
طا وراء الصمئ البقبغئ 
يف أذربغةان!

إن الثول الشربغئ الضاشرة وشغ طصثطاعا 
سطى  طافصئ  روجغا  وطسعا  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إصاطئ  لمظع  السمض 
الظئعة، بالرغط طما غزعر بغظعا طظ خقشات بسئإ اخاقف 
المخالح اقجاسمارغئ شغما بغظعا، وذلك فن تطك الثول 
طثرضئ أن الثطر التصغصغ سطى ظفعذعا اقجاسماري إظما 
غضمظ شغ صغام تطك الثولئ، ولثلك شعغ تتارب سعدتعا 

بضض طا أوتغئ طظ صعة.. وعغ سائثة بإذن اهللا، 
 . شثلك وسث اهللا تسالى وبحرى رجعله

اصرأ شغ عثا السثد:
- اتفاق ترضغا أردوغان طع صاتض المسطمغظ بعتغظ:

   طا عغ ظاائةه؟ وأغظ أتفاد الفاتح طظه ...٢
-  المساعى العابط شغ الاظاشج بغظ المرحَتْغظ

    لقظاثابات افطرغضغئ  ...٢
-  "تترغر" المعخض بغظ طخالح أطرغضا وخراع 

    جغاجّغغ السراق...٣
-  تسجغج دور دول جظعب حرق آجغا شغ السغر ضث طا غسمى 

    باإلرعاب: بغظ صمسغئ الظزام واإلجاءة لقجقم ... ٤
-  طثبتئ ضعغاا ق تثثم أتثًا إق الظزام لقجامرار شغ 

   صمسه لفخعات الثاسغئ إلى اإلجقم ...٤
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الربملان الرتضغ غخادق صرغئا سطى 
الاطئغع طع ضغان غععد

أوغطع  تحاووش  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
غعم الثمغج الماضغ، أن الئرلمان الارضغ جغخادق 
صرغئاً سطى تطئغع السقصات الثبطعطاجغئ طع "إجرائغض"، 
سطى أن غطغه تئادل لطسفراء. وسصثت "إجرائغض" وترضغا 
أواخر حعر تجغران/غعظغع الماضغ اتفاق طخالتئ أظعى 
اجامر جائ أسعام. وصال وزغر الثارجغئ الارضغ  خقشاً 
شغ تخرغح ظحرته وضالئ أظئاء «افظاضعل» التضعطغئ، 
إن سمطغئ الاطئغع تأخرت بسئإ اقظصقب الفاحض شغ 
١٥ تمعز/غعلغع الماضغ شغ ترضغا، لضظه أضث أن اقتفاق 
الخغفغئ  اإلجازة  صئض  الظعاب  طعاشصئ  سطى  جغتخض 
لطمةطج شغ ظعاغئ الحعر الةاري. وأضاف: «جظشطص، 
ضما اساصث، عثا المطش صئض السططئ الئرلماظغئ»، طعضتًا 
أظه جغاط تئادل السفراء بسث ذلك لارجغت المخالتئ. 

(جرغثة التغاة)
لضض  واضح  وتضعطاه  أردوغان  واصع  إن   :
طاابع، شمعاصش تضام ترضغا تظطص بمثى طسارساعط 
شغ "المخالتئ" طع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ وشغ 
إرضائعط، جعاء طع ضغان غععد المتاض فرض اإلجراء 
والمسراج، أو طع روجغا التاصثة، أو طع أطرغضا سثوة 
اإلجقم والمسطمغظ.. ولفجش ق غجال عظاك طظ غئرر 
لتضام ترضغا أشسالعط تطك، شظصعل لعط، وعط الثغظ 
طصغاجا  اإلجقم  أتضام  طظ  غةسطعا  أن  سطغعط  غةإ 
لعط: عض أذن الحرع لتاضط طسطط أن غحارك الضفار 
شغ صاض المسطمغظ ضما غفسض تضام ترضغا شغ شاح 
صاسثة إظةرلغك أطام ذائرات افسثاء لصاض المسطمغظ 
شغ الحام والسراق؟؟ وعض أذن الحرع شغ إصرار غععد 
سطى اتاقلعط لفطسطغظ، شغصعم تضام ترضغا بالخطح 
أذن  وعض  ضغاظعط؟؟  إزالئ  سطى  السمض  بثل  طسعط 
الحرع شغ تطئغص غغر اإلجقم؟؟ وعض أذن الحرع شغ 
السماح لظعادي الجظى والصمار والثمعر وحعاذأ السري 
والربا وغغر ذلك طظ المترطات ترطئ صطسغئ؟؟ وعض 
أذن الحرع شغ الثخعل شغ تطش طع دول ضاشرة سثوة 
شعض  والمسطمغظ؟؟  اإلجقم  ضث  جغاجاتعا  لاظفغث 

ُغسرف التص بالرجال أو أن الرجال ُغسرشعن بالتص؟؟!! 

أششاظساان  شغ  الةعادغئ  الفخائض  أن  غسرف  الةمغع 
الصطإ  السعشغاتغ،  باقتتاد  طثوغئ  عجغمئ  ألتصئ 
الثولغ المظاشج لطصطإ افطرغضغ غعطثاك؛ شالارجاظئ 
طظع  سظ  سةجت  السعشغاتغ  لقتتاد  العائطئ  الظعوغئ 
جصعذه المثوي أطام سجغمئ الصاال والادتغئ الخطئئ 
جعادعط،  اجاصطإ  الثي  أششاظساان،  لمةاعثي 
المساعى  سطى  شصط  لغج  افطئ  أشؤثة  غعطثاك، 
شغ  بالةعاد  الاتص  إذ  أغدا،  السمطغ  بض  الساذفغ 
غاترق  الثي  المسطط  الحئاب  طظ  اآلقف  أششاظساان 
لظخرة دغظ اهللا والةعاد إلسقء ضطمئ اهللا. وشسق شصث 
أوجاط  شغ  الةعاد  روح  أششاظساان  شغ  الةعاد  أتغا 
المسطمغظ. ولضظ عثا التطط الةمغض جرسان طا تئثر 
وتتطط بسئإ غغاب المحروع السغاجغ الةاطع الثي 
غةمع خفعف المةاعثغظ شغصعطعا بئظاء ظعاة الثولئ 
اإلجقطغئ شغ أششاظساان الاغ تطئص حرع اهللا ضاطق 
شغعا، ضما تسمض لدط جائر بقد المسطمغظ إلغعا. بض 
"المةاعثغظ"  خفعف  شغ  داخطغ  اصااال  إلى  اظصطإ 
سئر  أو  طئاحرة  جعاء  أطرغضا،  طع  بسدعط  لغاتالش 
أدواتعا شغ باضساان والسسعدغئ، واقجاصعاء بعا ضث 

إخعاظعط المةاعثغظ.
شعض غاسر البعار شغ جعرغا طظ عثه الاةربئ افلغمئ، 
شغساثطخعا طظعا الثروس والسئر صئض شعات افوان؟

شغ  افخغر  اقظاخار  خطفغئ  سطى  الاساؤل  عثا  ظطرح 
ضسر تخار تطإ، وطا جئصه طظ إسقن جئعئ الظخرة 
طظ  تقه  طا  بط  بالصاسثة،  اقرتئاط  شك  سظ  جابصا 
جثاقت جاخظئ تعل المحروع السغاجغ الصادم لةئعئ 
الصاسثة  لظعب  اجامرارغئ  جغضعن  وعض  الحام،  شاح 
السابص أم بثاغئ لطاثجغظ شغ بعتصئ التض السغاجغ 
عثا  وشغ  الحام.  شغ  شرضه  سطى  أطرغضا  تسمض  الثي 
السغاق ظفعط ترتغإ لئغإ الظتاس، طسآول السقصات 
ظحرتعا  طصابطئ  شغ  الحام،  أترار  ترضئ  شغ  الثارجغئ 
جرغثة التغاة الطظثظغئ، "بئعادر الاشغر شغ خطاب "شاح 
الحام" والخئشئ السعرغئ الاغ بثت واضتئ شغه طظث 
طحروع  "شغ  اجاغسابعط  إلى  ودسا  الةئعئ"،  إسقن 
ولضظه  لطةمغع"،  أولعغئ  غضعن  أن  غةإ  بعري  وذظغ 
ظئه إلى أعمغئ أن تائع عثه الثطعة، افولغئ، "خطعات 
سمطغئ تبئئ أن شك اقرتئاط لغج تظزغمغا شصط"، أي 
أن شك اقرتئاط بالصاسثة غةإ أن غسظغ تسثغق شغ 
الظخرة  لةئعئ  والسغاجغ  الفضري  والمحروع  الظعب 

جابصا وجئعئ شاح الحام تالغا.
أجرته  تعارا  الصطرغئ  "الحرق"  جرغثة  ظحرت  وصث 
"جئعئ  باجط  الرجمغ  الماتثث  الحاشسغ  تسام  طع 
سطى  الترص  أجعباه  شغ  واضتا  ضان  الحام"،  شاح 
التثود  ضمظ  غظتخر  الحام  شاح  جئعئ  طحروع  أن 
العذظغئ لسعرغا؛ وغسث عثا المعصش الةثغث اجاةابئ 
لامظغات الظتاس، والمروجغظ لمصعلئ التض السغاجغ 
أولى  شعثه  وبالاالغ  بغضع،  جاغضج  جصش  تتئ 
(أي  افطمغ  اإلجقطغ  الثطاب  سظ  اقباساد  بعادر 
افطئ اإلجقطغئ العاتثة). وضما اجاتى الظتاس، شغ 
طصابطاه، طظ الةعر باطئغص الحرغسئ أو أي تطمغح بأن 
تةاوب  شضثلك  اإلجقطغئ،  الثولئ  إصاطئ  عع  العثف 
الحاشسغ باقباساد سظ افلفاظ والمخططتات "المبغرة 
لطةثل" أو المبغرة لشدإ الصعى اقجاسمارغئ، وأدواتعا 
طظ افظزمئ السمغطئ، شصث ضرر إجاباه أضبر طظ طرة أن 
العثف عع "خغاراتظا صئض تخار تطإ وبسث شضه، عع 
اقجامرار شغ صاال ظزام بحار افجث وتطفائه، تاى 
ولط  اهللا"،  بسعن  الحام  أرض  وتترغر  ضاطق  إجصاذه 
غاطرق ق طظ صرغإ وق طظ بسغث لاطئغص الحرغسئ وق 

إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ.
أطا الظتاس شصث أوضح أن اظستاب أترار الحام طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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السآال: اظسصثت غعم اقبظغظ ٢٠١٦/٨/٨ لطمرة افولى 
وأذربغةان  وإغران  روجغا  رؤجاء  جمسئ  بقبغئ  صمئ 
الئغان  شغ  ُذضرت  وصث  أذربغةان،  ساخمئ  باضع  شغ 
الثااطغ طعاضغع سثة ُبتبئ طبض السقصات بغظ الثول 
الحمال-الةظعب،  وطمر  اقصاخادي  والاساون  البقث، 
وأششاظساان،  السعرغئ،  وافزطئ  اإلرعاب،  وطضاشتئ 
السابرة  والةرغمئ  والاطرف  بالمثثرات  واقتةار 
واقتةار  بافجطتئ  الصاظعظغ  غغر  واقتةار  لطتثود 
عع  شعض  واتــث!  غعم  شغ  عثا  وضض  بالئحر...الت، 
ج سطغه والئاصغ  لطثساغئ اإلسقطغئ أو عظاك طعضعع رضِّ
رتعش؟ بط إن إغران وأذربغةان تسغران طع السغاجئ 
افطرغضغئ، شعض فطرغضا دور شغ عثا اقجاماع؟ وإن 

ضان شما غرضعا طظ ذلك؟
ج سطى ضض عثا  الةعاب: ظسط لغج طظ المسصعل أن غرضَّ
الطغش العاجع طظ المعاضغع شغ جطسئ أو جطساغظ، 
المعضعع  أن  غئثو  ولضظ  غعم!  بسخ  أو  غعم  وشغ 
اقصاخادي عع الشرض طظ عثه الصمئ وبثاخئ إظحاء 
الحمال-الةظعب)...  (طمر  المسمى  اقصاخادي  الممر 
إبساد  وعع  ذلك  شغ  افجاس  الثور  لعا  أطرغضا  وأن 
بإحشالعا  اصاخادغاً  وإرعاصعا  الخغظ،  سظ  روجغا 
إغران  بط  أذربغةان  إلى  روجغا  طظ  الممر  عثا  شغ 

والثطغب... ولاعضغح ذلك ظساسرض افطعر الاالغئ:
أخرى  أطعر  طظ  الثااطغ  الئغان  شغ  ذضر  طا  إن  أوقً: 
لغسئ ذات حأن باجاماع صمئ... وظفخطعا سطى الظتع 

الاالغ:
الثول  عثه  طظ  أي  تمطك  شق  أششاظساان،  أطا   -١
البقث طظ أطر أششاظساان حغؤاً، بض إن الثولئ المآبرة 
الفاسطئ عظاك عغ أطرغضا، شعغ المعغمظئ سطى تضعطئ 
طظ  عع  الئغان  شغ  ذضرعا  شإن  ولثلك  أششاظساان؛ 

التعاحغ...!

بالئحر،  واقتةار  لطتثود،  السابرة  الةرغمئ  وأطا   -٢
اقعامام المحارك لطثول  أولعغات  طظ  عثه  شطغسئ 

المثضعرة تاى تسصث لعا صمئ...
بتاجئ  وإغــران  روجغا  شإن  السعرغئ  افزطئ  وأطا   -٣
لاقشغ  جعرغا  بثخعص  بسدعما  طع  الاظسغص  إلى 
لعا  دور  ق  أذربغةان  ضعن  ولضظ  شغعا،  العجغمئ 
لعثا  لغج  الصمئ  اظسصاد  غةسض  السعرغئ  افزطئ  شغ 
الشرض وبثاخئ أن أذربغةان عغ الاغ دسئ لطصمئ: 
غسصث  الثي  البقبغ  اقجاماع  عثا  أن  القشئ  (وطظ 
اصارتعا  الاغ  الخغشئ  بعثه  افول  عع  اقبظغظ  الغعم 
الرئغج افذربغةاظغ خقل طضالمئ عاتفغئ أجراعا طع 
ظزغره الروجغ شغ حئاط/شئراغر الماضغ). (المخثر: 
الاغ  الصمئ  أن  غسظغ  وعثا   ،(٢٠١٦/٨/٨ شغ   ،i٢٤news
دسئ لعا أذربغةان ق تضعن لفزطئ السعرغئ تغث ق 

دور فذربغةان شغعا.
وسمطغات  والــمــثــثرات  اإلرعـــاب  طضاشتئ  ــا  وأط  -٤
أذربغةان  بغظ  وبثاخئ  والمسطتغظ  السقح  تراظجغئ 
وروجغا ضممر لطمةاعثغظ إلى الصفصاز ضما ضان خقل 
الصرن  طظ  الاسسغظات  سصث  ذعال  الحغحاظغئ  التروب 
السحرغظ... وطع أن روجغا ذضرته شغ الصمئ ضما ظصطاه 
روجغا الغعم ٢٠١٦/٨/٨: "حثد الرئغج شقدغمغر بعتغظ 
خقل لصائه البقبغ طع ظزغرغه اإلغراظغ تسظ روتاظغ 
الاخثي  ضــرورة  سطى  سطغغش  إلعام  وافذربغةاظغ 
لسمطغات تراظجغئ المسطتغظ والسقح والمثثرات سئر 
آب/  ٨ اقبظغظ  بعتغظ  الرئغج  ودسا  البقث.  الثول 
الثول  بغظ  المسطعطات  تئادل  تظحغط  إلى  أغسطج 
البقث تعل ظحاط الاظزغمات اإلرعابغئ"، إق أن طبض 
طع  بظائغاً  تسعغاعا  روجغا  تساطغع  المسائض  عثه 
أذربغةان دون التاجئ لصمئ تحمض الرئغج اإلغراظغ، 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أجفرت الشارات الةعغئ الاغ حظاعا المصاتقت الروجغئ والسعرغئ سطى أظتاء طافرصئ طظ جعرغا سظ جصعط سحرات 
الدتاغا، بغظما أضث طراجض الةجغرة اتاعاء بسخ الصظابض سطى طادة الظابالط التارصئ المترم اجاثثاطعا دولغا ضث 
المثظغغظ. وصال طراجض الةجغرة شغ رغش دطحص إن ذائرات الظزام السعري ألصئ أطج سحرات الئراطغض المافةرة 
سطى افتغاء السضظغئ شغ طثغظئ دارغا برغش دطحص الشربغ، والاغ غتاعي بسدعا سطى طادة الظابالط، طما أدى إلى 
احاسال ترائص شغ طئان جضظغئ. وأضاف أن الشارات تجاطظئ طع اجامرار طتاوقت صعات الظزام السعري اصاتام 
المثغظئ واظاجاع السغطرة سطغعا طظ غث المسارضئ المسطتئ. وشغ تطإ، صال طراجض الةجغرة إن ٣١ طثظغا صاطعا جراء 
غارات لططغران الروجغ والظزام سطى أتغاء المحعث والفردوس وجسر التب، وسطى صئاان الةئض وافتارب وحاطغضع 
شغ الرغش، طدغفا أن الصخش الروجغ اجاعثف طساحفى شغ رغش تطإ الشربغ طما أدى إلى دطار ضئغر لتص به. وأضث 
المراجض أن ضض أظعاع افجطتئ تساثثم شغ الصخش، وطظعا الخعارغت الفراغغئ وافلشام الئترغئ والئراطغض المافةرة، 
ضما تراشص الصخش الةعي طع صخش بالمثاشع والخعارغت الئالساغئ اجاعثف طظاذص خاضسئ لطمسارضئ شغ تطإ 
ورغفعا. وشغ طتاشزئ إدلإ الاغ تاسرض طظث ظتع أجئعع لصخش جعي سظغش، حظئ ذائرات روجغئ وجعرغئ غارات 
طضبفئ سطى المثغظئ وسطى بطثتغ جراصإ وتفاظاز برغفعا، وحمطئ الشارات أتغاء جضظغئ شغ عثه المظاذص، واجاثثم 

الطغران الروجغ شغعا الصظابض السظصعدغئ والفسفعرغئ. (الةجغرة ظئ)

غسائغتعن ضض حغء يف صخفعط أعض الحام لضسر إرادتعط 

صخش بصظابض "طترطئ دولغا" غعصع سحرات الصاطى بسعرغا

برغطاظغا تآضث: افجث ق طضان له 
يف املرتطئ اقظاصالغئ

جثد وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ "بعرغج جعظسعن"، غعم 
الةمسئ الماضغ، طعصش بقده طظ التض شغ جعرغا، تغث 
اقظاصالغئ.  المرتطئ  شغ  افجث  لئحار  طضان  ق  أن  أضث 
الثارجغئ  وزارة  ظحرته  ختفغ  بغان  وشغ  "جعظسعن" 
الئرغطاظغئ سطى تسابعا الرجمغ سطى طعصع "تعغار"، تثر 
طظ أن سثم تترك المةامع الثولغ لتض افزطئ السعرغئ؛ 
وتسرغخ  اإلظساظغئ  افزطئ  بافاصط  غظثر  "بات  الاغ 
المقغغظ طظ السعرغغظ إلى طجغث طظ المساظاة والاةعغع". 
إلى  الاعخض  بدرورة  الئغان  شغ  "جعظسعن"  وذالإ 
اإلظساظغئ  المساسثات  دخعل  غدمظ  دائط  اتفاق 
سظ وصش "العةمات السحعائغئ"  بحضض طسامر، شدقً 
لصعات الظزام السعري والصعات الروجغئ ضث المظاذص 
المثظغئ، بما شغعا المراضج الطئغئ والمساحفغات. وضحش 
"جعظسعن" أظه تتادث عاتفغاً طع ظزغره الروجغ جغرغغ 
قشروف غعم الثمغج الماضغ، وتبه سطى ضرورة تعصش 

روجغا سظ اجاعثاف المثظغغظ. (أورغظئ ظئ)
لغج  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  طعصش  إن   :
ظاتةا سظ ترص سطى أعض الحام وإظعاء طساظاتعط، 
لقجقم  سثوة  اجاسمارغئ  دولئ  وعغ  شئرغطاظغا، 
المسطمغظ  لثطاء  وزن  أي  تصغط  ق  والمسطمغظ، 
وطساظاتعط، بض إظعا طحارضئ شغ خظاسئ تطك المساظاة، 
وسمطئ  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  سطى  تآطرت  سظثطا 
تمبض  ضاظئ  الاغ  الثولئ  شسصطئ  إجصاذعا،  سطى 
أطرغضا  طع  طافصئ  برغطاظغا  إن  لطمسطمغظ..  الثرع 
وروجغا وغغرعما طظ دول غربغئ وإصطغمغئ سطى السمض 
لطتغطعلئ دون تترر أعض الحام طظ ظفعذ تطك الثول 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ 
وإظما غأتغ تخرغح العزغر الئرغطاظغ شغ جغاق جسغ 
برغطاظغا لطاأبغر شغ افتثاث الاغ تةري شغ الحام، 

لغضعن لعا حغء طظ ظفعذ شغعا.

آال
ب ج
جعا

أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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اتفاق ترضغا أردوغان طع صاتض املسطمني بعتني:
طا عغ ظاائةه؟ وأغظ أتفاد الفاتح طظه؟

بسثطا أوسجت أطرغضا لروجغا بالاثخض المئاحر شغ جعرغا 
 ٢٠١٥/٩/٢٩ غعم  بعتغظ  طع  أوباطا  اجاماع  إبر  سطى 
أوسجت فردوغان أن غافاعط طع بعتغظ بحأن الثروصات 
الةعغئ الاغ جغصعم بعا الطغران الروجغ أبظاء حظ غاراته 
الةعغئ  الصاسثة  إن  تغث  المسطمغظ،  جعرغا  أعض  سطى 
الاغ جغظططص طظعا ذغران السثوان الروجغ صرغئئ طظ 
ترضغا، وصث حرح جظرال روجغ ذلك سطى تطفجغعن "روجغا 
الروجغ  الطغران  غثارق  أن  طظ  طفر  ق  إظه  إذ  الغعم"، 
افجعاء الارضغئ أبظاء اإلصقع أو العئعط لدغص المةال، 
خغاظئ  أردوغــان  ارتضإ  تغث  الافاعط  عثا  سظ  شأسطظ 

ضئرى وأخئح حرغضا شغ جفك دم المسطط الترام.
روجغئ  ذائرة  بإجصاط  ترضغئ  ذائرة  صاطئ  وتثث أن 
اخارصئ افجعاء غعم ٢٠١٥/١١/٢٤ شاثععرت السقصات 
الزعر"،  شغ  "ذسظئ  بعتغظ  واسائرعا  الطرشغظ،  بغظ 
وسمض  المسآولغئ،  حثخغا  أردوغان  غتّمض  لط  ولضظه 
لروجغا  اساثارا  صثم  تاى  افطر  تختغح  سطى  أردوغان 
غعم ٢٠١٦/٦/٢٧ وطظ بط تخض الطصاء افخغر بغظعما 
بسثعا  لغصعم  بطرجئرغ،  جان  شغ   ٢٠١٦/٨/٩ غعم 
الطاغغئ  ظزام  بةاظإ  الصمئ  وأبظاء  الروجغ  الطغران 
باضبغش غاراته سطى أعض جعرغا المسطمغظ لغصاض المؤات 
غاراته  غعاخض  زال  وطا  صطغطئ،  أغام  غدعن  شغ  طظعط 
فظه طرتاح، وصث أخث المعاشصئ دون اساراض سطى ذلك 
طظ  جضاظعا  جض  دولئ  غرأس  الثي  أردوغان  صئض  طظ 
المسطمغظ، وصث ضثب سطى أعض جعرغا بأظه جغظخرعط!
وأسطظ بعتغظ شغ طآتمر ختفغ طحارك طع أردوغان 
بحضض  ترضغا  طع  السقصات  اجاؤظاف  ترغث  "بــقده  أن 
رجط  الطصاء  شغ  وتط  ذلك،  سطى  السمض  وغةري  ضاطض، 
سطغه  ضاظئ  الثي  المساعى  قجاسادة  الثطعات  أولى 
السقصات بغظ الئطثغظ صئض أزطئ إجصاط المصاتطئ" وأضث 
اإلرعاب...  طضاشتئ  طةال  شغ  الاساون  تعل  "تعاشصعما 
لفزطئ  تطعل  إلغةاد  السسغ  سطى  أردوغــان  طع  واتفص 
شغ  الثارجغئ  وزغري  بغظ  لصاءات  خقل  طظ  السعرغئ 

الئطثغظ وأجعجتعما اقجاثئاراتغئ".
الروجغئ  "السقصات  أن  أردوغــان  أسطظ  المصابض  وشغ 
وروجغا  بقده  وأن  طثاطفئ  طرتطئ  جاثخض  الارضغئ 
طخمماان سطى إسادة السقصات بغظعما لسابص سعثعا، 
وغأطض أن تخئح أصعى" وأضث أن "دسط بعتغظ له بسث 
المتاولئ اقظصقبغئ ضان طعما... وأن الةاظئغظ غماطضان 
طع  اقتفاق  وتط  السقصات...  لاطعغر  القزطئ  اإلرادة 
الروس سطى إتغاء آلغات الاساون سطى ضاشئ الخسث ورشع 
طساعى الاساون شغ طةال الخظاسات الثشاسغئ وإظحاء 
وأن  المحارضئ...  لقجابمارات  روجغ  ترضغ  خظثوق 
طتادباته طع بعتغظ جافاح خفتئ جثغثة شغ السقصات 
السجغج  "بالخثغص  بعتغظ  وخش  وصث  الئطثغظ"،  بغظ 
والمتارم"، وأحار إلى "أعمغئ الاساون بغظ ترضغا وروجغا 
السعرغئ  الصدغئ  تسعغئ  "اجاتالئ  طآضثا  جعرغا"  شغ 

وإغةاد تض جغاجغ بمسجل سظ روجغا".
وصال رئغج وزرائه بظ سطغ غطثرغط "جظحعث تطعرات 
وبثأت  المظطصئ،  شغ  أخرى  ودول  جعرغا  شغ  جمغطئ 
طرتطئ ذلك، واُتثثت خطعاتعا، وجظحاعث طسا ظاائةعا". 
وغصخث بثلك الظزام السعري، فظه خرح طظ صئض أظه 
جغسعي السقصات طع ضض طظ روجغا وضغان غععد وطخر 
ضمظغا  غسظغ  روجغا  طع  ترضغا  اتفاق  أن  سطما  وجعرغا، 
اقساراف بالظزام السعري والافاعط طسه، فن روجغا عغ 
الاغ تسمض لغض ظعار سطى تماغئ الظزام السطماظغ طظ 
السصعط تاى تةث أطرغضا بثغق لسمغطعا بحار أو تصر 
أجطئ  وصث  طخغره،  شغ  تظزر  بط  وطظ  بعجعده،  التض 
الظزام  عثا  سطى  المتاشزئ  المعط  ولضظ  شغه،  الظزر 

السطماظغ اإلجراطغ.
وصث أضث وزغر خارجغئ ترضغا جاووش أوغطع ذلك غعم 
٢٠١٦/٨/١٠ سظثطا صال إن "ترضغا تافص طع روجغا تعل 
ضرورة تض جغاجغ لفزطئ السعرغئ، وجغاط بظاء آلغئ 
تساون صعغئ طع روجغا شغ جعرغا طظ أجض ذلك، وإن 
طثغر المثابرات وطمبق سظ الثارجغئ وآخر سظ الةغح 
جغخطعن طساء الغعم إلى جاظئ بطرجئرغ، وجغاط رشع 
خارجغئ  وزغرا  شغه  لغحارك  طساصئق  الامبغض  طساعى 
روجغا  طع  إضاشغئ  اتفاصات  تعصغع  وجغاط  الئطثغظ، 
طظ أجض ضمان بثء السمض شغ طحروع السغض الارضغ 
الطغارغظ  بسخ  تعصغش  وتط  لطشاز...  جارغط  ترضغح 
الروجغئ  الطائرة  إجصاط  شغ  حارضعا  الثغظ  افتــراك 
بةمغع  المسألئ  وتصغغط  بثراجئ  الصداء  وجغصعم 
طع  طاغظئ  آلغئ  بظاء  سطى  جاسمض  "بقده  وإن  أبسادعا" 
روجغا تعل الاسعغئ شغ جعرغا". وأوضح أن "طعجضع 
ذطئئ تجوغثعا بالمعاصع الاغ غةإ صخفعا شغ جعرغا"، 
المةمعسات  طعاجمئ  المظاجإ  غغر  "طظ  أظه  طآضثًا 

المساثلئ وطتاخرة طثغظئ تطإ".
غعم  الروجغ  الرئغج  طساسث  أوحاضعف  غعري  وصال 
السغاجغ  الاساون  سقصات  تطئغع  "إن   :٢٠١٦/٨/٨
الطصاء  غاخثر  الئطثغظ  بغظ  البظائغ  واقصاخادي 
الطصاء  جغاظاولعا  الاغ  الضئرى  المحارغع  المرتصإ... 
"السغض الارضغ" لدت الشاز الروجغ إلى أوروبا سئر ترضغا 
وتحغغث طعجضع طتطئ "أضعغع" الضعرو ذرغئ شغ ترضغا 

وطحروع "حمال جظعب" لطظصض السضضغ الثي جغظسح 
ترضئ الئدائع والاةارة بغظ العظث وإغران ودول الثطغب 
سئر أذربغةان وروجغا وطظعا إلى حمال أوروبا وغربعا".

عظا،  اقصاخادغئ  الظعاتغ  أن  إلى  الظزر  لفئ  وغةإ 
وإن ضاظئ طساعثشئ لادرر الطرشغظ بسئإ تعصفعا، 
ولضظعا تساسمض لطاشطغئ سطى الةعاظإ السغاجغئ افعط 
الاغ غاط شغعا الاظازل سظ أطعر ضئغرة تعط المسطمغظ 

لخالح افسثاء.
شطك  شغ  تسغر  ــان  أردوغ ترضغا  أن  المسطعم  طظ  إظه 
سعثه،  ذعال  غثضر  حغء  شغ  سظه  تثرج  ولط  أطرغضا، 
شضض جغاجاته ضاظئ وطا زالئ تخإ شغ خاظئ المخالح 
افطرغضغئ، ولثلك دشسئ أطرغضا أردوغان لغاخالح طع 
روجغا الاغ تصثم الثثطات فطرغضا شغ جعرغا، شخرح 
بأن  أردوغان  بعتغظ  لصاء  سصإ  ضغري  خارجغاعا  وزغر 
طاسطصا  ضان  إذا  الارضغ  الروجغ  اقتفاق  تثسط  "بقده 
ذرغسئ  تساثثطه  الثي  الثولئ"  تظزغط  سطى  بالترب 

لدرب البعرة.
الروجغ  الارضغ  الاساون  تسجغج  جثا  غعمعا  شأطرغضا 
شغ الحأن السعري، وصث دخطئ شغ طأزق ولط تساطع 
شرض تطعا السغاجغ سطى طثى السظعات السئ الاغ 
بما  اجاساظئ  وصث  المئارضئ،  البعرة  سمر  طظ  طدئ 
تفاصئ سئصرغاعا سظ تغض طظ سصث طآتمرات ولصاءات 
وحراء ذطط واخاراق تظزغمات وتطغغظ طعاصش تظزغمات 
أخرى وتحضغض تظزغمات دغمصراذغئ تائسعا وتحضغض 
وإرجــال  المئاحر،  تثخطعا  لائرغر  دولغئ  تتالفات 
أبغخ،  إلى  أخدر  إلى  أجعد  طظ  دولغغظ  طئسعبغظ 
وسةط  سرب  طظ  ضطعط  افرض  بحغاذغظ  واجاساظئ 
وحرق وغرب لغساسثوعا، شثشسئ بالسسعدغئ لاحاري 
الثطط، وبإغران وبتجبعا شغ لئظان وسخاباتعا لاصاتض 
بةاظإ جفاح الحام، ودشسئ بروجغا لطاثخض المئاحر، 
وصث شحطئ بعط وطسعط بإذن اهللا، ودخطعا شغ طأزق 
وشغ ذرغص طسثودة جاطئص سطغعط ق غثرجعن طظعا 
أبثا إن حاء اهللا. شأخئتئ أطرغضا شغ طأزق طا بسثه 
وإدارتعا  افبــعاب،  سطى  الرئاجغئ  واظاثاباتعا  طأزق، 
بصغادة الثغمصراذغغظ شاحطئ وطترجئ والةمععرغعن 
أردوغــان  ترضغا  إق  لعا  بصغ  شما  شغعا.  غسغروظعط 
المثادع لغطسإ دورا طعما شغ الطسئئ الصثرة الفاحطئ 

بإذن اهللا.
وصث دخطئ روجغا شغ طأزق وأخئح تثخطعا سئؤا سطغعا 
وق تساطغع أن تثرج طظه، وصث راعظئ أطرغضا وإغران 
وشرتعا  البعرة  سطى  الصداء  شغ  روجغا  سطى  وتجبعا 
بغص،  تغص  شغ  طبطعط  أخئتئ  عغ  وعا  باثخطعا، 
ذرف  إلى  أخرى  وطرة  لطعروب  الثطش  إلى  طرة  تظزر 
غظصثعا طظ ورذاعا تغث غطصظعا البعار درجا شغ الئطعلئ 
والفثاء. وصث أحار إلى ذلك رئغج تترغر الصسط الثولغ 
شغ ختغفئ "ضعطغرجاظئ" جغرغغ جاروك صائق: "إن 
السمطغات  فن  المظطصئ،  شغ  تائطعر  جثغثة  تصائص 
السسضرغئ شغ جعرغا بطشئ ذرغصا طسثودا وعثا طا بثا 
واضتا شغ طسارك تطإ... وإن ضض حغء تصرغئا جغاعصش 
سطى البقبغ الروجغ الارضغ اإلغراظغ وإطضاظغئ تعخطه 

إلى اتفاق". (الةجغرة ٢٠١٦/٨/١٢)
شارغث أطرغضا أن تظصث طعصفعا وتسجز جئعاعا الماحضطئ 
طظ حغاذغظ افرض عآقء، وجسض ترضغا أردوغان الثي 
زادت حسئغاه بسث اقظصقب ولمسئ خعرته شغ سغعن 
الارك والسرب تطسإ دورا طع إغران وروجغا لطثروج طظ 
المأزق الثاظص بثرغسئ الاخالح طع الثخعم والةغران 

وطتاربئ اإلرعاب وتتصغص افرباح.
سظ  افظزار  لخرف  إق  عغ  طا  اقصاخادغئ  شافطعر 
افعثاف السغاجغئ الثئغبئ الاغ تاسطص بالاآطر سطى أعض 
وق  إلغعا  غطافاعن  الظاس  ولاةسض  المسطمغظ  جعرغا 
المضاجإ  عغ  الصدغئ  وضأن  وراءعا،  طا  غظزرون إلى 
المادغئ، وق غعط طا غتخض بسثعا طظ ضرر وتآطر سطى 
تغث  شطسطغظ  طعضعع  شغ  تخض  ضما  المسطمغظ، 
صاطئ ترضغا أردوغان بإسادة السقصات طع ضغان غععد 
لاآضث اغاخابه لفطسطغظ وتخرف افظزار إلى طساسثة 
غجة سما غفسطه غععد شغ الصثس وشغ افصخى خاخئ، 
وضأن الصدغئ عغ طساسثة أعض غجة بأذظان طظ ذسام 

ودواء وسظ ذرغص ضغان غععد!!
ولضظ السآال افعط: عض جغظةح طبض عثا الاآطر والثثاع 
طع افبطال طظ أعض ترضغا أتفاد الفاتح؟! وصث تخثوا 
قظصقب السطماظغغظ الضمالغغظ بالاضئغرات والاعطغقت 
وبالخطعات، وصث اخططعا بظار ظطمعط وبطحعط سحرات 
السظغظ طظث عثم الثقشئ سرغظ اإلجقم، وغزظ الظاس 
أن أردوغان غائظى صداغا المسطمغظ وصدغئ اإلجقم 
زغفه  غضاحفعن  شسظثطا  أطةادعط،  إلى  وجغسغثعط 
وطا غفسطه طظ تآطر سطى المسطمغظ شسعف غظفّدعن 
سظه، وصث أدرك أردوغان ذلك، شتاول ترف اظافاضاعط 
تسظغ  بأظعا  إغاعط  طععماً  الثغمصراذغئ  سطى  بالارضغج 
فظعا  بالسطماظغئ  غاضطط  أن  غساطع  ولط  اقظاثابات، 
ضاظئ حسار اقظصقبغغظ ضما شغ ضض اظصقب، والظاس صث 
اظافدعا ضثعط بسئئعا، وق غصئطعن سظ اإلجقم بثغق 

 طاةسثا شغ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

املساعى العابط يف الاظاشج بني املرحَتْني 
لقظاثابات افطرغضغئ
بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

تةري  الاغ  افطرغضغئ  اقظاثابات  طاابسئ  أعمغئ  تظئع 
افولى  بالثولئ  تاسطص  ضعظعا  طظ  أسعام  أربسئ  ضض 
الثولغ  السغاجغ  الظزام  عرم  رأس  سطى  تاربع  الاغ 
أزطات  شغ  افول  والمآبر  الفاسض  شاؤئ  طا  والاغ 
ورغط  اإلجقطغ،  السالط  أزطات  وطظعا  أجمع  السالط 
أن السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ تتضمعا السثغث طظ 
سظ  الظزر  بشخ  والمخالح،  والمتثدات،  البعابئ، 
ذئغسئ اإلدارة طا إذا ضاظئ جمععرغئ أو دغمصراذغئ، 
افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  خظع  سمطغئ  أن  ورغط 
تصعم سطى المآجسات، ولغج افشراد، شإن حثخغئ 
شغ  له  المساون  الرئاجغ  والفرغص  افطرغضغ  الرئغج 

اإلدارة تآبر بحضض ضئغر شغ تطك السغاجئ.
سظ  أطرغضا  شغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  سمطغئ  وتامغج 
طسصثة  وآلغات  خاص  بظزام  السالط  دول  شغ  غغرعا 
باظاثاب  تظاعغ  ضاطض  سام  تعالغ  تسامر  ظسئغا 
الرئغج افطرغضغ باقصاراع السام غغر المئاحر بثورة 
الثي  البقباء،  غعم  اقظاثابات  طعسث  وغتثد  واتثة. 
أن  أي  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ  شغ  ابظغظ  أول  غطغ 
تحرغظ  طظ  الباطظ  عع  المصئطئ  اقظاثابات  طعسث 

الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦.
الظاخئغظ  ضئار  طظ  طةمعسئ  افطرغضغعن  وغثاار 
بثورعا  تظاثإ  سدعا   ٥٣٨ طظ  ظاخئئ  عغؤئ  غحضطعن 
افول/دغسمئر.  ضاظعن  شغ  الرئغج  وظائإ  الرئغج 
وشغ ضض وقغئ عظاك سثد طظ ضئار الظاخئغظ غعازي 
الحغعخ  طةطسغ  شغ  لعا  المثخص  المصاسث  سثد 
والظعاب؛ ابظان باباان لضض وقغئ شغ طةطج الحغعخ، 
سثد  بتسإ  الظعاب  طةطج  شغ  افصض  سطى  وواتث 

السضان.

ضئار  طظ   ٢٧٠ أخعات  سطى  غتخض  الثي  والمرحح 
اجاثقص  وغمضظ  اقظاثابات.  شغ  غفعز  الظاخئغظ 
وبمعجإ  اقظاثابات،  اظاعاء  لغطئ  طظ  اسائارا  الظاغةئ 
عثا الظزام، غمضظ لطرئغج أن غفعز طظ دون التخعل 
سطى الشالئغئ المططصئ طظ أخعات الحسإ، ضما تخض 

شغ السام ٢٠٠٠ سظثطا شاز جعرج بعش ضث آل غعر.
التجبغظ  بغظ  السغاجغ  الخراع  طساعى  وخض  وصث 
طسئعصئ  غغر  طساعغات  والةمععري  الثغمصراذغ 
 ،٢٠١٦ السام  لعثا  افطرغضغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ 
شصث ضان غتخض شغ السابص تظاشج بغظ التجبغظ لط 
غظتثر إلى عثا المساعى الثظغء المحاعث والمطمعس 
طظ ضض الماابسغظ، شممبطع التجبغظ عغقري ضطغظاعن 
التجب  سظ  تراطإ  ودوظالث  الثغمصراذغ،  التجب  سظ 
الخفات  أصثع  اجاثثام  سظ  غاعرسان  ق  الةمععري 
والمسئات واقتعاطات الحثخغئ والاةرغح بض والضثب 
شصث  اآلخر،  المرحح  سطى  الفعز  تتصغص  بشغئ  واقشاراء 
الةمسئ  سصثه  اظاثابغ  طآتمر  آخر  شغ  تراطإ  خرح 
إن  بظسطفاظغا -  وقغئ  شغ  ألاعظا  طثغظئ  شغ  الماضغئ 
الظاخئغظ افطرغضغغظ ق غاتمطعن اظاثاب عغقري ظزرًا 
باراك  افطرغضغ  الرئغج  وبغظ  بغظعا  الحئه  فوجه 

أوباطا.
جظعات  أربع  غسظغ  عغقري  اظاثاب  أن  طظ  وتثر 
أخرى طظ تضط أوباطا وأربع جظعات أخرى طظ تظزغط 
الدرائإ.  ارتفاع  طظ  أخرى  جظعات  وأربع   " "داسح 
أظخاره،  طظ  تحث  أطام  ضطماه  شغ  تراطإ،  ووخش 
العقغات  شغ  اقظصساطات  أبار  طظ  أضئر  بأظه  أوباطا 
ضفآ.  غغر  أظه  ضما  جغأ،  أداءه  أن  طآضثا  الماتثة، 
غمضظ  الثي  عع  شصط  الاجوغر  أن  إلى  تراطإ  وأحار 
أن غمظسه طظ الفعز شغ وقغئ بظسغطفاظغا شغ اظاثابات 

الرئاجئ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الصادم.
وضان تراطإ صث دسا جابصا روجغا إلى اخاراق الئرغث 
ذلك،  سطى  صادرة  ضاظئ  إن  لضطغظاعن  اإللضاروظغ 
بعثف السبعر سطى البقبغظ ألش رجالئ برغث إلضاروظغ 

المفصعدة.
الرجائض  بحأن  ضطغظاعن  إتراج  غصخث  ضان  وتراطإ 
ضاظعا  أطرغضغغظ  طسآولغظ  إلى  تسطمعا  لط  الاغ 
الثاص،  اإللضاروظغ  الئرغث  اجاثثاطعا  شغ  غتصصعن 

إق أن الثغمصراذغغظ اجاشطعا ذلك لغآضثوا أن الرجض 
غمبض تعثغثا لفطظ الصعطغ.

وصث أبار طرحح التجب الةمععري قظاثابات الرئاجئ 
أن  اصاراته  بسث  الشدإ  تراطإ،  دوظالث  افطرغضغئ، 
لعصش  السقح  تمض  شغ  التص  طآغثوه  غساثثم 

طظاشساه الثغمصراذغئ عغقري ضطغظاعن.
والسصارغئ  المالغئ  الطئصئ  أعثاف  سظ  "تراطإ"  وغسئر 
تاشعًا  خطابا  غسعق  إذ  وضعح،  بضض  غمبطعا  الاغ 
عط  وطظ  والمعاجرغظ  المسطمئ  الةالغات  طساعثشا 
طظ أخعل قتغظغئ (المضسغضغغظ تتثغثا) واآلجغعغغظ 
والسعد والقجؤغظ وغغرعط، واسائارعط أتث افجئاب 
ضثبه  وبرغط  المالغئ،  أطرغضا  أزطئ  شغ  الرئغسغئ 
الئغخ،  افطرغضغغظ  طظ  المقغغظ  أن  إق  المسامر، 
جغسغث  الثي  "افطض  شغه  غرون  الئغخ،  الفصراء  وطظ 

أطرغضا إلى أطةادعا طرة أخرى".
شغ  الثغمصراذغئ  المرحتئ  ضطغظاعن  عغقري  وضاظئ 
اظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ صث خرتئ، بأن المثابرات 
بالطةظئ  الثاخئ  الضمئغعتر  أجعجة  اخارصئ  الروجغئ 
طظاشسعا  واتعمئ  الثغمصراذغ،  لطتجب  العذظغئ 
لطرئغج  تأغغثه  بإبثاء  تراطإ  دوظالث  الةمععري 

الروجغ شقدغمغر بعتغظ.
عثا غغخ طظ شغخ شغما غاسطص باقظاثابات الرئاجغئ 
الظزام  شغ  الفساد  تغث  السالط  شغ  افولى  لطثولئ 
"خعرة  غعثد  أخئح  اقظاثابات  وحراء  السغاجغ 
به  تفاخر  الاغ  الثغمصراذغ  ظزاطعا  وأرضان  أطرغضا" 
وباجمه تثشع بمعصسعا افول لصغادة السالط. وتعتح 
الرجاطغض خار غعثد الصداء أغداً، شصث أخئح تثخض 
الحرضات الثاخئ (لعبغات الدشط) شغ صرارات الثولئ 

وواضح  سطظغ  طساعى  شغ  الصدائغئ  أجعجتعا  وسمض 
حسئغئ  صطاسات  تثغش  التصغصئ  وعثه  جاره،  غخسإ 
واجسئ، بما شغ ذلك الظثإ السغاجغئ وافضادغمغئ شغ 

المةامع افطرغضغ.
وافخض شغ المرحتغظ لمظخإ الرئاجئ شغ أي دولئ 
اظاثابغ  برظاطب  سطى  بظاء  بغظعط  الاظاشج  غضعن  أن 
طخالح  ورساغئ  خثطئ  أولعغاته  طصثطئ  شغ  غدع 
غاسطص  وسمطه  الثولئ  رئغج  طظخإ  إن  إذ  الظاخئغظ، 
برساغئ الحآون وضغفغئ الصغام بعا وغاسطص بالاخعرات 
غاثث  أن  ق  الرساغئ،  تطك  سطغه  تضعن  أن  غةإ  لما 
تتئ  والدرب  المظاشج  واتعام  الحثخغ  الاةرغح 
وعثا  أطرغضا،  تالئ  شغ  ختغتا  ضان  لع  تاى  التجام 
افخقصغ  اقظتثار  طساعى  سطى  واضتئ  دقلئ  غثل 
واإلشقس السغاجغ الثي تساظغ طظه أطرغضا، وغسطغ 
خعرة وتخعرًا تعل ضغفغئ صغادة أطرغضا لطسالط؛ شماذا 
رأجغ  بغظ  السغاجغ  الخراع  غخض  دولئ  طظ  غاعصع 
صغادتعا السغاجغئ عثا المساعى المظتط طظ الخراع 

والاظاشج؟!
الختغح  الاارغت  غثئرظا  ذلك،  طظ  الظصغخ  وسطى 
طظخإ  سطى  الحرغش  لطاظاشج  راصغئ  خعرة  وغسطغظا 
الرئاجئ شغ الثولئ اإلجقطغئ، وتادبئ السصغفئ سظثطا 
طظ  لغثااروا  سطغعط  اهللا  رضعان  الختابئ  اجامع 
غصعدعط، وجسث الرجعل الطاعر سطغه الخقة والسقم 
طسةى لط غثشظ بسث، تغث اظستإ طظ الارحح سمر 
وأبع سئغثة وتخر الاظاشج بغظ أبغ بضر وجسث بظ 
سئادة واظاعى بمئاغسئ الختابئ الضرام فبغ بضر سظ 
رضا واخاغار، وخعرة أخرى راصغئ بسث ذسظ سمر رضغ 
اهللا سظه ووخغاه لسائ طظ صادة الختابئ أن غثااروا 
طظ بغظعط، وأجطعب سئث الرتمظ بظ سعف شغ جآاله 
وجآاله  طرحتغظ،  وغغر  طرحتغظ  الضرام،  الختابئ 
بط  والسصث  التض  أعض  غمبطعن  وضاظعا  المثغظئ  أعض 
جآاله لضق المرحتغظ الظعائغغظ سبمان وسطغ، وصئعل 
سبمان بحرط غخإ طئاحرة شغ طخطتئ الرسغئ الاغ 
ساحئ واجازطئ بطرغصئ تضط أبغ بضر وسمر، وبعغع 
دون  الضرام  الختابئ  جمغع  طظ  بالثقشئ  سبمان 
اجابظاء وطظ ساطئ المسطمغظ تاى أطسى سخر ذلك 

 الغعم خطغفئ وأطغرًا لضاشئ المسطمغظ
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بصطط: أجسث طظخعر



 السثد ٩١  ٣افربساء ١٤  طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٧ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ        

"ظتظ  وأضث  تضاغضًغا،  أو  حضطًغا،  ضان  الرغاض  طآتمر 
لط ظئاسث سظ السمطغئ السغاجغئ وسمطظا سطى لسإ دور 
ظتدر  لط  أظظا  رغط  الافاوض  عغؤئ  خارج  طظ  إغةابغ 
غعًطا شغ جظغش"، شافترار طحارضعن بحضض شسال شغ 

ضعالغج طفاوضات جظغش وطا غافرع سظعا.
شغ  الظتاس  سظعا  أسطظ  الاغ  المبغرة  المعاصش  وطظ 
المصابطئ المثضعرة صعله، سطى خطفغئ ضسر تخار تطإ، 
إظه "ق بث طظ شرض واصع سسضري غةئر ظزام افجث سطى 
الصئعل بتض جغاجغ غتصص تططسات الحسإ السعري". 
شالعاصع السسضري، أي تتصغص اظاخارات طعمئ طغثاظغئ، 
تسمح باجاؤظاف طفاوضات جظغش الماسبرة. وإلى طبض 
عثا ذعإ أجسث الجسئغ شغ تخرغته، الثي ظصطه طعصع 
الثرر الحاطغئ، شغ ٢٠١٦/٨/٦، "أضث رئغج العشث السعري 
المسارض شغ طفاوضات جظغش السمغث أجسث الجسئغ أظه 
سطى العشث اقظازار بسخ العصئ تاى تترر طثن ضئرى 
شغ جعرغا سطى أغثي شخائض المصاوطئ السعرغئ صئض 

السعدة لطافاوض طع ظزام افجث وتطفائه".
شسظث الظتاس والجسئغ وأطبالعط، شإن السئعر إلى جظئ 
التض السغاجغ غمر شعق جبث وأحقء حعثاء اإلجرام 
افجثي - الروجغ - اإلغراظغ المشطى بثسط أطرغضغ 
ضطغ، وشغ عثا السغاق غرغثون تعظغش اقظاخار افخغر 
ذرغسئ  غرغثون  شعط  تطإ.  طسرضئ  شغ  البعار  لصعات 
جظغش!!  طفاوضات  تدظ  إلى  السعدة  طظ  تمضظعط 
شالظتاس غخرح دون طعاربئ أظه ق بث طظ تصثم سسضري 
غةسض افجث غثدع لمظطص المفاوضات. ولضظه ق غطئث 
وطآجساته  افجث  "بصاء  ضان  شإذا  ظفسه،  غظاصخ  أن 
ضما  لطافاوض"،  صابطئ  غغر  أطعر  والسسضرغئ  افطظغئ 
غصعل شغ المصابطئ، شضغش غخح سظثه أن افجث جغصئض 
غطرح  ظفسه  والسآال  تضمه؟  ظعاغئ  سطى  بالافاوض 
سطى السغث الجسئغ، الثي جئص أن خرح طراًرا بأن افطط 
الماتثة حرغضئ شغ الاآطر سطى حسإ جعرغا، شما باله 
إذن غساسةض السعدة إلى أتدان السط جام شغ جظغش، 
تصثم  طظع  الثي  عع  جام  السط  أن  الصطسغ  سطمه  طع 

البعار شغ طسرضئ دطحص وشغ طسرضئ الساتض؟!
شفخض  غضاد:  أو  ظفسه  غسغث  الاارغت  أن  ظةث  وعضثا 

الةسام  الادتغات  تعج  الثي  أششاظساان  شغ  الةعاد 
لطمةاعثغظ وأظخارعط بعجغمئ جاتصئ طثلئ وطعغظئ 
الفخائض  صادة  باظازع  خاط  غعطثاك،  السزمى  لطثولئ 
افطرغضغ  السثو  طع  الاساون  إلى  وخعق  بغظعط  شغما 
وتمضغظه طظ اتاقل أششاظساان الاغ ارتعت عدابعا 
وجئالعا بثطاء الحعثاء الجضغئ، والثغظ صدعا ظتئعط 
بتبالئ  وتثظغسعا  دغظه،  وظخرة  اهللا  طرضاة  ذالئغظ 

الغاظضغ افطرغضغ.
آجق أم ساجق جافرض وصائع البعرة شغ جعرغا سطى 
طا  تةاه  طعاصفعط  وتصغصئ  أوراصعط،  ضحش  الةمغع 
غسمى بالتض السغاجغ المجسعم. شئسخ الماتثلصغظ 
العاصع"  و"شصه  المخالح"  "تصاذع  طصعلئ  أختاب  طظ 
تصئض  إلى  الثسعة  طظ  غساتعن  ق  الظعازل"  و"شصه 
ضشعذات العاصع، لائرغر الاصاسج سظ اقلاجام بتضط 
اهللا. وطا زال عآقء غرددون حظحظئ جئص أن جمسظاعا 
الصعى  سطى  والمظاورة  الاثاضغ  لجوم  لةعئ  صئض،  طظ 
اقجاسمارغئ الشادرة، شق داسغ إلجماسعا طا تضره أي 
الاخرغح باطئغص الحرغسئ، بض العاجإ، سظثعط، إتسان 
المظمصئ  افلفاظ  باجاسمال  والاتاغض  المظاورة  شظ 
الفدفاضئ الاغ ق تفخح سظ التص وتشمشط بالئاذض، 
وضض عثا وذاك شغ طتاولئ خفغصئ لضسإ ود أسثاء 
اهللا ورجعله، والاماس لسراب طعععم، جراب أن غصئض 
السثو الضاشر بظا بثغق سظ سمغطه الساصط بحار افجث، 
ضما رّوج لثلك لئغإ الظتاس شغ طصاله الثي ظحره شغ 
شغ  طصالغ  (راجع  باارغت ٢٠١٥/٧/١٠  بعجئ  العاحظطظ 

سثد الراغئ ٢٠١٥/٧/٢٢).
أترار  ترضئ  شغ  المثطخغظ  سطى  إن  بالصعل  وظثاط 
الحام أن غساخمعا بتئض اهللا وغائرؤوا طظ تئال الئحر 
والحغطان، وأن غسامثوا أجئاب الظخر طظ رب افرباب 

ولغج طظ السئغث شدق سظ افسثاء.
﴿َوالَ  جئتاظه  التص  بصعل  جعرغا  شغ  أعطظا  وظثضر 
نَكاثًا﴾ وصعله 

َ
ٍة أ اَكلَّيِت َغَقَضْت َغْزلََها ِمن َنْعِد قُوَّ تَُكونُواْ 

ذَللَِب لَُكْم َوإِن خَيُْذلُْكْم َفَمن َذا  ُ َفالَ  ُكُم ابَّ ﴿إِن يَنرُصْ
 ﴾الُْمْؤِمُنوَن ِ

ِ َفلَْيَتَولكِّ ُكم مِّن َنْعِدهِ َوبَلَ ابَّ ِي يَنرُصُ َّ ا
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

 تامئ ضطمئ السثد: طاذا بسث اقظاخارات السسضرغئ لطبعار شغ تطإ؟...

طحضطئ  عغ  والسقح"  المسطتغظ  "تراظجغئ  شمسألئ 
طا  سادة  "المسطتغظ"  طرور  فن  أذربغةاظغئ  روجغئ 
طظ  الصادطئ  المثثرات  وأطا  أذربغةان...  سئر  غضعن 
وإن  شمعضعسعا  وأذربغةان،  إغران  سئر  أششاظساان 
ضان له أبر ولضظ لغج له افولعغئ سظث عثه الثول 

شغ الزروف التالغئ لاسصث له صمئ...
أبر  لعا  ضان  وإن  السابصئ  افطعر  شإن  وعضثا  باظغاً: 
لضظعا لغسئ طثساة إلى سصث صمئ بغظ الثول البقث... 
الرئغج  الشرض  وعع  اقصاخادي  المعضعع  بصغ 
قظسصاد عثه الصمئ، وبثاخئ إظحاء الممر اقصاخادي 
(طمر الحمال-الةظعب)... ولاعضغح ذلك ظئغظ طا جاء 
شغ الئغان سظ افطعر اقصاخادغئ، وضثلك طا ورد طظ 

تخرغتات تعل عثا المعضعع:
وإغــران  روجغا  (صــررت  الثااطغ  الئغان  شغ  ورد   -١
الاتاغئ  الئظى  لاطعغر  ــراءات  إج اتثاذ  وأذربغةان 
لطمعاخقت، بما شغ ذلك تطعغر طمر "حمال-جظعب"، 
تغث تسسى افذراف البقبئ لئثل الةععد بعثف دطب 
إطضاظغئ الظصض اإلصطغمغئ، العادشئ إلظحاء بظى تتاغئ، 
وتظعي  بغؤغا...  وآطظئ  ورابتئ  اصاخادغئ  لمعاخقت 
الاتاغئ  الئظى  لاطعغر  خطعات  اتثاذ  البقث  الثول 
لظصض  التالغئ  اإلطضاظغات  تتسغظ  بعثف  لطمعاخقت 
المساشرغظ والئدائع، سئر طمر الظصض الثولغ "حمال-
جظعب"... وظعه الئغان أغدا إلى أن طعجضع وذعران 
وباضع، طسامرة طسا شغ "المساعمئ باظفغث المحارغع 
ضمظ  التثغثغئ،  السضك  خطعط  لربط  الةثغثة، 
الثولغ  الظصض  طمر  ضفاءة  وتتسغظ  تطعغر  خطط 

"حمال-جظعب"...") (روجغا الغعم، ٢٠١٦/٨/٩)
٢- تخرغح الرئغج اإلغراظغ روتاظغ سظ الشرض طظ 
الظطاق  واجسئ  إظمائغئ  شرص  "تسجغج  بصعله  المآتمر 

بغظ عثه الثول" (طعصع صظاة السالط، ٢٠١٦/٨/٨).
٣- طا تظاصطاه وجائض اإلسقم الروجغئ سظ أبرز أغراض 
لفظئاء  الروجغئ  جئعتظغك  وضالئ  (وتتثبئ  المآتمر 
غظاشج  ضثط  إغراظغ  روجغ  طحروع  سظ   ٢٠١٦/٨/٨
الروجغئ  العضالئ  وذضرت  المخرغئ،  السعغج  صظاة 
الصمئ  شغ  ذرتعا  جغاط  الاغ  المعاضغع  أعط  "وطظ 
إظحاء طمر دولغ غربط بغظ الحمال والةظعب، لغصعم 
إلى  المخرغئ  السعغج  صظاة  بمظاشسئ  المحروع  عثا 
تث طا، تغث غئطس ذعل الممر ٧٢٠٠ ضغطعطار، وغربط 
حمال أوروبا بالعظث، ودول الثطغب سئر إغران، وروجغا 
عثا  أن  اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  وأسطظ  وأذربغةان. 
وأذربغةان  إغران  حسعب  طخالح  جغثثم  المحروع 
جغصعم  تغث  بأجرعا،  المظطصئ  وطخالح  وروجغا، 
المحروع، باعشغر بثغض شسال طظ تغث الاضطفئ والعصئ 

لططرغص الئتري سئر صظاة السعغج").
٤- وضثلك ذضرت روجغا الغعم ٢٠١٦/٨/٨ بأن (الرئغج 
الروجغ أضث صئض اظسصاد الصمئ أن الاساون البقبغ بغظ 
طظ  سثد  باظفغث  جغسمح  وأذربغةان  وإغران  روجغا 
بعتغظ:  وصال  صجوغظ.  طظطصئ  شغ  الةثغثة  المحارغع 
لطظصاش  المطروتئ  المعاضغع  طظ  السثغث  "أطاطظا 

بالخغشئ البقبغئ"...)
عع  المآتمر  عثا  طظ  افجاس  الشرض  شإن  وعضثا 
الحمال-الةظعب  طمر  وبثاخئ  اقصاخادي  الاساون 
م سطى المحارغع اقصاخادغئ سطى بتر صجوغظ  وعع ُغصثَّ
فن باصغ الثول سطى عثا الئتر لط ُتثع لطصمئ، ولثلك 
شئتث عثا المعضعع شغ طآتمر الصمئ لط غضظ لطاظفغث 
الفسطغ بصثر طا عع بتث طساصئطغ وصث غضعن بسغثًا 
المحاذؤئ  افخــرى  الــثول  طع  الافاعط  غاط  أن  إلى 
لطئتر، وأطا الممر شعع غاسطص بالثول البقث وبثاخئ 
أن وجائض اإلسقم الروجغئ أبرزته وأظه جغظاشج صظاة 

السعغج...
وطظه  شسًق،  صائط  شعع  افطرغضغ  الثور  سظ  أطا  بالباً: 
غتااج  طا  وطظه  الافضغر،  شغ  سمص  إلى  غتااج  ق  طا 

أن  شغمضظ  افول  الصسط  أطــا  وســمــص...  تثبر  إلــى 
تثاطش  البقث  الثول  عثه  ضعن  طظ  بسععلئ  غفعط 
جغاجاتعا  ولعا  طساصطئ  دولئ  شروجغا  واصسعا،  شغ 
دولاان  وأذربغةان  إغران  بغظما  والثولغئ،  اإلصطغمغئ 
ق  الثول  عثه  وطبض  افطرغضغئ  السغاجئ  طع  تسغران 
افطرغضغئ،  السغاجئ  سظ  الثارجغئ  جغاجاعا  تظفخض 
وبسئارة أخرى شإن إظحاء طمر طظ الحمال إلى الةظعب 
طظفخق  غضعن  ق  إغــران  حعاذأ  سطى  الثطغب  تاى 
افول  الصسط  تغث  طظ  عثا  افطرغضغئ.  السغاجئ  سظ 
الافضغر.  شغ  سمص  دون  بسععلئ  شعمه  غمضظ  الثي 
أطا الصسط الباظغ الثي غتااج إلى سمص وتثبر شغمضظ 

شعمه بأخث افطعر الاالغئ شغ التسئان:
١- قتزئ أطرغضا العضع اقصاخادي الخسإ لروجغا 
بمحروع  روجغا  تشرغا  أن  وإغــران  أذربغةان  شأطرت 
عغ  وضما  الروجغ...  اقصاخاد  غرعص  ضئغر  اصاخادي 
جغاجئ أطرغضا سطى الةاظإ الخغظغ، بإحشالعا باإلظفاق 
سطى طحارغع ضثمئ ضالممر اقصاخادي الخغظغ سئر 
باضساان، شإن أطرغضا ضثلك ترغث دشع روجغا لقظفاق 
اصاخادعا  لارعص  الةثغث  "حمال-جظعب"  الممر  سطى 
تغث  الثولغغظ  والئظك  الخظثوق  لثغعن  وتدطر 
تعغمظ أطرغضا سطغعما، وطظ أجض ضض ذلك شصث أطرت 
المحروع  عثا  سطى  أغداً  لقظفاق  وأذربغةان  إغران 
واقظثراط  "الممر" لاحةغع روجغا سطى المدغ صثطاً 

شغه.
باضبغش  شغه  تصعم  الــثي  العصئ  شغ  أطرغضا  إن   -٢
أن  طظ  الخغظ  لمظع  افصخى  الحرق  شغ  جغاجاتعا 
تخئح صعة سالمغئ طرطعصئ، وتصعم بإبارة بآر الاعتر 
شغ  طا  أخطر  أن  تثرك  بالاأضغث  شإظعا  الخغظ،  تعل 
الاعجه الروجغ ظتع آجغا عع تعجه روجغا ظتع الخغظ، 
وإذا ضاظئ جغاجئ أطرغضا تصعم سطى سجل الخغظ سظ 
تثرك  بالاأضغث  شإظعا  افخرى،  الضئرى  بالثول  الاصّعي 
الاصارب  طسألئ  شغ  الثول  تطك  أخطر  عغ  روجغا  أن 
طع الخغظ، وشغ إذار إبساد روجغا سظ الخغظ، تصعم 
وبثاخئ  "حمال-جظعب"،  الممر  عثا  بمبض  بإغرائعا 
وروجغا  فذربغةان  السابر  اقصاخادي  الممر  عثا  وأن 
عع ضالاعأم لطممر اقصاخادي العظثي اإلغراظغ، والثي 
غخض العظث بترغاً بإغران سظث طغظاء تحابعار اإلغراظغ 
الممر  أن  أي  برًا.  بأششاظساان  إغران  غربط  وضثلك 
الةثغث السابر لروجغا "حمال-جظعب" عع إسطاء المجغث 
ربطه  سئر  العظثي  اقصاخادي  لطممر  التغعغئ  طظ 
السثو  العظث،  بةاظإ  روجغا  شازعر  أوروبــا،  بحمال 
الاصطغثي لطخغظ شغ جظعب آجغا، شافرق بغظعما، وطظ 
ظاتغئ أخرى شإن اظثطاج روجغا بعثا الممر اقصاخادي 
طع إغران وأذربغةان، شإظه بالاأضغث جغتث طظ اظثطاج 
روجغا طع الثطط الخغظغئ شغ الممرات اقصاخادغئ، 
طبض طمر "ذرغص الترغر"... وإجماقً شإن أطرغضا تحاعث 
لروجغا ظتع الخغظ، شاثشع أتئاسعا شغ  طصطصاً  تعجعاً 
طحارضئ  بمحارغع  روجغا  إلغــراء  وأذربغةان  إغــران 
طسعما تاى تسجف روجغا سظ الخغظ، وتسجف الخغظ 

سظعا.
رابساً: والثقخئ عغ:

 ١- إن الشرض طظ الصمئ البقبغئ شغ باضع شغ ٢٠١٦/٨/٨ 
عع غرض اصاخادي وبثاخئ طمر الحمال-جظعب.

٢- إن عظاك دورًا طآبرًا فطرغضا شغ الصمئ سظ ذرغص 
طمر  طحروع  شغ  روجغا  بإدخال  وإغــران  أذربغةان 
الحمال-جظعب وذلك إلرعاق اقصاخاد الروجغ خقل 
أزطاه التالغئ ودشع روجغا لقظحشال بمحارغع باتةاه 
طظ  بثقً  شإغران  أذربغةان  إلى  روجغا  غرب  جظعب 
اقتةاه إلى جظعب حرق روجغا ظتع الخغظ وطظ بط 

 سجل روجغا سظ الخغظ بالاثرغب
التادي سحر طظ ذي الصسثة ١٤٣٧عـ 

 ٢٠١٦/٨/١٤م

تامئ: طا وراء الصمئ البقبغئ شغ أذربغةان! "تترغر" املعخض بني طخالح أطرغضا وخراع جغاجّغغ السراق
بصطط: سقء التارث – السراق

وشغ  المعخض،  تترغر  سظ  غجداد  والتثغث  سام  طظث 
اآلوظئ افخغرة ضبر التثغث سظه وتظاولاه أذراف ضبغرة، 
السئادي  تغثر  بغظ  العاتفغ  اقتخال  أعمعا  ولسض 
وظائإ الرئغج افطرغضغ جع باغثن تغث ظاصحا طسألئ 
الترب  طعاخطئ  جععد  طظ  باسائارعا  المعخض  تترغر 
المطتئ  التاجئ  أغدا  وظاصحا  الثولئ،  تظزغط  سطى 
لطةععد اإلظساظغئ وتتصغص اقجاصرار لتمطئ المعخض 

وضرورة تحث الثسط الثولغ لطتمطئ.
رئغج  الظةغفغ  أجاطئ  اجاصئض  أخرى  ظاتغئ  طظ 
جعظج  جاغعارت  افطرغضغ  السفغر  طاتثون  ائاقف 
صال  الثي  طاضفعرت  برغئ  افطرغضغ  الرئغج  وطمبض 
العقغات الماتثة طساسثة لثسط السراق وتعشغر  إن  
المخادر والمعارد المططعبئ لمسرضئ تترغر المعخض، 
شغما أضث الظةغفغ سطى رشخ طحارضئ التحث الحسئغ 
لضاربئ  المثظغغظ  تسرض  خحغئ  وذلك  المسرضئ  شغ 
إظساظغئ ضما تخض شغ بغةغ وتضرغئ وطثن طتاشزئ 
المعخض  تترغر  طسرضئ  سظ  التثغث  وأخئح  افظئار، 
السغاجغئ  الضعادر  طثاطش  بغظ  لقتعاطات  طةاق 
وسرضا لطحروط والمجاغثات، شعادي الساطري أضث أن 
التحث الحسئغ جغحارك شغ المسرضئ وضثلك إبراعغط 
الةسفري، وأسطظ أتمث افجثي الماتثث باجط التحث 
تترغر  تمطئ  جغصعد  جطغماظغ  صاجط  أن  الحسئغ 
المعخض، شغما رشدئ جاجثة طتمث الماتثبئ باجط 

اتتاد الصعى احاراك صاجط جطغماظغ.
أطا طسسعد الئرزاظغ شاتثث سظ طرتطئ طا بسث الاترغر 
وضرورة أن غضعن لفضراد دور شغ تضط المعخض، وأن 
المظاذص الاغ دخطاعا الئغحمرضئ شغ أذراف المعخض 
سمطغا  غسطغ  طما  ضردجاان،  إلصطغط  خاضسئ  أخئتئ 
أن ضردجاان اباطسئ طتاشزئ ظغظعى ضطعا ولط غائص 
طظعا جعى طثغظئ المعخض والاغ أغدا غرجع اباقسعا.

أطرغضا  أن  ظةث  السسضرغئ  اقجاسثادات  جاظإ  وطظ 
ترجض بغظ شارة وأخرى أسثادا طظ الةظعد ضان آخرعا 
٤٠٠ جظثي وخطعا إلى صاسثة الضغارة الةعغئ طظ أخض 

٥٦٠ وسث أوباطا بإرجالعط.
شغما غاط تسجغج الصعات السراصغئ بغظ شارة وأخرى، سطما 
الحرصاط  إلى  بغةغ  طظ  خسعدا  بئطء  تاترك  أظعا 
سطى  الطعق  قصاتام  المعخض  وأذراف  والصغارة 
ذائرات  طظ  سثدا  اجاطط  السراق  أن  سطما  المثغظئ، 

تسإ  المسرضئ  شغ  جاساعط  والاغ  أطرغضا  طظ   F١٦

تخرغتات المسآولغظ السراصغغظ.
واقجاسثادات  المثاطفئ  الاخرغتات  طظ  وبالرغط 
السسضرغئ طظ صئض الةغح السراصغ والصعات افطرغضغئ 
إق  السحائري  والتحث  الحسئغ  والتحث  والئغحمرضئ 
أن عظاك طحاضض داخطغئ سخفئ بالئقد إبر شدغتئ 
السئغثي  خالث  الثشاع  وزغر  شغعا  اتعط  الاغ  الفساد 
ضق طظ رئغج الئرلمان وبسخ الظعاب والمسآولغظ 
لمسرضئ  والاشغغرات  الةععد  سطى  أبر  طما  بالفساد 
المعخض، وأن وزغر الثشاع ظفسه أخئح طعصفه ترجا.

إن طا غعط أطرغضا اآلن عع تصطغض دور تظزغط الثولئ، 
افظئار  طثن  لاترغر  ودسماه  السراق  جاظثت  ولثلك 
والاغ لط تضامض لتث اآلن بسئإ الخراسات السغاجغئ 

داخض السراق.
وترغث أطرغضا اجاشقل تترغر المعخض لثسط السئادي 
إجراء  طظ  تمضظه  سثم  بسئإ  ضبغرا  اطاسخ  الثي 
طضاجإ  وتتصغص  الفساد،  سطى  لطصداء  إخقتات 
جغاجغئ تثسط شغعا تمطئ عغقري ضطغظاعن الرئاجغئ 
المعخض  لاترغر  السراق  دسط  شسق  اجاطاسئ  وأظعا 
شغ  تساسةض  ظراعا  لثلك  وخقشاته،  طحاضطه  رغط 
ذائرات  وترجض  السسضرغئ  والاسجغجات  الصعات  إرجال 
وغئثو  المسرضئ،  دسط  شغ  لطمساعمئ  لطسراق   F١٦

سطى  حارشئ  صث  السراق  شغ  الثولئ  تظزغط  طعمئ  أن 
الاغ  جعرغا  شغ  ذلك  بسث  طتخعرة  لائصى  اقظاعاء 
جاضعن ظعاغاعا بسث إغةاد الئثغض الثي غثثم طخالح 
إخرار  بسئإ  خسئا  غجال  ق  والثي  جعرغا  شغ  أطرغضا 
أسظاصعط  تسطغط  سثم  سطى  المثطخغظ  جعرغا  أعض 

لطضاشر وسمقئه طظ ائاقف الفظادق.
إن طما غآجش له أن أوضاع المسطمغظ أخئح الضاشر 
المساسمر عع الثي غاتضط بعا، ولثلك ظراه غساثثم 
بغظعط،  شغما  واقصااال  المسطمغظ  لافرصئ  الطائفغئ 
لطمسطمغظ  المثطص  الراسغ  غغاب  بسئإ  ذلك  وضض 
الثي غرسى حآوظعط بضااب اهللا وجظئ رجعله، ولضظ 
سصغثة اإلجقم الراجثئ شغ ظفعس المسطمغظ جاطغح 
بأتقم الضاشر المساسمر وسمقئه ولع بسث تغظ، شإن 
لظ  جئاته  طظ  ختى  الثي  الشغعر  المسطط  المارد 
إِنَّ  يَنرُصُهُ  َمن   ُ ابَّ نَّ  َنرُصَ َ ﴿َو اآلن.  بسث  سغظغه  غشمخ 

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ابَّ

ساود المساعذظعن الغععد بسث ظعر غعم افتث الماضغ اصاتام 
جاتات المسةث افصخى شغ طثغظئ الصثس شغ ذضرى طا غسمى 
"خراب العغضض"، بغظما أشادت جمسغئ العقل افتمر الفطسطغظغ 
بأن ١٥ شطسطغظغا جرتعا داخض المسةث جراء اساثاء صعات اقتاقل 
والمساعذظغظ سطغعط. وصالئ طراجطئ الةجغرة شغ الصثس ظةعان 
جمري إن حرذئ اقتاقل جمتئ طرة أخرى شغ شارة بسث الزعر 
لظتع تسسغظ طساعذظا باصاتام باتات المسةث افصخى، إضاشئ 
أن  وأضاشئ  الخئاح.  جاسات  شغ  اصاتمعه  بقبمؤئ  ظتع  إلى 
المساعذظغظ أدوا شغه خطعات تطمعدغئ بتماغئ صعات اقتاقل 

"اإلجرائغطغ"، الاغ دشسئ باسجغجات إلى طتغط الئطثة الصثغمئ وداخطعا لاأطغظ وخعل المساعذظغظ إلى تائط 
افصخى.  شغ  لطخقة  الغععد  تعاشث  بثء  طع  سثة  رئغسغئ  ذرق  طتاور  الماضغئ  الطغطئ  أغطصئ  أن  بسث  الئراق، 
المساعذظعن  جغساود  تغث  الماضغ)،  (افتث  الغعم  طساء  أخرى  شارة  عظاك  جاضعن  أظه  المراجطئ  وأوضتئ 
اصاتام افصخى والخقة شغ جاتئ الئراق، بسث "إظعاء خغاطعط" شغ ذضرى طا غسمى "خراب العغضض"، وجاصعم 
صعات اقتاقل بإغقق الئطثة الصثغمئ بحضض ضاطض أطام جغارات الفطسطغظغغظ لطسماح بالمسغرات الغععدغئ شغ 
الئطثة الصثغمئ وشغ طتغط افصخى. ودسئ عغؤات إجقطغئ شطسطغظغئ إلى حث الرتال لطمسةث افصخى لتماغاه 
وخث أي طتاولئ طظ المساعذظغظ قصاتاطه، طتثرة طظ خطر داعط غتغص بالمسةث افصخى ترساه جططات 

اقتاقل بعثف تصسغمه. (الةجغرة ظئ)

يف غغاب دولئ الثقشئ الراحثة غسامر سثوان ضغان غععد

المساعذظعن غساودون اصاتام افصخى بتماغئ اقتاقل
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باراك أوباطا بتثة شغ افول طظ ضاظعن افول/دغسمئر 
٢٠٠٩ "لصث ضان عظاك طظ الثغظ غساصثون أن الصاال 
ضث الاطرف لغج طسرضاعط، ولضظ بسث صاض افبرغاء 
أعض  أن  واضتاً  أخئح  أباد،  وإجقم  ضراتحغ  شغ 

باضساان عط افضبر سرضئ لطثطر والاطرف".
لصث اظاعئ طثة السمض بصاظعن (تماغئ باضساان) شغ 
السادس سحر طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٦، وطظ المفارض 
أغدا إظعاء طثة السمض بالمتاضط السسضرغئ خقل افحعر 
الصعاظغظ  بعثه  لطاساطض  جمح  تغث  الصادطئ،  الصطغطئ 
طثة جظاغظ شصط، لثلك طظ العاضح أن الظزام ذاعإ 
تمثغث  لدمان  المأجاوي  التادث  عثا  اجاشقل  ظتع 
صاظعن (طضاشتئ اإلرعاب) والسمض بالمتاضط السسضرغئ. 
لضظ غزعر أن الظزام لط غضظ ظاجتا تاى طع اجاثثام 
الصداء  شغ  الظزام  غظةح  شطط  العذظغئ،  السمض  خطئ 
سطى افخعات الاغ تثسع لقجقم، ولط غامضظ الظزام 
طظ إصظاع المسطمغظ بصئعل ذرغصئ السغح السطماظغئ 
سطى الرغط طظ الصمع العتحغ الثي طارجه ضثعط. 
التادث  عثا  اجاشقل  سطى  سازم  الظزام  شإن  ولثلك، 
المأجاوي لمعاخطئ تطئغص خطئ السمض العذظغئ الاغ 

عغ شغ العاصع خطئ سمض أطرغضغئ.
وضأظه غاط الدشط سطى المسطمغظ شغ باضساان لطاثطغ 
سظ اإلجقم تاى تاعصش العقغات الماتثة وحئضاتعا 
الثطعغئ،  السعداء  بالسمطغات  الصغام  سظ  "اإلرعابغئ" 
إق أن عثا لظ غضعن، شصث ساش المسطمعن شغ عثه 
المظطصئ شغ ظض اإلجقم طظث صرون، وصّثطعا الادتغات 
والتض  اإلجقم.  المرضجغئ  صدغاعط  أجض  طظ  الضئغرة 
باطئغص  المسطمغظ  ططالئئ  عع  الثطر  لعثا  الثائط 
عثا  أجض  طظ  والظفغج  بالشالغ  والادتغئ  اإلجقم، 
الصعات  شغ  المثطخغظ  سطى  وغةإ  الظئغض،  المحروع 
المسطتئ الئاضسااظغئ إسطاء الظخرة إلى تجب الاترغر 
بإطرة السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ إلصاطئ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. وسظثعا شصط جغظعغ 
الثطغفئ الراحث الاتالش طع العقغات الماتثة، وغصدغ 
سطى العجعد افطرغضغ طظ عثه المظطصئ، وغصدغ سطى 
المةرطغظ الثغظ غصعطعن بعثه المثابح واجاثثاطعا 

لجسجسئ اقجاصرار شغ الئقد.
ِيَن آَمُنوا الَ َيتَِّخُذوا  َّ فَُّها ا

َ
صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ةِ َوَقْد َكَفُروا بَِما  ِْهْم بِالَْمَودَّ َ ِ َاَء تُلُْقوَن إ ِ ْو
َ
ُكْم أ َعُدوِّي وََعُدوَّ

 ﴾ َقِّ َجاَءُكْم ِمْن احلْ
* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان

طظ  أضبر  صاض   ،٢٠١٦ آب/أغسطج  طظ  الباطظ  شغ 
أربسئ وجئسغظ حثخا شغ اظفةار صظئطئ داخض طساحفى 
شغ (ضعغاا)، وضان طسزط الصاطى طظ المتاطغظ الثغظ 
ضاظعا طةامسغظ فخث جبمان زطغض لعط ضان صث صاض 
رطغا بالرخاص شغ الغعم ظفسه. ولط غضظ طساشربا أن 
تسطظ طظزماان طةععلاا الععغئ طسؤعلغاعما سظ عثا 
وعغ  "المةاعثغظ"،  جماسئ  وعما  العتحغ،  العةعم 
جماسئ طظحصئ سظ ترضئ ذالئان الئاضسااظغئ، وخطغئ 
المسروف  وطظ  أششاظساان،  شغ  الثولئ  تظزغط  طظ 
العقغات  لسغاجئ  ظاغةئ  عغ  العةمات  عثه  طبض  أن 
السعداء  اإلجراطغئ  لطسمطغات  وتظزغمعا  الماتثة 
الثاص  الةغح  خقل  طظ  بعا  تصعم  تغث  عثه، 
واقجاثئارات الاابسئ لعا، والاغ غسعض سطغعا اخاراق 
الحئضات والاظزغمات الصئطغئ غغر المظدئطئ، وتخّظش 
عثه العةمات تتئ خظش العةمات المةععلئ إلسطاء 
"حرسغئ" لثطط العقغات الماتثة شغ باضساان. وبسث 
شارة وجغجة طظ عثا العةعم العتحغ، اجامسئ الصغادة 
اقجامرار  ضرورة  وظاصحعا  والسسضرغئ  السغاجغئ 
سظ  أسطظعا  تغث  العذظغئ)،  السمض  (خطئ  تطئغص  شغ 
صسعة  أحث  اإلرعاب  لمضاشتئ  صعاظغظ  وضع  ضرورة 
أي  لصمع  اجاثثاطعا  غاط  الاغ  التالغئ  الصعاظغظ  طظ 

طسارضئ لمخالح العقغات الماتثة شغ المظطصئ.
لطةغح  الاابسئ  بغحاور  طثرجئ  سطى  العةعم  وبسث 
شغ السادس سحر طظ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٤، 
جظ الظزام صاظعن (تماغئ باضساان (POPA)) والثي 
غمّضظ المتاضط طظ ترطان أي طحائه به طظ التخعل 
بمتاضمئ  السسضرغئ  لطمتاضط  وغسمح  ضفالئ،  سطى 
"اإلرعابغغظ". وبمعجإ عثا الصاظعن ألصغ الصئخ سطى 
اآلقف طظ الظاس طظ جمغع أظتاء باضساان، وبمعجئه 
تط الصئخ سطى السثغث طظ تمطئ الثسعة بتةئ ظحر 
اآلن  وغصئع  "الماطرشئ"،  المعاد  أو  الضراعغئ"  "خطاب 
اآلقف شغ السةعن دون تصثغمعط لطمتاضط أو التضط 
افجاجغئ  بالمئادئ  التائط  سرض  ضاربغظ  سطغعط، 
صث  ظعاز  رتغض-  ظزام  أن  واضتا  ضان  وصث  لطسثالئ! 
الظاس  وصاض  العتحغئ  اقساثاءات  عثه  اجاثثم 
إلخثار صعاظغظ خارطئ لصمع افخعات الاغ تثسع إلى 
اإلجقم، والاغ تطالإ باطئغص اإلجقم وإصاطئ دولئ 
غصاتطعن  الثغظ  ولصمع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ 
الاغ  العظث  وصاال  أششاظساان،  شغ  افطرغضغ  اقتاقل 
تتاض ضحمغر، ولعثا السئإ خّرح الرئغج افطرغضغ 

بصطط: حاعجاد حغت*

أضث الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ شغ خطاب ببه الاطفجغعن المخري أبظاء اشاااح طخظع لطئاروضغماوغات 
شغ اقجضظثرغئ غعم السئئ الماضغ أن «ضض الصرارات الخسئئ الاغ تردد ضبغرون سطى طثى جظعات ذعغطئ (شغ 
اتثاذعا)، لظ أتردد باظغئ شغ اتثاذعا»، وذلك شغ إحارة إلى تةظإ الرئغج السابص تسظغ طئارك الثي أجصطاه 
بعرة السام ٢٠١١ شغ اتثاذ أي صرارات تاسطص باصطغص أو رشع دسط السطع افجاجغئ. وصال إن «المتاولئ افولى 
إلجراء إخقح تصغصغ ضاظئ شغ السام ١٩٧٧، لضظ بسث رد شسض الظاس تراجسئ الثولئ وظطئ تآجض عثا اإلخقح 
تاى اآلن»، شغ إحارة إلى اظافاضئ حسئغئ حعثتعا طخر شغ ١٨ و١٩ ضاظعن الباظغ (غظاغر) ١٩٧٧ بسث إسقن 
تضعطئ الرئغج افجئص أظعر السادات رشع جسر الثئج. ولفئ الرئغج المخري إلى ضرورة تصطغص تةط السمالئ 
الجائثة شغ اإلدارات التضعطغئ وحرضات الصطاع السام الممطعضئ لطثولئ، طاسائقً «سظثطا أصعم باسغغظ ٩٠٠ ألش 
حثص شغ الصطاع السام، فن عظاك ضشعذا حسئغئ طظ أجض الاعظغش شغ تغظ أظظغ لسئ شغ تاجئ إلى عثا السثد، 
شماذا جغضعن تأبغر ذلك»؟ وجاءت تخرغتات السغسغ بسث الاعخض الثمغج الماضغ إلى اتفاق طئثئغ بغظ طخر 
و"خظثوق الظصث الثولغ" سطى صرض بصغمئ ١٢ بطغعن دوقر سطى بقث جظعات، شغ إذار برظاطب لقخقح اقصاخادي 
غادمظ خفخ سةج المعازظئ الساطئ لطثولئ وخفخ جسر الةظغه المخري، باإلضاشئ إلى زغادة إغرادات الثولئ سئر 

شرض ضرغئئ جثغثة لطصغمئ المداشئ ُغظازر أن غصرعا الئرلمان صرغئاً. (جرغثة التغاة)
: إن ضقم الرئغج المخري غحغر إلى أظه جائر شغ تظفغث حروط خظثوق الظصث الثولغ الاغ جاجغث 
أعض طخر شصرا وجاجغث طظ المحضقت اقصاخادغئ شغ الئطث.. وفن الثطعات الاغ جغصثم سطغعا السغسغ، طظ 
الماعصع أن غصابطعا أعض طخر باقساراض، شإظه غسمض سطى خثاع الظاس باخعغره أن اإلجراءات الاغ جغاثثعا 
جاضعن ضرورغئ لمسالةئ العضع اقصاخادي!! وطع أن العضع اقصاخادي شغ طخر حعث تسارسا شغ اقظعغار 
خقل سعثه، إق أظه غاضطط وضأظه ق ذظإ له شغما آلئ إلغه افوضاع شغ الئقد.. وعضثا شالسغسغ غعغأ افجعاء 
لمجغث طظ اإلجراءات المآذغئ طظ طبض رشع الثسط سظ جطع أجاجغئ غتااجعا الظاس، وزغادة الدرائإ ورشع 
وتغرة الثخثخئ، وتصطغض سثد المعظفغظ طظ غغر وجعد بثغض تصغصغ طما غسظغ زغادة شغ الئطالئ، وضثلك 

تسعغط جسر الةظغه شغ طصابض الثوقر ضما غحارط خظثوق الظصث الثولغ، وغغر ذلك طظ طبض تطك اإلجراءات.
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تسجغج دور دول جظعب حرق آجغا يف السري ضث طا غسمى باإلرعاب:
بني صمسغئ الظزام واإلجاءة لقجقم

الاتالش  شغ  تحارك  لط  آجغا  حرق  جظعب  دول  إن 
رجمغ،  بحضض  الثولئ  تظزغط  لمتاربئ  الثولغ 
وصث  المحروع،  عثا  شغ  وضئغر  طعط  دور  لعا  ولضظ 
ق  ظاعر،  بحضض  أطرغضا  صئض  طظ  تعظغفعا  جرى 
الئقد  أضئر  أظعما  باسائار  وإظثوظغسا  لمالغجغا  جغما 

اإلجقطغئ شغ المظطصئ.
رابطئ  دول  شغ  الحرذئ  أجعجة  رؤجاء  اجامع  شصث 
غعم  طالغجغا  شغ  (اآلجغان)  آجغا  حرصغ  جظعب 
الثي  طآتمرعط  لئثء   ،٢٠١٦ تمعز/غعلغع   ٢٦ البقباء، 
جثول  اإلرعاب  طضاشتئ  وتاخثر  أغام  أربسئ  غسامر 
عةعم  أول  وصعع  طظ  أجابغع  بسث  اقجاماع  أسمال 
التضعطئ  زسط  تث  سطى  طالغجغا  شغ  الثولئ  لاظزغط 
المالغجغئ، تغث صالئ الحرذئ المالغجغئ "إن العةعم 
بصظئطئ غثوغئ الثي اجاعثف ططعى لغطغاً بالصرب طظ 
الساخمئ ضعاقلمئعر غعم ٢٨ تجغران/غعظغع الماضغ 
لثاسح".  غظامغ  طالغجي  طصاتض  أواطر  سطى  بظاء  تط 
شغ  الرزاق،  سئث  ظةغإ  المالغجي  العزراء  رئغج  وصال 
لرؤجاء  الـ٣٦  لطمآتمر  اقشاااتغ  التفض  أطام  ضطماه 
أجعجة الحرذئ شغ رابطئ اآلجغان (آجغاظابعل)، "إن 
التعادث اإلرعابغئ شغ السالط دلغض سطى أن اإلرعاب 

أخئح أضئر طما ضان شغ الماضغ".
دور  تسجغج  طعضعع  تظاول  اقجاماع  أن  الماعصع  طظ 
غسمى  طا  ضث  جغرعا  شغ  آجغا  حرق  جظعب  دول 
باإلرعاب بسث أن أخئتئ عثه الترب طططئا سالمغا 
سطى  جاسث  وطما  آجغا.  حرق  جظعب  لثول  جغما  ق 
ذلك بسخ افسمال اإلرعابغئ الاغ ادُّسغ أن طظ صام 
بعا عع تظزغط الثولئ، طخاتئئ لاعاتر الاثعغش طظ 
أطرغضا خاتئئ الصغادة لعثه الترب الةثغثة وأسعاظعا 
أجارالغا وجظشاشعرة وروجغا وغغرعا طظ خطر الاظزغط 
شغ جظعب حرق آجغا بالاتثغث. الةثغث طظعا طا صاله 
 ٢٦ البقباء  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر 
تمعز/غعلغع ٢٠١٦، سطى عاطح طحارضاه شغ شسالغات 
"إن  قوس:  ساخمئ  شغظاغان  شغ  "آجغان"  اجاماسات 
اإلرعاب غمبض خطرا ضئغرا سطى السالط برطاه، طدغفا 
أن طظطصئ جظعب حرق آجغا بثأت تحسر بصثر طاجاغث 
بعجعد عثا الحر، وتعاجه سعاصإ جطئغئ ظاجمئ سظ 

أظحطئ تظزغط "داسح" اإلرعابغ".
شغ  الحرذئ  أجعجة  رؤجاء  اجاماع  طع  وبالاجاطظ 
افظئاء  وضالئ  ظصطئ  آجغا،  حرصغ  جظعب  رابطئ  دول 
تمعز/غعلغع   ٢٨ الثمغج،  غعم  (برظاطا)،  المالغجغئ 
الرزاق  سئث  المالغجي  العزراء  رئغج  تخرغتات   ،٢٠١٦
القزطئ  الاثابغر  تظفغث  لمعاخطئ  سجطه  تةثغث  سظ 
لتماغئ أعض طالغجغا طظ الاعثغثات اإلرعابغئ. وصال 
طظ  السثغث  جظئ  المالغجغئ  التضعطئ  "إن  ظةغإ 
لططإ  اجاةابئ  الشرض  لعثا  والاحرغسات  الصعاظغظ 
طظ أجعجة افطظ"، طدغفاً "أن عثه الصعاظغظ ضرورة 
لمظع اظاحار الاعثغثات اإلرعابغئ". وأضث ظةغإ: "اآلن 
طع  أضئر  دور  ولسإ  لطاعتث  لظا  المظاجإ  العصئ  عع 

المةامع الثولغ شغ طتاربئ اإلرعاب".
وشغ غعم اقبظغظ، ١ آب/أغسطج ٢٠١٦، بثأ تطئغص 
طالغجغا،  شغ  اإلرعاب  لمضاشتئ  الةثغث  الصاظعن  عثا 

الثي غظص سطى تحضغض طةطج أطظ صعطغ، غارأجه 
رزاق، اإلسقن سظ "طظاذص أطظغئ" غمضظ طظ خقلعا 
طثضرات  دون  وطخادرة  اساصال  بسمطغات  الصغام 
المظاذص  إتثى  المةطج  غتثد  أن  وغمضظ  رجمغئ. 
غاط  تاى  طسمى،  غغر  فجض  أطظغئ"  "طظطصئ  لاضعن 

إظعاء الاعثغث.
صمسغ  صاظعن  عع  الصاظعن  عثا  طبض  أن  حك  ق 
اإلرعاب  طخططح  بأن  سطما  افطئ،  سطى  خطرا  غمبض 
خاخئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  إق  سظثعط  غسظغ  ق 
الشربغئ  بالصغط  غرضى  ق  الثي  السغاجغ  اإلجقم 
شغ  غةري  طا  وعثا  اقجاسمارغئ.  الثول  وجغطرة 
صئض  طظ  طتاوقت  جرت  تغث  أغدا  إظثوظغسغا 
التضعطئ اإلظثوظغسغئ لاسثغض الصاظعن ضث اإلرعاب، 
اإلرعاب،  طضاشتئ  شغ  السسضرغئ  الصعة  واجاسمال 
تفةغرات  طظث  خاخئ  اإلرعابغئ  لفسمال  اجاشقق 

جاضارتا شغ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ عثا السام.
الئطثغظ  دور  عع  الصعاظغظ  تطك  طظ  افخطر  لضظ 
إظثوظغسغا وطالغجغا شغ الاروغب لما غسمى باإلجقم 
بسخ  سظ  الاظازل  غسظغ  الثي  المساثل  العجطغ 
افتضام اإلجقطغئ طبض جعاد الضفار ووجعب الاتاضط 
وصغمه.  الشرب  طحروع  طع  والمساغرة  اهللا،  لحرع 
فجض عثا أصغمئ الظثوات والمآتمرات تثسع إلى عثا 
العخش الةثغث لقجقم. وآخرعا المآتمر الثولغ سظ 
"وجطغئ اإلجقم وطضاشتئ اإلرعاب والطائفغئ"، الثي 
ظزماه رابطئ السالط اإلجقطغ بالاساون طع طةطج 
اإلظثوظغسغئ،  لعطئعك  بةجغرة  إظثوظغسغا،  سطماء 
جمععرغئ  رئغج  صئض  طظ  اشاااته  تط  والثي 
تمعز/  ٣٠ السئئ،  غعم  وغثودو،  جعضع  إظثوظغسغا 
وْضُع  المآتمر  عثا  تعخغات  أعط  وطظ   .٢٠١٦ غعلغع 
ُخطٍئ اجاراتغةغٍئ طاضاططئ لمضاشتئ اإلرعاب والاطرف 
الطائفغ شغ آجغا بضض خعِره وأحضاِله، واقجافادُة 
والاساوُن  لطسسعدغئ،  الرائثة  الاةربئ  طظ  ذلك  شغ 
رابطئ  تاثث  وأن  ذلك،  شغ  الثولغ  المةامع  طع 
السالط اإلجقطغ اإلجراءاِت القزطَئ لثلك طع الةعات 
المآتمر  أوخى  وأغدا  وحسئغئ.  رجمغًئ  المثاخئ 
بثسط الاسطغط الثغظغ شغ دول آجغا وتطعغر طظاعةه، 
باتاغاجات  َتفغ  إجقطغٍئ  وَطساعَث  طثارَس  وإظحاء 
المسطمغظ الاسطغمغئ، وُتجوُِّدعط بافئمئ والمثرجغظ 
طعن  وغَآخِّ والطائفغئ،  اإلرعاب  خطَر  ُغئغِّظعن  الثغظ 

وجطغَئ اإلجقم واساثاَله.
ق رغإ أن طبض عثه الثسعة خطر سطى الثغظ سصائثغا 
الحرسغئ  بافتضام  الامسك  غعخش  شضغش  وحرسغا، 
ضالةعاد وتتضغط حرع اهللا والئراءة طظ الضفر وأعطه، 
شغ  اساثال؟!  سظعا  والاظازل  باإلرعاب،  تعخش  ضغش 
تغظ إن الشرب تارب وصخش ودطر بقد المسطمغظ 
لط  لضظ  إرعاب.  بأظه  ذلك  غعخش  ولط  وظعارا  لغق 
غسث خاشغا سطى المسطمغظ أن عثا الاروغب طظ صئض 
عآقء البطئ طظ المسطمغظ بما شغه طظ جرأة سطى اهللا 
وأتضاطه إظما عع طضر الشرب باطاغاز. صال تسالى: ﴿َوالَ 
ْهلِِه﴾ وصال: ﴿َكالَّ إِنَُّه اَكَن ِآليَاتَِنا 

َ
يُِّئ إِالَّ بِأ حَيِيُق الَْمْكُر السَّ

ْرِهُقُه َصُعوًدا﴾.
ُ
َعنِيًدا * َسأ

بصطط: أدي جعدغاظا

صال طئسعث افطط الماتثة إلى لغئغا لختغفئ جعغسرغئ غعم الةمسئ إن دسط تضعطئ العشاق الطغئغئ "غاعاوى" 
وجط تجاغث اظصطاع الاغار الضعربغ وضسش السمطئ الثي غآبر سطى العاردات التغعغئ. وصال طارتظ ضعبطر طئسعث 
افطط الماتثة إلى لغئغا لختغفئ "ظعغه زورتحر تساغاعظب" السعغسرغئ شغ طصابطئ ظحرت غعم الةمسئ الماضغ إظه 
ق بثغض سظ دسط تضعطئ العشاق لضظه أصر بأظعا خسرت بسدا طظ حسئغاعا الاغ تصصاعا شغ بادئ افطر. وبسآاله 
سظ تخرغته السابص بأن ٩٥ بالمؤئ طظ الطغئغغظ غثسمعن رئغج وزراء تضعطئ العشاق شائج السراج صال ضعبطر 
"ضان ذلك شغ ظغسان/أبرغض. ضان عظاك الضبغر طظ تسظ الظغئ تغظعا إزاء تضعطئ العشاق. خسرت بسخ الاأغغث شغ 
العصئ الراعظ." وأضاف "شغ ذلك العصئ ضاظئ الضعرباء تسمض شغ ذرابطج ٢٠ جاسئ غعطغا واآلن ١٢ جاسئ... شغ 
ظغسان/أبرغض ضان الظاس غثشسعن ٣,٥ دغظار طصابض الثوقر.. الغعم بثمسئ دظاظغر. عثا طثطر قصاخاد غسامث سطى 
اقجاغراد. الثسط غاثاسى". وصال ضعبطر إن الصعة الةعغئ افطرغضغئ بمفردعا ق غمضظعا ضسإ المسرضئ طع "الثولئ 
اإلجقطغئ" شغ لغئغا ودسا الفخائض الماظاترة إلى دسط تضعطئ العشاق. وأضاف "ضربات افطرغضغغظ ق غمضظعا 

بمفردعا عجغمئ الثولئ اإلجقطغئ. غةإ أن تضعن المسرضئ لغئغئ. جاتسط بصعات برغئ". (روغارز)
: إن المئسعث الثولغ طارتظ ضعبطر غآضث سطى دسط تضعطئ العشاق الاغ غرأجعا شاغج السراج الاابسئ 
لئرغطاظغا، ضما غآضث سطى أظعا عغ الةعئ الصادرة سطى تسط المسرضئ طع تظزغط "الثولئ" بصعات برغئ ولغج 
طظ خقل الصعة الةعغئ افطرغضغئ، وضقطه عثا رجالئ واضتئ فطرغضا بأظعا لغسئ عغ طظ غتسط المسرضئ ضث 

تظزغط الثولئ، وإظما تضعطئ السراج الاغ تاطصى دسما صعغا طظ جاظإ افوروبغغظ وبثاخئ برغطاظغا. 
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