
طسطمع الروعغظةا بني تصث الئعذغني 
وتثاذل تضام املسطمني... طأجاة طسامرة 

إن اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ غسظغ 
إسادة المسطمغظ إلى السغح سغًحا إجقطًغا شغ 
دار إجقم، وشغ طةامع إجقطغ تسغطر سطغه 
افشضار اإلجقطغئ والمحاسر اإلجقطغئ وُتطئص 
تضعن  بتغث  وأتضاطه،  اإلجقم  أظزمئ  شغه 
افتضام  وشص  طسّغرًة  التغاة  حآون  جمغع 
دولئ  عغ  إجقطغئ،  دولئ  ظض  شغ  الحرسغئ، 
الثقشئ، الاغ عغ الطرغصئ الحرسغئ العتغثة 

لاطئغص اإلجقم ولتمطه رجالئ عثى 
وظعر إلى السالط      

اصرأ شغ عثا السثد :
- طشجى تترك افطرغضان ظتع روجغا وسقصاه 

    بسعرغا وأوضراظغا سطى افخص     ... ٢
- الةغح الئاضسااظغ جغش بغث أطرغضا طسطط 

   سطى ذالئان   ... ٢
- ِسصُث اقتتاد افوروبغ.. أزطاٌت وسصئاٌت...   ... ٣

- رضا بطتاج غعجه خطابا إلى رئغج تعظج ...  ... ٤
-  اقضطرابات السغاجغئ شغ بعروظثي    ...٤
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ضطمئ السثد

شغ الثضرى الرابسئ والاسسغظ لعثم دولئ الثقشئ، غاأضث 
لطمسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط أظه بسئإ غغاب ُجظاعط 
ورائه  طظ  ُغصاتض  الثي  وخطغفاعط)  المسطمغظ  (إطام 
وُغاصى به، تعالئ الظضئات سطغعط وشغ جمغع أظتاء السالط، 
طظ حرصه إلى غربه، شطط غئص حسإ شغ عثه افطئ إق 
وُلطط، شغ شاظ صال سظعا رجعل اهللا الخادق افطغظ، 
َعْغَماِء َق َتَثُع َأَتًثا ِطْظ َعِثِه  طتمث : «... ُبطَّ ِشْاَظُئ الثُّ
ِئ ِإقَّ َلَطَمْاُه َلْطَمًئ َشِإَذا ِصغَض اْظَصَدْئ َتَماَدْت ُغْخِئُح  اْفُطَّ
ُجُض ِشغَعا ُطْآِطًظا َوُغْمِسغ َضاِشًرا َتاَّى َغِخغَر الظَّاُس إَِلى  الرَّ
ُشْسَطاَذْغِظ ُشْسَطاِط ِإغَماٍن َق ِظَفاَق ِشغِه َوُشْسَطاِط ِظَفاٍق 

َق ِإغَماَن ِشغِه...» جظظ أبغ داود.
تمر عثه افغام ذضرى الظضئئ، ذضرى إغةاد دولئ لغععد 
سطى افرض المئارضئ شطسطغظ، والثي غّططع سطى تارغت 
المسطمغظ شغ بعرطا غةث تطابصا شغ ظروف المساظاة 
بغظعط وبغظ أعض شطسطغظ، شضما تسرض أعض شطسطغظ 
بعرطا،  فعض  بالظسئئ  افطر  شضثلك  وظضسات،  لظضئات 

الثغظ تسرضعا لظضئات وظضسات طحابعئ.

ظسمئ،  ططغعن   ٥٠ طظ  أضبر  بعرطا  جضان  سثد  غئطس 
شغ  ظخُفعط  بـ١٥٪،  طظعط  المسطمغظ  ظسئئ  وتصثر 
إصطغط أراضان ذي افغطئغئ المسطمئ، تغث تخض ظسئئ 
طظ  عط  والئصغئ   ،٪٧٠ طظ  أضبر  إلى  شغه  المسطمغظ 
الئعذغغظ الماغ وذعائش أخرى. وخض اإلجقم إلى أراضان 
شغ سعث الثطغفئ السئاجغ عارون الرحغث (رتمه اهللا) شغ 
الصرن السابع المغقدي، سظ ذرغص الاةار السرب، تاى 
أخئتئ دولئ طساصطئ تضمعا ٤٨ جططاظا سطى الاعالغ، 
وذلك فضبر طظ بقبئ صرون وظخش، أي طا بغظ ساطغ 
١٤٣٠م و١٧٨٤م، وصث ترضعا آبارًا إجقطغئ طظ طساجث 
وطثارس وأربطئ، طظعا طسةث بثر المصام شغ أراضان 
والمحععر جثًا، (وغعجث سثد طظ المساجث بعثا اقجط 
شغ المظاذص الساتطغئ شغ ضض طظ العظث، وبظشقدش، 
وبعرطا، وتاغقظث، وطالغجغا... وغغرعا)، وطسةث جظثي 

خان الثي ُبظغ شغ سام ١٤٣٠م، وغغرعا.
وشغ سام ١٧٨٤م اتاض أراضان المطُك الئعذي الئعرطغ 
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اقعامام افطرغضغ بالةغح 
الطئظاظغ ُغرتجط بثسط سسضري
ولصاءات دورغئ بصائث الةغح 

الاصى رئغج التضعطئ الطئظاظغئ تمام جقم، صائث المظطصئ 
العجطى شغ الةغح افطغرضغ الةظرال لعغث اوجاظ، شغ 
تدعر السفغر افطغرضغ لثى لئظان دغفغث عغض، وترّضج 
الئتث سطى اقوضاع والاطعرات شغ المظطصئ. ضما زار 
أوجاظ سطى رأس وشث، صائث الةغح السماد جان صععجغ. 
وبتث الطرشان افوضاع شغ لئظان والمظطصئ والسقصات 
البظائغئ بغظ جغحغ الئطثغظ، ق جغما برظاطب المساسثات 

افطغرضغئ المصررة لطةغح الطئظاظغ.
وّزساه  بغان  وشص  اقجاماسغظ،  خقل  أوجاظ  وجثد 
الماتثة  العقغات  لئظان «بصئ  لثى  افطغرضغئ  السفارة 
بصثرات الةغح الطئظاظغ». وصال: «ضما غعاخض الةغح 
الطئظاظغ تماغئ الحسإ عضثا جاعاخض العقغات الماتثة 
دسط الةغح شغ دوره ضصّعة الثشاع الحرسغئ العتغثة 
سظ لئظان». ضما أضث «الاجام العقغات الماتثة باجوغث 
تامضظ  تاى  وتثرغإ  وطسثات  ظعسغئ  أجطتئ  الةغح 
سطى  السغادغئ  جططاعا  طمارجئ  طظ  الطئظاظغئ  الثولئ 
طةطج  لصرارات  وشصاً  الئقد  أظتاء  جمغع  وشغ  التثود 

افطظ ١٥٥٩ و١٧٠١». (جرغثة التغاة)

 

لغج عظاك بمئ حك أّن ظضئئ شطسطغظ ١٩٤٨م صث 
أشةسئ صطعب المسطمغظ وأعض شطسطغظ، إذ لط غضظ 
التثث سئارة سظ طةرد سمطغئ تعةغر طا غصارب المطغعن 
طسطط (٩٥٧ ألفاً، أو ٨٠٠ ألش بتسإ تصثغرات أخرى)، 
وأسمال  والفزائع  المةازر  سحرات  طظ  ذلك  راشص  وطا 
المثن  وتثطغر  صرغئ   ٥٠٠ طظ  فضبر  وعثم  ظعإ 
الفطسطغظغئ الرئغسغئ، بض غاسثى التثث ذلك إلى أبساد 
جغاجغئ سصثغئ ارتئطئ بالظضئئ وحضطئ جععر الصدغئ 

لثى المسطمغظ وأعض شطسطغظ.
أبساٌد لطالما ترص التضام سطى إخفائعا، وتآطر طسعط 
الفردغئ  اآلعات  تاسثى  أبساٌد  تشغغئعا،  سطى  اإلسقم 
والمآجغ اقجاماسغئ الاغ جططعا سطغعا الدعء وجسطعا 
طظعا بآرة التثث وطرضج اقعامام، شالظضئئ تثث ارتئط 
بمسرى رجعل اهللا ؛ ذلك المضان الثي غتاض طضاظا 
سمغصا شغ صطعب المسطمغظ جمغسا، تماطا ضما بصغ سئر 
سظئ  صث  شطسطغظ  شظضئئ  الماضغئ،  والصرون  السصعد 
 ، لطمسطمغظ اتاقل صئطاعط افولى وطسرى ظئغعط
واظاجاع بقدعط طظ تدظعط إلى تدظ غععد، أسثاء 
اهللا وألث خخعم المسطمغظ، لثلك ضاظئ سصثغًئ بالثرجئ 
ضغان  بظاء  سظئ  فظعا  جغاجغئ  ضثلك  وعغ  افولى، 
جرذاظغ لغععد شغ وجط السالط اإلجقطغ وخاخرته، 
لغتعل دون وتثته ولغخئح قتصا جسرا لطشرب غمر طظ 
سطغه لغتاشر سطى بصاء اجاسمار السالط اإلجقطغ إذا جث 

الةث وبثأت تشغرات تصغصغئ ظتع الاترر.

شصئض الظضئئ ضان وسث بطفعر شغ ١٩١٧/١١/٢م، الثي 
أسطئ شغه التضعطئ الئرغطاظغئ وسثًا لغععد بإظحاء وذظ 
صعطغ لعط شغ شطسطغظ، بط ضان عثم الثقشئ السبماظغئ 
سطى غث رجض برغطاظغا طخطفى ضمال شغ البالث طظ 
آذار سام ١٩٢٤م، بط أتى بسث ذلك صرار الاصسغط باارغت 
١٩٤٧/١١/٢٩، وخعق إلى ظضئئ ١٩٤٨م والاغ جئصعا 
تسعغض لعةرة الغععد وبظاء سخاباتعط اإلجراطغئ شغ 

شطسطغظ.
والظاظر شغما جئص الظضئئ غثرك أن بغدئ الصئان ضان 
عثم دولئ الثقشئ، إذ لعقعا لما تتعل وسث بطفعر طظ 
العرق إلى العاصع، ولما أخئتئ شطسطغظ طتق لصرارات 
طةطج افطظ وعغؤاته، ولما تمضظ غععد طظ أن تطأ 
لعط صثم أرض شطسطغظ طتاطغظ غاخئغظ لعا، شعع 
طحعث اخاجله السططان سئث التمغث الباظغ رتمه اهللا 
بضطماته الصطغطئ الاغ وجععا إلى عرتجل: «اظختعا الثضاعر 
عرتجل بأق غاثث خطعات جثغئ شغ عثا المعضعع، شإظغ 
ق أجاطغع أن أتثطى سظ حئر واتث طظ أرض شطسطغظ، 
اإلجقطغئ،  افطئ  ططك  بض  غمغظغ،  ططك  لغسئ  شعغ 
ولصث جاعث حسئغ شغ جئغض عثه افرض ورواعا بثطه، 
شطغتافر الغععد بمقغغظعط، وإذا طجصئ دولئ الثقشئ 
غعطاً شإظعط غساطغسعن آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق 
بمظ، أطا وأظا تّغ شإن سمض المئدع شغ بثظغ فععن 
سطغ طظ أن أرى شطسطغظ صث بارت طظ دولئ الثقشئ، 
وعثا أطر ق غضعن. إظغ ق أجاطغع المعاشصئ سطى تحرغح 
أجسادظا وظتظ سطى صغث التغاة». شفطسطغظ طا ضاظئ 
لادغع لعق عثم دولئ الثقشئ الاغ ضاظئ تثرك طضاظاعا 

وصثجغاعا لثى افطئ اإلجقطغئ ضاططئ.
بط إّن طا تق الظضئئ طظ طتطات صث رجت تصغصئ المآاطرة 
السزغمئ الاغ تاضعا الشرب ضث شطسطغظ بأدواته التضام 
شغ المظطصئ، إذ أضمض غععد اتاقلعط فرض شطسطغظ 
سام ١٩٦٧م وطسعا الةعقن وجغظاء شغ طسرتغئ عجلغئ 
جمغئ بترب تجغران أو ترب افغام السائ، والاغ طا 
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جظرال أطغرضغ غجور رئغج بصطط: بقل المعاجر - باضساان
العزراء الطئظاظغ وصائث الةغح

يف طعصش غبري تساؤقت تعل طا جرى يف الرطادي

طصاتطغ  إن  (الئظااجعن)  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  صالئ 
شغ  الصاال  شغ  تفعصا  تصصعا  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط 
المثغظئ  تطك  جصعط  تالئ  شغ  وإظه  الرطادي  طثغظئ 
تصعده  الثي  الاتالش  شإن  السراق  غرب  شغ  العاصسئ 
العقغات الماتثة جغثسط الصعات السراصغئ «قجاردادعا 

شغما بسث».
وسطى الرغط طظ أن الئظااجعن لط غخض إلى تث تأضغث 
الئغان الثي أخثره تظزغط الثولئ اإلجقطغئ وأسطظ شغه 
جغطرته بحضض ضاطض سطى الرطادي ساخمئ طتاشزئ 
غئثو  طا  سطى  طفاعتا  اقتامال  عثا  ترك  شصث  افظئار 

وعع طا جغمبض عجغمئ ضئغرة لتضعطئ بشثاد.

إن  الئظااجعن  باجط  الماتثبئ  جمغث  إلغسا  وصالئ   
الماضغ  الخغش  طظث  خــراع  طتض  ضاظئ  «الرطادي 

وأخئح لاظزغط الثولئ اإلجقطغئ الافعق اآلن».
وأضاشئ إن خسارة عثه المثغظئ ق غسظغ تتعل التمطئ 
اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  لخالح  السراصغئ  السسضرغئ 
«اظاخارا  الاظزغط  غمظح  ذلك  بأن  اسارشئ  ولضظعا 

دسائغا».
وصالئ جمغث «عثا غسظغ شصط إظه غاسغظ سطى الاتالش 
دسط الصعات السراصغئ قجاسادتعا (الرطادي) شغما بسث». 
وأضاشئ إن العقغات الماتثة تعاخض تجوغثعا بالثسط 

الةعي والمحعرة. (روغارز)

بالرغط طظ أن الظزام املخري 
غتضط بأطرعا 

العقغات  إن  افطرغضغئ  الثارجغئ  بعزارة  طسآول  صال 
الماتثة «تحسر بصطص سمغص» طظ صرار طتضمئ طخرغئ 
لطمفاغ  طرجغ  طتمث  السابص  الرئغج  أوراق  إتالئ 

تمعغثا لطتضط بإسثاطه.
وغأتغ اقظاصاد افطرغضغ شغ أسصاب إداظئ طظ طظزمئ 
إردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  والرئغج  الثولغئ  السفع 
 ١٠٦ و  طرجغ  ضث  السئئ  غعم  المتضمئ  صرار  بسث 
آخرغظ شغ صدغئ سرشئ إسقطغا باصاتام السةعن شغ 

سام ٢٠١١.
وتثدت المتضمئ جطسئ الظطص بالتضط شغ الباظغ طظ 
المفاغ  ورأي  المفاغ.  رأي  ورود  بسث  تجغران  غعظغع 
الطسظ  أغدا  وغمضظ  صاظعظا.  ططجم  غغر  سقم  حعصغ 

سطى التضط أطام طتضمئ الظصخ.
ذالئا  افطرغضغئ  الثارجغئ  بعزارة  المسآول  وأضاف 
سثم ظحر اجمه «ظحسر بصطص سمغص إزاء أتضام جماسغئ 
أخرى باإلسثام أخثرتعا طتضمئ طخرغئ سطى أضبر طظ 
١٠٠ طاعط بغظعط الرئغج السابص طرجغ. وصال: «أسطظا 
سطى الثوام اساراضظا سطى طسألئ المتاضمات وافتضام 

الةماسغئ الاغ تةرى بأجطعب ق غاطابص طع اقلاجاطات 
الثولغئ لمخر وجغادة الصاظعن».

تأخر  إزاء  افطرغضغ»  الضعظةرس  أسداء  «صطص  ورغط 
اقخقتات الثغمصراذغئ شغ طخر إق أظعا تزض واتثة 
طظ أوبص تطفاء واحظطظ افطظغغظ شغ المظطصئ. شفغ 
ظعاغئ طارس آذار صرر الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا 
اجاؤظاف إطثادات افجطتئ لمخر بصغمئ أضبر طظ ١,٣ 

ططغار دوقر. (روغارز)

الئظااجعن: أطرغضا جاساسث بشثاد سطى اجاسادة الرطادي شغما بسث شغ 
تالئ جصعذعا!!

وظضئئ شطسطغظ ١٩٤٨م ق غمضظ الظزر إلغعا شغ 
جغاق طظسجل سما جئصعا طظ أتثاث وطآاطرات، وطا 
تقعا طظ طآاطرات وخطعات جسئ إلى تبئغئ عثا 

اقتاقل وتصعغئ أرضاظه.

أطرغضا «تحسر بصطص سمغص» طظ 
صرار إتالئ أوراق طرجغ لطمفاغ!!

بسث صغاطه بمتاربئ اإلجقم تتئ طسمى «بعرة دغظغئ» 
السغسغ غغر راٍض سظ جععد «تةثغث» الثطاب الثغظغ

السغسغ  الفااح  سئث  المخري  الرئغج  اساطى  أن  طظث 
ضرجغ الرئاجئ شغ بقده وعع غطح سطى ضرورة تةثغث 
اإلرعاب  طضاشتئ  جععد  إذار  شغ  الثغظغ،  الثطاب 

وطعاجعئ اظاحار أشضار طاحثدة.
لضظ السغسغ بثا شغ تثغبه الحعري افخغر صئض أغام 
غغر راٍض سظ جععد افزعر شغ عثا الخثد. وصال إن 
«طضاشتئ اإلرعاب تتااج خطاباً دغظغاً طساظغرًا وخطابًا 
دغظغاً ُطةثدًا غاساطض طع افشضار المشطعذئ والمحعحئ، 
واجمتعا لغ أن أصعل إن الةععد الاغ تئثل شغ تةثغث 
الاتثي  صثر  سطى  لغسئ  اآلن  تاى  الثغظغ  الثطاب 

ضاشغاً،  لغج  اآلن  تاى  المئثول  الةعث  المعجعد... 
وبفاسطغئ  أضئر  بسرسئ  تترضاً  المطش  عثا  شغ  وظتااج 

أضئر». (التغاة)

raya_no_26.indd   1raya_no_26.indd   1 18.05.2015   23:27:1018.05.2015   23:27:10



افربساء٢ طظ حسئان ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ٢٠ أغار/طاغع  ٢٠١٥طـ٢     السثد ٢٦

طظاةع  شغ  طتادبات  ضغري  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  أجرى 
جعتحغ بروجغا غعم ٢٠١٥/٥/١٢ طع ظزغره الروجغ 
ظعر  وصث  بعتغظ.  الروجغ  الرئغج  وبتدعر  قشروف 
تطعش الروس إلى طبض ذلك الطصاء، شئثا أظعط غحسرون 
ضأظعط  شغتسعن  افطرغضان،  خاذئعط  إذا  بالسسادة 
سادوا دولًئ ضئرى لعا اسائارعا السالمغ. ولثلك وخش 

قشروف المتادبات طع ظزغره افطرغضغ بأظعا «رائسئ».
شعثه ظصطئ الدسش سظث الروس وبعا غامضظ افطرغضان 
طظ خثاسعط وتسثغرعط. ولثلك تةاوب الروس شعرا 
طسعط،  لطاساون  اجاسثادعط  طسطظغظ  افطرغضان  طع 
شصال قشروف «روجغا طساسثة لاساون بظاء طع العقغات 
«المتادبات  أن  الروجغئ  الثارجغئ  وأسطظئ  الماتثة». 
ضاظئ بظاءة وخرغتئ وتطرصئ إلى ضض المطفات التغعغئ 

لثى الةاظئغظ».
خاام  شغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ  ولثلك 

طظ  سثد  شغ  الماتثة  العقغات  «اتفاق  المتادبات 
الصداغا طع روجغا، وضرورة إغةاد جئض لاسعغئ السثغث 
طظ افزطات وسطى رأجعا أوضراظغا وجعرغا والغمظ ولغئغا 
روجغا  طع  اقتفاق  افطرغضان  شإسقن  وأششاظساان». 
الاغ سمطعا سطى سجلعا شغ الفارة افخغرة بسئإ أزطئ 
أوضراظغا وشرضعا سطغعا سصعبات غبغر سقطات اجافعام 

سظ المشجى طظ ذلك.
(شغ  السططئ  اظاصال  أن  ظرى  «ظتظ  ضغري:  صاله  وطما 
جعرغا) عثا غةإ دسمه، لثلك بتبظا الغعم ضغش غمضظ 
لطعقغات الماتثة وروجغا أن تسمق طسا جعغئ تعل عثه 
الصدغئ شغ افغام القتصئ». وصال إظه «اتفص طع ظزغره 
عثا  وطعاخطئ  المطمعجئ  الرؤى  بتث  سطى  الروجغ 
التعار شغ افجابغع المصئطئ وبمجغث طظ الفسالغئ». وصال 
«بالرغط طظ أن روجغا ق تحارك شغ الاتالش المظاعخ 
لاظزغط الثولئ إق أظعا تسائر حرغضا طعما شغ طضاشتئ 
الاطرف السظغش سطى الظطاق السالمغ». شغسظغ ذلك أن 
أطرغضا ترغث أن تساثثم روجغا طرة أخرى شغ طعضعع 
جعرغا تاى تري الظاس أظعا اجاطاسئ إخداع الروس 
وجسطاعط غساسثون لطاثطغ سظ بحار أجث لاجغث طظ 
تأبغرعا سطى البعار بأظعا عغ الصادرة سطى إغةاد التض شغ 
جعرغا لاأتغ بعط لطافاوض والصئعل بتطعلعا. طع السطط 
أن بحار أجث سمغض أطرغضا وعغ الاغ تصرر ذعابه أو 
بصاءه ولغج روجغا الاغ تزعر أظعا تثسمه طا دام عع 
شغ التضط، شإن ذعإ شإظعا تاةاوب طع العضع الةثغث 

الثي تسمض أطرغضا سطى شرضه تسإ جظغش١.
العقغات  «إن  ضغري:  صال  إغران  لئرظاطب  وبالظسئئ 
الماتثة وروجغا عما الثولاان الماتالفاان شغ السسغ 
إلى سصث اتفاصات جثغثة بحأن الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ 
وتطئغصعا وإن العتثة بغظ واحظطظ وطعجضع شغ عثا 

المعضع تسث طفااتا لثلك».

 وبالظسئئ فزطئ أوضراظغا أسطظ ضغري «تمسك العقغات 
الماتثة بالظزر إلى اتفاق طغظسك ضطرغص رئغج ظتع 
السقم شغ أوضراظغا، وشغ تال تظفغث اقتفاق ضاطق غئثأ 
رشع السصعبات المفروضئ سطى روجغا طظ صئض العقغات 
الماتثة وأوروبا». شغزعر أن أطرغضا ترغث أن تطسإ لسئئ 
أخرى بسثطا ذرتئ شضرة تسطغح أوضراظغا، وصث سارضاعا 
ألماظغا وشرظسا بحثة شغ طآتمر طغعظت لفطظ شغ حعر 
حئاط الماضغ شسصثتا اتفاق طغظسك طع روجغا بمظأى 
بعرحغظضع  افوضراظغ  الرئغج  أصظسا  وصث  أطرغضا  سظ 
لطسغر طسعما شعصع اقتفاق، شارغث أن تأخث عثا اقتفاق 
لازعر أظعا عغ الاغ جاسمض سطى تطئغصه لائسث الاأبغر 
وشرظسا.  ألماظغا  افوروبغ  بالبظائغ  المامبض  افوروبغ 
ولثلك أظعرت أطرغضا ضأظعا تثطئ سظ تسطغح أوضراظغا 
وأظعا بثأت تدشط سطى الرئغج افوضراظغ بعرحغظضع 
شصال جعن ضغري: «إذا ضان الرئغج بعرحغظضع غثسع إلى 

بثء سمطغات سسضرغئ شظتظ ضظا جظعخغه بالافضغر ططغا 
صئض أن غصثم سطى عثه السمطغات».

وصث تةاوب الروس شعرا طع المعصش افطرغضغ وشرتعا 
به، شصالعا سطى لسان وزغر خارجغاعط قشروف إظه «اتفص 
طع ظزغره افطرغضغ سطى اجاثثام ظفعذ ضض طظ روجغا 
أوضراظغا  شغ  الظجاع  ذرشغ  سطى  الماتثة  والعقغات 
لتبعما سطى تظفغث بظعد اتفاق طغظسك بحأن تسعغئ 
عثه افزطئ»، وإظه «اتفص طع ضغري تعل خطر طتاوقت 
السعدة إلى جغظارغع اجاثثام الصعة شغ أوضراظغا وإن خغس 
الاسعغئ وأحضالعا صث تضعن طاظعسئ» وذضرت الثارجغئ 
الروجغئ «أظعما اتفصا سطى تظفغث اتفاق طغسظك شغ ١٢ 
ودوظغاسك  ضغغش  بغظ  التعار  وتظزغط  حئاط ٢٠١٥ 
شغ  حاطض  دجاعري  إخقح  إجراء  وإلى  ولعغاظسك 
أوضراظغا غسث حرذا أجاجغا إلتقل جقم بابئ وسادل 
شغ أوضراظغا». شالروس اجاسثوا لطسمض طع أطرغضا شغ 

الحأن افوضراظغ بثون تردد فظعط غاحعصعن لطسمض 
سطى  افصثر  عغ  أطرغضا  أن  وغحسرون  افطرغضان  طع 
تثطئ  صث  أطرغضا  أن  وغزظعن  طغظسك  اتفاق  تطئغص 
سظ طعضعع تسطغح أوضراظغا وصئطئ بعثا اقتفاق وعثا 

غتصص لعط طا غرغثون.
وصث تترضئ أطرغضا لازعر جثغاعا شغ طعضعع تطئغص 
طساسثة   ٢٠١٥/٥/١٧ غعم  شأرجطئ  طغظسك  اتفاق 
«لئتث  طعجضع  إلى  ظعقظث  شغضاعرغا  الثارجغئ  وزغر 
الثطعات القتصئ تعل تطئغص اتفاصغات طغظسك» شصالئ 
صئض غعم سظثطا زارت أوضراظغا وطضبئ شغعا بقبئ أغام 
واجامسئ طع رئغسعا بعرحغظضع وغغره طظ المسآولغظ 
افوضراظغغظ: «حسإ العقغات الماتثة غصش إلى جاظإ 
الحسإ افوضراظغ شغ جسغه إلى إصاطئ دولئ دغمصراذغئ 
طساصرة وأوروبغئ طجدعرة». وصالئ إظعا: «جائتث شغ 
طعجضع ضثلك السقصات البظائغئ وتطاصغ طمبطغظ سظ 
المةامع المثظغ». شأطرغضا ترغث أن تطسإ الثور الرئغج 
البظائغ  وخاخئ  أوروبا  لائسث  أوضراظغا  طعضعع  شغ 
افوروبغ سظ الاأبغر الرئغج عظاك ولاةسض دوره باظعغا 
ظفسعا  روجغا  داخض  تطسإ  أن  وترغث  طزطاعا،  وتتئ 

سظثطا تطاصغ طمبطغظ سظ المةامع المثظغ.
طظزمات  دسط  أجطعب  تساثثم  أطرغضا  أخئتئ  وصث 
المةامع المثظغ واقتخال بعا لاآبر سطى الظزام شغ 
لخالتعا.  تساشطه  أو  حاءت  ولابغر الحارع طاى  الئطث 
والةثغر بالثضر أن أطرغضا اجاشطئ طظزمات المةامع 
الرئغج  ضث  وأبارتعا  أوضراظغا  شغ  وافتجاب  المثظغ 
السابص فورضراظغا غاظعضعشغاح، وصث جاعمئ المسآولئ 
افطرغضغئ ظعقظث حثخغا شغ تأجغب الحارع افوضراظغ، 
تاى إظعا ظجلئ طع السفغر افطرغضغ شغ أوضراظغا إلى 
الحارع غعم ٢٠١٣/١٢/١١ وبثأت باعزغع الثئج سطى 

المازاعرغظ والحرذئ شغ طغثان اقجاصقل بضغغش.

طعضعع  شغ  افوروبغ  البقبغ  دور  تدسش  أن  وترغث 
طساصعغئ  بمعضعسه  لطافرد  الظعوي  إغران  برظاطب 
ضث  ولغئغا  الغمظ  شغ  بعا  تاصعى  أن  وترغث  بروجغا. 
أوروبا وخاخئ برغطاظغا. وترغث اجاثثاطعا طرة أخرى 
شغ طعضعع جعرغا تاى تري الةمغع وخاخئ البعار شغ 
الثاخض بأظعا عغ الصادر العتغث سطى إغةاد التض وأظعا 

جادة شغ تطئغصه لاأتغ بعط لطافاوض.
شسطى البعار شغ جعرغا أن ق غصسعا شغ شت أطرغضا وأن 
سطى  غخروا  وأن  افطرغضغئ  لطتطعل  راشدغظ  غئصعا 
إجصاط الظزام السطماظغ برطاه ولغج إبساد رأس الظزام 
وبسخ أسعاظه، وأن غخروا سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة الاغ بعا سجعط شغ الثظغا واآلخرة.

الصعات  بثأت  ٢٠١٥م،  أغار/طاغع  طظ   ١٦ شغ 
الئاضسااظغئ عةعطا واجسا سطى ترضئ ذالئان، 
شغ طتاولئ لطردعا طظ آخر طساصطعا الضئغرة شغ 
حمال  شغ  الةئطغئ  الشربغئ  الحمالغئ  المظطصئ 
أجابغع  بسث  السمطغئ  عثه  وجاءت  وزغرجاان، 
طظ تأضغث أطرغضا سطى بغسعا أجطتئ بصغمئ ططغار 
دوقر لطةغح الئاضسااظغ، وتسطغمعا ذائرات 
عطغضعبار وخعارغت طاطعرة، طا غسطط الدعء 
طرة أخرى سطى طثى تعرط الةغح الئاضسااظغ 

شغ ترب أطرغضا السالمغئ سطى اإلجقم.

بسث أن ضحش الضاتإ التائج سطى جائجة بعلغاجر 
(جغمعر عغرش) أن عةعم أبعت أباد الثي تط 
اغاغال أجاطئ بظ قدن شغه عع سمطغئ طحارضئ 
بغظ العقغات الماتثة واقجاثئارات السسضرغئ 

الئاضسااظغئ.
غاساون  الاغ  افولى  المرة  لغسئ  عثه  إّن 
شغعا المسؤعلعن الئاضسااظغعن طع أطرغضا شغ 
وغغرعا  ذالئان  طتاربئ  إلى  الراطغئ  طآاطراتعا 
الصاسثة؛  تظزغط  طبض  المسطتئ  الةماسات  طظ 
شفغ سام ٢٠١٣م ضحفئ وبائص أطرغضغئ جرغئ 
أن ضئار المسؤعلغظ شغ التضعطئ الئاضسااظغئ 
بثون ذغار  طآغثغظ لعةمات الطائرات  ضاظعا 
الاابسئ لعضالئ المثابرات المرضجغئ افطرغضغئ، 
أظعا  بعجئ  العاحظطظ  ختغفئ  صالئ  تغث 
المثابرات  وضالئ  طظ  وبائص  سطى  تخطئ 
دبطعطاجغئ  وطثضرات  افطرغضغئ  المرضجغئ 
باضسااظغئ تبئئ تخعل لصاءات بغظ طسؤعلغظ 
طظ ضق الطرشغظ بحضض روتغظغ وجري وبالرغط 
طظ أظعا صث خامئ بثاط «جري لطشاغئ» إق أظه 
الختغفئ  صالئ  ضما  باضساان؛  شغ  ظحرعا  تط 
أظعا صثطئ أغدا وبائص طفّخطئ لطةثول الجطظغ 
لئرظاطب الطائرات بثون ذغار شغ التمطئ الاغ 
افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات  وضالئ  حّظاعا 
شغ  الصاسثة،  طظ  سظاخر  ضئار  تخفغئ  بعثف 
المسطتئ  الةماسات  ضث  واجع  جعي  عةعم 
طظ  سحر  التادي  بعةمات  لعا  سقصئ  ق  الاغ 
٢٠١٠م،  سام  وشغ  ٢٠٠١م.  جئامئر  أغطعل/ 
الاغ  العبائص  طظ  السثغث  وغضغطغضج  ظحرت 
والتضعطئ  الئاضسااظغ  الةغح  أن  أظعرت 
الئاضسااظغئ «رضثعا بعثوء» لطدربات بثون 
ذغار، سطى الرغط طظ أظعط ضاظعا غثغظعظعا شغ 
السطظ. وشغ آب/ أغسطج ٢٠٠٨م صال رئغج 

«ق  جغقظغ):  رضا  (غعجش  الئاضسااظغ  العزراء 
دون  طظ  الطائرات  عةمات  ضاظئ  إن  غعمظغ 
ذغار تتخض ضث افحثاص المظاجئغظ، جظصعم 
باقتاةاج سطغعا شغ الةمسغئ العذظغئ وطظ بط 
ظسضئ سظعا». وطرة أخرى شصث أخئتئ عةمات 
الطائرات بثون ذغار شّسالئ ضث ترضئ ذالئان 
وطسطتغظ آخرغظ، ولضظ عثا غاططإ أن غضعن 
طع  افرض  سطى  الةعاجغج  طظ  حئضئ  عظاك 
طسثات طاطعرة لاائع أعثاف ذالئان لغاأضثوا 
طظ سمطغات الصاض، وغئثو أن باضساان صث صثطئ 

عثا الثسط الطعجساغ لسثة جظعات.
وطسطتغظ  ذالئان  ضث  السسضرغئ  السمطغات 
شضض  وطسروف،  طظزط  بحضض  تتخض  آخرغظ 
زغارة طظ صئض المسؤعلغظ افطرغضغغظ غائسعا 
طئاحرة عةعم ضث الةغح الئاضسااظغ، وطظ بط 
تصعم التضعطئ الئاضسااظغئ باإلسقن سظ سمطغئ 
باضساان  وأعض  ذالئان.  ضث  جثغثة  سسضرغئ 
العةمات،  عثه  طبض  طظ  بالصطص  غحسرون 
وغخسإ سطغعط تخثغص أن الشالئغئ السزمى 

طظعا تتثث تتئ ظاظر الةغح الئاضسااظغ.
طظ  ُغمتى  ق  اظطئاسا  تصا  ترك  شما  ذلك،  وطع 
الئاضسااظغ  الةغح  سظ  باضساان  أعض  أذعان 
ساشغئ  اخاطاف  شغ  أطرغضا  طع  تعاذآه  عع 
خثغصغ وتسطغمعا لفطرغضغغظ طظ صئض ظزام 
دغفغج  رغمعظث  صدغئ  وشغ  طحرف،  الةظرال 
طع  بالةرغمئ  طاطئسا  سطغه  الصئخ  تط  تغظ 
طسثات سسضرغئ تساجئ، شدق سظ صاض أظاس 
باضسااظغغظ شغ وضح الظعار، وتط افشراج سظه 

شغ وصئ قتص.
 ١٠٠ باضساان  خسرت  ٢٠٠١م  سام  طظث 
المثظغئ  صغادتعا  أغدا  وخسرت  دوقر،  ططغار 
والسسضرغئ، الاغ تسمح سطظا بالاثخض افطرغضغ 

شغ باضساان، 

سطى  الصادرة  وتثعا  عغ  الراحثة  شالثقشئ 
الةغح  شغ  إخعاظعط  طع  ذالئان  تعتغث 
وتثه،  لقجقم  جغفا  لغخئتعا  الئاضسااظغ 
ُتدرب به بصعة الصعى اقجاسمارغئ الاغ تسسى 
قجاشقل المسطمغظ شغ السالط. صال اهللا تسالى: 
ُصعا َواْذُضُروا  ﴿َواْسَاِخُمعا ِبَتْئِض اهللاَِّ َجِمغًسا َوَق َتَفرَّ
َبْغَظ  َشأَلََّش  َأْسَثاًء  ُضْظُاْط  ِإْذ  َسَطْغُضْط  اهللاَِّ  ِظْسَمَئ 
َسَطى  َوُضْظُاْط  ِإْخَعاًظا  ِبِظْسَمِاِه  َشَأْخَئْتُاْط  ُصُطعِبُضْط 
َحَفا ُتْفَرٍة ِطَظ الظَّاِر َشَأْظَصَثُضْط ِطْظَعا َضَثِلَك ُغَئغُِّظ 

اهللاَُّ َلُضْط آَغاِتِه َلَسطَُّضْط َتْعَاُثوَن﴾.
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;;;;;;;;;;طشجى تترك افطرغضان 
ظتع روجغا وسقصاه بسعرغا وأوضراظغا سطى افخص  

بصطط: أجسث طظخعر

ظزرات جغاجغئ

إن الةغح الئاضسااظغ ق غمضظه تئرغر تصغصئ أظه 
صث أخئح دطغئ بغث خّظاع السغاجئ شغ واحظطظ، 
شغ  حاخخئ  أخئتئ  التصغصئ  عثه  أن  والمعط 
صث  وعغ  باضساان،  أعض  طظ  الضبغرغظ  أذعان 

وجثت زخما جثغثا شغ افغام افخغرة، 

وطا لط غأخث طسطمع باضساان والمظاذص الصئطغئ سطى 
ساتصعط طسؤعلغئ إسادة إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
سطى  صادرة  تضعن  لظ  باضساان  شإن  الظئعة،  طظعاج 
الاثطص طظ عغمظئ أطرغضا سطى الحؤعن الئاضسااظغئ، 

 شغفعط طظ ذلك أن أطرغضا تسمض سطى اجاثثام 
روجغا شغ سجل البقبغ افوروبغ الثي غحارك شغ 
إبارة  سطى  سمض  والثي  الظعوي  الئرظاطب  طتادبات 
بةاظإ  غطسئه  دولغٌّ  دوٌر  له  لغضعن  المعضعع  عثا 
بسثطا  إغران  إلى  لطعلعج  شرخئ  ولغةث  أطرغضا 

ذردت أطرغضا الحاه سمغض اإلظةطغج وتطئ طتطعط.

أوروبا  تئسث  أن  أرادت  أطرغضا  أن  غائغظ  وعضثا 
طظاشج  دور  لسإ  سظ  افوروبغ  البظائغ  وخاخئ 
لعا شغ أوضراظغا، شثعئئ وأظعرت تئظغعا قتفاق 
روجغا  طع  افوروبغ  البظائغ  سصثه  الثي  طغظسك 
وأوضراظغا، وأظعرت ضأظعا تثطئ سظ خطاعا باسطغح 
أوضراظغا، وعغ تسمض سطى ضمعا إلى الظاتع والافرد 
بالظفعذ شغعا جاسطئ الثور افوروبغ باظعغا وتثثع 

الروس بأظعط تصصعا طا أرادوا. 

لـ«الحرق  صالئ  وشرظسغئ  سربغئ  طاطابصئ  طخادر 
«تةمغث»  بارغج  طظ  ذطئئ  واحظطظ  إن  افوجط» 
طخغر  غسرف  أن  باظازار  التاضر  العصئ  شغ  جععدعا 
المفاوضات الصائمئ تالغا بغظ طةمعسئ السئ (الئطثان 
وألماظغا)  افطظ  طةطج  شغ  السدعغئ  دائمئ  الثمسئ 
عثه  وبتسإ  الظعوي.  ذعران  ططش  بحأن  وإغران 
ذلك  ذطإ  ضغري  جعن  الثارجغئ  وزغر  شإن  المخادر، 
طئاحرة طظ ظزغره الفرظسغ لعران شابغعس سظثطا الاصاه 
شغ بارغج طساء الثمغج ٧ طاغع (أغار)، صئض غعم واتث 
طظ اجاماع العزغر افطرغضغ بظزرائه الثطغةغغظ، تمعغثا 
وتعضأ  دغفغث».  شغ «ضاطإ  افطرغضغئ  الثطغةغئ  لطصمئ 
ضغري سطى تةاغظ: افولى تصعل إظه طظ الخسإ السغر 
بمطفغظ «بصغطغظ» شغ وصئ واتث، شغ إحارة إلى المطش 

الظعوي والمطش الفطسطغظغ اإلجرائغطغ.
العزراء  رئغج  شغما  ضعثه  جععدا  أن  الباظغئ  والتةئ 
تحضغض  أجض  طظ  غةعث  ظاظغاعع  بظغاطغظ  اإلجرائغطغ 
تضعطئ جثغثة «جاضعن لعا ظاائب سضسغئ». وضان الرد 
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الفرظسغ أظه «ق غمضظ الاأخر إلى طا ق ظعاغئ»..
 وصالئ المخادر المحار إلغعا إن بارغج «تسمض سطى 
تمض  أجض  طظ  ألماظغا»  وطع  برغطاظغا  طع  الاظسغص 

واحظطظ سطى المعاشصئ.. (جرغثة الحرق افوجط)
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اظاحار  طظ  خعشاً  بعرطا  إلى  اإلصطغط  وضط  (بعداباي)، 
اإلجقم شغ المظطصئ، وساث شغ افرض الفساد، تغث 
دطر ضبغرًا طظ اآلبار اإلجقطغئ طظ طساجث وطثارس، 
وصاض السطماء والثساة، واجامر الئعذغعن الئعرطغعن شغ 
اضطعاد المسطمغظ وظعإ خغراتعط. وشغ سام ١٩٤٢م 
تسرض طسطمع أراضان لمثبتئ وتحغئ ضئرى طظ ِصَئض 
الئعذغغظ الماغ، راح ضتغاعا أضبر طظ طائئ ألش طسطط، 
أغطئعط طظ الظساء والحغعخ وافذفال، وحردت طؤات 
اآلقف خارج الئقد، وطظ حثة صسعتعا وشزاساعا ق غجال 
الظاس - وخاخئ ضئار السظ - غثضرون طآجغعا تاى 

اآلن، وغآرخعن بعا.
وطظث أن اجاعلى السسضرغعن الفاحغعن سطى التضط شغ 
بعرطا، بسث اقظصقب السسضري لطةظرال (ظغعغظ) الماسخإ 
أظعاع  لضض  غاسرضعن  أراضان  وطسطمع  ١٩٦٢م،  سام 
والاحرغث،  والاعةغر،  الصاض،  طظ  واقضطعاد،  الزطط 
افراضغ،  وطخادرة  والبصاشغ،  اقصاخادي  والادغغص 
لطئظشالغغظ  طحابعاعط  بتةئ  ععغاعط  وطخادرة  بض 
شغ الثغظ والطشئ والحضض. وتط تثطغر آبار إجقطغئ طظ 
طساجث وطثارس تارغثغئ، وطا بصغ طظعا ُغمظع ترطغمه 
طظساً باتاً، شدقً سظ إسادة الئظاء أو بظاء أي حغء جثغث 
له سقصئ باإلجقم، طظ طساجث، وطثارس، وطضائات، 
رؤوس  سطى  تععي  وبسدعا  وغغرعا،  لفغاام...  ودور 
الظاس بسئإ ِصثطعا. ضما أن المثارس اإلجقطغئ ُتمظع 
طظ الاطعغر، أو اقساراف بعا تضعطغا والمخادصئ سطى 
حعاداتعا وخرغةغعا، ضما أظه صث ذرد أضبر طظ ٣٠٠ ألش 

طسطط إلى بظشقدش سصإ اقظصقب. 

 وشغ سام ١٩٨٨م تط ذرد أضبر طظ ١٥٠ ألش طسطط، 
طتاولئ  شغ  لطئعذغغظ  الظمعذجغئ  الصرى  بظاء  بسئإ 
لطاشغغر الثغمعغراشغ. وشغ سام ١٩٩١م تط ذرد صرابئ 
الظخش ططغعن طسطط، وذلك سصإ إلشاء ظاائب اقظاثابات 
الساطئ الاغ شازت شغعا المسارضئ بأغطئغئ جاتصئ اظاصاطًا 

طظ المسطمغظ.
وطظ الممارجات السظخرغئ الاغ تخطئ وطا زالئ تتخض 
ضث المسطمغظ شغ بعرطا: إلشاء تص المعاذظئ، والسمض 
طعاخطئ  طظ  أبظائعط  وترطان  الةغح،  لثى  الصسري 
الاسطغط شغ الضطغات والةاطسات، وترطاظعط طظ العظائش 
التضعطغئ طعما ضان تأعغطعط، وطظسعط طظ السفر إلى 
الثارج تاى فداء شرغدئ التب (إق إلى بظشقدش ولمثة 

غسغرة)، وطظسعط طظ اجاداشئ أتث شغ بغعتعط ولع 
ضاظعا أحصاء أو أصارب إق بإذن طسئص، وأطا المئغئ شغ 
الثارج شغمظع طظساً باتاً، وغسائر جرغمئ ضئرى ربما غساصإ 
الئقد  طظ  ذرده  أو  اساصاله  أو  طظجله  بعثم  طرتضئعا 
حغء،  ضض  سطى  باعزئ  ضرائإ  وشرض  وأجرته،  عع 
والشراطات المالغئ، وطظع بغع المتاخغض إق لطسسضر أو طظ 
غمبطعط، وبسسر زعغث؛ لغزطعا شصراء، أو إلجئارعط سطى 

ترك الثغار.
جمع  تتئ  تتخض  تصغصئ  الئحرغئ  المأجاة  عثه  إن 
وبخر تضام المسطمغظ وتضعطاتعط وطا غسمى بالسالط 
التر، والضض غّثسغ اتاراطه لتصعق اإلظسان والاجاطه بعا 
ودشاسه سظعا، وعغ طظعط براء. وق تاجئ لطاأضغث بأّن 
السالط الشربغ عع السثو لعثه افطئ، وسطغظا التثر طظه، 
شعع جئإ عثه المآجغ والثاسط لعا، وق خغر ُغرجى طظه. 
أطا تضعطات بطثان الةعار طظ طبض (بظشقدش، وطالغجغا، 
اإلظسان»  و»تصعق  شاإلجقم  وإظثوظغسغا)  وباضساان 
أغداً طظعا براء، شئالرغط طظ أن بظشقدش المساعط افول 
لطمتاشزئ  الماتثة  لفطط  الاابسئ  الثولغئ  الصعات  شغ 
سطى تصعق اإلظسان وطا ُغسمى بالسقم السالمغ، إق أن 
تضعطئ تسغظئ والتضعطات الاغ تساصئئ سطى بظشقدش 
ترجض  شعغ  بعرطا،  شغ  المسطمغظ  طأجاة  سظ  تساطئ 
بتةئ  الشرب  طخالح  سطى  لطتفاظ  أشرغصغا  إلى  صعاتعا 
التفاظ سطى تصعق اإلظسان والسقم السالمغ، وق تفضر 
طةرد تفضغر بظخرة إخعاظعا وجغراظعا! أطا إظثوظغسغا، 
وطالغجغا، بقد طؤات المقغغظ طظ المسطمغظ، شصث ترضاا 
الروعغظةا غمعتعن شغ الئتر ولط تسمتا لعط بالطةعء 

إلخعاظعط سظثعما.

وطثاطش  وضحمغر،  وشطسطغظ،  بعرطا،  طأجاة  ططش  إن 
خطغفئ  طضاإ  سطى  السالط،  شغ  المسطمغظ  طآجغ 
الثي  الفارس  شعع  اهللا،  بإذن  صرغئا  الصادم  المسطمغظ 
جغةّغح الةغعش الاغ جغأخث ظخرتعا وغصعدعا لظخرة 
أعطظا شغ حاى أخصاع افرض، شُغظسغ العبظغغظ وطظ 
﴿...َوَغُصعُلعَن  الحغطان.  وجاوس  الخطغئغغظ  ورائعط 

َطَاى ُعَع ُصْض َسَسى َأْن َغُضعَن َصِرغًئا﴾.

تامئ : طسطمع الروعغظةا بغظ تصث الئعذغغظ وتثاذل تضام المسطمغظ...  

ِسصُث اقتتاد افوروبغ.. أزطاٌت وسصئاٌت؛ 
تعّثد تماجضه واجامرارغاه.. 

المساعى اقصاخادي، ولط غتالفعا التر بسث... شغ 
وتطمع  تظازر  ضاظئ  ضما  اقصاخادي  طساعاعا  رشع 
بض جاءت افطعر سطى سضج طا تحاعغه تغث زادت 
طظث  المالغئ  افزطئ  ظض  شغ  اقصاخادغئ  ظضساتعا 
٢٠٠٨ تاى الغعم، تغث بطشئ دغعظعا تعالغ ٢٤٠ 
ططغار غعرو أي تعالغ ٢٧٠ ططغار دوقر. وعثه الثغعن 
السةج  ووخض   ،٪١٦٠ بمصثار  المتطغ  ظاتةعا  تفعق 
شغ طعازظاعا إلى ١٣،٦٪، طع السطط أن طساعى السةج 

المسمعح به أوروبّغاً عع ٣٪. شصط.
٣- لصث أتثبئ افزطات شغ الغعظان بسئإ اظدماطعا 
لمظطصئ الغعرو طحاضض ضبغرة لسثة تضعطات طاساصئئ، 
ظثرغع)  بابا  جعرج   ) تضعطئ  اجاصالئ  إلى  أدت  وصث 
أزطات  غسغح  الغعظاظغ  الحسإ  وجسطئ   ،٢٠١١
جغاجئ واصاخادغئ ضئغرة باتئ شغ شارة طظ الفارات 
إلى  بالرجعع  أو  الاام  باقظعغار  إطا  الغعظان؛  تعثد 
الغعرو،  وطظطصئ  افوروبغ  اقتتاد  صئض  افول  وضسه 
وعثا طا تظئأ به أضبر طظ خئغر اصاخادي.. وإن خروج 
ظتع  المفااح  غضعن  جعف  ساجقً  أو  آجقً  إن  الغعظان 
اقتتاد  عثا  طظ  الطرغصئ  بظفج  دول  سثة  خروج 
وردت  وصث  وإجئاظغا)....  وإغطالغا،  (الئرتشال،  طبض 
شغ السابص تخرغتات (فظةغق طغرضض) رئغسئ وزراء 
ألماظغا تتثر شغعا طظ طساصئض طظطصئ الغعرو، وتآضث 
سطى أن ألماظغا ق ترغث أن تفطج أغئ دولئ طظ دوله، 
أوروبا  «إن  وصالئ:  الةمغع،  إشقس  غسظغ  ذلك  فن 
تسغح أخسإ افوصات طظث الترب السالمغئ الباظغئ... 
وإذا شحض الغعرو شإن أوروبا جافحض..»، وغصعل (ضارل 
عاغار) طثغر وضالئ إدارة الثغعن افلماظغئ: «إن إغصاف 
اقتتاد افوروبغ آللغئ إظصاذ الغعظان، وترضعا تسصط 
طالغ  اظعغار  لمظع  افشدض  الثغار  غمبض  اإلشقس  شغ 

واصاخادي شغ دول أخرى شغ طظطصئ الغعرو..»
إن عثه افزطئ السالمغئ لمظطصئ الغعرو تعثد اقصاخاد 
اظعغارات  شغعا  تخض  إذا  بالثطار،  برطاه  السالمغ 
اقصاخاد  سطى  طئاحر  تأبغر  لعا  وجغضعن  طساصئطغئ، 
افطرغضغ، فن الغعرو غساتعذ سطى ٤٠٪ تصرغئا طظ 
المثخرات السالمغئ، وطظطصاه تسائر الصعة اقصاخادغئ 
الباظغئ بسث أطرغضا.. غصعل الثئغر اقصاخادي (أدوغظ 
الماتثة  العقغات  تعاجعه  خطر  أضئر  «إن  تروطان): 
تالغا عع: خروج افزطئ افوروبغئ سظ السغطرة، وإن 

أوروبا صث تخئح الصحئ الاغ تصخط ظعر الئسغر..»
إظظا ظصش سظث تصغصئ طعمئ شغ ظعاغئ عثا المعضعع 
وعغ: أن اقتتادات بغظ الثول عغ اتتادات شاحطئ، 
تاى لع بصغئ واجامرت شارة طظ الجطظ، شمخغرعا 
السعشغاغ  اقتتاد  اظعار  شصث  واقظعغار..  اقظاعاء 
اقتتاد  عع  وعا   ،١٩٩١ جظئ  التثغثغئ  الصئدئ  ذو 
افوروبغ سطى أولى خطعات اقظعغار.. وجغضعن طخغر 
آجقً..  أو  ساجقً  إن  اقظعغار  أغداً  الماتثة  العقغات 
بغظ  لطعتثة  الختغح  الظزام  إن  الثاام:  شغ  وظصعل 
سصغثة  شغ  الحسعب  غخعر  الثي  الظزام  عع  الثول 
واتثة، وظزام واتث طظ اهللا سج وجض؛ أي غضعن ظزاطًا 
غصظع السصض، وغعاشص الفطرة اإلظساظغئ، وعع  ختغتاً 
الظزام الثي غعتثعا شغ وتثة تصغصغئ ق حضطغئ؛ شغ 
ظزام وتثة طرضجي غغر طاسثد الثول المساصطئ، وعثا 
الظزام غغر طعجعد إق شغ ظزام الثقشئ؛ الاغ تةمع 
خطغفئ  إطرة  تتئ  واتثة  دولئ  شغ  اإلجقم  أطئ  ضض 

واتث شغ ضض افرض...

بصطط: تمث ذئغإ – بغئ المصثس

تامئ ضطمئ السثد : ظضئئ شطسطغظ، بض ظضئات تاعالى دوظما اظصطاع... 
والتض واتث 

ضان لغصعى شغعا جغح غععد سطى اتاقل حئر واتث لعق 
تآطر التضام وتعاذآعط تماطا ضما شغ سام ١٩٤٨م.

سطى  التضام  طآاطرات  وتةسثت  ذلك  بسث  وتةطئ 
شطسطغظ شغ المتطات والمعاصش السغاجغئ الاغ رجثئ 
ضغان غععد، وأخثت الصدغئ طظ جاتئ المسارك وافسمال 
السسضرغئ إلى الساتئ السغاجغئ وافسمال الثبطعطاجغئ، 
لاأتغ اتفاصغئ أوجطع وضاطإ دغفغث وواي رغفر، وطئادرة 
السقم السربغئ، وطتادبات السقم المارابعظغئ الماعاخطئ 
طظث جظعات، لاثعإ ضطعا بالصدغئ إلى تغث أراد الشرب 
وغععد، صدغئ ظجاع سطى صداغا حضطغئ تاسطص بالتثود 
والقجؤغظ والافاخغض، بسغثة ضض الئسث سظ جععر الخراع 

وأخطه.
شإن ضاظئ ظضئئ ١٩٤٨م صث أشةسئ صطعب المسطمغظ، 
وعغ ضثلك، شإن طا تقعا طظ طتطات جغاجغئ تآطرغئ 
طظ تضام السرب والمسطمغظ وجططئ شطسطغظغئ عجغطئ 
لغثطغ الصطعب طظ ععله وشزاساه شغ تص شطسطغظ 
وأعطعا، شعغ ظضئات وظضئات تطئ ظضئئ ١٩٤٨م، شأْن 
غأخث غععد عضاارا بالصعة «إن جاز الاسئغر، تغث لط تضظ 
المسألئ تفعق سسضري لغععد سطى جغعش المسطمغظ بض 

طسرتغات سسضرغئ» أععن طظ أن غأخثوا حئرا باتفاصغات 
ق غمضظ وخفعا بأصض طظ خغاظغئ.

وجائصى شطسطغظ سطى طعسث ضض غعم طع تطصئ جثغثة 
طظ طسطسض الظضئات، طا لط غثطعا المسطمعن خطعات 
جثغئ ظتع السئغض السمطغ لعضع تث لعثا المسطسض، 
وذلك بالسمض سطى اظاجاع الصدغئ طظ أتدان أسثائعا، 
أطرغضا والشرب وتضام المسطمغظ والسططئ الفطسطغظغئ، 
أن  سطغعا  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ  تدظ  إلى  وإسادتعا 
أن  لعا  غاسظى  تاى  المةرطغظ  تضاطعا  طظ  تاثطص 
تترك جغعحعا بصغادة خطغفاعا لاترغر شطسطغظ، افرض 

المئارضئ.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

«أظه   :- تص  صعل  وعع   - صثغما  المبض  شغ  صغض  لصث 
سظث الفاظ واقباقءات، تسرف طسادن الرجال..» وصغض 
ضثلك: «أن الظار تضحش سظ أخالئ المسادن؛ شغزعر 
شغ  افطر  وضثلك  تصغصاه...»؛  سطى  افخغض  المسثن 
سطى  الصائمئ  الثولغئ؛  والاتالفات  واقتتادات،  الثول 
شالظضئات  السظضئعت..  بغئ  طظ  أوعى  ضسغش  أجاس 
تضحش  الاغ  عغ  والسسضرغئ  والسغاجئ،  اقصاخادغئ 
اآلخرة  وصعة  اصاخادعا،  وصعة  الثول،  صعة  سظ 
والرابطئ المئثئغئ الاغ تةمسعا، وتعتثعا شغ دولئ 

واتثة، أو شغ اتتادات تةمع سثة دول...
شصئض أغام صطغطئ شغ ٢٠١٥/٥/١١ اظسصث شغ الساخمئ 
شغ  المحارضئ  لطثول  طآتمر  (بروضسض)  الئطةغضغئ 
طظطصئ الغعرو طظ اقتتاد افوروبغ؛ وعغ تعالغ ١٩ 
المفعضغئ  أسداء  اقجاماع  عثا  شغ  وحارك  دولئ، 
طةمعسئ  رئغج  دغسطئطعم)؛  و(جغروغظ  افوروبغئ، 
وزراء طالغئ طظطصئ الغعرو، واظدط إلغه شغما بسث باصغ 
طةطج  أسداء  دولئ)؛   ٢٨) افوروبغ  اقتتاد  دول 
(اإلغضعطغظ اقصاخادي المالغ افوروبغ)، وصث ذضرت 
(جرغثة الحرق افوجط الطظثظغئ) باارغت ٢٠١٥/٥/١١ 
تخرغتاً لرئغج طةمعسئ الغعرو صال شغه: «أظه ق غاعصع 
أن تخثر ظاائب تعل الاترك افوروبغ تةاه الغعظان.. 
المعضعع  ضان  وصث  افطر»...  عثا  طظ  طاحائط  وإظغ 
اقصاخادغئ  (افزطات  عع  اقجاماع  عثا  شغ  الرئغج 
وسثم  الماراضمئ،  الثغعن  وطسألئ  الغعظان)،  شغ 
الماراضمئ  دغعظعا؛  بطشئ  تغث  السثاد،  سطى  الصثرة 
خقل  السةج  طظ  الغعظاظغئ  المغجاظغئ  إظصاذ  سمطغئ  بسث 
وصث  غعرو..  ططغار   ٢٤ تعالغ   ٢٠١٠-٢٠١٢ افسعام 
الغعظان،  أزطئ  إلى  باإلضاشئ  اقجاماع  عثا  شغ  بتث 
ذرتاه  الثي  لقجابمار  افوروبغ  الخظثوق  طعضعع 
المفعضغئ افوروبغئ بصغمئ ٣١٥ ططغار غعرو... ولضغ 
ظثرك تصغصئ افزطات الاغ غمر بعا اقتتاد افوروبغ، 
وطظطصئ الغعرو سطى وجه الثخعص، وتعّثد باظتقل 
عثا السصث العاعغ الدسغش، غغر الماةاظج؛ ق بث أن 

ظصش سطى افطعر الاالغئ:
غغر  تحضغطئ  عغ  افوروبغ  اقتتاد  تحضغطئ  إن   -١
طاةاظسئ، وق طاضاشؤئ اصاخادغاً، والةاطع الثي غةمع 
عثه الثول شغ طظطصئ الغعرو، عع جاطع جغاجغ ضردة 
شسض سطى تتضمات أطرغضا وجغاجاتعا وخاخئ تتضمات 
الثوقر بسث جظئ ١٩٧١م، وعع غغر صائط سطى أجج 
اصاخادغئ جطغمئ؛ أطا الظاتغئ المالغئ (اقصاخادغئ) شغ 
وأولى  تةاربعا،  أبرز  عغ  السمطئ  شضاظئ  اقتتاد  عثا 
خطعاتعا الئارزة ظتع العتثة اقصاخادغئ؛ بإظحاء سمطئ 
أوروبغئ طعتثة وإظحاء خظثوق أوروبغ طعتث، وجعق 
أوروبغ طحارك، وتسرشئ جمرضغئ طعتثة وغغر ذلك...

دول  بغظ  اقصاخادي  والاةاظج  الاضاشآ  سثم  إن   -٢
الثول  بسخ  أجئر  صث  الغعرو،  طظطصئ  شغ  اقتتاد 
شغ  اقتتاد  حروط  طةاراة  أجض  طظ  اقجاثاظئ  سطى 
الحروط  أبرز  ضاظئ  وصث  الغعرو،  لمظطصئ  اقظدمام 
طاجارغثئ  طساعثة  سظ  اظئبصئ  والاغ  الئثاغئ  شغ 
جظئ ١٩٩٢: ١- أن ق غاسّثى طسّثل الادثط لطثولئ 
١,٥٪، ٢- أن ق غجغث طسثل السةج شغ المغجاظغئ سظ 
تةط  غجغث  ق  أن  المتطغ، ٣-  الظاتب  إجمالغ  طظ   ٪٣
اإلجمالغ..  الظاتب  طظ   ٪٦٠ سظ  لطثولئ  السام  الثغظ 
الئظعك  طظ  لقصاراض  الغعظان  طبض  دولئ  شاضطرت 
السالمغئ ططغارات الثوقرات طظ أجض العخعل إلى عثا 

شطسطغظ،  شغ  دولئ  شغ  تص  لغععد  غخئح  وأن 
غسغحعن شغعا بأطظ وأطان، بتراجئ طشاوغر السططئ 
وغتزعن  «طصثس!»،  أطظغ  وتظسغص  ورجالعا، 
لارجغت  المظطصئ  تضام  طظ  تبغث  وجسغ  باطئغع 

أرضاظعط، لعع الظضئات التصغصغئ بض الفاجسات.

وشغ سام ١٩٧٨م ذرد طظ أراضان أضبر طظ ظخش 
ططغعن طسطط، طات طظعط صرابئ ٤٠ ألفاً طظ الحغعخ 
الاغ  الصاجغئ  الزروف  بسئإ  وافذفال  والظساء 
شرضئ سطغعط، وذلك تسإ إتخائغات وضالئ غعث 

القجؤغظ الاابسئ لفطط الماتثة .

سظ  غاعصفعا  تاى  العبظغغظ  الئعذغغظ  غضفغ  إظه 
تطعغُح  ذلك،  طظ  وأضبر  لطمسطمغظ  اضطعادعط 
طظ  اآلقف  سحرات  بطرد  الثطغب  ودول  السسعدغئ 
ترجض  أن  وغضفغ  الثطغب،  طظ  الئعذغغظ  السمال 
الشعرغق،  صعات  طظ  المصاتطغظ  بسخ  بظشقدش 
باضساان،  طظ  الظثئئ  صعات  طظ  السظاخر  بسخ  أو 
أظى  ولضظ  العظثغئ،  الصعات  طظعا  ترتسإ  الاغ 
والئطثان  السربغئ  السعاخط  شغ  الروغئدات  لعآقء 

اإلجقطغئ الصغام بأسمال الفرجان؟!

المتامض  الظعائغ،  الظعوي  اقتفاق  شغ  الظزر  تص  غمظته  صاظعظا  ظعائغئ  بخعرة  افطرغضغ  الضعظشرس  أصر 
الاعخض له عثا الخغش بغظ إغران والثول الضئرى.

وخعت طةطج الظعاب بأغطئغئ ٤٠٠ خعت طصابض ٢٥، لخالح الظص الثي ضان طةطج الحغعخ أصره بحئه 
إجماع شغ ٧ طاغع الةاري، سطما أن الرئغج باراك أوباطا تسعث بإخثاره.

وصال رئغج لةظئ الحآون الثارجغئ شغ طةطج الظعاب إد روغج، شغ طسرض ترتغئه بظاغةئ الاخعغئ، إن 
أوباطا  إدارة  إبرام  سثم  وضمان  ظعائغ  اتفاق  أي  سطى  لطتضط  تاما  أشدض  طعصع  شغ  جغضعن  «الضعظشرس 

اتفاصا جغؤا».
وشغ الئثء سارض أوباطا أن تضعن لطضعظشرس أي ضطمئ شغ اقتفاق الظعائغ، المفارض الاعخض له بتطعل 
والخغظ  وروجغا  وبرغطاظغا  وشرظسا  الماتثة  (العقغات   ٥+١ وطةمعسئ  ذعران  بغظ  الةاري  تجغران   ٣٠

وألماظغا).
لضظ بسث اإلسقن سظ اتفاق اإلذار شغ جعغسرا شغ الباظغ طظ ظغسان الماضغ، ساد أسداء الضعظشرس إلى 

اإلخرار، وتثرغةغا أغث تطفاء أوباطا الثغمصراذغعن عث اإلجراء الاحرغسغ.
ضعظه «ق  الصاظعن،  غرد  لظ  أظه  ظغسان   ١٧ شغ  أسطظ  أوباطا  وضان  الاخعغئ،  لظاغةئ  افبغخ  الئغئ  ورضت 

غسرصض المفاوضات» طع إغران.  (جضاي ظغعز)

الضعظشرس غصر صاظعن «الظزر باقتفاق الظعوي» 
طع إغران 

روجغا تاعط الشرب بمتاولئ تصعغخ اجاصرار طصثوظغا 
اتعمئ روجغا غعم السئئ «طظزمغظ غربغغظ» بمتاولئ إحسال شاغض «بعرة ططعظئ» شغ طصثوظغا الةمععرغئ 
الغعغعجقشغئ السابصئ الاغ تاخاسث شغعا تثة تعتر جغاجغ صئض تةمع تاحث تظزمه المسارضئ غعم افتث.

وغالئا طا غساثثم طخططح «البعرة المطعظئ» لعخش اقظافاضات الحسئغئ شغ جمععرغات اقتتاد السعشغغاغ 
السابص طبض أوضراظغا تغث تاعط طعجضع الشرب أغدا بالاثخض سمثا شغ الحآون السغاجغئ المتطغئ لاسجغج 

طخالته عظاك.
وشغ بغان سظ افزطئ المصثوظغئ أحارت وزارة الثارجغئ الروجغئ إلى تصارغر ظصطاعا وجائض إسقم خربغئ سظ 
اساصال طعاذظ طظ الةئض افجعد طاعط بمساسثة طظ وخفاعط طعجضع «بماطرشغظ ألئاظغغظ» غسمطعن شغ 

طصثوظغا. وصالئ العزارة «إن عثا دلغض طصظع ... سطى طتاولئ دشع الئقد إلى عاوغئ بعرة ططعظئ»..
وشغ طصثوظغا غساسث طسارضع رئغج العزراء ظغضعق جروغفسضغ لاظزغط تةمع تاحث غعم افتث لطمطالئئ 
باجاصالاه سطى خطفغئ الضحش سظ سمطغات تظخئ تحغر سطى طا غئثو إلى إجاءة اجاثثام لطسططئ سطى ظطاق 

واجع طظ جاظإ طسآولغظ ضئار شغ التضعطئ.
سمطغئ  أبظاء  أغام  سثة  صئض  داطغئ  طسطتئ  طسرضئ  أغدا  الئطصان  بمظطصئ  العاصسئ  الخشغرة  الثولئ  وحعثت 
طثاعمئ صاطئ بعا الحرذئ شغ تغ غصطظه طعاذظعن طظ أخض ألئاظغ بحمال طصثوظغا أدت إلى جصعط ١٨ 
ودسا  الحرذئ.  رجال  طظ  وبماظغئ  بأظعط «إرعابغعن»  التضعطئ  تخفعط  ألئاظغ  أخض  طظ  سحرة  عط  صاغق 

اقتتاد افوروبغ وتطش حمال افذطسغ إلجراء تتصغص حفاف شغ السمطغئ. (روغارز)
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٢٠١٥م  ظغسان/أبرغض،  أواخر   طظث  بعروظثي  تحعث 
والمزاعرات  اقتاةاجات  طظ  طسامرة  طعجئ 
المزاعرات  أدت  وصث  رساغاعا.  صئض  طظ  والمظاوحات 
وأسمال السظش إلى خسائر شغ افرواح وإخابات وظجوح 
خاخئ  الةعار،  دول  إلى  حثص   ١٥٠،٠٠٠ تعالغ 
سطى  والمتاشزئ  بأظفسعط  لطظةاة  وأوغظثا،  تظجاظغا 

تغاتعط بسث الفعضى.
بط أسصئئ الفعضى طتاولئ اظصقب لقذاتئ بالرئغج 
زسغط  وضان  السططئ.  طظ  ظضعروظجغجا،  بغغر  التالغ، 
غعدشروا  الماصاسث  الئعروظثي  الطعاء  اقظصقب  طتاولئ 
ظغغعطئاري، والثي ضان شغ الماضغ ولفارة وجغجة سطى 
قتص  وصئ  شغ  سجله  تط  بط  المثابرات،  جعاز  رأس 
بسئإ طسارضاه ترحح الرئغج بغغر ظضعروظجغجا لعقغئ 
الفاحطئ  اقظصقب  طتاولئ  وتمئ  السططئ.  شغ  بالبئ 
سظثطا ضان الرئغج التالغ غتدر اجاماع المخالتئ شغ 

دار السقم لتض المتظئ شغ بقده.
واقظصقب  الفعضى  تثوث  إلى  أدى  الثي  الساطض  إن 
التاضط  التجب  أسطظه  طا  عع  بعروظثي  شغ  الفاحض 
(CNDD-FDD) أن الرئغج بغغر ظضعروظجغجا جغارحح 
المازاعرون  ادسى  خطعة  وعغ  بالبئ.  رئاجغئ  لفارة 
والةمععر بحضض سام بأظعا طثالفئ لطثجاعر وتظاعك 
اتفاق أروحا لطسقم والمخالتئ. بغظما جادل الرئغج 
طظخئا  ضاظئ  افولى  وقغاه  بأن  وأظخاره  ظضعروظجغجا 
تثود  ضمظ  تصع  ق  وبالاالغ  تسغغظا،  شغه  تسغغظه  تط 
أغدا  الافسغر  عثا  وأغثت  الرئاجغاغظ.  الفارتغظ 

المتضمئ الثجاعرغئ شغ الئقد.

إن ضاطض طظطصئ الئتغرات الضئرى الاغ تحضض بعروظثي 
ططتئ  اجاراتغةغئ  أعمغئ  ذات  طظطصئ  عغ  طظعا  ججءًا 
بعابئ  أظعا  وخخعخا  اخاقشعط،  سطى  لطرأجمالغغظ 
طبض  واجع  براء  لثغعا  الاغ  افخرى  التغعغئ  لطمظاذص 

جمععرغئ الضعظشع الثغمصراذغئ (زائغر جابصا)، الت.
ضما تحمض المظطصئ بتغرة شغضاعرغا، باظغ أضئر بتغرة 
لطمغاه السثبئ شغ السالط طظ تغث المساتئ وافضئر شغ 
أضئر  باظغ  عغ  تظةاظغصا،  بتغرة  أن  تغظ  شغ  أشرغصغا، 
وسقوة  والسمص.  التةط  تغث  طظ  السالط  شغ  بتغرة 
سطى ذلك شإن بتغرات افخثود اإلشرغصغ السزغط عثه 
تمبض الئغئ الصثغط لاظعع بغعلعجغ ضئغر؛ تغث تعجث 
السالط.  شغ  افجماك  أظعاع  طظ  المؤئ  شغ   ١٠ عظاك 
وتتعي بتغرات شغضاعرغا، وتظةاظغصا، وظغاجا/طقوي ربع 

إطثادات المغاه السثبئ سطى ضعضإ افرض.
طظ ظاتغئ أخرى، شإن الثول افوروبغئ، والاغ عغ الصعى 
اقجاسمارغئ السابصئ شغ بعروظثي، تاطعش قجارجاع 

بعروظثي إلى ظفعذعا.
ظحأت بعروظثي ضثولئ واتثة طع رواظثا تتئ التضط 
اقجاسماري افلماظغ/ حرق أشرغصغا افلماظغئ؛ المسروشئ 
باجط رواظثا-أوروظثي. وبسث عجغمئ ألماظغا شغ الترب 
وطظتئ  ألماظغا،  طظ  افرض  أخثت  افولى،  السالمغئ 
وضاظئ  وبعروظثي.  رواظثا  إلى  صسماعا  الاغ  لئطةغضا 
رواظثا-أوروظثي  شغ  السغاجغئ  ولمخالتعا  بطةغضا، 
صث أبصئ سطى ظطاق واجع السثاء الصئطغ بغظ الععتع 
والاعتسغ، وعما أضئر صئغطاغظ شغ المظطصئ. وعغ التالئ 
الاغ أدت إلى تفةر السثاء الصئطغ والاغ بطشئ ذروتعا 
شغ اإلبادة الةماسغئ سام ١٩٥٩م، تغث عاجمئ صئغطئ 
عرب  اآلقف.  طظعط  وذبتئ  الاعتسغ  صئغطئ  الععتع 
السثغث طظ الاعتسغ إلى أوغظثا وبعروظثي والضعظشع 

وتظجاظغا شرارا طظ اقضطعاد.
وتاى اآلن، شإن جمغع الئقد المةاورة لرواظثا وبعروظثي 

تسادغش أسثادًا  ضئغرة طظ الظاس طظ عثه الصئائض.
إن بعروظثي، سطى الرغط طظ ضعظعا تسائر واتثة طظ 
بالمعارد  طشمعر  بطث  أظعا  إق  السالط،  شغ  الئطثان  أشصر 
دول  بغظ  بالرذعبئ  ططغؤئ  وبغؤئ  العائطئ  الطئغسغئ 

الئتغرات السزمى. وعغ واتثة طظ أضئر ١٠ طظاةغظ 
لطئظ شغ أشرغصغا. ووشصا لطئظك اإلشرغصغ لطاظمغئ شعغ 
تماطك ٦ شغ المائئ طظ اتاغاذغات السالط طظ الظغضض. 
وسقوة سطى ذلك، شعغ طظئع ظعر الظغض المعخعلئ طظ 
بتغرة شغضاعرغا إلى طظابسه سئر ظعر روشغروظجا. وطظ بغظ 
تظةاظغصا،  بتغرة  أشرغصغا،  حرق  شغ  الرئغسغئ  الئتغرات 
والاغ تصع شغ الةجء الضئغر طظ الجاوغئ الةظعبغئ الشربغئ 

لئعروظثي.
وسطى الرغط طظ أن رئغج بعروظثي، بغغر ظضعروظجغجا، 
لغج طظ خطفغئ الاعتسغ، شإن طظ المسروف أن أطرغضا 
صث لسئئ بعرصئ الصئطغئ لطتفاظ سطى ظفعذعا شغ أوغظثا 
ورواظثا وبعروظثي والاغ شغ ضبغر طظ التاقت ضاظئ 
تتضمعا رجال صئائض الاعتسغ الاغ تثسمعا أطرغضا طظث 

سام ١٩٩٤م.
شسطى جئغض المبال، سظثطا اجاعلى المامردون الاعتسغ 
شغ  رواظثا  شغ  السططئ  سطى  أطرغضا،  تثسمعط  الثغظ 
جظئا  الضعظشع  طظ  الحرصغ  الةظاح  شإن  ١٩٩٤م،  سام 
عائطئ  صطسئ  بظى  صث  البقث  الثول  عثه  طع  جظإ  إلى 
طظ الظفعذ افطرغضغ شغ صطإ الصارة افشرغصغئ. وعضثا 
طظ  والفرظسغ  الئرغطاظغ  الظفعذ  اصاقع  طظ  تمضظعا 

المظطصئ.
ولعثا السئإ بالثات، شإظه خقل طتاولئ اقظصقب ضث 
حأظعا  طظ  الماتثة  العقغات  صططئ  بعروظثي  رئغج 

تاى إظعا لط تآضث طا إذا ضان صث تثث اظصقب.
جغش  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  وصال 
سطط  سطى  ظتظ  «بالاأضغث  ختفغ:  طآتمر  شغ  رابضغ 
باصارغر طظ أن الئسخ غسئرون سظ رغئئ شغ اقجاغقء 

سطى السططئ سسضرغاً، ولضظ ق ظساطغع تأضغث ذلك».
وغثل عثا الئغان سطى أن أطرغضا جغطرت وضمظئ إشحال 
اقظصقب طظ خقل تطفائعا شغ الةغح الئعروظثي؛ أو 
سظ ذرغص تطفائعا شغ دول الةعار وخاخئ بالظزر إلى 
تصغصئ أظه ضان عظاك جعء شعط تعل ظةاح أو شحض 
اقظصقب. وشغ واصع افطر لعتر أن اقظصقب ضاد أن 
غظةح تصرغئا إن لط غضظ صث ظةح تماطا! بط تط الامعغه 
ظضعروظجغجا  الرئغج  ضان  تغث  اقظصقب  طثبري  سطى 
طثائؤاً لئسخ العصئ. وسظثطا ظعر الرئغج بصغ طثائؤا 
سطى  الحمال  شغ  ظشعزي  وقغئ  شغ  رأجه  طسصط  شغ 
وضأن  فطرغضا؛  طعالغئ  دولئ  وعغ  رواظثا،  طع  التثود 
إلى  بالسعدة  أطرا  غظازر  ضان  ظضعروظجغجا  الرئغج 

الساخمئ بعجمئعرا.
رجمغا  ختاشغا  بغاظا  أطرغضا  أخثرت  قتص،  وصئ  شغ 
الماتثث  خقل  طظ  ظضعروظجغجا  لرئاجئ  دسمعا  تآضث 
«عظاك  صال:  الثي  رابضغ  جغش  الثارجغئ  وزارة  باجط 
ادساءات طاظاشسئ سطى السططئ ولضظظا ظآضث أن الرئغج 

ظضعروظجغجا رئغج حرسغ».
ولثلك شمظ العاضح وضعح الحمج أن الرئغج بغغر 
ظضعروظجغجا، سطى الةاظإ افطرغضغ، بغظما الطعاء غعدشروا 
ضابط  وعع  افوروبغ،  الةاظإ  شغ  شعع  ظغغعطئاري 
سسضري بعروظثي الثي صاد اقظصقب والثي غساصث أن 
تسرغئه  بسث  ضاظئ  ظضعروظجغجا،  بغغر  صئض  طظ  إصالاه 
الرئغج  طتاولئ  ضث  خفتات،   ١٠ طظ  له  لمثضرة 

ظضعروظجغجا لطارحح لفارة وقغئ بالبئ..
طساسثاته  افوروبغ  اقتتاد  أوصش  ظفسه،  العصئ  شغ 
لطئقد ضما أن طآجسات الفضر والرأي لثغعا تظزر إلى 
طتاولئ اقظصقب سطى أظعا رطج لطغش: ضما ضحش سظه 
جاطسئ  شغ  والسغاجئ  الصاظعن  أجااذ  رغظاةظج،  شغطغإ 
أظاعغرب شغ بطةغضا وخئغر شغ طظطصئ الئتغرات السزمى 
صث  عثا  شإن  وتسجز  اقظصقب  عثا  ظةح  صال: «لع  الثي 
السسضري  اقظصقب  سطغه  غططص  أن  غمضظ  طا  غضعن 

الةغث».

إن أشرغصغا، شغ تاجئ طاجئ لثولئ الثقشئ اإلجقطغئ 
وإظصاذ  جضاظعا  لاثطغص  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
طعاردعا الطئغسغئ العائطئ الاغ تئاع دون المساعى إن 

لط غضظ غاط جرصاعا.

اقضطرابات السغاجغئ يف بعروظثي
بصطط: طسسعد طسطط *
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الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  وجه   :      
شغ تعظج السغث رضا بطتاج ضاابا طفاعتا إلى رئغج 
التضعطئ ورئغج الئقد، بسظعان «شساد حاطض ..غح 

حاطض .. سةج حاطض..وبسث؟»
الظزام  سصط  ضحش  طاظغفساع   بمبابئ  الضااب  جاء   
السغاجغ الثي شرضه الشرب شغ تعظج، عثا الظزام 
الثي تأجج سطى الفساد واإلشساد شغ الئقد والسئاد 
ظعإ  طظ  طةال  ضض  شغ  الشرب  لثول  الائسغئ  وسطى 
الثول  لخالح  المتطغ  اقصاخاد  وتتطغط  البروات 
الشربغئ، شغ العصئ ظفسه الثي غسرض الظزام شغه سظ 
بروة اقجقم الضئرى ، الرجالئ اإلجقطغئ الاغ جسطئ 
طظ تعظج طصرا تظططص طظه جغعش الفاح اإلجقطغ 
طظارة  تعظج  طظ  جسطئ  ضما  افظثلج،  الى  لاخض 
لطسطط والسطماء غحعث بثلك سثد طظ الرجال السزام 
شغ  حارضعا  الثغظ  والسطماء  والصداة  المفضرغظ  طظ 
بظاء خرح التدارة اإلجقطغئ طظ افظثلج غربا الى 
الغمظ حرصا، ولط تجل تخاظغفعط  السطمغئ حاعثة

 سطى سزط طا صثطعه طظ إجعاطات طمغجة.
بط تثر السغث بطتاج شغ ضاابه طظ خطعرة طا تجطع 
شغ  حاجسئ  أراض  شغ  طظ «الافرغط  التضعطئ  سطغه 
افطرغضغئ  لطسفارة  الساخمئ  طظ  تساجئ  طظطصئ 
الثشاع  ووزارة  الثاخطغئ  وزارة  غفعق  طسصق  لاخئح 
عثا  شغ  خفغ  وطا  المساتئ  تغث  طظ  طةامساغظ 
المسصض أسزط، شعض ُغسصض عثا افطر بجسط الاسعغخ 
بأي  تصعطعا  لط  الثغظ  وأظاط  خسائرعا  سظ  لطسفارة 
تتصغص جّثي شغما تثث سظث طتاخرة السفارة واصاتام 
طثرجئ ططتصئ بعا.. والرواغات شغ عثا الخثد طرسئئ 
تئّغظ طثى اقخاراق شغ الةعاز افطظغ (اظزر تخرغتات 
سطغ السرّغخ وزغر الثاخطغئ، وراحث الشظعحغ رئغج 
وبعثه  التّث؟  ألعثا  طاعثا؟  تغظؤث)..  التاضط  التجب 
السععلئ؟ وعثه المعاظئ؟ تفّرذعن شغ عثه افرض 
غائظى  الثي  الاترغر  تجب  لضط  وّجه  وصث  الطّغئئ؟.. 
الحسإ  باجط  وتثضغرا  تظئغعا  والسئاد  الئقد  طخطتئ 
المشطعب سطى أطره وافّطئ جمساء غظختضط وغثّضرضط 
باماطعا  أّطئ  وجغرة  طةث  صّخئ  عغ  تعظج  بأن 
ذرصات  وق  وطساضظ  جضان  طةّرد  وق  سصارا  ولغسئ 
وطسابر.. وغثضرضط أن طا تأتعظه طظ تظازقت شاضتئ 
طرسئئ عع شغ سرف افطط السرغصئ جرغمئ بض خغاظئ.. 
وق  تمطضعن  ق  لما  تمطغك  اإلجقم  طصغاس  شغ  وعع 
تص لضط شغه ق سغظا وق تخّرشا.. وطادام سةجضط وخض 
إلى عثا التث وتطعذون بالسرغئ والاضّاط شق تسّممعا 
والادطغض  المثادسئ  شغ  ُتمسظعا  وق  سطغظا  سةجضط 

غصادغ  وصث  الحثغثة  المتاجئئ  واصئطعا  والاثثغض 
افطر المتاضمئ»..

وخاط الضااب باتثغر رئغج الثولئ ورئغج التضعطئ، 
بأن: «افطر لط غسث غتامض المتاباة والمثاراة وافطر 
جّث غاغئ الةّث وتّضام تعظج بغظ حئعئ وتعمئ شّرذعا 

شغ بعرتغظ وشّرذعا شغ بروتغظ:
تّظ  طا  شسرسان  الثغضااتعرغئ  ضث  افولى:  البعرة 
التضط  شغ  المظعةغئ  وعثه  الطئع  عثا  إلى  ظزاطضط 
سارطئ.. شضّض المآحرات  سطغعا بعرة  والاغ بار الظاس 
باتةاه  دغضااتعرغئ  وضسغات  إظااج  إسادة  سطى  تثّل 
تشغرت  وإن  وباماطعا  سغظعا  الثغضااتعرغئ  اجاسادة 
افجماء، وإق ضغش ظفعط إدخال الئقد شغ اقجابظاءات 
أّن  ظفعط  وضغش  اإلجرائغئ؟  واقجابظاءات  الصاظعظغئ 
طا  أضساف  بقبئ  بطشئ  صث  الععاتش  طراصئئ  ظسئئ 
ضان غصعم به ظزام بظ سطغ؟ وضغش ظفعط تةج وطظع 
وضغش  الظاس؟  طظ  طآّلفئ  آقف  سظ  السفر  جعازات 
المساجث  تص  شغ  المعتحئ  الاسسفغئ  افسمال  ظفعط 
الاثخقت  ظفعط  وضغش  والروضات؟  بض  والةمسغات 
الفاضتئ شغ تعجغه اإلسقم طظ صخر صرذاج رأجا؟

الشرب  ضث  عغ  شغعا  شرذاط  الاغ  الباظغئ  البعرة 
إلى  الاطمغح  إلى  تاى  تاةرؤوا  لط  الثي  المساسمر 
سمغاء  ذاسئ  شغ  جططاضط  شظرى  اقجاسماري  طاضغه 
لفجغاد الصثاطى والةثد بق أدظى طظازسئ وق طثاشسئ 
طظاسئ  أدظى  بق  تعظج  جسض  طا  طةادلئ..  تّاى  وق 
والسغاجئ  المال  رجال  طظ  وسرضا  ذعق  طثارصئ 
واإلسقم والبصاشئ، طرتسا وغظغمئ جعطئ لطشرب غثخطعا 

«اإلجرائغطغعن» بةعازات جفر «إجرائغطغئ» خرغتئ!
الاغ  باإلجقم  الاحرغع  بروة  عغ  افولى:  البروة 
وافرضغئ  وافطان  الدمان  الئقد  وتسطغ  تسطغضط 
الختغتئ لرساغئ حآون الظاس وتترغر الئقد والسئاد 
شأدخطاط بثلك تعظج شغ تالئ طظ الاردد الاحرغسغ 
والععظ  الاحرغسغ  والاطفغص  الاحرغسغ  والاظاصخ 
الاحرغسغ. غصعل شعلاغر (الصعاظغظ العضسغئ ق غمضظ 
وأظاط  وضسعا)  الثي  اإلظسان  ضسش  طظ  تظئع  أن  إق 
تسالى  اهللا  بصعل  التائط  سرض  ضرباط  صث  بثلك 
وأطبال عثا الصعل بالسحرات: ﴿وأن اتضط بغظعط بما 

أظجل اهللا وق تائع أععاءعط﴾.
خغرات  بعا  ظسظغ  شغعا:  شرذاط  الاغ  الباظغئ  البروة 
شالحرضات  طتّغرا  لشجا  تعظج  جسض  طا  وظسمعا  الئقد 
الصاظعن  شعق  خارت  الطاصئ  طةال  شغ  المسابمرة 
وق  المالغ  باإلشخاح  تصعم  ق  الثولئ،  طظ  وأصعى 
 ٪٦٠ طظ  أضبر  أن  دلغق  وغضفغك  جغادغئ  سطغعا  رصابئ 
سثادات  تساسمض  ق  باعظج  والشاز  الظفط  تصعل  طظ 

طعازغئ لطمراصئئ والماابسئ».
 وخاط الضااب باتثغر رئغج الثولئ ورئغج التضعطئ 
المةرطئ:  بض  الثاذؤئ  السغاجات  عثه  شغ  السغر  طظ 
وعثا  جتغص،  شالمظتثر  وظظئعضط  ظثضرضط  «ظتظ 
واقلافاشات  المسضظات  سطى  غصعم  طرسإ  الامحغ 
عثه  وطآقت  الصادم..  الصرن  إلى  الغعم  سمض  وتأجغض 
السغاجات الماراضمئ بق بخر وق بخغرة وق سمص وق 
بسث  أبرا  تعظج  جاةسض  اهللا  بأتضام  تصغث  وق  روغئ 
غشرظضط  شق  وخغمئ،  طآقت  شغ  جمغسا  وتعصسظا  َسغظ 
وعب الطتزئ السغاجغئ وق تشرظضط بطاظئ السعء شعغ 
أخض خراب الثول سئر الاارغت وصث رأغاط طظ ظفاصعا طا 
خثطضط.. وظثضرضط أن إجقطظا السزغط جمى التضط 
أطاظئ وظصغخ افطاظئ خغاظئ، صال: «إظعا أطاظئ وإظعا 
غعم الصغاطئ خجي وظثاطئ إق طظ أخثعا بتصعا وأدى 

الثي سطغه شغعا».

طحعثعا  ظطاق  شغ  بعروظثي،  شغ  غتخض  طا  إن 
السغاجغ افوجع، طا عع إق خراع المخالح والظفعذ 
اجاشقل  شغ  اقجاسمارغئ  الصعى  بغظ  السغاجغ 
طعارد أشرغصغا. ق جغما أطرغضا الاغ لثغعا التماس 
الةاطح لاسجغج ظفعذعا والمتاشزئ سطى طخالتعا، 
وضغطعا،  خقل  طظ  افوروبغ،  الظفعذ  وجه  شغ 
أن  غئثو  والثي  ظضعروظجغجا،  بغغر  التالغ  الرئغج 

أطرغضا تثرة طظ العرغث الثي جغأتغ بسثه.

وسطى  الرأجمالغ،  الفضر  ظغر  تتئ  أشرغصغا،  إن 
الرغط طظ أظعا تشمرعا المعارد الطئغسغئ والبروات 
العائطئ، ق تجال تسائر طظ أشصر الصارات شغ السالط!! 
ضعظعا  ضتاغا  دائما  جضاظعا  شإن  لثلك،  وظاغةئ 

جاتئ خراع السغاجغ بغظ الثول الرأجمالغئ.

الخني والعظث تعصسان خفصات تفعق صغماعا ٢٢ ططغار دوقر  

وصسئ الخغظ والعظث ٢٦ خفصئ تةارغئ تاةاوز صغماعا 
الماةثدة  الطاصئ  تحمض  طةاقت  شغ  دوقر  ططغار   ٢٢
والمعاظأ والمراضج المالغئ والمظاذص الخظاسغئ، بتسإ 

طسآولئ شغ السفارة العظثغئ بـئضغظ الغعم السئئ.
وصالئ الصظخض الاةاري واقصاخادي شغ السفارة العظثغئ 
ظاطةغا خاطئا إن عثه اقتفاصغات لعا «ارتئاط تةاري بظائغ 
شغ طةاقت طبض الطاصئ الماةثدة والمظاذص الخظاسغئ 
الطعجساغ  والامعغض  والخطإ  والتثغث  والضعرباء 

ووجائض اإلسقم والارشغه».
وتاراوح طةاقت الاساون افخرى بغظ الثولاغظ الضئرغغظ 
الخظاسات  بغظ  السضان  تسثاد  تغث  طظ  السالط  شغ 

الفدائغئ والسضك التثغثغئ والاسطغط.
وجاءت تخرغتات خاطئا شغ خاام زغارة رئغج العزراء 
العظثي ظارغظثرا طعدي لطخغظ والاغ اجامرت بقبئ أغام 
وتئثغث  اقصاخادغئ  السقصات  تسجغج  إلى  خقلعا  جسى 

الصطص بحأن خقف تثودي بغظ الثولاغظ الةارتغظ.
وإبان الجغارة، تث طعدي الحرضات الخغظغئ سطى اظاعاز 
الفرص المااتئ شغ العظث شغ صطاسات الخظاسئ والمسالةئ 

والئظى الاتاغئ.
بغظما  السالط،  طخظع  «أظاط  الخغظغغظ  طثاذئا  وصال 
ظتظ بمبابئ الةعاز اإلداري لطسالط»، طدغفا أن الخغظ 

اإللضاروظغئ  المسثات  إظااج  طةال  شغ  الثشع  عغ «صعة 
التاجعب  براطب  سطى  ترضج  العظث  شغما  والمسثظغئ، 

والثثطات».
وتترص الخغظ سطى التخعل سطى طجغث طظ الفرص 

شغ اقصاخاد العظثي الثي غئطس تةمه ترغطغعن دوقر.
وتسث الخغظ أضئر حرغك تةاري لطعظث، تغث بطس تةط 

الائادل الاةاري بغظعما ٧١ ططغار دوقر شغ سام ٢٠١٤.
وأظعرت اإلتخائغات العظثغئ الرجمغئ أن السةج الاةاري 
لطعظث ارتفع طظ ططغار دوقر شصط شغ ٢٠٠١-٢٠٠٢ إلى 

أضبر طظ ٣٨ ططغار السام الماضغ. (الةجغرة ظئ)
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