
اإلسقطغ  المضاإ  سدع  خالح،  باعر  المعظثس  أشاد 
لتجب الاترغر شغ شطسطغظ بأّن السططئ الفطسطغظغئ 
طظ  التجب  حئاب  أتث  سساف  حاعر  افجااذ  اتاةجت 
بطثة بثغا غربغ جطفغئ، وذلك غعم الةمسئ الماضغ 
وطعصفه  السغاجغ  رأغه  خطفغئ  سطى  ٢٠١٧/٣/١٧م، 
افسرج.  باجض  بالحعغث  الخطئ  ذات  افتثاث  طظ 
تغث أشاد خالح بأّن السططئ صث أصثطئ سطى اساصال 
افجااذ حاعر طظ طضان سمطه سطى أبر ضطمئ له تعل 
طا صاطئ به السططئ طآخرا طظ طتاضمئ الحعغث باجض 
افسرج ورشاصه المساصطغظ لثى اقتاقل، باإلضاشئ إلى 

الاظسغص افطظغ وصمع المتاةغظ. وعع طا اسائره خالح، طتاولئ بائسئ طظ السططئ لطاشطغئ سطى جرغماعا 
الظضراء الاغ صاطئ بعا بتص الحعغث ورشاصه، وصال: "ضان افولى بالسططئ أن تثةض طظ شسطاعا المثجغئ ق أن 
تعاخض جرائمعا بتص الحرشاء والمثطخغظ شاراضط آباطعا العاتثة تطع افخرى". وذالإ خالح السططئ باإلشراج 

الفعري سظ افجااذ حاعر والاعصش سظ ظعب الاشعل واقجاثفاف بتصعق السئاد.

ترسى  لعط  دولئ  ق  المسطمغظ  أن  غثرضعن  والشرب  أطرغضا  إن 

حؤعظعط وتضغض لاطك الثول الخاع خاسغظ إذا اساثوا سطى اإلجقم 

والمسطمغظ، وتثرك تطك الثول أغداً أن التضام شغ بقد المسطمغظ ق 

غعالعن اإلجقم بصثر وقئعط لطضفار المساسمرغظ، أي أظعط ق غصفعن 

شغ وجه أطرغضا والشرب دشاساً سظ اإلجقم والمسطمغظ، بض عط أتغاظاً، 

بض شغ ضبغر طظ افتغان، غسادون اإلجقم بما غصرب طظ سثاء الضفار 

المساسمرغظ لقجقم، ولثلك شق غةث الشرب وأطرغضا طا غردسعط 

شغما لع صاطعا بعةمات سظغفئ سطى اإلجقم والمسطمغظ، شعثا الثي 

ئعط سطى سثواظعط دون أن غتسئعا تساباً تةاه ذلك. غةرِّ
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املةاسئ يف جظعب السعدان 
وخغارات العتثة

بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر جطغمان 
الثرذعم

آذار/  ٢٣ الثمغج  اإلخئارغئ،  جما  (وضالئ  طعصع  أورد 
طارس ٢٠١٧)، خئرا جاء شغه: "أضث الرئغج الفطسطغظغ 
طتمعد سئاس، أن الفطسطغظغغظ غطالئعن بـ٢٢٪ شصط 
 .١٩٦٧ تثود  تاى  الاارغثغئ  شطسطغظ  طساتئ  طظ 
وصال سئاس شغ ضطمئ له أطام أضادغمغئ ضعظراد أدغظاور، 
طساء الغعم الثمغج "أظا أتث القجؤغظ الفطسطغظغغظ، 
شصث ولثت شغ خفث، وأجئرت وأجرتغ سطى الرتغض وأظا 
شغ جظ الـ١٣، وسائطاغ ساحئ طرارة الطةعء، وصث ضظئ 
أذعإ شغ الخئاح لطمثرجئ، وشغ السطض المثرجغئ ضظئ 
أسمض لمساسثة أجرتغ، وعا أظا الغعم ق زلئ أطث غثي 
تتصغصه،  أجض  طظ  وأسمض  وصظاسئ،  إغمان  سظ  لطسقم 
وأسطظا ذلك وظتظ ظضافغ بعثا وظطالإ بعثا، لسض أن 

تصئض (إجرائغض) بثلك".
: إظه طما ق حك شغه أّن جمغع أعض شطسطغظ 
المثطخغظ الحرشاء، بق اجابظاء ق غصئطعن، بض عط 
غرشدعن أن غمبطعط أو غظطص باجمعط الروغئدات 
السمقء، دساة اقجاسقم والافرغط والاظسغص افطظغ 
"المصثس" طع ضغان غععد، بض إّن الشالئغئ السزمى طظ 
أعض شطسطغظ باتعا غثرضعن أن السططئ الفطسطغظغئ 
بأم  غرون  أظعط  ذلك  لقتاقل؛  وحرغك  ردغش  عغ 
أسغظعط تةط الثثطات افطظغئ الاغ تصثطعا السططئ 
لضغان غععد، وترخعا وتفاظغعا شغ تماغئ ضغان غععد 
والتفاظ سطى طخالته، وغرون طصابض ذلك أن السططئ 
أبظاءعط  شاساصض  شطسطغظ  فعض  السثاء  أحث  تضّظ 
وتسثبعط وتدغص سطغعط، بض وتحغ سطى حرشائعط 
لقتاقل الشاخإ لغساصطعط أو غسثطعط بثم بارد، 
ضما تقتص الظاس شغ أرزاصعط وصعت سغالعط، وأبصطئ 
ضاعطعط بالدرائإ الئاعزئ والماسثدة، الاغ تفرضعا 
تثاذل  ضطه  ذلك  شعق  شطسطغظ  أعض  وغرى  سطغعط، 
المساعذظغظ  صطسان  طظ  تماغاعط  سظ  السططئ 
ودورغات اقتاقل واصاتاطاتعط واساصاقتعط وتخفغئ 
جظعدعط فبظاء شطسطغظ. إن أعض شطسطغظ باتعا ق 
غرون طظ جططئ المحروع اقجابماري إق طا غسغؤعط، 
شق سثوًا ظضأت سظعط وق سغحا ضرغما وّشرت لعط، وق 
تاى اتاراطا أْولاعط، وشعق ذلك شعغ تساون اقتاقل 
وتاةئر سطى الظاس وتاسطط سطى رصابعط وأطعالعط. 
إن جططئ عثه تالعا أّظى لعا أن تضعن طمبق فعض 
سئاس  ذمعتات  إّن  باجمعط؟!  ظاذصا  أو  شطسطغظ 
طرتجصئ  طظ  تعله  وطظ  ظفسه  إق  تمبض  ق  الثغاظغئ 
المحروع "العذظغ" اقجابماري، شأعض شطسطغظ وبسث 
دتر  أجض  طظ  وخمعد  تدتغات  طظ  صثطعه  طا  ضض 
اقتاقل والثقص طظه ق غصئطعن إق باترغر شطسطغظ 
ضض شطسطغظ طظ دظج غععد، ق السغح بسقم طع 
وطتاطغ  طصثجاتعط  وطثظسغ  أبظائعط  صاطئ  غععد 
بقدعط. إن سئاس تغظما غصعل بأّن "الفطسطغظغغظ 
غطالئعن بـ ٢٢٪ شصط طظ طساتئ شطسطغظ الاارغثغئ 
تاى تثود ١٩٦٧" عع ضثاب أحر وعع تالط واعط، 
شعع غاتثث سظ ظفسه وسمظ عط تعله طظ المرتجصئ، 
اإلدراك  تمام  الثئغبئ  ظفسه  صرارة  شغ  غثرك  وعع 
أعثاشعط  غمبض  وق  شطسطغظ  أعض  غمبض  ق  بأظه 
ضاطض  تترغر  غرغثون  شطسطغظ  شأعض  وتططساتعط. 
تراب شطسطغظ غا سئاس، أظئ وطظ تعلك طظ طرتجصئ 
ق تمبطعن إق أظفسضط وأجغادضط المساسمرغظ. ولثلك 
ضان سطى أعض شطسطغظ أن غرشسعا الخعت سالغا شغ 
وجه السططئ لااأضث طظ ختئ عثه التصغصئ، شغدع 

ذلك تثا لعا ولمحروسعا الافرغطغ الثغاظغ.

جظعب السعدان تدع  لط تضث الترب المساسرة شغ 
شفغ  المةاسئ،  حئح  أعطه  سطى  أذض  تاى  أوزارعا، 
طظ  ضض  أسطظئ  ٢٠١٧م  حئاط/شئراغر  طظ  السحرغظ 
تضعطئ جظعب السعدان، وافطط الماتثة، سظ طةاسئ 
ظعر  أسالغ  شغ  العاصسئ  العتثة  وقغئ  طظ  أججاء  شغ 
افطمغئ  المظزمئ  وتثرت  السعدان،  بةظعب  الظغض 
إلى  ضئغرة  بسرسئ  المةاسئ  اظاحار  إطضاظغئ  طظ 
بصغئ العقغات. وصال برظاطب افغثغئ السالمغ لفطط 
أي  السعدان،  جظعب  جضان  طظ   ٪٤٠ (إن  الماتثة: 
لططسام  طاجئ  تاجئ  شغ  حثص  ططغعن   ٤,٩ تعالغ 
العذظغ  المضاإ  رئغج  وصال  السرسئ)،  وجه  سطى 
لقتخاء شغ جظعب السعدان: (... غساظغ ٤,٩ ططغعن 
حعري  بغظ  الشثائغ  افطظ  اظسثام  طظ  حثص 
الثاطغ  الصاال  بسئإ  وظغسان/أبرغض،  حئاط/شئراغر 
شغ جظعب السعدان، وارتفاع أجسار المعاد الشثائغئ، 
طحغرًا  الجراسغ)،  اإلظااج  واظثفاض  اقصاخاد،  وتسبر 
حثص  ططغعن   ٥,٥ إلى  جغرتفع  الرصط  عثا  أن  إلى 
الماتثة  افطط  طظسص  وصال  تمعز/غعلغع.  بتطعل 
(غعاجه  السعدان:  جظعب  شغ  اإلظساظغئ  لطحؤعن 
ذفض طظ ضض بقبئ ظصخًا تادًا شغ الاشثغئ، وغعاجه 
إلى  أحار  ضما  جعسًا)،  المعت  خطر  ذفض  ألش   ٢٥٠
شغ  ظسمئ  ططغعن   ١٢ أخض  طظ  طقغغظ  بماظغئ  أن 
الئقد غتااجعن إلى طساسثة، وأن ٤,٦ ططغعن طظعط 
غعاجععن ظصخًا تادًا سطى خسغث المعاد الشثائغئ... 
والاغ  الةظعب،  ذالئ  الاغ  المأجاة  طظ  خعر  عثه 
تغث  طظ  الئقد  شغ  بفصر  وتظئأ  شسًق،  رخثعا  تط 

المعاد الشثائغئ.
شعغ  بضرًا،  أرضًا  تسائر  السعدان  جظعب  أرض  إن 
الظفط  طظ   ٪٨٥ إن  تغث  ضالظفط،  بالبروات  تئطى 
الثي ضان السعدان غسامث سطغه، صث آل إلى الةظعب 
سصإ اقظفخال، عثا سقوة سطى الغعراظغعم، والفدئ 
وشرة  طع  الثخئئ،  الجراسغئ  وافراضغ  والثعإ، 
المغاه، باإلضاشئ إلى الشابات الاغ تتاعي سطى أجعد 
شصر  جئئعا  لغج  المساظاة  شعثه  افسحاب.  أظعاع 
غظسئعظعا  المراصئغظ  طظ  الضبغر  ظرى  تغث  الئقد، 
لطترب افعطغئ الثائرة، وتارة لسعء اإلدارة، والئسخ 
شغ  المسآولغظ  بغظ  المساحري  لطفساد  غظسئعا 
التضام،  تةربئ  صطئ  سظ  غاتثبعن  وآخرون  الثولئ، 

طما دشع الئقد إلى تاشئ العاوغئ.
جاءت  المحضطئ،  فجئاب  تحثغص  عضثا  سطى  وبظاء 
التطعل،  عثه  رأس  سطى  شضان  التطعل،  طصارتات 
شرض تزر سطى اجاغراد السقح إلى جظعب السعدان؛ 
وعع أطر إن لط غضظ طظ المساتغض تظفغثه، وتضاظفه 
أن  إلى  الاصارغر  بسخ  أحارت  وصث  بالشئ،  خسعبات 
سائثات  طظ   ٪٥٠ طظ  أضبر  تظفص  الةظعب  تضعطئ 
افسمال  الئسخ  اسامث  وأغدًا  الاسطح.  سطى  الئارول 
اإلغابغئ ضةرسئ إجساشغئ ساجطئ إلى أن تاعصش الترب، 
العاصع،  أرض  سطى  أبر  لعا  لغج  التطعل  عثه  ولضظ 
تاسع  وبثأت  بالفسض،  وصسئ  صث  المةاسئ  إن  بض 
دائرتعا أشصغًا لاشطغ طساتئ جشراشغئ أوجع، ورأجغًا 
المثطرة  آبارعا  وزغادة  المحضطئ،  سمص  تغث  طظ 
السعدان،  حمال  وبثاخئ  الةعار  دول  سطى  تاى 
تغث أجئرت عثه الضاربئ اإلظساظغئ ضبغرًا طظ افجر 

الةظعبغئ سطى العرب والطةعء إلى الثرذعم.
المةاسئ  عثه  إلى  أدت  ضبغرة  أجئاب  ذضرت  لصث 
الضاربغئ، لضظه تط تشاشض، أو تةاعض السئإ الرئغج؛ 
تطك  وطا  السعدان،  حمال  سظ  اقظفخال  وعع 
افجئاب إق تفرغسات سظ عثا السئإ الرئغج، جعاء 
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طظث أن اظططص الاترك افخغر شغ تغ جعبر بالساخمئ 
دطحص سئر طسرضئ "غا سئاد اهللا ابئاعا" غعم افتث الااجع 
سحر طظ آذار/طارس الةاري بمحارضئ سثة شخائض، وطا 
زالئ المسارك طسامرة، وصث تصصئ اظاخارات ضئغرة طع 
العاصسئ  الخظاسغئ  المظطصئ  سطى  بالسغطرة  اظطقصاعا 
بغظ تغ جعبر وتغ الصابعن المتاخر، ووخطئ المسارك 
إلى تغ السئاجغغظ وتمئ السغطرة سطى ضراجعا الحعغر 
والثي ق غئسث ضبغرًا سظ وجط الساخمئ دطحص وأتغائعا 
الصثغمئ، عثه المسرضئ وسطى ضآلئ سثتعا وساادعا إق 
طظ اإلغمان المططص بظخر اهللا، جغحئ المحاسر وألعئئ 
البعرة طظ جثغث وأسادت لعا الئرغص، شغ العصئ الثي 
ضاظئ تمر شغه صئض أغام ذضرى إضمال ساطعا السادس، 
جصعط  تئع  البعرة  تاضظئ  طظ  ضئغر  تحاؤم  وجط 
تطإ المثوي وتعةغر آخر أتغاء تمص ساخمئ البعرة، 
دسمعا  غّثسعن  طمظ  ضئغر  وخثقن  دولغئ  باتفاصات 

وسطى رأجعط الظزام الارضغ.
تترضات  طع  الضئغر  السسضري  التثث  عثا  وتراشص 
جغاجغئ ودبطعطاجغئ، أخّر شغعا رئغج وشث الافاوض 
ظخر الترغري شغ تخرغح ختفغ سطى الامسك بئتث 
والارضغج   ،٢٢٥٤ افطمغ  الصرار  وشص  السغاجغ  اقظاصال 
سطى المداطغظ طظ أجض العخعل إلى اقظاصال السغاجغ 

لمتاربئ (اإلرعاب)، وعثه المداطغظ عغ السقل افربع 
الاغ غسمض سطغعا المئسعث افطمغ إلى جعرغا جاغفان 
الةمغع  وذالإ  خماه  سظ  خرج  الثي  طغساعرا  دي 
إلى  لطعخعل  جظغش  إلى  والاعجه  الصاال  سظ  بالاعصش 
تض جغاجغ تصغصغ، وعع طا لط غسمسه أعض الحام سظث 
ضض تصثم لطظزام طظ عثا المئسعث، إق إن ضان الاصثم 
طظ ذرف البعار، شغ خعرة تسضج تصغصئ طعمئ عثا 
شغ  الثاطسئ  الةطسئ  الةمسئ  سصثت  وشسقً  المئسعث، 
جعى  جثغث  حغء  سظ  تثرج  أن  دون  جظغش  طارابعن 

اقتفاق سطى جظغش آخر بمعسث جثغث.
لضظ الاترك السسضري افخغر وعع القشئ عثه المرة 
البعرة  سروق  شغ  الثطاء  أساد  الاصثم  وعثا  أضبر، 
والبائرغظ طظ جثغث، وأسطى لطبعرة زخماً ضاظئ تتااجه 
قظاخارعا،  طظساً  سطغعا  الضئغر  الثولغ  الاآطر  ظض  شغ 
المصابض  شغ  الحام،  أعض  ظفعس  شغ  الغأس  وإحاسئ 
الظزام  ضسش  التراك  عثا  ضحش  اآلخر  الطرف  وسطى 
رغط  البائرغظ  ضربات  تتئ  داره،  سصر  شغ  وتعاوغه 
طساعردة  وططغحغات  وسااد  سثة  طظ  غماطضه  طا  ضض 
طظ ضض أخصاع افرض، وذئساً عثا سائث فجئاب سثة: 
أعمعا أن الظزام الثي ق غمبض أعض الحام ضان غرضظ 
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إن أهل فلسطين يريدون تحرير 
فلسطين كل فلسطين وعباس ال 

يمثل إال نفسه ومرتزقته
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السلطة الفلسطينية تعتقل األستاذ شاهر عساف
على خلفية موقفه من قضية األعرج

بصطط: أتمث طساذ



افربساء ١ طظ رجإ ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٩ آذار / طارس ٢٠١٧ طــ ٢     السثد ١٢٣

إلى  ذاجغضساان  جتإ  روجغا  تتاول  لطظفعذ.  ذراع 
المةمعسئ اقصاخادغئ افوروآجغعغئ، ولضظعا لط تتصص 
ذاجغضساان  إن  تغث  المةال.  عثا  شغ  ظةاح  أي  بسث 
لطاساون  حظشعاي  طظزمئ  شغ  سدعًا  شصط  تئصى 

وطساعثة افطظ الةماسغ.
صرغغججاان، بالرغط طظ أظعا تصع تتئ الظفعذ افصعى 
شغ  عحاحئ  افضبر  الئطث  تجال  ق  أظعا  إق  لروجغا، 
آجغا العجطى طظ تغث تشغغر العضع السغاجغ، شإن 
افوضاع صث احاسطئ طرة أخرى، شفغ اآلوظئ افخغرة 
وطظ  المسارضئ.  أسداء  أتث  سطى  الصئخ  إلصاء  تط 
افتثاث  وتاابع  الثظاق"  "تحثد  روجغا  أن  العاضح 
جثغثة.  بظفسةغئ"  "بعرة  لمظع  الئقد  شغ  ضبإ  سظ 
اقظاثابات  سصث  جغاط   ٢٠١٧ سام  ظعاغئ  شغ  شإظه 
لظ  أتاطئاغغش  إن  تغث  صرغغججاان،  شغ  الرئاجغئ 
تتدر  روجغا  أن  العاضح  وطظ  أخرى،  طرة  غارحح 
شإن  المظخإ،  عثا  لغتاض  أتاطئاغغش  طبض  رجًق 
شسطى  ترشغًا،  روجغا  أواطر  جمغع  غطغع  أتاطئاغغش 
الظعائغ  المعسث  تمثغث  تخض  تغظ  المبال،  جئغض 
ضما  ضاظئ.  شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصاسثة  لعجعد 
المةمعسئ  إلى  صرغغججاان  غصثم  أتاطئاغغش  أن 
دطب  تط  صث  شالغعم،  افوروآجغعغئ.  اقصاخادغئ 
اقصاخادغئ  المحارغع  طظ  المجغث  شغ  صغرغغججاان 
شإن  ولفجش،  الروجغئ.  والاسطغمغئ  والسسضرغئ 
صرغغججاان  شغ  وتظفث  تسغر  الاسطغمغئ  المحارغع 

بظةاح ضئغر.
وصام  ترضماظساان.  أو  أوزبغضساان  بعتغظ  غجر  لط 
بمتادبئ عاتفغئ طع رئغج ترضماظساان، وأسرب سظ 
أططه بطصائه وجعًا لعجه شغ المساصئض. أوزبغضساان، 
والاغ وصسئ تتئ تضط ضرغمعف لفارة ذعغطئ تغث 
تاشر سطى الاعازن بغظ روجغا وأطرغضا، وعغ لغسئ 
سدعًا شغ المةمعسئ اقصاخادغئ افوروآجغعغئ أو شغ 
ظفسه  العصئ  شغ  ولضظعا  الةماسغ،  افطظ  طساعثة 
طعط  بطث  إظعا  تغث  المظطصئ،  شغ  طعمًا  بطثًا  تسائر 
خاخئ بالظسئئ لطسغاجئ الثارجغئ شغ آجغا العجطى. 
وقء  افضبر  طغرزغاغغش  ووخعل  ضرغمعف  وشاة  إن 
وبحضض  روجغا.  لخالح  طعمًا  دورًا  لسإ  صث  لروجغا 
سام، تحمض طظطصئ آجغا العجطى خمج دول عغ: 
أوزبغضساان وذاجغضساان وضازاخساان وصرغغججاان 
وترضماظساان. عثه المظطصئ عغ طظطصئ سازلئ طعمئ 
سطى  السغطرة  شصثاظعا  أن  روجغا  وتثرك  لروجغا. 
سعاصإ  سطغه  جغارتإ  الئقد  عثه  طظ  شصط  واتثة 
جغعجغاجغئ وخغمئ. شمظث اظعغار اقتتاد السعشغغاغ 
وأطرغضا تتاول شخض عثه الثول سظ روجغا طظ خقل 

السثرغئ طظ تئسغاعا لروجغا.
ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى أن غسةض بفرجه وظخره، 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  غضرطظا  وأن 
الزالمغظ  المساسمرغظ  خطط  لظتئط  الظئعة  طظعاج 

 وظظحر السثل والسسادة شغ أرجاء السالط

الاتالش الثولغ الخطغئغ ُغعّجع 
ُسثواظه ضث املسطمني

الفائئ  ـــســـاء  افرب غـــعم  واحــظــطــظ  ــغ  ش اظــســصــث 
ضمظ  المظدعغئ  لطثول  اجاماع  أول   ٢٠١٧/٣/٢٢
شعز  طظث  أطرغضا  بصغادة  الخطغئغ  الثولغ  الاتالش 
لمظاصحئ  وذلك  افطرغضغئ،  بالرئاجئ  تراطإ  دوظالث 
اإلجقطغئ،  الثولئ  تظزغط  ُطتاربئ  بثطئ  أجمعه  طا 

وطتاربئ (اإلرعاب).
وحارك شغ اقجاماع وزراء خارجغئ ٦٨ دولئ - طظعا 
غالئغئ دول الثطغب وطخر والمشرب وافردن والسراق 
والــثول   ،- اإلجقطغئ  الئقد  طظ  وغغرعا  وترضغا 
الثارجغئ  وزغر  اقجاماع  وترأس  الظخراظغئ،  الشربغئ 
افطرغضغ الةثغث رغضج تغطرجعن، وتسعث الرئغج 
طتاربئ  بةسض  لطمةامسغظ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
تظزغط الثولئ أولعغئ لطاتالش، وتعّسث بالصداء سطى 

الاظزغط وتخفغئ زسغمه.
العاصع  شغ  أّجج  طا  أّظه  الاتالش  عثا  تصغصئ  لضّظ 
لمتاربئ  ولغج  والمسطمغظ،  اإلجقم  لمتاربئ  إق 
تظزغط الثولئ ضما ُغجسط، شعع تطش خطغئغ طتخ، 
ُتحارك شغه تضعطات الئقد اإلجقطغئ لطامعغه سطى 
تظزغط  وطا  لطاتالش،  الخطغئغئ  الخئشئ  إظعار  سثم 
الثولئ الثي ُغسطظعن الترب سطغه جعى الثرغسئ الاغ 

غساشّطعظعا لاتصغص عثا الشرض.

 سطى أّن العثف التصغصغ لعثا الاتالش التاصث الطؤغط 
والثي أظحأته إدارة أوباطا رئغج أطرغضا السابص عع 
الثقشئ  دولئ  إصاطئ  وطظع  الحام،  بعرة  سطى  الصداء 
سطى طظعاج الظئعة شغ جعرغا، والتغطعلئ دون اظاصال 
تأبغراتعا وتثاسغاتعا سطى الثول المةاورة، شالاتالش 
شغ واصسه طا عع إق وجغطئ طظ وجائض الضاشر المساسمر 
لمعاجعئ الامثد اإلجقطغ السالمغ، والسمض سطى وصش 
اظاحاره، وطا طتاربئ تظزغط الثولئ و(اإلرعاب) جعى 
المحةإ الثي ُغسّطصعن سطغه ُسثواظعط الُماعاخض ضث 

افطئ اإلجقطغئ.
أّن  زسط  صث  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  وضان 
تسعَّث  ضما  الثولئ،  تظزغط  لعجغمئ  جرغئ  خطئ  لثغه 
جاء  بغظما  الرئاجغئ،  اقظاثابغئ  تمطاه  خقل  بثلك 
أجض  طظ  واحظطظ  إلى  الثولغعن  وأتئاسه  حرضاؤه 

اقذقع سطى عثه الثطئ، وطسرشئ أدوارعط شغعا.
التثث  ُغسائر  اقجاماع  عثا  شإّن  أخرى  جعٍئ  وطظ 
الثارجغئ  وزغر  غسادغفه  الثي  افول  الثبطعطاجغ 
افطرغضغ تغطرجعن، وعع المظاجئئ السغاجغئ افولى 

الاغ جُغتاول شغعا العزغر الاثّرب سطى الصغام بافسمال 
السغاجغئ، وإظعار صثراته الثبطعطاجغئ أطام العزراء 
جغاجغئ  خئرات  بسدعط  غمطك  والثغظ  العاشثغظ 

تفعق صثراته.
إق أّظه لط غزعر سطى تغطرجعن - تاى اآلن سطى افصض 
جعن  ضسطفه  ُطامغجة  جغاجغئ  طعارات  غمطك  أّظه   -
تراطإ  إدارة  شغ  عاطحغًا  قسئًا  غئثو  زال  وطا  ضغري، 
الاغ غعغمظ شغعا الرئغج، وُغساوظه شغعا طساحارون 
باظعن  جاغش  طبض  أظفسعط  العزراء  طظ  أعمغئ  أضبر 
شغ  تراطإ  جاظإ  إلــى  شزعروا  ضعحظر،  وجــارغــث 
ولط  افبغخ  الئغئ  شغ  أجاظإ  زسماء  طع  اجاماساته 

غزعر طسعط تغطرجعن!
حارك  الثي  واحظطظ  اجاماع  شغ  الةثغث  عع  طا  أّطا 
شغه وزراء خارجغئ بماظغئ وجاغظ بطثًا شغ عثا الاتالش 
الخطغئغ زغادًة سّما ضان سطغه التال شغ إدارة الرئغج 
السابص أوباطا شغمضظ تخره شغ شضرة تعجغع وتسرغع 
التمطئ السسضرغئ شغ ضٍض طظ جعرغا والسراق، شصث صال 
طارك تعظر، الماتثث (المثدرم) باجط وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ بأّظه "جغضعن عظاك بسخ افشضار الةثغثة 
سطى الطاولئ"، وبأّن عثه افشضار تعثف إلى "تسرغع 

وزغادة الارضغج سطى ضغفغئ تسرغع جععدظا".

شغ  والاعجغع  الاسرغع  عثا  آبــار  بالفسض  وظعرت 
خطئ إدارة تراطإ سطى حضض طثابح جثغثة ارتضئعا 
شغ  السجل  اآلطظغظ  المثظغغظ  طؤات  بتص  افطرغضان 
ضٍض  شغ  والمثغمات  والمثارس  والمساجث  المظازل 
طظ المعخض وتطإ والرصئ وإدلإ صاطئ بعا ذائرات 
شعصسئ  الظاس  رؤوس  سطى  بتممعا  وألصئ  الاتالش 

تطك المثابح الحظغسئ.
طظ  الاتالش  لثور  والاسرغع  الاعجغع  عثا  ظعر  ضما 
شغ  افطرغضغئ  الئرغئ  الصعات  طظ  المجغث  ظحر  خقل 
المثغظئ،  سطى  سمقئعا  لسغطرة  السراق  شغ  المعخض 
الضردغئ  المطغحغات  لثسط  جعرغا  شغ  الطئصئ  وشغ 
اقظفخالغئ شغ المظاذص الحمالغئ، وضثلك ظعر عثا 
والصادة  الئظااغعن  طظح  خقل  طظ  والاعجغع  الاسرغع 
اتثاذ  سمطغئ  لاسرغع  إضاشغئ  خقتغات  المغثاظغغظ 
بالدرورة  ُتفدغ  والاغ  الصاتطئ،  السسضرغئ  الصرارات 
بثاخطعا  طظ  سطى  الئغعت  وتثطغر  الئحر  إعقك  إلى 
عع  وعثا  السغاجغئ،  الصغادة  إلى  الرجعع  غغر  طظ 
 باخاخار الةثغث شغ خطط ذلك الاتالش الشادر

الروجغ  الرئغج  اخااط   ،٢٠١٧ حئاط/شئراغر   ٢٨ شغ 
العجطى.  آجغا  دول  إلى  زغارته  بعتغظ  شقدغمغر 
وضازاخساان  ذاجغضساان  رؤجاء  خقلعا  الاصى 
وصرغغججاان. وصث سصث خقل زغارته طتادبات خاخئ 
وطحاضطه  بثولاه  غاسطص  شغما  دولئ  ضض  رئغج  طع 
الثاخئ. وطظ أجض شعط أعثاف وظاائب عثه الةعلئ، 
غتااج افطر إلى الاسمص صطغًق شغ طحاضض عثه الثول 

وشعط ذئغسئ سقصاعا طع روجغا.
المعالغئ  الثول  أضبر  طظ  واتثة  عغ  ضازاخساان 
لروجغا شغ المظطصئ، وعغ تاخض طع روجغا اصاخادغًا 
وجغاجغًا، وتتادظ أضئر سثد طظ الظاذصغظ بالروجغئ، 
أجعض  الروجغئ  المحارغع  شغ  اظثطاجعا  شإن  لثلك 
وعغ  العجطى،  آجغا  شغ  افخرى  الئطثان  طظ  بضبغر 
سدع شغ طظزمئ حاظشعاي لطاساون (SCO) وطساعثة 
اقصاخادغئ  والمةمعسئ   (CSTO) الةماسغ  افطظ 
افوروآجغعغئ (EAEC). وطظ الةثغر ذضره أن عظالك 
طا ق غصض سظ جئسئ آقف حرضئ روجغئ لثغعا شروع 
شغ ضازاخساان. ضض عثا غحغر إلى وجعد سقصئ صعغئ 

بغظ روجغا وضازاخساان.
طظ  ضان  وظجارباغغش،  بعتغظ  بغظ  اقجاماع  خقل 
طحارضئ  لاسجغج  روجغا  خطط  طقتزئ  الممضظ 
ضازاخساان شغ المةمعسئ اقصاخادغئ افوروآجغعغئ. 
بسث ضض حغء، شفغ السظعات افخغرة سظثطا اظثفدئ 
التال  بطئغسئ  عثا  أبر  الروبض،  وضسش  الظفط  أجسار 
حسإ  شحسر  ضازاخساان.  شغ  المتطغئ  السمطئ  سطى 
ضازاخساان  لسدعغئ  السطئغئ  بالسعاصإ  ضازاخساان 
وظاغةئ   ، افوروآجغعغئ  اقصاخادغئ  المةمعسئ  شغ 
لعثا ضان عظالك بسخ اقجاغاء طظ عثا اقتتاد. لعثا 
السئإ شفغ اقجاماع صال بعتغظ أن بظك المةمعسئ 
أن  لضازاخساان  أضث  صث  افوروآجغعغئ  اقصاخادغئ 
أن  إلى  طحغرًا  الثوقرات،  ططغارات  بصغمئ  المحارغع 
أصعى.  جاضعن  وروجغا  ضازاخساان  بغظ  السقصات 
لغج  أظه  ظجارباغغش  ضقم  جمسظا  لثلك،  وظاغةئ 
لثغعط ططالئات أو حضاوى وأن افجؤطئ إلى الةاظإ 

الروجغ وجظضمض المحعار طع روجغا.
ذاجغضساان عغ افخرى تابسئ لروجغا، وعغ أغداً تسامث 
الخشغر  لطسثد  وظزرًا  وجغاجغاً،  اصاخادغاً  روجغا  سطى 
طظ الظاذصغظ بالروجغئ طظ جضان ذاجغضساان، شإن 
الظفعذ الروجغ شغ عثا الخثد غثاطش سظ ضازاخساان. 
وباإلضاشئ لثلك، شإن حسإ ذاجغضساان أصض اظثطاجًا 
روجغا  ذراع  شإن  لثلك،  ضازاخساان.  حسإ  طظ 
وسسضرغئ.  اصاخادغئ  عغ  ذاجغضساان  شغ  الرئغسغئ 
شغ  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  ظخش  طظ  غصرب  طا  شإن 
ذاجغضساان غسامث سطى المال طظ السمال المعاجرغظ 
لفئ  تغث   - سائقتعط  إلى  افطعال  غرجطعن  الثغظ 
بعتغظ الظزر إلى ذلك شغ لصائه طع رتمعن. إن طحضطئ 
طحضطئ تادة  المعاجرغظ طظ ذاجغضساان عغ أغداً 
جثًا شغ روجغا، تغث تساثثم السططات السمال ضأصعى 

بصطط: أتمث الثطعاظغ

أعثاف زغارة بعتني إىل بطثان آجغا العجطى
بصطط: طئغظ أبع داوود
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افتث  الطظثظغئ،  (التغاة  جرغثة  طعصع  سطى  ورد 
طظ  الضبغر  "غتغط  شغه:  جاء  خئر   (٢٠١٧/٠٣/٢٦
الشمعض طخغر سمطغئ طتادبات آجااظئ، الاغ اظططصئ 
طع  بالاعاشص  روجغئ  بمئادرة  التالغ،  السام  طططع 
السسضرغئ  الفخائض  طصاذسئ  جئئه  والشمعض  ترضغا، 
السعرغئ المسارضئ الةعلئ البالبئ طظ المتادبات. شصث 
طتمث  لطمفاوضات  السعرغئ  السطغا  العغؤئ  سدع  اتعط 
ذاولئ  سطى  ضئغرة  وسعدًا  تصثم  بأظعا  روجغا  سطعش 
المفاوضات، بغظما سطى افرض واصع طثاطش تماطًا، ضما 

أرجع صرار المصاذسئ قجامرار الصخش والتخار واتفاصات الاعةغر شغ أضبر طظ طظطصئ جعرغئ".
حطر  وجعععط  وغممعا  وأعطعا،  لطبعرة  ظععرعط  أداروا  الثغظ  الفخائض  صادة  جغسغ  عض   :
أعطعط،  وبغظ  بعرتعط  تدظ  شغ  إق  لعط  ضراطئ  وق  سجة  ق  أن  عآقء  جغسغ  عض  اقجاسمارغئ،  الثول 
وأن المساسمرغظ أطرغضا وروجغا وغغرعما وسعدعط زائفئ وطعابغصعط طئاعتئ، وأن تالعط طسعط ضتال 

الحغطان غسثعط وغمظغعط وطا غسثعط إق غرورا؟!

ْيَطاُن إِالَّ ُغُروًرا﴾ ﴿يَِعُدُهْم َويَُمنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّ

جط
طار

افتث،  الطظثظغئ،  (التغاة  طعصع  ظحر 
"أضثت  شغه:  جاء  خئرا   ،(٢٠١٧/٠٣/٢٦
أن  أطج،  افطرغضغئ  المرضجغئ  الصغادة 
طثغظئ  غرب  طعصسًا  صخفئ  أطرغضغئ  ذائرة 
أسثاد  وجرح  طصاض  إلى  أدى  طا  المعخض، 
أن  أضاشئ  لضظعا  المثظغغظ،  طظ  ضئغرة 
طظ  ذطإ  سطى  "بظاء  جاءت  الةعغئ  الشارة 
الصغادة  وصالئ  السراصغئ".  افطظ  صعات 
تتصغصًا  شاتئ  إظعا  بغان  شغ  افطرغضغئ 
باطك  المتغطئ  التصائص  سطى  "لطعصعف 

الدربئ وختئ اقدساءات سظ جصعط ضتاغا طثظغغظ". وأدى طصاض المثظغغظ شغ الشارة إلى تعصش الصاال 
تعالغ  طصاض  طثظغئ  وطظزمات  سراصغعن  طسآولعن  أضث  شغما  "داسح"،  طظ  المعخض  أتغاء  آخر  قجاسادة 
٥٠٠ حثص شغ الشارة الةعغئ سطى طظطصئ "طعخض الةثغثة" الصرغئئ طظ الئطثة الصثغمئ. وصالئ رئغسئ 
دطرت  المظطصئ  إن  الةثغثة"  "طعخض  تغ  زغارتعا  خقل  بسغط،  بسمئ  المعخض،  لصداء  المتطغ  المةطج 
المظطصئ  أوضاع  واخفئ  الثولغ،  لطاتالش  جعغئ  غارة  خقل  صاطعا  حثص   ٥٠٠ طظ  أضبر  وعظاك  بالضاطض، 
بإجقء  وطعاذظغظ  المثظغ  الثشاع  شرق  صغام  المعخض  غرب  طظ  شغثغع  طصاذع  وأظعرت  باظغئ".  بـ"ضعباظغ 
سحرات الةبث طظ تتئ افظصاض، بط دشظعط شغ التثائص الساطئ وداخض تثائص المظازل لخسعبئ وخعل 

جغارات إجساف ضاشغئ إلى المظطصئ لظصض الةبث إلى خارج المثغظئ".

أمريكا تقتل المئات في غرب الموصل بطلب من النظام العراقي
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الةاظإ افغمظ طظث بثء السمطغات السسضرغئ.
إن طا غةري شغ المعخض لغج سمطغئ تترغر وإظما جرغمئ 
ضئرى بتص المسطمغظ شغ عثه المثغظئ، وضأن طا غةري 
شغعا عع أطر طثبر طظث زطظ؛ شئسث اقتاقل ضان فعض 
المعخض طعصش خطإ بعجه اقتاقل وأذظابه وأظعروا 
الةاظإ  شغ  وخاخئ  اقتاقل  لصعات  حرجئ  طصاوطئ 
افغمظ طظعا تغث أخئتئ طصئرة لطشجاة، وبصغئ بسخ 
بدربعا  المتاض  شصام  المتاض،  سطى  سخغئ  طظاذصعا 
بحثة، وبسث دخعل تظزغط الثولئ شغ تجغران ٢٠١٤ 
باعاذآ طظ تضعطئ المالضغ وبرجط طظ المتاض، وبسث 
الصعات  صاطئ  المعخض  شغ  الثولئ  تظزغط  دور  اظاعاء 
افطرغضغئ باقظاصام طظ الحةر والتةر؛ لثلك ظةث أن 
الصعات افطظغئ السراصغئ اجاثثطئ طظاعى الصسعة شغ 
سمطغاتعا شغ الةاظإ افغمظ طظ المعخض وبثسط وإجظاد 
طظ صعات الاتالش (افطرغضغئ)، وطا ضان ذلك لغتخض لعق 
أن الئقد والسئاد تتضط طظ صئض سمقء لطضاشر المتاض 

وتطئص شغعا أتضام الضفر.
إن اظسااق المسطمغظ طظ ظطط تضاطعط وطظ جغطرة 
صئض  طظ  أطعرعط  باعلغ  إق  غضعن  ق  سطغعط  الضفار 
طظ غتضمعط بضااب اهللا وجظئ رجعله بإصاطئ الثقشئ 
سطى  بحائرعا  باتئ  والاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
افبعاب والاغ جاجلجل سروش الضفر وأعطه. ﴿َولََينُصَرّنَ 

 [التب: ٤٠] ﴾لََقوِّيٌ َعِزيٌز َ ُ َمن يَنُصرُهُ إِّنَ اّبَ اّبَ

أورد طعصع (السربغئ ظئ، افتث ٢٧ جمادى الباظغئ ١٤٣٨عـ - ٢٦ آذار/طارس ٢٠١٧م)، تتئ سظعان "لماذا 
اظططصئ "ساخفئ التجم" طظث جظاغظ شغ طبض عثا الغعم؟"، الثئر الاالغ: "ضاظئ الساسئ تعالغ الباظغئ سحرة 
لغق باعصغئ الرغاض سظثطا خثر بغان الاتالش السربغ لثسط الحرسغئ شغ الغمظ طططصا سمطغئ ساخفئ التجم 
ضث اقظصقبغغظ. الئغان لط غضظ شصط إسقن ترب شتسإ، وإظما أوضح أجئاب وظروف عثا الصرار وأجئابه 
شغ  الحرسغئ  التضعطئ  طظ  بططإ  جاءت  السمطغئ  عثه  أن  سطى  الئغان  وحثد  والثولغ.  المتطغ  السام  لطرأي 
الغمظ بسث طتاوقت طاضررة إصطغمغئ ودولغئ لطاعخض إلى تض جطمغ غمضظ طظ خقله إظصاذ الغمظ وحسئه، 
إق أن عثه المساسغ شحطئ بسئإ رشخ اقظصقبغغظ التعبغغظ وإخرارعط سطى طعاخطئ أسمالعط السثواظغئ. 
جاء إسقن إذقق ساخفئ التجم باعصغئ تاجط سظثطا ضان التعبغعن وتطفاؤعط غتحثون اجاسثادا لتمطئ 
طظاذص  ظتع  والاعجع  التضعطغئ،  لطمآجسات  اتاقلعط  وطعاخطئ  وسثن،  لتب  باتةاه  لطاترك  الةظعب  سطى 
جثغثة رغط ططالإ طةطج افطظ الماضررة ضما غعضح الئغان. السمطغئ تعثف لغج شصط إلظصاذ الغمظ وإظما 
المظطصئ  شغ  الماجاغث  اإلغراظغ  السسضري  الظحاط  طعاجعئ  ذرغص  سظ  الاتالش  بغان  صال  ضما  ضطعا  المظطصئ 
لئسط عغمظاعا سطى الغمظ وجسطعا صاسثة لظفعذعا شغ المظطصئ. إذقق ساخفئ التجم جاء ردا سطى تعثغثات 
التعبغغظ لغج شصط لطغمظ وإظما لطثول المةاورة وتتثغثا السسعدغئ، شعظاك أجطتئ بصغطئ وخعارغت صخغرة 
وبسغثة المثى تسطتئ بعا المطغحغات خارج جغطرة السططئ الحرسغئ الغمظغئ وتأضث أن العثف اجاثثاطعا 

لجسجسئ أطظ واجاصرار دول جعار الغمظ".
: لصث ضان الشرض طظ إذقق "ساخفئ التجم" لغج عع طا غزعره اإلسقم الثادم لسغاجات الثول 
اقجاسمارغئ، وعع اقظاخار لـ(حرسغئ) الرئغج سئث ربه طظخعر عادي، شصث وصسئ السسعدغئ واإلطارات 
لظائإ  عادي  خقتغات  بظصض  تصدغ  الاغ  ضغري  طئادرة  سطى  الثولغئ  الرباسغئ  شغ  وبرغطاظغا  وأطرغضا 
المصام  شغ  عادي  حرسغئ  تعمعا  ق  السسعدغئ  أن  غسظغ  وعثا  السططئ،  شغ  التعبغغظ  وإحراك  تعاشصغ 
افول وق اجامراره شغ التضط، وغسظغ ضثلك طعاشصئ السسعدغئ سطى إحراك التعبغغظ شغ تضط الغمظ، وق 
طاظع سظثعا طظ اجاقطعط لطتضط طا داطعا جغعاشصعن سطى أن غضعن ططش الغمظ افطظغ بغث السسعدغئ 
الاغ تطمع أن تسطغعا أطرغضا دورا شغ المظطصئ وبافخص شغ الغمظ بثق طظ إغران، شساخفئ التجم ضان 
غرض أطرغضا طظعا عع طظع اإلظةطغج طظ اقجافراد بالتضط وطظع رجعع سطغ خالح الثي غازاعر وبأطر طظ 
أجغاده اإلظةطغج، بالاتالش طع التعبغغظ وشغ الثفاء غسمض لقظصداض سطغعط بسث اجاظجاشعط وجرجرتعط 
لطترب شغ ذعل الئقد وسرضعا، بثلغض أن السسعدغئ تتاور التعبغغظ وتماظع سظ التعار طع سطغ خالح 
رغط ذعاب ابظه أتمث لطرغاض بثاغئ الترب سارضا سطغعط أن غثسمعه وعع جغاضفض بإرجاع التعبغغظ 
إلى جتعرعط شغ خسثة، أطا اإلطارات شعغ تثثم اإلظةطغج لضظعا اجاشطئ ساخفئ التجم لاسغث تثوغر تضط 
جظاح سطغ خالح وابظه الثي غصغط عع وطسزط أجرته شغعا وذلك سطى تساب جظاح عادي الثي غرضظ ضبغرا 
شغ اساماده سطى تجب اإلخقح - اإلخعان المسطمغظ -، شساخفئ التجم ضاظئ تربا أطرغضغئ إلغةاد تساذش 
وطزطعطغئ لطتعبغغظ وطظ بط الحرسظئ لحراضاعط شغ التضط بسث شحطعط شغ إدارة الئقد بسث دخعلعط 

الساخمئ خظساء وتحااعط لتضط بصغئ الئقد بالصعة.

عثه الاترضات الثراطاتغضغئ الاغ تخطئ شغ دطحص 
وتماة وطظ صئطعا شغ درسا ضحفئ تصائص سثة ضان 
تجب الاترغر "الرائث الثي ق غضثب أعطه" جّئاصًا شغ 
ضحفعا فعطه شغ الحام أولعا: أن الظزام ق غسصط 
إق  تصاض  ق  شافشسى  الساخمئ،  شغ  داره  سصر  شغ  إق 
السالط  ظزرغئ  تآضثعا  التصغصئ  وعثه  رأجعا،  بصطع 
المآرخ ابظ خطثون الثي صال صئض طؤات السظغظ شغ 
الصرن الرابع سحر (إذا غطإ سطى الثولئ طظ طرضجعا 
لعصاعا،  شادمتض  والظطاق  افذراف  بصاء  غظفسعا  شق 
فن المرضج ضالصطإ تظئسث طظه الروح، شإذا ُغطإ الصطإ 
اظعجم جمغع افذراف)، باظغًا أن سطى البعار أن غصطسعا 
طظ  ضاظعا  أظعط  تئغظ  الثغظ  بالثاسمغظ  سقصاتعط 
طظ  ضبغر  شغ  واظتسارعط  البعار  اظعجام  أجئاب  أضئر 
طظ  أوعظ  وعع  طاعالك  الظزام  أن  بالبًا:  المظاذص، 
بغئ السظضئعت وغسغح سطى أضسةغظ الثسط الثارجغ 
والشطاء السغاجغ الثولغ وسطى رأجه أطرغضا، رابسًا: 
أن بعرة الحام طاةثرة شغ وجثان أعض الحام، شما 
وطا  دطحص  شغ  السسضري  الاترك  أخئار  وخطئ  أن 
الظاحطعن  اظططص  تاى  تماة  شغ  طسارك  طظ  تئسه 
والتاضظئ الحسئغئ شغ طزاعرات تآضث سطى ططالإ 
ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  الظزام  إجصاط  وأولعا  البعرة 
الاترغر  تجب  لحئاب  وضان  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ 
الصطإ  شعط  الحسئغ،  الاترك  عثا  شغ  الضئغر  الثور 

الثي غظئخ بغظ جعاظح أعطه.
وخقخئ المحعث السسضري والسغاجغ أن الشرب وسطى 
وطآتمراتعط  طآاطراتعط  شغ  طسامرون  أطرغضا  رأجه 
سظ ذرغص أتئاسعط تضام المسطمغظ، سطى بعرة الحام 
بسث  اهللا،  سطى  أجرعط  المتاسئغظ  الخابرغظ  وأعطعا 
جئ جظغظ وسغعظعط ترصإ دطحص باظازار خئر إسقن 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الظزام  إجصاط 
الظئعة وطئاغسئ الثطغفئ الراحث سطى التضط بضااب اهللا 
َولَِكنَّ  وَْعَدهُ   ُ ابَّ خُيْلُِف  ال   ِ ابَّ ﴿وَْعَد   ، رجعله  وجظئ 

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس ال َفْعلَُموَن
َ
أ

دظمارضغئ،  بطثغات  أضئر ١٠  بغظ  طظ  بطثغاان  خفدئ 
صغمئ إساظئ الئطالئ لسغثات طتةئات، رشدظ سروض 
سمض صثطئ لعظ، بسئإ احاراط طضان السمض خطسعظ 
لعظث  تروغطج  الثظمارضغ  السمض  وزغر  وصال  الثمار. 
بعلسظ، شغ بغان طضاعب، ردًا سطى اجاةعاب برلماظغ 
إن  الماطرف،  الغمغظغ  الثظمارضغ"  الحسإ  "تجب  طظ 
العزارة بتبئ أوضاع أضئر ١٠ بطثغات شغ الئقد، ووجثت 
أن ابظاغظ طظعا تصعطان باثفغخ صغمئ طسعظات الئطالئ 
لطمتةئات، القتغ غرشدظ سروض سمض بسئإ احاراط 
طضان السمض خطسعظ الثمار. وأسرب العزغر سظ طعاشصاه 
سطى الطرغصئ الاغ تخرشئ بعا الئطثغاان، صائقً إظه ق 
غرشدظ  أن  بطالئ  راتإ  سطى  غتخطظ  لمظ  غمضظ 
سروض سمض بسئإ سثم السماح لعظ بارتثاء الثمار. 

(افظاضعل، ٢٠١٧/٠٣/٢٣).
لطالما أخّمئ أوروبا آذان السالط بالاروغب لسطماظغاعا، 
باسائار أن شقجفاعا السزام عط الثغظ أسادوا اقسائار 
لعاء  ورشسعا  الضعن،  شغ  اإلظسان  ولمرضجغئ  لطسصض، 
اإلرادة  ترغئ  طظ  غتث  صغث  أي  سطى  والامرد  الترغئ 
طتاضط  السطماظغئ  أوروبا  تصغط  شضغش  و...  اإلظساظغئ، 
الافاغح لظساء اخارن أن غرتثغظ لئاجعظ بترغئ إذًا، 

أغظ عغ الترغئ المجسعطئ؟!
شغ الصرن الـ ١٦ ضاظئ صدغئ ظجع خمار المسطمات شغ 
افظثلج، طظ ُطَسّطمات السغاجئ الضابعلغضغئ لمتاضط 
الصعاظغظ،  سطى  تسامث  ضاظئ  جغاجئ  وعغ  الافاغح، 
افطر  وتطعر  الثمار،  ترك  سطى  إلجئارعظ  والسططئ، 
شغ الظعاغئ إلى الاسثغإ والترق والصاض، وإجئار اآلخر 
سطى ترك دغظه. إّن طاضغاً ضماضغ أوروبا، غةسض الصغط 
السزمى الاغ تظادي بعا شارغئ طظ طسظاعا التصغصغ، 
بالصغط  غظغئ  تجال  ق  الغعم،  التاضمئ  البصاشغئ  شالصغط 
الخطغئغئ  التروب  شمغراث  ظفسعا  المحععئ  الثغظغئ 
الاغ حارضئ شغعا أوروبا جمغساً، أخئح أتث طضعظات 
"إن  أجث:  طتمث  المفضر  غصعل  الغعم.  الشربغئ  البصاشئ 
الشرب  شعق  غرشرف  غجال  ق  الخطغئغئ  التروب  خغال 
تاى غعطظا عثا ضما أن جمغع اتةاعاته وتعجعاته ظتع 
اإلجقم والسالط اإلجقطغ ق تجال تتمض آبارًا واضتئ 

جطغئ طظ ذلك الحئح الساغث الثالث".
الحرسغ،  المسطمئ  لئاس  بغظ  التامغ  الاخادم  إن 
اظاصاء  شغ  المرأة  ترغئ  وطظعا  لطترغئ؛  والثسعة 
ططئسعا، طعما ضان طائرجاً، بض وغةسطعا حئه سارغئ، 
وبغظ الصثرة سطى تتمض صغط طثالفئ، تفرز خعرًا طظ 
الطئاس الساتر المتاحط، لضظه تخادم، ظساطغع طظه 
الترغئ  صغط  تعل  والامارس  الثعف  رائتئ  اجاحفاف 
تردد  الاغ  اقظاصائغئ؛  السطماظغئ  والمرجسغئ  الجائفئ 
ِبَعَعٍس أظعا ترغث إزالئ ضض طا غرطج لطثغظ، لضظعا ق 

تسظغ أي دغظ غغر اإلجقم.
واضح،  بحضض  الثظمارك،  شغ  اإلجقم  شعبغا  ظعرت 
وأذطص   ، طتمث  لطظئغ  المسغؤئ  الرجعم  خقل  طظ 
أن  رغط  الئقد  "أجطمئ"  طظ  تتّثر  تمقت  الغمغظغعن 
طا  السضان،  سثد  طظ   ٪١ غاةاوز  ق  المسطمغظ  سثد 
غسظغ الثعف التصغصغ طظ دغٍظ جقُته افشضار، خاخئ 

إذا وجثت آذاظاً خاغغئ شغ بغؤئ تئرز الاظاصخ بسرسئ، 
فن الظعر غةّطغ سامئ الزقم.

(اإلرعاب)،  لمضاشتئ  الةثغثة  والصرارات  الصعاظغظ  إن 
خثرت شغ سثد طظ دول اقتتاد افوروبغ، وتظطعي 
سطى تمغغج واضح ضث المسطمغظ والقجؤغظ، شغ إذار 
طا غسمى بمضاشتئ (اإلرعاب)، ولسض آخر عثه اإلجراءات 
السظخرغئ، صرار طتضمئ السثل افوروبغئ افخغر، والثي 
غصدغ بةعاز ذرد أغئ طعظفئ طظ سمطعا بسئإ لئاجعا 
تدمظ  ضاظئ  جابصئ  لصرارات  خقشا  وذلك  اإلجقطغ، 
لضض حثص التفاظ سطى الرطعز الثغظغئ الثاخئ به، 
السمض  جاسات  خقل  ذلك  شغ  بما  تثخض،  أي  دون 
أوروبا لط  ضض  السطماظغئ شغ  المرجسغئ  الرجمغ. عثه 
ظسمع أبثًا بصعاظغظعا تجغض غطاء الحسر سظ الراعئات، 
وتجغض سظ أسظاق اآلباء الظخارى ربطات سظص طمغجة، 
الساطئ  الساتات  بسخ  شغ  عثا  غعطظا  إلى  غجال  وق 
خطئان ضثمئ، طشروزة شغ وجط المثن تثضر باظاماء 
ظخراظغئ  دغظغئ  أسغاد  شعظاك  افذعان،  سظ  غشإ  لط 
رغط  لطساذطغظ،  أجرعا  وتثشع  بض  الثولئ،  بعا  تتافض 
الاصاوغط  تاى  والثولئ،  الثغظ  بغظ  الفخض  ادساء 
العذظغئ أغطإ سطقتعا عغ طظاجئات دغظغئ بتائ، بض 
بارز  بحضض  الخطغإ  سطغعا  طرجعم  دول  أسقم  عظاك 
بضاططعا  طثن  عظاك  بض  طبقً،  والثظمارك  ضسعغسرا 
الحثخغات  أضبر  طظ  دغظغئ  حثخغات  أجماء  تتمض 
دطعغئ شغ تارغت أوروبا، ضض ذلك غئرز تةط الاظاصخ، 

واجاعثاف المسطمغظ واإلجقم!
إن التدارة الرأجمالغئ الشربغئ، تثسع المرأة إلى الاماع 
بترغئ جسثعا، وتافظظ طثٌن آطظئ بعثه الترغئ، شغ 
خظاسئ المقبج المبغرة، الاغ تسعصعا سطى طساعى 
وأظاصئ،  جماق  افضبر  الظمعذج  باسائارعا  ضطه،  السالط 
لطاضسإ المادي طظ وراء ذلك، لعثا ضاصئ خثورعط 
ظزرغاعط  غظسش  فظه  المسطمئ  المرأة  لئاس  طظ 
لضظعا  الئتائ،  الظفسغئ  تصغصاعا  وغئرز  الثادسئ، 
الغعم:  غخغتعن  جغاجغغظ  جسطئ  الاغ  الثغماغعجغا؛ 
الظازغعن  ضان  ضما  تماطاً  أوروبا)،  شغ  الثمار  (طمظعع 
غخغتعن ضث الغععد: (ق تصئطعا غععدغا أو غةرغا شغ 
جغح الّراغت السزغط)، ظسط ق شرق شغ واصع افطر، بغظ 
أن تةئر شااة لااثطى سظ تحماعا وتظجع سظعا لئاجًا 
داوود  ظةمئ  تمض  سطى  تةئرعا  أن  وبغظ  ارتداه، 

الخفراء بثاشع السظخرغئ.
افغثغعلعجغات  عغ  المةامسغ  والثطب  السطماظغئ،  إن 
لئاجعظ،  طظ  المسطمات  تةرغث  سطى  تسمض  الاغ 
لغسئ  عثه  أشضارعط  أن  تصغصئ  سظ  بثلك  لاضحش 
بصغط طعضعسغئ، وق طئادئ إظساظغئ ضعظغئ، تصئض اآلخر 
الاخرف  وعثا  الجطان،  طظ  ردتاً  لثلك  غروجعن  ضما 
غفدح  إظما  اإلظسان،  تصعق  تثسغ  الاغ  أوروبا؛  شغ 
وق  البصاشغ،  اقخاقف  تاتمض  ق  الاغ  السصطغات  تطك 
الاغ  الضاذبئ  سطماظغاعط  تصغصئ  وتفدح  اآلخر،  الرأي 
طعسثعا الخئح، ألغج الخئح بصرغإ، وسظثعا تحرق 
سطى الضعضإ افرضغ حمج تدارة السثل واإلظخاف؛ 

 ...طئثأ اإلجقم السزغط

تخض  لظ  البعرة  بأن  وضماظاته  الثولغ  العاصع  إلى 
إلى الساخمئ بض سطى السضج ضاظئ طضظسئ الاعةغر 
تسغر بثطًى طاسارسئ ظتع تظزغش تجام دطحص طظ 
البائرغظ، برساغئ أطمغئ، وضاظئ صعات الظزام صث اظاصطئ 
إلى أذراف تغغ الصابعن وبرزة تتاول إتضام التخار 
بشرض شرض اقجاسقم سطغعا وطظ بط غةري سطغعط 
والعاطئ  وصثجغا  دارغا  شغ  صئطعط  طظ  سطى  جرى  طا 

وغغرعا، بالثروج إلى طتاشزئ إدلإ.
وطا ضاد الظزام أن غسارد وسغه طظ خثطئ الساخمئ 
تاى بثأ البعار طسرضئ جثغثة بصغادة عغؤئ تترغر الحام 
تماة  رغش  شغ  التر  السعري  الةغح  شخائض  وبسخ 
الحمالغ وتثدت عثشعا باترغر طثغظئ تماة، شحضطئ 
المظاذص  تساصط  غرى  وعع  لطظزام  طاظاعغئ  خثطئ 
غساطغع  أن  دون  البائرغظ  بغث  والبضظات  والتعاجج 
إغصاشعط، طا دشع السفغر الروجغ بمضاإ افطط الماتثة 
شغ جظغش ألغضسغ بعروداشغضغظ إلى تتثغر طظ جماعط 
غتسثون  ق  "طخغر  طظ  الظار،  إذقق  وصش  طثارصغ 
اقظاعاضات،  واخطعا  تال  شغ  جغظازرعط  سطغه" 
وتراشصئ عثه الاخرغتات طع طتاوقت سثة لطدشط 
ضض  لضظ  سثغثة،  بتةب  المسارك  إلغصاف  البعار  سطى 
ذلك لط غفئ شغ سدث البعار سظ طعاخطئ تصثطعط، 
ضئغرًا  سثدًا  غساسغث  أن  أجث  ظزام  طظ  اجاثسى  طا 
طظ صعاته طظ سثة جئعات لطثشاع سظ الساخمئ ضان 
أبرزعا اظستاب صعاته طظ طثغظئ تادف بالرغش الحرصغ 
لتطإ، باإلضاشئ فسثاد ضئغرة طظ المطغحغات الطائفغئ 
السراصغئ والطئظاظغئ بتغث غساطغع إغصاف الاصثم باتةاه 
بصخش  الروجغئ  الطائرات  بثأت  ضما  دطحص،  وجط 
سظغش جثًا وبأسثاد ضئغرة سطى الظصاط الاغ تصثم إلغعا 
طساثثطئ  والخعارغت  افجطتئ  أظعاع  بضاشئ  البعار، 
ضما  العةمئ،  تاعصش  تاى  المتروصئ  افرض  جغاجئ 
اجاظفر الظزام صعاته شغ سثة طظاذص بالاعجه إلى تماة 
تاى غعصش الاصثم التاخض سطى جئعاتعا، لمظع البعار 

طظ العخعل إلى المثغظئ وططارعا اقجاراتغةغ.

اعا تامئ: "غا سئاد اهللا ابئاعا" خطعة سطى ذرغص إسادة بعرة الحام إلى ِجضَّ أوروبا تصغط طتاضط تفاغح لظساء
اخرتن لئاجعظ بترغئ شأغظ الترغئ؟!

بصطط: غادة سئث الةئار (أم أواب) – الثرذعم

أضاظئ الترب، أم جعء اإلدارة، أم الفساد المالغ، أم 
صطئ الثئرة السغاجغئ لثى تضام جظعب السعدان، أم 
غغرعا، شضطعا تفرسئ، أو ظاةئ سظ اقظفخال الضاربئ، 
صئغض  بثأت  الةظعب  شغ  شالترب  الئقد،  حطري  بغظ 
خروج المساسمر اإلظةطغجي، وعط الثغظ طعثوا لعثه 
الترب  عثه  واجامرت  الفاظئ،  بثور  وزرسعا  الترب، 
إلى  افطر  غئطس  لط  ذلك  وطع  سصعد،  جائ  طظ  أضبر 

درجئ المةاسئ.
إن تةط البروة المعجعدة شغ أرض السعدان، تضفغ 
فن غسغح أعطه، بض وجغراظه شغ رشاه تام، ولضظ ق 
غمضظ أن غاط ذلك إق سئر شضرة جغاجغئ، طظئبصئ سظ 
سصغثة ختغتئ، ترسى حؤعن اإلظسان بعخفه إظساظًا، 

 تامئ ضطمئ السثد: المةاسئ شغ جظعب السعدان وخغارات العتثة

بشخ الظزر سظ دغظه، بض عغ طسؤعلئ سظ التغعان، 
شغ  عع  التض  إن  ظصعل:  لثلك  السماء.  شغ  والطغر 
إسادة لتمئ السعدان طرة أخرى، وسطى سةض، ولضظ 
اقظفخال،  جرغمئ  تصاجمعا  الثغظ  تضط  تتئ  لغج 
طظ التضام وطظ حاغسعط طظ افتجاب والسغاجغغظ، 
إبط  الةظعبغغظ  السغاجغغظ  طع  تصاجمعا  الثغظ 
لافاغئ  الراطغئ  أطرغضا  لسغاجئ  تظفغثا  اقظفخال، 
غضعن  التض  إن  طاظاترة،  دوغقت  إلى  السعدان  ضض 
تتئ راغئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
وسطى  الحؤعن،  رساغئ  سطى  شغعا  التضط  غصعم  الاغ 
بإذن  صرغئًا  لظراه  وإظا  اآلخرغظ.  سظ  ضاططئ  طسؤعلغئ 

 اهللا جئتاظه وتسالى

عاصفة الحزم جاءت إلنقاذ الحوثيين وليس للقضاء عليهم

املعخض... طةجرة وتخفغئ تسابات أم تترغر؟

طظث اظطقق سمطغات الةاظإ افغمظ شغ المعخض وافخئار 
تاتثث سظ دطار عائض شغ المثغظئ وسثد ضئغر طظ الصاطى 
بغظ المثظغغظ، تغث لعتر أن الصعات السراصغئ وصعات 
الاتالش والتحث الحسئغ اجاثثطعا السظش المفرط شغ 
غعم  تثبئ  الاغ  المةجرة  آخرعا  ضان  المسرضئ،  عثه 
٣/١٧، تغث صاطئ الصعات افطرغضغئ بصخش دور جضظغئ 
شغ المعخض الةثغثة طا أدى إلى طصاض سثد ضئغر طظ 
تعل  افظئاء  وتداربئ  داخطعا،  شغ  ضاظعا  المثظغغظ 
سثد الصاطى طا بغظ ٢٠٠ إلى ٥٠٠ صاغض وق تجال جبث 
افطرغضغئ  الصعات  صغادة  وتصعل  افظصاض،  تتئ  ضبغرة 
إن الصخش تط بظاء سطى ذطإ طظ الصعات السراصغئ الاغ 
تثدت العثف المراد صخفه، ودطر شغ الصخش ٢٧ طظجقً، 
وسظ الثطار الثي تض بالةاظإ افغمظ صال أجاطئ الظةغفغ 
ظائإ رئغج الةمععرغئ: إن أتغاء ضاططئ تط تثطغرعا 

وتسعغاعا بافرض شغ الةاظإ افغمظ.
طظ جاظإ آخر صال ظاذص باجط الصعات السراصغئ إن جئإ 
الثور  تفثغت  سظ  ظاحأ  الصخش  شغ  الدتاغا  ارتفاع 
طظ تظزغط الثولئ والاغ تط صخفعا طظ صئض ذائرات 
الاتالش، وذلك شغ طتاولئ لطاعرب طظ المسآولغئ، وأن 
وزارة الثشاع حضطئ لةظئ لطئتث شغ أجئاب ارتفاع سثد 

الصاطى طظ المثظغغظ.
تثطغر  تط  إظه  اإلظسان  لتصعق  السراصغ  المرخث  وصال 
سحرة آقف طظجل، وصاض أضبر طظ أربسئ آقف طثظغ شغ 

بصطط: سقء التارث – السراق



افربساء ١ طظ رجإ ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢٩ آذار / طارس ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٢٣

وحمال أشرغصغا طظ أعط دول طظطصئ الحرق افوجط 
تخئح  أن  المظازر  وطظ  والخطإ.  التثغث  إظااج  شغ 
أعط  طظ  الصادطئ  جظعات  الثمج  خقل  المظطصئ 
تغث  والخطإ  التثغث  إظااج  شغ  السالمغئ  المظاذص 
طظ  اإلظااجغئ  ذاصاعا  شغ  ضئغرة  تطعرات  تحعث 
الاغ  الدثمئ  باقجابمارات  طسجزة  الثام  الخطإ 

تدثعا الثول السربغئ شغ تطك الخظاسئ".
اإلظااج  المشرب  غاخثر  بالفعجفات،  غاسطص  شغما 
السربغ بأضبر طظ ٣٠ ططغعن ذظ جظئ ٢٠١٥. وعع 
اإلظااج  شغ  سالمغا  الباظغئ  المرتئئ  لغتاض  غآعطه  طا 
سطمًا   ،(٢٠١٤ جظئ  ذظ  ططغعن   ١٠٠) الخغظ  بسث 

أظه خاتإ أضئر اتاغاط سالمغ.
لـ٢٦  سمض  شرص  السربغ  العذظ  شغ  الجراسئ  وتعشر 
ططغعن حثص. وبطشئ طساعماعا شغ الظاتب المتطغ 
غغر  المؤئ.  شغ   ٥,٣ تعالغ   ٢٠١٤ جظئ  اإلجمالغ 
ق  المائغئ:  المعارد  ضسش  تساظغ  السربغئ  الجراسئ  أن 
المغاه  طظ  المؤئ  شغ  بـ٠,٥  جعى  المظطصئ  تتزى 
شغ   ١٠ تمبض  طساتاعا  أن  رغط  السالط،  شغ  السثبئ 
المؤئ طظ طساتئ السالط، وغسضظعا ٥ شغ المؤئ طظ 

جضاظه.
تصثر  طعمئ  تغعاظغئ  بــروة  السربغئ  الــثول  تمطك 
بأضبر طظ ٣٤٥ ططغعن رأس طظ افبصار والةاطعس 
سطى  السعدان  وغساتعذ  واإلبض.  والماسج  وافغظام 
ججء ضئغر طظعا، تغث غماطك ٥٥ شغ المؤئ طظ سثد 
افبصار والةاطعس وتعالغ ٢٥ شغ المؤئ طظ افغظام 
والماسج، تسإ إتخائغات الاصرغر اقصاخادي السربغ 

المعتث لسظئ ٢٠١٤.

وتماث  الئتر،  سطى  السربغئ  الــثول  جمغع  تطض 
بتر  جعاتض  تحمض  ضطط  ألش   ٢٣ سطى  جعاتطعا 
السرب والثطغب السربغ والئتر افتمر والئتر افبغخ 
اتاساب  دون  عثا،  افذطسغ.  والمتغط  الماعجط 
المعارد المائغئ الثاخطغئ طظ أظعار (١٦,٦ ألش ضطط) 
وغصثر  خظاسغئ.  جمضغئ  وطجارع  وجثود  وبتغرات 
الظصث  خظثوق  إتخائغات  تسإ  السمضغ  اإلظااج 
وعع   ،٢٠١٤ جظئ  ذظ  ططغعن   ٤,٤ بتعالغ  السربغ 

طا غسادل ٢,٦ شغ المؤئ طظ اإلظااج السالمغ.
 ١,٣ تعالغ  تئطس  السربغئ  لطثول  السطسغئ  الخادرات 
تةط  طظ   ٪٧ غسادل  بما  جظعغا،  دوقر  ترلغعن 
السطسغئ  العاردات  حضطئ  شغما  السالمغئ،  الخادرات 
السربغئ ٨٧٤ ططغار دوقر، بما غسادل ظتع ٤,٦٪ طظ 
السربغئ  الخادرات  طبطئ  بغظما  السالمغئ،  العاردات 
الئغظغئ ظتع ٨,٦٪ طظ إجمالغ الخادرات السربغئ شغ 
السربغ.  الظصث  خظثوق  فرصام  اجاظادا   ،٢٠١٣ سام 

(حئضئ اإلسقم السربغئ)، (ارشع خعتك).
عثا غغخ طظ شغخ بروات بقد المسطمغظ، وعثا 
المثصع،  والفصر  المطئص،  الةعض  أن  أغدا  غبئئ 
شغ  ورد  الثي  والاثطغر،  والصاض  والاحرغث،  والفساد 
ظاتةا  لغج  العسغ؛  طةطئ  أوردته  الثي  أسقه  الثئر 
والبروات  لطمعارد  السربغئ،  الئقد  شصر  أو  خطع  سظ 
إلى  راجــع  عع  وإظما  الئحرغئ،  تاى  أو  الطئغسغئ 
التضام السمقء الثعظئ، الثغظ ظخئعط الشرب الضاشر 
ضاعض  شأبصطعا  المسطمغظ،  رصــاب  سطى  المساسمر 
وجعء  وشسادعط،  وبطحعط  بزطمعط  المسطمغظ 
اجاشقلعط لعثا البروات، بض ظعئعط وجطئعط لعثه 
المساسمرغظ،  الضفار  فجغادعط  وتسطغمعا  البروات، 
ضما أن بروات المسطمغظ شغ الئقد اإلجقطغئ افخرى 
لغسئ أصض طظعا شغ الئقد السربغئ، وواصع المسطمغظ 
عظا لغج أصض جعءا، وعع طا غعجإ سطى المسطمغظ 
ضاشئ، السمض بأصخى جرسئ وذاصئ لثطسعط وإجصاط 
الاترغر  تجب  طع  والسمض  رطعزعا،  بضاشئ  أظزماعط 
شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 

 ذعق الظةاة العتغث لعط

الئقد السربغئ بروات ذائطئ،
وواصع طجٍر

دبغ  رساعا  الاغ  السالمغئ  التضعطغئ  الصمئ  أظعرت 
الصراءة  غسرشعن  ق  سربغ  ططغعن   ٥٧ أنَّ  طآخرًا، 
والضاابئ، وأن ١٣,٥ ططغعن ذفض سربغ لط غطاتصعا 
بالمثرجئ عثا السام، وأن ٣٠ ططغعن سربغ غسغحعن 
ططغار)   ١٠٠٠) دوقر  ترلغعن  وأن  الفصر،  خط  تتئ 
دول   ٥ وأن  السربغئ،  المظطصئ  شغ  الفساد  ضطفئ 
سربغئ شغ صائمئ السحر دول افضبر شسادًا شغ السالط، 
وأن ٧٥٪ طظ القجؤغظ سالمغًا شغ السظعات افخغرة 
عط سرب، ضما تط تحرغث أضبر طظ ١٤ ططغعن سربغ 
طظ سام ٢٠١١م تاى ٢٠١٧م، إضاشئ إلى خسائر 
١,٤ ططغعن صاغض وجرغح طظ سام  بحرغئ تخض إلى 
بظغئ  تثطغر  إلى  إضاشئ  ٢٠١٧م،  تاى  ٢٠١١م 
الفارة.  ظفج  شغ  دوقر  ططغار   ٤٦٠ بصغمئ  تتاغئ 

(طةطئ العسغ، السثد ٣٦٤).
تئطس المساتئ اإلجمالغئ لطمظطصئ السربغئ ظتع ١٣,٣ 
ططغعن ضغطعطار طربع، لامبض ظتع ٩,٦٪ طظ إجمالغ 
طساتئ السالط، ضما غئطع سثد جضاظعا طةامسئ ٣٧٠ 
جضان  إجمالغ  طظ   ٪٥,٢ غسادل  بما  ظسمئ،  ططغعن 
ضعضإ افرض، وسثد الصعى الساططئ شغعا ظتع ١٣٠ 
لسام  السربغ  الظصث  خظثوق  تسإ  ساطض،  ططغعن 

.٢٠١٣
وتماطك الثول السربغئ بروات ذئغسغئ طعمئ تشطغ 
الطئغسغ  والشاز  الظفط  طظ  بثءًا  الصطاسات،  طثاطش 
البروتغظ  إلى  ووخــعقً  والجراسئ  بالمسادن  طــرورًا 
ضبغرة  سربغئ  دول  واظاجسئ  والسمضغئ.  التغعاظغئ 
أضئر  صائمئ  ضمظ  سثغثة،  طغادغظ  شغ  لعا،  طضاظًا 

المظاةغظ أو المخثرغظ.

اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  عع  دوقر  ترلغعن   ٢,٧
الاغ  الئغاظات  تسإ   ٢٠١٣ لسام  السربغئ  لطمظطصئ 
 ٪١٦ ظتع  لغمبض  افظاضعل،  وضالئ  سطغعا  اسامثت 
طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ فطرغضا، وظتع ٥٥٪ طظ 

الظاتب المتطغ اإلجمالغ لطغابان شغ سام ٢٠١٣.
وغئطس إظااج المظطصئ السربغئ ٢٢,٩ ططغعن برطغض طظ 
السالمغ  اإلظااج  طظ   ٪٣٠,٣ غسادل  طا  غعطغا  الظفط 
٢٠١٢، ضما تساتعذ أغدا سطى  وشص تصثغرات سام 
وصث  سالمغا.  المآضث  الظفط  اتاغاذغ  طظ   ٪٥٥,٨
طا   ٢٠١٥ جظئ  افوجط  الحرق  دول  سائثات  بطشئ 
طةمعسه ٣٢٥ ططغار دوقر، أي ٤١,٣ شغ المؤئ طظ 
السسعدغئ،  ظخغإ  ضان  السالط.  شغ  الظفط  سائثات 
ططغار   ١٣٣ طظعا  السالط،  شغ  لطظفط  طظاب  أضئر  باظغ 

دوقر.
الشاز  طظ  طعمئ  اتاغاذات  السربغئ  الثول  وتماطك 
وتسإ  السالمغ.  اقتاغاذغ  ربع  تفعق  الطئغسغ 
لطئارول  المخثرة  افصطار  طظزمئ  تصرغر  إتخائغات 
الطئغسغ  الشاز  اتاغاذغ  بطس   ،٢٠١٥ لسظئ  (أوبك) 
شغ الثول السربغئ ظتع ٥٤,٣ ترلغعن طار طضسإ، طا 

غسظغ ٢٧,٥ شغ المؤئ طظ اقتاغاذغ السالمغ.
طظاةغ  أضئر  قئتئ  ضمظ  سربغاان  دولاان  وتعجث 
الشاز الطئغسغ شغ السالط جظئ ٢٠١٤، عما السسعدغئ 
خاتئئ  والةجائر  السادجئ  المرتئئ  تتاض  الاغ 
المرتئئ السابسئ. وتتاض صطر طضاظئ طعمئ شغ عثا 
جظئ  طخثر،  وباظغ  سالمغ  طظاب  رابع  شعغ  المةال. 
٢٠١٣، ضما أظعا أضئر طخثر لطشاز الطئغسغ المسال 

شغ السالط.
المسادن،  طظ  طعمئ  ضمغات  السربغئ  الثول  تماطك 
غغر أظه ق غاط اجاشقلعا بالحضض الضاشغ، إطا فظعا 
غغر طساضحفئ أو لشغاب الثراجات. وتامبض المسادن 
التثغث  شغ  أجاجا  السربغئ  المظطصئ  شغ  المعجعدة 
إلى  إضاشئ  التةري،  والفتط  والظتاس  والجظك 

الفعجفات شغ بسخ الثول.
 ٢٠١٤ لسظئ  السربغ  الظصث  خظثوق  تصرغر  غصعل 
السربغ  الثطغب  طظطصئ  شغ  السربغئ  الثول  "أخئتئ 

جط
طار

جعقت ططك املشرب يف دول إشرغصغا:
طخطتئ ذاتغئ، أم (وذظغئ)، أم تظفغث 

إلطقءات خارجغئ؟
(التطصئ افوىل)

بةعقت  غصعم  والمطك   ٢٠١٦/١٠ حعر  أواجط  طظث 
إلى  اآلن  لتث  صادته  إشرغصغا  دول  شغ  طاعاخطئ  حئه 
وطثغحصر،  وإبغعبغا،  وتظجاظغا،  رواظثا،  عغ  دول  سحر 
وغغظغا  وزاطئغا،  وغاظا،  السعدان،  وجظعب  وظغةغرغا، 
ضعظاضري وجاتض الساج تغث ق غجال عظاك إلى اآلن، 
وزراء  طظ  ضئغر  وشث  غراشصه  الاترضات  عثه  ضض  وشغ 
وضئار طسؤعلغ الثولئ وضئار رجال افسمال. وضالسادة 
غاط الاعصغع بمظاجئئ ضض زغارة سطى سحرات اقتفاصغات 

شغ حاى المةاقت.
حئاط/ حعر  شغ  اإلشرغصغئ  الةعقت  عثه  المطك  بثأ 

شئراغر ٢٠١٤، وطظث ذلك الاارغت أخئتئ عثه الاترضات 
حئه سرف بابئ شغما أخئح غططص سطغه الثبطعطاجغئ 
المطضغئ. وغزعر المشرب ظعساً طظ السثاء شغ تصثغط 
المساسثات لطثول اإلشرغصغئ ضما غصعم بإظةاز سثد طظ 
المحارغع شغ المةال الختغ والاسطغمغ إلى تثٍّ دشع 
عثا  جثوى  سظ  لطاساؤل  المشرب  شغ  سثغثة  جعات 
السثاء شغ تغظ غساظغ أعض المشرب شغ طظاذص ضبغرة 

طظ الفصر وغغاب الئظغات الاتاغئ افجاجغئ!
طظث بثء عثه الةعقت صئض بقث جظعات، أجالئ عثه 
الرتقت ضبغرًا طظ التئر، خخعخاً شغ الختاشئ المتطغئ، 
الاغ بالشئ شغ وخش ظاائةعا الئاعرة تاى جسطاعا شاتًا 
الثي  المشربغ  لقصاخاد  سزغمًئ  خغٍر  وبحارة  سزغماً 
غساظغ طظ تثاسغات افزطئ الثاظصئ، ووسثًا بصارة إشرغصغئ 
طجدعرة...، شما الشاغئ الفسطغئ طظ عثه الةعقت وأي 

شائثة غمضظ أن غةظغعا المشرب طظعا؟
لطةعاب سطى عثه افجؤطئ غةإ اجاتدار طا غطغ:

طظ  جعاء  الجغارات  عثه  به  تاسط  الثي  الجخط  إن   •
تغث سثد الئطثان الاغ تاط زغارتعا أو طظ ظاتغئ سثد 
اقتفاصغات الاغ غاط تعصغسعا أو تسثد طةاقت اقتفاصات 
وتاى الثطفغئ اقجاسمارغئ لعثه الئطثان (شراظضعشعظغئ 
المشرب  تةط  طظ  بضبغر  أضئر  جضسعظغئ)،  إظةطع  أو 

وإطضاظغاته.
• طظ العاضح أن عثه الةعقت تضاسغ أعمغئ تفعق 
الحأن الثاخطغ المشربغ، شالمشرب غاثئط طظث ٥ أحعر 
ظاغةئ سةج بظضغران سظ تحضغض التضعطئ طع ضض طا 
غساائع عثا الاأخغر طظ ظاائب ضسثم اساماد المغجاظغئ 
طع  تحاشض  الاغ  المصاوقت  طساتصات  أداء  وتةمغث 
الثولئ، وطظ المسروف أن بظضغران لظ غساطغع تحضغض 
تضعطاه إق بسث أن غدع الصخر لمساته الظعائغئ سطغعا. 
ورغط ذلك غفدض المطك المدغ صثطاً شغ جعقته سطى 

تطتطئ أزطئ تحضغض التضعطئ.
طظ ظاشطئ الصعل اإلحارة إلى أن شرظسا وبرغطاظغا - أوروبا 
(المساسمر الصثغط) وأطرغضا (المساسمر الةثغث الطاطح 
لطسإ دور أضئر) عما القسئان افجاجغان شغ إشرغصغا 
بثون طظازع، وأظه ق غمضظ تخعُّر أن غضعن المشرب، 
بحضض أتادي، ُغسابص أتثعما أو ضطغعما. ضما ق غثفى 
سطى الماابسغظ الاظاشج الثولغ سمعطاً، وافطرغضغ-  
افوروبغ وافطرغضغ - الفرظسغ/الئرغطاظغ خخعخاً، 
سطى خغرات إشرغصغا، والجغارات الماضررة لطرؤجاء وضئار 
والئرغطاظغغظ  والفرظسغغظ  افطرغضغغظ  المسؤعلغظ 
لطثول اإلشرغصغئ خغر دلغٍض. وعثا الخراع لغج جثغثا، 
شفغ جظئ ١٩٩٨ ولخث طتاوقت الاشطشض افطرغضغ شغ 
صرظا  جاظئا  وشرظسا  برغطاظغا  طظ  ضض  وضسئ  إشرغصغا 
طظ الخراع لطعغمظئ سطى خغرات إشرغصغا ووصساا سطى 
الئطثغظ  تضعطاْغ  دسا  الثي   "٢ "جاظئ-طالع  اتفاق 
لاظسغص جغاجاتعما تةاه إشرغصغا وتصعغئ الاساون بغظ 
جفارات الئطثغظ بإشرغصغا طظ خقل تئادل المسطعطات 
والمعظفغظ وصث أضثتا سطى تمسضعما بعثا اقتفاق 
شغ الصمئ الفرظسغئ الئرغطاظغئ بضاععر ٢٠٠١ وصمئ لع 
طع  اقصاخادغئ  الصمط  تساشقن  وعما   ،٢٠٠٣ تعضغ 
إشرغصغا لاسجغج عثا الاظسغص تفاظا سطى ظفعذعما شغ 
طساسمراتعما الصثغمئ. وشغ طصابض عثا الاظسغص شصث 
أسطظ أوباطا الرئغج افطرغضغ السابص جظئ ٢٠١٢ سظ 
اقجاراتغةغئ افطرغضغئ تةاه الئطثان افشرغصغئ جظعب 
الختراء الضئرى. شطرشا الخراع سطى إشرغصغا عما أطرغضا 
طظ جعئ وشرظسا وبرغطاظغا طظ جعئ باظغئ. والمشرب 
شغ تطئئ عثا الاظاشج الثولغ إظما غثثم جغاجئ أتث 
رضابعا  شغ  المشرب  غسغر  جعئ  شأي  الخراع،  ذرشغ 

وتثثم زغارات المطك الماضررة طخالتعا؟
تطغح  الخراع  شغ  شرظسا  ضفئ  أن  غرى  الماابع  إن 
الفرظسغغظ  المسؤعلغظ  وباساراف  غعم  بسث  غعطاً 
تغث تاابسئ الاصارغر سظ تقحغ عغمظئ شرظسا سطى 
الحغعخ  طةطج  أخثر  اإلشرغصغئ.  الثول  اصاخادات 
السقصات  سظ  ططعقً  تصرغرًا  شغ ٢٠١٣/١٠/٣٠  الفرظسغ 
طساصئطظا"  عغ  "إشرغصغا  بسظعان  اإلشرغصغئ  الفرظسغئ 

شغ  الفرظسغ  الثور  تراجع  سظ  بمرارٍة  غاتثث 
افطرغضغئ  الماتثة  والعقغات  الخغظ  لخالح  إشرغصغا 
الاغ  ئ  الةمَّ الخسعبات  وسظ  أخرى،  خاسثة  ودول 
الثول  داخض  ظفعذعا  سطى  لطمتاشزئ  شرظسا  تةثعا 
الفراظضفعظغئ (الاغ ضاظئ تسائرعا ططضغئ خالخئ لعا) 
اإلظةطعجضسعظغئ.  الثول  اخاراق  سظ  سةجعا  وِحئه 
دشع  إلسادة  إجراًء  و٧٠  أولعغاٍت  سحر  الاصرغر  وغصارح 
السقصات بغظ شرظسا وإشرغصغا طظ بغظعا: تشغغر الثطاب 
الفرظسغ المعجه إلى إشرغصغا والضش سظ اجارار التثغث 
سظ السقصات الاارغثغئ، وتطعغر السقصات البظائغئ بغظ 
وصطع  إشرغصغ  ذاتغ  اضافاء  لاتصغص  اإلشرغصغئ  الثول 
ذئسًا  بعا  (والمصخعد  افجظئغئ  الثول  أطام  الطرغص 
الخغظ وأطرغضا)، وتطعغر الاساون البقبغ بالاساون طع 
حرضاء ق غتمطعن طاضغاً اجاسمارغاً. وإن طظ غصرأ عثا 
الاصرغر وطا خثر سظه طظ تعخغاٍت، وغصارظه بالثطاب 
اقصاخادي  المظاثى  اشاااح  شغ  المطك  ألصاه  الثي 
لغضاد   ٢٠١٤/٠٢/٢٤ شغ  بأبغثجان  اإلغفعاري  المشربغ 
"أطا  المطك:  خطاب  شغ  جاء  واتث،  الضاتإ  أن  غةجم 
الاغ  البروات  تسثغر  غاط  أن  شاصادغ  المخثاصغئ، 
الحسعب  لخالح  افول،  المصام  شغ  صارتظا،  بعا  تجخر 
جظعب- الاساون  وضع  غساعجإ  طا  وعع  اإلشرغصغئ، 

جظعب، شغ خطإ الحراضات اقصاخادغئ بغظ بطثاظعا... 
ضما غةإ سطغعا (إشرغصغا) أغدا أن تسافغث طظ الفرص 
لاداشر  طئاضرة،  ضآلغئ  البقبغ،  الاساون  غاغتعا  الاغ 
الةععد واقجابمار افطبض لقطضاظات الماعشرة. وشغ 
عثا  شغ  رائثًا  ضان  الثي  المشرب،  شإن  الخثد،  عثا 
الظعع طظ الاساون، غسرب سظ اجاسثاده لةسض رخغث 
البصئ والمخثاصغئ الثي غتزى به لثى حرضائه، شغ 

خثطئ أحصائه افشارصئ".
المثضعر،  الاصرغر  خثور  طظ  وظغٍِّش  حعٍر  وبسث 
أخثرت لةظئ غرأجعا ععبغر شغثرغظ وزغر الثارجغئ 
سظ  أخرى  دراجئ   ٢٠١٣/١٢/٠٤ شغ  السابص  الفرظسغ 
اقصاخاد  وزارة  طظ  بططٍإ  أجرتعا  المعضعع  ظفج 
 ١٥ لطمساصئض،  "حراضئ  بسظعان:  الفرظسغئ  والمالغئ 
أشرغصغا  بغظ  جثغثة  اصاخادغئ  لثغظاطغئ  طصارتًا 
وشرظسا" ذضرت شغه أن شرظسا شصثت شغ السصث افول 
تخاعا  طظ   ٪٥٠ صرابئ   (٢٠٠٠-٢٠١١) الصرن  عثا  طظ 
الخفتئ  شغ  جاء  الختراء".  جظعب  دول  جعق  شغ 
حراضئ  بظاء  شرظسا  "اجاطاسئ  الثراجئ:  طظ   ٦٤
تةسض  أشرغصغا،  حمال  بطثان  طع  أوبص  اصاخادغئ 
الحرضات الفرظسغئ صادرة سطى اقجافادة طظ الاعجع 
الختراء  جظعب  أشرغصغا  شغ  الثول  لعثه  اقصاخادي 
باصعغئ  الثراجئ  أوخئ   ١٣٩ الخفتئ  وشغ  الضئرى". 
العجعد الفرظسغ شغ الثول الاغ تسائر بعابئ دخعل 
وذضرت  اإلشرغصغئ  الثول  باصغ  إلى  صاذرة)  دول  (أو 

طظ بغظ عثه الثول المشرب.
إن ضعن طفضري وجغاجغغ شرظسا غخثرون شغ ظرف 
المعضعع،  ظفج  سظ  تصرغرغظ  حعرغظ  طظ  أصض 
أتثعما غتمض سظعاظًا طبغرًا: "إشرغصغا عغ طساصئطظا"، 
الظاائب  بظفج  وغثرجعن  الثطر  ظاصعس  وغثصعن 
وغخثرون تعخغاٍت طاصاربئ، غسظغ بق حك أن شرظسا 
ُطظحشطئ جثًا بعثا افطر وأظعا ترى أن طخالتعا شغ 
بإجراءاٍت  الصغام  سطغعا  أن  ترى  وأظعا  حثغث،  خطر 
اظثشاع  وتطعغص  ظفعذعا  تقحغ  لاثارك  طساسةطئ 
 ٢٠١٤/٠٣/١٩ باارغت  ظغعز  ضام  طعصع  ظحر  طظاشسغعا. 
لطحرضات  تعخغاعط  أطرغضغغظ  طتططغظ  سظ  ظصًق 
الاغ  الشابعن  إلى  الاعجه  شغ  بالمسارسئ  افطرغضغئ 

وخفععا بأظه "جععرة خشغرة".
 ٢٠١٦/٠٩/٣٠ باارغت  أشرغك  لعطعظث  جرغثة  ظحرت 
بسظعان: "طا عغ أشدض اجاراتغةغئ اصاخادغئ  طصاقً 
بغئغار  إغجابغض  سظ  شغه  ظصطئ  إشرغصغا؟"،  شغ  لفرظسا 
(طثغرة الصسط الثولغ شغ الئظك الحسئغ لقجابمار 
الفرظسغ) طا غطغ: "غةإ اقجابمار شغ إشرغصغا اآلن 
بسخ  أن  طظ  الرغط  سطى  تجدعر  الاغ  الصارة  فظعا 
الئطثان شغعا ق تجال تعاجه خسعبات، غةإ سطغظا أن 
ظفسض ذلك اآلن فن المظاشسئ جاخئح أضبر ضراوة. 
الفرظسغعن لثغعط سقصات وبغصئ وطعاصع اصاخادغئ 
جغثة شغ غرب أشرغصغا سطغعط أن غتاشزعا سطغعا وق 
غسمتعا بأن غستإ الئساط طظ تتئ أرجطعط. طظ 
افضغث أن تخاظا شغ السعق صث تراجسئ، لضظ رغط 

ذلك شرظسا ق تجال تاضرة".
غعلغعا  الاغ  الصخعى  افولعغئ  شعط  غمضظ  وبعثا 
طظ  ظابسًئ  لغسئ  شعغ  الةعقت،  لعثه  الصخر 
الاغ  لفولعغئ  اظسضاس  وإظما  وذظغئ،  طخطتئ 

 غعلغعا طخثر افطر، أي شرظسا

بصطط: طتمث بظ سئث اهللا
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