
املآاطرة سطى املسةث افصخى املئارك وشطسطني... 
تضام املسطمني حرضاء أجاجغعن

اهللا أضئر اهللا أضئر اهللا أضئر ق إله إق اهللا، 
اهللا أضئر اهللا أضئر وهللا التمث

المئارك،  افضتى  بسغث  الاعاظغ  بأتر  المسطمغظ  إلى  ظاصثم 
راجغظ اهللا تسالى أن غاصئض طظ تةاج بغئ اهللا الترام ذاساتعط.. 
وجائطغظه جئتاظه وتسالى أن غسغثه سطغظا جمغسا وصث ُأصغمئ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاصغط اإلجقم شغ واصع 
التغاة بسث تسطغطه، وتعّتث افطئ بسث شرصاعا، وتترر افصخى 
وضض شطسطغظ طظ رجج غععد، وتترر جائر بقد المسطمغظ طظ 

أي ظفعذ لطضفار المساسِمرغظ
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ضطمئ السثد

إّن الظاظر شغ صدغئ شطسطغظ طظث ظحأة ضغان غععد إلى 
عثه افغام الاغ غاسرض شغعا المسةث افصخى المئارك 
بحضض حئه غعطغ إلى تثظغج باتاته بصطسان غععد، 
الطاعرة،  رتابه  شغ  الاطمعدغئ  حسائرعط  وطمارجئ 
وخعق إلى شرض الاصسغط الجطاظغ والمضاظغ وشرض 
طزاعر جغادة غععد سطى المسةث افصخى المئارك ضأطر 
واصع، الظاظر شغ ذلك غمضظه أن غطمج تةط المآاطرة 
المسطمغظ  تضام  سطغعا  وغسغظعط  غععد  غظفثعا  الاغ 

المةرطعن طظث الغعم افول قتاقلعط افرض المئارضئ.
شئالسعدة إلى المراتض الاغ طرت بعا صدغئ شطسطغظ، 
الصدغئ  اتادان  سطى  المسطمغظ  تضام  سمض  أن  طظث 
لغظصطععا جرغسا إلى أتدان طظزمئ الاترغر الاغ أظحأعا 
الشرب سطى سغظ بخغرة وأضفى سطغعا حرسغئ تمبغض 
الثغظ  المسطمغظ  تضام  خقل  طظ  شطسطغظ  صدغئ 
ووتغث  حرسغ  ضممبض  بالمظزمئ  باقساراف  جارسعا 
لطحسإ الفطسطغظغ والصدغئ الفطسطغظغئ، لغامضظ بثلك 
الشرب طظ جطت شطسطغظ سظ سمصعا اإلجقطغ السمقق 
لغطصغ بعا شغ تدظ طعلعد طست صجم ُأسث لغضعن جسر 

تمرغر لمثطط تخفغئ الصدغئ. 
ضاظئ  الاغ  السظارغئ  والثطابات  البقث  القءات  شمظث 
تصادغعا المرتطئ البعرغئ، وخعق إلى المئادرة السربغئ 

وصرارات الةاطسئ السربغئ العجغطئ وتالئ اقظئطاح، والضض 
غحاعث أّن الحغء افخغض والصاجط المحارك افضئر بغظ 
ضض تترضات تضام السرب والمسطمغظ وصراراتعط تةاه 
ضغان غععد عع أّظعط غاساططعن طسه ضأطر واصع، ولغج 
طتض خقف، أي أّن حرسغئ ضغان غععد أطر صائط لثغعط 
ولغسئ طتض إحضال أو ظصاش، وعع طا ُترجط إلى جططئ 
خططعا  لضض  جصفا  اقتاقل  تسائر  عجغطئ  شطسطغظغئ 
أو براطةعا، وتطصغ بالصدغئ شغ ضض تغظ إلى أتدان 
الشرب وطآجساته المةرطئ ضعغؤئ افطط وطةطج افطظ 

وطتضمئ الةظاغات الثولغئ والغعظسضع.
ولتصئ بعا شخائض وترضات تعاشائ وراءعا شغ طساظصع 
وتضام  غععد  خقل  طظ  الشرب  شرضه  الثي  العاصع 
طظ  أو  افتئاع  المخفصغظ  طظ  إطا  شئاتئ  المسطمغظ، 
جعصئ المساظضرغظ ضزاعرة خعتغئ ق تاسثاعا، دون أن 

تاطمج ذرغصا سمطغا لاترغر شطسطغظ.
شسطى الرغط طظ صثرة جغعش المسطمغظ وبقد الطعق 
ذعال السصعد الماضغئ سطى عجغمئ ضغان غععد واصاقسه 
طظ جثوره لع أرادوا، ق جغما شغ ظض تسطح الةغعش 
إلى طظازلئ غععد، إق أّن تضام المسطمغظ لط غخثر سظعط 
أي تترك ظتع الاترغر ولع سطى المثى الطعغض، وجض طا 
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ضريي: خروج بحار افجث ق غةإ 
أن غاط خقل غعم أو حعر أو غريعا 

صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ، جعن ضغري: «إن المعصش 
طظ بحار افجث ق غجال عع ذاته ولط غاشغر والثي غآضث 
سطى وجعب خروج بحار افجث طظ السططئ شغ جعرغا». 
جاء ذلك شغ ضطمئ لضغري طع ظزغره الئرغطاظغ شغطغإ 
عاطعظث، طساء السئئ الماضغ، تغث صال: «شغما غاسطص 
باجامرارغئ بحار افجث، طا صطاه عع ذات المعصش دوطا 
تغال جعرغا طظث جظئ أو جظئ وظخش طاضغئ وعع بأن 
سطغه الثعاب.» وتابع ضغري صائق: «تعل الطرغصئ الاغ 
اتثاذه  طظ  بث  ق  صرار  شعع  الاعصغئ  أو  شغعا  جغثرج 
ضمظ إذار اتفاق جظغش وطظ خقل الافاوض، وصث صطظا 
لفارة أن خروجه ق غةإ أن غضعن خقل غعم أو حعر 
أو غغرعا». وأضاف: «عظاك سمطغئ سطى ضاشئ افذراف 
أن غةامسعا شغعا وغصرروا أشدض وجغطئ لطاعخض إلى 

ذلك». (جغ أن أن)
لمسآولغظ  جابصئ  طعاصش  خثرت  لصث   :
عثا  ولضظ  بالاظتغ،  افجث  بحار  تطالإ  أطرغضغغظ 
طظ باب الادطغض.. شأطرغضا وطظث بثاغئ افزطئ شغ 
وغغرعما  وترضغا  إغران  شغ  أدواتعا  جّثرت  جعرغا 
واجاساظئ  السصعط،  طظ  السعري  الظزام  لتماغئ 
ضغري  واآلن  ذلك..  تتصغص  أجض  طظ  روجغا  بفغاع 
شضقم  افجث.  بحار  طع  طفاوضات  سظ  غاضطط 
المسآولغظ افطرغضغغظ سظ خروج بحار افجث طظ 
السططئ إظما عع طظ باب تمرغر العصئ رغبما َغظدب 
طظثوب  تحعرضغظ  ضحش  وصث  أطرغضا..  لثى  الئثغض 
روجغا شغ افطط الماتثة، طظث أغام، تصغصئ المعصش 
افطرغضغ بصعله: «أساصث أن طعصش العقغات الماتثة 
وصال:  افضعاء»،  خطش  طعصفعا  سظ  غثاطش  المسطظ 
طع  اآلن  شغه  ظحارك  واتث  حغء  بعجعد  «أساصث 
تضعطئ  اظعغار  غرغثون  ق  شعط  الماتثة،  العقغات 

افجث، ق غرغثوظعا أن تسصط».

شغ  ضئغرة  واصاخادغئ  اجاراتغةغئ  طخالح  لروجغا 
جعرغا، وطا غتفر لعا عثه المخالح عع وجعد صعاسث 
وظفعذ طتسعس لعا شغعا، وصاسثتعا الئترغئ المعجعدة 
ُتسائر   ١٩٧١ السام  شغ  تأجغسعا  طظث  ذرذعس  شغ 
الثاشؤئ،  الئتار  سئر  بعا  تاظفج  الاغ  رئاعا  بمبابئ 
وعغ طعذأ صثطعا العتغث والئالس افعمغئ شغ الئتر 
بثغطئ  صعاسث  أغئ  لثغعا  أخقً  غعجث  وق  الماعجط، 
سظعا تدمظ لعا الظفاذ إلى المتغط افذطسغ وجائر 
المتغطات افخرى، لثلك شعغ ترغث أن تضعن صاسثتعا 
عثه بابائ ودائمئ وطدمعظئ، وق تاسرض لثطر الجوال 
بسئإ البعرة وطا صث غظاب سظعا طظ جصعط الظزام، 
شعغ ترغث ضماظات لئصاء وجعد بابئ لعا سطى الساتض 
السعري طظ خقل عثه الصاسثة، فّن عثا العجعد بتث 
ذاته ُغمّضظعا طظ لسإ دور جغاجغ طعط لغج شغ جعرغا 
وتسإ، وإّظما شغ طظطصئ الحرق افوجط برّطاعا، وطظ 
عثا المظططص ُغمضظ شعط جئإ زغادة دسمعا السسضري 
لطظزام السعري الثي باتئ ترى شغه ضماظاعا العتغثة 
شغ  ظفعذعا  جائر  وسطى  تطك،  صاسثتعا  سطى  لطتفاظ 

جعرغا والمظطصئ.
صاطئ روجغا بسث اظثقع البعرة شغ جعرغا بثسط الظزام 
الثولئ  دغعن  طظ   ٪٨٠ شحطئئ  إطضاظغاتعا  بضض 
السعرغئ والاغ تةاوزت ١٣ ططغار دوقر طصابض اجامرار 
بغع السقح لطظزام وتعصغع سصعد تسطغتغئ جثغثة، بّط 
طا لئبئ أن تعخطئ روجغا إلى صظاسئ ُتفغث بأّن المسارضئ 
السعرغئ إن وخطئ إلى التضط شساثسر روجغا جمغع 
ظفعذعا شغ جعرغا، لثلك صاطئ بعضع بصطعا ضطه شغ 
دسط ظزام بحار باسائاره الةعئ العتغثة اإلصطغمغئ الاغ 

تدمظ لعا ذلك الظفعذ.
واجاثثطئ روجغا تص الظصخ (الفغاع) سثة طرات لمظع 
إداظئ الظزام السعري، وضان أعط شغاع اجاثثطاه شغ 
بمساصئئ  غصدغ  صرار  طحروع  إلجصاط   ٢٠١١/١٢/٥

الظزام السعري تصثطئ به برغطاظغا وألماظغا والئرتشال.
بدرب  صغاطعا  لسثم  فطرغضا  الثرغسئ  روجغا  وصّثطئ 
الظزام بسث اجاثثاطه السقح الضغمغائغ بحضض واضح 
ضث المثظغغظ السعرغغظ وذلك طظ خقل تئظغ الظزام 
لطمئادرة الروجغئ الصاضغئ بافضغك ترجاظاه الضغمغائغئ 

تتئ إحراف افطط الماتثة.
بّط إّن الضط العائض طظ طثاطش أظعاع السقح الروجغ 
السئإ  ضاظئ  لطظزام  ُصّثطئ  الاغ  الروجغئ  والثخائر 
الرئغج شغ سثم جصعذه ذعال السظعات افربع والظخش 
الماضغئ، وإّن اجاسثاد روجغا اآلن لطاثخض الئري إن لجم 
افطر عثشه التفاظ سطى الظزام، وتماغاه طظ السصعط، 
بعخفه العتغث الداطظ لطمخالح الروجغئ شغ جعرغا 

والمظطصئ.
ُتثاشع روجغا اآلن بحراجئ سظ ظزام بحار افجث لثرجئ 
أن جغرجغ قشروف وزغر الثارجغئ الروجغ أخئح غعخش 
بأّظه وزغر خارجغئ لطظزام السعري ولغج لروجغا، وذلك 
طظ حثة دشاسه سظ عثا الظزام بطرغصئ تفعق شغعا 

سطى وزغر الثارجغئ السعري ولغث المسطط.
المئادرات  تصثغط  شغ  أطرغضا  روجغا  حارضئ  ولصث 
السغاجغئ ضةظغش١ وجظغش٢ وطعجضع١ وطعجضع٢ طظ 
أجض إبصاء الظزام شغ تالئ طظ تاقت الحرسغئ الثولغئ، 
تصئض  الغعم  الرئغسغئ  الثولغئ  الصعى  أخئتئ  بتغث 
تض  أي  شغ  السططئ  شغ  وظزاطه  افجث  بحار  بعجعد 
جغاجغ طصئض شصث صالئ برغطاظغا: «إظعا صث تصئض بئصاء 
افجث شغ السططئ لفارة اظاصالغئ إذا ضان عثا جغساسث 
غارك  أن  غةإ  شرظسا: «إظه  وصالئ  تض الخراع»،  شغ 
افجث التضط شغ إتثى المراتض ولغج تاقً»، وصالئ 
طتاربئ  شغ  دور  لفجث  غضعن  أن  غةإ  الظمسا: «إظه 
(داسح)». وصالئ إجئاظغا: «إن عظاك تاجئ لطافاوض 

طع افجث إلظعاء الترب».. 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بصطط: م. باعر خالح*

أغعا املسطمعن...
تثّضروا تارغثضط المةغث شغما غاسطص بفطسطغظ، والثي أوربضط إغاه أجثادضط  
الفاتتعن غعم ضان المسطمعن غسازطعن شغ ظض دولئ الثقشئ: إّن شطسطغظ صث 
شاتعا الثطغفئ سمر  بظ الثطاب.. وتررعا السططان خقح الثغظ افغعبغ طظ رجج 

الخطغئغغظ، وتاشر سطغعا السططان سئث التمغث ورشخ الاظازل سظعا لغععد.. 
عثا إرث أجثادضط لضط: شاح وتترغر وسثم تفرغط.. شعض تصئطعن أن غضعن إربضط 
الثي جاارضعظه فبظائضط اتاقق لئقدضط طظ صئض الضفار وتفرغطا وذق وععاظا؟؟!!

ألط غأن لضط أغعا المسطمعن أن تثرضعا أن طا أظاط شغه طظ ذل وععان إظما عع 
بسئإ غغاب الثقشئ، وأن ظخرة افصخى وتترغر شطسطغظ وجائر بقد المسطمغظ 
المتاطئ ق تضعن إق طظ خقل جغح تسغره دولئ، وعض طظ دولئ غغر دولئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة تصعم بثلك؟؟

ق  طسطط  أي  إن  الماضغ  افتث  غعم  افطرغضغئ  الرئاجئ  قظاثابات  الةمععري  المرحح  ضارجعن»  «بظ  صال 
غخطح أن غضعن رئغسا لطعقغات الماتثة طحغرا إلى أن سصغثة المسطمغظ تاسارض والمئادئ افطرغضغئ. وصال 
لصظاة (إن.بغٍ.جغ) الاطفجغعظغئ: «ق أؤغث تعلغ طسطط رئاجئ عثه الثولئ. بالاأضغث ق أواشص سطى ذلك». وصال 
ضارجعن جراح افسخاب الماصاسث الثي غصارب طظ خثارة ترتغإ المرحتغظ سظ التجب الةمععري شغ ظاائب 

اجاطقسات الرأي إظه غساصث أن سصغثة الرئغج افطرغضغ غةإ أن «تاماحى طع الثجاعر». (روغارز)

أسطظئ طساسثة الرئغج اإلغراظغ، طسخعطئ اباضار، أن 
ذعران ترغث تطعغر السقصات البظائغئ طع أطرغضا ودول 
السقصات  طظ  جثغثة  طرتطئ  أن  سطى  طآضثة  السالط، 
الثولغئ صث بثأت طع بقدعا. وصالئ اباضار، شغ تعار طع 
صظاة «أوروظغعز»، إن «إغران تأطض بأن تاشغر افوضاع، 
وتاطعر السقصات البظائغئ طع أطرغضا، ودور إغران شغ 
عثا  شغ  وإغةابغئ  جغثة  تترضات  ظرى  وأن  المظطصئ، 

اقتةاه». (السربغئ ظئ)
: عضثا خار التثغث سظ السقصئ بغظ إغران 
شعق  الظعوي،  اقتفاق  بسث  الماتثة،  والعقغات 
غداضئ  أغئ  إغران  تضام  غةث  غسث  ولط  الطاولئ، 
جائر  شغ  والئتث  السقصئ  تطعغر  سظ  التثغث  شغ 
المطفات وذئغسئ دور إغران شغ المظطصئ. ظتظ ظسطط 
أن سقصئ إغران بالعقغات الماتثة سمرعا طظ سمر 
البعرة اإلغراظغئ الاغ جّثرتعا أطرغضا لاضعن خاتئئ 
الظفعذ شغ إغران، ولضظ ضاظئ الزروف تصادغ أن 
تضعن السقصئ تتئ الطاولئ وأن تضعن ظئرة السثاء 
بغظعما طرتفسئ.. أطا وإن الزروف صث تشغرت، وخارت 
طخطتئ أطرغضا أن تضعن تطك السقصئ شعق الطاولئ 
ولثلك  إلغران..  أطرغضا  رجماه  الثي  لطثور  ظزرا 
فطرغضا»  «المعت  حسار  إغران  جاجئ  سظث  جصط 

وأغدا حسار «أطرغضا حغطان أضئر». 

إغران: ظرغث تطعغر السقصات 
البظائغئ طع أطرغضا والسالط 

املرحح الةمععري ضارجعن: املسطط ق غخطح أن غضعن رئغسا لطعقغات املاتثة
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أن  واضتا  ضان  الطغضعدغئ  التضعطئ  تحضطئ  أن  طظث 
عع  الصثس  وتععغث  افصخى  المسةث  سطى  السثوان 
الرؤغئ  شغعا  الاصئ  تغث  أجظثتعا،  شغ  افبرز  المسطط 
الثولاغظ  لتض  الراشدئ  وتجبه  لظاظغاعع  السغاجغئ 
الماطرشئ،  الغععدغئ  لفتجاب  الاطمعدغئ  الظزرات  طع 
الغععدغئ  بالسغطرة  وتمسضا  تحثدا  أضبر  شثرجئ 
التضعطغ  الاتالُش  ذلك  وسجز  شطسطغظ،  سطى  الضاططئ 
الاعجعاِت السثائغَئ سظث الغععد، وغّطإ الرؤى الاعراتغئ 
سطى الظزرات السغاجغئ الاغ جمتئ بمسار الافاوض. 
تععغث  ظتع  المظثشسغظ  التاخاطات  ضّمئ  صث  وعغ 
والثغظ  سطغه،  جغادتعط  وشرض  افصخى،  المسةث 
وذرد  شغه  ذصعجعط  وأداء  اصاتاطه  إلى  غثسعن 
المسطمغظ طظه، وطظعط طظ غخرح بعثطه إلسادة بظاء 

العغضض المّثسى. 
عثا المصال غسّطط الدعء سطى طا غثطط له الغععد 
تةاه المسةث افصخى والصثس تتئ وصع طا غحعثه 
طظ سثوان وتحغ طاعاخض طظ صئض جظعد اقتاقل 

الغععدي وسخاباته الماطرشئ:
بثاغئ إن طا غةري طظ سثوان سطى المسةث افصخى 
عع الظاغةئ الاطصائغئ لعثه التضعطئ المةرطئ وافحث 
ساخفئ أولى ضمظ  سثاوة. لثلك شإن طا غتثث عع 
إسخار غععدي طاخاسث شغ الاتثي التداري والسصثي 

لطمسطمغظ.
وطظ أجض شعط عثا العاصع المافةر، ق بث طظ بطعرة 
ذرشغ  سظث  والثغظغئ  السغاجغئ  الظصاط  طظ  طةمعسئ 
المحعث الغععدي. أطا الشاغات السغاجغئ سظث ظاظغاعع 

شغمضظ إجمال الظصاط الاالغئ تعلعا:
تض  تترغك  شرص  أطام  السغاجغ  افشص  جث   (١
الثولاغظ: إذ لط غسث خاشغا أن ظاظغاعع وتجبه غرغثون 
الامطص طظ أغئ اجاتصاصات لتض الثولاغظ، شغ ظض 
وطا  الماتثة،  افطط  سئر  السغاجغ  الاترغك  طتاوقت 
الفطسطغظغئ  السططئ  لرئغج  خطاب  طظ  سظه  ُأسطظ 
الاخسغث  عثا  شغ  غةث  ظاظغاعع  شإن  ولثلك  شغعا، 
والاتثي طظفثا لافةغر افوضاع والعروب لفطام، وعع 
غراعظ سطى العصئ المصاطع الثي جاثخض شغه أطرغضا 
الةععري  التراك  شغعا  ُتةمِّث  تغث  اقظاثابغئ،  جظاعا 

شغ المطفات السغاجغئ.
طظ  إذ  التضعطغ:  الاتالش  سطى  لقبصاء  التاجئ   (٢
طحاسر  دغثغئ  سطى  طةئر  ظاظغاعع  أن  المسروف 
شعع  ولثلك  تضعطاه،  شغ  المحارضغظ  التاخاطات 
تطصائغا غجغث طظ طساعى «السماتغئ» لاترضاتعط الاغ 
طصثجاتعا،  سطى  والعغمظئ  الصثس  تععغث  سطى  ترّضج 
وعط صث تتالفعا طسه بثطفغاعط الاطمعدغئ ق بالرؤى 

السغاجغئ.
٣) إذقق بالعظات اخائار لفتص جثوى طسار العثظئ 
المصاوطئ  شخائض  شسض  ردة  إن  تغث  غجة:  جططئ  طع 
سطى طبض عثا الاتثي غمضظ أن تضحش سظ طساعى 
العثظئ  طحروع  ضمظ  طساصئق  افطظغئ  الاجاطاتعا 
بسث  ظاظغاعع  تضعطئ  أن  المقتر  وطظ  السغاجغ. 
صخفعا لمعاصع شغ غجة تجاطظا طع السثوان سطى افصخى 
تجغث طظ خسعبئ اقخائار أطام تطك الفخائض المسطتئ.

سطى  والحسئغئ  السربغئ  الفسض  ردة  طساعى  صغاس   (٤
عثا السثوان الماخاسث: تغث إن عثا الاسثي الساشر 
أحث  واساثاءات  قظاعاضات  طصثطئ  غضعن  أن  غمضظ 

حراجئ إذا طا أِطظ اقتاقل الغععدي السصاب، وذالما 
أظه ق غةث الرد المضاشأ لمساعى عثه الةرائط. بض عع 
غةث أجعجة السططئ افطظغئ تاخثى لمظ غتاول طظ 
أعض شطسطغظ الاسئغر سظ غدئاه طظ أجض افصخى، 
طازاعر  حاب  سطى  العتحغ  اساثائعا  شغ  برز  ضما 
الاظسغص  «سصغثة»  أن  بثلك  طآضثة  لتط،  بغئ  شغ 
اقتاقل.  جرائط  تساظمئ  طعما  تاجتجح  ق  افطظغ 
بط إن اقتاقل غقتر وغصارن ردود الفسض المثجغئ 
سظث افظزمئ ودول الثطغب سطى وجه الثخعص، الاغ 
تثاسئ لساخفئ التجم ضث المسطمغظ شغ الغمظ تتصغصا 
لمخالح اجاسمارغئ، بغظما لط تاسّث ردة شسض أجرأعط 
أطام عثا السثوان طساعى الاترضات الثبطعطاجغئ شغ 

المتاشض الثولغئ.
تاخاطات  سظث  الاطمعدغئ  والظعاغا  الثواشع  تعل  أطا 

التضعطئ، شغمضظ إجمال الظصاط الاالغئ تعلعا:
 

سظ  التصغصغ  الاسئغر  عع  الماعاخض  السثوان  عثا   (١
افتجاب  شغ  التاخاطات  إن  إذ  الغععدغئ:  السصغثة 
وعط  دغظغئ،  وجعدغئ  تربا  غثعضعن  الغععدغئ 
إجقطغ  ضمصثس  افصخى  المسةث  أن  غثرضعن 
خراع  طتض  لثلك  شعع  المسطمغظ،  بسصغثة  طرتئط 
الترب  عثه  غثعضعن  عط  ولثلك  سصثي-تداري. 

سصثغا، ودائما غاتغّظعن الفرص قجاضمالعا.
٢) اجاضحاف طساعى المثاذر المتامطئ شغ طسارعط 
تثشسعط  الئاذطئ  سصغثتعط  إن  إذ  العغضض:  بظاء  ظتع 
العغضض،  لئظاء  افصخى  المسةث  عثم  ظتع  لطسسغ 
ذلك  شغ  غاترضعن  غععد  وأبرغاء  تاخاطات  وعظاك 
الااج  وبظى  تئّرع  طظ  طبق  وعظاك  بةّثغئ،  اقتةاه 
لطمرتطئ  تتدغرا  العغضض،  جغتمطه  الثي  الثعئغ 

الصادطئ.
زطاظغا،  افصخى  المسةث  تصسغط  جغاجئ  تةسغث   (٣
ضمصثطئ لطاصسغط المضاظغ: وذلك سطى غرار طا تخض 
شغ المسةث اإلبراعغمغ شغ الثطغض، وطظ المسطعم أن 
السثوان الغععدي العتحغ سطى المخطغظ شغ الثطغض 
سام ١٩٩٤ سطى غث المةرم جعلثحااغظ ضان الثرغسئ 
عثه  تضعن  ولثلك  لطمسةث،  المضاظغ  لطاصسغط 
اقساثاءات الماةثدة صابطئ لطاخسغث لمساعى غفرض 
الجطاظغ  الاصسغط  بسث  المضاظغ  الاصسغط  الغععد  شغه 

سطى جاتات المسةث افصخى.
٤) ارتئاط «حرسغئ» وجعد عثه افتجاب شغ افوجاط 
سطى  بالسثوان  السغاجغ  واجامرارعا  الغععدغئ 
افصخى: تغث إن طبض عثه الظعسغئ طظ الممارجات 
السثواظغئ، وعثه الئراطب الاععغثغئ لطصثس عغ طتك 

اقخائار لعثه افتجاب أطام ظاخئغعا وطآغثغعا.
وخقخئ المعصش أن عثا اقلاصاء بغظ الشاغات السغاجغئ 
والثواشع الاطمعدغئ غةسض العضع شغ الصثس طفاعتا 
شغ  الثطر  ظاصعس  وغثق  اقظفةار،  طظ  طجغث  سطى 
افطئ اإلجقطغئ، وعع غعجإ سطغعا أن تساغصر صئض 
عثا  أطام  الطئغسغئ  الغصزئ  وإن  طظثم.  تغظ  قت  أن 
السثوان السصثي عغ غدئئ حاططئ تةااح افطئ، شاترر 
اإلرادة السسضرغئ لةغعحعا طظ صئدئ التضام، وتشّغر 
طسار ساخفئ التجم سظ الةظعب لطحمال، وتشّغر طةرى 
جاتات  إلى  اقجاسمارغئ  المخالح  طثبح  سظ  الثطاء 

 الةعاد واقجاحعاد
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

الةجائر: بعتفطغصئ غظعغ الخراع الصائط 
بني جظاته وجعاز املثابرات

بصطط: جالط الععام - تعظج

ظزرات جغاجغئ

تسائر جظئ ٢٠١٣ أجعأ شارات تضط سئث السجغج بعتفطغصئ 
الةجائر  ساحئ  تغث   ١٩٩٩ جظئ  الرئاجئ  تعلغه  طظث 

ضشعذات جغاجغئ ترجئ خارجغا وداخطغا:
وأطرغضا  شرظسا  اقجاسمارغئ  الصعى  صئض  طظ  خارجغا 
بعاحظطظ  أوباطا  وباراك  ععقظث  شرظسعا  وصع  تغث 
اتفاصغئ سسضرغئ لمتاربئ اإلرعاب والاطرف شغ طظطصئ 
حمال إشرغصغا، وداخطغا طظ صئض المسارضئ والمةامع 
واقتاةاجات  اقضطرابات  حمطئ  تغث  المثظغ 
الحسئغئ جض وقغات الةجائر ضان أعمعا شغ الساخمئ 
وأزطئ  الئطالئ  بسئإ  الئعاصغ  وأم  والةفطئ  وباتظئ 
طثغظئ  شغ  والمثعئغئ  الطائفغئ  والخراسات  السضظ 
طظ  ضاظئ  الثاخطغئ  الاترضات  عثه  ضض  غرداغئ، 
طثغظ  طتمث  الةظرال  بصغادة  المثابرات  جعاز  ظسب 
ضئغرة  طةمعسئ  باسرغإ  غثاعا  والثي  «الاعشغص» 
الظاذصئ  العذظ  ختغفئ  ظحرتعا  الفساد  ططفات  طظ 
بالفرظسغئ شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٣ اتعمئ سطظا حضغإ 
خطغض سطى رأس حرضئ جعظاذراك الئارولغئ باعاذآ 
وحصغصه  بعتفطغصئ  الرئغج  طظ  طفدعح  ودسط 
السسغث، ضض عثه الدشعذات وافزطات ضاشغئ لغخاب 
سطى إبرعا بعتفطغصئ بةططئ دطاغغئ غظاصض سطى إبرعا 
غسطط  أتث  وق  بفرظسا  دوغراس  شال  طساحفى  إلى 
تغظ غغابه المطعل إن ضان سطى صغث التغاة أو طات 
المثابرات  جعاز  لغساشض  ضئغر،  إسقطغ  تساغط  وجط 
بشرة دجاعرغئ «المادة ٨٨» الاغ تثعل لعط تحضغض 
تضعطئ جثغثة وتظخغإ رئغج جثغث شغ تال غغاب 

الرئغج أضبر طظ ٤٥ غعطاً.
بسمغطعا  تعتغ  المسااد  اإلظةطغج  وخئث  وبمضر 
المثطص بما غتاك شغ غغابه لاظحر صظاة العذظغئ شغ 
الغعم الثاطج وافربسغظ طظ غغاب بعتفطغصئ شغثغع 
طاترك  ضرجغ  سطى  افخغر  عثا  شغه  غزعر  طخعرا 
حماله  وسظ  خالح  صاغث  افرضان  صائث  غمغظه  وسظ 
طحفرة  رجالئ  شغ  جقل  المالك  سئث  وزرائه  رئغج 
الاغ  المآاطرة  وإتئاط  والثارج  الثاخض  شغ  فسثائه 
تتاك ضثه، وغسعد بسثعا إلى الةجائر طظاصما وغسجل 
ووضع  ذرذاق  والئحغر  طعظا  جئار  الةظرال  طئاحرة 
اإلصاطئ  تتئ  اإلرعاب  بمطش  المضطش  تسان  الةظرال 
السابص  الطاصئ  وزغر  طع  صدائغا  والاتصغص  الةئرغئ 
حضغإ خطغض، وغاعط سمار جسثاظغ سطظا، وفول طرة 
الةظرال  الةجائر  تارغت  شغ  طسئعصئ  غغر  جرأة  وشغ 
تعشغص بالاصخغر شغ طعاطه اقجاثئاراتغئ وشغ تماغئ 
طظه  وغططإ   ٢٠٠٧ جظئ  اغاغال  طتاولئ  طظ  الرئغج 

اقجاصالئ أو إتالاه إلى الاصاسث.
اإلرعابغئ  الثقغا  وظحطئ  افزطات  تداسفئ  تغظعا 
وسطى  وتظمراجئ  وزو  وتجي  الئعاصغ  أم  جئال  شغ 
التثود الطغئغئ والاعظسغئ وبرزت الصغادات اإلرعابغئ 
درودضال، وطثاار بطمثاار ولصمان أبع خثر وتظزغط 
جظث الثقشئ وتضبر اقغاغاقت افطظغئ والسسضرغئ طظ 
تغظ آلخر، وتاداسش الخراسات الطائفغئ شغ طثغظئ 
غرداغئ بغظ المالضغئ وافباضغئ، شأخئح واضتا وبان 
جظاح  بغظ  الخراع  اتاثام  والثاظغ  لطصاخغ  جطغا 
بغظ  بمخالتئ  لغظاعغ  المثابرات  وجعاز  السططئ 
بعتفطغصئ  ترحح  إبر   ٢٠١٤ ظغسان/أبرغض  شغ  الطرشغظ 
اقظاثابات  شغ  شعزه  بسث  لغصّرب  رابسئ  رئاجغئ  لفارة 
ضًق طظ أتمث أوغتغى أطغظ سام تجب الاةمع العذظغ 
والئحغر  الرئاجغ  الثغعان  طثغر  لغخئح  الثغمصراذغ 
ذرذاق طساحاره افطظغ وغئصغ الةظرال تعشغص سطى 

طآجسئ اقجاسقطات.
ضان  بسثطا  بعتفطغصئ  سطغه  أصثم  طما  الةمغع  بعئ 
اجاراتئ  إق  التصغصئ  شغ  عع  وطا  أحثه  سطى  الخراع 

ععجاء غظاصط  وعثظئ طآصائ تظاعغ بساخفئ  طتارب 
لطدشعذات  تثا  وغدع  وجظاته  بعتفطغصئ  شغعا 
شغ  بالةجائر  لطجج  وافطرغضغئ  الفرظسغئ  الثارجغئ 
ترب خارج تثودعا إلضساف وتحاغئ جععد جغحعا 
الصعي وظعإ برواتعا التغعاظغئ والمسثظغئ والئاذظغئ، 
وذلك باصطغص ظفعذ أدواتعط الثاخطغئ المامبطئ شغ 
جعاز اقجاسقطات لغصغض تئسا غعم الةمسئ ٢٠١٥/٧/٢٦ 
حمطئ  وافطظغئ  السسضرغئ  الصغادات  أضئر  طظ  بقبئ 
صائث طثغرغئ افطظ الثاخطغ وطسآول طثغرغئ افطظ 
الرئاجغ وصائث الترس الةمععري ظاغةئ إعمال داخض 

صخر المرادغئ تسإ طا خرتئ به ختغفئ العذظ.
ضةئ إسقطغئ اظثلسئ شغ افوجاط السغاجغئ الةجائرغئ 
واإلصطغمغئ واإلسقطغئ لااداسش بسثعا وتخئح الةجائر 
صئطئ أظزار وجائض اإلسقم السالمغئ تغظما أذن صاضغ 
الةظرال  باساصال   ٢٠١٥/٨/٢٨ غعم  السسضرغئ  المتضمئ 
وإغثاسه  تعشغص  لطةظرال  التثغثغئ  الثراع  تسان 
وبثخعص  إرعابغئ  جماسات  تحضغض  باعمئ  السةظ 
به  خرتئ  طا  تسإ  بتعزته  الثي  السقح  طثجون 
الرئغج  غظعغ   ٢٠١٥/٩/١١ غعم  وشغ  الةجائر،  صظاة 
أرضان  صائث  بعجطغطئ  أتمث  الفرغص  طعام  بعتفطغصئ 
لئحغر  خطفا  افطظغ  طساحاره  لغضعن  العذظغ  الثرك 
ذرذاق الثي سغظه رئغساً لمآجسئ اقجاسقطات خطفا 
لطثئإ الحرس والحئح المثفغ والخظط الثي ق غصعر 
والرجض الصعي الثي غخسإ تروغده ضما غتطع لطئسخ 
تسمغاه، إظه الةظرال تعشغص الثي أصاله بعتفطغصئ غعم 
٢٠١٥/٩/١٣ شغ خئر ساجض ظصطاه صظاة شراظج ٢٤ وصظاة 
الحروق الةجائرغئ، وغضعن بثلك بعتفطغصئ صث أظعى 
وضسر  المثابرات  وجعاز  جظاته  بغظ  الصائط  الخراع 
الةجائر  تارغت  شغ  افصعى  والةظرال  افجطعرة  عغئئ 
لغسعض  الةجائر  أطظ  اجاصرار  ظعائغا  بثلك  وغدمظ 
سطى خطغفاه تسغغر دوالغإ التضط، والضض شغ اظازار 
سمطغئ إخراج لاظخغإ خطغفئ بعتفطغصئ المصسث الساجج 

بثظّغاً وشضرغا سظ التضط.
ضئئ  بسث  الةجائر  شغ  وافلسظ  افصقم  تاترك  عظا 
وتضمغط وتساغط دام ٢٥ جظئ لاضاإ وتاتثث سطظا سظ 
المثابرات  وجعاز  السططئ  جظاح  بغظ  الصائط  الخراع 
وتاثفى  تامارس  ورائعا  وطظ  لفرظسا  المعالغ 
وأطظ  اجاصرار  لجسجسئ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات 
لطعغجة  جريء  تخرغح  جئصه  الظفعذ  وبسط  الةجائر 
تظعن افطغظئ الساطئ لتجب السمال تاعط شغه خراتئ 
أتمث  الةظرال  وغضاإ  افطرغضغئ،  الماتثة  العقغات 
تصغصئ  الاعاخض  حئضئ  سطى  خفتاه  شغ  حعحان 
برغطاظغا  اقجاسمارغئ  الصعى  بغظ  الصائط  الخراع 
وشرظسا وأطرغضا تغث صال «بالظسئئ لفرظسا وأطرغضا 
غسائر الطرذاق خغر خطش لئعتفطغصئ وطخطتاه تضمظ 
المثابرات  طثغر  بغظ  المثطص  الاساون  ضمان  شغ 
إذار  شغ  وافطرغضغئ  الفرظسغئ  والمثابرات  الةثغث 
الترب سطى اإلرعاب». وضما اسائر رئغج تجب الاةمع 
إن  بطسئاس  طتسظ  والثغمصراذغئ  البصاشئ  أجض  طظ 
تسابات  تخفغئ  بمبابئ  عع  الاعشغص  طعام  إظعاء 
وأبثى تثعشه طظ ظاائب عثه السمطغئ الاغ صال «أظعا 
ظض  شغ  وخطغرة  طاعصسئ  غغر  ظاائب  سطى  تظطعي 

افزطئ السغاجغئ الاغ تسغح شغعا الةجائر».
عضثا عع تال الةجائر وباصغ بقد اإلجقم؛ سخابات 
التضط  شغ  الاعغض  طظ  طجغثًا  ترغث  وأخرى  تظعإ 
طسائثة  اجاسمارغئ  صعى  لمخطتئ  غسمض  وضقعما 
المخالتئ  شضرة  وتشغغإ  الظفعذ  بسط  طظ  لمجغث 
طع الحسعب وضسر التثود وبظاء دولئ تضعن طرتضجا 

 وتاطغئ لئغدئ اإلجقم والمسطمغظ

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

الغمغظ  إجماسغض  حرغش  برئاجئ  الةثغثة  المخرغئ  التضعطئ  أدت 
الثجاعرغئ أطام الرئغج سئث الفااح السغسغ غعم السئئ الماضغ 
وتسعثت بالاخثي لطفساد والسمض بصعة سطى تض المحاضض. وضطش 
طظث  التضعطئ  باحضغض  السابص  الئارول  وزغر  إجماسغض  السغسغ 
تعالغ أجئعسغظ سصإ اجاصالئ تضعطئ رئغج العزراء إبراعغط طتطإ 
بسث أغام طظ اجاصالئ وزغر الجراسئ خقح عقل وإلصاء الصئخ سطغه 
تضعطئ  إن  بغان  شغ  الةمععرغئ  رئاجئ  وذضرت  شساد.  صدغئ  شغ 
إجماسغض ضمئ ٣٣ وزغرا طظ بغظعط ١٦ وزغرا جثغثا ولط تادمظ 
أي تشغغر شغ العزارات السغادغئ وعغ الثشاع والثاخطغئ والثارجغئ 
الثاخطغئ  ووزغر  خئتغ  خثصغ  الثشاع  وزغر  اتافر  وصث  والسثل، 

طةثي سئث الشفار بمظخئغعما. واجامع السغسغ بالتضعطئ الةثغثة سصإ أداء الغمغظ. وصال الماتثث باجط 
الرئاجئ شغ بغان إن السغسغ أخثر تضطغفات لطتضعطئ طظ بغظعا «تتسغظ طساعى طسغحئ المعاذظغظ وتتصغص 
طظ  المجغث  وتتصغص  التضعطئ  سمض  ضفاءة  وزغادة  بالرساغئ  افولى  لطفؤات  افعمغئ  وإغقء  اقجاماسغئ  السثالئ 

الحفاشغئ والظجاعئ والتفاظ سطى افطظ الصعطغ المخري. (روغارز)
: صطظا شغ السثد السابص أن اجاصالئ رئغج العزراء المخري إبراعغط طتطإ إظما جاءت بططإ طظ 
السغسغ، شغ طتاولئ طظه قتاعاء الشدإ الحسئغ الثي ظاب سظ جغاجات التضعطئ وسظ الفساد المساحري 
شغ طفاخض الثولئ والثي ق غصاخر سطى شساد وزغر واتث. شالسغسغ غرغث تعجغه رجالئ إلى أعض طخر أظه 
غضاشح الفساد لغسالب اقظطئاع السام الثي خرج به أعض طخر أن افطعر ق تجال تسغر طبطما ضاظئ شغ سعث 
طئارك وأن حغؤا لط غاشغر شغ سعثه. واآلن وبسث تحضغض التضعطئ واتافاظ العزراء السابصغظ بتصائئعط 
العزارغئ شغ التضعطئ التالغئ، وسثم الصغام بأي طتاجئئ جثغئ، وإجامرار جغاجات الثولئ سطى الخسث 
ضاشئ سطى طا عغ سطغه شإن حغؤا لظ غاشغر، بض طظ الماعصع أن تجداد الظصمئ الحسئغئ سطى ظزام السغسغ 
والتضعطات الاغ غحضطعا.. ولظ ُغشّغر طظ ذلك حغؤا تطك الحسارات الاغ غرشسعا الظزام شغ طخر طظ طبض 

الحفاشغئ والظجاعئ وطتاربئ الفساد. 

التضعطئ املخرغئ الةثغثة ُتآدِّي الغمني وتاسعث بالاخثي لطفساد!!!
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غسسعن  شغمظ  والفاجسئ  المخغئئ  أن  إق  وجططاه، 
لاتصغص عثه افعثاف الشربغئ طظ بظغ جطثتظا وغسغرون 
طع أطرغضا لاتصغص أعثاشعا وطخالتعا، طثالفغظ بثلك 
أطر اهللا جئتاظه وتسالى، بثل أن غسمطعا وغسسعا لاتصغص 
وتثة افطئ وإسادة المصسط إلى أخطه ضما ضان وضما 
أطر اهللا جئتاظه وتسالى شغ ضاابه السجغج تغث غصعل: 
َواْذُضُروْا  ُصعْا  َتَفرَّ َوقَ  َجِمغساً  اهللاِّ  ِبَتْئِض  ﴿َواْسَاِخُمعْا 
ُصُطعِبُضْط  َبْغَظ  َشأَلََّش  َأْسَثاء  ُضظُاْط  ِإْذ  َسَطْغُضْط  اهللاِّ  ِظْسَمَئ 
طَِّظ  ُتْفَرٍة  َحَفا  َسَطَى  َوُضظُاْط  ِإْخَعاظاً  ِبِظْسَمِاِه  َشَأْخَئْتُاط 
ْظَعا َضَثِلَك ُغَئغُِّظ اهللاُّ َلُضْط آَغاِتِه َلَسطَُّضْط  الظَّاِر َشَأظَصَثُضط طِّ

َتْعَاُثوَن﴾ [جعرة آل سمران: ١٠٣]
وشسرعا ابظ ساحعر رتمه اهللا: (.. والضقم تمبغض لعغؤئ 
اجاماسعط والافاتعط سطى دغظ اهللا ووخاغاه وسععده 
بعغؤئ اجامساك جماسئ بتئض ألصغ إلغعط طظصث لعط 
طظ غرق أو جصعط،... إذ لغج المصخعد افطر باساخام 
ضض طسطط شغ تال اظفراده اساخاطا بعثا الثغظ، بض 

المصخعد افطر باساخام افطئ ضطعا).
وغصعل جئتاظه وتسالى: ﴿ضظاط خغر أطئ أخرجئ لطظاس 
وتآطظعن  المظضر  سظ  وتظععن  بالمسروف  تأطرون 

باهللا..﴾
وشغ التثغث الختغح سظث طسطط َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «ِإنَّ 
اهللاََّ َغْرَضى َلُضْط َبقًَبا َوَغْضَرُه َلُضْط َبقًَبا: َشَغْرَضى َلُضْط َأْن 
َتْسُئُثوُه َوقَ ُتْحِرُضعا ِبِه َحْغًؤا، َوَأْن َتْسَاِخُمعا ِبَتْئِض اهللاَِّ 
َآاِل،  ُصعا، َوَغْضَرُه َلُضْط ِصغَض َوَصاَل، َوَضْبَرَة السُّ َجِمغًسا َوقَ َتَفرَّ

َوِإَضاَسَئ اْلَماِل».
أو  بالثولئ  الحرسغئ  افتضام  تطئغص  ذرغصئ  وضاظئ 
افشراد  سقصات  غظزط  ضان  الثي  السغاجغ  بالضغان 
بسدعط بئسخ شغتثد الطئاس وافزغاء المسمعتئ شغ 
الثولئ أو الممظعسئ وأظعاع الطسام والحراب المسمعح 
أو غغر ذلك وسقصات الثولئ والمسطمغظ بشغرعط طظ 
الثول، وضاظئ افتضام الحرسغئ وتثعا شصط المطئصئ 

شغ ضض طظاتغ التغاة.
إن إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ 
الطرغصئ العتغثة لاعتغث افطئ اإلجقطغئ وبعا تساأظش 
تغاتعا اإلجقطغئ الاغ تعصفئ طع تفائ وتصسغط دولئ 
الثقشئ إلى تطك الضغاظات العجغطئ الاغ خظسعا الشرب 
الضاشر سطى سغظ بخغرة، والاغ ق غجال غصاتض طظ أجض 
التفاظ سطغعا، والسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ عع طظ أعط 
الفروض الاغ َشَرَضعا رب السالمغظ، إن افوضاع شغ بقد 
وتعتغثعا  لصغاطعا  حك  وق  طظاجئئ  الغعم  المسطمغظ 
شغ ضغان جغاجغ واتث وتعتغث افطئ شغ عثا الضغان، 
جغعاجه الشرب وغطرد ظفعذه؛ إذ جغضعن شغه  والثي 
إطضاظات اصاخادغئ ضاشغئ جثًا حضطئ جئئاً رئغساً لاضالإ 
دول الشرب سطغظا، وشغه أطئ تغئ لثغعا اجاسثاد إلصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ تصثم تدتغات ضثمئ 
شغ صداغا أصض بضبغر طظ صدغئ افطئ الضئرى وطحروسعا 
السزغط طحروع الثقشئ الراحثة، شضغش لع صاطئ عثه 
ظفسه  عغَّأ  صث  طئثئغ  تجب  وشغعا  الراحثة؟  الثقشئ 
إلصاطاعا، ولثغه دجاعر جاعج لطاطئغص، وسظثه ضعادر 
تاماع بعسغ جغاجغ صضَّ ظزغره، وسطط حرسغ طظدئط 

 بالثلغض الحرسغ

الماابع فتعال أطئ ق إله إق اهللا، أطئ المطغار وظخش المطغار 
طظ الئحر والثغظ غحضطعن خمج جضان ضعضإ افرض 
غخاب بالثععل والتجن لما وخطئ إلغه أتعالعط، شق 
تضاد ترى طخغئئ أو دطارًا أو صاقً إق شغ دغارعط وشغ 
أشرادعط، بثءا طظ طحارق افرض شغ الخغظ وطسطمغ 
والئاضساان  والعظث  والفطئغظ  بمغاظمار  طرورًا  اإلغشعر 
وبظشقدش وأششاظساان وأوزبغضساان... وتاى السراق 
وجعرغا وشطسطغظ... غا إلعغ؛ لط تئص دولئ طظ دول 
طا غسمى بالسالط اإلجقطغ ق غساظغ شغعا المسطمعن 
بحضض أو بآخر طظ طخغئئ أو ضظك شغ السغح أو دطار 

أو صاض وتفةغر أو طقتصات وجةعن أو ...
وبالرجعع لطاارغت الصرغإ صئض صرن أو صرظغظ طظ الجطان 
لط تضظ أتعال افطئ عضثا! شما الثي تثث؟ وطا الثي 

تشغر؟
المسطمعن بأشرادعط عط المسطمعن والئحر عط الئحر 
وافظزمئ  ضاظئ  الاغ  الثول  عغ  لغسئ  الثول  ولضظ 
بقدعط  ضاظئ  شصث  ضاظئ،  عغ الاغ  لغسئ  والسقصات 
وتثة جغاجغئ وجشراشغئ واتثة غتضمعا تاضط واتث 
لعا  داظئ  تاى  واتث  ودجاعر  صاظعن  سطغعا  وغطئَّص 
الاارغت  طةرى  تشغر  بط  افخرى،  السالط  دول  وخدسئ 
لدسش ذاتغ ذرأ سطغعا وتآطر خارجغ وخغاظئ طظ بسخ 
أعطعا، شُعثطئ دولاعط وطجصئ وشاائ بقدعط وصسمئ 
إلى طجق جمععا دوغقت، وجطمئ الصغادة شغ بقدعط 
لخظائع الشرب الاغ خظسعا سطى سغظه وجعر سطغعا تاى 
وتاى  بض  رغئات  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  تظفث  أخئتئ 

أتقم الشرب الضاشر.
صال رئغج افرضان افطرغضغ المظاعغئ وقغاه الةظرال 
رغمعظث أودغغرظع شغ آخر طآتمر ختفغ له شغ الئظااغعن 
افربساء ١٢ آب/أغسطج ٢٠١٥، إن تتصغص المخالتئ 
بغظ طضعظات الحسإ السراصغ ق غظفك غجداد خسعبئ، 
طسائرا أن تصسغط السراق ربما صث غضعن التض العتغث 

لاسعغئ الظجاع.
وزارة  غمبض  والثي  افطرغضغ  افرضان  رئغج  شعثا 
الثشاع افطرغضغئ إتثى الةعات الاغ تآبر شغ جغاجئ 
أطرغضا وبصعة غخرح بدرورة تصسغط المصسط، شعثه 
الضغاظات السغاجغئ الصائمئ اآلن شغ بقدظا ظااج عثم 
دولئ اإلجقم دولئ الثقشئ والاغ صسمئ باتفاق بغظ 
برغطاظغا وشرظسا والثول اقجاسمارغئ شغ بثاغئ الصرن 
الماضغ؛ وعا عغ أطرغضا واربئ اقجاسمار الصثغط وبسث 
طائئ سام سطى تصسغط بقد المسطمغظ تسسى جاعثة 
لاصسغمعا باظغئ وسطى أجج طثاطفئ سظ الماضغ صائمئ 
سطى اقخاقف الصعطغ والسرصغ والمثعئغ لمضعظات تطك 
المظاذص، شالسراق طبق غصسط لبقث دوغقت بغظ «السظئ 
والحغسئ وافضراد» وربما جاطتص بعا دول أخرى بسث 
تعغؤئ الزروف المظاجئئ لثلك، وأحسطئ ظار الفاظئ بغظ 
طضعظات عثه الضغاظات شسالئ الثطاء وتمطعا السقح 

غاصاتطعن شغما بغظعط إرضاء فطرغضا والشرب الضاشر.
وق حك أن عثا المثطط الثئغث فطرغضا والشرب الضاشر 
غاغات  طع  وغطاصغ  أعثاشعا  وغتصص  طخالتعا  غثثم 
وأعثاف الشرب الضاشر والثي غسسى وطظث عثم الثقشئ 
جغطرته  تتئ  وبرواتعط  وبقدعط  المسطمغظ  إلبصاء 

تامئ ضطمئ السثد: أعثاف الثسط الروجغ لطظزام السعري

ق حك أّن عظاك تعاشصاً روجغاً أطرغضغاً سطى رشخ إجصاط 
الظزام، بثلغض أّن أطرغضا عغ الاغ ُتخّر دوطاً سطى رشخ 
تجوغث المسارضئ بافجطتئ البصغطئ والظعسغئ، وعغ الاغ 
ُتخر باجامرار سطى تتعغض وجعئ الخراع إلى طتاربئ 
طا ُغسمى باإلرعاب، وإلى صاال تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 

وسثم صاال الظزام.
إّن روجغا ُتثرك بق حك أّن جعرغا طظطصئ ظفعذ غربغئ 
وأطرغضغئ ولغسئ طظطصئ ظفعذ تابسئ لعا، وق تةرؤ سطى 
طبض عثا الاثخض الساشر شغ جعرغا طظ دون أخث ضعء 
أخدر طظ أطرغضا، وعغ تسطط أّن أطرغضا عغ الاغ جمتئ 
لعا بالثخعل شغعا، ضما جمتئ لعا بالثخعل شغ طظاذص 
غغرعا، ضما أّظعا بمصثورعا أن تطردعا طظ المظطصئ ضما 
ضمظ  روجغا  ضاظئ  سظثطا  وذلك  سّجعا،  أغام  ذردتعا 
اقتتاد السعشغغاغ السابص، طظ طخر والسراق وإظثوظغسغا 

وطظاذص أخرى تابسئ لطشرب.
لثلك شروجغا الغعم تاعجض إلى أطرغضا أن ُتحرضعا طسعا 
شغ طسالةئ حآون جعرغا، وتامظى أن ُتظّسص طسعا ضض 
خطعاتعا، شصث صّثطئ روجغا طصارتات إلجراء طظاصحات 
سسضرغئ طع أطرغضا تعل جعرغا، صال الماتثث باجط 
واحظطظ  ضغربغ: «إّن  جعن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة 
تثرس المصارح الروجغ بحأن إجراء طظاصحات سسضرغئ 
وطتاربئ  السعرغئ  افزطئ  بثخعص  وسمطغئ  تضاغضغئ 
الثشاع  وزارة  باجط  الماتثث  وصال  داسح»،  تظزغط 
الثشاع  وزغر  «إّن  ضعك:  بغار  (الئظااغعن)  افطرغضغئ 
افطرغضغ آحاعن ضارتر بتث طع ظزغره الروجغ جغرغغ 
حعغشع شغ طضالمئ عاتفغئ غعم الةمسئ سظ الةعاظإ الاغ 
تاثاخض شغعا وجعات الظزر الروجغئ وافطرغضغئ وظصاط 
الثقف»، وداشع ضارتر سظ العجعد السسضري الروجغ شغ 

جعرغا ووخفه بأّظه: «دشاسغ بطئغساه».
المسألئ  ربط  بدرورة  أطرغضا  إلصظاع  روجغا  وتسسى 

وجعب وتثة افطئ اإلجقطغئ يف ظض ضغان جغاجغ واتث
بصطط: تاتط أبع سةمغئ

السعرغئ بالمسألئ افوضراظغئ، بمسظى أن ُتصّثم روجغا 
خثطات شغ جعرغا شُاتارب طسعا طا ُغسّمعظه  فطرغضا 
باإلرعاب طصابض أن ترشع أطرغضا سظعا السصعبات بسئإ 
ضمعا لحئه ججغرة الصرم شغ أوضراظغا، لضظ أطرغضا ترشخ 
عثا الربط، شصث أّضث وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري 
سظ  طظفخطئ  جعرغا  بحأن  طعجضع  طع  المتادبات  أّن 
العضع شغ أوضراظغا وصال: «ق تعجث أي خفصئ بثخعص 
جعرغا... جعرغا أطر آخر غغر صابض لطمساوطئ أو المصاغدئ 
شغما غاسطص بأوضراظغا»، وأضاف: «إّن العقغات الماتثة 

ُترغث الاعخض إلى خطئ دبطعطاجغئ طساصئطغئ».
وُتتّثر أوروبا سطى لسان وزغر خارجغئ ألماظغا شراظك شالار 
حااغظماغر روجغا طظ اتثاذ طسارات أتادغئ الةاظإ شغ 
جعرغا شغصعل: «ق غظئشغ ظحعء وضع غةسض أي تترك 
طحارك لطمةامع الثولغ غغر طمضظ، ضما أّظه ق غظئشغ 
لضض واتث أن غاترك بطرغصاه الثاخئ شغ جعرغا»، وعثا 
الاخرغح شغه تتثغر طئطظ فطرغضا، فّن الضض غسرف أّن 
افجث،  بةاظإ  لطعصعف  روجغا  تثشع  الاغ  عغ  أطرغضا 
وعغ الاغ تسمح لعا بالاترك المظفرد وسثم الاظسغص 

طع افوروبغغظ.
لضّظ البعرة شغ الحام لظ تسمح لروجغا بالامادي شغ 
غّغعا ودسط ظزام الطاغغئ بّحار، ولط غسث جرًا أّن روجغا 
باظسغص  وتصعم  اجاسمارغئ  ضثولئ  تاترك  أخئتئ 
وإجعاض  افطئ،  إرادة  لدرب  أطرغضا  طع  تترضاتعا 
طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغ جعرغا، 
وسطى روجغا أن تسطط أّن تآطرعا طع أطرغضا ضث اإلجقم 
شغ جعرغا لظ غفغثعا، وأّظعا جعف تظثم سطى دسمعا 
لظزام الطاغغئ بّحار أحث الظثم، وجاضعن أضئر الثاجرغظ 
بسث اظاخار البعرة، شطظ غئصى لعا صاسثة وق أي وجعد 
شغ بقد الحام، وجاثرج طظ جعرغا طثطعطئ طثتعرة 

 ضما خرجئ طظ أششاظساان

لمسظاه عع ضمان التثود وأطظ غععد، ولةط المسطمغظ 
سظ طظازلئ غععد، وشعق ضض عثا إضفاء الحرسغئ سطى 
طظزمئ الاترغر وولغثتعا السططئ الفطسطغظغئ والطاغظ 

ُخمماا طظ أجض تصجغط الصدغئ وتخفغاعا.
والظصطئ الاغ ق غمضظ إغفالعا شغ المسادلئ، عغ طسادلئ 
الاطئغع وإضفاء الحرسغئ سطى اقتاقل، شالسظخر السغاجغ 
والفضري عع افعط شغ المسادلئ وطظ بط تاطعه السظاخر 
المادغئ والسسضرغئ، شثترجئ الصدغئ طظ صدغئ اتاقل 
أرض طئارضئ ططك لفطئ اإلجقطغئ وغةإ تطعغرعا طظ 
دظج غععد وغترم اقساراف بحرسغئ اتاقل حئر واتث 
طظعا، إلى صدغئ طفاوضات طارابعظغئ سطى تثود دوغطئ 
عجغطئ إلى جعار دولئ غععد، وتص القجؤغظ والسعدة، 
وافطاضظ  الحرصغئ  والصثس  وافطعال،  والمساعذظات 
المصثجئ، وطتاولئ ترجغت ذلك شغ وسغ افطئ والحسعب 
المسادلئ.  شغ  افخطر  عع  شطسطغظ،  وأعض  المسطمئ 
وتتعل المصاوطغظ وأختاب البعرغئ والضفاح إلى خظثق 
الاظسغص افطظغ وإظعاء سثابات غععد والاعثئئ الطعغطئ 
عغ الةرغمئ الاغ تطاعا وبظغئ سطغعا. ضثلك الادغغص 
وطتاولئ  وطتغاعط  طساحعط  شغ  شطسطغظ  أعض  سطى 
إلةائعط إلى الصئعل بثطط التضام وتطعلعط الافرغطغئ 
تطصات  لاضامض  أغدا  عع  الاخفعغئ  السططئ  وبراطب 

المآاطرة العادشئ إلى تخفغئ الصدغئ.
شالعاصع أّن الثخط والسثو شغ صدغئ شطسطغظ لغسعا عط 
غععد والشرب طظ ورائعط شتسإ، بض تضام المسطمغظ 
والسططئ شغ المصثطئ، ولثلك سزمئ المخغئئ وذال 
أطثعا، إذ لع ُخطِّغ بغظ المسطمغظ وغععد، لعان حأن 
غععد ولضان تترغر شطسطغظ أطرا جعق غسغرا، إذ إّن بقد 
المسطمغظ ق غظصخعا الصعة وق الةغعش، بض حاعث السالط 
ضغش تترضئ الةغعش والطائرات والصاذشات شغ ساخفئ 

تامئ : المآاطرة سطى المسةث افصخى المئارك وشطسطغظ... 
التجم والاتالش الخطغئغ سظثطا أرادت أطرغضا ذلك.

وطثاخر الضقم، أّن شطسطغظ تاسرض لمآاطرة سزغمئ 
غاغاعا تخفغاعا وتمضغظ غععد طظ أرضعا، والثي غسغظ 
غععد وغعشر لعط افطظ وافطان والحرسغئ والشطاء عط 
تضام المسطمغظ والسططئ الفطسطغظغئ، وعط سغظعط طظ 
غاآطرون سطى المسةث افصخى المئارك رغط تئاضغعط 
لعثه  لطاخثي  والسئغض  سطغه،  المضثوب  وظعاتعط 
افصخى  والمسةث  المئارضئ  افرض  وتترغر  المآاطرة 
ق غمضظ أن غمر إق سئر الاثطص طظ تضام المسطمغظ 
أسثاء افطئ وأولغاء أسثائعا، شعط طظ غضئطعن الةغعش 
غصمسعن  طظ  وعط  شطسطغظ،  تترغر  طظ  وغمظسعظعا 
طظ  واقظسااق  الاترر  وبغظ  بغظعا  وغتعلعن  الحسعب 
المساسِمر افجظئغ، وعط طظ غاآطرون وغظفثون الثطط 
بقد  سطى  وجغادته  الشرب  جططان  دوام  إلى  العادشئ 

المسطمغظ وطظعا شطسطغظ.
شالئرظاطب السمطغ العتغث الثي غمضظ طظ خقله تترغر 
شطسطغظ وتثطغخعا طظ حرور غععد عع برظاطب الاشغغر 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  المامبض  الةثري 
طظعاج الظئعة الاغ تططص أغثي الةغعش شاثك تخعن 
بقد  وباصغ  شطسطغظ  وتترر  والمساسمرغظ،  غععد 
المسطمغظ. وأي اظحشال بسمض دون عثا المساعى عع 
طدغسئ لطعصئ وَتَطهٍّ سظ العخعل إلى الشاغئ المرجعة 

والاغ غرضى سظعا اهللا جئتاظه وتسالى.
تضام  طظ  غثعا  تثطع  أن  افطئ  سطى  وجإ  ولثلك 
الزالمئ،  سروحعط  عثم  سطى  تسمض  وأن  المسطمغظ، 
وتدط غثعا إلى أغثي حئاب تجب الاترغر، لاحغث خرح 
الثقشئ طظ جثغث شاسطع راغئ اإلجقم شعق ربعع افرض 

 وشعق أجعار المسةث افصخى المئارك
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

لغئغا: خراع دولغ بأغٍث طتطغئ
بصطط: أجاطئ الماجري - تعظج

برئاجئ  لغئغا  شغ  الماتثة  افطط  بسبئ  اظطقق  طظث 
لفزطئ  تض  إغةاد  سطى  السمض  باحرت  لغعن  برظارد 
بغظ  التعار  أجطعب  سطى  ذلك  شغ  واسامثت  الطغئغئ 
افذراف الماظازسئ وتظزغط جطسات ظصاش شغ طتاولئ 
بصغ  التال  ولضظ  افذراف،  بغظ  الععة  لاصرغإ  طظعا 
سطى طا عع سطغه بض غجداد جعءًا لما له طظ تأبغر سطى 

سغح الظاس طظ الظاتغئ افطظغئ واقصاخادغئ.
ولضظ الئسبئ افطمغئ تأطض خقل عثه افغام العخعل 
وذظغئ  وتثة  تضعطئ  تحضغض  سطى  غصعم  اتفاق  إلى 
طئسعث  وضان  لساطغظ.  تماث  اظاصالغئ  طرتطئ  تصعد 
افطط الماتثة إلى لغئغا برظاردغظع لغعن أسطظ الةمسئ 
١٨ أغطعل/جئامئر ٢٠١٥ أظه تط الاعخض إلى اتفاق بغظ 
ظعاب برلمان ذئرق المسارف به دولغا وأسدائه الثغظ 
شغ  شعرا  الئثء  أجض  «طظ  جطساته  غصاذسعن  ضاظعا 

طسالةئ المرتطئ اقظاصالغئ الةثغثة شغ الئطث».
وإغطالغا  وألماظغا  شرظسا  تضعطات  رتئئ  وصث  عثا 
وإجئاظغا وبرغطاظغا والعقغات الماتثة بالةعلئ التالغئ 
برساغئ  المشرب  شغ  المظسصثة  السغاجغ  التعار  طظ 
افطط الماتثة. وأضثت الثول السئ شغ بغان أسطظاه 
سطى  الماضغ،  السئئ  الئرغطاظغئ،  الثارجغئ  وزارة 
تةاه  ظسغر  أظظا  العاضح  طظ  أظه  اإللضاروظغ  طعصسعا 
سمطغئ طخالتئ شغ لغئغا، وعغ سمطغئ غةإ أق غثحاعا 
الاعخض  غاط  أن  ضرورة  إلى  الئغان  ودسا  ذرف.  أي 
لصرار تاجط تعل اتفاق صئض ٢٠ أغطعل (جئامئر) التالغ، 
وذظغئ،  وتثة  تضعطئ  لاحضغض  المرحتغظ  غحمض 
أغطعل/جئامئر،  ظعاغئ  صئض  افذراف  سطغعا  غخادق 
أصض  غدعن  شغ  طعاطعا  تعلغ  التضعطئ  بثء  إلتاتئ 
شارة طظ الاأخغر (أو بمعسث ق غاةاوز ٢١ تحرغظ افول/
أضاعبر ضتث أصخى) وشص طا غاططع إلغه جمغع الطغئغغظ. 
وأضث الئغان طساظثة الثول السئ الااطئ لطةعلئ التالغئ 
طظ التعار السغاجغ المظسصثة شغ طثغظئ الخثغرات 
شغ المشرب برساغئ افطط الماتثة، ولطسمطغئ السغاجغئ 
لغعن،  برظاردغظع  صغادة  تتئ  الماتثة  افطط  برساغئ 
وصال  الماتثة.  لفطط  السام  لفطغظ  الثاص  الممبض 
سطى  افذراف  ضاشئ  تحةع  السئ  الثول  إن  الئغان 
شغ  بالمتادبات  بظاءة  طحارضئ  طحارضاعط  طعاخطئ 
عثه المرتطئ الترجئ طظ المفاوضات لطاعخض قتفاق 
حاطض. وعثا طا غآضث سطى أن برغطاظغا ترغخئ سطى 
تاى  لغعن  برظارد  طظ  المصارح  السقم  اتفاق  تظفغث 
تتاشر سطى ججء ضئغر طظ ظفعذعا وطخالتعا شغ الئطث.

اتفاق  لاعصغع  المسطظ  المعسث  طظ  غعم  وصئض  أّظه  إق 
غظعغ الظجاع شغ لغئغا، أسطظ الئرلمان الطغئغ المسارف به 
دولغا طظ طصره شغ ذئرق شغ حرق الئقد، سظ رشده 
بغظ  المشربغ  الخثغرات  طظاةع  شغ  تط  الثي  لقتفاق 
جطساته.  غصاذسعن  ضاظعا  وأسداء  الئرلمان  شغ  ظعاب 
لماابسئ  الئرلماظغئ  «الطةظئ  سظ  خادر  بغان  وصال 
افوضاع الطارئئ» وظحر سطى طعصع الئرلمان أظه «شغ 
بالطصاء الثي سصث بغظ أسداء  العصئ الثي ظرتإ شغه 
طةطج الظعاب والمصاذسغظ (...) شإن الطةظئ ترى أن طا 
صام به العشث المضطش غسث حروسا شغ تظفغث المسعدة 
(افطط الماتثة) صئض اسامادعا ظعائغا طظ صئض جمغع 
أذراف التعار». وأضاف الئغان أن طعمئ وشث الئرلمان 
لصاء  «طةرد  ضاظئ  الخثغرات  شغ  دولغا  به  المسارف 
بغاظه  شغ  جاء  طا  شإن  وسطغه  الاجام،  أي  لاصرغر  ولغج 
ق غسائر ططجطا لمةطج الظعاب»، طةثدا دسعة الئرلمان 

إلى وشثه لمشادرة المتادبات والسعدة إلى لغئغا.
تفار»  «خطغفئ  الرضظ  أول  الفرغص  أسطظ  وطغثاظغا، 
الصائث السام لطصعات المسطتئ الطغئغئ سظ اظطقق سمطغئ 
«التاش» ضث المغطحغات المسطتئ والماطرشئ الاغ طا 
زالئ تاتخظ شغ طثغظئ بظشازي. وعثا طا غآضث الاعجه 
التصغصغ لطعقغات الماتثة افطرغضغئ الاغ طا زلئ إلى 
اآلن تسرصض التعار طغثاظغا سئر السمطغات السسضرغئ رغط 
طا تزعره طظ تعجه ظتع صئعل التطعل الاعاشصغئ، وعثا 
غمضظ تفسغره بأن أطرغضا طا زالئ ترغث الدشط سطى 
أوروبا تاى تساطغع أخث صسط أضئر طظ الضسضئ الطغئغئ 

ولط ق الضسضئ ضطعا.
بحثة  لغئغا  شغ  الماتثة  افطط  بسبئ  أداظئ  وصث 
تعصغئ  إن  وصالئ  بظشازي،  شغ  السسضري  الاخسغث 
تصعغخ  إلى  واضح  بحضض  غعثف  الةعغئ  الدربات 
الئسبئ  وصالئ  الخراع.  إلظعاء  المسامرة  الةععد 
واضتئ  طتاولئ  عغ  الةعغئ  «العةمات  إن  بغان  شغ 
العصئ  شغ  الظجاع  إلظعاء  المسامرة  الةععد  لاصعغخ 
ظعائغئ  طرتطئ  إلى  المفاوضات  شغه  وخطئ  الثي 
إذار  ضمظ  العتغث  التض  غضعن  أن  وغةإ  وترجئ. 
الاغ  السغاجغئ  والاسعغئ  الةاري  السغاجغ  التعار 

تدمظ طحارضئ الةمغع والاعازن والاعاشص».
ولعثا غمضظ الصعل أظه ق تض لفزطئ غطعح شغ افشص، 
وسطى أعض الئطث أن غثرضعا أن التض بأغثغعط وسطغعط 
طخالح  لاتصغص  تسمض  جعئ  ضض  سظعط  غظفدعا  أن 

 الشرب شغ الئطث
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الجوارق  غرضئعن  الحام  جعرغا  أعض  طظ  اآلقف  طؤات 
وعغ  الئتر،  سرض  شغ  الخغث  وطراضإ  المطاذغئ، 
طشاطرة طا ضاظعا لغصثطعا سطغعا لعق أظعط ُجّثت أطاطعط 
وعط  طضَرعغظ،  المشاطرة  ذرغص  شاخااروا  السئض،  ضض 
صدعا غرصًا  غسطمعن، بض وغرون بأم أسغظعط أن آقشاً 
وجط المتغطات والئتار، وتغظما غخطعن إلى أي بطث 
أوروبغ، تئثأ تطصئ أخرى طظ طسطسض السثاب، تغث 
غاظصطعن جغرًا سطى افصثام شغ أغطإ افتغان، تاططغظ 
وطا  واإلذقل،  لفذى  وغاسرضعن  الخشار،  أذفالعط 
شسطاه تطك المخعرة الاطفجغعظغئ طع بسخ القجؤغظ؛ 
شصث  إلظسان  المثل  المحعث  غمبض  وضرب،  رضض  طظ 
شغ  سار  وخمئ  المسطمعن  القجؤعن  شخار  الراسغ. 

جئغظ تضام المسطمغظ الثاظسغظ.
وغغرعط  جعرغا،  أعض  طظ  القجؤغظ  عآقء  طسزط  إن 
طظ المسطمغظ، طا ضاظعا لغثااروا جطعك عثا الطرغص 
اإلجقطغئ  الئقد  أن  لع  بالمثاذر،  المتفعف  العسر، 
بصثوطعط،  ورتئئ  وشادتعط،  أتسظئ  لعط  المةاورة 
واسائرتعط إخعة وعط ضثلك، إق أن المساططئ الصاجغئ 
شغ طثغمات تفاصر فبسط طصعطات التغاة، واسائارعط 
غرباء أجاظإ، ضض ذلك دشسعط لرضعب الخساب، سسى 
وطا  لطتال،  تشغغرًا  المضان  تشغغر  شغ  غضعن  أن  ولسض 
دروا أظعط بمتاولاعط الطتاق بأوروبا ضالمساةغر طظ 

الرطداء بالظار.
إن تفرغط تضام الئقد اإلجقطغئ بمخالح المسطمغظ 
طظ  غفرون  الثغظ  القجؤغظ  وترك  حآوظعط  ورساغئ 
الصاض غعغمعن سطى وجعععط ق غسفغ بصغئ المسطمغظ 
طظ المسآولغئ. شالمسطمعن طسآولعن سظ طتاجئئ 
طأطعرون  وعط  تةاععط،  صّخروا  عط  إن  تضاطعط 
باشغغرعط إن عط تضمععط بأظزمئ الضفر وتآطروا طع 
أسثائعط سطغعط، ضما عع تال تضام المسطمغظ الغعم. 
بظخرة  أطرعط  صث  اإلجقم  شإن  ذلك  سطى  وزغادة 
إخعاظعط وسثم خثقظعط، صال رجعل اهللا : «اْلُمْسِطُط 
َأُخع اْلُمْسِطِط َق َغْزِطُمُه َوَق َغْثُثُلُه َوَق َغْتِصُرُه»، شضغش 
غطةأون  وغغرعا  جعرغا  أعض  طظ  إخعاظعط  غارضعن 
وعط  والمسطمغظ  لقجقم  سثوة  أوروبغئ  دول  إلى 
السغح  لصمئ  باصاجط  غصعطعن  ق  ضغش  جاضاعن؟ 

طسعط؟؟ ضغش وضغش؟؟
تضظ  لط  والعةرة،  الطةعء  شغ  جعرغا  أعض  طساظاة  إن 
افخغرة  تضعن  ولظ  لطمسطمغظ،  تتثث  الاغ  افولى 
شغ ظض تضام دوغقت الدرار، الصائمئ اآلن شغ بقد 
المسطمغظ، شصث جئصعط شغ عثه المساظاة إخعاظظا طظ 
الروعغظةا، الثغظ ساحعا افطّرغظ، طظ الظزام الفاحغ 
طقذ  سظ  بتباً  الئتر  لرضعب  اضطروا  تاى  الئعرطغ، 
أوروبا  وتاى  المسطمغظ،  بقد  تساصئطعط  شطط  آطظ، 
سظ  جضائ  اإلظسان،  وتصعق  اإلظساظغئ  تثسغ  الاغ 
وعط  ععغئ.  بق  الئتر  سرض  شغ  وعط  طساظاتعط، 
غظامعن فسزط أطئ؛ أطئ اإلجقم السزغط، وطظ شّدض 
شغ  افطّرغظ  ساظى  طرغماً،  العظث  إلى  الثعاب  طظعط 
طثغمات القجؤغظ، والصطئ الثغظ جسطئ لعط طثغمات 
شغ بظشقدغح لط غةثوا تاى طاء الحرب الظزغش، طما 
جسطعط غدطرون لطثعاب لةطإ الماء طظ المساظصسات 
اآلجظئ الاغ تةمسئ بفدض طغاه الخرف الختغ، طما 

سرض تغاتعط لثطر افوبؤئ وافطراض.
القجؤغظ،  طساظاة  سظ  ظاتثث  وظتظ  ظظسى  ولظ 
المسطمغظ شغ أشرغصغا العجطى، تغث ذضرت الاصارغر 
أول/ ضاظعن  طظث  أظه  الماتثة،  افطط  طظ  العاردة 

دغسمئر ٢٠١٣م، ظجح طا غصرب طظ ٢٥٪ طظ جضان 
أضبر  لةأ  ضما  الئقد،  داخض  إلى  العجطى  أشرغصغا 
وتحاد،  والضظشع  الضاطغرون  دول  إلى  ألفاً   ٤٦٠ طظ 
سمطئ  أن  بسث  افشرغصغ،  الةعار  دول  طظ  وغغرعا 
شغعط سخابات الظخارى صاًق وترصاً، شغ طظاظر تصحسّر 
وتصاسج  طرغإ،  دولغ  خمئ  ظض  شغ  افبثان،  لعا 
والصاجط  لعط،  الئارزة  السمئ  المسطمغظ؛  تضام  طظ 
رتماء  حسعبعط،  سطى  أحثاء  شعط  بغظعط،  المحارك 
غساأجثون  اإلجقطغئ،  افطئ  أسثاء  الضفار  سطى 
افطرغضان  أجغادعط  أطام  وغساظسمعن  افطئ،  أطام 

وافوروبغغظ.
عثه أطبطئ لمساظاة المسطمغظ العائمغظ سطى وجعععط 
غططئعن الطةعء سظث خاظسغ أزطاتعط طظ افوروبغغظ 
القجؤغظ  سظ  التثغث  سظث  تطعل  شالصائمئ  وغغرعط، 
وطآجغعط شغ السراق ولغئغا والسعدان والغمظ وغغرعا 

طظ بقد المسطمغظ.
تاتمج  لماذا  وعع:  سطغظا،  غطح  جآال  عظاك  ولضظ 
قجؤغ  وبثاخئ  القجؤغظ،  قجاصئال  الغعم  أوروبا 
والئتر  الئر  تترس  بافطج  ضاظئ  الاغ  وعغ  جعرغا، 
تاى ق غثخطظعا سطغعط قجأ، وعغ الاغ وضسئ طظ 
الصعاظغظ طا غمظع أي طشاطر طظ الثخعل إلى أراضغعا، 
غثسعن؟  ضما  اإلظساظغئ  شسًق  عض  جّث؟  الثي  طا 
تتمسًا  الثول  أضبر  شألماظغا  ذلك،  غغر  تصعل  التصغصئ 
صّثرعا  ساططئ،  صعى  إلى  بتاجئ  القجؤغظ  قجاصئال 
طسعث (بغرتطسمان) طآخرًا بظخش ططغعن طعاجر جثغث 
جظعغاً تاى السام ٢٠٥٠م، شالثراجئ تصعل إن طسثل 
العقدة شغ ألماظغا طظثفخ جثًا، إضاشئ إلى أن ظخش 
الصعى الساططئ جااصاسث سظ السمض خقل خمسئ سحر 
ساططئ،  صعى  إلى  بتاجئ  ألماظغا  أن  غسظغ  طما  ساطا، 

والمعاجرون غمبطعن عثه الصعى.
ضما أن عظالك عثشاً جغاجغاً، وعع أن الظزام السعري 
بات صاب صعجغظ أو أدظى طظ السصعط، شغراد إشراغ 
الحسئغ،  السظث  البعار  غةث  ق  تاى  أعطعا  طظ  جعرغا 
وبثلك  بالحئاب،  تشثغعط  الاغ  المثطخئ  والتاضظئ 
غرغثون ضسر حعضاعط، وخمعدعط الثي اجامر أضبر 
طظ أربع جظعات، ضاظئ البعرة شغ تصثم، والظزام شغ 
تراجع، رغط الثسط الضئغر طظ أطرغضا وروجغا وغغرعما 

طظ الثول التاصثة سطى اإلجقم وأعطه.
إن عثه افطئ أطئ سجغجة، أسجعا اهللا باإلجقم، شغعم 
وغصعدعا  به،  وتاتاضط  باإلجقم،  تتضط  ضاظئ  أن 
خطغفئ ضان غظخر اطرأة واتثة اجاظةثت به وباإلجقم 
أجطعا  طظ  المساخط  شسّغر  واإجقطاه)،  (واطساخماه، 
إطئراذعرغاعط  طثن  أسزط  شاح  شغ  جئئاً  ضان  جغحاً 
رضغ  الثطاب  بظ  سمر  الفاروق  در  وهللا  (سمعرغئ)، 
لثفئ  بالسراق  بشطئ  سبرت  لع  الصائض: «واهللا  سظه  اهللا 
سمر»،  غا  الطرغص  لعا  تخطح  َلْط  ِلَط  اهللا  غسألظغ  أن 
وطعما  باإلجقم،  اهللا  شأسجظا  أذقء  «ضظا  الصائض:  وعع 
اباشغظا السجة شغ غغره أذلظا اهللا». والغعم بسث أن شصثظا 
غعغط المقغغظ طظا سطى  الُةظَّئ (الثطغفئ)، خرظا ععاظاً 
سظ ططةأ، وق ططةأ إق إلى اهللا، باتئاع  وجعععط بتباً 
اإلجقم  جططان  بإصاطئ  عثغه  سطى  والسغر   ، ظئغه 
الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  المفصعد؛ 
تسغث السجة لفطئ، وتعتثعا شغ ظض ضغان واتث، غظحر 
السثل والثغر، شغتطط الظاس طظ أصاخغ الثظغا بالسغح 
 شغ دولاظا؛ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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بسث سصعد الاعمغح الاغ طرت بعا الضظاظئ وطع بجوغ 
طظ  الضبغر  وأشصثته  الشرب  شاجأت  الاغ  البعرات  شةر 
سمقئه وأدواته، بض وتاى خططه المساصئطغئ شأخئتئ 
ردات شسض  ضعظعا  سظ  تثرج  ق  ارتةالغئ  ضطعا  ترضاته 
لتراك الحسعب البائرة، وطع إدراك الشرب لترج طعصفه 
ولدسفه وضسش سمقئه أطام افطئ جارع شغ طتاوقت 
شغ  أراد  طا  له  وتط  وجرصاعا،  البعرات  قتاعاء  تبغبئ 
وجعد  لسثم  الضظاظئ،  طخر  وخاخئ  بقدظا  طظ  ضبغر 
صغادة واسغئ طثطخئ تتمض طحروسا ختغتا صادرا سطى 
أتثباه  طا  أن  إق  شغه،  عغ  طما  وافطئ  طخر  إظعاض 
البعرات طظ تشغغر ضان له أبر ضئغر شغ إظداج الضظاظئ 
أدق  بمسظى  تصعصعا،  طظ  لطضبغر  وإدراضعا  وغصزاعا 
وضسئ عثه البعرات الضظاظئ سطى بثاغئ الطرغص وإن 
غاب عثا سظ أعض الضظاظئ أظفسعط وإن لط غثرضعا أظعط 
غسغرون ظتعه طرغمغظ، تةئرعط تاجاعط إلى اجاسادة 
تصعصعط المشاخئئ وضراطاعط المسطعبئ والاغ ق سعدة 
أعض  سصغثة  طظ  غظئع  ختغح  بمحروع  إق  طظعا  في 
الضظاظئ اإلجقطغئ غتمطه رجال طثطخعن صادرون سطى 
تطئغصه طظ أول غعم، وعع بق حك خقشئ سطى طظعاج 
الظئعة وتمطاه، عط حئاب تجب الاترغر الثغظ لط غئثلعا 
ولط غائثلعا طظث أول غعم لطبعرات ظختا وتعسغئ فعض 
الضظاظئ وافطئ وإلخعاظعط طظ أبظاء الترضات اإلجقطغئ 
طتثرغظعط طظ طشئئ الرضعن إلى الشرب وسمقئه والبصئ 
شغعط وشغ وسعدعط الئراصئ المسسعلئ الاغ لط تثرج 

سظ ضعظعا جراباً بصغسئ غتسئه الزمآن طاء.
ضض طا طر بالضظاظئ إلى اآلن وإن ضان شغه ظةاح لما خطط 
طع  غاساطض  لط  الشرب  أن  إق  ظعسغ  بحضض  الشرب  له 
سصغثة أعض الضظاظئ ولط غدسعا شغ اسائاره، وضان ضمظ 
غاساطض طع افطعر بحضض تسابغ بتئ وبظفج طفاعغمه 
وخغاراته الصثغمئ الاغ دأب سطى وضسعا أطام الحسعب 
المسارضئ والتضعطئ وعع غترك الطرشغظ ضالثطى بغظ 
أخابسه دون أن غتسإ تسابا لاطك الحسعب وأظعا صث 
تمطمطئ وتمردت سطى جططاظه وجططان سمقئه ولط 
تاول  طعما  جئغض  طظ  أطاطعط  راضسئ  لسعدتعا  غسث 
بسغاجات الارضغع والارغغإ والارعغإ والصاض وجفك 
ساطعا  صاربئ  الاغ  وبعرتعط  الحام  أعض  وطا  الثطاء، 

الثاطج طظضط بئسغث.
لطضظاظئ أعمغئ طظصطسئ الظزغر؛ شطع اظساصئ طخر طظ 
الائسغئ لثرجئ سطى إبرعا ضض بقد اإلجقم جمطئ واتثة، 
والشرب غثرك ذلك جغثا وغثرك أن خروجه طظ طخر 
غسظغ شصثاظه لبروات الحرق ضطه بض وشصثاظه لعجعده 
أخق، شسمض بضض ذاصاه تاى غفحض ضض تراك فعض 
الضظاظئ وتاى غئاسث بغظعط وبغظ دغظعط، وسمث بالسططئ 
والفاجثغظ  والمطئطغظ  السسضر  جعصئ  إلى  طخر  شغ 
الثغظ ق غةامع طسعط إق طظ عط سطى حاضطاعط. ولسطظا 
وتثغبعط سظ أطعال  جمغسا جمسظا تسرغئات السسضر 
الثطغب بط صداغا الفساد الاغ ق تظاعغ والاغ أزضمئ 
إلى  المخري  بالرئغج  تثت  والاغ  رائتاعا  افظعف 
إصالئ تضعطئ طتطإ أتث حرضائه شغ جرائمه بسث إصالئ 
جابصئ لعزغر داخطغاه، شغ طتاوقت ق تظصطع لاتمغض 

صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري غعم الةمسئ الماضغ إن الرئغج باراك أوباطا غساصث أن المتادبات 
السسضرغئ طع روجغا بحأن جعرغئ خطعة تالغئ طعمئ وغأطض شغ أن تظسصث صرغئاً. وأضاف ضغري شغ طساعض 
طتادبات طع وزغر الثارجغئ اإلطاراتغ سئثاهللا بظ زاغث شغ لظثن: «غساصث الرئغج أن المتادبات السسضرغئ خطعة 
تالغئ طعمئ، وغأطض شغ أن تةري صرغئاً جثًا، وأن تساسث شغ تتثغث بسخ الثغارات المثاطفئ المااتئ لظا وظتظ 

ظئتث الثطعات المصئطئ شغ جعرغئ». (جرغثة التغاة)
: عضثا وبسرسئ صغاجغئ غائثد «الصطص» افطرغضغ الثي أسطظ سظه طسآولعن أطرغضغعن تةاه زغادة 
العجعد السسضري الروجغ شغ جعرغا، وزغادة سطى ذلك خار التثغث افطرغضغ اآلن سظ طئاتبات سسضرغئ 
أطرغضغئ – روجغئ بحأن جعرغا.. وعثا غحغر إلى أن المسآولغظ افطرغضغغظ ضاظعا غثادسعن سظثطا أسربعا 
بطشارغا  طظ  أطرغضا  ذطإ  سظ  الضقم  وأطا  جعرغا..  شغ  الروجغ  السسضري  العجعد  زغادة  طظ  صطصعط  سظ 
والغعظان الصغام بإغقق أجعاء الئطثغظ شغ وجه الطائرات الروجغئ السابرة إلى جعرغا شعع أغدا طظ باب 
الثثاع، شطع ضاظئ أطرغضا جادة شغ ذلك لططئئ طظ السراق، وعع الثي غثدع لظفعذعا، إغقق أجعائه شغ وجه 
الطائرات الروجغئ!! شالطائرات الروجغئ تساطغع المرور شعق أذربغةان وإغران والسراق لاخض إلى جعرغا، 

وُغسث عثا الطرغص طظ أصخر الطرق الاغ تسطضعا الطائرات الروجغئ لطعخعل إلى جعرغا. 

غا أعض الضظاظئ ق خغار أطاطضط
ولظ غخطح تالضط غري خقشئ سطى طظعاج الظئعة

بصطط: تاطث سئث الشفعر*

أسطظئ بارغج وبضغظ غعم الةمسئ الماضغ أظعما اتفصاا سطى إصاطئ خظثوق اجابماري طحارك لثسط تمعغض 
تساوظعما شغ «دول أخرى» وخخعخا شغ أشرغصغا تغث تظعي الخغظ اقساماد سطى تمرضج طةمعسات شرظسغئ. 
وعثا المحروع غظثرج شغ إذار اإلسقن البظائغ الماسطص باتفاق «الحراضات الفرظسغئ الخغظغئ شغ افجعاق افخرى» 
تحغاظس».  ضه  الخغظغ «لغ  العزراء  رئغج  بارغج  شغ  الماضغ  تجغران  حعر  شغ  افولى  بافترف  وصسه  الثي 
وتسسى الخغظ الاغ تساظغ طظ صثرات خظاسغئ ضئغرة طصابض تراجع الططإ الثاخطغ طع تئاذآ اصاخادي، إلى 
تعجغع أجعاصعا. وصث تترضئ الخغظ بمفردعا لفارة ذعغطئ شغ افجعاق الظاحؤئ، لضظعا ترغث اآلن اقجافادة طظ 
خئرات المةمعسات الفرظسغئ شغ افجعاق الاغ تامرضج شغعا طظث شارة ذعغطئ وخخعخا شغ أشرغصغا. وجاسافغث 
الحرضات الفرظسغئ طظ جعاعا طظ الصعة المالغئ لباظغ اصاخاد شغ السالط. وشغ طآتمر ختاشغ بمظاجئئ الثورة 
البالبئ طظ «التعار اقصاخادي والمالغ» بغظ الئطثغظ شغ بضغظ، تتثث ظائإ رئغج العزراء «طا ضاي» سظ «اتفاق 
الفرظسغ  المال  وزغر  وأضث  أخرى.  دول  شغ  عثه  الاساون  أحضال  دسط  بعثف  طحارك»  خظثوق  إلصاطئ  أولغ 
طغحال جابان الثي غجور بضغظ لغحارك شغ عثا التعار: «إظعا شضرة أذطصعا رئغج العزراء الخغظغ». وطا زال تةط 

عثا الخظثوق اقجابماري صغث الثرس. (السربغئ ظئ)

ضغري: ظأطض شغ سصث طتادبات سسضرغئ طع روجغا تعل جعرغئ

طتادبات غاباظغئ - روجغئ بحأن ججر طاظازع سطغعا

أسطظئ وزارة الحآون الثارجغئ الغاباظغئ غعم السئئ الماضغ أن وزغر الثارجغئ شعطغع ضغحغثا جغطاصغ ظزغره 
الروجغ جغرغغ قشروف شغ طعجضع عثا افجئعع لئتث السقصات بغظ الئطثغظ الاغ تعترت شغ اآلوظئ افخغرة، 
ظاغةئ زغارة رئغج العزراء الروجغ دغماري طغثشغثغش إلى ججغرة تاظازع الثولاان السغادة سطغعا. وجغطاصغ 
ضغحغثا طع قشروف شغ طعجضع اقبظغظ المصئض لئتث جطسطئ طظ الصداغا، بغظعا الةجر افربع الماظازع سطغعا 
شغ المتغط العادئ والاغ أدى الثقف سطغعا إلى تعتر السقصات بغظ الئطثغظ طظث ظعاغئ الترب السالمغئ الباظغئ. 
وُغاعصع أن تدع زغارة ضغحغثا افجاس لجغارة غصعم بعا الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ إلى الغابان عثا 
السام، إلجراء طتادبات طع رئغج العزراء الغاباظغ حغظجو آبغ . وصالئ العزارة إن «ضغحغثا جغطاصغ طع إغشعر 

حعشالعف الظائإ افول لرئغج العزراء الروجغ شغ ٢٢ أغطعل المصئض». (جرغثة التغاة)

الحثعص شساد الظزام الرأجمالغ السفظ الثي غامسك 
تحضغض  بط  وسعاره،  شحطه  أبئئ  أن  بسث  افذظاب  به 
تضعطئ جثغثة بحثعص جثد غظفثون الظزام الفاجث 
ظفسه وغصئسعن شغ افجعاء الفاجثة ظفسعا وتتضمعط 
  اهللا  رجعل  بصعل  تثضرظا  الاغ  ظفسعا  السغاجات 
ِشغَعا  ُق  ُغَخثَّ اَساٌت  ُخثَّ َجَظَعاٌت  الظَّاِس  َسَطى  «َجَغْأِتغ 
اِدُق، َوُغْآَتَمُظ ِشغَعا اْلَثاِئُظ،  اْلَضاِذُب َوُغَضثَُّب ِشغَعا الخَّ
َوْغِئَدُئ». ِصغَض: َغا  َوُغَثعَُّن ِشغَعا اَفِطغُظ، َوَغْظِطُص ِشغَعا الرُّ
َغْظِطُص  الاَّاِشُه  ُجُض  َصاَل: «الرَّ َوْغِئَدُئ،  الرُّ َوَطا  اهللاَِّ  َرُجعَل 

ِشغ َأْطِر اْلَساَطِئ».
ُتةمض  وعض  الثعر؟!  أشسث  طا  السطار  غخطح  شعض 
الاشغغرات وجه الظزام الضالح؟! وعض تثثع الارصغسات 

أعض الضظاظئ الثغظ ضةعا طظ تضط سسضر أطرغضا؟!
إن أعض الضظاظئ لط تسث تظططغ سطغعط أقسغإ جترة 
شرسعن ولع شسطعا طا شسطعا؛ شصث رأوا بأم أسغظعط آلئ الصاض 
تصعصعط،  تخعن  وق  ضثعط  إق  تساسمض  ق  والصمع 
الصاطئ طظ  ولامضغظ  لاضئغطعط  ق تسظ إق  والصعاظغظ 
رصابعط دون سصاب وق طتاجئئ، ظاعغك سظ اقطاغازات 
الاغ تمظح لطةغح والحرذئ والصداء دون جائر أعض 
الضظاظئ لحراء وقئعط، شطط غسث أطام أعض الضظاظئ خغار 
لطسغح  ططروتئ  خغارات  أطاطعط  الظزام  غئص  ولط 
سغحا ضرغما، إق خغارا واتثا شصط لط غدسه الظزام وق 
الشرب شغ تساباتعط، بض سمطعا دوطا سطى إبساده سظ 
السصعل وطتاولئ ذمسه والاساغط سطى ضض طا غفدغ 
إلغه، وعع اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة، افطر الثي صطإ الشرب سطى طرجغ رغط 
طا أسطاعط طظ ضماظات وتطمغظات لشطص تطك المساتئ 
طظ «الترغئ» الاغ طضظئ طظ ظحر وتثاول أشضار وجعب 
تتضغط اإلجقم طظ خقل الثقشئ وشغ صطإ الصاعرة، 
وطا حععث طظ تفاسض الظاس طسعا وصئعلعط بعا وطا 
اجاطاع اإلخعان العخعل إلى طا وخطعا إلغه إق لزظ 

الظاس أظعط جغأتعظعط بعا.
واآلن... طا الثي غظازره أعض الضظاظئ؟! عض غظازرون طا 
جاسفر سظه اقظاثابات الئرلماظغئ؟! وعض غرجعن طظعا 

خغرا؟!!
إن أعض الضظاظئ وبسث أن ذاصعا طا ذاصعا وطع إدراضعط 
لطسئئ اقظاثابات وطا شغعا طظ طخالح وأظعا ق غرجى 
طظ ورائعا خغر وق غراد بعا إق حرا، وطع بصاء آلئ الصمع 
والاةعغض تسمض وبصعة شغ أعض الضظاظئ، شسغئصى أعض 
الضظاظئ شغ تالئ السثط وتالئ البعرة الاغ لظ تثمث 
أبثا، وإن عثأ لعغئعا أتغاظا لضظعا جائصى دوطا طحاسطئ 
غآجب لعغئعا المثطخعن طظ أبظاء افطئ، إلى أن غاتعل 
لظعداعط  الختغح  السئغض  إلى  الضظاظئ  أبظاء  وسغ 
وتتصغص غاغاتعط وسعدة تصعصعط وضراطاعط، وتسطغط 
أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر  لتجب  صغادتعط 
والمآعض لصغادة افطئ والتاطض العتغث لمحروع طاضاطض 
لثولئ اإلجقم الاغ تصر السثل والصسط، تغظعا شصط 
ظصعل إن البعرة اضامطئ وتان صطش بمارعا، وظسط تطك 

 البمار خقشئ سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

شرظسا والخغظ تثسمان تساوظعما شغ أشرغصغا بخظثوق طحارك
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