
صاطئ أجعجة أطظ الظزام افردظغ الصمسغئ باساصال بطئ طظ 
حئاب تجب الاترغر، وعط: (طتمعد طمااز، والمعظثس 
غعجش أبع سغث، وابظه أتمث أبع سغث، وطتمث أبع السسض) 
ْحَسُن ِمَن اهللاِ ُحْكماً 

َ
إبر صغاطعط بظحاذات تمطئ ﴿َوَمْن أ

لَِقوٍْم يُْوقُِنوَن﴾ الاغ أذطصعا تجب الاترغر شغ وقغئ افردن 
لثسعة الظاس وتعسغاعط إلى ضرورة تتضغط حرع اهللا 
شغ ضض أطعرعط وأتعالعط، شغ العصئ الثي تتضط شغه 
الثولئ الظاس باحرغع وضسغ طظ خظع الئحر ُطسِرضئ 
سظ تحرغع رب الئحر. وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن شغ بغان ختفغ أخثره 
غعم افربساء، ٢٠ طظ ربغع افول ١٤٤٠عـ، ٢٨ تحرغظ 
افتصغاء  الحئاب  عآقء  "إن  ٢٠١٨م:  الباظغ/ظعشمئر 
افظصغاء، وعط طظ خغرة حئاب افطئ الثغظ ضان داشسعط 
مَّن  ْحَسُن َقْوالً مِّ

َ
وطترضعط عع صعل اهللا تسالى: ﴿َوَمْن أ

الُْمْسلِِمنَي﴾  ِمَن  إِنَّيِن  َوَقاَل  َصاحِلاً  وََعِمَل   ِ ابَّ إىَِل  َدَخ 
بالثسعة إلى اهللا شضرغا وجغاجغاً بالطرغصئ الاغ اظاعةعا 
تجب الاترغر طظث ظحأته اتئاساً لطرغصئ الرجعل ، شعط 
إظما صاطعا بفرض أوجئه اهللا سطى افطئ ضطعا باطئغص 
حرع اهللا تخرًا بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة". 
وسظ دأب الظزام افردظغ شغ تحعغه خعرة اإلجقم، 
وتظتغاه سظ ضاشئ طظاتغ التغاة شغ المةامع، وإجراطه 
شغ تص حئاب تجب الاترغر، وتماغاه فختاب الثسعة 
لط  "لضظ  صال:  والفساد،  الرذغطئ  وظحر  السطماظغئ  إلى 
وتحعغه  بمتاربئ  افردن  شغ  التاضط  الظزام  غضاِش 
اإلجقم، بإبساد تحرغسه سظ ضاشئ أظزمئ المةامع، وشاح 
المظابر لثساة السطماظغئ والرذغطئ والفساد بض وتماغاعط 
أغدا، ضما لط تضفه جرائمه وخغاظاته بتص افطئ وأعض 
عثا الئطث طظ سقصات واتفاصغات طثجغئ طع ضغان غععد 
والشرب الضاشر، وبغع طصثرات وبروات الئقد، وسطى رأس 
شصام  اهللا،  أظجل  بما  التضط  سظ  الثغظ  إصخاء  جرائمه 
بمقتصئ ضض طظ غصعم بفدح وضحش تصغصئ طعصفه 
طظ اإلجقم، طظ تمطئ الثسعة المثطخغظ حئاب تجب 
الاترغر وعع غفسض ذلك طظث أضبر طظ ٦٠ ساطا، بالصمع 
واقساصال والسةظ والاساغط واصاتام الئغعت سطى أعطعا 
شغ جظح الزقم". أطا سظ بئات تجب الاترغر شغ دسعته 
وإخراره سطى المدغ صثطا شغ السمض قجاؤظاف التغاة 
بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج  اإلجقطغئ 
الظئعة، وسثم اسائار الظزام افردظغ طظ أن صمسه لطتجب 
لظ غفئ شغ سدثه ولظ غععظ سجغماه بض لظ غجغثه إق 
بئاتا وإخرارا سطى دسعته صال الئغان: "شطط غسائر طظ أن 
صمسه وظطمه لظا ولفطئ لظ غجغثظا إق إخرارًا وبئاتاً سطى 
المدغ شغ أن ظضعن تراجاً أطظاء سطى اإلجقم والسمض 
دولئ  بإصاطئ    رجعله  وبحرى  اهللا  وسث  تتصغص  سطى 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جعف تظاخر 
لصداغا افطئ اإلجقطغئ جمساء بإذن اهللا. َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ 

ُْه».". ْ ُْفِل ِ َحَّى ِإَذا َأَخَذُه َل َّاِل ِلي ِلل ْ َ َلُ : «ِإنَّ هللااَّ

أصثطئ السططئ الفطسطغظغئ لغطئ الةمسئ سطى اساصال الثضاعر طخسإ أبع سرصعب، سدع المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ شطسطغظ، وجائ آخرغظ طظ حئاب التجب طظ طتاشزئ الثطغض، طظ ضض طظ طثغظئ الثطغض، 
وغطا ودورا والزاعرغئ وبغئ أوق وتفعح، وذلك بمثاعمات لطئغعت، وجط طتاوقت قساصال آخرغظ لط 
تامضظ طظ إغةادعط شغ بغعتعط. وتأتغ عثه الثطعة طظ السططئ شغ طتاولئ إلجضات افخعات المظادغئ 
بإجصاط صاظعن (الدمان اقجاماسغ)، وشغ طتاولئ طظعا لممارجئ الصعة واإلرعاب لطدشط سطى الظاحطغظ شغ 
ظحر العسغ سطى اآلبار الضاربغئ الاغ جاارتإ سطى تطئغص صاظعن (الدمان اقجاماسغ)، وشغ ضحش المآاطرة 
السغاجغئ الاغ تتعضعا السططئ بصطاع الساططغظ شغ شطسطغظ. بثوره أضث التجب بأّظه طاض شغ سمطه العادف 
إلى إشحال طآاطرات السططئ سطى أعض شطسطغظ العادشئ إلى جرصئ أطعالعط وظعإ خغراتعط وتعةغرعط طظ 
افرض المئارضئ شطسطغظ، وجغعاخض حئابه السمض بغظ الظاس وطسعط طظ أجض شدح السططئ وطمارجاتعا 

الاسسفغئ واإلجراطغئ بتص أعض شطسطغظ، ولظ تبظغعط طتاوقت السططئ الغائسئ لطظغض طظ سجغمئ افترار.
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بصطط: المعظثس ضاطض التعراظغ

اجاسادة  سطى  لصادرون  المسطمعن  أغعا  إظضط 
طةثضط ودورضط شغ رغادة افطط وصغادتعا تتئ 
ظض اإلجقم. إن ذلك بإطضاظضط، وطفااته إصاطئ 
الثقشئ  إن  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
والصداء  جغعحضط  باترغك  الضفغطئ  عغ  وتثعا 
المتاض  غععد  ضغان  واجاؤخال  أسثائضط  سطى 
وإسادتعا  والمسراج،  اإلجراء  أرض  لفطسطغظ، 
ضاططًئ إلى دار اإلجقم. وعاضط بحرى رجعل اهللا 
َُهوَد،  ْ ا الُْمْسلُِموَن  ُفَقاتَِل   َّ َح اَعُة  الَسّ َيُقوُم  «َال   :
َفَيْقُتلُُهُم الُْمْسلُِموَن» رواه طسطط. وذلك بمصثورضط 

أغعا المسطمعن، شدسعا الثقشئ ظخإ أسغظضط.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  الثولئ السمغصئ شغ برغطاظغا 
   تسمض لاصعغخ ظاائب اجافااء برغضسغئ ...٢

-  تادبئ طدغص ضغرتح 
    دلغض سطى ضسش روجغا شغ افزطئ افوضراظغئ ...٢

-  صاظعن اقظاثابات السعداظغئ لطسام ٢٠١٨م
    غثالش اإلجقم وغضرس لطئاذض ...٤
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ضطمئ السثد

أحسض  غعم   ٢٠١١/٠٣/١٨ غعم  درسا  أعض  غظسى  لظ 
أذفالعط أسزط بعرة بأخابسعط، بعرة ضادت تظتظغ 
عاطات افطط والحسعب اتاراطاً لعا سطى طا صثطاه شغ 
جئغض خقخعا طظ أساى افظزمئ دغضااتعرغًئ وإجراطاً.

صرى  أعالغ  خرج  غعم   ٢٠١١/٠٣/٢٥ غعم  غظسعا  ولظ 
غتمطعن  افصثام  سطى  جغرًا  تفاة)  (بسدعط  تعران 
المآن والطسام إلى أعالغ درسا تال وخعل ظئأ تخار 
الخظط  جاتئ  شغ  شاجامسعا  طساطسعط  إلى  درسا 

وأجصطعا الخظط وسئادة الخظط.
ولظ غظسى أعض تعران تحعدًا طظ إخعاظعط شغ دطحص 
وتمص والقذصغئ وإدلإ والةجغرة وغغرعا خرجعا إلى 
الحعارع غآازروظعط وغعافعن "بالروح بالثم ظفثغك 
جسام  تدتغات  طظ  صثطعه  لما  غأبععا  لط  درسا"  غا 
لغضعظعا طع أعض درسا شغ خظثق واتث إلجصاط الظزام 

المةرم وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه.
أطا طا تتااجه البعرة لاخض إلى عثشعا شبقبئ أطعر ق 

بث طظعا وإق شحطئ بسث تثطغر الئقد:
أوقً: تتااج لمحروع طعخض لعثف تثااره وتسغر سطغه 

تاى تدمظ السغر الختغح.
ترحثعا  طثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  لصغادة  تتااج  باظغاً: 
إلى ذرغصعا، وتعسغعا سظث ضض سصئئ أو خطر لضغ تاابع 

ذرغصعا إلى عثشعا.
وتسطغ  تآازرعا،  سسضرغئ  لصعة  البعرة  تتااج  بالباً: 
الظخرة لصغادتعا السغاجغئ شاجغض السصئات طظ أطاطعا 
دطحص،  شغ  بغاه  سصر  شغ  المةرم  الظزام  وتسصط 

وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه.
لطبعرة  غضعن  أن  ضرورة  سطى  تعران  أعض  غعِ  لط 
صغادة جغاجغئ ولط غسعا سطى ضرورة أن غضعن لطبعرة 

طحروع طعخض لطعثف تسغر سطغه.
لط غصثم أتث لطبعرة المحروع الثي غطجطعا إق تجب 
الاترغر الثي وضع لعا طظث باضعرتعا خرغطئ ذرغص 
صطسئ  ضض  شغ  الدئاط  تساون  شطع  سطغعا  لاسغر 
سسضرغئ طع البعرغغظ وطع طظ اظحص طظ الدئاط بط 
رتئعا أطعرعط لغضعظعا طظ غساطط زطام افطعر شغ ضض 
صطسئ سسضرغئ بط اظصطئعا سطى أتئاع الظزام ووضسعا 
وبعرتعط  أعطعط  تماغئ  شغ  غمطضعظعا  الاغ  الصعة 
خغرة  لضاظعا  الظزام  أسعان  لصاال  خفعشعط  وظزمعا 

ظخرة فعطعط وبعرتعط.
صثم   ٢٠١٤ سام  البعار  لخالح  الصعى  طغجان  تشغر  وطع 
ذرغصا  لاضعن  الباظغئ  السغاجغئ  العرصئ  الاترغر  تجب 
تسغر سطغه البعرة تاى تخض إلى عثشعا ووضسه بغث 
البعرة  شغ  رأي  خاتإ  وضض  صائث  وضض  شسالغئ  ضض 

سّطعط غسمطعن لاعاثي البعرة إلى ذرغصعا الختغح.
بط ساد التجب لغرجت شغ البعرة طا غطجطعا طظ البعابئ 
وطاله  الثسط  رغاح  بفسض  طسغرتعا  تظترف  ق  لضغ 
السغاجغ الصثر شعضع بعابئ البعرة الاغ لع رجثئ 

شإظعا تدئط جغرعا سطى طسارعا الختغح وعغ:
١-إجصاط الظزام بضاشئ رطعزه وأرضاظه.

٢-الاترر طظ الائسغئ لطثول وصطع الخقت واقتخاقت 
طسعا.

٣-إصاطئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
بط تابع التجب سمطه لغئثل لعا ضض طا تتااجه البعرة 
طظ ضحش لططرغص أطاطعا وشدح لطسمقء المرتئطغظ 
بأسثائعا وتسطغط الدعء سطى المآاطرات الاغ تتاك 
لطصداء سطغعا وتسرغئ المآتمرات طظ جظغش إلى أجااظئ 

بضض أرصاطعا وجمعطعا المثجعجئ.
السغاجغئ  الصغادة  أسمال  طظ  البعرة  غطجم  طا  شضض 
صثطعا التجب لطبعرة لضغ تئصى طسامرة سطى ذرغصعا 
طا  بافاخغض  السالمئ  وعغ  الثول  ولضظ  عثشعا  ظتع 
غةري جارسئ طتاولئ إغةاد صغادة جغاجغئ لطبعرة طظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الةعاب: لضغ غادح الةعاب غةإ بغان واصع المضاظئ الاغ 
غتاطعا الثوقر شغ اقصاخاد السالمغ:

اتفاصغئ  ذرغص  سظ  بالئروز  الثوقر  طضاظئ  بثأت  أوقً: 
الثوقر  أطرغضا  شرضئ  ١٩٤٤تغث  جظئ  وودز"  "برغاعن 
الترب  شغ  المظاخر  لضعظعا  اقجاماع  شغ  وعغمظاعا 
السالمغئ غغر المادرر... وعضثا أصّر ظزام طالغ واشصئ 
بمعجئه الثول الخظاسغئ الضئرى السحر سطى وضع جسر 
طسغظ لظصثعا المتطغ باقجاظاد إلى الثوقر افطرغضغ. 
الثوقر  ربط  سطى  بالمصابض  أطرغضا  اتفصئ  وضثلك 
افطرغضغ بصاسثة الثعإ "٣٥ دوقرًا لفوظخئ العاتثة" 
وطظ بط أخئح تئثغض الثوقرات المصثطئ طظ المخارف 
المرضجغئ افجظئغئ بسسر بابئ لطثوقر المرتئط بالثعإ، 
وصث صثر اتاغاذغ الثعإ سظث أطرغضا آظثاك بالبطبغظ، 
وباصغ دول السالط بالبطث الئاصغ... ولضظ اجامرار ضسش 
طغجان المثشعسات افطرغضغ باأبغر اإلظفاق الثارجغ أدى 
إلى ضسش اتاغاذغ الثعإ افطرغضغ، شصث اظثفخ طا بغظ 
١٩٦١ و١٩٧٠ إلى طا غصرب طظ خمسئ ططغارات دوقر. وطظ 
أجض التفاظ سطى المثجون الثعئغ فطرغضا صرر الرئغج 
افطرغضغ ظغضسعن شغ سام ١٩٧١ وصش تتعغض الثوقر إلى 

ذعإ طسطظاً اظاعاء ظزام ربط الثوقر بالثعإ...
بسث ذلك تساططئ إدارة ظغضسعن طع عثا الاشغغر المالغ 
الممطضئ  طع  اقتفاصات  طظ  جطسطئ  خقل  طظ  الةثغث 
السربغئ السسعدغئ طظ ١٩٧٢ إلى ١٩٧٤، شعجث طا غسمى 
آخر  طصظساً  جئئاً  افجظئغئ  الثول  طسطغاً  بالئارودوقر، 
لاضثغج واجاثثام الثوقر بسئإ تاجئ الثول لطئارول 
السسعدغئ  طع  اقتفاصغات  تسإ  بالثوقر  ر  غسسَّ الثي 
ضعظعا أضئر طظاب لطظفط شغ السالط، ضما واشصئ الممطضئ 

السسعدغئ سطى إسادة تثوغر ططغارات الثوقرات افطرغضغئ 
طظ سائثات الظفط سئر حرضات تخظغع افجطتئ افطرغضغئ 
والئظغئ الاتاغئ وحراء جظثات الثجاظئ افطرغضغئ، وبتطعل 
سام ١٩٧٧ ضان طا ق غصض سظ ٢٠٪ طظ جمغع جظثات الثجغظئ 
لطئارول  أضغش  شإذا  السسعدغئ...  أغثي  شغ  الثارج  شغ 
ر بالثوقر أغداً، شإن الثول أخئتئ  الثعإ الثي غسسَّ
اقتاغاذغ  ظسئئ  شضاظئ  الثوقر،  تغازة  سطى  ترغخئ 
الظصثي بالثوقر شغ الئظعك المرضجغئ السالمغئ ظتع ٧١٪ 
تاى سام ٢٠٠٠ وإن اظثفدئ بسث عثا السام إلى ٦٢٪، 

وضثلك شإن ٤٠٪ طظ الثغعن السالمغئ طخثرة بالثوقر.
باظغاً: والغعم غعغمظ الثوقر افطرغضغ سطى المساطقت 
اخطظاسغئ ضثمئ  السالمغئ، شعثا العضع غثطص جعصاً 
لطثوقر افطرغضغ، وعثا طا غمغج الثوقر افطرغضغ سظ 
ضض سمطئ طتطغئ ذاتغئ. إن الثوقر أخئح غسمض ضعجغط 
شغ طساطقت ق تخر لعا تخض إلى أضبر طظ ٥,٤ ترغطغعن 
الثثطات  أو  بالمظاةات  لعا  سقصئ  ق  الغعم،  شغ  دوقر 
غمبض ٨٤,٩٪  الثوقر  أن  عع  القشئ  وافطر  افطرغضغئ... 
طظ طساطقت الخرف افجظئغ الغعطغئ سطى الرغط طظ أن 
طساطقت أطرغضا الاةارغئ الثاخئ بعا أصض طظ ظخش عثه 
الظسئئ وذلك فن دوقً غغر أطرغضا تاساطض بالثوقر شغ 
أطعرعا الاةارغئ! وصث ترتإ سطى صعة الثوقر اقصاخادغئ 
أن أخئتئ أطرغضا صادرة سطى طساصئئ الثولئ المساعثشئ 
اصاخادغاً وطالغاً، لغج عثا شتسإ، بض أغداً سطى بظغ 
إن  المساعثف.  الئطث  طع  الاةارة  سظ  افخرى  الئطثان 
أطرغضا صادرة سطى تتصغص عثا اإلجراء الصاجغ طظ خقل 
والقجطضغئ  السطضغئ  (اقتخاقت   :(SWIFT) ظزام 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أجهزة أمن النظام األردني
ثلة  تعتقل  القمعية 
من شباب حزب التحرير

السلطة الفلسطينية تعتقل الدكتور مصعب أبو عرقوب وعددا من شباب حزب التحرير

عض بثأ "السث الاظازلغ" إلظعاء 
عغمظئ الثوقر سطى اقصاخاد الساملغ؟
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

واقتتاد  والخغظ  روجغا  وخاخئ  الثول  بسخ  طظ  طتاوقت  لطظزر  قشئ  بحضض  ظعرت  السآال: 
سصثت  اتفاصغات  إن  تاى  الثولغئ  المساطقت  شغ  الثوقر  بثل  أخرى  سمطئ  لاتض  طتاوقت  افوروبغ، 
لطاساطض بالسمطئ المتطغئ لئسخ الثول طبض اتفاق روجغا طع العظث شغ ٢٠١٨/١٠/٣١ لئغسعا خعارغت 
إس ٤٠٠ بالسمطئ الروجغئ، وطع ترضغا صئض حعر سطى اجاثثام ُسمقت الَئطثغظ لاسثغث أبمان خفصئ 
أّظعا  الخغظ  وأسَطظئ  بالارضغئ...  الظاذصئ  الثول  صمئ  خقل  أردوغان  اجاماع  وشغ  ُطماِبطئ،  خعارغت 
ع الئظك المرضجّي الخغظغ اتفاصّغئ ُبظائّغئ  جَاثشع بمظ واِرداتعا ِطظ الظِّفط اإلغراظّغ بـ"الئاروغعان"، ووصَّ
لَائاُدل الُسمقت المتطّغئ طع َظزغِره شغ الغابان بـ٢٠٠ ِططغار غعان (٢٩ ِططغار دوقر) ُطصاِبض ٣,٤ ترغطغعن 
غظ غاباظغ (٣١ ِططغار دوقر)، شعض بثأ "السث الاظازلغ" إلظعاء عغمظئ الثوقر سطى اقصاخاد السالمغ؟
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افربساء ٢٧ طظ ربغع افول ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٥ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢١١

افول  ربغع   ٢٠ افربساء،  الطظثظغئ،  (التغاة  طعصع  ظحر 
"تظططص  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١١/٢٨م)  ١٤٤٠عـ، 
سحرة  التادغئ  الةعلئ  الضازاخغئ  الساخمئ  شغ  الغعم 
طظ طتادبات أجااظئ بتدعر وشعد سظ الثول الداطظئ 
روجغا وترضغا وإغران إضاشئ إلى وشثغظ غمبقن الظزام 
السعري والمسارضئ، ضما غحارك المئسعث افطمغ إلى 
جعرغا جاغفان دي طساعرا بخفئ طراصإ. وطظ المصرر 
أن تئتث الةعلئ التالغئ صداغا اتفاق إدلإ لعصش الظار، 

لضظ  الروجغئ،  الاخرغتات  وشص  الثجاعرغئ،  الطةظئ  إلى  إضاشئ  القجؤغظ،  وسعدة  اإلسمار  إسادة  وطعضعع 
طخادر شغ المسارضئ أضثت أظعا تعلغ طعضعع المساصطغظ أعمغئ صخعى، وربطئ بغظ طعضعع إسادة اإلسمار 

وسعدة القجؤغظ بـ"ضمان اظاصال جغاجغ وشص صرارات افطط الماتثة وطسار جظغش"."
والمامبض  السابصئ،  الثغاظغئ  أجااظئ  طآتمرات  شغ  به  سطغعا  أططغ  طا  الفخائض  أظةجت  أن  بسث   :
بعرة  سطى  الاآطري  طسطسطعا  الداطظئ)  (الثول  تساأظش  ودرسا،  الحمالغ  تمص  ورغش  الشعذئ  باسطغط 
طاذا  افترار:  الحام  فعض  السآال  جعرغا.  أعض  سطى  غفرض  سطماظغ  دجاعر  وضع  سطى  بالسمض  الحام 
تظازرون طظ صغادات الفخائض الثغظ خاظعا سعث اهللا وطغباصه، وخاظعا دطاء الحعثاء؟! لماذا بصغ طظضط 
طظ غامسك بتئائض الشرب الضاشر المساسمر، ولغج بتئض اهللا الماغظ؟! طاذا تظازرون طظ أردوغان الثي 
باسضط ببمظ بثج، بض بثون بمظ؟! ألغج عع الثي صام باسطغط تطإ لطظزام المةرم وروجغا الخطغئغئ، 
بسث أن تررتمععا بثطائضط؟! شغا أعض الحام المثطخغظ، غا أتئاب التئغإ المخطفى ، غا طظ خرجاط 
طظ بثاغئ البعرة المئارضئ وظادغاط باتضغط حرع اهللا، لماذا أظاط خاطاعن؟! ألط تصعلعا "عغ هللا"؟! شاظفروا 
واظخروا دغظضط، عئعا واظخروا بعرتضط، بغسعا طظ باسضط وشرط شغ تدتغاتضط واظترف سظ عثشضط، 

ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن﴾.
َ
ْمرِهِ َولَِكَنّ أ

َ
اظخروا اهللا لغظخرضط وغبئئ أصثاطضط. ﴿َواَبُّ ذَللٌِب بَلَ أ

أضث تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج أن الظزام الاعظسغ صثم دلغق آخر سطى أن جثظئ تضمه عط سئغث شغ خثطئ 
أجغادعط طظ تضام الشرب الخطغئغ، إذ خادق المةطج العزاري بططإ طظ الئاجغ السئسغ، بالرغط طظ الرشخ 
الحسئغ الساتص، سطى تمرغر صاظعن المساواة شغ المغراث بغظ المرأة والرجض، وسطى ضض تعابسه وططتصاته الاغ 
المضاإ  صال  الصاظعن،  عثا  تمرغر  تعصغئ  وسظ  لطمسطط...  الضاشر  وإرث  المبطغئ  ضإباتئ  ضمظه  لامرغرعا  غسسى 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ أخثره طساء افربساء الماضغ: إظه غأتغ تتئ صخش 
إسقطغ طعّجه طظ الثوائر اقجاثئاراتغئ لاحاغئ صعى البعرة الماأجةئ شغ صطعب الظاس، قشاا إلى: أن خدعع 
الطئصئ السغاجغئ التاضمئ، جغعجع اتفاق الحراضئ طع اقتتاد افوروبغ والافرغط شغ المآجسات الساطئ تتئ 
طسمى اإلخقح، وطعاخطئ ظعإ البروات وتةعغع الظاس وتحةغع المبطغئ والمثثرات، لاروغخ السصعل البائرة بشاغئ 
خظاسئ حسإ طظجوع الععغئ غاظضر لسصغثته. ووجه خطابه إلى المسطمغظ شغ تعظج صائق: إظظا ظسغح شغ بطث شاصث 
لطسغادة غاتضط شغه طعظفع خظثوق الظصث الثولغ واقتتاد افوروبغ، والعط العتغث لثثم اقجاسمار عع اقجامرار 
شغ التضط، ولثلك، شإظه لظ غمظسعط طظ طعاخطئ عثه السغاجئ المثطرة جعى وصعشضط ضث طظ غثطر أرزاصضط 
وغظاعك أسراضضط وغئثل دغظضط… شضعظعا طع المثطخغظ الةادغظ طظ أبظائضط وأسرضعا سظ المظاشصغظ والسمقء 
تاى غةسض اهللا لظا طثرجا بثولئ تسج اإلجقم وأعطه وتثل الضفر وأعطه. وضما أسطظا براءتظا طظ دجاعرعط وظزاطعط 

طظث الافعا سطى بعرة الحسإ، ظسطظ براءتظا والمسطمغظ شغ تعظج والسالط طظ عثا اإللتاد شغ ضااب اهللا وحرسه.

وصع الرئغج افوضراظغ ب. بعروحغظضع غعم افربساء 
"تالئ  تعل  صاظعظا   ٢٠١٨ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٨
دخطئ  لثلك  وظاغةئ  أوضراظغا"،  شغ  السرشغئ  افتضام 
تالئ افتضام السرشغئ شغ ١٠ طظاذص شغ أوضراظغا لمثة 

٣٠ غعطا تاى ٢٦ ضاظعن افول/دغسمئر.
 ،٢٠١٨ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٢٥ افتث  غعم  شفغ 
سسضرغئ  جفظ   ٣ الروجغئ  التثود  دائرة  اتاةجت 
باجاثثام  ضغرتح  طدغص  طظ  بالصرب  أوضراظغئ 
افجطتئ، وأسطظئ السططات الروجغئ أظعا صث اتاةجت 

٢٤ حثخا، بغظما أخغإ ٣ أو ٦ طظعط.
وصث ترضج رد شسض اقتتاد افوروبغ وأطرغضا ضالمسااد 
بعصش  الماسطصئ  والططئات  الصطص"  سظ  "باإلسراب 

الاخسغث وضئط الظفج.
إلى  الثاسغ  اقصاراح  رشداا  وشرظسا  ألماظغا  أن  بغث 
طعصش  إن  روجغا.  سطى  السصعبات  طظ  المجغث  شرض 
الثول افوروبغئ الرائثة طسطعم جغثا ذعال السظعات 
افربع والظخش الماضغئ؛ شصث أخئتئ شرظسا وألماظغا 
لعثا  والسغاجغئ  اقصاخادغئ  افسئاء  طظ  طرعصاغظ 
تةمغث  تاى  أو  السرغع  التض  سطى  وغخران  الخراع 

الخراع سطى افصض.

شرض  إلى  أوروبا  أطرغضا  دسئ  ظفسه،  العصئ  وشغ 
سطى  سثواظعا  بسئإ  روجغا  سطى  إضاشغئ  سصعبات 
المئسعث  بثلك  خرح  تغث  آزوف،  بتر  شغ  أوضراظغا 
وألشى  شعلضر.  ضعرت  أوضراظغا  شغ  افطرغضغ  الثاص 
الباظغ/ تحرغظ   ٢٩ غعم  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج 
صئض  بعتغظ  الروجغ  الرئغج  طع  اجاماسه  ظعشمئر 
غعطغظ طظ المعسث المصرر لطةطعس سطى عاطح صمئ 

طةمعسئ السحرغظ.
أطا بالظسئئ فجئاب عثا الاخسغث شعظاك الضبغر طظ 
حظ  بعتغظ  "طتاوقت  طظ  صثطئ:  الاغ  المئررات 
التةب  طبض  إلى  أوضراظغا"،  ضث  الظطاق  واجسئ  ترب 
أذطص  بعروحغظضع  افوضراظغ  الرئغج  "بأن  السثغفئ 
الرئاجغئ  اقظاثابات  طسار  لاتعغض  اقجافجاز  عثا 

المصئطئ شغ أوضراظغا".
والعاصع أن عثا التادث عع ظاغةئ طئاحرة وذئغسغئ 
ذضر  ضما   ،٢٠١٤ شغ  الصرم  ججغرة  لحئه  روجغا  لدط 
طمبض شرظسا خقل جطسئ طةطج افطظ الثولغ الاابع 

لفطط الماتثة شغ ٢٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر.
دون الثعض شغ الافاخغض شإظه طظ المعط الاأضغث 

سطى التصغصئ الاالغئ:
إن عثا التادث عع شغ العاصع أول خراع طسطح بغظ 
الةظعد الروس وافوضراظغغظ، ضما أضثت ذلك روجغا. 
شثقل افربع جظعات المظخرطئ، ضان الروس غسمطعن 
سئر طا غسمى بالرجال الثدر أو الةظعد السادغغظ الثغظ 

غاسططعن إلى أوضراظغا "خقل السططئ وبمئادرة ذاتغئ".
افولى  المرة  عغ  عثه  أن  أغدا  ذضره  الةثغر  وطظ 
خقل  السرشغئ  افتضام  تالئ  أوضراظغا  تفرض  الاغ 
طظ  الرغط  سطى  روجغا،  طع  افربع  الخراع  جظعات 
الروجغ  الاثخض  طع  والاساطض  الاخسغث  أن  تصغصئ 

المئاحر ضان أضئر بضبغر.
وتسسى  روجغا  اجافجاز  طظ  تثحى  أوضراظغا  ضاظئ 
قجاصرار العضع شغ حرق أوضراظغا، أطا اآلن شصث تشغر 
عثا المعصش إلى ظحاط شغ الئتر افجعد وبتر آزوف 
الصرم  ججغرة  لحئه  طئاحرة  المةاورة  المظطصئ  شغ 

الاغ تسائرعا روجغا أراضغعا.
المسآولعن  غّغر  الماضغغظ،  الساطغظ  شغ  وأغدا 
"الحرضاء  طظاحثة  إلى  السابصئ  الائةح  ظئرة  الروس 
وإجئار  أوضراظغا  سطى  الدشط  لممارجئ  افوروبغغظ" 
شغ  المفاوضات  ذاولئ  تعل  الةطعس  سطى  صغادتعا 

ظض اتفاصات طغظسك.
طعصش  ضسش  سطى  سقطات  عغ  ذضره  جئص  طا  جمغع 
روجغا شغ طعاجعئ أوضراظغا. شغ الساطغظ الماضغغظ، 
طئادرة  افوروبغغظ  وتطفائعا  أوضراظغا  لثى  ضان 
شغ  افخغر  والتادث  افوضراظغئ،  لفزطئ  اجاراتغةغئ 

بتر آزوف عع المزعر الطئغسغ لعثه التصغصئ.
عثا  سطى  المارتئئ  المتامطئ  لطسعاصإ  بالظسئئ  أطا 

التادث شغمضظظا أن ظفارض طا غطغ:
المجغث  لفرض  التادث  عثا  أطرغضا  تساثثم  جعف 
افوروبغ  اقتتاد  غظدط  وصث  السصعبات،  ضشط  طظ 

جغاط  ذلك  سطى  وسقوة  الحروط،  بسخ  طع  إلغعا 
السسضرغئ  المساسثات  لجغادة  أطرغضا  طظ  اجاثثاطه 

لطةغح افوضراظغ.
روجغا،  وإضساف  الثولغئ  الدشعط  تسجغج  أجض  وطظ 
تعادث  شغ  صسري  بحضض  طعجضع  تاعرط  جعف 
جئغض  شسطى  الثولغ.  الصاظعن  شغعا  تظاعك  جثغثة 
طظ  بالصرب  وصع  الثي  افخغر  التادث  بسث  المبال 
طدغص ضغرتح، اُتعمئ روجغا باظاعاك اتفاصغئ افطط 
بمساططئ  الماسطصئ  واقتفاصغئ  الئتار  لصاظعن  الماتثة 
أجرى الترب، وجاصعم أوضراظغا باصثغط إجراءات إلى 

المتاضط الثولغئ.
وجغاط صغادة روجغا شغ عثه المعاجعات طظ صئض دول 
أخرى فظه طظ السعض اجافجازعا، ولغج لثغعا الافضغر 
المظاورات  اجاثثام  سطى  صادرة  وغغر  اقجاراتغةغ 
السغاجغئ بغظما تتاول تض جمغع المحاضض بالعجائض 
السسضرغئ. طظث بثاغئ افزطئ افوضراظغئ تفدض روجغا 
الاغ  السغاجغئ  العجائض  طظ  بثق  السغعف  صسصسئ 
الروجغ  الصغخر  طظ  الاالغ  المبض  طع  تماطا  تاظاجإ 
روجغا  لثى  غعجث  ضطه  السالط  "شغ  البالث:  ألضسظثر 

تطغفان شصط وعما جغحعا وأجطعلعا".
تعل  والسغاجغ  اقصاخادي  الثظاق  جغحاث  ولثلك 
سظص الصغادة الروجغئ، وبالظزر إلى سةج روجغا المَرضّغ 
سطى إجراء طظاورات جغاجغئ، شإن لثغعا الثغار افخغر 
المآبر؛ وعع تثخض واجع الظطاق شغ أوضراظغا، ولضظ 
روجغا لط تاثخض شغ ٢٠١٤ سظثطا ضاظئ الزروف أشدض 
بضبغر طظ اآلن، ولثلك شإن عثا الثغار لغج طاعصسا 
الغعم. وإذا صررت الاثخض شإظعا لظ تةطإ لظفسعا جعى 

 العجغمئ الساجطئ شغ عثه افزطئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوضراظغا

برغطاظغا  خروج  صدغئ  سطى  الضاطض  اعاماطعا  خّئئ 
افول  صطصعا  طخثر  جسطه  طا  افوروبــغ،  اقتتاد  طظ 
لاةاوز  وطضرعا  طعاراتعا  ضاشئ  تعظغش  إلى  ودساعا 
المفاوضات  شغ  الضئغر  الاأخغر  غضظ  لط  افزطئ.  عثه 
فن  ولضظ  برغطاظغئ  تضعطئ  أي  ضفاءة  سثم  بسئإ 
لثطص  العصئ  اجاشقل  إلى  بتاجئ  ضاظئ  المآجسئ 
تطعا  سطى  لطدشط  الــدــروري  السغاجغ  المظاخ 
المظحعد، وعع اجامرار طحارضئ برغطاظغا شغ اقتتاد 
غغر  أو  رجمغ  بحضض  طمضظئ،  ذرغصئ  بأي  افوروبغ 
المرعصئ  طاي  العزراء  رئغسئ  خطئ  ظض  شغ  رجمغ. 
جاضعن  افوروبــغ،  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  شغ 
شغ  السمغصئ  طحارضاعا  لمعاخطئ  طساسثة  برغطاظغا 
اقتتاد افوروبغ تاى سطى تساب المحارضئ الرجمغئ 

شغ خظع الصرار شغ اقتتاد افوروبغ. 
عثه افتثاث الاغ تتثث أطام أسغظظا غةإ أن تضعن 
درجاً لظا لضغ ظفعط أن الثغمصراذغئ طا عغ إق ظزرغات 
خغالغئ ق غمضظعا ولظ تساطغع أن تعجث سمطغاً شغ أي 
طضان شغ السالط. تاى شغ الغعظان الصثغمئ، اصاخرت 
الثغمصراذغئ سطى طساعى دولئ المثغظئ تغث لط غضظ 
غمطك المعاذظئ إق أصطغئ خشغرة طظ السضان عغ طظ 
شإن  ذلك،  سطى  سقوة  بالمحارضئ.  لعا  طسمعتاً  ضان 
عع  الثي  اإلظسان،  ذئغسئ  طع  تاظاصخ  الثغمصراذغئ 

ضائظ طثطعق وغةإ أن غسغح وشصاً لصاظعن خالصه.
طساصطئ  ععغئ  سطى  التفاظ  سطى  برغطاظغا  إن إخرار 
صعغئ شغ اقتتاد افوروبغ غةسض سمطعا شغ المعازظئ 
افوروبغ  لقتتاد  والمسادي  المظاعخ  طعصفعا  بغظ 
أضبر تتثغا، لضظ ضض بطث شغ اقتتاد افوروبغ غعاجه 
اقتتاد  طفععم  فن  عثا  طا.  تث  إلى  المسدطئ  عثه 
افوروبغ غغر ختغح طظ أجاجه، لمتاولئ اتتاد الثول 
الاغ غةإ أن تسمض طسًا شغما تتافر شغ العصئ ظفسه 

بسغادتعا العذظغئ المظفردة.
والطرغصئ الختغتئ العتغثة لاعتغث الئقد المثاطفئ 
ضغان  شغ  وتظثطب  الفردغئ  ععغاتعا  تتض  أن  عغ 
جماسغ واتث. عثه عغ الطرغصئ الاغ وشرعا اإلجقم 
واتثة  دولئ  تحضغض  أي  اإلجقطغئ،  افطئ  لعتثة 
تحمض جمغع الئقد اإلجقطغئ تتئ صغادة ساطئ واتثة 
طرة  السالط  جغحعث  اهللا،  وبإذن  المسطمغظ.  لةمغع 
أخرى عثه العتثة التصغصغئ طع إصاطئ دولئ الثقشئ 
اإلظسان  جاظصث  والاغ    الظئغ  طظعاج  سطى  الراحثة 
طظ تئسغاه لئحر طبطه وترشسه لغضعن خاضسا لسغثه 

 التص، اهللا جئتاظه وتسالى

الثولئ السمغصئ يف برغطاظغا 
تسمض لاصعغخ ظاائب اجافااء برغضسغئ

صثطئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي افجئعع 
الماسطصئ  الثاخئ  خططعا  طحارغع  أخغرًا  الماضغ 
بثروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ بسث طفاوضات 
طةطج  واشــص  وصث  افوروبـــغ.  اقتتاد  طع  ططعلئ 
صادت  ولضظعا  افربساء  لغطئ  افطعر  عثه  سطى  وزرائعا 
شغ الغعم الاالغ إلى اجاصالئ سثة وزراء، بغظما غدشط 
اقتتاد  طع  الافاوض  إلسادة  طاي  سطى  آخرون  وزراء 
افوروبغ. وغئثو أن طسعدة اقتفاق ق ترضغ أتثا. 
طظ  تماطًا  الظصغخ  وسطى  الثخعص،  وجه  وسطى 
الاأضغثات السابصئ لاغرغجا طاي، طظ العاضح أظعا تمبض 
طا ُغططص سطغه اجط  Brexit"ظاسط"، طا ُغطجم برغطاظغا 
بالضبغر طظ صعاظغظ اقتتاد افوروبغ واإلحراف سطغعا 
شغ  المحارضئ  طظ  شغه  غترطعا  الــثي  العصئ  شغ 
بعرغج  ووخش  افوروبــغ.  اقتتاد  شغ  الصرار  خظع 
اقتتاد  طشادرة  تمطئ  شغ  الئارز  السدع  جعظسعن، 
افوروبغ، اقتفاصغئ بأظعا خفدئ برغطاظغا إلى طرتئئ 

الثول الاابسئ لقتتاد افوروبغ.
الظاتغئ  طظ  الثجاعرغئ  المطضغئ  طظ  الرغط  وسطى 
الصاظعظغئ، تصثم برغطاظغا ظفسعا سطى أظعا دغمصراذغئ 
غاط شغعا الاحرغع والتضط وشصا لرغئات الحسإ. وطع 
الاغ  عغ  السمغصئ  الثولئ  أن  عع  العاصع،  شإن  ذلك 
تسغطر سطى الئقد طظ أجض طخالح الظثئئ الاغ تعغمظ 
سطى الطئصئ افرجاصراذغئ الرجمغئ شغ برغطاظغا والاغ 
لاضعن  المآجسئ  عثه  جغاجئ  إظعا  ططضعا.  غرأجعا 
ججءًا طظ اقتتاد افوروبغ، طظ أجض الاأبغر شغ صراراته 
درجئ  سطى  ذاته  العصئ  شغ  التفاظ  طع  الثاخض،  طظ 
طظ اقجاصقلغئ سظ اقتتاد افوروبغ، طظ أجض ضمان 
اصادئ  وصث  بعا.  الثاص  السغادي  لصرارعا  خظسعا 
السمغصئ  الثولئ  تسجز  أن  المجدوجئ  السغاجئ  عثه 
السغاجغغظ المآغثغظ لقتتاد افوروبغ والسغاجغغظ 
المظاعدغظ لقتتاد افوروبغ، طع التفاظ سطى تعازن 
طظ  التصغصغ  الشرض  غضظ  لط  اقبظغظ.  بغظ  دصغص 
عع  افوروبــغ"  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  "خروج  اجافااء 
أجض  طظ  ولضظ  الةماعغر  رأي  سطى  لطتخعل  السسغ 
اقتتاد  سدعغئ  اجامرار  لخالح  الاخعغئ  عظثجئ 
افوروبغ تاى غاسظى لطسغاجغغظ المظاعدغظ لقتتاد 
الراعظ.  العضع  سظ  طسصعل  بحضض  الاظازل  افوروبغ 
ولسعء التر، شصث أخطأت التضعطئ الئرغطاظغئ بحضض 
جغأ وشاجث شغ اقجافااء الاالغ الثي اجاصال بسثه 

رئغج العزراء دغفغث ضاطغرون.
شغما ذعطئ المآجسئ الئرغطاظغئ، بسث عثه الضاربئ، 
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ذلك  ضض  الثوقر،  غغر  أخرى  بسمقت  الروجغ  الظفط 
غرجع إلى السصعبات افطرغضغئ سطى روجغا بسث غجوعا 
سام  شغ  أوضراظغا  وحرق  الصرم  ججغرة  لحئه  واتاقلعا 
٢٠١٥. إظعا أغداً ضاثاسغات لطاتصغص شغ تثخض روجغا شغ 

اقظاثابات افطرغضغئ شغ سام ٢٠١٦.
بط زادت العقغات الماتثة سصعباتعا ضث روجغا بحضض 
ططرد طظث سام ٢٠١٥، وصام الضعظشرس باعجغع السصعبات 
تثرغةغاً، واجاثثم "صاظعن طعاجعئ أسثاء أطرغضا طظ 
 ،٢٠١٧ آب/أغسطج  شغ  خثر  الثي  السصعبات"،  خقل 
ووضع سصعبات أحث سطى روجغا. لصث ضاظئ عثه إجراءات 
صعغئ لطشاغئ ضث روجغا، وصث أدى عثا إلى صطع خطئ 
الئظعك الروجغئ الضئرى بالثوقر، وترتإ سطغه اظثفاض 
الروبض بظسئئ ١٨٪ طصابض الثوقر... وضض عثا شغ العصئ 
الثي تساثثم شغه روجغا الثوقر شغ ٥٨٪ طظ دغعظعا، 
أي تصارض طا غصرب طظ ظخش صروضعا بالثوقر، ولثلك 
تصطغض  طتاولئ  إلى  دَشَسعا  طأزق  شغ  روجغا  أخئتئ 
واصاخادغًا  طالغاً  ظفسعا  وتترغر  لطثوقر،  اجاثثاطعا 
له  ضطمئ  شغ  بعتغظ  خرح  لصث  الثوقر،  طظ  وظصثغاً 
أطام طةطج الثوطا: ("سطغظا تسجغج جغادتظا اقصاخادغئ، 
وتةارة الظفط شغ الئعرخئ تةري بالثوقر، وظفضر ذئسًا 
"وضظا  طاابساً:  السإء..."،  عثا  طظ  الاثطص  ضغفغئ  شغ 
ظاخرف بحضض جاذج خقل السصعد الماضغئ طظ السظغظ، 
آططغظ بأن غضعن عظاك الاجام بالمئادئ المسطظئ شغ طةال 
الاةارة السالمغئ واقصاخاد السالمغ، واآلن ظرى أن صعاسث 
طظزمئ الاةارة السالمغئ تاسرض قظاعاضات ضبغرة، وأن 
عظاك صغعدًا ُتفرض بظاًء سطى اسائارات جغاجغئ، غسمعظعا 
سصعبات"... دظغا العذظ ٢٠١٨/٥/٩)، وطظ بط أخثت روجغا 
تصطص تثرغةغاً طظ تغازتعا لسظثات الثجغظئ افطرغضغئ 
الاغ ضاظئ شغ ذروتعا جظئ ٢٠٠٨ بعاصع ٢٢٣ ططغار دوقر، 
تاى أخئتئ صرابئ المؤئ ططغار ظعاغئ السام الماضغ، 
وسطى وصع السصعبات افطرغضغئ سطى روجغا شصث تثطخئ 
افخغرة طظ طسزط طا لثغعا طظ جظثات خقل حعري 
ظغسان وأغار ٢٠١٨، وق تمطك روجغا اآلن جعى ١٤,٥ ططغار 

دوقر شصط شغ تطك السظثات...
وطع ذلك شإظعا ق تساطغع إتقل الروبض طتض الثوقر 
دول  تحث  شغ  غساسثعا  ق  بالروبض  البصئ  ضسش  فن 
ذات وزن طسعا، وغرجع ذلك إلى أن السثغث طظ الثول 
شغ السالط ق ترغإ شغ حراء الروبض تغث غاصطإ سطى 
ظطاق واجع شغ أجعاق السمقت، وبحضض رئغسغ ق غبص 
السالط شغ الروبض الروجغ ضسمطئ اتاغاذغئ. وعضثا شإن 
أضبر طا غمضظ أن تفسطه روجغا عع الدشط سطى بسخ 
الثول لثشع طحارغاتعا طظ الطاصئ الروجغئ بالروبض، 
ولضظ ق غمضظ لطسمطئ الروجغئ أن تتض طتض الثوقر... 
بعتغظ  باجط  الماتثث  بغسضعف،  دغماري  صال  لصث 
شغ طصابطئ طع ختغفئ "شاغظاظحغال تاغمج": ("بثأ سثد 
طاجاغث طظ الثول، لغج شصط شغ الحرق ولضظ أغداً شغ 
أوروبا، بالافضغر شغ ضغفغئ تصطغض اقساماد سطى الثوقر 
افطرغضغ". "وعط غثرضعن شةأة أظه أطر: أ) طمضظ، ب) 
وغةإ الصغام به، ج) غمضظك أن تظصث ظفسك إذا صمئ 
بثلك طئضرًا". إلشاء الثوقر أطر طمضظ إلى تث طا، ولضظ 
افطر ق غاسطص بما إذا ضظئ ترغث الثروج طظ طظطصئ 
الثوقر، بض طا عع الئثغض بسث ذلك: الغعرو؟ الغعان؟ أو 
الئغاضعغظ؟" وصال ضعرغاحغظضع، الظائإ السابص لرئغج 
الئظك المرضجي الروجغ: "ضض واتث طظ عثه الثغارات 
له تضالغفه الثاخئ، سطغظا أن ظعازن بغظ تضالغش الئصاء 
 Financial ...".طع الثوقر وتضالغش إغةاد طعصش جثغث
Times، ٣ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨)، وضض ذلك غثل 

سطى أن المسؤعلغظ الروس أظفسعط غغر ططمؤظغظ بأن 
الروبض غخطح ضظصث سالمغ بثل الثوقر!

ب- الخغظ: إن الخغظ بإطضاظعا أن تةسض سمطاعا الغعان 
طظاشساً صعغاً سالمغاً، ولضظ أشصعا السغاجغ السالمغ ضغص، 
وطظ بط غآبر شغ ضغص أشصعا اقصاخادي السالمغ طظ 
تغث الاظاشج والخراع طع أطرغضا، ولثلك لط تساطع أن 
تفرض سمطاعا سالمغا شغ الاساطقت الاةارغئ وافجعاق 
بض  الضئغر،  اصاخادعا  تةط  طظ  الرغط  سطى  المالغئ 
اسامثت الثوقر، وجمسئ طظه ضمغات ضثمئ تراوتئ 
خقل السظعات افخغرة بغظ ٣ و٤ ترغطغعن دوقر! وطع 
أظعا صاطئ بمتاوقت لقباساد سظ المآجسات المالغئ 
طع  اقصاخادغئ  الئرغضج  طةمعسئ  شضعظئ  افطرغضغئ 
روجغا والعظث والئرازغض وطظ بط جظعب أشرغصغا، وصث 
برغضج  لمةمعسئ  اقصاخادي  التةط  إجمالغ  تةاوز 
تعالغ ١٥ ترغطغعن دوقر وعع طا غسادل ٢٠٪ طظ تةط 
وضثلك  دوقر...  ترغطغعن   ٧٤ الئالس  السالمغ  اقصاخاد 
واإلصراض  المحارغع  لامعغض  لطاظمغئ  بظضاً  أجسئ 
 ٥٠ برأجمال  حاظشعاي  شغ   ٢٠١٥ تمعز  شغ  لطمةمعسئ 
ططغار دوقر لغخض أخغرًا إلى ١٠٠ ططغار دوقر ضئثغض سظ 

الئظك الثولغ، وطع ذلك شطط تاثض سظ الثوقر!
إغران،  سطى  سصعبات  تراطإ  الرئغج  شرض  وسظثطا 
لحراء  دوقرات  غساثثم  حثص  أي  تحمض  وجسطعا 
طساعرد  أضئر  عغ  اآلن  الخغظ  وفن  اإلغراظغ،  الظفط 
الثي  عع  عثا  تراطإ  تخرف  شإن  السالط،  شغ  لطظفط 
تّفج الخغظ سطى اتثاذ إجراءات لعصش اجاثثام الثوقر، 
الماتثة،  العقغات  طع  تةارغئ  ترب  شغ  وأظعا  خاخئ 
ولثلك شفغ آذار/طارس ٢٠١٨ أذطصئ بعرخئ حاظشعاي 
لطسصعد اآلجطئ أول سصعدعا اآلجطئ المفاعتئ لطمسابمرغظ 

المثشعسات  تسعغئ  ظزام  وعع  الئظعك)،  بغظ  السالمغئ 
بالثوقر، وبما أن الثوقر عع السمطئ اقتاغاذغئ السالمغئ، 
الثولغ،  الثوقر  ظزام  غسعض   (SWIFT) ظزام  شإن 
وتصعم الئطثان شغ جمغع أظتاء السالط باسعغئ المساطقت 
المساطقت  جمغع  تساظث  أن  غدمظ  طما  خقله،  طظ 
تساطغع  ق  المبال،  جئغض  وسطى  الثوقر.  سطى  البظائغئ 
بسمقتعا  والثثطات  السطع  تئادل  والخغظ  روجغا 
المتطغئ طا لط تاط تسعغئ المساطقت بالثوقر سئر ظزام 
(SWIFT)، وتساطغع أطرغضا اجاثثام الظزام لفرض 
سصعبات اصاخادغئ صاجغئ... وبظاء سطى عثا الظزام شصث 
طظسئ أطرغضا طا بغظ ساطغ ٢٠١٤ و٢٠١٥م، طظسئ السثغث 
طظ الئظعك الروجغئ طظ (SWIFT) سظث تثععر السقصات 
بغظ الئطثغظ، وشغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨م، أسادت 
إغران  ضث  خارطئ  سصعبات  شرض  الماتثة  العقغات 
باجاثثام (SWIFT)، وصث رشدئ حرضات أوروبغئ سثة 

العشاء بخفصاتعا طع إغران خعشاً طظ أطرغضا...
وضض ذلك ضما ذضرظا آظفاً فن الثوقر عع السمطئ اقتاغاذغئ 
السالمغئ: (تخئ الثوقر شغ اتاغاذغات ١٤٦ بظضاً طرضجغًا 
سطى طساعى السالط طع ظعاغئ السام الماضغ صث بطشئ ٦٤٪ 
طظ طةمعع اتاغاذغ السمقت لاطك الئظعك، واتاض الغعرو 
باظغاً باجاتعاذه سطى ٢٠٪ طظعا، بغظما لط تاسث طساعمئ 
الغظ الغاباظغ والةظغه اإلجارلغظغ الـ٥٪، عثا دون التثغث 
سظ الغعان الخغظغ الثي لط تاةاوز اتاغاذاته شغ تطك 
طئ بثلك ظسئئ تصض  الئظعك ١٠٨ ططغار دوقر أطرغضغ طحضِّ

.(www.alquds.co.uk سظ ١٪... ٢٠١٨/٨/١٩
العزن  ذوات  السالط  دول  شإن  العاصع  عثا  أطام  بالباً: 
تأبغر  طظ  لطتث  طظططصغظ  طظ  اظططصئ  صث  وافعمغئ 
الثوقر، شضان المظططص افوروبغ أوقً ١٩٩٩ تغث ظعر 
الثوقر،  طظاشسئ  شغ   ٢٠٠٢ رجمغاً  تثاوله  وتط  الغعرو 
وضان ذلك اظطقصاً طظ صعة اصاخادغات الثول افوروبغئ 
وبصاعا بالصثرة سطى المظاشسئ، وأطا الثول الباظغئ ضروجغا 
والخغظ شصث تأخرت جععدعما لطتث طظ عغمظئ الثوقر 
العصئ  ذلك  شغ  المظاشسئ  سطى  صثرتعما  سثم  بسئإ 
(وصئ اظطقق الغعرو) تاى تخطئ افزطئ المالغئ ٢٠٠٨ 
صغماعا،  وشصثان  الثوقرغئ  طثجوظاتعا  تآضض  شثحغئ 
شاظدمئ لطثول افوروبغئ السرغصئ شغ التث طظ عغمظئ 
الثوقر، وطع تتعل الخغظ إلى دولئ ذات اصاخاٍد طظ 
أبر  الثولغئ  الةععد  لاطك  أخئح  شصث  السالمغ  الطراز 

غمضظ لمسه سطى عغمظئ الثوقر...
وعضثا شصث ضاظئ افزطئ اقصاخادغئ ٢٠٠٨ جرس إظثار 
لطثول لطافضغر شغ طعضعع الثوقر ظاغةئ تأبغر افزطئ 
شغه... لضظ الثي جارع شغ ذلك عع اجافجازات تراطإ 
وسصعباته، شإن السغاجئ الةثغثة الاغ اظاعةاعا إدارة 
الضئرى  الثول  تعجه  طظ  جرَّسئ  صث  تراطإ  الرئغج 
افخرى لطتث طظ عغمظئ الثوقر افطرغضغ سالمغاً. وجغاجئ 
الرئغج تراطإ تمبطئ وبخطش بحسار "أطرغضا أوقً" طع 
أن ضاشئ اإلدارات افطرغضغئ ضاظئ تسمض لمخطتئ أطرغضا 
اقساراف  سثم  طظ  تصارب  تراطإ  إدارة  لضظ  بالاأضغث، 
بالثشع  أوروبا  تراطإ  شطالإ  افخرى،  الثول  بمخالح 
وبأبر رجسغ لصاء التماغئ السسضرغئ افطرغضغئ لعا، وأذطص 
حرارات صعغئ تعثد بإحسال ترب تةارغئ طع الخغظ، 
وذالإ الغابان وضعرغا الةظعبغئ بالثشع لصاء التماغئ طظ 
خعارغت ضعرغا الحمالغئ. وسظثطا شرض الرئغج تراطإ 
سصعبات سطى إغران جسطعا تحمض أي حثص غساثثم 
دوقرات لحراء الظفط اإلغراظغ، وفن الخغظ اآلن عغ 
أضئر طساعرد لطظفط شغ السالط، شإن تخرف تراطإ عثا 
عع الثي تّفج الخغظ سطى اتثاذ إجراءات لعصش اجاثثام 
العقغات  طع  تةارغئ  ترب  شغ  وأظعا  خاخئ  الثوقر، 
الماتثة، ولثلك شفغ آذار/طارس ٢٠١٨ أذطصئ بعرخئ 
حاظشعاي لطسصعد اآلجطئ أول سصعدعا اآلجطئ المفاعتئ 
لطمسابمرغظ افجاظإ، وضان عثا السصث، وعع ظفط آجض، 
طصعَّطاً بالغعان لغضعن طظاشساً لسصعد برظئ و WTI المصّعطئ 

بالثوقر والاغ تساسمض بمبابئ المساغغر التالغئ...
وطظ بط شإن اظفةار افزطئ المالغئ شغ أطرغضا سام ٢٠٠٨، 
واظسضاجعا سطى اصاخادغات ضبغر طظ الثول وتدررعا 
والترب  التمائغئ  تراطإ  أسمال  بط  افزطئ،  عثه  طظ 
الاةارغئ والسغاجات المالغئ واقصاخادغئ الاغ غاثثعا... 

ضض ذلك جارع شغ ظععر اتةاعات ضث عغمظئ الثوقر.
رابساً: ولثلك شإن عثه الاخرشات صث اجافجَّت بسخ الثول 
وخاخئ الصعغئ المساصطئ، بض تةاوزتعا أتغاظاً إلى الثول 
الاغ تثور شغ الفطك، وإن ضان الاأبغر الفاسض والمآبر عع 
طظ تترضات الثول المساصطئ، وذلك فن تأبغر الثول الاغ 
تثور شغ شطك أطرغضا غضعن آظغاً لشرض طسغظ بط تاعصش 
فظه ق غمضظعا طسارضئ أطرغضا طسارضئ شسالئ طا داطئ 

تثور شغ شطضعا، وجظساسرض أسمال عثه الثول:
١- أسمال طظ دول طساصطئ:

أ- روجغا: شغ سام ٢٠٠٩ اصارح الرئغج الروجغ طغثشغثغش 
"سمطئ سالمغئ" جثغثة شغ اجاماع طةمعسئ البماظغ شغ 
لظثن ضسمطئ اتاغاذغئ بثغطئ لاتض طتض الثوقر. وصث 
واشصئ الخغظ وروجغا والعظث وترضغا ودول أخرى طظاةئ 
تساطقتعط  ضض  إجراء  "سطى  افخغرة  اآلوظئ  شغ  لطظفط 
الثاخئ".  بسمطاعط  المائادلئ  واقجابمارغئ  الاةارغئ 
الثعإ  جسر  غجال  ق  عثا،  ضض  طظ  الرغط  سطى  ولضظ 
سظ  الماضرر  روجغا  إسقن  إن  بالثوقر.  الثام  والظفط 
اجائثال السمقت العذظغئ افخرى بالثوقر وأخث أبمان 

تامئ: عض بثأ "السث الاظازلغ" إلظعاء عغمظئ الثوقر سطى اقصاخاد السالمغ؟

طصعطًا  آجض،  ظفط  وعع  السصث،  عثا  وضان  افجاظإ، 
المصعطئ   WTI و برظئ  لسصعد  طظاشساً  لغضعن  بالغعان 
بالثوقر والاغ تساسمض بمبابئ المساغغر التالغئ، وضض 

عثه أسمال ذات حأن غمضظ أن تجسجع الثوقر.
أطا الثي غتث طظ السمض الةاد طظ الخغظ إلزاتئ الثوقر 
أو زسجساه بحضض شاسض شعع حثة ترابطعا باقصاخاد 
والثوقر افطرغضغغظ. شتةط الاةارة افطرغضغئ الخغظغئ 
ضئغر لطشاغئ وغئطس ٥٠٠ ططغار دوقر جظعغاً، وعغ تمطك 
افطرغضغئ  الثجغظئ  جظثات  شغ  دوقر  ططغار  الغعم ١١٧٠ 
(طعصع ختغفئ Saixin المالغئ الخغظغئ ٢٠١٨/٩/٢٠) عئعذًا 
شغ  دولئ  أضئر  وعغ  جظئ ٢٠١٣،  دوقر  ططغار  طظ ١٣٠٠ 
السالط تغازًة لاطك السظثات، وتئطس اتاغاذات الخغظ طظ 
الثوقرات طا بغظ ٣ و٤ ترغطغعن دوقر غداف إلى ذلك أن 
رت لطسالط خقل ٢٠١٦ طظ بدائسعا طا صغماه  الخغظ خثَّ
٢,١ ترغطغعن دوقر واجاعردت بصغمئ ١,٦ ترغطغعن دوقر 
وشص طسطغات طظزمئ الاةارة السالمغئ طا غةسطعا سمقصًا 

تةارغاً عع الباظغ شغ السالط بسث العقغات الماتثة...
وعضثا شإن ضباشئ تةارتعا بالثوقر باإلضاشئ إلى جظثات 
الثجغظئ غةسطعا تصثم ِرْجقً وتآخر أخرى شغ السمض الةاد 
الخغظ  جثب  شغ  أطرغضا  ظةاح  وإن  الثوقر،  لجسجسئ 
ق  بأن  تعاط  الخغظ  جسض  بالثوقر  الثولغئ  لطاةارة 
غعاج الثوقر، شعغ تسغ بأظعا جاضعن المادرر افضئر 
سالمغاً طظ اعاجاز الثوقر، وعثا غثشسعا لطتث طظ دوره 
بئطء وتثر ضئغرغظ تفاظاً سطى طثجوظعا طظ الثوقرات 
والسظثات، وتاى لع تتعلئ الاةارة الخغظغئ طع روجغا 
فن  المحضطئ  غتض  ق  ذلك  شإن  الثوقر  سظ  بضاططعا 
شغ  جظعغاً  دوقر  ططغار   ١٢٠ والئالس  الاةارة  تطك  تةط 
طتثودًا  غئصى   (٢٠١٨/٩/٢٣  ArabicChina) اقتةاعغظ 
صغاجاً بالاةارة السالمغئ الاغ تجغث سظ ٢٠ ترغطغعن دوقر 
جظعغاً. وبعثا شإن الخغظ أصض جرأة طظ روجغا وأضبر 

تثرًا شغ طسساعا لطتث طظ عغمظئ الثوقر.
وغئثو أن الخغظ أدرضئ ضرر الاساطض بالثوقر، جعاء طظ 
تغث ضباشئ طثجوظعا طظ الثوقرات أم طظ تغث جظثات 
حراًء  السالط  دول  أضبر  شخارت  افطرغضغئ...إلت  الثجغظئ 
لطثعإ وارتفع طثجوظعا طظ الثعإ طظ ٦٠٠ ذظ جظئ 

٢٠٠٨ إلى ١٨٤٢ ذظ جظئ ٢٠١٨، وعثا طا غفسر العئعط 
ذروتعا  بطشئ  الاغ  الثوقرغئ  اتاغاذاتعا  شغ  الضئغر 
 Trading (طعصع  دوقر  ترغطغعن   ٤ شظاعجت   ٢٠١٤ جظئ 
سظ  غجغث  طا  احارت  الخغظ  أن  سطماً   ،(Economics

الثجغظئ  جظثات  أطا  وتثعا.  جظئ ٢٠١٥  ذعإ  ذظ   ٧٠٠
افطرغضغئ شصث تعجعئ الخغظ بسث افزطئ المالغئ ٢٠٠٨ 
لطئغع شعئطئ صغمئ تغازتعا لاطك السظثات خقل السظاغظ 
بسرصطئ  أطرغضا  تعثغث  أن  إق  افزطئ،  لاطك  القتصاغظ 
الاةارة الخغظغئ والثي برز وصاعا شغ طسألئ جقطئ ألساب 
افذفال المخثرة طظ الخغظ إلى أطرغضا، صث أسادعا إلى 
المجغث طظ التغازة، واجامر ذلك تاى بطس الثروة جظئ 
الاعثغثات  وصع  سطى  لطئغع  سادت  الخغظ  ولضظ   ،٢٠١٣
غغر  بحضض  تصطص  شأخثت  تراطإ،  إدارة  طظ  الاةارغئ 
خثاطغ طظ تغازتعا لاطك السظثات... بط خارت تطامج 
الطرغص وبتثر لاصطغص دور الثوقر شغ تةارتعا، شعصسئ 
اتفاصغات طع روجغا والغابان وغغرعا لطاةارة بالسمقت 
لطاةارة  حاظشعاي  بعرخئ  أظحأت  وضثلك  المتطغئ، 
الظفطغئ المصعطئ بالغعان المشطى بالثعإ، تطك الئعرخئ 
الاغ اجاتعذت سطى ١٠٪ طظ الاةارة الظفطغئ السالمغئ 
طحارضئ  عغ  بط  إظحائعا،  طظ  حععر  جائ  أول  خقل 
الثوقر  إلى  غظدط  (الغعان  الثاخئ  الستإ  تصعق  شغ 
افطرغضغ والغعرو والغظ الغاباظغ والةظغه اإلجارلغظغ شغ 
جطئ سمقت تصعق الستإ الثاخئ، الخظثوق غدغش 
الغعان الخغظغ إلى جطئ السمقت الاغ تاألش طظعا تصعق 
الستإ الثاخئ (SDR) اسائارًا طظ ١ تحرغظ افول/أضاعبر 

(https://www.imf.org ٢٠١٦/٩/٣٠) .٢٠١٦
طظ  الخغظ  طثجون  ضباشئ  شإن  وذاك،  عثا  ضض  وطع 
الثوقرات والسظثات...إلت غةسض سمطعا إلزاتئ الثوقر 
لغج ذا شاسطغئ طآبرة، ولثلك ق غمبض الغعان جعى 
١,٧٪ طظ المثشعسات الثولغئ، طصارظئ بـ٤٠٪ بالظسئئ 

لطثوقر افطرغضغ.
ج- اقتتاد افوروبغ:

شغ سام ١٩٩٩ ظعر الغعرو وبثأ الاساطض به طخرشغا وتض 
شغ  طسغظئ  لثول  المتطغئ  السمقت  سظ  بثغطئ  ضسمطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

المةرم  الظزام  وتثخض  الاسعغات  سطى  وتعصع 
عآقء  أظفسعط  شغ  وغصعلعن  الئقد.  إلى  وجغحه 
أعض درسا جطسعا طع السثو الروجغ شعض ظتظ أضبر 
غغرعط  لةطعس  جئئًا  جطعجعط  شضان  طظعط؟  بعرغئ 

وصئعلعط بالاسعغئ جئئًا لصئعل غغرعط.
وضاع  الفخائض  ذابئ  ضغش  تعران  أعض  غظَج  لط 
الظزام  دخض  وضغش  بسثعا  المةاعثغظ  طظ  أبظاؤعا 
المةرم إلى الئطثات تئاسًا بالاسعغات بسث أن لط غضظ 

غتطط أن غثخطعا بالمسارك.
لط غظَج أعض تعران ضغش ترضئ الفخائض طساعدسات 
طظ افجطتئ والسااد والثخائر وصث ضاظئ تضثب سطى 
أعطظا أظعا ق تماطك حغؤا لفاح المسارك وإذ بعا تماطك 

ذخائر لاترغر دطحص، اجاعلى سطغعا الظزام المةرم.
تسعغات  سطغعط  شرضئ  ضغش  تعران  أعض  غظَج  لط 

الثل وطخالتات السار وعط حسطئ البعرة وذطغساعا.
ظسط لط غظَج أعض تعران ذلك، والغعم تعران تسطط 
أن الظزام المةرم صث غثر بعا وأعطعا بغظ طرارة طا 
تخض والثعف طما صث غتخض؛ شاقساصاقت طسامرة 
وطعسعدون  اإللجاطغئ  لطثثطئ  طططعبعن  والحئاب 

لغضعظعا وصعد طسرضئ إدلإ.
لخالح  حغء  شغعا  غاشغر  شطط  المسغحغئ  التالئ  وأطا 
أعطظا بض الظزام المةرم غسسى إلشصار الظاس والدشط 
بض  وباسعا،  المماطضات  ضض  طظعط  ظعإ  شصث  سطغعط 
أن  الظاس  طظ  غططإ  ضان  شصث  الاظضغض  شغ  زغادة 
غتمطعا أغراضعط شغ حاتظات ضئاط الظزام بثل أن 

غاضطفعا بةطإ سمال لطاتمغض.
لضظا الغعم ظرى غصزئ شغ وجط الحئاب بثأت تاظاطى 
الظزام  وسظاخر  غجال  طا  أغثغعط  بغظ  السقح  تغث 

المةرم طظ تعلعط غسغحعن شغ خعف ورسإ.
اقرتئاط  سظ  بسغثا  خفعشعط  المصاتطعن  ظزط  شطؤظ 
طع الثول وصاتطعا تصا شغ جئغض اهللا شظخر اهللا ق حك 

صرغإ طظعط ضما وسثعط.
التسابات  بعط  وحطئ  الشفطئ  بعط  ذالئ  ولؤظ 
شعع  بعط  وغساتضط  ظفسه  غرطط  صث  سثوعط  شإن 

غاعسثعط وغعثدعط وق غثفغ ظعاغاه ضثعط.
شرخاعط  الغعم  الفرخئ  أن  تعران  أعض  ولغاثضر 
ولؤظ  ظعاغاعط  تضعن  شسعف  الظزام  صعي  شطؤظ 
ظعاغئ  تضعن  شسعف  جثغثة  ببعرة  عط  بادروا 
غسعدون  وجعف  أغثغعط  سطى  تعران  شغ  الظزام 
طسعط  تمحغ  وجعف  البعرة  ذطغسئ  شغ  جثغث  طظ 

طظاذص سثغثة شغ ضض ربعع الحام.
طدى  طما  والسئر  الظاائب  اجاثطخعا  تعران  أعض  شغا 
شطظ تظةتعا باظغئ إن لط تاثثوا تجب الاترغر صغادة 
جغاجغئ لضط تثلضط سطى الطرغص وتاثثوا طحروسه 
طحروسًا لطبعرة، سظثعا تسعد البعرة طةثدا سطى خطا 
وإصاطئ  المةرم  الظزام  إجصاط  ظتع  تسغر  ختغتئ 

 تضط اإلجقم خقشئ سطى طظعاج الظئعة

رجاقتعا وطمظ غمحعن شغ رضابعا أو خطش طا تصثطه 
لعط شضان اقئاقف وعغؤاته لضظ لط غظصث الظاس له.

بط جارسئ الثول بالثسط والامعغض لحراء ذطط الضبغر 
الثاسمغظ  بأواطر  تاترك  ضغ  الفخائض  صادات  طظ 

وتعجغعاتعط.
أطا المحروع الثي ضاظئ الثول تسسى له شعع الصداء 

سطى البعرة وإسادة المظاذص باظغئ إلى تدظ الظزام.
 ٨ أجااظئ  إلى  جظغش١  طظ  المآتمرات  تاابسئ  ولما 
خطئ  وبثأت  الاخسغث  بثفخ  الةئعات  وتعصفئ 
تطش الظزام لغظفرد بمظطصئ دون طظطصئ وضان صادة 
المظاذص  تسطغط  سطى  وصسعا  صث  صئض  طظ  الفخائض 
سطى  افطر  احاث  سظثعا  شغعا،  سطغه  المعصع  وتظفغث 
البعرة شضان التجب الظثغر السرغان صثم لطبعرة ضاابًا 
بالبعرة  غتغص  داعط  خطر  طظ  وغظثر  غتثر  طفاعتًا 
غظصثعا  لضغ  المظاجئئ  التطعل  وصثم  سطغعا  لطصداء 
صائث  لضض  وخض  المفاعح  الضااب  عثا  العقك.  طظ 
وحغت ووجغه ولضض شسالغئ شغ المةامع سطى اطاثاد 

بعرة الحام.
ظسط لط غظج أعض درسا الغعم الثي أسطعا شغه الدعء 
له  احارذعا  ولع  الاخسغث  بثفخ  لصئعلعط  افخدر 

إحراك الشعذئ شغه.
خفخ  تطعل  بسث  اظصساطعط  درسا  أعض  غظَج  ولط 
الاخسغث وسثم اجاماسعط بسئئه سطى طعاخطئ المسرضئ.

لطئظغان  تعران  أعض  بثله  طا  درسا  أعض  غظَج  لط 
المرخعص طاقً ودسماً اتاداظاً له إذ إظه ضان برأغعط 

الفخغض العتغث الثي صراره غغر طرععن بالثول.
الظزام  افردن  جاسثت  ضغش  تعران  أعض  غظَج  ولط 
جغح  شأدخطئ  السحائر  شرصئ  سطى  شدشطئ  المةرم 
الظزام المةرم إلى الطةاة المظطصئ السخغئ وشخطاعا سظ 
تعران وضاظئ طشارة لطمةاعثغظ ق غصثر سطغعا الظزام.

ولط غظَج أعض تعران أبظاء طسرضئ بخر الترغر تغث 
الثول  طظثوبغ  طع  طةامسغظ  افردن  شغ  الصادة 
غسرضعن سطغعط تسطغط بخر الترغر والمسئر لط ظسطط 
ردعط ولضظعط شغ الغعم الثي رجسعا شغه إلى شخائطعط 

ضان جصعط بخر.
لط غظَج أعض تعران ضغش ضان طؤات طظ المةاعثغظ 
أغثغعط  بغظ  وجقتعط  المثغمات  شغ  غةامسعن 
غطافعن  صغادة  غظازرون  تائععن  ضائسعن  لضظعط 
تاعق  تغث  المسارك  جاتئ  إلى  لغسعدوا  تعلعا 
ظفعجعط، لضظعط ضاظعا غاةرسعن المرارة، غظزرون إلى 

الئقد تعلعط غساغظعن جصعط العاتثة تطع افخرى.
شغ  عمسئ  طظ  عغ  افردن  أن  درسا  أعض  غظَج  لط 
آذاظعط أن غةطسعا سطى ذاولئ المفاوضات طع الروس 
وضثبئ سطغعط أن الروس لط غسث بإطضاظعط المدغ 

أضبر طظ سحرة أغام شغ تمطاعط، شاظثثسعا لعا.
ذاولئ  سطى  درسا  أعض  غمبض  طظ  جطج  ولما 
المفاوضات طع الروس بثأت الصرى والمثن تفاوض 
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العالغ طاى غحاء وسطغه أن غسجله إذا حضى طظه أعض 
وقغاه. وبعثا غادح بطقن اظاثاب العالغ طظ أعض 

وقغاه ضما شغ صاظعن اظاثاب ٢٠١٨م.
المةالج  شغ  أسداء  لغضعظعا  رجــال  اظاثاب  أطــا 
الصعاظغظ  باحرغع  لغصعطعا  والعقئغئ  الاحرغسغئ 
وق  طحرسعن  اإلجقم  شغ  شطغج  باذض  أغدا  شعع 
سطى  تصعم  اإلجقطغئ  الثولئ  فن  تحرغسغئ.  طةالج 
غضعن  أن  غصادغ  وعثا  اإلجقطغئ  السصغثة  أجاس 
اهللا  ضااب  طظ  طأخعذة  صعاظغظعا  وجائر  دجاعرعا 
وجظئ رجعله ، وق غةعز أن غحرع الظاس بافععاء 
ولع ضاظعا أغطئغئ ضما شغ افظزمئ الثغمصراذغئ الاغ 
وبالاالغ  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  أجاس  سطى  تصعم 
شخطعا سظ التضط والسغاجئ، وإظما التاضط والظاس 
جمغسا ططاجطعن بحرع اهللا؛ ولعثا ق طتض لطئحر شغ 
الاحرغع. أطا طا غساةث طظ صداغا ووصائع شإن الثغظ 
الراجثعن  المةاعثون  عط  افتضام  لعا  غساظئطعن 
إن  وغائظاه  التضط  سظعط  الثطغفئ  وغأخث  السطط  شغ 
لط غضظ عع طةاعثًا وغةسطه صاظعظا. شططثطغفئ وتثه 
تص تئظغ افتضام الحرسغئ. وبثلك غائغظ أن اظاثاب 
لقجقم  طثالش  تحرغسغئ  لمةالج  ظساء  أو  رجال 

وباذض ق غةعز لطمسطمغظ أن غحارضعا شغه.
وبعثا غادح جطغا أن صاظعن اقظاثابات لطسام ٢٠١٨م 
غثالش اإلجقم وغضرس لطئاذض. أطا أظه غضرس لطئاذض 
شإن السعدان وطظث خروج الضاشر المساسمر اإلظةطغجي 
الاغ  وأظزماه  بصعاظغظه  ظتضط  وظتظ  طظعا  بةظعده 
وربعا لبطئ طظ الثغظ خظسعط شغ طثارجه وجاطساته 
ططمؤظ،  وعع  التضط  وجطمعط  بخغرة  سغظ  سطى 
ولثلك ظططظا ذعال جئسئ سصعد ظثور شغ دائرة طشطصئ 
ق تثرج سظ أظزمئ الشرب الضاشر المساسمر وصعاظغظه 
تاى ألش الظاس عثا العاصع الئاذض وظظ ضبغر طظعط 
أن عثا العضع الثي ظسغحه ذئغسغ، لضظ وهللا التمث 
ظعدئ  أجض  طظ  غسمطعن  ظطعا  رجال  شعظالك  والمظئ 
افطئ؛ غخطعن لغطعط بظعارعط طظ أجض أن تسعد أتضام 
رب الظاس وأظزماه الاغ ارتداعا لظا عغ الاغ تتضط 
التغاة، وصث أبمر ذلك أن افطئ الغعم صث ضفرت بضض 
افظزمئ العضسغئ وخارت تاعق إلى الاشغغر التصغصغ 
سطى أجاس اإلجقم السزغط. شفغ العصئ الثي تاخارع 
شغه الصعى السغاجغئ الاغ عغ طظ جظج عثا العاصع 
السغأ طظ أجض ضراجغ التضط المسعجئ صعائمعا؛ شإن 
افطئ ترظع إلى افشص تظازر الظخر طظ سظث اهللا بإصاطئ 
دولئ اإلجقم الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
الاغ آن أواظعا إن حاء اهللا؛ شعا عع الشرب غاتثث سئر 
اإلجقم  دولئ  إصاطئ  سظ  اقجاراتغةغئ  أبتابه  طراضج 
شغ السام ٢٠٢٠م بغظما تاخارع أتجاب السعدان سطى 
الاغ  الئاذطئ  لفظزمئ  تضرغسا  شغ ٢٠٢٠م  اظاثابات 

 !أوخطاظا إلى عثه التغاة الدظضا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان 

صاظعن اقظاثابات السعداظغئ لطسام ٢٠١٨م 
غثالش اإلجقم وغضرس لطئاذض

افغام  شغ  السعدان  شغ  السغاجغئ  افوجاط  حشطئ 
الفائائ وطا زالئ بما غسمى صاظعن اقظاثابات لطسام 
٢٠١٨ والثي ظض الاثاول تعله بغظ التجب التاضط 
عثا  ظض  السططئ،  شغ  طسه  المحارضئ  وافتـــجاب 
الاثاول فضبر طظ خمسئ أحعر، بط أخغرا تمئ إجازته 
طظ  الصعى  بسخ  واظستئئ  الئرلماظغئ،  بافغطئغئ 
جطسئ اإلجازة اساراضا سطى بسخ الئظعد ولغج سطى 
عثا  واصع  عع  شما  الصاظعن.  سطغه  صام  الثي  افجاس 

الصاظعن؟ وطا عع التضط الحرسغ الماسطص به؟
طظ  بــث  ق  السآالغظ  عثغظ  ســظ  اإلجــابــئ  وصئض 
وجغطئ.  أم  غاغئ  عغ  وعض  اقظاثابات  طاعغئ  طسرشئ 
أو  حثص  قخاغار  وجغطئ  اقظاثابات  أن  المسروف 
أحثاص فداء سمض طسغظ، عثا عع واصع اقظاثابات. 
والعجغطئ تأخث تضط السمض؛ شإذا ضان السمض طحروسا 
سظ  ظاتثث  عظا  وظتظ  طحروسئ.  العجغطئ  ضاظئ 
ق  لسمض  اقظاثابات  ضاظئ  إذا  أطا  الحرسغئ،  افتضام 
غصره الحرع شاخئح عثه اقظاثابات تراطا، والصاسثة 

الحرسغئ (العجغطئ إلى الترام طترطئ).
شإن  ٢٠١٨م،  لطسام  اقظاثابات  لصاظعن  اآلن  وظأتغ 
جمععرغئ  رئغج  قظاثاب  صاظعن  إظه  غصعل  واصسه 
أسداء  اظاثاب  وضثلك  الــعقغــات  وقة  واظاثاب 
ورئغج  والعقئغئ.  الصعطغئ  الاحرغسغئ  المةالج 
رجض  العذظغئ  الثغمصراذغئ  افظزمئ  شغ  الةمععرغئ 
طظفث  شعع  الاحرغسغئ،  المةالج  تصرره  بما  غتضط 
إلرادة الظاس ولغج طظفثا لحرع اهللا، وبثلك غثالش 
تضط اإلجقم. شتاضط المسطمغظ غاط اخاغاره تاضما 
بالئغسئ الحرسغئ ولغج طةرد اظاثابات. والئغسئ سصث 
ضض  طبض  طبطه  والمتضعطغظ  التاضط  بغظ  طراضاة 
بطض  اظافئ  إذا  حرسغئ  وحروط  أرضان  له  السصعد، 
السصث، شضغش إذا ضان السصث أخق غغر طعجعد؟! بط إن 
سصث الئغسئ غصع سطى التضط بضااب اهللا وجظئ رجعله 
 طظ التاضط والسمع والطاسئ شغ المظحط والمضره 
طظ افطئ. ورئغج الةمععرغئ ق غتضط ق بضااب اهللا 
قخاغار  العجغطئ  تخئح  وبثلك   ، رجعله  بسظئ  وق 
رئغج جمععرغئ وجغطئ طترطئ فظعا قخاغار حثص 

وجعده باذض شغ اإلجقم.
أطا العقة شإظعط طظ الظاتغئ الحرسغئ ق غظاثئعن طظ 
الظاس شغ طظاذصعط وإظما غسغظعط خطغفئ المسطمغظ، 
لئغث  بظ  زغــاد  ولى  شصث  ؛  الظئغ  شسطه  طا  وعــثا 
افظخاري سطى تدرطعت وطساذ بظ جئض سطى الَةَظث، 
وضان عع الثي غسجل العقة بسئإ أو طظ غغر جئإ؛ 
شصث سجل السقء بظ التدرطغ ساططه سطى الئترغظ فن 
وشث سئث صغج حضاه، وضان سمر بظ الثطاب رضغ 
سجل  شصث  جئإ؛  وبشغر  بسئإ  العقة  غسجل  سظه  اهللا 
زغاد بظ أبغ جفغان ولط غسغظ جئئا وسجل جسث بظ 
أبغ وصاص فن الظاس حضعا طظه وصال: (إظغ لط أسجله 
غسجل  أن  لطثطغفئ  أن  غثل  طما  خغاظئ)،  وق  سةج  سظ 
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غتاول  وأخئح   ،٢٠٠٢ سام  طظ  اباثاًء  افوروبغ  اقتتاد 
طظاشسئ الثوقر، شإن وراءه دوقً اصاخادغئ صعغئ سالمغًا 
ضألماظغا وشرظسا وغطتص بعا دول أخرى خظاسغئ وغظغئ، 
وبثلك أخئح الغعرو سمطئ صعغئ سالمغاً، ووراءه صعة بحضض 
جماسغ غمضظ أن غضعن لعا تأبغر جغاجغ سالمغ شاظاشج 
أطرغضا، ولثغعا إطضاظغات أن تئظغ لعا جغحا صعغاً طساصًق 
وعغ تسسى لثلك. ودخض الغعرو ضاتاغاذغ شغ الئظعك 
المرضجغئ الثولغئ بظسئئ تخض طا بغظ ٢٠-٢٣٪. لضظ أتث 
السعاطض الرئغسئ الاغ تتعل دون جغطرة الغعرو سطى 
اقصاخاد السالمغ عع ضسش الظفعذ السغاجغ والسسضري 
واقصاخادي فوروبا أطام أطرغضا. شاقتتاد افوروبغ ذاته 
طا زال شغ تالئ الثشاع سظ وجعده، إذ إن عظاك تعثغثات 
لغسئ عغظئ لعثا العجعد، وخروج برغطاظغا طظه اسائر عجة 
بصئ به، وضثلك خسعد ترضات اظفخالغئ سظخرغئ شغ 
بطثاظه تطالإ باقظفخال سظ اقتتاد طما ضسدع البصئ 
باقتتاد... عثا باإلضاشئ إلى سثم وتثة الصرار السغاجغ 

له، ضطعا سعاطض تظسضج سطى سمطئ الغعرو والبصئ به.
٢- دول تثور شغ شطك أطرغضا باتفاق طع روجغا والخغظ 

وأوروبا:
• ترضغا وإغران والعظث والغابان:

- أسطظ رئغج الئظك المرضجي اإلغراظغ سئث الظاخر عّماغ 
(ظعصحئ  وترضغا  روجغا  طمبطغ  طع  اقجاماع  شغ  أظه 
طظ  بثق  المتطغئ  السمقت  باجاثثام  الاةارة  طسألئ 

الثوقر... ختغفئ ذعران تاغمج ٢٠١٨/٩/٩)...
اجاثثام  سطى  وإغران  وروجغا  ترضغا  واشصئ   -
شغما  الاةارغئ  المئادقت  شغ  المتطغئ  سمقتعط 
ذضرته  لما  وشصًا  افطرغضغ،  الثوقر  طظ  بثقً  بغظعط 
الاغ  العضالئ،  وظصطئ  الارضغئ.  افظاضعل  وضالئ 
تثغرعا الثولئ، سظ طتاشر الئظك المرضجي اإلغراظغ 
المساطقت  (إن  ذعران  شغ  صعله  عّماغ  الظاخر  سئث 
طتثدة...  خرف  أجسار  باجاثثام  جاةري  الاةارغئ 

(https://ahvalnews.com/ar ٢٠١٨/٩/٩
- وشغ تحرغظ افول ٢٠١٨م، واشصئ الخغظ والغابان سطى 
وعغ  دوقر،  ططغار   ٣٠ بصغمئ  سمقت  طصاغدئ  خفصئ 

أضئر خفصئ لطغابان...
العزراء  رئغج  ظاِئإ  بروغسعف،  غعري  وأسطظ   -
طظزعطئ  تعرغث  بأّن ("سصث   ٢٠١٨/١٠/٣١ غعم  الروجّغ 
خعارغت "إس ٤٠٠" إلى العظث جَغِاط باجاثثام الُسمطئ 

الروجّغئ "الروبض"... أ ش أ ٢٠١٨/١٠/٣١).
إلى  جطئعا  وروجغا  الخغظ  تتاول  الاغ  الثول  عثه 
جغاجئ الاساطض بالسمقت المتطغئ عغ طا زالئ تثور 
شغ شطك أطرغضا أو سمغطئ لعا، أي أظعا جغاجغاً طرتئطئ 
بأطرغضا وجرسان طا تاماحى طع أطرغضا وق تتجم أطرعا 
شغ الاثطغ سظ الاساطض بالثوقر أو الاثطغ سظ جسطه 
اقتاغاذغ الظصثي لعا. شالصرار باقجاصقل اقصاخادي 
وروجغا  ضالخغظ  جغاجغ  اجاصقل  غعازغه  أن  غةإ 
بالسمطئ  الاساطض  بتث  صئطئ  وإن  وعغ  المساصطاغظ. 
المتطغئ طع روجغا والخغظ شصث ألةأتعا لثلك أطرغضا 

لزرف ذارئ بجواله غسعد افطر ضما ضان:
سطى  سصعبات  تراطإ  الرئغج  شرض  أن  طظث  شارضغا 
الماتثة  العقغات  عاجمئ  أن  وطظث  الارضغ،  الخطإ 
السمطئ الارضغئ، خار أردوغان غظاصث الثوقر لقجاعقك 
المتطغ، شإجمالغ دغعن ترضغا الاغ تاةاوز صغماعا ٤٠٠ 
أظه  غسظغ  وعثا  بالثوقر،  تتخغطعا  غاط  دوقر  ططغار 
شغ ضض طرة تظثفخ صغمئ سمطاعا طصابض الثوقر، شإن 
جثاد الثغظ غاططإ المجغث والمجغث طظ الطغرات، وطظ 
بط ترتفع افجسار وغرعص الظاس شغطصغ أردوغان خطئئ 
المآتمر  شغ  أردوغان  تخرغح  وأطا  ضسادته!...  سخماء 
السادس لطمةطج الارضغ شغ طرضج روخ أوردو البصاشغ 
"إظظا  صال:  شصث  أغطعل،  طظ  البالث  شغ  صرغغججاان،  شغ 
ظصارح الاةارة بسمطاظا الثاخئ بثقً طظ الثوقر افطرغضغ"، 
شإن عثا الاخرغح لغج له أي واصع، وعع بسغث ضض الئسث 
سظ أن غخئح تصغصئ واصسئ، وذلك فن ترضغا تااجر بحضض 
تااجر  شارضغا  ذلك  وطع  افوروبغ!  اقتتاد  طع  أجاجغ 
بالثوقر، وتصارض بالثوقر وتتةج أضبر اتاغاذعا طظ 
السمقت افجظئغئ بالثوقر، وضثلك شإن الظفط المساعرد 
والشاز الطئغسغ والمعاد الثام المساعردة تاط جمغسعا 
بالثوقر... وصث رأغظا ترضغا سظثطا رشسئ أطرغضا السصعبات 
سظعا بسثطا أذطصئ الصج افطرغضغ سادت افطعر إلى 
طةارغعا، ولط تسث بالتماجئ ظفسعا صئض رشع السصعبات 
إلسطاء افولعغئ بالاساطض بالسمقت المتطغئ... وأطا الثول 
الظاذصئ بالارضغئ شغ آجغا العجطى، شعغ تئع لطسغاجئ 
الروجغئ، والاةارة الارضغئ طسعا تاى وإن تط تئادلعا 
بالسمقت المتطغئ ق ترصى إلى افرصام المآبرة شغ الاةارة 

السالمغئ لعاطحغئ اصاخاد بطثان آجغا العجطى.
وأطا إغران شعغ طمظعسئ أطرغضغاً طظ الاساطض بالثوقر 
سطغعا  شرضئ  الاغ  الصاجغئ  المالغئ  السصعبات  بتضط 
لسظعات ذعغطئ بسث أن تط إخراجعا طظ الظزام المخرشغ 
افطرغضغ... ولضظعا بسث رشع السصعبات سظعا جظئ ٢٠١٥ 
طع  ضئغرة  سصعدًا  ووصسئ  بالثوقر  ظفطعا  تئغع  ضاظئ 
ضإغرباص  أوروبغئ  حرضات  شغعا  بما  دولغئ  حرضات 
وتعتال الفرظسغئ بالثوقر تخرًا، وضأن حغؤاً لط غضظ! 
شالسصعبات ورشسعا غآبر شغ تخرشات إغران بحضض وصاغ 
شإن أطرغضا عغ طظ غثخض إغران أو غثرجعا طظ ظزام 
الاساطقت الثوقرغئ SWIFT، وسظثطا تجغث أطرغضا شغ 

الاخرغتات المسادغئ إلغران وتشطص بابعا أطام الثوقر 
غضعن الرد اإلغراظغ بالاخرغح سظ الاساطض بشغر الثوقر...

وأطا العظث شعغ تساعرد السقح الروجغ طظ صثغط 
أطرغضا  سظث  تزعة  شططعظث  بثلك،  أطرغضا  تماظع  ولط 
فظعا ترغثعا صعة ذات حأن تاخثى لطظفعذ الخغظغ 
شق  بط  وطظ  ذلك،  ُتثرك  والعظث  آجغا،  شغ  الماجاغث 
ُغاعصع طظ العظث أن تسسى لاشغغر الثوقر إلى الروبض 

أو الغعان ضظصث سالمغ.
بغان  إلى  غتااج  ق  بأطرغضا  شارتئاذعا  الغابان  وأطا 
شاساططعا طع روجغا ق غسظغ بتال أظعا ضث الثوقر أو 

أظعا تصئض بالروبض بثغقً لطثوقر.
أبر  لعا  غتسإ  أن  غمضظ  الاغ  الثول  إن  والثقخئ: 
عغ  طعصسه  سظ  الثوقر  إزاتئ  شغ  الاأبغر  شغ  شاسض 
روجغا والخغظ واقتتاد افوروبغ، ولضظ لضض طظ عثه 
سعاطض ُتدسش ترضاعا ضما بغظا شغ طعاضسعا، ولضظعا 
غمضظعا أن تجتجح  تثطخئ طظ تطك السعاطض شإظه  لع 
الثوقر طظ طضاظه، وعغ إن لط تةّث وتةاعث شغ عثا 
وسظثعا  الدسغش  بالثوقر  غسمى  طا  شسغفاجؤعا  افطر 
جاةث بروتعا طظ اقتاغاذات الثوقرغئ شغ طعإ الرغح، 
شإن أطرغضا تساظغ طظ طثغعظغئ ضئغرة، شصث ذضرت طةطئ 
(ارتفع   ٢٠١٨/١٠/١ افطرغضغئ   WashigtonExaminer

الثغظ التضعطغ افطرغضغ أضبر طظ ١,٢ ترغطغعن دوقر 
خقل السظئ المالغئ الاغ اظاعئ ٣٠ أغطعل ٢٠١٨ وشصاً لمعصع 
تضعطغ غاائع الثغظ، وضان الثغظ الصعطغ افطرغضغ صث 
دوقر،  ترغطغعن   (٢٠,٢٥) المالغئ ٢٠١٧  السظئ  ظعاغئ  بطس 

وشغ آخر السظئ المالغئ ٢٠١٨ بطس (٢١,٥٢) ترغطغعن...).
إن تراضط المثغعظغئ افطرغضغئ سئر سحرات السظغظ صث 
أوخض الئقد إلى طأزق طالغ، ولما تسارع ذلك الاراضط 
بسث أزطئ ٢٠٠٨ شصفج طظ ٨ ترغطغعن دوقر إلى ٢١ ترغطغعن 
الغعم شإن المأزق المالغ افطرغضغ صث أخئح تادًا، وعع 
طا جماه بعلاعن بالثطر سطى افطظ الصعطغ، وبتاجئ 
والماعجط،  الصرغإ  افطث  شغ  أي  جرغسئ،  تطعل  إلى 
ولغج الئسغث... وأطام عثا العاصع شإن المةال المائصغ 
طظ  المجغث  ضت  عع  تمعغطعا  لاثبغر  أطرغضا  أطام 
السغعلئ (ذئاسئ الثوقرات)، وضت السغعلئ بالضمغات 
دغعظعا  جثاد  سظ  ظاعغك  الثولئ  بامعغض  تفغ  الاغ 
جغآدي إلى اظعغار لطثوقر، أو طا جماه وزغر الثجاظئ 
افطرغضغ "دوقر ضسغش"، وعع غسظغ شصثان دول السالط 
الاغ تاساطض بالثوقر شغ تةارتعا، واتاغاذغ سمطاعا، 
وطا تمطضه طظ جظثات الثجغظئ افطرغضغئ، شصثاظعا لةجء 
طظ بروتعا بالصثر ظفسه الثي غاط به إضساف الثوقر، 

أي غضعن ضربئ صعغئ لاطك الثول!
سطى ضض إن العاصع التالغ ق غمضِّظ عثه الثول طظ اساماد 
سمطئ سالمغئ بثل الثوقر، ولضظ غمضظ الصعل إن طتاوقت 
روجغا والخغظ الاساطض بالسمقت المتطغئ وسصثعا طع 
الثول افخرى سصعدًا بالسمقت المتطغئ له تأبغر شغ ضسر 
عغمظئ الثوقر إذا اجامرت بصعة وبثون تراخ، والتراك 
سطى  واإلصئال  أضئر.  تأبغر  له  الخغظ  بةاظإ  افوروبغ 
حراء الثعإ جغسجز طظ ذلك إق أظه ق غتض المحضطئ طا 
دام عع باصغاً جطسئ شغ الئظعك المرضجغئ غئاع لطتخعل 
سطى الثوقرات سظثطا تتااجعا الثول، أو اتاغاذغاً لثسط 
الظصث العرصغ لطثولئ تامضظ به طظ التخعل سطى السمطئ 
الثعإ  غضعن  أن  إق  المحضطئ  غتض  لظ  إظه  الخسئئ... 
والفدئ عما الظصث، وإذا خثرت أوراق ظصثغئ شغةإ أن 
غصابطعا ذعإ أو شدئ ق أن غضعن طةرد جطسئ شغ الئظعك 
لحراء طا غسمى بالسمطئ الخسئئ. أي أن المخرف المرضجي 
شغ ضض دولئ ُغخثر السمطئ بالثعإ والفدئ، وق طاظع طظ 
أن ُغخثر ورصئ ظصثغئ سطغعا صغماعا طظ الثعإ والفدئ 
تثعل تاططعا شغ أي وصئ غحاء أن غثعإ إلى المخرف 
وغأخث طصابطعا طظ الثعإ أو الفدئ، أي غاساطض بعا ضظصث 
ظائإ سظ الثعإ والفدئ غخرف بصغماه المضاعبئ سطغه 
وشدئ، شالعغمظئ تضعن لطثعإ والفدئ... وطظ  ذعئاً 
بط ق تساطغع دولئ أن تظعإ بروات الشغر أو تساشض 
جععدعط وتحشض آلغاعا التربغئ وتحظ تروبعا السثواظغئ 
تعجث  شق  تالغاً  ظرى  وضما  لعا.  صغمئ  ق  ظصثغئ  بأوراق 
دولئ تساطغع شسض ذلك، وإظما عغ دولئ الثقشئ الاغ 
ق غمضظعا إق تظفغثه فظه تضط حرسغ أطر اهللا به، وصث 
ذئصه رجعله  شغ دولاه شسقً، وجار سطى ظعةه الثطفاء 
الراحثون وطظ جاء بسثعط طظ الثطفاء إلى أن عثطئ 
دولئ الثقشئ سام ١٣٤٢ عةري المعاشص لسام ١٩٢٤ طغقدي، 
وطظ بط جاد الئاذض... جاد المئثأ الرأجمالغ السالط الثي 
ق غعط أختابه إق الظعإ وأضض أطعال الظاس بالئاذض 
وجمع المال وتسثاده بالمطغارات، شعع تضط بحري جائر، 
وظتظ ظرى طاذا ترتإ سطغه طظ أزطات طالغئ واصاخادغئ 
طثطرة بةاظإ الاقسإ بمصثرات الظاس وظعإ برواتعط 
وضغاع أطعالعط بأوراق عغ شغ ذاتعا ق تساوي حغؤاً! 
شق بث طظ إجصاط عثا المئثأ الئاذض والسمض سطى جغادة 
المئثأ اإلجقطغ طئثأ التص والسثل طاةسثًا شغ دولاه 
الاغ وسث اهللا بعا سئاده المآطظغظ الساططغظ الخالتغظ: 
َال  اجَّاِس  ْكرَثَ 

َ
أ َولَِكنَّ  وَْعَدهُ   ُ ابَّ خُيْلُِف  َال   ِ ابَّ ﴿وَْعَد 

َفْعلَُموَن﴾ وجغئصى السالط شغ حصاء طالغ واصاخادي طا 
دام ق غتاضط إلى حرع اهللا، وخثق اهللا جئتاظه ﴿َوَمْن 

 ﴾ًَمِعيَشًة َضْناك ُ َ ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإِنَّ 
َ
أ

الباطظ سحر طظ ربغع افول ١٤٤٠عـ
٢٠١٨/١١/٢٦م

تامئ: عض بثأ "السث الاظازلغ" إلظعاء عغمظئ الثوقر سطى اقصاخاد السالمغ؟

تعارغا  لصاًء  الفائئ  البقباء  طساء  الاترغر  تجب  سصث 
شغ  والعجعاء  والاةار  افسمال  رجال  طظ  ضئغر  سثد  طع 
اقجاماسغ  الدمان  صاظعن  لمظاصحئ  صطصغطغئ  طتاشزئ 
شطسطغظ،  شغ  الظاس  سطى  شرضه  السططئ  تظعي  الثي 
تاضر شغ الطصاء سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ شطسطغظ، المعظثس باعر خالح، تغث جطط خالح 
الدعء سطى اآلبار اقصاخادغئ المثطرة الاغ جاارتإ سطى 
تظفغث صاظعن الدمان اقجاماسغ طظ طبض إخراج ضمغات 
ضئغرة طظ افطعال الظصثغئ إلى خارج الئقد شغ أجعاق 

المال والئعرخات، وجتإ السغعلئ طظ السعق التصغصغ، وعع طا جغآدي إلى رضعد اصاخادي شغ الئطث، وازدغاد 
شغ افجسار. وبغظ ضغش جغآدي الصاظعن إلى زغادة الئطالئ بسئإ اجاشظاء المحشطغظ سظ بسخ السمال، وغصطض 
بحضض ضئغر طظ المحارغع الخشغرة والماظاعغئ الخشر شغ الئطث بسئإ شصثان طضاشآت ظعاغئ الثثطئ وافتساب. 
ضما تتثث خالح سظ الثطر الثي جاضعن شغه أطعال الظاس والسمال بسئإ طصاطرة طآجسئ الدمان بأطعال 
الظاس طظ خقل اقجابمار أو اإلصراض الثارجغغظ أو أجعاق افجعط والئعرخات شدق سظ سثم اجاصرار السططئ 
جغاجغا وشسادعا المسععد. وبغظ خالح اإلحضالغئ الحرسغئ والسغاجغئ شغ الصاظعن طظ تغث إظه غسفغ السططئ 
طظ واجئاتعا شغ تعشغر التاجات افجاجغئ لقظسان طظ طسضظ وطأضض وططئج، ورساغئ الفصراء والمتااجغظ، 
وطظ تغث إّن الصاظعن أضض فطعال الظاس بالئاذض وظعإ لطمقغغظ طظ افطعال لعضسعا شغ الئظعك الربعغئ. 
عثا وتطرق الطصاء إلى المحاضض الحرسغئ افخرى شغ الصاظعن طظ طبض تعزغع راتإ الاصاسث سطى العربئ بما غثالش 
اإلجقم، وإلى المظاشث الضئغرة لطفساد والاعرب طظ اجاتصاصات الظاس، وبغان تصغصئ ضعن الصاظعن خغس لغضعن 
طآاطرة سطى السمال لخالح حرضئ ربتغئ غصعم سطغعا تفظئ طظ الفاجثغظ والمظافسغظ. وخطص الطصاء إلى ضرورة 
الاخثي لصاظعن الدمان اقجاماسغ وطظع السططئ طظ إصراره بضاشئ العجائض وافجالغإ المااتئ وضض طظ طعصسه، 
وعع المعصش الثي أضث سطغه المةامسعن وخرتعا بسجطعط سطى طعاخطئ رشخ الصاظعن والعصعف شغ وجعه 
واجاسثادعط لمحارضئ التجب تترضاته لطاخثي لطمآاطرة، طصارتغظ خطعات وأسمال اتاةاجغئ لمظع الصاظعن. 
ضما سصث حئاب تجب الاترغر شغ صطصغطغئ أغدا أطسغئ تعارغئ، وذلك طساء الةمسئ ٢٠١٨/١١/٣٠ تعل طثاذر 
صاظعن الدمان اقجاماسغ سطى سمال شطسطغظ والمةامع بحضض سام، تاضر شغعا ضض طظ الثضاعر خالح المخري 
وافجااذ طازن الراسغ. تغث حرح المتاضران صاظعن الدمان المجطع تطئغصه وبغظا ظطمه وبطقظه حرسا وتاى 
بطقظه دجاعرغا وشص صاظعن السططئ ودجاعرعا. وتط الاطرق شغ افطسغئ آلبار عثا الصاظعن الضاربغئ سطى الفرد 

والمةامع والظزام اقصاخادي برطاه وأظه ذرغص لطضساد والفصر وتعةغر أعض الئقد.

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
لقاءات حوارية في قلقيلية حول مخاطر قانون الضمان
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