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بصطط: أتمث الثطعاظغ

تبئئ  تطإ  طثغظئ  سظ  التخار  شك  طسرضئ  إن 
شغعط..  السزغط  والثغر  لطمسطمغظ  افخغض  المسثن 
وتبئئ أظه لط غضظ الثطر التصغصغ سطى المسطمغظ شغ 
شثلك  غعاجععظعا..  سسضرغئ  صعى  طظ  افغام  طظ  غعم 
الثطر إظما غاأتى طظ سثم تئظغ طحروع جغاجغ واضح، 
سطى  إن  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  عع 
المسطمغظ شغ الحام وشغ غغرعا أن غثرضعا أن تئظغ عثا 
تضعن  ق  أن  غدمظ  افخرى  المحارغع  ورشخ  المحروع 
تضعن  أن  بثل  افسثاء،  ظفعذ  لارضغج  ذرغصا  تدتغاتعط 

ذرغصا لطاترغر التصغصغ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- لغئغا: تخاسث شغ وتغرة الاثخض الشربغ السسضري!
   شطماذا ارتضئئ التضعطئ خغاظئ وواشصئ سطغه؟  ...٢

- افطط الماتثة تسمض إلذالئ الترب وترضغع أعض الغمظ 
   لطصئعل بثولاعا المثظغئ ...٢

- الثعإ: جغاجئ دولئ الثقشئ المالغئ ... ٣
- أطرغضا ق ترغث سقجا تاجما لطظجاع تعل 

   بتر الخغظ الةظعبغ ...٤
- افوضاع شغ جظعب السعدان وجط دسعات لفرض 

 العخاغئ الثولغئ سطغه ...٤
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بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

الجسئغ: سطغظا السعدة لطافاوض 
بسث تترغر طثن ضربى

طفاوضات  شغ  المسارض  السعري  العشث  رئغج  أضث 
اقظازار  العشث  سطى  أن  الجسئغ  أجسث  السمغث  جظغش 
سطى  جعرغا  شغ  ضئرى  طثن  تترر  تاى  العصئ  بسخ 
أغثي شخائض المصاوطئ السعرغئ صئض السعدة لطافاوض 
طع ظزام افجث وتطفائه. وصال الجسئغ: إن طا غتثث 
شغ تطإ عع عجغمئ لروجغا "طرغئ أظفعا شغ الاراب" 
عثظئ"،  إلصاطئ  الماتثة  بافطط  "تساظةث  جسطعا  طا 
ق  طساظصع  شغ  زجاعا  أن  "أطرغضا  تثرك  أن  طامظًغا 
أن  "الثب  الجسئغ  واسائر  بالمعت".  إق  طظه  طثرج 
الروجغ لط غسافث طظ الثرس الثي تسطماه طغطغحغات 
إغران والسراق وطغطغحغا تجب اهللا شغ جعرغا"، طحغًثا 
سسضرغًّا.  تخارعا  اجاتالئ  وطآضًثا  تطإ،  باظاخارات 
ظاغةئ  جظغش  طظ  اظستإ  صث  المسارض  العشث  وضان 
المةامع  جثغئ  وسثم  وتطفائه  افجث  ظزام  تسظئ 
الثولغ شغ الدشط سطغعط، شغما أضثت طخادر طصربئ 
بسث  لطافاوض  اجاسثادعط  افجث  وظزام  روجغا  طظ 
تطعغص تطإ وسجل الحمال السعري لفرض اقجاسقم 

سطى المسارضئ. (طعصع الثرر الحاطغئ)
: إن ضقم أجسث الجسئغ، رئغج العشث السعري 
شغ  والسار  الثل  طفاوضات  شغ  المحارك  المسارض 
جظغش، غثل سطى طتاوقت جسض اظاخارات المسطمغظ 
شغ تطإ، والاغ جاءت ظاغةئ تدتغات جسام، أداة 
طظ  أطرغضا  تعثف  الاغ  المفاوضات  شغ  ُتساثثم 
وصث  جعرغا.  شغ  ظفعذعا  سطى  التفاظ  إلى  ورائعا 
اقئاقف  سدُع  عثا  صعله  شغ  الجسئغ  أجسَث  جئص 
ظخر الترغري الثي صال: "إن اظاخارات تطإ جاضعن 
جغاجغ".  لتض  لطعخعل  الظزام  لمفاوضئ  طعمئ 
جغرة  شغعط  تاضرر  أن  طظ  الحام  أعض  شطغتثر 
وتدتغاتعط  دطاءعط  خاظئ  الثغظ  شطسطغظ  أعض 
افرض  سظ  شاظازلئ  الاترغر،  طظزمئ  وبعاباعط 
أو تاضرر  الشاخإ،  شطسطغظ لضغان غععد  المئارضئ 
شغعط طأجاة أششاظساان تغث صاتض المسطمعن عظاك 
بئطعلئ صض ظزغرعا وصثطعا الادتغات الةسام شغ 
طعاجعئ جغح اقتتاد السعشغغاغ وتصصعا اظاخارات 
عجغمئ  السسضرغئ  اقظاخارات  بسث  شضاظئ  ضئغرة، 
بمرة  صطش  طظ  عغ  أطرغضا  فن  وذلك  جغاجغئ، 
اقظاخارات طظ خقل صادة طظ المسطمغظ ارتئطعا 
بعا، شاط تسثغر اظاخارات المسطمغظ شغ أششاظساان 
لثثطئ طحارغع أطرغضا وترضغج ظفعذعا عظاك.. واآلن 
وغزعرون  البائرغظ  بعب  غطئسعن  سمقء  غسمض 
ظاختغظ،  أظفسعط  وغصثطعن  المدتغظ،  بمزعر 
وطا عط إق سمقء غظفثون جغاجئ افسثاء شغصعلعن 
فعض الحام: آن أوان المفاوضات بسث اقظاخارات، 
شصث  والاأجغض  وإغاضط  السغاجغ،  التض  أوان  آن 
أن  الحام  فعض  ُغراد  وعضثا  حغء!!..  ضض  تثسرون 
تضعن تدتغاتعط بمظا لغج لاتررعط وإظما لارضغج 
أن  غسطمعا  أن  الحام  أعض  سطى  إن  سثوعط.  ظفعذ 
الثي غصغعط ذلك عع اساخاطعط بتئض اهللا وجغرعط 
شغ تتصغص المحروع السغاجغ الثي غظصثعط وغظصث 
جائر المسطمغظ، وعع طحروع إصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ولغسطمعا أن أي ارتئاط 
سظ  الظزر  بخرف  إصطغمغئ،  أو  غربغئ  دولئ  بأي 
غثشع  ق  شإظه  المرتئطعن،  غسعصعا  الاغ  المئررات 
إظه  بض  الظخر  طظ  غصربعط  وق  افطام  إلى  بعرتعط 
جثى..  بادتغاتعط  وغثعإ  بعرتعط،  غةعخ 
شالبئات غا أعض الحام والخئر سطى أطر اهللا، واظئثوا 
الثعظئ الثغظ غجغظعن لضط الثدعع فسثاء اإلجقم؛ 
ِيَن  َّ فَُّها ا

َ
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تعظج  شغ  السغاجئ  أشص  شغ  ظعرت  جثغثة  أزطئ 
أسطظعا الئاجغ صائث السئسغ رئغج الةمععرغئ، بسث 
حعر  طظ  الباظغ  شغ  تطفجغعظغ  تعار  شغ  ظعر  أن 
تضعطئ  شحض  شغه  وأسطظ  الماضغ  تجغران/غعظغع 
طئادرة  طظه  غساعجإ  افطر  وأن  الخغث  التئغإ 
المسارضئ  طظ  وأخرى  اقئاقف  أتجاب  سطغعا  تةامع 
وخفعا السئسغ طظ الاغ تصئض التعار، وصث تسمصئ 
طظ  و"الظعدئ"  تعظج"  "ظثاء  تجبغ  بططإ  افزطئ 
المرور  صرر  افخغر  أن  إق  اقجاصالئ،  تصثغمه  الخغث 
تضعطاه  وطظ  طظه  البصئ  جتإ  لغاط  الئرلمان  سئر 
خقل جطسئ ساطئ شغ ٣٠ تمعز/غعلغع الماضغ، لغضطش 
افطر  الةثغثة،  التضعطئ  باحضغض  الحاعث  غعجش 
افتجاب  تاى  حمض  ورشدا  أضئر  جثق  أتثث  الثي 
الاغ حارضئ شغ التعار وبسخ الحثخغات تاى طظ 
رشخ  سظ  شدق  و"الظثاء"،  "الظعدئ"  تجبغ  داخض 
الحارع  شغ  تترضات  إلى  غاتعل  صث  واضح  حسئغ 

خقل افغام الصادطئ.
تضعطئ الحاعث، تاى وإن تاولئ أن تتزى باعجغع 
طظ  تاى  أوعظ  بثت  أظعا  إق  افتجاب،  طحارضئ 
جابصاتعا صئض تحضطعا لما أبارته طظ طسارضئ وطظ 
تساؤقت سظث الرأي السام، وأن اجط حثخغئ الحاعث 
بغظعما  تعجث  وأظه  خاخئ  السئسغ،  طظ  المصربئ 
تثعشا  الظاس  سظث  أبارت  صرغئئ  طخاعرة  سقصئ 
ضئغرا طظ سعدة جغاجئ السائطئ المالضئ الاغ أجسئ 
تضط  طظث  تعظج  حعثتعا  طصغائ  لثضااتعرغات 
والطرابطسغ  سطغ  بظ  سائطئ  طع  وخاخئ  بعرصغئئ، 

الطثغظ تعق الئقد إلى ططك حثخغ.
شغ  سغظ  الثي  وعع  ضئغرة،  وبسرسئ  الحاعث  اخاغار 
السابص وزغرا شغ التضعطئ الاغ أسطظ السئسغ شحطعا 
وربما ضان عع طظ أضبرعط شحق، ضما أظه شحض تاى 
السئسغ  سّغظه  لما  تجبه  داخض  طحاضض  شخ  شغ 
لتض الثقف الثي أودى باظحصاق التجب واظصساطه، 
اخاغاره أضث أن وراء تسغغظه جغظارغع طئرطةًا طظ َصئض.

الحاعث  اخاغار  أن  المتططغظ  طظ  السثغث  اسائر  وصث 
طظ  تئصى  طا  لاثطغر  اجاراتغةغئ  جغاق  شغ  غأتغ 
الئثور الجراسغئ شغ تعظج لخالح أذراف غربغئ سطى 
غرار أطرغضا، خاخئ أن عثا الرجض ضان طضّطفا بمعام 
السفارة  شغ  الثارجّغئ  الجراسغئ  الثثطئ  صسط  شغ 
افطرغضغئ شغ تعظج، ضما أن اظاثابه ضثئغر شقتغ 
شغ السفارة، لط غضظ طتخ خثشئ، إذ ضاظئ أذروتئ 
جظئ  بارغج  شغ  افخغر  عثا  صّثطعا  الاغ  الثضاعراه 
٢٠٠٣ تتئ سظعان "تصغغط آبار تترغر افجعاق الفقتغئ 
سطى المئادقت وطساعغات السغح"، تسضج تعجعه 

اقصاخادي والسغاجغ.
ولضظ شغ ظض ضض عثه اقتعاطات المعجعئ لطحاعث 
وطظ ورائه لرئغج الةمععرغئ خاتإ المئادرة، تئصى 
سظعا  أسطظ  الاغ  عغ  التضعطئ  لاشغغر  افجئاب  أرجح 
السئسغ ظفسه شغ لصاء جمسه بسثد طظ اإلسقطغغظ 
تمتعرت  والاغ   ،٢٠١٦ تمعز/غعلغع   ٢٧ افربساء  غعم 
أجاجا تعل غغاب الةرأة سظ أداء تضعطئ الخغث شغ 
تساذغعا طع المطفات اقصاخادغئ بالثخعص، طتمق 
ظفط  وتصعل  اإلظااج  حرضات  تسطض  طسآولغئ  إغاه 
طا  وعع  الفعجفات.  إظااج  وتعّصش  باروشاك  وحرضئ 
غآضث سجم السئسغ سطى إدارة عثه المطفات بظفسه 

سئر غعجش الحاعث المصرب طظه.
ظصاط  خمج  سظ  أسطظ  تسغغظه  وبسث  الحاعث 
جغادمظعا برظاطب تضعطاه ضاظئ سئارة سظ سظاوغظ 
والاحشغض،  والفساد،  اإلرعاب،  سطى  ضالترب  ساطئ 
افتجاب  صادة  أو  جابصغه  خطاب  طظ  تثُض  لط  ربما 
السغاجغئ خقل التمقت اقظاثابغئ، شغ ظض ظروف 
أسمص  أزطات  الئقد  تحعث  لط  وجغاجغئ  اصاخادغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تمّضظ البعار شغ طثغظئ تطإ طظ ضسر التخار الثاظص 
المدروب سطى المظاذص الحرصغئ طظعا طظث صرابئ الحعر، 
وذلك بسث أْن ضان ظزام الطاغغئ بّحار - وبمساسثة 
طظ ذغران السثو الروجغ - صث تمّضظ طظ صطع ذرغص 
الضاجاغطع، والثي ضان ذرغص اإلطثادات العتغث لاطك 

المظاذص الثاضسئ لسغطرة البعار طظث أربع جظعات.
الظزام  صعات  طع  المسارك  أحرس  البعار  خاض  شصث 
المةرم، وطع ططغحغات إغران شغ افغام افولى طظ حعر 
آب/أغسطج الةاري، وتمّضظعا طظ اجاغاح طساصطه شغ 
ترب طخغرغئ خاذفئ، صطئئ ضض المعازغظ المسععدة 
داسمغه،  وعغئئ  الظزام،  عغئئ  وأجصطئ  التروب،  شغ 
بسث أن جّثدت له ضربات طعجسئ شغ الخمغط لط تضظ 

تثطر سطى باله.
لصث تساصطئ صقع الظزام التخغظئ شغ تغ الراطعجئ 
بمثغظئ تطإ العاتثة تطع افخرى، وشغ زطٍظ صغاجغ، 
طظطصئ  سطى  والمفاجأ  الخاسص  البعار  عةعم  وأجفر 
الضطغات السسضرغئ، والبضظات المظغسئ شغعا، سظ جصعط 
طاسارع لضطغات الاسطغح والمثشسغئ والئغاظات، ولضاغئاغ 
الخعارغت والاسغغظات، ولمئاظغ وصاسات الدئاط، وأخغرًا 
لطضطغئ الفظغئ الةعغئ الاغ ضاظئ آخر طسصض سسضري ضئغر 
شغ التغ جصط بأغثي البعار، وأّدى العةعم ضثلك إلى 
صاض المؤات طظ ضئاط الظزام وجظعده وطرتجصاه، ضما 
طثطفغظ  أتئاسه،  طظ  لفقف  جماسغ  عروب  إلى  أّدى 
وراءعط ضمغات ضئغرة طظ افجطتئ والثخائر والثبابات 
والمرضئات والاةعغجات السسضرغئ المثاطفئ، تغجت ضطعا 
ضشظائط ضثمئ لطبعار ُتشظغعط وتضفغعط لثعض طسارك 

سثغثة وضئغرة شغ المساصئض.
إّن ظةاح البعار عثا شغ شك التخار سظ بقبمائئ ألش 
إظسان شغ طظاذص تطإ الحرصغئ، ُغسائر إظةازًا شرغثًا عع 
افول طظ ظعسه طظث بثاغئ البعرة، وإّن تمضظعط طظ 
السغطرة سطى أضئر طةمع سسضري لطظزام شغ حمال 
جعرغا والثي ُغمّبض أعط تخعن الظزام السسضرغئ سطى 
اإلذقق شغ المظطصئ، ُغسّث إظةازًا غغر طسئعق لطبعار، 

وعع افول طظث بقبئ أسعام، خاّخًئ وأّظه ذالما اجُاثثم 
حّظ  شغ   - الماضغئ  افربع  السظعات  طثى  وسطى   -
جمغع  شغ  السضان  ضث  السثواظغئ  السسضرغئ  التمقت 

المظاذص الحمالغئ طظ الئقد.
إّن عثا اقظاخار المزّفر ق ُغسائر اظاخارًا سطى الظزام 
اإلرعاب  دولئ  أطرغضا  سطى  اظاخار  عع  بض  وتسإ، 
التاصثة،  المةرطئ  روجغا  سطى  اظاخار  وعع  واإلجرام، 
طظ  طرتجصاعا  وسطى  لئظان،  شغ  وتجبعا  إغران  وسطى 
بحضٍض  الظزام  ُتحارك  ضّطعا  فّظعا  ُطاسّثدة،  ططغحغات 

تصغصغ شغ الترب.
شخائض  تعّتث  لعق  لغاتصص  غضظ  لط  اقظاخار  وعثا 
شغعا  المصاتطغظ  وتعضض  المسرضئ،  عثه  شغ  البعرة 
وتثه،  بتئطه  واساخاطعط  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  سطى 
وصطسعط لتئال أطرغضا وأتئاسعا وأحغاسعا، واظفضاضعط 

سظ تسطغمات وحروط الثول اإلصطغمغئ الاابسئ.
بض  جعرغا،  لضض  طسرضئ  عغ  عثه  تطإ  طسرضئ  إّن 
وعغ  المسطمغظ،  ولضض  المظطصئ،  لضض  طسرضئ  عغ 
طسرضئ طخغرغئ وطفخطغئ، إّظعا طسرضئ تغاة أو طعت، 
خاضعا البعار بحةاسئ واظثشاع واصاثار، وتّصصعا شغعا 
اظاخارات غغر طسئعصئ، وتتّعلعا بسثعا إلى طعاِجمغظ 
بسث أْن ضاظعا ُطثاِشسغظ، وأخئتعا ُطتاِخرغظ بسث أْن 

ضاظعا ُطتاَخرغظ.
وأّطا طظ ظاتغئ جغاجغئ شصث أجصطئ عثه المسرضئ ضض 
الافاعمات افطرغضغئ والروجغئ، والاغ ضان طظ بغظعا 
سطى  الضاططئ  بالسغطرة  لطظزام  افخدر  الدعء  إسطاء 
ضض طثغظئ تطإ، وجتص البعرة شغعا، وشرض التطعل 

اقجاسقطغئ سطى المفاوضغظ.
تصغصئ   - الظاس  ولضض   - المسرضئ  عثه  ضحفئ  لصث 
السثوان  طظ  والخاطئ  الثئغث  افطرغضغ  المعصش 
الروجغ الخارخ سطى المثغظئ، وصاطعط بالصظابض الساّطئ 
افوروبغ  المعصش  تصغصئ  ضثلك  وضحفئ  والتارصئ، 
الماعاذأ طع المعصش افطرغضغ، والثي لط غخثر سظه 
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ضحفئ طظزمئ الختئ السالمغئ، سظ طصاض ٦ آقف و٦٠٠ حثص، شغ الغمظ، طظث آذار/طارس ٢٠١٥، تاى أواخر 
تمعز/غعلغع المظخرم، شغما تط تسةغض ٣٢ ألفا و٩٦٤ جرغتا خقل ظفج الفارة. وذضر طضاإ المظزمئ بالغمظ، 
شغ تصرغر ظحر الةمسئ ٥ آب/أغسطج، سطى تسابه الرجمغ شغ طعصع الاعاخض اقجاماسغ "تعغار"، أن عظاك 
اظثفاضا ططتعظا شغ سثد الصاطى واإلخابات الظاجمئ سظ الخراع الثائر شغ الغمظ، طظث آذار ٢٠١٥ وتاى أواخر 
تمعز الماضغ، طصارظئ بظفج الفارة طظ السام صئض الماضغ. ورغط اظثفاض سثد اإلخابات الظاجمئ سظ الخراع 
طا تجال المساحفغات شغ وضع ق غآعطعا لاصثغط الرساغئ الضاشغئ لطةرتى. وتسإ الاصرغر، شإن أسطى ظسئئ صاطى 
طظث اظثقع الخراع تط تسةغطعا شغ تمعز ٢٠١٥، تغث صاض ألش و٩٤ حثخا، غطغه أغار طظ ذات السام بـ ٩٦٤ حثخا، 
بط تجغران بـ٨٧٣ حثخا. وتراجسئ ظسئئ الصاطى شغ افحعر افخغرة طظ سام ٢٠١٥، تغث جةض ٢٧١ شغ تحرغظ 
افول طظ ذات السام، بط ١١٧ شغ حعر ضاظعن افول. وحعثت افحعر السئسئ طظ السام الةاري اظثفاضا شغ 
جصعط الصاطى تغث جةض ٦١١ صاغق طصارظئ بـ ٥ آقف و٩٨٩ حثخا صاطعا سام ٢٠١٥. وبالظسئئ إلتخائغات الةرتى، 
صال الاصرغر، إن أسطى افرصام تط تسةغطعا فسثاد المخابغظ طظث بثء الخراع ضاظئ شغ حعري تجغران وتمعز طظ 

السام الماضغ، شغما رخثت ٦ آقف و٢٦٥ جرغتا و٥ آقف و٢٦٨ جرغتا سطى الاعالغ. (روجغا الغعم)

الغمظ: الثول الشربغئ تاخارع شغما بغظعا واملسطمعن وصعد يف الخراع 

الختئ السالمغئ: أضبر طظ ٦ آقف صاغض و٣٢ ألش جرغح شغ الغمظ
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لغئغا: تخاسث يف وترية الاثخض الشربغ السسضري!
شطماذا ارتضئئ التضعطئ خغاظئ وواشصئ سطغه؟

صاطئ أطرغضا غعطغ ١ و٢٠١٦/٨/٢ باظفغث ضربات جعغئ 
ضث طعاصع لاظزغط الثولئ شغ جرت بططإ طظ تضعطئ 
السراج  شاغج  رئغسعا  شأسطظ  الطغئغئ.  العذظغ  العشاق 
غعم ٢٠١٦/٨/١ أن "المةطج الرئاجغ صرر بخفاه الصائث 
افسطى لطةغح ذطإ دسط طئاحر طظ العقغات الماتثة 
افطرغضغئ لاعجغه ضربات جعغئ طتثدة لمساصض تظزغط 
"عثه  وأضاف  وضعاتغعا"،  جرت  طثغظئ  شغ  داسح 
السمطغات شغ عثه المرتطئ تأتغ شغ إذار زطظغ طتثد 
ولظ تاةاوز طثغظئ جرت وضعاتغعا... وجاصاخر سطى 
لغثثع  ذلك  غصعل  والطعجساغئ".  الفظغئ  المساسثة 
وعثه  المرتطئ  عثه  غاةاوز  ق  ذارئ  ذلك  أن  الظاس 
الفارة، سطما أظه شاح الئاب لطاثخض افطرغضغ والشربغ 
وحّرسه، وعثا الاثخض جغاعالى، ولثلك ضّثبه الماتثث 
 ٢٠١٦/٨/٢ غعم  ضعك  بغار  الئظااغعن  باجط  افطرغضغ 
عثا  شغ  ظعاغئ  ظصطئ  لعا  لغج  الدربات  "إن  صائق: 
الاعصغئ تتثغثا... وإظه جغةري شغ المساصئض تظسغص 
إلى  وجاتااج  العشاق  تضعطئ  طع  طظفردة  ضربئ  ضض 

طعاشصئ صائث الصعات افطرغضغئ شغ أشرغصغا".
وصال الرئغج افطرغضغ أوباطا غعم ٢٠١٦/٨/٢ "إن دسط 
طسرضئ التضعطئ الطغئغئ ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
وإن  افطرغضغ...  الصعطغ  افطظ  طخطتئ  شغ  غخإ 
الصعات  تامضظ  أن  لدمان  ظفثت  الةعغئ  الدربات 
الطغئغئ طظ إظةاز طعمئ صاال الةماسئ الماحثدة وتسجغج 
وأوروبــا  الماتثة  "العقغات  أن  وأضــاف  اقجاصرار"، 
والسالط لعط طخطتئ ضئرى شغ تتصص اقجاصرار شغ لغئغا 
فن غغاب اقجاصرار جاسث شغ تفاصط بسخ الاتثغات 
الاغ حعثظاعا شغما غاسطص بأزطئ المعاجرغظ شغ أوروبا 
الئتر  شغ  حاعثظاعا  الاغ  اإلظساظغئ  المآجغ  وبسخ 
ذلك  غسائر  افطرغضغ  شالرئغج  ــا".  وأوروب لغئغا  بغظ 
أظعا  ذلك  شمسظى  لئقده،  الصعطغ  افطظ  طخطتئ  طظ 
طسألئ طعمئ تاسطص بالعجعد افطرغضغ شغ لغئغا، ولضظه 
شتسإ  بقده  لمخطتئ  لغج  بثلك  غصعم  أظه  غّثسغ 
أعثاشه  سطى  غشطغ  تاى  والسالط  أوروبا  لمخطتئ  بض 

الماسطصئ بئسط الظفعذ واقجاسمار.
وأطا المعصش افوروبغ الراشخ لطاثخض السسضري شصث 
رأغظا تئثق شغه، إذ أسرب وزغر خارجغئ شرظسا جان جاك 
العشاق  تضعطئ  بثطعة  بقده  "ترتغإ  سظ  اغرولئ 
الطغئغئ ذطإ المساسثة الثولغئ المامبطئ شغ الدربات 
الةعغئ افطرغضغئ وذلك شغ اتخال عاتفغ جرى بغظه 
وبغظ السراج ظحرت تفاخغطه وزارة الثارجغئ الفرظسغئ" 
بقده  "اجاسثاد  سظ  لطسراج  الفرظسغ  العزغر  وأسرب 
التاقت  جمغع  شغ  العشاق  تضعطئ  طع  تساوظعا  لاسجغج 
وشغ طصثطاعا افطظ وطصاوطئ اإلرعاب". وسئر السفغر 
الئرغطاظغ لثى لغئغا بغار طغطغئ سطى خفتاه سطى طعصع 
الاعاخض اإللضاروظغ "تعغار" سظ "ترتغئه باظدمام لغئغا 
لطاتالش الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ شغ إحارة إلى 
الشارات افطرغضغئ الاغ حظاعا أطرغضا سطى جرت". وصال 
إغطالغا  "إن  جغظاغطعظغ:  باولع  إغطالغا  خارجغئ  وزغر 
ترتإ بالسمطغات الةعغئ الاغ حظاعا العقغات الماتثة 
سطى بسخ افعثاف الاابسئ لاظزغط الثولئ شغ جرت 
والاغ جاءت بظاء سطى ذطإ طظ تضعطئ العتثة العذظغئ 
لثسط الصعات المعالغئ لطتضعطئ... وأسرب سظ اجاسثاد 
بقده لاطئغئ ذطإ لغئغ بضض أحضال المساسثة بما شغعا 
السسضري". وصالئ وزغرة الثشاع اإلغطالغئ روبرتا بغظعتغ 
صعاسثعا  باجاثثام  افرجح  سطى  جاسمح  إغطالغا  إن 
سظاخر  سطى  ضربات  لحظ  الةعي  وطةالعا  الةعغئ 
تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» شغ لغئغا، إذا ذطئئ العقغات 
الماتثة ذلك". سطما أن عثه الثول افوروبغئ سارضئ 
واجاطاسئ  لغئغا  شغ  السسضري  الاثخض  السابص  شغ 
اجاخثار صرارات دولغئ طظ طةطج افطظ لسرصطئ عثا 
تطك  وتثالش  سطغه  تخر  أطرغضا  ضاظئ  الثي  الاثخض 
الصرارات وتصعم بدربات طافرصئ.. وطظ عظا غمضظ أن 
غفعط المعصش افوروبغ أن أطرغضا طخرة سطى الاثخض 
وتصعم بالفسض بالاثخض، شخار ق بث لعا طظ المعاشصئ 
سطغه تاى تاثخض عغ أي أوروبا وق تارك أطرغضا تفسض 
ذلك وتثعا، وصث رأغظا صعات برغطاظغئ وشرظسغئ تحارك 
بةاظإ صعات أطرغضغئ ضمظ صعات تفار. شعغ تثخض 
شغ باب الخراع بغظ الطرشغظ، شإذا ترضئ أوروبا أطرغضا 
تصعم بحظ الشارات وعغ طسارضئ وطسارضاعا ق تبظغ 
أطرغضا شإن أطرغضا جاامادى وتخئح تفسض ضما تفسض 
شغ جعرغا وسظثئث ربما تامضظ أطرغضا طظ شرض واصع 
جثغث غمّضظ سمقءعا طظ الئطث وتفرضعط سطى التضط 
تامضظ  شطط  اآلن  تاى  شرضعط  طظ  تامضظ  لط  تغث 

أطرغضا طظ شرض سمغطعا تفار سطى تضعطئ العشاق. 
وأطا روجغا شاظاصثت تطك الدربات، شصال جفغرعا لثى 
لغئغا إغفان طعلعتضعف شغ تخرغح لعضالئ إظارشاضج 
شغ  إرعابغغظ  إلى  ضربات  تعجغه  "إن   ٢٠١٦/٨/٣ غعم 
لغئغا غفاصر لفجج الصاظعظغئ وأظه أطر غتااج إلى اتثاذ 
صرار طظ طةطج افطظ الثولغ" وظصطئ العضالئ سظ رد 
لممبض سظ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ رشده قتعاطات 
العقغات  "تساطغع  بسظةعغئ:  صائق  الروجغ  السفغر 
شغ  داسح  تظزغط  ضث  الصعة  تساثثم  أن  الماتثة 

لغئغا، وذلك بمبابئ إجراءات دشاسغئ ذاتغئ شغ إذار الظجاع 
المسطح المسامر طع الاظزغط". غزعر أن أطرغضا لط تسر 
روجغا صغمئ، فظعا لغسئ بتاجئ لعا تالغا لاساثثطعا 
شغ الحأن الطغئغ ضما تفسض شغ جعرغا، وبثلك تتاب 
روجغا بأن ذلك غفاصر لفجج الصاظعظغئ وغتااج إلى 
اتثاذ صرار طظ طةطج افطظ، ولط تصض طبض ذلك، وعغ 
تظفث الدربات طظث جظئ تصرغئا شغ جعرغا خثطئ فطرغضا 
صرار  وبثون  صاظعظغئ  أجج  بثون  لطمسطمغظ  وبشداً 

طظ طةطج افطظ الثولغ!
وأطا طةطج ظعاب ذئرق الثاضع لسغطرة تفار شصث 
غعم  الصعطغ  وافطظ  لطثشاع  لةظاه  لسان  سطى  أسطظ 
لثاسح  افطرغضغ  الطغران  اجاعثاف  "إن   :٢٠١٦/٨/٢
جرت غمبض دسما لطمةطج الرئاجغ الثي لط غاعاشص 
حرسغ...  وغغر  دجاعري  غغر  زال  وق  الطغئغعن  سطغه 
وإن المعصش افطرغضغ شغه ازدواجغئ لمساغغر اإلرعاب 
وتسغغج لطصدغئ، بثلغض سثم طساسثتظا شغ الترب 
ضثبا  شغّثسغ  طبق".  ودرظئ  بظشازي  شغ  اإلرعاب  سطى 
بغظ  تاعاجث  أطرغضا  أي  وعغ  تساسثه  لط  أطرغضا  أن 

صعات تفار.
غزعر أن تضعطئ السراج واشصئ سطى ذلك بإغساز طظ 
أوروبا الاغ واشصئ سطى الاثخض افطرغضغ، وعغ تسسى 
طةطج  تةسض  وأن  لعا،  أطرغضا  دسط  سطى  لطتخعل 
ذئرق غعاشص سطغعا، شاخئح التضعطئ العتغثة الممبطئ 
عثه  باعجغه  رجمغا  لعا  بالسماح  شاشرغعا  لطغئغا، 
وعغ  الاثخض،  سطى  أطرغضا  إخرار  ظض  شغ  الدربات 
السمغث  بثلك  اسارف  تغث  تفار  صعات  ضمظ  تاثخض 
خصر الةروحغ صائث السقح الةعي الاابع لتفار غعم 
٢٠١٦/٧/٢٠ أن "الفرظسغغظ البقبئ ججء طظ صعات خاخئ 
شرظسغئ وبرغطاظغئ وأطرغضغئ داسمئ لصعات تفار شغ 
تظزغط  تترضات  لمراصئئ  سام  طظ  أضبر  طظث  بظشازي 
الثولئ". وذلك بسثطا اسارشئ شرظسا بمصاض بقبئ طظ 
جظعدعا. وغآغث ذلك تخرغتات سدع المةطج افسطى 
"اسائر  تغث   ٢٠١٦/٨/٣ غعم  التخادي  طظخعر  لطثولئ 
الصخش افطرغضغ لمعاصع تظزغط الثولئ بسرت طتاولئ 
الاظزغط  طعاجعئ  شغ  الطغئغ  الرئاجغ  المةطج  لثسط 
وصال  ضطه".  السالط  شغ  واقجاصرار  افطظ  غعثد  الثي 
الحسإ  غظاخر  أن  عع   ٢٠١١ سام  طظث  ظامظاه  ضظا  "طا 
الطغئغ بمفرده سطى الصثاشغ وأن غظاخر سطى تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ وأن غظاخر سطى اقظصقبغغظ بصغادة 
إلى  أتث  غطةأ  وأق  اقجاصرار  غتثث  وأن  تفار  خطغفئ 
واقجاماسغئ  والسغاجغئ  افطظغئ  التطعل  وتضعن  أتث 
سطى  المعاشصئ  إلى  اضطر  أظه  غسطظ  عع  أي  داخطغئ". 
غسطظ  وعع  تظاصخ  شغ  ذلك  وغصعل  أطرغضا،  تثخض 
صثرة صعات طةطسه الرئاجغ بثون أطرغضا سطى الصداء 
سطى تظزغط الثولئ تغث صال: "إن الصداء سطى تظزغط 
المرخعص  الئظغان  سمطغئ  بعاجطئ  جرت  شغ  الثولئ 
صاب صعجغظ أو أدظى ضما تط الصداء سطغه شغ درظئ". 
شمسظى ذلك أظه لغج بتاجئ لطصعات افطرغضغئ ولضظه 
تاى  بالاثخض  لعا  بالسماح  أطرغضا  غراضغ  أن  غرغث 

غظال دسمعا وغثفش الدشعذات سطغه.
شالطرشان شغ ذرابطج وذئرق غاسابصان سطى إرضاء 
أطرغضا لغظال ضض طظعما تأغغثعا تاى تئصغه شغ طظخئه. 
وخاخئ  أوروبـــغ  بثسط  تحضطئ  الــســراج  شتضعطئ 
الخثغرات  اتفاق  تسصث  أن  اجاطاسئ  الاغ  برغطاظغا 
شغ  السسضري  الاثخض  تسرصض  وضاظئ  غعم ٢٠١٦/١٢/١٧ 
لغئغا فظعا لغسئ بتاجئ إلغه بسئإ أن التضعطئ تابسئ 
لعا وأظعا تسغطر سطى العجط السغاجغ، واجاخثرت 
سطى  تخر  ضاظئ  أطرغضا  ولضظ  لمظسه،  دولغئ  صرارات 
الاثخض وصاطئ بدربات طظفردة ضما بغظا. فن العجعد 
افطرغضغ ضسغش شغ لغئغا شارغث أن تسامث سطى الاثخض 
السسضري وصث دسمئ سمغطعا تفار الثي لط غظض طعاشصئ 
التضعطئ شطط تسغظه شغ أي طرضج وعع طضروه حسئغا، 

تغث الضض غرى سمالاه وخساجاه. 
شغ المصابض أسطظ طةطج الئتعث والثراجات الحرسغئ 
لطاثخض  رشده   ٢٠١٦/٨/٣ غعم  الطغئغئ  اإلشااء  دار  شغ 
افطرغضغ شغ لغئغا، شصال "إن ذطإ الاثخض افجظئغ شغ 
الئقد أطر طرشعض طساظضر وق غةعز الاعاون والرضا 
لسرصئ  طتاولئ  بالثات  العصئ  عثا  شغ  وذطئه  به... 
جععد البعار وتدتغاتعط باعزئ البمظ شغ جئعئ جرت 
افبرار  الحعثاء  دطاء  طظ  الضئغرة  بافسثاد  واجاعاظئ 
بظشازي  شغ  تفار  إظصاذ  خقله  طظ  غاط  طئرر  وإلغةاد 
ودسط الزطمئ والئشاة واقظصقبغغظ وطظ غسطظعن أظعط 

ق غرغثون حرع اهللا تتئ ذرغسئ طتاربئ اإلرعاب".
سطى  وغةإ  حرسا،  طرشعض  افجظئغ  الاثخض  إن  ظسط 
سطى  غأخثوا  أن  بثغظعط  افسجاء  المسطمغظ  لغئغا  أعض 
أغثي المسآولغظ الثغظ غططئعن السعن طظ صعى الضفر 
الزالمئ أطرغضا وأوروبا لشاغات جغاجغئ، وجسطعا لغئغا 
طسائاتئ لفسثاء، وصث ظعى اهللا بحثة سظ طعاقتعط 
طظعط،  بأظه  غعالغعط  طظ  ووخش  إلغعط،  والرضعن 
وطظ غرضظ إلغعط شمخغره الظار والعجغمئ والثثقن، 
وأوجإ الاعضض سطغه وتثه جئتاظه وتسالى وعع أخثق 
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بصطط: أجسث طظخعر

افطط املاتثة تسمض إلذالئ الترب 
وترضغع أعض الغمظ لطصئعل بثولاعا املثظغئ

بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظ

أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض  افطمغ  المئسعث  أسطظ 
طفاوضات  اظاعاء  ٢٠١٦م  آب/أغسطج   ٦ السئئ 
حعر  بسث  المفاوضات  تساأظش  أن  سطى  الضعغئ 
إن  افطمغ  المئسعث  وصال  قتصا،  غتثد  طضان  شغ 
وعثد  الغمظغئ،  لفزطئ  العتغث  التض  عغ  المفاوضات 
غاعخض  لط  إذا  ضاربغئ  اصاخادغئ  بأزطئ  الغمظ  أعض 
الطرشان إلى اتفاق. وطسطعم سظث ولث الحغت أن التض 
السزمى  الثول  بأغثي  بض  المافاوضغظ  بأغثي  لغج 
الاغ تثشع به إلى العاجعئ لاظفغث خططعا، شصث صال 
شغ  التضعطغ  العشث  رئغج  المثقشغ  المطك  سئث 
طفاوضات الضعغئ إن عظاك دوق ترسى التعبغغظ إلى 
جاظإ إغران، ولط غةرؤ المثقشغ سطى تسمغئ العقغات 
جرًا  طظفردغظ  بالتعبغغظ  تطاصغ  ضاظئ  الاغ  الماتثة 
العصئ  شغ  الضعغئ،  طتادبات  ضعالغج  شغ  وسقظغئ 
الثي غرشع شغه التعبغعن حسار المعت فطرغضا إطساظا 

شغ خثاع أعض الغمظ!
برغطاظغا  طساظثة  سظ  المثقشغ  تشاشض  المصابض  وشغ 
صرار  طسعدة  برغطاظغا  صثطئ  شصث  لتضعطاه،  السطظغئ 
إلى طةطج افطظ غتث التعبغغظ سطى الاساون طع ولث 
الحغت أتمث، إق أن روجغا اسارضئ سطغه، شغ تعزغع 

أدوار بغظعا وبغظ اإلدارة افطرغضغئ.
تمعز/غعلغع  حعر  ظعاغئ  اجاداشئ  صث  لظثن  وضاظئ 
العقغات  طظ  ضًق  جاظئعا  إلى  ضط  رباسغا  طآتمرا 
افذراف  (وعغ  واإلطارات  والسسعدغئ  الماتثة 
باعخغئ  المآتمر  خرج  وصث  الغمظ)،  شغ  الماخارسئ 
تضعطئ  وتحضغض   ٢٢١٦ الثولغ  بالصرار  اقلاجام  سطى 
وتثة وذظغئ تحرف افطط الماتثة سطى تحضغطعا بغظ 
الطرشغظ. بغظما غسطط المآتمرون أن ضق ذرشغ الظجاع 
طامارس خطش طعصسه طظازرا افواطر طظ أجغاده، وق 

غمطك طظ إرادته طصثار صطمغر.
وعضثا شإن (طا تظئأ) به الماتثث باجط الئغئ افبغخ 
تعسث  سظثطا  شسق،  تتصص  صث  جظغش  طفاوضات  شغ 
أعض الغمظ بمسطسض ذعغض وحاق - تسإ تسئغره - 
المسطسض  تطصات  عغ  وعا  افزطئ.  تض  إلى  لطعخعل 

تماث الغعم فضبر طظ بقبغظ حعرا، وجاجغث.
ورغط تخسغث السمطغات السسضرغئ المعازي إلسقن ولث 
الحغت أتمث سظ اظاعاء طفاوضات الضعغئ، إق أظه لغج 
طظ الماعصع أن تتسط الترب لخالح أتث الطرشغظ، بض 
إن ذلك غأتغ ضمظ تطصات المسطسض افطمغ لمجغث 
تتامض  تسث  لط  الاغ  الغمظ  أعض  بتغاة  الاظضغض  طظ 
طجغثا  غسظغ  الصاال  جئعات  شاحاسال  ذلك،  طظ  أضبر 
طظ  وطجغثا  الثطار  طظ  وطجغثا  بافرواح  الثسائر  طظ 
تثععر السمطئ واظعغار اقصاخاد المظعار أخق، وأطرغضا 
وتطفاؤعا الماظاشسعن سطى الغمظ غغر طسظغغظ بإغصاف 
أرادوا،  لع  ذلك  غساطغسعن  الثي  العصئ  شغ  الترب، 
شالترب تساسر بصرار طظعط، وافجطتئ المساثثطئ شغعا 
تأتغ طظ طخاظسعط، إق أن وصعد الترب لغج إق دطظا 
الشالغ الثي غسفك جفاتا شغ طغادغظ الشفطئ والثثاع.

إن المةطج الرئاجغ الثي حضطه تجب المثطعع خالح 
ظفج  غدط  التعبغغظ  طع  السام)  الحسئغ  (المآتمر 
العجعه التاضمئ إبان تضط خالح صئض البعرة الحسئغئ 
الحسئغ  المآتمر  طظ  طحضض  المةطج  شظخش  سطغه، 
السام الثي ضان تاضما لبقبئ سصعد شغ الغمظ، والظخش 
أن  وواضح  طسه،  الماتالفغظ  التعبغغظ  طظ  الباظغ 

السغطرة شغ المةطج صث سادت لطمثطعع خالح الثي 
طا شاأ غامسك بصعائط ضرجغ الرئاجئ طع أبظائه، ضغش 
ق وصث طضظه ذلك طظ التخعل سطى رخغث بظضغ غفعق 

٧٠ ططغار دوقر وشص تصارغر افطط الماتثة.
وشغ المصابض شإن تضعطئ سئث ربه عادي تحمض أغدا 
شارة  إبان  خالح  تجب  شغ  التاضمئ  العجعه  ظفج 
ورئغج  التضط،  شغ  خالح  ظائإ  عع  شعادي  تضمه، 
شإن  وعضثا  التجب،  شغ  لخالح  ظائئا  ضان  وزرائه 
الشرب لط غةث فعض الغمظ طظ غتضمعط إق العجعه 
ظفسعا الاغ بار سطغعا الظاس جابصا، ولضظ ضض ذلك 
غاط شغ طحعث تدطغطغ، لط غتسظ المثرج شغه خثاع 
تتئ  الغمظ  أعض  ُغئصغان  الثغارغظ  شضق  الةمععر، 
طتطغئ  بأدوات  الضاشر  والشرب  الماتثة  افطط  طثالإ 

لط تضطش ظفسعا تاى تشغغر طقبسعا.
طرجسغاته  أن  وتضرارا  دائماً  غآضث  افطمغ  التض  إن 
العذظغ  التعار  وطثرجات  الثطغةغئ  المئادرة  عغ 
افطرغضغ  الظجاع  ذرشغ  وضق   ،٢٢١٦ افطمغ  والصرار 
والئرغطاظغ غصر بثلك التض وتطك المرجسغات، وطسطعم 
أن المئادرة الثطغةغئ عغ الاغ تخظئ المثطعع خالح 
طظ المتاجئئ شثرج (وعا عع غسعد) طظ التضط دون 
عادي  بظائئه  أتئ  المئادرة  وتطك  سصاب،  وق  تساب 
طآتمر  طثرجات  أعط  أن  وطسطعم  التضط،  جثة  إلى 
التعار عع الثولئ المثظغئ الثغمصراذغئ التثغبئ الاغ 
افدغان  ضئاصغ  وتتخره  التضط  سظ  اإلجقم  تصخغ 
شغ المسةث شصط، وأطا الصرار افطمغ ٢٢١٦ شعع غئصغ 
الغمظ تتئ العخاغئ الثولغئ، ق بض تتئ الئظث السابع 

طظعا الصاضغ بةعاز اجاثثام الصعة ضثه!!
وسئث  جعئ  طظ  وخالح  التعبغ  الظجاع؛  ذرشغ  وضق 
غصّرون  أخرى،  جعئ  طظ  الثطغةغعن  وتطفاؤه  ربه 
بثلك التض افطمغ وباطك المرجسغات، بض ق غطالئعن 

بشغرعا، شطط الظجاع إذن؟!
سظ  ظغابئ  والسططئ  الظفعذ  سطى  الاظاشج  ظجاع  إظه 
(المساسمر  أطرغضا  بغظ  المتاثم  الثولغ  الخراع 

الةثغث) وبرغطاظغا (المساسمر الصثغط، والمسامر).
غا أعض الغمظ! إن المحعث واضح وجطغ، 

إن أطرغضا وبرغطاظغا غاظاشسان سطى البروة والظفعذ شغ 
سطى  غافصان  ذاته  العصئ  وشغ  طتطغئ،  بأدوات  بقدظا 
طتاربئ اإلجقم وإصخائه سظ التضط خعشا طظ سعدة 

اإلجقم طظ جثغث إلى صغادة السالط.
غا أعض اإلغمان والتضمئ:

  الضرغط  ظئغه  ظطغع  وأن  ظطغسه  أن  غأطرظا  اهللا  إن 
نَزَل ابُّ َوالَ 

َ
بصعله شغ طتضط الاظجغض ﴿َفاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

﴾ وصعله جئتاظه ﴿َوَما  َقِّ ا َجاءَك ِمَن احلْ ْهوَاءُهْم َقمَّ
َ
تَتَّبِْع أ

َوَما َغَهاُكْم َقْنُه َفانَتُهوا﴾، ووسثظا  آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوهُ 
وافطظ،  والامضغظ  اقجاثقف  بثلك  وشغظا  ظتظ  إن 

ورضعاظاً طظ اهللا أضئر.
شق غضعن تض أزطئ الئقد بالعصعف خطش الثطى الاغ 
تسفك دطاءظا صرباظاً سطى سائات الشرب الضاشر وتظفغثا 
لمحارغسه المسادغئ لقجقم والمسطمغظ، بض بالعصعف 
طع الساططغظ المثطخغظ لاطئغص حرع اهللا شغ افرض، 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ تةسض 
طظ  إلظصاذعا  جاسغئ  لطئحرغئ  صائثة  ودولاه  اإلجقم 
غشحى  الثي  الثغمصراذغ  الرأجمالغ  التضط  ظقم 

 السالط الغعم

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

أسطظ طسآولعن سسضرغعن شغ وزارة الثشاع افطرغضغئ (الئظااغعن)، غعم السئئ الماضغ، أن واحظطظ صررت 
افطرغضغ  الةغح  شغ  الباظغئ  الفرصئ  صائث  صال  شغما  التالغ،  السام  خقل  السراق  إلى  إضاشغ  جظثي   ٤٠٠ إرجال 
إن الصعة الةثغثة ُتسمى "الصعة الةاعجة لطدرب". وظصطئ وجائض إسقم أطرغضغئ سظ المسآولغظ السسضرغغظ 
صعلعط إّن "٤٠٠ جظثي جغشادرون صاسثة ضاطئغض شغ وقغئ ضظااضغ، لغظدمعا إلى بصغئ سظاخر الصعات افطرغضغئ 
المظاحرة شغ السراق، الاابسغظ لطفرصئ الباظغئ المتمعلئ جعًا، والئالس سثدعط ١٣٠٠ جظثي"، قشاًئ إلى أن وخعل 
الةظعد افطرغضغغظ إلى السراق جغضعن ضمظ تمطئ الاتالش الثولغ الثي تصعده واحظطظ ضث تظزغط "الثولئ 
اإلجقطغئ" (داسح). وأحار السسضرغعن افطرغضغعن إلى تماع الصعة الةثغثة، الئالس سثدعا ٤٠٠ سظخر، بمعارات 
واخاخاخات سسضرغئ طثاطفئ، طعضتغظ أن عثا السثد غصع ضمظ الـ٥٦٠ جظثغاً الثغظ واشص الرئغج افطرغضغ، 
آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  صال  الماضغ،  تمعز/غعلغع  وشغ  السراق.  إلى  إرجالعط  سطى  أخغرًا،  أوباطا،  باراك 
ضارتر، خقل زغارته لطسراق، إن أوباطا صرر إرجال ٥٦٠ جظثغاً إضاشغاً إلى السراق، طحغرًا إلى أن الةظعد اإلضاشغغظ 

جغامرضجون شغ صاسثة الصغادة السسضرغئ، جظعب طتاشزئ المعخض (حمال السراق). (السربغ الةثغث)

أطرغضا تتحث املجغث طظ جغحعا يف السراق والثرغسئ جاعجة؛ "تظزغط الثولئ" 

واحظطظ ترجض ٤٠٠ جظثي إضاشغ إلى بشثاد

raya_no_90.indd   2raya_no_90.indd   2 08.08.2016   23:51:4708.08.2016   23:51:47



 السثد ٩٠  ٣افربساء ٧  طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٠ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ        

الئطالئ  ظسإ  وارتفاع  لطمثغعظغئ  تفاصط  طظ  طظعا، 
أحث  سرف  الاعظسغ  لطثغظار  واظعغار  لطمسغحئ  وغقء 
السام  الرأي  سظث  ضان  الثطاب  عثا  شمبض  طساعغاته، 
تأضغثا سطى أظعا طظاورة جغاجغئ شاحطئ لط تصثر سطى 

اإلغعام بالاشغغر.
طثاطفئ  تضعن  لظ  الحاعث  تضعطئ  جغاجات  وذئسا 
طاسطصئ  دائما  تطعلعا  شساضعن  جابصاتعا،  سظ 
 ٪١ طظ  أضبر  تعشر  لط  الاغ  الثارجغئ  باقجابمارات 
لثجغظئ الثولئ ودسط صطاع السغاتئ الثي تخرف له 
سظ  شدق  طردودغئ  له  تضعن  أن  دون  ذائطئ  أطعال 
الةظسغئ  السغاتئ  سطى  غحةع  الثي  الفاجث  الاعجه 
الظصث  خظثوق  غفرضعا  الاغ  الصروض  وسئر  وغغرعا، 

وغغره طظ المظزمات اقجاسمارغئ.
البروات  ططش  شاح  جغاجاته  ضمظ  طبق  تةث  شطظ 
جغاجات  تةث  لظ  الظاعئئ،  والحرضات  المظععبئ 
تسمض سطى بظاء الثولئ خظاسغا، ولظ تةث أغدا براطب 
قجابمار افراضغ الفقتغئ ودسط خشار الفقتغظ شغ 
عثه  براطب  طظ  لغج  ذلك  شضض  زراساعط،  تتثغث 
التضعطات الاغ تاطصى براطةعا طظ طثضرات الافاعط 

الاغ تةرغعا طع السفارات افجظئغئ.
شتاى المحاورات الاغ غةرغعا الحاعث وطا أسطظه تعل 

تحضغض تضعطاه ضطعا تاسطص باشغغرات شغ الحضض ق 
شغ المداطغظ، ضاسغغظ بسخ العزراء طظ الحئاب أو 
طظح تصائإ وزارغئ لعزغرات طما غثل أن طا غصعم به 
عع تثئط شغ المةععل بثت طقطح بعرة الظاس سطغه 

صرغئئ بما بثا طظ ترضات اطاساض واجسئ.
إسقن شحض وتشغغر تضعطئ اتدح أظه لظ غثرج عآقء 
التضط،  سطى  صثرتعط  سثم  أزطئ  طظ  السغاجغغظ 
شأجالغإ طا صئض البعرات اتدح أظعا غغر طةثغئ الغعم 
طع  خاخئ  الظاس،  سطى  تغطعا  تظططغ  أن  غمضظ  وق 
تفاصط ضائصئ السغح وخسعبئ أتعال الظاس، أبئائ 
سظث الرأي السام أن الاشغغر لظ غضعن سئر تشغغر وجعه 
عثه  خارج  طظ  غضعن  أن  غةإ  بض  تضعطات،  أو 
تطمغع  تاولعا  طعما  الفاجثة  السطماظغئ  المظزعطئ 
سطى  الاثاول  طظ  بحضض  أو  الاسئغر  بترغئ  خعرتعا 

التضط ترساه السفارات افجظئغئ.
غسغث  راحث  تضط  بظزام  إق  الظاس  غصاظع  شطظ  لثا 
بروات الئقد وغتفر أطظعا وغةمع حااتعا وق غصئض 
بعخاغئ طظ أي دولئ اجاسمارغئ، بض غتضمعط بثغر 
وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  طأخعذة  صعاظغظ؛  وأسثل  حرع 

 وطا أرحثا إلغه  ظئغه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ  تعظج
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إق بسخ اإلداظات الثاشائ لرشع الساإ، وضحفئ أغدًا 
تصغصئ المعصش افطمغ الماآطر سطى أعض تطإ، والثي 
ق  الثي  الصطص  طةرد  تاى  السام  أطغظه  سظ  غخثر  لط 

ُغةغث جعى إبثائه سظث وصعع المخائإ.
وإلجعاض عثا اقظاخار الثي رشع رؤوس المسطمغظ 
وأدخض الفرح إلى صطعبعط، شصث بثأ التثغث غضبر سظ 
عثن جثغثة، وسظ طفاوضات جثغثة، بغظ المسارضئ 
والظزام، وظعرت تسرغئات بحأن اتفاق روجغ أطرغضغ 
خقل  تطإ  طثغظئ  شغ  حاططئ  عثظئ  بفرض  غصدغ 
افغام الصادطئ، بسث أْن ضان الروس صئض عثا اقظاخار 
ُغسطظعن سطى المف رشدعط فغئ عثظئ تاسطص بمثغظئ 
تطإ سطى وجه الثخعص، وصث صال الرئغج افطرغضغ 
ظةري  أْن  "سطغظا  الماضغ:  الةمسئ  غعم  أوباطا  باراك 
تصغغماً بحأن طا إذا ضّظا جظامّضظ طظ العخعل إلى وصش 

شسطغ لفسمال السثائغئ أم ق".
غظثثسعا  ق  أْن  المصاتطئ  والفخائض  البعار  سطى  إّن 
عثه المرة بسروض أطرغضا وأتئاسعا ضما اظثثع ضبغر 
بأغئ  غصئطعا  ق  أْن  شسطغعط  السابص،  شغ  بمبطعا  طظعط 
تعثف  ُطدّططئ  ُطشرغات  شضطعا  تفاوض،  وبأي  عثظئ 
إلى التفاظ سطى الظزام الُماثاسغ وشرضه سطى البعار، 

وصئعلعط بالعثن طظ جثغث غسظغ إسطاء الظزام جرسئ 
تطإ  طسارك  أبئائ  وصث  سمره،  إلذالئ  جثغثة  تغاة 
افخغرة أّن عثا الظزام لط غسث غصعى سطى تتّمض ضربات 
البعار، وأّظه بطس طظ العحاحئ طئطشاً جسطه غفصث أسزط 
تتخغظاته طظ دون أدظى ُطصاوطئ، وأّن طزاعر اإلسغاء 
واإلرعاق واإلجعاد صث باظئ سطغه، وضحفئ سظ تةط 
واقصاخادغئ،  والسغاجغئ  السسضرغئ  بظغاه  شغ  الاآضض 
تطفاءه  أخاب  الثي  العجال  طثى  سظ  ضثلك  وضحفئ 
غسعدوا  لط  الثغظ  المرتجصئ  الطائفغئ  المطغحغات  طظ 

ُغتسظعن جعى شّظ العروب طظ طغادغظ الصاال.
الفخائض،  صغادات  وسمعم  البعار،  إخعاظظا  ظظخح  إّظظا 
ظزام  صاال  شغ  بظادصعط  تعتغث  شغ  غسامروا  أْن 
الطاغغئ اإلجراطغ تاى الظعاغئ، وأْن ق غطافاعا بحضٍض 
صطسغ إلى أي تض جغاجغ طعما ضان، وظثسععط فْن 
غاعجععا بسث اظاخارعط المغمعن عثا طةامسغظ إلى 
جثوره،  طظ  الظزام  أخض  شغصاطسعا  دطحص،  الساخمئ 
وعط بسعن اهللا سطى ذلك صادرون، وأْن غصغمعا دولئ 
سطى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم؛ 
شغ  افّطئ  أعثاف  تاتّصص  شصط  بعا  والاغ  أظصاضه، 

 الظخر والظعدئ والعتثة والاترغر
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إظااج  بسمطغئ  أجاجاً  غثاص  اقصاخادي  الظزام  إن 
السطع والثثطات واجاعقضعا، أطا اقصاخاد السغاجغ 
شعع ضغفغئ إدارة عثه السمطغئ. أطا الظزام المالغ شعع 
لغج بالدرورة ججءًا طظ الظزام اقصاخادي، والظصعد 
سمطغئ  شغ  والةعث  السطسئ  طظفسئ  طصغاس  أداة  عغ 
المصغاس  بأظعا  الظصعد  وسرشئ  واقجاعقك،  اإلظااج 
الثي تصاس به صغمئ السطع والةععد بغظ المظاةغظ 

والمساعطضغظ.
لط غارك اإلجقم الظزام المالغ بثون تتثغث، بض ربطه 
بعتثة طسغظئ طظ الظصث عغ الثعإ والفدئ. لصث أصر 
رجعل اهللا  الاساطض بالثغظار الثعئغ والثرعط الفدغ 
ضما ضان غفسض السرب شغ طضئ المضرطئ، ضما أصر طصثار 
شغ  صرغح  تةار  تثاوله  الثي  الثعئغ  الثغظار  وزن 
طساطقتعط شغ طضئ وأخئح المصغاس الظصثي لطائادل 
ابظ  سظ    اهللا  رجعل  تثغث  شغ  جاء  ضما  الاةاري 
;◊·^;‡ÜÂ;‡ÜÊ’\Â;GÏfiÁÅ∏\;◊·^;ÿ]Ë“Ÿ;ÿ]Ë“∏\? :سمر
Ï“Ÿ<. واسائار اإلجقم الثعإ والفدئ صاسثة لطسمطئ 

واضح بافدلئ الاالغئ:
١. إن اإلجقم تغظما ظعى سظ ضظج المال، خص الثعإ 
غامعل،  طا  ضض  عع  المال  أن  طع  بالظعغ،  والفدئ 
والفدئ.  ضالثعإ  طال  والتئعب  والماحغئ  شافرض 
شاترغط ضظج الثعإ والفدئ غرجع إلى ضعظعما أجاس 

السمطئ الظصثغئ شغ الثولئ اإلجقطغئ.
٢. ربط اإلجقم الثعإ والفدئ بأتضام حرسغئ بابائ 

ق تاشغر ضالثغئ طبق.
شغ  ظصثًا  والفدئ  الثعإ    اهللا  رجعل  سغظ  لصث   .٣

المساطقت ضالئغع والمعر وغغرعا.
٤. سظثطا ُشرضئ زضاة الظصث، تثد اإلجقم التث افدظى 

طظ الثعإ والفدئ.
٥. أتضام الخرف الاغ جاءت شغ طساطقت الظصث، إظما 

جاءت بالثعإ والفدئ وتثعما.
اإلجقطغ  السغاجغ  اقصاخاد  شغ  السمطئ  شإن  وسطغه 
جاضعن عغ الثعإ والفدئ أو طئظغئ سطغعما. وجعف 
تحعث الثولئ اإلجقطغئ الصادطئ سعدة تاجمئ لمصغاس 
ظصثي خطإ صائط سطى الثعإ والفدئ. وق غسظغ ذلك 
تئادل  غمضظ  بض  افخرى،  الائادل  أحضال  اجائساد 
طظاةات بمظاشع وطظاةات أخرى سظ ذرغص المصاغدئ 
سطى أجاس صغماعا. شمصغاس الثعإ والفدئ غظطئص 

سطى الظصث والائادل الظصثي شصط.
عع  والفدئ  الثعإ  أجاس  سطى  بالظصث  الاساطض  إن 
تضط حرسغ ق غةعز تسثغه طظ الاظفغثغغظ بالثولئ، 
وغغر طسّرض فتعال السعق والاصطئات الثولغئ، ضما 
عع التال شغ ظض الرأجمالغئ، تغث تسرض طصغاس 
الثعإ إلى سثة ظضسات، تاى بسث أن تعاشص المةامع 
لطسمطئ شغ  الثولغ سطى ظزام الثعإ وجسطه أجاجاً 

ظعاغئ التربغظ السالمغاغظ افولى والباظغئ.
إن اجاسادة ظزام الثعإ طظ صئض دولئ الثقشئ غةسض 
السالط غبص شغ السغاجئ اقصاخادغئ شغ اإلجقم وشغ 
أن السالط الغعم غساظغ طظ  ظزاطه المالغ. وخخعخاً 
أجالغإ المساسمرغظ الرأجمالغغظ، الثغظ اتثثوا الظصث 
والمالغ،  اقصاخادي  اقجاسمار  وجائض  طظ  وجغطئ 
إلى  تساظث  ق  أخرى،  أظزمئ  إلى  الظصث  ظزام  وتعلعا 
الثعإ والفدئ، طما جسض الظزام المالغ طاشغرًا وغغر 
شغ  الرأجمالغ  الظزام  شاسئإ  طساصر،  وغغر  بابئ، 
أزطات اصاخادغئ سالمغئ. وطظث سام ١٩٧١ تغظ أسطظئ 
أطرغضا ُأتادغاً وصش السمض بظزام الثعإ وإلشاء اتفاصغئ 
برغاعن وودز، بات الثوقر افجاس الظصثي شغ السالط، 
والعغمظئ  الثولغئ،  المالغئ  السعق  شغ  الاتضط  وأداة 
سطغعا وبالاالغ شإن الثروج سطى ظزام عغمظئ الثوقر 

بالعغمظئ  غخطثم  جعف  الثعإ  ظزام  إلى  والسعدة 
افطرغضغئ. وتغظ خرح الرئغج الفرظسغ السابص ظغضعق 
جارضعزي جظئ ٢٠٠٨ صائقً: "ق بث أن ظسغث الافضغر شغ 
برغاعن  شغ  تخض  ضما  أجاجه،  طظ  المالغ  الظزام 
غعردون  السابص  الئرغطاظغ  العرزاء  ورئغج  وودز"، 
براون "ظتظ ظتااج قتفاصغئ برغاعن - وودز جثغثة، 
َغُرْق  لط  الصادطئ"  لطسظعات  سالمغ  طالغ  خرح  لئظاء 
ذلك لفطرغضان. وذلك فن أطرغضا تمطك أجعاصا طالغئ 
سمقصئ تصثر بمؤات الارغطغعظات طظ الثوقرات، وغفعق 
سثة طرات اتاغاذغ الثعإ شغ السالط ضطه. وغسائر ذلك 
الشظى الفاتح – اقشاراضغ - أخطر سصئئ شغ ذرغص 
شغ  الثعإ  طثجون  غصثر  تغث  الثعإ.  ظزام  سعدة 
الثعإ  بسسر  أخثظا  وإن  ذظ،  بـ ١٥٠,٠٠٠  ضطه  السالط 
التالغ تصرغئا ١١٥٠ دوقر، تضعن صغمئ الثعإ بالثوقر 
٥،٤ ترلغعن دوقر، وعثا أصض طظ صغمئ دغعن أطرغضا 
وتماطك  دوقر،  ترلغعن   ٢٢ بـ  تصثر  والاغ  الثارجغئ، 
الثعإ،  طظ  ذظ   ٨,٢٠٠ طظ  أصض  الماتثة  العقغات 
صغماه أصض طظ ٣٠٠ ططغار دوقر، وق غضفغ عثا المثجون 
لاشطغئ ٢٪ طظ دغعظعا، وعضثا، وضسئ أطرغضا جثًا 

طظغساً طرتفساً، شغ ذرغص سعدة ظزام الثعإ.
دولئ  شإن  افطرغضغئ  العغمظئ  تتثي  إلى  باإلضاشئ 
الثقشئ جعف تسالب بقث صداغا أجاجغئ تغظ اسامادعا 

ظزام الثعإ شغ جغاجاعا المالغئ:
١. اتاغاذغ الثعإ والفدئ شغ الثولئ والتغطعلئ دون 

تسربه إلى الثارج
٢. السمطئ الماثاولئ بغظ الظاس تغظ صغام دولئ الثقشئ

٣. جسر الخرف طصابض سمقت الثول افخرى
غظغئ  اإلجقطغئ  شالئقد  والفدئ  الثعإ  اتاغاذغ  أطا 
بعثغظ المسثظغظ شغعجث أضبر طظ ٥٠٠٠ ذظ طظ الثعإ 
اقتاغاذغ شغ الئقد اإلجقطغئ غغر المظاجط المعجعدة 
بضبرة. إق أن إخثار الظصث لغج بالدرورة طرتئطاً بضمغئ 
الثعإ والفدئ. إذ إن الثغظار طبق غمضظ أن غصسط إلى 
الثي  شالثغظار  غغرعا.  أو  وتثة  أو ١٠٠٠٠  أو ١٠٠٠   ١٠٠
غصابض ٤,٢٥ غرام ذعإ غمضظ أن غصابطه أججاء ضبغرة. 
والثي غتثد عثا الضط عع الصعة الحرائغئ لطثغظار والاغ 
تسامث بثورعا سطى إظااجغئ الثولئ، طا غتاط سطى الثولئ 

أن ترشع صثرتعا اإلظااجغئ إلى أصخى تث.
الثولئ  صغام  تغظ  الظاس  بغظ  الماثاولئ  السمطئ  أطا 
شاسمض الثولئ سطى اجامرار السمض بعا إلى شارة طتثدة 
بتغث غاط جمع الظصث التالغ شغ طخرف الثولئ. وق 
بظصث  الثولئ  صغام  صئض  الماثاولئ  السمطئ  طئادلئ  غاط 
دولئ الثقشئ بأي تال وذلك لسثم وجعد صغمئ طتثدة 
لطسمطئ، ولضظ غسمح باثاولعا لطمساطقت لفارة طتثدة 

تتثدعا الثولئ تغظ صغاطعا.
أطا جسر الخرف طصابض السمقت افخرى، شالثولئ تتثد 
جسر خرف سمطاعا بظاء سطى جسر الثعإ شغ افجعاق 
طبق،  دوقرا  الثعإ ٣٠  غرام  جسر  ضان  شطع  السالمغئ. 
شاضعن صغمئ الثغظار تعالغ ١٣٠ دوقرا. وطع ذلك شإن 
الثولئ شغ جغاجاعا الاةارغئ الثارجغئ جاسامث سطى 
تئادل السطع والثثطات بثق طظ حرائعا. شمبق تجود 
الخغظ بالشاز أو الظفط طصابض تضظعلعجغا تتطغئ الماء 
طبق. وبالاالغ شإن جغاجئ الثولئ تصعم سطى التفاظ 

سطى بروتعا طظ الثعإ وسثم تسربه لطثارج.
وطظ أجض الامضظ طظ الصغام بسغاجاعا المالغئ سطى 
سطى  تسمض  أن  الثولئ  سطى  غاسغظ  المططعب  العجه 
ضالشثاء  افجاجغئ  الصداغا  شغ  ذاتغ  اضافاء  تتصغص 
ذلك  ضض  شغ  إظعا  بط  والسقح.  والاسطغط  والختئ 
تاخرف تخرشا طئثئغا غائع أتضام المئثأ وق غاثبثب 

 بغظ طخالح آظغئ طاشغرة

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

ظفى الئغئ افبغخ، غعم افربساء الماضغ، اتعاطات جثغثة بثشع أطعال إلغران طصابض اإلشراج سظ أربسئ جةظاء 
أطرغضغغظ.. ووجط اتعاطات باإلشراج سظ طئالس بالفرظك السعغسري والغعرو تسادل ٤٠٠ ططغعن دوقر إلغران 
طصابض إذقق جراح أطرغضغغظ، أضث الئغئ افبغخ أظه ق سقصئ بغظ المسألاغظ. وشغ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، 
أشرجئ إغران سظ خمسئ جةظاء أطرغضغغظ، وأخثرت العقغات الماتثة سفعا سظ جئسئ إغراظغغظ، وجتئئ طثضرات 
تعصغش بتص ١٤ آخرغظ. وبسث جاسات، أسطظ الرئغج افطرغضغ، باراك أوباطا، سظ طعاشصاه سطى إسادة طئطس ١,٧ 
ططغار دوقر إلى إغران ضان طعضعع اتفاصغئ تطئ تعصغع اقتفاق الاارغثغ تعل الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ. وأوضح 
الئغئ افبغخ أن المئطس المساد إلى إغران غرجع إلى خفصئ أجطتئ أظةجت صئض البعرة اإلغراظغئ ولط تظةج. وضاظئ 
طتضمئ الاتضغط الثولغئ شغ قعاي، الاغ ظزرت شغ الثقف افطرغضغ اإلغراظغ، أطرت بإسادة عثا المئطس إلى إغران 
طصسما إلى ٤٠٠ ططغعن دوقر طظ الثغعن، و١,٣ ططغار دوقر طظ الفعائث. لضظ ختغفئ "وول جارغئ جعرظال" 
ذضرت، أول أطج البقباء، أن المئطس ضان "شثغئ" إلذقق جراح افطرغضغغظ الثمسئ. وأوضتئ أن ججءا طظ ١,٧ 
ططغار دوقر وضع شغ خظادغص طظ الثحإ، وظصض جرا إلى إغران سئر الطائرة شغ حتظات لط ُغضحش سظ طتاعاعا. 
وصال الظاذص باجط الئغئ افبغخ، جعش إرظسئ، إن "٤٠٠ ططغعن دوقر عغ شغ العاصع أطعال دشسعا اإلغراظغعن 
لتساب أطرغضغ شغ ١٩٧٩ لةجء طظ خفصئ لاسطغط طسثات سسضرغئ". وبرر ظصض افطعال جعا إلى إغران بضعن 

"العقغات الماتثة ق تصغط سقصات طخرشغئ طع إغران". (السربغ الةثغث)
: إن جاجئ أطرغضا غصعطعن بممارجئ الادطغض إلخفاء تصغصئ سقصاعط بإغران وطثى اجاثثاطعط 
لتضام إغران شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ شغ أششاظساان والسراق والغمظ وجعرغا ولئظان وغغرعا، وشغ 
المصابض عظاك ضااب وختفغعن طثثوسعن بحأن السقصئ بغظ أطرغضا وإغران، شغخثصعن وجعد خخعطئ 
تصغصغئ بغظ الثولاغظ، طع أن افطر غغر ذلك.. إن شعط ذئغسئ السقصئ افطرغضغئ اإلغراظغئ وإدراك اطاطاء 
أطرغضا لطبعرة اإلغراظغئ طظث أغام اإلطام الثمغظغ لاتصغص طخالتعا، غسعض شعط الثئر أسقه وطا غحئعه طظ 
أخئار. شأطرغضا لغج واردا أن تثشع شثغئ إلغران، إذ ق تعجث ترب بغظعما، بض ق تعجث خخعطئ.. إن أطرغضا 
أظةجت اقتفاق الظعوي لضغ تةسض إغران أصثر سطى تظفغث جغاجاعا، إذ إن التخار سطى إغران ظاغةئ طسألئ 
السقح الظعوي صث أضسش إغران وعثا لط غسث غخإ شغ خالح أطرغضا، لثلك سمطئ أطرغضا سطى إظةاز اقتفاق 
الظعوي الثي رشع التخار بثرجئ ضئغرة سظ إغران، وسمطئ أطرغضا سطى تصثغط الثسط إلغران تتئ ذرائع حاى 
وطظعا طا سئر سظه الظاذص باجط الئغئ افبغخ جعش إرظسئ إن "٤٠٠ ططغعن دوقر عغ شغ العاصع أطعال 

دشسعا اإلغراظغعن لتساب أطرغضغ شغ ١٩٧٩ لةجء طظ خفصئ لاسطغط طسثات سسضرغئ".

‡\ÖÁ ;̧ÑˆÂÄ;‡ÊË÷Ÿ;OKK;√…Ä;feâd;]“ÁÖŸ ;̂∫;ÿÅp

صال الةغح الثظمارضغ غعم الةمسئ الماضغ إن ذائراته صخفئ جعرغا لطمرة افولى بسث أن وجسئ الثظمارك 
طسرضاعا ضث تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" لادط جعرغا إلى جاظإ السراق. وصالئ صغادة الثشاع الثظمارضغئ إن أربع 
ذائرات طظ ذراز إف-١٦ صخفئ طثغظئ الرصئ طسصض الاظزغط طساعثشئ طظحآت لطصغادة والاتضط وطثازن لفجطتئ 
وأسداء الاظزغط. والثظمارك ججء طظ الاتالش الثي تصعده العقغات الماتثة ضث تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" 
والثي أسطظ "دولئ الثقشئ" شغ طظاذص طظ السراق وجعرغا. وصال غان دام صائث المعمات الثولغئ لطصعات الةعغئ 
لعجائض إسقم دظمارضغئ إن الدربات الةعغئ عغ "طساعمئ طعمئ" لسمض الاتالش. وذضر الةغح أظه ظفث ٦٧ 

طعمئ وأجصط ٩٣ صظئطئ شغ جعرغا والسراق طظث بثأ سمطغاته عظاك شغ طظاخش تجغران/غعظغع. (روغارز)

دول الشرب تاسابص يف صاض املسطمني، تاى "الخشرية" طظعا!! 
شمظ جريدسعا يف ظض غغاب دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟؟

ذائرات دظمارضغئ تظفث أولى ضرباتعا الةعغئ ضث تظزغط الثولئ شغ جعرغا
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تمسضعا  بسئإ  تادة  طظاصحات  صادت  لطخغظ  افبرز 
تضط  إلى  المظزمئ  اجاماع  بغان  إحارة  سثم  بمططإ 

المتضمئ الثولغئ افخغر ضث بضغظ.
افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  بتدعر  ضان  اقجاماع  عثا 
جعن ضغري، ولضظ الشرغإ أظه شغ تغظ ضان "تطفاء" 
أطرغضا طظ دول آجغان - إن جاز الاسئغر - بتاجئ إلى 
بحضض  الصمئ  تآغث  بتغث  الصدغئ،  شغ  أطرغضا  تأغغث 
تاجط صرار المتضمئ، إق أن أطرغضا لط تفسض ذلك؛ لثلك 
لط ترد شغ الئغان المحارك الثي خثر غعم اقبظغظ أغئ 

إحارة إلى صرار طتضمئ الاتضغط.
بالرضا  غحسر  "إظه  ضغري:  جعن  صال  ذلك  سطى  سقوة 
الاام إزاء إخثار دول جظعب حرق آجغا لئغان طحارك 
إلى  اإلحارة  إغفاله  وإن  الصاظعن،  تضط  سظ  غثاشع 
صدغئ الاتضغط شغ بتر الخغظ الةظعبغ ق غظاصص طظ 
أعمغاه"، وأضاف: "إن إخثار رابطئ دول جظعب حرق 
آجغا (آجغان) لئغان طحارك غمبض ظةاتا فظه حمض "ضض 
الثي  التضط  "أن  إلى  طحغرا  الصاظعن".  لسغادة  صغمئ 
الظاتغئ  طظ  ططجم  الثائمئ  الاتضغط  طتضمئ  أخثرته 
الصاظعظغئ لضظه غغر ذي خطئ". وصال غعم البقباء أغدا: 
والفطئغظ  الخغظ  بغظ  المتادبات  اجاؤظاف  غآغث  "إظه 
تضط  بسث  الةظعبغ  الخغظ  بتر  بصدغئ  غاسطص  شغما 

طتضمئ تتضغط دولغئ ضث بضغظ بحأن الظجاع".
وإذا ظزرظا إلى تخرشات أطرغضا المامبطئ شغ تخرغتات 
وزغر خارجغاعا جعن ضغري ظقتر أن عظاك حغؤا طظ 
الاراجع لثى أطرغضا بسث أن ضان افطر طئاعتا به طظ صئض 
المتضمئ، شإذا أرادت أطرغضا أن تتسط افطر شئإطضاظعا 
أن تآغث دول آجغان بضض طا أوتغئ طظ صعة وتثخض 
المعضعع شغ صمئ آجغان افخغرة وتدشط سطى الخغظ 
لصئعل صرار المتضمئ، ولضظ أطرغضا لط تفسض ذلك، بض 
بغظعا  البظائغئ  المتادبات  اجاؤظاف  سطى  الفطئغظ  تبئ 
وبغظ الخغظ ودسئ الثول الماظازسئ إلى ضئط الظفج، 
وعثا طا ق ترضى سظه حسعب تطك الثول، تاى الحسإ 

اإلظثوظغسغ الئسغث طظ الظجاع بالظسئئ إلى الفطئغظ.
إن عثا غآضث بأن أطرغضا ق ترغث تض الظجاع أخق، بض 
عغ تتاشر سطغه وتثغره تسإ طخالتعا، وعغ إحشال 
السالط  إلى  تثرج  ق  تاى  اإلصطغمغئ  بالظجاسات  الخغظ 
شاظاشج أطرغضا سالمغا، وبسئارة أخرى تتةغط الخغظ 
إلى تث ترضى أطرغضا به. عثا طظ جاظإ، وطظ جاظإ 
آخر إدارة الاعتر بما شغه طظ تثعغش دول المظطصئ طظ 
الخغظ، لااةمع دول آجغان تعلعا شاجداد لعا خدعسا.

الئقد  جغما  ق  آجغان،  دول  سطى  شإظه  ذلك،  فجض 
أن  تسرف  أن  وطالغجغا،  إظثوظغسغا  طبض  اإلجقطغئ 
طخالتعا لغسئ سظث أطرغضا وق سظث الخغظ، وق شغ 
المخطتغئ الدسغفئ طبض رابطئ  الاةمع وشص الرابطئ 
آجغان الاغ لغسئ لعا صعة أطام الثول المساسمرة، ق 
أطام الخغظ، وق أطام أطرغضا، وإظما سجة تطك الئقد عغ 
شغ اإلجقم وظزاطه السغاجغ المامبض بالثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة الاغ جاصدغ سطى ضض الصعى اقجاسمارغئ 

 وجاظحر رتمئ اإلجقم إلى السالط أجمع

تاظازع الثول المططئ سطى بتر الخغظ الةظعبغ، وسطى 
وتاغعان  وشغاظام  والفطئغظ  الخغظ  الاتثغث  وجه 
وطالغجغا وبروظاي، السغادة سطى طظاذص طظه طظث صرون 
سثة، ولضظ الاعترات شغ المظطصئ تخاسثت شغ اآلوظئ 

افخغرة.
تغعي،  طقتغ  طمر  الةظعبغ  الخغظ  بتر  أن  طسروف 
حسعب  سطغعا  تصاات  جمضغئ  بروة  سطى  وغتاعي 
سطى  طأععلئ  غغر  ضعظعا  طظ  الرغط  وسطى  المظطصئ. 
والمغاه  وجئراتطغ  باراجغض  جطسطاغ  شإن  افغطإ، 
المعارد  طظ  اتاغاذغات  سطى  تتاعي  بعما  المتغطئ 

الطئغسغئ.
اسائرت الخغظ أن المساتئ الضاططئ تصرغئاً لئتر الخغظ 
طا  لسغادتعا،  خاضسئ  بالمتروصات  الشظغ  الةظعبغ 
غبغر ظجاسات طع الثول المحاذؤئ الاغ تتمض ططالإ 

طظاشسئ، أي الفطئغظ وشغاظام وطالغجغا وبروظاي.
السالط  شغ  افولى  الثولئ  ضعظعا  أطرغضا  أن  حك  ق 
تالغا شإظعا إتثى الثول المسظغئ بالظجاع، وسطى الرغط 
طظ ادسائعا أظعا ق تظتاز لطرف ضث آخر شغ الظجاسات 
طرارا  أسربعا  افطرغضغغظ  المسآولغظ  لضظ  اإلصطغمغئ، 
سظ أن الخغظ غةإ أن تطاجم بالتضط الثي جغخثر 
شغ الثسعى، وأغثوا ذطإ الاتضغط الثي صثطاه طاظغق. 
التربغئ  جفظعا  أطرغضا  أرجطئ  شصث  ذلك  سطى  سقوة 
ججر  طظ  الصرغئئ  المظاذص  إلى  السسضرغئ  وذائراتعا 
طاظازع سطغعا، شغ سمطغات تططص سطغعا اجط "سمطغات 
ذرق  إبصاء  إلى  تعثف  إظعا  وتصعل  المقتئ"  ترغئ 

المقتئ الئترغئ والةعغئ طفاعتئ لطةمغع.
وشسق صاطئ أطرغضا بسسضرة دول المظطصئ ضث الخغظ. 
شفغ جابصئ عغ افولى طظ ظعسعا، اجاداشئ أطرغضا 
صمئ لصادة رابطئ دول جظعب حرق آجغا (آجغان)، شغ 
طظاةع «جاظغقظثز» شغ ضالغفعرظغا، شغ حئاط/شئراغر 
اجامرت  الاغ  الصمئ  بثاغئ  شغ  أوباطا  وصال  الماضغ، 
رؤغاظا  تسجغج  غمضظظا  الصمئ  عثه  شغ  "عظا  غعطغظ: 
وافسراف  الصعاسث  غثسط  إصطغمغ  لظزام  المحارضئ 
الثولغئ بما شغ ذلك ترغئ المقتئ وتتض شغه الظجاسات 

طظ خقل العجائض السطمغئ والصاظعظغئ".
أن  قعاي  شغ  الثائمئ  الاتضغط  طتضمئ  صّررت  وتغظ 
الخغظ ق تمطك "تصعصاً تارغثغئ" سطى الصسط افضئر طظ 
طغاه بتر الخغظ الةظعبغ اقجاراتغةغئ، طآغثة طعصش 
الفطئغظ شغ الصدغئ، سظثعا تجاغثت الدةئ تعل الظجاع 
ق جغما سظث أول صمئ صاطئ بعا دول آجغان شغ شغظاغان 

ساخمئ قوس، غعم اقبظغظ ٢٥ تمعز/غعلغع ٢٠١٦.
أرادت دول آجغان، وخاخئ الفطئغظ وشغاظام، أن غحغر 
الئغان الثااطغ قجاماع وزراء خارجغئ آجغان إلى تأغغث 
ضرورة اتارام الصاظعن الثولغ، لضظ الخغظ أضثت أن 
التضط لظ غآبر سطى تصعصعا المضاسئئ شغ بتر الخغظ 
الةظعبغ ووخفئ صرار المتضمئ بأظه طعجلئ. وشحطئ 
رابطئ دول جظعب حرق آجغا (آجغان) شغ الاعخض إلى 
طعصش طحارك بحأن خقشات سطى التثود الئترغئ شغ 
التطغش  تسث  الاغ  ضمئعدغا  فن  الةظعبغ؛  الخغظ  بتر 

بصطط: أدي جعدغاظا
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ضما ضان التال صئض اظثقع الخراع افخغر، شأرادت أن 
تدشط فخث المجغث، ولضظ أطرغضا ق ترغث إق الةظعب 
ضاطقً، طما تثا بعا لقتةاه شغ الاثطص طظ الرجطغظ 
ضطغعما طساً، وإتضام الصئدئ سطى جظعب السعدان سئر 
أدواتعا (افطط الماتثة واقتتاد افشرغصغ)، وبرغطاظغا 
تسطط ذلك، لثلك صال طحار ردا سطى دساوى العخاغئ 
الثولغئ لةظعب السعدان، إن جظعب السعدان لط غخض 

طرتطئ وضسه تتئ العخاغئ الثولغئ.
وصئض التثغث سظ خطعرة وضع جظعب السعدان تتئ 
العخاغئ الثولغئ، ق بث طظ تسرغش لطعخاغئ الثولغئ، 
به  غصخث  دولغ،  صاظعظغ  جغاجغ  طخططح  (شعغ 
لحروط  خدعع إصطغط طسغظ إلدارة دولئ أخرى ذئصاً 
سطى  وغحرف  بغظعما،  تسصث  اتفاصغئ  تادمظعا  خاخئ 
تظفغثعا طةطج العخاغئ الاابع لمظزمئ افطط الماتثة) 
والثولئ الاغ جاثغر جظعب السعدان شغ تالئ العخاغئ 
عغ أطرغضا، ولع ضان ذلك سئر وضقء سظعا، طظ دول 
أعض  سطى  ترغخئ  لغسئ  وأطرغضا  غغرعط.  أو  الةعار 
تئصى  طظ  وحردت  الترب،  تخثتعط  الثغظ  الةظعب 
وإضساف  الةظعب،  بارول  سطى  ترخعا  بصثر  طظعط، 
حمال السعدان جغاجغاً واصاخادغاً، أضبر طما عع تادث 

بسث اظفخال الةظعب سظه.
إن العخاغئ الثولغئ الاغ غظادون بعا، عغ حر طساطغر، 
وتمضغظ لطضفار المساسمرغظ سطى رصاب السئاد والئقد، 
ججء  السعدان  جظعب  أن  باسائار  غةعز  ق  حرساً  وعع 
وإن  تاى  اإلجقطغئ،  افرض  السعدان؛  طظ  غاةجأ  ق 
شخض وأسطغ لطظخارى، شعثا ق غسصط إجقطغئ أرض 
 ُ الةظعب، شاهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َولَْن جَيَْعَل ابَّ
لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيًال﴾، أي ق تةسطعا لطضاشرغظ 
سطغضط جئغًق، وأي جئغض أصعى طظ أن غسغطر الضاشر 
جظى  طاذا  بط  تاطئ؟  جغطرة  الئقد  سطى  المساسمر 
بعجه  وجظعبه  حماله  السعدان،  وأعض  المسطمعن 
حآوظظا؟  شغ  وخعغتئاتعا  أطرغضا  تثخض  طظ  خاص، 
إلى  السابص  شغ  المسطمغظ  بقد  طجصعا  الثغظ  شعط 
طجق عجغطئ ضسغفئ تابسئ لعط، سئر تضام روغئدات، 
ظخئاعط سطى رصاب المسطمغظ، شتاشزعا سطى تةجئئ 
طظ أن غاعتثوا شغ ظض دولئ  بقد المسطمغظ، بثقً 
واتثة، ضما ضان المسطمعن طظ صئض شغ ظض خقشئ 

تةمسعط، وتصطع أغثي الساببغظ بمصثراتعط اآلن.
والحمال،  الةظعب  شغ  السعدان  أعض  سطى  شالعاجإ 
والسمض  افطرغضغئ،  العخاغئ  لثساوى  اقظخغاع  سثم 
سطى إرجاع الةظعب ججءا سجغجا إلى السعدان ضما ضان، 
بقد  بصغئ  طع  السعدان  تعتغث  أجض  طظ  والسمض  بض 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  تتئ  المسطمغظ، 
سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ جاصطع ضض غث ساببئ شغ بقد 
المسطمغظ، بض وتشجوعط شغ سصر دارعط، إن بصغ لعط 

 سصر دار
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تاسارع افتثاث شغ جظعب السعدان، طظثرة بثعاب 
افطعر طظ جغأ إلى أجعأ، شغ ظض الخراع الثولغ بغظ 
افخغرة،  اآلوظئ  شغ  تخاسث  والثي  وبرغطاظغا،  أطرغضا 
شالرئغج جطفاضغر صام بإصالئ (٦) طظ وزراء التضعطئ 
إلى  غظامعن  آخرغظ  بعط  واجائثل  لمحار،  المعالغظ 
المسادن  وزغر  غصعده  طحار،  تجب  سظ  طظحص  شخغض 
لطرئغج طآخرًا، طما  (تسئان دغظص)، والثي ُسغظ ظائئاً 
سمص الثقشات بغظعما، أي بغظ طحار وجطفاضغر. وضان 
خطعات  سطى  طحار  بجساطئ  المسطتئ  المسارضئ  رد 
جطفاضغر، بأن تثرت طظ أن الئقد طعثدة باقظجقق 
إلى ترب أعطغئ جثغثة، طا لط غاثخض اقتتاد افشرغصغ، 
بسث إصالئ جائ وزراء طعالغظ لجسغط المسارضئ. وصال 
الظاذص باجط المسارضئ طئغعر صرظص دي طئغعر، (ظةض 
الجسغط العالك جعن صرظص)، إن الصعات المعالغئ لرغاك 
غعاشص  لط  إذا  جعبا  الساخمئ  لثخعل  طساسثة  طحار 
طةطج افطظ الاابع لفطط الماتثة سطى تثخض اقتتاد 

افشرغصغ سسضرغاً شغ جظعب السعدان.
شغ ظض عثا العضع الماأزم، تفضر العقغات الماتثة 
سئر  الةظعب،  سطى  بالضاطض  غثعا  بعضع  افطرغضغئ 
العخاغئ الثولغئ، ولع ضان شغ ذلك الادتغئ بسمغطعا 
افجئص  افطرغضغ  المئسعث  اصارح  شصث  جطفاضغر، 
لثولاغ السعدان وجظعب السعدان، السفغر برظساعن 
لغمان وخاغئ دولغئ سطى الةظعب، طع إبساد الرئغج 
جطفاضغر، وظائئه رغاك طحار، وإغةاد طا أجماه طثرجًا 
آطظا لعما طظ المقتصئ الصدائغئ، وحارك لغمان شغ 
عثا اقصاراح بعب ضروضر رئغج لةظئ الحآون الثارجغئ 
رئغج  (إن  صال:  تغث  افطرغضغ،  الحغعخ  طةطج  شغ 
الةظعب جطفاضغر وطظاشسه رغاك طحار عما جئإ عثه 
أن  وغساتصان  السعدان،  جظعب  دولئ  شغ  الفعضى 
غعضسا شغ السةظ). وتاى تضعن عثه الفضرة طصئعلئ 
لطرأي السام شغ جظعب السعدان، أوسجت أطرغضا لفطغظ 
السام لتجب الترضئ الحسئغئ التاضط، وزسغط طةمعسئ 
المساصطغظ السابصغظ (باصان أطعم) لطصغام بعثا افطر، 
اإلصطغمغئ  الةععد  لتحث  تمطئ  سظ  باصان  شأسطظ 
جظعب  سطى  دولغئ  وخاغئ  شرض  أجض  طظ  والثولغئ 
السعدان، وصال أطعم إظه غصعد تمطئ طع سثد طظ أبظاء 
جظعب السعدان شغ الثارج طظ أجض حرح طا غتثث شغ 
جظعب السعدان لطمةامع الثولغ، والسعاخط اإلصطغمغئ 
جطفاضغر  تضعطئ  إجئار  أجض  طظ  الاثخض،  لدرورة 
السططئ،  سظ  الاثطغ  سطى  افخرى  السغاجغئ  والصعى 
الثولئ  حآون  إلدارة  تضظعصراط  تضعطئ  وتحضغض 
خقل شارة اظاصالغئ تتئ إحراف افطط الماتثة. واتعط 
باصان الرئغج جطفاضغر بسعء اإلدارة وتصعغخ اتفاق 

السقم.
غئثو أن الافاعط الثي تط بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، وضاظئ 
بمرته اتفاق افذراف الماتاربئ شغ حعر آب/أغسطج 
٢٠١٥م آغض إلى السصعط؛ شئرغطاظغا ق ترغث أن غضعن 
رجطعا طحار طةرد ظائإ رئغج بق خقتغات تصغصغئ، 

بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

حئه الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا غعم الثمغج الماضغ التخار الثي غفرضه الظزام السعري وتطفاؤه سطى 
تطإ بتخار المثن إبان الصرون العجطى، واتعط روجغا بالمحارضئ شغ أسمال الظزام السعري بتطإ. واتعط 
افسمال  وصش  اتفاق  باظاعاك  وتطفاءه  السعري  الظزام  (بظااغعن)  الثشاع  بعزارة  ختفغ  طآتمر  خقل  أوباطا 
السثائغئ بعتغرة طاعاخطئ، وباةعغع السضان المثظغغظ شغ تطإ. وصال إن حظ عةمات جاشرة سطى المثظغغظ 
السجل وطظع الشثاء سظ سائقت تادعر جعساً "أشسال طساظضرة سضسئ وضاسئ الظزام السعري واجاتصئ إداظئ 
السالط". ضما اتعط أوباطا روجغا بالمحارضئ شغ أسمال الظزام السعري بتطإ، طحضضا شغ الاجام طعجضع بعضع 
تث لطسظش. وصال إن ضطعع روجغا المئاحر شغ عثه افشسال سطى طثى افجابغع الماضغئ غبغر أجؤطئ سظ طثى 
اتثاذ  شغ  أخفصئ  روجغا  أن  افطرغضغ  الرئغج  واسائر  العاوغئ.  تاشئ  افوضاع  بطعغ  دون  بالتغطعلئ  الاجاطعا 
الثطعات القزطئ، وصال "تان العصئ فن تزعر طعجضع أظعا جادة بحأن السسغ لاتصغص عثه افعثاف". لضظه 
أضث اجاسثاد العقغات الماتثة لطسمض طع روجغا لمتاولئ تصطغص السظش "وتسجغج جععدظا ضث تظزغط الثولئ 

والصاسثة شغ جعرغا". (الةجغرة ظئ)
: ق غجال جاجئ أطرغضا وشغ طصثطاعط الرئغج افطرغضغ غثادسعن بإظعار أظفسعط طسارضغظ لما 
تصعم به روجغا وطسعا سخابات بحار وإغران وجماساتعا، طع أن افطر لط غسث خاشغا، إذ إن أطرغضا لغج شصط 
طةرد حرغك طظ الحرضاء شغ تطك افسمال اإلجراطغئ، بض إظعا عغ طظ غثغر افطر وغرتئه وغتثد المعام، وطا 
ضقم الرئغج افطرغضغ إق طتاولئ لثر الرطاد شغ السغعن.. أطا تحئغه أوباطا تخار تطإ بما ضان غةري شغ 
الصرون العجطى، شطصث آن أوان اسائار أن طا صاطئ به أطرغضا وغغرعا طظ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ وضثلك 

روجغا طظ أسمال إجراطغئ شغ "السخر التثغث" صث شاصئ طا ضان غةري شغ "الصرون العجطى".. 
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افطط  طظزمئ  شغ  طسآول  اسائر 
"غعظغسش"  الطفعلئ  لرساغئ  الماتثة 
بعتحغئ  ُتثار  جعرغا  شغ  "الترب  أن 
جرائط  "تتثث  طدغًفا:  طاجاغثة" 
افظفاس...  تتئج  بدراوة  ترب 
أسعام  لثمسئ  الترب  اجامرار  سصإ 
الثطعط  ضاشئ  تثطغ  تط  أظه  غئثو 
التمراء، طا خّطش سعاصإ وخغمئ سطى 
المثظغغظ، خاخئ افذفال". ضما ذالإ 
الخطغإ  طظزمئ  شغ  آخر  طسآول 
المساسثات  بثخعل  بالسماح  افتمر 

اإلظساظغئ والمسسفغظ إلى المظاذص الُمتاَخرة شغ افتغاء الحرصغئ لتطإ. وصال رودولش زاغارس طثغر رئغج 
الفرع افلماظغ لمظزمئ الخطغإ افتمر الثولغ: إظه "ق بث سطى جمغع افذراف الُمحاِرضئ شغ عثه الترب أن تسغ 
طسآولغاعا وواجئعا شغ شاح طمرات إظساظغئ تسمح بثروج المثظغغظ طظ المظاذص المثطرة تماًطا والاغ ق غاعاشر 
لعا ذسام وق طاء وق دواء، بسث صخش جمغع المساحفغات والئظى الاتاغئ" دون تتثغث الةعئ المسآولئ سظ 

تخار المثظغغظ أو صخش المساحفغات. (الثرر الحاطغئ)
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