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بصطط: أتمث الثطعاظغ

لط غسث خاشغا سطى الئسخ شغ الئقد الشربغئ أن 
اإلجقم  ضث  الشربغئ  الثول  تثعضه  الثي  الخراع 
وغساعثف  أسمى،  تصث  سظ  ظابع  عع  إظما  والمسطمغظ، 
تطك  طظ  وبالرغط  والمسطمغظ..  اإلجقم  خعرة  تحعغه 
سطى  لغسارضعا  الشربغغظ  بسخ  غثرج  الئشغدئ  افجعاء 
جغضعن  شضغش  المسطمغظ..  طع  الاساطض  شغ  اقزدواجغئ 
التال بعجعد دولئ الثقشئ الراحثة الاغ جاجغض غحاوة 

الادطغض سظ أسغظ الشربغغظ؟؟!! 
إظه دخعل لعط شغ دغظ اهللا أشعاجا بإذن اهللا

اصرأ شغ عثا السثد:
 - طاذا وراء تضبغش العةعم افطرغضغ سطى طظاذص 

    جغطرة تظزغط الثولئ؟  ...٢
 - ظزرة شغ وبائص "السقصئ بغظ أطرغضا 

   والبعرة اإلغراظغئ"  ...٢
 - الرأجمالغئ تظاب الفصر واإلجقم غساأخطه ... ٣

- شخض جظعب السعدان شاصط طحاضطه بثل تطعا ...٤
- ردا سطى تخرغتات الشظعحغ: السغاجئ غةإ أن تضعن 

   سطى أجاس اإلجقم ...٤
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بصطط: سئث اهللا سئث المسغظ

جارضعزي غثسع إىل "سجل السةظاء 
اإلجقطغني" وطضاشتئ "الاطرف" 

صال زسغط تجب الةمععرغغظ الفرظسغ ظغضعق جارضعزي 
بغظعا  طظ  أوروبغئ  ختش  جئ  ظحرتعا  طصابطئ  شغ 
الفرظسغئ "لعشغشارو"، غعم الثمغج الماضغ: "ظتظ شغ 
الثولئ  ضث  خارجغئ  ترب  "إظعا  وأضاف:  ترب".  تالئ 
اإلجقطغئ وترب داخطغئ ضث طعاذظغظا الثغظ غائظعن 
اإلجقم الرادغضالغ". وأضاف: "إذا أردظا طضاشتئ سثوظا، 
اإلجقطغ  والاغار  الةعادي  الاغار  إظه  تتثغثه:  شغةإ 
الرادغضالغ الطثان غاشثغان طظ بسدعما بسداً". وغثاة 
اجاماع لتجبه تعل الصداغا الثولغئ، صال جارضعزي الثي 
غحارك شغ المظاثى اقصاخادي لسان بطرجئعرغ إظه 
طضاشتئ  أجض  طظ  شعرًا"  لاطئص  إجراءات  أربسئ  "غصارح 
ضض  سجل  غةإ  "أوقً  وأضاف:  الماطرف".  "اإلجقم 
غةإ  دسعغئ  تمطئ  عظاك  فن  اإلجقطغغظ  المساصطغظ 
طضاشتاعا شغ السةظ. باظغاً، أذطإ إظحاء جعاز اجاثئارات 
لطسةعن. غةإ أق ظضافغ باإلخشاء لفخعات (الاظخئ) 
اجاثئارات  عظاك  غضعن  أن  غةإ  بض  الجظجاظات،  شغ 
بحرغئ طبطما غةري شغ أطاضظ السئادة الماطرشئ وداخض 
الفرظسغ  الرئغج  وأضاف  الرادغضالغئ".  المةمعسات 
جظسغاغظ  غتمض  أو  أجظئغ  حثص  أي  "بالباً،  السابص: 
سطى سقصئ بظحاذات أو حئضات إرعابغئ غةإ أن غطرد 
بق تأخغر. لاساثثم تال الطعارئ شغ عثا المةال سطى 
افصض".! وأخغرًا، ذطإ جارضعزي "شرض اإلصاطئ الةئرغئ 
سطى أي حثص غحائه بسقصاه شغ حضض طئاحر أو غغر 
طئاحر بظحاذات إرعابغئ واجاثثام السعار اإللضاروظغ 
لماابسئ تترضات عثا الحثص بق تعصش". (جرغثة التغاة)

ظغضعق  السابص  الفرظسغ  الرئغج  ضقم  إن   :
جارضعزي سظ الثطعات العاجإ اتئاسعا تةاه السثو شغ 
ظزره والثي أجماه "اإلجقم الرادغضالغ"، إظما تظط سظ 
تصث ضئغر غتمطه شغ ظفسه تةاه اإلجقم والمسطمغظ، 
وعع طا غةسطه غئرر لظفسه اتثاذ أغئ خطعة ولع ضاظئ 
تاى  بض  الفرظسغئ  الصعاظغظ  طع  أجاجا  تاظاصخ 
غثسعن  الاغ  اإلظسان  تصعق  طع  تاسارض  ضاظئ  لع 
الثشاع سظعا.. وعثه لغسئ المرة افولى الاغ غصعم 
شصث  والمسطمغظ  اإلجقم  بمعاجمئ  جارضعزي  شغعا 
صال شغ حئاط طظ السام الماضغ "إن سطى طسطمغ 
شرظسا أن غئثلعا جعثا طظ أجض الاأصطط طع سطماظغئ 
شرظسا طظ خقل الاثطغ سظ ارتثاء التةاب"، وأسطظ 
خراتئ طسارضاه لاعاجث ظساء غرتثغظ التةاب سطى 
أراضغ بقده، طئثغا شغ ذات العصئ رشده لسثد طظ 
الممارجات لطةالغئ المسطمئ طظ صئغض خقة بسخ 
المسطمغظ شغ الحعارع ورشخ المسطمات طسالةاعظ 
طظ صئض ذئغإ رجض واخاغارعظ لطئغئئ اطرأة سطى 
تث صعله. وصئض ذلك صال بأظه غرغث "أن غضعن إجقطا 
شرظسغا، ولغج إجقطا شغ شرظسا".. وجارضعزي لغج 
وتضطط  السغاجغ  الحأن  غاساذى  الثي  العتغث  عع 
رئغج  صام  شصث  والمسطمغظ،  اإلجقم  سظ  بتصث 
التضعطئ اقحاراضغئ طاظعغض شالج بثسعة المسطمغظ 
«طتاربئ  أجض  طظ  ضطغا»  «طسآولغاتعط  تتمض  إلى 
غغخ  عغ  الاخرغتات  عثه  اإلجقطغئ»..  الفاحغئ 
طظ شغخ تصث صادة شرظسا سطى اإلجقم والمسطمغظ 
وعع تصث غحارضعط شغه صادة الثول الشربغئ بحضض 
سام.. وعثا الضقم طظ جارضعزي أو طظ شالج إظما 
غثل سطى إشقس شضري، شعط غثرضعن صعة السصغثة 
خعض  سطى  صادرغظ  غغر  وأظعط  وسمصعا،  اإلجقطغئ 
الخراع الفضري طسعا لغضعن الظصاش طاسطصا بأجج 
اإلجقم وأجج التدارة الشربغئ، وإظما غطةآون إلى 
تحعغه خعرة اإلجقم وأتضاطه وضثلك تحعغه الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة لغتعلعا دون سعدة اإلجقم 
إلى واصع التغاة، ولضظ ظظعط ذلك جغردغعط بإذن 
ْموَالَُهْم 

َ
أ ُفْنِفُقوَن  َكَفُروا  ِيَن  َّ ا ﴿إِنَّ  تسالى:  صال  اهللا.. 

ةً  ِ َفَسيُْنِفُقوَغَها ُعمَّ تَُكوُن َعلَْيِهْم َحرْسَ وا َقْن َسبِيِل ابَّ َُصدُّ ِ
وَن﴾. ِيَن َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ َّ ُعمَّ ُفْغلَُبوَن وَا

الفااح  سئث  لرجطعا  طخر  أطر  أطرغضا  جطمئ  أن  طظث 
السغسغ وطخر تظجلص ظتع العاوغئ شغ جمغع أظزمئ 
بثطعات  واجاماسغا  واصاخادغا  جغاجغا  التضط 
طاسارسئ، وعثا اقظجقق أطر ذئغسغ لاطئغص الظزام 
أن  شئسث  الضاشر؛  لطشرب  السغسغ  ولسمالئ  الرأجمالغ 
وخض لتضط طخر سطى أحقء أبظائعا ودطائعط، وصث 
جمع تعله بطئ طظ المظاشصغظ والمظافسغظ غجغظ بعط 
طةطسه وخطابه الثي غئرر شغه شسطاه الحظساء، بثأ شغ 
خعض غمار التغاة السغاجغئ ظظا طظه أظه صث ظةح شغ 
شغ  غحاعغ  ق  بما  أتاه  الرغاح  ولضظ  الظاس،  خثاع 
اظاثابات الرئاجئ واقجافااء سطى الثجاعر واظاثابات 
شغ  المحارضئ  سظ  الظاس  سجف  شصث  الظعاب؛  طةطج 
شالبقبعن  طروسا؛  جصعذا  وجصط  اقجاتصاصات  تطك 
تضط  إلزالئ  غفعضعظه  خطفه  خرجعا  الثغظ  ططغعظاً 
زسط  تسإ  طظعط  غظاثئه  لط  زسمه  تسإ  اإلخعان 
أربسئ  جعى  والباظغ  افول  الغعم  شغ  المجغش  إسقطه 
طقغغظ تصرغئا طما اضطره لمث اقظاثابات غعطا آخر 
شغ طسرتغئ عجلغئ، وشغ ذلك الغعم تثارضعا أطرعط 
بأقسغئعط الاغ ق تثفى سطى أتث، وطظث ذلك الغعم 
سطط السغسغ أظه ق غصش سطى أرض بابائ شارتضظ أضبر 
المئررات  لعا  غعغأ  وراح  افطظغئ  الصئدئ  إلى  وأضبر 
تغصظ  أن  بسث  تحرغسات  طظ  غطجطعا  طا  لعا  وغحرع 
تعله،  طظ  واظفدعا  وسغعط  زاد  صث  الظاس  أن  جغثا 
شأحسض الفاظئ بغظ أعض طخر وعثدعط خئاح طساء 
اآلقف  اساصض  غطائعا  تتئ  الاغ  "اإلرعاب"  بفجاسئ 
أغثوه  الثغظ  تطفائه  سطى  اظصطإ  بط  الضبغرغظ  وصاض 
شاجاأخطعط  المسطمغظ  بصاض  المجسعم  تفعغده  شغ 
جمغسا طظ التغاة السغاجغئ وأخدع طآجسات الثولئ 
طظ صداء وغغره لطةعات افطظغئ الاغ أذطص غثعا شغ 

الئقد شاظعارت التغاة السغاجغئ بضض أحضالعا.
السغسغ  سعث  شغ  تراجع  شصث  المخري  اقصاخاد  أطا 
لمساعى لط تحعثه طخر طظ صئض؛ شصث ضحش الئظك 
المرضجي شغ بغان له سظ ارتفاع إجمالغ الثغظ السام 
تارغت  شغ  له  طساعى  أسطى  إلى  والثارجغ)  (المتطغ 
 ٪٢٤ بظسئئ  ارتفع  المتطغ  الثغظ  أن  وأوضح  طخر. 
خقل الفارة طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٥ وتاى آذار/طارس 
٢٠١٦، لغخض إلى ٢,٤٩ ترغطغعن جظغه (٢٨٠ ططغار دوقر) 
بما غسادل ٨٨,١٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ، وعثا 
طسظاه أن طخر سطى تاشئ اإلشقس ظاعغك سظ أزطئ 
الثوقر وطا ترتإ سطغعا طظ ارتفاع طثوٍّ شغ افجسار لط 
تسرشه طخر شغ تارغثعا، وأزطاا ارتفاع افجسار وزغادة 
الثغظ السام أزطاان ق غمطك لعما عثا الظزام أي تطعل 
جعى وسعد وأطظغات، وإصالئ وزغر ووضع غغره طضاظه 
أو  طسآول  أو  وزغر  جئئعا  افزطئ  أن  الظاس  غععط 
تضعطئ، شسظثطا بثأت أزطئ الثوقر جارع السغسغ شغ 
إصالئ عحام راطج طتاشر الئظك المرضجي خاخئ بسث 
تخرغته شغ لصاء له سطى تطفجغعن "الصاعرة والظاس" 
أن الثوقر طعجعد ولضظ غاط وضسه شغ غغر طتطه، 
طحغرا شغ ذلك لمحروع صظاة السعغج، وطظ بسثه 
إصالئ بض طتاضمئ رئغج الةعاز المرضجي لطمتاجئات 
 ٢٠١٥ سام  شغ  شساد  وصائع  اضاحاف  سظ  إسقظه  بسث 
تةاوزت ٦٠٠ ططغار جظغه واتعاطه تارة لقخعان بأظعط 

خطش أزطئ الثوقر وتارة حرضات الخراشئ.
وبثقً طظ الئتث سظ تطعل لرشع المساظاة سظ الظاس 
زاد الظزام طساظاتعط بفرض ضبغر طظ الدرائإ ورشع 
ججئغ لطثسط تمعغثا لرشسه ضطغا، واباجازعط طظ صئض 
شغ طحروع صظاة السعغج، بط الاسعل سطى الحسإ 
بةظغه)،  طخر  سطى  (خئح  طثاطفئ  سظاوغظ  تتئ 
و(خظثوق تتغا طخر) واظاحار واجع لطةمسغات الثغرغئ 
الاغ تثغرعا الثولئ لمّص طا تئصى طظ دطاء شغ سروق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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عثه  ضاابئ  تاى  والمسامرة،  المطّعلئ  زغارته  شغ 
السعث  ولغ  ولغ  صام  الماتثة  لطعقغات  المصالئ، 
السسعدي  المطك  ابظ  طتمث  الثشاع  وزغر  السسعدي 
المثن  شغ  سثغثة  بةعقت  السجغج  سئث  بظ  جطمان 
افطرغضغئ، صابض شغعا سثدا طظ ضئار طسآولغ اإلدارة 
بعزغر  شالاصى  وافسمال،  المال  وأرباب  افطرغضغئ 
الثارجغئ جعن ضغري، وصابض وزغر الثشاع آحاعن ضارتر، 
راغظ،  بعل  افطرغضغ  الظعاب  طةطج  برئغج  واجامع 
والاصى بسثد ضئغر طظ صادة وأسداء الضعظشرس طظ 
بضض  التجبغظ الةمععري والثغمصراذغ، والاصى أغداً 
طظ طثغر اقجاثئارات العذظغئ الصعطغئ جغمج ضقبر 
إي)  آي  (جغ  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  ورئغج 

جعن برغظان.
وأجرى ضثلك سثة لصاءات طع المسآولغظ افطرغضغغظ 
لمآجسات  وطمبطغظ  أسمال  رجال  طظ  اقصاخادغغظ، 
ولحرضات أطرغضغئ، وطع طسآولغظ شغ غرشئ الاةارة 
العزراء،  طظ  طةمعسئ  بختئاعط  وضان  والخظاسئ، 
شغ  العذظغ  اقصاخاد  طةطج  طع  ضثلك  والاصى 
إدارة أوباطا وتّط طظاصحئ خطاه لقخقح اقصاخادي 
وزغر  بتدعر  اقجاماع  وُسصث   ،٢٠٣٠ رؤغئ  المسّماة 
الثجاظئ افطرغضغ جاك لع ووزغر الطاصئ إرظسئ طعظغج 
ووزغرة الاةارة بغظغ برغاجضر، واجامع أغداً طع رئغج 

الشرشئ الاةارغئ افطرغضغئ تعطاس دوظعغع.
سطى  ضالغفعرظغا  لعقغئ  جطمان  ابظ  زغارة  وضاظئ   
تغث  طعمئ،  الماتثة  لطعقغات  الشربغ  الساتض 
وادي  شغ  اإللضاروظغئ  الحرضات  ضئرغات  شغعا  تصئع 
شغعا  تظاب  وتغث  شالغ)،  (جغطغضعن  السغطغضعن 
أجاجغئ  صاسثة  ُتسائر  والاغ  التثغبئ،  الاضظعلعجغا 
لقصاخاد افطرغضغ، بض ربما ُتسائر سماد صعة العقغات 
الماتثة ظفسعا، وسظعان تصّثطعا، وسصث ابظ جطمان 

سثة لصاءات طع سثد طظ رؤجاء تطك الحرضات.
وبسث ذلك اجاصئطه الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ 
المضاإ الئغداوي بالئغئ افبغخ ضما ُغساصئض صادة 
بعا  خقف السادة الاغ ق ُغساصئض  سطى  الثول، وذلك 
أي طسآول دون الرؤجاء شغ المضاإ، وذلك شغ إحارة 
إلى التفاوة الاغ صعبض بعا طتمث بظ جطمان وطساططاه 

طساططئ رؤجاء الثول.
ولغج المعط طا ُذِرح شغ الطصاء بغظعما، ولضّظ المعط 
طظ عع الحثص الثي طّبض السسعدغئ شغ عثا الطصاء، 
وصث تّط بتث أطعر طضّررة تط بتبعا طظ صئض طع المطك 
الاارغثغئ  البظائغئ  السقصات  طبض  طظ  سعثه،  وولغ 
الماتثة  العقغات  والاجام  الئطثغظ،  بغظ  المامغجة 
افطرغضغئ بمعاخطئ الاساون طع الممطضئ لما شغه طخطتئ 
واجاصرار  أطظ  لثسط  الممطضئ  طع  والسمض  الئطثغظ، 
تعاجععا  الاغ  والاتثغات  افوجط،  الحرق  طظطصئ 
المظطصئ، لضظ افعط طظ ضض عثه المعضعسات بتث 
رؤغئ ابظ جطمان اقصاخادغئ والاظمعغئ لطممطضئ ٢٠٣٠، 
والاغ رّتإ الرئغج أوباطا بعا، وبالئراطب اقصاخادغئ 
وباسجغج  سطغعا،  المئظغئ  السسعدغئ  تحعثعا  الاغ 

الاساون طسعا شغ خططعا المساصئطغئ.
وأحاد وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر - الثي صام 
بالطصاء  جطمان -  ابظ  باجط  الظاذص  بثور  الجغارة  شغ 
افبغخ  الئغئ  صال  جعاه  وطظ  باإلغةابغ،  ووخفه 
إن الرئغج أوباطا ظاصح طع افطغر طتمث بظ جطمان 
صاالعط  شغ  السراق  أعض  دسط  بسئض  تاسطص  طعاضغع 
ضث تظزغط الثولئ، وأعمغئ تتصغص اظاصال جغاجغ شغ 

جعرغا ق غضعن ظزام بحار افجث ججءا طظه.
المسآولغظ  طع  أجراعا  الاغ  الطصاءات  عثه  خدط  شغ 
دولئ  شغ  طآبر  ضجسغط  أظعرته  والاغ  افطرغضغغظ 
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الخراع  اجامرار  أن  الماتثة  افطط  شغ  طسآولعن  أضث 
طظ  غساظعن  غمظغ  ططغعن   ١٤ طظ  أضبر  جسض  الغمظغ 
إظساظغئ  طظزمات  تثرت  شغما  الشثائغ.  افطظ  اظسثام 
الغمظ،  شغ  الشثائغئ  افوضاع  تثععر  طظ  وتصعصغئ 
بسئإ "طظع اقظصقبغغظ" دخعل المسعظات الشثائغئ إلى 
المثن المتاخرة. وصالئ طظزمئ افغثغئ والجراسئ بافطط 
الماتثة (شاو) والتضعطئ الغمظغئ إن جئسئ طقغغظ غمظغ 
(الثرجئ  الحثغث  الشثائغ  افطظ  اظسثام  طظ  غساظعن 

الرابسئ المسروشئ بمرتطئ الطعارئ). (وضاقت)
: لصث صام تضام السسعدغئ بالثخعل شغ ترب الغمظ تتئ حسار "ساخفئ التجم" بط تطاعا سمطغئ "إسادة 
افطض" طّثسغظ أظعط غرغثون طعاجعئ التعبغغظ إلظصاذ أعض الغمظ طظ ظطمعط.. طع أن التصغصئ عغ أن أعض 
الغمظ وطخالتعط لط تضظ صدغئ سظث أتث طظ الماخارسغظ جعاء أضاظعا تضام السسعدغئ أو بصغئ دول الثطغب 
أو التضعطئ الغمظغئ أو سطغ سئث اهللا خالح أو التعبغغظ الثغظ تثسمعط إغران وطظ ورائعا أطرغضا.. شئسث 
الثطار الثي أخاب الغمظ والصاض والاحرغث والفصر والمةاسئ تأتغ المفاوضات بغظ أذراف الظجاع وطظ خطفعط 
الثول الماخارسئ خاتئئ الظفعذ التصغصغ لاصرر تةط ظفعذ ضض ذرف شغ الغمظ. ولثلك شإن طا جرى شغ الغمظ 
ُغثاخر بةمطئ: تصاتض السمقء طاثثغظ طظ الظاس وصعدا شغ الخراع وطساثثطغظ شغه المثعئغئ المصغائ 

خثطئ فجغادعط طظ الثول الشربغئ الضاشرة، وق صغمئ سظث عآقء لفصر وق لمةاسئ وق لصاض وق لثطار!!! 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

افطط املاتثة: ١٤ ططغعن غمظغ غساظعن طظ اظسثام افطظ الشثائغ 
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أسطظ تغثر السئادي رئغج العزراء السراصغ غعم الةمسئ 
٢٠١٦/٦/١٧ سظ السغطرة سطى طثغظئ الفطعجئ وذلك شغ 
أسصاب تمطئ سسضرغئ حظاعا الصعات السراصغئ وططغحغات 
صعات  طظ  جعي  سسضري  ودسط  غطاء  تتئ  طسطتئ 
وسطى  الحعر،  صرابئ  اجامرت  أطرغضا  بصغادة  الاتالش 
الرغط طظ إسقن السئادي السغطرة الااطئ سطى الفطعجئ 
إّن  صال  ضارتر  آحاعن  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  أن  إق 
"الصعات السراصغئ تسغطر سطى ججء طظ الفطعجئ ولغج 

ضض المثغظئ". (الثطغب أون قغظ ٢٠١٦/٦/١٧). 
وصال وزغر الثشاع خالث السئغثي شغ اتخال طع وضالئ 
طظ  الثاطسئ  الساسئ  سظث  "بثأظا  الفرظسغئ  الختاشئ 
شةر السئئ المرتطئ الباظغئ لاترغر ظغظعى"، وأضاف أن 
"السمطغئ تعثف إلى تترغر الصغارة وجسطعا طرتضجا ظتع 
المعخض". (الترة ٢٠١٦/٦/١٨)، وصث خرتئ طخادر شغ 
"جضاي  لـ  ضردجاان  إلصطغط  الاابسئ  الئحمرضئ  صعات 
ظغعز سربغئ" إن صعات أطرغضغئ حارضئ "لطمرة افولى" 
طع الةغح السراصغ شغ عةعم جظعبغ المعخض، وصال 
طسآول اقتتاد العذظغ الضردجااظغ شغ صداء طثمعر 
الاابع لمتاشزئ ظغظعى رحاد ضقلغ لطسعطرغئ ظغعز، إن 
افطرغضغئ  لطصعات  تابسئ  خشغرة  وطثشسغئ  برغئ  "صعة 
صثطئ  السسضرغئ  طثمعر  صاسثة  شغ  تامرضج  الاغ 
الثسط لصعات الةغح السراصغ شغ تأطغظ طظاذص جظعب 
وجظعب غربغ صداء طثمعر جظعبغ ظغظعى"، طحغرا إلى 
أن "السمطغئ جاءت لاأطغظ المظطصئ طظ العةمات الاغ 
غصعم بعا تظزغط داسح اإلرعابغ". (آي ٢٤، ٢٠١٦/٦/١٦).
وشغ جعرغا بثأت طا تسمى بصعات جعرغا الثغمصراذغئ 
والاغ تاحضض شغ طسزمعا طظ وتثات تماغئ الحسإ 
حمال  تصثم  تتصغص  أطرغضغ  جعي  وبشطاء  الضردغئ 
وصال  الثولئ،  تظزغط  سطغعا  غسغطر  طظاذص  شغ  تطإ 
طخثر بتسإ طعصع السربغئ شغ ٢٠١٦/٦/١٨ "إن صعات 
تاصثم  أطرغضا  طظ  المثسعطئ  الثغمصراذغئ  جعرغا 
سطغعا  غسغطر  الاغ  طظئب  وجط  طظ  ضغطعطارغظ  ظتع 
تظزغط داسح شغ حمال جعرغا". وبتسإ طعصع الثرر 
الحاطغئ شصث "جغطرت ططغحغات جعرغا الثغمصراذغئ، 
طظئب  طثغظئ  برغش  جثغثة  صرى  سطى  الثمغج،  الغعم 
طخثر  وأضث  "الثولئ".  تظزغط  طع  طسارك  بسث  الشربغ 
سسضري لمراجض "الثرر الحاطغئ" أن طسارك سظغفئ دارت 
جعرغا  وططغحغات  الثولئ  تظزغط  بغظ  جاسات  لسثة 
ولضظ  الثولغ،  الاتالش  طظ  المثسعطئ  الثغمصراذغئ، 
جرسان طا تمضظ افخغر طظ تسط المسرضئ والسغطرة 
سطى صرى "الصرباذغئ الاغ تئسث سظ طثغظئ الئاب ظتع ٢٤ 
ضط، والغالظغ حمالغ السرغمئ والصرط والةصض". (الثرر 

الحاطغئ ٢٠١٦/٦/١٦)
طئسعث  طاضشعرك،  برغئ  الاطعرات  عثه  لثص  وصث 
الرئغج افطرغضغ لطاتالش الثولغ ضث تظزغط الثولئ 
لـ  آطاظئعر  ضرغساغان  طع  طصابطئ  شغ  بصعله  اإلجقطغئ 
تتئ  "غثدع  الثولئ  تظزغط  إن  بصعله  أن"  أن  "جغ 
وذأة ضشعط لط غسعثعا طظ صئض وشغ ضض طظ جعرغا 
والسراق". وصال: "جظتاول الصغام بأطر طا شغ الغعطغظ 
لتطإ"،  الحمالغئ  المظاذص  شغ  وخخعخا  المصئطغظ 
وأضاف: "لطمرة افولى خقل التمطئ الثولغئ ضث داسح 
ظحعث تعجغه سثة ضربات طاجاطظئ شغ العصئ ذاته، تغث 
لثغظا سمطغئ ضئرى تةري شغ جعرغا شغ طثغظئ طظئب الاغ 
ضاظئ تسائر الحئضئ وطرضج الاثطغط لطاظزغط، وظساصث 
أن عةمات بارغج وبروضسض طرت سئرعا، واآلن ظتظ 
الصادطئ  الصطغطئ  افغــام  وخقل  المثغظئ  عثه  ظتاخر 
جغاط الثخعل إلى المثغظئ". وتابع: "شغ السراق لثغظا 
سثة سمطغات عةعطغئ، شغ الفطعجئ تغث تمضظئ الصعات 
لطاظزغط  الاابسئ  الثشاسات  صحرة  اخاراق  طظ  السراصغئ 
وتبئغئ طعضع صثم له شغ المظاذص جظعب المثغظئ وصث 
تساشرق عثه السمطغئ أجابغع ولضظ شغ العصئ التالغ 

تسغر بخعرة جغثة". (جغ أن أن ٢٠١٦/٦/١٧).
وعثه الاطعرات السسضرغئ شغ ضض طظ جعرغا والسراق 
أطرغضا  سطى  غزعر  ق  ضان  تغظ  شفغ  لطظزر؛  قشائ 
المسطظئ  تربعا  شغ  أطرعا  طظ  سةطئ  سطى  أظعا  جابصا 
طسؤعلغعا  تخرغتات  خقل  طظ  الثولئ،  تظزغط  سطى 
السغاجغغظ والسسضرغغظ بأظعا ترب ذعغطئ المثى إق 
الةثغئ  سطغعا  بثا  الماضغئ  الصطغطئ  افغام  وخقل  أظعا 
خقل  طظ  افرض،  سطى  ططمعجئ  ظاائب  تتصغص  شغ 
السسضرغئ  والمطغحغات  السراصغئ  الصعات  تصثم  دسط 
لمطغحغا  الثسط  تضبغش  خقل  طظ  وضثلك  السراق،  شغ 
جعرغا الثغمصراذغئ، وعثا ضطه طرتئط بأطعر اجاةثت 
وحضطئ ضشطا سطى إدارة أوباطا، وأتعجاعا لطئتث سظ 
اظاخارات ساجطئ سطى الاظزغط، أولعا تادبئ أورقظثو 
وإدارته  أوباطا  ظفغ  طظ  الرغط  شسطى   ،٢٠١٦/٦/١٢ شغ 
أي خطئ لمظفث السمض باظزغط الثولئ شصث خرح بأظه 
ظفث  الــثي  المسطح  أن  سطى  طئاحر  دلغض  غعجث  "ق 
الاظزغط  طظ  تعجغعات  غاطصى  ضان  أورقظــثو  اساثاء 
صائق  وطدى  اإلجقطغئ"...  "الثولئ  باجط  المسروف 
طسطعطات  "طظ  شضره  اجاعتى  ربما  اقساثاء  طظفث  إن 
دلغض  غعجث  ق  لضظ  اإلظارظئ".  سطى  طظاحرة  طاطرشئ 

بتسإ  تةما،  أضئر  طثطط  ضمظ  ضــان  أظــه  سطى 
الاظزغط  تئظغ  أن  إق   (٢٠١٦/٦/١٤ جغ  بغ  (بغ  أوباطا. 
لطسمطغئ وإسقن المظفث خطاه بالاظزغط، حضق ضشطا 
سطى إدارة أوباطا، وتسرض لقتعام بالدسش وارتضاب 
جمسئ  سرض  طما  الثارجغئ،  السغاجئ  شغ  افخطاء 
إدارته ورئاجاه لقظاصاد الحثغث، وأوباطا وإدارته شغ 
رئاجاه  طرتطئ الئطئ السرجاء، وعع ق غرغث أن غظعغ 
طع بصاء خعرته طططثئ بالدسش. لثلك وبسث اجاماع 
أورقظثو  تادبئ  أسصاب  شغ  الصعطغ  افطظ  طةطج  طع 
صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا "إن تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ داسح، غفصث جغطرته سطى أراض شغ السراق 
وجعرغا، وإن أسثاد المصاتطغظ افجاظإ الثغظ غظدمعن 

إلى الاظزغط اظثفخ بحضض ضئغر".
وأضاف "لصث خسر تظزغط داسح ظتع ظخش المظاذص 
المأععلئ الاغ ضان غسغطر سطغعا شغ السراق، وجغثسر 
جعرغا  شغ  افراضغ  خسارة  داسح  وغعاخض  المجغث. 
تالئ  غعاخض  تتالفظا  شإن  "باخاخار  طدغفا  ضثلك"، 
أوباطا  وصال  دشــاع".  تالئ  شغ  داسح  بغظما  العةعم، 
إن "عثشظا عع تثطغر تظزغط "داسح"، وصئض حعرغظ 
جمتئ بثطعات تخسغثغئ لصاال عثا الاظزغط". (الترة 
أن  إظعار  أوباطا  طظ  طتاولئ  ضطه  وعثا   ،(٢٠١٦/٦/١٤
جغاجاه  وأن  بمارعا،  تآتغ  وجعرغا  السراق  شغ  تربه 

تسغر بفاسطغئ.
غداف لثلك أن التجب الثغمصراذغ سطى أبعاب اظاثابات 
شصث  التادبئ،  بسث  أجعمه  تأبرت  وصث  صرغئئ،  رئاجغئ 
إبسعس  طع  بالاساون  روغارز  أجرته  اجاطقع  (أظعر 
وخثرت ظاائةه غعم الةمسئ أن دوظالث تراطإ صطص 
الفارق الثي تاصثم سطغه به غرغماه عغقري ضطغظاعن 
شغ جئاق اقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ بسثطا اخاطش 
المرحتان سطى ضغفغئ الرد سطى أسظش واصسئ إذقق ظار 
شغ تارغت العقغات الماتثة التثغث. وأظعر اقجاطقع 
الثي أجري طظ غعم اقبظغظ وتاى الةمسئ أن ضطغظاعن 
المرحتئ المتامطئ لطتجب الثغمصراذغ تافعق بفارق 
غرغمعا  سطى  المتامطغظ  الظاخئغظ  بغظ  ظصطئ   ١٠,٧
شغ  المصررة  الساطئ  اقظاثابات  شغ  تراطإ  الةمععري 
 ١٤,٣ سظ  عثا  وغصض  المصئض.  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
بالمؤئ عع الفارق الثي ضاظئ تافعق به ضطغظاعن تاى 
طسطح  طظ  ظار  إذقق  حعث  الثي  الماضغ  افتث  غعم 
لغطغ  ططعى  سطى  أششاظغغظ  فبعغظ  المعلث  أطرغضغ 
بعقغئ  أورقظثو  شغ  حثخا  بتغاة ٤٩  أودى  لطمبطغغظ 
شطعرغثا.) (روغارز ٢٠١٦/٦/١٧). لثلك شإن طرور التادبئ 
دون رد ودون تتصغص اظاخارات قشائ جغآبر بصعة سطى 
افطرغضغ  الظاخإ  وغسطغ  الرئاجغئ،  اقظاثابات  ظاائب 

اظطئاسات جطئغئ تعل إدارة التجب الثغمصراذغ.
أوباطا  لعا  غرطغ  الاغ  اقظاخارات  عثه  عض  ولضظ 
لسان  سطى  الةعاب  غأتغ  والمعخض؟  الرصئ  جاحمض 
طساحارة افطظ الصعطغ افطرغضغ شغ الئغئ افبغخ، 
ظثوة  شغ  طحارضاعا  خقل  صالئ  تغث  راغج،  جعزان 
تصثم  تتصغص  (غاط  بعجئ  واحظطظ  ختغفئ  ظزماعا 
ططرد شغ الترب سطى داسح، طسربئ سظ اساصادعا أظه 
صث ق غضعن طمضظا تطعغر طثغظاغ المعخض السراصغئ، 
اظاعاء  صئض  اإلرعابغ،  الاظزغط  طظ  السعرغئ،  والرصئ 
وقغئ الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا، طع ظعاغئ السام 
الةاري... وأضاشئ "ق أجاطغع أن أصعل بحضض طآضث 
داسح  طتاربئ  أن  طحغرة  الظةاح"،  الممضظ  طظ  أظه 
وصعل   (٢٠١٦/٦/١٠ السربغ  (الصثس  وصاا.)  جاساشرق 
("لفجش،  افطرغضغئ  اقجاثئارات  طثغر  برغظان  جعن 
سطى الرغط طظ ضض الاصثم الثي أترزظاه ضث تظزغط 
الثولئ شغ جاتئ الصاال وشغ تصطغص طخادر تمعغطه، 
إق أن جععدظا لط تسفر سظ تصطغص الصثرات اإلرعابغئ 
وأسرب  السالط".  تعل  الامثد  سطى  وصثرته  لطاظزغط، 
برغظان سظ صطصه خخعخا بحأن تمثد الاظزغط شغ لغئغا 
ضصاسثة له. وبغظما صال المسآول افطرغضغ إن الاتالش 
الثي تصعده بقده تصص تصثطا ضث تظزغط الثولئ، لضظه 
المصاتطغظ  طظ  ضئغرة  "أسثاد  لثغه  الاظزغط  أن  أضاف 
تظفغث  شغ  غساثثطعا  أن  غمضظ  الثغظ  الشربغغظ، 
عةمات شغ الشرب". وصال برغظان: "لاسعغخ الثسائر 
وافراضغ الاغ شصثعا الاظزغط، شصث غطةأ إلى اقساماد 
بحضض أضبر سطى تضاغضات ترب السخابات، بما شغ ذلك 
حظ عةمات ضئغرة خارج افراضغ الاغ غسغطر سطغعا".) 

(بغ بغ جغ ٢٠١٦/٦/١٧).
وعثا غسظغ أن طسألئ التسط السسضري لعجعد الاظزغط 
شغ السراق وجعرغا لغسئ شغ وارد أطرغضا اآلن، وأظعا 
تسسى لاتصغص ظخر قشئ فعثاف تاسطص باقظاثابات 
افطرغضغئ شصط، وصث تخض إدارة أوباطا لعثا باتصغص 
تصثم قشئ شغ طثن غسغطر سطغعا تظزغط الثولئ طرتطغا 
طاضشعرك  أحار  الثي  طظئب  طثغظئ  شغ  التال  عع  ضما 
إلغعا بضعظعا "تسائر الحئضئ وطرضج الاثطغط لطاظزغط"، 
شغ  وزن  ذات  حثخغئ  باغاغال  أوباطا  إدارة  تصعم  أو 
الثغمصراذغغظ  تزعظ  غثشع  قشئ  ضسمض  الاظزغط 

 اقظاثابغئ

بصطط: سئث اهللا المتمعد

ظزرة يف وبائص "السقصئ بني أطرغضا والبعرة اإلغراظغئ" 
بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

غسغر  ججء  سظ  السرغئ  افطرغضغئ  التضعطئ  رشسئ 
البعرة  زسغط  طع  الثفغئ  السقصات  تضحش  وبائص  طظ 
أن  افطرغضغئ  العبائص  وأوضتئ  الثمغظغ.  اإلغراظغئ 
طظث  افطرغضغئ  بالتضعطئ  خطئ  سطى  ضان  الثمغظغ 
ذعران،  إلى  وخعله  إلى  الماضغ  الصرن  جاغظغات 

صادطاً طظ بارغج. 
افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضالئ  ظحرتعا  وبغصئ  وتحغر 
جرغئ  رجائض  تئادل  الثمغظغ  أن  إلى  إغه)،  آي  (جغ 
طع الرئغج افطرغضغ افجئص جعن ضغظثي بسث أحعر 
طظ اإلشراج سظه طظ السةظ شغ إغران طططع تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر ١٩٦٣، صئض سحرة أغام طظ زغارة طصررة 
اقتتاد  ورئغج  الحغعسغ  التجب  لسضرتغر  آظثاك 
ذالإ  وأظه  لطعران،  برغةغظغش  لغعظغث  السعشغغاغ 
خاذؤئ،  بطرغصئ  الطفزغ  عةعطه  "غفسر  بأق  خقلعا 

فظه غتمغ المخالح افطرغضغئ شغ إغران".
وصام طعصع "بغ بغ جغ" شارجغ بسرض المساظث فول 
طرة أطام الصراء، والثي ورد شغه "شغ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ١٩٦٣، صام آغئ اهللا الثمغظغ بإرجال رجالئ إلى 
التاج  خقل  طظ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  تضعطئ 
طغرزا خطغض جاطرائغ، افجااذ شغ ضطغئ القععت بةاطسئ 
الثغظغئ  المةمعسات  طظ  طصّرب  وجغاجغ  ذعران 
المسارضئ، وحرح الثمغظغ شغ رجالاه أظه لط غسارض 
المخالح افطرغضغئ شغ إغران، سطى السضج شإظه اساصث 
تعازن  إلتثاث  ضرورًغا  ضان  افطرغضغ  العجعد  بأن 
ضث اقتتاد السعشغغاغ والظفعذ الئرغطاظغ المتامض، 
بغظ  العبغص  الاساون  شغ  اساصاده  الثمغظغ  حرح  ضما 

اإلجقم وبغظ أدغان السالط، خخعًخا المسغتغئ".
واحظطظ  إلى  الرجالئ  وخعل  إلى  المسطعطات  وتحغر 
غمضظ  لط  شغما   ،١٩٦٣ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٦ غعم 
الاأضث عض صرأ الرئغج افطرغضغ عثه الرجالئ أم ق، 
تغث تعشغ "ضغظثي" بسث أجئعسغظ شغ تادث اغاغال 

شغ "تضساس".
رجالئ  أرجض  الثمغظغ  شإن  جغ»،  بغ  «بغ  وبتسإ 
لمساظث  وشصاً  ضارتر  جغمغ  الرئغج  إلدارة  أغداً 
أي   ،١٩٧٩ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٩ إلى  تارغثه  غسعد 
وسث  والاغ  بأجابغع،  اإلغراظغئ  البعرة  اظطقق  صئض 
لطظفط  إغران  صطع  بسثم  افطرغضغ،  الرئغج  شغعا 
دول المظطصئ،  وسثم تخثغر البعرة إلى  سظ الشرب، 

وإصاطئ سقصات ودغئ طع العقغات الماتثة.
ق  أظه  "جارون  لضارتر  الثمغظغ  رجالئ  شغ  وجاء 
أن  وجارون  أطرغضا،  وبغظ  بغظظا  خاص  سثاء  غعجث 
الةمععرغئ اإلجقطغئ المئظغئ سطى الفطسفئ والصعاظغظ 
تسسى  إظساظغئ،  تضعطئ  إق  تضعن  لظ  اإلجقطغئ، 

لطسقم وطساسثة الئحرغئ".
الثي  ذعران  شغ  افطرغضغئ  السفارة  تصرغر  غجال  وق 
شغ  الثمغظغ،  لرجالئ  الضاطض  الماظ  سطى  غتاعي 
لضظ  بسرغئ،  طتاذاً  افطرغضغ  العذظغ  افرحغش 
شغ  "اإلجقم  طساظث  شغ  جاء  الرجالئ  عثه  خقخئ 
إغران" والثي أتى شغ جغاق تصرغر بتبغ طضّعن طظ ٨١ 
 ،١٩٨٠ لسام  آذار/طارس  حعر  باارغت   ،"CIA"لـ خفتئ 
وشغه تط ذضر رجال دغظ آخرغظ طبض آغئ اهللا خعغغ، 

وآغئ اهللا حرغسامثاري وآغئ اهللا خمغظغ.
وشغ تصرغر لـ "CIA" خرج طظ تخظغفه َضِسرّي شغ سام 
٢٠٠٥، ذضرت بسخ الفصرات الماسطصئ برجالئ آغئ اهللا 

الثمغظغ، إق أن بسخ افججاء تط تةئعا.
وشغ ضطمئ ألصاعا شغ طراجط إتغاء الثضرى السظعغئ الـ 

٢٧ لرتغض اإلطام الثمغظغ، صال المرحث اإلغراظغ سطغ 
الخشار  افسثاء  طظ  السثغث  إغران  لثى  إن  خاطظؤغ: 
الثئغباان،  وبرغطاظغا  أطرغضا  أضئرعط  أن  إق  والضئار، 
طحغًرا إلى أن اإلسقم الئرغطاظغ غثاطص العبائص ضث 
اإلطام الثمغظغ باجاثثام وبائص أطرغضا، الاغ ق تماظع 
لتادث  إحارة  شغ  رضاب  ذائرة  اجاعثاف  سظ  تاى 
إغراظغئ أجصطاعا جفغظئ  إجصاط ذائرة رضاب طثظغئ 
تربغئ أطرغضغئ سام ١٩٨٨ وصاض جمغع رضابعا وسثدعط 

٢٩٠ راضئا طظعط ٦٦ ذفق.
صظعات  شاح  إلى  عثا  تسثت  بأطرغضا  الثمغظغ  سقصات 
المسآولغظ  طع  طظازمئ  لصاءات  وسصث  اتخال 
افطرغضغغظ. المسطعطات والافاخغض المسروشئ طبق أن 
أجرى  السابص،  افطرغضغ  السام  الظائإ  ضقرك،  رطجي 
إلغه  غظصض  وضان  بارغج  شغ  الثمغظغ  طع  طتادبات 
بروس  وأغدا  ضارتر.  افطرغضغ  الرئغج  ظزر  وجعات 
سصث  ذعران،  شغ  افطرغضغ  بافسمال  الصائط  لغظةظ، 

لصاءات جرغئ سثة طع الثمغظغ شغ صط.
وطسروف أغدا أظه شغ الفارة الاغ جئصئ البعرة وسعدة 
الثمغظغ إلى ذعران، تط شاح صظاتغ اتخال سطى افصض 
بغظه وبغظ اإلدارة افطرغضغئ، واتثة شغ ذعران سظ 
ذرغص طعثي بازرجان وطتمث بعحاغ، والباظغئ وعغ 
ذرغص  سظ  ضاظئ  بارغج  وصظاة  بارغج.  شغ  افعط 
شغ  ذئغئا  وضان   - الثمغظغ  طساسث  غجدي  إبراعغط 
 - افطرغضغئ  المثابرات  بأجعجة  سقصئ  وسطى  أطرغضا 
ووارن زغمرطان، وضان دبطعطاجغا ضئغرا شغ السفارة 
لصاءات  خمسئ  سصثا  واقبظان  شرظسا.  شغ  افطرغضغئ 

سطى افصض.
عثه طةرد جعاظإ طظ المسطعطات الاغ تضحفئ شغ 
السظعات الماضغئ سظ السقصات السرغئ بغظ الثمغظغ 
والمتغطغظ به صئض البعرة وبغظ أطرغضا. والمآضث أن 

عظاك جعاظإ أخرى ضبغرة لط تسرف بسث.
بالظسئئ  شضان  الطرشغظ  بغظ  اقتخاقت  طتعر  أطا 
لطثمغظغ عع أن تاثخض اإلدارة افطرغضغئ لثى الةغح 
سظ  غاثطى  لضغ  أي  التغاد،  سطى  غصش  لضغ  اإلغراظغ 
الحاه، وأق غأخث طعصفا شغ طعاجعئ "الثمغظغغظ" وعثا 
عع طا تثث بالفسض. وبالظسئئ فطرغضا شضان الاثطص 
وجه  ذي  بظزام  واإلتغان  عثشا  ذاته  بتث  الحاه  طظ 
إجقطغ غمضظ أن غصش شغ وجه الامثد الحغعسغ إذا 
وغسغطر  غدئط  أن  ذلك  طظ  وافعط  التاجئ،  دسئ 
الثي  الئسئع  عغ  إغران  شضاظئ  الثطغب.  طظطصئ  سطى 
عرولعا  الثغظ  جغراظعا  ضض  إلخاشئ  أطرغضا  تساثثطه 
لعا  وشاتعا  طسعا  التماغئ  طساعثات  وسصثوا  فطرغضا 
لعا،  سسضرغئ  صعاسث  شغعا  لائظغ  وبقدعط  أراضغعط 
ذطئا  أطرغضا  طظ  السقح  لحراء  المطغارات  ودشسعا 
خرج  جظعات  داطئ  بترب  السراق  واجُاظجف  لطتماغئ، 
طظعا طظعضا طدسدسا طما جعض فطرغضا قتصا اتاقله 
إغران  ظفعذ  تتئ  وجسطاه  طظه  اإلظةطغج  ظفعذ  واصاقع 
ترغثه  طا  بتسإ  وغتضمعه  لغثغروه  إدارغا  وأزقطعا 
صثطاعا  الاغ  افخرى  لطثثطات  باإلضاشئ  أطرغضا. 
إغران  شطعق  بثلك،  طسؤعلععا  وخرح  فطرغضا  إغران 
لما اجاطاسئ أطرغضا اتاقل أششاظساان، ودورعا شغ 
جعرغا بثسط المةرم بحار سمغض أطرغضا بحضض طئاحر 
لئظان،  شغ  تجبعا  خقل  طظ  أو  وصعاتعا  رجالعا  طظ 
ودورعا شغ الغمظ بثسط التعبغغظ وطثعط بالسقح، 
شأغظما ضاظئ عظاك طخطتئ فطرغضا شغ طظطصاظا ظةث 

 إغران تتمغعا وتترص سطغعا
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حعثت ججغرة أوضغظاوا الغاباظغئ طزاعرة حارك شغعا سحرات اآلقف لطاظثغث بالعجعد السسضري افطرغضغ الضئغر 
شغ الةجغرة. وجاءت المزاعرة بسث أجابغع طظ الصئخ سطى جظثي جابص شغ طحاة الئترغئ افطرغضغئ غسمض 
ضمعظش طثظغ بالصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ باعمئ اغاخاب وصاض جغثة طظ جضان المثغظئ شغ السحرغظ طظ 
سمرعا. وأذضى التادث المسارضئ الصثغمئ لعجعد الصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ شغ الةجغرة. وغسغح وغسمض 
أشراد الصعة افطرغضغئ شغ أوضغظاوا، والئالس سثدعط ٢٦ ألش، شغ صاسثة تحشض خمج طساتئ الةجغرة وتمبض أتث 
المتاور الرئغسغئ لطاساون اقطظغ بغظ ذعضغع وواحظطظ.عثا وصث جرت تزاعرة أخرى شغ ظفج الاعصغئ خارج 
طئظى الئرلمان الغاباظغ شغ الساخمئ ذعضغع. ودسا المازاعرون إلى الاثطغ سظ الثطط افطرغضغئ الغاباظغئ 
الثاخئ بظصض الصاسثة السسضرغئ طظ صطإ الةجغرة إلى طظطصئ ظائغئ. وخدسئ ججغرة أوضغظاوا لقتاقل افطرغضغ 

ذغطئ ٢٧ ساطا سصإ ظعاغئ الترب السالمغئ الباظغئ. (بغ بغ جغ سربغ)

تغبما ُوجث ظفعذ فطرغضا جغاجغ أو سسضري أو اصاخادي
ظحاعث ضره الظاس وغدئعط تةاه جغاجاتعا

طزاعرة شغ ججغرة أوضغظاوا الغاباظغئ لطاظثغث بالعجعد السسضري افطرغضغ
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تظازر المسارضئ السعرغئ ردا أوروبغا سطى طصارح لعا غادمظ تحضغض آلغئ جغاجغئ تحئه شغ الحضض والسمض 
طةمعسئ الثمسئ زائث واتث الاغ تدط الثول دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ إضاشئ إلى ألماظغا الاغ ظةتئ 
والمسارضئ  البعرة  لصعى  العذظغ  اقئاقف  رئغج  اصارح  وصث  اإلغراظغ.  الظعوي  لطمطش  تض  إلى  الاعخض  شغ 
السعرغئ أظج السئثة صئض أغام تحضغض آلغئ تدط العقغات الماتثة وروجغا والخغظ وبرغطاظغا وشرظسا وألماظغا 
بشغئ إغةاد تض جغاجغ شغ جعرغا ضمظ آلغئ جثغثة. ووشصا لقئاقف شإن اآللغئ المصارتئ جاتعل دون اتاضار 
ضض طظ العقغات الماتثة وروجغا لطتض شغ جعرغا، وعع طا لط غأت بأي ظاغةئ تاى اآلن، سطى تث وخش رئغج 
اقئاقف الثي أوضح أن المسارضئ تظازر ردا أوروبغا سطى المصارح. وجاء اقصاراح ضمظ تخرغح ختفغ سصإ 
(طظ  العذظغ  الاظسغص  وعغؤئ  المسارض  العذظغ  اقئاقف  بغظ  افربساء  سصث  الثي  الرابع  الاحاوري  اقجاماع 

المسارضئ السعرغئ شغ الثاخض) برساغئ أوروبغئ شغ الساخمئ الئطةغضغئ بروضسض. (الةجغرة ظئ)
: إن طما اباطغئ به افطئ اإلجقطغئ أن غصعدعا سمقء لطثول الشربغئ غظفثون جغاجاتعا شاتضط 
جغطرتعا  طظ خقلعط سطى افطعر شغ الئقد اإلجقطغئ.. لصث صطظا جابصا إن تسطغط صداغاظا لسثوظا ووضسعا 
بغثه لغصرر شغعا طا غراه عع خغاظئ طظ أسزط الثغاظات، إذ ضغش لمظ تمض أطاظئ أطاه وإظصاذعا طما تساظغه 
أن غدع صدغاعا بغث سثوعا؟؟!! إن ذرح رئغج اقئاقف "تحضغض آلغئ تدط العقغات الماتثة وروجغا 
والخغظ وبرغطاظغا وشرظسا وألماظغا"، وعغ دول سثوة لقجقم والمسطمغظ، غآضث خغاظئ اقئاقف فعض 
الحام وبعرتعط وطخالتعط شعع غساثسغ الاثخض الشربغ شغ حآون أعض الحام اجاثساء وغرغث تخمغط 
تمبغطعط  غثسغ  طظ  ضض  وظئث  اقئاقف  ظئث  الحام  أعض  سطى  إن  الشربغئ..  الثول  ترغث  طا  بتسإ  تطعل 
وغرتئط بالثول الشربغئ وبالثول الاابسئ لعا شغ السالط اإلجقطغ، وافخث سطى أغثغعط، شإن الادتغات 
طعما غطئ وضبرت شإظعا ق تظاب شغ ظض صغادة سمغطئ بض إظعا تضعن وصعدا شغ خثطئ جغاجات الضفار 
المساسِمرغظ... وعثه تةارب المسطمغظ شغ عثا المةال طابطئ لطسغان سطى اطاثاد السالط اإلجقطغ.. إن 
طظ أعط افطعر الاغ غةإ العسغ سطغعا شعط المحروع السغاجغ الثي غظصث أعض الحام وغغرعط وعع السمض 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة واقظصغاد لتمطئ عثا المحروع شإظعط عط الةثغرون بأن 

تعضع البصئ بعط لما غاسمعن به طما غصادغه الاشغغر وتتصغص ذلك المحروع وعع العسغ واإلخقص. 

بسخ أعض طخر، أطا بروات الئقد شصث وضع السغسغ 
وقئعط  لدمان  جظراقته  سطى  طظعا  غظفص  سطغعا  غثه 
وذاساعط له شغ صعر الحسإ وإذقله وإخداسه الثغظ 
اقصاخاد  طظ  ضئغر  صطاع  سطى  غسغطرون  أخئتعا 

المخري وافراضغ الحاجسئ.
سطغعا  غظفص  الاغ  السقح  لخفصات  باإلضاشئ  عثا 
المطغارات لتماغئ ضغان غععد طظ المسطمغظ ولطثشاع 

سظ طخالح أطرغضا شغ لغئغا.
أضش لثلك تسطغط طخادر البروة لطحرضات افطرغضغئ 
سطى  السغطرة  طظ  تمضظعط  باذطئ  بسصعد  والشربغئ 
وطا  الثعإ،  قجاثراج  السضري  ضمظةط  طخر  خغرات 
تفسطه حرضئ إغظغ اإلغطالغئ طظ ظعإ لطشاز طظ أراضغ 

طخر بسصعد باذطئ ق غثفى سطى أتث.
الشرب  إلرضاء  الئقد  بروة  جّثر  السغسغ  أن  شعاضح 
صمع  بأجطتئ  افطظغئ  الةعات  باسطغح  حسئه  ولصمع 
رساغئ  أطا  وسرضعا.  الئقد  ذعل  شغ  السةعن  وبظاء 
حآون الظاس وتعشغر طا غطجطعط طظ تاجات ضرورغئ 
رظاظئ  خطابات  إق  الحأن  عثا  شغ  الثولئ  سظث  شطغج 
تالئ  سطغه  ترتإ  طما  بضقطعط  غصظع  لط  لمظ  وسخا 

اتاصان بسئإ الشقء الماخاسث تآذن باظفةار وبعرة 
غفرضعا  الاغ  افطظغئ  الصئدئ  تثوبعا  غآخر  سارطئ 
الظزام سطى الظاس، ولضظ ق طتالئ جغصع عثا اقظفةار 
بسئإ الظصص التاد شغ التاجات افجاجغئ طظ طأضض 

وطحرب ودواء وبسئإ ارتفاع أجسارعا.
وعثا ظثاء فعض الضظاظئ، أن طا تض بضط بسئإ غغاب 
التضط بما أظجل اهللا وجغطرة الظزام الرأجمالغ سطى 
الئقد، وضغ ق غرتث غدئضط واظفةارضط سطغضط غةإ 
جغثا؛  تطعا  وتفعمعا  المحضطئ  تصغصئ  تافعمعا  أن 
شالمحضطئ عغ شغ الظزام الرأجمالغ الضاشر ق شغ رأس 
الظزام شصط، وتطعا عع اجائثال ظزام الثقشئ بثاك 
باطئغص  الظاس  حآون  ترسى  الاغ  الثقشئ  الظزام، 
وتتفر لعط برواتعط  أتضام الحرع؛ تطسط شصغرعط 
تفسطعا  لط  وإن  طظعط.  افغظغاء  بغظ  دولئ  تةسطعا  وق 
شسعف غجداد جئروت السغسغ الماضئر وغجداد إذقله 

لضط وإشصارضط.
بََراَكٍت  َعلَْيِهم  لََفَتْحَنا  وَايََّقواْ  آَمُنواْ  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ نَّ 

َ
أ ﴿َولَْو 

اَكنُواْ  بَِما  َخْذنَاُهم 
َ
َفأ بُواْ  َكذَّ َولَِكن  ْرِض 

َ
وَاأل َماء  السَّ َن  مِّ
 ﴾يَْكِسُبوَن
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أعمغئ  سطى  جطمان  ابظ  رّضج  وضئغرة،  غظغئ  إصطغمغئ 
بطث  شغ  الغعم  "أظا  شصال:  السسعدي  افطرغضغ  التطش 
ظتظ  طظطصئ  شغ  جثا،  تساس  وصئ  شغ  لظا،  تطغش 
ظسغح شغعا الغعم طثاذر ضبغرة جثا، جعاء طظ سثم 
بسخ  حآون  شغ  الاثخض  أو  الثول،  بسخ  اجاصرار 

الثول، أو اإلرعاب".
إّن عثه الجغارة عغ البالبئ قبظ جطمان فطرغضا خقل 
طتمث  السعث  ولغ  بختئئ  ضاظئ  شافولى  واتث،  سام 
بظ ظاغش، والباظغئ ضاظئ بختئئ والثه المطك جطمان، 
بمفرده  جطمان  ابظ  بعا  غصعم  التالغئ  الجغارة  وعثه 
ضاظئ  افولى  شالجغارة  ضئغر،  رجمغ  وشث  رأس  سطى 
بصغادة طتمث بظ ظاغش، والجغارة الباظغئ ضاظئ بمراشصئ 
والثه المطك، وأّطا عثه الجغارة شضاظئ خاخًئ به، بق 

وخغ وق حرغك.
ُغضّرس  أن  عثه  بجغارته  جطمان  بظ  طتمث  أراد 
المصئض  المطك  عع  وأّظه  لطسسعدغئ،  المططصئ  زساطاه 
وأّن  المسّظ،  والثه  جغثطش  الثي  عع  وأّظه  لطممطضئ، 
ولغ السعث طتمث بظ ظاغش لط غسث غظاشسه سطى زساطئ 
سقصاه  شغ  افخغر  اتاضار  ضسر  أْن  بسث  خاخئ  الئقد، 
لفطعر  بمظاصحاه  وذلك  أطرغضا،  طع  المامغجة  افطظغئ 
افطظ  رؤجاء  طع  وباجاماسه  واقجاثئاراتغئ،  افطظغئ 
اقجاثئارات  رئغج  بختئئ  افطرغضغغظ  والمثابرات 

السسعدغئ الساطئ خالث التمغثان الاابع له.
دأبئ أطرغضا شغ السابص بالاساطض طع طتمث بظ ظاغش 
جظئ  سحرة  الثمج  ذعال  واإلرعاب  افطظ  ططش  شغ 
المطش،  عثا  سظ  افول  المسآول  باسائاره  الماضغئ 
لطمطك  الاصطغثي  العرغث  أخئح  بسث  شغما  وبعخفه 
جطمان ضعظه بات ولغًا أول لطسعث، إقّ أّن عثه الجغارة 
ابظ  خقتغات  اظاجاع  شغعا  تّط  فطرغضا  جطمان  قبظ 
ظاغش وطظتعا له، وتّط بثلك تسجغج تدعره الحثخغ 
بغظ  اقتخال  شغ  افول  السسعدغئ  رجض  باسائاره 
الرغاض وواحظطظ، وتّط بالاالغ تعمغح طضاظئ ابظ 
عثه  أعثاف  أعط  عع  وعثا  وإصرار،  طظه  برضا  ظاغش 

الجغارة.

بتااً،  اصاخادغاً  ضان  لطجغارة  المعط  الباظغ  والعثف 
رضا  لظغض  عثه  زغارته  خقل  طظ  جطمان  ابظ  شسسى 
افطرغضغغظ، وذلك طظ خقل طظتعط تجطئ ضثمئ طظ 
اقجابمارات المئاحرة شغ السظثات التضعطغئ، وتجطئ 
الحرضات  شغ  الثاخئ  باقجابمارات  تاسطص  أخرى 
افطرغضغئ، وصث رّتإ الئغئ افبغخ "باسعث السسعدغئ 
باإلخقح اقصاخادي وأّضث سطى رغئئ العقغات الماتثة 
السسعدغئ  طساسثة  شغ  أجاجغا  حرغضا  تضعن  بأن 
سطى تطئغص برظاطةعا الطمعح لقخقح اقصاخادي"، 
والئرظاطب المصخعد عظا عع ذلك الئرظاطب الثي ُغطِطص 
بآلغات  والسمض  السسعدغئ،  شغ  الثاص  الصطاع  غث 
الاغ  المساسثات  وتصطغض  السمالئ،  وخفخ  السعق، 
الثسط  وتصطغض  لفشراد،  السسعدغئ  الثولئ  ُتصّثطعا 
التضعطغ بضاشئ أحضاله، وافعط طظ ذلك ضطه خخثخئ 
المآجسات اقصاخادغئ التضعطغئ بما شغعا خخثخئ 
الئعرخئ  شغ  أجعمعا  وذرح  لطظفط،  (آراطضع)  حرضئ 
سطى  افضئر  بأّظعا  تعخش  الاغ  الحرضئ  وعغ  لطحراء، 
إجمالغ  طظ   ٪١٣ تعالغ  تظاب  والاغ  السالط،  طساعى 
السسعدي  الئرظاطب  وعثا  الظفط،  طظ  السالط  اتاغاج 
غضحش  أطرغضغاً،  والمثسعم  جطمان  ابظ  غائّظاه  الثي 
الرأجمالغ  لقصاخاد  الثادم  دوره  تشّعل  طثى  سظ 
افطرغضغ، وُغزعر طثى زغادة ظفعذه شغ السسعدغئ، 
والثي أخئح ُغعازي - إن لط غضظ غفعق - ظفعذ المطك 

ظفسه، شدقً سظ ظفعذ ولغ السعث طتمث بظ ظاغش.
ضئار  طع  جطمان  ابظ  لصاء  الجغارة  شغ  قشاا  ضان  لصث 
السمقق  افطرغضغ  المالغ  السعق  شغ  المسابمرغظ 
(وول جارغئ)، واجاماسه بمثراء ضئرغات الحرضات شغ 
(وادي السغطغضعن)، وعع طا غثل سطى أّن صادة أطرغضا 
والمال  الخظاسئ  أرباب  وطظ  الضئار،  الرأجمالغغظ  طظ 
ابظ  طئارضئ  شغ  بأظفسعط  جاعمعا  صث  افطرغضغغظ 
جطمان، وشغ اخاغارعط له، ووضسه سطى رأس الثولئ 
طتطغ  ضجسغط   - بّط  طظ   - اساماده  وشغ  السسعدغئ، 
فعط دول الحرق افوجط غثثم المخالح افطرغضغئ 

 بافاٍن، وبضض طا غاماع به طظ خسئ وظثالئ
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تثسع الظزرغئ افخطغئ لطرأجمالغئ إلى زغادة اإلظااج 
وتسائر  افطط،  بروة  شغ  ططردة  زغادة  إلى  وبالاالغ 
السرض  دغظاطغضغئ  جاظإ  إلى  اإلظااج  زغادة  أن 
والططإ وآلغئ افجسار جغدمظ أشدض تعزغع لطبروة 
َتَعاَخض  شصث  وبالفسض  المةامع.  أشراد  سطى  المظَاةئ 
طثى  سطى  الرأجمالغئ  ظض  شغ  البروة  إظااج  ارتفاع 
سثد  اجامرَّ  شصث  ذلك  وطع  الماضغئ،  جظئ  المائئ 
أجاس  سطى  ضفصراء  ُغخظَّفعن  الثغظ  افحثاص 
المساغغر المتطغئ والعذظغئ والثولغئ بالرغط طظ ظمع 
البروة وزغادتعا بحضض طدطرد. عثه الزاعرة عغ 
ظاعرة سالمغئ تحمض الثول الشظغئ جثًا طبض العقغات 
جثًا  الفصغرة  الثول  تحمض  ضما  افطرغضغئ  الماتثة 
وصث  افشرغصغئ.  الضئرى  الختراء  وجظعب  عاغاغ  طبض 
طظزمئ  صمط  إتثى  شغ  الضئرى  الثول  رؤجاء  أسرب 
افغثغئ والجراسئ السالمغئ (FAO)، سظ صطصعط السمغص 
إزاء اجامرار الةعع والثي ُغحّضض تعثغثًا لطمةامسات 
العذظغئ وقجاصرار المةامع الثولغ ظفسه. شغ العصئ 
الثي أضثوا شغه أن اإلطثادات الشثائغئ سطى طساعى 
والةعع  الفصر  ولضّظ  ضئغر،  بحضض  ازدادت  صث  السالط 
بأن  اساراشعط  طظ  الرغط  وسطى  طسامرغظ،  زاق  طا 
اإلطثادات الشثائغئ صث ازدادت بحضض ططمعس ولضظ 
أن  سطى  أخّروا  أظعط  إق  الةعع،  طظ  تتّث  أن  دون 
طظ  المجغث  شغ  غضمظ  والةعع  الفصر  لمحضطئ  التض 
صادة  أضث  لصث  الشثاء"!!.  إظااج  "زغادة  ظفسه  الحغء 
السالط وجعد طحضطئ خطغرة طظ الفصر والةعع، وشغ 
زغادة  عع  التض  أن  بإسقن  غسامرون  ظفسه  العصئ 

المعارد والمظاةات.
أن  والمظزرغظ  والمراصئغظ  الصادة  سطى  غظئشغ  ضان 
ُغقتزعا أّن السغإ لغج شغ إظااج افغثغئ والضمغات 
الماعشرة طظه، بض إن المحضطئ تصغصئ تضمظ شغ آلّغئ 
تعزغع الشثاء والمعارد سطى الظاس والاغ بئئ شحطعا 
السطع  سطى  التخعل  طظ  حثص  ضض  تمضغظ  شغ 
تعزغع  آلغئ  داطئ  وطا  لتغاته.  الدرورغئ  والثثطات 
ضاظئ،  وضما  تالعا  سطى  باصغئ  والمظاةات  المعارد 
دون  عغ  ضما  جائصى  الظعائغئ  الظاغةئ  أن  حك  شق 
تشغغر، شسعف غجغث إظااج المعارد وتجداد بروات طظ 
الثغظ  أولؤك  غفغث  لظ  ذلك  ولضظ  أخًق،  أبرغاء  عط 

غتااجعن عثه المعارد أضبر طظ غغرعط.
لطثول  اإلجمالغ  المتطغ  أو  الصعطغ  الظاتب  ضان  لصث 
طسامر  ارتفاع  شغ  بأجره،  لطسالط  وضثلك  الفردغئ، 
لسصعد طظ الجطظ. وصث تةاوز الظاتب الصعطغ اإلجمالغ 
شغ العقغات الماتثة ١٨ ترغطغعن دوقر شغ سام ٢٠١٥. 
بمسثل ٨٠٠ ططغار دوقر زغادة ضض سام، وطع ذلك شإن 
طسثقت الفصر لط تصض سظ ١٣٪ شغ أطرغضا بالرغط طظ 
زغادة اإلظااج. قتر أن عثه افرصام تاسطص بالعقغات 
الماتثة وعغ أغظى بطث شغ السالط وزسغط الرأجمالغئ. 
أطا اإلتخاءات تعل الةعع شغ السالط شعغ خادطئ، 
وطثعطئ، وطرسئئ، وتةط المحضطئ غئثو ضاربغا سظثطا 
شغ  المعثورة  الشثائغئ  والمعاد  المعارد  أّن  ظسرف 
السالط أضبر طما غطجم إلذسام جعسى عثه الئطثان. شإظه 
وشصاً لطئغاظات واإلتخاءات المظحعرة تعل الةعع طظ 
ِصئض الئظك الثولغ وغغره طظ المظزمات، شإظه غمعت 
حثص واتث شغ عثه الئقد ُضضَّ باظغئ بسئإ الةعع 
وجعء الاشثغئ، تغث ٨٥٪ طظ ضتاغا الةعع عط طظ 
وأطرغضا  وافشرغصغئ  اآلجغعغئ  الئطثان  وشغ  افذفال. 
زالعا  طا  حثص  ططغار   ١,٣ طظ  أضبر  عظاك  القتغظغئ، 
الُمثِصع،  بالفصر  الثولغ  الئظك  غسمغه  شغما  غسغحعن 
غصض  الثخض  طظ  طاثن  بمساعى  عآقء  غسغح  تغث 
سظ  دوقر واتث شغ الغعم، وعثا المساعى طظ الفصر 
المثصع غآّدي إلى أظعاع طثاطفئ طظ افطراض وجعء 

الاشثغئ والمعت الُمتامض.
ضان   ٢٠١٥ سام  شغ  أظه  الثولغ  الئظك  أرصام  وُتزعر 
دوقر   ٢ سظ  دخطعط  غصض  حثص  ططغار   ٢,٥ عظاك 
شغ الغعم، وعع طا غسادل بطث جضان السالط. وتصثر 
اإلتخاءات أن أضبر طظ ٧٠٪ طظ الئحر غسغحعن سطى 
أصض طظ ٥ دوقر غعطغا  . وُغخّرح بغار روجغئ طثغر 
طسعث جغاجات افغثغئ والاظمغئ شغ وقغئ ضالغفعرظغا 
بعضعح أن المعارد الشثائغئ شغ السالط وشغرة ولغسئ 
حتغتئ، وُغسطظ أن "اقساصاد بأن طحضطئ الةعع شغ 
السالط غمضظ تطعا طظ خقل زغادة إظااج الشثاء عع 
عغ  التصغصغئ  المحضطئ  إن  إذ  لعا،  أجاس  ق  خراشئ 
شالرأجمالغئ  والبروة".  الشثاء  تعزغع  وجعء  الفصر 
تثسغ زورا وبعااظا أظه ق غعجث طا غضفغ طظ المعارد 
(ضالطسام طبق) إلذسام ضض طسثة شارغئ. وصث لّثص 
والفصر  لطةعع  العذظغ  المرضج  طثغر  براون،  قري 
طحضطئ الةعع شغ العقغات الماتثة شغ ضاابه الةعع 
أغظى  صال: "ظتظ  تغث  الماظاطغ،  العباء  أطرغضا:  شغ 
ولثغظا المقغغظ طظ الظاس،  تارغت السالط  دولئ شغ 
وطا زلظا غغر صادرغظ سطى تثطغص طةامسظا طظ عثه 
اآلشئ. العقغات الماتثة لغسئ الثولئ العتغثة الاغ 
غةعع شغعا الظاس ولضظعا الثولئ الخظاسغئ العتغثة 
الشظغئ الاغ تساظغ شغعا طبض عثه الظسئئ السالغئ طظ 
ضفاغئ  سثم  بسئإ  الشثائغ  الترطان  طظ  جضاظعا 
براون  إلغه  خطص  شغما  الرئغسغئ  المحضطئ  الثخض". 
جغاجغئ  طسألئ  الةعع  طحضطئ  تّض  أن  اساصاده  عغ 
تغث غمضظ لطصادة السغاجغغظ غرس براطب لطاساطض 
طع الةعع. وعثا َوْعٌط فن عثه السغاجات والئراطب 
شسظثطا  لطمحضطئ،  الةثري  السئإ  سطى  تصدغ  ق 
خّفدئ إدارة رغشان جئسئ ططغارات دوقر طظ برظاطب 
طحاضض  زتفئ   ١٩٨١ سام  شغ  الشثائغئ  الضعبعظات 
الثم  شصر  طبض  سظعا،  الظاجمئ  والمحاضض  الةعع 
والسض وضسش الظمع وعحاحئ السزام، وسادت سطى 
الفعر. ولغج طظ المساشرب بسث ذلك أن تةث أتث 
تسرغفات الةعع شغ صاطعس أوضسفعرد سام ١٩٧١ عع 

"الَسَعز أو ُظثرة الشثاء شغ بطث طا"!
وتصغصئ الفصر أظه سظثطا غضعن لثى الحثص أطعاٌل 
أصض طما غضفغه شسًق لاطئغئ تاجاته افجاجغئ طظ طأضض 
وططئج وطسضظ وسقج لختاه طخثاصا لصعل رجعل 
اهللا  شغ التثغث الثي رواه ُسَئْغُث اهللا ْبُظ ِطْتَخٍظ 
اِهللا  َرُجعُل  َصاَل  َصاَل:  تغث  َسْظُه  اهللا  َرِضَغ  اْلَثْطِمغُّ 
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واإلجقم غثسع وغسمض لطصداء سطى الةعع، وغةسض 
اإلجقم،  أرضان  طظ  أجاجغاً  رضظا  الثسعة  عثه  طظ 
;k]d;ÏêÖ¡;◊·^;] fl¥^? أظه صال  شصث ورد سظ الظئغ
 .>„’ÊàÑ;ÏŸÇÂ;!\;ÏŸÇ;€‚fiŸ;jÖd;ÅŒ…;√]p;ÙÖŸ\;€‚Ë…
وصث جاء اإلجقم بآلغات واضتئ طتثدة تمظع اظاحار 
تسالب  الظفصئ  شأتضام  غعجث.  تغث  وتسالةه  الفصر 
تدمظ  المغراث  وأتضام  السائطئ،  طتغط  شغ  الفصر 
تعزغع المال وسثم تخره شغ أغث طتثودة، وأتضام 
أجاجغئ  تاجات  تدمظ  وطخارشعا  الساطئ  المطضغئ 
التغاة،  أجض  طظ  والمال  والاسطغط  ضالختئ  لفشراد 
أطعال  تساب  سطى  المال  زغادة  غمظع  الربا  وتترغط 
دورة  شغ  المال  بصاء  غدمظ  الضظج  وتترغط  الظاس، 
الظاس،  طظ  طثاطفئ  حرائح  إلى  ووخعله  اإلظااج 
بثون  ُغسابمر  أن  المال  تمظع  الحرضات  وأتضام 
جعث خاتإ المال أو المدارب، ... وعضثا شالظزام 
افتضام  طظ  طةمعسئ  وشر  اإلجقم  شغ  اقصاخادي 
وتسالةه  اقظاحار  طظ  الفصر  تمظع  بمةمعسعا  الاغ 

 إذا ظعر
طصرتح تض جعري غساعتغ تةربئ ٥+١

غثثرون الظاس يف بقدظا باسثغقت حضطغئ طع أن املحضطئ  
تضمظ يف الظزام الرأجمالغ الثي غطئصه تراس 

طخالح الشرب يف بقدظا

المحاورات تاعاخض شغ تعظج لاحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ
تاعاخض شغ تعظج المحاورات فجض تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ وجط خقشات بغظ افتجاب المحارضئ شغ 
رئغج  لضظ  الخغث.  التئغإ  التالغ  التضعطئ  رئغج  اجاصالئ  بحأن  المسارضئ  أتجاب  وبغظ  التالغئ  التضعطئ 
التضعطئ تسط أطر اجاصالاه طظ سثطعا، وصال جأواخض طعاطغ لافادي الفراغ وضض طا طظ حأظه إرباك طآجسات 
الثولئ، طحثدا سطى تفاسطه طع ظاائب التعار طظ أجض تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ تتفر المسار الثغمصراذغ.

طظ جعاعا تثرت رئاجئ الةمععرغئ الاعظسغئ طظ طشئئ بصاء العضع اقصاخادي والسغاجغ شغ الئقد سطى طا 
عع سطغه، وتسسى سئر طحاورات تبغبئ لاحضغض تضعطئ العتثة العذظغئ صئض ظعاغئ حعر رطدان ضما سئر سظ 
ذلك رئغج الةمععرغئ الئاجغ صاغث السئسغ الثي أحار إلى اتفاق الةمغع سطى سثم اجامرار العضع التالغ. 
وصال طراجض الةجغرة إن اظثراط أتجاب المسارضئ شغ المفاوضات ق غسظغ غسر المفاوضات وجرساعا، فن حرط 
اقتفاق سطى برظاطب طسئص صث غسطض المسار، تغث أضث الظاذص الرجمغ باجط الةئعئ الحسئغئ (تتالش طظ أتجاب 
غسارغئ) تمئ العماطغ سطى أعمغئ طظاصحئ الئرظاطب الضفغض بإخراج تعظج طظ افزطئ وإسادة افطض لطحسإ 
الاعظسغ. لضظ المآحرات الاغ سرضعا طتاشر الئظك المرضجي شغ جطسئ اجاماع أطام ظعاب طةطج الحسإ، ق 
تمظح طاسسا طظ العصئ فن تتسغظ العضع المالغ واقصاخادي غاططإ اجاصرارا أطظغا وجغاجغا ساجق ق غتصصه 

إق اتفاق جغاجغ خطإ وشص طا غروج داخض افروصئ الظغابغئ والسغاجغئ الاعظسغئ. (الةجغرة ظئ)
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الشظعحغ  راحث  طع  تعارا  آي"  إغسئ  "طغثل  ظحرت 
وصث  الثغمصراذغ"  اإلجقم  تعل  "آراء  سظعان  تتئ 
تدمظئ تخرغتات الشظعحغ السثغث طظ الظصاط الاغ 
السغاجئ  بفعط  غاسطص  شغما  خاخئ  سطغعا  الرد  وجإ 

شغ اإلجقم وضغش تضعن الممارجئ السغاجغئ.
أن  تخرغتاته  طسرض  شغ  الشظعحغ  غصعل  إذ 
صابض  طةال  لضظه  طصثًجا  لغج  السغاجغ  "المةال 
اقجاعاد  طظ  خاٍل  وبحري،  طثظغ  طةال  إّظه  لطاشغغر، 
بالمؤئ   ٩٠ طظ  أضبر  المساصض.  اإلظساظغ  الافضغر  أو 
طظ الظخعص اإلجقطغئ طفاعتئ لطافسغر والاثصغص. 
غغر  أو  بابائ  الصطغطئ  الظخعص  بسخ  ظسائر  وظتظ 
صابطئ لطاشغغر. غثطط الضبغر طظ المسطمغظ بغظ ظعسغظ 
طظ الظخعص وغسائرون جمغع الظخعص طصثجئ وق 
غمضظ المساس بعا تتمض طسظى واتثًا شصط". وعظا 
والاساطض  الحرسغ  الظص  بغظ  واضح  خطط  غقتر 
صابطئ  وغغر  طصثجئ  ضطعا  الحرسغئ  شالظخعص  طسه، 
طسعا  الاساطض  أطا  افتعال،  طظ  تال  أي  شغ  لطاشغغر 
باقجاعاد شغ شعط الظص شغ تالئ ضعظه لغج صطسغ 
اجاظئاط  شغ  العجع  وبثل  البئعت  صطسغ  الثقلئ 
عثه  وشغ  المسطمغظ،  واجإ  شعثا  الحرسغ  التضط 
الحرسغئ  الظخعص  سطى  الثروج  سثم  وجإ  التالئ 
بأتضام  الاصغث  وجإ  بض  السغاجئ  طمارجئ  تغظ 
ق  اقجاعادات  شغ  اخاقف  وجعد  شضعن  اإلجقم، 
غسظغ ترضعا واقلاةاء إلى أتضام بحرغئ ق سقصئ لعا 
بالظص الحرسغ لممارجئ السمض السغاجغ. وبالاالغ 
شإن عظاك بعابئ شغ طمارجئ السمض السغاجغ ضرساغئ 
حآون الظاس سطى أجاس اإلجقم وضافطر بالمسروف 
والظعغ سظ المظضر وغغره طظ افسمال السغاجغئ الاغ 
غةإ سطى المسطط وسطى جمغع افتجاب الاصغث بعا وق 

غةعز الاظازل سظعا صغث أظمطئ.
أطا إجابئ الشظعحغ سظ جآال: "عض تصعل إنَّ افئمئ 
غظئشغ أّق غاتثبعا شغ السغاجئ؟" بصعله: "ق غمضظعط 
العذظغئ  المخطتئ  سظ  ولضظ  السغاجئ،  سظ  التثغث 
غتّث  اقتاقل،  تتئ  بطث  غضعن  سظثطا  المحارضئ. 
طصاوطئ  الفصر،  طصاوطئ  المصاوطئ،  سطى  الظاس  اإلطام 
افتجاب  سظ  التثغث  ولغج  اجاماسغ،  طرض  أي 
السغاجغئ". وصعله شغ طعضع آخر: "ظتظ لط ظظفخض 
سظ الثغظ. اإلجقم عع طرجسغاظا... وق غصعم برظاطةظا 
تصغصغئ  خثطات  تصثغط  سطى  غصعم  بض  الثغظ؛  سطى 
وتعشغر  الغعطغئ،  لمحاضطعط  تصغصغئ  وتطعل  لطظاس، 
الاسطغط والرساغئ الختغئ الةّغثة وخطص شرص سمض"، 

اسائار  سطى  واضتئ  دقلئ  شغعا  الاخرغتات  عثه 
جعاء  الثولئ  سظ  الثغظ  شخض  غةإ  أظه  الشظعحغ 
تغظ  أو  السغاجئ  شغ  التثغث  بسثم  المظابر  سطى 
وضع الئراطب وافظزمئ، شغ تغظ إظه تظاجى أن واصع 
لَْنا  التال عع الثغظ اإلجقطغ، وغصعل اهللا تسالى: ﴿َونَّزَ
َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْياناً لُِكّلِ َشْيٍء﴾، وأن رجعل اهللا  أصام 
اهللا -  خاذئه  بض  اإلجقم  بشغر  شغعا  غتضط  لط  دولئ 
بَِما  بَيَْنُهْم  اْحُكْم  ِن 

َ
﴿وَأ تسالى:  بصعله  سام -  والثطاب 

ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض 
َ
ْهوَاَءُهْم وَاْحَذْرُهْم أ

َ
ُ َوَال تَتَّبِْع أ نَْزَل اّبَ

َ
أ

ُ إِلَْيَك﴾ شفغ اإلجقم ق غعجث صدغئ شخض  نَْزَل اّبَ
َ
َما أ

الثغظ سظ السغاجئ أو التغاة.
بصعله:  السغاجغ  اإلجقم  سظ  تثغبه  بثخعص  أطا 
بتاجئ إلى طعاخطئ اإلجقم  "شغ تعظج، ظتظ لسظا 
الثضااتعرغئ  سطى  شسض  رد  عثا  فنَّ  السغاجغ، 
"اإلجقم  إن  أغدا  وصعله  الحثغث".  والاسطمظ 
السغاجغ عع طخططح غربغ اجُاثثم فول طرة بسث 
اظعغار اإلطئراذعرغئ السبماظغئ، سظثطا حسر المسطمعن 
بظاء  إلسادة  طةئرون  وأظعط  شراغ  عظاك  ضان  أّظه 
بغظ  شخض  عظاك  ضان  ذلك  صئض  اإلجقطغئ.  افطئ 
الثولئ والمةامع، وضان لضض سظخر دوره طظ السطماء 
الثولئ  بثأت  سظثطا  ولضظ  الصداة.  إلى  والتضام 
باساصال السطماء (عغؤئ سطماء المسطمغظ) ظعرت شضرة 
أنَّ اإلجقم ضان تتئ الاعثغث. شغ تعظج، اإلجقم 
إلى  بتاجئ  لسظا  ظتظ  لثلك  الاعثغث،  تتئ  لغج 
اإلجقم السغاجغ" عثا الضقم شغه لئج ضئغر، شمظ 
الثولئ    الرجعل  أصام  أن  وطظث  الاارغثغئ  الظاتغئ 
السبماظغ  السعث  أواخر  إلى  المثغظئ  شغ  اإلجقطغئ 
اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس  سطى  تصعم  الثولئ  ضاظئ 
الضااب  طظ  والصعاظغظ  الاحرغسات  غسظ  والثطغفئ 
طمارجئ  أن  ضما  تحرغسغئ.  أتضاطا  باسائارعا  والسظئ 
سطى  شسض  ردة  لغج  اإلجقم  أجاس  سطى  السغاجئ 
عع  وإظما  الماحثدة،  السطماظغئ  وسطى  الثضااتعرغئ 

تضط حرسغ وجإ الاصغث به.
وجعئ  طظ  السغاجغ  التجب  إن  ظصعل  الثاام،  وشغ 
بافسمال  غصعم  الثي  التجب  ذلك  عع  اإلجقم  ظزر 
أتضام  وشص  الحآون  رساغئ  بأسمال  أي  السغاجغئ، 
اإلجقم، وغتاجإ التضام سطى أي تصخغر شغ رساغاعط 
تطك  شغ  اإلجقم  طئثأ  سظ  تغثعط  أو  افطئ  لحآون 
الرساغئ، وغسمض شغ تال غغاب التضط اإلجقطغ إلى 
إغةاد اإلجقم شغ واصع التغاة سظ ذرغص إصاطئ دولئ 

 ...الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

ردا سطى تخرغتات الشظعحغ: 
السغاجئ غةإ أن تضعن سطى أجاس اإلجقم

بصطط: أجاطئ الماجري – تعظج

]‚÷t;ÿÅd;„÷—]çŸ;€Õ]…;‡\ÄÊâ’\;gÊfip;◊ë…

عثا العضع الئائج والعاصع المرغر شغ حطري السعدان، 
ضان بمرة ُطّرة لفخض جظعب السعدان سظ حماله، طما 
غآضث بق حك أن شخض جظعب السعدان، لط غضظ تًق 
لمحضطئ الةظعب، بض شاصط طظ طحاضطه، ضما اظسضج ضض 
ذلك جطئاً سطى حمال السعدان؛ الثي غاتمض جاجاه 
وتضاطه العزر افضئر شغ ضاربئ الفخض. عثا السعء الثي 
ظراه شغ السعدان، شغ حماله وجظعبه، طا ضان لغتثث 
لع أتسظ الساجئ شغ السعدان رساغئ حآون أعطعط، 
شغ ظض البروات الدثمئ الاغ تئا بعا اهللا جئتاظه عثا 
الئطث، وإن المرء لغسةإ أن تتثث طةاسئ شغ السعدان أو 
ظصص شغ إحئاع التاجات، جعاء شغ جظعب السعدان أو 
حماله، شأراضغ السعدان الثخئئ السعطغئ المظئسطئ، 
بإذسام  ضفغطئ  وافططار،  افظعار،  شغ  السثبئ  وطغاعه 
سحرات افضساف طظ طبض جضان السعدان. شئسغاجئ 
عآقء التضام والسغاجغغظ، أخئتظا ظاسعل الشثاء سظث 
طظزمات الضفر السالمغئ، والاغ غسطط الصاخغ والثاظغ 
أظعا ق ترغث لطمسطمغظ خغرًا وإن أظعرت ذلك! شعع 
ظعع طظ الادطغض، شعغ الاغ تسمض سطى تأجغب الخراع، 
وإذالئ أطثه تاى ُتتِضط بقدعط جغطرتعا سطى بقدظا 
وبرواتظا، وغسطعظا الفاات لظئصى سطى صغث التغاة، غصعل 
ْهِل الِْكَتاِب 

َ
ا يََوّدُ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمْن أ المعلى جئتاظه: ﴿ّمَ

ّبُِكْم﴾. َل َعلَْيُكم ّمِْن َخْيٍر ّمِن ّرَ ن ُفَنّزَ
َ
َوالَ الُْمْشِركِيَن أ

سطى  الــمــآاطــرة  شخعل  الاترغر  تــجب  أوضــح  لصث 
تصغصئ  شئغظ  حماله،  سظ  جظعبه  بفخض  السعدان؛ 
الثاخض  شغ  افذراف  ضض  طظ  أدواته  وضحش  الخراع، 
السعدان  سطى  تصع  الاغ  المثاذر  بغظ  ضما  والثارج، 
جظعبه وحماله تال الفخض، وعع طا أبئااه افغام، لط 
غضظ طا صام به تجب الاترغر طةرد ضقم شغ الخاقت 
المشطصئ، وإظما صام بأسمال ضثمئ صئض الفخض؛ شسغر 
المسغرات والمآتمرات الراشدئ لافاغئ السعدان سئر 
شخض جظعبه سظ حماله، واساخط حئابه والمآغثون 
الاعصغسات  طظ  اآلقف  سحرات  وجمع  الئرلمان،  أطام 
إضاشئ  الةمععرغئ،  لرئغج  وصثطعا  لطفخض  الراشدئ 
والضاغئات،  والظحرات،  الئغاظات،  سحرات  إخثاره  إلى 
سطعا تةث آذاظاً خاغغئ، ولضظ ق تغاة لمظ تظادي، شسار 
المثطط لفجش ضما أرادت له أطرغضا أن غسغر ووصع 

السعدان شغ طاضغظئ الامجغص افطرغضغئ.
لط غضاش تجب الاترغر بإغراد المثاذر والضعارث الاغ 
السقج  التجب  أسطى  بض  الفخض،  جراء  بالئقد  جاتض 
الةثري لمحضطئ جظعب السعدان؛ بإتسان رساغئ أعض 
أعض  ولضض  لعط،  افجاجغئ  التاجات  وتعشغر  الةظعب، 
أو  جعئ  أو  لعن  أو  سرق  بغظ  تمغغج  دون  السعدان، 
دغظ، وتسثر الثولئ وتسسى بضض ذاصاتعا، وبرواتعا، 
لامضغظ الظاس طظ إحئاع تاجاتعط الضمالغئ، وأن ذلك 
ق غضعن إق باعتغث السعدان طع غغره، شغ ظض الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ولغج شغ تفاغئ 

 السعدان ظفسه، الثي غةري سطى صثم وجاق
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

السئإ  وضان  طعتثًا،  غئصى  أن  شغ  السعدان  شحض 
الرئغج شغ عثا الفحض، عط الساجئ والتضام، سظثطا 
جارسعا إلرضاء أطرغضا، شتصصعا لعا رغئاعا شغ شخض 
جظعب السعدان سظ حماله، باضعغظ دوغطئ ذات خئشئ 
جظعب  لمحضطئ  تقً  الفخض  ضان  شعض  شغه.  ظخراظغئ 

السعدان؟!
إن العاصع غظئأ بسضج ذلك، شئسث خمج جظعات طظ 
شغ  والسظش،  الترب،  رعغظ  الةظعب  غجال  ق  الفخض، 
دوغطئ لط تعلث بخعرة ذئغسغئ، وإظما ولثت بسمطغئ 
صغخرغئ، وجةطئ تالئ وشاتعا شغ الغعم افول إلسقن 
طغقدعا، وتتعل الئارول؛ البروة العتغثة الاغ اسامث 
سطغعا الساجئ شغ الةظعب، وطظ صئطعط جاجئ الحمال، 
وترضعا بصغئ البروات ظعئاً لطمساسمرغظ، شأخئح الئارول 
جسثعا  غظثر  جقتاً  وخار  الةظعب،  أعض  سطى  ظصمئ 
المرغخ، تغث اظجلص الةظعب شغ دواطئ خراع دولغ 
وصعده، أضئر صئغطاغظ شغه، ترب اجامرت جظاغظ، وطا 
اظثلسئ  تغث  الغعم،  تاى  وإشرازاتعا  تثاسغاتعا  زالئ 
الترب بغظ الرئغج (جطفا ضغر)، وطسه صئغطاه الثغظضا، 
وظائئه السابص التالغ (رغاك طحار) طساظثًا سطى صئغطاه 
الظعغر، تغث صدئ عثه الترب سطى افخدر والغابج، 
وارتضئئ شغعا شزائع تظأى سظعا وتعش الشاب، شصاض 
سحرات اآلقف طظ المثظغغظ السجل، طما اضطر المقغغظ 
إلى  اآلقف  طؤات  شظجح  الترب،  جتغط  طظ  العرب  إلى 

حمال السعدان.
وشغ بثاغئ افطر أسطظئ تضعطئ الثرذعم سثم اسائار 
إلى  والمطاةؤغظ  الترب،  طظ  الفارغظ  الةظعب  أعض 
الاابسغئ،  تصعق  ضض  لعط  رساغا  وإظما  أجاظإ،  الحمال 
بغظ  المعصع  ــع  افرب الترغات  باتفاق  سمقً  ــك  وذل
الثولاغظ، ولضظ التضعطئ ظصدئ غجلعا، وظضخئ سطى 
سصئغعا، وأسطظئ شغ ظعاغئ آذار/ طارس الماضغ أظعا 
تسائر طظ لةأوا إلغعا أجاظإ سطى أراضغعا، وذلك ردًا 
الثغظ  المامردغظ  بثسط  السعدان  جظعب  اتعام  سطى 
التثودغئ،  العقغات  شغ  السعداظغ  الةغح  غصاتطعن 
طظ  ضالمساةغر  والظازتغظ  القجؤغظ  تال  شخارت 
شغعا  تظسثم  خسئئ  ظروشاً  غسغحعن  بالظار،  الرطداء 
أدظى طصعطات التغاة، شصث أضث طسآول شغ المفعضغئ 
جعداظغ  طقغغظ  خمسئ  طظ  أضبر  أن  ــئ  ــغ افوروب
غتااجعن إلى طساسثات ساجطئ شغ السعدان بسث ترضئ 
ظجوح لطسضان. وصال طثغر الحآون اإلظساظغئ والتماغئ 
المثظغئ شغ المفعضغئ (جان لعي دو بروغر) شغ بغان 
ظحره برظاطب افغثغئ السالمغ غعم الثمغج الماضغ، 
إن "العضع اإلظساظغ شغ الضبغر طظ طظاذص السعدان 
بطس طساعى ترجاً طع ترضات ظجوح جثغثة شغ طظطصئ 
دارشعر، وارتفاع أسثاد العاخطغظ طظ جظعب السعدان"، 
وأضاف: "أن أضبر طظ خمسئ طقغغظ إظسان غتااجعن 
إلى طساسثات ساجطئ"، وتأتغ عثه الاخرغتات بسثطا 
السالمغ  افغثغئ  برظاطب  افوروبغئ  المفعضغئ  طظتئ 

١٢,٥ ططغعن غعرو لسمطغات اإلغابئ شغ السعدان.

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

شغ  الظائئئ  طصاض  وآخرعا  اقغاغال،  لتعادث  بقده  شغ  اإلسقطغئ  الاشطغئ  ذرغصئ  برغطاظغ  ختفغ  اجاعةظ 
طةطج السمعم (الئرلمان) جع ضعضج سطى غث أتث راشدغ بصاء برغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ. وصال طثغر 
تترغر ختغفئ شاغظظحال تاغمج، روبرت حرغمسطغ -شغ طصال- لع أن الصاتض ضان طسطما أو واتثا طظ أبظاء 
المعاجرغظ، لما اتسمئ تشطغئ اإلسقم الئرغطاظغ لطتثث بعثه التخاشئ والاسصض. وأردف صائق لع أن الصاتض 
طسطط "لما صرأظا سطى الخفتات افولى أن طا تثث طظ شسض اظطعائغ طةظعن، تاى لع ضان بمئ دلغض طظطصغ 
غمغظغئ  بةماسات  خقت  له  "المجسعم"  ضعضج  جع  صاتض  أن  سظ  تاتثث  تصارغر  عظاك  إن  وصال  ذلك".  سطى 
بالسغاجئ  المحاشطغظ  طسزط  أن  وأوضح  وتثر.  ترص  بضض  طسعا  غاساطض  اإلسقم  لضظ  طاطرف،  ظفعذ  ذات 
دواشع  بحأن  افتضام  إذقق  شغ  الاسرع  صئض  المسطعطات  طظ  طجغث  سطى  التخعل  غارصئعن  اإلسقم  ووجائض 
الصاتض والمآبرات الاغ دشساه قرتضاب جرغماه "الحظساء". واجاطرد حرغمسطغ صائق إن "طظ المبغر لطسةإ أن 
ختغفاغ ذي خظ، وذي دغطغ طغض -وعما طآجساان لط ُغسرف سظعما الاظاول التثر والرزغظ- ضطاغعما أضثتا 
أن الصاتض المجسعم اظطعائغ طةظعن، أو طاعتث وطرغخ سصطغا". وصال إن الختغفاغظ ظحرتا تطك افوخاف شغ 
خثر خفتاغعما افولى، وإن ضطاغعما أحارتا إلى أن الصاتض خاح أبظاء ارتضابه الةرغمئ "برغطاظغا أوق"، لضظ أغا 
طظعما لط غئرز ذلك العااف بحضض واضح. وضاإ طثغر تترغر شاغظظحال تاغمج طاسائق "غغر أن طظ تص المرء 
أن غاساءل سما إذا ضاظئ وجائض اإلسقم جااعخى الترص ذاته شغ تصغغط افدلئ لع ضان الصاتض طظ خطفغئ 
طثاطفئ". وأضاف بطعةئ ق تثطع طظ تسةإ "ضغش جاضعن سظاوغظ الختش لع أن الصاتض ردد سئارة: اهللا أضئر، 
أبظاء ارتضاب الةرغمئ؟". وصثم حرغمسطغ شغ خاام طصاله ظخغتئ لقسقم الئرغطاظغ بدرورة الاساطض بظفج 

الترص والتثر سظث تظاول دواشع وخطفغات طرتضإ الةرغمئ "المظفرد" إذا تئغظ أظه طسطط. (الةجغرة ظئ)

تمقت السثاء لقجقم واملسطمني والامغغج ضثعط صث بات واضتا..
وبسخ الشربغني باتعا غقتزعن ذلك وغظاصثوظه  

ختفغ برغطاظغ: طاذا لع ضان صاتض ضعضج طسطما؟

بصغمئ  جثغثة  طساسثة  أوضراظغا  جامظح  الماتثة  العقغات  أن  الماضغ،  افربساء  غعم  افبغخ،  الئغئ  أسطظ 
وأبطس جع باغثن، ظائإ الرئغج افطرغضغ، رئغج العزراء افوضراظغ شعلعدغمغر  ٢٢٠ ططغعن دوقر عثا السام. 
غروجمان بالمساسثات الةثغثة خقل اتخال عاتفغ، غعم افربساء الماضغ، سّئر شغه سظ الثسط الصعي لةععد 
اإلخقح الاغ غئثلعا غروغسمان، طحغثًا بالثطعات الاغ اتثثتعا تضعطاه بالفسض شغ أول حعرغظ لعا شغ 

السططئ. (جرغثة التغاة)

أطرغضا تصثم لثول "املساسثات" املالغئ أو السسضرغئ وغريعا
إلتضام صئداعا سطى جغاجات تطك الثول

أطرغضا جامظح أوضراظغا طساسثة جثغثة بصغمئ ٢٢٠ ططغعن دوقر


