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بصطط: أجسث طظخعر

إظه لمظ المساشرب بسث أن أظعرت أطرغضا وطسعا 
والمسطمغظ،  لقجقم  سثاوتعط  وروجغا  الشرب  دول 
صئض  وطظ  الحام،  أعض  سطى  تصثعط  أظعروا  أن  وبسث 
سطى المسطمغظ شغ شطسطغظ وأششاظساان والسراق ولغئغا 
وغغرعا، أن غصعم شغ الحام وشغ غغرعا بسخ طظ غاسمعن 
اإلجقطغئ  الحسارات  بسخ  وغرشسعن  إجقطغئ  بأجماء 
أشق  المسطمغظ!!  بقد  شغ  وطحارغسعا  فطرغضا  بالاروغب 
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جارضعزي: ق طضان لرتضغا يف 
اقتتاد افوروبغ

إن  جارضعزي  ظغضعق  السابص  الفرظسغ  الرئغج  صال 
ترضغا أصض أوروبغئ طظ روجغا وق طضان لعا شغ اقتتاد 
افوروبغ. وصال جارضعزي: "عثا ق غسظغ بااتا أظغ أضمر 
سثاوة لفتراك. ظتظ بتاجئ لعط وعط تطفاء لظا ضمظ 
لصظاة  به  أدلى  تثغث  شغ  جارضعزي  وخرح  الظاتع". 
iTELE الاطفجغعظغئ  غعم السئئ الماضغ، وصال: "آشاق 
اظدمام ترضغا إلى اقتتاد افوروبغ تاسارض طع المظطص 
والفضر السطغط فن عثه الثولئ وشغ الضبغر طظ المساغغر 
جارضعزي:  وأضاف  روجغا".  طظ  أوروبغئ  أصض  تسائر 
تدارتعا  سزمئ  ورغط  الخشرى  آجغا  شغ  تصع  "ترضغا 
تئصى شصط بمبابئ الةسر بغظ آجغا وأوروبا. سظثطا ظصعل 
إن ترضغا عغ أوروبا شعثا غسظغ أن التثود افوروبغئ 
تمر سئر جعرغا وعثا غاسارض طع الفضر السطغط". وحثد 
تاعاشص  ق  التثغبئ  الارضغئ  الثولئ  أن  سطى  جارضعزي 
طع الضبغر طظ المصاغغج الثغمصراذغئ افوروبغئ وعغ 
بسغثة ضض الئسث تارغثغا وبصاشغا واصاخادغا سظ أوروبا 
وطظ غصعل سضج ذلك غامظى المعت لقتتاد افوروبغ. 
واظاصث الرئغج الفرظسغ السابص، المئاتبات بغظ اقتتاد 
افوروبغ وترضغا تعل طعضعع القجؤغظ وذضر أظعا أدت 
إلى تصثغط تظازقت لارضغا شغ طعضعع الاأحغرات وصال 
إظه غسارض بحثة إلشاء الاأحغرات سظ بماظغظ ططغعن 

ترضغ. (روجغا الغعم)
: إن ضقم جارضعزي تعل سثم صئعله أن تضعن 

غ

ترضغا سدعا شغ اقتتاد افوروبغ غسئر سظ تعجه ضبغر 
أن  سظ  شضقطه  أوروبا.  وحسعب  وأتجاب  صادة  طظ 
ترضغا "بسغثة ضض الئسث تارغثغا وبصاشغا واصاخادغا 
سظ أوروبا.." غحغر إلى أظعط غاثعشعن طظ بصاشئ أعض 
ترضغا وتارغثعط.. شأعض ترضغا شغ غالئغاعط طسطمعن 
الحسعب  بصغئ  ضما  اإلجقم  ظتع  تعجه  ولثغعط 
اإلجقطغئ، بالرغط طظ أن سطماظغئ ترضغا ضاظئ أحث 
طما عغ سطغه التال شغ بصغئ الئقد اإلجقطغئ، وأغدا 
شإظعط، أي افوروبغغظ غاثعشعن طظ تارغت أعض ترضغا 
إلى  التظغظ  غامطضعط  ترضغا  أعض  أن  غثرضعن  شعط 
أغام الثقشئ الاغ ضاظئ ساخماعا إجطظئعل غعم ضان 
غدسعن  افوروبغغظ  شإن  ولثلك  حأن،  لطمسطمغظ 
شغ  ضبغرا  وغماذطعن  ترضغا،  سطى  الضبغرة  الحروط 
طسألئ سدعغئ ترضغا شغ اقتتاد افوروبغ.. وبالرغط 
طظ تصث افوروبغغظ سطى اإلجقم وسطى المسطمغظ 
وراء  غطعبعن  ترضغا  تضام  شإن  ترضغا،  شغ  وبثاخئ 
افوروبغغظ لصئعلعط شغ اقتتاد.. شصث تصثطئ ترضغا 
بططإ لسدعغئ اقتتاد سام ١٩٨٧ وطر ١٢ جظئ تاى 
أن  غغر   ،١٩٩٩ شغ  وذلك  "طرحتئ"  اقتتاد  صئطعا 
طفاوضات السدعغئ الضاططئ لط تئثأ إق سام ٢٠٠٥ شغ 
سعث تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ افولى، ولضظ دون 

تتثغث جصش زطظغ لعا.

طةطئ  سطى  خفتئ   ٣٦ طظ  تغجا  اتاطئ  الاغ  المصابطئ 
سظ  تضحش  أوباطا"  "طئثأ  سظعان  تمطئ  أتقظاغك 
أوباطا  بعا  أدار  الاغ  السغاجغئ  السصطغئ  تفاخغض 
اخاخارعا  وغمضظ  سعثه.  خقل  افطرغضغئ  السغاجئ 
جغاجاته،  لائرغر  غائسئ  طتاولئ  إظعا  واتثة:  بضطمئ 
طظ  بئراءته  غثشع  طاعط  بمراشسئ  أحئه  أظعا  أي 
تعمئ شحض جغاجاته، وخاخئ شغ جعرغا. شالمصابطئ، 
بمةمطعا تخإ شغ تئرئئ خفتئ أوباطا أطام طظاصثغه 

الغعم وغثا.
 المصابطئ تسرضئ لسثد طظ صداغا السغاجئ الثارجغئ 
بالسغاجئ  غاسطص  حأن  أي  تماًطا  وأغفطئ  افطرغضغئ 
الثاخطغئ فوباطا، شالصدغئ المرضجغئ شغعا ضاظئ بعرة 

الحام باطاغاز.
افطرغضغئ  السغاجئ  تظاصدات  شدتئ  الحام  بعرة 
سئر  أوباطا  تثغث  سطى  ذشئ  أن  سةإ  شق  وظفاصعا، 
ولطثصئ  بافترى  (أو  لطمصابطئ  الطعال  الخفتات 
سثد  طع  الختفغ  أجراعا  الاغ  المصابقت  طظ  جمطئ 
المسظغغظ  ضئار  طظ  سثد  وطع  أوباطا  طساحاري  طظ 
شغ  خثم  الثي  الثشاع  ضعزغر  افطرغضغئ  بالسغاجئ 
إدارة أوباطا باظغاا ووزغرة الثارجغئ افطرغضغئ عغقري 
تحاك  الثشاع  وزغر  أغفض  طا  لسئإ  ولضظه  ضطغظاعن، 
عغشض الثي ضان وزغرا لطثشاع خقل ططتمئ الضغماوي 
عةعطا  حظ  أن  لعغشض  جئص  وصث   ،٢٠١٣/٨ حعر  شغ 
قذسا ضث أوباطا، شطسض غعلثبرغ آبر اقباساد سظه لعثا 

السئإ ضغق غترج الرئغج المثادع).
المثادع،  الرئغج  صرار  بافاخغض  المصابطئ  اباثأت 
سسضرغئ  ضربئ  تعجغه  سظ  بالاراجع   ،٢٠١٣/٨/٣٠ شغ 
افجؤطئ  وتاابسئ  افجث،  بحار  ظزام  طعاصع  ضث 
وخامئ  جعرغا،  تعل  المصابطئ  بظاغا  شغ  وافجعبئ 
بالاساؤل سما إذا ضاظئ جغاجئ أوباطا شغ جعرغا عغ 
الخائئئ، ضما اجامات أوباطا وطساحاروه شغ الثشاع 
سظعا، أم أن الاارغت جغتضط سطغه بالطسظئ لمحارضاه، 
بالمسظى السطئغ أي بسثم وضسه تثا، لتمام الثطاء 
إذ  قشاا،  جاء  المصابطئ  خاام  تاى  الحام.  أرض  شغ 
جغاجاه  شغ  أوباطا  خثاع  تضمئ  سظ  الضاتإ  تساءل 
تضما  تضط  الاارغت  أن  شمع  افوجط،  الحرق  شغ 
صاجغا سطى جعرج بعش بسئإ طا شسطه (أي اتاقله 
تضما  جغخثر  الاارغت  أن  إق  والسراق)  فششاظساان 
تسط  سثم  (أي  غفسطه  لط  طا  بسئإ  أوباطا  سطى 

طعصفه، بظزر الضاتإ، تةاه بعرة جعرغا).
جئغض  شغ  المبطى  بأظعا  جغاجاه  برر  أوباطا  ذئسا 
بظزره،  شعثا،  افطرغضغئ،  الصعطغئ  المخطتئ  تتصغص 
جئص  الثي  افتمر"  "الثط  سظ  الحعغر  تراجسه  غئرر 
افجطتئ  اجاثثام  أي  تةاوزه،  طظ  بحار  تثر  أن  له 
اآلقف  طؤات  سظ  جفظ  له  غرف  أن  دون  الضغماوغئ، 
جفاح  بحار  سمغطه  غث  سطى  ظتئعط  صدعا  الثغظ 
سطى  الصرغإ  بافطج  ضاظعا  طمظ  وتطفائه  دطحص، 

رأس طتعر الحر شغ إغران.
وضما ذشئ بعرة الحام سطى المصابطئ شصث ضان قشاا 
الضاتإ  أن  طع  سظعا.  اإلغراظغ  لطمطش  المثوي  الشغاب 
ظفسه، غعلثبرغ، ضان أجرى طصابطئ ططعلئ طع أوباطا 
شغ ٢٠١٢/٣/٢ اجاشرصئ ٤٥ دصغصئ ترضجت شغ طسزمعا 
تطك  شغ  اإلغراظغ.  الظعوي  المحروع  خطعرة  سطى 
المصابطئ (٢٠١٢) وخش أوباطا إغران بأظعا دولئ راسغئ 
بدرب  غععد  صغام  بتجم  رشخ  ذلك  وطع  لقرعاب 
سظ  الضاتإ  جأله  وتغظ  اإلغراظغئ،  الظعوغئ  المظحآت 
أخئتئ  أغاطه  بأن:  أوباطا  أجاب  بحار  تةاه  طعصفه 
طسثودة، وأن رتغطه عع طسألئ وصئ ولغج طعضع 
دقلئ:  ذا  قشاا  سظعاظا  تمطئ   ٢٠١٢ طصابطئ  تساؤل. 
 ،(bluff) "أوباطا لصادة (إجرائغض) وإغران: أظا ق "أخادع
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ظرغش: الاساون اإلغراظغ الرتضغ طآبر وطفغث يف تسعغئ افزطات اإلصطغمغئ

عظاك بقث تصائص أرغث أن ألفئ الظزر إلغعا لثطعرتعا 
أن  افولى  شالتصغصئ  المعضعع،  بعثا  طاسطصئ  وفظعا 
الشجاة والمتاطغظ ق غظالعن طظا ظغق إق إذا وجثوا لعط 
سمقء وطظ غعالغعط وغاتالش طسعط، شعآقء الثغظ 
ضبغرة  آغات  شغ  طظعط  اهللا  تثر  صث  الضفار  غعالعن 
تغث ترم طعاقة الضفار، وأن خطرعط أحث طظ خطر 
غزعرون  طظاشصعن  أضبرعط  إن  تغث  أظفسعط  الضفار 
اإلغمان وغئطظعن الضفر، وطرضى ظفعس شغ صطعبعط 
المرجفعن  وطظعط  به،  بصئ  وسثم  اإلجقم  شغ  حك 
وأصاوغطعط.  أضاذغئعط  لطضفار  غروجعن  الثغظ 
افطئ  وتثة  سطى  حغء  أخطر  أن  الباظغئ  والتصغصئ 
ووذظغئ  صعطغئ  طظ  السخئغئ  الظسرات  عغ  وظعداعا 
لعثم  المساسمرون  الشجاة  أبارعا  وصث  وذائفغئ، 
سطغعا  لطسغطرة  رصساعا  وتصسغط  اإلجقطغئ  الثولئ 
خططعط  لعط  غظفثون  الثغظ  السمقء  شعجثوا 
شتصصعا طا أرادوا. والتصغصئ البالبئ أن الثغظ غائظعن 
السطماظغئ والثغمصراذغئ عط سمقء طاطعسعن لطشجاة 
المساسمرغظ تغث غسائروظعط إخعاظعط وأخثصاءعط 

وتطفاءعط بض أجغادعط، شعط طعالعن لطضاشرغظ.
اإلجقطغئ  البعرة  اخاراق  طظ  أطرغضا  تامضظ  شطط 
عثه  سطى  سمطئ  أن  بسث  طظ  إق  الحام  شغ  المئارضئ 
والصداء  اتاعائعا  طتاولئ  بط  وطظ  البقبئ  الثطعط 
صال  ولثلك  السغاجغئ.  أقسغئعا  إلى  باإلضاشئ  سطغعا 
رئغسعا أوباطا غعم ٢٠١٤/٨/٨ لختغفئ ظغعغعرك تاغمج: 

جعرغا  شغ  طا  بخعرة  خقشئ  بإصاطئ  لعط  ظسمح  "لظ 
والسراق، لضظ ق غمضظظا شسض ذلك إق إذا سطمظا أن لثغظا 

حرضاء سطى افرض صادرغظ سطى طضء الفراغ".
الصعطغئ  دساة  طظ  سمقءعا  أطرغضا  تساثثم  واآلن 
والسطماظغئ والثغمصراذغئ طبض تجب اقتتاد الثغمصراذغ 
وصعات  له  الاابسئ  الضردغئ  الحسإ  تماغئ  ووتثات 
جعرغا الثغمصراذغئ لغعثدوا باصسغط جعرغا بإسقظعط 
شثرالغئ وذلك لاظفغث تطعا السغاجغ شغ جعرغا. شصث 
إصاطئ   ٢٠١٦/٣/١٧ غعم  الضردغئ  الفخائض  عثه  أسطظئ 
ظزام شثرالغ شغ المظاذص الاغ تسغطر سطغعا. وعثه 
دشاسعا  وزغر  وخفعا  تغث  فطرغضا  سمغطئ  الفخائض 
"أظعروا  بصعله:  اإلسقن  عثا  سصإ  ضارتر  أحاعن 
أجض  طظ  افرض  سطى  لظا  طماازون  حرضاء  أظعط 
طتاربئ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ، ظتظ طماظعن لعط 
وجظعاخض عثه الحراضئ طع اإلصرار باسصغثات دورعط 
اإلصطغمغ". (شراظج برس ٢٠١٦/٣/١٧) أي أن طبض عثه 
الفخائض أداة رخغخئ بغث أطرغضا تظفث لعا طا تحاء، 
تضط  ظزام  بإصاطئ  أطرغضا  صئض  طظ  طضاشأتعا  ولضظ 
لعا لغج واردا اآلن وباإلضاشئ إلى ذلك شإظه غعاجه 

باسصغثات المظطصئ، شطغج طظ السعض تظفغث ذلك.
طارك  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث  أسطظ  وصث 
ظعع  بأي  ظسارف  "لظ  (روغارز):   ٢٠١٦/٣/١٦ غعم  تعظر 
جعرغا"  شغ  طساصطئ  حئه  أو  ذاتغ  تضط  لمظاذص 
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خقل  ظرغش  جعاد  طتمث  اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
لصائه الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان شغ إجطظئعل 
غعم السئئ الماضغ، إن الاساون اإلغراظغ الارضغ طآبر 

وطفغث شغ تسعغئ افزطات اإلصطغمغئ.
ودسا ظرغش إلى إصاطئ أشدض السقصات بغظ الئطثغظ شغ 
طا أجماعا بـ"الزروف الةثغثة"، طآضثا الخثاصئ بغظ 
الئطثغظ شغ "الزروف السخغئئ"، تسئما أشادت وضالئ 
افظئاء اإلغراظغئ "إرظا". وذضر ظرغش أن ترضغا بالظسئئ 
إلغران تسائر "جارة طعمئ لطشاغئ وأن ضئار المسآولغظ 

اإلغراظغغظ غضظعن أعمغئ خاخئ لطسقصات طع ترضغا". وأضاف ظرغش أن ذعران وأظصرة غمضظ أن تخئتا ظمعذجا 
تثثم  ق  وإغران  ترضغا  بغظ  البظائغئ  السقصات  إن  أردوغان  صال  جعاه  طظ  المثاعإ.  بغظ  الاصرغإ  شغ  ظاجتا 

طخالح  الئطثغظ شتسإ بض تثثم السقم واقجاصرار شغ المظطصئ. (روجغا الغعم)
وزغر  ضقم  شغ  وجه  عظاك  لضان  والاصعى  الئر  سطى  غاساوظعن  ترضغا  وتضام  إغران  تضام  أن  لع   :

ح

الئطثغظ  شغ  التضام  ولضظ  افزطات،  تسعغئ  شغ  طفغث  الئطثغظ  بغظ  الاساون  أن  تعل  اإلغراظغ  الثارجغئ 
غاساوظعن سطى اإلبط والسثوان وسطى تظفغث طثططات الثول الضاشرة.. والمحضطئ أن ظرغش غاتثث سظ 
"الزروف السخغئئ"، شمظ الثي جسض المسطمغظ غسغحعن عثه الزروف السخغئئ غغر تضام أطبال تضام 
إغران وترضغا الثغظ لط غرجمعا جغاجاتعط خثطئ لحسعبعط وإظما ضث حسعبعط وطخالتعا التصغصغئ، 

وذلك فن طتعر جغاجاتعط عغ الثوران شغ شطك دول سثوة لحسعبعط.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

تثرت طمبطئ السغاجئ الثارجغئ شغ اقتتاد افوروبغ 
شغثغرغضا طعغغرغظغ وزراء خارجغئ اقتتاد شغ خطاب 
باارغت ١٢ آذار (طارس) الةاري طظ أن «عظاك أضبر طظ 
٤٥٠ ألفاً طظ الظازتغظ والقجؤغظ شغ لغئغا ربما غضعظعن 
طرحتغظ طتامطغظ لطعةرة إلى أوروبا». وأضاشئ أن 
الحرذئ  بظاء  إلسادة  بسبئ  لاحضغض  جار  «الاثطغط 
التثود  إدارة  وسمطغات  لقرعاب  والاخثي  الطغئغئ 

بالاساون طع افطط الماتثة». (جرغثة التغاة)

تثاسغ افطط سطى املسطمني طظ ضض أشص 
ضما تاثاسى افضطئ سطى صخساعا

اقتتاد افوروبغ غظاصح إرجال بسبئ 
أطظغئ طثظغئ إىل لغئغا

raya_no_70.indd   1raya_no_70.indd   1 23.03.2016   21:11:2123.03.2016   21:11:21



افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٣ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ٢     السثد ٧٠

ÏËeË÷’\;ÏËŒ…\Êi’\;s\ flÖâ’\;ÏŸÊ“t

ä÷d\Öö;Ï⁄ê]¬’\;g\Êd^;–ÖŞh

الطغئغ  الرئاجغ  المةطج  رئغج  السّراج  شاغج  صال 
جرى  أطظغئ  خطئ  "إّن  الاعاشصغئ:  التضعطئ  ورئغج 
شغ  المسطتئ  والصغادات  الحرذئ  طع  سطغعا  اقتفاق 
الماتثة  وافطــط  الفخائض  بسخ  وطــع  ذرابطج 
جاسمح لطتضعطئ المعجعدة شغ تعظج باقظاصال إلى 
لغئغا"، وأّضث شغ طصابطئ له طع صظاة لغئغا الاطفجغعظغئ: 
سمطعا،  شغ  تسغر  العذظغ  الاعاشص  تضعطئ  "إّن 
سمطعا،  لامارس  صرغئاً  ذرابطج  شغ  وجااعاجث 
بغظعا،  الخثع  لرأب  الطغئغئ  المآجسات  ضض  ولثسعة 
الترجئ"،  الزروف  عثه  شغ  طسآولغاتعا  ولاتمض 
وتابع: "تعخطظا لافاعمات واضتئ جثًا سطى أجاس أّن 
عثه المةمعسات تضعن ببضظاتعا طعجعدة لتغظ إغةاد 
جغاط  وبالاأضغث  افذــراف،  عثه  طع  لطاساطض  خغشئ 

اجاغساب عثه المةمعسات وشص آلغات طتّثدة جثًا".
إّن خطئ اظاصال تضعطئ السّراج الاعاشصغئ إلى ذرابطج 
سسضرغئ  صــغــادات  طع  الــســّراج  واتــفــاق  الساخمئ، 
وجغاجغئ تابسئ لطمآتمر العذظغ شغ ذرابطج الشرب 
لغئغا  غرب  شغ  السسضرغئ  الفخائض  وصئعل  الساخمئ، 
ذلك  تّط  إن  تماغاعا،  وتأطغظ  تضعطاه،  باجاصئال 
السغاجغ  البصض  تتّعل  سطى  جثغثًا  طآحرًا  ُغسّث  ُضّطه 
لغئغا  حرق  شغ  ذئرق  برلمان  طظ  الطغئغئ  الثولئ  شغ 
إلى برلمان ذرابطج شغ غربعا، وُغسائر عثا اقظاصال 
ذضغًا  وتةاوزًا  الطغئغئ،  المحضطئ  تض  شغ  طعماً  ساطًق 
أطرغضا  رجض   - تفار  خطغفئ  الماصاسث  الطعاء  لسصئئ 
السسضري شغ لغئغا - الثي ضان غصش تةر سبرة أطام 
والثي  السّراج،  تضعطئ  سطى  ذئرق  برلمان  طخادصئ 
إصرار  طظ  الئرلمان  لمظع  شسطغًئ  ضشعذاً  ُغمارس  ضان 

التضعطئ بالئططةئ وبصعة السقح.
وتضرارًا  طرارًا  افخغرة  افحعر  شغ  السّراج  تاول  لصث 
المسارف  الئرلمان  باسائاره   - ذئرق  برلمان  إصظاع 
اقظاصالغئ،  تضعطاه  سطى  بالمخادصئ   - دولغاً  به 
بعا،  البصئ  لظغض  تفار  لةماسئ  سثغثة  تظازقت  وصّثم 
تفار  صئض  طظ  إشحالعا  تّط  تطك  طتاوقته  ضض  لضّظ 
السسضري  طةطسه  خقل  طظ  الئرلمان  سطى  المعغمظ 
أطام  السراصغض  وضع  شاّط  لغئغا،  حرق  سطى  المسغطر 
ذطئات السّراج إلصرار تضعطاه بشغئ إبصاء افطعر سائمئ 
سظ  الظاجمئ  الفعضى  طظ  أطرغضا  لاسافغث  لغئغا،  شغ 
ذلك اقظصسام بغظ ذرابطج وذئرق، ولاسّجز ظفعذعا، 
ولُادسش برغطاظغا وأوروبا شغ لغئغا، ولُارّجت أصثاطعا 

شغ لغئغا أضبر شأضبر بتةئ طتاربئ اإلرعاب.
وسظثطا غؤج السّراج طظ ظغض البصئ سطى تضعطاه طظ 
الساخمئ  أبعاب  وذرق  غرباً،  تعّجه  ذئرق،  برلمان 
ذرابطج الشرب تاضظئ المآتمر السام، وعغ المظاشج 
الطثود لئرلمان ذئرق، ووجث شغعا صئعقً طفاجؤاً، شصّرر 
جططاته  لاعجغع  وطظططصاً  لتضعطاه،  طصرًا  اتثاذعا 

لاحمض شغما بسث جمغع المظاذص الطغئغئ.
وسظثطا سطمئ تضعطئ ذئرق بافطر ُأْجِصَط شغ غثعا، 
وأسطظئ سطى الفعر رشدعا لما غةري شغ ذرابطج طظ 
باجمعا:  الظاذص  وصال  ظعرعا،  وراء  طظ  تاط  تثابغر 
الماتثة  افطــط  طظ  طثسعطئ  تضعطئ  شــرض  "إّن 
ودسا  تسصغثًا"،  افزطئ  غجغث  برلماظغئ  طعاشصئ  بثون 
طع  الاساطض  سثم  إلى  والمتطغئ  الثولغئ  افذــراف 
التضعطئ الةثغثة إقّ بسث تخعلعا سطى بصئ برلماظعا 
(الحرسغ)، لضّظ افذراف الثولغئ لط تساةإ لطططإ، 
بض إّظعا تساططئ طع تضعطئ السّراج وضأّظعا صث ظالئ 
طظ  بمساصئئ  وعــّثدت  ودسماعا،  وحّةساعا،  البصئ، 

غدع أطاطعا السراصغض.
سظه،  المظئبصئ  والتضعطئ  ذئرق،  برلمان  أّن  غئثو 
ضاظعا  السسضري،  وطةطسه  تفار  خطغفئ  ورائعما  وطظ 
ُغراعظعن شغ طراوغاعط ورشدعط لمظح تضعطئ السّراج 
ذرابطج  شغ  وخخمعط  طظاشسعط  طعصش  سطى  البصئ 
ضان  والثي  السام  المآتمر  رئغج  جعمغظ  أبع  ظعري 
لضّظ  السّراج،  لتضعطئ  البصئ  طظح  غرشخ  اآلخر  عع 
ذئرق  جماسئ  إلتراج  طظاورًة  ضان  وضأّظه  بثا  رشده 

أطام (المةامع الثولغ) شغ العصئ المظاجإ.

شصئعل أبع جعمغظ المفاجأ لتضعطئ السّراج بسث أْن 
لئرلمان  اجاثراجاً  ُغسّث  ذلك،  شغ  الاسظئ  ُغزعر  ضان 
المآتمر  ُغزعر  الثي  العصئ  شغ  له،  وإتراجاً  ذئرق، 
السام وضأّظه الترغص سطى طخالح الحسإ الطغئغ، وأّظه 
الماساون طع افطط الماتثة والمةمعسئ الثولغئ الاغ 
تامبض شغ أطرغضا وشرظسا وبرغطاظغا وإغطالغا وألماظغا، 
المثاطفئ إلى صئعل  الطغئغئ  دسئ الصعى  ذالما  والاغ 

تضعطئ السّراج الاعاشصغئ.
ذرابطج  الساخمئ  إلى  السّراج  تضعطئ  اظاصال  إّن 
إلى  ذئرق  طظ  الحرسغئ  اظاصال  غسظغ   - تخض  إن   -
تفار  لثطغفئ  صاجغئ  ضربئ  تسثغث  وغسظغ  ذرابطج، 
افبــعاب  شاح  ضثلك  وغسظغ  السسضري،  ولمةطسه 
سظ  بسغثًا  ذرابطج  إلى  ذئرق  ظّعاب  لسعدة  طحّرسًئ 
تفار  إجصاط  إلى  غآدي  صث  طا  وعع  تفار،  وخاغئ 
وطةطسه السسضري، واظاعاء أطره إْن أخّر سطى رشده 

لتضعطئ السّراج.
وإذا سطمظا أّن عظاك خقشات تاّدة بغظ سئث اهللا البظغ 
ضئغرة  طةمعسئ  وطسه  ذئرق  برلمان  تضعطئ  رئغج 
طظ العزراء والظّعاب وبغظ خطغفئ تفار شإّن ذلك غجغث 
ذئرق،  لةماسئ  السغاجغئ  الصعة  اظاعاء  إطضاظغئ  طظ 
شغ العصئ الثي تجداد شغه شرص ظةاح تضعطئ السّراج 

الاعاشصغئ الاغ اظئبصئ سظ اتفاق الخثغرات.
إّن شضرة اظاصال تضعطئ السّراج إلى ذرابطج وطعاشصئ 
جماسئ أبع جعمغظ سطغعا ق حك أّظعا خطعة جغاجغئ 
بعا  صاطئ  جغاجغئ  طسطط  ضربئ  إّظعا  بض  طتضمئ، 
لغئغا،  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  ضث  وشرظسا  برغطاظغا 
شغعا  سمض  الثي  تفار  وراء  تصش  الاغ  السغاجئ  تطك 
اتفاق  تطئ  الاغ  الماضغئ  افربسئ  افحعر  ذعال   -
خثغرات - سطى تثرغإ جععد افوروبغغظ شغ إخراج 

تضعطئ السّراج الاعاشصغئ.
لضّظ أطرغضا لظ تسثم العجغطئ، شعغ لظ تصش طضاعشئ 
افغثي، بض جاسمض سطى أخث ظخغئعا ضاطًق طظ الظفعذ 
اقجاراتغةغ  المعصع  وذات  بالظفط،  الشظّغئ  لغئغا  شغ 
المعط، خاّخئ والسّراج ظفسه صث سرض شضرة تصاجط 
المظاشع والمراضج بغظ جماسئ ذئرق وجماسئ ذرابطج، 
ضعبطر  طارتظ  افطمغ  المئسعث  ضثلك  أّضثه  طا  وعع 
الثي صال: "إّن الئقد تتااج إلى تضعطئ وتثة وذظغئ 
اقجقطغئ،  الثولئ  تظزغط  عجغمئ  طظ  تامضظ  تاى 
وإّن الترب سطى (داسح) شغ لغئغا ق غمضظ أن تئثأ 
صعي  لغئغ  وجغح  وذظغئ،  وتثة  تضعطئ  بعجعد  إق 
وأطرغضا  والشرب"،  الحرق  طظ  جظعدًا  وغحمض  طعتث، 
افطمغغظ  المئسعبغظ  تسغغظ  سظث  تاضرة  أخًق  ضاظئ 
السّراج  اخاغار  وتاى  غمالؤعا،  الثي  ضعبطر  وآخرعط 
باعاشص  جــاء  اقظاصالغئ  لطتضعطئ  ضرئغج  ظفسه 
أتث  الثرغسغ  جطغمان  صال  شصث  أطرغضغ،  برغطاظغ 
المثاخغظ بالحأن الطغئغ شغ ٢٠١٥/١٢/٢٧: "إّن السّراج 

اخاارته إدارة اقجاثئارات افطرغضغئ والئرغطاظغئ".
وعضثا تئصى لغئغا طسرتاً لخراع اجاسماريٍ طتاثٍم بغظ 
أطرغضا وأوروبا، ق غثعإ ضتغاه إقّ أبظاء عثه افّطئ 
اإلجقطّغئ، وإّظه وإن تعصش الخراع بغظ الماخارسغظ، 
أو عثأ ظسئغاً، بسئإ خفصئ بغظ الطرشغظ، شالظاغةئ 
ق تضعن لخالح أعض لغئغا، وإّظما تضعن تصاجماً لطظفعذ 
جعطًئ،  شرغسًئ  لغئغا  أعض  غئصى  بغظما  بغظعما،  شغما 
ولصمئ جائشًئ بغظ الصعى الثولغئ اقجاسمارغئ الضئرى، 
بغظ  لغئغا  شغ  الخراع  جاتئ  تضعن  أن  طظ  وبــثقً 
تضعن  المساسمرة،  الشربغئ  الصعى  وبغظ  المسطمغظ 
بغظ المساسمرغظ أظفسعط، وغضعن المسطمعن طةرد 

أدوات لخراسعط عثا.
سطى افّطئ اإلجقطغئ أْن تسمض سطى  لثلك ضان لجاطاً 
المساسمرغظ  لطرد  وتسسى  الخراع،  طزاعر  تشغغر 
بض  وتسإ،  لغئغا  طظ  لغج  وافوروبغغظ  افطرغضغغظ 
وطظ ضض بقد المسطمغظ، وق غاط ذلك إق طظ خقل 
سطى  الراحثة  الثقشئ  تصغصغ -  إجقطغ  ضغان  إصاطئ 
طظعاج الظئعة - غضظج جمغع عثه الصعى اقجاسمارغئ 

 ًطظ ضض الئطثان اإلجقطغئ ضظساً تاّطا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

شغ  داطغئ  أتثاباً  أجابغع  بقبئ  طظث  تعظج  تسغح 
بظ صردان تغث اظططصئ بمتاولئ طةمعسات إرعابغئ 
لطةغح  بضظئ  سطى  طاجاطظئ  عةمات  تظفغث  طسطتئ 
وطرضجغظ لفطظ، بط تطعرت إلى طعاجعات بغظ صعات 
افطظ والةغح طع عثه المةمعسات. وأجفر عثا سظ 
والسسضرغغظ  افطظغغظ  خفعف  شغ  ضتاغا  جصعط 

والمثظغغظ. 
السئئ  غعم  الاعظسغئ،  «الحروق»  جرغثة  وأشادت 
الماضغ، بأن اإلرعابغغظ الثغظ صئخ سطغعط شغ بظ 
جغساعثشعن  ضاظعا  افطظ  وتثات  صئض  طظ  صردان 
السظاخر  لئصغئ  غسمتعا  «تاى  إجثغر  رأس  طسئر 
إلى  بالاسطض  الطغئغ  الاراب  شغ  الماعاجثة  اإلرعابغئ 
تعظج لاظفغث طثططاتعط اإلرعابغئ ضث طصار أطظغئ 
المةمعسات  أن  إلى  وأحارت  تثودغئ».  وسسضرغئ 
صردان  بظ  طثغظئ  ضث  اإلرعابغئ  السمطغئ  ظفثت  الاغ 
طظ  تاضعن  طةمعسئ  إلرجال  أغًدا  تثطط  ضاظئ 
سحرة إرعابغغظ قجاعثاف طرضج تثودي تابع لطترس 
سظث  لعط  سسضرغئ  وتثات  تخثي  ولضظ  العذظغ، 
طثخض المثغظئ أشحض طثططعط وجسطعط غاراجسعن 
لطثطش وغتاولعن الفرار صئض أن غاط صاطعط طظ صئض 

أطظغغظ وسسضرغغظ.
تأتغ عثه افتثاث شغ ظض تخاسث وتغرة التثغث سطى 
الاثخض السسضري شغ لغئغا، شصث خرح طسآول شرظسغ 
صائقً: «غعجث صطص سام بحأن تأبغر افزطئ شغ لغئغا سطى 
تعظج. بسث تضرار العةمات ظرى الخطئ الطغئغئ تغث 
ظرى تعظسغغظ شغ لغئغا غاتعلعن إلى طعاجمئ تعظج. 
ا». والمسطعم أن الاثخض السسضري  العخعل جعض جثًّ
شغ لغئغا غصادغ تعشغر طظاذص سسضرغئ أو اجاثئاراتغئ 
أو طثد لعجساغ طظ ذرف الثول المةاورة وبافجاس 
تعظج تاى غاغسر لطشرب الاثخض السسضري شغ لغئغا 
رشدعا  سظ  أسطظئ  صث  تعظج  وضاظئ  الاضالغش.  بأصض 

لطاثخض السسضري ودسمعا لطتض السغاجغ.
بثخعص  الاعظسغئ  الحروق  جرغثة  شغ  ورد  وصث 
 ٠٨ شغ  لغئغا"  شغ  وحغك  أطرغضغ  باثخض  "تعصسات 
تجغران/غعظغع ٢٠١٥ صائطئ: "غئصى السآال المطروح 
بإلتاح شغ تعظج غاسطص بإطضاظغات الئقد شغ الثشاع 
سظ ظفسعا إذا تط إصرار الاثخض السسضري شغ لغئغا تغث 
غاعصع أن تسسى الةماسات المسطتئ إلى اقساماد سطى 
دول الةعار لقتاماء بعا... وشغ عثه التالئ غرى جض 
المراصئغظ أظه لغج أطام تعظج إق تفسغض اتفاصغاتعا 
السسضرغئ الاغ أبرطاعا طع بسخ الثول وآخرعا اتفاق 
الحرغك غغر السدع طع التطش افذطسغ". وبالفسض بصغ 
عثا افطر غاراوح بغظ أطرغضا الاغ تسسى جاعثة لطاعاجث 
السسضري شغ تعظج شعغ تسسى إلظعار تعظج غغر 
صادرة سطى تماغئ ظفسعا، وبغظ افوروبغغظ وبرغطاظغا 

الاغ ترغث أن تمظع صثر اإلطضان الاعاجث افطرغضغ شغ 
افغام  جرغثة  تسطغص  غفسر  طا  وعثا  أشرغصغا.  حمال 
الةجائرغئ سطى سمطغئ الصخش افطرغضغ الاغ تثبئ شغ 
خئراتئ: "وغئثو أن إصثام أطرغضا سطى اظاصاء اإلرعابغ 
«ظعر الثغظ حعحان»، لصاطه بشارة جعغئ، إظما الشاغئ 
طظه إرجال عثغئ لطتضعطئ المارظتئ شغ تعظج، تاى 

تاتمج وتآغث الاثخض افطرغضغ شغ الةارة لغئغا".
بمفردعا  صادرة  أظعا  إبراز  تاولئ  تعظج  شإن  وعضثا 
ضثلك  (وعغ  أجظئغ  تثخض  دون  الئطث  تماغئ  سطى 
ورجال  عّغظ  اإلجراطّغئ  المةمعسات  شحأن  بالفسض 
تعظج صادرون سطى ردسعط بض صطع دابرعط ) وعثا 
طا غفسر تخرغح الظاذص الرجمغ باجط وزارة الثشاع 
لط  أظه  "سطى  العجقتغ  بطتسظ  المصثم  الاعظسغئ 
شغ  ذلك  أضان  جعاء  أجظئغ  أي  المسارك  شغ  غاثخض 
السسضرغغظ  تعاجث  أن  طعضًتا  بالظخح،  أو  المغثان 
إذار  شغ  غثخض  تعظج  شغ  التالغ  افجاظإ  والثئراء 
تثرغئات طتّثدة ق غغر، ولغسعا طصغمغظ شغ طظطصئ 
تئغإ  التضعطئ  رئغج  ظفى  جعاه  وطظ  صردان".  بظ 
الخغث طحارضئ سسضرغغظ أجاظإ شغ السمطغئ افطظغئ 
ذضر  طا  «إن  صائقً:  صردان،  بظ  طثغظئ  حعثتعا  الاغ 
وسظ  المثغظئ  سظ  داشع  وَطظ  بالمرة  ختغًتا  لغج 
تعظج عط تعظسغعن». وضاظئ ختغفئ «ذي طغرور» 
المسطتئ  الصعات  طظ  خئراء  أن  ذضرت  صث  الئرغطاظغئ 
طظ  الاعظسغئ  الصعات  غساسثون  ضاظعا  الئرغطاظغئ 
إجراءات  واتثاذ  الاثطغط،  شغ  ظخائح  تصثغط  خقل 

«تضاغضغئ» لمعاجعئ تظزغط «داسح» اإلرعابغ.
الثغظغئ  الحآون  وزارة  أسطظئ  طاخض  جغاق  وشغ 
الثمغج ١٦ آذار/طارس ٢٠١٦ سظ تمطئ تتئ حسار 
الفضر  لمصاوطئ  ضاططئ،  جظئ  وتسامر  خغر»  «غثوة 

الثغظغ الماطرف الثي «غجا» حئاب الئقد.
وأحار طتمث خطغض وزغر الحآون الثغظغئ إلى أن تمطئ 
وزارته جارضج بالثخعص سطى الاعاخض سئر اإلظارظئ 
طع عثه الفؤئ، وأظه جغاط ضمظ التمطئ إذقق «بعابئ 
باساماد  الختغتئ  اإلجقطغئ  الصغط  لظحر  إلضاروظغئ 
المظعب الجغاعظغ المساثل» شغ إحارة إلى طظعب سطماء 
إلضاروظغ  و«طعصع  الحعغر،  الاعظسغ  الجغاعظئ  جاطع 
طاطعر وطرتئط بمثاطش المعاصع اإللضاروظغئ، لطافاسض 
والمعاضئئ» باإلضاشئ إلى «إرجاء طرضج ظثاء لقظخات 

واإلجابئ سظ تساؤقت الحئاب تعل صداغا اإلجقم».
بسخ  إلى  الاطرق  جغاط  عض  عظا:  السآال  وغئصى 
طبض  طظ  ساحعر  بظ  الطاعر  الحغت  السقطئ  طصاقت 
"الثقشئ طظخإ دغظغ سزغط وعع طظ أرضان اإلجقم" 
اإلجقم"  شغ  والتضعطئ  الثغظ  بغظ  اظفضاك  و"ق 
عع  بض  دغظغ  رضظ  عغ  التصغصغ  بمسظاعا  و"الثقشئ 

 التاشر سطى أرضان الثغظ ضطعا"...؟
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اجاةابئ جمعع غفغرة طظ المسطمغظ سطى أرض الحام لثسعة تجب الاترغر / وقغئ جعرغا وخرجئ شغ طزاعرة 
شغ الثاظا برغش إدلإ بسظعان "دطاء الحعثاء تطسظ بائسغعا" وذلك شغ الثضرى الثاطسئ قظطقق بعرة الحام 

المئارضئ.
وصث ألصى رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب ضطمئ أضث شغعا سطى 
بعابئ بعرة الحام المامبطئ بإجصاط الظزام بضاشئ رطعزه وأجعجته وتترغر جعرغا طظ ضض ظفعذ لطثول الشربغئ 
الضاشرة وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وصث دسا سئث الععاب أعض الحام لطبئات والخئر تاى 

الظخر، وعاجط أولؤك الثغظ باسعا دطاء أعض الحام وتدتغاتعط شغ طفاوضات جظغش وغغرعا.
اإلجقطغئ  الثولئ  راغئ  اهللا،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  الُسصاب،  راغئ  المزاعرة  شغ  الةمعع  رشسئ  وصث 
افولى الاغ أصاطعا رجعل اهللا  وراغئ الثطفاء طظ بسثه.. تطك الراغئ الاغ تسمض دول الضفر بمساسثة تظزغمات 
وحثخغات َسطماظغئ سطى اجائثال راغئ اقجاسمار بعا.. لصث أبئئ عآقء المازاعرون وطظ خطفعط جمعع ضبغرة 
طظ أعض الحام أن راغئ الُسصاب عغ راغاعط، ق راغئ اقجاسمار والاغ غسمغعا الَسطماظغعن وبسخ طظ غسمعن 

أظفسعط باإلجقطغغظ راغئ البعرة..
دولئ  راغئ  اإلجقم،  راغئ  بغظ  خراع  الراغات،  خراع  وطظعا  طاسثدة  أوجه  له  والضفر  اإلجقم  بغظ  الخراع  إن 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تعتث المسطمغظ شغ ضغان جغاجغ واتث وبغظ راغات اقجاسمار الاغ 

 ..رجط خطعذعا ووضع ألعاظعا ضما رجط التثود الاغ شرصئ المسطمغظ دوٌل سثوة لقجقم والمسطمغظ
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 السثد ٧٠    ٣افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٣ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ

اإلجقطغئ  والمصثجات  والحآون  افوصاف  وزغر  أسطظ 
 ٥٥ ظخإ  جغاط  أظه  افتث،  داود،  عاغض  افردظغئ 
ضاطغرا طراصئئ شغ باتات المسةث افصخى شغ الصثس 
اقظاعاضات  "تعبغص  بعثف  المصئطئ"،  افغام  "خقل 
واقصاتاطات" اإلجرائغطغئ. وأضاف العزغر افردظغ شغ 
جمغع  الساسئ  طثار  سطى  جاراصإ  "الضاطغرات  بغان: 
دوظما،   ١٤٤ طساتئ  سطى  تصع  الاغ  المسةث  جاتات 
تاماع  الاغ  الصثس  أوصاف  لثائرة  جمغسعا  وتثدع 
بالعخاغئ العاحمغئ". وأضث داود أن "ترضغإ الضاطغرات 
جغساسث افردن جغاجغا ودبطعطاجغا وصاظعظغا إذا لجم 
افطر، لطةعء إلى الصاظعن الثولغ سظث وصعع اظاعاضات 
إجرائغطغئ سطى الترم الصثجغ الحرغش"، طحثدا سطى 

أن "الضاطغرات لتماغئ المصثجات والمصثجغغظ ق لرخث تترضاتعط". (جضاي ظغعز سربغئ)

ظزاطا  جاصئض  أطرغضا  ضاظئ  إذا  سما  جؤض  وسظثطا 
السعري  الحسإ  اخاغار  ضان  إذا  جعرغا  شغ  اتتادغا 
به  أدلى  طا  سطى  تسصغئا  وذلك  "ظسط".  شصال:  ظفسه 
الصعى  "أن  إلى:  تحغر  تخرغتات  طظ  دبطعطاجغعن 
أن  اتامال  تظاصح  المتادبات  طظ  المصربئ  الضئرى 
غضعن عظاك تصسغط اتتادي لطئطث الثي تمجصه الترب 
بما غتاشر سطى وتثته ضثولئ واتثة طع إسطاء تضط 
الضردغئ  الفخائض  تطك  وضاظئ  لفصالغط".  واجع  ذاتغ 
خاضسئ  طظاذص  بقث  إلسقن  تساسث  فطرغضا  الاابسئ 

لعا طظطصئ تضط ذاتغ.
بأطر  تأتمر  فطرغضا  سمغطئ  الضردغئ  الفخائض  شعثه 
تخرف  أي  تاخرف  بأن  الاخعر  غمضظ  شق  أطرغضا، 
الفخائض  عثه  تسطظ  ضغش  شإذن  طظعا،  إحارة  دون 
تضما ذاتغا وطظ بط تصعل أطرغضا لظ ظسارف بثلك؟! 
أن  صئض  ذلك  صالئ  وصث  طا،  لسئئ  افطر  شغ  شغضعن 
ذلك  شمسظى  ذاتغ!  تضط  إصاطئ  الفخائض  عثه  تسطظ 
أعض  لاعثغث  الاصسغط  طعضعع  تساثثم  أطرغضا  أن 
جعرغا وتثعغفعط به لطصئعل بالتض السغاجغ، وغآضث 
ذلك تخرغح وزغر خارجغاعا ضغري: "ربما غفعت افوان 
إلبصاء جعرغا طعتثة إذا اظازرظا شارة ذعغطئ" (روغارز 
٢٠١٦/٢/٢٣) شعع غثاذإ أعض جعرغا وغعثدعط وغصعل 
شإظظا  سطغضط  ظفرضه  الثي  بالتض  تصئطعا  لط  إذا  لعط 
جظصسط جعرغا، وعا عط سمقؤعا طظ افضراد غظفثون 
لما  المسارضئ  شغ  المفاوضعن  غثدع  تاى  ذلك  لعا 
تمطغه سطغعط أطرغضا، وصث رشدئ أن غأتعا بحروذعط 

شعغ الاغ تمطغ سطغعط الحروط.
شخرح  جعرغا  شغ  الفثرالغئ  سظ  روجغا  تضطمئ  وصث 
صائق:  رغابضعف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  ظائإ 
شغ  المحارضعن  غاعخض  بأن  تأطض  طعجضع  "إن 
المفاوضات السعرغئ إلى شضرة إظحاء جمععرغئ شثرالغئ 
التثث  (صظاة  افضراد"  به  غطالإ  الثي  المططإ  وعع 
٢٠١٦/٢/٢٩) وعثا ق غأتغ طظ شراغ، بض غسظغ أن أطرغضا 
وروجغا تضطماا شغ المعضعع لاساثثطا ذلك ضأجطعب 
شغ  المسآولغظ  تخرغتات  وضثلك  ضشط.  ووجغطئ 
ترضغا بأن روجغا تمعث إلصاطئ دولئ سطعغئ، ضض ذلك 
لطدشط سطى المفاوضغظ طظ المسارضئ إلصرار الظزام 
بط  وطظ  أطرغضا.  جافرضه  الثي  السطماظغ  السغاجغ 
غأتغ ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ طغثائغض بعغثاظعف 
غمضظ  ق  "أظه  الغعم):  (روجغا   ٢٠١٦/٣/١٧ غعم  وغسطظ 
جعرغا  شغ  شغثرالغ  تضط  ظزام  إصاطئ  جعرغا  فضراد 
بحضض أتادي". وضثلك تئسه دطغاري بغسضعف الظاذص 
ولضظه  ظفسه  الصعل  بارداد  الروجغ  الرئغج  باجط 
إذار  شغ  الحأن  بعثا  الصرارات  اتثاذ  "غةإ  أضاف: 
سمطغئ حاططئ تحارك شغعا ضاشئ المةمعسات الطائفغئ 
بسث  وذلك  جعرغا..  أراضغ  شغ  تسضظ  الاغ  واإلبظغئ 

إسثاد طحروع دجاعر جثغث لطئقد".
طسظى ذلك أن أطرغضا وروجغا طافصاان سطى الاعثغث 
تطفاؤعما  غسطظ  وسظثطا  جعرغا  شغ  الفثرالغئ  بإصاطئ 
وتسطظان  تصعطان  الفثرالغئ  الضردغئ  الفخائض  طظ 

اخاغار  ذلك  إن  تصعقن  بط  وطظ  لثلك،  رشدعما 
الحسإ السعري، أي أن ذلك طمضظ إذا رضغ الحسإ 
لظ  جعرغا  أعض  أن  تثرضان  وعما  بثلك!  السعري 
شارغث  شغه.  التثغث  تآجقن  ولثلك  بثلك،  غصئطعا 
أطرغضا وطسعا روجغا أن تدشط تاى غاط إصرار وصش 
البعرة ضث الظزام السطماظغ بابئغئ وصش إذقق الظار 
شخائض  سظ  الممبطغظ  جسض  بط  وطظ  الصاال،  ووصش 
جظغش  طصررات  تسإ  بالمفاوضات  غصئطعن  البعار 
وشغّظا وصرار طةطج افطظ ٢٢٥٤. وإذا ظةتئ شغ ذلك 
غأتغ دور وضع الثجاعر السطماظغ، وجعف تساثثم 
الاعثغث ظفسه واجاشقل الفخائض الضردغئ وطا أسطظاه 
تاى تامضظ طظ إصرار دجاعر تفخطه تسإ طصغاجعا 
أن  غمضظ  وسظثئث  الئطث،  شغ  ظفعذعا  بصاء  لادمظ 
تظاصح طعضعع إصاطئ شثرالغئ أو ظزام ضاظاعظات أو 
طتاخخئ ذائفغئ لاتاشر سطى الظخغرغغظ السطعغغظ 
وسطى وجعدعط شغ التضط وتتعل دون اقظاصام طظعط 
سطى  عغمظاعا  تئصغ  تاى  افضراد  لاساشض  وضثلك 
الئقد. وصث خرح المسآولعن افطرغضان أضبر طظ طرة 
وسطى رأجعط رئغسعط أوباطا بعجعب المتاشزئ سطى 
افصطغات وتصعصعا شغ جعرغا وخاخئ السطعغغظ وطظع 
المسطمغظ  تص  شغ  ارتضئعه  طا  سطى  طظعط  اقظاصام 
أطرغضا  سمغض  أجث  بحار  رئغسعط  بصغادة  جرائط  طظ 

وبإغساز طظعا.
خارجغاعما  وزغر  لصاء  أبظاء  وإغران  ترضغا  أضثت  وصث 
أو  لطفثرالغئ  رشدعما  أظصرة  شغ   ٢٠١٦/٣/١٩ غعم 
الاصسغط شغ جعرغا. وعما الثولاان الطاان تثوران شغ 
شطك أطرغضا، شمسظى ذلك أن أطرغضا لط تئّئ تالغا شغ 
ذلك، ولثلك شإن طظ غثور شغ شطضعا غرشخ ذلك، 
وعط غاثعشعن طظه، فن السثوى جاظاصض إلغعما تغث 
غطالإ افضراد شغ ترضغا بإصاطئ تضط ذاتغ أو شثرالغئ 
غعِجث  أن  الضردجااظغ  السمال  تجب  تاول  وصث  شغعا، 
له اطاثادًا شغ إغران لغشثي الثسعات اقظفخالغئ لثى 

افضراد الصاذظغظ شغعا.
ولعثا ظساطغع أن ظصعل إن التثغث سظ الاصسغط وطا 
المفاوضغظ  سطى  لطدشط  تالغا  ُغساسمض  ذلك  حابه 
طظ المسارضئ إلصرار الظزام السغاجغ الثي جافرضه 
ضما  الاصسغط  غرشدعن  جعرغا  أعض  ولضظ  أطرغضا، 
وصث  المثظغئ،  الثولئ  أو  السطماظغ  الظزام  غرشدعن 
طرة  به  غأتعن  شعض  ذلك،  ضث  بعرتعط  شغ  اظططصعا 
أخرى؟! شالثي غاعلى وغصئض به شسعف غسائثله اهللا 
ُكْم ُعمَّ ال  َّْوا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلرْيَ وغأتغ بثغر طظه ﴿َوإِن َيَتَول
ْمَثالَُكْم﴾، وصث ظادوا بالثقشئ وتمطعا راغاعا 

َ
يَُكونُوا أ

وضتعا طظ أجطعا! شضض ذلك جعقت طظ الظجال بغظ 
أعض الضفر وأعض اإلغمان طظ دون ظفاق، تاى غأتغ اهللا 
بأطره، شغسطغ ضطماه سطى غث رجال طآطظغظ خادصغظ 
افرض  شغ  شغساثطفعط  غشغروا،  ولط  غئثلعا  لط 
وغمضظ لعط دغظعط الثي ارتدى لعط، شغسجعط وغثل 
الضاشرغظ والمظاشصغظ والثغظ بثلعا وغغروا، إظه سطى 

 ضض حغء صثغر

تامئ: إسقن افضراد شغ جعرغا ظزاطا شثرالغا ...

شصث جاء شغ جعابه: "التضعطئ اإلجرائغطغئ تثرك أظظغ، 
ق  أظظغ  ختغح  أخادع.  ق  الماتثة،  العقغات  رئغج 
أخرح بما أظعي شسطه، ولضظ ضقً طظ التضعطئ اإلغراظغئ 
والتضعطئ اإلجرائغطغئ تثرضان أظه تغظ تصعل العقغات 
الماتثة إظه طظ غغر المصئعل إلغران أن تماطك السقح 

الظعوي، شإظظا ظسظغ طا ظصعله".
عظا تضمظ "شدغتئ أوباطا"، تطك الفدغتئ الاغ تاول 
جاعثا، خقل صرابئ ٢٠ ألش ضطمئ الاغ تدمظعا طصال 
وطعاصش  تخرغتات  طظ  ذائفئ  تحث  والثي  المصابطئ 
لفرغص طساحاري أوباطا، الاسار سطغعا، أو، شغ أشدض 
افتعال، تئرغرعا تتئ جاار "المخطتئ الصعطغئ السطغا". 
التمرة  شاصع  أتمر  خطا  رجط  السعرغئ  الصدغئ  شفغ 
تغظ عثد بحار بالعغض والبئعر شغما لع اجاسمض السقح 
الضغماوي، وطع ذلك وأطام السالط ضطه، بض وتاى أطام 
حطر طعط طظ طساحارغه، بطع لساظه و"خطه افتمر" 
وطظح بحار رخخئ لطمجغث طظ جفك الثطاء وجغاجئ 
صمع  شغ  الماضررة  طتاوقته  شغ  المتروصئ  افرض 
البعرة. ذئسا خقل المصابطئ المطعلئ جاق أوباطا سثدا 
جعرغا،  شغ  جغاجاه  ختئ  لائرغر  اقجاثققت  طظ 
وطظعا أظه أتى إلى التضط باسعث اقظستاب طظ الحرق 
افوجط، وتتثغثا بستإ الصعات افطرغضغئ طظ السراق 
تعثغثا  تحضض  ق  جعرغا  أن  ذضر  ضما  وأششاظساان، 
لفطظ الصعطغ افطرغضغ، وأن طرضج البصض الصادم عع 
شغ آجغا وق غساطغع، أو ق غرغث، الاعرط شغ المساظصع 
بأبظائه  الجج  غرغث  ق  افطرغضغ  الحسإ  وأن  السعري، 
شغه، زاسما أن المطش الطغئغ أبئئ أن الحرق افوجط 
ق غمضظ إخقته، وبالاالغ شطط الاعرط شغ المساظصع 

السعري.
وعثا ضطه طتاولئ شاحطئ وغائسئ لادطغض الرأي السام 

الةعشاء  تخرغتاته  طع  شأوباطا،  والسالمغ.  المتطغ 
أخئتئ  أغاطه  وأن   (٢٠١١) افجث  رتغض  وجعب  سظ 
بطسه  وطع   (٢٠١٣) الحرسغئ  شصث  وأظه   (٢٠١٢) طسثودة 
لطثط افتمر الثي رجمه بظفسه، لط غضاش بعثا ضطه 
بض حرع الئاب واجسا أطام اساماد إغران سخا غطغزئ 
وسخاباتعا المغطغحعغئ، لصمع بعرة  بضض صعاعا، عغ 
الحام. وتغظ سةجت إغران سظ تتصغص ذلك لط غةث 
الئربري.  العمةغ  الروجغ  الاثخض  طظ  طاظسا  أوباطا 
أظعاع  سطى  التخعل  طظ  بحار  أطرغضا  طضظئ  شئغظما 
بمظع  البعار  سطى  الادغغص  سطى  ترخئ  ضاشئ،  الثسط 
غطةأ  آطظئ  طظطصئ  إصاطئ  تاى  وطظسئ  بض  تسطغتعط، 

إلغعا الفارون طظ جتغط سمغطعا بحار.
 وطا زالئ أطرغضا تةاعث شغ الاسعغص لتطعا "السغاجغ" 
(غساسمطعن لفر السغاجغ لاشطغئ جرائمعط الثطعغئ 
بإذن  الساجض  الصرغإ  شغ  سطغعا  جظتاضمعط  الاغ 
افطعر)  تصائص  تفدح  تغظ  الاارغت  وجغطسظعط  اهللا، 
تساجغئ  تفدح  المصابطئ  إن  بض  تفاخغطه.  بضض 
ظفاق  وغضحش  غسرغه  ظصث  أي  تةاه  المفرذئ  أوباطا 
جغاجاه، وطظ ذلك الاخرغتات الاغ أدلى بعا سثد 
السابص  الثشاع  وزغر  وطظعط  افطرغضان  الساجئ  طظ 
افتمر  الثط  تةاعض  أن  طظ  تثر  الثي  باظغاا  لغعن 
العغئئ  افطرغضغ  الرئغج  غفصث  تتثغثه  جئص  الثي 
وغعثر طخثاصغئ أطرغضا، وعغقري ضطغظاعن الاغ صالئ 
إن الثول غةإ أن تئظغ جغاجاعا سطى صغط وطئادئ، 
وإن سثم الاثخض، إلظعاء تمام الثطاء شغ جعرغا، عع 
الشدإ  إلى  بأوباطا  أدى  طا  شاحطئ،  سصغمئ  جغاجئ 

 الحثغث تاى اساثرت ضطغظاعن سظ صعلعا
غائع إن حاء اهللا..

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

 تامئ ضطمئ السثد: طصابطئ أوباطا - صراءة ظصثغئ ... 

أبرطئ دول اقتتاد افوروبغ الـ ٢٨ غعم الةمسئ ١٨ 
أن  غمضظ  طا  أصض  خفصئ  بروضسض،  شغ  آذار/طارس 
أردوغان  ترضغا  أظصرة/  طع  قإظساظغئ  أظعا  به  تعخش 
الثغظ  الةثد  المعاجرغظ  ضض  إسادة  بمعجئعا  جغاط 
افتث  طظ  اسائارًا  افوروبغ  اقتتاد  إلى  غخطعن 
رئغج  أسطظ  طا  بتسإ  ترضغا،  إلى  آذار/طارس   ٢٠

المةطج افوروبغ دوظالث تعجك.
وضاإ تعجك سطى "تعغار"، أن "اتفاصًا باإلجماع (تط) 
اقتتاد  شغ  والتضعطات  الثول  رؤجاء  جمغع  بغظ 

افوروبغ ورئغج العزراء الارضغ" أتمث داود أوغطع.
غظص اقتفاق (الخفصئ) الثي تط الاعخض إلغه، بغظ 
طسئعصئ  غغر  تثابغر  سطى  وترضغا  افوروبغ  اقتتاد 
الةثد  العاشثغظ  جمغع  إسادة  أبرزعا  لطةثل،  طبغرة 
الثغظ غخطعن إلى الغعظان اسائارًا طظ غعم افتث ٢٠ 

آذار إلى ترضغا، بمظ شغعط ذالئغ الطةعء.
الةثد  الحرسغغظ  غغر  المعاجرغظ  جمغع  ذرد  "جغاط 
اسائارا  الغعظاظغئ  الةجر  إلى  ترضغا  طظ  غخطعن  الثغظ 
طظ ٢٠ آذار إلى ترضغا". وزغادة شغ الادطغض والثثاع 
غعخش عثا اإلجراء بـ "المآصئ واقجابظائغ" وغعثف 
إغةه  بتر  سئر  الثطغرة  لطرتقت  تث  وضع  إلى 
(المعاجرغظ)".  طعربغ  سمض  ظمط  سطى  و"الصداء 
المعاجرغظ  إسادة  بظفصات  افوروبغ  اقتتاد  وغاضفض 

المطرودغظ غغر الحرسغغظ تسإ عثا اقتفاق.
لطصاظعن  طثالفًا  الطةعء  ذالئغ  ذرد  غضعن  ق  وتاى 
الثولغ الثي ق غصئض بالطرد الةماسغ غآضث اقتفاق 
أن أي ذطإ لةعء جغضعن طعضع "دراجئ شردغئ" شغ 
غصثطعن  ق  الثغظ  المعاجرغظ  "ضض  الغعظاظغئ  الةجر 
ذطإ لةعء، أو غاط الابئئ طظ أن ذطئعط ق غساظث 
إلى  إسادتعط  جااط  صئعله"  غمضظ  ق  أو  أجاس  إلى 
ترضغا. وجغرجض اقتتاد افوروبغ أغدًا تسجغجات طظ 
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الارتغض،  إجراءات  لاسرغع  الطةعء  وطعظفغ  الصداء 
الثولغ  الصاظعن  طع  لطاعاشص  تةمغطعا  أجاس  سطى 
وجغساظث  الةماسغ  الارتغض  سمطغات  غمظع  الثي 
البالبئ  "الثولئ  طئثأ  إلى  خاخئ  بخعرة  افوروبغعن 
اآلطظئ"، وبسث اساراف الغعظان بعثا العضع لارضغا، شإن 
صاظعظغًا،  المعاجرغظ  ذرد  جغسائر  افوروبغ  اقتتاد 
التماغئ  ترضغا  شغ  جغةثون  الطةعء  ذالئغ  إن  تغث 

الثولغئ الاغ غتااجعن إلغعا.
"تسرغع..  أظصرة  سطغعا  تخطئ  الاغ  المضاجإ  وطظ 
خرغطئ الطرغص" لطسماح بإسفاء رساغاعا طظ تأحغرات 
الثخعل إلى أوروبا "شغ طعطئ أصخاعا ظعاغئ تجغران 

."٢٠١٦
الـ٧٢  المساغغر  اجاغفاء  أظصرة  سطى  جغاتاط  أظه  غغر 
المطروتئ بعثا الخثد، طظ أجض إلشاء الاأحغرات طا 
تمض بسخ الثبطعطاجغغظ سطى الاحضغك شغ إطضاظغئ 
تتصغص ذلك. وبالاالغ، شإن طعطئ تجغران تئصى عثشًا 
طسطظًا ذمعتًا، لضظعا لغسئ وسثًا. بالرغط طظ أن ترضغا 
أضمطئ ٣٧ طسغاًرا طظ أخض ٧٢ ضما خرح بثلك أوغطع 

رئغج وزرائعا.
لاسرغع  جثغثة  شخعل  شاح  سطى  تخر  أظصرة  وضاظئ 
وذالئئ  افوروبغ،  اقتتاد  شغ  سدعغاعا  سمطغئ 
ضًق  حمطئ  إضاشغئ،  شخعل   ٥ بفاح  خاص  بحضض 
الماسطص  والـ٢٣  بالطاصئ،  الماسطص  الـ١٥  الفخض  طظ 
بالصداء والتصعق افجاجغئ، والـ٢٤ الماسطص بالسثالئ 
والترغات وافطظ، والـ٢٦ الماسطص بالاسطغط والبصاشئ، 

والـ٣١ الماسطص بالثشاع وافطظ الثارجغ.
بعا  المسارف  الثولئ   - صئرص  جظعب  رشخ  لضظ 
أوروبغا - شاح تطك الفخعل، دشع الةاظئغظ إلى الاعخض 
الماسطص   ٣٣ الفخض  شاح  سطى  تظص  أخرى  لخغشئ 
بافتضام المالغئ والمغجاظغئ، تاى ٣٠ تجغران/غعظغع 

الصادم، شغما ظص الئغان المحارك باقجامرار بحضض 
جرغع بالاتدغرات لفاح الفخعل افخرى.

سطى  اقتفاق  بمعجإ  افوروبغ  اقتتاد  وغاسعث 
"تسرغع" تسثغث المساسثة بصغمئ ٣ ططغار غعرو الاغ 
جئص ووسث ترضغا بعا طظ أجض تتسغظ ظروف طسغحئ 

الـ٢,٧ ططغعن قجأ الثغظ تسادغفعط.
الظفاد"  وحك  سطى  المعارد  عثه  تخئح  و"تغظ 
حأن  شغ  اقلاجاطات  بسخ  ترضغا  تتارم  أن  وبحرط 
اجاثثاطعط، شإن اقتتاد افوروبغ "جغتحث تمعغًق 
ظعاغئ  بتطعل  إضاشغئ"  غعرو  ططغار   ٣ صثره  إضاشغًا 

."٢٠١٨
تاط  الثغظ  جعرغا  أعض  لصاء  افوروبغعن  تسعث  ضما 
أعض  طظ  طساو  سثد  اجاصئال  ترضغا،  إلى  إسادتعط 
جعرغا اآلتغظ طئاحرة طظ ترضغا، سطى أن غتثد جصش 
لعثه اآللغئ شغ بادئ افطر طظ ٧٢ ألش قجىء، وعع 
السثد المااح اجاصئاله شغ أوروبا. عثه اآللغئ «واتث 
واضتًا  بات  جعرغا،  بأعض  الماسطصئ  واتث»،  طصابض 
أظعا طةرد أداة لعصش تثشصات القجؤغظ. شصث اسارف 
لط  اضارابعا،  سثم  سطى  أظصرة،  بأن  أوروبغ  طسآول 
طظعا  ذطئئ  بض  ظفسعا،  تطصاء  طظ  اآللغئ  تطك  تطرح 
طظاجئئ  آلغئ  اصاراح  تتثغثا)  (ألماظغا  أوروبغئ  دول 

لعصش تثشصات القجؤغظ.
افوروبغ  أن "اقتتاد  سطى  أغدا  اقتفاق  بغان  وظص 
جععد  أغئ  شغ  ترضغا  طع  جاسمض  افسداء،  والثول 
جعرغا"،  داخض  اإلظساظغئ  الزروف  لاتسغظ  طحارضئ 
إصاطئ  تعل  أظصرة  له  تسسى  ترضغ  لعثف  إحارة  شغ 

طظاذص آطظئ داخض جعرغا.
وصث خرح داود أوغطع سطى ضرورة تسجغج تضاطض ترضغا 
طع اقتتاد افوروبغ، وتض أزطئ قجؤغ جعرغا، طئغًظا 
ذلك،  لاتصغص  اجاراتغةغ  تساون  إلى  تاجئ  بمئ  أظه 

بسًثا  غتمض  الغعم  اتفاق  أن  ذاته  العصئ  شغ  طحغًرا 
إظساظًغا.

وأوضح داود أوغطع أن "العثف الرئغسغ طظ اقتفاق، 
والحئاب  والظساء  افذفال  طعت  دون  التغطعلئ  عع 
والمسظغظ شغ طظطصئ إغةه، لثلك تعخطظا إلى اتفاق 
تعل اتثاذ طعصش طاعازن لمظع سمطغات تعرغإ الئحر، 

وتحةغع العةرة الصاظعظغئ".
أردوغان - الثي  ترضغا  واضتا أن  خار  اقتفاق  بعثا 
 - براء  أسماله  طظ  وعط  سبمان  بآل  وخًق  غثسغ 
اجاطاسئ أن تساشض أزطئ القجؤغظ/المعةَّرغظ الاغ 
لاخئح  بعا  أوروبا  أحشطئ  شصث  فوروبا،  خظساعا 
سقصاعا بافزطئ السعرغئ شصط أزطئ قجؤغظ، واباجتعا 
والمخالح،  افتقم  بسخ  لاتصغص  سطغعا  وضشطئ 
الاأحغرات  وإلشاء  أطعال  باصثغط  وسعد  سطى  شتخطئ 
لرساغاعا وطا زالئ تتطط باقظدمام لقتتاد افوروبغ.

ترضغا الئطث المسطط والثي غثسغ تضاطه أظعط وربئ 
أعض  طظ  المعةرغظ  طع  تاساطض  السبماظغئ  الثقشئ 
أغثي  سطى  واقغاخاب  الصاض  طظ  (العاربغظ  الحام 
سخابات اإلجرام افجثي) سطى أظعط قجؤعن وضأظعط 
شضغش  وإغاباعط،  ظخرتعط  تةإ  طسطمغظ  لغسعا 
غضعن المسطط قجؤًا شغ بقد المسطمغظ وضغش غصئض 
طثغمات  شغ  المسطمغظ  إخعاظعط  بتةج  الئقد  أعض 
تساشطعط  ضقجؤغظ  طسعط  وغاساططعن  والسار  الثل 
وتااجر بثطائعط وطآجغعط ضض الثول وافظزمئ الاغ 
المآاطرة  بصغئ  وتظفغث  طخالح  لاتصغص  اجاصئطاعط 
غفعة  ولضظعا  المئارضئ؟  وبعرتعط  الحام  أعض  سطى 
جغختع  حك  ق  وعع  وأسعاظه،  الضفر  غثحاه  طارد 
وغسافغص بإذن اهللا، وجاساسغث عثه افطئ جططاظعا 
وغثاذإ  الستاب  غثاذإ  خطغفئ  غصعدعا  وصعتعا، 

 صادة الضفر أن الةعاب طا تروظه ق طا تسمسعظه

بثل إرجال جغعش لاترغر افصخى غرجطعن ضاطريات طراصئئ!!!

خقل أغام.. افردن غراصإ افصخى بـ٥٥ ضاطريا!!!
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افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٣ آذار/ طارس ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٠

طعاصش حغت افزعر خقل زغاته إىل 
أملاظغا يف طغجان اإلجقم

بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*
أطام الئرلمان افلماظغ وطظ صطإ أوروبا، حغت افزعر 
والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  التاصث  الشرب  غسارضغ 
شغطخص باإلجقم طا لغج شغه وق طظه وغظضر أتضاطا 
غضمض  اإلجقم  أن  غصعل  شسمسظاه  بابائ،  حرسغئ 
الظخراظغئ  وأن  افخرى،  السماوغئ  افدغان  باصغ 
ضاظئ التاضظئ افولى لقجقم، وأن ضض آغات الصاال 
الظفج  سظ  الثشاع  بظّغئ  عغ  الصاال  سطى  والاترغخ 
الصرآن  أن  وخرح  اآلخرغظ،  سطى  اقساثاء  ولغج 
عظاك  أن  طآضثا  لطمرتث،  طسغظئ  سصعبئ  به  غعجث  ق 
تسطص  ولط  وق  اإلجقم  بقد  شغ  غسغحعن  طرتثغظ 
لعط المحاظص، بط غآضث أن عظاك تئادق تدارغا بغظ 
اإلجقم وغغره طظ افدغان، وغضأظه غثرج سطغظا داسغا 

لثغظ أطرغضا الةثغث (اإلجقم المساثل)!!
اآلخر  صئعل  إلى  افزعر  حغت  غثسعظا  أوروبا  صطإ  شغ 
الثي لط ولظ غصئطظا تاى ظارك دغظظا وضأظه لط غصرأ 
َُهوُد َوَال  ْ َ َقْنَك ا شغ ضااب اهللا صعله تسالى: ﴿َولَْن تَْر
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم﴾ ظسط شعط لظ غصئطعا طظا إق  اجََّصاَرى َح
ترك دغظظا واتئاع رأجمالغاعط ضاططئ؛ شاطك عغ طّطاعط 
الاغ غتمطعظعا وغتمطعن السالط سطى اساظاصعا والسغر 
عع  اهللا  عثى  إن  ولعط  له  ظصعل  وظتظ  رضابعا،  شغ 
العثى، شاإلجقم لغج ضئاصغ تطك المطض بض اهللا أخئرظا 
ِ اِإلْسالُم﴾؛  يَن ِعْنَد ابَّ ِّ أظه ق دغظ سظث اهللا إق عع ﴿إِنَّ ا
شاإلجقم غةّإ طا صئطه وعثا الصرآن طعغمظ سطى غغره 
طظ الضاإ والرجاقت ظاجت لعا ولضض طا شغعا، ولغج 
طضمق لعا شظتظ ظآطظ بعجعد تطك الضاإ وق ظآطظ 
باطك افدغان الاغ اظترشئ سظ طسارعا وتطك الضاإ 
الاغ ترشعا ظاصطععا ظاصق سظ ظاصض، وإظما ظآطظ باهللا 
بعآقء  شظآطظ  اآلخر  والغعم  ورجطه  وضائه  وطقئضاه 
الرجض وأظعط طرجطعن طظ ِصَئض اهللا سج وجض ولع أظعط 
أتغاء لما وجسعط إق أن غائسعا رجعل اهللا ، شاإلجقم 
ق غاعاخض طع عثه المطض وق تطك افدغان وق غاضاطض 
طسعا، بض غصعل إظعا طترشئ وغثسع أعطعا إلى الثخعل 
شغ اإلجقم، وغتمطه إلغعط بالثسعة والةعاد، شالثسعة 
أوق شإن طظسععا وتاربععا ضان لعط السغش الثي أخئر 
سظه رجعل اهللا  الثي ق غظطص سظ الععى «ُبِسْبُئ بغظ 
 وتَثه ق حرغك 

ُ
غش، تاى ُغسَئَث اهللا اسئ بالسَّ السَّ َغَثيِ 

شار  له، وُجِسَض ِرْزصغ تتئ ظضِّ ُرْطتغ، وُجِسَض الثَّلُّ والخَّ
سطى َطْظ خاَلش أطري، وَطْظ َتَحئََّه بصعٍم شعع طظعط»، 
شالسغش طعجعد شغ اإلجقم وعع وجغطئ لصطع رؤوس 
الضفر الاغ تصش تائق بغظ الظاس وبغظ اإلجقم ولغج 
دشاسا سظ الظفج ضما أخئر الحغت الماظعر! وإق شطغصض 
َة الُْكْفِر إِغَُّهْم  ئِمَّ

َ
أ لظا طاذا ظفسض بصعله تسالى: ﴿َفَقاتِلُواْ 

آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 
َ
ك ﴿يَا  وصعله  يَنَتُهوَن﴾  لََعلَُّهْم  لَُهْم  ْفَماَن 

َ
أ الَ 

ِغلَْظًة  فِيُكْم  َِجُدواْ  ْ َو ارِ  الُْكفَّ َن  مِّ يَلُونَُكم  ِيَن  َّ ا َقاتِلُواْ 
الاغ  اآلغات  تطك  وضض  الُْمتَِّقنَي﴾،  َمَع   َ ابَّ نَّ 

َ
أ وَاْعلَُمواْ 

تاتثث سظ الةعاد وتترض سطغه، ولغصض لظا شدغطاه 
سظ طاذا وسظ أي بصسئ طظ افرض؟ وطظ أغظ  دشاساً 
أتى بصعله عثا وضغش اجاظئطه طظ الضااب والسظئ؟! 

إق  غترطه  بض  اقساثاء  سطى  غتث  ق  اإلجقم  إن  ظسط 
ولسض  ترطاته،  واظاعك  ورجعله  اهللا  تارب  طظ  سطى 
شدغطاه لط غصرأ سظ تارغت ألماظغا وأوروبا ضطعا وق سظ 
تارغت التروب الخطغئغئ الاغ جغحئ ضث افطئ وسظ 
صغام أطرغضا سطى جبث جضاظعا افخطغغظ طظ العظعد 
الظفج،  سظ  بالثشاع  غأطرظا  اإلجقم  إن  ظسط  التمر، 
والةعاد  بالثسعة  اإلجقم  بتمض  غأطرظا  صئطعا  ولضظه 
وجسض طظ الةعاد ذرغصئ لتمطه لطسالط، وعضثا شعط 
الختابئ وسمطعا رضعان اهللا سطغعط شاظططصعا شاتتغظ 
شغ حاى بصاع افرض... وإق شطغصض لظا شدغطاه ضغش 
دخض اإلجقم إلى طخر والحام وترضغا وغغرعا وضغش 
إن  ظسط  اإلجقم؟  لسططان  افطاضظ  تطك  خدسئ 
لطظاس  اإلجقم  لتمض  وجغطئ  عما  والةعاد  السغش 
دون إجئارعط سطغه، شتمطه لعط بالةعاد والسغش تاى 
وجعر  تاضط  بطح  طظ  طاظع  صئعله  طظ  غمظسعط  ق 

طاسطط طظ رؤوس الضفر.
أطا سظ صعل شدغطاه سظ تث الردة وظفغ وجعده شغ 
الصرآن شطسض شدغطاه لط غسطط أن السظئ ججء طظ العتغ 
 >„¬Ÿ;„÷mŸÂ;‡`ÖŒ’\;jËhÂ ;̂È›b?  ولط غخطه صعل الظئغ
شعظاك   ،>‰Ê÷iÕ]… ;„fiÁÄ ;ÿÅd ;flŸ ?   بصعله  غسطط  ولط 
طسغظئ  ضغفغئ  عظاك  وإن  الردة  تث  وجعد  سطى  ظص 
لاطئغصه تثدعا الحرع وبغظ ضغفغاعا إق أظه طعجعد 
شدغطاه  تفدض  ضما  إظضاره  أو  ظفغه  غةعز  وق  وبابئ 

قجارضاء أعض الضفر.
أطا سظ الصعل بالائادل التداري بغظ اإلجقم وغغره، 
شضغش ظصئض بعثا وضغش ظائادل سصغثة وشضرا طع أظاس 
الجوجئ  هللا  وغظسئعن  بقبئ  بالث  اهللا  بأن  غصعلعن 
والعلث وأظاس غصعلعن غث اهللا طشطعلئ غطئ أغثغعط، 

شأي تدارة لثغعط تاى ظائادلعا طسعط؟!!
سطمئ  طا  تراجع  أن  ظثسعك  إظظا  الحغت  شدغطئ  غا 
وتسطمئ طظ الضااب والسظئ، وأن تائظى تدارة افطئ 
الظزرة  تطك  سظ  سعضا  التغاة  شغ  ظزرعا  ووجعئ 
الاظعغرغئ الشربغئ الاغ تثسع لفخض الثغظ سظ التغاة، 
أجقشك  ضان  ضما  وضظ  طبطعط  وق  طظعط  تضظ  شق 
طظ حغعخ افزعر السزام السج بظ سئث السقم وطتمث 
خدر تسغظ رتمعما اهللا، ولاضظ دسعتك لعط بثساغئ 
اإلجقم ق غغره طظ افشضار الئاذطئ، وضظ ضما أراد اهللا 
غئطشعا  أن  لطسطماء  اهللا  شمغباق  أظئ؛  ذضرت  وضما  لك 
واسطط  والعثى،  الئغظات  طظ  اهللا  أظجل  طا  غضامعا  وق 
وشغك  سظك  غرضى  لظ  تسارضغه  الثي  الشرب  أن 
ذرة واتثة طظ إجقم، ولاضظ لك شغمظ جئصك طظ 
الماظعرغظ سزئ وسئرة، وصئض عثا لظ غشظغ سظك طظ 
اهللا حغؤا واهللا غالإ سطى أطره وجغتص التص بضطماته 

ولع ضره الماظعرون.
ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

ِْه  َ ِ إ نَُّه 
َ
وَك َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َننْيَ  حَيُوُل  ابَّ  نَّ 

َ
أ وَاْعلَُمواْ  حُيْيِيُكْم 

وَن﴾ حُتْرَشُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

وزغر  أن   ٢٠١٦/٣/١٩ شغ  ظئ  الةجغرة  طعصع  ذضر 
الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري جغجور طعجضع غعطغ 
المسآولغظ  طع  لغئتث  الةاري  طارس/آذار  و٢٤   ٢٣
الثارجغئ  وزارة  وأسربئ  السعرغئ.  افزطئ  الروس 
الجغارة  تساعط  أن  شغ  أططعا  سظ  بغان  شغ  الروجغئ 
الاغ  الئطثغظ  بغظ  البظائغئ  السقصات  تتسغظ  شغ 
وخفئ تالاعا بأظعا "ق تجال خسئئ". وجاء شغ الئغان 
"ظأطض أن تساعط زغارة وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
ضغري إلى روجغا - وعغ البالبئ شغ سام - شغ تطئغع 
الخراع  تض  أن  وذضر  افطرغضغئ".  الروجغئ  السقصات 
المطروتئ  الرئغسغئ  المعاضغع  طظ  جغضعن  السعري 
افطرغضغئ  برس  أجعحغاث  وضالئ  وضاظئ  لطمظاصحئ. 
أن  طعجضع  طظ  جابص  تصرغر  شغ  ذضرت  صث  لفظئاء 
ضغري جغئتث خقل الجغارة إصثام روجغا سطى جتإ 

صعاتعا طظ جعرغا واقظاصال السغاجغ شغ تطك الثولئ الاغ تمجصعا الترب افعطغئ. وصال ضغري البقباء الماضغ 
إظه جغطاصغ أبظاء الجغارة بالرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ أطًق شغ دشع طئاتبات السقم الةارغئ شغ جظغش 
بغظ الفرصاء السعرغغظ الماتاربغظ إلى افطام ق جغما شغ ضعء الاطعرات افخغرة. وأضاف "لصث وخطظا إلى 

طرتطئ شغ غاغئ افعمغئ شغ عثه السمطغئ".
: طظ الةثغر بالثضر أن عثه الجغارة ضان صث أسطظ سظعا شعر إسقن الرئغج الروجغ صراره بستإ 
الصعات الروجغئ طظ جعرغا، وعثا غثل سطى سمص السقصات افطرغضغئ-الروجغئ، شمظ العاضح لضض طاابع 
لطمةرغات سطى الساتئ السعرغئ أن روجغا دخطئ جعرغا بإذن أطرغضا، وعضثا اظستابعا الةجئغ شعع ضمظ 
عثا السغاق وذلك لاظحغط المفاوضات شغ جظغش طا غئرر لطمسارضئ اقجامرار شغ المفاوضات، ولثلك 
ضال سثد طظ المسارضئ المثغح لروجغا رغط ضض طةازر روجغا السابصئ... وزغارة ضغري إلى روجغا طا عغ 
إق طاابسئ لمآاطراتعما الثئغبئ ضث بعرة جعرغا شغ طتاولئ حرغرة طظعما إلبساد البعرة سظ عثشعا الثي 
صئض  الثظغا  شغ  الثجي  إق  طآاطراتعط  طظ  اإلجقم  أسثاء  غظال  ولظ  هللا)...  عغ  هللا  (عغ  بعااشعا  أسطظاه 

ْكرَثَ اجَّاِس الَ َفْعلَُموَن﴾.
َ
ْمرِهِ َولَـِكنَّ أ

َ
اآلخرة بإذن اهللا ﴿وَابُّ ذَللٌِب بَلَ أ

ضريي يف طعجضع صرغئا لئتث السقصات وأزطئ جعرغا

أسطظ الئظك المرضجي افوروبغ سصإ اقجاماع - الثي 
سصثه الثمغج ١٠ آذار ٢٠١٦ - خفخ جسر إسادة 
الامعغض وعع جسر الفائثة الرئغسغ طظ ٠,٠٥٪ إلى 
سظ  الضمغ  الاغسغر  برظاطب  شغ  الاعجع  وصرر  الخفر، 
غعرو  ططغار  بماظغظ  إلى  لغخض  السظثات  حراء  ذرغص 
(٨٩ ططغار دوقر) حعرغا طظ جاغظ ططغار غعرو (٦٧ 
اإلغثاع  جسر  الئظك  خفخ  ضما  حعرغا.  دوقر)  ططغار 
طظ -٠,٣٪ إلى -٠,٤٪ لغاصاضى المجغث طظ الئظعك 

طصابض إغثاع أطعالعا لثغه.
السالمغئ  المرضجغئ  الئظعك  غالئغئ  أن  بالثضر  والةثغر 
المرضجي  لطئظك  طمابطئ  خطعة  سطى  أصثطئ  صث 
خفخ  الثي  المرضجي  الغابان  بظك  طبض  افوروبغ 
ظسئئ الفائثة سطى الثغعن المائادلئ طا بغظ الئظعك 
وضثلك سطى الثغعن الصائمئ بغظ الئظعك وبغظ الئظك 
إلى  الربعغئ  الفائثة  ظسئئ  وخطئ  تاى  المرضجي 
والئظك   ١٩٧٢ سام  طظث  ظسئئ  أصض  وعغ   .٪٠,١-
وغغرعا  افجارالغ  والئظك  الئرغطاظغ  والئظك  الضظثي 
افطرغضغ  الفغثرالغ  الئظك  أطا  السالمغئ.  الئظعك  طظ 
إلى  لاخض  حعر  صئض  الفائثة  ظسئئ  رشع  صث  شضان 
٠,٥٪ وضان طظ الماعصع أن غسامر الئظك الفغثرالغ 

شغ رشع جسر الفائثة إق أظه سثل سظ ذلك.
طع  طاجاطظا  افوروبغ  المرضجي  الئظك  صرار  وغأتغ 
السالمغ  اقصاخاد  أن  الثولغ  الظصث  خظثوق  تخرغح 
جثغثة.  طالغئ  فزطئ  تسرض  طا  إذا  لقظعغار  طرحح 
اقصاخاد  أن  طظاجئئ  طظ  أضبر  شغ  تثرظا  ضظا  وصث 
السالمغ لط غاساَف بسث وأظه طرحح لقظعغار وأن أزطئ 
الثغعن غغر السصارغئ صث تسخش بظزام الظصث السالمغ 
الظزام  سطى  أبره  جغماث  ضاربغ  اظعغار  إلى  وتآدي 

السالمغ برطاه.
طظ  الفائثة  خفخ  إلى  تدطر  المرضجغئ  والئظعك 
أجض التفاظ سطى طساعى طسغظ طظ السغعلئ الظصثغئ 
الظمع  لجغادة  طتاولئ  شغ  افجعاق  شغ  الظصث  وتثشص 
عثا  سمض  وآلغئ  الثخض.  زغادة  وبالاالغ  اقصاخادي 
الظزام تاطثص شغ أن غتاشر ضض بظك طظ الئظعك 
المتطغئ لطثولئ سطى طساعى طسغظ طظ اتاغاط الظصث 
المعدع لثى الئظك المرضجي، وشغ تال تثظغ طساعى 
اقتاغاذغ تسمث الئظعك لقصاراض طظ الئظعك افضبر 
الئظعك  طحارضئ  غسظغ  طا  جثا  صطغطئ  وبفائثة  ظصثا 
الضئغرة لفخث بغث الئظعك افصض صعة شغ السعق تاى 
والصروض  المحارغع  شغ  المال  ضت  طساعى  غئصى 
اإلظمائغئ سطى طساعى طرتفع. وتغظ تسةج الئظعك سظ 
الئظك  طظ  لقصاراض  تطةأ  بسدا  بسدعا  سإء  تمض 
المرضجي والثي بثوره غصعم بدت المال دون شائثة 
بثون  افوروبغ  الئظك  تال  طبض  شغ  أو  تثضر  ربعغئ 
جالئئ،  بفائثة  الغابان  بظك  تال  وشغ  طططصا  شائثة 
أي أن الئظك المصارض غصعم بسثاد أصض طما اصارضه 
طظ الئظك المرضجي. وق غسظغ عثا أن الئظك المرضجي 
طال  بإخثار  غصعم  المرضجي  الئظك  فن  طاق  غثسر 
رخغث  أي  دون  جثغثة –  ظصثغئ  أوراق  أي  جثغث – 
طصابطه طظ ذعإ أو بارول أو سمطئ أجظئغئ (وذلك شغ 
تال الغابان وأوروبا وبرغطاظغا ذات السمطئ الخسئئ). 
وبالاالغ شإن طا غخثره الئظك المرضجي طظ ظصث طظ 
أجض إصراض بظك آخر عع ضطه ربح لطئظك ولغج عظاك 
أي خسارة. ولضظ عثه السمطغئ صث تآدي إلى الادثط 
غآدي  طا  الئطث  شغ  الظصث  طظسعب  وزغادة  المال  شغ 
إلى عئعط افجسار وبالاالغ ضسش دورة اإلظااج. وصث 
عثا  إلى  الضئرى  الثول  شغ  المرضجغئ  الئظعك  سمثت 
الئظعك  أزطئ  سخفئ  تغث   ٢٠٠٨ أزطئ  طظث  اإلجراء 

السصارغئ شغ السالط.
ترلغعظات  ضت  سظ  ظاب  الثي  الخثع  رأب  أجض  وطظ 
اإلجارلغظغ  والةظغه  والغظ  والغعرو  الثوقرات  طظ 
لةأت عثه الثول إلى طا سرف بالاغسغر الضمغ الثي 
أو  الثولئ  تثود  خارج  افطعال  إخراج  إلى  غآدي 
لضبغر  طمضظا  غسث  لط  الضمغ  الاغسغر  أن  إق  افصالغط. 

طظ الثول خاخئ أوروبا بسئإ اظثفاض جسر الئارول 
شاتعرة  اظثفاض  وبالاالغ  طاثظغئ  طساعغات  إلى 
الئارول الاغ ضاظئ تثشع لحرضات الظفط وجماجرته 
شغ أطرغضا. طا غسظغ أن افطعال الاغ أخثرتعا الئظعك 
المرضجغئ صث تضثجئ شسق لثى الئظعك ولط تةث لعا 
طخرشا. وشغ العصئ ظفسه لط غاترك اإلظااج والظمع 
افطعال  تةط  قجاغساب  الضاشغ  بالصثر  اقصاخادي 
بحضض  غاساَف  لط  تصغصئ  اقصاخاد  أن  أي  المضثجئ. 
الاغ  افزطئ  شارة  خقل  افطعال  ضت  بسئإ  ختغح 
ولط   ٢٠٠٨-٢٠١٢ بغظ  طا  صاس  بحضض  اجامرت 
تاتسظ التالئ اقصاخادغئ بسثعا. وبالاالغ شإن التض 
الثي تطةأ إلغه الئظعك المرضجغئ شغ طبض عثه التالئ 
لاعزغع  الخفر  طظ  أصض  إلى  ولع  الفائثة  خفخ  عع 
غآدي  ذلك  لسض  الئظعك  سطى  أطعال  طظ  لثغعا  طا 
والمحارغع  والمآجسات  لفشراد  اإلصراض  زغادة  إلى 

اإلظمائغئ وبالاالغ زغادة الظمع اقصاخادي!!
والتاخض أن اقصاخاد والسغاجئ الظصثغئ شغ الثول 
زغادة  طشطصئ:  بثائرة  غسرف  شغما  دخطئ  الرأجمالغئ 
ظصث – تغسغر ضمغ – خفخ الفائثة – زغادة ظصث طرة 
أخرى وعضثا. غداف إلى ذلك صرارات جغاجغئ لشاغات 
جغاجغئ تمظع الثروج طظ الثواطئ طبض صرار تثفغخ 
تثفغخ  طظ  والغابان  أوروبا  طظع  الثي  الظفط  جسر 
إلى  التاجئ  دون  المرضجغئ  بظعضعا  شغ  المال  تةط 
تثفغخ جسر الفائثة. والةثغر بالثضر أن ضئار طظزري 
صث  ضان  جرغظسئان  آلظ  أطبال  الرأجمالغ  اقصاخاد 
اسائر أن الاتضط باقصاخاد سظ ذرغص ظسئئ الفائثة 
عع بمبابئ تةر الجاوغئ شغ اقصاخاد الرأجمالغ. شإذا 
طا شحض عثا المصغاس ودخض اقصاخاد بثواطئ ضالاغ 
ظحعثعا شق حك أن تةر الجاوغئ عثا غظعار وغآدي 
وعثا  برطاه.  المالغ  والظزام  اقصاخاد  اظعغار  إلى 
الطثان  الثولغ  والئظك  الظصث  خظثوق  طظه  غتثر  طا 
عائق  اظعغارا  جغحعث   ٢٠١٦ سام  أن  طظ  غتثران 
اقظثفاض  ولسض  السالمغئ.  اقصاخادغئ  لطمظزعطئ 
التاد شغ أجعاق افجعط السالمغئ شغ الخغظ وأطرغضا 
وأوروبا عغ بثاغئ ظثغر بض صض بحغر لما تتمطه عثه 

افزطئ.
طظخفغظ  ضاظعا  واقصاخاد  المال  أرباب  أن  ولع 
الثغظ  وأععاء  أععاءعط  غائسعن  وق  تفضغرعط  شغ 
غدطعظعط بسطط آلطظعا بالثي تثرعط وأظثرعط طظث 
تغظ    طتمث  سطى  أظجله  الثي  الضااب  شغ  صرظا   ١٤
طخغره  شالربا  َدَقاِت﴾.  الّصَ  ِ َويُْر الّْرَِبا   ُ اّبَ ﴿َفْمَحُق  صال 
عع  شعا  سطغه.  بظغ  طا  وضض  عع  والجوال  المتص  إلى 
السالمغ  اقصاخاد  غاعاوى  ضغش  وغئخر  غرى  السالط 
تارة  ربعغئ  شائثة  أجمعه  طا  إلى  عآقء  غطةأ  وضغش 
سطى  ترجع  جفغظاعط  سضَّ  غثفدعظه  وتارة  غرشسعظه 
تسرات  أسمالعط  غرغعط  أن  إق  اهللا  غأبى  ولضظ  بر، 

سطغعط.
الصادم  اقظعغار  أن  أجمع  السالط  ظتثر  بثورظا  وظتظ 
صئض  ذي  طظ  وأصعى  وأحث  وأحمض  أسط  جغضعن 
الماسطصئ  الربعغئ  الثغعن  جغخغإ  المرة  عثه  فظه 
السصارغئ.  الثغعن  شصط  ولغج  والمآجسات  بافشراد 
طا غسظغ أن الئظعك لظ تساطغع اقجامرار باإلصراض 
والمآجسات  افشراد  سطى  المارتإ  الثغظ  تةط  فن 
عآقء  طصثرة  تفعق  درجئ  إلى  جغخض  والتضعطات 
أو  أخعلعا  سظ  ظاعغك  الثغظ  شعائث  تسثغث  سطى 
الغعطغئ  التغاة  سةطئ  شإن  وبالاالغ  خثطاعا.  صغمئ 
طعثدة بالاعصش عثه المرة ضما تعصفئ سةطئ اإلظااج 
أزطات  سظعا  جغظاب  افزطئ  عثه  وطبض  السابص.  شغ 
أخرى صث تآدي إلى تعاوي أظزمئ ودول شغ السالط 
ْمِر 

َ
أ َقْن  َقَتْت  َقْريٍَة  ّمِن  يِّن 

َ
﴿َوَكك التسئان  شغ  تضظ  لط 

ْنَناَها َعَذابًا نُّْكرًا  َرّبَِها َورُُسلِِه َفَحاَسبَْناَها ِحَسابًا َشِديًدا وََعّذَ
ُ لَُهْم  َعّدَ اّبَ

َ
ْمرَِها ُخْسرًا * أ

َ
ْمرَِها َواَكَن َعاقَِبُة أ

َ
* َفَذاَقْت َوَباَل أ

نَزَل 
َ
لَْباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أ

َ
ِ األ ْو

ُ
َ يَا أ َعَذابًا َشِديًدا َفاّيَُقوا اّبَ

 ﴾إِلَْيُكْم ِذْكرًا ُ اّبَ
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