
طسرضئ املعخض... وتتثغث املخري!!

غغر  وضسا  تتغا  أظعا  طظ  بالرغط  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
تضام  وبعجعد  الضفر،  فظزمئ  بثدعسعا  غاةطى  ذئغسغ 
سمقء غتضمعظعا بالتثغث والظار، وباجاسمارعا طظ صئض 
أسثائعا طظ الثول الشربغئ الضاشرة، بالرغط طظ ضض ذلك 
إق أظعا تاعق لطاشغغر سطى أجاس اإلجقم وتاتفج لطاترغر، 
وضض طا غظصخعا عع أن تاترك لطاشغغر بظاء سطى طحروع 
طئثأ  بعخفه  اإلجقم  أجاس  سطى  صائط  واضح  جغاجغ 
طظ  الضاشرة  الشربغئ  الثول  شامظع  التغاة،  حآون  لضض 
اجاشقل تترضعا، وتصغط دولاعا: دولئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة.  
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بصطط: أجسث طظخعر

طثغر املثابرات افطرغضغئ: 
ق ظمطك سخا جترغئ لطمحاضض السعرغئ

جعن  افطرغضغئ  المرضجغئ  المثابرات  وضالئ  طثغر  صال 
برغظان، إن بقده ق تماطك "تق جرغسا أو سخا جترغئ" 
لطمحاضض السعرغئ، طئررا ذلك بضبرة افذراف الثاخطغئ 
وجظعات  الطائفغ،  واقظصسام  الماخارسئ،  والثارجغئ 
الصمع. وأضاف برغظان خقل تعار له شغ "طرضج الثراجات 
افربساء  غعم  واحظطظ  شغ  والثولغئ"  اقجاراتغةغئ 
الماضغ، "خقل ٣٦ ساطا طظ سمطغ شغ صداغا افطظ 
العذظغ، شإن جعرغا عغ أضبر المحاضض الاغ طرت سطغ 
تضٍّ  وجعد  سثم  افطرغضغ  المسآول  وأرجع  تسصغثا". 
جرغع لطمحاضض السعرغئ إلى "ضبرة افذراف الثاخطغئ 
وجظعات  الطائفغ،  واقظصسام  الماخارسئ،  والثارجغئ 
الصمع الثي طارجاه سائطئ افجث الاغ أخمثت تططسات 
الئقد إلى الثغمصراذغئ". ولفئ إلى أن "عظاك ضبغرغظ 
غاثطرون طظ سةج العقغات الماتثة سظ الثعاب إلى 
عظاك وتض الضبغر طظ تطك الصداغا، شغ التصغصئ أتمظى 
لع أن لثغظا سخا جترغئ لتض تطك المحاضض، الاغ بالرغط 
طظ وجعدعا شإن واحظطظ طحضعرة لمةرد المتاولئ". 
الماتثة  العقغات  تعاخض  أن  الطغإ  "طظ  وتابع 
الثطاء الاغ  وإراصئ  اإلظساظغئ  المساظاة  إظعاء  طتاولاعا 
تتثث شغ جعرغا، لضظغ أسارف أظظا ق ظمطك تطعق غمضظ 
شرضعا وإجئار الظاس سطى اتئاسعا". وأضث أن تضَّ افزطئ 
السعرغئ "جغتااج إلى سثة جظعات"، طحثدا سطى أن 
"الربغع السربغ ضان إغثاظا بتطعل طرتطئ جثغثة شغ تارغت 
الحرق افوجط، إق أظه طا زال عظالك ذرغص ذعغض صئض 
أن تدرب طئادئ الثغمصراذغئ جثورعا شغ اإلخقتات 
اقصاخادغئ والسغاجغئ واقجاماسغئ والبصاشغئ وغغرعا، 
لغضعن (الحرق افوجط) صادرا سطى طعاجعئ الاتثغات 

الحثغثة الةثغئ الاغ تعاجعه". (الةجغرة ظئ)
افطرغضغئ  اقجاثئارات  وضالئ  طثغر  ضقم   :
إن  أولعا  ظصاط:  سثة  إلى  ُغحغر  برغظان  جعن 
برغظان غسئر سظ تةط المأزق الثي تسغحه أطرغضا 
شرض  سطى  اآلن  تاى  صادرة  غغر  شعغ  جعرغا،  شغ 
اجاساظاعا  طظ  بالرغط  العاصع  أرض  سطى  جغاجاعا 
بروجغا وتسثغرعا إلغران وأتجابعا، وعع غسئر سظ 
ذلك المأزق بالصعل: "لغج لثغظا سخا جترغئ لتض 
سظثطا  غثادع  عع  وباظغعا  جعرغا"..  شغ  المحضقت 
الماتثة  العقغات  تعاخض  أن  الطغإ  "طظ  غصعل: 
الثطاء  وإراصئ  اإلظساظغئ  المساظاة  إظعاء  طتاولاعا 
الاغ تتثث شغ جعرغا"، إذ إن أطرغضا عغ المسآول 
الثي  بحار  شظزام  الحام،  أعض  طساظاة  سظ  افول 
غئطح بأعض الحام تابع لعا، وإغران الاغ تحارك 
شغ  أطرغضا  جغاجئ  تظفث  جرائمه  افجث  ظزام 
جعرغا، وروجغا الاغ تفاك بأعض الحام بطائراتعا 
وخعارغثعا إظما جاءت بالافاعط طع أطرغضا ولاظفغث 
الاغ  وترضغا  المظاشع،  بسخ  طصابض  أطرغضا  جغاجئ 
بصغادة  الاتالش  لطائرات  إظةرلغك  صاسثة  تسثر 
جغاجئ  تظفث  إظما  الحام  أعض  صخش  شغ  أطرغضا 
صاض  شغ  أطرغضا  دور  سظ  التثغث  وإن  أطرغضا، 
أعض الحام وتحرغثعط لط غسث تثغبا غصاخر سطى 
المتططغظ السغاجغغظ أو سطى طظ غمارس السغاجئ 
الحام  طةازر  شغ  أطرغضا  دور  اظضحش  شطصث  شسق، 
غاتثث  سظثطا  بالبعا:  الظاس..  طظ  لطسعام  تاى 
برغظان سظ أن تض افزطئ السعرغئ غتااج إلى سثة 
جظعات، أو سظثطا غاتثث سظ ذرغص ذعغض لطربغع 
السربغ شإظما غسئر سظ تعجه أطرغضا باجامرارعا شغ 
الظاس  إلخداع  والاحرغث  والاةعغع  الصاض  جغاجئ 
أطرغضا،  له  تثطط  طا  وذلك  جغاجاعا.  لاظفغث 
وظسأل اهللا تسالى أن غفحطعا وأن غرد ضغثعا وضغث 

جمغع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ.

ق غعجث أدل سطى العضع الثي وخطئ إلغه تالئ اقتتاد 
افوروبغ طظ تخرغتات صادته، تغث صالئ المساحارة 
ظاعصع  أن  لظا  غعم ٢٠١٦/٩/١٦ "لغج  طغرضض  افلماظغئ 
لمحاضض أوروبا شغ صمئ واتثة. ظتظ شغ وضع  تقً 
ترج". وتخرغح الرئغج الفرظسغ أوقظث: "إطا أن ظسغر 
شغ اتةاه الافضك أو ظسمض طسا لدت المجغث طظ الصعة 
بسثطا  افوروبغ"،  المحروع  إذقق  ظتع  تثشسظا  الاغ 
صئض   ٢٠١٦/٩/١٥ غعم  بئارغج  بظائغئ  صمئ  شغ  اجامسا 
اجاماع دول اقتتاد افوروبغ شغ براتغسقشغا ساخمئ 

جطعشاضغا غعم ٢٠١٦/٩/١٦.
وعما  افوروبغ  اقتتاد  سماد  عما  وشرظسا  شألماظغا 
الطاان تصرران طخغره وترجمان جغاجاه. ولثلك صام 
طآتمر  بسصث  الصمئ  خاام  شغ  الئطثغظ  عثغظ  زسغما 
افسداء  الثول  زسماء  سظ  بمسجل  طحارك  ختفغ 
افخرى، طما غثل سطى طا ذضرظاه وسطى وجعد اخاقشات 
وألماظغا  "شرظسا  أوقظث:  شصال  افسداء،  الثول  بغظ 
تثابغر  اتثاذ  طظ  ظامضظ  بتغث  السمض  جاعاخقن 
ططمعجئ"، وصالئ طغرضض: "شرظسا وألماظغا جاصعطان 
بثورعما بحضض طضبش جثا شغ افحعر المصئطئ لةسض 
ضض ذلك ظةاتا". وطسظى ذلك أظعما لط غاعخق لتض 

طحاضض اقتتاد.
وصالئ طسآولئ السغاجئ الثارجغئ وافطظ شغ اقتتاد 
"ولضظظا   ٢٠١٦/٩/٨ غعم  طعغغرغظغ  شغثرغضا  افوروبغ 
جاسرض  أظعا  تسطظ  وعغ  ذرق"  طفارق  أطام  تالغا 
"خارذئ ذرغص" سطى اقتتاد لاعتغثه! وبسثطا صالئ: 
"إن ظاائب الاخعغئ شغ برغطاظغا ضاظئ خادطئ وأجئرت 
صغادة اقتتاد سطى إسادة تحشغض المحروع افوروبغ 
الخثطئ  طظ  تاساشى  أن  أوروبا  طظ  شارغث  المعتث". 
وتظثشع بصعة تاى تظصث ظفسعا وإق جاظعار، شثسئ 
إلى "إظحاء صعة أوروبغئ طساصطئ سظ الظاتع" لعا بقبئ 
أغراض: "افول: طعصش طعتث طظ افزطات والظجاسات، 
الباظغ: تشغغر بظغئ طآجسات الاساون شغ طةال افطظ 
دشاسغئ  خظاسات  إلظحاء  شرخئ  والبالث:  والثشاع، 
لسمعم أوروبا" وأضاشئ: "سطغظا بخفاظا أوروبغغظ شغ 
الةماسغ  أطظظا  طسآولغئ  ظاتمض  أن  المساخر  السالط 
وأن ظاتمض ججءًا طظ عثه المسآولغئ افطظغئ ضمظ 

طةال الاساون شغ إذار اقتتاد افوروبغ".
العضع   ٢٠١٦/٩/١٦ غعم  ظغعز"  "غعرو  حئضئ  ولثخئ 
بصعلعا: "سضج خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ 
بعضعح أن اقتتاد غسغح أزطئ سمغصئ... بسخ الثول 
طبض  أخرى  دول  ترغث  شغما  اقظثطاج  طظ  طجغثا  ترغث 
بعلظثا والمةر أخث بسخ السططات طظ بروضسض، عثه 
المسألئ جاعلث شغ الصمئ إلى جاظإ طسألئ (اإلرعاب) 

واقصاخاد والعةرة".
الثي  تعجك  دوظالث  افوروبغ  المةطج  رئغج  وصال 
افسداء   ٢٧ الـ  الثول  لةسض  الطرغص  خارذئ  وضع 
لغج  لضظه  خطغر  تصغغمظا  "إن  الصمئ:  شغ  تائظاعا 
اقتتاد  لتثود  المططصئ  افولعغئ  وتثد  طاحائما... 
ذئغسغ  سمض  إلى  حغظشظ  شداء  سعدة  أجض  طظ 
المفعضغئ  رئغج  وتثد  الاظصض"،  ترغئ  خسغث  سطى 
افوروبغئ غعظضر "حعر آذار/طارس ٢٠١٧ تارغثا إلصرار 
اقجابمارات  طظ  خطاه  طداسفئ  افوروبغ  اقتتاد 
جطسطئ  "بإظةاز  وذالإ  غعرو".  ططغار   ٦٣٠ إلى  لاخض 
 ٢٠١٧ تجغران/غعظغع  بتطعل  افجاجغئ  الاثابغر  طظ 
وطظعا إظحاء صغادة ساطئ أوروبغئ طعتثة لاظسغص ضض 
وتدرت  افوروبغئ"،  والسسضرغئ  المثظغئ  السمطغات 
ضالسمالئ  الصمئ  شغ  افخرى  الثقشغئ  المعاضغع  ضض 
المظاثبئ وتعزغع القجؤغظ داخض دول اقتتاد. وأضثت 
طةمعسئ "شغجغراد" الاغ تحضطئ داخض اقتتاد وتدط 
أخرى  طرة  وتحغضغا"  وجطعشاضغا،  وبعلظثا،  "المةر، 
إلجاطغئ  بخعرة  القجؤغظ  لاعزغع  آلغئ  في  طسارضاعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طظث أضبر طظ سام وإدارة الرئغج أوباطا تدع الثطط 
السسضرغئ، وترجض المساحارغظ السسضرغغظ، وتثرب 
وترجض  والسالط،  الشرب  وتتحث  السراصغ،  الةغح 
وتضثس  والخعارغت،  والطائرات  افجطتئ  أتثث 
السااد، لثعض أعط طسرضئ شغ الاارغت التثغث الاغ 
عغ بمبابئ إسقن الترب السالمغئ البالبئ ضما وخفعا 
عظري ضغسظةر صئض بقبئ أسعام، شالمسرضئ جاحارك 
تظزغط  سطى  الصداء  بتةئ  السالط،  دول  جمغع  شغعا 
الماتثة  العقغات  سجزت  شصث  اإلجقطغئ".  "الثولئ 
وجعدعا السسضري شغ السراق بـ ٤٠٠ سسضري آخر شغ 
افطرغضغغظ  السسضرغغظ  سثد  لغرتفع  افخغرة  افغام 
طا  تسإ   ٤٤٦٠ إلى  آقف   ٤ طظ  السراق  شغ  الساططغظ 
ذضره السصغث جعن دورغان الظاذص باجط الاتالش الثي 
تصعده العقغات الماتثة ضث الاظزغط شغ السراق الثي 
تعصع أن تضعن المسرضئ ذعغطئ وخسئئ، بغظما تتثث 
طسآولعن سراصغعن أظه تط تتدغر طا بغظ بماظغ إلى 
ألش   ٣٠ تعالغ  أي  السراصغ،  الةغح  طظ  ضاائإ  سحر 
وتثات  إلى  باإلضاشئ  العةعم،  شغ  لطمحارضئ  جظثي 
العةعم  شغ  لطمحارضئ  وخطئ  شرظسغئ  طثشسغئ 
وجاثسط طصاتقت طظ سطى تاططئ الطائرات "تحارلج 
دغشعل" أرض المسرضئ، وطا خرح به الرئغج الارضغ 
أردوغان تغظما صال بأن (ترضغا جاعجة لثعض طسرضئ 
المعخض سطى غرار طسرضئ درع الفرات شغ جعرغا)، بسث 
أن أسطئ إدارة أوباطا الدعء افخدر له بالثخعل إلى 
افراضغ السعرغئ والسراصغئ شدقً سظ التحث السحائري 
طظ أبظاء المعخض والتحث الحسئغ المطغحغاوي ظاعغك 
لظتع  الثولغ  الاتالش  صعات  صثطاه  الثي  الثسط  سظ 
جمتئ  والاغ  الئغحمرضئ  طظ  سظخر   ٢٠٠٠ إلى   ١٥٠٠
باجارجاع ١٢ صرغئ حرق المعخض، خقل ٤٨ جاسئ طا 

بغظ ١٤ و١٦ آب الماضغ.

أطا تعصغئ سمطغئ العةعم، شمسزط الاصارغر تحغر إلى 
طا صئض ظعاغئ السظئ التالغئ شصث ذضر الةظرال جاغفظ 
تاوظسظث، الصائث الةثغث لطاتالش الثي تصعده العقغات 
الماتثة، لختغفئ وول جارغئ جعرظال افربساء ٩/١٤ 
المصئض.  تظططص الحعر  صث  إن طسرضئ تترغر المعخض 
الةظرال  إلغه  ذعإ  طما  خفش  دورغان  السصغث  ولضظ 
جغصررون  الثغظ  عط  السراصغغظ  إن  بصعله  تاوظسظث 
تعصغاات طسرضئ المعخض. أطا الةظرال جع شعتغض، صائث 
الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ العجطى، شصال افجئعع 
الماضغ إظه بإطضان الصعات السراصغئ اجاسادة المعخض 
صئض ظعاغئ السظئ التالغئ. بغظما صال بغظ رودس، وعع 
طظ أرشع طساسثي الرئغج افطرغضغ، إن أوباطا جغطاصغ 
بالسئادي شغ ظغعغعرك غعم اقبظغظ المصئض ٢٠١٦/٩/١٩ 
وذضر "إظعا شرخئ لطجسغمغظ لاثارس طعضعع التمطئ 
المظاوئئ لاظزغط الثولئ اإلجقطغئ وضثلك تمطئ تترغر 

المعخض".
إن تأخغر سمطغئ تترغر المعخض ضان طصخعدا طظ صئض 
وطأزوطا  طعجوطا  جغعدع  الثي  أوباطا  الرئغج  إدارة 
الئغئ افبغخ صرغئا، بسث شحض إدارته شغ اتاعاء البعرة 
السعرغئ، وظععر ترضات وطظزمات إجقطغئ جثغثة ق 
تصض خطعرة سظ تظزغط الثولئ شغ جعرغا تسإ وجعئ 
العصئ  غترصعن  وإدارته  شأوباطا  لثلك  الشرب،  ظزر 
افطرغضغ  لطحارع  العسغ  تسغث  سالمغئ  (عجة)  إلتثاث 
وعضثا  له،  غظامغ  الثي  الثغمصراذغ  التجب  وغظاثإ 
ظراه الغعم غاثئط شغ تخرغتاته، وغسثل وغئثل ضض 
شارة طظ جغاجاته الفاحطئ شغ المظطصئ، وغحرك طسه 
ولفارة  إلغه  غحار  إظةازا  غتصص  لضغ  وإغران،  روجغا 
الغعم  الثغمصراذغ  والتجب  أوباطا  الطعغطئ،  رئاجاه 
دوظالث  ظةط  خسعد  بسث  سسغر،  تارغثغ  طفارق  أطام 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أسطظئ رئاجئ الةمععرغئ شغ تعظج غعم السئئ الماضغ شغ بغان ظحر سطى خفتاعا سطى "شغج بعك" تمثغث تالئ 
الطعارئ الصائمئ طظث ظتع سحرة أحعر، لحعر إضاشغ. وظصطئ الرئاجئ الاعظسغئ إظه "بسث اجاحارة رئغج التضعطئ 
ورئغج طةطج ظعاب الحسإ تعل المسائض الماسطصئ بافطظ الصعطغ وخاخئ افوضاع سطى التثود وشغ المظطصئ، 
صّرر رئغج الةمععرغئ الئاجغ صاغث السئسغ الغعم السئئ ١٧ أغطعل/جئامئر الةاري اإلسقن طةّثدا سظ تالئ الطعارئ 
لمّثة حعر سطى ضاطض تراب الةمععرغئ اباثاء طظ غعم اقبظغظ ١٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦". وضاظئ الرئاجئ الاعظسغئ 
طثدت شغ الااجع سحر طظ تمعز/غعلغع الماضغ تالئ الطعارئ لحعرغظ. وتاغح تالئ الطعارئ لطسططات تزر 
تةعل افشراد والسربات وطظع اإلضرابات السمالغئ، ووضع افحثاص شغ اإلصاطئ الةئرغئ وتزر اقجاماسات، وتفاغح 
المتقت لغق وظعارا وطراصئئ الختاشئ والمظحعرات والئث اإلذاسغ والسروض السغظمائغئ والمسرتغئ، طظ دون 
وجعب التخعل سطى إذن طسئص طظ الصداء. وشرضئ الرئاجئ الاعظسغئ تال الطعارئ اسائارا طظ ٢٤ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠١٥، وضاظئ تةثدعا لمثد تراوح بغظ حعر وبقبئ أحعر. شفغ عثا الغعم صاض ١٢ طظ سظاخر افطظ الرئاجغ 
وأخغإ سحرون آخرون سظثطا شةر اظاتاري تعظسغ ظفسه شغ تاشطاعط شغ صطإ الساخمئ تعظج. والعةعم سطى 

تاشطئ افطظ الرئاجغ ضان بالث اساثاء دام شغ تعظج شغ ٢٠١٥. (شراظج ٢٤)

بصطط: سطغ الئثري – السراق

بثرغسئ "افطظ" ُغزطط الظاس وغاط عدط تصعصعط وُغمظسعن طظ 
طتاجئئ تضاطعط والاشغري سطغعط

الرئغج الاعظسغ غمثد تالئ الطعارئ شغ بقده لحعر إضاشغ
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اقتفاق افطرغضغ الروجغ يف جعرغا 
وبظعد اقتفاق السرغئ التساجئ

أطرغضا  بغظ  والمحاورات  الطصاءات  طظ  السثغث  بسث 
بثخعص  بغظعما  اتفاق  سظ  اإلســقن  تط  وروجغا 
جعرغا، وضان طظ المفارض اإلسقن سظ بظعد ووبائص 
طظ  ضان  افطظ  لمةطج  ذارئئ  جطسئ  شغ  اقتفاق 
المفارض أن تسصث طساء الةمسئ والاغ ألشغئ بظاء سظ 
ذطإ طظ الةاظئغظ بسئإ خمج وبائص جرغئ ترشخ 
الئظعد  عثه  أن  ذلك  تفاخغطعا؛  سظ  الاخرغح  أطرغضا 

سطى درجئ سالغئ طظ التساجغئ.
أطا روجغا شق ترى طاظسا طظ الاخرغح سظ بظعد اتفاق 
سطى  أخرت  أطرغضا  أن  إق  الةاظئغظ،  بغظ  الاعثئئ 
وزغر  أضث  شصث  بغظعما.  اقتفاق  طتاعى  سطى  الاضاط 
طئرر  غعجث  "ق  قشــروف  جغرغغ  الروجغ،  الثارجغئ 
لسثم اإلشراج سظ تفاخغض اقتفاق سطًظا"، طحغًرا إلى أن 
إبصاء اقتفاق جرًغا ضان بظاء سطى ذطإ طظ واحظطظ.

وصث أبار الاضاط سطى الئظعد تفغزئ السثغث طظ الةعات 
الفرظسغ،  الثارجغئ  وزغر  طبض  الثولغ)  (المةامع  شغ 
اقذقع  الثمغج  ذالإ  الــثي  إغرولئ  طــارك  جان 
سطى تفاخغض اتفاق الاعثئئ، داسًغا واحظطظ "إلذقع 
تطفائعا سطى ظص اقتفاق". وصث رد الماتثث باجط 
"عظاك  إن  بالصعل  تعظر،  طارك  افطرغضغئ،  الثارجغئ 
بسخ الافاخغض الاظفغثغئ الاغ لعا تساجغئ، وظتظ 
ظساصث أظه لط غضظ شغ طخطتئ اقتفاق أو شغ طخطتئ 
بسخ  "عظاك  أن  اسائر  تعظر  سظعا".  الضحش  أتث 
المفسثغظ الثغظ غرغئعن شغ إشحال الخفصئ وظتظ 
ظثرك ذلك، وق غجال تصغغمظا أظظا ق ظرغإ شغ الضحش 
سظ تفاخغض اقتفاق سطًظا، ولضظ إذا وخطظا إلى ظصطئ 

ظساصث أظظا غمضظظا إسقن الافاخغض شسظفسض".
شما عغ عثه الئظعد التساجئ ولماذا ق ترغث أطرغضا 

اإلشخاح سظعا؟
الثي غئثو عع أن عثا اقتفاق عع اتفاق أطظغ سسضري 
اقتفاق  غاطرق  شطط  الحام؛  بعرة  سطى  لطصداء  بتئ 
لمخغر افجث وق لطمرتطئ اقظاصالغئ وق في عثف طظ 
أعثاف البعرة. شصث خرج "طغثائغض بعغثاظعف" ظائإ 
لغسطظ  الةمسئ،  غعم  خئاح  الروجغ،  الثارجغئ  وزغر 
تعل  وواحظطظ  طعجضع  اتفاق  أن  رجمغ  بحضض 
اقظاصالغئ  المرتطئ  أو  افجث،  طخغر  غحمض  ق  جعرغا 

شغ جعرغا...
عثشه  باطاغاز  أطظغ  سسضري  أظه  غئثو  شاقتفاق  ولثا 
وإسادة  المسارضئ  السسضرغئ  الفخائض  شرز  إســادة 
تخظغش السثغث طظعا بغظ طساثل وغغر طساثل لادط 
الفخائض  طظ  الحام  شاح  وجئعئ  الثولئ  تظزغط  إلى 

وطظ  جتصعا.  وطتاولئ  بثضعا  روجغا  جاصعم  الاغ 
إلى  غعثف  روجغا  طع  افطرغضغ  اقتفاق  أن  العاضح 
أطرغضا،  رضــاب  شغ  تسغر  ق  الاغ  الفخائض  ضــرب 
وصش  أن  السئثة: "أساصث  أظج  صال  السغاق  عثا  وشغ 
إذقق الظار طصئعل لثى طسزط الفخائض... غةإ سطى 
جظعدظا الئصاء بسغثا سظ الظخرة خقل جئسئ أغام فظه 
جغاط اجاعثاشعا بحضض طحارك طظ صئض افطرغضان 

والروس".
ولثلك شإن اتفاق العثظئ الثي جاء به ضغري عع لغج 
البعرة  لاخفغئ  بض  زسط  ضما  الثطاء  جفك  إلغصاف 
وإراصئ دطاء البعار والمسطمغظ والمسارضغظ التصغصغغظ 
لظزام افجث. شضض طا ترغثه أطرغضا بالعثن عع إذالئ 
سمر الظزام باقتفاق افخغر طع روجغا وتفاغئ وتةجيء 
المةمعسات المسارضئ والبعار، افطر الثي غغسر طعمئ 
دي طغساعرا شغ أطر المفاوضات طع الظزام افجثي 
وذمعتاتعا.  البعرة  أعثاف  سظ  الاظازل  تطع  والاظازل 
وططالئعا  السعرغئ  البعرة  أطرغضا  تثاجل  وبعثا 
وطساسثات إظساظغئ ضما  وأعثاشعا شغ طسألئ ذسام 

صال ضغري: (صدغئ تطغإ وذسام أشدض طظ ق حغء)!
أرادت  لماذا  عع:  عظا  ظفسه  غطرح  الثي  والسآال 
أطرغضا الاضاط سطى ظاائب اقتفاق وأبصئ بظعده جرغئ 

بغظما لط غةث الروس ضغرا شغ الاخرغح سظه؟
تسمقن  وروجغا  أطرغضا  طظ  ضق  أن  عغ  التصغصئ  إن 
أن  إق  افجــث،  ظزام  وإلبصاء  السعرغئ  البعرة  لــعأد 
أطرغضا ق ترغث الضحش سظ القئتئ الةثغثة خحغئ أن 
تاعتث الفخائض جمغسعا طع بسدعا ضث عثا الاخظغش 
شغ  طساصئطغا  أطرغضا  سطى  افطر  غخسإ  طما  الةثغث، 

إغةاد بثغض لفجث بغظ عثه الفخائض.
اآلن  تثرك  أن  المصاوطئ  الفخائض  جمغع  سطى  غظئشغ 
أظعا جمغسعا طساعثشئ سسضرغا إذا ضاظئ طظ الفخائض 
إذا  وجغاجغا  (إرعابغئ)،  أظعا  سطى  تخظغفعا  تط  الاغ 
طساثلئ.  أظعا  سطى  خظفئ  الاغ  الفخائض  طظ  ضاظئ 
لغةسطعط  المساثلغظ  أولؤك  غظازر  طغساعرا  شثي 
العاجعئ المساثلئ لطظزام افطظغ الثي أجساه أطرغضا 
شغ جعرغا طظث سصعد. إن سطى الفخائض المظعمضئ إطا 
شغ الصاال شغما بغظعا أو شغ تظفغث طا تططئه ترضغا أو 
أو  الةئعات  بسخ  إحسال  طظ  أخرى  دول  تططئه  طا 
تعثئئ جئعات أخرى، إن سطغعا أن تسغ أن العثف بات 
واضتا وعع إزالئ الظزام افطظغ الثي بظاه أطرغضا شغ 
جعرغا، وأن عثا غةإ أن غاط بمسجل سظ الثاسمغظ 

 اإلصطغمغغظ والثولغغظ

افزطئ الطغئغئ إىل أغظ؟
بصطط: أتمث المعثب

طسطتئ  طةمعسات  صاطئ  أغطعل/جئامئر   ١٣ باارغت 
سطى  بالسغطرة  تفار  بالصاجط  خطغفئ  الماصاسث  لطعاء 
رأس  (السثرة،  الطغئغ  العجط  شغ  الظفطغئ  المعاظأ 
لقجاشراب  طبغرة  قشائ  بسرسئ  والجوغاغظئ)  قظعف 
بسخ  ذضرت  تاى  غتخض.  طا  تصغصئ  سظ  والاساؤل 
وجائض اإلسقم وبسخ المراصئغظ بأن الثي تخض عع 
"تسطغط وتسّطط" تخض بغظ جماسئ إبراعغط الةدران 
تفار  خطغفئ  وطةمعسات  الظفطغئ"  المظحآت  "ترس 
فعمغئ  وظزرًا  البظغ"،  تضعطئ  لةغح  السام  "الصائث 
المعاظأ الظفطغئ عثه وتأبغر طظ غسغطر سطغعا سطى 

طسار افزطئ شغ لغئغا.
ولفعط التثث ق بث طظ جرد طةمعسئ طظ المسطعطات 

الماسطصئ بعثه الةجئغئ طظ افزطئ:
١- صئض طا غجغث سظ حعر طظ إسقن الةدران اساراشه 
بتضعطئ الخثغرات صثم إلى ذرابطج شغ اجاصئال قشئ 

بسث أن ضان طظ طآغثي الفثرالغئ.
٢- صام ضعبطر والسراج وبسخ أرضان المةطج الرئاجغ 
بالةدران  اجاماع  شغ  الظفطغ  العقل  إلى  بالثعاب 
وبسخ أرضان صئغطئ المشاربئ الاغ غظامغ لعا الةدران، 
الظفطغئ  المعاظأ  شاح  سطى  السمض  اقتفاق  وضان 

واجاؤظاف الاخثغر.
٣- ذعإ أرضان تضعطئ السراج وضعبطر إلى طخر لطصاء 
تفار غغر أن افخغر رشخ طصابطاعط شاضافعا بمصابطئ 
المخرغئ،  المثابرات  وطسؤعل  طخر  خارجغئ  وزغر 
غعاجط  ختفغئ  باخرغتات  اقجاماسات  طظ  وخرجعا 

بسدعط بسدا شغعا وأن ق اتفاق بغظعط.
٤- بط ضاظئ اجاماسات تعظج شغ الحعر الماضغ آب 
(أغسطج) والاغ ضان بسخ الئارزغظ طظ بصاغا الظزام 

السابص تاضرغظ شغعا بصعة.
وق غشغإ سظ الئال أن ضض عثه الطصاءات واقجاماسات 
تثور تعل طعضعع واتث وعع "السسغ لطتخعل سطى 
اقساراف بتضعطئ السراج" المظئبصئ سظ وبغصئ الخثغرات.

وصث تعالئ الاخرغتات طظ ضعبطر وبسخ افوروبغغظ 
بأظعط جعف غسطعن تفار طعصساً شغ تضعطئ العشاق، 

طع رشده لضض السروض الاغ صثطئ له.
شما عع السظخر الةثغث شغ طسار افزطئ الطغئغئ؟؟؟

ذضر طتمث خعان رئغج تجب (السثالئ والئظاء) الةظاح 
السغاجغ لقخعان شغ لغئغا: "أن اتاقل المعاظأ الظفطغئ 

تط بسث تسعغئ صئطغئ... وعغ خطعة إغةابغئ..."
وعثا طا غفسر جرسئ عثا اقتاقل شضأظه تط بالاراضغ 

بغظ السثوغظ الطثودغظ (تفار والةدران).
لفتثاث  شإن  غةري  طا  لافسغر  غضفغ  ق  عثا  أن  غغر 

ُبسثعا الثولغ وعع افعط شغ شعط طا غةري.
السمطغئ  السراج  تضعطئ  سظ  خادر  بغان  عاجط  شصث 
واسائرعا سمقً سثواظًغا تحارك شغه صعى أجظئغئ وذالإ 
السالط باتثاذ طعصش أخقصغ شغ المسألئ وذالإ الصعات 
"الحرسغئ" بالاخثي لعثا السثوان سطى المعاظأ الظفطغئ.
افوروبغئ  الضئرى  الثول  طظ  طحارك  بغان  خثر  بط 
الاابسئ  تفار  صعات  ذرف  طظ  العةعم  بإداظئ  وأطرغضا 
لتضعطئ ذئرق سطى طعاظأ الظفط وذالإ باظستاب ضض 

الصعات طظ المعاظأ.
وإذا طا وضسظا شغ اقسائار أن الظفط شغ لغئغا غحضض 
سخإ المحضطئ وسخإ التض طتطغاً ودولغاً شق بث طظ 

شعط طظطصغ لما غةري ولسض بسخ الاخرغتات تطصغ 
الدعء سطى ذلك.

باجط  الماتثث  صاله  طا  الاخرغتات  عثه  بغظ  وطظ 
التضعطئ الفرظسغئ: غتثر شغه طظ وجعد خطر تصغصغ 

لافضغك لغئغا وصال إن افطر غاططإ الاترك لمظع ذلك.
له  تسمض  طا  ضحش  جغاق  شغ  عع  الاخرغح  عثا  شعض 
جسض  طظ  السغسغ  وظزام  تفار  ذرغص  سظ  أطرغضا 
الاصسغط أطرًا واصساً بصعة السقح بط بئثء الاسعغات بسث 
ذلك، أم أن عثا الاخرغح عع طظ صئغض ترجغت شضرة 
الافضك واقظصسام تاى تخئح أطرًا طصئعقً وتقً طظاجئاً؟ 
وظتظ ظسطط بحضض أضغث أن شرظسا تسمض سطى جسض صسط 
الةظعب الطغئغ "ضاظاعظاً" سطى عغؤئ طبطث صاسثته التثود 
الئتر  سطى  جثرة  طغظاء  شغ  ورأجه  وتحاد  الظغةر  طع 
افبغخ الماعجط. وشرظسا تثحى طظ جغطرة أطرغضا 

سطى تطك المعاصع شاترم طظ ذلك.
أطرغضا  طظ  بثشع  عع  تفار  طظ  السمض  عثا  ضان  شعض 
لرجط تثود الاصسغط، أم عع سمض بصخث الدشط سطى 
تضعطئ السراج والصعى الماتالفئ طسعا لاسعغط اإلرادة 

افطرغضغئ سطى الةمغع.
طؤئ  طساشئ  سطى  تصع  ِجرت  أن  طقتزاه  غةثر  طما 
ضغطعطار طظ طغظاء جثرة وضاظئ أطرغضا تماظع وتماذض 
الثولئ)  (تظزغط  طظ  جرت  لاترغر  لطبعار  السماح  شغ 
الاظزغط  سظ  المدثمئ  المشطعذئ  المسطعطات  وتصثم 
جرت.  سطى  العةعم  وتأخغر  إرباضعط  بصخث  لطبعار 
وسظثطا لط غساةإ البعار لاتثغراتعا وططالئعا باأخغر 
أطرت  أن  بسث  الاظزغط  بصخش  تصعم  رأغظاعا  العةعم 
السراج باصثغط ذطإ لعا بالصخش لضغ تسرق اظاخار 
والمسؤعلغظ  الصادة  بسخ  جتإ  طظ  وتمضظ  البعار. 
واظسثام  الصخش  أجعاء  تتئ  جرت  طظ  الاظزغط  شغ 
الصثرة سطى طقتزئ ذلك ضما تحغر بسخ المسطعطات 
الثاخئ العاردة طظ عظاك. وأغداً جرى اجابمار الصخش 
شغ الثساغئ اقظاثابغئ لطتجب الثغمصراذغ شغ الخراع 

اقظاثابغ سطى الرئاجئ.
تظزغط  غامضظ  تاى  افطعر  ترتإ  ضاظئ  أطرغضا  ولسض 
الثولئ طظ السغطرة سطى المعاظأ والتصعل والسغطرة 
سطى صطاع الظفط وترطان غغرعا. غغر أن البعار أشصثوعا 
عثه التةئ بسث تترغر جرت وعجغمئ الاظزغط واظضحاف 
"أجطعرته" وبأظه غغر طا ضان غحاع سظه وغرّوج له شغ 
اقتفاق  بسث  خاص  بحضض  وأطرغضا  ضطه  الشرب  إسقم 
طظ  الحثغث  والثعف  طثططاتعا  تظفغث  شغ  افطرغضغ 
اظاصال البعار شغ جرت بسث تترغرعا طظ تظزغط الثولئ 
إلى المعاظأ الظفطغئ وإخداسعا لعط وتعرط تضعطئ 
السراج شغ تئظغ البعار شغ جرت غخئح طعصش الصعى 
المماظسئ لطسغاجئ افطرغضغئ شغ لغئغا صعغاً. شأجرسئ إلى 
الدشط سطى صئغطئ المشاربئ الاغ غظتثر طظعا الةدران 
وأغطإ سظاخر صعته "صعة ترس المظحآت الظفطغئ" إلبرام 
اتفاق بغظعا وبغظ تفار لط تادح تفاخغطه تاى عثه 
الطتزئ، جعى طا ظعر طظ سمطغئ تسطغط وتسطط بغظ 
صعات الةدران وصعات تفار لطمعاظأ الظفطغئ وإسقن 

تفار اجاؤظاف ضت الظفط.
ُتئطى  وافغام  لفتثاث  جرغسئ  صراءات  طةمعسئ  عثه 
بإطضاظعط  الثغظ  المثطخغظ  تسثم  ق  أطاظا  بالةثغث. 

 وبصعاعط الثاتغئ إشحال المحارغع الثئغبئ لفسثاء
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بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

وخش افردن، غعم السئئ الماضغ، طصاض "طعاذظه" جسغث السمرو، الثي لصغ طخرسه، غعم الةمسئ الماضغ، 
بباه  افردظغئ  الثارجغئ  لعزارة  بغان  شغ  ذلك  جاء  العمةغ".  بـ"الفسض  "اإلجرائغطغ"  اقتاقل  جغح  غث  سطى 
العضالئ الرجمغئ "بارا"، صالئ شغه: "ظثدت وزارة الثارجغئ وحآون المشاربغظ بالفسض العمةغ لةغح اقتاقل 
اإلجرائغطغ بإذقصه الظار بحضض طاسمث سطى المعاذظ افردظغ جسغث السمرو أطج الةمسئ شغ طظطصئ باب 
الساطعد شغ الصثس المتاطئ طا أدى إلى وشاته سطى الفعر". وشغ الئغان ذاته "حضضئ الظاذص باجط العزارة 
خئاح الراشسغ برواغئ الحرذئ اإلجرائغطغئ طظ أن السمرو عاجط جظعدًا إجرائغطغغظ ق جغما أن الئغان ذاته ذضر 
خراتئ أظه لط غخإ أي جظثي أو حرذغ إجرائغطغ شغ التادبئ". وتابسئ الراشسغ: "إن التضعطئ افردظغئ تاابع 
الصدغئ لطعصعف سطى ضاشئ الافاخغض وضثلك لاسطغط جبمان الحعغث لثوغه، لغاسظى اتثاذ اإلجراءات الصاظعظغئ 
بمبض عثه التاقت". وُصاض الحاب افردظغ ظعر غعم الةمسئ الماضغ، حرصغ  والثبطعطاجغئ المائسئ دولغاً 

طثغظئ الصثس بجسط طتاولاه تظفغث سمطغئ ذسظ ضث أشراد طظ حرذئ ضغان غععد. (سربغ ٢١)

ردود شسض التضام السمقء الروغئدات: حةإ واجاظضار
ولغج صطع سقصات وتةغغح الةغعش 

افردن غخش طصاض "طعاذظه" سطى غث جغح اقتاقل بـ"العمةغ"

دسئ التضعطئ الغمظغئ إغران إلى الاعصش سظ الاثخض المسامر شغ حآون الغمظ، طآضثة رغئاعا الةادة شغ تتصغص 
السقم بالغمظ صعق وسمق. وصال سئث المطك المثقشغ ظائإ رئغج العزراء الغمظغ -خقل اقجاماع الاتدغري 
لصمئ سثم اقظتغاز شغ شظجوغق- إن إغران طا برتئ تاثخض شغ الحآون الثاخطغئ لطةمععرغئ الغمظغئ، وإن سطغعا 
أن تضش سظ طبض عثه الاثخقت الساشرة. وأضاف المثقشغ أن الغمظ تسرض قظصقب طظ صئض ططغحغا التعبغغظ 
وصعات الرئغج المثطعع سطغ سئث اهللا خالح، تال دون اجاضمال السمطغئ السغاجغئ شغ المرتطئ اقظاصالغئ بمعجإ 
المئادرة الثطغةغئ وآلغاعا الاظفغثغئ، وعع طا اضطر الرئغج سئث ربه طظخعر عادي إلى اقجاساظئ بالاتالش 

السربغ الثاسط لطحرسغئ بصغادة السسعدغئ. (الةجغرة ظئ) 
: إن المثقشغ غسطط أن تثخض إغران المسامر شغ الغمظ إظما غةري باثطغط أطرغضغ، وذلك لط غسث 

غ

خاشغا، والمثقشغ غسطط أغدا أن تضعطاه تظفث خطئ اإلظةطغج شغ الغمظ، والطرشان الماخارسان شغ الغمظ وطظ 
غصش خطفعما طظ صعى إصطغمغئ إظما غةسثان الخراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا شغ الغمظ، ولع ضان المثقشغ خادصا 
شغ ترخه سطى سثم تثخض أي ذرف شغ الغمظ تثخق جطئغا لئثأ بفدح الصعى اقجاسمارغئ الشربغئ وتثخقتعا 
شغ الغمظ ولئغظ لطرأي السام واصع تثخقت إغران طظ أظعا تظفغث لطسغاجئ افطرغضغئ شغ الغمظ ولغج تخعغر 
إغران وضأظعا عغ خاتئئ الظفعذ التصغصغ شغ الغمظ وأظعا تاثخض شغه لاظفغث أجظثة خاخئ بعا بسغثة سظ 
الرؤغئ افطرغضغئ.. إن المتجن أن غصاتض أعض الغمظ بسدعط بسدا تظفغثا لسغاجات الضفار المساسِمرغظ، شأي 

ظةاح عثا الثي تصصه سثو المسطمغظ، سظثطا غاصاتطعن شغما بغظعط لاظفغث جغاجئ سثوعط؟؟!! 
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أن  آغرولئ  طارك  جان  الفرظسغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
بقده تطالإ واحظطظ بإذقسعا سطى ظص اتفاق وصش 
العقغات  إلغه  تعخطئ  الثي  جعرغا  شغ  الظار  إذقق 
الماتثة وروجغا. وسطض آغرولئ الططإ الفرظسغ عثا 
لمظع تثوث لئج شغما غاسطص بمظ المساعثف سطى 
المساثلئ"  "المسارضئ  تسرض  اتامال  بتةئ  افرض، 
لطصخش. وأضاف "جظضعن ططالئغظ شغ طرتطئ طا بأن 
ذلك  ولظفسض  الثطئ.  لعثه  افحمض  الافاخغض  ظآغث 
وضان  المسطعطات".  ضاطض  سطى  لقذقع  بتاجئ  ظتظ 

افربساء  غعم  أجري  عاتفغ  اتخال  شغ  اتفصا  ضغري،  جعن  وافطرغضغ  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر 
الماضغ، سطى تمثغث ظزام وصش افسمال الصاالغئ شغ جعرغا لمثة ٤٨ جاسئ. (روجغا الغعم)

المحارغع  سظ  قجائسادعا  الثائط  أطرغضا  جسغ  طظ  طظجسةئ  شرظسا  وطظعا  افوروبغئ  الثول  إن   :
غ

فن  وذلك  روجغا  وبغظ  بغظعا  افطر  تخرت  أطرغضا  أن  تثرك  وعغ  جعرغا،  بحأن  المطروتئ  السغاجغئ 
أطرغضا ططمؤظئ إلى أن دور روجغا خادم لثطاعا شغ جعرغا بثقف الثول افوروبغئ الاغ تطمع إلى أن 
غضعن لعا ظفعذ شغ جعرغا، شأطرغضا ق تبص بعط. ولثلك شإن العزغر الفرظسغ شغ ططالئاه باقذقع سطى 
ضاطض طسطعطات اقتفاق بغظ أطرغضا وروجغا غعجه رجالئ إلى أن أطرغضا لغسئ طعضع بصئ لضغ ظعاشص سطى 
اتفاق سصثته وبظعده غغر طسطعطئ، وطظ ظاتغئ باظغئ عع جسغ طظ شرظسا إلحراضعا شغ التطعل المطروتئ 

بحأن جعرغا لغضعن لعا ظفعذ شغعا.
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تراطإ وتعثغثه لعغقري ضطغظاعن واضاساته أخعاتعا 
شغ ضض العقغات افطرغضغئ، لعثا ظرى اإلدارة افطرغضغئ 
شغ  تارغثغ  باظاخار  وتعسثه  افطرغضغ  لطظاخإ  تطعح 
طسرضئ تارغثغئ طعمئ جثا فطرغضا وجمساعا السالمغئ، 
لعا  وغثطط  غجسط  الاغ  المعخض،  طسرضئ  وعغ  أق 
وغسعل سطغعا، بالصداء سطى تظزغط الثولئ شغعا ظعائغا، 
طرضجي  وسخإ  ساخمئ  عغ  المعخض،  أن  ترى  فظعا 
وضع  وعضثا  السالط،  شغ  المجسعطئ  وخقشاه  لطاظزغط 
شغ  المخغر  طسرضئ  لثعض  بظفسه  خططا  الئظااغعن 
المعخض، شأظحأ صاسثة سسضرغئ صرب المعخض جماعا 
أتثث  إرجال  طع  طظعا،  لقظطقق  الظارغئ  الصاسثة 
افجطتئ وافجعجة والمساحارغظ والخعارغت الطغجرغئ 
الفرق  طظ  ضئغرة  وتتدغرات  الظصطعغئ،  والمثشسغئ 
السسضرغئ السراصغئ، وبسخ العتثات السسضرغئ لطظثئئ 
شدائغئ  وشاح  الخظاسغئ  افصمار  وظخإ  افطرغضغئ، 
الطائرات  وبثأت  المعخض،  لمسرضئ  خخغخا  التثباء 
طظث أحعر بصخش وصاض أبرز صادة الاظزغط شغ المعخض، 
اقتخاقت  وصطع  جثا  ضئغر  بحضض  اإلطثادات  وصطع 
وسطغه  السالط،  سظ  ظعائغا  المثغظئ،  وسجل  والمعارد 
شإن إدارة أوباطا تسعل وتثطط لافةغر طفاجأة ضئرى 
طسرضئ  وعغ  أق  بأغام،  اقظاثابات  صئغض  تجسط)،  (ضما 
اقظاثابات،  لضسإ  طظعا  طتاولئ  المعخض  اجاسادة 
وق ظثري ضغش تساسغث طثغظئ ضئرى بتةط المعخض، 
بأغام طسثودة، وعغ الاغ سةجت سظ تترغرعا بساطغظ 
بةغح وتحث سحائري وططغحغاوي!! إق إذا ضان عظاك 
شغ افطر (إن)، وظصخث بالـ(إن)، أن غظستإ الاظزغط 
طظ المعخض شعرا وتتثث طسرضئ خعرغئ طبطما تثث 

شغ طسرضئ تترغر طثغظاغ تضرغئ وافظئار.
شةاء  العةعم  بسمطغئ  الارضغئ  الصعات  طحارضئ  أطا 
بسث أن ذرتئ أطرغضا طعضعع إصاطئ طظطصئ آطظئ أو 
طتاشزئ جثغثة لطظخارى والمضعظات السراصغئ افخرى 

افزطان.  صثغط  طظث  المعخض  جعض  شغ  تسغح  الاغ 
طما حّةع ترضغا سطى اإلسقن رجمغاً سظ الصغام بسمطغئ 
سسضرغئ شغ المعخض حئغعئ بسمطغئ درع الفرات شغ 
جعرغا طآخرًا. طئررة ذلك باتفاصغئ التثود بغظ السراق 
وترضغا سام ١٩٢٦م، الاغ تثسغ ترضغا أظعا طظتاعا تص 
تماغئ الارضمان شغ السراق، خثطئ لمخالتعا الصعطغئ 
المظطصئ،  شغ  والسسضرغئ  السغاجغئ  واجاراتغةغاعا 
وإبئات دورعا التغعي شغعا. شغ تغظ إن رئغج اإلصطغط 
صعات  طحارضئ  حروط  أسطظ  الثي  بارزاظغ،  طسسعد 
اإلدارة  شغ  السغاجغئ  الحراضئ  بـ(ضمان  الئحمرضئ 
وتض   ،١٤٠ المادة  وتظفغث  افصطغات،  تصعق  وضمان 
صدغئ المظاذص الماظازع سطغعا تسإ المادة، طدغفا 
اقظستاب  غمضظ  ق  بالثم،  تاترر  الاغ  افرض  أن 
طظعا)، ولثلك شإن الطسئئ افطرغضغئ الصثرة شغ تترغر 
المعخض، ق غمضظ أن تضعن طسرضئ ظزغفئ بصغاجاتعا 
السسضرغئ، ولع بتثودعا الثظغا، ولضظ جاضعن طسرضئ 
تثطغرغئ وأرضا طتروصئ ضما ترغثعا وتثطط لعا إدارة 
أوباطا، لضغ غفعز تجبه الثغمصراذغ برئاجئ العقغات 
الماتثة افطرغضغئ ولثسط السئادي الثي اطاسخ ضبغرا 
سطى  لطصداء  إخقتات  إجراء  طظ  تمضظه  سثم  بسئإ 
الفساد، ضض ذلك سطى تساب دطاء أعض المعخض، فن 
تخرغتات إدارة أوباطا والئظااغعن ترجض إحارة أضغثة 

لمسرضئ أخغرة شغ المعخض ظعاغئ السام.
إن طما غآجش له أن أوضاع المسطمغظ أخئح الضاشر 
المساسمر عع الثي غاتضط بعا، ولثلك ظراه غساثثم 
الطائفغئ لافرصئ المسطمغظ واقصااال شغما بغظعط، وضض 
الثي  لطمسطمغظ  المثطص  الراسغ  غغاب  بسئإ  ذلك 
غرسى حآوظعط بضااب اهللا وجظئ رجعله، ولضظ سصغثة 
اإلجقم الراجثئ شغ ظفعس المسطمغظ جاطغح بأتقم 
 ُ نَّ ابَّ َنرُصَ َ الضاشر المساسمر وسمقئه ولع بسث تغظ، ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ ابَّ

تامئ: طسرضئ المعخض... وتتثغث المخغر!!

شغ  اقتتاد  أصرعا  الاغ  تعزغسعط"  "إسادة  خطئ  طبض 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٥. طةمعسئ أوروبغئ طسارضئ داخض 
المةمعسئ افوروبغئ! بض حرخ داخض اقتتاد ضئرغطاظغا 

غعثد طخغره.
ذالإ  تاى  لطمةر  حثغثة  اظاصادات  وجعئ  ولصث 
المةر  بإخراج  أجطئعرن  جان  لعضسمئرغ  وزراء  رئغج 
طظ اقتتاد إلسقظعا "رشدعا لقجؤغظ المسطمغظ" طما 
اضطر رئغج وزراء المةر شغضاعر أوربان إلى المطالئئ 
"بمساططئ المةرغغظ باتارام"، وذلك بسثطا اجامع طع 
افلماظغ طارتظ حعلاج رئغج الئرلمان افوروبغ الثي 
وجه إلغه أغدا "اظاصادات حثغثة". وصال روبرت شغضع 
غعم  اقجاماع  تسادغش  الاغ  جطعشاضغا  وزراء  رئغج 
قجأ  اجاداشئ  تصئض  لظ  جطعشاضغا  "إن   :٢٠١٦/٩/١٦
طسطط واتث". وأسطظ أن "جطعشاضغا ترغإ شغ اجاصئال 
الاحغك  وزراء  رئغج  وصال  شصط".  ظخارى  قجؤغظ 
بعععجقف جعبعتضا غعم ٢٠١٦/٨/٢٣: "لغج لثغظا عظا 
أن  شغ  ظرغإ  ق  وبخراتئ،  صعغئ.  طسطمئ  جالغئ  أغئ 
تاحضض عظا جالغئ طسطمئ صعغئ اظطقصا طظ المحاضض 
الاغ ظحعثعا". بغظما أسربئ المساحارة افلماظغئ سظ 
اجاغائعا طظ رشخ اجاصئال قجؤغظ فظعط طسطمعن. 
اقتتاد  شغ  اقظصساطات  طثى  غةسث  ذلك  ضض 
افوروبغ وغةسث طثى التصث الثشغظ لثى السطماظغغظ 
ضألماظغا  دول  صئعل  وطا  افوروبغغظ.  الثغمصراذغغظ 
وشرظسا لقجؤغظ طسطمغظ إق فغراض جغاجغئ طظ أجض 
شرض دولعط واقتتاد افوروبغ ضصعة دولغئ لطاثخض 
الثولغ  اقسائار  سطى  ولطتخعل  الثولغئ  الحآون  شغ 
وإلغةاد تأبغر شغ المظطصئ اإلجقطغئ لاتصغص المخالح 
شغ  الظاس  بغظ  طسارضئ  تعجث  أظه  طع  اقجاسمارغئ، 
تجب  تسرض  ذلك  وبسئإ  القجؤغظ،  لصثوم  دولعط 
طغرضض طآخرا لثسارة شغ اظاثابات طتطغئ شغ إتثى 
فلماظغا"  "الئثغض  تجب  أطام  افلماظغئ  المصاذسات 

المسارض لفجاظإ ولقجؤغظ.
أطا الثول افوروبغئ الاغ لغج لثغعا أغراض جغاجغئ 
خارجغئ شارشخ اجاصئال القجؤغظ، وخاخئ المسطمغظ، 

وعغ دول طظشطصئ سطى ظفسعا ضمةعسئ "شغجغراد". شعغ 
تخرح سقظغئ بثعشعا طظ وجعد جالغئ إجقطغئ صعغئ، 
طع أن عثه الثول ضطعا سطماظغئ دغمصراذغئ تّثسغ أظعا 
ق تمغج بغظ افدغان وبغظ الظاس، شسغاجاتعا تضحش 
زغش السطماظغئ والثغمصراذغئ وتئغظ أن الاسخإ ضث 

اإلجقم عع جغث المعصش لثغعا.
المئثأ  أجاس  وعغ  السطماظغئ  أن  غبئئ  ذلك  ضض 
الرأجمالغ شاحطئ، وظزاطعا الثغمصراذغ شاحض، شطط 
غساطع افوروبغعن أن غسالةعا طحاضطعط بعثا المئثأ 
شاسخش  اقتتاد،  إظحاء  سطى  سصعد  جائ  طرور  بسث 
السطماظغئ  فن  والحائضئ،  السعغخئ  المحاضض  به 
الثغمصراذغئ ساججة سظ تطعا، ولط تساطع أن تخعر 
وحسعبه،  دوله  وتعتث  المئثأ،  بعتصئ  شغ  الحسعب 
شطط تساطع أن تسالب طسألئ الصعطغئ الاغ تظثر ضغان 
تاظازل  ق  ودوله  شحسعبه  بالافضك،  وتعثده  اقتتاد 
سظ صعطغاعا شغ جئغض العتثة، وتضره بسدعا بسدا، 
شالحسعب  بسخ،  سطى  بسدعا  جغطرة  طظ  وتثحى 
الفرظسغغظ  أو  افلمان  جغطرة  طظ  تثحى  افوروبغئ 
سطغعا. والاسخإ الثغظغ والضراعغئ لقجقم خاخئ طا 
زالئ تسمغ أبخار حرغتئ ق غساعان بعا شغ أوروبا 
برغط تئظغعط لطسطماظغئ الاغ تفخض الثغظ سظ التغاة، 
خاظئ  شغ  لغخإ  الصعطغ  الاسخإ  ذلك  إلى  شغداف 
السثاء لطمسطمغظ وعط غاحثصعن أظعط ق غمغجون بغظ 

الئحر وغائظعن تصعق اإلظسان والترغات. 
شما فوروبا طظ تض إق طراجسئ طئثئعا والافضغر شغ 
تاثثه  تاى  وإظخاف  وطعضعسغئ  بةثغئ  اإلجقم 
طئثأ لعا، شعع خغر دواء إلظصاذ أوروبا وحسعبعا طظ 
أزطاتعا الاغ تعثد بافضك اتتادعا وتسغثعا إلى دائرة 
الخراع وطظ بط التروب ضما شغ السخعر الشابرة سطى 
ظثسعضط  أوروبا  أعض  غا  اإلجقم  شإلى  الاارغت..  طثى 
لتض طحاضطضط بحضض جثري وختغح، شئه تتض سطغضط 
الرتمئ، وصث وخفه إلعظا وإلعضط العاتث افتث وخفا 
﴿َوَما  ولضط  لظا  رجعق    طتمثا  أرجض  سظثطا  دصغصا 

 ﴾ ْرَسلَْناَك إالّ رمَْحًَة لِلَْعالَِمنْيَ
َ
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الدرغئئ بني اإلجقم والرأجمالغئ

الثولئ أو التضعطئ الاغ تمبض الثولئ سئارة سظ جعاز 
تظفغثي غاتمض طسآولغئ رساغئ حآون رساغا الثولئ 
تاططإ  عثه  الحآون  ورساغئ  المةاقت.  طثاطش  شغ 
وذرق  والختئ  الاسطغط  بأسئاء  لطصغام  ضبغرة  أطعاق 
المعاخقت وافطظ الثاخطغ والثارجغ... الت. وتاتضط 
وجعئ الظزر والظزام المسامث شغ الثولئ سطى الضغفغئ 
الاغ تتخض سطغعا الثولئ طظ أطعال طظ أجض تمعغض 
اقحاراضغ  الظزام  شغ  شالثولئ  وطحارغسعا.  أسمالعا 
اإلظااج  ووجائض  افجاجغئ  الثولئ  طصثرات  تمطك 
المثاطفئ سطى اسائار أظعا ظائئئ سظ الحسإ الثي غمطك 
ضض طصثرات الثولئ. وبالاالغ شإن الثولئ شغ الظزام 
اقحاراضغ ق تتااج إلى شرض ضرائإ سطى الظاس طظ 
أجض الامعغض فظعا عغ الاغ تمطك أخض المال وتمطك 
تص الاخرف شغه. أطا شغ الظزام الرأجمالغ شإن الثولئ 
ق تمطك أغا طظ وجائض اإلظااج أو المصثرات الطئغسغئ 
شغ الثولئ، بض إن المطضغئ شغ الظزام الرأجمالغ عغ 
تص لفشراد والمآجسات ولغسئ تصاً لطثولئ، بمسظى 
طظ  أغا  تمطك  ق  الرأجمالغ  الظزام  شغ  الثولئ  أن 
وجائض اإلظااج ضالمخاظع والمظاجط والمعارد الطئغسغئ 
ضغ  لطثولئ  العتغثة  الطرغصئ  شإن  وبالاالغ  وغغرعا، 
تامضظ طظ تسغغر أسمالعا عغ شرض الدرائإ سطى 
افشراد والمآجسات. شمال الثولئ الثي تساسمطه شغ 
سطى  تفرضعا  الاغ  الدرائإ  طظ  آت  حآوظعا  تسغغر 
سطى  لطسغطرة  الثولئ  تدطر  تغظ  وتاى  الظاس. 
طخظع أو بظك أو طظةط شإظعا تفسض ذلك ظاغةئ لاردي 
وطظ  اجاتعاذعا  سطى  تسمض  الاغ  المآجسئ  أوضاع 
باجاسمال  بثلك  وتصعم  الدغاع،  طظ  إظصاذعا  أجض 
الرأجمالغ  السالط  شغ  والثول  الظاس.  ضرائإ  أطعال 
برسئ شغ سمطغات شرض الدرائإ وجمسعا وطقتصئ 
الماعربغظ طظ دشع الدرائإ أو تاى جظ الصعاظغظ 
ذلك  وطا  الدرائإ؛  طظ  المآجسات  بسخ  لتماغئ 
إق فن الظزام الرأجمالغ لط غةسض لطثولئ ظخغئا شغ 

افطعال الاغ تثدع لسططاظعا.
وأطا الظزام اإلجقطغ شصث جسض لطثولئ ططضغئ تظفص 
طظعا سطى حآوظعا وتسغغر أسمالعا، ضما جسض لمةمعع 
الظاس ططضغئ تثغرعا الثولئ وتظفص طظعا سطى رساغئ 
حؤعظعط. شطما شاح اهللا سطى سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه أرض السعاد شغ السراق وأراد بسخ الختابئ 
تصسغط افرض بغظ المصاتطغظ، أبى سمر ذلك وجسض 
طظ  الخرف  لغاط  سظعة  المفاعتئ  افرض  طظ  الفغء 
رغسعا سطى الةظث المصاتطغظ وذرارغعط، وعثا طخرف 
سظ  الظاتب  شالثراج  افجاجغئ.  الثولئ  طخارف  طظ 
شغ  لطثولئ  ططك  عع  سظعة  شاتعا  تط  الاغ  افرض 
لطثولئ  ططك  عع  بض  ضرغئئ،  لغج  والثراج  اإلجقم. 
أخق، ولضظ الثولئ تسمح لطظاس باجاثثام افرض 
أن  شافخض  طتثدا.  خراجا  طظعط  وتصئض  وزراساعا 
افرض ططضغاعا لطثولئ ولغسئ لفشراد. وضثلك خمج 
ق  والاغ  افرض  شغ  المثشعظئ  المسادن  وعع  الرضاز 
ترصى أن تضعن طظةما بضمغات ضئغرة، شثمج الرضاز 

ططك لطثولئ تظفص طظعا سطى حآوظعا وطخالتعا.
لفرض  تتااج  ق  اإلجقم  شغ  الثولئ  شإن  وبالاالغ 
الدرائإ لاسغغر أسمالعا فظعا تمطك طاق. أطا طخالح 
الظاس الساطئ شالثولئ تظفص سطغعا طظ ططضغئ الظاس 
الساطئ الاغ غحارك بعا الظاس؛ شضما أن لطثولئ ططضغئ 
شضثلك لسمعم الظاس ططضغئ وعع طا غسرف بالمطضغئ 
الساطئ. شالثولئ ق تتااج لافرض سطى الظاس ضرائإ 
طظ أجض إظحاء المثارس والمساعث والمحاشغ والطرق 
والمطارات والمعاظأ؛ فن عثه المخالح عغ طخالح 
ساطئ لطظاس تظفص سطغعا طظ أطعالعط الاغ جسطعط اهللا 
حرضاء شغعا، ضافطعال الظاتةئ سظ المخادر الطئغسغئ 
والفعجفات  والمظشظغج  والتثغث  والشاز  الظفط  طبض 

وغغرعا  المائغئ  والممرات  الشابات  وسظ  والغعراظغعم 
ساطا  ططضا  اهللا  جسطعا  الاغ  الطئغسغئ  المخادر  طظ 
تسغغر  سطى  لاظفص  طاق  اتااجئ  إذا  والثولئ  لطظاس. 
المئاظغ  وبظاء  لطمعظفغظ  الرواتإ  ضثشع  حآوظعا 
التضعطغئ وغغرعا شإظعا تساسمض أطعال ططضغئ الثولئ 
الساطئ  المطضغئ  أطعال  طظ  تظفص  شإظعا  تضش  لط  شإن 
سطى اسائار أظعا تظعب سظ الظاس شغ تسغغر أسمالعط 
ق  اإلجقم  شغ  الثولئ  شإن  وبالاالغ  وطخالتعط، 
تتااج إلى شرض ضرائإ سطى رساغاعا طظ أجض تسغغر 
أسمالعا أو رساغئ طخالح الظاس. وتثاطش الثولئ شغ 
الثولئ  أن  اسائار  سطى  اقحاراضغئ  شغ  سظعا  اإلجقم 
وعما  ططضغاعط  لعط  الظاس  وسمعم  ططضغاعا  لعا 
اإلجقم  أن  إلى  إضاشئ  تماطا،  طثاطفاان  ططضغاان 
صث أصر بمطضغئ بالبئ لفشراد. شافشراد لعط ططضغاعط 
الثاخئ الاغ غسابمروظعا ضما غحاؤون ضمظ أتضام 
الحرع. شاإلجقم أوجث تعازظا بغظ تاجئ الفرد، وتاجئ 

المةمعع وتاجئ الثولئ الاغ ترسى حآون الرسغئ.
إق أظه طظ الممضظ أن تتخض تاقت ولع ظادرة تةث 
الثولئ ظفسعا بتاجئ إلى طال لاظفصه سطى تاجئ طظ 
افطئ  وسطى  سطغعا  اهللا  أوجئه  وواجإ  الرسغئ  تاجات 
ططضغئ  شغ  المال  طظ  غضفغ  طا  عظاك  لغج  ولضظ 
الثولئ أو المطضغئ الساطئ. تغظعا تاعجه الثولئ لفغظغاء 
اهللا  تإ  شغعط  تساتث  الثولئ  شغ  المسطمغظ  طظ 
اهللا،  جئغض  شغ  عئئ  المال  لطثولئ  لغصثطعا  ورجعله 
ضما شسض سبمان رضغ اهللا سظه شغ سام السسرة تغظ 
اتااجئ دولئ رجعل اهللا إلى طال لامعغض غجوة تئعك، 
رجعل  شسض  ضما  افشراد،  طظ  لقصاراض  تاعجه  وصث 
اهللا تغظ اصارض طظ غععدي طاق ورعظ درسه، وصث 
تفرض سطى أغظغاء المسطمغظ ضرغئئ طتثدة إلى أجض 
طتثد ولشاغئ طتثدة "... إذا لط غعجث شغ بغئ المال 
طال، أو ظفث طا شغه طظ طال، أو ضان طا شغه ق غضفغ 
سطى  ضرائإ  غفرض  أن  لطثطغفئ  شإن  الظفصات؛  لسث 

افغظغاء بصثر تطك الظفصات تسإ افتضام الحرسغئ...
طا  تالئ  سطى  لقظفاق  ضرغئئ  شرض  غةعز  ولضغ   ...

غةإ أن تاتصص الحروط الاالغئ:
- أن ق غضعن شغ بغئ المال طال غضفغ لقظفاق سطى 

عثه التالئ...
- أن غرد ظص حرسغ سطى أن الظفصئ سطى عثه التالئ 

واجئئ سطى بغئ المال وسطى المسطمغظ...
الظفصئ  طصثار  سظ  المفروضئ  الدرغئئ  تجغث  ق  أن   -

العاجئئ سطى تطك التالئ...
- أن ق تفرض إق سطى افغظغاء شصط الثغظ سظثعط 
زغادة سظ تاجاتعط افجاجغئ والضمالغئ بالمسروف..." 
(طظ جعاب جآال لطسالط سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
سطى  خفتاه  رواد  أجؤطئ  سطى  الاترغر  تجب  أطغر 

الفغسئعك، ٢٠١٦/٠٥/١٩م)
ضدرغئئ  دائمئ  ضرغئئ  تفرض  أن  غةعز  ق  ولضظ   

المئغسات أو ضرغئئ الثخض وغغرعا.
شرغث  ظزام  اإلجقم  شغ  الظزام  أن  غائغظ  عظا  طظ 
طظ ظعسه تمغج سظ اقحاراضغئ الاغ لط تسرف جعى 
المطضغئ الساطئ طا جسض الفرد شغ شصر دائط والثولئ 
الاغ  الرأجمالغئ  سظ  وتمغج  إذساطه،  سظ  طسآولئ 
سظ  طسآولعن  والظاس  دائط  شصر  شغ  الثولئ  جسطئ 
تسغغر حآوظعا. وق غثفى سطى أتث جعاء شغ الثول 
الرأجمالغئ افخغطئ أو شغ الثول الاابسئ لعا وتثدع 
لسططاظعا ضغش غساظغ الظاس أشرادًا وطآجسات طظ 
حثة الدرائإ وبصطعا طا غثشسعط إلى اخاراع حاى 

أظعاع الضثب والتغض لطاعرب طظعا.
سظ  الثولئ  َتَرشُُّع  إق  اإلجقم  ظزام  شغ  غضظ  لط  شطع 
اهللا  رتمئ  ولضظ  لضفى،  الظاس  جغعب  شغ  اإلغشال 

 وجسئ ضض حغء

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

صال الرئغج افطرغضغ افجئص، جغمغ ضارتر، إن أطرغضا تحعث "سعدة لطسظخرغئ"، ودسا رجال الثغظ المسمثاظغغظ 
طظ ذائفاه إلى تئظغ الاشغغر شغ طةامساتعط. وتتثث الرئغج افطرغضغ افجئص، غعم الثمغج الماضغ، شغ صمئ 
غسادغفعا المآتمر المسمثاظغ، وجاء خطاب ضارتر أبظاء صمئ تسامر ٣ أغام شغ أتقتظا تعثف إلى إغةاد حراضئ 
بغظ ضظائج السعد والئغخ. وصال ضارتر إن بسخ افطرغضغغظ الئغخ غطاجطعن الخمئ سظثطا غرون السظخرغئ أو 
الامغغج خحغئ أن غفصثوا "طعصسعط المامغج" شغ المةامع. وضبغرا طا تتثث ضارتر سظ الثور العام لطسصغثة أبظاء سمطه 
السغاجغ، وعع اآلن شغ التادغئ والاسسغظ طظ سمره، وغعاخض الاثرغج شغ طثارس افتث سثة طرات حعرغا شغ 

ضظغسئ بئطثته بطغظج بعقغئ جعرجغا. (جضاي ظغعز سربغئ)
: إن ضقم الرئغج افطرغضغ افجئص، جغمغ ضارتر، غتاعي سطى طشالطئ سظثطا غاتثث سظ أن أطرغضا 

غ

تحعث سعدة السظخرغئ، شالسظخرغئ لط غاط الصداء سطغعا شغ أطرغضا لغاط التثغث سظ سعدتعا طظ جثغث، 
بض عغ طعجعدة طظث أطث ذعغض عظاك، وعغ طسامرة، والامغغج سطى أجاس سظخري شغ أطرغضا تظطص به 
المآجسات والثوائر والحرذئ وغغر ذلك.. وأطا ططالئئ ضارتر رجال الثغظ إلى تئظغ الاشغغر شغ طةامساتعط، 
وطا غسظغه عثا الضقم طظ صغاطعط بالمساعمئ شغ طسالةئ طحضطئ السظخرغئ شعع غسظغ إشقس التدارة 
الشربغئ شغ طسالةئ طحضطئ السظخرغئ والطةعء إلى الثغظ لمسالةئ تطك المحضطئ، طع أن التدارة الشربغئ تصعم 

سطى سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة، وطظ أعط حآون التغاة تظزغط سقصات الظاس شغما بغظعط..

ضارتر: أطرغضا تحعث "سعدة لطسظخرغئ"
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المرأة  تطك  صخئ  لئظان  شغ  السغاجغ  العضع  غحئه 
الصثر  شغ  تشطغ  ضاظئ  سظثطا  سظه  اهللا  رضغ  سمر  طع 
طاء شسألعا سمر رضغ اهللا سظه سما شغ الصثر شصالئ: 
غظاطعا،  تاى  به  أسططعط  ذا  عع  طاء  شغعا  جسطئ  "صث 
وأوعمعط أن شغعا حغؤا"، شالتراك السغاجغ شغ لئظان 
أحئه باطك الصثر تشطغ ولغج شغعا إق الماء، وذلك فن 
العضع السغاجغ شغ لئظان طعصعف سطى طا جغسفر سظه 
العضع شغ جعرغا، وعثا أطر غثرضه الفرصاء شغ لئظان. 
وسطى ضعء الاةمغث افطرغضغ لطعضع شغ لئظان، وجث 
الثخعم والتطفاء شغ العجط السغاجغ الطئظاظغ عاطحا 
(لطعلثظئ) السغاجغئ، ضطقب الخش الخشار غشاظمعن 
والظطظطئ  بالمحاغئئ  لغصعطعا  المسطط  اظحشال  شرخئ 
ضض  أجرع  إلغعط،  طصئق  أصثاطه  وصع  جمسعا  إذا  تاى 
طظعط إلى طصسثه الثي أصسثه شغه المسطط ق غاةاوزه، 

وعضثا عط غطمان السغاجئ شغ لئظان!
وسطى وصع عثه التالئ، غفعط الثقف الثي دّب بغظ 
العاتثة  السمالئ  وحرضاء  بض  العاتث  الاتالش  أسداء 
جمساعط  إظما  أخق  آذار   ٨ شغ  إظعط  إذ  آذار،   ٨ شغ 
السمالئ فطرغضا وتتصغص طخالتعا شغ لئظان وتماغئ 
بغظعط  إن  إذ  اجامسعا؛  لما  ذلك  ولعق  شغه،  ظفعذعا 
والبارات  الفاجث  والاظاشج  واقخاقف  الاظاصخ  طظ 
أصرب  وعط  الضبغر،  الحغء  الثشغظئ  وافتصاد  الصثغمئ 

لضعظعط رؤجاء سخابات طظ ضعظعط جغاجغغظ!
سطى  عثا  صئض  تضظ  لط  آذار   ٨ أصطاب  بغظ  والسقصئ 
جعاء أخق، شالاحاغإ بغظعط ضان ظاعرا طظث الئثاغئ، 
إق أن طعاصفعط الظعائغئ الاغ تاسطص باظفغث طا ترغث 
أطرغضا لط تضظ تاأبر بعثا الاحاغإ، شمبق السقصئ بغظ 
العذظغ  (الاغار  سعن  وطغحال  أطض)  (ترضئ  بري  ظئغه 
التر) لط تضظ غعطا خاشغئ، شصث ظعرت خقشاتعما طظث 
ترحغح  سعن  رشخ  سظثطا   ٢٠٠٩ الظغابغئ  اقظاثابات 
ظائإ ججغظ السابص جمغر سازار سطى القئتئ المحارضئ 
ودسمئ (أطض) ترحغته، وخقشعما سطى طسألئ أولعغئ 
وتخثغص  الظفط،  بطعضات  لاطجغط  سروض  اجاثراج 
سصعد تأعغض طساطض إظااج الضعرباء شغ الةغئ والجوق 
ودغر سمار، وسطى الرغط طظ اتفاق سعن وبري قتصا سطى 
ططش الظفط إق أن الثقف بغظ الرجطغظ أو السخاباغظ 
سطى ططفات المضاجإ لغج طرحتا لقظاعاء، وضثلك 
لط  سعن  طغحال  وتغار  شرظةغئ  جطغمان  بغظ  السقصئ 
لفرظةغئ،  الترغري  ترحغح  صئض  تاى  جعاء  سطى  تضظ 
خئرا  ظغعز)  (لغئاظعن  طعصع  ظحر   ٢٠١٣/٥/٣ شفغ 
افغام  خقل  السغاجغئ  الخالعظات  شغ  (برز  طفاده 
البقبئ الماضغئ تثغث سظ خقف بغظ الظائئغظ طغحال 
سعن وجطغمان شرظةغئ، اجاثسى تثخض تطفاء الطرشغظ 
افضبرغئ  شرغص  طخادر  أّضثت  وشغما  افجعاء.  لارذغإ 
لفائ  الطرشغظ،  بغظ  خقف  وجعد  السابصئ  العزارغئ 
إلى أن أتعال شرغص ٨ آذار برطاه لغسئ بثغر. شفدًق 
سظ الحضعى الثائمئ لثى صعى «الخش الباظغ» (صغاجًا 
بالبصض الحسئغ) طظ الاعمغح داخض الفرغص، بمئ أزطئ 
بصئ تضاد تضعن بق تض، بغظ الرئغج ظئغه بري وسعن. 
لضظ المساةث عع الثقف الثي وخض إلى تث الصطغسئ 
شافخغر  وشرظةغئ.  سعن  بغظ  الماضغئ  افجابغع  خقل 
غرى أن تطغفه «افضئر» سعن، غاةاعطه، وق غساحغره 
شغ طسزط الصرارات. ضثلك ُغَشغَّإ طمبطع شرظةغئ سظ 
سثد ضئغر طظ الطصاءات «الاصرغرغئ» الاغ غسصثعا أبظاء 
الجغرتاوي  الجسغط  أن  ذلك  إلى  أِضش  العاتث.  الخش 
اسارض سطى أداء «الثط» صئض تسمغئ الرئغج تمام 
جقم لارؤس التضعطئ. شعع غرى أن شرغص ٨ آذار لط 
اهللا  «تجب  لسقم:  أخعاته  ضض  لغمظح  طدطرًا  غضظ 
بثلك.  بأس  ق  غسمعه.  أن  غةإ  وسعن  أطض  وترضئ 
أرجقن  وذقل  والصعطغعن  والئسبغعن  أظا  لماذا  لضظ 

لفسض  طدطرون  التجبغغظ  غغر  شرغصظا  ظعاب  وباصغ 
ذلك؟». وغآضث شرظةغئ أن ظزرته السطئغئ تةاه جقم 
«غرّد  لظ  المضطش  الرئغج  فن  الظعاغئ،  شغ  جاخّح 
الةمغض» لـ ٨ آذار. طا تصّثم تراَضَط شغ ظض تساجغئ 
لثى شرظةغئ طظ العزغر جئران باجغض، ق ُتفِخح طخادر 
٨ آذار سظ أجئابعا...)، وصث تفةر الثقف بغظعما بسث 
صغام الترغري بارحغح جطغمان شرظةغئ بثسط وطعاشصئ 

طظ ظئغه بري وولغث جظئقط.
وبري  وسعن  شرظةغئ  بغظ  الماعترة  السقصئ  وعثه 
ذرح  إن  طا  إذ  التعار  جطسات  سطى  اظستئئ  وسعن 
جئران باجغض اساراضه باجط "المغباصغئ" (طاتثبا سما 
جرى شغ جطسئ طةطج العزراء افخغرة ووشص طسطعطات 
"الظعار" شصث اظاصث باجغض اظسصاد الةطسئ، شغ تدعر 
٦ شغ المؤئ شصط طمظ غمبض المسغتغغظ، طسائرا أن 
عثا افطر أضئر طثالفئ لطمغباصغئ، وأن "الاغار" غرشخ 
عثا افطر، وأن الطسظ شغ عثا الثخعص صث تتدر) 
سطى  شرظةغئ  جطغمان  رد  وصث   (٢٠١٦/٩/٥ (الظعار 
غمسه  الظخراظغ  الامبغض  سظ  الضقم  باسائار  ذلك 
أظئ  أطا  جث  سظ  أباً  الظاس  أطبض  "أظا  لئاجغض:  (شصال 
شمظ تمبض؟ جصطئ ٦ طرات شغ اقظاثابات (الئطثغئ 
"طا  فظك  لاغاره  ساطاً  طثغرًا  سغظك  وسّمك  والظغابغئ) 
اجارجغئ" تثعض اقظاثابات شغ الاغار" وأضاف "ظتظ 
لضظضط  الظعاغئ  تاى  سعن  طغحال  الةظرال  طع  طحغظا 
شغه  الظاس  تثغرون  أخئتاط  طضان  إلى  أوخطامعظا 
تضعن  طا  "سمرعا  أو  ترغثون  طا  غسطعضط  أن  بغظ 
جمععرغئ" وعثه طسألئ ق ظصئض بعا") (طعصع جظعبغئ 

.(٢٠١٦/٩/٦
وصث غزظ الئسخ أن تجب إغران غحضض ظصطئ اقلاصاء 
بغظ أذراف ٨ آذار جمغسعا، طع السطط أظه لغج بسغثا 
شأصرب  افتقف،  طع  الثخعطئ  طأزق  شغ  العصعع  سظ 
التطفاء لتجب إغران شغ لئظان عغ ترضئ أطض الحغسغئ 
شصث ظحر طعصع سربغ ٢١ شغ ٢٠١٥/٦/٣٠ خئرا طفاده 
وتجب  أطض  ترضئ  بغظ  طسطح  احائاك  افتث  (اظثلع 
بادارب  بثأ  لئظان  جظعب  شغ  سثحغئ  بطثة  شغ  اهللا 
بافغثي والسخغ، وتتعل إلى إذقق ظار، طسفرا سظ 

جصعط بقبئ جرتى أتثعط إخاباه ترجئ..).
وضثلك الثقف الثي ظحإ بغظعما سطى رئاجئ بطثغئ 
إلى  المظامغ  المظاثإ  الئطثغئ  سدع  (غعضح  سثلعن 
طع  اتفاق  عظاك  "ضان  أظه  جسث  طتمث  "أطض"  ترضئ 
تجب اهللا صئغض اقظاثابات قظاثاب جمغح وعئغ رئغسًا 
لطئطثغئ أول ٣ جظعات ولضظ بسث الاحطغإ الثي تخض 
طظ صئض الفرغص اآلخر خسرظا سثدًا طظ افسداء وغّغر 
التجب الحروط وبات غطالإ بأن غتخض عع سطى أول 
أن وعئغ رشخ  بقث جظعات طظ رئاجئ الئطثغئ إقّ 
غتخض  طظ  سطى  عع  تالغاً  "الثقف  أن  طآضثًا  ذلك"، 
الئطثغئ".)  رئغج  وقغئ  طظ  جظعات  بقث  أول  سطى 
أغدا  خاشغا  ولغج   ،(٢٠١٦/٧/٢١ الطئظاظغئ  (الظحرة 
خقشعما تعل المطش الرئاجغ شتجب إغران غسطظ دسمه 

لسعن و"أطض" ق تثسط ذلك.
لئظان  شغ  الفرصاء  جمغع  بغظ  الثقشات  شإن  وعضثا 
شرغص  سطى  ظفسه  افطر  وغظطئص  وطاحابضئ،  طاحسئئ 
١٤ آذار، وصث أحرظا إلى ذلك جابصا، والرابط العتغث 
الثي غربط شرصاء ٨ آذار عع السمالئ فطرغضا، لثلك شإن 
الثقف بغظعط ق غسثو ضعظه خقف "ولثظئ" طا غطئث أن 
غاقحى طع صرع أطرغضا الةرس لغسعد ضض طظعط إلى 
طصسثه!، وغسامث عثا ضطه سطى طا جاسفر سظه بعرة 
أن  جئتاظه  به  طسصعد  افطض  تغث  ظاائب  طظ  الحام 
غتغص طضر أطرغضا السغأ بعا وبأذظابعا، وتسعد الحام 
سصر دار اإلجقم بإذن اهللا لاطتص بعا لئظان وطا وراء 

 لئظان شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

ماذا وراء اخلالفات بني 
أركان الثامن من آذار يف لبنان؟

بصطط: سئث اهللا المتمعد

أسطظئ «طفعضغئ افطط الماتثة السطغا لحآون القجؤغظ» شغ تخغطئ أسثت عثا افجئعع وظحرت غعم الةمسئ 
الماضغ أن أضبر طظ ططغعن حثص شروا طظ الظجاع شغ جظعب السعدان ولةأوا إلى دول طةاورة. وخرح ظاذص 
باجط المفعضغئ شغ جظغش أن «سثد القجؤغظ طظ جظعب السعدان إلى الثول المةاورة تةاوز عثا افجئعع سائئ 
المطغعن ظسمئ طظ بغظعط ١٨٥ ألش حثص شروا طظ الئقد طظث اظثقع أسمال سظش جثغثة شغ جعبا شغ الباطظ طظ 
تمعز/غعلغع». وأوضتئ «المفعضغئ» أن جظعب السعدان وجعرغا وأششاظساان والخعطال عغ الثول الاغ تةاوز 
سثد القجؤغظ طظعا سائئ المطغعن ظسمئ. سقوة سطى ذلك ظجح ١,٦١ ططغعن حثص طظ طظازلعط إلى طظاذص أخرى 
شغ الئقد. وتصعل افطط الماتثة إن تعالى خمسئ طقغغظ حثص طظ جضان جظعب السعدان أي طا غسادل بطث 

السضان غساظعن طظ اظسثام افطظ الشثائغ بحضض «غغر طسئعق». (جرغثة التغاة)

يف السعدان ويف غريعا طظ بقد املسطمني:
ُتثّطر الئقد وُغصاض أعطعا وُغحردون بسئإ جغاجات الثول الشربغئ

سثد القجؤغظ بسئإ الظجاع شغ جظعب السعدان تةاوز المطغعن

املظاثى الثي اظسصث يف الرباط لطعصاغئ طظ الاطرف السظغش:
تطصئ يف جطسطئ أسمال أطرغضا ملتاربئ اإلجقم (٢)

ضما تدمظئ العبغصئ طفاعغط خطغرة سظ ضعابط سمض 
عاته الفؤات:

وتبصغش  تعجغه  سطى  غسمطعن  العجطاء"  شـ"السطماء   .١
الظاس، طظسا طظ اقخاراق طظ صئض المثاعإ والاعجعات 
اإلظساظغئ  والصغط  افطئ،  بعابئ  إلى  اجاظادًا  العثاطئ، 
الضعظغئ المةَمع سطغعا! شما عغ عثه الصغط اإلظساظغئ 
سطغعا  إجماع  عظاك  ضان  وإن  سطغعا؟  المةَمع  الضعظغئ 
غحار  شطماذا  افطئ،  بعابئ  طظ  ججء  أظعا  غسظغ  شعثا 
إلغعا إذن طساصطئ؟ وإن ضاظئ لغسئ ججءًا طظ بعابئ 
افطئ شطظا أن ظاساءل عض أخئتئ عثه الصغط طخثرًا 
طظ طخادر الاحرغع غساظث إلغه ظثًا لبعابئ افطئ؟ عض 
أخئح لثغظا طخثر خاطج لطاحرغع بسث الضااب والسظئ 

وإجماع الختابئ والصغاس؟!
٢. أطا "المبصفعن الظزراء" شغةسطعن طظ الاربغئ والابصغش 
أداة تآعض الحئاب والفاغان، لضغ غسطضعا شغ المعاصش 
طظعط  غاعصسه  طا  أجــاس  سطى  المثاطفئ،  التغاتغئ 
المةامع! ظسط سطى أجاس طا غاعصسه طظعط المةامع، ق 
سطى أجاس افتضام الحرسغئ، أي التقل والترام! عثه 
عغ وظغفئ المبصفغظ الظزراء، وعط أشصه الفؤات البقث، 
أن غضرجعا العاصع وأن غسطمعا الظاس أن غثدسعا لما 
تمطغه سطغعط السادات وطا ألفه الظاس بشخ الظزر إن 

ضان تققً أو تراطاً!
(السطماء  الحئاب  الثغظغغظ  الصادة  صــثرات  تصعغئ   .٣
العجطاء) والحئاب (المبصفغظ الظزراء) وتظمغئ طعاراتعط 
ظئ طظ تفسغض خطاب دغظغ إغةابغ طساثل، غصعم  الممضِّ
سطى الفعط الةمالغ والاراتمغ لطثغظ اإلجقطغ التظغش! 
وعثا أخض جثغث طظ أخعل الفصه لط غفطظ إلغه أتث 
والاراتمغ  الةمالغ  الفعط  صئض:  طظ  افخعلغغظ  طظ 
تساظئط  ضغش  ظــثري  وق  التظغش،  اإلجقطغ  لطثغظ 

افتضام وشص عثا افخض الةثغث!
السطماء  سمض  اسائاره  عغ  المغباق  شغ  الظضائ  أن  إق 
العجطاء والمبصفغظ الظزراء سمقً تطعسغاً إرادغاً، غئاشغ 
تسجغج بصاشئ الاسارف والاساطح والسطط والسقم وافطظ 
وافطان! طما غسظغ أظه ق دخعل طادغئ لعاته الفؤات، 
سعا سطى إخعاظضط وبغسعا  أي خعظعا اهللا ورجعله وتةسَّ

آخرتضط بثظغا غغرضط، طةاظاً بثون طصابض!
لصث أسغا التضام وأتئاَسعط إصئاُل الظاس الماسارع سطى 
الاثغظ، واقظاحار العاجع لقلاجام بغظعط خخعخاً شغ 
أوجاط الحئاب، ضما أرعصعط وتغَّرعط أن عثا اقلاجام 
الماجاغث ق غظتخر شغ طعاضغع السئادات الفردغئ شصط 
اهللا  حرع  باطئغص  خراتئ  غطالئعن  المسطمغظ  وأن 
وغاعصعن لطسغح شغ دولئ تطاجم بأتضاطه. لصث أظفصئ 
افظزمئ شغ السالط اإلجقطغ وشغ الشرب أطعاقً ذائطئ 
وبثلئ جععدًا جئارًة لاحعغه أتضام اإلجقم وإلخاق 
تعط الاحثد والاطرف و(اإلرعاب) باإلجقم والمسطمغظ، 
ضما بثلئ جععدًا جئارة إلشساد أخقق الظاس وإحاسئ 
الجظا والفةعر وإلعاء الظاس بالسفاجش والافاعات ضالشظاء 
ضغش غئعر  والرصص والرغاضئ... إق أظعط غرون غعطغاً 
طضرعط، وضغش غرد اهللا ضغثعط إلى ظتعرعط، طخثاصًا 
وا  َُصدُّ ِ ْموَالَُهْم 

َ
أ يُنِفُقوَن  َكَفُروا  ِيَن  َّ ا ﴿إِنَّ  تسالى:  لصعله 

ُعمَّ  ةً  َحرْسَ َعلَْيِهْم  تَُكوُن  ُعمَّ  َفَسيُنِفُقوَغَها   ِ ابَّ َسبِيِل  َعن 
وَن﴾، وعثا المظاثى  ِيَن َكَفُروا إىَِلٰ َجَهنََّم حُيْرَشُ َّ ُفْغلَُبوَن وَا

عع طتاولئ طسامغائ أخرى لطادغغص سطى المسطمغظ 
وترشعط سظ اإلجقم الختغح، وجافحض ضما شحض طا 

جئصعا طظ طتاوقت.
لصث تأجسئ رابطئ سطماء المشرب جظئ ١٩٦٠ وأرادت 
أن تضعن الرابط الةاطع بغظ سطماء المشرب لخث العةمئ 
السطماظغئ الفراظضفعظغئ الاغ سرشعا المشرب صئض وبسث 
والاسطغط  واقصاخاد  والاحرغع  التضط  شغ  اقجاصقل 
طحرشئ  طعاصش  لطرابطئ  وضاظئ  المةامسغئ  والسقصات 
طظ طةمعسئ طظ الصداغا، إق أظعا ارتدئ لظفسعا طظ 
أول غعم لعا وشغ أول ظثاء لطمشاربئ إبان تأجغسعا أن 
تضعن ججءا طظ السغاجئ المشربغئ المثجغئ تغث اظاعى 
المآتمر الاأجغسغ بخثور "ظثاء طظ سطماء المشرب إلى 
الحسإ" جاء شغه: ((أغعا الحسإ المشربغ: ضظ ططمؤظ 
الئال سطى طساصئض اإلجقم بعثه الثغار طا دام سطى 
سرش المشرب طتمث الثاطج المطك الخالح الثي ضتى 
والسروبئ  اإلجقم  جئغض  شغ  سطغه  سجغج  وضض  بسرحه 
واقجاصقل، أغثه اهللا بروح طظ سظثه وأبصاه التارس 
افطغظ سطى البروة اإلجقطغئ بعثه الئقد. شطظاتث جمغسا 
ولظسمض  المسزط  المطك  لةقلئ  الرحغثة  الصغادة  تتئ 
بصعل اهللا تسالى: (وتساوظعا سطى الئر والاصعى وق تساوظعا 
سطى اإلبط والسثوان) واهللا شغ سعن السئث طا دام السئث 
شغ سعن أخغه والسقم). لصث بثأت الرابطئ طظثرذئ شغ 
الحأن السغاجغ والثغظغ لطمشرب وضان لسطماء المشرب 
شغ سثغث طظ الصداغا، طظ خقل تعخغات طآتمراتعا، 
ضطمئ لضظعا بصغئ دوطا تئرا سطى ورق إلى أن اظاعى بعا 
التال وبسطمائعا إلى اقظجواء واقظطعاء إق طظ رتط ربغ 
وأخئتئ ق غضاد غسرشعا إق أعض اقخاخاص أطا الساطئ 
شق غسمسعن بعا، وشغ جظئ ٢٠٠٤ أسطظ المطك سظ 
إظعاء دور الرابطئ وتأجغج إذار جثغث لسطماء المشرب 
رابطئ  إخقتظا  غحمض  إق أن  أبغظا  عثا الخثد،  (وشغ 
سطماء المشرب، إلخراجعا طظ جئاتعا السمغص) (خطاب ٣٠ 
ظغسان/أبرغض ٢٠٠٤)، وشغ جظئ ٢٠٠٦ خثر الزعغر 
الثي تعل جمسغئ "رابطئ سطماء المشرب" إلى "الرابطئ 
المتمثغئ لسطماء المشرب" غسغظ المطك أسداءعا وأطغظعا 
السام، وبعثا ُأْصئر المحروع الةاطع لسطماء المشرب لسظئ 
١٩٦٠ وأخئتئ خفئ السالط طظتئ طظ الثولئ شالرابطئ 
(طضعظئ طظ السطماء المعصرغظ، الثغظ غتزعن بعجاطغ 
 (٢٠٠٤ ظغسان/أبرغض   ٣٠ (خطاب  وسطفظا)  رضاظا 
وأخئح السالط رجمغا طةرد طعظش بفسض الاسعغدات 
سظ افسئاء الاغ غاصاضاعا طظ الرابطئ بتسإ ظعغر 
وعع  السئادي  أتمث  الثضاعر  الرابطئ  وغرأس   .٢٠٠٦

طسروف بارتئاذه افضادغمغ بالةاطسات افطرغضغئ.
لطسطماء  المتمثغئ  الرابطئ  ظحاذات  اجاسراض  إن 
غضحش ضغش أظعا ظثرت ظفسعا بحضض حئه تخري لما 
غسمى طتاربئ الاطرف وظحر اإلجقم المساثل الماساطح 
وتعار افدغان، سطماً أظه لط غسث غثفى سطى أتث أن عثه 
وطتارباه  اإلجقم  لامغغع  جاارًا  إق  لغسئ  الحسارات 
وطتاربئ الثسعة إلى إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
ظاصثم  شإظظا  وسطغه  الحرع،  تطئص  الاغ  الظئعة  طظعاج 
لطصائمغظ سطى عثه الرابطئ بعاجإ الظخح الثي شرضه 
اهللا سطغظا وظصعل لعط: تعبعا إلى اهللا، واظفدعا أغثغضط 

 طظ عثه الرابطئ المحئععئ

بصطط: طتمث سئث اهللا
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