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كلمة العدد

طع ظحعة الظخر، جارع ظاظغاعع لطضحش سظ طضظعظه 
الفضري الراشخ لتض الثولاغظ وجثد طمارجئ شعصغئ 
أن  غمضظ  طما  افطرغضغئ،  الاعجعات  طع  الاساطض  شغ 
غسجز سظث الئسخ أظه صادر سطى تتّثي اإلدارة افطرغضغئ. 
وعثا أغدا طا أوصع صادة السططئ الفطسطغظغئ شغ تغص 
بغص، وعع طا دشع أوباطا لطاطعغح بإسادة تصعغط الثسط 
تثشع  الاطعرات  وعثه  الغععدي.  لطضغان  افطرغضغ 
لطتثغث سظ تثاسغات شعز ظاظغاعع سطى السقصئ طع اإلدارة 

افطرغضغئ وسمطغئ السقم والمطش الظعوي اإلغراظغ.
وصئض بتث تطك الاثاسغات، ق بث طظ طراجسئ «شرضغات» 

وطظططصات سقصئ الضغان الخعغعظغ طع أطرغضا:
إذ تةري طاابسئ ظاائب اظاثابات ضغان غععد واظسضاجاتعا 
المتططغظ  بسخ  صئض  طظ  أطرغضا  طع  السقصات  سطى 
والماابسغظ طظ طظططصات جغاجغئ صائمئ سطى شرضغات 
خاذؤئ، طظعا أن الطعبغ الخعغعظغ غعغمظ سطى أطرغضا! 
شإن  بط  وطظ  السالط!  سطى  غسغطرون  الغععد  إن  بض 
طخالح ضغان غععد عغ السطغا لثى افطرغضان! وطظعا أن 
الساجئ افطرغضان «غآطظعن» بعجعب دسط ضغان غععد 

طظ طظططصات دغظغئ. 
بض  تخرغح  أطام  تماطا  تئطض  الفرضغات  عثه  إن 
وزغر  لسان  سطى  والماةثد  الصثغط،  حارون  «اساراف» 
جغح اقتاقل افجئص طعحغه آرظج طظ أن «إجرائغض» 
«تمبض تاططئ ذائرات أطرغضغئ بابائ» (ختغفئ شطسطغظ 
٢٠١٥/٢/١٧)، وطظ بط شعع غسغث السقصئ بغظ الطرشغظ 
إلى جغاصعا الطئغسغ، وعغ أن دولئ غععد تمبض فطرغضا 
وسسضرغئ،  أطظغئ  طخالح  لاتصغص  تسثّرعا  أداة  دولئ 
وعغ طتطئ طاصثطئ فطرغضا شغ أغئ طعاجعئ طخغرغئ 

طمضظئ طساصئق طع المسطمغظ. 
الظزرة  سظث  أغدا  تئطض  الفرضغات  عثه  أن  حك  وق 
أوروبا  صئض  طظ  الضغان  عثا  لظحأة  الاارغثغئ  لطثطفغئ 
شغ  حرخا  ولغضعن  شغعا،  الغععد  حرور  طظ  لطاثطص 
طتاولئ  أغئ  غسغص  الماعاخض،  اإلجقطغئ  افطئ  جسث 
واتادظاه  أطرغضا  تطصفاه  بط  وطظ  والعتثة،  لُطتمئ 
بسث خروجعا طظ سجلاعا السغاجغئ بسث طظاخش الصرن 
عثا  شغ  الطعلى  الغث  خاتئئ  عغ  وخارت  الماضغ، 

المحروع الخعغعظغ. 
لثلك شإن ضطمئ السر الاغ تثاخر السقصئ الختغتئ بغظ 
الضغان الغععدي وأطرغضا عغ «المخطتئ»، أو المخالح 
ضاظئ  دغظغئ، وإن  وق  طئثئغئ  المائادلئ، وعغ لغسئ 
لفطئ  المحارك  السثاء  تالئ  ضطه  ذلك  شعق  تةمسعا 
اإلجقطغئ والاثعف طظ ظعداعا طظ ضئعتعا الطعغطئ. 
وق غمضظ شعط طا تآول إلغه افطعر بسث اظاثابات ضغان 

غععد دون عثه التصغصئ السغاجغئ.
وق حك أن الضغان الغععدي غثرك تمام اإلدراك أظه 
ق غصعى سطى الخمعد أطام الرشخ الظفسغ والفضري 
لعجعده شغ المتغط اإلجقطغ خخعخا طع تطك افطعاج 
البعرغئ شغه إق بتئض أطرغضا، ودسمعا السغاجغ وافطظغ. 
لثلك شإن ظاظغاعع غثرك تماطا طساتئ الثقل السغاجغ 
وق  تثودعا،  شغ  غظاور  أن  غمضظ  الاغ  والمحاضسئ 
غمضظ أن غضسر جسر الاعاخض طع أطرغضا، وق غمضظ 
أن غدّتغ بفصثان سئاءتعا السغاجغئ الاغ تشطغ سعرات 
ضغاظه شغ المتاشض الثولغئ سظث ضض جرغمئ طظ جرائمه 
ولثلك  جعلثجاعن)،  وتصرغر  غجة،  سطى  سثواظه  (طبض 
جرسان طا تراجع سظ تخرغته برشخ تض الثولاغظ، 
والثسط  السقصئ  تصعغط  بإسادة  أطرغضا  لّعتئ  بسثطا 

لضغاظه.
ختغح أن ظاظغاعع غاترك بظَفج الثسط «الةمععري» 
أوباطا  لمخالح  المظاصدئ  اقظاثابغئ  المخالح  خاتإ 
السغاجغ  الظَفج  ذلك  ولضظ  الثغمصراذغ،  وتجبه 
«الةمععري» جغصطع به تاما إذا طا صطع ظاظغاعع تئض 
الحث ظتع تض الثولاغظ، فظعا رؤغئ أطرغضغئ راجثئ سظث 

لغسئ تضعطئ ظاظغاعع عغ العتغثة الاغ تدع السراصغض 
طع  ظعوي  اتفاق  إلى  لطاعخض  افطرغضغئ  اإلدارة  أطام 
إغران، وضثلك لغج التجب الةمععري المظاشج لقدارة 
إبرام  أطام  السراصغض  غدع  الثي  العتغث  عع  افطرغضغئ 
شغ  المحارضئ  البقث  افوروبغئ  الثول  إّن  بض  اقتفاق، 
المفاوضات تعل الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ وعغ شرظسا 
تخعل  سرصطئ  ُتتاول  أغداً  عغ  وألماظغا،  وبرغطاظغا 
اتفاق، شأطرغضا تافاوض طع عثه الثول تعل تفاخغض 
اقتفاق الظعوي طع إغران أضبر طّما تافاوض طع اإلغراظغغظ 
شغ  الماحثدة  الثول  ضأضبر  شرظسا  وتزعر  أظفسعط، 
عثا الحأن، لثرجئ أّن اإلدارة افطرغضغئ ق تاعصش سظ 
إجراء اقتخاقت طسعا، والدشط سطغعا، إلصظاسعا بصئعل 

اقتفاق. 
أولؤك  إلى  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  لّمح  وصث 
المسرصطغظ شصال: «إن افغام وافجابغع المصئطئ تاجمئ، 
زالئ  ق  الفةعات  ولضظ  تصثًطا،  أظعرت  طفاوضاتظا 
وخارجعا،  بطثغظا  ضق  شغ  أحثاص  وعظاك  طعجعدة. 
الحسإ  أغعا  لضط  رجالاغ  دبطعطاجغًّا.  تقًّ  غسارضعن 
اإلغراظغ عغ أظظا سطغظا الاتثث طًسا سظ المساصئض الثي 

ظسسى إلغه».
شأطرغضا جادة إذًا شغ إزالئ عثه السراصغض، وشغ تعصغع 

اقتفاق طع إغران شغ أجرع وصئ، وبتسإ روغارز شصث 
صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري: «إن المتادبات 
تصصئ  الظعوي  برظاطةعا  جماح  ضئح  بحأن  إغران  طع 
تصثطا تصغصغا وإن العصئ صث تان قتثاذ صرارات خسئئ 
طظ أجض الاعخض قتفاق إذار»، وتابع: «لط ظخض بسث 
لثط الظعاغئ ولضظ لثغظا الفرخئ لمتاولئ تتصغص افطر 
بحضض ختغح، إظعا طسألئ إرادة جغاجغئ واتثاذ صرار 
خسإ، وسطغظا جمغسا أن ظثاار باسصض شغ افغام المصئطئ»، 
وأحار إلى أظه جغطاصغ بظزرائه افوروبغغظ شغ لظثن شغ 
وصئ قتص لئتث ضغفغئ تض الصداغا السالصئ طع إغران 

«قتثاذ صرار بحأن طا إذا ضان الاعخض قتفاق طمضظا».
وصث تأجض الاعصغع سطى اقتفاق طرات سثة بسئإ عثه 
السراصغض، لضّظ اإلدارة افطرغضغئ ضاظئ شغ ضض طرة تسسى 
جاعثة إلزالئ تطك السراصغض، وتمثغث المئاتبات، وإسطاء 
إلصظاع  جثغثة  ضماظات  وأخث  إلغران،  إضاشغئ  طعض 
افوروبغغظ ودولئ غععد والةمععرغغظ شغ الضعظشرس 

وذلك بشغئ إجضاتعط وتمرغر اقتفاق.
شصث الاجطئ إغران شغ المفاوضات بأحغاء ضبغرة لضسإ 
تثخغإ  وصش  طظعا:  افوروبغغظ  المفاوضغظ  طعاشصئ 
الماسطصئ  الفظغئ  الاعخغقت  وتفضغك  الغعراظغعم، 
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اتعط الرئغج الغمظغ، سئث ربه طظخعر عادي، شغ 
جماسئ  الفدائغئ،  صظاة «سثن»  سئر  طاطفج،  خطاب 
وصال  الحغسغ»،  الفضر  «ظحر  سطى  بالسمض  التعبغ 
إن «الاةربئ اإلغراظغئ اإلبظا سحرغئ، الاغ تط اقتفاق 
غصئطعا  لظ  غساظثعا،  وطظ  التعبغئ  بغظ  سطغعا 
وخفه  طا  بمعاجعئ  طاسعثًا  الغمظغ»،  الحسإ 

بـ»الظفعذ اإلغراظغ شغ الغمظ».
تطك  تبظغظا  «لظ  صعله:  الغمظغ  الرئغج  وتابع 
تتمض  سظ  المسآولئ  وغغر  المةظعظئ  الممارجات 
افطان،  بر  إلى  بالئقد  ظخض  تاى  المسآولغئ، 
وغرتفع سطط الةمععرغئ الغمظغئ سطى جئض طران شغ 

خسثة، بثقً طظ السطط اإلغراظغ».
تةاه  وطخر  الثطغةغئ  الثول  بمعصش  أحاد  وبغظما 
طا غةري شغ بقده، شصث جثد عادي دسعته «جمغع 
افذراف السغاجغئ» إلى المحارضئ شغ التعار الثي 
تمئ الثسعة إلغه شغ الساخمئ السسعدغئ الرغاض، 

لتض افزطئ الراعظئ شغ الغمظ.

المخثر: جغ أن أن السربغئ

هادي يتعهد برفع العلم اليمني بدالً من اإليراني َّـ 
معقل الحوثي بـ  «صعدة»

عادي،  طظخعر  ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  إن   :
جععر  أن  خّعر  سظثطا  خطابه  شغ  المشالطئ  تسّمث 
الخراع شغ الغمظ غاسطص بظحر الفضر الحغسغ وبعجعد 
شغ  الخراع  جععر  أن  غثرك  شعع  إغراظغ...  «ظفعذ» 
الغمظ لغج طثعئغا، وعع لغج بسئإ أن التعبغغظ 
أن  غسطط  شعع  الحغسغ،  الفضر  ظحر  سطى  غسمطعن 
التعبغغظ المعالغظ إلغران إظما غظفثون جغاجئ أطرغضا 
شغ الغمظ، وعع وطظ ورائه بسخ دول الثطغب الثغظ 
غثسمعظه، والثغظ غجسمعن زوًرا أظعط غمّبطعن السّظئ، 
غظفثون جغاجئ برغطاظغا.. شالخراع شغ جععره لغج 
بغظ جظئ وحغسئ، شعع لغج طثعئغا، وإظما عع خراع 
باجاسمال  تصعم  اجاسمارغئ،  دول  بغظ  الظفعذ  سطى 
السظئ  سطى  الترص  تجسط  أدوات  أو  طثعئغئ  أدوات 
أو الحغسئ، وتسّثر المسطمغظ طظ جّظئ وحغسئ لاظفغث 
طحارغسعا شغ الغمظ... ولثلك ضان طظ العاجإ ضحش 
تصغصئ الخراع شغ الغمظ، طظ أظه خراع بغظ أطرغضا 
وبرغطاظغا، وشدح افدوات الاغ تخّعر لطمسطمغظ طظ 
السظئ والحغسئ أظعا تثعض خراسا طظ أجض طخالتعط 
بغظما عغ شغ التصغصئ تظفث طحارغع أسثاء المسطمغظ...

السيسي: لن ندير
ظهرنا ألمريكا حتى 
لو هي فعلت ذلك!!

طظ  طصاطفات  سثة  إلضاروظغئ  وطعاصع  ختش  أوردت 
طصابطئ الرئغج المخري سئثالفااح السغسغ طع ختغفئ 
«وول جارغئ» افطرغضغئ.. وطما صاله شغعا: «ق غمضظ 
تخر سقصاظا طع العقغات الماتثة سطى صداغا تسطغط 
طع  اجاراتغةغئ  لسقصئ  طاتمسعن  ظتظ  افجطتئ، 
واحظطظ شعق ضض حغء، ضما أظظا لظ ظثغر لعا ظععرظا 

تاى لع عغ شسطئ».
وأحار السغسغ إلى أن الاساذش الحسئغ طع شضرة الثغظ 
شغ السغاجئ، ضاظئ تعغمظ سطى المحعث بأضمطه شغ 
طخر لسظعات، لضظ عثا لط غسث له وجعد، وعع طا وخفه 

«بالاشغغر  اقجاراتغةى».
وأضث السغسغ أن طا جاء بةماسئ اإلخعان إلى السططئ 
ضان الاساذش المخري طع طفععم الثغظ، طعضًتا أن 
اإلجقم  دساة  اإلخعان  أن  غساصثون  ضاظعا  المخرغغظ 
اخائاًرا  الماضغئ  البقث  السظعات  ضاظئ  لضظ  التصغصغ، 
افشضار  غروجعن  ضاظعا  الثغظ  الظاس  فولؤك  تاجما 

الثغظغئ، سطى تث وخفه.

أضبر  المصابطئ  عثه  شغ  غضحش  السغسغ  : إن 
شعق  طسعا  السقصئ  وجْسض  فطرغضا،  سمالاه  شأضبر 
اإلجقم  سثوة  شأطرغضا  صعله.  تث  سطى  حغء،  ضض 
وتحسض  إجقطغئ  بقدا  تتاض  والاغ  والمسطمغظ، 
التروب بغظ أبظاء المسطمغظ شغ سثة بطثان وتظعإ 
بروات المسطمغظ، عثه الثولئ السثوة جسض السغسغ 
السقصئ طسعا شعق ضض اسائار، ولع ضان شغ السقصئ طسعا 
الدرر لحسئه، وصث وخض به التال طظ الائسغئ فطرغضا 
والثدعع لعا أن غصعل: «لظ ظثغر لعا ظععرظا تاى لع 
عغ شسطئ ذلك»!! شأي ارتئاط وخدعع وخغاظئ تاةسث 
شغ السغسغ سمغض أطرغضا وخادطعا المطغع؟؟!! ضغش 
غصئض أعض طخر أن غتضمعط حثص غخّرح بق تغاء وق 
طعاربئ أظه سمغض لسثو افطئ، أطرغضا؟؟!! بط عض غفرح 
حثص بسئإ أن شضرة الثغظ شغ السغاجئ لط غسث لعا 
وجعد شغ طخر، «لع جطمظا جثق بختئ ذلك»، إق إذا 
ضان سثوا لقجقم؟؟!! إن السغسغ وأطباله طظ التضام 
السمقء غثرضعن أن السصغثة اإلجقطغئ سصغثة جغاجغئ، 
وإن شحض اإلخعان المسطمغظ لغج جئئه أن اإلجقم ق 
غسالب حآون المةامع طسالةئ ختغتئ، بض جئإ شحض 
اإلخعان عع سثم تطئغصعط لقجقم واجامرارعط شغ 
تطئغص ظزط الضفر الاغ ضاظئ جائثة صئطعط واجامرت 
ولضظه  اإلدراك  تمام  عثا  غثرك  والسغسغ  بسثعط... 
شغصعم  والمسطمغظ  اإلجقم  أسثاء  أدوات  طظ  أداة 
بثثاع المسطمغظ وإغعاطعط بأن الثي شحض عع الفضرة 
اهللا  ظخر  ولضظ  جغاجغئ...  شضرة  بعخفعا  اإلجقطغئ 
آت، ودولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة جاصعم 
بإذن اهللا، والثجي والفحض لطسغسغ وطظ خطفه أطرغضا، 

وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
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شغ ضطماه سظ تالئ اقتتاد شغ ضاظعن الباظغ ٢٠١٥ 
أطام الضعظشرس افطرغضغ، تثر أوباطا طظ أن الخغظ 
والاطعر  الظمع  جاتضط  الاغ  الصعاظغظ  لخغاغئ  تسسى 
اقصاخادي شغ أجرع بصاع الثظغا تطعرا. وسصإ بصعله 
طا  الصعاظغظ».  عثه  ظخعغ  أن  غةإ  الثغظ  «ظتظ 
غسظغ أن أطرغضا تثحى طظ جغطرة الخغظ سطى ترضئ 
اقصاخاد والمال خاخئ شغ حرق وجظعب آجغا. وغأتغ 
الئظغعي  لقجابمار  آجغا  بظك  إصاطئ  سظ  الخغظ  إسقن 
 (Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB
صغادة  سطى  الخغظ  سجم  تغال  أطرغضا  طثاوف  لغآضث 
وضاظئ  المظطصئ.  شغ  والمالغ  اقصاخادي  المسرح 
الخغظ صث أسطظئ سظ صغام بظك (AIIB) طططع عثا السام، 
المحارضئ  شرخئ  وأوروبا  آجغا  شغ  الثوَل  أسطئ  وصث 
ضأسداء طآجسغظ تاى ظعاغئ آذار/طارس ٢٠١٥، وأن 
الئظك جغئثأ ظحاذاته الئظضغئ صئض ظعاغئ سام ٢٠١٥. 
وصث جارسئ برغطاظغا وشرظسا وألماظغا وإغطالغا وتئساعا 
جعغسرا ولعضسعطئرغ لاخئح طظ افسداء المآجسغظ 
شغ الئظك، وشغ المةال اآلجغعي واشصئ سطى اقظدمام  
أتةمئ  بغظما  وظغعزلظثا  وجظشاشعرة  تاغقظث،  طظ  ضض 
الغابان وضعرغا وأجارالغا تتئ ضشط حثغث طظ أطرغضا. 
وإن ضان طظ الماعصع أن تسعد عثه الثول لقظدمام 

لطئظك.
وطا غصطص أطرغضا أن عثا الئظك الثي تاجسمه الخغظ صث 
غآبر سطى طضاظئ الئظك الثولغ وخظثوق الظصث الثولغ 
وضاظئ  طئاحرة.  أطرغضا  صغادة  تتئ  غسمقن  الطَثْغظ 
وخظثوق  الثولغ  الئظك  إظحاء  سطى  سمطئ  صث  أطرغضا 
الظصث سام ١٩٤٤ شغ اتفاصغئ برغاعن وودز المحععرة، 
اجاشقل  أبحع  افداتغظ  عاتغظ  أطرغضا  اجاشطئ  وصث 
لطاثلغض  وغضفغ  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظث 
سطى بحاسئ الثور اقجاسماري لعثغظ الئظضغظ أن أول 
دولئ تطصئ صرضا طظ الئظك بسث الترب السالمغئ الباظغئ 
ضاظئ شرظسا، بصغمئ ٢٥٠ ططغعن دوقر حرغطئ اجائساد 
الحغعسغغظ طظ تضعطاعا!! وأخئتئ أحعر طصعلئ شغ 
سالط اقصاخاد أظه «طا دخض الئظك الثولغ بطثا إق ترضه 

صاسا خفخفا غارصاً بالفصر وطبصق بالثغعن».
ولما تاولئ الخغظ طرارا وتضرارا أن تسثل طظ جغاجات 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ دون جثوى، ولما ضان 
بظك آجغا لطاظمغئ وطصره طاظغق غثدع إلدارة غاباظغئ 
سظ  ساججة  ظفسعا  الخغظ  وجثت  بالاالغ  طتدئ، 
تعظغش بروتعا الظصثغئ العائطئ، شصث سمثت إلى إظحاء 
المةال  وشاتئ  وإحراشعا،  إدارتعا  تتئ  دولغ  بظك 
لثول ضئرى لاساعط شغ الئظك لغضعن لعا ذراسا طعما 
شغ المةال اقصاخادي، وصث غخئح ذا ُبسث جغاجغ شغما 

بسث. وطظ الماعصع أن غئثأ الئظك برأجمال تعالغ ٥٠ 
ططغار دوقر، وغئاحر بإسطاء الصروض الماسطصئ شغ الئظى 
الاتاغئ لثول آجغا. وجثغر بالثضر أن الئظك الثولغ صث 
تعّصش طظث بماظغظات الصرن الماضغ سظ إسطاء الصروض 
الماسطصئ شغ الئظغئ الاتاغئ وتعجه إلى صروض الثثطات. 
تمضظعا  جرغسئ  ظصض  خطعط  تئظغ  أن  الخغظ  وتأطض 
طظ الاعاخض السرغع طع دول الةعار شغ آجغا العجطى 
آجغا  بظك  أجراعا  دراجئ  وضاظئ  وباضساان.  والعظث 
لطاظمغئ صث بغظئ أن طظطصئ آجغا الاغ تسسى الخغظ 
لةسطعا طةاق تغعغا لئظضعا الةثغث جعف تتااج إلى ٨ 
ترلغعن دوقر طا بغظ ساطغ ٢٠١٠-٢٠٢٠ شغ تظمغئ 

صطاع الضعرباء والطرق واقتخاقت.
وطظ عظا غادح جئإ صطص أطرغضا طظ ظععر عثا الئظك 
المثلَّطغظ  بظضغعا  دور  طظ  غدسش  صث  والثي  السمقق 
افطرغضغ  المالغئ  وزغر  سئر  تغث  ساطا.   ٦٠ طظ  فضبر 
غراودعا  افطرغضغئ  التضعطئ  «إن  بصعله  لغع  جاضعب 
اقلاجام  سطى  الخغظ  تصعده  الثي  الئظك  بصثرة  الحك 
بالمساغغر الاغ ذعرعا خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، 
وطا إذا ضان عثا الئظك جغتفر تصعق السمال وغتارب 
الرتغط  افب  دائما  ضان  الثولغ  الئظك  وضأن  الفساد». 
لطفصراء والمساضغظ شغ السالط. طا أبحع الزطط والاةئر 

تغظ غصارن بالضثب واقشاراء!!
تمطضه  بما  الخغظ  أن  ترى  شعغ  افوروبغئ  الثول  أطا 
طظ بروات عائطئ تعشر لعا شرخئ  لطاترك بسغثا سظ 
جغطرة وتثخض أطرغضا اقجاسماري طظ خقل خقتغاتعا 
أداتغظ  أعط  الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  الئظك  شغ 

اجاسمارغاغظ بغث أطرغضا.
ذمأظئ  الخغظغ  المالغئ  وزغر  تاول  شصث  المصابض  وشغ 
سطى  جطئا  غآبر  لظ  عثا  الخغظ  بظك  بأن  افطرغضان 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ ولظ غضعن طظاشسا لعما، 
وضرب طباق سطى ذلك بظك تظمغئ آجغا وبظك الاطعغر 
افوروبغ وطا ذلك إق تعضط وتدطغض!! ذلك أن الئظضغظ 
أطرغضا،  وطراصئئ  جغطرة  سظ  غثرجا  لط  المثضعرغظ 
والباظغ  فطرغضا،  افضئر  التطغش  الغابان  تصعده  شافول 

تصعده دول تطغفئ فطرغضا.
لثلك شمظ الماعصع أن تحعث الساتئ الثولغئ طظاورات 
جاخظئ تصعدعا أطرغضا لطاأبغر سطى طساصئض بظك الخغظ 
والتث طظ ظفعذه، عثا إذا سةجت سظ إشحاله بالضطغئ. 
وأطرغضا ق تساسمض صعتعا اقصاخادغئ شصط شغ طبض 
صعى  طظ  لثغعا  طا  ضض  تساسمض  بض  افسمال،  عثه 
دبطعطاجغئ وجغاجغئ وسسضرغئ. وق ظسائسث أن تترك 
بما  الاثضغر  باب  طظ  أخرى  طرة  ضعرغا  طسألئ  أطرغضا 

لثغعا طظ وجائض وإطضاظغات.

ضاظئ الساخمئ الاعظسغئ غعم افربساء ١٨ آذار/طارس 
٢٠١٥ طسرتا لسمطغئ إجراطغئ إرعابغئ داطغئ جصط 
وجرح  الختئ  وزارة  بقغ  تسإ  حثخا   ٢٢ خقلعا 
٣٨ آخرغظ طظ السّغاح والسمال بماتش باردو المااخط 

لمةطج ظعاب الحسإ.
سطى  طئاغئ  عةعم  شغ  تمبطئ  السمطغئ  تغبغات 
بغظ  الظار  إلذقق  تئادل  إلى  لااطعر  لطسّغاح،  تاشطئ 
بثا  وصث  عثا  افطظ،  وصعات  «اإلرعابغئ»  المةمعسئ 
ظاذصعا  سئر  الثاخطغئ  وزارة  سطى  واضتا  اقرتئاك 
افولى،  الساسئ  خقل  السروي»  سطغ  الرجمغ «طتمث 
لط  الّثي  افخغر  عثا  تخرغتات  ترجماه  طا  وعع 
الماسّطصئ  الختاشغغظ  أجؤطئ  سظ  اإلجابئ  غساطع 

بالسثد اإلجمالغ لطرعائظ وجظسغات السّغاح.
وتمبض عثه السمطغئ ظصطئ ظعسغئ شغ ذئغسئ السمطغات 
افربع  السظعات  خقل  الئقد  حعثتعا  الاغ  اإلرعابغئ 
الماضغئ، تغث تتعلئ السمطغات إلى تعظج الساخمئ 
الاغ  السابصئ  العةمات  سضج  افطظغغظ  طساعثشئ 
المظاذص  شغ  والسسضرغغظ  افطظغغظ  شصط  اجاعثشئ 

الةئطغئ.
ظرشغئ  تعل  سّثة  تساؤقت  السمطغئ  عثه  وتطرح 
إبارة  السابصئ  الفارة  حعثت  شصث  وطآقتعا،  التادبئ 
بسدعا  سظث  جظصش  وتّساجئ،  خطغرة  لمعاضغع 
إلى  بالئظان  واإلحارة  التصائص  اجاةقء  طتاولغظ 

المسضعت سظه: 
ططفات  شاح  السمطّغئ  عثه  جئص  صث  أظه  غسطط  شالضض 

رؤوس  طظ  السثغث  تصطش  أن  حأظعا  طظ  ضان 
سطى  ظعرت  تغث  الفاجث،  السغاجغ  المال  أختاب 
الساتئ اإلسقطغئ وبغظ افوجاط السغاجغئ طسطعطات 
ورجال  وجغاجغغظ  إسقطغغظ  تعرط  سظ  طآضثة 
أسمال طحئععغظ شغ صداغا شساد، ولسّض طا خّرح به 
الختفغئ  ظثوته  شغ  الةراغئ»  «حفغص  افسمال  رجض 
وزارة  طظ  طسطعطات  تسرغإ  شغ  أطظغغظ  تعرط  سظ 
الثاخطغئ أساد بصّعة التثغث سظ وجعد أطظ طعاٍز غثغر 

طسرح افتثاث طظ وراء الساار.
طظ  تعظج»  التاضط «ظثاء  التجب  غحعثه  طا  ضثلك 
بغظ  الثطغرة  لطاعط  وتئادل  داخطغ  وخراع  تخثع 

صغاداته غعثد بافضضه واظتقله.
زائث طا تحعثه الئقد طظ أزطئ تضط خّطفئ طحاضض 
شغ  وإضرابات  سارطئ  قتاةاجات  وجّرت  اصاخادغئ 

حّاى الصطاسات وطثاطش المظاذص.
باإلضاشئ إلى طا قزم عثه السمطّغئ طظ تثئط وتدارب 
التضعطئ  رئغج  طظ  جعاء  الرجمّغئ  الاخرغتات  شغ 
«التئغإ الخغث» أو طظ وزارة الثاخطّغئ والاغ تشغإ 

سظ أغطئعا صرائظ وأدّلئ طظ حأظعا رشع الطئج.
طظ  السثغث  ذرح  إلى  السام  بالرأي  تثا  طا  عثا 

الاساؤقت:
طاذا غسظغ الشغاب الضطغ في تسةغض طظ آقت الاخعغر 
المثخخئ لطمراصئئ المظاحرة شغ ضض أرجاء الماتش؟ 
لطماتش  الاابسغظ  التراجئ  أسعان  ترك  طئرر  عع  وطا 

لسمطعط جاسئ تظفغث العةعم؟ 
ولماذا تط تصثغط طعسث صدغئ اإلسقطغغظ شغ ظفج 
طعسث سمطّغئ باردو؟ سطما بأن بعا طاعرذغظ ضئار طظ 
جاجئ وإسقطغغظ؟ بط لماذا تّط دشظ الصدغئ شغ ظض 

اظحشال الظاس بالتثث «الفاجسئ»؟
طظ  سثد  ظفغ  شغ  بعضعح  الاثئط  تالئ  تاةّطى  ضما 
الخعر  ختئ  المرئغئ  اإلسقم  وجائض  شغ  الحععد 
المظحعرة لقرعابغغظ، وشغ عثا السغاق خّرح جائح 
حعادته  شغ  زوجاه  وشصث  السمطغئ  طظ  ظةا  بطةغضغ 
أن المظفثغظ ضاظعا حئابًا غغر ططاتغظ سضج الخعر 
أتثعما  أن  تزعر  والاغ  السمطغئ  لمظفثي  المظاحرة 

ططاح. 
وعض طظ المخادشئ لطمرة الباظغئ بسث تادبئ اغاغال 
«حضري بالسغث» أن غضعن السئص لقسقم الفرظسغ – 
اإلذاسات  صئض  السمطغئ  سظ  أسطظ  الثي   - ٢٤ شراظج 

والصظعات المتطّغئ؟! 
الةئعئ  تجب  رئغسئ  به  خّرتئ  سّما  عظا  ظشفض  وق 
العذظغئ الفرظسغ طارغظ لعبان ل»شراظج ٢٤» أن طا 
تسغحه تعظج الغعم عع ظاغةئ افخطاء الاغ ارتضئعا 
جارضعزي والاغ أدت إلى تالئ طظ سثم اقجاصرار شغ 

المظطصئ - تعظج ولغئغا -.

طةاق  غثع  ق  بما  تآضث  المسطغات  شعثه    
غربغئ  خظغسئ  عع  تعظج  شغ  اإلرعاب  أن  لطحك 
الماراجسئ  شفرظسا  طتطغئ،  أدواته  ضاظئ  وإن  باطاغاز 
تعاوي  خقل  طظ  ظفعذعا  بفصثان  تحسر  والاغ 
طخطتئ  لعا  المتطغ،  السغاجغ  العجط  شغ  رجاقتعا 
«أتمث  صظص  وصع  بالدئط  عظا  ضعثه..  أسمال  شغ 
الروغسغ» شغ لغئغا المثبر افول لطسمطغات اإلرعابغئ 
تتثغثا  الفرظسغئ  والمثابرات  السصث،  غظفرط  ق  تاى 
وبماضغعا السغأ الثضر شغ بقدظا لغسئ بمظأى سظ 

عثه افتثاث الثاطغئ وعثه الةرائط الحظغسئ.
افذفال  واتاةاز  والئقد  لطظاس  اإلرعاب  عثا  إن 
طظ  المظاذص  طظ  السثغث  حعثته  وطا  وإرسابعط 
جرغمئ  طظ  ججء  عع  وتروغع  واساصاقت  طثاعمات 
زورا  اإلرعاب  غخظسعن  الثغظ  الةثد  لطتضام  ضمظغئ 
وغتاربعظه بعااظا شغ دائرة طفرغئ.. عثه عغ العخفئ 
سظ  لطاسار  التضام  عآقء  إلغعا  غطةأ  الاغ  السترغئ 
سةجعط وشحطعط أطام ضض صداغا الحسإ الماراضمئ 
وسظ رساغئ حآون الظاس، شثرجعا سطغظا الغعم – بسث 
والصادر  الماظّفث  طحعث  شغ   - وغغابعط  اتاةابعط 
أتى  اإلرعاب  وضأّن  والسئاد،  الئقد  إظصاذ  سطى  وعمًا 
الاغ  الصاتمئ  الخعرة  تطك  وغشّغر  أظفاجعط  لغةّثد 
تحضطئ سظث الظاس.. سةج وشحض طاقزطان طع تسعغش 
غطغه تسعغش بط شغ الظعاغئ الائحغر بإجراءات صاجغئ 
سطى الحسإ أن غاتمض وزرعا، شق طةال سظث الةماسئ 
الغعم أن غاتثث أّي ضان ولع عمسا سظ أي طططإ، أو 

غاساءل سظ تصخغر أو جعء رساغئ أو إعمال.
«طتسظ  الثولئ  رئغج  طساحار  دشع  طا  عثا  ولسض 
جثغثة  خفتئ  شاح  ضرورة  سظ  لطتثغث  طرزوق» 
اقظاصادات  سظ  واقباساد  العذظغئ»  «لطمخالتئ 
طسربا  وافطظغئ  التضعطغئ  المآجسات  شغ  والاحضغك 
شغ العصئ ظفسه سظ ضرورة أن غاعصش الةمغع سظ 
طظ  وراءعا  اقخطفاف  وبدرورة  التضعطئ  طساءلئ 

أجض طضاشتئ اإلرعاب.
برجال  وترّي  الغعم،  الطسئئ  خغعط  اضاحفئ  لصث 
افطظ والةغح وضّض المثطخغظ شغ بطثظا السمض سطى 
ضحش الماآطرغظ لطرأي السام وطا غتاك لطثدراء طظ 
طآاطرات، بعثا وتثه غضعظعن شغ طعصسعط الطئغسغ 
شسغتا  المةال  غارضعا  أن  سعض  أطاعط  خش  شغ 
لطراصخغظ سطى أوجاع الظاس وآقطعط لغظسمعا بظاائب 
شغ  دّب  صث  العسغ  وأن  خاخئ  طرغؤا،  عظغؤا  اإلرعاب 
ببعرته  الشرب  أبعر  الثي  افبغ  الطغإ  الحسإ  عثا 
وغاعق فغام سّج تتئ تضط اإلجقم بض غاتّغظ وصئ 

تطئغصه.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ تعظج

سمطغئ باردو... تتعغض وجعئ
بصطط: طتمث سطغ بظ جالط*

الةظرال برتاغعس غسارب إغران أحث خطراً سطى السراق طظ «تظزغط الثولئ»!!  

ـ افردن بصطط: د. طتمث ططضاويـ 

اسائر صائث الصعات الماسثدة الةظسغئ شغ السراق جابصاً، 
سطى  خطرًا  أحث  إغران  أن  باراغعس،  دغفغث  الةظرال 
السراق طظ تظزغط «داسح» اإلرعابغ، واسائر أن رئغج 
العزراء السابص ظعري المالضغ صعض ضض طا أجسئ له 
العقغات الماتثة لدمان طحارضئ ضض أذغاف وطضعظات 

الحسإ السراصغ شغ التضط 
شغ تثغث ختفغ لةرغثة «لعشغشارو» الفرظسغئ لمظاجئئ 
الثضرى ال١٢ لطشجو افطرغضغ لطسراق، صال باراغعس إن 
إغران لظ تامسك بمظاذص شغ السراق، وإظعا طفت شراغًا 
طآصااً سظثطا ضاظئ واحظطظ تدشط طظ أجض إجصاط 

رئغج العزراء السراصغ السابص ظعري المالضغ.
وأبثى الةظرال افطرغضغ خحغاه طظ لةعء المطغحغات 
المعالغئ لطتضعطئ السراصغئ (التحث الحسئغ) إلى تعةغر 
السظئ طظ طظاذصعط، بعثف تشغغر الارضغئئ الثغمشراشغئ 
شغ بسخ المظاذص، وطظعا طتاشزئ دغالى حمال بشثاد 
وبسخ افتغاء السضظغئ شغ الساخمئ . وصال إن عثه 
شغ   ٢٠٠٨ سام  أطرغضا  سطغعا  صدئ  الاغ  المطغحغات 

الئخرة وطثغظئ الخثر، سادت لطزععر طةثدًا بسئإ 
تظزغط «داسح»، ولضظ بثسط وتسطغح طظ إغران. 

واسائر باراغعس أن المغطغحغات المعالغئ لطتضعطئ شغ 
عع  صائقً: «إن «داسح»  طظ «داسح»،  أخطر  السراق 
الةععد  بفدض  عجغمئ،  تطصغ  إلى  ذرغصه  شغ  بالفسض 
الثولغئ واإلصطغمغئ والسراصغئ شغ التحث ضثه . الاعثغث 
افضئر اآلن عع المغطغحغات الاغ تساعلغ سطى افراضغ 

طظ «داسح» بثسط إغراظغ».
المخثر: طعصع الثطغب

والثولئ  وضأظه  باراغعس  الةظرال  غاضطط   :
الاغ غظامغ إلغعا برغؤان طما غةري شغ السراق.. بض 
شغزعر  السراق،  شغ  السّظئ  المسطمغظ  سطى  وغائاضى 
والمثاشع  طخالتعط  وسطى  سطغعط  الترغص  بمزعر 
سظعط شغ وجه المسطمغظ الحغسئ!! شسق: «رطاظا بثائعا 
واظسّطئ»!! إن أطرغضا الاغ تحثت صعاعا وصعى غغرعا 
قتاقل السراق صث اتئسئ، وطظث أغام «برغمر» التاضط 
المثعئغئ  الظسرات  إبارة  جغاجئ  لطسراق،  افطرغضغ 

وضسئ  الاغ  شعغ  وحغسئ..  جظئ  المسطمغظ  بغظ 
سظثعط  أحثاخا  العاطئ  المظاخإ  وشغ  التضط  شغ 
تسخإ غرغجي لصئغطاعط المثعئغئ، وعغ الاغ أبسثت 
واجادسفاعط  المسطمغظ  طظ  صسما  المصابض  شغ 
لاامضظ  بسخ،  سطى  بسدعط  المسطمغظ  وتّرضئ 
طظ خقل ذلك طظ تفاغئ السراق ولاحسض شاغض ظجاع 
بغظ المسطمغظ غسامر سصعدا... بط إن أطرغضا تضثب 
بحضض صض ظزغره شغما غاسطص بثطعرة إغران!! شمظ 
السراق،  شغ  وأدواتعا  إغران  التضط  شغ  وضع  الثي 
تأتغ  أن  الممضظ  طظ  ضان  وعض  أطرغضا؟؟  ألغسئ 
أطرغضا لاتاض السراق وتسطمه إلغران وأدواتعا لعق 
ترغثه  طا  لعا  تظفث  إغران  بأن  الضئغرة  أطرغضا  بصئ 
الثي  الشطاء  عثا  ضض  أشئسث  طخالتعا؟؟  وتتفر 
الئطثان  طظ  ضبغر  شغ  لطامثد  إلغران  أطرغضا  تعشره 
خطعرة  سظ  لغاتثث  باراغعس  غأتغ  السراق  وطظعا 
إغران سطى أعض السراق... شسق ضثب افطرغضان تةاوز 

ضض تث!!
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تامئ ضطمئ السثد : «تاططئ الطائرات افطرغضغئ»... 

طحروع الساخمئ املخرغئ الةثغثة: تض ملحضقت... أم ذعاب إىل طحضقت جثغثة؟!
بصطط: حرغش زاغث*

ذرشغ السغاجئ افطرغضغئ (الةمععرغغظ
 والثغمصراذغغظ). ولثلك طظ الماعصع أن غسعد ظاظغاعع 
سظ  التثغث  وغةثد  السغاجغئ،  تخرغتاته  ضئط  إلى 
المفاوضات، والرضخ طع سمطغئ السقم افطرغضغئ، ولضظ 
دون صطع طساشات ضما ضان حأظه. وجائصى السططئ 
الفطسطغظغئ شغ تالئ ترّصإ لفرخئ جثغثة، وتسامر شغ 

الطعث خطش جراب ظاظغاعع.
وختغح أن ظاظغاعع غمضظ أن غراعظ سطى تالئ الئطئ 
السرجاء الاغ جاثخض شغعا أطرغضا صرغئا شغ جظئ الاتدغر 
وطظ  أحعر،  بسث  شغعا  الرئاجغئ  لقظاثابات  والاظاشج 
بط غمضظ أن غسّعف وغآجض لطتخعل سطى دقل أضئر، 
شغ تال شعز التجب الةمععري شغ أطرغضا (تغث غطاصغ 
طسه شغ صاسثة الصعة الخطئئ وأجطعب التسط السسضري). 
تض  شغ  السغر  طاابسئ  سطى  جارغمه  أطرغضا  ولضظ 
شغ  والاتضط  السغاجغ،  الدشط  خقل  طظ  الثولاغظ، 

طتئج تثشص الثسط اقصاخادي والسسضري.
لفطام  العروب  شرخئ  ظاظغاعع  جغةث  المصابض،  وشغ 
طظ أغئ اجاتصاصات شسطغئ لطسمطغئ السطمغئ طظ خقل 
إسادة الاطعغح بدرب إغران، والعصعف ضث ظعوي إغران، 
وطتاولئ «تبعغر» أوروبا ضث تترضات أطرغضا شغ ترتغإ 
المطش الظعوي اإلغراظغ. وغئثو أن ترتغإ المطش الظعوي 

الثولاغظ،  تض  تسرغع  طظ  أطرغضا  سظث  أولى  اإلغراظغ 
خخعخا طع تجاغث تاجئ أطرغضا لطثور اإلغراظغ شغ تأطغظ 
طخالتعا شغ المظطصئ، وخخعخا طع العاصع المافةر شغ 

الحام.
شغ  ظاظغاعع  تسظئ  أطرغضا  تاصئض  أن  شغمضظ  بط  وطظ 
ولضظعا  إغران.  طع  اقتفاق  لامرغر  السطمغئ  المسغرة 
جاترص طع ذلك سطى تترضات شغ المسغرة السطمغئ 
ولع حضطغئ لغئصى ططش الصدغئ بغثعا، ولاصطع الطرغص 

سطى أغئ طتاولئ دولغئ – أوروبغئ - لقخاراق.
بغظ  التئال،  حث  لسئئ  تسامر  أن  الماعصع  طظ  ولثلك 
غساسث  أن  الممضظ  وطظ  الجطظ.  طظ  لفارة  الطرشغظ 
ظاظغاعع وطآغثوه شغ اآلغئاك لثثطئ الةمععرغغظ شغ 
جئاصعط اقظاثابغ شغ أطرغضا. ذئسا، ذلك ضطه طظعط 
أغدا باطعرات افوضاع شغ المظطصئ، وطا جاامثخ 

سظه بعرة الحام. 
وعثه تسابات السغاجئ، ولضظ افغام تئطى بأصثار افطط 
والحسعب، وق زال أشص افطئ ططئثا بشغعم الاشغغر الةثري 
الثي غصطإ تطك المسادقت السغاجغئ شغ طعسث ق غسطمه 

إق اهللا.

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الطرد  أجعجة  طظ  المجغث  ترضغإ  وسثم  بالاثخغإ، 
السابص  المثجون  طفسعل  وإبطال  وتتغغث  المرضجغئ، 
إلغران طظ الغعراظغعم المثخإ، وسثم تحشغض طفاسض 
بأي إجراء  الصغام  وسثم  تجوغثه بالعصعد،  وسثم  أراك، 

شظغ طظ حأظه تحشغض أي جعاز شغه.
وطظعا: السماح لمفاحغ وضالئ الطاصئ الثرغئ الثخعل 
وظطظج  أراك  وخاخئ  الظعوغئ  إغران  وطظحآت  لمعاصع 
وبعردو وضمان المراصئئ الحاططئ، وتصثغط اإلغراظغغظ 
بمعجإ  طططعبئ  ضاظئ  طسغظئ  وطسطعطات  بغاظات 
طع  اإلغراظغئ  الدماظات  قتفاصغئ  اإلضاشغ  الئروتعضعل 

العضالئ الثولغئ لططاصئ.
وصث الاجطئ إغران لثول ٥+١ بآلغئ طحثدة لاطئغص 
الاجاطاتعا تطك طظ خقل تضعغظ لةظئ طحارضئ لطسمض 

طع وضالئ الطاصئ الثولغئ لمراصئئ تظفغث بظعد اقتفاق.
شعثه اقلاجاطات تضفغ طظ وجعئ ظزر أطرغضغئ إلزالئ 
المثاوف الاغ غاثرع بعا المسرصطعن، وعغ ق حك أّظعا 
ططمؤظئ وطصظسئ لعآقء لطمدغ صثطاً شغ إبرام اقتفاق.

شأطرغضا تاخرف تالغاً شغ المطش الظعوي اإلغراظغ وضأّظعا 
ُترغث  شعغ  اقتفاق،  تعصغع  أجض  طظ  الجطظ  ُتسابص 
اقظاعاء طظ لسئئ المفاوضات الاغ ذالئ أضبر طظ القزم 
طع إغران، وذلك إلسادة ترتغإ أوراق المظطصئ بإحراك 
العضغض  وبعخفعا  افتثاث،  شغ  رئغسغ  ضقسإ  إغران 
افطرغضغ افول لعا شغ المظطصئ، فّظعا باتئ ُتثرك أّن 
إغران عغ افصثر طظ بغظ ضض الصعى اإلصطغمغئ الاابسئ 

سطى تظفغث افجظثة افطرغضغئ، والتفاظ سطى المخالح 
افطرغضغئ.

صث  بعرة الثمغظغ  وطظث  الاةارب أّن إغران  أبئائ  وصث 
وصفئ دوطاً إلى جاظإ أطرغضا شغ تروبعا اقجاسمارغئ 
إلى  ُتتارب  الغعم  عغ  وعا  وأششاظساان،  السراق  شغ 
واتث،  شسثوعما  والسراق،  جعرغا  شغ  أطرغضا  جاظإ 
السثاء  وطا  واتثة،  وطخالتعما  واتث،  وذرغصعما 
تمعغعغ  حضطغ  ضقطغ  سثاء  جعى  بغظعما  المجسعم 
التاجات  إبرازه  وتصادغ  المخالح،  وجعده  تاططإ 
السغاجغئ اقجاعقضغئ لططرشغظ، شما عع جعى ظعع طظ 

الثغماغعجغا  السغاجغئ.
شأطرغضا إذًا ُترغث إغران صعغئ وطساصرة وطجدعرة تاى 
تامضظ طظ الصغام بثور ُغحابه دور حرذغ الثطغب الثي 
غتفر المخالح افطرغضغئ، وغسفغ أطرغضا طظ تضالغش 
 ٢٠١٤/١٢/٢٩ باارغت  أوباطا  تتثث  وصث  إضاشغئ، 
بعضعح سظ طقطح إغران المساصئض بحضض لط غسئصه 
إلغه أي رئغج أطرغضغ طظ صئض تغظ صال: «إن بإطضان 
إغران أن تضعن صعة إصطغمغئ طجدعرة إذا تعخطئ طسظا 
إلى اتفاق تعل برظاطةعا الظعوي». ولسض الخئر افطرغضغ 
سطى ذعل المفاوضات طع إغران تعل برظاطةعا الظعوي، 
طع ضبرة السراصغض الاغ اشاسطئ، واإلخرار سطى الاعخض 
الظاخع  الثلغض  عع  ذلك  لسض  طسعا،  حاطض  اتفاق  إلى 
سطى طثى أعمغئ عثا اقتفاق، لما غارتإ سطغه طظ ظاائب 

ضئغرة، صث تاشغر طسه طقطح المظطصئ.

تامئ : أطرغضا تسمض بةث إلزالئ السراصغض...

طتاربئ  شغ  الضفر  دول  وأجالغإ  وجائض  تظعسئ  لصث 
لعط  السغاجغ  الضغان  سطى  صدئ  أن  بسث  المسطمغظ 
«دولئ الثقشئ» شصاطئ تطك افم الرؤوم، وشةسئ أبظاءعا 
ق  وتاى  لعط،  السغاجغئ  التاضظئ  شصثوا  تغث  بعا، 
غامضظ المسطمعن طظ إسادة جططان اإلجقم، وتاى ق 
تسعد دولاه ضاظئ تاجئ الضفر طاجئ لادطغض المسطمغظ؛ 
ضغ ق غسطضعا الطرغص الختغح الثي غآدي إلى الاشغغر. 
شسطك الشرب وجائض وأجالغإ حاى لطتغطعلئ دون سعدة 
اإلجقم، وضان أجطعب الادطغض السغاجغ عع أخطر تطك 

العجائض.
إن واصع الادطغض السغاجغ عع إخفاء لطتصغصئ السغاجغئ، 
أطعر  بإظعار  المسظغ  الطرف  سطى  والاسمغئ  وذمسعا 
أخرى ق سقصئ لعا بالتصغصئ السغاجغئ طعضع الئتث، 
بتغث غسطك ذرصا، وغصعم بأسمال جئارة تئثل شغه المعب 
وافرواح، وتخرف شغه الةععد والطاصات، وترشع فجطه 
وشغه الحسارات، وتدغع شغه وطظ خقله الشاغئ والعثف 
والعصئ. ضض عثه افسمال تخرف جثى شغ تصغصئ زائفئ 
ق سقصئ لعا بالعاصع طعضع الئتث، ضمبض الطئغإ غخرف 
الثواء لشغر السطئ الختغتئ، شغحارغه المرغخ، وغخرف 
افطعال والةععد سطى غغر شائثة تثضر، ق بض صث غضعن 

شغه تافه.
وغرغث الضفر أق تضحش خطاه، وأق تعجه ظتعه السعام 
وافسمال والةععد؛ تاى غئصى طاربسا سطى سرحه غظزر 
إلى ترضئ افطئ، وعغ تثور شغ دواطئ ق تثرج طظعا، 
تغث ُغزِعر لعا أطعرا ق سقصئ لعا بما غرغث، وضطما أدرضئ 
أن عثا السئغض طزطط أدخطعا شغ ظفص طزطط آخر، ق غصض 
خطعرة سظ افول باغغا طظ خقل الادطغض السغاجغ أن 
غئصى عع ضما غرغث، وأن تخاب افطئ بالغأس والصظعط 

طساشفق إغاعا أن تسطك الطرغص الختغح.
أطئ  تدطغض  شغ  الضاشر  الشرب  أجطعب  غادح  وتاى 
اإلجقم، ق بث لظا أن ظسرض إلى أطعر طارس شغعا الضفر 

الادطغض السغاجغ بأبحع خعره، وظسرض إلى ظااج عثا 
اقجاثثام وأبره سطى افطئ اإلجقطغئ، وطظ أبرزعا افطعر 

اآلتغئ:
أوقً: أول طبال ظاسرض له عع تترغر شطسطغظ وطا غسمى 
بمتعر المماظسئ: لصث طارس الشرب الضاشر أساى أظعاع 
الادطغض شغ طسألئ صدغئ شطسطغظ، بطث اإلجراء والمسراج، 
وارتئاذعا  بغععد،  وسقصاعا  المسألئ،  عثه  لتساجغئ 
بسصغثة افطئ، شئثاغئ وأول تدطغض صام به أن خطع طسألئ 
شطسطغظ طظ ضعظعا ظااجا ذئغسغا وتامغا لدغاع الثقشئ 
بسث  وضاسئ  الراحثة،  الثقشئ  زطظ  شغ  شاتئ  تغث 
ضغاع الثقشئ، وجسطئ صدغئ صعطغئ خاخئ بالسرب، بط 
إلى صدغئ وطسألئ خاخئ بالفطسطغظغغظ، وربطئ بافطط 
الماتثة والمعابغص الثولغئ ضمرجع وذرغص بثغق سظ 
الةعاد شغ جئغض اهللا، وسطصئ أسغظ الظاس بمظزمات 
وترضات سطماظغئ أو غسارغئ أو وذظغئ بشقف إجقطغ 
المزعر، وبأسمال شثائغئ لاترغك المفاوضات، وتروب 
طظزمئ  طظ  وجسطئ  لطاترغر،  ق  لطاترغك  طخطظسئ 
الاترغر الفطسطغظغئ طمبق وتغثا لطصدغئ، شاسارشئ بضغان 
غععد، وأزالئ طظ طغباصعا ضض طا غاسارض طع اقساراف، 
ودخطئ شغ طفاوضات خغاظغئ، وطآتمرات، واتفاصغات ذل 
واجاضاظئ، وتمثدئ بطعقت افطئ والادتغات وافرواح 
وافطعال شغ اتفاصغئ أوجطع ورشسعا حسارات طظ طبض: 
وحاق  طثل،  ذعغض  ذرغص  شغ  واظازر»  وذالإ  «خث 
الشرب  وأظاب  الختغح،  التض  سظ  افطئ  تدطغض  ظاغةئ 
طا غسمى بـ «دول المماظسئ» قتاعاء ضض سمض خادق 
سطغعا.  وبظغ  سظعا  اظئبص  وطا  أوجطع  اتفاصغات  غسارض 
وضاظئ عثه الثول المماظسئ طاظسئ بتص لسعدة شطسطغظ 
ضما ضاظئ ججءا ق غاةجأ طظ دولئ الثقشئ، بض ظطئ تارًجا 
أطغًظا سطى أطظ وأطان غععد، ولما تترك افعض شغ الحام 
ضث ذاغغئ الحام ضان الصعل أظه: إن ذعإ ظزام افجث 

المماظع شق أطان لضغان غععد!!

ذرشًا  لغسئ  أظعا  لعا  بغان  شغ  حرضئ «إسمار»  صالئ 
شغ سمطغئ تطعغر طحروع الساخمئ الةثغثة شغ طخر. 
وأضاشئ أن الحرضئ الاغ جااعلى المحروع عغ حرضئ 
ضابغاال جغاغ برتظرز، وأظعا ق تعجث لثغعا أي سقصئ 
طع عثه الحرضئ، لاظفغ بثلك تصارغر إسقطغئ طخرغئ 
وإطاراتغئ أشادت بمحارضاعا شغ تظفغث المحروع. وطظ 
شغ  الةثغثة  الساخمئ  طحروع  غساشرق  أن  الماعصع 
طخر ٧ جظعات تئطس تضطفئ المرتطئ افولى طظه ٤٥ ططغار 

دوقر.
شغه  غرون  لطمحروع  المآغثغظ  أن  المقتر  وطظ 
طساصئق طحرصا لمخر، وإغاك بط إغاك أن تحضك شغه 
أو أن تعجه جعام اقظاصاد له، بغظما غخفه المسارضعن 
«اخاراع  إلى  إحارة  شغ  جثغث»،  ضفائ  «طحروع  بأظه 
الضفائ»، الثي تط اإلسقن سظه لسقج شغروس «جغ»، 
والثي لط غزعر لطظعر تاى اآلن، وغئثو أن الظزام لط 
غمض طظ تضرار اإلسقن سظ طحارغع ضئغرة غساثر بعا 
رضا المخرغغظ وتأغغثعط له، طبض طحروع سقج شغروس 
«جغ» الثي غساظغ طظه الضبغر طظ أبظاء الحسإ المخري، 
أو طحروع المطغعن وتثة جضظغئ لمتثودي وطاعجطغ 
الثخض، والثي لط ُتظفث طظه وتثة جضظغئ واتثة تاى 
اآلن، وضثا طحروع صظاة السعغج الئثغطئ، واجاخقح 
٤ ططغعن شثان الثي تعصش التثغث سظه بسثطا تصص 
سظ  اإلسقن  غاط  أن  الشرغإ  وطظ  الثسائغئ.  أعثاشه 
طخر  جغضطش  والثي  عثا  الةثغثة  الساخمئ  طحروع 
طئالس ذائطئ، بغظما «خجغظئ الثولئ شارغئ»، وق غسمع 
الظاس جعى ضطمئ «طفغح» أو جمطئ «عاتضطعا طخر 
غسظغ». وافغرب طظ ذلك أن غصعل وزغر اإلجضان أن 
«ططغًما  الثولئ  تضطش  لظ  الةثغثة  اإلدارغئ  الساخمئ 
واتًثا». وعثا ضقم سام لقجاعقك، لط غتثد شغه السغث 
العزغر وجعه اإلظفاق وعع أطر غغر طصئعل، شعض جغصعم 
الصطاع الثاص والحرضات افجظئغئ بئظائعا لعجه اهللا؟!، 
أم أن الثولئ َجُاَطجِّم بظاءعا أغدا لاطك الحرضات بتص 
اقظافاع ٥٠ ساطا وطظح المسابمر افرض بةظغه واتث 
لطمار، وضأظه طحروع اجابماري غاسطص بئظاء طخظع أو 

وتثات جضظغئ؟!
التضعطئ  طئاظغ  ظصض  سظه  المسطظ  المحروع  غادمظ 
والئرلمان والرئاجئ والعغؤات الثبطعطاجغئ إلى المثغظئ 
الةثغثة، وإظحاء وتثات جضظغئ وظاذتات جتاب، شدًق 
طظ  تظفغثه  وغساشرق  ترشغعغئ،  وطثغظئ  طخاظع  سظ 
خمج إلى جئع جظعات، وعغ شارة صخغرة جثا وصث 
أحارت طةطئ «شاغج ظغعز» الضظثغئ إلى أن «طثة ١٢ 
ساطا صث تضعن أضبر واصسغئ قجاضمال الساخمئ». وتسإ 
تخرغح وزغر اإلجضان المخري، شالمثغظئ الاغ جاصع 
حرصغ الصاعرة سطى بسث ظتع ٥٠ ضغطعطارا، جاعشر ١,٧ 
ططغعن شرخئ سمض دائمئ. وبثوره أضث رئغج العزراء 
المخري إبراعغط طتطإ ضرورة الافضغر شغ الساخمئ 
اإلدارغئ الةثغثة بسئإ وضع الصاعرة التالغ، «شالظزرة 
لطمساصئض تآضث ضرورة خطص ساخمئ جثغثة شغ ظض 
اخاظاق الصاعرة الماضثجئ»، وشص صعله. وعع طا ُغسّث 
عروباً إلى افطام طظ التضعطئ الاغ غئثو أظعا ساججة سظ 

طسالةئ طحضقت الساخمئ الصثغمئ.
وصث اجامع الرئغج سئث الفااح السغسغ، افربساء ١٨ آذار/

طارس، بسثد طظ صغادات الصعات المسطتئ، لطعصعف سطى 
اقجاثثاطات التالغئ لطصعات المسطتئ سطى أججاء طظ 
افراضغ المثخخئ إلصاطئ الساخمئ اإلدارغئ الةثغثة. 
وذضر بغان خادر سظ رئاجئ الةمععرغئ، «أن الرئغج 
أطر بدرورة اتثاذ إجراءات إخقء المساتئ المثخخئ 
إلظحاء الساخمئ اإلدارغئ الةثغثة، وذلك تمعغثًا لطمدغ 
صثطاً شغ تظفغث المحروع، والمساشرب أن غشغإ ضض طظ 
الصائث السام لطةغح ورئغج افرضان سظ عثا اقجاماع، 
الثى غاظاول إسادة رجط خرغطئ اظاحار الصعات المسطتئ 
وخطط تماغئ الساخمئ، شالمساشئ الاى تفخض بغظ 
خط الةئعئ وبغظ الساخمئ ق غةعز أبثًا أن تثطع طظ 
وجعد خطعط دشاسغئ تتمغ الساخمئ». وضأن تتثغث 

طعاصع تمرضج الصعات المسطتئ عع طسآولغئ الرئغج.
ظرغث أن ظسطط طا عغ الفائثة طظ ظصض العزارات والعغؤات 
المضسإ  عع  وطا  الةثغثة؟  اإلدارغئ  الساخمئ  إلى 
وراء ذلك؟ إن الشرض غةإ أق غضعن خثطئ الطئصات 
المارشئ الثغظ غماطضعن شطقً ووتثات جضظغئ ضثمئ 
شغ المثن الةثغثة، بض سطى السضج غةإ أن غضعن 
العثف عع خثطئ أبظاء الطئصئ الماعجطئ الثغظ غساظعن 
طظ أزطئ الئطالئ، والاغ لط تفضر الثولئ بحضض جثي 
شغ تطعا، ضما لط تدع الثولئ تطعق سمطغئ لطمحضقت 
المجطظئ الاغ تساظغ طظعا الصاعرة ضاقزدتام والاطعث 
والسحعائغات والاضثس السضاظغ، وذعئئ بسغثا لافضر 
شغ بظاء ساخمئ جثغثة وضأظعا ترغث إعالئ الاراب سطى 

ضض طا عع صثغط لائثأ طظ جثغث.
     إن طا غتااجه أعض طخر عع ظزام تصغصغ غظئع طظ 
الراحثة  اإلجقطغئ  الثقشئ  ظزام  وعع  افطئ  سصغثة 
سطى طظعاج الظئعة الثي غعاط باإلظسان ضإظسان صئض 
أن غعاط بالتةر، غسالب طحضقته السقج الظاجع، غصعم 
ظزاطه اقصاخادي سطى ضمان إحئاع التاجات افجاجغئ 
لةمغع افشراد شردا شردا إحئاسا ضطغا، وغدمظ تمضغظ 
ضض شرد طظعط طظ إحئاع التاجات الضمالغئ سطى أرشع 
سظ  الثولئ  طسآولغات  أعط  شمظ  طساطاع،  طساعى 
الرسغئ ضمان إحئاع التاجات افجاجغئ لعط... وإن طظ 
طسآولغئ الثولئ تعشغر الظفصئ لطفصغر، لصعله : «وطظ 
 : ترك ضغاساً شإلغظا وسطغظا» أي سطى الثولئ، ولصعله
«اإلطام راعٍ وعع طسآول سظ رسغاه». شعض صاطئ الثولئ 
باعلغ طسآولغاعا تةاه رسغاعا؟ أم أظعا تمظ سطغعط 
وبسخ  طثسعم  خئج  رغغش  لعط  وشرت  أظعا  غعم  ضض 
شرص  باعشغر  الاجاطعا  سظ  وتثطئ  الامعغظغئ،  المعاد 
سمض تصغصغئ لطحئاب، إذ غعاجه جعق السمض المخري 
ألش  طظ ٨٠٠  أضبر  أطام  ظفسه  وغةث  سام  ضض  ضاربئ 
أو  سمطعط  طساصئض  غسطمعن  ق  الثرغةغظ  طظ  حاب 
المساصئض.  عثا  تآطظ  وظغفئ  سطى  تخعلعط  شرص 
طحروع  عض  طحروسا:  الاساؤل  عثا  جغزض  ولثلك 
الساخمئ المخرغئ الةثغثة: تض لمحضقت... أم ذعاب 

إلى طحضقت جثغثة؟!
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

التضليل السياسي... واقعه  وأثره على األمة
بصطط: تسظ تمثان - افردن

باظغا: طتاربئ اإلجقم باجط طتاربئ اإلرعاب: لصث أدرك 
الشرب الضاشر أن اإلجقم طئثأ: «سصغثة وظزام»، وعع 
غعجإ إصاطئ ضغان جغاجغ طئظغ سطى سصغثة اإلجقم 
ططئص لما اظئبص سظ عثه السصغثة طظ أتضام وطسالةات، 
لثا رأى الشرب صعة اإلجقم وطااظاه، وتسطص المسطمغظ به، 
وإغماظعط الصعي بأن اإلجقم دسعة سالمغئ ودولغئ أغدا، 
ضثلك طارس حاى أظعاع الادطغض سطى المسطمغظ بسث 
الصداء سطى دولئ الثقشئ اإلجقطغئ رجمغا جظئ ١٩٢٤م 
تغث طارس الادطغض سطى طراتض سثة: أول عثه المراتض: 
وأظعا  وطسالةاته،  وطساصثاته  فشضاره  الاروغب  طرتطئ 
الئطسط الحاشغ، والحسارات الئراصئ طبض: «الترغئ، والسثالئ، 
والمساواة، وتص المحارضئ، وتص تصرغر المخغر، والثولئ 
المصععرة».  الحسعب  وأطض  والثغمصراذغئ،  المثظغئ، 
ولضظعا لط تثم بسئإ وسغ افطئ اإلجقطغئ، وأن طا آلئ 
إلغه طظ ذل وععان عع بسئإ طمارجات الشرب وأشضاره، 
شأذطص السظان لفضر الصعطغئ السربغئ واقحاراضغئ والسثالئ 
اقجاماسغئ، وجسض طظ الصعطغئ دغظا، وطظ زسمائعا أربابا، 
ولضظعا اظاعئ إلى عاوغئ جتغصئ. ولما رأى الشرب سعدة 
ختعة افطئ ووسغعا سطى دغظعا، بثأ غروج إلى طفاعغمه 
سطى أظعا ق تسارض اإلجقم، وأظاب طا غسمى اإلجقم 
المساثل، تغث طثظغئ الثولئ، وصئعل اآلخر، ولط غفطح شغ 
عثا أغدا، وصث رشسئ افطئ شغ ترضاعا حسار: «الثقشئ 
وراغئ رجعل اهللا» شةاءت «خقشئ الطشع» الاغ جاسثت 
الشرب شغ تحعغه اإلجقم وأشضاره، وشغ تحعغه الثقشئ، 
شرشع الشرب حسار: «طتاربئ اإلرعاب» وعع غثرك تصغصئ 
أظه إظما غتارب اإلجقم شضرا وظزاطا وضغاظا وأطئ. وطا 
صادطئ  دولئ  لمتاربئ  إق  أطرغضا  أظحأته  الثي  الاتالش 
ولغسئ صائمئ، لمتاربئ دولئ الثقشئ الاغ سطى طظعاج 

الظئعة، ولضظ عغعات عغعات!!
بالبا: إظعار إغران بمزعر السثو لطعقغات الماتثة: لصث 
أظعرت دول الشرب البعرة «اإلجقطغئ» شغ إغران سطى 

أظعا بعرة تصئ تغث رشسئ حسار: «المعت فطرغضا» وأظعا 
«الحغطان افضئر» لثرجئ أن افطئ ُشاظئ بعثه البعرة، 
باخثغر  ظادت  تغث  المظطصئ،  تضام  سروش  وتجلجلئ 
البعرة طع أظعا بعرة أطرغضغئ سطى سمغض اإلظةطغج حاه 
شأظعرت  الادطغض،  وجعه  تسثدت  وصث  آظثاك،  إغران 
وذات  جغادة،  وذات  ذاتغ،  صرار  ذات  دولئ  إغران  أن 
ذمعتات إلى أن جاءت ترب الثطغب وأششاظساان، تغث 
اسارف جاجئ إغران أظه لعق إغران لشرصئ أطرغضا شغ وتض 
أششاظساان، والمساظصع السراصغ. بط جاءت بعرة الحام 
شعصفئ إغران «سثو العقغات الماتثة»! طع ظزام افجث 
المةرم السمغض لطعقغات الماتثة، وتاشزئ سطى بصائه، 
وصثطئ له الرجال والسقح وافطعال، بط عا عغ أطرغضا 
ترشع إغران سظ صعائط اإلرعاب، وتطالإ برشع السصعبات 
سظعا، وإسادة افطعال المةمثة لعا. وأذطصئ غثعا شغ 
المظطصئ لاتصغص المحارغع والثطط افطرغضغئ ظغابئ سظعا 
شغ الثطغب والحام وأششاظساان والسراق والغمظ وغغرعا..

عثه بسخ افطبطئ سطى تدطغض الشرب الضاشر لطمسطمغظ 
شغ صداغا ضئغرة وتساجئ، تغث بثلئ افطئ اإلجقطغئ 
ظاغةئ  افوصات  وأعثرت  والةععد،  الطاصات  طظ  الضبغر 
الادطغض السغاجغ، ولصث بغظ اإلجقم خطعرة الادطغض 
السغاجغ، ووجعب الضحش السغاجغ لمثططات الشرب 
ُض اْآلَغاِت َوِلَاْسَاِئغَظ  الضاشر شغ صعله تسالى: ﴿َوَضَثِلَك ُظَفخِّ
ظضرة  عظا  وجئغض   [٥٥ [افظسام:  اْلُمْةرِ ِطغَظ﴾.  َجِئغُض 
طداشئ تفغث السمعم أي غةإ سطغضط أغعا المسطمعن أن 
تاعضتعا ذرغص الضفار شغ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ، 
ووجعب ضحش طثططاتعط، وشدح طآاطراتعط، وبغان 
التضط الحرسغ طظ خقل العسغ السغاجغ سطى افتثاث، 
روي  طا  وأدق  أجمض  وطا  اإلجقطغئ،  بالسصغثة  وربطعا 
سظ الثطغفئ الراحث سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه تغث 
صال: «لسئ بالثإ وق الثإ غثثسظغ» أي لسئ بالماضر 

المثادع، وق الماضر المثادع غثثسظغ.
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دخعل  طظث  الغمظ  شغ  السغاجغئ  افتثاث  تسارسئ 
٢٠١٤/٠٩/٢١م،  افتث  غعم  خظساء  التعبغغظ 
الةمسئ  غعم  إق  سظه  غسطظعا  لط  الثي  واظصقبعط 

٢٠١٥/٠٢/٠٦م بإسقظعط الثجاعري.
غعم  تخاسثا  السغاجغئ  افتثاث  وتغرة  تعاخطئ  شصث 
الثمغج ٢٠١٥/٠٣/١٩م تغث تمضظئ صعات الطةان 
الحسئغئ المعالغئ لعادي طظ الثخعل والسغطرة سطى 
التاشر  سئث  صائثعا  وشرار  الثاخئ  الصعات  طسسضر 
غعم  إصالاه  رشخ  صث  عادي  ضان  أن  بسث  السصاف، 
صعات  جغطرة  وتجاطظئ  ٢٠١٥/٠٣/٠٣م.  البقباء 
الطةان الحسئغئ طع ردة شسض طظ صئض التعبغغظ إذ صاطئ 
ذائرات سسضرغئ طعالغئ لعط «بسث تمضظعط طظ إزاتئ 
٢٠١٥/٠٣/١٧م»  البقباء  غعم  الةعغئ  الصعات  صائث 

بصخش الصخر الرئاجغ شغ سثن.
ضض  تفةغر  تط  ٢٠١٥/٠٣/٢٠م  الةمسئ  غعم  وشغ 
ذرغص  سظ  خظساء  شغ  والتحعش  بثر  طسةثي  طظ 
تط  الثي  ظفسه  الغعم  وعع  اظاتارغغظ،  أحثاص 
الثاخئ  افطرغضغئ  الصعات  اظستاب  سظ  شغه  اإلسقن 
شالاصط  جغئعتغ.  شغ  صاسثتعا  إلى  السظث  صاسثة  طظ 
الثاخئ  افطرغضغئ  الصعات  اظستاب  إحارة  التعبغعن 
٢٠١٥/٠٣/٢١م  السئئ  الاالغ  الغعم  شغ  لغسطظعا 
غعم  ذقئسعط  ووخطئ  لصعاتعط،  الساطئ  الاسئؤئ  سظ 
افتث ٢٠١٥/٠٣/٢٢م إلى طثغظئ تسج وجغطرت سطى 
عثه   تجاطظئ  ضما  والسسضري.  المثظغ  بحصغه  المطار 
طظ  التعبغغظ  بغظ  احائاضات  طع  السسضرغئ  افتثاث 
اإلدارغئ  التثود  سطى  باظغئ  جعئ  طظ  والصئائض  جعئ 

بغظ طتاشزات الئغداء وطأرب وحئعة. 
اخاار  صث  وتسج،  سثن  بغظ  العاصسئ  السظث  صاسثة  إن 
افطرغضغعن طعصسعا بسظاغئ شائصئ لاضعن سائصاً  أطام 
تال  شغ  سثن  إلى  والعخعل  الجتش  طظ  خالح  صعات 
تط شخض جظعب الغمظ سظ حماله بسث إذقق التراك 
الةظعبغ شغ السام ٢٠٠٦م وبالاالغ ططالئاه باقظفخال 
بإخقء  الاغ  ظفسعا  الصاسثة  عغ  الغمظ،  حمال  سظ 
الصعات افطرغضغئ لعا الغعم تفسح الطرغص لطتعبغغظ 
إن عط سجطعا سطى اقتةاه إلى سثن لطسغطرة سطغعا. 
لطتعبغغظ  الطرغص  إشساح  شغ  غطمسعن  شافطرغضغعن 
سثن  إلى  عادي  وخعل  شمع  الغمظ،  سطى  لطسغطرة 
جاء  إلغعا،  الشربغئ  الثول  جفارات  طظ  سثد  واظاصال 
البقباء  غعم  افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ  طسؤعل  تخرغح 
٢٠١٥/٠٣/٠٣م صال شغه «السفغر تغطر جغجاول سمطه 
طظ جثة ضغ ق غفعط أظظا ظرغث تصسغط الغمظ». عثا 
الصعل غفعط طظه ضمظاً أن افطرغضان طسظغعن باصسغط 

الغمظ وتفاغاه. 
السغطرة  بصخث  سثن  باتةاه  التعبغغظ  زتش  غأتغ 
سطغعا وإخراج عادي طظعا والصداء سطى طا تئصى طظ 
رئغج  عادي  أن  غسائرون  والتعبغعن  «حرسغاه»، 
إصاطاه  طصر  طظ  إشقته  بسث  حرسغ،  وغغر  طساصغض 
الةئرغئ الاغ شرضععا سطغه بخظساء ووخعله إلى سثن 

تاى  تمضظعط  وسثم  ٢٠١٥/٠٢/٢١م،  السئئ  غعم 
إسقظعط  بتسإ  رئاجغ  طةطج  تحضغض  طظ  الطتزئ 
الثجاعري. خخعخاً أن عادي صام بأسمال جغاجغئ طظ 
بتاح  تضعطئ  وزراء  طظ  وزغرًا   ١١ بـ  ضاجاماسه  سثن 
عظاك،  طظ  أسمالعط  باسغغر  وتضطغفعط  المساصغطئ 
افولى  دسعتغظ،  سثن  شغ  إصاطاه  طصر  طظ  وإذقصه 
بةسض سثن ساخمئ طآصائ لطغمظ، الاغ قصئ طسارضئ 
وخطفعط،  طسعط  غخطفعن  وطمظ  التعبغغظ  طظ 
«المئسعث  غةرغه  الثي  التعار  لظصض  دسعته  والباظغئ 
بخظساء  طعشظئغك  شظثق  شغ  سمر  بظ  جمال  افطمغ» 
بغظ التعبغغظ والفرصاء السغاجغغظ وغسّغره التعبغعن 
طةطج  طصر  بخفاعا  الرغاض  إلى  جقتعط،  بصعة 
الاساون الثطغةغ و»خاتئئ المئادرة الثطغةغئ»، بسث أن 
قصئ دسعة ظصض التعار إلى الرغاض خثى واجساً لثى 
طةطج الاساون الثطغةغ وحرع شغ الارتغإ قظسصاده 

وجط تسظئ التعبغغظ ورشدعط تدعره.
ضما أن عادي ألصى خطابا غعم السئئ ٢٠١٥/٠٣/٢١م 
الثطغةغئ  المئادرة  لاظفغث  افطظ  طةطج  شغه  ودسا 
تمظع  إجراءات  قتثاذ  ودساه  لعا،  الثاسمئ  والصرارات 
صغام ترب أعطغئ شغ الغمظ تآدي إلى تصسغمه غظسصث 
لمةطج  جطسئ  ٢٠١٥/٠٣/٢٢م  افتث  غعم  بحأظه 

افطظ.  
غثطط افطرغضغعن لةسض جغطرة التعبغغظ ضاططئ سطى 
الغمظ، وفظعا تسطط أن خالح غرضإ طعجئ التعبغغظ، 
طآخرًا  له  أسثت  شصث  سظعط،  إبساده  سطى  تسمض  شعغ 
ططغار  و٦٠   ٣٢ بغظ  طا  اخاقجه  سظ  افول  تصرغرغظ، 
دوقر طعدسئ شغ سثة بظعك خارج الغمظ، واآلخر سظ 
سقصاه بصغادات الصاسثة شغ ججغرة السرب، بسث أن شحض 
جفغرعا السابص جغرالث شاغرجااغظ شغ إصظاسه بالثروج 
طظ الغمظ ولع لفارة صخغرة لاامضظ طظ الصئخ سطغه 

واصاغاده لمتضمئ طظ طتاضمعا.
أطا اإلظةطغج شإظعط غسامثون سطى سمقئعط شغ الظزام 
المعالغئ  وافتجاب  خالح  وسطى  الغعم  الصائط  التاضط 
لعط وطحائت الصئائض لغاخثوا بعط فسمال افطرغضغغظ 
اإلظةطغجي  السغاجغ  الظفعذ  إلخراج  غسسعن  الثغظ 

وإتقل ظفعذعط طظ خقل التعبغغظ. 
وعضثا شإن الغمظ طغثان خراع بغظ دول اجاسمارغئ 
أعض  سطى  شغةإ  وطتطغئ..  إصطغمغئ  بأدوات  ضاشرة 
الصعى  عغ  الغمظ  شغ  الظاشثة  الصعى  أن  إدراك  الغمظ 
أو  جماسئ التعبغغظ  طع  وأظعط بسغرعط  اقجاسمارغئ 
جماسئ الرئغج السابص سطغ خالح أو الرئغج التالغ 
طحارغع  شغ  أدوات  غضعظعن  إظما  طظخعر  ربه  سئث 
سثوعط طظ الثول الشربغئ الضاشرة، شطغتثروا طظ ذلك 
ولغساةغئعا لظثاء المثطخغظ الثغظ غتمطعن طحروع 
خقخعط وعع اقظثراط شغ السمض إلصاطئ دولئ خقشئ 
لطثول  ظفعذ  أي  تئصغ  ق  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة 
وطخالح  واجاصرار  بأطظ  تسئث  الاغ  الضاشرة  الشربغئ 

أعض الغمظ وغغره طظ الئقد اإلجقطغئ.  

@Â‡Ó€a@¿@ÔébÓè€a@áËìæa@paäÏİm
بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظ 

ودولغئ  إصطغمغئ  تصعصغئ  طظزمئ   ١٣ سظ  بغان  خثر 
بثخعص العضع شغ لغئغا ورخث شغه الثسائر الئحرغئ 
جراء الصاال المسطح الثائر شغ لغئغا؛ تغث أضث أظه سطى طثار 
سام ٢٠١٤، ُصاض المؤات طظ المثظغغظ، وُحرد أضبر طظ 
٤٠٠ ألش حثص داخطًغا سئر ٢٥ طثغظئ شغ الئقد، وشغ 
العصئ التالغ تاجاغث العةمات المئاحرة والسحعائغئ بتص 
المثظغغظ، وسمطغات الصاض خارج ظطاق الصاظعن والثطش 
واقخافاء الصسري والاحرغث والاسثغإ وغغره طظ ضروب 
المساططئ المعغظئ، باإلضاشئ إلى اجاعثاف الةعات الفاسطئ 
طظ المةامع المثظغ والختفغغظ ووجائض اإلسقم، شدًق 

سظ اقساصال الاسسفغ.
وأضثت طظزمات تصعق اإلظسان، أن طؤات الئقغات سظ 
صاض  سمطغات  ذلك  شغ  بما  جسغمئ،  باظاعاضات  طجاسط 
خارج ظطاق الصاظعن، واجاثثام طظعةغ لطاسثغإ واساصال 
تسسفغ؛ صث صثطئ إلى طضاإ المثسغ السام شغ لغئغا، خقل 
الفارة بغظ ساطغ ٢٠١٢ و٢٠١٤ ضث سثد طظ الةماسات 
المسطتئ، ولضظه لط تاثث أي تثابغر ططمعجئ ظتع تتصغص 

السثالئ والمساءلئ تاى اآلن.
عثا وصث اجاثثم سثد طظ افذراف الممبطغظ شغ التعار 
السغاجغ افتثاث الةارغئ طبض العةمات السحعائغئ سطى 
المثظغغظ وافتغاء السضظغئ بشرض شرض السغطرة وإخداع 
ضض ذرف لمطالإ اآلخر. وصث أضث سطى عثا طئسعث افطط 
الماتثة إلى لغئغا، برظاردغظع لغعن، بسث الظجاسات افخغرة 
الاغ تخطئ، إن الاطعرات شغ لغئغا والاترضات الاغ وصسئ 
بالصرب طظ طثغظئ ذرابطج تسغص إطضاظغئ الاعخض إلى 
اتفاق جغاجغ. وأضاف لغعن سئر خفتئ الئسبئ الرجمغئ 
سطى طعصع الاعاخض (اقجاماسغ) تعغار، «لصث رأغظا الغعم 
تخرغتات طظ صئض بسخ الحثخغات شغ لغئغا جظئا إلى 
جظإ طع الاترضات السسضرغئ سطى افرض». وأضث المئسعث 
السغاجغئ  الةعات  تطالإ  الماتثة  افطط  أن  افطمغ 
والسسضرغئ الفاسطئ لعصش طبض عثه افشسال الاغ طظ حأظعا 
تصعغخ السمطغئ السغاجغئ. وأوضح المئسعث الثاص لفطط 
الماتثة برظاردغظع لغعن «إذا ضاظئ سمطغئ ضئغرة شسغضعن 

لعا تأبغر سطى التعار، جادع اتاماقت اجامرار السمض شغ 
افغام الصادطئ طتض حك».

وصث تجاطظئ الخراسات بغظ افذراف المسطتئ شغ لغئغا 
طع المتاوقت السثغثة لطعخعل إلى تض جغاجغ لفزطئ 
وبثسط  الماتثة  افطط  بإحراف  وجطسات  لصاءات  طظ 
الماتثة  العقغات  أحادت  شصث  الضئرى،  الثول  طظ 
ودول أوروبغئ باجاؤظاف التعار السغاجغ بغظ الفخائض 
شغ  المتادبات  تاعاخض  بغظما  لغئغا  شغ  الماثاخمئ 
الخثغرات شغ المشرب بعثف الاعخض إلى اتفاق تعل 

تحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ.
وبرغطاظغا  وإجئاظغا  وإغطالغا  وألماظغا  شرظسا  وصالئ 
والعقغات الماتثة شغ بغان طحارك ”ظثسع المسآولغظ 
السغاجغغظ الطغئغغظ إلى تتمض طسآولغاتعط واإلسقن 
بعضعح سظ دسمعط لطتعار وظتظ ظثسععط إلى طمارجئ 
جططاعط سطى صادة الةغعش والمغطغحغات“. ودسا الئغان 
بظاء  بحضض  طتادبات  إلى ”بثء  التعار  شغ  المحارضغظ 
تضعطئ  تحضغض  إلى  الاعخض  أجض  طظ  تسظئ  وبإرادة 
وتثة وذظغئ وإلى ترتغئات لعصش إذقق ظار شغ أجرع 

وصئ طمضظ“.
وطظ جعئ أخرى، جرت احائاضات سظغفئ السئئ ٢١ آذار/

الصعات  بغظ  الاعالغ  سطى  الباظغ  لطغعم   ٢٠١٥ طارس 
المعالغئ لطتضعطئ الاغ تثغر الساخمئ الطغئغئ والصعات 
الاابسئ لطتضعطئ المسارف بعا دولغا، شغ طظطصئ تئسث 
تعالغ ٨٠ ضطط جظعب ذرابطج، بتسإ طا أشادت وضالئ 

شراظج برس.
ودول  الماتثة  العقغات  سطى أن  تثل  عثه افطعر  ضض 
اقتتاد افوروبغ وبرغطاظغا طافصعن سطى أن غضعن التض 
تضعطئ وتثة وذظغئ ولضظعط طثاطفعن شغمظ غضعن له 
المصعد وطظ تضعن له السغطرة والظفعذ شغ الئطث؛ ولثلك 
ضض طظعط غدشط باجاسمال الةماسات المسطتئ واشاسال 
المسطمعن  ضتغاعا  غضعن  داطغئ  وخراسات  ظجاسات 
شغقصعن طا غقصعن طظ صاض وتحرغث وتسثغإ وسغح 

غغر آطظ.

ظزام  شغ  تظاجًصا  غرى  ق  «إظه  المسارضئ  زسغط  صال 
غمظع ارتثاء التةاب شغ المثارس اقباثائغئ والباظعغئ، 
وغسمح بارتثائه شغ الةاطسات». وعع طا غاسطص بتزر 
الرطعز الثغظغئ شغ المثارس التضعطغئ بما شغعا التةاب 
اإلجقطغ شغ شرظسا وذلك شغ سام ٢٠٠٤. وأضاف: 
جابًصا  جارضعزي  وتتثث  له».  طسظى  ق  ذلك  «إن 
بخراتئ سظ الئرصع. شصث صال شغ سام ٢٠٠٩ إن تطك 
المقبج تتط طظ صثر الظساء إلى طساعى السئعدغئ 
وأّغث إجراء تتصغص رجمغ لطظزر شغ تزر الظصاب. وصث 
 ،٢٠١٠ سام  شغ  الئرصع  تزر  الفرظسغ  الئرلمان  أصر 
طما دشع الةماسات اإلجقطغئ إلى اقتاةاج وصالئ إظه 
تمغغجي. وصال جارضعزي أغًدا، وعع غاتثث إلى صظاة 
TF١ الفرظسغئ الثاخئ، إن المثارس الفرظسغئ غةإ 
فجئاب  بثغطئ  ذسام  وجئات  تصثغط  سظ  تاعصش  أن 
ذسام  وجئات  غسمى  طا  ضث  «أظا  صال:  شصث  دغظغئ. 
بثغطئ، بتغث غاط اخاغار وجئات ذسام طثاطفئ بظاء سطى 

نظرة َّـ موقفي كل من أمريكا والدول األوروبية حيال أزمة أوكرانيا
بصطط: أجسث طظخعر

المعصش  سظ  طثاطفا  افوروبغ  المعصش  ظعر  لصث 
افطرغضغ بحضض جطغ تغال أزطئ أوضراظغا؛ شصث أسطظئ 
أطرغضا أظعا ترغث أن ترجض السقح إلى أوضراظغا بثسعى 
طعاجعئ الامرد شغ حرصعا الثي تثسمه روجغا، بغظما 
أسطظئ أوروبا رشدعا لثلك وأخرت سطى التض السغاجغ 
طمبطئ  بالفسض  أوروبا  وتترضئ  روجغا،  طع  واقتفاق 
بألماظغا وشرظسا وسصثت اتفاق طغظسك طع روجغا غعم 
حرق  الظار  إذقق  بعصش  غصدغ  والثي   ٢٠١٥/٢/٦

أوضراظغا وإصاطئ طظطصئ طظجوسئ السقح.
شالعثف  افزطئ؛  بعثه  غاسطصان  عثشان  لعا  شأطرغضا 
افول عع أظعا ترغث أن تةسض أوضراظغا بآرة تعتر جاخظ 
واباجاز  ضشط  وجغطئ  لاةسطعا  وتصطصعا  روجغا  تآرق 
تةاععا تدشط سطغعا وتئاجعا شغ الصداغا الاغ ترغث 
تفسح  أو  تاظازل  روجغا  شاةسض  أعثاف  تتصغص  طظعا 
فطرغضا المةال أو تةسطعا ق تصش شغ وجععا جعاء شغ 
صداغا طظطصئ الحرق افوجط طبض جعرغا وإغران أو 
صداغا آجغا العجطى تاى تامضظ طظ الارضج شغعا أو 
شغ طظطصئ الصعصاز طبض طسألئ جعرجغا وضمعا لطظاتع أو 
شغ أوضراظغا ظفسعا، لاةسض روجغا تصثم الاظازقت تاى 
سظعا  افوروبغ  الاأبغر  وتئسث  سطغعا  جغطرتعا  تتضط 
وتمسك بعا وتةسض عثه المسألئ بغظعا وبغظ روجغا 
لاسافرد شغعا، وطظ بط تمعث أطرغضا الطرغص لدط 

أوضراظغا إلى الظاتع.
وأطا العثف الباظغ شإظعا، أي أطرغضا، ق ترغث أن تةسض 
فوروبا دورا رئغسغا شغ طسألئ أوضراظغا بثأت تطسئه 
السابص  الرئغج  سطى  تدشط  بثأت  أن  طظث  طآخرا 
غعصع  بأن  لعا  تسعث  أن  إلى  غاظضعشغاح  فوضراظغا 
اتفاق الحراضئ طع اقتتاد افوروبغ شغ تحرغظ الباظغ/

طظ  باحةغع  ذلك  سظ  تثطى  شسظثطا   ٢٠١٣ ظعشمئر 
شغ  جصط  أن  إلى  ضثه  البائرة  أوروبا  أبارت  روجغا 
حئاط/شئراغر سام ٢٠١٤، شزعر فوروبا دور رئغج ق 
غصض سظ الثور افطرغضغ شغ طسألئ أوضراظغا، ولثلك 
اجاةاب الرئغج افوضراظغ بعرحغظضع فوروبا لطثعاب 
إلى طغظسك طع المساحارة افلماظغئ طغرضض والرئغج 
الفرظسغ أوقظث وغةطج طع بعتغظ وغعصع اقتفاصغئ، طع 
السطط أن أطرغضا ضاظئ تسثه بالسقح الماطعر لغعاجه 
الامرد المثسعم طظ روجغا شغ حرق أوضراظغا. شأطرغضا 
ق ترغث فوروبا عثا الثور الرئغج شغ أوضراظغا، بض ترغث 
افضبر  سطى  بةاظئعا  أو  خطفعا  تسغر  أوروبا  تةسض  أن 
وتآغثعا شغ طعاصفعا، ولثلك تسمض سطى إغةاد الاعتر 
بغظ أوروبا وروجغا وإخاشاعا بظحعب ترب شغ أوضراظغا 
شسظثئث تحشطعا بعا أو تعصسعا شغعا. وعثا جغآبر سطى 
اصاخاد أوروبا وغدرب السقصات الاةارغئ بغظ أوروبا 
وروجغا شغادرر الطرشان، ولصث ترك شرض السصعبات 
سطى روجغا أبرا جطئغا سطى اقصاخاد افوروبغ شأضر به، 
ولثلك شإن افلمان ق غآغثون شرض السصعبات سطى 

وضثلك  طسعا،  باقتفاق  تضعطاعط  أغثوا  بض  روجغا، 
العضع شغ شرظسا.

شافوروبغعن طمبطعن بألماظغا وشرظسا ق غرغثون تسطغح 
شغعا  العضع  تعتر  إلى  ذلك  غآدي  ق  تاى  أوضراظغا 
وتأزطه وإذالئ أطث الترب الثاخطغئ والاغ شغعا صابطغئ 
الاأبغر سطى أوروبا طظ ظاتغئ تمثد الترب لاطفتعا وطظ 
بط تظحشض بعا سظ صداغا طعمئ وطظ ظاتغئ الدرر 
باصاخادعا. ولعاتغظ الثولاغظ طخالح ضئغرة شغ روجغا 
الحرضات  تصعم  تغث  افولى  بالثرجئ  ألماظغا  وخاخئ 
افلماظغئ باقجابمار شغ روجغا. شافوروبغعن غرغثون 
الافاعط طع روجغا وتض اإلحضالغات بغظعما وشغ جئغض 
ذلك لط غعامعا بصدغئ الصرم، وبثلك اسائروا أظعط صث 

صثطعا تظازقت لروجغا شغ جئغض الاعخض إلى اتفاق.
وغسائر عثا أول تتث طظ أوروبا فطرغضا بأن تاثث طعصفا 
السابصئ  طعاصفعا  ضاظئ  تغث  سطظغئ،  بخعرة  طشاغرا 
السطظغئ تاصغث بسث أن تثطع أطرغضا الثطعة افولى أو 
تسطظ طئادرتعا وطظ بط تسطظ أوروبا طعصفعا السطظغ 

بحضض غعاشص أطرغضا وق غخطثم طسعا.
وأطا برغطاظغا شعغ واصفئ سطى تاشئ أوروبا شق تسغر 
طسعا وق تثالفعا بض تسمض سطى اقجافادة طما تتصصه 
تةاه روجغا فن طعاصفعا طسارضئ لطروس وق ترغثعط 
سطى  تصش  وعغ  أوضراظغا.  سطى  ظفعذعط  غئسطعا  أن 
تاشئ افذطسغ وتظزر إلى الشرب تغث أطرغضا الثولئ 
الضئرى شاسمض سطى أن ق تزعر طسارضاعا لعا وتزعر 
أظعا تآغث طعاصفعا تاى تاصغ حر أطرغضا وتسافغث طظعا 

وتتصص بسخ طخالتعا بالازاعر أظعا تآغثعا.
وصث تخّرشئ ألماظغا ضثولئ ضئرى، تغث تتثت أطرغضا شغ 
طآتمر طغعظت لفطظ الثي سصث طا بغظ ٦ و٢٠١٥/٢/٩ 
شسصثت اقتفاق طع روجغا أبظاء اظسصاد المآتمر، وضثلك 
ذعئئ رئغسئ وزراء ألماظغا طغرضض أبظاء اظسصاد المآتمر 
غعم ٢٠١٥/٢/٨ إلى أطرغضا لائطس رئغسعا أوباطا أظعط، 
أي افوروبغغظ، اتفصعا طع روجغا وصث تطئ المحضطئ وق 

داسغ عظاك لاسطغح أوضراظغا.
وطظ الماعصع أن غعاخض افوروبغعن اتخالعط بروجغا 
وغتاولعا تسجغج اقتفاق طسعا بحأن أوضراظغا وغحةسعا 
ضشعذات  أطام  غاعاون  وق  غبئئ  أن  سطى  بعتغظ 
أطرغضا شق غثسعا تئاجه، وق غشار بإغراءاتعا له بةسض 
شغ  دولغا  دورا  جاسطغعا  أطرغضا  أن  تاععط  روجغا 
لعط  غخئح  بأن  الروس  رغئئ  لغحئع  الصداغا  بسخ 
ذلك الثور واقسائار الثولغان. شافطرغضان لظ غارضعا 
الروس بتالعط غافصعا طع افوروبغغظ وجعف غتاولعن 
أطرغضا  أن  غثرضعن  أظعط  خثاسعط وإغراءعط، خاخئ 
خاتئئ البصض الثولغ وبافخص إذا تمضظ افطرغضان 
طظ جسض الرئغج افوضراظغ بعرحغظضع غمغض لةعاعط 
وغسثل سظ جعئ افوروبغغظ، شاصثم له أطرغضا بسخ 

اإلغراءات المادغئ وتشرغه بدط أوضراظغا لطظاتع.

أصل الداء َّـ األزمة الليبية
أمريكا وبريطانيا واالتحاد األوروبي

بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

أخض افذفال ودغظ أعطعط». وأضاف: «إن الةمععرغئ 
لعا ععغئ. شفرظسا جمععرغئ ولغسئ دغمصراذغئ شصط. 
وشغ الثغمصراذغئ، غفسض الةمغع طا غرغثون ذالما أظه 
ق غآذي اآلخرغظ. الةمععرغئ تاططإ أضبر طظ ذلك»، 
وصال: «إذا أردت أن غائع أذفالك ظزاًطا غثائًغا صائًما 
سطى اإلغمان، شسطغك أن تثعإ إلى الاسطغط الثاص». 

[Express UK :المخثر]

: إن جارضعزي غسسى إلتغاء طسغرته السغاجغئ، 
إلى  تثسع  الاغ  التالغئ  الساطئ  المحاسر  غساشض  وعع 
الادغغص سطى المسطمغظ شغ شرظسا. وعثه التمطئ عغ 
ججء طظ طئادرة أوجع لاشغغر اإلجقم شغ الشرب. غصعل 
َوقَ  اْلَغُععُد  َسظَك  َتْرَضى  ﴿َوَلظ  وتسالى:  جئتاظه  اهللا 
الظََّخاَرى َتاَّى َتاَِّئَع ِططََّاُعْط ُصْض ِإنَّ ُعَثى اهللاِّ ُعَع اْلُعَثى 
َوَلِؤِظ اتََّئْسَئ َأْعَعاءُعط َبْسَث الَِّثي َجاءَك ِطَظ اْلِسْطِط َطا َلَك 

ِطَظ اهللاِّ ِطظ َوِلغٍّ َوقَ َظِخغٍر﴾ [الئصرة: ١٢٠]

الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي: امنعوا ارتداء الحجاب اإلسالمي َّـ الجامعات 

ظزرات جغاجغئ


