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بصطط: سئث اهللا المتمعد

إن طظ طسعصات الاشغغر شغ العصئ التالغ عع اقساماد 
الممضظ  طظ  بأظه  تخثغص  وضثلك  الشربغئ،  الثول  سطى 
اتصاُء حّرعا باصثغط الاظازقت، وعع طا غةسض الادتغات 
الثول  إن  جثى..  تثعإ  الاشغغر  ذرغص  شغ  ُتئثل  الاغ 
الشربغئ سثوة لقجقم والمسطمغظ، وعغ تثعض طسرضئ 
اإلجقطغ،  السالط  شغ  ظفعذعا  سطى  لطتفاظ  طخغرغئ 
الئقد  تترغر  سطى  والسمض  سثوة  اتثاذعا  غةإ  ولثلك 
اإلجقطغئ طظ ظفعذعا وأشضارعا وجغاجاتعا ضطعا، طعما 

تططإ ذلك طظ ضفاح وظدال. 

اصرأ شغ عثا السثد:
- اآلبار المتامطئ لمتاولئ اقظصقب الفاحطئ شغ 

   السغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ لارضغا  ...٢
- المثظغعن ق اسائار لعط شغ سرف المتارب الشربغ

   ولعط الترطئ شغ دغظ اهللا ودولئ رجعله  ...٢
- تاضط طخر غسارع لرعظ الئقد لطشرب وطآجساته  ... ٣

- أزطئ اقصاخاد الشربغ ...٤
- ُعجال الصمئ السربغئ افخغرة شغ طعرغااظغا ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٩ طظ حعال ١٤٣٧ عـ المعاشص ٣ آب/ أغسطج ٢٠١٦ طـــ                              الرائث الثي ق غضثب أعطه                              السثد: ٨٩ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net

;Ö—;ÎÖ“…;ÏË›]⁄÷¬’\
‹Ê⁄âŸ; fi€‚àÂ

بصطط: جسغث رضعان أبع سعاد

الربملان الاعظسغ غتةإ البصئ سظ التضعطئ

خّعت برلمان تعظج، طساء السئئ الماضغ، بستإ 
ساطئ  جطسئ  شغ  الخغث،  التئغإ  تضعطئ  طظ  البصئ 
اجامرت طا غصارب ١٠ جاسات، خخخئ لعثا الشرض.

تةثغث  سطى  شصط  ظعاب   ٣ طعاشصئ  الاخعغئ  وحعث 
البصئ شغ التضعطئ، وتتّفر ٢٧، ورشخ ١١٨، شغما 
سظ  سدعا)   ١٥) الحسئغئ  الةئعئ  ضاطئ  ظعاب  اطاظع 
شغ  حارضعا  سدعا   ١٤٨) الاخعغئ  شغ  المحارضئ 
وجاء  بالئرلمان).  سدعا   ٢١٧ جمطئ  طظ  الاخعغئ 
إلى  الخغث  به  تعجه  رجمغ  ذطإ  بسث  الاخعغئ 
الئرلمان، افجئعع الماضغ، ذطإ شغه الاخعغئ سطى 
تةثغث البصئ شغ طعاخطئ تضعطاه سمطعا، إبر طئادرة 
تصثم بعا رئغج الئقد، الئاجغ صائث السئسغ، طططع 
وتثة  تضعطئ  لاحضغض  الماضغ،  غعظغع  تجغران/ 
وذظغئ. وصال الخغث شغ آخر خطاب له أطام الئرلمان، 
بعاجئعا  صاطئ  "تضعطاه  إن  الماضغ،  السئئ  طساء 
إخفاصات  سثة  عظاك  ضاظئ  لضظ  طغادغظ،  سثة  شغ 
(لط غتثدعا)"، طآضثا "وجعد وضسغئ خسئئ تسغحعا 
الئقد تاططإ تترضا خاخا لمةابعئ بسخ المحضقت 
الاغ تسغحعا". وتابع: "جظدع ضض إطضاظغاتظا وذاصاتظا 
سطى ذّطئ رئغج التضعطئ الةثغث، تاى غصع اقظاصال 
شغ أتسظ الزروف"، طدغفا: "ظاتمض طسآولغاظا شغ 
اإلغةابغات والسطئغات، وصث تتمطئ طسآولغات سطى ضض 
المساعغات (..)، احاشطظا (سمطظا) طع ضض أسداء التضعطئ 
شرغصا واتثا، وتخطئ سثغث اإلحضالغات تتّضمظا شغعا". 
اإلرعاب  طصاوطئ  طةال  شغ  الظةاتات  "رغط  أظه  ولفئ 
به  صمظا  وطا  صائما،  زال  طا  اإلرعاب  شإن  تعظج،  شغ 
أطظغا ضان بثاغئ، والتضعطئ الصادطئ ططالئئ بمعاخطاه 

وتثسغمه". (سربغ ٢١)
: عثا عع التال شغ الئقد اإلجقطغئ شغ ظض 
الضاشرة،  الشربغئ  لطثول  المسطمغظ  تضام  تئسغئ 
غسامر تظفغث جغاجات تطك الثول شغ بقدظا وغسامر 
المآجغ  شاسامر  الشربغئ،  الضفر  أظزمئ  تطئغص 
وتافاصط المحضقت وغجداد الفصر وتاراجع الئقد سطى 
جمغع افخسثة اقجاماسغئ والسغاجغئ واقصاخادغئ، 
وتعئط أضبر شغ ععة الاثطش والائسغئ لطثول الشربغئ، 
وغصعم عآقء التضام بادطغض المسطمغظ بائثغض وزغر 
عظا أو تضعطئ عظاك.. إن طساظاة أعض تعظج إظما عغ 
بسئإ تطئغص الظزط الشربغئ شغ التضط واقصاخاد 
وجائر حآون التغاة، ولثلك شإن طساظاتعط جاسامر 
ذالما بصغئ تعظج خاضسئ لطظفعذ الشربغ وجغاجاته، 
شإدراك جئإ المساظاة والاثطش والمحضقت ُغسّعض 
وذلك  حغؤا،  غشغر  لظ  التضعطات  تشغغر  أن  إدراك 
فظه تشغغر شغ افداة الاظفغثغئ لظزط الضفر الشربغئ 
الاغ عغ جئإ المحضطئ. ق بض إظه شغ ظض التضام 
السمقء شإن تشغغر التضعطات غضعن سقطئ سطى تعجه 
لثى التضام لمجغث طظ الثدعع لطسغاجات الشربغئ، 
غرغثون الصغام به طظ خقل وجعه صث تضعن جثغثة 
شغ  المحضطئ  بأن  وغدططعظعط  الظاس  شغثثسعن 
التضعطئ السابصئ وأن السقج لطمحضقت إظما غامبض 
شغه  غحارك  الادطغض  وعثا  جثغثة.  تضعطئ  شغ 
رئغج الئقد وغالئغئ الطئصئ السغاجغئ شغ تعظج 
وضثلك ترضئ الظعدئ المحارضئ شغ التضط. ولثلك 
شإن رئغج "ترضئ الظعدئ" راحث الشظعحغ، سظثطا 
غصعل سطى عاطح جطسئ طظاصحئ تةثغث البصئ شغ 
تضعطئ الخغث المظسصثة بالئرلمان: "ظتظ لظ ظخعت 
إغةابغا ولظ ظمظح البصئ لطتئغإ الخغث تاى ظفسح 
المةال أطام ظفج جثغث وتضعطئ جثغثة ترشع طظ 
طساعى افداء وتاثث الصرارات والسغاجات الةثغثة 
لاترغك اقصاخاد وتطئغص الصاظعن وضئط ضبغر طظ 
تأخرت"،  الاغ  الضئرى  اإلخقتات  واتثاذ  المسائض 
شإظه شغ صعله عثا غآضث أظه وترضاه ججء طظ أدوات 
تعظج  شغ  جغاجاتعا  تظفغث  شغ  الشربغئ  الثول 
وإبصائعا خاضسئ لظفعذ تطك الثول.. إن تعظج لظ 
ُغشغر العضع شغعا إق تترغرعا طظ ضض ظفعذ لطثول 
الشربغئ وإزالئ أظزمئ الضفر الشربغئ وتطئغص اإلجقم 
ضاطق شغ جمغع ظعاتغ التغاة شغ ظض خقشئ راحثة 
المسطمعن  شطغسمض  عثا  شإلى  الظئعة..  طظعاج  سطى 

شغ تعظج وشغ غغرعا.

افوروبغئ  الحسعب  لبعرة  ظااجا  ضاظئ  السطماظغئ  إن 
خثطئ  الثغظ  جّثروا  الثغظ  والمطعك  الضظغسئ  سطى 
شغ  وتتضمعط  قجائثادعط  وغطاء  فعثاشعط 

الحسعب المصععرة بظزرغئ التص اإللعغ.
إن السطماظغئ سصغثة تصعم سطى جسض التاضمغئ لطظاس طظ 
دون اهللا، شالسغادة شغعا لطحسإ وعع طخثر السططات، 
والثغظ ق وجعد له شغ التضط والسغاجئ، وغئصى طةرد 
حسائر تسئثغئ وأخقصغات وجطعك شردي داخض الضظغسئ.

وصث أذطص سطى السطماظغئ أجماء سثة، شسمغئ بالمئثأ 
وضطعا  الثغمصراذغ  والمئثأ  الرأجمالغ  والمئثأ  التر 
سظ  الثغظ  شخض  سصغثة  عع  واتث  لمسمى  أجماء 
التغاة، شالسطماظغئ ظصغخ سصغثة اإلجقم الاغ تةسض 
َمَر 

َ
ُْكُم إِالَّ ِبِّ أ التاضمغئ هللا وتثه، صال تسالى: ﴿إِِن احلْ

الَّ َيْعُبُدواْ إِالَّ إِيَّاهُ﴾.
َ
أ

وتئصى السطماظغئ ضفرًا طعما أُلئسئ طظ لئعس لغاصئطعا 
الةمععر تتئ أي طسمى ضان.

اإلجقم  طع  ذعغطئ  تربا  الضاشر  الشرب  خاض  ولصث 
باسائاره الثغظ العتغث الثي غصعم سطى سصغثة ختغتئ 
طما  التغاة  جعاظإ  لضض  دصغص  تحرغع  سظعا  وغظئبص 
غةسطه دائط التغعغئ صادرا سطى طعاجعئ ضض المئادئ 
السطماظغئ  سطى  التصغصغ  الثطر  شعع  وتتطغمعا، 

ضسصغثة وسطى طفاعغمعا وتدارتعا.
بقد  شغ  اإلجقم  سطى  الترب  لعاء  تمض  ولصث 
المسطمغظ سطماظغعن شاصعا سطماظغغ الشرب تصثا سطى 
اإلجقم أطبال الضمالغغظ شغ ترضغا، شتصص الشرب طظ 
خقلعط ظةاتا ضئغرا سظثطا أوخطعط إلى جثة التضط 
اإلجقم،  طزاعر  ضض  طتاربئ  ساتصعط  سطى  وأخثوا 
وسمطعا سطى تشرغإ المسطمغظ وجطثعط سظ دغظعط 
طحاسر  وتتثوا  بحسئ،  وجغطئ  بضض  وتدارتعط 
المسطمغظ، شضاظعا ظمعذجا صئغتا لطاسطط واقجائثاد 

وسظعاظا شزغسا لطفساد.
ولصث اجافرغ الشرب ضض وجائطه شغ الترب سطى اإلجقم 

لمظع سعدته طةسثا شغ دولاه.
وبالرغط طظ ذلك ضطه وبسث طساظاة ذعغطئ لتصئئ طظ 
السطماظغغظ،  طع  طرغرة  تةارب  وبسث  افجعد،  التضط 
والعذظغئ  الصعطغئ  الثسعات  ضض  الحسعب  أجصطئ 
والئسبغئ واقحاراضغئ، واضاحفئ أضثوبئ الثغمصراذغئ 
عثه  سطى  الصائمئ  افتجاب  شأخئتئ  السطماظغئ، 
الثسعات طةرد حسارات بق طدمعن وق رخغث حسئغ، 
الشرب  شفصث  سروحعا،  سطى  خاوغئ  طضاتإ  وأخئتئ 

المساسمر أداته شغ تطعغع المسطمغظ لمحارغسه.
وضط ضاظئ شرتئ الضاشر سزغمئ سظثطا وجث سطماظغغظ 
وأضبر  المطاعإ  اإلجقطغ  لطحارع  إصظاسا  أضبر  جثدًا 
صثرة سطى خثاع الظاس واطاخاص ظصماعط، شعط ق 
غسطظعن السثاء لقجقم خراتئ وق غمظسعن طمارجئ 
لئعس  غطئسعن  شعط  وافخقصغئ،  الفردغئ  حسائره 
سظ  الثغظ  شخض  الشرب  بسصغثة  وغآطظعن  اإلجقم 
سطى  الترب  وغحارضعظه  طسه  وغاتالفعن  التغاة، 
سظه  وغظعبعن  دولاه  إلصاطئ  الساططغظ  وسطى  اإلجقم 

شغ تظفغث جغاجاته.
صعله  غاطعن  وعط  وتحرغساته  الشرب  بثجاتغر  تضمعا 
ْولَـئَِك ُهُم الْاَكفُِروَن﴾ 

ُ
ُ َفأ نَزَل ابَّ

َ
َّْم حَيُْكم بَِما أ تسالى: ﴿َوَمن ل
الُِمون﴾، ﴿الَْفاِسُقوَن﴾. ﴿الظَّ

جسطعا دغظ اهللا دغظا اظاصائغا؛ غأخثون بسده وغارضعن 
َفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن 

َ
جطه، واهللا غصعل: ﴿أ

ََياةِ 
ْ
احل يِف  ِخْزٌي  إِالَّ  ِمنُكْم  َذلَِك  َفْفَعُل  َمن  َجزَاء  َفَما  بَِبْعٍض 

ا  ُ بَِغافٍِل َقمَّ َشدِّ الَْعَذاِب َوَما ابَّ
َ
ْغَيا َويَوَْم الِْقَياَمِة يُرَدُّوَن إىَِل أ ُّ ا

َيْعَملُوَن﴾.
لُواْ  ِيَن بَدَّ َّ لَْم تََر إىَِل ا

َ
بثلعا حرع اهللا ضفرا وعط غاطعن ﴿أ

يَْصلَْوَغَها  َجَهنََّم   * اْكَوَارِ  َداَر  َقْوَمُهْم  َحلُّواْ 
َ
وَأ ُكْفرًا   ِ ابَّ نِْعَمَة 

َوبِئَْس الَْقرَاُر﴾.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وزغر  أذطع  الفائئ  تمعز  حعر  طظ  سحر  الباطظ  شغ 
الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري ظزراءه افوروبغغظ شغ 
بروضسض سطى طدمعن اقتفاق الثي تعخض إلغه طع 
ظحرته  طا  وبتسإ  قشروف،  جغرجغ  الروجغ  ظزغره 
تفاخغض  سظ   ٢٠١٦/٧/٢٨ شغ  افوجط  الحرق  ختغفئ 
عثا اقتفاق شصث (صال ضغري لظزرائه خقل اقجاماع، 
«تةجيء»  طئثأ  سطى  غصعم  قشروف  طع  اتفاصه  إن 
الاساطض طع افزطئ السعرغئ سطى طراتض؛ تئثأ طرتطاعا 
افولى بالسمض سطى الاظسغص السسضري بغظ الطرشغظ 
شغما غثص الدربات الةعغئ ضث تظزغمغ «داسح» 
و«الظخرة»... وتصعم الثطئ الاغ ظصطعا ضغري لظزرائه 
 ١٢ إلى  الروجغ  ظزغره  طع  اتااج  والاغ  افوروبغغظ، 
«غرشئ  إظحاء  سطى  إلصرارعا،  المظاصحات  طظ  جاسئ 
طظ  تضعن  افردظغئ  الساخمئ  شغ  طحارضئ»  سمطغات 
شغ  السسضرغئ  السمطغات  سطى  اإلحراف  خقتغاتعا 
قشروف  اقتفاق طع  جعرغا... حرح ضغري لظزرائه أن 
غصعدعا  الاغ  المتادبات  إتغاء  إسادة  سطى  غظص 
شرظسغئ  طخادر  وضحفئ  طغساعرا.  دي  جاغفان 
لدشعط  «غاسرض  افخغر  أن  افوجط»،  لـ«الحرق 
روجغئ وأطرغضغئ» لتمطه سطى الثسعة إلى جعلئ بالبئ 
المئسعث  جارع  طا  وعع  جظغش،  شغ  المتادبات  طظ 
غأطض  إظه  بصعله  أطج،  طظ  أول  إسقظه  إلى  الثولغ 
تتصغص عثا العثف ظعاغئ حعر آب/أغسطج المصئض. 
وأحارت المخادر الفرظسغئ إلى أن دي طغساعرا «صثم 
تظازق» لطروس سظثطا لط غربط، ضما ضان غفسض جابصا، 
بغظ السمض طةثدا سطى وصش افسمال السثائغئ وإغخال 
المساسثات اإلظساظغئ، والسعدة إلى المتادبات، سظث 
إحارته شغ طآتمره الختفغ، أول طظ أطج، إلى أن 
تطإ  شغ  العضع  تطعرات  تظازر  «لظ  السعدة  عثه 
افولى  المثغظئ  تخار  إلى  إحارة  شغ  ودطحص»، 
تحغر  الباظغئ.  المثغظئ  طتغط  شغ  الصخش  واجامرار 
السمض  باب  طظ  ضغري،  أن  إلى  افوروبغئ  المخادر 

بمئثأ «الاةجيء»، حرح لظزرائه أن الئتث شغ طخغر 
افجث «طآجض لمراتض قتصئ»، طسغثا الاأضغث سطى أن 
غغر  طظ  تفاعط  وأق  جغاجغا»،  إق  جعرغا  شغ  تض  «ق 

الةاظإ الروجغ...).
وصث أسصإ اإلسقن سظ الافاعمات افطرغضغئ الروجغئ 
الاطعرات  وعثه  جعرغا،  شغ  قشائ  تطعرات  الةثغثة 
غزعر طظعا بعجه طا تصغصئ عثه الافاعمات افطرغضغئ 
إظه  إذ  تطإ،  شغ  المسارك  احاثاد  برز  شصث  الروجغئ، 
روجغا  بثأت  بقشروف  بط  بئعتغظ  ضغري  اجاماع  بسث 
ظصض  تطإ.  طظطصئ  سطى  طضبفئ  جعغئ  غارات  بحظ 
طعصع شرظسا ٢٤ شغ ٢٠١٦/٧/١٧ (أتضط الةغح السعري 
العتغث  المظفث  "الضاجاغطع"  ذرغص  سطى  جغطرته 
لفتغاء الاغ تسغطر سطغعا المسارضئ بتسإ المرخث 
السعري لتصعق اإلظسان. وأضث طصاتض شغ شخغض "بعار 
وصال  المؤئ"...  شغ  طؤئ  "تتاخرت  تطإ  بأن  تطإ" 
"صطسئ  الرتمظ  سئث  راطغ  السعري  المرخث  طثغر 
بسث  رجمغ  بحضض  الضاجاغطع  ذرغص  الظزام  صعات 
وخعلعا إلى إجفطئ الطرغص طظ جعئ الطغرطعن (غرب 
بحضض  الحرصغئ  افتغاء  "تتاخرت  طدغفا  الطرغص)"، 
رجمغ وضاطض".)، واحاثاد المسارك شغ تطإ غأتغ شغ 
لطظزام  اظاخارات  لاتصغص  المطتئ  أطرغضا  رغئئ  جغاق 
شغ تطإ صئض أي اجاتصاق جغاجغ، وصث تاولئ طظ 
روجغا  شحظئ  تطإ  شغ  لطظزام  اخاراق  إتثاث  صئض 
إرادة  لضسر  تطإ  طثغظئ  سطى  طضبفئ  جعغئ  تمقت 
حعر  شغ  ذلك  وضان  لطظزام  اظاخار  وتتصغص  أعطعا 
ظغسان الماضغ، وصث حارضئ أطرغضا شغ صخش تطإ 
شغ ذلك العصئ واظضحش صغاطعا بصخش طساحفى تطإ 
تغث خرح الظاذص باجط وزارة الثشاع الروجغئ (إغشعر 
لط  الروجغ  الةع  "جقح  لطختفغغظ:  ضعظاحغظضعف 
غصط بأي تتطغص شغ طظطصئ تطإ خقل افغام افخغرة. 
ولثغظا طسطغات بأظه غعم ٢٧ ظغسان/ أبرغض ظعرت شغ 
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طثغظئ  روجغا شغ  أذطصاعا  اإلظساظغئ الاغ  صطصه إزاء السمطغئ  ضغري، سظ  الثارجغئ افطرغضغ، جعن  أسرب وزغر 
تطإ، طعثدا بإظعاء الاساون الضاطض طع روجغا بحأن جعرغا شغ تال ضاظئ السمطغئ "خثسئ". وصال ضغري خقل 
لصاء أجراه شغ واحظطظ، الةمسئ ٢٩ تمعز/غعلغع، طع وزغر الثارجغئ اإلطاراتغ الحغت سئث اهللا بظ زاغث آل ظعغان: 
"شغ تال ضاظئ السمطغئ خثسئ عظاك خطر اظعغار الاساون ظعائغا". وأضاف: "طظ ظاتغئ أخرى، إذا تمضظا الغعم طظ 
تتصغص افعثاف المصررة والاعخض إلى إدراك تام لما غتثث وطظ بط سصث اقتفاق تعل الثطعات الصادطئ، غمضظ 
أن غفاح ذلك بسخ الفرص شسق". وضان وزغر الثشاع الروجغ، جغرغغ حعغشع، أسطظ أظه جغاط شاح ٣ طمرات 
إظساظغئ شغ المثغظئ لثروج المثظغغظ والمسطتغظ الراغئغظ شغ إلصاء السقح، باإلضاشئ إلى طمر آطظ رابع ظتع 

ذرغص الضاجاغطع لمسطتغ الةغح التر الثغظ طا زلعا غتمطعن السقح. (روجغا الغعم)
: عض طظ المسصعل أن وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري ق غفرق بغظ السمطغئ اإلظساظغئ التصغصغئ 
طظ  والثروج  الثخعل  طظ  الظاس  وتمضغظ  والاحرغث  والصاض  الصخش  ووصش  التخار  رشع  طظ  تسظغه  وطا 
طظاذصعط جاسئ غحاؤون، وبغظ افسمال اإلجراطغئ طظ صاض وتحثغث التخار وطظع المعاد الشثائغئ طظ 
الثخعل وضثلك المعاد الطئغئ بض وتثطغر المساحفغات والمراضج الطئغئ؟؟!! بالاأضغث إن ضغري غثرك الفارق 
بغظ افطرغظ، وبالاأضغث أغدا شإن روجغا وسخابات بحار تصعم بثلك اإلجرام بدعء أخدر أطرغضغ وإن تاول 

ضغري خثاع الرأي السام. لصث بات دور أطرغضا شغ الحام طضحعشا طعما تاول جغاجغععا الادطغض.

ضريي غعثد بإظعاء الاساون طع روجغا بحأن جعرغا يف 
تال ضاظئ السمطغئ اإلظساظغئ يف تطإ خثسئ
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اآلبار املتامطئ ملتاولئ اقظصقب 
الفاحطئ يف السغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ لرتضغا

طتاولئ  بسث  تمعز/غعلغع،  طظ  سحر  الثاطج  شغ 
شغ  الدئاط  بسخ  بعا  صام  الاغ  الفاحطئ  اقظصقب 
بحضض  طعمئ  سمطغات  إجراء  التضعطئ  بثأت  الةغح، 
شغه  تعلى  الثي  الغعم  طظث  تسطمعن،  وضما  جرغع. 
أردوغــان،  بصغادة  السططئ  والاظمغئ  السثالئ  تجب 
تشغغرات  إلجراء  تظحأ  الاغ  الفرص  ضض  اغاظام  تاول 
سطى  تشغغرات  إجــراء  تاول  الئثاغئ  شغ  الظزام.  شغ 
الةمععرغئ السطماظغئ، الاغ أظحؤئ طظ صئض اإلظةطغج، 
والثغمصراذغئ  ــغ،  افوروب اقتتاد  صاظعن  خقل  طظ 
والترغات. شمظ خقل عثه افطعر صام بإجراء تشغغرات 
سمض   ،٢٠١٣ سام  تاى  الصدائغئ.  السططئ  شغ  خاخئ 
تجب السثالئ والاظمغئ، بالاساون طع طا تسمى جماسئ 
لطسغاجئ  وشصا  المعازي"،  "الضغان  أو  غعقن  اهللا  شاح 
افطرغضغئ وأبسث طةمعسئ طظ الصعطغغظ طظ الةغح 
طثاطفئ،  طسمغات  تتئ  طااالغئ،  سمطغات  خقل  طظ 

سطى الةظعد، الاغ بثأت طع صدغئ إغرجغظغضعن.
صاطئ  افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٧-٢٥ بسث  ولضظ 
الصداة  طع  طحاضض  تعاجه  بــثأت  الاغ  التضعطئ، 
باإلشراج،  المثظغئ،  الثثطئ  طعظفغ  طظ  وغغرعط 
وتئرئئ وتسعغخ ضض الةظعد والمثظغغظ الثغظ ضاظعا 
غسمطعن طع اإلظةطغج بصرار المتضمئ الثجاعرغئ. ووشصا 
تسغغظ  تط  شصث  والصعطغغظ،  التضعطئ  بغظ  طا  قتفاق 
الصعطغغظ شغ المظاخإ الاغ تط تطعغرعا شغ الصداء، 

طظ الاظزغط الثي غسمى "الةماسئ". 
بسث جاسات طظ طتاولئ اقظصقب الفاحطئ شغ ١٥ تمعز/
غعلغع أدلى الرئغج أردوغان بالاخرغتات الاالغئ طظ 
ططار اجطظئعل: "شغ الظعاغئ عثه الترضئ (اقظصقبغئ) 
عغ عثغئ سزغمئ طظ اهللا، عثه الترضئ جعف تساعط 
شغ تطعغر الصعات المسطتئ الارضغئ الاغ ضان غظئشغ 
اقظصقب  طتاولئ  أخئتئ  لصث  ظزغفئ...".  تضعن  أن 
عثه شرخئ ذعئغئ لطتضعطئ، الاغ تصاتض ضث جماسئ 
تاى  فظه  ورائعا.  طظ  الاغ  عغ  وأطرغضا  اإلظةطغج، 
طظ  طحاضض  دائما  تعاجه  التضعطئ  شإن  الغعم،  عثا 
أرادوا  وضطما  حغؤا،  غفسطعا  أن  أرادوا  ضطما  الصداة 
إضفاء الحرسغئ سطى طا صاطعا به. وصث أسطظ الرئغج 
أردوغان شغ ٢١ تمعز/غعلغع شرض تالئ الطعارئ لمثة 
بقبئ أحعر شغ ترضغا، وأظه جعف غصعم بامثغثعا إذا 
لجم افطر. شغ العاصع شإن تالئ صاظعن الطعارئ عثه 
تدفغ الحرسغئ سطى ضض طا ترغث التضعطئ الصغام به، 
وعغ صاظعن (!) وشصا لطثجاعر. طظ خقل عثا الصاظعن 
غمضظ لطتضعطئ إخثار طراجغط واتثاذ الصرارات الاغ 
ق غمضظ فتث أن غسارضعا شغعا. وشغ واصع افطر، شإن 
دون  اقساصال  شارة  بجغادة  غسمح  افول  طرجعطعا 

تعجغه اتعام طظ ٤ أغام إلى ٣٠ غعطاً.
وطظ خقل ضض طا تثث طظث ١٥ تمعز /غعلغع ظساطغع 

أن ظصعل الاالغ:
إجراء  أردوغــان  جغطرة  تتئ  التضعطئ  جاتاول   -١
تشغغرات عغضطغئ شغ الةمععرغئ طظ خقل المراجغط. 
به  أدلــى  تخرغح  شغ  غطثرغط  ــعزراء  ال رئغج  وصــال 
صعات  أن  تمعز/غعلغع،   ٢٣ غعم  طساء   NTV صظاة سطى 
الثرك "الةظثرطا" جاضعن بحضض صطسغ تابسئ لعزارة 
الثاخطغئ  الحآون  وزغر  صثم  ضما  الثاخطغئ.  الحآون 
إغفضان سقء عثه الاخرغتات إلى NTV شغ ٢٢ تمعز/
صئطظا،  طظ  والاسغغظ  الاسطغط  غاط  وجعف   ..." غعلغع: 
أغدا  ظصعم  وصث  عغضطئ  ــادة  إس إلى  تاجئ  وعظاك 
بعضع طآجسات جثغثة. جعف ظصعم بحضض صطسغ، 
وبحضض تام بإلتاق جعاز «الثرك» إلى وزارة الحآون 
الثاخطغئ. باظغا، جغاط الظزر شغ إجراء الاسثغقت شغ 
وزارة  ورئغج  افرضــان،  رئغج  غحمض  وعثا  الةظعد 

افطظ العذظغ،... وظتظ لظ ظسطغ اظطئاسا في جعئ، 
بأظه سظث السغطرة سطى تطك المراضج، بسئإ طرضجغئ 
ضاطض  سطى  لطسغطرة  إطضاظغئ  عظاك  شإن  السططئ، 

ترضغا."....
تتئ  ضاظعا  الثغظ  الصعطغعن  الدئاط  غزعر   -٢
طظ  أبسثوا  ذلــك  وبسئإ  الماضغ،  شغ  اقساصال 
الةغح، غزعرون سطى حاحات الاطفجغعن، وغسرضعن 
طا شسطاه جماسئ شاح اهللا غعلظ، وغتاولعن طظ خقل 
تتاول  التضعطئ  إن  تغظ  شغ  أظفسعط،  تئرئئ  ذلك 
طظع العةعم سطغعط سظ ذرغص وضع الةماسئ أطاطعط 
ضُطسط. بض إن التضعطئ تثسع بسخ الدئاط المعالغظ 
بمعجإ  الةثغثة  المرتطئ  شغ  الثثطئ،  إلى  لقظةطغج 
صاظعن الطعارئ. إق أن إسادة تسغغظ التضعطئ لئسخ 
شغ  لقظةطغج  ظفعذا  غمظح  لظ  الصعطغغظ  الدئاط 
الةغح. فظك إذا ظزرت إلى الفصرة السابصئ، تةث أن 
وزغر الحآون الثاخطغئ ذضر أن الةظعد لظ غضعن لعط 
الاثابغر الصثغمئ بسئإ الاشغغرات العغضطغئ الاغ جعف 

تاط شغ رئاجئ افرضان والةغح.
طعظفغ  طظ   ٦٠,٠٠٠ طظ  أضبر  التضعطئ  أصالئ   -٣
الصطاع السام تاى اآلن، وجعف تصعم بإصالئ المجغث. 
طتضمئ  شغ  جععرغئ  تشغغرات  عظاك  تضعن  وجعف 
شغ  أخرى  وطتاضط  الثولئ  وطةطج  السطغا،  اقجاؤظاف 
عثه السمطغئ. وصث ذضرت التضعطئ أن عثه الاشغغرات 
صئض  تاى  المآجسات  عثه  شغ  بعا  الصغام  غراد  ضان 
شرخئ  أسطئ  صث  التادبئ  عــثه  ولضظ  اقظــصــقب. 
لطتضعطئ إلجراء الاشغغرات الاغ ترغثعا دون أن تعاجه 

أغئ سصئات.
لاظزغش  ضئغرة  شرخئ  سطى  التضعطئ  تخطئ  لصث   -٤
الةغح طظ خقل جماسئ شاح اهللا غعلظ. شصث اساصض 
وتطال  وأدطغراق.  جظراق   ١٢٥ بغظ  طظ   ١١٩ اآلن  تاى 
سمطغات الاطعغر شغ الةغح، واتثا تطع اآلخر، شغ ضض 
صسط. وغئثو أن عثه اقساصاقت، لطدئاط طظ طثاطش 

الرتإ، جعف تجداد أضبر.
٥- شغ أسصاب طتاولئ اقظصقب ذضر بسخ العزراء أن 
أطرغضا ضاظئ وراء اقظصقب. وضرر ظائإ رئغج العزراء 
ظعر الثغظ ضاظغضطغ ذلك شغ الئغان الثي ألصاه شغ ٢٤ 
سظ  أسرب  أوباطا  لضظ  تطفجغعظغئ.  لصظاة  غعلغع  تمعز/ 
بعا  أدلئ  الاغ  الاخرغتات  عثه  طبض  طظ  اظجساجه 
السططات الارضغئ، طما جسطه غخرح باآلتغ: "أي تصارغر، 
الماتثة  لطعقغات  طسئصئ  طسرشئ  وجعد  سظ  تاتثث 
تثاول  اإلذقق.  سطى  ختغتئ  غغر  اقظصقب  بمتاولئ 
حائسات طبض عثه غدع طعاذظغ العقغات الماتثة شغ 
افراضغ الارضغئ شغ خطر". ولضظ ضض عثا ق غسئإ 
الماتثة  والعقغات  ترضغا  بغظ  لطسقصات  طحضطئ  أغئ 
الاخرغتات  عثه  اجاثثم  أوباطا  أن  ضما  افطرغضغئ. 
سعدة  سمطغئ  غعلظ: "إن  اهللا  شاح  سعدة  طعضعع  شغ 
شاح اهللا غعلظ جعف تاترك صاظعظغا، الصرار لغج لغ". 
وغئثو طظ الئغاظات الاغ أخثرتعا الصغادة افطرغضغئ، 

أن أطرغضا لظ تسطط شاح اهللا غعلظ بسععلئ.
الارضغئ  السقصات  سطى  المتاولئ  عثه  تآبر  لظ   -٦
طحاضض  أغئ  عظاك  غضعن  لظ  ذلك،  وبسئإ  الروجغئ 
بغظعما تعل افزطئ شغ جعرغا إذا تخطئ أي تطعرات 
باجط  الماتثبئ  صالئ  ضما  فظه،  جثغثة.  إصطغمغئ 
الثارجغئ الروجغئ، طارغا زاخاروشا، "إن تطعر افتثاث 
الحرسغئ  التضعطئ  إذاتئ  جغظارغع  ضمظ  السطئغ 
ضان جغآدي إلى طأجاة داخض ترضغا بض زغادة زسجسئ 
شصط  غآدي  جعف  ذلك  إن  المظطصئ".  شغ  اقجاصرار 
إلى تأخغر اتثاذ اإلجراء الةثغث تعل افزطئ السعرغئ 
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بصطط: طتمث تظفغ غشمعر

املثظغعن ق اسائار لعط يف سرف املتارب الشربغ
ولعط الترطئ يف دغظ اهللا ودولئ رجعله

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

أن  السخعر  سئر  واضتئ  بثت  الاغ  التصائص  طظ  إن   
المثظغغظ ق اسائار لعط سظث المتارب الشربغ، بض سطى 
السضج تماطا شصث أضتى المثظغعن ورصئ ضشط رابتئ 
شغ المسارك! وق شرق شغ عثا بغظ أطرغضا وبرغطاظغا 
وشرظسا وروجغا وغغرعا طظ باصغ دول السالط الشربغ 
عظا  السالط  طظاذص  بسخ  شغ  ظحاعثه  طا  شإن  ولثا 
وعظاك طظ صاض وتعةغر وإبادة وطةازر ضث المثظغغظ 
لسصطغئ  ذئغسغ  طزعر  وعع  الغعم،  جائث  سرف  عع 
جرائط  عضثا  ارتضاب  شغ  بأس  شق  الشربغ  المتارب 
ضث المثظغغظ إذا ضان غمضظ تتصغص أعثاف وطظاشع 
وغاغات طظعا. وق شرق شغ ذلك إذا ضاظئ تروب الثول 
الشربغئ ضث حسعب السالط اإلجقطغ أو إذا ضاظئ بغظ 

الثول الشربغئ ظفسعا.
ورغط ذلك تسامر خرخات الحسعب شغ السالط تاسالى 
طظاِحثة الثول الضئرى وعغؤئ افطط الماتثة وطةطج 
والةرائط.  المةازر  عثه  وإغصاف  لطاثخض  افطظ 
وتطك  الضئرى  الثول  بعثه  المساةغرون  وغاظاجى 
المآجسات السالمغئ بأن عثه الثول تسائر أن الدتاغا 
والظجاسات،  لطتروب  ذئغسغئ  ظاغةئ  عط  المثظغغظ 
وغاظاجى آخرون حغؤا آخر طعّماً وعع أن عثه الثول 
الضئرى عغ غالئا طظ غصش خطش عضثا تروب وأن عثه 
المآجسات الثولغئ طا عغ إق أداة لاظفغث طثططات 

الثول الضئرى.
شأطرغضا الاغ ارتضئئ الةرائط تطع الةرائط طبض المةازر 
وجرائط اإلبادة ضث العظعد التمر شغ أطرغضا ظفسعا، 
وخارج أطرغضا شغ الغابان والمةازر بتص المثظغغظ شغ 
شغاظام وغغرعا طظ جرائط افطج، عا عغ الغعم ترتضإ 
المةازر شغ السراق وجعرغا والغمظ ولغئغا وأششاظساان، 
بثون  ذغاراتعا  ترتضئعا  الاغ  المةازر  خارت  وربما 
ذغار شغ باضساان تثبا غضاد غضعن غعطغا عظاك؛ طرة 
ولصث  المثارس...  شغ  وأخرى  والمساجث  الةعاطع  شغ 
ضبر الصاض واإلجرام بتص أعض الحام سطى غث سخابات 
اآلطظغظ،  المثظغغظ  بصاض  أطرغضا  خطفه  وطظ  بحار 
ولغج آخر المةازر طا جرى شغ طظئب، لاصعل بسث ذلك 

إن افطر تخض سظ ذرغص الثطأ!...
المثظغغظ  ضث  جرائمعا  اطاثت  والاغ  برغطاظغا  أطا 
لاشطغ أرجاء المسمعرة شغ افطج والغعم؛ شمظ إسطاء 
ضحمغر  وطظح  طظعا  أعطعا  وتعةغر  لطغععد  شطسطغظ 
السثاب،  جعء  أعطعا  غسعطعن  الثغظ  لطعظثوس 
وجرائط اإلظةطغج ضث حسإ الئعغر شغ أشرغصغا ١٨٩٨م 
بتخر  (ضاحظر)  الئرغطاظغ  المظثوب  صام  تغظ  طبق 
غمعتعن  ضاظعا  سسضرغئ  ظصاط  شغ  وافذفال  الظساء 
شغعا طظ الةعع والئرد والمرض واظاخروا سطى حسإ 
الئعغر بسئإ وتحغاعط وسظفعط شغ طعاجعئ الحسإ. 
أغرلظثا  شإن  ظفسعا  أوروبا  شغ  جرائمعط  سظ  وأطا 
اإلظةطغج  زالاا تاثضران جغثا طا صام به  وأجضاطظثا طا 
المثظغغظ.  ضث  بحاسئ  طظ  لعما  اتاقلعط  أبظاء 
وطآخرا شغ السراق وضض طا تخض وغتخض شغ السراق 
الغعم، صرابئ المطغعظغظ حثص وخمسئ طقغغظ غاغط 
أجطتئ  ضثبئ  بسئإ  والمعةرغظ  الظازتغظ  وطقغغظ 
لطحسإ  بطغر  تعظغ  سظعا  الاغ "اساثر"  الحاطض  الثطار 

السراصغ صئض أحعر بضض بساذئ!
غسائر  له  طصعلئ  شغ  جاالغظ  ضان  شصث  روجغا  أطا 
ضث  تربعط  وشغ  المثشع)،  (لتط  السجل  المثظغغظ 
اطرأة  ططغعظغ  صرابئ  باغاخاب  جظعدعط  صام  ألماظغا 
سحرات  ترق  وتط  اإلتخائغات  بسخ  تسإ  ألماظغئ 
الغعم  جاالغظ  أطا  بغعتعط.  شغ  المثظغغظ  طظ  اآلقف 
افذفال  رؤوس  سطى  الحغحان  عثم  شصث  (بعتغظ) 
والحغعخ والظساء شغ طةجرة تط الاضاغط سطغعا بخعرة 
ضما  اآلقف.  سحرات  تةاوزوا  ضتاغاعا  أن  طع  شزغسئ 
أن الطائرات الروجغئ شغ جعرغا تثك المثظغغظ غعطا 

بسث غعم بأساى الخعارغت.
شفغ  أشرغصغا؛  شغ  الئحع  الاارغت  خاتئئ  شرظسا  وأطا 
افطج الصرغإ شغ الةجائر وتثعا صاطئ صرابئ المطغعن 
جاء  وصث  المثظغغظ،  طظ  طسزمعط  حعغث  وظخش 
التضعطئ  إلى  ١٩٨٨م  سام  افشرغصغئ  الطةظئ  تصرغر  شغ 
الةرائط  شغ  بالاتصغص  ضطفاعا  ضاظئ  الاغ  الفرظسغئ 
شغ  الطرغصئ  عغ  (عثه  غطغ:  طا  المظاذص  إتثى  شغ 
الترب ضث السرب؛ صاض الرجال وأخث الظساء وافذفال 
المرضغج  ججر  إلى  وظفغعط  بعاخر  شغ  ووضسعط 
غرشخ  طظ  ضض  سطى  الصداء  باخاخار:  الئعلغظغجغئ، 
الرضعع تتئ أصثاطظا ضالضقب، لصث أتخغظا الصاطى طظ 
الةرتى  سثد  أطا   ٢٣٠٠ شعجثظاعط  وافذفال  الظساء 
شق غضاد غثضر، السئإ بسغط عع أظظا لط ظضظ ظارك 
الفرظسغ  الدابط  غصعل  التغاة)،  صغث  سطى  جرتاعط 
الثغظغئ  المآجسات  طماطضات  تطمظا  (لصث  طعظاغظاك 
وأخثظا  باقتارام  وسثظاعط  الثغظ  السضان  وجردظا 
أظاجا  وذبتظا  تسعغخ...  بثون  الثاخئ  المماطضات 
ضاظعا غتمطعن سعث افطان... وتضمظا رجاق غاماسعن 
ضاظعا  فظعط  بقدعط...  شغ  الصثغسغظ  بسمسئ 
الفساد  تسغث  شرظسا  عغ  شعا  الغعم  وأطا  حةسان). 
شغ لغئغا وطالغ وغغرعا طظ دول أشرغصغا الاغ تساظغ 

وغقت اقجاسمار الفرظسغ وبحاساه.
إن المثظغغظ لغج لعط أي اسائار شغ سرف المتارب 
وعضثا  ضان  عضثا  الرأجمالغ.  الشربغ  السغاجغ  أو 
جغسامر افطر ق شرق شغ تروبعط ضث المسطمغظ أو 
شغ تروبعط شغما بغظعط. شالمظاشع المادغئ عغ افعط 
تتضط  الاغ  الرأجمالغئ  السصغثة  شغ  افجاس  وعغ 

السالط الغعم.
وطظث غغاب دولئ اإلجقم سظ العجعد سام ١٩٢٤م ازداد 
اظاعاك ترطئ المثظغغظ. أطا شغ دولئ الثقشئ شططترب 
أخقق ولطمثظغغظ ترطئ غةإ التفاظ سطغعا وطساصئئ 
طظ غاسثى سطغعا ق جغما إذا ضان عثا المثظغ حغثا 
أو ذفق أو اطرأة، وتاى افجغر غتزى بمساططئ ضرغمئ 
الطََّساَم  ﴿َوُغْطِسُمعَن  تسالى:  صال  الثقشئ.  دولئ  شغ 
َسَطى ُتئِِّه ِطْسِضغًظا َوَغِاغًما َوَأِجغًرا﴾ وضان أبع بضر رضغ 
لطصاال: (ق  ذعابعط  تال  جظثه  صادة  سظه غعخغ  اهللا 
حغثا  وق  خشغرا  ذفق  تصاطعا  وق  تشثروا  وق  تثعظعا 
تمرون  وجعف  تترصعه  وق  ظثق  تسصروا  وق  ضئغرا 
شثسععط  الخعاطع  شغ  أظفسعط  شرغعا  صث  بأصعام 
وطا شرغعا أظفسعط له، وق تصطسعا حةرة طبمرة، وق 

 (...تثبتعا حاة وق بصرة وق بسغرا إق لمأضطئ
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أباد.  إجقم  طع  السقصئ  بثخعص  واحظطظ  جطعك  تعل  طرتئضعن  باضساان  شغ  السغاجئ  خاظسغ  أن  غئثو 
افخعات والمسارضئ الحثغثة الاغ تثرج طظ الضعظةرس افطرغضغ تعل جغاجئ باضساان المظاعدئ لقرعاب 
وتمر  باضساان.  شغ  السغاجئ  طظ خاظسغ  لطسثغث  الصطص  جّئئئ  صث  أششاظساان  شغ  الّسقم  إلتقل  وجععدعا 
باضساان والعقغات الماتثة تالًغا شغ سقصئ غغر طساصّرة تعل دساوى أن سمطغات باضساان المظاعدئ لقرعاب 
تارضج شصط سطى جماسئ ذالئان المسارضئ لثولئ باضساان، بغظما تصّثم المقذ اآلطظ لطمطغحغات افششاظغئ بما 
شغعا جماسئ تّصاظغ اإلرعابغئ، ضما أورد خعت أطرغضا. وضان الضعظةرس صئض شارة صث طظع الرئغج أوباطا طظ 
دسط بغع بمان ذائرات F-16 المصاتطئ لئاضساان. وضاظئ لةان اقجاماع شغ الضعظةرس افخغرة تتئ سظعان 
"باضساان سثو أم خثغص" صث زادت طظ غدإ الظعاب الئاضسااظغغظ، وضان بسخ المحّرسغظ والحععد أبظاء 
اظسصاد لةان اقجاماع شغ الضعظةرس صث ذالئعا بصطع جمغع المساسثات المالغئ والسسضرغئ افطرغضغئ لئاضساان 
طاعمغظ الةغح الئاضسااظغ بإصاطئ سقصات طع ططغحغات تابسئ لطالئان وتّصاظغ الاغ تصاتض التضعطئ افششاظغئ 
المثسعطئ طظ صئض العقغات الماتثة. وصث تّث زلماي خطغض زاد، السفغر السابص افطرغضغ شغ أششاظساان وافطط 
الماتثة، تّث التضعطئ افطرغضغئ سطى تئّظغ جغاجئ سجل ضاطض تةاه إجقم أباد وتتعغطعا إلى "ضعرغا حمالغئ 
باظغئ" تاى تةئرعا سطى الاساون إلتقل السقم شغ أششاظساان. وطع عثا شصث صام طسآولعن باضسااظغعن ضئار 
باقجاثفاف بطةان اقجاماع شغ الضعظةرس وظفعا الاأضغثات المظاعدئ لئاضساان ووخفعا افطر "بصطص طظ غغر 

جئإ" لئسخ المحرسغظ افطرغضغغظ. (المخثر: بغجظج رغضعردر).

تضام باضساان طرتئضعن تعل اجامرار الظصث افطرغضغ
 لةععدعط املظاعدئ لـ "اإلرعاب" بالرغط طظ ضض طا صثطعه 

جط
طار

أشادت وجائض إسقم ترضغئ، غعم الةمسئ الماضغ، بأن طحارضغظ شغ طسغرة تاحثة طسارضئ لطعجعد السسضري 
افطرغضغ شغ ترضغا تعجععا ظتع صاسثة "إظةرلغك" بالصرب طظ طثغظئ أضظئ جظعبغ الئقد. وذطإ المازاعرون، 
الثغظ وشصا لئسخ الاصثغرات تةاوز سثدعط ألش حثص، إغقق الصاسثة، شغ تغظ شرضئ الحرذئ ذعصا أطظغا 
أطام طثخض الصاسثة تفادغا قصاتاطعط إغاعا. وتمبض صاسثة "إظةرلغك" السسضرغئ الةعغئ إتثى صعاسث تطش الظاتع 

الـ ٦ العاصسئ شغ الصارة افوروبغئ، الاغ تثجن شغعا افجطتئ الظعوغئ الاضاغضغئ. (طعصع جئعتظغك الروجغ)

اتاةاجات سطى العجعد السسضري افطرغضغ 
يف صاسثة "إظةرلغك" يف ترضغا
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واَلعا الغععد الشاخئغظ، الثغظ جفضعا الثطاء وارتضئعا 
المةازر ودظسعا المصثجات.

حارضعا الخطغئغغظ شغ تتالفاتعط وشاتعا الئقد آللاعط 
السسضرغئ وأطسظعا شغ المسطمغظ صاق وتظضغق بمحارضئ 
َُهوَد  ْ ا َيتَِّخُذواْ  الَ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
الضفار، واهللا غصعل: ﴿يَا ك

نُكْم َفإِنَُّه  َُّهم مِّ َاء َنْعٍض َوَمن َفَتَول ِ ْو
َ
َاء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
وَاجََّصاَرى أ

الِِمنَي﴾. َ الَ َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ
شةسطعا  رذغطئ  وضض  والثسارة  والحثوذ  المبطغئ  رَسعا 

بقدعط طرتسا لطفةعر والفساد.
وأظفصععا  المترطئ،  ظجواتعط  سطى  البروات  عثروا 
شغه  غمعت  الثي  العصئ  شغ  المساسمرغظ  تروب  سطى 

المسطمعن جعسا.
خاشعا الضاشر وترخعا سطى رضاه ولط غثاشعا اهللا، واهللا 
 َّ َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا تسالى غصعل: ﴿َولَن تَْر
ْهوَاَءُهم 

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ ُهَدى ابَّ

ٍّ َوالَ نَِصرٍي﴾. ِ ِ ِمن َو ِي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ َّ َنْعَد ا
وخاظعا  دغظعط  سطغعط  شألئسعا  المسطمغظ  ضططعا 
بصاعط، شزظ الظاس أن طا غصعلعن عع طظ دغظ اهللا 
بسث أن أخطعا لطضفر ووضسعا له الصعاسث، (طا ق غآخث 

تئغح  و(الدرورات  وذالإ)،  و(خث  جطه)،  غارك  ق  ضطه 
المتزعرات)، و(درء المفاجث أولى طظ جطإ المخالح) 
َقَّ بِاْكَاِطِل  وغغر ذلك ضبغر...، واهللا غصعل: ﴿َوالَ تَلْبُِسواْ احلْ
نُتْم َيْعلَُموَن﴾، شضاظعا أخطر سطى اإلجقم 

َ
َقَّ وَأ َوتَْكُتُمواْ احلْ

وأضابر  وبعرصغئئ  ضمال  طخطفى  طظ  والمسطمغظ 
طةرطغ السطماظغغظ.

الضاشر  جعام  طظ  جعط  المسممئ  السطماظغئ  إن 
المسمعطئ طشروس شغ جسث افطئ، وآخر بغادق الضفر 
ووجعئ  سصغثة  السطماظغئ  إن  اإلجقم.  سطى  تربه  شغ 
وتدارته،  اإلجقم  سصغثة  تظاصخ  التغاة  سظ  ظزر 
والثسعة لعا دسعة لطضفر والسمض بعا طسخغئ سزغمئ 
وإبط ضئغر، وق شرق بغظ سطماظغ غطئج برظغطئ وبثلئ 
وسطماظغ بةطئاب وسماطئ ولتغئ، بض الباظغ أضئر جرطا 
وأسزط خطرا؛ شعع غضثب سطى اهللا وغفاري سطى ظئغه 
وغدض سئاده بإدخاله شغ دغظ اهللا طا لغج طظه، شضان 

طظ الثساة سطى أبعاب جعظط.
إن اهللا ق غظزر إلى خعرضط وإظما غظزر إلى أشسالضط، 
ورب ضطمئ غظطص بعا أتثضط شغ جثط اهللا ق غطصغ لعا 

 باق تععي به شغ جعظط جئسغظ خرغفا
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جماء تطإ، فول طرة بسث شاخض زطظغ ذعغض، ذائرة 
تابسئ إلتثى دول الاتالش ضث "داسح") (جئعتظغك 
ظغعز ٢٠١٦/٤/٢٨)، إق أّن تصث أطرغضا وإرادتعا اظضسرت 
شغ ذاك العصئ شغ تطإ بإرادة وتخمغط المسطمغظ 

شغ الحام الثغظ لط غثدسعا لةئروت وتصث أطرغضا.
الصاض  جغاجئ  أن  سطى  تراعظ  الاغ  أطرغضا  أن  إق 
تغظ  بسث  أضطعا  جاآتغ  واإلبادة  والاثطغر  الممظعب 
- سادت وجمسئ ضغثعا وأذظابعا، إلسادة طثغظئ تطإ 
روجغا،  طع  أوراصعا  ورتئئ  أخرى،  طرة  سمغطعا  لغث 
زالئ،  وطا  تطإ  سطى  طضبفئ  غارات  روجغا  شحظئ 
لطظزام  تصثم  تتصغص  سظ  السظغفئ  المسارك  وأجفرت 
 ٢٠١٦/٧/٣٠ شغ  الةجغرة  حئضئ  ظصطئ  شصث  تطإ،  شغ 
الاغ  تطإ  أتغاء  سطى  غارات  الروجغ  الطغران  (حظ 
تغث  الحمالغئ،  المظاذص  شغ  الظزام  صعات  تتاخرعا 
تمرة  ضفر  وبطثات  وترغاان  سظثان  طثن  تسرضئ 
الفراغغئ  الخعارغت  بسحرات  ضبغفئ  جعغئ  لشارات 
والسظصعدغئ والفعجفعرغئ، وشص ظاحطغظ. وشغ رغش 
صاطعا  طثظغغظ  جئسئ  إن  ظاحطعن  صال  الشربغ،  تطإ 
جراء  السئئ  الغعم  خئاح  سحرغظ  طظ  أضبر  وأخغإ 
تسرضئ  ضما  "إبغظ".  بطثة  سطى  روجغئ  جعغئ  غارات 
بطثة دار سجة غرب تطإ لصخش جعي روجغ بخعارغت 
شراغغئ. واجاعثشئ الطائرات الروجغئ أغدا بخعارغت 
جغح  سطغعا  غسغطر  بطثات  سظصعدغئ  وصظابض  شراغغئ 
ذعطان  خان  بغظعا  وطظ  تطإ،  طثغظئ  جظعب  الفاح 
بطثة  تسرضئ  ظفسه  العصئ  وشغ  وخخطئ،  والسغج 
وبراطغض  بخعارغت  لصخش  تطإ  حمال  تمرة  ضفر 
شغ  جاء  السظغش  الروجغ  العةعم  وعثا  طافةرة.)، 
قشروف  طع  بط  بعتغظ  طع  ضغري  لصاءات  أسصاب 
سطى  ترتإ  وصث  تفاعمات،  إلى  العخعل  سظ  وإسقظه 
جثغثة  طفاوضات  لةعلئ  طغساعرا  دي  دسعة  ذلك 
غغر طحروذئ بعصش أسمال السظش ضما ورد شغ خثر 
المصال آظفا، شأطرغضا ترغث العخعل إلى ترتغإ جغاجغ 
الثي  العجه  سطى  السمغض  ظزاطعا  شغه  تفرض  لفزطئ 
روجغا  اجاسمال  خقل  طظ  أطرغضا  ضمظئ  وصث  ترغث، 
بصاء ظزاطعا السمغض شغ جعرغا وعثا المعصش تسرشه 
أوروبا وعغ وإن ضاظئ تظسإ اإلخرار سطى بصاء افجث 
لمعجضع إق أظعا تسطط أن المرغث التصغصغ عع أطرغضا، 
أوروبغئ  طخادر  سظ  افوجط  الحرق  ظصطئ  شصث 
صعلعا (إن طعجضع «لظ تصئض الثعض جثغا شغ عثا 
المعضعع إق بسث أن غضعن صث تعشرت لثغعا حثخغئ 
صث  تضعن  أن  وبسث  جعرغا،  صغادة  أجض  طظ  بعا  تبص 
اذمأظئ سطى طخالتعا شغ عثا الئطث، إضاشئ إلى طا 
غمضظ أن تتخض سطغه شغ المطفات الثقشغئ افخرى) 
والتثغث سما ترغثه روجغا شغ جعرغا عع تثغث سما 

ترغثه أطرغضا شغ جعرغا بطشئ دبطعطاجغئ!
أطا سظ بصغئ الاطعرات المغثاظغئ سطى خسغث شخائض 
المصاتطغظ شغ جعرغا شأبرز عثه الاطعرات إسقن أطغر 
ارتئاط  شك  سظ  الةعقظغ  طتمث  أبغ  الظخرة  جئعئ 
الةئعئ باظزغط الصاسثة وتشغغر اجمعا إلى جئعئ شاح 
روجغئ  تخرغتات  شعرا  تئسه  اإلسقن  وعثا  الحام، 
الةئعئ  واصع  طظ  غشغر  لظ  بأظه  طاعالغئ  أطرغضغئ 
وتصغصاعا، شصث (تتثث ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ 
سظ تتثغث طعسث قجاماع طع افطرغضغغظ شغ جظغش 

الدربات  لاظسغص  جثغثة  طحاورات  جعلئ  أجض  طظ 
الظخرة"  وطعاصع "جئعئ  طعاصع "داسح"  سطى  الةعغئ 
الثارجغئ  وزغر  ظائإ  ورأى  جعرغا.  شغ  الحام)  (شاح 
ترجغط  عع  لطمحاورات  الرئغسغ  العثف  أن  الروجغ 
الثولئ  تظزغط  لسغطرة  الثاضسئ  المظاذص  تثود 
المسارضئ  لسغطرة  الثاضسئ  والمظاذص  والةئعئ 
وزغر  ذطإ  بسث  الروجغ  الاخرغح  وجاء  المساثلئ. 
اجائثال  ضعء  سطى  اقجاماع  سصث  أطرغضا  خارجغئ 
تظزغط الظخرة اجمه إلى "جئعئ شاح الحام") (طعصع 
جظعبغئ ٢٠١٦/٧/٢٩)، وسطى الرغط طظ أن تشغغر اقجط 
وإسقن إظعاء السقصئ طع الصاسثة وإن ضان غسائر حضطغا 
بالظسئئ فطرغضا وروجغا وصث ق غآبر سطى اجاعثاف 
الةئعئ سطى أرض العاصع إق أظه تشغر قشئ جغما وصث 
تعاردت أظئاء طاسثدة سظ إسادة تمعضع لطةئعئ شغ 
المظطصئ الةظعبغئ جئصئ اإلسقن، ضما أن إسقن شك 
اقرتئاط طع تظزغط الصاسثة تجاطظ طع إسقن آحاعن 
شصث  السعري  الةظعب  شغ  جثغثة  جئعئ  شاح  ضارتر 
(صال وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر، افربساء، إن 
الاتالش الثولغ لمتاربئ تظزغط الثولئ ق غجال غسمض 
جظعب  شغ  الةعادغغظ  ضث  جثغثة  جئعئ  شاح  سطى 
جعرغا، باإلضاشئ إلى المسارك الثائرة شغ حمال حرق 
أطرغضغغظ  سسضرغغظ  أطام  "ضارتر"،  وأضاف  الئقد. 
بحضض  "جظعاخض  بشثاد،  شغ  لقظاحار  غساسثون 
تظزغط  سطى  ضشعط  لفرض  شرص  سظ  الئتث  تبغث 
لةععدظا  اجاضماق  الةظعب  طظ  جعرغا)  (شغ  داسح 
التالغئ الضئغرة شغ الحمال الحرصغ"، وتابع شغ شعرت 
براغ شغ ضاروقغظا الحمالغئ: "جغضعن طظ جمات عثا 
بالطئع تتسغظ افطظ لثى جغراظظا افردظغغظ وشخض 
شغ  السمطغات  طسرح  سظ  جعرغا  شغ  السمطغات  طسرح 
السراق".) (الحروق ٢٠١٦/٧/٢٧)، وظحر طعصع رأي الغعم 
شغ ٢٠١٦/٧/٢٧ أظه (بثون جابص إظثار اظستئئ جئعئ 
الغعم  الحام)،  بقد  شغ  الصاسثة  تظزغط  (شرع  الظخرة 
افربساء، طظ ضاطض طعاصسعا شغ طظطصئ تعض الغرطعك 
إخثار  ودون  جعرغا،  جظعبغ  الشربغ،  درسا  رغش  شغ 
اظستابعا.  جئإ  خقله  طظ  تعضح  رجمغ  بغان  أي 
"جئعئ الظخرة" أخطئ جمغع الظصاط السسضرغئ وجمغع 
والاشغرات  الاترضات  وعثه  المااخمئ...)،  الةئعات 
صث غائسعا اظثطاجات طع شخائض أخرى وتضّعن جسط 
الفاح  جغح  تةربئ  سطى  بظاء  غاأجج  جثغث  بعري 
السابصئ، واإلحضال ق غضمظ شغ عثه الاترضات بتث 
أرض  سطى  قتصا  جغائسعا  طا  شغ  غضمظ  وإظما  ذاتعا 
العاصع، شالثي غزظ أن طئرر أطرغضا شغ ضرب البعرة 
عع وجعد الصاسثة ظظه خاذأ، فن أطرغضا ق ترغث سطى 
وجه التصغصئ أي ظعع طظ المسارضئ لظزام افجث فن 
ظفعذعا شغ جعرغا غضمظ شغ ظزام افجث، لثلك ظراعا 
وتئاجعط  طساثلئ  طسارضئ  تسمغعط  بمظ  تاقسإ 
بالاعثغث الروجغ، وتشري روجغا بدربعط تاى تئصى 
عغ ططاةأعط بحضض طئاحر أو بحضض غغر طئاحر، إن 
عط  السعرغئ  البعرة  شغ  اقرتئاط  بفك  الظاس  أولى 
أولؤك المرتئطعن بأطرغضا وسمقئعا، شعثا اقظفضاك 
غتثث  أن  غمضظ  الثي  وعع  العاجإ  اقظفضاك  عع 
أبرا تصغصغا إغةابغا شغ البعرة السعرغئ شاثجى أطرغضا 

 !وافذظاب والسمقء

تامئ: طساةثات افتثاث شغ بعرة الحام تاضط طخر غسارع لرعظ الئقد لطشرب وطآجساته

 ٢٦ غعم  الثولغ  الخظثوق  إلى  بططإ  طخر  تصثطئ 
تمعز/غعلغع الةاري لطتخعل سطى دسط طالغ لامعغض 
برظاطةعا اقصاخادي وجث سةج شغ الامعغض، بصغمئ ١٢ 
ططغار دوقر، لمثة بقث جظعات، بعاصع ٤ ططغارات دوقر 
جظعغا، عثا وصث زارت طخر رجمغا السئئ ٢٠١٦/٧/٣٠م 
الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  بسبئ  أجئعسغظ  ولمثة 
الخظثوق  طساحار  جارشغسالاغ،  ضرغساعشر  برئاجئ 
لطحرق افوجط وآجغا، لقتفاق سطى الئرظاطب الامعغطغ 
إدارة  إلى  إلرجاله  تمعغثا  المخري،  اقصاخاد  لثسط 
الخظثوق شغ واحظطظ، لسرضه سطى طةطج اإلدارة، 
والمعاشصئ سطغه، وضحش ظائإ وزغر المالغئ المخري، 
أتمث ضعجك، أن وشث الخظثوق جغطاصغ، شغ زغارته 
رأجعط  وسطى  بالثولئ،  المسآولغظ  ضئار  لطصاعرة، 
رئغج طةطج العزراء وطتاشر الئظك المرضجي، ووزراء 

المالغئ والاثطغط واقجابمار والخظاسئ والاةارة.
وأضث ضعجك - شغ تخرغتات ختفغئ - بثء الافاوض 
طع خظثوق الظصث الثولغ قصاراض ١٢ ططغار دوقر سطى 
٣ جظعات بعاصع ٤ ططغارات دوقر جظعغا، وأرجع الطةعء 
إلى اقصاراض طظ الخظثوق، إلى ارتفاع طسثقت سةج 
المعازظئ بحضض ططتعظ، إذ تراوح بغظ ١١ و١٣٪ خقل 
المخرغئ  التضعطئ  وضاظئ  الماضغئ،  السئ  السظعات 
اقصاخادي  برظاطةعا  تمعغض  تساعثف  أظعا  أسطظئ 
بظتع ٢١ ططغار دوقر، خقل ٣ جظعات بثسط طظ خظثوق 
الظصث، طظعا ١٢ ططغارا طظه، والئاصغ طظ إخثار جظثات 
وتمعغض طظ الئظك الثولغ، وطخادر أخرى، سقوة سطى 
ذرح طا بغظ ٥ و٦ حرضات تضعطغئ شغ الئعرخئ، خقل 
ساطغ ٢٠١٦ و٢٠١٧، وأحار وزغر المالغئ المخري، إلى أن 
طخر ق تساطغع اقجامرار شغ إخقتعا اقصاخادي، 
شغ العصئ الثي تصارب ظسئئ الثغظ السام طظ ١٠٠٪ طظ 
إجمالغ الظاتب المتطغ، وغخض سإء الفائثة سطى الثغظ 
الثغظ  وغخض  عثا  جظعغًّا،  جظغه  ططغار   ٣٠٠ إلى  السام 
الثارجغ لمخر شغ سعث المعظثس حرغش إجماسغض، 
رئغج العزراء، ظتع ٣٣ ططغار دوقر خقل ٦ أحعر شصط، 
بما غسادل ٣٥٠ ططغار جظغه، باإلضاشئ إلى ٥٠ ططغار دوقر 
صغمئ الثغظ الثارجغ لسظئ ٢٠١٦/٢٠١٥، لغخض إجمالغ 

الثغظ الثارجغ ٨٣ ططغار دوقر.
إلصراض  الخظثوق  حروط  سطى  التضعطئ  تضاط  رغط 
طخر خرجئ تصارغر ختفغئ وتتثث بسخ الئرلماظغغظ 
سظ طاعغئ تطك الحروط وتفاخغطعا، باسائارعا تادمظ 
تاى  طخر،  أعض  سطى  افسئاء  طظ  َتجغث  وظصاًذا  بظعًدا 
وخفععا بأظعا جاضعن صاجغئ سطى طخر وجااسئإ 
بمساظاة جسغمئ لضض شؤات الحسإ، وطظ الماعصع أن 
أطام  الةظغه  لاسعغط  خطئ  اإلجراءات  عثه  تادمظ 
الثوقر، وعع طا ظحعث بعادره تالًغا، وذرح تخص 
لطئغع  التضعطغئ  وافخعل  الساطئ  الحرضات  طظ 
الدرائإ،  طظ  طجغث  وشرض  افجاظإ،  لطمسابمرغظ 
وتصطغص الرواتإ التضعطغئ، وخفخ ضئغر لطثسط سطى 
المتروصات والطاصئ والثثطات الساطئ، وغغر ذلك طظ 
الاغ  الئطثان،  جمغع  شغ  اتثاذعا  تط  الاغ  اإلجراءات 

أجرغئ شغعا اتفاصات طع خظثوق الظصث الثولغ.
لظ ظظاصح الصرض طظ ظاتغئ حرسغئ شترطاه طتسعطئ 
طظ تغث ضعظه ربا افخض أن ق غثاطش سطغعا أتث طظ 

أبظاء المسطمغظ، وإظما جظظاصح خطعرة عثا الصرض 
اصاخادغئ  جغاجات  طظ  حروذه  شغ  وطا  طخر  سطى 
طظ  وغغره  الصرض  عثا  شغ  وطا  سطغعا  جغارتإ  وطا 

رعظ لطئقد لطضاشر المساسمر.
إن عثا الصرض ضشغره طظ صروض الشرب الربعغئ شعغ 
ق تسالب أزطات وق تتض طحضقت بض تجغث طظ وذأتعا 
وتآجب لعغإ ظارعا بما غائسعا طظ جثاد لطثغظ بفعائثه 
إلطقءات  ضاطض  خدعع  طظ  غائسعا  طا  وطع  المرضئئ، 
الثول المساسمرة وشاح الئقد أطام حرضاتعا الرأجمالغئ 
لاظعإ خغرات بقدظا وتسطئظا تصعصظا وبرواتظا، شغجداد 
شعق  شصرا  وحسعبظا  بقدظا  تجداد  بغظما  حرضاتعا  براء 
شصر تاى ق غئصى أطاطعا إق أن تسمض طبض السئغث شغ 

حرضات السادة الثائظغظ وربما بق أجر أو بأجر زعغث.
الثغظ  عآقء  شغ  الصروض  عثه  خطعرة  طضمظ  إن 
سمقء  جعى  لغسعا  وعط  سطغعا  الشرب  طع  تفاوضعا 
خعظئ ق غرصئعن شغ الحسعب إق وق ذطئ وق غسظغعط 
تساباتعط  شغ  غعضع  وطا  وسروحعط  ضراجغعط  غغر 
السرغئ شغ بظعك أوروبا، وق تتااجعا الئقد وق تسالب 
شعق  أزطئ  واصسعا  شغ  عغ  بض  وطحضقتعا  أزطاتعا 
جثغث  وسإء  لمحضقتعا  تداف  وطحضطئ  أزطاتعا 
غبصض ضاعض حسعبعا، بما جغارتإ سطى حروذعا طظ 
جغاجات تصطص دور الثولئ شغ رساغئ حؤعن الظاس 
وترشع سظعط طا تئصى طظ شاات الثسط وتفرض سطغعط 

ضرائإ جثغثة تجغث حصاءعط وشصرعط.
وق غسارع تاضط طخر شغ عثا افطر إق لغجغث ارتعان 
الئقد والسئاد لطشرب الضاشر، ولغبئئ لسادته شغ الشرب 
أظه خادطعط المطغع الثي غظفث إطقءاتعط وطا غفعق 
رغئاتعط شعا عع غائظى وجعئ ظزرعط شغتارب اإلجقم 
ظغابئ سظعط بثسعى طتاربئ اإلرعاب وغثسع لبعرة سطى 
ظخعص اإلجقم الاغ تصطص جادته شغ الشرب وتاتثى 
ظفعذه، وصث رأغظا طا شسطه وغفسطه شغ الضظاظئ، وطا ذاصه 
غصعل  وضأظه  وغقت،  طظ  غثه  سطى  وغثوصعظه  أعطعا 

لطشرب بمضء شغه أظا رجطضط لعثه المرتطئ.
غا أعض الضظاظئ إن عثه الصروض وتطك السغاجات لظ 
تجغثضط إق خئاق وشصرا وحصاء وبآجا وشعصعط تئسغئ 
وارتعاظاً لسثوضط الثي ق غرصإ شغضط إق وق ذطئ، وإظه 
لغج أطاطضط إق أن تطالئعا بتض تصغصغ جثري غظعغ 
ضض تطك افزطات الاغ تسخش بضط وبئقدضط والاغ ق 
سقج لعا إق باصاقع الظزام الرأجمالغ الثي غتضمضط 
ولغج طةرد الحثعص الاغ تطئصه، واقظسااق الضاطض 
طظ الائسغئ لطشرب الضاشر بضض أحضاله وخعره، وتطئغص 
الظزام اقصاخادي اإلجقطغ طظ خقل الثقشئ الراحثة 
بحضض  البروات  تعزغع  تسغث  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
ختغح وتصدغ سطى ضض ظفعذ لطشرب شغ بقدظا وتظعغ 
ظعئه وجطئه لبرواتظا وتسغث لفطئ ططضغاتعا الساطئ الاغ 
بمظ،  بق  لطشرب  وطظتععا  التضام السمقء  شغعا  شرط 
الفضرة  غتمطعن  الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط  وبغظضط 
وظخرا  سعظا  لعط  وضعظعا  بأغثغعط  شثثوا  وذرغصاعا 

تفعزوا بثغري الثظغا واآلخرة.
ِمَن  بََراَكٍت  َعلَْيِهْم  لََفَتْحَنا  َقوْا  وَاَيّ آَمُنوا  الُْقَرٰى  ْهَل 

َ
أ َنّ 

َ
أ ﴿َولَْو 

 ﴾ْرِض
ْ
َماءِ وَاأل الَسّ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*

صال طثغر وضالئ اقجاثئارات المرضجغئ 
افطرغضغئ جعن برغظان إّن جعرغا سطى 
ضاظئ  ضما  طعتثة  تسعد  لظ  افرجح 
برغظان  تخرغتات  وجاءت  أخرى.  طرة 
شغ ضطمئ ألصاعا غعم الةمسئ الماضغ 
السظعي،  افطظغ  "أجئغظ"  بمظاثى 
ضان  إذا  طا  أسرف  "ق  صعله  سظه  وظصض 
جعرغا  سعدة  غمضظ  ق  أو  غمضظ 
برغظان  وأوضح  أخرى".  طرة  طعتثة 
أظه غغر طافائض بحأن طساصئض جعرغا. 
سطظغا  اساراشا  برغظان  تخرغتات  وتسث 
ضئغر  أطرغضغ  طسآول  صئض  طظ  ظادرا 
بأن جعرغا ربما ق تئصى سطى وضسعا 
صال  ذاته،  السغاق  وشغ  التالغ. 
تافعط  أن  غظئشغ  روجغا  إن  برغظان 
تصثم شغ افزطئ  تتصغص  غمضظ  ق  أظه 

السعري، "وبمةرد  صغادة الحسإ  شغ  الحرسغئ والتص  شصث  افجث  أن  ورأى  افجث.  بحار  برتغض  إق  السعرغئ 
أن غةث ذرغصه لطثروج جظئثأ شغ تتصغص تصثم". لضظه أضث شغ العصئ ذاته أن العقغات الماتثة ق تطالإ 
برتغض افجث شعرا، بض بطرغصئ تاغح اإلبصاء سطى طآجسات الثولئ السعرغئ تاى غمضظعا إسادة بظاء الئقد. 

(الةجغرة ظئ)
الماسطصئ  المطفائ  الاخرغتات  طظ  برغظان  جعن  افطرغضغئ  المثابرات  جعاز  رئغج  تخرغح  إن   :
بحأن طا غةري شغ الحام. شعع غعضح واصع الثطئ افطرغضغئ شغ جعرغا وعغ التفاظ سطى المآجسات، 
شإن  باظغئ  ظاتغئ  وطظ  افجث،  بحار  سمغطعا  دور  اظاعاء  بسث  أطرغضا  سطغعا  جاسامث  الاغ  افدوات  وعغ 
ضقطه سظ اتامال سثم سعدة جعرغا إلى طا ضاظئ سطغه صئض البعرة غحغر إلى أن تصسغط جعرغا وارد سظث 
أطرغضا. ختغح أن أطرغضا ق تسمض اآلن سطى تصسغط جعرغا ولضظعا تصعم باعغؤئ افجعاء تاى إذا وجثت أن 
خطئ الاصسغط تخإ شغ خالتعا صاطئ باظفغثعا، وأطا اآلن شعغ تساثثم طسألئ الاصسغط ضسغش طخطئ 

سطى رؤوس أعض الحام شاثعشعط طظ عثا السغظارغع لغثدسعا لعا ولسغاجاعا.
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المرضجغئ،  لطئظعك  دور  أي  طظع  طظ  الظصث  خئراء  إلغه 
بظمعذج  السمض  لسعدة  تثسع  شعغ  ذلك  طظ  وبثًق 
السمطئ الثعئغئ. وعظاك الضبغر طظ الظصاش شغ داخض 
عثه المثرجئ تعل الضغفغئ الاغ جاصعم طظ خقلعا 
الئظعك المرضجغئ باتثغث أجسار الفائثة والاغ جاصعم 

بإدارة سةطئ اقصاخاد. 
الظزرة اإلجقطغئ

سطى  غصعم  ق  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  المصغاس  إن 
إجراءات تةرغئغئ طبض طسثل الظمع اقصاخادي، وإظما 
غصعم سطى التاجات الاغ ق بث طظ إحئاسعا (المأضض 
والمطئج والمسضظ) وتمضغظ افشراد والحرضات طظ 
فتضام  وشًصا  حاططئ  تظزغمغئ  بغؤئ  ضمظ  اقزدعار 
اقصاخاد  شعط  السعض  طظ  غةسض  طا  وعع  الحرغسئ.. 

شغ اإلجقم.
بسخ المئادئ اقصاخادغئ اإلجقطغئ افجاجغئ

عغ  سقجعا  طظ  بث  ق  الاغ  افجاجغئ  المحضطئ   .١
الاعزغع ولغج اإلظااج.

٢. المطضغات واضتئ تماًطا (ططضغئ ساطئ وططضغئ دولئ 
ططضغئ شردغئ).

ضمظ  الاثخض  سثم  والصعاظغظ؛  افتضام  وضعح   .٣
لغسئ  (الترغئ  العاضتئ  الحرسغئ  افتضام  طظ  إذار 

عغ افخض).
٤. تحةغع اإلظفاق واقجابمار ودوران البروة.

٥. اقجاصرار الظصثي والمالغ. 
٦. تماغئ الفصراء والمتروطغظ.

إن تثاول البروة شغ المةامع بأضمطه غسائر ذا أعمغئ 
ضئغرة، شاإلجقم غحةع سطى اإلظفاق واقجابمار وغترم 
اقصاخاد.  وجرسئ  زخط  سطى  غتاشر  طا  وعع  الضظج 
ْغنَِياءِ 

َ ْ
األ َننْيَ  ُدولًَة  يَُكوَن  َال  ﴿يَكْ  تسالى:  اهللا  غصعل 

ِمنُكْم﴾ [التحر: ٧].
اقصاخاد  شضر  شغ  الرئغسغئ  المحاضض  إتثى  إن 
اقصاخادي.  الظمع  تتفغج  ضغفغئ  شغ  تامبض  المساخر 
وغمضظ تسطط الضبغر طظ الظعب اإلجقطغ شغ طظع ضظج 

المال وتترغط تظمغاه سظ ذرغص الربا، والدرائإ...
الجضاة  وطظعا  اإلجقم  ظزام  شغ  افطعال  أتضام  إن 
والثراج تحةع سطى اقجابمار الضاطض والاثاول السرغع 
غاشغر  وق  بابئ   (٪٢,٥) الظصعد  زضاة  وظخاب  لطبروة. 
تسث  لط  بتغث  اإلجقطغئ  الحرغسئ  تثدته  وصث  أبًثا 

عظاك تاجئ لظماذج اصاخادغئ ذات طسثقت طثاطفئ.
وتصعم خجاظئ الثولئ (بغئ المال) بإدارة السمطئ إدارة 
الظصثغئ  افوراق  جمغع  بثسط  الثولئ  وتطاجم  ضاططئ. 
والفدئ)؛ وق تسمح  الخادرة بحضض ضاطض (بالثعإ 
طظ  واقتاغاذات  الةجئغئ،  الئظعك  بعجعد  الحرغسئ 
الثعإ والفدئ طفاعتئ بحضض ضاطض لطمراجسئ الساطئ.
"الخغرشئ  بعجعد  الثولئ  تسمح  شق  لثلك،  وظاغةئ 
المال  تظمغئ  طع  تاساطح  وق  الةجئغئ"  اقتاغاذغئ 
(جغاجات خظع المال طظ خقل السعق المفاعتئ) طظ 
خقل المةمعسات الئظضغئ أو طظ خقل الثولئ. وغاط 
الاساطض طع المال ضعجغطئ لطائادل وبالاالغ شعع لغج 
شق  ذلك،  سطى  وبظاء  المخرشغئ.  لطمخالح  طالغئ  أداة 
المال  صغمئ  بثفخ  غصعم  أن  المرضجي  لطئظك  غمضظ 
بحضض طسامر سطى تساب الظاس طما غآدي إلى سثم 

وجعد أي تدثط ظصثي.
وشغ الثاام،

غمضظ  الظمساوغئ  المثرجئ  طفضري  أن  شغ  حك  ق 
جسض  شغ  اإلجقم  حروط  شغ  طعامغظ  غضعظعا  أن 
غدمظ  طا  وعع  المال،  أجاس  والفدئ  الثعإ 
وإن  الماساصئئ.  افزطان  طثى  سطى  المالغ  اقجاصرار 
السادل  الاعزغع  شغ  غساسث  لطبروة  السرغع  الاثاول 
طسثوطئ  أو  طظثفدئ  الفصر  طساعغات  وغةسض  لطبروة 
الغعم.  اقحاراضغغظ  تسث  طعضع  جغضعن  طا  وعع 
غسظغ  إتثاعا  شغ  السغح  حرط  أن  طظ  الرغط  وسطى 
أتئاع  جغةسض  السةج  جث  أجض  طظ  المال  تعلغث  طظع 
الطغئرالغعن  غقتر  شصث  غساظعن.  الضغظجغئ  المثرجئ 
الةثد أن اقصاخاد اإلجقطغ عع دغظاطغئ خاخئ شغ 
تسجغج الاةارة (ضمظ الصعاسث الختغتئ ذئًسا) ودون 
(اقجاسمار،  اقجاشقلغئ  الاةارة  أتعال  سطى  اقساماد 
السعق  تساطقت  غسمى  وطا  السمطئ،  صغمئ  وتثفغخ 

 (الترة" الاغ تفدض الحسعب الضئغرة"

شصط  بحثة  تساظغ  ق  الشربغئ  اقصاخادغات  أن  غئثو 
غغر  طخرشغئ  وظزط  عائطئ  ودغعن  بطغء  ظمع  طظ 
صثرة  سثم  طظ  أغًدا  تساظغ  وإظما  لقجامرار.  صابطئ 
وطا  اقصاخاد  شعط  سطى  الاصطغثغغظ  اقصاخادغغظ 
وضع  الخسإ  شمظ  ذئغسغئ.  بخعرة  تسمض  غةسطعا 
وجعئ ظزر تصغصغئ ختغتئ لقصاخاد. وصث أخئح طظ 
التصائص المسطط بعا أن اقصاخادغغظ لظ غضعن شغ 
إطضاظعط أبًثا تتصغص ذلك، جعاء الاظئآات اقصاخادغئ 
السغاجات  السغاجغعن  أجاجعا  سطى  غائظى  الاغ 
الماسطصئ بالدرائإ واإلظفاق، أو تعصسات الرضعد (الاغ 
ظادًرا طا تعصسعا تثوبعا بما شغعا اقظعغار اقصاخادي 
الظزر  وجعات  وتاى   ،(٢٠٠٨ سام  شغ  العائض 
الماحائمئ تعل طا جغتثث لئرغطاظغا إذا تةرأت سطى 
الاظئآات  طع   - افوروبغ  اقتتاد  لمشادرة  الاخعغئ 
اقصاخادغئ المئظغئ سطى الثعف والاغ لط تاتصص تاى 

اآلن.
وصث صاطئ طةطئ اإلغضعظعطغسئ بظحر جطسطئ تئتث 
الرئغسغئ.  الشربغئ  اقصاخادغات  شحض  ظزرغات  شغ 
تعصع  سطى  الصثرة  تعل  شصط  غامتعر  ق  افطر  ولضظ 
غآبر  أن  غمضظ  وضغش  اقصاخادي  اقظضماش  تثوث 
سطى  الصثرة  سثم  عع  افطر  بض  الغعطغئ،  التغاة  سطى 
دراجاغ  أتثضر  السالط.  بعا  غسمض  الاغ  الضغفغئ  حرح 
صئض  الةاطسئ  شغ   ١٠١ اقصاخاد  إلى  طثخض  لمادة 
المظفسئ  "ظزرغئ  شعط  وخسعبئ  سثغثة  جظعات 
تظسئه  أن  غمضظ  طا  عغ  طا  جطسئ  "صغمئ  التثغئ"؛ 
لاطك السطسئ شغ العصئ الثي تط شغه إحئاع التاجات". 
وطبال ذلك عع صغاس صغمئ الطسام بسث الحئع تماًطا 
سظث اإلشطار شغ حعر رطدان، بثًق طظ إسطائه صغمئ 
شغ  تفحض  الظزرغات  شمسزط  اإلشطار!  صئض  طسغظئ 
اجاغاز اخائار الجطظ، ولتسظ التر أن ظزرغئ المظفسئ 

التثغئ لط تسامر.
الةثغثة  الطغئرالغئ  افخغرة  السظعات  شغ  جادت  وصث 
والطغئرالغئ  واحظطظ".  "إجماع  باجط  غسرف  وطا 
طظ  الاترر  سخر  غخش  جاطع  وخش  عغ  الةثغثة 
والسعلمئ الاغ ضاظئ بارتغإ طظ المآجسات  الصغعد 
تط  وصث  البماظغظات.  أوائض  طظث  السالمغئ  اقصاخادغئ 
الظفعذ  ذات  الشربغئ  الثول  شغ  السغاجئ  عثه  تظفغث 
غةري  بغظما  المالغ  الصطاع  تظزغط  إسادة  شغ  افضئر 
إحراف  تتئ  البالث  السالط  دول  إلى  تخثغرعا  أغًدا 

خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ.
الاثصغص  طعضع  الةثغثة  الطغئرالغئ  أخئتئ  وصث 
اقصاخادي  اقظعغار  أسصاب  شغ  الضبغش  والامتغص 
عظاك  أخئح  العصئ  ذلك  وطظث   .٢٠٠٨ سام  السالمغ 
تظزغًما،  أضبر  ظعب  إغةاد  شغ  التضعطات  لثور  سعدة 
وخاخئ شغ الصطاع المالغ باإلضاشئ إلى سعدة الظعب 
الضغظجغئ  المثرجئ  اظئبصئ  وصث  أطرغضا.  شغ  الضغظجي 
جراء الضساد السزغط شغ بقبغظات الصرن الفائئ. شصث 
خرغش  شغ  ظغعغعرك  شغ  افجعط  جعق  اظعغار  سةض 
سام ١٩٢٩ طظ أذعل وأسمص ضساد سالمغ ساظى طظه 

السالط التثغث سطى اإلذقق.
سمغص  رضعد  طرتطئ  شغ  ودخض  اقصاخاد  تثععر  لصث 
طظ  أًغا  غفصث  لط  المةامع  أن  طظ  الرغط  سطى  وذلك 
برواته المادغئ. وصث ضان جعن طاغظارد ضغظج، طآجج 
الضطغ  اقصاخادي  الظعب  أن  غساصث  المثرجئ،  عثه 
الاصطغثي الةثغث الثي غسمح لطسعق باختغح ظفسه 
بظفسه تاى غخض إلى طرتطئ الاعازن والثي ق تاثخض 
الضساد  جغاق  شغ  خالًتا  غضظ  لط  التضعطات  شغه 
أحضال  طظ  حضض  وجعد  طظ  بث  ق  وأظه  السزغط، 
اقصاخادي.  اقظاساش  لمساسثة  التضعطغ  الاثخض 
السمض  غاط  الضغظجغئ  السغاجات  أن  ظرى  شإظظا  لثلك 
بعا سظث السةج شغ اإلظفاق شغ افوصات الخسئئ وسظث 
اإلغةابغئ،  السظعات  شغ  المثخرات  شغ  شائخ  وجعد 
سطى الرغط طظ أن السةج وذئاسئ المال العرصغ أخئتا 

اآلن خارج ظطاق السغطرة.
المثارس  بغظ  طظ  الظمساوغئ  المثرجئ  وتسائر 
سثد  أغثعا  والاغ  حعرة  أضبر  أخئتئ  الاغ  الئثغطئ 
شعن  ولعدشغس  روبئارد  طعراي  طبض  المفضرغظ  طظ 
طغجس. وتثاشع عثه المثرجئ سظ حضض طاطرف طظ 
أحضال اقصاخاد التر والثي غثعإ إلى أبسث طما دسا 

بصطط: جمال عاروود
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بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر جطغمان - الثرذعم
التض الثي أوجئه رب السالمغظ، ورشع راغئ الةعاد شغ 
جئغض اهللا، وتةغغح الةغعش لاتصغص ذلك، بثقً طظ 
ذلك ضطه جسطعا طظ طتاربئ اإلجقم العثف التصغصغ 
لاةمغع جغعحعط - إن صثر لعا أن تةامع - شعا عع 
الفرغص طتمعد تةازي شغ اجاماع رؤجاء أرضان الثول 
السربغئ غخرح بأن الصعة المحارضئ عثشعا عع طتاربئ 
أي  أتث!  ضث  طعجعئ  ولغسئ  (اإلجقم)،  اإلرعاب 

لغسئ طعجعئ ضث غععد!
شطسطغظ  أعض  صدغئ  لغسئ  الفطسطغظغئ  الصدغئ  إن 
لعتثعط، وق صدغئ السرب، إظما عغ صدغئ المسطمغظ، 
الترطغظ  وبالث  الصئطاغظ،  أولى  شطسطغظ  شأرض 
الحرغفغظ، أرض رواعا المسطمعن، وخطفعا غصئع ططغار 
حعصًا  غاترصعن  طسطط  ططغعن  خمسمائئ  طظ  وأضبر 
عثه  ولضظ  افرض،  عثه  أجض  طظ  الحعادة  لظغض 
المظزمئ والصائمغظ سطغعا طظ التضام السرب عط طظ 

غتعلعن دون تتصغص ذلك.
والغمظ  ولغئغا  وأعطعا  جعرغا  تص  شغ  ذضروه  طا  أطا 
شعط  السغعن.  شغ  الرطاد  ذر  باب  طظ  شإظه  والسراق 
أظفسعط  طظ  جسطعا  بض  حغؤاً،  غصثطعا  أن  طظ  أسةج 
أداة شغ غث الضاشر المساسمر لاتصغص ططاطسه، وضرب 
بغظ  لغتعلعا  وذلك  بقدظا.  وتصسغط  المظطصئ  أعض 
المسطمغظ وسعدة اإلجقم إلى التغاة السغاجغئ وأخث 
زطام المئادرة، ولضظ أظى لعط ذلك شإن وسث اهللا آت 
غفرح  وغعطؤث  السغظ.  رأي  لظراه  واهللا  وإظا  طتالئ،  ق 

 المآطظعن بظخر اهللا

طعرغااظغا  شغ  ظعاضحعط  شغ  السربغئ  الصمئ  اظسصثت 
بسث أن ُأّجطئ طظ آذار/طارس إلى ظغسان/أبرغض، وطظ 
اظسصادعا  المشرب  لرشخ  وذلك  تمعز/غعلغع  إلى  بط 
شغه، وطظ بط اظاصطئ لمعرغااظغا. ضما أن اجاماسعا لط 
التدعر  بسئإ  وذلك  واتث،  غعم  طظ  فضبر  غسامر 
الدسغش، تغث تدر اقجاماع جئسئ طظ زسماء السرب، 
لما  تاعغةاً  شضان  زسغما.  وسحرغظ  ابظغظ  أخض  طظ 

وخطئ إلغه عثه الةاطسئ طظ شحض.
وصث أضث المآتمرون شغ الئغان الثااطغ سطى طرضجغئ 
الصدغئ الفطسطغظغئ، وسطى تضرغج الةععد ضاشئ، شغ 
طئادرة  إلى  غساظث  ودائط،  وحاطض  سادل  تض  جئغض 
الصاظعن  وصعاسث  طثرغث،  وطئادئ  السربغئ،  السقم 
رتئعا  ضما  الخطئ.  ذات  افطمغئ  والصرارات  الثولغ، 
بالمئادرة الفرظسغئ الثاسغئ إلى طآتمر دولغ لطسقم.

إن عثه المظزمئ ولثت طظث أن ضان غععد سئارة سظ 
طا  طغقد  شساغحئ  شطسطغظ،  أبظاء  غصاطعن  سخابات، 
طظغ  الاغ  الماضررة  والعجائط  غععد،  بثوغطئ  غسمى 
ضغان  ضث  الخعرغئ  تروبعط  شغ  السرب  تضام  بعا 
لضغان  صثطئ  الاغ  الاظازقت  ضض  بارضئ  ضما  غععد، 
غععد سطى تساب أعض شطسطغظ، بض إن أسداء عثه 
المظزمئ المتغطئ بضغان غععد عط الثغظ غسعرون 
طظ  أظمعذجاً  لظا  تصثم  اآلن  عغ  وعا  تراجاه،  سطى 
الثجي والسار، بأن تةسض تض صدغاعط المرضجغئ شغ 

أغثي سثوعط.
غسامثوا  أن  طظ  شئثقً  جسث!  غا  اإلبض  تعرد  عضثا  طا 

جط
طار

اتادظئ الساخمئ افطرغضغئ واحظطظ طآتمرا لتماغئ تصعق افصطغات الثغظغئ والسرصغئ شغ السراق وجعرغا.
وأضثت العقغات الماتثة شغ المآتمر أظعا جاتمغ تصعق افصطغات بالاظسغص طع التضعطئ السراصغئ، طسائرة 
أن طا صام به تظزغط "داسح" شغ تص افغجغثغغظ جسى إلى طتع عثه افصطغئ الثغظغئ. وصث ُخخص المآتمر 
سطى  اساثاءات  طظ  تساظغ  والاغ  وجعرغا  السراق  شغ  والسرصغئ  الثغظغئ  افصطغات  وتماغئ  دسط  جئض  لئتث 
تصعصعا غخفعا المسآولعن افطرغضغعن بالاخفغئ السرصغئ لفصطغات الاغ تسغح شغ المظاذص العاصسئ تتئ 
جغطرة الاظزغط شغ ضض طظ السراق وجعرغا. ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغ أظاعظغ بطظضغظ صال: "عثا المآتمر 
أوضاسا  تسغح  والاغ  وجعرغا  السراق  شغ  والسرصغئ  الثغظغئ  افصطغات  بعضع  اظحشالظا  سظ  تصغصغ  تسئغر  عع 
طأجاوغئ شغ السظعات البقث افخغرة". وصال دغفغث جابرجاغظ، جفغر العقغات الماتثة افطرغضغئ لطترغات 
شغ  بغعتعط  إلى  العاربغظ  إلسادة  شسطه  غةإ  سما  أضبر  لطارضغج  الثولغئ  الةععد  تحث  عع  "عثشظا  الثغظغئ: 

السراق، وظأطض أن غتثث ذلك صرغئا أغدا شغ جعرغا". (طعصع شدائغئ الترة)
: إن عثا المآتمر لغج عع افول الماسطص بئتث طعضعع افصطغات، ولظ غضعن افخغر، شصث جئصه 
الفرظسغئ  الساخمئ  شغ  ُسصث  الثي  المآتمر  التخر،  ق  المبال  جئغض  سطى  طظعا  ظثضر  ضبغرة  طآتمرات 
بارغج شغ حعر أغطعل/جئامئر طظ السام الماضغ، تغث الاصى طمبطعن سظ ٦٠ دولئ وافطط الماتثة 
ضان  وصث  العزاري،  المساعى  سطى  السربغئ  الثول  وجاطسئ  افوروبغ  واقتتاد  سظعا  المافرسئ  والعضاقت 
الثي  المآتمر  وضثلك  والسظش.  اإلرعاب  وضتاغا  والسرصغئ  الثغظغئ  افصطغات  لتماغئ  طثخخا  المآتمر 
ُسصث شغ طثغظئ طراضح المشربغئ سطى طثى بقبئ أغام شغ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ السام التالغ 
لمظاصحئ تصعق افصطغات الثغظغئ شغ الئقد ذات افغطئغئ المسطمئ. إن الثول الشربغئ الاغ تائاضى سطى 
افصطغات وتصعصعط عغ الاغ أوجثت تطك المحضطئ وغّثتعا ضغ تاثثعا أداة لطاثخض شغ بقد المسطمغظ 
ولاظفغث جغاجاتعا شغ تصسغط عثه الئقد. شتضام أطرغضا، وغغرعط طظ تضام الثول الشربغئ اقجاسمارغئ 
ق غصغمعن وزظا لقظسان جعاء أضان غظامغ شغ ظزرعط إلى أصطغئ أم ضان غظامغ إلى أضبرغئ، إظما الثي 
غسظغعط عع اجامرار جغطرتعط سطى الئقد اإلجقطغئ، الاغ غرون أن طما غساسثعط شغ تتصغصعا إغةاد 
المحضقت بغظ المسطمغظ وغغرعط أو بغظ الصعطغات المثاطفئ.. وظزرة إلى طا شسطاه أطرغضا شغ السراق 
وأششاظساان وطا تفسطه شغ جعرغا وشغ غغرعا لغثل سطى ذلك. شغةإ الاخثي لاطك المآتمرات، الاغ عغ 
شغ تصغصاعا طآاطرات، وضحش طا تعثف إلغه، وتئغان أن تطك المحضقت إظما ظحأت شغ الئقد اإلجقطغئ 
بسث اجاسمارعا طظ صئض الثول الشربغئ الاغ زرسئ بثورعا شغعا وبثاخئ بسث عثم دولئ الثقشئ الاغ 
ساش شغ ظطعا جمغع الرساغا طظ طسطمغظ وغغر طسطمغظ سطى طثى صرون ذعغطئ طظ غغر أي تمغغج بغظ 

طسطط وغغر طسطط شغ التضط والصداء ورساغئ الحآون.
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دسئ العقغات الماتثة غعم الةمسئ الماضغ، طةطج افطظ إلى دسط ظحر صعة شخض أشرغصغئ تدط وتثات 
طظ دول المظطصئ شغ جظعب السعدان. وباظازار صرار شغ عثا الحأن والعخعل إلى اتفاق تعل إجراءات أضبر 
شاسطغئ، اضافى طةطج افطظ بامثغث طعمئ بسبئ افطط الماتثة شغ جظعب السعدان، الاغ ضاظئ تظاعغ بتطعل 
آخر تمعز/غعلغع، إلى ١٢ آب/أغسطج. وغظص طحروع الصرار افطرغضغ الثي تسمض دول المةطج سطى خغاغاه، 
سطى شرض تزر سطى افجطتئ شغ جظعب السعدان وسصعبات تساعثف تتثغثًا الثغظ غرشدعن تطئغص اتفاق 
السقم. وأحارت السفغرة افطرغضغئ شغ افطط الماتثة جاطظبا باور إلى أن «ضض» الثول الـ ١٥ افسداء شغ 
اصارتئ  الاغ  أشرغصغا  شغ  (اغشاد)  اإلصطغمغئ»  لطاظمغئ  التضعطغئ  «السططئ  بطثان  تثسط»  أن  «غةإ  المةطج 
تسجغج صعة افطط الماتثة وصعاطعا ١٣ ألفا و٥٠٠ رجض، سئر إرجال ضاغئئ لطاثخض. وصالئ باور إن «عثا اقصاراح 
طظ المظطصئ، غآطظ ظصطئ اظطقق إلسادة بغؤئ آطظئ شغ جعبا، وعع أطر أجاجغ لغتصص أذراف الظجاع تصثطًا 
شغ تطئغص اتفاق السقم». وضان اقتفاق ُأبرم صئض سام بغظ تضعطئ الرئغج جطفا ضغر والمامردغظ بصغادة 
رغاك طحار. وأوضتئ باور أظه تئغظ أن بسبئ افطط الماتثة «بعضسعا التالغ ساججة سظ، وشغ بسخ افتغان 
رشدئ، طظع طبض عثه افسمال المروسئ»، طدغفًئ اظعا تطصئ «طسطعطات طصطصئ جثًا سظ أسمال سظش ضئغرة» شغ 
المظطصئ اقجاعائغئ. وذضر دغئطعطاجغعن أظه طظ الماعصع أن غةامع صادة أشارصئ شغ افغام المصئطئ طع رئغج 

جظعب السعدان جطفا ضغر لطئتث شغ الصعة اإلصطغمغئ. (جرغثة التغاة)

أطرغضا رتئئ طع سمقئعا يف أشرغصغا إرجال صعات 
لاظفغث جغاجاعا يف جظعب السعدان وتسمض سطى 
إضفاء حرسغئ دولغئ سطى خطاعا تطك بالتخعل 

سطى دسط طظ افطط املاتثة 
واحظطظ تططإ طظ افطط الماتثة دسط ظحر صعة أشرغصغئ شغ 

جظعب السعدان


