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بصطط: أتمث الثطعاظغ

إن تثطغ إغران سظ الئرظاطب الظعوي الثي ُغسائر 
لقرادة  وخدعسعا  لثغعا،  الصعة  سعاطض  أعط  طظ 
وطا  الثاخطغئ  حآوظعا  أعط  طظ  حأن  شغ  افطرغضغئ 
صّثطاه طظ تظازقت طعغظئ، وطا جغظاب سظ ذلك طظ شاح 
الئاب أطام الحرضات الشربغئ لامسك بجطام اقصاخاد 
اإلغراظغ غثل سطى أن إغران لغسئ دولئ طساصطئ لعا 
جغاجئ خارجغئ تصعم عغ برجمعا، بض إظعا تسغر شغ 
تظفغث افجظثة افطرغضغئ شغ المظطصئ راشسئ الحسارات 

الاغ تافص طع تطك افجظثة. 
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بصطط: أجسث طظخعر

تعل اإلشراج سظ املةرم طغحال جماتئ.. 
تجب الاترغرـ  وقغئ لئظان غصعل: 
لئظاُن غاعُج «ترغاته» املجسعطئ
بـظاصض املافةرات «جماتئ» 

ا ذطغًصا! ترًّ

سصث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ لئظان 
افجااذ سئث الططغش الثاسعق طآتمرا ختفغا غعم السئئ 
الماضغ بّغظ شغه طعصش التجب تةاه صغام طتضمئ الامغغج 
شغ لئظان باإلشراج بضفالئ سظ المةرم طغحال جماتئ 
الثي تط ضئطه وعع غظصض طافةرات طظ جعرغا إلى لئظان 
لطصغام بافةغرات شغ لئظان تساعثف إبارة الفاظ الطائفغئ 
والمثعئغئ. وصث صال التجب شغ الئغان: «اجاغصر لئظان 
غعم ١٤ ضاظعن الباظغ ٢٠١٦ سطى خئر إذقق جراح 
طظ  َتسّطمعا  الاغ  المافةرات  لئظان  إلى  أدخض  طظ 
الظزام السعري المةرم، وبئئ سطغه بالخعت والخعرة 
لحثخغات  اغاغال  بسمطغات  لطصغام  وتتدغره  تآطره 
طغحال  الطائفغ،  الاترغخ  إلذضاء  ودغظغئ  جغاجغئ 

جماتئ».
بط وجه الئغان ضقطا لطةعاز الصدائغ شغ لئظان، شصال: 
«عض بصغ لطصداء بسث عثه الفسطئ طخثاصغئ واجاصقلغئ 
ضما تآضثون دائماً!!! أق غصئع شغ جةعن عثه الثولئ 
جظغظ ذعاق طظ ُأخثوا بالِزّظئ والحئعئ بق طتاضمات 
سادلئ أو تاى غغر سادلئ، وشغ ظروف صاجغئ ق تثفى 
سطغضط، بط إذا تعضط بسدعط بئائ براءته بسث عثه 
الُةرم  سطغه  بئئ  طظ  غثرج  المصابض  وشغ  السظغظ...؟! 
بضفالئ طالغئ غةطج بغظ أعطه آطًظا ططمؤًظا.. شسطى أي 
طظ  شغضط  لسض  ظثاذئضط  لئظان؟!   شغ  ظاتثث  صداء 
;‡]Ëî]Õ;UÏl˜l;Î]ïŒ’\? : غسمع، بتثغث رجعل اهللا
;‘\Ç;€÷¬…;œ¢\;3∆d;ÌïÕ;◊pÑ;IÏfi°\;∫; žô]ÕÂ;Ñ]fi’\;∫
;∫;Ê‚…;ã]fi’\;–ÊŒt;”÷·_…;€÷¬Á;ˆ;ô]ÕÂ;GÑ]fi’\;∫;‘\É…
Ï<;أخرجه التاضط  flfi°\;∫;”’É…;œ¢]d;ÌïÕ; žô]ÕÂ;GÑ]fi’\

وصال ختغح ورواه الارطثي».
  وخاذإ الئغان جغاجغغ لئظان بساطئ شصال لعط: «ألغج 
عثا الرجض طظضط وطظ أوجاذضط؟!  عثه طتطئ اخائار 
لضط، عض أظاط شسًق تمبطعن الظاس وططالئعط؟! وعض 
شسًق ُوجثتط لاثاشسعا سظ دطائعط الاغ ضادت تسفك شغ 

الحعارع سطى غث عثا الاابع لطظزام السعري المةرم؟! 
بط تعجه الئغان طثاذئا طظ أجماعط «أدسغاء المصاوطئ 
والمماظسئ» شصال لعط: «إظه لمظ الظضث أن تصفعا طع 
الزالط الثي بئئ ظطمه شغ لئظان وخارجه وتثاشسعا سظ 
جماتئ  أطبال  المافةرات  وطعربغ  الثم  تةار  رجاقته 
التائط  بُسرض  تدربعا  أن  الضغث  لمظ  وإظه  وغغره، 
طحاسر الظاس الثغظ رأوا أن أبظاءعط ضادوا غصاطعن سطى 
افرخفئ والطرصات بغث عثا الاابع، أم لسطضط ترون عثه 

المعاد ضاظئ لدرب غععد؟!.» 
بضض  لئظان  أعض  إلى  خطاب  باعجغه  الئغان  ُخاط  بط 

أذغاشعط شصال لعط:
«إقَم غئصى عثا تالضط؟! تصئطعن بعآقء السغاجغغظ، َطْظ 
اظضحش أطره طظعط طبض جماتئ، وَطْظ خفغ ربما ضان 
أسزط طمظ لط غظضحش؟! غجسمعن تمبغطضط، شاسغثون 
اظاثابعط والعصعف خطفعط، شق عط ظفسعضط شغ دظغا 
وق شغ دغظ.. بض إلى طاى تصئطعن بعثا الضغان العح 
الماعالك طظ أسقه إلى أجفطه؟! ألط غأِن لضط أن تثرضعا 
تاضظاضط  إلى  سعدتضط  وفبظائضط  لضط  التاشر  أن 
التصغصغئ أطاضط السرغدئ وأخطضط بقد الحام، شغسعد 
وحرع  سثٍل  دولئ  شغ  خغرًا  وُغظِئُئ  افخض،  إلى  الفرع 
ورساغئ، دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 

ُتظخش المزطعم وتظاخش طظ الزالط».

الثرغئ  لططاصئ  الثولغئ  العضالئ  جضرتغر  أسطظ  إن  طا 
أوشئ  «إغران  أن   ٢٠١٦/١/١٦ غعم  أطاظع  غعضغا 
بالاجاطاتعا بمعجإ اقتفاق الظعوي»، تاى جارع وزغر 
خارجغئ أطرغضا ضغري إلى اإلسقن سظ «رشع السصعبات 
بحأن  ضئغرة  خطعات  ظفثت  فظعا  إغران،  سظ 
الطرد  أجعجة  بطبغ  تفضغك  وطظعا  الظعوي  برظاطةعا 
المرضجي والاثطص طظ طثجون الغعراظغعم المثخإ 
لثغعا  تسث  لط  أي  أراك».  طفاسض  شغ  السمض  ووصش 
إطضاظغئ لخظع السقح الظعوي. وصث اجامع طع ظزغره 
اإلغراظغ ظرغش شغ شغّظا الثي أسطظ صائق: «الغعم عع 
غعم طحععد لطمظطصئ فظعا تاثطص طظ صطص طفاسض 
ضان غمضظ أن غآدي إلى الظجاع.. وإن تظفغث اقتفاق 
المظطصئ».  شغ  والاصارب  السقم  تسجغج  إلى  جغآدي 
أي أن إغران تآبر اقجاسقم والثظعع سطى الظجاع طع 
افسثاء وصاالعط، تغث أحار إلى تعثغث ضغان غععد 
سظ  بقده  تظازلئ  بسثطا  زال  وصث  أوروبغا  المثسعم 
غععد  ضغان  تعثد  لظ  إغران  وأن  الظعوي،  برظاطةعا 
فظعا جاسمض سطى تسجغج السقم والاصارب طسه، فن 
المظطصئ.  شغ  ساّطاً  ذضره  تغث  ذلك  غادمظ  ضقطه 
وعظأ الرئغج اإلغراظغ روتاظغ حسئه برشع السصعبات 

واخفا إغاعا «بالظخر المةغث».
والسصعبات الاغ جارشع تحمض ٥٠ ططغار دوقر ضأطعال 
أظعاع  وضاشئ  الشربغئ،  الئظعك  شغ  إلغران  طةمثة 
اجاغرادا  الشرب  طع  والمالغئ  الاةارغئ  المساطقت 
أشراد  طظ  اجط   ٤٠٠ وحطإ  وطخرشغا،  وتخثغرا 
افطرغضغئ.  السصعبات  قئتئ  طظ  إغراظغئ  وحرضات 
تث  إلى  إغران  سطى  اصاخادغا  افطعر  جاظفرج  ولثلك 
«الحرضات  ولضظ  الظزام،  سطى  الدشط  وغثش  طا 
السعق  اجاشقل  طظ  جاامضظ  وافوروبغئ  افطرغضغئ 
اإلغراظغئ الماسطحئ (٨٠ ططغعن ظسمئ) لضض المظاةات 
الشربغئ»، ولثلك لظ تامضظ إغران طظ تتصغص ظصطئ 
افجظئغئ  اقجابمارات  سطى  جاسامث  فظعا  ظعسغئ، 
خظاسغئ،  بعرة  تتصص  شطظ  الثارج،  طظ  واقجاغراد 
وطظ الخسإ أن تتصصعا وعغ تاسطح لقجابمارات 
بأن  روتاظغ  رئغسعا  ذضر  وصث  الشربغئ،  والمظاةات 
السصعبات صث أرجسئ إغران إلى السخر التةري، شمسظى 
اقضافاء  سطى  الصثرة  لثغعا  لغج  إغران  أن  ذلك 
الثاتغ أو تمعغض ظفسعا بظفسعا طظ دون اقضاراث 

بالسصعبات، شعغ دولئ غغر ظاعدئ.
أن  وعغ  جغاجغا،  واع  ضض  غثرضعا  تصغصئ  عظاك 
أن  غمضظ  ق  وأوروبا  ضأطرغضا  اقجاسمارغئ  الثول 
ذلك  فن  اجاسمارعا  ترغث  دولئ  تصعغئ  سطى  تسمض 
اجاسمارغئ  دولئ  تسمض  شضغش  لمخطتاعا،  طثالش 
غخّسإ  شثلك  اجاسمارعا؟  ترغث  دولئ  تصعغئ  سطى 
برواتعا،  وظعإ  واجاشقلعا  وتعجغععا  إدارتعا  أطر 
وتثاف أن غبعر الحسإ شغسغث جططاظه إلغه وغطرد 
اقجاسمار شغسافغث طظ الصعة المعجعدة لطثشاع سظ 
اقجاسمارغئ  الثول  بض  الثارج،  شغ  ولطاترك  ظفسه 
تسمض سطى إضساف بسدعا بسدًا بتغض ظجع السقح 
شرظسا  طع  برغطاظغا  شسطئ  ضما  الاسطح  طظ  التث  أو 
صئض الترب السالمغئ الباظغئ تاى جعض سطى ألماظغا 
سمطئ  وضما  الترب،  شغ  بسععلئ  اتاقلعا  الظازغئ 
صعته  طظ  لطتث  السعشغاتغ  اقتتاد  طع  أطرغضا 
باعصغع اتفاصغات التث طظ إظااج الخعارغت الئالساغئ 
التالغئ  روجغا  طع  ووصسئ  الظعوغئ  الرؤوس  تاططئ 
عثه  طظ  خاروخ   ١٠٠٠ وشضضئ  طحابعئ،  اتفاصغئ 
اتفاصغئ  وشرضئ  ضازاخساان،  شغ  ضاظئ  الخعارغت 
الثول  وجسطئ  الظعوغئ  افجطتئ  اظاحار  طظ  التث 
بسدعا  ضث  اقجاسمارغئ  الثول  وتبغر  سطغعا،  تعصع 
الئقد  شغ  غسارغئ  أو  وذظغئ  طصاوطئ  ترضات  بسدًا 
افوروبغئ  الثول  ضث  أطرغضا  شسطئ  ضما  المساسَمرة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تصرغر غضحش تآطر افطط املاتثة سطى أعض طداغا تظفغثا لطسغاجئ افطرغضغئ: 
«إطا الصاض بافجطتئ املثّطرة والةعع.. وإطا الثدعع»

طظ  والسحرغظ  الثاطج  شغ  الرجمغ  اظطقصعا  صئغض 
جظغش  إلى  وخض  الةاري،  (غظاغر)  الباظغ  ضاظعن  حعر 
الظزام  سطى  المتسعبئ  الحضطغئ  المسارضئ  طظ  وشث 
تتئ  المسارضئ  ضاطئ  ضمظ  والمظدعغئ  السعري، 
شعره  طظ  وتةج  الثغمصراذغئ)،  جعرغا  (طةطج  اجط 
لارتغإ  اقجاماسات  بسصث  وحرع  المآتمر،  شغ  طصسثًا 
افطمغ  المئسعث  لطصاء  ولطاتدغر  الثاخطغئ،  أوراصه 
وطظ  له،  حروذه  وتصثغط  طغساعرا،  دي  لسعرغا 
وترضئ  اإلجقم  جغح  ترضاغ  لصئعل  رشده  أعمعا 
وبعثا  المسامث،  المسارضئ  وشث  ضمظ  الحام  أترار 
أطرغضا  الُسزماان  الصعتان  سطغه  أصّرته  الثي  الخظغع 
وروجغا، اجاطاع أن غصطع الطرغص سطى وشث اقئاقف 
بصغادة  لطمفاوضات  السطغا  بالعغؤئ  الممبض  العذظغ، 
رغاض تةاب الثي ذالما سمض جاعثًا سطى اجائساده 

طظ المفاوضات.
وطةطج جعرغا الثغمصراذغئ عثا عع سئارة سظ ضغان 
جثغث طضعن طظ بقث صعى طسروشئ باعاذؤعا السطظغ 
الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  وعغ:  بّحار،  ظزام  طع 
وطسعا  الضردغئ،  الحسإ  تماغئ  وتثات  طظ  المآلفئ 
صمح  وتغار  السربغئ،  السحائرغئ  المةمعسات  بسخ 
(صغط،  الحسارات  إلى  البقبئ  تروشه  ترطج  والثي 
اقتتاد  وتجب  طّظاع،  عغبط  بجساطئ  تصعق)  طعاذظئ، 
الثغمصراذغ الضردي بجساطئ خالح طسطط الثي غثسع 
فضراد  اظفخالغ  حئه  ذاتغ  تضط  إصاطئ  إلى  بعضعح 

صعة  بمبابئ  المةطج  عثا  تحضغض  وُغسائر  جعرغا، 
جعرغا،  شغ  الساتئ  سطى  جثغثة  وسسضرغئ  جغاجغئ 
جغما  ق  تةاعطعا،  اقئاقف  سطى  غخسإ  وزظعا،  لعا 

وأّظعا تتزى بثسط أطرغضغ وروجغ وأطمغ.
وضاظئ المحاورات الاظسغصغئ المضّبفئ بغظ المسآولغظ 
افطرغضان والروس شغ جظغش سطى طساعى طساسثي 
 ١/١٣ افربساء  غعم  طظث  بثأت  صث  الثارجغئ  وزغري 
بغظ آن باترجعن وجغظادي غاتغطعف لعضع الطمسات 
جعن  وصال  المآتمر،  قظطقق  افخغرة  الاتدغرغئ 
ضغربغ الماتّثث باجط وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن 
ضغري: «إّن العزغرغظ ضغري وقشروف اتفصا سطى الئصاء 
شغ  لقجاماع  شرخئ  سظ  والئتث  وبغص،  اتخال  سطى 

افغام الصادطئ».
بغظ  واقجاماسات  المحاورات  عثه  وبمعجإ 
دي  جُغرجض  والروس،  افطرغضغغظ  المسآولغظ 
السعرغئ،  التضعطئ  طمبطغ  إلى  الثسعات  طغساعرا 
وإلى طمبطغ المسارضئ، لتدعر طآتمر جظغش ٣ والثي 
جغئثأ أسماله شغ المعسث المصرر له شغ ١/٢٥، ولظ غاط 
تأجغطه ولع اسارض سطغه المسارضعن، شصث أسطظئ وزارة 
«أطرغضا  أّن:  الماضغ  الثمغج  افطرغضغئ  الثارجغئ 
وروجغا اتفصاا سطى ضرورة سصث طتادبات جظغش شغ 
طغثائغض  وصال  طسئصئ»،  حروط  دون   ١/٢٥ طعسثعا 
الروجغ  والمئسعث  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  بعغثاظعف 
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ظصطئ طةطئ شعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ سظ طعظفغ إغابئ أطمغغظ شغ جعرغا صعلعط إن افطط الماتثة ضاظئ 
تسطط بتخار طداغا طظث أحعر، وأن الظاس ضاظئ تمعت عظاك، إق أظعا بصغئ خاطائ، ُطاَِّعمغظ العغؤئ الثولغئ 
بمظح سقصاعا طع الظزام السعري أولعغئ سطى الاساذغ طع طعضعع طداغا طظث الئثاغئ. ووشصًا لطمةطئ، شإن 
طداغا ضاظئ تساظغ الةعع الحثغث وشصثان أغئ طساسثات دولغئ طظث تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ، تغث دق 
افعالغ عظاك ظاصعس الثطر بحأن العضع اإلظساظغ الماردي، افطر الثي أدى إلى وشاة ٦ أذفال باإلضاشئ إلى 
١٧ بالشًا شغ ضاظعن افول/دغسمئر الماضغ شصط، شغ تغظ طا غجال الةعع غعثد المؤات غغرعط. ووشصًا لمعظفغ 
اإلغابئ شإن المسآولغظ بافطط الماتثة سرشعا بطئغسئ العضع اإلظساظغ شغ طداغا، إق أظعط الاجطعا الخمئ 
تاى بثأت الخعر تثرج إلى اإلسقم، تغث اضافئ المظزمئ الثولغئ بمثضرة داخطغئ غغر طظحعرة تاتثث سظ 
العضع شغ طداغا. الظحرة الثاخطغئ الاغ خثرت شغ تحرغظ افول/أضاعبر تتثبئ سظ افوضاع اإلظساظغئ شغ 
طداغا، طآضثة أن افعالغ عظاك غساظعن جعء الاشثغئ، وأن عظاك تاجئ ططتئ إلدخال المساسثات اإلظساظغئ، 

شأضبر طظ ١٠٠٠ تالئ جعء تشثغئ تط تسةغطعا شغ طداغا بغظعا فذفال دون سمر السظئ. 
َتساطُض افطط الماتثة طع تخار بطثة طداغا دشع ساططغظ شغ طةال اإلغابئ بسعرغا إلى اتعام العغؤئ الثولغئ 
بالثظعع لظزام افجث، وصال الساططعن شغ رجالئ وصسعا ١١٢ ساطًق ظحرت باارغت ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر الةاري 
إن افطط الماتثة ق تتااج إلى ضعء أخدر طظ ظزام افجث لطثخعل إلى المظاذص المتاخرة، شغ ضعء صرار 
طةطج افطظ الثي غسمح باثشص المساسثات اإلظساظغئ بترغئ، طآضثغظ أن الفحض شغ طسالةئ طتظئ الاةعغع 

بتص السعرغغظ تّعل افطط الماتثة طظ رطج لفطض إلى رطج لطاعاذآ. (الثطغب أوظقغظ)

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شعرغظ بعلغسغ: افطط املاتثة ضاظئ تسطط بةعع طداغا وبصغئ خاطائ
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شغ  اقتتاد  تالئ  سظ  افخغر  خطابه  أوباطا  صثم 
العقغات الماتثة غعم ٢٠١٦/١/١٢ ولط غفئ أوباطا شغ 
طسرض تثغبه سظ الصغط افطرغضغئ أن غظعه إلظةازه 
أوباطا  وسرض  المبطغغظ.  زواج  بمحروسغئ  الماسطص 
وعغ  أطرغضا  شغ  المةامع  تعاجه  الاغ  الصداغا  أعط 
أطرغضا  وصغادة  المظاخغ،  والاشغر  وافطظ،  اقصاخاد 
اظاصث  الثي  العصئ  وشغ  العغمظئ.  طظ  بثق  لطسالط 
غاعاوى  افطرغضغ  اقصاخاد  أن  غثسعن  طظ  أوباطا 
شصث ساد لغظاصخ ظفسه بصعله أن ضبغرا طظ العظائش 
الاغ أوجثعا شغ أطرغضا لغسئ طساصرة وأن الحرضات 
ضبغرا  باعرغئعا  الاصطغثي  العقء  إلى  تفاصر  افطرغضغئ 
طظ افسمال إلى خارج أطرغضا، وأن طصثرة أطرغضا سطى 
الاظاشج شغ جعق السمض السالمغ باتئ أصض طظ ذي 
وطثغته  أوباطا  خطاب  سطى  غمخ  ولط  بضبغر.  صئض 
قصاخاد أطرغضا بقبئ أغام تاى تعاوت أجعاق افجعط 
بمصثار ٣٪. وق غثفى سطى أي طظ طاابسغ اقصاخاد 
طا  الثطر  ظصطئ  وتثطغه  تساشغه  صخئ  أن  افطرغضغ 
الرأجمالغ  اقصاخاد  وعط  سظ  تصض  ق  وعط  إق  عغ 
افطرغضغ ظفسه. وصث اسارف أوباطا بأضئر طسدطئ شغ 
اقصاخاد الرأجمالغ وعغ جعء تعزغع البروة وإجتاشعا 
بتغث تاضثس افطعال شغ أغثي شؤئ صطغطئ تاربع سطى 
طظ  جرارة  جتاشض  طثطفئ  أطرغضا  شغ  المةامع  سرش 
والثغظ  الفصراء  عآقء  إن  وصال  والمتااجغظ.  الفصراء 
لغسعا  أطرغضا  شغ  الطسام  ضعبعظات  سطى  غاسغحعن 
عط الثغظ تسئئعا بافزطات المالغئ، بض إن طآجسات 
حارع المال (wall street) عغ المسآولئ سظ ذرغص 
تعربعا طظ دشع الدرائإ وإظحاء تسابات طالغئ خارج 
أطرغضا. واسائر أوباطا أن الثروج طظ افزطات المالغئ 
غختئه  أن  بث  ق  أضئر  ازدعار  وتتصغص  واقصاخادغئ 
تمغج شغ طةال اإلبثاع السطمغ وافبتاث واقخاراسات 
تعزغع  لمحضطئ  أوباطا  إدراك  طظ  وبالرغط  الخظاسغئ. 
البروة الماتغج لفغظغاء إق أظه لط غاطرق إلى أي تض 
لعثه المسدطئ. إذ إن طةرد الئتث شغ تض طبض عثه 
تتئ  الرأجمالغ  الظزام  وضع  إلى  جغآدي  المحضطئ 
المةعر والمساءلئ، وعثا طا ق غصثر سطغه أوباطا وطظ 

عط سطى حاضطاه طظ خثم المسئث الرأجمالغ!!
أحار  لطسالط  أطرغضا  صغادة  سظ  تثغبه  طسرض  وشغ 
شغ  لغسئ  السالط  سظ  أطرغضا  سجلئ  أن  إلى  أوباطا 
طخطتئ أطرغضا، وسطى أطرغضا أن ق تثاار السجلئ سطى 
الصغادة. وشغ العصئ ظفسه أحار أوباطا إلى أن تعلغ 
أطرغضا سمطغئ بظاء وإسادة بظاء الثول لغسئ عغ التض 
افطبض لصغادة السالط شغ إحارة لما تخض شغ السراق 
وأششاظساان. وظفى أوباطا أن تضعن أطرغضا صث أخابعا 
الدسش شغ طصابض طظاشسغعا أو أسثائعا. وصال إن ألث 
أسثاء أطرغضا ق غامبض بإطئراذعرغات الحر (ضما ضان 
التال أغام اقتتاد السعشغاتغ). بض إن حر افسثاء عغ 
وشغ  طساصر.  ظزام  لعا  لغج  والاغ  المظعارة  الثول 
تثغبه سظ الصاسثة وتظزغط الثولئ اإلجقطغئ صال إن 
تعثغثا  افغام  طظ  غعم  شغ  تمبض  لط  الضغاظات  عثه 
الساغظ  وتطفاءعا  أطرغضا  أن  بغظ  بط  أطرغضا.  لعجعد 
صاطئ بأضبر طظ ١٠,٠٠٠ غارة طعجعئ ضث تظزغط الثولئ 
وإطضاظاته. وادسى أن أطرغضا تساظث صعى طثاطفئ شغ 
طعاجعئ تظزغط الثولئ. ولط غئغظ أوباطا جئإ تظاطغ 
طظ  الشارات  آلقف  تسرضه  طظ  بالرغط  الاظزغط  صعة 
أضبر طظ ٦٠ دولئ إضاشئ إلى روجغا وظزام افجث! وصث 
اجاشض أوباطا العضع الساخظ شغ جعرغا لغططإ طظ 
الضعظشرس تفعغخ اإلدارة افطرغضغئ باجاسمال الصعة 
جعرغا  شغ  أطرغضا  وزرعا  تاعلى  الاغ  التروب  لضسإ 
العجطى  وأطرغضا  وباضساان  وأششاظساان  والسراق 

وأشرغصغا وآجغا.
إن تثغث أوباطا أطام طةطسغ الظعاب والحغعخ تعل 
الصغادة بثل العغمظئ شغ العصئ الثي غططإ شغه طظ 
ضث  الصعة  باجاسمال  إدارته  تفعغخ  الضعظةرس 
إق  لحغء  لغج  السالط  أظتاء  ضض  شغ  طعزسئ  ترضات 
فن عثه الترضات والبعرات تتمض وجعئ ظزر طثالفئ 
لما تائظاه أطرغضا طظ ظزام شاجث وصغط طظتطئ وظزام 
اصاخادي جائر. إن ضض التروب الاغ تثعضعا أطرغضا 
عغ تروب إخداع وعغمظئ واجاسمار. وغاتثث أوباطا 

بضض وصاتئ سظ الصغادة بثل العغمظئ!
شغ  الثولئ  تظزغط  تسائر  أوباطا  رأجعا  وسطى  أطرغضا 
السراق والحام خطرًا سطغعا. أغظ عع عثا الثطر؟! عض 
غامبض شغ صاض افبرغاء، وأطرغضا عغ أضبر طظ جاعط 
جرائط  طظ  بحار  أطرغضا  تظصث  ألط  افبرغاء؟!  صاض  شغ 
أطرغضا  تفاك  ألط  الضغماوغئ؟!  الترب  خاخئ  تربه 
ترطئ  ضض  تظاعك  ألط  السراق؟  شغ  الفطعجئ  بمثغظئ 

طصثجئ شغ «أبع غرغإ»؟
سظ  اإلسقن  شغ  الثولئ  تظزغط  خطر  غامبض  عض  أم 
اقدساء  ختئ  سظ  الظزر  بشخ  الثقشئ،  دولئ  إصاطئ 
وجعد  غعثد  تضط  ضظزام  الثقشئ  عض  سثطه؟  أم 
أطرغضا؟ أم عض دولئ الاظزغط تعثد أطرغضا؟ وصث صال 
أوباطا ظفسه أن الصاسثة والاظزغط ق تحضقن تعثغثا 

فطرغضا.

ق  الثولئ  تظزغط  أن  السطط  تمام  تسطط  أطرغضا  إن 
غحضض خطرا سطغعا، وتسطط أن سمطعا شغ جعرغا طظث 
الغعم افول عع التفاظ سطى ظزام جعرغا التالغ طظ 
اقظعغار والسصعط شغ أغٍث ق تصغط وزظا لظزام أطرغضا 
الثولغ. وبالاالغ شإن سمض أطرغضا شغ جعرغا عع أجعأ 
ولغج  واقجاسمار.  بالصعة  واإلخداع  العغمظئ  أظعاع 
شغ  وصاتئ)  صض  (أو  خراتئ  ذضر  صث  أوباطا  أن  غرغئا 
جاساسمض  تتثغاتعا  طعاجعئ  شغ  أطرغضا  أن  خطابه 
صعتعا.  سظاخر  طظ  سظخر  ضض  خئث)  (بمسظى  وبثضاء 
وجعف تسمض دائما جعاء طظفردة أو طع غغرعا لطتفاظ 
والسغسغ  بحار  (أطبال  تطفائعا  وسطى  حسئعا  سطى 
طعاجعئ  شغ  أطرغضا  أن  سطى  أوباطا  وأضث  وغغرعما). 
سالمغئ  صعى  تترغك  سطى  جاسمض  الثولغئ  الصداغا 
لاسمض طسعا وتساسمض بصطعا. ولسطه غحغر بثلك إلى 
ظزام  لعا  لاتفر  إغران  صئطعا  وطظ  روجغا  اجاسمال 

بحار ولع إلى تغظ.
وبالرغط طظ جغطرة صدغئ جعرغا والتفاظ سطى ظزام 
بحار سطى تثغبه سظ السغاجئ الثارجغئ، إق أظه أشخح 
سظ اجامرار أطرغضا شغ تعجععا ظتع آجغا واسامادعا 
تعثف  والاغ  افذطسغ  سئر  الحراضئ  طساعثة  سطى 
إلى إتاذئ الخغظ بطعق صعي بصغادة أطرغضا وتتئ 
إن  صال  تغث  وأجارالغا،  وطالغجغا  إظثوظغسغا  جظاتعا 
عثه المساعثة طظ حأظعا أن تحةع جغاجات السعق 
التر وتتمغ السمال والئغؤئ وأن تتصص صغادة أطرغضغئ 

شغ آجغا.
وصث سثد أوباطا الصداغا الاغ سطى أطرغضا أن تتاشر 
سطى صغادتعا طبض الاشغر المظاخغ، والثي ضاظئ أطرغضا 
أضئر سائص شغ تعصغع جمغع اقتفاصات الاغ أبرطئ بحأظه، 
والثشاع سظ أوضراظغا، والاغ خسرت الصرم لروجغا سطى 
طرأى وطسمع طظ أطرغضا واآلن عغ طعضع طساوطئ 
لصاء سمض روجغا شغ جعرغا، بط ذضر أوباطا صدغئ الفصر 
شغ أشرغصغا وعع غسطط أن شصر أشرغصغا لغج إق ظاغةئ 
وظعإ  وأطرغضا  أوروبا  صئض  طظ  المسامر  اجاسماره 
برواته العائطئ طظ صئض حرضات أطرغضا وبظعضعا، بط 
سرج سطى طرض اإلغثز المسافتض خاخئ شغ أشرغصغا 
وعع غسطط أن اإلغثز عع ظااج تدارة طظتطئ ذات صغط 
جفطغئ، وأن سقج اإلغثز تسغطر سطغه حرضات افدوغئ 
شغ  الظاس  غالئغئ  تظاوله  سظ  غسةج  الاغ  الرأجمالغئ 

الشرب شضغش بفصراء أشرغصغا؟؟
إن خطاب أوباطا سظ تالئ اقتتاد غسضج السصطغئ الاغ 
تاساطض بعا أطرغضا طع السالط. شعغ تسائر السالط ضطه 
طخطتئ لعا، وأن أي تشغر شغ خرغطئ السالط جغاجغا 
بالثرجئ  حأظعا  عع  اصاخادغا  أم  سسضرغا  أم  ضان 
افولى، وأن سطغعا اجاسمال ضض أظعاع الصعة لطتفاظ 
تثطص  الاغ  عغ  وأظعا  عغ،  تراعا  ضما  الثرغطئ  سطى 
المحاضض وافزطات وتفرض التطعل الاغ ترغث، وتزعر 
افزطات  تض  سطى  الصادرة  وتثعا  عغ  ضأظعا  لطسالط 
السالط  عثا  رب  ضأظعا  تاخرف  وعغ  والمحضقت. 
وافتمر  افجعد  له  غظخاع  وأن  غطاع  أن  غةإ  الثي 
طظ الظاس وإق شالعغض العغض لمظ غسخغعا. وتاخرف 
أطرغضا عضثا وعغ تاربع سطى بروة سالمغئ عائطئ عغ 
أظعا  لطظاس  وخعرت  وأرصام،  ورق  طظ  خظساعا  الاغ 
شتدارتعا  ورطاد.  جراب  التصغصئ  شغ  وعغ  ذعإ 
زائفئ، وأطعالعا وعمغئ، وشضرعا ضتض غطفاه بشقف 
تارة  ولغئرالغئ  تارة،  دغمصراذغئ  جماه  براق  قطع 
أخرى، وسطماظغئ بالبئ، وصغمعا أشسث طظ دم الئرغعث 
تئغح ظضاح الرجض لطرجض، وتأضض الربا أضساشا طداسفئ، 
وأواخرعا أوعظ طظ خغط السظضئعت. وتةئئ ضض ذلك 
جعلئ  إق  عغ  شما  عح.  زجاج  طظ  الظاس بمراغا  سظ 
طغثاظغئ واتثة تزعر شغعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة تاى تضسر ذاك الججاج وغزعر لطسغان 
ضض طا جاره أوباطا وأخفاه أصطاب الضفر وراء افذطسغ 
﴿ويومئذ يفرح املؤمنون   بنرص اهللا ينرص من يشاء وهو 

 ﴾العزيز الرحيم

ظزرات جغاجغئ

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

أسطظئ الصغادة افطرغضغئ السسضرغئ شغ الصارة افشرغصغئ 
(أشرغضعم) وطرضجعا طثغظئ حاعتشارت افلماظغئ، خطًئ 
طظ ٥ جظعات، وأحارت الثطئ الاغ ظحرت «أشرغضعم» 
ططثخاً سظعا سطى طعصسعا اإللضاروظغ، إلى تترك طثته 
٥ جظعات شغ خمسئ خطعط طظ الةععد، افول عع 
وخفعا  (والاغ  الخعطال  شغ  الحئاب  ترضئ  تتغغث 
بالةماسئ اإلرعابغئ) وظصض عثا الةعث طظ صغادة بسبئ 
شغعا  تضعن  جعئ  إلى  الخعطال  شغ  افشرغصغ  اقتتاد 
التضعطئ الخعطالغئ عغ طظ تآطظ أراضغعا»، والثط 
الباظغ غامتعر تعل الثولئ الفاحطئ شغ لغئغا، وأضاف 
سثم  اتاعاء  سطى  جارضج  «الةععد  بأن  طسؤعلعن 
شغ  ترام  بعضع  ضئح  عع  والبالث  لغئغا»  شغ  اقجاصرار 
غرب أشرغصغا، والرابع تسطغض الظحاط غغر المحروع شغ 
تسجغج «صثرات  والثاطج  أشرغصغا،  ووجط  غغظغا  خطغب 

الحرضاء شغ الصارة لتفر السقم وطعاجعئ الضعارث».
وصث سطص طسؤعل رجمغ شغ أشرغضعم بأن «عثا سمض 
الثائط  «المعصع  أن  إلى  طحغرا  خشغرة»  لصغادة  ضئغر 
العتغث لظا عع شغ صاسثة لغمعظغر شغ جغئعتغ» «وأي 

حغء آخر لغج له إق بخمئ ضسغفئ».
وتثل خطئ السمض عثه سطى سجم أطرغضا ترضغج جععدعا 
أشرغصغا،  شغ  ظفعذعا  لاعجغع  الصادطئ،  افسعام  شغ 
شئالرغط طظ الظحاط المتمعم فطرغضا خقل السصثغظ 
فشرغصغا،  الصثغط  المساسمر  أوروبا  لمجاتمئ  الفائاغظ 

إق أن الظفعذ افوروبغ (الئرغطاظغ والفرظسغ) اجاطاع 
أشرغصغا  شغ  راجثئ  صثم  له  وبصغئ  شاسطغاه  اجاسادة 
وذلك لظفعذه الماةثر وتشطشطه شغ افوجاط السغاجغئ 

بحضض ضئغر.
(أشرغضعم)  افشرغصغئ  الصارة  شغ  السسضرغئ  والصغادة 
 ٢٠٠٨ سام  سمطعا  وباحرت   ٢٠٠٧ سام  شغ  أظحؤئ 
لطصغادة  رئغج  ضأول  وارد  ولغام  الةظرال  تسغغظ  وتط 
السسضرغئ افطرغضغئ الةثغثة، غظعب سظه ظائإ طثظغ 
شغ  اقزدواج  وعثا  الثارجغئ،  وزارة  طظ  جفغر  بثرجئ 
السمض بغظ صائث سسضري وظائإ دبطعطاجغ، غثل سطى 
الطئغسئ الثاخئ لمعمئ (أشرغضعم) شعغ طعمئ جغاجغئ 

بالمطرصئ السسضرغئ.
أطرغضغ  دبطعطاجغ  ظحاط  أشرغضعم  إظحاء  راشص  وصث 
طتمعم شغ أشرغصغا، شصث صام الةظرال وغطغام وارد صائث 
أشرغضعم بجغارة ٣٠ دولئ أشرغصغئ ضمظ جعلئ واتثة 
عثا  طظ  وبالرغط   ،٢٠٠٨ حئاط/شئراغر  حعر  خقل 
الاغ  افشرغصغئ  الثول  رشدئ  شصث  المتمعم  الظحاط 
ضاظئ طتط ظزر أطرغضا لاضعن طصرا دائما فشرغضعم 
ضثول حمال أشرغصغا والثول المااخمئ لطختراء الضئرى 
رشدئ صطسغا ظخإ صعاسث سسضرغئ سطى أرضعا أو سطى 
أي أرض أشرغصغئ، وسطى الرغط طظ إطضاظغئ أن تثاار 
أطرغضا دولئ طظ الثول الاابسئ لعا شغ أشرغصغا وتئظغ 
شغعا طصرا لطصغادة، إق أظعا آبرت أن تةسض طصر الصغادة 
شغ  حاعتشارت  وشغ  أشرغصغا  خارج  فشرغصغا  السسضرغئ 
ألماظغا وتةسطه طصرا طآصاا لطصغادة، وضعظه طصرا طآصاا 
طتثد  طضان  شغ  دائط  طصر  إلظحاء  تسسى  أظعا  غسظغ 

تسثر سطغعا تاى اآلن الظفاذ إلغه.
سطى  أشرغضعم  طسؤعلغ  أتث  تسطغصات  شغ  ورد  وصث 
طعاصع  لثغعا  أشرغضعم)  (غصخث  صعله «الصغادة  الثطئ 
ولضظعا  الصارة،  أظتاء  جمغع  شغ  وذعارئ  أطظغ  تساون 
بحضض أجاجغ «صعاسث باردة» والاغ طظ حأظعا أن ق 
تساثثم إق شغ تال تثوث ذارئ»، شعثه المقتزات 
الةاظئغئ طظ طسؤعلغ أشرغضعم والاغ تاسطص بدثاطئ 
السمض واإلحارة إلى سثم وجعد صاسثة دائمئ، غثل سطى 
أن أطرغضا تسسى شغ المرتطئ الصادطئ لابئغئ أصثاطعا 
شغ أشرغصغا، وبظاء صاسثة طرضجغئ شغ دول حمال أشرغصغا 

ودول الختراء.
ولسطعا ترى اآلن أن الفرخئ أخئتئ طااتئ لعا أضبر 
وطجاتمئ  لغئغا  إلى  الظفاذ  اجاطاسئ  شصث  طدى،  طما 
لط  وإن  وعغ  تفار،  خطغفئ  سمغطعا  خقل  طظ  أوروبا 
تساطع تسط افطر شغ لغئغا لخالتعا شغ ظض تةثر 
شرض  اجاطاسئ  أظعا  إق  عظاك  افوروبغ  الظفعذ 
أطرغضغعن  طسآولعن  أسطظ  وصث  اآلن،  تاى  سمغطعا 

الثاخئ  الصعات  شغ  سظاخر  «أن   ٢٠١٥/١٢/١٧ شغ 
افطرغضغئ وخطعا اقبظغظ إلى صاسثة جعغئ لغئغئ لضظعط 
طا لئبعا أن سادوا أدراجعط طظ دون أغئ طحاضض بسثطا 
ذطئئ طظعط طغطحغا طتطغئ الرتغض...» وأضاف طسؤعل 
أطرغضغ «أن عآقء الةظعد ُأرجطعا إلى لغئغا «بمعاشصئ 
طسآولغظ لغئغغظ» طظ أجض «تطعغر السقصات وتسجغج 
الطغئغ».  العذظغ  الةغح  شغ  ظزرائعط  طع  الاعاخض 
تاى «ذطإ  الةعغئ  الصاسثة  إلى  وخطعا  إن  طا  ولضظ 
طظعط أشراد شغ طغطغحغا طتطغئ المشادرة» وأضث المسؤعل 
الاغ  افولى»  المرة  «لغسئ  أظعا  افطرغضغ  السسضري 
غصعم شغعا جظعد أطرغضغعن بمبض عثه الجغارة إلى لغئغا، 
راشدا الشعص شغ طجغث طظ الافاخغض.» (طغثل إغسئ 

أون قغظ ٢٠١٥/١٢/١٨).
وعثا غسظغ أن أطرغضا سظثطا تاتثث سظ «اتاعاء سثم 
اقجاصرار شغ لغئغا» شعثا غسظغ أظعا تةعج لطصغام بسمض 
ق  ولضظ  اإلرعاب،  طتاربئ  بثسعى  لغئغا،  شغ  سسضري 
فن  طئاحرة،  ترب  شغ  بةظعدعا  دخعلعا  ذلك  غسظغ 
أطرغضا وظاغةئ تةرباعا شغ أششاظساان والسراق، أخئتئ 
تظأى بظفسعا سظ حظ التروب المئاحرة وتسامث سطى 

السمقء ووضقء التروب الصثرة.
وق تاعصش أظزار أطرغضا سظث لغئغا، شالةجائر شغ طرضج 
شغعا  تمر  الاغ  والتالئ  وطثططاتعا،  أطرغضا  أذماع 
فطرغضا  خخئئ  بغؤئ  السططئ  أزطئ  تغث  طظ  الةجائر 

طثططات  لامرغر  الصادم  الرئغج  ضسش  قجاشقل 
تثارق بعا الظفعذ المتضط فوروبا شغ الةجائر، وضثلك 

شغ تعظج، وبصغئ الئطثان.
أطا لماذا أشرغصغا؟

إن أشرغصغا تماطك طا غصثر بتعالغ ١٢٪ طظ اتاغاذغ 
الظفط شغ السالط، ١٢٤ ططغار برطغض تصرغئا، باإلضاشئ 
إلى ١٠٠ ططغار برطغض سطى حعاذأ الصارة طظ طثجون 
لط غاط اضاحاشه بسث، ضما تماطك الصارة اتاغاذات تخض 
إلى بطث إجمالغ اتاغاذات السالط طظ الغعراظغعم. وتظاب 

أضبر طظ ١٨٪ طظ إجمالغ اإلظااج السالمغ لطغعراظغعم.
اتاغاذات  إجمالغ  طظ   ٪٥٠ تعالغ  أشرغصغا  وتماطك 
السالط طظ الثعإ، وتظاب طا ظسئاه ٢٥٪ طظ اإلظااج 
السالمغ طظ الثعإ. وتظاب أشرغصغا ٨٠٪ طظ إجمالغ 
الئقتغظ المظاب تعل السالط، ضما تظاب ٢٧٪ طظ إجمالغ 
طظ  وإظااجعا  السالط،  تعل  المظاةئ  الضعبالئ  ضمغئ 
الماس غصارب ٤٠٪ طظ إجمالغ افلماس سئر السالط، 
وتماطك اتاغاذات تصثر بتعالغ ٩٠٪ لطضعبالئ، و٩٠٪ 
لطئقتغظ، و٩٥٪ لطضروم، و٦٤٪ لطمظةظغج. ظاعغك سظ 
عثا  افخرى.  الضبغرة  والبروات  المسادن  طظ  السثغث 
باإلضاشئ لطمعصع اقجاراتغةغ الثي تتاطه عثه الصارة. 
وصث وخفئ بطثان جظعب الختراء افشرغصغئ شغ وبغصئ 
خادرة سظ الئغئ افبغخ شغ ٢٠١٢ بسظعان اجاراتغةغئ 
العقغات الماتثة تةاه بطثان جظعب الختراء افشرغصغئ 
بأظعا «أضبر أعمغئ طظ أي وصئ طدى بالظسئئ فطظ 
والعقغات  سام،  بحضض  الثولغ  المةامع  وازدعار 

الماتثة سطى وجه الثخعص».
باإلضاشئ إلى أن أطرغضا تسمض سطى طتاربئ اإلجقم أغدا 
بثسعى طتاربئ طا تسمغه باإلرعاب، وذلك فظعا ترى 
شغ اإلجقم خطرا تصغصغا سطى طخالتعا اقجاسمارغئ 
أشرغصغا  جضان  طغض  غحضطه  لما  باإلضاشئ  السالط،  شغ 
وبثاخئ الحمال افشرغصغ ظتع اإلجقم ضظزام تضط. 
اإلرعاب  طتاربئ  بثسعى  شسق  اإلجقم  تتارب  شعغ 
وتاثث طظ طتاربئ طا تسمغه اإلرعاب لمث ظفعذعا شغ 

أشرغصغا لاتض طتض المساسمر افوروبغ الصثغط.
إن أطرغضا وبصغئ دول الشرب الضاشر المساسمر لظ غعصش 
ضطه  السالط  بروات  سطى  وتشعلعا  اقجاسماري،  ظعمعا 
غغر،  ق  واتث  وظزام  واتثة  دولئ  إق  أشرغصغا  شغه  بما 
دولئ تصعم سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ وتاثث طظ 
اإلجقم صدغئ طخغرغئ لعا، وتتمطه لطسالط ضطه طحسض 
ظعر وعثاغئ طظ ظقم وظطط الرأجمالغئ الةحسئ، وعثا 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بشغر  غامبض  أن  غمضظ  ق 
طظ  تساظغ  جمساء  الئحرغئ  جائصى  وبثوظعا  الظئعة، 

 جحع اقجاسمار وظطط الرأجمالغئ
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إلى الحرق افوجط وحمال أشرغصغا شغ طصابطئ له طع 
وضالئ ظعشعجاغ: «غةإ أن غثرك الةمغع أن جظغش٣ 
جااططإ  تفاوض  سمطغئ  بض  طظفخق،  لصاء  لغج 
تعشر اإلرادة السغاجغئ والخئر والعصئ، وإظظا ظرى أن 
بثأظا  ولثلك  دسمظا،  غساتص  المآتمر  عثا  طبض  سصث 

الثطعات السمطغئ لقسثاد لةظغش٣».
لمرجسغئ  تآجج  جظغش٣  طآتمر  لسصث  والثسعة 
 ٢٢٥٤ افطظ  طةطج  صرار  سطى  تسامث  بابائ  دولغئ 
الخادر شغ ٢٠١٥/١٢/١٨، ووبغصئ شغظا، ورباسغئ بارغج 
الثولغئ، وطةمض بظعد الصرار والعبغصئ والرباسغئ تثسع 
الةعاد  وطتاربئ  (الماطرف)  اإلجقم  طضاشتئ  إلى 
خقل  طظ  وذلك  الحرغسئ،  تضط  ورشخ  (اإلرعاب)، 
ودغمصراذغاعا  السعرغئ  الثولئ  سطماظغئ  إلى  الثسعة 
طثظغ  دجاعر  وضع  شغ  صثطاً  والسغر  وتسثدغاعا، 
وسطى  الشربغئ،  التدارة  طفاعغط  سطى  طئظغ  جثغث 
لتض  والسسغ  السغاجئ،  سظ  الثغظ  شخض  أجاس 
بمرتطئ  تئثأ  طاسثدة،  طراتض  سئر  جعرغا  شغ  افزطئ 
اظاصالغئ تحارك شغعا التضعطئ والمسارضئ شغ تضعطئ 
واتثة طع بصاء الرئغج بّحار افجث شغ طظخئه لمثة 
غغر طسطعطئ، وتظاعغ بتض جغاجغ حاطض غغر واضح 

المسالط لطخراع الثائر شغ جعرغا.
تسمض أطرغضا وروجغا شغ المآتمر سطى تةاوز الظصاط 
تسمغئ  وأعّمعا  الماتاورة،  افذراف  بغظ  السالصئ 
شروجغا  المآتمر،  شغ  المحارضئ  المسارضئ  شخائض 
و(طةطج جعرغا الثغمصراذغئ) تسارض سطى طحارضئ 
اإلجقم  جغح  جغما  ق  اإلجقطغئ،  الفخائض  بسخ 
وتسرض  باإلرعابغئ،  وتخفعا  الحام  أترار  وترضئ 
خمسئ  طظ  ورصئ  المآتمر  سطى  بالمصابض  روجغا 
طظ  باسائارعط  جظغش  إلى  بالفسض  وخطعا  اجماً  سحر 
تجب  رئغج  طسطط  خالح  رأجعط  وسطى  المسارضئ، 
المصثجغ  وجعاد  الضردي،  الثغمصراذغ  اقتتاد 
شغ  الصغادي  السغطئ  وجمغر  السابص،  الثبطعطاجغ 
صغادة  سدع  جمغض  وصثري  الثغمصراذغ،  المظئر 
الةئعئ الحسئغئ لطاشغغر والاترغر، باإلضاشئ إلى إصتام 
طةمعسئ طظ المشمعرغظ المسةطغظ ضمظ المسارضئ 
طظ  عآقء  وضض  دطحص،  شغ  المرخخئ  الثاخطغئ 

المعالغظ ضمظاً لظزام بحار.
خالح  دطب  ضرورة  سطى  روجغا  طع  أطرغضا  وتاعاشص 
طسطط وجماساه شغ المسارضئ، خاخئ وأّن أطرغضا عغ 
الاغ دسمئ صعات جعرغا الثغمصراذغئ شغ تربعا ضث 

تظزغط الثولئ والاغ ُغسائر طسطط ججءًا رئغسغاً شغعا.
بغظ روجغا  لثلك ق ظضاد ظرى أي اخاقف ولع حضطغاً 
دي  تفعغخ  وتعل  جظغش٣،  طآتمر  تعل  وأطرغضا 
سطى  ولقحراف  السعري،  المطش  إلدارة  طغساعرا  
جطسات المآتمر، وعما طساً ُترغثان إحراك إغران شغه، 
فعط  تفضغضعا  إبَر  سظعا  السصعبات  رشع  بسث  خاخئ 

سظاخر طحروسعا الظعوي.
عع  وعثا  جظغش٣،  طآتمر  تصغصئ  عغ  باخاخار  عثه 
وروجغا  أطرغضا  ُتمارجه  الثي  المثغش  الادطغض  تةط 
شغعا،  المسطمغظ  وضث  جعرغا،  شغ  البعرة  ضث  شغه 
طظ  جثغثة  طتاولئ  سظ  سئارة  بئساذئ  شالمآتمر 
طتاوقت إجعاض البعرة، واتاعائعا، وتمغغسعا ُبشغئ 
إخداع أعطعا لقطقءات افطرغضغئ، والمآتمر غساثثم 
أجض  طظ  والاةعغع  والتخار  والصاض  لطاثطغر  ضسقح 
والصعر،  بالصعة  جعرغا  أعض  سطى  اقجاسقم  شرض 

السزغط،  اإلجقم  طحروع  سظ  الاثطغ  سطى  وتمطعط 
الاغ  والمئاثلئ  الُممّطئ  المضررة  بالمحارغع  والصئعل 
سطى  اقجاسمارغئ  الضفر  صعى  تطرتعا  طا  سادة 

الحسعب اإلجقطغئ.
غسمسعن  والمسطمعن  صرن،  ظخش  طظ  أضبر  شمظث 
اإلسقم  وجائض  شغ  سطغعط  ُترّدد  الحسارات،  ظفج 
ضض  غثوصعن  شاؤعا  طا  شعط  ذلك  وطع  طساء،  خئاح 
ألعان المساظاة، وغاةرسعن ضض أحضال المرارة بسئإ 
الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ المفروض سطغعط وطا 
شغه طظ شزاسات ودطعغئ. شضط طظ الةرائط العتحغئ 
الاغ ارتضئئ شغ بقد المسطمغظ باجط الثغمصراذغئ 
القإظساظغئ  اقظاعاضات  طظ  وضط  اإلظسان؟!  وتصعق 
الاغ اصارشئ سطى غث دساة المعاذظئ والظزام المثظغ؟! 
شسحرات طظ السظغظ ساحاعا حسعب افّطئ اإلجقطغئ 
تالئ  الظزام العضسغ الضاشر، وعغ شغ  ظض عثا  شغ 
دائمئ طظ الاراجع والاصعصر والاثطش واقظتطاط شغ 

جمغع طةاقت التغاة.
جثغثة  طرة  تظثثسعا  ق  جعرغا،  شغ  البعار  أّغعا  شغا 
طظ  اظثثساط  ضما  جظغش  ضمآتمر  جثغثة  بمآتمرات 
بمآاطرات  تظثثسعا  ق  بافخح  أو  وطّرات،  طّرات  صئض 
جثغثة ُتتئك ضّثضط طظ صئض أطرغضا وحرضائعا لغض 
ظعار، شإّظضط إن صئطاط بةظغش٣ شطظ تةظعا طظه جعى 

الثغئئ والثثقن، والمثلئ والععان.
لضط؟  ُغصّثطعا  أن  المآتمر  رساة  طظ  تاعصسعن  شماذا 
الاغ  الماآطرة  المةرطئ  أطرغضا  طظ  تاعّصسعن  طاذا 
طظتئ ظزام الطاغغئ بّحار الشطاء الصاظعظغ سطى طثى 
وطّضظاه طظ الئصاء،  الماضغئ،  جظعات البعرة الثمج 
التغاة  أجئاب  بضض  بإطثاده  وإغران  لروجغا  وجمتئ 
المعت  شغعا  وغظحر  جعرغا،  ُغثّطر  شةسطاه  والصعة، 
والثراب، وُغتّعلعا إلى رضام، بسث أن ضان سطى وحك 

السصعط؟.
سطى  ذائراتعا  ُتشغر  الاغ  روجغا  طظ  تظازرون  وطاذا 
المثن والاةمسات السضظغئ، شاصخفعط بصظابض المعت 
وبالخعارغت الفّااضئ الصاتطئ، شاصاض افبرغاء طظ ظساء 
وأذفال وُسّجل، وتعثم الئغعت شعق جاضظغعا، وتصارف 
لما  وق  لةرائمعا،  تأبه  ق  وعغ  الةرائط،  تطك  ضض 
ُتجعصه طظ أرواح، شعغ تصغصًئ ق ترصإ شغ المسطمغظ 

إقً وق ذّطئ.
راسغاغ  عما  المةرطاان  الثولاان  عاتان  ضاظئ  شإذا 

المآتمر شضغش باهللا سطغضط بعما تبصعن؟.
ضض  غرجعه  طا  وعثا  طظعما -  البصئ  ظجساط  إذا  وأظاط 
طسطط وابص بظخر اهللا - شسطغضط بالدرورة أن تظجسعا 
البصئ طظ تعابسعما طظ الثول اإلصطغمغئ ضالسسعدغئ 
وترضغا وصطر وإغران، فّن عثه الثول إّظما تائع تطك 

وتسغر شغ شطضعا.
أّطا إن صئطاط بمآتمر جظغش٣ - ق جمح اهللا - شاضعظعا 
والثسران  العقك  إلى  المفدغ  بالطرغص  صئطاط  صث 
افّطئ،  أسثاء  لظا  غرجمه  لطرغص  اطاثاد  فّظه  المئغظ، 
وعع ذرغص حاق وذعغض وُضّطه طساظاة وتخار وطعت 
إلى  المفدغ  الحغطان  جئض  طظ  واتث  وعع  زؤام، 

الثلئ والععان شغ الثظغا واآلخرة.
ولضض  ولطبعار،  لضط،   - الثغر  ضض   - الثغر  شمظ 
وُتسصطعه،  وتظئثوه،  ُتصاذسعه،  أن  المسطمغظ، 
اهللا  وشّصظا  ورجعله،  اهللا  بتئض  سظه  سعضاً  وتامّسضعا 

 وإّغاضط لما شغه خغٌر لثغِر أّطٍئ أخرجئ لطظاس

تامئ: طتادبات جظغش ٣ جاظططص وشصاً لافاعمات وترتغئات أطرغضغئ 
روجغئ طثّطرة

بأشرغصغا. طساسمراتعا  شغ 
ولضظ غمضظ أن تسمض الثولئ الضئرى سطى تصعغئ دولئ 
أخرى تابسئ لعا شغ تالئ واتثة وإلى تث طسغظ لادرب 
بعا صعى أخرى أو لاساثثطعا شغ تظفغث خططعا، طبطما 
شسطئ برغطاظغا طع السراق سطى سعث خثام تغث صّعته 
تةاه إغران بسثطا جصط ظفعذعا عظاك، ولضظ أطرغضا 
غساطط  أن  طظ  خعشا  السراق  صعة  تتطغط  سطى  سمطئ 
الثقشئ  إلصاطئ  شغه  التضط  المثطخعن  المسطمعن 
أطرغضا  جمتئ  وضثلك  الصعة،  تطك  طظ  شغسافغثوا 
لطعظث والئاضساان بامطك السقح الظعوي لاساثثطعما 
ذلك.  سطى  أوروبا  تسارض  ولط  الخغظ  طعاجعئ  شغ 
وطظ عظا ظفعط أن أطرغضا ترغث تصعغئ إغران إلى تث 
سصث  سطى  واشصئ  تغث  الظعوي  السقح  دون  طسغظ 
عثه اقتفاصغئ، فن أوروبا وضغان غععد اسارضا سطى 
برظاطةعا الظعوي، وزاد ضشطعما إلى تث اقجاسثاد 
لحظ عةمات سسضرغئ حاططئ سطى طفاسقتعا الظعوغئ، 
إغران،  طع  اقتفاق  عثا  تتصغص  إلى  أطرغضا  شاضطرت 
وفن دور إغران طتخعر شغ طظطصئ الحرق افوجط 
وق غطجم اجاسمال الاعثغث الظعوي ضبغرا ضث اآلخرغظ، 
ولؤق غسصط الظزام اإلغراظغ المعالغ لعا بفسض تعثغث 
ضغان غععد المثسعم أوروبغا، ولارشع السصعبات الاغ 
أعطضئ إغران تغث صال الرئغج اإلغراظغ روتاظغ غعم 
طحاضض  شغ  تسئئئ  السصعبات  تطك  «إن   ٢٠١٥/٧/١٤

سطى  آبارًا  ترضئ  وإظعا  اإلغراظغ  المةامع  شغ  ضبغرة 
ربما  سطغه  ببعرة  الظزام  عثد  طما  اإلغراظغ»  الحسإ 
تطغح به وعع غساظغ طظ طحاضض جغاجغئ ضبغرة شغ 

داخطه.
شضان ق بث طظ عثا اقتفاق وق بث طظ رشع السصعبات 
اإلغراظغ  الظزام  تماغئ  طظ  أطرغضا  تامضظ  تاى 
لاظفغث  اجاثثاطه  طظ  تامضظ  وتاى  وخارجغا  داخطغا 
خارجغئ  وزغر  أضاف  ولثلك  المظطصئ.  شغ  طحارغسعا 
أطرغضا شغ إسقظه: «أن حسعب طظطصئ الحرق افوجط 
جاخئح أضبر أطظا بسث بثء تظفغث اقتفاق الظعوي، إق 
أن ذلك ق غثطص المةامع الثولغ طظ ضاشئ ععاجسه 
بحأن تترضات إغران شغ المظطصئ». وعع بعثا غرغث 
طظ  خعف  ق  بأظه  غععد  ضضغان  الئسخ  غطمؤظ  أن 
إغران، طع ذلك غآضث بأظعا جاطسإ دورا شغ المظطصئ 
شأطرغضا  ععاجج.  لثغه  جاضعن  والئسخ  وتاترك 
اإلغراظغ  الظزام  لاترك  طسارضئ  جائصى  أظه  تثرك 
لاظفغث  تساشطه  جعف  ذلك  طع  ولضظعا  المظطصئ  شغ 
طحارغسعا، شصث سمطئ سطى تتصغص اقتفاق وسطى رشع 
الثرغئ  لططاصئ  الثولغئ  العضالئ  إن  تغث  السصعبات، 
وشغ  جضرتغرعا  باسغغظ  شغعا  تاتضط  تأبغرعا  تتئ 
إسثاد الاصارغر ضما تخض جابصا طع السراق تغث ضاظئ 
الاصارغر ضاذبئ وضان جضرتغرعا السابص الئرادسغ غظفث 
شغ  سظه  غثاطش  ق  أطاظع  غعضغا  والغعم  ترغث،  طا  لعا 
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لط تضظ الترب بغظ سطغ خالح «رأس الظزام التاضط 
السابص شغ الغمظ» والتعبغغظ سئبغئ، بض ضاظئ تربًا 
السغاجغ  برغطاظغا  ظفعذ  سظ  خالح  سطغ  شغعا  داشع 
شغ الغمظ شغ وجه ظفعذ أطرغضا السغاجغ الثي غاثبر 
برداء التعبغغظ، ولط غضظ طظ المخادشئ أن تمث إغران 
المرتئطئ ارتئاذاً سدعغاً بأطرغضا طظث طةغء الثمغظغ 
إلى التضط وتاى الطتزئ، أن تمث التعبغغظ بالسعن 
السسضري المامبض بافجطتئ طظ الةجر افرتغرغئ الاغ 
الشربغئ  الحمالغئ  الغمظ  جعاتض  صئالئ  اجاأجرتعا 
اإلغراظغ  البعري  الترس  وبدئاط  افتمر،  الئتر  سطى 
سطى  التعبغغظ  لاثرغإ  حاضطاعط  سطى  عط  وطظ 
شظعن تروب غةعطعظعا وعط طصثطعن سطغعا، وتغظ 
لطتعبغغظ  افجطتئ  إغخال  إغران  سطى  غاسسر  ضان 
سظ ذرغص جعاتض الئتر افتمر ضاظئ تساثثم سطى 
سئر  إلغعط  إلغخالعا  السربغ  الئتر  جعاتض  غرة  تغظ 
أبغظ وحئعة شالةعف وخعقً إلى خسثه، وطا إطساك 
بافجطتئ  المتمطاغظ  وجغعان٢  جغعان١  جفغظاغ 
لطتعبغغظ شغ زطان تضط سطغ خالح إق ظاغةئ لثلك 
الفسض اإلغراظغ. ضما أن تمطئ طظع تمض افجطتئ شغ 
الغمظ أغام السفغر افطرغضغ لثى الغمظ إدطعظث ععل 
أتئ شغ إذار خثطئ الاعجع التعبغ شغ حمال الغمظ.

إخراج  سطى  تسمض  أطرغضا  أن  برغطاظغا  أدرضئ  وتغظ 
سطغ خالح طظ التضط وإشساح الطرغص أطام التعبغغظ 
بإحراضعط شغ التضط بثًءا بجغارة جمال بظ سمر لسئث 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  بخسثه  التعبغ  المطك 
آذار/ شغ  التعار  طآتمر  شغ  إحراضعط  بط  ٢٠١١م، 
طارس ٢٠١٢م بظسئئ أضئر طظ تةمعط، صام المسعث 
المطضغ الئرغطاظغ «تحاتط عاوس» الثي تصع الغمظ 
الغمظ  سظ  المتامطئ  جغظارغععاته  بعضع  ظطاصه  شغ 
شغ ورحاته السغاجغئ الاغ باحرت أسمالعا شغ ظغسان/
أبرغض ٢٠١٢م لمعاجعئ طثططات أطرغضا شغ الغمظ.

لعخعل  الطرغص  تمعغث  سمر  بظ  جمال  بثأ  إن  وطا 
تغادغئ  بفضرة  خظساء  إلى  السقح  بصعة  التعبغغظ 
التعبغعن  غحظعا  ضان  الاغ  المسارك  شغ  الةغح 
لغجغطعا السعائص أطاطعط وغاصثطعا طظ خسثه باتةاه 
طثغظئ خمر طسصض سئث اهللا بظ تسغظ افتمر وسمران 
طسصض تمغث الصحغئح وخعقً إلى خظساء، تاى ضاظئ 
طعضع  عاوس  تحاتط  جغظارغععات  تدع  برغطاظغا 
شرغصغظ؛  إلى  الغمظ  شغ  سمقئعا  باصسغط  الاطئغص 
جاظإ  إلى  الةمععري  والترس  وتجبه  خالح  سطغ 
شغ  والةغح  والتضعطئ  ربه  سئث  وشرغص  التعبغغظ، 
سطى  واتثة  بدربئ  الغمظ  تثسر  ق  ضغ  طعاجعاعط 
ذرغصئ سثم وضع ضض الئغخ شغ جطئ واتثة. وعثا 
طا غساظغه التعبغعن الغعم بخمئ طظ أن سطغ خالح 
طضاسئاتعط  جمغع  بالمظاخفئ  غحارضعظعط  وتجبه 
تاى وشث طآتمرات جظغش شعع بالمظاخفئ، شغ العصئ 
الثي جغتخض شرغص سئث ربه شغ الةعئ المصابطئ سطى 
جغطرة  طسألئ  أتئطئ  صث  برغطاظغا  شاضعن  ظخغإ، 
ظفعذعا  وإخراج  الغمظ  تضط  سطى  الضاططئ  التعبغغظ 
شغ  السغاجغ  ظفعذعا  أطرغضا  بسط  ظزغر  السغاجغ 

الغمظ سظ ذرغص التعبغغظ.
وطع أن سطغ خالح غصش إلى جاظإ التعبغغظ إق أظه 
أغطعل/  ٢١ شغ  خظساء  دخعلعط  تسمغئ  سطغعط  أظضر 

شغ  لتجبه  سرضعط  ورشخ  بعرة  ٢٠١٤م  جئامئر 
تحضغض  شغ  بالمحارضئ  ٢٠١٥م  أغطعل/جئامئر   ٢
الثجاعري  إسقظعط  بإلشاء  وذالئعط  طسعط،  تضعطئ 
المسطظ شغ ٥ حئاط/شئراغر ٢٠١٥م وإسادة اقسائار 
لمآجسات الظزام الثي غخإ شغ طخطتئ تجبه تغث 
لثغه أغطئغئ شغ طةطج الظعاب شغما لغج لطتعبغ شغه 

طضان.
السطط  اتفاق  تعصغع  بسث  التعبغعن  ضشط  وتغظ 
دخعلعط  غعم  سمر  بظ  جمال  أداره  الثي  والحراضئ 
خظساء شغ ٢١ أغطعل/جئامئر ٢٠١٤م لطتخعل سطى 
بإخثار  ربه  سئث  ططالئئ  سئر  السططات  طظ  المجغث 
المجغث طظ الصرارات لخالتعط، ضاظئ خطئ برغطاظغا 
إلساصئ  اجاصاقتعما  وعادي  بتاح  باصثغط  تصدغ 
المضاجإ  طظ  المجغث  سطى  التخعل  طظ  التعبغغظ 
غجالعن  ق  ضئغرة  طسدطئ  أطام  ووضسعط  التضط،  شغ 
برغطاظغا  سمقء  وجاسث  الغعم.  تاى  طظعا  غساظعن 
وضئاط  سثن،  إلى  خظساء  طظ  العرب  سطى  ربه  سئث 
وإغخاله  المعرة  شغ  طعصسه  تتثغث  شغ  طثابراتعا 

بالعطغعضئار إلى سمان وطظعا إلى السسعدغئ.
السام  طظاخش  شغ  سثن  إلى  التعبغعن  وخض  تغظ 
افطرغضغ  الةظعبغ  لطتراك  أغثغعط  وطثوا  ٢٠١٥م 
«شرغص الاخالح والاساطح» بصغادة سطغ ظاخر طتمث، 
أخثرت برغطاظغا أواطرعا لطصعات اإلطاراتغئ المافعصئ 
بالسقح والسااد باجاغاح سثن وذرد التعبغغظ طظعا 
اظستئئ  الاغ  الةمععري  الترس  صعات  طع  باظسغص 

طظ طعاصسعا شغ سثن.
برغطاظغا عغ طظ غصش وراء سرصطئ طآتمرات جظغش الاغ 
دأبئ أطرغضا سطى الثسعة لسصثعا بطسان بان ضغ طعن 
التعبغغظ  تمظح  «فظعا  ٢٠١٥م  ظغسان/أبرغض  طظث 
سطغ  رشخ  السراصغض  تطك  آخر  وضان  بعط»،  اقساراف 
خالح غعم ٢٧ ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٥م الثعاب 
إلى جظغش٣ الثي ضان طظ المصرر سصثه شغ ١٤ ضاظعن 
التعار  لاعلغ  روجغا  ودسعته  ٢٠١٦م  الباظغ/غظاغر 
الروجغئ  الثارجغئ  أن  لعق  الماتثة  افطط  جاظإ  إلى 
اساثرت غعم ٣١ ضاظعن أول/غظاغر ٢٠١٥م سظ ذلك.
ولغج  لطتعبغغظ  التصغصغ  السثو  عغ  برغطاظغا  إن 
أطرغضا الاغ غرشسعن حسار المعت لعا بط غثثطعظعا 
سطى ذرغصئ الظزام التاضط شغ إغران تغظ رشع حسار 
أخغرًا  وأزاله  ساطا   ٣٠ طثى  سطى  فطرغضا»  «المعت 
جمائه  بفاح  وخثطعا  واتثا  أطرغضغا  غصاض  أن  دون 
برغًا  وحارضعا  أششاظساان  واتاقل  لدرب  لطائراتعا 
بمثابراته ورجاله شغ اتاقلعا لطسراق وأخغرا اظخغاسه 
لاثخغئه  الغعراظغعم  وظصطه  الظعوي  برظاطةه  باسطغض 
خارج أراضغه وظجسه صطإ طفاسض أراك الظعوي وخئه 

باإلجمظئ.
إن المسطمغظ شغ الغمظ ق غرغثون اجائثال الظفعذ 
اجاؤخال  غرغثون  بض  الئرغطاظغ،  بالظفعذ  افطرغضغ 
سطى  الماخارسغظ  وافطرغضغ  الئرغطاظغ  الظفعذغظ 
اإلجقطغئ  التغاة  واجاؤظاف  والتضمئ  اإلغمان  غمظ 
غسمض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ 
تجب الاترغر إلصاطاعا، شعغ وتثعا الصادرة سطى ذلك 
الخراع  بطرشغ  طرتئطئ  عجغطئ  ضغاظات  تساطغع  وق 

 طظ شسض ذلك

برغطاظغا 
السثو التصغصغ لطتعبغني

بصطط: المعظثس حفغص خمغج - الغمظ

حغء. وعثه العضالئ لط تصارب طظ برظاطب ضغان غععد 
الظعوي ولط تضحش سظه بسئإ التماغئ افطرغضغئ له 
تاى تساثثطه إلخاشئ المسطمغظ سظث الطجوم. ولعثا 
وربما  افطرغضغئ  المحارغع  تظفغث  شغ  إغران  جاسامر 
بظحاط أصعى لاعشر بسخ المال الثي غطجم لطسمطغات 
أو  داخطغئ  اضطرابات  طظ  خعشعا  ولسثم  الثارجغئ 

تعثغثات طظ ضغان غععد.
وعثا اقتفاق أرضى أوروبا، فن إغران جاضعن طتثودة 
شغ  غداغصعا  سطغعا  ظعوغا  تعثغثا  تحضض  ق  الصعة 
الثطغب وغثغش دول المظطصئ الاابسئ لطظفعذ افوروبغ، 
سطغعا  جغخسإ  الظعوي  السقح  ططضئ  لع  ولضظ 
وتعثغثاتعا  أصعى  إغران  طعصش  وجغضعن  طعاجعاعا 
اقجابمار  أوروبا  ترغث  ظفسه  العصئ  وشغ  أحث، 
وتخرغش طظاعجاتعا شغ إغران، فظعا بتاجئ طاجئ إلى 
ذلك شغ ظض اجامرار تثاسغات افزطئ المالغئ طظث سام 
طسآولئ  طعغغرغظغ  لسان  سطى  أسطظئ  ولثلك   ،٢٠٠٨
الحآون الثارجغئ لقتتاد افوروبغ رشع السصعبات شعر 
إسقن جضرتغر العضالئ الثولغئ لططاصئ الثرغئ ووخفئ 
السطط  تتسغظ  شغ  جغسعط  «تارغثغ  بأظه  اقتفاق 
وافطظ واقجاصرار شغ المظطصئ والسالط». شأوروبا طا 
إن وصع اقتفاق غعم ٢٠١٥/٧/١٤ تاى جارع طسآولععا 
ظتع إغران لسصث اتفاصات طسعا لاظفث سظث رشع السصعبات.

إظه طما غآجش له أن تضام إغران سطى حاضطئ تضام 

اإلجقطغئ  الئقد  تضام  باصغ  حاضطئ  وسطى  السرب 
التضط  شغ  الئصاء  إق  افولى  الثرجئ  شغ  غعمعط  ق 
سطى  غسمطعن  ق  ولثلك  أظزماعط،  سطى  والتفاظ 
الضئرى،  الثول  به  تسمح  طا  بصثر  إق  بقدعط  تصعغئ 
لطاظازل،  طساسّثغظ  ضاظعا  الصعى  تطك  عثدتعط  وإذا 
شصث رأغظا الصثاشغ بسث جصعط خثام واتاقل السراق 
الطغئغ  الظعوي  بالئرظاطب  غاسطص  طا  ضض  باسطغط  صام 
الظعوي  جقتعط  وضسعا  الئاضساان  وتضام  فطرغضا، 
تتئ رصابئ أطرغضا ووضسعا سطماءعط شغ طةال الثرة 
الةئرغئ  اإلصاطئ  تتئ  خان  الصادر  سئث  رأجعط  سطى 
الثول  شغ  التضام  وباصغ  لدشعذعا،  خاضسغظ 
السربغئ وشغ ترضغا وإظثوظغسغا ق غصثطعن سطى طبض 
إظعط  تاى  لعط،  تأذن  لط  أطرغضا  فن  الثطعة  عثه 
أجطتئ  خظاسئ  إصاطئ  سطى  سام  بحضض  غسمطعن  ق 
طاطعرة، شائصى بقدعط تساعرد السقح طظ أطرغضا 

وأوروبا خاخئ.
ولضظ دولئ الثقشئ الراحثة سظثطا غأذن اهللا بإصاطاعا 
شسعف تسمض طظ أول غعم سطى إتثاث البعرة الخظاسغئ 
وسطى إصاطئ الخظاسات الماطعرة واقجاراتغةغئ، فن 
شق  بالمئثأ  غطاجطعن  الثطغفئ  رأجعط  وسطى  تضاطعا 
غسرشعن الاظازل وق غسمطعن إق لما عع خالح لئقدعط 
وظحر  افسثاء  إلخاشئ  غطجم  ولما  اإلجقطغئ  وفطاعط 

 اإلجقم شغ افرض
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املفاوضات ودبطعطاجغئ الاظازقت واملآاطرات
بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

الرأجمالغئ واقجاسمار ضالثجاجئ والئغدئ، غمضظ أن 
غضعظا طتض جثل: أغعما غصعد لفخر؟ وغمضظ المةادلئ 
تعل طثى اقرتئاط بغظعما؟ ولضظ طا ق جثال شغه عع طا 
ُغحاعث بالتج طظ جغر الشرب الرأجمالغ سطى ذرغصاه 
والبصاشغئ  والسسضرغئ  السغاجغئ  السغطرة  شرض  شغ 
سطى  وإخراره  المشطعبئ،  الحـسعب  سطى  واقصاخادغئ 
لطحسعب،  اقجاسمار  عع  وعثا  العغمظئ.  تطك  دغمعطئ 
بإرادته  وغرعظعا  الحسعب  إرادة  المساسِمر  غسطإ  إذ 
الصعة  ُتسمى  طا  سئر  عغمظاه  غفرض  وعع  وطخالته. 
الخطئئ والصعة الظاسمئ: تغث غساثثم التروب السسضرغئ 
وغرغص الثطاء، ضما غظاور بافجالغإ والثطط السغاجغئ 
«الظزغفئ»،  الطاوقت  سطى  الثبطعطاجغئ  والاترضات 

لغتصص طخالته السغاجغئ واقصاخادغئ وغغرعا.
الصعة  سظ  دبطعطاجغئ  ضافرغسئ  المفاوضات  وتأتغ 
لاتصغص  المساسِمر  الشرب  غسثرعا  الاغ  الظاسمئ 
سطى  وجغطرته  عغمظاه  سطى  ولطتفاظ  طخالته، 
بسث  غطئعا  الاغ  افطط  طظ  ضعاتثة  اإلجقطغئ،  افطئ 
عثم الثقشئ وأخدسعا إلرادته. والمفاوضات أجطعب 
تربطعما  ذرشغظ  بغظ  (السغاجغئ)  الثقشات  لاسعغئ 
تثار  (دبطعطاجغئ)  سمطغئ  وعغ  وغاةاذباظعا،  صدغئ 
غةظإ  «طصئعل»  اتفاق  إلى  لطعخعل  الاظازقت  شغعا 

الماخارسغظ المعاجعئ المسطتئ.
الظاسمئ،  الصعة  أجالغإ  طظ  المفاوضات  أن  ختغح 
ولضظعا تسصإ أتغاظا اجاثثام الصعة الخطئئ (التروب)، 
بض غمضظ أن تراق الثطاء شغ التروب فجض شاح باب 
ترب  شغ  تخض  ضما  وشعدعا،  وتترغك  المفاوضات 
أطرغضغئ)  (بإرادة  السادات  خاضعا  الاغ   ،١٩٧٣ أضاعبر 
وضغان  طخر  بغظ  دغفغث  ضاطإ  لمفاوضات  تمعغثا 

غععد (وصث جمغئ بالترب الاترغضغئ).
وعع طحعث غضاد غاضرر طع اخاقف الفرصاء شغ الترب 
الثائرة شغ الغمظ، تغث تّرضئ أطرغضا الاتالش السسعدي، 
وعغ تثرك ظعاغئ المطاف شغ جطعس الفرصاء سطى ذاولئ 
السغاجغ  التدعر  طظ  تسّجز  أن  أجض  طظ  المفاوضات، 
سرغصئ  ظّطئ  غمظغئ  جغاجغئ  أوجاط  شغ  لسمقئعا 
اقرتئاط بئرغطاظغا سطى طثار سصعد، وق غثاطش المحعث 
الطغئغ سظ الغمظغ ضبغرا. ولثلك تأتغ المفاوضات - الاغ 
تثغرعا الثول الشربغئ - لاتصغص افعثاف الاغ أحسطئ 
التروب طظ أجطعا، لائصى دغمعطئ اقجاسمار والعغمظئ 

الشربغئ (وافطرغضغئ سطى افخص) عغ ضطمئ السّر.
إذن، شغ السالط اإلجقطغ تراق الثطاء شغ التروب الاغ 
المفاوضات،  باب  لافاح  اقجاسماري  الشرب  غترضعا 
طع أن أخض المفاوضات أظعا لاةظإ إراصئ الثطاء. بط 
دظثظئ  سئر  آلقطعط  وتسضغظ  لطظاس  تدطغض  غةري 
وغمّظغعط  المفاوضات،  ذاوقت  وصرصسئ  المفاوضغظ 
المفاوضعن بأظعط غثاشسعن سظ تصعصعط وطخالتعط 
(العذظغئ)، وأظعط جغتصصعن لعط افطظ سئر المفاوضات 
بسث الترب، وغثغثغعن المحاسر بأظعط جغتعلعن تعرا 
بعرا إلى جظشاشعرة، ضما وسث المفاوضعن الفطسطغظغعن 
افوجط،  الحرق  جظشاشعرة  إلى  شطسطغظ  باتعغض 
بض  أششاظساان،  بعرا  تعرا  طظ  أشزع  تخئح  بعا  وإذ 
وغساعردون طظعا ظعب الضرازاي، شغ طجغث طظ اإلذقل.

إلى  المساسمر  غساظث  المفاوضات،  ظعب  تظفغث  وشغ 
وتحربئ  تدظه  شغ  ارتمئ  صث  تضعن  افطئ  طظ  شؤئ 
وصث  سمالئ  سظ  الشالإ  (شغ  طخالته،  وتئظئ  بصاشاه 
تضعن أتغاظا سظ جعالئ)! بط تضعن عثه الفؤئ جعصئ 
الثبطعطاجغئ الاغ تسجف سطى ألتان الشرب، بسث أن غعشر 
الافعغخ  لعا  وغتصص  الحسئغ  الشطاء  المساسِمر  لعا 
السغاجغ القزم لةسض ظاغةئ المفاوضات أطرا طحروسا. 
وغاظاشج المظامعن لاطك الفؤئ سطى شضرة «الامبغض» أو 
الافعغخ، طبض الاظاشج الفخائطغ سطى طظزمئ الاترغر 

واقئاقف  الطغئغ،  العذظغ  والمةطج  الفطسطغظغئ، 
العذظغ السعري، وغغرعا، طع أن المصاتض أو المةاعث ق 

غتااج فن غمبض أتثا.
الشرب  غسغث  وطاضررة  طحارضئ  طسادلئ  وعظالك 
صداغا  سطى  المفاوضات  شغ  تطئغصعا  اقجاسماري 
المتاور  تادمظ  تغث،  ططض:  وق  ضطض  بق  المسطمغظ، 

الاالغئ:
حثخغئ  تاجسمه  جغاجغ  ائاقف  أو  إذار  إغةاد   •
طبض  صئطغ.  أو  دغظغ  أو  حسئغ،  تدعر  ذات  ضارغجطغئ 

اقئاقف السعري، وطظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ.
ضحعادة  لعا،  (والثولغ)  السغاجغ  اقساراف  تأطغظ   •
اساماد بأتصغئ تطك الفؤئ بالامبغض لطصدغئ السغاجغئ، 
وسطى أظعا تماطك الخقتغئ السغاجغئ شغ الاسئغر سظ 
تططسات الحسإ، وعظا غئرز الاسثغر الثاذأ لما غسمى 
بالسةض الظدالغ والمظةجات السسضرغئ ورخغث الحعثاء. 
الاترغر  طظزمئ   - زورا   - السرب  التضام  جسض  ولثلك 

الممبض الحرسغ والعتغث لصدغئ شطسطغظ.
• التدعر الرجمغ شغ المتاشض الثولغئ واإلصطغمغئ طع 
المآتمرات  شغ  الفؤئ  تطك  واتادان  اإلسقطغ،  اإلبراز 
السغاجغئ، وسئر تثخغص المصاسث الرجمغئ شغ المتاشض 
والصمط الثولغئ، طبض تثخغص طصسث لمظزمئ الاترغر 

وآخر لطمسارضئ السعرغئ شغ الةاطسئ السربغئ.
• تدثغط جسةسئ المفاوضات لفارة طظ الجطظ، تاى 
لما  الحسئغ)  اقجاسقم  (أو  الصئعل  طظ  ظعع  غظدب 
غفرضه المساسِمر طظ تض جغاجغ، وتضعن المفاوضات 

طةرد أجطعب لاظفغثه، وغضعن المفاوضعن أدواته.
إن الظزرة العاسغئ لما جرى - وطا غةري - شغ الغمظ 
ولغئغا وشطسطغظ، وأششاظساان، وطا غتاول المساسِمرون 

شرضه سطى جعرغا ق غثرج سظ عثا السغاق:
ولطاثلغض سطى ذلك، ظساتدر أوق المثطط افطرغضغ 
شغ جعرغا: إذ سمطئ أطرغضا سطى دغمعطئ حقل الثطاء 
واآلطظغظ  افذفال  سطى  المافةرة  الئراطغض  وعطعل 
السّجل، طع التفاظ سطى ظزام بحار تاى غاصئض الحسإ 
طآتمرات  وتاابسئ  الظزام،  طع  المفاوضات  طسغرة 
طآتمر  إلى  الصدغئ  وخطئ  تاى  جعرغا،  «أخثصاء» 
الفخائض  طظ  سثد  تروغخ  شغه  تط  الثي  الرغاض 
وجارت شغه  المصاتطئ شغ الحام سطى طئثأ الافاوض، 
سطى المسادلئ ظفسعا المثضعرة أسقه، وضض ذلك تتئ 
السصش افطرغضغ، الثي تاترك تتاه السسعدغئ وترضغا، 

وغغرعا طظ الثول اإلصطغمغئ.
وظساتدر باظغا طسغرة المفاوضات الثغاظغئ المسامرة 
بغظ السططئ الفطسطغظغئ وبغظ الضغان الغععدي، شعغ 
تةري طظث سصعد تتئ السصش افطرغضغ الصاضغ بتض 
بق  الاظازقت  ضض  المظزمئ  صادة  صّثم  وصث  الثولاغظ، 
طصابض إق التخعل سطى وظائش بطثغئ خثطاتغئ تثغرعا 
ظغابئ سظ اقتاقل وتةسطه رخغص الضطفئ سطى الغععد، 

بط تتصص لطمتاض أطظه.
الثول  بغث  أداة  أظعا  عغ  المفاوضات  ظعب  تصغصئ  إن 
اقجاسمارغئ وعغ ق تصض خطرا سظ التروب السسضرغئ، 
وأطام  الماابسغظ  أطام  حاخخئ  التصغصئ  وعثه 
المصععرغظ، وق غسغر شغعا إق طظافع طأجعر، وق غساغرعا 
المآاطرات،  رطال  شغ  رأجعا  تثشظ  ظساطئ  أو  طبطه،  إق 

وترشخ إبخار التصغصئ.
تسرف  ق  الرباظغئ  السصغثة  ذات  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
الاظازقت، وعغ ترشخ الفضرة الرأجمالغئ شغ التطعل 
العجط (الاغ تمررعا المفاوضات)، بض عغ تظزر لطصداغا 
طظ طظزعر التص والئاذض، وق غمضظ أن تظزر لطتغاة 
سطى أظعا طفاوضات (أو تظازقت) بض عغ تدتغات لرشع 

 حأن افطئ وطئثئعا
*سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الرئغج افطرغضغ: املصاذسئ الثبطعطاجغئ إلغران لط تثثم طخالح العقغات املاتثة 

أضث الماتثث باجط التضعطئ اإلبغعبغئ «جغااجع ردا» 
سطى  الظعدئ  جث  طحروع  شغ  الئظاء  أسمال  اجامرار 
غصئض  ق  صعطًغا  «جغادًغا  طحروسا  بعخفه  الظغض،  ظعر 
أدغج  دخطئ  ذلك  «رغط  أظه  طحغرا  شغه»،  الاعاون 
أبابا شغ طفاوضات طع دول المخإ (طخر والسعدان) 
لئظاء البصئ». وصال «ردا» شغ تعار طع «افظاضعل»، إن 
«طخطتئ طخر والسعدان عغ شغ بظاء السث، وطعضعع 
«إبغعبغا  أن  قشاا  الئظاء»،  أسمال  طظ  ججءا  ُغسائر  ططؤه 

ططمؤظئ سطى جقطئ السث، فن الحرضئ المظفثة لطمحروع عغ طظ بغعت الثئرة السالمغئ الماثخخئ». وأضاف 
دول  طع  طتادبات  شغ  الثخعل  صئطظا  ذلك  طع  وذظغئ،  جغادة  ذات  إبغعبغئ  أرض  سطى  غصام  السث  أن  «رغط 
المخإ لئظاء البصئ شدق سظ تصثغط طجغث طظ المسطعطات بضض حفاشغئ ووضعح، سئر الطةظئ الفظغئ لطثول البقث، 
والحرضات السالمغئ الاغ تةري الثراجئ تعل جث الظعدئ»، وشصا لاسئغره. وحثد سطى سثم وجعد تسارض شغ 
المخالح بغظ بقده ودول المخإ، طعضتا «بغظظا والسعدان تساون اجاراتغةغ وظسسى لطعخعل طع طخر إلى 

ظفج المساعى، وسئر التعار غمضظظا الاشطإ سطى ضض الائاغظات». (وضالئ افظاضعل)
: إن ضقم الماتثث باجط التضعطئ اإلبغعبغئ سظثطا غخش جث الظعدئ بأظه طحروع «جغادي صعطغ ق 
غصئض الاعاون شغه» ُغزِعر الظزرة الاغ تظططص طظعا إبغعبغا شغما غاسطص بمعضعع طغاه الظغض وضغفغئ التخعل 
سطى الضمغئ الضئرى طظ الظعر طظ خقل بظاء جث الظعدئ، وذلك سطى الظصغخ طظ المعاصش المثجغئ المفّرذئ 
الاغ اتئسعا تضام طخر والسعدان الثغظ دأبعا سطى الافرغط بمخالح المسطمغظ شغ الئطثغظ، وعثا طا دشع 
إبغعبغا أن تسائر دخعلعا طفاوضات طع طخر والسعدان عع ِطظَّئ طظعا، طع أن بظاء السث طظ صئض إبغعبغا غطتص 
ضررا بطغشا بمخر والسعدان وتخئ ضض واتثة طظعما بمغاه ظعر الظغض. عثا طع السطط أن إبغعبغا تماذض شغ 
المفاوضات لغمر أذعل وصئ طمضظ رغبما ُتظعغ أسمال بظاء السث تاى غخئح أطرا واصسا، وصث سّئر المعظثس 
أجض  طظ  الافاوض  سمطغئ  تضرار  (إن  بصعله:  ذلك  سظ  السابص  السعداظغئ  الري  وزارة  وضغض  غعجش،  تغثر 

الافاوض دون جثوى سطى أرض العاصع عع اجاراتغةغئ إبغعبغئ شغ الاساطض طع أزطئ السث).

أسرب المئسعث الثاص لفطط الماتثة إلى لغئغا طارتظ ضعبطر سظ طثاوشه إزاء إطضاظغئ تحضغض تتالش بغظ تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ «داسح» وإرعابغغظ آخرغظ شغ حمال أشرغصغا غضعن طرضجه لغئغا. وصال ضعبطر شغ تخرغتات 
ختاشغئ غعم افتث الماضغ إن داسح غعثف إلى الئتث سظ تتالش طع تظزغمات طاحثدة طبض بعضع ترام شغ 
ظغةغرغا. ودسا ضعبطر المةامع الثولغ إلى الاترك لطتغطعلئ دون تثوث طبض عثه الاتالفات. وتثر طظ أن تخئح 
لغئغا «طسصق وطظطصئ سمطغات لقرعابغغظ» شغ تال سثم تأجغج ظزام دولئ شسال شغ الئقد. وأضث المئسعث سطى 
ضرورة السسغ طظ أجض طظع جصعط الثولئ شغ لغئغا وجث الثظادق السغاجغئ، وإق جاضعن الثولئ طعثدة بأن 

تخئح «تاضظئ لقرعاب». (طعصع الترة)

املاتثث باجط التضعطئ اإلبغعبغئ: جث الظعدئ «جغادي» ق غصئض الاعاون شغه

املئسعث الثولغ غعغأ افجعاء لاثخض غربغ يف لغئغا باتثاذ «طتاربئ اإلرعاب» ذرغسئ لثلك

ضعبطر: لغئغا صث تخئح دولئ تاضظئ لقرعاب

أورد طعصع «إطارة أششاظساان اإلجقطغئ» الاابع لترضئ 
ذالئان افششاظغئ بغاظا لطترضئ غعم الةمسئ الماضغ ظعرد 
طصاطفات طظه: «غسطط جمغع أختاب الرأي المظخفغظ 
بأن اإلطارة اإلجقطغئ ترضئ أششاظغئ بتائ، طظث ظحأتعا 
صائمئ سطى أجاس افخعل اإلجقطغئ والصغط افششاظغئ 
اإلطارة  زساطئ  أتادغث  افول  الغعم  وطظث  والمسالمئ، 
اإلجقطغئ وضئار طسآولغعا، وبغاظاتعا الرجمغئ تثور 
تعل تض طحاضض العذظ التظعن أششاظساان وطااسئه، 
السخر  شغ  المثار..  ظفج  سطى  تثور  أغداً  والغعم 

التالغ أخئتئ الثظغا بمبابئ صرغئ واتثة، الائادل الاةاري، والصغط اقجاماسغئ والبصاشغئ والسطمغئ المحارضئ، 
والاساون شغ جعاظإ أخرى لطتغاة طظ ططالإ وطصادغات السخر التاضر، ظتظ ظثسع إلى السقصات التمغثة بض 
إلى تعجسئ السقصات طع جمغع دول السالط بحمعل الثول اإلجقطغئ شغ ضعء المخالح اإلجقطغئ والعذظغئ سطى 
أجاس الافاعط. إن لقطارة اإلجقطغئ رجالئ واضتئ لةمغع دول السالط وخاخئ الثول اإلجقطغئ بأظظا دساة 
إلصاطئ الروابط، واجاتضام الروابط التسظئ، طظ افشدض أن ظاعاخض طظ الصرب، وأن ظائادل افراء تعل افعثاف 
والصغط، ظتظ ظصعل بضاطض اقذمؤظان بأن الةعاد الةاري شغ أششاظساان تص حرسغ وصاظعظغ لفششان، فن بقدظا 
تتئ اتاقل أطرغضا سمقً، وداجئ سطى اجاصقلظا وتاضمغاظا العذظغئ، صاطئ سحرات اآلقف طظ طعاذظغظا افبرغاء، 
وآذت طقغغظ طظ أشراد حسئظا، لثا لظا تص الثشاع سظ صغمظا اإلجقطغئ وطخالتظا العذظغئ، وطظ جعئ أخرى عثه 

تصغصئ جاذسئ بأظه لغج لظا أي تترك سسضري خارج بقدظا. واهللا المعشص».
: إن المثصص شغ الئغان غةث أن الترضئ تصّثم ظفسعا بمزعر «اقساثال»، الثي غةسطعا طصئعلئ لثى 
الثول الشربغئ.. شعغ تصثم ظفسعا بعخفعا ترضئ أششاظغئ وذظغئ ق سقصئ لعا بصداغا المسطمغظ، وعغ 
تاضطط شغ الئغان سظ صغط اجاماسغئ وبصاشغئ طحارضئ وسظ تئادل لفراء تعل افعثاف والصغط!! طئاسثة 
سظ جسض اإلجقم وتثه طخثر الصغط والامسك بعا بعخفعا الصغط التصغصغئ الاغ غةإ جسطعا عغ السائثة 
طما  السالط،  دول  ضض  طع  تمغثة  سقصات  إصاطئ  سظ  تاضطط  وعغ  الئقد.  طظ  غغرعا  وشغ  أششاظساان  شغ 
غسظغ أن الترضئ ق تةسض اإلجقم أجاجا شغ سقصاتعا الثارجغئ، إذ المحضطئ شغ ظزرعا طع أطرغضا إظما 
تظتخر شغ اتاقلعا فششاظساان، وأطا اتاقلعا لطسراق واجاسمارعا لضبغر طظ الئقد اإلجقطغئ وسثاؤعا 
لقجقم والمسطمغظ شق حأن لترضئ ذالئان به!! والقشئ أن عثا الئغان خثر بسث ٤ أغام طظ سصث الةعلئ 
افولى طظ التعار الرباسغ الراطغ إلى تترغك سمطغئ السقم شغ أششاظساان والثي حارك شغه إلى جاظإ 
أششاظساان وباضساان ضض طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ والخغظ. وغعثف عثا التعار الرباسغ الثي اظسصث 

شغ باضساان إلى إتغاء المتادبات طع ترضئ ذالئان والاغ تعصفئ خغش السام الماضغ. 

ترضئ ذالئان افششاظغئ تثسع إىل سقصات تمغثة طع ضض دول السالط

صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ ضطمئ غعم افتث 
١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر إبر دخعل اقتفاق الظعوي طع 
إغران تغج الاظفغث، إن المصاذسئ الثبطعطاجغئ إلغران لط 
تثثم طخالح العقغات الماتثة. وأضاف باراك أوباطا 
بأن سثم التثغث طع إغران لسصعد لط غساعط شغ تصثم 
المخالح افطرغضغئ، طحغرا إلى أن اقتفاق الظعوي طع 
إغران أبئئ صعة الثبطعطاجغئ افطرغضغئ دون الثخعل 
بعجعد  افطرغضغ  الرئغج  وأصر  بالمظطصئ.  ترب  شغ 
وإغران،  الماتثة  العقغات  بغظ  طسطصئ  خقشغئ  صداغا 

طسرجا بالصعل إن الثقشات طع إغران جائصى ضعظعا ق زالئ تعثد «إجرائغض» ولعا خقشات طع دول الثطغب. وأشاد 
الرئغج افطرغضغ أظه وبمعجإ اقتفاق الظعوي المعصع شغ الرابع سحر طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٥ طع الصعى السئ 
الضئرى شإن إغران لظ تتخض سطى السقح الظعوي، طآضثا أن اقتفاق الظعوي طع إغران جسض السالط أضبر أطظا. وَبّغظ 
أوباطا أظه طظ خقل الاعاخض المئاحر طع إغران أخئتئ لثغظا الصثرة سطى تض صداغا أخرى. ضما خرح باراك 

أوباطا أن إغران أطام شرخئ تارغثغئ لئظاء سقصات جثغثة طع السالط لخالح حسئعا. (روجغا الغعم)
: إن ضض طاابع لسغاجئ إغران طظث وخعل بعرة الثمغظغ إلى السططئ شغ إغران غثرك طثى ارتئاط 
إغران بالسغاجئ افطرغضغئ، جعاء شغ أششاظساان والسراق، أو شغ الغمظ وجعرغا وغغرعا طظ الئقد. وإن 
ضقم الرئغج افطرغضغ غظثرج شغ إذار طا تروج له اإلدارة افطرغضغئ طظ تسطغط الدعء سطى المظاشع الاغ 
جاسعد سطى السغاجئ افطرغضغئ طظ وراء اقتفاق الظعوي طع إغران.. شأطرغضا ترغث جسض إغران أضبر صثرة 
سطى تظفغث جغاجاعا وعثا ُغفعط طظ صعله: «طظ خقل الاعاخض المئاحر طع إغران أخئتئ لثغظا الصثرة 
سطى تض صداغا أخرى».. وأطا صعله: «إن الثقشات طع إغران جائصى ضعظعا ق زالئ تعثد «إجرائغض» ولعا 
خقشات طع دول الثطغب»، شما عع إق لطادطغض. أطا بالظسئئ لضغان غععد شأطرغضا صث اجاثثطئ إغران لسصعد 
شغ الدشط سطغه لغسغر شغ التض الثي ترغثه أطرغضا، وصث اجاثثطئ أطرغضا تجب إغران شغ جظعب لئظان 
واجاثثطئ أغدا الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ لاتصغص ذلك، وأطا خقشات إغران طع دول الثطغب شإظعا أغدا 
تثثم السغاجئ افطرغضغئ الاغ تساثثم إغران ضئسئع إلخداع دول الثطغب لما ترغثه أطرغضا. وطظ القشئ 
سثم ذضر أوباطا أن طظ بغظ خقشاته طع إغران تثخطعا شغ جعرغا، وعع طا غثل سطى أن وجعدعا شغ جعرغا 

إظما غثثم السغاجئ افطرغضغئ. 


