
طا عغ آخر تطصات تآطر أطرغضا سطى بعرة افطئ؟ 
وسما تامثخ طحاوراتعا طع روجغا؟

سثاوة  طظ  الشربغئ  الثول  تزعره  طا  ضض  طظ  بالرغط 
لقجقم والمسطمغظ، ق تجال ضبغر طظ الترضات ترضظ إلى 
عثه الثول، شامث غثعا لعا ذالئئ السعن طظعا، طظازرة 
طساسثتعا لعا شغ تشغغر افوضاع!! وتشفض تطك الترضات 
أن تطك الثول عغ طظ أصام عثه افوضاع السغؤئ، وأن 
طخطتاعا التصغصغئ المتاشزئ سطى تطك افوضاع.. ولثلك 
لاظفغث  الترضات  تطك  غساسمض  طظ  عغ  الثول  شاطك 
جغاجاتعا، ولغج السضج!! شعض طظ خسارة أسزط طظ 
أن غدتغ اإلظسان لاظفغث طحروع سثوه وعع غزظ أظه 

غسمض لطاشغغر؟؟!! 
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أوزبغضساان تسطظ وشاة الرئغج 
إجقم ضرغمعف 

أسطظ الاطفجغعن الرجمغ غعم الةمسئ الماضغ وشاة رئغج 
أوزبغضساان إجقم ضرغمعف طظعغاً بثلك ٢٥ ساطاً طظ 
تضمه لطئطث العاصع شغ آجغا العجطى. وأسطظ طثغع شغ 
الاطفجغعن المتطغ الثئر صائقً: «أسجائغ المعاذظغظ، ظسطظ 
بئالس التجن وافجى وشاة سجغجظا الرئغج»، طعضتاً أن 
الاحغغع جغاط السئئ شغ جمرصظث. وأضاف أن «إجقم 
سئث الشظغفغاح (ضرغمعف) تعشغ شغ الباظغ طظ أغطعل/

جئامئر شغ ذحصظث، إبر ظجف شغ الثطاغ». وجغاعلى 
رئغج العزراء حعضئ طغرزوغغش رئاجئ الطةظئ المضطفئ 
تظزغط الاحغغع شغ إحارة إلى دور طعط صث غاسطمه شغ 
عثا الئطث. طظ جعاه، اسائر الرئغج الروجغ شقدغمغر 
بعتغظ وشاة ضرغمعف «خسارة جسغمئ». وأحاد بعتغظ 
لئقده».  الفسطغ  والصائث  التازم  الثولئ  «رجض  بثضرى 
وضاظئ السططات شغ أوزبغضساان أسطظئ خئاح الةمسئ 
الماضغ أن ضرغمعف (٧٨ ساطا) «بات شغ تال الثطر» 
افجئعع  ظعاغئ  لطسقج  المساحفى  إلى  ظصطه  بسث 
الماضغ. وغاعط سثد ضئغر طظ المظزمات غغر التضعطغئ 
إجقم ضرغمعف الثي أسغث اظاثابه السام ٢٠١٥، بأظه 
اسائاذغًا  اقظاثابات، واساصض  طا سمث إلى تجوغر  دائماً 
طؤات المسارضغظ وأغث اقجاثثام الماضرر لطاسثغإ شغ 

السةعن. (جرغثة التغاة)
: وأخغرا.. بسث تضمه أوزبغضساان ربع صرن طظ 
الجطان، وبسث جعطه أعض الئقد بساطئ وتمطئ الثسعة 
اإلجقطغئ شغ الطرغص السغاجغ بثاخئ، جعء السثاب 
تدغغصا وطقتصئ وجةظا وتسثغئا وصاق طات ذاغغئ 
ضرغمعف  ظظ  شصث  ضرغمعف.  "إجقم"  أوزبغضساان 
أظه بسغاجئ التثغث والظار غساطغع أن غسضئ خعت 
الثقشئ  إلصاطئ  الساططغظ  إرادة  غععظ  وأن  التص، 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وأن غدسش سجغماعط، 
وأن غرعئعط شغثروا له جاجثغظ ضما غفسض أولؤك 
الثغظ باسعا آخرتعط بثظغاعط أو بثظغا غغرعط، ولضظ 
أظى لحئاب تجب الاترغر أن غسةثوا لشغر اهللا، أظى 
لعط أن غسئثوا غغر اهللا، وعط الثغظ غتمطعن الثسعة 
اإلجقطغئ لاضعن السئادة هللا وتثه سظ ذرغص إصاطئ 
العالك  إن  الظئعة؟؟!!  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ضرغمعف صث تارب اإلجقم بضض طا أوتغ طظ صعة، ولط 
غضاِش باظتغئ اإلجقم سظ التضط وجائر حآون التغاة 
جاظئا، بض ضغص سطى الظاس شغ سئاداتعط الفردغئ، 
وتارب ضض طظ غصش شغ وجعه وبثاخئ تمطئ الثسعة 
اساصض  تغث  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  اإلجقطغئ 
طظعط  ضبغرون  وُصاض  اآلقف  سائقتعط  وطظ  طظعط 
شغ جةعظه تتئ الاسثغإ. وطف السةعن بمسارضغه 
آرائعط  بسئإ  افلعف  سحرات  المساصطعن  بطس  تاى 
المثالفئ له. وطظ الةرائط الضئرى الاغ ارتضئعا ذلك 
المةرم طةجرة "أظثغةان"، وذلك أظه ظاغةئ افتثاث 
شغ جمععرغات اقتتاد السعشغغاغ السابص، وبثاخئ 
شغ صرغغجغا المةاورة فوزبغضساان، أدرك ضرغمعف 
سطغه  شأحار  إلغه،  واخطئ  بث  ق  المعجات  عثه  أن 
الروس أن غسائص افتثاث، شغئث سغعظه بغظ الظاس 
أظعط  أظفسعط  وغزعرون  ضثه،  لطاترك  غثسعظعط 
طسعط، وبثلك غسرف رؤوجعط المسارضئ له تصغصًئ، 
شغئطح بعط بطرغصاه صئض أن غرتئعا أظفسعط لطاترك 
ضثه، وعضثا تةمع الظاس طع ظعاغئ غعم ١٢ أغار/

طاغع ٢٠٠٥ شغ المغثان المرضجي لمثغظئ أظثغةان، 
واجامروا شغ الطغض، وضثلك غعم الةمسئ الثي تقه 
وبطشعا ظتع خمسغظ ألفاً، شئثأ خئاح الةمسئ جظعد 
أتدروا  صث  ضاظعا  الثغظ  الروس  والةظعد  الطاغغئ 
سطى  الظار  بإذقق   ،٢٠٠٥/٥/١١ غعم  أظثغةان  إلى 
أضان  فظثغةان،  المرضجي  المغثان  شغ  ضان  طظ  ضض 
ر  حغثاً أم ذفقً أم اطرأًة أم حاباً دون تمغغج، وصث صثِّ
الصاطى تسإ طخادر طعبعصئ ظتع جئسئ آقف شغ تطك 
المةجرة.. طات ضرغمعف الثي واجه بالرخاص تجَب 
الاترغر الثي غسمض بالطرغص السغاجغ، طات الطاغغئ 
واجامرت الثسعة اإلجقطغئ، وجغسامر تمطعا إلى أن 
غأذن اهللا تسالى بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
َيّ 

َ
أ َظلَُموا  ِيَن  َّ ا ﴿وََسَيْعلَُم  تسالى:  صال  الظئعة.  طظعاج 

ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾. 

اخارصئ  آب/أغسطج  طظ  والسحرغظ  الرابع  شغ 
وبثأت  السعري،  الةعي  المةال  الارضغئ  الطائرات 
تئع  جعرغا،  شغ  جرابطج  طظطصئ  شغ  أعثاشا  تصخش 
ذلك سئعر طا غصارب طظ ١٥٠٠ طصاتض جعري التثود 
ضارضاطغح  طظطصئ  شغ  تةمسعا  صث  ضاظعا  الارضغئ 
الفرات،  درع  اجط  سطغعا  أذطص  سمطغئ  شغ  الارضغئ 
أن  صئض  وصع  بالعةعم  ترضغا  بثء  أن  قشاا  ضان  وصث 
باغثن أرض  جع  افطرغضغ  أصثام ظائإ الرئغج  تطأ 
ترضغا، وعغ رجالئ تسئر سظ طثى خدعع تضام ترضغا 

لقرادة افطرغضغئ.
وصث سئر باغثن سظ رضاه بالسمطغئ السسضرغئ الارضغئ 
طع  سصثه  الثي  المحارك  الختفغ  المآتمر  خقل 
صال  تغث  غطثرغط  سطغ  بظ  الارضغ،  العزراء  رئغج 
سطى  لطشاغئ؛  واضتاً  ذلك  ظةسض  أن  "سطغظا  باغثن: 
صعات اقتتاد الثغمصراذغ أن تسعد إلى الدفئ افخرى 
طظ الفرات (الدفئ الحرصغئ)، فظعا لظ تامضظ، ولظ 
تتخض، تتئ أي ظرف ضان، سطى الثسط افطرغضغ إن 
لط تطاجم باسعثاتعا" (السربغ الةثغث، ٢٠١٦/٨/٢٤)، شغ 
تخرغتات قتصئ، صال غطثرغط "إن الاعغض السسضري 
الثي تثسمه العقغات الماتثة شغ جعرغا جغاعاخض 
إلى تغظ سعدة طصاتطغ ططغحغا وتثات تماغئ الحسإ 
الةثغث،  (السربغ  الفرات".  ظعر  حرق  إلى  الضردغئ 
٢٠١٦/٨/٢٤). وضان الظاذص باجط الئغئ افبغخ، جعش 
بثأتعا  الاغ  الفرات"  "درع  سمطغئ  "إن  صال  أرظسئ، 
شغ  "داسح"  تظزغط  ضث  افربساء،  أطج  شةر  ترضغا، 
طثغظئ جرابطج السعرغئ، عغ آخر افطبطئ تعل الثسط 
المعط الثي تصثطه أظصرة لةععد طضاشتاه". (الثطغب 

أون قغظ، ٢٠١٦/٨/٢٥)
وسصإ طشادرته لارضغا أسطظ جع باغثن طظ جاعضععلط 
الثمغج ٢٥ آب/أغسطج أن الصعات الارضغئ جاعجة 
لطئصاء شغ افراضغ السعرغئ صثر طا عع طططعب إللتاق 
العجغمئ باظزغط الثولئ شغ عثه الئقد. وصال باغثن، 
الساخمئ  إلى  زغارته  أبظاء  سصثه  ختفغ،  طآتمر  شغ 
شغ  وتطفاءعا  واحظطظ  إن  جاعضععلط،  السعغثغئ 
افوجط  والحرق  افوروبغ  واقتتاد  الظاتع  تطش 
غئتبعن تالغا سظ تض لمسألئ اقظاصال السغاجغ شغ 
جعرغا (روجغا الغعم، ٢٠١٦/٨/٢٥)، وشغ المتخطئ شإن 
إذقق ترضغا لسمطغئ درع الفرات جاء بظاء سطى ذطإ 
طظ أطرغضا وتظسغص طسعا، وصث ضان واضتا أن ترضغا 
تطعرات  طظ  جئص  بما  له  وتاةعج  الثور  لعثا  تاعغأ 
قشائ شغ المعصش الارضغ أحرظا إلغعا جابصا. ضما أن 
ترضغا وبثسط أطرغضغ رتئئ أوراصعا طع روجغا وإغران 

وضثلك طع جعرغا!
وصث أسطظئ ترضغا سظ أعثاشعا طظ السمطغئ السسضرغئ 
طصابطئ  شغ  إغحغك،  شضري  الثشاع  وزغر  لسان  سطى 
تغث  المتطغئ،  الصظعات  إتثى  حاحئ  سطى  تطفجغعظغئ 
تتصغص  بشغئ  السسضرغئ  السمطغئ  بثأت  بقده  إن  صال 
التثود  أطظ  ضمان  أولعما  رئغسغغظ،  عثشغظ 
تجب  صعات  تشطشض  سثم  تأطغظ  والباظغ  الارضغئ، 
الضردغئ  التماغئ  ووتثات  الثغمصراذغ  اقتتاد 
"طظ  طدغفا  الثولئ،  تظزغط  ذرد  بسث  المظطصئ  إلى 
التر  السعري  الةغح  إتضام  لشاغئ  عظاك  الئصاء  تصظا 
جعرغا  شغ  غعجث  ق  لفجش  المظطصئ،  سطى  السغطرة 
دولئ شغ العصئ التالغ، وطعصش ترضغا شغ المتاشزئ 
وحثد  وبابئ".  واضح  السعرغئ  افراضغ  وتثة  سطى 
تجب  اظستاب  طظ  بث  "ق  أظه  سطى  الارضغ  العزغر 
اقتتاد الثغمصراذغ لتثود حرصغ الفرات، وضظا اتفصظا 
طع العقغات الماتثة افطرغضغئ سطى ضرورة اظستاب 
تطك الصعات خقل أجئعسغظ ضتث أصخى، طدى طظعا 
أجئعع وباصغ أجئعع آخر سطى اظصداء المعطئ جظظازر 
خقلعا اضامال اقظستاب"، داسغا إغاعا لطاراجع بأجرع 
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أطرغضا  بغظ  السقصئ  أن  بثاعئ  المفععم  طظ  إظه 
وروجغا شغ الحأن السعري لغسئ سقصئ بغظ سثوغظ 
سقصئ  عغ  بض  طاظاشسغظ،  ظثغظ  أو  طاخارسغظ 
اجاثثام وتسثغر طظ صئض أطرغضا لروجغا تاى تامضظ 
أطرغضا طظ تظفغث تطعا السغاجغ والثي صئطاه روجغا 
الطاغعت  ظزام  بصاء  وغصادغ  تظفغثه.  سطى  وتسمض 
افطظغئ  وخاخئ  وطآجساته  فطرغضا  الاابع  السطماظغ 
البعرة،  لعصش  تمعغثا  الظار  إذقق  ووصش  اإلجراطغئ، 
وجسض المسارضئ السمغطئ تفاوض الظزام وتافص طسه 
سطى تحضغض تضعطئ طحارضئ، وتأجغض طخغر سمغطعا 
بحار أجث إلى الظعاغئ. وظرى دائما أن أطرغضا عغ الاغ 
تئادر بطرح الثطط وتاخض بروجغا لاظفغثعا، شزعر 
لطمئادرات  والمظفث  الماطصغ  عغ  روجغا  أن  لطةمغع 
افطرغضغئ، لغبئئ ذلك أظعا ُطسثرة وطساثثطئ طظ 

صئض أطرغضا.
ولضظ روجغا تسسى فن تضعن لعا ضطمئ تاى تخئح 
شاّدسى  تاععط،  ضما  الاأبغر  شغ  أطرغضا  طساعى  سطى 
غعم  جعرغا  طظ  روجغا  اظستاب  إسقظه  سصإ  بعتغظ 
٢٠١٦/٣/١٤ أن "روجغا أبئائ شغ جعرغا دورعا الصغادي 
بق طظازع وتتطغعا باإلرادة والمسآولغئ شغ طضاشتئ 
ق  وعغ  ذلك،  لعا  غخئح  ولظ  الثولغ..."  (اإلرعاب) 
ذرغص  سظ  تسسى  شائصى  عظاك،  سمغطئ  صعى  تمطك 
تصثغط الثثطات فطرغضا لاتخض سطى حغء طظ عثا 
طظ  اظستابعا  روجغا  أسطظئ  وصث  غغره.  أو  الصئغض 
جعرغا بسثطا رأت أظه لغج لعا ظاصئ وق جمض وعغ 
المادغئ  والثسائر  فطرغضا  طةاظا  الادتغات  تصثم 

 ١١ وبسث  المادسدع.  اصاخادعا  ضاعض  تبصض  ضئغرة 
ضما  طأزق  شغ  دخطئ  وصث  سطغعا  افسئاء  تجداد  حعرا 
دخطئ أطرغضا شغ طأزق والاغ تساسةض افطعر لاتصغص 
إظةازات صئض أن غشادر أوباطا الئغئ افبغخ واقظاثابات 
غساثثطعن  والةمععرغعن  افبعاب  سطى  افطرغضغئ 
طعاصسعط  لاسجغج  جعرغا  شغ  أوباطا  إدارة  شحض  ورصئ 
تض  روجغا  ترغث  اقسائارات  شطعثه  اقظاثابات.  شغ 
العضع شغ جعرغا بأجرع طا غضعن ضما ترغث أطرغضا. 
عاتفغا   ٢٠١٦/٩/٢ غعم  قشروف  خارجغاعا  وزغر  شاضطط 
بغظ  الاساون  آشاق  "لئتث  ضغري  افطرغضغ  ظزغره  طع 
اإلرعابغئ  المةمعسات  لمضاشتئ  وواحظطظ  طعجضع 
الماتخظئ شغ جعرغا" بتسإ بغان لطثارجغئ الروجغئ.

طةثدا  اقظائاه  لفئ  "قشروف  أن  الئغان  شغ  وجاء 
شخائض  بغظ  غمضظ  طا  بأجرع  الفخض  ضرورة  إلى 
المسارضئ السعرغئ المرتئطئ بالعقغات الماتثة وبغظ 
طظ وخفعط باإلرعابغغظ الثغظ غساثثطعظعا ضشطاء 
وغعاخطعن سمطغات عةعطغئ طضبفئ شغ افراضغ الاغ 
الفخائض  جادرب  روجغا  أن  أي  سطغعا".  غسغطرون 

الاغ تصرر أطرغضا ضربعا شاظفث أواطرعا.
وعثا غثل سطى أن البعرة السعرغئ صث أسةجت الطرشغظ 
البعار  بدرب  طأزصعما  طظ  غثرجا  أن  غرغثان  وعما 
غططص  والثغظ  افطرغضغ  السغاجغ  لطتض  الراشدغظ 
سطغعط المةمعسات اإلرعابغئ، أو خثاسعط بافرغشعط 
رغابضعف  شصال  أجطتاعط.  ظجع  أو  المظاذص  طظ 
والعقغات  "بقده  إن  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث 
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جاء شغ تصرغر أن العقغات الماتثة وحرضاءعا شغ الافاوض اتفصعا "جرًا" سطى السماح إلغران باقلافاف سطى 
بسخ الصغعد شغ اقتفاق الظعوي الاارغثغ الثي وّصع السام الماضغ طظ أجض العشاء بمعسث ظعائغ لئثء تثفغش 
السصعبات اقصاخادغئ المفروضئ سطغعا. وأشاد رئغج طسعث السطعم وافطظ الثولغ الثي غاثث واحظطظ طصرًا 
له دغفغث أولئراغئ طفاح افجطتئ السابص شغ افطط الماتثة الثي حارك شغ إسثاد الاصرغر، أظه ضان طصررًا 
ظحر عثا الاصرغر غعم الثمغج ١ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦. وغساظث الاصرغر إلى طسطعطات طظ طسآولغظ سثة شغ 
تضعطات حارضئ شغ المفاوضات، لضظ أولئراغئ رشخ ضحش ععغاتعط. وصال: "اإلسفاءات أو البشرات تتثث شغ 
السر وغئثو أظعا تتابغ إغران". وأوضح الاصرغر أن طظ اإلسفاءات ابظغظ غسمتان إلغران باةاوز طا ظص سطغه 
اقتفاق شغ حأن ضمغئ الغعراظغعم المظثفخ الاثخغإ الاغ غمضظ لطعران اقتافاظ بعا شغ طظحآتعا الظعوغئ. 
وغمضظ تظصغئ الغعراظغعم المظثفخ الاثخغإ وتتعغطه إلى غعراظغعم سالغ الاثخغإ وعع الثي غساثثم شغ 
تخظغع افجطتئ. وأضاف أن اإلسفاءات تزغئ بمعاشصئ الطةظئ المحارضئ الاغ تحضطئ بمعجإ اقتفاق لقحراف 
سطى تظفغثه.  وظصض الاصرغر سظ طسآول "طططع" ضئغر أظه لع لط تاترك الطةظئ المحارضئ وتصرر عثه اإلسفاءات 
لضاظئ بسخ المظحآت الظعوغئ اإلغراظغئ جاثفص شغ الاجام طعسث ١٦ ضاظعن الباظغ وعع المعسث الظعائغ لطئثء 

برشع السصعبات. (جرغثة الظعار الطئظاظغئ)

بصطط: أجسث طظخعر

طجغث طظ افخئار الاغ تضحش السقصئ بني أطرغضا وإغران والاسعغقت 
املمظعتئ لعا لاصعم بثورعا يف تظفغث السغاجئ افطرغضغئ 

إغران تخطئ سطى إسفاءات "جرغئ" بسث اقتفاق الظعوي
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شرظسا تتارب اإلجقم تتئ سظعان: 
"اإلجقم الفرظسغ"

طا زال اإلجقم والعجعد اإلجقطغ شغ شرظسا خاخئ وشغ 
أوروبا ساطئ غحضض صطصا طاظاطغا لثى الساجئ الفرظسغغظ 
العصئ  طرور  وطع  عظاك،  المسطمغظ  وجعد  بثء  طظث 
وتظاطغ سثد المسطمغظ عظاك وازدغاد وسغعط السغاجغ 
سطى دغظعط احاث السةال بحأن اإلجقم خاخئ شغ عثه 
افجعاء المحتعظئ الاغ تسغحعا شرظسا، والتصغصئ الاغ 
غسغعا المسطمعن شغ شرظسا طظث صرابئ سصث طظ الجطان 
تساطض  طسألئ  شغ  غتثث  أن  غعحك  تشغغرًا  عظاك  أن 
أن  إق  والمسطمغظ.  اإلجقم  طع  وطآجساتعا  شرظسا 
عثا الاشغغر لط غضظ طائطعرًا بسث شغ سصعل خظاع الصرار 
شغ شرظسا، ولثا شصث ضاظئ شرظسا تاثئط شغ جغاجات 
والمسطمغظ.  اإلجــقم  تةاه  طثروجئ  غغر  سحعائغئ 
أطا اآلن شالثي غئثو عع أن التضعطئ الفرظسغئ تظاعب 
جغاجئ طثروجئ شغ عثا الخثد. شصث بثأت بمحاورات 
إلظحاء عغؤاغظ جثغثتغظ بعثف وتغث عع "تسجغج إجقم 
شرظسغ" طظسةط طع صغط الةمععرغئ السطماظغئ، طما أبار 
جةاق بحأن اإلضاشئ الاغ جاصثطعا عاتان المآجساان.
ُسعث  الاغ  شرظسا"  "إجــقم  بمآجسئ  افطــر  وغاسطص 
الفرظسغ  العزغر  إلى   - طاعصسا  ضان  ضما   - برئاجاعا 
شغ  طعاطعا  وتثدت  حعشغظمعن،  بغغر  جان  السابص 
اإلحراف سطى الاضعغظ غغر الثغظغ لفئمئ، ودسط الئتعث 
شغ طةاقت السطعم اإلجقطغئ، وتمعغض المسارض وضض 
المحارغع الاغ لعا سقصئ بثطب اإلجقم شغ المةامع شغ 
المآجسئ  لعثه  اإلداري  المةطج  وجغاحضض  شرظسا. 
والمةطج  الفرظسغئ  الثاخطغئ  وزارة  سظ  طمبطغظ  طظ 
حثخغات  إلى  باإلضاشئ  اإلجقطغ،  لطثغظ  الفرظسغ 

بصاشغئ طسظغئ بصداغا اإلجقم شغ شرظسا.
جمسغئ  إظحاء  جغاط  المآجسئ،  عثه  طع  وبالمعازاة 
بصاشغئ أخرى لط غتثد بسث اجمعا، وإن تثد عثشعا 
وعع تعشغر الامعغض لطمساجث بسغثا سظ أطعال الثارج، 
تغث غةري الافضغر شغ ذرغصئ طئاضرة إلغةاد الامعغض 
تامبض شغ طساعمات اخاغارغئ طظ صئض الحرضات الساططئ 

شغ صطاع المظاةات التقل.
ضازظعف  برظار  الفرظسغ  الثاخطغئ  ــر  وزغ بــثأ  وصــث 
لطثغظ  الفرظسغ  المةطج  طظ  ضض  طع  المحاورات 
اإلجقطغ- وعع المةطج الثي تأجج طظث سام ٢٠٠٣ 
وغظزر إلغه طظ صئض السططات باسائاره الممبض الرجمغ 
إجقم  "طآجسئ  ورئغج   - شرظسا  شغ  لطمسطمغظ 
الثي  السابص  العزغر   - حعشغظمعن  بغغر  جان  شرظسا" 
 - وطسارض  طآغث  بغظ  جثق  لطمظخإ  ترحغته  غبغر 
وطع حثخغات بصاشغئ غاعصع أن تظدط إلى المآجسئ.

وطع اإلسقن سظ إظحاء عاتغظ المآجساغظ، غثور جةال 
شغ شرظسا تعل طا إذا ضاظئ اإلضاشئ الاغ جاصثطاظعا 
تاظاجإ والجخط الثي راشص اإلسقن سظعما، خاخئ شغ 
ظض وجعد طآجسات جابصئ أوضطئ لعا أعثاف طحابعئ 
لط غاتصص طظعا إق الظجر الغسغر. ضما عع الحأن بالظسئئ 
"التضمئ"  وسظ  اإلجقطغ،  لطثغظ  الفرظسغ  لطمةطج 
طظ اخاغار رئغج غغر طسطط لصغادة طآجسئ جُاسظى 

بالحأن اإلجقطغ شغ شرظسا.
وعظا ق بث طظ الاعصش سطى تصغصئ افطر، شما عغ تصغصئ 
وعض  أعثاشه؟  عغ  وطا  شرظسغ"  "إجــقم  سظ  الضقم 
تثاطش عثه الثسعة سظ جابصاتعا شغ دول غربغئ أخرى 
"إجقم أطرغضغ" و"إجقم برغطاظغ"؟ وعض عظاك شرق 
بغظ طا غثسعن إلغه وبغظ الثغظ اإلجقطغ الثي ظجل 

سطى ظئغظا الضرغط ؟
التصغصئ عغ أن شرظسا تالعا ضتال طبغقتعا طظ دول 
الشرب الضئرى تتاول تترغش اإلجقم وإسطاءه طساظغ 
تاعاشص طع تدارتعا، أي أن شرظسا بخثد إظحاء دغظ 
جثغث غغر الثغظ الثي ظجل سطى خاتط الئحر والظئغغظ 
(إجــقم  اجمه  الاسطغط  وأتــط  الخقة  أشدض  سطغه 
لغاظاجإ  وطشغر  وططفص  طترف  دغظ  وعع  شرظسغ!). 
طع السصغثة الرأجمالغئ الاغ تائظاعا شرظسا والاغ تصعم 
سطى شخض الثغظ سظ الثولئ. أي أن شرظسا ترغث بعثا 
الثغظ المثاطص المسمى بـ (إجقم شرظسغ) أن تفرغ 
اإلجقم التصغصغ طظ طدمعظه السغاجغ، وطظ الظزرة 
إلى التغاة الاغ جاء بعا، وعغ ظزرة التقل والترام، 
سظ  شرظسا  شغ  المسطمغظ  شخطئ  صث  تضعن  وبثلك 
أطاعط اإلجقطغئ شغ السالط أجمع وأخدساعط لمئثئعا 
شغ  طتاعى  شرظسغ  إجقم  شغ  واتاعتعط  الرأجمالغ 
الةالغئ  تظثطب  وبثلك  وطآجساتعا،  شرظسا  دجاعر 
المسطمئ شغ شرظسا شغ تدارة شرظسا وغجول "خطر" 
اإلجقم التصغصغ الثي غعثد شرظسا وباصغ دول أوروبا 
شغ الصارة. وبثلك غاتعل الثغظ اإلجقطغ شغ أوروبا 
شرظسا  طسطمغ  سقصئ  سطى  غصاخر  روتاظغ  دغظ  إلى 
بربعط شغ بسخ المسائض الفردغئ. ولغج له أي سقصئ 
تاتعل  وبعثا  المساجث.  خارج  تغاتعط  أو  بأطاعط 
السصغثة اإلجقطغئ إلى سصغثة ضعظعتغئ روتغئ تماطا 

ضما عغ الثغاظئ الظخراظغئ.
إن دول الشرب أدرضئ تصغصئ تظاطغ أسثاد المسطمغظ 
أن  ضما  الاظاطغ،  عثا  إغصاف  تساطغع  ق  وأظعا  لثغعا 
حثة  وعغ  أخرى  تصغصئ  أدرضئ  الشربغئ  الثول  عثه 
أغظما  سظه  تثطغعط  وسثم  لقجقم  المسطمغظ  تإ 
سظ  تئتث  الثول  عثه  راتئ  ولثا  ارتتطعا.  أو  تطعا 
المسطمغظ  دطب  خقلعا  طظ  تساطغع  ووجائض  ذرق 
شغ بصاشئ دولعا بشغئ شخطعط سظ اإلجقم التصغصغ 
اتاعائعط  وبشغئ  أوروبا  خارج  بأطاعط  غربطعط  الثي 
الاغ  الثولئ  لخالح  وصثراتعط  ذاصاتعط  واجاثثام 
غسغحعن شغعا. شئسث أن غؤسئ دول أوروبا شغ إصظاع 
سطى  زطظ  طظث  تسمض  باتئ  دغظعط  بارك  المسطمغظ 
دطةعط وتثوغئعط شغ بصاشئ وتدارة الضفر، لغضعن 
وق  شطسطغظ  بمسطط  سقصئ  له  لغج  شرظسا  طسطط 

السراق وق جعرغا وق أششاظساان وعضثا..
وعظا غظئشغ الاثضغر بأطر طعط لطشاغئ شغ عثا الخثد 
وعع أظظا ظتظ المسطمغظ ق ظصئض وق ظرتدغ أي دغظ 
غغر دغظ اإلجقم الثي ظجل سطى ظئغظا طتمث  والثي 
عع طئثأ لضض حآون التغاة غظاصخ المئثأ الرأجمالغ 
جثغث  بثغظ  ظصئض  شق  صعاسثه.  وجائر  سصغثته  شغ 
طفئرك اجمه (إجقم شرظسغ وإجقم أطرغضغ وإجقم 
الفرظسغعن  الساجئ  لظا  غطئثه  إجــقم  برغطاظغ). 
واإلظةطغج وغصثطعظه لظا ضالسط الجساف.  وافطرغضغعن 
شالتثر التثر والامسك بثغظ طتمث أغعا المسطمعن. 
يَن ِعنَد ابِّ اإلسالم﴾. واتثروا أغعا  ِّ صال تسالى: ﴿إِنَّ ا
أن  خاخئ  شرظسا  وشغ  ساطئ  أوروبــا  شغ  المسطمعن 
اهللا  صعل  سطغضط  شغظطئص  الفرظسغ)  (اإلجقم  تائسعا 
َوُهَو  ِمْنُه  ُفْقَبَل  َفلَن  ِديًنا  اإلسالم  َلرْيَ  يَبَْتِغ  ﴿َوَمن  تسالى 
َكَفُرواْ  َقْوًما  ابُّ  َفْهِدي  َكْيَف    َارِسِيَن 

ْ
اخل ِمَن  اآلِخَرةِ  يِف 

نَّ الرَُّسوَل َحقٌّ وََجاءُهُم اْكَيَِّناُت وَابُّ الَ 
َ
َنْعَد إِيَمانِِهْم َوَشِهُدواْ أ

 [آل سمران: ٨٥-٨٦] ﴾الِِمنَي َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ

أطرغضا طظ خقل افطط املاتثة تاقسإ بصدغئ
 الختراء  بني املشرب وجئعئ الئعلغسارغع

بصطط: طتمث سئث اهللا
تسغح المظطصئ التثودغئ المشربغئ المعرغااظغئ تعترا 
جثعظئ  سطى  اظسضج  الماضغ  آب  حعر  طظاخش  طظث 
صدغئ الختراء وأساد لطعاجعئ حئح الترب بغظ المشرب 
والةئعئ اقظفخالغئ الئعلغسارغع. شما تصغصئ طا غةري؟

باارغت ٢٠١٦/٠٨/١٤ بثأ المشرب تمطئ تطعغرغئ لطمظطصئ 
أظحطئ  طظ  لطتث  طعرغااظغا  طع  الضرضرات  التثودغئ 
الاعرغإ والاةارة غغر المحروسئ تسإ بغان وقغئ جعئ 
الثاخطئ - واد الثعإ المشربغئ الخادر غعم ٢٠١٦/٠٨/١٦، 
وذضر الئغان أن السمطغئ ظفثتعا المخالح افطظغئ وسظاخر 
الةمارك. وردا سطى الاترك المشربغ راجض زسغط جئعئ 
الئعلغسارغع إبراعغط غالغ غعم ١٥ آب/أغسطج افطغظ 
وخفه  طا  سطى  لقتاةاج  طعن  ضغ  بان  افطمغ  السام 
خرح  وصث  الظار.  إذقق  لعصش  المشربغ"  بـ"اقظاعاك 
شرتان  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  باجط  الماتثث 
تص خقل طآتمر ختفغ سصثه باارغت ٢٠١٦/٠٨/١٨: "إن 
الئسبئ افطمغئ ظحرت شغ ١٦ و١٧ آب/أغسطج وجائض 
اظاعاضات  تعل  اقتعاطات  شغ  لطاتصغص  وجعغئ  برغئ 
صرب  الشربغئ  الختراء  طظ  الشربغ  الةظعبغ  الةجء  شغ 
طعرغااظغا"، وأضاف "أن الئسبئ لط تطتر وجعدا سسضرغا 
أو طسثات سسضرغئ، بض شصط آلغات طثظغئ تسئر الةثار 

الرططغ المشربغ".
الطرغص  بارخغش  وبثأ  سمطغاه  شغ  المشرب  واجامر 
والمعجعد  وطعرغااظغا  المشرب  بغظ  الرابط  التثودي 
وراء الةثار افطظغ وعع طا أضثه الئغان الباظغ لعقغئ 
جعئ الثاخطئ - واد الثعإ الخادر باارغت ٢٠١٦/٠٨/٢٣ 
طتعر  تسئغث  شغ  طآخرا  الحروع  "تط  أظه  أشاد  تغث 
ذرصغ سطى اطاثاد طساشئ ٣,٨ ضطط بمظطصئ الضرضارات، 

جظعب الممطضئ".
جئعئ  لمطالإ  الماتثة  افطط  اجاةابئ  سثم  وبتةئ 
الئعلغسارغع ولسثم اضطقع بسبئ المغظعرجع بثورعا شغ 
طراصئئ اظاعاضات وصش إذقق الظار، دخطئ وتثة سسضرغئ 
السازلئ  المظطصئ  إلى   ٢٠١٦/٠٨/٢٨ غعم  لقظفخالغغظ 
وتمرضجت بالصرب طظ السمال المشاربئ الثغظ غسمطعن 
لفطط  السام  بافطغظ  تثا  طما  الطرغص،  ترخغش  شغ 
الماتثة بان ضغ طعن بثسعة المشرب والئعلغسارغع إلى 
وصش أي سمض طظ حأظه تشغغر العضع الصائط، وجتإ 

وتثاتعما السسضرغئ لمظع أي تخسغث جثغث.
وجائض اإلسقم سطى إبر عثه  لصث خعرت السثغث طظ 
ذئعل  بثق  وطعرغااظغا  المشرب  بغظ  السقصئ  السمطغئ 
الترب وربطاعا بتادبئ رشع السطط المعرغااظغ بمثغظئ 
الضعغرة الاغ غسائرعا المشرب طثغظئ طشربغئ لضظعا غغر 
طعرغااظغا  اظستاب  طظث  المشرب  غثخطعا  ولط  طأععلئ 
باجط  الماتثث  العزغر  شظث  وصث   .١٩٧٩ جظئ  طظعا 
عثه  الحغت  ولث  افطغظ  طتمث  المعرغااظغئ  التضعطئ 
اقدساءات وظفى وجعد تثععر شغ السقصات بغظ الئطثغظ 
صائق: "ق غعجث أي حغء غطفئ اقظائاه طع المشرب، ق 
سطى المساعى اقصاخادي وق سطى المساعى السغاجغ 
وق سطى المساعى السسضري". ضما أضاف بأن "افطعر 
عظا  طظ  تزعر  ضاابات  طةرد  تثاوله  تط  وطا  ذئغسغئ 

وعظاك تسئر سظ رأي ضاتئعا شصط".
السمطغئ  أن  افتثاث  طةرغات  خقل  طظ  والراجح 
الاطعغرغئ المشربغئ تمئ باظسغص طع طعرغااظغا وبسطط 
افطط الماتثة. وعع طا تظاصطاه بسخ المعاصع المشربغئ 
صئض الئثء بالسمطغئ، ضما خرح العزغر الثطفغ أن السمطغئ 

طسامرة باظسغص طع بسبئ افطط الماتثة المغظعرجع.
الاعتر  بحأن  بغاظغظ  أخثر  المشرب  أن  والمقتر 
بالةظعب وضقعما خادر سظ وقغئ جعئ الثاخطئ - واد 
الثعإ، وصث أراد المشرب بعثا أطرغظ؛ أوق: إبئات أن 
بخثور  طشربغئ  جغادة  ذات  أراٍض  سطى  تاط  السمطغئ 
سظ  أي  الثعإ،  واد  الثاخطئ -  جعئ  وقغئ  سظ  الئغان 
طثظغئ  خئشئ  السمطغئ  إسطاء  وباظغا:  الثاخطغئ،  وزارة 
المخالح  باظفغث  السمطغئ  إن  بصعله  سسضرغئ  ولغسئ 
الئغان  شغ  جاء  سما  الظزر  وبشخ  والةمارك.  افطظغئ 
طظ أن السمطغئ عغ لمظع الاعرغإ أو بحضض أوجع شغ 
تخرغح العزغر الثطفغ الظاذص باجط التضعطئ المشربغئ 
طظ أن "السمطغئ الاطعغرغئ تأتغ لمعاجعئ طا تحعثه 
سمطغات  واظاحار  افطظ،  سطى  طثاذر  طظ  المظطصئ 
اقتةار  أظعاع  وضض  المثثرات،  شغ  واقتةار  الاعرغإ، 
بغظ  التثودي  الطرغص  ترخغش  شإن  المحروع"،  غغر 
تظاصطاه  طا  بتسإ  طسغةا  وجسطه  وطعرغااظغا  المشرب 
وجائض اإلسقم جغطسإ دورا طعما شغ تغسغر اظسغاب 
ترضئ المرور وتأطغظ لعا، وعع طططإ طشربغ شغ ضعء 
وعع  إضاشئ،  الةظعب،  دول  سطى  اقصاخادي  اظفااته 
افعط أن المشرب غضعن باسغغب الطرغص صث طظع جئعئ 
الئعلغسارغع طظ أي طظفث سطى المتغط افذطسغ وغضعن 
الةجائر  أن  الخراع  بثاغئ  طظ  صغض  طا  أظعى  صث  بثلك 
تثسط الةئعئ لطتخعل سطى طظفث بتري سطى افذطسغ. 
شالتثود المشربغئ المعرغااظغئ غغر ططاخصئ وذلك أن 
المشرب شغ تربه طع جئعئ الئعلغسارغع أظحأ جثارا رططغا 
لخث عةمات اقظفخالغغظ وبفسض اتفاق وصش إذقق الظار 
اسائرت افطط الماتثة طا وراء الةثار طظاذص سازلئ، بغظما 
اسائرتعا الةئعئ طظاذص طتررة تاترك شغعا بضض أرغتغئ، 
شالطرغص المسغب جغمظع الترضئ طظ حرق السغاج إلى 

غربه شغضعن المشرب بثلك طظع اظاصال سظاخر الةئعئ 
إلى الساتض افذطسغ وإلى طثغظئ الضعغرة.

صعات  بإرجالعا  صعغئ  الةئعئ  شسض  ردة  ضاظئ  ولعثا 
سسضرغئ لطمظطصئ السازلئ شغ خرق جاشر لعصش إذقق 
الظار. شعض الةئعئ صاطئ بعثا الفسض دون ضعء أخدر 

أطرغضغ؟
لاخفغئ  السالصئ  الصداغا  طظ  عغ  الختراء  صدغئ  إن 
تطصفاعا  وصث  المشربغ  لطةظعب  اإلجئاظغ  اقجاسمار 
أطرغضا وأبصاعا ظصطئ ضشط سطى المشرب تاتضط بضض 
لطظفاذ  الماتثة  وافطط  الةئعئ  خقل  طظ  تفاخغطعا 
تفاسض  طرة  ضض  شغ  وعغ  إشرغصغا،  ولحمال  لطمشرب 
به  طخالتعا  لاتصغص  المشرب  سطى  لطدشط  افزطات 
وربطه بسغاجاعا شغ المظطصئ، وآخرعا تخرغح افطغظ 

السام بأن المشرب دولئ طتاطئ لطختراء.
شافطط الماتثة والاغ تاتضط أطرغضا بمفاخطعا وصفئ 
إلى جاظإ المشرب لما ظثدت الةئعئ بأظه غثرق اتفاق 
وصش إذقق الظار، طما جسض المشرب غسامر شغ أسماله 
باسئغث الطرغص وبسث ١٥ غعطا غثرج افطغظ السام بالاسئغر 
جظعد  بإرجال  الةئعئ  صاطئ  أن  بسث  وذلك  صطصه  سظ 
لطمظطصئ السازلئ وعع طا ق غاط إق بمعاشصئ أطرغضغئ. 
وشغ  سمطغاه  شغ  المشرب  طع  ظسصئ  الماتثة  شافطط 
طظاخش الطرغص دساه لسثم تشغغر العاصع سطى افرض 
الثرك  أن  طسائرة  جظعدعما  لستإ  والةئعئ  ودساه 
المطضغ صعات سسضرغئ! عثا إضاشئ إلى طا ذضرته وضالئ 
جرغئ  وبغصئ  وجعد  طظ  افطرغضغئ،  برس"  "أجعحغاث 
لفطط الماتثة تفغث أن المشرب خرق اتفاصغئ وصش إذقق 
"الئعلغسارغع"  جئعئ  طع   ١٩٩١ جظئ  وصسعا  الاغ  الظار 
اقظفخالغئ، سظثطا صام بإرجال جظعد وطسثات سسضرغئ 
إلى طظطصئ "الضرضرات" العاصسئ سطى التثود المشربغئ 
السقم  تفر  لصعات  طسئص  إحسار  دون  المعرغااظغئ، 

الاابسئ لفطط الماتثة.
وإظه وإن بثا أن الطعم عع لطمشرب والةئعئ لضظه طعجه 
بةطعجه  الطاسئ  بغئ  إلى  لطسعدة  لطمشرب  بافجاس 
طثة  طظث  طظعا  تظخض  الاغ  الةئعئ  طع  لطمفاوضات 

ولطسعدة لطرؤغئ افطرغضغئ لطتض.
شق ترب شغ افشص المظزعر بغظ المشرب والةئعئ وإظما 
عغ ضشعط وتسثغظ أجعاء فعثاف جغاجغئ تاعخاعا 
أطرغضا، شفغ رجالئ وزغر دشاع الةئعئ لتئغإ إلى صائث 
أظه  أبطشضط  "شإظظغ  خااطعا  شغ  جاء  المغظعرجع  أرضان 
صعاتظا  شإن   ،٢٠١٦ آب/أغسطج   ٢٨ خئاح  طظ  واباثاء 
المسطتئ صث اظاحرت بالمظطصئ لمظع أي ظحاط طشربغ 
خارج الةثار بما شغعا طظع طعاخطئ تسئغث الطرغص الاغ 
حرع شغعا بعثف تسثغض العضع الصائط غعم دخعل وصش 
إذقق الظار تغج الاظفغث". بط أضاف "بالاالغ وطظ خقل 
الممطضئ  سطى  القزم  الدشط  الماتثة  افطط  طمارجئ 
 ١ رصط  السسضرغئ  اقتفاصغئ  اتارام  أجض  طظ  المشربغئ 
وغامضظ  الاعتر  جغثش  فظحطاعا،  شعري  تث  ووضع 
الطرشان طظ المساعمئ طع افطط الماتثة شغ المتاشزئ 
سطى وصش إذقق الظار وتسجغج البصئ شغ المظزمئ افطمغئ 
لصغادة طسار التض السطمغ لطصدغئ الختراوغئ". شالشاغئ 
طظ وجعد العتثة السسضرغئ عع السعدة لصغادة طسار 
غساسث  روس  ضرغساعشر  وإن  لطصدغئ.  السطمغ  التض 
لقظاصال لطمظطصئ باصاراح تض جثغث طع اظاصال رئاجئ 
أغطعل/جئامئر  حعر  خقل  الثولغ  افطظ  طةطج 
جئعئ  سظ  المثاشسغظ  أحث  طظ  وعغ  لظغعزغطظثا   ٢٠١٦

الئعلغسارغع تسإ طا ظصض طعصع الختراء زوم.
إظه طا داطئ صدغئ الختراء شغ غث أطرغضا طظ خقل 
بغظ  تاأرجح  وجائصى  بتض  تظسط  شطظ  افطظ  طةطج 
الئرودة والسثعظئ، وإظه وإن ضاظئ المآحرات ق تصعل 
بعجعد ترب تالغا لضظعا غغر طسائسثة إن رأى المساسمر 
طخطتئ له شغ ذلك، وإن ذرغص التض عع طظع أي تثخض 
لطضاشر المساسمر شغعا جعاء أطرغضا أو برغطاظغا أو أوروبا 
بةسض  اإلجقم  شغ  سقجعا  داخطغئ  صدغئ  واسائارعا 
السصغثة اإلجقطغئ أجاس التض، شأعض الختراء وغغرعط 
طظ جضان المشرب طسطمعن شعط إخعة طاتابعن لصرون 
سطغعط  غعجإ  واإلجقم  المساسمر،  غفرصعط  أن  صئض 
أن غتغعا إخعة شغ ظض دولئ واتثة تصغط شغعط السثل 
وتصسط بغظعط بالسعغئ وق تفرق بغظعط سطى أجاس 
سرصغ أو جععي. وعثا التض وإن ضظا ظثاذإ به المشرب 
أن  ظسطط  شإظظا  الةجائر،  خاخئ  الظجاع  وأذراف  والةئعئ 
التضعطات التالغئ لغسئ له أعقً، ولظ تضعن ضثلك إق 
إذا اتثثت اإلجقم طئثأ لعا وأصاطئ دولاه دولئ الثقشئ 
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بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

واشص الئرلمان المخري غعم اقبظغظ ٢٩ آب/أغسطج سطى طحروع صاظعن ضرائإ الصغمئ المداشئ، بسث جطسئ 
ساخفئ أول طظ أطج حعثت اظستاب ظعاب «تتالش ٢٥-٣٠» اتاةاجاً سطى إصرار الشالئغئ الظغابغئ تتثغث جسر 
الدرغئئ بـ١٣ شغ المؤئ، صئض أن غصرر رئغج الئرلمان سطغ سئث السال إتالاعط سطى لةظئ الصغط لطاتصغص طسعط. 
وواشص المةطج سطى طحروع الصاظعن الثي تسعثت التضعطئ تطئغصه ضمظ خطاعا اقصاخادغئ الاغ اتفصئ 
بمصاداعا طئثئغاً طع خظثوق الظصث الثولغ سطى صرض بصغمئ ١٢ بطغعن دوقر، بسث الاخعغئ برشع افغثي سطى 
طعاد المحروع الثي غاعصع أن غآدي تطئغصه إلى زغادة ضئغرة شغ أجسار السطع والثثطات. واجاشض «تتالش دسط 
طخر» المتسعب سطى أجعجة رجمغئ غالئغاه الظغابغئ لاتثغث ظسئئ الدرغئئ بـ١٣ شغ المؤئ شغ السظئ افولى 
لاطئغص الصاظعن سطى أن تجغث طع السظئ الباظغئ إلى ظسئئ ١٤ شغ المؤئ الاغ ذطئاعا التضعطئ، سطى رغط ططالئات 

سثد ضئغر طظ الظعاب باثفغدعا إلى ١٠ أو ١٢ شغ المؤئ. (جرغثة التغاة)

إصرار الدرغئئ تظفغثا لاعجغعات خظثوق الظصث الثولغ

الئرلمان المخري غصر ضرائإ الصغمئ المداشئ
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قتفاق  الاعخض  طظ  خطعات  بسث  سطى  الماتثة 
جعرغا".  حمالغ  تطإ  طثغظئ  بحأن  بالضئغر  وخفه 
شغرغثون أن غتصصعا ظةاتا بسث ظةاح البعار شغ ضسر 
المسارضئ  غفعضعن  البعار  وجسض  تطإ،  سظ  التخار 
شافطرغضان  الظزام.  طع  المفاوضات  بثخعل  السمغطئ 
افطط  طئسعث  ضحش  ولعثا  جثغثة!  ذئثئ  غطئثعن 
سظ   ٢٠١٦/٩/١ غعم  طغساعرا  دي  جعرغا  إلى  الماتثة 
إسثاد "طئادرة جغاجغئ" غساجم ذرتعا أبظاء الةمسغئ 
الساطئ لفطط الماتثة. وصال "إن طسآولغظ سسضرغغظ 
وأطظغغظ ودبطعطاجغغظ رشغسغ المساعى طظ العقغات 
الماتثة وروجغا اجاأظفعا المتادبات شغ جظغش أطج 
(٢٠١٦/٨/٣١) إلسطاء "صعة دشع جثغثة وحثغثة لعصش 
افسمال الصاالغئ". وذضر الرئغج الروجغ بعتغظ غعم 
٢٠١٦/٩/٢: "ظاصثم حغؤاً شحغؤاً شغ اقتةاه الختغح وق 
أجائسث أن ظافص صرغئاً سطى أطر طا وظسطظه لطمةمعسئ 
الثولغئ". طما غثل سطى أن أطرغضا تطئت ذئثئ جثغثة 

وعغ بمبابئ تآطر جثغث سطى البعرة لعصفعا.
وجاء إسقن دي طغساعرا غعم ٢٠١٦/٩/٤ أن "الطرشغظ 
افطرغضغ والروجغ غاعخقن إلى اتفاق صرغإ غادمظ 
"ظجع جقح البعار شغ تطإ". لغضحش سظ طاعغئ الاآطر، 
وأغثه المظثوب افطرغضغ لسعرغا طاغضض راتظغ تغث 
وأن  الثخعص  بعثا  المسارضئ  إلى  برجالئ  بسث 
شعثا  ضطعا.  جعرغا  شغ  الصاال  وصش  جغحمض  اقتفاق 
تطإ،  طظ  وغئثأ  البعار!  جقح  ظجع  بسغظه:  الاآطر  عع 
شإذا ظةتئ أطرغضا شغ ذلك جاسمض سطى تطئغصه شغ 
البعار  طظ  المظاذص  إشراغ  غةري  ضما  أخرى،  طظاذص 
شغ  البعار  طتاخرة  بط  وطظ  دارغا،  شغ  تخض  طبطما 
طظاذص أخرى لغاضرر السغظارغع تاى تظجع ضض المظاذص 
طظ أغثي البعار وتظجع أجطتاعط، وق غئصى السقح إق 
بغث الظزام السطماظغ غصاض وغئطح تاى تةئر أطرغضا 
شضرة  سظ  والاثطغ  له  اقجاسقم  سطى  جعرغا  أعض 

إجصاذه وإصاطئ تضط اإلجقم.
وطظ جاظإ آخر تعاخض ترضغا تظفغث الثطئ افطرغضغئ 
بثرغسئ  لتثودعا  المةاورة  المظاذص  سطى  بالسغطرة 
إخراج تظزغط الثولئ، وُتثخض أتئاع أطرغضا طظ الةغح 
شغ  والثخعل  الصاال  وصش  سطى  المعاشصغظ  إلغعا  التر 

طفاوضات طع الظزام.
شاسمض أطرغضا سطى عثه الثطعط: تفرغس المظاذص طظ 
البعار، ظجع السقح شغ تطإ وطظ بط تطغعا أخعاتعا، 
واجاثثام ترضغا لطسغطرة سطى طظاذص وترضغج أتئاع 

أطرغضا شغعا.
وضان طظ المفروض أن غاصثم البعار بسث شك التخار 
سظ تطإ، ولضظ ظعر أن المسارك شغعا تراوح طضاظعا 
ضشعذات  عظاك  أن  سطى  غثل  طما  ضئغر!  تث  إلى 
سطغعط تاى ق غاصثطعا أبظاء إسثاد الطئثئ، بض إن طما 
غطفئ الظزر أن الظزام صث اجاساد غعم افتث الماضغ 
بسخ المظاذص الاغ خسرعا شغ تطإ، وساد التخار 
طظ جثغث!! بغظما غاصثم البعار شغ رغش تماة الحمالغ 
وغسغطروا سطى طثغظاغ خعران وذغئئ اإلطام، شدق 
سظ تثطغر غرشئ سمطغات تابسئ لصعات الظزام شغ صاسثة 
وجط  تماة  حمال  السسضرغئ  السابثغظ  زغظ  جئض 
طسغظئ  اظاخارات  البعار  غتصص  أن  غراد  فظه  جعرغا. 
طتثودة لغساسث بسثعا طمبطع المسارضئ لطثخعل شغ 
طسارضئ  طمبطغ  تصثغط  ذلك  غآضث  وطا  المفاوضات. 
الرغاض غعم ٢٠١٦/٩/٣ ورصئ ضمئادرة لطافاوض بسث 
أطرغضا  سمقء  إحراف  تتئ  الرغاض  شغ  طئاتبات 
جعرغا  بحأن  اقتخال  دول  طةمعسئ  سطى  لطرتعا 
شغ لظثن غعم ٢٠١٦/٩/١٤، شصال رئغج وشث المسارضئ 
جثغثة،  لغسئ  العرصئ  عثه  "إن  (لطةجغرة):  الجسئغ 
ولضظعا أخثت حضق تفخغطغا سظ العرصئ افولى الاغ تط 

اإلسقن سظعا طسئصا" واّدسى أظعا "طظ إسثاد طةمعسئ 
طظ الثئراء السعرغغظ، وصث تمئ اجاحارة البعار شغ 
الحسإ  وطضعظات  السغاجئ  أذغاف  وضثلك  الثاخض 
السعري، وسثد ضئغر طظ طظزمات المةامع المثظغ". 
شعع غسطظ أظعا لط تادمظ أي حغء جثغث! جعى أظعا 
تةغء شغ ظض الاترك افطرغضغ وطحاوراته طع روجغا 
لغصال  لطبعار  ظةاتات  ظض  وشغ  جثغثة،  خطئ  لاظفغث 
أظعط غفاوضعن طظ طرضج الصعة أو لفرض وصش إذقق 
وافطط  أطرغضا  باقسإ  الجسئغ  واسارف  سطغعط!  الظار 
الماتثة بعط لتساب الظزام شأضاف: "ضان غفارض 
ولضظ  جظغش،  طفاوضات  شغ  العرصئ  عثه  ظصثم  أن 
شعجؤظا بالاخسغث السسضري لطظزام والصعات اإلغراظغئ 
الماتثة  العقغات  دشع  طما  الةظعبغ،  تطإ  رغش  شغ 
والمئسعث افطمغ إلى جعرغا دي طغساعرا لطصعل إن 
الظزام غاصثم، وسطغضط أن تاظازلعا، وتضرر ظفج افطر 
شغ الةعلئ البالبئ لطمفاوضات سظثطا ظسص الظزام طع 
داسح قجاسادة السغطرة سطى تثطر، وسظثعا صال دي 
طغساعرا طظ الةعلئ افولى أساصث أن الظزام بات أصعى 
سطى  السغطرة  البعار  اجاطاع  لع  وتاى  افول...  طظ 
العقغات  شإن  أجث  بحار  صخر  باجابظاء  جعرغا  ضاطض 
الماتثة وافطط الماتثة لظ غسائروا ذلك ورصئ ضشط 
ولضظعط  التصغصئ  غثرضعن  شعط  به".  غسارشعا  ولظ 
غثادسعط  الثي  أطرغضا  الحغطان  غائسعا  أن  إق  أبعا 
عثه  أخجى  شما  التض!  طظه  وغظازرون  غسطمعن  وعط 

المسارضئ وطظ تئسعا!
وصث قتزظا أن أوروبا طشااظئ طظ تعمغح أطرغضا لعا 
شغ جعرغا، شاترضئ شرظسا ظغابئ سظعا لابئئ ظفسعا، 
ق  شعرغئ"  "عثظئ  إلى  أوقظث  الفرظسغ  الرئغج  شثسا 
واجسئ  إظساظغئ  ضاربئ  "تةري  تغث  تطإ  شغ  جغما 
الظطاق". واظاصث الثور الروجغ قشااً إلى أن "طعجضع 
تصّثم طظث صرابئ جظئ خئراتعا لظزام بحار افجث الثي 
أغدًا  لضظ  المسارضئ  لصخش  الثسط  عثا  غساثثم 
السضان المثظغغظ، طا غخإ شغ طخطتئ الماطرشغظ 
طظ ضض الةعات". وأسطظ أوقظث أن "بارغج تسمض طظ 
سطى  افطظ  طةطج  شغ  صرار  طحروع  اجاخثار  أجض 
خطفغئ تصرغر افطط الماتثة بثخعص اجاثثام أجطتئ 
السعري  الظزام  وتتمغض   ٢٠١٣ السام  بسث  ضغمغائغئ 
غمضظ  ق  الةرائط  "عثه  إن  وصال  ذلك".  طسآولغئ 
أن تئصى طظ دون سصاب". وضض ذلك لادشط أوروبا 
عثا  وشغ  السعري،  الحأن  شغ  إلحراضعا  أطرغضا  سطى 
السئغض تصعم شرظسا بالاحعغح سطى أطرغضا، شاسطظ 
أظعا جااصثم بمحروع صرار إلى طةطج افطظ غتّمض 
افجطتئ  اجاثثام  فطرغضا  السمغض  السعري  الظزام 
الضغماوغئ بسث اقتفاق الثي تط لظجع السقح الضغماوي 
 .٢٠١٣ سام  الشعذئ  شغ  اجاثثطه  بسثطا  الظزام  لثى 
لعا  لغسئ  فظعا  ضسغش،  أوروبا  ضشط  أن  وغزعر 
صعى تثضر سطى افرض، وأطرغضا ق ترغث أن تساثثم 
أوروبا، فظعا تثرك أن أوروبا لعا سراصئ شغ المظطصئ، 
وسظثطا تسمض عظاك جاسمض لخالتعا، ولغج لخالح 

أطرغضا، شعغ لغسئ ضروجغا.
بظجع  أطرغضا  تتعضعا  الاغ  المآاطرات  عثه  وضض 
طظاذصعط  طظ  البعار  وظجع  أوق،  تطإ  شغ  السقح 
الضاشر  السطماظغ  الظزام  وتبئغئ  البعرة  لعصش  طصثطئ 
طع اجاثثاطعا لارضغا وروجغا شغ تظفغث خططعا صابطئ 
والاعجه  لعا  البعار  برشخ  وذلك  والفحض،  لطسصعط 
ظتع دطحص لطسغطرة سطى صخر بحار أجث. شطغخثصعا 
اهللا تاى غخثصعط وغظخرعط وغفحض ضغث الحغطان 
ِيَن َكَفُرواْ  َّ ِ َوا ِيَن آَمُنواْ ُفَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابَّ َّ أطرغضا. ﴿ا
ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد  َاء الشَّ ِ ْو

َ
اُغوِت َفَقاتِلُواْ أ ُفَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل الطَّ

 ﴾ْيَطاِن اَكَن َضِعيًفا الشَّ

تامئ: طا عغ آخر تطصات تآطر أطرغضا سطى بعرة افطئ؟...

وصئ، وطتثرا طظ أن لارضغا التص شغ إجراء أي سمطغات 
شغ تال تثطفعا سظ ذلك. وأوضح إغحغك أظعط غعلعن 
"وغةإ  المظطصئ،  شغ  اقحائاك  لسثم  خاخئ  أعمغئ 
ذلك  تسغ  أن  داسح  وتظزغط  د)  ي  (ب  صعات  سطى 
جغثا، وإق جاصعم ترضغا باتثاذ اإلجراءات القزطئ شغ 
عثا الخثد"... وأضاف العزغر الارضغ أن بقده أبطشئ 
أطرغضا وروجغا جابصا بالسمطغئ، وأبطشئ إغران شغ وصئ 
قتص، وأن بقده لط تاخض بحضض طئاحر طع الظزام 

السعري" (ترك برس، ٢٠١٦/٨/٢٥).
ولغج حغؤا غرغئا أن غضعن الاثخض السسضري الارضغ 
فظه  وذلك  جرابطج  طظطصئ  خقل  طظ  جعرغا  شغ 
تعجغه  وتضعطاه  أردوغان  طتاولئ  طظ  الرغط  سطى 
افظزار إلى تظزغط الثولئ ضثطر غتثق بارضغا إق أن 
بسمسئ  تدر  صث  ضئغرة  وأسمال  وصئ  إلى  غتااج  عثا 
شغ  المخطغظ  خغتات  تسالئ  شصث  وتجبه،  أردوغان 
المسةث شغ أسصاب أداء الخقة سطى ضتاغا تفةغر غازي 
سظااب بالصعل (أردوغان صاتض)، وعثا غسظغ أن ظسئئ 
ضما  طضحعشا،  غضعن  صث  الثولئ  لاظزغط  افسمال  ضض 
غئثو أن أطرغضا سطى سةطئ طظ أطرعا وتاجاعا طاجئ 

لطاثخض الارضغ، لثلك ضاظئ الئعابئ الطئغسغئ لطاثخض 
المحاسر  طع  غاعاشص  ضمئرر  افضراد  اجط  بجج  الارضغ 
الصعطغئ الماةثرة شغ الةغح الارضغ، وصث ظعه وزغر 
"شغما  جابصا  المثضعرة  المصابطئ  شغ  الارضغ  الثشاع 
غثص اجط السمطغئ "درع الفرات"، لفئ إغحغك الظزر 
إلى أن الصعات المسطتئ الارضغئ خاتئئ تةارب ضئغرة 
وغسضج  جمغض  الفرات  درع  واجط  المةال،  عثا  شغ 
اإلرادة السغاجغئ الارضغئ، وأساصث أن جظعدظا اصارتعا 
اقجط سطى الرئغج أردوغان وعع خادق سطغه بثوره". 
أطا لماذا الفرات شعثا فن ترضغا صث وضسئ خطا أتمر 
وضاظئ  جعرغا،  حمال  شغ  الضردغئ  السغطرة  لمظاذص 
جابصا تظادي بالمظطصئ السازلئ الاغ ضاظئ تماث تسإ 
المططإ الارضغ طظ إسجاز إلى جرابطج بطعل ١١٠ضط 
وبسمص ٦٥ضط شغ افراضغ السعرغئ تاى طثغظئ الئاب، 
وبما غدمظ سثم اتخال المظاذص الضردغئ حرق وغرب 
جعرغا، وبسث إظحاء أطرغضا لصعات جعرغا الثغمصراذغئ 
المضعن  (افضراد  الصعات  عثه  تتثر  ترضغا  أخئتئ 
الرئغسغ لعثه الصعات) طظ تةاوز ظعر الفرات، وسظثطا 
اتااجئ أطرغضا لعثه الصعات شغ طسارك طظئب جضائ 
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ترضغا سظ تةاوز صعات جعرغا الثغمصراذغئ ظعر الفرات 
اظاعاء  بسث  طظئب  طظ  خروجعا  بحرط  طظئب  باتةاه 
افسمال الصاالغئ، إق أن تاجئ أطرغضا لارضغا شغ جعرغا 
وجغر السمطغات السسضرغئ الارضغئ شغ جعرغا غثل سطى 
أن ترضغا تسغر ظتع جسض المظطصئ السازلئ أطرا واصسا، 
المسارضئ  شغ  طخادر  سظ  الةجغرة  طراجض  وصث "ظصض 
طظ  طؤاغظ  طظ  أضبر  بعا  صعة  أن  المسطتئ  السعرغئ 
الصعات الثاخئ الارضغئ وظتع خمسغظ طثرسئ دسمئ 
الصعات  أن  المخادر  وذضرت  المسارضئ...  طصاتطغ 
صعات  طع  طئاحرة  احائاضات  خاضئ  الارضغئ  الثاخئ 
الضردغئ  العتثات  تحضض  الاغ   - الثغمصراذغئ  جعرغا 
سمعدعا الفصري - شغ طتغط صرغاغ السمارظئ وغعجش 
بغك الطاغظ تمضظئ صعات "درع الفرات" طظ السغطرة 
إظعا  المسطتئ  المسارضئ  وصالئ  قتصا...  سطغعما 
جغطرت سطى جئ صرى شغ الةعئ الشربغئ طظ جرابطج 
برغش تطإ الحرصغ بسث احائاضات طع تظزغط الثولئ؛ 
عغ التطعاظغئ وتض حسغر وتمغر السةاج والئغر الاتااظغ 
صرغاغظ  سطى  جغطرت  ضما  وذرغثط.  الفعصاظغ  والئغر 
الراسغ  بطثة  طظ  الحرق  إلى  العاصسئ  المظطصئ  شغ 

السططئ يف تعظج تعاجه تجب الفضر والسغاجئ باقشرتاء والاترغخ

بسث أن تاولئ السططئ شغ تعظج سئر أذراف تضعطغئ 
طظع تجب الاترغر طظ إصاطئ طآتمره السظعي، وشحطئ 
شغ ذلك رغط خرصعا لتضط المتضمئ اإلدارغئ الثي صدى 
بإغصاف طظع المآتمر الثي أخثرته وزارة الثاخطغئ شغ 
بثاغئ حعر تجغران/غعظغع الماضغ، جسئ سئر عغاضض 
وطتاوقت  ظحاذه  سطى  الادغغص  طظ  لمجغث  أطظغئ 
إغصاف حئابه، اجامرارًا شغ جغاجاعا الممظعةئ، وصاطئ 
باساثاء سطى قشائ طصره الةثغث وتمجغصعا شغ جاسئ 
طاأخرة طظ الطغض باقجاساظئ بزقم الطغض، ولط تضّش 
المتضمئ  وضغض  لثى  بسرغدئ  صاطئ  بض  ذلك  سظ 
لرشع  ضثطعة  لحعر  التجب  ظحاط  لاةمغث  اقباثائغئ 
ططش  سطى  ذلك  شغ  اسامثت  ولضظعا  أخطغئ،  صدغئ 
ضاظئ صرائظه تترغدغئ ضطعا اشاراءات وأضاذغإ لغتضط 
صاضغ المتضمئ اقباثائغئ شغ غعم ٣٠ آب/أغسطج 
الماضغ بإغصاف صرار تةمغث ظحاط التجب لغضعن باظغ 
صرار إداري غاثثه الصداء ضث اشاراء السططئ وتربعا 

سطى تجب الاترغر.
وشغ العصئ الثي ضان المطش أطام أظزار الصداء، صاطئ 
صعات أطظغئ، لغطئ الةطسئ طرة أخرى بالاتخظ بزطمئ 
شصث  ذلك،  غضفعط  ولط  القشائ،  تمجغص  وإسادة  الطغض 
سادوا شغ الغعم ظفسه باسجغجات أطظغئ طخطتئغظ أسعان 
وصاطعا  المثظغئ،  التماغئ  وراشسات  الئطثغئ  الاراتغإ 
بإزالئ راشسئ القشائ طظ شعق جطح المصر، لضظعط أضثوا 
شغ العصئ ظفسه أظعط ق غماطضعن أي وبغصئ رجمغئ 
أو إذن صدائغ، بض برروا ذلك بأظعا أواطر سطغا تطصععا 
سئر العاتش، شفعجؤعا بتجب سرغص غصابض أسمال الئططةئ 
واقجافجاز بتظضئ جغاجغئ وضئط لطظفج غطغص بتجب 

غساعثف السططئ بتضط راحث.
وبسث أن أخثر تجب الاترغر بغاظه الثي ظثد به بعثا 
السغاجغئ  وافسراف  اإلدارغئ  اإلجراءات  لضض  اقظاعاك 
وذّضر بشاغات عثه السططئ أن طتاوقتعا إجضات تجب 
الاترغر سظ شدح المةرطغظ، وظئه إلى أن دولئ التضط 
الثعظئ  جرائط  سظ  تسضئ  ولظ  زطاظعا  صرب  الراحث 
والثغظ تططثئ أغادغعط بثطاء افبرغاء والافرغط شغ 

افرض والسرض.
إق أن عثا الئغان الثي خثر طاجاطظا طع تضط المتضمئ 
طأجعرة  دوائر  سطغه  احاشطئ  التجب،  أظخش  الثي 
الاترغر  تجب  "خطغر/  طدطض  ضاذب  بسظعان  وظحرته 
غعثد بصطع الرؤوس وافغادي وغصعل لتضعطئ الحاعث 
جاسئ التساب اصاربئ"! ُطثرجًئ طا ورد شغ الئغان طظ 
جغاصه بأجطعب خئغث، افطر الثي تتعل إلى ضرة بطب، 
بسرسئ  وسالمغئ  طتطغئ  أخرى  إسقم  وجائض  وتظاصطاه 
صخعى، ورغط أن المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
تعظج أخثر تعضغتا، إق أن أغطئعا لط ُغِرْد أخثه بسغظ 
اقسائار، وتتعلئ براطب جغاجغئ سثة إلى طآدب تعةط 
المضطفغظ  أسدائه  طظ  اقجافسار  دون  التجب  سطى 

باإلسقم! طما جسض المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ تعظج 
غخثر بغاظا آخر سظعظه بـ"تظعغه ودسعة خادصئ لقسقم 
واإلسقطغغظ لاظاول المطش ضاطقً، وسثم اقظةرار وراء 
جعات جغاجّغئ طسطعطئ تسامث الّاترغش وتاثّفى وراء 
بسث  جاءت  التمطئ  عثه  أن  أضث  وصث  إسقطغ"،  خفئ 
خمئ طرغإ طظ وجائض إسقطغئ سثغثة أطام تةاوزات 
خطغرة طظ جعات طاظّفثة شغ تّص تجب الاترغر شغ 
سرض  اإلداري  الصداء  بصرار  غدرب  بعاٍل  تعظج: 
وبالدشط  لطتجب،  السظعي  المآتمر  وغسرصض  التائط 
وبالثشع  طصّره،  شغ  قشائ  لامجغص  أطظغئ  سظاخر  سطى 

بسخابات طأجعرة لاسطغض الفسالغات.
إق أن السططئ لط تظفك سظ تربعا سطى تجب الاترغر 
لغضعن لرأجعا عثه المرة طعسث جثغث شغ الاترغخ 
تتثث  الصعطغ  افطظ  لمةطج  اجاماع  شفغ  سطغه، 
الئاجغ صائث السئسغ سظ تجب الاترغر وذالإ جالسغه 
أن غةثوا له تق، باسائار أن الصداء لط غصط بإداظاه، 
الئغان  سطى  باقشاراء  بثوره  صام  بض  ذلك  غضفه  ولط 

وذضر طا ظحرته وجائض اإلسقم المشرضئ.
لغأتغ رد التجب جرغسا بئغان ختفغ آخر "أغعا الرئغج! 
لصث تةاوزت تثك" ظثد شغه التجب بالاترغخ الثي 
ضان طرده سثاء أغثغعلعجغا وضرعاً طسطعطاً سطغه لطتجب 
شغ  الئغان  ذضره  ضما  لطتضعطئ،  رئغسا  ضان  أن  طظث 
أن  وأضث  بالفساد،  له  غحعث  الثي  السغاجغ  تارغثه 
التجب لظ غاعاون سظ شدح جغاجاته والسمض إلصاطئ 

دولئ السج والسثل.
وشغ عثا السغاق ضان لرواد طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ 
التجب  أن  سطى  طظعط  السثغث  ورضج  ضئغر،  تفاسض 
طساعثف طظ صئض السططئ وبسخ افتجاب التاضمئ 
وطظ أذراف خارجغئ، ظئه إلغعا التجب وشدح جغاجاتعا 

اقجاسمارغئ شغ بقدظا.
ورغط أن السططئ أظعرت رغئئ صعغئ شغ المدغ صثطا 
الحسئغئ  افشسال  ردود  أن  إق  الاترغر،  تجب  إلغصاف 
أظعرت طجغثا طظ الاساذش، ضما أن حئابه أضثوا أظعط 
أضبر سجطاً وإخرارًا سطى اجاؤخال الفساد طظ جثوره 
بالفضر والسغاجئ؛ جقح التجب الثي لط تصثر أظزمئ 
صمسغئ ودضااتعرغئ سثة سطى إخماده، وأن اقدساءات 
غسطط  شالةمغع  حسئغ،  خثى  أي  تطَص  لط  المشرضئ 
أن تجب الاترغر سمطه جغاجغ باطاغاز ولط غظةّر أتث 
طترم  ذلك  فن  طادي  سمض  أي  إلى  غعطا  حئابه  طظ 
حرسا وطسألئ طئثأ ق سثول سظعا، بض تاى إن أضبر 
شصث  بغاظه؛  شغ  افلفاظ  اخاغار  سظ  ضان  لعطاً  الظاس 
غسائرعا الئسخ حثغثة الطعةئ غمضظ اجابماره طظ 
المشرضغظ الماخغثغظ شغ الماء السضر وطا سطى التجب 
إق تصئطعا بامسظ، شعع تجب افطئ ولفطئ تص سطغه شغ 

 الظخح والمحعرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

الاابسئ لمظطصئ الئاب، طا غفاح الطرغص أطام المسارضئ 
تطإ،  حمالغ  الراسغ  بئطثة  المثغظئ  لعخض  المسطتئ 
بط السغطرة سطى ضاطض الحرغط التثودي بغظ ترضغا 

وجعرغا". (الةجغرة.ظئ، ٢٠١٦/٨/٢٧).
وعثا غسظغ أن أطرغضا صث تمظح سمغطعا أردوغان جائجة 
جاطسئه  الثي  الصادم  الثور  طصابض  السازلئ  المظطصئ 
ترضغا شغ السغطرة سطى الفخائض المسطتئ شغ الحمال 
دسط  تتئ  طصاتطئ  شخائض  اظدعاء  إن  تغث  السعري، 
لطصرار  أجغرة  جغةسطعا  جعرغا،  شغ  الارضغ  الشطاء 
صث  أخق  الفخائض  عثه  أن  ذلك  إلى  أضش  الارضغ، 
لط  شما  الئثاغئ،  طظث  المعجه  الثسط  بظزام  ارتئطئ 
إلى  آجق  أم  ساجق  شساسغر  اقرتئاط  عثا  طظ  تظفك 
وجاضعن  لسعرغا،  افطرغضغ  المحروع  بتسإ  تافعا 
ترضغا أردوغان عغ الداطظ لعثا المسغر. ولع سصطئ 
عثه الفخائض تالعا وتثبرت أطر بعرة الحام لسطمئ 
والماثاذلغظ  الماآطرغظ  ضض  طخغر  أن  الغصغظ  سطط 
ضان طخغرا واتثا وعع اقظثبار والجوال طع بصاء البعرة 
;flŸ;!\;Î3|;]‚›c…? ضالضغر تظفغ خئبعا وغظخع ذغئعا
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افربساء ٥ طظ ذي التةئ ١٤٣٧ عـ المعاشص ٧ آغطعل/ جئامئر ٢٠١٦ طـــ ٤     السثد ٩٤

صال سئث اإلله بظضغران رئغج التضعطئ المشربغئ إن "سطى الشرب أن غسطط أن الحسعب اإلشرغصغئ لط تسث تصئض 
أن ُتساشض، داسغا "افشارصئ إلى تةاوز طثطفات اقجاسمار واقجاصقل الحضطغ خقل المرتطئ اقظاصالغئ الاغ تمر 
بعا الصارة". جاء ذلك شغ ضطمئ له، غعم السئئ الماضغ، شغ اشاااح اقجاماع السابع لطةظئ الثائمئ لمةطج 
افتجاب السغاجغئ اإلشرغصغئ، الثي اظسصث غعطغ السئئ وافتث الماضغغظ بالساخمئ الرباط، بمحارضئ طمبطغظ 
سظ أتجاب جغاجغئ طظ السعدان والسظشال وضغظغا وإبغعبغا، والظغةر والمشرب. ودسا بظضغران الثول اإلشرغصغئ 
إلى "تةاوز طثطفات طرتطئ اقجاسمار الاغ تمغجت بظعإ الثغرات وإذقل اإلظسان اإلشرغصغ"، ضما دسا إلى تةاوز 
طا جماه "طرتطئ اقجاشقل الاغ سرشئ اجاصقق حضطغا شغ بسخ افتغان لطثول اإلشرغصغئ طع اجامرار العغمظئ 
والشطرجئ الشربغئ سطى الثول اإلشرغصغئ والاساطض طع ظثإ شاجثة جمتئ لفصعغاء بأن غساشطعا الثغرات وشغ 
ظفج العصئ صمسئ الحسعب وترطاعا طظ أن تتثث الظعدئ والاصثم المحروع الثي تساتصه". وأضاف أن 
"إشرغصغا تمر طظ طرتطئ اظاصالغئ، ق بث لعا شغعا طظ أن تثاار الختغح، ذرغص اقجاصقل التصغصغ والثغمصراذغئ 
والظعدئ". وتابع صائق "غةإ سطى الشرب أن غسطط أن حسعبظا لط تسث تصئض أن تضعن جرغرا لمساشطغعا، الثغظ 
غأتعن قجاشقل برواتعا وخغراتعا، وغثطفعن الفصر وافزطات السغاجغئ". ودسا الثول اإلشرغصغئ إلى أن غضعظعا 
حرضاء تصغصغغظ، طسائرا أن "عثه الحراضئ تدمظ لفشارصئ أن غضعظعا أصعى شغ طعاجعئ اآلخر وطفاوضاه طظ 

طعصع صعة". (وضالئ افظاضعل)
تصئض  تسث  لط  الشربغئ  لطثول  اقجاسمارغئ  السغاجات  طظ  العغقت  ساظئ  الاغ  الحسعب  إن  ظسط   :

ع

باجامرارعا، وعغ تاعق لطاترر طظ ظفعذعا واقظسااق طظ ربصئ الائسغئ لعا، ولضظ ضغش غاط تةسغث تعجه 
تطك الحسعب؟؟ طا عع دور تضام تطك الحسعب شغ تظفغث ذلك الاعجه؟ شإذا ضان عآقء التضام غسغرون شغ 
تظفغث السغاجات الشربغئ وشغ تطئغص الظزط الشربغئ شغ التضط واقصاخاد وغغرعا ضما عع التال شغ المشرب 
وطخر والةجائر وغغرعا، شضغش تاترر تطك الحسعب طظ اقجاسمار؟ إن أعط أداة تسامث سطغعا الثول الشربغئ 

شغ عثه افغام تامبض بالتضام السمقء الثغظ غمظسعن حسعبعط طظ الاترر طظ الائسغئ لاطك الثول.
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ذالإ اقدساء السام السراصغ غعم الثمغج الماضغ وزغر المال ععحغار زغئاري بالضحش سظ ععغئ الحثص 
الثي تمضظ طظ تعرغإ ٦,٥ بطغعن دوقر، ضان أحار إلغه خقل تخرغتات ختاشغئ. وصال الظاذص باجط السططئ 
شغ  أصعاله  إغداح  المال  وزغر  طظ  رجمغًا  غططإ  السام  «اقدساء  إن  بغرصثار  الساار  سئث  الصاضغ  الصدائغئ 
خخعص اجط الحثص الثي ذضره شغ إتثى وجائض اقسقم المتطغئ بأظه صام باتعغض ٦,٥ بطغعن دوقر إلى 
تسابه الحثخغ قتثاذ اإلجراءات الصاظعظغئ بتصه». وصال زغئاري الثي غعاجه تعثغثًا بستإ البصئ بسث جطسئ 
اجاةعاب شغ الئرلمان شغ ططفات شساد طالغ لصظاة «دجطئ» الاطفجغعظغئ إن «حثخًا واتثًا شصط تعل جائ 
بقغغظ دوقر و٤٥٥ ططغعن إلى تسابه الحثخغ شغ بظك خارج الئطث». لضظ سدع الطةظئ المالغئ شغ الئرلمان 
عغبط الةئعري ضحش اقجط، طآضثًا أظه «خاتإ طخرف العثى تمث غاجر المعجعي». والمعجعي ضان طرحتًا 
سظ ائاقف دولئ الصاظعن الثي غاجسمه رئغج العزراء السابص ظعري المالضغ، لضظه خسر شغ اقظاثابات. وصال 
الةئعري إن «ططش تمث المعجعي اضاحش طظ صئطظا، وتمئ طفاتتئ طضاإ غسغض افطعال شغ الئظك المرضجي 
الثي ضاإ تصرغره لقدساء السام». وأضث «شاح بقث ططفات لقحائاه شغ تعرط طخرشغ الرحغث والراشثغظ شغ 
الصدغئ». وغصعد الةئعري تمطئ اجاةعاب وزغر المال شغ ططفات شساد، تاسطص بمطش طخارغش تماغاه وتأبغث 
طظجله وتأجغر طظجل جضرتغرته بمئطس ضئغر، افطر الثي اسائره زغئاري بمبابئ «اجاعثاف جغاجغ». لضظ زغئاري 
وجه اظاصادات لطةئعري شغ خخعص تعرغإ المئطس الضئغر صائًق: "عثه ططفات تصغصغئ. عثه أطعال الحسإ أغظ 
ذعئئ؟ طظ المسآول سظعا". وأضث وزغر المال أظعا «طعبصئ رجمغاً (...) لماذا لط غاط اتثاذ أي إجراء وطاابسئ 
افطعال؟ شعغ تساوي طعازظئ دولئ». طظ جعاه صال رئغج لةظئ افطظ والثشاع شغ الئرلمان تاضط الجاططغ أن 
«تمث المعجعي لثغه ططفات ضبغرة شغعا شساد واضح، وعظاك تسار سطغه طظ بسخ الةعات شغ الئرلماظغظ 
جطسئ  بسث  السئغثي  خالث  الثشاع  وزغر  طظ  البصئ  الئرلمان  وجتإ  التضعطئ».  شغ  وضثلك  والتالغ  السابص 

اجاةعاب تعل شساد طالغ. (جرغثة التغاة)

الثقشات بني املسآولني السراصغني دشساعط لفدح بسدعط بسدا
ظعإ لبروات الئقد بمئالس ضثمئ وطا خفغ أسزط بضبري

الصداء السراصغ غططإ طظ زغئاري ضحش ععغئ حثص عرب ٦,٥ بطغعن دوقر

ضاظئ السظعات افخغرة لتمطئ الثسعة طظ حئاب تجب 
السزغمئ.  بالمتظ  ططغؤئ  أوزبغضساان  شغ  الاترغر 
شئسخ الحئاب غتمض دسعته طظ داخض زظازغظ ظزام 
الطاغغئ ضرغمعف، وبسدعط اآلخر غسمض جاعثًا وعع 

ذطغص لضظ تتئ آقم الاسثغإ والسثاب والمعت!
تغث  الئقد،  شغ  وطسسضرًا  جةظاً   ٥٠ طظ  أضبر  عظاك 
اساصالعط  تط  الثغظ  الاترغر،  تجب  حئاب  طظ  اآلقف 
تتئ  وحئابظا  جظعات  طثى  وسطى   .١٩٩٩ سام  طظث 
الطاغغئ  لظزام  الخارم  والمادي  المسظعي  الدشط 
المةرم ضرغمعف، وظثضر عظا بسخ تطك السةعن الاغ 

احاعرت بالعتحغئ وجفك الثطاء.
وعع  ذحصظث.  شغ   ١٨/٦٤  UYA جاظةعرود  جةظ 
طساحفى جةظ خاص بالسةظاء المخابغظ بأطراض 
خطغرة. ضما غاط إرجال السةظاء المغآوس طظ تالاعط 
جاظةعرود.  جةظ  إلى  المعت  وحك  وسطى  المرضغئ 
غثغر السةظ طثائرًا تةرغئغاً لمرضى السض، تغث غاط 
اجاثثام السةظاء شغ إجراء الاةارب. لصث أطدى افخ 
شغ  ١٩٤٨م،  سام  ولث  الثي  تعلغشاظعف،  الشاشر  سئث 
السام  طظث  ضرغمعف  الطاغغئ  لظزام  طثاطفئ  جةعن 
باطّغش  أخغإ  تغث  ختغئ،  طداسفات  وبسث   .٢٠٠٠
جاظةعرود،  جةظ  إلى  ذحصظث  إلى  ظصطه  تط  الضئث، 
وصث  تغاته،  طظ  افخغرة  أحعر  السائ  أطدى  تغث 

اجاحعث افخ سئث الشاشر شغ أغار/طاغع ٢٠١٥.
السةظ  عثا  ظاشعي.  طثغظئ  شغ   ٤٦/٦٤  UYA جةظ
جغأ السمسئ باسثغإ الظاس تاى غصاربعا طظ المعت، 
بظاائب تضعن شغ ضبغر طظ افتغان شااضئ. وتساثثم 
إدارة السةعن المةرطغظ فغراضعا الصثرة. إتثى عثه 
افخ  المسطمغظ.  السةظاء  وصاض  تسثغإ  عغ  افعثاف 
طتمعد تسظعف، الثي ولث شغ سام ١٩٧٤، تضط سطغه 
شغ سام ١٩٩٩، وصث تسرض لطاسثغإ العتحغ وصاض 

شغ أوائض حئاط/شئراغر ٢٠١٦.
جةظ UYA ٤٩/٦٤ شغ ضارحغ، طظطصئ ضحضادارغا. 
سطظا  غسثرون  عظاك  لططعب.  طخظع  عثا السةظ  شغ 
سطى  وإجئارعط  باسثغئعط،  وغصعطعن  السةظاء  طظ 
السمض شغ المخظع شغ ظروف غغر إظساظغئ. افخ إضرام 
تطماتعف، طظ طعالغث سام ١٩٧٩، تضط سطغه شغ سام 
٢٠٠٦ بسحرة أسعام طظ السةظ، تغث أطدى جظعات 
وأخغإ  تطاق،  ق  الاغ  الزروف  عثه  شغ  سثغثة 

بمرض السض وتعشغ شغ سام ٢٠١٥.
ضاحضادارغا.  طظطصئ  صازان،  شغ   ٥١/٦٤  UYA جةظ
ظروف اقتاةاز شغ عثا السةظ صاجغئ لطشاغئ، ق تعجث 
شغه أجاجغات التغاة، تاى الماء الخالح لطحرب. غاط 
اجاغراد المغاه وتاساطض إدارة السةظ طع عثا باإلعمال، 
وبالاالغ شإن طسثل العشغات الظاجمئ سظ أطراض طبض 
الثوجظاارغا، وصرتئ المسثة، والاعاب الضئث عع افسطى 
شغ أوزبغضساان. ألصغ الصئخ سطى أخغظا، سمرزاضعف 
 ،١٩٦٤ سام  طعالغث  طظ  تغحابعشغاح،  ضعدغرزون 
شغ سام ١٩٩٩، وتضط سطغه بالسةظ لمثة ١٤ ساطا، 
صداعا شغ جةظ جاجطغك، وشغ سام ٢٠١٣ تط ظصطه 
 .٢٠١٦ تمعز/غعلغع  شغ  بعتحغئ  وصاض  صــازان.  إلى 
صث   ،١٩٧٧ سام  طعالغث  طظ  أن،  غعجغظ  افخ  وأغدا 
تسرض لطاسثغإ العتحغ وصاض شغ عثا السةظ شغ 

تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٥.
طظطصئ  ــغ  ش جــاجــطــغــك   ،٧١/٦٤  UYA جــةــظ 
سطى  بظاء   ١٩٩٦ سام  شغ  بظاؤه  تط  ضارضالئضساان. 

لطسةظاء  ُطــَســّث  وعــع  التالغ،  الظزام  طظ  طــئــادرة 
السغاجغغظ والثغظغغظ. وق غسمح شغه لطسةظاء بارتثاء 
المقبج الحاعغئ، شغمعت الضبغرون طظعط طظ الئرد 
أضبر  طظ  وعع  الصاجغئ،  اجاةعرت  عدئئ  أجعاء  شغ 
عثا  سظ  الخادرة  الاصارغر  وجمغع  السرغئ.  السةعن 
جمععرغئ  تضعطئ  طظ  بأطر  غالئاً  تخثر  المساصض 
أوزبغضساان. افخ خثغصعف زورابعي، طظ طعالغث سام 
١٩٥٨، اساصض شغ حئاط/شئراغر ١٩٩٩، وتضط سطغه 
بالسةظ لمثة ١٣ ساطا. وشغ سام ٢٠١٢، تضط سطى 
أخغظا بـ ٥ أو ٦ جظعات إضاشغئ واظاصض إلى طساسمرة 
٥١/٦٤ شغ صازان، شغ طظطصئ ضاحضادارغا، تغث صاض 

بعتحغئ شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٦.
سطى الرغط طظ عثا المحعث المرسإ الثي غعاجعه طظ 
غسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طع تجب الاترغر شغ 
أوزبغضساان، إق أن الثسعة لط تاعصش، بض تجداد صعة 

أضبر شأضبر.
خفعف  إلى  غظدط  أوزبغضساان  شغ  الحئاب  جغض  إن 
تجب الاترغر وعط سطى بغظئ بما غارتإ سطى صرارعط 
الئقد  أشسث  صث  ضرغمعف  الطاغغئ  ظزام  إن  عــثا. 
والثثطات  والاسطغط  شاقصاخاد  جعاظئعا؛  جمغع  شغ 
تالئ  شغ  افخــرى  المةاقت  طظ  والسثغث  اإلظساظغئ 
طاثععرة. وظزرا لسثم وجعد أي سصغثة، شإن اظتطاط 
التالئ  عثه  طحاعثة  إن  وجــاق.  صثم  سطى  الظاس 
بسخ  لثغعط  غجال  ق  الثغظ  الحئاب  جسطئ  المجرغئ 
غئتبعن  جسطاعط  الفاجث،  العاصع  بعثا  اإلتساس 
اإلجقم،  شغ  المحاضض  لعثه  تطعل  وإغةاد  تض،  سظ 

وتتثغثًا شغ دسعة تجب الاترغر.
إن تجب الاترغر غثسع لقجقم ضسصغثة تتض طحاضض 
أتضام  اإلجــقم  شفغ  والثولئ.  والمةامع  اإلظسان 
الاسطغط  وجغاجئ  واقجاماع  واقصاخاد  لطسغاجئ 
وظزام  الثارجغئ  والسغاجئ  الثاخطغئ  والسغاجئ 

السصعبات وأتضام أخرى.
إن السصغثة اإلجقطغئ،ضعظعا سصغثة سصطغئ، تصظع سصض 
طظ  الئحرغئ  ذئغساه  طع  وتاعاشص  جعئ  طظ  اإلظسان 
غثرجعن  الثغظ  الحئاب  جغض  شإن  لثا،  أخرى؛  جعئ 
وغسمطعن  بالطمأظغظئ،  صطعبعط  تماطأ  التجب،  أشضار 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بصظاسئ راجثئ، دون تجن 

وق خعف طظ اساصاقت وطداغصات.
حئاب  طظ  حاباً   ١٥٠ لـ  افخغرة  المتاضمئ  اظاعئ 
طظاذص  شغ  السام  عثا  خغش  طططع  شغ  الاترغر  تجب 
الحئاب  إن  ذحصظث.  طثغظئ  شغ  وجاظشغعتا  حغثعظاار 
الثغظ تمئ طتاضماعط، والثغظ تاراوح أسمارعط بغظ 
٢٠ إلى ٥٠ ساطا، ضاظعا صث اساصطعا السام الماضغ، ولط 
تامضظ اآللئ الصمسغئ لظزام الطاغغئ ضرغمعف طظ ضسر 
حئابظا أبظاء اقجاةعاب والاسثغإ. لصث تضط الصداة 
تراوتئ  بالسةظ  أتضاطاً  سطغعط  الةئظاء  الفاجثون 
بغظ ٩-١٣ جظئ، وصث صعبض ضض تضط طظعا بخغتات 

الاضئغر "اهللا أضئر"!!!
أوزبغضساان صث عطك وباءت جععده  وعا عع ذاغغئ 
ضث الثسعة اإلجقطغئ وتمطاعا بالفحض بإذظه تسالى، 
واجامر تمض الثسعة اإلجقطغئ وازداد تمطئ الثسعة 
شغ تجب الاترغر بئاتا وتخمغما سطى تتصغص وسث اهللا 
جئتاظه وتسالى وبحرى رجعله  بإصاطئ دولئ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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بصطط: إلثر خمجغظ*
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صال ظائإ رئغج العزراء الارضغ ظسمان صعرتعلمعش غعم الةمسئ الماضغ إن بقده ترغث طظ العقغات الماتثة 
زغادة الدشط سطى بسخ الةماسات الضردغئ شغ جعرغا لغسعدوا إلى حرق ظعر الفرات شغما تسسى أظصرة لطتث 
طظ تصثم طصاتطغ المسارضئ المثسعطغظ طظ العقغات الماتثة شغ حمال جعرغا. وشغ طصابطئ طع روغارز خقل 
زغارة لطعقغات الماتثة صال صعرتعلمعش أغدا إن سطى واحظطظ طسآولغئ لطسمض طع ترضغا تطغفاعا شغ تطش 
حمال افذطسغ لمعاجعئ "ضض الاعثغثات اإلرعابغئ المثاطفئ" شغ إحارة إلى اقخاقشات الحثغثة بغظ الئطثغظ 

بحأن جغاجاتعما تغال جعرغا. (السربغئ ظئ)
: ق غجال تضام ترضغا غراعظعن سطى السقصئ طع "التطغش" افطرغضغ بتسإ وخفعط!! وطع أن افخض أن 
غضعن الاساطض طع صدغئ افضراد بعخفعا صدغئ داخطغئ وق تاخض طططصا بالسغاجئ الثارجغئ لارضغا، إق أن 
تضام ترضغا غاساططعن طع تطك الصدغئ وضأظعا تظثرج شغ إذار السقصئ بغظ ترضغا والعقغات الماتثة!!! شافضراد 
شغ غالئغاعط طسطمعن وعط ججء طظ افطئ اإلجقطغئ وعط طظ أعض عثه الئقد، ولؤظ جرى تدطغطعط طظ 
صئض أتجاب تابسئ لطثول الشربغئ شخاروا غطالئعن بثولئ صعطغئ سطماظغئ تمبطعط، شإظما سقج عثه المسألئ 
غضمظ شغ إغةاد العسغ لثغعط أظعط ججء طظ افطئ اإلجقطغئ وأن السصغثة اإلجقطغئ الاغ غآطظعن بعا تعجإ 
سطغعط أن غضعظعا طع بصغئ المسطمغظ ضالةسث العاتث، وأن الثولئ الاغ تمبطعط بعخفعط طسطمغظ عغ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة ولغسئ دولئ صعطغئ سطماظغئ.. وإلى جاظإ ذلك غةإ أن غحسر افضراد أن 
الثولئ ق تمغج بغظ الرسغئ، شق تزطمعط وق تمظسعط طظ تعلغ أي طظخإ بض تضعن ظزرتعا إلى أشراد الرسغئ 
ظزرة واتثة، ق اسائار شغعا لطظاتغئ الصعطغئ أو السرصغئ أو المثعئغئ أو طا حابه ذلك.. وغةإ إغةاد رأي سام 
ضاجح لثى افضراد وغغرعط طظ حسعب السالط اإلجقطغ أن أطرغضا دولئ سثوة لقجقم والمسطمغظ شق غةعز 
اقجاساظئ بعا وذطإ تثخطعا شغ حآوظظا بض غةإ السمض سطى صطع دابرعا طظ بقدظا وتترغرعا طظ أي ظفعذ 
لعا.. عضثا ضان جغفسض تضام ترضغا لع ضاظعا غمبطعن افطئ اإلجقطغئ وصداغاعا، ولضظ أظى لعط ذلك وعط، 

ضشغرعط طظ تضام المسطمغظ، غمبطعن الثول الشربغئ وطخالتعا شغ بقدظا؟؟!! 
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أحاد السفغر "اإلجرائغطغ" الةثغث لثى طخر دغفغث غعشرغظ بثفء السقصات بغظ الصاعرة وتض أبغإ، طآضثا أن 
الةماسات اإلجقطغئ تمبض تعثغثا طحارضا لطئطثغظ. وصال غعشرغظ شغ طصابطئ طع طراجض طعصع "أن آر جغ"، 
"اإلجرائغطغ" آجاف غغئعر، إن "الةماسات اإلجقطغئ تسائر تتثغا أطظغا طحارضا لطئطثغظ الطثغظ غسسغان لطمتاشزئ 
سطى اقجاصرار وطتاربئ اإلرعاب، وأظا جسغث جثا بضعظغ ججءا طظ الةعث المحارك وطظزعطئ السقصات الاغ تصعي 
عثا الاساون البظائغ". وذضر طراجض المعصع أن السفغر "اإلجرائغطغ" أحار إلى أن طساعى الاساون افطظغ بغظ طخر 
وإجرائغض طا زال جرغا، ولط غرد الاتثث بحأظه شغ التعار، طدغفا أن السفغر الةثغث صال إظه ضان حاعثا خقل 
السظعات السحرغظ الماضغئ سطى السثغث طظ الفسالغات المحارضئ بغظ الةاظئغظ، بغظعا زغارة وزراء طظ الطرشغظ 
وطثغري حرضات اصاخادغئ وختفغغظ وجعات أخرى. وسطى الرغط طظ اإلحادة بترص الصاعرة الرجمغ سطى 
السقصات طع "إجرائغض" أصر السفغر "اإلجرائغطغ" بعجعد "شةعات صائمئ شغ السقصات بغظ المةامسغظ، تغث طا زال 
المةامع المخري غضظ طحاسر السثاء والضراعغئ إلجرائغض". وأضاف أظه جغسمض سطى "تطعغر سقصات الثولاغظ، 
وإصاطئ جسعر لطاعاخض بغظ المةامسغظ المخري واإلجرائغطغ طظ خقل سثة طةاقت اصاخادغئ وتةارغئ وزراسغئ، 
الحسئغ  الرشخ  تأبغر  سظ  ضمظغا  سئر  ضما  المخري".  المثظغ  بالمةامع  إجرائغض  سقصات  تتسغظ  سظ  شدق 
المخري لطاطئغع طع "إجرائغض"، وصال شغ المصابطئ الاغ أجرغئ طسه لع ضظئ أجاطغع الثروج طظ جاتئ بغاغ 
المتخظ أطظغا لصمئ بالاةعل شغ حعارع الصاعرة الاغ أتئعا ضبغرا. وظعه غعشرغظ بالتفاوة الرجمغئ المخرغئ 
الاغ تزغ بعا خقل تصثغط خطاب اساماده لطرئغج المخري سئث الفااح السغسغ افربساء الماضغ شغ صخر 

اقتتادغئ. وصال إن المظاجئئ تثططعا إلصاء الظحغث العذظغ "اإلجرائغطغ" داخض الصخر. (الةجغرة ظئ)
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صال رئغج العزراء الارضغ بظ سطغ غطثرم، إنَّ تضعطاه 
تائع جغاجئ "اإلضبار طظ افخثصاء وتصطغض افسثاء" شغ 
جغاجاعا الثارجغئ، شغ طسسى طظعا لاتسغظ السقصات 
طع ضبغر طظ الثول بسث تطئغسعا طع روجغا وإجرائغض، 
وطظعا دول ضسعرغا وطخر. وصال غطثرغط شغ تثغث 
تطفجغعظغ: "ترضغا بثأت طتاوقت جادة لاطئغع السقصات 
ترضغا  بغظ  السقصات  وتثععرت  وجعرغا".  طخر  طع 
وطخر طظث أن سجل الةغح بصغادة سئث الفااح السغسغ، 
اتاةاجات  سصإ  طرجغ،  طتمث  المظاثإ،  الرئغج 

حسئغئ سطى تضمه، سام ٢٠١٣. وضاظئ ترضغا تخر سطى رتغض الرئغج السعري بحار افجث ضحرط أجاجغ في تض 
غظعغ الظجاع المسطح شغ الئقد. ولضظ غطثرم أسطظ تتعق شغ جغاجئ تضعطاه صائق إن افجث "أتث الفاسطغظ" شغ 

الساتئ السعرغئ وغمضظ أن غئصى شغ التضط طآصاا لمرتطئ اظاصالغئ. (بغ بغ جغ سربغ)

تضام ترضغا غربرون الاتعل يف جغاجاتعط
 بـ "اإلضبار طظ افخثصاء والاصطغض طظ افسثاء"

بظ سطغ غطثرم: ترضغا بثأت طتاولئ جادة لاطئغع السقصات طع جعرغا وطخر


