
طآتمر تجب الاترغر يف الحام
بعرة الحام بعرة أطئ ظتع إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

إظه بالرغط طما تاماع به أطرغضا 
أن  إق  عائطئ،  وصثرات  ضثمئ  إطضاظات  طظ 
ظزرة جاجاعا إلى السالط سطى أظه طجرسئ لعط، 
وطا غاخفعن به طظ غطرجئ وسظةعغئ، وطا 
صاطعا به طظ جرائط ق ظزغر لعا، صث أوجث سظث 
حسعب السالط ضرعا حثغثا لعا، وغداف إلى 
ذلك طا غتخض طظ تراك شغ السالط اإلجقطغ 
إلى  غحغر  ذلك  ضض  جغطرتعا..  طظ  لطاترر 
ظعاغئ ألغمئ فطرغضا، وجصعط شزغع ضما جصط 

ضض جئابرة افرض. 
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ضطمئ السثد

تتئ  افول  طآتمره  جعرغا  وقغئ   / الاترغر  تجب  سصث 
سطى  الثقشئ  إصاطئ  ظتع  أطئ  بعرة  الحام  «بعرة  حسار 
طظعاج الظئعة» بمظاجئئ  الثضرى الرابسئ والاسسغظ سطى 
ضمال  طخطفى  اإلظةطغج  سمغض  غث  سطى  الثقشئ  عثم 
الحام  أعض  وسغ  المآتمر  أبئئ  وصث  ١٩٢٤م،  جظئ 
وحعصعط لسعدة الثقشئ الراحثة، وصثرة تجب الاترغر 
سطى تحث المسطمغظ خطش عثا المحروع السزغط طحروع 
افطئ اإلجقطغئ، تغث حعث تدعرا واجسا طظ طثاطش 
أتاذئ  الاغ  المثاذر  ورغط  الخساب  رغط  المظاذص 
بالمآتمر، وعثا إن دل سطى حغء شإظه غثل سطى اعامام 
ضئغر طظ المسطمغظ شغ أرض الحام بمساصئض بعرتعط 
وترخعط سطى أن تاعج عثه البعرة وعثه الادتغات 
بظزام غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، واقجاسثاد لاصثغط 
طجغث طظ الادتغات شغ جئغض إصاطئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة.
افطئ  شغعا  تحعث  طرتطئ  شغ  المآتمر  عثا  أتى  وصث 
سطى  ساطا  وسغا  خاخئ  الحام  وبعرة  ساطئ  اإلجقطغئ 

إجقطعا، تغث أخئتئ افطئ اإلجقطغئ تثرك أضبر طظ 
أي وصئ طدى سزط الةرغمئ الاغ ارتضئعا أسثاء اقجقم 
بتصعا سظثطا أجصطعا دولاعا، وخارت تثرك أضبر طظ 
أي وصئ طدى تاجاعا لسعدة الثقشئ الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، شخارت الثقشئ طططئا ططتا لطمسطمغظ بسث أن 
السثاب  طظه  شثاصعا  الرأجمالغ  الظزام  لزطط  خدسعا 
والثل والععان. ضما أتى عثا المآتمر شغ طرتطئ تحعث 
شغعا افطئ اإلجقطغئ ساطئ وبعرة الحام خاخئ  طآاطرة 
ضئغرة سطغعا، شغ طتاولئ قتاعائعا وترشعا سظ طسارعا، 
تامبض شغ خمئ دولغ رعغإ أطام المةازر الرعغئئ الاغ 
غرتضئعا جفاح السخر بحار بتص المسطمغظ شغ أرض 
الحام، وطتاولئ تبغبئ لحراء بسخ الصادة السسضرغغظ 
سظ ذرغص ضت ضئغر لفطعال تتئ طسمى الثسط، وتترك 
دولغ لسصث المآتمرات الاغ غتاول أن غثرج طظعا بضغاظات 
جثغثة تسعَّق سطى أظعا الممبض الحرسغ والعتغث لبعرة 
الحام المئارضئ، وتسعغص حثخغات جغاجغئ تضعن رأس 
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بصطط: حرغش زاغث*
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سحرات الصاطى يف صخش 
الطريان السعري ملتاشزئ تطإ 

بالرباطغض املافةرة  

ُصاض ٧١ طثظغا سطى افصض شغ طظاذص بمتاشزئ تطإ 
السعرغئ ظاغةئ صخش جعي بالئراطغض المافةرة ظفثعا 
جقح الظزام الةعي. وُوخش طا تخض بأظه «أضئر طةجرة» 

ارتضئعا ذغران الظزام طظث بثاغئ السام ٢٠١٥.
وضان المرخث أشاد سظ ذرغص برغث إلضاروظغ شغ تخغطئ 
أولغئ أن «٥٩ حعغثا سطى افصض صدعا شغ طةجرة ظفثتعا 
ذائرات الظزام المروتغئ بصخفعا بالئراطغض المافةرة 
الحمالغ  تطإ  رغش  شغ  الئاب  طثغظئ  شغ  العال  جعق 

الحرصغ».
وصال: «إن سثد الحعثاء طرحح لقرتفاع بسئإ وجعد 
جرتى شغ تاقت خطرة ووجعد طسطعطات سظ جبث ق 

تجال طةععلئ الععغئ». (شراظج ٢٤)

طظ طثرجات الصمئ السربغئ الـ٢٦ الاغ اجاداشاعا 
طخر شغ حرم الحغت خقل الفارة طظ ٢٨ – ٢٩ آذار/

طارس ٢٠١٥م برز طسسى لاحضغض صعة سسضرغئ سربغئ 
طحارضئ، وعع المصارح الثي تئظى الثسعة له الرئغج 
المخري سئث الفااح السغسغ بشغئ «الاخثي لقرعاب» 
الثي غضاد أن غضعن أبرز أعثاف الظزام المخري التالغ 
إذار  إلى  اجاظادا  واجامراره،  لعجعده  العتغث  والمئرر 
المحارك  السربغ  الثشاع  طساعثة  شغ  طامبض  صاظعظغ 
والاساون اقصاخادي الاغ وصسئ سام ١٩٥٠م، وأصرت 
إظحاء طةطج الثشاع المحارك لطةاطسئ السربغئ بعثف 
تظسغص جغاجئ دشاسغئ طحارضئ لطةاطسئ، تظططص طظ 
اسائار أي سثوان ضث أي دولئ طعصسئ سطى الئروتعضعل 
ضاظئ  والاغ  سطغه،  المعصسئ  الثول  باصغ  سطى  سثواظا 
وافردن  ولئظان  والسراق  وجعرغا  طخر  وصاثاك  تدط 
والسسعدغئ، بغظما غساعجإ تتصغص طئثأ الثشاع السربغ 
المحارك الثي لط غطمج له أبر أبثا جعى سطى العرق، 

غساعجإ اتفاق ضاشئ الثول السربغئ سطى ذلك. 
 ضان رؤجاء افرضان السرب، صث اجامسعا شغ الصاعرة، 
غعم ٢٢ ظغسان/أبرغض الماضغ، وتعاشصعا سطى أن عظاك 
تاجئ لـ«إغةاد آلغئ جماسغئ طظ خقل تحضغض صعة سربغئ 
طحارضئ تضعن جاعجة لطاثخض السرغع إذا طا اصادئ 
الدرورة ذلك»، صئض أن غةامسعا طرة أخرى، افتث ٢٤ 
آغار/طاغع، وغافصعا سطى رشع «بروتعضعل» تحضغض عثه 
الصعة إلى «تروغضا رئاجئ الصمئ السربغئ»، وسرضه قتصًا 
سطى طةطج الثشاع السربغ المحارك. وعثا اقتفاق طظ 
الخسعبئ ظةاته بمضان ظاغةئ قخاقف سمالئ تضام تطك 

الثول بغظ أطرغضا طظ جعئ وبرغطاظغا طظ جعئ آخرى.
المصارح،  بعثا  رتئئ  السربغئ  الثول  طظ  سثد  شعظاك 
وعظاك دول سربغئ ضُسمان والةجائر ولغئغا وجعرغا والسراق 
الثول  تطك  طسارضئ  سطى  سقوة  المئثأ،  سطى  تاتفر 
تثخض صعات سربغئ شغ لغئغا أو الغمظ طسائرة إغاه سسضرة 
لطثقشات السغاجغئ. شغ تغظ تامسك دولئ طبض الةجائر 
برشخ الفضرة تتئ دسعى طضثوبئ عغ سثم الاثخض 
الحسعب،  إرادة  واتارام  لطثول  الثاخطغئ  الحآون  شغ 
الشاغات  طظ  خغفئ  أخرى  سربغئ  دول  تاعجج  بغظما 
الثفغئ لاحضغض تطك الصعات وإطضاظغئ إجاءة اجاثثاطعا 
طظ صئض بسخ الثول السربغئ ذات البصض. وصث ترص 
شغ  المحارضئ  أن  سطى  الاأضغث  سطى  المخري  الظزام 
الصعة المصارتئ جاضعن اخاغارغئ، وجغأتغ حضض وتةط 
المساعمئ شغعا سطى تسإ إطضاظات ضض دولئ، إذ أسطظ 
أظه جغاط تعزغع افدوار سطى الثول السربغئ المحارضئ 
شغ تطك الصعات بتغث تسامث سطى طحارضئ سسضرغئ طظ 
الثول الاغ تماطك جغعحا وطسثات، شغما جااطصى دسما 

لعجساغا طظ الثول افخرى.
وبرغط شحض تةربئ صعات درع الةجغرة الاغ أجساعا 
دول طةطج الاساون الثطغةغ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
١٩٨٢م، الاغ تط الشجو السراصغ لطضعغئ سام ١٩٩٠م، 
تتئ جمسعا وبخرعا، طا زال الئسخ غطالإ باحضغض 

صعة سربغئ طحارضئ.
 وغسث التثغث سظ تحضغض طبض عثه الصعة المحارضئ 
تاى اآلن طةرد ضقم غخسإ تتصغصه شغ ظض اظعغار 
جغعش ظزاطغئ ساغثة شغ سثد طظ الثول السربغئ أو 
اظجقصعا إلى أتعن ترب أعطغئ والخراع سطى السططئ 
ضسعرغا والسراق ولغئغا والغمظ، وتعاضع تسثاد وتسطغح 
جغعش بسخ دول الثطغب وتعظج ولئظان، أو اظشماس 
جغعش أخرى شغ ترب طجسعطئ ضث اإلرعاب ضالةغح 

المخري.
وإظعا لمفارصئ سةغئئ أن غاط تحضغض صعة طسطتئ سربغئ، 
تطك  تمارجه  تغظ  شغ  اإلرعاب  طتاربئ  ذرغسئ  تتئ 
الثول ضث حسعبعا.. تطك الثول الاغ أخرجئ الةغعش 
السربغئ طظ جاتئ المعاجعئ طع السثو، وظطئ صعاتعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بصطط: أتمث سئث الععاب*

ظاظغاعع: غععدغئ «إجرائغض» صئض الثولئ الفطسطغظغئ
ظاظغاعع،  بظغاطغظ  «اإلجرائغطغ»،  العزراء  رئغج  أضث 
بحروط،  شطسطغظغئ  دولئ  بإصاطئ  لطصئعل  اجاسثاده 
وذلك شغ طآتمر ختاشغ طحارك طع وزغر الثارجغئ 

افلماظغ شراظك والار حااغظماغر.
غجور  ــثي  ال حااغظماغر  لصائه  بسث  ظاظغاعع  ــال  وص
«إجرائغض»: «طازلئ ططاجطاً بفضرة أن الطرغص العتغث 
لطاعخض إلى جقم دائط عع طظ خقل طفععم دولاغظ 

لحسئغظ».
وأضث ظاظغاعع أن الثولئ الفطسطغظغئ غةإ أن تضعن 
«طظجوسئ السقح» وتسارف بثولئ «إجرائغض» الغععدغئ.

وظفى ظاظغاعع طرة أخرى أظه صام خقل تمطاه اقظاثابغئ 
شغ اقظاثابات الاحرغسغئ «اإلجرائغطغئ» الاغ جرت شغ 

١٧ طظ طارس/ آذار الماضغ، بثشظ شضرة إصاطئ دولئ 
شطسطغظغئ طساصطئ، طآضثًا أظه شصط صال إن «الزروف 

التالغئ إلصاطئ دولئ شطسطغظغئ لط تاتصص».
دولئ  إلصاطئ  دسمه  افلماظغ  العزغر  أضث  جعاه،  طظ 
طصاظسغظ  «طازلظا  افلماظغئ  بالطشئ  وصال  شطسطغظغئ. 
سطى  طمضظاً  غضعن  لظ  إلجرائغض  التصغصغ  افطظ  أن 
افطث الطعغض دون صغام دولئ شطسطغظغئ صابطئ لطتغاة 

وجطمغئ».
وشغما غاسطص بالعضع شغ صطاع غجة المتاخر، أضث العزغر 
افلماظغ أن العضع «خطر لطشاغئ»، طحغرًا إلى أظه «غةإ 
تصثغط أشص لطسضان غاسطص بالائادل: أطظ إجرائغض طصابض 

الاطعغر اقصاخادي شغ غجة». (السربغئ ظئ)

صالئ التضعطئ الغمظغئ وطصرعا الرغاض إن حثخغات 
طع  طتادبات  تةري  التعبغ  جماسئ  طظ  ضئغرة 
طسآولغظ أطرغضغغظ شغ سمان لثشع جععد تض الخراع 

شغ الغمظ.
الغمظغئ  التضعطئ  باجط  الماتثث  بادي  راجح  وصال 
أن  «بطشظا  الرغاض  طظ  لروغارز  بالعاتش  الثارج  شغ 
عظاك لصاءات بططإ طظ أطرغضا وأن ذائرة أطرغضغئ 
بادي:  وصال  طسصط.»   الى  التعبغغظ  ظصطئ  خاخئ 
ولط  المتادبات».  شغ  تحارك  ق  التضعطئ  «إن 
المسآولغظ  أو  التعبغغظ  طظ  شعري  تسصغإ  غخثر 

افطرغضغغظ.
وصال بادي «أتمظى أن تضعن عثه الطصاءات شغ إذار 

الةععد الثولغئ لاظفغث الصرار افطمغ ٢٠١٦.»
وغحمض صرار افطط الماتثة الثي اسامث شغ إبرغض/ 
ظغسان دسعة جمغع افذراف شغ الغمظ بما شغ ذلك 

التعبغعن إلظعاء السظش شعرا ودون حروط.
وأسطظ الماتثث باجط التعبغغظ طتمث سئث السقم 
رجمغ  وشث  بختئئ  غادر  أظه  أغار  طاغع/   ٢٣ شغ 
التضعطئ  طع  الخراع  لئتث  سمان  إلى  الةماسئ  طظ 
خراسات  شغ  العجغط  دور  تطسإ  الاغ  السماظغئ 

بالمظطصئ.
أتمث  الحغت  ولث  طع  اجامسعا  غمظغعن  جاجئ  وصال 
شغ خظساء إظه أبطشعط بأن «طتادبات غغر طئاحرة» 
وطسآولغظ  التعبغغظ  وشث  بغظ  طسصط  شغ  تةري 

أطرغضغغظ بعجاذئ سماظغئ. (روغارز)

بغظ  المائادلئ  الاخرغتات  تثة  طآخرا  ازدادت  لصث 
أطرغضا والخغظ وجط تجاغث الاعتر بحأن سمطغات الئظاء 
بئتر  «جئراتطغ»  أرخئغض  شغ  الخغظ  بعا  تصعم  الاغ 
الخغظ الةظعبغ وأظعرت الخغظ اجاغاءعا الحثغث بسث 
تتطغص ذائرة تةسج أطرغضغئ شعق طظاذص صرغئئ طظ 
تطك الةجر، وتئادل الطرشان اقتعاطات بالاسئإ بجسجسئ 

اقجاصرار شغ المظطصئ.
غعم  ضارتر  أحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  خرح  شصث 
٢٠١٥/٥/٢٩ شغ بثاغئ رتطئ تسامر سحرة أغام لثول 
آجغعغئ صائق: «العقغات الماتثة تتاول التفاظ سطى 
الرخاء  وشر  الثي  المحارك  اإلصطغمغ  افطظغ  الظمعذج 
وصال  الماضغئ»  السئسغظ  السظعات  طثى  سطى  لطةمغع 
بطعةئ تتثٍّ لطخغظ: «ضظا ظتطص شعق بتر الخغظ الةظعبغ 

وظاظصض  جظتطص  بثلك؛  وجظسامر  وجظعات،  لسظعات 
وظظفث سمطغات، وعثه لغسئ تصائص جثغثة». ودسا إلى 
«إظعاء افسمال الاغ تظفثعا الخغظ وغغرعا طظ الثول شغ 

الئتر وسثم إضفاء ذابع سسضري سطى الظجاع اإلصطغمغ».
وتخثت له الماتثبئ باجط الثارجغئ الخغظغئ ععا تحعن 
غظس راشدئ تخرغتاته وطاعمئ الفطئغظ باظفغث أسمال 
خغظغئ  طرجاظغئ  وِحساباً  ُججرًا  أجماه  شغما  واجسئ  بظاء 
«الخغظ  وصالئ:  الماضغ،  الصرن  طظ  السئسغظات  طظث 
سطى  الفطئغظ  ظتث  الحرسغ.  غغر  باقتاقل  تسارف  لظ 
وصش الاخرغتات المشطعذئ ضما ظتث العقغات الماتثة 
وعغ لغسئ ذرشا شغ الظجاع سطى بتر الخغظ الةظعبغ، 
ظتبعا سطى اتثاذ طعصش طسآول والاسصض شغ ضطماتعا 

الظجاع بني أطرغضا والخني يف بتر الخني الةظعبغ: طا أجئابه؟ 
وعض ظاائةه الترب؟ 
بصطط: أجسث طظخعر

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

التضعطئ الغمظغئ: طتادبات بني 
التعبغني وطسآولني أطرغضغني 

يف ُسمان 
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طظث أضبر طظ أجئعسغظ جصطئ الرطادي بسث طسارك ضّر 
وشّر فحعر سثة، احاثت شغ افجئعسغظ افخغرغظ صئض 
جصعذعا، وصئض أغام جصطئ تثطر شغ جعرغا وبسثعا 
طثغظئ جرت شغ لغئغا، وغئثو أن جصعط المثن جغسامر 
شغ أضبر طظ بطث بغث تظزغط الثولئ، وتثث ذلك ضطه 
تتئ ذائطئ الطائرات افطرغضغئ الاغ تمثر أجعاء السراق 
غعطغاً، والطائرات السعرغئ الاغ تعغمظ سطى افجعاء شغ 

جعرغا.
إن عثه الطائرات الاغ تصخش المثن لط تترك جاضظًا 
قتاقل  تترضئ  الاغ  الثولئ  تظزغط  أرتال  لصخش 
شغطص  صائث  جطغماظغ  صاجط  صال  وضما  المثن،  تطك 
الصثس اإلغراظغ: إن أطرغضا لط تفسض حغؤاً لعصش تصثم 
الماطرشغظ شغ الرطادي»، وتّثر ضثلك طظ تسطغط دغر 

الجور السعرغئ لطاظزغط.
ضارتر  آحاعن  الثشاع  شعزغر  افطرغضغ،  الةاظإ  شغ  أطا 
صال: إن طا تثث ضان سطى طا غئثو أن الصعات السراصغئ 
أظعرت سثم الرغئئ أو اإلرادة شغ الصاال، وصال جعن 
طاضغظ إن شغ التضعطئ افطرغضغئ طظ غحضك شغ وجعد 

اجاراتغةغئ أطرغضغئ لطاساطض طع تظزغط الثولئ.
الظاتع:  اجاماع  شغ  ذالإ  بثوره  افطرغضغ  والرئغج 
بجغادة دسط السراق شغ صااله ضث تظزغط الثولئ الثي 
إّن  بصعله:  سطى ذلك  باغثن  وسّطص  شغ السراق،  غامثد 
أطرغضا تسعثت باسرغع إجراءات وتسطغح الةغح السراصغ.
شغما خّرح الماتثث باجط الئغئ الئغخ جعش اغرظج 
تسطغصاً سطى طا صاله أوباطا وباغثن: أظعا سمطغئ تثرغإ.. 

ق غمضظ إظةازعا شغ أجئعع!!
إن تخرغتات اإلدارة افطرغضغئ الماصثطئ تئّغظ بحضض 
واضح أن أطرغضا غغر طعامئ بامثد تظزغط الثولئ جعاء 
شغ لغئغا وجغظاء،  شغ السراق أم شغ جعرغا، وطساصئقً 
أغداً:  أطرغضغ  طسآول  ذضره  ضما  ذلك  شغ  والسئإ 
أن غاط شرض تظزغط الثولئ ضقسإ أجاجغ شغ تض 
المحضطئ طساصئقً؛ وذلك طظ خقل إظعاره ضصعة لعا 
الصثرة سطى السغطرة سطى طظاذص واجسئ شغ السراق، طع 
إطضاظغئ تعثغثه لطمظاذص الحغسغئ والساخمئ بشثاد، 

ولضظ طظ دون دخعلعا شسقً.
وافطر ظفسه غظطئص سطى جعرغا، وطساصئقً ربما لغئغا 
آبار  ظتع  والاصثم  جرت  باتاقل  بعادره  ظعرت  الثي 

الظفط.
إن تصثم تظزغط الثولئ بعثا الحضض صث أوجث طثاوف 
تاى لثى برغطاظغا، شختغفئ خظثاي تاغمج صالئ: إن 
وإتقف  طعظفغعا  إلخقء  تساسث  الئرغطاظغئ  السفارة 
تظزغط  غحضطعا  الاغ  المثاوف  جّراء  السرغئ  العبائص 

شغ  الئرغطاظغغظ  المسآولغظ  أّن  سظ  شدقً  الثولئ، 
السراق غصعلعن: إنَّ جععد الةغح السراصغ لطرد الاظزغط 

شحطئ شحق ذرغساً.
وشغ تئرغر آخر لفحض الةغح السراصغ صال أتث المتططغظ: 
إنَّ ظعري المالضغ أبسث السثغث طظ الضفاءات السسضرغئ، 
اإلدارة  شغ  السراصغ  الةغح  صثرات  أضسش  طما 
والاثطغط، بغظما تظزغط الثولئ اجافاد ولثغه تصظغات 

أشدض طظ الةغح السراصغ.
إنَّ سثم جثغئ الصعات السراصغئ والسعرغئ شغ طتاربئ 
الاظزغط وغخ الظزر طظ صئض الطائرات افطرغضغئ سظ 
تترضات الاظزغط أدت إلى جغطرة تظزغط الثولئ سطى 
المعخض صئض سام؛ والرطادي وتثطر والمسابر التثودغئ 
بغظ السراق وجعرغا؛ وذلك بعثف إظعاره بمزعر الصادر 
سطى الامثد والسغطرة سطى أراٍض وطثن أخرى، لةسطه 
قسئاً أجاجغاً شغ أي تضِّ طساصئطغ جعاء شغ السراق أم 

شغ جعرغا، وربما شغ لغئغا أغداً.
إنَّ سمالئ تضام بقد المسطمغظ أدت إلى تفائ الئقد 
ووصعسعا تتئ جغطرة تظزغمات طسطتئ أو طغطغحغات 
بعثف إضساشعا وتمضغظ دول اقجاسمار طظ السغطرة 
سطغعا والاتضط شغ طعاردعا وخغراتعا، وشرض طظ ترغث 

طظ السمقء وتئثغطغعط تسإ المساةثات.
ضض ذلك إلبصاء المسطمغظ تتئ عغمظئ الضاشر المساسمر؛ 
إلى  لطسعدة  تاعق  تغئ  زالئ  ق  افطئ  عثه  وجث  فظه 
دغظعا واجاؤظاف تغاتعا سطى أجاس اإلجقم، وبثأت 
تثرك أن ذرغص ذلك ق غضعن إق بإصاطئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، الاغ قتئ بحائرعا، وطا أتثاث جعرغا 
الاغ طا زالئ سخّغئ سطى أطرغضا إق فنَّ المسطمغظ شغعا 
السمغض  أطرغضا  ائاقف  ولغج  الثقشئ،  إق  غرغثون  ق 

وغغره طظ العاجعات المأجعرة.
أطا شغ السراق شإنَّ بعادر الاصسغط ظاعرة لطسغان طظ 
خقل تمضغظ الاظزغط طظ اتاقل المظاذص الاغ تسمى 
طظاذص السظئ؛ وذلك إلصاطئ إصطغط ُجّظغ سطى غرار إصطغط 

ضردجاان شغ الحمال.
إنَّ جسغ الضاشر المساسمر لاصسغط بقد المسطمغظ آن 
أوان إغصاشه؛ وذلك بزععر الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، الثي جغصطإ المعازغظ وُغسغث لطمسطمغظ 
سجعط وطضاظاعط شغ السالط باظفغث أتضام اإلجقم شغ 
بصغئ  إلى  شضرغئ  صغادة  اإلجقم  وتمض  الثقشئ  دولئ 
المسمعرة  أرجاء  الثغر  لغسطَّ  والةعاد  بالثسعة  السالط 
وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. ﴿َوِإْذ َغْمُضُر ِبَك الَِّثغَظ َضَفُروْا 
ِلُغْبِئُاعَك َأْو َغْصُاُطعَك َأْو ُغْثِرُجعَك َوَغْمُضُروَن َوَغْمُضُر اهللاُّ 

 [افظفال: ٣٠] ﴾َواهللاُّ َخْغُر اْلَماِضِرغَظ

والةغران  افصارب  طظ  والضبغر  حعر  طظ  أضبر  طظث 
السغاجغغظ لظثاء تعظج غظازرون بحشش زغارة الئاجغ 
صائث السئسغ فطرغضا. وشغ الععطئ افولى غسطغ عثا 
الاساذغ طع الجغارة اظطئاسا طظ ضعظعا الجغارة افعط 
شغ تارغت تعظج، وأظعا زغارة صث تتض جمغع طحاضض 
تعظج الثاخطغئ والثارجغئ.. ولضظ شغ التصغصئ ق غسثو 
سقصئ  له  أطر  بأي  طرضغ  ولع  طةرد  افطر  غضعن  أن 
بأطرغضا، وق غسثو أن غضعن أغدا طةرد وجغطئ إلعاء 
لطظاس شغ تعظج سظ طحاغطعط وصداغاعط التصغصغئ 
وجسطعط - ضما عع حأن جغاجغغعط - غظازرون المّظ 

طظ افجظئغ.
السغاق السام لطجغارة: 

طظ المسطعم أن السئسغ صث اسارف شغ أتث الطصاءات 
الختفغئ أّظه وطظث ضان رئغسا لطتضعطئ جظئ ٢٠١١م 
سظث  أوباطا  باراك  افطرغضغ  بالرئغج  لصائه  وطظث 
تدعره الحرشغ قجاماع طةمعسئ البماظغئ تغظعا، أضث 
الئاجغ أن الرئغج افطرغضغ صث وسثه بجغارة فطرغضا 
وأظه غرغإ بأن غتض الئاجغ صائث السئسغ ضغفا سطى 

العقغات الماتثة افطرغضغئ.
وراءه  تارضا  فطرغضا  السئسغ  صائث  الئاجغ  وغثعإ 
بعرة تعل ططش البروات واتاةاجات وتعترا شغ طظاذص 
سثة وخاخئ شغ الةظعب - الفعار - وتارضا وراءه أزطئ 
جغاجغئ  وأجعاء  طتاصظئ  حسئغئ  وأجعاء  الفعجفات 

طعاجة.
العخفئ  جاسطغه  فطرغضا  زغارته  أن  غزظ  شعض 

السترغئ لتض عثه المحاضض؟
أم أظه ضان غزظ أن اإلدارة افطرغضغئ سطى دراغئ بعثه 

افزطات لاصثم له التطعل؟.
الئسث السغاجغ لطجغارة: 

وضئغر  الثارجغئ  وزغر  الئضعش  الطغإ  غغاب  غسائر 
طرزوق  طتسظ  طضاظه  غتض  وأن  الثبطعطاجغغظ، 
دلغق  الثولئ،  لرئغج  طساحار  طعمئ  طظ  المساصغض 
جغاجغ  بسث  أي  تتمض  ق  الجغارة  أن  سطى  واضتا 
ططمعس، وأن عثه الجغارة لظ غضعن شغعا أي تعصغع 
طتسظ  وصسه  طا  وأن  الئطثغظ  بغظ  اتفاصغئ  أي  سطى 
لعا  ولغج  إلجاطغئ  غغر  طثضرة  جعى  عع  طا  طرزوق 
أن  لظفعط  العاصع،  أرض  سطى  وسمطغئ  شسطغئ  تئسات 
عثه الجغارة والاغ أخثت زخما إسقطغا - طتطغا - طعما 
بسثا  أخثت  حضطغئ  زغارة  طةرد  تضعن  أن  تسثو  ق 
الثي  اقجاصئال  تفاوة  سطى  رضجت  شصث  اجاسراضغا 
تزغ بعا الئاجغ صائث السئسغ وأظه طرحح فن غصعد 
طفاوضات وطخالتئ بغظ الفرصاء الطغئغغظ، ولسض عثا 
المطش السغاجغ العتغث الثي غمضظ أن غسطغ لعثه 
الجغارة بسثا جغاجغا. شالاحاور طع وزغر الثشاع افطرغضغ 
أحاعن ضارتر شغ طصر وزارة الثشاع لط غضظ طعضعسه 
الرئغج جعى المطش الطغئغ وذلك صئض الاطرق لطاساون 
الماتثة  والعقغات  تعظج  بغظ  الاصطغثي  السسضري 

افطرغضغئ.
سدع  غغر  أجاجغ  تطغش  خفئ  تعظج  وطظح  أوباطا 

شغ الظاتع:
أشاد الرئغج افطرغضغ أظه تطرق شغ لصائه طع رئغج 
بأعمغئ  طصرا  افطظغئ  المسألئ  أعمغئ  إلى  الةمععرغئ 
طظ  الةععد  تعتغث  طظ  طجغث  وبدرورة  المطش  عثا 
أجض طصاوطئ اإلرعاب، طسطظا شغ عثا الخثد سظ طظح 
تعظج خفئ تطغش أجاجغ غغر سدع شغ تطش حمال 

افذطسغ.
عثا  طظ  والثارجغئ  الثاخطغئ  المعاصش  تداربئ  وصث 

افطر بغظ راشخ وطآغث.
اجاراتغةغ  تطغش  خفئ  واحظطظ  تصثغط  ألصى  شصث 
لاعظج بزقله سطى الةجائر، شصث أبثى خئراء شغ الئقد 
ضإصاطئ  صطصعط طظ شرض أطرغضا احاراذات سسضرغئ 
صعاسث أطرغضغئ سطى افراضغ الاعظسغئ تصربعا أضبر طظ 

الظفط الطغئغ.
لطمأظئ  طتاولئ  وشغ  طرزوق  بمتسظ  تثا  طا  وعثا 
طظح   - افطر  عثا  «إن  الصعل  إلى  الةجائري  الةاظإ 
تعظج خفئ تطغش اجاراتغةغ - لظ غشغر طئادئ تعظج 

الثبطعطاجغئ أو سقصاعا طع الةجائر».
سسضري  تساون  سطى  التخعل  الحراضئ  عثه  وتاغح 
طاغظ طظ العقغات الماتثة خخعخا شغ طةال افجطتئ 

وتطعغرعا.
وطظ العاضح أن الئسخ غرى - وخاخئ الةجائر - أن 
عثه الخفئ الممظعتئ ق تتمض بسثا إغةابغا لطمظطصئ، 
الاغ  اقضطرابات  شغ  افذطسغ  التطش  تسئإ  شصث 
أطرغضا  أن  ضما  الصثاشغ،  جصعط  بسث  لغئغا  تحعثعا 
أصاطئ صعاسث سسضرغئ طع ضض تطفائعا خارج «الظاتع». 
وصث اسائر المتطض السغاجغ الةجائري زعغر بعسماطئ أن 
واحظطظ ق غمضظعا أن تضعن المثطص طظ أي طحاضض 
والثلغض طا غتثث شغ السراق «لصث شحطئ أطرغضا شغ 
شضغش  الثاسحغ،  الاصثم  طظ  الرطادي  طثغظئ  تماغئ 

افطر طع دولئ ضاعظج أو لغئغا أو غغرعما».
سسضرغئ  صعاسث  إصاطئ  أطرغضا  شرض  اتامال  أن  وصال 
سطى افراضغ الاعظسغئ صائط، بثلغض أظعا شسطئ ذلك طع 

ضض تطفائعا خارج التطش افذطسغ.
زغارة  أن  الةجائري  الثئغر  إجساد  طصثاد  اسائر  ضما 
افبغخ  الئغئ  إلى  السئسغ  صائث  الاعظسغ  الرئغج 
غسارغعا ضبغر طظ الطئج، خاخئ أن طدمعن اقتفاصغئ 
الاغ وصسعا طع أوباطا غئصى طةععق باإلضاشئ إلى غغاب 
وزغر الثارجغئ الاعظسغ سظ الطصاء شغ ظض تدعر ضغري، 
طساسثتعا  وذطإ  فطرغضا  ذعإ  السئسغ  «إن  وصال 
وخش  سطغه  غضظ  لط  ضما  العتغث،  المثطص  وضأظعا 
تعظج بالحضض الثي شسطه ضما لع ضاظئ شغ التدغخ، 
وضان ق بث طظ طراساة طئادئ البعرة الاعظسغئ.. ضان ق 
بث طظ اجاحارة الةغران ضالةجائر طبق صئض اقتفاق طع 
العقغات الماتثة افطرغضغئ بتضط المخغر والمخالح 

المحارضئ.
وخقخئ الصعل: رغط أن الجغارة الاغ صام بعا الئاجغ 
صائث السئسغ فطرغضا خالغئ بخفئ حئه ضطغئ طظ أي 
طسطى جغاجغ ططمعس غغر أظعا تدمظئ جمطئ طظ 
تدمظ  شصث  المعمئ؛  والافاخغض  المئبعبئ  الرجائض 
ططغع  خادم  تعظج  بأن  تطمغتا  السئسغ  خطاب 
 - الطغئغ  المطش   - شغه  تتااجعا  أطر  أي  شغ  فطرغضا 
ضما تتثث بأجطعب غرغإ سظ اإلجقطغغظ أبار ظصاط 
غساسمطعن  بأظعط  وخفعط  تغظ  سثغثة  اجافعام 
السظش  غساسمطعن  وأظعط  التضط  إلى  لطعخعل  الثغظ 

لاتصغص طآربعط.
وصث أبار تخرغته الضبغر طظ ظصاط اقجافعام وخظش 
أظه خطأ أو عفعة أو زلئ لسان، ولضظ غمضظ أن غضعن 
عثا الاخرغح رجالئ ضمظغئ لاأغغث السغاجئ افطرغضغئ 
شغ طخر أو عع تمعغث لزععر ظعع جثغث طظ اإلرعاب 
بخفئ  التضط  وغساعثف  تظزغما  أضبر  تعظج  شغ 
خاخئ  والصاض،  والسظش  الفعضى  ذرغص  سظ  طئاحرة 
الخفتئ  ظحرته  وأوباطا  لطئاجغ  طحارضا  طصاق  وأن 
شغه  جاء  طا  أبرز  باعظج  افطرغضغئ  لطسفارة  الرجمغئ 
«افغام السخغئئ الاغ جامر بعا تعظج» سطى المساعى 

اقصاخادي وسطى طساعى طضاشتئ اإلرعاب.
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بصطط: سقء التارث - السراق

ظزرات جغاجغئ

 ٣١ افتث  الةئغر،  سادل  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  أضث 
طاغع/أغار، أظه ق وجعد لثقف بغظ السسعدغئ وطخر تعل 

ططفغ الغمظ وجعرغا.
وحثد شغ طآتمر ختاشغ طحارك طع ظزغره المخري 
جاطح حضري شغ الصاعرة، سطى أن الاظسغص بغظ طخر 
جعرغا  شغ  افوضاع  بثخعص  طسامر  والسسعدغئ 

والغمظ.
قجاؤظاف  المئثولئ  الةععد  سظ  الةئغر  وضحش 
المفاوضات السغاجغئ شغ الغمظ، طآضثا دسط بقده في 
جععد لاثفغش طساظاة الحسإ الغمظغ، وقشاا ضثلك إلى 
أن «الةمغع طافصعن سطى أن ق دور لفجث شغ طساصئض 

جعرغا».
وغرى الةئغر أن إغران الثولئ العتغثة الاغ تاثخض شغ 
حآون المظطصئ، صائق: «لظ ظصش طضاعشغ افغثي أطام 
بثسط  ذعران  طاعما  المظطصئ»،  شغ  إغران  تثخقت 

اإلرعاب شغ المظطصئ.
بثوره صال حضري إن طخر ججء طظ تتالش دسط الحرسغئ 
السسعدي  ظزغره  طع  بتث  أظه  إلى  طحغرا  الغمظ،  شغ 
افوضاع شغ السراق وتفحغ اإلرعاب، إضاشئ إلى طسألئ 

دسط المسارضئ السعرغئ.
طخر  طعاصش  أن  المخري  الثارجغئ  وزغر  وخرح 
والسسعدغئ طاطابصئ بثخعص جعرغا والغمظ، طئرزا أن 

IIÎÖ·]Œ’\Â;ô]ÁÖ’\;Ød;Ã˜|; ;̂U3e°\
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الاظسغص بغظ الصاعرة والرغاض طسامر بثخعص افزطئ 
شغ ضض طظ دطحص وخظساء.

وأشاد جاطح حضري أن طخر والسسعدغئ تسسغان لاظفغث 
صرار طةطج افطظ الثولغ رصط ٢٢١٦ بحأن الغمظ.

وحثد العزغر المخري سطى أن أي طتاولئ لفرض ظفعذ 
سطى افطئ السربغئ طرشعض، طآضثا اقجاسثاد الضاطض 
غجسجع  ذرف  أي  طظ  السربغ  الصعطغ  افطظ  لتماغئ 
الاغ  اإلرعابغئ  الافةغرات  حضري  دان  ضما  اقجاصرار، 

تسرضئ لعا السسعدغئ. (روجغا الغعم)
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أن  قشروف،  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  اسائر 
والعقغات  روجغا  بغظ  الئاردة»  سظ «الترب  التثغث 
الاظاصدات  غغاب  بسئإ  واصسغ،  غغر  الماتثة 

افغثغعلعجغئ شغ الثقف.
وصال قشروف شغ طصابطئ طع صظاة «روجغا ـ ٢٤»، غعم 
السقصات  شغ  غتثث  طا  أصارن  «لظ  الةمسئ:  أطج 
إظه  الئاردة»،  بـ«الترب  تالغا  افطرغضغئ   — الروجغئ 
وضع طثاطش. لغسئ لثغظا طةابعئ أغثغعلعجغئ، صادرة 

سطى إسادتظا إلى طا غحئه «الترب الئاردة».
العقغات  طع  الاساون  سظ  تاثطى  ق  طعجضع  أن  وأضث 
الماتثة، وخاخئ شغما غاسطص بإغران وجعرغا، والاسعغئ 
و»اإلجرائغطغغظ»،  الفطسطغظغغظ  بغظ  أوجطغئ  الحرق 
سطى  أضث  لضظه  افخرى،  وافزطات  الغمظ،  شغ  وافزطئ 
ضرورة أن غسامث طبض عثا الاساون سطى طئثأ السمض 

المحارك.
افطرغضغ  ظزغره  أن  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  وأسطظ 
طظاخش  جعتحغ،  إلى  زغارته  خقل  أضث  ضغري،  جعن 
أغار الماضغ، سطى أعمغئ إسادة اقتخاقت السسضرغئ 
وتئادل المسطعطات طع روجغا تتسئا لظحعء وضع خطغر 
طفاجأ، شأبثى الةاظإ الروجغ اجاسثاده لطاةاوب طع 

عثا الاعجه.
تصئض  أن  المساتغض  طظ  «أظه  أوضح  قشروف  ولضظ 
الاساون  إلى  الماتثة  العقغات  تثسععا  سظثطا  روجغا 
شغ بسخ التاقت، وتسائر واحظطظ شغ العصئ ظفسه 
أن طظ تصعا طساصئئ طعجضع شغ تاقت أخرى، طحثدا 
سطى أن روجغا جااساون طع العقغات الماتثة، لغج 
شغ  الاساون  عثا  طبض  إصاطئ  شغ  ترغإ  افخغرة  فن 
الاساون  عثا  ضان  تال  شغ  شصط  بض  طسغظئ،  طةاقت 
غخإ شغ المخالح الروجغئ أو غاسطص بالصداغا الاغ 

تعثد روجغا اقتتادغئ». (جئعتظغك)
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تربئ شغ ترف عثه البعرة سظ طسارعا وتبئغئ المحروع 
الشربغ المامبض بثولئ طثظغئ دغمصراذغئ تفخض الثغظ 
سظ التغاة؛ لضظ عثه المتاوقت باءت ضطعا بالفحض أطام 
بئات أعض الحام ووسغعط سطى المثططات الاغ تتاك 
ضثعط؛ شصث ضان الرد واضتا طظ خقل التدعر الثي 
حعثه طآتمر الثقشئ افول الثي أضث سطى حعق افطئ 
اإلجقطغئ لقظسااق طظ اقجاسمار بضاشئ أحضاله، وحعصعا 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، لاساسغث زطام 

تامئ : طآتمر تجب الاترغر شغ الحام... 
الاتالفات والاضاقت وتسجز السقصات طع الثول عظاك 
لعثا الشرض. وعغ تشثي الثقشات والاعترات شغ وجه 
والظجاسات  الثقشات  عثه  ططفات  تاابع  شعغ  الخغظ، 
سظ ضبإ وتثسغ أظعا ترغث تماغئ افطظ شغعا لطتفاظ 
سطى طخالتعا وظفعذعا شغ المظطصئ، وتثغر طآتمرات 
بتر  سطى  العاصسئ  افجغعغئ  الثول  رابطئ  أي  آجغان 
لاةسض  الثقشات  عثه  تشثي  وعغ  الةظعبغ.  الخغظ 
الخغظ  تفعق  طظ  شاثغفعا  إلغعا،  بتاجئ  الثول  عثه 
شاسافغث  الحمالغئ.  ضعرغا  طع  الاعتر  تثاسغات  وطظ 
جسض  وشغ  الخغظ  طعاجعئ  شغ  ذلك  ضض  طظ  أطرغضا 
عثه الثول ترتمغ بأتداظعا. وصث بثأ ذلك طظث أضبر 
طظ سصث طظ الجطان، وبحضض جثي سظثطا رأت أطرغضا 
أن جغاجئ اقتاعاء لطخغظ وخطئ إلى الظعاغئ أو لتث 
أضبر  الخغظ  تتاعي  أن  تساطغع  ق  أظعا  أي  اإلحئاع، 
طظزمئ  شغ  بإدخالعا  إلغعا  تصربئ  شصث  اتاعتعا،  طما 
الاةارة السالمغئ، وازدادت السقصات الاةارغئ طسعا، ولط 
غسث التعار اقجاراتغةغ افطرغضغ طع الخغظ تساجًا 
شغ  الخغظ  تخئح  شطط  ذلك  وطع  صئض،  طظ  ضان  ضما 
شطك أطرغضا، وق تطغفئ لعا تسإ تطك السغاجئ، ولط 
تساطع أن تتث طظ ططاطسعا إلغةاد عغمظئ لعا سطى 
تسائر  الاغ  والةظعبغ  الحرصغ  الخغظ  بتري  طظطصئ 
وبصغئ  لعا،  طخغرغئ  بض  وتغعغئ،  طعمئ  طظطصئ 
الخغظ دولئ تتاشر سطى ضغاظعا وسطى تماجضعا وسطى 
تسجغج  سطى  تسمض  إصطغمغا  ضئرى  ضثولئ  اجاصقلغاعا 
صعتعا سسضرغا واصاخادغا بتغث بثأت تساشض صعتعا 
اقصاخادغئ لطاأبغر السغاجغ شغ بسخ المظاذص ولغج 
شغ  ظفعذعا  تسجغج  سطى  وتسمض  افرباح،  لةظغ  شصط 
طظطصاعا طا غاسارض طع السغاجئ افطرغضغئ أو غسرض 

الظفعذ افطرغضغ لطثطر.
اقباساد  طظعا  وتططإ  أطرغضا  تثخض  ترشخ  شالخغظ 
سظ المظطصئ، وتسائرعا طةالعا اإلصطغمغ وأن لعا التص 
المظطصئ،  سطى  جغطرتعا  تئسط  أن  ترغث  تغث  شغعا 
شاثسغ أن تعالغ ٨٠٪ طظ بتر الخغظ الةظعبغ عع 
سطى  السغطرة  شغ  إصطغمغئ  ططاطع  شطثغعا  لعا.  ططك 
طظطصاعا تطك، وق ترغث أن تضافغ بالغابسئ الاغ تماث 
أراضغعا العاجسئ سطغعا بتغث تئصى طتخعرة شغ عثه 

افراضغ ضثولئ ضئغرة اصاخادغا.
شظاغةئ عثا الظجاع، غزعر أظه لغج طظ الماعصع سطى 
الفسطغ،  الاخادم  تالئ  إلى  غخض  أن  المظزعر  المثى 
وصث جربئ أطرغضا الترب الفسطغئ طع الخغظ شغ ترب 
ضعرغا شغ بثاغئ الثمسغظات طظ الصرن الماضغ، شطط 
تظاخر شغعا، وضاظئ صثرات الخغظ أصض بضبغر طما عغ 
بحضض  السسضرغئ  صثراتعا  ازدادت  تغث  تالغا،  سطغه 
عائض، ولثغعا صثرات طالغئ واصاخادغئ ضئغرة. وضثلك 
بسئإ الزروف الثولغئ تغث ازداد السثط سطى أطرغضا 
جراء غطرجاعا وسظةعغاعا واعاجت البصئ بعا ضثولئ 
الرشغسئ،  لطصغط  وتاططئ  والترغئ  لطثغمصراذغئ  رائثة 
ولط تسث أطرغضا تمغض لثعض ترب طئاحرة، وخاخئ 
السراق  شغ  سسضرغا  اقظاخار  طظ  تامضظ  لط  أظعا 
وأششاظساان، ولط تظةح شغ تتصغص ضض طا ترغث شغعما، 
الاتثي  وازدغاد  المسامرة،  المالغئ  أزطاتعا  وبسئإ 
لعا، وصث اعاج طعصفعا الثولغ ضثولئ أولى تافرد شغ 
طع  ترب  خعض  سطى  تصثم  شطط  الثولغئ،  السغاجئ 
أوضراظغا  بسئإ  أو   ٢٠٠٨ سام  جعرجغا  بسئإ  روجغا 
والصرم الاغ طا زالئ أزطاعا طسامرة طظث سام ٢٠١٤. 
بثأت  تغث  طداجسعا،  تآرق  بثأت  اإلجقطغئ  وافطئ 
تاتثاعا وتاترك لطردعا وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شغ بقدعا وطظعا طظطصئ بتر 

الخغظ الةظعبغ.
ضث  تالغا  المائسئ  جغاجاعا  أطرغضا  جاعاخض  ولثلك 
الخغظ ضما ذضرظا شغ افسطى، وجعف تئتث سظ أجالغإ 
جثغثة لجغادة الدشط سطغعا واجافجازعا لاةسطعا شغ 
تالئ تعتر دائمغ، وتئصغعا شغ تالئ تعجج طظ اظثقع 
القترب  تالئ  شغ  شاةسطعا  ترغثعا،  ق  شسطغئ  ترب 

 والقجطط

سظ  والاثطغ  والعثوء  بالمظطص  تاتطى  وأن  وأشسالعا 
اإلدقء باخرغتات اجافجازغئ. عثا الظعع طظ الاخرغتات 
ق غسعط شغ تض الظجاع بحضض جطمغ لضظه جغدر أضبر 

شغ اجاصرار وجقم المظطصئ».
وذضرت ختغفئ جطعبال تاغمج الممطعضئ لختغفئ الحسإ 
غعم  التاضط  الخغظغ  الحغعسغ  التجب  باجط  الظاذصئ 
٢٠١٥/٥/٢٥ شغ طصال اشاااتغ: «إظه غةإ سطى الخغظ 
العقغات  طع  خراع  ظحعب  قتامال  بتثر  اقجاسثاد 
الماتثة إذا ضان الثط افجاجغ لطعقغات الماتثة عع 
ضرورة وصش الخغظ أظحطاعا، شتغظؤث جغضعن ظحعب 
ترب بغظ العقغات الماتثة والخغظ شغ بتر الخغظ 
الةظعبغ أطرا تامغا. صعة الخراع جاضعن أضبر طما غسائره 

الظاس اتاضاضا».
وصث الاصطئ افصمار اقخطظاسغئ افطرغضغئ طآخرا خعرا 
تزعر ظحاذا لطخغظ شغ بظاء ججر خظاسغئ وتصعم بحضض 
طضبش سطى ردم جروف طرجاظغئ تتعلعا إلى طعاظأ أخرى 
بغظعا طثرج عئعط لططغران غةري بظاؤه، وصث ارتفسئ 
المساتئ الاغ غمضظ اجاثثاطعا خقل جظئ طظ ٢٠٢ 

عضاار إلى ٨١٠ عضاارات.
غعم  الئظااغعن  باجط  الماتثث  وارغظ  جاغش  وأحار 
٢٠١٥/٥/٢٦ إلى «الثطعات الصادطئ لطعقغات الماتثة 
لطثشاع سظ ترغئ المقتئ شغ المظطصئ باسغغر ذطسات 
جعغئ لطمراصئئ وإرجال جفظ تربغئ تةعل شغ المظطصئ» 
الاغ تسائرعا الخغظ طةالعا الةعي والئتري، طما غظثر 

بجغادة الاعتر.
إن طظطصئ بتر الخغظ الةظعبغ تدط الفطئغظ وشغاظام 
وقوس وضمئعدغا وتاغقظث وبروظاي وطالغجغا وجظشاشعرة 
وإظثوظغسغا. والثقف بغظ عثه الئقد غاةطى شغ طسألئ 
ججره  سطى  والظجاع  الةظعبغ  الخغظ  بتر  سطى  السغادة 

باإلضاشئ إلى طدغص «ططصئ» وترغئ المقتئ والخغث.
عثه المظطصئ تسائر اطاثادا لطمتغط العظثي الثي تصع 
سطى جعاتطه الحمالغئ بعرطا وبظشقدش والعظث تاى 
تخض إلى الئاضساان الاغ عغ أصرب لئتر السرب والثي 
عع اطاثاد لطمتغط العظثي وطظ بط غأتغ خطغب ُسمان 
لغخض إلى طظطصئ الثطغب وإلى الةظعب تماث إلى خطغب 
سثن شئاب المظثب لغخض الئتر افتمر الثي غسئر طظه إلى 
الئتر الماعجط. وعغ ججء طظ طظطصئ آجغا/ المتغط 
العادئ الاغ تحمض طظطصئ بتر الخغظ الةظعبغ عثه، 
تدط  والاغ  الحرصغ  الخغظ  بتر  طظطصئ  تحمض  ضما 
الغابان والخغظ وتاغعان والضعرغاغظ الحمالغئ والةظعبغئ 
باإلضاشئ إلى جعاتض المتغط العظثي الحمالغئ، شفغ 
عثه المظطصئ أضئر ضباشئ جضاظغئ شغ السالط وأضئر ضباشئ 
جضاظغئ لطمسطمغظ؛ شفغعا طا غصارب ظخش جضان السالط 

وظخش سثد المسطمغظ.
شغ  سطغعا  الماظازع  الةجر  أبرز  «جئراتطغ»  ججر  تسث 
المظطصئ وعغ سئارة سظ أرخئغض غاضعن طظ ججر خشغرة 
طرجاظغئ غغر طأععلئ بالسضان. تصع بغظ ضض طظ الخغظ 
وتئطس  وطالغجغا  وبروظاي  وتاغقظث  وشغاظام  والفطئغظ 
طساتاعا تعالغ ٤ ضطط٢ طعزسئ سطى طساتئ ٤٢٥٠٠٠ 
ضطط٢. ولعثه الةجر أعمغئ شغ طعضعع ترجغط التثود 
الثولغئ بمظطصئ حرق آجغا وتدط طخاغث أجماك غظغئ 
وضمغات ضئغرة طظ الظفط والشاز الطئغسغ، وتسث طظ 
أضبر المظاذص ترضئ بالئدائع والسفظ وغاظابر تعلعا 

أضبر طظ ٢٥٠ ججغرة.
وتسائر عثه المظطصئ طتض تظاشج بغظ أطرغضا والخغظ 
وشغعا  ودولغا.  إصطغمغا  الباظغئ  تتةغط  افولى  شاتاول 
طمرات دولغئ طعمئ ضممر «جعظثا» الثي غخض جظعب 
غربط  الثي  «لعطئعك»  وطمر  بأجارالغا  آجغا  حرق 
افضبر  «ططصئ»  وطمر  العظثي.  بالمتغط  إظثوظغسغا 
أعمغئ غربط المتغط العادئ بالعظثي وغماث لمساشئ 
جعططرة  وججغرة  طالغجغا  ججغرة  حئه  بغظ  ضط   ٨٠٠
الئدائع  طظ   ٪٤٠ تعالغ  طظه  وتمر  اإلظثوظغسغئ 
السالمغئ،  والشاز  الظفط  تةارة  طظ  و٥٠٪  السالمغئ 
الئدائع  لسئعر  والعظث  لطخغظ  بالظسئئ  طعط  وعع 
اصاخادغئ  أعمغئ  ذو  المدغص  شعثا  وغربا.  حرصا 

واجاراتغةغئ.
شأطرغضا تسائر أن لعا تص الاثخض شغ طظطصئ بتر الخغظ 
الةظعبغ طع أظه ق تثود لعا وق أرض وق طغاه شغعا، 
ولضظ ذمسا طظعا شغ تسجغج جغادتعا الثولغئ وتأطغظ 
طخالتعا شغ المظطصئ وطظع الخغظ طظ السغطرة سطى 
عثه المظطصئ شاظاشسعا شغعا. شعغ َتُسّث طظطصئ بتري 
تضافغ  ق  بشرورعا  وعغ  لعا،  تغعغئ  طظطصئ  الخغظ 
بض  افطرغضغاغظ،  تثود  شغ  إصطغمغئ  دولئ  تضعن  أن 
الخغظ  تجاتط  ولثلك  لعا!  طظطصئ  ضطه  السالط  تسّث 
شغ إصطغمعا تعجغساً لعغمظاعا الثولغئ. شئثأت أطرغضا 
بعضع خطاعا الةثغثة الاغ تاسطص بآجغا - المتغط 
العادئ، تغث أسطظئ غعم ٢٠١٢/٦/١ سظ اجاراتغةغئ 
الئترغئ  صعاتعا  طظ  ظتع ٦٠٪  بتحث  تصدغ  جثغثة 
شغ عثه المظطصئ. عثا باإلضاشئ إلى جغاجئ الاطعغص 
شغ  بصداغا  الخغظ  بإحشال  اظاعةاعا  الاغ  لطخغظ 

طةالعا اإلصطغمغ لائسثعا سظ طظاشساعا سالمغا.
الثول  بعاجطئ  الخغظ  تطعغص  سطى  تسمض  شأطرغضا 
شغ  وخاخئ  العادئ  المتغط  وشغ  بعا  المتغطئ 
طظ  أحضاق  شائظغ  والةظعبغ،  الحرصغ  الخغظ  بتري 

معاونو اخلليفة ليسوا وزراء باملعىن 
الدميقراطي

بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر جطغمان - السعدان

تامئ ضطمئ السثد : صعات سربغئ طحارضئ بثسط أطرغضغ...
رابدئ شغ بضظاتعا، واساطى أجطتاعا الخثأ. 

إن طحروع الصعة السربغئ بخعرته المفارضئ تطك، إذا 
الثاخطغئ  وزراء  بغظ  والظاجح  الاام  الاظسغص  إلى  أضغش 
السرب الثغظ اتفصعا سطى تثجغظ افطئ والاةسج سطغعا 
برجالئ  غئسث  إظما  وجضظاتعا،  ترضاتعا  ضض  وطراصئئ 
شعع  طحارك  سربغ  سمض  عظاك  ضان  إن  أظه  طفادعا 
طتخعر شصط شغ الثشاع سظ افظزمئ السربغئ المعارئئ 
وأطظعا، وشغ تظفغث جغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، 
وأطا طخالح الحسعب وتططساتعا شق وظغفئ لاطك افظزمئ 

إق الاآطر سطغعا.
أطا سظ الثسط افطرغضغ لعثه الفضرة شتثث وق ترج، 
شصث جربئ أطرغضا سمطغئ الجج بةظعدعا شغ أتعن تروب 
ضطفاعا غالغا شغ المظطصئ، وعغ ترى اآلن شغ طبض عثه 
المظطصئ  شغ  الةثغث  رجطعا  ضئرعا  تعلى  الاغ  الفضرة 
وزغر  أضث  وصث  لعا،  ظةاة  ذعق  السغسغ،  الفااح  سئث 
الثشاع افطرغضغ ضارتر أبظاء زغارة صاسثة «شعرت درم» 
السرب  خطط  بقده  دسط  ظغعغعرك  بعقغئ  السسضرغئ 

لطاعثغثات  لطاخثي  طحارضئ  سسضرغئ  صعة  إلظحاء 
افطظغئ الماجاغثة شغ الحرق افوجط، وأن «الئظااغعن» 
المخالح  شغعا  تاعاشص  الاغ  المةاقت  شغ  جغاساون 
افطرغضغئ طع المخالح السربغئ، ق جغما وأن سثدا طظ 
المحارضغظ السرب لثغعط بالفسض حراضات أطظغئ بظائغئ 
طع العقغات الماتثة، ضما وأن تطك الصعات غغر طعجعئ 
لضغان غععد الئائ، بض عغ سئارة سظ صعات تثخض جرغع 
لمتاربئ اإلرعاب المامبض شغ تعجه افطئ ظتع إجقطعا، 
الثي بات واضتا أظعا ترظع لطغعم الثي تسازض شغه بزض 

خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
عثه  جاسامر  عض  اآلن:  غطرح  بأن  الةثغر  والسآال 
الصعة السربغئ المحارضئ - إن تط تحضغطعا - بسث اظاعاء 
الخراسات المعجعدة سطى الساتئ، أم جغاط تطعا؟ أم 
أظعا جاضعن طسامرة وطعجعدة وسطى أتط اقجاسثاد 

 !لاظفغث طا غططئه طظعا السط جام؟

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تامئ : الظجاع بغظ أطرغضا والخغظ شغ بتر الخغظ الةظعبغ... 

طظث أن بسط الظزام الرأجمالغ جططاه سطى التغاة، 
وذئصئ الظزط الثغمصراذغئ شغ بقد المسطمغظ، بسث 
اتاقلعا طظ صئض، لط غَر المسطمعن ظزاطاً لطتضط غغر 
جععدًا  المساسمرون  بثل  وصث  الثغمصراذغ،  الظزام 
جئارة شغ تتعغض تخعر المسطمغظ لطتضط، طظ اإلجقم 
إلى الظزام الثغمصراذغ، وضاإ الاارغت ططغؤئ بما صام 
به المئحرون والمساحرصعن، الثغظ ضاظعا عط ذطغسئ 
اقجاسمار، ضما صال بثلك الصج زوغمر - رئغج طآتمر 
الصثس الائحغري: (.. إظما طعماضط أن تثرجعا المسطط 
ق خطئ له باهللا.. وبثلك  طظ اإلجقم لغخئح طثطعصاً 
اقجاسماري  الفاح  ذطغسئ  عثا  بسمطضط  أظاط  تضعظعن 
شغ الممالك اإلجقطغئ، وعثا طا صماط به شغ افسعام 
وتعظؤضط  سطغه،  أعظؤضط  طا  وعثا  صغام،  خغر  السالفئ 
سطغه دوله المسغتغئ والمسغتغعن جمغساً ضض الاعظؤئ)، 
سظ  وتضمه  الصرآن  تعارى  (طاى  الضارف:  صال  وأغداً 
بقد السرب، غمضظظا تغظؤث أن ظرى السربغ غظثرج شغ 
جئغض التدارة الاغ لط غئسثه سظعا إق طتمث وضاابه).

وضاظئ بالبئ افباشغ عثم الثقشئ اإلجقطغئ، وتطعل 
الثي  عع  المساسمر  شخار  طتطعا،  المئاحر  اقجاسمار 
غظزط تغاة المسطمغظ، بض أحرف بظفسه سطى تثرغب 
ضض  ورغط  التغاة،  شغ  ظزره  وجعئ  غتمطعن  رجال 
ذلك ظطئ سصغثة المسطمغظ طتخظئ شغ خثورعط، 
وسغ  دون  ولضظ  صطعبعط،  غمف  لقجقم  وتئعط 
تئعط لقجقم غرون  حثة  شخاروا طظ  شعط،  ودون 
شغ الظزام الثغمصراذغ أظعا بداسئ المسطمغظ ردت 
بقد  طظ  اقجاسمار  جغعش  خروج  بسث  جغما  إلغعط، 
بغظعط  لغصارن  الطشاة  بالتضام  وجغء  المسطمغظ، 
وبغظ الثغمصراذغئ، شجاد إسةاب الظاس بالثغمصراذغئ، 
(الحعرى)،  إق  عغ  طا  الثغمصراذغئ  أن  غرون  وخاروا 
والئرلمان طا عع إق طةطج افطئ، ورئغج الةمععرغئ 
أو رئغج طةطج العزراء ق غاسارض طع أطغر المآطظغظ، 
وق طحاتئ شغ المخططتات.. شاخاطط سطغعط التابض 

بالظابض.
ظسط إن المسطمغظ صث اجاغصزعا طظ جئاتعط، وخاروا 
غاعجععن بضطغاتعط ظتع اإلجقم، لثلك شمظ الدروري 
أن ظئغظ ظزام اإلجقم وأتضاطه، وتظصغاه طما سطص به 
شغ أذعان المسطمغظ طظ أظزمئ الضفر، وبثاخئ واصع 
المساون شغ اإلجقم طظ تغث خفاته وأسماله، وبماذا 
والافرغص  الثغمصراذغ  التضط  شغ  العزغر  سظ  غثاطش 
بغظعما. صال أتث التضماء إن السقصئ بغظ ظزام اإلجقم 
بغظ  ضالسقصئ  الثغمصراذغ،  الظزام  وبغظ  التضط  شغ 
ظزام  إن  ظسط  الطعن،  جعاد  شغ  والشراب  الجغاعن 
تثغبًا  وق  صثغما  ظزام  أي  غحئعه  ق  تصاً  اإلجقم 
وعع ق غحئه أي ظزام، شالمساون شغ اإلجقم، والثي 
ا َوِزغَراَي ِطْظ َأْعِض اْفَْرِض  ذضره رجعل اهللا : «..َوَأطَّ
َشَأُبع َبْضٍر َوُسَمُر»، له واصع غثاطش سظ واصع العزغر شغ 
الظزام الثغمصراذغ شغ ضض تفاخغطه، شالثطغفئ غصطث 
طساوظه بالظغابئ شغ ضض أرجاء الثولئ، طع سمعم الظزر 
شغ ضض افسمال، وطع ذلك شطه أن غضطفه بسمض طسغظ، 

دولئ  سئغرعا،  ظحَاطُّ  الاغ  الثقشئ،  دولئ  وأن  خاخئ 
أن  غمضظ  ضما  الرجال،  طظ  تحث  إلى  تتااج  واجسئ، 
غصطث المساون شغ ظاتغئ طسغظئ طظ الثولئ، ضعقغئ شغ 
تاى  ذلك،  ظتع  أو  الةظعب  شغ  أو  العجط  أو  الحرق 
ق تاسارض أسمال المساوظغظ، أو تاثاخض خقتغاتعط.

وبما أن تعلغاعط ساطئ، شإظعط غمضظ أن غظصطعا طظ 
طضان إلى آخر، دون التاجئ إلى تفعغخ جثغث.

أطا سمض المساون شعع غرجع لطثطغفئ طا غساجطه طظ 
تثابغر  طظ  أطداه  بما  الثطغفئ  ططالسئ  بط  تثبغر، 
وأظفثه طظ وقغئ وتصطغث، تاى ق غخغر شغ خقتغاته 
ضالثطغفئ، شسمض المساون أن غرشع ططالساه، وأن غظفث 
تظفغثعا،  سظ  الثطغفئ  غعصفه  لط  طا  المطالسئ  عثه 
شعع ظائإ سظ الثطغفئ شغما ضطفه به، وصث ضان عثا 
بضر  أبغ  خقشئ  شغ  سمر  جغثظا  أسمال  شغ  جطغاً  افطر 
رضغ اهللا سظعما. وعثه المطالسئ ق تسظغ أن غساأذن 
إظما  الاضطغش،  بسث  إذن  إلى  غتااج  ق  شعع  الثطغفئ، 
غثاضره افطر، ضتاجئ الظاس إلى طخارف طغاه والثرغش 
سطى افبعاب، ورشع طزطمئ طظ واٍل طظ العقة، أو طظ 
الثقشئ.  دولئ  شغ  ذلك  ظتع  أو  السمال،  طظ  ساطض 
والثطغفئ غاخفح أسمال طساون الافعغخ، وذلك فن 
الثطغفئ عع المسآول سظ الرسغئ، لصعله : «َشاِإلَطاُم 
َراعٍ َوُعَع َطْسُؤعٌل َسْظ َرِسغَِّاِه»، شالمسؤعلغئ سظ الرسغئ 
عع  إظما  الافعغخ  وطساون  الثطغفئ،  طسؤعلغات  طظ 

طسؤعل شصط سما غصعم به طظ أسمال.
أطا وزغر الاظفغث شعع العزغر الثي غسغظه الثطغفئ لغضعن 
وغضعن  وافداء،  والمقتصئ  الاظفغث،  شغ  له  طساوظا 
والرساغا،  الثولئ،  أجعجة  وبغظ  الثطغفئ  بغظ  وجغطاً 
شغ  طسغظ  شعع  إلغه،  وغآدي  سظه  غآدي  والثارج، 
تظفغث افطعر ولغج بعاٍل سطغعا وق طاصطث لعا، شسمطه 
طظ افسمال اإلدارغئ ولغج طظ التضط، ودائرته عغ 
الثاخطغئ  لطةعات  الثطغفئ  سظ  غخثر  طا  تظفغث  جعاز 
والثارجغئ، ولرشع طا غرد إلغه طظ عثه الةعات، شعغ 
وجغطئ بغظ الثطغفئ وبغظ غغره: ُتآدي سظه، وُتآدي 

إلغه.
شغ  تاضط  شعع  الثغمصراذغ  الظزام  شغ  العزغر  أطا 
طغجاظغاعا،  وغتثد  وزارته،  جغاجات  غدع  وزارته، 
المسآول  عع  وغضعن  خرشعا،  أوجه  شغ  وغاتضط 
بعا،  تصعم  الاغ  وافسمال  وزارته،  سظ  الئرلمان  أطام 
وتصع طظعا،، وعع غأخث البصئ طظ الئرلمان سظ تسغغظه، 
وغحارك طع بصغئ العزراء ورئغج الثولئ شغ السغاجئ 

الساطئ، وغخعت سطى إجازتعا شغ طةطج العزراء.
وبعثه الخفئ شإظه ق غعجث طططصاً أي وجه حئه بغظ 
الظزام  شغ  والعزراء  الثقشئ،  دولئ  شغ  المساوظغظ 
الثغمصراذغ، ق شغ ضغفغئ تسغغظعط، وق شغ طعاطعط، 
وعثا  إلغعط.  المعضعلئ  افسمال  وق  خفاتعط،  وق 
أشضار  بصاغا  إق  عع  طا  لطئسخ،  غاخعر  الثي  الاحابه 
الضاشر المساسمر، الاغ بإذن اهللا، لظ تمدغ سطغعا إق 
ظصغئ  خاشغئ  اإلجقم  أشضار  وتسعد  الجطان  طظ  جاسئ 

 ضما أظجلعا رب السالمغظ

المئادرة طظ جثغث شاسعد ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ 
لطظاس.

لصث ولى زطظ التضط الةئري وأوحك ظقطه أن غجول 
بإذن اهللا، وجاء العصئ لاحرق حمج الثقشئ طظ جثغث 
بسث  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  تض  أجعد  لغض  ظقم  لاظغر 
جصعط خقشاعا ولاطعي خفتئ جعداء طظ تارغت افطئ 

 اإلجقطغئ المحرق
*رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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لاترغك  الفرظسغ  التراك  تةثغث  سظ  التثغث  تخاسث 
المفاوضات بغظ السططئ الفطسطغظغئ واقتاقل الغععدي، 
ودول  الفطسطغظغئ  السططئ  طع  شرظسا  تائاتث  تغث 
سربغئ لطعخعل إلى خغشئ تصئطعا افذراف غاط ذرتعا 
الفرظسغ  المحروع  وعثا  الثولغ،  افطظ  طةطج  سطى 
الماةثد ق غظسجل سظ جغاق المحروع السابص الثي تط 
تصثغمه إلى افطط الماتثة تتئ سظعان «طحروع الصرار 
الفطسطغظغ - السربغ»، ولضظه جصط سظث الاخعغئ شغ 
٢٠١٤/١٢/٣٠. وطظ بط أّجطئ شرظسا طاابسئ التراك إلى 

طا بسث اقظاثابات الغععدغئ.
وصئض تظاول عثا المحروع طظ تغث المدمعن وافشص 
غحئه  طا  ترجغت  طظ  بث  ق  طظه،  والمعصش  السغاجغ 
المسطمئ السغاجغئ: وعغ أن أطرغضا شرضئ سطى التراك 
الثولغ رؤغاعا بتض الثولاغظ، وذلك طظث أن تحّضطئ 
الطةظئ الرباسغئ سطى أجاس خارذئ الطرغص افطرغضغئ 
(٢٠٠٣م)، والاغ تطصفاعا أوروبا لّما وجثت شغعا شستئ 
لطتراك. ولثلك شإن شعط أغئ طئادرة دولغئ «جثغثة» 
طبض المحروع الفرظسغ غظتخر ضمظ جغاق ذلك التض 

افطرغضغ. 
إضاشئ لثلك، شبمئ خمج ظصاط طرجسغئ لفعط التراك 

السغاجغ الثولغ الماسطص بصدغئ شطسطغظ وعغ:
السغاجغ  التض  بأوراق  اإلطساك  سطى  تخر  أطرغضا   .١
بغثعا وتثعا، شعغ ق تسمح لامرغر تض أوروبغ سئر 
طئادرة  أغئ  تمرغر  غمضظ  شق  ولثلك  الماتثة،  افطط 

جغاجغئ دون أن تضعن غثعا عغ الطعلى.
وعع  اإلغراظغ:  الظعوي  ططش  سظ  التراك  غظفخض  ق   .٢
غتزى بأولعغئ أطرغضغئ تغث ترغث أطرغضا ترتغإ ذلك 
المطش لامضغظ إغران طظ الصغام بالثور اإلصطغمغ الثي 
أظاذاه بعا ضحرذغ لطمظطصئ، بغظما غساشّطه صادة الغععد 
لطعروب لفطام طظ أغئ اجاتصاصات جغاجغئ، وأغدا طع 
الاصاء المخالح بغظ أوروبا ودولئ الغععد شغ عثا الةاظإ 

غسافغثون طظه أتغاظا لاثفغش الدشط افطرغضغ.
افجعاء  بسخ  اجاشقل  شاسطئ  أوروبغئ  دول  تتاول   .٣
إبئات  باب  طظ  التراك  جاتئ  إلى  لطعلعج  السغاجغئ 
التدعر السالمغ ولضظعا تثرك أن تراضعا ق غةثي دون 

المئارضئ افطرغضغئ.
٤. عظالك تئاغظ جععري بغظ طدمعن «تض الثولاغظ» 
قظاصاص  الراشدئ  الاعجسغئ  الطغضعدغئ  الرؤغئ  وبغظ 
«السغادة» الغععدغئ سطى شطسطغظ، والاغ تسجزت بسث 
اقظاثابات الغععدغئ، طع تحّضض تضعطئ ظاظغاعع الةثغثة 

افضبر تطرشا طظ جابصاعا.
٥. خقل جظئ اقظاثابات افطرغضغئ الاغ تئثأ شغ تحرغظ 
وطا  السرجاء،  الئطئ  تالئ  أطرغضا  تثخض  الصادم،  الباظغ 
غحئه اظسثام العزن السغاجغ، شاضعن جغاجاعا الثولغئ 
صائمئ سطى تسطغض التراك تعل ططش صدغئ شطسطغظ ق 

تفسغطه.
ختغح أن بسخ المراصئغظ غرى أن شرظسا تأطض عثه 
طحاسر  بسئإ  افطرغضغ  «الفغاع»  تةّظإ  شغ  المرة 
ظاظغاعع  جغاجات  سظ  الظاتةئ  افطرغضغئ  اإلتئاط 
أن  غئثو  ق  ولضظ  أوباطا.  ضث  الثبطعطاجغ  وتخسغثه 
بمئ تشّغرًا شغ المعصش افطرغضغ، وضاظئ الئغ بغ جغ 
صث ظصطئ شغ ٢٠١٥/٣/٢٠ سظ طسآول أطرغضغ ضمظ 
جغاق تشطغئ عثا المحروع أن بقده ق ترغث المراعظئ 

سطى صرارات اشاراضغئ.

قغظ  أون  (شطسطغظ  إسقطغئ  تصارغر  وعظالك 
أخرى  ودول  أطرغضا  ذطإ  سظ  تتثبئ   (٢٠١٥/٥/٢٨
سربغئ، طظ التضعطئ الفرظسغئ، سثم ذرح  بغظعا دول 
طحروع الصرار سطى افصض إلى طا بسث الاعخض إلى اقتفاق 

الظعوي طع إغران، المجطع شغ ظعاغئ تجغران الةاري.
وغتاول المحروع طمارجئ بسخ اإلغراء السغاجغ سئر 
اصاراح تتثغث طعطئ طثتعا ١٨ حعرا، لطاعخض إلى تض 
جغاجغ سئر المفاوضات، ولضظ عثه المثة غغر طةثغئ 

طع تالئ الئطئ السرجاء افطرغضغئ.
شعع  الماةثد  الفرظسغ  المحروع  طدمعن  تعل  أطا 
عئعط سظ طساعى المحروع السابص (العابط أخق): 
«لطسمطغئ  جثغثة  طرجسغئ  إغةاد  إلى  غعثف  شعع 
السطمغئ»، تضعن بثغطئ سظ صرارات طا تسّمى «الحرسغئ 
الثولغئ» الاغ ق غعاشص سطغعا الضغان الغععدي، وغظص 
لثولاغظ»،  ساخمئ  والصثس  افراضغ  «تئادل  سطى 
وغسصط تص سعدة القجؤغظ بالتثغث سظ «تض سادل 
وطاعازن وواصسغ» غرتضج سطى «آلغئ الاسعغخ» (الةجغرة 

ظئ ٢٠١٥/٥/٢٠).
أطا شغ الةاظإ افطظغ شبمئ خطئ لمراصئئ شسالئ لطتثود 
وضاظئ  افجطتئ»،  وإدخال  اإلرعابغئ  افظحطئ  «لمظع 
جرغثة افظئاء اإللضاروظغئ صث ضحفئ شغ ٢٠١٥/٤/٢٢ 
أن  سطى  أغدا  وظخئ  أسقه،  ضما  المحروع  بظعد  سظ 
الارتغئات افطظغئ تاط طظ خقل وجعد ذرف بالث (طما 

غسظغ وجعدًا سسضرغاً - أطظغاً دولغاً).
وطظ أجض إسطاء شرخئ لطمحروع أطام الرشخ الغععدي 
شغعا  رجالئ  شرظسا  ترجض  الطغضعدغئ،  الرؤغئ  وتسظئ 
طدمعن طا غحئه «الاعثغث» السغاجغ، بأظه شغ تال 
لط غاط الاعخض إلى اتفاق شغ ظعاغئ عثه الفارة «تسطظ 
شرظسا أظعا جاسارف رجمغا بثولئ شطسطغظ. وشغ المصابض 
اقساراف «بغععدغئ  المحروع  بادمغظ  ظاظغاعع  أغرت 

الثولئ» (تسإ بسخ المخادر).
وطع تخاسث التثغث اإلسقطغ سظ وجعد صظعات لطتعار 
بغظ صادة الغععد وترضئ تماس (طما غمضظ لتماس 
أن تظفغه)، ق بث طظ تعجغه ظخغتئ طثطخئ لفخائض 
المصاوطئ بأن خارذئ الطرغص افطرغضغئ عغ المرجع لضاشئ 
ظصاط  سطى  تصعم  وعغ  الثولغئ،  السغاجغئ  المئادرات 
جععرغئ ق تثرج سما تسائره تطك الفخائض «خغاظئ»، لثلك 
جثغر بعا أن ق تاعرط بأغئ صظعات أوروبغئ تساعثف شاح 

صظعات خطفغئ طع الضغان الغععدي.
جغاسبر  الفرظسغ  المحروع  أن  المحعث  خقخئ  إن 
افطرغضغ  اقجاسقء  طع  الطغضعدغئ،  الرؤغئ  وصع  تتئ 
الثي ق غصئض بالتطعل خارج الرؤغئ افطرغضغئ. أطا طظ 
تغث المعصش، شغمبض المحروع دترجئ جثغثة لصدغئ 
شطسطغظ شغ طظتثرات الاظازقت السغاجغئ. وغةإ أن 
تطافئ ضاشئ الصعى السغاجغئ شغ شطسطغظ لثطعرة طا 
تدمظه طحروع الصرار طظ اجاةقب صعات دولغئ تتئ 
سظعان «الطرف البالث» (وعع طا جاعر به رئغج السططئ 
جابصا)، طما غسظغ اتاققً دولغاً شعق اقتاقل الغععدي. 
وإظه طظ ظاشطئ الصعل الاثضغر بأن شطسطغظ صث اظاجسئ 
اقتاقل  غصاطع  الثي  الةعاد  بصعة  إق  ترد  وق  بالصعة 
الغععدي طظ جثوره، وعع المسآولغئ الحرسغئ لطةغعش 

 الاغ ترصإ صغادة طثطخئ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

أشص التراك الفرظسغ قجاؤظاف املفاوضات 
بني ضغان غععد والسططئ الفطسطغظغئ 

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*
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صال طخثر برغطاظغ إن برغطاظغا ُتسث لاعجغع ظطاق بسباعا السسضرغئ لطاثرغإ شغ السراق وزغادة سثد افشراد 
الثغظ غساسثون شغ إسثاد المسارضئ السعرغئ المساثلئ شغ ترضغا.

وتصعل وزارة الثشاع إن صرابئ ٨٠٠ جظثي برغطاظغ غسمطعن بالفسض شغ طةال الاثرغإ والثسط شغ المظطصئ شغ 
وصئ غتصص شغه تظزغط الثولئ طضاجإ شغ السراق وجعرغا.

وصال المخثر لروغارز: «الممطضئ الماتثة ُتسث لسرض المجغث»، طدغفا أن لظثن ترغخئ سطى زغادة طساعماعا 
ردا سطى افتثاث سطى افرض.

وأضاف أن صرارا ظعائغا لط غاثث بسث ولغج وحغضا لضظ وجعد برغطاظغا جغجداد صرغئا. (السربغئ ظئ)

روجغا والعظث تئثآن اإلظااج املحرتك لطمسثات السسضرغئ 
أسطظئ وزغرة الثارجغئ العظثغئ جعحما جعاراج سظ بثء روجغا والعظث باإلظااج المحارك لطمسثات السسضرغئ، 

افطر الثي غسائر تصثطا ضئغرا شغ السقصات البظائغئ.
شصث صالئ جعاراج خقل طآتمر ختفغ تعل ظاائب السظئ افولى طظ سمض التضعطئ العظثغئ الةثغثة: «لطالما 
ُبظغ تساوظظا السسضري الاصظغ طع روجغا سطى أجاس «بائع وطحار»، إذ تصعم روجغا بئغع افجطتئ وظتظ بحرائعا، 

لضظ الاساون اآلن تشغر. شصث صررت روجغا إظااج افجطتئ شغ العظث بالاساون طسظا وظصض الاضظعلعجغات القزطئ».
وأضثت جعاراج سطى البصئ المائادلئ شغ الاساون بغظ روجغا والعظث، طحغرة إلى أن روجغا خثغصئ لئقدعا.

وضاظئ العظث صث بثأت بإظااج المسثات السسضرغئ، بمعجإ الرخخئ الروجغئ شغ سام ١٩٦٧، سظثطا رضئئ المآجسئ 
العذظغئ لططائرات عظثوجاان لطمقتئ الةعغئ الطائرة افولى طظ ذراز «طغس-٢١». وأظحأت روجغا والعظث طحروسا 

طحارضا «براعمعس الفداء» طظ أجض إظااج الخعارغت المةظتئ «براعمعس» الاغ تفعق جرسئ الخعت.
وتةري روجغا والعظث تالغا الةعقت افخغرة طظ المفاوضات بحأن طحروع طحارك إلظااج المروتغات طاسثدة 

افغراض طظ ذراز «ضا-٢٢٦ت». (جئعتظغك)

طسعدة أطمغئ جثغثة لتض أزطئ لغئغا
ضحش المئسعث افطمغ الثاص إلى لغئغا، برظاردغظع لغعن، سظ سجم افطط الماتثة تةعغج طسّعدة جثغثة لـطتض 

السغاجغ وتصثغمعا وطظاصحاعا طظ صئض جمغع الطغئغغظ بثاغئ تجغران التالغ.
ووشص المعصع الرجمغ لئسبئ افطط الماتثة سطى اإلظارظئ، شإن لغعن صّثم «طصارح طسّعدة» لصغئ ردود شسض 
طائاغظئ طظ طثاطش الةعات الفاسطئ، وعع غاطصى تالغا طقتزات وتسطغصات طظ جمغع افذراف المسظغئ والمحارضئ 

شغ التعار.
وغتثث عثا شغ وصئ تعاشص أضبر طظ طؤئ حثص غمبطعن صئائض لغئغئ شغ الصاعرة سطى تحضغض طةطج تمبغطغ 

بعثف تعتغث جععدعط والاعخض إلى تض لطظجاع شغ بقدعط.
وغالئغئ المحارضغظ شغ عثا اقجاماع الثي اجامر أربسئ أغام وظزماه طخر أضثوا لفراظج برس أظعط غظامعن 

إلى طسسضر التضعطئ الطغئغئ شغ ذئرق (حرق) المسارف بعا دولغا والاغ تتزى بثسط الصاعرة. (السربغئ ظئ)

جعلئ إخئارغئ

;k]d]}i›ˆ\;∫;Ä]Ë¢\;‹\ái’\ روتاظغ غثسع «الترس البعري» إىل
صال الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ إن تضعطاه ترغث تظزغط اظاثابات تحرغسغئ «ترة وظجغعئ»، داسغا الترس 

البعري إلى «اقلاجام بالتغاد شغ اقظاثابات».
وصال روتاظغ، شغ تخرغتات أوردتعا وضالئ افظئاء اإلغراظغئ إغرظا، إن «ظةاح التضعطئ غضمظ شغ تظزغط اظاثابات 

تظاشسغئ ترة وظجغعئ».
وصث ُتثد طعسث إجراء اقظاثابات الاحرغسغئ المصئض، واظاثابات طةطج الثئراء المضطش تسغغظ وطراصئئ وضثلك 

إصالئ المرحث افسطى لطةمععرغئ، شغ ٢٦ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦.
وأضاف الرئغج اإلغراظغ، شغ خطاب ألصاه أطام طثغري الحرذئ وطتاشزغ الئقد، «غةإ أق غمظع أتث طظ إلصاء 
خطاب شغ طثغظئ طا طظ خقل إلخاق خفئ طسغظئ به»، وذلك بسث أن ُطظع سثد طظ السغاجغغظ طظ الاسئغر سظ 

طعاصفعط سطظا.
وشغ آذار/ طارس الماضغ طظع ظتع ٥٠ طعاجما لط تعضح ععغاعط الظائإ سطغ ططعري، الثي غظاصث باظازام 
وضع زسغمغ المسارضئ طغر تسغظ طعجعي وطعثي ضروبغ صغث اإلصاطئ الةئرغئ طظث حئاط/ شئراغر ٢٠١١، طظ 

إلصاء خطاب شغ حغراز بةظعب إغران.
وطظث ذلك التغظ طظع سثد طظ المسآولغظ اإلخقتغغظ طظ إلصاء خطئعط شغ طظاذص طافرصئ طظ الئقد.

ودسا روتاظغ أغدا إلى تغادغئ أجعجة الثولئ شغ اقظاثابات. وصال: «غةإ أق ظسمع بأن التضعطئ، والترس 
البعري والةغح والاطفجغعن الرجمغ والمتاشر وطثغر الحرذئ أو طضاإ اإلطام طظاخرون لحثص طسغظ. إظه 

جّط بالظسئئ لقظاثابات». (صظاة الترة)

طظتئ السططات افوضراظغئ الةظسغئ إلى رئغج جعرجغا السابص، طغثائغض جاضاحفغطغ، ضما سغظاه طتاشزاً لمظطصئ 
«أودغسا» شغ جظعب أوضراظغا، شغ خطعة أبارت اظاصادات طظ جاظإ روجغا.

وظحر رئغج أوضراظغا، بغارو بعروحغظضع، طةمعسئ طظ الخعر سطى طعصسه الرجمغ، أبظاء اجاصئاله جاضاحفغطغ 
شغ إصطغط أودغسا، بسث صطغض طظ تعصغع الرئغج افوضراظغ صرار تسغغظ الرئغج الةعرجغ السابص طتاشزاً لقصطغط.

وصال الماتثث باجط الرئاجئ افوضراظغئ، جفغاتعجقف تسغشعلضع، لـCNN إن الرئغج بعروتحغظضع تصثم باصاراح 
إلى طةطج العزراء باسغغظ جاضاحفغطغ طتاشزاً فودغسا، صئض أن غخثر صرارًا بثلك، بسث طعاشصئ المةطج.

وضان جاضاحفغطغ رئغساً لةعرجغا سام ٢٠٠٨، سظثطا اظثلسئ طعاجعئ سسضرغئ طع روجغا بحأن إصطغمغ «أوجغاغا 
الةظعبغئ» و«أبثازغا»، الطثغظ أسطظا اظفخالعما سظ جعرجغا، بثسط طظ طعجضع.

وشغ أول رد شسض طظ جاظإ طعجضع سطى طظح جاضاحفغطغ الةظسغئ افوضراظغئ وتسغغظه طتاشزاً فودغسا، أدان 
«طةطج اقتتاد الروجغ» الثطعة، ووخفعا بأظعا «خطعة جثغثة طظ صئض السططات شغ ضغغش ظتع اظعغار 

أوضراظغا.» (جغ أن أن)
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يف طعصش غسضج اعامام ضغان غععد يف بصاء افجث يف السططئ

دسا رئغج عغؤئ أرضان الةغح «اإلجرائغطغ» افجئص، دان تالعتج، إلى سثم السماح بإجصاط ظزام بحار 
افجث، طتثرا طظ أن السالط بأجره جغثشع بمظ عثا الاطعر.

وخقل طصابطئ أجرتعا طسه اإلذاسئ «اإلجرائغطغئ»، ظّعه تالعتج إلى أن تالئ طظ «الفعضى واظسثام اقجاصرار» 
جاائع جصعط افجث، وجاظسضج تثاسغاتعا بحضض خاص سطى ضض طظ «إجرائغض» والشرب.

وتعصع تالعتج أن تحرع سثد طظ الاظزغمات الةعادغئ الساططئ شغ جعرغا تالغا شغ اجاعثاف «إجرائغض»، 
بمةرد اقظاعاء طظ طعمئ إجصاط ظزام افجث، طحغرا إلى أن طعاجعئ عثه الاظزغمات جاضعن طضطفئ وطدظغئ 

وذعغطئ. (سربغ ٢١)
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سئادي: السراق خسر ٢٣٠٠ طخفتئ سسضرغئ يف املعخض وتثعا!!
صال رئغج العزراء السراصغ تغثر السئادي: «إن صعات افطظ السراصغئ خسرت ٢٣٠٠ سربئ عمر سسضرغئ طخفتئ لثى 

جصعط طثغظئ المعخض بغث تظزغط داسح الخغش الماضغ».
وأوضح السئادي خقل لصاء طع صظاة السراصغئ الرجمغئ «خسرظا شغ اظعغار المعخض الضبغر طظ السقح والسااد»، 
طدغفا «طدى سام وظتظ ظصاتض طظ دون تسعغخ تصرغئا... العمرات الاغ شصثظاعا لط تسعض، وخسرظا شغ 

المعخض وتثعا ٢٣٠٠ عمر».
طظ  أن «ضبغرا  إلى  طحغرا  خسإ»،  والاخطغح  والثبابات،  العمرات  شغعا  ظثسر  المسامرة  وأضاف: «المسارك 
حرضات الخغاظئ والمصاولغظ جعاء طظ الروس أو افطرغضغغظ اظستئعا سظثطا تردى العضع افطظغ شغ السراق». 

وجغطر تظزغط الثولئ سطى المعخض شغ غعظغع/ تجغران سام ٢٠١٤ إبر عةعم أتاح لعط السغطرة سطى طظاذص 
واجسئ طظ الئقد، بسث اظستاب صعات الةغح الاغ ترضئ جقتعا.

واجاعلى الاظزغط سطى ضمغات ضئغرة طظ افجطتئ والمسثات السسضرغئ تابسئ فربع شرق سسضرغئ ضاظئ تظاحر 
شغ طظطصئ المعخض باظغ أضئر طثن السراق. (السربغئ ظئ)
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