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ضطمئ السثد

ق ظرغث الثخعل شغ تفاخغض خظع الصرار السغاجغ شغ 
السسعدغئ، وخراع افجظتئ الصثغط شغ افجرة التاضمئ، 
ولضظ المسروف سمعطا أن تشرغثات «طةاعث» سطى الاعغار 
تضحش  عظا  طظ  العصائع.  أبئائ  ضما  بخثصغئ،  تتزى 
المضبفئ  اقجاماسات  سظ  افخغرة  «طةاعث»  تشرغثات 
المثابرات  طع  افردظغئ  الساخمئ  شغ  سطعش  لجعران 
افطرغضغئ والسسعدغئ وافردظغئ،  لئتث طرتطئ طا بسث 
المامبض  الةعادي»  «لطثطر  الاخثي  وضغفغئ  افجث 
بالةماسات «الماحثدة» ضاظزغط الثولئ والظخرة وأترار 
الحام، سظ خطعرة المرتطئ الصادطئ. عثه الطصاءات شغ 
الساخمئ افردظغئ تأتغ بسث تخرغتات قشائ لسطعش شغ 
طصابطاه طع وضالئ طاضقتحغ افطرغضغئ جسى شغعا لطائرؤ 
طظ الحسارات «الماحثدة» الاغ أذطصعا طظ صئض شغ 
الثاخض السعري، غظثد شغعا بالثغمصراذغئ، لغرجض رجالئ 
ذمأظئ إلى الشرب بأن سطعش رجض طساثل طساسث تاى 

لرشع السطط الفرظسغ بثق طظ راغئ الاعتغث.

تطرح  الاغ  الاساؤقت  طظ  الضبغر  عظاك  أن  غثفى  وق 
ظفسعا بسث صغام جماسئ طظ التحث الحسئغ شغ السراق 
بترق طصاتض طظ تظزغط الثولئ تتئ حسارات ذائفغئ 
طظ  جضعد  خعارغت  وتطاغر  الطائفغئ،  افتصاد  ُتثضغ 
التعبغغظ باتةاه الةظعب السسعدي شغ خمغج طحغط 
وجازان وظةران، طع اجامرار غارات جقح الةع السسعدي 
سطى التعبغغظ وأظخار سطغ سئث اهللا خالح شغ الغمظ، 
عثه الشارات الاغ تاسئإ شغ صاض افبرغاء وتثطغر السثغث 

طظ افعثاف والمظحآت المثظغئ.
تحضغض  إلى  «السظئ»  حئاب  بسخ  تظادى  لئظان  وشغ 
«ضاغئئ الفاروق سمر» لطثشاع سظ سرجال (السظغئ) شغ 
وجه «لعاء الصطسئ» (الحغسغ) الثي تحضض طظ السحائر 
زسغط  لظثاء  تطئغئ  العرطض   - بسطئك  شغ  «الحغسغئ» 
تجب اهللا تسظ ظخر اهللا بشغئ تترغر سرجال وجرودعا 
طظ «المسطتغظ الاضفغرغغظ»... أطا شغ لغئغا شغاساءل 
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ترضغا: تثرغإ املسارضئ 
السعرغئ غساضمض بافردن 

والسسعدغئ وصطر  

صال وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد حاوش أوغطع إن برظاطب 
تثرغإ وتسطغح صعات المسارضئ السعرغئ «المساثلئ»، 
بسث  والسسعدغئ  وصطر  افردن  شغ  صرغئاً  جغساضمض 
بثئه شغ ترضغا. جاء ذلك شغ تخرغتات له سطى عاطح 
طحارضاه شغ اجاماع طخشر لعزراء خارجغئ دول الاتالش 
الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  ضث 

بارغج.
وتسطغح  تثرغإ  برظاطب  أن  أوغطع  حاوش  وأوضح 
طساعى  سطى  ترضغا  شغ  بثأ  السعرغئ  المسارضئ 
طةمعسات خشغرة، طحغرا إلى أظه جغاط تعجغع الئرظاطب 
بمرور العصئ تغث تحارك الةعات السسضرغئ الارضغئ 

وافطرغضغئ شغ اخاغار وتصغغط عثه المةمعسات.
لضظه بّغظ أظه ق غمضظ اقضافاء بعثا الئرظاطب إلغةاد التض 
الةثري لطمحضطئ شغ جعرغا، وحثد سطى ضرورة تأطغظ 

الثسط الةعي لعثه الصعات.
وأسطظئ وزارة الثشاع افطرغضغئ شغ الحعر الماضغ سظ 

بثء تثرغإ أشراد طظ المسارضئ السعرغئ شغ افردن.
وصال وزغر الثشاع آحاعن ضارتر تغظعا إن طةمعسئ طظ 
تسسغظ شردا بثأت بالفسض تطّصغ الاثرغئات شغ افردن، 
وإن طةمعسئ أخرى بتةط جرغئ جائثأ تثرغئاتعا صرغئا. 

(الةجغرة ظئ)

أن  غةإ  جعرغا  شغ  التض  أن  أطرغضا  صررت  إن  طا 
بثغعغئ  طسطَّمئ  أخئح  تاى  جغاجغا،  تق  غضعن 
ادساء  غساثثطعن  الثغظ  التضام  طظ  سمقئعا  سظث 
قتاعاء  غطاء  وطساظثتعا  الحام  بعرة  طع  وصعشعط 
الشرب  طحارغع  لامرغر  وذلك  المئارضئ،  البعرة  عثه 
شأخثت  وتدتغاتعط،  الحعثاء  دطاء  تساب  سطى 
افظزمئ التاضمئ تسغر شغ جغاجاعا طع بعرة الحام 
ضمظعا  طظ  والاغ  جظغش١،  طصررات  أجاس  سطى 
تحضغض عغؤئ تضط اظاصالغئ طحارضئ بغظ الظزام وطا 
غسمى المسارضئ طع التفاظ سطى المآجسات افطظغئ 
وغدمظ  أجغادعا  طخالح  غثثم  بما  والسسضرغئ، 
آخر  سمغض  إلى  الصثغط  سمغطعا  طظ  السططئ  اظاصال 
جثغث، شضاظئ الاترضات تسغر سطى طتعرغظ جظئا إلى 
جظإ، طتعر جغاجغ وغامبض باحضغض ضغان جغاجغ 
وبعااظا.  زورا  الحام  أعض  غمبض  دولغا  به  طسارف 
السسضرغئ  الصعة  باعتغث  غامبض  سسضري  وطتعر 
المثابرات  إحراف  تتئ  المخظعع  الضغان  عثا  خطش 
الخسغث  سطى  طتاوقتعا  آخر  طظ  شضاظئ  افطرغضغئ. 
غتحث  أن  غتاول  الثي  الصاعرة  اجاماع  السغاجغ، 
له  حرسغئ  إلسطاء  الحثخغات  طظ  طمضظ  صثر  أضئر 
سطى  جعرغا  طساصئض  ترجط  ذرغص  بثارذئ  والثروج 
بط  المساسمرات،  رجط  شغ  وبغضع  جاغضج  ذرغصئ 
غطغه طآتمر الرغاض المجطع سصثه بسث حعر رطدان 
جفاح  طع  لطةطعس  تفاوضغئ  بطةظئ  لطثروج  المئارك 
الحام والافاوض سطى دطاء حعثائظا وبغع تدتغاتعط 
عثه  تظاعغ  فطرغضا،  صرباظا  وتصثغمعا  بثج  ببمظ 
طحارضئ  اظاصالغئ  تضط  عغؤئ  باحضغض  المفاوضات 
بثون أجث ضمظ طسرتغئ طتئعضئ الامبغض واإلخراج، 
وطظ بط تحضغض لةظئ لخغاغئ الثجاعر الةثغث، وطظ 
بط اظاثاب طةطج تحرغسغ واظاثابات رئاجغئ تفدغ 
جمغسعا إلى وخعل رجاقت أطرغضا إلى السططئ ضمظ 

لسئئ الثغمصراذغئ الاغ باتئ طسروشئ لطةمغع.
حراء  طتاولئ  سطى  السمض  السسضري،  الخسغث  وسطى 
ضمظ  وتعتغثعط  وقئعط  وضسإ  الفخائض  صادة 
ضغان واتث، غضعظعن ظعاة الةغح المساصئطغ لغثثم 
طحروع الشرب وغسمض سطى تماغاه وطتاربئ ضض طظ 
غثالفه بتةئ حص الخش أو الاطرف واإلرعاب، ولسض 
تترضات زعران سطعش المضعضغئ واظاصاله طظ دولئ 
بالمطش  المضطش  أوباطا  طئسعث  طع  ولصاءه  دولئ  إلى 
افخغرة  وتخرغتاته  روبظحااغظ  داظغال  السعري 
طظ  عع  السعري  الحسإ  «بأن  طاضقتحغ  لختغفئ 
جغصرر حضض الثولئ الصادطئ بسث جصعط  ظزام افجث»، 
بسث أن ضان غعاجط الثغمصراذغئ وغخفعا بثضااتعرغئ 
افصعغاء وضقم الظاذص باجط «جغح اإلجقم» إجقم 
«إن  صائًق  «زعران»،  صخثه  طا  حرح  شغ  سطعش، 
لقجاعقك  عغ  الشعذئ  شغ  سطعش  زعران  خطابات 
المتطغ، لتحث المصاتطغظ ضث الصعى افخرى، ق جغما 
طساسث  سطعش  زعران  إن  وصعله  الثولئ»...  تظزغط 
الةغح  راغئ  سظ  لطاثطغ  خعرته  تتسغظ  جئغض  شغ 
(السعداء افرضغئ والاغ دون سطغعا بافبغخ سئارة 
ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا)، واساماد سطط البعرة 
إلظحاء  الامعغث  شغ  غخإ  الختغفئ»،  ضقم  «تسإ 
عثا الضغان السسضري الاابع لقئاقف خظغسئ أطرغضا، 
والثي غسسى إلى إغةاد صغادة سسضرغئ طعتثة شغ 
خالث  اقئاقف  رئغج  صرار  بسث  والحمال  الةظعب 
خرح  شصث  افسطى.  السسضري  المةطج  بتض  خعجئ 
سدع المةطج السسضري المظتض أبع أتمث الساخمغ 
طعضًتا: «عظاك خطئ لامبغض الفخائض الاغ لط تضظ 
طمبطئ شغ السابص، طبض أترار الحام الاغ غسغر الظصاش 
بامبغض  ضما  بامبغطعا،  أرتإ  وأظا  لامبغطعا،  طسعط 
جغح اإلجقم الفاسض شغ الةئعئ الةظعبغئ وشغ رغش 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أن  افطرغضغئ  تاغمج  أظةطعس  لعس  ختغفئ  ذضرت 
أوباطا أوضح شغ طصابطئ طع الصظاة الباظغئ «اإلجرائغطغئ» 
أن إدارته «تاى عثه المرتطئ» صث جتصئ وأساصئ أي 
طةطج  أروصئ  شغ  شطسطغظغئ  دولئ  إلسقن  طتاوقت 
افطظ، واجاطرد بالصعل إظه طظ الخسإ سطى العقغات 
الماتثة أن تسامر شغ ططالئئ الفطسطغظغغظ بالاتطغ 
بروح خادصئ شغ الافاوض شغ وصئ ق غاتطى الطرف 

اآلخر (إجرائغض) باطك الروح.
ورأت الختغفئ أن طعصش أوباطا ظابع بحضض واضح طظ 
ظاظغاعع  بظغاطغظ  العزراء «اإلجرائغطغ»  رئغج  طعاصش 
دساغئ  شطسطغظغئ»  دولئ  «ق  حسار  طظ  اتثث  الثي 

اظاثابغئ له، رغط أظه تراجع سظ ذلك شغ طرتطئ قتصئ.
ووخش أوباطا شغ المصابطئ المعصش «اإلجرائغطغ» الثي 
طخثاصغاعا،  «إجرائغض»  غفصث  بأظه  ظاظغاعع  غصعده 
بغظما وخش ظاظغاعع ظفسه بأظه «طغال لقساصاد ربما 

بأن السقم أطر جاذج».
الباظغئ  الصظاة  طــع  المصابطئ  شــغ  أوبــاطــا  وأضـــاف 
«اإلجرائغطغئ» أن طعصش ظاظغاعع «شغه تتفزات ضبغرة 
وحروط ضبغرة لثرجئ تةسض طظ غغر العاصسغ الافضغر 
شغ أن عثه الحروط جااط تطئغاعا شغ أي وصئ شغ 

المساصئض الصرغإ».
 (الةجغرة ظئ)

إن  بظضغران  اإلله  سئث  المشربغئ  التضعطئ  رئغج  صال 
لغسا  غصعده  الثي  والاظمغئ  السثالئ  وتجب  تضعطاه 
إجقطغْغظ، وأظه وتجبه غسمقن تتئ صغادة «رئغسه» 
الثطأ  طظ  أظه  إلى  طحغرًا  السادس،  طتمث  المطك 

«صغاس طساعى تثّغظه بتةط لتغاه».
اإلجئاظغئ  افظئاء  لعضالئ  تثغث  شغ  بظضغران  وأوضح 
صئغض زغارته إلى طثرغث افجئعع الماضغ، أن أجظثته 
تضظ  لط   ٢٠١٢ سام  التضعطئ  حضض  سظثطا  السغاجغئ 
طحاضض  لتض  أضبر  تسسى  ضاظئ  ولضظعا  أغثولعجغئ، 
الحسإ المشربغ، شغ وصئ ضاظئ تحعث شغه الممطضئ 
أتثاث  خدط  شغ  اجاماسغئ  ططالإ  ترشع  طزاعرات 

الربغع السربغ.
واسائر أن تجبه «ذو طرجسغئ إجقطغئ» وطثاطش سظ 
تضعطاه  أن  ظفسه  العصئ  شغ  طئغظا  «اإلجقطغغظ»، 
طضعظئ طظ بقبئ أتجاب أخرى ذات طرجسغئ سطماظغئ، 

إلى جاظإ السثالئ والاظمغئ. (الةجغرة ظئ)

يف طعصش غسضج اجامرار الثقف بغظه وبني ظاظغاعع 
أوباطا غتثر طظ تئسات تسظئ ظاظغاعع تةاه الثولئ الفطسطغظغئ

رئغج التضعطئ املشربغئ غظفغ 
الخفئ اإلجقطغئ سظ تضعطاه 

وتجبه 

اجامرار طأجاة السعدان وأعطه ظاغةئ جغاجاته 
الئحري غحضض تضعطئ جثغثة... وغشري وزغري الثشاع والثارجغئ

الرئغج  أن  الرجمغ  السعداظغ  الاطفجغعن  أسطظ 
بسث  الةثغثة  تضعطاه  حّضض  الئحغر  سمر  السعداظغ 
الاغ  لقظاثابات  اضاساته  سطى  حعر  طظ  أضبر  طدغ 

صاذساعا أتجاب المسارضئ الرئغسئ.
خمج  طثحظاً  الماضغ  افجئعع  الصسط  الئحغر  وأدى 
ظض  أن  بسث  لطسعدان  رئاجاه  طظ  جثغثة  جظعات 
غحشض المظخإ سطى طثى ٢٥ ساطاً، وسصإ ذلك أسطظ 

سظ تض تضعطاه.
لما ظصطه «تطفجغعن السعدان» الرجمغ، أسطى  ووشصاً 
إبراعغط  السابص  لمساسثه  الثارجغئ  وزغــر  طظخإ 

غظثور، شغ تغظ أسطظ الفرغص طخطفى سبمان سئغث 
وزغرًا لطثشاع بالعضالئ. وطتمث زائث وزغرًا لطظفط والشاز.

وصال ظائإ الئحغر شغ التجب التاضط (المآتمر العذظغ) 
إن  صطغض  بعصئ  التضعطئ  إســقن  صئض  لطختاشغغظ 

التضعطئ «جاةثد».
وضان الئحغر دسا شغ خطابه سصإ أدائه الصسط لفاح 
خفتئ جثغثة طع المامردغظ الثغظ غصاتطعن تضعطاه، 
الفساد  وطتاربئ  الشرب  طع  السقصات  بإخقح  وتسعث 

وجطإ السقم لطئقد. 
(جرغثة التغاة)
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لظ أتتثث شغ عثا الاتطغض سظ الفائج أو الثاجر أو طا 
عغ الظسئئ الاغ تخض سطغعا تجٌب طا شغ اقظاثابات 
الئرلماظغئ الارضغئ الاغ جرت غعم افتث المعاشص لـ ٧ 
تجغران ٢٠١٥، بض جأصّغط شغ عثا الاتطغض اقظاثابات 
جاظئغظ؛  طظ   ٢٠١٥ الارضغئ  الثغمصراذغئ  الئرلماظغئ 
افول: أن اقظاثابات الاغ جرت لط تضظ اظاثابات بغظ 
افتجاب الماظاشسئ شصط، بض عغ اطاتان لطثغمصراذغئ 
والظزام الثي تضط ٩٠ جظئ وظغفاً. الةاظإ الباظغ: عع 
الربغع السربغ الثي حعثته المظطصئ خقل السظعات الـ ٥ 
الماضغئ والبعرة السعرغئ الاغ عغ ساطض طآبر سطى ظاائب 
اقظاثابات الارضغئ، وأساصث أن دول السالط أي العقغات 
طتاغثغظ  غئصعا  أن  غساطغسعا  لظ  واآلخرغظ  الماتثة 
تةاه اقظاثابات الارضغئ الاغ جاآبر بحضض طئاحر سطى 

العضع شغ جعرغا والسراق.
اطاتان الثغمصراذغئ

طظث جصعط الثقشئ وتاى خمسغظات الصرن الماضغ ُأجئر 
المسطمعن طظ خقل أختاب الفضر السطماظغ الضمالغ شغ 
ترضغا سطى الثدعع لصعاظغظ الشرب بخراطئ. بط ظحأت 
وُأظحؤئ  الئرلمان،  إلى  المسطمغظ  إدخال  إلى  التاجئ 
الثغظ  ظةط  بجساطئ  اإلجقطغئ  الخئشئ  ذات  افتجاب 
أربضان بثاغئ، بط رجإ ذغإ أردوغان، ودخض المسطمعن 
إلى الئرلمان، ووخطعا إلى التضط. وضان واضتاً لطةمغع 
أن ترضغا شغ شارات تضط تجب أتاتعرك المسروف بتجب 
الحسإ الةمععري (CHP) شغ شارة التجب العاتث، وشغ 
اقئاقشات الاغ حضطعا عثا التجب ذو الطابع الغساري 
بصغادة بعلظئ أجاوغث؛ ساظئ طظ الفصر، وساظى المسطمعن 
ظفسه  والضقم  واقضطعاد.  والاعمغح  اإلصخاء  طظ 

غظطئص سطى شارة تضط جطغمان دطغرال.
شغ طصابض عثا المحعث حعثت ترضغا اظاساحاً اصاخادغًا 
ورجإ  أوزال  ذعرغعت  شغعا  تضط  الاغ  الفارات  شغ 
السئإ  أن  الماابسغظ  سظ  غشغإ  وق  أردوغان.  ذغإ 
افجاجغ لعثا عع الثسط اقصاخادي المصثم لعما طظ 
صئض العقغات الماتثة، [إلى جاظإ أجئاب أخرى ضحضض 
ططمعجٍئ،  إظةازاٍت  سطى  صائٍط  شساٍد  بغظ  طبقً،  الفساد 
وشساد اقخاقجات الصائمئ سطى طحارغع وعمغٍئ، وبغظ 
غسائر  وزغر  وبغظ  ططمعس،  إظةاز  دون  غسرق  وزغر 
ظفسه حرغضاً بطرغصٍئ طا إلظةاز ططمعس]. لضظ الحسإ 
ق غسرف عثا، شعع غتإ أوزال وأردوغان ضبغرًا، وغزظ 
أظعما تاضمان غسمقن طظ أجض طخطتئ الحسإ، بثقف 

افتجاب افخرى الاغ ضاظئ تسطإ وتظعإ.
لضظ عثا الستر اظضحش شغ ١٧ ضاظعن افول ٢٠١٣، 
وطظث طا غصارب ساطغظ دارت سطى ألسظئ الظاس السمطغات 
السثالئ  تجب  وطسؤعلغ  أردوغان  شساد  ضحفئ  الاغ 
والاظمغئ، واعاجت بصئ الحسإ بالظزام أطام طجاسط الفساد 
الاغ صام بعا حثص طبض أردوغان شغ ترضغا. شإذا ضان 
الظعإ والرحعة والفساد صث أخئتئ جمًئ لطسطماظغغظ 
المسادغظ لطثغظ أخقً؛ شإن عثه الاعمئ اآلن تطاخص 
بمسؤعلغ التجب ذي الخئشئ اإلجقطغئ. وأخئح الرأي 
السائث بغظ الظاس أن «ظعاب الئرلمان ضطعط طاحابععن، 
طظ غثخض الئرلمان غظسى الحسإ وق غفضر إق شغ جغئه».

عثا الرأي السام الثي أخث غظاحر بغظ الظاس أخئح غعثد 
اقظاثابات بسئإ شصثان البصئ بالةمغع، ودشع بالاالغ 

باإلدقء  لطظاس  ظثاءاتعط  تعجغه  إلى  افتجاب  صادة 
بأخعاتعط، وتثضغرعط بأعمغئ أخعاتعط. ولط غصاخر 
افطر سطى زسماء افتجاب، شاظاحرت التمقت الاغ تتث 
سطى الاخعغئ، وضان طما غمغج عثه التمقت اظعماك 
وطمبطع  اإلجقطغعن  الرأي  وصادة  والحغعخ  السطماء 
الةمسغات اإلجقطغئ، تاى إظعط ذعئعا إلى أن الاخعغئ 
شغ اقظاثابات الثغمصراذغئ سئادٌة وواجٌإ. وطظ الشرغإ 
إظصاذ  غتاولعن  المسطمغظ  غمبطعن  الثغظ  عآقء  أن 
دغمصراذغئ الشرب الضاشر المتادرة شغ ترضغا إلى درجئ 
اتعام المسطمغظ الثغظ غرون شغ الثغمصراذغئ ظزام 
ضفر بالثغاظئ. وعضثا ضاظئ عثه اقظاثابات سطى طعسث 
طع اخائار ترضغا لظزاطعا الماسفظ بظفسعا، ولظ غضعن 
تاى  الظاائب  سظ  راضغظ  التصغصغعن  الظزام  أختاب 
تجب  أجسعا  الاغ  المساثل  اإلجقم  طآجسات  تضعن 

السثالئ والاظمغئ ضئح شثاء لطثغمصراذغئ!.
تأبغر الربغع السربغ والبعرة السعرغئ سطى 

اقظاثابات
تحضض السغاجئ افطرغضغئ شغ ضض طظ العضع السراصغ 
والبعرة السعرغئ جغاجئ ضاغطئ. وبالاالغ طظ جغتضط 
ترضغا الثولئ الةارة لعاتغظ الثولاغظ شغ السظعات افربع 
الماتثة.  العقغات  إرادة  إق  أتٌث  غتثدُه  لظ  الصادطئ 
الارضغئ  والتضعطئ  الثولئ  سطى  افطرغضغئ  والسغادة 

جاسامر بازدغاد. ولضظ ضغش ذلك؟
افول:  إطقءاتعا]؛  فطرغضا  [غتصصان  اتاماقن  عظاك 
شغ  بافرده   (AKP) والاظمغئ  السثالئ  تجب  اجامرار 
تحضغض التضعطئ، والباظغ: دخعله شغ تضعطئ ائاقشغئ 

طع تجب آخر.
غسث اظفراد تجب السثالئ والاظمغئ بالتضط ظصطئ إغةابغئ 
لخالح جغاجات العقغات الماتثة شغ جعرغا والسراق. 
غمضظ  تجب  أي  طع  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  لضظ 
عثه  غتمغ  والاظمغئ  السثالئ  لتجب  حرغضاً  غضعن  أن 
لعثه  طرحتئ  افتجاب  شأي  غسجزعا،  بض  افشدطغئ، 

الحراضئ؟
الةعاب: عع الةظاح السغاجغ لتجب السمال الضردجااظغ 
المامبض بتجب الحسعب الثغمصراذغ (HDP). أصعل عثا 
اجاسمال  شغ  ظةتئ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  فن 
جعرغا  طظ  ضض  شغ  لمخالتعا  الضردغئ  المةمعسات 
والسراق. شسمطئ طع الئرزاظغ شغ السراق، وطع افتجاب 
الضردجااظغ  السمال  لتجب  السعري  والةظاح  الضردغئ 
شغ جعرغا. وبالاالغ أخئح افضراد رصماً طعماً لطعقغات 

الماتثة إلى درجئ اجاثثاطعط ضئح شثاء.
الحسعب  تجب  طعمان؛  ساطقن  اقظاثابات  عثه  وشغ 
الثغمصراذغ (HDP) شغ خسعد، وتجب السثالئ والاظمغئ 

شغ تراجع. 
بسث  ُغظسى  حغء  ضض  أن  ظظسى  ق  أن  غةإ  وعظا 
اقظاثابات، وغمضظ لطتجبغظ أن غةامسا، وغحضق تضعطئ 
ائاقف، وذلك بمصثار طا تمطغه أطرغضا... وطظ المفغث 
عظا أن ق ظظسى أغداً الاساون الصثر بغظ تضعطئ تجب 
السثالئ والاظمغئ وسئث اهللا أوجقن شغ طا جمغ «بسمطغئ 
التض» الاغ تظطعي سطى تعجغه ضربئ لطبعرة شغ جعرغا 
 صئض سثة حععر إرضاًء لطعقغات الماتثة افطرغضغئ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

لطظمعذج  طسامر  وبحضض  افطرغضغئ  الثساغئ  تروج 
الارضغ شغ التضط واقصاخاد. شمظ الظاتغئ السغاجغئ 
غسائرون ترضغا ظمعذجا لطمجج بغظ اإلجقم والسطماظغئ، 
اإلجقم طمبق بتجب غتمض خفئ إجقطغئ شغ العصئ 
بالثولئ  طمبق  سطماظغاً  تضط  ظزام  شغه  غطئص  الثي 
سطى  طآبرا  غضعن  أن  الظمعذج  لعثا  وغراد  المثظغئ. 
الثول  باصغ  شغ  وذمعتاتعط  المسطمغظ  تططسات 
الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ لغاثثوه طبق أسطى لعط 
تسظغ  سطى  الحسإ  بعرة  بسغث  طخر  شغ  تخض  ضما 

طئارك.
شغ  ظمعذج  طع  جظإ  إلى  جظئا  الطرح  عثا  وغسعق   
طةمعع  شغ  طدطردا  ظمعا  غحعث  الارضغ  اقصاخاد 
الثخض الصعطغ وتثطص طظ المثغعظغئ الثارجغئ. أطا 
الظمعذج السغاجغ شق غثفى سطى أتث أن المجج بغظ 
ق  الثي  الضفر  ضروب  طظ  ضرب  والسطماظغئ  اإلجقم 
غظططغ سطى ذي لإ وبخغرة. أطا الظمعذج اقصاخادي 
سطى  تاى  غظططغ  المثادسئ  ضروب  طظ  ضرب  شإظه 

ضبغر طظ المفضرغظ والسغاجغغظ.
ترضغا  أن  وسالمغئ  ترضغئ  إسقم  وجائض  أسطظئ  شصث 
سام  الثارجغئ  دغعظعا  جمغع  طظ  تثطخئ  صث  ضاظئ 
اقصاخادغات  أضبر  طظ  اقصاخاد الارضغ  وأن   ،٢٠١٢
السالمغئ ظمعا. وعثا اإلسقن غثالش التصغصئ سطى العاصع 
وغاظاصخ طع المسطغات وافرصام الماعشرة طظ طخادر 

تسامثعا التضعطئ الارضغئ ظفسعا.
 والتصغصئ أن اقصاخاد الارضغ ضان صث ظما ولع بحضض 
ساد  عثا  الظمع  ولضظ   .٪١٠ سظ  زادت  بظسئئ  صسري 
وذلك   ٢٠١٤ سام   ٪٤ إلى  جظغظ   ٥ خقل  واظثفخ 
وصث   .CIA وأجعجة  الثولغ  الئظك  إتخائغات  تسإ 
بطس الثخض الصعطغ اإلجمالغ لارضغا سام ٢٠١٤ تعالغ 
١٥٠٠ ططغار دوقر. وشغ طصابض الظمع اقصاخادي عظاك 
طةمعع الثغظ الثارجغ المارتإ سطى ترضغا. شتغظ ضان 
ظمع اقصاخاد تعالغ ١٠٪ ضان الثغظ الارضغ غسادل 
٤٣٪ طظ طةمعع الثخض الصعطغ، وتغظ اظثفخ الظمع 
إلى ٤٪ اظثفدئ ظسئئ الثغظ إلى ٣٤٪ تصرغئا. وطظ 
بغاظغا  رجما  ظرشص  وطسظاعا  افرصام  عثه  إدراك  أجض 
غئغظ تةط الثغظ الارضغ الثارجغ أي طةمعع طا ترتإ 
سطى ترضغا طظ دغعن لطئظعك السالمغئ خقل الفارة طظ 

٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠.
 وغزعر الرجط الئغاظغ أظه شغ سام ٢٠١٤ ضاظئ ترضغا 
طا  أي  الصعطغ  دخطعا  طظ   ٪٣٣,٥ طسثله  بما  طثغظئ 
غسادل ٥٠٢,٥ ططغار دوقر. وشغ سام ٢٠١٥ جغضعن 
الثغظ الارضغ غسادل ٣٢,٥٪ طظ الثخض الصعطغ الثي 
ازداد بمسثل ٤٪ لغخض إلى ١٥٦٠ ططغار دوقر. ولضظ 
صغمئ الثغظ تجداد شسطغا لاخئح ٥٠٧ ططغار دوقر. عثه 
عغ افرصام التصغصغئ لطثغعن الارضغئ الثارجغئ، وعثا 

طآجسئ  إلى  تسعد  والاغ  الثاخطغئ  الثغعن  غحمض  ق 
(ق  المالغئ  المآجسات  طظ  وغغرعا  الارضغئ  الاصاسث 
تسإ  الثاخطغئ)  الثغعن  عثه  تةط  بالدئط  غسرف 

.CIA تصرغر الئظك الثولغ وأجعجة
وضاظئ ترضغا صث اسامثت شغ السابص ١٩٨٠-١٩٩٠ 
جغاجئ ظصض الثغعن الثارجغئ إلى دغعن داخطغئ تسإ 
سام  الارضغ  المرضجي  الئظك  ظحره  طصال  شغ  جاء  طا 
ظصض  وطحضطئ  الثارجغئ  الثغعن  سظعان:  تتئ   ١٩٩٤
بغظ  تغث   .١٩٨٠-١٩٩٠ بغظ  طا  الثاخطغ  الثغظ 
طظ  اقجاثاظئ  سطى  تسامث  ترضغا  ضاظئ  ضغش  الاصرغر 
السةج  تشطغئ  أجض  طظ  الثاخطغئ  المالغئ  المآجسات 
الظاتب سظ الثغعن الثارجغئ وسثم رغئئ الئظعك السالمغئ 
شغ إسادة جثولئ الثغعن. وعثه طحضطئ تساظغ طظعا 
الئظك  بإحراف  السالمغئ  لطئظعك  المثغظئ  الثول  جمغع 
الثولغان  والئظك  شالخظثوق  الظصث.  وخظثوق  الثولغ 
غسمقن سطى إصراض الثول أو تأطغظ صروض لعط إلى 
درجئ غخئح جثاد شعائث الثغعن طاسثرا. شاطةأ الثول 
المثغظئ إلى إسادة جثولئ الثغظ سظ ذرغص اصاراض 
تضعن  ولضظ  افولى  جثاد  بعا  غاط  جثغثة  صروض 
المثشعسات  غصطض  طا  أذعل  لفارات  الةثغثة  الثغعن 
إصظاع  سظ  طا  دولئ  تسةج  وتغظ  لطئظعك.  السظعغئ 
الئظك الثولغ إلسادة الةثولئ ضما تخض طع ضبغر طظ 
إلى  الثول  تطةأ  تغظعا   ١٩٨٠-١٩٩٠ بغظ  طا  الثول 
ذرق طثاطفئ طظعا تسعغط جسر خرف السمطئ المتطغئ 
اقساماد  وطظعا   ١٩٨٤ سام  المضسغك  شسطئ  ضما 
سطى اقصاراض الثاخطغ لاشطغئ ججء ضئغر طظ الثغظ 
الثارجغ ضما شسطئ ترضغا شغ بماظغظات الصرن الماضغ. 
إضاشئ إلى ذلك شإن الثول تسمث إلى رشع طسثل ظمع 
اصاخادعا ولع بحضض صسري طظ أجض الاسعغخ سظ 
الجغادة شغ خثطئ الثغظ الظاتب سظ إسادة الةثولئ. وصث 
ظعر ذلك جطغا شغ تالئ ترضغا تغث زاد طسثل الظمع شغ 
الظاتب الصعطغ الارضغ سظ ١٠٪ طظث سام ٢٠٠٨. إق أن 

عثا الظمع الصسري ق غطئث أن غسعد لطاراجع جرغسا.
ظمعذجغا  اصاخادا  لغج  ترضغا  اصاخاد  أن  والتاخض 
ترضغا  طع  تاساذش  أطرغضا  أن  ولعق  تثوه،  قتاثاء 
دغظعا  تتعغض  طظ  طضظاعا  لما  جغاجغئ،  قسائارات 
دغعظعا  جثولئ  وإسادة  داخطغ  دغظ  إلى  الثارجغ 
وسطغه  السغادغئ.  أطعرعا  أعط  شغ  تئاجعا  أن  دون 
أو  السغاجغئ  الظاتغئ  شغ  جعاء  الارضغ  الظمعذج  شإن 
أو  لاصطغثعا  تخطح  ق  زائفئ،  طثادسئ  عع  اقصاخادغئ 
التص  بسث  ولغج  سطغعا.  الاسعغض  أو  طظعا  اقصائاس 
اقصاخاد  وظزام  السغاجغ  الثقشئ  ظزام  عع  الثي 
أبساده  أتث  ترضغا  تمبض  والثي  الدقل  إق  اإلجقطغ 
غثثسعن  وطا  آطظعا  والثغظ  اهللا  ﴿غثادسعن  وأحضاله 

 ﴾إق أظفسعط
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ظزرات جغاجغئ

أسطظ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ شغ طصابطئ طع ختغفئ إغطالغئ، أن روجغا ق تحضض تعثغثا لطشرب، طآضثا 
أظه غآغث تطئغص اتفاصات السقم الثاخئ بأوضراظغا بسث سعدة السظش شغ حرق عثا الئطث شغ اآلوظئ افخغرة.

وخرح بعتغظ لختغفئ «إل ضعرغغرغه دغق جغرا» صائق: «أود أن أصعل إظه ق داسغ لطثعف طظ روجغا»، طسائسثا 
ظجاسا ضئغرا بغظ روجغا والثول افسداء شغ تطش حمال افذطسغ. وصال بعتغظ: «السالط تشّغر لثرجئ أن افحثاص 
السصقظغغظ ق غمضظعط الغعم تخعر ظجاع سسضري ضئغر واجع الظطاق. غمضظظغ أن أؤضث لضط أن سطغظا اقعامام بأطعر 

أخرى».
وصال أغدا: «شصط حثص طرغخ، وخقل ظعطه، غمضظه أن غاخعر أن تعاجط روجغا شةأة تطش حمال افذطسغ»، 
طدغفا: «أن طعجضع ق ترغإ جعى شغ الثشاع سظ ظفسعا طظ الاعثغثات الثارجغئ، وأن ظفصات الثول افسداء 
شغ التطش افذطسغ تفعق بسحر طرات ظفصات روجغا»، وأحار إلى أن «المعازظئ السسضرغئ افطرغضغئ عغ افسطى شغ 

السالط». (جرغثة الحرق افوجط)
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وصع ذرشا افزطئ السغاجغئ شغ طالغ افجئعع الماضغ بالةجائر، سطى وبغصاغظ: افولى، تتمض تسعثًا بإطداء 
المسارضئ المسطتئ سطى اتفاق السقم عثا الحعر، والباظغئ، تاسطص باسعث الطرشغظ باتارام وصش إذقق الظار 
شغ حمال طالغ، الثي تط خرصه سثة طرات تارة طظ ذرف الةغح الظزاطغ، وتارة أخرى طظ ذرف جماسات 

الطعارق المسطتغظ.
وتادمظ العبغصئ الباظغئ، وعغ افعط شغ ظزر طاائسغ افزطئ، اظستاب طسطتغ المسارضئ طظ طصاذسئ طغظاضا، 
والةغح  الطعارق  بغظ  سظغفئ  طعاجعات  الماضغئ  افجابغع  شغ  حعثت  الاغ  الحمال  طثن  أعط  إتثى  وعغ 

المالغ. وتئادل الطرشان تعمئ «الئثء باقساثاء».
وجاء شغ العبغصئ الاغ وزسعا العجغط الةجائري سطى الختاشئ أن «تظسغصغئ ترضات أزواد» واشصئ سطى جتإ 

سظاخرعا المسطتغظ، سطى طساشئ ٢٠ ضطط طظ طثغظئ طغظاضا.
طع  بالاحاور  ذلك  غاط  أن  سطى  المثغظئ،  عثه  شغ  المالغئ  المسطتئ  الصعات  اظاحار  سطى  الاأضغث  تط  شغما 

السططات المثاخئ والسضان المتطغغظ.
الاعظسغ  وغرأجعا  طالغ،  شغ  اقجاصرار  لاتصغص  افبساد  طاسثدة  الماضاططئ  الماتثة  افطط  إلى «بسبئ  وسعث 
طظةغ التاطثي، بظحر تحضغطئ طظ أشراد الحرذئ بالمظطصئ، إلى جاظإ طثظغغظ طسطتغظ تاعلى اخاغارعط. 

وتسعد أزطئ طالغ إلى جاغظغات الصرن الماضغ..
غحار إلى أن العبغصاغظ المثضعرتغظ وصسعما وزغر خارجغئ الةجائر رطدان لسماطرة، ووزغر خارجغئ طالغ سئثو 

القي دغعب، ورئغج الئسبئ افطمغئ، وطمبض «تظسغصغئ أزواد» جغثي إبراعغط ولث جغثات.
وضاظئ التضعطئ و٣ طةمعسات طسطتئ طعالغئ لعا، وصسئ سطى اتفاق جقم شغ طظاخش الحعر الماضغ، شغما 
رشداه «الاظسغصغئ» المسارضئ بتةئ أظه ق غتصص طططئعا الرئغسغ، وعع إصاطئ تضط ذاتغ شغ حمال طالغ. 

(السربغئ ظئ)

الةجائر: ذرشا أزطئ طالغ غاسعثان باترتام وصش إذقق الظار 
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«تظزغط  وتعجع  ظحعء  ظاعرة  وراء  سما  المراصئعن 
أن  طظ  بعجئ  العاحظطظ  ختغفئ  وتتثر  الثولئ»، 
الاظزغط صث غاثث طظ لغئغا صاسثة غحظ طظعا عةماته 
شغ حمال أشرغصغا، بغظما دسا وزغر الثشاع اإلجئاظغ، بغثرو 
طعرغظغج، شغ طصابطئ ظحرت السئئ ٢٠١٥/٦/٦م إلى 
الاظزغط.  خطر  تظاطغ  لعصش  لغئغا  شغ  سسضرغا  الاثخض 
رب  بإسثام  الاظزغط  طسطتغ  صغام  خئر  افظئاء  وظصطئ 
أجرة لغئغ شغ درظئ بسث اتعاطه بالردة قظدماطه إلى 
الختعات، ضما جئص وظحرت خعر غصعم شغعا طسطتع 
الاظزغط بثبح ظخارى طظ إبغعبغا وطخر شغ لغئغا، عثا 
شدق سظ طمارجات اجارصاق ظساء أغجغثغات شغ حمال 
السراق، طما شرض أجؤطئ طخغرغئ سظ المساصئض الصاتط 
الثي صث غتض بظخارى المحرق أو تغبما وخطئ جغطرة 

الاظزغط.
وطما زاد افطر صااطئ، سظث طظ غخظفعن «أصطغات» (وعثا 
تخظغش ظرشده ولظا شغه تفخغض شغ طعضع آخر)، تخرغح 
أبغ طتمث الةعقظغ شغ طصابطاه طع أتمث طظخعر سطى 
طظ  الاعبئ  والثروز  السطعغغظ  سطى  أن  الةجغرة  صظاة 
الحرضغات، شإن شسطعا ذلك أسطاعط افطان، وأظه أرجض 
إلغعط دساة لاختغح سصائثعط. وعثا طا جسض الئسخ 
طظ  وغغرعط  الظخارى  سصائث  جغختح  عض  غاساءلعن 
غغر المسطمغظ بإجئارعط سطى ترضعا ضحرط إلسطائعط 
أجثاد  ساش  شصث  بثلك،  ضطفه  أو  شعضه  وطظ  افطان؟ 
عآقء شغ ضظش الثولئ اإلجقطغئ دون أن ُغفرض سطغعط 

ترك سصائثعط؟
طظ الطئغسغ شغ ظقل عثه افجعاء أن تاحاءم الظفعس 
طظ عثه افتثاث وطا تظثر به طظ  طساصئض صاتط  غفرض 
أجؤطئ صاتمئ سظ المخغر، خاخئ شغ ظض تروغب إسقطغ 
الشربغئ،  الثول  وأن  المفائ»  لمصعقت «تفاغئ  ظحط 
طظ  لمجغث  تسسى،  بض  تماظع،  ق  أطرغضا،  رأجعا  وسطى 
الاصسغط، وأن طا جرى شغ جظعب السعدان لط غضظ إق 
الئثاغئ لمثطط أوجع غعثف إلى التغطعلئ دون وجعد 
ضغاظات ضئرى، ظسئغا، طظ حأظعا أن تخئح طظططصا لثولئ 

صعغئ صث تعثد المخالح الشربغئ شغ المساصئض.
إن اإلجقم رجالئ رتمئ وسثل لطسالمغظ ولغج شصط 
المسطمغظ  غغر  بإضراه  غرضى  ق  واإلجقم  لطمسطمغظ، 
سطى الثخعل شغه، وإن ضان غفرض سطغعط السغح شغ 
ظض أتضاطه، عثه افتضام الاغ تصغط الصسط بغظ الظاس، 
أ طظ الععى وطظ  وترسى حآوظعط بالاحرغع الرباظغ المئرَّ
افغراض الحثخغئ الاغ تخعغ الاحرغسات العضسغئ شغ 
التدارة الشربغئ وغغرعا طظ التدارات الئحرغئ لثثطئ 
طخالح واضسغعا طظ الماتضمغظ برصاب السئاد، الظاعئغظ 
لبروات الئقد والسئاد بشغر وجه تص. ضما أن دولئ الثقشئ 
تةمع وتعتث بغظ الظاس وترشخ وتتارب ضض طظتى 
إلبارة الظسرات الاغ تعثد السطط المةامسغ، شالمسطمعن 
طا  الفرسغئ  الفصعغئ  اقجاعادات  شغ  غاظاصحعا  أن  لعط 
حاؤوا دون أن غرشع أتث سخا الاعثغث سطى طظ غثالفه 
طبئئ  عع  ضما  الحرع،  لتضط  غثدع  والضض  الرأي  شغ 

تامئ : الثقشئ عغ المحروع الثي غثطص افطئ طظ طثططات أسثائعا

بالظسئئ لطثغظ شصث صطظا إن اإلجقم ق غةغج إجئار غغر 
المسطمغظ سطى ترك أدغاظعط واتئاع اإلجقم، بض إظه 
حرع أتضاطًا حرسغئ لضض طظ اخاار أن غئصى سطى دغظه 
سطغعط  وأذِطَص  المسطمغظ،  بغظ  غسغح  أن  ورضغ 
وخش «أعض الثطئ» أي أعض السعث، وأوجإ اإلجقم 
شق  لعط،  افطظ  وتتصغص  تماغاعط  المسطمغظ  سطى 
غمّسعط أتٌث بسعء، ق طظ المسطمغظ، وق طظعط، وق 

طظ المتاربغظ.
الثغاظات  لثوي  اتساسعا  اإلجقطغئ  لفطئ  حعث  وصث 
والظخارى  الشربغغظ  إن  بض  والثاظغ،  الصاخغ  افخرى 
أظفسعط حعثوا بثلك، وبطشئ حعاداتعط تثًا غضاد 
غفعق التخر، وق تضفغه ضاإ وطآلفات، وظمّبض سطى 
طسئًرا  روزظبال»  «شراظج  صال  شصث  واتث  بمبال  ذلك 
ق  بالاعجع  اإلجقطغئ  المثظغئ  ظمئ  ذلك: «وصث  سظ 
بالاسمص، داسغئ إلى السصغثة، طظاصحئ لاطك الترضات 
الفضرغئ المعجعدة، وشعق ضض ذلك، شئاصثم اإلجقم 
تعاوت التعاجج الصثغمئ طظ الطشئ، والسادات، وتعشرت 
تغاة  لائثأ  والمثظغات  الحسعب  لةمغع  ظادرة  شرخئ 
شضرغئ جثغثة، سطى أجاس المساواة المططصئ، وبروح 

طظ المظاشسئ الترة».
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  ودولئ 
غتفر  طظ  خغر  جاضعن  اهللا  بإذن  صرغئًا  الصادطئ 
طثاطش  سطى  تابسغاعا  غتمطعن  الثغظ  الظاس  تصعق 
الفصرة  ظخئ  شصث  وأدغاظعط،  وأسراصعط  ألعاظعط 
دولئ  دجاعر  طحروع  طظ  السابسئ  المادة  طظ  (ب) 
الثقشئ الثي أسثه تجب الاترغر سطى أظه: «ُغارك غغر 
الظزام  ضمظ  غسئثون  وطا  غساصثون  وطا  المسطمغظ 

السام».
ودولئ الثقشئ تمّضظ رساغاعا ضاّشئ طظ تصعصعط، شصث 
ظّخئ المادة الثاطسئ طظ طحروع الثجاعر سطى أّن 
غاماسعن  اإلجقطغئ  الاابسغئ  غتمطعن  الثغظ  «جمغع 
وظخئ  الحرسغئ»،  بالعاجئات  وغطاجطعن  بالتصعق 
المادة السادجئ سطى أظه: «ق غةعز لطثولئ أن غضعن 
لثغعا أي تمغغج بغظ أشراد الرسغئ شغ ظاتغئ التضط أو 
الصداء أو رساغئ الحآون أو طا حاضض ذلك، بض غةإ 
أن تظزر لطةمغع ظزرة واتثة بشخ الظزر سظ السظخر 

أو الثغظ أو الطعن أو غغر ذلك».
صرغئًا،  ذلك  غضعن  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ظسأل 
سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  شاتفر 
طظعاج الظئعة، تصعق الظاس سطى اخاقشعط شغسسثون 
 شغ ظض تضط اإلجقم وغسغحعن شغ أطظ  وذمأظغظئ

بـ  غسّمى  طا  تسرغش  شغ  السربغئ  المعجعسئ  شغ  ورد 
«افصطغات» طا غطغ: «افصطغات عغ طةمعسات بحرغئ 
شغ  طبغقتعا  سظ  تثاطش  وخخائص  جمات  ذات 
أو  صعطغئ  جمات  طظعا  أصطغئ  ولضض  افضبرغئ،  طةامع 

إبظغئ أو دغظغئ طحارضئ بغظ أشرادعا».
وصث برز عثا المخططح واصسًا وطحضطئ ضئرى وبحضض 
الثغمصراذغئ،  بالثولئ  غسّمى  طا  وجعد  طع  صاظعظغ 
الاغ غسامث الاحرغع شغعا سطى الئحر، طظ جعئ سثم 
اإلتاذئ بتاجات الئحر وغرائجعط، شطط غظزر لطمحضطئ 
التاضط  ضعن  جعئ  وطظ  إظسان،  طحضطئ  أظعا  سطى 
وعثا  الظاس،  أضبرغئ  عع   - زسمعط  تث  سطى   - شغه 
المةالج  شغ  تدعر  لعط  ضان  لع  افصطغئ  أن  غسظغ 
الاحرغسغئ شإظه لظ غضعن لعط تأبغر لضعظعط أصطغئ. 

شالمئثأ الرأجمالغ غصّر واصع افصطغات وغسجزه.
أطا شغ اإلجقم، شاإلجقم طئثأ المحّرع شغه عع اهللا 
بعخفه  لقظسان  تحرغساته  أظجل  وتسالى،  جئتاظه 
إظساظًا لثغه تاجات سدعغئ وغرائج تتااج ضطعا إلى 
إحئاع، شظّزط إحئاسعا، وسالب المحضقت الظاتةئ سظ 
ذلك اإلحئاع، بعخفعا طحضقت إلظسان، ولغج بأّي 
ضما  الئحر.  ضض  سظث  عغ  التاجات  وعثه  آخر،  وخش 
شالظاس  لطحرع،  اإلجقطغئ  الثولئ  شغ  السغادة  أّن 
سظث  طظ  طظّجل  واتث  حرسغ  لتضط  غثدسعن  شغعا 
أو  أسراصعط  أو  أدغاظعط  سظ  الظزر  بشّخ  تسالى  اهللا 

ألعاظعط.
َبْغَظ  َتَضْمُاط  ﴿َوِإَذا  وتسالى:  جئتاظه  التص  غصعل 
بغظ  بالسثل  أطر  شاهللا  ِباْلَسْثِل﴾،  َتْتُضُمعْا  َأن  الظَّاِس 
خطاب الحارع الماسّطص  الظاس، والتضط الحرسغ عع 
باإلجقم  طثاذئعن  جمغسعط  الئحر  السئاد،  بأشسال 
اتَُّصعْا  الظَّاُس  َأغَُّعا  ﴿َغا  جئتاظه:  صال  وتفخغًق،  جمطئ 
َربَُّضُط الَِّثي َخَطَصُضط طِّظ ظَّْفٍج َواِتَثٍة﴾. واإلجقم لط 
أطره  طع  اإلجقم،  واتئاع  دغظه  ترك  سطى  أتثًا  غةئر 
والمةادلئ  التسظئ  والمعسزئ  بالتضمئ  بالثسعة 
اإلجقم  شغ  الحمعل  عثا  شضان  أتسظ.  عغ  بالاغ 
«افصطغات»،  بـ  غسّمى  طا  لثابر  صاذسًا  الئحر  لئظغ 
ولط غسرف المسطمعن عثا المخططح وق عثا العاصع. 
لضض  اتسع  شصث  تسالى  اهللا  سظث  طظ  اإلجقم  شطضعن 
وضان  ولشاتعط،  وأسراصعط  ألعاظعط  بمثاطش  الئحر 
غحعث  شطط  به،  آطظ  طظ  ضض  شغعا  غظخعر  بعتصئ 
الاارغت اإلجقطغ تفرصئ بغظ أبغخ وأجعد، أو سربغ 
شغ  الصعطغات  شاظخعرت  ذلك،  غغر  وق  وأسةمغ، 
المةامع اإلجقطغ اظخعارًا لط غحعث له السالط طبغًق.

عثا طظ جعئ اقخاقف الئحري شغ السرق والطعن، أطا 

تامئ ضطمئ السثد : 
طآاطرات التطعل السطمغئ تاعالى 
وجط جسغ لضسإ وقء الفخائض 

الحام  وشغطص  المةاعثغظ  ترضئ  إلى  إضاشئ  دطحص، 
الممبض أخق شغ المةطج المظتض، والةئعئ اإلجقطغئ 
فجظاد  اإلجقطغ  واقتتاد  زظضغ  الثغظ  ظعر  وترضئ 
افرض».  سطى  الفاسطئ  الفخائض  طظ  وغغرعا  الحام 
وبعثا تضعن ظعاة الةغح المساصئطغ صث تضعظئ  شغ 
تال طعاشصئ الفخائض المثضعرة سطغعا، لاضعن رأس 
طحروع  وتبئغئ  اإلجقطغ  المحروع  ضرب  شغ  تربئ 
تفخض  دغمصراذغئ  طثظغئ  دولئ  إصاطئ  شغ  الشرب 
الثغظ سظ التغاة والمةامع، ضما تضعن رأس تربئ شغ 
صاال ضض طظ غثالش تعجعات الشرب وطثططاته شغ 
ترب بالعضالئ ضث طا غسمى اإلرعاب والاطرف، أضش 
إلى ذلك الصعات الاغ غحرف سطى تثرغئعا الئظااغعن 
والاغ جاضعن جمغسعا أداة طرتطغئ غساثثطعا الشرب 
وأسعاظه لامرغر طحروسعط، وطظ بط غسمض سطى دطةعا 
طع المآجسئ السسضرغئ الاابسئ لظزام افجث، وبعثا 
تضعن بعرة الحام صث أجعدئ ولتصئ بأخعاتعا طظ 
البعرات شغ الئقد اإلجقطغئ، ولضظ اهللا أجرع طضرا، 
شرساغاه لعثه البعرة المئارضئ ضاظئ جطغئ طظث الئثاغئ 
شضاظئ عثه البعرة بتص ضاحفئ شاضتئ؛ شصث عغأ اهللا 
اهللا  ساعثوا  طا  خثصعا  رجاق  المئارضئ  البعرة  لعثه 
اهللا،  ذضر  سظ  بغع  وق  تةارة  تطعغعط  ق  رجاق  سطغه، 
رجاق غخطعن لغطعط بظعارعط لضحش طآاطرات الشرب 
وأسعاظه، ولظ تضعن بعرة الحام إق خقشئ سطى طظعاج 
 : الظئعة بإذن اهللا جئتاظه وتسالى، صال رجعل اهللا
«أق إن سصر دار المآطظغظ الحام». صال تسالى: ﴿َوَصْث 
َطا  َغْسَطُط  َجِمغًسا  اْلَمْضُر  َشِططَِّه  َصْئِطِعْط  ِطْظ  الَِّثغَظ  َطَضَر 
 ﴾ار اُر ِلَمْظ ُسْصَئى الثَّ َتْضِسُإ ُضضُّ َظْفٍج َوَجَغْسَطُط اْلُضفَّ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

فول طرة طظث ١٢ ساطا تةث ترضغا ظفسعا أطام اخائار جثغث بسث ظاائب اقظاثابات الئرلماظغئ الاغ جرت افتث الماضغ، شصث تمضظ تجب «السثالئ والاظمغئ» اإلجقطغ التاضط 
طظ الفعز، ولضظه لط غظةح شغ تتصغص الشالئغئ المططصئ ضما شغ السظعات السابصئ.. 

وبمعجإ الظاائب حئه الظعائغئ، شصث بطشئ ظسئئ المحارضئ شغ اقظاثابات الارضغئ صرابئ ٨٧٪ ، وظال تجب السثالئ والاظمغئ طا غصرب طظ ٤١٪ طظ افخعات، بما غدمظ له 
٢٥٩ طصسثا طظ أخض ٥٥٠، طع أظه ضان صث تصص شغ اظاثابات سام ٢٠١١ طا غصرب طظ ٤٩,٨٪.. شغ تغظ تاز تجب الحسإ الةمععري المسارض سطى ٢٥٪ طظ افخعات، بعاصع 

١٣١ طصسثا.
وظال تجب الترضئ الصعطغئ المسارض أغدا صرابئ ١٦٪ طظ افخعات، لغتخض سطى ٨١ طصسثا، بغظما تمضظ تجب الحسعب الثغمصراذغ، المضعن بشالئغئ طظ افضراد، طظ تةاوز 
سائئ التث افدظى والتخعل سطى ١٣٪ طظ افخعات أعطاه لظغض ٧٩ طصسثا، وُغساصث أن ظاغةئ عثا التجب ضاظئ السئإ الرئغسغ شغ تراجع سثد طصاسث تجب السثالئ والاظمغئ 

بسئإ ذئغسئ الظزام اقظاثابغ بالئقد.
وبتسإ طا ظصطاه وضالئ «افظاضعل» الارضغئ حئه الرجمغئ، شإن ظاائب تجب «الحسإ الةمععري»، وعع أضئر أتجاب المسارضئ، تسضج شغ العاصع بسخ الاراجع شغ الاخعغئ 
له طصارظئ باظاثابات ٢٠١١، سطما أن التجب الثي أجسه ضمال أتاتعرك، لط غامضظ طظ تحضغض تضعطئ بمفرده طظث سام ١٩٤٦، ضما أظه سةج شغ اظاثابات افتث الماضغ سظ 

إتراز أي طصسث ظغابغ شغ ٣٨ وقغئ، طظ أخض ٨١ وقغئ تةري شغعا اقظاثابات الظغابغئ. (جغ أن أن)

ليس يف اإلسالم أقليات
بصطط: خطغفئ طتمث - افردن

الةاطع.  الثجاعر  شغ  والمثوظئ  افخعلغئ  الصعاسث  شغ 
الظاس،  ضض  الظاس،  غسازض  أن  إلى  غعثف  واإلجقم 
طظ  المسطمغظ  وغغر  وأطان،  أطظ  شغ  أتضاطه  بزض 
أعض الثطئ آطظعن سطى أظفسعط وسئادتعط وأطعالعط 
ق غظاصخعن طظ ذلك حغء. واهللا جئتاظه غأطر بأداء 
افطاظئ، وإصاطئ السثل واإلتسان، صال جئتاظه: ﴿ِإنَّ اهللاَّ 
َغْأُطُرُضْط َأن ُتآدُّوْا افََطاَظاِت إَِلى َأْعِطَعا َوِإَذا َتَضْمُاط َبْغَظ 
ض أطئ  الظَّاِس َأن َتْتُضُمعْا ِباْلَسْثِل﴾ [الظساء: ٥٨] ، وَشدَّ
اإلجقم وجسطعا خغر أطئ أخرجئ لطظاس، صال جئتاظه: 
ِباْلَمْسُروِف  َتْأُطُروَن  ِلطظَّاِس  ُأْخِرَجْئ  ٍئ  ُأطَّ َخْغَر  ﴿ُضظُاْط 
َوَتْظَعْعَن َسِظ اْلُمظَضِر َوُتْآِطُظعَن ِباهللاِّ﴾ [آل سمران: ١١٠]، 
ووسث جئتاظه الثولئ اإلجقطغئ - إن عغ أصاطئ دغظه 
وتضَّمئ حرغساه - بالظخر والامضغظ شغ افرض، شصال 
سج وجض: ﴿َوَلَغظُخَرنَّ اهللاَُّ َطظ َغظُخُرُه ِإنَّ اهللاََّ َلَصِعيٌّ َسِجغٌج 
َوآَتُعا  َقَة  الخَّ َأَصاُطعا  اْفَْرِض  ِشغ  ظَّاُعْط  طَّضَّ ِإن  الَِّثغَظ   *
الجََّضاَة َوَأَطُروا ِباْلَمْسُروِف َوَظَعْعا َسِظ اْلُمظَضِر َوِهللاَِّ َساِصَئُئ 

اْفُُطعِر﴾. [التب: ٤٠-٤١]
ظسط إن دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة تةمع 
بغظ المسطمغظ شغ سئادتعط لربعط، بشخ الظزر سظ 
أن  غسطط  شالضض  افشعام،  وتسثد  الفرسغئ  اقجاعادات 
السصغثة اإلجقطغئ تصعم سطى الصطسغ الغصغظغ الثي ق 
صطسغ  عع  طا  طظعا  الحرسغئ  افتضام  وأن  شغه،  جثال 
وطظعا  شغه،  الثقف  غسعَّغ  وق  شغه  خقف  ق  غصغظغ 
طا عع ظظغ غصعم سطى دلغض ظظغ صث تاسثد افشعام 
شغه شق ترج وق ضغر بض الحرع غةغج اقجاعاد الزظغ 
شغ طعارده. ولضظ ضض عثا ق غتعل دون وتثة خش 
جئغض  شغ  وجعادعط  لربعط  ذاساعط  شغ  المسطمغظ 
إسقء ضطمئ اهللا، وشغ تفر ذطئ ظئغعط لشغر المسطمغظ 
طا لط غظصدعا سعث الثطئ بثغاظئ أو جعاعا. وعثا ضطه 
طادمظ شغ العبغصئ «الثجاعرغئ افولى» الاغ سصثعا 
رجعل اهللا طع أعض المثغظئ المظعرة، طظ طسطمغظ وغغر 
طسطمغظ، شغ شةر الثولئ اإلجقطغئ افولى، وصث أصام 
الرجعل الثولئ بسث أن عثم السخئغات الةاعطغئ الاغ 
تفرق الظاس، وخعرعط شغ بعتصئ السصغثة اإلجقطغئ، 
أطا غغر المسطمغظ شضان الاساطض طسعط سطى أجاس «ق 
ضسائر  حآوظعط  ترسى  الثولئ  وأن  الثغظ»  شغ  إضراه 

المسطمغظ دون تمغغج، وق غفاظعن سظ دغظعط.
عثا عع جئغض المسطمغظ ووتثة ضطماعط، وطا سثا ذلك 
طظ دساوى حاذة تاسئإ شغ شرصئ المسطمغظ وتخض إلى 
عثر الثطاء واجاتقل افطعال، شعثا غثالش صعل الرجعل 
شغ تةئ العداع: «ق ترجسعا بسثي ضفارا غدرب بسدضط 
رصاب بسخ». شظظاحث المسطمغظ جمغسا اقساخام بتئض 
اهللا الماغظ، واقباساد سظ طثططات أسثاء الثغظ وافطئ، 
ولجوم طعاجعئ ضض طظ غثسع إلى الفاظئ والافرصئ، وخغر 
جئغض إلى عثا ضطه إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 

  بحر بعا سئث اهللا ورجعله طتمث

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

„h]à]Ëà;ÏqËi›;„iËe¬ç’;wî\Â;√p\Öh;∫
تجب أردوغان غفعز باقظاثابات وغثسر اقظفراد بالسططئ..

;ÏËdÂÑÂ¯\;k]t2Œ∏\;ó…Ñ;Ì÷¡;Ï⁄⁄ëŸ;‡]›ÊË’\
غاظغج  المال  وزغر  أتثعما  غعظاظغان  وزغران  أسطظ  طا  تسإ  السثاد،  سظ  الاثطش  لاةظغئعا  افوروبغ  لقتتاد  افخغرة  المصارتات  رشخ  سطى  طخممئ  الغعظان  بثت 

شاروشاضغج، الثي اسائر أن بقده لظ تسمح «بارعغئعا».
وخرح شاروشاضغج لختغفئ بروتع بغما «بأظعا بادرة سثائغئ ترطغ إلى ترعغإ التضعطئ، لضظ عثه التضعطئ الغعظاظغئ ق غمضظ ترعغئعا». وأضاف أن «العبغصئ المطروتئ 

سطى رئغج العزراء ألضسغج تسغئراس تصارب طظ اإلعاظئ».
وتابع «ظتااج إلى إخقتات وإسادة عغضطئ لطثغعن واقجابمارات، إن لط ظتخض سطى السظاخر البقبئ طسا شطظ ظعصع».

وغعم الةمسئ الماضغ، وخش تسغئراس اقصاراتات افوروبغئ بأظعا «سئبغئ»، طعضتا أن بقده لظ تصئض اتفاصا ق غحمض إسادة عغضطئ دغعن الغعظان العائطئ.
شغ السغاق، صال وزغر الطاصئ باظاغعتغج قشازاظغج لختغفئ تع شغما «ق أساصث بعجعد اتامال إلبرام اتفاق إغةابغ طع الممعلغظ، إظعط غرغثون إخداع الغعظان». وتابع 

العزغر المسروف بمسارضاه الحثغثة فوروبا «غرغثون جتص الئقد اجاماسغا وإعاظئ التضعطئ».
طظ جاظئه، أضث رئغج الئرلمان افوروبغ طارتظ حعلاج شغ طصابطئ طع ختغفئ شغطئ إم تسعظااغ افلماظغئ أن «اقتتاد افوروبغ طساسث لطمدغ بسغثا إلغةاد تسعغئ طع 

التضعطئ الغعظاظغئ».
وأضاف «ق أجاطغع أن أتثر التضعطئ الغعظاظغئ خحغئ أن ترشخ طةثدا الغث الممثودة، العصئ غمر والاثاسغات جاضعن دراطاتغضغئ».

غثضر أن الغعظان أرجأت تسثغث دشسئ بقبمؤئ ططغعن غعرو اجاتصئ افجئعع الماضغ لخظثوق الظصث الثولغ، وصررت تسثغث الثشسات افربع افخغرة المائصغئ طرة واتثة 
شغ ظعاغئ الحعر.

وبالاالغ، سطغعا أن تآطظ ١,٦ ططغار غعرو شغ بقبئ أجابغع، وغظئشغ أن غتخض ذلك سئر اتفاق طع دائظغعا: اقتتاد افوروبغ وخظثوق الظصث الثولغ والمفعضغئ افوروبغئ، 
لضظ إذا تسثر سطغعا الاسثغث صئض البقبغظ طظ غعظغع/تجغران التالغ شساضعن طعثدة بثروجعا طظ طظطصئ الغعرو. (روجغا الغعم)
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بالرغط طظ إخابئ وزغر الثارجغئ افطرغضغ بضسر شغ 
سزط الفثث افجئعع الماضغ إق أظه غاابع سظ ضبإ جغر 
المئاتبات الاغ تةرغعا وغظثي حغرطان ضئغرة المفاوضغظ 
افطرغضغغظ شغ المتادبات بحأن الئرظاطب الظعوي إلغران.

وحغرطان عثه طعجعدة شغ شغظا بالظمسا تغث اجاآظفئ 
طتادبات شظغئ بغظ طمبطغظ لطصعى السالمغئ (٥+١) وعغ 
وبرغطاظغا  والخغظ  وشرظسا  وروجغا  الماتثة  العقغات 
وألماظغا ووشث طظ إغران برئاجئ طساسثي وزغر الثارجغئ 

اإلغراظغ سئاس سراصةغ وطةغث تثئ رواظةغ.
إلى   (٥+١) وطةمعسئ  إغران  تاعخض  أن  المصرر  وطظ 
اتفاق حاطض طع تطعل ٣٠ تجغران الةاري بمعجإ اقتفاق 
ظغسان  طططع  شغ  الةاظئان  إلغه  تعخض  الثي  اإلذاري 
الماضغ والثي تظازلئ شغه إغران سظ إطضاظغئ خظع جقح 
ظعوي وواشصئ سطى ظسئئ تثخغإ غعراظغعم ق تاةاوز 
٥٪ وطثجون ق غاةاوز ٣٠٠ ضغطعغرام ووخفه أوباطا 
تغظعا بالاارغثغ والةغث وجثد الاجام بقده بأطظ ضغان 
غععد ودول الثطغب وصال أن اقتفاق جغةسض العقغات 

الماتثة وتطفاءعا أضبر أطظا.
وضاظئ شرظسا افضبر تحثدا صث احارذئ لطاعخض لمبض 
عثا اقتفاق أن تسمح إغران بافاغح المظحآت الظعوغئ 
والمعاصع السسضرغئ اإلغراظغئ وطصابطئ السطماء اإلغراظغغظ 
شغ الئرظاطب الظعوي، وشغ الةاظإ اآلخر احارذئ إغران 
رشع السصعبات اقصاخادغئ طئاحرة بسث تعصغع اقتفاق، 
شغ تغظ احارط الطرف المصابض رشع السصعبات تثرغةغا 
تسإ الاجام ذعران باظفغث اقتفاق، وتتاول أطرغضا إصظاع 
افذراف افخرى برشع السصعبات طئاحرة بسث الاعصغع وشغ 
تال إخقل إغران باقتفاق تسعد السصعبات طئاحرة دون 
السعدة لمةطج افطظ واقضطرار فخث طعاشصئ الخغظ 

وروجغا والاغ صث ق تتخض تغظعا.
وبسث اقجاماع المطعل بغظ ضغري وظرغش شغ ظعاغئ 
حعر أغار الماضغ تغث صال طسآول ضئغر شغ الثارجغئ 
افطرغضغئ شغ تغظعا إظه تثث تصثم ضئغر شغ المتادبات 
خغاغئ  شغ  الماضغئ  افجابغع  شغ  شغظا  شغ  جرت  الاغ 
طسعدة اتفاق جغاجغ وبقبئ طقتص شظغئ بحأن التث 
طظ أظحطئ إغران الظعوغئ، وأبطس المسآول الختفغغظ 
الثي ضاظعا غساشرون طع ضغري إلى جظغش «ظساصث تصا أن 
بعجسظا الاعخض قتفاق بتطعل ٣٠ غعظغع. ق ظفضر شغ 

أي تمثغث».
وغئثو أن إغران صث واشصئ سطى حروط شرظسا الماحثدة 
- والاغ شغ تصغصاعا تسئر سظ طعصش اقتتاد افوروبغ 
- طظ خقل طاابسئ تخرغتات ضئغر المفاوضغظ سراصةغ 
الثي وخش طا غظص سطغه الئروتعضعل اإلضاشغ بحأن 
غغر  المعاصع  إلى  طدئعط  بحضض  العخعل  إطضاظغئ 
الظعوغئ وق جغما السسضرغئ طظعا «إجراء طتثد تطئصه 
لططاصئ  الثولغئ  العضالئ  لمفاحغ  لطسماح  أخرى  دول 
ق  وعثا  الظعوغئ.  غغر  المعاصع  إلى  بالعخعل  الثرغئ 

غسظغ بظزرظا زغارات وق سمطغات تفاغح» طحغرًا إلى أن 
«الصعاسث غةري تتثغثعا شغ جغاق اقتفاق الظعائغ».

أظئاء «شارس»  وضالئ  طسه  أجرتعا  خاخئ  طصابطئ  وشغ 
شغ  واقجاصرار  «افطظ  طآتمر  سصث  تغث  طعجضع  شغ 
تدط  والاغ  لطاساون»  حظشعاي  طظزمئ  دول  طظطصئ 
(الخغظ وروجغا وضازاخساان وصرغغججاان وأوزبغضساان 
وذاجغضساان)، خرح ظرغش بأظه لط غاط الئتث لشاغئ 
اآلن بحأن طسألئ تمثغث شارة المفاوضات الظعوغئ وصال، 
لصث صطظا سطى الثوام بأن المدمعن عع المعط بالظسئئ 
لظا وق ظصغث أظفسظا بجطظ طتثد وق عاجج لظا إزاء ذلك.

وشغ العصئ ظفسه غخرح وزغر خارجغئ روجغا قشروف أن 
طظزمئ حظشعاي لطاساون جارشع طظ طساعى الامبغض 
اإلغراظغ شغ المظزمئ تال تعصغع اقتفاق الظعوي الظعائغ 
تغث إن إغران اآلن سدع طراصإ، وتظزر المظزمئ تالغا 

لدط إغران وباضساان والعظث لسدعغاعا.
اإلغراظغئ  ظحرتعا «شارس»  الاغ  ظفسعا  المصابطئ  وشغ 
السئئ الماضغ غخرح ظرغش تعل الغمظ: «لصث أضثظا 
دوطا سطى وصش إذقق الظار وإرجال المساسثات اإلظساظغئ 
والتعار الغمظغ - الغمظغ». وأضاف: «ظأطض بإجراء التعار 
الغمظغ - الغمظغ شغ طعسثه الةثغث المسطظ طظ دون 
حروط طسئصئ وسصئات طفاسطئ، وأن غخض إلى ظاغةئ 

طصئعلئ لةمغع افذراف الغمظغئ».
وتابع وزغر الثارجغئ اإلغراظغ أن «افعط طظ ضض حغء 
عع ضرورة وصش اإلجراءات السسضرغئ الاغ ق شائثة طظ 
ورائعا، ولظ تآدي جعى إلى اإلضرار بالحسإ الغمظغ 

وتثطغر الئظغئ الاتاغئ لطغمظ».
شالامثد والثور اإلغراظغ شغ السراق وجعرغا وتجبعا شغ 
لئظان واآلن بحضض واضح شغ دسمعا لطتعبغغظ شغ الغمظ 
طضطش اصاخادغا شغ ظض السصعبات المفروضئ طظ افطط 
الظفط  سائثات  واظثفاض  افوروبغ  واقتتاد  الماتثة 
بسث اظثفاض أجساره سالمغا سظ افجسار السابصئ؛ شعغ 
دسمئ ظزام بحار شغ جعرغا بمطغارات الثوقرات طظث 
بثء البعرة سام ٢٠١١، باإلضاشئ إلى دسمعا لتجبعا شغ 
لئظان بما غاراوح بغظ ٢٠٠ و ٥٠٠ ططغعن دوقر جظعغا.

سائثات  سظ  اإلشراج  غسظغ  اقصاخادغئ  السصعبات  ورشع 
ظفطعا المصثرة بما بغظ ١٠٠ الى ١٥٠ ططغار دوقر الاغ 

جمثت تظفغثا لطسصعبات.
وغئثو أن أطرغضا تتااج أن تضعن إغران خالغئ افغقل 
المحئعه  لثورعا  لغج  الصادطئ،  المرتطئ  شغ  والصغعد 
الطائفغئ  إبارة  تغث  طظ  طظطصاظا  شغ  بعا  المظعط 
شغ  لثورعا  أغدا  ولضظ  شتسإ،  ورساغاعا  والمثعئغئ 
روجغا  وطظ  طظعا  الصرغئئ  حظشعاي  طظزمئ  طظطصئ 
بغظ  الصادطئ  الصمئ  أن  سطمظا  إذا  خخعخا  والخغظ، 
وروجغا  (الئرازغض  الئرغضج  ودول  حظشعاي  طظزمئ 
والخغظ والعظث وجظعب إشرغصغا) جاسصث شغ روجغا شغ 

 طثغظئ غعشا شغ الفارة طا بغظ ٩-١٠ تمعز الصادم

اإلصرار األمريكي على إجناز االتفاق النووي مع إيران 
بصطط: تاتط أبع سةمغئ

َصِئطئ طتضمئ طخرغئ أطج ذسظ التضعطئ سطى تضط جابص باسائار ترضئ المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) طظزمئ 
إرعابغئ. وبغظما َسثت الترضئ شغ بغان لعا الصرار «تأضغثا سطى تمسك الصاعرة بثورعا الصعطغ تةاه الصدغئ 
الفطسطغظغئ»، وخش المتاطغ جمغر خئري، طصغط الثسعى، طعصش تضعطئ بقده بـ«الماثئط»، صائق لـ«الحرق 
افوجط» إظعا (التضعطئ) تداطظئ طع ذطئاته شغ المرتطئ افولى طظ الاصاضغ وتمسضئ بظزر الثسعى أطام 

الصداء المساسةض.
وصدئ طتضمئ طساأظش الصاعرة لفطعر المساسةطئ، أطج، بصئعل ذسظ التضعطئ سطى تضط اسائار ترضئ تماس 

طظزمئ «إرعابغئ»، وإلشاء تضط أول درجئ. ضما صدئ المتضمئ بسثم اقخاخاص الظعسغ شغ ظزر الثسعى.
طظ جاظئه، صال جاطغ أبع زعري الظاذص باجط ترضئ تماس إن الترضئ ترتإ بالصرار الصدائغ المخري بإلشاء 

اجمعا ضمظزمئ «إرعابغئ»، طسائًرا أن الصرار تختغح لطثطأ السابص.
وحثد أبع زعري، شغ بغان أخثره أطج، سطى أن «الصرار غمبض تأضغثا سطى تمسك الصاعرة بثورعا الصعطغ 
تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ، وعثا بق حك جغضعن له تثاسغاته وآباره اإلغةابغئ سطى خسغث السقصئ بغظ تماس 

والصاعرة». (جرغثة الحرق افوجط)
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تماس ترتإ بإلشاء طتضمئ طخرغئ تضًما غساربعا تظزغًما إرعابًغا 

;]ËàÂÑ;Ï—Ñ]çŸ;ÿÊt;ÏËdÂÑÂ¯\;ÿÂÅ’\;ó¬dÂ;]“ÁÖŸ ;̂Ød;Ã˜|;ªàÂ

فول طرة طظث ١٦ ساطا سصث زسماء طةمعسئ الثول الخظاسغئ السئع الضئرى شغ السالط شغ ألماظغا صماعط الثورغئ 
غعم افتث ٧ تجغران/ غعظغع بثون طحارضئ روجغا.

وضاظئ «G٧» صث تعجسئ إلى «٨» باظدمام روجغا سام ١٩٩٨ إق أن المئاتبات شغ عثا اإلذار بثأت سمطغا صئض 
ذلك، إذ حارك رئغج اإلتتاد السعشغاغ طغثائغض غعرباتحعف سام ١٩٩١ سطى عاطح صمئ لظثن، وشغ السام 
الماضغ اتثث طحارضع الظادي الخظاسغ سطى خطفغئ افتثاث شغ الصرم صرارا بسثم المحارضئ شغ صمئ طةمعسئ 

البماظغ شغ جعتحغ تغث ضاظئ روجغا تارأس المةمعسئ لسام ٢٠١٤ واجامسعا شغ بروضسض.
وأسطظ طحارضع طةمعسئ G٧ رجمغا سظ سثم رغئاعط شغ اقجاماع طع روجغا تاى تشغر جغاجاعا إزاء الصرم. 
وأضثت ألماظغا سطى لسان وزغر خارجغاعا  شراظك شالار حااغظماغر سطى ضرورة السعدة إلى خغشئ «البماظغ 
الضئار» شغ أصرب وصئ لئتث أعط الصداغا الثولغئ، طآضثة أن الثول السئع تتااج إلى روجغا تاجئ طاجئ. 

(روجغا الغعم)

فول طرة طظث ١٦ ساطا.. صمئ G7 بثون روجغا
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تث الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا برغطاظغا سطى الئصاء شغ اقتتاد افوروبغ بسئإ الاأبغر اإلغةابغ لصغادتعا 
سطى الاضاض والسالط. 

وصال أوباطا خقل اجاماع طع رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون سطى عاطح صمئ طةمعسئ الثول الخظاسغئ 
السئع شغ ألماظغا: «ظاططع بحثة لئصاء الممطضئ الماتثة ججءا طظ اقتتاد افوروبغ». (روغارز)

جولة السيسي اخلارجية؛ تزوير للحقائق واستجداء للخارج 
وتركيز على حماربة «الفاشية الدينية»

بصطط: حرغش زاغث*
صام الرئغج المخري سئث الفااح السغسى خقل السام 
حمطئ  خارجغئ  زغارة   ٢٠ طظ  بأضبر  تضمه  طظ  افول 
أغطإ  شغ  برز  ولصث  وأوروبغئ.  وأشرغصغئ  سربغئ  دوق 
تطك الةعقت ترضغج السغسغ سطى تمرغر رجالئ طعمئ 
لطشرب طفادعا إظظغ أظا رجطضط شغ طتاربئ اإلرعاب، ذلك 
المخططح المئعط الثي بثأت تادح طسالمه بأظه غسظغ 
الترب سطى اإلجقم وطظع افطئ طظ إغخال طحروسعا 
سطى  الثقشئ  دولئ  شغ  والممبض  التضط  إلى  السغاجغ 
طظعاج الظئعة، وصث زاد السغسغ شغ زغارته افخغرة فلماظغا 
افطر وضعتاً باجاسماله لمخططح «الفاحغئ الثغظغئ»، 
إذ صال شغ المآتمر الختفغ الثي سصثته المساحارة 
افلماظغئ أظةغق طغرضض طسه شغ الساخمئ افلماظغئ برلغظ 
تاربعا  المخرغغظ  ٢٠١٥، «إن  طظ  البالث  افربساء  غعم 
الفاحغئ الثغظغئ شغ ٣٠ تجغران/غعظغع»، وضان السغسغ 
صث صال شغ ضطماه أغدا «تظاول لصاؤظا الغعم ططش ُطضاشتئ 
لطصداء  جععدظا  تضاتش  ضرورة  سطى  وأضثُت  اإلرعاب، 
سطى اإلرعاب واصاقسه طظ جثوره، شآشئ اإلرعاب باتئ 
تظال طظ الحئاب وافجغال الخاسثة جعاء شغ طظطصاظا 

أو شغ أوروبا».
الختفغ  المآتمر  لثلك  والماابع  لطمراصإ  بثا  وصث 
ظفسه  لغزعر  التصائص  تجوغر  السغسغ  تسمث  ضغش 
بخعرة طشاغرة تماطا لما عع سطغه، خاخئ سظثطا تضطط 
وتصعصه  المخري  اإلظسان  سطى  الحثغث  ترخه  سظ 
وسطى تطئغص الصاظعن، وصث ترص سطى اظاصاء طراشصغه 
المطئطغظ  طظ  جعصئ  حضطعا  الثغظ  الختفغغظ  طظ 
والمجطرغغظ والمخفصغظ وضأظظا شغ طآتمر حسئغ ولغج 
شغ طآتمر ختفغ، وضأن عآقء رابطئ طحةسغظ ولغسعا 
ختفغغظ، تغث ضاظعا غخفصعن بخعت سال لطسغسغ 
أبظاء تخرغتاته. إن وخطئ الاخفغص عثه تضسر صعاسث 
الئروتعضعل الرجمغ الاغ تصدغ بسثم تردي المآتمرات 
بثل  وصث  تأغغث،  اتافالغات  إلى  لطمسؤعلغظ  الختفغئ 
المساحارغئ  دار  شغ  اإلسقم  وجائض  سظ  المسآولعن 
افلماظغئ جععدا لاعثئاعط. بض إن السغسغ صث اخطتإ 
طسه طةمعسئ طظ الممبطغظ والممبقت لغمبطعا طحعث 
الحسإ السسغث الفرح بصغادته والعابص بعا لغرددوا أغظما 
تض أو ارتتض حساره اقظاثابغ «تتغا طخر» شغ وخطئ 

ظفاق طفدعتئ.
ضما بثا ارتئاك السغسغ وضثبه المفدعح سظثطا وجه له 
جآال سظ أتضام اإلسثاطات شغ طخر شصال: «إن عظاك 
إجراءات صدائغئ شغ المتاضمئ وظتظ ق ظاثخض شغ أتضام 
الصداء». وظتظ جمغسا ظاثضر طا صاله السغسغ شغ أضبر 
طظ طظاجئئ شغ خطابات تطغفجغعظغئ طئاحرة إلى الحسإ 
وأخرى طسةطئ، إن عظاك الضبغر طظ افبرغاء جةظاء، وأظه 
جعف غاط اإلشراج سظعط صرغئا. وعثا غسث اساراشاً طئاحرًا 
بأن التضعطئ تسمث إلى اقساصاقت السحعائغئ بشغر أذون 
صدائغئ والتئج شارات ذعغطئ بشغر جرغمئ غظص سطغعا 
إلى  باإلضاشئ  طسغظئ،  تعط  سطى  دلغض  وبشغر  الصاظعن، 

إذقق طثة التئج اقتاغاذغ، شخار التئج سطى ذطئ 
صدغئ سصعبئ شغ تث ذاتعا، وعع غسطط وغصرر طاى غاط 
اإلشراج سظ المساصطغظ افبرغاء سطى تث وخفه. وضان 
صث  قطرت  ظعربرت  الئروشغسعر  «الئعظثجااغ»  رئغج 
رشخ اجاصئال السغسغ شغ الئرلمان افلماظغ اساراضا 

سطى طا اسائره تسثغاً سطى الترغات شغ طخر. 
غتاول ظزام السغسغ تسعغص جغاجاه إلى الثارج سطى 
أظَّعا حغء طثاطش سما عغ سطغه، إذ إنَّ السغسغ ُغصثِّم 
لترب  إجظاد  أظَّه  سطى  ظزاطه  صئض  طظ  الماَّئع  الصمع 
الشرب سطى الةماسات «اإلرعابغئ» اإلجقطغئ. وُغطمِّح إلى 
أنَّ عظاك تصارًبا واجًسا - تاى وإن لط غضظ تاًطا - بغظ 
طخالته افطظغئ والمخالح افطظغئ الثاخئ بالتضعطات 

الشربغئ.
ضان طعصش التضعطئ افلماظغئ المسطظ أن الجغارة الرجمغئ 
إجراء  بسث  تأتغ  وأن  بث  ق  فلماظغا  المخري  لطرئغج 
وتراجسئ  سادت  ولضظعا  طخر،  شغ  برلماظغئ  اظاثابات 
تاى ق غفعتعا تتصغص أذماسعا اقصاخادغئ شغ طخر 
والاغ تامبض شغ تططع حرضاتعا؛ خاخئ حرضئ «جغمظج» 
السمقصئ لقجابمار بمحروسات لطئظغئ الاتاغئ شغ طخر، 
إذ وصسئ طةمعسئ «جغمظج» تطك طع طخر خفصئ بصغمئ 
بالشاز  تسمض  ضعرباء  طتطات  لاعرغث  دوقر  ططغارات   ٩
شغ  الضعرباء  تعلغث  ذاصئ  زغادة  بعثف  الرغاح  وذاصئ 
الئقد بظتع ٥٠٪.، وتسث الخفصئ أضئر ذطئغئ طظفردة سطى 
لخظاسات  وتثتعا  وتثسط  «جغمظج»  تاطصاعا  اإلذقق 
الشاز والضعرباء الاغ تعاجه خسعبات جمئ. وضان رئغج 
الضاطئ الئرلماظغئ لقتتاد الثغمصراذغ المسغتغ شعلضر 
ضاودر الثي زار طخر شغ ٢٩ آذار/طارس الفائئ صث خرح 
بسث لصائه السغسغ لظتع جاساغظ، بأن ألماظغا ترى شغ 
طخر حرغضا ق غظى سظه وطرجاة لقجاصرار شغ الحرق 
قسائارات  ضاظئ  زغارته  أن  ضاودر  وأوضح  افوجط. 
المخرغئ  «التضعطئ  أن  إلى  طحغرا  أغدا،  اصاخادغئ 
ترغث جثب المجغث طظ المسابمرغظ افلمان إلى الئقد». 

وظاحث ضاودر السغاجغغظ افلمان بثسط عثه الةععد.
صث غضعن السغسغ شغ تاجئ لثسط دولئ طعمئ بتةط 
ألماظغا وعع الثي طا شاأ ُغثضر أوروبا وأطرغضا وضغان 
غععد بتةط الثطر الثي غاعثدعط لع وخض اإلجقطغعن 
إلى التضط، ولضظ ألماظغا أغدا شغ تاجئ إلى طخر ضغ 
تحارك أطرغضا شغ ظعإ بروات وخغرات الضظاظئ، شدق 
سظ ضعظعا تثرك طثاذر اظاحار «اإلرعاب» الثي غتاربه 
وتثرك  جغظاء،  شغ  وخاخئ  طخر  ربعع  شغ  السغسغ 
خطره سطى أوروبا بحضض سام، وألماظغا بحضض خاص، 
التصغصغ  افطئ  طحروع  وخعل  أن  تماطا  تثرك  شعغ 
المامبض شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة إلى جثة 
التضط شغ بطث طتعري ضمخر الاغ تسائر صطإ اإلجقم 
الظابخ، تثرك تماطا أن شغ تخعل ذلك ظعاغئ الشرب 

التامغئ وعع طا تثحاه برلغظ بضض صعة.
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر
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