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بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

أطرغضا)  (خظغسئ  السعري  الظزام  طع  الافاوض  إن 
عع جصعط شغ شت الاظازقت، والاغ بثأ شغعا طظ جطط 
جصش  تتئ  تضعن  أن  شارتدى  الشرب،  لسمقء  رصئاه 
الثولئ السطماظغئ الثغمصراذغئ، لغظاب سظعا دجاعر طظ 
وضع الئحر، واظاثابات برساغئ افطط الماتثة، لغفعز 
شغ الظعاغئ افضبر سمالئ لطشرب.. شالتثر بسث ضض تطك 
الادتغات أن غاط إجعاض بعرة الحام ضما ُشسض طظ 
صئض بالصدغئ الفطسطغظغئ الاغ تط بغسعا شغ طآتمرات 

الثل والسار.

اصرأ شغ عثا السثد :
- لغئغا: اظصساطات شغ افذراف والمعاصش

   وتعثغثات دولغئ بالاثخض! شماذا وراء ذلك؟ ...٢
- صمئ اقتتاد افشرغصغ.. اجامرار لفجظثة الشربغئ ...٢
- طآتمر «افصطغات» شغ السالط اإلجقطغ شغ المشرب: 

   تظفغث لمحارغع الشرب ...٣
- الاحضغك بعجعب الثقشئ بربرٌة وتطاوُل أصجاٍم تتئ 

   افجعاِر الحاعصئ (٢) ...٤
- وصفئ طع اقتاةاجات افخغرة شغ تعظج ...٤
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

بان ضغ طعن: إخقح افطط املاتثة 
أطر طسصث 

إن  طعن»  ضغ  الماتثة «بان  لفطط  السام  افطغظ  صال 
إخقح افطط الماتثة «أطر طسصث وذو تفاخغض طاسثدة 
وغتااج إلى العصئ». وأضاف، شغ طآتمر ختفغ سصثه 
بأدغج  افشرغصغ  اقتتاد  طصر  شغ  الماضغ  افتث  غعم 
افطظ  وطةطج  الماتثة  افطط  «إخقح  أن  أبابا، 
طططإ  عع  بض  شصط،  أشرغصًغا  طططئا  غضظ  لط  الثولغ 
ضض دول السالط». وأوضح أن المحضطئ تضمظ شغ سثد 
الفغاع.  تص  سطى  تتخض  الاغ  والثول  افسداء  الثول 
وضان رئغج اقتتاد افشرغصغ المظاعغئ وقغاه، رئغج 
اقشاااتغئ  الةطسئ  خقل  طعغابغ،  روبرت  زغمئابعي، 
لطصمئ افشرغصغئ الـ ٢٦، دسا إلى إخقح افطط الماتثة، 

وإغةاد تض لطصدغئ الفطسطغظغئ. (سربغ ٢١)
: إن افطغظ السام لفطط الماتثة غثادع شغ 
وطةطج  الماتثة  افطط  إخقح  سمطغئ  سظ  ضقطه 
افطظ الثولغ. شعع غسطط سطط الغصغظ أظعما، أي افطط 
الضئرى  الثول  بغث  أداتان  افطظ،  وطةطج  الماتثة 
وبثاخئ أطرغضا لاظفغث جغاجاتعا شغ السالط.. شطماذا 
إخفاء تطك التصغصئ الاغ عغ واضتئ وضعح الحمج 
شغ رابسئ الظعار؟؟!! بط إن إدراك عثه التصغصئ غعجإ 
سطى ضض طظ غسسى لطاترر طظ ظفعذ الثول الضئرى 
وجغطرتعا أن غسمض لغج إلخقح تطك المظزماغظ بض 
غسمض إلغةاد رأي سام سالمغ ضثعما تمعغثا لعثطعما 
واجائثال طظزمئ سالمغئ جثغثة بعما ق غضعن لطثول 
اقجاسمارغئ سطغعا عغمظئ أو جططان، وأن تضعن تطك 
المزطعم  إظخاف  سطى  تصعم  سالمغئ  عغؤئ  المظزمئ 
وطظع الزطط، وإحاسئ السثل بغظ الئحرغئ جمساء، بما 
لعا طظ صعة طسظعغئ تاماع بعا، وطظ صعة رأي سام 
اتاراطه  وغمظتعا  تأغغثه  وغعلغعا  غآازرعا  سالمغ 
وبصاه، لضعظعا طظزمئ سالمغئ ق تسمض لتساب دولئ 

طظ الثول، وإظما تسمض لمخطتئ الئحرغئ جمساء. 

ُتسائر زغارة الرئغج اإلغراظغ إلغطالغا وشرظسا طظسطفًا 
جغاجغاً ُطعّماً شغ تارغت السقصات اإلغراظغئ افوروبغئ، 
لثلك ضاظئ الجغارة - شغ ظعسعا وتةمعا وزخمعا - 
شغ  ظعسغئ  صفجة  ضعظعا  تغث  طظ  ساٍل  طساعى  سطى 
تطئغع السقصات اإلغراظغئ طع جمغع دول السالط الشربغ، 
وأبمرت سعدة إغران بصعة إلى الساتئ الثولغئ، بسث 

أن ساظئ ذعغًق طظ السجلئ افطمغئ.
افوروبغئ  جعلاه  شغ  روتاظغ  الرئغج  راشص  شصث 
ُغمّبطعن  وشث ضئغر ُطضّعن طظ طائئ وسحرغظ حثخاً 
ضاشئ الصطاسات اقصاخادغئ والسغاجغئ الرئغسغئ شغ 
الثولئ، إضاشئ إلى اخطتابه لعزراء الثارجغئ والظفط 
والظصض والخظاسئ والختئ، وصعبض عثا العشث اإلغراظغ 
الدثط باعامام شرظسغ وإغطالغ قشئ، وصث حارك 
اقصاخاد،  وأرضان  المال،  وأرباب  الخظاسئ،  أجاذغظ 
السغاجغئ  الصغادات  وإغطالغا  شرظسا  طظ  ضٍض  شغ 
الاغ  والخفصات  السصعد  تعصغع  شغ  حارضعا  شغعما، 

بطشئ سحرات المطغارات طظ الثوقرات.
اإلغراظغ  السئعر  بعابئ  بمبابئ  اقصاخاد  ضان  لصث 
الثخعل  تأحغرة  بمبابئ  ضان  بض  أوروبا،  صطإ  إلى 
إلغران إلى طا ُغسّمى بالسالط التر، وضاظئ الخفصات 
افجطعرغئ الاغ تط إبراطعا طع شرظسا وإغطالغا بمبابئ 
حغفرة الصئعل الشربغ لعثا العاشث الةثغث الثي ذالما 

ضان ُغاعط برساغئ اإلرعاب.
شحراء إغران لمائئ وأربع سحرة ذائرة إغرباص ُدشسئ 
الفرظسغ  اقصاخاد  إظساش  شغ  ُتساعط  ق  واتثة 
ُجّض  إظساش  شغ  أغداً  ُتساعط  بض  شتسإ،  الماسّبر 
خظاسئ  شغ  شرظسا  ُغحارك  الثي  افوروبغ  اقصاخاد 

تطك الطائرات.
لصث ظالئ شرظسا ظخغإ افجث طظ ضسضئ سعدة إغران 
إلى سالط الاةارة والمال واقجابمار طع الثول الشربغئ، 
الطاصئ  صطاسات  بغظعما  والخفصات  السصعد  شحمطئ 
والختئ  والفظادق  والصطارات  والسغارات  والطغران 
وغغرعا، بتغث لط غئص شغ إغران حغء غساتص الاظمغئ 

إقّ وحارضئ شغه شرظسا.
افسمال  أختاب  رابطئ  رئغج  جاتاز  بغار  غصعل 
شاإلغراظغعن  عائطئ،  إغران  تاجات  «إن  الفرظسغئ: 
بتاجئ إلى ضض حغء، وعثا الئطث ق غئثأ طظ الخفر، 
ولثغه صعة ساططئ طساعاعا الاسطغمغ جغث جثًا، وغاماع 

بإطضاظغات تصغصغئ لطاظمغئ».
ظسمئ  ططغعن  البماظغظ  ذات  إغران  شغ  ترى  شفرظسا 
جعصاً رتئئ لسطسعا وخظاساتعا، وُغساسثعا شغ ذلك 
صئض  طسعا  السابصئ  والاةارغئ  اقصاخادغئ  سقصاتعا 
شرض السصعبات افطرغضغئ سطى إغران، وسطى الحرضات 
والاغ  الفرظسغئ،  الحرضات  وطظعا  شغعا،  تسمض  الاغ 
ضان صث تّط تسطغص سمطعا عظاك طظث السام ٢٠٠٤، لثلك 
رشع  بسث   - وإلغران  لفرظسا  طاّجئ  التاجئ  أخئتئ 
بغظعما  سطص  طا  لاخفغئ  سظعا -  افطرغضغئ  السصعبات 
طظ سصعد تعصفئ طظث ذلك الاارغت، تغث ضاظئ شرظسا 

طظ أضئر المسابمرغظ شغ إغران شغ تطك الفارة.
صرغئًا  جاطتصان  وبرغطاظغا  ألماظغا  أّن  المرجح  وطظ 
الضسضئ  طظ  تخاغعما  أخث  شغ  وإغطالغا  بفرظسا 
الثول  جائر  وضثلك  أصض،  بمساعى  ولضظ  اإلغراظغئ، 
افوروبغئ ذات السقصئ طبض إجئاظغا وععلظثا وبسخ 

الثول اإلجضظثظاشغئ.
روجغا  وبالثات  افخرى  الضئرى  لطثول  بالظسئئ  أّطا 
والخغظ شإّظه وبالرغط طظ وجعد سقصات صعغئ إلغران 
الخظاسغئ  اإلطضاظغات  تماطضان  ق  أّظعما  إقّ  طسعما، 
الماصثطئ الاغ ُتطئغ التاجات اإلغراظغئ، باإلضاشئ إلى 
طظ  الشربغ  لطظفعذ  الثاضسئ  الثول  طظ  إغران  ضعن 
ظفعذ  أي  الخغظ  أو  لروجغا  ولغج  جغاجغئ،  ظاتغئ 

تصغصغ شغعا.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طتمث سطعش: ظحارك بةظغش لفدح جرائط ظزام افجث!!! 

الماضغ  الةمسئ  غعم  جظغش  طآتمر  أسمال  اظططصئ 
السام  افطغظ  طمبض  بغظ  واتثة  جعئ  طظ  بمتادبات 
لفطط الماتثة العجغط الثولغ جاغفان دي طغساعرا 
لعشث  غغاب  طع  جعرغا  شغ  اإلجرام  ظزام  وشث  وبغظ 
رشده  أسطظ  الثي  الرغاض  طآتمر  خظاسئ  المسارضئ 
تدعر عثه المتادبات شغ الئثاغئ بط أسطظ صئعله بسث 
تطصغه وسعدا أو ضماظات أطرغضغئ ودولغئ تعل إجراءات 

بظاء البصئ الدرورغئ لمحارضاه شغ عثه المتادبات.
وتعل عثه الدماظات أوضح الماتثث الرجمغ باجط 
تطمغظات  تطصئ  العغؤئ جالط المسطط، أظعا (العغؤئ) 
طظ الثول التطغفئ باطئغص ططالإ المسارضئ السعرغئ، 
و١٣   ١٢ الفصرتغظ  تطئغص  جغئتبعن  أظعط  إلى  وأحار 
طع  جعرغا،  تعل   ٢٢٥٤ افخغر  افطظ  طةطج  صرار  طظ 
العجغط الثولغ جاغفان دي طغساعرا، وبّغظ أن العشث 
المفاوض لط غطرأ سطغه أي تشغغر وطا زال أجسث الجسئغ 
سطعش  وطتمث  له  ظائئا  خئرة  وجعرج  لطعشث  رئغساً 
ضئغرًا لطمفاوضغظ. وأحار المسطط إلى أن العشث ُغخر 
شغ  الحروع  صئض  الظغئ  تسظ  إجراءات  تطئغص  سطى 
بغان  إلى  طساظثة  جاضعن  الاغ  الافاوضغئ  السمطغئ 
جظغش وتفدغ إلى إظحاء عغؤئ التضط اقظاصالغئ ضاططئ 
الخقتغات. شغما غتاول الظزام وطظث وخعل وشثه إلى 
جظغش إدخال السمطغئ الافاوضغئ بافاخغض غغر طاعاشصئ 

طع بغان جظغش، طائظغاً الثطئ اإلغراظغئ، طبض وضع ططش 
اإلرعاب ضأولعغئ شغ المئاتبات والتثغث سظ تضعطئ 

وتثة وذظغئ.
وضان المظسص السام ورئغج العغؤئ السطغا لطمفاوضات 
وزغر  طظ  طئاحرة  لدشعط  تسرض  صث  تةاب  رغاض 
الثارجغئ افطرغضغ لتدعر طئاتبات جظغش ضما خرح 
طتطئ  طع  طصابطئ  شغ  طاخعس  اقئاقف  جفغر  بثلك 
الثارجغئ  وزغر  «إن  صال:  تغث  الفدائغئ  الةجغرة 
داشعس  شغ  اجاماع  خقل  الةمسئ  صال  افطرغضغ 
بسعغسرا إن التض شغ جعرغا لظ غاط إق باقتفاق سطى 
طافصئ  الماتثة  العقغات  وإن  وذظغئ،  وتثة  تضعطئ 
سطى  طاخعس  وسّطص  ذلك،  سطى  وروجغا  إغران  طع 
المعصش  شغ  طثغفا  «تراجسا  عظاك  بأن  الاخرغح  عثا 

افطرغضغ».
وضحش طاخعس شغ طصابطاه سظ اجاماع سصثه ضغري 
طع رئغج العغؤئ السطغا لطمفاوضات رغاض تةاب شغ 
تغث  الباظغ/غظاغر،  ضاظعن   ٢٣ السئئ  غعم  الرغاض 
جظغش  إلى  غثعئعا  أن  سطغعط  «غةإ  إظه  ضغري  صال 
المفروضئ  الحروط  ضمظ  الظزام)  طع  (لطافاوض 

سطغعط، وإق شسغثسرون دسط تطفائعط».
خرجئ  الماضغ،  افتث  غعم  المتادبات  بثء  وبسث 
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صال طتمث سطعش، ضئغر المفاوضغظ شغ وشث المسارضئ 
السعرغئ وطمبض «جغح اإلجقم»، شغ تثغث لـ«السربغئ.

ظئ» إن تأخره سظ التدعر إلى جظغش غسعد إلى تأضثه 
غصط  «لط  صائقً:  تض،  إلغةاد  الظزام  جثغئ  سثم  طظ 
الظعاغا».  تسظ  إجراءات  طظ  إجراء  أي  باظفغث  الظزام 
وأوضح سطعش أن سعدتعط سظ الصرار بسثم المحارضئ 
ترجع إلى أعمغئ تدعرعط إلى جظغش شغ العصئ التالغ، 
«لظعضح لطسالط طظ عع اإلرعابغ الثي دطر الئقد وعةر 
إرجال  إلى  باإلضاشئ  وافرصام،  بالعبائص  وذلك  أعطعا 

لطافاوض  رجائض طعمئ طظ المظاذص المتاخرة لحسعب السالط». وأضاف ضئغر المفاوضغظ أن العغؤئ السطغا 
بمظ شغعا «جغح اإلجقم» جاسمض سطى بغان جرائط أسداء الظزام المحارضغظ بالعشث صائقً: «بافجماء جظثضر 

جرائمعط». (السربغئ ظئ)
: إن ضقم طتمث سطعش غثضرظا بضقم خعظئ طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ الثغظ برروا طحارضاعط 
الثغاظغئ بمفاوضات طع ضغان غععد برساغئ أطرغضغئ شغ أظعط غرغثون أن ُغسِمسعا أطرغضا والسالط ططالإ 
الحسإ الفطسطغظغ وأن غثضروا لعط اظاعاضات ضغان غععد!!! إن طتمث سطعش غئرر المحارضئ شغ طآتمر 
جظغش «لفدح جرائط افجث»، شعض غا «ضئغر المفاوضغظ» تزظ أن جرائط افجث تثفى سطى أتث تاى ترغث 
شدتعا؟؟ أق تثضر أن أعض الحام صث جمعا تزاعراتعط شغ غعم جمسئ: «أطرغضا... ألط غحئع تصثك طظ 
دطائظا؟» وذلك فظعط ضاظعا طثرضغظ أن الظزام السعري غصارف جرائمه بتصعط بشطاء أطرغضغ واضح؟؟ بط 
إظك تصعل «إن تأخرك سظ تدعر طفاوضات جظغش غسعد إلى تأضثك طظ سثم جثغئ الظزام السعري إلغةاد 
تض!! شعض خار الظزام السعري جادا إلغةاد تض تاى ذعئاط إلى طفاوضاه؟؟ بط عض غشّغر طظ الثغاظئ حغؤا 
الاأخر بدسئ أغام سظ المحارضئ شغ تطك المفاوضات؟؟ أق تاسزعن بمظ جئصضط إلى طبض تطك المفاوضات 

شغ شطسطغظ ولغئغا والسراق وغغرعا؟؟

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طخر تصعد صعة سسضرّغئ جثغثة 
لحمال أشرغصغا 

عغمظ ططش اإلرعاب سطى ظحاط الرئغج المخري سئث 
الفااح السغسغ، شغ الساخمئ اإلبغعبغئ أدغج أبابا، الاغ 
غجورعا لرئاجئ وشث بقده شغ شسالغات الصمئ افشرغصغئ 
الاغ اظططصئ غعم السئئ الماضغ، شغما ضحش السفغر 
المخري شغ إبغعبغا أبع بضر تفظغ، أن الصاعرة جاصعد ططش 
تحضغض صعة سسضرغئ جثغثة، تدط دول حمال أشرغصغا. 
وضان السفغر المخري اجائص اظطقق الصمئ افشرغصغئ 
«صعة  تحضغض  ططش  صغادة  بقده  تعّلغ  سظ  باإلسقن 
سسضرغئ» شغ حمال أشرغصغا، ولط غضحش الثغئطعطاجغ 
المخري أي تفاخغض تعل ذئغسئ الصعة السسضرغئ المجَطع 
لضظه  صغادتعا،  أو  أو طصرعا  سثد أشرادعا  وق  تضعغظعا، 
أحار شغ تخرغتات ظصطاعا وضالئ أظئاء الحرق افوجط 
الرجمغئ، إلى أن «عثه الصغادة تأتغ شغ إذار الةععد 
الراطغئ الى إظحاء صعة سسضرغئ أشرغصغئ طحارضئ لطتفاظ 
العضالئ  وضحفئ  أشرغصغا».  شغ  وافطظ  السطط  سطى 
المخرغئ أن «طساسث وزغر الثشاع المخري الطعاء طتسظ 
الحاذلغ، تعلى عثا المطش المعط الثي غمبض لئظئ طعمئ 
شغ تحضغض الصعة السسضرغئ افشرغصغئ»، وبثا أن الصعة 
ق  اإلرعاب،  طضاشتئ  الرئغسغ  عثشعا  إظحاؤعا  المجطع 
جغما شغ ظض تمّثد «داسح» و «الصاسثة» شغ أشرغصغا. 

(جرغثة التغاة)
: إن إجظاد ططش تحضغض صعة سسضرغئ أشرغصغئ 
لمخر غأتغ شغ ظض تخاسث التثغث سظ تسابص ضض 
طظ أطرغضا ودول أوروبغئ سطى الاثخض سسضرغا شغ 
لغئغا بثرغسئ طتاربئ «تظزغط الثولئ»، طما غحغر إلى 
أن أطرغضا ترغث اقساماد سطى سمغطعا رئغج طخر سئث 
الفااح السغسغ شغ اجاثثام الصعة افشرغصغئ لاظفغث 

السغاجئ افطرغضغئ شغ لغئغا وشغ غغرعا.   
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طظح  غعم ٢٠١٦/١/٢٥  ذئرق  شغ  الطغئغ  الئرلمان  رشخ 
البصئ لتضعطئ العشاق العذظغ برئاجئ شاغج السراج الاغ 
ظائئا طظ  الظعائغ. ٨٩  اقتفاق  بمعجإ  تحضغطعا  أسطظ 
١٠٤ تدروا الةطسئ شغ ذئرق خعتعا ضث طظح البصئ 
لطئرلمان.  الضاطض  السثد  وعع  أخض ٢٠٠  طظ  لطتضعطئ 
تاى  ظائئا   ١١٩ أي  الئرلمان  بطبغ  أخعات  إلى  وتتااج 
تظال البصئ. وضاظئ التةئ لرشخ ذلك ضما صال الظائإ 
سئث الظئغ «رشدظا تضعطئ السراج فظعا تدط ٣٢ وزارة 
السثد  عثا  تدط  ق  طخشرة  بتضعطئ  السراج  وظطالإ 
العائض طظ العزارات». أي أن الئرلمان الثي غسغطر سطغه 
سمغض أطرغضا تفار غئتث سظ أغئ تةئ لسرصطئ تظفغث 
اقتفاق وتحضغض التضعطئ تاى غضعن الظخغإ افوشر 

فطرغضا شغ السمطغئ السغاجغئ. 
وعثا غثل سطى طثى اقظصساطات شغ الئرلمان بسئإ 
اخاقف المعاصش تئسا قخاقف العقءات لطثول الضئرى، 
سطى  تسغطر  عغ  ضما  شغه،  أتئاساً  لئرغطاظغا  إن  تغث 
المآتمر السام شغ ذرابطج. شالعجط السغاجغ بحضض 

سام شغ سمعم لغئغا تسغطر سطغه برغطاظغا.
وضثلك الةغح وإن ضان تفار أخئح صائثه إق أظه غئصى 
لقظةطغج وجعد شغه، وجغزعر طع افغام. وتادبئ طتمث 
تةازي الظاذص الرجمغ باجط الةغح الطغئغ وباجط تفار 
الثي حظ عةعطا تادا غعم ٢٠١٦/١/٢١ سطى تفار طاعما 
إغاه وطظ طسه بالفساد والاةاوزات المالغئ وافخقصغئ 
واظاعاك افسراض والصاض وجرصئ افطعال الساطئ، وذلك 
لطظغض طظه وإجصاذه. واغاظمعا رئغج الئرلمان سصغطئ 
خالح شرخئ ضث تفار وذطإ شاح تتصغص شغ افطر سطى 

ضاشئ المساعغات.
طسظى ذلك أن افطعر لغسئ طساصرة فطرغضا تاى شغ 
أظه  غزعر  الةغح  صائث  وعع  تفار  وسمغطعا  الةغح، 
الدئاط  ضض  ولغج  سطغه،  الضاططئ  السغطرة  غمطك  ق 
وغطالإ  سطغه،  اظثجعا  وإن  التصغصئ،  شغ  له  تابسغظ 
باسطغح الةغح وجسطه الصعة الرئغسئ شغ الئقد، وطخر 
 ٢٠١٦/١/٢٨ غعم  بجغارتعا  صام  تغث  ذلك،  شغ  تثسمه 
لاأطغظ الثسط السغاجغ والسسضري له. شعخض إلى عظاك 
لطصاعرة  السراج  الطغئغئ  التضعطئ  رئغج  طشادرة  سصإ 
بسث زغارة داطئ ٦ أغام اجامع شغعا طع السغسغ، وتاول 
السراج طراضاة سمقء أطرغضا، شأسطظ شغ خاام زغارته 

اجاسثاده قخاخار سثد العزراء.
وأطام عثا العضع الترج بالظسئئ فطرغضا، أسطظ الئغئ 
افبغخ غعم ٢٠١٦/١/٢٨ أن الرئغج أوباطا ترأس اجاماسا 
لمةطج افطظ الصعطغ «خخص لئتث العضع شغ لغئغا. 
طعاجمئ  جاعاخض  الماتثة  العقغات  أن  سطى  وحثد 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ أي بطث وجث شغه وخعق 
إلى لغئغا إذا لجم افطر، وأخثر تعجغعاته لمساحارغه 
الاظزغط  لمتاوقت  لطاخثي  الصعطغ  افطظ  طةال  شغ 
الاعجع شغ لغئغا ودول أخرى. وذطإ طظ شرغصه لفطظ 
الصعطغ طعاخطئ جععده الراطغئ لاسجغج التضط الرحغث 
الثول  وشغ  لغئغا  شغ  اإلرعــاب  طضاشتئ  جععد  ودسط 
افخرى.. تغث غسسى تظزغط الثولئ اإلجقطغئ إلى إرجاء 
خطعرة العضع  طثى  سطى  غثل  اإلسقن  عثا  وجعده». 
بالظسئئ فطرغضا شغ لغئغا، وعثا لغج جئئه تعثغثات 
ذرغسئ  غاثث  وإظما  إبــرازه،  غةري  ضما  الثولئ  تظزغط 
لطاثخض شغ لغئغا، فن عثا الاظزغط لغج له حأن ضئغر 
سطى افرض عظاك لغةري تدثغمه، بض عظاك دول ضئرى 
تتعل دون بسط أطرغضا ظفعذعا شغ لغئغا، ولعثا ظرى 
أطرغضا تاخرف وعغ غغر طعامئ باقتفاق الظعائغ الثي 
وصع شغ الخثغرات بالمشرب غعم ٢٠١٥/١٢/١٧ وق ترضج 
سطى تظفغثه، وجض تثغبعا تعل الاثخض السسضري شغ 
لغئغا، ولع ضان عثا اقتفاق شغ خالتعا لترخئ سطى 
تطئغصه بضض طا أوتغئ طظ صعة. ولعثا ظرى أظعا تترص 
سطى التض السغاجغ شغ جعرغا فن ذلك شغ خالتعا 
وتدشط سطى المسارضئ عظاك تاى تصئض باعصغع اتفاق 

جغاجغ.
لصث حرح وزغر دشاع أطرغضا ضارتر طعصش بقده، شصال 
سصإ اقجاماع: «ظتظ ظراصإ العضع (شغ لغئغا) بسظاغئ 
شائصئ، وعظاك أطعر ضبغرة تةري اآلن بعثا الحأن، ولضظظا 
لط ظاثث أي صرار لطصغام بسمض سسضري عظاك. ظتظ ظاططع 
بقدعط،  سطى  لطسغطرة  (الطغئغغظ)  طساسثتعط  إلى 
وبطئغسئ التال شإن العقغات الماتثة جاثسط التضعطئ 

الطغئغئ سظثطا تحضض.. ق ظرغث اقظجقق إلى وضع حئغه 
بسعرغا والسراق ولعثا السئإ ظتظ ظراصإ العضع سظ 
ضبإ». وأحاد برغئئ إغطالغا شغ صغادة الةععد الثولغئ 
واحظطظ  اجاسثاد  طآضثا  الطغئغغظ،  لمساسثة  الراطغئ 
لمآازرة روطا شغ عثا المسسى. وعثا غسظغ أن أطرغضا 
ترى أن العاصع شغ لغئغا طثاطش سما شغ جعرغا والسراق، 
تغث إن الخراع شغ لغئغا عع سطى افخص طع أوروبا الاغ 
لعا ظفعذ صعي عظاك بسئإ ضبرة سمقء برغطاظغا الثغظ 

اجاطاسئ أن تضسئعط سطى سعث سمغطعا الصثاشغ.
وتسطط  أوروبغئ  جئعئ  تحضغض  سطى  تسمض  وبرغطاظغا 
لطغئغا  الصثغمئ  المساسِمرة  إلغطالغا  الحضطغئ  الصغادة 
اإلطضان  بصثر  تسمض  وعغ  ترغث،  طا  ورائعا  طظ  لاظفث 
سطى الاثفغ تاى ق تزعر أظعا تعاجه أطرغضا، وتاى 
تامضظ طظ التفاظ سطى طعصسعا. ولثلك تسرض وزغر 
الثشاع افطرغضغ لعضع إغطالغا شغ طتاولئ لطاأبغر سطغعا 

وإشحال خطط برغطاظغا.
غعم  شالعن  طاغضض  الئرغطاظغ  الثشاع  وزغــر  وأسطظ 
برغطاظغا  ضط  بارغج  شغ  اجاماع  سصإ   ٢٠١٦/١/٢٠
وشرظسا وألماظغا وأطرغضا صائق: «غثطط اإلغطالغعن شغ 
روطا لئسبئ طساسثة دولغئ، وبطئغسئ التال شإن برغطاظغا 
وشرظسا سطى اجاسثاد لثسط عثه الئسبئ». وضان شالعن 
لظحر  تساسث  أن «برغطاظغا   ٢٠١٥/١٢/١٩ غعم  أسطظ  صث 
ظتع ١٠٠٠ جظثي شغ لغئغا لطمساسثة شغ صاال تظزغط 
ططاجطئ  برغطاظغا  وإن  الطغئغئ،  الصعات  وتثرغإ  الثولئ 
بحضض ضئغر باجاسادة افطظ واقجاصرار شغ لغئغا». وعثا 
واضح طظه أن برغطاظغا تآجج جئعئ أوروبغئ وتةسض 
الصغادة الحضطغئ إلغطالغا، والثرغسئ عغ طتاربئ تظزغط 
روبغرتا  اإلغطالغئ  الثشاع  وزغرة  خرتئ  وصث  الثولئ. 
تثغض  ظساطغع  «ق  بالصعل   ٢٠١٦/١/٢٨ غعم  بغظعتغ 
طرور شخض الربغع والعضع طا زال شغ تالئ جمعد شغ 
طضبفئ  بخعرة  سمطظا  الماضغ  الحعر  طثار  سطى  لغئغا، 
طع افطرغضغغظ والئرغطاظغغظ والفرظسغغظ»، شغ إحارة 
اتامال  تسطغ  أظعا  أي  لطاثخض.  السسضرغئ  لطثطط 

الاثخض السسضري افوروبغ.
شعثه المرة بثأت الثول اقجاسمارغئ ترجض جغعحعا 
طئاحرة وق تضافغ بالخراع بعاجطئ افدوات المتطغئ 
شطط  افطــر،  تسط  طظ  تامضظ  لط  افدوات  عثه  فن 
غامضظ تفار سطى طثى جظاغظ، رغط الثسط افطرغضغ 
طضاظه،  ــراوح  غ وبصغ  افطــعر  تسط  طظ  والمخري، 
المئاحر،  الاثخض  سطى  السمض  إلى  أطرغضا  شاضطرت 

شاخثت لعا برغطاظغا وطسعا الثول افوروبغئ.
وصث سرصطئ برغطاظغا شغ طةطج افطظ الثولغ الاثخض 
السسضري شغ لغئغا، وأخرت سطى التض السغاجغ وتتصغص 
سطى  شسمطئ  ذلك،  غسةئعا  لط  أطرغضا  ولضظ  اقتفاق، 
سرصطئ اقتفاق وسطى الصغام بالسمض السسضري. شئسثطا 
تتصص اقتفاق سمطئ أطرغضا سطى سرصطئ تظفغثه بعاجطئ 
بط  وطظ  تفار،  سمغطعا  سطغه  غسغطر  الثي  الئرلمان 
اإلسثاد لطاثخض السسضري. شاترضئ برغطاظغا وحضطئ 
جئعئ أوروبغئ لطاثخض السسضري طعازاة لاثخض أطرغضا 
سطى  ظفعذعا  بسط  طظ  لمظسعا  وذلك  لعا،  وطعاجعئ 
لغئغا وإخراج أوروبا طظعا، شتجطئ أوروبا أطرعا لمعاجعئ 

أطرغضا. والضض غاثث ذرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ.
شغ  ولغج  لغئغا  شغ  طتاثطا  أخئح  الثولغ  شالخراع 
أو  اآلخر  سطى  ذرف  غسغطر  تاى  غاعصش  أن  المظزعر 
غافصا سطى الاصاجط ضاجاراتئ طتارب تاى غساأظش شغما 
بسث، فن أطرغضا لظ تاعصش عثه المرة سظ السمض تاى 
تأخث لغئغا، فظه فول طرة غخئح لعا سمقء بعثا الحضض، 
تظزغط  طتاربئ  بثرغسئ  لطاثخض  شرخئ  لعا  وجظتئ 

الثولئ.
تصطع  تاى  لغئغا  شغ  اجاصرار  عظاك  غضعن  لظ  ولعثا 
وتاى  الاثخض،  سظ  اقجاسمارغئ  الثول  عثه  أغثي 
تعالغ  الاغ  الرخغخئ،  المتطغئ  أدواتــعــط  تسصط 
شغتثث  وتحارى  تئاع  وعغ  تطك،  أو  الثولئ  عثه 
شسطى  والمعاصش.  المعاصع  شغ  وتشغر  اظصساطات  شغعا 
إلشحال  الةاد  بالسمض  الصغام  العاسغظ  المثطخغظ 
الئقد  طظ  المساسمرغظ  وذــرد  افجظئغ،  الاثخض 
أوروبغغظ وأطرغضان، وإجصاط سمقئعط والسمض سطى 
شغ  أرضه،  شغ  اهللا  تضط  وإصاطئ  افطعر  زطام  اجاقم 

 ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
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بصطط: حسئان طسطط*
والسحرغظ  السادجئ  افشرغصغ  اقتتاد  صمئ  بثأت 
الساخمئ  شغ   ٢٠١٦/٠١/٣٠ السئئ  غعم  أسمالعا 
تصعق  «سام  حسار  تتئ  أبابا  أدغج  اإلبغعبغئ 
اإلظسان». المعاضغع افجاجغئ المطروتئ لطظصاش شغ 
واقلاجام  واقظاثابات  التضط  تعل  دارت  الصمئ  عثه 
الثسط  طعضعع  عظاك  وأغًدا  الثجاعرغئ.  بالمئادئ 
افسمال.  جثول  سطى  ضان  افشرغصغ  لقتتاد  المالغ 
عثه المعاضغع جئصئ غغرعا طظ افطعر طبض السقم 
الاساون  تصعغئ  ذرق  طظ  وغغرعا  الصارة  شغ  وافطظ 
لطسثرغئ  المبغر  إن  اإلرعاب.  طتاربئ  شغ  اإلصطغمغ 

وخخعًخا  اإلظسان  تصعق  حسار  عع  الصمئ  عثه  شغ 
أن الثولئ المدغفئ تصع سطى المتك تعل خروصاتعا 
عثه  أسمال  لةثول  بسغطئ  وظزرة  اإلظسان.  لتصعق 
طعاضغسعا  اخاغار  تط  صث  أظه  ظثرك  تةسطظا  الصمئ، 
بعثف إبصاء أشرغصغا تتئ الظزام الثغمصراذغ الطغئرالغ 
السطماظغ. ولسعء التر لط غصط عثا الاةمع بمظاصحئ 
الصارة  تعاجه  الاغ  المطتئ  لطمحاضض  الرئغسغ  السئإ 
والفصر  الفاجثة  التضط  أظزمئ  طظ  بثاغًئ  السعداء، 
ارتفاع  أخئح  لصث  باقظاثابات.  الماسطصئ  والفعضى 
طسثقت السةج سظث التضام افشارصئ وخرق دجاتغرعط 
اإلظسان  تصعق  اظاعاضات  إلى  باإلضاشئ  السطماظغئ 
لط  افشرغصغئ.  الثول  لثى  سرًشا  والماجاغثة  الماضررة 
غثضر التاضرون أن تئظغعط لطرأجمالغئ عع طا غثطر 
افشرغصغ  اقتتاد  صمئ  تةمع  سام  ضض  وشغ  أشرغصغا. 
أختاب المخالح لمظاصحئ المعاضغع المطتئ والطارئئ 
شارغئ  بعسعد  الصمئ  وتظاعغ  أشرغصغا،  تعاجععا  الاغ 

وآطال ضاذبئ فشرغصغا وغسامر السمض ضالمسااد.
اظسصثت عثه الصمئ شغ العصئ الثي ظحاعث شغه الصاض 
شغ بعروظثي بسئإ الخراع سطى اقظاثابات افخغرة. 
الترب  شغ  غارصئ  الفاغئ،  الثولئ  السعدان،  وجظعب 
والةعع. وطعضعع التضط الثاتغ لطختراء الشربغئ طا 
ر رئغج طفعضغئ اقتتاد  غجال سطى الطاولئ. لصث ذضَّ
افشرغصغ ظضعجاجان دقطغظ زوطا التاضرغظ بالاسعث 
إلظعاء التروب شغ الصارة بتطعل ٢٠٢٠. ضض عثا غثل 
سطى أظه جغضعن لطصمئ تأبغر سطى أشرغصغا - غسظغ وضع 
طظ  لمخطتئ  عع:  المطروح  السآال  ولضظ  «تطعل». 
لمخطتئ  صطًسا  عع:  والةعاب  التطعل؟  عثه  جاضعن 

جُائصغان  الطاغظ   - وأوروبا  أطرغضا   - الشربغئ  الصعى 
أشرغصغا تتئ صئداعما.

اآلن  ولشاغئ   ،٢٠٠١ سام  افشرغصغ  اقتتاد  تأجج 
لط تساطع دوله الـ ٥٤ تتصغص أعثاشعا طظ الاروغب 
وافذفال.  الظساء  وطساظاة  الخراسات  وإظعاء  لطضراطئ 
بض طظث تحضغطه وظتظ ظرى أشرغصغا تشرق شغ المجغث 
طظ المخائإ السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ. إن 
الفحض شغ طعاجعئ عثه المعاضغع لعع دلغض واضح 
تتسغظ  شغ  طسظًغا  لغج  أشرغصغا  شغ  اقتتاد  أن  سطى 

افوضاع شغ أشرغصغا.

تمرغر  أجض  طظ  افشرغصغ  اقتتاد  غساشض  الشرب  إن 
خططه اقجاسمارغئ شغ أطاضظ سثة طظ الصارة. شصث 
تط إرجال صعات اقتتاد افشرغصغ إلى أججاء سثة شغ 
أشرغصغا طبض دارشعر والخعطال لثسط المحارغع الشربغئ 
أن  إلى  وظظعه  طسامرة.  أشرغصغا  طساظاة  تئصغ  الاغ 
اقتتاد افشرغصغ عع سئارة سظ غطاء غربغ لطمحارغع 
الصعى  أن  عع  لطسثرغئ  والمبغر  الصارة.  شغ  الشربغئ 
الشربغئ - أطرغضا وأوروبا - أظحأت اقتتاد افشرغصغ وطع 

عثا شإن الصارة طا زالئ تحعث الخراسات الفعضعغئ.
ضث  المآاطرات  أخطر  بأتث  الصمئ  عثه  جاءت  لصث 
طظ   ٪٥٢ غحضطعن  الثغظ  أشرغصغا  شغ  المسطمغظ 
العتغث الثي  وعثا المعضعع عع  جضان الصارة.  سثد 
إن  بفاسطغئ.  الصمئ  شغ  المخالح  أختاب  جغطئصه 
الترب  بثرغسئ  اإلجقم  تتارب  الاغ  الشربغئ  الصعى 
سطى اإلرعاب طا زالئ تآضث أن اإلرعاب غعثد السالط 
أجمع، بما شغعا أشرغصغا. إن اقتتاد افشرغصغ ضشغره طظ 
بحظ  الشرب  وضطه  صث  السالط،  شغ  اإلصطغمغئ  الضغاظات 
الترب سطى اإلجقم. وجعف ظرى التضعطات افشرغصغئ 

تخسث طظ «تربعا ضث اإلرعاب» ضث أبظاء حسعبعا.
افشرغصغ  اقتتاد  أسداء  إن  ظصعل  الثاام  وشغ 
أشرغصغا  شغ  الةثغث  اقجاسمار  أسراض  شصط  ظاصحعا 
ولغج السئإ افجاجغ لمحاضض أشرغصغا وعع تئظغعا 
لطرأجمالغئ. لصث تعلئ الثغمصراذغئ والسطماظغئ أشرغصغا 
إلى صارة ططغؤئ بالفعضى. وطظ عظا شإن صمئ اقتتاد 
وشساد  شحض  لاشطغئ  شصط  طتاولئ  عغ  افشرغصغ 

  الرأجمالغئ شغ أشرغصغا
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ حرق أشرغصغا

دي طغساعرا غازاعر يف رجالاه بالتجن سطى أعض الحام
 لامرغر طآاطرة طفاوضات جظغش الثغاظغئ

رجالئ دي طغساعرا إىل أعض جعرغا 

جط
طار

دي  جاغفان  جعرغا،  إلى  افطمغ  المئسعث  وجه 
طساعرا، رجالئ طخعرة إلى الحسإ السعري، صئض 
وتغا  جظغش.  شغ  السعرغئ  افزطئ  طفاوضات  بثء 
السعري  الحسإ  خطابه  بثاغئ  شغ  طغساعرا  دي 
صائق: «السقم سطغضط، إلى ضض رجض واطرأة وإلى 
شغ  ضاظعا  جعاء  جعرغا،  طظ  وذفطئ  ذفض  ضض 
القجؤغظ  طثغمات  شغ  خارجعا،  أو  جعرغا  داخض 
أو شغ أي طضان طظ السالط، جاظسصث شغ غدعن 
أغام المتادبات السعرغئ طظ أجض تتصغص تصثم 
شغ جئغض إسادة اقجاصرار والسقم والضراطئ طرة 
أخرى إلى جعرغا». وأضث دي طغساعرا أن العصئ 
وغصعلعا  أخعاتعط  السعرغعن  لغرشع  تان  صث 

«خقص ضفاغئ»، لغثاذئعا طظ جغتدر طآتمر «جظغش ٣» جعاء طظ داخض جعرغا أو خارجعا بأن عظاك تعصسات 
وآطاقً صث تمطئ إلغعط. وحثد دي طغساعرا سطى ضرورة ظةاح عثا المآتمر، بسث خعض الضبغر طظ المآتمرات 
دون جثوى تثضر، صائق: «رأغاط الضبغر طظ المآتمرات، ابظان طظعا اظسصثا بالفسض، وق غمضظ لعثا المآتمر أن 
غفحض، جمسظا أخعاتضط، وظثاءاتضط تصعلعن: ضفى، خقص، ضفاغئ، ضفى صاق وتسثغئا، وجةظا، ضفى تثطغرا 
لطمئاظغ، ضفى صخفا لطمثن، وأظا ق أسرف طظ الثي غصخش، أرى شصط الصظابض، والخعارغت. وتابع بالصعل: عثا 
المآتمر شرخئ ق غظئشغ تفعغاعا، ولظ ظثغإ آطالضط ولظ تاثطى افطط الماتثة طططصا سظ الحسإ السعري، 
ولضظظا اآلن بتاجئ إلى أن تحسروا أن عثا عع العصئ المظاجإ، وجعف ظئثل ضض طا شغ وجسظا طظ أجض الحسإ 

السعري. (بغروت برس)
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 السثد ٦٣    ٣افربساء ٢٤ طظ ربغع الباظغ ١٤٣٧ عـ المعاشص ٣ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طــ

إلى  افطمغ  المئسعث  طضاإ  طظ  الاسرغئات  بسخ 
جعرغا، جاغفان دي طغساعرا، غسارف شغعا بأن افطط 
أي  شرض  أو  طراصئئ  سطى  صادرة  تضعن  الماتثة «لظ 
اتفاق جقم جعري شغ جظغش». وصئض ذلك بغعم أسطظئ 
الروجغ  العزغر  أن  السئئ  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة 
اتفصا  ضغري  جعن  افطرغضغ  وظزغره  قشروف  جغرغغ 
سطى «تصغغط الاصثم المترز» شغ المتادبات السعرغئ 
المظسصثة طظث الةمسئ شغ جظغش، شغ ١١ حئاط/شئراغر 

الةاري.
حثخغات  تدط  لصائمئ  دسعة  طغساعرا  دي  ووجه 
طتسعبئ سطى المسارضئ المصربئ طظ روجغا، وبسدعا 
افجماء  عثه  لضظ  السعري،  الظزام  طظ  طصربا  غسّث 
الاغ باتئ تسرف بعخش «الصائمئ الروجغئ»، جاتدر 
المآتمر بخفئ «اجاحارغئ»، ولظ تضعن ضمظ العشعد 
الافاوضغئ، تغث غظتخر تمبغض المسارضئ بعشث العغؤئ 

السطغا لطمفاوضات.
إن  لعا  بغان  شغ  لطمفاوضات  السطغا  العغؤئ  وصالئ 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري أجرى اتخاق طع 
ضاطض  باظفغث  وتسعث  تةاب  رغاض  السام  طظسصعا 
لصرار طةطج افطظ افخغر (٢٢٥٤)، خخعخا الفصرتغظ 
إلى  المساسثات  وإدخال  الصخش  بعصش  الماسطصاغظ 
العقغات  الاجام  ضغري  أضث  ضما  المتاخرة.  المظاذص 
اقظاصالغئ،  التاضمئ  العغؤئ  تحضغض  بثسط  الماتثة 

واجاسثاده لطصثوم إلى جظغش لثسط وشث المسارضئ.
لفطط  السام  افطغظ  ظائإ  إن  العغؤئ  بغان  وصال 
الماتثة بسث رجالئ أضث شغعا أن المسائض اإلظساظغئ 
شعق الافاوض وجغاط تطئغصعا سطى الفعر. ضما تطصئ 
العغؤئ اتخاقت طظ دول أوروبغئ - بغظعا برغطاظغا - 

تثسط عثا المعصش.
اصاراح  سطى  وبظاء  الماتثة  افطط  ترتغئات  ووشص 
طئاحر طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري، شإن 
غرشاغظ  شغ  جغةطسان  السطغا  والعغؤئ  الظزام  وشثي 
طظفخطاغظ شغ طصر افطط الماتثة شغ جظغش، لاةري 
المفاوضات سئر دي طغساعرا وجُغةرى التعار بطرغصئ 
دي  طع  الطرشان  غافاوض  أن  أي  طئاحرة»،  «غغر 
بغظعما.  طضعضغئ  بثبطعطاجغئ  غصعم  الثي  طغساعرا 
أطا «الصائمئ الروجغئ» شساضعن شغ لعزان ولغج شغ 

جظغش. وغعجث شغ جظغش أغدا وشعد طظ الصعى الثولغئ 
واإلصطغمغئ.

والجخط  السغاجغئ  والاترضات  اإلسقطغئ  الجوبسئ  عثه 
وجائض  شغ  وطاابساعا  المسارضئ  أخئار  تدثغط  شغ 
افذراف  جمغع  صئض  طظ  والمعاصش  المثاطفئ،  اإلسقم 
وإسطاء تخرغتات بط الاراجع سظعا والصئعل بالثعاب 
لادطغض  طتاولئ  ذلك  ضض  والاسعثات...  والدماظات 
الةرغمئ  سظ  أظزارعط  وخرف  والمثطخغظ  افطئ 
والثطر التصغصغ المامبض بالاظازل والئثء بمفاوضات 
طع ظزام سمغض طةرم صاتض لفذفال والظساء والحغعخ 

افبرغاء.
المثاطفئ  وطراتطعا  وشخعلعا  الحام  لبعرة  الماابع 
إن  إظعائعا  أو  قتاعائعا  افطرغضغئ  ولطمتاوقت 
اجاطاسئ ق بث أن غقتر أن أطرغضا شغ جغرعا وشغ 
سطى  تمطغ  طظ  شعغ  الثغعط،  بضض  تاتضط  خطاعا 
المئسعث الثولغ تخرغتاته وأشساله، وعغ الاغ تظسص 
طع روجغا شغ ضض خشغرة وضئغرة، والمطالإ الروجغئ 
والحروط الاغ تدسعا روجغا الماسطصئ باحضغض وشث 
المسارضئ وطظ غضعن أو ق غضعن طظ عثا العشث تاط 
باقتفاق الاام طع أطرغضا شغرتفع خعتعا راشدا تغظا بط 
تصئض إذا طا واشصئ أطرغضا سطى حضض العشث وطضعظاته.

صرارات،  أو  اتفاق  طظ  جغائسعا  وطا  جظغش  طفاوضات 
عغ تطصئ شغ طسطسض الاآطر سطى بعرة الحام إلظعائعا 
جثغثة،  جعداء  بعجعه  والشرب  أطرغضا  ظفعذ  وإسادة 
طسارضئ  وخظاسئ  الصئعل  بط  الرشخ  وطسرتغات 
وططالئعا  الفظادق  طسارضئ  أو  بالثارج  غسمى  طا 
بالثولئ المثظغئ وباطئغص الصرارات الثولغئ الماسطصئ 
بالعضع اإلظساظغ وإظعاء الصاال وشك التخار وإدخال 
 - قتصا  غتثث  أن  غمضظ  طا  وعثا   - المساسثات 
والصئعل بالةطعس والافاوض طع ظزام اإلجرام خظغسئ 
ذاعرة  ودطاء  لبعرة  خغاظئ  تصغصاه  شغ  عع  أطرغضا 
شغعا  الحام  أعض  ساظى  جظعات  لثمج  اطاثت  برغؤئ 
طظ الصاض والاعةغر وبراطغض المعت والتخار والمعت 
خظاسئ  عآقء  غصئض  عثا  بسث  بط  ساظعه.  طا  جعسا، 
وغصئطعا  المةرم  عثا  غفاوضعا  بأن  وأطرغضا  الرغاض 
الععان  لعع  عثا  إن  واهللا   - وأزقطه  وظزاطه  بئصائه 

 والثل والثغاظئ بسغظعا

تامئ: طاذا وراء اطاظاع بط اجاةابئ وشث «المسارضئ السعرغئ» لتدعر طفاوضات جظغش

اقظفااح  عثا  شغ  افطرغضغ  لطثور  بالظسئئ  وأّطا 
اإلغراظغ سطى أوروبا شعع بق حك دوٌر شّسال وتاجط، 
الاغ  عغ  شأطرغضا  اقظفااح،  عثا  تخض  لما  ولعقه 
الظعوي  اقتفاق  لاعصغع  الضئرى  السئ  الصعى  صادت 
صث  إغران  أّن  صّررت  الاغ  عغ  وأطرغضا  إغران،  طع 
تثطخئ طظ طظزعطاعا الظعوغئ السسضرغئ، ولط غسث 
بمصثورعا تغازة جقح ظعوي، وعغ أول طظ باحر شغ 
رشع السصعبات سظ ذعران، وتطاعا جائر الثول، وعغ 
الثولئ افولى الاغ جئصئ غغرعا طظ الثول، وصاطئ 
باإلشراج سظ ططغارات الثوقرات طظ افرخثة اإلغراظغئ 
المةّمثة شغ الئظعك افطرغضغئ، وضاظئ طظ صئض عغ 
افوروبغئ  الحرضات  سطى  السصعبات  شرض  طظ  أول 

الاغ ضاظئ تسابمر شغ إغران.
إغران،  سطى  السصعبات  شرضئ  الاغ  عغ  إذًا  شأطرغضا 
أوروبا  وسعدة  سظعا،  السصعبات  رشسئ  الاغ  وعغ 
لقجابمار اقصاخادي شغ إغران إّظما ضان بدعء أخدر 

طظ أطرغضا، وبصئعل طظعا.
شإغران شغ التصغصئ عغ دولئ تسغر شغ رضاب أطرغضا طظث 
بعرة الثمغظغ شغ السام ١٩٧٩، ولعق أطرغضا طا ظةتئ 
تّغثت  الاغ  شعغ  الحاه،  ظزام  ضث  اإلغراظغئ  البعرة 
الةغح اإلغراظغ وصعى افطظ المثاطفئ والساشاك الاابع 
لطحاه، وطظساعط طظ صمع البعرة، والةظرال افطرغضغ 
ععغجر صائث الصعات افطرغضغئ شغ الحرق افدظى آظثاك 
عع الثي أحرف بظفسه سطى خروج الحاه طظ إغران، 
وصث أشخح الحاه شغ طثضراته سظ تطك التصغصئ المّرة 
بالظسئئ إلغه بصعله: «عضثا أخرجاظغ أطرغضا طظ إغران 
وألصاظغ ضالفأر المغئ»، وإغران بسث البعرة عغ الاغ 
باساراف  والسراق  أششاظساان  غجو  شغ  أطرغضا  جاسثت 
المسآولغظ اإلغراظغغظ أظفسعط، وطا زالئ إغران ُتصّثم 
الثثطات فطرغضا شغ السراق وجعرغا والغمظ وغغرعا 
إغران  تساثثم  أطرغضا  زالئ  وطا  الظجاع،  طظاذص  طظ 
وحتظعا  السقح،  لئغسعا  الثطغب  دول  ضث  ضفّجاسئ 
أطرغضا  تجال  وطا  افطرغضغئ،  الصعاسث  طظ  بالمجغث 
تساثثم إغران ضسّراب إلى جاظإ السسعدغئ شغ ظحر 
الطائفغئ المصغائ بغظ المسطمغظ، إلحسال الترائص شغ 

الئطثان السربغئ واإلجقطغئ.
شإذا ضان عثا عع واصع سقصئ إغران بأطرغضا، شعض ُغسصض 
أّن أطرغضا ق تآّبر شغ السقصات اإلغراظغئ افوروبغئ؟

عثه  بسصث  لفوروبغغظ  بالسماح  أطرغضا  أّن  غئثو 
الخفصات المةجغئ الدثمئ طع إغران، صث دشسئ فوروبا 
بمظ تأغغث برغطاظغا وشرظسا وألماظغا لعا شغ اقتفاق 
جّراء  خسروه  طّما  ججءًا  لفوروبغغظ  وأسادت  الظعوي، 
السصعبات الاغ شرضاعا أطرغضا سطى الحرضات افوروبغئ 
أغام سجل إغران، وأبئائ بثلك أّن ظاخغئ افوروبغغظ 

طا زالئ بغثعا، شعغ الاغ ُتساصإ طاى حاءت، وترشع 
السصعبات طاى تحاء، وأّن سطى افوروبغغظ أن غزطعا 
غظسمعا  لضغ  (التضغمئ!)  صغادتعا  ظض  شغ  جائرغظ 
بمسغاعا بالرخاء والعشرة اقصاخادغئ، وأّن سطغعط أْن ق 
غحصعا سخا ذاساعا، وأن غئصعا دوطاً شغ تطفعا، وججءًا 
طظ صغادتعا افذطسغئ، وأّن ُغْثرضعا أّن الاخارع طسعا، 
افوروبغغظ  غفغث  لظ  جغاجاتعا  سطى  الاحعغح  أو 
بحغء، وصث غدرعط أضبر طّما غظفسعط، وأّظعا تاساطح 
ضالسعق  ضئغرة  طظاشع  لعط  وتارك  ضبغرًا،  طسعط 
أظعرت  صث  شعغ  قجابماراتعط،  الماسطح  اإلغراظغ 
شطثغعا  إلغه،  بتاجئ  لغسئ  وعغ  شغه،  زاعثة  أّظعا 

أجعاق أخرى ضبغرة، لثلك ترضاه خالخاً لفوروبغغظ.
وترضئ  إغران،  شغ  اقجابمار  ُترغث  ق  أطرغضا  وفّن 
رشسئ  أن  بسث  صاطئ  شصث  لفوروبغغظ،  أجعاصعا 
السصعبات السابصئ سظعا، بفرض سصعبات جثغثة سطغعا، 
لخعارغثعا  إغران  تطعغر  بثسعى  المّرة  عثه  تاسطص 
الئالغساغئ، لاةسض اإلغراظغغظ غسغحعن شغ تالئ خعف 
طظعا بحضض دائط، لغزطعا تابسغظ لعا، وغرجعن سفععا، 
طسعا  اقصاخادغئ  السقصات  طظ  المسافغثغظ  ولُاثّضر 

بالتثر طظ الثروج سظ جغاجاتعا.
وعثا افجطعب افطرغضغ عع جغاجئ أطرغضغئ صثغمئ 
تساثثطعا أطرغضا ضبغرًا شغ طظاذص سّثة شغ السالط، 
ضالسعدان الثي طا زالئ أطرغضا تفرض سطغه السصعبات، 
تّث  بطشئ  تظازقت  طظ  لعا  صّثطه  طا  ضض  طظ  بالرغط 

حطر الثولئ السعداظغئ ظفسعا إلى ظخفغظ.
الثول  ولسائر  فطرغضا  السثواظغئ  الطئغسئ  عغ  عثه 
والعغمظئ  السغطرة  إقّ  لعا  عّط  ق  تغث  اقجاسمارغئ، 
واطاخاص  الدسغفئ،  الثول  طعارد  سطى  والاضالإ 
شغ  إلبصائعا  سطغعا،  الثائط  الظفعذ  وبسط  خغراتعا، 

تالئ وقء طسامر لعا، وتئسغئ طططصئ فواطرعا.
إغران  طع  افوروبغئ  الخفصات  أّن  ظرى  شإّظظا  وعضثا 
خفصات  عغ  بض  الئسغث،  المثى  سطى  افخغرة  ُتفغث  ق 
افوروبغغظ  بغظ  المظاشع  تصاجط  جغاق  شغ  تثخض 
لعط  إغران  صّثطاه  الثي  البمُظ  وضان  وافطرغضغغظ، 
ضض  سظ  تثطغعا  وعع  السغادي،  بصرارعا  أضّر  شزغسًا، 
جظغظ  طثى  وسطى  عائطئ،  طةععدات  طظ  أظةجته  طا 
صاطئ  ذاتغئ  ظعوغئ  ترجاظئ  أول  بظاء  شغ  ذعغطئ، 
شاظازلئ  وبرواتعط،  أبظائعا،  بسَرق  باأجغسعا  إغران 
بثلك الاثطغ سظ ذرغص سّجتعا واجاصقلغاعا، لاسعد 
طةرد دولئ اجاعقضغئ سادغئ، وجعصًا رخغخئ لطسطع 
ذلك  شغ  حأظعا  تشجوعا،  الاغ  افجظئغئ  والمظاةات 
حأن جائر الثول المسّماة بالظاطغئ، بق أطض لعا شغ 
اقظسااق طظ صغث أطرغضا وأوروبا، وق طساصئض لعا شغ 
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المشربغئ  اإلجقطغئ  والحآون  افوصاف  وزارة  ظزمئ 
المةامسات  شغ  السطط  تسجغج  «طظاثى  طع  بالاساون 
طثى  سطى  طراضح  شغ  طآتمرًا  اإلطاراتغ،  المسطمئ» 
تصعق  لمظاصحئ   (٢٥-٢٠١٦/٠١/٢٧) أغام  بقبئ 
المسطمئ.  افغطئغئ  ذات  الئقد  شغ  الثغظغئ  افصطغات 
الفاعى  أعض  طظ   ٣٠٠ طظ  أضبر  المآتمر  شغ  حارك 
والسطماء والسغاجغغظ والئاتبغظ وطمبطغ افدغان شغ 
السالط اإلجقطغ وخارجه طظ أضبر طظ طائئ وسحرغظ 
(١٢٠) بطثًا باإلضاشئ إلى طمبطغظ لعغؤات وطظزمات 

«إجقطغئ» ودولغئ.
شغ  لطمعاذظئ  جثغث  تخعر  إلى «وضع  المآتمر  ودسا 
عثه الثول، بما غاعاشص طع الاراث اإلجقطغ، والسغاق 
التداري المساخر المضفعل بتصعق اإلظسان والثجاتغر 
العذظغئ». ضما دسا المحارضعن شغ المآتمر قجاغساب 
طثاطش اقظاماءات شغ السالط اإلجقطغ ودسط المئادرات 
وأخثر  الطعائش.  طثاطش  بغظ  لطاساغح  العادشئ 
بـ«إسقن  أجمعه  طا  المآتمر  خاام  شغ  المةامسعن 
طراضح»، جاء شغه أن سطى «سطماء وطفضري المسطمغظ 
غساعسإ  الثي  المعاذظئ  طئثأ  لاأخغض  غظزروا  أن 
السطغط  والاصعغط  الختغح  بالفعط  اقظاماءات  طثاطش 
وباجاغساب  الاارغثغئ  والممارجات  الفصعغ  لطمعروث 

الماشغرات الاغ تثبئ شغ السالط».
ودسا اإلسقن - الثي اسائر «ختغفئ المثغظئ» افجاس 
المرجسغ المئثئغ لدمان تصعق افصطغات الثغظغئ شغ 
السالط اإلجقطغ -، دسا المآجسات السطمغئ والمرجسغات 
لطمظاعب  وطسآولئ  حةاسئ  بمراجسات  لطصغام  الثغظغئ 
الثراجغئ لطاخثي فخقق البصاشئ المأزوطئ، الاغ تعلث 

الاطرف والسثواظغئ، وتشثي التروب والفاظ..
لصث سعدظا سطماء السططان طظث سصعد أظعط ق غاترضعن 
وأن  أعثاف،  طظ  التضام  لعط  غسطره  طا  وشص  إق 
ظثعتعط وتمغاعط ق تبار إق إذا أبارعا التضام بثعئعط 
أو جغعشعط، ولغج سظثطا غرون أظعار دطاء المسطمغظ 
المسفعضئ، وإق شما عع المئرر لسصث عثا المآتمر اآلن؟ 
طظ الثي ُغصاض وُغحّرد وتثطَّر دغاره، الغععد والظخارى 
المصغمعن شغ بقد المسطمغظ، أم المسطمعن أظفسعط 
شغ  الغعم  ُغصاض  الثي  طظ  افغطئغئ؟  غحضطعن  الثغظ 
وطخر  وبعرطا  وشطسطغظ  وأششاظساان  والسراق  الحام 
أم  المسطمعن  العجطى،  وأشرغصغا  ولغئغا  والخعطال 
غغرعط؟! طظ الثي ُغدطعث الغعم شغ جمععرغات آجغا 
العجطى وروجغا والخغظ، المسطمعن أم غغرعط؟! طظ 

الزالط وطظ المزطعم؟!!!
وطع ذلك ضطه ق تعاج لضض عآقء ظثعة شصعاء السططان 
إن  أطا  وشااوغعط،  وأصقطعط  ألسظاعط  له  تاترك  وق 
صاض غععدي أو ظخراظغ عظا أو عظاك شإظعط غسارسعن 

لثرف الثطسات وسصث المآتمرات وإخراج الاعخغات...
جاء شغ دغئاجئ إسقن طراضح:

سطماء  طظ  حثخغئ   (٣٠٠) بقبمائئ  تعالغ  اجامع   •
المسطمغظ وطفضرغعط ووزرائعط وطفاغعط سطى اخاقف 
وسحرغظ  طائئ  طظ  أضبر  طظ  وتعجعاتعط  طثاعئعط 
افدغان  طمبطغ  طظ  إخعاظعط  بتدعر  بطثًا   (١٢٠)

المسظغئ بالمعضعع وغغرعا،
• وبسث تثاول الرأي وطظاصحئ الرؤى وافشضار شإن السطماء 
المآتمر  عثا  شغ  المحارضغظ  المسطمغظ  والمفضرغظ 

غسطظعن - طآازرغظ بإخعاظعط طظ بصغئ افدغان...
المسطمغظ  بغظ  افخعة  إلى  طااالغاان  إحارتان  وعظا 
السعاء،  سطى  افدغان  ضض  ظسط،  افدغان!  باصغ  وأتئاع 
شالمسطط  ووبظغئ،  جماوغئ  دغاظئ  بغظ  تفرغص  ق  تاى 
شغ سرف المآتمرغظ أخ لطغععدي والظخراظغ ضما عع أخ 
لطئعذي والعظثوجغ والعبظغ!! طا لضط ضغش تتضمعن؟!

بط غظسئعن إشضعط بسث ذلك إلى ختغفئ المثغظئ شغ 
ذضرى طرور طا غجغث سطى ألش وأربسمائئ (١٤٠٠) جظئ 
سطى خثورعا ضما غثسعن، وق ظثري ضغش اجاظاةعا طظ 
العبغصئ طبقً أظعا تظص سطى ترغئ الاثغظ (والمصخعد 
بعا ترغئ الردة ولغج سثم إضراه غغر المسطمغظ سطى 
اساظاق اإلجقم) وترغئ الامطك (والمصخعد بعا ترغئ 
وتةارة) ضما جاء شغ  تمطك التقل ضما الترام اظافاساً 
المادة ١٥ طظ إسقن طراضح، وق ضغش اجاظاةعا طظ 
الختغفئ أن طصاخثعا إذاٌر طظاجإ لطثجاتغر العذظغئ 
طسعا  وغظسةط  المسطمئ،  افغطئغئ  ذات  الئطثان  شغ 
طغباق افطط الماتثة ولعاتصه ضإسقن تصعق اإلظسان 

ضما جاء شغ المادة ١٦ طظ اإلسقن!
إن ختغفئ المثغظئ لغسئ وبغصئ جرغئ غخسإ اقذقع 
المآتمرات  طسزط  وصرارات  تعخغات  عغ  ضما  سطغعا 

الاغ غسصثعا تضاطظا، ولضظعا وبغصئ طسروشئ تدمظاعا 
ضاإ السغرة والاراث اإلجقطغ، وغمضظ لمظ أراد أن 

غططع سطغعا بسععلئ، وصث جاء شغعا طبقً:
• َوِإنَّ اْلُمْآِطِظغَظ اْلُماَِّصغَظ َسَطى َطْظ َبَشى ِطْظُعْط، َأْو اْبَاَشى 
َدِجغَسَئ ُظْطٍط، َأْو إْبٍط، َأْو ُسْثَواٍن، َأْو َشَساٍد َبْغَظ اْلُمْآِطِظغَظ، 
َوَق  َأَتِثِعْط،  َوَلَث  َضاَن  َوَلْع  َجِمغًسا،  َسَطْغِه  َأْغِثَغُعْط  َوِإنَّ 
َسَطى  َضاِشًرا  َغْظُخُر  َوَق  َضاِشٍر،  ِشغ  ُطْآِطًظا  ُطْآِطٌظ  َغْصُاُض 
َئ اهللاَِّ َواِتَثٌة، ُغِةغُر َسَطْغِعْط َأْدَظاُعْط، َوِإنَّ  ُطْآِطٍظ، َوِإنَّ ِذطَّ
اْلُمْآِطِظغَظ َبْسُدُعْط َطَعاِلغ َبْسٍخ ُدوَن الظَّاِس، ...، َوِإنَّ 
ِجْطَط اْلُمْآِطِظغَظ َواِتَثٌة، َق ُغَساَلُط ُطْآِطٌظ ُدوَن ُطْآِطٍظ ِشغ 

ِصَااٍل ِشغ َجِئغِض اهللاَِّ...
غصرون  وعط  العبغصئ  شغ  عثا  المآتمرون  غصرأ  ألط 
أجغادعط التضام سطى الثخعل شغ أتقف الضفار لصاال 
شغ  غشعخعن  وعط  غععد  طعادظئ  وسطى  المسطمغظ، 

دطاء المسطمغظ شغ افرض المئارضئ؟!
• َوِإظَُّه َطْظ اْسَاَئَط ُطْآِطًظا َصْاًق َسْظ َبغَِّظٍئ َشِإظَُّه َصَعٌد ِبِه 
ٌئ،  إقَّ َأْن َغْرَضى َوِلغُّ اْلَمْصُاعِل، َوِإنَّ اْلُمْآِطِظغَظ َسَطْغِه َضاشَّ

َوَق َغِتضُّ َلُعْط إقَّ ِصَغاٌم َسَطْغِه،
ألط غصرأ المآتمرون عثا شغ العبغصئ وعط غرون دطاء 
المسطمغظ تسفك بغث أسثائعط بض وبغث تضاطعط؟ وطع 
ذلك ق غظافخ أتث طع أظعط أطروا أن غظافدعا جمغسًا 

ق غاثطش طظعط أتث إق أبط؟!
• َوِإظَُّضْط َطْعَما اْخَاَطْفُاْط ِشغِه ِطْظ َحْغٍء، َشِإنَّ َطَردَُّه إَلى 

 َسَطْغِه َوَجطََّط،
ُ
ٍث َخطَّى اهللا ، َوإَِلى ُطَتمَّ اهللاَِّ َسجَّ َوَجضَّ

أن  لطعبغصئ  غرغثون  وعط  عثا  المآتمرون  غصرأ  ألط 
تضعن إذارًا لطثجاتغر العضسغئ لئقد المسطمغظ؟!

السط  وعغ  الاعخغات،  إلى  اإلسقن  غثطص  بط 
بطئصئ طظ الضقم المسسعل، تغث دسا  الجساف طشطفاً 

المآتمرون:
• «سطماء وطفضري المسطمغظ إلى تأخغض طئثأ المعاذظئ 
الختغح  بالفعط  اقظامـاءات،  طثاطش  غساعسإ  الثي 
والممارجات  الفصعغ  لطمعروث  السطغط  والاصعغط 
الاارغثغئ وباجاغساب الماشغرات الاغ تثبئ شغ السالط». 
أي أن المططعب عع الاأخغض الحرسغ لمئثأ المعاذظئ 
بالمفععم الشربغ بالئتث سما غئرره طظ افدلئ الحرسغئ 
تاى وإن اجاعجإ افطر لّغ أسظاق الظخعص إللئاس 
عع  المصخعد  أن  والعاضح  إجقطغاً،  لئعجاً  المعاذظئ 
طظ  ضعظعما  طع  والةجغئ  الثطئ  أعض  طفععم  ضرب 

افتضام الحرسغئ البابائ.
• «المآجسات السطمغئ والمرجسغات الثغظغئ إلى الصغام 
بمراجسات حةاسئ وطسآولئ لطمظاعب الثراجغئ لطاخثي 
فخقق البصاشئ المأزوطئ الاغ تعلث الاطرف والسثواظغئ، 
المةامسات».  وتثة  وتمجق  والفاظ،  التروب  وتشثي 
والمططعب عع المجغث بط المجغث طظ طراجسئ المظاعب 
الثراجغئ إللشاء ضض طا غحغر طظ صرغإ أو بسغث فتضام 

الةعاد أو المفاخطئ بغظ المسطمغظ والضفار.
• «سثم جعاز تعظغش الثغظ شغ تئرغر أي ظغض طظ تصعق 
افصطغات الثغظغئ شغ الئطثان اإلجقطغئ»، وعظا ظسأل طّط 
ترطئ «افصطغات الثغظغئ» شغ السالط اإلجقطغ الغعم؟ 
به  تاماع  طما  بأضبر  الغعم  عثه «افصطغات»  تاماع  أق 
أق  «أصطغئ»؟  وعط  لئظان  الظخارى  غتضط  أق  افغطئغئ؟ 
غتضط السطعغعن جعرغا وعط «أصطغئ»؟ أق غاماع الغععد 
الئقد  طسزط  شغ  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  بالتزعة 
اإلجقطغئ طع أظعط «أصطغئ»؟ أطا إن ضان التثغث سظ 
وضع أعض الثطئ شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
بإذن اهللا، شإن اإلجقم لط غمظع  الظئعة الصادطئ صرغئاً 
أعض الثطئ إق طظ تعلغ المظاخإ الاغ ُغسائر اإلغمان 
حرذا لةعاز تعلغعا، طظ طبض التضط وطظ ضض طا غاسطص 
باجاظئاط افتضام الحرسغئ (ضالفصه أو الصداء)، شعض 
أم  طبقً  ظخراظغا  الثطغفئ  غضعن  أن  المآتمرون  غرغث 
غرغثون أن غضعن المفاغ غععدغا أو الصاضغ بعذغاً؟!! 
دخغض  طفععم  افصطغئ  طفععم  أن  عآقء  غسطط  أق  بط 
ق وجعد له شغ اإلجقم، إذ إن اإلجقم صث أوجإ أن 
تضعن ظزرة الثولئ إلى أشراد الرسغئ ظزرة واتثة طظ 

تغث الرساغئ طظ غغر اسائار فضبرغئ أو أصطغئ؟؟!! 
ظتظ ظسطط أن عثه المآتمرات لط تسصث غغرة سطى دغظ 
اهللا وأتضاطه، وإظما سصثت بططإ طظ الشرب وأتئاسعط 
طظ التضام، ضما ظسطط أظعا لظ تظال طظ أتضام اهللا ولظ 
تدطض المسطمغظ بسث أن شصععا دغظعط وسطمعا الثور 
المحئعه الثي غطسئه شصعاء السططان، وإظما ظاتسر سطى 
أطعال المسطمغظ وجععدعط الاغ تعثر شغما ق غظفع 
المسطمغظ، وظاتسر سطى السطماء، وربئ افظئغاء، الثغظ 
 !!آل بعط افطر إلى أن غئغسعا آخرتعط بثظغا التضام

طآتمر «افصطغات» يف السالط اإلجقطغ يف املشرب: 
تظفغث ملحارغع الشرب
بصطط: طتمث بظ سئث اهللا
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وصفئ طع اقتاةاجات افخرية يف تعظج
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

ضاظئ تادبئ وشاة الحاب رضا الغتغاوي - رتمئ اهللا 
سطغه - سطى إبر تسطصه سمعدا ضعربائغا شغ الصخرغظ 
اتاةاجا سطى تثف اجمه طظ صائمئ اظاثاب لمةمعسئ 
طظ الحئاب ضاظعا صث اساخمعا جظئ ٢٠١٤ بمصر وقغئ 
التادبئ  عثه  ضاظئ  بالاحشغض،  لطمطالئئ  الصخرغظ 
المطالئئ  الصخرغظ  شغ  اقتاةاجات  لاسعد  حرارة 
والاغ  السغح  ظروف  وتتسغظ  والاحشغض  بالاظمغئ 

جرسان طا اظاصطئ إلى سثة طثن أخرى شغ الئقد.
وصث تعصع السثغث طظ السغاجغغظ والماابسغظ لطحأن 
لسعء  ظزرا  اقتاةاجات  عثه  طبض  تثوث  السام 
افوضاع رغط طرور خمج جظعات سطى اظثقع البعرة 
غاشغر  لط  أظه  غثرك  أخئح  الةمغع  فن  تعظج،  شغ 
حغء بض ازداد التال جعءًا. واظثقسعا شغ الصخرغظ 
وجغثي بعزغث ضان له رطجغئ باسائارعما أولى المثن 
الاغ خرجئ تطالإ برتغض بظ سطغ. وصث طبطئ جرسئ 
اظاحار اقتاةاجات إظثارا لطسططئ بثطعرة العضع طا 
زغارته  صطع  الخغث  تئغإ  التضعطئ  رئغج  اجاثسى 
إلى  والسعدة  السالمغ  اقصاخادي  لمظاثى «داشعس» 

تعظج.
شغ  جرغسئ  إجراءات  اتثثت  صث  التضعطئ  وضاظئ 
أسطظ  شصث  الاترضات،  لعثه  تث  لعضع  طظعا  طتاولئ 
سظ  الحسإ  ظعاب  أطام   ٢٠١٦/٠١/٢٨ شغ  الخغث 
ططش  بثخعص  واآلجطئ  الساجطئ  الصرارات  طظ  جمطئ 
الاحشغض، تغث صال «لثغظا براطب لطاظفغث السرغع سطى 
ألش   ٢٣ جغعشر  الثي   ٢٠١٦ لـ  اقظاثابات  برظاطب  غرار 
طعذظ حشض، طظعا ١٦ ألفا لطعظغفئ السمعطغئ، افطظ، 
شغ  اقظطقق  وجغاط  بافجاس،  والختئ  والةغح، 
جافسض  الثولئ  أن  وأضث  تسئغره.  تسإ  شعرا»  ذلك 
أجرة  ضض  طظ  السمض  سظ  ساذض  اظاثاب  صرار  بةثغئ 
الساذطغظ.  طظ  السثغث  جاماص  آلغئ  وعغ  طسعزة، 
إبراء  شغ  الثاص  الصطاع  دور  سطى  الاأضغث  وجثد 
المةععد العذظغ شغ إغةاد طعاذظ رزق، طحغرا إلى 

أن الثولئ احارذئ سطى المسابمرغظ شغ الفداءات 
إظحائعا  رخخئ  سطى  تتخطعا  الثغظ  الضئرى  الاةارغئ 
وبثخعص  الثاخطغئ.  الةعات  إتثى  شغ  باقجابمار 
الخغث  صال  السمض  سظ  الساذطغظ  الحعادات  أختاب 
بسث  غرغث  حعادة  خاتإ  ضض  جامضظ  التضعطئ  أن 
أطا  طسئص.  ضمان  دون  الامعغض  طظ  خاص  طحروع 
الثولئ  تصثر  الثغظ  الثراجئ  سظ  المظصطسغظ  سظ 
التضعطئ  أن  أضث  شصث  جظئ  ضض  ألفا   ٥٠ بـ  سثدعط 
بسث  المعظغ  بالاضعغظ  الاتاصعط  إجئارغئ  صررت 
الثولئ  أن  وذضر  طئاحرة.  الثراجئ  سظ  اظصطاسعط 
جاسمض سطى سصث طآتمر وذظغ لطاحشغض صخث تعتغث 
افذراف  طثاطش  بمحارضئ  وذلك  واقصاراتات  الرؤى 
والمظزمات العذظغئ وافتجاب. ضما أحار تئغإ الخغث 
إلى أن التضعطئ لط تصطع وسثا بتض طحضطئ الئطالئ 
العاردة  وسعدعا  طظ  بالمائئ   ٩٠ أظةجت  لضظعا  جثرغا 
تعلغعا  غعم  المةطج  سطى  سرضاه  الثي  الئغان  شغ 
طعاطعا. وعثا دل سطى أن برظاطب التضعطئ لط غضظ 

تقّ ختغتا قجاظاب عضثا أزطات.
وغئصى عظا السآال: إن ضاظئ عثه اإلجراءات جارضغ 
المتاةغظ وتتض المحاضض التاخطئ تق ظعائغا، شطماذا 
اظازرت السططئ الاعظسغئ عثه الاترضات اقتاةاجغئ 

تاى تاثث عثه الصرارات؟
ذالما  أطر  تصغصئ  غعضح  تعظج  شغ  غتثث  طا  إن 
افطئ  بعرة  أن  وعغ  أق  إخفاءعا  السططئ  أرادت 
طاعاخض،  بالاشغغر  المطالإ  التراك  وأن  طسامرة 
تاى  آخر  إلى  تغظ  طظ  طثاطفئ  أحضاق  غأخث  ولضظه 
تاتصص ططالإ الظاس، ولثلك ضان ترغا بالمسآولغظ 
إن أرادوا اإلخقح أن غثرجعا ظاعرة تفاصط افزطات 
اقصاخادغئ واقجاماسغئ والسغاجغئ شغ الئقد دراجئ 
الظزام  وعع  أق  المحضض  طضمظ  غثرضعا  لضغ  سمغصئ 
الرأجمالغ، وغعاثوا إلى التض التصغصغ والختغح أق 

 وعع تئض اهللا الماغظ؛ ظزام اإلجقم

طظ جتغط املسارك إىل جتغط سخابات اقتةار  بافذفال

تغعغا خطغرًا وطتثدًا؟ لماذا تصثم الشرب ولغج سظثه 
الضااب  وسظثعط  المسطمعن  وتأخر  والسظئ،  الضااب 
والسظئ». بط غمدغ بثضر خقشه الحثغث طع السطفغغظ، 
وضثلك تعاره بعثا الحأن طع اإلخعان.بتبُئ سظ تةرباه 
بعثا الحأن طع تجب الاترغر، فظه ذضر ذلك شغ سظعان 
طصاله، شطط أجث إق طا غطغ: «ولسض أخسإ ظصاش عع طع 
خظفغظ طظ اإلجقطغغظ جثًا طاظاصدغظ؛ عما السطفغعن 
الثقشئ  حسار  غرشع  الثي  اإلجقطغ  الاترغر  وتجب 
اإلجقطغئ والثولئ اإلجقطغئ، ضما عع شغ حسار (داسح) 
الثي ظعر لطعجعد شغ خغش سام ٢٠١٣م، وعع طعجعد 
شغ ضاإ الفصه طظث ألش سام». عثا ضض طا صاله الثضاعر 
سظ تعاره طع تجب الاترغر! ولضظ أغظ طعضعع السآال 

شغه وأغظ التعار؟ ق غعجث.
بط ظئتث شغ المصال سظ المعضعسغئ، أغدا ق ُتعجث! وطا 
غبغر الاساؤل أن الثضاعر جطئغ غاتثث وغظاصث بسثرغئ!

طاذا غرغث؟ عض غرغث أن غربط تجب الاترغر والثقشئ 
باظزغط الثولئ؟ وعض غرغث الشمج طظ تجب الاترغر وطظ 
الثقشئ والاظفغَر طظعما؟ وطا الثي غثشسه إللصاء الضقم 
عضثا بق طسآولغئ وق طسظى شغصعل طبق: «وعع طعجعد 
شضري  ضقم  عثا  عض  سام».  ألش  طظث  الفصه  ضاإ  شغ 
طسآول غعجَّه إلى المسطمغظ ُبشغئ الئتث سظ أجئاب 
إلى  أظه  أم  وجظئ  صرآن  سظثعط  أظعط  طع  اظتطاذعط 

السئث أصرب؟
المصالئ جاصطئ فظعا طةرد لش ودوران فجض الامعغث 
لمعاجمئ الثقشئ والساططغظ لعا، وفظعا خالغئ طظ أي 
إصتاطًا  الثقشئ  سطى  عةعطه  جاء  لثلك  شضري.  طساظث 
شّةاً تغث صال: «وأطا خراشئ (الثقشئ اإلجقطغئ) والثولئ 
اإلجقطغئ الاغ خرجئ طبض الاظغظ شغ خعرة العتح 
ذطسعا  الةتغط  أخض  طظ  تثرج  حةرة  شعغ  داسح؛ 
ضأظه رؤوس الحغاذغظ». ظسط، عضثا صال خالص جطئغ: 
طظ أي اجاثقل  الثقشئ خراشئ... وصث جاء صعله خالغاً 
حرسغ أو أدظى ربط شضري، أو أي أبارة طظ سطط. وهللا درُّ 

الععى ضغش بخاتئه ععى!
بتسإ  وضان  شأظضره،  الثقشئ  تضط  سطى  تطاول  لصث 
الفصعاء أضبر خمماً سظ الحرغسئ طظ افخط، شثاك أظضر 
وجعبعا ولضظه أجازعا، أطا عثا شصال إظعا خراشئ... وجاء 
ِذْرح، فظه غفاصر إلى حروط الئتث الفصعغ أو  بَطْرحٍ 
السصطغ. وق ظةث تئرغرًا له إق الاعجغه الشربغ لمعاجعئ 

اإلجقم وطحروع الثقشئ.
إن عثه التمطئ سطى اإلجقم وطحروع الثقشئ بتغث 
غظفغ عثا وجعبعا وغسثعا تطماً وسمض تالمغظ... وغجغث 
ذاك سطغه بأن غسثعا رأغاً صاخرًا لطفصعاء الاصطغثغغظ... 
وغصعل بالث إظعا خراشئ... ججٌء طظ التمطئ الشربغئ شغ 
الترب سطى اإلجقم الاغ غسمعظعا الترب سطى اإلرعاب، 
وطا  غصخثه.  لط  وطظ  ذلك  صخث  طظ  شغعا  وجعاٌء 
إظضارعط لعجعب الثقشئ وجثرغاعط طظ الساططغظ لعا 
إق تطاوٌل وبربرة ق ذائض طظعا، وتالعط ضتال الثغظ 
وخفعط جئتاظه وتسالى بصعله: ﴿ُمَذبَْذننَِي َننْيَ َذلَِك َال 
ُ َسبِيًال  َ َِد 

َ
ُ َفلَْن جت إىَِل َهُؤَالءِ َوَال إىَِل َهُؤَالءِ َوَمْن يُْضلِِل ابَّ

ُدوِن  ِمْن  َاَء  ِ ْو
َ
أ الْاَكفِِريَن  َيتَِّخُذوا  َال  آََمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك يَا   *

ِ َعلَْيُكْم ُسلَْطانًا ُمبِيًنا * إِنَّ  َْعلُوا ِبَّ
َ

ْن جت
َ
تُِريُدوَن أ

َ
الُْمْؤِمننَِي أ

َِد لَُهْم نَِصريًا﴾ 
َ

َولَْن جت ْسَفِل ِمَن اجَّارِ 
َ ْ
ْرِك األ َّ الُْمَنافِِقنَي يِف ا
 [الظساء: ١٤٣-١٤٥]

ذضرظا شغ التطصئ السابصئ العةمئ الشربغئ سطى اإلجقم 
وطحروع الثقشئ، وطا تعظفه طظ أدوات لعثا العثف. 
وطظ ذلك ضّااب وسطماء جقذغظ وذوو طظاخإ دغظغئ 
وجعبعا.  وُغظضرون  الثقشئ  حأن  طظ  ُغععِّظعن  رجمغئ 
وصث جئص أن تسرضئ الةرغثة لعثا افطر شغ السثدغظ 
٢٠ و٢١ شغ طصالاغظ تط شغعما تفظغث طجاسط الثضاعر أتمث 
الرغسعظغ شغ إظضاره وجعب الثقشئ... وصث ذضرظا عثا 
افطر شغ السثد السابص، وذضرظا طصالاغظ تاعةمان سطى 
الثقشئ وتظضران وجعبعا وتسثران طظعا وطظ الساططغظ 

لعا.
الحرق  ختغفئ  ظحرت   ٢٠١٦ الباظغ  ضاظعن   ١٨ شئاارغت 
«الثقشئ  سظعاظه  طصاق   ١٣٥٦٥ سثدعا  شغ  افوجط 
اإلجقطغئ.. اجابمار أغثغعلعجغ لطظص الثغظغ» لطثضاعر 
خالث غاغمعت. ضرر شغه بسخ طا اشاراه الثضاعر الرغسعظغ 
بادسغفه افتادغث الاغ تعجإ الثقشئ، وزسمه أظه ق 
سطى  غرغئئ  بأصعال  وجاء  بحأظعا،  تثغبغظ  غغر  غعجث 
اإلجقم وظخعخه وصغمه، وظسى سطى شصه أئمئ السطط 
ورطاعط باصخغر أو غفطئ ضّغسئ الفعط الحرسغ الختغح 
لطثقشئ والتضط. وأظضر وجعب الثقشئ، زاسماً أن الصعل 
إلى  وإظما  حرسغئ،  ظخعص  إلى  غساظث  ق  بعجعبعا 
تةربئ تارغثغئ عغ بظزره تةربئ الثطفاء الراحثغظ. وعع 
شغ ضض ذلك ق غثضر طساظثًا لمجاسمه. وإظما غساطعط 
الظزرة الشربغئ لطمةامع ولفطسفئ صعاظغظه، وغظططص طظ 
صغط أو طصاخث الفضر الشربغ، شغاثشص شغ تثغبه وضأظعا 
طصاخث لطحرغسئ اإلجقطغئ، ولضْظ غفض سظعا شصعاؤظا 
الثقشئ!  بعجعب  بصعلعط  افطئ  شدّغسعا  (الاصطغثغعن) 

عضثا غجسط.
ق حك أن أطبال عثا الخظش ق غساطغسعن أن غصثطعا 
الحرسغئ.  افتضام  جظج  طظ  رؤغًئ  أو  حرسغاً  تقً 
ورؤاعط وتظزغراتعط ق تثرج سظ إذار الاعجغه الشربغ 
ولمظ  الثقشئ.  وطحروع  اإلجقم  لمتاربئ  باقجاظفار 
أراد العصعف سطى تطك المجاسط شمخثر المصال طثضعر 
أسقه. وجأضافغ بثضر ظص طظه طظ باب الاعبغص. صال: 
«لصث ضّغع الفصه السغاجغ اإلجقطغ الاصطغثي إطضاظغئ 
اقجاعاد السغاجغ طظ داخض طظزعطاه الصغمغئ، تغظ 
اسائر الثئرة الاارغثغئ طرجسغًئ سطغا. وعا ظتظ الغعم ظرى 
أن طحسض عثا الادغغع الممارس شصعغاً غةث له أظخارًا 
شغ الصرن التادي والسحرغظ، وعط غتمطعن طا غجسمعن 
أظه اجاسادُة وإسقن الثقشئ، وعغ شغ تصغصئ افطر تطٌط 
ق غصره الصرآن ظخاً وق جظًئ ختغتئ، وق تثسمه خئرة 
الاةربئ اإلجقطغئ المماثة شغ الاارغت أربسئ سحر صرظا 

طظ اقجاماع السغاجغ...».
اصاتام  سطى  جرأًة  عآقء،  جعض  شعق  ظطمج  وبعثا 
المعالك، تغث غظصدعن صطسغات وغظضرون وغاةاعطعن 
وجعد ظخعص بابائ طظ الصرآن والسظئ. وغخّعرون أن 
طخثر وجعب الثقشئ عع شصط السابصئ الاارغثغئ لطثطفاء 
افربسئ، شعض غطمع عثا الخظش أن غةث لعثه العاعائ 

أو الةعالئ خثًى شغ أطاظا؟
وباارغت ٢٠ ضاظعن الباظغ ٢٠١٦ ظحر طعصع عسئرس

http://www.hespress.com/writers/291818.
«تةرباغ  سظعاظه:  جطئغ  خالص  لطثضاعر  طصاقً   html
طع السطفغغظ وتجب الاترغر واإلخعان». اجاسرض شغه 
ذضرغات تعار صثغط طرَّ طسه، صال: «ذرتئ غعطعا جآاقً 

الاحضغك بعجعب الثقشئ
بربرٌة وتطاوُل أصجاٍم تتئ افجعاِر الحاعصئ

بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

غعروبعل: سحرة آقف ذفض قجأ طفصعدون بأوروبا

(٢)

ظاحثت افطط الماتثة والتضعطئ السراصغئ المةامع الثولغ جمع ٨٦١ ططغعن دوقر لمعاجعئ افزطئ اإلظساظغئ 
المافاصمئ شغ الئقد. وصالئ المظزمئ الثولغئ -شغ بغان- إن شغ السراق سحرة طقغغظ حثص غحضطعن بطث السضان 
بتاجئ طاجئ إلى طساسثات إظساظغئ، بغظعط ٣,٣ طقغغظ ظازح شروا طظ دغارعط طططع ٢٠١٤. وأحار الئغان إلى لةعء 
ظتع ٢٥٠ ألش طعاذظ جعري إلى السراق عربا طظ الصاال شغ بقدعط. وصالئ طظسصئ الحآون اإلظساظغئ شغ بسبئ 
افطط الماتثة بالسراق، لغج غراظث، إن الئسبئ ترغث «عثه افطعال لمساسثة ٧,٣ طقغغظ حثص عط افضبر ضسفا 
شغ السراق». وأضاشئ غراظث -شغ طآتمر ختفغ شغ بشثاد- أظه «شغ طصثطئ أولعغاتظا أن ظخض إلى الظاس الثغظ 

غساظعن أوضاسا خسئئ وظعشر لعط طا غتااجعظه لطئصاء، ضالشثاء والمال والمطةأ والمغاه». (الةجغرة ظئ)

ضحفئ وضالئ الحرذئ افوروبغئ (غعروبعل) غعم افتث الماضغ أن أضبر طظ سحرة آقف ذفض عاجروا بثون 
الئحر  تةار  سخابات  بغث  وصعسعط  طظ  تثعشعا  وأبثت  الماضغغظ،  الساطغظ  خقل  اخافعا  أوروبا  إلى  ذوغعط 
وتسرضعط لقجاشقل الةظسغ واقجاسئاد. وصال طثغر طعظفغ «غعروبعل» برغان دوظالث لختغفئ «أوبجغرشر» 
الئرغطاظغئ إن عثه عغ أرصام افذفال الثغظ اخافعا طظ السةقت بسث تسةغطعط لثى جططات الثول الاغ 
وخطعا إلغعا شغ أوروبا. وأوضح أن خمسئ آقف ذفض شصثوا شغ إغطالغا وتثعا، ضما أضثت السططات السعغثغئ 
شغ تحرغظ افول/اضاعبر الماضغ أن ظتع ألش ذفض وخطعا إلى طثغظئ ترغطئعرغ (جظعب) شصثوا. وأضث دوظالث 
لطختغفئ أظعط سبروا سطى أدلئ تحغر إلى تسرض بسخ افذفال القجؤغظ الثغظ ق تراشصعط سائقتعط لقجاشقل 
المظزعطئ  تطعر  طع  خاخئ  القجؤغظ،  اجاشقل  شغ  الماعرذغظ  طظ  ضئغرة  أسثاد  اساصال  إلى  قشاا  الةظسغ، 
اإلجراطغئ المرتئطئ بمطش العةرة فوروبا خقل افحعر الـ١٨ الماضغئ. ضما رخثت «غعروبعل» تصاذسا طبغرا 
جظسغا  تساشطعط  الاغ  بالئحر  لقتةار  وسخابات  أوروبا  إلى  القجؤغظ  لاعرغإ  طظزمئ  سخابات  بغظ  لطصطص 
وتساسئثعط. وتصعل طسآولئ شغ «طظزمئ افطظ والاساون بأوروبا» إن «عآقء افذفال أضبر سرضئ لطثطر، 
فظعط غعاجرون بثون رساغئ والثغعط، شعط إطا غرجطعن طظ صئض ذوغعط إلى أوروبا لغظدط افعض إلغعط 

قتصا، أو غعربعن طع أتث أشراد السائطئ». (الةجغرة ظئ)

طتاولئ طظ شرظسا لغضعن لعا تأبري يف صدغئ شطسطني

شرظسا تطعح باقسرتاف بثولئ شطسطني
صال وزغر الثارجغئ الفرظسغ لعران شابغعس غعم الةمسئ الماضغ إن بقده جاسارف بثولئ شطسطغظغئ، إذا أخفصئ 

جععد تجطع الصغام بعا خقل افجابغع المصئطئ لمتاولئ إظعاء تالئ الةمعد بغظ «اإلجرائغطغغظ» والفطسطغظغغظ.
شغ  وغخإ  الثولاغظ  تض  سطى  بالصداء  غعثد  الصائط  العضع  باجامرار  السماح  أن  طظ  طرارا  شابغعس  وتثر 
طخطتئ تظزغط داسح. وصال شابغعس شغ لصاء جظعي لطثبطعطاجغغظ افجاظإ «ق غمضظ أن ظسمح باظعغار تض 
الثولاغظ. عثه طسآولغاظا ضسدع شغ طةطج افطظ وضصعة جاسغئ لطسقم». وجئص لفابغعس الثسعة لاحضغض 
طةمعسئ سمض دولغئ تدط دوق سربغئ واقتتاد افوروبغ وأسداء طةطج افطظ لاسمض بحضض أجاجغ سطى 
إجئار الطرشغظ سطى تصثغط تظازقت. وصال إن بارغج جائثأ اإلسثاد «خقل أجابغع» لمآتمر دولغ لةمع افذراف 
افخغرة  المتاولئ  عثه  شحض  تالئ  شغ  أظه  وأضاف  والسرب.  وافوروبغغظ  -افطرغضغغظ  افجاجغغظ  والحرضاء 
لطعخعل لتض الثولاغظ «تسظا.. شغ عثه التالئ ظتااج لمعاجعئ طسآولغاتظا باقساراف بثولئ شطسطغظغئ». وصال 
طخثر دبطعطاجغ شرظسغ إن العثف عع إذقق المآتمر صئض تطعل الخغش المصئض وإظه لظ غساظث لصرار طةطج 
المئادرات  ظاظغاعع  بظغاطغظ  «اإلجرائغطغ»  العزراء  رئغج  اظاصث  السابص  وشغ  طتالئ.  ق  جغفحض  الثي  افطظ 

الفرظسغئ الاغ خثرت شغ الفارة افخغرة ووخفعا بأظعا «غغر بظاءة». (السربغئ ظئ)

يف غغاب الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة: 
املسطمعن يف بقدعط جائسعن وخائفعن وظازتعن... أغاام سطى طآدب الطؤام

افطط املاتثة: بطث السراصغني بتاجئ ملساسثات ساجطئ
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