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بصطط: أجسث طظخعر

ظعظأ المسطمغظ بصثوم سغث الفطر المئارك، 
جائطغظ اهللا جئتاظه وتسالى أن غاصئض خغاطعط وصغاطعط 
وظتظ  سطغظا  صثم  صث  الفطر  سغث  إن  ذاساتعط..  وجائر 
ظسغح عثه افغام احاثادا شغ طآاطرات الثول الشربغئ 
والمسطمغظ،  اإلجقم  ضث  تربعط  شغ  وتسسغرا  الضاشرة 
شظسأله  ظفعذعط،  طظ  المسطمغظ  تترر  دون  لطتغطعلئ 
تسالى أن غتمض السغث الصادم تعظؤاغظ: تعظؤئ بصثوطه 
وتعظؤئ بصغام دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 

وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

اسرتاشات إغراظغئ جثغثة بالسقصئ 
والاساون طع أطرغضا 

ظصطئ "أخئار السالط" الارضغئ غعم ٢٠١٦/٦/٢٩ طصابطئ 
خارجغئ  وزغر  وقغاغ  أضئر  سطغ  طع  "إغران"  جرغثة 
إغران السابص والثي غسمض تالغا سطى رأس طساحاري 
طرحث الةمععرغئ سطغ خاطظؤغ، اسارف شغعا بالسقصئ 
"إن  شصال:  الصثغط،  طظث  وأطرغضا  إغران  بغظ  والاساون 
إغران أجرت طتادبات طع أطرغضا بحأن أششاظساان، وشغ 
تطك افبظاء ضاظئ بعثف الاساون المحارك شغ طتاربئ 
ذالئان تتئ سطط افطط الماتثة. وشغ تطك المتادبات 
ضان طمبطظا الثائط شغ افطط الماتثة وعع تالغا وزغر 
الثارجغئ طتمث جعاد ظرغش، وضظا ظثسط شغ تطك اآلوظئ 
أتمث حاه طسسعد شغ وادي بظاحغر ضث ذالئان، وضان 
تطك  وشغ  ذالئان.  بغث  أششاظساان  طظ  افضئر  الصسط 
طظ  افطرغضان  تمضظ  لما  إغران  تضظ  لط  لع  الزروف 
دخعل أششاظساان. شصث اجافادوا طظ المتادبات تاى 
جظتئ لعط شرخئ دخعل أششاظساان. إق أظعط سظثطا 
دول  إتثى  إغران  أن  أسطظعا  أششاظساان  سطى  جغطروا 
الحر البقث". وصال: "وتخض طا غحئه ذلك شغ طعضعع 
السراق، تغث اتفصئ إغران وأطرغضا، شصث جرت طتادبات 
بسث  السراق  شغ  افطظ  تأطغظ  شغ  المحارضئ  بعثف 
جصعط خثام. إق أظعط لط غطاجطعا بعثه المتادبات 
عاحمغ  اساراشات  وظصطئ  خطعذعط".  ورجمعا 
رشسظةاظغ رئغج الةمععرغئ اإلغراظغئ السابص والثي 
اإلغراظغ  الظزام  طخطتئ  تحثغص  لةظئ  تالغا  غرأس 
ضائئ  والسراصغئ  افششاظغئ  الثجاتغر  بأن  اسارف  تغث 
رشسظةاظغ:  شصال  افطرغضغئ،  اإلغراظغئ  المتادبات  بسث 
"شئسث الترب سطى ذالئان شغ أششاظساان سظثطا ذرتئ 
طعاضغع جثغثة ضظا صث أجرغظا طتادبات وتصصظا تساوظا 
طعضعع  شغ  تخض  ذلك  وطبض  أطرغضا.  طع  طحارضا 
طفغثة  طتادباتظا  ضاظئ  الئطثغظ  ضق  وشغ  السراق. 
واجاطسظا أن ظرجط لضض طظ الئطثغظ دجاعرا جثغثا. 
الثجاعرغظ.  عثغظ  شغ  الحسئغظ  رؤغئ  سضسظا  ولصث 
واآلن تةري المتادبات (بغظ أطرغضا وإغران) شغ طغادغظ 
أخرى.. وصال إن المتادبات الاغ تةري اآلن بغظ أطرغضا 
المرحثغئ  طصام  طظ  طسئص  إذن  إلى  تساظث  وإغران 
بعجاذئ  أطرغضا  طع  المفاوضات  بثأت  وصث  افسطى. 
تسظ  تضعطئ  طةغء  صئض  ُسمان  جططان  صابعس 
روتاظغ بثمسئ إلى جائ أحعر". شضض عثه اقساراشات 
واساراشات جابصئ طظ رشسظةاظغ وطظ أبطتغ طساحار 
ظائإ الرئغج اإلغراظغ افجئص طتمث خاتمغ لطحآون 
صثطئ  بقدعما  بأن  بصعلعما  والئرلماظغئ  الصاظعظغئ 
الضبغر طظ السعن لفطرغضغغظ شغ تربعا شغ أششاظساان 
والسراق وضثلك اساراشات الرئغج السابص أتمثي ظةاد. 
الحعر  افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضالئ  ظحرت  وضثلك 
ظفسه  الثمغظغ  اتخاقت  إلى  تحغر  وبائص  المظخرم 
طظث سام ١٩٦٣ طع افطرغضان وصئض البعرة ودسمعط 
له ولبعرته ضث الحاه سمغض اإلظةطغج. شضطعا تآضث سطى 
أن  غعمعا  وق  افطرغضغ  الفطك  شغ  تثور  إغران  ضعن 
تتاض أطرغضا السراق وأششاظساان وتصاض المقغغظ طظ 
ظزاطعا  وتماغئ  طخالتعا  تتصغص  طصابض  المسطمغظ 
غعم  إغران  تصعم  خثاسغئ  سمطغئ  وشغ  السصعط.  طظ 
الةمسئ ٢٠١٦/٧/١ وتتغغ غعم الصثس السالمغ شغ 
ذعران وأضبر طظ ٨٥٠ طثغظئ إغراظغئ باسغغر طسغرات 
حسئغئ تظفج سظ طحاسر الظاس وعط غرددون "المعت 
تطغش  أضئر  ودولاعط  إلجرائغض"،  المعت  فطرغضا، 
فطرغضا شغ المظطصئ تغث تظفث المحارغع افطرغضغئ شغ 
المظطصئ وتتمغ افظزمئ الاابسئ فطرغضا طبض الظزام 
السراصغ والظزام السعري، وعغ طظ أعط المتاشزغظ 
سطى ضغان غععد، وعغ تتارب حسإ جعرغا لمظع عثا 
شغ  السمغض  السطماظغ  الظزام  طظ  الاترر  طظ  الحسإ 
جعرغا والثي غتمغ أطظ ضغان غععد سطى طثى سصعد.

ذرح  سظث  اقجاراتغةغئ  الثراجات  طراضج  تافص  تضاد 
ضما  تسعد  لظ  جعرغا  أن  جعرغا،  لمساصئض  تخعرعا 
وتعزع  المفضك  العاصع  سطى  وبظاء  صئض،  طظ  ضاظئ 
تطرح  الاصسغط  شضرة  أخئتئ  افرض،  سطى  الظفعذ 
طظ تغظ آلخر سطى الرغط طظ أن الصرارات افطمغئ، 
بصاء  سطى  ترتضج  افطرغضغئ  الرجمغئ  والاخرغتات 
(جعرغا طعتثة) وطظ المفارض أن غسظغ ذلك رشخ 
شغ  تتمض  ذاتعا  بتث  السئارة  أن  إق  الاصسغط،  شضرة 
ذغاتعا بثور الاصسغط فظعا تعتغ بأن جعرغا سئارة 
خغشئ  تعل  طفاعتا  الئاب  غئصغ  وعثا  أججاء،  سظ 
السقصئ بغظ عثه افججاء، لثلك ضان طظ القشئ طا 
بصربعا  والمسروشئ  افطرغضغئ  راظث  طآجسئ  ظحرته 
افول/ ضاظعن  حعر  أطرغضا شغ  دوائر الصرار شغ  طظ 

دغسمئر ٢٠١٥ بسظعان (خطئ جقم طظ أجض جعرغا) 
بقث  إظحاء  شغ  راظث  اصاراح  (غامبض  شغه  جاء  وصث 
طظاذص جشراشغئ طافص سطغعا شغ جعرغا، تاخض ابظاان 
طظعما وتظفخض البالبئ سظعما...) وعثه الةغعب عغ 
والظزام،  والبعار  لفضراد  الفسطغئ  السغطرة  طظاذص 
تتئ  شسائصى  الثولئ  تظزغط  جغطرة  طظطصئ  أطا 
المظطصئ  عثه  "جاثدع  المصارح  ووشص  جغطرته، 
بحضض  طظعا  الثولئ  تظزغط  ذرد  تال  دولغئ  إلدارة 
أجض  طظ  جقم  راظث-خطئ  (طآجسئ  تثرغةغ...) 
جعرغا، ترجمئ طرضج إدراك)، وطع الاشغرات الاغ جرت 
راظث  طآجسئ  سادت  جعرغا  شغ  العاصع  أرض  سطى 
بسظعان  افول  لطمصارح  تامئ   ٢٠١٦/٦/٧ شغ  وظحرت 
(خطئ جقم طظ أجض جعرغا ٢) وصث جاء شغه (... وشغ 
العصئ الثي غعاخض شغه المةامع الثولغ جععده طظ 
أجض الاعخض إلى تسعغئ تصعد إلظعاء الترب افعطغئ 
"القطرضجغئ"  خغار  المصارح  عثا  غصثم  جعرغا،  شغ 
الاتثغث  عثا  جئإ  أن  بغظئ  وصث  التض)،  طظ  ضةجء 

عع طا اجاةث طظ أتثاث شغ جعرغا تاطثص بـ:
والرساة  افرض  سطى  الرئغسغئ  افذراف  إسقن   .١

الثارجغغظ صئعلعط قتفاق "وصش افسمال السثائغئ"!
٢. تمضظ الظزام بالثسط الروجغ طظ تسجغج جغطرته 

سطى الضبغر طظ المظاذص.
لصعاتعا  ججئغ  اظستاب  سمطغئ  بثء  روجغا  إسقن   .٣

السسضرغئ.
٤. إسقن صادة افضراد سظ تأجغسعط لـ"اتتاد حمال 

جعرغا".
٥. تعجغه الظزام طسرضاه باتةاه تظزغط الثولئ وتتعل 
السثغث طظ شخائض المسارضئ السعرغئ إلى صاال تظزغط 

الثولئ بثقً طظ صاال الظزام.
(راظث)  بتسإ  اجاةثت  الاغ  السعاطض  وعثه   
اجاثسئ إجراء تتثغث لمصارتعا افول، طسططئ ذلك 
بأن (تعتغث جعرغا - تتئ صغادة وذظغئ طافص سطغعا 
بسغثًا...)  أطرًا  غسث  واتثة -  أطظغئ  عغضطئ  تعاجث  طع 
"القطرضجغئ"،  خغار  عع  راظث  بتسإ  العاسث  والثغار 
لطسططئ،  افشصغ  الاعزغع  أجاس  سطى  غصعم  الثي 
لطسططئ،  الرأجغ  الاعزغع  سظ  بسغثا  افظزار  لاتعغض 
وعثا غظسةط طع إخرار أطرغضا سطى بصاء الظزام شغ 
لارتغئات  خغارات  أربع  ذرتئ  وصث  افجاجغئ،  بظغاه 
خفغفئ  قطرضجغئ  (خغار  عغ:  الثغارات  وعثه  التضط، 
وغسظغ  ذمعتًا)  افصض  (الثغار  وعع  "طتثودة") 
اقساماد سطى الثجاعر السعري الصائط تالغا وتفسغطه 
شصط  غاططإ  شعع  لثلك  شسطغ؛  بحضض  افرض  سطى 
ولغج  جعرغا  شغ  اإلدارغئ  الاصسغمات  رجط  (إسادة 
الصغام بإخقح دجاعري أو تحرغسغ) (وبالاالغ شعع 

ق غتمض أي تشغغر سظ العضع التالغ).
سطى  المآجسغ  الطابع  إضفاء  الباظغ:  (الثغار  أطا 
السغطرة المتطغئ) وغسامث سطى شضرة إضفاء الحرسغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسطظ سظ طصاض ٤٤ حثخا وإخابئ ٢٣٩ بافةغرات ظفثت 
وعع   ،٢٠١٦/٦/٢٨ غعم  بإجطظئعل  أتاتعرك  ططار  شغ 
المطار المسروف بضعظه غحضض صطإ الخظاسئ السغاتغئ، 
شغسث افضبر ظحاذا شغ السالط، واجاثثطه السام الماضغ 
٦١ ططغعن حثص. ولثلك اسائر اقظفةار افعط وافخطر 

طظ بغظ الافةغرات الاغ ضربئ ترضغا طظث سام ٢٠١٣.
تضال  تغث  الفاسض  طظ  غاأضث  أن  المرء  غساطغع  وق 
اقتعاطات لعثه الةعئ أو لاطك، إق إذا تئظاعا شاسطععا 
بعجعد  اقتعام  بأخابع  غحار  أن  غمضظ  ولثلك  تصا. 
طظ  تخثر  الاغ  والاخرغتات  والزروف  المقبسات 
إدراك  وغةإ  بتثوبعا،  طخطتئ  له  وطظ  وعظاك  عظا 
وبرغطاظغا  ضأطرغضا  اجاسمارغئ  دولغئ  صعى  عظاك  أن 
طتطغئ  صعى  ووجعد  بغظعما  الثفغ  الخراع  وإدراك 
تسمض لتسابعما. وق ظظسى روجغا الاغ ظفثت اغاغاقت 
والصفصاس  العجطى  آجغا  طظ  إجقطغغظ  لظاحطغظ 
حغحاظغئ  سظاخر  تساثثم  وعغ  ترضغا  شغ  غصغمعن 
تابسئ لصادروف سمغطعا شغ الحغحان والثي اسارف غعم 
٢٠١٦/٢/١٠ سطى طتطئ روجغا ١ بأظه غرجض جعاجغج 

طظ جمععرغاه قخاراق خفعف تظزغط الثولئ.
وصث بثأ طسطسض الافةغرات الاغ بثأت تعج ترضغا سام 
٢٠١٣ طظث تفةغرات الرغتاظغئ غعم ٢٠١٣/٥/١١ وصاض شغعا 
باثبغرعا،  السعري  الظزام  ترضغا  واتعمئ  حثخا،   ٥١
جعرغا  شغ  الئري  الاثخض  إلى  غظادي  أردوغان  وضان 
أطرغضا  إلى  أردوغان  شثعإ  ذلك.  ترشخ  وأطرغضا 
سظ  ضّش  رجع  أن  وبسث   ٢٠١٣/٥/١٦ غعم  أوباطا  والاصى 

المطالئئ بالاثخض.
اطرأة  شصاطئ  الافةغرات،  تعالئ   ٢٠١٥ سام  بثاغئ  وطع 
بسمطغئ اظاتارغئ اجاعثشئ حسئئ السغاتئ باجطظئعل 
غعم ٢٠١٥/١/٦ صاض شغعا حرذغ واتث، وتئظاعا جماسئ 
طارضسغئ، وطظ بط تفةغر جروج غعم ٢٠١٥/٧/٢٠ وصاض 
شغه ٣٤ حثخا، واتعط تظزغط الثولئ بعا، وضاظئ عظاك 

ططالإ طظ صئض أطرغضا بفاح صاسثة إظةرلغك لقظطقق 
وضثلك  جعرغا،  شغ  البعار  ضث  العةمات  لحظ  طظعا 
الافةغرات  وسصإ  تصعده.  الثي  بالتطش  ترضغا  إحراك 
وأسطظئ  الصاسثة،  شاح  سطى  غعم ٢٠١٥/٧/٢٤  اقتفاق  تط 
ترضغا غعم ٢٠١٥/٨/٢٥ احاراضعا شغ التطش افطرغضغ ضث 

تظزغط الثولئ.
وتخض تفةغر بمتطئ أظصرة لطصطارات غعم ٢٠١٥/١٠/١٠ 
بعا،  الثولئ  تظزغط  واتعط  حثخا،   ١٠٢ شغه  صاض 
وضاظئ عظاك ظروف إسادة اقظاثابات الاغ جرت غعم 
زسجسئ  سطى  غسمطعن  اإلظةطغج  سمقء  وضان   ،٢٠١٥/١١/١
افطظ واقجاصرار إلجصاط تضعطئ أردوغان، وصث أخغإ 
جئصاعا  الاغ  اقظاثابات  شغ  بعجغمئ  أردوغان  تجب 
تحضغض  طظ  تمضظه  ولط   ٢٠١٥/٦/٧ غعم  أحعر  ببقبئ 
تجبه  إلغخال  إسادتعا  سطى  وأخر  طظفردا،  تضعطئ 
ائاقشغئ  تضعطئ  تحضغض  غرد  ولط  التضط  إلى  طظفردا 
وربط افطظ واقجاصرار بعجعد تضعطئ طظ تجب واتث، 
فن التضعطات اقئاقشغئ ضاظئ جئئا شغ اظسثام افطظ 
واقجاصرار، وصث اجافاد أردوغان طظ التادث وتساذش 

الظاس طسه شفاز باقظاثابات.
السططان  طظطصئ  شغ   ٢٠١٦/١/١٢ غعم  تفةغر  وتخض 
أتمث باجطظئعل وصاض شغه ١٠ طظ السائتغظ أغطئعط 
لارضغا  شطغج  باظفغثعا،  الثولئ  تظزغط  واتعط  ألمان، 
شغعا  السغاتئ  غدر  عع  وإظما  تثوبه،  شغ  طخطتئ 
وغةسض الئطث غغر آطظ. وضان ضبغر طظ السغاح غأتعن طظ 
روجغا، شمظساعط تضعطاعط طظ الثعاب إلى ترضغا بسث 
تادبئ إجصاط الطائرة الروجغئ طظ صئض ترضغا. ششدئئ 
روجغا سطى ترضغا ضبغرا، وأوصفئ ترضئ الاةارة والسغاتئ 
وغغر ذلك طع ترضغا. وضاظئ عظاك ططالإ صعغئ طظ صئض 
الروس لطثعاب إلى الثارج لطسغاتئ، وترضغا ترتإ بعط، 

وصث أحار إلى ذلك رئغج العزراء الروجغ طثشغثغش.
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والشثائغئ  اإلغابغئ  المساسثات  اجاؤظاف  بدرورة  الماضغ،  الثمغج  غعم  تثود"  بق  "أذئاء  طظزمئ  ذالئئ 
لطظازتغظ السالصغظ سطى التثود السعرغئ افردظغئ، طمظ طظسعا طظ الثخعل إلى افراضغ افردظغئ بسث إغقصعا طظ 
صئض ترس التثود افردظغئ. وأحارت المظزمئ إلى أن المساسثات الاغ صثطئ لطسالصغظ سطى التثود (طظطصاغ 
ا طظ المغاه، طظععئ بأن السالصغظ بتاجئ طاجئ إلى اجاؤظاف تصثغط  الرضغان والتثقت) عغ ضمغات طتثودة جثًّ
الشثاء والماء والرساغئ الطئغئ، طآضثة أظه ق غمضظ اقظازار. ولفئ طثغر سمطغات المظزمئ "بظعا دو غرغج"، أن 
المساسثات وتثعا ق تضفغ، شغةإ تعشغر التماغئ الثولغئ وطضان آطظ إلغعاء الظازتغظ الفارغظ طظ الصخش الثي 
غساعثف المظطصئ، طدغًفا أظه ق غمضظ ترك افردن غعاجه تثاسغات الترب شغ جعرغا بمفرده، شغةإ سطى الضبغر 
طظ الثول شغ داخض وخارج المظطصئ الاصثم وتضبغش الةععد لاعشغر طضان آطظ لطالئغ الطةعء. وتثر "غرغج" طظ 
اجامرار إغقق التثود، صائقً: "إظه شغ تال اجامر العضع التالغ سطى طا عع سطغه جظرى تاقت وشاة طظ الممضظ 

تفادغعا شغ تال إغخال المساسثات لعآقء الظازتغظ". (طعصع الثرر الحاطغئ)

املسطمعن يف بقدعط يف ظض غغاب دولئ الثقشئ الراحثة: 
طحردون تاصطع بعط السئض شغفرتحعن افرض وغطاتفعن السماء

٧٠ ألش قجأ سالصعن سطى التثود السعرغئ افردظغئ
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إجصاط  إبر  بالاعتر  الروجغئ  الارضغئ  السقصات  بثأت 
 ١٦-F ذائرتغ  صئض  طظ   ٢٤-SU الروجغئ  الطائرة 
ترضغاغظ ظاغةئ صعاسث اقحائاك شغ ٢٤ ضاظعن الباظغ 
سطى  تةارغًئ  طصاذسًئ  روجغا  تطئغص  أسصئعا   ،٢٠١٥
ترضغا أدت إلى طةمعسئ طظ اآلبار السطئغئ شغ اصاخاد 

ضق الئطثغظ.
تطئغع  اتفاق  سظ  شغه  ُأْسِطَظ  الثي  الغعم  واشص  وصث 
السقصات طع ضغان غععد شغ ٢٦ تجغران؛ الغعم العذظغ 
أردوغــان  الةمععرغئ  رئغج  شغه  شأجرى  الروجغ، 
وراجض  بعتغظ،  الروجغ  ظزغره  طع  عاتفغًئ  طضالمًئ 
الروجغ  ظزغره  غطثرغط  سطغ  بظ  الــعزراء  رئغج  شغه 
طثشغثغش، جسغاً طظعما لاطئغع السقصات بغظعما. وجاء 
عاتفغ  اتخال  وجرى  جرغساً،  باإلغةاب  الروجغ  الرد 

بغظ أردوغان وبعتغظ شغ الغعم ظفسه.
الاالغئ  الاخرغتات  الةمععرغئ  رئاجئ  أخثرت  ضما 
بثخعص عثا الطصاء: "أضث رئغسظا رئغج الةمععرغئ 
طضاشتئ  شغ  الاساون  أعمغئ  سطى  بعتغظ  والسغث 
افزطات السغاجغئ واقصاخادغئ واإلظساظغئ بالمظطصئ 
إضاشًئ إلى ضرورة اتثاذ الثطعات القزطئ إلسادة إتغاء 
السقصات البظائغئ بغظ الئطثغظ". طظ جعاه صال بعتغظ: 
"العضع التالغ لغج شغ طخطتئ أي طظ الئطثغظ. شق 
أن  غظئشغ  أسمال  عظاك  جثغثة.  خفتئ  شاح  طظ  بث 

تصعم بعا ترضغا وروجغا شغ المظطصئ".
دغمغاري  الضرططغظ  باجط  الماتثث  صثم  ظاتغاه  طظ 
بغسضعف تخرغتات بحأن الطصاء المتامض بغظ رئغج 
جمععرغئ  ورئغج  أردوغــان  ذغإ  رجإ  الةمععرغئ 
"غئثو  شغعا:  صال  بعتغظ  شقدغمغر  اقتتادغئ  روجغا 
أظه طظ الماعصع أن غاط خقل حعر أو أضبر اتخاقت 
وشغ  ترضغا".  طع  السقصات  لاسعغئ  طضبفئ  ولصاءات 
أسصاب الطصاء البظائغ بغظ أردوغان وبعتغظ تتثث وزغر 
شصال:  شرظسا  شغ  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ 
طعجضع  بغظ  الاساون  غسامر  أن  جثًا  المتامض  "طظ 
غاظاول  أن  غظعي  وأظه  السعرغئ،  افزطئ  لتض  وأظصرة 
جاوغح  طعلعد  الارضغ  ظزغره  طع  السعرغئ  افزطــئ 
اقصاخادي  الاساون  طظزمئ  اجاماع  خــقل  أوغطع 
بتعض الئتر افجعد الثي جغاط اظسصاده شغ طثغظئ 
الروجغ  الثارجغئ  وزغــر  وصــال  الروجغئ".  جعتحغ 
طع  تسمض  طةمعسئ  تضعغظ  "تــط  ــروف:  قش جغرغغ 
المةمعسئ  عثه  تاضعن  اإلرعــاب.  طضاشتئ  شغ  ترضغا 
الثاخئ.  والثثطات  الثارجغئ  وزارة  سظ  طمبطغظ  طظ 
افحعر  خقل  المةمعسئ  عثه  أسمال  تةمغث  تط  وصث 
تةثغثعا...  سطى  اتفصظا  الغعم  لضظظا  افخغرة،  السئسئ 
لغج لثغظا خقف طع ترضغا شغما غثص الافرغص بغظ 
المظزمات اإلرعابغئ وغغر اإلرعابغئ شغ جعرغا... ورغط 
أن حرضاءظا افطرغضغغظ وسثوا بسخ الاةمسات شإظعط 
ق غساطغسعن تمغغجعط سظ جئعئ الظخرة. شمظ غرغث 
أن ق غضعن سرضًئ لطظغران الاغ تططصعا روجغا وجعرغا 
طظ الةع سطغه أن غئاسث طظ المعاصع الاغ تاعاجث شغعا 
زطقؤظا  الثرجئ.  لعثه  بسغط  افطر  الظخرة.  جئعئ 

افتراك خرتعا بأظعط غثسمعن تاماً عثا المظطص".
والاصى وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع طع 
ظزغره الروجغ شغ طثغظئ جعتحغ الروجغئ شغ افول 
طظ تمعز ٢٠١٦ وتتثث صائقً: "غظئشغ سطى الئطثغظ أن 
غاساوظا طظ أجض تض افزطئ السعرغئ... وإسادة إصاطئ 
عثا التعار طعمٌئ طظ أجض طساصئض جعرغا. ق بث طظ 
العثظئ وإغخال المساسثات اإلظساظغئ. التض السغاجغ 

شغ  طافصغظ  ضّظا  السعرغئ.  لفزطئ  تض  أشدض  عع 
طعضعع تضاطض وجقطئ التثود السعرغئ، والسطماظغئ 
والحمعلغئ الطاغظ غظئشغ أن غاتطى بعما الظزام الثي 
تعل  طثاطفئ  آراء  لثغظا  ضاظئ  قتصاً...  الئقد  جغثغر 
إظظا  الصعل  الخسإ  طظ  واآلن  وذعابه...  افجث  بصاء 
شارات  طظ  خاخئ  بفارة  ظمر  إظظا  ظفسه...  الرأي  سطى 
الاارغت. ظسغح أغاطاً غاسارع شغعا تثشص الاارغت. ظعاجه 
اضطررظا  تعثغثات  صئض،  طظ  ظعاجععا  لط  تعثغثات 
سطى  جادة  اظسطاشات  تثبئ  وتثظا.  طضاشتاعا  سطى 

الخسغث اإلصطغمغ والثولغ".
طظ الاخرغتات الاغ تط اإلدقء بعا  ضان ذلك صسماً 
شغ  الةثغثة  الفارة  بحأن  الرجمغئ  الةعات  صئض  طظ 
السقصات الارضغئ-الروجغئ الاغ بثأت شغ ٢٦ تجغران. 
بثصٍئ  وتتطغطعا  الاخرغتات  عثه  دراجئ  تاط  سظثطا 

واظائاٍه غادح طا غطغ:
الرجمغئ المسائض الاةارغئ  الاخرغتات  ١. لط تاظاول 
رغط الارضغج شغ الرأي السام سطى الظاائب الاغ خطفاعا 
الاعترات التاخطئ شغ السقصات الارضغئ-الروجغئ سطى 
السقصات الاةارغئ واقصاخادغئ. وبالاالغ شإن السئإ 
الثسائر  لغسئ  السقصات  بظاء  إســادة  شغ  افجاجغ 
اقصاخادغئ والسقصات الاةارغئ الدسغفئ والماسططئ. 
إضاشاعا  تمئ  شرسغئ  طعاضغع  جعى  تضظ  لط  شعثه 
إلى جاظإ العثف افجاجغ لثطص تخعر طثاطش لثى 

الرأي السام.
٢. سظث الظزر إلى تخرغتات الةاظئغظ الارضغ والروجغ 
الةارغئ  شالاطعرات  السعرغئ.  المسألئ  بروز  غادح 
وضاشئ  روجغا  ضبغرًا  وتصطص  تجسب  جعرغا  شغ  اآلن 
السئإ  لعثا  أطرغضا.  طصثطاعا  وشغ  المظطصئ  دول 
أو  التصغصغئ  المحاضض  جمغع  تض  ضرورة  أطرغضا  ترى 
تض  شغ  طسعا  تاترك  الاغ  الثول  ضض  بغظ  الزاعرغئ 
عثه المسألئ. شاقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ طظ جعٍئ 
ووصعسعا ضطعا شغ ذرغص طسثود شغ جعرغا طظ جعٍئ 
أخرى تسئإ لعط تعترًا جادًا طظ تغث سعاصإ افزطئ 
السعرغئ. إن المسألئ السعرغئ عغ أعط ساطٍض غضمظ 
وضغان  ترضغا  بغظ  السقصات  شغ  السرغع  الاتسظ  وراء 
وربما  روجغا،  طع  الماعترة  السقصات  وزوال  غععد، 
المخرغئ- السقصات  شغ  جثغثة  خفتئ  شاح  إطضاظغئ 

الارضغئ شغ المساصئض الصرغإ!
غغر أن الاتسظ السرغع شغ السقصات الارضغئ-الروجغئ، 
وتظاوله باظسةام، راشصه تجاغٌث شغ الاساون شغ طضاشتئ 
"اإلرعاب". بظاء سطى عثا تط سطى الفعر اساصال بسخ 
وتسطغمعط  ترضغا  شغ  الصاذظغظ  الاترغر  تجب  حئاب 
لروجغا. باسئغٍر آخر غمضظ أن غضعن عظاك طجغث طظ 
والمثطخغظ  افتصغاء  المسطمغظ  سطى  الدشعذات 

والعاسغظ شغ افغام المصئطئ.
٣. عثه الفارة السرغسئ الاغ تحعثعا الساتئ الثولغئ 
تحغر إلى إطضاظغئ تفسغض خطئ جثغثة بحأن المسألئ 
السعرغئ. طظ المتامض أن تضعن لارضغا شغ عثه الثطئ 
الةثغثة أدوار وطعام جثغثة. طا طظ حك أن تتسغظ 

السقصات لط غاط طظ أجض طخطتئ الحسإ الارضغ.
وأخغرًا أود أن أصعل إن المسآولغظ افتراك الثغظ بثلعا 
طا بعجسعط لاتسغظ السقصات طع ضغان غععد دخطعا 
جاظإ  إلى  المسطمغظ  لمتاربئ  جثغثة  شارة  شغ  اآلن 
المسطمغظ  رؤوس  سطى  الصثائش  تطصغ  الاغ  روجغا 
شغ  تــثًا  تسرف  ق  والاغ  ودغارعط  بغعتعط  وتثطر 
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بصطط: طتمث تظفغ غشمعر

طساصئض اقتتاد افوروبغ سطى ضعء خروج برغطاظغا طظه
بصطط: أتمث الثطعاظغ

سطى  برغطاظغا  أجرتعا  الاغ  اقجافااء  شضرة  تئظغ  إّن 
عع  افوروبغ  اقتتاد  طظ  الثروج  أو  الئصاء  طعضعع 
تئٍظ لفضرة خطغرة غغر طأطعظئ السعاصإ، لغج بالظسئئ 
لئرغطاظغا وتسإ، بض بالظسئئ لضض الثول افوروبغئ، 
شاسطغص طخغر الثول سطى اجافااءات حسئغئ بتةئ أّظعا 
طظ طساطجطات الثغمصراذغئ، طا عغ شغ العاصع جعى 
بعا  غصعم  ق  وطةازشئ  الحسعب،  طخائر  سطى  طصاطرة 

السصقء.
شارك تصرغر طخغر الحسعب لفععاء وافطججئ والسصعل 
سطى  غأتغ  ق  المعّجعئ  اإلسقم  بعجائض  الماأبرة 
افغطإ بظاائب جثغثة، ولضظ عثه عغ ذئغسئ الظزام 
الثغمصراذغ الفاجث الثي اْبُاِطَغئ به طسزط الحسعب 
الماصثطئ، وصّطثتعا شغه أظزمئ التضط الاابسئ، وتثث 
طظ  اإلجقطغ  التضط  ظزام  غغاب  بسئإ  ضطه  ذلك 
التغاة السغاجغئ، ضعظه عع الظزام العتغث الثي ُغسطغ 
والحسعب  ولفطط  اإلجقطغئ  لفّطئ  الختغتئ  التطعل 

افخرى سطى تٍث جعاء.
شغ  برغطاظغا  أجرته  الثي  لقجافااء  بالظسئئ  وأّطا 
٢٠١٦/٦/٢٣ سطى وجه الثخعص، شصث ضان الثعف طظ 
والسالط.  أوروبا  شغ  الصرار  ُخّظاع  طسئصاً  تآّرق  ظاغةاه 
شما إن ظعرت ظاغةئ الاخعغئ باقجافااء لخالح خروج 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ، تاى تسارسئ افتثاث، 
وتئاغظئ المعاصش وتئطعرت اآلراء، واضطربئ افجعاق 
المالغئ، واضاظش الشمعض المحعث السغاجغ افوروبغ 

سطى المثغْغظ المظزعر والئسغث.
الغمغظ  تغارات  تطك  اقجافااء  ظاغةئ  حّةسئ  لصث 
شغ  اقظفخالغئ  الترضات  ودساة  افوروبغ،  السغاجغ 
أوروبغًئ  حسعباً  أغداً  الظاغةئ  عثه  وحّةسئ  أوروبا، 
السعغث  طبض  شثول  الئرغطاظغغظ،  تثو  لطتثو  أخرى 
وععلظثا وشرظسا وإغطالغا أخئح الغمغظ شغعا غدشط 

سطى التضعطات لطصغام باجافااءات طمابطئ.
وطظ عظا ضاظئ عثه الثطعة الئرغطاظغئ ُتمّبض تعثغثًا 
ِبُضّطغاه،  افوروبغ  اقتتاد  لمظزعطئ  ووجعدغاً  تصغصغا 
غارجغا  طاظعغض  اإلجئاظغ،  الثارجغئ  وزغر  ظحر  وصث 
شغ ختغفئ (الئاغج) اإلجئاظغئ افوجع  طارغالع طصاقً 
شإن  الظاغةئ  سظ  الظزر  (بشخ  سظعان  تتئ  اظاحارًا 

المجغث طظ أوروبا جاتثو التثو ظفسه).
لصث ظعر أّن أخطر شضرة ُتبغر اقظصسام شغ طظزعطئ 
شغه  افسداء  تصسغط  شضرة  عغ  افوروبغ  اقتتاد 
تطاجم  الغعرو  طظطصئ  ضمظ  واتثة  طةمعساغظ،  إلى 
والباظغئ  بعا،  وخاص  طامغج  وبظزام  طعتثة  بسمطئ 
افولى  طع  غةمسعا  آخر  وبظزام  طعّتثة  سمطئ  بثون 
ضان  الاصسغط  وعثا  أعمغئ،  أصض  طشاغرة  أجج  سطى 
عع السئإ الرئغسغ شغ خروج برغطاظغا طظ اقتتاد، 
ُغفضرون  آخرغظ  أسداء  جسض  الثي  السئإ  ذات  وعع 

بالثروج طظه.
اقتتاد  تارغت  شغ  جابصًئ  برغطاظغا  خروج  حّضض  لصث 
العتثة  لفضرة  طعجسًئ  ضربًئ  وجّثد  افوروبغ، 
افوروبغئ، ولمفععم اقظثطاج والاعجع شغ المساصئض، 
ُغمّبض  لطضبغرغظ  طفاجؤاً  بثا  الثي  الثروج  عثا  شضان 
إلى  ضئغرة  وخطعة  فوروبا،  تصغصغئ  اظاضاجًئ  بالفسض 

العراء.
شئسث أضبر طظ ظخش صرن طظ اإلظةازات الاغ تّصصعا 
الاسرشئ  وتثفغخ  تعتغث  طبض  طظ  افوروبغ  اقتتاد 
لطاةارة،  ترة  طظطصئ  وإصاطئ  أسدائه،  بغظ  الةمرضغئ 
الاحرغسات  طظ  السثغث  وإظةاز  طعتثة،  سمطئ  وإصرار 
اقتتاد  زال  طا  طاسّثدة،  طساعغات  سطى  المحارضئ 
افوروبغ بسغثًا سظ بطعرة طفععم (الفضرة افوروبغئ) 
سطى ظتع واضح، وطا زال ساججًا سظ خغاغئ تخعر طتّثد 

لمفععم المخغر افوروبغ المحارك.
لصث ضان الاثعف بالظسئئ لطئرغطاظغغظ طظ جغطرة دول 
طظطصئ الغعرو الـ (١٩) سطى طةرغات اتثاذ الصرارات شغ 
اقتتاد افوروبغ المضعن طظ ٢٨ سدعًا، شضان افسداء 
الاسسئ غغر المظدعغظ شغ طظطصئ الغعرو طسَائسثغظ 
تماطاً سظ المحارضئ شغ اتثاذ الصرارات، وعع افطر الثي 
أّدى إلى تعمغح دور برغطاظغا والثول افخرى البماظغ 
غغر المظدعغئ شغ طظطصئ الغعرو، والسئإ غاسطص بفضرة 
اقتتاد الظصثي بسمطئ واتثة، والاغ رشدئ برغطاظغا 
سمطئ  شغ  المظدعون  افسداء  شأخئح  شغعا،  الثخعل 

الغعرو عط طتعر اتثاذ الصرارات شغ اقتتاد افوروبغ، 
وأخئتئ جمغع الصرارات الماثثة تاططإ تفاوضاً طظ 
بط  الئثاغئ،  شغ  لعتثعط  الغعرو  طظطصئ  أسداء  صئض 
بسث ذلك غاط سرضعا سطى جائر افسداء شغ اقتتاد 

افوروبغ لظغض المخادصئ سطغعا ضاتخغض تاخض.
برغطاظغا  لثروج  العتغث  السئإ  عع  عثا  لغج  ولضظ 
تمطئ الئرغطاظغغظ  طظ اقتتاد، شعظاك أجئاب أخرى 
سطى الثروج، وطظعا طحضطئ العةرة الاغ ترى برغطاظغا 
برغطاظغا،  شغ  المةامع  تعاجه  ضئرى  طحضطئ  شغعا 
بغظ  بالعةرة  افوروبغ  اقتتاد  صعاظغظ  تسمح  تغث 
دول اقتتاد، وعثه الصعاظغظ ضاظئ السئإ شغ تثشص 
المعاجرغظ إلى برغطاظغا، وأّبر عآقء المعاجرون سطى 
بحضض  المةامسغ  الظسغب  وسطى  المسغحئ  طساعى 
سطى الثثطات الساطئ  إضاشغاً  طادغاً  سام، وحّضطعا سئؤاً 
ططغار   (٣,٦٧) بـ  صغماعا  ُصّثرت  الاغ  والختئ  ضالاسطغط 
جظغه إجارلغظغ جظعغاً، وذالئئ برغطاظغا اقتتاد بعضع 
آلغئ لطاتضط شغ ترضئ المعاجرغظ العاشثغظ إلغعا طظ 
الئطثان افوروبغئ المثاطفئ إق أن ططالئعا لط تطص آذاظًا 
خاغغئ طظ اقتتاد، وطظعا أغداً طتاولئ اقتتاد شرض 
جغاجات خارجغئ طعّتثة سطى أسدائه، وعع افطر الثي 
صغعدًا  ووضع  الظحطئ،  الئرغطاظغئ  الثبطعطاجغئ  صّغث 

سطى ظحاذاتعا.
سطى  أّبرت  سمغصًئ  أزطًئ  سضج  برغطاظغا  خروج  إّن 
المحروع اقظثطاجغ افوروبغ الثي ُغسائر بالظسئئ لضبغٍر 
طظ افوروبغغظ تُطماً أوروبغاً غاسطص بالعتثة والسزمئ 
والصعة والمةث، وأبار لثغعط طحاسر الثعف طظ الفرصئ 
والدسش، وطثاوف اقظفخال والاحرذم؛ شفغ إجئاظغا 
خروج  أن  طظ  المثاوف  بارت  المبال،  جئغض  سطى 
برغطاظغا وطا صث غسصئه طظ دشع اجضاطظثا إلى المطالئئ 
شغ  اقظفخالغغظ  غتفج  صث  برغطاظغا،  سظ  باقجاصقل 
طظطصئ ضاتالعظغا لطمطالئئ بالمبض، وأبار خروج برغطاظغا 
الصطص شغ أغرلظثا تعل اجامرار جععد الاسعغئ السطمغئ 

شغ أغرلظثا الحمالغئ.
بسث  افوروبغ  اقتتاد  جاعاجه  الاغ  المااسإ  وعثه 
جغاجغئ  أم  اصاخادغئ  أضاظئ  جعاء  برغطاظغا  خروج 
الماطرف،  افوروبغ  الغمغظ  خسعد  شغ  جُاساسث 
والثي جغساشض طسائض الطةعء والعةرة غغر الحرسغئ، 
افوروبغ  اقتتاد  سظ  واقظفخال  باقظشقق  لطمطالئئ 
(المارّعض)، وجغسمض لاتصغص ذلك سطى تأجغب الظسرات 

الصعطغئ واإلجقطعشعبغا.
أدرضئ ألماظغا - وعغ الاغ ُتسائر صاذرة اقتتاد افوروبغ 
- خطعرة العضع طئضرًا، شصّثطئ المساحارة افلماظغئ 
أظةغق طغرضض وسعدًا لضض أسداء دول اقتتاد بأْن غاط 
إحراك جمغع الثول الـ٢٧ شغ المظاصحات، ولغج شصط 
شافولعغئ  المعجعدة،  افخطاء  لااقشى  الغعرو،  دول 
طظ  المجغث  طظع  أخئتئ  برغطاظغا  خروج  بسث  لثغعا 
اقظصساطات، والثشع ظتع المجغث طظ اإلخقتات خاخئ 
إحراك  وطتاولئ  افوروبغ،  المالغ  بالظزام  غاخض  طا 
جمغع الصعى السغاجغئ الرئغسغئ شغ دول اقتتاد ضمظ 

سمطغئ تةثغث حاططئ.
جاسمض ألماظغا سطى صغادة اقتتاد افوروبغ بأجالغإ 
جثغثة ُتتاول طظ خقلعا طظع تضرار الاةربئ الئرغطاظغئ 
غجغث  أْن  حأظه  طظ  وعثا  صعة،  طظ  أوتغئ  طا  بضض 
طظ العغمظئ افلماظغئ شغ أوروبا، وغجغث طظ تأبغرعا، 
وغدغش طظ تتمض افسئاء الظاتةئ سظ اخاقف طساعغات 

الصعى اقصاخادغئ بغظ دول اقتتاد.
وإْن لط ُتفطح ألماظغا شغ تعتغث دول غرب أوروبا سطى 
الظتع الثي ُترغث، شسااةه حرصاً، وجُارّضج سطى تعجغه 
طتعر اقتتاد افوروبغ برطاه ظتع حرق أوروبا، تغث 
البصض  غظاشج  الثي  الاصطغثي  افلماظغ  البصض  غعجث 

افطرغضغ الماةثر عظاك.
طظ  خروجعا  طظ  وبالرغط   - شساسسى  برغطاظغا  أّطا 
طسه،  طامغجة  خاخئ  بسقصئ  لقتافاظ   - اقتتاد 
طظ  ضاطئ  اجاصطاب  سطى  ظفسه  العصئ  شغ  وجاسمض 
رّبما  الاغ  أو  لقتتاد،  المظدّمئ  غغر  افوروبغئ  الثول 
طرور  طع  أوروبا  وجااتّعل  طساصئقً،  سظه  جاظفخض 
أضبر،  أو  برأجغظ  أوروبغاغظ  طةمعساغظ  إلى  العصئ 
وجغظاعغ بالاالغ تطط أوروبا المعتثة إلى افبث والثي 
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وصع السراق اتفاصا طع العقغات الماتثة غعم افربساء الماضغ لطتخعل سطى صرض صثره ٢,٧ ططغار دوقر لامعغض 
حراء الثخغرة وخغاظئ الطائرات والثبابات ضمظ إذار طتاربئ تظزغط داسح. وأسطظئ السفارة افطرغضغئ شغ بغان 
أن إحسار ظعاغا وّصسه السفغر جاغعارت جعظج ووزغر المالغئ السراصغ ععحغار زغئاري. وصال جعظج إن خط اقئامان 
"غساسث السراق شغ حراء الثخغرة وخغاظئ ذائرات اف-١٦ ودبابات أبراطج". وغمظح اقتفاق بشثاد طعطئ بماظغ 
جظعات وظخش جظئ لثشع الصرض. وأضث الئغان أن اقتفاق غظثرج ضمظ الةععد الاغ تئثلعا واحظطظ لطاأضث 
طظ أن الخسعبات اقصاخادغئ الاغ تعاجععا بشثاد ق تآبر شغ تربعا ضث اإلرعابغغظ. وتساظغ طعازظئ السراق 
الثي غسامث اصاخاده إلى تث ضئغر سطى سائثات الظفط، طظ اآلبار المارتئئ سطى اظثفاض أجسار الثام والاضالغش 
السسضرغئ لمضاشتئ اإلرعاب. وتصعد العقغات الماتثة تتالفا دولغا طظث السام ٢٠١٤ ضث اإلرعابغغظ. وغآطظ عثا 

الاتالش دسما لئشثاد غادمظ غارات جعغئ وظخائح وتثرغئا لصعات افطظ. (السربغئ ظئ)

ُتصرض الثول لطصغام باظفغث جغاجاعا شاتخض سطى أضساف صغمئ الصرض
وتتضط جغطرتعا سطى افوضاع يف تطك الثول

أطرغضا تصرض السراق ٢,٧ ططغار دوقر لحراء طسثات لطةغح
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العاصع  بتسإ  شسق  الصائمئ  المظاذص  سطى  اإلدارغئ 
اآلن، وتسائر (راظث) عثا المصارح بأظه ق غاططإ إتثاث 
طظ  الحضض  وعثا  اإلدارغئ.  الاصسغمات  شغ  تشغغرات 
التضط الثاتغ غظئظغ سطى "اإلخقص" لطثولئ المرضجغئ 
وغئصغ التث افدظى طظ عغمظئ الثولئ المرضجغئ سطى 
واقظدمام  التثود  وطراصئئ  الةمارك  طبض:  أطعر 
لطةغح وشرض الدرائإ سطى الاةارة. وطسعصات عثا 
الثغار بالظسئئ (لراظث) تامبض شغ تارغت الظزام المشرق 
شغ السغطرة المرضجغئ، والتاجئ لطصغام باظازقت صث ق 
تضعن طااتئ شغ ظض تصثم الظزام شغ طغادغظ الصاال 
(الةماسات  بـ  تسمغعط  طظ  اجاثثام  وخطر  اآلن، 
أو  الصعة  المثظغ)  المةامع  وطظزمات  الماحثدة 
السغطرة  سطى  لطتفاظ  ضعجغطئ  اقجاماسغ"  "الرشاه 
المتطغئ وتسجغج صعاسث دسمعط. وطقتزئ (راظث) عثه 
شغه  تامضظ  ق  خغار  عع  أطرغضغا  المططعب  أن  تسظغ 
اقجافادة  طظ  المثطخئ  الصعى  وبثاخئ  صعى  أغئ 
السعاصإ  شإن  لثلك  طساصئق،  التض  طثرجات  طظ 
بالادسغش  طحعبا  تةسطه  اقصاراح  عثا  تعاجه  الاغ 

واقجائساد بالظسئئ لراظث.
أطا الثغار البالث شعع قطرضجغئ بغظ افضراد والظزام، 
الممغجة  (السمئ  بصعلعا  المصارح  عثا  راظث  وتخش 
افضراد  ضعن  شغ  الائاغظ  شغ  تضمظ  الثغار  عثا  شغ 
طظ  أي  به  غاماع  أن  دون  ذاتغ  بتضط  غاماسعن 
الاغ  الثرزغئ  الطائفئ  أو  السظغئ  السربغئ  المسارضئ 
تارضج شغ السعغثاء) وتسائر راظث عثا المصارح بأن له 
تزًا ضئغرًا باإلحارة لصعلعا (صث غضعن عثا السغظارغع 
العضع  لطئغسئ  ظزرًا  لطتثوث،  ضئغر  اتامال  خاتإ 
المغثاظغ سطى افرض ولضظه جغاراشص طع الضبغر طظ 

الةثل).
أطا الثغار الرابع شعع طا تسمغه (القطرضجغئ المامابطئ) 
لضض  الثاتغ  التضط  طظ  درجئ  تطئغص  شغ  و(غامبض 
سطغعا  تسغطر  الاغ  السعرغئ  والمظاذص  افضراد  طظ 
المسارضئ السظغئ السربغئ والاغ تظصسط سطى أجاجه 
طظ  الرغط  وسطى  أضبر،  أو  طظاذص  بقث  إلى  جعرغا 
شغ  لراظث  افولغ  الطرح  طع  الثغار  عثا  تماعغ 
تصرغرعا افول شغ حعر ضاظعن افول/دغسمئر إق أظعا 
سظاخر  أن  والسئإ  الثغار  عثا  خسعبئ  إلى  ألمتئ 

سطى  تخمغمًا  غمطضعن  غجالعن  ق  والمسارضئ  الظزام 
غسائرعا  الماطرشئ  (الفغثرالغئ  وفن  الضاطض،  الظخر 
السعرغعن ججءا طظ المآاطرة الشربغئ وجاساعط شغ 

اجاتدار طثططات اقجاسمار لاصسغط جعرغا).
رتض،  أو  افجث  بصغ  (...إن  بصعلعا  تصرغرعا  وتثاط 
العرق  سطى  السعرغئ  الثولئ  تعتغث  تط  لع  وتاى 
طظصسمئ  جعرغا  تزض  أن  المرجح  طظ  شإظه  طةثدًا، 
بحضض ضئغر بغظ المظاذص الاغ غسغطر سطغعا الظزام 
وتطك الاغ تسغطر سطغعا المسارضئ سطى افصض لئسخ 

العصئ المساصئطغ).
افطرغضغ  المرضج  عثا  طظ  الاصغغط  عثا  وبصراءة 
أن  غزعر  أطرغضا،  شغ  الصرار  خظاع  طظ  جثا  المصرب 
أجظثة  ضمظ  لغسئ  لسعرغا  الفسطغ  الاصسغط  شضرة 
أطرغضا تالغا لسعرغا، وإن ضاظئ اقجاراتغةغئ الساطئ 
فطرغضا عغ زرع بثور الاصسغط شغ جعرغا ضما شسطئ 
طظ صئض شغ السراق، وضما خظسئ شسق شغ السعدان، 
طخالح  غثثم  ق  لسعرغا  الفسطغ  الاصسغط  أن  إق 
وغفاح  ظفعذعا،  جغدسش  بض  اآلن  جعرغا  شغ  أطرغضا 
جعرغا  باب  ظض  آخرغظ  لظفعذ  طخراسغه  سطى  الئاب 
تضط  طظ  جظئ  أربسغظ  خقل  وجععط  شغ  طعخثا 
تسسى  لما  السرغخ  والثط  افجث،  آل  أطرغضا  سمقء 
له أطرغضا غثور تعل بصاء الظزام عع المسغطر شسق، 
أطرغضا  لعا  تدطر  صث  أولغئ  قطرضجغئ  خغشئ  وأغئ 
جاضعن  البعرة  واطاخاص  المسارضئ  قجاغساب 

قطرضجغئ خعرغئ بق طدمعن تصغصغ.
وسطى الرغط طظ ضض طا تصصاه أطرغضا سطى أرض العاصع 
شغ جعرغا إق أظه بصغ شغ جعرغا طحروسان: طحروع 
افطئ وتتادظه البعرة شغ أسماصعا وجثورعا، وغامبض 
المحروع  وعثا  التغاة،  واصع  إلى  اإلجقم  سعدة  شغ 
ضاطظ شغ البعرة طاةثر شغعا سطى الرغط طظ طتاوقت 
لعثا  والثارجغ  الثاخطغ  والاتغغث  والسجل  الترف 
المحروع، والمحروع الباظغ طحروع أطرغضا وأذظابعا 
وأحغاسعا، وغامبض شغ بصاء جعرغا تتئ عغمظئ الشرب 
الضاشر ورأس تربئ شغ وجه ظعدئ افطئ اإلجقطغئ. 
آخر  شغ  الشطئئ  له  جاضعن  التصغصغ  افطئ  وطحروع 
افطر ذال الجطظ أم صخر زالئ البعرة والبعار أم بصعا، 
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وأطا تفةغر ٢٠١٦/٢/١٧ وطصاض ٢٨ حثخا ساططغظ سادغغظ 
شغ الصعات الةعغئ، وصث تخض سطى طساشئ ٤٠٠ طار طظ 
وزارة الثاخطغئ شغ طربع رئاجئ افرضان بأظصرة، وتئظاه 
طةمعسئ تابسئ لتجب السمال الضردجااظغ. شصالئ التضعطئ 
سطى الفعر إن الفاسض عع تجب اقتتاد الثغمصراذغ الثي 
غسمض سطى تحضغض ظعع طظ التضط لفضراد شغ جعرغا. 
ولضظ أطرغضا صالئ إن الفاسض طةععل. وصث رشخ تجب 
اقتتاد الثغمصراذغ اقتعام، بض اتعط التضعطئ الارضغئ 
بغظ  المحادات  أبظاء  الافةغرات  عثه  شةاءت  باثبغره. 
افخغرة  ورشخ  التجب،  عثا  دور  تعل  وأطرغضا  ترضغا 
لصخفه. وفول طرة غصعم الةغح الارضغ غعم ٢٠١٦/٢/١٣ 

بصخش طعاصع لعثا التجب داخض جعرغا.
وشغ غعم ٢٠١٦/٣/١٩ وصع تفةغر اظاتاري باجطظئعل راح 
ضتغاه ٤ صاطى و٣٦ جرغتا أضبرعط أجاظإ، شبقبئ طظ 
الصاطى و١١ جرغتا طظ الغععد، وذلك ضمظ صاشطئ جغاح 
غععد صادطغظ طظ ضغان غععد، وجاء بسث الافةغر الثي 
تخض شغ أظصرة غعم ٢٠١٦/٣/١٣، والثي أودى بتغاة ٣٥ 
حثخا طظ أعض ترضغا واتعمئ التضعطئ تجب السمال 
الضردجااظغ باثبغره، وصث صاطئ ترضغا بتمطئ واجسئ 
تجب  أتئاع  طظ  اظفخالغعن  شغعا  غعجث  طظاذص  شغ 
السمال الضردجااظغ خاخئ الةظاح اإلظةطغجي. واظاصثت 
الثغظ  افضادغمغغظ  سطى  بالادغغص  أردوغان  أوروبا 
غعم  شافةغر  التضعطئ.  تمطئ  غظاصثون  سرغدئ  وصسعا 
٢٠١٦/٣/١٩ ضأظه غئسث رجالئ لفوروبغغظ بأن اإلرعابغغظ 
طتصئ  الارضغئ  التضعطئ  وأن  والغععد،  غساعثشعظضط 
اقظفخالغغظ  افضراد  ضث  تاثثعا  الاغ  اإلجراءات  شغ 

وافضادغمغغظ المظاصثغظ.
وأطا الافةغرات افخغرة الاغ تثبئ غعم ٢٠١٦/٦/٢٨ شغ 
"إن  صائق:  سصئعا  أردوغان  خرح  شصث  أتاتعرك  ططار 
غصش  طظ  ضان  أغا  اإلرعاب  جاعاجه  الارضغئ  التضعطئ 
خطفه، وإن ترضغا وذظ واتث ق غمضظ تصسغمه"، شطط 
غاعط جعئ ولط غتثد ذرشا. ولضظ افطرغضان جارسعا إلى 
اتعام تظزغط الثولئ، شادسى طاغضض طاضعل رئغج لةظئ 
افطظ الثاخطغ بمةطج الظعاب افطرغضغ أن "الحغحاظغ 
أتمث تحاتاغغش الثي حشض طظخإ طساسث شغ وزارة 
الترب باظزغط الثولئ عع الثي أدار عثا العةعم"، وصال 
جعن برغظان رئغج المثابرات افطرغضغئ: "عةعم ططار 
لط  ترضغا  أن  رغط  داسح"،  بخمات  غتمض  اجطظئعل 
تآضث ذلك، وسصإ ذلك صال أردوغان "إن تظزغط الثولئ 
عع سطى افرجح وراء العةعم". ولط غائظ تظزغط الثولئ 
التضعطئ  تثسع  ظروف  شغ  غأتغ  الثي  العةعم  عثا 
الارضغئ لطسعدة إلى خفر المحاضض، وغسظغ ذلك أظعا 
ترغث أن تاخالح طع ضض الثول الاغ تثاخمئ طسعا وصث 

وضغان  "روجغا  باقجط  غطثرغط  العزراء  رئغج  سثدعا 
غععد وطخر وجعرغا"، شسعت طحاضطعا طع روجغا وطع 
السغسغ  ظزام  طع  الاخالح  سطى  وتسمض  غععد  ضغان 
بمخر، وصث جرب خئر بأن أردوغان تعاتش طع الطاغغئ 

بحار أجث. 
ضما  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  لعا  تروج  سطماظغئ  وترضغا 
البعرات  اظثقع  بسث   ٢٠١١ سام  أردوغان  رئغسعا  ظادى 
أعض طخر باطئغص الظزام السطماظغ، وصث صئطئ ترضغا 
بمصررات طآتمر شغّظا السام الماضغ بالتفاظ سطى الععغئ 
السطماظغئ لطظزام السعري. وصال العزغر الروجغ: "بحضض 
الاظزغمات  تخظغش  تعل  اخاقشات  بغظظا  تعجث  ق  سام 

اإلرعابغئ والفخائض غغر اإلرعابغئ".
وبثأت ترضغا تططص إحارات تعثد أعض جعرغا إذا لط 
غصئطعا بالتض افطرغضغ، تغث بثأت تشطص التثود شغ 
دخعلعط  دون  غتعل  طاظسا  جثارا  شأصاطئ  وجععط، 
افراضغ الارضغئ لقتاماء شغعا والاجود طظعا لمعاخطئ 
الظار  إذقصعا  بط  وطظ  الطاغغئ،  ظزام  سطى  تربعط 
بحضض طاسمث سطى القجؤغظ طظ أعض جعرغا وصاطعا ١١ 
حثخا سجق طظ بغظعط ظساء وأذفال. وصث أحاد الطاغغئ 
 ٢٠١٦/٧/١ غعم  أجارالغ  تطفجغعن  طع  تتثث  تغث  بعا 
"إن وصش ترضغا إلطثاد المسطتغظ وإغقق التثود أطام 
تثشصعط ضفغض وتثه بعجغماعط بسث أجابغع أو أحعر 

شغ أصخى التثود".
شاتعام افطرغضان شعرا تظزغط الثولئ باظفغث تفةغرات 
ططار أتاتعرك صئض أن تّثسغ ترضغا ذلك قشئ لقظائاه. 
شأطرغضا ترغث طظ أعض ترضغا أن غاثطعا سظ تساذفعط طع 
أعض جعرغا وأن غآغثوا التمطئ افطرغضغئ ضث إخعاظعط 
بإظعار  بعرتعط،  سطى  والصداء  جعرغا  شغ  المسطمغظ 
أن عثه البعرة خطرة تفرخ اإلرعابغغظ الثغظ غصاطعن 
أعض ترضغا وغدرون اقصاخاد الارضغ، وأردوغان غظفث 
المثطط افطرغضغ الثئغث تغث غصعم بالادغغص سطى 
أعض جعرغا، وصث تخالح طع روجغا الاغ تظفث عغ افخرى 
عثا المثطط طظث أن بثأت سثواظعا سطى حسإ جعرغا 
غعم ٢٠١٥/٩/٣٠ بإغساز أطرغضغ. وصث دخطئ أطرغضا ضما 
دخطئ روجغا شغ طأزق وبصغئ بعرة افطئ سخغئ سطغعط، 
شارى أطرغضا أظه ق بث طظ حتظ افطئ شغ ترضغا وغغرعا 
ضث عثه البعرة لستإ الثسط والاأغغث الثي تاطصاه طظ 
ساطئ المسطمغظ تاى تئصى وتغثة غسعض الصداء سطغعا.

إن تةط الاآطر سطى بعرة افطئ شغ جعرغا ضئغر، وضض 
الحغطان  بصغادة  والمتطغئ  واإلصطغمغئ  الثولغئ  الصعى 
البعرة،  عثه  تتارب  واتث  خش  شغ  اخطفئ  أطرغضا 
بظخره  وغآغثعا  وغترجعا  غتمغعا  اهللا  إق  لعا  شما 

 وبالمآطظغظ وعع خغر الظاخرغظ

تامئ: طاذا وراء طسطسض الافةغرات شغ ترضغا؟ وطا سقصاعا بالبعرة السعرغئ؟! اآلبار اقصاخادغئ لطاخعغئ لخالح خروج 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ

سظثطا جاءت الظاائب المئضرة افولى الاغ تزعر تصثم 
طسسضر الثروج طظ اقتتاد افوروبغ، بثأ جسر خرف 
الةظغه اإلجارلغظغ شغ أجعاق الخرف افجظئغ باقظثفاض 
شعرًا وبحضض تاد. شسظثطا تط الاأضغث سطى الاخعغئ 
لطثروج شغ خئاح غعم الةمسئ الئاضر، اظثفخ الةظغه 
بظسئئ ١٠٪ لغخض إلى أدظى طساعغات له طظث سام ١٩٨٥. 
ولضظ وشغ جغاق خراع اقصاخادغات السالمغئ وترب 
السمقت بغظ الثول (تثفغخ صغمئ السمقت المتطغئ 
شغ طتاولئ لاتفغج الخادرات) شإن اظثفاض الةظغه صث 

غظزر إلغه سطى أظه حغء إغةابغ جثًا.
شغ افجابغع الاغ جئصئ اقجافااء، تّثر ضض طظ طارك 
ضارظغ - طتاشر بظك إظةطارا - وجعرج أوزبعرن - وزغر 
المالغئ - طظ السعاصإ اقصاخادغئ السطئغئ الضئغرة شغ 
شإن  الئصاء؛  طسسضر  سطى  الثروج  طسسضر  تفعق  تال 
جعق افوراق المالغئ جعف غعئط وصغمئ طظازل الظاس 
جاظثفخ وجارتفع أجسار الفائثة وجغظاصض اقصاخاد 
إلى الرضعد وجااأبر الاةارة السالمغئ جطئاً. وجغاضفض 
الاعصسات  عثه  جاضعن  طثى  أي  إلى  بإخئارظا  الجطظ 
اقزدعار  دورة  شغ  أظه  طظ  الرغط  سطى  ختغتئ، 
واقظاضاس اقصاخادي المسااد شإن طبض عثه الافاسقت 
السطئغئ تتخض ضض ٨-١٠ جظعات (وعثا غرجع إلى جظئ 
٢٠٠٨ صئض ٨ جظعات). وتعصع أوزبعرن أغداً أن الاخعغئ 
برغطاظغا  شغ  افجرة  دخض  طاعجط  جغدرب  لطثروج 
الماحائط  الاعصع  عثا  جاء  جظعغاً.  غعرو   ٤٣٠٠ بظسئئ 
بالاجاطظ طع تخرغتات طمابطئ طظ خظثوق الظصث الثولغ 
وطةمعسئ السحرغظ ووضاقت الاخظغش اقئاماظغ وبظك 
إظةطارا، وتاى الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا صث شحض 
شغ الاأبغر سطى السضان طظ أجض إبسادعط سظ الاخعغئ 
لخالح الثروج. وشحطئ "طثاوف المحروع" الاغ تثرت 
طظ اظعغار اصاخادي شغ تال طشادرة اقتتاد افوروبغ 

طظ ضسإ تأغغث واجع الظطاق شغ الئقد.
لصث أبرز الاخعغئ اقرتغاب الحثغث لطمآجسئ وخططعا 
المالغئ/تتثغراتعا. ولط تسث تسمض السغاجات الظصثغئ 
المرضجغئ  الئظعك  صئض  طظ  تظفغثعا  تط  الاغ  والمالّغئ 
المعغمظئ شغ السالط والئغروصراذغات المرضجغئ. ذعال 
جظعات، دشع أختاب الظثئئ السالمغعن جغاجات السةج 
شغ اإلظفاق والاظزغط التضعطغ وتتفغج الئظعك المرضجغئ 
المالغئ  افزطئ  أسصاب  شغ  السالمغ  اقصاخاد  لسقج 
أختاب  أحار  شصث  الظصاط،  عثه  ولاثسغط   ،٢٠٠٨ سام 
الظفعذ اقصاخادي المرتئطعن طع التضعطئ وافوجاط 
المصاغغج  أظعاع  لةمغع  المالغ  والصطاع  افضادغمغئ 
الظاس  ولضظ  ظاجتئ.  جغاجاتعط  ضاظئ  ضغش  إلظعار 
شغ الحارع تثرك العاصع المثاطش تماطاً، وغسرشعن أن 
طساعى طسغحاعط صث تراجع وارتفسئ تضطفئ المسغحئ 
عط  وعا  أطاطعط.  المااتئ  السمض  شرص  وتثععرت 
شغ  اقصاخادي  غرون الرضعد  سظثطا  بصاعط  غثسرون 
العصئ الثي غعسثون بسضج ذلك. شصث ضان الاخعغئ 
لطثروج أصعى شغ المظاذص الدسغفئ اصاخادغاً والمظاذص 
افضبر شصرًا، طع بصائه جائثًا شغ المثن افضبر ازدعارًا. 
تتثغًا  والتغاتغ  اقصاخادي  الافاوت  عثا  وجغحضض 

لطسغاجغغظ شغ السظعات المصئطئ.
الظفعذ  أختاب  خرخ  افخغرة،  المالغئ  افزطئ  خقل 
وأّدت  اقصاخادغئ  "السثوى"  إطضاظغئ  طظ  اقصاخادي 
السغاجغ  الثسر  طظ  تالئ  إلى  المرسئئ  الصخئ  عثه 
وبالاالغ تط صئعل ضفاقت بظضغئ ضئغرة وذئاسئ لطمال 
الضمغ،  الاغسغر  وتخض  الئظعك.  لتماغئ  ععادة  بق 
تغث ضاظئ أجسار الفائثة صرغئئ طظ الخفر وافجسار 
الظفعذ  أختاب  أشاد  عثا  ضض  تالغاً،  لطفائثة  السطئغئ 
المالغ (١٪) سطى تساب الةمععر. ولضظ اآلن أختاب 
عثه  طع  تافعط  جغقصعن  السالط  شغ  المالغ  الظفعذ 
السثوى السغاجغئ افضبر جمّغئ وافضبر اتساساً. وعضثا، 
لاصطغث  الظاخئغظ  ططالإ  طظ  سارطئ  طعجئ  عغ  عا 
بطثاظعط  سطى  السغطرة  واجاسادة  الئرغطاظغ  الحسإ 
وتضعطاتعط طظ أختاب الظفعذ المالغ والئغروصراذغغظ 
غغر المظاثئغظ شغ اقتتاد افوروبغ. وطظ المرجح أن 
لقتتاد  المظاعدئ  السغاجغئ  الترضات  جمغع  تاحّةع 
افوروبغ شغ شرظسا وألماظغا وععلظثا والغعظان وغغرعا 
لطمطالئئ باخعغئ ضما تثث شغ برغطاظغا. وبالاالغ 
شإظه طظ المرجح أغداً أن غظعار اقتتاد افوروبغ بحضض 
ضاطض. وعثا ق غسظغ بأظه جغضعن لثى الثول الصعطغئ 
الرأجمالغئ جغاجات خاخئ طظ تطصاء ظفسعا طثاطفئ 

سظ اقتتاد افوروبغ.
شصث  برغطاظغا،  شغ  التالغئ  باقتاماقت  غاسطص  وشغما 
أسطظ اقتتاد افوروبغ أظه سطى الرغط طظ أن الةظغه 
شغ  افجعط  جعق  وتراجع  ضئغر  بحضض  اظثفخ 
برغطاظغا شغ غعم الةمسئ بظسئئ ٤٪، إق أن اظثفاض 
افجعط الفرظسغئ ٨٪ وافلماظغئ ٧٪ وطآحرات جعق 
افوراق المالغئ افوروبغئ ٩٪ ضان أضئر. طما غثل سطى 
أن اقجافااء صث غدر أوروبا أضبر طما جغدر برغطاظغا. 
وجاضعن برغطاظغا طساصطئ شغ وضع حروط الاةارة 
الثاخئ بعا (غةإ سطى جمغع أسداء اقتتاد افوروبغ 
غعجث  ق  وبالاالغ  الاةارة  حروط  سطى  اقتفاق  الـ ٢٨ 
اتفاصغات تةارة طع الخغظ والعظث سطى جئغض المبال). 
وجاصعم برغطاظغا بإصاطئ روابط أصعى بضبغر طع عثه 
الئظغئ  شغ  اقجابمار  لئظك  طآجج  وضسدع  الثول. 
الاتاغئ اآلجغعغئ (AIIB) والثي أظحأه الخغظغعن، شإن 
برغطاظغا طع لظثن اآلن المرضج الاةاري لطغعان الخغظغ 
وعغ شغ وضع جغث لاطعغر الخفصات الاةارغئ سطى 
ظطاق أوجع طظ ذلك بضبغر طع الخغظ وغغرعا، ضما 

أظعرت جعغسرا المساصطئ أن ذلك طمضظ.
اقتفاصغات  خقل  طظ  اقجافااء  ظةاح  صغاس  وجغاط 
دول  بصغئ  طع  اآلن  برغطاظغا  سطغعا  جافاوض  الاغ 
وسطى  وصااً،  تساشرق  جعف  والاغ  افوروبغ،  اقتتاد 
المثى الصخغر صث غضعن عظاك ضسش شغ اقجابمار شغ 
برغطاظغا ولضظ تراجع الةظغه جغسجز الخادرات. وسطى 
المثى الطعغض، شإن الصثر الضئغر طظ اقجابمار جغسعد 
جئئه لعخعل برغطاظغا إلى جعق واتثة فضبر طظ ٥٠٠ 
ططغعن حثص شغ جمغع أظتاء اقتتاد افوروبغ ورابطئ 
الاةارة الترة افوروبغئ (EFTA). وجغضعن دور السثغث 
طظ الئطثان عع الةري وراء تطك الصطسئ طظ الضسضئ، 
ولثلك شإن ضض اقتفاصغات الاغ تسصثعا برغطاظغا طع 
اقتتاد افوروبغ ذات أعمغئ ضئغرة. وعثا عع السئإ 
الثي غةسض الضبغرغظ غساصثون بأن سطى برغطاظغا أن 
تئصى ججءًا طظ جعق واتثة، وق غعجث أي بطث تمضظ 
طظ شسض ذلك بثون السماح بعةرة تّرة طظ بصغئ دول 
اقتتاد افوروبغ، تغث إن عثا الصغث ضان واتثًا طظ 

التةب افجاجغئ الاغ تمطعا اقجافااء.
بظك  إن  ضارظغ  طارك  صال  الةمسئ  غعم  خئاح  وشغ 
لتماغئ  الدرورغئ"  الثطعات  جمغع  "جغاثث  إظةطارا 
وصال  لطثروج.  الاخعغئ  أسصاب  شغ  الئقد  اصاخاد 
إضاشغئ  غعرو  ططغار   ٢٥٠ لاصثغط  طساسث  إظه  الئظك 
المطئعع)  لطمال  الضمغ  (الاغسغر  الضمغ  الاغسغر  طظ 
لثسط أداء افجعاق. لصث جمسظا عثا الضقم طظ صئض، 
شفغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٢، وسث رئغج الئظك المرضجي 
افوروبغ طارغع دراجغ بالصغام "بضض طا غطجم" لثسط 
الغعرو وتتثغثًا الاغسغر الضمغ طظ خقل حراء دغعن 
ق صغمئ لعا (جظثات) طظ الثول افسداء لثسط السمطئ 
طا  "ضض  جغاجئ  تسامر  جظعات،  أربع  بسث  المعتثة. 
غطجم" تغث تةري تالغاً شغ ٨٠ ططغار غعرو حعرغاً، شغ 
شغ  المفطسغظ  دغعن  وحراء  الفراغ  طظ  غعرو  ذئاسئ 
طسزط دول اقتتاد افوروبغ الةظعبغئ المفطسئ طبض 
طثاذر  عظاك  ضاظئ  لصث  والئرتشال.  وإجئاظغا  الغعظان 
غغر  اقصاخادي  والظمع  شاحطئ  واجاراتغةغات  ضئغرة 
طسثل  وارتفاع  أوروبا  أظتاء  شغ  الفصراء  أو  طعجعد 
طغجاظغات  طع  المتاشزئ  الثول  طظ  والمجغث  الئطالئ 
طاعازظئ طبض الثظمارك وشظطظثا ولعضسمئعرغ وأجارالغا 
ق ترغإ شغ ذلك. ولصث دسمئ شصط المجغث طظ تمقت 
الثروج. وجاتااج الغعظان سطى افرجح إلى برظاطب إظصاذ 
آخر شغ وصئ قتص طظ عثا السام. وصث سمض الغعرو 
شصط سطى زغادة اتساع الفةعة بغظ دول حمال أوروبا 
افضبر ازدعارًا طبض ألماظغا وشرظسا وبغظ دول الةظعب 
الفصغرة الاغ تتااج إلى سمطاعا الثاخئ والاغ غمضظعا 
شغ  أظه  لفطال  المثغإ  طظ  ولضظ  صغماعا.  تثفغخ 
طعاجعئ شحض الرأجمالغئ شغ جمغع أظتاء أوروبا شإن 

الئثائض افضبر جثرغئ ق تآخث بسغظ اقسائار.
جعف غحسر الضبغرون أن المثى الصخغر والماعجط 
طحضعك به صئض أن غاط الافاوض تعل حروط تةارغئ 
جثغثة طع اقتتاد افوروبغ وجمغع أظتاء السالط. وعع 
بمظ صطغض ُغثشع طصابض الئغروصراذغئ الخارطئ والعصعع 
غصال  طا  وغالئاً  الصعطغئ.  افوروبغ  اقتتاد  دول  شعق 
إظه طظ المفدض أن تضعن أول طظ غصفج طظ السفغظئ 

 الشارصئ

جط
طار

بصطط: جمال عاروود
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طظث أن تعلى السغسغ التضط شغ طخر بسث أن أذاح 
صاض  طظ  غغرعط  وطظ  طظعط  وصاض  اإلخعان  بتضط 
وجةظ طظ جةظ وعع غسسى بثطى جرغسئ غغر طاجظئ 
لما أجماه باةثغث الثطاب الثغظغ؛ شفغ خطابه الثي 
دسا   ٢٠١٤ سام  الصثر  بطغطئ  اقتافال  بمظاجئئ  ألصاه 
إلى  والمبصفغظ  افزعر  رجاقت  رأجعط  وسطى  التدعر 
إتثاث بعرة دغظغئ لاةثغث الثطاب الثغظغ، وطئاحرة 
ترجط المبصفعن اجاةاباعط لططئه، شثرج سطغظا إجقم 
الئتغري سطى طرأى وطسمع طظ السغسغ غحضك شغ 
جظئ الظئغ ، طاسثغا سطى الئثاري وضاإ السظئ بحضض 
جاشر، ودسا حرغش الحعباحغ لمزاعرة ظسائغئ بمغثان 
ظخعص  تثف  وتط  التةاب،  شغعا  غثطسظ  الاترغر 
طاسطصئ بخقح الثغظ افغعبغ وسصئئ بظ ظاشع طظ ضاإ 
وزارة الاربغئ والاسطغط بتةئ الاثفغش سطى الططئئ، بض 
طثرجئ  جاتئ  شغ  اإلجقطغئ  الضاإ  بسخ  ترق  تط 
شارتإ  ظئ ٢٠١٥/٤/١٨)،  (الةجغرة  الةغجة  بمتاشزئ 
سطى ذلك غدإ ضئغر شغ أوجاط الحارع المخري بضض 
اسائرت  الظسائغئ  المظزمات  بسخ  إن  تاى  أذغاشه 
طظ  تالئ  وسمئ  اجاثئاراتغاً،  سمقً  الحعباحغ  دسعة 
اقجاظضار سطى طعاصع الاعاخض وشغ الحارع المخري، 
تاى إن أتث جظاتغ الاةثغث لطثطاب وعع افزعر رشع 
اشادح  وبسثطا  الئتغري،  إجقم  برظاطب  سطى  صدغئ 
أطرعط جمغسا واخاطفعا شغما بغظعط خرج السغسغ ضغ 
غاثارك افطر وغسغث ترتغإ افوراق طظ جثغث تغث صال 
"سظثطا تتثبئ السام الماضغ شغ لغطئ الصثر سظ تتصغص 
بعرة دغظغئ لط غضظ العثف اتثاذ إجراءات سظغفئ، ولضظ 
إتثاث بعرة شغ الفضر تاظاجإ طع السخر الثي ظسغح 
شغه وتختغح خعرة اإلجقم التصغصغئ الصائمئ سطى أن 

الثغظ المساططئ". (طخر السربغئ ٢٠١٥/٧/١٤).
وغضاد ق غارك طظاجئئ غثرج شغعا سطى الظاس إق وغاضطط 
اهللا  دغظ  سطى  شغه  غاسثى  الثطاب؛  شغ  الاةثغث  سظ 
وسطى افطئ اإلجقطغئ بضض جرأة، طاعما لعا ولفضرعا 
وأظعا  السخر،  طعاضئئ  سطى  الصثرة  وسثم  بالاثطش 
أطئ ترغث أن تصاتض الظاس جمغسا؛ غطمج وغشمج بتضط 
الةعاد، بط عا عع غسّرض بتضط الردة وغئرر اإللتاد 
وأظه أطر ذئغسغ وطظ تص الظاس أن غظثطسعا طظ ضض 
دغظ وق سصاب سطغعط شغ الثظغا وق شغ اآلخرة، وأخغرا 
بمظاجئئ   ٢٠١٦/٦/٢٩ غعم  خطابه  شغ  سطغظا  خرج 
باةثغث  الممطعل  خطابه  شعق  الصثر،  بطغطئ  اقتافال 
جآال  شغ  افطئ  خغرغئ  شغ  غحضك  الثغظغ،  الثطاب 
افطط؟  أسطط  (أظتظ  أزعره  وحغت  لطمفاغ  اجاظضاري 
أظتظ أتصظ افطط؟ أظتظ أخئر افطط؟ أظتظ أضبر افطط 
اتاراطا لطمرأة؟) ولط غظج شغ خطابه أن غآضث سطى 
أن تالئ الاردي عثه الاغ غثسغعا طظاحرة شغ الئقد 
اإلجقطغئ جمغسا، وأظعا لغسئ تالئ طخرغئ بض ظابسئ 
طظ بصاشئ افطئ، ذالئا طظعط ضرورة طراجسئ الظخعص 
والتضط سطغعا طظ جثغث بما غافص طع السخر؛ شالرجض 
اإلجقم  تطئغص  سثم  شغ  لغسئ  المحضطئ  أن  غرى 
بض عع غساصث أن المحضطئ عغ شغ ظخعص اإلجقم 
ظئ الظئعغئ الُمطعرة صث  وخاخئ بسث صعله إذا ضاظئ السُّ
تمئ طراجساعا وتمغغج طا غخح طظعا طما ق غخح (لط 
ق ظاخثى ظتظ أغدا وظصعل دا غظفع ودا طا غظفسح) 

ولثلك ذالإ باشغغر الظخعص بما غافص طع السخر!
إن طراجسئ السظئ الاغ صام بعا السطماء الرباظغعن ضان 
العثف طظعا إبئات ختئ ظسئاعا لطرجعل  ضغ تثدع 
افرض بمظ شغعا لاطك الظخعص، وحاان بغظ ذلك 
وبغظ طا غسسى له السغسغ؛ شعع غرغث إخداع ضقم 
وجعئ  طظ  سطغعما  غتضط  الشرب  فععاء  ورجعله  اهللا 
ظزره شغصعل (دا غظفع ودا طاغظفسح)، عثا طسظى صعله 
"طا غافص طع السخر" وعثا عع الثغظ سظثه وعثا طا 
غسسى إلغه وصث ظسغ الرجض أو تظاجى صعل اهللا تسالى 
ْوتُواْ الِْكَتاَب 

ُ
يَن ِعنَد اّبِ اِإلْسالَُم َوَما اْخَتلََف الَِّذيَن أ ﴿إِّنَ الّدِ

ِمن َنْعِد َما َجاءُهُم الِْعلُْم َنْغًيا بَيَْنُهْم َوَمن يَْكُفْر بِآيَاِت  إِالَّ 
اّبِ َفإِّنَ اّبِ َسِريُع الِْحَساِب﴾. شالثطاب الثغظغ طخثره 
الضااب والسظئ، والعاصع الثي ظسغحه غةإ أن ظةاعث 
ضغ ظضغفه وظحضطه بعما ولغج السضج بأن غاحضض 
ظفعط  أن  شغةإ  السخر،  طع  غافص  بما  الحرع  وغاشغر 
بالعاصع  الماسطصئ  الحرسغئ  الظخعص  بط  جغثا  العاصع 
بط ظسصط التضط سطى واصسه ضغ غخئح العاصع سطى 
العجه الثي أطر به اهللا، وعثا ق غضعن إق لسالط رباظغ 
سطى سطط بأخعل الثغظ وشروسه وسطى تصعى طظ اهللا 
غظضرون  ق  الثغظ  السططان  لسطماء  ولغج  ورضعان 

سطغه طظضرا وق غأطروظه بمسروف.
لصث ضان أترى بالسغسغ شغ طبض عثه الثضرى السطرة 
افطط  صادت  أن  غعم  وسجعا  بمةثعا  افطئ  غثضر  أن 
بعثا الثغظ التظغش شسط افطظ والرخاء، شأطظ الظاس 
والطغر ودخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا... ق أن غاعط 

افطئ أظعا طخثر ضض حر وأظعا خطر سطى افطط!
ضان أترى به أن غئغظ لفطئ والظاس أن طخثر الثراب 
والثطار الثي تض بثغار المسطمغظ عغ أطرغضا وروجغا 
شغ  صعاسثعط  الرجض  غرى  أق  وأوروبا...  غععد  وضغان 
وظساء  أذفال  خقلعا  طظ  غصاطعن  المسطمغظ  بقد 

ورجال المسطمغظ؟
ضان أترى به بثل أن غاعط افطئ اإلجقطغئ ودغظعا 
غترق  تغث  طغاظمار  تضعطئ  غاعط  أن  باإلرعاب 
المسطمعن أتغاء، وغاعط روجغا الاغ تصاض المسطمغظ 
شغ جعرغا، وغاعط أخاه بحار الثي صاض ظخش ططغعن 
لغئغا  طسطمغ  غصاض  الثي  تفار  أخاه  وغاعط  طسطط، 
إرضاء فطرغضا؛ إق أظه طث غثه لعآقء الزالمغظ جمغسا 
تظجف  وعغ  افطئ  أطام  ووصش  إرعابعط  شغ  غساوظعط 
صاطئ  طظ  عغ  وأظعا  إرعابغئ  طاثطفئ  أظعا  غاعمعا 

ظفسعا.
غا أعض الضظاظئ! إظظا شغ تجب الاترغر ظثضرضط بسصئئ بظ 
ظاشع وبخقح الثغظ وطتمث الفاتح وأظضط أتفادعط؛ 
جئصعضط بفاح الئقد وشاح الصسطظطغظغئ، وإظضط أعض 
بإذن اهللا أن تضمطعا الئحرى وتفاتعا روطا وسث رجعل 
الثقشئ  ظض  شغ  راحث  خطغفئ  خطش  تفاتععا   ، اهللا 
رغط    اهللا  رجعل  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 

أظش السغسغ والشرب الثي غعالغه.
الَِحاِت  ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الّصَ صال تسالى: ﴿وََعَد اّبَ
َقْبلِِهْم  ِمن  الَِّذيَن  اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهم 

َنْعِد  ّمِن  لَّنَُهم  َولَُيَبّدِ لَُهْم  اْرتََضى  الَِّذي  ِديَنُهُم  لَُهْم  َنّنَ  َولَُيَمّكِ
ْمًنا َفْعُبُدونَنِي َال يُْشِرُكوَن بِي َشيًْئا َوَمن َكَفَر َنْعَد 

َ
َخْوفِِهْم أ

 ﴾ْولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َذلَِك َفأ

السغسغ غترف الثغظ وغّثسغ تةثغثه!!!
بصطط: سئث اهللا سئث المسغظ

CLD;ZÖŒ’\;Ï÷“çŸ;‹˜à¸\;.]¬Á;ÀË—

المسطط الثاشع لقظفاق اطاباقً فواطر اهللا تسالى، وغدع 
أجاجاً لطصغط السطغا والسمعِّ لثسط افظزمئ اقصاخادغئ 
والمالغئ. وطظ دون عثه الصغط السطغا الماغظئ، جغفحض 
ولثغظا  طاطعرًا.  ضان  طعما  تاما  اقصاخادي  الظزام 
اظسثم  تغث  الرأجمالغ،  الظزام  شغ  واضــح  طبال 
اقساراف بالصغط والُمبض السطغا، والمئثأ الرأجمالغ شغ 

ذرغصه لقظعغار تاما.
بغظما ضان الصرآن الضرغط غرجت الصغط الراصغئ الدرورغئ 
غفدح  أغداً  ضان  اقصاخادي،  الظزام  جاثسط  والاغ 
وعثا  طضئ.  طةامع  سطغه  غسغح  الثي  الفاجث  الظزام 
تغث  اقصاخادي  طضئ  ظزام  شغ  واضتاً  ضان  الفساد 
ورد شغ جعرة الفةر: ﴿َكَالّ بَْل َال تُْكِرُموَن الَْيتِيَم  َوَال 
ا  ْكًال لًَمّ

َ
ُكلُوَن الُتّرَاَث أ

ْ
وَن َعلَى َطَعاِم الِْمْسِكيِن  َوتَأ تََحاُضّ

ا﴾. طا غسظغ أن اإلجقم غسسى   َوتُِحُبّوَن الَْماَل ُحًبّا َجًمّ
لئظاء طةامع وأظزمئ راصغئ ولظ غسمح أن غضعن شغ 
عثا المةامع جحع، أو تةاعض لطمساضغظ وافغاام، أو 

تراضط لطبروة سظث الظاس تئاً شغ جمع المال شصط.
اصاخادي  لظزام  غآجج  ضان  بثاغاه  طظث  واإلجــقم 
ق غسمح بأخث الفائثة أو الربا. وصئض أن غضامض ظجول 
ترضغج  عظاك  ضان  الربا،  ترطئ  شغ  الحرسغئ  افتضام 
حثغث شغ الصرآن الضرغط سطى أن الاساطض بالربا وجغطئ 
طرشعضئ لجغادة البروة. وبغظ أن الربا غآدي إلى زغادة 
شغ  والربا  اآلخرغظ.  بروات  تساب  سطى  حثص  بروة 
جععره غآدي إلى تظمغئ المال دون أن غصابض ذلك ظمع 
شغ اإلظااج، والصرآن الضرغط صث ذمَّ المساطقت الربعغئ 
 َ ّنَ اّبَ

َ
َولَْم يََروْا أ

َ
وطثح الاخثق وطساسثة المتااجغظ ﴿أ

يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمْن يََشاُء َويَْقِدُر إِّنَ فِي َذلَِك َآلَيَاٍت لَِقوٍْم يُْؤِمُنوَن 
َخْيٌر  َذلَِك  بِيِل  الّسَ وَاْنَن  وَالِْمْسِكيَن  ُه  َحّقَ  َ الُْقْر َذا  َفآَِت   
ولَئَِك ُهُم الُْمْفلُِحوَن  َوَما آَتَيُْتْم 

ُ
ِ وَأ لِلَِّذيَن يُِريُدوَن وَْجَه اّبَ

ِ َوَما آَتَيُْتْم ِمْن  ْموَاِل الّنَاِس َفَال يَْرُبواْ ِعْنَد اّبَ
َ
ِمْن رًِبا لَِيْرُبوَاْ فِي أ

ولَئَِك ُهُم الُْمْضِعُفوَن﴾. وشغ طصابض 
ُ
ِ َفأ َزاَكةٍ تُِريُدوَن وَْجَه اّبَ

لمساسثة  تسظا  غمظح صرضاً  وسث اهللا تسالى طظ  الربا 
ودسط اآلخرغظ، بأن غداسش له التسظات ﴿َمْن َذا الَِّذي 

ْجٌر َكِريٌم﴾.
َ
َ َقْرضاً َحَسناً َفُيَضاِعَفُه لَُه َولَُه أ ُفْقرُِض اّبَ

باظغا: وشرة المعارد
لعا  غروج  الاغ  المعارد"  "ظثرة  صاسثة  سضج  وسطى 
صاسثة  سطى  غآضث  اإلجــقم  شإن  الرأجمالغ،  المئثأ 
"وشرة المعارد". شصث تضرر طفععم أن اهللا خطص وشرة 
طعاضع  شغ  لطظاس،  طظفسئ  شغعا  وخطص  المعارد  طظ 
ضبغرة شغ الصرآن الضرغط. طئغظا أن المعارد افجاجغئ 
شغعا  خطص  تسالى  اهللا  وأن  ظادرة،  لغسئ  السالط  شغ 
لقجامااع  الظاس  جمغع  تاجئ  لاطئغئ  وأضبر  الضفاغئ 
رزصظا  صث  المعارد  عثه  أن  الــثوام  سطى  طثضرا  بعا. 
وغساشطععا  الظاس  طظعا  لغسافغث  تسالى،  اهللا  بعا 
ْغَعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها ِدْفٌء َوَمَنافُِع 

َ
اجاشققً تسظاً ﴿وَاأل

وَِحيَن  تُِريُحوَن  ِحيَن  َجَماٌل  فِيَها  َولَُكْم    ُكلُوَن 
ْ
تَأ َوِمْنَها 

 َ ْعَقالَُكْم إِلَى بَلٍَد لَّْم تَُكونُواْ بَالِِغيِه إِالّ
َ
تَْسرَُحوَن  َوتَْحِمُل أ

َوالْبَِغاَل  َوالَْخْيَل    رَِّحيٌم  لََرُؤوٌف  َرّبَُكْم  إِّنَ  نُفِس 
َ
األ بِِشّقِ 

َوالَْحِميَر لَِتْرَكُبوَها َوزِيَنًة َويَْخلُُق َما الَ َيْعلَُموَن﴾.
وشغ السغاق ذاته، ُغثّضر الصرآن الضرغط بعشرة المعارد 
الاغ خطصعا اهللا تسالى شغ الئتار، والمتغطات، وافظعار. 
وعثه المعارد تحامض سطى افجماك، وافتةار الضرغمئ، 
والصثرة سطى أن غئتر اإلظسان بالسفظ شغ طغاه الئتار 
ُكلُواْ ِمْنُه لَْحًما َطِرّيًا َوتَْسَتْخرُِجواْ 

ْ
َر الَْبْحَر لَِتأ ﴿َوُهَو الَِّذي َسّخَ

ِمن  َولَِتبَْتُغواْ  فِيِه  َموَاِخَر  الُْفلَْك  َوتََرى  تَلْبَُسوَغَها  ِحلَْيًة  ِمْنُه 
َفْضلِِه َولََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾. وشغ إحارة إلى تصغصئ أن 
عثه المعارد، أو غغرعا، لظ تظصص أو تظدإ شغ أي 
 ِ واْ نِْعَمَة اّبَ وصئ طظ افوصات؛ غصعل اهللا تسالى ﴿َوإِن َيُعّدُ

َ لََغُفوٌر رَِّحيٌم﴾   ُغائع بإذن اهللا الَ تُْحُصوَها إِّنَ اّبَ

إذا تثبرت الصرآن الضرغط وتخفتئ سئر السعر لائتث 
سظ جعرة ضاططئ سظ الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم 
لظ تةثعا. وضثلك لط غخثر جغثظا طتمث  بغاظات 
الاغ  الساطئ  اإلسقظات  أو  الثطإ  غصثم  ولط  طتثدة، 
سطغه  ظططص  أن  غمضظ  بما  غاسطص  طا  ضض  تدمظئ 
الغعم العغضض اقصاخادي. شطصث أظجلئ الظخعص الاغ 
والمالغئ،  اقصاخادغئ  الصداغا  إلى  إحارات  تادمظ 
سطى طثى بقبئ وسحرغظ ساطاً طعزسئ بغظ آغات ضبغرة 

وأتادغث وشغرة.
وشغ ضبغر طظ افتغان، ضاظئ تاط اإلحارة إلى طسألئ 
أو  صاسثة  اجاظئاط  تاططإ  بتادبئ  تاسطص  اصاخادغئ 
تضط حرسغ طظ ظعع طا. طبال ذلك، التضط الحرسغ 
سظعة،  ُشاتئ  الاغ  الثراجغئ  افرض  ططضغئ  بثخعص 
ظجل طصارظاً بشجوة خغئر. وبالاالغ شإن الخعرة الضاططئ 
لطظزام اقصاخادي تأتغ طظ اآلغات شغ الصرآن الضرغط، 
وصائع  سطى  افتضام  وطظ   ، اهللا  رجعل  أصعال  وطظ 
طصعطات  تسائر  رئغسغئ  صعاسث  أربع  وعظاك  طتثدة. 

ضرورغئ لطظزام اقصاخادي شغ اإلجقم.
 أوق: طفععم الرزق ودوره شغ اقصاخاد اإلجقطغ

طفععم  عع  اإلجقم،  شغ  الرزق  أو  البروة،  وطفععم 
اإلجقم.  شغ  اقصاخادي  الظزام  واصع  لئطعرة  ضروري 
طا عع الرزق؟ وطظ عع الرزاق؟ شغ اإلجقم الرزق طظ 
سظث اهللا تسالى وعع جئتاظه وتثه الثي غتثد ضمغئ 
البروة الاغ غمضظ لقظسان أن غضسئعا ذعال تغاته. 
شاإلظسان غسسى شغ عثه التغاة لغضسإ شصط طا ضائه 
اهللا تسالى له طظ رزق ق أصض وق أضبر. وق غسطط اإلظسان 
طا تثده اهللا تسالى له طظ رزق، شعع غضثح لغتخض 
البروة  سطى  غتخض  تغظ  الدروري  وطظ  بروة،  سطى 
أن غآطظ بأن اهللا تسالى عع طظ خخص عثه البروة 
أذعان  شغ  المفععم  عثا  غرجت  أن  بث  ق  وضان  له. 
المسطمغظ لسثة أجئاب. أتثعا أن اإلجقم أراد لطظاس 
السغح شغ طةامع غسعده طفععم الاعاضع بالثات سظث 
طظ أخئح طظ افغظغاء وافبرغاء. شمسرشئ أن الرزق طظ 
سظث اهللا تسالى غجغض حسعر اإلظسان بالشرور وافظاظغئ. 
ضرغما،  جثغاً  طةامساً  غئظغ  أن  اإلجقم  غرغث  وباظغاً، 
جعف  وبالباً،  الفصراء.  طع  لطاساطض  جثًا  ضروري  وعثا 
تضعن عظاك تاجئ إلى أن غظفص المسطمعن ذعاسغًئ، 
أضبر طما عع طططعب طظعط، طظ صئض صعاظغظ الثولئ. 
سظثطا  سثة  تروبا  جاعاجه  اإلجقطغئ  الثولئ  رابساً، 
تعلث، طا غسظغ أن الثسط المادي جغضعن طططعباً طظ 

صئض طظ لثغعط وشرة طظ المال.
اهللا  سظث  طظ  الرزق  أن  إلى  تحغر  الاغ  اآلغات  وبطشئ 
تسالى شغ الصرآن الضرغط أضبر طظ طائئ آغئ طبض صعله 
ُعّمَ  يُِميُتُكْم  ُعّمَ  َرَزَقُكْم  ُعّمَ  َخلََقُكْم  الَِّذي   ُ ﴿اّبَ تسالى: 
اْذُكُروا  الّنَاُس  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  وصعله:   .[٤٠ [الروم:  يُْحيِيُكْم﴾ 

ّمَِن  يَْرُزقُُكم   ِ اّبَ َلْيُر  َخالٍِق  ِمْن  َهْل  َعلَْيُكْم   ِ اّبَ نِْعَمَت 
ْرِض ال إِلََه إِالَّ ُهو﴾ [شاذر: ٣].

َ
َماء وَاأل الّسَ

غساصث  أن  اإلجقطغئ  السصغثة  خمغط  طظ  شإظه  وسطغه 
تغاته  شغ  اإلظسان  غضاسئه  الثي  الرزق  أن  المسطط 
عع طظ سظث اهللا تسالى شصط ولغج بغثه عع. لثلك 
تغظما غططإ طظه أن غظفص بروته بأطر طظ اهللا تسالى، 
جغمابض بثون تردد. وصث بغظ الصرآن الضرغط أن اطاظاع 
لعثا  رشدعط  عع  جئئه  المسضغظ  إذسام  سظ  الضفار 
المفععم، شعط لط غصئطعا أن البروة الاغ اضاسئععا عغ 
رزق طظ سظث اهللا تسالى بق تعل وق صعة طظعط ﴿َوإَِذا 
لِلَِّذيَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  َقاَل   ُ اّبَ َرَزَقُكُم  ا  ِمّمَ نِْفُقوا 

َ
أ لَُهْم  قِيَل 

َضَالٍل  فِي  إِّالَ  ْغُتْم 
َ
أ إِْن  ْطَعَمُه 

َ
أ  ُ اّبَ يََشاُء  لَْو  َمْن  ُغْطِعُم 

َ
أ آَمُنوا 

ُمبِيٍن﴾ [غج: ٤٧]
وبالاالغ شإن طفععم الرزق شغ اإلجقم عع الثي غسطغ 

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

طراجض الراغئ: شغ الةمسئ افخغرة طظ رطدان شغ ١ تمعز/غعلغع اتاحث اآلقف طظ أظخار تجب الاترغر شغ جاتات 
المسةث افصخى المئارك لغسامسعا لضطمئ ألصاعا أتث خطئائعط بسث خقة الةمسئ وصث ارتفسئ افلعغئ الئغداء 
والراغات السعداء شغ اقتاحاد الثي خثح بالاضئغر والاعطغض وظادى بإصاطئ الثقشئ وتترغك جغعش المسطمغظ 
لاترغر المسةث افصخى. وصث أبرق الماتثث رجالئ إلى المسطمغظ وطما صاله (طظ افرض المئارضئ ظساظعخ 
عممضط لتمض دسعة اإلجقم وإصاطئ تضط اهللا شغ افرض. طظ أولى الصئطاغظ ظساظخر جغعحضط إلصاطئ الثقشئ 
والجتش إلى افرض المئارضئ لاترغرعا طظ رجج غععد. طظ بغئ المصثس ظثاذإ أعطظا شغ طخر والحام... 
وباضساان وبظشقدغح... ظثاذإ أعطظا شغ ترضغا وإظثوظغسغا... ظثاذإ أعطظا شغ السراق وإغران والغمظ والتةاز 
والمسطمغظ شغ ضض بصاع افرض، ظثاذئضط جمغسا وافلط غساخر صطعبظا وضطظا أطض شغضط... أن لئعا ظثاء اهللا ... أن 
أجغئعا داسغ اهللا.... اظئثوا تضام الطاغعت ... وارشدعا المحارغع الشربغئ الثئغبئ... اساخمعا بتئض اهللا جمغسا... 
شأخعة اإلجقم تةمسضط وتضام الطاغعت غفرصعظضط... دغظ اهللا غعتثضط وأولغاء الحغطان غفرصعن جمسضط... عثه 

دسعة التص بغظ ظعراظغضط... عثه دسعة تجب الاترغر تساظخرضط شعض أظاط ططئعن؟... شعض أظاط طةغئعن؟). 

اتاحاد ضثط لتجب الاترغر شغ المسةث افصخى 
سصإ خقة الةمسئ

تساجم التضعطئ الضعغاغئ اصاراض ١٦,٥ ططغارات دوقر 
لسث السةج الماعصع شغ المعازظئ لسظئ ٢٠١٧/٢٠١٦ 
تسئما  ضعغاغ،  دغظار  ططغارات   ٤ غئطس  أن  والماعصع 
ذضرت ختغفئ الصئج. وذضرت الختغفئ أن اجاراتغةغئ 
وزارة المالغئ لاشطغئ السةج تصعم سطى اصاراض ططغاري 
 ٣ وإخثار  المتطغئ  السعق  طظ  دغظ  بسظثات  دغظار 
دغظ  بسظثات  بالثوقر  غسادلعا  طا  أو  دغظار  ططغارات 
بغظ  الفرق  وتشطغئ  السالمغئ  افجعاق  طظ  وخضعك 
طظ  إلغه  المحار  اقصاراض  وتةط  المتصص  السةج 
اإلتاغاذغ السام لطثولئ. وظصطئ الختغفئ سظ طخادر 
وتثة  إظحاء  اجاثسئ  التالغئ  افوضاع  أن  صعلعا 

خاخئ إلدارة الثغظ السام بعزارة المالغئ، تاعلى رجط اجاراتغةغئ اقصاراض المظاجئئ وتصغغط المثاذر المخاتئئ 
لثغارات اقصاراض المثاطفئ، ضما تاعلى اإلحراف سطى سمطغات اقصاراض بالاساون طع العغؤئ الساطئ لقجابمار 
وبظك الضعغئ المرضجي. وأضاف المخثر أن افوضاع اقصاخادغئ والمالغئ لطسظئ المالغئ ٢٠١٧/٢٠١٦ تاططإ 
أغطإ  أن  إلى  طحغرة  اقصاخاد،  عغضطئ  وإسادة  الساطئ،  اإلغرادات  طخادر  وتظعغع  السام  اإلظفاق  ضئط  تامغئ 
السغظارغععات المااتئ الغعم تحغر إلى أن اجسار الظفط جعف تزض، ولفارة ذعغطئ طصئطئ، أصض طظ المساعغات 

القزطئ لاتصغص تعازن المغجاظغئ. (طعصع روجغا الغعم)

دول تمطك بروات ضبرية وخطئ إىل السةج
بسئإ تئسغاعا لطثول الشربغئ وتظفغث جغاجاتعا

الضعغئ تساجم اصاراض ١٦,٥ ططغار دوقر لسث السةج!!!


