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ضطمئ السثد

دأبئ اإلدارة افطرغضغئ سطى إذقق تخرغتات تاقسإ 
طظ خقلعا بأسخاب أعض جعرغا المضاعغظ بظار سمغطعا 
بحار افجث، وطعما ضررت تخرغتات أوباطا وجعن ضغري 
بأن أغام افجث أخئتئ طسثودة وأظه شاصث لطحرسغئ، 
شالعصائع سطى افرض تضحش بعضعح أن أطرغضا تسمض 
سطى طظع جصعذه، بض تشخ الطرف سظ الثسط العاجع 
الثي تصثطه إغران وسخاباتعا له، شغ طتاوقت غائسئ 
لصمع ترضئ البعرة وضسر إرادة أعض الحام الثغظ أبعا 
أن غاةرسعا جط التض افطرغضغ الثي روج له طئسعبععا 
تتئ صئسئ افطط الماتثة طظ ضعشغ سظان إلى افخدر 
اإلبراعغمغ إلى دي طغساعرا. وطع عثا ضطه شأطرغضا ق 
تماظع شغ اجامرار جغاجئ افرض المتروصئ، وق غرف 
لعا جفظ طظ جراء الةرائط الئحسئ الاغ غرتضئعا بحار 
إلى  الحام  أعض  دشع  سطى  تراعظ  عغ  بغظما  وزباظغاه، 

اقجاسقم  لمطالئعا.
طظ  الماضغ  افجئعع  تمطه  طا  أخطر  شإن  عظا  طظ 
طةرغات غضمظ شغ تخرغتات زعران سطعش الاغ أدلى 

بعا شغ طصابطئ طع وضالئ «طاضقتحغ» افطرغضغئ، أجرغئ 
شغ اجطظئعل، تغث اساثر سظ خطاباته التماجغئ برشخ 
تتئ  بأظعا  خطئه  إتثى  شغ  سظعا  (صال  الثغمصراذغئ 
أصثاطظا) وططالئاه بالثولئ اإلجقطغئ، بأظعا ضاظئ «ظاغةئ 
الدشط الظفسغ»، بغظما أوضح طساسثه إجقم سطعش 
بأن الاخرغتات ضاظئ لقجاعقك المتطغ شغ الثاخض، أي 
إلصظاع افظخار بأن طحروع سطعش عع تطئغص الحرغسئ، 

ضغق غظفخ الظاس سظه وغطاتصعا باظزغط الثولئ.
وصث أتئ عثه الاخرغتات ضمظ الةعلئ الثارجغئ الاغ 
غصعم بعا زعران سطعش طظث أجابغع، تظصض شغعا بغظ 
اجطظئعل  والرغاض وصطر وافردن، والاصى خقلعا بصائث 
الحام  خصعر  صائث  و  الحغت  عاحط  الحام  أترار  ترضئ 
سغسى الحغت، ضما الاصى بصغادات اقئاقف العذظغ شغ 
اجطظئعل وطظ المصرر أن غضمض جعلئ لصاءاته طع صغادات 
الةئعئ الةظعبغئ شغ افردن. والماابع لعثه الطصاءات وطا 
غاسرب سظعا، وطا غظحر سظعا طظ طعاصش غةث أن سطعش 
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بصطط: طتمث بظ إبراعغط – بقد الترطغظ الحرغفغظ

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

               
طرحث البعرة اإلغراظغئ: 

سئارات «السظئ والحغسئ 
والسرب والسةط» تبري الفاظئ 

صال المرحث افسطى لطبعرة اإلغراظغئ سطغ خاطظؤغ، بأن 
«إبارة الفاظئ والحصاق طظ خقل الطةعء إلى سئارات السظئ 
والحغسئ والسرب والسةط والصعطغات والطعائش والظجسات 
العذظغئ ق بث طظ الاخثي لعا طظ باب الئخغرة والسجم»، 

بتسإ طا ظصطئ سظه وضالئ افظئاء اإلغراظغئ الرجمغئ.
خاطظؤغ الثي ضان غاتثث لطمحارضغظ شغ المسابصات 
غسمض  طظ  بأن «ضض  صال  ذعران،  شغ  لطصرآن  الثولغئ 
بغظ  والحاات  الفرصئ  بإغةاد  وغظادي  الفاظئ  إبارة  سطى 
المسطمغظ، غسث طظئرا لفسثاء». وصال بأن إبارة الثقشات 
والفاظ عغ أتث افعثاف الرئغسغئ لفسثاء، طحثدا سطى 

ضرورة الامغغج بغظ الخثغص والسثو. (جغ أن أن)

: ظسط إظه ق غخح اجاثثام سئارات طظ حأظعا 
أن تبغر الفاظئ، ضاصسغط المسطمغظ إلى ُجّظئ وحغسئ 
عثه  أجاس  سطى  إلغعط  والظزر  وسةط  وسرب 
سثم  سطى  غصاخر  ق  افطر  ولضظ  الاصسغمات... 
بغظ  الفاظئ  تبغر  أطعر  شعظاك  ألفاظ..  اجاثثام 
طظعا  سظعا،  غئاسثوا  أن  سطغعط  غةإ  المسطمغظ 
وخش طا غصع سطى المسطمغظ شغ الغمظ أو الئترغظ 
أظه ظطط، وعع وخش ختغح، بغظما غاط إظضار الزطط 
العاصع سطى طسطمغ جعرغا أو السراق، ق بض طظاخرة 
الزالمغظ شغ ظطمعط شغ تطك الئقد... إن طعاجعئ 
والسمض  المدمعن  شارغئ  بحسارات  تاط  ق  الفاظئ 
بظصغدعا، وإظما بةسض اإلجقم افجاس شغ الظزرة 
إلى المسطمغظ بعخفعط أطئ واتثة طظ دون الظاس، 
وتئظغ صداغا المسطمغظ بعخفعا صداغا أطئ واتثة 
المسطمغظ  وطظاخرة  طثاعئعط،  باسائار  ولغج 
بمظاخرة  ولغج  طثعئعط،  غضظ  أغا  المزطعطغظ 
الزالمغظ شغ بسخ الئقد، والسمض بغظ المسطمغظ 
تشغغر  أجض  طظ  واتثة  أطئ  بعخفعط  وطسعط 
الفاظئ،  ُتعاجه  عضثا  غسغحعظعا.  الاغ  أوضاسعط 

وعضثا ظفحض خطط أسثاء اإلجقم والمسطمغظ. 

غعم  الحرصغئ  المظطصئ  وخاخئ  السسعدغئ  ساحئ 
سظثطا  والاتسإ،  والثعف  الخثطئ  طظ  تالئ  الةمسئ 
الثاخطغئ  «بتسإ  سمره  طظ  السحرغظ  شغ  حاب  صام 
السسعدغئ» بافةغر ظفسه شغ طسةث اإلطام سطغ شغ 
سادة  الحغسئ  غرتاده  طسةث  وعع  الصطغش،  طظطصئ 
لطخقة شغه، وصث أجفر عثا الافةغر سظ صاض طا غجغث 
سظ سحرغظ طخطغا وإخابئ أضبر طظ طائئ آخرغظ، وصث 
إلى  الةمغع  وجارع  الافةغر،  عثا  الثولئ  تظزغط  تئظى 
تعجغه أخابع اقتعام إلى إغران وأظعا وراء عثا الافةغر 
شغ طسةث الحغسئ إلبارة الفاظئ الطائفغئ وإدخال الئقد 
شغ دواطئ السظش والافةغرات، وجماسات حغسغئ تمطئ 
الاترغخ السسعدي المسآولغئ سما تثث وأن جغاجات 
السظش  تعلث  الاغ  عغ  والثارجغئ  الثاخطغئ  السسعدغئ 

واإلرعاب سطى تث صعلعط.
وصئض أن ظاظاول المعضعع وظطط به طظ سثة جعاظإ 
شغعا  تثث  الاغ  المظطصئ  سظ  لمتئ  ظسطغ  أن  سطغظا 

الافةغر وذئغسئ الخراع السسعدي الثاخطغ.
المظطصئ الحرصغئ عغ أضئر طظاذص السسعدغئ طساتئ 
بعا  غعجث  طظطصئ  وأضبر  ٢٠١٠م،  سام  طسح  تسإ 
الظفط شغ السالط، تصع شغ حرق الئقد سطى جاتض الثطغب 
ظسمئ،  ططغعن  تعالغ ٤  جضاظعا  سثد  وغئطس  السربغ. 

وغصال أن ظسئئ السظئ ٦٠٪، وظسئئ الحغسئ ٤٠٪.
تاشر آل جسعد سطى عثه المظطصئ واسائروعا طظطصئ 
اجاراتغةغئ ظاغةئ طعصسعا المعط المطض سطى الثطغب 
وبروتعا الضئغرة، وصث وسى الشرب الضاشر وخاخئ أطرغضا 
وبروتعا  المظطصئ  عثه  أعمغئ  سطغ  ذعغطئ  شارة  طظث 
شصاطعا باأجغج حرضئ أطرغضغئ «أراطضع» عغ افصعى 
 ١٩٤٥ طظث  سطغعا  وجغطروا  الظفط  إظااج  شغ  سالمغا 
افطئ  خغرات  وغسرصعن  الظفط  غةظعن  وافطرغضان 
وسطى جمع وبخر التضام الثعظئ، أطا بالظسئئ لطحغسئ 
طظ  وصربعط  الثطغب  سطى  اقجاراتغةغ  طعصسعط  شإن 
الئترغظ الاغ بعا حغسئ أغدا وسطى الدفئ افخرى طظ 
الثطغب تصع إغران جسض عثه المظطصئ صابطئ دائما لضغ 
تضعن طظطصئ صقصض وسثم اجاصرار غغر تصغصغ، تغث 
سمث آل جسعد سطى اظاعاج ظعب الاثعغش طظ الحغسئ 
ططضعط  سطى  لغتاشزعا  المظطصئ،  شغ  إغران  وأذماع 
الماثاسغ، لثلك تمارس التضعطئ سطى الحغسئ ظعسا طظ 
اقجاصرار،  بسثم  غحسرون  دائما  وتةسطعط  السظخرغئ 
وغسجف سطماؤعط سطى عثا العتر بثوام تتثغر الظاس 
طظ الحغسئ و«سصائثعط الفاجثة»، وصث ُشّعط الظاس أن 
آل جسعد خغر طظ تاشر سطى سصغثة الاعتغث شغ عثه 

الئقد وأظعط السث المظغع أطام السصائث الفاجثة.
طظ  واتاةاجات  وطزاعرات  تعادث  سثة  تثبئ  وصث 
أعض الصطغش وضاظئ تصمع طظ الثولئ وتدرب بغث طظ 
وق  الصقصض  غاتمض  ق  المظطصئ  شغ  افطر  فن  تثغث، 
طمابطئ  تادبئ  جظئ  طظ  أصض  صئض  تثث  وصث  العجات، 
سطى  باقساثاء  افحثاص  طظ  طةمعسئ  صاطئ  تغث 
سرس بالصطغش (اإلتساء) وراح ضتغائ طةمعسئ طظ 

المسطمغظ اآلطظغظ، وصث اتعمئ الصاسثة بثلك.
والسآال الثي غطرح ظفسه، عض عظاك طثطط طسغظ 
لاصسغط السسعدغئ؟ أم أن عظاك ضقطا سظ وجعد طظ 

غجج السسعدغئ شغ الربغع السربغ؟
الماتثث  تضطط  حسئان  طظ  السادس  افتث  غعم 
أن  سظ  ترضغ  الطعاء  السسعدغئ  الثاخطغئ  سظ  الرجمغ 
خقغا  عظاك  وأن  السسعدغئ،  لاصسغط  طثططاً  عظاك 
أخرى شغ الئقد تسمض سطى زسجسئ افطظ واقجاصرار، طع 
أن الماعط شغ سمطغئ الافةغر عثه والسمطغات افخرى 
الحعرغظ  خقل  الرغاض  شغ  وخاخئ  الئقد  أظتاء  شغ 
الماضغغظ عط تظزغط الثولئ والصاسثة، إق أن أتثاث 
الغمظ، والثور الثي تطسئه السسعدغئ شغ الغمظ خغط 
سطى افجعاء والاخرغتات، وربط طا غتثث شغ الغمظ 
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بصطط: سبمان بثاش*

يف طعصش غسضج اتاثام الخراع الثولغ يف الغمظ 

طئاتبات الغمظ المصررة  تأجغض  الماتثة  أسطظئ افطط 
غئثو  طا  سطى  اجاةابئ  وذلك  أغار،  غعم ٢٨  جظغش  شغ 

لططإ تصثم به الرئغج الغمظغ عادي.
شغ  عادي  طظخعر  ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  والاصى 
أتمث  الحغت  ولث  اجماسغض  افطمغ  المئسعَث  الرغاض 
عادي  الرئغج  وأبطس  الغمظ،  تعل  جظغش  صمئ  لئتث 
اقظصقبغغظ  طع  الافاوض  رشده  افطمغ  المئسعث 
السقح  إلصاء  إلى  الثاسغ  الثولغ  الصرار  تطئغص  صئض 

واقظستاب طظ المثن.
الرئغج  أن  خاخئ  طخادر  طظ  «السربغئ»  وسطمئ 
الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي أرجض رجالئ إلى افطغظ 
السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن غطالئه شغعا باأجغض 
طآتمر جظغش واجاسثاد التضعطئ الغمظغئ لطمحارضئ شغ 
المحاورات وافجج الاغ جااط بمعجئعا، والارتغإ 

بسصث المآتمر ولضظ شغ تارغت آخر.
ططالئئ  إلى  السام  افطغظ  الرجالئ  شغ  عادي  ودسا 

التعبغغظ باظفغث الفصرة اإلجرائغئ افولى طظ الصرار. 

وضاظئ التضعطئ الغمظغئ، بصغادة الرئغج عادي، صثطئ 
اساثارًا سظ سثم تدعر اجاماع جظغش الثي دسا إلغه 

افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ طعن.
المغطغحغات  باجامرار  اقساثار  عثا  التضعطئ  وسططئ 
السثوان  طمارجئ  شغ  خالح  سطغ  والمثطعع  التعبغئ 
الماضررة   وطتاوقتعط   الغمظغئ،  افراضـــغ  داخــض 

قجافجاز  دول  الةعار .
ترخعا  المصابض،  شغ  أبثت،  الغمظغئ  التضعطئ   لضظ 
طآضثة  الماتثة  ــط  افط بةععد  الاام  وترتغئعا 
اجاسثادعا  لطاساون  طع المةامع الثولغ شغ جئغض 

تض افزطئ الغمظغئ  الراعظئ.
طظ جعاعا، سجت بسخ المخادر الرشخ الغمظغ إلى 
اقتاةاج سطى طا وخش بـ«تةاعض افطط الماتثة وجعب 
والثي   ،«٢٢١٦ رصط  الثولغ  افطظ  طةطج  صرار  تظفغث 
غطجم طغطغحغات التعبغ وخالح بسرسئ اقظستاب طظ 
المثن الاغ غسغطرون سطغعا وتسطغط افجطتئ البصغطئ. 

(السربغئ ظئ)

إجاءاتعط بتص اإلجقم طسامرة 
يف ظض سثم وجعد خقشئ 

تردسعط 

صررت طتضمئ اقجاؤظاف شغ طثغظئ جان شراظسغسضع 
أن الفغطط المظاب أطرغضغا والمسمى (براءة المسطمغظ) 
تزره  غةإ  ق  سالمًغا،  الحشإ  أبار  والثي   ٢٠١٢ سام 
طظ طعاصع الـYoutube، وضاظئ طتضمئ شغثرالغئ صث 
شرضئ سطى غعغض تزر الفغطط المسغء لطظئغ طتمث 
 السام الماضغ. وصالئ الممبطئ جغظثي لغ غارجغا 
أظعا تطصئ تعثغًثا بالصاض بسثطا غرر بعا لطزععر شغ 
التضط  طظ  سظ «جرورعا  غعغض  أسطظئ  وصث  الفغطط. 
افخغر»، «لطالما صطظا أن التضط السابص ضان طثالًفا 
لصاظعن الطئع ولضظ Youtube لط تاثث صراًرا بإسادة 

الفغطط سطى المعاصع بسث..» (بغ بغ جغ)

افطط الماتثة تآجض طئاتبات جظغش 

المسغء  الفغطط  سظ  التزر  رشع 
لقجقم سظ طعصع غعغض

تعاشص خطغةغ أوروبغ سطى ضرورة الاأضث طظ جطمغئ برظاطب إغران الظعوي 
صال وزغر الثارجغئ الصطري خالث بظ طتمث السطغئ، إن 
طظ  الاأضث  ضرورة  سطى  تاخض  أوروبغا  خطغةغا  تعاشصا 

جطمغئ الئرظاطب  الظعوي اإلغراظغ.
أسمال  خقل  الصطري  الثارجغئ  وزغر  تخرغتات  وجاءت 
اقجاماع العزاري المحارك الرابع والسحرغظ بغظ دول 

طةطج الاساون الثطغةغ واقتتاد افوروبغ.
وأضث شغ عثا الخثد سطى طعصش دول طةطج الاساون 
واقتفاق  اإلغراظغ  الظعوي  المطش  طظ  البابئ  الثطغةغ 
المجطع إبراطه بغظ طةمعسئ ٥+١ بأن غضعن اتفاصا حاطق 
غئثد جمغع المثاوف اإلصطغمغئ والثولغئ وغةّظإ طظطصئ 

الثطغب أي أخطار أو تعثغثات.
طدغفا أظه طظ الدروري اإلصرار بتص دول المظطصئ شغ 
اجاثثام الطاصئ الظعوغئ لفغراض السطمغئ وشص الصعاسث 

الثولغئ شغ عثا الحأن.
وشغ ذات السغاق، صالئ الممبطئ السطغا لطسغاجئ الثارجغئ 
طعغغرغظغ،  شغثغرغضا  افوروبغ  اقتتاد  شغ  وافطظ 
بثخعص المئاتبات المحارضئ طع إغران وخاخئ شغ 
المةال الظعوي، إن اقتتاد افوروبغ ططاجم بإغةاد اتفاق 
غدمظ سثم تطعغر إغران لسقتعا الظعوي وأن تساثثم 

برظاطةعا شغ افغراض السطمغئ شصط. (روجغا الغعم)

خئر وتسطغص
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اظاعئ العثظئ الاغ بثأت غعم البقباء ٢٠١٥/٠٥/١٢م 
لثمسئ أغام بغظ التعبغغظ وخالح طظ جعئ والاتالش 
طظ جعئ باظغئ سطى أبر الطصاء الثي تط بغظ وزغر خارجغئ 
أطرغضا جعن ضغري وسادل الةئغر وزغر خارجغئ آل جسعد 
ضغري  سرض  تغظ  ٢٠١٥/٠٥/٠٨م  غعم  بارغج  شغ 
إجراء عثظئ شغ الترب الثائرة شغ الغمظ لغردد وراءه 
بسثم  طحروذئ  عثظئ  سصث  سطى  طعاشصاً  الةئغر  سادل 
وأططئ  البصغض،  وجقتعط  صعاتعط  التعبغغظ  تترغك 
راطئ  شغما  خالح،  صعة  طظ  تثت  صث  بأظعا  أطرغضا 
السسعدغئ أن تضعن الشارات الةعغئ لطغران الاتالش صث 
ردسئ التعبغغظ سظ اقجامرار شغ افسمال السسضرغئ 

وجسطاعط غةغؤعن إلى طآتمر الرغاض.
ولضظ «العثظئ لظ تسظغ السقم وسطى افذراف السعدة 
إلى ذاولئ المفاوضات...» ضما صال ضغري شغ المآتمر 
الختفغ بئارغج، شعط لط غعاشصعا سطى العثظئ لثمسئ 
أغام إق رضعخاً لطرأي السام شغ الغمظ الثي تدرر جراء 
سظ  وغاتثث  خماه،  سظ  غثرج  وبثأ  الثائرة  الترب 
جسر دبئ الئارول الثي وخض بقبغظ ألش رغال بثقً طظ 
٤٠٠٠ رغال تغظ جاء التعبغعن واظصطاع الضعرباء فغام 

بثقً طظ جاسات.
ضما غروم التعبغعن طظ اقجامرار شغ الترب إلى تتصغص 
الرجمغ  ظاذصعط  بصعل  افرض  سطى  جثغثة  طضاجإ 
طتمث سئث السقم «طططإ تسطغط السقح واقظستاب 
طظ المثن غغر سمطغ ولظ ظصئطه»، وأن أغام العثظئ جعف 
تسعد سطغعط بالظفع بالاجود بالسااد والمآن لمعاجعات 
تامغئ صادطئ بغظعما. ضما إن اجاطاسئ التعبغغظ اخاراق 
تثود جاغضج – بغضع بغظ الغمظ وظةث والتةاز صث 
جسض آل جسعد غساأظفعن الشارات الةعغئ ضث التعبغغظ 

وخالح شغ الغمظ.
لصث بثأ اطاساض افطط الماتثة طظ خروج المفاوضات 
شغ  سمر  بظ  جمال  صادعا  الاغ  غثغعا  بغظ  طظ 
طا  إلى  المفاوضات  عثه  واجامرت  طعشظئغك  شظثق 
خظساء»  التعبغغظ  «دخعل  ٢٠١٤/٠٩/٢١م  بسث 
لطتعبغغظ،  الثجاعري»  «اإلسقن  و٢٠١٥/٠٢/٠٥م 
إق إن عثه المفاوضات صادت التعبغغظ إلى شرض طا 
ربه  بسئث  أشدى  طا  وعع  السقح،  صعة  تتئ  غرغثوظه 
طظخعر عادي شغ ٢٠١٥/٠٣/٠٣م إلى أن غططإ طظ 
طةطج الاساون الثطغةغ ظصض المفاوضات إلى الرغاض 
الاغ  الةئرغئ  اإلصاطئ  طظ  إشقته  إبر  المةطج  ساخمئ 
شرضعا سطغه التعبغعن وسطى تضعطئ بتاح بسث تصثغط 

اجاصالاغعما.
بط جاء طآتمر الرغاض... وصث لعتر أن المحارضغظ شغه 
جطعط طظ المرتئطغظ بالسغاجئ الئرغطاظغئ، المظاوئغظ 
ضث  السئسئ  المآتمر  بظعد  جاءت  ولثلك  لطتعبغغظ، 
التعبغغظ وسطى سضج طا غحاععظه، شعغ تاتثث سظ 
تحضغض الةغح وافطظ بصغادات جثغثة، وبظاء اصاخادي 

افدوات  واجاثثام  الغمظ،  شغ  اجابمارغئ  وبغؤئ 
السسضرغئ إلظعاء تمرد التعبغغظ وطتاجئئ الدالسغظ 
وصش  أجض  طظ  الثولغئ  المآجسات  وطثاذئئ  شغه، 
الاساطض طسعط وططالئئ طةطج افطظ باطئغص صراره 
٢٢١٦، وإصاطئ طظاذص خاخئ لطظازتغظ داخض الغمظ، 
والاأغغث  الثسط  وتحث  الثارج،  شغ  السالصغظ  وسعدة 
فسمال اإلغابئ وتحث افطعال إلسادة اإلسمار، والاسةغض 
بسعدة خسثة إلى طا ضاظئ سطغه صئض ترب ٢٠٠٤م، 
التعبغغظ  طظ  وافجطتئ  الثولئ  طآجسات  واجاسادة 

وإخراج ططغحغاتعط طظ المثن.
شغما طآتمر جظغش «ضةمال بظ سمر» الثي أتض اتفاق 
وأدخض  الثطغةغئ  المئادرة  طتض  والحراضئ  السطط 
التعبغغظ خظساء شغ تسئغر خرغح فطرغضا الراغئئ شغ 
زتجتئ برغطاظغا سظ الغمظ والتطعل طضاظعا، وعا عغ 
ولث  إجماسغض  الةثغث  افطمغ  المئسعث  بسثه  ترجض 
الحغت لغبئئ لعط ضرجغ التضط وغدفغ سطغعط الحرسغئ 
لتضط الغمظ شغ طآتمر جظغش، «والثي تط تأجغطه بسئإ 
إخرار الرئغج الغمظغ سطى رشخ المحارضئ شغه إذا لط 
غظفث التعبغعن صرار طةطج افطظ رصط ٢٢١٦»،  وصث 
ألمح (ولث الحغت) إلى إطضاظغئ إحراك إغران شغ المآتمر 
شغ  خظساء  وخعله  غعم  عاتفغ  اتخال  شغ  صال  تغظ 
٢٠١٥/٠٥/١٢م طع تسغظ سئث الطعغان طساسث وزغر 
خارجغئ إغران تتثث شغه سظ دور إغران شغ المظطصئ، 
جظغش  طآتمر  تسئص  جثغثة  عثظئ  سصث  إلى  ودسا 

اجاةابئ لططإ سئث المطك التعبغ لـ»وصش السثوان».
إن افغام المصئطئ جعف تضعن صاجغئ سطى أعض الغمظ 
باجامرار الصاال شغه تاى غرضت أعطه لما ترغثه أطرغضا 
شغ العصئ المصئض بإغخال سمقئعا إلى التضط شغ الغمظ 
بسث أن سةجت سظ ذلك طرارًا ولع أدى ذلك إلى خطر 
تفاغاه وصث غطال الافاغئ الةجغرة السربغئ طصابض تسغغث 
إغران سطى الةجغرة والثطغب ضسمغض إصطغمغ لعا بفرض 

طا ترغثه شغ طآتمر جظغش.
إن جاتات الصاال ق تجعص جعى أرواح أعض الغمظ خثطئ 
لشغرعا طظ دول الشرب الماخارسئ شغ الغمظ «أطرغضا 
وعما  اقجاسمارغئ،  لمثططاتعما  تتصغصاً  وبرغطاظغا» 
ذرشا الظجاع التصغصغان، وضما أظعما عما الطاان تدسان 
خاقت المآتمرات ضثغار خئغث وتثشسان أعض الغمظ 
أجظثته  وتدسان  أبعابه  خطش  غصفان  طظ  وعما  إلغه 

والتطعل فعض الغمظ وتثغراظه!!
أعطه  غسافغص  تاى  وافطان  بالثغر  الغمظ  غظسط  ولظ 
لشغرعط  وجظعد  ضتغئ  أظعط  وغثرضعا  شغه  عط  طما 
تتارباظه «أطرغضا  وأن غسعدوا إلى دغظعط التص الثي 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  وغساأظفعا  وبرغطاظغا» 
شغ  جاء  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
طسظث اإلطام أتمث أن رجعل اهللا  صال: «... بط تضعن 

خقشئ سطى طظعاج الظئعة، بط جضئ».

أن غساةغإ طةمع الئتعث اإلجقطغئ لطثسعة 
الاغ أذطصعا السغسغ لاةثغث الثطاب الثغظغ 
ضان  شما  المحضطئ،  تصغصئ  لغسئ  شعثه 
الظزام  طظ  افواطر  تاطصى  تابسئ  لمآجسئ 
ترى  أو  الظسط  ولغ  دسعة  تاةاعض  أن  التاضط 
تخإ  فظعا  ُتَاةاعض  أن  بعا  ترّغاً  دسعة  شغعا 
ورائعا  طظ  والصخث  افطئ،  أسثاء  خالح  شغ 
خئغث، ولضظ المحضطئ والطاطئ الضئرى أن غاط 
الاقسإ بثغظ رب السالمغظ وتترغش الضطط سظ 
شق  طدمعظه،  طظ  اإلجقم  وتفرغس  طعاضسه، 
جعاد شغه، وق ظزام تضط، وإن ضاظئ التاضمغئ 
طاظع  شق  اهللا؛  عع  والمحرع  التاضط  أن  تسظغ 
طظ الاتاضط لطصعاظغظ العضسغئ تسإ طا صرر 
أن  عآقء  صرر  لصث  ذطئ.  وق  ججغئ  وق  عآقء، 
عظاك دغظاً جثغثًا غةإ أن ظائسه غغر دغظ اهللا 
طتمث ، غاعاشص وغاقءم طع  الثي أظجل سطى 
طسطغات السخر، شما ضان غخطح شغ زطظ الظئعة 
والختابئ والاابسغظ وتابسغ الاابسغظ ق غخطح 

الغعم، جاء طا غتضمعن!
لصث تظاول لصاء افجئعع السادس طظ المعجط 
البصاشغ الثي غظزمه طةمع الئتعث اإلجقطغئ 
«الثطاب  لاةثغث  المرجعطئ  خطاه  إذار  شغ 
افجاس  الماحثد»،  الفضر  وطعاجعئ  الثغظغ 
الاحرغسغ المساخر لطثقشئ اإلجقطغئ، لغآضث 
الظاس  لمخالح  اإلجقم  «اتارام  المةامسعن 
غراسغ  ق  طسغظ  ظمعذج  سطى  تمطعط  وسثم 
ذئغسئ افزطظئ وافطضظئ»، أي أن الثقشئ ظمعذج 
طظ ظماذج التضط الاغ غسع افطئ أن تفاح سظ 
غغره لُاتضط به، وعع لغج تضما حرسغا ططِجطا، 
الثضاعر  المتاضر  صرر  لصث  ذلك  طظ  أضبر  بض 
الفصه  وأجااذ  المةمع  سدع  الظةار  اهللا  سئث 
اتُّثثت  الثقشئ  أن  والصاظعن»  الحرغسئ  بضطغئ 
طئررا لضبغر طظ اقظتراشات إلغصاع الفاظئ بغظ 

المسطمغظ».
والشرغإ أن الثضاعر الظةار غثرك تماطا أظه تط 
سطى  أضث  شصث  إلجصاذعا،  الثقشئ  سطى  الاآطر 
ذلك شغ ضطماه إذ غصعل «لصث جصطئ الثقشئ 
بسئإ   ،١٩٢٤ سام  شغ  الماضى  الصرن  شغ 
المآاطرات  طع  بالاجاطظ  الشربغئ  الثول  تآطر 
طتضما  ترتغئا  طرتئا  جصعذعا  وضان  الثاخطغئ، 
تاى ق غفضر شغعا المسطمعن طرة أخرى». شعض 
تآطر الشرب سطى دولئ الثقشئ، إق فظعا ضاظئ 
التخظ التخغظ لفطئ اإلجقطغئ، والثولئ الاغ 
عثدت أوروبا شغ سصر دارعا وضادت أن تفرض 
الضأداء  والسصئئ  ضاططئ،  أوروبا  سطى  عغمظاعا 
أطام ذمعح الشرب  الاغ وصفئ لصرون ذعغطئ 
خغراته  ظعإ  أجض  طظ  السالط  سطى  لطعغمظئ 

وبرواته، وطص دطاء حسعبه؟!
وبرغط أن الثضاعر سئث اهللا الظةار صث أحار شغ 
الحرغش  افزعر  سصثه  الثي  لقجاماع  ضطماه 
بثخعص  سام ١٩٢٥  شغه  السطماء  ضئار  لعغؤئ 
طسظى  شغه  أوضتعا  الثي  الثقشئ  جصعط 
إظصاذ  طظ  بث  ق  أظه  شغه  صرروا  والثي  الثقشئ، 
افطر،  عثا  لئتث  دولغ  طآتمر  وسصث  الثقشئ 
وذلك شغ سعث حغت افزعر الثدر تسغظ، إق 
الاةثغثغئ  ضطماه  شغ  لغصرر  ساد  الثضاعر  أن 
خقف طا دسا له سطماء افزعر آظثاك، شالثقشئ 
الاغ صال سظعا سطماء افزعر تغظعا أظعا «شرض 
ضرطج  لطمسطمغظ  ضروري  طظخإ  وأظعا 
لعتثتعط واجاماسعط. ولضظ لضغ غضعن عثا 
بغظ  الثطغفئ  غةمع  أن  بث  ق  شساقً،  المظخإ 
وسرشعا  المثظغئ.  والسططئ  الثغظغئ  السططئ 

صعاطعا  الثغظ  شغ  ساطئ  رغاجئ  بأظعا  الثقشئ 
واإلطام  افطئ.  وتثبغر  المطئ  طخالح  شغ  الظزر 
ظائإ سظ خاتإ الحرغسئ  شغ الثغظ وتظفغث 
الثظغعغئ  الثطص  حؤعن  تثبغر  وشغ  أتضاطه، 
سطى طصادى الظزر الحرسغ». إذ غثسغ السغث 
الثضاعر المتاضر أظعا لغسئ شرضا ولط غطجطظا 
ظمعذج  أي  اخاغار  شغ  أترار  وأظظا  الحرع،  بعا 

لطتضط ظراه طظاجئا.
السطمغئ  العغؤئ  أخثرتعا  الاغ  العبغصئ  وشغ 
الثقشئ  حأن  لئتث  المخرغئ  بالثغار  الثغظغئ 
البقباء  غعم  شغ  اإلجقطغ  لطمآتمر  والثسعة 
آذار/  ٢٥ المعاشص  ١٣٤٢عـ،  جظئ  حسئان   ١٩

طارس ١٩٢٤م، تتثث السطماء سما صام به طةرم 
السخر طخطفى ضمال طظ شخض السططظئ سظ 
الثقشئ بصعلعط: «وصث أتثث افتراك بسمطعط 
عثا بثسئ طا ضان غسرشعا المسطمعن طظ صئض، 
طصام  إلشاء  وعغ  أخرى  بثسئ  إلغعا  أضاشعا  بط 
الثقشئ». وأضاشعا «لط تضظ خقشئ افطغر سئث 
المةغث والتالئ عثه خقشئ حرسغئ، شإن الثغظ 
غسرف الثقشئ بعثا المسظى الثي  اإلجقطغ ق 
تثد له ورضغه، ولط تضظ بغسئ المسطمغظ له 
بغسئ ختغتئ حرسًا». بط بغظعا بسث ذلك أعمغئ 
الثقشئ بصعلعط: «ولما ضان طرضج الثقشئ شغ 
ظزر الثغظ اإلجقطغ وظزر جمغع المسطمغظ له 
طظ افعمغئ طا غسثله حغء آخر غارتإ سطغه طظ 
جاطسئ  تعتغث  وطظ  وأعطه،  الثغظ  حأن  إسقء 
المسطمغظ وربطعط برباط صعي وطاغظ وجإ 
خقشاعط،  بظزام  غفضروا  أن  المسطمغظ  سطى 
وبعضع أجسه سطى صعاسث تافص طع أتضام الثغظ 
اإلجقطغ، وق تاةاشى طع الظزط اإلجقطغئ الاغ 

رضغعا المسطمعن ظزماً لتضمعط».
ألط  الضقم؟!  عثا  الغعم  أزعر  سطماء  غصرأ  ألط 
صال  ظاشع  ذرغص  سظ  طسطط  رواه  طا  غسمسعا 
لغ ابظ سمر: جمسئ رجعل اهللا  غصعل: «طظ 
خطع غثا طظ ذاسئ لصغ اهللا غعم الصغاطئ ق تةئ 
له، وطظ طات ولغج شغ سظصه بغسئ طات طغائ 
جاعطغئ»، أو طا رواه سظ أبغ تازم صال: «صاسثت 
سظ  غتثث  شسمساه  جظغظ  خمج  عرغرة  أبا 
تسعجعط  إجرائغض  بظع  «ضاظئ  صال:    الظئغ 
افظئغاء ضطما عطك ظئغ خطفه ظئغ وأظه ق ظئغ 
بسثي وجاضعن خطفاء شاضبر»، صالعا: شما تأطرظا، 
صال: «شعا بئغسئ افول شافول وأسطععط تصعط 
شإن اهللا جائطعط سما اجارساعط». ألط غسرشعا أن 
الختابئ رضعان اهللا سطغعط أجمسعا سطى لجوم 
إصاطئ خطغفئ لرجعل اهللا  بسث طعته وأجمسعا 
سطى إصاطئ خطغفئ فبغ بضر بط لسمر بط لسبمان 
بسث وشاة ضض طظعط، وصث ظعر تأضغث إجماسعط 
  سطى إصاطئ خطغفئ طظ تأخغرعط دشظ الرجعل

سصإ وشاته واحاشالعط بظخإ خطغفئ له.
شما الثي تئثل وطا الثي تشغر غا سطماء افزعر 
الحرغش، تاى تاةاعطعا عثا الضقم الثصغص طظ 
أجقشضط طظ سطماء افزعر؟! وطاذا أظاط شاسطعن 
بأتادغث الرجعل  شغ عثا الئاب وعغ ضبغرة 
أتغظا لضط بتثغبغظ طظعا شصط؟! عض جادربعن 
سظعا خفتاً لارضعا تاضما غتضط بشغر طا أظجل 
افبغخ؟!  الئغئ  جاضظ  سظضط  ولغرضى  اهللا، 
الشرب  بأظزمئ  طسةئعن  أظاط  الثرجئ  ألعثه 
الضاشر الاغ حصغ السالط بعا واتارق المسطمعن 

بطعغإ ظغراظعا؟! وأخغرا؛ أأظاط أسطط أم اهللا؟!

شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
وقغئ طخر
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;;;;;;;;;;الغمظ: 
لغج التض طتخعراً بني جاتات الصاال وخاقت املآتمرات   

بصطط: المعظثس حفغص خمغج

ظزرات جغاجغئ

صال بغان خادر سظ وزارة الثارجغئ المخرغئ أن طةمعسئ 
سمض جثغثة لطمسارضئ السعرغئ تسامث خارذئ ذرغص 
وطغباق وذظغ جااحضض شغ ٨ و٩ طظ غعظغع/تجغران 

المصئض بالساخمئ المخرغئ الصاعرة.
وجاء شغ الئغان أن الاحضغض الةثغث لطمسارضئ السعرغئ 
عع بثغض قئاقف المسارضئ التالغئ المثسعم طظ دول 

غربغئ وسربغئ.
طظ  و٩  شغ ٨  جاسادغش  الصاعرة  أن  الئغان  وأوضح 
غعظغع/تجغران المصئض طآتمرا طعجسا لصعى المسارضئ 
المسارضئ  تمبض  رؤغئ  تتثغث  إلى  غعثف  السعرغئ 
إظعاء  سطى  لطسمض  طمضظ  ظطاق  أوجع  سطى  السعرغئ 

افزطئ شغ جعرغا.
لعثا  الرئغسغغظ  المظزمغظ  أتث  طظاع،  عغبط  وصال 
المسارضئ  طظ  حثخغئ   ٢٠٠ طظ  أضبر  إن  المآتمر، 
لةظئ  قظاثاب  اقجاماع  جاتدر  والسسضرغئ،  المثظغئ 
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جغاجغئ، واساماد خارذئ ذرغص وطغباق جغاجغ، طحغرا 
إلى أن الاةمع الةثغث جعف غططص سطغه اجط «المسارضئ 

العذظغئ السعرغئ».
ووشصا لاخرغتات عغبط طظاع، شإن عثا الاةمع الةثغث 

طثاطش تماطا سظ ائاقف المسارضئ.
طساسث  الةثغث  الاحضغض  أن  المآتمر  طظزط  وأضث 
لطافاوض طع وشث طظ التضعطئ السعرغئ سطى أجاس 
السططات  جمغع  ظصض  أجاس  سطى  أي  جظغش،  اتفاق 

السسضرغئ والمثظغئ دون اجابظاء لتضعطئ اظاصالغئ.
وأحار الماتثث إلى العبغصئ المعصسئ شغ غعظغع/تجغران 
٢٠١٢ طظ صئض الصعى السزمى باسائارعا تسعغئ جغاجغئ 

لطظجاع.
وأشاد عغبط طظاع أن الاةمع الةثغث، «المسارضئ العذظغئ 
السعرغئ»، جغطاصغ المئسعث افطمغ إلى جعرغا، جاغفان 

دي طغساعرا إبر طآتمر الصاعرة.  (روجغا الغعم)
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 السثد ٢٧    ٣افربساء ٩ طظ حسئان ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٢٧ أغار/طاغع  ٢٠١٥طـ

غسسى ضمظ تعجه لطاعغؤئ لمآتمر الرغاض الثي ضان 
طظ المصرر سصثه شغ طظاخش أغار صئض أن تصرر الرغاض 
تأجغطه إلى طا بسث رطدان طفستئ المةال قجاضمال 
الاتدغرات القزطئ لقسقن سظ طرتطئ طا بسث افجث، 
بتغث تطرح سطى الساتئ ورصئ سمض طاضاططئ: ذات حص 
جغاجغ (شغ الثارج والثاخض) وحص سسضري (شغ الثارج 

والثاخض).
وضان سطعش أجرى سرضا سسضرغا قشاا شغ الشعذئ سطى 
بسث ضغطعطارات طظ صخر الحسإ شغ دطحص، تغث غصغط 
بحار افجث وسائطاه، وحمض السرض ١٧٠٠ طصاتض أظععا 
الحرصغئ  الداتغئ  الشعذئ،  شغ  سسضري  تثرغإ  دورة 
لثطحص، ضض عثا سطى طسمع وبخر افجث، الثي ضان 
طحشعق بخإ تمط الئراطغض المافةرة شغ إدلإ وتماة 
وتطإ ودرسا، أطا الحعضئ شغ تطصه شغ الشعذئ شضاظئ 

بمأطظ طظ بطحه وإجراطه.
وشغ جئاق طع العصئ صام الظزام السعري باسطغط طثغظئ 
تثطر لاظزغط الثولئ، شتسإ طخادر أوروبغئ، وبسضج 
طا صغض سظ «صااٍل ضاٍر بغظ صعات افجث وتظزغط الثولئ، 
شصث تط الاصاط أواطر خادرة سظ الصغادة السسضرغئ شغ 
باقضافاء  «تثطر»  شغ  المعجعدة  الصعات  تأطر  دطحص 
بـ«طصاوطئ طتثودة» أطام تصّثم الاظزغط والمئادرة إلى 

اقظستاب طظ المثغظئ!
وضاظئ طتطئ «جغ إن إن» صث ظصطئ، شغ غعم جصعط 
دغمئسغ،  طارتظ  أن  واحظطظ  طظ  تصرغر  شغ  تثطر، 
رئغج عغؤئ افرضان الساطئ لطةغح افطرغضغ، صال إن 
صعات الةغح السراصغ الاغ ضاظئ طعجعدة شغ طثغظئ 
اخاارت  «افظئار»،  طتاشزئ  طثن  ضئرى  «الرطادي»، 
اآللغات  «طؤات  خطفعا  تارضئ  المثغظئ،  طظ  اقظستاب 
والسااد السسضري، ولط غةئرعا سطى ذلك تظزغط الثولئ 

اإلجقطغئ.
طظ  باقظستاب  السعري  الظزام  صعات  صاطئ  وعضثا 
طظفث «الاظش» التثودي طع السراق، وبسثه ببقبئ أغام 
سراصغئ  ورجمغئ  أطظغئ  طخادر  أسطظئ   (٢٠١٥/٥/٢٤)
جغطرة تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» سطى طظفث «العلغث» 
التثودي السراصغ. وصال ضابط برتئئ سصغث شغ حرذئ 
افظئار إن «طسطتغ الاظزغط جغطروا بالضاطض سطى طظفث 
وترس  الةغح  صعات  اظستاب  بسث  التثودي  العلغث 

التثود».
عثه اقظستابات لطصعات الظزاطغئ شغ السراق وجعرغا، 
واجاغقء تظزغط الثولئ سطى السااد السسضري طع ترغئ 
ظصطه بأطان سئر طؤات الضغطعطارات طا بغظ افظئار ودغر 
الجور وتثطر والرصئ، تةسض طظه الصعة الداربئ شغ الساتئ 
الصادطئ  الثطعة  سظ  الاساؤل  تفرض  ضما  السعرغئ، 

لطاظزغط، شاثطر عغ سصثة طعاخقت اجاراتغةغئ غمضظ 
لاظزغط الثولئ اقظطقق طظعا حماقً وجظعًبا وغرًبا لطاعجع 
تةاه تماة وتمص ودطحص طساثثًطا طا تتخض سطغه 
ظفعذه  طظاذص  وخض  طظ  وغمضظه  وأشراد،  أجطتئ  طظ 

وذرصه بسدعا بئسخ.
ضما أظَّه غمضظ أن غصطع أي اتخال صث غتخض طساصئًق 
بغظ جغح الفاح شغ رغش إدلإ وبغظ جغح الفاح شغ 
إدلإ،  شغ  الماصثطئ  الضاائإ  وغدرب  بض  الصطمعن، 
وتعران، وتدغغص الثظاق والتخار سطى الضاائإ شغ رغش 
تمص، والشعذئ، ودغر الجور. ضما جغآدي إلى تصطغع 

أوخال المظاذص المتررة بالضاطض وشك اقرتئاط بغظعا.
وإذا صام الاظزغط بتمطئ إسثاطات ضث بسخ افصطغات أو 
باثطغر بسخ اآلبار الحعغرة شغ تثطر شضض عثا جعف 
غسطغ طخثاصغئ لمجاسط جفاح دطحص بأن ظزاطه عع 
خغر  وأظه  الاضفغرغغظ،  اإلرعابغغظ  خطر  بمظع  الضفغض 
طظ غتاشر سطى طخالح الشرب. شسطى إبر جصعط تثطر 
بعغثاظعف  طغثائغض  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  أضث 
بثغض  عظاك  لغج  أظه  شعمئ  الماتثة  «العقغات  أن 
لطرئغج السعري بحار افجث وتضعطاه». وصال «زطقؤظا 
سظ  اآلن  بثغض  ق  أظه  واتثا،  حغؤا  أدرضعا  افطرغضغعن 
بحار افجث والتضعطئ التالغئ. وإذا تخض طسعط حغء 
طا، شإن السططئ وافراضغ السعرغئ بالضاطض جغأخثعا 
الماطرشعن واإلرعابغعن طظ داسح، وجاضعن خعطال 

الباظغئ، ولغئغا الباظغئ، وعثا جغظارغع خطغر لطشاغئ».
عضثا غادح أن أطرغضا تسسى سئر أدواتعا لقذئاق سطى 
بعرة الحام وتتاول ضسر إرادة أعض الحام الخابرغظ، 
بغظما تبئئ اظاخارات البعار شغ إدلإ أظعط صادرون سطى 
تسط الخراع سسضرغا تغظ غظةتعن شغ تعتغث ضطماعط 
وصرارعط. أطا تغظ غخرح سطعش طثاعظئ فطرغضا والشرب 
شعثه عغ العجغمئ المتصصئ، وظصعل لمظ اسائره ذضاء 
جغاجغا وطظاورة طظه، إن لضط دروجا وسئرًا طظ الةعاد 

افششاظغ شاتسزعا بعا.
وظتظ طظ ترخظا سطى بعرة الحام ظظاحث المثطخغظ 
الخادصغظ طظ صادتعا بأن غرضظعا إلى صعة رب السالمغظ 
وغظثطسعا طظ اقتضال سطى تئال أسثاء الثغظ شغ الشرب 
وسمقئعط طظ التضام، وطظ ضان طع اهللا شطظ غدغسه، 
وطظ آوى إلى رضظ اهللا التخغظ شطظ غدره ضغث افسثاء 
وق الثائظغظ. وظثضرعط بصعل التص جئتاظه: ﴿َغا َأغَُّعا 
الَِّثغَظ آَطُظعا ِإن َتظُخُروا اهللاََّ َغظُخْرُضْط َوُغَبئِّْئ َأْصَثاَطُضْط﴾، 
وغصعل جئتاظه: ﴿ِإن َغظُخْرُضُط اهللاُّ َشقَ َغاِلَإ َلُضْط َوِإن 
اهللاِّ  َوَسَطى  َبْسِثِه  طِّظ  َغظُخُرُضط  الَِّثي  َذا  َشَمظ  َغْثُثْلُضْط 

ِض اْلُمْآِطُظعَن﴾. َشْطَغَاَعضِّ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

تامئ : تطعرات المحعث السعري 

السقح الظعوي يف الحرق افوجط؛ 
جغاجات أطرغضغئ جثغثة...  

إلى عثا المعضعع طظ أبساد وزواغا سثة، طظعا:
١- السقح الظعوي لثى الضغان الغععدي... شعثا السقح 
صث جمتئ به أطرغضا لثى عثا الضغان فعثاف تاسطص 
غضعن  تاى  افوجط،  الحرق  طظطصئ  شغ  بسغاجاعا 
الغععدي  والضغان  أطرغضا  ظزرة  تسإ  السقح  عثا 
أداة تعثغٍث دائمئ لطةغعش السربغئ، وأداة طظ أدوات 
طع  والسقصات  السقم  إغةاد  بدرورة  الحسعب  إصظاع 

عثا الضغان..
ضان  السقح  عثا  الئاضسااظغ:  الظعوي  السقح   -٢
ضاظئ  الاغ  العظث  طع  اقجاراتغةغ  الاعازن  ظزرة  له 
تسغر شغ خط جغاجغٍّ طساضٍج لسغاجات أطرغضا شغ 
الرئغسئ  تابساعا  تعّثد  وضاظئ  العظثغئ،  الصارة  حئه 
والمثطخئ باضساان.. وصث تخطئ العظث سطى السقح 
عثا  طع  سسضري  تعازن  إلغةاد  بث  ق  شضان  الظعوي، 
دسمئ  وصث  ذلك؛  طظ  باضساان  بامضغظ  السقح 
أطرغضا عثا المحروع الئاضسااظغ وغّدئ الطرف سظه، 

سطى طثى بقبغظ ساطا...
لط  إغران  أن  شرغط  اإلغراظغ...  الظعوي  السقح   -٣
تخض إلى درجئ الاخظغع السسضري شغ عثا المةال، 
الاخظغع  إلى  إغران  إغخال  غضظ  لط  العثف  أن  إق 
السسضري، وإظما ضان الاعثغث والاثعغش لثول الثطغب 
والسسعدغئ، تاى تئصى تتئ جظاح أطرغضا، وتئصى ضض 
أطرغضا  تخرف  تتئ  وأجعاصعا  اقصاخادغئ  أدواتعا 
وغاغاتعا.. وشسق عثا طا ضان ذعال السظعات الماضغئ 

طظث بثاغئ عثا المحروع الحضطغ ولغج التصغصغ..
طبض  المظطصئ  شغ  دول  طظ  وغغرعا  السسعدغئ   -٤
طخر وترضغا.. شعثا افطر ق غثرج سظ جغاجات أطرغضا 
ضثلك وظزرتعا شغ رجط المظطصئ جغاجغا.. شالمرتطئ 
اآلن تاططإ إظعار طبض عثه الثول بحضٍض صعيٍّ ظسئغا 
(السسعدغئ، طخر، ترضغا)؛ وذلك لاعاضإ عثه الصعة 
طا ترجمه، وطا تثططه لطمظطصئ جغاجغا، وخاخئ شغ 
صداغا المشرب السربغ وجعرغا ودول الثطغب والغمظ 
وغغرعا.. وعثا افطر غظسةط طع طعضعع إظحاء صعة 
سطى  الثول  بسخ  لعا  دسئ  الاغ  المحارضئ  الردع 

رأجعا طخر والسسعدغئ شغ صمئ الصاعرة ٢٠١٥..
صئض  عغ  لطثول،  الثاتغئ  السغادة  بأن  ظصعل:  وأخغرا 
السقح  عثا  أضان  جعاء  والاسطح؛  السقح  طعضعع 
ظعوغا، أم تصطغثغا سادغا، أم تصطغثغا طاطّعرًا؛ شالثول 
وطئثئعا  شضرعا  إلى  تساظث  جغاجغئ  جغادة  دون 
وحسعبعا، شإظعا ق تساوي حغؤا، تاى لع ططضئ ألش 
صظئطئ ظعوغئ، أطا إذا ضان لثغعا السغادة واقجاصقلغئ 
السغاجغئ، شإظعا تساطغع أن تئظغ ترجاظئ طظ أظعاع 
تخئح  وأن  الجطان،  طظ  سصث  طظ  أصض  خقل  السقح 
صعًة سالمغئ؛ تآبر شغ السغاجئ السالمغئ بثل أن تاأبر 
إذا  إق  غضعن  ق  افطر  وعثا  رضابعا..  شغ  وتسغر  بعا 
تّضمئ الحسعب شغ السالط اإلجقطغ اإلجقم، وخطسئ 
ضض السمقء السغاجغغظ سظ رصابعا؛ واجامسئ شغ ظض 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  عغ  واتثة  دولئ 
الظئعة.. سظثطا تسعد عثه افطئ ضما ضان جابص سّجعا 
شغ سعث الثطغفئ سمر بظ الثطاب، وعارون الرحغث، 
والسططان جطغمان الصاظعظغ، وطتمث الفاتح.. وغغرعط 

طظ الصادة السزام...

بصطط: تمث ذئغإ – بغئ المصثس
شغ  الطظثظغئ)  افوجط  (الحرق  ختغفئ  ظصطئ 
٢٠١٥/٥/١٧ سظ طسؤعل أطرغضغ بارز «أن الممطضئ 
بالتخعل  السربغئ السسعدغئ، اتثثت صرارًا اجاراتغةغاً 
سطى أجطتئ ظعوغئ جاعجة طظ باضساان؛ افطر الثي صث 
ُغحسُض جئاق تسّطحٍ جثغثًا شغ طظطصئ الحرق افوجط..، 
وذضرت (ختغفئ الخظثاي تاغمج الئرغطاظغئ) أن عثه 
الثطعة طظ جاظإ السسعدغئ - الاغ طعَّلئ جاظئاً ضئغرًا 
طظ الئرظاطب الظعوي - إلجقم أباد - سطى طثى السصعد 
البقبئ الماضغئ -؛ تأتغ شغ وجط تالئ طظ الشدإ 
الماجاغث بغظ الثول السربغئ - السظغئ -؛ بسئإ اتفاق 
غثسمه الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا؛ وتثحى عثه 
الحغسغئ  إغران  الطثود؛  لسثوعا  غاغح  أن  طظ  الثول 

(تسإ زسط الختغفئ) تطعغر صظئطئ ظعوغئ...
ق بث - صئض أن ظاتثث سظ السقح الظعوي شغ الحرق 
أن  بث  ق   - الةثغثة  افطرغضغئ  والسغاجغات  افوجط 
سام؛  بحضض  الظعوي  السقح  طعضعع  سظث  صطغق  ظصش 
السغاجغئ  السغادة  ذات  الثول  سظث  الظعوي  شالسقح 
الثاتغئ عع ججٌء طظ صعة عثه الثول، وإتثى وجائض 
وتثودعا  جغادتعا،  سطى  لطمتاشزئ  والتماغئ؛  الردع 
افطر  عثا  لضظ  الثارجغئ،  وجغاجاتعا  وطخالتعا، 
السغادة  طسطعبئ  الثول  سظث  ضطّغاً  اخاقشاً  غثاطش 
والصرار السغاجغ؛ أي سظث الثول الاابسئ لطثول الضئرى 
وشغ  والثارجغئ،  الثاخطغئ  جغاجاعا  شغ  اقجاسمارغئ؛ 
حآون الترب والسطط والاسطح... وغغر ذلك شغ أطعر 
اقجاصقل شغ السغادة والسغاجئ... شمبض عثه الثول 
والترب،  الاسطح  طعضعع  شغ  طساصقً؛  صرارًا  تمطك  ق 
شغ  طظعا  ضان  طظ  جعاء  الثارجغئ؛  السغاجئ  وحآون 
دائرة الائسغئ والسمالئ المضحعشئ، أو الماثفغئ؛ وتزعر 

بالمزعر الصعطغ، أو اإلجقطغ، أو غغره!!...
دون  عع  شغما   - الثول  عثه  سظث  الاسطح  شمعضعع 
وطخالته  الشرب،  لسغاجات  غثدع   - الظعوي  السقح 
السغاجغئ؛ وصث تخض أن اسارضئ العقغات الماتثة؛ 
الئقد  بسخ  تسّطح  طعضعع  سطى  طرة  طظ  أضبر  شغ 
أن  إغران  أرادت  سظثطا  تخض  ضما  طاطعرة؛  بأجطتئ 
تاجود بخعارغت (ss٣٠٠) روجغئ الخظع جظئ ٢٠١٠، 
أن  أطرغضا  ترغث  سظثطا  ذلك  طظ  أضبر  غتخض  وصث 
تظسح الرضعد اقصاخادي لثى بسخ حرضات السقح 
شغ أطرغضا؛ شاطةأ إلى السسعدغئ ودول الثطغب، وتةئرعا 
إلى  صغماعا  تخض  السقح  طظ  ضمغات  حراء  سطى 
ططغارات الثوقرات، طظ أظعاع طسغظئ طظ افجطتئ.. شصث 
شغ  افطرغضغئ  جعرظال  جارغئ  (وول  ختغفئ  ذضرت 
٢٠١٠/٠٩/١٤: أن السسعدغئ أبرطئ اتفاصاً طع أطرغضا 
لحراء أجطتئ بصغمئ ٦٠ ططغار دوقر وعغ أضئر خفصئ 

طظ ظعسعا شغ تارغت السسعدغئ..
والتصغصئ أن طعضعع السقح الظعوي بالثات شغ دول 
غغرعا طظ بقد المسطمغظ - شغ  أو  افوجط،  الحرق 
المعضعع  عثا   ...- ضئاضساان  العظثغئ  الصارة  حئه 
افطرغضغئ،  الثارجغئ  السغاجئ  لثى  تمر  خطعط  له 
والمخالح  بالسغاجات  ترتئط  جغاجغئ  أعثاف  وله 
افطرغضغئ، شغ المظطصئ؛ طبض طعضعع السطط والترب، 
أعثاف  سطى  ظصش  وتاى  الثول..  بغظ  والسقصات 
السغاجئ افطرغضغئ طظ عثا المعضعع، ق بث أن ظظزر 

«تجب الاترغر» غاعط السططئ بالعصعف خطش أتثاث افصخى

تامئ ضطمئ السثد : السسعدغئ تضاعي بظار الفاظئ الاغ أحسطاعا...
بتادبئ الافةغر، شئجسط الثاخطغئ السسعدغئ بأن شحض 
التعبغغظ شغ الغمظ أدى بعط لمتاولئ ظصض المسرضئ إلى 

السسعدغئ، وعثا أطر طسائسث.
سطى  الثاخطغ  الاألغإ  أن  طظ  غتثث  طا  تصغصئ  ولضظ 
شاجثة  سصغثة  وأختاب  حغسئ  وبأظعط  التعبغغظ 
تثرجعط طظ المطئ تسإ ضقم السطماء شغ بقد الترطغظ، 
أدى عثا افطر إلى إبارة شاظئ ذائفغئ سظث الظاس خفغئ 
وتزعر أتغاظا، وصث اجاشطاعا بسخ الةماسات الاغ ترى 
شغ تضط آل جسعد سثم التضط بما أظجل اهللا، لائثأ بإبارة 
الصقصض شغ طظطصئ الحغسئ والاغ جعف تبغر الشدإ سظث 
الظاس ولضظ لغج بثرجئ ضئغرة فن الظاس ترى ضما 
أجطفظا شغ الحغسئ، أظعط الرواشخ وطظعط طظ ضفرعط.

آل  تضط  سطى  سارطئ  بعرة  إلى  ظعاة  عثا  غضعن  وربما 

جسعد السمقء والثغظ بان سعارعط.
سطى  الاآطر  شغ  سمره  السسعدي  الظزام  أشظى  لصث 
افطعال  وأظفص  بغظعط،  شغما  الفاظ  وإبارة  المسطمغظ 
وأظحأ الفدائغات ووظش المحاغت، لئّث الفاظئ الطائفغئ 
بغظ المسطمغظ حغسئ وجظئ لغض ظعار، وعا عع غضاعي 
بظار الفاظئ الاغ أحسطعا شغتخث حعك طا زرسئ غثاه شغ 

أراضغه..
إن عثه الفاظئ بغظ أبظاء المسطمغظ جرغمئ طظضرة غةإ 
سطى ضض طسطط السمض سطى إغصاشعا والعصعف شغ وجععا 
دولئ  شغ  جمغسا  المسطمغظ  لاعتغث  الثؤوب  والسمض 
الاغ  وتثعا  شعغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
أظطئ المسطمغظ وتماعط صروظا وعغ وتثعا الضفغطئ 

بأن تزطعط وتتمغعط جمغسا طظ جثغث..

رام اهللا (شطسطغظ) - خثطئ صثس برس
قذسئ  اظاصادات  شطسطغظ،  شغ  الاترغر»  «تجب  وجه 
لطسططئ الفطسطغظغئ ردا سطى طظع طآتمر الثقشئ الثي 
وجط  اهللا  رام  طثغظئ  شغ  تظزغمه  غساجم  التجب  ضان 
الثقشئ  «جصعط  ذضرى  شغ  المتاطئ  الشربغئ  الدفئ 

اإلجقطغئ».
تساجم  السططئ  أن  أضثت  شطسطغظغئ  طخادر  وضاظئ 
طظع تظزغط المآتمر ردا سطى صغام ظحطاء طظ التجب 
أتمث  الثضاعر  افردن  صداة  صاضغ  سطى  بالاحعغح 
عطغض أبظاء خطئئ خقة الةمسئ، والاغ اسائرت طظ جاظإ 

الضبغر طظ الفطسطغظغغظ خطعة تطئغسغئ طع اقتاقل.
وأضث التجب شغ بغان ختفغ تطصاه «صثس برس» غعم 
افتث (٢٤|٥)، أن طا تثث شغ المسةث افصخى طشاغر 
تماطا لرواغئ السططئ لطتثث، تغث أحار إلى أن طا تخض 
شغ المسةث افصخى بثأ باتاةاج واساراض رجض طسظ 
لغج طظ «تجب الاترغر» سطى زغارة المسآول افردظغ 
والعشث المراشص له ، شصام تراس الثضاعر أتمث عطغض، 
بدربه تاى أغحغ سطغه، شبار الظاس وغدئعا وضئروا، 
ورشدعا الخقة خطفه أو اقجاماع إلغه، بتسإ الرواغئ 

الاغ أرودعا الئغان.
وأحار التجب إلى أن «سمطغات حاط لطثات اإللعغئ داخض 
المسةث صاطئ بعا جعات طسروشئ، بعثف جر افتثاث 

التص  فعض  وصمسعا  بطحعا  لائرغر  السظش  طربع  إلى 
وتتعغطه  طعصفعط  وإضساف  الظاس  سمض  وتحعغح 

لفعضى تسافغث طظعا الةعات المسادغئ لقجقم».
وتعل صرار طظع المآتمر غعم أطج السئئ، صال التجب 
إن «صرار المظع ضان طئغاا لثى السططئ وأّظعا ضاظئ تئتث 
سظ ذرغسئ لثلك، طساثق بالمداغصات الاغ تسرض لعا 

حئابه أبظاء الاتدغر لطمآتمر».
واسائر أّن السئإ التصغصغ وراء طظع المآتمر «عع ترص 
السططئ سطى أن ق غرى الشرب جماعغر شطسطغظ تظادي 
بالثقشئ وتسمض لعا، وأن السططئ صث سمطئ سطى إخراج 

أتثاث افصخى ذلك اإلخراج بعثف طظسه».
لطجغارات  الراشخ  رأغه  سطى  بغاظه  شغ  التجب  وأضث 
طع  تطئغسا  طسائرعا  افصخى،  ولطمسةث  لفطسطغظ 
وتدطغق  به  الصئعل  سطى  لطظاس  وتروغدا  اقتاقل 
أعض  داسغا  شطسطغظ،  صدغئ  تصغصئ  سظ  لطمسطمغظ 
الصثس وشطسطغظ إلى العصعف شغ وجه ضض المطئسغظ.

الثي  المصثس»  بغئ  «طآتمر  طصررات  التجب  وأدان 
اظاعئ أسماله صئض غعطغظ وتدره وزراء أوصاف وصداة 
طظ دول سثة وخثرت سظه ١٥ تعخغئ، لط غضظ بغظعا 
تعخغئ واتثة شغعا إحارة لاترغر بغئ المصثس، بتسإ 

طا جاء شغ الئغان. 
(وضالئ صثس برس اظارظاحعظال)

وزغر الثشاع افطرغضغ: الصعات السراصغئ تفاصر لقرادة يف صاال 
الثولئ اإلجقطغئ

الصعات  إن  ضارتر  أحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  صال 
الثولئ  تظزغط  صاال  شغ  إرادة  أي  تزعر  لط  السراصغئ 
وإن  أجئعع  صئض  الرطادي  جصعط  خقل  اإلجقطغئ 
اقحائاك  سطى  تحةغسعا  تتاول  افطرغضغئ  الصعات 

المئاحر بحضض أضئر.
 وصال ضارتر لحئضئ (جغ.إن.إن) الاطفجغعظغئ افطرغضغئ 
"الصعات السراصغئ لط تزعر أي إرادة شغ الصاال. ضاظعا 
طظ  اظستئعا  لضظعط  سثدا  المسارضئ  الصعة  غفعصعن 

المضان." 
وذضر أن العقغات الماتثة تعاخض شغ العصئ التالغ 
السراصغئ  لطصعات  الثسط  وتصثغط  جعغئ  ضربات  تظفغث 
بالاثرغإ والمسثات لضظ واحظطظ تاابع العضع سظ 

ضبإ.
أي  وق  عغ  ق  لضظ  طآبرة  الةعغئ  "الدربات  وصال: 
حغء آخر ظساطغع سمطه غمضظ أن غتض طتض اجاسثاد 
السراصغغظ لطصاال. إظعط طظ غظئشغ سطغعط أن غعجطعا 
طضاجئعط."   سطى  غتاشزعا  بط  اإلجقطغئ  الثولئ 
وأضاف أن الةغح افطرغضغ لط غعص باشغغرات شغ 
العصئ التالغ شغ الثسط الثي تصثطه واحظطظ لطسراق.

 وردا سطى جآال سظ الثسعات الماجاغثة طظ المحّرسغظ 
الةمععرغغظ إلرجال صعات أطرغضغئ برغئ طصاتطئ إلى 

السراق صال ضارتر "إذا جاء وصئ اتاةظا شغه لاشغغر حضض 
الثسط الثي ظصثطه لطصعات السراصغئ شسظعخغ بثلك."

لمرضج  الاظفغثغئ  المثغرة  شطعرظعي  طغحغض  وصالئ   
(جغ.إن.إن)  لحئضئ  طاتثبئ  جثغث)  أطرغضغ  (أطظ 
إن واحظطظ غةإ أن تدشط سطى التضعطئ السراصغئ 
لاصثغط طجغث طظ المعارد إلى السحائر السظغئ شغ الةجء 
الشربغ طظ السراق الثغظ تعجث لثغعط "إرادة جغاجغئ 

لطصاال" أضبر طظ الصعات السراصغئ.
الثشاع  لعزغر  جابصئ  وضغطئ  وعغ  شطعرظعي  ورتئئ 
لحآون السغاجات باخرغتات ضارتر سظ شسض المجغث 
وجعئ  طظ  اآلن..  العصئ  "تان  وصالئ  افطر،  لجم  إذا 

ظزري". (روغارز)
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سطى  الشربغغظ  تطئغج  لئغان  أضاإ  أن  الظغئ  ضاظئ 
المسطمغظ بثس طحضض افصطغات، وضغش اظططى سطى 
ضبغرغظ عثا المفععم؛ شمظعط طظ اتثثه ذرغسئ لصئعل 
تسائث  ق  أن  سطى  بجسمعط  لطتفاظ  السطماظغئ  جغادة 
المسطمغظ،  بقد  شغ  بافصطغات  المسطمئ  افضبرغئ 
افصطغات  شصه  غسمى  لما  لطاأخغض  اظئرى  طظ  وطظعط 
أصطغات  غمبطعن  الثغظ  المسطمغظ  قظثطاج  لغعذظ 
شغثغئعا  المةامسات  تطك  شغ  الشربغئ  المةامسات  شغ 
دغظعط  أتضام  طظ  وغظسطعا  اإلجقطغئ  حثخغاتعط 
أن  واخارت  ذلك  سظ  سثلئ  ولضظغ  شتضما،  تضما 
أضاإ ضغش أن الشرب اخارع طفععم افصطغات شّثاً لفطئ 
اإلجقطغئ لغعغض طظ خقله شغ طحارغسه اقجاسمارغئ، 

ولضظه شت ضان الشرب ظفسه أول ضتاغاه.
شما  افضبرغئ،  طئثأ  سطى  الثغمصراذغ  الفضر  صام 
المظزرغظ  ولضظ  خعابا،  ضان  خعابا  افضبرغئ  رأته 
افضبرغئ  رأي  باسطط  داخطغا  اخطثطعا  لطثغمصراذغئ 
رضغجة  طع  تظاصخ  الثي  افطر  افصطغئ،  غسمى  طا  سطى 
الترغات الاغ عغ أخض الفصه الاحرغسغ الشربغ، لثلك 
اتااجعا لارصغع ظزاطعط الثغمصراذغ بمستئ لغئرالغئ، 
والطغئرالغئ تصعم سطى تماغئ تصعق افشراد وافصطغات، 
شإذ غرى غالئغئ طةامسعط أن الحثوذ أطر طصغئ، شإظعط 
لتماغئ افصطغئ الحاذة ق بث طظ تحرغسه والاروغب له 
(الطغئرالغئ ظصغخ الثغمصراذغئ)، شما رأته افضبرغئ لط 
غسث طصثجا، بض غةإ أن غساد الظزر شغه لغاماحى طع 

تصعق افصطغات، شماذا بصغ طظ الثغمصراذغئ إذن؟
سظ  طئثئعط  سةج  بعاصع  وخارجغا  داخطغا  واخطثطعا 
ظض  شغ  خخعخا  واتثة،  بعتصئ  شغ  الحسعب  خعر 
طةمعسات  طظ  لمةامساتعط  العةرة  طعجات  تثشص 
واتفص  طساصثاتعط،  تعاشص  ق  طساصثات  تتمض  بحرغئ 
اقجاسمارغئ،  غاغاتعط  لابئغئ  تاجئ  شغ  ضاظعا  أظعط 
السطماظغ  طئثأعط  وظصدعا  افصطغات،  طفععم  شضرجعا 
باظغئ بةسطعط أجاس الخراع بغظ افصطغات وافضبرغات 
شغ خارج طةامساتعط سطى أظه عع تص افصطغات الثغظغ 
أجاجه،  سطى  والسغح  العجعد  شغ  والارابغ  والسرصغ 
وعغ تظاصخ افجاس السطماظغ لطظزام الشربغ الصائط 
الظاحؤئ  الصغط  طظ  الاام  والاترر  المططص  الاةرد  سطى 
لعثه  لةأوا  شضعظعط  وافخقق،  والاراث  الثغظ  سظ 
المظططصات رضغجة لابئغئ طئثئعط طظ خقل اجاسمالعا 
أجاس  ظصدعا  شإظعط  اقجاسماري،  لطاثخض  شةعات 
سصغثتعط لطمرة الباظغئ بسئإ شضرة افصطغات، وأطا شغ 
أن  افصطغات  شسطى  تماطا،  السضج  شضان  طةامساتعط 
تظثطب أو تثوب شغ المةامسات الشربغئ وتظخعر شغه 
وإق شق غتص لعا أن تمارس أغا طظ حسائر دغظعا تاى 
ولع ضان غطاء رأس! طما ظصخ أجسا ضبغرة لمئثئعط 
طبض ترغئ اقساصاد، والترغات الحثخغئ، شضاظئ طحضطئ 

افصطغات طصاق لمئثئعط.
ضعظعا  افصطغات  شضرة  شغ  الضئرى  الفاجسئ  وضاظئ 
تضظ  لط  طةامسات  شغ  الاظاصدات  إغةاد  سطى  ترضج 
والتروب  بالصقصض  شاحتظعا  الاظاصدات،  لاطك  تطافئ 
الحغسئ  شاظئ  إحسالعط  ذلك  وطبال  والظجاسات، 
سظ  غئتبعن  وعط  جغما  ق  والسرب،  وافضراد  والسظئ، 
لغفرضعا  طظعا،  باجاسمارعط  غطةعن  وطئررات  طثاخض 
شطرتعا  اإلجقم،  سظ  بثغق  الثغمصراذغئ  سطماظغاعط 
افصطغات  طخغر  طا  وعع  أبثا،  صائما  غضظ  لط  طحضق 
الظخراظغئ، وأصض افصطغات طمظ ق غئطشعن أخابع الغث 

بقد  شغ  والمطتثغظ  والطغئرالغغظ  السطماظغغظ  طظ 
الاغ  الئحرغئ  المةمعسات  تطك  وأطثوا  المسطمغظ، 
بالسقح  وأخرى  بالمظاخإ  أتغاظا  بافصطغات  جمععا 
والسططان، وضاظعا غعغؤعظعا فن تسمى أصطغئ وأوجثوا 
الصادة  لعا  وخظسعا  والعذظغئ،  الصعطغئ  افتجاب  لعا 
السزام المطعمغظ! وأتغعا لعا لشاتعا الاغ ربما تضعن 
وصسثوا  وأترشعا  خطعذعا  وخطعا  وذعروعا  طغائ 
وشطضطعرًا أو رصخًا  بصاشغاً  صعاسثعا، واخاطصعا لعا تراباً 
حسئغاً ضما غسمعظه، وأبرزوا ساداتعا وتصالغثعا ضأظعا 
لعا  وضائعا  الثغظغئ،  ذصعجعا  وأتغعا  طصثجئ،  أسمال 
إن  غصعلعن  بط  وطظ  الصعطغئ!  بافطةاد  تاشقً  تارغثاً 
عثا الحسإ حسإ آخر غةإ أن غأخث اجاصقله وععغاه، 
شطجم أن تسطعه تص تصرغر طخغره. لائصى الصقئض جغثة 
المعصش شغسعض سطغعط الاثخض واقجاسمار، والاسطط 
واقجاتمار. شمظ أصطغات دغظغئ، ضالظخارى وافزغثغغظ، 
إلى  وافضراد،  ضافطازغس  صعطغئ  أصطغات  إلى  والخابؤئ، 
غغر ذلك طظ الاةجئئ الاغ غةسطعظعا طثخق لشاغاتعط 
غبئئ  طما  التصغرة،  اقجاسمارغئ  وأغراضعط  الثظغؤئ 
أن التدارة الشربغئ إظما تصعم شغ أجاجعا سطى غاغئ 
اقجاسمار وإبارة الصقصض وبث التروب والظجاسات ضغ 

تةث لعا طعذأ صثم لظعإ الثغرات وشرض السغطرة.
الطغئرالغئ  الشربغئ:  لطثغمصراذغئ  الظصائخ  عثه  إن 
ضغش  لئغان  تضفغ  وخارجغا،  داخطغا  وافصطغات  داخطغا، 

أظعط ظصدعا غجل طئثئعط بأظفسعط.
شالشرب إذن غئتث سظ شعارق خاخئ لثى طةمعسات طظ 
الظاس تضعن طظثطةئ وطظسةمئ طع غغرعا شغ الظزام 
السام شغ داخض طةامع وشغ ظض دولئ واتثة، ولضظعا 
أصض سثدًا طظ غغرعا، وشغ ضبغر طظ افتغان ق تضعن 
ضما  افخرى  الئحرغئ  المةمعسات  طع  طحاضض  أغئ  لعا 
ضاظئ التال شغ ظض الثولئ اإلجقطغئ. وضض المةمعسات 
الئحرغئ ضاظئ طظثطةئ شغ المةامع اإلجقطغ بثون 
تمغغج. وتاى بسث زوال الثولئ اإلجقطغئ وإغةاد عثه 
المةمعسات  عثه  بصغئ  العجغطئ  الضرتعظغئ  الثوغقت 
وجعد  بسئإ  الئسخ؛  بسدعا  طع  طظسةمئ  الئحرغئ 
شمبًق  تغاتعط.  وشغ  صطعبعط  شغ  اإلجقم  فشضار  آبار 
شغ ترضغا تاى أسعام البماظغظات طظ الصرن المظخرم لط 
غضظ عظاك طحضطئ أصطغئ ضردغئ ولط غضظ غتج افضراد 
إخعاظعط  طع  طظسةمغظ  ضاظعا  بض  آخر،  حسإ  بأظعط 
طظعا  غساظغ  الاغ  المحاضض  ظفج  وغساظعن  افتراك 
افتراك؛ بسئإ وجعد ظزام ضفر شاجث غطئص سطغعط 
اإلجقم  ظزام  فجض  غبعرون  وضاظعا  دغظعط.  غثالش 
ضما تثث ببعرة الحغت جسغث الضردي طظ أجض إسادة 
الثقشئ سام ١٩٢٦م. ولضظ شغ سام ١٩٨٤م أجج 
اقجاسمار سظ ذرغص سمقئه تجب السمال الضردجااظغ 
الثي بثأ بإبارة الظسرة الصعطغئ سظث افضراد، وتثث طا 
تثث، وطا زالئ عثه المحضطئ تافاسض ودول اقجاسمار 
الشربغ تشثغعا تاى تآتغ أضطعا المر بفخض افضراد سظ 
افتراك، وإغةاد ضغان سطماظغ آخر ضما عع طعجعد شغ 

ترضغا، شاجغث المحضطئ تسصغثًا.
طدطض  طثطر  طفععم  افصطغات  طفععم  شإن  عظا  طظ 
طتارباه  غظئشغ  خطغر  اجاسماري  طثخض  وعع  لفطئ، 
شضرا وطمارجئ والسعدة لطسمطغئ الخعرغئ الاغ خعر 
بعا اإلجقم ضض الحسعب وافسراق شغ بعتصئ صاطئ سطى 
أجاس: لعط طا لظا طظ اإلظخاف وسطغعط طا سطغظا طظ 

اقظاخاف.

افصطغات طأزق التدارة الشربغئ: الفت واملصاض 
بصطط: بائر جقطئ - ضظثا
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طظث اظفخال جظعب السعدان صئض أربع جظعات ضاظئ سائثات الظفط تحضض أضبر طظ ٩٠٪ طظ دخض التضعطئ، 
طظ  واتثة  أظعا  غسظغ  طما  الختراء،  حرق  أشرغصغا  شغ  ظفطغئ  اتاغاذات  أضئر  بالث  تدط  الةثغثة  شالثولئ 

اصاخادات السالط افضبر اسامادا سطى الظفط.
أطا الغعم -وذئصا لاصارغر افطط الماتثة- شإن أضبر طظ ظخش جضان جظعب السعدان الثغظ غئطشعن ١٢ ططغعظا 
بتاجئ إلى طساسثة ذارئئ تاى أن بسخ المظاذص تصش سطى حفغر المةاسئ، وأخئتئ الثولئ تسامث بحضض 

أجاجغ سطى الثسط الثارجغ.
السمطئ.  اظعغار  اتاماقت  وتجداد  الادثط  طسثل  لغاداسش  السعدان  جظعب  دولئ  سطى  افزطات  تراضمئ  وصث 
وترضجت المسارك افخغرة بغظ التضعطئ والصعات المامردة شغ آخر التصعل الظفطغئ المظاةئ شغ الئقد. (الةجغرة 

ظئ)

أوباطا غرغث تخظغش تعظج «حرغضاً رئغساً طظ خارج افذطسغ» 
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أضث الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا دسمه تعظج، طسطظاً ظغاه طظح عثا الئطث الثي حعث اظطقق الربغع السربغ طظث 
٤ جظعات، «خفئ حرغك رئغج طظ خارج تطش افذطسغ».

وصال أوباطا لثى اجاماسه بالرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ إن «العقغات الماتـثة تآطظ بصثرات تعظج»، 
طاسعثًا باسـجغج الاساون اقصاخادي والمساسثة السسضرغئ لاعظج الئطث الخشغر (١١ ططغعن ظسمئ) الثي غعاجــه 

تعثغث الاطرف الثغظغ الثي تشثغه تالئ الفعضى شغ لغئغا المةاورة.
وغاغح وضع «التطغش الرئغسغ طظ خارج التطش افذطسغ» اقطاغاز الممظعح إلى ١٥ بطثًا بغظعا الغابان وأجارالغا 
وأششاظساان وطخر والئترغظ والمشرب، لطئطث المسظغ التخعل سطى تساون سسضري طاغظ طع العقغات الماتثة، 

خخعخاً شغ تطعغر افجطتئ واصاظائعا.
طظ جعاه، صال الرئغج الاعظسغ: «ق غجال أطاطظا ذرغص ذعغض». وتثر طظ أن الزرف اإلصطغمغ لئقده «غمضظ 
أن غحضض تعثغثًا لطمسار الثغمعصراذغ» شغعا، شغ إحارة إلى اظعغار المآجسات شغ لغئغا. وأضاف: «ظتظ بتاجئ 

إلى العقغات الماتثة وربما تضعن العقغات الماتثة اآلن بتاجئ إلى تعظج». (جرغثة التغاة)

رؤجاء افرضان السرب غظاععن طظ بروتعضعل الصعة السسضرغئ 
اتفص رؤجاء افرضان السرب خقل اجاماسعط الباظغ غعم افتث الماضغ، بةاطسئ الثول السربغئ، برئاجئ الفرغص 
اقخاغاري  الئروتعضعل  طحروع  إسثاد  سطى  المخرغئ -  المسطتئ  الصعات  ترب  أرضان  رئغج  تةازي -  طتمعد 
إلظحاء الصعة السسضرغئ السربغئ المحارضئ، والثي غادمظ طعام عثه الصعة والمغجاظغئ الثاخئ بعا وتحضغطعا 

والعغضض الاظزغمغ واإلداري لعا.
وخقل جطسئ الغعم تط اقتفاق سطى سرض طحروع الئروتعضعل اقخاغاري سطى الثول السربغئ إلبثاء رأغعا بحأظه، 
وإرجالعا إلى افطاظئ الساطئ لةاطسئ الثول السربغئ خقل أجئعسغظ، تمعغثا لسصث اجاماع آخر لرؤجاء افرضان، 

لطظزر شغ وضع طحروع الئروتعضعل شغ خغاغاه الظعائغئ.
وجغاط سرض الئروتعضعل سطى طخر باسائارعا تاعلى رئاجئ الصمئ السربغئ إلجراء المحاورات القزطئ طع الصادة 

السرب.
وضان رؤجاء أرضان الةغعش السربغئ صث سصثوا اجاماسا أطج السئئ بمصر جاطسئ الثول السربغئ لقتفاق سطى 
تحضغض صعة سربغئ طحارضئ صئض ٢٩ تجغران المصئض تظفغثًا لطصرار الخادر سظ صمئ حرم الحغت أواخر آذار الماضغ. 

(السربغئ ظئ)

جعلئ إخئارغئ

;ÏË’]∏\Â;ÏÁÄ]ëiÕˆ\;‡]›ÊË’\;Ï÷“çŸ;◊ü;%;Ï›\Åiàˆ\

صال وزغر الثاخطغئ الغعظاظغ إن بقده لظ تساطغع جثاد الثغعن المساتصئ لخظثوق الظصث الثولغ شغ الحعر 
الصادم فظعا ق تمطك المال.

وصال العزغر ظغضعس شعجاغج لاطفجغعن جرغك طغةا «افصساط افربسئ المساتصئ لخظثوق الظصث شغ تجغران ١,٦ 
ططغار غعرو (١,٨ ططغار دوقر) وعثه افطعال لظ ُتثشع وعغ غغر طااتئ لطسثاد.»

وشغ ظض سةجعا سظ اقجاثاظئ طظ أجعاق السظثات وتعصش خرف أطعال اإلظصاذ تستإ أبغظا طظ خجائظعا حئه 
الثاوغئ فداء الاجاطات الثغعن وجثاد افجعر وطساحات الاصاسث. (روغارز)
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أسطظ الةظرال جعن ضاطئض صائث الصعة الثولغئ لطمساسثة 
ظغئ  سظ  (إغساف)  أششاظساان  شغ  افطظ  إرجاء  سطى 
العقغات الماتثة وتطفائعا شغ الظاتع إبصاء تعاجثعما 

السسضري شغ أششاظساان بسث سام ٢٠١٦.
«العاحظطظ  ختغفئ  طع  له  طصابطئ  شغ  ضاطئض  ورجح 
واحظطظ  أن  طاغع/أغار،   ٢٤ افتث  الخادرة  بعجئ»، 
ضابعل  شغ  دائمئ  سسضرغئ  صاسثة  جغظحؤان  والتطش 

بعثا العثف.
اتثاذه  جغاط  الحأن  بعثا  الظعائغ  الصرار  أن  وأضاف 
السام  خغش  وارجع  شغ  افذطسغ  التطش  اجاماع  أبظاء 

المصئض.
وتسإ صعله، شإن إصاطئ طصر لطظاتع شغ أششاظساان جغخإ شغ تظسغص الةععد الراطغئ لاعزغع المساسثات بغظ 

السضان وتعرغثات المسثات السسضرغئ وتصثغط اإلجاحارات الماسطصئ بالمسائض السسضرغئ واقجاثئاراتغئ.
عثا ولط غثضر الةظرال سثد الةظعد الثغظ طظ المثطط إبصاؤعا شغ ذلك الئطث بسث سام ٢٠١٦، تغظ تضامض 

طعماعط التالغئ الثاخئ باةعغج الةغح العذظغ افششاظغ، وصال إن عثا افطر «طظ غغر المسروف بسث».
وضان غظج جاعلاظئرغ افطغظ السام لطتطش افذطسغ أشاد سصإ اجاماع وزراء خارجغئ دول التطش شغ أظاالغا 
الارضغئ، أواجط الحعر الةاري، سظ صرار الظاتع التفاظ سطى بصائه لفارة ذعغطئ شغ أششاظساان، بسث اضامال 

المعمئ التالغئ «الثسط التازم».
عثا وغحارك شغ الئسبئ التالغئ الاغ بثأت شغ افول طظ غظاغر/ضاظعن الباظغ عثا السام، ١٢,٥ ألش سسضري طظ 

تطش الظاتع، أغطئعط طظ العقغات الماتثة. (روجغا الغعم)
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طغاظمار: صاظعن «تظزغط افجرة» لاصطغض طعالغث املسطمني 

وّصع رئغج طغاظمار سطى صاظعن طبغر لطةثل غطالإ بسخ افطعات باقظازار بغظ إظةاب ضض ذفض واآلخر لمثة 
بقث جظعات. وغتّثر المظاصثون طظ أظه غمضظ أن غساثثم شغ الصمع، لغج شصط لطظساء بض لفصطغات الثغظغئ 

والسرصغئ أغدا.
وتط تصثغط طحروع صاظعن «تظزغط افجرة والرساغئ الختغئ» تتئ ضشط طظ الرعئان الئعذغغظ الماحثدغظ، 

الثغظ غمطضعن أجظثة خارطئ طظاعدئ لطمسطمغظ، وطرره ظعاب الئرلمان الحعر الماضغ.
وغمظح الصاظعن السططات اإلصطغمغئ التص شغ تطئغص صعاظغظ اإلبساد بغظ وقدة ذفض وآخر شغ المظاذص ذات الظمع 

السضاظغ الضئغر. (أجعحغاث برس)


