
الاطعرات يف املعاصش الرتضغئ 
واإلغراظغئ ضث بعرة الحام

لئقدظا  المساسِمرة  الشربغئ  الثول  غثغش  طا  أضبر  إن 
السغاجغ  السمض  عع  المسطمغظ  تضام  طظ  وأدواتعا 
التجبغ سطى أجاس اإلجقم، الثي غتمض الثسعة اإلجقطغئ 
والمسالةات  افشضار  بإظجال  شغصعم  السغاجغ،  بالطرغص 
زغش  وغئّغظ  الةارغئ،  وافتثاث  العصائع  سطى  اإلجقطغئ 
وبطقن التدارة الشربغئ وطسالةاتعا، وغسمض سطى تترغر 
لعثا  الشربغئ..  لطثول  ظفعذ  ضض  طظ  اإلجقطغئ  الئقد 
السئإ أصثم تضام تعظج سطى اتثاذ صرار تسطغص ظحاط 
تمعغثا  تضعن  صث  خطعة  شغ  حعر  لمثة  الاترغر  تجب 
 ُ ابَّ َويَْمُكُر  ﴿َويَْمُكُروَن  تسالى:  صال  ضاطض.  بحضض  لتزره 

ُ َخرْيُ الَْماكِِريَن﴾  وَابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
- تطعرات افوضاع بغظ روجغا وأوضراظغا ...٢

-  خظثوق الظصث الثولغ أداة اجاسمارغئ صاتطئ بغث أطرغضا  ...٢

-  تساون باضساان طع العظث خغاظٌئ لطمسطمغظ شغ 

    ضحمغر المتاطئ...٣

-  تضعطات شاحطئ شغ طعاجعئ تجب الاترغر ... ٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢١ طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ                            الرائث الثي ق غضثب أعطه                            السثد: ٩٢ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net

;‡]Ë—;‹]ËÕ;flŸ;]Ë—Öh;ÀÕÊŸ
]ÁÑÊà;√Ÿ;]·ÄÂÅt;Ì÷¡;ÍÄÖ—

بصطط: أجسث طظخعر

ارتفاع ضتاغا اظفةار غازي سظااب 
إىل ٥٠ صاغًق 

ارتفع سثد صاطى اقظفةار الثي عّج غازي سظااب الارضغئ، 
طساء السئئ الماضغ، إلى ٥٠ حثخاً، شدق سظ أضبر 
طظ ٩٤ جرغتا، وشص طا أسطظ طتاشر المظطصئ. وذضر 
والغ المثغظئ، سطغ غغرلغضاغا: "عظاك سثد طظ الةرتى 
شغ اقساثاء اإلرعابغ، وإّن سثدًا طظ جغارات اإلجساف 
تعّجعئ إلى طضان التادث". ووصع العةعم شغ إتثى 
جاتات تغ أضثرة، الاابع لئطثغئ حاعغظ باي، والثي 
الظائإ  وصال  صاذظغه.  أتث  بجشاف  اتافاقً  غحعث  ضان 
إن  أردوغان،  طتمث  والاظمغئ"،  "السثالئ  تجب  سظ 
إلى  تحغر  افولغئ  والمسطعطات  صاطعا،  أحثاخاً  "عظاك 
اساثاء بصظئطئ". وصث خرح الرئغج الارضغ رجإ ذغإ 
"الثولئ  تظزغط  بأّن  الماضغ،  افتث  غعم  أردوغان، 
لقساثاء.  المرّجح"  "المظفث  عع  (داسح)  اإلجقطغئ" 
وصال أردوغان شغ بغان إّظه ق شرق بغظ الثاسغئ شاح 
اهللا غعلظ (المصغط شغ العقغات الماتثة والثي تاعمه 
أظصرة بالمتاولئ اقظصقبغئ)، و"داسح" المظفث المرجح 

قساثاء غازي سظااب. (السربغ الةثغث)
: بخرف الظزر سظ الةعئ المظفثة؛ أي افداة 
المساسمطئ شغ ذلك العةعم، شإن عثا العةعم لغسئ 
بسغثة سظه أجعجة اجاثئارات دول ترغث تتصغص أعثاف 
طسغظئ، عثا زغادة سطى ضعن الفسض طما غتّرطه اإلجقم 
بض وغسائره طظ الةرائط الضئغرة، شعع صاض سمث فظاس 
أبرغاء!! والاساؤل الثي غئرز: لماذا ضطما أرادت دولئ 
تظفغث جغاجئ طسغظئ ضث اإلجقم والمسطمغظ تتخض 
طبض تطك افسمال الاغ تعشر ذرغسئ لاطك الثول لاظفغث 
شغ  "ضالاعط"  ترضغا  تضام  وجث  شعض  جغاجاعا؟؟!! 
السمض افخغر وطا جئصه وطا جغطغه شغاثثوه ذرغسئ 
أطام الرأي السام لاظفغث جغاجئ الثول الشربغئ ضث 

أعض الحام وبعرتعط؟؟!!

ظةح  اإلجقم  أن  الخادصئ  الاارغت  تصائص  طظ  إظه 
ظةاتا طظصطع الظزغر شغ خعر حسعب طثاطفئ افسراق 
وافجظاس شغ بعتصئ السصغثة اإلجقطغئ، بغظما شحطئ 
رضجت  إظعا  بض  ذلك،  تتصغص  شغ  افخرى  المئادئ 
بغظ  تسغح  الاغ  افصطغات  وشضرة  والعذظغئ  الصعطغئ 
ظعراظغ افضبرغئ. شالشرب الثي غساظغ طظ عثه الفرصئ 
واقظصسام ولط غساطع أن غخعر حسعبه شغ بعتصئ 
لاصسغط  جقتا  ذلك  اجاثثم  صث  الرأجمالغ  طئثئه 

افطئ اإلجقطغئ وعثم سرغظعا الثقشئ.
طظعا  تظططص  الاغ  الجاوغئ  وظتثد  ظظططص  عظا  وطظ 
ترضغا الصعطغئ والترضات الضردغئ الصعطغئ، والطرشان 
غدرب  ضالضفار  المسطمغظ  أبظاء  شغسعد  غاخارسان، 
والسغاجغئ  الفضرغئ  شالائسغئ  بسخ.  رصاب  بسدعط 
طظه  وغططئان  إلغه،  غساظثان  وعما  واتثة  لططرشغظ 
أطرغضا.  الةثغث  وصائثه  الشرب  وعع  والسعن،  التض 
الضردي  الثغمصراذغ  اقتتاد  وتجب  أردوغان  شارضغا 
غائسان عثا الصائث الطسغظ وغآدغان له طا غرغث ولضظعما 

طاثاخمان سطى طخالتعما الصعطغئ.
غعم  غسطظ  أوغطع  جاوغح  ترضغا  خارجغئ  وزغر  شظرى 
الماتثة  العقغات  صغام  تظازر  بقده  "أن   ٢٠١٦/٨/١٥
افطرغضغئ بالعشاء بعسعدعا تعل صغام طغطغحغات تجب 
"جعرغا  تتئ  المظدعي   PYD الثغمصراذغ  اقتتاد 
حرصغ  طظئب  طثغظئ  طظ  باقظستاب  الثغمصراذغئ" 
العقغات  صطساعا  وسعًدا  "عظاك  أن  وأضاف  تطإ". 
الماتثة ورئغسعا أوباطا بحأن اظستاب سظاخر التجب 
طظ طظئب إلى حرصغ ظعر الفرات سصإ اظاعاء السمطغات، 
تفغ  أن  الماتثة  العقغات  طظ  ترضغا  تظازر  تغث 
بعسثعا". أرأغاط ضغفغئ تئسغئ ترضغا أردوغان فطرغضا!

إرعابغا،  وسّثته  التجب  عثا  تترك  سارضئ  شارضغا 
ترضغا  أطرغضا، شثدسئ  أوصفاعا  صخفاه طرة  وسظثطا 
وجضائ سظ تترك ططغحغاته السمغطئ وسظ دسط أطرغضا 
المئاحر لعا تاى وخطئ إلى طظئب. شثاشئ ترضغا طرة 
أخرى طظ أن غضعن ذلك طصثطئ لرجط تثود لضغان 
ضردي شغ جعرغا غتاذي المظاذص الضردغئ شغ ترضغا 
طما غحةع اقظفخالغغظ افضراد سطى زغادة ظحاذعط 
شغ تأجغج طبض عثا الضغان داخض ترضغا ضمظ عثه 
عآقء  طع  غعطغئ  حئه  تربا  تصعد  وعغ  المظاذص، 

اقظفخالغغظ الصعطغغظ طظث سام ١٩٨٤م.
وزارة  باجط  الماتثث   ٢٠١٦/٨/١٥ غعم  طساء  شأجابه 
إن  صائق:  غالعاي  راظضغظ  أدرغان  افطرغضغئ  الثشاع 
وحراضاعا  ترضغا  لغصزئ  طماظئ  الماتثة  "العقغات 
شغ طسرضئ طضاشتئ تظزغط الثولئ... وظتظ ططاجطعن 
الاسعثات  طع  تاقءم  بطرغصئ  السمطغات  عثه  باظفغث 
الاغ اتفص سطغعا بطثاظا، وجظسامر بالاعاخض طع أظصرة 
طع  واضتغظ  "ضظا  وأضاف:  وغغره".  المةال  عثا  شغ 
عجغمئ  طظ  العثف  بأن  السمطغئ،  عثه  سظاخر  جمغع 
جغطرة  إلى  إسادتعا  عع  طظئب  شغ  الثولئ  تظزغط 
وتضط السضان المتطغغظ". شعثا دلغض سطى أن ترضغا 
فواطر  اطاباق  السمغطئ  المطغحغات  صخش  سظ  تعصفئ 
أطرغضا، وغسّث اطابالعا عثا دسما لعثا التجب شةسطاه 
جغظصطإ  وعثا  افطرغضغ.  السثوان  خدط  شغ  غامثد 
سطغعا، وعغ تبص بعسعد أطرغضا الاغ تمّظغعا وتسثعا 
تضط  إلى  طظئب  جاسغث  شضغش  غرورا،  إق  تسثعا  وطا 
السضان المتطغغظ، طظ جغحرف سطى عآقء السضان 
وطظ جغثغر المثغظئ؟! وطظ جغتمغعا فطرغضا تاى ق 

غسعد إلغعا تظزغط الثولئ أو الفخائض افخرى؟! 
ورئغسعا أردوغان طاثعف طظ ترضات جغثته أطرغضا 
الاغ ذالما لسئئ به وبشغره، شطمح غعم ٢٠١٦/٨/١٨ إلى 
 "ypg"الحسإ تماغئ  لعتثات  بقده  ضرب  "إطضاظغئ 
تعثغًثا  "ُغحضض  أظه  طآضًثا  الدرورة"،  اصادئ  إذا   "
ضث ترضغا". وصال: "إن ترضغا جاتارب "ypg" شغ جمغع 
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بثأت ترضغا تظتع طظتى جثغثا شغ تساططعا طع بعرة 
سطغ  بظ  الارضغ،  العزراء  رئغج  (صال  شصث  الحام، 
غطثرغط، إن ترضغا جائثل خقل السائ أحعر الصادطئ 
الفارة  طع  طصارظئ  شسالغئ  وجاضعن "أضبر  ضئغًرا  جعًثا 
المظطصئ،  شغ  والاعتر  الثطر  تخاسث  لمظع  السابصئ"، 
طدغًفا: "وعثا غسظغ سثم السماح باصسغط جعرغا سطى 
أجاس سرصغ، فن عثا افطر ذو أعمغئ بالشئ بالظسئئ 
لارضغا"... ضما أّضث رئغج العزراء الارضغ سطى أن الةععد 
تضعطئ  تحضغض  دون  جاتعل  بقده  جائثلعا  الاغ 
صائمئ سطى أجاس سرصغ شغ جعرغا، الاغ ساظئ طظ 
طحضطئ تمبغض أذغاف المةامع فسعام سثغثة، طعضًتا 
أظعا جاسمض سطى المساعمئ شغ تحضغض تضعطئ تمّبض 
جمغع حرائح المةامع شغ جعرغا وتتاشر سطى وتثة 

الئقد.) (وضالئ أظئاء افظاضعل ٢٠١٦/٨/٢٠)
وعثا المظتى الةثغث لغج اظصقبا شغ المعصش التصغصغ 
لتضعطئ أردوغان، بض عع تشغر شغ افجالغإ وافدوار 
اصاداه تتصغص طخالح أطرغضا شغ المظطصئ، وعثا الاشغر 
غسئر سظ سمص افزطئ الاغ تعاجععا أطرغضا لطتفاظ سطى 
سمغطعا ظزام افجث وتأطغظ ظفعذعا شغ جعرغا، شأطرغضا 
لسئاه  الثي  الثور  تشغر  وراء  عغ  جعرغا  شغ  المأزوطئ 
ترضغا طظث بثاغئ افزطئ والمامبض باتادان المسارضئ 
قتاعائعا، والسغطرة سطى تترضاتعا شغ الثاخض السعري، 
وعثا الثور ضان غاظاجإ طع حثخغئ أردوغان وغتصص له 
طضاجإ حسئغئ ق جغما بأن الثطابات الظارغئ والائاضغ 

سطى تال أعض جعرغا وأذفالعط لط غضطفه حغؤا!
بالصاض  والمامبطئ  جعرغا  شغ  أطرغضا  جغاجئ  أن  إق 
والاثطغر واإلبادة طظ جعئ باجاسمال آلئ الصاض الروجغئ 
واإلغراظغئ وافذظاب وافحغاع، وطظ جعئ أخرى اقتادان 
واقتاعاء طظ خقل ترضغا والسسعدغئ والثول المأجعرة 
افخرى، عثه السغاجئ لط تآت بمارعا، شصث سةجت روجغا 
وطظ  الحام  أعالغ  بعا  صخفئ  الاغ  الاثطغر  آلئ  بضض 
صئطعا إغران وتجبعا شغ لئظان، سةجت سظ تتصغص ظاائب 
تاجمئ سطى افرض، بض ضطما تصثطعا خطعات تراجسعا 

أخرى، واظضحش شغ ضض طسرضئ تاجمئ عحاحئ جغح 
الظزام واظعجاطه، وصث ظعر عثا جطغا شغ طسارك تطإ!. 
ضما أن جغاجئ اقتادان واقتاعاء لط تساطع اتاعاء 
البعرة، وإن ضاظئ ظةتئ شغ اتاعاء شخائض وأحثاص، 
إق أظعط جمغسا لط غامضظعا طظ إخداع البعرة وإدارة 
دشاعا باتةاه الئعخطئ افطرغضغئ، وصث زاد طظ الدشط 

سطى أطرغضا شغ جعرغا بقبئ سعاطض:
افول: روجغا الاغ اجاثساعا أطرغضا لاسغظعا شغ جعرغا، 
جاضعن  جعرغا  أن  بعتغظ  رأي  بخفاصئ  ظظئ  والاغ 
تاى  بقث  أحعر  جعى  عغ  وطا  لعا،  بالظجعئ  أحئه 
تصدغ سطى البعرة والبعار، وتظعغ طعماعا، وتصئخ 
البمظ طظ أطرغضا، بط طا لئبئ أن خاب ظظعا، وأخئتئ 
تصثم ِرجق وتآخر أخرى، شصث أوحضئ روجغا أن تظعغ 
ساطا ضاطق، ولط تظةج حغؤا، وصث بثأت طقطح السصعط 
روجغا  جسض  ضطه  وعثا  تائثى  السعري  المساظصع  شغ 
تائرم، وتدشط سطى أطرغضا تساسةطعا التض، وتططإ 

طظعا السعن، شضان اجاماع ضغري وبعتغظ.
الباظغ: اصاراب اقظاثابات افطرغضغئ، وصث حضض اإلخفاق 
شغ الاساطض طع أزطئ جعرغا ظصطئ جعداء شغ جةض إدارة 
الثغمصراذغغظ، والعخعل إلى ظاغةئ سطى افرض تثسط 
تزعظ طرحتئ التجب الثغمصراذغ، وعثا غحضض ضشطا 
سطى إدارة أوباطا، فن إخفاق التجب شغ التخعل سطى 
وعثا  الدسغش.  إدارته  فداء  جغسجى  الظاخئغظ  أخعات 
سطى  (وحّثد  صعله  طظ  غطثرغط  سظ  ظصض  طا  سطغه  غثل 
أن ترضغا جائثل خقل السائ أحعر الصادطئ جعًثا ضئغًرا 
وجاضعن "أضبر شسالغئ طصارظئ طع الفارة السابصئ) والسائ 

أحعر الصادطئ عغ آخر طا تئصى إلدارة أوباطا!
سظه  رشسئ  شطع  الحثغث،  الظزام  ضسش  ظععر  البالث: 
شغ  وتجبعا  وإغران  (روجغا  افطرغضغئ  اإلظساش  أجعجة 
سثم  طع  رجسئ،  بق  لسصط  وافتئاع)  وافحغاع  لئظان 
وضعح الئثغض، وسةج روجغا طع ذعل المثة صث غآدي 
لط  وتجبعا  إغران  أن  ضما  اظستابعا،  إلى  الظعاغئ  شغ 
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صالئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ غعم افربساء الماضغ، إن صاظعظغغعا غسضفعن سطى دراجئ طا إذا ضاظئ روجغا صث 
اظاعضئ صرارا لمةطج افطظ طظ خقل اجاثثاطعا صاسثة جعغئ إغراظغئ لحظ ضربات سسضرغئ داخض جعرغا، ولضظعط 
لط غاعخطعا إلى ظاغةئ تاجمئ بسث. وصال الظاذص باجط الثارجغئ افطرغضغئ طارك تعظر إن اجامرار اجاثثام روجغا 
لطصاسثة اإلغراظغئ لدرب أعثاف شغ جعرغا "ق غساسث" شغ العخعل إلى وصش لقصااال شغ "الترب افعطغئ" الثائرة شغ 

الئقد بغظ الصعات التضعطغئ و"الماحثدغظ". (جرغثة التغاة)

طع اظضحاف جغاجئ أطرغضا يف جعرغا والاغ تظفثعا روجغا ق غجال 
الساجئ افطرغضان غزظعن أظعط صادرون سطى خثاع الظاس

أطرغضا تثرس إن ضان اجاثثام روجغا لصاسثة شغ إغران غظاعك صرارًا لفطط الماتثة

دول غربغئ ترتإ باحضغض لغئغا لةظئ 
إلدارة الخظثوق السغادي 

رتئئ تضعطات ضض طظ شرظسا وألماظغا وإغطالغا وإجئاظغا 
الماضغ  الثمغج  غعم  الماتثة  والعقغات  وبرغطاظغا 
باسغغظ لةظئ طآصائ إلدارة خظثوق البروة السغادي شغ 
لغئغا. وصال بغان لعزارة الثارجغئ افلماظغئ إن تضعطات 
تطك الثول دسئ الطغئغغظ إلى دسط تضعطئ العشاق العذظغ 
شغ تماغئ وضمان اجاصقل وظجاعئ المآجسات المالغئ 
الطغئغئ. وضاظئ تضعطئ العشاق العذظغ الطغئغ صث أسطظئ 
غعم اقبظغظ ١٥ آب/أغسطج تسغغظ لةظئ طظ خمسئ 
أسداء إلدارة خظثوق البروة السغادي لطئقد والثي تصثر 
أخعله بظتع ٦٧ ططغار دوقر. وتحضطئ تضعطئ العشاق 
افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  تعصغسه  جرى  قتفاق  ظاغةئ 
الماضغ بعجاذئ طظ افطط الماتثة. ودخطئ التضعطئ 
ذرابطج شغ آذار/طارس الماضغ لاتض طتض تضعطاغظ 
طاظاشساغظ واتثة شغ الساخمئ وافخرى شغ حرق لغئغا. 

(طعصع شدائغئ الترة)
الشربغئ  الثول  ترتإ  أن  الطئغسغ  طظ   :

ع

الئقد  شغ  السمقء  التضام  غاثثعا  الاغ  بالصرارات 
تطك  وطظ  الثول..  تطك  لسغاجات  تظفغثا  اإلجقطغئ 
الصرارات، صرار تحضغض لةظئ إلدارة طا غسمعظه خثاسا 
بالخظثوق السغادي، شإذا ضاظئ تضعطئ السراج خظغسئ 
الثول  تطك  بثسط  بالمطالئئ  وتصعم  غربغئ  لثول 
الخظثوق  غضعن  شضغش  وجغاجغا،  وأطظغا  سسضرغا 
جغادغا والاخرف بحأظه غسعد لطثول الشربغئ، شسظ أغئ 
جغادة تاتثث تضعطئ السراج الاابسئ؟؟!! بط إن الثول 
اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  الثول  تحةع  الشربغئ 
إلظحاء طا غسمى بالخظادغص السغادغئ لقظفاق قتصا 
سطى المحارغع اقجاعقضغئ، ولغج المحارغع اإلظااجغئ، 
طما غئصغ تطك الثول خاضسئ لعغمظئ الثول الشربغئ. 

بصطط: سئث اهللا المتمعد

تظعغه: تثث خطأ طظ إدارة الةرغثة شغ ظحر جعاب السآال سظ الصمئ البقبغئ شغ أذربغةان، شضائئ 
الةرغثة: بصطط أطغر تجب الاترغر بما غعتغ ضما لع ضان طصاق، والختغح عع جعاب جآال أخثره أطغر 

تجب الاترغر وظساثر سظ عثا الثطأ.
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افربساء ٢١ طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ ٢     السثد ٩٢

تطعرات افوضاع بني روجغا وأوضراظغا

أشادت وجائض اإلسقم السالمغئ أن صعات ترس التثود 
طفاجأ  بإغقق  آب/أغسطج   ٧ شغ  صاطئ  الروجغئ 
لطتثود بغظ أوضراظغا وحئه ججغرة الصرم الاغ اجاعلئ 

سطغعا روجغا.
حئه  شغ  الثاخطغئ  وزارة  أسطظئ  آب/أغسطج   ٩ وشغ 
ججغرة الصرم شغ الةجء الحمالغ طظ حئه الةجغرة خطئ 
"الصطسئ" بما غاخض بالئتث سظ خمسئ طثربغظ. وصث 
ذضرت وجائض اإلسقم الروجغئ أن ضئاط جعاز افطظ 
"طةمعسئ  سطى  آب/أغسطج   ٧ شغ  سبروا  اقتتادي 
أسطظئ  شصث  أرطغاظسك.  طثغظئ  طظ  بالصرب  طسطتئ" 
الةظعد  بغظ  خسائر  عظاك  "ضاظئ  بغان:  شغ  روجغا 
الروس خقل اقحائاضات. وصث صاطئ صعات جعاز افطظ 
اقتتادغئ  الثائرة  وصعات  الثاخطغئ  ووزارة  اقتتادي 

الروجغئ الاابسئ لطترس العذظغ بإغقق المظطصئ".
وصث أسطظ جعاز افطظ اقتتادي الروجغ شغ ١٠ آب/

لطصعات  تابسئ  صعات  سطى  الصئخ  تط  أظه  أغسطج 
الثاخئ افوضراظغئ الثغظ ُزسط أظعط غسثون لعةمات 
إرعابغئ شغ حئه ججغرة الصرم. وظحرت وجائض اإلسقم 
تزعر  الروجغئ  المثابرات  صثطاعا  شغثغع  أحرذئ 
افطاضظ تغث صام المثربعن باثجغظ ٢٠ سئعة ظاجفئ 
بثائغئ، وضثلك ذخغرة وصظابض غثوغئ وأجطتئ وأظعاع 
طآتمر  وخقل  ظفسه  الغعم  وشغ  افلشام.  طظ  طثاطفئ 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  اتعط  طعجضع  شغ  ختفغ 
بعتغظ ضغغش باظاصالعا "لممارجئ اإلرعاب"، وصال إظه ق 
طسظى إلجراء طجغث طظ المفاوضات بحأن تسعغئ الظجاع 
أجعجتظا  طظسئ  التصغصئ،  "شغ  صال:  شصث  دوظئاس.  شغ 
لعزارة  تابسئ  واجاطقع  تثرغإ  طةمعسئ  اقجاثئارغئ 
الثشاع افوضراظغئ طظ الاسطض إلى حئه ججغرة الصرم. شغ 
عثه التالئ، لظ غضعن عظاك أي طسظى لطصاء ظعرطاظثي 
شغ العصئ الراعظ وخاخئ شغ الخغظ... وإذا تضمظا طظ 
خقل العضع الراعظ، شإن الثغظ اجاعلعا سطى السططئ 
شغ ضغغش شغ ذلك العصئ وق غجالعن غامسضعن بعا تاى 
اآلن، ق غئتبعن سظ تطعل وجط، وبثق طظ السمض طظ 
أجض الاعخض إلى تض جطمغ صرروا الطةعء إلى اإلرعاب... 
ق غمضظظا تةاعض طبض عثه افطعر بطئغسئ التال". وبسث 
وصعع التادث طئاحرة تط إرجال صعات روجغئ إضاشغئ 

وسربات طثرسئ إلى حمال حئه ججغرة الصرم.
وصث ظفئ وزارة الثشاع افوضراظغئ شغ ١١ آب/أغسطج 
إغاعا  طاعمئ  الروجغ  الةاظإ  طظ  اقتعاطات  عثه 
بغظ  وصع  الظار  إلذقق  تئادًق  أن  وأسطظئ  بالاثرغإ 
افطظ  لةعاز  الاابسئ  التثود  ودائرة  الروجغ  الةغح 

اقتتادي الروجغ. 
وغمضظ شغ خدط ضض عثه افتثاث تائع دور الةاظإ 
الروجغ، والثي سطى طا غئثو غاصخث سمًثا أن تافاصط 
شغ  صادت  التثود  سطى  التادث  وتفاخغض  افوضــاع. 
العاصع إلى الضبغر طظ افجؤطئ، فن رواغئ افتثاث الاغ 
تظحرعا السططات الروجغئ ططغؤئ بالاظاصدات، وافعط 
افوضراظغئ  لطسططات  المجسعم  الثاشع  شإن  ذلك،  طظ 
الاغ ضاظئ تسث (وشصا لطرواغئ الروجغئ) لاظزغط عةمات 
إرعابغئ شغ حئه ججغرة الصرم غغر طسصعل سطى اإلذقق. 
عظاك أغًدا تأضغث إضاشغ سطى سجم روجغا السمض سطى 
والاغ  العةعطغئ  بعتغظ  تخرغتات  افوضــاع؛  تفاصط 
وتحضغضه  باإلرعاب،  افوضراظغئ  السططات  شغعا  اتعط 
طرة  اتعط  إظه  تاى  اجاماع "ظعرطاظثي"،  سصث  بةثوى 
شغ  السططئ  سطى  باجاغقئعا  التالغئ  التضعطئ  أخرى 
الئقد، وذلك سطى الرغط طظ تثطغ السططات الروجغئ 

سظ طبض عثا الثطاب طظث شارة ذعغطئ.
وغظئشغ أغًدا أن غآخث شغ اقسائار افتثاث الاغ وصسئ 
بغظ روجغا وأوضراظغا صئض وصعع التادث سطى التثود طع 
حئه ججغرة الصرم. شصث واشص الئرلمان الروجغ شغ ٢٩ 
تمعز/غعلغع سطى اصاراح وزارة الثارجغئ الروجغئ بارحغح 
طغثائغض بابغاح لمظخإ السفغر الروجغ شغ أوضراظغا. 
وصث أصغض السفغر السابص طغثائغض زورابعف شغ الغعم 
اإلحارة  وتةثر  بعتغظ.  الرئغج  طظ  بمرجعم  السابص 
الترب  تالئ  طظ  الرغط  سطى  زورابــعف،  أن  إلى  أغًدا 
الفسطغئ بغظ أوضراظغا وروجغا، غصغط سقصات جغثة جًثا 

طع السططات افوضراظغئ وسقصات حثخغئ طع الرئغج 
بعروحغظضع. وصث بظى بابغاح شغ الئثاغئ طعظاه شغ 
الصعات المسطتئ الاابسئ لقتتاد الروجغ وجعاز افطظ 
الفغثرالغ، سطى الرغط طظ أظه صث حشض شغ السظعات 
الـ ٢٠ الماضغئ طظاخإ جغاجغئ طثاطفئ شغ التضعطئ 
الروجغئ والتضعطات واإلصطغمغئ. ضما أظه ترأس تضعطئ 
الحغحان شغ الفارة بغظ ٢٠٠٢ و٢٠٠٣، وضان غسائر 
جفغر  ودور  الفغثرالغ.  افطظ  جعاز  شغ  سدًعا  عظاك 
غحئه  شعع  بثخعخغئ،  غاماع  أوضراظغا  شغ  روجغا 
تصرغًئا دور جفراء العقغات الماتثة شغ طثاطش الثول. 
تظسغص  سظ  المسآول  عع  ضغغش  شغ  روجغا  شسفغر 
أظحطئ الصعى السغاجغئ المعالغئ لروجغا شغ أوضراظغا، 
شغ  الدابط  بابغاح  اجائثال  شإن  التال،  وبطئغسئ 
جعاز افطظ الفغثرالغ بالسغاجغ المثظغ زورابعف ق 
غسائر حغًؤا جغًثا لطسططات افوضراظغئ. لثلك ضان رد 
ورشخ  لطشاغئ،  صعًغا  الاشغغر  تةاه  افوضراظغ  الةاظإ 
إغطغظا  خرتئ  شصث  الةثغث.  الاسغغظ  سطى  المعاشصئ 
أوضراظغا،  شغ  الثارجغئ  الحآون  وزغر  ظائئئ  زغرضال، 
شغ ٣ آب/أغسطج بصعلعا: "عثه الصدغئ عغ خارج 
إن  صالئ  أظعا  ضما  إزالاه".  تمئ  شصث  افسمال  جثول 
البظائغئ  السقصات  تطعغر  سطى  غآبر  لظ  السفغر  غغاب 
بغظ الئطثغظ. وبالاالغ، شإظه غمضظ أن ُتطمج بسععلئ 
الرغئئ الروجغئ إلبارة رد شسض السططات شغ أوضراظغا 
وصعع  صئض  تاى  السقصات  تفاصط  شغ  ظغاعا  لاشطغئ 

تادث "المثربغظ".
ولضظ طا عغ أعثاف الضرططغظ طظ تفاصط افوضاع طع 
السضج  وسطى  غئثو،  طا  سطى  روجغا،  بغظما  أوضراظغا، 
السقصات؟  باعثئئ  طعامئ  تضعن  أن  غةإ  ذلك،  طظ 
إن الةعاب غضمظ شغ تخرغتات بعتغظ الاغ أدلى بعا 
شغ ١٠ آب/أغسطج شعًرا بسث "الضحش سظ سمطغات 
شصث  الصرم.  ججغرة  حئه  طع  التثود  سطى  الاثرغإ" 
لصاء  سصث  اتامال  تعل  الختفغغظ  أجؤطئ  سطى  أجاب 
أغطعل/ شغ   ٢٠ الـ  طةمعسئ  صمئ  خقل  "ظعرطاظثي" 

جئامئر شغ الخغظ: "شغ عثه التالئ، لظ غضعن عظاك 
وخاخئ  الراعظ  العصئ  شغ  ظعرطاظثي  لطصاء  طسظى  أي 
شغ الخغظ... وطع ذلك، أود أغًدا أن أظاحث حرضاءظا 
افطرغضغغظ وافوروبغغظ. وأساصث أظه طظ العاضح اآلن 
لطةمغع أن السططات شغ ضغغش الغعم ق تئتث سظ تض 
لعثه المحضطئ طظ خقل المفاوضات، ولضظ طظ خقل 
الطةعء لقرعاب. إن عثا تطعر طصطص لطشاغئ". لثلك شإن 
العثف طظ ضض طا تصعم به روجغا عع شرض أجظثتعا 
الثولغئ  اقجاماسات  إشحال  تاى  أو  المتادبات،  سطى 
تعل الصداغا افوضراظغئ بحضض تام. شروجغا بتاجئ إلى 
ذرغسئ جغثة لطامطص طظ خغشئ "الرباسغئ الظعرطاظثغئ" 
(ألماظغا، وشرظسا، وروجغا وأوضراظغا)، وشغ أصرب وصئ 
طمضظ لعصش اسائار الخراع خراًسا شغ أوضراظغا، وتاى 
تطسإ دور الدتغئ لقرعاب، وإظعار تضعطئ أوضراظغا 

باسائارعا تضعطئ طساثغئ وغغر طاساوظئ.
العاضح  طظ  العاصع،  شغ  واضتئ.  الروجغئ  شالثواشع 
المأزق  طظ  تثرج  تاى  أذعل  شارة  ترغث  روجغا  أن 
حئه  ضط  بسث  شغه  وصسئ  الثي  الةشراشغ  السغاجغ 
أي  أوضراظغا،  حرق  جظعب  شغ  والترب  الصرم  ججغرة 
أظعا ق ترغث أن تزعر بخعرة الثولئ المةرطئ والاغ 
تظاعك بحضض شاضح الصاظعن الثولغ. وعغ ترغث أن ق 
تعخش بالطرف المثظإ بسث اآلن، وق أن غاثضر أتث 
جرائمعا بتغث تاعصش جمغع اقجاماسات الثولغئ بحأن 
طحضطئ  دوظئاس  طحضطئ  تخئح  وأن  المعضعع،  عثا 
شغ  الظعائغ  روجغا  وعثف  شصط.  داخطغئ  أوضراظغئ 
عثه التالئ غضمظ شغ تصغصئ رغئئ روجغا شغ تةمغث 
وأن  طسظى،  أي  بق  تخئح  وأن  أوضراظغا،  شغ  افوضاع 
وأوجغاغا  تراظسظغسارغا  شغ  العضع  غرار  سطى  تخئح 
تخئح  وبتغث  ضاراباخ،  وظاغعرظع  وأبثازغا  الةظعبغئ 
أراضغعا  لسعدة  الثاسغئ  افوضراظغئ  الثورغئ  الئغاظات 
طبض  لعا،  طسظى  ق  رجمغئ  تخرغتات  جغطرتعا  تتئ 
الاخرغتات الاغ غططصعا بحضض طظازط صادة طعلثاشغا 

  وجعرجغا وأذربغةان

خظثوق الظصث الثولغ أداة اجاسمارغئ صاتطئ 
بغث أطرغضا

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي
افطرغضغ  واقجاسمار  لطسعلمئ  أداتغظ  أعط  إن 
عما  الباظغئ  السالمغئ  الترب  َرِتط  طظ  ُوِلَثَتا  والطاغظ 
َضسرت  لصث  الثولغ.  والئظك  الثولغ  الظصث  خظثوق 
عاتان افداتان السمعد الفصري قصاخادغات دول طبض 
وافردن  والئاضساان  وضعرغا  وإظثوظغسغا  المضسغك 
وبظشقدش. وشغ ِظض جغاجات خظثوق الظصث الثولغ 
السالط  (دول  الظاطغئ  الئطثان  واخطئ  الثولغ،  والئظك 
وطظطصئ  القتغظغئ  وأطرغضا  وأشرغصغا  آجغا  شغ  البالث) 
الئتر الضارغئغ لسإ ظفج الثور شغ السظعات الثمسغظ 
اقجاعقضغئ،  والسعق  الثام،  المعاد  تعشغر  الماضغئ: 
والغث الساططئ الرخغخئ لاعلغث افرباح لطثول الخظاسغئ 

الضئرى خاخئ العقغات الماتثة.
سظ  أطرغضا  بصغادة  السالمغئ  الرأجمالغئ  طسآولغئ  إن 
حك  بق  غسائر  السالط  شغ  الراعظ  اقصاخادي  العضع 
دراغئ  أدظى  له  طظ  ضض  صئض  طظ  بعا  طسارشاً  تصغصئ 
بالحآون اقصاخادغئ، إذ جسطئ السعلمئ طظ الرأجمالغئ 
السالمغئ الظزام اقصاخادي الفسطغ والعتغث شغ السالط. 
 (IMF) الثولغ  الظصث  وخظثوق  الثولغ  الئظك  وغسائر 
افداتغظ الرئغسغاغظ شغ السالط الرأجمالغ، وغاتمقن 
افوضاع  سظ  طئاحر  وغغر  طئاحر  بحضض  طسآولغئ 

اقصاخادغئ السغؤئ شغ السالط الظاطغ.
وق حك أن السقصئ بغظ الفصر شغ السالط بأجره وخظثوق 
الظصث الثولغ وطظ ورائه أطرغضا سقصئ وبغصئ وطاقزطئ 
تظطص بعا وتمبطعا السثغث طظ التاقت والعصائع، ولسض 
المبال الاالغ غعضح طا غثطفه خظثوق الظصث المحآوم 
طظ بآس وحصاء شغ الثول الاغ غتض بعا ظغابئ سظ 
المآجسات الرأجمالغئ السمقصئ شغ أطرغضا، لصث ضاظئ 
عاغاغ طظ أضئر المخثرغظ لمادة افرز شغ السالط صئض 
وصث  اقصاخادغئ،  حآوظعا  شغ  الظصث  خظثوق  تثخض 
تط تةسغث أزطئ افرز شغ عاغاغ شغ طصال غخش اطرأة 
لثغعا بقبئ أذفال تسةج سظ إذسام أذفالعا وجئئ الرز 
الاغ ضاظئ عاغاغ تظاةه طظ صئض بضبرة واشرة. وعثا 
خظثوق  شرضعا  الاغ  التر  السعق  لسغاجات  ظاغةئ 
الظصث وَصعَّضئ اإلظااج العذظغ ضما غسارف رئغج عاغاغ 
السابص رغظغه برغفال أن "افرز المساعرد الرخغص طظ 
أطرغضا دّطر افرز المظَاب وذظغاً. شصئض بقبغظ ساطاً ضاظئ 
عاغاغ ُتظاب جمغع افرز الثي تساعطضه تصرغئاً، ولضظ 
المساعرد  افطرغضغ  افرز  غمر  البماظغظات  أواخر  شغ 
الرخغص الئقد بسث أن بثأ المةطج السسضري المثسعم 
بططإ  اقصاخاد  باترغر  افطرغضغئ  اقجاثئارات  طظ 
طظ خظثوق الظصث الثولغ (IMF). ولصث راشصئ صعاشض 
المساعرد  افرز  طظ  افولى  الثشسات  المسطتئ  الصعات 
الثغظ  المجارسغظ  ععاجج  طظ  تتسئا  أطرغضا  طظ 
تعثغثًا  ُغحّضض  المساعرد  افطرغضغ  افرز  أن  اسائروا 
إلظااجعط وجئض سغحعط، وضما اتدح قتصاً شصث ضاظئ 
طثاوشعط طئررة. شفغ سام ١٩٩٤ خّفدئ خطئ برساغئ 
خظثوق الظصث الثولغ الاسرغفات الةمرضغئ سطى افرز 
إلى  أدى  طا   ،٪٣ إلى   ٪٣٥ طظ  أطرغضا  طظ  المساعرد 
طداسفئ ضمغئ واردات افرز شغ جظئ واتثة والصداء 
سطى زراسئ افرز طتطغا وطظ بط تداسفئ أجسار افرز 
ولط غئص لضبغر طظ الظاس شغ عاغاغ إق الةعع وظصص 

الاشثغئ والمرض والصعر.
غمارس الئظك الثولغ وخظثوق الظصث الثولغ ضشعذاته 
العغضطغ  الاختغح  براطب  باجط  غسرف  طا  خقل  طظ 
الاغ   (Structural Adjustment Programs SAPs)
الاختغح  براطب  وتفرض  الصروض،  حروط  تدع 
تشغغرات شغ السغاجئ اقصاخادغئ ُتطجم الثول الماطصغئ 

وتثفغخ  واقجابمارغئ،  الاةارغئ  جغاجاتعط  باترغر 
الرجعم الةمرضغئ سطى السطع المساعردة، ورشع الثسط 
سظ المظاةات المتطغئ وخاخئ المعاد الشثائغئ، وظصض 
إلى  الجراسئ  طظ  الضئغرة  المساتات  ذات  افراضغ 
الئظاء والاظصغإ سظ الظفط وبغع المآجسات السغادغئ 
ضالماء والضعرباء لحرضات لعا خطئ طئاحرة بالخظثوق 
المحآوم، وأغرصئ الئقد بسغاجات اصاخادغئ وطالغئ 
أدت إلى خسعبات ضئغرة شغ جثاد الصروض، وتزعر 
افوضاع  سطى  السالط  شغ  الرأجمالغئ  العغمظئ  آبار 
وافوبؤئ  والةعع  الفصر  طظ  السائثة  اقصاخادغئ 
الختّغئ. وصث طظح خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ 
السالط،  شغ  تصرغئاً  بطث  ضض  إلى  ربعغئ  بفائثة  صروضاً 
وَشَرَض خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ سطى ضبغٍر 
طظ المسافغثغظ طظ الصروض حروذاً تآّبر سطى الظمع 
اقصاخادي التصغصغ شغ ضض بطث وسطى ِصَغط واتاغاذغات 
غظ الثارجغ لخظثوق الظصث الثولغ  السمطئ. وصث بطس الثَّ
المارتإ سطى أشصر خمسئ وسحرغظ بطثًا ١٥٥ ططغار دوقر 

طع ظعاغئ سام ٢٠١٢.
رت صخص خظثوق الظصث الثولغ شغ تثطغر  لصث تضرَّ
وقتفغا  وجاطاغضا  افرجظاغظ  شغ  الثول  اصاخاد 
وطخر،  والئاضساان  وإبغعبغا،  وعظشارغا  وأوضراظغا 
وغغرعا الضبغر. شفغ طصاٍل ظحره طرضج أبتاث اقصاخاد 
والسغاجئ (CEPR)، تط تفخغض أبر جغاجات خظثوق 
الظصث الثولغ سطى اقظضماش اقصاخادي شغ أوضراظغا 

وقتفغا وعظشارغا وافرجظاغظ.
الئطثان  تاطصى  سظثطا  أظه  دائط  وبحضض  لعتر  وصث 
الفصغرة صروض خظثوق الظصث الثولغ، شإن طسثل ظمع 
بغظما  غظثفخ  الثول  لعثه  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب 
غرتفع طسثل الفصر. وتصثم الئاضساان طباق جغثا سطى 
عثا اقتةاه، تغث تاثث التضعطئ الئاضسااظغئ الاثابغر 
المئغسات،  سطى  الساطئ  الدرغئئ  زغادة  طبض  المالغئ 
الدرائإ،  تتخغض  شغ  المئثولئ  الةععد  شغ  وزغادة 
ورشع الثسط سظ المظاةات الئارولغئ المتطغئ، ورجعم 
الّثغعن  طسألئ  لتض  أخرى  وتثابغر  أسطى،  ضعرباء 
وصث  باجامرار.  جثولاعا  إسادة  غةري  والاغ  الُمثوََّرة 
تط تتثغث عثه الاثابغر طظ ِصَئض خظثوق الظصث الثولغ 
بتغث ُغمضظ لطئطث جثاد رجعم شائثة الصروض الاغ 
الثولغ  والئظك  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  اصارضعا 
والثول افسداء شغه. وصث شرض خظثوق الظصث طآخرا 
سطى افردن حروذا صاجغئ ذالئ لصمئ سغح الفصراء 
حمطئ  المعاد  طظ  ضبغر  سطى  الدرائإ  ظسئئ  ورشسئ 
والمعاخقت  الئارول  وطحاصات  والماء  الضعرباء 
وغغرعا، ضض ذلك طظ أجض تمضغظ التضعطئ طظ دشع 
شعائث الثغعن المارتئئ سطى صروض الئظك الثولغ الاغ 
لط تظفص شغ أي طةال إظااجغ غمّضظ الثولئ طظ جثاد 

الثغظ ظاعغك سظ شعائثه الربعغئ.
وطا غبغر السثرغئ والثعحئ، أظه سظثطا ترشخ دولئ 
اقلاجام  أو  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  اقصاراض  طا 
لطسصعبات  ظفسعا  باسرغخ  ُتثاِذر  شإظعا  بسغاجاته، 
والدشعط السغاجغئ طظ المساعمغظ الرئغسغغظ شغ 
خظثوق الظصث الثولغ طبض العقغات الماتثة والممطضئ 

الماتثة وشرظسا.
الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  أن  والتاخض 
بغث  صاجغئ  اجاسمارغئ  أداة  إق  عما  طا  المحآوطغظ 
طساسمر غاحط جحع، لظ غعصفه سظ تسسفه إق ظزام 
طئثئغ صادر سطى صطع الغث الاغ تساثثطه وطا ذلك 

 سطى اهللا بسجغج
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تجب الاترغر باعظج غرشخ تسطغص ظحاذه

بصطط: طتمث طظخعر
جط
طار

لطصرار  غمابض  لظ  أظه  تعظج  شغ  الاترغر"  "تجب  أسطظ 
طثالفاه  بسئإ  حعر  لمثة  ظحاذه  باسطغص  الصدائغ 
صاظعن افتجاب، داسغا السططات إلى الاراجع سظ الصرار. 
وصال سدع العغؤئ اإلدارغئ لطتجب طتمث ظاخر حعغثئ 
إن التجب "لظ غعصش ظحاذه وجغعاخض سمطه"، ووخش 
الصرار بأظه "تظفغث لترب المساسمر افطرغضغ واإلظةطغجي 
سطى تجب الاترغر شغ السالط لمظسه طظ السمض والادغغص 
سطغه". وتابع حعغثئ أن "طعطئ البقبغظ غعطا جظسطغعا 
الصرار"  سظ  لطاراجع  التضعطئ  فحئاه  أو  لطتضعطئ 
الصدائغ. وصال إن "السمض السغاجغ سئادة، ظتظ ظسمض 

سطغ  بظ  السابثغظ  زغظ  المثطعع  الرئغج  زطظ  طظث  الساطئ  الساتات  شغ  المصاعغ  شغ  ظسمض  ظتظ  الظعر،  شغ 
وجطفه التئغإ بعرصغئئ، وق ظاثفى تتئ افرض وق ظصعم بالسمض السري". واظاصث الماتثث خظثوق الظصث 
الثولغ خاخئ، طئغظا أظه أخئح غرجط السغاجئ اقصاخادغئ شغ تعظج. وأخثرت طتضمئ تعظج اقباثائغئ غعم 
اقبظغظ ١٥ آب/أغسطج صرارا باسطغص ظحاط تجب الاترغر بقبغظ غعطا بسئإ طثالفاه صاظعن افتجاب الخادر 
شغ ٢٠١١، بظاء سطى ذطإ تصثطئ به التضعطئ، بتسإ طا أسطظه الظاذص الرجمغ باجط الظغابئ الساطئ بالمتضمئ 
جفغان السطغطغ. وضان تجب الاترغر اتعط شغ بغان اقبظغظ صعات افطظ بامجغص قشاات تتمض حساره ضاظئ 
طسطصئ شعق طصره الرئغسغ صرب الساخمئ. وطظسئ وزارة الثاخطغئ التجب طظ تظزغط طآتمره السظعي الثي ضان 
طصررا شغ تجغران/غعظغع الماضغ فجئاب أطظغئ، شغ ظض تالئ الطعارئ. غثضر أن ظحاط التجب ضان طتزعرا 
 .٢٠١٢ سام  صاظعظغ  ترخغص  سطى  تخض  أن  إلى   (١٩٨٧-٢٠١١) سطغ  وبظ   (١٩٥٧-١٩٨٧) بعرصغئئ  سعث  شغ  أغدا 
والتجب شرع "لتجب الاترغر" الثي تأجج سام ١٩٥٣ شغ الصثس سطى غث الصاضغ تصغ الثغظ الظئعاظغ، وترتئط 

أشضاره بضاشئ شروع التجب شغ السالط، تغث غثسع إلى "إصاطئ دولئ الثقشئ". (الةجغرة ظئ)
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شغ  عةمات  غحظ  أظه  إلى  قشًاا  ترضغا،  شغ  المظاذص 
حمال جعرغا، وُغحضض تعثغًثا ضث بقده، وأن ترضغا 
"جاعاخض طتاربئ اإلرعاب شغ ضض طضان وشغ حمال 
بدربعا  صام  وإن  إظه  الدرورة".  اصادئ  إذا  جعرغا 
ضما  أطرغضا  تسضاه  بط  وطظ  الظاس  لثثاع  شسغضعن 
تخض شغ المرة السابصئ غعطغ ١٠و٢٠١٦/٤/١١. ولعثا 
أن  غسطط  وعع  الدرورة"!  اصادئ  "إذا  غصعل  السئإ 
غرغثه  طا  شضض  لارضغا،  تحضض تعثغثا  العتثات  عثه 
أن غئسث خطرعا سظ ترضغا شصط، وق غعمه إن بصغئ 
شسظثئث  لارضغا!  تعثغثا  تحضض  ولط  جعرغا  داخض 
ق  العتثات  عثه  بأن  ترضغا  وتثثع  أطرغضا  جااثخض 
وجعدا ضردغا بحضض  سطغعا وعغ ترجت  تحضض خطرا 
طا، فظعا ترى أن الترضات الضردغئ الصعطغئ خادصئ شغ 
سمالاعا لعا، وصث جمتئ لعا بإصاطئ صاسثة أطرغضغئ 

فول طرة شغ تارغت جعرغا.
غفعط  وق  غفعط  لط  "الشرب  أن  أردوغان:  وأضاف 
دواسغ طتاربئ ترضغا لاطك الاظزغمات"، طحغًرا إلى أن 
شغ  بمخثاصغئ"  غاخرف  لط  الشرب  أن  "ُتثرك  ترضغا 

عثا الخثد.
بمخثاصغئ  غاخرف  لط  الشرب  أن  غثرك  شأردوغان 
طسعا  وغاساون  غائسعا  شطماذا  أطرغضا،  رأجه  وسطى 
المسطمغظ  طتاربئ  شغ  لاظططص  الصعاسث  لعا  وغفاح 
شغ جعرغا؟ وعع ق غسارض سطى وجعد تطك العتثات 
السمغطئ وتئسغاعا فطرغضا وإظما غسارض سطغعا سظثطا 
الثي  وعع  طخثاصغئ  لطشرب  ضان  وطاى  ترضغا!  تعثد 
صدى سطى الثقشئ السبماظغئ وجّثر أتئاسه طظ خعظئ 
وتمجغص  لعثطعا  وغغرعط  والضرد  والارك  السرب 
بقدعط باجط الصعطغئ ضما غسّثرعط الغعم لمظع سعدة 
الثقشئ ولامجغص الممجق؟ وعض ظسغ طا شسطاه أطرغضا 
شغ حمال السراق؟ شضاظئ ترضغا تسمض سطى طظع إصاطئ 
طرة  طظ  أضبر  المظطصئ  ودخطئ  لفضراد،  طسغظ  ضغان 
وضربئ المامردغظ افضراد، وضاظئ أطرغضا تّثسغ أظعا 
تآغث ترضغا! ولضظ بسث اتاقلعا لطسراق أصاطئ شغه ضغاظا 
لفضراد حئه طساصض شسضائ ترضغا، بض اسارشئ بعثا 

الضغان وصعت سقصاتعا طسه.
العذظغ  التجب  طتاربئ  بخثد  لغسئ  اآلن  ترضغا  إن 
أطرغضا  أواطر  تظفغث  بخثد  عغ  طا  بصثر  الثغمصراذغ 
ترضغا  جعى  فطرغضا  غئص  شطط  طأزصعا،  طظ  إلظصاذعا 

شاحطئ  طتاولئ  شغ  وإغران  روجغا  طع  تتالفا  لاحضض 
وإخداع  الحام  شغ  البعرة  سطى  لطصداء  اهللا  بإذن 
أوباطا  رئغسعا  ولغتصص  السغاجغ  لمحروسعا  البعار 
طشادرته  صئض  جظعات  خمج  ذعال  شحطه  بسث  ظةاتا 
الئغئ افبغخ ولغخإ ذلك شغ خاظئ الثغمصراذغغظ 
وعط غثعضعن اقظاثابات. شارضغا جاسغر شغ شرض 
تترضعا  بةاظإ  البعار  سطى  افطرغضغ  السغاجغ  التض 
السسضري طع روجغا وصث أسطظ رئغج وزرائعا غطثرغط 
غعم ٢٠١٦/٨/٢٠ أن "ترضغا ترغإ بالصغام بثور أضئر شغ 
وصال  المصئطئ".  السائ  الحععر  خقل  السعرغئ  افزطئ 
"حؤظا أو أبغظا، افجث عع أتث الفاسطغظ الغعم... وغمضظ 
تسطظ  وعضثا  اقظاصالغئ".  المرتطئ  أجض  طظ  طتاورته 
ترضغا خغاظاعا فعض جعرغا المسطمغظ بسثطا خادساعط 

لسظغظ.
الثولئ  تظزغط  بمتارباعا  عثا  تترضعا  ترضغا  وجائرر 
واقظفخالغغظ افضراد وطظسعط طظ إصاطئ ضغان ضردي، 
السماح  سثم  غسظغ  "عثا  صائق:  غطثرغط  أضاف  ولعثا 
باصسغط جعرغا سطى أجاس سرصغ، فن عثا افطر ذو 

أعمغئ بالشئ بالظسئئ لارضغا".
لغسئ  وأطرغضا  حغء،  بأي  أطرغضا  ترضغا  تثالش  شطظ 
بخثد إصاطئ ضغان لفضراد تالغا، وإن ضاظئ تثادسعط 
بثلك، وق غعمعا ذلك بصثر طا غعمعا المتاشزئ سطى 
ظفعذعا شغ جعرغا وترضغا بائسغئ الظزام شغ الئطثغظ 
عغ  وإن  افضراد،  جئغض  شغ  بثلك  تدتغ  ولظ  لعا، 
تسمض سطى تسثغرعط طبطما جثرتعط شغ السراق. ولظ 
تاثطى سظ اجاثثام ورصئ افضراد لطدشط سطى أعض 
جعرغا تاى غصئطعا بتطعلعا، وإذا ظةتئ شغ التفاظ 
سطى ظفعذعا، ق جمح اهللا، سظثئث ربما تدع خغاغئ 
دجاعرغئ تةسض لفضراد حضض تضط طسغظ شغ المظاذص 

الاغ جغطروا سطغعا.
والخثق  واإلغمان  العسغ  درجات  شإن  ذلك  وطع 
السالغئ لثى سمعم أعض الحام ضفغطئ بإذن اهللا بإشحال 
طثططات أطرغضا وأدواتعا وتطعغر الئقد طظ رجسعا 
طظ  تصرغئا  تطعرت  ضما  الضردغئ  الصعطغئ  ظاظ  وطظ 
وباصغ  الئسث  تجب  بسصعط  السربغئ  الصعطغئ  ظاظ 
بغظ  افخعة  سرى  وجاصعى  السربغئ  الصعطغئ  الترضات 
المسطمغظ شغ ظقل خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، 

 صرغئا برتمئ طظ اهللا وشدض

 تامئ ضطمئ السثد: طعصش ترضغا طظ صغام ضغان ضردي سطى تثودعا طع جعرغا

الروجغ،  الاثخض  صئض  حغؤا  غتصصعا  أن  غساطغسعا 
والقشئ أن ظزام افجث بطس طظ العحاحئ طا غمضظ 
أن غةسطه غاعاوى طظ غغر إظثار طسئص، وعثا غحضض 

ضشطا سطى أطرغضا.
وعثه السعاطض البقبئ جسطئ أطرغضا تاةه ظتع إتثاث 
تسثغقت جععرغئ شغ الثور الارضغ واإلغراظغ، شارضغا 
طظ خقل سمغض أطرغضا أردوغان، ق جغما، وصث واتاعا 
الفرخئ بسث إخفاق اظصقب الةغح، أن افخعات الاغ 
غمضظ أن تسارض أردوغان خظسئ شغ غمرة أتثاث طا 
بسث اقظصقب، طما جسض إسادة تعظغش ترضغا شغ جعرغا 
غساعط  الةثغث  الارضغ  الثور  أن  ضما  بعثوء،  غةري 
شغ إرضاء روجغا تغث إن تثععر سقصئ روجغا بارضغا 
أضر روجغا اصاخادغا، ضما أن اساثار أردوغان لئعتغظ 
دسط طعصش بعتغظ وأرضى غروره، وصث دشسئ أطرغضا 
بارضغا لاصعغئ طعصش روجغا الثادم فطرغضا شغ جعرغا 
شةاءت زغارة أردوغان لروجغا شغ ٢٠١٦/٨/٩، وصث ظعر 
شغ  أجاجغئ  تسثغقت  بعتغظ  طع  أردوغان  لصاء  بسث 
طعاصش ترضغا المسطظئ، شصث جاء شغ تخرغتات غطثرغط 
بغظما  بأظه  إجطظئعل  شغ  الختفغغظ  طظ  (لمةمعسئ 
غمضظ أن غضعن لرئغج الظزام السعري بحار افجث 
له  غضعن  أق  غظئشغ  شإظه  اقظاصالغئ  الصغادة  شغ  دور 
أي دور شغ طساصئض الئقد. واسائر رئغج العزراء أن 
افجث عع أتث الفاسطغظ شغ الظجاع، وصال "حؤظا أم أبغظا، 
افجث عع أتث الفاسطغظ الغعم" شغ الظجاع شغ عثا الئطث 
"وغمضظ طتاورته طظ أجض المرتطئ اقظاصالغئ" صئض أن 
غدغش أن "عثا غغر ططروح بالظسئئ لارضغا"، دون أن 
غعضح طظ الثي طظ المفارض أن غصعم بمتاورته...) 
(عاشغظشاعن بعجئ سربغ ٢٠١٦/٨/٢٠)، وعثه اإلسقظات 
الاغ تخثر طظ ترضغا تصعي الثور الثي تطسئه روجغا 

شغ جعرغا شغ خثطئ أطرغضا.
 ٢٠١٦/٨/١٢ شغ  افوجط  الحرق  ختغفئ  ظحرت  وصث 
(وأضث جاوغح أوغطع شغ طصابطئ تطفجغعظغئ، أطج، أن 
ضث «داسح»  السمطغات  شغ  طحارضاعا  جاضبش  أظصرة 
ردا  وصال  الاظزغط.  طعاصع  لصخش  طصاتقتعا  وجارجض 
سطى جآال تعل الاساون الروجغ الارضغ المحارك شغ 
سمطغئ  إجراء  شضرة  زالئ  طا  «ظسط،  «داسح»:  طتاربئ 
أن  وذضر  افسمال».  جثول  سطى  ططروتئ  طحارضئ 
أظصرة خقل شارة افزطئ شغ سقصاتعا طع روجغا، ظطئ 
تثسع إلى الاساون شغ طتاربئ اإلرعابغغظ. وتابع: «إظظا 
ظسرف جمغسا أغظ غاعاجث إرعابغع (داسح). وظتظ ضظا 
ظثسع دائما إلى الارضغج سطى السمطغات ضثعط». وضاظئ 
طخادر ترضغئ لفائ إلى أن ترضغا جاجود روجغا بالمعاصع 
الاغ غاسغظ أن تاعجه إلغعا ضرباتعا الةعغئ شغ حمال 
ترضغا  جفغر  سظ  ترضغئ  إسقم  وجائض  وظصطئ  جعرغا... 

شغ طعجضع أوطغظ غاردم، أن أظصرة تفضر شغ إطضاظغئ 
طحارضئ الظزام السعري الصائط شغ طئاتبات إلغةاد تض 
لفزطئ السعرغئ. وأضاف غاردم: "أظصرة تفضر شغ إطضاظغئ 
طحارضئ الظزام السعري شغ طئاتبات السقم...")، وشغ 
السغاق ذاته تأتغ ترضئ الظزام اإلغراظغ باتةاه ترضغا 
وروجغا، شصث بادر وزغر الثارجغئ اإلغراظغ طتمث جعاد 
بروتاظغ  أردوغان  لطصاء  تمعغثا  أظصرة،  لجغارة  ظرغش 
طما غمعث لافسغض الاظسغص الارضغ اإلغراظغ شغ جعرغا، 
الروجغئ  لططائرات  قشئ  وجه  سطى  إغران  جمتئ  ضما 
الثشاع  وزارة  (أسطظئ  شصث  عمثان  ططار  باجاسمال 
الروجغئ أن صاذشات "تع-٢٢ إم ٣" بسغثة المثى وصاذشات 
"جع-٣٤" حظئ ضربئ طضبفئ جثغثة ضث طعاصع "داسح" 
وإغران...  روجغا  شغ  ططارات  طظ  اظطقصا  جعرغا،  شغ 
الروجغئ  الصاذشات  اجاثثام  غجغث  الاصغغمات،  وتسإ 
لمطار عمثان طظ شسالغئ الشارات الاغ تظفثعا بظسئئ 
٦٠٪ بالمصارظئ طع الشارات الاغ ضاظئ تظفثعا اظطقصا طظ 
أراضغ روجغا، سطما بأن عثا افطر غاغح تصطغص تمعلئ 
العصعد وزغادة وزن افجطتئ سطى طاظ الطائرات.) (روجغا 
الغعم ٢٠١٦/٨/١٨)، واجاسمال روجغا لمطار عمثان غسظغ 
خقل  طظ  طغثاظغئ  تسعغقت  روجغا  طظتئ  أطرغضا  أن 
سمقئعا شغ ترضغا وإغران، وعثه الاسعغقت صث تاطعر 
قتصا ضما عع طاعصع لاثخض ترضغا شغ أتعن الترب شغ 
ططار  تفةغرات  طع  عثا  إرعاخات  بثأت  وصث  جعرغا، 
تظزغط  اردوغان  اتعط  السادة  خقف  وسطى  تغث  أظصرة 
الثولئ بالعصعف وراء السمطغئ، شغ تغظ ضاظئ جغاجئ 
الضردجااظغ،  السمال  تجب  باتعام  الئثء  الساطئ  ترضغا 
وضثلك الافةغر اآلبط الثي وصع شغ خالئ أشراح شغ غازي 
سصإ  ختفغ  تخرغح  شغ  أردوغان،  (صال  شصث  سظااب 
زغارة أجراعا إلى بطثغئ إجطظئعل، أن المآحرات افولغئ 
لثى جططات وقغئ غازي سظااب وصعات افطظ تحغر إلى 
طسآولغئ تظزغط داسح اإلرعابغ سظ تفةغر سظااب، وأن 
تفاخغض  سظ  لطضحش  تتصغصاتعا  تعاخض  افطظ  صعات 

السمض اإلرعابغ...) (وضالئ أظئاء افظاضعل ٢٠١٦/٨/٢١).
وضض عثه الاطعرات تحغر إلى أن أطرغضا جائصى تسامث 
سطى روجغا تاى ظعاغئ شارة أوباطا الرئاجغئ، وجاثشع 
بسمقئعا شغ إغران وترضغا أضبر شأضبر طظ أجض تتصغص 
ظاائب صئض ظعاغئ شارة أوباطا، ولط غئص شغ جسئئ أطرغضا 
طظ جعام ترطغ بعا بعرة الحام بسث ترضغا جعى أن 
جربئ  صث  أطر  وعثا  شغعا،  ظفسعا  عغ  ببصطعا  تطصغ 
طبطه أطرغضا شغ سعث أتمصعا بعش، ولصغئ طظ بأس 
المسطمغظ طا لصغئ، وصث تضعن تاتسإ له شغ سعث 
أطرغضا  وجارى  الصادطئ،  تمصائعا  أو  الصادم  أتمصعا 
تغظعا شغ الحام سصر دار اإلجقم طا لط تره شغ غغرعا 

 واهللا غصعل التص وعع غعثي السئغض

تامئ: الاطعرات شغ المعاصش الارضغئ واإلغراظغئ ضث بعرة الحام تساون باضساان طع العظث خغاظٌئ لطمسطمني 
يف ضحمري املتاطئ

بصطط: حاعجاد حغت*

طظث اجاحعاد (برعان واظغ) شغ الباطظ طظ تجغران/
وجرح   ٨٠ طظ  أضبر  العظثي  الةغح  صاض   ،٢٠١٦ غعظغع 
المؤات طظ المسطمغظ شغ ضحمغر، وصث ظطئ ضحمغر 
المتاطئ تتئ تزر الاةعال فضبر طظ ٤٥ غعطا طاعاخطئ، 
وبالرغط طظ ذلك، شحطئ السططات العظثغئ شحق ذرغسا 
شغ إخماد عثا التراك البعري الثي اظاحر شغ طثاطش 
لقظاصادات  (طعدي)  تضعطئ  تسرض  لثرجئ  افطاضظ، 
صثرتعا  لسثم  أخرى  عظثغئ  جغاجغئ  أتجاب  صئض  طظ 
ذلك،  وطع  الضحمغري.  الحسإ  طزالط  طسالةئ  سطى 
اظاصث (طعدي) شغ طظاجئئ سططئ سغث اقجاصقل العظثي 
بحثة  اظاصث   ،٢٠١٦ آب/أغسطج  طظ   ١٥ اقبظغظ  غعم 
باضساان، وتةظإ التثغث سظ اقتاةاجات الةارغئ شغ 
طعدي  تخرغتات  إّن  إق  العظث.  تتاطعا  الاغ  ضحمغر 
عثه قصئ اظاصادات ورشداً طظ صئض طسزط المراصئغظ 
(لةاطع  السابص  العزراء  رئغج  أن  لثرجئ  السغاجغغظ، 
وضحمغر) المتاطئ، سمر سئث اهللا، رد تخرغتاته، تغث 
"إظعط   ٢٠١٦ آب/أغسطج  طظ  سحر  السابع  شغ  صال 
غئصعظعا  طظ  عط  ولغسعا  المحضطئ  طعظثجغ  لغسعا 
سطى صغث التغاة. وإظما سثم صثرتظا سطى طسالةئ طحاضض 

الظاس عع الثي أبصاعا سطى صغث التغاة".
الادتغات  بسئإ  عائض  لدشط  اآلن  العظث  تثدع 
طظ  ضحمغر،  شغ  المسطمعن  صثطعا  الاغ  السزغمئ 
الثغظ ساظعا طظ اقتاقل العظثوجغ العتحغ المحرك، 
وذلك طظث تصسغط حئه الصارة العظثغئ شغ سام ١٩٤٧. 
لتحث  باضساان  لتضام  المبالغ  العصئ  عثا  وغسائر 
الةغح الئاضسااظغ شغه، وإسقن الةعاد لاترغر ضحمغر 
لثسط  السالمغ  السام  الرأي  إغةاد  وبإطضاظعط  المتاطئ. 
حرسغئ الترب لاترغر ضحمغر المتاطئ، طآضثغظ سطى أن 
المسطمغظ شغ ضحمغر صث اظازروا، وبق ظاغةئ، سصعدًا 
أعض  تسطغ  الاغ  الماتثة،  افطط  صرارات  لاظفغث  سثة 
ضحمغر تص اقجافااء لاصرغر طخغرعط. وغمضظعط أغدا 
إغةاد رأي سام سالمغ لطاأضغث سطى أظه سطى طثى السصعد 
السئسئ الماضغئ اجاحعث طؤات اآلقف طظ المسطمغظ 
تغث  الماعتحئ،  العظثغئ  اقتاقل  صعات  أغثي  سطى 
ضاظعا غثبتعن بق رتمئ. لثلك، ضان ق غمضظ أن ظاعصع 
طظ الةغح الئاضسااظغ، جادس أضئر جغح شغ السالط 
العصعف طضاعف افغثي وعع غرى صاض المسطمغظ وعع 

صادر سطى ظخرتعط.
ظعاز  رتغض-  ظزام  طسارسئ  طظ  بثق  شإظه  ذلك،  وطع 

وجثظاه  ضحمغر،  شغ  المسطمغظ  ظخرة  إلى  الثائظ 
غسارع إلظصاذ التضعطئ العظثغئ طظ أزطاعا، طظ خقل 
غاعجإ  الثي  العصئ  شغ  طسعا  جقم  طتادبات  إجراء 
الثارجغئ  الحآون  وزغر  دسا  تغث  السغعف!  رشع  شغه 
(سجغج أتمث تحعدري) اقبظغظ، الثاطج سحر طظ آب/

أغسطج ٢٠١٦ ظزغره العظثي لجغارة إجقم أباد، طظ 
أجض سصث تعار عادف تعل صدغئ ضحمغر، طا جسض عثا 
السرض بمبابئ رشع الدشط سظ العظث، والافرغط شغ 
اإلظةازات الاغ تصصعا المسطمعن شغ ضحمغر طظ خقل 
الادتغات الةسام الاغ صثطععا شغ اقظافاضئ الةارغئ 
شغ ضحمغر المتاطئ. وطظ الماعصع أن تصعم باضساان 
بالدشط سطى المسطمغظ شغ ضحمغر طظ خقل الصظعات 
الاصطغثغئ، طظ أجض تعثئاعط صئض بثء المتادبات، ضما 
شسطئ شغ طرات سثغثة جابصئ. وبعثا غزض المسطمعن 
طبض  آخرغظ  اجاحعاد  وغظازرون  حعثاءعط،  غسثون 
(برعان واظغ) تاى تحاسض اقظافاضئ طرة أخرى. وعثا 
العظث،  اجاثثطاه  ذالما  الثي  الصثغط  الاضاغك  عع 
ضطما تسرضئ لطدشط. والثعظئ شغ الصغادة السغاجغئ 
سظ  الغعم  العظث  غساسثون  باضساان  شغ  والسسضرغئ 
ذرغص إبارة طعضعع المفاوضات، وضما عع طسطعم شإن 
(طعدي) وظزام رتغض- ظعاز غثثطان السغث ظفسه وعع 
العقغات الماتثة، والظاغةئ المرجعة عغ التفاظ سطى 
العضع الراعظ، واإلبصاء سطى اقتاقل العظثي لضحمغر. 
لطافرغط  العظث  طع  ظعاز  رتغض-  ظزام  تساون  لثلك 
بالادتغات الاغ صثطعا المسطمعن شغ ضحمغر، وطا غتج 
شغ الظفج عع شتح الثغاظئ الاغ جاءت شغ العصئ الثي 

غمضظ تترغر ضحمغر شغه.
بسث إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
صرغئا بإذن اهللا، جغاط تعتغث بقد المسطمغظ وجغعحعط 
تتئ راغئ خطغفئ واتث، وجغاط تترغر ضحمغر المتاطئ، 
ضما جااط السغطرة سطى جمغع الطرق الاةارغئ الئرغئ 
والئترغئ العظثغئ، وضثلك الطرق الاغ تظصض العظث سئرعا 

طخادر الطاصئ وجاضعن تتئ جغطرة دولئ الثقشئ.
الاغ  الةئاظئ  العظثغئ  الصعات  شإن  ذلك،  سطى  وسقوة 
تساظغ طظ طعاجعئ الةماسات المسطتئ طظ المةاعثغظ 
طعاجعئ  سطى  صادرة  تضعن  لظ  والسااد،  السثة  صطغطغ 
اْقَتَدى  ﴿َفَمِن  الثقشئ  جغح  طظ  المسطمغظ  طقغغظ 

 ﴾َعلَْيُكْم َفاْقَتُدوا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْقَتَدى َعلَْيُكْم
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سطى  الماضغ،  السئئ  غعم  الارضغ،  الئرلمان  خادق 
طحروع صاظعن بثخعص اتفاصغئ بغظ ترضغا و"إجرائغض" 
تعل دشع افخغرة تسعغدات لثوي ضتاغا اقساثاء سطى 
جفغظئ "طاشغ طرطرة" غعم ٣١  أغار/طاغع ٢٠١٠. ووشصًا 
لقتفاصغئ، شإن "إجرائغض" تصعم باسثغث طئطس ٢٠ ططغعن 
دوقر لثوي ضتاغا "طاشغ طرطرة"، خقل ٢٥ غعًطا طظ 
دخعل اقتفاصغئ تغج الاظفغث، سئر تتعغض المئطس المثضعر 
دشسئ واتثة، إلى تساب طخرشغ غفاته الةاظإ الارضغ، 
الثبطعطاجغئ.  الصظعات  خقل  طظ  "إجرائغض"  به  وغَئّطس 

دون  ترضغا،  طسآولغئ  تتئ  اسامادعا  غاط  تعزغع  ذرق  وشص  الدتاغا،  أصارب  سطى  الاسعغدات  تعزغع  وجغاط 
أن تضعن لـ "إجرائغض" أي طسآولغئ شغ عثا الخثد. وبتسإ طحروع الصاظعن، شإن اقتفاصغئ تسفغ "إجرائغض" 
و"طعاذظغعا" طظ ضض أحضال المسآولغئ تغال ذطإ أحثاص سادغغظ أو اسائارغغظ، باجط الةمععرغئ الارضغئ، 
طتاضماعا صاظعظغاً شغ ترضغا، بحضض طئاحر أو غغر طئاحر، بثخعص تادبئ جفغظئ طاشغ طرطرة. وتثخض اقتفاصغئ 
تغج الاظفغث بسث اجاضمال الطرشغظ اإلجراءات الصاظعظغئ بثخعص تطئغصعا، سئر إبقغ ضق الطرشغظ بسدعما 
خطغاً طظ خقل الصظعات الثبطعطاجغئ. وصال رئغج وزراء ترضغا، بظ سطغ غطثرغط، إن تض أبغإ ظفثت ضاشئ حروط 
بقده لاطئغع السقصات الاغ تعترت بسث اساثاء الةغح "اإلجرائغطغ" سام ٢٠١٠، سطى جفغظئ "طاشغ طرطره" 
الارضغئ أبظاء تعجععا ضمظ أجطعل الترغئ لفك التخار المفروض سطى صطاع غجة. وجاصعم ترضغا شغ إذار 
الافاعط، باأطغظ دخعل المعاد الاغ تساثثم فغراض طثظغئ إلى صطاع غجة، وطظ ضمظعا المساسثات اإلظساظغئ، 
واقجابمار شغ الئظغئ الاتاغئ شغ الصطاع، وبظاء طساضظ فعالغه، وتةعغج طساحفى الخثاصئ الارضغ-الفطسطغظغ، 

الثي تئطس جساه ٢٠٠ جرغر، واشاااته شغ أجرع وصئ. (وضالئ افظاضعل)
: إن تضام ترضغا ضاظعا شغ بثاغئ طفاوضاتعط طع ضغان غععد غطالئعن بإظعاء التخار سطى غجة، وطع 

ي

أن عثا الططإ ق غةعز أن غضعن بمظه الاطئغع طع ضغان غععد، بض إن تتصغصه واجإ سطى تضام ترضغا وغغرعط 
طظ تضام المسطمغظ، ولغج شك التخار سظ غجة وتسإ، وإظما الصغام باترغر جائر شطسطغظ والصداء سطى 
ضغان غععد، بالرغط طظ ضض ذلك تثطى تضام ترضغا سظ ذطإ رشع التخار سظ غجة وصئطعا شصط طا جمح به ضغان 
غععد طظ إجراءات شغ غجة تاسطص بماء وضعرباء وطساحفى وبظاء وطا حاضض طما ق غحضض خطرا سطى أطظ ضغان 
غععد.. وعضثا غآضث تضام ترضغا، غعطا بسث غعم، طثى تثطغعط سظ اإلجقم شغ سقصاتعط، شغصغمعن أشدض 

السقصات طع ضغان غععد، غغر آبعغظ بتضط اإلجقم الثي غعجإ إزالئ ضغان غععد بثل الاطئغع طسه!!! 
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افربساء ٢١ طظ ذي الصسثة ١٤٣٧ عـ المعاشص ٢٤ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ ٤     السثد ٩٢

وّجعئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي رجالئ إلى الرئغج الخغظغ حغ جغظئغظس ورئغج العزراء لغ ضغضغاظس، 
تآضث تطّطع لظثن إلى «تسجغج الاساون طع الخغظ شغ الاةارة وافسمال والصداغا السالمغئ». غأتغ ذلك وجط ظجاع 
تعل تأجغض طاي الحعر الماضغ المعاشصئ رجمغاً سطى طحروع «عغظضطغ بعغظئ» الظعوي شغ إظةطارا، وصغماه ٢٤ 
بطغعن دوقر، بسئإ اسائارات أطظغئ تاسّطص بالامعغض الخغظغ. وضاإ ألعك حارطا، وزغر الثولئ الئرغطاظغ لحآون 
آجغا، سطى طعصع «تعغار» أن لصاءه وزغر الثارجغئ الخغظغ واظس غغ ضان «رائساً، ترتغإ تار وظعب غساحرف 
المساصئض». وأحارت الثارجغئ الخغظغئ إلى أن واظس أبطس حارطا أن بضغظ تساصث بأن لظثن جاعاخض اظاعاج 

جغاجئ طظفاتئ تةاه الخغظ. (جرغثة التغاة)
: طظ العاضح أن السقصات بغظ برغطاظغا والخغظ تسغر شغ وتغرة تخاسثغئ، وصث ظعر ذلك خقل 
الجغارة الاغ صام بعا  الرئغج الخغظغ حغ جغظئغظس إلى برغطاظغا شغ حعر تحرغظ افول طظ السام الماضغ 
والاغ اجامرت ٤ أغام، تغث أسطظ الئطثان شغ الئغان الثااطغ "سظ بظاء حراضئ اجاراتغةغئ حاططئ سالمغئ 
لطصرن العاتث والسحرغظ" وصال الئغان "إن عثه الجغارة الاغ غصعم بعا الرئغج حغ لئرغطاظغا عغ افولى طظث 
سصث تفاح سخرا ذعئغا شغ السقصات الخغظغئ الئرغطاظغئ الاغ تاسط باقجامرارغئ والحمعلغئ والاساون المربح 
لطةاظئغظ". وغزعر أن رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ التالغئ "طاي" تسغر شغ اقتةاه ظفسه، إذ إظعا تآضث شغ رجالاعا 
لتضام الخغظ أن برغطاظغا تاططع إلى "تسجغج الاساون طع الخغظ شغ الاةارة وافسمال والصداغا السالمغئ"، 
وعثا غسظغ أن برغطاظغا تسسى لطاأبغر شغ الخغظ لغضعن طعصفعا شغ افطعر المالغئ واقصاخادغئ والسغاجغئ 
أصرب إلغعا لاساثثطعا شغ طعاجعئ أطرغضا.. وطظ عظا ظساطغع أن ظفعط طسارسئ برغطاظغا لطمحارضئ شغ الئظك 
اآلجغعي لقجابمار شغ الئظغئ الاتاغئ الثي تط إظحاؤه طظ صئض الخغظ، بالرغط طظ أن اإلدارة افطرغضغئ أسربئ 
سظ صطصعا تغال سرض برغطاظغا فن تضعن أتث افسداء المآجسغظ لئظك الاظمغئ المثسعم طظ الخغظ (بغ 
بغ جغ ١٤ آذار/طارس ٢٠١٥)، وأغدا ظساطغع شعط جسغ برغطاظغا الثي أحرظا إلغه طظ خقل تخرغح رئغج 
العزراء الئرغطاظغ السابص سظثطا اجاصئض الرئغج الخغظغ شغ زغارته الاغ أحرظا إلغعا أسقه: "إن برغطاظغا 
تثسط صغام الخغظ بثور أضئر شغ المآجسات الثولغئ، وضثا إصاطئ الئظك اآلجغعي قجابمارات الئظغئ افجاجغئ 

وإخقح خظثوق الظصث الثولغ وتثوغض السمطئ الخغظغئ". 

Øë’\;√Ÿ;]‚h]Õ˜¡;Üá¬h;]Ë›]ŞÁÖd

تضعطات شاحطئ يف طعاجعئ تجب الاترغر

طظث أن خرج تجب الاترغر بتحعده الحسئغئ، وبسث أن 
أسطظ سظ أجعجته شغ تعظج شغ ظثوة ختفغئ سصثعا 
خقل جظئ ٢٠١١، بط اظططص شغ ظحاذاته الةماعغرغئ 
شغ  السغاجغئ  افتثاث  طظ  وطعاصفه  أشضاره  وإسقن 
تعظج، اظططصئ طسه أخعات تظادي بإصخائه، خاخئ 
السطماظغئ  باظاماءاتعط  سرشعا  الثغظ  السغاجغغظ  طظ 
أو الغسارغئ أو طظ الثغظ ارتئطئ طخالتعط بةعات 
اجاسمارغئ، وصث تمغجوا بثسعاتعط اقجاؤخالغئ لضض 
َظَفٍج إجقطغ وق جغما دساة الفضر أختاب طحروع 
دولئ وأطئ وتدارة، إق أن تجب الاترغر واخض ضفاته 
لغامضظ بفدض اهللا جئتاظه وتسالى، بط بفدض ضشط 
حسئغ سطى تضعطئ تمادي الةئالغ طظ أن غمظح اإلسقم 
والثئر وغخثر ذلك ضمظ الرد الرجمغ لطثولئ "تجب 
اإلجقم،  طئثؤه  جغاجغ  تجب  عع  تعظج،  الاترغر 
غسسى قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ"، 
إله  ق  وراغئ  افرضغئ  الضرة  حساره  أغدا  تدمظ  وصث 
إق اهللا طتمث رجعل اهللا، افطر الثي جسض سخئئ طظ 
السغاجغغظ واإلسقطغغظ غطالئعن التضعطات الماساصئئ 
بإغصاف تجب الاترغر وطظسه طظ الظحاط، خاخئ بسث 
ضض طآتمر جظعي غصغمه وغتدر شغه اآلقف، بض غزعر 
طظ  السثغث  سطغعا  تصعى  ق  ضئغرة  حسئغئ  التجب  شغه 
المعثي  تضعطئ  اجاةابئ  وصث  طةامسئ،  افتجاب 
لطتجب  وأرجطئ  وتترغدعط  عآقء  لاحعغح  جمسئ 
تظئغعات ضاابغئ ضاظئ شغ طةمطعا ظصاذاً ساطئ، ضسغفئ 

الخغاغئ صام التجب بالرد سطغعا.
حسئغئ  عئئ  حعثت  والاغ  صرصظئ  أتثاث  إلى  وخعق 
تغث  الةجغرة،  لبروات  الظاعئئ  باروشاك  حرضئ  ضث 
اتعمئ التضعطئ تجب الاترغر بالعصعف وراءعا وادسئ 
بقث  جارشع  أظعا  لاسطظ  افعالغ،  غترض  ضان  أظه 
صداغا ضث التجب إتثاعا لطمطالئئ بتطِّه، بط بسث ذلك 
وبسث أن أسطظئ السططات سجطعا سطى طظع تجب الاترغر 
لطصداء  التجب  تعجه  السظعي،  طآتمره  إصاطئ  طظ 
أن  إق  المظع  صرار  بإغصاف  لخالته  تضط  الثي  اإلداري 
افتضام  وسطعغئ  الصاظعن  اتارام  تثسغ  الاغ  السططئ 
الصدائغئ، صاطئ بشطص صخر المآتمرات وطظع العاشثغظ 
طظ العخعل إلغه، لغصغمه التجب شغ طضائه وغةامع 
شغ  الحارع  سطى  المططئ  الحرشئ  خقل  طظ  بأظخاره 
طظزر بعغب وطظزط لط غسطض تاى جغر ترضئ المرور 

رغط ضباشئ التاضرغظ.
الماضغ،  آب/أغسطج  اقبظغظ ١٥  غعم  خئغتئ  وشغ 
تفّطظ المسآولعن سظ طضاإ التجب بمظطصئ أرغاظئ - 
وعع طضاإ دحظ تثغبا -، أن قشااه السطعغئ المرّضجة 
سطى جطح الئظاغئ تط تمجغصعا، لغضاحش أن طظ صام 
جاسئ  شغ  المصر  إلى  صثطعا  أطظ  أسعان  عط  بالفسطئ 
طاأخرة طظ الطغض وذطئعا طظ جغارات التماغئ المثظغئ 
أن غمّضظععط طظ الراشسات إق أظعط أبعا واطاظسعا أن 
المضاإ  دسا  طا  وعع  الثظغء،  الفسض  عثا  غحارضععط 
اإلسقطغ لطتجب شغ تعظج إلخثار بغان ختفغ غخش 

الفسطئ بالسمض "الاحئغتغ".
وشغ خئغتئ غعم البقباء أخثرت إتثى الةرائث الغعطغئ 
سطى طعصسعا اإللضاروظغ خئرا طفاده أن العضغض افول 
لطمتضمئ اقباثائغئ واشص سطى سرغدئ تصدغ باةمغث 

ظحاط التجب لـ٣٠ غعطا بططإ طظ المضطش بظجاسات 
ذلك  طظ  غعم  بسث  لطتجب  المضاعب  لغخض  الثولئ، 
جعات  وراءه  أن  أظعرت  ظصاط،  سثة  تدمظ  وصث 
الثولئ  شغ  أذراف  طع  احاشطئ  بالتجب  طاربخئ 

غسمطعن لتساب أجظثات تجبغئ وأخرى خارجغئ.
السرغدئ تدمظئ ظصاذاً تاسطص بأشضار التجب وتعجعاته، 
إق أظعا ضاظئ طحفعسئ باجاظااجات طدططئ، شصث ذضرت 
أن التجب غثسع إلى ظزام بغعصراذغ فظه غدّمظ شغ 
عغ  اإلجقطغئ  السصغثة  أن  الثقشئ  دجاعر  طحروع 
أجاس الثولئ، والتال أن الظزام البغعصراذغ عع تضط 
رجال الثغظ سطى ذرغصئ افظزمئ الاغ تضماعا الضظغسئ 
الصعاظغظ  تضط  ق  العجطى  الصرون  شغ  أوروبا  شغ 
الحرسغئ الاغ تساظئط طظ الضااب والسظئ وطا أرحثا 
وعثا  اهللا،  باجط  غتضط  الثطغفئ  أن  تدغش  بط  إلغه، 
إن لط غضظ صخرًا شغ الفعط شعغ طتاولئ لطاثلغج. 
وظصاط أخرى تراوتئ بغظ التصث افغثغعلعجغ واقشاراء 

سطى التجب، واتعاطعط بالسثاء لقجاسمار.
وغأتغ عثا اإلجراء بسث أن أسطظ السئسغ شحض تضعطئ 
تحضغض  أجعاء  وشغ  اقجاصالئ،  ظتع  ودشسه  الخغث، 
ضئرى  طعجلئ  الظاس  اسائرعا  الاغ  الحاعث  تضعطئ 
واجاعجاًء بعط، شطصث ضّمئ ذوي السعابص السغاجغئ 
شغ  تاى  تمبغض  وق  لعا  حسئغئ  ق  وأتجاباً  الفاجثة 
الئرلمان وحثخغات طسروشئ بُضره طائادل، وشغ ظض 
أزطات اصاخادغئ خاظصئ تاةه ظتع أزطئ ضئرى بتطعل 
السظئ الصادطئ تغث تظططص الثولئ بسثاد أولى دشسات 

خظثوق الظصث الثولغ.
افتصاد  طظعا  طثاطفئ،  أبسادًا  اإلجراء  لعثا  أن  إق 
الثولئ  شغ  الظاشثغظ  بسخ  تترك  الاغ  الحثخغئ 
لمحارغسعط  بارزا  ُطسرصقً  الاترغر  تجب  غسائر  والاغ 
البعرة  عثه  تدرب  أن  ترغث  أظعا  وطظعا  الفاجثة، 
وتغثا  ظض  طئثئغ  جغاجغ  خعت  بإخماد  طصاض  شغ 
طحارضئ  ورشخ  الصثغمئ  المظزعطئ  طعاجعئ  شغ 
الفاجثغظ أو السضعت سظ شسادعط، وأذراف أجظئغئ 
لطالما سمض التجب سطى ضحش جغاجاتعط شغ الثاخض 
أن  ورغط  والثولغئ،  اإلصطغمغئ  طآاطراتعط  وشدح 
السرغدئ تسائر طثالفئ حضق وطدمعظا لطمرجعم الثي 
غرتضجون سطغه، شإن صرار طظع التجب عع صرار جغاجغ 
ربما تسمض فجطه عثه افذراف تاى وإن اصادى ذلك 
أن غثوجعا صاظعظعط ضما اساادوا وغسامثوا شغ ذلك 

أجطعب الئططةئ وترب الطعبغات.
ق  الاترغر  تجب  إن  إذ  خطأ،  غزظعن  صث  ولضظعط 
لمعاجعئ  غسمض  وعع  إغصاشه  غمضظ  وق  تطه  غمضظ 
الثضااتعرغات ضما غسمض شغ أجعاء الترغئ المشحعحئ، 
بض أبئائ العصائع أظه ضطما تط الارضغج سطى التجب وضطما 
ظحر أن السططئ تسجم تزره إق وزادت الظاس الافاشًا 
وتساذفا طسه لبصاعا شغ أشضاره طظ ظاتغئ ولضرععا 

السططئ والسغاجغغظ المحارضغظ شغعا.
ضما أن حئاب التجب سازطعن بإغماظعط ووسغعط سطى 
المدغ صثطاً رغط السراصغض ورغط جطعة اقجاسمار، بض 
صالععا غعطا وأسطظععا أظه ق راتئ لعط إق بسث أن غتضط 

 اإلجقم شغ دار اإلجقم وأحَعثوا اهللا سطى ذلك
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

بصطط: المعظثس طتمث غاجغظ خمغثة*

صال وزغر الثشاع اإلغراظغ تسغظ دعصان إن وجعد الصاذشات الروجغئ شغ إغران ق سقصئ له بالئرلمان، بض عع صرار 
اتثثه الظزام شغ إغران لمعاجعئ تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" وطظ وخفعط باإلرعابغغظ شغ جعرغا، شغ إحارة إلى 
المسارضئ السعرغئ المسطتئ. وصال دعصان شغ طآتمر ختفغ إن وجعد الطائرات الروجغئ شغ إغران غأتغ ضمظ 
إذار تسجغج الاساون بغظ الئطثغظ، وإن ذعران جاسمح لروجغا باقجافادة طظ صاسثة عمثان الةعغئ طاى طا 
دسئ التاجئ إلى ذلك. وأضاف "ظتظ لط ظسطط صاسثة جعغئ لروجغا، وذرح المعضعع بعثا الحضض أطر خاذأ فن 
الثجاعر غمظع إسطاء صعاسث جعغئ لفجاظإ". وتسإ صعل العزغر اإلغراظغ، شإن افطر غاسطص باسعغقت صثطاعا 

بقده لروجغا لطصغام بسمطغات طافص سطغعا بغظ الئطثغظ ضث تظزغط الثولئ شغ جعرغا.  (الةجغرة ظئ)
: طظ العاضح أن صغام إغران بفاح صاسثة عمثان الةعغئ أطام الطائرات الروجغئ جئإ لعا إتراجا داخطغا. 
شصث اظاصث تطك الثطعة سدع لةظئ افطظ الصعطغ والسغاجغات الثارجغئ شغ الئرلمان اإلغراظغ تحمئ اهللا 
شقتئ، وصال إظه غثالش المادة ١٤٦ طظ الثجاعر الاغ تظص سطى أظه ق غةعز طظح أي صاسثة سسضرغئ لثولئ 
أجظئغئ تاى لع ضان ذلك لقجاثثام السطمغ. طظ عظا ظساطغع أن ظفعط صغام وزغر الثشاع اإلغراظغ باجوغر 
التصغصئ سئر وخفه لطصرار بأظه "تصثغط تسعغقت" لروجغا أو جسطعا "تسافغث" طظ صاسثة عمثان الةعغئ، ولغج 
إسطاء روجغا الصاسثة الةعغئ أو تسطغمعا لعا. عثا الاجوغر لطتصغصئ غصعم به تضام إغران ضشغرعط طظ تضام 
المظطصئ طبض تضام ترضغا والسسعدغئ وغغرعط.. شالتصغصئ أن عآقء التضام غظفثون جغاجات الثول الشربغئ 

ضث اإلجقم والمسطمغظ بثرائع طثاطفئ غثثسعن بعا حسعبعط.
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جثد الساعض المشربغ طتمث السادس التثغث سظ رغئئ بقده شغ السعدة إلى اقتتاد افشرغصغ الثي اظستئئ 
طظه شغ سام ١٩٨٤ بسئإ صئعل اقتتاد لةئعئ الئعلغسارغع ضمظ سدعغاه. وتثعض الئعلغسارغع ظجاسا طع 
المشرب تعل إصطغط الختراء الشربغئ طظث ١٩٧٦. وشغ خطاب إلى الحسإ المشربغ طساء السئئ الماضغ صال 
المطك إن "المحاضض الاغ تساظغعا أشرغصغا طظ شصر وتثطش وعةرة وإرعاب عغ ظاغةئ السغاجئ الضاربغئ الاغ 
اسامثعا اقجاسمار ذغطئ سصعد طظ الجطظ.. شصث ظعإ خغراتعا ورعظ صثرات وطساصئض أبظائعا وسرصض طسار 
الاظمغئ بعا وزرع أجئاب الظجاع بغظ دولعا". وصال المطك "أشرغصغا رغط ضض المحاضض الاغ خطفعا اقجاسمار صادرة 
سطى الظععض طظ جثغث بفدض طا لحسعبعا طظ إرادة صعغئ وذاصات بحرغئ وطعارد ذئغسغئ". وأضاف صائق 
"وطا صرارظا بسعدة المشرب إلى طضاظه الطئغسغ داخض أجرته المآجسغئ الصارغئ إق تةسغث لعثا اقلاجام بمعاخطئ 
السمض سطى ظخرة صداغا حسعبعا". وصال الساعض المشربغ إن أشرغصغا بالظسئئ لطمشرب "أضبر طظ طةرد اظاماء 
جشراشغ وارتئاط تارغثغ شعغ طحاسر خادصئ طظ المتئئ والاصثغر وروابط إظساظغئ وروتغئ سمغصئ وسقصات 
تساون طبمر وتداطظ ططمعس. إظعا اقطاثاد الطئغسغ والسمص اقجاراتغةغ لطمشرب". وطدى صائق إظه غآطظ 
بأن طخغر المشرب وأشرغصغا واتث وإن "الاصثم واقجاصرار شغ ظزرظا إطا أن غضعظا طحارضغظ أو ق غضعظا". (روغارز)

: غاتثث ططك المشرب سظ السغاجئ اقجاسمارغئ وضأظه خارجعا، بض وضأظه لغج طظ أدواتعا!! إن 
ططك المشرب بتضط تئسغاه لطشرب غضعن طظ أضبر الظاس إدراضا لعاصع السغاجات اقجاسمارغئ وطا خطفاه 
جغاجات  غظفث  شعع  المساسِمرة:  الثول  رضاب  شغ  غسغر  شعع  ذلك  طظ  وبالرغط  المساسَمرة..  الئقد  شغ 
برغطاظغا وصث ضان لطمشرب "الخثغرات" دور شغ إظةاز اقتفاق بغظ الفرصاء الطغئغغظ غعم ٢٠١٥/١٢/١٧ 
والثي تصش خطفه برغطاظغا، وعع الثي غظفث أظزمئ الشرب وطسالةاته طصخغا اإلجقم سظ حآون التضط 
طفاعغط  طع  جائرة  لاضعن  الاسطغط  طظاعب  باسثغض  الشربغئ  الثول  جغاجات  غظفث  الثي  وعع  والمةامع، 
التدارة الشربغئ، شصث أخثر المطك المشربغ شغ السادس طظ حئاط طظ السام التالغ تسطغمات لطتضعطئ 
أجض  طظ  الئقد،  شغ  الاسطغط  طساعغات  طثاطش  شغ  وبراطةعا  الثغظغئ  الاربغئ  تثرغج  طظاعب  بمراجسئ 
تضرغج الاساطح واقساثال، وذلك سصإ دسعات تثرت طظ "البصاشئ الثغظغئ الاضفغرغئ"، تسإ بغان أخثره 
الصخر المطضغ، وبالرغط طما تاماع به المشرب طظ بروات طظ شعجفات وغغره، إق أن السغاجات المائسئ 
عغ شغ شاح الئقد وبرواتعا أطام الحرضات الشربغئ بما أشصر أعض الئقد.. ولع ضان المطك جادا وخادصا شغ 

اظاصاده لطسغاجئ اقجاسمارغئ لاعصش سظ تظفغث جغاجات الثول اقجاسمارغئ.. 
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أسطظ رئغج العزراء الاعظسغ المضطش غعجش الحاعث، غعم السئئ الماضغ، سظ تحضغطئ تضعطئ العتثة العذظغئ 
الاغ ضمئ سثة أتجاب وطساصطغظ، وأبصى شغعا سطى وزراء الثاخطغئ والثارجغئ والثشاع شغ طظاخئعط، بغظما 
اخاغرت لمغاء الجرغئغ، وعغ طسآولئ جابصئ بعزارة اقجابمار وزغرة جثغثة لطمالغئ. وسغظ الحاعث شغ تضعطاه 
غازي الةرغئغ، وعع طساصض وزغرا لطسثل. وجئص لطةرغئغ أن حشض طظخإ وزغر الثشاع شغ ٢٠١٤. وضان رئغج 
التضعطئ،  سظ  اإلسقن  سطى  ترغص  أظه  "خاص"  تخرغح  شغ  "السربغئ.ظئ"  لمراجض  أضث  صث  المضطش  التضعطئ 
طحغرا إلى أن أوضاع الئقد ق تتامض طجغثا طظ الاأجغض. ضما أضاف بأظه وجث بسخ الخسعبات شغ الافاوض 
طع افتجاب الرئغسغئ الاغ جاحضض التضعطئ، طئغظا أظه أطر ذئغسغ شغ ظض تضعطئ غراد لعا أن تتزى بصاسثة 
جغاجغئ واجاماسغئ واجسئ. ضما طضظ أغدا، طظ تعجغع دائرة طحارضئ افتجاب شغ التضعطئ، طظ خقل إصظاع ٣ 
أتجاب طتسعبئ سطى المسارضئ باقظدمام لطاحضغطئ التضعطغئ الةثغثة، وعع طا أدى الى رشع ضض المسعصات الاغ 

ضاظئ جاآجض اإلسقن سظ التضعطئ إلى افجئعع الصادم. (السربغئ ظئ)

تشغري يف بسخ العجعه طع سثم تشغري أس املحضطئ، وعغ:
شخض اإلجقم سظ حآون التغاة وتئظغ أظزمئ الشرب وجغاجاته 

تعظج.. الحاعث غسطظ تحضغطئ التضعطئ الةثغثة

شغ طآتمر ختاشغ سصثه وزغر الثارجغئ الطئظاظغئ جئران باجغض غعم البقباء ١٦ آب/أغسطج طع وزغر الثارجغئ 
المخرغئ خقل زغارة افخغر لطئظان صال العزغر الطئظاظغ شغما غاسطص بالظازتغظ طظ أعض الحام شغ لئظان: "وصث 
أسربظا طةثدًا سظ أّن الظجوح والطةعء أطر طرشعض شغ الثجاعر الطئظاظغ، وأّن التّض العتغث الممضظ لطظازتغظ 
السعرغغظ عع شغ سعدتعط إلى بطثعط فّن بصاءعط شغ لئظان خطر سطغعط وخطر سطى الارضغئئ الطئظاظغئ الصائمئ 
سطى الاعازن والمظاخفئ بغظ المسغتغغظ والمسطمغظ وسطى سثم صثرة لئظان سطى اجاغساب أي حسإ سطى أرضه 
بسئإ صّطئ طعاردظا وذئغسئ اصاخادظا. وطظ باب التفاظ سطى أطظظا الصعطغ ذطئظا أغداً طساسثة طخر لافّعط أضئر 
سربغ ودولغ لمعصش لئظان وضرورة الاتّمض طسه افسئاء اقصاخادغئ وتصاجط افسثاد، فّن طا جّةطه لئظان تاى 
الغعم طظ وجعد ٢٠٠ ظازح شغ الضغطعطار المربع العاتث عع أطر ق غمضظ أن غتامطه أي بطث آخر شغ السالط، ولضان 
اظعار طظث زطظ ذعغض. وبالاالغ شإّن أي رعان قجاسمال الظازتغظ السعرغغظ ضعرصئ جغاجغئ طظ الثارج شغ 
ظّض المرطى السغاجغ والعخعل إلى أعثاف جغاجغئ شغ جعرغا، عع أطر غرشده لئظان وجغصاوطه تاى الظعاغئ". 

(طعصع وزارة الثارجغئ والمشاربغظ الطئظاظغئ)

وزغر خارجغئ لئظان طسامر بالاسئري سظ ضرعه لطظازتني طظ أعض الحام
وسظ سظخرغاه الئشغدئ تةاععط

جئران باجغض: بصاء الظازتغظ خطر سطى الارضغئئ الطئظاظغئ
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