
ظخرة القجؤني والعاربني طظ جتغط 
بحار عغ واجإ املسطمني

إن تصخغر تضام المسطمغظ تةاه 
غسفغ  ق  آطظ  طقذ  سظ  الئاتبغظ  القجؤغظ 
غعجإ  شاإلجقم  المسآولغئ،  طظ  المسطمغظ 
سطغعط طتاجئئ التضام سطى تصخغرعط وتفرغطعط 
بتصعق المسطمغظ، وتشغغرعط إن عط لط غطاجطعا 
إخعاظعط  بظخرة  ططالئعن  وعط  اإلجقم..  بأتضام 
واتاداظعط وتصاجط لصمئ السغح طسعط ضما شسض 
أظخار المثغظئ المظعرة طع المعاجرغظ طظ طضئ.. 
صال الرجعل : «اْلُمْسِطُط َأُخع اْلُمْسِطِط َق َغْزِطُمُه َوَق 

َغْثُثُلُه َوَق َغْتِصُرُه».

اصرأ شغ عثا السثد :
- شغ ضعء المساةثات سطى الساتئ السعرغئ: أعض جعرغا 

   صادرون سطى إشحال خطط أطرغضا رغط سزط تةط الاآطر 

   والاضالإ سطغعط  ...٢

- ظزام افجعط المالغ: خسارة شغ الثظغا واآلخرة ...٢

- السغاجئ عغ رساغئ الحآون ولغسئ الرضا بالعاصع ... ٢

- جطسئ المةطج العذظغ الفطسطغظغ... ظجاٌع سطى ضراجغ 

   جططئ وعمغئ ق صعام لعا إق برضا اقتاقل وإذظه! ...٤
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ضطمئ السثد

لط تسث بعرة الحام وطا تسطص بعا، صدغئ داخطغئ رغط 
طتاوقت جقدعا وطظ ورائه أطرغضا أن غاط تطعا، تغظ 
اظططصئ، بسرسئ ودون «بطئطئ» سظ ذرغص إغساز أطرغضا 
المازاعرغظ  سطى  التمط  بخإ  افجث  بحار  لسمغطعا 
ضغ تظاعغ «افزطئ» خقل ساطعا افول أي شغ ٢٠١١. 
وعضثا ساظئ اإلدارة افطرغضغئ طظ الاثئط والاظاصدات 
شغ طسالةاعا لطحأن السعري، ظعر عثا جطغاً شغ أسمال 
خقل  طظ  أو  طئاحرة  بعا  صاطئ  وسسضرغئ  جغاجغئ 
لطبعرة  غثعا  طثت  تغظ  شفغ  المظطصئ.  شغ  سمقئعا 
باجط طساسثة الحسإ السعري جعاء بالثسط المئاحر 
لطمسارضئ أو بإظحاء طةمعسئ أخثصاء الحسإ السعري 

الاغ شحطئ شغعما شحقً ذرغساً.. 
أطام  تثودعا  أجمع  السالط  دول  أوخثت  تغظ  وشغ 
جعرغا  أعض  طظ  أبعابعا  دصئ  الاغ  اإلظساظغئ  التاقت 
العاربغظ طظ تمط الظزام السعري ضاظئ عثه الثول 
الشربغئ تئارك طث روجغا والخغظ وضعرغا الحمالغئ وإغران 
وبسخ دول أطرغضا القتغظغئ ظزام بحار بأظعاع افجطتئ 

والثئراء السسضرغغظ وتاى بصعات طصاتطئ وطا زالئ.
ولضظ طا الثي دشع أوروبا لاشغغر جغاجاعا شةأة تةاه 
المقغغظ  قجاصئال  المعخثة  أبعابعا  شافاح  جعرغا 

طظعط؟

أدرضئ أوروبا أن الثطر افغثغعلعجغ أخطر سطغعا طظ 
جعرغا  شغ  افجث  ظزام  شسصعط  اقجاماسغ،  الثطر 
جاضعن  سطغعا  خطغرة  شاغئ  دولئ  صغام  سظه  جغظاب 
جغاجاتعا طامتعرة تعل اجاسادة الصثس بط شطسطغظ 
أبعاب  شاطرق  السالط  شغ  السغاجغ  اإلجقم  ظحر  بط 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  طظ  خحغئ  لطالما  الاغ  أوروبا 
سطى طظعاج الظئعة، وتثحى اآلن أن تصدغ تطك الثولئ 
سطى جغاجاعا اإلجاسمارغئ. شامسضئ بالظزام الصائط 
تثث..  طعما  سطغه  التفاظ  بدرورة  أطرغضا  وواشصئ 
شسضائ سظ طةازره الاغ شاصئ بحاساعا طةازر التروب 
السالمغئ، وشاق تثطغره لطمثن دطار برلغظ وجاالغظشراد. 
وطظسئ أبظاء المسطمغظ طظ طشادرة أراضغعا لظخرة بعرة 
الحام شتاخرتعط واساصطاعط وأوجثت رأغاً ساطاً طدطًق 
أعض  سثابات  إسقطعا  وجائض  تابسئ  وسظثطا  تعلعط. 
الحام أظعرتعا سطى أظعا طساظاة شردغئ ظاغةئ خسعبئ 
السفر شغ الئتر أو شغ الئر وأظعرتعا طظفخطئ سظ أخطعا 
وسظ المسئإ التصغصغ لعا، شسالةئ المحضطئ طفخعلئ 
سظ طسئئعا الفسطغ، شسططئ الدعء سطى أن جئإ ذلك 
وباجاصئال  التثود  بفاح  شسالةاعا  التثود،  إصفال  عع 

القجؤغظ وعضثا – بجسمعا - ُتطئ المحضطئ.
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أردوغان طسجغا والث إغقن:
لغاضط لط تئتروا وبصغاط ضغعشظا!!! 

م الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، تسازغه، إلى  صثَّ
خعر  أبارت  الثي  الضردي  إغقن  السعري  الطفض  والث 
طظ  ضئغرة  طعجئ  الارضغئ،  السعاتض  سطى  غرصا  وشاته 
الشدإ الحسئغ شغ طثاطش أظتاء السالط. وأشادت طخادر 
شغ الرئاجئ الارضغئ، أن أردوغان اتخض عاتفغا بسئث اهللا 
الضردي، وأسرب سظ تجظه السمغص لطتادبئ، صائق «إغقن 
وُأّطعما  أغدا،  أبظاؤظا  عما  غرصا،  طاتا  الطثان  وحصغصه، 
أخاظا». وصال أردوغان شغ اتخاله: «لغاضط لط تئتروا، 
حضره  سظ  «ضردي»  أسرب  وبثوره  ضغعشظا»،  وضظاط 
لطرئغج أردوغان، وإلى ضض افحثاص الثي وصفعا طسه 

شغ طتظاه. (روجغا الغعم)
طظ  غاظخض  وضسادته،  الارضغ،  الرئغج  إن   :

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

طسآولغاته، بض إظه غخّعر طعاصفه المطغؤئ بالاثاذل 
والاآطر سطى أعض جعرغا بأظعا طعاصش بطعلغئ.. شعع 
لع صام بما غعجئه سطغه اإلجقم طظ ظخرة أعض جعرغا 
إلى  اضطروا  لما  افجث  سخابات  بطح  وطعاجعئ 
إطضاظات  طظ  ججءا  جّثر  أظه  لع  بض  دغارعط.  طشادرة 
ترضغا لرساغئ الثغظ لةأوا إلغعا طظ جعرغا لما صرروا 
بالمثاذر  المتفعشئ  بالمشاطرة  والصغام  ترضغا  ترك 
لطةعء إلى دول أوروبا!! وعع سظثطا غثاذإ والث الطفض 
«إغقن» بصعله: «لغاضط لط تئتروا وبصغاط ضغعشظا»، 
وآقف  السائطئ  باطك  دشع  الثي  طا  ظفسه  غسأل  أشق 
السائقت السعرغئ إلى طشادرة ترضغا؟؟!! عض وجث عآقء 
شغ ترضغا الرساغئ الختغتئ الاغ شرضعا اإلجقم؟؟!! 
شسق غظطئص سطى أردوغان صعل الرجعل خطى اهللا سطغه 

وآله وجطط: «إَذا َلْط َتْسَاحِ َشاْخَظْع َطا ِحْؤئ». 

أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  بغظ  الطصاء  بثأ 
وبغظ المطك السسعدي جطمان بظ سئث السجغج بعالئ 
طظ الترضات والاخرغتات الئروتعضعلغئ القشائ الاغ 
تثل سطى طثى تمغج السقصات بغظ أطرغضا والسسعدغئ، 
الئغئ  طثخض  شغ  جطمان  المطك  أوباطا  اجاصئض  شصث 
السالط  زسماء  غساصئض  السادة  شغ  عع  بغظما  افبغخ 
إلى  ضطماه  شغ  جطمان  المطك  أحار  شغما  طضائه،  شغ 
الاثضغر بأظه تسّمث أن تضعن أول زغارة له طظث تعلغه 
التضط إلى العقغات الماتثة، وذلك شغ تسئغر خرغح 
سظ سمص السقصات بغظ الثولاغظ طظث أغام طآجج 
ولصائه  السجغج،  سئث  المطك  التالغئ  السسعدغئ  الثولئ 
ظعر  سطى  روزشطئ  شراظضطغظ  افطرغضغ  بالرئغج 
المثطرة افطرغضغئ ضعغظج شغ صظاة السعغج، والثي 
الظفعذ  إلى  السسعدغئ  تتعغض  شغ  تاجماً  لصاًء  ضان 
افطرغضغ، وصال جطمان شغ إحارته تطك: «أظا جسغث 
أن أضعن طع خثغص شغ بطث خثغص»، ووخش زغارته 
بأّظعا: «رطج لطسقصات الماغظئ الاغ تربطظغ بالعقغات 
الماتثة، وعغ بضض تأضغث سقصات تارغثغئ» شأظعر 
السسعدغئ  السقصات  تمغمغئ  طثى  تخرغتاته  شغ 
«طظ  أوباطا:  طع  السمض  غعد  بأّظه  وصال  افطرغضغئ، 
السسعدغئ،  لجغارة  ودساه  أجمع»،  السالط  جقم  أجض 
شغ  العضع  طظاصحئ  غرغث  ق  بأّظه  شصال  أوباطا  أّطا 
وطضاشتئ  السعرغئ  وافزطئ  الظعوي  واقتفاق  الغمظ 
اإلرعاب وتسإ، بض غرغث أغداً: «تسمغص الاساون شغ 
طةاقت الاسطغط والطاصئ الظزغفئ والسطعم والاشغرات 
المظاخغئ»، شأظعر أوباطا أّظه غرغث أن ُتسغطر أطرغضا 

سطى جمغع جعاظإ التغاة شغ السسعدغئ.
الةئغر  سادل  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  وخش  وصث   
جادع  وأظعا  والاارغثغئ»،  بـ«المتعرغئ  الجغارة 
جاحعث  الاغ  الئطثغظ  بغظ  لطسقصات  جثغثًا»  «أشصاً 
«تطعرات لسصعد ذعغطئ»، شقتزعا ضغش ُغرضج التضام 
الاابسعن فطرغضا سطى الظعاتغ الساذفغئ والحثخغئ 
الااشعئ، بغظما ُغرضج تضام أطرغضا سطى اقجاتعاذ سطى 

أضئر صثر طظ المظاشع والمخالح والظفعذ.
لصث ألجطئ اإلدارة افطرغضغئ الثولئ السسعدغئ بئظعد 
اتفاصغئ ضاطإ دغفغث الاغ سصثت بغظ أطرغضا والثول 
غتدرعا  لط  والاغ  أحعر،  سثة  صئض  السئ  الثطغةغئ 
المطك السسعدي آظثاك حثخغاً، وتدرعا ظغابئ سظه 
ولغ  ولغ  طتمث  وابظه  ظاغش،  بظ  طتمث  سعثه  ولغ 
السعث، واجامر عثا اقلاجام بعثه اقتفاصغئ افطرغضغئ 
الثطغةغئ طع ضض لصاء أو اجاماع بغظ صادة الئطثغظ، أو 
بغظ ضض صادة دول الثطغب طع الصادة افطرغضغغظ، وشغ 
عثا الطصاء افخغر سّئر أوباطا وجطمان شغ لصائعما سظ 
ارتغاتعما لظاائب صمئ ضاطإ دغفغث الاغ جاءت لاصعغئ 
الحراضئ افطرغضغئ الثطغةغئ سطى تث وخفعما، وسطى 
الةاظئان  أّضث  ضما  وافطظغ،  الثشاسغ  الاساون  تسجغج 
سجطعما سطى الاجاطعما باظفغث ضاشئ المعضعسات الاغ 
تط اقتفاق سطغعا شغ تطك الصمئ، بتغث غثت اتفاصغئ 
افطرغضغئ  لطحراضئ  أجاجغئ  طرجسغئ  دغفغث  ضاطإ 
تاى  تطاعا  الاغ  الافاعمات  طسزط  إن  بض  الثطغةغئ، 

اآلن لط تاةاوزعا.
وأّطا الةثغث شغ لصاء أوباطا طع جطمان شغ عثه الصمئ 
الةثغثة شغ واحظطظ شعع ربط السسعدغئ بالائسغئ 
افطرغضغئ لسصعد ذعغطئ صادطئ ربطاً طتضماً، واسائار 
السسعدغئ دولئ طتعرغئ شغ طظطصئ الحرق افوجط 
طظ  اقجاسمارغئ  افطرغضغئ  المثططات  لامرغر 
خقلعا، وصث ُسّئر سظ عثا المسظى بما تط تسمغاه - 
اجاراتغةغئ جثغثة طحارضئ لطصرن التادي والسحرغظ 
عثه  تغال  الممطضئ  رؤى  حمطئ  صغض  ضما  والاغ   -
السقصئ  عثه  تطعغر  وضغفغئ  اقجاراتغةغئ،  السقصئ 
بحضض ضئغر بغظ الئطثغظ، وصث أخثر جطمان وأوباطا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بصطط: المعظثس عحام الئابا

املئسعث الثولغ برظاردغظع لغعن: طتادبات لغئغا بمرتطاعا افخرية 
الراطغئ  المتادبات  إن  الماضغ  الةمسئ  غعم  لغعن  برظاردغظع  لغئغا  إلى  الثاص  الماتثة  افطط  طئسعث  صال 
لاحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ لغئغئ دخطئ طرتطاعا الظعائغئ، طحغرا إلى أظه طظ المأطعل الاعخض إلى اتفاق 
بتطعل ٢٠ أغطعل/جئامئر التالغ. وظصطئ وضالئ روغارز سظ لغعن صعله لطختفغغظ «لثغظا تصا شرخئ لطاعخض 
إلى اتفاق ظعائغ افغام الصادطئ، ولغج بعجسظا ولغج بعجع لغئغا أن تدغع عثه الفرخئ». إق أظه ذضر أن 
أضبر افطعر خسعبئ لط تتض بسث، وأن الةاظئغظ لط غتسما بسث طسألئ أسداء التضعطئ. وصث اجامع المئسعث 
جظغش  شغ  الةمسئ  أطج  جاسات  خمج  طثى  سطى  الطغئغ  السام  العذظغ  المآتمر  طظ  طفاوضغظ  طع  افطمغ 
السعغسرغئ، وأوضح أظه غاعصع سصث جعلئ طتادبات جثغثة افربساء الصادم. سطى خسغث طاخض، أسرب المآتمر 
سعض  وصال  جقم.  اتفاق  سطى  لطاعصغع  تمعث  تعاشصغئ  خغشئ  إلى  الاعخض  بصرب  تفاؤله  سظ  السام  العذظغ 
سئث الخادق ظائإ رئغج المآتمر سصإ لصاء لغعن «ضان اجاماسا بظاء وطبمرا. صّثم السغث لغعن أشضارا جثغثة 
وخغشا لادمغظ تسثغقت المآتمر شغ المسعدة، وعثه الخغس لط ُتصثم طظ صئض». وأضاف سئث الخادق الثي 
سثدعا  الاغ  المآتمر  تسثغقت  ضاطض  «اجاسرضظا  بالمتادبات  السام  العذظغ  لطمآتمر  الممبض  الفرغص  غصعد 
تسسئ» طدغفا «الظصاش ضان بظاء طظ أجض تدمغظعا شغ طسعدة اقتفاق». وتابع «ظتظ طافائطعن جثا بإغةاد 
طظ  طجغث  بثل  إلى  طظا  تتااج  السالصئ  الظصاط  بسخ  أن  حك  ق  الصادطئ.  الصرغئئ  الفارة  خقل  تعاشصغئ  خغس 
الةعث والظصاش، لضظ إذا جرظا سطى ظفج الروح الئظاءة الاغ سمطظا شغعا الغعم ولمسظاعا طظ الئسبئ شأساصث 

أظظا بإطضاظظا إظةاز طا تئصى شغ الصرغإ الساجض». (الةجغرة ظئ)
: بالرغط طظ أجعاء الافاؤل الاغ أحاسعا المئسعث الثولغ «لغعن» تعل صرب الاعخض إلى اتفاق 
بغظ افذراف الطغئغئ الماظازسئ، إق أن المآحرات تثل سطى أن افطر غتااج إلى طجغث طظ العصئ.. شعع 
ظفسه أسطظ أن «أضبر افطعر خسعبئ لط تتض بسث، وأن الةاظئغظ لط غتسما بسث طسألئ أسداء التضعطئ». 
طفاوضات  بأن  طعغغرغظغ،  شغثغرغضا  افوروبغئ،  الثارجغئ  لطسغاجئ  السطغا  الممبطئ  أسطظئ  شصث  وأغدا 
السقم الطغئغئ تسارضعا خسعبات.. وشغ تال اقتفاق سطى تحضغض تضعطئ شإن سثم اقتفاق سطى ضبغر 

طظ المطفات جعاء تسطص افطر بالسغاجئ الثاخطغئ أو الثارجغئ غسّرض تطك التضعطئ لطاسبر.

رجائض ذمأظئ طظ الصاعرة إىل 
«إجرائغض» بسث ضحش تصض الشاز 

السمقق 
التضعطئ  طظ  واضتئ  ذمأظئ»  «رجالئ  ُتسث  شغما 
المخرغئ إلى «إجرائغض»، اجائسث وزغر الئارول، حرغش 
إجماسغض، أن غآبر اإلسقن سظ ضحش تصض غاز «سمقق» 
ضطاا  طظ  الشاز  واردات  سطى  المخرغئ،  المغاه  شغ 
الثولاغظ. وصال وزغر الئارول المخري إن المفاوضات 
الاغ تةرغعا حرضات الصطاع الثاص قجاغراد الشاز طظ 
طظاةغظ شغ طظطصئ حرق الماعجط، طبض «إجرائغض» 
وصئرص، لظ تاأبر بعثا الضحش، وأضاف أن «السعق 
المخري ضئغر، وتةط اقجاعقك شغه ضثط». وأضاف 
وأي  آخرغظ..  طع  تظاشج  شغ  بصعله: «لسظا  إجماسغض 
حرق  وشغ  طخر  شغ  الثاخئ  الحرضات  بغظ  طئاتبات 
وصئرص  «إجرائغض»  بعثا  وأسظغ  الماعجط،  الئتر 
المئثئغئ  واقتفاصغات  المفاوضات  عثه  تاعصش..  لط 
طسامرة ولط تاعصش». وتابع شغ طصابطئ طع «روغارز»، 
إظااج  أن  طظعا،  طصاطفات  طخر»  «أخئار  طعصع  أورد 
تصض «ُظعر»، الثي تئطس اتاغاذغاته ظتع ٣٠ ترغطغعن 
صثم طضسإ، وأسطظئ حرضئ «إغظغ» سظ اضاحاشه شغ 
اطاغاز «حروق»، صئالئ السعاتض المخرغئ، جغثخص 
بالضاطض لطسعق المتطغ. وصئض أجئعع أسطظئ الحرضئ 
الماعجط،  الئتر  شغ  افضئر  عع  الضحش  أن  اإلغطالغئ 
وربما غخئح واتثًا طظ أضئر اضاحاشات الشاز الطئغسغ 
شغ السالط، وطظ الماعصع أن غئثأ اإلظااج طططع السام 
الشاز  طظ  طخر  اتاغاجات  تطئغئ  شغ  وغساسث   ،٢٠١٨

لسصعد طصئطئ. (جغ أن أن سربغ)
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تاسارع الاترضات الثولغئ واإلصطغمغئ لقجعاز سطى البعرة 
السعرغئ وتطئغص التض السغاجغ، شصث اجاطاسئ أطرغضا 
أن تتخض سطى طضان صرغإ لحظ الشارات سطى جعرغا 
سظثطا جمتئ ترضغا لعا باجاثثام صاسثة إظةرلغك شغ 
أضظئ وأحرضئ ترضغا شغ تطفعا. وصث خادق الئرلمان 
الارضغ غعم ٢٠١٥/٩/٣ سطى تمثغث تفعغخ التضعطئ 
سظث  الثارج  شغ  سسضرغئ  بسمطغات  بالصغام  لطةغح 
الدرورة لمثة سام آخر، وضثلك السماح لصعات أجظئغئ 
وزغر  خرح  وصث  الدرورة.  سظث  ترضغا  داخض  بالاعاجث 
خارجغئ أطرغضا ضغري غعم ٢٠١٥/٩/٢ أظه «طصاظع بأن 
المظاجإ  العصئ  شغ  برغئ  صعات  جارجض  سربغئ  دوق 
إلى جعرغا لصاال تظزغط الثولئ، وإن اجاماسات أطرغضغئ 
الماضغئ»،  الفارة  شغ  تخطئ  صث  وجسعدغئ  وروجغئ 
طحغرا إلى الطصاء البقبغ الثي تخض غعم ٢٠١٥/٨/٣ 
بغظ وزراء خارجغئ أطرغضا وروجغا والسسعدغئ شغ صطر 
وزغري  بغظ  لصاء  بغعطغظ  ذلك  بسث  تخض  بط  وطظ 
وطظ  المالغجغئ.  الساخمئ  شغ  وروجغا  أطرغضا  خارجغئ 
أوباطا  باجاماع  السسعدغئ  افطرغضغئ  الصمئ  جاءت  بط 
وجطمان تغث أحار الئغان الخادر سظعا غعم ٢٠١٥/٩/٥ 
إلى «أعمغئ الاعخض لتض جغاجغ شغ جعرغا سطى أجاس 

طئادئ جظغش١ غادمظ رتغض افجث».
ضض ذلك غثل سطى أن أطرغضا ترغث أن ترجض صعات برغئ 
طظ دول المظطصئ لتسط العضع الثاخطغ إلخداع أعض 
تتسط  لط  الةعغئ  شدرباتعا  السغاجغ.  لتطعا  جعرغا 
العضع وطحروع تثرغئعا لصعات جعرغئ طساثلئ شحض 
سطى  وجعد  له  لغج  السعري  وائاقشعا  ذرغسا،  شحق 
صعى  ذرغص  سظ  الئري  الاثخض  إق  بصغ  شما  افرض، 
الفخائض  ترف  سطى  السمض  بةاظإ  تصعدعا  إصطغمغئ 
بسدعا  غصاتض  وجسطعا  عثشعا  سظ  المسطتئ  السعرغئ 

بسدا وترضج شصط سطى صاال تظزغط الثولئ.
وغاجاطظ ذلك طع جماتعا لروجغا بثسط الظزام السعري 

وطظ بط بالاثخض المئاحر، تغث ظحرت ختغفئ غععدغئ 
غعم ٢٠١٥/٩/١ تصارغر ظصق سظ دبطعطاجغغظ غربغغظ 
جعرغا  شغ  السسضري  الاثخض  بثأت  روجغا  بأن  تفغث 
لمساسثة الظزام بظحرعا ضاغئئ جعغئ شغ صاسثة صرب 
دطحص وجط خمئ أطرغضغ. شروجغا طافصئ طع أطرغضا 
غعم  بعتغظ  صال  شصث  اقتفاق.  ضض  السعري  الحأن  شغ 
إلجراء  طساسث  أجث  بحار  الرئغج  «إن   ٢٠١٥/٩/٤
اظاثابات برلماظغئ طئضرة وقصاسام السططئ طع طسارضئ 
بظاءة» وصال «ظرغث شسق إغةاد ظعع طظ الاتالش الثولغ 
الرئغج  طع  تتثث  وأظه  والاطرف  اإلرعاب  لمضاشتئ 
افطرغضغ شغ عثا الحأن ولعثا الشرض ظةري طحاورات 
حثخغا  «تتثبئ  وأضاف  افطرغضغغظ»  حرضائظا  طع 
ذلك  شغثل  أوباطا».  الرئغج  طع  المسألئ  عثه  بحأن 
سطى أن الاترك الروجغ السسضري غسغر ضمظ الثطئ 
افطرغضغئ لتسط العضع وتطئغص التض السغاجغ. شارغث 
أطرغضا أن تتحث الصعى طظ ضض جاظإ تاى تةعج سطى 
البعرة السعرغئ وترّضع أعض جعرغا الثغظ صالعا لظ ظرضع 

إق هللا.
وإغران تسغر ضمظ الثطئ ظفسعا شصث سرضئ خطئ 
لطتض شغ جعرغا تمطعا وزغر خارجغاعا جعاد ظرغش لئحار 
أجث غعم ٢٠١٥/٨/١٣ ولغسرضعا شغما بسث سطى افطغظ 
السام لفطط الماتثة تغث تادمظ «وصفا شعرغا إلذقق 
الظار شغ جعرغا وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ وتسثغض 
الثجاعر بعثف ضمان تصعق افصطغات وإجراء اظاثابات 
بإحراف طراصئغظ دولغغظ». وذلك بسثطا شحطئ أطرغضا 
شغ طحروسعا باجاثثام إغران وتجبعا شغ لئظان لطصاال 
بةاظإ سمغطعا، تاى غدطر أعض جعرغا إلى الطةعء إلى 
أطرغضا لاساسثعط وطظ بط ترغمعط سطى الصئعل بتطعا 
السغاجغ. وصث أخاب تجب إغران اإلتئاط واإلظعاك طظ 

ظزام افجعط املالغ: خسارة يف الثظغا واآلخرة
بصطط: الثضاعر  طتمث ططضاوي

ظزرات جغاجغئ

وظزام  المالغ  السعق  جتر  طظ  غطثغ  السالط  غجال  ق 
افجعط بثل المرتغظ طرات وطرات. شفغ افطج اظعار 
الئحر  طظ  طقغغظ  بروات  طثطرا  الخغظغ  المال  جعق 
وإن ضاظئ ضطعا وعمغئ شغ أخطعا، وطظ صئطعا أجعاق 
المال شغ أطرغضا وأوروبا، وطظ صئطعا أجعاق ظمعر آجغا، 
غأتغ  تاى  ضاربئ،  أجعأ  عثه  غصعلعن  طرة  ضض  وشغ 
اقظعغار الاالغ شغصعلعن بض عثه ضاربئ أجعأ!! والظاظر 
إلى جعق المال، وبافخص جعق افجعط، غةث أن جر 
اظعغاره المااالغ ضاطظ شغ ترضغئاه وظزاطه طظث أن ظحأ 
عثا الظزام. شصث ظحأ اباثاء ضطرغصئ لةمع أطعال عائطئ 
اقصاخادي  الظزام  وضان  الدثمئ.  المحارغع  لامعغض 
شغ السالط ضطه تاى الرأجمالغ غدع صغعدا سطى ضغفغئ 
إظحاء الحرضات وجمع افطعال وتمعغض المحارغع. وضان 
الصاظعن المساظث إلى ظزرغئ اقلاجام شغ الاحرغع الشربغ 
طظ  حضض  بمعجئه  غظحأ  سصث  ضض  غتاعي  أن  غفرض 
أحضال اقجابمار والاحارك سطى ذرشغظ أتثعما دائظ 
واآلخر طثغظ، غطاجم الثائظ بمعجئه بالامعغض وغطاجم 
المثغظ باصثغط خثطئ طا أو جثاد الثغظ. إق أن الاطعر 
الخظاسغ الثي بثأ ظعاغئ الصرن الااجع سحر وازداد تةما 
وظعسا شغ الصرن السحرغظ، وطا راشصه طظ اجاسمار وشاح 
فجعاق ضثمئ خارج تثود الثولئ الصطرغئ، أدى إلى 
ظععر التاجئ إلى الامعغض الضئغر طظ جعئ وإحراك أضئر 
سثد طظ الظاس شغ المحارضئ شغ المحارغع اقصاخادغئ 
ذات الطابع اقجاسماري تاى غظافع أضئر صثر طظ الظاس 
ضغفغئ  سظ  الئتث  طظ  وبثق  وتعابسه.  اقجاسمار  طظ 
لتض عثه المحضطئ واقجاعاد شغ تطعا ضمظ أجاجغات 
أجاس  سظ  الثروج  إلى  الرأجمالغعن  سمث  الظزام، 
الظزرغئ وضرب صعاسث ظزرغئ اقلاجام سرض التائط، 
شضان طبطعط ضمبض السرب شغ الةاعطغئ؛ لما اتااجعا إلى 

ذسام أضطعا ربعط الثي خظسعه طظ تمر!!
شصام ظفر طظ ضئار الرأجمالغغظ وطحرسغعط شغ أطرغضا 
غظادون بدرورة إظحاء سصث طظفرد جمعه سصث اإلرادة 
وجعد  ضرورة  غطشغ  والثي  المظفردة  اإلرادة  أو  الترة 
دائظ وطثغظ شغ السصث العاتث، وغضفغ أن غطجم الحثص 
ظفسه بحغء أو غثشع الحثص بماله دون أن غتااج 
إلى ذرف آخر. وبثلك ضمظعا إطضاظغئ ظحعء حضض طظ 
المحارضئ غخئح شغه المرء حرغضا لشغره بمططص إرادته 
عع ودون التاجئ فن غظحأ سصث بغظ ذرشغظ أو أضبر. 
ودخض تحرغع اإلرادة المظفردة صعاظغظ الثول الثاضسئ 
لطظزام الرأجمالغ والثول الاغ تط اجاسمارعا طظ صئض 

عآقء.
وعضثا ظحأ ظزام جثغث طضظ طقغغظ افشراد أن غخئتعا 
حرضاء شغ حرضئ دون أن غظحأ بغظعط أي ظعع طظ السصث 
أو الارابط، وأظحؤئ طظ أجض ذلك افجعاق المالغئ الاغ 
غاط شغعا بغع التخص (افجعط) أو حراؤعا طظ صئض 
أشراد. وطظ عظا ضان ظزام افجعط عع (ضسإ أخغض!) شغ 
الظزام المالغ، شعع طظ جعئ أظعر سعرة الظزام وسثم 
طصثرته سطى اقجاعاد وإغةاد التطعل دون الثروج سطى 

أخعله وصعاسثه طا غثل سطى سةج الظزام وطتثودغاه؛ 
شعع ظزام بحري صائط سطى سصض اإلظسان المتثود. وطظ 
جعئ أخرى أوجث أرضغئ لظحعء طال وعمغ ق وجعد له شغ 
العاصع. شمبق لما ذرتئ حرضئ أطازون أجعمعا لطئغع شغ 
السعق المالغ فول طرة تط حراء السعط العاتث بصغمئ 
طظاب،  أي  تمطك  تضظ  لط  بأن الحرضئ  سطما  دوقر   ٤٠٠
الضاإ  ظاحري  بغظ  العجاذئ  خثطات  تصثم  ضاظئ  بض 
والمساعطضغظ، ولط تضظ الحرضئ صث تصصئ أي أرباح. 
شأخئتئ صغمئ الحرضئ خقل شارة وجغجة تاةاوز ٥٠ ططغار 
دوقر، وتغظ عئطئ صغمئ أجعمعا إلى تعالغ ٥٠ دوقرًا 
أخئتئ صغمئ الحرضئ تعالغ ٧ ططغارات دون أن غاشغر 
سطى واصع الحرضئ أي حغء ق شغ تةط افسمال وق شغ 
سثد الجبائظ وق شغ ضمغئ الضاإ والئدائع المظصعلئ طظ 
خقل أطازون. وصج سطى ذلك آقف الحرضات المساعمئ 
سحغئ  بغظ  الععاء  بالعن  ضما  وتاصطص  تادثط  الاغ 
وضتاعا. وظحعء طبض عثا الظزام له أضرار بالشئ سطى 
اقصاخاد وسطى الظاس، شسةطئ اإلظااج والاصثم المئظغ 
سطى اقضاحاشات واقخاراع تاراجع بحضض ططمعس؛ تغث 
إن المال غمضظ أن غاداسش أضساشا طداسفئ دون التاجئ 
إلى إظااج رغغش خئج أو خاروخ أو تاجعب. ضثلك افشراد 
الثغظ غسغحعن ذرازا طسغظا طظ السغح بظاء سطى بروة 
وعمغئ صث تائثد بسئإ دساغئ أو وحاغئ أو طداربئ أو 
غغرعا وغخئح اقجامرار شغ السغح سطى الظمط السابص 
واظاحار  والةرغمئ  اقظاتار  أرضغئ  غعجث  طا  طساتغق 

المثثرات وغغرعا طظ حزش السغح وضظضه.
أظجله  الثي  الثغظ  وعع  اإلجقم  أن  الصعل  سظ  وغظغ 
وطةامسعط  المسطمغظ  تفر  صث  وحرسه  تسالى  اهللا 
شرض  شاإلجقم  الماتص.  الئقء  عثا  طظ  واصاخادعط 
ذرشان  شغه  أي  وصئعل  إغةاب  شغه  حرسغ  سصث  وجعد 
غصئض  شق  به.  والصئعل  السصث  وجعب  سطى  طاساصثان 
اإلجقم بأي حضض طظ افحضال وتتئ أي ذرغسئ أو جئإ 
أن تظحأ حرضئ أو تةارة أو بغع باإلرادة المظفردة شصط، 
شق بث طظ ذرشغظ وق بث طظ إغةاب وصئعل. شاإلرادة 
المظفردة الترة ق غظحأ سظعا وجعد حرضئ أو ضغان طالغ 
أبًثا. واإلجقم دغظ رباظغ لغج ضالرأجمالغئ غأضض ظفسه 
أو غظصخ بسده إذا تجبئ به صدغئ جثغثة أو تاجئ 
لطاعجع. بض اإلجقم شغه صابطغئ إلغةاد تض في صدغئ 
لامعغض  شالتاجئ  وصعاسثه.  أخعله  سطى  الثروج  دون 
الماسطصئ  المحارغع  طظ  ضاظئ  إن  الضئغرة  المحارغع 
بالمطضغئ الساطئ ضالئارول والشاز والاسثغظ شإن أطعال 
المطضغئ الساطئ ظفسعا وعغ ضثمئ ضفغطئ بامعغض أي طظ 
عثه المحارغع دون التاجئ إلى طساعمغظ وحرضاء جعاء 
بإرادة ترة أو بالاجام أو بإغةاب وصئعل. أطا المحارغع 
الماسطصئ بالمطضغئ الثاخئ ضخظاسئ السغارات والثراجات 
والتعاجغإ وبرطةغاتعا شإن حرضئ المداربئ الاغ غحارك 
بعا خاتإ المال بماله وغثشسه لمظ غصعم سطى إظحاء 
المحروع وإدارته ضفغطئ بإغةاد الامعغض القزم، خاخئ 
إذا سطط أن المدارب صث غضعن شردا أو أضبر، وحرغك 

بصطط: أجسث طظخعر
ذعل الترب وضبرة الثسائر وسثم تتصغص الظخر المعسعد 
سطى الفخائض المسطتئ لخالح الظزام السطماظغ، شسظثئث 
الثطئ  ضمظ  تسغر  عغ  بض  لطاظازل،  إغران  اجاسثت 
شخرتئ  طغساعرا  دي  بثطئ  رتئئ  وصث  افطرغضغئ. 
الماتثبئ باجط الثارجغئ اإلغراظغئ غعم ٢٠١٥/٨/٢١: 
«إظه غمضظ أن ظسائر الثطئ الةثغثة خطعة لفصطاب 
اإلصطغمغغظ والثولغغظ طظ أجض تفعط أشدض لطتصغصئ 
طغثاظغا وسطى الخسغث السغاجغ». ولثلك خرح أوباطا 
واإلغراظغ  الروجغ  المعصفغظ  شغ  تشغرا  «قتر  بأظه 
تغال طساصئض افجث بما غسعض الاعخض إلى تض شغ 
جعرغا»؛ طا غثل سطى وجعد تظسغص بغظ أطرغضا وعاتغظ 
واإلغراظغ  الروجغ  الاترك  سظ  راضغئ  وأظعا  الثولاغظ 
وعما غصعطان بثور غضّمض الثور افطرغضغ، بض عع ضمظ 

الثطئ افطرغضغئ.
وصث لثص دي طغساعرا خطاه الاغ واشص سطغعا طةطج 
افطظ غعم ٢٠١٥/٨/١٧ باإلجماع «بظصاط أربع غمضظ 
تظفغثعا سظ ذرغص إصاطئ طةمعسات سمض طاعازغئ طضعظئ 
طظ جعرغغظ طظ المسارضئ والظزام والمظزمات المثظغئ 
تاساطض طع المتاور الرئغسغئ لئغان جظغش وتطئغصه سطى 
وعغ  الظصاط  عثه  بئتث  جاصعم  الطةان  وأن  طراتض، 
افطظ وتماغئ الةمغع، وظصاش آلغات الاعخض إلى ذلك، 
بما شغعا رشع التخار وتأطغظ وخعل المساسثات الطئغئ 
وتترغر المتاةجغظ، إلى جاظإ أطعر جغاجغئ ودجاعرغئ 
بما شغ ذلك عغؤئ تضط اظاصالغئ واظاثابات، وطتاربئ 
اإلرعاب، ووصش إذقق الظار، وططش إسادة اإلسمار». وصال 
ضغ طعن: «إن السمطغئ السغاجغئ الاغ جاططص تعثف 
إلى تأغغث عثه الثطئ وتعخغات طئسعبه الثاص لسعرغا، 
المحارضئ  أجض  طظ  الماظازسئ  افذراف  سطى  والدشط 
الئظاءة شغ سمطغئ دي طغساعرا المصارتئ». شعع غسطظ أظه 

جغاط الدشط سطى البعار طظ أجض الصئعل بالثطئ.
وصث بصغ حعران لاظصدغ طثة طعمئ دي طغساعرا الثي 
غرغث أن غتصص حغؤا صئض اظصدائعا لؤق غضعن طخغره 
ضمخغر جطفغه سظان واإلبراعغمغ، وغئثو أن خطاه غغر 
صابطئ لطاطئغص وأضبر طا جاخض إلغه سصث جظغش٣ طظ 
دون أن غاتصص حغء سطى افرض، ضما سصث جظغش١ و٢ 
طظ دون أن غاتصص حغء. شصث اصارح دي طغساعرا طرتطئ 
طآصائ صئض تطئغص بغان جظغش غتضمعا اتفاق طآصئ بغظ 
المسارضئ والظزام وغفرض سطغعما طظ خقله الاضاطض 
وعع  اإلرعابغئ،  الاظزغمات  لمتاربئ  سسضرغا  والاساون 
الاظزغمات  تخئح  بأن  تطئغصه  الماخعر  غغر  طظ  أطر 
البائرة سطى الظزام تصاتض بةاظإ الظزام ضث طا غسمى 

الاظزغمات اإلرعابغئ.
لصث رأغظا أن أعض جعرغا أشحطعا خطط أطرغضا سطى طثى 
أربع جظعات رغط سزط تةط الاآطر سطغعط طظ صئطعا 
تغث جثرت ضض صعاعا الثاخطغئ واإلصطغمغئ والثولغئ، 
ورغط سزط تةط المأجاة الاغ غساظعن طظعا تغث ُصّاطعا 
وضاسئ  دغارعط  ودطرت  افرض  أخصاع  شغ  وحّردوا 
أطعالعط، شأشحطعا طعمئ الّثابغ والةاطسئ السربغئ وطعمئ 
سظان وطعمئ اإلبراعغمغ واآلن جغفحطعن خطئ طغساعرا 
بإذن اهللا. وصث أشحطعا خطئ اجاثثام إغران وتجبعا شغ 
لئظان، وأشحطعا خطئ تثرغإ جعاجغج وطرتجصئ تتئ 
طسمى صعات جعرغئ طساثلئ، وأشحطعا اقئاقف العذظغ 
السعري. وعط صادرون بسعن اهللا سطى إشحال الاتالش 
إرجال  وطعضعع  الروجغ  والاثخض  افطرغضغ  الارضغ 
صعات برغئ طظ بقد سربغئ وطظ ترضغا، ولضظ سطغعط 
أن غظئثوا خقشاتعط وغعتثوا خفعشعط وغرضجوا سطى 
عثشعط إلجصاط الظزام، وغصطسعا التئال طع افظزمئ 
السمغطئ الماآطرة سطغعط، فن شغعط الثغر وشغعط العسغ 
وشغعط اإلخقص وبغظعط المثطخعن العاسعن وشغعط 

 اإلغمان بظخر اهللا الثي وسث بظخر طظ غظخره

الةعث صث غضعن شردا أو أضبر. ولضظ السئرة شغ الاجام 
ضض ذرف واعاماطه بالحرضئ طظ تغث وجعدعا وإظااجعا 
وربتعا وتتمض الةمغع طا غارتإ سطى الحرضئ طظ ربح 
وخسارة. وق غساطغع أي ذرف شغ الحرضئ اإلجقطغئ 
أن غئغع تخاه شغ الحرضئ عضثا دون ترتغإ طظ جمغع 
الحرضاء سطى العجه الحرسغ المظاجإ، طا غتعل دون 
المداربات الصاتطئ، والاغ تمضظ ذرشاً طسغظاً أن غثخض 
الحرضئ بماله بط غئغع تخخه أو أجعمه بأجسار بثسئ 
جسرعا  وعئعط  صغماعا  الحرضئ  خسارة  إلى  غآدي  طا 
واظعغارعا ضما تخض طع اظعغار جعق افجعط شغ دول 
ظمعر آجغا شغ بماظغظات الصرن الماضغ. شاإلجقم ترم 
عثا السمض، تغث اسائر الحرضئ وتثة واتثة ق تاةجأ، 
وبالاالغ ق غخح أن غثرج أي حرغك طظ الحرضئ بمةرد 
أن  الحرضاء  لةمغع  بث  ق  بض  إرادته.  وبمططص  رغئاه 
غافصعا سطى تض الحرضئ أوق وإسطاء طظ غرغث أن غثرج 
طظ الحرضئ تخاه طظ الحرضئ جعاء بثسارة أو ربح، 
بط غسعد الحرضاء إن حاءوا إلسادة بظاء الحرضئ. وبعثا ق 
غمضظ أن غاسئإ خروج حرغك طظ الحرضئ بثسارتعا أو 

خسارة طظ بصغ طظ المحارضغظ.
طظ عظا شإن السمطغات المالغئ الاغ تةري شغ افجعاق 
المالغئ طظ حراء وبغع لفجعط وتصغغط وإسادة تصغغط 
لفجعط ضطعا عغ سمطغات ق غصرعا اإلجقم وق غرضى 
سظعا، فظعا تفاصر إلى وجعد السصث الحرسغ الثي غصادغ 
وجعد ذرشغظ وأن غظحأ بغظعما إغةاب وصئعل طظ أجض 
أن تظسصث الحرضئ وأن تخح السمطغئ المالغئ. وبالاالغ شإن 
حراء افجعط وبغسعا شغ افجعاق المالغئ عغ سمطغات 
طترطئ ق تخح. والثغظ صالعا بةعاز عثه المساطقت صث 

بظعا رأغعط سطى أجج غغر ختغتئ.
شمظ صال بأن افجعط عغ سمطغئ حراء غظطئص سطغعا 
الئغع  فن  باذض  الصعل  عثا  شإن  والحراء  الئغع  أتضام 
سغظًا  وتضعن  وحراؤعا  بغسعا  غاط  جطسئ  إلى  غتااج 
صابق لطامطك واقظافاع به. أطا السعط شعع لغج سغظا 
شغ  جعما  غحاري  طظ  شمبق  حراؤعا.  غاط  بداسئ  أو 
حرضئ طخفاة الئارول الاغ تئغع طحاصات الظفط شإظه 
وق  ضازا  وق  جعقرا  وق  غازا  غامطك  ق  السعط  بحرائه 
غغره. ولع أظه اطاطك ألش جعط طظ أجعط الظفط واساراه 
برد صارس شإظه ق غامضظ أن غثعإ إلى السعق لغةطإ 
حغؤا طظ الظفط غاثشأ به، وصث غفاك به الئرد الصارس 
وأجعمه شغ حرضات الظفط ق تشظغ سظه. وضثلك طظ 
غحاري أجعط حرضئ طاغضروجعشئ شإظه ق غساطغع أن 
غئادلعا ضطعا أو بسدعا بئرظاطب واتث طظ طاغضروجعشئ 
وعضثا. ذلك أن السعط لغج بداسئ تامطك أو غظافع 
بعا شق غظطئص سطغعا واصع الئغع. وسطغه شإن طظ صالعا 
أن تض أو ترطئ افجعط تائع الئداسئ الاغ تاساطض بعا 
شعع  وإق  تقق  السعط  ضان  تققً  ضاظئ  شإن  الحرضئ 
ترام. عثا الصعل باذض لما ذضرظا أن السعط لغج طمبق 

لئداسئ تئاع وتحارى.
وطظ صال إن السعط عع ججء طظ حرضئ ولضظه غساعشغ 

السعط  طالك  فن  حرسغ،  سصث  شعع  والصئعل  اإلغةاب 
إظما غحارغه شغ السعق المالغ بسث أن أصرت الحرضئ 
بغع أجعمعا شغ السعق وبالاالغ شإن السمطغئ ضطعا شغعا 
إغةاب وصئعل. طبض عثا الصعل ق غرصى إلى الفعط الختغح 
فن أختاب شضرة المساعمئ والحرضات المساعمئ لط 
غّثسعا عثا الصعل بض إظعط اخارسعا شضرة اإلرادة المظفردة 
وحرسعا لعا الصعاظغظ لطثروج طظ دائرة اإلغةاب والصئعل 
أو اقلاجام ضما عغ ظزرغاعط. والثي غةري شغ السعق 
المالغ عع ذرح لسثد افجعط الاغ غمضظ تمطضعا وصغمئ 
ضض جعط شغ ضض لتزئ. ولغج لطحرضاء دخض شغ ذلك 
طططصا. شق غساطغع أضئر طساعمغ الئظك السربغ طبق أن 
غمظع بغع أجعط طظ أتث المساعمغظ وق طظع أي ذرف 
غرغث حراء أجعط، إق طظ خقل صاظعن غاط اجاخثاره. 
ضأن ُغساخثر صاظعن لمظع حراء أضبر طظ ظسئئ طسغظئ 

طظ افجعط طظ صئض ذرف واتث وعضثا.
وطظ صال إن افخض شغ افشسال ضما عغ افحغاء اإلباتئ، 
شالسمطغات المالغئ الماسطصئ بافجعط عغ سمطغات تثغبئ 
ولط غةر ذضرعا أو طظسعا أو تترغمعا وصئ الاحرغع أي 
زطظ رجعل اهللا ، وبالاالغ تئصى سطى إباتاعا. طبض 
عثا الصعل غثالش أعط صاسثة طظ صعاسث الحرع؛ وعغ أن 
التقل والترام جعاء أضاظئ أحغاء أم أشساق، شإظعا ضطعا 
تتااج إلى ظص غظص سطى تطعا أو ترطاعا أو إغةابعا 
ساطئ  ظخعص  جاءت  افحغاء  أن  والفرق  ضراعغاعا.  أو 
أتطاعا جمغسا وجاءت ظخعص اجابظئ بسخ افحغاء 
ظعع  تئغظ  ظخعص  جاءت  شصث  افشسال  أطا  وترطاعا. 
الجظا  وترطئ  الخقة  ضفرض  تةاععا  المططعب  الفسض 
وشرض الةعاد سطى الضفاغئ وترطئ الاعلغ غعم الجتش 
وعضثا. سطى أن اإلجقم صث جاء باحرغع لطحرضات وبغظ 
أتضاطعا وشخطعا ولط غارضعا عضثا. شق غصال أن الحرضئ 
المساعمئ وبغع افجعط لغج له تضط طسغظ شغضعن 
طئاتا. بض إن اإلجقم صث جاء باحرغع طتثد لطحرضات 
وبغظ أتضاطعا وأظعاسعا وحروذعا وطا غظسصث طظعا وطا 

ق غظسصث.
وإن ضان المسطمعن صث خثسعا ردتا طظ الجطظ بافجعط 
وحرضاتعا وسّمغئ سطغعط إحضاقتعا إق أظه طع ظععر 
شساد الظزام الصائط سطغعا واجاحراء طفاجثعا وضبرة 
واظعغار  بعا،  الماسطصئ  واقصاخادغئ  المالغئ  الضعارث 
شغ  تصغصغئ  أطعال  وخسارة  بسئئعا،  دول  اصاخادغات 
أجعاق وعمغئ طدططئ، وتتطغط أجر بأضمطعا واظاتار 
آقف طظ المسابمرغظ الثاجرغظ شغعا، طع ظععر ضض 
لثغظعط  غبعبعا  أن  المسطمغظ  سطى  لجاطا  أخئح  عثا، 
وحرغساعط وظزاطه المالغ لغةثوا شغه التماغئ الااطئ 
سطى  والتفاظ  لمساطقتعط  الاام  والعضعح  فطعالعط 
طماطضاتعط وبرواتعط. بض وأضبر طظ ذلك - أخئح لثى 
المسطمغظ طادة خخئئ وبمغظئ لاتثي الضفر وظزاطه 
شغ أسج حغء سظثعط، وسرض اإلجقم تق وبثغق سظ 
ضفرعط وتساجئ اصاخادعط وعحاحئ ظزاطعط. ﴿َوَطْظ 

 ﴾َأْتَسُظ ِطَظ اهللاَِّ ُتْضًما لَِّصْعٍم ُغعِصُظعَن
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بسث جاسات طظ لصاء الصمئ بغظ الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا 
«التغاة»  سطمئ  السجغج،  سئث  بظ  جطمان  السسعدي  والمطك 
أوباطا  إدارة  ظغئ  الضعظشرس  أبطشئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  أن 
بغع أجطتئ طاطعرة لطرغاض تخض صغماعا إلى بطغعن دوقر، 
وجاساسث شغ ترب الغمظ وطعاجعئ «داسح». وصالئ طخادر 
الضعظشرس  «أبطشئ  اإلدارة  إن  «التغاة»،  لـ  أطرغضغئ  رجمغئ 
تخض  ضرورغئ»  دشاسغئ  أجطتئ  السسعدغئ  لاسطغط  اإلسثاد 
وأحارت  دوقر.  بطغعن  إلى  تاغمج»  «ظغعغعرك  وشص  صغماعا 

المخادر إلى أن إبقغ الضعظشرس جاء طاجاطظاً طع زغارة المطك جطمان لعاحظطظ، وظاغةئ لطصاءات دشاسغئ وطحاورات 
صادعا طظث أحعر ولغ ولغ السعث افطغر طتمث بظ جطمان ووزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر. وتحمض افجطتئ 
الاغ تاعصع اإلدارة طعاشصئ الضعظشرس سطغعا خقل شارة ق تاثطى حعرًا وظخش حعر، ذخغرة دصغصئ الاعجغه 
وأظزمئ أصمار اخطظاسغئ لاتثغث المعصع طظ ذراز «بعغظس». ضما تحمض خعارغت لطائرات «أف- ١٥». وجغاط 
إبقغ الضعظشرس طرة أخرى خقل أجئعسغظ بئثء المثاوقت الرجمغئ تعل السصعد السسضرغئ وظعع افجطتئ، وطظح 
طعطئ حعر بسث ذلك لاسطغمعا. وضان الضعظشرس واشص افجئعع الماضغ سطى طظح السسعدغئ ٦٠٠ خاروخ طظ 
ذراز «باترغعت- باك ٣» تخظسعا حرضئ «لعضعغث طارتظ»، ضما غةري الافاوض طع الحرضئ تعل جفظ تربغئ. 
وتسضج افجعاء الثشاسغئ والمسطغات السغاجغئ ظغئ طحارضئ تّعجاعا زغارة المطك جطمان بظ سئثالسجغج لعاحظطظ، 
بالارضغج سطى الحص اقجاراتغةغ لطسقصئ البظائغئ، وتسجغج الئظغئ الثشاسغئ لمضاشتئ تعثغثات طحارضئ، بغظعا الاخثي 

«لجسجسئ إغران» اقجاصرار اإلصطغمغ بترًا وبرًا، وطتاربئ «داسح» وضمان افطظ التثودي. (جرغثة التغاة)
: عثا الثئر غضحش تصغصئ وظغفئ تضام المسطمغظ السمقء، وعغ أن غصعطعا بحراء افجطتئ طظ 
دول سثوة لقجقم والمسطمغظ لاظحغط اصاخادعا، وطظ بط غصعطعا باجاسمالعا تظفغثا لمثططات تطك 

الثول ضث اإلجقم والمسطمغظ.. 

شإظعا ختغتئ فن السغاجئ لغسئ شظ المساتغض، بض 
عغ شظ الممضظ شصط. شافشضار الاغ ق تاسطص بالممضظات 
أو سطى افخح ق تاسطص بالعصائع الممضظئ والعاصع شإظعا 
طةرد  أو  طظطصغئ،  شروض  عغ  وإظما  جغاجئ،  لغسئ 
أشضارا  افشضار  تضعن  شتاى  تثغقت،  أو  تالمئ  خغاقت 
جغاجغئ شق بث أن تاسطص بالممضظ. لثلك ضاظئ السغاجئ 
شظ الممضظ ق شظ المساتغض، شالمساتغض لغج جغاجئ 
والعاصع والعاصسغئ عع ضثلك  لغج جغاجئ، فظه ضث 
الاارغت. ولعق تشغر افحغاء تسإ الممضظات لما وجثت 
جغاجئ ولما وجث تارغت، شالاارغت عع تشغغر العاصع بعاصع 
غغره. والرجعل  تغظ ضان غظزر إلى السغاجئ بأظعا 
شظ الممضظ بمسظى غغر المساتغض، وبمسظى غغر العاصسغئ 
الحرك،  طضان  اإلجقم  أوجث  العاصع،  بافطر  والرضى 
وضاظئ أشضار اإلجقم وأتضاطه عغ الاغ تسالب طحاضض 

الظاس ووضسئ طضان أشضار الضفر.
فطاه،  اباثاء  الثغر  غتإ  الثي  عع  التص  شالسغاجغ 
وأتضام  الراجثئ،  بصظاساتعا  حآوظعا  لرساغئ  وغسسى 
طئثئعا الختغح، الثي ق غأتغه الئاذض طظ بغظ غثغه وق 
طظ خطفه، وغسعر سطى راتاعا، وغسسى فن تضعن دولاه 
صخارى  غئثل  والحسعب،  لفطط  والصائثة  افولى  عغ 
جعثه طظ أجض العخعل إلى غاغاه طعما ضطفه ذلك طظ 

سظئ وطحصئ.
شالاارغت السغاجغ ططغء غفعمه أختاب العمط السالغئ 
والظفعس الراصغئ، والصطعب العاسغئ، والسصعل المساظغرة، 
الثغظ غئثلعن طا غساطغسعن طظ أجض العخعل لطشاغئ 
الاغ غظحثون، والعثف الثي غرجعن، شغتصصعن طا غراه 
العاصسغعن طساتغق، ولضظه لغج طساتغق، وعط غئثسعن 
أطاطعط  واضتئ  والطرغص  وافجالغإ،  العجائض  شغ 
خطعا التئغإ  وجار سطى عثاه الراحثون والاابسعن 
لعط بإتسان إلى غعم الثغظ. أطا الثاظسعن الثاضسعن 
السغاجئ،  غسعا  أن  غمضظ  شق  الضاشر  الشرب  لسغاجات 
وبالاالغ لظ غضعن لعط طظ خظاسئ الاارغت طضان غغر 

طضان السئث الثلغض، الاابع التصغر.
إن افطئ الغعم تتااج لطاشغغر والاشغغر الةثري لاظعخ 
بث  شق  والائسغئ،  اقظتطاط  طظ  الغعم  شغه  عغ  طما 
شغ  الضاطظئ  الطاصئ  غترك  طئثئغ  جغاجغ  سمض  طظ 
افطئ، غصعدعا إلى الاشغغر المظحعد، وعثا ق غمضظ أن 
غضعن شغ ظض الرضا بالعاصع الثي ظسغح. إن جغاجئ 
العاصسغئ الاغ غسمعظعا شظ الممضظ إظما عغ تضرغج 
لطعاصع ولغج سمقً جغاجغاً غآدي إلى تشغغره، طما غةإ 
أن غثرضه الةمغع أن خقخظا طظ عثا العاصع المرغر عع 
أن تضعن جغاجاظا طئظغئ سطى سصغثتظا، سصغثة ق إله إق 
اهللا، طتمث رجعل اهللا ، وأن رساغئ حآوظظا باإلجقم ق 
تضعن إق بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ 
بثأت بحائرعا تطعح شغ افشص. وعثا غصادغ السمض الةاد 
والمبمر شغ أوجاط افطئ وبثاخئ أعض الصعة والمظسئ 
لقجراع بصغام الثولئ وظجول الظخر، ﴿َوَطا الظَّْخُر ِإق ِطْظ 

ِسْظِث اهللاَِّ اْلَسِجغِج اْلَتِضغِط﴾.
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

السغاجئ عغ رساغئ الحآون، والثي غصعم بعا سمطغا عع 
الثولئ داخطغاً وخارجغاً، وافطئ عغ الاغ تتاجإ الثولئ 
سطى عثه الرساغئ، ودائماً تضعن وشص افشضار الاغ تساظصعا 
افطئ، وسطى تسإ صظاساتعا، عثا عع تسرغش السغاجئ، 
شغ  الطشعي  المسظى  غرادف  الثي  لعاصسعا  وخش  وعع 
طادة جاس غسعس جغاجئ بمسظى رسى حآوظه، صال 
شغ المتغط: وجسئ الرسغئ جغاجئ أطرتعا وظعغاعا. 
والسغاجئ شغ اإلجقم عغ رساغئ حآون الظاس بتسإ 
بالعتغ  جاءت  وظعاه،  أواطر  عغ  الاغ  اإلجقم  أتضام 
خطغفئ  عع  ذلك  غئاحر  والثي  الظاس،  تغاة  لسغاجئ 
المسطمغظ أو طظ غظغئه لطصغام بأسئاء التضط وجغاجئ أطر 
ر شغ رساغئ حآوظعا أو  الظاس، وافطئ تتاجئه إن عع صخَّ
أجاء تطئغص اإلجقم سطغعا أو اظترف سظ جادة الطرغص، 
وعثا واضح شغ صعل اهللا سج وجض: ﴿َشق َوَربَِّك ق ُغْآِطُظعَن 
ُمعَك ِشغَما َحَةَر َبْغَظُعْط ُبطَّ ق َغِةُثوا ِشغ َأْظُفِسِعْط  َتاَّى ُغَتضِّ
 : ا َصَدْغَئ َوُغَسطُِّمعا َتْسِطغًما﴾، وصعل الرجعل َتَرًجا ِطمَّ
«َضاَظْئ َبُظع ِإْجَراِئغَض َتُسعُجُعْط افَْظِئَغاُء ُضطََّما َعَطَك َظِئغٌّ 
َخَطَفُه َظِئغٌّ َوِإظَُّه ق َظِئغَّ َبْسِثي َوَجَاُضعُن ُخَطَفاُء َتْضُبُر َصاُلعا 
ُعْط  َشَما َتْأُطُرَظا َصاَل ُشعا ِبَئْغَسِئ افَوَِّل َشافَوَِّل َوَأْسُطعُعْط َتصَّ
ا اْجَاْرَساُعْط» رواه طسطط، وصال سطغه  َشِإنَّ اهللاََّ َجاِئُطُعْط َسمَّ
َوُتْظِضُروَن  َشَاْسِرُشعَن  ُأَطَراُء  «َجَاُضعُن  والسقم:  الخقة 
َشَمْظ َسَرَف َبِرَئ َوَطْظ َأْظَضَر َجِطَط َوَلِضْظ َطْظ َرِضَغ َوَتاَبَع 
....» رواه طسطط، وعضثا ضان واضتاً لطمسطمغظ طا عغ 
السغاجئ، وضغش تضعن، تاى عثطئ الثقشئ، وذئصئ 
شغ بقدظا أظزمئ الضفر السغاجغئ، وتض الفضر السغاجغ 
الشربغ بأشضاره وطفاعغمه السغاجغئ طتض الفضر السغاجغ 
اإلجقطغ، وخارت افشضار الشربغئ المظئبصئ سظ سصغثة 
شخض الثغظ سظ التغاة عغ افشضار الاغ تساس بعا بقد 

المسطمغظ الغعم بق اجابظاء.
ولصث راجئ شغ الئقد اإلجقطغئ شضرة أن السغاجئ شظ 
الممضظ، وغصخثون بثلك العاصسغئ، أي الرضا بالعاصع 
والاضغش طسه، شالسغاجئ بعثا المسظى شغ ظزرعط، عغ 
الاغ تاساطض طع العاصع وتثور شغ إذاره وق تثرج سظه، 
شعغ جغاجئ الثظعع واقظصغاد لطشغر،  والسغاجئ بعثا 
المسظى، أي بمسظى العاصسغئ عغ الاغ غمارجعا تضام 
الئقد اإلجقطغئ الغعم، شعط غساأجثون أطام حسعبعط، 
وغساظسمعن أطام الثول اقجاسمارغئ الضئرى، وبثاخئ 
أطرغضا، شغصثطعن لعا شروض الطاسئ والعقء، وغاسابصعن 
شغ إرضائعا سطى تساب حسعبعط المصععرة، شغصثطعن 
الاظازل تطع الاظازل، تاى جسطعا بروات المسطمغظ ظعئًا 
لطثول اقجاسمارغئ، شدغسعا الئقد وأشصروا السئاد، شق 

غمضظ أن تططص سطى عآقء التضام خفئ السغاجغغظ. 
ولع تط الاسطغط أجاجا بعثا المسظى لطسغاجئ سظث الةمغع 
لما ُوِجث تارغت ولما ُوِجثت تغاة جغاجغئ، فن الاارغت 
عع تشغغر العاصع، والتغاة السغاجغئ عغ تتعغض العصائع 
الةارغئ إلى وصائع أخرى. ولثلك ضان تسرغش السغاجئ 
بأظعا شظ الممضظ بتسإ شعط الظاس لعا، أي بمسظى 
العاصسغئ تسرغفا خاذؤا. ولضظ طظ تغث أن ضطمئ طمضظ 
تسظغ المسظى التصغصغ لعا، وعع طا غصابض المساتغض، 

تامئ ضطمئ السثد: ظاائب لصاء أوباطا والمطك جطمان شغ واحظطظ

تعجغعاتعما لطمسآولغظ شغ تضعطاغعما بعضع اآللغئ 
افحعر  خقل  تظفغثعا  شغ  صثطاً  لطمدغ  المظاجئئ 
المصئطئ، أي أّن أطرغضا وضسئ ذرغصئ طتضمئ لاظفغث 

رؤغاعا اقجاسمارغئ تطك.
السعث  ولغ  ولغ  اسامثت  صث  أوباطا  إدارة  أّن  وغئثو 
طتمث بظ جطمان شغ طاابسئ وتظفغث عثه اقجاراتغةغئ 
تغث تّط تضطغفه بسرضعا سطى الرئغج أوباطا والمطك 
بظعدعا،  أعط  طظ  وضان  المةطج،  شغ  جطمان 
غاسطص  طا  والثشاسغئ،  افطظغئ  الئظعد  إلى  باإلضاشئ 
بالةاظإ اقصاخادي والثي أحار شغه افطغر طتمث بظ 
جطمان إلى طسألئ خطغرة جثًا، بض عغ طسألئ غاغئ 
شغ الثطعرة أق وعغ: «ربط الصطاع الثاص افطرغضغ 

بالسسعدغئ لسصعد ذعغطئ».
طظ  أطرغضا  اظاجاع  الطصاء  لعثا  الةثغثة  الظاائب  وطظ 
السسعدغئ طعاشصئ خرغتئ سطى اقتفاق الظعوي اإلغراظغ 
لقتفاق  دسمه  سظ  خراتئ  جطمان  المطك  سّئر  تغث 
الظعوي الثي وصساه دول «٥+١» طع إغران، وبّرر وزغر 
الثي  اقتفاق  صئعل  الةئغر  سادل  السسعدي  الثارجغئ 
الممطضئ  إّن  بصعله  بحثة  ُتسارضه  السسعدغئ  ضاظئ 
اذطسئ سطى ترتغئات اقتفاق الظعوي طع إغران، بما شغ 
ذلك سمطغات الافاغح والمراصئئ سطى المعاصع وإسادة 
شرض السصعبات لع أخّطئ إغران بالاجاطاتعا، وأضث أن 

«السسعدغئ راضغئ سظ عثه الارتغئات».
جاءت  شصث  والغمظغئ  السعرغئ  لطمطفات  بالظسئئ  وأّطا 
ولط  وشدفاضئ  ساطئ  لطصمئ  المحارك  الئغان  خغاغئ 
ُتتصص ططالإ التضام السسعدغغظ وأطاظغعط، واشاصرت 
التض  سطى  الاأضغث  تط  شصث  طضاعبئ،  ضماظات  لعجعد 
السعرغئ،  لطمحضطئ   (١) جظغش  طآتمر  وشص  السطمغ 
 (٢٢١٦) الثولغ  الصرار  وشص  السطمغ  التض  وسطى 
تعل  جثغث  أي  غعجث  شق  وبالاالغ  بالغمظ،  الثاص 

المحضطاغظ السعرغئ والغمظغئ شغ عثا الطصاء.
اجامرار  ضرورة  سطى  رّضجت  افطرغضغئ  بض إّن اإلدارة 
تساون السسعدغئ طع أطرغضا تعل المسارضئ السعرغئ، 
أوباطا  طساسثي  ضئغر  رودس  بظ  أسطظ  صث  وضان 

السغاجئ عغ رساغئ الحآون ولغسئ الرضا بالعاصع
بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

افبغخ  الئغئ  أن  الصمئ  صئض  الثارجغئ  لطحآون 
ظزر  وجعئ  «لثغعما  الئطثغظ  أن  طظ  الاأضث  غرغث 
الاغ  السعرغئ  المسارضئ  طةمعسات  تعل  واتثة» 
غةإ أن تاطصى دسماً، وعع طا غسظغ أّن طظ تثسمعط 
ُتعاشص  أن  غةإ  السعرغئ  المسارضئ  طظ  السسعدغئ 
طمظ  البعار  شإّن  آخر  وبمسظى  دسمعط،  سطى  أطرغضا 
غاطصعن الثسط طظ السسعدغئ ق غثرجعن سظ ضعظعط 

أدوات أطرغضغئ.
وأخث الةاظإ الثشاسغ والاسطغتغ الصسط افضئر شغ 
المتادبات، شضان ُجض الارضغج شغ الصمئ سطى الظعاتغ 
الاسطغتغئ وبغع السسعدغئ طظزعطات دشاسغئ باعزئ 
البمظ، شصال وزغر الثشاع افطرغضغ أحاعن ضارتر: «إن 
بقده ططاجطئ بئظاء الصثرات الثشاسغئ لطممطضئ السربغئ 
السسعدغئ ودول طةطج الاساون الثطغةغ، لمعاجعئ 
الثولئ  وتظزغط  إغران  طظ  المتامطئ  الاعثغثات 
«داسح» وغغرعما»، وذلك خقل لصاء جمع ضارتر طع 
بظ  طتمث  السسعدي  السعث  ولغ  وولغ  الثشاع  وزغر 
جطمان خقل شارة الجغارة، وعثا غسظغ أّن السسعدغئ 
جعف تثشع سحرات المطغارات بمظ بظاء تطك الصثرات 
ضئصرٍة  ُغضّرجعا  طا  وعع  المتثودة،  غغر  الثشاسغئ 

تطعب إلى طا ق ظعاغئ.
وخقخئ عثه الصمئ افطرغضغئ السسعدغئ: أّن أطرغضا 
شغ  طتضماً  ربطاً  بعا  السسعدغئ  ربط  طظ  تمضظئ 
المةاقت السسضرغئ وافطظغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ 
والظفطغئ والاسطغمغئ والمظاخغئ لسصعد ذعغطئ طا داطئ 
السسعدغئ  تئسغئ  وأّن  السططئ،  شغ  جسعد  آل  أجرة 
بغظ  اقجاراتغةغئ  بالحراضئ  أجمعه  لما  وشصاً  فطرغضا 
وأّن  طظعا،  اظفضاك  ق  طططصئ  تئسغئ  جاضعن  الئطثغظ 
التض العتغث إللشاء عثه الائسغئ ق غضعن إق بإجصاط 
ظزام تضط آل جسعد، وإصاطئ دولئ اإلجقم التصغصغئ 
أظصاض  سطى  الظئعة -  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ   -
الثولئ السسعدغئ، والاغ جاصدغ سطى الظفعذ افطرغضغ 
شغ المظطصئ صداًء طئرطاً، بض وجاضظج العجعد الشربغ 

 ًبرطاه طع أدواته وسمقئه ضظساً حاطق

وسظثطا اظاصثت غغرعا لط تظاصثعط فظعط لط غأخثوا 
وإظما  المحضطئ،  بعثه  تسئإ  الثي  المةرم  غث  سطى 
اظاصثتعط فظعط لط غفاتعا التثود أطام القجؤغظ ضما 
شسطئ أوروبا. وعضثا تظادى أعض اإلجرام والدقل جمغسًا 
لعثا المسطك المحئعه، شظادى أساى أسثاء المسطمغظ 
تعظغ أبعت رئغج وزراء أجارالغا بفاح أجارالغا لتثودعا 
لقجؤغظ السعرغغظ طع أظه صئض أغام ضان صث رشخ رشدًا 

باتاً اجاصئال أتث طظعط!
وسى أعض الحام أظه طا ضان لظزام المةرم بحار الئصاء 
شغ التضط لعق تئال أطرغضا وأسعاظعا شغ أوروبا وروجغا 
الاغ تساظثه بحضض غغر طسئعق تارغثغاً. وتضحفئ لعط 
خغاظات تضام افطئ اإلجقطغئ الثغظ خثلععط وتصاسسعا 
سظ ظخرتعط وظخرة بعرتعط، بض طظعط طظ وصش شغ 
طخر  شغ  والاحرغث  الترطان  طرارة  وأذاصعط  وجععط 
ولئظان وافردن والسراق وطظعط طظ ذردعط وطظع سظعط 
أغئ طساسثة طبض اإلطارات والسسعدغئ وسمان وطظعط 
طظ عرذص بمساسثتعط تاى ضططعط ولما جاء دوره 

ذبتعط بسضغظ غطغزئ ق ترتط ضأردوغان ترضغا.
لصث أدعحئ تزاعرات الظمسا بط ألماظغا وشرظسا الاغ 
تفةرت ظاغةئ طا وخض طظ خعر تزعر المأجاة الاغ 
غسغحعا أعض الحام بعروبعط طظ تمط المةرم بحار، 
لصث أدعحئ السالط وشاجأت السغاجغغظ افوروبغغظ شطط 
غضظ لثغعط خغار إق باإلذسان لطرأي السام المظاحر شغ 
القجؤغظ!  واجاصئال  التثود  بفاح  والمطالإ  بقدعط 

وعثا طا تخض شسقً!
ألسظا أتص بالفدض طظ غغرظا فظظا ظتظ المسطمغظ أعض 

الفدض وصادة الثغر شغ السالط؟
ألغج طظ واجإ المسطمغظ صئض غغرعط أن غصفعا وصفئ 
تص شغ وجه جغاجات تضاطعط إلجئارعط سطى الاترك 

تامئ : ظخرة القجؤغظ والعاربغظ طظ جتغط بحار عغ واجإ المسطمغظ

لظخرة أعض الحام وإلغصاف أي تساون أو طتادبات أو دسط 
لفرسعن جعرغا تاى غسصط غغر طأجعف سطغه شاظاعغ 

بثلك طساظاة أطئ ولغج شصط حسإ؟
واجامرار  بالتص  الخثع  سظ  افطئ  خمئ  اجامرار  إن 
جضعتعا سطى المعازل الاغ غصعم بعا تضاطعا وتثاذلعط 
سظ ظخرة المزطعطغظ والمحردغظ طظ أبظاء المسطمغظ 
لعع أزطئ بتث ذاته تتااج لسقج فظه تتعل لمرض سدال 
طثابراتعط  وطظ  التضام  طظ  الثعف  «الثعف»!  اجمه 
وجةعظعط. شق طئرر لفطئ بالسضعت خحغئ الدرر فن 
اهللا تسالى أطر المسطط بالعصعف شغ وجه الزالط ووسث 
خاتإ ضطمئ التص بمظجلئ جغث الحعثاء شغ اآلخرة إن 

ظاب سظ خثسه بضطمئ التص طعته.
ألغج افجض والرزق بغث اهللا تسالى؟ شطط الثعف إن ضان 
خاتإ افطر غمسك بافطر؟ ولط الثطعد لطثل إن ضان 
رب السئاد أطر سئاده بالاشغغر واتثاذه طسألئ طخغرغئ 

ووسثعط إن ظخروه بالظخر المئغظ!!؟
لغسئثون﴾،  إق  واإلظج  الةظ  خطصئ  ﴿وطا  تسالى:  صال 
والسئادة عظا عغ ذاسئ اهللا تسالى والاجام أواطره واقباساد 
سظ ظعاعغه شغ ضض ججئغات تغاته، وطظعا بض وطظ أعمعا 
افخث سطى غث الزالط، شإن ضان الزالط عع التاضط، شإن 
طظ ُغصاض وعع غصعم بمتاجئئ التاضط الزالط شعع طع 

جغث الحعثاء.
إظظا شغ بعرة افطئ بعرة الحام المئارضئ ظاططع بارصإ 
طظ  لطعصعف  تاأعإ  وعغ  اإلجقطغئ  فطاظا  وتفاؤل 
ضئعتعا والثروج لطحعارع لاظصطإ سطى تضاطعا وتطالئعط 
بظخرة أعطعط شغ الحام وأن تضعن عثه الترضئ ترضئ 
ذاتغئ طثطخئ ضما شسض غغر المسطمغظ شغ أوروبا شأجئروا 
سحغئ  بغظ  جغاجغاتعا  تشغغر  سطى  تعلعا  وطا  ألماظغا 

 وضتاعا

بارغج تسادغش طآتمًرا دولًغا لتماغئ افصطغات يف الحرق افوجط

غطاصغ طمبطعن سظ ٦٠ دولئ وافطط الماتثة والعضاقت المافرسئ سظعا واقتتاد افوروبغ وجاطسئ الثول السربغئ، 
بسث غث، البقباء «أطج»، سطى المساعى العزاري شغ بارغج، شغ إذار طآتمر دولغ طثخص لتماغئ افصطغات الثغظغئ 
والسرصغئ وضتاغا اإلرعاب والسظش. وغرض المآتمر الثي غفااته الرئغج الفرظسغ شرظسعا ععقظث وغثغر أسماله وزغرا 
خارجغئ شرظسا وافردن، الاعخض إلى إصرار «خطئ سمض» تظص سطى تثابغر ططمعجئ وسمطغئ لمساسثة سحرات اآلقف 
طظ ضتاغا اإلرعاب والسظش طمظ غسمعن تسمغًما «افصطغات»، شغ إحارة إلى المسغتغغظ واإلغجغثغغظ والارضمان 
وافضراد وغغرعط شغ السراق وجعرغا. وغأتغ المآتمر الثي غتدره الضبغر طظ وزراء الثارجغئ السرب (افردن، ولئظان، 
وطخر، والسراق، وصطر) اجاضماق قجاماع طةطج افطظ الثولغ الثي دسئ إلغه بارغج ورأجاه شغ ٢٧ طارس (آذار) 
الماضغ. وصالئ الثارجغئ الفرظسغئ إن المآتمر غساعثف «تتثغث الاثابغر السمطغئ والمطمعجئ» طظ أجض اقجاةابئ 
لضض الاتثغات الاغ غطرتعا اضطعاد افصطغات الاغ تعاجه المثاذر طظ إرعاب وسظش جغاجغ وتعةغر وصاض واضطعاد 
وسئعدغئ وعغ الممارجات الاغ ارتئطئ باظزغط داسح شغ السراق وجعرغا وطظاذص أخرى شغ الحرق افوجط. 
وتسسى بارغج لاسئؤئ جععد افجرة الثولغئ، افطر الثي غسضسه التدعر الثولغ العاجع والمظازر، خخعًخا افطط 
الماتثة. بغث أن افحعر الثمسئ الاغ اظصدئ طظث اجاماع طةطج افطظ لط تفخ إلى ظاائب سمطغئ واظتخر الاترك 

شغ اجاماسات وطحاورات، بغظما وضع افصطغات الاغ غراد إظصاذعا بصغ سطى تاله. (جرغثة الحرق افوجط)
: لطالما تثرظا شغ أسثاد جابصئ طظ أن الثول الشربغئ اقجاسمارغئ تاثث طظ طسألئ افصطغات شغ الئقد 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

اإلجقطغئ أداة لطاثخض شغ بقد المسطمغظ وتظفغث جغاجاتعا العادشئ لاصسغط الئقد.. شعثه الثول ق غعمعا 
ق أصطغئ وق أضبرغئ، بض الثي غعمعا عع اجامرار اجاسمارعا لطئقد افخرى وسطى رأجعا الئقد اإلجقطغئ، ولثلك 
شعغ تحسض التروب وتبغر الفاظ شغ تطك الئقد.. ولثلك وجإ الاخثي لمبض تطك المآتمرات وشدح أعثاشعا، 
وإشعام طظ أذطصعا سطغعا أظعط أصطغات شغ بقد المسطمغظ أن الثولئ الشربغئ تااجر بعط إلغةاد خثام بغظعط 
وبغظ المسطمغظ وتاثثعط أداة تاثخض طظ خقلعط شغ حآون المسطمغظ، ضما وسطغعط أن غثرضعا أن طخطتاعط 
شغ السقصئ التسظئ طع المسطمغظ، وشغ أن غئصعا شغ عثه الئقد ضما ضاظعا سطى طثى صرون ذعغطئ شغ ظض دولئ 
الثقشئ، تغث لط غضظ ُغظزر إلغعط سطى أظعط أصطغئ وإظما ضاظعاُغساططعن بعخفعط رساغا لثولئ الثقشئ تثاشع 

سظعط وتسثل شغ تساططعا طسعط.

واحظطظ تئطس الضعظشرس تتدريات لاسطغط السسعدغئ أجطتئ طاطعرة



افربساء ٢٥ طظ ذي الصسثة ١٤٣٦ عـ المعاشص ٩ أغطعل/ جئامئر  ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٤٢

صّثم رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس وتسسئ 
الاترغر  لمظزمئ  الاظفغثغئ  الطةظئ  طظ  آخرغظ  أسداء 
٢٠١٥/٨/٢٢م  شغ  إجرائغئ  اجاصاقت  الفطسطغظغئ 
الفطسطغظغ  العذظغ  المةطج  لسصث  الثسعة  بعثف 
ترتغإ  وإسادة  جثغثة  تظفغثغئ  لةظئ  اظاثاب  بشرض 

وضع المظزمئ.
المةطج  برئغج  سئاس  واجاماع  اقجاصالئ  وسصإ 
جطسئ  لسصث  الثسعة  تمئ  الجسظعن  جطغط  العذظغ 

لطمةطج شغ رام اهللا شغ ١٤-٢٠١٥/٩/١٥م.
وجئص تصثغط اقجاصاقت الحضطغئ إصالئ غاجر سئث ربه 
طظ طظخإ أطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر 
واظاثاب خائإ سرغصات بثغق له. وصث جربئ ختغفئ 
افخئار الطئظاظغئ طتدر اجاماع جري سصث بغظ ضض طظ 
خططعا  شرج  وطاجث  سرغصات  وخائإ  سئاس  طتمعد 
شغه قجائثال حثخغات طظ الطةظئ الاظفغثغئ طعالغظ 

لسئاس بآخرغظ.
عثا  تةاه  الفطسطغظغئ  الفخائض  شسض  ردود  وتئاغظئ 
قظسصاد  الثسعة  تماس  ترضئ  شاسائرت  اإلسقن، 
لصعى  حمعلعا  سثم  بسئإ  باذطئ  العذظغ  المةطج 
إجرائغئ  فجئاب  أخرى  شخائض  ورشداعا  المصاوطئ، 
الةعاد  ترضئ  دسئ  شغما  اهللا،  رام  شغ  وقظسصاده 
اإلجقطغ إلى تأجغطه. غغر أن تطك الردود بصغئ ضمظ 
إذار الصئعل بمظزمئ الاترغر طع خقشات تعل ضغفغئ 

إتغائعا وإخقتعا وإدارتعا والسدعغئ شغعا.
ضما اتخض وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري برئغج 
طظعا  سثة  ططفات  طسه  ظاصح  تغث  عاتفغا،  السططئ 
العضع الثاخطغ وجئض اجاؤظاف المفاوضات، وجغطاصغ 
ضغري بسئاس سطى عاطح اجاماسات الةمسغئ السمعطغئ 
بسث  الةاري  الحعر  ظعاغئ  بظغعغعرك  الماتثة  لفطط 

اقظاعاء طظ الارتغئات الةثغثة.
والظاظر شغ جغاق افتثاث الاغ اضاظفئ عثا اإلسقن 
السططئ  لمحروع  صاتما  جغاجغاً  أشصاً  عظاك  أن  غةث 
ودولغ  أطرغضغ  اظحشال  ظض  شغ  الافاوضغ  وظعةعا 
وإصطغمغ بالترب سطى اإلجقم المسماة بالترب سطى 
اإلرعاب، واظحشال الثول الفاسطئ شغ المسرح الثولغ 
السعري  ضالمطش  المظطصئ  شغ  جثعظئ  أضبر  بمطفات 

والغمظغ والطغئغ والسراصغ. 
السغاجئ  اجامرار  ظض  شغ  اإلسقن ضثلك  عثا  وغأتغ 
تةاه  إجراءاتعا  طظ  تخسث  الاغ  السثواظغئ  الغععدغئ 
المتاطئ،  افراضغ  وبصغئ  الصثس  وطثغظئ  افصخى 
تغث ق غضاد غمر غعم دون أن ظحعث جرغمئ غععدغئ 
طظ اصاتام لفصخى واساثاء سطى المخطغظ، وطظ صاض 
وترق لطظساء وافذفال والمثظغغظ بثم بارد، وتثطغر 

لطئغعت والمساجث، وتشعل شغ اقجاغطان.
طظزمئ  لمحروع  الصاتط  السغاجغ  افشص  عثا  إن 
الرغح،  طعإ  شغ  السططئ  ولغثتعا  جسض  الاترغر 
دور  تآدي  شعغ  التدغخ  شغ  حسئغاعا  طظ  وجسض 
الحاعث - وأتغاظا المساسث - لةرائط اقتاقل دون أن 
تترك جاضظاً لخثه ودون أن تصثم لطظاس إظةازا ولع 
وعمغاً «غئرر» لعط خظعسعا وتظسغصعا افطظغ المثجي 
غسائر  أن  السططئ إلى  رئغج  دسا  طا  وعع  طع غععد، 
حرسغاه صث اعارأت، وأن غفضر باقجاصالئ ق جغما طع 

تصثطه شغ السظ.
لشرض  غأتغ  الفطسطغظغ  العذظغ  المةطج  شاجاماع 
جغثطش  طظ  أطام  السصئات  وتثلغض  الاربئ  تعغؤئ 
رئاجئ  شغ  وقتصا  المظزمئ  رئاجئ  شغ  سئاس 
السططئ الفطسطغظغئ، وذلك سئر الاخفغات السغاجغئ 
أبار  طما  وفتئاسعط،  السططئ  ضراجغ  شغ  لططاطسغظ 

شاسائروا  الاترغر  طظزمئ  شغ  طاسثدة  أذراف  تفغزئ 
تخرف سئاس تفردًا بالصرار الفطسطغظغ وجسغاً لاصثغط 
شغ  غظالعا  أن  بث  ق  بالطئع  الثغظ  وأتئاسه  رجاقته 
تظفغث  شغ  غسغروا  وأن  افطرغضغ  اإلصرار  المتخطئ 

افجظثات افطرغضغئ.
ضغان  طع  السقصئ  شغ  الظزر  بإسادة  غاسطص  شغما  أطا 
غععد، شطظ غةرؤ المةطج سطى تشغغرعا إق بمساعى 
جطتغ ذرًا لطرطاد شغ السغعن ولقجاثثام اإلسقطغ 
شصط دون أغئ تشغرات تصغصغئ سطى افرض، شالسططئ 
شثارج  ذلك  سثا  وطا  غععد  أطظ  تفر  سطى  صائمئ 
طعاطعا الاغ ارتداعا لعا الصعى الشربغئ اقجاسمارغئ 

(الماظتئ) خاتئئ الصرار بإظحائعا.
إن التثغث سظ إسادة الظزر شغ سقصئ المظزمئ بضغان 
غععد ق غسثو الةسةسات اإلسقطغئ شغ طتاولئ بائسئ 
لظفت الروح شغ طآجسات عثه المظزمئ بسثطا بطغئ 
سزاطعا، وجسغاً إلسطائعا دورًا وزخماً ولع ضاذبا، لضظ 
ذلك لظ غظططغ سطى ساصض، شضغش لطمظزمئ وجططاعا 
تتئ  جطساتعا  تسصث  وعغ  غععد  ضغان  سظ  تثبر  أن 
اقجاماع  جغتدرون  المةطج  وأسداء  عغمظاه؟! 

برضاه وطعاشصاه وسئر أخثعط لطاخارغح طظه؟!
«الاحرغسغئ»  العغؤئ  غسّث  الثي  العذظغ  المةطج  إن 
جطساته  آخر  اظسصاد  سطى  طدى  صث  الاترغر،  لمظزمئ 
له  جطسئ  آخر  سصثت  تغث  ساطاً،  السحرغظ  غصارب  طا 
المغباق  بظعد  شغعا  ألشى  والثي  ١٩٩٦/٤/٢٥م  شغ 
العذظغ الفطسطغظغ الاغ تاسارض طع رجائض اقساراف 

بغظ طظزمئ الاترغر وضغان غععد.
ضعظه  سطى  غآضث  جطساته  اظسصاد  شغ  المساشئ  وُبسث 
طآجسئ عرطئ وطعارئئ وق وزن لعا ضئصغئ طآجسات 
طظزمئ الاترغر الئالغئ، وأظعا ق ُتساثسى وق غاط ظفت 
سطى  «الحرسغئ»  لادفغ  لجطئ  ضطما  إق  شغعا  الروح 

تفرغط بافرض والسرض والمصثجات.
لصث ععت طظزمئ الاترغر بصدغئ شطسطغظ وصّجطاعا 
ظفغر  تساعجإ  طتاطئ  طئارضئ  وأرض  أطئ  صدغئ  طظ 
الةغعش إلى ظجاع سطى ضراجغ جططئ وعمغئ ق صعائط 

لعا إق برضا اقتاقل وإذظه.
إن الاارغت جغحعث أن طظزمئ الاترغر صث لسئئ دورًا 
جسرًا  وضاظئ  له  ظزغر  ق  شطسطغظ  صدغئ  شغ  خغاظغا 
طظث  شعغ  والسار،  الثجي  اتفاصغات  وتسعغس  لامرغر 
لاحرغع  أداة  تضعن  أن  طظعا  الشرض  ضان  ظحأتعا 

اتاقل افرض المئارضئ.
إن طظزمئ الاترغر صث اغاخئئ تمبغض أعض شطسطغظ 
لطحسإ  والعتغث  الحرسغ  «الممبض  بعب  وُألئسئ 
الفطسطغظغ» بصرار طظ أطرغضا سئر سمقئعا طظ التضام 
لاثثم أجظثاتعا، وأعض شطسطغظ طظعا وطظ جططاعا 

براء.
عثه  غطفزعا  أن  شطسطغظ  بأعض  ترغاً  ضان  لثا 
المظزمئ والصائمغظ سطغعا وغرشدعا أن تضعن طمبق 
لعط شغسارجسعا طا اغاخإ طظعط وغرشدعا الثسعات 
إلخقتعا أو ترطغمعا، شغائرؤوا طظ ضض صراراتعا وأن 
غسطع الخعت بأن طظزمئ الاترغر ق تمبض أعض افرض 
صدغئ  شطسطغظ  لاسعد  سظعا،  غثعا  شطاضش  المئارضئ 
طسرى  شغ  والخقة  طظعا  حئر  ضض  لاترغر  ترظع  أطئ 
ظئغعا، وإن الغعم الثي جااترك شغه جتاشض جغعش 
افطئ البائرة لطصداء سطى ضغان غععد وأتئاسه شغ ظض 
خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة بات صرغئاً بإذن اهللا، 
وتغظعا جاأرز الثقشئ لئغئ المصثس شغضعن سصر دارعا. 

 ﴾َوَغُصعُلعَن َطَاى ُعَع ُصْض َسَسى َأن َغُضعَن َصِرغًئا﴿
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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بصطط: سقء أبع خالح*

واحظطظ  أن  الماضغ  السئئ  غعم  قشروف  جغرجغ  الروجغ  ظزغره  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أبطس 
تحسر بصطص سمغص بسئإ تصارغر تصعل إن طعجضع تاةه ظتع تسجغج سسضري ضئغر شغ جعرغا ُغظزر إلغه سطى ظطاق 
واجع سطى أظه غعثف إلى تسجغج الرئغج السعري بحار افجث. وصال طسآول أطرغضغ رشغع لروغارز إن السططات 
افطرغضغئ اضاحفئ «خطعات تمعغثغئ طصطصئ» تحمض ظصض وتثات إجضان جابصئ الاةعغج لمؤات افحثاص 
لمطار جعري شغما صث غحغر إلى أن روجغا تةعج لظحر طسثات سسضرغئ بصغطئ عظاك. وأحارت وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ إلى رواغات إسقطغئ تطمح إلى «تسجغج سسضري روجغ طثسط وحغك». وصالئ الثارجغئ افطرغضغئ إن 
«وزغر الثارجغئ أوضح أظه إذا ضاظئ طبض عثه الاصارغر ختغتئ شصث تآدي عثه افسمال إلى تخسغث الخراع 
بحضض أضئر وتآدي إلى إزعاق المجغث طظ أرواح افبرغاء وزغادة تثشص القجؤغظ وتثاذر بتثوث طعاجعئ طع 
جعث  الروجغئ إلى  افسمال  تحغر  وصث  جعرغا».  شغ  غسمض  الثي  اإلجقطغئ  الثولئ  لاظزغط  المظاعخ  الاتالش 
خمج  إلى  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظطصئ  اظضمحئ  والثي  ذعغطئ  شارة  طظث  روجغا  تطغش  افجث  لثسط  طضبش 
افراضغ السعرغئ أو أصض بسث ترب أعطغئ ذاتظئ تثور طظث أضبر طظ أربع جظعات. وصال المسآول افطرغضغ إن 
طظ بغظ أتثث الثطعات الاغ صاطئ بعا روجغا تسطغط وتثات إجضان طآصئ وطرضج طاظصض لطمراصئئ الةعغئ 
لمطار صرب طثغظئ القذصغئ الساتطغئ وعغ أتث طساصض افجث. وأضاف المسآول إن الروس صثطعا أغدا ذطئات 

لثول طةاورة لطسماح باتطغص رتقت جعغئ سسضرغئ. (روغارز)
: إظه وإن ضاظئ روجغا صث ظفئ ختئ افظئاء العاردة شغ بسخ الاصارغر سظ سجطعا إرجال تسجغجات 
وغةري  جظعات،  طظث  غاعصش  لط  لفجث  روجغا  دسط  ولضظ  افجث،  بحار  ظزام  لثسط  جعرغا  إلى  سسضرغئ 
وق  لروجغا  بالظسئئ  طحضطئ  شق  افجث.  بحار  سمغطعا  سطى  تفاظا  طظعا  باحةغع  بض  أطرغضا  بسطط  ذلك 
أطرغضا  تضام  وأطا  الجغادة.  عثه  أجطعب  سظ  الظزر  بخرف  السسضري  الثسط  زغادة  شغ  فطرغضا  بالظسئئ 
شإظعط غازاعرون بمسارضئ ذلك، تاى إذا اظفدح أطر تطك الجغادة شغ الثسط الروجغ صال افطرغضغعن: 
لصثسارضظا ذلك وعط غضثبعن.. ألغج تضام إغران غصعطعن وطظث جظعات بإرجال ذائرات طتمطئ بافجطتئ 
والمصاتطغظ وغغر ذلك إلى جعرغا دسما لفجث تظفغثا لطسغاجئ افطرغضغئ وطع ذلك شإن أطرغضا تازاعر 

بمسارضئ ذلك؟!    

ضغان غععد غحرع بئظاء جغاج تثودي طع افردن   
حرسئ جططات اقتاقل «اإلجرائغطغ» بئظاء جغاج أطظغ 
اطاثاد  سطى  افردن  طع  الحرصغئ  التثود  ذعل  سطى 
التثود  غحمض  أن  بسث  ضغطعطارات   ٣٠٩ ظتع  إلى  غخض 
بغظ افردن والدفئ الشربغئ، وذلك  بتةئ «طظع تثشص 
الةجء  ذعل  وغخض  السمض».  سظ  والئاتبغظ  اإلرعابغغظ 
افول تسإ ختغفئ «غسرائغض عغعم» والثي جُغحرع 
شى بظائه الغعم إلى بقبغظ ضغطعطارا، وغماث طظ إغقت 
حماق باتةاه وادي سربئ. وضان رئغج التضعطئ بظغاطغظ 
ظاظغاعع صث اتثث صرارا بإظحاء السغاج طظث سثة جظعات، 
بحضض طاجاطظ طع إظحاء السغاج سطى التثود المخرغئ 
الرجعب  سعض  ظئ  الةجغرة  طراجض  وظصض  جغظاء.  شغ 
التضعطئ  رئغج  باجط  -الماتثث  جظثلمان  أوشغر  سظ 

بظغاطغظ ظاظغاعع- أن افخغر خرح الغعم شغ طساعض جطسئ التضعطئ بأن السغاج طع افردن غعثف إلى طظع 
«تثشص إرعابغغظ وطاسططغظ غئتبعن سظ السمض». وضان رئغج التضعطئ «اإلجرائغطغئ» اتثث صرارا بإظحاء السغاج 
طظث سثة جظعات، بحضض طاجاطظ طع إظحاء السغاج سطى التثود المخرغئ شغ جغظاء. ولضظه شدض أوق اقظاعاء 

طظ إظحاء السغاج التثودي طع طخر شغ الةظعب، وطع جعرغا شغ الحمال. (الةجغرة ظئ)
: عثا عع التال شغ ظض التضام السمقء.. غصعم ضغان غععد بئظاء جغاج سطى تثود شطسطغظ طع 
افردن وطخر بمعاشصئ ضمظغئ طظ التضام شغ الئطثغظ. شعض أدرك المسطمعن أن ضغان غععد طا ضان له أن 

غسامر شغ شطسطغظ، صطإ السالط اإلجقطغ، لعق تماغئ التضام السمقء شغ بقدظا لعثا الضغان؟؟ 

إغصاف حاباني طظ تجب الاترغر يف بظشقدش
تط إغصاف حاباغظ طظ حابات تجب الاترغر شغ بظشقدغح غعم افتث ٣٠ آب/ أغسطج ٢٠١٥م، طظ صئض شرع 
بالثسعة  صغاطعما  إبر  طعظثجئ،  والباظغئ  أجظان،  ذئغئئ  إتثاعما  دضا،   - أوتارا  طظطصئ  حرذئ  شغ  المئاتث 
لتدعر المآتمر السغاجغ الثي ظزمه تجب الاترغر سطى اإلظارظئ شغ الرابع طظ أغطعل/جئامئر ٢٠١٥ بسظعان: 

«إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة… والاتعل التامغ شغ السغاجئ واقصاخاد الئظشالغ». (إظثغئظثظئ)
: طظث تعّلغ الحغثئ تسغظئ، زسغمئ تجب «رابطئ سعاطغ» السطماظغ الماطرف، التضط جظئ ٢٠٠٨ شغ 
بظشقدغح اظاعةئ شغ تضمعا الفاحغ جغاجئ اإلصخاء والاخفغئ، شخارت التضعطئ الئظشالغئ تشثق شغ 
إخثار أتضام اإلسثام ججاشا سطى ضض طظ غصش سصئئ شغ ذرغصعا، وصث جّعطئ عثا افطر «المتضمئ الثولغئ 
لطةرائط» الاغ تأجسئ جظئ ٢٠١٠ شغ دضا والاغ لط تأخث طظ خفئ الثولغئ إق اقجط شضض أسدائعا طعالعن 
لطتضعطئ غأتمرون بما تمطغه سطغعط حغثاعط. ولصث ذالئ آلغات الصمع واقظاعاك تجب الاترغر بحئابه 
وحاباته الثي بالرغط طظ تزره وطتاخرته إق أظه لط غاعصش سظ السمض لغق ظعارا لطضحش سظ وضاسئ 
الحغثئ تسغظئ وسمالاعا، ودسعة الظاس إلى سثم طعاقتعا واإلذاتئ بعا واتثاذ اإلجقم تضما غظاحطعط 

طظ الزطمات إلى الظعر.

تعظغ بطري غشادر الصاعرة بسث زغارة خاذفئ
غادر الصاعرة، سخر افتث الماضغ، رئغج العزراء الئرغطاظغ السابص تعظغ بطغر، بسث زغارة جرغسئ لطساخمئ 
المخرغئ اجاشرصئ جاساغظ، الاصى خقلعا سثًدا طظ المسآولغظ المخرغغظ لئتث تطعرات افوضاع بالمظطصئ، 
خاخئ الصدغئ الفطسطغظغئ، وشًصا لمخثر دبطعطاجغ طخري. وصال المخثر إن دبطعطاجغغظ ضاظعا شغ وداع 
بطغر بمطار الصاعرة الثولغ، الثي غادر سطى طاظ ذائرة خاخئ، سصإ زغارته السرغسئ، والاغ اجاشرصئ جاساغظ 
تصرغًئا، الاصى خقلعا سثًدا طظ المسآولغظ لئتث تطعرات افوضاع بالمظطصئ وجئض اجاؤظاف طفاوضات السقم 
بغظ الفطسطغظغغظ و«إجرائغض». وتسث زغارة بطغر السرغسئ، عغ الباظغئ له لمخر خقل أجئعع واتث، بسث أن 
وخض إلى الصاعرة صادًطا طظ تض أبغإ. وزار بطغر، طئسعث الرباسغئ السابص الصاعرة، غعم افتث الماضغ لمثة 
غعطغظ، الاصى خقلعما سثًدا طظ المسآولغظ المخرغغظ، لئتث تطعرات افوضاع شغ المظطصئ، وجئض تترغك 

سمطغئ السقم بغظ الفطسطغظغغظ و«اإلجرائغطغغظ». (السربغ الةثغث)
: عثه الجغارات الاغ صام بعا تعظغ بطغر لعا خطئ بما تط التثغث سظه سظ عثظئ دائمئ بغظ ترضئ 
شغه  جرى  والثي  تماس  لترضئ  السغاجغ  المضاإ  رئغج  طحسض  بثالث  بطغر  شطصاء  غععد..  وضغان  تماس 
زغارة  طساودة  بط  الصاعرة،  بط  غععد  لضغان  ذلك  بسث  وزغارته  العثظئ،  طدمعن  سظ  بافخغض  التثغث 
الصاعرة بسث أجئعع سطى الجغارة افولى، غحغر ضض ذلك إلى أن افطعر طعضعسئ تتئ ظار تاطغئ شغما غاسطص 
بالعثظئ الاغ تط التثغث سظعا. شمخر لعا سقصئ باطك العثظئ طظ تغث ضماظعا، وأغدا شإن طخر ذرف شغ 
تطك العثظئ طظ ظاتغئ شاح المسابر بغظعا وبغظ غجة. وطا غبغر اقجاظضار عع صئعل طخر وترضئ تماس شغ 

أن غضعن تعظغ بطغر المةرم وجغطا بغظ المسطمغظ وضغان غععد!!

أطرغضا تئطس روجغا صطصعا بحأن أتثث تترضات سسضرغئ 
يف جعرغا!!!


