
افخطار املتثصئ ببعرة الحام

إن اقجاسمار وجعئ ظزر طسغظئ شغ التغاة، 
ولظ غصدى سطغه طا لط ُتشغر وجعئ الظزر عثه.. 
سرض  عع  ذلك  تتصغص  إلى  الختغح  والطرغص 
اإلجقم ضفضرة ضطغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة 
جمغع  تاظاولعا  السالمغ،  الظصاش  طغثان  شغ 
الحسعب وافطط، وتعضع دولغاً طتض بتث وظصاش 
بغظ الثول جمغسعا، وخاخئ شغ الةماسئ الثولغئ. 
وق  لقجاسمار،  الظاجع  السقج  عع  وتثه  عثا 
غمضظ تطئغص ذلك سمطغاً إق بعجعد دولئ الثقشئ 

اإلجقطغئ الصعغئ شغ المسرح الثولغ
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- اقجاسمار الشربغ وآباره المثطرة سطى الئحرغئ ...٣
- افزطئ شغ لغئغا: خراع دولغ وتضالإ سطى 
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ضطمئ السثد

أضبر طظ أربع جظعات طرت سطى بعرة الحام المئارضئ؛ 
دون أن تامضظ أطرغضا وطظ طسعا طظ دول الشرب الضاشر 
طظ إغةاد تض غمضظعا طظ إسادة السغطرة سطى أرض 
الحام واتاعائعا؛ رغط ضض المتاوقت الاغ باءت جمغسعا 
بالفحض، وذلك خحغئ تتعلعا إلى ظصطئ ارتضاز لثولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ ظسأل اهللا تسالى 
أن تصعم سطى أظصاض سمغطعا ذاغغئ الحام؛ وترخعا 

سطى تبئغئ طحروسعا شغ دولئ طثظغئ دغمصراذغئ.
وعا عغ تسغث المتاولئ طظ خقل طةطج افطظ؛ الثي 
أسرب سظ تأغغثه لمئادرة طئسعث افطغظ السام لفطط 
باحضغض  طغساعرا؛  دي  جاغفان  جعرغا  إلى  الماتثة 
أربع طةمعسات سمض؛ طع طمبطغ التضعطئ والمسارضئ 
السعرغاغظ؛ لاظفغث بغان جظغش، وضان دي طغساعرا صث 
اصارح سطى طةطج افطظ شغ ٢٩ تمعز/غعلغع تحضغض أربع 
طةمعسات سمض؛ جارضج سطى أربسئ طةاقت عغ: السقطئ 
والتماغئ، بما شغ ذلك إظعاء التخار وضمان وخعل 
المساسثات الطئغئ؛ والمسائض السغاجغئ والثجاعرغئ، 
طبض إظحاء عغؤئ التضط اقظاصالغ واقظاثابات؛ والمسائض 
السسضرغئ وافطظغئ، بما شغ ذلك طضاشتئ اإلرعاب ووصش 
إذقق الظار؛ والمآجسات الساطئ والاظمغئ، طع الارضغج 
سطى إسادة إسمار الئقد. وعثا ضطه طظ أجض أن تظاعغ 
بعرة الحام باجائثال سمغض بسمغض؛ بسث أن غاط تحضغض 
سصثه  سطى  تسمض  الثي  المآتمر  شغ  تفاوضغئ  عغؤئ 
السسعدغئ؛ بمعاشصئ ضض طظ أطرغضا وروجغا، تغث صالئ 
طخادر جغاجغئ سربغئ وأخرى طظ المسارضئ السعرغئ: إن 
السسعدغئ والعقغات الماتثة تثرجان سصث طآتمر غةمع 
المسارضئ السعرغئ بئسدعا دون الظزام؛ لطاعاشص شغما 
بغظعا سطى وبغصئ وخارذئ ذرغص لطمرتطئ اقظاصالغئ صئغض 

أي اجاماسات تفاوضغئ طع الظزام، وظاصحئ السسعدغئ 
افطر طع العقغات الماتثة وروجغا، وحّةع الطرشان سطى 
عثه الثطعة، وصالئ العقغات الماتثة إظعا جاثسمعا، 
بغظما ذالئئ روجغا باشغغر طضان اظسصاد المآتمر شصط 
دون أي تشغغر شغ المئثأ واآللغات وافعثاف، ضما ضحفئ 
طسارضعن  بعا  صام  ُطسطظئ  غغر  زغارات  سظ  المخادر 
جعرغعن خقل افغام الماضغئ لطسسعدغئ، لط ُغظحر سظعا 
شغ وجائض اإلسقم، ورّجتئ أن غضعن لعا خطئ بعثا 

المآتمر.
وصث تسرضئ بعرة الحام المئارضئ إلى أخطار جسغمئ؛ 
جسطئ طظ أعطعا وصعدا رغبما تظدب الطئثئ افطرغضغئ، 
ارتعان  عع  تأبغرا؛  وأضبرعا  افخطار  عثه  أسزط  ولسض 
دسمعا  تثسغ  الاغ  لطثول  المصاتطئ  الفخائض  بسخ 
الصثر  السغاجغ  المال  ضثئ  والاغ  السعرغئ؛  لطبعرة 
افبر  طسروشا  بات  وصث  وتصغغثعا،  الفخائض  ربط  بشغئ 
المثطر الثي خطفه المال السغاجغ سطى الفخائض؛ تغث 
خادر صراراتعط؛ واجاظجف ذاصاتعط؛ شأخئتعا طضئطغظ 
ق غساطغسعن الثروج سظ إرادة داسمغعط، ولسطظا جمغسا 
ظاثضر تادبئ إغصاف جئعئ الساتض وغغرعا طظ الةئعات 
جئعات  وشاح  المةرم؛  الظزام  سطى  خطرا  تحضض  الاغ 
أخرى ق ظاصئ لطفخائض شغعا وق جمض جعى أظعا تتصص 

طخالح الثاسمغظ؛ أو تساظجف ذاصات البعار.
وعا ظتظ ظرى المةازر تطع المةازر الاغ ترتضإ بتص أعض 
الثول  طظ  إلغصاشعا  جادة  طتاولئ  أي  ظرى  وق  الحام؛ 
الاغ تثسغ دسمعا لطبعرة السعرغئ؛ أو سطى افصض تجوغث 
الفخائض بمدادات لططغران تتث طظ صثرة جقح الةع 
جظعظغ؛  بحضض  الحام  ذاغغئ  ظزام  غساثثطه  الثي 
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اقساخام يف جاتئ رغاض الخطح... 
ططالئئ باجاصالئ التضعطئ 
وإجصاط الظزام السغاجغ 

يف لئظان

ظزمئ تمطئ «ذطسئ رغتاضط» اساخاطاً شغ افغام الصطغطئ 
سطى أزطئ  الماضغئ شغ وجط بغروت الاةاري اتاةاجاً 
الظفاغات.. وصث حارك شغه ظصابغعن وغسارغعن وظاحطعن 
طظاصخئ  شغ  طحارضعن  وتاى  المثظغ  المةامع  طظ 
طسالةئ الظفاغات. ورشسعا افسقم الطئظاظغئ وعافعا «الحسإ 
غرغث إجصاط الظزام». وتتعلئ الازاعرة غعم السئئ 
الماضغ إلى طعاجعات بغظ المازاعرغظ والصعى افطظغئ 
والسسضرغئ.. وشغ الغعم الاالغ، أي غعم افتث الماضغ، 
افطظغئ  والصعى  المازاعرغظ  بغظ  المعاجعات  تةثدت 
والسسضرغئ بسثطا تاول بسدعط إزالئ افجقك الحائضئ 
ورحص السظاخر افطظغئ بصظاظغ المغاه. واجاثثطئ الصعى 
افطظغئ خراذغط المغاه وصظابض طسغطئ لطثطعع ورخاخا 

ططاذغا وتغا، وصث جصط جرتى طظ الطرشغظ.
الاترضات  بثء  طظث  العاضح  طظ  ضان  لصث   :
طتاولئ صعى «٨ آذار» تسثغر تطك الاترضات لاتصغص طا 
تسسى إلغه طظ إجصاط لطتضعطئ والثعاب إلى طآتمر 
وسسضرغئ  جغاجغئ  بإجراءات  الصغام  بسث  تأجغسغ 
تآدي إلغه. شطصث ذالإ تجب إغران وتغار طغحال سعن 
بإغةاد ظزام جغاجغ بثغض سظ الظزام التالغ الثي 
تصعم الثولئ سطى أجاجه.. وإن ضعن صعى «١٤ آذار» 
لظ تعاشص سطى ذلك بإرادتعا شق بث شغ ظزر صعى «٨ 
تةئر  طادغئ  بأسمال  بالصغام  ذلك  تتصغص  طظ  آذار» 
تطك الصعى سطى الثدعع. وطا غحغر إلى ذلك أظه صث 
خثرت خقل افغام الماضغئ تخرغتات طظ طسآولغظ 
التضعطئ  بإجصاط  شغعا  غطالئعن  آذار»  صعى «٨  شغ 
طسآولعن  سارض  بغظما  الصائط،  السغاجغ  والظزام 
شغ صعى «١٤ آذار» تطك المطالئات واسائروعا بمبابئ 
ولغث  الظائإ  ضقم  ضان  وصث  الثجاعر.  سطى  اظصقب 
جظئقط واضتا شغ اتعاطه أذراشا أخرى بالثخعل سطى 
خط المزاعرات لاتصغص أجظثتعا السغاجغئ، شصث صال 
جظئقط: «.. ق بث طظ المتاجئئ ولضظ لغج الثخعل 
شغ الفعضى، وعظاك أتجاب جغاجغئ دخطئ إلى جاتئ 
الئرج وتطالإ بحغء آخر وعغ ترغث الفعضى. طا عع 
الفعضى؟  الظغابغ،  والمةطج  التضعطئ  سظ  الئثغض 
غغر  الظغابغ  المةطج  واسائار  التضعطئ  إجصاط  إن 
حرسغ أطر طرشعض وتط تعرغط المازاعرغظ بعثه 
الحسارات». إن طعاصش صعى «٨ آذار» الاابسئ فطرغضا 
والاغ تاظاصخ طع صعى «١٤ آذار» الاغ شغعا أذراف 
تابسئ لئرغطاظغا غحغر إلى تتعل تطك المزاعرات إلى 
طعاجعئ بغظ أدوات أطرغضا وبرغطاظغا وعغ ُتظثر بأطعر 

ق ُتتمث سصئاعا.

تخرغح  شغ  الئثغاغ  طتمث  التعبغ  الصغادي  أسطظ 
لعضالئ جئعتظغك الروجغئ، أظه ق خقف سطى اقظستاب 
طظ المثن وتسطغط افجطتئ البصغطئ لطتضعطئ الغمظغئ، 
وأن ذلك - تسإ صعله - جاء ضمظ طثرجات طآتمر 
التعار العذظغ، إق أظه أضاف أن ذلك جغاط بحرط 
طآجسات  ضمظ   - التعبغغظ   - اهللا  أظخار  إدراج 

الثولئ، وصال إن ذلك لط غاط.
طثرجات  سطى  طعاشصعن  التعبغغظ  أن  غسظغ  وعثا 
طآتمر التعار الثي اخااط ظعاغئ سام ٢٠١٣م، والثي 
دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  طثرجاته:  أعط  طظ  ضاظئ 
تمئ  دجاعرغئ،  وتسثغقت  شثرالغ  وتصسغط  تثغبئ، 

بمساسثة لةان غربغئ أسطظ سظعا شغ تغظعا.
الغمظ  شغ  الماصاتطغظ  الطرشغظ  أن  غسظغ  وعثا 
تطك  سطى  طافصان  الغمظغئ)  والتضعطئ  (التعبغعن 
أظعما  إق  الصادطئ،  الثولئ  حضض  وسطى  المثرجات 
شغ  والبروة  السططئ  تعزغع  سطى   - شصط   - طثاطفان 

الئقد.
طرارا  التعبغ  المطك  سئث  إسقن  عع  ذلك  غآضث  وطا 
وتضرارا أظه جمععري أضبر طظ التضعطئ ظفسعا، تغظ 
غرغإ  بأظه  إلغه  المعجعئ  اقتعاطات  سطى  غرد  ضان 
شغ السعدة بالغمظ إلى سخر اإلطام. وضان سئث المطك 
التعبغ غاصخث وضع سطط الةمععرغئ الغمظغئ جطغاً طظ 

خطفه شغ خطاباته الماطفجة.
شطط الترب إذًا؟

طا عع المحروع الثي غصثطه التعبغ لتضط الئقد؟ إظه 
طحروع سئث ربه عادي ظفسه وق غثرج سظه صغث أظمطئ: 
دولئ طثظغئ دغمصراذغئ تثغبئ ذات ظزام جمععري 
ضمظ اتتاد شثرالغ بإحراف غربغ سطى دجاعر الئقد 

الةثغث.
شطط الترب إذًا؟

لقجابئ سطى ذلك ق بث طظ اجاسراض الظصاط الاالغئ:
طآخرًا  الغمظ  إلى  الماتثة  افطط  طئسعث  صثم   -١
طئادرة إلى التضعطئ الغمظغئ لعصش إذقق الظار، وصال 

إن التعبغغظ صث واشصعا سطغعا.
٢- رشدئ التضعطئ الغمظغئ تطك المئادرة ووخفاعا 

بأظعا الافاف سطى تطئغص الصرار افطمغ ٢٢١٦.
الغمظغئ  لطتضعطئ  المساظثة  الاتالش  صعات  صاطئ   -٣
إتضام  أجض  طظ  المثا  وطغظاء  التثغثة  طغظاء  بدرب 

التخار سطى خظساء الاغ غسغطر سطغعا التعبغعن.
بحأن  صطصعا  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  أسطظئ   -٤
(افطط  الثولغئ  طظزماعا  إلى  وأوسجت  الدربات  تطك 

الماتثة) باقساراض سطغعا.
طضعضغئ  برتقت  افغام  عثه  الحغت  ولث  غصعم   -٥
سطى  لطتخعل  طتاولئ  شغ  والرغاض  طسصط  بغظ 
المععل  السسضري  الاراجع  غعصش  الظار  إلذقق  وصش 

لطتعبغغظ.
الغمظغ  الثارجغئ  وزغر  غاجغظ  رغاض  أسطظ   -٦
طع  تعار  ق  وأظه  جثغثة  طئادرات  ق  أظه  افردن  طظ 

التعبغغظ.
ورصئ  الحغت  ولث  إلى  الغمظغئ  التضعطئ  صثطئ   -٧
افطمغ  الصرار  لاظفغث  ذرغص  خارذئ  بأظعا  وخفاعا 

المطجم ٢٢١٦.
افخغر  افجئعع  عثا  خقل  جرت  الظصاط  عثه  ضض 
شصط، طا غثل سطى أن عظاك رغئئ أطرغضغئ شغ تماغئ 
التعبغغظ وإبصائعط ضمظ الحضض السغاجغ الصادم شغ 
الغمظ، شغ إخرار واضح طظ افطرغضان سئر طظزماعط 
الثولغئ أق تسافرد التضعطئ الغمظغئ بالعضع الظعائغ 
ططالإ  لطتعبغغظ  أن  دوطا  والاأضغث  الئقد،  شغ 
السسعدي  الثارجغئ  وزغر  ذلك  سظ  وسئر  طحروسئ، 
سادل الةئغر، شغ تظاجص طع المطالإ افطرغضغئ صائق 

إن لثى التعبغغظ دورًا غطسئعظه شغ طساصئض الغمظ.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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إغععد باراك: حارشظا سطى طعاجمئ إغران ٣ طرات 
وتراجسظا يف الطتزئ افخرية

افسعام  شغ  طرات   ٣ إغران  لمعاجمئ  جسئ  بقده  إن  باراك  إغععد  السابص  «اإلجرائغطغ»  الثشاع  وزغر  صال 
الماتثة.  بالعقغات  تاسطص  طثاوف  وبسئإ  الةغح  طظ  ظخغتئ  سطى  بظاء  لطاراجع  اضطرت  لضظعا  الماضغئ 
وبتسإ الاسرغئات، الاغ أذاسعا الاطفجغعن «اإلجرائغطغ» السئئ ٢٢ آب/أغسطج، شإن تطك الثطط، ضاظئ 
تتزى باأغغث طظ رئغج العزراء، بظغاطغظ ظاظغاعع، ووزغر الثشاع السابص إغععد باراك، ولط غمضظ تظفغثعا 
بسئإ طسارضئ سثد طظ المسآولغظ التضعطغغظ.. وصال باراك: «شغ سام ٢٠١٢ تجاطظ الاعصغئ طع طظاورات 
سسضرغئ طحارضئ طع العقغات الماتثة، وسصثظا السجم سطى تظفغث العةعم، لضظ المدغ صثطا شغ حظ عةعم 

سطى إغران بغظما تةرى طظاورة طع الصعات افطرغضغئ ضان جغسث تعصغاا جغؤا».(روجغا الغعم)
: ضقم إغععد باراك غحغر إلى أن اطاظاع ضغان غععد سظ تعجغه ضربات سسضرغئ لطمظحآت الظعوغئ 
تضظ  ولط  الدربات..  تطك  تسارض  ضاظئ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  أن  عع  الرئغسغ  جئئه  اإلغراظغئ 
طسارضئ العقغات الماتثة افطرغضغئ لسمطغئ سسضرغئ غصعم بعا ضغان غععد ضث إغران خاشغئ سطى أتث، 
إن  تاى  بثلك،  الصغام  طظ  غععد  ضغان  تتثر  أطرغضغغظ  طسآولغظ  طظ  ضبغرة  تخرغتات  خثرت  شصث 
الثطغب  شغ  المامرضجة  افطرغضغئ  الصعات  ذالإ  السابص  افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طساحار  برغةظسضغ 
بإجصاط الطائرات «اإلجرائغطغئ» شغ تال صاطئ بمعاجمئ إغران. وعثا غعّضح ضط ضاظئ العقغات الماتثة 

افطرغضغئ ترغخئ سطى تماغئ إغران طظ تظفغث تطك السمطغئ السسضرغئ!!

تجب الحسإ الةمععري: 
أردوغان دبر «اظصقبا طثظغا»

ترضغا  شغ  المسارض  الةمععري  الحسإ  تجب  اتعط 
الرئغج رجإ ذغإ أردوغان بمتاولئ تثبغر «اظصقب 
طثظغ» سئر إشحال طحاورات تحضغض التضعطئ لاظزغط 
اظاثابات طئضرة صث غتخض تجبه سطى افغطئغئ شغعا. 

وصال رئغج تجب الحسإ الةمععري ضمال ضغطغاحثار 
غعجث  «ق  آب/أغسطج:   ٢٣ افتث  أظصرة  شغ  أوغطع 
تالغا  طسطصئ  الثغمعصراذغئ  الغعم،  ترضغا  شغ  صاظعن 
طثظغا».  اظصقبا  ظعاجه  ظتظ  به،  غسمض  ق  والثجاعر 

(روجغا الغعم)
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طا عع السئإ الرئغسغ لفزطئ الظاحئئ بغظ الضعرغاغظ 
وطا جر اظجساج  وخطئ إلى تث إذقق صثائش؟  والاغ 
الةظعبغئ  ضعرغا  بغظ  المظاورات  طظ  الحمالغئ  ضعرغا 
درجئ  رشع  إلى  افطر  وخض  وصث  الماتثة،  والعقغات 
تأعئعا إلى «تالئ ترب»؟ وإلى أغظ غمضظ أن تسغر 

افطعر؟
وظةغإ سظ ذلك باجاسراض افتثاث المساةثة شغ 

عثه افزطئ:
لصث أسطظ رئغج ضعرغا الحمالغئ ضغط جعظس أون غعم 
لطصاال  بالضاطض  «طاأعئا  جغحه  وضع   ٢٠١٥/٨/٢٠
والئثء بسمطغات سسضرغئ طفاجؤئ» ذالئا «وصش ضعرغا 
الةظعبغئ لمضئرات الخعت الاغ وضساعا سطى التثود 
طعطئ  جاسئ   ٤٨ وتثد  بقده،  ضث  الحائسات  لائث 
الظطاق».  واجسئ  تربا  سطغعا  جغحظ  وإق  لعصفعا، 
تخض  وصث  الترب،  خعض  شغ  بقده  جثغئ  لغزعر 

تئادل صخش طثشسغ بغظ الطرشغظ.
بارك ضعن  الةظعبغئ  ضعرغا  رئغسئ  صاطئ  وسصإ ذلك 
صائطئ:  الةظعد  شثاذئئ  سسضرغئ  صاسثة  وزارت  عغه 
«غةإ أن غضعن الةغح طساسثا لمعاجعئ الاتثغات 
الةثغثة، إذا دسئ التاجئ إلى ذلك، أرغثضط الاترك 
عثه  الثطاب  شطعةئ  الاصارغر».  تصثغط  بط  وطظ  أوق 
الةغح  لغضظ  شاصعل  الترب،  ترغث  ق  أظعا  سطى  تثل 
طساسثا إذا دسئ التاجئ إلى ذلك! وعغ تظازر الاصارغر 
تعل أغئ طساةثات جثغثة تاى ق تخض افطعر إلى 
تالئ الترب، وتازاعر باقجاسثاد لمعاجعئ الاتثغات 

الةثغثة لطمأظئ الةغح.
المحارضئ  السظعغئ  الاثرغئات  بثء  طع  ذلك  وتجاطظ 
بغظ ضعرغا الةظعبغئ وأطرغضا تغث تدط عثه الاثرغئات 
٥٠ ألش جظثي ضعري جظعبغ و٣٠ ألش جظثي أطرغضغ. 
صائق:  أودغرظع  رغمعظث  افطرغضغ  الصائث  شخرح 
«ضالسادة، لثغظا ضعرغا الحمالغئ اقجافجازغئ الماصطئئ 
الاغ ق غمضظ الاظئآ بأشسالعا، سطغظا أن ظضعن طسظغغظ 
تصعم  الاغ  أطرغضا  أن  سطى  غثل  طما  دائما».  بعا 
باقجافجازات وتاعط بعا ضعرغا الحمالغئ تثحى طظ 
ترغثعا  ق  وعغ  الترب،  تالئ  إلى  افطعر  تخض  أن 

ضثلك، شاضعن طسظغئ بظجع شاغطعا صئض أن تظفةر.
وصث بثأ الاعتر افخغر بغظ الضعرغاغظ غعم ٢٠١٥/٨/١١ 
سظثطا خرح وزغر دشاع ضعرغا الةظعبغئ عان طغظ جع 
بأن «جغح بقده جغطةأ لطرد السسضري لطسغطرة سطى 
السقح  المظجوسئ  المظطصئ  طظ  الةظعبغ  الةجء  صغادة 
اظفةار  ظاغةئ  غاراجع  لظ  جغحه  وأن  الضعرغاغظ  بغظ 
ألشام زرساعا ضعرغا الحمالغئ عظاك» وصث أدت إلى بار 
أسداء لةظثغغظ ضعرغغظ جظعبغغظ غعم ٢٠١٥/٨/٤، 
شصاطئ ضعرغا الةظعبغئ واجاأظفئ الئث اإلذاسغ لطترب 
الظفسغئ ضث ضعرغا الحمالغئ سئر طضئرات الخعت الاغ 
زرسعا  الحمالغئ  ضعرغا  وتظفغ  التثود.  سطى  زرساعا 
لفلشام. وصال طخثر سسضري ضعري جظعبغ إظه «غاعصع 
إذقق ضعرغا الحمالغئ الظار سطى بسخ المعاصع الاغ 
طعصسا».   ١١ وسثدعا  الخعت  طضئرات  شغعا  وضسئ 
وصث تعترت السقصات بغظعما طظث غرق جفغظئ تربغئ 
الحمالغئ  ضعرغا  وتظفغ   ٢٠١٠ سام  الةظعبغئ  لضعرغا 

تعرذعا شغ ذلك. 
إظه طظ المسطعم أن ضعرغا الةظعبغئ تابسئ فطرغضا الاغ 
شغعا  ترابط  ألفاً   ٣٠ تعالغ  تسثادعا  غئطس  صعات  لعا 
طظث الترب الضعرغئ الاغ احاسطئ سام ١٩٥١ وتعصفئ 
بعثظئ سام ١٩٥٣ ولط غاط تعصغع اتفاصغئ جقم بغظ 
ضعرغا  بةاظإ  الخغظ  شغعا  احارضئ  وصث  الضعرغاغظ. 
ذعرت  وصث  صائمئ.  افزطئ  عثه  زالئ  وطا  الحمالغئ، 
ضعرغا الحمالغئ جقتعا بإظااج خعارغت بالساغئ تتمض 
رؤوجا ظعوغئ، وذعرت برظاطةعا الظعوي تاى تمضظئ 
عثا  وصش  أطرغضا  وتاولئ  الظعوي.  السقح  إظااج  طظ 
الئرظاطب باتفاصغات سصثتعا طسعا إق أن أطرغضا أخطئ 
بعسعدعا سام ٢٠٠٦ باصثغط طساسثات لعا شاجاأظفئ 
ضعرغا الحمالغئ ظحاذعا الظعوي وأجرت تةربئ ظعوغئ 
سام  باظغئ  تةربئ  أجرت  بط  وطظ  السظئ،  تطك  شغ 

٢٠٠٩ وتةربئ بالبئ أضبر ظةاتا سام ٢٠١٣. وأسطظئ 
غعام  ججغرة  بدرب  وعثدت  بالعثظئ،  الاجاطعا  سثم 
الاغ اتاطاعا أطرغضا سام ١٥٢١ وأسطظئ ضمعا إلغعا 
سام ١٩٥٠، واتثثت أطرغضا ذلك ذرغسئ لظحر الثرع 
اوضغظاوا  ججغرة  وشغ  الةجغرة  عثه  شغ  الخاروخغ 
طعمئ.  أطرغضغئ  صعاسث  شغعا  تعجث  الاغ  الغاباظغئ 
وبثلك أتاذئ الخغظ طظ تطك الةعئ بثرع خاروخغ 
بثرغسئ طعاجعئ تعثغثات ضعرغا الحمالغئ. وصث ظجسئ 

أطرغضا شاغض الترب غعطؤث وسمطئ سطى الاعثئئ.
جثغث،  طظ  الضعرغئ  الترب  إحسال  ترغث  ق  شأطرغضا 
إلى  تطةأ  الترب  حفغر  إلى  ووخض  الةع  تعتر  وضطما 
الضعري  الاعثغث  طثة  اظاعاء  وصئض  ولثلك  الاعثئئ، 
ضعرغا  أسطظئ   ٢٠١٥/٨/٢٢ غعم  بساساغظ  الحمالغ 
الةظعبغئ سظ بثء المفاوضات طع ضعرغا الحمالغئ لظجع 

شاغض الاعتر.
إبصاء  عغ  الحمالغئ  ضعرغا  تةاه  أطرغضا  جغاجئ  إن 
ذلك  لاعظش  لقحاسال  وصابق  جاخظا  تعلعا  العضع 
تةاه الخغظ وتحشطعا به ولامظع عغمظاعا سطى بتري 
تئصغ  أن  أطرغضا  وترغث  والةظعبغ،  الحرصغ  الخغظ 
لعثا  تساثثطعا  جغطرتعا  تتئ  الةظعبغئ  ضعرغا 
وطظ  المظطصئ.  شغ  ظفعذعا  سطى  ولطتفاظ  الشرض 
طرتغظ  السظئ  شغ  المظاورات  بإجراء  تصعم  ذلك  أجض 
وتحرك شغعا أجطتئ جثغثة وتعجسعا أتغاظا لاصارب 
طظ تثود ضعرغا الحمالغئ لاسافجعا شاسمض سطى تعتغر 
افجعاء شغ المظطصئ لاتصغص أغراض طسغظئ ضما شسطئ 
سام ٢٠١٣ تاى تظحر الثرع الخاروخغ تةاه الخغظ. 
لطئثء  الحمالغئ  ضعرغا  جر  شغ  أطرغضا  ترغإ  واآلن 
برظاطةعا  تعل   ٢٠٠٦ سام  تعصفئ  الاغ  بالمتادبات 
سطى  تعله  اتفاصا  تعصع  الظعاغئ  شغ  لاةسطعا  الظعوي 
حاضطئ طا شسطاه طع إغران ضما خرتئ وزارة الثارجغئ 
بسث  وتعد  إغران.  طع  اقتفاق  تعصغع  سصإ  افطرغضغئ 
ذلك لع أظعا تامضظ طظ تعصغع اتفاق جقم دائط بغظ 
الضعرغاغظ وطظ بط السمض سطى تعتغثعما ضما شسطئ 
شغ شغاظام تاى تتاعي ضعرغا الحمالغئ، وطظ بط تعجث 
دولئ أخرى شغ المظطصئ تظاوئ الخغظ وتحشطعا شغ 

الظجاع.
وصث تعترت افوضاع بغظ أطرغضا والخغظ شغ افحعر 
افخغرة الماضغئ بسئإ سمطغات الئظاء الاغ تصعم بعا 
الخغظ شغ أرخئغض جئراتطغ بئتر الخغظ الةظعبغ تغث 
شغعا،  وطعاظأ  ططارات  وإظحاء  الةجر  باعجغع  تصعم 
وأظعرت الخغظ اجاغاءعا الحثغث بسث تتطغص ذائرة 
تةسج أطرغضغئ شعق طظاذص صرغئئ طظ تطك الةجر، 
وتئادل الطرشان اقتعاطات بالاسئإ بجسجسئ اقجاصرار 
شغ المظطصئ، تاى وخض التال إلى الاعثغث بالترب، 
وأسطظئ وزارة الثشاع افطرغضغئ غعم ٢٠١٥/٥/٢٦ بأن 
«الثطعات الصادطئ لطعقغات الماتثة لطثشاع سظ ترغئ 
لطمراصئئ  جعغئ  ذطسات  باسغغر  المظطصئ  شغ  المقتئ 
وإرجال جفظ تربغئ تةعل شغ المظطصئ» الاغ تسائرعا 
الخغظ طةالعا الةعي والئتري، طما غظثر بجغادة الاعتر.

الحمالغئ  ضعرغا  جر  سطى  تسمض  أطرغضا  أن  شغزعر 
قجاؤظاف المفاوضات تعل برظاطةعا الظعوي شغ العصئ 
الخغظ  تعل  افوضاع  حتظ  سطى  شغه  تسمض  الثي 
تطغفئ  تسائر  الاغ  الحمالغئ  ضعرغا  طع  العضع  باعتغر 
لطخغظ والاغ تصع شغ طظطصئ بتر الخغظ الحرصغ الاغ 
أطرغضا  لاتعل  سطغعا  العغمظئ  لفرض  الخغظ  تسسى 
المعغمظئ  عغ  وتئصى  ذلك  الخغظ  تتصص  أن  دون 
ترضج  صاخرة  الخغظ  ظزرة  زالئ  وطا  المظطصئ.  سطى 
سطى طظطصاعا شغ بتري الخغظ الحرصغ والةظعبغ وق 
تصعم بمظاشسئ أطرغضا سطى الظطاق الثولغ وزتجتاعا 
سظ طعصسعا شغ المعصش الثولغ، شغمظسعا ذلك طظ أن 
تخئح دولئ ضئرى سالمغا، بغظما ظتظ شغ دولئ الثقشئ 
سطى  جظسمض  اهللا  بإذن  الصادطئ  الظئعة  طظعاج  سطى 
طظاشسئ أطرغضا شغ ضض طضان وجظسمض سطى إجصاذعا 
طظ طعصسعا الثولغ تاى ظتض طضاظعا لظخئح الثولئ 
 افولى سالمغا الاغ تتمض العثى والثغر لطئحرغئ ضطعا

خقشات الصغادات اإلغراظغئ طسألئ حضطغئ وق 
تآبر يف خظع الصرار اإلغراظغ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

ظزرات جغاجغئ

الصرار  ُخّظاع  أروصئ  شغ  وافخرى  الفْغظئ  بغظ  تزعر   
السغاجغ اإلغراظغئ اخاقشات جغاجغئ غخسإ جسرعا، 
سطى طساعى الصغادات السطغا شغ إغران، بثأت تطفع سطى 
السطح، وُغزظ بأّظعا جُاتثث تأبغرًا بّغظاً شغ السغاجئ 
اإلغراظغئ الثاخطغئ والثارجغئ، وغئثو طسعا أّظعا صث تآّبر 
شغ خظع الصرار اإلغراظغ، أو أّظعا صث ُتشّغر شغ اقتفاصات 
الثولغئ الاغ أبرطاعا إغران طع الصعى السالمغئ ضاقتفاق 
الظعوي الثي وّصساه إغران طع الثول السزمى الثمج 
شغ  ططمعس  تشغغر  إلى  تآدي  صث  أّظعا  أو  واتث،  زائث 
ُبظغئ الظزام السغاجغ شغ داخض إغران ظفسعا، والسآال 
الثي غطرح ظفسه عع: عض لعثه اقخاقشات اظسضاجات 
جثغئ سطى الصرار السغاجغ اإلغراظغ؟ وعض لعا إجصاذات 

طظزعرة سطى العاصع؟
اقتفاق  ُغسارض  خاطظؤغ  اهللا  آغئ  المرحث  بأن  ُغصال 
الظعوي، وصث ُظصض سظ طصربغظ طظه ضرئغج تترغر ختغفئ 
ضغعان اإلغراظغئ المتاشزئ تسغظ حرغسامثاري صعله إن: 
«خاطظؤغ لط غعاشص سطظاً سطى اقتفاق أو غرشده»، وصال 
حرغسامثاري شغ اشاااتغاه إن أججاء ضبغرة طظ اقتفاق 
ُتعثد اجاصقل وأطظ إغران، وطا أجّماه بـ»صثاجئ الظزام 
اإلجقطغ لطةمععرغئ» شغ إغران، طسائرًا - طظ دون أن 
غتثد عثه افججاء - بأظه جغضعن «ضاربغاً إذا تط تظفغث 
اقتفاق»، وأضاف: «جعاء تمئ المعاشصئ سطى عثا الظص 
أو تط رشده، لظ ظسمح فتث بأن غدر المئادئ الرئغسغئ 

لـ(تضط) الظزام اإلجقطغ».
وشغ السغاق ظفسه شصث اظاصث طمبض بارز لثاطظؤغ وعع 
«تةاوز  إظه  صائقً  الظعوي  اقتفاق  العثى  سطط  أتمث 
الثطعط التمراء الاغ وضسعا خاطظؤغ»، وصال بأّظه: «ق 
غظئشغ لفجاظإ أن غخطعا إلى افجعجة افطظغئ اإلغراظغئ، 
بجغارة  لطمفاحغظ  بالسماح  ذلك  غظاعك  اقتفاق  لضظ 

طعاصع سسضرغئ».
وضان خاطظؤغ بالمصابض صث خّرح لعضالئ افظئاء الطقبغئ 
«اغسظا»: «إن طفاوضغظا الظعوغغظ غتاولعن جطإ السثو 
ذلك  شإن  طتاوقتعط  شغ  ظةتعا  شإذا  السصعبات  جقح 
جغضعن جغثا وإذا لط غفطتعا شإن سطى الةمغع أن غسطمعا 
أن عظاك ذرصا أخرى لطتث طظ جقح السصعبات»، وأحار 
ظاغةئ  أن  روتاظغ  تسظ  اإلغراظغ  الرئغج  طصعلئ  إلى 
المفاوضات بغظ الةاظئغظ أن غخق إلى ظصاط طحارضئ 
لضغ ق غفرض ذرف رأغه سطى الطرف اآلخر، وأضاف: 
السثاجغئ  طع  اتفاق  إلى  الاعخض  أجض  طظ  إغران  «إن 
الثولغئ أوصفئ تطعغر أجعجة تثخغإ الغعراظغعم وإظااج 
شغ  السمض  أوصفئ  ضما  بالمائئ   ٢٠ بظسئئ  الغعراظغعم 
طظحآت أراك وشعردو وسطى عثا شإن الةاظإ اإلغراظغ صث 
سمض بخعرة طظطصغئ ولضظ الطرف اآلخر غرغث اقباجاز».

لعضاقت  شصال  ظرغش  جعاد  طتمث  الثارجغئ  وزغر  وأّطا 
افظئاء اإلغراظغئ: «لثغظا ظزام جغاجغ تغعي شغ إغران 
تثابغر  اتثثت  التضعطئ  أن  غفعط  اإلغراظغ  والحسإ 
ضرورغئ لدمان ظةاتظا شغ المفاوضات، وأن المرحث 
غثسط العشث اإلغراظغ المفاوض شغ المتادبات الظعوغئ، 
والسقم  افطظ  خالح  شغ  غخإ  الظعوي  اقتفاق  وأن 

بالمظطصئ وغثثم الاصثم السطمغ اإلغراظغ».
تسظ  الةظرال  اإلغراظغئ  المسطتئ  الصعات  صائث  وأّطا 
شصث  افسطى  اإلغراظغ  المرحث  طظ  المصرب  شغروزآبادي 

دسط اقتفاق، بالرغط طما غسارغه طظ صطص تعله.
سطى  المتسعبغظ  سظ  الخادرة  الاخرغتات  عثه  إّن 
خاطظؤغ وسظ خاطظؤغ ظفسه ق تثل سطى رشخ اقتفاق، 
وإّظما ُتبغر تالئ طظ الشمعض المصخعد تعل المعاشصئ 
شغ  المتطغ  اقجاعقك  بعثف  لقتفاق  المحروذئ 
الثاخض قجاغساب المتاشزغظ طظ المسارضغظ التصغصغغظ 
الطفزغئ،  والثغئاجات  الضقطغئ،  بالاخرغتات  لقتفاق 
شغ  لقتفاق  المسارضغظ  سطى  الدشط  بصخث  وضثلك 
الثارج وذلك لغضفعا سظ طسارضاعط، ولضغ ق ُغظشخعا 
وذلك  لامرغره،  ُتضاشح  الاغ  افطرغضغئ  اإلدارة  سطى 
اقتفاق  سطى  ُتعاشص  لط  إغران  بإّن  والصعل  باثعغفعط 

أجض  طظ  اقتفاق  صئعل  لعط  افشدض  طظ  وأّن  بسث، 
الفرخئ  إغران  شغ  الماحثدغظ  المتاشزغظ  طظح  سثم 
تماطًا  غفسطه  طا  وعع  السالمغ،  السطط  بجسجسئ  لطصغام 
ضض طظ أوباطا وضغري بصعة شعما غثاذئان الضعظشرس 
والمسارضغظ لقتفاق بضض أجالغإ الاثعغش والاعثغث 

لتمطعط سطى الرضعخ وإصرار اقتفاق.
اإلغراظغغظ  الصادة  بغظ  اقخاقشات  ضاظئ  عظا  وطظ 
المتاشزغظ طظ جعئ، واإلخقتغغظ طظ جعئ باظغئ، طا 
عغ جعى اخاقشات حضطغئ ولفزغئ ولغسئ اخاقشات 
جغاجغئ تصغصغئ، فّظعا لع ضاظئ تصغصغئ لما ُجمح بثاغًئ 
لطمفاوضات باقجامرار، ولما ُجمح أخقً لزرغش باعصغع 

اقتفاق. 
عثه  طبض  تطسإ  زالئ  طا  الثمغظغ  بعرة  وطظث  شإغران 
افدوار المحئععئ شُاعاجط أطرغضا وتخفعا بالحغطان 
الراسغئ  المارصئ  بالثولئ  تخفعا  أطرغضا  بغظما  افضئر، 
لقرعاب، والظاغةئ أّن إغران اجُاشطئ باجامرار ضفّجاسئ 
لثول الثطغب والاغ تتعلئ إلى طا ُغحئه الئصرة التطعب 
الاغ ُتثّر سطى أطرغضا ترغطغعظات الثوقرات بفدض بغسعا 

لارجاظات افجطتئ لعا.
شغ  بإتصان  تطسئه  جثغثًا  دورًا  إلغران  أطرغضا  وأضاشئ 
عثه افغام وعع الثور الطائفغ الثي ُغساسثعا الاطئج 
به سطى تتصغص أجظثتعا شغ تمجغص المظطصئ إلى ضغاظات 
طثعئغئ وسرصغئ، لُغسّعض سطغعا السغطرة سطى البعرات 
المافةرة شغعا، والاغ بثأت تامظطص بالفضر اإلجقطغ 
الثي بات ُغبغر الرسإ لثى أطرغضا ولثى الصعى الضئرى 
شغ  ُغفدغ  ضعظه  جعاء  تٍث  سطى  المساسِمرة  افخرى 

الظعاغئ إلى صغام دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
افظزمئ  أشدض  طظ  عع  إغران  شغ  المقلغ  ظزام  إّن 
أطرغضا   - ُتساسث  تجال  وطا   - جاسثت  الاغ  المعجعدة 
شغ تتصغص جغاجاتعا الثارجغئ، وتةرباه شغ إغران طظث 
بعرة الثمغظغ وتاى عثه افغام غآضث بما ق غثع طةاقً 
لطحك بأن ق ظزام غغره صث أشاد أطرغضا ضما أشادعا عثا 
الظزام، شعثا الظزام صث جاسثعا شغ السابص شغ غجوعا 
فششاظساان والسراق، وُغساسثعا اآلن شغ صمع البعرات 
شغ بقد الحام والغمظ، وذلك طظ خقل تبئغئ أظزمئ 
الطشاة ضما عع التال شغ جعرغا، وإشساد البعرات الاغ 

اظثلسئ ضما عع التال شغ الغمظ.
اظافاضئ  إزاء  طائساً  جطئغاً  طعصفاً  أطرغضا  وصفئ  وصث 
اإلخقتغغظ وسطى رأجعط طغر تسغظ طعجعي وطعثي 
خروبغ الطثان أوحضا أن ُغتثبا تشغغرًا جثرغاً شغ الظزام 
ظاائب  وتجوغر  ضثعما،  الظزام  اظصقب  لعق  السغاجغ 
إذاك  خاطظؤغ  طرحح  سطى  شغعا  شازا  الاغ  اقظاثابات 
طتمعد أتمثي ظةاد، وعع طا أّدى بالاالغ إلى إتئاط أول 
سمطغئ تشغغر جادة ضث الظزام طظث بعرة الثمغظغ، وتّط 
زّج صادة اقظافاضئ بالسةعن، وشرض اإلصاطئ الةئرغئ 
سطى صائثْي اقظافاضئ طعجعي وخروبغ المسامرة تاى 

اآلن.
ضان  لقظافاضئ  طثّثقً  طعصفاً  أطرغضا  وصفئ  وبغظما 
طعصش برغطاظغا وأوروبا أضبر تجطاً وأحث تأغغثًا فولؤك 
اإلخقتغغظ المظافدغظ، وعع طا ُغفّسر طعصش الظزام 
اإلغراظغ الخارم ضث برغطاظغا الاغ تط إغقق جفارتعا 
المزاعرات  خروج  تط  ضما  طرات،  سثة  واصاتاطعا 
المعجعئ ضث برغطاظغا تتثغثًا، ضما تط عةعم إسقطغ 

إغراظغ حثغث ضثعا.
لظزام  طساغرًا  طعصفاً  تصش  أطرغضا  أّن  ظةث  وعضثا 
المقلغ، وجطئغاً تةاه اإلخقتغغظ، وعع طا غآضث سطى 
شغ  المقلغ  ظزام  وجعد  اجامرار  ُتفّدض  أطرغضا  أّن 
فّن  لقخقتغغظ،  تعجه  أي  بثسط  ترغإ  وق  التضط، 
وعغ  غعخش،  ق  بحضض  أطرغضا  أشاد  صث  الظزام  عثا 
تثحى طظ الاشغغر ذالما أّن أعثاشعا طاتصصئ بعجعده، 
وق تاجئ لعا لاةارب جثغثة طع اإلخقتغغظ الثغظ 
صث غةطئعن إلغران والمظطصئ الضعارث وسثم اقجاصرار، 

 شأطرغضا بالاأضغث شغ غظًى سظعا

بصطط: أجسث طظخعر

صال الرئغج افوضراظغ بغارو بعروحغظضع غعم السئئ الماضغ إن الدشعط السسضرغئ سطى بقده طظ روجغا 
افجغال  سطى  جغاسغظ  وإظه  السظغظ،  لسحرات  افرجح  سطى  جاسامر  طعجضع  تثسمعط  الثغظ  واقظفخالغغظ 
شغ  السقم  شرص  إزاء  تحاؤطًا  تعصساته  أضبر  بأتث  بعروحغظضع  وأدلى  سسضرغئ.  باثرغئات  الصغام  الصادطئ 
بقده، صئض أغام طظ لصائه طع المساحارة افلماظغئ والرئغج الفرظسغ شغ برلغظ، وغحارك البقبئ شغ صمئ 
دسا إلغعا الرئغج افوضراظغ لتدعما سطى الدشط سطى روجغا لقطابال لثطئ جقم بثأت صئض جائ أحعر 
وحاباعا خروصات وسمطغات صخش. وضان بعروحغظضع غاتثث خقل تةمع سسضري شغ طظطصئ خارضعف جّطط 
وخفه «بعةعم  طا  تصاتض  الاغ  بالصعات  افوضراظغ  الرئغج  وأحاد  الةغح،  إلى  جثغثًا  وساادًا  أجطتئ  خقله 
روجغ» شغ الخراع اقظفخالغ الثي تفةر شغ طظطصئ دوظئاس الحرصغئ شغ ظغسان (أبرغض) طظ السام ٢٠١٤. 
ورأى بعروحغظضع أن «عظاك اتامال لتثوث تخسغث ضئغر لطسمض السسضري طظ اقظفخالغغظ المثسعطغظ طظ 
روجغا».. وصال إن «الاعثغث السسضري طظ الحرق عع واصع ططمعس لسحرات السظغظ الصادطئ، عثا الاعثغث 
لظ غجول شغ المساصئض الصرغإ وغاسغظ سطى ضض جغض طظ افوضراظغغظ أن غاتطى بالثئرة السسضرغئ»، وأضاف 
أن اقجاثساء لطةغح والاسئؤئ جغاعاخقن، وتابع «اظتسر زطظ السطمغئ غغر المثروجئ واإلغفال صخغر الظزر 

لصداغا الثشاع». (جرغثة التغاة)

بعروحغظضع: الدشعط السسضرغئ سطى أوضراظغا جاسامر لسحرات السظني
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إظعط ذئاب تائرأ طظ جرائمعط الثئاب.
وصث ضان ظااج تروب الشرب الضاشر أن صاض شغ التروب 
السالمغئ طا غصثر بـ ٦٢ ططغعن حثص، وإذا أردظا أن 
ظاتثث سظ جرائط الرأجمالغئ شغ بقد المسطمغظ شغ 
جعرغا والغمظ وأششاظساان والسراق ولئظان والئعجظئ 
وأشطاظغ  وأراضان  والحغحان  والسعدان  والعرجك 
ولغئغا،  وتعظج  الةجائر  شغ  صئض  وطظ  وشطسطغظ، 
أن  المرء  وغضفغ  غظاِه  ولط  التثغث  لطال  وغغرعا... 
وطظ  جظسعط  بئظغ  شسطعط  عع  ذاك  ضان  إذا  غصعل 
عط سطى ططاعط شما بالك إذا أضغش إلى ذلك تصثعط 
بعط  لطفاك  وتسطحعط  المسطمغظ،  سطى  افجعد 

والصداء سطى اإلجقم الثي غصخ طداجسعط!
وعغ  الضاشر،  الشرب  رتط  طظ  ظحأت  الرأجمالغئ  إن 
سطغه،  صاطئ  الثي  افجاس  تغث  طظ  شسادعا  شعق 
وعع شضرة التض العجط وشخض الثغظ سظ التغاة، شصث 
جصغئ بماء الةحع والظعإ والسطإ والتصث المعجعد 
أخق شغ الارضغئئ البصاشغئ فوروبا، والمثصص شغ جر 
البروة والشظى الثي وخض إلغه الشرب الضاشر غرى أظه 
وطصثراتعا،  الحسعب  خغرات  ظعإ  سطى  أخق  صام 
والاغ  الغعم  أطرغضا  شغه  بما  برطاه  الضاشر  شالشرب 
تصعم  إظما  افوروبغغظ،  تبالئ  غث  سطى  أخق  ظحأت 

الرشاعغئ شغه سطى ظعإ بروات السالط.
اقجاسمار  حرور  طظ  غاثطص  أن  لطسالط  غمضظ  وق 
طظ  بالاثطص  إق  أجمع  السالط  سطى  الضاربغئ  وآباره 
الرأجمالغئ، وظئثعا، لئطقن افجاس الثي صاطئ سطغه 
طظ  ضطه  السالط  شغ  سظعا  ظاب  الثي  ولطحر  جعئ  طظ 
جعئ أخرى، شمأجاة الظاس جمغسا وجئإ الفصر والةعع 
والتروب والثطار شغ السالط ضطه غسعد لطرأجمالغئ، وق 
غسرف  غضظ  لط  الرأجمالغئ  صئض  السالط  أن  عثا  غسظغ 
لط  الرأجمالغئ  صئض  السالط  تروب  ولضظ  ق،  التروب، 
السالط  غسرف  ولط  طةمطعا،  شغ  اجاؤخالغئ  تضظ 
التروب السالمغئ، ضما أن أزطات اقصاخاد السالمغئ لط 
تعجث إق بسث وجعد الرأجمالغئ، شطط غسرف السالط عثا 

التةط طظ الحرور إق بسث ظععر الرأجمالغئ.
ولثلك طظ السةغإ أن غرد الععط سطى سصعل بسخ 
الاارغت  ذو  الضاشر  المساسمر  أن  شغزظعن  الظاس 
لما  دواء  لعط  بغثه  غتمض  الحاعث  والتاضر  الطعغض 
خظساه غثاه شغعط طظ السطإ والظعإ والصاض والترق 
له  شغرضظعن  والحثوذ،  والضفر  واقغاخاب  والسطع 
وغمغطعن إلغه، وعع الصاتض والسضغظ بغثه تصطر طظ 
دطائعط. ألغج ذلك طظ أسةإ السةإ، شطع ضان طظ 
غمغض إلى المساسمر طظ بظغ ططاه لما ضان له سثر، 
شضغش إذا ضان طظ غرضظ إلغه وغثور شغ تماه وغامسح 
به طظ أبظاء المسطمغظ طمظ غصرأ صعله تسالى: ﴿َوَق 
ُضُط الظَّاُر َوَطا َلُضط طِّظ  َتْرَضُظعا ِإَلى الَِّثغَظ َظَطُمعا َشَاَمسَّ

ُدوِن اهللاَِّ ِطْظ َأْوِلَغاَء ُبطَّ َق ُتظَخُروَن﴾؟!
إن العاجإ سطى الئحرغئ جمساء السمض لطاثطص طظ 
طبمرا  ذلك  غضعن  وق  وظئثعا،  الرأجمالغئ  حرور 
وطظاةا إق بزععر طئثأ غصعم سطى أجاس صطسغ عع 
اإلجقم، وعثا المئثأ غةإ أن غاةسث شغ دولئ عغ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ 
طحسض  أجمع  السالط  إلى  وتتمطه  الثاخض  شغ  تطئصه 

ظعر ورتمئ وعثاغئ لطئحرغئ جمساء.
جسطعا  تغث  سطغعا،  اهللا  أظسط  بما  اإلجقطغئ  وافطئ 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس، عغ المآعطئ وتثعا لصغادة 
السالط بالثغظ الثي ارتداه اهللا لطئحرغئ جمساء وجسض 
أبظاء  سطى  غصع  والسإء  شصط،  وتثه  شغه  السسادة 
لغخض  طئثئغا  تمق  اإلجقم  لتمض  اإلجقطغئ  افطئ 
جئتاظه  اهللا  حرسعا  الاغ  بالطرغصئ  أجمع  السالط  إلى 
تتمطه  دولئ  شغ  غطئص  بأن  إلغه،  والثسعة  لتمطه 
بالثسعة والةعاد لاثطغص السالط طظ حر الرأجمالغئ 

 والرأجمالغغظ

ذرغصئ  وعع  الرأجمالغ  المئثأ  طظ  ججء  اقجاسمار 
ضعن  طظ  وبالرغط  شضرتعا،  تظفغث  شغ  الرأجمالغئ 
اقجاسمار ضممارجئ ولث شغ الشرب الضاشر صئض وقدة 
الرأجمالغئ ضما عع التال شغ التروب الخطغئغئ إق أظه 
طع ذلك ترسرع وظحأ شغ أتدان الرأجمالغئ لغخئح 
ججءا طظ وجعئ الظزر لطمئثأ الرأجمالغ وذرغصاه شغ 
ضصعل  الرأجمالغئ  طع  اقجاسمار  وتال  شضرته،  تظفغث 
الحاسر: َرِضغَسْغ ِلَئاٍن َبْثَي ُأمٍّ َتَصاَجما * بأْجَتَط َداجٍ 

ُق. َسْعُض ق َظَاَفرَّ
 بض ضان اقجاسمار شغ ضبغر طظ افتغان غاغئ لطشرب 
الئحسئ  الةرائط  وطا  شضرته،  لاظفغث  ذرغصئ  طظه  أضبر 
الاغ طارجعا الشرب الضاشر شغ إشرغصغا إق أخثق طبال 
سطى ذلك. شطط غضظ غسظى بظحر بصاشاه ووجعئ ظزره 
شغ التغاة بض ضاظئ سظاغاه ظعإ البروات وطص دطاء 
غزظ  وصث  أبغعط.  بضرة  سظ  بإبادتعط  ولع  الظاس 
إلغعا  صثم  إلشرغصغا  صثم  سظثطا  اقجاسمار  أن  ظاّن 
وعغ بقد طشرصئ شغ الئثائغئ والةعض، وأن جرغماه 
لط تجد سظ ترضه لعا ضما عغ طظ غغر أن غصثم لعا 
حغؤا، وعثا غاغئ شغ الادطغض، شإشرغصغا السعداء الاغ 
عطضى،  جعسى  وأعطعا  بؤغج  تال  سطى  الغعم  ظراعا 
المساسمر،  الضاشر  الشرب  صثوم  صئض  ضثلك  تضظ  لط 
وأوضح طبال طثغظئ تمئضاع شصث ضاظئ طرضجا غاعاشث 
إلغه الثارجعن طظ ضض أظتاء السالط فظعا ضاظئ تتعي 
أصثم الةاطسات شغ السالط جاطسئ جظضعر الاغ أظحؤئ 
شغ الصرن الثاطج سحر المغقدي شغ طسةث جظضعر، 
تغث غصال بأن سثد ذقبعا وخض إلى ٢٥٠٠٠ ذالإ 
السرغصئ  تمئضاع  طضائات  أن  ضما  العصئ،  ذلك  شغ 
تتافر بظتع ٣٠٠ ألش طثطعذئ، وتثاجن خفتات 
البصاشغئ  الضظعز  أعط  طظ  واتثا  المثطعذات  عثه 

اإلجقطغئ شغ أشرغصغا.
شاظزر إلى طالغ وأعض طالغ بسث صرون طظ اقجاسمار 
السضان  طسزط  أخئح  لصث  التال  بعط  وخض  أغظ 
غسرشعن  ق  الراحثغظ  طظ   ٪٦٩ وظتع  أطّغعن،  شغعا 
الصراءة والضاابئ، شغ تغظ أن ٢٧٪ شصط طظ افذفال 

غطاتصعن بالمثارس.
ولط تضظ تطك تال تمئضاع شغ إشرغصغا شصط، شمثن 
بغظغظ وضغطعا وضعطاجغ ضاظئ عغ أغدا طثظًا طمغجة 
الغعم  تالعا  إلى  شاظزروا  سالغئ،  بمثظغئ  وتاماع 
طظععبئ،  وبروات  وطعت  وجعض  شصر  اقجاسمار،  بسث 
بث  ق  الضاشر  الشرب  اجاسمار  تصغصئ  ولاخعر  لثلك 
تغث  إشرغصغا  شغ  الضاشر  الشرب  شسطه  طا  دراجئ  طظ 
وطا  أعطعا،  واجاسئث  بروتعا  وظعإ  تدارتعا  دطر 
طثابح  وطا  السعء،  بالشئ  بعتحغئ  بعا  غفاك  غجال 
آلبار  خشغر  طبال  إق  العجطى  إشرغصغا  وطةازر  رواظثا 

اقجاسمار الشربغ الرأجمالغ إلشرغصغا.
أجمع،  السالط  شغ  بض  وتثعا  إشرغصغا  شغ  لغج  وعثا 
ولع اجاسرضظا جغرة الرأجمالغئ شغ السالط طظث بثاغئ 
الئحرغئ  سطى  اقجاسماري  جطعضعا  وآبار  ظععرعا 
شغ  وجث  الثي  الحر  تةط  طظ  السةإ  لعصع  جمساء 
افرض بعجعد عثا المئثأ، وافرصام الاصثغرغئ لتةط 
جثا،  طععلئ  الرأجمالغئ  خظساه  الثي  والصاض  الثطار 
خظغسئ  سطى  طصاخرا  غضظ  لط  والاثطغر  الصاض  وعثا 
تئحر  الاغ  شأطرغضا  اإلجقطغئ،  بالئقد  الرأجمالغئ 
السالط بالترغئ وتسائر ظفسعا صائثة السالط التر إظما 
عغ ظااج إبادة جماسغئ لسضاظعا افخطغغظ تغث غصعل 
سثد  تصطص  ١٨٩٠م  «بتطعل  طعظاغس  بغار  المآرخ 
افخطغئ  افرصام  طظ   ٪٢,٥ إلى  افخطغغظ  السضان 
 .... افخطغغظ  السضان  أراضغ  طظ   ٪٩٧,٥ وخعدر 
طؤات وطؤات طظ الصئائض المتطغئ طع لشات شرغثة طظ 
افرض»،  وجه  سطى  طظ  بئساذئ  طتععا  تط  ظعسعا 
وجرائط أطرغضا شغ أطرغضا ق غمضظ أن تضعن طظ شسض 
بحر لعط صطعب بض ق غمطك المططع سطغعا إق أن غصعل 

تامئ ضطمئ السثد: ترب الغمظ ق تسثو ضعظعا خراع طخالح غربغئ بثطى طتطغئ
طتطغًا  الماخارسئ  افذراف  طعاصش  شغ  الائاغظ  وعثا 
غضحش بةقء أن عظاك تئاغظا شغ طعصش أطرغضا وأذراف 
دولغئ أخرى، وعثه افذراف الثولغئ عغ الاغ تثسط 
وجغاجغا، وأبرز تطك  تضعطئ سئث ربه عادي سسضرغا 
افذراف الثولغئ الثاسمئ عغ الثولئ المساسمرة لةظعب 

الغمظ فضبر طظ صرن طظ الجطان، وعغ برغطاظغا.
وبما أن الشرب بحصغه افطرغضغ والئرغطاظغ ق غمطك 
التثغبئ،  الثغمصراذغئ  المثظغئ  الثولئ  غغر  بداسئ 
ظةث أن ضق الطرشغظ المتطغغظ الماصاتطغظ شغ الغمظ، 

غطالإ بالئداسئ ظفسعا ق شرق شغ ذلك بغظعما.
شطط الترب إذًا؟

شغ  والبروة  الظفعذ  سطى  الشربغ  المخالح  خراع  إظه 
السالط.

إحراضه  عع  التعبغ  به  غطالإ  طا  أصخى  شإن  ولعثا 
شغ السططئ والبروة شغ الئقد ترجمئ لخراع المخالح 

اقجاسمار الشربغ وآباره املثطرة سطى الئحرغئ
بصطط: سئث اهللا المتمعد

الشربغ، وق غسظغ الشرب الئائ جغض الثطاء الئرغؤئ الاغ 
جفضئ شغ تطك الترب، وق زالئ.

إن ضق صغادات الطرشغظ الماتاربغظ شغ الغمظ ق تسثو 
ضعظعا دطى لخراع المخالح لطشرب الضاشر المساسمر.

لصث أدرك الضاشر المساسمر أن افطئ اإلجقطغئ تاةه 
خعب تض صدغاعا المخغرغئ وعغ إسادة التضط بما 
سطى  الثقشئ  إصاطئ  سئر  تغاتعا  واصع  إلى  اهللا  أظجل 
ضما  السالط  تظغر  طظارة  بقدعا  شاسعد  الظئعة،  طظعاج 
ظفعذ  ضظج  جغاط  وبعثا  الصرغإ،  بافطج  ضاظئ 
الضاشر المساسمر طظ تغاض اإلجقم، وجغثسر الشرب 
عثه  بثسط  صام  ولعثا  بقدظا،  شغ  التغعغئ  طخالته 
افطئ،  طحروع  لاأخغر  طظه  غائسئ  طتاولئ  شغ  الثطى 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
صال تسالى: ﴿ُغِرغُثوَن ِلُغْطِفُآوا ُظعَر اهللاَِّ ِبَأْشَعاِعِعْط َواهللاَُّ 

 ﴾طِاطُّ ُظعِرِه َوَلْع َضِرَه اْلَضاِشُروَن

واشصئ جاطسئ الثول السربغئ البقباء ١٨ آب/أغسطج 
٢٠١٥ سطى ذطإ التضعطئ المظئبصئ سظ الئرلمان الطغئغ 
تغث  الثولئ،  تظزغط  طتاربئ  سطى  ذئرق  شغ  المظتض 
تدمظ  سربغئ  اجاراتغةغئ  وضع  إلى  الةاطسئ  دسئ 
طساسثة لغئغا سسضرغا شغ طعاجعئ «اإلرعاب»، وذطئعا 
الثسط  تصثغط  شرادى  أو  طةامسئ  السربغئ  طظ «الثول 
الضاطض لطتضعطئ الطغئغئ». وذالإ بغان الةاطسئ باتارام 
وتثة وجغادة لغئغا واجاصقلعا السغاجغ، ودسط التعار 
تتئ  المشربغئ  الخثغرات  بمثغظئ  الةاري  السغاجغ 
المظئبصئ  التضعطئ  رتئئ  وصث  الماتثة.  افطط  رساغئ 
سظ برلمان ذئرق المظتض بالصرار الخادر سظ الةاطسئ 
اجاةابئ  «غمبض  الةاطسئ  صرار  أن  طسائرة  السربغئ، 
المآتمر  اسائر  تغظ  شغ  الطغئغ»  الحسإ  لاططسات 
برلمان  تضعطئ  ذطإ  ذرابطج  شغ  السام  العذظغ 
ذئرق «سثواظا» سطى السغادة العذظغئ، طآضثا تتمطه 

طسآولغئ إخراج تظزغط الثولئ طظ طثغظئ جرت.
طعن  ضغ  بان  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  دسا  وصث 
افذراف الطغئغئ إلى السمض طسا لمتاربئ الاظزغط ووصش 
تعجسه، طتثرا طظ خطعرة سثم تعخض الصادة الطغئغغظ 
جطمغ  جغاجغ  بتض  غسمح  اتفاق  إلى  ساجطئ  بخعرة 
الثولغ،  افطظ  طةطج  ظثد  أخرى  جعئ  وطظ  لطظجاع. 
اإلظسان  تصعق  واظاعاضات  السظش  أسمال  بـ«تخسغث 
واجاعثاف المثظغغظ والمآجسات المثظغئ وسرصطئ سمض 
المآجسات المالغئ شغ لغئغا». وسئر أسداء المةطج سظ 
لغعن،  برظاردغظع  لغئغا  إلى  افطمغ  لطمئسعث  دسمعط 
الاتثغات  لمعاجعئ  الطغئغئ  افذراف  «جمغع  داسغظ 
سظ  وأسرب  التعار»  سئر  الئقد  شغ  والسغاجغئ  افطظغئ 
السقم  طعثدي  لمساصئئ  السصعبات  لةظئ  اجاسثاد 

واقجاصرار وطسار التعار السغاجغ شغ لغئغا.
تصصه  الثي  العاضح  الفحض  بسث  افتثاث  عثه  وتأتغ 
لغئغا  شغ  افزطئ  لتض  «لغعن»  الماتثة  افطط  طئسعث 
افذراف  بغظ  لطتعار  سثغثة  جعقت  سطى  واساماده 
الماظازسئ وأبرزعا جعقت الخثغرات الاغ طظ الماعصع 
أن تساأظش غثا الثمغج ٢٧ آب/أغسطج ٢٠١٥، والاغ 
ق غظازر طظعا الضبغر رغط ادساءاتعط الماضررة باصثم 
التعار وصرب العخعل إلى اتفاق، ورغط الطصاء الثي أجراه 
لغعن طع طةمعسئ طظ أسداء طةطج الظعاب غعم السئئ 
٢٠١٥/٠٨/٢٢ بمخر والثي أضث شغه سثم شاح المسعدة أو 
الاسثغض سطغعا، بغظما جغضعن ذلك بسث الاعاشص طظ خقل 

المقتص، والثي أضث شغه أظه لظ غضعن عظاك أي سمض 
سسضري أو دسط لطةغح إق بسث اقتفاق سطى تضعطئ 

وشاق وذظغ وسعدة المآجسات لطثولئ.
أطا القسئعن افجاجغعن شغ افزطئ الطغئغئ وعط برغطاظغا 
وأطرغضا وأوروبا شما زالعا طثاطفغ الرؤى شغ المظطصئ، 
ولط تطاص بسث طخالتعط تاى غخطعا إلى اتفاق غئرز شغما 
بسث شغ اتفاق بغظ افذراف الماظازسئ طتطغا. عثا وصث 
أخئح تثخطعط شغ الحأن أبرز طظ ذي صئض، شئاإلضاشئ 
إلى طئادرة افطط الماتثة وطئسعبعا «لغعن» لطاثخض 
وطتاولئ شرض تطعل لفزطئ، ضان عظاك لصاء بغظ وزغر 
الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  طع  الثاغري  طتمث  الثارجغئ 
إلسطاء   ٢٠١٥/٠٨/٢١ الةمسئ  لظثن  شغ  عاطعظث  شغطغإ 
الاعخغات شغما غاسطص بالحأن الطغئغ بط تعجه الثاغري 
لعران  الفرظسغ،  الثارجغئ  وزغر  لمصابطئ  شرظسا  إلى 
شابغعس، لطاحاور طسه، خاخئ بسث خثور صرار جاطسئ 
وطظ  اإلرعاب.  طعاجعئ  شغ  لغئغا  دسط  السربغئ  الثول 
جعئ أخرى ذضرت جرغثة «واحظطظ تاغمج» افطرغضغئ 
إن «بسخ الاطعرات افخغرة تحغر إلى أن إدارة الرئغج 
الصاعرة  أطام  الطرغص  تمعث  أوباطا  باراك  افطرغضغ 
لطاثخض شغ لغئغا واجاعثاف الاظزغط» وصالئ الةرغثة إن 
طتاوقت افطط الماتثة لثشع السمطغئ السغاجغئ والتعار 
بغظ تضعطئ ذئرق، المسارف بعا دولًغا، وبغظ طا غسرف 
باجط «تضعطئ اإلظصاذ» شغ ذرابطج، غغر ظاجتئ تاى 
البقباء  إغطالغئ،  طخادر  صالئ  أخرى  جعئ  وطظ  اآلن. 
افطط  بسبئ  شغ  السسضرغئ  اإلغطالغئ  «المساعمئ  إن 
الماتثة إلى لغئغا شغ ذعر الخغاغئ». وأوضتئ أظه «أي 
سمطغات  سسضري إغطالغ لظ غطأ افرض الطغئغئ دون 
اجاطقع ورخث طسطعطات طسئصئ طظ صئض اقجاثئارات 
اإلغطالغئ»، والاغ «سمثت طظث بدسئ أحعر، وبحضض 
خاص بسث جصعط جرت بأغثي طسطتغ تظزغط الثولئ، 
إلى تسجغج سمطغات الرخث وتفسغض جمغع المخادر الاغ 
تظحط طغثاظًغا»، وشًصا لعضالئ (آضغ) اإلغطالغئ لفظئاء. 
أسداء  أتث  صال  السئئ ٢٠١٥/٠٨/٢٢  طخر  اجاماع  وشغ 
طةطج الظعاب أظه «الاصغظا أغًدا بسثد طظ جفراء الثول 
وإغطالغا  وإجئاظغا  الماتثة  العقغات  بغظعط  افوروبغئ، 
وبرغطاظغا، الثغظ أضثوا سطى ضرورة اإلجراع شغ التض 
اقصاخادي  اقظعغار  خطعرة  طظ  طتثرغظ  السغاجغ، 
لطثولئ. ظسط عثه تصغصئ افزطئ شغ لغئغا: خراع دولغ 

 وتضالإ سطى بقد اإلجقم

افزطئ يف لغئغا: 
خراع دولغ وتضالإ سطى بقد اإلجقم

بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

والثي غثطر طظ خقله الئغعت سطى رؤوس جاضظغعا؛ وطا 
طةجرة دوطا إق دلغض سطى ذلك، باإلضاشئ إلى الصخش 
العتحغ الثي تاسرض له الجبثاظغ وغغرعا طظ المظاذص؛ 
غراشصه خمئ دولغ ططئص؛ بشغئ ضسر إرادة أعض الحام؛ 
وإجئارعط سطى الصئعل بالمئادرات الاغ تثرج طظ عظا 
وعظاك؛ وضطعا تثرج طظ أسثاء اإلجقم الثغظ غاربخعن 
ببعرة الحام الثوائر، ولغج آخرعا طئادرة دي طساعرا 

الاغ أغثعا طةطج افطظ الثولغ.
الثور  عع  أغدا؛  الحام  ببعرة  المتثصئ  افخطار  وطظ 
الثي غطسئه الظزام الارضغ شغ بعرة الحام، وغأتغ خطره 
طظ أظه غظاعب طظعب أعض الظفاق؛ شغزعر طا ق غئطظ؛ 
غرغث  التصغصئ  شغ  وعع  الحام  لبعرة  ظخرته  وغثسغ 
اتاعاءعا وطظ بط إجعاضعا؛ وعثا طا رأغظاه طظ خقل 
اتاعائه لطدئاط المظحصغظ؛ تغث تحرعط شغ طثغط 
خاص بعط؛ وشاح لطفخائض طضاتإ داخض ترضغا إطساظا 
السمقء؛  إلظااج  طخظسا  ترضغا  طظ  وجسض  تصغغثعا؛  شغ 
تغث تط تحضغض اقئاقف بتدعر طئسعث أطرغضا روبرت 
جةظه  طظ  غسطمعا  لط  والمحاغت  السطماء  تاى  شعرد؛ 
الضئغر الثي وضع الةمغع شغه؛ وجسطعط غثدسعن لقرادة 
الارضغئ الاابسئ لقرادة افطرغضغئ؛ وق غساطغسعن الصغام 
بأي سمض خحغئ تسرضعط لططرد أو المقتصئ أو اقساصال؛ 
وعثا طسروف لضض طاابع، بط ضحش سظ وجعه التصغصغ 
تغث صام بالثخعل شغ التطش الخطغئغ ضث طا غسمعظه 
افذفال  طظ  الظازتغظ  بعجه  التثود  وأغطص  اإلرعاب؛ 
وشاح  المعت؛  براطغض  طظ  العاربغظ  والحغعخ؛  والظساء 

تامئ : افخطار المتثصئ ببعرة الحام
صاسثة إظةرلغك أطام ذائرات الشرب الضاشر؛ وبظى جثارا 
اجمظاغا سطى التثود الاغ رجمعا له جاغضج وبغضع؛ بط 
بسث ضض عثا ظةث عظاك طظ غشعص أضبر شغ المساظصع 
الحام  بعرة  ضث  الخطغئغ  الاتالش  شغآغث  افطرغضغ، 
المئارضئ؛ إطا بةعض أو فن الظزام الارضغ أخئح ججءا طظ 
عثا الاتالش؛ وعع بالاالغ غسائر ظفسه ططجطا سطى تأغغثه؛ 
وططجطا سطى اقشااء بةعاز اقجاساظئ به؛ فظه غةطج شغ 
أتداظه، بالرغط طظ أن الاتالش الخطغئغ ق غساعثف 
تظزغط الثولئ شتسإ، وإظما غساعثف طظ غحاء طظ 
الفخائض؛ إطا لطدشط سطغعا لطصئعل بالسغر طع طثططه؛ 
أو ضعظعا تحضض سصئئ شغ وجه طحروسه، شصث اجاعثف 
عثا الاتالش شخائض باعجعات طثاطفئ وبأطاضظ طثاطفئ.

إن بعرة الحام بعرة طئارضئ؛ بثلئ الشالغ والظفغج طظ 
الرأجمالغ،  الظزام  جئئه  الثي  الزطط  طظ  الاترر  أجض 
وصطسه طظ جثوره، وطظ أجض أن تسائثل به ظزاطا طظ 
سظث اهللا جئتاظه وتسالى، شضان واجئا سطى الةمغع سثم 
الافرغط بعثه الادتغات طعما ضاظئ الزروف؛ وتتئ 
أي ذرغسئ ضاظئ، شق تثاطش طثابرات الثول الاغ تثسغ 
بحار؛  المةرم  ظزام  طثابرات  سظ  الحام؛  بعرة  ظخرة 
شضطعا شغ السمالئ جعاء؛ وضطعا أدوات لمتاربئ اإلجقم، 
افظزمئ  عثه  طع  السقصات  ضض  صطع  وجإ  وبالاالغ 
السمغطئ؛ والامسك بتئض اهللا الماغظ؛ شالظخر طظه وتثه؛ 
وعع وتثه الصادر سطى أن غظخرظا صال تسالى: ﴿َوَطا الظَّْخُر 

 ﴾ِإقَّ ِطْظ ِسْظِث اهللاَِّ اْلَسِجغِج اْلَتِضغِط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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لصث اجاطاع السغاجغعن شغ العقغات الماتثة خظاسئ 
لغظئ  جعطئ  ذغسئ  أداة  طظعا  لغاثثوا  اإلغصاد  طظزمئ 
لثثطئ  الئغادق  ذرغصئ  سطى  غترضعظعا  أغثغعط  شغ 
طخالتعط شغ المظطصئ افشرغصغئ، وشغ عثا السغاق شصث 
جارسئ طظزمئ اإلغصاد باسطغط ذرشغ الخراع شغ جظعب 
السعدان طسعدة صالئ إظعا لاسعغئ الظجاع شغ الةظعب 
غعم ٢٥ تمعز/غعلغع ٢٠١٥م الماضغ، وصالئ إن الرئغج 
جطفاضغر وظائئه السابص طحار جغطتصان بعشثي الافاوض 

لاعصغع اقتفاق الظعائغ غعم ١٧ آب/أغسطغ ٢٠١٥م.
 وبالرغط طظ أن رئغج دولئ الةظعب جطفاضغر طغاردغئ 
ظائئه  طع  لطسقم  اتفاق  سطى  الاعصغع  رشده  أسطظ  صث 
السابص رغاك طحار شغ الساخمئ اإلبغعبغئ أدغج أبابا، 
ووخش ضغر اقتفاق بالسغأ وصال لثى طثاذئاه طةطسًا 
لحغت صئغطئ الثغظضا إظه (لظ غساسطط أبثًا لطدشعط طظ 
المةامع الثولغ لطاعصغع سطى اتفاق طع طحار) ختغفئ 
آخر لتزئ ٠٦ ظغسان/أبرغض ٢٠١٥م، إق أن الرجض صث 
اجاسطط لطدشعط افطرغضغئ خحغئ طظ السخا الاغ غطعح 
بعا افطرغضان سظثطا صال أوباطا طعثدا جطفاضغر وطحار 
(إذا شعتا عثا العثف، أساصث أظه غاسغظ سطغظا سظثعا أن 
عآقء  بأن  ظسارف  وأن  أخرى،  خطئ  شغ  صثطا  ظمدغ 
الصادة غغر صادرغظ سطى خظع السقم المططعب) الةجغرة 
ظئ. وطدى أوباطا شغ تعثغثه أضبر طظ ذلك سظثطا صال 
شغ طآتمر ختفغ طحارك طع رئغج العزراء اإلبغعبغ 
عاغطغ طرغط دغسالغظ، الثي اجاداف المتادبات، غعم 
اقبظغظ ٣ آب/أغسطج ٢٠١٥م (إذا لط ظر تطعرًا طعمًا 
بتطعل الـ ١٧ جغاسغظ سطغظا سظثئث أن ظئتث سظ العجائض 

افخرى لفرض ضشط أضئر سطى الطرشغظ)...
شغ  افطرغضان  صئض  طظ  واضتاً  تتضماً  ظرى  وعضثا 
طةرغات افتثاث بةظعب السعدان شعط الثغظ غتثدون 
طاى تظاعغ الترب وطاى تئثأ، وغرغمعن الماتاربغظ سطى 

تعصغع اتفاصغات ولع ضاظئ سطى جماجط الئحر.
وإن أخطر طا جاء شغ تطك اقتفاصغئ ضعظعا ظسثئ طظ 
اتفاصغئ ظغفاحا الاغ شخطئ جظعب السعدان سظ حماله، 
اتفاصغئ  أظعا  غةجم  أن  غساطغع  لئظعدعا  الماائع  وإن 
بسخ  إجراء  طع  والسططئ،  البروة  طعضعع  شغ  ظغفاحا 
الاسثغقت وتشغغر شغ بسخ افجماء بما غاماحى والعاصع 

الةثغث.
شغ المظطصئ  غتثث  لطماائع لما  وطظ المسطعم بثاعئ 
شغ  دولئ  بظاء  سطى  تسمض  أن  أطرغضا  طخطتئ  طظ  أن 
جظعب السعدان طساصرة تاى غاسظى لعا ظعإ واباقع 
اقجاصرار  طظ  صثرًا  غاططإ  الثي  افطر  الئضر،  برواتعا 
غاةاوز  لط  الاغ  الةظعب  دولئ  شغ  والسغاجغ  افطظغ 
أضئر  طظ  الةظعب  شخض  وغسائر  جظغظ،  البقث  سمرعا 
إظةازات أوباطا شغ شارة تضمه شق ترغث أطرغضا أن غاتصص 
الفحض شغ طحروسعا اقجاسماري عثا وشغ سعث أوباطا 
ظفسه، ولثلك تسسى اإلدارة افطرغضغئ جاعثة لااعغب 
سمطعا باظفخال الةظعب بسمض آخر وعع شاح الئقد أطام 

طخاخغ دطاء الحسعب وافطط طظ أختاب الحرضات 
الضئرى، ولثلك جسئ أطرغضا لطدشط سطى ضض افذراف 
الماظاترة شغ طتاولئ طظعا قتاعاء المعصش وإحراك رجض 
أوروبا المثلض رغاك طحار شغ التضط بسث أن شصثت افطض 
شغ اجاؤخاله وضسر حعضاه سظ ذرغص سمقئعا طبض 
طعجعشغظغ وغغرعط شغ المظطصئ، ولعثا رأت أظه ق بأس 
لطتغطعلئ  الماظاترة  بغظ افذراف  السططئ  طظ تصسغط 
دون تفرد رغاك طحار بمصالغث افطعر، خاخئ أن الةغح 
الحسئغ التضعطغ أخئح شغ وضع غربى له.. ولثلك شإن 
شغ  خطعة  شعع  اإلذار،  عثا  شغ  غفعط  افخغر  اقتفاق 
افجعاء  وتعغؤئ  الةظعب  طعارد  سطى  لطسغطرة  الطرغص 
لطحرضات الرأجمالغئ السمقصئ تاى تساطغع طص بروات 

الئقد.
وخقخئ افطر شإن شضرة الافاوض طع طظ غتمض السقح 
ضث الثولئ فجض تتصغص طضاجإ جغاجغئ، عغ شضرة 
أن  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  اجاطاسئ  حغطاظغئ 
تسثرعا لثثطئ طخالتعا شغ الضبغر طظ الئقد، ولعثا 
عثه  أن  إلى  السعدان  جظعب  شغ  افعض  تظئغه  غةإ 
طظ  وطئارضئ  أطرغضغئ  برساغئ  وصسئ  الاغ  اقتفاصغئ 
بغادصعا شغ المظطصئ، عغ اتفاصغئ ق سقصئ لعا بمساظاة 
أعض الةظعب ق طظ صرغإ وق طظ بسغث وعغ حضض طظ 
الصثرة  السغاجغئ  والارضغات  (المتاخخات)  أحضال 
إلجضات خعت الرخاص عظا أو عظاك، ولعثا شطغج طظ 
الماعصع أن تخمث ضبغرًا ذالما أظعا تةسض طظ المخطتئ 
سطئ لعا تثور تعلعا شإذا اظسثطئ المخطتئ ارتفسئ طرة 

أخرى أخعات الئظادق والرخاص.
وشغ العصئ الثي غسسى شغه جظراقت الترب شغ جظعب 
السعدان فخث السفع والمشفرة طظ الئغئ افبغخ ترى 
حسئعط غتخثه الةعع والترب وافطراض، طما غطصغ 
والمسطمغظ  صاذئئ  السعدان  أعض  سطى  بالمسآولغئ 
طظعط بثاخئ تةاه الثطاء الاغ تعراق وتطك افرواح الاغ 
تجعص شضطعا أطاظئ شغ سظص المسطمغظ، وعظا غةإ سطى 
السغاجغغظ والمعامغظ بأطر عثا الئطث، وطا غتثث شغ 
المظطصئ، أن غسارسعا شغ تصثغط صدغئ سعدة الةظعب 
إلى جسط افطئ، وأن غسارع اإلخعة شغ الصعات المسطتئ 
قتثاذ اإلجراءات القزطئ طظ أجض تعشغر افطان إصطغمغًا 
الاغ  الضئرى  بالمعاصش  لطصغام  افوان  تان  شصث  وطتطغاً 
جاثضرعا افجغال وافزطان إذا تصثم اإلخعة شغ الصعات 
المسطتئ لائظغ عثه الصدغئ المتعرغئ طظ صداغا افطئ، 
شسظثعا شصط جغثضرضط الاارغت، ولغسطط الةمغع أظه ق 
خقص لظا إق بالمسارسئ قجارداد جظعب السعدان إلى 
تزغرة افطئ اإلجقطغئ، شطغضظ ذلك ضمظ اجاراتغةغئ 
الثقشئ  تصام  تاى  الةغح  لعا  غسمض  طاضاططئ  تغعغئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تةسض طظ المتاشزئ 
فجض  جغحعا  شاترك  السطغا،  الشاغات  طظ  الظفج  سطى 
تترغر المصععرغظ والمساسئثغظ طظ أعض الةظعب وطظ 

 جضان السالط صاذئئ

جظعب السعدان 
والسئث افطرغضغ بثطاء وطخالح السئاد

بصطط: سخام الثغظ أتغط - الثرذعم

الةثغث»:  «السربغ  طع  طصابطئ  شغ  طحسض  خالث  صال 
ظغضعقي  الماتثة،  افطط  طئسعبغ  طظ  تترضًا  «حعثظا 
طقدغظعف، وروبرت جري، بط تتّرك ذعظغ بطغر الثي 
الاغ  عغ  ضطعا،  الاترضات  عثه  والاصغظاه.  بظا  اتخض 
بسدعط  تماس.  ترضئ  صغادة  طع  بالمئادرة  صاطئ 
زار صطاع غجة وبسدعط الاصى بظا شغ الثارج. وضاظئ 
الطصاءات تعثف إلى ضغفغئ تّض طحاضض غجة، وإن ضان 
عظاك طظ إطضاظغئ لقذمؤظان سطى وجعد عثوء أطظغ 

شغ غجة. ذرح بسدعط التثغث سظ عثظئ، وبسدعط تتثث سظ تعثئئ، وبسدعط تضّطط سظ بسخ اإلسمار أو 
بسخ المثد الجطظغئ. أتى ردُّظا باخاخار، وعثه عغ تصغصئ طا صطظا لعط: طحاضض غجة ق بّث أن تتض». وأضاف 
خال طحسض: «عظاك خمج طحاضض: افولى، اإلسمار وضرورة اإلجراع بعا. المحضطئ الباظغئ، رشع التخار وشاح 
المسابر. والمحضطئ البالبئ، تض طحضطئ الثمسغظ ألش طعظش. وتضمظ المحضطئ الرابسئ شغ إغةاد طغظاء وططار 
لشجة تاى تظفاح سطى السالط، وق بّث طظ شاح طسئر رشح وشاح المغظاء والمطار لاظفاح افجعاء أطام أعطظا شغ غجة. 
أّطا المحضطئ الثاطسئ، شعغ الُئظى الاتاغئ، المغاه، الضعرباء والطرق والمةاري وغغرعا الضبغر.. صطظا لعط إذا 
ُتّطئ طحاضض غجة، تخئح عظاك بغؤئ ذئغسغئ لابئغئ وصش إذقق الظار الثي جرى شغ السام الماضغ بسث الترب 

الخعغعظغئ سطى غجة، عثا عع طعضعع الاثاول، وق غعجث أي ُبسث آخر». (السربغ الةثغث)
: وعضثا تتّعلئ صدغئ تترغر شطسطغظ إلى صدغئ رشع تخار سظ غجة وشاح طسابر وبظى تتاغئ وطا حاضض، 
ضما تط تتعغطعا إلى صدغئ قجؤغظ وطساعذظات وطا حاضض.. شخار اقجاسثاد طعجعدا إلسطاء ضغان غععد افطظ 

طصابض تض تطك الصداغا الاغ طا عغ إق صداغا طافرسئ سظ صدغئ اقتاقل!! 

دول أوروبغئ تخرح بسثم رغئاعا يف صئعل القجؤني املسطمني 
أضتئ بسخ الثول افوروبغئ أضبر جرأة شغ الاخرغح بمسغار «سثم ضعن القجأ طسطًما»، شغ صئعل القجؤغظ، 
الثغظ غاصثطعن بططئات إلغعا. وبسث أحعر طظ المفاوضات والظصاحات تعخض أسداء اقتتاد افوروبغ إلى 
اتفاق طظ أجض تعزغع القجؤغظ الصادطغظ سظ ذرغص الغعظان وإغطالغا بحضض سادل سطى دول اقتتاد، إق أن 
ظععر سظخر «الثغظ» شغ طساغغر صئعل القجؤغظ أبرز طظ جثغث السظخرغئ تةاه المسطمغظ. شسطعشاضغا، الاغ 
سارضئ ظزام تعزغع القجؤغظ سطى دول اقتتاد افوروبغ، أسطظئ رجمغًّا أظعا جاساصئض المسغتغغظ شصط طظ 
القجؤغظ السعرغغظ. وسصإ إسقن رئغج العزراء، روبرت شغضع، أن بقده جاساصئض ١٠٠ طسغتغ جعري، صال 
الظاذص باجط الثارجغئ، إغفان طغاغك، إظه ق غعجث طساجث شغ بقده، وإن المسطمغظ جغعاجععن خسعبئ شغ 
الاأصطط. وغئرز الامغغج الثغظغ لثى دول المسسضر الحرصغ السابصئ، تغث صال الرئغج الاحغضغ، طغطعس زغمان، 
بطثان  طظ  الصادطغظ  وأولؤك  المسطمغظ  القجؤغظ  تساصئض  أق  بقده  سطى  إن  جابصئ،  ختفغئ  تخرغتات  شغ 
حمال أشرغصغا بسئإ الفعارق البصاشغئ. وضاظئ الظمسا أول سدع شغ اقتتاد افوروبغ غخرح بأظه جغساصئض 
إن   ،٢٠١٣ أضاعبر  افول/  تحرغظ  شغ  طغضض-لغاظر،  جععاظا  الثاخطغئ،  وزغرة  صالئ  تغث  المسغتغغظ،  القجؤغظ 

بقدعا جاساصئض ألش قجأ جعري، غةري اخاغارعط طظ المسغتغغظ. 
وشغ تعار طع افظاضعل، صال شرغث تاشر، المثرس شغ جاطسئ جالجبعرغ الظمساوغئ، إن الضبغر طظ السغاجغغظ 
المعصش  عثا  أن  طآضًثا  المسغتغغظ،  القجؤغظ  تفدغطعط  تعل  باخرغتات  غثلعن  افوروبغئ  الئطثان  شغ 
«طثالش بحضض خرغح لطثجاعر واتفاصغات تصعق اإلظسان السالمغئ». طظ جاظئعا، صالئ باتبئ تصعق القجؤغظ 
والمعاجرغظ شغ طظزمئ السفع الثولغئ، شراظسغسضا بغجوتططغ، إن صئعل افحثاص الفارغظ طظ التروب وشص 
إن  شغعا  صالئ  أخئاًرا  وختغفئ «شغطئ»،  افلماظغئ  افظئاء  وضالئ  وأوردت  سظخرغًّا.  تمغغًجا  غسائر  دغظغئ  طساغغر 
الثول  وإن  القجؤغظ،  صئعل  شغ  «المسغتغئ»  طسغار  تطئص  وبطشارغا  وبعلعظغا  الاحغك  وجمععرغئ  جطعشاضغا 

المثضعرة لظ تصئض قجؤغظ طسطمغظ. (وضالئ افظاضعل)
أطام  شحغًؤا  حغًؤا  بالاضحش  بثأت  والمسطمغظ  لقجقم  افوروبغغظ  لظزرة  الئحسئ  التصغصئ  إن   :
واضح  وعثا  لطمسطمغظ.  والاساطح تضمظ الضراعغئ الماأخطئ  السالط أجمع.. وخطش صحرة ترغئ السصغثة 
ولطةمغع طظث أغام التروب الخطغئغئ سطى بقد المسطمغظ إلى اآلن.. ولطسطط شإن جسغ الضبغرغظ طظ أبظاء 
المسطمغظ لطعةرة إلى الئطثان الشربغئ، جعاء بسئإ التروب الطاتظئ الاغ تثور شغ الئقد اإلجقطغئ أو 
بسئإ شصثاظعط فبسط طصعطات السغح الضرغط إظما عع بسئإ جغاجات الثول الشربغئ اقجاسمارغئ الاغ 
ُتظفث شغ بقد المسطمغظ. شطغسطط المسطمعن أظعط لظ غظالعا سغحا ضرغما إق شغ ظض أتضام اإلجقم الاغ 
الثغظ  المساسِمرغظ  الضفار  ظفعذ  طظ  تتررعط  والاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تطئصعا 

غظعئعن بروات الئقد اإلجقطغئ وُغفِصرون أعطعا. 

الغعظان: ظاضبا بسععده يف اقظاثابات الاحرغسغئ السابصئ..
 رئغج العزراء «تسغرباس» غسطظ اجاصالاه وغثسع إىل 

اظاثابات طئضرة
أسطظ رئغج العزراء الغعظاظغ ألضسغج تسغئراس اجاصالاه طساء الثمغج الماضغ ٢٠ آب/أغسطج الةاري شغ 
خطاب طاطفج، داسغا إلى إجراء اظاثابات تحرغسغئ طئضرة. وخرح تسغئراس طدغفا أظه غرغث أن غدع «شغ تخرف 
الحسإ الغعظاظغ ضض طا صمئ به طظث تعلغ طظخإ رئاجئ العزراء  شغ ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر لغصرر طةثدا». عثا 
وأظعر طسآولعن أوروبغعن تفاؤق بثسط إضاشغ لقخقتات شغ الغعظان بسث اقظاثابات المجطسئ، تغث أضث 
طسآولعن شغ اقتتاد افوروبغ الةمسئ ٢١ آب/أغسطج ٢٠١٥م، أن اجاصالئ تضعطئ الغسار شغ الغعظان والثسعة 
إلى اظاثابات ساطئ طئضرة شغ أغطعل (جئامئر) المصئض، أطر طاعصع صث غمّضظ طظ تعجغع صاسثة الثسط شغ الحارع 
الظصثغئ  المآجسات  طمبطغ  طع  تسغئراس  الضسغ  المساصغض  التضعطئ  رئغج  أبرطه  الثي  لقتفاق  الغعظاظغ 
إلى  تسغئراس  سعدة  افجاظإ  الغعظان  دائظغ  دسط  بروضسغض  شغ  دبطعطاجغئ  طخادر  ورجتئ  ضما  افجظئغئ. 
رئاجئ التضعطئ إذا «تثطص» طظ الظعاب الغسارغغظ الثغظ تمردوا سطغه ورشدعا طساظثته شغ الئرلمان. وسطى 
طا غئثو شإن اجاصالئ تسغئراس والاةاذبات الاغ صث تراشص اقظاثابات المئضرة، الثاطسئ طظث السام ٢٠٠٩، ق تبغر 
سطى طا غئثو صطص الثائظغظ. شصث صالئ الظاذصئ باجط المفعضغئ افوروبغئ أظغاا بردعاردت أن اجاصالئ تسغئراس 
«لط تضظ طفاجؤئ ظزرًا إلى اتخاقت طظازمئ بغظه وبغظ رئغج المفعضغئ جان ضطعد غعظضغر». وأوضتئ أن 
المفعضغئ «لغسئ صطصئ سطى طخغر برظاطب اإلخقتات ضعظه غتزى بثسط المسارضئ» المتاشزئ الاغ ضطش 
الرئغج الغعظاظغ بروضعبغج باشطعبعلعس زسغمعا شاظةطغج طغماراضغج باحضغض تضعطئ اظاثابات». وطظ 
واجه طسارضئ طظ داخض «جغرغجا» تغث تمرد سطغه أسداء تجبه ورشدعا  المسطعم أن تسغسئراس ضان صث 
طساظثته شغ الئرلمان إلصرار تثابغر الاصحش الاغ ذالئئ بروضسغض بإصرارعا طظ الئرلمان الغعظاظغ... لثا وشغ 
طآحر واضح سطى اقظصسام شغ خفعف الغسار الغعظاظغ، أسطظ ٢٥ ظائئاً اظحصعا سظ تجب «جغرغجا» الثي غاجسمه 
تسغئراس، سجطعط سطى تحضغض ضاطئ برلماظغئ باجط «اقتتاد الحسئغ». عثا وطظ المسطعم أن تجب «جغرغجا» 
الثي غاجسمه تسغئراس شاز شغ اقظاثابات شغ ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، إذ رشع حسار إظعاء جغاجات 
الاصحش المفروضئ سطى الئقد. ولضظ «ألضسغج تسغئراس» أذسظ لمطالإ «تروغضا» الثائظغظ، أي خظثوق 
الظصث الثولغ والمفعضغئ افوروبغئ والئظك المرضجي افوروبغ، ظاضبا بسععده الاغ صطسعا لطحسإ الغعظاظغ، 
وضاربا بظاائب اقجافااء الثي رشخ شغه أضبر طظ ٦١ شغ المؤئ طظ الغعظاظغغظ «جغاجات الاصحش» الاغ تطالإ 
بعا «تروغضا» الثائظغظ. وعع طا غئغظ أن طا غاحثصعن به طظ ترغئ اقخاغار والثغمصراذغئ وتضط الحسإ إن عع 
إق ترعات، غاعجطعن بعا خثاع الحسعب، تغث إن العسعد اقظاثابغئ وظاغةئ اقجافااء شغ الغعظان تط ضربعا 

سرض التائط، واضطرت الغعظان لقذسان لطصعى الضئرى شغ اقتتاد افوروبغ، ولطمآجسات المالغئ الضئرى...

رؤجاء أرضان دول إشرغصغئ غضمطعن تحضغض صعة ملتاربئ بعضع ترام
وضع رؤجاء أرضان الثول اإلشرغصغئ المسظغئ بمعاجعئ بعضع 
ترام، الطمسات افخغرة سطى تفاخغض ظحر الصعة اإلصطغمغئ 
المضطفئ بالصداء سطى عثه الةماسئ اإلجقطغئ الظغةغرغئ. 
المحارضئ  الاثخض  صعة  تسمح  أن  المفارض  وطظ 
الماسثدة افذراف الاغ تحارك شغعا ظغةغرغا والظغةر وتحاد 
لمثاطش  المحاائ  الةععد  باظسغص  وبظغظ  والضاطغرون 
الةغعش بحضض أشدض. وظصطئ وضالئ شراظج برس سظ 

رئغج أرضان الةغح الاحادي الةظرال إبراعغط جسغث صعله إن «عثا اقجاماع غحضض طرتطئ تاجمئ سطى ذرغص جسض 
الصعة المحارضئ الماسثدة افذراف سمقظغئ»، طدغفا لصث «تان وصئ اقظاصال إلى افشسال وسطى الصعة المحارضئ 
الماسثدة افذراف اتثاذ اإلجراءات الاغ تفرض ظفسعا لاتمض طسآولغاتعا شغ أجرع وصئ لطصداء سطى بعضع ترام». 
وظصطئ العضالئ الفرظسغئ سظ ضابط رشغع شدض سثم ذضر اجمه، أن رؤجاء افرضان تثدوا طساعمئ ضض بطث شغ الصعة 
اإلصطغمغئ الاغ غفارض أن تحمض ٨٧٠٠ سسضري ودرضغ وحرذغ، طعضتا أن ظغةغرغا جاحارك شغ عثه الصعة بـ ٣٧٥٠ 

رجق، وتحاد ببقبئ آقف والضاطغرون بـ ٢٦٥٠ والظغةر بألش، وبظغظ بـ ٧٥٠ . (روجغا الغعم)

خالث طحسض: تّض طحاضض غّجة غسمح بابئغئ وصش إذقق الظار
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