
تسبر املفاوضات السعرغئ يف جظغش 
ق غسظغ وصفعا

بصطط: أتمث الثطعاظغ

الثول  تئثل  أن  سةغئا  وق  غرغئا  لغج  إظه 
سعدة  دون  لطتغطعلئ  جعثعا  صخارى  الشربغئ 
أطرا  ذلك  وجسطعا  جثغث  طظ  الراحثة  الثقشئ 
طخغرغا.. شفعق طا تضظه تطك الثول طظ سثاوة 
لقجقم ولطثقشئ، شإظعا ُتثرك أن اجاسمارعا 
تصعم  سظثطا  سطغه  جُغصدى  اإلجقطغ  لطسالط 
الثقشئ، وجااترر افطئ اإلجقطغئ طظ ظفعذعا، 
وجاسعد الثقشئ الراحثة طظ جثغث لطاأبغر شغ 
وقتصا  السالمغئ،  والسغاجئ  الثولغ  المعصش 
الشربغئ  الثول  اجاسمار  طظ  السالط  جاترر 

وظطمعا وشساد تدارتعا.

اصرأ شغ عثا السثد:
 - أضعاء سطى الصمئ افطرغضغئ الثطغةغئ:

   سظثطا غسعد افصجام!!  ...٢
 - لغئغا: طا طساصئض تضعطئ العشاق؟ وعض جائصى جاتئ 

   لطخراع الثولغ وأعطعا وصعدًا له؟! ...٢
 - الرئغج افطرغضغ أوباطا غتثر برغطاظغا طظ اقظستاب 

   طظ اقتتاد افوروبغ  ...٣
- الشرب غصعد الترب شغ الغمظ وأعض الغمظ عط 

   وصعدعا ... ٤
- الئرلمان السراصغ؛ عض عع جغادي الصرار أم طةرد واجعئ  

 لامرغر افواطر افطرغضغئ؟؟ ... ٤
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بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

طثغر املضاإ اإلسقطغ املرضجي لتجب الاترغر 
غرد سطى اشرتاءات طعصع وان إظثغا

طصال  بظحر   ٢٠١٦/٤/٢٢ شغ  إظثغا  وان  طعصع  صام 
لطضاتإ شغضغ ظاظةابا ضّمظه جمطئ طظ اقشاراءات سطى 
المثابرات  شغ  طخثر  سظ  ظصض  شصث  الاترغر،  تجب 
لتجب  خقغا  بغظ  اتخاقت  ضئطعا  أظعط  العظثغئ 
لحظ  تتدغرا  العظث  وشغ  بظشقدغح  شغ  الاترغر 
جطسطئ عةمات سثة سطى طعاصع الةغح العظثي شغ 

سثة أطاضظ شغ العظث.
لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  طثغر  أرجض  وصث 
سطى  ردا  لطمعصع  بثاش  سبمان  المعظثس  الاترغر 

اشاراءات الضاتإ، وطما جاء شغ رده:
إلصاطئ  غسمض  جغاجغ  تجب  عع  الاترغر  تجب  إن   -١
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، طائسا ذرغصئ الرجعل 
الفضري  الخراع  باتئاع  أي  الةثري،  الاشغغر  شغ   
الصغام  طططصا  ذرغصاه  طظ  ولغج  السغاجغ،  والضفاح 

بالسمض المادي.
ذراع  أو  سسضري،  تظزغط  لطتجب  شطغج  وسطغه   -٢
سسضري، ق شغ العظث وق شغ أي طضان آخر شغ السالط.

المثابرات  جعاز  شغ  طخثر  سظ  الضاتإ  ظصض   -٣
ضاظعن  حعر  طظث  "غتدر  الاترغر  تجب  بأن  العظثي 
العظث،  طثن  ضئرى  شغ  عةمات  جطسطئ  لحظ  الباظغ 
طساعثشا طظحآت سسضرغئ لطةغح العظثي. وأن جعاز 
سطى  الثطط  عثه  سظ  تتثغرا  سمط  صث  المثابرات 
ذالئا  العظث  شغ  طثغظئ   ٢٣ شغ  افطظ  أجعجة  رؤجاء 
التجب  غساجطه  لما  ظزرا  افطظغ،  اقجاظفار  درجئ  رشع 
سطى  الترب  إسقن  بمبابئ  تضعن  عةمات  حظ  طظ 
العظث". وعثا اشاراء طتخ ق أجاس له طظ الختئ، 
ولغج له واصع وق دلغض غبئاه، وصث أجطفظا الصعل إن 
التجب لغج له تظزغط سسضري، وطا عثه اقشاراءات إق 

خظغسئ خغال طرغخ أو سصض طةرم.
٤- إن تارغت التجب السرغص شغ السمض السغاجغ، سئر 
سطى  جاذع  برعان  أضئر  عع  الجطظ،  طظ  سصعد  جائ 
صئغض  طظ  عثا  ولغج  المادغئ،  بافسمال  الصغام  سثم 
  المخطتئ السغاجغئ، بض عع اتئاع طتخ لظعب الظئغ

شغ إصاطئ دولئ الثقشئ.
٥- إن السقح العتغث الثي غرضظ إلغه التجب وحئابه 
عع اإلغمان الراجت باهللا جئتاظه وتسالى وبظخره، بط 
شضرتظا  لسرض  اجاسثادظا  طع  التص،  بضطمئ  الخثع 
سطى السالط أجمع، وجسغظا لمظاصحاعا طع ضض طظ غرغث 
الظصاش الةاد والخادق، وله أن غصئض طا ظسرضه سطغه 
أو أن غرشده، ولغج لثغظا المال لرحعته، ضما أظظا ق 
ظساسمض السظش إلجئاره سطى اتئاع طا ظراه، شدق سظ 

أن ظصعم بظحر افضاذغإ سطى غغرظا.

جسض اهللا جئتاظه وتسالى الخراع بغظ اإلغمان والضفر 
وطدئ   ، آدم  خطص  طظث  التغاة  شغ  طاضغًئ  جظئ 
طئغِّظا  الثسعة  تمض  الثي   ، الظئغ  طع  السظئ  عثه 
طصادغاتعا طظ خراعٍ شضري وخثعٍ بالتص، وطظ تتثٍّ 
وتدتغات  الطرغصئ  سطى  بئات  وطظ  جغاجغ،  وضفاحٍ 
وخئر شغ جئغطعا. وق غجال عثا الخراع طسامرًا، وإظما 
تثاطش بسخ أدواته وأجالغئه، وعع الغعم سطى أحث 
وتثطغط  وعثم  دطاء  جفك  طظ  شغه  لما  غضعن  طا 

وتربص.
والسظئ  افذى  الضرام  وختاباه    الظئغ  تتمَّض  لصث 
أن  إلى  الصسعة،  حثغث  سظغٍش  خراعٍ  شغ  ساطاً   ١٣
بعا  سج  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  بصغام  اإلجقم  اظاخر 
أضاف  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  وبسث  وأعطه.  اإلجقم 
والضفر  اإلجقم  بغظ  الفضري  الخراع  إلى    الظئغ 
الخراَع المادي والةعاد. شاقتصئ التروب والمسارك 
واتسع  اإلجقم  واظاحر  اإلجقطغئ،  والفاعتات 
الصرن  ظعاغَئ  الخطغئغئ  التروب  أتئ  بط  جططاظه. 
تسرض  والاغ  الـ١٢،  الصرن  وأوائض  المغقدي  الـ١١ 
شغعا المسطمعن لعجائط سسضرغئ ضئغرة. ورغط عثه 
العجائط واتاقل الخطغئغغظ لمساتات ضئغرة طظ بقد 
إق  الحام،  وذرابطج  ضالصثس  ولسعاخط  المسطمغظ 
أن المسطمغظ لط غظعجطعا شضرغاً، لثلك سادوا وعجطعا 
الخطغئغغظ عجائط ق غظسعظعا، وذردوعط طظ بقدعط 
حر ِذردة. بط لط غطئث أن جاء عةعم المشعل الضاجح 
جظئ ١٢٥٨ طغقدغئ، والثي ساث شسادًا شغ الئقد واتاض 
المسطمغظ  ولضظ  ودطحص.  ضئشثاد  لطثقشئ  سعاخط 
سام  جالعت  سغظ  طسرضئ  شغ  سطغعط  وصدعا  سادوا 
١٢٦٠م. شضان تمسك المسطمغظ بأشضار اإلجقم وسثم 
تأبرعط بأشضار أخرى ضفغقً بسعدتعط لمعاجعئ الشجاة. 
وتمطعه  باإلجقم،  تأبروا  الثغظ  عط  الشجاة  إن  بض 
العجطى،  وآجغا  الصرم  ججغرة  حئه  شغ  بقدعط  إلى 
الئقد  تطك  شغ  الغعم  عط  وعا  افطئ.  شغ  واظخعروا 
وغحضطعن  وجغاجغاً،  شضرغاً  اإلجقم  دسعة  غتمطعن 
والصادم  التالغ  الخراع  شغ  واجاراتغةغئ  دولغئ  صعة 

بغظ اإلجقم والضفر.
الةعاد  المسطمعن  اجاأظش  المشعل  عجغمئ  بسث 
السالط،  إلى  اإلجقم  غتمطعن  جثغث  طظ  واظططصعا 
وأخثوا غئسطعن جططاظه سطى بقد جثغثة، وتصصعا 
شاعتات طعمئ، طظعا شاح الصسطظطغظغئ الاغ ضان لعا 
الئقد،  شاح  وتعالى  وروجغا.  أوروبا  سطى  ضئغر  تأبغر 
ق  الثي  اإلجقم  خطر  عاجج  أوروبا  تضام  وساش 
غظعجم. إذ طعما ضان تةط عجغماه سسضرغاً، شسرسان 
طا غسعد وُغسعِّض سظ ذلك باظاخارات تاجمئ، فظه 
غةثب الحسعب الاغ تاتعل إلى اإلجقم وتظخعر به.

اقظصقب  تخض  المغقدي  الـ١٧  الصرن  طظاخش  وبسث 
والخظاسغ  السطمغ  الافعق  بط  أوروبا  شغ  الخظاسغ 
سطى الثولئ اإلجقطغئ، وظعر الفرق شغ طغجان الصعى، 
ووجثت أوروبا شغ عثا الافعق شرخئ لدرب اإلجقم. 
شصث ضان الافضغر الشربغ باقظاصام طظ الثولئ اإلجقطغئ 
تطماً غثاسإ خغال تضام أوروبا طظث عجغماعط الضئغرة 
شغ التروب الخطغئغئ. ولما ضاظعا طصاظسغظ أن عجغمئ 
المسطمغظ سسضرغاً ق تتصص لعط ظخرًا ظعائغاً، بض صث 
لثلك  غثحعظعا،  الاغ  طظ  أضئر  أخطارًا  سطغعط  تةرُّ 
بتغث  أجثى،  ولشجٍو  أشزع  فعثاٍف  غثططعن  خاروا 
ق غعجطعن المسطمغظ سسضرغاً شصط، وإظما غصاطسعن 
اإلجقم طظ جثوره، وغجغطعظه طظ الظفعس. شأخثوا 
غسمطعن لعثا افطر بةث، باخاراق الثولئ وطةامساتعا، 
المحاضض  وغفاسطعن  وشضرغاً،  جغاجغاً  وغجوعا 
وغاثثوظعا ذرغسئ لمجغث طظ الاثخض والاأبغر. وأخثت 
والةمعد  الدسش  آبار  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  تئرز 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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حئاط  حعر  ظعاغئ  شغ  ُأْبرطئ  الاغ  العثظئ  اظعغار  إّن 
وبغظ  بّحار  الطاغغئ  ظزام  بغظ  الماضغ  (شئراغر) 
المسارضئ السعرغئ المصئعلئ أطرغضغاً ودولغاً، واظستاب 
افسمال  وتغرة  وارتفاع  جظغش،  طظ  المسارضئ  وشث 
المسّطتئ بغظ الطرشغظ، وتةّثد صخش الظزام السحعائغ 
بالئراطغض المافةرة لفجعاق والمساحفغات والمغادغظ 
حروط  جصش  ورشع  بالةمطئ،  المثظغغظ  وصاض  الساطئ، 
غسظغ  ق  ذلك  ضض  الظزام،  صئض  طظ  خاخئ  الافاوض 
اظاعاء المفاوضات بغظ الطرشغظ، وق غسظغ شحض طآتمر 
تغظ  إلى  الافاوض  جعقت  تسطغص  غسظغ  وإّظما  جظغش، 
رغبما غاتّسظ طعصش الطرف افضسش سطى افرض، لغسعد 
بسث ذلك إلى ذاولئ المفاوضات بعضسغئ أصعى، شسمطغئ 
المفاوضات بتث ذاتعا لط تاعصش، ولط غاط اإلسقن سظ 
اقظستاب طظعا طظ صئض أي ذرف طظ أذراشعا، وإّظما 
الطعم  ذرف  ضض  وألصى  شصط،  تسّبرعا  سظ  التثغث  تّط 
سطى الطرف اآلخر شغ ذلك الاسّبر، شالتصغصئ أّن افذراف 
المفاوضات  سمطغئ  ظصخ  خغار  تمطك  ق  المافاوضئ 
برّطاعا، وبالاالغ شق طةال لثغعا لطاراجع سظعا ذالما أّن 

أطرغضا وروجغا ُترغثاظعا.
شسمطغئ الافاوض صث اظططصئ برساغئ أطرغضغئ روجغئ، 
المئسعث  طغساعرا  دي  وبرئاجئ  دولغئ،  طزطئ  وتتئ 
افطمغ الثي شرضاه أطرغضا وخّغاً سطغعا، وواشصئ سطغه 
جمغع الثول الضئرى واإلصطغمغئ، وصئض به المافاوضعن 
السعرغئ  المفاوضات  سمطغئ  ضاظئ  لثلك  أظفسعط، 
بمرّضئاتعا الرئغسغئ تطك أضئر طظ أن غعصش طسغرتعا 

أضسش سظاخرعا.
وصث أسطظ دي طغساعرا خراتًئ بأّن المفاوضات جعف 
تسامر بالرغط طظ اظستاب المسارضئ، وصال: "إّن العثظئ 
وتغرة  تخاسث  طع  وذلك  ضئغرًا  خطرًا  ُتعاجه  السعرغئ 

الصاال شغ طظاذص طافرصئ طظ جعرغا"، ودسا إلى سصث 
صّمئ إصطغمغئ تةمع روجغا وأطرغضا والثول اإلصطغمغئ ذات 

الخطئ لمظع اظعغار طتادبات السقم شغ جظغش.
وخثر بغان سظ الئغئ افبغخ افطرغضغ جاء شغه: "إّن 
الرئغج باراك أوباطا اتخض بظزغره الروجغ شقدغمغر 
بعتغظ، وتحارضا الصطص تغال وصش افسمال السثائغئ شغ 
جعرغا، وحّثدا سطى التاجئ إلى وصش العةمات طظ جمغع 
إلى  اإلظساظغئ  المساسثات  وخعل  وضمان  افذراف، 

جمغع المظاذص المتاخرة".
شالعثظئ بالظسئئ لثي طغساعرا - وبالرغط طظ ضعظعا 
وطمضظ  المفاوضات،  تعصش  ُتعجإ  ق   - خطرًا  ُتعاجه 
تّض المحضطئ - طظ وجعئ ظزره - باجاماع جثغث سطى 
المساعى العزاري لطمةمعسئ الثولغئ الثاسمئ لسعرغا، 
وترضغا  افوروبغ  واقتتاد  وروجغا  أطرغضا  تدط  والاغ 
فوباطا  بالظسئئ  العثظئ  وأّطا  السربغئ،  الثول  وبسخ 
وبعتغظ شعغ طسألئ ُتبغر الصطص، وتاطّطإ طظعما السمض 
إغخال  ضمان  وسطى  السثائغئ،  افسمال  وصش  سطى 

المساسثات إلى المظاذص المتاخرة لغج أضبر.
وُغثرك دي طغساعرا تمام اإلدراك أّن المسارضئ السعرغئ 
حأظعا حأن الظزام تصعم بأسمال اجاسراضغئ لاتسغظ 
طعاصفعا الافاوضغئ، وصث أشخح سظ ذلك باسائاره أّن 
شصال:  الاظاور  أظعاع  طظ  ظعع  عع  المافاوضغظ  (تَرد) 
"غعجث أغداً الضبغر طظ اقجاسراض الثبطعطاجغ، وعثا 
أطر ذئغسغ، بمسظى اصاراح أحغاء طظ الخسإ صئعلعا، 
شعع  السعدة"،  بّط  المشادرة  بّط  السعدة،  بّط  والمشادرة 
غضحش بضقطه الثطغر عثا واصع تقسإ المافاوضغظ، 
شإّظعط  المشادرة،  غجسمعن  سظثطا  وأّظعط  وضثبعط، 
"ق  بصعله:  ذلك  وغآضث  لطافاوض،  باظغئ  جغسعدون 
أن  غةإ  باقظعغار،  لطمفاوضات  ظسمح  أن  ُغمضظ 
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صال الرئغج افطرغضغ، باراك أوباطا: "جغضعن طظ الثطأ أن تئسث العقغات الماتثة افطرغضغئ أو برغطاظغا 
صعات برغئ لقذاتئ بظزام افجث.. وغمضظظا طمارجئ الدشط الثولغ سطى جمغع افذراف، بما شغ ذلك 
روجغا وإغران، لطمساسثة شغ الاعخض إلى اظاصال جغاجغ شغ جعرغا،" تسئما صال شغ طصابطئ تخرغئ طع 
حئضئ اإلذاسئ الئرغطاظغئ "BBC"، وذلك خقل زغارته لئرغطاظغا شغ افغام الماضغئ. وصال أوباطا إظه غةإ 
السمض سطى تض افزطئ السعرغئ وإظعاء طساظاة السعرغغظ، طدغفا أن إسادة إسمار جعرغا جعف تتااج إلى 
جظعات، طحثدا سطى ضرورة تضبغش الةععد الثولغئ الاغ تئثل لمتاربئ تظزغط "داسح". (جغ أن أن سربغ)

بثاغئ  طظث  المسامرة  افجث  بحار  تةاه  جغاجاه  سظ  غسئر  افطرغضغ  الرئغج  تخرغح  إن   :
البعرة، وذلك فظه لغج لثى أطرغضا بثغض سظ افجث شغ تال صررت إزاتاه سظ التضط ضما شسطئ شغ 
طخر سظثطا أزاتئ تسظغ طئارك. ولثلك شإن جغاجئ العقغات الماتثة شغ جعرغا عغ السمض سطى 
إغةاد الئثغض طعما اجامر الصاض والاثطغر شغ الحام. وصث أوضح ذلك المساحار السابص لطرئغج 
أتقظاك  ذي  لمةطئ  صال  سظثطا  غعردون،  شغطغإ  افوجط،  الحرق  لحآون  أوباطا  باراك  افطرغضغ 
شغ  الماتثة  العقغات  جغاجئ  "إن  غعلثبغرغ:  جغفري  الضاتإ  طسه  أجراعا  طصابطئ  شغ  افطرغضغئ 
جعرغا تئظئ طفععم إذالئ أطث الظجاع، دون الاعخض إلى تطه"، وظفى غعردون شغ تطك المصابطئ طا 

ُغحاع سظ أن تثخض إغران شغ جعرغا ضان سصئئ أطام الاثخض افطرغضغ.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أوباطا: اجاثثام صعات برغئ لقذاتئ بافجث جغضعن خطأ
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 ٢٠١٦/٤/٢١ الثمغج  غــعم  السسعدغئ  شغ  اخاامئ 
خثور  أسصئعا  الاغ  الثطغةغئ  افطرغضغئ  الصمئ  أسمال 
بغان خااطغ لطصمئ، ضما سصث الرئغج افطرغضغ باراك 
أوباطا طآتمرا ختفغا شغ خاام أسمال الصمئ، وصث سصث 
أوباطا المآتمر الختفغ وتثه دون طحارضئ طظ ذرف 
جسعدي، وبثا قشاا أن أوباطا سظث تدعره لطسسعدغئ 
لط غضظ شغ اجاصئاله المطك السسعدي أو ولغ السعث 
أو ولغ ولغ السعث، وإظما اجاصئطه السفغر افطرغضغ شغ 
السسعدغئ، وأطغر الرغاض، ووزغر الثارجغئ السسعدي، 
سطى  طقتزاتعا  اإلســقم  وجائض  طسزط  أبثت  وصث 
بغظ  السقصئ  تعتر  سطى  غثل  أظه  سطى  اقجاصئال  عثا 
السسعدغئ وأطرغضا، وأن ذلك غتمض شغ ذغاته رجالئ 
غدإ جسعدي، والتصغصئ أظه ق غمضظ تخعر أن تضعن 
بظ  وطتمث  جطمان  أطرغضا  سمقء  بصغادة  السسعدغئ 
طحاضسئ  باتةاه  تظتع  صث  جطمان،  بظ  وطتمث  ظاغش 
سمقء  بصغادة  شالسسعدغئ  بروتعضعلغا،  ولع  أطرغضا 
والمسارسئ  الضاطض،  اقظئطاح  جغاجئ  اظاعةئ  أطرغضا 
أطرغضا  طخالح  وتماغئ  افطرغضغئ،  الرغئات  تطئغئ  شغ 
شعض  وطخر،  والسراق  وجعرغا  الغمظ  شغ  وظفعذعا 

غاخعر أن غحاضج السئث المطغع جغثه؟!
ذغاته  شغ  اقجاصئال  طظ  الظمط  عثا  غتمض  وإظما 
تسائر  أطرغضا  أن  شغ  تضمظ  افولى  اإلحارة  إحارتغظ؛ 
بسث  الثالخئ  ظفعذعا  وطظطصئ  لعا،  ططضا  السسعدغئ 
طظ  أوباطا  ظجول  سظث  لثلك  وزطرته،  جطمان  وخعل 
أوباطا  وبثأ  أوق  افطرغضغ  السفغر  اجاصئطه  الطائرة 
وجغثة  وغسافعل  جعزغش  بــقده  جفغر  بمخاشتئ 
برشصاه، وتتثث طسه لفارة وجغجة، بط بسث ذلك جطط 
الثارجغئ  ووزغر  الرغاض  طظطصئ  أطغر  طساصئطغه  سطى 
تسائر  أطرغضا  بأن  غسصض  لمظ  إحارة  وعثه  السسعدي، 
السسعدغئ طظطصئ ظفعذ خالص لعا. واإلحارة الباظغئ، 
تاسطص بمظ جغثطش المطك السسعدي عض عع طتمث بظ 
ظاغش أم طتمث بظ جطمان؟، وطتاوقت طتمث بظ جطمان 
ظاعرة  أخئتئ  ظاغش  بظ  طتمث  تساب  سطى  الزععر 
أخث  شغ  جطمان  سظث  رغئئ  عظاك  غضعن  وصث  لطسغان، 
طعاشصئ أوباطا سطى تاعغب ابظه، وسثم وجعد أتثعما شغ 
اجاصئال أوباطا غئصغ المطش طسطصا، وصث أوردت ختغفئ 
اإلظثبظثظئ الئرغطاظغئ شغ تسطغصعا سطى زغارة أوباطا 
ا، بحأن الاظازل سظ  صعلعا (...أن افطر خسإ وجري جثًّ
التضط لضض طظ ولغ السعث افطغر طتمث بظ ظاغش أو 
شغ  الفراغ  لضظ  السعث،  ولغ  ظةض  جطمان،  بظ  طتمث 
السططئ ق غجال صائًما وبسغًثا سظ الافسغر، وق غساسث 
شغ تفسغر الاثطغر الثاتغ لطسغاجئ الثارجغئ السسعدغئ 
اقجاثثام  شغ  المفاجأ  والاتعل  التاضر،  العصئ  شغ 
التثر لطبروة الظفطغئ شغ تتصغص افعثاف، طع التفاظ 
الاسطغح  إلى  وخعًق  المفاعتئ،  خغاراتعا  سطى  دائًما 
الثارجغئ.)  السغاجئ  ــثاف  أع لاتصغص  والمعاجعئ 

(ختغفئ الئثغض ٢٠١٦/٤/٢٣).
وبسغثا سظ دقئض اقجاصئال الئروتعضعلغ، شإن اجاماع 
أوباطا لثول الثطغب شغ السسعدغئ وطا تمثخ سظ عثا 
اقجاماع، لغج بسغثا سظ السغاجئ الاغ تظاعةعا أطرغضا 
جغفري  افطرغضغ  الختفغ  أورد  وصث  المظطصئ،  شغ 
غعلثبغرغ شغ ختغفئ أتقظاغك شغ حعر آذار ظصق سظ 
أوباطا صعله: "إن الاظاشج بغظ السسعدغغظ واإلغراظغغظ 
وإبارة  بالعضالئ  التروب  تشثغئ  سطى  جاسث  والثي   -
الفعضى شغ جعرغا وشغ السراق وشغ الغمظ - غاططإ 
طظا أن ظصعل فخثصائظا، وشغ العصئ ظفسه لقغراظغغظ، 
الةعار  قصاسام  طةثغئ  ذرغصئ  إلغةاد  بتاجئ  إظعط 
وإصاطئ ظعع طظ السقم الئارد. إن المصاربئ الاغ طفادعا 
الصعل فخثصائظا "أظاط سطى تص، إغران عغ طخثر ضض 
المحاضض، وظتظ بثورظا جظثسمضط شغ الاخثي إلغران" 
عثه  تسامر  بغظما  أظه  أجاجغ  بحضض  تسظغ  جعف 
الخراسات الطائفغئ شغ اقحاسال، وأخثصاؤظا شغ الثطغب، 

أي أخثصاؤظا الاصطغثغعن، ق غمطضعن الصثرة سطى إذفاء 
ألسظئ الطعإ وتثعط أو ق غامضظعن طظ تتصغص اظاخار 
تاجط وتثعط، وجعف تسظغ أظظا جظئثأ شغ المةغء إلى 
المظطصئ وشغ اجاثثام صعتظا السسضرغئ لتسط الثقف، 
شإن ذلك لظ غضعن ق شغ خالح العقغات الماتثة وق 

شغ خالح الحرق افوجط". (سربغ٢١، ٢٠١٦/٣/١٥)
وطسادلئ أوباطا عثه "اصاسام الةعار وإصاطئ جقم بارد" 
تسظغ أن أطرغضا ترغث أن تئصغ إغران جغفا طخطاا شغ 
وجه دول الثطغب، شالمسادلئ عغ الثدعع الاام طصابض 
التماغئ، وعثا طا جاءت الصمئ لاضرجه، شصث صال أوباطا 
شغ خاام الصمئ (...إن بقده جاعاخض طتاربئ تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ داسح، وأوضح أن اإلدارة افطرغضغئ 
تساوظعا افطظغ طع دول المةطج لاسجغج  جاجغث طظ 
صثرات افخغرة الثشاسغئ. وجسى الرئغج افطرغضغ إلى 
ذمأظئ دول الثطغب بحأن أظحطئ إغران شغ المظطصئ، 
وجثد الاجام واحظطظ بمساسثة الثول الثطغةغئ شغ 
ق  الظعوي  اقتفاق  إن  وصال  ذعران.  تترضات  وجه 
وطظعا  اإلجقطغئ،  الةمععرغئ  أظحطئ  تةاعض  غسظغ 
إلى  افجطتئ  حتظات  وإرجــال  الخاروخغئ  الاةارب 
تطفائعا. وأحار إلى أن العقغات الماتثة تترص سطى 
أن تئصى إغران ططاجطئ بئظعد اقتفاق الظعوي...) (الترة 
٢٠١٦/٤/٢١)، وترص العقغات الماتثة سطى بصاء إغران 

ططاجطئ عع تةر الرتى شغ المسادلئ!
ضما أن طظ تغبغات الصمئ الثطغرة طا جاء شغ الئغان 
اقجاماع  سظ  تصرغر  إلى  اجامسعا  الصادة  (إن  الثااطغ 
والعقغات  المةطج  دول  شغ  الثشاع  لعزراء  المحارك 
بغظ  السسضرغئ  الامارغظ  أعمغئ  أضث  الثي  الماتثة، 
أظعط  طسطظغظ  الماتثة،  والعقغات  الاساون  طةطج 
جغئثأون سطى الفعر شغ الاثطغط إلجراء تمرغظ سسضري 
طحارك شغ آذار/طارس ٢٠١٧، لسرض الصثرات السسضرغئ 
المحارضئ لطةاظئغظ. وواشص طةطج الاساون سطى الاظفغث 
طظ  طثاارة  وتثات  لاثرغإ  جثغثة  لمئادرة  الساجض 
لاسجغج  المةطج  دول  طظ  الثاخئ  السمطغات  صــعات 
الصثرات السمطغاتغئ المحارضئ لمضاشتئ اإلرعاب) (عغؤئ 
اإلذاسئ والاطفجغعن الارضغئ ٢٠١٦/٤/٢٢)، وتثرغإ وتثات 
الثطغب  دول  طظ  الثاخئ  السمطغات  صعات  طظ  طثاارة 
تسظغ أن أطرغضا ترغث أن تخظع جظعدا طظ أعض المظطصئ 
صادطئ،  طسارك  شغ  وتساسمطعط  لعا  بالعقء  غثغظعن 
المامبطئ  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  أسمثة  أتث  وعثه 
بالصغادة طظ الثطش، شطماذا تصاتض أطرغضا بةظعدعا إذا 

وجثت طظ غصاتض بالظغابئ سظعا شغ المظطصئ؟
وسطى عثا شإن لصاء أوباطا لصادة دول الثطغب جاء ضإسقن 
وأن  فطرغضا،  خالص  ظفعذ  طظطصئ  الثطغب  طظطصئ  أن 
طزطئ التماغئ افطرغضغئ لغسئ خثطئ طةاظغئ، وأطام 
دول الثطغب خطران "إغران" و"تظزغط الثولئ"، والمفااح 
لطثطرغظ بغث أطرغضا. وعثه عغ ظاائب تسغُّث افصجام 
سطى أطئ اإلجقم، شئثل أن تضعن بروات افطئ السزغمئ 
وطصثراتعا جئئا شغ صعتعا، وعغئاعا، تخئح بغث التضام 
فسثاء  وتصثم  والمعاظئ،  والثل  لطثدعع  أداة  افصجام 
افطئ صرابغظ وقء وذاسئ، شسسى اهللا جئتاظه أن غئرم 
لعثه افطئ إبرام رحث غسج شغه أعض ذاساه وغثل شغه 
أعض طسخغاه وغتضط شغه باإلجقم، وتسغر به الةغعش 

 !وتثسأ به أطرغضا والسمقء وافذظاب

ظزرات جغاجغئ

بصطط: سئث اهللا المتمعد

لغئغا: طا طساصئض تضعطئ العشاق؟ وعض جائصى 
جاتئ لطخراع الثولغ وأعطعا وصعداً له؟!

بصطط: أجسث طظخعر
إظه لمظ ضئرى المخائإ الاغ تتض بئطث طا أن غخئح 
ذلك الئطث جاتئ لطخراع الثولغ، وغخئح طخغره تصرره 
وتخئح  بض  أعطه،  ولغج  اقجاسمارغئ  الثولغئ  الصعى 
الصعى داخض عثا الئطث أداة بغث تطك الصعى، ولغئغا طبال 
سطى ذلك، تغث تأجسئ شغعا تضعطاان شغ ذرابطج 
وذئرق، وطظ بط أسطظئ تضعطئ السّراج لاتض طتطعما 
 ٢٠١٥/١٢/١٧ غعم  الخثغرات  اتفاق  طصررات  تسإ 

الثي خاغاه الصعى الثولغئ وخاخئ برغطاظغا.
شصث سمطئ برغطاظغا سطى إظةاح عثا اقتفاق واجاطاسئ 
غعم   ٢٢٥٩ رصط  افطظ  طةطج  صرار  تساخثر  أن 
تعظج  شغ  السّراج  تضعطئ  وحضطئ   ٢٠١٥/١٢/٢٣
وظصطاعا  لغئغا،  داخض  تحضغطعا  طظ  تامضظ  لط  بسثطا 
سظ ذرغص الئتر إلى ذرابطج. وبثأت عثه التضعطئ 
أسمالعا غعم ٢٠١٦/٣/٣١ بثسط أوروبغ واضح تغث 
بثأ اقتتاد افوروبغ غفرض سصعبات سطى المسرصطغظ 
لسغرعا، وجسطئ صعات طظ وزارة الثاخطغئ شغ تضعطئ 
برلمان  تةسض  أن  وتاولئ  بتماغاعا،  تصعم  ذرابطج 
ذئرق غعاشص سطغعا إق أن جماسئ تفار سرصطعا الاخعغئ 
لعا  تاظازل  ذرابطج  تضعطئ  برغطاظغا  شةسطئ  سطغعا، 
وتسطظ اجاصالاعا غعم ٢٠١٦/٤/٥: "ظسطظ تعصفظا سظ 
أسمالظا المضطفغظ بعا ضسططئ تظفغثغئ وظعاب (لرئغج 
التضعطئ) ووزراء"، شطط غرد اجط رئغسعا الشعغض، طما 
غثل سطى سثم طعاشصاه، وبالفسض صام الشعغض شغ الغعم 
الاالغ وأسطظ رشده صائق "إن ضض طظ غاساطض طع الصرارات 
الخادرة سظ تضعطئ العشاق العذظغ برئاجئ شاغج السراج 
أن  وغثضر  الصاظعظغئ".  لطمساءلئ  ظفسه  غسرض  جعف 
بالشعغض،  واتخطعا  صاطعا  افخغرة  المثة  شغ  افطرغضان 
ولثلك اتثث عثا المعصش. تغث إن أتث المخائإ الاغ 
تطئ بافطئ أن تعجث شغعا ذطط رخغخئ تئاع وتحارى، 
شأخئح العجط السغاجغ شغ لغئغا غاحضض طظ سمقء 
أضبرعط لئرغطاظغا، وأطرغضا تسمض سطى حراء السمقء أو 

الاأبغر سطغعط.
سطظا،  السراج  تضعطئ  طسارضئ  تساطغع  ق  أطرغضا  إن 
السام  الرأي  وأخئح  بتصعا،  خثر  دولغا  صرارا  فن 
أطام  جااسرى  شإظعا  سارضاعا  شإذا  طسعا،  الثولغ 
بغار  لغئغا  شغ  افطرغضغ  السفغر  أسطظ  ولثلك  السالط. 
بعدي وطئسعث واحظطظ الثاص إلى عظاك جعظابان 
واغظر دسمعما لتضعطئ السراج. ولضظ أطرغضا تساثثم 
السمقء لسرصطاعا، شصاذع سدعان شغ المةطج الرئاجغ 
الاابع لتضعطئ جراج الةطسات بسئإ طعضعع تفار، 
وعثد ٩٤ ظائئا طظ برلمان ذئرق الئالس طؤاغظ باحضض 
سطى  الاخعغئ  سرصطعا  بسثطا  آخر  رئاجغ  طةطج 
تضعطئ السراج شغ برلماظعط. وطسظى ذلك أن طخغر 

عثه التضعطئ شغ خطر.
غغر  لطاثخض  وتسمض  أطرغضا  تصعم  ظفسه  العصئ  وشغ 
طضاربئ بالسمطغئ السغاجغئ، شاّثسغ أن طعماعا طتاربئ 
اإلرعاب وتظزغط الثولئ اإلجقطغئ، شئثأت تثطط لحظ 
عةمات، شحظئ غعم ٢٠١٦/٢/١٩ عةعطا سطى طسسضر 
داخض لغئغا شصاطئ ٤٩ حثخا. وضاظئ ختغفئ ظغعغعرك 
الثشاع  "وزارة  أن   ٢٠١٦/٣/٨ غعم  ذضرت  صث  تاغمج 
افطرغضغئ صثطئ لطئغئ افبغخ خطئ الحعر الماضغ 
لحظ طا غخض إلى ٤٠ ضربئ جعغئ ضث تظزغط الثولئ 
اظازارا  الثطط  تأجغض  جرى  لضظ  لغئغا  شغ  اإلجقطغئ 
لطةععد الثبطعطاجغئ". وضض ذلك غحغر إلى أن أطرغضا 
فن  عةماتعا  تئرر  تاى  التضعطئ  إشحال  سطى  تسمض 
الةععد الثبطعطاجغئ صث شحطئ! وصث اتثثت صرارا غاسطص 
بثلك سظثطا صال رئغسعا أوباطا بسث اجاماسه بفرغصه 
افطظغ غعم ٢٠١٦/١/٢٨ بعجعب "دسط الةععد الراعظئ 
لمضاشتئ اإلرعاب شغ لغئغا والثول افخرى" بسثطا سرصطئ 
برغطاظغا خثور صرار شغ طةطج افطظ غاسطص بالاثخض.

وصث ضحش طئسعث افطط الماتثة لطغئغا ضعبطر سظ ذلك 
سظثطا صال غعم ٢٠١٦/٣/٢٢ (ختغفئ الحرق افوجط): 
"إن أي سمض سسضري طعجه لمتاربئ اإلرعاب شغ لغئغا 
ق بث أن غاط وشص أتضام افطط الماتثة"، أي أن عظاك 
دوقً ترغث الاثخض السسضري خارج إذار افطط الماتثة، 
وعغ تاثث صرار الاثخض السابص طحروسا، شأضاف: "الصرار 
١٩٧٣ الخادر سظ طةطج افطظ الثولغ شغ آذار ٢٠١١ 
والثي شرض الاثخض الةعي سطى لغئغا وجمح باجاثثام 
الصعة وشص الفخض السابع طظ طغباق افطط الماتثة ق 
افطرغضغ  لطمعصش  تأغغث  وعثا  المفسعل"،  جاري  غجال 
الثي  العصئ  شغ  لطاثخض،  طئررات  سظ  غئتث  الثي 
غسارض شغه الاثخض شغصعل: "اظاعى وصئ المآتمرات 
والفظادق والمجاغثات السغاجغئ والاسرغئات اإلسقطغئ 
تعل (الاثخض افجظئغ شغ لغئغا) وجغظارغععات إسقن 
بسخ الثول سظ (ترب حاططئ شغعا) ضث تظزغط الثولئ 
واإلرعاب". شعع غسمض سطى طسك السخا طظ العجط 
شغسارض الاثخض طظ جعئ لخالح أوروبا وغئرر الاثخض 
طظ جعئ أخرى لخالح أطرغضا.. شتضعطئ وبرلمان ذئرق 
غسغطر سطغعما تفار سمغض أطرغضا، أي أن أطرغضا عغ 
أوروبغا،  المثسعطئ  السّراج  تضعطئ  جغر  تسرصض  الاغ 

وصث أخئح فطرغضا سمقء شغ ذرابطج شعط غسرصطعن 
طئسعث  غسمض  ولثلك  إلغعا.  السّراج  تضعطئ  اظاصال 
افطط الماتثة سطى إرضاء سمقء أطرغضا، شسظثطا جؤض 
السام  الصائث  تفار  الارضغات  تحمض  أن  اتامال  تعل 
لطةغح الطغئغ شغ تضعطئ ذئرق الثي لط غسغظ شغ 
تضعطئ السّراج صال: "ظسط ظتظ ظاتاور طع الةمغع ولظ 
ظسابظغ أتثا طظ التعار السغاجغ وطحاورات المرتطئ 

اقظاصالغئ بما شغ ذلك الةظرال خطغفئ تفار".
شثول أوروبا تسارض الاثخض السسضري وتثسط تضعطئ 
السّراج وتصعم بأسمال تبغبئ طظ أجض إظةاتعا، شصث أبطس 
وزغر خارجغئ إغطالغا باولع جغظاغطعظغ غعم ٢٠١٦/٣/٩ 
(روغارز) الئرلمان بأن "بقده لظ ترجض صعات سسضرغئ 
ورشخ  الطغئغئ"  العتثة  تضعطئ  ذطإ  سطى  بظاء  إق 
دسعات افطرغضان لطاثخض السسضري صائق: "إن تضعطاه 
لظ تظةر وراء ذئعل الترب.. وظصعل في حثص غساشض 
تعثغث داسح وعغ بالفسض تعثغث تصغصغ غظئشغ سطغظا 
السسضرغئ  الاثخقت  وإن  طظه..،  أظفسظا  سظ  الثشاع 
تضعطئ  طعاشصئ  دون  تثخض  أي  وإن  التض..  لغسئ 
العتثة جغثشع الفخائض اإلجقطغئ المتطغئ لقظدمام 
جظاغطعظغ  أسطظ  وصث  اإلجقطغئ".  الثولئ  تظزغط  إلى 
خقل زغارة إلى الساخمئ الطغئغئ غعم ٢٠١٦/٤/١٢ "أن 
تضعطئ  طساظثة  سطى  تارضج  الثولغ  المةامع  أولعغئ 
العشاق العذظغ برئاجئ شاغج السّراج شغ اقجاصرار، صئض 
الئتث شغ طساسثة عثه التضعطئ لمعاجعئ الاعثغثات 
«اإلرعابغئ». وأضاف أن «إغطالغا تثسط تضعطئ العشاق 
العذظغ.. فن عثا افطر جغفسح الطرغص أطام اجاصرار 
لغئغا، وبسثعا غمضظظا أن ظاساطض طع صدغئ تعرغإ الئحر 
شغ  التضعطئ  طساسثة  عثشظا  واإلرعاب.  والمعربغظ 
سمطعا سطى اجاصرار لغئغا». وصام جفراء برغطاظغا وشرظسا 
الطغئغئ  الساخمئ  بجغارة   ٢٠١٦/٤/١٤ غعم  وإجئاظغا 

لاأضغث دسط دولعط لتضعطئ السّراج.
شالخراع طتاثم بغظ أطرغضا وأوروبا، شصال أوباطا غعم 
٢٠١٦/٤/١٠ شغ طصابطئ طع تطفجغعن شعضج ظغعز "إن 
أضئر خطأ ارتضئه شغ شارة تضمه عع سثم ظةاتظا شغ 
رجط خطئ شغ لغئغا.. ضظا صادرغظ سطى أن ظفسض أضبر بسث 
الاثخض شغ لغئغا.. وإن الثخعل إلى لغئغا بسث الصثاشغ ضان 
طظ دون إسثاد". وغحغر إلى أن برغطاظغا وشرظسا شعتاا 
سطى أطرغضا الفرخئ تغث تثخطاا بسرسئ لاتاشزا سطى 
الظفعذ افوروبغ شغ لغئغا ضما ضان سطى سعث الصثاشغ 
غعم  الئرغطاظغئ  الاطشراف  ظصطئ  وصث  برغطاظغا.  سمغض 
٢٠١٦/٣/١١ اظاصادات أوباطا لضض طظ برغطاظغا وشرظسا 
تغث "تمطعما طسآولغئ جماتعما لطغئغا بأن تاتعل 
إلى شعضى شغ أسصاب الاثخض السسضري عظاك" وأضث 
أن "بسخ تطفاء العقغات الماتثة شغ الحرق افوجط 
إلى  الماتثة  العقغات  جر  غامظعن  أوروبا  شغ  وضثلك 
خراسات، بسدعا لغج له أعمغئ لخالح بقده طظاصثا 
بحضض قذع السغاجئ الثارجغئ لرئغج العزراء ضاطغرون" 
ضاطغرون  دغفغث  برغطاظغا  وزراء  رئغج  صال: "إن  تغث 
بثا طحائ الثعظ بسث الاثخض شغ لغئغا سام ٢٠١١..". 
طةال  "عظاك  صائق  شغه  وصع  الثي  الثطأ  إلى  وأحار 
لقظاصاد، فظه لثي بصئ بافوروبغغظ ظزرا لصرب لغئغا طظ 
أوروبا وطاابساعط لطعضع شغعا". وضض ذلك غحغر إلى أن 
الخراع جغئصى طسامرا بغظ الطرشغظ، فن أطرغضا لط 
تامضظ طظ بسط ظفعذعا شغ لغئغا وعغ تسسى لاتصغص 
أوروبا  إلى  غمغض  السغاجغ  العجط  غالإ  وفن  ذلك، 
وبثاخئ برغطاظغا، شإن أطرغضا تسامث سطى سمغطعا تفار 
أن غضعن له ظفعذ صعي شغ الةغح، وسطغه شعغ تسرصض 
تضعطئ السراج إلى أن غخئح لتفار الثور افجاس شغ 
الةغح وسظثطا تصارب طظ عثه الظاغةئ تصارب أغداً طظ 

تسعغض سمض تضعطئ السراج.
إن جماسئ اإلظةطغج غرشدعن تفار شطط غامضظ ضعبطر 
طظ إدخاله شغ التضعطئ إلرضاء أطرغضا، وبغظ ضعبطر 
تةط الثقف بأظه ضئغر، وخعر لغئغا بالمرغدئ وغتص 
لطةمغع أن غاثخض شغعا بثرغسئ إظصاذعا، وأطرغضا تخر 
برغطاظغا  وبثاخئ  وأوروبا  السسضري  الاثخض  سطى 
تسارضه وتسرصطه وتخر سطى إظةاح السمطغئ السغاجغئ، 
تساباتعا،  شغ  السسضري  الاثخض  تدع  ضاظئ  وإن 
شصث صال وزغر خارجغئ برغطاظغا عاطعظث (بغ بغ جغ 
٢٠١٦/٤/٢٤): "ق أتث غسطط ضغش تاطعر افطعر، وطظ 
الممضظ أن غاط ذرح طحارضئ الصعات الئرغطاظغئ بأي 
ظعع طظ السمطغات السسضرغئ جعغئ أو بترغئ أو برغئ 

سطى طةطج السمعم لطظزر شغه". 
وطظ عظا غائغظ أن تضعطئ السّراج الاغ تثسمعا أوروبا 
جائصى طعثدة بالسصعط وبالفحض، وأن لغئغا جائصى 
غظصثعا  ولظ  له،  وصعدًا  وأعطعا  الثولغ  لطخراع  جاتئ 
إق أن غرشخ أعطعا الاثخض الثولغ وغسصطعا السمقء، 
وغسمطعا طع الساططغظ المثطخغظ إلظصاذعط بالسعدة إلى 
أطةادعط صئض الشجو اقجاسماري الثي بثأ طظث صرن وطا 
وجعف  ضئرى  دولئ  طظ  ججءا  ضاظعا  تغث  طسامرا  زال 

 تسعد بإذن اهللا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

سحرات الصاطى والةرتى بصخش لطظزام بثوطا وتطإ

السغاجئ افطرغضغئ الاغ غظفثعا سمغطعا بحار: 
الاثطري والصاض والاعةري أو الثدعع إلرادتعا

أشاد طراجض الةجغرة شغ رغش دطحص بأن سحرة أحثاص -سطى افصض- صاطعا وجرح السحرات بسث اجاعثاف 
صعات الظزام السعري بالمثشسغئ جعصا حسئغئ شغ طثغظئ دوطا الاغ تسغطر سطغعا المسارضئ، ضما جصط صاطى 
طثظغعن شغ صخش وغارات سطى طثغظئ تطإ. وشغ تطإ، أشاد طراجض الةجغرة بأن سحرات الصاطى والةرتى 
طصاض  بسث  الاعالغ،  سطى  الباظغ  لطغعم  بالمثغظئ  أتغاء  سطى  الماضغ  السئئ  غعم  الشارات  تةثد  بسث  جصطعا 
أضبر طظ ٢٧ حثخا شغ غارات غعم الةمسئ الماضغ. طظ ظاتغئ أخرى، جثد الطغران التربغ صخفه طظاذص 
شغ ذرغص الضاجاغطع وطظاذص أخرى خاضسئ لسغطرة المسارضئ شغ طظطصئ السضظ الحئابغ شغ تغ افحرشغئ 
(حمال تطإ)، شغ تغظ تثور احائاضات سظغفئ بغظ المسارضئ وتظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ طتغط صرغاغ 
ضفرغان وتض تسغظ برغش تطإ الحمالغ. وشغ طتاشزئ إدلإ، صالئ طخادر المسارضئ إن الطغران المروتغ 
لطظزام ألصى سثة براطغض طافةرة سطى طظاذص شغ صرغئ طرسظث وطتغطعا برغش جسر الحشعر، وتراشص ذلك 
طع صخش صعات الظزام طظاذص شغ أذراف طثغظئ جسر الحشعر برغش إدلإ الشربغ. وشغ تماة، صخش الطغران 
صرغئ  بأذراف  وطظاذص  لطمتاشزئ،  الحمالغ  بالرغش  ضفرزغاا  بطثة  شغ  طظاذص  المافةرة  بالئراطغض  المروتغ 
ظفث الطغران  الجور،  دغر  وشغ  بغئ الراس شغ الرغش الحمالغ الشربغ.  جسر  وصرغئ  الشاب  جعض  المظارة شغ 

التربغ سثة غارات سطى طظاذص شغ أتغاء الضظاطات والخظاسئ والتعغصئ بالمثغظئ. (الةجغرة ظئ)

raya_no_75.indd   2raya_no_75.indd   2 25.04.2016   22:54:5125.04.2016   22:54:51
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المساسثات  ُظسّرع  أْن  غةإ  الظار،  إذقق  وصش  ُظراجع 
اإلظساظغئ، وجعف ظططإ طظ الثول الراسغئ اقجاماع"، 

شافطر بغثه وبغث الصعى الضئرى ولغج بغثعط.
إّن اظستاب وشث المسارضئ طظ المفاوضات جاء بسث 
وحّضك  العشث،  صادة  أخاب  الثي  الحثغث  اإلتراج 
ظاغةئ  الاظزغمغئ  صعاسثعط  أطام  بمخثاصغاعط 
شصث  السئبغئ،  الافاوضغئ  السمطغئ  عثه  شغ  دخعلعط 
شعط  حغء،  طظعا  غاتّصص  لط  وسعدًا  أطرغضا  وسثتعط 
لعط  ُزّغظئ  الاغ  والثغئاجات  الضطمات  بأوعام  تسّطصعا 
أطرغضا،  ُتةغثعا  الاغ  الافاوض  لسئئ  شغ  لطثخعل 
والظزام عع الثي اجافاد طظ العثظئ ولغج المسارضئ، 
تتصغص  العثظئ  شارة  أبظاء  الظزام  صعات  شاجاطاسئ 
تساطع  لط  افرض  سطى  طتسعجئ  سسضرغئ  إظةازات 
طاأخرًة  المسارضئ  واضاحفئ  العثظئ،  صئض  تتصغصعا 
الطسئئ  صعاسث  غّغر  وصث  بعا،  غاقسإ  طغساعرا  دي  أّن 
بّحار  بصاء  سطى  التفاظ  أعّمعا  وطظ  سطغعا،  المافص 
اقظاصالغئ  التضعطئ  شضرة  ذرح  وسثم  السططئ،  شغ 
ضاططئ الخقتغئ سطى جثول افسمال، وإّظما تّط ذرح 
الثجاعر  تعل  المفاوضات  ذاولئ  سطى  ساطئ  أشضار 
واقظاثابات ق ُتسمظ وق ُتشظغ طظ جعع، شدًق سظ 
وسثم  لطعثظئ،  الفاضتئ  الظزام  خروصات  وصش  سثم 
المعاد  إدخال  وسثم  المتاخرغظ،  سظ  التخار  شك 
اإلظساظغئ لطمظاذص المتاخرة، ولغثرج وشث المسارضئ 
طظ المفاوضات - بسث عثا الاشغغر شغ الصعاسث - خفر 

الغثغظ، ولغسعد بثفغ تظغظ.
لثلك ضان ق ُبّث لطمسارضئ طظ تضاغٍك جثغث تظاعةه 
لغتفر لعا طاء وجععا، وطا تئّصى لعا طظ عغئئ شغ 
ظفعس طآغثغعا، شما وجثت طظ تضاغك تفسطه أشدض 
لاتسغظ  تخطح  صث  ضعجغطئ  واقظستاب  (التَرد)  طظ 
وضسعا الافاوضغ، ولاطمغع خعرتعا أطام طظاخرغعا.

الاخسغث  وعثا  طآصئ،  لطمفاوضات  الاسطغص  شعثا 
حروط  تتسغظ  شصط إلى  غعثف  لفسمال السسضرغئ 

إلى  غعثف  وق  الصادطئ،  الةعلئ  شغ  المافاوضغظ 
صّررته  الثي  السغاجغ  شالتض  ظعائغًا،  الظزام  إجصاط 
الثي  المافاوضغظ  أطام  العتغث  الطرغص  عع  أطرغضا 
سطغعط اقلاجام به، وَطْظ َصِئض بمئثأ الافاوض اباثاء، 
طئثأ،  طسألئ  شالمسألئ  سظه،  السعدة  سطغه  غساتغض 
شإّطا اخاغار ذرغص البعرة المفدغ إلى إجصاط الظزام 
ذرغص  اخاغار  وإّطا  ورطعزه،  وعغاضطه  أحضاله  بضاشئ 
الافاوض المثل المفدغ إلى إدخال بسخ اإلخقتات 
سطى الظزام الصائط، وإضفاء بسخ الرتعش الاةمغطغئ 

سطى وجعه الصئغح.
لطسمطغئ  وبرساغاعط  له،  افسثاء  باعلغ  غرضى  شمظ 
السغاجغئ شق غاعصع أْن غظةح شغ سمطغئ الاشغغر، وعا 
عع أوباطا ظفسه الثي ترسى دولاه عثه المفاوضات 
غصعل بأّظه ق طةال إلجصاط الظزام سئر إدخال صعات 
ضما  جغئصى  الظزام  أّن  غسظغ  بما  جعرغا،  إلى  بّرغئ 
بالظزام  الصئعل  المسارضئ  سطى  وأّن  تشغغر،  دون  عع 
أرادت  إْن  ودولاه  جسمه  ضمظ  واقظدعاء  الصائط، 

المحارضئ شغ السمطغئ السغاجغئ.
شغ  والتصغصغ  الةاد  الاشغغر  أرادوا  إن  البعار  سطى  إّن 
السصغط،  المفاوضات  ذرغص  سظ  غاثطعا  أن  جعرغا، 
وأْن  والسّجة،  الضراطئ  ُتفصثعط  الاغ  الطرغص  وعغ 
الثي  الةثري  الاترغر  ذرغص  اإلجقم،  ذرغص  غثااروا 
ظعائغًا  خفتاه  وذغ  الظزام  إجصاط  سظث  غاعصش  ق 
إلى  المطاف  به  غظاعغ  وإّظما  وتسْإ،  العجعد  طظ 
وذرد  أبغط،  طساٍث  ضض  طظ  الحام  بقد  ضض  تطعغر 
الماآطرة  الثول  وجمغع  وروجغا  أطرغضا  سمقء  ضض 
وتخفغئ  السعرغئ،  المظاذص  جمغع  طظ  البعرة  سطى 
الظفعذ افجظئغ تماطًا طظ ضض طظاذص البعرة، وطقتصئ 
لمآاطرات  والاخثي  المسطمغظ،  بصاع  ضض  شغ  شطعله 
الثولئ  صعة  خقل  طظ  وإتئاذعا  اقجاسمارغئ  الصعى 
اإلجقطغئ  الفضرة  صعة  إلى  تساظث  الاغ  اإلجقطغئ 

 وصعة افطئ اإلجقطغئ

تامئ: تسبر المفاوضات السعرغئ شغ جظغش ق غسظغ وصفعا

وتاراضط طحاضطعا وبثاخئ السغاجغئ، ضاتاقل أججاء 
والظجسات  والطائفغئ  وضالصعطغئ  الثولئ،  أذراف  طظ 

اإلخقتغئ واقظفخالغئ.
 ٢٨ شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  عثم  إسقن  شإن  لثلك 
ضاظئ  شصث  شصط،  اإلسقن  ضان  عةرغئ   ١٣٤٢ رجإ 
الثولئ بتضط الساصطئ سمطغاً صئض ذلك بفسض الثطط 
صرظغظ،  طظ  أضبر  طثى  سطى  سطغعا  لطصداء  افوروبغئ 
اقجاعاد،  وضسش  السربغئ  الطشئ  شغ  الدسش  وبفسض 
افطر الثي أدى إلى جمعد شضري وتراضط طحاضض جعَّض 

الفاك بالثولئ والمةامع.
لصث ضان افوروبغعن طافصغظ سطى سثم اقضافاء باتصغص 
اظاخارات سسضرغئ سطى اإلجقم، وإظما غرغثون الصداء 
بالصداء سطى اإلجقم ظفسه،  سطى خطر اإلجقم ضطغاً 
سطغعا.  الصداء  بط  الثقشئ  إضساف  غصادغ  وعثا 
لثلك ضان تساوظعط شغ ذلك ذئغسغاً وذمسعط ضئغرًا. 
شأخثوا غصاطسعن أججاًء طظ أذراف الثولئ اإلجقطغئ، 
وضثلك  الثولئ.  ضسش  طظ  زاد  طما  الةجء،  تطع  الةجء 
أخثوا غصعطعن بأسمال داخض الثولئ، شغبغرون الظسرات 
الطائفغئ بط الفاظ والتروب ضما شغ لئظان، وغبغرون 
صداغا جغاجغئ لغئرروا تثخطعط أضبر ولغخظسعا سمقء 
شغ  وغفّاعا  والفاظ،  السخغان  سطى  ولغحةسعا  لعط، 
ضما  الصعطغئ  الظسرات  غبغرون  وضثلك  الثولئ.  َسُدث 
وسمطعا  اقجاصقل.  ودسعات  والغعظان  الخرب  شغ 
أغداً سطى إبارة الظسرات بغظ السرب والارك، شاظاحرت 
وحةسعا  الفرصئ،  سطى  تحةع  وأحسار  وأشضار  طصاقت 
وتشثَّت  ضطعا  ظحأت  وذعراظغئ،  سربغئ  صعطغئ  أتجابا 
سمقء  ووظفعا  والئارغسغئ.  الطظثظغئ  المعائث  سطى 
سطى  دجععط  اإلجقطغ  السالط  بطثان  حاى  شغ  لعط 
المسطمغظ ضةمال الثغظ افششاظغ وغغره، ضاظئ لعط 
أدوار الفّئ شغ سدث الثولئ باضبغر المحاضض والظجسات 
وإسطاء  دجاعرغئ،  إخقتات  ضسمض  والمطالئات، 

ترغات وتسثغض صعاظغظ...
الدربات  عثه  جراء  اإلجقطغئ  الثولئ  أخغئئ  وصث 
السسضري  الدسش  طظ  بمجغث  والماجاغثة  الماضررة 
طظاذص  سظ  ظفعذعا  واظتسر  الثاخطغ،  والافست 
ضبغرة، طا جمح لقظةطغج والفرظسغغظ باعظغش سمقء 
اإلجقطغئ  الثولئ  طساتئ  سطى  اجاطاسعا  تغبما  لعط 
شظحروا  والحام.  وطخر  السربغئ  والةجغرة  العظث  شغ 
جعاجغسعط ورجمعا جغاجات لسمقئعط، وأذمسععط 
بأن غربعا الثقشئ أو المطك سطى بقدعط. وطظ أخطر 
اجاشقل اإلظةطغج لترضئ الععابغغظ شغ  أسمالعط طبقً 
ظةث أغما اجاشقل، تغث ربطععط بسمغطعط سئث السجغج 
بظ جسعد، وجسطععط غصاتطعن جغح المسطمغظ الثي 
أسزط  بثلك  وصثطعا  الضفار،  لغصاتض  الثطغفئ  أرجطه 
بسمطغئ  وصاطعا  اإلجقطغئ،  الثولئ  ضث  لطضفار  خثطٍئ 

غثر تارغثغئ، وجاعمعا بإجصاط الثقشئ.
وصث تراشص ذلك ضطه طع إظحاء طراضج تئحغر وطآجسات 
بصاشغئ وتسطغمغئ شغ بقد المسطمغظ، تصعم بظحاذات 
وبإغةاد  السمقء،  وخظاسئ  والاةسج  الفضري  الشجو 
أتجاب سمغطئ تفاسض المحاضض لطثولئ. وصث أدى ذلك 

تظادي  وأخعات  لطثقشئ،  طصئ  طحاسر  تزعر  فن 
اظفخالغئ،  وتعجعات  وبترغات  دجاعرغئ  باسثغقت 
وختش  عظاك  أو  عظا  سمقء  أخعات  تشثغعا  أخثت 

طظاحرة داخض الئقد وخارجعا.
افسمال  طع  والائحغري  الفضري  الشجو  تداشر  وعضثا 
الععظ  طحاضض  سطغعا  تاراضط  دولٍئ  سطى  السغاجغئ 
شُفاح  الفضري،  والةمعد  السغاجغ  والدسش  الثاخطغ 
الئاب سطى طخراسغه أطام اقخاراق السغاجغ وافطظغ، 
ودب الحصاق واظاحر الةعاجغج والسمقء داخض جسط 
والةجء  إق  السحرون  الصرن  دخض  شما  والثولئ،  افطئ 
افضئر طظ بقد المسطمغظ طتاق. وطا أن اظاعئ الترب 
غث  شغ  جاصطئ  اإلجقطغئ  والئقد  إق  افولى  السالمغئ 
طآاطرات  أو  خطط  لئدع  إق  افطر  غتاب  شطط  الضفار. 
الغععدي  رأجعط  وسطى  وسمقؤعط  اإلظةطغج  ظفثعا 
طخطفى ضمال إلسقن إلشاء الثقشئ بط ظفغ الثطغفئ، 
بقد  جائر  سظ  ترضغا  وشخض  الحرغسئ  تطئغص  وإللشاء 
المسطمغظ وإسقظعا جمععرغئ سطماظغئ. وضان صث جئص 
ذلك اتفاصغئ جاغضج - بغضع الاغ عغ ججء طظ عثا 

المثطط الطعغض والمااابع التطصات.
العجائط،  تااابع  عثا  غعطظا  إلى  العصئ  ذلك  وطظث 
د المسطمعن  شادغع الئقد وُتظاعك المصثجات وُغحرَّ
وُتظعإ البروات. ورغط طا غصثطه المسطمعن طظ جععد 
وتدتغات شالعجائط طسامرة. وإذا تخض ظخٌر عظا أو 
وطا ذلك إق  عجغمئ،  غاتعل إلى  غطئث أن  عظاك، شق 
لشغاب الثقشئ الاغ تطئص اإلجقم، والثطغفئ المسآول 
سظ المسطمغظ وطخالتعط. وجغزض افطر ضثلك إلى 
ضما  التال  شاظصطإ  الثقشئ،  المسطمعن  غساسغث  أن 
شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  أصام  سظثطا    الظئغ  طع  تخض 

المثغظئ المظعرة، شاظصطئئ التال.
الثقشئ  جصعط  لضغفغئ  السرغع  اقجاسراض  عثا  إن 
اإلجقم  بغظ  الخراع  عثا  وصائع  تئغِّظ  خاذفئ  إحارة 
والضفر، وتآضث أظه غةإ سطى طرغثي الظعدئ الختغتئ 
أن غخئعا جععدعط بحضض طئاحر شغ ذرغص وعثف 
إصاطئ الثقشئ؛ الثقشئ الاغ عغ صئض ضض حغء دولئ 
تصغصغئ، تساظث إلى صعة تظفغثغئ ضاشغئ، تسامث سطى 
سطى  تسامث  وق  اإلجقم،  وتطئص  شصط،  المآطظغظ 
أطرغضا أو أوروبا أو افطط الماتثة، وق تثدع لحروط 
الثقشئ  وإصاطئ  ضماظات.  أغئ  لعط  تصثم  وق  طظعط 
وق بدسئ طزاعر  جعقً،  سمقً  أو  ضطمئ  لغسئ طةرد 
خارجغئ. إظعا طةمعسئ إطضاظات وصعى تماطضعا افطئ، 
غاط تظزغمعا بالحضض الختغح فجض العثف الختغح. 
الاظفغثي  الضغان  الثقشئ؛  شصط  عع  الختغح  والعثف 
لقجقم. شإذا طا تط تفسغض تطك اإلطضاظات تظصطإ التال 
طرًة باظغئ ضما اظصطئئ طع الظئغ  أول طرة. وغساتص 
بظخره  سطغعط  وتسالى  جئتاظه  غُمظَّ  أن  المسطمعن 
ْرِض 

َ
ْسَتْضَعُفوَن يِف األ نُتْم َقلِيٌل مُّ

َ
صال تسالى: ﴿وَاْذُكُرواْ إِْذ أ

بَِنرْصِهِ  يََّدُكم 
َ
وَك َفآوَاُكْم  اجَّاُس  َفُكُم  َفَتَخطَّ ن 

َ
أ َافُوَن 

َ
خت

يَِّباِت لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾، وصال جئتاظه:  َن الطَّ َوَرَزَقُكم مِّ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
أ

الرئغج افطرغضغ أوباطا غتثر  تامئ ضطمئ السثد: شغ ذضرى عثم الثقشئ (٢) ضغش اجاطاع الضفار ...
برغطاظغا طظ اقظستاب طظ اقتتاد افوروبغ

بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبظ

أخاب الرئغج افطرغضغ أوباطا الضبغرغظ شغ برغطاظغا 
بالخثطئ جراء وجعئ ظزره الاغ ظحرت شغ ختغفئ 
٢٠١٦/٠٤/٢٢م،  الةمسئ  غعم  الئرغطاظغئ  تطشراف  دغطغ 
المحارك  الختفغ  المآتمر  شغ  قتصا  ضررعا  والاغ 
تعل  ضاطغرون،  دغفغث  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  طع 
والاغ  افوروبغ،  اقتتاد  برغطاظغا  طشادرة  إطضاظغئ 
جغاط الاخعغئ سطغعا شغ اجافااء سام غعم ٢٣ تجغران 
بأن  الئرغطاظغغظ  طثاذئا  أوباطا  صال  شصث  الصادم. 
"ظاغةئ صرارضط طسألئ بالشئ افعمغئ بالظسئئ لطعقغات 
الماتثة"، وأضث سطى وضع برغطاظغا الثاص شغ ظزر 
العقغات الماتثة بصعله: "العقغات الماتثة تثرك أن 
فوروبا  غضعن  أن  غدمظ  أوروبا  شغ  الصعي  خعتضط 
طعصش صعي شغ السالط وبصاء اقتتاد افوروبغ طظفاتًا 
سطى  بتطفائه  وبغصئ  خطئ  وسطى  الثارج  إلى  وغظزر 
الدفئ افخرى طظ افذطسغ"، ضما ترص سطى طتاباة 
"أوروبا  بأن  صال  تغظ  السالط  لصغادة  برغطاظغا  آطال 
صعغئ ق تحضض تعثغثًا لثور برغطاظغا شغ السالط، بض 

تجغث طظ دورعا شغ السالط".
ضما أبار أوباطا اجاغاء الئرغطاظغغظ بصعله "صث غضعن 
عظاك اتامال بعجعد اتفاق تةاري أطرغضغ - برغطاظغ، 
شغ  ترضغجظا  فن  صرغإ،  وصئ  أي  شغ  لغج  ولضظ 
الافاوض طع ضاطئ ضئغرة، اقتتاد افوروبغ، لطتخعل 
اقتتاد،  برغطاظغا  ترضئ  وإذا  تةاري،  اتفاق  سطى 
شإظعا جااراجع إلى آخر الصائمئ". وشغ رده سطى عثه 
الاخرغتات صال وزغر السثل الئرغطاظغ دوطغظغك راب 
افطرغضغئ  السقصات  بأن  جاظإ  طظ  الصعل  غمضظك  "ق 
- الئرغطاظغئ الثاخئ صعغئ ضما ضاظئ وجائصى دائما، 
جاضعظعن  أو  ظخغتاغ  تصعل "خثوا  طئاحرة  وبسثعا 
شغ آخر الصائمئ". أساصث أن الحسإ الئرغطاظغ ق غمضظ 

أن غاط اباجازه طظ صئض أي ضان".
تسسى  الاغ  لئرغطاظغا  بالظسئئ  تساجئ  المسألئ  إن 
الاتالفات  خقل  طظ  فوروبا  صغادتعا  سطى  لطمتاشزئ 
ضث أي بطث غعثد تعازن الصعى. شصث بثأت برغطاظغا 
ألماظغا  لمظع  الماضغ  الصرن  شغ  السالمغاغظ  التربغظ 
ضث  سمطئ  ذلك  وصئض  أوروبا،  سطى  السغطرة  طظ 
شرظسا سظثطا ضاظئ شرظسا عغ الاعثغث افضئر. إق أظه 
العقغات  أخئتئ  الباظغئ  السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظث 
السغاجئ  رجط  شغ  افولى  الثولئ  عغ  الماتثة 
الثولغئ والمعصش الثولغ. إن اقتتاد افوروبغ غحضض 
تعثغثا رئغسغًا لعغمظئ أطرغضا سطى السالط؛ وبثاخئ 
العقغات  شإن  السئإ  ولعثا  العتثة.  شغ  ظةح  إذا 
افوروبغ  اقتتاد  إضساف  سطى  سمطئ  الماتثة 
وحضطئ تتالش طخالح غغر طساصر طع برغطاظغا الاغ 
طظ  اجابظاؤعا  غاط  ق  تاى  افوروبغ  اقتتاد  دخطئ 
بفاعر  بثلك  تصعم  وعغ  طظه،  واقظافاع  سطغه  الاأبغر 
الثاص  الاأبغر  وبسخ  جغادتعا  تفصث  أن  طظ  خعشا 
تظاشج  الماتثة  العقغات  إن  الماتثة.  العقغات  طع 
برغطاظغا اصاخادغا وجغاجغا، ولضظعا تثسط طحارضاعا 
شغ أوروبا فن برغطاظغا تدسش أوروبا بثخعلعا شغ 
طفاوضات تعل وضع خاص تغث تتخض طظ خقله 
سدعغئ  شغ  الثخعل  دون  طظ  المظاشع  بسخ  سطى 

ضاططئ.
السعشغغاغ  اقتتاد  جصعط  وطظث  ظفسه،  العصئ  وشغ 
شإن العقغات الماتثة سمطئ ضث برغطاظغا وجغطرت 
وشرظسا  برغطاظغا  تأبغر  تمغغع  خقل  طظ  أوروبا  سطى 
وألماظغا شغ أوروبا. تغث دسمئ أطرغضا ذطئات السثغث 

طظ دول أوروبا الحرصغئ لقظدمام لقتتاد افوروبغ، 
الحآون  شغ  خقلعط  طظ  خعتا  ضسئئ  وبثلك 
العقغات  اجاثثطئ  ظفسه  العصئ  وشغ  افوروبغئ. 
السسضرغئ  الصعة  لمعاجعئ  افذطسغ  تطش  الماتثة 
وألماظغا  برغطاظغا  طع  إظحاءعا  شرظسا  تاولئ  الاغ 
طظ  السثغث  بدط  أغدا  أطرغضا  وصاطئ  أوروبا،  داخض 
زغادة  أجض  طظ  افذطسغ  لتطش  الحرصغئ  أوروبا  دول 
لصث  البقث.  افوروبغئ  الضئرى  الصعى  تأبغر  إضساف 
رضجت العقغات الماتثة سطى تطش افذطسغ إلضساف 
روجغ  سثوان  طظ  المثاوف  إبارة  خقل  طظ  أوروبا 
"طئادرة  باأجغج  شصاطئ  أطرغضا  طساسثة  غساثسغ 
اقذمؤظان افوروبغئ" سام ٢٠١٥م، وصئض حعرغظ صام 
 ٢٠١٧ الصادطئ  لطسظئ  جثغثة  طغجاظغئ  بإصرار  أوباطا 
والاغ  افوروبغئ"  اقذمؤظان  "طئادرة  سطى  لقظفاق 
تفعق أربع طرات طغجاظغئ السظئ التالغئ، بعثف إضاشئ 
لعاء الةغح البالث لاصثغط الثسط السسضري لضض طظ 
وبعلظثا  وبطشارغا  وروطاظغا  وقتفغا  وإجاعظغا  لاعاظغا 
ضث الاعثغثات الماخعرة طظ روجغا سام ٢٠١٧. وصئض 
أطرغضغ  سسضري  تمرغظ  جرى  الامعغض  سظ  اإلسقن 
سسضرغئ  صعات  بتحث  صاطئ  روجغا  بأن  تظئأ  طفاعح 
غجو  وضع  شغ  ضاظئ  وأظعا  أوروبا  تثود  سطى  ضئغرة 
بقبئ  غدعن  شغ  بالضاطض  الحرصغئ  أوروبا  واتاقل 
أغام إذا رغئئ. بعثه الطرق اجاعلئ أطرغضا سطى جائر 
دول أوروبا الحرصغئ طظ خقل الةجرة وسخا الاثعغش، 
طظ  افذطسغ  وتطش  افوروبغ  اقتتاد  إلى  وجّرتعط 
أجض إغةاد خعت غالإ فطرغضا داخض اقتتاد افوروبغ 

وتطش افذطسغ بأسدائعما الـ ٢٨.
الئرغطاظغعن  السغاجغعن  غزعر  أن  غرغئا  لغج 
طظصسمغظ تعل طسألئ اقتتاد افوروبغ؛ فن طشادرته 
جعف تآدي إلى سجل برغطاظغا وتسامر شغ تصعغخ 
ضرغج  صال  شصث  بعا.  تفاثر  الاغ  برغطاظغا  جغادة 
جرغطظس زسغط طةطج السمعم الئرغطاظغ: "ق غةإ أن 
ظاثطى سظ اجاصقلظا لمةرد طا صاله الرئغج أوباطا"، 
"أتخعر  صال:  جعظسعن  بعرغج  لظثن  سمثة  أن  ضما 
أن عظاك طفارصئ غرغئئ سظثطا غصعم رئغج العقغات 
الماتثة، الاغ ق غمضظ أبثا أن تتطط باصاجط جغادتعا 
سطى أي حغء، أن غصعم بإخثار أطر أو تّبظا بأدب سطى 
 ٪٦٠ بالفسض  غخعغ  الثي  افوروبغ،  باقتتاد  الاحئث 

طظ صعاظغظظا".
صعغئ  أوروبا  إلضساف  الماتثة  العقغات  جععد  إن 
وخخعخا شغ المةال اقصاخادي؛ شسطى جئغض المبال، 
وول  طظ  افطرغضغ  جاضج  غعلثطان  طخرف  شإن 
جارغئ، صث جاسث سطى اظدمام الغعظان لطعتثة الظصثغئ 
دغعظعا  طظ   ٪٢ إخفاء  خقل  طظ   ٢٠٠١ سام  افوروبغئ 
المتطغئ طظ التسابات، طا جسض الغعظان تصارب بحضض 
ضاٍف طظ المساغغر الظصثغئ الاغ وضسعا اقتتاد افوروبغ 
الظصثغئ.  العتثة  شغ  سدعًا  دولئ  تخئح  لضغ  ضحرط 
شغ  الثغعن  عغضطئ  إسادة  اتفاق  وطبطه  لثلك  وظاغةئ 
تعحك  الاغ  الغعرو  أزطئ  شغ  سةطئ  شصث   ،٢٠٠٥ السام 
بأضمطه،  افوروبغ  المحروع  اظعغار  شغ  الاسئإ  سطى 
وشغ واصع افطر طا زال عثا الاعثغث صائما. وغعلثطان 
لئصاء  التمطئ  شسطًغا  وغمعل  غثسط  اآلن  ظفسه  جاضج 
برغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ. عثا عع الاظاشج بغظ 
افطط الرأجمالغئ الثغظ غّثسعن بأظعط أخثصاء، ولضظ 
الخثاصئ أطر طساتغض بالظسئئ فولؤك المصغثغظ بمئثأ 

 طئظغ سطى الطمع والمخالح الثاتغئ
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افربساء ٢٠ طظ رجإ ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٧ ظغسان/ أبرغض ٢٠١٦  طــ٤     السثد ٧٥

جسى وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري لطمأظئ ظزغره اإلغراظغ طتمث جعاد ظرغش بحأن رشع السصعبات 
المفروضئ سطى ذعران خقل لصاء بظائغ سصثه طسه غعم الةمسئ الماضغ شغ أتث شظادق ظغعغعرك. وأسطظ 
ضغري لطختاشغغظ طخاشتًا ظرغش «أود الاحثغث سطى أظظا رشسظا سصعباتظا المرتئطئ بالظعوي ذئصًا لاسعثاتظا»، 
طدغفًا «بمئ اآلن شرص لطمخارف افجظئغئ لطاساطض طع إغران». وأضث «ق ظصش سصئئ أطام المخارف افجظئغئ 
الاغ تاساطض طع طخارف وحرضات إغراظغئ»، طعضتًا ان عثا غحمض المخارف الاغ تةمث طا غصثر بـ٥٥ بطغعن 

دوقر طظ افطعال اإلغراظغئ والاغ ضاظئ تاى اآلن طاثّعشئ طظ إسادتعا، تاى بسث تعصغع اقتفاق الظعوي.
وبسث بقبئ أحعر طظ بثء تطئغص اقتفاق المعصع شغ شغغظا شغ ١٤ تمعز (غعلغع) بغظ الثول الضئرى والةمععرغئ 
أو  افوروبغئ  جعاء  الشربغئ،  والحرضات  المخارف  تردد  طظ  الماضغئ  افغام  شغ  ذعران  حضئ  اإلجقطغئ، 
اآلجغعغئ شغ الاساطض طسعا، خحغئ أن تطالعا الاحرغسات افطرغضغئ الخارطئ الاغ ق تجال تساصإ إغران سطى 
«دسمعا اإلرعاب» وسطى برظاطةعا الخاروخغ. وأصر ضغري بأظه «غئثو لفجش أن عظاك غمعضا بغظ المخارف 
افجظئغئ وظرغإ شغ تعضغح المسائض صثر اجاطاساظا». وصال أظه شغ تال ضان لثى المخارف أجؤطئ بحأن 
السصعبات الاغ ق تجال طفروضئ سطى إغران، «سطغعا شصط أن تسأل». ورتإ ظرغش بالاخرغتات، طآضثًا ان 
الاغ  لةمغع الفعائث  جثغًا  تطئغصًا  ظرى  أن  الاخرغح  بسث  طدغفًا «ظأطض  اقتفاق»،  طظ  صسمعا  ذئصئ  «إغران 

ُغفارض أن تةظغعا إغران طظ اتفاق شغغظا». (جرغثة التغاة)
: لط غسث تضام إغران غثةطعن طظ الطصاءات الماضررة طع الثي ضاظعا غسمعظه "الحغطان افضئر"، 
وخار طظ الطئغسغ أن غةامع ظرغش بضغري لغحضع له تردد المخارف والحرضات الشربغئ شغ الاساطض 
طع إغران!! والتصغصئ أن تطك اقجاماسات بغظ ظرغش وضغري ق غصاخر الظصاش شغعا سطى طعضعع رشع 
والثور  المظطصئ  شغ  تثور  الاغ  افتثاث  طبض  طظ  أخرى  صداغا  بتث  غةري  وإظما  إغران  سظ  السصعبات 
اإلغراظغ شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ. شأطرغضا صث بثلئ جععدا ضئغرة إلخراج إغران طظ التخار الثي 
ضان طفروضا سطغعا ولرشع السصعبات المآذغئ لعا تاى تضعن إغران أضبر صثرة سطى تظفغث جغاجات أطرغضا 
شغ المظطصئ، وشغ عثا السغاق ظساطغع أن ظفعط وخش الرئغج افطرغضغ، باراك أوباطا، اقتفاق الظعوي 
اتثثعا  الاغ  الاثابغر  جاظإ  إلى  رئاجاه،  طثة  طظ  جظعات   ٨ خقل  أترزه  إظةاز"  "أضئر  بأظه  إغران،  طع 
سصإ افزطئ اقصاخادغئ شغ السام ٢٠٠٨، وصث جاء ذلك شغ لصائه طع طةمعسئ طظ الحئاب، غعم السئئ 
الماضغ، شغ الساخمئ الئرغطاظغئ لظثن. وصث خارت أغدا أطرغضا تحاري طظ إغران المغاه البصغطئ، شصث    
أسطظئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ غعم الةمسئ الماضغ أن واحظطظ جاحاري ٣٢ ذظًا طظ المغاه البصغطئ 

طظ إغران، لاطئغئ تاجات الخظاسئ وافبتاث الظعوغئ افطرغضغئ. 

الاصى الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ، طساء السئئ ٢٣ ظغسان/أبرغض، رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ 
افطرغضغئ، الفرغص أول جعزغش داظفعرد، شغ بالث لصاء له طع طسآولغظ أطرغضغغظ خقل أجئعع.وصال الماتثث 
باجط الرئاجئ المخرغئ، سقء أبعزغث، شغ بغان، إن "الرئغج السغسغ، الاصى داظفعرد، بتدعر، وزغر الثشاع 
المخري الفرغص أول خثصغ خئتغ ، وجفغر العقغات الماتثة بالصاعرة". وأضث السغسغ، خقل الطصاء، سطى 
"اساجاز طخر بالسقصات اقجاراتغةغئ الاغ تةمسعا بالعقغات الماتثة، وترخعا سطى تطعغر الاساون البظائغ 
المحارك شغ جمغع المةاقت، بما شغ ذلك سطى الخسغثغظ افطظغ والسسضري الثي غمبض أتث طةاقت الاساون 
المعمئ بغظ الئطثغظ"، بتسإ بغان الماتثث باجط الرئاجئ. وأحار الرئغج المخري، خقل الطصاء، إلى جععد 
بقده شغ طةال طضاشتئ اإلرعاب والاطرف، طحثدا سطى "أعمغئ تداشر الةععد اإلصطغمغئ والثولغئ شغ عثا 
المةال، وتئظى اجاراتغةغئ حاططئ تادمظ افبساد الفضرغئ واقجاماسغئ والاظمعغئ، إلى جاظإ الاثابغر افطظغئ 
والسسضرغئ". وذضر الماتثث الرجمغ باجط الرئاجئ المخرغئ أن "رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ افطرغضغئ 
أضث خقل الطصاء ترص بقده سطى تسجغج وتصعغئ سقصات الحراضئ الاغ تربطعا بمخر طظث سصعد، بما شغ ذلك 
شغ المةالغظ السسضري وافطظغ". وحثد "جعزغش داظفعرد"، بتسإ الئغان، سطى "أعمغئ دور طخر المتعري 
شغ الحرق افوجط باسائارعا رضغجة أجاجغئ لطسقم واقجاصرار"، طآضًثا "ترص بقده سطى تضبغش الاظسغص 
 ١٦ السئئ  غعم  السغسغ،  الاصى  أن  وجئص  الماتثة".  لطعقغات  طعًما  حرغًضا  بعخفعا  الصاعرة  طع  والاحاور 
له،  افولى  عغ  زغارة  شغ  شعتغض،  جعزغش  الطعاء  افطرغضغئ،  السسضرغئ  المرضجغئ  الصغادة  صائث  ظغسان/أبرغض، 
لطصاعرة، طظث تصطثه طعام صغادة الصغادة المرضجغئ، شغ ٣٠ آذار/طارس ٢٠١٦. ضما الاصى الرئغج المخري، وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ، شغ الصاعرة، افربساء الماضغ، شغ لصاء أضث شغه "الاجام" العقغات الماتثة بـ"دسط اجاصرار" 

طخر، و"تسجغج السقصات" طسعا. (روجغا الغعم)
: إن صغام طسآولغظ سسضرغغظ وجغاجغغظ أطرغضغغظ بجغارات بقث إلى طخر شغ غدعن أجئعع،  
وإسقن وزغر الثارجّغئ افطرغضّغئ جعن ضغري، شغ خاام زغارته افخغرة إلى طخر بأظه جغصعم بجغارة طخر 
طّرة أخرى صرغئاً قجاضمال طتادباته طع المسآولغظ المخرغغظ، غحغر إلى أن عظاك أطعرا بالشئ افعمغئ 
بالظسئئ فطرغضا تساثسغ تطك الجغارات.. شمخر تحضض رضغجة طظ رضائج السغاجئ افطرغضغئ شغ المظطصئ، 
طخر المتعري  وعثا طا سّئر سظه رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ افطرغضغئ تغظ حثد سطى "أعمغئ دور 
شغ الحرق افوجط باسائارعا رضغجة أجاجغئ لطسقم واقجاصرار".. إن الظزام المخري غعاجه تالغا أزطات 
جغاجغئ واصاخادغئ، وصث ارتفسئ وتغرة الظصمئ الحسئغئ سطغه، ولثلك شإن عثه افطعر صث تضعن اجاثسئ 
الصغام باطك الجغارات. وغمضظ شعط ذلك طظ خقل تخرغح ضغري شغ زغارته افخغرة إلى طخر، شصث صال: "إّن 
بقده تعاّط لطشاغئ بظةاح طخر شغ الاشّطإ سطى الاتّثغات الاغ تعاجععا تالّغاً، وخاخئ خطر الماحّثدغظ 
لاصعغئ  جعّغاً  شغعا  ظسمض  أن  ُغمضظ  الاغ  الُسئض  سظ  إضاشّغئ  بأشضار  "جأسعد  وأضاف:  اقصاخاد،  وتسّبر 
اقصاخاد وجثب اقجابمارات وتعشغر العظائش"، وتأتغ الجغارة افخغرة لمطك السسعدغئ جطمان إلى طخر 
واقتفاصات اقصاخادغئ الاغ تط تعصغسعا بغظ السسعدغئ وطخر شغ جغاق إظساش ظزام السغسغ.. وُغداف 

إلى ذلك دور طخر شغ طضاشتئ طا ُغسمى "اإلرعاب".

بسث طثاض سسغر ُولثت طفاوضات الضعغئ بغظ ذرشغ 
افزطئ شغ الغمظ: التعبغغظ طع الرئغج المثطعع سطغ 
جعئ  طظ  عادي  ربه  سئث  وتضعطئ  جعئ،  طظ  خالح، 
أخرى، وضان أعض الغمظ غرجعن طظعا وصفا لعثه الترب 
السئبغئ الاغ ق غفعمعظعا، إق أن ذلك الرجاء شغ ذرغصه 
إلى الاتعل إلى خثقن ضئغر، والترب لط تظفك طساسرة 
لط  المفاوضات  شغ  ضطغعما  وطعاصش  الطرشغظ،  بغظ 
تاجتجح صغث أظمطئ، بغظما غسطظ المظثوب افطمغ ولث 
سظ  اإلسقن  وتط  بظاءة!!!  ضاظئ  المتادبات  أن  الحغت 
لاصرغإ  السابصئ  الطةان  تطع  جثغثة  لةظئ  تحضغض 

وجعات الظزر.
سئث  طتمث  ظاذصه  سئر  خراتئ  التعبغغظ  وشث  أسطظ 
واقظستاب  افجطتئ  لاسطغط  غأتعا  لط  أظعط  السقم 
طظ المثن إق بسث اتفاق جغاجغ غصدغ بالحراضئ شغ 
السططئ، عضثا بضض وضعح، بغظما أسطظ العشث التضعطغ 
طظ  اقظستاب  بسث  إق  جغاجغاً  تض  ق  أن  المفاوض 
المثن وتسطغط افجطتئ. بغظما غسطظ ولث الحغت وعع 
غصعد سربئ صطار المفاوضات أن المفاوضات شغ الضعغئ 
واقظستاب  افجطتئ  (تسطغط  الثمج  الظصاط  تعل 
والتض السغاجغ)، إق أظه غسعد وغصعل أن ترتغإ تطك 
الظصاط لغج ططجطا. وعضثا غسغر صطار المفاوضات دون 

أن ظسطط أغظ جغصش وق تاى ضط سثد طتطاته!!!
صطار  غسامر  أن  الماتثة  لفطط  بالظسئئ  المعط 
المفاوضات شغ السغر، بغظما تسامر الثول الضئرى شغ 
تطك افطط بدت طجغٍث طظ افجطتئ إلى ذرشغ الظجاع، 
شغ  طسمعرا  غضظ  لط  لئطث  الثطار  طظ  طجغث  وبعثا 
افخض، وطجغث طظ الثم المسفعك لحسإ لط غضظ أتث 
طظ تضاطه سطى طثى تارغثه ترغص سطى تصظ دطه 

وخعن ضراطاه.
اظاصثت ضبغر طظ الختش الئرغطاظغئ تضعطئ ضاطغرون 
سطى طحارضئ برغطاظغا شغ الترب الغمظغئ سظ ذرغص طث 
افجطتئ والطائرات وتثرغإ الطغارغظ، بض وخض افطر 
إلى الئرلمان الئرغطاظغ وصثم الضبغر طظ الظعاب جطسات 
اجاماع لتضعطئ ضاطغرون لمتاجئاعا سطى المحارضئ 

شغ ترب الغمظ.

وشغ الطرف المصابض صثطئ طظزمات تصعصغئ أطرغضغئ 
حعادات سطى جرائط ترب تصعم بعا السسعدغئ بمسعظئ 

العقغات الماتثة وأجطتاعا.
إق أن الترب طسامرة... وصعدعا أعض الغمظ، وغحسض 
ودسمه  الشرب  بأجطتئ  الطرشغظ  صغادات  ظغراظعا 
السغاجغ، بط تصعم المظزمئ الثولغئ بإجثال جاارة 
والمعت،  والثطار  الترب  بحاسئ  الظاس  سظ  وتثفغ 
لغحاعث الظاس ذرشغ الظجاع وعط غةطسعن شغ سربئ 
صطار المفاوضات، بغظما تمر سةقته سطى أحقء أعض 

الغمظ.
به  تصعم  طما  أضئر  خغاظئ  عظاك  لغج  الغمظ!  أعض  غا 
طظ  بأبظائضط  غاصاتطعن  إظعط  الترب،  ذرشغ  صغادات 
أجض اصاسام السططئ والبروة والظفعذ، إظعط غثبتعظضط 
لغصثطعضط صرابغظ وقء لطشرب الضاشر، برغطاظغا الاغ ق 
تفضر شغ الاثطغ سظ أعط طساسمراتعا الحرصغئ - سثن 
- وأطرغضا الاغ ق ترغث لعا طظاشسا سطى بروات السالط 

والعغمظئ سطغه.
غا أعض اإلغمان والتضمئ:

غصعل  تغث  بعسثه  إغماظضط  غصادغ  باهللا  إغماظضط 
ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا  شغ طتضط الاظجغض ﴿وََعَد اّبَ
ْرِض﴾، شصث وسث اهللا سئاده 

َ
الَِحاِت لَيَْسَتْخلَِفّنَُهم فِي األ الّصَ

وأن  وتثه  اهللا  غظخروا  أن  بحرط  والامضغظ  بالظخر 
غطئصعا حرغساه وأق غاتاضمعا إلى جعاه.

وتضماضط تصادغ بأن تطافعا تعل الساططغظ المثطخغظ 
أبظائضط  طظ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ 
ظئغضط  بحرى  لاتصغص  غثسعظضط  الثغظ  وإخعاظضط، 
بإسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، إذ صال سطغه الخقة 
والسقم ?ÎÊefi’\;s]‚fiŸ;Ì÷¡;Ï…˜|;‡Ê“h;€lIII< رواه 

أتمث.
شاظخروا الساططغظ إلسادتعا طظ الثغظ لط غعغطعا شغ 
غسمطعن  بض  بثطائضط،  أغثغعط  تاطعث  ولط  خغاظاضط 
افطعال  وخعن  افسراض  وتفر  الثطاء  لتصظ  طسضط 

وإسجاز التص وأعطه وظغض رضا رب افرض والسماء.
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبّ

َ
صال تسالى: ﴿يَا ك

َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم﴾.

الشرب غصعد الترب يف الغمظ وأعض الغمظ عط وصعدعا
بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ - الغمظ

رئغج عغؤئ افرضان افطرغضغئ 
غحثد سطى دور طخر املتعري يف الحرق افوجط

واحظطظ ُتطمؤظ ذعران تعل رشع السصعبات املرتئطئ بالربظاطب الظعوي

أذطص رئغج جئعئ التعار العذظغ السراصغئ، خالح المططك، غعم السئئ الماضغ، الظار شغ جمغع اقتةاعات؛ تغث 
عاجط شغ تثغث لئرظاطب "تعار خاص" طع صظاة السعطرغئ السراصغئ، تجب الثسعة ورئغج العزراء تغثر السئادي 
والتحث الحسئغ والتجب اإلجقطغ واساخام الظعاب. وصال المططك إن "رئغج العزراء غظامغ لتجب ضرس الثولئ 
ذغطئ السظعات الماضغئ، بتغث أخئتئ دولئ سمغصئ سمصعا ضطه تجب الثسعة"، قشاا إلى أن "٨٠ بالمؤئ طظ 
أظاجا  وجغثاار  طساصطغظ،  اخاغار  غساطغع  "لظ  السئادي  أن  وأضاف  التجب".  عثا  بغث  المعمئ  الثولئ  وظائش 
صرغئغظ طظ تجبه"، طحغرا إلى أن "عظاك خحغئ ضئغرة جثا طظ تتعل الثولئ إلى دولئ تجب واتث، وعثا طا لظ 
ظصئض به". ضما ضحش المططك سظ ضعالغج طا صال إظعا "ذئثئ جغاجغئ" لقبصاء سطى الرئاجات البقث بـ"تأبغر 
إغراظغ". وصال المططك: "إذا حمض الاشغغر جطغط الةئعري، شمظ المفروض أن غحمض أغدا بصغئ المعاصع الرئاجغئ 
المعجعدة شغ الثولئ"، طئغظا أن "عظاك خطق ضئغرا شغ الئرلمان وضض طآجسات الثولئ افخرى". وأضاف أن "عظاك 
تثخق دولغا ضئغرا طظ أجض اإلبصاء سطى جطغط الةئعري والسئادي وطسخعم"، قشاا إلى أن "الاأبغر افطرغضغ شغ 

عثه افزطئ لط غضظ تاضرا بحضض ضئغر، لضظ اإلغراظغغظ سمطعا ببصض، واجاطاسعا أن غآبروا". (سربغ ٢١)
: إن طا ذضره خالح المططك شغما غاسطص بممارجات تجب الثسعة وغغره شغ التضعطئ وخارجعا ق أتث 
غةعطه، ولضظ طظ المساشرب سطى ضض طظ حارك شغ ترضغئئ التضط شغ السراق بسث اقتاقل افطرغضغ له أن 
غةعض طثى تئسغئ السراق لطظفعذ افطرغضغ، شضغش سطى حثص طبض خالح المططك وعع الثي حشض طظخإ ظائإ 
رئغج العزراء شغ تضعطئ تغثر السئادي سام ٢٠١٤ صئض إصالاه طظ طظخئه سام ٢٠١٥ وذلك بسث صغام السئادي 
بإلشاء طظاخإ ظعاب رئغج الةمععرغئ وظعاب رئغج طةطج العزراء؟؟!! وأغدا طظ المساشرب تخعغر السقصئ 
بغظ أطرغضا وإغران شغ السراق سطى أظعا سقصئ خراع أو تظاشج طع أن التصغصئ أن أطرغضا الاغ أذاتئ شغ غجو 
سسضري برئغج السراق السابص خثام تسغظ سام ٢٠٠٣ جطمئ التضط شغ السراق لرجاقت إغران شغه وذلك 
لمئطس بصئ أطرغضا بأن إغران جاتفر ظفعذعا شغه. إن سطى ضض طظ غرغث خغرا بأعض السراق أن غخارتعط بأن طا 

غةري شغ السراق إظما عع باثطغط أطرغضغ غاط تظفغثه بأدوات سراصغئ ودسط إغراظغ.

املططك غعاجط تجب الثسعة وغضحش سظ "ذئثئ" إغراظغئ بالسراق

شغ  حسئغئ  طزاعرات  خرجئ   ٢٠١٥/٧/١٣ شغ 
سمعم طتاشزات السراق ضث شساد التضعطئ السراصغئ، 
وذالئئ تطك التحعد الحسئغئ بإخقتات رسعغئ تسالب 
طحاضطعط الغعطغئ طظ شصر وبطالئ وخثطات طسثوطئ 

وأطظ و... الت.
ططالإ  تظفغث  غاط  لط  سثغثة  أحعر  طدغ  وبسث 
الحسإ لقخقح شثرجئ جمعع غفغرة غصعدعا طصاثى 
باظفغث  السئادي  تغثر  العزراء  رئغج  ططالئا  الخثر 
المطالإ الحسئغئ، وصام برشع ١٦ بظثا طظ المطالإ 
عثه  طاعجا  الثدراء  المظطصئ  داخض  اساخاطه  سظث 
المطالإ بإظحاء تضعطئ تضظعصراط ضتض رئغسغ لضض 
المحاضض، إذ ظةح طصاثى عظا بستإ الئساط طظ تتئ 
أصثام المازاعرغظ واطاص غدئعط طثاجق اإلحضال 

شغ تضعطئ تضظعصراط.
وصئض اظاعاء المعطئ الاغ أسطاعا طصاثى لرئغج العزراء 
السئادي رشع افخغر ظرشا طشطصا غتمض ١٦ تصغئئ وزارغئ 

سثا الثشاع والثاخطغئ أي طشغرا (١٤) وزارة.
وخارت تثور رتى خراع اإلخقح داخض صئئ الئرلمان 
لعضثا  ورشدعط  اطاساضعط  الظعاب  طسزط  أسطظ  إذ 
واتعمئ  السغاجغئ  ضاطعط  تمبض  ق  وزارغئ  تحضغطئ 
السئادي بمثالفئ الثجاعر شغ تحضغض التضعطئ وتتعلئ 
ططالئات  إلى  لقخقح  الحسإ  ططالئات  طظ  المسألئ 
الضاض لامبغض ضاطعط شغ التضعطئ واحاث الخراع بغظ 
دشئ  وجرشعا  الضقطغئ  المحادات  واتاثطئ  الظعاب 
الرئاجات  تئثغض  إلى  التضعطئ  تحضغض  طظ  الظصاش 
الئرلمان  رئاجئ  إلصالئ  افخعات  بةمع  وبثأوا  البقث 

واساخمعا تتئ صئئ الئرلمان جاطسغظ ١٧١ خعتا.
ولضظ وبسث زغارة طئسعث أوباطا طاضشعرك وتعخغات 
السفغر افطرغضغ شغ بشثاد جاغعارت جعظج، وبسث سعدة 
طصاثى طظ زغارته لطئظان تجسجع اساخام الظعاب وأطر 
المساخمغظ  افترار  ضاطئ  شغ  ظعابه  الخثر  طصاثى 

باقظستاب، ضما وجتئئ ضاطئ بثر ظعابعا طظ اقساخام 
الئرلماظغ اظثفخ سثد المخعتغظ راشسا سظه (صاظعظغاه 

الثجاعرغئ).
وعضثا خارت المحضطئ تثور شغ تطصئ إصالئ الرئاجات 
البقث أو تحضغض تضعطئ تضظعصراط طظ المساصطغظ 
ططالإ  باتئ  وعضثا  طعتثة  برلماظغئ  جطسئ  وإصاطئ 
بخغص  أي  تئخر  ق  طزطط  ظفص  شغ  تسغر  الحسإ 

ضعء شغ ظعاغاه.
عضثا تثار صداغا الظاس شغ الئرلمان بغظ ادساء لاطئغئ 
ططالئعط واجاتصاصاتعط الرسعغئ وبغظ تمغغع لعا شغ 
تطعل غجسط أظعا إخقتغئ باحضغض تضعطئ تضظعصراط 

أو إسادة تحضغض الرئاجات البقث.
إن طا غةري شغ الئرلمان عع دوران شغ تطصئ طفرغئ سظ 
التطعل والافاف سطى ططالإ الحسإ واعامام بمخالح 
الضاض الحثخغئ ق رساغئ حآون الظاس؛ شعع سثا سظ 
غصعم  صداغاعط،  وطغع  الظاس  ططالإ  سطى  الاش  أظه 
باظفغث دجاعر برغمر الطائفغ الاصسغمغ الثي اسائره 
برغمر أطرًا شرضاه الاضعغظئ المةامسغئ شغ السراق سظث 

طصابطاه سطى الةجغرة الفدائغئ.
غظفث  والسغادة  اإلرادة  طسطعب  أظه  سثا  برلماظا  إن 
بتض  غسئأ  ق  شإظه  برغمر،  وضسه  اجاسمارغا  دجاعرا 
بسئإ  المبال  جئغض  سطى  لطمغاه  خرف  صظاة  طحضطئ 

اظشماجه بسرصاه أطعال افطئ.
ق  المسالةئ  طخطتغ  اإلرادة  طسطعب  الئرلمان  شعثا 

غئالغ بتصعق افطئ واجاتصاصاتعا الرسعغئ.
طخثره  طظ  غططئه  إظما  تصغصغا  تق  غرظع  طظ  إن 
التصغصغ وعع إصاطئ حرع اهللا وتشغغر الظزام الثي تصعم 
غسالب  افجاس  طظ  جثرغا  تشغغرا  التضعطئ  عثه  سطغه 
طحاضض الظاس طسالةئ تطمؤظ إلغعا الظفج وغصظع بعا 
السصض شاساصر بمئاحرته أطعره وق غاط ذلك إق بثولئ 

 الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

الربملان السراصغ؛ عض عع جغادي الصرار  أم طةرد 
واجعئ لامرغر افواطر افطرغضغئ؟؟

بصطط: سقء التارث - السراق

raya_no_75.indd   4raya_no_75.indd   4 25.04.2016   22:54:5325.04.2016   22:54:53


