزاظغ شغ ضطمئ ظصطاعا وجائض إسقم 
ظاذصئ بالضردغئ، "لصث أحرت طظ صئض، إذا طا صثطظا الثطاء 
طةثدًا شساضعن لقجاصقل ولغج لشغر ذلك، لثلك غةإ 
الصغام بثلك وسثم السماح بأن تثعإ دطاؤظا عثرًا". 
وأضاف "اقجاصقل طظ تصظا وسمطظا فجطه ولظ ظاثطى 
سظه، لغج المعط طظ جغسطظ سظ اقجاصقل تاى لع 
شغ  غثسمظا  حثص  أي  سطى  جُظبظغ  ذفض،  ذلك  شسض 
ذلك، تاى ظامضظ طظ إجابئ والثة حعغث، لع جألاظا 
لماذا جالئ دطاء ابظغ". ورأى أظه "طظ المساشرب وجعد 
وسظ  اقجاصقل".  غسارضعن  ضردجاان  شغ  أحثاص 
طعصش أظصرة وذعران طظ اجاصقل اإلصطغط، أوضح بأظه 
لظ غثعإ إلى إغران وترضغا لصعل ضقم غرضغعط بثقف 
اقجاصقل، طحغرًا إلى أظه أبطس العقغات الماتثة، أظعط 
أختاب صدغئ، "إطا ظفظى، وإطا ظخض بثطائظا لقجاصقل". 

(السربغ الةثغث)
: إن دسعة رئغج طا غسمى بإصطغط ضردجاان 

غ

اقظفخال  إلى  خراتئ  بضض  الئرزاظغ  طسسعد  السراق 
غثل سطى المساعى الثي وخض إلغه المسطمعن بعجعد 
صغادات وطسآولغظ أطبال الئرزاظغ.. شالئرزاظغ غصعل: 
"إذا طا صثطظا الثطاء طةثدًا شساضعن لقجاصقل ولغج 
المسطمغظ  سطى  غعجإ  اإلجقم  أن  طع  ذلك"،  لشغر 
شغ  السغح  سطغعط  وغتّرم  واتث  ضغان  شغ  العتثة 
الضغاظات  شغ  الاصسغط  زغادة  أو  طظفخطئ  ضغاظات 
بثل  المسطمغظ  سطى  غعجإ  إظه  بض  المعجعدة، 
الادتغات وتصثغط الثطاء لاعتغث الئقد اإلجقطغئ.. 
المسطمغظ  سطى  العاصع  الزطط  غساشض  الئرزاظغ  إن 
طظ الضرد إلبارة الظسرات لثغعط لغصئطعا باقظفخال 
المسطمعن  لغسطط  ولضظ  المسطمغظ،  إخعاظعط  سظ 
طظ الضرد أن الزطط واصع سطى المسطمغظ جمغسا شغ 
وغغرعا،  ولغئغا  والغمظ  وشطسطغظ  والسراق  الحام 
والتض الثي بّغظه اإلجقم لغج باظفخال ضض حسإ أو 
صعم طظ المسطمغظ سظ بصغئ إخعاظعط وإظما عع شغ 
اجاماع المسطمغظ وتعتثعط شغ ظض دولئ واتثة عغ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تطئص 
اإلجقم الثي غظزر إلى المسطمغظ ظزرة واتثة ق شرق 
شغ التصعق والعاجئات بغظ سرب وسةط وق بغظ ضرد 
وترك.. ولغسطط المسطمعن أن شضرة اقظفخال شضرة 
غربغئ أوجثتعا الثول الشربغئ جابصا تغظ جسئ لعثم 
الثقشئ اإلجقطغئ شغ طططع الصرن الماضغ، وجارت 
بعا أطرغضا بسث ذلك وتسمض سطى تظفغثعا شغ ضبغر 
الثي  السراصغ  الثجاعر  ولسض  اإلجقطغئ،  الئقد  طظ 
تط إصراره خقل وجعد اقتاقل افطرغضغ والثي أصر 
الفثرالغئ وجمح بإصاطئ افصالغط شغعا، عع طا ظحاعث 
آباره الغعم، وباإلضاشئ إلى ذلك شإن أطرغضا صث سمطئ 
سطى إغةاد بثور الضراعغئ والحصاق بغظ المسطمغظ طظ 
الحغسئ والسظئ لاةسض اقظفخال أطرا طصئعق سظث ضض 
شؤات أعض السراق. شاقظفخال غةإ طعاجعاه وإشحاله 
بعخفه أطرا طترطا، وصث ذطإ الحرع بثل الادتغات 
خطئ  بعخفه  إشحاله  غةإ  وأغدا  الاصسغط،  لمظع 
اجاسمارغئ لطثول الشربغئ تعثف إلى خغاغئ المظطصئ 
خغاغئ جثغثة تاماحى طع طخالح تطك الثول شغ ظض 
الثول  وخحغئ  دغظعط  سطى  المسطمغظ  وسغ  تظاطغ 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  دولئ  صغام  طظ  الشربغئ 
الظئعة شغ صطر طظ افصطار اإلجقطغئ، وعع طا غعثد 

ظفعذ تطك الثول.. 

جاء شغ الئغان الخادر سظ اجاماع وزراء الثاخطغئ السرب 
شغ خاام دورتعط البالبئ والبقبغظ شغ تعظج غعم 
تعخغش  إدراج   ٢٠١٦ آذار/طارس  طظ  الباظغ  افربساء 
"تجب اهللا" باإلرعابغ شغ ظص الئغان الثااطغ تغث 
ورد شغه "إداظاه وحةئه لطممارجات وافسمال الثطرة 
الاغ غصعم بعا تجب اهللا اإلرعابغ لجسجسئ افطظ والسطط 
(الةجغرة.ظئ  السربغئ".  الثول  بسخ  شغ  اقجاماسغ 
٢٠١٦/٣/٢)، وصث جئص عثا بساسات إسقن دول طةطج 
الاساون الثطغةغ بتسإ بغان العغؤئ الساطئ لطمةطج 
أظعا "صررت "اسائار ططغحغات تجب اهللا، بضاشئ صادتعا 
سظعا،  والمظئبصئ  لعا  الاابسئ  والاظزغمات  وشخائطعا 
طظزمئ إرعابغئ" (الةجغرة.ظئ ٢٠١٦/٣/٢)، بط تئع ذلك 
شغ ٢٠١٦/٣/١١ تدمغظ تعخغش تجب اهللا "باإلرعابغ" 
شغ ظص صرار طةطج جاطسئ الثول السربغئ شغ خاام 

أسمال دورته سطى طساعى وزراء الثارجغئ.
وصث جاء عثا الاعخغش شغ جغاق الاسرض لفتثاث 
شغ الئترغظ تغث ورد شغ بغان المةطج أظه غساظضر 
الثاخطغ  الحأن  شغ  المسامرة  اإلغراظغئ  ("الاثخقت 
اإلرعاب  طساظثة  خقل  طظ  وذلك  الئترغظ،  لممطضئ 
والمافةرات  افجطتئ  وتعرغإ  اإلرعابغغظ  وتثرغإ 
سطى  الاخرغتات  وطعاخطئ  الطائفغئ  الظسرات  وإبارة 
طثاطش المساعغات لجسجسئ افطظ والظزام واقجاصرار 
وتأجغسعا لةماسات إرعابغئ بالممطضئ طمعلئ وطثربئ 
اإلرعابغ"...  اهللا  وتجب  اإلغراظغ  البعري  الترس  طظ 
وأضث طةطج الةاطسئ أن "الاثخقت اإلغراظغئ تاظاشى طع 
طئثأ تسظ الةعار وسثم الاثخض شغ الحآون الثاخطغئ 
وشصا لمئادئ طغباق افطط الماتثة والصاظعن الثولغ. 
وأشاد الئغان أن المةطج "أحاد بةععد افجعجة افطظغئ 
شغ الئترغظ، الاغ تمضظئ طظ إتئاط طثطط إرعابغ، 
شغ غظاغر الماضغ، وإلصاء الصئخ سطى أسداء الاظزغط 
اإلرعابغ المعضض إلغه تظفغث عثا المثطط والمثسعم 
وتجب  اإلغراظغ  البعري  بالترس  غسمى  طا  صئض  طظ 
اهللا اإلرعابغ، والثي ضان غساعثف تظفغث جطسطئ طظ 
أن  أن  (جغ  الممطضئ".)  ربعع  شغ  اإلرعابغئ  افسمال 
٢٠١٦/٣/١١)، وصث تتفزئ ضض طظ لئظان والسراق سطى 
الاعخغش ضما أدرجئ الةجائر طقتزئ سطى الصرار، وصث 
اجاقم  ظرف  شغ  الاعخغش  عثا  تمرغر  تط  أظه  ظعر 
وبالاجاطظ  لطةاطسئ،  التالغئ  الثورة  لرئاجئ  الئترغظ 
طع اظاثاب أطغظ سام جثغث لطةاطسئ. شسطى الرغط طظ 
طخرغعن  جغاجغعن  أحار  الصرار  سطى  طخر  طعاشصئ 
طصربعن طظ السططئ شغ طخر إلى "أن اسائار الةاطسئ 
السربغئ تجب اهللا طظزمئ إرعابغئ تعخغئ ولغج صرارا، 
شإن  وبالاالغ  اإلجماع،  ولغج  بافغطئغئ  جاء  ضعظه 
طخر غغر ططجطئ بافخث به". (الشث ٢٠١٦/٣/١٢ طصابطئ 

طع الطعاء طتمعد زاعر).
 وضاظئ الئترغظ صث صاطئ بإدراج "تجب اهللا" ضمظ 
"أدرجئ   ٢٠١٥/١٢/١٨ شغ  جابصا  اإلرعابغئ  المظزمات 
طمطضئ الئترغظ طةمعسئ طظ المظزمات سطى صائمئ 
 ١٤ و"تظزغط  الطئظاظغ"،  اهللا  "تجب  طظعا  "اإلرعاب"، 
شئراغر"، و"جراغا افحار"، و"جراغا المصاوطئ"، لاخئح 
طظ المظزمات "اإلرعابغئ" شغ الئقد، ضما عع طسمعل 
شغ بسخ دول طةطج الاساون الثطغةغ". (الثطغب أون 

قغظ ٢٠١٥/١٢/١٨).
اإلسقطغ لطصرار بأظه صرار  وسطى الرغط طظ الاسعغص 
الاغ  والاخرغتات  الصرارات  ظخعص  أن  إق  جسعدي 
سظ  تثاطش  أظعا  شغعا  غزعر  السسعدغئ  سظ  تخثر 
وَتفعُّط  اهللا"،  "تجب  طع  الاساطض  شغ  الئترغظ  ظسص 
الفرق بغظ المعصفغظ ضروري لعضع الصرارات الخادرة 

شغ جغاصعا.
غاسطص  اهللا"  "تجب  طظ  السسعدي  المعصش  إن  إذ 
الئغان  شغ  جاء  شصث  لئظان،  خارج  التجب  بأظحطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أخثاء طآتمر الثقشئ يف أظصرة

السعرغئ  المفاوضات  طظ  الةثغثة  الةعلئ  اظططصئ 
غعم اقبظغظ شغ ٢٠١٦/٠٣/١٤، وضئط إغصاسعا طئسعث 
دي  جاغفان  جعرغا  إلى  الثاص  الماتثة  افطط 
أسمالعا  وجثول  وإذارعا  أذراشعا  شتّثد  طغساعرا، 
وجصفعا، واسائر إسقن جظغش بمبابئ الضااب المصّثس 
غغر  المتادبات  بأّن  وصال  وخفه،  تسإ  لطمفاوضات 
المئاحرة جائثأ شغ المعسث المدروب بمظ غتدر أوقً 
طظ العشعد طظ دون أي تأخغر، وأّن غعم اقبظغظ عع 
الغعم افعط شغ عثه المتادبات الاغ جغاط شغعا ذرح 
صداغا سثغثة، وأّن أعط طا جغاط ذرته بقث طسائض 
عغ: تحضغض تضعطئ جثغثة جاطسئ وحاططئ، ووضع 
وتحرغسغئ  رئاجغئ  اظاثابات  وإجراء  جثغث،  دجاعر 
البماظغئ  افحعر  غدعن  شغ  الماتثة  افطط  بإحراف 
سحر المصئطئ اسائارًا طظ تارغت اظطقق المفاوضات شغ 

.٢٠١٦/٠٣/١٤
التدعر،  سطى  افجث  بحار  ظزام  تضعطئ  وواشصئ 
الرجمغئ  المسارضئ  التدعر  سطى  ضثلك  واشصئ  ضما 

المامبطئ بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات، وتسابصئ العشعد 
إلى جظغش، وُظحرت خعرة فجسث الجسئغ رئغج العشث 
ضئغر  بأّظه  ُخّظش  الثي  سطعش  طتمث  طع  المسارض 
المفاوضغظ، والثي عع المسآول السغاجغ شغ تظزغط 
اجاسثادًا  جظغش،  إلى  وخعلعما  بسغث  اإلجقم  جغح 

لطمحارضئ شغ المتادبات.
صئغض  الطرشغظ  بغظ  الضقطغ  الاراحص  بثأ  وضالسادة   
المسطط  ولغث  شصال  المفاوضات،  اظطقق  طعسث  وبسث 
وزغر خارجغئ ظزام بّحار شغ طآتمر ختفغ شغ دطحص 
ُسصث سخر غعم السئئ، "جظثعإ إلى جظغش وق ظسرف 
غةث  لط  إن  جاسئ   ٢٤ بسث  ووشثظا  جظاتاور  طظ  طع 
أتثا جغسعد وغاتمض الطرف اآلخر طسآولغئ الفحض"، 
ورشخ المسطط حروط دي طغساعرا الاغ أسطظعا صئض 
افطمغ  المئسعث  شصال: "إن  الافاوض  سمطغئ  اظطقق 
اصاراح  له  غتص  ق  طغساعرا  دي  جاغفان  جعرغا  إلى 
سطغه  الاعاشص  غاط  أن  غةإ  طا  عثا  أسمال،  جثول 
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﴿بَْل  جئتاظه:  التص  غصعل  أظصرة:   – الراغئ  طراجض 
شصث  َزاِهٌق﴾،  ُهَو  َفإَِذا  َفَيْدَمُغُه  اْكَاِطِل  بَلَ  َقِّ  بِاحلْ َغْقِذُف 
ضان قظسصاد طآتمر الثقشئ شغ أظصرة ٢٠١٦/٣/٦م، 
بسظعان "الثقشئ: تطط أم واصع صرغإ؟"، وصع الخاسصئ 
الثغظ  أولؤك  المرغدئ،  السطماظغغظ  صطعب  سطى 
جاءعط أن غرشع خعت الثقشئ طثوغا سطى بسث أطاار 
أسطظ  تغث  الارضغ  الاحرغسغ  المةطج  طظ  طسثودة 
الةئري  التضط  تتئ  ١٩٢٤/٣/٣م  شغ  الثقشئ  إلشاء 
لططاغغئ طخطفى ضمال، شئسث أن ظظعا شغ وعمعط 
أن الثقشئ ولئ إلى غغر رجسئ إذا بافخعات العادرة 

ترتفع لطمطالئئ بإسادتعا شغ صطإ أظصرة.
افسمال  جمطئ  ضمظ  طظ  غأتغ  الثي  المآتمر،  عثا 
السالط،  شغ  وحئابه  الاترغر  تجب  بعا  غصعم  الاغ 
لعا  وجعد  ق  بأن  اإلجقطغئ  افطئ  لاثضغر  غأتغ 
الحرغسئ  ظض  شغ  تتغا  الةاظإ  طرععبئ  سجغجة  ضأطئ 
الرباظغئ إق بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاضعن 
الحرع  أتضام  لاطئغص  الشاغئ،  ولغج  السئغض،  عغ 
طسطمغظ  الظاس،  حآون  شارسى  الثاخض،  شغ  ضاشئ 
الععى،  سظ  المظجه  الرباظغ  بالحرع  طسطمغظ،  وغغر 
صغعد  طظ  جمساء،  والئحرغئ  اإلجقطغئ،  افطئ  وتترر 
اقجاسمار الئشغخ، لغج شصط اقجاسمار السسضري، 
لطتدارة  والبصاشغ  الفضري  الشجو  طظ  وطافرساته  بض 
تةئ  سطى  تصعم  ق  الاغ  السطماظغئ  المادغئ  الشربغئ 
وق دلغض غصظع السصض وق تعاشص الفطرة، بض غساسئث 
بصغئ  الرجاطغض،  أختاب  طظ  تفظئ  أو  اإلظسان،  شغه 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الظاس شغسعطعظعط جعء السثاب جعاء تربا بإحسال 
التروب شغ الئطثان الشظغئ لظعإ برواتعا والسغطرة 
سطغعا، أو جطمًا بالاقسإ شغ طصثرات افطط والحسعب 
سئر العغمظئ اقصاخادغئ والمالغئ واإلسقطغئ، تاى ق 
غضاد غاراءى لحسعب افرض أن عظاك بخغص أطض 

شغ الاثطص طظ ضابعس عثا الةتغط اقجاسماري.
شةاء دوي عثا المآتمر شغ صطإ الساخمئ الارضغئ، ق 
بض شغ المةمع الرغاضغ الثي غتمض اجط "أتاتعرك"، 
لغعج أرضان الظزام السطماظغ الةائر شغ ترضغا، ولغرجض 
رجالئ عثى ورتمئ لفطئ اإلجقطغئ، وسئرعا لطسالط، 
صث  السجغمئ  خاِدصغ  طآطظغظ  رجاقً  لقجقم  بأن 
ساعثوا اهللا سطى البئات شغ تمض الثسعة تاى غطصعا 
اهللا وعع سظعط راض. وغغر خاٍف سطى ضض ذي بخغرة 
أن عثا المآتمر غأتغ تضمطئ لطمآتمرات افخرى الاغ 
سصثعا وغسصثعا حئاب التجب طظ جاضرتا إلى الحام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طا إن وخض رئغج وزراء ترضغا داود أوغطع إلى إغران 
تاى الاصى رئغسعا روتاظغ غعم ٢٠١٦/٣/٥ وأشخح سظ 
طشجى زغارته طآضثا سطى "جثغئ ترضغا شغ شاح شخض 
الئطثغظ  تطعغر  وسطى  إغران..  طع  الاساون  طظ  جثغث 
طظزعر طحارك إلظعاء الخراع الطائفغ شغ المظطصئ". 
وصال روتاظغ: "إن لثى إغران وترضغا طخالح طحارضئ 
طتاربئ  سطى  وتساوظعما  تظسغصعما  غارضج  أن  وغةإ 
اإلرعاب باسائاره سثوا طحارضا". وعضثا أسطظ الطرشان 
شمسظى  وتساوظاً،  وتظسغصاً  طحارضاً  طظزعرًا  بغظعما  أن 
وعما  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  غسغران  أظعما  ذلك 
طافصان رغط المعاترات والمظاوحات الضقطغئ الاغ ق 

تدر شغ سقصاعما. 
وتاى تخرف افظزار إلى اتةاه آخر لاحشض المظاوحات 
طعصفًا  طظعما  لضض  وضأن  اإلسقم  طساتات  الضقطغئ 
طشاغرًا طظ صداغا المظطصئ، وسظثطا جاء الةث وجعئ 
شصال  المظفسغئ،  الظاتغئ  ظتع  أخرى  لعجعئ  أخرى  طرة 
داود أوغطع "إن تثفغش السصعبات سظ إغران بسث اقتفاق 
تةاوز  بسععلئ  غساطغسان  الئطثغظ  أن  غسظغ  الظعوي 
تةط الاةارة البظائغئ ٥٠ ططغارا والثي ضان طساعثشا 
طظ صئض وعع ٣٠ ططغار دوقر جظعغا". ووخش تعصغئ 
زغارته وطدمعن طئاتباته طع المسآولغظ اإلغراظغغظ 
الئطثغظ  بغظ  السقصات  شغ  جثغثا  سعثا  "غسث  بأظه 
خخعخا سصإ رشع السصعبات اقصاخادغئ سظ إغران". 
وذعران  أوروبــا  إلى  إغــران  بعابئ  ترضغا  "إن  وصــال: 
بعاباظا إلى آجغا وعثا غدمظ لظا إطضاظغات اجابظائغئ 
شالائادقت  الطعجساغ".  والثسط  الظصض  طةال  شغ 
الاةارغئ وتسجغج السقصات اقصاخادغئ غضعن لعا سطى 
السقصات  شغ  ظاعر  وعــثا  جغاجغ.  طصخث  افغطإ 
والاظسغص  الافاعمات  تشطش  تغث  الارضغئ  اإلغراظغئ 
والاساون المحارك والظزرة المحارضئ باسجغج السقصات 
بائرغر  الطرشغظ  أتئاع  شغصعم  واقصاخادغئ،  الاةارغئ 
السمض المحارك بغظ السثوغظ ظاعرغا أو الماظاشسغظ 
ضما غخعر الئسخ، بأن ذلك ضروري لاتصغص المظاشع 
الرئغج  العثف  عع  ذلك  وضأن  الصعطغئ.  والمخالح 
وأظه طحروع وطا جرى خطفعا ق غشغر شغ العاصع حغؤا. 
وطبض ذلك سقصات ترضغا أردوغان بضغان غععد تشطش 
الضغان  عثا  شسطه  طا  تظاجغ  وغةري  المظاشع  باتصغص 
سظثطا صاض ١٠ طظ أعض ترضغا سطى طاظ جفغظئ طرطرة 
أعطعا  طظ  اآلقف  وصاض  غجة  دطر  وسظثطا   ٢٠١٠ سام 
شغ بقبئ تروب حظعا طظث ظعاغئ سام ٢٠٠٨ تاى سام 
٢٠١٤ وغمف أردوغان أرجاء افرض خراخاً اظاخارا لشجة 
بالضقم، وأطا افشسال شعغ اجامرار السقصات طع غععد 
وتصعغاعا تاى صال طآخرا غعم ٢٠١٥/١٢/١٤ "إن الاصارب 
بالظسئئ  تغعغئ  أعمغئ  غتمض  وإجرائغض  ترضغا  بغظ 

لطمظطصئ".
طظ  تخض  طعما  اإلغراظغئ  الارضغئ  السقصات  وضثلك 
ــعال،  افص تثالش  افشسال  أن  شظرى  ضقطغ  تخسغث 
وجطئعا   ٢٠١٣ سام  إغــران  اظثراط  خدط  شغ  وتاى 
فتئاسعا طظ حثاذ اآلشاق والةعال طظ لئظان والسراق 
وتتحغ  بافتصاد  خثورعط  شاحتظ  وأششاظساان 
شغ  المسطمغظ  إخعاظعط  لغصاطعا  بافضاذغإ  سصعلعط 
سطى  تسطظ  ترضغا  ظرى  أطرغضا،  افضئر  الحغطان  جئغض 
لسان الماتثث باجط وزارة خارجغاعا جمرضةغ غعم 
بغظ  الاساون  الاجام  سطى  تام  "تعاشص  سظ   ٢٠١٣/١١/٢٨
الئطثغظ لتض افزطئ شغ جعرغا ووصش حقل الثم شغعا"، 
بجغارة  خارجغئ  وزغر  بخفئ  أوغطع  داود  صام  وغعطعا 
إغران. وصام رئغج الةمععرغئ أردوغان غعم ٢٠١٥/٤/٧ 
قجاماع  الباظغئ  الثورة  شغ  لطمحارضئ  ذعران  بجغارة 
طةطج الاساون اقجاراتغةغ بغظ الئطثغظ تطئغئ لثسعة 
ظزغره اإلغراظغ تسظ روتاظغ. شصث وخطئ السقصات 
بغظعما إلى تأجغج طةطج لطاساون اقجاراتغةغ! أي 
عما تطغفان بمسظى الضطمئ. وصث سئر سظ ذلك وصاؤث 
وزغر خارجغاعا طعلعد جاوغح أوغطع بصعله: "إن إغران 
اقخاقف  رغط  لارضغا  بالظسئئ  وطعمئ  حصغصئ  دولئ 
سقصات  وإن  المسائض..  بسخ  شغ  بغظعما  الفضري 
بظائغئ صعغئ تربط بغظ الئطثغظ، وإظه لغج طظ تص 
أتث اقساراض سطى السقصات والروابط الاغ تربطعما". 
ولعثا غةإ أق تتمض المعاترات والمظاوحات الضقطغئ 
سطى طتمض الةث فظعا ق تظطئص سطى العاصع وق تآبر 
أن  له  غتص  أتث  وق  بغظعما  الصعغئ  السقصات  سطى 
شعظاك  ترضغا.  خارجغئ  وزغر  صال  ضما  سطغعا  غسارض 
اخاقف شضري شغ بسخ المسائض ولغج ضطعا، وذلك 

حأن داخطغ ق غآبر سطى السقصات الثارجغئ بغظعما.
وغطسئان  أطرغضا  شطك  شغ  غــثوران  وترضغا  إغــران  إن 
بثا  وإن  الثارجغئ  السغاجئ  شغ  طاظاجصغظ  دورغــظ 
ضأظعما طاسارضان بسئإ ضبرة الضقم الثي ق غظطئص 
لثى  التصغصئ  سطى  لطاشطغئ  عع  وإظما  افشسال،  سطى 
جثاجئ  لثغعط  وطظ  السغاجغ  الفعط  شغ  الئسطاء 

تشطإ سطغعط السعاذش شغصطئعن التصائص.
إسقن  بسث  إلغــران  ترضغا  وزراء  رئغج  زغــارة  وتأتغ 
أطرغضا وروجغا سطى وصش افسمال الصاالغئ شغ جعرغا 
جظغش  طفاوضات  واجاؤظاف  و٢٠١٦/٢/٢٨،   ٢٧ لغطئ 

اإلصطغمغئ  صعاعا  تحث  أطرغضا  صئض  طظ  ذلك  شغاططإ 
إلظةاح عثه المفاوضات لاظفغث خطاعا، وصث أضثتعا 
ترضغا  تدرته  تغث   ٢٠١٥/١١/١٤ غعم  شغّظا  طآتمر  شغ 
وإغران وواشصاا سطى بظعده افطرغضغئ وأولعا المتاشزئ 
وسطى  الصادم  السعري  لطظزام  السطماظغئ  الععغئ  سطى 
أوغطع  داود  إلغه  أحار  طا  وعثا  اإلجراطغئ،  طآجساته 
إغــران"  طع  الاساون  طظ  جثغث  شخض  "شاح  بصعله 
اإلرعاب"،  طتاربئ  سطى  "وتساوظعما  بصعله  وروتاظغ 
الساسغئ  اإلجقطغئ  الترضات  طتاربئ  به  وغصخثان 
والشربغ  افطرغضغ  الظفعذ  طظ  المظطصئ  لاطعغر 
افظزمئ الاابسئ  وغغره طظ  الظزام السعري  وإجصاط 
الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  لطشرب 
أطرغضغ  بإغساز  الارضغ  الــعزراء  رئغج  زغارة  شاضعن 
لطاعاشص الاام شغ تطئغص الثطئ افطرغضغئ شغ جعرغا 
تسامر  شإغران  تخادم،  دون  طظ  بثوره  ضض  ولغصعم 
شغ دسط الظزام طئاحرة تاى تظدب الطئثئ، وترضغا 
تسامر شغ الترب غغر المئاحرة بالدشط سطى شخائض 
البعار لاصئض بعثه الثطئ وق تسمض سطى سرصطاعا أو 
خرق وصش إذقق الظار الثي اسائرته أطرغضا ظةاتا ضئغرا 

لعا لط تتصصه طظث ٥ جظعات. 
أن  وعغ  أخرى؛  أبساد  لطجغارة  تضعن  أن  غسائسث  وق 
تطسإ ترضغا دور العجغط بغظ السسعدغئ وإغران وذلك 
غثخض شغ صعل داود أوغطع "المظزعر المحارك إلظعاء 
الخراع الطائفغ شغ المظطصئ". شارضغا أصاطئ حراضئ 
طع  ذلك  طبض  أصاطئ  ضما  السسعدغئ  طع  اجاراتغةغئ 
إغران. وصث سرض داود أوغطع العجاذئ غعم ٢٠١٦/٢/٥ 
شصال:  وإغران  بغظ السسعدغئ  السقصات  صطسئ  سظثطا 
"ظتظ طساسثون لاصثغط أي طساسثة بظاءة لطعخعل 
خارجغاعا  وزغر  لسان  سطى  ذطئئ  وأطرغضا  تض".  إلى 
ضغري غعم ٢٠١٦/١/٥ سظثطا "أجرى اتخاق طع ولغ ولغ 
إخقح  السسعدي  الثارجغئ  ووزغر  السسعدي  السعث 
ذات الئغظ، وأضث سطى أعمغئ المدغ صثطا طظ أجض 
وإن  جعرغا..  بثخعص  جقم  اتفاق  إلى  الاعخض 
الاعتر  شاغض  ظجع  عغ  ذعظه  شغ  الرئغسغئ  افطعر  أتث 
سطى  والاحةغع  بالعثوء  الحسعر  بسخ  واجاسادة 
التعار والمحارضئ بغظ عثغظ الئطثغظ والاأضغث أغدا 
سطى أن عظاك صداغا أخرى ططتئ شغ المظطصئ.. وطظ 
السماح  سثم  أغدا  اعاماطاته  صائمئ  غاخثر  طا  بغظ 
إلى  بظفسه  ضغري  وجاء  شغّظا".  سمطغئ  تراجع  أو  باسبر 
السسعدغئ غعم ٢٠١٦/٢/٢٣ وذطإ طظعا إسادة السقصات 
شغ  تأطض  الماتثة  العقغات  صال: "إن  تغث  إغران  طع 
اتامال أن تسغث السسعدغئ سقصاعا الثبطعطاجغئ طع 
إغران". وصث سمطئ أطرغضا ضبغرا تاى تةسض إغران دولئ 
دورعا، خاخئ بسث تض  طصئعلئ شغ المظطصئ وطصئعقً 
إحضالغات الئرظاطب الظعوي الاغ ضاظئ أوروبا طع ضغان 
وتسرصض  أطرغضا  سطى  شغعا  تدشط  ورائعا  طظ  غععد 
جغر إغران بحضض ذئغسغ شغ المظطصئ لاظفغث المحارغع 

افطرغضغئ.
وعضثا شجغارة رئغج وزراء ترضغا تأتغ لاأضغث الاساون 
تظفغثا  جعرغا  شغ  اإلجقطغئ  البعرة  ضث  المحارك 
لطمثططات افطرغضغئ لطصداء سطغعا، وذلك لطدشط 
سطى الفخائض المسطتئ لسثم خرق وصش إذقق الظار 
السطماظغ  الظزام  تبئغئ  شغ  المفاوضات  تظةح  تاى 
وإشرازاته  الظزام  بعثا  تصئض  الفخائض  عثه  وجسض 
الصثرة سظثطا تأتغ أطرغضا وتدع دجاعرا ربما تضعن 
السراق  حاضطئ  سطى  وصعطغئ  ذائفغئ  طتاخخئ  شغه 
شاثدع غالئغئ السضان فصطغئ ظخغرغئ ضاشرة. وضثلك 
السقصات  شغ  اإلحضالغات  لتض  الجغارة  عثه  تأتغ 
واإلغراظغ  السسعدي  الطرشغظ  بغظ  الثبطعطاجغئ 
تاى  افطرغضغئ  المثططات  تظفغث  شغ  السائرغظ 
تامضظ أطرغضا طظ تظفغث طحارغسعا شغ جعرغا والغمظ 
أتثا  غشّرن  شق  ولعثا  تحعغحات.  دون  طظ  خاخئ 
بطثغظ  بغظ  المظاشع  وتتصغص  الاةاري  الائادل  تسجغج 
طسطمغظ ضما غصال! وضأظه خغر لطمسطمغظ، شضطه خثاع 
لطئسطاء شغ السغاجئ لامرغر المآاطرات لطصداء سطى 
بعرة افطئ المئارضئ شغ الحام الاغ شغعا الرجال الرجال 
المثطخعن والعاسعن والخاطثون الثغظ جغسصطعن 
شغ  طاةسثا  اهللا  تضط  وغصغمعن  المآاطرات  تطك  ضض 

 خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة بمحغؤئ اهللا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجسث طظخعر

;È“ÁÖŸ¯\;äËÖ’\;f]›;◊∂;\Ç]Ÿ
ZÏŒŞfi⁄÷’;Î3|¯\;„i’Êp;∫

بصطط: سقء أبع خالح*

افجئعع  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  صام 
وضغان  اإلطارات  حمطئ  المظطصئ  شغ  بةعلئ  المظخرم 
غععد والسططئ الفطسطغظغئ وافردن، وجاءت زغارته بسث 
أغام طظ ضحش طسآولغظ أطرغضغغظ أن الئغئ افبغخ 
غثرس سثة خغارات بعثف الثشع باتةاه إتغاء طفاوضات 
السقم بغظ "اإلجرائغطغغظ" والفطسطغظغغظ صئض اظاعاء 
ختغفئ  ظصطاه  تسئما  أوباطا،  باراك  الرئغج  وقغئ 
"وول جارغئ جعرظال". وظصطئ الختغفئ سظ طسآولغظ 
أطرغضغغظ أن "طظ بغظ الثغارات الدشط سطى إجرائغض 
بالصثس  واقساراف  المساعذظات  شغ  الئظاء  لاةمغث 

الحرصغئ ساخمئ لطثولئ الفطسطغظغئ".
ولطعصعف سطى تصغصئ عثه الجغارة وأعثاشعا ظساسرض 

طةمض افتثاث والاخرغتات الاغ جئصاعا وخاتئاعا:
بحأن  الاعصسات  طظ  واحظطظ  صططئ  الجغارة  شصئغض   -
الفطسطغظغغظ  بغظ  السقم  لسمطغئ  طتامض  إتغاء 
افجاجغ  المعضعع  أن  إلى  طحغرة  و"اإلجرائغطغغظ"، 
الثي جغئتث شغ الجغارة عع العضع شغ جعرغا المةاورة. 
وصال طسآول أطرغضغ ضئغر إن الجغارة ترطغ إلى "إغةاد 
تض  أطام  طفاعتا  الئاب  وترك  الاعتر  لثفخ  السئض 

الثولاغظ". (وضالئ شراظج برس ٢٠١٦/٣/٥)
- شغما صال المسآول الفطسطغظغ أتمث طةثقظغ لطعضالئ 
ظفسعا، "السغث باغثن غأتغ إلى المظطصئ شصط شغ إذار 
خططه الماسطصئ بمضاشتئ اإلرعاب شغ جعرغا، ولغج 

طظ أجطظا". 
إلى  الصخغرة  باغثن  رتطئ  إن  افبغخ  الئغئ  وصال   -
"إجرائغض" جارضج سطى المخالح افطرغضغئ شغ طةالغ 
إزاء  افطظغئ  المثاوف  سطى  وضثلك  والطاصئ،  اقصاخاد 

إغران وجعرغا.
- وبتسإ طضاإ رئغج وزراء ضغان غععد شإن ظاظغاعع 
وباغثن وطساسثغعما ظاصحعا طسائض سثة، طظ ضمظعا 
تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" وطحارضئ إغران شغ الترب 
افعطغئ السعرغئ وتعرغإ افجطتئ طظ جعرغا إلى تجب 
اهللا شغ لئظان والةععد المئثولئ لطاعخض إلى تعثئئ 
شغ  ذئغسغ  غاز  أظابغإ  خط  وبظاء  ترضغا  طع  الاعترات 
والسططئ  "إجرائغض"  بغظ  افطظغ  والاظسغص  المظطصئ 

الفطسطغظغئ و"الاترغخ" الفطسطغظغ الماعاخض.
- وشغ اظاصاد واضح لضغفغئ تساطض ضغان غععد طع العئئ 
الةماعغرغئ، صال باغثن "إن إجرائغض لظ تضعن صادرة 
أحعر  سثة  طظث  المسامر  الماخاسث  السظش  وصش  سطى 

بالصعة السسضرغئ".
الطمسات  وضع  صث  باغثن  غضعن  أن  الماعصع  وطظ   -
افخغرة سطى تجطئ المساسثات الثشاسغئ المصثطئ لضغان 
خقلعا  طظ  تسسى  والاغ  جظعات،   ١٠ لمثة  غععد 
واحظطظ إلى ذمأظئ ضغان غععد بسث اقتفاق الظعوي 

اإلغراظغ.
رئغج  أسطظ  بغعم  غععد  لضغان  باغثن  زغارة  وصئض   -
بالرئغج  غةمسه  طجطع  لطصاء  إلشائه  سظ  غععد  وزراء 
جئإ  طما  التالغ،  آذار/طارس   ١٨ شغ  افطرغضغ 
وجائض  سئر  بافطر  سطط  الثي  افبغخ  الئغئ  اطاساض 
اإلسقم. وشغ عثا السغاق صال جفغر ضغان غععد افجئص 
شغ واحظطظ طاغضض أورن "بطشئ ظاظغاعع طسطعطات أن 
أوباطا جغطالئه باساراف إجرائغطغ بأن الصثس الحرصغئ 
ساخمئ شطسطغظ طصابض اساراف الفطسطغظغغظ بإجرائغض 

دولئ غععدغئ".
- وشغ لصاء باغثن طع ططك افردن صال بغان لطثغعان 
الةععد  اهللا  سئث  المطك  طع  بتث  باغثن  أن  المطضغ 
اإلصطغمغئ والثولغئ المئثولئ لمتاربئ اإلرعاب والاطرف 
وسخاباته، وجئض الاساطض طع عثا الثطر ضمظ ظعب 
الغععدي،  الفطسطغظغ  بالعضع  غاسطص  وشغما  حمعلغ. 
تظاول الطصاء جععد تتصغص السقم بغظ أعض شطسطغظ 
وغععد، اجاظادًا إلى تض الثولاغظ. ودسا المطك سئث اهللا 
إلى "ضرورة العصش الضاطض لقظاعاضات اإلجرائغطغئ شغ 

الصثس الحرغش".
- ضما ضان باغثن صث الاصى غعم البقباء ٨ آذار/طارس 
تاضط دبغ الحغت طتمث بظ راحث آل طضاعم، وظاصحا 
خقل الطصاء أطظ الحرق افوجط والسقصات اقصاخادغئ 

بغظ الئطثغظ.
ظائإ  زغارة  وراشصئ  جئصئ  الاغ  افتثاث  طةمض  طظ 
الرئغج افطرغضغ غساطغع الماابع أن غثرك أن الحأن 

ترتغإ  ترغث  أطرغضا  وأن  الةعلئ،  طتعر  ضان  السعري 
أوراق المظطصئ لضغق تآبر أتثاث شطسطغظ وتطعرات 
العضع شغعا سطى طثططاتعا شغ الحام، شأطرغضا تعلغ 
إلظةاح  جادة  وتسسى  صخعى  أولعغئ  جعرغا  صدغئ 
وصث  شغعا،  افطئ  بعرة  إلجعاض  عظاك  طثططاتعا 
ظعرت أعمغئ المطش السعري شغ لصاءات باغثن بتضام 

اإلطارات وافردن.
جاصاه  طا  شضض  شطسطغظ  شغ  العضع  بثخعص  أطا 
الاعصسات وافخئار تعل ظغئ واحظطظ الططإ طظ ضغان 
الحرصغئ  بالصثس  واقساراف  اقجاغطان  وصش  غععد 
ضساخمئ لفطسطغظ والتثغث سظ اجاؤظاف المفاوضات، 
اإلدارة  تمارجعا  ضشط  أوراق  ضعظعا  تسثو  ق  شعغ 
لاتصغص  لعا  المظاضفئ  ظاظغاعع  تضعطئ  سطى  افطرغضغئ 
اقتاصان،  وتثفغش  افوضاع  تعثئئ  أولعما  أطرغظ؛ 
والباظغ إبصاء الروح شغ طحروع تض الثولاغظ افطرغضغ 
الثي تسسى تضعطئ ظاظغاعع لقجعاز سطغه، وإق شإدارة 
ذرح  سطى  تصثم  ولظ  سرجاء"،  "بطئ  التالغئ  أوباطا 
طحارغع "جقم" أتةمئ سظ ذرتعا ذعال جظعات خطئ، 
إظما ضض طا تاططع إلغه عع إدارة افزطئ شغ شطسطغظ 
وإبصاء طحروع "تض الثولاغظ" صائماً، وعثوء ظسئغ شغ 
المظطصئ غثثم جسغعا الةاد لطعخعل إلى تض سطماظغ 
شغ  شغ الحام، وق حك أن لضغان غععد دورًا طتعرغاً 

المظطصئ وخغاغاعا وشص الرؤغئ افطرغضغئ.
غغر أن تضعطئ ظاظغاعع - المظاضفئ إلدارة أوباطا - جسئ 
واإلسثاطات  المغثاظغ  الاخسغث  سئر  الجغارة  إلشحال 
الماضررة بثم بارد الاغ تآجب المحاسر وتعغأ افجعاء 
باغثن  شألةأت  اإلرعاب  طتاربئ  زسمئ  بط  لقظاصام، 
لسمطغئ  إداظاه  لسثم  السططئ  لرئغج  اظاصاد  لاعجغه 
غاشا، بض إظعا عربئ إلى افطام لطاثطص طظ أي ضشط 
إجراءات  شحثدت  باغثن،  طساسغ  وإلجعاض  أطرغضغ 
التعاجج شغ الدفئ الشربغئ وبثأت تاتثث سظ إطضاظغئ 
اظعغار السططئ وأن السططئ طثغظئ شغ بصائعا لةغح 
غععد وصططئ طظ أعمغئ الاظسغص افطظغ طسعا. ولغسئ 
عثه المرة افولى الاغ تسسى تضعطئ ظاظغاعع إلشحال 
زغارة ظائإ الرئغج افطرغضغ، شصث شسطئ ذلك شغ سام 
٢٠١٠ تغظما اجائصئ زغارته لطمظطصئ باإلسقن سظ بظاء 
حطعطع"  "راطات  طساعذظئ  شغ  جضظغئ  وتثة   ١٦٠٠
شغ الصثس الحرصغئ، طما قصى اظاصادًا تادًا طظ باغثن 

آظثاك.
إن ضض المسطغات تآضث بأن اإلدارة افطرغضغئ لظ تخظع 
وسمطغئ  المفاوضات  اجاؤظاف  بثخعص  جّثغاً  حغؤاً 
"السقم" السالصئ شغ رطال المظطصئ، وأظعا إظما تسسى 
"الافطاات"  طظ  والتّث  افوضاع  وتعثئئ  المطش  إلدارة 
وججرة  السغاجغئ  الدشعذات  سخا  سئر  الغععدغئ 
ذلك  تثرك  الثولغئ  والصعى  السسضرغئ،  المساسثات 
بعضعح، لثلك وجثظا وزغر الثارجغئ الفرظسغ الةثغث 
غاراجع سظ طعصش جطفه الثي عثد باقساراف بالثولئ 
الفطسطغظغئ تال شحض طآتمر السقم الثي تظادي به 

شرظسا.
تمطئ  صث  لطمظطصئ  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  زغارة  إن 
خطرة  زغارة  وعغ  سمعطاً،  لطمسطمغظ  الجساف  السط 
وطعمئ، تأتغ شغ وصئ خطغر تغث تتعك أطرغضا خغعط 
الةئرغئ  افظزمئ  سار  لمظ  وإظه  الحام،  شغ  المآاطرة 
وتآطرعا سطى افطئ أن تضعن اإلطارات وافردن أتث أرضان 

عثه الجغارة وحرغضاً أجاجغاً شغ طثططات أطرغضا.
ضما إظه لمظ السار أن تسائر عثه افظزمئ طساظاة أعض 
شطسطغظ طةرد سصئئ شغ ذرغص جغرعا شغ طثططات 
أطرغضا شاطةأ لعا لاعثئئ افوضاع لغاسظى لعا اقظثراط 
أضبر شأضبر شغ ترب أطرغضا الخطغئغئ ضث المسطمغظ، 
بغظما عغ تثثل شطسطغظ وأعطعا وطصثجاتعا بض وتاآطر 

سطغعا.
وضض ذلك غثسع المسطمغظ إلى الاترك بأصخى ذاصئ 
شغ  اقجاسماري  الظفعذ  سطى  لطصداء  جرسئ  وأصخى 
الثقشئ  وإصاطئ  السمغطئ  افظزمئ  عثه  بإجصاط  بقدظا 
لااترك  أظصاضعا،  سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
جغعش المسطمغظ ظخرة فعض الحام وشطسطغظ وضض 
بقد المسطمغظ المتاطئ، وتغظعا جغسطط الثغظ ظطمعا 

 أي طظصطإ غظصطئعن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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جعري  جعري  بافجاس  التعار  فن  الماتاورغظ  بغظ 
وبصغادة جعرغئ".

السطغا  العغؤئ  وشث  رئغج  الجسئغ  أجسث  صال  بغظما 
إّن:  السعرغئ  المسارضئ  تمبض  الاغ  لطمفاوضات 
الخقتغات  ضاططئ  اقظاصالغئ  التضط  عغؤئ  "تحضغض 
الاظفغثغئ بما شغعا خقتغات رئغج الةمععرغئ عغ 
تطئغص  زال  "طا  وأضاف:  الافاوضغئ"،  السمطغئ  أجاس 
ظاصخًا   ٢٢٥٤ افطظ  طةطج  صرار  طظ  و١٣   ١٢ الئظثغظ 
وسطى افجث إذقق جراح المساصطغظ، إذا ضان جادًا شغ 
افجث  ظزام  "سطى  وتابع:  المفاوضات"،  سظ  التثغث 
وأبعاصه التثغث سظ طخغر السعرغغظ وإظصاذعط صئض 
(ضئغر  وأّطا  جعرغا"،  شغ  افجث  طخغر  سظ  التثغث 
المفاوضغظ) طتمث سطعش شصال: "وخطظا صئض المآتمر 
سثم  سطى  تثل  وضطماته  المسطط،  لعلغث  الختفغ 
طظ  جظغش  "تدرظا  وصال:  المفاوضات"،  تةاه  الةثغئ 
أجض تحضغض عغؤئ اظاصالغئ طظ دون وجعد بحار افجث 
طمبطغ  بغظ  اإلسقطغ  الاراحص  واجامر  السططئ"،  شغ 
أن  "طظ  وتّثر  المسّطط  شساد  المافاوضئ،  افذراف 
التضعطئ لظ تتاور أتثًا غاتثث سظ طصام الرئاجئ... 
ورّد  وتثه"،  السعري  الحسإ  وططك  أتمر  خط  عثا 
السعرغئ  العغؤئ  باجط  الماتثث  طاخعس  طظثر  سطغه 
ظسح  شغ  طساطغر  غدع  أظه  "أساصث  شصال:  المسارضئ 
جظغش وعثا واضح... المسطط غعصش جظغش صئض أن غئثأ."

الظزام  وشثي  ضق  اساراض  طظ  وبالرغط  ولضظ 
وبالرغط  طغساعرا،  دي  تخرغتات  سطى  والمسارضئ 
افجعاء  جاد  الثي  التاد  اإلسقطغ  الاراحص  عثا  طظ 
سطى  أخرى  طّرة  أّضث  طغساعرا  دي  أّن  إقّ  الافاوضغئ، 
شصال:  الئثاغئ  شغ  سظعا  أسطظ  الاغ  ظفسعا  المعاصش 
"إن اقظاثابات الرئاجغئ والاحرغسغئ جعف تةرى شغ 
غدعن  شغ  الماتثة  افطط  طظ  إحراف  وتتئ  جعرغا 
اقظاثابات  "طعسث  أّن  إلى  وأحار  اآلن"  طظ  حعرا   ١٨
شغ  إصاطاعا  المجطع  المفاوضات  ذاولئ  سطى  جغضعن 

جظغش اقبظغظ المصئض".
السقم  طفاوضات  أّن  تصغصئ  وتأضغث  تعضغح  وأساد 
جااظاول  آذار/طارس  و٢٤   ١٤ بغظ  جظغش  شغ  المصررة 
جاطسئ  جثغثة  تضعطئ  تحضغض  وعغ:  طسائض  بقث 
الـ١٨  افحعر  شغ  اظاثابات  وإجراء  جثغث  ودجاعر 
المصئطئ اسائارًا طظ طعسث بثء المفاوضات أي ١٤ آذار/

طارس الةاري.
وأحار إلى أّظه "غأطض الاعخض شغ المرتطئ افولى طظ 
المسألئ  شغ  افصض  سطى  تصثم  تتصغص  إلى  المتادبات 

افولى الماسطصئ باحضغض تضعطئ جثغثة جاطسئ".
ولفئ إلى أن عثه الةعلئ جغطغعا تعصش لمثة أجئعع 
بسثعا،  جاساأظش  (المتادبات)  وإن  أغام،   ١٠ إلى 
طظفخطئ  صاسات  شغ  جاتخض  المتادبات  أن  وأوضح 

طع طمبطغ الظزام والمسارضئ سطى تثة.
لعثه  طّعثت  صث  روجغا  طع  بالاظسغص  أطرغضا  وضاظئ 
الثارجغئ  وزغر  تّث  شصث  المفاوضات  طظ  الةعلئ 

افطرغضغ جعن ضغري سطى المدغ صثطا شغ طتادبات 
جظغش صائق: "إن السظش صث تراجع بثرجئ ضئغرة طظث بثء 
جرغان اتفاق وصش افسمال السثائغئ صئض أجئعسغظ"، 
شصال:  السسعدغئ  إلى  له  زغارة  ظعاغئ  شغ  وتتثث 
"إن وصش اذقق الظار افخغر الثي بثأ طظث ٢٧ حئاط/
شئراغر، غئثو طاماجضا، وإن طساعى أسمال السظش صث 
اظثفخ بظتع ٩٠ شغ المائئ"، وسالب حضاوى المسارضئ 
السعرغئ الاغ أّضثت وصعع اظاعاضات لعصش إذقق الظار 
بصعله: "إن طسآولغظ طظ العقغات الماتثة وروجغا 
جغةامسعن السئئ شغ الساخمئ افردظغئ سمان وشغ 

جظغش لثراجئ تطك الحضاوى".
وعضثا ظةث أّن سمطغئ الافاوض صث ُأْتِضمئ، ولط غسث 
وأّن  اجاتصاصاتعا،  طظ  الاعّرب  لطمافاوضغظ  طةال 
أطرغضا صث جسطئ طظ دي طغساعرا وخّغاً سطغعا، وأّظعا 
لاخض  جّغثًا  لعا  وُطثّطط  طرجعطٍئ  بطرغصٍئ  تسّغرعا 

إلى أعثاشعا المتّثدة.
ضالاراحص  طسارعا،  غآخر  طا  غتثث  صث  أّظه  ختغح 
الضقطغ بغظ أذراشعا، وَضَتَرِد بسخ المثسعغظ إلغعا 
الاظسغص،  عغؤئ  رئغج  طّظاع  عغبط  طبض  التدعر  سظ 
أّن  إقّ  طراطغعا،  بطعغ  شغ  وتاأّخر  جغرعا،  شغ  شااسبر 
جصفعا  وضئط  لعا،  أجج  ووضع  اظطقصعا،  طةرد 
المثططغظ  ظزر  وجعئ  طظ  غضفغ  ذلك  ضض  الجطظغ، 

لعا لدمان ظةاتعا، وتتصغص غاغاتعا.
ق  شعع   - تّط  أّظه  شرض  وسطى   - الظةاح  عثا  لضّظ 
افخض  شغ  باروا  الثغظ  جعرغا  أعض  إرادة  سظ  ُغسّئر 
واظافدعا إلجصاط ظزام الطاغغئ بّحار بضاشئ أرضاظه 
ورطعزه وجططاته، بغظما ُتسِعط عثه المفاوضات شغ 
تبئغئ ظزاطه، وتجغغظ طزعره، وشغ أتسظ افتعال 
صث تآدي إلى طحارضئ المسارضئ طسه شغ ظزام التضط 
الاتسغظات  بسخ  بإضاشئ  وذلك  ظفسه،  الممصعت 
والارصغسات سطى دولاه، وأجعجته افطظغئ والسسضرغئ، 
أدظى  بطعغ  إلى  غرصى  ق  طمابض  ظزام  إظااج  شُغساد 
تططسات المافاوضغظ أظفسعط، شدًق سظ غغرعط طظ 

الراشدغظ أجاجاً لمئثأ الافاوض.
حثص  بثروج  المفاوضات  عثه  اظاعئ  لع  وتاى   
السابص  الظزام  صعاسث  شإّن  أسعاظه،  وبسخ  الطاغغئ 
جاجداد،  افّطئ  وأسثاء  فطرغضا  الائسغئ  وإّن  جائصى، 
وبالاالغ شإّن البعرة جغاط إجعاضعا بعثه المفاوضات 

المسمعطئ.
لضّظ البعار التصغصغغظ لظ غظةّروا إلى طساظصع الافاوض 
عثا، ولظ غظثثسعا بعسعد أطرغضا الجائفئ، وق بالضااب 
المأشعن،  أطرغضا  سّراب  طغساعرا  دي  لـ  المصثس 
إلى  جقتعط  البعار  ُغطصَغ  ولظ  البعرة،  تاعصش  ولظ 
والصداء  ودوجه،  الظزام،  أضقع  تتطغط  غاّط  أْن 
تصغصغ  إجقطغ  ضغان  وإصاطئ  ضطغاً،  وتثطغره  سطغه، 
شعق أظصاضه، وطظ بّط تاقحى جعقت المافاوضغظ 
أتقطعط  وُتخئح  الرغاح،  أدراج  والطعغطئ  المدظغئ 
 العردغئ، وأتقم أجغادعط الحغطاظغئ عئاًء طظبعرًا

تامئ: طاذا بسث العثظئ شغ جعرغا؟ ... اقبظغظ  غعم  السسعدي  العزراء  طةطج  سظ  الخادر 
٢٠١٦/٣/٧ باإلحارة إلى الصرار الثي اتثثته دول طةطج 
الاساون باسائار "ططغحغات تجب اهللا بصادتعا وشخائطعا 
طظزمئ  سظعا  والمظئبصئ  لعا  الاابسئ  والاظزغمات 
إرعابغئ". تغث رأى طةطج العزراء السسعدي أن "الصرار 
بعا  غصعم  الاغ  السثائغئ  افسمال  قجامرار  ظزرا  جاء 
أشراد تطك المطغحغات، وطا تحضطه طظ اظاعاك خارخ 
لسغادة دول المةطج وأطظعا واجاصرارعا، إضاشئ إلى 
تاظاشى  الاغ  السربغئ  الثول  طظ  سثد  شغ  طمارجاتعا 
والصعاظغظ  واإلظساظغئ  افخقصغئ  والمئادئ  الصغط  طع 
السربغ".  الصعطغ  لفطظ  تعثغثا  وتحضض  الثولغئ، 

(الةجغرة.ظئ ٢٠١٦/٣/٧)
بفرض   ٢٠١٥/١١/٢٦ شغ  صاطئ  السسعدغئ  أن  ضما   
سصعبات سطى ١٢ حثخا وطآجسئ صالئ إظعط غسمطعن 
افظئاء  وضالئ  سطصئ  وصث  الطئظاظغ،  اهللا  تجب  لخالح 
تغظه  شغ  السسعدغئ  صرار  سطى  الرجمغئ  السسعدغئ 
بتسإ طا ظصطه سظعا طعصع (الترة) شغ ٢٠١٥/١١/٢٦ "بأن 
الممطضئ صاطئ باخظغش أجماء لصغادغغظ وطسآولغظ 
سمطغات  سظ  طسؤعلغاتعط  خطفغئ  سطى  اهللا  تجب  طظ 
لخالح التجب شغ أظتاء الحرق افوجط، باإلضاشئ إلى 
شغ  التجب،  فظحطئ  اجابمارغئ  ضأذرع  تسمض  ضغاظات 
خارج  اهللا  تجب  فظحطئ  اقجاعثاف  طظ  طجغث  إذار 
لئظان، تسإ صعلعا."، شاإلحارة إلى اجاعثاف أظحطئ 
غاسطص  شغما  السسعدي  الصغث  عع  لئظان  خارج  التجب 

بالسصعبات والاخظغش "لتجب اهللا".
إزالئ  بمتاولئ  السغاق  عثا  اجاشطئ  شصث  الئترغظ  أطا 
طططصا  تجب اهللا "باإلرعابغ"  وخش  وجسض  عثا الصغث 
طظ الصغعد، وذلك فن الئترغظ تاترك وشص السغاجئ 
الئرغطاظغئ شغ المظطصئ وصث سادت لطتماغئ الئرغطاظغئ 
شغ  لطتضط  أطرغضا  سمقء  خسعد  أسصاب  شغ  المئاحرة 
سسضرغئ  صاسثة  باثحغظ  الئثء  تط  تغث  السسعدغئ، 
وصث   ،٢٠١٥/١١/١ شغ  الئترغظ  شغ  دائمئ  برغطاظغئ 
شغ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  عاطعظث  شغطغإ  سطص 
الئترغظ  شغ  المطضغئ  الئترغئ  "وجعد  بصعله  تغظه 
برغطاظغا  وجعد  غدمظ  بما  المساصئض،  شغ  طدمعن 
المسامر حرق السعغج". ضما صال "المراشص السسضرغئ 
الئرغطاظغئ شغ الئترغظ تةسطظا ظعاجه أي تتثٍّ صث غعاجه 
الثطغب طساصئًق، وأساصث أن الترب سطى السراق وجعرغا 
وصث  الةمغع  تعاجه  الاغ  الاتثغات  أعط  طظ  والغمظ، 
تعثد أطظ الثطغب، إق أظظا جظضعن طعجعدغظ لتماغئ 
أطظ المظطصئ" (ختغفئ ساجض اإللضاروظغئ ٢٠١٥/١١/١)، 
جسض  المئاحر  الئرغطاظغ  السسضري  العجعد  وعثا 
لطئترغظ عاطحا لطمظاورة وعع وإن ضان عاطحا ضغصا 

إق أظه ضاف شغ إرباك المحعث.
لاعخغش  الرجمغ  واحظطظ  ترتغإ  طظ  الرغط  وسطى 
تجب اهللا "باإلرعابغ" سطى لسان ظائإ الماتثث باجط 
الثارجغئ افطرغضغئ طارك تعظر تغث صال "إن العقغات 
الماتثة جاعاخض طحاوراتعا طع دول طةطج الاساون 
الثطغةغ تعل إطضان شرض سصعبات وأي إجراءات أخرى 
المظطصئ".  شغ  اإلرعابغئ  اهللا  تجب  أظحطئ  لمعاجعئ 

افطظغ  الاصغغط  تصرغر  شغ  أظعا  إق   ،(٢٠١٦/٣/٨ (العشث 
السظعي الثي صثطه طثغر جعاز اقجاثئارات العذظغئ 
جغمج ضقبر إلى طةطج الحغعخ افطرغضغ اجائسثت 
صائمئ  طظ  لئظان  شغ  اهللا  وتجب  إغران  طظ  ضق 
الاعثغثات اإلرعابغئ لمخالح العقغات الماتثة لطمرة 

افولى طظث جظعات.
"وأحارت ظسثئ طظ الاصرغر الثي خثر شغ ٢٦ حئاط 
الماضغ بسظعان "تصغغط الاعثغثات تعل السالط فجعجة 
اقجاثئارات افطرغضغئ" إلى جععد إغران شغ طتاربئ 
تظزغط  طصاتطع  بغظعط  وطظ  السظئ"،  "الماطرشغظ 
أبرز  غحضطعن  غجالعن  ق  الثغظ  اإلرعابغ  "داسح" 
السالط".  شغ  افطرغضغئ  المخالح  سطى  إرعابغ  تعثغث 
وسطى خقف تصرغر جابص خثر شغ ضاظعن الباظغ ٢٠١٤ 
وتصارغر أخرى جابصئ، أدرجئ ضق طظ إغران وتجب اهللا 
أي  السام  عثا  ظسثئ  تادمظ  لط  اإلرعاب،  خاظئ  شغ 
إحارة لعما شغ عثا الثخعص. أطا تجب اهللا شئسث أن 
ذضر تصرغر السام الماضغ أن ظحاذه اإلرعابغ السالمغ 
ظحعثه  لط  "طساعى  إلى  افخغرة  السظعات  شغ  زاد 
واتثة  طرة  إق  التجب  ذضر  غرد  لط  الاسسغظات"،  طظث 
تعثغثا  غعاجه  أظه  طسرض  شغ  السام  عثا  تصرغر  شغ 
طظ تظزغط داسح وجئعئ الظخرة سطى تثود لئظان". 

(ختغفئ ضغعان اإلغراظغئ ٢٠١٦/٣/١٣)
ضما أن الاخرشات السسعدغئ افخغرة الاغ تاسطص بعصش 
اهللا  تجب  واتعام  لئظان  سظ  السسضرغئ  المساسثات 
باخاطاف الثولئ شغ لئظان، جاءت شغ جغاق المتاشزئ 
السسضرغئ  المآجسئ  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  سطى 
سطى  طعغمظا  اهللا  تجب  بصاء  ذلك  وطآدى  الطئظاظغئ، 
إق  شغعا.  افطرغضغ  لطظفعذ  وتارجا  الطئظاظغئ  الساتئ 
أن طا غةإ لفئ الظزر إلغه عع أن أطرغضا صث أحارت 
أن  الضعظشرس  لةان  إتثى  أطام  ضغري  لسان  سطى 
جعرغا،  طظ  بالفسض  سظاخره  جتإ  البعري  "الترس 
الةظعد  طظ  طعما  سثدا  خاطؤظغ  اهللا  آغئ  جتإ  لصث 
عظاك. تعاجثعط غاراجع شسطغا شغ جعرغا"... شغ تغظ 
لط غضحش وزغر الثارجغئ سظ طخثر طسطعطاته خقل 
جطسئ سطظغئ، لضظه دسا المحرسغظ إلى "اقذقع سطى 
ططثص فجعجة اقجاثئارات". (شرظسا ٢٤، ٢٠١٦/٢/٢٥)، 
طظ  جطسطئ  سظ  بسغثة  تضعن  ق  صث  اإلحارة  وعثه 
"جظغئ"  صعات  لاطجغط  جعرغا  شغ  افطرغضغئ  الثطعات 
الصغام بأسمال سسضرغئ شغ جعرغا ضث ترضات بسغظعا 
شغ جعرغا ضمظ طحروع أطرغضا لطتفاظ سطى الظزام 
شغ المرتطئ الصادطئ، طما صث غساطجم اظستاب أو إسادة 
تمعضع لطمطغحغات اإلغراظغئ وططغحغات تجب اهللا شغ 

جعرغا.
غئثو أن أطرغضا ترجط خطعط ظفعذ رساغئ طخالتعا 
والسسعدغئ  وترضغا  إغران  المظطصئ  شغ  سمقئعا  بغظ 
أن  إلى  تاسارض،  وق  أدوارعا  تاصاذع  تاى  وطخر 
دابر  غصطع  طظ  اإلجقم  فطئ  جئتاظه  اهللا  غصغخ 
َل  نَزَّ ِي  َّ ا  ُ ابَّ  َ َوليِيِّ ﴿إِنَّ  حساره  غضعن  أجمسغظ،  عآقء 
ِيَن تَْدُعوَن ِمن ُدونِِه َال  َّ احِلنَِي * وَا َّ الصَّ الِْكَتاَب � َوُهَو َفَتَو

 ﴾وَن نُفَسُهْم يَنرُصُ
َ
ُكْم َوَال أ يَْسَتِطيُعوَن نرَْصَ
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إلى تعظج والسعدان شاحعث ضطعا سطى أن الثقشئ 
خارت واصسا صائما أو ضادت.

شصث ضط المآتمر تحثًا طظ الماتثبغظ الثغظ صثطعا 
والمعةر،  بض  المسطمغظ،  بقد  أخصاع  حاى  طظ 
لعثم  واتثة  غثا  السمض  سطى  المسطمغظ  لغتدعا 
وإلصاطئ  وحرغسئ،  سصغثة  الئاذض  السطماظغ  الظزام 
شاساسغث  أظصاضه،  سطى  الرباظغ  والسثل  التص  دولئ 
أخرجئ  أطئ  خغر  ضاظئ  ضما  وتسعد  وتثتعا،  افطئ 
إلى  الثظغا  ضغص  طظ  الظاس  إلخراج  وتسسى  لطظاس، 
جسئ الثظغا واآلخرة، وطظ جعر افدغان (وأولعا دغظ 

السطماظغئ الماعتح) إلى سثل اإلجقم.
 ٢٠١٦/٣/٣ شغ  جئصه  والثي  المحععد،  الغعم  عثا 
شغعا  جطط  اجطظئعل  طثغظئ  شغ  سالمغئ  ظثوة  سصث 
الثقشئ  دولئ  تفاخغض  سطى  الدعء  الماتثبعن 
صطعب  شغ  والةجع  العطع  أبار  شةرعا،  أوان  آن  الاغ 
غحشئعن  شصاطعا  اقجاسمار،  أتئاع  طظ  الزقطغغظ 
سطى تمطئ الثسعة ططالئغظ باةرغط الثاسغظ إلصاطئ 
دولئ الثقشئ وتطئغص الحرغسئ الرباظغئ، إذ سصث سدع 
تجب  طظ  إرضك،  طترم  الارضغ  الاحرغسغ  المةطج 
الحسإ الةمععري، طآتمًرا ختفغا شغ المةطج أبثى 
التضعطئ  وططالئا  المآتمر  سصث  سطى  اساراضه  شغه 
ووزارة الثاخطغئ بفاح تتصغص شغ ضغفغئ السماح لتجب 
لطةمععرغئ  السطماظغئ  المئادئ  غاتثى  الثي  الاترغر 
المةطج  شغ  الظائإ  تصثم  ضما  بسصثه.  الارضغئ 
ِحغراي،  أغُطظ  الثضاعر  إزطغر،  طثغظئ  سظ  الاحرغسغ 
سطغه:  بالةعاب  ططالئا  الثاخطغئ  وزغر  إلى  بسآال 
"شغما غسطظ السغث طتمعد ضار الظاذص اإلسقطغ لتجب 
الاترغر وقغئ ترضغا بأن راغئ الثقشئ جارشع شغ سصر 
أظصرة ساخمئ الةمععرغئ الارضغئ، شضغش غسمح لعثه 
الارضغ  الثجاعر  تظاصخ  الاغ  اإلرعابغئ  المظزمئ 

بسصث طآتمرعا شغ صطإ أظصرة؟"
طما دشع بالمثسغ السام إلى شاح طراجسئ صدائغئ شغ 
جاسئ  تاى  الاتصغص  درجئ  إلى  بسث  تخض  لط  افطر، 

ضاابئ عثه المادة، وبظاء سطى ظاغةئ المراجسئ جغصرر 
المدغ شغ اقدساء سطى الةعئ المظزمئ لطمآتمر أو 

خرف الظزر سظ ذلك.
اقجاسمار،  أتئاع  طظ  الظاسصغظ  لعآقء  ظصعل  وظتظ 
الاترغر  تجب  طظ  غرعئضط  طاذا  غسصطعن:  ضاظعا  إن 
تسصطعن؟  أشق  التص؟  بضطمئ  خثسه  غغر  الظصغ  الاصغ 
أو تسمسعن؟ أو تاثبرون؟ إذا ضان سظثضط طبصال ذرة 
إلى  شافدطعا  به  تثلعن  برعان  أو  شضرغئ  تةئ  طظ 

جاتئ المئارزة والخراع الفضري؟
أظاط تجسمعن أن الفضر الطغئرالغ السطماظغ غصعم سطى 
الرؤغئ الختغتئ لطضعن واإلظسان والتغاة وظتظ ظةجم 
أن السصغثة السطماظغئ تصعم سطى أجاس باذض وشاجث 
سصق وحرسا، شما بالضط تعربعن طظ جاتئ الخراع؟ 
تغظ  المةرطغظ  الطعاغغئ  جقح  إلى  وتطةأون 
دغمصراذغاضط  تثسع  أق  والئرعان؟  التةئ  غفاصثون 
ترغئ  وإلى  والسصغثة،  الفضر  ترغئ  إلى  السطماظغئ 
الاسئغر؟ شعق ظاشتاط سظ سصغثتضط بالتةئ والئرعان؟ 
سصغثتضط  بفحض  طظضط  إصرار  شعثا  تفسطعا  لط  شإن 

الئاذطئ.
روجغا  شغ  اإلسقم  وجائض  بسخ  أن  بالثضر  جثغر 
خطر  طظ  المظثرغظ  جعصئ  شغ  حارضئ  وأطرغضا 
طظ  روبغظ  طاغضض  الضاتإ  إن  تاى  الصادطئ،  الثقشئ 
 American Enterprise افطرغضغ  المحروع  طسعث 
سصث  الثقشئ  طآتمر  إن  الصعل  إلى  ذعإ   Institute
أردوغان،  رجإ  الارضغ  الرئغج  طظ  أخدر  بدعء 
شغ  بجسمه،  أردوغان،  لطمعتات  تث  بعضع  ططالئا 

صغادة الثقشئ الصادطئ.
سظ  تسةج  الةغعش  "إن  صال:  طظ  خثق  لصث  تصا 
صمع شضرة آن أواظعا" وشغ عثا سزئ وسئرة لع ضاظعا 
غسصطعن. أطا ظتظ تجب الاترغر وحئابه شإظظا تمطآظا 
دولئ  بأن  ظحك  وق  ظئغه،  وبحرى  اهللا  بعسث  البصئ 
واصسا  خارت  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 صائما أو ضادت، وإن غثا لظاظره صرغإ
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المشرب  بقد  شغ  "الصاسثة  تظزغط  تئظى 
اإلجقطغ" غعم افتث الماضغ العةعم الثي 
حرق  شغ  بسام"  "غراظث  طظاةع  اجاعثف 
شغه  وصاض  الساج  جاتض  ساخمئ  أبغثجان 
جاغئ  طظزمئ  وشص  افصض  سطى  حثخا   ١٦
اإلجقطغئ.  المعاصع  ترخث  الاغ  افطرغضغئ 
سظاخره  طظ  بقبئ  أن  إلى  الاظزغط  وأحار 
الرئغج  تتثث  تغظ  شغ  العةعم،  حظعا 
الساجغ التسظ وتارا سظ جائ طعاجمغظ تط 
وسسضرغغظ  طثظغا   ١٤ صاطعا  بسثطا  صاطعط 
ابظغظ. عثا العةعم عع افول طظ ظعسه الثي 
طمابض  بعةعم  وغثضر  الساج  جاتض  تحعثه 
اجاعثف شظثصا شغ طثغظئ جعجئ الاعظسغئ 
 ٣٨ وخطش  الفائئ  تجغران/غعظغع   ٢٦ شغ 

صاغق. (شراظج ٢٤)
: بخرف الظزر سظ الةعئ الاغ تئظئ عثا السمض وعض شسق عغ الصاسثة أو غغرعا، شإن تطك افسمال 
وعغ  اهللا،  جئغض  شغ  الةعاد  طظ  أظعا  وغزظ  خقلعا  طظ  اهللا  إلى  غاصرب  أظه  غزظ  طظ  بعا  غصعم  الاغ 
لغسئ جعادا، تساثثطعا الثول الشربغئ سثوة اإلجقم والمسطمغظ لطاةغغح ضث اإلجقم والمسطمغظ، 
شاصعم تطك الثول بإغةاد رأي سام أن اإلجقم غةغج صاض المثظغغظ، طع السطط أظه طظ التصائص البابائ أن 
اجاعثاف المثظغغظ غغر المتاربغظ غسائر سمًق غغر حرسغ طظ وجعئ ظزر اإلجقم، وأن اإلجقم سطى طثار 
الاارغت وطظث سعث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص سمث إلى تماغئ المثظغغظ غغر المتاربغظ طظ وغقت التروب، بض إن 
اإلجقم غأطر بإظصاذ المسادسفغظ، وعط المثظغعن الثغظ ق غمطضعن أداة الترب لطثشاع سظ أظفسعط... 
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عثه تصائص بابائ شغ اإلجقم وغثرضعا الشرب طظ تارغت المسطمغظ وشاعتاتعط إق أظعط غساشطعن تطك 
افتثاث لاةغغح التصث سطى اإلجقم والمسطمغظ، وعع تصث أسمى، شإذا صاطعا عط بالةرغمئ، وطا أضبرعا، 
لط غصفعا سظثعا وبرروعا، وإذا صام طسطط قتصعا الةالغئ اإلجقطغئ سظثعط بض وتعةمعا سطى اإلجقم 

ظفسه ضما عع تادث جاتض الساج وغغره طظ افتثاث المحابعئ... 

الصاسثة يف بقد املشرب اإلجقطغ تائظى عةعم جاتض الساج



افربساء ٧ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٦ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٦٩

فجض املرأة، 
شطاطالإ الظساء باطئغص الحرغسئ!

بصطط: بغان جمال

جثًا جغأتغ وصئ غاعصش شغه اآلباء سظ إظةاب  "صرغئاً 
طا  عثا  لقغاخاب"  تسرضعظ  خحغئ  إظاث  طعالغث 
لقغاخاب  تسرضئ  ضتغئ  صرغئات  إتثى  به  خرتئ 
شغه  ضاظئ  الثي  العصئ  شغ  العظث،  شغ  الفائئ  السام 
اقساثاءات  طظ  صاتمئ  جطسطئ  تخارع  ظغعدلعغ 
التاقت  طظ  السثغث  وشغ   - الظساء  ضث  الةظسغئ 
افخغرة، جرت ضث أذفال - طما أبار غدئا شغ العظث 
وخارجعا. وصث غردت رئغسئ لةظئ دلعغ لطمرأة جعاتغ 
جاساغصر  "طاى  "تعغار"،  شغ  تسابعا  سطى  طالغعال 
دلعغ؟ إلى طاى جغسامر إغثاء الفاغات بعتحغئ شغ 

الساخمئ العظثغئ؟".
افخئار  سطى  لغثغط  العظث  شغ  اقغاخاب  حئح  ساد 
شااة  وشاة  عجت  بسثطا  الاعاخض  ووجائض  السالمغئ 
تسرضعا  بسث  السمر  طظ  سحرة  السادجئ  شغ  عظثغئ 
لقغاخاب والترق تغئ شعق جطح طظجلعا الرأي السام 
(شراظج ٢٤ شغ ١٠ آذار/طارس الةاري). وتط تسطغط 
ضث  والسظش  العظث  شغ  اقغاخاب  جرائط  سطى  الدعء 
شغ  لطالئئ  الةماسغ  اقغاخاب  جرغمئ  بسث  الظساء 
إخقح  ذلك  واجاائع   .٢٠١٢ شغ  دلعغ  شغ  تاشطئ 
بما  اقغاخاب  بةرائط  غاسطص  شغما  الةظائغ  لطصاظعن 
شغ ذلك تسرغع المتاضمات وتحثغث السصعبات، لضظ 
الظساء..  بتص  السظش  جرائط  تراجع  إلى  غآّد  لط  ذلك 
ضتغئ  غصسظ  الظساء  أن  رجمغئ  تصارغر  وتثضر  عثا 
اقغاخاب بمسثل اطرأة ضض ٢٨ دصغصئ شغ عثا الئطث. 
بغظما غصعل خئراء أن عثه افرصام سطى افرجح ق تمبض 

التةط التصغصغ لطةرائط (أخئار غاعع).
وجثغر بالثضر أن عثه التادبئ تتخض بسث أصض طظ 
بغظما  السالمغ.  المرأة  بغعم  اقتافال  طظ  جاسئ   ٤٨
الةرغمئ  دواشع  طسرشئ  فجض  لطاتصغص  غثدع  الةاظغ 
تماذض  بغظما  الدتغئ  تمعت  وعضثا  وطقبساتعا، 
أجعجة الحرذئ لمسرشئ الثواشع، وغالئاً طا ُغططص جراح 
الماعمغظ أو تاط طتاضماعط بحضض خعري ق غصاص 

لطدتغئ طظ صاتطعا.
طضبفًا  وظصاحًا  العظث  سئر  اتاةاجات  العةعم  أبار 
لضظ  العظث.  شغ  الظساء  ضث  الةرغمئ  تفحغ  بحأن 
السةغإ شغ افطر أن جماسات تصعق المرأة لط غخثر 
ق  الماتثة  وافطط  واقجاظضار،  الحةإ  إق  سظعط 
المةرطغظ،  سطى  السصعبات  باحثغث  تطالإ  تجال 
اقغاخاب  ضتاغا  تصخغ  غالئًا  الحرذئ  طراضج  بغظما 
الحضاوى  رشع  سظ  الاراجع  سطى  وأعالغعظ  وتةئرعظ 
تزاعرات  إجراء  اجاثسى  الثي  افطر  المةرطغظ،  ضث 

خاخئئ شغ ضض أظتاء الئقد.
أوصفئ  تغث  العتغثة،  التادبئ  عثه  تضظ  ولط  عثا 
شااة  بصاض  طاعمغظ  رجطغظ  الماضغ  الحعر  الحرذئ 
وقغئ  شغ  صاوطاعما  سمرعا  طظ  سحرة  الرابسئ  شغ 
اوتار برادش. وشغ حئاط/شئراغر، تسرضئ شااة ضاظئ 
طساحفى  شغ  جثغث  لعةعم  اغاخاب،  سمطغئ  ضتغئ 
جارخاظث (حرق) تغث ضاظئ تسالب طظ اقساثاء افول. 

(الصثس السربغ)

شعض عثا طا تخئع له المرأة شغ "سغثعا"؟ وعض عثا 
طا غسثون به المرأة شغ اتافاقتعط؟

إن الثجاتغر وافظزمئ صث شحطئ شحًق ذرغًسا شغ طظع 
وصعع اطرأة واتثة طظ ضض بقث ظساء ضتغئ لطسظش 
سطى طساعى السالط، أو أن تاسرض بقث ظساء لطصاض 
أو  التالغغظ  حرضائعظ  أغثي  سطى  أطرغضا  شغ  غعطًغا 
السابصغظ، أو أن تاسرض اطرأة واتثة طظ ضض سحر 
راظةاظا  ضان  وإن  الةظسغ.  لطسظش  أوروبا  شغ  ظساء 
لعضالئ  اقجاماسغئ  لطئتعث  طرضج  رئغج  ضعطاري، 
جطغمئ  لغسئ  "دلعغ  أن  ح  خرَّ صث  برس  شراظج 
وآطظئ لطظساء والعضع غاثععر". شإظظا ظآضث أنَّ السالط 

ضطَّه لط غسث طضاظًا آطظًا لطظساء.
سطى  افظزمئ  تعزسعا  الاغ  المساغثة  بطاصات  عثه 

ظساء السالط، شعض غاططع لعا ساصض؟
تغث  أرضاظعا  بضض  الثولغئ  المظزعطئ  شحض  وبسث 
شإظه  وبائغئ،  أبسادًا  غأخث  الظساء  سطى  اقساثاء  أخئح 
لطاشغغر  وتسسى  بتصعصعا  تطالإ  أن  لطمرأة  ضان  إن 
وتتسغظ أوضاسعا، شإظظا ظعجه إلغعا دسعًة لارى سثل 
اإلجقم وترخه سطى أطظعا وتغاتعا. شإن اإلجقم صث 
جئص بسظعاٍت ضعئغٍئ، ضض دساة تصعق المرأة. تغث 
جطَّر الاارغت شغ خفتاته ضغش ساحئ المرأة خقلعا 
برشاه ورغث لط تحعث الئحرغئ طبطه صط، شالمرأة ضما 
أطغر  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  صال 
تجب الاترغر: "... صطإ الرتى شغ الثولئ اإلجقطغئ 
جغحًا  الثطغفُئ  غصعد  والتماغئ  الرساغئ  تغث  طظ 
واطساخماه  ظثاءعا  وغةغإ  اجاشابئ،  إن  لظخرتعا 
أجمسغظ،  السالمغظ  ظساء  تتفر  بض  اظططصئ..."  إذا 
الثطئ  فعض  المسطمغظ  وطساططئ  السمرغئ  والسعثة 
طظ تماغئ ظسائعط وأسراضعط أق ُغساثى سطغعظ وق 
وخغئ  إن  بض  طسطعم.  حغء  ضراطاعظ  طظ  ُغظاصص 
بسثه  طظ  وخطفائه  والسقم  الخقة  سطغه  اهللا  رجعل 
ضاظئ أق ُتصاض اطرأة وق ُغساثى سطغعا. وشغ المصابض 
قغاخاب  جماسغئ  بمةازر  تاشض  الشرب  دول  شاارغت 
وظساء  التمر،  العظعد  ضظساء  اآلخر  الطرف  ظساء 
وطا  والسراق،  أششاظساان  وظساء  المسطمات  الئعجظئ 
الشرب  ظساء  تساظغه  سما  شدًق  بئسغث.  وخئرعا  الحام 
وّبصاعا  طععلئ  بأسثاد  طاضررة  اساثاءات  طظ  الغعم 

إتخائغات رجمغئ طثاطفئ. 
إن الثي ترغثه المرأة شسًق عع دولئ تماغئ ورساغئ، ق 
طظزمات لسان تالعا: جسةسئ ق تظاب ذتظاً؛ وأظزمئ 

تحرسظ لطفساد وتفاح له افبعاب سطى طخارغسعا.
شإلى عثا ظثسع ظساء السالط:

إلى خقشئ رتمئ تسغث لطمرأة طضاظاعا ضحصغصئ لطرجض، 
طظزعطئ  سئر  والرصغ،  الظعدئ  شغ  أجاٍس  وتةر 
الاغ  الرباظغئ  والصعاظغظ  الاحرغسات  طظ  طاضاططئ 
السثل  إلى  الظساء،  تماغئ  سطى  تسعر  دولئ  تظفثعا 
وافطان والضراطئ، تغث المرأة ق تةعع وق تسرى، وق 
تزمأ شغعا وق تحصى. تغث الثطغفئ طسآول سظ أطظعا 

 أطام اهللا جئتاظه

طع  غعلثبغرغ  جغفري  أجراعا  ططعلئ  طصابطئ  شغ 
أتقظاك"،  "ذي  طةطئ  وظحرتعا  افطرغضغ  الرئغج 
أورد غعلثبغرغ أن أوباطا اسارف بفحطه شغ تتصغص 
طا أراده طظ الثطاب الثي ألصاه شغ جاطسئ الصاعرة 
المسطمغظ  إصظاع  تاول  إظه  صال  تغث   ،٢٠٠٩ سام 
أود  ضظئ  "طا  وغصعل:  تساجاعط،  جثور  شغ  بالئتث 
صعله، دسعظا ظاعصش سظ الازاعر بأن جئإ طحضقت 
طظ  السمض  و"ظرغث  إجرائغض"،  عغ  افوجط  الحرق 
طا  لضظ  لطفطسطغظغغظ،  وضراطئ  دولئ  تتصغص  أجض 
غفاح  ظصاش  إبارة  عع  خطابغ  طظ  تتصغصه  أططئ 
طةاق لطمسطمغظ ضغ غعاجععا المحضقت التصغصغئ، 
طحضقت التضط، وتصغصئ أن بسخ تغارات اإلجقم 
المسطمغظ  تساسث  بثرجئ  لقخقح  تاسرض  لط 
لاضغغش سصغثتعط ضغ تاعاءم طع التثابئ". وضحفئ 
المةطئ سظ أظه "شغ العصئ الثي غاةظإ شغه أوباطا 
التساجغئ  وإبارة  التدارات،  خثام  سظ  التثغث 

ضث المسطمغظ، إق أظه شغ أتادغبه الثاخئ طع صادة الثولئ غسارف بأن ق تض جثرغا لقرعاب اإلجقطغ، تاى 
غاعاءم اإلجقم طع التثابئ، وغمر بترضئ إخقح ضاطك الاغ غغرت المسغتغئ". (سربغ ٢١)

: إن طا غصخثه تضام أطرغضا والثول الشربغئ افخرى وطسعا روجغا والخغظ وغغرعط طظ وخش 
م

"اإلرعاب" إظما عع افشضار اإلجقطغئ الاغ غرون شغعا خطرا سطى تدارتعط وسطى ظفعذعط واجامراره شغ 
بقد المسطمغظ.. أطا واصع تطك افشضار شغأتغ شغ طصثطاعا أن اإلجقم تص وطا سثاه باذض، وأظه غةإ 
تطئغصه ضاطق شغ واصع التغاة، وأن تطئغصه ق غاأتى إق طظ خقل دولئ وأن تطك الثولئ عغ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن عثه الثولئ تاططئ رجالئ اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد. ولثلك 
طع  اإلجقم  غاعاءم  تاى  اإلجقطغ،  لقرعاب  جثرغا  تض  "ق  بصعله:  أوباطا  ضقم  شعط  ظساطغع  عظا  طظ 
التثابئ، وغمر بترضئ إخقح ضاطك الاغ غغرت المسغتغئ"، شسغاجئ أطرغضا طظث جظعات صائمئ سطى أجاس 
تترغش اإلجقم وطفاعغمه وأتضاطه طظ خقل ظحر طفاعغط طا غسمى "اإلجقم المساثل"، شثطئ أطرغضا 
عغ تشغغر اإلجقم، ولضظعا شحطئ باساراف أوباطا ظفسه، شإن افشضار الاغ تتاربعا أطرغضا والاغ أحرظا 

إلغعا أسقه تظاحر شغ افطئ اإلجقطغئ لاصارب طظ أن تخئح رأغا ساطا ضاجتا. 

أوباطا: "ق تض جثرغا لقرعاب اإلجقطغ تاى غاعاءم اإلجقم طع التثابئ"

بظ  جطمان  المطك  الحرغفغظ"  الترطغظ  "خادم  صال 
أطج  الحمال  رسث  طظاورات  خاام  شغ  السجغج  سئث 
"غعم الةمسئ الماضغ" سئر تسابه شغ «تعغار»: «إظظا 
جمغسا  سجطظا  السالط  غحاعث  وأن  باداطظظا  شثعرون 
اإلرعاب».  وطتاربئ  والاطرف  الحر  صعى  ردع  سطى 
وجاء تثغث المطك جطمان بظ سئث السجغج بسث الظةاح 
السسعدي شغ دطب السصائث السسضرغئ اإلجقطغئ، شغ 
طثارس  بثطب  افضئر  الظةاح  حّضطئ  واتثة  سصغثة 
افولى  البمرة  لاضعن  والشرب  الحرق  طظ  الاسطغح 
إلى  الساسغ  المحارك،  اإلجقطغ  السمض  طسغرة  شغ 
تتصغص افطظ، والتدعر بمزعر الصعة ضث الاتثغات، 
شغ خدط طاجاغث ترساه الرغاض شغ طتاربئ اإلرعاب 
شغ  وظعر  وافطظغئ  الثبطعطاجغئ  بالطرق  وطعاجعاه 
السسعدغئ  الةععد  طئرزا  الةمسئ  أطج  اجاسراض 
التبغبئ والسجم الماساظط شغ تتصغص السطط السالمغ. 

(جرغثة الحرق افوجط)
: إن المطك جطمان غسطظ أظه شثعر بالاداطظ 
"رسث  طظاورات  شغ  المحارضئ  الثول  بغظ  التاخض 

الحمال" طع أظه تداطظ شغ جئغض تظفغث طثططات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ طظ الثول الشربغئ، إذ إن 
تضام السسعدغئ وغغرعا طظ الثول المحارضئ غسطظعن أظعط جاعجون لاظفغث الثطط الشربغئ شغ العصئ 
الثي ترغثه تطك الثول، جعاء شغ جعرغا أو شغ غغرعا.. وعع غاتثث سظ سجم تطك الثول الاغ حارضئ شغ 
المظاورات سطى ردع صعى الحر، وعظا ظسأل: عض صام عآقء التضام بردع ضغان غععد شدق سظ إزالاه طظ 
أرض شطسطغظ؟ عض صاطعا بردع الثول الشربغئ وشغ طصثطاعا أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا ووضسعا تثا 
لاثخقت تطك الثول أو أظعط أدوات بغث تطك الثول؟ إن طظ المساشرب أن غخّعر الئسخ تطك المظاورات 
اظاخارا لطمسطمغظ وأظعا جاحضض صعة شغ وجه إغران!! وعض تضام إغران وتضام السسعدغئ، جعاء شغ 

اتفاصعط أو اخاقشعط إق أدوات شغ تظفغث طحارغع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ ؟؟ 

املطك جطمان: "شثعرون باداطظظا وأن غحاعث السالط سجطظا سطى ردع صعى الحر" 

المةمعسئ  باجط  افوروبغ  اقتتاد  تأجغج  طظث 
اقصاخادغئ افوروبغئ أو السعق افوروبغئ المحارضئ 
ترضغا  جسئ  روطا  اتفاصغئ  بمعجإ   ١٩٥٧ سام  شغ 
إلى دخعله وصثطئ ذطإ اظدمام ضاطض سام ١٩٥٩، 
ولضظ اظدمام ترضغا بحضض ضاطض لط غاط. وشغ سام 
١٩٦٣ تط تعصغع اتفاصغئ حراضئ بغظ أظصرة والسعق 
افوروبغئ المحارضئ ضأجاس لطافاوض بغظعما إلتمام 
طظ  واجسئ  طساتئ  وبسث  لارضغا،  الضاططئ  السدعغئ 
الافاوض وبسث طث وججر شغ المفاوضات صاطئ ترضغا 
باصثغط ذطإ اظدمام بسدعغئ ضاططئ شغ سام ١٩٨٤ 
ولضظ لط ترد المظزعطئ افوروبغئ بحضض إغةابغ سطى 
ترضغا وأرجأت الططإ إلى الافاوض الضاطض طظ أجض 
إغخال ترضغا إلى وضع غآعطعا إلى أن تضعن طرحتًا 
صئطئ   ١٩٩٩ سام  وشغ  ضاططئ.  بسدعغئ  لقظدمام 
ترضغا ضمرحتئ لقظدمام لقتتاد افوروبغ ولضظ لط 
تئثأ المفاوضات بعثا الحأن. وشغ سام ٢٠٠٥ بسث 
ظحاط جاد طظ صئض تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ شغ 
عثا المةال صئض أسداء اقتتاد افوروبغ المفاوضات 
ضاطض  بحضض  لقظدمام  طرحح  أظعا  سطى  ترضغا  طع 
لقتتاد ولضظ إلى الغعم لط تساطع ترضغا اقظدمام 
لقتتاد افوروبغ بخفئ سدع دائط وضاطض. وبتسإ 
تخرغتات السثغث طظ المسآولغظ افتراك طظ بغظعط 
اقتتاد  شإن  افجئص  الارضغ  الرئغج  غعل  اهللا  سئث 
افوروبغ غئثو غغر جاد شغ صئعل بطث إجقطغ غتاعي 

سطى ٨٠ ططغعن طسطط شغ اقتتاد افوروبغ.
تأجغج  بسث  والثجاعر  الصاظعن  ظزام  تحابه  شرغط 
صعاظغظ  أخئتئ   ١٩٢٣ سام  الارضغئ  الةمععرغئ 
الصعاظغظ  طظ  طسامثة  أغطئعا  شغ  الارضغ  الثجاعر 
أظه  ورغط  والفرظسغئ،  السعغثغئ  وخاخئ  الشربغئ 
غصطظعن  ترضغا  أعض  طظ  ططغعظًا   ١٤ طظ  أضبر  غعجث 
ترضغا  طظ  أججاء  بسخ  غعجث  أظه  ورغط  أوروبا،  شغ 
الةشراشغئ داخض تثود الصارة افوروبغئ، ورغط تساون 
ترضغا شغ طتاربئ "اإلرعاب" المظاحر شغ السالط والاغ 
تساثسغ تعبغص السقصئ الاساوظغئ والمسطعطاتغئ بغظ 
تأجغج  بسث  أظه  ورغط  والارضغ،  افوروبغ  الطرشغظ 
افوروبغ  اقتتاد  أن  إق  السطماظغئ...  طئثأ  سطى  ترضغا 
ق غرغث أن تثخض دولئ بعثا الاسثاد وباارغت الثولئ 
شغ  صثم  طعذأ  لعا  غضعن  أن  اإلجقطغئ  السبماظغئ 
أوروبا. وصث وخض افطر إلى تث الغأس شغ تخرغتات 
ترضغا  جفغر  شئتسإ  ترضغا.  شغ  المسآولغظ  بسخ 
تخئح  "لظ  ترضغا  شإن  غاظال  جطغط  افوروبغ  لقتتاد 
شغ غعم طظ افغام سدعا دائما لثى اقتتاد افوروبغ 
لثلك غةإ سطغعا الئتث سظ بثائض أخرى شغ جغاجاعا 

الاساوظغئ".
شغ  سدعغاعا  تفسغض  طتاولئ  شغ  أظصرة  وتسامر 
أزطئ  وأبرزعا  افزطات  ضاشئ  بثلك  طساثثطئ  أوروبا 
لثول  الحرسغئ  غغر  والعةرة  جعرغا  طظ  المعاجرغظ 
طظ  اآلقف  طؤات  سئعر  ترضغا  جعطئ  شصث  أوروبا. 
أوروبا  باتةاه  أراضغعا  سئر  جعرغا  طظ  المعاجرغظ 

افوروبغ؛  اقتتاد  دول  داخض  ضئغرة  أزطئ  خطص  طما 
غفدطعن  وطسزمعط  طسطمعن  المعاجرغظ  شمسزط 
ذئسا العخعل إلى أوروبا لطتخعل سطى تغاة ضرغمئ 
دول  شغ  غعاجععظعا  الاغ  الزروف  تطك  طع  طصارظئ 
الةعار (الخثغصئ لسعرغا) طبض افردن ولئظان وترضغا 
وطخر. طما أوصع أوروبا شغ أزطئ أخقصغئ واصاخادغئ 
غغر تطك افزطئ اقصاخادغئ السالمغئ الاغ تساظغ طظعا 
الاغ  التطعل  بغظ  طظ  ضان  ولثا  جظعات.  طظث  أوروبا 
اصارتعا اقتتاد افوروبغ شغ لصائه افخغر لعثا السام 
طظع العةرة غغر الحرسغئ سظ ذرغص تتسغظ ظروف 
اجاصئال وإصاطئ قجؤغ جعرغا شغ دول الةعار وطظعا 
ترضغا. غغر أن ترضغا ترغث أن تسافغث طظ عثا المطش 
اقتتاد  شغ  سدعغاعا  ططش  لافسغض  ضشط  ضعرصئ 

افوروبغ طظ جثغث.
الحعر  طظ  و١٨   ١٧ افوروبغ  اقتتاد  تثد  وصث 
الةاري طعسثا لطصمئ المصئطئ طع ترضغا لطاعخض قتفاق 
الماتثبئ  وأضثت  المعاجرغظ.  أزطئ  بحأن  ظعائغ 
باجط رئغج المفعضغئ جان ضطعد غعظضر أن الطرشغظ 
طحارضئ  لمسالةئ  افجاجغئ  "المئادئ  سطى  اتفصا 
سظ  افوروبغعن  شغه  سئر  وصئ  شغ  القجؤغظ"،  فزطئ 
طفاجأتعط بالمطالإ الارضغئ الةثغثة. وضاظئ ترضغا 
صث احارذئ خقل الصمئ الاغ اظسصثت شغ بروضسض، 
طظ  جثغثة  شخعل  شاح  أجض  طظ  أرضغئ  إسثاد 
"سدعغئ  لمظاصحئ  افوروبغئ  الارضغئ  المفاوضات 
اقتتاد  طظ  وذطئئ  افوروبغ،  اقتتاد  شغ  أظصرة" 
اسائارًا  ترضغا،  أعض  سظ  الاأحغرات  رشع  افوروبغ، 
طئطس  صغمئ  رشع  احارذئ  ضما  المصئض،  تجغران  طظ 
شغ  جعرغا  قجؤغ  لامعغض  المثّخص  المساسثة 
شغ  به  تسّعث  اقتتاد  ضان  غعرو  ططغار   ٣ طظ  ترضغا، 
طصابض   ،٢٠١٨ تاى  غعرو،  ططغار   ٦ إلى  جابص  وصئ 
طظ  اظطقصًا  الحرسغئ  غغر  العةرة  بمظع  ترضغا  تسعث 
أراضغعا. ولثا شالةمغع غارصإ عثه الصمئ المصئطئ وطا 

جغظةط سظعا طظ ظاائب وصرارات شغ عثا الخثد.
ق حك أن دول اقتتاد افوروبغ تظزر بتثر حثغث 
لما  افوروبغ  اقتتاد  شغ  ترضغا  سدعغئ  ططش  إلى 
عثا  شغ  ودغظغئ  تارغثغئ  تساجغئ  طظ  ذلك  شغ 
جغر  تماطا  تثرك  أوروبا  دول  أن  ضما  المعضعع، 
ترضغا اآلن شغ جغاجاعا شغ الفطك افطرغضغ ضما أظعا 
تثرك أن ترضغا ججء طظ عثه افزطئ فظعا تصش شغ 
الةاظإ افطرغضغ شغ دسط بصاء ظزام افجث المعالغ 
فطرغضا، وإن خرح افتراك غغر عثا شغ اإلسقم طظ 
باب السغاجئ اقجاعقضغئ. ولثا غاعصع بسخ العسعد 
أضبر.  ق  أوروبا  شغ  ترضغا  سدعغئ  ططش  تفسغض  شغ 
ذالإ  ولثا  ذلك،  غثرك  الارضغ  الةاظإ  أن  بث  وق 
طظاشع  سطى  التخعل  أجض  طظ  اآلخرغظ  بالحرذغظ 
ترضغا  أعض  سظ  الاأحغرة  رشع  طبض  ججئغئ  ضاظئ  ولع 
وطداسفئ طئطس المساسثة المثخص لامعغض قجؤغ 
سحرة  وق  بالغث  سخفعر  باب  طظ  ترضغا،  شغ  جعرغا 
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