
تمطئ «ذطسئ رغتاضط» يف بريوت
وداوظغ بالاغ ضاظئ عغ الثاء!

المسطمعن أطئ واتثة طظ دون الظاس بخرف 
الظزر سظ صعطغاتعط وطثاعئعط.. ولِؤظ ضاظئ جغاجئ 
الثول الشربغئ الضاشرة المساسِمرة لئقد المسطمغظ 
تسمض سطى إبارة الظسرات الصعطغئ والمثعئغئ بغظ 
المسطمغظ وإغةاد تروب داطغئ شغما بغظعط، شعثا 
ظزرة  سطى  الثائط  بالارضغج  طعاجعاه  غةإ  طما 
واتثة،  أطئ  ضعظعط  طظ  المسطمغظ  إلى  اإلجقم 
وأغدا بفدح السغاجئ الشربغئ والاتثغر طظعا وطظ 
السغر شغعا والثسعة إلغعا، بعخفعا أداة طظ أدوات 

الشرب قجامرار جغطرته سطى بقد المسطمغظ.
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ضطمئ السثد

السئئ  غعم  بغروت  جاتات  شغ  المازاعرون  رشع 
٢٠١٥/٨/٢٩ حسارات وططالئات سثة تاطثص بالاعةط 
والمطالئئ  لئظان،  شغ  السغاجغئ  الطئصئ  سطى  الحاطض 
بالاثطص طظ السغاجغغظ ضطعط، باإلضاشئ إلى ططالئات 
سثغثة اخاطط شغعا التابض بالظابض: طظ سثالئ اجاماسغئ، 
إلى إجصاط الظزام، إلى شدح ططفات الفساد شغ طشارات 
أروصئ التضط، إلى اجاصالئ وزغر الئغؤئ طتمث المحظعق، 
صمع  سطى  المحظعق  ظعاد  الثاخطغئ  وزغر  طتاجئئ  إلى 
إلى   ،٨/٢٢ السابص  افجئعع  لمزاعرة  افطظغئ  الصعى 
المطالئئ بتص السمض والسغح الضرغط، وتعشغر الضعرباء 
الاغ  «الصحئ  ضاظئ  الاغ  افزطئ  إظعاء  وذئسا  والماء، 
صخمئ ظعر الئسغر» أي الظفاغات الاغ ذاشئ وشاضئ 
شغ حعارع بغروت وأزضمئ روائتعا افظعف، ولط تفطح 

تضعطئ جقم شغ تثبغر تض لعا...
وصث أجمع الظاس شغ لئظان، وطظ بغظعط السغاجغعن، 
سطى طحروسغئ المطالإ عثه وق حك، ولضظ الحغطان 
أن  الساجئ  بسخ  تاول  شصث  الافاخغض...  شغ  غضمظ 
غاثاضعا سطى المازاعرغظ برضعب طعجاعط، شاسارف ولغث 
جظئقط خراتئ بأتصغئ «طسزط المطالإ» ولضظه لئج 
بعب الظاخح لطمازاعرغظ ولصغادات تمقت «#ذطسئ 
رغتاضط» و «# بثظا ظتاجإ» شظختعط بالتغطعلئ دون 
اجاشقل افتجاب السغاجغئ لتمقت اتاةاجعط، وططالئا 

إغاعط بثراجئ «آلغئ تظفغث» المطالإ الاغ ذرتععا.
دعالغج  شغ  افول  المراوغ  وعع  جظئقط،  خثق  ولصث 
أو  الةرح،  سطى  افخئع  وضع  بأن  الطئظاظغئ،  السغاجئ 
ضحش المأزق التصغصغ لعثه المزاعرات الاغ وإن أشطتئ 
شغ صخ طداجع السغاجغغظ، طظ شرغصغ ٨ و ١٤ أذار، 

تض  وضع  شغ  تفطح  لط  طا  ذعغض،  لعصئ  لغج  ولضظ 
جثري لطظزام الرأجمالغ الطائفغ شغ لئظان.

وبالظزر إلى جطئ المطالئات الاغ ذرتئ شعغ تضحش 
سظ سثم وجعد ظزرة جغاجغئ واسغئ لثى صغادات التراك 
الحسئغ، شأزطئ الظفاغات، وعغ لغسئ أضبر طظ جئض جطغث 
الفساد السغاجغ شغ لئظان، لغسئ ولغثة الغعم لغاتمض 

طسآولغاعا المحظعق لعتثه...
وشساد الظزام التاضط شغ لئظان ق غظتخر شغ تضعطئ 
الغعم، بض غحمض الطئصئ السغاجغئ بضاططعا، ولع جألاظغ 
أن أذضر لك جغاجغا خادصا حرغفا طظ العجط السغاجغ 

ضطه فسغاظغ التغطئ.
أخطه  إلى  غسعد  الطئظاظغ  الظزام  ترضغئئ  شغ  شالفساد 
غعطه  طظ  الفرظسغ  اقجاسمار  رضئه  الثي  الطائفغ 
العذظغ  بالمغباق  غسمى  طا  أجاس  سطى  جعاء  افول، 
أو   (١٩٤٣-١٩٧٥) افولى  الةمععرغئ  أجج  الثي 
اتفاصغئ الطائش الاغ شرضاعا أطرغضا جظئ ١٩٨٩ والاغ 
الةمععرغئ  لمغباق  وتسثغض  ترصغع  طظ  أضبر  تضظ  لط 
افولى، بض وضرجئ الارضغئئ الطائفغئ الاغ تةسض طظ 
السغاجغئ،  الماشغات  لجسماء  وطتاخخات  طجارع  لئظان 
الثغظ غاصاجمعن «الضسضئ» والمشاظط شغما بغظعط، جعاء 
شغ طرتطئ العخاغئ السعرغئ المئارضئ طظ صئض اإلدارة 
افطرغضغئ (١٩٧٦-٢٠٠٥)، أو شغ المرتطئ التالغئ بسث 
خروج الظزام السعري وصغام السفارة افطرغضغئ بإدارة 
الافاخغض الغعطغئ الاغ ضاظئ طعضطئ لمثابرات الظزام 

الئسبغ.
عثا العاصع الطائفغ الماةثر شغ الارضغئئ السغاجغئ عع 
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رئغج وزراء الةجائر غثسع 
لرتحغث اإلظفاق السام 

السئئ  جقل  المالك  سئث  الةجائري  العزراء  رئغج  صال 
الماضغ إن تراجع سائثات الظفط تاططإ الاترك الةثي 
شغ اقتةاه الختغح لمعاجعئ عثا اقظثفاض داسغا إلى 
أجسار  شغ  الضئغر  الاراجع  تغال  بالثسر»  سثم «الحسعر 
ووقة  التضعطئ  بغظ  لصاء  خقل  جقل  ودسا  الظفط. 
المظاذص إلى «ترحغث الظفصات الساطئ شغ الئقد»، بسث أن 
خسرت الئقد ظخش سائثاتعا الثارجغئ جراء عثا افطر. 
خقل  لطةجائر  الظفط  سائثات  أن  إلى  الاعصسات  وتحغر 
السام التالغ جاخض إلى ٣٤ ططغار دوقر بسثطا ضاظئ 
الاعصسات افولى تحغر إلى طا غصرب طظ ٦٠ ططغارا. وبغظ 
جاامبض  الئارول  أجسار  اظثفاض  «اجامرار  أن  جقل 
ظاائةعا شـغ اظضماش طعارد خظثوق ضئط اإلغرادات 
وتظاطغ المثغعظغئ السمعطغئ الثاخطغئ». طحغرا إلى أن 
ذلك «غساثسغ الصغام بأسمال شـغ طةال ترحغث الظفصات 
السمعطغئ وتطعغر جعق رؤوس افطعال». وأصرت الةجائر 
تراسغ  لطسام ٢٠١٥  طسثلئ  طعازظئ  تمعز/غعلغع  ظعاغئ 
تراجع سائثات الخادرات الظفطغئ بظسئئ ٥٠ شغ المؤئ. 

(طعصع شدائغئ الترة)
: عثا عع التال شغ الئقد اإلجقطغئ شغ ظض 

ع

غغاب الظزام الختغح المظئبص طظ السصغثة اإلجقطغئ، 
وشغ ظض وجعد تضام سمقء وظغفاعط إشصار المسطمغظ 
الشرب.  لخظاسات  اجاعقضغئ  جعصا  بقدعط  وإبصاء 
شئالرغط طما تماع به الةجائر طظ بروة ظفطغئ وغغر 
ظفطغئ طظ ذعإ وتثغث وشعجفات وغعراظغعم وغغر 
السصعد  خقل  الئقد  أبصعا  الةجائر  تضام  أن  إق  ذلك، 
تحضض  إذ  الظفط،  سائثات  سطى  طسامثة  الماضغئ 
سائثات الظفر طا غجغث سظ ٦٠٪ طظ طعازظئ الثولئ، 
ولط غصعطعا باظفغث جغاجئ تةسض طظ الةجائر دولئ 
خظاسغئ وطضافغئ سطى جمغع الخسث، شئصغ اسامادعط 
بتسإ  الئقد  وضع  شغاأرجح  الظفط،  سائثات  سطى 
تصطئات أجسار الظفط. وسظثطا تخض افطعر إلى طرتطئ 
السةج غئثأ عآقء التضام بفرض طجغث طظ الدرائإ أو 
تاعصش الثولئ سظ دسمعا لئسخ السطع أو تامظع سظ 
صغاطعا بالضبغر طظ الثثطات، وتصعم باةمغث السثغث 
طظ المحارغع ضما تفسض اآلن، تتئ سظعان «ترحغث 
الظفصات» وغغرعا طظ السظاوغظ. شعض غسغ المسطمعن 
شغ الةجائر وغغرعا تةط الدرغئئ الاغ غثشسعظعا جراء 
سثم تطئغصعط لقجقم تطئغصا ضاطق شغ ظض دولئ 
خدعسعط  وجراء  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 

لطظزام الرأجمالغ وجضعتعط سطى التضام السمقء؟؟ 

عظاك بقث غاغات جغاجغئ تغعغئ تئرز شغ واصع افطئ 
المساخر، وعغ الاترر طظ العغمظئ الثارجغئ، والعتثة 
طاخطئ  غاغات  وعغ  اإلجقم،  وتطئغص  السغاجغئ، 
المحروع  لاتصغص  ظاغةئ  تتصغصعا  وغضعن  وطاثاخطئ، 
اإلجقطغ المامبض بالثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وعغ 
الاغ تةسض المسطمغظ أطئ واتثة، ضما أّضثت السثغث طظ 
ًئ َواِتَثًة  ُاُضْط ُأطَّ الظخعص الحرسغئ، طظعا ﴿ِإنَّ َعِثِه ُأطَّ

َوَأَظا َربُُّضْط َشاْسُئُثوِن﴾.
أطا تمجغص الئقد اإلجقطغئ وتفرغص المسطمغظ جغاجغا 
وذائفغا وسرصغا شعع المحروع الظصغخ لطثقشئ، ولثلك 
اقجاسماري  المحروع  سظ  الماضغ  الصرن  طططع  ظاب 
الثي ظّفثته برغطاظغا وشرظسا لطصداء سطى دولئ الثقشئ 
السبماظغئ، الاغ طبطئ الضغان السغاجغ الةاطع لطمسطمغظ 
رغط طا ساظاه طظ ضسش وجعء شغ تطئغص اإلجقم شغ 
آخر سعثعا. وتمضظ ضّض طظ جاغضج وبغضع طظ تتثغث 
افصالغط  جشراشغا  أجاس  سطى  السربغئ  الثول  طساتات 

والبروات الظفطغئ.
اقجاسمارغئ  لطمخالح  تتصغصا  الاصسغط  ذلك  تّط 
اقصاخادغئ والسغاجغئ، دون أي اجاتدار فغئ طخالح 
ولع ُدظغا فعض تطك الئقد. وطظ بط تتعلئ تطك التثود 
إلى طحارغع «وذظغئ» تراق طظ أجطعا الثطاء، وتضفظ 
وبغضع.  جاغضج  رجمعا  الاغ  بافسقم  الدتاغا  جبث 
ولثلك شإن طحارغع تمجغص وتصسغط بقد المسطمغظ 
جابصا،  سطغعا  صدئ  الثقشئ:  لمحروع  الظصغخ  عغ 

وُتثطط لمظع سعدتعا.
وظزرا فن طغجان الصعى اقجاسمارغئ صث تتعل سظ صعى 
شصث  (أطرغضا)،  المافردة  الصعة  ظتع  الصثغط  اقجاسمار 
تئطعرت رؤغئ أطرغضغئ إلسادة ترجغط التثود السغاجغئ 
شغ المظطصئ، بما غطئغ طخالتعا عغ ق طخالح اقجاسمار 
الصثغط، ولثلك غقتر الماابسعن تخاسث التثغث شغ 
سظ  والئتبغئ)  (السغاجغئ  افطرغضغ  الصرار  خظع  دوائر 
تفاغئ جثغث، طظ طبض طا سّئر سظه رغاحارد عاس رئغج 
طةطج السقصات الثارجغئ افطرغضغ، طظ أن «جاغضج 
بغضع جثغثة» شغ الحرق افوجط عغ التض الثي جغظصث 
أطرغضا طظ ورذاعا المافاصمئ شغ السراق وترددعا شغ 
إلى  غآول  الصثغط  افوجط  الحرق  أن  طآضثا  جعرغا، 

الافضك (ختغفئ العشث شغ ٢٠١٤/٦/١٧).
وتداشرت الثراجات والاصارغر الختفغئ الاغ تئغظ تطك 
الرؤغئ افطرغضغئ، وتسرض تطك الثرائط الةثغثة، طظعا 
رغسغرش  جطعبال  طآجسئ  أسادت  الاغ  العرصئ  طبق 
«طثططات  سظعان  تتئ   ٢٠١٥/٥/١٩ شغ  ظحرعا 
إسادة ترجغط الحرق افوجط: طحروع الحرق افوجط 
الةثغث»، بسث خثورعا جابصا شغ السام ٢٠٠٦. والاصرغر 
رغفغع شغ ٢٠١٣/٩/٢٨ بسظعان  جاظثي  الثي ظحرته 

«تثّغض خرغطئ طسثلئ لطحرق افوجط».
رجط  إلسادة  الثم»  تثود  «طحروع  صطط  غئرز  وعظا 
الثطعط والتثود، وصث ظحرت تفاخغطه «طةطئ الصعات 
سظعان  تتئ   ،٢٠٠٦/٦/١ شغ  افطرغضغئ»  المسطتئ 
أشدض؟»،  افوجط  الحرق  غئثو  ضغش  الثم –  «تثود 
رالش  الماصاسث  افطرغضغ  الةظرال  وضسعا  رؤغئ  وعغ 

بغارز، لطافاغئ سطى أجج ذائفغئ وصئطغئ وطثعئغئ.
أجاجا  غسعد  الثم»  تثود  «طحروع  طخططح  أن  إق 
غععدي-برغطاظغ،  أخض  طظ  افطرغضغ  لطمساحرق 
برظارد لعغج، الثي وضسه شغ سعث الرئغج افطرغضغ 
الحرق  تفضغك  إلسادة   (١٩٧٧-١٩٨١) ضارتر  افجئص 
افتراك  دشع  شغعا  غاط  صعطغئ،  أجج  سطى  افوجط 
إلسادة  تمعغثا  لطتروب  واإلغراظغغظ  والسرب  وافضراد 
تثود  (طثوظئ   ١٩٨٣ سام  إصراره  تط  وصث  الارجغط، 

الثم).
السرصغئ  لطاةمسات  جثغثة  خرائط  رجط  تط  وصث 
طظ  سثد  شغ  طاثاولئ  وعغ  والطائفغئ،  والمثعئغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

بصطط: المعظثس سبمان بثاش*

أوباطا: تعتر سقصاظا «بإجرائغض» طةرد خقف سائطغ 
وخش الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا الاعتر شغ سقصئ أطرغضا «بإجرائغض» شغ أسصاب تعصغع اقتفاق الظعوي طع 
إغران بأظه أحئه طا غضعن بثقف سائطغ، صائق إظه غاعصع تتسظا جرغسا شغعا بمةرد أن تةث الخفصئ المئرطئ 
طع ذعران ذرغصعا إلى الاظفغث. وصال أوباطا شغ رجالئ بالفغثغع سئر اإلظارظئ طثاذئا الغععد افطرغضغغظ غعم 
الةمسئ الماضغ «ضما شغ ضض السائقت تتثث أتغاظا خقشات، وشغ بسخ افتغان غضعن الظاس شغ خقشاتعط 
داخض السائطئ أحث غدئا طما لع ضاظعا طع أظاس طظ غغر أشراد السائطئ». ودسا الرئغج افطرغضغ إلى إجراء طجغث 
طظ المتادبات بغظ واحظطظ وتض أبغإ. وأسرب سظ تمظغاته شغ عثا الخثد أن تئثي التضعطئ «اإلجرائغطغئ» 
رغئئ سطى الفعر شغ السعدة لقظدمام إلى طتادبات بثأظاعا طظ صئض بحأن ضغفغئ السمض سطى طعاخطئ تطعغر 
عثا  بحأن  غاةادلعن  وعط  الةمغع  طظ  أود  وأضاف:  اقضطراب.  حثغث  جعار  شغ  «إجرائغض»  أطظ  وتسجغج 

المعضعع أن غاثضروا أظظا ضطظا طظاخرون «إلجرائغض»، وسطغظا أق ظصثح شغ دواشع الظاس. (الةجغرة ظئ)
: طع اصاراب طعسث تخعغئ الضعظشرس سطى اقتفاق بثخعص الظعوي اإلغراظغ شغ الظخش الباظغ 
طظ الحعر التالغ، غتاول باراك أوباطا التخعل سطى تأغغث الغععد افطرغضغغظ بالاصطغض طظ حأن خقشه 
الغععد  طظ  الاصرب  أن  المسطعم  وطظ  سائطغئ»..  «خقشات  بأظعا  ووخفعا  ظاظغاعع  بظغاطغظ  تضعطئ  طع 
افطرغضغغظ وطتاولئ ضسإ أخعاتعط غالئا طا غاط طظ خقل إظعار الساجئ افطرغضان الثسط افطرغضغ 
الصعي لضغان غععد، جعاء شغ اقظاثابات الرئاجغئ أو شغ ضبغر طظ الصداغا افخرى الاغ ُتسائر حأظا طعما 

بالظسئئ لضغان غععد.

عادي: الترب سطى التعبغني 
تعثف اىل وصش الاعجع اإلغراظغ

صال الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي السئئ الماضغ 
خقل طآتمر ختاشغ طع ظزغره السعداظغ سمر الئحغر 
شغ الثرذعم: «إن صعاتظا تتارب المامردغظ التعبغغظ 
والمعجعد  المظطصئ  شغ  اإلغراظغ  الاعجع  وصش  بعثف 
شغ السراق ولئظان وجعرغئ». وأضاف: «أخرجظاعط طظ 
سثن ولتب والدالع وحئعة، وطا زالئ المسارك دائرة شغ 
بسخ المتاشزات طبض إب والتثغثة وتسج وطأرب». وصث 
اجامرت زغارة عادي لطسعدان جاسات ساد بسثعا إلى 

طصره المآصئ شغ الرغاض. (جرغثة التغاة)
: إن الرئغج الغمظغ غاضطط وضأظه غمطك طظ أطره 
حغؤا، أو ضأظه رئغج دولئ طساصطئ ترجط جغاجاتعا 
بظفسعا.. إن التصغصئ عغ أن الخراع شغ الغمظ بغظ 
أطرغضا وأدواتعا وطظ بغظعا إغران والتعبغعن وبغظ 
برغطاظغا وأدواتعا وطظ بغظعا الرئغج الغمظغ وبسخ 
الثولغ  الخراع  شغ  أدوات  طةرد  شعط  الثطغب.  دول 

الةاري شغ الغمظ.
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حعثت الئعرخات السالمغئ تراجسا تادا غعم اقبظغظ 
الخغظغئ  افجعط  بعئعط  طاأبرة   ،٢٠١٥/٨/٢٤
أجعاق  شغ  الئغع  وتراجع  المؤئ  شغ  تسسئ  بظسئئ 
لطئعرخات  افجعأ  الغعم  عع  اقبظغظ  وضان  الظفط. 
جعظج  داو  طآحر  تراجع  إذ   ،٢٠١١ طظث  افطرغضغئ 
بـ٣,٨ شغ المؤئ، شغما تراجع طآحر S&P ٥٠٠ بـ٣,٩ 
شغ المؤئ، وظاجثاك بـ٣,٨ شغ المؤئ. واظثفخ طآحر 
غعروشرجئ ٣٠٠ فجعط الحرضات افوروبغئ الضئرى 
ططغار   ٤٥٠ ظتع  لغفصث  المؤئ،  شغ  خمسئ  بتعالغ 
غعرو طظ صغماه السعصغئ شغ أجعأ أداء غعطغ له طظث 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٠٨. وعئط طآحر إم.إس.

جغ.آي افوجع ظطاصا فجعط طظطصئ آجغا والمتغط 
أدظى  طسةق  المؤئ  شغ  بـ٥,١  الغابان  خارج  العادي 
طساعغاته شغ بقث جظعات. وأغطص طآحر ظغضغ ٢٢٥ 
لفجعط الغاباظغئ طظثفدا ٤,٦ شغ المؤئ بغظما جةطئ 
طساعغاتعا  أدظى  واإلظثوظغسغئ  افجارالغئ  افجعط 
غعم  الخغظغئ  افجعط  عئعط  وحضض  ساطغظ.  شغ 
اقبظغظ بظتع تسسئ شغ المؤئ أجعأ أداء لعا طظث ذروة 
طةمعع  لغخض   ٢٠٠٩ شغ  السالمغئ  المالغئ  افزطئ 
طظث   ٪٤٢ تعالغ  لفجعط  الخغظغ  السعق  خسائر 

تجغران/٢٠١٥.
سمطاعا  خفدئ  صث  ضاظئ  الخغظ  أن  بالثضر  وجثغر 
الغعان تعالغ ٤,٨٪ طظث بثاغئ حعر آب ٢٠١٥ طا دشع 
بثفخ  افجعط  جعق  شغ  اقظعغار  لربط  المراصئغظ 
صغمئ السمطئ. سطما بأن اظثفاض افجعط ضان صث بثأ 
شغ حعر تجغران، وأن اظعغار اقبظغظ افجعد جاء بسث 
أجئعسغظ طظ تثفغخ صغمئ السمطئ. وافعط طظ ذلك 
أن أضبر طظ ٨٠٪ طظ المسابمرغظ شغ جعق حظشعاي 
الخغظغ عط طظ افشراد الخغظغغظ ولغج المآجسات 
التضعطئ  بصرارات  غاأبرون  وعآقء  الضئغرة،  المالغئ 
أضبر طظ أي حغء. وضاظئ تضعطئ الخغظ صث وسثت 
بإجراءات اتارازغئ لافادي اظثفاض أجسار افجعط إق 
أطام  غاعاوى  السعق  وترضئ  ذلك  سظ  تراجسئ  أظعا 
تصثم  أن  اساادت  صث  التضعطئ  وضاظئ  المسابمرغظ. 
صروضا جثغئ لفشراد قجاثثاطعا شغ حراء افجعط 
طظسا لاعاوي السعق. إق أظعا عثه المرة ترضئ السعق 
غاعاوى بط سادت شغ الغعم الاالغ (البقباء) وخفدئ 
أجسار الفائثة لجغادة طسثقت اقصاراض ورشث جعق 

افجعط باقجابمارات القزطئ.
ضض ذلك غثل سطى أن اظعغار جعق افجعط الخغظغئ 
خرح  وصث  التضعطئ.  طظ  وبخغرة  سطط  سطى  ضان 
عع  افجعط  أجسار  تعاوي  بأن  الخغظغ  المالغئ  وزغر 
شإذا  المالغ.  السعق  لعغضطئ  تظزغط  إسادة  سظ  سئارة 
أو  طئاحر  بحضض  جاعمئ  صث  الخغظ  تضعطئ  ضاظئ 
غغر طئاحر شغ اظعغار السعق وخسارة تعالغ ترلغعن 

دوقر (وعمغ) شما عغ الشاغئ طظ ذلك؟
سطغعا  غاعجإ  الخغظ  أن  الزظ  سطى  غشطإ  الثي  إن 
الصغام بإخقتات طالغئ طعمئ طظ أجض صئعل سمطاعا 
الثولغ  الظصث  خظثوق  سمقت  جطئ  ضمظ  الغعان 
اإلجارلغظغ  والةظغه  والغعرو  الثوقر  تدط  والاغ 

شارة  طظث  الدشط  تتاول  الخغظ  تجال  وق  والغظ، 
لقظدمام إلى جطئ السمقت إق أظعا تعاجه خسعبات 
شغ عثا المةال وق بث لعا طظ إجراء إخقتات طالغئ 
واصاخادغئ لصئعلعا. وطظ أعط اإلخقتات شغ السعق 
المالغ الخغظغ عع أن غخئح خاضسا لصعاظغظ السعق 
التضعطغ  الاثخض  وتصطغض  الشرب  شغ  التال  عع  ضما 
لطمآجسات  أضئر  طةال  وشسح  السعق،  إجراءات  شغ 

المالغئ السالمغئ لقجابمار شغ جعق المال الخغظغ.
جعق  لاعاوي  الافسغرات  أو  افجئاب  ضاظئ  طعما 
افجعط  جعق  أن  تئصى  التصغصئ  شإن  افجعط، 
المالغ لغج إق جعصا فطعال وعمغئ تظمع وتاصطص 
بظاء  ولغج  المداربئ،  أو  الثساغئ  أو  البصئ  سطى  بظاء 
أن  الصعل  سظ  وغظغ  ضسفه.   أو  اقصاخاد  صعة  سطى 
السالط،  اصاخادغات  أصعى  طظ  غسائر  الخغظ  اصاخاد 
إظما  سمطاعا  تثفغخ  سطى  تغظ أصثطئ  وأن الخغظ 
طظ  المجغث  وجطإ  خادراتعا  لجغادة  ذلك  شسطئ 
السعق  اظعار  شصث  ذلك  وطع  لعا.  الخسئئ  السمقت 
المالغ بشخ الظزر سظ الاعجه شغ اقصاخاد التصغصغ 
ولمةرد إتةام التضعطئ ولع طآصاا سظ دسط السعق 
المالغ. أي أن السعق المالغ غاخرف بحضض طساصض 
سطى  المسامث  الاةاري  السعق  شغ  غةري  سما  تماطا 
طةمعسه  طا  غائثر  أن  غرابئ  شق  والاسعغص.  اإلظااج 
الثي  العصئ  شغ  المالغئ  افجعاق  طظ  دوقر  ترلغعن 

غظمع شغه اقصاخاد بمسثل ٧٪!!
الظزام  طظ  أجاجغ  ججء  عع  المالغ  افجعط  وظزام 
اقصاخادي  الظزام  أتضام  غظاصخ  الثي  الرأجمالغ 
ظماء  طظ  غمضظ  المالغ  افجعط  شسعق  اإلجقطغ. 
ظععر  إلى  غآدي  طا  لقظااج،  تاجئ  دون  طظ  المال 
ظعسغظ طظ اقصاخاد شغ الئطث العاتث: تصغصغ صائط 
سطى اإلظااج، ووعمغ صائط سطى خفخ أو رشع أجسار 
افجعط باجاثثام وجائض طثاطفئ ضالثساغئ والثساغئ 
المدادة والمداربئ وغغرعا. إضاشئ إلى أن افجعط 
حرسا،  تظسصث  ق  الاغ  الحرضئ  أحضال  طظ  حضض  عغ 
تاط  الاغ  المظفردة،  اإلرادة  صئغض  طظ  سمض  عغ  إذ 
طظ ذرف واتث شصط وعع ذرف الحثص الثي غصعم 
بحراء السعط، أي غصعم باقظدمام إلى حرضئ طسغظئ 
بمصثار جعمه المالغ دون أن غضعن عظاك أي ظعع 
طظ اإلغةاب والصئعل الثي عع أجاس السصث الحرسغ. 
شالمساعط بمةرد حرائه لطسعط طظ السعق المالغ 
غخئح حرغضا لئاصغ الحرضاء دون أن غضعن لعط أي 
الةثغث.  لطمساعط  رشخ  أو  صئعل  أو  إغةاب  أو  رأي 
والحرضات  افجعط  وحراء  المساعمئ  شإن  وبالاالغ 
صئض  طظ  تخح  ق  باذطئ  سمطغات  ضطعا  المساعمئ 
المسطط بتال طظ افتعال. وغظغ سظ الصعل أن ظزام 
سطى  الثطار  جطئئ  صث  المالغئ  وافجعاق  افجعط 
اصاخادغات  اظعغار  سطى  وسمطئ  بض  الظاس  طقغغظ 
دول بأضمطعا ضما تخض طع ظمعر آجغا وغغرعا. ضض 
ذلك باإلضاشئ إلى غدإ اهللا سج وجض، طا غسظغ أن 
ظزام افجعط المالغ طا عع إق خجي شغ التغاة الثظغا 

 وسثاب سزغط شغ اآلخرة

قجؤع جعرغا غصدعن يف الرب والئتر وعط 
غتاولعن العخعل إىل أوروبا
بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ (طصالئ طارجمئ)

ظزرات جغاجغئ

شغ غعم الةمسئ ٢٨ آب/أغسطج عجت وجائض اإلسقم 
السالمغئ شاجساان طظفخطاان تسّرض لعما القجؤعن. شصث 
تط السبعر سطى ٧١ جبئ طاتططئ شغ حاتظئ طعةعرة شغ 
الظمسا، وشغ الئتر افبغخ الماعجط، سطى بسث ألفغ 
طغض طظ الفاجسئ افولى، ذضرت الاصارغر غرق طا ق غصض 
سظ ١١٧ قجؤا طشادرا طظ لغئغا. رجال وظساء وأذفال، ضاظعا 
غتطمعن بالعخعل جالمغظ إلى أوروبا شرارا طظ الرسإ 
والترطان واقضطعاد الثي غاسرضعن له شغ بقدعط، 
لصث أخئتعا الغعم ججءا طظ ٢٥٠٠ حثص لصعا تافعط 
وشغ  السام.  عثا  أوروبا  إلى  العخعل  غتاولعن  وعط 
طعاجعئ عثه افزطئ اإلظساظغئ المسامرة، طاذا جغصعل 

الصادة افوروبغعن، وضغش جغضعن ردعط السغاجغ؟
طظ المصرر أن غسصث افطغظ السام لفطط الماتثة بان ضغ 
طعن اجاماسا شغ ٣٠ طظ أغطعل/جئامئر لمظاصحئ افزطئ. 
وصث وخش تعادث المعت افخغرة بأظعا «طأجاة إظساظغئ 
تاططإ اجاةابئ جغاجغئ جماسغئ تازطئ». وتث الثول 
تساذفعط  طثى  غبئاعا  بأن  أخرى  وأطاضظ  أوروبا  «شغ 
التصغصغ وأن غئثلعا طجغثا طظ الةعث لعضع تث لعثه 
إخفاق  سطى  الدعء  الاسطغصات  عثه  وتسطط  المأجاة» 
اقتتاد افوروبغ شغ العخعل إلى اتفاق سطى شسض طعتث. 
واساراشا بعثه اإلخفاصات ظاحث «جمغع التضعطات المسظغئ 
بدرورة خثور ردود شسض حاططئ وتعجغسا لصظعات آطظئ 
وصاظعظغئ لطعةرة وأن غضعن الاساطض طع افزطئ بإظساظغئ 

ورتمئ وشصا لطمساغغر واقلاجاطات الثولغئ».
اقتتاد  لمفعضغ  اجاماع  سصث  المصرر  طظ  ضان  وصث 
سظ  غسطظ  أن  صئض  المصئض،  افجئعع   ٢٨ الـ  افوروبغ 
أن  المفروض  طظ  وضان  عثه،  التثغبئ  العشغات 
غسادغفه رئغج المفعضغئ افوروبغئ جان ضطعد غعظضر، 
وطع  الطعغض.  المثى  سطى  العةرة»  «أجظثة  لمظاصحئ 
ذلك، شصث رشدئ الثول افسداء شغ اقتتاد افوروبغ 
شغ وصئ جابص طظ عثا السام طصارتا لطةظئ بإصاطئ ظزام 
التخص لاعزغع القجؤغظ سطى دول اقتتاد افوروبغ، 
وتاى اآلن شق غعجث أي اتفاق سطى طسألئ إلجام الثول 
وصال  القجؤغظ».  «سإء  غسائروظه  طا  بصئعل  افسداء 
رئغج الئرلمان افوروبغ طارتظ حعلاج، «ظتظ ق ظاساطض 
طع شحض اقتتاد افوروبغ، وإظما طع شحض خارخ لئسخ 
التضعطات الاغ ق ترغث تتمض المسآولغئ، وبالاالغ تسغص 
تضعطات  سطى  غةإ  طحارك..  أوروبغ  لتض  الاعخض 
عثه  وتظعغ  التخار  ترشع  أن  افسداء  الثول  بسخ 
الطسئئ الرخغخئ». وصث أدت عثه الطسئئ افوروبغئ إلى 
طا وخفه حعلاج بـ«أن غخئح الئتر افبغخ الماعجط 
طع  طروسئ،  بمحاعث  التثود  وغخئ  جماسغئ،  طصئرة 

تئادل لطعم، وعآقء الثغظ عط شغ أطج التاجئ إلغظا 
وغططئعن تماغاظا غارضعن دون أغئ طساسثة».

الثغظ  أولؤك  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  وخش  وصث 
غسسعن بغأس إلغةاد شرخئ جثغثة لطتغاة بـ «جرب طظ 
الظاس الصادطغظ سئر الئتر افبغخ الماعجط بتبا سظ 
تغاة أشدض». وعثا وخش ق إظساظغ شضطمئ جرب الاغ 
اجاثثطعا تساسمض سادة لعخش التحرات ضالةراد طبق 
الثي غةامع بأسثاد ضئغرة وغسئإ الثطار. واجاثثام 
سئارات طسغظئ أطر طعط جثا؛ شعخش عآقء الظاس غتثد 
الطرغصئ الاغ جااساطض طسعط بعا. وتصثر افطط الماتثة 
بأن ٣٠٠٠ طمظ غسمعن بـ «المعاجرغظ» جغفرون ضض 
غعم طظ الترب الثائرة شغ جعرغا والسراق وأششاظساان 
إلى أوروبا شغ افحعر الصادطئ بتبا سظ افطظ وافطان. 
إن طخططح «طعاجرغظ» أخش وذأة طظ «جرب» إق أظه 
ق غجال غتمض طسظى المعت شغ ذغاته، شق تعجث تاى 
اآلن الاجاطات دولغئ لمساسثة أو صئعل «المعاجرغظ»، 
طتمغعن  الطةعء»  و«ذالئغ  «القجؤغظ»  أن  تغظ  شغ 
بمعجإ اقتفاصات الثولغئ. وصث اضطر عآقء إلى الفرار 
تتثغث  ترغث  أوروبغعن  صادة  جظعا  لسغاجات  ظاغةئ 
طخغر الثول الاغ ضاظعا غسغحعن شغعا جابصا، لضظ أتثا 

ق غرغث دشع بمظ ذلك.
عثا الخغش، تاول أضبر القجؤغظ دخعل أوروبا سئر خربغا 
والمةر، لضظ المةر العاصسئ سطى التثود الحرصغئ فوروبا 
بثأت تالغا بئظاء جثار طتخظ ضثط تماغئ فوروبا طظ 
الغائسعن  القجؤعن  ُغساطض  المحضطئ.  لعثه  الاسرض 
ضما لع أظعط تحعد عمةغئ، شغ تغظ تسصث المآتمرات 
بغظ شارة وأخرى شغ أوروبا الشربغئ. والمحضطئ بالظسئئ 
فوروبا عغ أن عآقء القجؤغظ شغ ُجطَّعط طظ المسطمغظ، 
شغ وصئ ُأخغئئ شغه أوروبا بالةظعن طظ ارتفاع ظسئئ 
المسطمغظ الثغظ غصطظعن أراضغعا تالغا. ووخش وزغر 
الثاخطغئ السطعشاضغ المحضطئ بما غطغ: «ظتظ ظرغث أن 
ظساطغع  العةرة.  بمسألئ  غاسطص  شغما  أوروبا  ظساسث 
شغ  طسةث  في  وجعد  ق  لضظ  طسطط   ٨٠٠ اجاصئال 
جطعشاضغا ولثا شضغش جغظثطب المسطمعن شغ عثه الئقد 

وعغ ق تسةئعط؟»!!
إظه لمما غثطغ الصطإ أن غظصطإ تال المسطمغظ... شئسث 
وأسراضعط  أرواتعط  سطى  آطظغظ  غسغحعن  ضاظعا  أن 
دولاعط  إلى  غفر  الثقشئ،  دولئ  ظض  شغ  وأطعالعط 
لطسغح شغ ظطعا ضض طظ رام التغاة العاظؤئ الضرغمئ.. 
خاروا الغعم، بعجعد تضام سمقء لطثول الشربغئ غفرون 
طظ بقدعط إلى تطك الثول المسآولئ سظ ضض طا غةري 
.شغ بقدعط طظ طآجغ، لغضعظعا قجؤغظ شغ تطك الئقد

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

دور افتجاب السغاجغئ يف اإلجقم
بصطط: بقل المعاجر - باضساان

إن طتاجئئ التضام الاغ أطر اهللا المسطمغظ بعا تضعن 
طظ افشراد بعخفعط أشرادًا، وطظ الاضاقت وافتجاب 
ضما  وتسالى  جئتاظه  .واهللا  وأتجاباً  تضاقت  بعخفعا 
بالمسروف  وافطر  الثغر،  إلى  بالثسعة  المسطمغظ  أطر 
ضثلك  أطرعط  التضام،  وطتاجئئ  المظضر،  سظ  والظعغ 
بإصاطئ تضاض جغاجغ طظ بغظعط، غصعم بعخفه تضاًق 
ٌئ َغْثُسعَن  ظُضْط ُأطَّ بافطر ظفسه، صال تسالى: ﴿َوْلَاُضظ طِّ
اْلُمظَضِر  َسِظ  َوَغْظَعْعَن  ِباْلَمْسُروِف  َوَغْأُطُروَن  اْلَثْغِر  ِإَلى 
َوُأوَلِؤَك ُعُط اْلُمْفِطُتعَن﴾، أي لاعجثوا أغعا المسطمعن 
جماسئ طظضط، لعا وخش الةماسئ، تصعم بسمطغظ: سمض 
والظعغ  بالمسروف  افطر  وسمض  اإلجقم،  إلى  الثسعة 

سظ المظضر.
وعثا الططإ بإصاطئ الةماسئ عع ذطإ جازم، والصرغظئ 
سطى ذلك عغ أن السمض الثي بغظاه اآلغئ لاصعم به عثه 
الةماسئ عع شرض سطى المسطمغظ، ضما عع بابئ شغ 
آغات ضرغمئ وأتادغث ظئعغئ ضبغرة. وبثلك غضعن افطر 
طظ  الضفاغئ  سطى  شرض  وعع  واجًئا،  اآلغئ  شغ  العارد 
المسطمغظ، إذا أصاطه الئسخ جصط اإلبط سظ الئصغئ، 
وعع لغج شرض سغظ؛ فن اهللا ذطإ طظ المسطمغظ 
شغ اآلغئ أن غصغمعا طظ بغظعط جماسئ تصعم بالثسعة 
ولط  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  الثغر  إلى 
غططإ أن غصعطعا ضطعط بثلك، شافطر شغ اآلغئ طسطط 

سطى إصاطئ الةماسئ ولغج طسططاً سطى السمطغظ.
وعثه الةماسئ الاغ أطر اهللا بإغةادعا شغ عثه اآلغئ، 

صث  اآلغئ  أن  طظ  آٍت  وذلك  جغاجغئ،  تضعن  أن  غةإ 
سّغظئ سمض عثه الةماسئ، وعع الثسعة إلى اإلجقم، 
افطر  وسمض  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر 
أطر  شغحمض  ساطاً،  جاء  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف 
غسظغ  وعثا  المظضر،  سظ  وظعغعط  بالمسروف  التضام 
جغاجغ،  سمض  التضام  وطتاجئئ  طتاجئاعط.  وجعب 
أسمال  أعط  طظ  وعع  السغاجغئ،  افتجاب  به  تصعم 
افتجاب السغاجغئ. لثلك ضاظئ اآلغئ دالئ سطى إصاطئ 
تجب جغاجّغ غثسع لقجقم، وغأطر بالمسروف وغظعى 
سظ المظضر، وغتاجإ التضام سطى طا غصعطعن به طظ 

أسمال وتخرشات.
واآلغئ تثل سطى أن عثه افتجاب غةإ أن تصعم سطى 
السصغثة اإلجقطغئ، وتائّظى افتضام الحرسغئ، شق غةعز 
أن تضعن أتجاباً حغعسغئ أو احاراضغئ، أو رأجمالغئ، أو 
صعطغئ، أو وذظغئ، أو تثسع إلى الثغمصراذغئ، أو إلى 
السطماظغئ، أو إلى الماجعظغئ... شق غةعز أن تصعم سطى 
غغر السصغثة اإلجقطغئ، أو تائظى غغر افتضام الحرسغئ؛ 
أن  تعجإ  التجب  عثا  خفئ  تثدت  الاغ  شافسمال 
غضعن التجب تاطًق لقجقم وصائًما سطى أجاجه وطائّظًغا 
فتضاطه. والتجب الثي غاضاض سطى أجاس حغعسغ، أو 
احاراضغ، أو رأجمالغ، أو دغمصراذغ، أو سطماظغ، أو 
طاجعظغ، أو صعطغ، أو وذظغ، أو إصطغمغ... ق غمضظ 
أن غضعن صائماً سطى أجاس اإلجقم، وق تاطقً له، وق 
طائّظغاً فتضاطه، وإظما غضعن صائماً سطى أجاس الضفر، 

وطاضاًق سطى أشضار ضفر.
إن سثم وجعد أتجاب جغاجغئ صئض صغام دولئ الثقشئ 
باآلغئ  السمض  غسطض  بسثعا  أو  الظئعة  طظعاج  سطى 
الضرغمئ، ضما وغسطض الصغام بسمض الثسعة إلى اإلجقم 
شاسض  بحضض  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر 
وافطر  اإلجقم  إلى  الثسعة  شغ  الفرد  شةععد  وطآبر، 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر طعما سُزمئ ق تصارن 
أسمال  طظ  ضبغًرا  أن  إلى  إضاشئ  عثا  الةماسئ،  بسمض 
الثسعة وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر ق غمضظ 
أن غصعم بعا افشراد إق إذا ضاظعا طاضاطغظ شغ جماسئ. 
الثضر،  آظفئ  الضرغمئ  اآلغئ  عثه  غاةاعطعن  والثغظ 
إغةاد  بأن  وغّثسعن  الظخعص،  أسظاق  بطّغ  وغصعطعن 
أتجاب جغاجغئ ترام، وغدغفعن إلى ذلك وجعب ذاسئ 
وغسّمعظعط  بالضفر  غتضمعن  طمظ  التالغغظ  التضام 
غدمظعن  المسعج  الفعط  بعثا  عط  افطر»،  «أولغ 
سثم المساس بعآقء التضام بض ذاساعط والامضغظ 
وإزالاعط  بعط  اإلذاتئ  سثم  أغًدا  وغدمظعن  لعط، 
المسطمغظ،  خطغفئ  غغاب  ظض  شغ  طظضر  أضئر  وعط 
الشاغئ  عثه  المسطمعن  غتصص  ق  أن  وغدمظعن  ضما 
باترغمعط إغةاد الاضاقت الاغ تعثف إلى ذلك، بتضط 
أن تشغغر عآقء التضام واجائثال خطغفئ طسطط بعط ق 
غصعى سطغه افشراد، بض غتااج لاداشر الةععد والاظزغط 
والاثطغط. إّن الاطئج بطرغصئ رجعل اهللا  شغ إصاطئ 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ق غضعن إق طظ خقل 

تضاض جغاجغ، «وطا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ».
وغةإ أن غضعن واضًتا أن الصغام بفرض الثسعة إلى 
غغر  المظضر،  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  اإلجقم، 
طرتئط بعجعد خطغفئ لطمسطمغظ، ولضظ حضض الاطئج 
بعثا الفرض غثاطش تئًسا لعجعد خطغفئ لطمسطمغظ أو 
ق. شفغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة تصعم افتجاب 
الصائمئ شغ الثولئ بالثسعة إلى اإلجقم ضمظ واجإ 
طظ  المسطمغظ  لشغر  اإلجقم  رجالئ  تمض  شغ  الثولئ 
خقل شاح الئقد بالةعاد، وتضمعا باإلجقم، ودسعة 
أعطعا لطثخعل شغه، وتألغش صطعبعط، وأطا الصغام بافطر 
بالمسروف والظعغ سظ المظضر شعع غامبض شغ أن تضعن 
افتجاب السغاجغئ صّعاطئ سطى أشضار المةامع وتسه، 
شاأطره بالمسروف وتظعاه سظ المظضر، إضاشئ إلى أطر 
التضام بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر. أطا الاطئج 
وشرض  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  افطر  بفرض 
الثسعة إلى اإلجقم شغ ظض غغاب خطغفئ المسطمغظ، 
شإن  تصغصغئ،  خقشئ  دولئ  وجعد  سثم  ظض  شغ  أي 
الاغ  الثولئ  إغةاد  سطى  بالسمض  غضعن  بغظعما  الةمع 
تتضط باإلجقم وتتمطه رجالئ سالمغئ لشغر المسطمغظ 
وتتص التص وتئطض الئاذض. وغزض واجإ الثسعة إلى 
شرًضا  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  اإلجقم 
سطى افتجاب السغاجغئ تصعم به بالصثر الثي تطغصه 
وعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  تسمض  وعغ 
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تئصى أبرزعا)، وصال الضاتإ افطرغضغ الحعغر، جغمج 
روب شغ طعصع شعرغظ بعلغسغ (إن شضرة العتثة السربغئ 
دائما  أظعا  أبئائ  سسضرغئ،  أم  جغاجغئ  أضاظئ  جعاء 
تضعن جراباً)، شغ إحارة طظه إلى صعة الثشاع المحارك 

الاغ تأجسئ سام ١٩٥٠م، وضثلك درع الةجغرة.
وتابع جغمج روب: (وعظاك أجئاب جغثة تثسع لطحك 
بأن عثه الصعات جااعاجث أخقً، وتاى لع تعاجثت شإن 
بأن  تآضث  السربغئ،  الثول  بغظ  افجاجغئ  اقظصساطات 
تسإ  طاصطإ  بائاقف  أحئه  تضعن  المحارضئ  الصعات 
المآغثغظ  أحث  طظ  طخر  وضاظئ  المثاطفئ..  الرغئات 

لطفضرة).
إن الئروتعضعل الثي ضان طظ المصرر طظاصحاه طظ صئض 
وزراء الثارجغئ والثشاع السرب، شغ ٢٧ طظ آب/ أغسطج 
الةاري وتط تأجغض اقجاماع طبار الةثل، غاضعن طظ أتث 

سحر بظثًا أعمعا:
الاعثغثات  لمعاجعئ  السرغع  السسضري  الاثخض   -

والاتثغات، بما شغعا المظزمات اإلرعابغئ.
- المحارضئ شغ سمطغات تفر السقم.

والمساسثات  اإلغابئ  سمطغات  تأطغظ  شغ  المساعمئ   -
اإلظساظغئ.

بشرض  الئترغئ  المعاخقت  خطعط  وتأطغظ  تماغئ   -
خغاظئ افطظ الصعطغ السربغ.

وصث اظفةر خقف تاد بغظ الثول السربغئ، وضان أبرزه بغظ 
الممطضئ السربغئ السسعدغئ وطخر، شأوشثت السسعدغئ 
ولغ ولغ السعث لغسمض سطى تصرغإ وجعات الظزر، إق 
أن حغؤاً لط غتثث. وصث تةطى الثقف شغما صاله السفغر 
السسعدي لصظاة السربغئ، تغظ وخش صرار الةاطسئ السربغئ 
بأظه غغر طعشص، بتةئ أظه لط غثضر افجئاب الاغ دشسئ 
بعا السسعدغئ لططإ تأجغض اقجاماع. وعثا غثلض سطى 

تةط الثقف واتساع رصساه.
وطظ أبرز ظصاط الثقف:

- الاثخض غضعن بططإ طظ افطغظ السام أم طظ الثول 
المسظغئ أم طمظ؟

- حضض الاثخض، عض لطفخض بغظ الماتاربغظ، أم اقظتغاز 
لطرف دون آخر، وطظ غصعد؟

أم  واتث،  طضان  شغ  بابائ  سسضرغئ  صعة  تضعن  عض   -
طافرصئ تاةمع وصئ التاجئ؟

- ضغفغئ الاثخض شغ بسخ الثول السربغئ الاغ ق غعجث 
جغضعن  الاثخض  وعض  به،  طسارف  جغاجغ  ظزام  بعا 
شغ خعرة ضربات جعغئ وتخار جعي وبتري شصط، أم 

جاضعن عظاك إطضاظغئ لطاثخض الئري.
- وتعل الصغادة، صغادة ساطئ طحارضئ وبابائ ق تاشغر طع 

تشغر السمطغات، أم صغادة طاشغرة بتسإ ضض سمطغئ.
صطر  طظ  ضض  أبثت  وصث  الصعة.  عثه  وجعد  طضان   -

والةجائر اساراضعما أن غضعن طصر الصعة شغ طخر.
طظ الطئغسغ أن تفحض طبض عثه افسمال، وق تاتعل إلى 
واصع سطى افرض، وذلك بسئإ وجعد السثد العائض طظ 

التضام ذوي المخالح الماداربئ، والعقءات المائاغظئ.
إن وجعد صعة واتثة لفطئ ق غمضظ أن غضعن سظ ذرغص 
عمعط  طاحاضسعن،  حرضاء  بغضع،  جاغضج  دوغقت 
الماعاوغئ،  السروش  وتماغئ  اقظصساطات،  سطى  اإلبصاء 
وتظفغث طثططات المساسمرغظ، بض غضعن بعجعد جغح 
جطماً لرجض، إطام المسطمغظ، طئاغساً سطى ضااب اهللا وجظئ 
أضرطظا  الطعط  به.  وغاصى  ورائه  طظ  غصاتض     رجعله 
بأن تضاتض أسغظظا برؤغاه، شغ خقشئ راحثة سطى طظعاج 

  الظئعة

ضبغرًا  أخابئ  طاعصسئ،  وغغر  البصغض  السغار  طظ  طفاجأة 
طظ الئاتبغظ والثئراء، بثلك الططإ الثي تصثطئ به 
السسعدغئ والسراق والضعغئ والئترغظ، باأجغض اجاماع 
وزراء الثارجغئ والثشاع السرب، الثاص بإصرار بروتعضعل 
اضامال  طظ  بالرغط  المحارضئ،  السربغئ  الصعة  تضعغظ 
شغ  واقجاظفار  الطعارئ،  تالئ  وإسقن  الاتدغرات، 
طتغط طصر الةاطسئ، وعغ المرة الباظغئ شغ غدعن أصض 
طظ حعر غآجض شغعا اجاماع الصعة السربغئ المحارضئ، 
تغث ضان طافصاً سطى اقجاماع افول شغ ٢ آب/ أغسطج 

٢٠١٥م وتط تأجغطه شغ الطتزات افخغرة.
تمثخ  طحارضئ،  سربغئ  صعة  طظ  جغح  تضعغظ  إن 
سظ الصمئ السربغئ الـ ٢٦ تتئ حسار (جئسعن ساطا طظ 
السمض السربغ المحارك)، الاغ اظسصثت شغ الصاعرة غعم 
الفضرة،  خاتئئ  طخر؛  إلغعا  دسئ  ٢٠١٥/٠٣/٢٩م، 
خاذئعا السغسغ صائقً: (إن  لعا، تغث  تماجاً  وافضبر 
المسؤعلغئ المطصاة سطى ساتص الصادة السرب تاططإ طظعةا 
الاثخقت  طظ  السربغئ  الععغئ  سطى  لطتفاظ  لطمسالةئ 
الثارجغئ شغ حآوظظا)، طدغفاً: (إن طخر ترتإ بمحروع 
الصرار الثي واشص سطغه وزراء الثارجغئ السرب بإظحاء صعة 

سربغئ طحارضئ).
وبادرت أطرغضا بالمعاشصئ سطى تضعغظ عثه الصعة، شصث 
أوضح الرئغج افطرغضغ (باراك أوباطا) شغ خطاب تعل 
طضاشتئ اإلرعاب، أن العقغات الماتثة لظ تتارب خطر 
اإلرعاب بمفردعا بسث اآلن، ولضظ طظ خقل حراضئ طع 
طسصًق  شغعا  وغاثث  اإلرعاب،  شغعا  غاعاجث  الاغ  الثول 
له. ورتإ بفضرة الةغح السربغ المحارك بتثر. وإن 
طسؤعقً ضئغرًا شغ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ صال: (ظتظ 
ظرتإ بحغء طظ عثا الصئغض خاخئ شغ جعرغا وأطاضظ 
أن  (ضارتر)  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  وسث  وأغداً  أخرى)، 

بقده جاصثم الثسط القزم لطصعة السربغئ المظازرة.
وصث ضحش طعصع أطرغضغ طاثخص أن طسؤعلغ وزارة 
الصعة  تحضغض  دسمعط  طظ  بالرغط  افطرغضغئ  الثشاع 
أزطات  لمعاجعئ  سطغعا  غراعظعن  ق  أظعط  إق  السربغئ، 
الثشاع  طسؤعلغ  أتث  سظ  المعصع  ظصض  شصث  المظطصئ. 
بعاجطئ  اإلرعاب  عجغمئ  تاط  (لظ  صعله:  افطرغضغغظ 

صرارات شغ صاسات المآتمرات).
الاتطغطغ  وان)  (دغفظج  طعصع  ذضر  ذاته  السغاق  وشغ 
السرب  خطئ  (إن  افطظغئ  بالحؤعن  المسظغ  افطرغضغ 
لطاعتث سسضرغاً لط تشادر تاجج صاسئ المآتمرات الاغ تط 
إسثادعا شغعا إلى طرتطئ الاطئغص)، وذعإ المعصع إلى 
أن عثه الصعة السربغئ لظ تثعض تروباً شسطغئ بض عغ 
لتماغئ افظزمئ طظ الظاحطغظ المآغثغظ لطثغمصراذغئ، 
وأضاف (إن الثطئ السربغئ لاحضغض صعة طسطتئ لظ غضاإ 
لعا الظةاح، ذلك فن الثقشات الضئغرة بغظ الثول السربغئ 

تامئ ضطمئ السثد: خرائط الحرق افوجط الةثغث...
الثراجات والمعاصع، طع بسخ اقخاقشات شغ الافاخغض: 
شمبق غادمظ طحروع تثود الثم تصسغط السراق إلى 
بقبئ ضغاظات: حغسغئ شغ الةظعب، وضردغئ شغ الحمال 
سطعغئ  دولئ  إلى  جعرغا  وتصسغط  العجط،  شغ  وجظغئ 
سطى جاتض الئتر افبغخ، ودولئ جظغئ شغ تطإ، وأخرى 
وتصسغط  الةعقن،  شغ  الثروز  ودولئ  دطحص،  تعل 
طخر إلى دولئ جظغئ وأخرى صئطغئ شغ الحمال، ودولئ 
جغظاء،  شغ  لطئثو  ودولئ  أجعان،  وساخماعا  الظعبئ 
ودولئ شغ حمال جغظاء بسث ضط غجة. وإسادة ترجغط 
حمال إشرغصغا إلى جئع دول ذائفغئ، طظعا طبق دولئ 
الئربر، ودولئ الئعلغسارغع، ودولئ افطازغس، وعضثا. أطا 
المثطط لمظطصئ الثطغب والةجغرة السربغئ شغحمض إلشاء 
دوغقت:  بقث  إلى  تصسغمعا  وإسادة  الصائمئ  الثول 
دولئ اإلتساء الحغسغئ (تدط صطر والئترغظ والضعغئ 
التةاز  ودولئ  السظغئ،  ظةث  ودولئ  وسمان)،  واإلطارات 

السظغئ.
افطئ  طفععم  سظ  وتتعغطعط  المسطمغظ  تفاغئ  إن 
العاتثة إلى ذعائش وصعطغات طاظاترة، عع طا غراعظ 
سطغه الشرب لمظع اظئباق طحروع الثقشئ الراحثة سطى 
غسغر  وعع  تصثغر.  أصض  سطى  تأخغره  أو  الظئعة  طظعاج 
شغ طحروع الافاغئ بئطء لغضعن جطسا ضمظ أجطعب 
عثا  غضعن  أن  بالدرورة  لغج  إذ  الظاسط»،  «الاصسغط 
الاصسغط جرغسا أو طسطظا شغ الئثاغئ، بض تاخاسث وتغرته 

رخاخئ الرتمئ تططص سطى الصعة السربغئ املحرتضئ
بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر جطغمان - السعدان

الثي  المسطح  السمض  خقل  وطظ  التروب،  تجاغث  طع 
تظثرط به الةماسات والاظزغمات المسطتئ أو الطعائش 
أو افصطغات، وغظاب سظه ظحعء «حئه دول» ضضغاظات (دون 
ضغان الثولئ)، وعع طا ظقتزه الغعم شغ ضغاظات طحّععئ 
طبض «الثولئ اإلجقطغئ»، وشغ الامثد التعبغ شغ الغمظ، 

وشغ إسادة الامعضع السطعي شغ الساتض السعري...
إن افتثاث الةارغئ شغ المظطصئ تحغر إلى جغر أطرغضا 
تخاسثت  وصث  السمقء،  ذرغص  سظ  المثطط  عثا  شغ 
والغمظ،  وجعرغا  السراق  شغ  الطائفغ  الحتظ  وتغرة 
وظعرت دسعات الاثعغش طظ العقل الحغسغ والفارجغ، 
والاتثغر طظ المث الحغسغ، وطظ بط الائاضغ سطى أن 
الحغسئ أصطغئ شغ السسعدغئ، شغ طصابض الائاضغ سطى أن 
السظئ أصطغئ شغ إغران. أضش إلى ذلك تسثغظ طا غسمى 

بصدغئ افضراد. 
ضمظ  جغر  عع  والصعطغ  الطائفغ  الاخسغث  ذلك  ضض 
افطئ،  به  أطرغضا  تعاجه  الثي  الثم،  تثود  طحروع 
وتسمض طظ خقله سطى إسادة خغاغئ المظطصئ بما غتصص 
طخالتعا. ولثلك جثغر بالمسطمغظ أن ق غضعظعا أداة شغ 
ذلك المحروع، وأن غاظئععا لثطعرة الثطاب الطائفغ 
والمثعئغ والصعطغ، ولضعظه طتطئ شغ عثا المحروع 
افطرغضغ، وعع غظاصخ الشاغات التغعغئ لفطئ شغ الاترر 

 والعتثة وتطئغص الحرغسئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

سثاًء  غععد  ضغان  السزمى  الثول  أظحأت  أن  طظث 
الثسط القطاظاعغ  ورغط  لمخالتعا،  وخثطئ  لقجقم 
غععد  لثوغطئ  اقجاسمارغئ  الثول  تطك  صثطاه  الثي 
ضغان  أوتى  الاغ  الصعة  طزاعر  ضض  ورغط  الطصغطئ، 
غععد بأظه غمطضعا، إق أظه شغ صرارة ظفسه ضان طرتئضًا 
وغسطط أن ضغاظه وصعته وحرسغاه صث ُبظغئ سطى أوعام.

ق  وتثه،  إق  تسظغه  ق  المجسعطئ  الاعراتغئ  شحرسغاه 
جماسئ  وطا  أظفسعط،  سظثعط  سطغعا  طثاطش  وإظه  بض 
دلغض  إق  الغععد  المبصفغظ  طظ  وضبغر  ضارتا  ظاذعري 

سطى ذلك.
شضأظك  جمةئ،  ظضائ  شعغ  الاارغثغئ،  الحرسغئ  أطا 
تصعل تسال ظسغث تصسغط السالط تسإ تعاجث الحسعب 
تغث  إلى  ضٌض  ولغسث  السظغظ،  آقف  صئض  والةماسات 
ضان. ظسط جغصعل غععد إن عثا التص عع لظا شصط طظ 
دون الئحر بعخفظا حسإ اهللا المثاار، وعظا طصاض عثا 
اقتاةاج. وافطط الماتثة وصعاظغظعا ق تسطغ الحرسغئ 
سظعا  اظئبص  وطا  الماتثة  افطط  فن  طشاخإ،  لضغان 
تتااج ظفسعا إلى حرسغئ، شالضض غسطط أظعا اظسضاس 

لمعازغظ الصعى تاشغر باشغرعا.
السططئ  زسماء  أو  السرب  تضام  اساراف  حرسغئ  أطا 
عثه  أن  غسطمعن  المةاظغظ  شتاى  بعا،  الفطسطغظغئ 
التبالئ ق تمبض ظفسعا أخقً، وظععرعا وسطععا إظما 
أوباحعط  طظ  شعط  غععد،  وسطع  لزععر  تابع  عع 

وأتئاسعط، وق غمبطعن افطئ.
حرسغئ  وعغ  إلغعا،  غرضظعن  صث  واتثة  حرسغئ  بصغئ 
الصعة والسقح والعاصع، وغسطط السصقء أن ججغرة طا لط 
طا، وأن افغام دول، وضغاٌن تظعغه  غعطاً  تئاطع طتغطاً 
وإلى افبث خسارة طسرضئ واتثة طظ المسغإ أن غسمى 

دولئ.
تساصط حرسغات ضغان غععد وازدغاد الضراعغئ له شغ 
السالط، والظزرة إلغه سطى أظه ساطض سثم اجاصرار وطآجب 
لطخراع والضراعغئ، ق بض والثعاب أبسث طظ ذلك سظث 
الضبغر طظ المآجسات الشربغئ الاغ أخئتئ تحغر إلى 
سطى الثول الشربغئ  أن ضغان غععد أخئح غحضض سئؤاً 
السالغئ  الظفصات  بط  ضرره،  طظ  بضبغر  أصض  ظفسه  وأن 
سطى طحروع شاحض شغ زطظ تطفه افزطات اقصاخادغئ. 
ضض ذلك جسض ضغان غععد وجمسغات الطعبغ الغععدي 
المعالغ له شغ الشرب تعجع دائرة اجاثثاطعا لسغش 

المثى  بسغث  ولع  خطرًا  شغه  غرون  طظ  جمغع  ترعغإ 
سطى ضغاظعط بتةئ طساداة الساطغئ، شاتسسئ دائرة طظ 
غحمطعط جغش الارعغإ ذلك طظ إسقطغغظ وجغاجغغظ 
ورغاضغغظ  وأضادغمغغظ  وطآلفغظ  وضااب  وشظاظغظ 
وصث  سادغغظ،  أظاس  وطظ  تاى  بض  ق  دغظ،  ورجال 

تاسع غثًا لاحمض الصراء والمحاعثغظ.
ولؤظ ضاظئ خظاسئ الععلعضعجئ ضما غصعل الغععدي 
صث  اقجط  ذلك  غتمض  ضااب  شغ  شظضطحااغظ  ظعرطان 
اجاثثطئ فغراض الاعةغر وفغراض اقباجاز المالغ 
زورا  الساطغئ  طساداة  جغش  تسطغط  شإن  والمادي، 
طظ  خطغؤئ  إق  لغج  الطغش  ذلك  ضض  سطى  وبعااظا 
الثطاغا الاغ ارتضئعا الغععد والغععدغئ سئر بقبئ آقف 
المسظعن  ضاابه  شغ  حاتاك  إجرائغض  غصعل  ضما  سام، 
بثلك أغداً، والثي جعث الصعم بستئه طظ السعق أو 

ترصه.
شغ  الصرار  وطآجسئ  الشربغغظ  الساجئ  أن  أججم  أضاد 
الثي  ظفسه  السثاء  ذغاتعا  شغ  تتمض  زالئ  ق  الشرب 
تمطه جطفعط تةاه غععد، ولثلك عط ق غخظسعن خغرا 
لغععد سظثطا غعجسعن الصعاظغظ الاغ تساعثف ضض طظ 
غظاصث ضغان غععد وجرائمه وتخرشات بسخ الطعبغات 
الغععدغئ، تتئ غاشطئ طضاشتئ طساداة الساطغئ، فظعط 
غسطمعن سطط الغصغظ أن ردة شسض الحسعب افوروبغئ 
سطى تطك الاحرغسات الةائرة جاضعن طجغثا طظ التصث 

والضراعغئ سطى ذلك الضغان وأتئاسه.
الماتثة  العقغات  شسطاه  طا  أخّظش  السغاق  عثا  وشغ 
افطرغضغئ سظثطا سمثت شغ ١٩٩١/١٢/١٦ إلى إلشاء الصرار 
شغ  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  سظ  الخادر   ٣٣٧٩
١٩٧٥/١١/١٠ والثي اسائر الخعغعظغئ حضقً طظ أحضال 

الامغغج السظخري.
عثا السط المثجعس شغ السسض الثي غصثطه الشرب 
لغععد جسض سمغان الئخغرة طظعط غجغثون شغ صائمئ 
الاةرغط بتةئ طساداة الساطغئ. شئسث أن ضاظئ طساداة 
وإذا  إبظغاعط،  بسئإ  الغععد  طساداة  تسظغ  الساطغئ 
بالصائمئ تحمض سظاوغظ أخرى، ظصث الثغظ الغععدي، 
ظصث الخعغعظغئ، ظصث ضغان غععد وجرائمه وجغاجاته، 
رشخ  غععد،  بدائع  طصاذسئ  المساعذظات،  ظصث 
اجاصئال جغاجغغظ غععد، رشع إحارة الظخر لفطسطغظ، 
العصعف طع أعض غجة، بض ووخض افطر بعط أن غةئروا 
بطثغئ أوبرشغطغه الفرظسغئ سطى جتإ طرتئئ طعاذظ 
طظتاه  صث  ضاظئ  والاغ  الئرغعبغ  طروان  طظ  الحرف 
إغاعا سطى اسائار أظه (رجض جقم وتعار غسمض طظ أجض 

التض السطمغ) ضما صالعا شغ صرارعط.
طؤات الصداغا الاغ ترشسعا الطعبغات الغععدغئ شغ الشرب 
جظعغاً بتةئ طساداة الساطغئ ق غفسرعا إق حغء واتث، 
وعع أن الظاس شغ الشرب غظزرون إلى جغش طساداة 
الساطغئ سطى أظه جغش طبطعم، طا سادوا غثحعظه وق 
غثحعن بطحه، وإذا ضان افطر سظث الشربغغظ ضثلك 
شغ  طظعط  غسغح  طظ  وبالثات  بالمسطمغظ  شافترى 
الشرب أن غظزروا إلى ذلك السغش سطى أظه طظ ورق، 

 وه بةرأة وصعة وتص ولغاتثَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

طساداة الساطغئ: جغش غععد املبطعم
بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح*

طا تمض الضاتإ الختفغ راجح الثعري (جرغثة الظعار 
٢٠١٥/٨/٢٩) سطى ظسغ التراك الحسئغ الثي لظ غظةح 
شغ أضبر طظ «تسثغض» تعزغع التخص الطائفغئ شغما 

بغظ الطئصئ السغاجغئ ظفسعا بفرغصغعا ٨ و١٤ أذار.
شغ لئظان التصغصئ الساذسئ الاغ غةمع سطغعا الةمغع عغ 
شساد الطئصئ السغاجغئ واجاتالئ إخداسعا لطمتاجئئ 
والمساءلئ، والعصائع شغ عثا أضبر طظ أن تتخى: شالثغظ 
السام الثي بطس طةمعسه، بتسإ جرغثة اإلغضعظعطغسئ، 
١٠٣ ططغار دوقر (طا غحضض ٢١١٪ طظ الثخض الصعطغ 
السظعي)، طع أظه تاى جظئ ١٩٩٢ ضان تةمه ٣ ططغارات 
دوقر، وطع أن طغجاظغئ الضعرباء تساظجف ططغارغظ طظ 
الثوقرات ضض سام ق زال الطئظاظغعن غساظعن طظ اظاحار 
وسثوا  المسآولغظ  أن  وطع  الضعرباء،  وغغاب  السامئ 
بضحش ططفات الفساد شغ شدغتئ «بظك المثغظئ» إق أن 

عثه العسعد ذعاعا الظسغان..
وطع أن رئغج الئرلمان ظئغه بري صطع وسثا تاجما شغ 
اظاثابات ٢٠٠٩ بأن أول أطر جغظةجه الئرلمان الساغث 
عع إخثار صاظعن اظاثابات جثغث، إق أن عثا العسث أغدا 

تئثر ضمظ قئتئ ذعغطئ طظ العسعد الضاذبئ...
وطظ تابع ططالئات المازاعرغظ جمع إجماسعط سطى 
المطالئئ بصاظعن اظاثابات غصعم سطى الظسئغئ الثي أخئح 

بستر جاتر الارغاق السةغإ لمحاضض لئظان.
العاضح اآلن أن الصغمغظ سطى التراك الحسئغ إطا أظعط 
ق  شتراضعط  وبالاالغ  السغاجئ،  شغ  حغؤا  غفصععن  ق 
غسثو أن غضعن «خرخئ ألط» تسةض شغ الاارغت، أو أظعط 
طعسعدون بعسعد طظ أروصئ بسخ السفارات الاغ ترغث 
إجراء تسثغض جثي شغ الظزام الطئظاظغ غسضج الظمعذج 
الطائفغئ  الارضغئئ  وغعثم  افسعر  افطرغضغ  السطماظغ 

تامئ : تمطئ «ذطسئ رغتاضط» شغ بغروت...
الحععاء الاغ أوجثعا اقجاسمار الفرظسغ.

ضاظئ  بالاغ  «وداوظغ  طظطص  سظ  غثرج  ق  عثا  وضض 
عغ الثاء»: شأخض الثاء عع الظزام الرأجمالغ الفاجث 
الغاباظغئ.  أو  افطرغضغئ  أو  الفرظسغئ  بخغشاه  جعاء 
شالظزام الرأجمالغ، شغ أي بطث وطعما ضاظئ «ظسثاه 
طخالح  وغثثم  المادغئ،  المظفسئ  غصثس  المتطغئ»، 
أرباب رأس المال سطى تساب الةماعغر الضادتئ (وطا 
افزطئ الغعظاظغئ افخغرة إق حاعث سطى عثا تغث رشخ 
أختاب الرجاطغض افوروبغعن إظصاذ إخعاظعط شغ الغعظان 
طظ أزطاعط)، وغصخغ الظزرة اإلظساظغئ والظزرة الروتغئ 
طظ تساباته، طعما تاول ترصغع سعرته برشع حسارات 

تصعق اإلظسان والثغمصراذغئ وتضط الحسإ بالحسإ.
طظ عظا شإظظا ظصعل خادصغظ فعض لئظان أن خقخعط عع 
شغ خطع ذعق السئعدغئ لسخابئ الرأجمالغغظ الماتضمغظ 
شغ بروات الئقد وطخائر السئاد، وأن غطةأوا إلى الحرغسئ 
الظاجع  التض  شفغعا  السالمغظ  رب  حرسعا  الاغ  الرباظغئ 
لمحاضطعط المسغحغئ الاغ عغ شغ جطعا طظ ظااج الطئصئ 
وطظ  المطئص.  الرأجمالغ  المظعب  وشساد  السغاجغئ 
تأطغظ  التاضط  سطى  غعجإ  اإلجقم  شإن  المبال:  صئغض 
طظ  إظسان،  أي  إظسان،  لضض  الضرغط  السغح  ضرورات 
الثولئ  وأن  وتسطغط،  وذئابئ  وططئج  وططسط  طسضظ 
لعا أن تفرض طظ الدرائإ سطى افغظغاء المعجرغظ طظ 
المسطمغظ، ولغج سطى الفصراء المسثطغظ، طا غمضظعا 
طظ تأطغظ عثه المصعطات، إن لط غضظ شغ بغئ المال 
طال، وشغ اإلجقم لغج عظاك دغٌظ غئثأ بـ ٣ ططغارات 
جرصات  سظ  سئارة  عع  ططغار   ١٠٠ لغخئح  غظاعغ  بط 
 !!غاصاجمعا السغاجغعن وتاحغاعط المظافسئ طسعط

* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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تحعث الساتئ الغمظغئ الاغ أخئتئ طغثاظا لخراع دولغ 
بأدوات إصطغمغئ وطتطغئ تخاسثا شغ وتغرة الترب بغظ 
أذراف الخراع؛ تغث لط غسث لتطتطئ العضع جغاجغا أي 
بعادر سطى المثى الصرغإ، شالتعبغعن وتطغفعط سطغ 
خالح تأخثعط السظةعغئ والشرور لسثم الرضعخ، تغث 
غسطظعن سظ خغارات اجاراتغةغئ غصخثون طظعا الاعغض 
شغ التثود السسعدغئ تاى تعصش دول الاتالش الترب 
شغ  التعبغعن  شغه  غاحثد  الثي  العصئ  وشغ  سطغعط، 
عثه الثغارات غغر المةثغئ لضظعط شغ العاصع غسعلعن 
وطئسعبعا  الماتثة  افطط  طظ  اآلتغ  الثقص  سطى 
إجماسغض ولث الحغت، الثي ق غثخر جعثا شغ السسغ 
لتض جغاجغ غئصغ سطى طاء وجه التعبغغظ وغخعرعط 
الثي  المضطعم  الحسإ  ظزر  شغ  ووذظغغظ  طظاخرغظ 
صث ضاق ذرسا طظ تخرشاتعط وطشاطراتعط الطائحئ، 
أطا الطرف الباظغ شغ الخراع شصث وصفئ طسه برغطاظغا 
سظ ذرغص دول الثطغب، وبالثات اإلطارات، بضض صعة؛ 
الغمظغئ  التضعطئ  خارجغئ  لعزغر  برغطاظغا  أضثت  تغث 
سطى ضرورة جغطرة التضعطئ الغمظغئ سطى جائر الئقد 
الماحثد  الئرغطاظغ  المعصش  ذلك  وطظث  وإدارتعا، 
تحثدا  الاتالش  ودول  وتضعطاه  عادي  طعصش  حعث 
صرار  تظفغث  تاى  التعبغغظ  طع  المفاوضات  غرشخ 
ضئغر  دور  لئرغطاظغا  ضان  الثي   ٢٢١٦ افطظ  طةطج 
أن  الحغت  ولث  المئسعث  تاول  وصث  خغاغاه،  شغ 
عادي  لطرئغج  جطمعا  جغاجغ  لتض  طئادرة  غصثم 
تفرغ  المئادرة  عثه  خغشئ  ضاظئ  تغث  الرغاض  شغ 
الصرار افطمغ طظ طتاعاه وتسمض سطى ظجع جقح ضض 
أظعا  الغمظغئ  التضعطئ  وتزعر  الماخارسئ  افذراف 
عادي  رشدعا  وصث  حرسغئ،  تضعطئ  ولغسئ  ططغحغا 
تظفغث  آلغئ  تتعي  طئادرة  لطمئسعث  طصثطا  وتضعطاه 
وطع  الحغت،  ولث  المئسعث  أترج  طما   ٢٢١٦ لطصرار 
خالح  وتطغفعط  التعبغغظ  وتعاوي  الترب  اجامرار 
لطحرسغئ  الثاسمئ  بالمصاوطئ  غسمى  طا  تصثم  أطام 
شغ سثن وتسج وغغرعا طظ المثن الغمظغئ، إذا بثول 
الاتالش والتضعطئ الغمظغئ تصعم بثطعات أضبر إغقطا 
لارضغع التعبغغظ وعغ وضسعط أطام خغارات خسئئ، إذ 
إن دول الاتالش والتضعطئ الغمظغئ تتحث لطترب سطى 
أبعاب خظساء إلجصاذعا طظ أغثي التعبغغظ وتطغفعط 
سطغ خالح وتةسطعط أطام خغارات الترب أو التخار أو 
اقجاسقم لطصرار افطمغ بالخغشئ الاغ تةسض لقظةطغج 
دول  صاطئ  لصث  الغمظ.  شغ  الطعلى  الغث  وسمقئعط 
الاتالش بإسثاد ألعغئ سسضرغئ طظ المصاوطئ المظاخرة 
طع  تثودغئ  طظاذص  شغ  ودرباعط  وتضعطاه  لعادي 
الغمظ وأدخطئ أجرابا طظ افجطتئ البصغطئ طظ دبابات 
بض  وغغرعا،  وذائرات  لططغران  وطدادات  وطثاشع 
إظعا اتثثت طظ ططار حرضئ خاشر الظفطغئ شغ طأرب 
ططارا لعا لاصعم بسمطغاتعا ضث التعبغغظ، باإلضاشئ 
إلى السمض سطى حراء وقء الصئائض، وأعمعا المتغطئ 
سطى  تصش  أو  التعبغغظ  ضث  تحارك  ضغ  بخظساء 
التعبغغظ  سطى  ضئغرا  ضشطا  غحضض  ذلك  ضض  التغاد، 

الطرغص.  آخر  إلى  غساغرعط  لظ  ربما  الثي  وتطغفعط 
إن الثسر غمف أجعاء خظساء خاخئ طع الحتظ طظ صئض 
أذراف الخراع؛ شالتعبغعن غحتظعن الظاس لطمعاجعئ 
المرجفغظ  طظ  وغتثرون  جغظخرعط  اهللا  أن  طثسغظ 
ضثلك  تتحث  افخرى  افذراف  بغظما  المثغظئ!!  شغ 

وبضض صعة سطى جمغع المساعغات.
طصعلئ (ق بث طظ خظساء وإن ذال السفر) صث غثت خغارا 
لئرغطاظغا وأتئاسعا لطدشط سطى التعبغغظ الماسظاغظ 
لط  طا  التعبغغظ  أطام  خغاران  المععوس،  وتطغفعط 
غساسطمعا لطصرار افطمغ ٢٢١٦ عما: إطا الترب سطى 
خظساء، وإطا تخارعا، وخاخئ أن برغطاظغا وطظ طسعا 
غسرشعن خظساء وصئائطعا وأظعا تسصط بسععلئ شصث 
غضعن  لظ  ذلك  لضظ  واجاسطمئ،  صئض  طظ  تعخرت 
إق بسث أن تثمث الةئعات التعبغئ شغ طأرب والةعف 
وربما اجاشرق  وغغرعا طظ المثن المتغطئ بخظساء، 
الغمظغئ  التضعطئ  تخرغتات  أن  طع  أحعرا...  ذلك 
الترب  إن  تصعل  (لطحرسغئ)  المعالغ  الةغح  وصادات 

سطى خظساء صرغئئ وأظعا جاضعن بسث سغث افضتى.
لط  طخادر  طظ  تاعارد  الاغ  افخئار  شإن  ذلك  وطع 
تسطِّ ظفسعا، والاغ خرتئ لئسخ الختش والمعاصع 
غعاشصعن  التعبغغظ  أن  غفغث  بما  الغمظغئ  أو  الثطغةغئ 
ق  وأظه  أجطتاعط  وتسطغط  افطمغ  الصرار  تظفغث  سطى 
طحضطاعط  بض  الغمظغئ  التضعطئ  طع  لثغعط  طحضطئ 
لعا  غسطمعن  جعئ  تعجث  ق  وأظه  عادي،  الرئغج  طع 
افطط  بإحراف  جعئ  تضعن  أن  وغصارتعن  السقح 
وإن   - أخئار  طظ  تثاوله  غاط  طا  وأغدا  الماتثة، 
ضاظئ غغر طعبصئ المخثر - طظ أن المئسعث افطمغ 
طظ  ججًءا  العذظغئ  والحراضئ  السطط  اتفاق  غسائر  ق 
ضشط  تتئ  «وصع  فظه  السغاجغئ  السمطغئ  طرجسغات 
السقح»، وأغدا طا ظصطه طعصع «المعصع» سظ طخثر 
لط غسمه صعله بأن السفغر افطرغضغ طابغع تعلر أبطس 
المسآولغظ الغمظغغظ - أبظاء اجاماسه بعط شغ الرغاض 
- بأن غثطةعا ططغحغا التعبغغظ شغ الةغح وأن عثه 
الثطعة جاسعط شغ وصش السظش وإغةاد تض جغاجغ 

صائق بأظه اظاعى وصئ السظش وبثأ وصئ السغاجئ.
غماذطعن  التعبغغظ  بأن  تعتغ  وغغرعا  افخئار  عثه 
لغضسئعا العصئ لغثرجعا بتض جغاجغ طسامثغظ سطى 
المئسعث افطمغ وأطرغضا شغ إظصاذعط بما غتفر طاء 
لط  الاغ  والةعف  طأرب  جصطئ  إن  خاخئ  وجععط، 
تئثأ المسرضئ التصغصئ شغعا بسث، والاغ جاصرر طسرضئ 

خظساء أو سثطعا.
ظاري  بغظ  الغمظ  أعض  غخئح  أن  الظفج  شغ  لغتج  إظه 
دولاغظ تحسطعا أذراف داخطغئ وإصطغمغئ خثطئ لطشرب 
إلصاطئ  الساططغظ  طع  السمض  شإلى  وطخالته،  الضاشر 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تظعغ الفاظ 
شغظسط  السمقء  وتجغض  المساسمرغظ  الضفار  غث  وتصطع 
المسطمعن بافطظ وافطان شغ ظض تضط اإلجقم، إلى 
 ذلك ظثسعضط شعع خغار خظساء الظاجع وإن ذال السفر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

خغارات خظساء «وإن ذال السفر»
بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

أردوغان  رجإ  أن  الارضغ  الثولئ  رئغج  طضاإ  أسطظ 
صث دسا إلى اظاثابات جثغثة بسث غعم واتث طظ اظاعاء 
المعسث لاحضغض التضعطئ شغ أسصاب اظاثابات تجغران/

طتثدًا  طعسثًا  الرئاجغ  المضاإ  غتثد  ولط  غعظغع. 
لقظاثابات ولضظ أردوغان صث خرح جابصًا أظعا جعف 
طظ  وضان  الباظغ/ظعشمئر.  تحرغظ  طظ  افول  شغ  تسصث 
الماعصع أن غصعم أردوغان بإسادة تسغغظ رئغج العزراء 
أتمث داوود أوغطع لتضعطئ اظاصالغئ غعم البقباء. ولصث 
خسر التجب ذو الةثور اإلجقطغئ الثي أجسه أردوغان 
طظث  طرة  فول  تجغران/غعظغع  شغ  الئرلماظغئ  أغطئغاه 
لاحضغض  أوغطع  داوود  طساسغ  ضض  شحطئ  وصث   .٢٠٠٢
رئغج  دسا  طما  الماضغ،  افجئعع  ائاقشغئ  تضعطئ 
الثولئ إلى الثسعة إلسادة اقظاثابات، افطر الثي تئثه 
طظث الئثاغئ. وطظ المساصث أن أردوغان صث ضشط طظ 

أجض إسادة اقظاثابات إلتاتئ الفرخئ طرة أخرى أطام تجبه لطفعز بأغطئغئ وتحضغض التضعطئ طظفردًا. وتاةه 
والمامردغظ  افطظ  صعات  بغظ  جثغثة  سظش  طعجئ  شغه  تخارع  الثي  العصئ  شغ  جثغثة  اظاثابات  إلى  ترضغا 
تظزغط  طاطرشغ  ضث  الماتثة  العقغات  بصغادة  الثولغ  الاتالش  شغ  تعرذعا  زغادة  إلى  باإلضاشئ  افضراد، 
الثولئ. عثا وصث اظثفدئ الطغرة الارضغئ إلى أدظى طساعى لعا طصابض الثوقر شغ وجط اقجاصرار السغاجغ. 
وصث صاض أضبر طظ ١٠٠ حثص طسزمعط طظ الةظعد والحرذئ طظث تمعز/غعلغع شغ تةثد السظش بغظ تجب 
داطئ  الاغ  افضراد  طع  السقم  سمطغئ  خرق  الثي  افطر  وعع  افطظغئ  والصعات  المتزعر  الضردجااظغ  السمال 

ساطغظ وظخش. (ختغفئ الةاردغان)
: طظ العاضح اآلن أن أردوغان صث اجاشض تعثغث تظزغط الثولئ وتجب السمال الضردجااظغ شغ 
طئضرة،  اظاثابات  وإلجراء  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تعل  الظاس  لاةمغع  الافةغرغئ،  جعروك  تادبئ  أسصاب 
وشغ عثه التالئ شإن أردوغان غساشض افوضاع افطظغئ لجغادة الفرخئ أطام تجب السثالئ والاظمغئ لطفعز 
بأغطئغئ برلماظغئ. وشغ عثه افبظاء غساظغ الحسإ السعري تتئ وذأة ظزام افجث وغاسرض افضراد إلى 

ظطط واضطعاد طاةثدغظ داخض ترضغا طما غةسطعما غاتمقن سإء جغاجات أردوغان.

العقغات املاتثة تططإ طظ أوزبغضساان اقظدمام 
لطاتالش املداد لاظزغط الثولئ اإلجقطغئ

صالئ العقغات الماتثة غعم الثمغج الماضغ إظعا ذطئئ طظ أوزبغضساان اقظدمام إلى الاتالش الثولغ الثي 
تصعده عغ ضث تظزغط الثولئ صائطًئ «إن الثولئ افضبر جضاظًا شغ آجغا العجطى جاضعن ترًة باخاغار ذرق 
طحارضاعا شغ الصاال ضث الةماسئ المسطتئ». وصال داظغال روزظئطعم ظائإ طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
إلى  اقظدمام  أوزبغضساان  طظ  ذطئظا  «لصث  افوزبغضغئ  لطساخمئ  زغارته  خقل  لطختفغغظ  العجطى  آلجغا 
الاتالش». أوزبغضساان، الثولئ ذات افغطئغئ المسطمئ باسثاد جضان غئطس ٣١ ططغعن ضاظئ حرغضًا اجاراتغةغًا 
ترضئ  ضث  تربعا  شغ  الماتثة  العقغات  وجاسثت  السعشغاغ  اقتتاد  اظعغار  بسث  العجطى  آجغا  شغ  لطظاتع 
تظزغط  صعات  لدرب  الماتثة  العقغات  تصعده  الثي  الاتالش  أن  روزظئطعم  وأضاف  أششاظساان.  شغ  ذالئان 
الثولئ شغ جعرغا والسراق ذابسًا سسضرغًا بسغثًا سظ الةععد المئثولئ لعصش تثشص افطعال إلى تظزغط الثولئ. 
وصث جمع الاتالش أغدًا طسطعطات تعل اظاصال الظاس سطى التثود وغماطك أغدًا ٥ أو ٦ خطعط أخرى لطةععد 

المئثولئ. (المخثر: خعت أطرغضا).
: إن العقغات الماتثة دائمًا طا تصعم باعجسئ أتقشعا طظ خقل ضط طجغث طظ الثول لاامضظ 
طظ خقلعا طظ تظفغث جغاجاتعا؛ وذلك باثعغش تطك الثول طظ «تظزغط الثولئ» باخعغره ساطض تعثغث 
المظطصئ  دول  به  تثغش  بسئسا  إغران  طظ  جسطئ  سظثطا  تجال،  وق  شسطاه،  طا  وعع  المظطصئ.  قجاصرار 
لاثدسعط لسغاجاتعا.. الثسعة الةثغثة عغ فوزبغضساان الاغ غتضمعا دضااتعر طاعتح غماطك تارغثًا 

ذعغًق شغ تسثغإ وصاض المسطمغظ شغ بقده.

املثغر السام ملضاإ الثراجات السغاجغئ والثولغئ بعزارة الثارجغئ 
اإلغراظغئ طخطفى زعراظغ  غفخح سظ تطصغ إحارات طسامرة 

طظ أطرغضا لطسمض طع إغران يف طثاطش صداغا املظطصئ
اشاااح  طراجط  خقل  الماضغ  الثمغج  له  ضطمئ  شغ 
لمضاإ  السام  المثغر  ضحش  سمراظغئ،  طحروسات 
الثراجات السغاجغئ والثولغئ بعزارة الثارجغئ اإلغراظغئ 
طخطفى زعراظغ سظ تطصغ بقده إحارات طسامرة طظ 
أطرغضا لطسمض طسعا تعل طثاطش صداغا المظطصئ. وصال 
زعراظغ، إن ظمعذجا جثغثا صث تئطعر شغ أطرغضا بسث أن 
أدرضئ أظعا بتاجئ إلى دور إغران شغ طظاذص طثاطفئ 
تخطظا  طسامرة  شإن «إحارات  لثا  وجعرغا  السراق  طظعا 
صداغا  تعل  إغران  طع  السمض  ترغث  أطرغضا  بأن  تفغث 
المظطصئ» بتسإ وضالئ أظئاء شارس اإلغراظغئ. ضما اسائر 
والثول  إغران  بغظ  الظعوي  اقتفاق  اإلغراظغ  المسآول 

اقتفاق  أن  طدغفا  اجاراتغةغا  إظةازا  وشرظسا)  وألماظغا  الماتثة  والعقغات  وروجغا  والخغظ  (برغطاظغا  السئ 
تتصص سطى صاسثة «الضض رابح» وضان طططإ الةمععرغئ اإلجقطغئ اإلغراظغئ عع الاثخغإ شغ إغران وشغ جغاق 
الاظمغئ المساثاطئ. وأضاف زعراظغ، أن التسابات اقجاراتغةغئ لطةمععرغئ اإلجقطغئ اإلغراظغئ ترشخ اطاقك 
السقح الظعوي فن صعتعا الظاسمئ جسطاعا الصعة افولى بالمظطصئ. أضث زعراظغ أغدا أن السسعدغئ لغسئ شغ 
طساعى غمضظعا الاخثي لثور إغران الرغادي شغ المظطصئ وأضاف، أظه وشصا لطاتطغقت جااعغأ افجعاء بسث 
اقتفاق فن تخئح إغران شغ الثط افطاطغ طظ تغث بظاء الظعب الصعغط شغ افجعاء السالمغئ، وأن تاط دسعتعا 
سمطغا لطمحارضئ شغ تض وتسعغئ افزطات الثولغئ. (طعصع الظحرة) وطظ الةثغر بالثضر أن التغاة الطظثظغئ ضاظئ 
صث ذضرت افتث، ٨ آذار/طارس ٢٠١٥ سظ طخادر شرظسغئ، أن وزغر الثارجغئ الفرظسغ شابغعس لغج طرتاتًا 
الةاظإ  طظ  الاظازقت  سطى  غعاشص  وق  الظعوي  المطش  تعل  وذعران  واحظطظ  بغظ  الةاري  البظائغ  لطافاوض 
افطرغضغ سظ ططالإ الثول افوروبغئ طظ إغران شغ المعضعع الظعوي... وتعصسئ المخادر أظه إذا تط اقتفاق 
شسغضعن دشسئ ضثمئ لطسقصئ افطرغضغئ - اإلغراظغئ، سطى رغط أن الئغئ افبغخ غصعل إن اقتفاق طع إغران 
تعل الظعوي ق غسظغ أن العقغات الماتثة جاطئِّع السقصئ طع إغران وتظسى المحاضض السغاجغئ الصائمئ طسعا. 
لضظ بارغج تثاطش شغ الرأي، فظعا ترى أن اقتفاق تعل الظعوي اإلغراظغ غتمض شغ ذغاته ظاائب جغاجغئ ضئرى، 
فظه غثطص دغظاطغضغئ أطرغضغئ إغراظغئ صعغئ جثًا. وطظ ظعاعر عثه الثغظاطغضغئ الاغ بثأت، الطصاءات البظائغئ 
سقصات  وجعد  سثم  رغط  سطى  ظرغش،  جعاد  طتمث  وإغران  ضغري  جعن  أطرغضا  خارجغئ  وزغري  بغظ  الماسثدة 
دبطعطاجغئ بغظ الئطثغظ. ضما ورأت افوجاط الفرظسغئ أن أوباطا بات غراعظ سطى إغران... شأوباطا غرى أن 

إلغران دورًا ضئغرًا شغ المظطصئ... تسإ تخرغتات تطك المخادر الفرظسغئ لطتغاة...

طخر تئثأ تمطئ جثغثة لاتسني خعرتعا ساملغا!!!
أسطظ الماتثث الرجمغ بطسان وزارة الثارجغئ المخرغئ أتمث أبع زغث غعم افتث الماضغ أن وزارة الثارجغئ 
صث بثأت تمطئ جثغثة لظصض العضع شغ طخر وتعضغح تعجعات التضعطئ الثارجغئ. ولصث اصائج طظ أصعال 
أبع زغث غعم افتث «تأتغ بثاغئ التمطئ الةثغثة ضمظ اجاراتغةغئ جثغثة لعزارة الثارجغئ طظ أجض تصعغئ 
تائظاه  الثي  الماجاغث  اإلسقطغ  الادطغض  ضعء  شغ  وخخعخًا  الثارجغ  السالط  لمثاذئئ  جثغثة  ذرق  وخطص 
بسخ وجائض اإلسقم الشربغئ تعل افوضاع السغاجغئ وافطظغئ واقصاخادغئ شغ طخر». وعثه الثطعة عغ 
وزغر  حضري  جاطح  وصال  سحر.  الااجع  الصرن  طظ  افول  الظخش  شغ  العزارة  تأجغج  طظث  ظعسعا  طظ  افولى 
الثارجغئ المخري شغ ضطماه الارتغئغئ قظطقق التمطئ «إن عثه المئادرة تعثف إلى تعشغر طظخئ غغر رجمغئ 
المخرغئ  السغاجئ  ظصاحات  شغ  لطمحارضئ  والمفضرغظ  وافضادغمغغظ  والسطماء  والمسآولغظ  لطثبطعطاجغغظ 

الثارجغئ ولطرح تسطغصاتعط وأشضارعط وتتطغقتعط لثور طخر شغ المظطصئ والسالط». (ضاغرو بعجئ)
: طعما تاول السغسغ جاعثا تشغغر خعرة طخر شسغصش تضمه الصاجغ والمجدري شغ طخر وخارجعا 
شغ ذرغصه دائما. إن أضاذغإ السغسغ وتترغفه لتصائص الصاض خارج إذار الصاظعن تتئ تضمه جعف تئصى 

دائمًا طاظسًا لةععده المسامرة طظ أجض تتسغظ خعرته الصاتمئ.

الرئغج الرتضغ غثسع إىل اظاثابات جثغثة بسث اظاعاء 
املعسث الظعائغ لطتضعطئ


