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إظه طظ المآلط تصًا أن تسغض دطاء المسطمغظ لغج طظ أجض اإلجقم 
وأطئ اإلجقم بض لاتصغص طخالح الضفار المساسمرغظ... وطع ذلك شإن 
صسعد،  بسث  وتصعم  رصعد  بسث  اهللا  بإذن  جاظعخ  خغر  أطئ  افطئ  عثه 
اإلجقم  فطئ  غاعصع  ضان  شمظ  بثلك،  تظطص  افطئ  عثه  تارغت  وأتثاث 
بشثاد  الثقشئ  ساخمئ  ودطروا  الااار  بط  الخطغئغعن  غجاعا  أن  بسث 
وأتالعا طغاه دجطئ طظ الطعن الرصراق الخاشغ إلى الطعن افتمر المثاطط 
بالسعاد طظ ضبرة الثطاء الاغ اخاططئ بتئر المثطعذات الاغ أعرغصئ 
جثغث  طظ  تظعخ  التال  ذلك  بسث  افطئ  تطك  أن  غاعصع  ضان  طظ  شغه، 
لظ غظاطعا سطى  وتفاح الصسطظطغظغئ؟ طظ ضان غاعصع؟ ولضظ هللا رجاقً 
طعاضسعا  شغ  بتص  افطعر  غدسعا  تاى  ظطط  سطى  غسضاعا  ولظ  ضغط 
وغسغثوا الثقشئ الراحثة إلى طصاسثعا، ولسان تالعط: ﴿ِمَن الُْمْؤِمننَِي 
َْبُه َوِمْنُهم مَّن يَنَتِظُر َوَما 

َ
َ حن َ َعلَْيِه َفِمْنُهم مَّن َق رَِجاٌل َصَدقُوا َما َخَهُدوا ابَّ

لُوا َيْبِديًال﴾. بَدَّ
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أعض جعرغا: البئات البئات! 
أطرغضا ترغث أن تصدغ سطى 
بعرتضط يف افجااظئ وجظغش

بصطط: أجسث طظخعر

: إن المحاعث المائصغئ طظ طسرتغئ تطإ بسث 
اظاعاء "اجاراتئ المعادن" افطرغضغئ شإظعا ق تصض ذقً 
وسارًا سظ طا جئصعا، شمظ بصغ له بصغئ طظ تغاء طططعب 
طظه خطسعا شغ أجااظئ ساخمئ ضازاخساان، شصث صال 
تحعرضغظ طظثوب روجغا لثى افطط الماتثة إن المعمئ 
افولغئ شغ جعرغا، بسث تترغر تطإ، تامبض بـ"العصش 
الضاطض لفسمال الصاالغئ واجاؤظاف المفاوضات بغظ 
 ...(٢٠١٦/١٢/١٦ الغعم،  (روجغا  السعرغئ".  افذراف 
وضما ذضرت ترك برس ٢٠١٦/١٢/١٦ (خرح الرئغج 
الروجغ شقدغمغر بعتغظ، بأظه جغطاصغ بالرئغج الارضغ 
رجإ ذغإ أردوغان شغ ساخمئ ضازاخساان "أجااظئ" 
لئتث تبئغئ وصش إذقق الظار شغ جعرغا. وذضر بعتغظ 
شغ تخرغح له صئغض طشادرته إلى الغابان، أظه جغاط 
تطئغص اتفاصغات طفاوضات جظغش بحأن جعرغا الاغ 
تمئ بعاجطئ افطط الماتثة. ولفئ الرئغج الروجغ 
إلى أن الثطعة الصادطئ جاضعن وصش إذقق الظار سطى 
طساعى ضض جعرغا. وبغظ بعتغظ أظه اتفص طع الرئغج 
الارضغ سطى تصثغط سرض فذراف الظجاع شغ جعرغا 
لئثء طفاوضات جثغثة. وأضاف الرئغج الروجغ، أظه 
بثل جععدا طضبفئ طع ظزغره الارضغ تاى إتمام تتصغص 
وصش إذقق الظار شغ طثغظئ تطإ، وتسعغض سمطغئ إجقء 
المتاخرغظ). شعثا الطرغص، ذرغص الاسطغط وتبئغئ 
ظزام افجث بسث ترطغمه، عع طا تصعد ترضغا - أردوغان 
شخائض المسارضئ المسطتئ إلغه، شغ الةجء الثاص بعا 
ضمظ الثطئ افطرغضغئ، وإذا ضاظئ تةرات اإلخقص صث 
ظفثت تماطاً طظ صطعب صادة الفخائض شإظعط جائرون 
إلى أجااظئ ساخمئ ضازاخساان لعضع جعرغا وأظفسعط 
سطى المحظصئ لصاء بمظ بثغج، وأطا إذا بصغ لثغعط 
بسخ تطك التةرات شغةإ سطغعط الصفج شعرًا طظ جفغظئ 
أردوغان واقلاتام بخثق طع الحسإ صئض أن غطفزعط، 
شإن  الفخائض  تطك  شغ  المثطخعن  وأطا  بثأ...  وصث 
سطغعط إرجاع صادتعط إلى المسار أو الاشغغر سطغعط، إذ 
ضغش غمضظ لبعرة أطئ أن غئغسعا صادة شخائض بئدسئ 
طقغغظ طظ الثوقرات لسثوعط روجغا، وأطرغضا؟! عضثا 
دون أن غساتغعا طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ! وطع 
ضض عثا شإن تطإ طعما أخابعا طظ تثطغر جاظعخ 
طظ جثغث، وجائصى أرض الحام بساطئ وتطإ الحعئاء 
بثاخئ خظةرًا طسمعطاً شغ تطص أطرغضا وروجغا وافتئاع 
وافحغاع، تصخ طداجسعط وتصاطعط بةرائمعط، ولظ 
غعظأوا بظخر غجسمعظه شأْن ق غساطغسعا دخعل بطث 
غامضظعا  ق  وأن  طعععم...  ظخر  عع  تثطغره  بسث  إق 
المعجوم...  ظخر  عع  اجاحعاده  بسث  إق  طصاتض  طظ 
وأن غتحثوا الخعارغت المثطرة والئراطغض المافةرة 
والةغعش المآلفئ أطام طؤات أو بدسئ آقف، وطع ذلك 
ق غساطغسعن طةابعاعط إق بالصاذشات الةعغئ والئعارج 
التربغئ شإن عثا لعع ظخر الةئان المرسعب طظ طصابطئ 
الرجال الرجال وحأن عثا الظخر إلى زوال... إن أطرغضا 
أن  غرغثون  وافتئاع  وافحغاع  وافتقف  وروجغا 
غسغثوا بةرائمعط العتحغئ جغرة إخعاظعط طظ صئض 
الخطغئغغظ والمشعل الااار بما خظسعه طظ جرائط شغ 
السراق وبقد الحام، ولضظ عآقء لط غسائروا بمخغر 
أولؤك، شصث اصاطسعط المسطمعن طظ بقدعط وظعدعا 
طظ جثغث، وسادت سجة اإلجقم والمسطمغظ، وصعغئ 
طثغظئ  وأخئتئ  عرصض  طثغظئ  وشاتعا  خقشاعط، 
اإلجقم "اجااظئعل"، واصاربعا طظ طعجضع وذرصعا 
صرغإ  لظاظره  غثًا  وإن  دول،  وافغام  شغظا،  أبعاب 

يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ﴿َوَسَيْعلَُم ا

غعم  ضغري  خارجغاعا  وزغر  لسان  سطى  أطرغضا  أسطظئ 
٢٠١٧/١/٥ "ظأطض شغ عثه المرتطئ أن غضعن الطصاء شغ 
أجااظئ خطعة ضئغرة إلى افطام، شغ تال سصثه، شمظ 
الئثغعغ أن افطر غئسث سطى الحك، ظزرا لاشغر المعاصش 
طع  تتثث  أظه  وذضر  جعرغا)"  (شغ  تالغا  غتثث  ولما 
ظزغره الروجغ قشروف وطع دي طغساعرا صائق "بقباظا 
طافصعن سطى أن العثف لط غاشغر وعع العخعل إلى 
جظغش تغث ق بث طظ إجراء طفاوضات تصغصغئ". وصال 
حأظعا  طظ  أجااظئ  "طفاوضات  طغساعرا:  دي  سمغطعا 

تسجغج طفاوضات جظغش المرتصئئ شغ حئاط/شئراغر".
روجغا  تسصثعا  الاغ  أجااظئ  طتادبات  واضح؛  شافطر 
وترضغا بالعضالئ سظ أطرغضا غعم ٢٣ طظ الحعر الةاري، 
بغظ سمقئعا طظ ظزام بحار المةرم وطظ المسارضئ، 
إلجراء  جظغش  إلى  المسارضئ  إتدار  طظعا  المططعب 
أي  "تصغصغئ"،  وخش  ضغري  سطغعا  أذطص  طفاوضات 
وجاضعن  جظغش  شغ  عغ  التصغصغئ  المفاوضات  أن 
الثغاظات  سطى  والاعصغع  طئاحرة  أطرغضا  إحراف  تتئ 

واقجاسقم جغضعن عظاك.
شأطرغضا ترضئ لروجغا وترضغا أن غسصثا طآتمر افجااظئ 
جظغش  إلى  تظصطه  ظةح  شإذا  ذلك؟!  غظةح  عض  لاظزر 
لاحرف سطغه طئاحرة، فظعا عغ خاتئئ الصخئ وتمسك 
وروجغا  لطفطط،  والمثرج  المظاب  وعغ  الطسئئ  بثغعط 
وترضغا وغغرعما غطسئعن أدوارا طتثدة ترجمعا لعط 
غطخص  شق  ظفسعا،  تثفغ  أطرغضا  شحطئ  وإذا  أطرغضا. 
بعا الفحض ضما تثث سطى طثى جئ جظعات. وذلك 
ظاعر شغ تخرغح ضغري طظ حّضه شغ الظةاح لاةرباه 
شغ جعرغا، تغث سطض ذلك باشغر المعاصش ولما غتثث 
عظاك، فن خغعط الطسئئ لط تساطع أطرغضا أن تمسك 
جعرغا  شغ  طعجعدا  زال  طا  شالثغر  افرض،  سطى  بعا 
بالبعار المثطخغظ الثغظ غرشدعن المفاوضات والتطعل 
غعم  روغارز  ظصطاه  طا  عع  ذلك  غآضث  وطا  افطرغضغئ. 
الثطعة  "إن  صعلعا  روجغئ  طخادر  سظ   ٢٠١٦/١٢/٢٨
جمغع  شغ  الظار  إذقق  وصش  إلى  الاعخض  عغ  افولى 
الئقد، بط الحروع بالمتادبات. وجغضعن العثف سظثئث 
إحراك دول الثطغب بط العقغات الماتثة، وشغ طرتطئ 
قتصئ جغاط إحراك اقتتاد افوروبغ الثي جغططإ طظه 
وربما طع دول الثطغب أن غاتمطعا شاتعرة إسادة اإلسمار". 
تسصثان  وترضغا  روجغا  شأوق  أطرغضا،  رجماه  طا  شعثا 
طتادبات أجااظئ، وإذا ظةتئ تظصض إلى جظغش وتحارك 
شغعا أطرغضا طئاحرة، وإذا ظةتئ، ق صثر اهللا، شغ تبئغئ 
الظزام باعصغع الثعظئ سطى ذلك، غأتغ دور الثطغةغغظ 
وافوروبغغظ لغاتمطعا شاتعرة إسادة اإلسمار، شغاط إخراج 

الفطط افطرغضغ.
إن روجغا وترضغا تطسئان دورعما شغ الفطط افطرغضغ 
وسظثطا غظاعغ اإلخراج غظاعغ دورعما وق غساثسغان إق 
إذا لجطا لطسإ أدوار جثغثة، وطا غآضث ذلك عع اجاعجاء 
 ٢٠١٦/١٢/١٧ غعم  بالروس  أوباطا  افطرغضغ  الرئغج 
"أخشر  وعط  خشغرة"  "دولئ  بأظعط  إغاعط  واخفا 
وأضسش، اصاخادعط ق غظاب حغؤا غرغث اآلخرون اصاظاءه 
جعى الظفط والشاز وافجطتئ، وق غاطعر". وظصطئ وضالئ 
روغارز غعم ٢٠١٦/١٢/٢٨ سظ طسآول أطرغضغ رشخ ظحر 
اجمه صعله: "عثه الثولئ الاغ لثغعا اصاخاد شغ تةط 
اصاخاد إجئاظغا، أصخث روجغا، تائثار وتاخرف ضما لع 
ضاظئ تسرف طاذا تفسض، ق أساصث أن افتراك والروس 
جغاجغ  وسغ  لثغه  شمظ  دوظظا".  ذلك  شسض  غمضظعط 
غثرك ضض ذلك، وغثرك طثى غئاء الروس، شعط لغج 
لثغعط صثرة سطى تخعر السعاصإ ورؤغئ طا وراء الةثار 
وغثرك  إغاعط.  وتعرغطعا  بعط  أطرغضا  تقسإ  وطثى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: 
بط  تخض  طا  واصع  ظساسرض  الةعاب  غادح  تاى 

ظساسرض الاساؤقت الاغ وردت شغ السآال:
افطرغضغئ  اإلدارة  أن  شختغح  تخض  طا  واصع  أطا  أوقً: 
التالغئ تصعم باأزغط شسطغ لطسقصات افطرغضغئ الروجغئ، 
سطى  الفعري  ردعا  شضان  الرجالئ  روجغا  شعمئ  وصث 
لسان الظاذص باجط الضرططغظ بغسضعف بأن (السصعبات 
افطرغضغئ ذات ذئغسئ عثاطئ وسثواظغئ وغغر طاعصسئ، 
الروجغئ  السقصات  باثطغر  تصعم  أوباطا  إدارة  وصال: 
الصاع،  إلى  وخطئ  أن  بسث  ظعائغ  بحضض  افطرغضغئ 
وأسطظ أن طعجضع جاسضش سطى رد طظاجإ سطى إجراءات 
الفرظسغئ،  والصظاة  الغعم،  روجغا  (صظاة  واحظطظ...) 
ضاظئ  السقصات  لاطك  الاأزغط  أوجه  وطظ   .(٢٠١٦/١٢/٢٩

الثطعات افطرغضغئ الاالغئ:
١- (صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا ٢٠١٦/١٢/١٥ إن 
العقغات الماتثة جارد سطى الصرخظئ الروجغئ لطاأبغر 
"أن  إلذاسئ  أوباطا  وأوضح  افطرغضغئ.  اقظاثابات  شغ 
بغ آر"، "أساصث أن ق حك أظه سظثطا تتاول أي تضعطئ 
أجظئغئ الاأبغر سطى ظجاعئ اظاثاباتظا أظظا شغ تاجئ إلى 
الجطان  شغ  جظرد  "وظتظ  طدغفا  إجراءات"،  اتثاذ 
والمضان الطثغظ ظثاارعما". وتابع الرئغج افطرغضغ أن 
"بسدا طظه "الرد" جغضعن واضتا وسطظغا. والئسخ اآلخر 
لغج ضثلك"...) (طعصع شرظج٢٤، ٢٠١٦/١٢/١٦). وعا عع 

رد اإلدارة افطرغضغئ صث ظعر شغ السصعبات الاغ أسطظعا 
أوباطا ضث روجغا.

ظتع  سطى  روجغا  أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  عاجط   -٢
تعضمغ ووخفعا بأظعا "دولئ خشغرة" وصال ("عط أخشر 
وأضسش، اصاخادعط ق غظاب حغؤا غرغث اآلخرون اصاظاءه 
(روجغا  غاطعر"...)  وق  وافجطتئ،  والشاز  الظفط  جعى 

الغعم، ٢٠١٦/١٢/١٧).
سظ   ،٢٠١٦/١٢/٢٠ افطرغضغئ،  الثجاظئ  وزارة  (أسطظئ   -٣
افسمال  رجال  طظ  جئسئ  سطى  جثغثة  سصعبات  شرض 
الروس وبماظغ حرضات اتاةاجا سطى ضط روجغا لحئه 
ججغرة الصرم والخراع الصائط شغ أوضراظغا، تسئما أشادت 
وضالئ "روغارز" اإلخئارغئ... وتساعثف السصعبات جئسئ 
أشراد بغظعط ضعادر سثغثة شغ "بظك روجغا" الثي غسائر 
افصرب إلى السططات الروجغئ، شدق سظ أربع حرضات 
ضماعا  الاغ  الصرم  ججغرة  حئه  شغ  تسمض  وظصض  بظاء 
طعجضع... وأضاشئ اإلدارة افطرغضغئ أن عثه الثطعة 
اقساراف  ورشخ  لطصرم  روجغا  اتاقل  رشخ  "تآضث 
بمتاولئ ضط حئه الةجغرة"...) (دوت طخر، ٢٠١٦/١٢/٢٠).
٤- السجف افطرغضغ سطى وتر السعدة لئرظاطب ترب الظةعم 
لطرد سطى اجامرار تطعغر روجغا فجطتاعا الظعوغئ، وشغ 
عثا اإلذار شصث تط تسثغض صعاظغظ أطرغضغئ تسمح بسسضرة 
الفداء (شق بث طظ اإلحارة إلى أن الضعظشرس افطرغضغ 
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طتمث بظ جطمان: إغران تمبض السطض الرئغسئ البقث بالمظطصئ

السسعدغئ وإغران يف الثغاظئ لقجقم واملسطمني جعاء

آال
ب ج
ستنهض حلب من جديد جعا

مهما أصابها من تدمير

أضث ولغ ولغ السعث السسعدي، افطغر طتمث بظ جطمان، 
المظطصئ،  شغ  البقث  الرئغسئ  السطض  تمبض  إغران  أن 
والمامبطئ شغ "افغثغعلعجغات السابرة لطتثود" و"تالئ 

سثم اقجاصرار" و"اإلرعاب". (السربغئ ظئ)
: ختغح أن الظزام اإلغراظغ عع سطئ طظ السطض 
شغ المظطصئ، إق أن ظزام آل جسعد ق غصض سظه جرطا 
وخغاظئ، طبطعما طبض باصغ افظزمئ الصائمئ شغ بقد 
جطمان  بظ  طتمث  غظزر  أن  بث  ق  لثلك  المسطمغظ؛ 
وأن  إغران،  إلى  غظزر  أن  صئض  وظزاطه  ظفسه  إلى 

غتاجإ ظفسه صئض أن غتاجإ غغره.

السآال: 
أسطظ الرئغج افطرغضغ أوباطا شغ ٢٠١٦/١٢/٢٩ وصئض بقبئ أجابغع طظ رتغطه سظ جطسطئ سصعبات صعغئ ضث 
روجغا تحمض ذرد سثد ضئغر طظ الثبطعطاجغغظ الروس طظ أطرغضا "٣٥ دبطعطاجغًا" وإغقق بسبات/طةمسات 
لثبطعطاجغغظ روس شغ طغرغقظث وظغعغعرك تتئ ذرغسئ الاةسج... ضض عثا الاأزغط عع سطى خطفغئ اتعاطات 
أطرغضغئ لروجغا بالصرخظئ اإللضاروظغئ ضث اقظاثابات افطرغضغئ... شعض عثا غساعجإ ضض عثه اإلجراءات؟ 
أو أن عظاك تشغغرًا شغ الثور الروجغ شغ جعرغا اصادى عثه اإلجراءات؟ أو عظاك أجئاب أخرى وبثاخئ أن 

تراطإ غخرح باتسغظ السقصات طع روجغا شغ تغظ إن أوباطا غآزطعا! وججاك اهللا خغرًا.
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(اإلرعاب) غصخثون بعا بعرة الحام، وطا إن ُوضسئ 
روجغا  بثأت  تاى  السغاجغ  لطتض  افولى  الطمسات 

بستإ صعاتعا، أو اإلسقن سظ جتإ صعاتعا.
شإذا ضاظئ أطرغضا عغ طظ غسسى لطتض السغاجغ شغ 
جعرغا، وعغ الاغ اجاثثطئ تطفاءعا وأدواتعا لاتصغص 
عثا التض، شالسآال الثي ُغطرح اآلن، عض تصاً تمضظئ 
الغعم  الحام  أعض  وعض  الحام؟،  بعرة  طظ  أطرغضا 
لقجابئ  افجااظئ؟  طآتمر  إلغه  جغآول  طا  غظازرون 
أن خراع أطرغضا  سطى عثا السآال غةإ أن ظسطط أوقً 
طع أعض الحام طّر شغ خطعات ضبغرة أبئئ شغعا أعض 
الحام أظعط لظ ُغمضظعا أطرغضا طظ بقدعط طظ جثغث، 
أدواتعا  لفدح  اضطرت  أطرغضا  أن  ضثلك  وأبئائ 
وسمقئعا أطام بئات أعض الحام، وصث تمضظئ شسقً طظ 
حراء ذطط ضبغر طظ صادة الفخائض، إق أن بعرة الحام 
الغعم تصش أطام تتثٍّ سزغط وسطغعا أن ُتبئئ أظعا بعرة 
أطئ ق بعرة شخائض طاظابرة، والعاجإ الغعم غصع سطى 
ساتص أعض الحام بأن غساسغثوا جططاظعط المسطعب 
طظ عثه الفخائض، وغاثثوا صرارعط بسغثًا سظ إطقءات 
الثاسمغظ، وتعجغعات الممعلغظ، شأعض الحام غثرضعن 
ولط  غمبطعط،  ق  وباجمعط  سظعط  غفاوض  الثي  أن 
غأخث رأغعط وق غعمه أن غأخث رأغعط، فظه غفاوض 

وُغعادن لاتصغص طخالته وطخالح داسمغه وطمعلغه.
أخثه  غةإ  الغعم  البعرة  غعاجه  الثي  الاتثي  عثا 
سطى  الطرغص  لصطع  جاد  بحضض  سطغه  والسمض  بصعة 
طظعا أو  غتاول الظغض  ضض طظ غسئث بعثه البعرة، أو 
تاى المسافغث طظ اجامرار عثه البعرة ضاةار الثطاء 
وافزطات، وعثا غضعن بأن غصعم أعض الحام باتثغث 
طمبطغعط إلجضات ضض طظ غثسغ تمبغض عثه البعرة، 
وصث رأغظا ضغش أن المةطج العذظغ وبسثه اقئاقف بسث 
أن تحضق، ضغش أظعما تاوق أن غآضثا أظعما غمبقن 
البعرة، والغعم عغؤئ المفاوضات وصادة الفخائض الاغ 
جافاوض شغ افجااظئ، عض غمبطعن أعض الحام؟ عض 
أوضض  أو  وضطعط  أتث  طظ  عض  شعضعط؟  طظ  عظاك 
افجؤطئ  عثه  الحام؟،  أعض  باجط  الافاوض  إلغعط 
غمبض  المفاوضغظ  طظ  أتث  ق  أظه  وعع  واتث  جعابعا 
أعض الحام تصغصئ، شعآقء ق غمبطعن تاى أظفسعط، 
بض غمبطعن إرادة داسمغعط، شطط ظر طظعط غعطاً طعصفًا 
إلى  المعرولغظ  أول  شضاظعا  أطرغضا،  أرادته  طا  غثالش 
العثن،  لسصث  المسارسغظ  وضاظعا  الرغاض،  طآتمر 
سطى  عآقء  ُغآتمظ  شضغش  لطمفاوضات،  والمخفصغظ 

بعرٍة ضبعرة الحام؟!
إن المرتطئ الاغ تمر بعا البعرة الغعم تاططإ رجاقً ق 
غثحعن شغ اهللا لعطئ قئط، وق تشرعط دوقرات أطرغضا، 
وق وسعدعا الجائفئ، رجاقً غسغثون بعخطئ البعرة ظتع 
خقشئ  اإلجقم  تضط  وتصغط  الظزام  شاسصط  عثشعا، 
الشرب  غث  تصطع  وبعثا  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة 

 الضاشر وضض الساببغظ سظ بقد المسطمغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ظزرة تعل طخثاصغئ اجاطقسات الرأي، واجاطقع
الةاطسئ افردظغئ املدطض تعل الثولئ املثظغئ

إلى  َتْعِثف  شظغَّئ  وجغطئ  عع  بئساذئ  الرأي  اجاطقع 
طسرشئ وصغاس السطعك واقتةاعات واآلراء، طظ خقل 
ذْرح افجؤطئ سطى َسغِّظئ طظ السضان، وتتفغج المساْطَطع 
آراؤعط شغ إخراج طا لثغعط طظ آراء وصداغا َطسضعت 
اقجاطقسات  ضض  إن  بصعل  الئثء  غخح  وق  سظعا. 
الاجطئ  إذا  خاخئ  طثططات"،  و"تتصص  "طدططئ" 
المساغغر السطمغئ والتغادغئ لطعخعل إلى تصغصئ الرأي 
السام، خخعخاً شغ الثول الاغ تعاط شغ خظع صراراتعا 
سطى ضعء الاعجه الفضري والمحاسري لطظاس، ولضظعا 
ذاغعتغئ  اجائثادغئ  أظزمئ  تتضمعا  الاغ  الثول  شغ 
ق تضارث لطرأي السام لفطئ طبض الئقد اإلجقطغئ، شق 
السام،  الرأي  قتةاعات  ختغتئ  صغاجات  سادة  تحعث 
وتضمظ  الةماعغر.  برأي  التاضمئ  الظثإ  اضاراث  لسثم 
المحضطئ عظا شغ أن الفؤات المسادسفئ سادة طا تآبر 
ضاظئ  طا  إذا  بخراتئ،  رأغعا  سظ  تفخح  وق  السقطئ، 
أجؤطئ اجاطقسات الرأي السام طاسطصئ بالحأن السغاجغ. 
وعظا تخئح ظاائب اقجاطقسات ذات الطئغسئ السغاجغئ 

طدططئ، واآلراء طظاشغئ لطتصغصئ.
اقجاطقسات  أظــعاع  بسخ  إلى  عظا  اإلحــارة  وتةثر 
طا  وطظعا  السام  الرأي  صغاس  شغ  والضاذبئ  المدططئ 
وعغ  المساأجرة،  أو  المرتجصئ  باقجاطقسات  غسمى 
طثشعسئ  طسغظئ  جعات  طظ  باضطغش  رأي  اجاطقسات 
لاسجغج  وتظفث  جغاجغئ،  طخطتئ  خاتئئ  أو  افجــر 
وجعئ ظزر طسغظئ لخالح المضطش، وعغ اقجاطقسات 
المخممئ لطتخعل سطى ظاائب طسغظئ وطرغعبئ طسئصاً، 
طسرشئ  لغج  اقجاطقسات  لعثه  التصغصغ  شالعثف 
رأي الظاس تعل صدغئ طا وإظما ظحر ظاائب تآبر سطى 
خاظع الصرار، وعثه اقجاطقسات تساثثم ضاجاثثام 

السضران لسمعد اإلظارة، أي لقجظاد ولغج لقجاظارة، 
طظ  اقجاطقسات  عثه  ضحش  وغمضظ  لطادطغض،  أي 
خقل افجؤطئ الاغ خغشئ بطرغصئ إغتائغئ أو طاتغجة، 
ضمان  سطى  لطمساسثة  طخممئ  اقجاةابئ  وخغارات 
اجاةابئ طسغظئ تسسى إلغعا اجاطقسات الرأي المجسعطئ.
اقجاطقسات،  طظفثي  طظ  السثغث  واصــع  ظض  وشغ 
الثغظ ق غطاجطعن بالمساغغر افخقصغئ والسطمغئ بظحر 
ق  الثغظ  اإلسقطغغظ،  طظ  الضبغر  وتال  اقجاطقسات، 
اقجاطقسات،  سطط  تسإ  الظاائب  صراءة  شظ  غاصظعن 
شدق سظ الضاابئ والاسطغص سطغعا؛ ظتااج إلى شعط عثه 
الصعاسث؛ تاى ق ظجعث شغ اجاطقسات الرأي، وظسعط 
ظفسه  العصئ  وشغ  ظاائةعا،  طع  السطئغ  الاساطض  شغ 
اقجاطقسغئ  الةعات  بسخ  تةاوزات  ظدئط  تاى 
الاغ بسثت سظ التغادغئ؛ لغج شصط بسئإ ارتئاذاتعا 

الثارجغئ بض والثاخطغئ.
السام  لطرأي  الدرورغئ  المصثطئ  عــثه  سطى  بظاء 
لطرأي  اجاطقع  ظاائب  سطى  ظأتغ  الرأي،  واجاطقسات 
السام ظفثه طرضج الثراجات اقجاراتغةغئ شغ الةاطسئ 
افردظغئ شغ الحعر الماضغ تعل تضعطئ الرئغج عاظغ 
المطصغ وبسخ الصداغا الراعظئ وطظعا الثولئ المثظغئ، 
وعع الئظث افعط المراد الاروغب له طظ اقجاطقع، طع 
افردظغغظ  سظعان "ظخش  تتئ  الظاائب  أبرز  اإلسقم  أن 
إلضفاء  الثاذأ"،  باقتةاه  تسغر  افطعر  أن  غساصثون 
واصع  وخش  وعع  اقجاطقع،  سطى  المخثاصغئ  بسخ 
غتااج  وق  الظاس  طظ  السزمى  الشالئغئ  تطمسه  طارٍد 

لسظاء أو دراجئ اجاطقسغئ.
ظصائج  اقجاراتغةغئ،  الثراجات  طرضج  تصرغر  وتسإ 
الاالغ تتئ سظعان: "الثولئ المثظغئ والثغمصراذغئ، شفغ 
عثا الصسط، تط الاطرق إلى طعضعع الثولئ المثظغئ 
سظ  السآال  خقل  طظ  الثغمصراذغئ،  الثولئ  وسظاخر 
الثغظ والثولئ، والثولئ المثظغئ وافظزمئ السغاجغئ".

طظ   ٪٧٢ أشاد  الاسئغر،  ترغئ  تماغئ  سظ  السآال  سظث 
لع  تاى  الاسئغر  ترغئ  تماغئ  غةإ  بأظه  المساةغئغظ 
ضاظئ طاظاصدئ طع صظاساتعط الحثخغئ، شغما أشاد ٤٥٪ 
طظ المساةغئغظ بأظعط طع تماغئ ترغئ الاسئغر تاى لع 
ضاظئ طاظاصدئ طع دغظعط، وأشاد ٦٥٪ طظ المساةغئغظ 

بأظه غةإ تماغئ ترغئ الاسئغر تاى لع ضاظئ طاظاصدئ 
طع التضعطئ افردظغئ.

بط تط تسرغش الثولئ المثظغئ لطمساةغئغظ سطى أظعا 
"الثولئ الاغ تساظث سطى الثجاعر الصائط سطى المساواة 
بغظ المعاذظغظ بشخ الظزر سظ خطفغاتعط وتدمظ 
جغادة الصاظعن، بتغث غحضض الثغظ المرجسغئ افخقصغئ 
والصغمغئ لطثولئ والمةامع وق غاط اجاشقله فغراض 
الاسرغش  ضــان  إذا  طا  شغ  جآالعط  وتــط  جغاجغئ"، 
السابص غمبض وجعئ ظزرعط لمفععم الثولئ المثظغئ، 
و٩٠٪  العذظغئ  السغظئ  طساةغئغ  طظ   ٪٦٦ أشاد  وصث 
السابص  الاسرغش  بأن  الرأي  صادة  سغظئ  طساةغئغ  طظ 
غمبض وجعئ ظزرعط لمفععم الثولئ المثظغئ" اظاعى 

اقصائاس طظ الاصرغر.( طرضج الثراجات اإلجاراتغةغئ)
لعا  أراد  ضما  المثظغئ  الثولئ  اقجاطقع  سرف  شصث 
الظزام شعع طصائج تماطاً طظ العرصئ الظصاحغئ المطضغئ 
السادجئ، شعع جآال لغج سظ الثولئ المثظغئ بض جآال 
سظ الثولئ الاغ سرشعا الظزام شغ افردن ضما ذضرعا 
شضغش  طعجع،  بحضض  اإلسقم  لعا  وروج  اقجاطقع، 
غمطك المساةغإ الترغئ شغ اإلجابئ وخخعخاً أن الثي 
ضما  ططضغئ،  بإرادة  حضطئ  طآجسئ  اقجاطقع  غةري 
أن اقجاطقع اتاضر تسرغفاً واتثًا رغط وجعد تسرغفات 
أخرى أضبر اظاحارًا لطثولئ المثظغئ تخفعا بأظعا ردغفئ 
الثولئ السطماظغئ وظفج طدمعظعا، باإلضاشئ إلى رأي 
بأن  الظاس  بغظ  والمظاحر  السائث  اإلجقطغ  الحرع 
الثولئ المثظغئ ق تتضط بالحرع فن المحرع والتضط 
شغعا لغج هللا وإظما لطئحر، شعض ضاظئ الظاائب لاضعن 
ضما وردت لع أن عثه الثغارات ذرتئ لطمساةغئغظ 

وتط اقخاغار بغظعا؟

تتفج  إغتائغئ  سئارات  غادمظ  اقجاطقع  أن  ضما 
اقجاةابئ باإلغةاب ق سقصئ لعا بخمغط السآال وعع 
الاحرغع شغ الثولئ المثظغئ، وذلك طظ طبض سئارات: 
والثغظ  الصاظعن،  وجغادة  المعاذظغظ،  بغظ  المساواة 
المرجسغئ افخقصغئ والصغمغئ لطثولئ والمةامع، ولغج 
رشخ  الظثإ  وتاى  لطساطئ  شضغش  جغاجغئ،  فغراض 
عثه اإلغتاءات الثئغبئ، شمظ غرشخ جغادة الصاظعن؟

أطا السآال سظ ترغئ الاسئغر شةاء طصغثًا، وعع خئث شغ 
السآال غراد طظه تمرغر افشضار والحسارات الاغ تعاجط 
اإلجقم وطساصثاته وأتضاطه وإق طا المصخعد بسئارة 
السآال  شعثا  دغظعط"  طع  طاظاصدئ  ضاظئ  لع  "تاى 
غسأل  أن  غةعز  ق  اهللا  دغظ  سطى  وجرأة  اخائار  بالعن 
اباثاء شغ طةامع غشدإ فغئ إجاءة لثغظه ورجعله، 
وعع بالعن اخائار غصخث طظه طسرشئ التث الثي غمضظ 

شغه الاةرؤ سطى اإلجقم دون إبارة غدإ الظاس.
(ترغئ  شضرة  لغج  شعع  اقجاطقع  سظ  غاب  طا  أطا 
جاءت  ضما  الاسئغر)  (ترغئ  طمارجئ  بض  الاسئغر) 
صئض  طظ  ــاب  وإرع تصغغث  أو  صمع  دون  بالثجاعر 

التضعطئ وأجعجتعا افطظغئ.
سام  وسغ  سظ  والظاتب  الغعم  السائث  السام  الرأي  إن 
تطئص  إجقطغئ  بثولئ  ططالئاعا  ظتع  افطــئ  شغ 
شضرة  ذرح  إلى  الظزام  دشع  الــثي  عع  الحرغسئ، 
بحغء  واصسعا  إلى  غمئ  ق  بشقف  المثظغئ  الثولئ 
الثولئ  سغظ  عغ  أظعا  سظ  افظزار  لخرف  وإظما 
السطماظغئ المرشعضئ، وعثا الرأي عع الثي ذرح طظ 
المثظغئ،  الثولئ  تعل  المدطض  الرأي  اجاطقع  أجطه 

شغ طتاولئ بائسئ لاجغغش الرأي السام لعا.
طظ  وظــراه  عــثا،  الــرأي  باجاطقع  العبعق  غمضظ  ق 
اقجاطقسات المدططئ المحار إلغعا أسقه، وق غسئر سظ 
تعجغعا  طعجعاً  ظراه  بض  تصغصغا،  تسئغرا  الحارع  ظئخ 
خئغبا غعثف إلى ترجغت طفععم الثولئ المثظغئ الحاذ 
والمرشعض ساطئ طظ صئض افطئ اإلجقطغئ بمةمطعا، 
وظثسع إلى ذرح اجاطقسات رأي تئغظ تصغصئ افشضار 

 والمحاسر الاغ تسعد بغظ الظاس
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ظائإ   *

وقغئ افردن

إن بعرة الحام تسغح طرتطئ خطغرة طظ سمر البعرة، 
شصث وخطئ بعا التال إلى درجئ الاآطر المفدعح، والضغث 
المضحعف، شطط غسث الظزام الارضغ غثفغ وجعه وراء 
تخرغتات جثابئ، وق ضطمات براصئ، وق خطٍإ رظاظئ، 
بأظه  المةرم،  لطظزام  تطإ  تسطغمه  غخش  أخئح  بض 
سمض ظاجح وخفصئ رابتئ، وبسث أن أظةئئ السقصئ بغظ 
الظزام الارضغ والروجغ اتفاصاً لعصش إذقق الظار بغظ 
الظزام والمسارضئ، صام الظزام ضسادته، تغث ق سعث له 
وق ذطئ، صام بثرق طا ُسرف بالعثظئ، وعثا الثرق تمبض 
باجامراره بالمسارك سطى طظطصئ وادي بردى، وضثلك 
رغش  شغ  طتةئ  طظطصئ  سطى  تخاره  غحثد  أن  تاول 
درسا، وضثلك شإن الصخش لط غاعصش سظ سثة طظاذص 
الثولغ  الاتالش  به  صام  طا  ذلك  إلى  ُغداف  طافرصئ، 
طظ اجاعثاف سثة طصرات لةئعئ شاح الحام، وصغاطه 

بمةجرتغظ شغ طظاذص جغطرة تظزغط الثولئ.
ضض عثا غآضث أن بعرة الحام عغ الضاحفئ الفاضتئ، 
ولط غصاخر ضحفعا سطى أسثاء افطئ الماربخغظ بعا، 
طظ غثسغ  العاضتغظ شغ سثاوتعط، بض ضحفئ أغداً 
خثاصاعا وظخرتعا، شعا عع الظزام الارضغ غضحش سظ 
وجعه وغسفر سظ وصعشه شغ خشِّ أسثاء افطئ، وضثلك 
شصث ضحش الشطاء سظ صغادات الفخائض الاغ غرصئ بمالعا 
السغاجغ، عثه الصغادات الاغ لط ترسِع سظ اجامرارعا 
شغ غغ العثن والمفاوضات شعغ تأطظ جاظإ الظزام 
المةرم، بسث تةرغئعط له شغ سثة عثن جابصئ، وعا عع 
تاى شغ العثظئ افخغرة، لط غطاجم بئظعٍد وق بحروط، 
بض ظعر لعط أن طا وصسعا سطغه طظ بظعد تثاطش سما 
وصع سطغه الظزام المةرم، ورغط ذلك لط ظحعث تخرغتًا 
الصئعل  أن  سطى  سقوة  سظعا،  والرجعع  العثظئ  بإلشاء 
بفضرة العثن والمفاوضات ُغسث اظاتارًا جغاجغاً لطبعرة، 
ووصعشاً بعا شغ طظاخش الطرغص، بض التصغصئ أن العثن 
عغ الثطعة افولى بالسعدة سظ بعرة الحام واقرتماء 

شغما بات ُغسرف بتدظ العذظ افجثي.
إن المثصص شغ وصش إذقق الظار افخغر ُغثرك أظه أتث 
له  جسئ  والاغ  افطرغضغ،  السغاجغ  التض  خطعات 
أطرغضا طظث اظطقصئ بعرة الحام، وذلك بعثف التفاظ 
روجغا  دخعل  غضظ  ولط  لعا،  السمغض  أجث  ظزام  سطى 
إلى جعرغا، لاثرغإ خطط أطرغضا أو إشحالعا بض جاء 
السغاجغ؛  التض  سمطغئ  إلتمام  المةرطئ  روجغا  تثخض 
شصث خرح بعتغظ أضبر طظ طرة طظث دخعله جعرغا وأضث 
أن العثف عع العخعل لتض جغاجغ، وعثه افغام جاء 
شصث  جعرغا  طظ  صعاتعا  بستإ  الئثء  روجغا  إسقن 
الةمسئ،  غعم  بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  أطر 
بخفاه الصائث السام افسطى لطصعات المسطتئ الروجغئ، 
وأسطظئ  تصطغص صعات بقده شغ جعرغا،  سمطغئ  بئثء 
رئاجئ افرضان الساطئ الروجغئ جتإ تاططئ الطائرات 
افضئر"،  "بطرس  وذراد  ضعزظغاسعف"،  "افطغرال 
وطةمعسئ السفظ المراشصئ لعما طظ طظطصئ تمرضجعما 
سطى  تربعط  أن  غآضث  وعثا  السعري.  الساتض  صئالئ 

بصطط: الثضاعر أتمث تسعظئ*

عض أخطأ حغت افزعر شغ وخش بعذا بالتضغط؟

ُثوِر َشِإظََّعا ق َتْسَمى افَْبَخاُر َوَلِضظ َتْسَمى اْلُصُطعُب الَِّاغ ِيف الخُّ

الظزام غثرق وصش إذقق الظار
وصادة الفخائض تثرق طرضإ البعرة!

بصطط: طظغر ظاخر*

ظزط طةطج تضماء المسطمغظ، خقل الساسات الماضغئ، أولى جعقت التعار بغظ سثٍد طظ الحئاب الثغظ غمبطعن 
افذراف المسظغئ بالخراع شغ وقغئ «راخغظ» بمغاظمار، تتئ سظعان «ظتع تعار إظساظغ تداري طظ أجض طعاذظغ 
طغاظمار (بعرطا)». أضث الثضاعر أتمث الطغإ، حغت افزعر، شغ ضطماه خقل التعار، أن الئعذغئ تسالغط إظساظغئ 
وأخقصغئ شغ المصام افول، وأن بعذا عثا التضغط الخاطئ، عع طظ أضئر الحثخغات شغ تارغت اإلظساظغئ، وضان 
ة التظان والسطش والَمعدَّة، وأن ِضَئار طآرخغ افدغان شغ الساَلط غخفعن  طظ أبرز خفاته العثوُء والسصقظغئ وِحثَّ
ئر وق طاحاطت، بض جعًق  تسالغمه بأظعا «تسالغط الرتمئ غغر الماظاعغئ»، وأن خاتئعا ضان ودغًسا ُطسالًما غغر طاضِّ

َلغًِّظا صرغًئا طظ الظاس، وضاظئ وخاغاه تثور سطى المتئَّئ واإلتسان لفخرغظ. (الاترغر).
: إن طظ المخائإ الاغ اباطغئ بعا افطئ اإلجقطغئ شغ عثا الجطان، بسث التضام السمقء، عط سطماء سطى 
أبعاب جعظط غمارون شغ دغظ اهللا وغجغفعن التصائص، وغعارون جعءات أسثاء افّطئ وغساوون بغظ الةّقد والدتغئ 
بثسعى "التعار التداري"! ألط تسطط غا حغت افزعر بما أصثم أتئاع صثوتك بعذا طظ طةازر طرّوسئ وطثابح حظغسئ 
ضث طسطمغ الّروعغظةا شغ راخغظ، شإن ضظئ صث غفطئ أو تشاشطئ سظ المةازر الاغ ارتضئعا الئعذغعن سئاد التةر 
ضث الروعغظةا طظث سصعد وسصعد خطئ، شإن الةرائط الاغ اصارشاعا أغثغعط طظث حعر تحرغظ افّول الماضغ سطى 

افصض، طا زالئ طابطئ آبارعا أطام ظاظرغك، أم ُتراك صث شصثت الئخر، بسث أن شصثت الئخغرة؟!.
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فظعا لع ضاظئ ضثلك قجاسةطئ إدارة أوباطا شغ طعضعع 
السصعبات صئض طخادصئ المةمع اقظاثابغ سطى اظاثاب 
تراطإ رجمغاً رئغساً لطعقغات الماتثة ٢٠١٦/١٢/١٩... أطا 
أن تترك الصدغئ بسث ظةاح الرئغج المظاثإ وإصراره طظ 
المآجسات الثجاعرغئ سظثعط شإن ذلك غحضك وبصعة 
شغ طخثاصغئ تطك اقظاثابات وطخثاصغئ ذلك الرئغج 
إدارة  أغئ  شغه  المساعمئ  تصئض  لط  طا  وعثا  الصادم، 
تالئ دون أن  أن ظروشاً  أطرغضغئ... ولع اشارضظا جثقً 
تضعن السصعبئ صئض تخثغص الظاائب شإن طصادغات الفعط 
السغاجغ لطثول الضئرى إذا طا اضطرت إلسقن الظاائب 
أخرى  بأطعر  شسااثرع  الرئغج  ظةاح  ظاغةئ  إصرار  بسث 
غغر الصرخظئ تفادغاً لطاحضغك شغ ظةاح الرئغج الصادم، 
ظةاح  سطى  المخادصئ  بسث  ضاظئ  السصعبات  إن  وتغث 
الرئغج رجمغاً بتةئ تثخض روجغا شغ اقظاثابات إذن 

لغج عع السئإ التصغصغ.
الظعوغئ  فجطتاعا  روجغا  تطعغر  إن  غصال  وصث   -٣
افطرغضغ  الدشط  جئإ  عع  العةعطغئ  والخاروخغئ 
التالغ ردًا سطى تخرغتات لطرئغج الروجغ (وصال الرئغج 
وزارة  صغادة  طع  اجاماع  خقل  تخرغتات،  شغ  بعتغظ 
الثشاع شغ الساخمئ طعجضع: "غةإ رشع ضفاءة الصعات 
اقجاراتغةغئ الظعوغئ إلى طساعى جثغث ظعسًغا، غسمح 
بروجغا"...)  تتثق  صث  سسضرغئ  طثاذر  أي  بمعاجعئ 
ضان  وإن  وعثا   .(٢٠١٦/١٢/٢٢ افظاضعل،  وضالئ  (طعصع 
له أبر إق أن تةط اقصاخاد الروجغ الخشغر غةسض طظ 
جععد طعجضع شغ عثا اقتةاه غغر جثغئ، بسث أن ظةتئ 
العقغات الماتثة والشرب سمعطاً شغ الصداء سطى أرضان 
واجسئ لطخظاسئ الروجغئ بسث تفضك اقتتاد السعشغغاغ، 
ششثت روجغا دولًئ تخثر الثاطات، وإن اتافزئ بصثر 
تسسى  ق  روجغا  أن  أي  السسضرغئ،  خظاساعا  طظ  ضئغر 
لمظاشسئ أطرغضا دولغاً، بض عغ تطالإ أطرغضا بأن تصئض 
بثور لروجغا شغ السغاجئ الثولغئ، تطك المطالإ الاغ 
روجغا  خثطئ  شتاى  وتفخغقً،  جمطئ  أطرغضا  ترشدعا 
فطرغضا شغ جعرغا لط َتُةّر أطرغضا إلى اقساراف بروجغا 
دولًئ سزمى، وإحراضعا شغ الصداغا الثولغئ افخرى، أي 
أن روجغا الاغ وربئ اقتتاد السعشغغاغ، ووربئ خفتات 
طظ تارغت العشاق افطرغضغ السعشغغاغ، ضاظئ تأطض أن 
تساوظعا طع أطرغضا شغ جعرغا جغآدي إلى وشاق حاطض، 
التطئئ  سطى  الاساون  طظ  بمجغث  أطرغضا  تطالإ  شضاظئ 
الثولغئ، وعثا إن دل سطى حغء شإظما غثل سطى صخر 
الظزر السغاجغ سظث الروس، شأطرغضا صث طجصئ خفتات 
وشاصعا طع اقتتاد السعشغغاغ سظثطا ضان له وجعد طآبر 
وططمعس تعل السالط، شضغش بعا اآلن تصئض بثلك طع 
وروجغا  أوباطا؟!  وخفعا  ضما  روجغا -  خشغرة -  دولئ 
بعثا التةط الخشغر الةثغث ق تمبض تعثغثًا شسطغاً فطرغضا 
غصادغ عثا الاأزغط، وضض عثا غثل سطى أن تخرغتات 
روجغا تعل تطعغر افجطتئ الظعوغئ لغسئ عغ السئإ 

التصغصغ لاأزغط أوباطا السقصئ طع روجغا.
بالباً: وعضثا شطغسئ التاقت السابصئ الثضر عغ افجئاب 
التصغصغئ لعثا الاأزغط، بض عع حغء آخر غمضظ شعمه 

باثبر افطعر الاالغئ:
المسدطئ  أن  إدراك  وبسععلئ  جغاجغ  في  غمضظ   -١
الثولغئ الرئغسغئ أطام أطرغضا الغعم عغ خسعد الخغظ، 
وتمضظعا طظ بظاء اصاخاد سمقق غضمظ شغ بظاغاه إطضاظغئ 
واصسغئ لاعثغث الافرد اقصاخادي افطرغضغ بالسالط، وإذا 
أضغش إلى ذلك اإلظفاق السسضري الماسارع لطخغظ والثي 
غفعق إظفاق دول ضروجغا وبرغطاظغا وشرظسا طةامسئ، بض 
وضعن الضبغر طظ براطةعا السسضرغئ جرغئ، شإن الخغظ 
صث أخئتئ الحشض الحاغض لطسغاجغغظ افطرغضان، وصث 
ضاظئ تخرغتات المسآولغظ افطرغضان ضطعا تخإ شغ 
عثا اقتةاه شغ الفارات افخغرة، شصث اسائر وزغر الثشاع 
افطرغضغ آحاعن ضارتر أن الخغظ رشسئ اتامال طجغث 
اظاصالغئ...  طرتطئ  شغ  أطرغضا  إن  وصال  السسضرة،  طظ 
(واحظطظ- "د ب أ": صال وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن 
ضارتر شغ طظاثى لطثشاع بعقغئ ضالغفعرظغا "بسث ١٤ ساطا 
طظ طضاشتئ الامرد وطضاشتئ اإلرعاب... ظتظ شغ خدط 
طرتطئ اظاصالغئ اجاراتغةغئ لطرد سطى الاتثغات افطظغئ 
الخغظ  صغام  إن  ضارتر  وصال  طساصئطظا"  جاتثد  الاغ 
طظ  رشع  الةظعبغ  الخغظ  بتر  شغ  أراض  باجاخقح 
جعء  طظ  أضئر  وخطعرة  السسضرة  طظ  المجغث  اتامال 
الاصثغر...) (الصثس السربغ، ٢٠١٥/١١/٨)، بط إن الرئغج 
أوباطا اسائر أن طساصئض أطرغضا إظما غاصرر الغعم شغ آجغا، 
إلسادة  تمطاه  إن  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  (صال 
تعازن السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ ضغ ترضج بحضض أضئر 
سطى آجغا لغسئ "بثسئ سابرة" لرئاجاه...) ("شغظاغان"، 
آجغا  سطى  وترضغجه   (٢٠١٦/٩/٦ السابع،  الغعم  "روغارز"، 

غسظغ طةابعئ الخغظ.
٢- لصث جئص فطرغضا شغ تصئئ اقتتاد السعشغغاغ أن 
وتثة  بثاشع  واقتتاد  الخغظ  بغظ  تصارب  عظاك  ضان 
التجب الحغعسغ ولما ضاظئ أطرغضا تغظثاك تسمض بةث 
لعجغمئ اقتتاد السعشغغاغ، شصث أخثت تصاربه طع الخغظ 
طأخث الةث، وأخثت تسمض لفخض عثا الاصارب ضثطعة 
ضرورغئ إلضساف اقتتاد السعشغغاغ وعجغماه، وظعرت 
تغظعا خطئ ضغسظةر لثطثطئ السقصئ بغظ الخغظ واقتتاد 
واآلن  ضئغر...  تث  إلى  ذلك  شغ  ظةح  وصث  السعشغغاغ 
وتقتر  الخغظ  صعة  تثحى  شأطرغضا  العاصع  اظسضج 

تصارباً بغظعا وبغظ روجغا وعغ ترغث إبساد عثا الاصارب 
ضثطعة ضرورغئ لسجل الخغظ إلضساشعا، أي ضما شسطئ 
إلغه  أحارت  طا  وعثا  طسضعجئ،  بطرغصئ  ولضظ  جابصاً 
الغعم  روجغا  سظعا  شظصطئ  بعجئ،  العاحظطظ  ختغفئ 
٢٠١٦/١٢/١٨ طا غطغ: (وجاء شغ المصالئ أظه صئض ٤٥ ساطا 
صام الرئغج افطرغضغ السابص ظغضسعن بمتاولئ تشغغر 
تحضغطئ "المبطث" اقتتاد السعشغغاغ - العقغات الماتثة 
- الخغظ، تغث راعظ سطى الصغام باخاراق شغ تطعغر 
السقصات طع بضغظ. وشغ ١٩٧٢/٢/٤ أجرى ظغضسعن لصاء 
ضغسظةر،  الصعطغ  افطظ  لحآون  آظثاك  طساحاره  طع 
بشغئ بتث زغارته "ظغضسعن" المرتصئئ إلى الخغظ. وصال 
ضغسظةر لطرئغج ظغضسعن خقل عثا الطصاء إن "الخغظغغظ 
خطغرون طبض الروس سطى تث جعاء، وتاى إظعط شغ 
وأضاف  الروس"،  طظ  خطعرة  أضبر  الاارغثغ  المظزعر 
طثاذئا الرئغج ظغضسعن أظه بسث ٢٠ جظئ شإن "الرئغج 
افطرغضغ الصادم، إذا ضان تضغما طبطضط، جغسامث سطى 

الروس شغ جغاجاه ضث الخغظغغظ").
٣- وبعثا غمضظ شعط السصعبات افطرغضغئ افخغرة ضث 
روجغا، بض والدشط افطرغضغ الماعاخض طظث شارة سطى 
أسداء  طسزط  به  غظثرط  الثي  الدشط  وعثا  روجغا، 
التجب الةمععري شغ الضعظشرس، أي تجب الرئغج الصادم 
عثا  الثغمصراذغ،  التجب  إلى  باإلضاشئ  تراطإ،  صرغئاً 
الدشط عع جغاجئ أطرغضغئ جثغثة ضث روجغا، بعثف 
جرعا لطاتالش طع العقغات الماتثة ضث الخغظ، وضأن 
أطرغضا تصعل، وعع أغداً طا غخرح به الروس جعارًا ظعارًا، 
بأن إدارة أوباطا صث عثطئ السقصات افطرغضغئ الروجغئ 
وأوخطاعا إلى الصاع، ولضظ روجغا تماطك شرخئ ذعئغئ 
بصثوم الرئغج تراطإ إلخقح سقصاتعا طع واحظطظ! أي 
أن طآجسات التضط البابائ شغ أطرغضا تاسمث اجاثثام طا 
تئصى طظ إدارة أوباطا لاسرغع تأزغط المعصش طع روجغا، 
تاى ق غضعن لروجغا ذعق لطظةاة وافطض إق بالافاعط طع 
إدارة تراطإ الصادطئ، تطك اإلدارة الاغ تآطظ بالخفصات، 
أي أن إخقح السقصات طع روجغا ق غضعن إق بسصث خفصئ 
عثا  لاتصغص  طسابمرًة  الخغظ  بثخعص  طسعا  ضئرى 
افطر طا أحغع تعل اتارام الرئغج الصادم تراطإ لطرئغج 

بعتغظ، وأظعما غمضظ أن غاتالفا ضأخثصاء ضث الخغظ.
أخث  صث  تراطإ  الصادم  الرئغج  أن  ذلك  غرجح  وطا   -٤
غجغث شغ تأزغط السقصات افطرغضغئ طع الخغظ تاى صئض 
وسعده  جغظفث  بأظه  غخرح  وعع  طظخئه،  طعام  تعلغه 
اقظاثابغئ بفرض ضرائإ ضئغرة سطى الئدائع الخغظغئ، 
وتحةغع الحرضات افطرغضغئ لطسعدة، وعثا تعثغث تةاري 
ضئغر لطخغظ، وبادر باقتخال برئغسئ تاغعان شغ جابصئ 
خطغرة تحغر إلى أن أطرغضا تصطإ أوراصعا لطدشط سطى 
الخغظ، بما شغ ذلك الاعثغث باثطغ أطرغضا سظ جغاجئ 
لطخغظ،  ضئغر  جغاجغ  تعثغث  وعثا  واتثة"،  "الخغظ 
لثلك شإن أولى أولعغات اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة عغ 
سقج خسعد الخغظ، شصث ظصطئ روجغا الغعم ٢٠١٦/١٢/١٨ 
افطرغضغ  الرئغج  جطعك  (أن  بعجئ  العاحظطظ  سظ 
المظاثإ دوظالث تراطإ غصعل إظه غثرس إطضاظغئ إسادة 
الظزر شغ السغاجئ افطرغضغئ تغال الخغظ. ودسا تراطإ 
ذرغص  سظ  بضغظ، وذلك  صاجغئ إزاء  جغاجئ  إبثاء  إلى 
تخرغتاته وطضالماته العاتفغئ. وضان الرئغج افطرغضغ 
المظاثإ صث أجرى اتخاق عاتفغا طع رئغسئ تاغعان وذلك 
أسرب  قتص  وصئ  وشغ  سصعد.  طثى  سطى  افولى  لطمرة 
تراطإ خقل طصابطئ طع صظاة "شعضج ظغعز" افطرغضغئ 
سظ حضعضه شغ خعاب تمسك واحظطظ بمئادئ جغاجئ 
"الخغظ العاتثة"، الاغ طارجاعا العقغات الماتثة طظث 
الجغارة الاارغثغئ لطرئغج ظغضسعن إلى الخغظ، شغما اتعط 

تراطإ الخغظ بارتضابعا طضائث تةارغئ).
ضث  روجغا  طع  تراطإ  خفصئ  جاضعن  ضغش  أطا   -٥
اقصاخاد  لعضع  بالاأضغث  تثطط  ق  شأطرغضا  الخغظ، 
الروجغ الدسغش شغ طعاجعئ الخغظ، وق تثطط ضثلك 
شغ اجاثثام البصاشئ الروجغئ ضث الخغظ، شروجغا بطث 
خالغئ طظ أي بصاشئ خاخئ بعا بسث جصعط اقحاراضغئ 
شغعا، وإظما سغظ أطرغضا طفاعتئ سطى الصثرات السسضرغئ 
لروجغا، والاغ غمضظ فطرغضا اجابمارعا تعل الخغظ، 
طبض أن تصعم باضطغش روجغا بالمحارضئ ضث افجطتئ 
تعثغث  شغ  المحارضئ  أو  الحمالغئ،  لضعرغا  الظعوغئ 
إطثادات الطاصئ لطخغظ طظعا أو طظ آجغا العجطى، أو 
تاى المحارضئ شغ شرض جغاجات خاخئ بترغئ المقتئ 
شغ بتر الخغظ، وطحارضئ أطرغضا جععدعا إلخراج الخغظ 
طظ الةجر... وضض تطك الثغارات ظاعغك سظ الثشع بروجغا 
لمعاجعئ طئاحرة طع الخغظ، ضطعا تحضض اظاتارًا دولغًا 
لروجغا. لضظ روجغا غمضظ أن تةث ظفسعا طظثرذئ شغ 
تطك السغاجات افطرغضغئ لصاء اتافاظعا الزاعري بخفئ 
الثولئ السزمى!! وطظ الخسإ تخعر أن تامضظ روجغا 
طظ اإلشقت طظ الدشعط افطرغضغئ لعضسعا بةاظئعا شغ 
طعاجعئ الخغظ. شروجغا طرغدئ بصخر الظزر السغاجغ، 
وصث أخئح طرضعا عثا طجطظاً، لثلك ق غمضظعا تصثغر 
السعاصإ، شضما تزعر غغر طئالغئ لردات شسض المسطمغظ 
بسئإ تثخطعا العتحغ شغ جعرغا، وذلك بسئإ صخر 
المطعك  حثخغات  شغ  المسطمغظ  ترى  شعغ  الظزر، 
وعغ  غعثدعا،  طا  شغعط  ترى  شق  التالغغظ،  والرؤجاء 
ق تثرك بأن أطرغضا اطاظسئ سظ الصغام بظفسعا بعثه 
المعمئ شغ جعرغا فظعا تثرك طا عع أبسث طظ عآقء 

أدخض تسثغطغظ طعمغظ سطى طحروع الصاظعن شغ طرتطئ 
الاخثغص سطغه، غطشغ أتثعما طتثودغئ ظحر واحظطظ 
السمض  بئثء  الباظغ  غصدغ  بغظما  الخاروخغئ،  درسعا 
المظزعطئ  عثه  شغ  جثغثة  طضعظات  تخمغط  سطى 
تمعغثا لظحرعا طساصئق شغ الفداء. وظصطئ ختغفئ 
سدع  شرغظضج،  ترغظئ  سظ  تاغمج"  أظةطج  "لعس 
طصثطغ  وأضئر  الةمععري  التجب  سظ  الظعاب  طةطج 
برظاطب  سطى  غسامثان  بأظعما  اساراشه  الاسثغطغظ، 
الرئغج  دحظه  الثي  اقجاراتغةغ"  الثشاع  "طئادرة 
روظالث رغشان شغ سام ١٩٨٣، وغسرف أغدا باجط "ترب 
الظةعم"...) (طعصع دار افخئار، ٢٠١٦/١٢/٢٤)، وطصخعد 

طظه تعتغر افجعاء طع روجغا.
الةمسئ  أطج  افطرغضغ،  الظعاب  طةطج  (تئظى   -٥
٢٠١٦/١٢/٢، طحروع صاظعن غمظح ٣,٤ ططغار دوقر لعزارة 
الثشاع افطرغضغئ شغ سام ٢٠١٧ طظ أجض "ردع روجغا". 
وأغث ٣٩٠ سدعا شغ طةطج الظعاب طصابض ٣٠ راشدا شصط 
آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  وضان  الصاظعن،  طحروع 
ضارتر صث أسطظ خقل سرض طحروع طغجاظغئ الثشاع سطى 
الضعظشرس أن العقغات الماتثة "تسجز طعاصسعا شغ أوروبا 
طظ أجض تطفائعا شغ تطش الظاتع شغ طعاجعئ السثوان 

الروجغ"...) (وضالئ جئعتظغك الروجغئ، ٢٠١٦/١٢/٣).
٦- وباقضاشئ إلى ذلك شإن أطرغضا صث أظجلئ طرتئئ روجغا 
شغ تض افزطئ السعرغئ، واجائثلئ بظائغ ضغري-قشروف 
الثي تساج به طعجضع ضبغرًا، وتظزر إلغه ضمآحر سطى 
سعدة السزمئ لروجغا، اجائثلئ به بظائغ روجغا-ترضغا. 
طاعاخض  ودسط  دائط  اتخال  سطى  ضاظئ  وإن  وأطرغضا 
تظفغث  لدمان  جعرغا،  شغ  الارضغئ  الروجغئ  لطةععد 
افذراف لمحارغسعا شغ جعرغا، إق أن خغشئ روجغا-ترضغا 
بثقً طظ روجغا-أطرغضا غسائر إظجاقً لمرتئئ روجغا الثولغئ 
ووضسعا بمساعى دولئ ضارضغا، وعثا غمضظ إدراجه شغ 

إذار الدشط افطرغضغ سطى روجغا.
٧- لصث أخاف عثا الاأزغط روجغا شسقً، شفغ ردعا سطى 
الرئغج  صال  أوباطا  شرضعا  الاغ  افطرغضغئ  السصعبات 
الروجغ (إن طعجضع تتافر بتصعا شغ الرد سطى السصعبات 
افطرغضغئ الةثغثة ضثعا، لضظعا لظ تظتثر لمساعى اإلدارة 
افطرغضغئ التالغئ ولظ تساعثف الثبطعطاجغغظ... وأضاف 
افطرغضغغظ،  لطثبطعطاجغغظ  طحاضض  ظثطص  "لظ  صائق: 
ولظ ظطرد أتثا. ولظ ظمظع أشراد سائقتعط وأذفالعط 
طظ اجاثثام أطاضظ اقجاةمام المساادة بالظسئئ لعط 
خقل أسغاد رأس السظئ. سقوة سطى ذلك، ظثسع أذفال 
الثبطعطاجغغظ افطرغضغغظ المسامثغظ شغ روجغا لتدعر 
اتافاقت رأس السظئ والمغقد شغ الضرططغظ"...) (روجغا 
الغعم، ٢٠١٦/١٢/٣٠)، وظضعص طعجضع سظ الرد المسااد، 

وعع المساططئ بالمبض غثل سطى طسألاغظ:
افولى: خحغئ حثغثة شغ طعجضع طظ أعثاف وتئسات 

عثه افزطئ طع واحظطظ...
تراطإ  إدارة  تسطط  سطى  تسعل  طعجضع  أن  والباظغئ: 
الئطثغظ  سقصات  عغضطئ  إلسادة  واحظطظ  شغ  الةثغثة 
سطى أجج ترضى بعا طعجضع. وبما سعث سظ روجغا طظ 
ضسش تظضاعا السغاجغئ شإظعا تزظ أن الرئغج الصادم 
تراطإ جغضعن طثاطفاً سظ جطفه أوباطا شغ الظزرة إلى 
روجغا، طاشاشطغظ سظ أن طآجسات التضط العاجسئ شغ 
أطرغضا ضطعا تصعد أي رئغج، وطظ أي تجب، لطمدغ شغ 
تظفغث جغاجات بقده الثارجغئ، وأن اقخاقف بغظ أوباطا 
السغاجئ  لاظفغث  طصخعدًا  غضعن  تثوبه  سظث  وتراطإ 

افطرغضغئ المرجعطئ.
باظغاً: اجاسراض الاساؤقت الاغ وردت شغ السآال:

١- إن عثه السصعبات الصعغئ طظ إدارة أوباطا ضث روجغا 
تأتغ شغ ظض اذمؤظان أطرغضا إلى بئات الثور الروجغ 
شغ تظفغث المعمئ الثولغئ شغ جعرغا، وأن روجغا تصعم 
أضمطئ  صث  شأطرغضا  وجه،  أضمض  سطى  المعمئ  باظفغث 
تعرغط روجغا شغ جعرغا لثرجئ ق غمضظ طسعا لروجغا أن 
تثرج طظ المساظصع السعري، ولما اذمأظئ أطرغضا لثلك 
أظجلئ طرتئئ روجغا لغضعن الظزام الارضغ العضغض حرغضعا 
شغ جعرغا بثل الظزام افطرغضغ افخغض... لضض ذلك شإن 
تأزغط أطرغضا لسقصاتعا طع روجغا وزغادة الدشط سطغعا 
وببئات  تصعم  شروجغا  السعرغئ،  بالمسألئ  له  سقصئ  ق 
بثثطئ المخالح افطرغضغئ شغ جعرغا، وعثا لغج طعضع 
حك أبثًا سظث أطرغضا، بض إن جغاجئ روجغا شغ جعرغا صث 
أخئتئ تئغسئ فتئاع أطرغضا - إغران وأحغاسعا والظزام 
السعري وترضغا والمسارضئ المعالغئ لعا - وق غمضظعا 
اظاعاج جغاجئ خاخئ بعا، شق عغ غمضظعا اقظستاب 
وترك جعرغا لطمةععل، ولثلك تصعم بابئغئ وتعجغع 
صعاسثعا السسضرغئ شغ القذصغئ وذرذعس... وق عغ 
غمضظعا الاتضط بعتغرة المسارك شغعا ظزرًا لشغاب صعة 
برغئ طسائرة لعا شغ جعرغا. لضض ذلك شإن الثور الروجغ 
شغ جعرغا صث خار بابااً، بض وطضئقً بالسغاجئ افطرغضغئ 
وأتئاسعا الفاسطغظ شغ افزطئ السعرغئ... ولعثا شإن عثا 
المرجعم  الثور  سظ  روجغا  تثطغ  بسئإ  لغج  الاأزغط 
شغ جعرغا فن روجغا لط تاثض سظ الثور  لعا أطرغضغاً 

المرجعم لعا أطرغضغاً.
٢- وق غةعز أن غثطر بالئال أن السصعبات افطرغضغئ الاغ 
أسطظعا الرئغج أوباطا عغ ردة شسض غاضئئ سطى الصرخظئ 
اإللضاروظغئ الاغ صث تضعن جاعمئ شغ خسارة التجب 
الثغمصراذغ وطرحتاه لطرئاجئ عغقري ضطغظاعن. وذلك 

تامئ: السغاجئ الفسطغئ افطرغضغئ تةاه روجغا والخغظ
الرؤجاء والمطعك. لضض ذلك شإن سصعبات أوباطا وعثا 
وجرعا  الجاوغئ  شغ  روجغا  لتحر  عع  الماسمث  الاأزغط 
لخفصئ  جالضئ  الطرغص  شاخئح  تراطإ"خثغصعا"!  إلى 
تراطإ طع روجغا إلبسادعا سظ الخغظ، بض لطصغام بأسمال 
سثواظغئ ضث الخغظ، عثا عع السئإ الراجح لثلك الاأزغط 
الثي تسمثه أوباطا شغ آخر وقغاه لاعغؤئ المسالك إلى 
تراطإ لاتصغص عثف السغاجئ افطرغضغئ المثضعر الثي 
وضساه المآجسات افطرغضغئ لطسعث الةثغث ضما تثل 
سطغه المآحرات... شالسغاجئ افطرغضغئ تصررعا طآجسات 

وغظفثعا الرؤجاء طعما ضان تجب الرئغج.
٦- وأطا الخغظ، شعغ تثرك الثطر المتثق بعا، لثلك 
وتصعم  بتثر،  وإن  باقجابمارات  روجغا  بإغراء  تصعم 
بالاخعغئ  وتصعم  طسعا،  طحارضئ  سسضرغئ  بمظاورات 
الثاص  بالفغاع  غاسطص  شغما  افطظ  طةطج  شغ  طسعا 
بسعرغا، ضض ذلك لمظع اجاثثام واحظطظ لعا ضثعا. 
لضظ الظزرة السثائغئ لروجغا شغ أذعان الساجئ الخغظغغظ 
تضاد تضعن طساتضمئ، غغر أن لشئ المخالح الةثغثة الاغ 
غفرضعا اقصاخاد الخغظغ الماساظط، وتاجاه الماجئ 
لطمعاد الثام وطعارد الطاصئ الماعشر ضقعما شغ روجغا، 

تثشع باطك الظزرة السثائغئ لقخائاء خطش جاار.
ولغج  تةاععا  أطرغضا  سثواظغئ  الخغظ  تثرك  وضثلك 
زغارته  سظث  فوباطا  تثث  طا  غضعن  أن  المسائسث  طظ 
افخغرة لطخغظ طظ إعاظئ عع طظ طآحرات ذلك (شغ 
آخر زغارة له إلى الخغظ ضرئغج لطعقغات الماتثة، وجث 
الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا ظفسه طدطرا قجاثثام 
جطط الطعارئ شغ طآخرة الطائرة الاغ أصطاه إلى ططار 
خعاظةع لتدعر صمئ السحرغظ، لغج ذلك بسئإ ترغص 
أو سطض شظغ، بض فن السططات الخغظغئ لط تعشر له جطما 
خاخا لطثروج طظ طصثطئ الطائرة بحضض اساغادي. وغرى 
طراصئعن تسمث الخغظ إعاظئ الرئغج افطرغضغ وأن ذلك 
غسضج تةط الاعتر شغ السقصات بغظ الئطثغظ الطثغظ 
غثاطفان شغ السثغث طظ المطفات والصداغا، وشغ طصثطاعا 
درع  ظحر  الةظعبغئ  وضعرغا  الماتثة  العقغات  إسقن 
خاروخغئ سطى أراضغ افخغرة، ضثلك المعصش افطرغضغ 
طظ الظجاع الصائط بغظ الخغظ والفطئغظ شغ بتر جظعب 
الخغظ، وصرار واحظطظ افخغر بفرض طجغث طظ الرجعم 

سطى واردات الخطإ الخغظغئ...) (الةجغرة، ٢٠١٦/٩/٥).
٧- وطظ طفارصات الجطظ أن طساحار افطظ الصعطغ ووزغر 
الثارجغئ افطرغضغ السابص ضغسظةر عع الغعم بحثخه 
رغط ضئر جظه سراب المخالتئ الروجغئ طع الرئغج الصادم 
تراطإ، وعع ظفسه طظ غصعم بجغارات لمعجضع ولصاءات 
طع بعتغظ داشساً شغ عثا اقتةاه، أي اتةاه الاتالش طع 
روجغا ضث الخغظ. وروجغا تخفص لثلك ظظاً طظعا أن 
ضغسظةر طعاط بمخالتعا! شصث (ذضر دطغاري بغسضعف، 
الماتثث الختفغ لطرئاجئ الروجغئ، أن طعجضع ترتإ 
بمحارضئ وزغر الثارجغئ افطرغضغ افجئص عظري ضغسظةر 
شغ إسادة السقصئ بغظ روجغا والعقغات الماتثة افطرغضغئ. 
وصال بغسضعف شغ تخرغتات ختفغئ الغعم البقباء إن 
ضغسظةر، وزغر الثارجغئ افطرغضغئ افجئص، عع واتث طظ 
أضبر السغاجغغظ تضمئ وذضاء وخئرة ولثغه خئرة سمغصئ 
شغ الحؤعن الروجغئ، وسطى خسغث السقصات افطرغضغئ 

الروجغئ"...) (طعصع حئضئ اإلسقم السربغئ، ٢٠١٦/١٢/٢٧).
المخادر  بسخ  أغداً  إلغه  تحغر  طا  عع  الاعجه  وعثا 
المططسئ شغ أوروبا، شصث ظصطئ روجغا الغعم ٢٠١٦/١٢/٢٨ 
طا غطغ: (ضائئ ختغفئ "بغطث" افلماظغئ أن ضغسظةر غرى 
تتسغظ السقصات طع روجغا ضرورغا ظزرا إلى ازدغاد صعة 
الخغظ. وبما أن وزغر الثارجغئ افطرغضغ طفاوض طظ ذوي 
الثئرة، وأظه الاصى حثخغا الرئغج بعتغظ، شإظه جعف 
غضعن العجغط شغ تطئغع السقصات بغظ الئطثغظ. وتصعل 
الختغفئ افلماظغئ إن تراطإ غسسى لرشع السصعبات سظ 
روجغا "بظاء سطى ظخغتئ عظري ضغسظةر"، وغحغر إلى ذلك 
أغدا "الاتطغض الثي ُأجري بططإ طظ افجعجة افوروبغئ 
المثاخئ"، والثي اسامث سطى المسطغات الاغ تط التخعل 

سطغعا طظ الفرغص اقظاصالغ لطرئغج تراطإ...).
وضض ذلك غحغر بأن أطرغضا تصعم باظفغث جغاجئ شسطغئ 
سطى الةاظئغظ الروجغ والخغظغ سمادعا الرئغسغ الثشع 
بروجغا لثثطاعا سطى المسرح الخغظغ، وصث بثأتعا إدارة 
أوباطا باثحغظ طرتطئ ضشط سطى روجغا، وتثطط فن 
غضعن الرئغج الصادم تراطإ عع طظ غسصث خفصاعا، وق 
روجغا  اجاةابئ  وجعب  تعل  حضعك  أي  أطرغضا  تزعر 

لطدشعط افطرغضغئ واقظثشاع طسعا ضث الخغظ.
رابساً: وعضثا تاخارع الثول الضئرى وتاى غغر الضئرى 
شغ تتصغص طخالتعا طع الافاوت شغ ذلك وشص تفاوت 
عع  بغظعا  والصاجط المحارك  الثول،  تطك  بغظ  الظفعذ 
عثا الحصاء والحر المابض لطسغان شغ السالط... والمآلط 
أن لغج لقجقم دولئ تمسك بجطام افطعر وتسغث عثا 
شغ  لغج  ربعسه،  شغ  الثغر  وتظحر  خعابه  إلى  السالط 
بقد اإلجقم شتسإ، بض ضثلك شغ أضظاف بقد اإلجقم، 
َ َعلَْيِه  وطع ذلك شإن لقجقم رجاقً ﴿َصَدقُوا َما َخَهُدوا ابَّ
َيْبِديًال﴾  لُوا  بَدَّ َوَما  يَنَْتِظُر  َمْن  َوِمْنُهْم  َْبُه 

َ
حن  َ َق َمْن  َفِمْنُهْم 

الراحثة  الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  اهللا  بإذن  وجغسغثون 
ْمرِهِ 

َ
َ بَالُِغ أ الاغ تثشع الاعازن شغ السالط إلى الثغر ﴿إِنَّ ابَّ

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ُ للُِكِّ  َقْد َجَعَل ابَّ
السابع طظ ربغع الباظغ ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/١/٥م
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افربساء ١٣ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٨ عـ المعاشص ١١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١١٢

أن  آخش  طتمث  خعاجئ  الئاضسااظغ،  الثشاع  وزغر  أضث 
جغاعلى  حرغش  رتغض  الةظرال  السابص  السسضري  الصائث 
الثي  (لقرعاب)  المظاعخ  اإلصطغمغ  الاتالش  رئاجئ 

تصعده السسعدغئ. (الصثس السربغ)
أعثاف  بثثطئ  حرغش  رتغض  الةظرال  تمغج   :
السمطغئ  بثأت  صغادته،  شاتئ  المظطصئ.  شغ  أطرغضا 
السسضرغئ "ضرب السدإ"، وشغ ظطعا تسرض الئحاعن 
الثغظ غسغحعن شغ التجام الصئطغ لمةازر شزغسئ ضسصاب 
لعط سطى طا غتمطعظه طظ طحاسر إجقطغئ، ضض ذلك شغ 
أحارت  وصث  طثلئ.  عجغمئ  طظ  أطرغضا  إلظصاذ  طتاولئ 

السفارة افطرغضغئ شغ إجقم أباد إلى أن الةظرال رتغض ضان "حرغضا صغما ذا اتارام شغ المسرضئ اإلصطغمغئ ضث 
اإلرعاب خقل جظعات تعلغه طظخإ صغادة الةغح". ولعثا السئإ شصث أسثت أطرغضا طثطط تصاسثه سظ طعاطه 
التالغئ طظث طا غصرب طظ بماظغئ أحعر، لغخئح الصائث السام لطصعات المسطتئ قئاقف الاتالش السسضري بسث 
تصاسثه، ضما ضحفئ طخادر سسضرغئ وجغاجغئ شغ العقغات الماتثة. سطى المسطمغظ أق غظثثسعا بمبض عثه 
الاتالفات السسضرغئ الاغ غظحؤعا الخطغئغعن خثطئ لمخالتعط. وأن غسمطعا طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ شصط الاغ جاعجث جغعش المسطمغظ لغج لطثشاع سظ عثه الثول اقجاسمارغئ، 

بض لطعصعف شغ وجععا، وذردعا طظ بقد المسطمغظ.

الثمغظغ  سقصئ  تــعل  طظعا  الظزام  جظعن  ــظ  وُج
أطرغضغئ  وبائص  تحغر  تغث  بأطرغضا،  سمالئ  وارتئاذه 
رشسئ سظعا السرغئ أن طآجج ظزام وقغئ الفصغه شغ 
إغران "الثمغظغ" ضان سطى خطئ بالتضعطئ افطرغضغئ 
طظث الساغظات طظ الصرن الماضغ تاى صئض أغام طظ 
وخعله إلى ذعران صادطاً طظ بارغج وإسقظه البعرة 

سام ١٩٧٩.
وتعضح وبغصئ ظحرتعا وضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ 
طع  جرغئ  رجائض  تئادل  الثمغظغ  أن  إغه)  آي  (جغ 
أحعر  بسث  ضغظثي  جعن  افجئص  افطرغضغ  الرئغج 
طظ اإلشراج سظه طظ السةظ شغ إغران طططع تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ١٩٦٣، وأظه ذالإ خقلعا بأق "غفسر 
عةعطه الطفزغ بطرغصئ خاذؤئ، فظه غتمغ المخالح 

افطرغضغئ شغ إغران".
البعرة  تــرب  شــغ  صعتعا  ضــض  إغـــران  جمسئ  لصث 
الحاطغئ جعاء أضاظعا ترجا بعرغا أو ططغحغات السراق 
سثد  صــثرت  تغث  الــثول  بسخ  وطظ  وأششاظساان 
الثغظ جمساعط إغران بأضبر طظ طؤئ ألش ودشسئ طظ 
افطعال طا شاق الثمسغظ ططغارًا تسإ بسخ افخئار، 
وطصاتطغظ)  وساادا  وجقتا  (أطعاق  افرصام  تضعن  وصث 
أضبر طما غظصض بافخئار فن إغران ق تضحش سظ تصغصئ 
افرصام التصغصغئ فظعا أرصام جرغئ بالسادة ق غضحش 

سظ تصغصاعا.

صعاتعا  ظحرت  شإغران  غععد  ضغان  بترب  زسمه  أطا 
أو  ذطصئ  تططص  ولط  والحام  وأششاظساان  السراق  شغ 
الثلغض  طعصش  وصفئ  بض  غععد،  ضغان  سطى  خاروخا 
أطام تعثغثات ظاظغاعع بدرب إغران وأذطصئ خرخات 
طجلجلئ شغ جماء افبغر دون أي ردة شسض تةاه ضغان 
وطحروسعا  إغــران  بدرب  الةادة  وطتاولاه  غععد 
الحام  شغ  اإلجقم  بقد  شغ  المصابض  وشغ  السسضري، 
والسراق وأششاظساان أتئ بضض صعاعا بض وجظثت طظ 

افتئاع شغ ترب صثرة ضث افطئ وطحروسعا.
ولماذا ظثعإ بسغثا شالخراع بغظ إغران وغععد لغج 
عع  بض  غجسمعن  ضما  أغثغعلعجغا  أو  سصائثغا  خراسا 
خراع جغاجغ سطى دور طتعري شغ المظطصئ لثثطئ 
طخالح أطرغضا، وظثّضر بالسقصات السسضرغئ والسغاجغئ 
ضغان  بغظ  افطئ  ضث  المخالح  والاصاء  واقصاخادغئ 
غععد والظزام اإلغراظغ طظعا سطى جئغض المبال طا تط 
ضحفه سظ خفصئ السقح افطرغضغئ إلغران سظ ذرغص 

غععد وسرشئ بفدغتئ إغران ضعظارا.
الحغطان  طع  تساطض  الــثي  والثائظ  السمغض  شمظ 
افضئر وربغئاعا وطظ عع السمغض لعا والمتاشر سطى 

طخالتعا والمظسص طع ضغان غععد المست؟
أطا العثف اآلخر شعع العصعف شغ وجه طحروع افطئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  صغام  دون  والتغطعلئ 
الظئعة، وتصغصئ لصث تفاصئ ذعظغئ السصطغئ افطرغضغئ 
(الثقشئ)،  افطئ  لمحروع  وسصائثي  تصغصغ  سثو  سظ 
جظث  الثي  المةرم  اإلغراظغ  الظزام  عع  السثو  عثا 
أجض  وطظ  افطئ،  طحروع  لترب  افتئاع  جمغع  وغةظث 
الصغام بعثا الثور التصغر والصثر شصث بثأت أطرغضا برشع 
السصعبات سظ إغران وإسادة افطعال لعا بض واقجابمار 
وبظاء الصعة اإلغراظغئ لاضعن خثرة أطام الثقشئ، وعا 
عع خاطظؤغ غخرح بأظه غتارب شغ الحام صئض أن غأتغ 
شغ  ضاظئ  ضما  وإسادتعا  إغران  لدط  الثقشئ  جغح 
خطعرة  غثرك  شعع  اإلجقم،  أرض  طظ  ججءا  افخض 

عثا المحروع سطى المحروع اإلغراظغ الخفعي.
وأخغرا شإن الظزام اإلغراظغ غثرك وغثرك بسخ أتئاع 
سطغه  أصثم  طا  خطعرة  طثى  الخادصغظ  طظ  المثعإ 
شغ  طسمعطا  خظةرا  ضعظه  شغ  المةرم  الظزام  عثا 
المثعإ  اجاشض  أن  بسث  الضفر  لمخطتئ  افطئ  جسث 
الةسفري شغ تربه الصثرة ظغابئ سظ الضفر ضثط دشاع 
أول سظعا، ولضظ لسطه غثرك أظه جغثشع البمظ غالغا 

 ولع بسث تغظ

الاثخض اإلغراظغ يف جعرغا 
عع يف تصغصاه خثطئ لطمخالح افطرغضغئ

صاطى  إن  خاطظؤغ،  سطغ  اإلغراظغ  افسطى  المرحث  صال 
جعرغا  شغ  طخرسعط  لصعا  الثغظ  اإلغراظغ  الةغح 
أن  أجض  "طظ  جصطعا  افجث،  بحار  ظزام  سظ  دشاساً 
ظردع  لط  وصال: "لع  تثودعا".  داخض  إغران  تتارب  ق 
والخعغعظغئ  أطرغضا  سمقء  طظ  الفاظئ  ودساة  افحرار 
وشــارس  ذعران  شغ  ظخارسعط  لضظا  جعرغا،  شغ 

وخراجان وأخفعان". السربغئ ظئ.
طرحث  لسان  سطى  وردت  الاغ  الاخرغتات  عثه  إن 
الظزام  لاثخض  التصغصغ  السئإ  عغ  لغسئ  البعرة 
اإلغراظغ المةرم شغ الحام، وعع غسطط صئض غغره أن 

السئإ التصغصغ لاثخض إغران شغ الحام عع:
أوق: خثطئ المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ طظ خقل 
التفاظ سطى سمغض أطرغضا شغ الحام وسثم جصعذه، 
دون  والتغطعلئ  الحاطغئ  البعرة  وجه  شغ  والعصعف 

ظةاتعا وتتصغص أعثاشعا.
سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  طظع  سطى  السمض  باظغا: 

طظعاج الظئعة.
ولئغان تصغصئ افطر أذضر افطعر الاالغئ:

شغ  الطظثظغئ  افوجط"  "الحرق  ختغفئ  ظصطئ  لصث   -
أضئر  سطغ  السابص  اإلغراظغ  الرئغج  سظ   ٢٠٠٢/٢/٩
عاحمغ رشسظةاظغ صعله: إن "الصعات اإلغراظغئ صاتطئ 
تساسث  لط  لع  وأظه  دترعا،  شغ  وجاعمئ  ذالئان، 
شغ  افطرغضغعن  لشرق  ذالئان  صاال  شغ  صعاتعط 

أن  أطرغضا  سطى  "غةإ  وأضاف:  افششاظغ".  المساظصع 
تسطط أظه لعق الةغح اإلغراظغ الحسئغ طا اجاطاسئ 

أطرغضا أن ُتْسصط ذالئان".
- طتمث سطى أبطتغ ظائإ الرئغج اإلغراظغ لطحآون 
الصاظعظغئ والئرلماظغئ وصش بفثر شغ خاام أسمال طآتمر 
الثطغب وتتثغات المساصئض الثي ظزمه طرضج اإلطارات 
لطثراجات والئتعث اقجاراتغةغئ شغ ٢٠٠٤/٠١/١٥ 
لغسطظ أن بقده "صثطئ الضبغر طظ السعن لفطرغضغغظ 
أظه  وطآضًثا  والسراق"،  أششاظساان  ضث  تربغعط  شغ 
وبشثاد  ضابعل  جصطئ  لما  اإلغراظغ  الاساون  "لعق 

بعثه السععلئ".
اإلدارة  اظاصث  خاتمغ  طتمث  اإلغــراظــغ  الرئغج   -
افطرغضغئ لسثم حضر ذعران سطى الثسط الثي صثطاه 
شغ إذار طحروع الصداء سطى ظزام تضط ذالئان شغ 

أششاظساان.
- وأغدا دور إغران شغ السراق لمخطتئ أطرغضا تغث 
ضحفئ العبائص السرغئ أوراق أتث اقجاماسات شغ سام 
١٩٩٧ بغظ البقبغ "إغران - وضغان غععد - وأطرغضا" 
أن الرئغج اإلغراظغ عاحمغ رشسظةاظغ صثم طصارًتا 
الثطغب  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  بسط  لضغفغئ  تفخغطًغا 
السربغ بخعرة أضبر شاسطغئ طظ خقل إسادة اجاثساء 
اإلغراظغ  الظزام  طظ  تسعثات  طصثًطا  الصاسثة  خطر 
ضث  وخاخئ  المظطصئ  شغ  سسضري  سمض  أي  بثسط 
افضئر  الاعثغث  غحضض  أظه  رأى  الثي  السراصغ  الظزام 

لمثطط الامثد افطرغضغ شغ الثطغب السربغ.
- وبغصئ أخرى تضحش سظ الثور اإلغراظى شغ طساوظئ 
وعع  افوجط  الحرق  إلجصاط  افطرغضغئ  المثابرات 
شغ  المسؤعلغظ  ضئار  أتث  خفري  طعثي  طظ  خطاب 
التضعطئ اإلغراظغئ إلى روبرت جغاج، طثغر المثابرات 
لافاغئ  خطئ  سطغه  غصارح  وصاعا  افطرغضغئ  المرضجغئ 

الةغح السراصغ صئغض غجو السراق بأحعر صطغطئ.
لمخطتئ  عظاك  تجبعا  باصعغئ  لئظان  شغ  وضثلك   -
تصعغئ الظفعذ افطرغضغ والصداء سطى أي ظفعذ آخر أو 
لمظع المسطمغظ طظ الاترك شغ لئظان، وعثا طحاعث 

طتسعس عظاك.
عع  إلغران  تترك  وأي  دور  أي  أن  جئص  طما  ظثطص 
طظ أجض طخالح العقغات الماتثة افطرغضغئ طساشطئ 
وبتةئ  المثعإ  أتئاع  لادطغض  الةسفري  المثعإ 
افطئ  ترب  شغ  وجمسعط  المصثجئ  السائات  تماغئ 
تسربغعا  تط  الاغ  بالعبائص  طثضرا  الضفر.  لمخطتئ 

جط
طار

الةجائر: صاظعن املالغئ غطعإ الحارع الةجائري

شغ ضض حااء طظ ضض جظئ تاخاسث وتغرة اقتاةاجات 
المتاشزات  أغطإ  شغ  المطالإ  طاسثدة  الحسئغئ 
ارتفاع  السضظات،  تعزغع  تعمغح،  "بطالئ،  الةجائرغئ 
ذرف  طظ  اتاعاؤعا  غاط  طرة  وضضض  افجسار..."، 
التضعطئ بئسخ الفاات والارصغسات والعسعد المثثرة، 
إق أن عثه السظئ لغسئ ضشغرعا طظ السظعات السةاف 
الاغ طدئ تغث اظثلسئ خئغتئ غعم ٢٠١٧/١/٢ ترضات 
والئعغرة،  وجطغش  وزو  تغجي  طظ  ضض  شغ  اتاةاجغئ 
ضان أعمعا شغ بةاغئ، تغث ظزط المازاعرون طسغرة 
تاحثة جابئ حعارع المثغظئ صعبطئ بمعاجعات أطظغئ 
المازاعرغظ  لافرغص  لطثطعع  طسغطئ  وصظابض  سظغفئ 
بسث طثاعمات لحرضات ضئرى صغض إظعا لرجض افسمال 
الطرق  بشطص  المتاةعن  صام  ضما  تثاد،  سطغ  الحعغر 
الئعغرة  شغ  المطاذغئ  السةقت  وإحسال  الرئغسغئ 

وطبطعا شغ جطغش وتغجي وزو.
طظ  ضشغرعا  لغسئ  الحسئغئ  الاترضات  عثه  ظسط 
اقتاةاجات شعغ طسئعصئ باساخام طثظغ شغ السثغث 
بسئإ  الاةارغئ  المتقت  ضض  وغطص  المتاشزات  طظ 
ارتفاع افجسار وسةج المصثرة الحرائغئ بسئإ تفسغض 
والثي   ٢٠١٧ لسظئ  المالغئ  صاظعن  سطى  والمخادصئ 
جاترق  الاغ  بالحرارة  وجغاجغعن  إسقطغعن  وخفه 
الةجائر. وشغ تخرغح لعزغر الثاخطغئ ظعر الثغظ بثوي 
افطظغئ  والسططات  ضبإ  سظ  العضع  "غاابع  إظه  صال 
تسغطر سطى العضع، وإن الاعثغثات اإلرعابغئ طعجعدة 
وغتثر طظ جعء ظعاغا بسخ زراع الفاظ". وبالاعازي طع 

تخرغح العزغر ظحرت ختغفئ الظعار وختغفئ العذظ 
سظ  أجفرت  الخظع  غثوغئ  صظئطئ  اظفةار  طفاده  خئرا 
طصاض ذفطغظ وإخابئ تسسئ آخرغظ، شغ طتاولئ لربط 

التراك الحسئغ بفجاسئ (اإلرعاب)...
واصاخادغئ  جغاجغئ  أزطئ  تسغح  الةجائر  أن  ختغح 
وإظساظغئ خاظصئ وتعثغثات (إرعابغئ) شغ الثاخض وسطى 
تثودعا طع دول الةعار، إق أن الماربخغظ طظ الصعى 
اقجاسمارغئ وتترش العقغات الماتثة افطرغضغئ بعا 
بالئحر  باقتةار  تاعمعا  شمرة  إبالئ؛  سطى  ضشبا  ضان 
وأخرى باظاعاك تصعق اإلظسان، وطظ تغظ آلخر تتثر 

رساغاعا طظ السفر إلى الةجائر وأخث التغطئ والتثر...
إن الةجائر أخئتئ ططمسا وصئطئ فظزار الشرب؛ شالضض 
وإن  صخساعط،  سطى  افضطئ  ضاضالإ  سطغعا  غاضالإ 
الحسإ التجائري ق زال غاةرع طرارة السحرغئ السعداء 
وق زال أزقم الظزام شغ غغئعبئ طظحشطغظ باظاثابات 
برلماظغئ وتتدغر لسعثة خاطسئ أو خطغفئ لئعتفطغصئ، 
وصخر المرادغئ طسرتا لعثه الخراسات والمثططات، 
ولط غساعسئعا الثرس بسث طمظ جئصععط طظ التضام 
بالربغع  غسمى  طا  ساخفئ  بعط  ععت  الثغظ  السرب 

السربغ إلى الةتغط.
شالةجائر وأعطعا الطغئعن الثغرون شغ تاجئ اآلن أضبر 
بر  إلى  غصعدعا  رحغث  رجض  إلى  طدى  وصئ  أي  طظ 
افطان لائصى حاطثئ وسخغئ إلى افبث وغئصى حسئعا 
افبغ سطى الثوام رطجا لطظثعة والئطعلئ والظدال، وطا 

 دون ذلك شإظعا تاةه إلى المةععل

بصطط: جالط أبع سئغثة – تعظج

بصطط: تسظ تمثان

 تامئ ضطمئ السثد: أعض جعرغا: البئات البئات!  ...

أن افظزمئ شغ جعرغا وإغران وترضغا والسسعدغئ ضطعا 
الاابسئ  وافتجاب  الاظزغمات  وضثلك  فطرغضا  سمغطئ 
لعثه افظزمئ أو الاغ تامعل طظعا ضطعا أدوات أطرغضغئ.

أطرغضا ضاظئ تتخر إدارة افزطئ السعرغئ بعا طحرضئ 
أظعا  شاععمئ  ضبغرا  روجغا  شاغارت  طسعا،  روجغا 
اجاسادت طضاظاعا سطى السعث السعشغاتغ، ولضظ أطرغضا 
شغ افحعر افخغرة أوضطئ إلى سمغطاعا ترضغا لاصعم طع 
روجغا بافسمال المئاحرة تمعغثا لاظفغث التض، وإلخفاء 
شحطعا إذا شحطئ ترضغا وروجغا شغ دورعما. وشغ ذلك 
تط طظ صثر روجغا الاغ لط تثرك ذلك سظثطا أظجلئ 
إلظعاء  وتمعغثا  الاابسئ،  ترضغا  طساعى  إلى  طساعاعا 

دورعا الثادم إذا تمضظئ طظ تظفغث التض.
 إن صخئ المفاوضات بثأت سظثطا رأت أطرغضا أن البعرة 
السعرغئ أخئح لعا طظ الصعة والاأبغر طا غمّضظعا طظ 
اإلذاتئ بالظزام السطماظغ الاابع لعا، شسارسئ إلى سصث 
طآتمر جظغش غعم ٢٠١٢/٦/٣٠، وحضطئ اقئاقف العذظغ 
البعرة  باجط  ظاذصا  غخئح  أن  آططئ  السطماظغ  السعري 
وطمبق وطفاوضا سظ البعار، وذلك لطتفاظ سطى الظزام 
أجاس  ذلك  شةسطئ  لعا.  تئسغاه  وضمان  السطماظغ 
المفاوضات، وجسطئ ضض افذراف تصر بثلك. شاجاماتئ 
لسصث جظغش٢ و٣ سطى عثا افجاس، وطظ بط سصثت شغّظا١ 
ععغئ  سطى  التفاظ  سطى  خراتئ  بضض  ظص  الثي  و٢ 
الصرارات  وأخثرت  طآجساته  وبصاء  السطماظغئ  الظزام 
الثولغئ الاغ تصر عثا افجاس وخاخئ صرار رصط ٢٢٥٤ 
غصر  أطرغضا  به  تصثطئ  طحروع  شعع  غعم ٢٠١٥/١٢/١٨، 
اتفاصات جظغش وشغّظا وغثسع لعصش إذقق الظار وشرض 

عثه الصرارات باجط التض السغاجغ.
شسظثطا شحطئ شغ ذلك ورأت ائاقشعا العذظغ ق غمبض 
أتثا سطى افرض سمثت إلى البائرغظ والفاسطغظ سطى 
بةاظإ  بحرائعط  وإطا  سطغعط  بالصداء  إطا  افرض 
الاثطغر الحاطض والصاض الةماسغ لغضعن ساطض ضشط 

غث  وأذطصئ  السئض،  ضض  شاتئسئ  جعرغا،  أعض  سطى 
وأحغاسعا  لئظان  شغ  وتجبعا  بإغران  وأطثته  الظزام 
باعجغه  بظفسعا  صاطئ  وضثلك  بروجغا  وسجزته 
الدربات، شضاظئ وتحغاعط تفعق وتحغئ أجقشعط 
ودشسئ  الثعظئ،  وأتئاسعط  والمشعل  الخطغئغغظ  طظ 
السسعدغئ وترضغا خاخئ لغصعطا باسمغط البعار بالمال 
الصثر لاحارغا ذطما وغخئح لعما تأبغر سطى البعار، شضان 
لعا طا ضان؛ أن اجاطاع الثائظ الضئغر أردوغان الاأبغر 
سطغعط لقظستاب طظ تطإ وتسطغمعا لطمةرطغظ وبسث 

ذلك لاةطئعط إلى المفاوضات.
أحثاء  الصاال  شغ  المسطمغظ  أن  المقتر  شمظ 
وغصاتطعن  اهللا  جئغض  شغ  غصاتطعن  حةسان  أصعغاء 
ذطئا لطحعادة، ولضظعط إق الصطغض طظعط شغ افسمال 
السغاجغئ غغر ذلك، شغصسعن شغ تئائض وطضر افسثاء 
وطظعا المفاوضات، وذلك لسثم ضمال العسغ السغاجغ، 
تغث ق غثرضعن افقسغإ السغاجغئ لسثم طاابساعط 
ولسثم  واجاظارة  بسمص  وتتطغطعا  السغاجغئ  لفتثاث 
ظزرتعط إلغعا طظ زاوغئ السصغثة اإلجقطغئ وطا غظئبص 

سظعا طظ أشضار بفعط ختغح.
طاذا  وسطى  غفاوضعا  أن  لعط  غتص  طاى  غثرون  شق 
غفاوضعن؟ شالمفاوضات طصاض لطبعرة، وتبئغئ لطظزام 
المةرم! شعثه بعرة غةإ أق تاعصش تاى تطغح بسروش 
الطشاة، شق تفاوضعط وق تعادظعط، شما سطى الطشاة 
إق الفرار لغظةعا بةطعدعط إن اجاطاسعا وإق جغظازرون 
السصاب. شاهللا تسالى ذطإ طظ المآطظغظ شغ ضبغر طظ 
وسثم الاعاون وإظعار  به،  واقجاساظئ  البئات،  اآلغات 
افسطعن،  عط  فظعط  والافاوض،  واقجاسقم  الدسش 
غثسمه  وطظ  بحار  سثوعط  شإن  غألمعن  ضاظعا  وإن 
وأطرغضا غألمعن، ولضظ المآطظغظ غرجعن طظ اهللا طا ق 
غرجعه افسثاء، شالبئات البئات غا أعض الحام! ق تفاوضعا 
 وق تساسطمعا! شاهللا ظاخرضط ولظ غارضط أسمالضط
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