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بسياسة القتل ثم القتل
بصطط: المعظثس سبمان بثاش*

إن الظاظر شغ خقف السسعدغئ طع إغران غرى أن الثول 
سطى  بغظعا  شغما  تثاطش  ق  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ 
صداغاعط  وطسالةئ  طحاضطعط  وتض  المسطمغظ  خثطئ 
والسراق  والغمظ  جعرغا  شغ  غةري  شما  بقدعط..  وتترغر 
ولغئغا وغغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ وطا ظاب سظ ذلك طظ 
ضعارث لتصئ بالمسطمغظ غثل سطى أن التضام شغ إغران 
إظما  اإلجقطغئ  الئقد  طظ  غغرعما  وشغ  السسعدغئ  وشغ 
غاسابصعن شغ تظفغث جغاجات الثول الشربغئ سثوة اإلجقم 

والمسطمغظ.  
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

الشظعحغ : ظظاصض طظ طرتطئ 
الخراع الرادغضالغ إىل طرتطئ 

املساغحئ واملحارضئ

غعم  الشظعحغ،  راحث  الظعدئ،  ترضئ  رئغج  أضث 
افول  المآتمر  شغ  طحارضاه  خقل  الماضغ،  السئئ 
لتجب ظثاء تعظج، سطى صغط الاعاشص الاغ تةمع بغظ 
ضض الاعظسغغظ، واسائر تدعره «لتزئ تارغثغئ طعمئ 
وطتطئ طظ طتطات ظدب الثغمصراذغئ شغ تعظج». 
وأضث شغ طآتمر ختفغ سصإ طحارضاه سطى «تظاشج 
ولغج  الظعدئ  وترضئ  تعظج  ظثاء  بغظ  تصغصغ 
والخراع  الاظاتر  طراتض  طظ  ظظاصض  ظتظ  الاظاتر، 
الرادغضالغ إلى طرتطئ المساغحئ والمحارضئ والاظاشج 
الاغ تحعثعا ضض الثغمصراذغات بغظ افتجاب». وأضث 
عع  والظثاء  الظعدئ  بغظ  الاصارب  أن  سطى  الشظعحغ 
بثأت  الثي  الاعاشص،  إجاراتغةغئ  بمار  طظ  «بمرة 
التعار  إلى  وأشدئ   ،٢٠١٣ جظئ  بارغج  لصاء  شغ 
العذظغ واقظاثابات وإسطاء تعظج دجاعرا وعغؤات 

دجاعرغئ». (وضالئ افظاضعل)
: إن رئغج ترضئ الظعدئ غاضطط سظ اقظاصال 
الاساغح  طرتطئ  إلى  الرادغضالغ»  «الخراع  طظ 
وضأظه غاضطط سظ اقظاصال طظ طظجل إلى طظجل آخر!! 
شمظ المسطعم أن اإلجقم غعجإ سطى ترضئ الظعدئ 
خراع  خعض  إجقطغئ  ترضئ  بأظعا  تعخش  الاغ 
شضري وجغاجغ طع تجب ظثاء تعظج بعخفه تجبا 
سظ  الظعدئ  ترضئ  رئغج  غاتثث  شضغش  سطماظغا، 
«الاساغح» الثي طسظاه الصئعل بالَسطماظغئ؟؟  بط إن 
راحث الشظعحغ غاضطط سظ صغط الاعاشص الاغ تةمع 
الاعظسغ  الحسإ  ألغج  ظسأل:  وعظا  الاعظسغغظ، 
غساظص السصغثة اإلجقطغئ الاغ عغ طخثر التصعق 
والصغط؟؟ شعض خارت الصغط الَسطماظغئ عغ المرجع 
ترضئ  إن  بالصعل:  وظثاط  الظعدئ؟؟  ترضئ  سظث 
إن  بض  إجقطغئ  ترضئ  بعخفعا  تاخرف  ق  الظعدئ 
تتضط  ق  تضعطئ  شغ  طحارضئ  طظ  به  تصعم  طا  ضض 
باإلجقم وطظ تحرغع سطى غغر أجاس اإلجقم وطظ 
تتالش طع أتجاب َسطماظغئ وغغر ذلك لغثل سطى أظعا 

لط تسث تةسض اإلجقم أجاجا شغ طعاصفعا. 

واجسا  تثععرا  السسعدغئ  اإلغراظغئ  السقصات  حعثت 
وعع  الظمر  ظمر  الحغت  بإسثام  السسعدغئ  صغام  بسث 
ظاحط جسعدي حغسغ المثعإ، وسمطغئ إسثام الظمر 
ضاظئ طظ ضمظ جطسطئ إسثاطات لـ٤٧ ظاحطا، أربسئ 
غظامعن  والئصغئ  الحغسغ  لطمثعإ  غظامعن  طظعط 
لاغارات جظغئ جعادغئ، وصث أسصإ سمطغئ إسثام الظمر 
تسرض السفارة السسعدغئ شغ ذعران فسمال ظعإ 
وترق وتسرض الصظخطغئ السسعدغئ شغ طثغظئ طحعث 
لطعةعم. وصث أسصإ ذلك أغدا صطع السسعدغئ سقصاتعا 
الثبطعطاجغئ طع إغران، وأسطئ ضثلك الثبطعطاجغغظ 
اإلغراظغغظ طعطئ بمان وأربسغظ جاسئ لمشادرة الئقد، 
وتاابسئ الثول السربغئ سطى اتثاذ طعاصش طظ إغران، 
شأسطظئ الئترغظ والسعدان وجغئعتغ والخعطال صطع 
اجاثسئ  تغظ  شغ  إغران،  طع  الثبطعطاجغئ  سقصاتعا 
ضض طظ صطر والضعغئ جفغرعا شغ ذعران، وجطمئ 
اإلطارات  وأسطظئ  اتاةاج،  طثضرة  لثغعا  إغران  جفغر 
خفخ سقصاتعا الثبطعطاجغئ طع إغران، ضما اجاثسئ 
اقساثاء،  طخر  أداظئ  تغظ  شغ  إغران،  شغ  جفغرعا 
واجاثسئ افردن جفغر إغران لثغعا، إلبقغه بإداظاعا 
أسربئ  تغظ  شغ  السسعدغئ،  السفارة  سطى  العةعم 
جططظئ ُسمان سظ أجفعا لما تسرض له طصر السفارة 
السسعدغئ شغ ذعران وصظخطغاعا شغ طحعث، وأداظئ 
المشرب العةعم الثي تسرضئ له الئسبات السسعدغئ، 
أطا ترضغا وباضساان والسراق شصث سرضئ ضض طظعط 

العجاذئ بغظ الئطثغظ لظجع شاغض افزطئ.
إدارة  أن  غععط  صث  الئطثغظ  بغظ  افزطئ  وتخاسث 
أطرغضا لسقصاتعا طع سمغطاغعا إغران والسسعدغئ غمر 
جغرعا  تسطض  أو  أطرغضا،  طخالح  سطى  تآبر  بأزطئ 
الرغط  سطى  أظه  والتصغصئ  المظطصئ،  شغ  بمحارغسعا 
السسعدغئ  إصثام  بسث  جادت  الاغ  الاعتر  تالئ  طظ 
سطى إسثام ظاحط حغسغ طصرب طظ إغران إق أن عثا 
لط غآبر سطى جغر أطرغضا شغ طحارغسعا ولط غآبر سطى 
الثور الثي تصعم به ضض طظ إغران والسسعدغئ لثثطئ 

طخالح أطرغضا وتصعغئ ظفعذعا.
السسعدغئ  بسجم  طسئص  سطط  سطى  ضاظئ  شأطرغضا 
الئغئ  باجط  الماتثث  خرح  شصث  الظمر،  إسثام 
أطرغضغغظ  طسؤعلغظ  «أن  إغرظسئ  جعن  افبغخ 
أسربعا طآخرا سظ صطصعط لمسآولغظ جسعدغغظ إزاء 
اآلبار السطئغئ المتامطئ لاظفغث إسثاطات جماسغئ، بما 
سئرظا  الثي  «الصطص  وصال  الظمر».  الحغت  إسثام  شغعا 
إلى  بالظزر  ختاه  تأضثت  لطسسعدغغظ،  جابصا  سظه 
افخدر  الدعء  أخثت  شالسسعدغئ  اإلسثام»،  تئسات 
سطى  تصثم  ق  وعغ  الظمر،  إسثام  صئض  أطرغضا  طظ 
افطرغضغئ.  المعاشصئ  أخث  دون  أبثا  الثطعة  عثه 
إغران  أن  غةث  اإلغراظغئ  افشسال  ردود  شغ  والمثصص 
المصار  وتسرض  السسعدغئ،  بفسطئ  تظثغثعا  رغط 
الثبطعطاجغئ السسعدغئ فضرار، إق أن الزاعر إطا أن 
الصادة اإلغراظغغظ ضاظعا سطى سطط طسئص بما جافسطه 
السسعدغئ أو أظعط اجاةابعا لطططإ افطرغضغ تغث 
تاجئ  بحأن  الصطص  غظاابظا  غجال  «ق  إغرظسئ  صال 
الاخسغث  شاغض  لظجع  والسسعدي،  اإلغراظغ  الطرشغظ، 
شغ المعاصش. ظتث جمغع افذراف سطى الاتطغ بدئط 
شغ  بالفسض  المطاعئئ  الاعترات  إحسال  وسثم  الظفج 
جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أن  ضما  المظطصئ» 
ضغري ضان سطى اتخال بظزغره اإلغراظغ، شغما اتخض 
بظزرائعط  أطرغضغعن  دبطعطاجغعن  طسآولعن 
أسصاب  شغ  اقتخال  طداطغظ  لظصض  السسعدغغظ 
وعثا غظسةط  افزطئ  أطرغضا لاطعغص  افزطئ، شسسئ 
سمقء  أطا  والسراق،  وباضساان  ترضغا  طعصش  طع 
برغطاظغا شغ المظطصئ شصث ظعر سطغعط طتاولئ تأزغط 

المعصش بتثر.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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روبرت شعرد: «سطى املسارضئ السعرغئ الاثطغ سظ حروذعا»!!!

المعت،  أي  واتثة  والظاغةئ  افجئاب  تسثدت  غصعلعن 
ذئسا عثا صعل غغر ختغح شالسئإ العتغث لطمعت عع 
اظاعاء افجض، ولضظ عثا ق غفسر إسقن طظزمئ أذئاء 
جعسًا  صدعا  حثخاً   ٢٣ وشاة  سظ  السالمغئ  تثود  بق 
غفسر  ق  ضما  طداغا،  شغ  المظزمئ  تثسمه  طرضج  شغ 
اجاحعاد ٤٣ طثظغاً شغ تخغطئ أولغئ وإخابئ أضبر طظ 
طؤئ آخرغظ بةروح غعم السئئ (٩ ضاظعن الباظغ التالغ) 
طثغظئ «طسرة  فتغاء  الروجغ  الطغران  اجاعثاف  جراء 
الظسمان» شغ رغش إدلإ بسثة غارات جعغئ، وشغ الغعم 
ظفسه صدى تسسئ سحر طثظغاً وأخغإ سحرات آخرون 
طثغظئ  فتغاء  الروجغ  الطغران  اجاعثاف  جراء  بةروح 
وأخثرت  الةعغئ.  الشارات  طظ  بالسثغث  ورغفعا  تطإ 
الثاص  تصرغرعا  اإلظسان  لتصعق  السعرغئ  الحئضئ 
باعبغص اجاثثام الصعات التضعطغئ لطئراطغض المافةرة، 
شإظما  طسطتاً  صاطئ  وإن  باطاغاز  سحعائغ  جقح  وعغ 
طظ   ٪٩٩ إن  إذ  المخادشئ،  جئغض  سطى  ذلك  غضعن 
الدتاغا عط طظ المثظغغظ، خقل ٢٠١٥ وبص الاصرغر صغام 
الطغران المروتغ التضعطغ بإلصاء طا ق غصض سظ ١٧٣١٨ 
برطغقً طافةرًا تسئئئ بمصاض ٢٠٣٢ حثخاً، بغظعط ٤٩٩ 
ذفقً و٣٣٨ جغثة شغ سام  ٢٠١٥. (ظصطه طعصع ضطظا حرضاء).
افطر ق غتامض العجل، ولضظ طاذا ظفسض بائاضغ الماتثث 
الرجمغ لطثارجغئ افطرغضغئ جعن ضغربغ الثي ظثد شغ 

طآتمره الختفغ (٢٠١٦/١/٦) بالعضع الضاربغ شغ طداغا، 
شغ  وتضاغك  ضأداة  الاةعغَع  الظزاِم  باجاثثام  وظثد 

الترب... بض واسائره «بخراتئ تضاغك دظغء».
صث غاساءل المرء طا إذا ضان أطام «ختعة ضمغر لمظ 
ق ضمغر له» وعع الدمغر ظفسه الثي جئص له إبادة 
العظعد التمر شغ أطرغضا وتاول إبادة الحسإ الغاباظغ 
بالصظابض الظعوغئ، وإبادة الحسإ الفغاظاطغ بالمافةرات 
والسقح الضغماوي، ولضظ الاساؤل ق غطعل تغث غأتغ 
الةعاب طظ السغث ضغربغ ظفسه إذ غصثم ترغاق التض 

السغاجغ:
سطى  شصط  لغج  آخر،  دلغض  طداغا  شغ  غتثث  طا  «إن 
وتحغئ عثا الظزام وشصثان بحار افجث لطحرسغئ، بض عع 
دلغض آخر سطى أظه طظ المعط جثًا أن تمدغ سمطغئ شغغظا 
إلى افطام؛ وأن ق ظسمح لطاعترات التالغئ شغ طظطصئ 
الحرق افوجط أن تسغص تطك السمطغئ، طظ أجض الاعخض 
إلى تض جغاجغ جطمغ شغ جعرغا». إذن ضض الثروب 
تآدي إلى شغغظا (أو جظغش)، وق غظئشغ لئسخ «الاعترات» 

أن تثرج صطار التض السغاجغ سظ السضئ افطرغضغئ.
الصاض  بغظ  الفرق  طا  آخر:  تساؤل  بالئال  غثطر  عظا 
جعسا وبردا شغ طداغا وبغظ الصاض بالئراطغض المافةرة 
والخعارغت الفراغغئ؟ وطظ صئض بالضغماوي الثي اسائره 
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صال روبرت شعرد جفغر أطرغضا السابص شغ جعرغا شغ تثغث لمعصع «السربغ الةثغث»: «ق غمضظ أن غضعن رتغض 
طسئصاً، بض أن غضعن طساصئض افجث سطى ذاولئ المفاوضات طع صداغا أخرى». واسائر أظه شغ  افجث حرذاً 
تال أخّرت المسارضئ سطى عثا الحرط «جغساسث عثا افطر افجث سطى تخعغرعا بأظعا طاحثدة». وغرى شعرد 
أظه طظ افشدض لطمسارضئ الاثّطغ سظ ضض الحروط المسئصئ والثخعل شغ طفاوضات «تسطغعا أشدض اتفاق 
غمضظ التخعل سطغه»، طسائرًا أظه سظث لتزئ جطعس المسارضئ سطى ذاولئ المفاوضات «جغضعن طظ المساتغض 
لفجث الصعل إظعط طاحثدون وإرعابغعن»، وبالاالغ «جغشغرون طعضعع المئاتبات إلى ضغفغئ الاعّخض إلى 
تضعطئ جعرغئ جثغثة». وغدغش شعرد شغ عثا السغاق: «لظ غضعن الضبغر طظ أخثصائغ شغ المسارضئ السعرغئ 
طسرورغظ طظ ضقطغ، لضظ سطغعط الافضغر بضغفغئ وضع التضعطئ السعرغئ شغ الجاوغئ. جاضعن المفاوضات 
السعرغئ  المسارضئ  أن  ,وصال: «أساصث  ذلك».  غسطط  وجمغسظا  جرغع،  اتفاق  غتخض  ولظ  التال  بطئغسئ  بطغؤئ 
اظازرت لفارة ذعغطئ، الغعم الثي ترجض شغه العقغات الماتثة جغحعا إلى جعرغا، سطغعط إدراك أن عثا افطر 
لظ غتخض». خاتماً بالصعل: «سطغعط تشغغر تضاغضعط ووضع الظزام شغ طعصش جغاجغ خسإ». (السربغ الةثغث)

: إن السفغر افطرغضغ السابص شغ جعرغا غضحش سظ خطئ أطرغضا شغ جعرغا وعغ جطعس المسارضئ 
المفاوضات  ولاسغر  طسئص،  حرط  ضض  سظ  طاثطغئ  السعري  الظزام  طع  المفاوضات  ذاولئ  سطى  السعرغئ 
بالحضض والمدمعن الثي تتثده أطرغضا.. إن روبرت شعرد وضأظه غصعل لطمسارضئ بطسان التال إن لط غضظ 
بطسان المصال: «لظ تصئض أطرغضا جعى بثدعسضط إلرادتعا وإق جُاعخفعن باإلرعاب والاحثد، وق تاعصسعا 
أن تشغر العقغات الماتثة جغاجاعا لارجض لضط جغحا لغظصثضط بض سطغضط إظصاذ أظفسضط بالثدعع لطحروط 
افطرغضغئ».. إن سطى أعض جعرغا أن غثرضعا طا ُغتاك لعط وغأخثوا سطى أغثي أي شخغض غسغر شغ رضإ 
أطرغضا تاى ق تدغع تدتغاتعط جثى بض تاى ق ُتئاع سطى ذاولئ المفاوضات، شإن طظ أجعأ طا غمضظ 

تخعله شغ جعرغا عع أن تساطغع أطرغضا اجائثال سمغض بسمغض بسث ضض تطك الادتغات الاغ ُبِثلئ. 

السسعدغئ وإغران تاسعثان ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
باقجامرار يف دسط طتادبات شغغظا 

دي طغساعرا: الثقف بني السسعدغئ 
وإغران لظ غآبر سطى املفاوضات السعرغئ

صال المئسعث الثولغ إلى جعرغا جاغفان دي طغساعرا 
إن  ذعران،  إلى  زغارته  إذار  شغ  الماضغ  افتث  غعم 
افزطئ الثبطعطاجغئ بغظ السسعدغئ وإغران لظ تآبر سطى 
دي  وأوضح  السعري.  الظجاع  بحأن  المفاوضات  طسار 
اإلغراظغئ «أن  الساخمئ  شغ  الختاشغغظ  أطام  طغساعرا 
عظاك  غضعن  لظ  أظه  لغ  أضث  السسعدي  الثارجغئ  وزغر 
وسثوظغ  إغران  طدغفا «وشغ  جعاعط»،  طظ  تأبغر  أي 
سادل  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  وأضث  ظفسه».  بالحغء 
طتادبات  بصعة»  «تثسط  بقده  أن  جعاه،  طظ  الةئغر 
شغغظا الراطغئ لطاعخض إلى تض لطظجاع السعري، طسائرا أن 
افزطئ طع إغران لظ تآبر سطغعا. وصال العزغر شغ طآتمر 
ختاشغ سصث شغ طصر الةاطسئ السربغئ شغ الصاعرة سصإ 
اجاماع ذارئ لعزراء الثارجغئ السرب، إن الرغاض «جئص 
أن أسطظئ دسمعا لطمسارضئ السعرغئ ودسمعا لطةععد 
الراطغئ إلى العخعل لتض جطمغ شغ جعرغا» طحغرا إلى 
أن الممطضئ جاثسط الةععد بشخ الظزر سظ الثقشات 

طع الةمععرغئ اإلجقطغئ. (طعصع التّرة)
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الةمسئ  غعم  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  أسطظ 
طرضج  شغ  حاتظئ  تفةغر  سظ  طسآولغاه   ٢٠١٦/٠١/٠٨
لغئغا  غرب  حمال  زلغاظ  بمثغظئ  الحرذئ  لاثرغإ 
غعم الثمغج صاض شغه ٦٥ حثخا سطى افصض وأخغإ 
المسارك  تسئئئ  أخرى،  جعئ  وطظ  آخرون.   ١٢٧ ظتع 
ترس  بغظ  الماضغ  افجئعع  طططع  اظثلسئ  الاغ 
المظحآت الظفطغئ الطغئغئ وطصاتطغ تظزغط الثولئ شغ 
ظطاق  اتسع  بط  ظفطغغظ،  خجاظغظ  شغ  الظار  احاسال 
جسئ  أن  لغئغا  حرق  شغ  طسآول  صثر  بغظما  الترائص، 
الخعارغب تخض إلى ظتع ٤٦٠ ألش برطغض لضض طظعا. 
غعم  حّظ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  أن  وغثضر  عثا 
السثرة  طظطصئ  سطى  عةمات   ٢٠١٦/٠١/٠٤ اقبظغظ 
الظفطغئ حرصغ الئقد، طما أجفر سظ طصاض بقبئ طظ 
وحظ  بةروح.  آخرغظ  خمسئ  وإخابئ  افطظ  أشراد 
سطى  طفثثاغظ  بسغارتغظ  عةعطغظ  الاظزغط  سظاخر 
بعابئ طظطصئ السثرة، تئسه سطى الفعر عةعم طسطح 
لطاظزغط  طتاولئ  شغ  جعات،  أربع  طظ  المظطصئ  سطى 
سطى  غسغطر  الاظزغط  أن  غثضر  ضما  سطغعا.  لطسغطرة 

طثغظئ جرت وغصعم بسثة طتاوقت لطاعجع.
وصام  عةماته  ضبش  الثولئ  تظزغط  أن  وغقتر 
طةطج  طخادصئ  إبر  سطى  الافةغرات  طظ  بالسثغث 
افطظ سطى الصرار ٢٢٥٩ الثي صثطاه برغطاظغا وغامبض 
لغئغا  شغ  تحضغطعا  جغاط  الاغ  التضعطئ  اسائار  شغ 
بمعجإ اقتفاق الثي جرى شغ طثغظئ الخثغرات عغ 

الممبض العتغث لطغئغا.
ولثلك صال المئسعث الثاص لفطط الماتثث طارتظ 
الاغ  المظطصئ  سطى  الثولئ  تظزغط  عةعم  إن  ضعبطر 
أن  غةإ  بطغئغا  الرئغسغئ  الظفطغئ  المراشأ  شغعا  تصع 
غثضر ضض الطغئغغظ بدرورة الاطئغص الفعري لقتفاق 
وشغ  وذظغئ.  وتثة  تضعطئ  وتحضغض  السغاجغ 
السغاجئ  طسآولئ  طعغغرغظغ  صالئ  ظفسه  السغاق 
الثارجغئ باقتتاد افوروبغ إن عةمات غعم الثمغج 
«تثضرظا  ظفطغئ  طظحآت  اجاعثشئ  الاغ  وتطك 
شغ  افطظغ  المعصش  طع  الفعر  سطى  الاساطض  بدرورة 
لغئغا.» وأضاشئ أن المةامع الثولغ طساسث لاصثغط 
الثسط، لضظ سطى لغئغا أوق أن تدع الدعابط لثلك. 
وصالئ «أشدض ذرغصئ لطرد سطى العةمات الاغ غصعم 
الطغئغئ  افراضغ  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  بعا 
وظصطئ  اإلرعاب.  ضث  وتربعط  الطغئغغظ  وتثة  عغ 
الثولغ  المرضج  رئغج  سظ  تاغمج  واحظطظ  ختغفئ 
لسغاجات الثشاع وافطظ شغ طآجسئ راظث افطرغضغئ 
غظةح شرع  غغر المآضث أن  جعظج، صعله إن طظ  جغث 
الاظزغط بطغئغا شغ اقجاغقء سطى طخادر ظفط عظاك. 
طثى  سطى  غسامث  ذلك  أن  إلى  الختغفئ  وأحارت 
لخالح  السسضري  الاثخض  شغ  الشربغئ  الثول  رغئئ 
«التضعطئ الطغئغئ». وصالئ أغدا عظاك أظئاء تفغث بأن 

برغطاظغا ربما تضعن سطى وحك إرجال صعات سمطغات 
جرت،  طثغظئ  شغ  الثولئ  تظزغط  لمتاربئ  خاخئ 
الاغ  افخغرة  الاترضات  أن  واضتئ  دقلئ  غثل  طّما 
الاغ   ٢٢٥٩ الصرار  إلشحال  عع  الثولئ  تظزغط  بعا  صام 
أطرغضا  تئث  لط  ولعثا  تمرغره.  شغ  برغطاظغا  ظةتئ 
اجاسةالعا لطصداء سطى الاظزغط شغ لغئغا، شصث ظحرت 
لعس أظةطعس تاغمج اشاااتغئ تثسع شغعا إلى الخئر 
سظ  طسئرة  الثولئ،  تظزغط  ضث  الترب  شغ  والمبابرة 
اتفاصعا طع الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا الثي صال 
إن «الاصثم» شغ عثه الترب جغضعن بطغؤا وتثرغةغا.
السمطغات  أن  غسائر  طظ  عظاك  أن  إلى  باإلضاشئ  عثا 
تفار،  بمسعظئ  ضاظئ  الاظزغط  ذرف  طظ  تمئ  الاغ 
المظئبصئ  بالتضعطئ  الثشاع  وزارة  وضغض  أحار  شصث 
سظ المآتمر العذظغ السام طتمث الظساس شغ تثغبه 
الاظزغط  أن  شغ  حضعضا  عظاك  أن  إلى  ظئ،  لطةجغرة 
الماصاسث  الطعاء  طع  بالاساون  سمطغاته  باظسغص  غصعم 
افجابغع  شغ  سمطغاته  تفار  رضج  «تغث  تفار،  خطغفئ 
الاظزغط  لاصثم  تمعغثا  أجثابغا  طثغظئ  سطى  افخغرة 
تفار  أن  الظساس  وأضاف  الظفطغ».  العقل  تةاه 
غتااجعن  بظشازي  شغ  شحطعط  وبسث  وراءه»  «وطظ 
الثولغ  لطمةامع  غزعرعط  افرض  سطى  قجاسراض 
طظ  الظفطغ.  العقل  سطى  المسغطرة  الصعة  بمزعر 
الظفطغئ  المظحآت  ترس  باجط  الظاذص  صال  جاظئه 
تفار  صعات  أن  التاجغ  سطغ  العجطى  بالمظطصئ 
تاولئ إحشالعط شغ طسارك اخاطصاعا بمثغظئ أجثابغا 
المعاظأ  شغ  المامرضجة  الصعات  بسخ  جتإ  بعثف 
وبالاالغ  تفار  صعات  لمعاجعئ  أجثابغا  إلى  الظفطغئ 
طصاوطئ  صعات  أي  طظ  الظفطغ  العقل  طظطصئ  تفرغس 
لاظزغط الثولئ تاى غخئح تصثم الاظزغط طمضظا دون 

وجعد سصئات ضئغرة.
طظ  جاءت  لطاظزغط  افخغرة  الاترضات  شإن  وعضثا 
أجض إشحال ظاائب اتفاق الخثغرات وربما لطثشع ظتع 
السسضري  الثئغر  خرح  شصث  أطرغضغ،  سسضري  تثخض 
والطغار المسارض السابص سادل سئث الضاشغ «أن تفار 
ق غجال غسسى رغط شحطه شغ طرات سثة لةطإ الاثخض 
السسضري افجظئغ إلى لغئغا، وأظه بسث أن خسر طسزط 
صعته شغ طسارك بظشازي غسسى الغعم إلتاتئ الفرخئ 
لاظزغط الثولئ لطسغطرة سطى العقل الظفطغ وإرباك 
تساعجإ  الئقد  شغ  أضئر  شعضى  إلتثاث  المحعث 

الاثخض السسضري افجظئغ».
وتئصى دطاء المسطمغظ عغ الرخغخئ شغ ظزر الثول 
وترق  وعثم  وصاض،  تفةغرات،  لغئغا.  سطى  الماضالئئ 
العضع  اجاشقل  غتاول  دولغ  ذرف  وضض  لطمظحآت.. 
ظفعذعا،  سطى  لطمتاشزئ  تساشطه  برغطاظغا  لخالته؛ 
ُغظازر  أن  غةإ  ق  ولثلك  ظفعذعا...  لئسط  وأطرغضا 

 طظعط خغر وإظما خقخظا بأغثغظا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج
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بصطط: أجسث طظخعر
أسطظئ ضعرغا الحمالغئ غعم ٢٠١٦/١/٦، أن «زسغمعا 
ضغط جعظس أون حعث بظفسه الاةربئ الظاجتئ لطصظئطئ 
وصال  وإتصان».  بسقم  أجرغئ  الاغ  العغثروجغظغئ 
أون غعم ٢٠١٦/١/١٠: «إن تةربئ جمععرغئ ضعرغا 
طظ  الظفج  سظ  لطثشاع  خطعة  الثغمصراذغئ  الحسئغئ 
حئه  شغ  السقم  سظ  شغه  طعبعق  بحضض  الثشاع  أجض 
الةجغرة الضعرغئ وافطظ اإلصطغمغ طظ خطر وصعع ترب 
العقغات  بصغادة  اإلطئرغالغعن  شغعا  غاسئإ  ظعوغئ 
الماتثة.. وإظه تص طحروع لثولئ ذات جغادة وسمض 

سادل ق غمضظ فتث اظاصاده».
عثه  بثطعتعا  والخغظ  الماتثة  العقغات  تئّطس  ولط 
بقث  أجرت  سظثطا  الماضغئ  الممابطئ  لطتاقت  خقشا 
و٢٠١٣.  و٢٠٠٩   ٢٠٠٦ أسعام  شغ  ظعوغئ  تةارب 
شاتخض  ذلك،  طساظضرة  الثولغئ  الفسض  ردود  وجاءت 
ضع  الةظعبغ  بظزغره  ضارتر  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
وصال «إن  الةظعبغئ،  سظ  بالثشاع  أطرغضا  الاجام  وأضث 
اجافجازات ضعرغا الحمالغئ جغضعن لعا سعاصإ وخغمئ» 
وأظعا «اظاعاك شاضح لطصاظعن الثولغ وتعثغث لطسقم 
وافطظ شغ حئه الةجغرة الضعرغئ وطةمض طظطصئ آجغا 
المتغط العادئ». وأرجطئ أطرغضا غعم ٢٠١٦/١/١٠ 
صظابض  تتمض  الاغ  وبغ ٢  بغ ٥٢  ذراز  طظ  طصاتقت 
ظعوغئ وغعاخئ تسمض بالطاصئ الظعوغئ إلى الةظعبغئ، 

وعغ تظحر ٢٨٥٠٠ جظثي شغ الةظعبغئ.

واسائرت روجغا إجراء الاةربئ «اظاعاضا خارخا لطصاظعن 
الثولغ، طظ حأظه أن غآدي إلى تفاصط العضع شغ حئه 
الةجغرة الضعرغئ». وأسطظئ الخغظ أظعا «تسارض بتجم 
سطى عثه الاةربئ» واسائرتعا أظعا «تةاعطئ طسارضئ 
المةامع الثولغ» وصالئ «ظتخ بصعة ضعرغا الحسئغئ 
الثغمصراذغئ سطى اتارام الاجاطعا بظجع السقح الظعوي 
«أن  وذضرت  جعءا».  العضع  غجغث  سمض  أي  ووصش 
العتغث  السمطغ  الطرغص  تحضض  السثاجغئ  المتادبات 

لتض عثه المسألئ».
أظه  وأسطظ  باإلجماع  وظثد  افطظ  طةطج  واجامع 
وذالئئ  الحمالغئ»  بتص  إضاشغئ  إجراءات  «جُغسث 
الخغظ «بالئثء شعرا بالسمض سطى عثه اإلجراءات» تغث 

جغادمظعا صرار جثغث غخثر سظ المةطج.
الحمالغئ  ضعرغا  وتطفاء  أسثاء  اساراض  عظا  ظقتر 
اإلسقن  شغ  الحمالغئ  صالئ  ضما  أظعا  شغزعر  بصعة، 
الثاتغئ  بإطضاظغاتعا  جاءت  الاةربئ  «إن  الاةربئ:  سظ 
السمال  لتجب  اقجاراتغةغ  الاعجه  وشص  إجراؤعا  وتط 
الضعري التاضط». شعغ ترغث أن تبئئ ظفسعا ضثولئ 
طسآولئ  وعغ  طساصض  بحضض  تاخرف  جغادة  ذات 
سظ تخرشاتعا شصالئ: «إظعا جااخرف ضثولئ ظعوغئ 
طسآولئ» وتسعثت «بسثم اجاثثام أجطتاعا الظعوغئ 
غظزر  ضان  فظه  جغادتعا».  سطى  اساثاء  غتثث  لط  طا 
تتئ  أظعا  أو  لطخغظ  تابسئ  ضأظعا  الحمالغئ  لضعرغا 

وخاغاعا شارغث أن تاثطص طظ ذلك.
شظحئئ  ١٩٥٠م  سام  طظث  صثغمئ  الضعرغئ  افزطئ  إن 
والحغعسغئ  الرأجمالغئ  الضاطاغظ  بغظ  الترب  بسئئعا 
ووصفئ بعثظئ سام ١٩٥٣م ولط تعصع اتفاصغئ جقم، 
وبصغئ ضعرغا طظصسمئ بغظ جمععرغاغظ دغمصراذغاغظ 
تتصص  شطط  وجظعبغئ.  حمالغئ  ورأجمالغئ  حغعسغئ 
أطرغضا ظخرا، ولضظعا سمطئ سطى تعظغش عثه المسألئ 
الاغ  الخغظ  لمعاجعئ  المظطصئ  شغ  وجعدعا  لاسجغج 
تسسى لطامثد شغ المظطصئ، وخارت تسافج الحمالغئ 

بإجراء طظاورات بغظ التغظ واآلخر.
سطى  أطرغضا  سمطئ  الئاردة  الترب  اظاعاء  بسث  ولضظ 
طسعا  اتفاصغئ  شعصسئ  الحمالغئ،  اتاعاء  جغاجئ  اتئاع 
برئاجئ  الثغمصراذغئ  اإلدارة  سعث  سطى  ١٩٩٤م  سام 
أن  سطى  ١٩٩٨م  سام  أخرى  واتفاصغئ  ضطغظاعن  بغض 
تاعصش الحمالغئ سظ ظحاذعا الظعوي طصابض طساسثات 
خظاسغئ شغ طةمع ضاغسعظس  طظطصئ  وإصاطئ  أطرغضغئ 
الخظاسغ لائثأ ١٢٣ حرضئ جظعبغئ طظث أواخر ٢٠٠٤م 
سطى  ولاثر  الحمالغئ،  طظ  ساطض  ألش   ٥٤ باحشغض 
ططغار  ظخش  تعالغ  ٢٠١٢م  سام  بطس  دخق  الحمالغئ 
دوقر. ولضظعا اجاأظفئ ظحاذعا الظعوي سام ٢٠٠٦م 
جعرج  سعث  سطى  الةمععرغغظ  إدارة  بثأت  سظثطا 
أسطظئ  وصث  اقتفاصغات.  باطئغص  بالمماذطئ  بعش 

أطرغضا  وبغظ  بغظعا  العثظئ  إلشاء  ٢٠١٣/٤/٣م  غعم 
الخظاسغ،  المةمع  وأغطصئ  ١٩٥٣م،  سام  المسصعدة 
ضثمئ  طظاورات  الةظعبغئ  طع  أطرغضا  أجرت  بسثطا 
وأحرضئ شغعا أجطتئ اجاراتغةغئ شاجافجت الحمالغئ 
افطرغضغئ  غعام  ججغرة  تةاه  خعارغثعا  وجعئ  الاغ 
طساعثشئ  شغعا  خاروخغا  درسا  لاظحر  الغابان  وتةاه 
به الخغظ. وصث تئظئ أطرغضا سام ٢٠١٢م اجاراتغةغئ 
آجغا - المتغط العادئ لاظحر ٦٠٪ طظ صعتعا الئترغئ 

عظاك.
إن الخغظ بثأت تامطمض طظ تخرشات ضعرغا الحمالغئ، 
شرأت أن أطرغضا تسمض سطى اجافجاز الحمالغئ وتساشض 
المظطصئ  شغ  صعتعا  طظ  لاسجز  لعا  وسثاءعا  وضسعا 
تعجغه  الخغظ  رشدئ  ولثلك  تساعثشعا.  وعغ 
فن  والغابان،  غعام  ججغرة  ظتع  خعارغثعا  الحمالغئ 
أطرغضا تاثثعا ذرغسئ لظخإ الثرع الخاروخغ ولاسجغج 
أجطعلعا شغ المظطصئ شغ طعاجعئ الخغظ. ولثلك جاء 
اجاظضار الخغظ الصعي ورشدعا لما تصعم به الحمالغئ 
صئض  الخغظ  شطالئئ  طسئصا.  بالاةربئ  تثئرعا  ولط 

أطرغضا بإجراءات إضاشغئ ضثعا.
ولطغابان،  فطرغضا  شائثة  وتسائره  ذلك  ضث  وروجغا 
وغضعن سطى تسابعا تغث إن بغظعا وبغظ الغابان ظجاسًا 
الباظغئ  السالمغئ  الترب  شغ  روجغا  اتاطاعا  ججر  سطى 
الغاباظغئ  التضعطئ  أسطظئ  وصث  الغابان،  بعا  وتطالإ 

غعم ٢٠١٦/١/١٠م أظعا جاسمض سطى تسثغض الثجاعر 
لائظغ جغحا غمضظه الصغام بمعمات شغ الثاخض والثارج.

أطا أطرغضا شإظعا جاعظش عثا التثث فعثاشعا؛ طظعا 
ولعثا  الخغظ،  صئالئ  المظطصئ  شغ  وجعدعا  تسجغج 
ذائرات  تاططئ  الصادم  الحعر  جارجض  أظعا  أسطظئ 
سطى  جغطرتعا  إتضام  سطى  وجاسمض  المظطصئ،  إلى 
المظطصئ وربط دولعا بعا بثرغسئ تماغاعا طظ تعثغث 
الحمالغئ، ولغج طظ المتامض أن تثعض تربا، فن 
تثعض  وعغ  وتضطفعا،  افعثاف  لعا  تتصص  ق  الترب 
افوجط،  الحرق  شغ  وخاخئ  وجغاجغئ  طالغئ  أزطات 
وطبض عثه الترب تصطإ ضض المعازغظ والمسادقت الاغ 

سمطئ أطرغضا سطى إغةادعا.
وغفعط طظ لعةئ زسغط ضعرغا الحمالغئ أظعا طساسثة 
الةجغرة  حئه  شغ  السقم  سظ  شاتثث  لطافاوض، 
وغسظغ  اإلصطغمغ  وافطظ  الضعرغاغظ  شغ  أي  الضعرغئ 
فظعا  والخغظ.  الغابان  شغعا  بما  ضطعا  المظطصئ  شغه 
ق ترغث أن تئصى طسجولئ، وترغث اقساراف بعا ضثولئ 
تةاه  طعصفعا  لاسجز  الظعوغئ  صعتعا  ولعا  جغادة  ذات 
صعي،  وطعصفعا  طفاوضات  شغ  وتثخض  افخرى  الثول 
وجاثشع الخغظ ظتع اجاؤظاف المتادبات السثاجغئ، 
جاصعم  وضثلك  خالتعا،  شغ  لغج  العضع  عثا  فن 
روجغا بمبض ذلك، وسظثئث تساسث الحمالغئ لطثخعل 
ولط  تسجز.  صث  طعصفعا  أن  ترى  وعغ  المفاوضات  شغ 
تاى  والغابان  الةظعبغئ  وتطغفاغعا  أطرغضا  تاةاوب 
بخثد  لغسئ  أظعا  والزاعر  الثسعات،  عثه  طع  اآلن 
ذلك تالغا، وإذا بثأت المفاوضات شإظعا جاطعل وق 
تامثخ سظ ظاائب بسرسئ، فظه لغج طظ السعض أن 
المتادبات  ضاظئ  ضما  برظاطةعا  سظ  الحمالغئ  تاثطى 
تةري جابصا، وصث أخطئ أطرغضا باقتفاصات الاغ أبرطاعا 

وظضبئ العسعد الاغ صطساعا بالمساسثات.
الحمالغئ  ضعرغا  أن  ضغش  وظرى  افتثاث  ظاابع  وظتظ 
وطظ  الظعوغئ  الصظئطئ  تخظع  الماعاضسئ  بإطضاظغاتعا 
شظرى  اإلجقطغئ  الئقد  إلى  وظظزر  العغثروجغظغئ،  بط 
إغران صث تظازلئ سظ تطعغر برظاطةعا الظعوي ووضساه 
تتئ الرصابئ، والئاضساان وضسئ برظاطةعا وجقتعا 
الظعوي تتئ الرصابئ افطرغضغئ، والئقد السربغئ لثغعا 
إطضاظغات تفعق ضعرغا الحمالغئ سطى طرات وق تسمض 
إظعا  تاى  الظعوي،  السقح  لخظع  بثطعة  الصغام  سطى 
جظعغا  المطغارات  وتثشع  الاصطغثي،  السقح  تخظع  ق 
وأوروبا  وروجغا  أطرغضا  طظ  تصطغثغا  جقتا  لاحاري 
بحروط تفرض سطغعا، شعغ دول لغسئ ذات جغادة، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  إجصاذعا  وجإ  وصث 
سطى طظعاج الظئعة الاغ جامطك ضض صعة تثغش افسثاء 
لاضعن دولئ طعابئ تفرض إرادتعا سطى اآلخرغظ وق 

 تثدع لعط

أسطظئ وضالئ شارس اإلغراظغئ، غعم اقبظغظ ١١ ضاظعن 
إغران  صغام  طططع،  طخثر  سظ  ظصق  غظاغر،  الباظغ/ 
اقتفاق  وشص  الظعوي،  «أراك»  طفاسض  صطإ  بإخراج 
المخثر:  عثا  وصال  الثولغئ.  السثاجغئ  طع  الظعوي 
«طظ المصرر أن تصعم العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ 
خقل افجئعع الةاري بإخثار تصرغر تآضث شغه بخعرة 
اقتفاق  إذار  شغ  قلاجاطاتعا  إغران  تظفغث  ظعائغئ 
اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  جغصعم  بط  وطظ  الظعوي 
افوروبغ،  لقتتاد  الثارجغئ  السغاجئ  وطظسصئ 
لقسقن  طحارك  بغان  بإخثار  طعغغرغظغ،  شغثرغضا 
أضث  أخرى،  جعئ  طظ  الظعوي».  اقتفاق  تظفغث  سظ 
طخثر طصرب طظ الفرغص الظعوي اإلغراظغ المفاوض 

سمطغئ إزالئ صطإ طفاسض «أراك». وأوضح المخثر لسئعتظغك: «ظسط تمئ إزالئ صطإ طفاسض «أراك» وشص اقتفاق 
الظعوي وتط جضإ طعاد إجمظاغئ داخض صطإ المفاسض». (جئعتظغك)

الثول الصائمئ يف السالط اإلجقطغ تسارع يف الاثطغ سظ صعتعا تظفغثا 
لسغاجات أسثاء اإلجقم واملسطمني

إغران تجغض صطإ طفاسض «أراك» الظعوي
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أوباطا «خطا أتمر» صئض أن غئطع لساظه دون تغاء وق 
اجاتغاء ق طظ دغمصراذغاه المجسعطئ وق طظ حسعب 
السالط الاغ لط تخثق ضثبه وخثاسه؟ شعض غزظ السغث 
ضغربغ أن السالط جغخثق تئاضغه المضثوب سطى حعثاء 
طداغا بغظما عع أخط أخرس أبضط سظ ضتاغا الئراطغض 

المافةرة والخعارغت الفراغغئ؟
التض  الظعار:  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح  واضح  شافطر 
عع  واحظطظ  شغ  ُأسث  والثي  بـ«السغاجغ»  المسمى 
الحعثاء  ضض  الحعثاء،  وأحقء  دطاء  طظ  غرحح  تض 
الثغظ صدعا: طظ الةعع والئرد أو بالئراطغض المافةرة 
جةعن  أصئغئ  شغ  الاسثغإ  تتئ  أو  بالضغماوي،  أو 
الظزام افطرغضغ شغ دطحص، شضض أجالغإ الصاض ُغراد 
لعا أن تآدي إلى غاغئ واتثة: ترضغع الحسإ المظافخ 
هللا وإجئاره سطى صئعل جمعم التض «التض السغاجغ»، 
السئعدغئ  وصغعد  اقجاسمارغئ  الصئدئ  غةثد  والثي 
لخاتإ تمبال الترغئ الضاوبعي افطرغضغ الثي جئص 
أن ذّئص جغاجئ «ترق الصرغئ وتثطغرعا لاترغرعا طظ 

الفغاضعظس» شغ شغاظام.
إضفاء  طظ  بث  ق  السغاجغ»  «التض  غظةح  لضغ  ذئسا 
طخثاصغئ و«حرسغئ بعرغئ» سطى الثغظ جغعصسعن سطى 
التض شغ جظغش. شسطى خطفغئ ارتصاء المجغث طظ الحعثاء 
شغ الحام افبغئ، وإلضفاء خفئ «الحرسغئ البعرغئ» سطى 
«الممبطغظ سطى الحسإ السعري شغ الرغاض»، خرج سطغظا 
بسخ طمظ غجسمعن أظعط صغادات شغ ٢٤ شخغقً بعرغًا 
بئغان طعتث أضثوا طظ خقله دسمعط لـ«العغؤئ السطغا 
لطافاوض»، وعثا طا غثضرظا بمسرتغئ شرض طا جمغ 
بـ«طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ» الممبض الحرسغ العتغث 
تاى  «البعرة  اظاعئ  ضما  تماطا  الفطسطغظغ.  لطحسإ 
الظخر» الفطسطغظغئ إلى اقساراف بضغان غععد وتتئ 
ضربات  تتئ  الثولغ»  اقجاسماري  «المةامع  حرغسئ 

الطغران الغععدي شغ بغروت شغ ١٩٨٢م.
السغاجغ  التض  جاظإ  إلى  وصعشعط  سطى  عآقء  وأضث 
المسظغئ  الثول  إلغه  الثي «جسئ  السعرغئ  البعرة  شغ 
جعى  وطظ  المسظغئ»؟؟  «الثول  السعرغئ»...  بالبعرة 

أطرغضا؟؟ وسطى أي أجاس صاطئ طآتمرات جظغش وشغغظا؟ 
وآخر الاسرغئات طظ الثارجغئ افطرغضغئ، الاغ ظحرتعا 
وضالئ أجعحغاث برس، تحغر إلى طرتطئ اظاصالغئ تماث 
إلى آب ٢٠١٧ دوظما ذضر لمخغر السفاح بحار الثي ق 
ضما  تماطا  طظاثئا  رئغسا  السعدة  طظ  غمظسه  طا  غعجث 

جرى شغ طخر وتعظج؟
ظسط طسطسض الافاوضات الثغاظغ عثا عع آخر طا بةسئئ 
الحغطان افطرغضغ رأس الحر لارضغع الحسإ المظافخ 
شغ جعرغا، ولغتصص الحغطان افطرغضغ، سئر أدواته طظ 
المسطمغظ،  وتضام  السعري»  الحسإ  سطى  «الممبطغظ 
بالثبطعطاجغئ المسمعطئ طا سةج سظه بالصمع العمةغ 

الئربري الثي لط تحعث له الئحرغئ طبغق.
الجائش  العرع  الماخظسغظ  المحاغت  بسخ  غصعم  بط 
بالثسعة إلى جمع بسخ الائرسات فعالغ طداغا، وباثضغر 
الظاس بالثساء لعط بالفرج، دون أن غظئسعا بئظئ حفئ 
وترضغا  افردن  شغ  الزطمئ:  الطعاغغئ  التضام  تةاه 
والثطغب وطخر ولئظان الثغظ وصفعا طعصش المافرج سطى 
تمام الثطاء المسامر شغ الحام طظث ٥ جظعات، وصث سطط 
عآقء المحاغت أن طا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ، 
وأن عآقء التضام غةإ سطغعط حرسا وصش تمام الثطاء 
شعرا ودون إبطاء، ولضظ المحاغت عآقء غثحعن بأس 

التضام وق غثحعن اهللا جئتاظه!!
أخرج الئثاري سظ سئث اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما 
أن رجعل اهللا  صال: «المسلم أخو المسلم ال يظلمه 
وال يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان اهللا في حاجته 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه كربة من كربات 
يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة» 
ين  ا يف  استنرصوكم  ﴿وإن  جئتاظه  التص  وغصعل 
فعليكم اجرص﴾ شسطى المسطمغظ جمغسا واجإ ظخرة 
إخعاظعط شغ الحام وق غضعن عثا إق بمئاغسئ الثطغفئ 
أظفسعط  سظ  شغظفدعا  رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب  سطى 
إبط خثقن إخعاظعط وغفعزوا بسج الثارغظ وبرضعان 

 رب السماوات وافرضغظ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ: سطى خطفغئ تخار طداغا شرض التض السغاجغ افطرغضغ بسغاجئ الصاض...

ظةث  اإلغراظغغظ  الصادة  تخرغتات  إلى  وبالظزر 
أسصاب  شغ  خرح  خاطظؤغ  سطغ  افسطى  المرحث  أن 
اإلسثام بصعله شغ خطاب شغ الساخمئ أورده طعصسه 
اإللضاروظغ الرجمغ «طما ق حك شغه أن إراصئ دم عثا 
بسرسئ  جغآبر  تص  وجه  دون  طظ  المزطعم  الحعغث 
السسعدغغظ»،  الساجئ  جغطال  اإللعغ  اقظاصام  وأن 
بسث  الظمر  لمصاض  أو  لطسسعدغئ  غاطرق  لط  ولضظه 
ذلك شصث صال طعصع سربغ ٢١ شغ ٢٠١٦/١/٤م باإلحارة 
الرجمغئ  حئه  اإلغراظغئ  شارس  لعضالئ  تصرغر  إلى 
«تثر المرحث افسطى لطبعرة اإلغراظغئ سطغ الثاطظؤغ، 
العقغات الماتثة افطرغضغئ طظ المج والاأبغر سطى 
اقظاثابات اإلغراظغئ المصئطئ، ودسا الحسإ إلى الاخثي 
لفعثاف افطرغضغئ، وعاجط المسارضئ الاغ تحضك شغ 
بسغث  أو  صرغإ  طظ  التثغث  تتاحى  ضما  اقظاثابات، 
سظ السسعدغئ... وضان قشاا شغ الاصرغر الثي ظحرته 
العضالئ اإلغراظغئ، تةاعض الثاطظؤغ التثغث سظ الاعتر 
 ٤٧ الممطضئ  إسثام  بسث  والسسعدغئ  إغران  بغظ  التاد 
حثخا طظ بغظعط رجض الثغظ الحغسغ السسعدي ظمر 
الظمر». وضان قشاا بسث ذلك أن طعاصش إغران الرجمغئ 
طظ  وجعد  طظ  بالرغط  الاخسغث،  لسثم  السسغ  عغ 
ظرغش  جعاد  طتمث  بسث  شصث  افزطئ.  ضغر  شغ  غظفت 
وزغر الثارجغئ اإلغراظغ رجالئ إلى افطغظ السام لفطط 
الماتثة بان ضغ طعن الةمسئ ٢٠١٦/١/٨م، ذطإ طظه 
إغخالعا إلى ضض طظ طةطج افطظ الثولغ والةمسغئ 
الساطئ لفطط الماتثة صال شغعا: «لغج لثغظا أي رغئئ 

شغ تخسغث الاعتر شغ طتغطظا».
أطا لماذا جمتئ أطرغضا لطسسعدغئ بإسثام الظمر شغئثو 
أن تضام السسعدغئ الةثد الثغظ غثغظعن بالعقء الاام 
لابئغئ  وغتااجعن  داخطغئ،  أزطئ  غعاجععن  فطرغضا 

تضام  لطمأظئ  صرباظاً  الظمر  إسثام  شغضعن  زساطاعط، 
الثي  المظطصئ الحرصغئ  بمطش  غاسطص  شغما  السسعدغئ 
تمطك شغه أطرغضا أوراصا صعغئ طظ خقل إغران، وضّش 
وشغ  السسعدغئ.  شغ  أطرغضا  سمقء  غصعي  إغران  غث 
تصرغر لئطعطئرج افطرغضغئ ذضرت شغه ظصق سظ «ذعبغ 
اآلخرون»  «السسعدغعن  دراجئ  طآلش  طاتعسغظ» 
الةمععر  إلى  ضئغر  بحضض  طعجه  «الصرار  إن  صعله: 
شغ  وخاخئ  اإلسثام  تضط  «تظفغث  طدغًفا  المتطغ»، 
تالئ الظمر، ظال حسئغئ ضئغرة طظ جاظإ السسعدغغظ 
رأى  ضما  السطط».  تعل  الظاس  لتحث  ذرغصئ  شعغ 
السابص  الماتثة  العقغات  جفغر  جعردان»  «روبرت 
لثى السسعدغئ أظه «ربما ضان المصخعد طظ اإلسثام 

تسجغج طعصش جطمان افضبر تجًطا».
إغران  بغظ  السثاء  ظار  تثغر  شأطرغضا  عثا  وسطى 
اجاثسئ  ولع  تاى  طخالتعا،  غثثم  بما  والسسعدغئ 
إلحسال  الطرشغظ  طظ  العصعد  بسخ  إلصاء  طخالتعا 
الظار فن طظ غتارق شغ المتخطئ عط أبظاء المسطمغظ 

طظ الطرشغظ.
وتغرتعا  طظ  شاجغث  الظار  عثه  تعصث  أطرغضا  وجائصى 
جئتاظه  اهللا  غأذن  تاى  أخرى  تارة  وتثففعا  تارة 
الاغ  بالظار  وسمقؤعا  أطرغضا  شاتارق  بظخره  وتسالى 
ضاظئ تعصثعا، وذلك سظثطا تسعد افطئ اإلجقطغئ أطئ 
واتثة ق تاسمى إق باجط اإلجقم الثي جماعا اهللا 
اْجَتَباُكْم  ُهَو  ِجَهاِدهِ  َحقَّ   ِ ابَّ يِف  ﴿وََجاِهُدوا  به  جئتاظه 
نِيُكْم إِبَْراِهيَم 

َ
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة أ ِّ َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم يِف ا

الرَُّسوُل  َُكوَن  ِ َهَذا   ِ َو َقْبُل  ِمْن  الُْمْسلِِمنَي  اُكُم  َسمَّ ُهَو 
َالَة  قِيُموا الصَّ

َ
َشِهيًدا َعلَْيُكْم َوتَُكونُوا ُشَهَداَء بَلَ اجَّاِس َفأ

َ َونِْعَم  ُهَو َمْوَالُكْم َفنِْعَم الَْمْو  ِ اَكَة َواْقَتِصُموا بِابَّ َوآتُوا الزَّ
 ﴾اجَِّصرُي
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إن أول طظ أذطص طخططح «الرجض المرغخ» عع صغخر 
روجغا ظغصعق افول صاخثا بثلك الثولئ السطغئ السبماظغئ 
بسئإ ضسفعا «تسإ زسمه» وذلك سام ١٨٥٣م، أي 
صئض إسقن جصعط الثولئ السبماظغئ بـ٧١ ساطاً. وصام 
أن  برغطاظغا  بثسعة  المخططح  عثا  إذقق  بسث  أغدا 
طا  لضظ  السبماظغئ.  الثولئ  أطقك  اصاسام  شغ  تحارضه 
غةإ طقتزاه صئض الثعض شغ طعضعسظا، أن إذقق 
عثا المخططح سطى الثولئ السبماظغئ عع سمض جغاجغ 
سعاطض  بسخ  اجاشقل  طظه  المصخعد  ضان  باطاغاز 
وإظعارعا  السبماظغئ  الثولئ  سطى  ذرأت  الاغ  الدسش 
أطام السالط وأطام افطئ اإلجقطغئ سطى وجه الثخعص 
سطى  الصادر  غغر  الصعى  خائر  المرغخ  الرجض  بمزعر 
الترضئ، وعثا طا ظسمغه الثساوة ضث الثولئ اإلجقطغئ 
والثي غسعد بظا شغ الثعظ إلى التالئ الاغ تسرض لعا 
الرجعل  سظثطا اجاشطئ صرغح صغام جرغئ سئث اهللا 
بظ جتح بالصاض شغ افحعر الترم شأصاطئ الثظغا ولط 
تصسثعا، دساوة ضث الظئغ سطغه الخقة والسقم ودولاه.

أطا بالظسئئ لمعضعسظا، شظئثأ التثغث شغه بالسآال الثي 
وأظعا  شسق  طرغخ  رجض  أطرغضا  عض  الضبغرون:  غسأله 
سطى وحك اقظعغار أم أظعا ق تجال دولئ صعغئ تاتضط 

بالسالط ضطه؟
والةعاب سطى ذلك بئساذئ أظعا شسق رجض طرغخ سطى 
الثولئ  عغ  تجال  ق  الثي  العصئ  شغ  السصعط  وحك 
افتثاث  جمغع  سطى  والمسغطرة  السالط  شغ  افصعى 

والعصائع شغه.
ولئغان ذلك ظصعل:

أوق: شغ خّدط التثغث سظ اظعغار الثول وجصعذعا، 
ق ظئتث عظا جصعط الثول العاطحغئ والاابسئ، وإظما 
ظتظ طسظغعن بالثول المئثئغئ الاغ تتمض شضرة وتسمض 
سطى ظحرعا شغ السالط طبض الثولئ اإلجقطغئ واقتتاد 

السعشغغاغ جابصا والعقغات الماتثة افطرغضغئ.
بغظ  حاجساً  شرصاً  عظاك  أن  طقتزئ  طظ  بث  ق  باظغا: 
واظعغار  السغاجغ،  بالضغان  المامبطئ  الثولئ،  جصعط 
التدارة أو الفضرة، الاغ تئظاعا عثا الضغان وسمض سطى 

ظحرعا شغ السالط.
بالبا: إن سعاطض جصعط واظعغار الضغان السغاجغ والثولئ 
تامبض شغ جصعط واظعغار سعاطض صعتعا. وصعة الثولئ 
تضعن طظ صعة وتأبغر الفضرة الاغ تتمطعا وتظحرعا شغ 
ضأن  ظفسعا،  الفضرة  شغ  الدسش  ضان  طا  شإذا  السالط، 
تسالب  وق  اإلظسان  شطرة  تثالش  شاجثة  شضرة  تضعن 
السسادة  لعط  غدمظ  الثي  بالحضض  الئحر  طحاضض 
الصائمئ  التدارة  عثه  اظعغار  غسظغ  شعثا  والطمأظغظئ 
سطى عثه الفضرة وبالاالغ السصعط التامغ لطثولئ الاغ 
تئظئ عثه الفضرة. وشغ المصابض، شصث غطرأ الدسش شغ 
شعط الفضرة سظث تاططغعا طع بصاء الفضرة ذاتعا صعغئ 
واتاغاجاته  طحاضطه  وتسالب  اإلظسان  شطرة  تعاشص 
والطمأظغظئ،  السسادة  لطئحرغئ  غدمظ  الثي  بالحضض 
تاططغ  أذعان  سطى  غطرأ  الثي  الدسش  لعثا  وظاغةئ 
عثه الفضرة غضعن جصعط الثولئ آتغا طظ سعاطض العثم 
الثارجغئ الاغ تمارجعا الثول الاغ تظاخإ السثاء لعثه 
الثولئ، وق غضعن طططصا آتغا طظ الفضرة ظفسعا الاغ ق 

طحضطئ شغعا أخق.
اجاماع  طظ  آتغا  واظعغارعا  الثولئ  جصعط  غضعن  وصث 
الساططْغظ طسا سطى عثه الثولئ، بمسظى، ضسش الفضرة 
الاغ  العثم  أسمال  إلى  باإلضاشئ  وشسادعا،  ظفسعا 

تمارجعا ضثعا الثولئ أو الثول السثوة لعا.
ولطامبغض سطى طا جئص طظ الصعل، شإن الثولئ اإلجقطغئ 
جصطئ شغ أوائض الصرن السحرغظ ظاغةئ أسمال العثم 
الثارجغئ الاغ طارجاعا برغطاظغا وشرظسا وروجغا ضثعا 
بالثساوة ضث الفضرة اإلجقطغئ وتحعغععا، باإلضاشئ 
إلى الدسش الثي ذرأ سطى أذعان المسطمغظ شغ شعط 
إجقطعط، طع بصاء الفضرة اإلجقطغئ صعغئ طآبرة تةااح 

الصطعب صئض السصعل تاى غعطظا عثا.
أطا اقتتاد السعشغغاغ شصث ضان سمره أصخر طظ سمر 
طآجسغه، شصث اجامع سطى جصعط عثا الضغان العجغض 
ساطق السصعط اقبظغظ، وعما شساد الفضرة الحغعسغئ 
وصخعرعا، وطتاربئ أطرغضا له والصداء سطغه بالدربئ 
الصاضغئ. وعثا طا غفسر السرسئ الصغاجغئ شغ جصعط 

دولاه.
أطا العقغات الماتثة افطرغضغئ، شإن الظاظر لعا غةث أظعا 
ق تجال تتاشر سطى ضغاظعا السغاجغ طظ السصعط وأظعا 
ق تجال الصعة افولى شغ السالط الماتضمئ شغه والصابدئ 
سطى زطام افطعر وعغ خاتئئ الخعلئ والةعلئ تفسض طا 
تحاء ضغفما تحاء دون أن تضارث إلى أي ضغان أو دولئ 
فظعا تسائر السالط ضطه ططضاً لعا، طساظثة شغ ذلك سطى 

غطرجاعا السغاجغئ وصعتعا اقصاخادغئ.
شصط،  الجاوغئ  عثه  طظ  أطرغضا  إلى  غظزر  طظ  ولضظ، 
غضعن صث أجاء الفعط وأخطأ المسرشئ والخعاب، وتشاشض 
ضاظئ  وإن  أطرغضا  أن  وعغ  أق  الضئرى،  التصغصئ  سظ 
الثولئ افولى شغ السالط، إق أن سعاطض جصعذعا واظعغار 
خغال، وذلك  زوالعا واصع ق  وتامغئ  ضغاظعا السغاجغ 

لسئئغظ ابظغظ:
واظعغارعا  وضسفعا  الرأجمالغئ  الفضرة  شساد  أولعما: 

سالمغا تاى سظث طساظصغعا صئض أسثائعا. وعثا غامبض 
بالاراجع التاد واقظتثار المسامر لصغط وأشضار الظزام 
الرأجمالغ وتسرض عثه الصغط وافشضار لمعجات طااالغئ 
سطى  بصثرتعا  البصئ  وسثم  الضراعغئ  طظ  وطاقتصئ 
ضمان التغاة العظغؤئ لطئحرغئ. شصث تساظمئ شغ اآلوظئ 
افخغرة شغ أطرغضا ظفسعا الترضات المظاعدئ لطزطط 
الرأجمالغ سطى الظاس طبض ترضئ «اتاطعا وول جارغئ» 
الاغ ظعرت بحضض واضح بسث طا ُجمغ ببعرات الربغع 
وصئ  شغ  طااالغئ  أظزمئ  ببقبئ  وإذاتاعا  السربغ 
صغاجغ. وتتعلئ عثه الترضئ بسرسئ إلى ترضئ سالمغئ 
طثغظئ  طظ ١,٥٠٠  أضبر  شغ  المزاعرات  خرجئ  تغث 
تعل السالط؛ طؤئ طظعا شغ العقغات الماتثة وتثعا، 
وتتعلئ المزاعرات إلى احائاضات سظغفئ شغ الساخمئ 

اإلغطالغئ روطا.
وطظ جاظإ آخر شصث تسرض اقصاخاد افطرغضغ الثي 
غمبض رطج صعتعا وجغطرتعا سطى السالط، تسرض عع أغدا 
المثغعظغئ  ارتفاع  طظ  اباثاء  وصاتطئ  طعجسئ  لدربات 
افطرغضغئ إلى طساعغات خغالغئ، وخض المسطظ سظه إلى 
١٩ ترلغعن دوقر، طرورا بالعةرة الةماسغئ لطحرضات 
افطرغضغئ السمقصئ إلى خارج الئقد بسئإ ارتفاع تضالغش 
اإلظااج داخطغا، إضاشئ إلى شدغتئ أزطئ الرعظ السصاري 
الاغ أخرجئ طقغغظ افطرغضغغظ طظ بغعتعط وجردتعط 
طظ أطعالعط، واإلسقظات المسامرة إلشقس الحرضات 
«لغمان  بظك  رأجعا  وسطى  الضئرى  افطرغضغئ  والئظعك 
اقصاخاد  ضسش  طآحرات  سطى  بسغط  وطبال  برذرز». 
افطرغضغ، شإن عظاك طا غصارب خمسَئ آقف جسر شغ 
طظ  لضبغر  إضاشًئ  لطخغاظئ،  بتاجئ  الماتثة  العقغات 
الطرصات والمراشص الساطئ، والثولئ ساججٌة سظ خغاظاعا 

لطُضْطفئ السالغئ.
اإلظساظغ  اقظعغار  اقصاخادي،  اقظعغار  إلى  وأضش 
وافخقصغ داخض العقغات الماتثة؛ شالسظخرغئ طافحغئ 
شغعا بحضض سام، وخخعًخا بغظ بغخ وجعد الئحرة. 
ضما وخض اقظعغار افخقصغ سظثعط إلى طا وخض إلغه، 
وق أدّل سطى ذلك طما تّط تحرغسه طآخرا طظ إباتئ زواج 
المبطغغظ والحعاذ. أطا بالظسئئ لطسظش المفرط، شعثه 
الصغمغ  الاثطثض  طثى  تزعر  الاغ  اإلتخائغات  بسخ 

والمةامسغ سظثعط:
ضض ١٧ دصغصئ ُغصاض أطرغضٌغ بالسقح.

طظ ضض ألش أطرغضغ غعجث تسسئ شغ السةعن.
١٠٠ ألش أطرغضغ غاسرضعن لطدرب بالرخاص جظعًغا.
٢٨٩ حثًخا شغ المسثل غاسرضعن إلذقق الظار غعطًغا.

٥٣ حثًخا غظاترون غعطًغا.
وطظ المآحرات المعمئ شغ طقتزئ اقظتثار المسامر 
فطرغضا، عع أن الظاظر إلى واصع أطرغضا بغظ افطج والغعم 
غةث الفارق ضئغًرا والَئعن حاجًسا، شتغث ضاظئ ترجط 
وتاترك  بثصئ  تظفث  الثولغئ  وجغاجاعا  المثططات، 
طرتطئ  شغ  أطرغضا  دخطئ  شصث  المطاع.  السغث  باترك 
طا غمضظ تسمغاه بـ«جغاجئ رد الفسض»، أي السغاجئ 
غغر الممظعةئ والمثروجئ طسئًصا، شزعر تثئط أطرغضا 
جعاء سطى الخسغث الثاخطغ افطرغضغ اصاخادغا، أو سطى 
الخسغث الثارجغ جغاجًغا، وبرز ذلك شغ صداغا ضبغرة 
ضان طظ أعمعا داخطًغا صدغئ الاأطغظ الختغ أي «أوباطا 
- ضغر»، أطا خارجًغا شق غتااج اإلظسان إّق لاائع المحعث 
شغ البعرة الحاطغئ وصرارات أوباطا وخطعذه التمراء، 
وشحض المئسعبغظ افطمغغظ العاتث تطع اآلخر، وطآتمرات 
جظغش ذات الرساغئ افطرغضغئ، وغرف السمطغات شغ ترضغا 
وافردن، والفحض شغ إغةاد الئثغض، وسطغه شالسغاجئ 

افطرغضغئ تارظح وعغ آغطئ لطسصعط.
اإلطئراذعرغئ  اظعغار  سعاطض  طظ  الباظغ  الساطض  أطا 
افطرغضغئ، شعع جّظئ اهللا شغ خطصه. شالثول اقجاسمارغئ 
ق بث لعا طظ ظعاغئ، والزطط ساصئاه سئر الاارغت وخغمئ، 
ْهلَْكَنا الُْقُروَن 

َ
وخثق اهللا السزغط تغث غصعل: ﴿َولََقْد أ

اكنُوا  َوما  بِاْكَيِّناِت  رُُسلُُهْم  وَجاَءْيُهْم  َظلَُموا  ا  لََمّ َقْبلُِكْم  ِمْن 
ْزِي الَْقوَْم الُْمْجِرِمنَي * ُعَمّ َجَعلْناُكْم َخالئَِف  ُْؤِمُنوا َكذلَِك جنَ ِ

ْرِض ِمْن َنْعِدِهْم ِجَْنُظَر َكْيَف َيْعَملُوَن﴾ [غعظج: ١٤]
َ ْ
يِف األ

وخقخئ الصعل، إّن عظاك شرصا بغظ اظعغار الثولئ تسابغا 
اقظعغار  لعثا  الرجمغ  اإلسقن  وبغظ  افوراق  وسطى 
وإخثار حعادة العشاة. شالثولئ السبماظغئ طبق، جصطئ 
السصعط  إسقن  أّن  إّق   ١٩١٨ سام  وسمطغا  تسابغا 
الرجمغ وإلشاء ظزام الثقشئ اجاشرق ٦ جظعات وذلك 
سام ١٩٢٤. وواصع أطرغضا الغعم، عع أظعا عغ الرجض 
المرغخ، بض وحثغث المرض، وأظعا إلى زوال تامغ 
افسمال  سطى  ظثاوم  أن  طظا  غاططإ  وعثا  ووحغك، 
وشساد  زغش  وتضحش  طرضعا  تزعر  الاغ  السغاجئ 
شضرتعا وخطعرتعا سطى الئحرغئ لطسالط أجمع، وأن ظشّث 
الثطى ظتع إغةاد الظزام الئثغض، بض افخغض المامبض 
بظزام الثقشئ الرباظغ والثي جغعجه الدربئ الصاضغئ 
فطرغضا وضض افظزمئ الفاجثة الاغ أدخطئ السالط أجمع 
صض  عع  طاى  وغسألعظك  والحصاء.  الئآس  دواطئ  شغ 

سسى أن غضعن صرغئا.
ِمن  َُذوا  اختَّ ِيَن  َّ ا ﴿َمَثُل  صال:  تغث  السزغط  اهللا  وخثق 
ْوَهَن اْكُُيوِت 

َ
ََذْت بَيْتاً َوإِنَّ أ َاء َكَمَثِل الَْعنَكُبوِت اختَّ ِ ْو

َ
ِ أ ُدوِن ابَّ

 ﴾َكَْيُت الَْعنَكُبوِت لَْو اَكنُوا َفْعلَُموَن
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بصطط: سئث الرتمظ السصفغ

تضام باضساان غاخرشعن ضمعظفني يف جطك اإلدارة افطرغضغئ!!!

باضساان تاسعث فطرغضا طسرشئ «تصغصئ» العةعم سطى صاسثة جعغئ عظثغئ

أبطس رئغج وزراء باضساان ظعاز حرغش وزغر الثارجغئ 
جرغسًا  تتصغصاً  تةري  بقده  إن  ضغري  جعن  افطرغضغ 
الماضغ  افجئعع  وصع  عةعم  وراء  غصش  طظ  لمسرشئ 
سطى صاسثة جعغئ عظثغئ طما جغساسث شغ «العخعل 
إلى التصغصئ». وذضر بغان خادر طظ طضاإ حرغش شغ 
ضغري  سّئر  عاتفغ  اتخال  خقل  إظه  أطج  طاأخر  وصئ 
سظ أططه شغ أق غفسث العةعم المتادبات الاغ وخفعا 
وصال  افصطغمغ».  افطظ  سطى  بالظفع  «جاسعد  بأظعا 

حرغش «أبطشظا ضغري أظظا ظةري تتصغصات جرغسئ بأجطعب غاسط بالحفاشغئ وجظخض إلى التصغصئ (...) وجغرى 
السالط ضفاءتظا وإخقخظا شغ عثا الحأن». وألصى العةعم سطى الصاسثة العاصسئ صرب التثود الئاضسااظغئ بحضعك 
تعل طتادبات دبطعطاجغئ طجطسئ بغظ وضغطغ وزارة خارجغئ ضض طظ الئطثغظ شغ وصئ قتص طظ ضاظعن الباظغ 
(غظاغر) الةاري، لضظ لط غادح طا إذا ضان اقجاماع طا زال صائماً بسثطا حظ جائ طاحثدغظ عةعطاً شغ الباظغ طظ 

الحعر الةاري سطى الصاسثة وصاطعا جئسئ طظ أشراد افطظ. (جرغثة التغاة)
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افربساء ٣ طظ ربغع الباظغ ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٣ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠١٦ طـ٤     السثد ٦٠

تروب الظفط تعجع جغطرة العقغات املاتثة
بصطط: جمال عاروود

طع أجسار الظفط الاغ وخطئ تالغا شغ اظثفاضعا سظث 
٣٣ دوقرا لطئرطغض، وعع طساعى لط غسئص له طبغض طظث 
سام ٢٠٠٨، شإن ضئار طظاةغ الظفط شغ الحرق افوجط صث 
تدرروا بحثة. تغث ساظئ السسعدغئ شغ السظئ الماضغئ 
طظ سةج شغ المغجاظغئ بطس ٩٨ ططغار دوقر ظاغةئ لثلك، 
وعغ تالئ خادطئ فضئر طظاب لطظفط شغ السالط. وغسسى 
المفاجأ  اقظثفاض  أجئاب  حرح  شغ  اقصاخادغعن 
شغ أجسار الظفط طظ أضبر طظ ١٠٠ دوقر لطئرطغض إلى 
طساعاه التالغ؛ شعض اقصاخاد السالمغ تصا بعثا السعء 
بالطئع  عع  الةعاب  إن  ضبغرا؟  الططإ  غظثفخ  تاى 
خطغط طظ اظثفاض الططإ طظ خقل تئاذآ اقصاخاد 
السالمغ بما شغ ذلك الخغظ، ولضظ أغدا عظاك زغادات 
ضئغرة شغ اإلظااج طظ جاظإ السرض. وبثق طظ تتصغص 
تعازن اظثفاض الططإ بثفخ السرض، شإن المظاةغظ 
الرئغسغغظ رشسعا اإلظااج خقل ٢٠١٤-٢٠١٥، وصث حمض 
الظمع الجغادة طظ صئض العقغات الماتثة بظسئئ ٣١٪، 
الخثري  الظفط  اتاغاذغات  تصثغط  تدمظئ  والاغ 
لطسعق (تغث تداسش إظااجعا الظفطغ إلى ١٠ ططغعن 
برطغض غعطغا شغ السظعات السحر افخغرة). ضما صادت 

السسعدغئ زغادة اإلظااج شغ تطك الفارة بظسئئ ١٤٪.
وصث تسئئئ الصدغئ شغ العاصع شغ اظصسام داخض أوبك 
السسعدي- المسسضر  طسسضرغظ؛  إلى  اظصسط  الثي 

طرتفسئ،  إظااج  طساعغات  سطى  أبصى  الثي  الثطغةغ 
والمسسضر اإلغراظغ-الفظجوغطغ الثي غرغإ شغ تثفغدات 
ضئغرة لطتفاظ سطى الععاطح. وصث ضان اقظصسام واضتا 
شغ طآتمر شغغظا شغ ٢٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥، تغظ 
اظستإ الممبض الفظجوغطغ طتاةا، وطظععاً إلى سثم رغئئ 
صغادة  طع  اإلظااج.  خفخ  شغ  الثطغب  ودول  السسعدغئ 
العقغات الماتثة لطسغاجئ الثولغئ، شصث حضك الئسخ 
شغ أعثاشعا، طع افخث بسغظ اقسائار الخسعبات العاضتئ 
لطسثغث طظ طظاةغ الجغئ الخثري افطرغضغ الثغظ ق 
غمضظعط اقجامرار شغ تتصغص الربح طع أجسار الظفط أصض 
طظ ٦٠ دوقرا لطئرطغض. إن اجاراتغةغئ العقغات الماتثة 

شغ خفخ أجسار الظفط لثغعا سثة أعثاف رئغسغئ.
• ُغساصث بأن السسر المظثفخ جعف غتسظ اقصاخاد 
افطرغضغ الثي ق غجال غرزح تتئ ظسئئ ظمع ١-٢٪ بسث 
افزطئ المالغئ (تغث غفارض أن غمظح اظثفاض أجسار 
الظفط المساعطضغظ المجغث طظ الصعة الحرائغئ اإلجمالغئ).

ذلك  شغ  بما  الضئرى  الصعى  طظ  السثغث  تعثغث  طع   •
روجغا والخغظ باجاثثام سمقتعط الثاخئ شغ الاةارة، 
واقباساد سظ السمطئ السالمغئ الصائمئ ذعال الـ٦٠ جظئ 
الماضغئ (الثوقر افطرغضغ)، شإن رشع جسر الثوقر غسائر 

أطرا طتعرغا شغ اقتافاظ بمرضجعا السالمغ.

لطمعارد  ضمظاب  الروجغ  اقصاخاد  سطى  لطدشط   •
غاسطص  شغما  روجغا  إلخداع  سطغعا  وطساِمث  الظفطغئ 

بسغاجاعا شغ أوضراظغا. 
أطرغضا  جغطرة  تسجز  الظفط  أجسار  خفخ  شرخئ   •
تثجغظ  طظ  وتمّضظعا  السالمغئ،  اقتاغاذغات  سطى 
التث  بطشئ  السالمغئ  الاثجغظ  (طراشص  لطظفط  عائض 
الدشط  لجغادة  عع  ذلك  طظ  افعط  وربما  افصخى)، 
سطى المظاةغظ شغ الحرق افوجط لاترغر اصاخاداتعط 

بتسإ الاعجغعات الشربغئ.
لثى  الصطص  تبغر  الاغ  عغ  عثه  افخغرة  والظصطئ   
المغجاظغئ  شغ  الضئغر  شالسةج  المظطصئ.  شغ  المسطمغظ 
بفاسطغئ  وإجئارعط  المثغعظغئ،  تالئ  إلى  الثول  تثشع 
طع  له  طصابطئ  شفغ  الثائظغظ.  ضشط  تتئ  لغضعظعا 
«اإلغضعظعطغسئ» طآخرا تئاعى وزغر الثشاع السسعدي 
وولغ ولغ السعث طتمث بظ جطمان بـ«بعرة تاتحرغئ شغ 
الممطضئ السربغئ السسعدغئ». طع سةج المغجاظغئ الماجاغث 
جعف ظرى السغاجات الظمعذجغئ لثخثخئ اصاخادغات 
السالط البالث المفروضئ سطى السسعدغئ ودول الثطغب 
افخرى؛ وتادمظ خخثخئ افخعل الرئغسغئ، وإخثار 
السظثات بفائثة ربعغئ، وبغع افخعل الممطعضئ لطثولئ 
بما شغ ذلك افراضغ الصرغئئ طظ طضئ المضرطئ والمثغظئ 
المظعرة، وضرائإ جثغثة بما شغ ذلك ضرغئئ الصغمئ 
المداشئ والاغ تخغإ الفصراء أضبر طظ غغرعط، وضطعا 
الشربغئ.  لطعغمظئ  أضئر  ترجغت  وشغعا  لطحرع  طثالفئ 
«الةععرة شغ الااج» أضئر حرضئ ظفط شغ السالط - أراطضع 
طع  الثخثخئ  لجتش  أغدا  تثدع  جعف  السسعدغئ 
اقضاااب الةثغث (اقضاااب السام افولغ) والثي جعف 
غضعن طفاعتا لطمخالح افجظئغئ لطحراء وزغادة الاتضط. 
خخثخئ:  سظ  أغدا  جسعدغعن  طسآولعن  وتتثث 
الرساغئ الختغئ، وصطاع الاسطغط، والخظاسات السسضرغئ، 
وغغر ذلك طظ الحرضات الاغ تمطضعا الثولئ أو تسغطر 
سطغعا. وبالاالغ شإن ترب أجسار الظفط جادر بمظاةغ 
شصثان  إلى  تآدي  وجعف  الصخغر  المثى  سطى  الظفط 
السغطرة سطى افخعل الرئغسغئ شغ المثى الماعجط 

والئسغث.
وشغما غاسطص بمضاظئ العقغات الماتثة شغ السالط وعغمظئ 
الثوقر شغ أوراجغا. شصث تط سطى طثى السظعات السحر 
شغ  والخغظ،  روجغا  صئض  طظ  طتعر  تحضغض  الماضغئ 
طتاولئ لطتث طظ ظفعذ العقغات الماتثة. طئادرة ذرغص 
الخثاصئ،  أظابغإ  وخط  افوراجغ،  واقتتاد  الترغر، 
وإظحاء بظك الاظمغئ اآلجغعي والئظك اآلجغعي لقجابمار 
شغ الئظغئ الاتاغئ، ضطعا أطبطئ سطى اجاراتغةغات تعثف 

 إلى التث طظ ظفعذ العقغات الماتثة

جط
طار

خطئ خمسغئ لطةغح افطرغضغ قتاعاء خطر «اإلرعاب» يف أشرغصغا وزراء الثارجغئ السرب غاعمعن إغران بجسجسئ افطظ اإلصطغمغ

أطرغضا  إلرضاء  جارسئ  وصث  إغران  سظ  بثق  المظطصئ 
 ٣٤ طظ  أضبر  ضط  اإلرعاب  لمضاشتئ  تطش  باحضغض 
دولئ وبسثعا اجاشطئ ورصئ اإلسثاطات لمظ وخفاعط 
باإلرعاب شأسثطئ ٤٧ حثخا لابئئ فطرغضا أظعا جائرة 
شغ طضاشتئ اإلرعاب وعغ تسرف أن إغران بسظارغاعا 
لظ غرضغعا إسثام ظمر الظمر وجاحظع سطغعا، شاتثثت 
ضغ  تةئ  عثا  السظةعغ  إغران  تخرف  طظ  السسعدغئ 
تارك  ق  وأن  طظاجئا  دورا  لاسطغعا  أطرغضا  سطى  تطح 
المظطصئ لطحرذغ اإلغراظغ بض إظعا جاصعم عغ بثوره 
لغج  التصغصئ  وشغ  لطسظئ،  التاطغ  بطئعس  طاطئسئ 
ذلك إق خثاسا لفطئ ولغج خعشعا طظ صعة إغران، بض 
تفاظا سطى ضرجغعا طظ الفعضى اإلغراظغئ المخثرة 

لطبعرة بطئعس الطائفغئ.
إن السسعدغئ وإغران تاجاتمان سطى خثطئ أطرغضا شغ 
طضاشتئ اإلرعاب وإن اخاطفاا ضتال اخاقف الّدرتغظ، 
وسطى  افطئ  لثثاع  دغظغئ  بحسارات  تاساران  وعما 
الدةغب  رغط  أظه  المسطعم  وطظ  صداغاعا،  تساب 
اإلسقطغ بافاصط افزطئ وضثلك رغط افسمال السغاجغئ 
الاغ تاط بثخعص الثقف بغظ الثولاغظ إق أن أطرغضا 
ولظ  ترغث  طا  طاى  افدوار  وجاصسط  بافطعر  تمسك 
الغمظ؛  أزطئ  سطى  لطثقف  جععري  تأبغر  عظاك  غضعن 
شالسسعدغئ ترغث أن تثرج التعبغغظ طظ سئاءة إغران 
وتصطغط أظاشرعط ولغج طرجعطا لعا طظ صئض أطرغضا 
أن تساأخطعط، وعثا ق غثفى سطى العاسغ السغاجغ 
طع أن جطمان صث اجاشض الترب سطى التعبغغظ وسثاءه 
اإلجقم  غعمه  ولغج  وقبظه  له  لطاروغب  إلغران 
وافطئ شغ حغء وعع غساشض خقشه طع إغران لغأطظ 
جاظئعا طساثسغا أطرغضا وطساةثغا لعا لادشط سطى 
إغران أضبر. إن وصعف أطرغضا وافطط الماتثة الثاسط 
لطتعبغغظ غتاط سطى السسعدغئ أن تاساطض طسعط بما 
ترغثه أطرغضا، وعا عغ التضعطئ الغمظغئ بسث أن ضاظئ 
صث صررت ذرد طمبض افطط الماتثة لتصعق اإلظسان 
بعا  إذا  التعبغغظ  لةاظإ  قظتغازه  الجلش  أبع  جعرج 
بغاظا  طعن  ضغ  بان  أخثر  أن  بسث  ذلك  سظ  تاراجع 
غعتغ بإداظاه لصرار الطرد، أطا المفاوضات الاغ ضاظئ 
طصررة شغ ١٤ طظ عثا الحعر شصث تط تأجغطعا لـ٢٠ أو 
٢٣ طظ الحعر ظفسه تغث خرح طسؤعلعن شغ تضعطئ 
عادي أن ذلك غسعد لاسظئ التعبغغظ وسطغ خالح الثي 
رشخ التعار طع تضعطئ عادي وأراد تعارا بغظه وبغظ 
السسعدغئ طرتئا بالمئسعث افطمغ إلى خظساء والثي 
والتعبغغظ  خالح  سطغ  ططالإ  شغ  لغظزر  زارعا  ربما 
ولعثا  تزعر،  الماتالفغظ  بغظ  الثقشات  بثأت  تغث 
خرح المئسعث افطمغ ولث الحغت أن افزطئ شغ الغمظ 

خسئئ وطاحسئئ!!
إن افزطئ شغ الغمظ ظاتةئ سظ الخراع الثولغ سطغه 
وخاخئ طظ أطرغضا الاغ تسسى لاصعغئ ظفعذعا شغه سطى 
تساب الظفعذ الئرغطاظغ الصثغط، وإن التض ق غضعن 
بثسط عثا أو ذاك أو بالتض العجط بض غضعن بطرد 
الظفعذ الشربغ جمطئ وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، وعثا طا غعجئه طظطص اإلغمان والتضمئ 

 غا أعض اإلغمان والتضمئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

تجداد  الغمظ  شغ  الخراع  أذراف  بغظ  افزطئ  تجال  ق 
تفاصما وتحسئا غعطا بسث غعم خاخئ بسث الثقف اإلغراظغ 
السسعدي سطى إبر إسثام السسعدغئ لطحغت الظمر؛ تغث 
تجاطظ ذلك طع إسقن الاتالش الثي تصعده السسعدغئ 
الغمظ،  شغ  العثظئ  إظعاء  الماضغ،  صئض  السئئ  غعم 
افرض  سطى  غخسثون  خالح  وسطغ  التعبغغظ  ضعن 
جعاء سطى التثود السسعدغئ أو شغ الةئعات الثاخطغئ 
الئالساغئ  الخعارغت  طظ  طجغثا  وغططصعن  الغمظ  شغ 

تةاه السسعدغئ أو ضث خخعطعط شغ الثاخض.
عثا وصث صال وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر شغ 
المآتمر الختفغ المحارك طع افطغظ السام لمةطج 
الططغش  سئث  الثضاعر  السربغئ  الثطغب  لثول  الاساون 
ططار  شغ  الماضغ  السئئ  غعم  سصث  الثي  الجغاظغ، 
اظاعاء  سصإ  بالرغاض،  الةعغئ  جطمان  المطك  صاسثة 
العزاري  لطمةطج   (٤٢) الـ  اقجابظائغ  اقجاماع  أسمال 
اقجاماع  أن  السربغئ،  الثطغب  لثول  الاساون  لمةطج 
الممطضئ  جفارة  سطى  اإلغراظغ  اقساثاء  باعجع  ظاصح 
ضما  طحعث،  شغ  الساطئ  الصظخطغئ  وشغ  ذعران  شغ 
شغ  السثواظغئ  اإلغراظغئ  السغاجات  المةطج  ظاصح 
المظطصئ وتثخقتعا المسامرة شغ حآون دولعا الاغ 
تعثف إلى زسجسئ أطظعا واجاصرارعا، طئغظاً أن اقجاماع 
اإلغراظغئ،  اقساثاءات  عثه  تغال  طحارضئ  برؤغئ  خرج 
جععد  سطى  إغران  طع  افزطئ  أبر  سظ  الةئغر  وتتثث 
والغمظ  جعرغا  شغ  جطمغئ  طفاوضات  إلى  الاعخض 
طةطج  دول  طئادرة  شطثغظا  لطغمظ  «بالظسئئ  وصال: 
الاساون والتعار الغمظغ وصرار طةطج افطظ ٢٢١٦ الثي 
غثسع إلى الاترك ظتع التض السطمغ، وجظعاخض دسمظا 
بالمتاشزئ  غاسطص  شغما  الغمظغئ،  الحرسغئ  لطتضعطئ 
سطى ظفعذعا شغ الغمظ وتعجغسه أغداً، ضما أن افزطئ 
الاغ تسئإ شغعا اقساثاء اإلغراظغ لظ غآبر سطى عثه 
الصداغا، طفغثًا أن إغران صاطئ بثور جطئغ شغ ضض طظ 
الغمظ وجعرغا، شصث دسمئ التعبغغظ بالمال والسااد، 
طظ  سثدًا  وأوصفظا  ذلك،  وتعاخض  افشراد  وضثلك 
السفظ اإلغراظغئ الاغ تتمض السقح المعجه لطتعبغغظ، 
وعثا دور جطئغ تصعم به إغران شغ الغمظ، وظأطض أن 

تصعم إغران باشغغر جغاجاتعا».
أطا وزغر الثشاع السسعدي طتمث بظ جطمان ولغ ولغ 
السعث شصث صال شغ طصابطئ له طع طةطئ «إغضعظعطغسئ» 
الئرغطاظغئ أن السسعدغئ ردت سطى الاخسغث اإلغراظغ، 
وتابع صائق: «تاولظا صثر اإلطضان أق ظخسث أضبر، شظتظ 
وتثر  ضثظا».  اتثثت  وخطعات  إجراءات  طع  ظاساطض 
افطغر طظ طثاذر ترب طئاحرة بغظ السسعدغئ وإغران، 
وسطى  المظطصئ،  سطى  ضاربئ  «جاضعن  إظعا  صال  الاغ 
السالط أجمع، وبالاأضغث لظ ظسمح بعثا، وأضث أن بقده 

ق تسث إغران سثوا ضئغرا».
صعله  روتاظغ  سظ  اإلغراظغئ  لفظئاء  وضالئ  وظصطئ 
«ظساصث أن الثبطعطاجغئ والافاوض عما أشدض السئض 
لتض المحاضض بغظ الثول». وأضاف روتاظغ أن الثول 
اإلصطغمغئ غمضظعا إظصاذ المظطصئ طظ طثاذر اإلرعاب 

باقتتاد.
أن  والسالط  المظطصئ  شغ  لفتثاث  الماابع  غثرك 
السسعدغئ تسسى فن تسطغعا أطرغضا دورا تطسئه شغ 
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أسطظئ الصغادة افطرغضغئ السسضرغئ شغ الصارة افشرغصغئ (أشرغضعم) وطرضجعا طثغظئ حاعتشارت افلماظغئ، خطًئ 
طظ ٥ جظعات لمعاجعئ الاعثغثات اإلرعابغئ شغ الصارة السمراء وغاخثرعا خسعد تظزغمات «داسح» شغ لغئغا 
والثي صّثرت صعته بـ٣٥٠٠ طصاتض، و«بعضع ترام» و«ترضئ الحئاب» شغ الخعطال وبصغئ دول الصارة. ولط تاتثث 
الثطئ سظ إرجال صعات أطرغضغئ إظما اجاسرضئ خطعات طع اقتتاد افشرغصغ لمعاجعئ الاتثغات. وأحارت الثطئ 
الاغ ظحرت «أشرغضعم» ططثخاً سظعا سطى طعصسعا اإللضاروظغ، إلى تترك طثته ٥ جظعات «إلضساف ترضئ الحئاب 
اإلرعابغئ شغ الخعطال وظصض المعمئ طظ اقتتاد افشرغصغ إلى التضعطئ الخعطالغئ». أطا افولعغئ الباظغئ، شعغ 
«الثولئ الفاحطئ شغ لغئغا وتضبغش الةععد قتاعاء سثم اقجاصرار عظاك»، شغما تساظث افولعغاان البالبئ والرابسئ 
إلى «اتاعاء جماسئ بعضع ترام شغ غرب أشرغصغا» و«تسطغض أظحطاعا غغر المحروسئ شغ خطغب غغظغا وأشرغصغا 
العجطى». ووضسئ الصغادة افطرغضغئ أغداً بظثًا خاطساً غصدغ باسجغج «صثرات الحرضاء شغ الصارة لتفر السقم 
وطعاجعئ الضعارث». وجااط إدارة عثه الةععد طظ جغئعتغ، الاغ تسادغش صاسثة ضئغرة لـ «أشرغضعم». ورخث 
بغان «أشرغضعم» أغداً تعاخض سظاخر داسح شغ لغئغا وأسداء «بعضع ترام» شغ ظغةغرغا طع طاطرشغظ شغ جعرغا 
والسراق لسظعات. وتتثث سظ جععد قتاعاء «بعضع ترام» شغ ظغةغرغا وتحاد والضاطغرون والظغةر. أطا تعل 
العضع شغ لغئغا، شصالئ «أشرغضعم» إن «التضعطئ الدسغفئ عظاك تعشر لثاسح طقذًا آطظاً، وعثه طحضطئ لط تسث 
طتخعرة بطغئغا، إذ إن داسح ظفثت اساثاءات شغ تعظج وذّعسئ أجاظإ». وأضثت الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ 

أن العثف شغ لغئغا عع «اتاعاء داسح والسسغ لطصداء سطى صثراتعا السسضرغئ». (جرغثة التغاة)
سطى  تربعا  شغ  أداة  الشربغئ  الثول  تاثثعا  غسمعظه «اإلرعاب»  طا  طسألئ  أن  طسطعطا  خار  : لصث 
اإلجقم والمسطمغظ.. ولضظ زغادة سطى ذلك شإن الثول الشربغئ باتئ تاثث طظ طسألئ اإلرعاب ذرغسئ 
طثلعل  ظفعط  أن  ظساطغع  ذلك  ضعء  وسطى  بغظعا،  شغما  خراسعا  وشغ  افخرى  الثول  حآون  شغ  لطاثخض 
الثئر أسقه.. شأطرغضا تاخارع طع شرظسا وبرغطاظغا شغ دول حمال أشرغصغا ودول وجط وغرب أشرغصغا، 
وعغ تاثرع بعجعد تظزغط «الثولئ» شغ لغئغا ووجعد جماسئ بعضع ترام شغ ظغةغرغا باإلضاشئ إلى الظغةر 
والضاطغرون وغغرعما وأغدا وجعد ترضئ الحئاب شغ الخعطال، لطاثخض شغ تطك الئقد لاةسطعا خاضسئ 
لظفعذعا ولاطرد الظفعذ افوروبغ طظعا. وصث صام الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ حعر تمعز طظ السام 
الماضغ بجغارة ضغظغا وأبغعبغا وتتثث شغ ضق الئطثغظ سظ أن أشرغصغا «تعاجه تتثغات اإلرعاب»، وعثا 
غحغر إلى اتثاذ أطرغضا ذلك ذرغسئ لطاثخض شغ حآون تطك الثول.. ولطاثضغر شإن أطرغضا ضاظئ صث أصاطئ 
صعاسث سسضرغئ شغ جاتض ضغظغا وإبغعبغا وعغ تصعم بثسط ضغظغا طالغا شغ طضاشتئ الةماسات «اإلرعابغئ». 

ولثلك شالماعصع عع اتاثام شغ وتغرة الخراع شغ أشرغصغا بغظ أطرغضا وأوروبا. 

أدان وزراء الثارجغئ السرب العةمات سطى الئسبات الثبطعطاجغئ السسعدغئ شغ إغران وتثروا غعم افتث الماضغ 
طظ أن ذعران جاعاجه طسارضئ أضئر إذا واخطئ تثخطعا شغ حآون الثول السربغئ. وسصإ اجاماع ذارئ لةاطسئ 
الثول السربغئ صال وزغر خارجغئ اإلطارات الحغت سئث اهللا بظ زاغث آل ظعغان «إغران جائصى جارا ولضظ ظتظ ق 
ظساطغع طسرشئ ععغئ عثا الةار وسطغعا أن تتثد إن ضاظئ جارا خالتا أم سئبغا..     إلى اآلن ظتظ ظرى السئبغئ طظ 
إغران... ظرى إغران تخطح سقصاتعا طع الشرب وسطى الظصغخ تماطا طع اإلصطغط» . وصال وزغر الثارجغئ السسعدي 
سادل الةئغر إن صطع السقصات الثبطعطاجغئ والاةارغئ طع إغران خطعة أولى وإن بقده جاظاصح طع تطفائعا 
الثولغغظ واإلصطغمغغظ إجراءات طتامطئ أخرى ضث إغران. ولط غثضر الةئغر طجغثا طظ الافاخغض. وصال الةئغر 
شغ طآتمر ختفغ سصإ اقجاماع إن إغران جاعاجه طسارضئ طظ ضض الثول السربغئ إذا واخطئ دسط «اإلرعاب 
والطائفغئ والسظش». وشغ الئغان الثااطغ الثي خثر بسث اقجاماع أحارت جاطسئ الثول السربغئ أغدا إلى اضاحاف 
الئترغظ لثطغئ «إرعابغئ» صالئ إظعا طثسعطئ طظ الترس البعري اإلغراظغ. وأغث ضض أسداء الةاطسئ السربغئ الئغان 

باجابظاء لئظان تغث إن جماسئ تجب اهللا المثسعطئ طظ إغران تمبض صعة جغاجغئ ذات ظفعذ. (وضالئ روغارز)

تثر رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون غعم افتث الماضغ طظ أن خروج بقده طظ اقتتاد افوروبغ «لغج 
التض الختغح» لمحاضض برغطاظغا، إق أظه تسعث بئثل «ضض جعث طمضظ» إلظةاح خروج بقده طظ اقتتاد إذا اخاار 
الئرغطاظغعن ذلك. وخرح ضاطغرون شغ برظاطب أظثرو طار الثي تئبه حئضئ بغ بغ جغ أظه «غصارب» طظ اقتفاق 
طع اقتتاد افوروبغ سطى إخقتات، وأظه طظفاح سطى أغئ تطعل بثغطئ لطمحاضض السالصئ الماسطصئ بثشع طسعظات 
اجاماسغئ لطمعاجرغظ طظ اقتتاد افوروبغ والاغ غرغإ شغ تحثغثعا. وصال إن اصاراته بفرض تزر لمثة أربع 
جظعات سطى المجاغا الممظعتئ لطمعاجرغظ الثي غسمطعن بأجعر طظثفدئ «ق غجال ططروتا سطى الطاولئ»، ولضظه 
غمضظ أن غعاشص سطى خطئ «صعغئ بظفج الثرجئ» لمسالةئ طا غسمى بسغاتئ المسعظات. وأضاف «لثغظا ظزام 
طسعظات غثاطش سظ افظزمئ المسمعل بعا شغ السثغث طظ الثول افوروبغئ غاغح لك اقجافادة المئاحرة طظه، 
وعثا عع طا غثطص الضبغر طظ الخسعبات». وصال إظه طافائض بحأن الاعخض إلى اتفاق خقل صمئ اقتتاد افوروبغ 
الاغ جاةري شغ حئاط/شئراغر الصادم. إق أظه صال إظه غمضظ تأجغض اقجافااء الثي طظ المصرر أن غةري شغ أواخر 

٢٠١٧، شغ تال لط غامضظ طظ التخعل سطى تظازقت طرضغئ طظ بروضسض. (وضالئ الختاشئ الفرظسغئ)

ضاطريون غآضث أن الثروج طظ اقتتاد افوروبغ «لغج التض» ملحاضض برغطاظغا
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