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بصطط: المعظثس سبمان بثاش*

إن ظزرة إلى افوضاع شغ الئقد اإلجقطغئ جعاء 
طظ تغث الظزط المطئصئ أو طظ تغث تئسغئ تضاطعا 
لطثول الشربغئ أو طظ تغث الاثخقت الاغ تصعم 
بعا تطك الثول شغ حآون المسطمغظ وضغش أظعا 
تمسك بجطام المئادرات المطروتئ تاى ق تثرج 
تجال  ق  اإلجقطغئ  الئقد  أن  ترغظا  جغاجاتعا  سظ 
طساسمرة لاطك الثول... شغةإ سطى طظ غاخثى 
لسمطغئ الاشغغر والاترغر أن غةسض ضفاح اقجاسمار 

الشربغ تةر الجاوغئ شغ الضفاح السغاجغ.

اصرأ شغ عثا السثد :
- أضعاء سطى المئاتبات بغظ ترضغا وأوروبا 

   بحأن القجؤغظ  ...٢
- الحراضئ اقجاراتغةغئ بغظ برغطاظغا والخغظ: 

   تغبغاتعا وطراطغعا ...٢
- أدوات الثول الشربغئ شغ تظفغث جغاجاتعا شغ 

   السالط اإلجقطغ ...٣
- المفاوضات بغظ أذراف الخراع شغ الغمظ لط تئثأ، 

   والترب طسامرة... ...٣
- اظاثابات عجلغئ تبئئ طثى شحض الظزام وشصثاظه 

 لطحرسغئ والزعغر الحسئغ ...٤
- سمطغئ إظجال التعغةئ .. أطرغضا تثل تضام 

السراق الاابسغظ لعا ...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

افردن غرتإ بالاعثئئ 
(اإلجرائغطغئ) وغساربعا خطعة 

يف اقتةاه الختغح!!!  

رتإ افردن غعم افتث الماضغ باخرغتات رئغج العزراء 
(اإلجرائغطغ) بظغاطغظ ظاظغاعع والاغ تسعث طظ خقلعا 
اإلبصاء سطى العضع الصائط شغ المسةث افصخى، طسائرًا 
أظعا «خطعة شغ اقتةاه الختغح». وصال ظائإ رئغج 
العزراء افردظغ وزغر الثارجغئ ظاخر جعدة إن تخرغتات 
رئغج العزراء (اإلجرائغطغ) وتأضغثه سطى الاجاطه بالتفاظ 
بعا.  طرتإ  افصخى  المسةث  شغ  الصائط  العضع  سطى 
وأوضح جعدة أن «العخاغئ العاحمغئ الاارغثغئ ودور 
افردن الاارغثغ وطسآولغاته شغ الترم الصثجغ الحرغش 
الةععد  «دسط  طآضثًا  افردظغئ»،  افولعغات  صمئ  شغ 
واإلجراءات  السظش  ووصش  العثوء  سعدة  إلى  الراطغئ 
اقجافجازغئ واجاؤظاف الةععد الراطغئ لمسالةئ الصداغا 
غعم  ظاظغاعع  وتسعث  الةادة».  المتادبات  سئر  ضاشئ 
السئئ الماضغ باإلبصاء سطى العضع الصائط شغ المسةث 
افصخى، الثي اظثلسئ طظه دواطئ السظش المسامرة بغظ 
(اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ طظث بثاغئ الحعر التالغ. 
وأضاف ظاظغاعع أن (إجرائغض) تةثد الاأضغث سطى الاجاطعا، 
صعقً وشسقً، باإلبصاء سطى العضع الصائط شغ جئض العغضض 
طظ دون تشغغر، طساثثطاً الاسمغئ الغععدغئ لطمسةث 

افصخى. (جرغثة التغاة)

بثورعط  غصعطعن  افردن  تضام  غجال  ق   :
الثغاظغ تةاه افصخى وشطسطغظ، شمعصفعط المرتإ 
عثا.  سطى  غثل  غععد  ضغان  صئض  طظ  «الاعثئئ»  بـ 
شظاظغاعع جثد الاأضغث سطى اإلبصاء سطى العضع الصائط 
شغ المسةث افصخى طططصا سطغه اجط «جئض العغضض»، 
وعع طا غسظغ اجامرار دخعل غععد إلغه وتصغغث دخعل 
أعض شطسطغظ إلغه. وصث ذعإ افردن إلى تث اصاراح 
وضع ضاطغرات طراصئئ شغ المسةث افصخى وعع طا 
غسظغ طراصئئ دخعل الفطسطغظغغظ إلغه، وعع افطر الثي 
دشع بظاظغاعع إلى الارتغإ بعثا اقصاراح واسائره أظه 
غخإ شغ طخطتئ (إجرائغض).. شإلى طاى غسامر تضام 
افردن شغ خغاظاتعط دون طتاجئئ؟؟ شإذا ضان الثي 
غاتثث باجط افصخى سطى حاضطئ تضام افردن وسطى 
حاضطئ السططئ الفطسطغظغئ وبصغئ تضام المسطمغظ 
شما الثي غمظع تضام ضغان غععد طظ تصسغط افصخى 
غأِن  ألط  ضطغا؟؟  سطغه  والسغطرة  بض  وزطاظغا  طضاظغا 
لطمسطمغظ شغ افردن وشغ غغره طظ الئقد اإلجقطغئ 
أن غصعطعا بعاجئعط بإجصاط تضام الثغاظئ وطئاغسئ 
افصخى  إلظصاذ  الةغعش  غسغر  لطمسطمغظ  خطغفئ 

وتترغر ضض شطسطغظ؟؟!!

شطسطغظ  شغ  الحعثاء  وارتصاء  افجعاء  جثعظئ  طع 
أخئتئ طفاعتئ سطى أضبر طظ عئئ حسئغئ، طما أصطص 
أطرغضا،  وخخعخا  جمغسا،  السغاجغئ  الطسئئ  أذراف 
شةاءت  جئإ،  طظ  فضبر  جاضظئ  المظطصئ  ترغث  الاغ 
الاترضات الثبطعطاجغئ لعزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
وسئاس  ظاظغاعع  طع  المظفردة  لصاءاته  وسصث  ضغري، 
ووجعئ  طئسث  غتطض  المصال  وعثا  افردظغ.  والمطك 
طساصئض  سطى  وتأبغرعا  افطرغضغئ،  الاترضات  تطك 

التراك المافةر شغ شطسطغظ.
الاترضات  لاطك  الئاسث  أن  الاأضغث  طظ  بث  ق  بثاغئ 
افطرغضغئ عع غدئئ حئاب شطسطغظ وأذفالعا، ضردة 
المسةث  سطى  الغععدي  السثوان  سطى  سفعغئ  شسض 
افصخى وطتاولئ تظفغث تصسغمه الجطاظغ بط المضاظغ، 
بط تضرار طحاعث اإلسثاطات المغثاظغئ بثم بارد. ولعق 
ذلك طا ضاظئ أطرغضا لاترك جاضظا شغ العصئ الراعظ 

تعل صدغئ شطسطغظ لفجئاب الاالغئ:
١) ترضغجعا سطى إذفاء الترائص الظاتةئ سظ الاصطئات 
شغ  الحثغثة  السثعظئ  طظعا  اإلصطغمغئ:  والسعاخش 
واضطراب  الغمظغ،  المطش  وسخش  السعري،  المطش 

المطش الطغئغ.
جظاعا  شغ  السرجاء  الئطئ  بتالئ  أطرغضا  طرور   (٢
المطفات  شغعا  تةّمث  والاغ  دخطاعا،  الاغ  اقظاثابغئ 

السغاجغئ الثارجغئ إق طا ضان طظعا ططتا.
افطرغضغئ،  الاترضات  أطام  ظاظغاعع  تضعطئ  تسّظئ   (٣
تض  ظتع  تصثم  أي  تأخغر  أو  إشحال  سطى  والسمض 
الاطمعدغئ  الرؤغئ  طع  لاظاصده  افطرغضغ  الثولاغظ 
لتجب الطغضعد الثي غخر سطى السغطرة الضاططئ سطى 

شطسطغظ.
٤) وجعد أزطئ دبطعطاجغئ بغظ أوباطا وظاظغاعع، غمضظ 
أن تعخش أظعا أدخطئ أوباطا شغ تالئ إتئاط باظغئ 

بسث إتئاذه افول صئغض اظاعاء شارة رئاجاه افولى.
لثلك ضطه، جاءت تترضات أطرغضا تتئ ضشط العاصع ق 
بمئادرة ذاتغئ، وعغ إلذفاء الترغص وتثفغخ درجئ 
الترارة ق السقج وتشغغر العصائع سطى افرض. ولثلك 
تعثئئ  سطى  «غسمض  أظه  لصاءاته  صئغض  ضغري  أسطظ 
السظش بغظ الفطسطغظغغظ واإلجرائغطغغظ» (جضاي ظغعز 

سربغئ ٢٠١٥/١٠/١٤).
أطا طظ جعئ الضغان الغععدي، شمظ العاضح أن العئئ 
أجظثة  طراجسئ  سطى  أجئرته  صث  المثطخئ  والشدئئ 
سظ  غاراجع  شأخث  والاطمعدغئ،  الطغضعدغئ  تضعطاه 
ظعسا  ظاظغاعع  وأبثى  افصخى،  المسةث  شغ  الاخسغث 
طظ الاةاوب خقل اجاماسه طع ضغري، وذلك شغ تثود 
بالسماح  صطغق  وزاد  سطغه،  عع  طا  سطى  العضع  إبصاء 
بضاطغرات طراصئئ شغ المسةث افصخى، غساطغع صطع 

ببعا طاى حاء.
وظاظغاعع غثحى أن تاطعر عثه افتثاث شاساشطعا 
أن  غظسى  ق  وعع  تضعطاه،  إلجصاط  أطرغضا 
خقل  إجصاذه  طظ  تمضظعا  صث  ضاظعا  الثغمصراذغغظ 
رئاجاه افولى، سظثطا لط غرضت لطسغر ضمظ طسار 
شغ  وجصط  ضطغظاعن)،  إدارة  (خقل  افطرغضغ  التض 

اقظاثابات المئضرة سام ١٩٩٩.
طظ  ُتساشض  أن  غمضظ  افتثاث  أن  غثرك  وظاظغاعع 
صئض افذراف السربغئ والسططئ الفطسطغظغئ المترضئ 
أطرغضغاً لئسث طحروع تثوغض الصثس واجاةقب صعات 
السغاجغئ  الاخرغتات  تعالغ  طع  خخعخا  دولغئ، 
تعلعا شغ طخر والةاطسئ السربغئ وتعظج، طما غسظغ 
لضغان الغععد إظصاص جغادته، طما عغ لغسئ طتض 

تفاوض.
لضظ ظاظغاعع الماسةرف لظ غاشغر شغ غعم ولغطئ، ولظ 
تتئ  أطرغضا  طع  الثبطعطاجغ  الاخسغث  سظ  غاتعل 
درجئ الترارة التالغئ، ولثلك صال ضغري بسث اقجاماع 
ظاظغاعع،  سظةعغئ  غثرك  فظه  بتثر،  طافائض  إظه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

/c/1954جرغثةالراغئ

تمطئ اساصاقت واجسئ ضث حئاب تجب الاترغر يف 
طعجضع

اجافاض ضبغر طظ الضااب شغ الثقلئ الرطجغئ فجطعب 
وسخاباه  بعتغظ  غثي  بغظ  لغمبض  بحار  «جطإ» 
الثققت  سظث  ظاعصش  أن  ظرغث  ولضظ  طعجضع،  شغ 
السغاجغئ لطصاء طعجضع وطا تئسه طظ اتخال بعتغظ 
بالمطك السسعدي جطمان والرئغج الارضغ أردوغان، 
لروجغا  افربسئ  الثارجغئ  وزراء  ضط  الثي  شَغظا  ولصاء 
وأطرغضا وترضغا والسسعدغئ، وطا ورد طظ أظئاء تفغث 
ذلك  وطظ  السضئ،  سطى  جظغش  تض  لعضع  بالاتدغر 
لقظاثابات الظغابغئ  بدرورة اإلسثاد  تخرغح قشروف 
دجاعر  خغاغئ  شغ  والحروع  جعرغا  شغ  الصادطئ 
جثغث لغاط طظ خقله إظةاز المرتطئ اقظاصالغئ لسعث 
طا بسث بحار. وبغظ عثا وذاك خثرت سثة تخارغح 
وبصائه  افجث  طخغر  سظ  خقشات  وجعد  سظ  تضحش 
أحعر،  جائ  تسامر  صث  الاغ  اقظاصالغئ  المرتطئ  شغ 
غرغث  ضما  حعرا   ١٨ أو  والسسعدغئ،  ترضغا  ترى  ضما 

الروس...
الاتثي  أطام  ضبغًرا  غسظغظا  ق  تفخغض  ضطه  وعثا 
المعتث  الئرظاطب  غغاب  شغ  غضمظ  الثي  افجاس 
شسثاء  الحام،  شغ  البعرة  خفعف  سطغه  تةامع  الثي 
صادة الشرب والحرق أطر غظغ سظ الثضر، بشخ الظزر 
ظطرح   وعظا  آلخر؛  غعم  طظ  الماةثدة  الافاخغض  سظ 
الفخائض  بغظ  الخش  وتثة  أغظ  افجاس:  السآال 
البعرغئ شغ جعرغا؟ وطا عغ أولعغات السمض سظث صادة 
بالصداء  الثاخطغ  الخش  تظصغئ  عغ  عض  الفخائض؟ 

طظ  البعار  خفعف  الثغظ «غطسظعن  سطى «الثعارج» 
أوروبا  ذعاغغئ  طظ  الائرؤ  إسقن  عع  أم  الثطش»؟ 
وأطرغضا والروس صئض أن غسعد شخغض جظث افصخى 
إلى «جغح الفاح» الثي جاعط شغ تأجغسه؟ بط طا 
ساطئ  السغاجغ  التض  طظ  الفخائض  صادة  طعصش  عع 
غرى  طظعط  وطظ  خاخئ؟  طغاسعرا  دي  طئادرة  وطظ 
شغ  المططعب  لطتض  خالًتا  أجاًجا  جظغش  اتفاق  شغ 

جعرغا وطظ غرشده؟
شخغًق   ٧٥ طمبطع  (وصسه  المحارك  الختفغ  شالئغان 
أو تظزغمًا) الثي أسطظه اقئاقف العذظغ لصعى البعرة 
 ،(٢٠١٥/١٠/٢) السغاجغئ  العغؤئ  السعرغئ  والمسارضئ 
المئسعث  لمصارتات  طاأظغئ  بسث «دراجئ  خثر  الثي 
طئادرة  غثص  شغما  طغساعرا  دي  جاغفان  افطمغ 
شإن  الصعل: «وسطغه  إلى  خطص  السمض»،  «طةمعسات 
طةمعسات السمض شغ خغشاعا التالغئ تسائر طرشعضئ 
الظصاط  أخث  غاط  تاى  وصاظعظغئ  سمطغئ  ظاتغئ  طظ 
الشاطدئ.»  الظصاط  وتعضغح  اقسائار  بسغظ  السابصئ 
لصئعل  الاسثغقت  بسخ  إجراء  غسثو  ق  شافطر  إذن 
طصارح دي طغساعرا. ورغط أن الئظث البالث طظ الئغان 
غدفغ  الثي  الثولغ  بالمةامع  البصئ  شصثان  أضث 
أن  إق  السعري،  الظزام  إجرام  سطى  الثولغئ  الحرسغئ 
الئغان غآضث شغ الئظث الباظغ «سطى اجامرار تساذغعا 
طخطتئ  غتصص  بما  الماتثة  افطط  طع  اإلغةابغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صررت طتضمئ شغ طعجضع اساصال زسغط خطغئ تابسئ لـ«تجب الاترغر اإلجقطغ»، وذلك باعمئ الاروغب لطفضر الماطرف 
وتةظغث أظخار جثد لطةماسئ المتزعرة شغ روجغا. وضاظئ وزارة الثاخطغئ الروجغئ صث أسطظئ سظ إلصاء الصئخ سطى 
حاب ذاجغضغ غثسى طرزا وتثة الثغظ صرباظعف وغئطس طظ السمر ٢٥ ساطا، طظ خقل سمطغئ طحارضئ لطحرذئ 
وعغؤئ افطظ الفثرالغئ، جرت الثمغج ٢٢ تحرغظ افول/أضاعبر وصث أبثى المحائه به طصاوطئ تغظ اساصاله. 
وغأتغ اساصال صرباظعف الثي تسائر افجعجة افطظغئ أظه ضان غارأس إتثى الثقغا الاابسئ لـ«تجب الاترغر اإلجقطغ» 
المتزعر شغ روجغا، شغ إذار جععد افجعجة افطظغئ لافضغك خقغا الاظزغمات اإلرعابغئ المتزعرة شغ طعجضع 
وضعاتغعا. وشغ وصئ جابص طظ افجئعع الةاري، أسطظئ الحرذئ وعغؤئ افطظ الفثرالغئ شغ طظطصئ طعجضع سظ 
إتئاط أظحطئ خطغئ ضئغرة تابسئ لـ«تجب الاترغر اإلجقطغ»، إذ تط إلصاء الصئخ سطى ٢٢ طظ أسداء الثطغئ. وتسإ 
وجائض إسقم، شإن جمغع المحائه بعط غائظعن أشضارا رادغضالغئ وضاظعا غظحروظعا شغ طظطصئ الساخمئ بعثف 
الاروغب إلصاطئ «خقشئ إجقطغئ سالمغئ»، وجمع الائرسات لامعغطعا. أطا صرباظعف شاتدح أظه ضان سطى خطئ طئاحرة 
بالثطغئ الاغ تط تفضغضعا غعم الـ١٩ طظ أضاعبر/تحرغظ افول. وصررت المتضمئ شغ طظطصئ طغحاظسضغ شغ طعجضع 
الةمسئ ٢٣ أضاعبر/تحرغظ افول اساصال المحائه به تاى الـ١٢ طظ دغسمئر/ضاظعن افول المصئض بشغئ الاتصغص 
طسه لقحائاه شغ ضطعسه شغ سمطغات تةظغث سظاخر جثد لطةماسئ المتزعرة وتعزغع طظحعرات تثسع لطسخغان ضث 

السططات الروجغئ وتضِثب سمطغات افجعجة افطظغئ الروجغئ. (روجغا الغعم)
: تأتغ عثه التمطئ طظ اقساصاقت الزالمئ بتص حئاب تجب الاترغر شغ روجغا بثرغسئ الترب سطى 
«اإلرعاب»، طع أن تضام روجغا غسطمعن أن تجب الاترغر إظما عع تجب جغاجغ وق غصعم بأسمال طادغئ.. إن 
التصغصئ الساذسئ عغ أن طا غثغش تضام روجغا تصغصًئ عع السمض السغاجغ سطى أجاس طئثأ اإلجقم، شعط 
غسطمعن أن ذلك السمض عع الثي غتثث تشغغرا تصغصغا شغ المةامع باتعغض الرأي السام شغه إلى رأي سام 
إجقطغ. وصث خاضعا تةارب جابصئ طع حئاب تجب الاترغر وتئغظ لعط أن حئاب التجب ق ترعئعط اقساصاقت 
وق تدسش سجغماعط وجائض الاسثغإ الاغ غساثثطعا افطظ الروجغ، شإظعط بإذن اهللا باباعن سطى أطر اهللا 

تاى غأذن اهللا بإظعاره.
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اخااط الرئغج الخغظغ حغ جغظئغظس غعم ٢٠١٥/١٠/٢٤ 
زغارة لئرغطاظغا اجامرت ٤ أغام، تغث خرح صائق: «إن 
الخغظ ضثولئ ضئرى طسآولئ طساسثة لقجعام أضبر 
شغ  الئطثان  وأسطظ  السالمغغظ».  والاظمغئ  السقم  شغ 
حاططئ  اجاراتغةغئ  حراضئ  بظاء  «سظ  الثااطغ  الئغان 
«إن  الئغان  وصال  والسحرغظ»  العاتث  لطصرن  سالمغئ 
عثه الجغارة الاغ غصعم بعا الرئغج حغ لئرغطاظغا عغ 
افولى طظث سصث تفاح سخرا ذعئغا شغ السقصات الخغظغئ 
والحمعلغئ  باقجامرارغئ  تاسط  الاغ  الئرغطاظغئ 
والاساون المربح لطةاظئغظ». وأضاف «غسارف الةاظئان 
بغظ  أصعى  لسقصات  واقجاراتغةغئ  السالمغئ  بافعمغئ 
سطى  واقزدعار  واقجاصرار  السقم  تسجغج  شغ  الئطثغظ 
الةاظئان باسجغج الاةارة  ضما تسعث  المساعى السالمغ 
السغاجئ  وتصعغئ  البظائغ  المساعى  سطى  واقجابمار 
اسامادا سطى المساواة واقتارام المائادل». شغرى طظ 
أن  المحارك  الئغان  وطظ  الخغظغ  الرئغج  تخرغح 
لعثه الجغارة جاظئا جغاجغا، شالخغظ تسسى فن تضعن 
دولئ ضئرى سطى المساعى السالمغ، والئطثان غرغثان 
تعغمظ  تغث  الثولغ  المعصش  شغ  طعاصسعما  تسجغج 
سطغه أطرغضا، شغرغثان أن غسمق طسا تتئ طسمى تسجغج 
تاثثه  الثي  الحسار  وعع  السالمغ،  واقزدعار  السقم 
الثول  جغاجات  شغ  لطاثخض  ذرغسئ  الضئرى  الثول 
إلغةاد  المحاضض  تض  شغ  سالمغ  دور  ولطسإ  افخرى 
شغ  العصعف  ذلك  وغسظغ  الثولغ.  المعصش  شغ  الاأبغر 
بتث  شغ  تحارضعما  أن  سطى  إجئارعا  أو  أطرغضا  وجه 

الصداغا الثولغئ تاى تسجزا دورعما الثولغ.
ووصع الئطثان سطى «خفصات تةارغئ واجابمارغئ بطشئ 
صغماعا اإلجمالغئ ظتع ٣٠ ططغار جظغه إجارلغظغ» تسئما 
«أن  وذضر:  ضاطغرون،  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  ذضر 
اقتتاد  داخض  اظفااتا  افضبر  اقصاخاد  عغ  برغطاظغا 
وأن  الخغظ..  إلى  بالظسئئ  ترتغئا  وافضبر  افوروبغ 
الائادل الاةاري البظائغ بطس طساعى صغاجغا». شمظ عظا 
غفعط أن لعثه الجغارة جاظئا اصاخادغا غعط برغطاظغا 
ضبغرا، تغث طا زالئ تساظغ طظ تثاسغات افزطئ المالغئ 
السالمغئ. شارغث أن تظصث اصاخادعا وتسجزه بالاساون طع 

الخغظ الئطث الثي غسائر باظغ اصاخاد سالمغ.
الحراضئ  عثه  أن  سطى  اتفاصعما  الئغان  شغ  ورد  وصث 
اقجاراتغةغئ «تحمض السمض سطى جسض الغعان الخغظغ 
واقتتاد  الخغظ  بغظ  الاةارة  وتترغر  سالمغئ  سمطئ 
الئغان  خثور  صئض  برغطاظغا  أسطظئ  وصث  افوروبغ» 
الستإ  تصعق  جظثات  إلى  الغعان  ضط  «تثسط  أظعا 
بسطئ  (المصّغمئ  الثولغ»  الظصث  خظثوق  شغ  الثاخئ 
طظ السمقت الرئغسغئ الاغ تاثاولعا التضعطات شغما 
بغظعا وطع الخظثوق) شعثا طظ أعط طا غعط الخغظ أن 
تةسض سمطاعا دولغئ، شارغث أن تضسإ دسط برغطاظغا 
الاغ عغ سدع طالغ دولغ لضعظعا طظ طةمعسئ السئع 
اصاخاد  شغ  الاتضط  سطى  تسمض  والاغ  سالمغا  افغظى 
السالط، وسمطاعا الةظغه اإلجارلغظغ سمطئ دولغئ طسائرة 
سمقت  باصغ  بعا  وتصّغط  الثولغ  الظصث  خظثوق  لثى 

السالط وتاثاولعا الثول بغظعا وبغظ الخظثوق.
جغاظئغظس  جاظس  سظ  الخغظغئ  غطعبال  ختغفئ  ظصطئ 
الضطغ»  اقصاخاد  شغ  افبتاث  شغ «أضادغمغئ  الئاتث 
صعله «إن الثسط الئرغطاظغ طسألئ تاجمئ شغ طسسى 
بضغظ لاثوغض سمطاعا ضما أصظسئ المحارضئ الئرغطاظغئ 
دوق  الاتاغئ  الئظى  شغ  لقجابمار  اآلجغعي  الئظك  شغ 
أخرى لطمحارضئ شغ الئظك، شمظ حأن اصاخادات أخرى 
وخاخئ اصاخادات الثول الماطعرة أن تطتص بئرغطاظغا 
الثاخئ».  الستإ  تصعق  إلى  الغعان  ضط  طسألئ  شغ 
شمع سزط الخغظ اصاخادغا وطساتئ وجضاظا إق أظعا 
لط تساطع أن تةسض سمطاعا سالمغئ ضالةظغه اإلجارلغظغ 
بالظسئئ  وجضاظا  طساتئ  جثا  الخشغرة  لئرغطاظغا 
اقصاخاد  شغ  الشربغئ  الثول  تاتضط  تغث  لطخغظ. 
بسئإ  والفضرغئ  السغاجغئ  عغمظاعا  بسئإ  السالمغ 
جغطرة المئثأ الرأجمالغ سطى السالط، شأطسضئ عثه 
الثول وخاخئ أطرغضا بجطام افطعر الثولغئ وتتضمئ 
شغ المآجسات السالمغئ المالغئ ضخظثوق الظصث الثولغ 
وشرضئ  السالمغئ  الاةارة  وطظزمئ  الثولغ  والئظك 
جغاجاعا وشضرعا وظزاطعا اقصاخادي وسمقتعا سطى 
السالط، ولط تساطع الثول الحغعسغئ الضئرى ضاقتتاد 
السعشغاتغ جابصا أن تعجطعا، بض تثطى سظ طئثئغاه 
الشرب  وراء  تطعث  روجغا  ورغباه  وأخئتئ  واظعار 
لغمظتعا طضاظئ شغ خفعشه ولط تتّخطعا، ولط تساطع 

أن تةسض سمطاعا الروبض سمطئ سالمغئ. وضثلك الخغظ 
الاغ اتافزئ بالمئثأ الحغعسغ اجما وتثطئ سظه شسق 
خارت تطعث وراء الثول الشربغئ لامظتعا عثه المضاظئ، 
الثول  زسغمئ  أطرغضا  لثى  تتّخطعا  أن  تساطع  شطط 
لسطعا  ضئرغطاظغا  أخرى  دول  ظتع  شاتةعئ  الرأجمالغئ 

تساسثعا شغما تخئع إلغه.
وغعط برغطاظغا أن تاصعى شغ وجه أطرغضا الاغ تاتضط 
شغ الثول الشربغئ أغدا، شارغث أن تدسش عثا الاتضط 
أو تسصطه أو تسجز طعصفعا لسطعا تسعد إلى تئعء درجئ 
سالمغئ أسطى شاسغث أطةاد برغطاظغا السزمى المفصعدة، 
وطظعا جصعط الةظغه اإلجارلغظغ ضسمطئ سالمغئ أولى 
«إن  ضاطغرون  صال  ولعثا  افطرغضغ.  الثوقر  لخالح 
برغطاظغا تثسط صغام الخغظ بثور أضئر شغ المآجسات 
الثولغئ، وضثا إصاطئ الئظك اآلجغعي قجابمارات الئظغئ 
وتثوغض  الثولغ  الظصث  خظثوق  وإخقح  افجاجغئ 
شغ  المساسثة  سطى  سازطئ  وإظعا  الخغظغئ،  السمطئ 
تسجغج السقصات بغظ الخغظ واقتتاد افوروبغ». شعثا 
الضقم واضح طظه أن برغطاظغا ترغث أن تاصعى بالخغظ 
افطرغضغئ،  العغمظئ  طعاجعئ  شغ  جئعئ  طسعا  لاحضض 
افجغعي  الئظك  طحروع  شغ  الخغظ  دسمئ  ولثلك 
الثولغ  الظصث  خظثوق  تظاشج  طالغئ  طآجسئ  لاضعن 
الثي تسغطر سطغه أطرغضا، تاى تةئر أطرغضا سطى إسطاء 
اآلخرغظ تصعصا تساوغعا تاى تتث طظ عغمظاعا سطغه 
تتئ طسمى إخقح خظثوق الظصث الثولغ الثي ترشخ 
أطرغضا تشغغر صعاظغظه وظزاطه الاغ خاغاعا شغ اتفاصغئ 
برغاعن وودز سام ١٩٤٤ وجسض الثوقر سمطاه الاغ تصغط 
الثول  سمقت  بعا  وتصغط  والظفط  الثعإ  أجسار  بعا 
التئر  تساوي  ق  خدراء  بعرصئ  السالط  بروات  لاظعإ 

الثي ذئسئ به.
تساسمض  أن  ترغث  برغطاظغا  أن  غزعر  ذلك  وبةاظإ 
الخغظ لاسجغج وضسعا داخض اقتتاد افوروبغ ضعظعا 
سالمغئ  اجاراتغةغئ  حراضئ  شغ  الخغظ  طع  تاحارك 
وتةطئعا لقجابمار طع حرضاتعا افوروبغئ، طبطما أسطظئ 
اتفاصغئ  سطى  وشرظسغئ  خغظغئ  حرضات  «تعصغع  سظ 
شغ  الظعوغئ  الطاصئ  إلظااج  طتطئ  بظاء  شغ  لطاساون 
وخفعا  والاغ  إظةطارا»  غرب  جظعب  بعغظئ  عغظضطغ 
طعبعصئ  ذاصئ  «جاصثم  «تارغثغئ»  بأظعا  ضاطغرون 
ورخغخئ لظتع ٦ طقغغظ طظجل وجاعشر ٢٥ ألش شرخئ 
«جاسمقن  أظعما  وبرغطاظغا  الخغظ  وأسطظئ  سمض». 
لاترغر  اتفاصغئ  تعل  جثوى  دراجئ  إسثاد  سطى  شعرا 
طظ  آذار  شغ  افوروبغ  واقتتاد  الخغظ  بغظ  الاةارة 
الترة»، «ولضظ  لطاةارة  اتفاق  بثراجئ  الماضغ  السام 
أوروبا طا زالئ طظصسمئ تعل عثا الطرح. شرغط الثسط 
الصعي لعثا الطرح طظ جاظإ رئغج العزراء الئرغطاظغ 
سظ  وإجئاظغا  ضإغطالغا  أوروبغئ  دول  تسرب  ضاطغرون 
صطصعا طظ أن غآدي اتفاق ضعثا إلى عغمظئ المظاةات 
أن  لطخغظ  وغمضظ  افوروبغئ،  السعق  سطى  الخغظغئ 
تئثأ المفاوضات طع دول طتثدة راغئئ بسصث اقتفاق 
ضألماظغا وبرغطاظغا والسعغث واظازار الفرخئ لاعجغع 
اقتفاق لغحمض باصغ دول اقتتاد». شئرغطاظغا تساشض 
أوروبا  إلى  وجطئعا  الخغظ  طع  اقجاراتغةغئ  حراضاعا 
اقتتاد  شغ  طآبرا  دورا  لاطسإ  واقجابمار  لطاةارة 
شغه  طسجولئ  أو  طحطعلئ  حئه  أخئتئ  تغث  افوروبغ 

وتثغره ألماظغا وبةاظئعا شرظسا.
أعثاشًا  والخغظ  برغطاظغا  طظ  لضض  أن  والثقخئ 
طحارضئ لاسجغج طعاصفعما الثولغئ جغاجغا واصاخادغا 
الخغظ  تساثثم  أن  ترغث  شئرغطاظغا  أطرغضا،  تةاه 
لدرب العغمظئ افطرغضغئ اصاخادغا وجغاجغا ضما ترغث 
أن تساثثطعا لاسجغج دورعا شغ اقتتاد افوروبغ وأن 
طظ  غساظغ  زال  طا  الثي  اصاخادعا  إلظصاذ  تساثثطعا 
تثاسغات افزطئ المالغئ، والخغظ ترغث أن تسافغث طظ 
برغطاظغا لةسض سمطاعا الغعان سالمغئ وأن تظال دسمعا 
وظتظ  سالمغا.  ضئرى  دولئ  تضعن  فن  تسسى  وعغ 
طع  الضئرى  الثول  سقصات  وظتطض  ظثرس  المسطمغظ 
بسدعا والاغ تحضض المعصش الثولغ والثي طظ حأظه 
أن غآبر سطى باصغ دول السالط لضغ ظضعن سطى بغظئ 
طظ أطرعا لظاصغ حرعا وظسمض سطى تعظغفعا لخالح 
شغ  طاةسثة  سزمى  دولئ  إلصاطئ  تسسى  الاغ  أطاظا 
بض  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
لاضعن طافردة شغ المعصش الثولغ تثغر السالط بالتص 
والسثل وتظحر الثغر شغ ربعسه وتعثي الظاس فرحث 

 أطرعط، وظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجسث طظخعر

بسث طرور أضبر طظ ١٢ ساطا سطى إجصاط ظزام الرئغج 
العزراء  رئغج  اساثر  تسغظ،  خثام  الراتض  السراصغ 
ارتضئئ  «أخطاء»  سظ  بطغر  تعظغ  افجئص  الئرغطاظغ 
الاخرغتات  جاءت    .٢٠٠٣ سام  السراق  ترب  خقل 
افجئص  الئرغطاظغ  العزراء  لرئغج  «الخادطئ» 
اساثاره  شغعا  صثم  تطفجغعظغئ  طصابطئ  شغ  بطغر  تعظغ 
صادتعا  الاغ  الترب  خقل  ارتضئئ  الاغ  افخطاء  سظ 
إلى  وأدت   ،٢٠٠٣ سام  السراق  شغ  الماتثة  العقغات 
وصال  تسغظ.  خثام  الراتض  الرئغج  ظزام  إجصاط 
بطغر إن «تصغصئ المسطعطات اقجاثئارغئ الاغ تطصغظاعا 
ضاظئ خاذؤئ، فظه وتاى طع اجاثثام خثام تسغظ 
أن  إق  آخرغظ،  وضث  حسئه  ضث  الضغماوغئ  لفجطتئ 

طاسطصئ  أخرى  أخطاء  سظ  أغدا  بطغر  واساثر  تعصسظاعا».  بالخعرة الاغ  طعجعدا  غضظ  لط  غماطضه  أظه  ظظظا  طا 
بالاثطغط لطترب، وصال «أساثر سظ أخطاء أخرى طاسطصئ بالاثطغط، وبالاأضغث سظ افخطاء الاغ ارتضئظاعا 

تعل الطرغصئ الاغ شعمظا بعا طا غمضظ أن غتثث بسث إزالئ الظزام». (روجغا الغعم)
الضئرى  بالةرائط  غاسطص  بما  المسطمغظ  غثثع  أن  غساطغع  باساثاره  أظه  غزظ  بطغر  تعظغ  إن   :
الاغ ارتضئاعا برغطاظغا وأطرغضا بتص السراق وأعطه.. شعع اسائر الةرائط الضئرى طظ طبض اتاقل السراق 
وتصسغمه وصاض طؤات اآلقف طظ أعطه وتحرغث المقغغظ طظعط وإبارة الظسرات المثعئغئ شغه طةرد خطأ 
غمتعه أن غصعل «سفعا»!! إن التدارة الشربغئ الاغ تصعم سطغعا برغطاظغا وأطرغضا وجائر الثول الشربغئ 
وطا جاءت به طظ ظزرة ظفسغئ لطتغاة صث أوجثت اقجاسمار، شسمتئ تطك الثول لظفسعا أن تصاض وتحرد 
وتثطر بقدا وتظعإ برواتعا دون رصغإ أو تسغإ... إن الثول الشربغئ لظ غعصش ظطمعا إق دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاترر الئقد اإلجقطغئ طظ ظفعذ تطك الثول وجاعجث رأغا ساطا سالمغا 
بةمغع  اقجاسمار  سطى  الصداء  إلى  تآدي  خطعات  جطسطئ  طظ  خطعة  شغ  ضطه  السالط  شغ  اقجاسمار  ضث 
أحضاله لاثطغص السالط طظ حروره وحرور التدارة الشربغئ الاغ أشرزته، وطظ بط لغظسط السالط بسثل 

اإلجقم ورتماه.

أضعاء سطى املئاتبات بني ترضغا وأوروبا 
بحأن القجؤني

تعظغ بطري غساثر سظ ارتضاب أخطاء خقل ترب السراق!!! 

بصطط: تاتط أبع سةمغئ

طع بصاء أوروبا طتغَّثة شغ ضض طا غاسطص ببعرة الحام 
ذعال أضبر طظ أربع جظعات وبصاء افوراق ضطعا بأغثي 
أطرغضا وطظ تظغئه سظعا طظ إغران إلى تجبعا شغ لئظان 
إلى روجغا، إق أظه وطظث حعر آب الماضغ لعتر تشغر 
شغ طعضعع القجؤغظ أو المعةرغظ الثغظ حردتعط 
ترضغا  شاتئ  أن  بسث  جعرغا؛  شغ  افجثي  الثطار  آلئ 
أبعاب العةرة سظ ذرغص طا غسمى سخابات تعرغإ 
الئحر وبالثات باتةاه أوروبا وتفاصط طحضطئ القجؤغظ 
حاتظات  شغ  والمعت  الشرق  تعادث  بسث  خاخئ 
آخثغظ  عثا  سطى  اإلسقم  وتسطغط  اخاظاصا  الاعرغإ 
بسغظ اقسائار أن ترضغا لعتثعا تآوي تعالغ المطغعظغظ 
طظ سثد المعةرغظ الضطغ طظ جعرغا الثغظ تصثرعط 
المآجسات الثولغئ بأربسئ طقغغظ قجأ، وشغ ترضغا 
غتمطعن لصإ (ضغعف) تتئ طا غسمى تثابغر التماغئ 
 - الخفئ  وعثه  رجمغغظ)،  (قجؤغظ  ولغسعا  المآصائ 
رساغئ  تصعق  سطى  التخعل  طظ  تترطعط   - ضغعف 
وإغابئ طظ طسضظ وخثطات إظساظغئ وغغرعا، طع أن 
العاجإ سطى طظ غثسغ وخق بآل سبمان افبطال أن 
غضرطعط فظعط أعض وأخعة شغ السصغثة، وأن غسسى 
لظخرتعط بإزالئ الزطط الثي وصع سطغعط بضض العجائض 

وأن غسغثعط طسجزغظ طضرطغظ لئطثعط وطساضظعط.
عثا الدشط الارضغ سطى أوروبا وإتراج بسخ دولعا 
إسقطغا طظ ظاتغئ تساططعا السغأ طع المعاجرغظ وظصض 
أزطئ القجؤغظ إلى داخض اقتتاد افوروبغ جسض ألماظغا 
تأخث المئادرة وتةمث اتفاصغئ دبطظ - الاغ تعجإ سطى 
القجؤغظ أن غئصعا شغ دولئ اقتتاد افوروبغ افولى 
ذطئاتعط، وإذا  غاط الئّئ شغ  إلغعا تاى  وخطعا  الاغ 
إلى  ترتغطعط  غاط  أخرى،  دولئ  إلى  واظاصطعا  شروا  طا 
الثولئ افولى ُطةثًدا، وذلك لمظع القجؤغظ طظ تصثغط 
افوروبغ  لقتتاد  تابسئ  دولئ  طظ  أضبر  شغ  ذطئاتعط 
- وبثأت ألماظغا شسق باجاصئال القجؤغظ وأسطظئ أظعا 
لعتثعا،  القجؤغظ  طظ  المطغعن  تعالغ  إغعاء  تاعصع 
الراشدئ  الئطصان  دول  وخاخئ  افخرى  الثول  أن  إق 
القجؤعن  طظعا  غمر  والاغ  القجؤغظ  قجاصئال  أجاجا 
صاخثغظ ألماظغا والظمسا، وتاى تأزم العضع الثاخطغ 
شغ ألماظغا، جسض أوروبا طمبطئ باقتتاد افوروبغ تاثث 
غعثد  الثي  الئحري  الفغدان  عثا  طظ  لطتث  خطعات 
الععغئ «المسغتغئ» لطصارة ضما خرح بثلك جغاجغع 

أوروبا.
إلصظاسعا  والخفصات  ترضغا  طع  المساوطات  شئثأت 
شصث  الئحر،  تعرغإ  حئضات  وإغصاف  التثود  بدئط 
صالئ طخادر إن أظصرة لط تصاظع بالسرض الثي تصثم 
به زسماء اقتتاد افوروبغ لارضغا طظ أجض وصش تثشص 
القجؤغظ إلى أوروبا .واسائرت بسخ افوجاط أن عثا 
السرض سئارة سظ رحعة جغاجغئ تغث تسرض أوروبا 
طظ  ضمساسثات  غعرو  ططغارات   ٣ تصثغط  ترضغا  سطى 
أجض وصش تثشص قجؤغ جعرغا إلى أوروبا. ضما غتاعي 
تأحغرة  طظ  افتراك  إسفاء  طبض  طعاد  سطى  السرض 
اظدمام  طئاتبات  شغ  واإلجراع  أوروبا،  إلى  الثخعل 

ترضغا إلى اقتتاد افوروبغ.
وضاظئ دول اقتتاد افوروبغ واشصئ سطى خطئ سمض طع 

ترضغا غآطض أن تساسث سطى التث طظ تثشص المعاجرغظ 
طغرضض  افلماظغئ  المساحارة  صاطئ  وصث  أوروبا.  سطى 
بجغارة لارضغا شغ جئغض الافاوض بحأن خطئ لعصش 
وخفئ  وصث  افوروبغ  اقتتاد  إلى  المعاجرغظ  تثشص 
ترضغا عثه الثطئ بـ«طحروع ذي طعازظئ غغر طصئعلئ»، 
طسائرة أن الثطئ تتااج إلى بقبئ ططغارات غعرو سطى 
افصض لطسام افول، خاخئ أن ترضغا تثسغ أظعا أظفصئ 

بماظغئ ططغارات سطى قجؤغ جعرغا.
افوروبغ  اقتتاد  طع  لاساوظعا  ترضغا  حروط  تئثو 
أو  خسئئ  الصارة  إلى  القجؤغظ  تثشص  طظ  التث  شغ 
سطى  اقتتاد  واشص  طا  شإذا  الاتصص.  طساتغطئ  تاى 
ططالإ  شإن  أظصرة،  تططئعا  الاغ  المالغئ  المساسثات 
تصثم  وتتصغص  «حظشظ»  طظطصئ  بإدخالعا  افخغرة 
جازض  اقتتاد  إلى  اظدماطعا  طفاوضات  شغ  جثي 
شغ  ترضغا  سدعغئ  طفاوضات  شاسرغع  المظال،  بسغثة 
اقتتاد افوروبغ تسغر بئطء حثغث وتسّبر دائط، طظث 
تط إسقن ترّحح ترضغا لسدعغئ الاضاض شغ السام ١٩٩٩. 
إذار الافاوض سطى ضط ترضغا لقتتاد غحمض ٣٥ شخًق، 
تادمظ آقف اقحاراذات، شغ ضض المةاقت. تاى اآلن 
تط اشاااح ١٤ شخًق طظعا، ولط غشطص جعى شخض واتث. 
الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان غطالإ اآلن بفاح 
افلماظغئ  المساحارة  لضظ  جثغثة،  شخعل  خمسئ 
والسغاجئ  اقصاخاد  شخطغ  شاح  إطضاظغئ  سظ  تتثبئ 
المالغئ عثه السظئ، طع إذقق تتدغرات لفاح شخعل 

التصعق والسثل قتصاً.
التصغصغئ  افجئاب  تعل  روغارز  وضالئ  أوردت  وصث 
لرشخ افوروبغغظ اظدمام ترضغا إلى اقتتاد، طا ظخه: 
أظعا «أضئر طظ أن غساعسئعا اقتتاد»، إذ ُغاعصع أن 
 ،٢٠٥٠ سام  بتطعل  ططغعظاً   ٩١ ظتع  جضاظعا  سثد  غئطس 
افذطسغ،  حمال  تطش  شغ  الباظغ  عع  جغح  ولثغعا 
طظ تغث السثد. وشغما غحغر السثغث طظ افوروبغغظ 
إلى تثظغ طسثل الثخض لطفرد شغ ترضغا طصارظئ بظزغره 
شغ اقتتاد افوروبغ، ضسئإ لرشخ اظدماطعا، غحغر 
شصغرة شغ  الئسخ اآلخر إلى أن اقتتاد صث ضط دوقً 
حرق أوروبا، طثشعساً بأولعغئ تعجع «افذطسغ» سطى 
تساب روجغا. وسطى ظتع أوضح، غصعل بسخ الساجئ 
افوروبغغظ إظه ق طضان لارضغا «المسطمئ» شغ «الظادي 

افوروبغ المسغتغ».
غئاج  وأن  غدشط  أن  غرغث  أردوغان  أن  والثقخئ 
أوروبا طادغا لاساعط شغ ظفصات القجؤغظ وأن غدشط 
سطى أوروبا طساشق طتظئ قجؤغ جعرغا طتاوق الثخعل 
خاخئ  داخطغا،  أجعمه  غرشع  طما  افوروبغ  لطظادي 
وأظه سطى أبعاب اظاثابات، وظعر عثا جطغا بسث زغارة 
المساحارة افلماظغئ طغرضض له إذ غسائر الظعاب افلمان 
اقظاثابات  طظ  أجئعسغظ  صئض  لارضغا  طغرضض  زغارة 
اقتتاد  شغثسع  أوروبا  أطا  فردوغان.  دسط  بمبابئ 
القجؤغظ  طظ  المجغث  أظصرة  تساصئض  بأن  افوروبغ 
وتسجز طراصئئ التثود، وتطاجم أظصرة باجارجاع جمغع 
القجؤغظ الثغظ غسئرون طظعا إلى أوروبا لعصش شغدان 
القجؤغظ إلغعا، وأخئتئ أوروبا بعرصئ القجؤغظ تماطك 

 طعذأ صثم طساصئق شغ أي تض طاسطص بسعرغا



 السثد ٤٩    ٣افربساء ١٥ طظ طترم ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٨ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠١٥ طــ

الطغران  جقح  طحارضئ  سطى  الاأضغث  ٢٠١٤م  جئامئر 
الثولئ،  تظزغط  سطى  الترب  شغ  وافردظغ  السسعدي 
وغزعر أغداً ذلك شغ الاتالش الثي تصعده السسعدغئ 
بأطر طظ أطرغضا شغ الغمظ، وغحارك تضام السعدان 
شغ عثا التطش إرضاء فطرغضا. أطا تاضط طخر السغسغ 
شعع أداة طظ أدوات أطرغضا الرئغسغئ شغ ترب الشرب 
حظ  طخر  شغ  السسضري  اظصقبه  شمظث  اإلجقم،  سطى 
تمطئ ضارغئ ضث ضض طا عع إجقطغ، بض ذالإ حغعخ 
ضغان  أطظ  غتفر  الثي  وعع  دغظغئ!)،  (ببعرة  افزعر 
غععد بق طعاربئ تاى لع أدى ذلك إلبادة أعض جغظاء 

إرضاء فجغاده افطرغضان.
السالط  شغ  جغاجاته  تظفغث  شغ  الشرب  أدوات  وطظ 
وعط  زورًا،  اإلجقم  إلى  المظاسئغظ  بسخ  اإلجقطغ 
الشربغئ،  بالبصاشئ  طدئعسعن  سظه  غرباء  افخض  شغ 
لعط  شغفاح  وأظزماه،  وبصاشاه  الشرب  لفضر  غروجعن 
الدالئ  فذروتاتعط  وغروج  إسقطه،  أجعجة  الشرب 
وطتمث  حترور،  (طتمث  عآقء  أطبال  وطظ  المدططئ، 
أرضعن وجمال الئظا) الثغظ غسمطعن طظ أجض تحعغه 
الشرب  أذروتات  طع  غاماحى  وجسطه  اإلجقم  خعرة 
غرغث  ضما  طحععاً  طسثاً  اإلجقم  غخغر  تاى  الضاشر، 
الشرب، الثي خرح أتث صادته وعع ظغضعق جارضعزي 
ترغثه  الثي  (اإلجقم  السابص،  شرظسا  داخطغئ  وزغر   -

شرظسا عع إجقم شرظسغ ولغج إجقطاً شغ شرظسا).
أغداً طظ افدوات الاغ غساثثطعا الشرب، بسخ دور 
اإلشااء الرجمغئ شغ الئقد اإلجقطغئ؛ الاغ تاماعى طع 

إلى  المسطمغظ  بقد  وتصسغط  الثقشئ  جصعط  طظث 
عثا  غعطظا  إلى  الاارغت  ذلك  طظث  عجغطئ،  دوغقت 
غترص الشرب سطى طتع اإلجقم طظ تغاة المسطمغظ 
تصغصئ  إلى  وخض  وصث  جئغًق،  ذلك  إلى  اجاطاع  طا 
بابائ وعغ أظه ق غساطغع طتع اإلجقم طعما شسض، 
أتضام  سظ  المسطمغظ  ترف  سطى  غسمض  ظض  ولثلك 
والسغاجئ،  بالتضط  غاسطص  طا  وبثاخئ  اإلجقم 
وذلك سئر سمقء شضرغغظ وجغاجغغظ وغغرعط، وضان 
التضام شغ بقد المسطمغظ عط رأس الرطح شغ تظفغث 

السغاجات  الشربغئ.
والتةاز،  ظةث  شغ  جسعد  آل  ضظزام  تضط  شأظزمئ 
والسائطئ العاحمغئ شغ افردن، وآل طضاعم شغ دبغ، 
وآل خطغفئ شغ صطر... عثه افجر التاضمئ ظطئ طظث 
سعث اقجاسمار الئرغطاظغ تطسإ دور السمغض المثطص 
وبرغطاظغا  بسدعا  أطرغضا  تساثثم  والغعم  لطشرب، 
السالط  شغ  ظفعذغعما  لابئغئ  اآلخر  الئسخ  تساثثم 
طظعاج  سطى  الثقشئ  صغام  دون  والتغطعلئ  اإلجقطغ 
واضتئ  بخعرة  السقصئ  عثه  رؤغئ  وغمضظ  الظئعة. 
وجطغئ، سظثطا صام الرئغج افطرغضغ أوباطا، ورئغج 
إلى  بالتب  وغغرعما  ضاطغرون  دغفغث  برغطاظغا  وزراء 
الرغاض تجظاً سطى وشاة المطك سئث اهللا، تاى إن دغفغث 
ضاطغرون صث ظضج افسقم شغ برغطاظغا، ضما وتزعر 
وبثاخئ  الثطغةغئ،  الثول  تظفغث  شغ  السقصئ  عثه 
لما  افطرغضغ  التطش  شغ  شسالئ  طحارضئ  السسعدغئ 
أغطعل/ طظث  فطرغضا  وغتطع  اإلرعاب.  طتاربئ  غسمى 

أدوات الثول الشربغئ يف تظفغث جغاجاتعا يف السالط اإلجقطغ
بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

الحسإ السعري».
الرجمغ  الماتثث  أن  الحاطغئ  الثرر  طعصع  وذضر 
أشاد  سطغ»،   صره  «أتمث  الحام  أترار  ترضئ  باجط 
جعث  بسث  خثر  الئغان...  بأن  خاخئ  تخرغتات  «شغ 
طئ طظ أجض عثه الشاغئ طظ  ضئغر بثلاه الطةظئ الُمحضَّ
غعطغظ  السمض  واجاشرق  المسطتئ،  الفخائض  ضئرى 
طخالح  غثثم  طعتَّث  صرار  إلى  لطعخعل  ضاططغظ 
شرخئ  اقئاقف  إسطاء  بسثعا  وتط  السعرغئ،  البعرة 
لغطاجم بثط البعرة وواشص سطى الئغان. واجاظضر «صره 
أوتئ  والاغ  الئغان،  شغعا  خرج  الاغ  الطرغصئ  سطغ» 
ظااًجا  ضان  أظه  تغظ  شغ  له،  الراسغ  عع  اقئاقف  أن 
لةعث الفخائض الاغ تسائر عغ أصرب لطحسإ السعري 
وأبرزعا  البعرغئ  الفخائض  وضاظئ  طسه.  والمطاتمئ 
جغح اإلجقم، وترضئ أترار الحام اإلجقطغئ، وشغطص 
فجظاد  اإلجقطغ  واقتتاد  الرتمظ،  وشغطص  الحام، 
رشخ  سطى  لعا  طعتث  بغان  شغ  تعاشصئ  صث  الحام، 
المئسعث  طظ  المصثطئ  السمض  طةمعسات  طئادرة 
الثولغ، وأضثت سطى تمسضعا بأّي تض جغاجغ غتصص 
أعثاف البعرة السعرغئ، وغتاشر سطى ععغئ الحسإ 

السعري».
وصث جئص بغان اقئاقف أن خثرت طسعدة بغان (١٥ 
تض  باظفغث  رتإ  الفخائض  إلى  طظسعب   (٢٠١٥ أغطعل 
جظغش. ودسا شغ تغظه الصغادي الئارز شغ ترضئ أترار 
الحام، خالث أبع أظج، شغ «تعغار» إلى رشخ الئغان 
خثر  الثي  «الئغان  وطئادرته:  طغساعرا  دي  ولفر 
باجط الفخائض لط ظعصع سطغه وق الفخائض أصرته إظما 
غاتمض  ظحره  وَطظ  سطغه  وتتفزظا  صغث الثراجئ  ضان 
تظعغ  «أن  الفخائض:  أظج  أبع  وذالإ  طسآولغاه»، 
طغساعرا،  دي  السعري  الحسإ  سطى  الماآطر  طعجلئ 
وجغطًا  غضعن  شمظ  جاء،  تغث  وطئادرته،  وتطفزه 

سطغه أن غضعن سادقً وظجغعًا».
وعضثا اخاطط التابض بالظابض، شطط ظسث ظسرف طعصش 
تتفر  طع  صئعل  عع  عض  المئادرة؟  طظ  افترار 
التض  شغ  لطسغر  تام  صئعل  طع  طسغظئ؟  حضطغات  سطى 
عثه  أن  أم  جظغش؟  اتفاق  أجاس  سطى  السغاجغ 
طتاولئ لطاثاضغ وطسك السخا طظ العجط؟ ضما شسض 
سطعش شغ طصابطاه الحعغرة طع الختغفئ افطرغضغئ 
شغ  بالثغمصراذغئ  تظثغثه  أن  شغعا  أسطظ  الاغ 
الثاخض عع لقجاعقك المتطغ ضغق غفر أظخاره طظه 
شغ  وغثخض  الحرغسئ؟  باطئغص  بالمطالئغظ  وغطاتصعا 
السام  الحرسغ  الخادق  طتمث  أبغ  رد  الاثاضغ  عثا 
شغه  زسط  الثي  افصخى  جظث  بغان  سطى  الحام  فترار 

أن افترار رشدعا طئادرة دي طغساعرا!
افخطاء  ظاخّغث  ق  أظظا  وظآضث  ظعضح  أن  عظا  غعمظا 
سظ  الرجعع  أّن  والمسروف  ذاك،  أو  الفخغض  لعثا 
غثرج  ق  ظطرته  طا  أن  غحعث  واهللا  شدغطئ،  الثطأ 
هللا  الظخغتئ  افجاس،  وعغ  افولى،  زاوغاغظ:  سظ 
صادة  جمغع  ظظاحث  عظا  وطظ  ولطمآطظغظ،  ولرجعله 
تئظغ  شغ  واتث  رجض  صطإ  سطى  غطاتمعا  أن  الفخائض 
المئادرة السغاجغئ الاغ جئص أن ذرتعا تجب الاترغر 
أرضاظعا:  والاغ  الحام  بعرة  بعابئ  سطى  الاأضغث  شغ 
طظ  الاترر  و  ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  الظزام  إجصاط 

تامئ : بعرة الحام بغظ تعاذآ افسثاء وحصاق افخعة...

دول الضفر وإظعاء ظفعذعا،  بما شغ ذلك الائرؤ طظ 
افظزمئ السمغطئ الاغ تتارب اهللا ورجعله شدق سظ 
طا  الاغ  الماتثة  اقجاسمارغئ  افطط  سخابئ  ظئث 
اتتثت إق سطى طتاربئ اهللا ورجعله، والسمض إلصاطئ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.  وعثا غصادغ شعرا 
خعض  وسثم  وتعتثعا  الفخائض  بغظ  اقصااال  وصش 
بعخطئ  وتعجغه  ذاصاتعا  تساظجف  جاظئغئ  طسارك 
الظزام  تسصط  الاغ  الختغتئ  العجعئ  إلى  الصاال 
َيَناَزُعواْ  َوالَ   ُ َ َوَرُسو ابَّ  ِطيُعواْ 

َ
﴿َوأ  . دطحص  وعغ  آق 

ابِِريَن﴾.  واْ إِنَّ ابَّ َمَع الصَّ حيُُكْم َواْصرِبُ َفَتْفَشلُواْ َوتَْذَهَب رِ
ضما غصادغ رشخ المال السغاجغ، الثي شّرق البعار 

وخادر صراراتِعط. 
 شعثا عع الطرح الةاطع الثي تةامع افطئ سطغه طظ 
حرصعا إلى غربعا، وعع الطرح الثي غرضى سظه رب 
طحروع  لائظغ  ظثسعضط  شظتظ  وافرضغظ،  السمعات 
اهللا  ضااب  طظ  طساظئط  وطفخض  واضح  جغاجغ 
حضض  غزعر  لطبعرة  أجاجا  غضعن    رجعله  وجظئ 

دولئ الثقشئ وأظزماعا الاغ ظسسى إلصاطاعا.
السغاجغ  السمض  صئغض  طظ  شعغ  الباظغئ:  الجاوغئ  أطا 
الشرب  لمثططات  بالاخثي  افطئ  حآون  ورساغئ 
وسمقء  خعظئ  تضام  طظ  أدواته  طظ  والاتثغر 
السغاجئ والسسضر الثغظ غةاعثون شغ تمرغر جمعم 

التض اقجاسماري.

شغ  طظئر  أسطى  طظ  قشروف  دسعة  جمغسا  سطمظا  وصث 
طةطج افطظ إلى تحضغض تتالش دولغ غدط أطرغضا 
وترضغا  وأوروبا والخغظ وإغران والسسعدغئ  وروجغا 
الئسخ  بال  شما  الثقشئ،  دولئ  صغام  لمظع  وافردن 
طا  الخرغح،  سثائعا  سظ  الضفر  دول  أجفرت  أن  بسث 
التضام  طظ  سقظا  أو  شقظا  أّن  غاععط  زال  طا  باله  
لصث  ظسط  جعرغا؟!  شغ  بالبعرة  خغرا  غرغث  المةرطغظ 
الشربغ  اقجاسمار  أجعخ  ضغش  أسغظضط  بأم  رأغاط 
اهللا  شاهللا   ، ولغئغا  وطخر  تعظج  شغ  افطئ  اظافاضئ 
الحام،  بعرة  إجعاض  طظ  تمضظععط  شق  دغظضط  شغ 
باقساخام  وتثتضط  طظ  الظخر  أجئاب  واجامثوا 
بتئض اهللا بسغثا سظ الةثاقت الئغجظطغئ السصغمئ طظ 
وبالثعارج  تغظا  بالردة  واتعاطات  وتثعغظ  تفسغص 
الثغظ  أسثاء  ضث  حثغثًا  بأجضط  واجسطعا  تغظا، 
طظ  عظاك  غضعن  صث  لما  خثورضط  ولااسع  والمطئ، 
إذار  سظ  تثرج  ق  الاغ  اقجاعادات  شغ  تئاغظات 

 !الحرع، شعض أظاط شاسطعن؟
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

افطرغضغ،  المجاج  سطى  شااوى  طظ  التضام  غرغثه  طا 
شق تاعرع طبض عثه الثور طظ أن تفاغ بما غظاصخ 
شغ  المرتمغ  ظسماعا  لعلغ  إرضاء  وأتضاطه  اإلجقم 
أتدان الشرب الضاشر، وطع عثه المآجسات الرجمغئ 
عظاك سطماء طتسعبعن سطى اإلجقم أغداً غفاعن بما 
غعاشص ععى التضام الثي شغ افخض عع ععى الشرب 
الضاشر، طبض شضرة سثم الثروج سطى التضام ووجعب 
ذاساعط الاغ اطافت بعا شدائغات تضام السعء شغ 
والاغ  السربغ،  الربغع  بعرات  إبان  المسطمغظ  بقد 
طحارغسه  لمخطتئ  وتعلعا  الضاشر  الشرب  اخاطفعا 
خغر  وطخر  والغمظ  لغئغا  شغ  غتثث  وطا  اإلجراطغئ، 

حاعث ودلغض.
ضما أن عظاك أتجاباً تروج لفضرة الشرب الضاشر، وتسسى 
أن  شغ  ذمساً  المسطمغظ  بقد  شغ  أظزماه  لاسعغص 
غعخطعا الشرب إلى ضراجغ السططئ. وق غضافغ الشرب 
بعثه افدوات إظما غدغش إلغعا أدواته الضئرى - افطط 
الماتثة وطظزماتعا المثاطفئ الاغ تسمض بةث شغ بقد 
المسطمغظ لاظفغث افجظثة الشربغئ تتئ ذرائع حاى؛ 
إظساظغئ تارة، وشخ خقف تارة أخرى وغغر ذلك، وصث 
اطافت بقد المسطمغظ بالمئسعبغظ الثاخغظ لفطغظ 
السام لفطط الماتثة وغغرعط، بتةب طثاطفئ، والشاغئ 
واتثة عغ جغطرة الشرب الضاشر سطى طصالغث افطعر شغ 
بقد المسطمغظ، وجأذضر بسدا طظ عآقء المئسعبغظ 
سطى جئغض المبال ق التخر: ظغعقس عاجعم الممبض 
الثاص لفطغظ السام ورئغج بسبئ افطط الماتثة شغ 

أششاظساان، وجمال بظ سمر المئسعث الثاص لفطط 
الماتثة السابص لطغمظ وخطفه إجماسغض ولث الحغت 
لفطغظ  الثاص  الممبض  لغعن  وبرظاردغظع  أتمث، 
السام شغ لغئغا وطسه سطغ الجساري رئغج بسبئ افطط 
افطغظ السام لفطط  الماتثة، ودي طغساعرا، طمبض 
الماتثة شغ جعرغا وصث جئصه افخدر اإلبراعغمغ، 
السقم  لسمطغئ  الثاص  المظسص  طقدغاعف  وظغضعق 

شغ الحرق افوجط وغغرعط وغغرعط.
أجض  طظ  المسطمغظ  بقد  شغ  غسمطعن  عآقء  وضض 
التغطعلئ دون سعدة اإلجقم شغ دولاه دولئ الثقشئ 
إن  غصعل  العاصع  ولضظ  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة 
الشرب شحض شغ إخداع افطئ فشضاره، وبثاخئ شغ 
ترضغع  أجض  طظ  والحرق  الشرب  تضالإ  الاغ  جعرغا 
بثأ  وصث  السالمغظ،  لرب  الرضعع  إق  شأبعا  رجالعا 
تصعق  تثسغ  الاغ  أطرغضا  أن  لطمسطمغظ  غظضحش 
اإلظسان، وأظعا طع الحسعب المسادسفئ، عغ الاغ 
تثسط الطاغغئ المسائث بحار، وتمظع إجصاذه شغما 
عع غمارس سمطغات اإلبادة، ضث الظاس، وعغ الاغ 
تعجع ظفعذ إغران المثاشسئ سظ بحار وظزاطه. وعظا 
الضاشر  الشرب  أدوات  ضض  سطى  افطئ  تسغ  أن  بث  ق 
الظعاة،  ظئث  وتظئثعط  تضحفعط  تاى  المظطصئ  شغ 
وأن تتادظ المثطخغظ طظ أبظائعا الثغظ غسمطعن 
طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الغمظغئ  افذراف  الثولغ  افطظ  طةطج  أسداء  دسا 
طسئصئ  حروط  أغئ  سظ  الاثطغ  إلى  ضاشئ،  المسظغئ 
افطط  وأسطظاعا  لعا  ترتإ  جقم  طتادبات  وتدعر 

الماتثة وطئسعبعا الثاص.
سصإ  بغان،  شغ  الثولغ  افطظ  طةطج  أسداء  وأسرب 
جطسئ طشطصئ شغ طصر المظزمئ الثولغئ بظغعغعرك غعم 
خقلعا  صثم   ،٢٠١٥ افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢٣ الةمسئ 
سمغص  سظ  لطمةطج،  إتاذئ  الحغت  ولث  إجماسغض 
الغمظ  شغ  السضان  طظ  المقغغظ  طساظاة  إزاء  صطصعط 
اإلظساظغئ شغ الئقد. وأبظى أسداء  وتثععر افوضاع 
المةطج شغ بغان ختفغ أخثروه سخر غعم الةمسئ 
سطى الصرار الثي اتثثته تضعطئ الغمظ لطمحارضئ شغ 
افذراف  طع  جظإ  إلى  جظئا  عثه  السقم  طتادبات 

افخرى.
إلى  أحار  إتاذاـه  شغ  الحغت  ولث  إجماسغض  وضان 
جابصا،  المصررة  المتادبات  ألشئ  جثغثة  حروط 
طحثدا سطى المساعغات الثطغرة الاغ بطشاعا افوضاع 
«الغمظ  إن  وصال  الغمظ،  فعض  اإلظساظغئ  والمساظاة 
غتارق»، طآضثا أن الةماسات الماطرشئ تسافغث طظ 

اجامرار الظجاع وغغاب السططات وتمف الفراغ.
افذراف  ضض  طع  تعاخض  سطى  تالغاً  «وأظا  وتابع: 
المحارضئ لقتفاق سطى الجطان والمضان وآلغئ السمض، 
وجعًا  المتادبات  عثه  تضعن  أن  شغ  أطض  وضطغ 
لعجه تاى تضعن افولى طظ ظعسعا وتةمع التضعطئ 
لثارذئ  بثاغئ  السام  الحسئغ  والمآتمر  بالتعبغغظ 
لتعار  المةال  وتفاح  الغمظ  إلى  السطط  تسغث  ذرغص 
جثغثة».  اظاصالغئ  لمرتطئ  غآعض  جطمغ  جغاجغ 
وأوضح ولث الحغت أتمث، أن «طا اصارته سطى افذراف 
غسامث سطى آلغئ تطئغص الصرار ٢٢١٦ والاحاور سطى ضض 
بظث طظ بظعده والاطرق إلى اظستاب المغطغحغات طظ 
وتسطغط  السةظاء،  جراح  وإذقق  الرئغسغئ،  المثن 
وتتسغظ  الةغح،  إلى  والبصغطئ  الماعجطئ  افجطتئ 
العضع اإلظساظغ واجاؤظاف التعار السغاجغ الةاطع».

إن طا تئحر به افطط الماتثة وطئسعبعا ولث الحغت 
أعض الغمظ بئعارق افطض وسعدة المتادبات بغظ أذراف 
الخراع  لغج إق لثر الرطاد شغ سغعن أعطعا لثثاسعط 
طظ جثغث، وجرجرة أذراف الخراع فروصاعا وصراراتعا 
الغمظ  أعض  رأى  وصث  ذرف،  سطى  أذراشا  تتابغ  الاغ 
ضغش أن افطط الماتثة ق غعمعا إق إظصاذ طظ غتصص 
طخالتعا خاخئ أن أطرغضا عغ المعغمظئ شغعا والاغ 
تسسى لتفر طاء وجه التعبغغظ والتراك اقظفخالغ 
الغمظ طصابض الطرف  الثغظ بعط تصعى حعضاعا شغ 
وتضعطاه  بعادي  طامبق  لقظةطغج  المعالغ  اآلخر 
اقجاثئارات  بثور  عادي  اسارف  تغث  وطظاخرغه، 
شغ  التعبغغظ،  صئدئ  طظ  تعرغئه  شغ  الئرغطاظغئ 
العصئ الثي اتعط التعبغعن شغه برغطاظغا بأظعا ترغث 
أن  طاظاجغظ  اإلطارات  ذرغص  سظ  لطةظعب  السعدة 

الظفعذ الئرغطاظغ طاشطشض شغ الغمظ ضطه.
إن الترب طا زالئ طسامرة وجاسامر تغث ضض ذرف 
شتضعطئ  العاصع؛  أرض  سطى  طظةجاته  غتصص  أن  غرغث 

شغ  صثطا  المدغ  سطى  تخر  لقظةطغج  المعالغئ  عادي 
والةعف،  طأرب  شغ  التعبغغظ  حعضئ  لضسر  الاصثم 
وعغ تسث السثة لفك التخار سظ تسج وتترغرعا، وشغ 
العصئ ظفسه تسسى لاأطغظ سثن بمجغث طظ الصعات 
الةغح  شغ  المصاوطئ  طةظثي  وإدطاج  اإلطاراتغئ 
بما  جعداظغئ  صعات  اجاثساء  أن  إق  لعادي،  المعالغ 
خطط  ربما  سثن  طثغظئ  لاأطغظ  جظثي   ٨٠٠ غصارب 
تتئ  أطرغضغ  اإلظةطع  بالاظاشج  غعتغ  تغث  افوراق 
طئرر الاعاشص شغ الثعف طظ اإلرعاب لاأطغظ المثغظئ 
الاغ غثت ساخمئ لتضعطئ عادي ولط تساطع المضعث 
شغعا. لصث لعتئ أطرغضا بأظعا جاساصثم صعات تفر 
طظ  الةظعب  شغ  افطظ  لتفر  وخاخئ  دولغئ  جقم 
اإلرعاب وخاخئ شغ ظض جغطرة الصاسثة سطى أججاء 
طظ تدرطعت بما شغعا طغظاء المضق، وأغدا شغ ظض 
الثولئ  لاظزغط  تظسإ  الاغ  والافةغرات  اقغاغاقت 
ولصعات  التضعطئ  فسداء  اجاعثاشه  طظ  سثن  شغ 

اإلطارات الماعاجثة عظاك.
لصث اجاطاع التعبغعن وسطغ خالح والتراك الةظعبغ 
المعالغ إلغران طظ خقل تطك اقغاغاقت والافةغرات 
افطظ  لمةطج  غبئاعا  أن  الثولئ  تظزغط  باجط 
وأعض  سثن  لمثغظئ  أطان  خمام  أظعط  ولمئسعبه 
طظ  عغ  افسمال  تطك  أن  طع  اإلرعاب،  طظ  الةظعب 

خظسعط.
أطرغضا  سطغه  تعغمظ  الثي  افطظ  طةطج  تتغج  إن 
بضض  غثل  التعبغغظ  إلى  الحغت  ولث  طئسعبعا  وتتغج 
التعبغغظ  سطى  المتاشزئ  ترغث  أطرغضا  أن  وضعح 
شغ  ظخغإ  له  ججءًا  غضعظعا  ضغ  وجععط  طاء  وتفر 
التعبغغظ  اجاماتئ  وطع  المصئطئ،  السغاجغئ  السمطغئ 
شغ التفاظ سطى جغطرتعط سطى افرض إق أن افطعر 
لغسئ شغ خالتعط والرأي السام شغ الغمظ بثا طاثطرا 
طظ أسمالعط وسظارغاتعط شغ العصئ الثي غتاخر شغه 

أعض الغمظ وغصاطعن وصث ضاصعا ذرسا بالترب.
عادي  تضعطئ  ذعئئ  وإن  صائمئ  شالترب  ضضٍّ  سطى 
إلى المفاوضات تتئ ضشط طةطج افطظ وطئسعبه 
افطظ  طةطج  أن  وباثعف  تثرك  شعغ  الغمظ  إلى 
ضفئ  طظ  جاسجز  بض  ظفسا  تةثي  لظ  وطفاوضاته 
طظ   ٢٢١٦ افطظ  طةطج  صرار  وجافرغ  التعبغغظ 
طتاعاه، وعثا طا غةسض السمض سطى افرض عع خغارعا 
الئاعزئ  وتضالغفه  خسعباه  طع  سطغه  تسعل  الثي 
الثول  غرضغ  وجط  تض  سطى  اقتفاق  غاط  تغظ  إلى 
تحظةات  ظض  شغ  طسائسث  وعع  الماخارسئ،  الضئرى 

الماخارسغظ  والزروف التالغئ.
تثرجعط  الاغ  التطعل  إلى  بتاجئ  وأعطه  الغمظ  إن 
اإلظةطع  اقجاسماري  الثولغ  الخراع  طثالإ  بغظ  طظ 
السصغثة  شغ  إق  تعجث  ق  التطعل  وعثه  أطرغضغ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  تخرا  اإلجقطغئ 
طظعاج الظئعة، شما سطى أعض الغمظ إق اقظخعار شغ 
طحروسعا والسمض طع روادعا شغسعد غمظعط جسغثًا... 

 أرض ذغئئ ورب غفعر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

املفاوضات بني أطراف الصراع يف اليمن مل تبدأ، واحلرب مستمرة...
بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*
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إردوغان: ترضغا لظ تسمح لفضراد بالسغطرة سطى 
حمال جعرغا
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بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*

الفااح  سئث  رأجه  وسطى  المخري  الظزام  تةرأ  أخغرا 
اظاثابات  وأجرى  الحةاسئ  تئعب  وتظاول  السغسغ 
اجافااء  شغ  جابصئ  دروس  طظ  غاسطط  ولط  برلماظغئ 
طظ  شغعا  لعتر  وطا  الرئاجغئ  واقظاثابات  الثجاعر 
سجوف واضح سظ المحارضئ شغ الاخعغئ رغط ضض طا 
صثم طظ إغراءات ورغط ضض العسغث والاعثغث بالشراطات 

لمظ لط غحارك شغ سمطغات الاخعغئ.
أطام  لغبئئ  اقظاثابات  إجراء  سطى  أصئض  عثا  ضض  رغط 
السالط ضطه أظه ظزام شاصث لطحرسغئ وق غمطك أي ظعغر 
والصعر  الصمع  آلئ  عع  شصط  غمطضه  طا  وأن  حسئغ، 
المسططئ سطى أبظاء الضظاظئ والاغ تطال ضض طظ تاول 
الضظاظئ  فعض  وسثاءه  وسمالاه  الظزام  تصغصئ  إظعار 

واإلجقم والمسطمغظ.
وسةجه  إشقجه  غزعر  أن  إق  الظزام  عثا  أبى  لصث 
سظ  السسضرغئ  آلاه  وسةج  المدئعسغظ،  طظ  وأتئاسه 
اإلتغان بأي طحروع جغاجغ لمسالةئ دواشع البعرة، شق 
سطى  ق  المسغحغئ  وق  السغاجغئ  طخر  لمحاضض  تطعل 
المثى الصرغإ وق الئسغث، شدق سظ زغادة المحضقت 
وافزطات الاغ تسغث طخر لما عع أجعأ طما صاطئ سطغه 
البعرة، وتةسطظا شغ اظازار اظفةار تامغ وحغك غطغح 

بضض المحارغع الثثاسئ الاغ صث تطرح طساصئق.
أن  لطحك  طةاق  غثع  ق  بما  اقظاثابات  عثه  وأضثت 
اجامرار السغسغ شغ تضط الضظاظئ غسظغ بصاء واجامرار 
الصئدئ افطظغئ السسضرغئ لسمقء أطرغضا دون أي ظعغر 

أو جظث حسئغ.
ضما أظعرت العجه الضالح لمظ رضظعا إلى السسضر بسث 
جابصا  بعا  تشظعا  ذالما  حرسغئ  بعابئ  سظ  تثطعا  أن 
ضئغرا  خفرا  شتخطعا  ظععرعط  وراء  اآلن  وظئثوعا 
تض  طا  شرأغظا  شغعط؛  جارسعا  طظ  خفر  سظ  غصض  ق 
بالسطفغغظ طظ أبظاء تجب الظعر وضغش ضاظئ خسارتعط 
إق  الخظادغص،  سطى  السام  اإلصئال  ضسش  رغط  شاضتئ 
أظعط لط غساطغسعا إصظاع الصطغض طظ أتئاسعط بالثعاب 
المحارضئ  تترغط  دواشع  طع  اخاقشظا  شمع  لطخظادغص، 
وعع  طعط  أطر  غئصى  أظه  إق  ترطعا  طظ  بسخ  لثى 
أن الثسعة إلى طصاذسئ اقظاثابات وتترغمعا قطسئ 
ذالما  الاغ  السعغئ  وشطرتعط  الضظاظئ  أعض  صطعب 
اطاظسئ وسجشئ سظ المحارضئ، الطعط إق بثسعى ظخرة 
اإلجقم والمسطمغظ الاغ ضان غساشطعا الئسخ تععما 
طظعط أظعط غظخرون اإلجقم، شطما غاب «اإلجقطغعن» 
لغج  اقظاثابات  عثه  أن  لطةمغع  وتأضث  الخعرة  سظ 

شغعا أي رائتئ لقجقم رأغظا لةاظاً خاوغئ.
لصث أبئائ عثه اقظاثابات وطا جئصعا طظ اجاتصاصات 
سطى طثار خمج جظعات جابصئ طما بسث بعرة غظاغر أن 
التاضر شغ المحعث لثى أعض الضظاظئ عع اإلجقم، وأن 
بصاعط شغه وتثه دون جعاه، شرأغظا شغما جئص ضغش 
جارع الظاس بإصئال غغر طسئعق طختعب بصطئ وسغ 
ظظا طظعط أن عثه الخظادغص جاأتغعط باإلجقم طمبق 
شغمظ غاضطمعن سطى المظابر سظ أبغ بضر وسمر رغط 
أظعط لط غصثطعا لطظاس طحروسا واضتا لضغفغئ تطئغص 
اإلجقم ورغط سثم اطاقضعط لعثا المحروع، إق أظعط 

أصئطعا سطغعط لاسطحعط لقجقم وأعطه، شضغش بربضط 
رأوا  إذا  لقجقم  المتئعن  الضظاظئ  أعض  شسض  جغضعن 
أطاطعط طظ غتمطعن طحروسا واضتا لاطئغص اإلجقم 
وغمطضعن آلغاته وجاعجون لاطئغصه طظ أول غعم بضض 
تفاخغطه؟ ق رغإ أظعط جغسارسعن لتمطه طع التاططغظ 
اإلجقم  ذرح  إق  ذرح  ضض  شحض  طظ  تأضثعط  بسث 

الضاطض بحمعلغاه.
بسث طا طدى سطى بعرة الضظاظئ وطا تقعا طظ تقسإ 
الضظاظئ  واصع  شإن  لعا  وجرصاعط  بعا  أطرغضا  سسضر 
جغاحضض شغ صادم افغام؛ إطا بغث أطرغضا أو بغث أعض 
الضظاظئ، شأطرغضا تثرك غصغظا أن تضط السسضر لط غسث 
صادرا سطى التغاة بسث ضض عثه افزطات وطع الاساغح 
طع البعرات الاغ تمعج بعا المظطصئ، وطع طا ظراه طظ 
جمٍر طّاصث أوحك لعغئه أن غترق أطرغضا وسمقءعا شغ 
الضظاظئ وغغرعا، ولع شصثت أطرغضا الضظاظئ شطظ تصعم 
لعا صائمئ، ولظ تصئض أطرغضا أن غئصى ظفعذعا شغ طخر 
طعثدًا بسئإ تفظئ طظ السسضر شاصثة لطسظث الحسئغ 
وشاصثة في طئرر لعجعدعا، ولظ تئصغ سطى السغسغ 
بسث تأضثعا غصغظا أظه رجض طرتطئ أوحضئ سطى اقظاعاء 
سظ  أطرغضا  شسائتث  اظاعئ،  صث  بالفسض  تضظ  لط  إن 
سمغض آخر شغ طتاولئ جثغثة لسرصئ آطال أعض الضظاظئ 
سظ  افغام  صادم  شغ  تئتث  شربما  ضرغط،  سغح  شغ 
رجض غظامغ إلى جعئ تمطك رخغثا حسئغا تصعم سطى 
ضاطاثاد  المصئطئ  المرتطئ  شغ  طخر  وتصعد  طخالتعا 

لطسسضر وطظ جئصعط.
إن عثه اقظاثابات لغسئ تثبا جعق ولعا طا بسثعا، 
الصادم  والعاصع  والضبغر،  الضبغر  شغه  افغام  وصادم 
سطغعط  شالاآطر  الضظاظئ،  أعض  سطى  افخسإ  جغضعن 
طسامر وطضر الطغض والظعار ق غاعصش، وطخغر الضظاظئ 
الثي ترغث أطرغضا سظ ذرغص سئغثعا طظ السسضر أق 
الضظاظئ  أبظاء  غث  إلى  غسعد  أن  غةإ  غثعا،  طظ  غثرج 
المثطخغظ وق غئصى شغ غث ذشمئ طظ السسضر السمقء 

ق تسرف حغؤا جعى خثطئ السغث افطرغضغ.
باإلجقم  اهللا  أسجضط  لصث  الضرام،  الضظاظئ  أعض  شغا 
وأضرطضط بثغرات وشغرة؛ طعصع طمغج غةسطضط شغ غظى 
سظ السالط ضطه وغآعطضط فن تضعن الضظاظئ بضط جغثة 
الثظغا، حرغطئ أن تتمض لطسالط طحروسا ضاطق طآعق 
لطظةاح وصادرا سطى سقج جمغع المحضقت تق ختغتا 
جثرغا حاطق، وق غعجث ذلك إق شغ اإلجقم وظزاطه 
المامبض شغ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاتمطعه طع 
إخعاظضط شغ تجب الاترغر وتاربعا به أطرغضا وطحارغسعا 
وسمقءعا وعغمظاعا سطغضط؛ شق سج لضط وق ضراطئ إق 
بالثقشئ الاغ تطئص اإلجقم سطغضط تطئغصا ضاطق ضما 
ذئصه رجعل اهللا  وختئه الضرام طظ بسثه، واسطمعا 
أظه ق خقص لضط بسث طا جرباط طظ أظزمئ أذاصاضط 
العغقت، إق بعثه التغاة اإلجقطغئ الاغ تتفر سطغضط 
ضراطاضط وتصعصضط وتدتغاتضط وتسغث إلغضط طا ظعإ 
ضأظخار  أظخارا  شضعظعا  برواتضط،  طظ  وأذظابه  الشرب 

 افطج ولاضظ طخر بضط طخر المظعرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

اتعط الرئغج الارضغ رجإ ذغإ إردوغان جماسات ضردغئ بمتاولئ السغطرة سطى حمال جعرغا وصال إن أظصرة 
لظ تسمح بثلك. وشغ ضطمئ ألصاعا شغ جظعب حرق ترضغا اظاصث إردوغان إدخال طثغظئ تض أبغخ السعرغئ 
افجئعع الماضغ ضمظ ظزام لقدارة الثاتغئ أصاطه افضراد. وصال إردوغان: «ضض طا غرغثوظه عع السغطرة سطى 
حمال جعرغا بأضمطه.. لظ ظسمح بأن غخئح حمال جعرغا ضتغئ لمحروسعط تتئ أي ظرف فن عثا غمبض 
تعثغثا لظا وطظ المساتغض بالظسئئ لظا ضارضغا أن ظصعل (ظسط) لعثا الاعثغث». وضاظئ وتثات تماغئ الحسإ 
الضردغئ اجاعلئ سطى طثغظئ تض أبغخ سطى التثود طع ترضغا شغ تجغران الماضغ طظ صئدئ تظزغط الثولئ 
التضط  طةطج  أسطظ  الماضغ  افجئعع  وشغ  الماتثة.  العقغات  بصغادة  جعغئ  بدربات  طثسعطئ  اإلجقطغئ 
المتطغ اظعا أخئتئ ججءا طظ ظزام اإلدارة الثاتغئ الثي أصاطه افضراد. وأظحأ أضراد جعرغا بقث طظاذص أو 

«ضاظاعظات» لقدارة الثاتغئ شغ حمال جعرغا طظث اظثقع الخراع شغ سام ٢٠١١. (روغارز)

سمطغئ إظجال التعغةئ .. أطرغضا تثل تضام السراق الاابسني لعا
بصطط: سئث الرتمظ العابص - السراق

تظاصطئ طعاصع إخئارغئ أظئاء سمطغئ إظجال أطرغضغئ جرت 
أتثابعا الثمغج (٢٠١٥/١٠/٢٢) شغ ضرضعك حمال 
الثاخئ  الصعات  طظ  طحارضئ  صعة  ظفثتعا  السراق، 
تسثادعط  بطس  أضراد  طصاتطغظ  طع  بالاساون  افطرغضغئ 
(٣٠٠) سظخر. وصال بغار ضعك، الماتثث باجط وزارة 
الثشاع افطرغضغئ: أن السمطغئ بثأت بسث تطصغ طسطعطات 
سطى  وحغضاً  جماسغاً  إسثاطاً  غعاجععن  الرعائظ  بأن 
أغثي طسطتغ «تظزغط الثولئ». وصث اجاثثطئ الصعة 
 (CNN) المثضعرة ذائراٍت طاظعسئ - بتسإ ختغفاغ
و(ظغعغعرك تاغمج) واجاعثشئ طظجق جسض طظه «الاظزغط» 
جةظا، وأجفرت السمطغئ سظ تترغر (٧٠) رعغظئ، وطصاض 
جظثي أطرغضغ وأضبر طظ (٢٠) سظخرا طظ «الاظزغط»، 
واساصال (٦) طظعط، شدق سظ إخابئ (٤) طصاتطغظ أضراد.

سطط  دون  جرت  السمطغئ  عثه  شإن  قشئ،  أطر  وشغ 
التضعطئ اقتتادغئ شغ بشثاد، وق إحساٍر لعزارة دشاسعا 
بالافاخغض، وظصطئ ختغفئ (العاحظطظ بعجئ) أظئاء سظ 
غدإ بشثاد طظ تساون الةغح افطرغضغ والئغحمرضئ 
الضردغئ شغ ضرضعك، واطاساض طسآولغظ شغ الثشاع، 
فظعط سطمعا بعا طظ وجائض اإلسقم، وأضاشئ الختغفئ 
اتعط  الظغابغئ  افطظ  لةظئ  رئغج  الجاططّغ)  (تاضط  أن 

أذراف السمطغئ صائق: «طا تثث الغعم حغء خطغر».
وبثغعغٌّ أن صغام الةغح افطرغضّغ بسمطغئ صاالغئ ضعثه 
دون سطط التضعطئ المرضجغئ، وق إحراك وزغر دشاسعا 
بافطر لعع دلغٌض واضٌح سطى ععاظعط وجصعذعط تاى 
طظ أسُغظ الُمتاّض رغط تساوظعط طسه .. شعض بسث عثا 
 : الُثلِّ طظ ُذّل؟ لصث خثق واِهللا شغعط صعُل ربظا سجَّ وجضَّ
ُ ِمْن ُمْكرٍِم﴾. وإن الثطَإ جطٌض ، شصث  َ ُ َفَما  ﴿َوَمْن يُِهِن ابَّ
بطس اجاعاار الضاشر المتاض بصادتعا، واجاثفاشه تاى بما 
أصاطه لعط طظ دجاعر وصعاظغظ وطآجسات طئطشاً سزغما، 
شئات غخعل وغةعل شغ أرض السراق شغسئث شغ طخائر 
المالك  َف  تَخرُّ شغه  وغاخرَّف  راِته،  طصثَّ وُغثطِّر  أبظاِئه 

بِمطضِه دون أن غتِسإ تسابا فتث.
أواخر  المعخض  جصعط  طظُث  اقتاقل  صادة  دأب  ولصث 
تجغران سام ٢٠١٤ سطى الصعل بأن تتالفعط المجسعم 
صعات  إرجال  اجاراتغةغئ  سطى  غصعم  اإلرعاب  لمضاشتئ 
أطرغضغئ لشرض الاثرغإ والمحعرة لصعات افطظ السراصغئ 
شتْسإ، وَطثِّعط بما غطجم طظ أجطتٍئ وُطَسثاٍت وسااد، 
وأن تطك الصعات الشازغئ لظ تظثرط شغ صاال سطى افرض، 

بجسط أن (أوباطا) لظ ُغضرر خطأ جطِفِه (بعش)..
وعثا ذرف طظ أصعالعط لعجائض افظئاء الماظعسئ:

«خطاه  جُغصثِّم  «أظه  شغه:  جاء  الثي  (أوباطا)  ١-صعل 
لطاترك» ضث تظزغط الثولئ، لضظه حثد سطى أظه لظ 
ُغرجض صعاٍت أطرغضغئ سطى افرض، وأظه ق غظعي إسادة 
وسَث  و«أظه  السراق»،  شغ  الترب  «تمابض  عةماٍت  حظِّ 
افطرغضغغظ بسثم إرجال صعات صاالغئ برغئ طظ بقده شغ 
عثه المعمئ» بتسإ ختغفئ (ظغعغعرك تاغمج)... وتِئَسه 

- سطى ذلك - جاَجٌئ وصادة سسضرغعن أطبال:
السابص  المحارضئ  افطرغضغئ  افرضان  عغؤئ  ٢-رئغج 
طارتظ دغمئسغ الثي صال: «إظه ق ظغئ لظحر طساحارغظ 
صاال  بمعام  لطصغام  افرض  سطى  أطرغضغغظ  سسضرغغظ 

طئاحر»،

٣- وطدى (جعن ضغري) وزغر خارجغئ اقتاقل بصعله: 
«أن اقجاراتغةغئ افطرغضغئ لمعاجعئ تظزغط الثولئ، ق 

تحمض إرجال صعات برغئ لطصاال عظاك».
بط جاءت سمطغئ تترغر الرعائظ ضما طرَّ آظفا، ِلُاثالَش طا 
تطَّ اإلسقُن سظه... لضظعا لط تضظ السمطغئ الصاالغئ افولى 
سطى افرض، شصث جئصاعا أخرى شغ جعرغا، وعغ السمطغئ 
الئرغئ الاغ ظفثتعا وتثة ضعطاظثوس أطرغضغئ شغ أغار 
٢٠١٥ ضث أبغ جغاف، الصغادي شغ خفعف الةعادغغظ 

عظاك.
لعثا، ُتَسثُّ سمطغئ ضرضعك بسث احائاك الصعة افطرغضغئ 
شغ صاال تصغصغٍّ طع «تظزغط الثولئ» تَتعُّقً شغ تساذغعط 
(آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  صعُل  غآغِّثُه  السسضرّي، 
ضارتر) شغ طآتمر ختفغ شغ (٢٠١٥/١٠/٢٣): «أتعصع 
أن ظصعم بمجغث طظ عثه السمطغات»، ضث «تظزغط الثولئ» 
بسث ظةاتعط شغ تترغر الرعائظ، وذلك شغ تتعل واضح 
- بتسإ (حفص ظغعز) - لظمط الاثخض المائع لثى الةظعد 
افطرغضغغظ المامرضجغظ تالغا شغ السراق. وأضاف العزغر: 
إتراز  حأظعا  طظ  سمطغاٍت  لاظفغث  ُشَرٌص  تسَظح  «تغظ 
تصثم شغ التمطئ» سطى تظزغط الثولئ اإلجقطغئ «شظتظ 
ظشاظمعا»...!؟ لضظَّ (بغار ضعك) الماتثَث باجط الثشاع 
افطرغضغئ اجاثرك صائقً: «إن السمطغئ ق تمبض تشغغرًا شغ 
افجالغإ الاغ تائسعا أطرغضا شغ طتاربئ «الاظزغط» الثي 
غمبض أضئر تعثغث أطظغ لطسراق»، لضظه أبصى الئاب طفاعتا 
بصعلِه لطختفغغظ: «ق أصعل: إن عثا أطٌر جغتثث بخعرة 
طظازمئ لضظظغ أساصث أظه ُغسئر سظ ظعسغئ الةععد الاغ 

ظصعم بعا ظغابئ سظ حرضائظا». (طعصع حفص ظغعز).
وطا تخض آظفاً ُغسائُر طآحرا سطى تعجُّه أطرغضغ ظتع طجغث 
طظ اقظثراط شغ افسمال السسضرغئ شغ السراق لاطمغع 
المفاجؤئ  (اقظاخارات)  أظئاء  الزظَّ  عثا  ُغسجُز  خعرتعا. 
شغ بغةغ والرطادي الاغ أسِطَظ سظعا طآخرا، بسث خمٍئ 
الخغش  ترارة  بتةئ  أحعر  خمسئ  صرابئ  دام  وجضعن 

وسثم جاعجغئ الصعات السراصغئ.. 
وشغ الثاام، شصث بات السراق شغ وضعٍ ضئابغٍ تتغط به 
افخطار طظ ضض جاظإ: أزطات جغاجغئ واصاخادغئ خسئئ، 
ًئ»،  ِذطَّ َوَق  أعطه «ِإقًّ  شغ  غرصئعن  ق  طاربخعن  وأسثاء 
واظسثام لفطظ، وإزعاق لفرواح. وجغحُه الثي ُغفارض 
أن غضعن تاطغا لبشعره، ِظثًا فسثائه.. لط غُسْث له وجعد 
شسطّغ، غطئاُه ططغحغات إغران المةرطئ وتفعَّصئ سطغه سثدًا 
وُسثة تاى بات (أبرًا بسث سغظ)، شخار الظاس أجرى لاطك 
الفخائض الزالمئ، بض تاى التضعطئ بصغادة (السئادّي) لط 
تُسث بمظأى سظ خطرعا..! غجغث ذلك جعًءا ضاشٌر طتاٌض 
طفضضا  ضسغفا  السراق  لُغئصغ  الثولئ»  «تظزغط  اجاشض 
بجسط طتاربئ اإلرعاب ولغأتغ سطى آخر برطغض لطظفط سماد 
اصاخاده.. إلى أن ُغعشص اهللا جئتاظه الساططغظ المثطخغظ 
بصغام الثولئ الربَّاظغِئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة ق لُاظِصث السراق وبقد المسطمغظ شتسإ، بض لاظِصث 
السالط أجمع طظ حرور الرأجمالغئ السفظئ والثغمصراذغئ 
اهللا  أراد  الاغ  الطغئئ  التغاة  اإلظساُن  لغتغى  الفاجثة 
ِ نُوٌر َوكَِتاٌب ُمبنٌِي * َفْهِدي بِِه  تسالى، ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن ابَّ
لَُماِت إىَِل  َالِم َوخُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ َبَع رِْضوَانَُه ُسُبَل السَّ ُ َمِن ايَّ ابَّ

 ﴾اجُّورِ بِإِْذنِِه َويَْهِديِهْم إىَِل رِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم

تامئ ضطمئ السثد: الاترضات افطرغضغئ.. إدارة أزطئ لعأد العئئ الفطسطغظغئ
وطساعى تةاوبه المتثود إلذفاء الترغص.

بط اجامع ضغري برئغج السططئ الفطسطغظغئ والمطك 
افردظغ، وظض السظعان افبرز لاترضات ضغري عع إبصاء 
وضع المسةث افصخى سطى طا عع سطغه، فن افردن لط 
غصئض بالاثطغ سظ «العخاغئ العاحمغئ» سطى المسةث 
افصخى، وعع طعصش غظاصخ طحروع تثوغض الصثس، 
ووخش  افردظغئ،  الاخرغتات  وتغرة  ارتفسئ  ولثلك 
جرائط  بأظعا  الغععدغئ  الممارجات  افردظغ  اإلسقم 

ترب، وزادت جثعظئ افجعاء الحسئغئ شغ افردن.
تتئ  دائما  شعغ  الفطسطغظغئ  السططئ  جعئ  طظ  أطا 
إسراب «المفسعل به»، وق غثرج خعت الساجئ شغعا 
اقجاسمارغئ،  الرؤى  ذرح  غضرر  الثي  الئئشاء  دور  سظ 
وعغ تثرك أن تترضات ضغري شارغئ طظ المدمعن، 
بأظه «ق  ضغري،  لصاء  صئغض  جاجاعا  بسخ  خرح  ضما 
غتمض حغؤاً جثغثًا». وعط غثرضعن أن ضئسئ تحشغض 
السططئ بغث اإلدارة افطرغضغئ، والاغ لعح شغعا بسخ 
الساجئ بسثم ضمان المساسثات افطرغضغئ لطسططئ 

الفطسطغظغئ شغ ظض سثم تعشر «افطظ».
السططئ  جاجئ  طع  ضغري  لصاء  طظ  رحح  طا  وإن 
باعشغر  سئاس  ططالإ  عع  سمان،  شغ  الفطسطغظغئ 
افتثاث  شغ  لطاتصغص  ودسعات  الثولغئ،  التماغئ 
سظ  غثرج  لط  وعع  الصاظعظغئ،  المقتصئ  أجض  طظ 
المآاطرات  جضئ  سطى  الرضخ  شغ  السططئ  ظعب 
اقجاسمارغئ، وتفرغس العئئ الحسئغئ طظ أي طدمعن 

غمضظ أن غحسض شغ افطئ الةعاد وتترغك الةغعش.
عع  وأعطعا  لفطسطغظ  سئاس  غضغثه  طا  أخطر  وإن 
وعع  الصثس،  تثوغض  طحروع  بسث  سطى  إخراره 
الصرن  طظ  الثمسغظات  طظاخش  برز  المظحأ،  أطرغضغ 
الماضغ، وظعر بثاغئ شغ صرار تصسغط شطسطغظ رصط 

١٨١ شغ ١٩٤٨/١١/٢٩، وضاظئ أطرغضا صث بطعرت رؤغاعا 
أغجظعاور  افطرغضغ  الرئغج  تضط  أواخر  السغاجغئ  
تثوغض  طع  الثولاغظ  لتض   ،١٩٥٩-١٩٦٠ ساطغ  خقل 
عثا  خطفغئ  لافخغض  عظا  المصال  غاسع  وق  الصثس. 

المحروع، ولسطه غضعن شغ طصال قتص.
تترضاتعا  شغ  أطرغضا  أن  المعصش  خقخئ  إن 
إدارة  ظعب  سئر  افوجاع  تسضغظ  تتاول  الثبطعطاجغئ 
شغ  التةارة  غطغ  شطسفئ  سطى  تسغر  وعغ  افزطئ، 
الصثر، إلعاًء لطةائسغظ بسمطغئ ذعغ شارغئ، طظ أجض 
بق  جئات  إلى  افطر  بعط  غساصر  تاى  تثوغثعط 
غثاء. وإن أسطى طا ذالإ به سئاس عع اجارار لاارغت 
تصارغرعط  اجاظساخ  وإسادة  افطرغضغغظ،  المظثوبغظ 
المثابرات  طثغر  بسبئ  طبض  طظ  الةثوى،  سثغمئ 
تتصغص  «عغؤئ  سظعان  تتئ  تظئ  افجئص  افطرغضغئ 
لطئتث شغ أجئاب اظثقع السظش شغ شطسطغظ»، ظعاغئ 
الاسسغظات، بط تصرغر طغاحض سام ٢٠٠١، والثي ترأس 
الفطسطغظغئ  افراضغ  شغ  التصائص  تصخغ  «لةظئ 

المتاطئ».
إن أحئال عثه العئئ الحسئغئ إن ظزروا لطظةرة ضغري 
سطى  تضمعا  شصث  ظارعا،  تتئ  سئاس  لظفت  والافاعا 
ذعل  طظ  اإلظعاك  بسث  السئات  إلى  بالسعدة  عئاعط 
افطرغضغئ  المطابت  أن  أدرضعا  إن  أطا  الطعغ،  اظازار 
ق غمضظ أن تظدب التطعل، بض عغ تتااج إلى ترارة 
افطئ، ووعب جقتعا ودبغإ جغعحعا، سظثعا ق غمضظ 
فتث أن غةّغر عئاعط لامرغر طحارغع أطرغضا الصثغمئ 
الماةثدة. وسظثعا غمضظ أن تطاتط عئئ شطسطغظ طع 
سطى  الراحثة  الثقشئ  تاى  بعرة  لاضعن  افطئ،  بعرة 
 طظعاج الظئعة، تترر شطسطغظ بصعة جقح المسطمغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ


