
صام  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  افسراض  سظ  الثشاع  تمطئ  شسالغات  ضمظ 
حئاب تجب الاترغر بسصث طتاضرة شغ دغعان تارة الطتاغظئ شغ جغطئ التاربغئ –جظغظ بسث خقة سحاء غعم 
المتاضرة  ألصى  سظعا؟).  غثود  شمظ  خطر  شغ  أسراضظا  طسطمعن:  (غا  بسظعان:  وذلك   ٢٠١٨/١٠/٥ الةمسئ 
رضج  بط  بثغر،  لعط  ودسا  الثغعان  سظ  المسؤعلئ  الطةظئ  بحضر  طتاضرته  اباثأ  تغث  سمغرة،  سخام  الحغت 
سطى أعمغئ الثشاع سظ السرض شغ اإلجقم، ووجه بقث رجائض؛ افولى إلى أولغاء افطعر وتّمطعط طسؤعلغئ 
الشرب  طظ  طساعثشعن  وأظعط  الحئاب  لةغض  الباظغئ  والرجالئ  الحرسغ،  الطئاس  سطى  ورضج  لفجرة  اقظائاه 
طساول  وأظعط  المسطمغظ  بقد  طظ  بطث  ضض  شغ  التاضمئ  السططئ  إلى  البالبئ  والرجالئ  وأدواته،  وجمسغاته 

عثم شغ افطئ فظعط غتمعن طحارغع الشرب اإلشسادغئ شغ بقد المسطمغظ.

المعصش الثولغ عع عغضض السقصات الصائمئ بغظ الثولئ 
الساططئ  الثول  ضبرة  وطع  الثولغ.  المسرح  شغ  الفاسطئ 
سطى المسرح الثولغ إقّ أن الثول الفاسطئ شغه صطغطئ تئسًا 
لصعة تطك الثول. ولما ضان واصع ضض دولئ غسارغه الاشغر 
الثول  عثه  بغظ  السقصات  شإن  وضسفاً،  صعة  والائثل 
غسارغعا الاشغر والائثل تئساً لثلك. وصث غتثث عثا الاشغر 
والائثل بسئإ ترب تطغح بثولئ، وتدسش أخرى طظ 
الاأبغر شغ المسرح الثولغ، شغظثشع غغرعا لغتض طتطعا. 
وصث غتثث الاشغر والائثل وصئ السطط، طظ خقل سمطغئ 
الاطعر الاثرغةغ لطصعى، شادسش دولئ وتصعى أخرى، 
إقّ أن الترب أشسض شغ الاشغغر. وطع عثا الاشغر والائثل 
شغ أتعال الثول وصعاعا غاشغر المعصش الثولغ، إطا شغ 
وظزرًا  أذراشعا.  تشغر  شغ  وإطا  السقصات،  عغضطغئ  تشغر 
فن الاشغر شغ أتعال وصعى الثول الفاسطئ شغ المسرح 
الثولغ  المعصش  شغ  الاشغر  شإن  جرغساً،  لغج  الثولغ 
شغ  تظتخر  ق  الثولئ  وصعة  ذعغطئ.  شارات  إلى  غتااج 
صعتعا السسضرغئ، وإظما تحمض جمغع الطاصات والصثرات 
المادغئ والفضرغئ والمسظعغئ الاغ تساطغع الثولئ تسئؤاعا 
وتحثعا خارج تثودعا، شعغ تحمض المئثأ أو الرجالئ 
السالمغئ الاغ تتمطعا الثولئ رجالئ لطسالط، ضما تحمض 
الصعة السسضرغئ والصعة اقصاخادغئ والمعارة شغ افسمال 
السغاجغئ والتظضئ شغ الثبطعطاجغئ.... ولفعط المعصش 
الثولغ والسغاجئ الثولغئ، ق بث طظ خطعط سرغدئ 
تئغظ العاصع السغاجغ لضض دولئ وسقصاتعا بشغرعا طظ 
دول السالط، وخاخئ الثول الضئرى الاغ تآبر سطى جغر 
السغاجغئ  الثطط  طقتزئ  طع  السالط،  شغ  افتثاث 
لطثول شغ أجالغإ تظفغثعا، وشغ المظاورات السغاجغئ 
الاغ تصعم بعا عثه الثول. والثول شغ سمطعا السغاجغ 
إظما ترسى طخالح افطئ، وتصغط سقصاتعا بشغرعا تسإ 
عثه المخالح، شالثولئ الاغ تساظص طئثأ طسغظاً وتتمطه 
سقصاتعا  شغ  شساقً  ساطقً  المئثأ  تةسض  شإظعا  لطسالط 
ضان  لثلك  تثودعا.  خارج  طخالتعا  وتتثغث  الثولغئ 
الثولئ  إلصاطئ  تسمض  وعغ  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  لجاطاً 
اإلجقطغئ وتمض الثسعة إلى السالط، أن تسرف الثول طظ 
تغث افشضار الاغ تساظصعا، عض عغ دول طئثئغئ أم غغر 
طئثئغئ، وتغظؤث تسرف السعاطض الاغ تآبر شغ سقصاتعا 
وطخالتعا الثولغئ، وأن تاائع عثه السقصات، وأن تثرك 
خفاغاعا وطراطغعا، وأن تمغج بغظ المظاورة وغغر المظاورة، 
وأن تفرق بغظ السمض وأعثاشه، وأن تضعن واصفئ سطى 
آخر وضع تضعن سطغه السقصات الثولغئ. غغر أظه غظئشغ 
أن غضعن واضتاً أن المعصش الثولغ ق غزض بابااً سطى 
وأن  الثولغئ،  افوضاع  تسإ  غاشغر  شعع  واتثة،  تال 
طظ  واتثة  تالئ  غطجم  ق  الثول  طظ  دولئ  ضض  طعصش 
ظاتغئ دولغئ، وإظما تاثاوله تاقت طاسثدة طظ ظاتغئ 
الصعة أو الدسش، وطظ ظاتغئ صعة الاأبغر أو سثم الاأبغر، 
وطظ ظاتغئ تفاوت السقصات بغظعا وبغظ الثول، واخاقف 
عثه السقصات. وعثا غصدغ بثوام تبصغش افطئ تبصغفًا 
جغاجغاً، وجسطعا تاائع وتثرك السغاجئ الثارجغئ تائسًا 
دائماً وإدراضاً واصسغاً، وأن غضعن تمض الثسعة اإلجقطغئ 
عع التضط سطى عثه السغاجئ والمسغر لعا. عثه عغ 
افجج الاغ تاسطص بفعط المعصش الثولغ والثي غةإ 
سطى السغاجغ أن تضعن لثغه طسطعطات سظه، وطاابساه 
تاى تادح له افطعر وغساطغع بالاتطغض السغاجغ أن 
غخثر تضمه سطى ضض تثث جغاجغ شغضعن تضمه أصرب 
إلى الختئ والعاصسغئ. وذلك أن الاتطغض السغاجغ عع 
الطرغصئ الاغ غاط بعا التضط سطى أي تثث جغاجغ شغ 
أي طظطصئ طظ طظاذص السالط، وغسامث سطى شعط العاصع 
السغاجغ لثات المظطصئ أو الئطث، وشعط سقصئ عثا العاصع 

السغاجغ بالسغاجئ الثولغئ.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)

أغعا المسطمعن: إظظا لط ظثق شغ ظض الثول العذظغئ 
واقظضسار،  الثل،  ذسط  إق  الغعم،  بقدظا  شغ  الصائمئ 
افطط،  بغظ  والاأخر  السغح،  وضظك  والعجغمئ، 
والائسغئ لطثول المساسمرة، وإظه لظ غخطح آخر عثه 
افطئ، إق بما خطح به أوله، وذلك بالرجعع إلى طغراث 
دولئ  دولاه،  وإصاطئ  السزغط،  العتغ  عثا  الظئعة؛ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجقم، 
الاغ ترشع راغئ رجعل اهللا ؛ الُسصاب، وعغ الاغ تعتث 
المسطمغظ، وتطئص الحرغسئ اإلجقطغئ، وتصطع أغثي 

الضفار المساسمرغظ، وتتمض العثاغئ لطسالمغظ. 
﴿إِنَّ يِف َهَذا َكَالذلً لَِقوٍْم َخبِِديَن﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طثغط الرضئان غضحش اظتراف الئعخطئ وضقل الرّبان ...٢

-  ألط غاسر تضام المسطمغظ طما جرى فجقشعط؟! ...٢

-  تصعق المرأة شغ اإلجقم طخثر لفطظ والطمأظغظئ ...٤

-  اإلخقتات المجغفئ شغ دول آجغا العجطى 

   (التطصئ الباظغئ) ...٤
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ضطمئ السثد

وتسامر التمطئ السالمغئ لطصسط الظسائغ شغ المضاإ 
افجرة  أزطئ  تعل  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
طساعى  سطى  واجع  واظاحار  وزخط  بصعة  التمث  وهللا 
ُتشطى  السابصئ  طبغقتعا  طبض  وعغ  ق  ضغش  الصارات، 
والارضغئ  واإلظةطغجغئ  السربغئ  طظعا  سثة  بطشات 
حمطئ  وصث  وافلماظغئ.  وافوردغئ  واإلظثوظغسغئ 
طخعرة  ورجاقت  وشغثغععات  طصاقت  افجئعع  عثا 
افوجط  الحرق  طظ  السالط،  أظتاء  ضض  طظ  وطضاعبئ 
ق  ضغش  وأجارالغا...  وأطرغضا  وأوروبا  وإشرغصغا  وآجغا 
وعثه التمطئ تعاط بافجرة الاغ عغ سخإ المةامع 
وتدع  المحضطئ  تاظاول  أظعا  خاخئ  بظائه،  وأجاس 
التض لعا... تحثص الثاء وتخش له الثواء الظاجع... 
وسمص،  وطعضعسغئ  بثصئ  ظسغحه  الثي  العاصع  تخش 
وترجط المساصئض الجاعر إْن سمطظا لاشغغر عثا العاصع 

المجري بالسعدة إلى اإلجقم وأتضاطه وتحرغساته..
وضما صطظا جابصا شإن التمطئ طصسمئ إلى بقث طراتض، 
وضاظئ المرتطئ افولى الاغ اطاثت بماظغئ أغام وُظحر 
شغعا طصاقت سثغثة لفخعات طظ طثاطش أظتاء السالط 
افذى  تسئإ  الاغ  افجاجغئ  السعاطض  تظاولئ  صث 
لمآجسئ الجواج وقظسةام التغاة افجرغئ بما شغعا 
افزطئ...  عثه  تأجغب  شغ  والتضعطات  اإلسقم  دور 
وتظاولئ وضع افجرة المسطمئ وخطر الافضك شغعا 
طآخرا  الطقق  ظسئئ  ازدادت  شصث  الطقق،  خاخئ 
شاط  السظ،  شغ  خشغرات  ولفاغات  ضئغرة  بظسإ 
الاطرق إلى أجئابه، ظاائةه وضغفغئ الاساطض طسه طظ 
الظاس.  وضقم  السادات  ولغج  اإلجقم  ظزر  وجعئ 
أجئاب  تعضغح  شاط  الجواج،  طسثل  تثفغخ  وضثلك 
ذلك  وتأبغر  سظه،  الةظسغظ  ضق  طظ  الحئاب  سجوف 
الاغ  التطعل  وضع  طع  والمةامسات،  افشراد  سطى 

تصدغ سطى تطك افجئاب...
اقظعغار  سطى  وتأبغرعا  الئشغدئ  لطرأجمالغئ  وضان 
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  أو  الشرب  شغ  جعاء  افجري 
ولثور افظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ شغ إشساد 
افجرة وسطمظاعا تخٌئ ضئغرة شغ عثه التمطئ، شصث 
وضتئ دور الرأجمالغئ السطماظغئ السفظئ؛ تغث ترشئ 
غثالش  إشسادا  وأشسثته  الجواج  طفععم  الرأجمالغئ 
الفطرة وغعثد بظغئ افجرة ودورعا. وتسئئئ الطغئرالغئ 
لطرأجمالغئ  الماأخطئ  الصغط  إتثى  وعغ  السطماظغئ، 
السطماظغئ، شغ تصطغص تةط افجر، بض أدت إلى تدارة 
طعثدة باقظصراض... وضثلك جاعمئ بحضض ضئغر شغ 
اضطراب افجرة بأجالغإ سثغثة طظعا تثفغخ صغمئ 
افطعطئ سظ ذرغص تأظغث العةرة واجاشقل افطعات 
وبالاالغ الصغام بثور طئاحر شغ اإلجعام شغ الاثطغ 
سظ سحرات المقغغظ طظ افذفال وتجاغث سثد تاقت 
الطقق، شخار عظاك اجاعاار بثور افطعطئ وأعمغاعا 
أن  ضرغئاعا  سئعدغئ  وضأظه  اإلظةاب  خعروا  بتغث 
دورعا  عع  عثا  بغظما  بغئ!!  وربئ  أطاً  المرأة  تضعن 
لطسمض  لطثروج  اضطرار  أو  تاجئ  لعا  ولغج  افخطغ 

لضسإ الرزق بض عثا واجإ الرجض ظتععا.
لصث وضتئ لظا التمطئ ضغش أشسثت السطماظغئ عثه 
افخطغ  دورعا  سظ  وأبسثتعا  تغاتعا  المرأة  سطى 
تالئ  أوجث  عثا  ضض  أن  وضغش  التغاة.  شغ  الفطري 
الغعم  المسطمئ  أجرظا  تسغحه  الظضث  اقظفخام  طظ 
طا بغظ دغظ تآطظ به لغج طظ ذئغساه أن غظفخض 
سظ التغاة، وبغظ تحرغسات صائمئ سطى شخض الثغظ 
عثه  بتةط  العسغ  صطئ  ظض  شغ  خاخئ  التغاة!!  سظ 
الختغح  الثور  وشعط  وظاائةعا،  وأجئابعا  افزطئ 
وأبسثت  افجرة.  شغ  والمرأة  الرجض  طظ  لضض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

فهم الموقف الدولي اتفاصغئ املخالتئ بني إرغرتغا 
وإبغعبغا يف أجمرة

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
محاضرة بعنوان "أعراضنا في خطر فمن يذود عنها؟!"
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السآال: تط تعصغع اتفاصغئ طخالتئ بغظ إرغارغا وإبغعبغا شغ أجمرة شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٨، وأضث الماتثث 
الرجمغ لطثارجغئ اإلبغعبغئ طغطج، أن اتفاصغئ أجمرة المعصسئ طآخرًا طع إرغارغا تمئ برغئئ ذاتغئ طظ ضق 
الئطثغظ دون وجاذئ طظ أي ذرف بالث. شما طثى ختئ عثا الصعل؟ وعض ضاظئ خالغئ طظ المآبرات الثولغئ 
واإلصطغمغئ؟ بط إن اتفاصغئ أجمرة أحارت إلى اتفاصغئ الةجائر شغ ٢٠٠٠/٦/١٨ وضأظعا طضمطئ لعا شطماذا اقظازار 

ظتع ١٨ جظئ لاأضغث عثا اقتفاق؟ وججاك اهللا خغر

الةعاب: إن تخرغح الماتثث الرجمغ لطثارجغئ اإلبغعبغئ 
طغطج بأن اتفاصغئ أجمرة تمئ برغئئ ذاتغئ طظ الئطثغظ 
عع طظ باب الثثاع والادطغض! إن تائع طةرغات طا تثث 
وتثبره غائغظ طظه أن أطرغضا عغ وراء طا جرى وغةري 
لاتصغص طخالتعا وترضغج ظفعذعا أطام تترضات أوروبا 

والخغظ شغ أشرغصغا وبغان ذلك ضما غطغ:
شغ  اقتفاصغئ  سصثت  أجمرة:  اتفاصغئ  طةرغات  أوقً: 
٢٠١٨/٧/٩م وطظ بط أسطظئ إبغعبغا وإرغارغا اظاعاء تالئ 
الترب بغظعما وذلك غثاة سصث لصاء جمغ بالـ"تارغثغ" 
والرئغج  أتمث  آبغ  اإلبغعبغ  التضعطئ  رئغج  بغظ 
اإلرغاري أجغاس أشعرصغ شغ أجمرة... وأسطظ زغر اإلسقم 
("بغان  سظ  تعغار  سطى  طغسضغض  جئر  غماظغ  اإلرغاري 
جقم وخثاصئ طحارك وصع بغظ الطرشغظ، وإن تالئ 
الترب الاغ ضاظئ صائمئ بغظ الئطثغظ اظاعئ، لصث بثأ 
سخر جثغث طظ السقم والخثاصئ. إن الئطثغظ جغسمقن 
السغاجغئ  المةاقت  شغ  وبغص  تساون  لاحةغع  طسا 
واقصاخادغئ واقجاماسغئ والبصاشغئ وافطظغئ"... شراظج 
برس ٢٠١٨/٧/٩)... وتاى غائغظ طظ وراء اقتفاصغئ جظثضر 

افتثاث القشائ لطظزر صئطعا وبسثعا:
١- طا تثث صئض اظسصاد اقتفاصغئ:

لطحآون  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  وخض  أ- 
الثمغج  آبابا،  أدغج  إلى  غاطاطعتع  دوظالث  افشرغصغئ 
٢٠١٨/٤/٢٦، (... شغ زغارة رجمغئ تساشرق ٣ أغام، غطاصغ 
خقلعا رئغج العزراء اإلبغعبغ "آبغ أتمث سطغ" ووزغر 
الثارجغئ. وتأتغ الجغارة شغ إذار جعلئ بثأعا غاطاطعتع 
وجغئعتغ،  إرغارغا  وحمطئ  الةاري،  الحعر  طظ   ٢٢ شغ 

.(www.aa.com.tr/ar وغثاامعا بإبغعبغا... ٢٠١٨/٠٤/٢٧

ب- وضان آبغ أتمث صث صام بأول زغارة خارجغئ له إلى 
ططضعا  طظ  رجمغئ  بثسعة   ٢٠١٨/٥/١٧ غعم  السسعدغئ 

جطمان بظ سئث السجغج.
السعث  ولغ  أتمث  آبغ  زاروا  الثغظ  أوائض  طظ  ضان  ج- 
وضالئ  أسطظئ  إذ  غعم ٢٠١٨/٦/٧،  جطمان  ابظ  السسعدي 
افظئاء اإلبغعبغئ ظصق سظ رئغج طضاإ رئغج العزراء أن 
آبغ أتمث (اطاثح تطعر السقصات طع السسعدغئ صائق إظه 
بفدض طتمث بظ جطمان تطعرت السقصات البظائغئ بغظ 
الئطثغظ وأخئتئ أضبر صعة وصربا طظ أي وصئ طدى، وأن 
ولغ السعث السسعدي تسعث بثسط الةععد الاغ تئثلعا 
أدغج أبابا شغ اإلجراع بالاظمغئ وتحةغع المسابمرغظ 

السسعدغغظ لقجابمار شغ السسعدغئ...).
د- صالئ الثارجغئ افطرغضغئ شغ بغان خثر غعم ٢٠١٨/٦/٢١ 
الثي  لطاصثم  بالافاؤل  تحسر  الماتثة  العقغات  ("إن 
تصصاه شغ اآلوظئ افخغرة إبغعبغا وإرغارغا شغ جئغض تض 
خقشاتعما الصائمئ طظث وصئ ذعغض. إن أجغاس أشعرصغ 
وآبغ أتمث أبثغا صغادة حةاسئ باتثاذ عثه الثطعات 
تطئغع  إلى  تاططع  الماتثة  العقغات  إن  السقم.  تةاه 
ضاطض لطسقصات وتتصغص لطمعتاتظا المحارضئ لطئطثغظ 

لغظسما بالسقم الثائط والاظمغئ"... روغارز ٢٠١٨/٦/٢١).
ه- شغ طصابطئ طع أدغج جااظثارد صال السفغر طاغك 
راغظعر لثى إبغعبغا ("تسظاً، لصث صطظا لططرشغظ، وبحضض 
الثور.  عثا  لطسإ  جاعجون  إظظا  ظصعل  زلظا  وطا  سطظغ، 
بالسعدة إلى غعم اتفاق الةجائر ضاظئ العقغات الماتثة 
ضاطظا رجمغا. ضان لثغظا دور عغضطغ تط تأجغسه شغ 
الظصطئ الاغ تط اقتفاق سطغعا. لصث حةسظا عثه الظاغةئ 
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تضام  بالروغئدات  واقجاثفاف  اإلعاظئ  صخص  إن 
المسطمغظ، أطام أجغادعط طظ زساطات الضفر؛ تظئآظا ضض 
واقجاثفاف  والععان،  الثل  صخص  طظ  بةثغث،  غعم 
والاتصغر واقجاعجاء... إلى غغر ذلك طظ ألفاظ غطخصعظعا 
بعط. وضان آخر عثا اقجاثفاف والاتصغر واقجاعجاء طا 
أبظاء  باراطإ  جطمان  ابظ  جمع  الثي  الطصاء  شغ  تخض 
زغارته فطرغضا ٢٠١٨/٠٣/٢٠؛ تغث أخرج الرئغج افطرغضّغ 
لعتًئ تتمض خعر الخفصات السسضرغئ الاغ وصسعا تضام 
آل جسعد طع أطرغضا، وطئطس ضض طظعا بالمطغار، بط وّجه 
تثغبه قبظ جطمان صائقً: "عثه المئالس زعغثة بالظسئئ 
لضط... السسعدغئ برغئ جثا، وجاسطغظا ججءا طظ عثه 
إلى  الثوقرات  ططغارات  ظسغث  "جعف  وأضاف:  البروة" 
بغظ  تساوظا  عظاك  "إن  أغدا:  وصال  الماتثة"  العقغات 
أن  إلى  طحغرا  الثشاع،  طةال  شغ  والسسعدغئ  بقده 
لطحرق  الثشاع  شاتعرة  طظ  ضئغرًا  ججءًا  "تثشع  الرغاض 
افوجط بأضمطه"، وشغ خطاب لاراطإ ألصاه أطام تحث 
بعقغئ آغعا افطرغضغئ ٢٠١٨/١٠/١٠، صال: "إن إغران ضاظئ 
دصغصئ   ١٢ غدعن  شغ  افوجط  الحرق  سطى  جاسغطر 
اآلن"،  لطئصاء  تضاشح  أظعا  غغر  الرئاجئ،  غاسطط  أن  صئض 
وأحار لطمرة الرابسئ سطى الاعالغ، إلى أن سطى السسعدغئ 
أن تثشع المال طصابض تماغئ أطرغضا لعا، صائق: "إن ضظا 
جظتمغك غةإ أن تثشع". شماذا ضان رد ولغ السعث طظ 

آل جسعد، وطاذا صال اظاخارًا لضراطاه وضراطئ بطثه؟!

لظفسه؛  رضغه  الثي  الثل  بصثر  ذلغق  ضان  رده  إن 
والععان  الثل  طظ  بتئٍض  وسائطاه  ظفسه  ربط  سظثطا 
جض  اهللا  طع  خطاه  وصطع  الحغطان،  أولغاء  الضفار  طع 
السجة والرشسئ والسمع.. لصث رّد صائق: "إن السسعدغئ 
تأخثعا  وق  الماتثة،  العقغات  طظ  افجطتئ  تحاري 
حغؤا  ظثشع  لظ  التاضر  العصئ  "شغ  وأضاف  طةاظا"، 
جغثة  تراطإ  طع  السسعدغئ  سقصئ  وإن  أطظظا،  طصابض 
وطمغجة، وأظه غتإ السمض طع الرئغج افطرغضغ، وإظه 

غةإ تصئض المثغح والظصث طظ افخثصاء"!!
والسآال الثي ظسأله عظا: لع خثر عثا الصعل طظ أتث 
الظصاد شغ السسعدغئ، أو طظ أتث الضااب أو الختفغغظ، 
أو خثر طظ أتثعط خارج السسعدغئ - ضما تخض طع 
خاحصةغ - شماذا جغضعن طخغره؟! لصث خثق شغ عآقء 

افذقء صعل الحاسر: 
أجث سطغ وشغ التروب ظساطئ 

 ربثاء تةفض طظ خفغر الخاشر
وصعل الحاسر: 

طظ غعظ غسعض الععان سطغه
طا لةرح بمغئ إغقُم

شطغئ عآقء التضام غاسزعن طما جرى، وطا زال غةري 
فصراظعط طظ سمقء السعء سمقء الشرب؛ طظ التضام. 
وافطبطئ سطى ذلك ضبغرة؛ طظعا التثغث وطظعا الصثغط؛ 
شما جرى لطمطك سئث اهللا شغ جاتئ افصخى جظئ ١٩٥١ 
السعث،  ولغ  وسظ  جسعد  آل  تضام  سظ  بسغثا  لغج 
سظثطا بسث اإلظةطغج طخطفى حضري ِسّحع؛ لغططص سطغه 
الظار شأرداه صاغق، وطا جرى طع المطك شغخض بظ سئث 
السجغج آل جسعد ضثلك؛ سظثطا صاطه ابظ سمه شغخض 

طع  جرى  وطا   .١٩٧٥ جظئ  السجغج  سئث  بظ  طساسث  بظ 
سئث الضرغط صاجط شغ السراق ١٩٦٣، وسئث اإلله؛ تغث 
صاض وجتئئ جباه شغ حعارع بشثاد ١٩٥٨. وطا جرى 
طع حاه إغران ١٩٧٩، وطا أدراك طا حاه إغران؟! تغث 
تربع سطى سرش طظ افبعئ والاغه، وضان غافاخر بأظه 
المثطص افطغظ لقظةطغج شغ طظطصئ الحرق افوجط، 
وسظثطا تشطئئ أطرغضا سطى ظفعذه شغ إغران سظ ذرغص 
سرش  سظ  بعطعي  آل  تثطع  أن  اجاطاسئ  البعرة؛ 
المجورة  البعرة  رأس  سطى  بالثمغظغ  وجاءت  التضط، 
باجط الثغظ، شصال حاه إغران ضطماه المحععرة وعع 
غشادر إغران سطى طاظ الطائرة، وعثه الضطمئ غةإ أن 
تتفر شغ ذاضرة عآقء السصط طظ التضام؛ صال: "لصث 
أخرجاظغ أطرغضا طظ إغران ضما غثرج الفأر المغئ طظ 
المخغثة". بط رشده السالط ضطه بسث ذلك؛ أي بسث أن 
غةث  شطط  وأبعاه،  سرحه  طظ  وأخرجاه  أطرغضا  سادته 
بطثًا شغ السالط غساصئطه، وشغ ظعاغئ المطاف اجاصئطاه 
طخر الاغ أضتئ طرتع تضام الزطط والزقم. وبصغ 
شغعا.  ودشظ  طات  تاى  خعت  له  غسمع  ق  طخر  شغ 
وعضثا غتخض طع ضض تاضط لغج له جظث طظ طئثئه 
وطظ حسئه. شافخض شغ التاضط أن غضعن خادطاً أطغظا 
غتمطعظه،  الثي  ظفسه  المئثأ  سطغعط  غطئص  لحسئه؛ 
طظ  أضبر  وغترجعط  سطغعط،  وغترص  حسئه  وغثثم 
ظفسه، تماطا ضما صال سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه: 

المثغظئ"،  شغ  طسطط  آخر  غحئع  تاى  أحئع  ق  "واهللا 
وصال: "َلْع َطاَتْئ َحاٌة َسَطى َحطِّ اْلُفَراِت َضاِئَسًئ َلَزَظْظُئ 

َأنَّ اهللاََّ َتَساَلى َجاِئِطغ َسْظَعا َغْعَم اْلِصَغاَطِئ".
إن طا جرى وغةري طظ إعاظئ لعلغ سعث السسعدغئ؛ عع 
بسئإ طسرشئ الضفار بأظه ق جظث له طظ حسئه، وق طظ 
دغظه، وق طئثئه.. شسظثه - ضما غسرف تراطإ وغغره - عع 
أطرغضا؛ شعغ الاغ تأتغ بعآقء التضام أطبال ابظ جطمان، 
وعغ الاغ تثطسعط ضما غثطع التثاء طظ أخمص الصثم، 
وتأطر وتظعى ضما ترى طخطتاعا ق طخطتئ الحسإ داخض 
السسعدغئ. شرتط اهللا زطاظاً بسث شغه ظضفعر تاضط الروم 
رجالئ إلى عارون الرحغث أطغر المآطظغظ شغعا صطئ طظ 
أدب طع الثطفاء، شرد سطغه عارون الرحغث رتمه اهللا صائق: 
"طظ عارون الرحغث أطغر المآطظغظ إلى ظضفعر ضطإ الروم؛ 
الةعاب تراه صئض أن تصرأه"، وجغر جغحا جرارا أوله سظث 
الروم وآخره شغ بشثاد، وأساد لظفسه ولثولاه اقسائار، 
واساثر تاضط الروم سظ صطئ أدبه وأدى الةجغئ طداسفئ!!

إظه ق جئغض لسجة عآقء التضام - إذا طا أرادوا السجة - 
بحرغسئ  والسمض  حسعبعط،  أتدان  إلى  بسعدتعط  إق 
ِ الُْمَنافِِقنَي 

ربعط سج وجض، وخثق التص الصائض: ﴿برشِّ
َاَء ِمن  ِ ْو

َ
ِيَن َفتَِّخُذوَن الْاَكفِرِيَن أ َّ ماً  ا ِ

َ
نَّ لَُهْم َعَذاباً أ

َ
بِأ

ِ مَجِيعاً﴾  ةَ ِبَّ ةَ َفإِنَّ الِْعزَّ يَبَْتُغوَن ِعنَدُهُم الِْعزَّ
َ
ُدوِن الُْمْؤِمننَِي أ

 ِ ِ ةُ َولِرَُسو ِ الِْعزَّ [الظساء: ١٣٨-١٣٩] والصائض جئتاظه: ﴿َوِبَّ
ِكنَّ الُْمَنافِِقنَي َال َفْعلَُموَن﴾ [المظاشصعن: 

َولِلُْمْؤِمننَِي َولَٰ
ةُ  الِْعزَّ  ِ َّ هلَلِ ةَ  الِْعزَّ يُرِيُد  اَكَن  ﴿َمْن  وجض:  سج  والصائض   [١٨
يَرَْفُعُه  الُِح  الصَّ وَالَْعَمُل  يُِّب  الطَّ الْلَكُِم  يَْصَعُد  ِْه  َ ِ إ  � مَجِيعاً 
َِك 

ٰ
وَح

ُ
يَِّئاِت لَُهْم َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْكُر أ ِيَن َفْمُكُروَن السَّ َّ وَا

 ُهَو َفُبوُر﴾ [شاذر: ١٠]... خثق اهللا السزغط

شغ  ججئغئ  طحضطئ  لغج  الرضئان  طثغط  شغ  شالتخار 
طظطصئ طا، بض عع ججء طظ طسدطئ ضئرى تسّرضئ لعا 
البعرة شغ الحام بفسض الماآطرغظ سطغعا، عثه المسدطئ 
أخابئ سصعل الصائمغظ سطى البعرة وصرارعا، شطط ُغمغجوا 
السغاجغ،  المال  جطَّ  وتةرسعا  وخثغص،  ســثوٍّ  بغظ 
وأخابعط السمى شعصسعا شغ تفر العثن والمفاوضات 

وأوصسعا البعرة طسعط وأوردوعا جئض أسثائعط.
شفغ العصئ الثي غاةرع شغه أعض طثغط الرضئان طرارة 
بسدعا  غصش  الحمال  شخائض  شإن  والةعع،  التخار 
طضاعف الغثغظ غئتث سظ شاعى حرسغئ ُتئّرر تثاذله، 
والئسخ اآلخر أسطظ جتإ جقته البصغض وشص طصررات 
اتفاق جعتحغ، شطغج له صرار شغ ظخرة أي طزطعم 
أو تاى إظه لط غسث غفضر بإجصاط الظزام، بغظما تةث 
ضث  سسضري  بسمض  لطصغام  أتثعط  دسعة  شغ  الظضائ 
الظزام! طظ تثسع؟ ألسئ تمطك السقح؟ طاذا تظازر؟

وجعد  شغ  السئإ  عع  الظزام  إجصاط  شغ  الاأخر  إن 
شإن  وبالاالغ  تخاره،  شغ  والسئإ  الرضئان"  "طثغط 
اإلجراع بإجصاط الظزام عع السقج الةثري لغج لُمثغط 
والمطفات  الصداغا  طظ  ولشغره  له  بض  شتسإ  الرضئان 
ضمطش  الظزام،  إجصاط  شغ  الاأخر  سظ  ظاةئ  الاغ 
المساصطغظ والقجؤغظ، وغغرعا، وإن ضض تأخغر آخر غسظغ 

تخارًا جثغثًا وطساصقت جثغثة وتعةغرًا جثغثًا.
أبثًا  غضعن  ق  الظزام  إجصاط  أن  أدرضظا  طا  وإذا 
البعرة  جظعات  أبئائ  بض  والمفاوضات،  العثن  بسصث 
وأعطعا  بالبعرة  أودى  صث  الطرغص  عثا  أن  الماضغئ 
شإظه  ذلك  أدرضظا  طا  إذا  فسثائعط،  رصابعط  وجّطط 
غاتاط سطغظا أن ظرشخ ضض أحضال الافاوض، وظثوس 
البعرة  ُطاسطصع  بعا  جاءظا  الاغ  اقتفاصغات  ضض  سطى 
وأدسغاؤعا، وطّثسع خثاصاعا، وظعتث خفعشظا لظسطك 

ذرغص إجصاط الظزام ضما أطرظا اهللا سج وجض.
ذرغص إجصاط الظزام غاططإ طظا العسغ سطى طضائث 
أسثائظا واقساخام بتئض ربظا جض جقله وذلك بائظغ 
طحروع اإلجقم "الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة"، 
واسغئ  صغادة  شظاثث  صرارظا  ظساسغث  أن  طظا  وغاططإ 
العثف  تتصغص  ظتع  طسعا  وظسغر  طثطخئ،  راحــثة 
وبعثا  اإلجقم"،  وتتضغط  الظزام  "إجصاط  المظحعد 
أن  وظمظع  البعرة  جفغظئ  شغ  الرضئان  ضض  ظظصث  شصط 

غاضرر عثا المحعث طرة أخرى.
أطا السغر شغ ذرغص العثن والمفاوضات شطظ غعدي 
افخغر  جعتحغ  اتفاق  عع  شعا  المعالك،  إلى  إق  بظا 
غسسى  الروجغ  والظزام  الارضغ  الظزام  سصثه  الثي 
لستإ السقح البصغض، وإظساش الظزام الُمةرم بفاح 
ذرصات الاةارة، تمعغثًا لطصداء سطى البعرة، وإسادة 
البائرغظ لتضط ظزام أجث الُمةرم؛ وطا اتفاق أجااظئ 
تمص  ورغش  والشعذئ  درسا  جّطط  والثي  بئسغث  سظا 

الحمالغ لطظزام الُمةرم.
ترتغإ  وظسغث  أطرظا  لظتجم  طاسع  العصئ  شغ  زال  طا 
ُطثغط  شتخار  أسثائظا،  سطى  الطاولئ  وظصطإ  خفعشظا 
الرضئان لظ غضعن المحعث افخغر طا لط ُظختح طسار 
وبصئ  الاشغغر  شغ  بإرادة  ُغثاخر  افطر  وضض  بعرتظا، 
تتصغصًا  اهللا،  أطر  بما  دؤوب  وسمض  ووسثه  اهللا  بظخر 

 لمرضاته، واجاةقبًا لظخره
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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تدط  السعري  الةظعب  أصخى  شغ  المصفرة  الختراء 
الظازتغظ  طظ  آقشًا  تتعي  خغاطًا  رطالعا  ضبئان  بغظ 
الاتالش  ذائرات  بفسض  المثّطرة  بغعتعط  الاارضغظ 
الُمةرطئ بتةئ طتاربئ "اإلرعاب"، آقشًا شّروا بتغاتعط 
وطعاصفعط الراشدئ لطسغح تتئ تضط ظزام اإلجرام؛ 
شغ  أطرغضغئ  سسضرغئ  صاسثة  جاظإ  إلى  واجاعذظعا 

الاظش سطى التثود السعرغئ السراصغئ افردظغئ.
السماح  سظ  افردن  تعصفئ  أجئعع  طظ  أضبر  طظث 
لسغارات المساسثات بالمرور تةاه الُمثغط، وصام ظزام 
لغمظع  لطمثغط،  المآدغئ  الطرصات  بصطع  الُمةرم  أجث 
وخعل المعاد الشثائغئ إلغعا، لُغطئص تخاٌر سطى عثا 
افذفال  خاخئ  جمغساً  صاذظغه  تغاة  ُغعثد  المثغط 
واطرأة  رضغسغظ  وشاة  سظ  أظئاء  وردت  وصث  طظعط، 

ظاغةئ الزروف الختغئ السغؤئ الاغ غسغحعا الُمثغط.
شغ  غصع  المثغط  عثا  أن  تسطط  أن  الشرغإ  طظ  لغج 
وجعرغا،  والسراق  افردن  بغظ  التثودغئ  المظطصئ 
صطع  الــثي  الظزام  جاظإ  طظ  لطتخار  وغاسرض 
الطرصات وطظ جاظإ التثود الاغ تصش سطغعا جغعش 
لطمسطمغظ تتمغ خطًا طساصغمًا رجمه جاغضج وبغضع 
السسضرغئ  الصطسات  لعثه  المآن  وتخض  بالمسطرة، 
وتخض أغدًا إلى الصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ ولضظعا 

تسةج أن تخض إلى عثا الُمثغط!
طسروشئ  باتئ  افظزمئ  عثه  فن  غرغئاً  لغج  ظسط 
بثساعا وجرائمعا شغ تص المسطمغظ؛ شطفردن جابصئ 
لغسئ بئسغثة سظثطا أغطص تثوده شغ وجه الفاّرغظ طظ 
وابض الصثائش والخعارغت الاغ ضان غطصغعا ظزام أجث 
شغ  حرغضاً  ضان  تاى  وصراعط،  بغعتعط  سطى  الُمةرم 
دشسعط لطصئعل بمخالتئ الظزام والسغح تتئ تضمه، 
أو الاعةغر ظتع إدلإ؛ وضثلك ق غثفى سطى أتث جرائط 

أطرغضا المظاحرة شغ ذعل الئقد وسرضعا...
ضبغٌر طظ الظحطاء ظاحثوا وذالئعا بفك التخار، وتاى 
أذراف  ظاحثت  لفذفال"  الماتثة  افطط  "طظزمئ 
الخراع، وذالئئ بإجراء تاجط، وضأظعا لغسئ حرغضئ 
شغ  ووصفات  طزاعرات  خرجئ  وضثلك  الةرغمئ،  شغ 
طظ  ولضظ  سظعط،  التخار  بفك  تطالإ  سثة  طظاذص 
التخار  جغفك  وضغش  الظثاءات؟  لعثه  جغساةغإ 

سظعط؟ ُترى طظ بعجسه أن غفك التخار سظعط؟
ولقجابئ سطى عثه افجؤطئ ظسعد بثاضرتظا الصرغئئ إلى 
طظاذص ضبغرة حابعئ طثغط الرضئان شغ تخاره، اباثاء 
بأتغاء تمص الصثغمئ وطرورًا بمداغا والجبثاظغ وتغ 
ضطعا  ودرسا،  شالشعذئ  دارغا  بط  تمص  برغش  العسر 
تططإ  المظاحثات  واظططصئ  لطتخار  تسرضئ  طظاذص 
الظةثة، شعجثظا أن اقجاةابئ ضاظئ باعةغر الراشدغظ 
لمخالتئ الظزام وضط المظاذص لسغطرة ظزام اإلجرام!

وطا تخض عثا طع ضض عثه المظاذص إق فن الصائمغظ 
بسصث  شصئطعا  الثطأ،  افبعاب  ذرصعا  صث  البعرة  سطى 
ظزام  طع  المفاوضات  ذاولئ  سطى  والةطعس  العثن 
لعط  الشرب  رجمه  الثي  الطرغص  وجطضعا  اإلجــرام، 
شغ جظغش والرغاض وأجااظئ وجعتحغ، عثا الطرغص 
ضان واضتًا أن ظعاغاه "تدظ الظزام" والصداء سطى 
ظفعذ،  وضمظاذص  ضفخائض  باصسغمعا  اباثاء  البعرة؛ 
طظطصئ  بضض  الظزام  غسافرد  بط  طتاخرة،  وأخرى 

لغسغثعا تتئ تضمه وجغطرته.

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*ـ  ـ 

ألط غاسر تضام املسطمني 
طما جرى فجقشعط؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ جعرغا طزاعرات ووصفات راشدئ قتفاق جعتحغ الثغاظغ؛ وذلك سصإ خقة 
الةمسئ الماضغئ، شغ ضض طظ بطثات ضططغ وتض الضراطئ وطثغمات دغر تسان برغش إدلإ الحمالغ، وبطثة 
ضفر تسال برغش تطإ الشربغ، إضاشئ إلى وصفئ شغ طثغظئ إدلإ، وعاش المازاعرون بإجصاط اتفاق جعتحغ، 
طتثرغظ طظ تسطغط السقح البصغض أو جتئه، فظه جغضعن طصثطئ إلسادة المظطصئ إلى أتعن ذاغغئ الحام 
بسث تةرغثعا طظ السقح، وشغ السغاق ذاته وضمظ ردود الفسض الحسئغئ الراشدئ قتفاق جعتحغ الثغاظغ 
طثغمات  وتةمع  الجاوغئ  بةئض  والئارة  الحمالغ  إدلإ  برغش  أذمئ  صرى  وبعار  ووجعاء  أعالغ  طظ  بطئ  أضث 
طظفخطئ  بغاظات  ضمظ  وذلك  وطثرجاته  الثغاظغ  جعتحغ  لمآتمر  رشدعط  السعري،  الحمال  شغ  الرتمئ 

تثاولعا الظاحطعن سطى وجائض الاعاخض اإللضاروظغئ.

مظاهرات وبيانات شعبية في سوريا
رفضا التفاق سوتشي الخياني

٢٠١٨/١٠/١٠م):  ١٤٤٠عـ،  خفر  طظ  افول  افربساء،  السربغئ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
"أذطصئ السططات الخغظغئ تمطئ شغ أوروطاحغ ساخمئ إصطغط حغظةغاظس، تغث غسغح غالئغئ طسطمغ اإلغشعر، 
ضث طظاةات التقل وذلك "لعصش تثّخض اإلجقم شغ التغاة السطماظغئ، ووصش تشثغئ الاطرف". ووشصًا لمثضرة 
ُظحرت سطى تساب المثغظئ الرجمغ سطى طعصع "وغاحات" الخغظغ لطاعاخض، شصث أصسط صادة التجب الحغعسغ 

شغ ساخمئ اإلصطغط سطى "خعض طسرضئ تاجمئ" ضث طظاةات التقل".
: لغسئ عثه عغ الثطعة افولى شغ الترب الدروس الاغ تحظعا السططات الخغظغئ المةرطئ سطى 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

اإلجقم والمسطمغظ داخض الخغظ، شعغ وطظث سصعد طثغثة صث أسطظئ تربعا عثه شصاطئ وعةرت وحردت 
طسطمغ اإلغشعر وضغصئ سطغعط شغ دغظعط وتغاتعط أغما تدغغص، وعا عغ طظث جظعات سثة تسّسر طظ تربعا 
سطى طسطمغ اإلغشعر تغث طظساعط طظ الخغام شغ حعر رطدان، وألجطئ الطقب والمسطمغظ والمعظفغظ 
باإلشطار، ضما تمظسعط طظ الخقة، وتمظع الظساء طظ ارتثاء الطئاس الحرسغ. وشغ ٢٠١٨/٩/١٤ ظحرت 
طةطئ أتقظاغك افطرغضغئ خئر اتاةاز الخغظ لمطغعن طسطط شغ طسسضرات اساصال إلجئارعط سطى الاثطغ 
سظ اإلجقم واظاصاد طساصثاتعط اإلجقطغئ وإجئارعط سطى تقوة أظاحغث الضفر الحغعسغئ لساسات ضض غعم، 
وإجئارعط سطى أضض وحرب الثئائث طظ لتط خظجغر وخمر شدق سظ تسثغإ الراشدغظ تاى المعت. ضما 
أن الخغظ تسائر اإلجقم السزغط طرضا سصطغا. ورغط ذلك شإن تضام المسطمغظ ق غترضعن جاضظا لظخرة 
المسطمغظ عظاك؛ لثلك وجإ سطى المسطمغظ اإلذاتئ بعط وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 

جاصاص لطمسطمغظ طظ الخغظ وطظ ضض الثول اقجاسمارغئ صاذئئ.

الصين تخوض معركة حاسمة ضد منتجات الحالل



 السثد ٢٠٤  ٣افربساء ٨ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ 

تامئ: اتفاصغئ المخالتئ بغظ إرغاغرغا وإبغعبغا شغ أجمرة

شغ وصئ طا طع ضض طظ التضعطاغظ، ولثلك صطظا "إذا ضظئ 
تحسر بحضض تساوظغ بعجعد دور غمضظ لطعقغات الماتثة 
لسئه بحضض بّظاء، شسظفسض ضض طا شغ وجسظا لثسط ذلك... 
أساصث أظظا لسئظا دورا بظاء. ضما صطئ، لصث سصثظا سقصات 
طع ضق الئطثغظ طظث سثة أحعر لاحةغع عثه الظاغةئ. ... 

 http://addisstandard.com ٢٠١٨/٠٧/٠٢
طظ  بامعغث  ضان  اقتفاصغئ  سصث  أن  غئغظ  عثا  ضض 
وذلك  السسعدغئ،  شغ  التضام  أحغاسعا  وطظ  أطرغضا 

طظ تائع افتثاث صئغض اظسصادعا.
٢- طا تثث بسث اظسصاد اقتفاصغئ:

قتفاق  دسمعا  افطرغضغئ،  الماتثة  العقغات  أسطظئ  أ- 
السقم بغظ إرغارغا وإبغعبغا، بسث جظعات طظ الخراع. 
طاغك  افطرغضغئ  الثارجغئ  لعزغر  بغان  شغ  ذلك  جاء 
بعطئغع، الغعم البقباء. وصال بعطئغع: ("ترتإ العقغات 
الماتثة بالاجام السقم وافطظ المعصع، أطج اقبظغظ، 
بغظ دولاغ إرغارغا وإبغعبغا، طا غدع تثًا بحضض شسطغ 
لـ٢٠ ساطاً طظ الخراع" وحثد سطى أن "تطئغع السقصات، 
واساماد اإلسقن المحارك لطسقم والخثاصئ بغظ إرغارغا 
سطى  لطارضغج  الفرخئ  لحسئغعما  جغعشران  وإبغعبغا، 
الاططسات المحارضئ طظ أجض تعبغص الروابط السغاجغئ 
ar.haberler.  ٢٠١٨/٠٧/١٠ واقجاماسغئ...  واقصاخادغئ 

(com
ب- زار أجغاس أشعرصغ السسعدغئ شغ ٢٠١٨/٠٧/٢٣م بسث 
اتفاصغئ أجمرة شغ ٢٠١٨/٠٧/٠٩م واجاسرض عع والمطك 
جطمان ("طساةثات افتثاث سطى الساتئ اإلصطغمغئ..." 
خقل  اإلرغاري  ظزغره  طع  الةئغر  سادل  بتث  ضثلك 
اجاماسه به "السقصات البظائغئ بغظ الئطثغظ والمعضعسات 
ذات اقعامام المحارك"... الحرق افوجط ٢٠١٨/٠٧/٢٤م 
أجمرة  إسقن  سطى  الحعرغظ  سظ  غجغث  طا  وبسث  ج- 
(برساغئ طظ الساعض السسعدي المطك جطمان وصع الرئغج 
اإلرغاري أجغاس أشعرصغ ورئغج العزراء اإلبغعبغ آبغ 
أتمث سطغ افتث ٢٠١٨/٠٩/١٦م اتفاصغئ جثة لطسقم بغظ 
الئطثغظ وتدر الاعصغع ولغ السعث السسعدي... جضاي 

ظغعز سربغئ ٢٠١٨/٠٩/١٦م)
وإذن شمظ تسطسض افتثاث أسقه، غائغظ أن أطرغضا 
اتفاصغئ  صئغض  لفتثاث  المترضغظ  ضاظعا  وسمقءعا 
العاضح  بالثسط  وضثلك  لعا  افجعاء  باعغؤئ  أجمرة 

لعا بسث سصثعا.
باظغا: واصع التضط شغ إبغعبغا وإرغارغا:

١- بالظسئئ إلى إبغعبغا:
أ- وصسئ التئحئ تتئ اقتاقل اإلغطالغ سام ١٩٣٥، وصث 
عرب إطئراذعرعا عغق جغقجغ طرغط سئر ضغظغا إلى طخر 
العاصساغظ تتئ اقجاسمار الئرغطاظغ شغ ذلك الاارغت، 
وطظ بط ذعإ إلى برغطاظغا وطضث شغعا، إلى أن أسادته 
برغطاظغا سام ١٩٤١ بسث ذرد إغطالغا طظ التئحئ سطى غث 
التطفاء خقل الترب السالمغئ الباظغئ وأسادت تظخغإ عغق 
تتئ  التئحئ  أخئتئ  بط  وطظ  ضإطئراذعر،  جغقجغ 
الظفعذ الئرغطاظغ... وشغ ذلك العصئ، اتاطئ برغطاظغا 
أغداً إرغارغا المةاورة، الاغ ضاظئ تتئ التضط اإلغطالغ 
طظث الصرن الااجع سحر. وشغ سام ١٩٥٠، ضّمئ إرغارغا 
إلى إبغعبغا تتئ تضط عغق جغقجغ. وصث اجامر الظفعذ 
الئرغطاظغ شغ إبغعبغا وطظ ضمظعا إرغارغا تاى ١٩٧٤ 
سظثطا تخض اظصقب سسضري سطى اإلطئراذعر طظ صئض 
ضئاط غسارغغظ، وصث برز طظ بغظعط الدابط طظشساع 
عاغطغ طرغام الثي اجاطاع أن غعغمظ سطى التضط طظ 
سام ١٩٧٧ بسث خراع بغظ عآقء الدئاط وبصغ شغ التضط 
تاى سام ١٩٩١، وصث ضاظئ طسزط الترضات اقظصقبغئ تطك 
افغام تأخث حسارات البعرغئ والاتررغئ واقحاراضغئ وظتع 
ذلك... وعضثا ضاظئ حسارات اظصقب طرغام طع أن أطرغضا 
ضاظئ وراءه لدرب الظفعذ اقجاسماري الئرغطاظغ... وطظ 
أسماله الثارجغئ لمخطتئ أطرغضا دسط ترضئ الامرد شغ 
جظعب السعدان بصغادة جعن صرظص الثي ضان طرتئطا 
الترضئ  لعثه  طسامرا  اإلبغعبغ  الثسط  وبصغ  بأطرغضا. 
تضعطئ  باعاذآ  السعدان  سظ  الةظعب  شخض  تط  تاى 

الئحغر شغ السعدان...
أن  أطرغضا  شثحغئ  بثطعغاه  سرف  طظشساع  لضظ  ب- 
غبعر الظاس وتسعد برغطاظغا طظ جثغث شأجصطاه وأتئ 
بمطج زغظاوي وعع غظامغ إلى جئعئ تترغر صئغطئ تشراي 
الظخراظغئ الاغ تحضض ٥٪ طظ جضان إبغعبغا، وصث تتالفئ 
طع جئعات صعطغئ أخرى وطظعا جئعئ تترغر افوروطع. 
وطظ أعط افسمال الاغ صام بعا زغظاوي لتساب أطرغضا 
أطرغضا  إلغه  أوسجت  إذ  سام ٢٠٠٦.  الخعطال  شغ  تثخطه 
المتاضط  تضط  ولغسصط  اإلجقطغئ  الترضات  لغصاتض 
اإلبغعبغ  الةغح  زال  وطا  الخعطال.  شغ  اإلجقطغئ 
طعجعدًا شغ الخعطال لاأطغظ اقجاصرار لطظفعذ افطرغضغ.

طرغام  عغق  خطفه   ٢٠١٢ سام  زغظاوي  وشاة  وبسث  ج- 
اضطرابات  أن  إق  ظفسعا.  لطصئغطئ  المظامغ  دغسطغظ 
إذ  الاالغئ؛  السظئ  شغ  الطعارئ  تالئ  وشرضئ  تخطئ 
اظثلسئ افتثاث شغ تحرغظ افول/أضاعبر سام ٢٠١٥ سصإ 
صرار التضعطئ باعجغع رصسئ الساخمئ أدغج أبابا وطظ 
بط طخادرة افراضغ الجراسغئ المااخمئ لعا وتصع تطك 
افراضغ ضمظ أطقك صئغطئ افوروطع الثغظ غمبطعن ٤٠٪ 
طظ السضان وتطغعا افطعرغئ ٢٠٪، وجارسئ التضعطئ بسث 
جظئ سام ٢٠١٦ إلى إسقن تالئ الطعارئ، وجرى اساصال 
أضبر طظ ٢٩ ألفا وصاض أضبر طظ ٥٠٠ حثص شغ غدعن 

حععر شغ اقتاةاجات، شسادت خحغئ أطرغضا طرة أخرى 
شأطرته باقجاصالئ فظه لط غساطع تعثئئ افوضاع، وطظ 
حأن ذلك أن غجسجع اقجاصرار شغ الصرن افشرغصغ ضطه...

د- وعضثا اجاصال دغسطغظ غعم ٢٠١٨/٢/١٥، وأتئ أطرغضا 
بتاضط إلبغعبغا طظ أضئر صئغطئ طامردة وغالئغاعا طظ 
المظامغ  أتمث  بآبغ  شأتئ  افوروطع  وعغ  المسطمغظ 
لعثه الصئغطئ، وأطه ظخراظغئ طظ صئغطئ افطعرغئ وضثلك 
حشض  وصث  إبغعبغا.  شغ  صئغطاغظ  أضئر  لضسإ  زوجاه، 
طآجسئ  شغ  بط  وطظ  الةغح  طآجسئ  شغ  طظاخإ 
المثابرات، وطظ بط حشض طظاخإ جغاجغئ... وصث تعلى 
تسرض  وصث   .٢٠١٨/٤/٢ غعم  لطعزراء  ضرئغج  طظخئه 
صام  (إذ   ٢٠١٨/٦/٢٣ غعم  اغاغال  طتاولئ  إلى  أتمث  آبغ 
حثص بالعةعم بصظئطئ أبظاء تةمع شغ الساخمئ أدغج 
أبابا سصإ إلصائه خطابا أطام سحرات اآلقف طظ الظاس. 
شصال سصإ اقظفةار "طتاولئ غغر ظاجتئ لصعى ق ترغث 
أن ترى إبغعبغا طاتثة" وظثدت السفارة افطرغضغئ شغ 
أدغج بابا بالعةعم وصالئ: "السظش لغج له طضان شغ 
إبغعبغا"... الترة ٢٠١٨/٦/٢٣) ولغج طسائسثا أن غضعن 
ذلك له سقصئ بالاشغغرات الثاخطغئ السسضرغئ وافطظغئ 
الاغ صام بعا بإصالئ صائث الصعات المسطتئ وضثلك رئغج 
المثابرات الساطئ شغ بقده غعم ٢٠١٨/٦/٨، إذ إن عاتغظ 
المآجساغظ طاعماان بصاض طؤات المتاةغظ واساصال 

سحرات اآلقف طظعط شغ اقتاةاجات طظث سام ٢٠١٥.
وعضثا شإن أطرغضا تمسك بمفاخض التضط شغ إبغعبغا 
غصعم  تغث  التضط  أتمث  آبغ  اجاقم  بسث  وبثاخئ 
إلزالئ  وتعجعاتعا  افطرغضغئ  المثططات  باظفغث 
الاعتر بغظ سمقء أطرغضا شغ المظطصئ لغخئتعا صعة 
ذات حأن شغ طعاجعئ أي اخاراق جغاجغ فوروبا وأي 

تمثد اصاخادي لطخغظ.
٢- بالظسئئ لطتضط شغ إرغارغا:

ضما صطظا آظفاً شإظه بسث اظصقب الدئاط سطى عغق جغقجغ 
وإظعاء الظفعذ اإلظةطغجي شغ إبغعبغا وطظ ضمظعا إرغارغا 
أطسك بجطام التضط طظشساع طرغام شأوغض شغ الئطح 
بحضض دطعي شثحغئ أطرغضا طظ بعرة الظاس واجاشقل 
برغطاظغا لطعضع وتسعد طظ جثغث وعغ ذات باع ذعغض 
شغ  بجغظاوي  وجاءت  طظشساع  شأزالئ  افطعر،  عثه  شغ 
١٩٩١... وشغ العصئ ظفسه ظعرت تترضات واتاةاجات 
إجابئ  أطرغضا  شرأت  باقجاصقل  لطمطالئئ  إرغارغا  شغ 
ططالئاتعط لاعثئئ افوضاع شأسطظ اجاصقل إرغارغا شغ 
١٩٩٣ وظخئئ سطغعا أشعرصغ ولضظ لط تتثد شغ إسقن 
أن  أشعرصغ  شثحغ  الةثغثة  لطثولئ  تثودًا  اقجاصقل 
شغ ١٩٩٨/٥/١٢  شصام  أخرى  طرة  شادمعا  إبغعبغا  تسعد 
بأسمال سسضرغئ لارجغط التثود طثالفاً رأي أطرغضا الاغ 
ئاه تاضماً واجامر شغ ذلك راشداً الثطئ افطرغضغئ  ظخَّ
لطافاوض الاغ صثطاعا جعزان راغج شغ ١٩٩٨/٥/٣٠ وضاد 
غظةح برجط التثود لعق أن رأت أطرغضا شغ ذلك تمردًا 
شأطرت  إذقله  تسمث  إلى  بض  تأدغئه  إلى  شطةأت  سطغعا 
إرغارغا  سطى  شغ ١٩٩٩/٢/٤  وتحغئ  ترب  بحظ  زغظاوي 
وتخاسثت بأضبر دطعغئ شغ ٢٠٠٠/٥/١٢ تاى أزالئ ضض طا 
رجمه طظ تثود ودخطئ شغ أسماق إرغارغا بحضض طثل 
شعاشص أشعرصغ سطى اتفاصغئ الةجائر ٢٠٠٠/٦/١٨ وسطى ضض 
الحروط المططعبئ وطع ذلك بصغئ طسألئ التثود غغر 
طتسعطئ! وصث أخثرظا تسطغصاً جغاجغاً شغ تغظه باارغت 
١٤٢١/٣/٢٠عـ-٢٠٠٠/٦/٢٢م صطظا شغه: (...غعم افتث 
وإبغعبغا  إرغارغا  طظ  ضض  خارجغئ  وزراء  وّصع   ٢٠٠٠/٦/١٨
سطى اتفاصغئ وصش إذقق الظار بغظ بطثغعما؛ وذلك شغ 
لطثورة التالغئ  الةجائر بتدعر تاضمعا بخفاه رئغساً 
سظ  طظثوبغظ  وبتدعر  افشرغصغئ.  العتثة  لمظزمئ 
ضض طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ واقتتاد افوروبغ 
وطظزمئ افطط الماتثة. وتظص اقتفاصغئ سطى خمسئ 
سحر بظثًا أعمعا: تسغغظ التثود المحارضئ بغظ الئطثغظ 
وترجغمعا سظ ذرغص خئراء دولغغظ طظاثبغظ طظ افطط 
الماتثة، عثا طع تأجغض إسادة اظاحار الصعات اإلبغعبغئ 
المسسضرة شغ بادطغ والمظاذص التثودغئ افخرى إلى 
طا بسث تدعر الصعات الثولغئ بأجئعسغظ، وصغام إرغارغا 
بإخقء طظطصئ سرضعا ٢٥ ضغطعطارًا سطى ذعل تثودعا 
طع إبغعبغا، ضمظطصئ سازلئ تضعن تتئ جغطرة الصعات 
الثولغئ إلى تغظ ترجغط التثود وتّض الظـجاع... وسطص 
ضطغظاعن سطى الاعصغع صائقً: "عثا تصثم ضئغر وطظ حأظه 
وصال:  افشرغصغ"،  الصرن  شغ  المأجاوي  الظـجاع  إظعاء 
جاعجغظ  ضاظعا  شإذا  فطرغضا  أخثصاء  وإرغارغا  "إبغعبغا 
قتثاذ الثطعات الاالغئ شظتظ وحرضاؤظا طظ المةمعسئ 
الثولغئ جظمحغ طسعط" وسطص أظطعظغ لغك - طئسعث 
اجامر  ظجاساً  وتظعغ  طعمئ  لتزئ  "عثه   :- الرئاجئ 
لسظاغظ"). وطع أن اقتفاصغئ ظخئ سطى ترجغط التثود 
إق أظعا بصغئ طسطصئ! شطط تضظ إبغعبغا طسظغئ بارجغط 
عثه التثود شغ غعم طظ افغام، بض ضاظئ تسائر إرغارغا 
ججءًا طظ أراضغعا وإصطغماً طظ أصالغمعا، وجسى أباذرة 
التئحئ وطظ بسثعط طظشساع طرغام إلى دطةعا بحاى 
إلى  الماّجئ  لتاجاعط  ظزرًا  وذلك  وافجالغإ،  الطرق 
رجط  أشعرصغ  تاول  لعثا  إرغارغا...  شغ  بترغئ  طظاشث 
التثود سسضرغاً وضاد غظةح لعق العةعم اإلبغعبغ شغ 
٢٠٠٠/٥/١٢م بثشع أطرغضغ ضاأدغإ فشعرصغ ضما ذضرظا 
طظ صئض شأُرغط أشعرصغ سطى صئعل ضض طا ذطئاه إبغعبغا 
وبإسقن خرغح سظ صئعل اقتفاصغئ الاغ خثرت تتئ 

غطاء طظزمئ العتثة افشرغصغئ والاغ تط تعصغسعا شغ 
الةجائر غعم افتث ٢٠٠٠/٦/١٨م.

وصطظا شغ الاسطغص السغاجغ المثضعر أغداً: (إن إبغعبغا 
وإرغارغا بطثان تابسان شغ جغاجاعما فطرغضا، وتضاطعما 
سمقء لعا، شعغ الاغ طضظئ ِطِطْج زغظاوي بصغادة جئعئ 
الاترغر الحسئغئ الاةرغئ طظ اجاقم السططئ شغ أدغج 
سام  طرغام  طظشساع  سمغطعا  تشغغر  أرادت  سظثطا  أبابا 
١٩٩١م، وعغ الاغ طضظئ أجغاجغ أشعرصغ بصغادة جئعئ 
الاترغر الحسئغئ اإلرغارغئ طظ اقجاصقل سظ إبغعبغا سام 
١٩٩٣م. شالثقف بغظ إبغعبغا وإرغارغا خقف بغظ السمقء 
أو (افخثصاء) ضما غتطع لضطغظاعن وخئراء السغاجئ شغ 
الئغئ افبغخ أو الشرب تسمغاعط، وصث تاولئ أطرغضا 
تّض الثقف بغظعما بالمفاوضات، وضّرجئ لاتصغص ذلك 
جععد أبرز خئرائعا وعع أظطعظغ لغك الثي اجاشرق شغ 
ذلك أضبر طظ جظئ دون أن غامضظ طظ تض الثقف؛ إذ 
إن أشعرصغ لط غرض بالمصارتات افطرغضغئ، ورأى أظعا 
طظتازة لخالح إبغعبغا... شطما اجاسخى سطغعا أشعرصغ 
بعثه الخعرة لةأت إلى تأدغئه بض ولاسمث إذقله بالصعة 
شضروا  إن  سمقئعا  طع  الاساطض  شغ  دأبعا  السسضرغئ، 
بالامرد سطغعا، شعغ - أطرغضا - الاغ دشسئ زغظاوي لحّظ 
الترب افخغرة سطى إرغارغا وجفغرعا شغ افطط الماتثة 
ععلئروك عع الثي أسطاه الدعء افخدر لحظعا... وخرح 
وبسث  أجمرة  طشادرة  صئض  ١٩٩٨/٥/١٠م،  افربساء  غعم 
اجاماسه بالرئغج اإلرغاري، خرح صائقً: "ظتظ صرغئعن 
جثًا طظ اجاؤظاف الترب وظحعب جعلئ جثغثة طظ الصاال 
الثي إن تخض جغضعن أضئر ترب سطى الصارة افشرغصغئ". 
عثه عغ الاخرغتات الظارغئ الاغ أذطصعا ععلئروك صئض 
طظ  ضض  طساطغر  بحر  أظثرت  والاغ  فجمرة  طشادرته 
جمسعا شغ ذلك العصئ. وععلئروك عثا أخئح ظثغر حآم 
لطئطثان الاغ غجورعا شغ السالط، شعع غصافغ أبر جغأ 
الثضر جطفه ضغسظةر شغ تأجغب التروب وجطإ العغقت 
وغسارخص جفك دطاء الحسعب شغ جئغض المتاشزئ 
افول  ربغع   ٢٠ الثمغج  افطرغضغئ...  المخالح  سطى 
١٤٢١عـ-المعاشص ٢٠٠٠/٦/٢٢م) اظاعى. وواضح طما جئص 
أن تتفر إرغارغا سطى المصارتات افطرغضغئ ق غسظغ سثم 
خدعسعا فطرغضا، بض غسظغ أظعا ترغث أن تصظع أطرغضا بأن 
تساسثعا سطى ترجغط التثود بغظعا وبغظ إبغعبغا بحضض 
ظعائغ تاى ق تئصى إرغارغا شغ تالئ "حئه اجاصقل"، فن 
سثم تتثغث إبغعبغا لتثودعا طع إرغارغا غئصغ الحك لثى 

اإلرغارغغظ شغ ظعاغا إبغعبغا.
طظ  ضطغعما  أتمث  وآبغ  أشعرصغ  أن  غائغظ  وعضثا 
غسصثا  أن  سطغعما  الغسغر  طظ  شطغج  أطرغضا،  سمقء 
سطط  دون  شغعا  ذضرت  الاغ  بالئظعد  أجمرة  اتفاصغئ 

أطرغضا وتثطغطعا وأطرعا لعما بالاظفغث.
بالبا: أطا لماذا اظازرت أطرغضا ١٨ ساطاً بغظ اتفاصغئ 
الةجائر جظئ ٢٠٠٠ وبغظ اتفاصغئ أجمرة ٢٠١٨ شعع 

غسعد إلى طخالتعا ظفسعا:
وضاظئ  أطرغضا  برساغئ  ضاظئ  الاغ  الةجائر  اتفاصغئ  بسث 
السصثة افحث عغ ترجغط التثود شضاظئ إبغعبغا ترغث 
المماذطئ شغعا، وأطا إرغارغا شاطح سطغعا، وطع ذلك شطط 
تعاط أطرغضا بالدشط لتض المحضطئ شمخالتعا طتفعظئ 
تطئ أم لط تتض شاقبظان سمقء لعا والمظاضفئ بغظعما 
لضظ  تغظثاك،  تراعا  ضاظئ  ضما  طخالتعا  شغ  تآبر  ق 
اجاةثت أطعر شغ السظعات افخغرة جسطئ أطرغضا تسغث 

الظزر شغ جغاجاعا افشرغصغئ وخاخئ الصرن افشرغصغ:
١- ضبرة تصطئات التضط شغ إبغعبغا وعثا بطئغسئ التال 
غدسش التضط وطظ بط غئسث اجاصراره طا غةسطه جعض 
اقجاسمارغئ  لطثول  ططمساً  غضعن  وعضثا  اقخاراق... 
وخاخئ لئرغطاظغا طظ ظاتغئ الظفعذ السغاجغ، ولطخغظ 
طظ ظاتغئ الظفعذ اقصاخادي، شاجاثسى ضض ذلك سعدة 
بالمخالتئ  أخغرًا  ُتعج  والثي  بعا،  افطرغضغ  اقعامام 
اإلبغعبغئ اإلرغارغئ وطا لعا طظ أبساد ضبغرة تثثم أطرغضا.

٢- لصث (أشادت الاصارغر العاردة أن إبغعبغا بعا اتاغاذغ 
ضثط طظ الئارول شغ السثغث طظ المظاذص وبثا شسطغا 
السمض شغ اجاثراجه شغ سثد ضئغر طظ المظاذص... إبغعبغاظا 
الظفطغئ  اآلبار  إظااج  غخض  أن  (وغاعصع   ،(٢٠١٣/٤/١ ظئ 
شغ المظطصئ ٤٠ ططغار جالعن طظ الظفط، وأن تخض إلى 
افجعاق خقل سام ٢٠١٨... طصثغحع جظار ٢٠١٦/١٢/٢٥)، 
وعضثا شصث أخئح الظفط ساطقً جثغثًا غترك السغاجئ 
بالصرن افشرغصغ  اقعامام  طظ  طجغث  باتةاه  افطرغضغئ 
خاخئ وأن الحرضات الخغظغئ لعا دور الرغادة والسئص 
اإلبغعبغ.  الظفط  واجاثراج  الاظصغإ  شغ  اقصاخادي 
والماجاغثة  الصعغئ  المحاعث  أطرغضا  سطى  خاشغاً  ولغج 
لطشجو اقصاخادي الخغظغ لطصارة افشرغصغئ، وخاخئ شغ 
إبغعبغا شإن الخغظ تسابمر بضباشئ ظزرًا لدثاطئ السعق 
شغ  اجابماراتعا  تسجغج  سطى  الخغظ  (تسمض  اإلبغعبغئ، 
أشرغصغا، وخاخئ شغ إبغعبغا الاغ تتعلئ خقل السظعات 
افخغرة إلى طظطصئ خظاسغئ خغظغئ. السططات اإلبغعبغئ 
افجظئغئ  اقجابمارات  تسعغض  سطى  تسمض  جعاعا  طظ 
وتآضث أظعا المسافغث افول وافخغر طظ الاعاجث الخغظغ 
سطى أراضغعا... شراظج ٢٤، ٢٠١٨/٦/٥،) لثلك ضان عثا 
اقظثشاع افطرغضغ الماخاسث ظتع إبغعبغا لطادغغص سطى 

الظفعذ اقصاخادي لطخغظ.
٣- طتاوقت واجسئ لاسطض الظفعذ اإلظةطغجي إلى الصرن 
افشرغصغ، شصث لعتر تطعر جرغع لطسقصات بغظ اإلطارات 

وإبغعبغا، شئسث أن ضاظئ السقصات بغظعما طعمطئ لثرجئ 
أبابا  أدغج  شغ  جفارتعا  أصاطئ  صث  اإلطارات  دولئ  أن 
شصط جظئ ٢٠١٠! شصث تسارع الاساون بغظعما بسث ذلك، 
شةرى تعصغع اتفاصغات تحمض طةاقت سثة، طبض اتفاصغات 
الاساون الفظغ لطمساسثات الةمرضغئ وشاح طضاإ تمبغض 
لشرشئ تةارة وخظاسئ دبغ شغ أدغج أبابا جظئ ٢٠١٣، 
والطغران المثظغ جظئ ٢٠١٤ والاسطغط السالغ والحئاب 
اإلبغعبغئ  الطةظئ  تأجغج  وتط   ،٢٠١٥ جظئ  والرغاضئ 
اإلطاراتغئ المحارضئ الاغ ضاظئ تسصث اجاماساتعا سطى 
طساعى وزراء الثارجغئ... وخقل الجغارة الرجمغئ الاغ 
طارغام  عغطغ  السابص  اإلبغعبغ  العزراء  رئغج  بعا  صام 
السربغئ  اإلطارات  دولئ  إلى   ٢٠١٦ السام  شغ  دغسالغظ، 
ظصطئ  الئطثغظ  بغظ  البظائغئ  السقصات  حعثت  الماتثة 
جطسطئ  ظاغةئ  ذلك  وضان  المةاقت،  ضاشئ  شغ  ظعسغئ 
شغ  السغاجغئ  الصغادة  طع  دغسالغظ  أجراعا  طئاتبات 
دولئ اإلطارات السربغئ الماتثة شغ إذار زغارة رجمغئ 
صام بعا إلى أبعظئغ. وتغظعا صال وزغر طضاإ حآون 
زغارة  (إن  ردا:  غغااتحع  السابص  التضعطغ  اقتخاقت 
دغسالغظ بتبئ سثدا طظ الصداغا المحارضئ الاغ تعط 
المحارضئ  المخالح  غثثم  بما  الئطثغظ  بغظ  الاساون 
وخاخئ شغ المةاقت اقصاخادغئ واقجابمارغئ والصداغا 
لطاساون  الثولئ  وزغرة  وصالئ  والثولغئ...  اإلصطغمغئ 
ظزماه  برظاطب  خقل  العاحمغ،  رغط  اإلطاراتغ  الثولغ 
بغظ  طظ  عغ  إبغعبغا  إن  أبابا  بأدغج  اإلطارات  جفارة 
الحرضاء اقجاراتغةغغظ لثولئ اإلطارات السربغئ الماتثة 
شغ أشرغصغا، وأن الئطثغظ تربطعط صعاجط طحارضئ... 

السغظ اإلخئارغئ ٢٠١٨/٣/٧).
لربط  بمتاولئ  اإلطارات  بعابئ  وطظ  برغطاظغا  وتصعم 
إبغعبغا بمتاورعا وجغاجاتعا سطى أطض الاأبغر شغ إبغعبغا 
وإرغارغا، ولعثا شإن الجغارات قشائ لطظزر، شضان (الحغت 
طتادبات  جطسئ  سصث  صث  ظعغان،  آل  زاغث  بظ  طتمث 
رجمغئ طع رئغج وزراء إبغعبغا آبغ أتمث، شغ أدغج 
تسجغج  تظاولئ  الماضغ،  تجغران/غعظغع   ١٥ شغ  أبابا، 
سقصات الخثاصئ والاساون والحراضئ اقجاراتغةغئ بغظ 
الئطثغظ. وشغ غعم البقباء المعاشص ٣ تمعز/غعلغع الةاري، 
أجغاجغ  إرغارغا،  رئغج  ظئغ  أبع  سعث  ولغ  اجاصئض 
أشعرصغ، طسربا سظ تططسه إلى أن تسعط عثه الجغارة شغ 
دسط سقصات الاساون بغظ دولئ اإلطارات وإرغارغا خقل 
المرتطئ المصئطئ بما غسعد بالثغر سطى الئطثغظ وحسئغعما 

(http://www.alkhaleej.ae الخثغصغظ... ٢٠١٨/٠٧/٢٢
تعلغ  أطرغضا  جسطئ  والاطعرات  المساةثات  شعثه 
اعاماطاً ضئغرًا بأشرغصغا وخاخئ الصرن افشرغصغ وتظحط 
شغه، ولثلك سغظئ أطرغضا شغ أغطعل/جئامئر طظ سام 
 ٢٠١٧  دوظالث غعضغع غاطاطعتع صائما بأسمال طساسث وزغر 
المظخإ  وعع  افشرغصغئ  لطحؤعن  افطرغضغ  الثارجغئ 
افضبر تأبغرًا شغ سمطغئ خظع السغاجئ افطرغضغئ تةاه 
الصارة افشرغصغئ .  ولط غأت اخاغار غاطاطعتع لعثا المظخإ 
طظ شراغ، شعع ُغسث طظ أضبر الثبطعطاجغغظ افطرغضغغظ 
الصرن  طظطصئ  شغ  خخعخا  افشرغصغ  المطش  شغ  خئرة 
شغ  دبطعطاجغا  بقده  طبض  أن  جئص  تغث  افشرغصغ 
شسالئ  طساعمات  له  ضاظئ  وصث  المظطصئ...  تطك  دول 
شغ الامعغث قتفاصغئ أجمرة بغظ إبغعبغا وبغظ إرغارغا 
إلزالئ طا بغظعما طظ تعتر وأن تضعن السقصات تسظئ، 
قتفاصغئ  وإضماقً  تأضغثًا  أجمرة  اتفاصغئ  سصثت  وعضثا 
الةجائر لاسعغئ افطعر بغظ إبغعبغا وإرغارغا، بض طا بغظ 
سمقئعا شغ المظطصئ تغث إظه طظ الماعصع أن تثش 
تثة الاعتر ضثلك بغظ إبغعبغا وطخر بحأن السث، شصث 
زار آبغ أتمث طخر والاصى السغسغ شغ ٢٠١٨/٧/١٠ أي 
بسث تعصغع اتفاصغئ أجمرة بغعم واتث ووصع طع السغسغ 
سطى  طئظغئ  الثولاغظ  بغظ  طحارضئ  رؤغئ  تئظغ  سطى 
اتارام تص ضض طظعما شغ تتصغص الاظمغئ دون المساس 
بمعاشصئ  عثا  شضض  التال  وبطئغسئ  اآلخر...  بمخطتئ 
أطرغضغئ، وضثلك طع السعدان شأرجطئ أطرغضا شغ حعر 
ظغسان الماضغ وشثًا شظغاً ودبطعطاجغاً ضمئادرة وجاذئ 
لاصرغإ وجعات الظزر بغظ الثول البقث وذلك لاتخغظ 
واقخاراق  اقصاخادي  الخغظغ  اقخاراق  أطام  سمقئعا 

الئرغطاظغ السغاجغ.
رابساً: وشغ الثاام شإظه طظ المآلط أن الثول الضاشرة 
دول  شغ  تاتضط  أطرغضا  رأجعا  وسطى  المساسمرة 
شغ  المسطمغظ  أن  الئسخ  غسطط  ق  وصث  المظطصئ... 
إبغعبغا وإرتغرغا ظتع ظخش السضان بض عظاك طظ غصثر 
الثمسغظ  غاةاوزون  أي  ذلك  طظ  بأضبر  أسثادعط 
جفغظئ  أن  ضثلك  الئسخ  غسطط  ق  وصث  ططغعظاً... 
المسطمغظ افوائض الثغظ عاجروا طظ طضئ إلى التئحئ 
رجئ شغ طخعع المغظاء الحعغر شغ إرغارغا... وطع ذلك 
وأوروبا  والخغظ  أطرغضا  اعامام  طعضع  الئطثغظ  شإن 
وق غضاد غزعر أي اعامام لطمسطمغظ بعما... سطى ضض، 
طا عثا افطر بشرغإ وق سةغإ، شما دام المسطمعن بق 
دولئ ترسى حؤعظعط، شسغضعن تالعط ضافغاام سطى 
طائثة الطؤام... وق غخطح حأظعط وق غساصغط أطرعط 
وجظئ  جئتاظه  اهللا  ضااب  سطى  تةمسعط  بثقشئ  إق 
ِ َفْنرُصُ  رجعله  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

 ﴾َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
السادس طظ خفر الثغر ١٤٤٠عـ
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اإلخقتات املجغفئ يف دول آجغا العجطى
(التطصئ الباظغئ)

شغ  الاشغغرات  بسخ  لعتزئ  افخغرغظ،  الساطغظ  شغ 
لفظزمئ  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  العجطى  آجغا  بطثان 
اقجائثادغئ - شغ بسخ الئقد ضاظئ الاشغغرات سطى 
إخقتات  سظ  أسطظ  أخرى  بقد  وشغ  ظصاط،  حضض 
تصغصغئ. تةثب عثه الزاعرة اقظائاه شغ المصام افول 
إلى تصغصئ أن الاسعغقت واإلخقتات ق تاظاجإ بأي 
حضض طظ افحضال طع السغاجات الاغ ظفثتعا أظزمئ 

المظطصئ خقل السحرغظ جظئ الماضغئ.
باظغا: صرغغججاان:

شغ صرغغججاان، بثأ جعراوظئاي جغظئغضعف، الثي خطش 
تطغفه ألمازبغك أتاطئاغغش ضرئغج، شغ بظاء ظفسه ضرجض 
"طظ بغظ ساطئ الظاس". لثلك، سطى جئغض المبال، شغ 
١٤ ظغسان/أبرغض، ٢٠١٨، رشخ جغظئغضعف بحضض خارخ 
حصغصه  لةظازة  أوش  إلى  خاخئ  جفر  برتطئ  الصغام 
وجاشر بالطغران المظازط طظ بغحضغك إلى أوش جظئًا 
إلى جظإ طع الرضاب السادغغظ. "ضاظئ عثه الرتطئ ذات 
شغ  لطرئغج  الختاشئ  خثطئ  سطصئ  حثخغ"،  ذابع 
ذلك العصئ. وشغ ٧ أغار/طاغع طظ عثا السام أغدا، صام 
رئغج العزراء أبغض غازغغش بإجراء طمابض، ورشخ الصغام 
سمض  رتطئ  شغ  سادغئ  رتطئ  شغ  وجاشر  خاخئ  برتطئ 
إلى جظعب الئطث. باإلضاشئ إلى ذلك، بالظسئئ لثعاب 
شغ  الةمسئ  لخقة  المسةث  إلى  صرغغججاان  رئغج 
بغحضغك، تعصفعا سظ إساصئ ترضئ المرور سطى الطرق، 
ضما ضان السرف، وأخئح المعضإ الرئاجغ اآلن سطى صثم 
المساواة طع غغره طظ طساثثطغ الطرغص. بسث ذلك، 
تخض السثغث طظ الظاس سطى اظطئاع سظ جغظئغضعف 
بأظه "رئغج بسغط وخرغح". ضما وصع سطى صرار طةطج 
افطظ شغ صرغغججاان "بحأن الاثابغر الفسطغئ لمضاشتئ 
الفساد شغ العغؤات الصدائغئ واإلحراشغئ وعغؤات تطئغص 
الصاظعن"، وطظ بط إذقق تمطئ واجسئ الظطاق لمضاشتئ 
الفساد، أجفرت سظ اساصال رئغج العزراء السابص خئار 
إغجاضعف شغ الاتصغص شغ الصداغا الةظائغئ تعل تتثغث 
رئغج  صئض  طظ  بغحضغك،  شغ  الطاصئ  تعلغث  طتطئ 
بطثغئ بغحضغك السابص ضعباظغاحئغك ضعلماتعف وظائإ 
الئرلمان سبماظئغك آرتغضئاغغش. وصئض ذلك، تط اساصال 
الطاصئ،  صطاع  شغ  السابصغظ  المثراء  ضئار  طظ  جئسئ 
 Energoholding لحرضئ السابص  الرئغج  شغعط  بمظ 
 OJSC والمثغر السام السابص لمتطات ،Aybek Kaliev
الضعربائغئ، خقح الثغظ أشازوف. وطظ الةثغر بالثضر 
رئغج  آظثاك  ضان  الثي  ظفسه،  جغظئغضعف  أن  أغداً 
التضعطئ الصرغغجغئ، صئض باضطغش طتطئ ترارة الساخمئ.

أو  تثرغةغ،  بحضض  صرغغججاان  تاترك  سام،  بحضض 
شغ  غتثث  طا  ظتع  باترغضعا  روجغا  تصعم  بافترى، 
اقجاسمارغئ  العغمظئ  إن  وذاجغضساان.  أوزبغضساان 
تسجغج  باجامرار  وغةري  سام.  بسث  ساطاً  تجداد  لروجغا 
جظعب  شغ  ضاظط  شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصاسثة 
تجغران/  ١٩ شفغ  طثاطفئ.  ذرائع  تتئ  صرغغججاان 

غعظغع، صال أتث ظعاب الئرلمان الروجغ خقل رتطاه إلى 
صرغغججاان: "إن الصاسثة (الصاسثة الروجغئ شغ ضاظط - 
إد) تصع شغ طضان شرغث. وجعد الصاسثة شغ إذار طظزمئ 
طساعثة افطظ الةماسغ والاساون البظائغ غتصص طعمئ 
اجاراتغةغئ... ظرغث تسجغج وتعجغع السظاخر سطى عثه 

الصاسثة، والاغ جاشطغ الةظعب".
ق غثفغ الرئغج السابص والرئغج التالغ لصرغغججاان 
شغ  جغظئغضعف  صال  شصث  لروجغا.  المثعض  وقءعما 
اقجاراتغةغ  حرغضظا  عغ  "روجغا   ٢٠١٨ آذار/طارس 
سسضري  تطغش  أغدًا  عغ  روجغا  لظا...  تطغش  وأعط 

وجغاجغ بالظسئئ لظا".
طظ  السطغا  المظاخإ  شغ  الفساد  أخئار  تاعصش  ق 
السططئ، وق ظاتثث سظ المظاخإ الثظغا لطمسآولغظ. 
وغحغر المراصئعن المتطغعن إلى أن طضاشتئ الفساد، 
المظطصئ،  بصغئ  شغ  التال  عع  ضما  صرغغججاان،  شغ 
خادصئ  بظغئ  ولغج  حسئغئ،  فغراض  تخرغاً  غاط 

إلظعاء عثا المرض.
الصعى  تصسغط  خقل  طظ  اإلجقم  ضث  الترب  تاط 
اإلجقطغئ إلى طعالغئ وطسادغئ لطتضعطئ، طظ خقل دسط، 
سطى جئغض المبال، الاغار السغاجغ اإلجقطغ لمعاجعئ 
جماسئ تئطغب، الاغ تسمض بترغئ شغ الئقد. باإلضاشئ 
إلى ذلك، شغ سام ٢٠١٥، خقل طآتمر ختفغ، تتثث 
الةماسئ.  عثه  سظ  بترارة  أتاطئاغغش  السابص  الرئغج 
وأغداً، أسطظ الرئغج التالغ لصرغغججاان، جعروظئاي 
جغظئغضعف، شعر تعلغه لمظخئه، تطعغر اإلجقم المساثل 
وطضاشتئ اإلجقم غغر الاصطغثي. "طظ الدروري تسجغج 
السمض سطى رشع المساعى الاسطغمغ لطسضان شغ المةال 
الثغظغ، وتحثغث الرصابئ سطى تطئغص طظعب طعتث شغ 
جمغع المثارس الثغظغئ والمثارس افخرى. غظئشغ سطى 
لةظئ الثولئ تضبغش تفاسطعا طع المظزمات الثغظغئ، طبض 
"جاطك"، وجططات الثولئ شغ المظاذص. طظ الدروري 
إبقغ السضان افجاس الثغظغ الاصطغثي"، عثا طا صاله 
جغظئغضعف، وشصاً لعضالئ جئعتظغك لفظئاء. وشغ اجاماع 
طع رئغج لةظئ افطظ الصعطغ بالعقغئ، سئث السرجئاغغش، 
شغ ٤ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧، أطر جغظئغضعف باسجغج 
الظدال ضث اإلجقم الماطرف، صائقً: "ولضظ، بما أن 
تسجغج  الدروري  شمظ  افطث،  ذعغطئ  الاعثغثات  عثه 
تثابغر وصائغئ تةاه أتئاع اقتةاعات الرادغضالغئ، وإغقء 
شغ  الماطرشئ  افغثغعلعجغئ  قظاحار  وبغص  اعامام 
حئضات الاعاخض، لاسجغج السمض سطى طضاشتئ المسطعطات 

(اإلرعابغئ) و(الماطرشئ)، لعضع اجاراتغةغئ طعتثة".
شغ أوائض تمعز/غعلغع، أسطظئ السططات الصرغغجغئ سظ 
والمظزمات  الثغظ  "ترغئ  صاظعن  لاسثغض  خططعا 
الثغظغئ". ووشصاً لطاسثغقت، جُغسمح لفذفال الصاخرغظ 
بجغارة المسةث شصط برشصئ العالثغظ أو بإذن طظعط، 

وجغاط تسةغض جمغع غرف الخقة.
"ظصعم باتعغض المسآولغئ شغ عثا المةال إلى الممبطغظ 
سظ المظزمئ الثغظغئ: إذا جاء صاخر لطسمض طظ أجطعط، 
غةإ أن غضعظعا سطى سطط بما إذا ضان لثغه إذن طظ 
والثغه أم ق"، أوضح السغث زاضغر تحعتاغغش، ظائإ طثغر 
لةظئ الثولئ لطحآون الثغظغئ شغ صرغغججاان. وأضاف: 
"المسآولغئ شغ عثا تصع سطى الحثخغئ الثغظغئ. وطظ 
طسآولغئ  تتمض  أغداً  اآلباء  سطى  غةإ  أخرى،  ظاتغئ 
طحارضئ أذفالعط شغ الطصعس الثغظغئ، غةإ أن غسرشعا 
افذفال  غاشغإ  سظثطا  تاقت  وعظاك  أذفالعط.  أغظ 
أورده  لما  وشصاً  الثغظغئ".  افظحطئ  شغ  وغحارضعن 

."Nastoyashcheye Vremya"
تط خثاع بسخ السضان الئسطاء شغ الئقد طظ خقل 
أطض  وسطى  جغظئغضعف،  جاظإ  طظ  الثضغئ  الاترضات 
تثفغش الدشعذات سطى اإلجقم، صرروا دسط الرئغج 
ذطإ  طصابض  له  وقئعط  سظ  أسربعا  تغث  الةثغث، 
الثغظغئ.  افظحطئ  بسئإ  المسةعظغظ  جراح  إذقق 
طئررة  تضظ  لط  آطالعط  أن  الماعصع  شمظ  ذلك،  وطع 
طفاجؤئ  لغسئ  المئثأ،  تغث  طظ  والاغ،  بالضاطض، 
بالظزر إلى تصغصئ أن جغظئغضعف عع ورغث أتاطئاغغش، 
وضقعما طظ تطفاء روجغا، تغث غآطرون طظ صئطعا 

 لمتاربئ اإلجقم شغ صرغغججاان
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جط
طار

الترغئ  المرأة  وبمظح  الةظسغئ،  الخطئ  أي  وافظعبئ، 
لطشرائج  طبغر  طادي  واصع  طةرد  تمبض  أخئتئ  الااطئ 
بةاظإ أن التغاة الشربغئ تضبر شغعا افشضار الةظسغئ شغ 
الصخص، والحسر، والمآلفات، وغغر ذلك. وغضبر شغعا 
الئغعت،  شغ  تاجئ  لشغر  والمرأة  الرجض  بغظ  اقخاقط 
حاضض  وطا  السئاتئ،  وشغ  والطرصات،  والماظـجعات، 
وغاسمثون  ضرورغاً  أطرًا  عثا  غسائرون  فظعط  ذلك. 
إغةاده، وعع ججء طظ تظزغط تغاتعط، وججء طظ ذراز 
سرضئ  جسطعا  لطمرأة  اآلطظ  غغر  العاصع  عثا  سغحعط، 
لطاترش والةرائط وتط طظ صثرعا، وعا عغ الثراجات 
الرجمغئ تاثعف وتحسر بالصطص، شأغظ المظادون بتصعق 

المرأة سطى الطراز الشربغ؟!
إن اإلجقم، صث ساطض المرأة بخفاعا إظساظاً، وظزرته 
لطسقصئ بغظ الرجض والمرأة عغ ظزرة إظساظغئ لتفر 
خطئ  أي  الةظج،  خطئ  اإلجقم  تخر  وصث  الظعع، 
وططك  بالجواج،  والمرأة  الرجض  بغظ  وافظعبئ  الثضعرة 
جرغمئ  ذلك  سظ  تثرج  خطئ  ضض  وجسض  الغمغظ. 
تساعجإ أصسى أظعاع السصعبات. بط أباح باصغ الخقت 
وافطعطئ  ضافبعة  الظعع،  غرغجة  طزاعر  طظ  عغ  الاغ 
رتمًا  وجسطه  والثآولئ،  والسمعطئ  وافخعة  والئظعة 
طترطاً. وأباح لطمرأة طا أباته لطرجض طظ طجاولئ افسمال 
تدعر  وطظ  وغغرعا،  والخظاسغئ  والجراسغئ،  الاةارغئ 
ذلك،  وغغر  الثسعة،  وتمض  والخطعات  السطط،  دروس 
وجسض اإلجقم المرأة سرضاً غةإ أن غخان، وشغ جئغض 
سظ  ذلك تسارخص الثطاء وافرواح وطظ طات دشاساً 
سرضه شعع حعغث، بض إن جتاشض المسطمغظ تاترك 
إلعاظئ اطرأة واتثة ولع ضاظئ شغ أصاخغ الثظغا ضما 
الرجعل  أجطى  سطغعا  اقساثاء  وفجض  المساخط،  شسض 
افضرم  بظغ صغظصاع سظ المثغظئ، ولصث ضاظئ الثقشئ 
باطئغصعا لقجقم سطى طثى السخعر المظخرطئ ظمعذجًا 

لتصعق المرأة الاغ جسطاعا ظمعذجا غتاثى...
شغ  المرأة  عغ  وتطضط  اإلجقم،  شغ  المرأة  عغ  عثه 
الربح  لثر  وطاضغظئ  لقحئاع  جطسئ  الشربغئ  التدارة 
طةردة طظ إظساظغاعا وشطرتعا السعغئ. ظزرة ترتصغ 
بعا وتساظصثعا طظ أي طتاولئ لطمساس بعا بسصعبات 
وتصثطعا  التدغخ  إلى  بعا  تععي  وأخرى  رادسئ، 
جطسئ رخغخئ فختاب الحععات باجط الترغات، شعض 

تساعغان طبق؟!
إن المرأة الغعم شغ بقد المسطمغظ، ططالئئ بأن تظجع 
غثعا طظ دساوى تترر المرأة طظ إجقطعا إلى جتغط 
الرأجمالغئ الماعتحئ، وأن تثرك أن الشرب الرأجمالغ 
المساسمر ق غرغث طظ ترغاعا تطك، إق إشسادعا وأظه 
غرطغ طظ وراء ذلك إلى إشساد المةامسات لغسعض سطغه 

تظفغث أجظثته اقجاسمارغئ!!
شطاتثر المرأة المسطمئ طظ أن تظةر وراء دسعات تصعق 
ضاصئ  الثي  الرأجمالغ  الشرغى  افجاس  سطى  المرأة 
بأشضاره المرأة شغ الشرب، ولاسرف تصعصعا وواجئاتعا 
طع  جظإ  إلى  جظئاً  الرغادي  دورعا  ولاأخث  الحرسغئ، 
طحروسعا  وتتصغص  افطئ  لظعدئ  جسغعا  شغ  الرجض، 
التداري بإصاطئ دولئ اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
خثغةئ  أطِّظا  خعرة  رجط  شاسغث  الظئعة،  طظعاج  سطى 
والثظساء وأم سمارة وأم جطمئ... وغغرعظ طمظ جطر 
سظعظ  اهللا  رضغ  ظعر،  طظ  بمثاد  أجماءعظ  الاارغت 

 وأرضاعظ

شغ الثول السربغئ غجداد اقجاحعاد واإلسةاب باطئغص 
الشرب لما غسمى تصعق اإلظسان وطظ ضمظعا تصعق 
أبار  طما  طساعغاتعا،  بةمغع  لثغعط  المضفعلئ  المرأة 
السسغ  غتاولعن  الثغظ  المسطمغظ  بسخ  إسةاب 
لطعخعل لما وخض الشرب إلغه طظ تطك الظعاتغ التصعصغئ 
بظفج الصغط والمصاغغج، شعض شسق المرأة شغ الشرب 
ظمعذجغئ؟ وعض عثه التصعق الممظعتئ  تغاة  تسغح 
لطمرأة وخطئ بعا شغ الشرب فسطى درجات اإلظساظغئ 
الاغ ضفطئ لعا افطظ وافطان والتغاة الضرغمئ؟ وعض 

أسطئ التصعق المجسعطئ المرأة اقتارام والاصثغر؟
شغ بتث طئسط سطى طترك الئتث غعغض سظ تصعق 
تطك  به  تاحثق  والثي  الشرب  شغ  سام  بحضض  المرأة 
الثول وتضاسإ به طا تجسط أظه درجئ أخقصغئ تآعطعا 
سطى  المسطمغظ  حآون  شغ  تثخطعا  سطغعا  وتفرض 
الثخعص لافرض سطغعط تئظغ عثه التصعق المجسعطئ 
لطمرأة، لضظ الثي غاةعل شغ طترك الئتث غعغض لغخثم 
بعثا السثد المععل طظ افتثاث المآلمئ ضث المرأة شغ 
بقدعط! بض غخض افطر سظثعط لعجعد سظخرغئ جاعطغئ 
تفعق العخش ضث المرأة! بض تتثبك افخئار والثراجات 
الرجمغئ لثول الشرب سظ إعاظات طفجسئ لطمرأة وبحاى 
العجائض والطرق الثظغؤئ الاغ جطئئ ترغاعا وجسطاعا 
جسثا بق صغمئ... ولظأخث آخر افخئار طباق: شصث ضحفئ 
دراجئ برغطاظغئ أن ظسئئ سالغئ "بحضض طبغر لطصطص" طظ 
افطان شغ الحعارع،  بسثم  والفاغات غحسرن  الحابات 
وأجرت الئتث السظعي جمسغئ "غغرلشاغثغظس" الئرغطاظغئ 
الاغ اجاططسئ آراء ظتع ٢٠٠٠ شااة شغ برغطاظغا تراوتئ 
أسمارعظ بغظ ١١- ٢١ جظئ، وتعخطئ إلى أن ظتع بطبغ 
الفاغات المحارضات شغ الئتث، غحسرن بسثم افطان أو 
وصالئ  المظجل،  وتغثة إلى  تثاف المحغ  شااة  غسرشظ 
أضبر طظ ظخش الحابات إظعظ ساظغظ طظ الاترش أو 

غسرشظ شااة تسرضئ لطاترش. (بغ بغ جغ).
سظث التدارة الشربغئ الاغ  وتصعصعا  عثه عغ المرأة 
َسظا بعا الشرب وعثه اإلتخائغات، وعغ غغخ طظ  خثَّ
أن السطعك الحائظ  تآضث  طسامر،  وشغ اذراد  شغخ 
تةاه المرأة عع ظعب تدارة ولغج جطعضاً حاذا لئسخ 
طظ  وصغمه  الشرب  سظ  المثاشسعن  غثسغ  ضما  أشراده 
بظغ جطثتظا، ولثلك ضان أطرا ذئغسغا أن تثاف الفاغات 
بمفردعظ  السام  الحارع  شغ  السغر  الشربغات  والظساء 
بسئإ طفاعغط الترغات الاغ أدت إلى أن غتض طضان 
الصغط الرشغسئ طظ الحرف والطعر والاساون بغظ المرأة 
الترغئ  وطظعا  الترغات  صغط  إلى  التغاة  شغ  والرجض 
سثم  أوجثت  الاغ  المظترشئ  الصغط  عثه  الحثخغئ، 
الرجال  سطى  جطئا  أّبرت  تغث  المةامع،  شغ  اقجاصرار 
والظساء وافذفال، وشغ تثطغر الحضض الختغح لفجرة، 

طظ افم وافب وافذفال والسقصات افجرغئ!!!
إن الرجال والظساء غاحابععن شغ ذئغساعط الئحرغئ، 
سظ  تمغجعط  خفات  طظعط  لضض  ظفسه  العصئ  وشغ 
بسدعط بسدا، لثلك ضان لجاطا أن تضعن عظاك أتضام 
وضان  والمرأة،  الرجض  بغظ  السقصئ  تظّزط  وصعاظغظ 
لجاطا أن تأخث عثه الصعاظغظ شغ التسئان ذئغسئ ضض 
طظعما واخاقشاتعما، إق أّن الرأجمالغئ لط تسارف بعثا 
اعاماطا،  تسره  ولط  الحمج  وضعح  العاضح  العاصع 
أخئتئ  بض  لثلك  وشصا  صعاظغظ  تحّرع  لط  وبالاالغ 
الظزرة لطسقصئ بغظ المرأة والرجض عغ ظزرة الثضعرة 

تصعق املرأة يف اإلجقم 
طخثر لفطظ والطمأظغظئ
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وتظاولئ التمطئ ضثلك أتث أعط أجئاب تثطغر وأزطئ 
افجرة والاغ عغ الترضات الظسعغئ بما تئبه طظ أشضار 
والمساواة  "الةظثر"  أعمعا  ُطفسثة  شاجثة  طثّطرة 
اإلجقم  أتضام  وطعاجمئ  والترغات،  الةظسغظ  بغظ 
اقجاماسغئ طبض الصعاطئ وتسثد الجوجات وطا أجمعه 
الحرع،  غصره  ق  شغما  اقخاقط  وإباتئ  المئضر  الجواج 
حثخغئ،  ترغئ  وأظه  الحرسغ  الطئاس  سطى  والعةعم 
ولغسئ طصغاجا ق لفخقق وق لطثغظ وأن عثا طةرد 
طآتمرات  طظ  ضطه  ذلك  خاتإ  وطا  وحضض.  طزعر 
طآاطرات  التصغصئ  شغ  عغ  ودولغئ  طتطغئ  وظثوات 

لافضغك السقصات افجرغئ.
وبفدض اهللا وتعشغصه ضان عظاك تفاسض ذغإ وضئغر طع 
التمطئ بطشاتعا جمغسا، جعاء شغ خفتات الفغسئعك 
وشغثغععات  وبعجارات  طظحعرات  طظ  تتعغه  بما 
وتسصغئات،  وتساؤقت  صراء  ورجائض  طخعرة  ورجائض 
أو شغ خفتات الاعغار خاخئ الساخفئ الاعغارغئ الاغ 
الرجمغ  المعصع  أو   ،٢٠١٨/١٠/٦ السئئ  غعم  ضاظئ 

لطمضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر.
ظسأل اهللا افجر والبعاب لضض طظ غسمض شغ عثه التمطئ 
المئارضئ شغ ضض أظتاء السالط... وظطاصغ بضط شغ المرة 
 الصادطئ إن حاء اهللا طع المرتطئ الباظغئ طظ التمطئ

ضث  افجري"  "السظش  ُتعط  سظ  اإلجقَم  التمطُئ 
الظساء وافذفال الثي اظاحر التثغث سظه شغ الئقد 
اإلجقطغئ وتدثغمه سطى أظه طظ اإلجقم، وأظعرت 

ضغش أظه وباء طساعرد طظ الشرب السطماظغ.
وطما تتثبئ سظه التمطئ تأبغر وجائض اإلسقم المثاطفئ 
بئراطةعا العثاطئ الماظعسئ، الاغ تجرع صغما رأجمالغئ 
سطماظغئ طئظغئ سطى الترغات الطغئرالغئ الثالغئ طظ الصغط 
اإلجقطغئ جعاء شغ طسابصاتعا أو براطةعا  وافخقق 
الارشغعغئ  والخظاسئ  الثئغبئ  الاطفجغعظغئ  الثراطا  أو 
(بعلغعود) شغ تثطغر افجرة المسطمئ والمةامع، جعاء 
ترضغئ  أو  خطغةغئ  أو  جعرغئ  أو  طخرغئ  سربغئ  دراطا 
أو ضعرغئ أو عظثغئ... الت بضض طا شغعا طظ طعبصات 
وتةاوزات بما غئبعظه طظ أشضار وطفاعغط وجطعضغات 
خئغبئ طسغئئ بتغث تئثو طألعشئ ختغتئ طبض اقخاقط 
والسفعر والمةعن والثمر والسقصات المترطئ وسصعق 
العالثغظ وافظاظغئ واظتثار الصغط وغغرعا طما عع بسغث 

ضض الئسث سظ دغظظا وأتضاطه.
وق ظظسى دور وجائض الاعاخض اإللضاروظغ شغ عثم 
باقجاثثام  وذلك  أعطعا،  وتفرق  الساطرة  الئغعت 
الحرسغئ  غغر  والسقصات  الترام  وتجغغظ  لعا  الثاذأ 
طاظاجغظ أظه طا غتّرم بالمحاعثة غترم بالمحاشعئ...

تامئ ضطمئ السثد: تمطئ افجرة: الاتّثغات والمسالةات اإلجقطّغئ

طترم   ٢٩ البقباء،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١٠/٠٩م)  ١٤٤٠عـ، 
"باخرف": "صال المئسعث افطرغضغ إلى الحرق 
افوجط، جغسعن غرغظئقت، إن خطئ السقم 
الاغ تسثعا إدارة الرئغج دوظالث تراطإ جارضج 
لضغان  افطظغئ  اقتاغاجات  سطى  ضئغر"  "بحضض 
غععد. وأضاف غرغظئقت، شغ طصابطئ طع ختغفئ 
"تاغمج أوف إجرائغض" الخادرة شغ ضغان غععد، 
ظحرتعا اقبظغظ، أن العقغات الماتثة ترغث أن 

تضعن طظخفئ تةاه الفطسطغظغغظ".
والمظزمات  الثول  طحارغع  إن   :
خطفعط  وطظ  اجابظاء  وبق  جمغسعا  الشربغئ 
وتضام  الفطسطغظغئ  السططئ  افذقء 

المسطمغظ غةسطعن أطظ ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شغ جطط أولعغاتعط، تاى تطك المحارغع 
الاغ غرشدعا ضغان غععد تمظسًا؛ تغث إن خفصئ الصرن وتض الثولاغظ والمئادرة السربغئ وغغرعا طظ 
التطعل المطروتئ تةسض طظ طسطماتعا التفاظ سطى عثا الضغان المست وتماغئ أطظه وإضفاء الحرسغئ 

سطى اتاقله لفرض المئارضئ شطسطغظ.

مشاريع الغرب المتعلقة بقضية فلسطين 
الهدف منها حماية كيان يهود




