
اآلبار السغاجغئ واقصاخادغئ لقتفاق 
الظعوي بني إغران والصعى السزمى

إن الضفاح السغاجغ غعجإ سثم اقجاساظئ 
عثه  ظعع  ضان  وأغاً  جظسه،  ضان  أغاً  بافجظئغ 
اقجاساظئ، وغسائر ضض اجاساظئ جغاجغئ بأي أجظئغ 
السمض  وضض تروغب له خغاظئ لفّطئ. وغعجإ أغداً 
بظاء  اإلجقطغ  السالط  شغ  الثاخطغ  الضغان  لئظاء 
المامغج،  ضغاظعا  لعا  سالمغئ  صعة  لغضعن  جطغماً، 
فخث  تسمض  الصعة  وعثه  الساطغ.  وطةامسعا 
الثسعة  لاتمض  الضئرى  الثول  طظ  المئادرة  زطام 

اإلجقطغئ إلى السالط وتاعلى صغادته..
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ضطمئ السثد

صئض الثعض شغ اآلبار السغاجغئ واقصاخادغئ قتفاق 
تحمض  والاغ  السئ،  الضئرى  الثول  طع  الظعوي  إغران 
طةطج  شغ  السدعغئ  دائمئ  الضئرى  الثمج  الثول 
افطظ وعغ أطرغضا وبرغطاظغا وروجغا وشرظسا والخغظ 
اقتفاق  بظعد  بأّن  الصعل  غظئشغ  ألماظغا،  إلى  باإلضاشئ 
وآلغات تظفغثه الاغ تط الاعاشص سطغعا ُتسصط أي أطض 
لثى إغران بأن تضعن شغ غعٍم طظ افغام صعة ظعوغئ، 
طثى  سطى  ذّعرته  الثي  الظعوي  برظاطةعا  طظ  وتةسض 
جظعات ذعال ق غسثو سظ ضعظه طةرد ظزرغات سطمغئ 
طسطرة سطى العرق، وُتتغض تةعغجاتعا الظعوغئ السثغثة 
الاغ اجاظجشئ ججءًا ضئغرًا طظ بروتعا وسرق أبظائعا إلى 
الخثأ  غسطععا  الاغ  الثردة  التثغث  طظ  ضعطئ  طةرد 

والشئار.
شئسث ضض عثه الةععد الدثمئ الاغ بثلاعا إغران شغ 
السصثغظ افخغرغظ شغ تطعغر برظاطةعا الظعوي، وبسث 
ضض عثه المفاوضات المدظغئ الاغ خاضاعا طع الثول 
الضئرى لقتافاظ بصثراتعا الظعوغئ الاغ بظاعا غأتغ عثا 
اقتفاق لغسغثعا إلى ظصطئ الخفر، ولغتعِّل طحروسعا 

الظعوي إلى طةرد جراب ظعوي تارغثغ.
أّن  غآضث  اقتفاق  بظعد  أبرز  سطى  جرغسئ  ظزرة  وإلصاء 
إغران صث صئطئ بعثم برظاطةعا الظعوي بأغثغعا، وطّجصئ 
طقءة شثرعا بإطقء طظ أسثائعا أسثاء افّطئ اإلجقطغئ 
باثخغإ  اقتفاق  شغ  الاجطئ  شصث  أطرغضغئ،  بصغادة 
الغعراظغعم بظسئئ ٣,٦٧ ٪ لمثة خمج سحرة جظئ، بسث 
أن ضان بمصثورعا تثخغئه بظسئئ تجغث سظ السحرغظ 
إلى  المطاف  ظعاغئ  شغ  تثخغئه  إلى  وخعقً  بالمائئ 

خظع  طظ  ُتمّضظعا  الاغ  الظسئئ  وعغ  بالمائئ  تسسغظ 
طظ  بعا  صئطئ  الاغ  الظسئئ  عثه  وأّطا  ظعوغئ،  صظئطئ 
الاثخغإ والاغ تصض سظ افربسئ بالمائئ شإّظعا ق تخطح 

تاى لقجاثثاطات المثظغئ.
والاجطئ إغران شغ عثا اقتفاق أغداً باحشغض أصض طظ 
جائ آقف جعاز ذرد طرضجي بثائغ طظ أخض سحرغظ 
ألفاً تمطضعا، بتغث صئطئ بعضع افجعجة الماطعرة طظعا 
شغ طثازن تثدع لطافاغح الخارم طظ صئض طفاحغ 
الصطغطئ  الئثائغئ  افجعجة  وتاى  الثرغئ،  الطاصئ  وضالئ 
المسمعح باحشغطعا شإّظعا تظامغ إلى الةغض افول والاغ 
ق تخطح إلظااج الغعراظغعم المثخإ لفغراض السطمغئ 

شدقً سظ السسضرغئ.
وأّطا بالظسئئ لطغعراظغعم الفسطغ المعجعد بتعزة إغران 
والثي تخض ضمغاه إلى تعالغ سحرة آقف ضغطع غرام 
وشعردو  ظاتاظج  شغ  إغران  طفاسقت  تصعم  بأن  شصئطئ 
بالاثطص طظ طسزمه، واقتافاظ شصط ببقبمائئ ضغطع 
طائئ  وجئع  آقف  تسسئ  تتعغض  سئر  وذلك  طظه،  غرام 
ضغطع غرام طظه إلى غاز، وبثلك غساتغض اقجافاده طظه 
ظعائغاً شغ خظاسئ الصظئطئ الثرغئ ، فّظه ق غمضظ تتعغطه 

إلى الئطعتعظغعم الثي ُغساثثم شغ تطك الخظاسئ.
وباإلضاشئ إلى طاجئص شصث واشصئ إغران سطى سثم بظاء 
طظحآت جثغثة لاثخغإ الغعراظغعم وبظاء طفاسض جثغث 

لطمغاه البصغطئ ذغطئ ١٥ ساطا.
وطظ أعط اآلبار السغاجغئ الاغ تارتإ سطى عثا اقتفاق 
الاأضغث سطى أّن إلغران دورًا طرجعطاً لعا شغ المظطصئ ق 

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.netلطاعاخض طع الةرغثة :

flÁÖ⁄¬iâ∏\;ÏËŞŸ;ÏË]Ş’\;Ïfii’\
]·ÂÉe›]…;Ø⁄÷â∏\;gÖt;∫

بصطط: سقء أبع خالح*

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

رئغج عغؤئ افرضان افطرغضغئ:
 عجغمئ «داسح» تتااج طا 

بني ١٠ إىل ٢٠ جظئ 

 صال رئغج عغؤئ  افرضان المحارضئ افطرغضغئ الةظرال 
رغمعظث أودغرظع غعم الةمسئ الماضغ، إظه غساصث بأن 
عجغمئ تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ» صث غساشرق «سحر 
إلى سحرغظ جظئ»، وذلك أبسث طما غاعصع الئغئ افبغخ.

وأضاف شغ تثغث لطختفغغظ بأن عجغمئ الاظزغط «تاةه 
فن تأخث وصاا أذعل» طما ضان غساصث الضبغرون، وأضاف 
بأظه قتر بأظعا تتااج إلى أضبر طظ السمطغات السسضرغئ 
اقصاخادغئ  اإلجراءات  إلى  طحغرا  الاظزغط،  لعجغمئ 

والثبطعطاجغئ الاغ ظتااجعا لمعاجعئ تتثي الاظزغط.
المتطغئ،  الصعات  تثرغإ  سظ  أودغرظع  الةظرال  وداشع 
بعخفعا أشدض ذرغصئ لمتاربئ الةماسئ، أضبر طظ سمطغئ 
ظحر جظعد أطرغضغغظ سطى افرض، وعغ وجعئ الظزر 

الاغ تافص طع وجعئ ظزر اإلدارة. (جغ أن أن)
افطرغضغئ  افرضان  عغؤئ  رئغج  ضقم  إن   :

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

غاط  الاغ  افطرغضغئ  السغاجئ  إلى  غحغر  المحارضئ 
دواطئ  شغ  المظطصئ  إغراق  إلى  والعادشئ  تظفغثعا 
افطئ  طصثرات  قجاظجاف  ذعغطئ  لفارة  الخراع 
وإطضاظاتعا  اإلجقطغئ  الئقد  صثرات  وإلضساف 
ظفعذعا  بصاء  تدمظ  خغاغئ  ذلك  بسث  ولاخعغعا 
شغعا ولاتعل دون صغام دولئ صعغئ عغ دولئ الثقشئ 
أن  واضتا  خار  شصث  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة 
أطرغضا ق تسمض بةثغئ لمتاربئ تظزغط الثولئ لطصداء 
سطغه، ق بض إظعا تسعض لطاظزغط السغطرة سطى طظاذص 
شغ السراق وجعرغا طظ خقل سمقئعا شغ السططئ شغ 
الئطثغظ.. وضقم «أودغرظع» سظ تثرغإ صعات طتطغئ 
بعخفعا أشدض ذرغصئ لمتاربئ الاظزغط غثل سطى أن 
طا تثطط له أطرغضا عع أن غصاض المسطمعن بسدعط 
بسدا تظفغثا لاطك السغاجئ. شعض غسغ المسطمعن، 
خفا  شغصفعا  أطرغضا  له  تثطط  طا  البعار،  وبثاخئ 
شغما  صاال  شغ  غسامرون  أم  أطرغضا  وجه  شغ  واتثا 

بغظعط تظفغثا لطثطئ افطرغضغئ؟؟!! 

شغ ظض غغاب الرساغئ التصغصغئ، وطع خغرورة الثولئ 
- أغئ دولئ - دولئ تجب أو ذائفئ أو طثعإ طا، غاةمع 
الظاس - بتباً سظ تصعصعط أو جسغاً لرشع الزطط الممارس 
ضثعط - تتئ طزطئ أذر خارج طظزعطئ الثولئ الاغ 
طضعظات  لضض  الةاطع  اإلذار  تضعن  أن  بعا  غفارض 
المةامع سطى اخاقف أسراصعط وطثاعئعط وذعائفعط 

بض تاى سطى اخاقف سصائثعط.
افجظثات  فختاب  خخئاً  طظاخاً  العاصع  عثا  وغسائر 
بشرة  أغئ  قجاشقل  الساسغظ  اقجاسمارغئ  السغاجغئ 
لاتصغص طثططاتعط وطخالتعط، لثا تراعط غرشسعن 
راغات الطائفغئ والمثعئغئ وتصغصئ أشسالعط عغ جغاجغئ 

خرشئ باطاغاز.
وظزرة خاذفئ لعاصع بقد المسطمغظ الغعم ترغظا ضغش 
وتمضغظ  تفاغاعا  شغ  بارٌز  دوٌر  الطائفغئ  لفضرة  ضان 
المساسِمرغظ طظ تضمعا بض واجاشقل دطاء وتدتغات 

أبظائعا لاخإ شغ خالح أسثاء افطئ.
إلى  المسطمغظ  بقد  اتاض  الثي  اقجاسمار  سمث  شطصث 
سطى  المسطمغظ  بغظ  الطائفغئ  الروح  وتشثغئ  تثضغئ 
صاسثته المحععرة «شرق تسث»، وجسى لامضغظ ذائفئ 
أو شؤئ سطى تساب ذعائش وشؤات أخرى، لغثطص واصسًا 
سطغه  غسعض  وواصساً  بجطاطه،  اإلطساك  سطغه  غسعض 
طعذأ  إغةاد  سطغه  غسعض  وواصساً  أراد،  ضطما  تفةغره 
صثم له شغه، وظاشثة لطاثخض شغ حآون بقد المسطمغظ 

دصغصعا وجطغطعا.
دور  تساظط  ظسغح،  الاغ  السةاف  السظعات  عثه  وشغ 
اقجاسمارغئ  الضئرى  الثول  وجسئ  الطائفغئ  الفاظ 
إلبارتعا شغ بقد المسطمغظ المساعثشئ، الاغ أسثت لعا 
تطك الثول طثططاً حرغرًا، لاضعن عثه الفاظئ تخان 
ذروادة شغ تظفغث طثططاتعا السغاجغئ الاغ - بالطئع - 

تسائر ضعارث بتص افطئ وأبظائعا.
غأتغ تساظط الفاظ الطائفغئ شغ ظض اجاراتغةغئ أطرغضغئ 
تشثغعا وتماطغعا لاتصص طخالتعا وطثططاتعا شغ 
المظطصئ، وطما غثّل سطى تطك اقجاراتغةغئ طا تدمظاه 
أطرغضا  جسغ  شغ  سام ٢٠٠٨  راظث  طآجسئ  تعخغات 
إلبصاء عغمظاعا سطى المظطصئ «وتجاطظا طع عثا تصعم 
العقغات الماتثة بامعغض الةععد لقبصاء سطى الخراسات 

الصائمئ بغظ الحغسئ والسظَّئ».
وضمبال بارز سطى اجاشقل اقجاسمار وإحساله لظار الفاظئ 
الطائفغئ لاتصغص طآربه وطثططاته الةعظمغئ، طا خطفه 
اقتاقل افطرغضغ لطسراق طظ ضعارث طجق شغعا الئطث 
الظاس  دطاء  شغ  وولس  أعطه،  بغظ  ضئغرًا  حرخاً  وأوجث 
تتئ جاار الطائفغئ لغععط الظاس أن أسَّ المحضطئ عغ 
اقخاقف الطائفغ المثعئغ ولغج اقجاسمار وإجراطه 

وظعئه لطثغرات والبروات.
وعا عغ ظار الفاظئ الاغ أحسطئ شغ السراق «جظَّئ وحغسئ» 
تظاحر ضالظار شغ العحغط شغ السثغث طظ بقد المسطمغظ، 

شغ الغمظ وجعرغا والتةاز والضعغئ والئترغظ وغغرعا.
والتصغصئ أن طئسث الفاظئ الصائمئ طرده إلى اجاشقل 
الثول الضئرى وخاخئ أطرغضا لضغاظات ظحأت سطى أظعا 
ضغاظات ذائفغئ (ضإغران)، لثثطئ أجظثاتعا السغاجغئ، 
ذائفغاً،  ذابساً  المظطصئ  شغ  تثخطعا  سطى  شأضفئ 

وتصغصاه أظه اجاسماري بالعضالئ.
خثطئ  عع  المظطصئ  شغ  دور  طظ  إغران  به  تصعم  شما 
لمخالح أطرغضا، وعغ تعاري شسطعا الحظغع عثا تتئ 
غطاء ظخرة المثعإ والثشاع سظ التسغظغات والسائات 
المصثجئ، وصض طبض ذلك شغ تثخض تضام السسعدغئ شغ 
الغمظ وتثرسعط بثرائع طحابعئ وعط غثثطعن طخالح 

أطرغضا اقجاسمارغئ شغ الغمظ والمظطصئ.
إن التضام الطائفغغظ عط أبسث طا غضعظعا سظ خثطئ 
ذعائفعط وطثاعئعط بض عط غساشطعظعا لخالح تظفغث 
أرواح  غصثطعن  شعط  المساسمرغظ،  أجغادعط  أجظثات 
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جعرغا: خمسئ آقف صاغض يف 
رطدان بغظعط ٧٠ سحغئ السغث 

أشغث بمصاض خمسئ آقف حثص خقل حعر رطدان 
الفدغض، شغ وصئ أططر الطغران السعري سحغئ سغث 
الفطر السسغث، طظاذص شغ جعرغئ بتعالى ٢٥٠ غارة، 
طا أدى إلى طصاض ٧٠ طثظغاً، ضان أضبر طظ ظخفعط شغ 
رغش إدلإ شغ حمال غربغ الئقد، تغث ارُتضئئ بقث 
المتاشزئ  رغش  سطى  طافةرة»  «براطغض  بإلصاء  طةازر 
الثارجئ سظ جغطرة الظزام. وصال «المرخث السعري 
لتصعق اإلظسان» إظه «وبَّص اجاحعاد وطخرع وطصاض 

٥٠٢٦ حثخاً، خقل حعر رطدان». (جرغثة التغاة)
وطسمع  طرأى  سطى  طسامرة  المةازر  عثه   :
طظ السالط أجمع.. وإظه وإن ضظا ظسمع بسخ الحةإ 
حةإ  ولضظه  تطك،  أو  الثولئ  عثه  طظ  واقجاظضار 
لثر الرطاد شغ السغعن.. شإظه لط غسث خاشغا أن تطك 
المةازر الاغ تصعم بعا سخابئ افجث ضث أعطظا شغ 
جعرغا إظما تاط تظفغثا لطسغاجئ افطرغضغئ العادشئ 
إلى ضسر إرادة أعض جعرغا لطصئعل بالتض الثي تسسى 
أطرغضا لاظفغثه. ولضظ طا غبغر اقجاشراب عع جضعت 
المسطمغظ شغ باصغ الئقد اإلجقطغئ سطى تضاطعط، 
وبثاخئ شغ الثول الاغ تسغر شغ الثطئ افطرغضغئ 
تضاطعط  بمتاجئئ  غصعطعن  شق  جعرغا،  أعض  ضث 
سطى  غدشطعن  وق  جعرغا  أعض  سطى  تآطرعط  سطى 

أعض الصعة شغعط لظخرتعط!!

بصطط: أتمث الثطعاظغ

خاطؤظغ غسارب اقتفاق الظعوي «اجابظائغاً» وغامّسك بثسط «افخثصاء» يف املظطصئ

أضث طرحث الةمععرغئ اإلجقطغئ اإلغراظغئ سطغ خاطظؤغ شغ ضطمئ ألصاعا بمظاجئئ سغث الفطر شغ جاتئ اإلطام 
الثمغظغ وجط ذعران، أن اقتفاق «لظ غشّغر جغاجئ بقدظا شغ طعاجعئ اإلدارة افطرغضغئ الماشطرجئ، وق دسمظا 
أخثصاءظا شغ المظطصئ وحسعبعا شغ شطسطغظ والغمظ وجعرغئ والسراق والئترغظ»، جاء ذلك بسث جاسات سطى 
إسقن الئغئ افبغخ أن «الثغارات السسضرغئ ق تجال ططروتئ طع إغران». ووجط عااشات «المعت فطرغضا» 
و»المعت إلجرائغض» الاصطغثغئ، صال المرحث: «ضررظا طرات إظظا ق ظاتاور طع العقغات الماتثة تعل المسائض 
لضظ  طخالتظا،  أجاس  سطى  الظعوي،  المعضعع  شغ  ضما  أتغاظاً،  طسعا  تفاوضظا  البظائغئ.  أو  واإلصطغمغئ  الثولغئ 
جغاجاتعا شغ المظطصئ تاسارض بالضاطض طع طعاصفظا». وحثد سطى أظه لظ غتخض «اظفراج أوجع» طع واحظطظ 

الاغ تاولئ «إخداسظا»، طسائرًا أن «ظروشاً اجابظائغئ تئرر المتادبات». (جرغثة التغاة)
بغظ  لطسقصئ  الماابع  أن  شمع  ا!!  جرَّ غتخض  غجال  ق  أطرغضا  طع  إغران  جغر  وضأن  المرحث  غاضطط   :

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

إغران وأطرغضا طظث وخعل صادة البعرة إلى السططئ شغ إغران غثرك الثور افطرغضغ شغ اظاخار البعرة شغ 
إغران، ولضظ عثا افطر خفغ سطى ضبغرغظ تغظثاك. ولضظ طظث اتاقل أطرغضا فششاظساان واتاقلعا بسث 
ذلك لطسراق خار واضتا خثطئ صادة إغران لطسغاجئ افطرغضغئ، بط جاءت أتثاث جعرغا والغمظ وغغرعما 
لازعر بعضعح الثور اإلغراظغ شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ. لصث اظضحش الثور اإلغراظغ شغ تظفغث السغاجئ 
افطرغضغئ لطضبغر طظ المسطمغظ، ولضظ ألط غأِن فعض إغران أن غثرضعا أن أطرغضا لغسئ «الحغطان افضئر، 
وق افخشر» سظث صادتعط، شغظصطئعا سطغعط شغثطِّخعا أظفسعط وغغرعط طظ المسطمغظ طظ تآطرعط سطى افطئ 

اإلجقطغئ وخغاظاعط لعا؟؟!! ظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئا. 
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ضاإ لئغإ الظتاس - طثغر طضاإ السقصات الثارجغئ 
بعجئ  العاحظطظ  شغ  طصاق  الحام  أترار  ترضئ  شغ 
باارغت ٢٠١٥/٧/١٠ بسظعان «الظاائب الصاتطئ لطاخظغش 
الثاذأ لطبعار شغ جعرغا» اجاظضر شغه تخظغش إدارة 
وتثرُّع  وطساثلغظ،  طاطرشغظ  بغظ  طا  لطبعار  أوباطا 
أوباطا بأظه لغج عظاك صعات طساثلئ غمضظ أن تضعن 
أن  وبسث  افجث،  ظزام  طظ  لطاثطص  فطرغضا  حرغضا 
الحام  أترار  ترضئ  اساماد  أوراق  تصثغط  شغ  أجعإ 
شغ  بما  لظفسعا،  باسرغفعا  طساثق  تظزغما  بعخفعا 
سطى  المثرج  الصاسثة  تظزغط  سظ  بظفسعا  ظأغعا  ذلك 
قئتئ الاظزغمات اإلرعابغئ طظ صئض أطرغضا، دسا اإلدارة 
افطرغضغئ قساماد ترضئ افترار «الئثغض البالث – أي 
طاسعثا  افجث»،  وظزام  الثولئ  تظزغط  طظ  ضضٍّ  سظ 
طحروسا  تائظى  افترار  ترضئ  بأن  ظفسه  العصئ  شغ 
وذظغا جعرغا جاطسا ق غصخغ أتثا بض وترغخا سطى 
المتاشزئ سطى طآجسات الثولئ. وخاط ظتاس طصاله 
الماتثة  لطعقغات  جاظتئ  الفرخئ  زالئ  «طا  بالصعل 
افطرغضغئ لاشغغر طسارعا، «الثغار البالث» الثي ذرته 
تفاح  أن  واحظطظ  سطى  ولضظ  طعجعد،  ضغري  جعن 

سغظعا وتئخره».
بعجئ)  (العاحظطظ  طرطعصئ  جرغثة  تظحر  أن  ذئسا 
غثضر  والاارغت  دقلاه،  له  «إجقطغ»  لاظزغط  طصاق 
شغثغض  بعرة  سظ  لطسالط  أسطظ  إسقطغ  طظئر  أول  أن 
ضاجارو ورشاق دربه شغ ضعبا ضاظئ جرغثة الظغعغعرك 
تاغمج غعطثاك. وجرسان طا جاء رد اإلدارة افطرغضغئ 
سطى «السرض» المصثم طظ صئض السغث الظتاس سطى 
غجسط  الثي  لغسار،  تحارلج  الثئراء،  أعط  أتث  لسان 
خفئ التغادغئ طظ خقل سمطه شغ طرضج بروضظشج شغ 
السرض  سطى  شغه  أبظى   ،٢٠١٥/٠٧/١٤ شغ  له  طصال 
السثغ المصثم ولضظه اسائره خطعة أولى صئض الئتث 
شغ صئعل «أوراق اساماد» ترضئ افترار، ودسا لغسار 
إلى اجامرار التعار طع صادة افترار بشغئ الاعخض إلى 
برظاطب سمض طحارك بغظ الطرشغظ (اإلدارة افطرغضغئ 
وافترار)، وسطى رأس ذلك ضرورة الصطغسئ طع جئعئ 
الظخرة وضض طا غمئ لطصاسثة بخطئ، وافعط، الاثطغ 
أخرى  بسئارة  غسظغ  الماحثد،  اإلجقطغ  الفضر  سظ 
تظسطت  بتغث  الماعاخطئ  التعارات  ظفص  شغ  الثخعل 
ترضئ افترار طظ ضض طا غمئ لقجقم بخطئ وتاطئج 
بطئعس «اإلجقم افطرغضغ» المجّضى طظ صئض اإلدارة 

افطرغضغئ.
اإلخعان  لترضئ  جرى  طا  الطئغإ  السغث  شات  لصث 
شاته  ضما  طحضطاه،  عثه  ولضظ  طخر  شغ  المسطمغظ 
ظةتعا  وإن  الثغظ  افششان  المةاعثغظ  طع  جرى  طا 
غظةتعا  لط  أظعط  إق  السعشغاتغ،  اقتتاد  عجغمئ  شغ 
شغ اقظفضاك طظ تدظ الائسغئ فطرغضا وأدواتعا شغ 
افششان  بصادة  افطر  وخض  بط  والسسعدغئ،  باضساان 
إلى دخعل ضابعل سطى الثبابات افطرغضغئ... ولطالما 
ذرتظا سطى أظخار المةاعثغظ افششان وطتئغعط، شغ 
تصئئ البماظغظات، أجؤطئ سظ برظاطةعط لما بسث إجصاط 
دوطا: «ق  جعابعط  شضان  ضابعل،  شغ  الروجغ  التضط 
أصر  وصث  أطغظئ»...  أغٍث  شغ  الةعاد  شمساصئض  تصطصعا 
لغسار بأظه غسرف الظتاس طسرشئ وبغصئ وحثخغئ. طع 
السطط أن الظتاس ضان غائع لطعاء التص الثي اظدط إلى 

ترضئ أترار الحام شغ حعر ٢٠١٤/١٢ أي بسث بقبئ 
أحعر سطى اغاغال صغادات ترضئ افترار وسطى رأجعط 
طع  تعاخطُئ  وصث  اهللا.  رتمعط  التمعي  اهللا  سئث  أبع 
خالح  وأبع  الحغت  جابر  أبع  وصائثه  لئغإ  طظ  ضض 
ذتان طظاحثا إغاعط الاراجع سظ عثا المظجلص الثطغر 
الثي غسغر شغه لئغإ وطاسائق سما إذا ضان المعصش 
المظحعر تطَّ بسطط صغادة الترضئ وتاى الساسئ لط غأت 
أي رد طظعط. بغظما تثضر طخادر لظا أن عظاك خقشات 
ساخفئ بغظ الصادة «شغ الثاخض» و«المضاإ السغاجغ 

شغ الثارج».
ذئسا وجث لئغإ طظ غظاخره طظ الضّااب تتئ دساوى 
العاصع»  و«شصه  المعازظات»  «بفصه  غسمى  طما  حاى 
تسمظ  وق  تشظغ  ق  الاغ  الرظاظئ  الاسابغر  طظ  وغغرعا 
الحرسغئ  طظ  «عالئ»  تدفغ  أظعا  غغر  جعع  طظ 
الئسطاء  غدغع  بتغث  لئغإ،  طعاصش  سطى  المجسعطئ 
الجسط  الئسخ  تاول  ضما  وجطعا.  البعار  طتئغ  طظ 
بأن الترضئ الاغ صثطئ الحعثاء والادتغات الةسام 
وطساصئطعا،  البعرة  طسار  سطى  تآتمظ  بأن  جثغرة 
وعغ الظشمئ ظفسعا الاغ جمسظاعا بافطج طظ أظخار 
سرشات  غاجر  أن  ظثضر  أن  دون  افششان،  المةاعثغظ 
برر فظخاره ضرورة الاعصغع سطى صرار ٢٤٢ الصاضغ 
باقساراف بضغان غععد تتئ وذأة صخش الطغران سطى 
بغروت إبان ترب ١٩٨٢. إذن شغ ضض طرة غأتغ بسخ 
المحئععغظ لغئرروا خفصات خغاظغئ طرغدئ طسمعطئ 
شق  الادتغات  طظ  وضثا  ضثا  «صثطظا  ذرغسئ  تتئ 
أضاع  أظه  شغ  غضمظ  الظتاس  طصال  طصاض  تثعظعظا». 
الئعخطئ شغ شعط تصغصئ الخراع: شعع غاعةط بصعة 
سطى إغران لثسمعا ظزام ذاغغئ دطحص، وغثسع، شغ 
ضرورة  إلى  الاعغار،  سطى  تسابه  سطى  له  تشرغثات 
أطرغضا،  وطع  اإلصطغمغئ  الصعى  طع  المرتطغ  الاتالش 
جعض  سظ  غضحش  وعثا  وافجث.  إلغران  لطاخثي 
طثصع شغ شعط العاصع السغاجغ الثي غحعث أن ضق 
العغمظئ  رضائج  اإلغراظغ  والظزام  السعري  الظزام  طظ 
افطرغضغئ سطى المظطصئ تتئ الحسار الضاذب بـ«طتعر 
المصاوطئ والمماظسئ»، أو أظه غضحش سظ خغاظئ جاشرة 
لمحروع البعرة الاغ اظططصئ طظ المساجث تتئ حسار 
«عغ هللا عغ هللا» و«الحسإ غرغث خقشئ طظ جثغث»... 
سظ  غضحش  لطظتاس  الثغاظغ  المعصش  عثا  أن  ضما 
الثي  الحام  أترار  لترضئ  السغاجغ  الئرظاطب  عحاحئ 
اظططص شغ افجاس تتئ حسار تطئغص حرع اهللا وظئث 
الثغمصراذغئ والثولئ السطماظغئ، شطما اجاحعث الصادة 
لسغاجات  غروجعن  بسثعط  طظ  خطش  جاء  افوائض 

الئراغماتغئ بالاتالش طع رأس الضفر أطرغضا.
وظثاط بالصعل إظظا ظعغإ بالصادة المثطخغظ شغ ترضئ 
أترار الحام أن غساخمعا بتئض اهللا وغائرؤوا طظ تئال 
الئحر والحغطان، وأن غسامثوا أجئاب الظخر طظ رب 

افرباب ولغج طظ السئغث شدق سظ افسثاء.
َضالَِّاغ  َتُضعُظعْا  ﴿َوقَ  جئتاظه  التص  بصعل  وظثضرعط 
﴿ِإن  وصعله  َأظَضاًبا﴾  ٍة  ُصعَّ َبْسِث  ِطظ  َغْجَلَعا  َظَصَدْئ 
 َشقَ َغاِلَإ َلُضْط َوِإن َغْثُثْلُضْط َشَمظ َذا الَِّثي 

َُّ
َغظُخْرُضُط اهللا

 ﴾ِض اْلُمْآِطُظعَن َغظُخُرُضط طِّظ َبْسِثِه َوَسَطى اهللاَِّ َشْطَغَاَعضِّ
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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بصطط: أجسث طظخعر
غعم  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  ظائإ  وورك  روبرت  صال 
٢٠١٥/٦/٢٢ أطام طةمعسئ طظ خئراء خظاسات الطغران 
السسضرغئ والمثظغئ: «إن الخغظ تئثل جععدا تبغبئ 
والفداء  الةع  شغ  افطرغضغ  السسضري  الافعق  لاتثي 
تصظغات  سظ  لطئتث  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  غثشع  طما 
وأظزمئ جثغثة لضغ تئصى طاصثطئ سطى طظاشساعا الاغ 

تاطعر».
وصال: «إن الخغظ تسث بسرسئ الفةعات الاضظعلعجغئ 
الرادار  أجعجة  تافادى  ذائرات  تطعغر  سطى  وتسمض 
وذائرات اجاطقع طاصثطئ وخعارغت طاطعرة وأتثث 

طسثات الترب الاضظعلعجغئ».
طع  بظاءة  لسقصئ  غاططع  وعع  الئظااغعن  أن  وأضاف 
الخغظ ق غمضظه الاشاضغ سظ الةعاظإ الاظاشسغئ شغ 
وعع  السسضرغئ  الصثرات  طةال  شغ  خخعخا  سقصاظا 
طةال تعاخض شغه الخغظ الاتسظ بمسثل طآبر لطشاغئ».
وسصإ ذلك ظصطئ وضالئ أظئاء الخغظ الةثغثة (حغظثعا) 
السسضرغئ  الطةظئ  رئغج  ظائإ  لغاظس  تحغ  حع  سظ 
تئاضر  أن  غظئشغ  «الخغظ  إن  صعله  الصعغئ  المرضجغئ 
المجغث». وأضاف: «غاتعل بظاء طسثاتظا شغ الةغح طظ 

بتعث الطتاق بالرضإ إلى اقباضارات المساصطئ».
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  ظائإ  وورك  تخرغتات  جاءت 
الخظاسات  دراجات  طئادرة  طآتمر  اشاااح  شغ  عثه 
الةعغئ والفدائغئ الخغظغئ شغ العصئ الثي غجور شغه 
شغ  لطمحارضئ  واحظطظ  الخغظغغظ  المسآولغظ  طؤات 
الخغظغ  افطرغضغ  واقصاخادي  اقجاراتغةغ  التعار 
الثي غسامر بقبئ أغام لئتث طةال الاساون المائادل 

وطسالةئ ظصاط الثقف بغظعما.
الجسماء  طظ  «ضق  إن  صائق  ذلك  إلى  وورك  شأحار 
ضسقصئ  البظائغئ  السقصئ  غرون  والخغظغغظ  افطرغضغغظ 
شغعا صثر طظ الاساون وصثر طظ الاظاشج. وإظظا ظاططع 
سطى  العصئ  بمرور  الاساوظغئ  الةعاظإ  تاشطإ  أن  إلى 

الةعاظإ الاظاشسغئ».
تحسر  أطرغضا  أن  غزعر  الاخرغتات  عثه  خقل  طظ 
بحضض جثي أن الخغظ تظاشسعا شغ طةال الخظاسات 
السسضرغئ الاغ ضاظئ تافعق شغعا سطى السالط ضطه سثة 
طرات. وبالفسض شإن الخغظ خخخئ لمغجاظغئ الثشاع 
عثا السام ظتع ١٤٥ ططغار دوقر بجغادة ١٠٪ سظ السظئ 
الماضغئ وتأتغ شغ المرتئئ الباظغئ سالمغا بسث أطرغضا 
الاغ أسطظئ طغجاظغاعا لطثشاع تعالغ ٥٧٨ ططغار دوقر 
لطسام ٢٠١٥، تغث صطخئ طغجاظغاعا الاغ تسثت ٦٠٠ 

ططغار دوقر شغ السظعات الماضغئ.
وطع ذلك تثحى أطرغضا أن تضعن افرصام الاغ تضحش 
سظعا الخغظ أصض بضبغر طظ التصغصئ وأن تضعن طغجاظغئ 
دشاع الخغظ أضئر طظ ذلك بضبغر. تغث تصعم الخغظ 
باطعغر الشعاخات والطائرات الاغ ق غضاحفعا الرادار 
الماتثبئ  غغظس  شع  وضاظئ  ذائرات.  تاطقت  وتئظغ 
ضحفئ  صث  العذظغ  الحسإ  طآتمر  باجط  الخغظغئ 
شغ ٢٠١٥/٣/٤ سظ عثه الجغادة شغ تةط المغجاظغئ 
الثشاع  وتتثغث  الاتثغث،  بقدظا  «جاتصص  وصالئ: 
العذظغ ججء طعط طظه». وصالئ: «إن بقدعا لط تظج 
طظ  جغةث  المآخرة  شغ  غضعن  شمظ  الاارغت،  دروس 

غساأجث سطغه».
شالخغظغعن غثرضعن أعمغئ الاصثم السسضري وتتثغبه 
بأتثث أظعاع الاضظعلعجغا، شغثرضعن أن أطرغضا ق تظفص 
عثه افطعال الطائطئ سطى طغجاظغئ دشاسعا إق لافرض 
تترض  أظعا  وغثرضعن  السالط.  وسطى  سطغعط  إرادتعا 
شغ  تصع  الاغ  الثول  وخاخئ  سطغعط  المظطصئ  دول 
بتري الخغظ الحرصغ والةظعبغ وتمثعا بالمساسثات 
السسضرغئ وتسمض سطى تطعغصعا بعثه الثول وإحشالعا 
شغ  الماضغ  السام  الحمالغئ  ضعرغا  أبارت  وصث  بعا، 
ضعرغا  تعجه  أن  إلى  أدى  طما  اجافجازغئ  طظاورات 
افطرغضغئ  والةجر  ذعضغع  ظتع  خعارغثعا  الحمالغئ 
شغ المتغط العادئ تاى تصعم أطرغضا وتظخإ الثرع 

الخاروخغ شغ الغابان وصرغئا طظ الخغظ.
ولعثا شالخغظ ترضج سطى إغةاد الافعق السسضري لافرض 
الحرصغ  الخغظ  بتري  شغ  طظطصاعا  سطى  عغمظاعا 
والةظعبغ. وعغ اآلن صث بثأت باعجغع الةجر المرجاظغئ 
الخشغرة المئسبرة سطى طساشات آقف الضغطعطارات شغ 
لعئعط  طثرجات  سطغعا  لاصغط  الةظعبغ  الخغظ  بتر 
الطائرات وطعاظأ، وذلك طصثطئ إلصاطئ صعاسث سسضرغئ، 
الظفط  قجاثراج  افبتاث  إجراء  طظ  لاامضظ  وضثلك 
والشاز طظ عثه المظطصئ. وضض ذلك أبار تفغزئ أطرغضا 
وجسطعا تساظضر طا تفسطه الخغظ عظاك. طما أدى إلى أن 
تدع أطرغضا اجاراتغةغئ جثغثة سام ٢٠١٣ تتئ اجط 
اجاراتغةغئ آجغا – المتغط العادئ تاسطص بجغادة صعتعا 
شغ عثه المظطصئ إلى ٦٠٪ تاى سام ٢٠٢٠ لمعاجعئ 
بالثرجئ  الخغظ  إلى  طعجعئ  وعثه  شغعا.  المثاذر 
افولى وتسجغج الظفعذ افطرغضغ شغ المظطصئ وعغمظاعا 

سطى دول المظطصئ.
ولضظ الخغظ ترضج سطى الثشاع سظ ظفسعا شغ طظطصئ 

طةالعا  وتسائرعما  والةظعبغ  الحرصغ  الخغظ  بتري 
التغعي. وعثا غةسض ظزرة الخغظ ضغصئ وغسطغعا ذابع 
الثولئ اإلصطغمغئ الضئرى. وعغ ق تصعم وتظاشج أطرغضا 
شغ ضض أظتاء السالط وسطى جمغع افخسثة وشغ ضاشئ 
المةاقت. ولعثا السئإ لط تخئح الخغظ دولئ ضئرى 
سالمغا. وجئإ ذلك سثم وجعد العسغ السغاجغ الاام 
سطى ضغفغئ الاترك السالمغ وسثم وجعد البصئ الااطئ 
أطرغضا،  تظاشج  أن  سطى  صادرة  أظعا  سطى  الظفج  شغ 
وتثعشعا طظ أن تضعن خسائرعا أضئر طظ أرباتعا إذا 
تتّثت أطرغضا فظعا تثرك أن تطعرعا عثا ضان بفدض 
أطرغضا الاغ أسطاعا طساططئ الثرجئ افولى شغ المساططئ 
الاةارغئ تاى اجاطاسئ أن تتصص أرباتا ضئغرة وتةمع 

رخغثا غاةاوز ٥ ترلغعظات طظ الثوقرات.
ولط تضظ لطخغظ تةربئ تارغثغئ ضثولئ ضئرى سالمغا، 
شطط تضظ ضثلك شغ غعم طظ افغام، وضثلك ق تتمض 
رجالئ سالمغئ لاعجث لعا تأبغرا سالمغا لاةثب الحسعب 
المئثأ  سظ  تثطئ  شصث  تعلعا،  الثول  وتةمع  ظتععا 
الحغعسغ شغ السغاجئ الثارجغئ طظث زطظ بسغث، ولط 
وتثطئ  ذلك،  شغ  تظةح  شطط  صخغرة  لفارة  إق  تتمطه 
ططسمئ  وذظغئ  صعطغئ  جغاجاعا  وأخئتئ  سظه، 
تائع  شعغ  اقصاخاد  شغ  سظه  تثطئ  وصث  بالحغعسغئ، 
الظزط الرأجمالغئ وتطئصعا شغ الثاخض والثارج، شئصغ 
التضط  سطى  لطتفاظ  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  طئثؤعا 
وسطى طخالح التجب الحغعسغ وسطى تماجك الئقد شإذا 
شرذئ شغه شغ عثا الئاب تثاف أن غتخض لعا طا تخض 
لروجغا وأجعأ طظه، ولثلك تتارب دساة الثغمصراذغئ 
وعغ  ععادة.  بق  وتصمسعا  الساطئ  الترغات  وشضرة 
تمسك بجطام افطظ الثاخطغ بالتثغث والظار ضأغئ دولئ 
بحثة  والمسطمغظ  اإلجقم  وتتارب  جابصئ،  حغعسغئ 
وسظش، فظعا تثحى طظ اإلجقم لضعظه المئثأ السالمغ 
السزغط الثي غآبر شغ أختابه ضما غآبر شغ ضض طظ 
تخطه دسعة اإلجقم سطى وجععا الختغح، فظه طئثأ 
غعاشص الفطرة وغصظع السصض شغظصاد له اإلظسان صغادة 

ذعاسغئ.
إن أطرغضا سمطئ سطى تطئغص جغاجئ اقتاعاء لطخغظ 
ولثلك أسطاعا الثرجئ افولى شغ المساططئ الاةارغئ، 
تث  وإلى  الظعاغئ  إلى  وخطئ  السغاجئ  عثه  ولضظ 
اإلحئاع شطط تسث طةثغئ، وشغ سام ٢٠١١ أسطظئ سظ 
إصاطئ الحراضئ اقجاراتغةغئ والحراضئ اقصاخادغئ طع 
الخغظ، وذلك لمراصئئ تصثطعا السسضري والاضظعلعجغ 
قتاعائه أو لمتاولئ التث طظه بالاساون طسعا شغ عثغظ 
أو  سسضري  خغظغ  تصثم  تخض  إذا  تاى  المةالغظ، 
اصاخادي تضعن أطرغضا شغه حرغضا، شاسمض طظ الثاخض 
سطى أق غحضض ذلك خطرا سطغعا، وغضعن ضمظ الثائرة 
والرصابئ، وتئتث سظ جئض لدربه إذا حضض خطرا سطغعا.

ولعثا شإن أطرغضا ترغث أن غئصى الاساون طسامرا طع 
الخغظ وأن تحارضعا شغ ضض تصثم تاى غضعن لعا تأبغر 
سطى الخغظ وتاى تتعل دون أن غحضض ذلك خطرا 
سطغعا، ضما دخطئ شغ أوروبا بسث الترب السالمغئ الباظغئ 
وأدخطئ حرضاتعا شغعا، شخارت طسغطرة سطى أوروبا، 
وجسطئ أوروبا تتئ رصاباعا وصغادتعا، ولط تساطع أن 
تظفك سظعا. وطا زالئ أوروبا تساظغ ذلك وتسمض سطى 
الاثطص طظ بصاغا الاأبغر افطرغضغ بسث طرور جئسغظ 
سام  اظططص  الثي  طارحال  طحروع  سطى  تصرغئا  ساطا 
١٩٤٦ لمساسثة أوروبا وضان وجغطئ لفرض العغمظئ 

افطرغضغئ سطى أوروبا.
طظ  شعغ  التئطغظ؛  سطى  الخغظ  طع  تطسإ  شأطرغضا 
جعئ تسمض سطى تطعغصعا وتتث طظ تعجسعا وتئصغعا 
طتخعرة شغ طظطصئ بتري الخغظ الحرصغ والةظعبغ 
وتحشطعا بعا وتبغر الثول العاصسئ شغ عثه المظطصئ 
وتسطتعا وتثسمعا شغ طعاجعئ الخغظ، وتسمض سطى 
تسجغج ظفعذعا شغ عثه المظطصئ أغدا بةاظإ الخغظ، 
اجاراتغةغا  طحارضاعا  سطى  تسمض  باظغئ  جعئ  وطظ 
واصاخادغا لاراصئعا طظ الثاخض وتاى ق غحضض تصثطعا 
خطرا سطغعا وتضعن حرغضا شغه أو تسمض سطى السغطرة 
سطغه والتث طظه بطرق طثاطفئ وتطعر أجالغإ جثغثة 
شغ  حارضاعا  تغث  روجغا  طع  تةربئ  ولعا  قتاعائه، 
وجسطاعا  المسطعطات  ضاشئ  سطى  تخطئ  تاى  الفداء 
تسصط جفغظاعا الفدائغئ طغغر الاغ ضاظئ تةري شغعا 

الاةارب.
وعضثا شأطرغضا طع رؤغاعا لطخغظ بأظعا تظاشسعا، إق 
أظعا تسمض سطى جسض عثا الاظاشج غاتعل إلى تساون 
دائرة  تتئ  وتئصى  الظطاق  سظ  الخغظ  تثرج  ق  تاى 
الرصابئ افطرغضغئ ولاضعن أطرغضا حرغضا شغه ق جقتا 
وتفخض  لثلك  الخغظ  تاظئه  لط  وطا  إلغعا.  طعجعا 
ظفسعا سظ أطرغضا وتثط لظفسعا ذرغصا طساصق طظ 
دون وجعد أطرغضا طسعا وطا لط تصط بمخارسئ أطرغضا 
السالط  ظطاق  وسطى  والمةاقت  افخسثة  ضاشئ  سطى 
وإق شسائصى دولئ ضئرى إصطغمغئ طصغثة بتئال أطرغضا 

 الثفغئ سطغعا العاضتئ لخاتإ الرؤغئ السغاجغئ
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غثرج سظ المسار الثي ترجمه لعا أطرغضا، وإّن تدتغاعا 
بئرظاطةعا الظعوي الماصثم بعثه الئساذئ غآضث أّظعا 
الصرار  شسقً  تمطك  ق  وأّظعا  تصغصئ،  طساصطئ  غغر  دولئ 
السغاجغ المساصض الثي ُغمضظعا سطى افصض طظ رشخ 
اإلغراظغ  الحسإ  بتص  والمةتش  المعغظ  اقتفاق  عثا 
المسطط وبتص افطئ اإلجقطغئ، بض إّن شسطعا عثا ُغزعر 
طثى دغمعطئ وقئعا وتئسغاعا فطرغضا طظ خقل عضثا 
اتفاق طثل، وإّن جسةسئ وجائض إسقطعا ضث السظةعغئ 
افطرغضغئ لغج جعى جاار طظ دخان غتةإ رؤغئ تطك 
بالبعرة  المئععرغظ  وسغعن  السعام  سغعن  سظ  الائسغئ 

اإلغراظغئ.
وأّطا زسط إغران بأّظعا تّصصئ اظاخارًا سطى أطرغضا والصعى 
أي  إلى  غساظث  ق  زسط  شعع  اقتفاق  باعصغسعا  الضئرى 
أجاس، وُتفظثه عثه الئظعد الخرغتئ الاغ اجاسرضظاعا، 
والاغ صدئ طظ ظاتغئ سمطغئ سطى أي أطض إلغران بأن 

تضعن دولئ ظعوغئ شغ طساصئض افغام.
وأّطا اّدساؤعا بأّظعا تصصئ طضاجإ اصاخادغئ طظ خقل 
طظ  الثوقرات  طظ  ططغارات  جئسئ  سظ  أطرغضا  إشراج 
افرخثة اإلغراظغئ المةمثة، وجمتئ باثشص الحرضات 
الشربغئ لقجابمار شغ إغران، ورشع السصعبات الثولغئ سظ 
الحرضات اإلغراظغئ شضض ذلك بمظ بثج ق ُغئرر تسطغض 
برظاطةعا الظعوي الماطعر، وشصثاظعا لطصثرات الظعوغئ 

المامغجة الاغ اطاطضاعا بسث خئر وطبابرة وسظاء.
سطى أّن تتسغظ اصاخادعا جعف غضعن طتثودًا جثًا وق 
غةسض طظ إغران دولئ طافعصئ أبثًا، بض إّن عثا الاتسظ 
جغسعد طسزط طردوده سطى الثول والحرضات الشربغئ 

تامئ : اآلبار السغاجغئ واقصاخادغئ لقتفاق الظعوي بغظ إغران والصعى السزمى   

افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  دشسعط  طما  الحرذئ  أسعان 
سمطعط  ظروف  لاتسغظ  والازاعر  لقساخام   ٢٠١٤
وسثم جسطعط ضئح شثاء غصثطعن لطمتاجئئ سطى طا 
جرى طظ أتثاث، والئسخ اآلخر لثثطئ أعثاشه الصعطغئ 

اقظفخالغئ.
إظه طظ المسطعم أن الةجائر عغ طتط أظزار السالط لثغراتعا 
المسثظغئ ولعجعد الئارول والشاز وإن أطرغضا بالثخعص 
تسسى لةسطعا صاسثة لتربعا سطى اإلرعاب شائسط بثلك 
ظفعذعا سطى إشرغصغا طظ خقل الةجائر تتئ ذرغسئ الترب 
سطى اإلرعاب. وطبض عثه افتثاث تفاح الئاب لطاثخض 
افطرغضغ بالحأن الةجائري والظفاذ لطئقد باجط تصعق 
اإلظسان والتفاظ سطى تصعق افصطغات الثغظغئ وباجط 
طتاربئ اإلرعاب خاخئ وأن الخراع سرصغٌّ طثعئغٌّ غسسى 
به.  الثولئ  تظزغط  اجط  إلصتام  الفاظئ  رؤوس  بسخ 
وبالفسض شإن أطرغضا تدشط سطى الةجائر طظ خقل ططش 
تصعق اإلظسان، شئاارغت ٢٠١٥/٠٦/٢٦ أخثرت ضاابئ 
الثولئ افطرغضغئ تصرغرا جطئغا سظ واصع تصعق اإلظسان 
بالةجائر سظ جظئ ٢٠١٤ وسقصاه بمعضعع غرداغئ خص 
الاصرغر شصرة لفتثاث جاء شغعا: (شحطئ صعات افطظ شغ 
الطعائش  بغظ  لطسظش  ضاف  ظتع  سطى  واقجاةابئ  طظع 
شغ طثغظئ غرداغئ، ٣٧٠ طغق إلى الةظعب طظ الةجائر 
الساخمئ، والثي تةثد شغ ضاظعن افول/دغسمئر سام 
سرصغا  طثاطفاغظ  ذائفاغظ  بغظ  السظش  وأودى   .٢٠١٣
 ١٣ بتغاة  (السربغئ)  والمالضغئ  (الئربر)  طغجابغئ  ودغظغا 
حثخا وجرح طؤات خقل شارة تماث لسثة أحعر. وشغ 
طظ   ٣٠٠٠ طظ  أضبر  التضعطئ  ظحرت  حئاط/شئراغر 
رجال الثرك والحرذئ إلخماد الخراع. وذضرت وجائض 
صعات  رغئئ  سثم  أو  صثرة  سثم  أن  المساصطئ  اإلسقم 
افطظ شغ طظع طجغث طظ السظش وتثطغر المماطضات شاصط 
الخراع.)، شالاصرغر غصر بفحض صعات افطظ وغظصض سظ 
اإلسقم المساصض اتعاطعا بسثم الرغئئ شغ طظع السظش 
وعع اخطفاف إلى جاظإ التصعصغغظ والظحطاء الثغظ 
غاعمعن افطظ الةجائري بعصعشه إلى جاظإ إبادة المجاب 

افطازغس وغطالئعن بفاح تتصغص دولغ شغ افطر.
وصث اتاةئ الثارجغئ الةجائرغئ سطى الاصرغر وأخثرت 
إلبقغعا  افطرغضغئ  السفغرة  واجاثسئ  بثلك  بغاظا 
اجاظضارعا لما جاء شغه، لضظ المبغر لقجاشراب أن اتاةاج 
الثارجغئ جاء غعم ٢٠١٥/٠٧/٠٦ بسث سحرة أغام طظ 
طظ  شعض  غرداغئ،  أتثاث  اتاثت  ا  وَلمَّ الاصرغر  خثور 
سقصئ بغظ افطرغظ؟ وبشخ الظزر سظ جعاب السآال شإن 
أطرغضا تساشض حماسئ تصعق اإلظسان لطظفاذ لطثول وسطى 
التضعطئ الةجائرغئ أن تاتمض ضاطض المسآولغئ شغ إذفاء 
ظار الفاظئ وتفعغئ الفرخئ سطى أطرغضا لطسئث بأطظ أعطظا 

بالةجائر تتصغصا لمخالتعا.
وإن سطى المثطخغظ بالةغح الةجائري أن غفعتعا الفرخئ 
سطى الماربخغظ بأطظ الةجائر بأن غظتازوا لمحروع افطئ 
إلصاطاعا  وغسمطعا  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
شاضعن الةجائر صاسثة لطثقشئ شغ أشرغصغا ق فشرغضعم 

ولطترب سطى اإلرعاب خثطئ لمخالح أطرغضا.
إن دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة:

وتعزع  لعا  الاابسئ  المظاذص  بضض  الاظمغئ  جاتصص   .١
البروة سطى رساغاعا بحضض سادل َوْشَص أتضام اإلجقم 
وغدمظ  ضاطق  إحئاسا  افجاجغئ  تاجاتعط  غحئع  بما 

لعط السغح الضرغط.
٢. جامظع ضض خطاب ذائفغ شغ الثولئ، وضض طظ غتمض 
الاابسغئ اإلجقطغئ شعع طظ رساغا الثولئ طظ واجئعا أن 

تدمظ له تصعصه الرسعغئ َوْشَص أتضام اإلجقم.
غارك  ولظ  وجرغسا  سادق  الثقشئ  صداء  جغضعن   .٣
خراسات  إلى  لااتعل  الظاس  بغظ  تافاصط  المحاضض 

صئطغئ أو طثعئغئ.
٤. إن تخض ووصع خراع بغظ ذائفاغظ شإن دولئ الثقشئ 
جاسمض لقخقح بغظعما بأتضام اإلجقم شإن لط تساةإ 
إتثاعما شإن خطغفئ المسطمغظ جغثدسعط بالصعة لتضط 
اهللا، صال تسالى: ﴿َوِإن َذاِئَفَااِن ِطَظ اْلُمْآِطِظغَظ اْصَاَاُطعا 
َشَأْخِطُتعا َبْغَظُعَما  َشِإن َبَشْئ ِإْتَثاُعَما َسَطى اْفُْخَرى َشَصاِتُطعا 
الَِّاغ َتْئِشغ َتاَّى َتِفغَء إَِلى َأْطِر اهللاَِّ  َشِإن َشاَءْت َشَأْخِطُتعا 
  َبْغَظُعَما ِباْلَسْثِل َوَأْصِسُطعا  ِإنَّ اهللاََّ ُغِتإُّ اْلُمْصِسِطغَظ
ِإظََّما اْلُمْآِطُظعَن ِإْخَعٌة َشَأْخِطُتعا َبْغَظ َأَخَعْغُضْط َواتَُّصعا اهللاََّ 

َلَسطَُّضْط ُتْرَتُمعَن﴾.
جابص  إلى  الةجائر  تسعد  الظئعة  طظعاج  سطى  وبالثقشئ 

سجعا وجابص وتثتعا وأطان جضاظعا.
وشغ اظازار ذلك شإن سطى ضض المثطخغظ شغ الةجائر 
المةامع  شغ  وشاسطغظ  وجغاجغغظ  سطماء  طظ  ساطئ 
اقظفخالغئ  الترضات  أطام  الطرغص  لصطع  غاثاسعا  أن 
والثاسغئ لطاثخض افجظئغ وأطام دساة الاضفغر والفاظئ، 
أن  خاخئ  اإلباضغغظ  وأسغان  الحساظئئ  أسغان  وسطى 
وغطفزعا  المعاجعات  عثه  وغعصفعا  لرحثعط  غسعدوا 
دساة الفاظئ طظ بغظعط وق غارضعا الحئاب لاأبغرعط. 
وشغ العصئ ذاته لغتاجئعا التضعطئ سطى تصخغرعا شغ 
تماغئ أطظ الظاس وطماطضاتعط وق غةسطعا طظ غرداغئ 

 جاتئ لخراع السططئ

شغ ظحعة اقتافال باجاصقل الةجائر احاسطئ طةثدا 
داطغئ  طعاجعات  الةجائري  بالةظعب  غرداغئ  بعقغئ 
أودت بتغاة ٢٢ حثخا لاصش حاعثا سطى شحض الثولئ 
العذظغئ شغ التفاظ سطى وتثة الظسغب شغ المةامع 
الرابطئ  أن  وسطى  اإلجقطغئ،  افخعة  أجاس  سطى 
المساسمر  خروج  بسث  تقحئ  شاجثة  رابطئ  العذظغئ 
الحسإ  أشراد  بغظ  الطتمئ  سطى  التفاظ  تساطع  ولط 
العاتث وأظعا تعارت طع الجطظ لاطض الفاظئ الطائفغئ 

برأجعا باجط السرق وباجط المثعإ.
وادي  إلى  ظسئئ  طجاب  أطازغس  غرداغئ  طظطصئ  غسضظ 
سرب  جاظإ  إلى  اإلباضغ  المثعإ  أتئاع  طظ  طجاب 
طالضغغظ. وتسعد المعاجعات بغظعط إلى بماظغظات الصرن 
الماضغ سطى إبر خقف سطى تعزغع افراضغ، تةثدت شغ 
الاسسغظات بط عثأت، لضظ طظث جظئ ٢٠٠٨ تسغح وقغئ 
غرداغئ طعاجعات داطغئ بغظ جضاظعا أخثت بسثا سرصغا 
 ٢٠١٤ جظئ  المعاجعات  عثه  احاثت  وصث  وطثعئغا، 
بط سادت طع أول لغالغ رطدان جظئ ٢٠١٥ لاتاث شغ 
السحر افواخر طظه بغظ ٠٤ و٠٩ طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٥، 
طما دشع بالرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ إلى تضطغش صائث 
الظاتغئ السسضرغئ الرابسئ الاغ تائع لعا غرداغئ باإلحراف 
سطى تسغغر سمض صعات افطظ والسططات المتطغئ بعثف 
المظطصئ.  شغ  افطظ  واجاسادة  لطمعاجعات  تث  وضع 
وصث تمغجت المعاجعات عثه المرة باجاسمال افجطتئ 
الظارغئ. وشغ ضض طرة تضعن طئررات اظثقع المعاجعات 
لطسضان  وتعةغر  صاض  ضاربغئ؛  ظاائةعا  لضظ  تاشعئ 
وظعإ لطمماطضات وترق لطثور، شفغ جظئ ٢٠٠٨ صغض 
أن السئإ لسإ افذفال بالمفرصسات شغ اتافال المعلث 
الظئعي، وشغ جظئ ٢٠١٤ أرجسئ المعاجعات إلى طئاراة 
لضرة الصثم، طما غثل سطى أن عظاك جعات تصش وراء 
عثه المعاجعات وتساشطعا إلسطائعا بسثا ذائفغا غماث 

طضاظا شغطعل زطاظا.
إن الثطغر شغ الخراع شغ طظطصئ غرداغئ أظه غاشثى 
سطى بسثغظ أتثعما سرصغ والباظغ طثعئغ، طما غةسض 
المعاجعئ بغظ ذائفاغظ طظ المةامع، بثقف الخراسات 
تةاه  اتاةاجات  عغ  الاغ  الةجائر  طظاذص  باصغ  شغ 
إلى  الخراع  سثوى  تظاصض  أن  ُغثحى  ولعثا  السططئ. 
بالظفط  غظغئ  طظطصئ  وعغ  بالةظعب  الصرغئئ  العقغات 
والشاز والمسادن المظةمغئ شاضعن غرداغئ طصثطئ وبآرة 
الثسعة قظفخال الةظعب أو طظططصاً لخراع دطعي ذائفغ 

سرصغ غأتغ سطى افخدر والغابج بالةجائر.
الصعطغئ  بتصعصعط  غطالئعن  افطازغس  شالظاحطعن 
دولغا  أظفسعط  إلظعار  اإلباضغ  المثعإ  وغساشطعن 
أظعط أصطغئ سرصغئ دغظغئ طدطعثة وغاعمعن السرب 
بأظعط تضفغرغعن والثولئ الةجائرغئ بالسروبغئ والعصعف 
بةاظإ السرب إلبادتعط، وصث صام أتث رؤوجعط وعع 
ضمال الثغظ شثار بالمطالئئ بارجغط المثعإ اإلباضغ 
إلى  ودسا  الةمععرغئ  رئاجئ  إلى  بثلك  طثضرة  وصثم 
اظفخال المظطصئ ضما ذالإ بفاح تتصغص دولغ بافتثاث 
لفصثان البصئ بالمآجسات الةجائرغئ، وشغ عثه افتثاث 
افخغرة أصتط تظزغط الثولئ شغ المعضعع طسابمرا شغ 
الثولغئ  المظزمات  طظ  طساظثة  غطصى  وعع  اإلرعاب 
الاغ  باإلبادة  تظثد  بغاظات  أخثرت  الاغ  افطازغشغئ 
الماتثة  افطط  وتثسع  افطازغس  المجاب  لعا  غاسرض 

لطاثخض.
المصابض  لططرف  غظزرون  شإظعط  المالضغعن  السرب  أطا 
وطظ  اظفخالغغظ  شرظضفعظغغظ  ضأطازغس  بالخراع 
الباظغ  الثطاب  وغطصى  خعارج  ضإباضغغظ  أخرى  جعئ 
طترضغظ طظ الثاخض والثارج، وصث أذاسئ صظاة اصرأ شغ 
٢٠١٤/٠٣/١٦ وصئ افزطئ طتاضرة سظ اإلباضغئ طظ 
إلصاء الحغت طتمث تمئ طظ الةجائر اسائر شغعا اإلباضغغظ 
خعارج. وصث تمض وزغر الحآون الثغظغئ وافوصاف طتمث 
سغسى شغ الضطمئ الاغ ألصاعا شغ «الغعم الئرلماظغ تعل 
طضاشتئ اإلرعاب الثولغ الةثغث» باارغت ٢٠١٥/٠٦/٠٩ 

أذراشا غمظغئ بظحر الفضر الاضفغري بشرداغئ.
وباائع طةرغات افتثاث شإظه غقتر أن عظاك جعات 
تطغض أطث الخراع، شئسث زغارة وزغر الثاخطغئ ظعر الثغظ 
بثوي غعم الثمغج ٠٧/٠٢ لشرداغئ وإسقظه تظخغإ 
بسث  المعاجعات  اظططصئ  بالعقغئ  المخالتئ  لةظئ 
طشادرته. وصث ظحرت جرغثة الثئر شغ ٠٧/٠٣ أن لةظئ 
افسغان المساصطغظ سارضئ لةظئ المخالتئ وصالئ شغ 
بغان لعا «إن السططئ ترشخ الاساطض طع أجاس المحضطئ 
شغ غرداغئ، لعثا شإن التض الظعائغ جغاأخر»، وأضاف 
الئغان «الةمغع شغ غرداغئ غامظى اظاعاء الضابعس، إق أن 
التض جغاأخر بسئإ رشخ السططئ تحضغض لةظئ تتصغص 
طتاغثة تعل السئإ التصغصغ فسمال السظش، بط رشدعا 
طتاجئئ طسآولغظ جابصغظ شغ افطظ والصداء واإلدارة 
جاعمعا شغ تتعغض غرداغئ إلى طغثان طعاجعئ ذائفغئ». 
لمةطج  الرجمغئ  الامبغطغئ  خارج  طظ  أذراف  شعظاك 
أسغان اإلباضغغظ وأسغان الحساظئئ غرشدعن المخالتئ 
بسدعط بثسعى شاح تتصغص لمتاجئئ المسآولغظ افطر 
الثي لط تصثم سطغه التضعطئ بض جسئ شصط بمتاجئئ 

تامئ ضطمئ السثد: الفاظئ الطائفغئ ططغئ المساسمرغظ شغ ترب المسطمغظ شاظئثوعا

أسااب  سطى  صرباظاً  والسئاد  الئقد  وطصثرات  أتئاسعط 
ضراجغ  سطى  لغتاشزعا  وبارغج  ولظثن  واحظطظ 
تضمعط ذوات الصعائط المسعجئ. وق أدل سطى ذلك طظ 
ترضعط جمغساً سطى اخاقف ذعائفعط وطثاعئعط التضط 
إلطقءات  وخدعسعط  بالسطماظغئ  وتضمعط  باإلجقم 

المساسمرغظ. 
ولقبصاء سطى تالئ الادطغض عثه غساثثم اقجاسمار 
افجعاء  حتظ  قجامرار  اإلسقطغئ  طاضغظاعط  والتضام 
طحاسطئ  افجعاء  إلبصاء  ذرف  ضض  طظ  الخثور  وإغشال 
طا  تصغصئ  لفعط  تآدي  الاغ  والفطظئ  العسغ  ولاشغغإ 
غتاك ضث افطئ وصداغاعا وبالاالغ إشحال عثا المثطط 

الةعظمغ.
إن آبار الفاظئ الطائفغئ طثطرة؛ شعغ تفّرق افطئ وتساظجف 
ذاصاتعا وتتعِّل بعخطاعا سظ خراسعا التصغصغ، شاةسض 

افخ سثوًا والسثو خثغصا.
شاهللا  طظعا،  وتثر  الفاظئ  عثه  رشخ  صث  اإلجقم  إن 
﴿عع  بصعله  واتثة  تسمغئ  سئاده  جمى  صث  جئتاظه 
جماضط المسطمغظ﴾، واسائر ضض تفرصئ بغظ المسطمغظ 
بظاء سطى المثعإ أو السرق أو الئطث عع شسض طثطعم، 
وعع طظ صئغض الةععغئ والسخئغئ المظاظئ الاغ تثر طظعا 
الرجعل الضرغط سطغه وآله الخقة والسقم وأطرظا بظئثعا 

واسائرعا طظ دسعى الةاعطغئ.
واإلجقم صث ظجع شاغض أغئ شاظئ ذائفغئ طمضظ أن تظحإ 
بغظ المسطمغظ أظفسعط أو بغظ المسطمغظ وغغرعط طظ 

عض تخئح غرداغئ «بعابئ الختراء الضربى» 
بعابئ أطرغضا لطظفاذ لطةجائر وطظعا إلشرغصغا

بصطط: طتمث بظ سئث اهللا
أضبر طّما غسعد سطى إغران ظفسعا، فّظه إّظما غخإ شغ 
خثطئ اقصاخاد الرأجمالغ السالمغ والحرضات السالمغئ 
السابرة لطتثود، وجعف تةسض اقجابمارات الشربغئ طظ 
إغران جعصاً جثغثة قصاخاد السعق وصعى السعلمئ الاغ 

ُتعغمظ سطى ظحاذاتعا أطرغضا وأوروبا.   
اإلغراظغ  اقصاخاد  شغ  الطفغش  الاتسظ  ذلك  وتاى 
الثي جاحسر به إغران شسغسابمر شغ تأجغب التروب 
الطائفغئ شغ المظطصئ، وإذالئ سمر افظزمئ الطاغعتغئ 
ضظزام بحار، وزغادة جفك المجغث طظ دطاء المسطمغظ، 
وتتعغض جعرغا والسراق والغمظ إلى بطثان خربئ طثطرة 
ُتتصص  وأحقء،  ِطجق  إلى  وحطرعا  تمجغصعا  غسعض 
افجظثة افطرغضغئ المحئععئ، وُتساعط شغ خطص ضغاظات 

ذائفغئ طست تثدع جمغسعا لطظفعذ افطرغضغ.
شأطض إغران شغ أن تاتعل إلى حرذغ لطثطغب أو بمسظى 
أخح شغ أن تضعن سخا أطرغضا الشطغزئ شغ المظطصئ 
الصثرة  والمعمات  افسئاء  طظ  ضبغر  طظ  أطرغضا  غرغح 
شغعا، وعثا غةسض أطرغضا تافرغ  الاغ تصعم بعا تالغاً 
أضبر ظتع حرق آجغا لمعاجعئ تساظط صعة الخغظ شغعا، 
ضما وغمظتعا جابصئ وظمعذجاً تاخثى بعما لطمحروع 

الظعوي الضعري الحمالغ افضبر إزساجاً.
والثقخئ أّن إغران بعثا اقتفاق صث خسرت طضاظاعا 
وصعتعا اإلصطغمغئ والثي ضان برظاطةعا الظعوي بمبابئ 
سظفعاظعا،  وطخثر  سخئعا  ُغحّضض  الثي  الصعي  الشْجل 
دولئ  طةرد  إلى  وتتعلئ  أظضابا،  وجسطاه  شظصداه 
وظغفغئ تصعم بالمعمات الطائفغئ الصثرة الاغ ُتتصص 

 افعثاف اقجاسمارغئ افطرغضغئ

الحرسغئ  افتضام  باطئغص  وذلك  افخرى،  افدغان  أعض 
سطى جمغع الرساغا  سادقً  شغ ظض دولئ الثقشئ تطئغصاً 
دون تفرغص بغظ شؤات وأخرى، شضض طظ غثدع لسططان 
الثولئ اإلجقطغئ له تص الرساغئ دون أي اظاصاص، ضما 
أن الثولئ اإلجقطغئ ق تسمح لعجائض اإلسقم شغعا بإبارة 
شغ  الاسطغط  طظاعب  تتاعي  وق  الطائفغئ،  الظسرات  تطك 
ظض الثقشئ سطى أغئ إحارة لافرصئ ذائفغئ، شالثولئ شغ 
اإلجقم عغ دولئ لضض طظ غسغح شغ ضظفعا تطئص سطغه 
افتضام الحرسغئ دون تمغغج وتدمظ له ضاطض التصعق 

الرسعغئ دون اظاصاص.
إن اإلجقم غثسع إلى أن غطاصغ المسطمعن الغعم سطى 
ضطمئ  سطى  وأسراصعط  وذعائفعط  طثاعئعط  اخاقف 
جعاء شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
الاغ تتضط المسطمغظ بحرع اهللا وتطئص الصرآن والسظئ 
وتسالب الثقشات المثعئغئ َوْشَص أتضام الحرع، شاصطع 
أغثي الساببغظ وتصدغ سطى ظفعذ المساسمرغظ، وتةسض 
طظ جغعش المسطمغظ ترباً سطى أسثائعط ق جغفاً طسططًا 

سطى رصاب أبظائعط.
ووسعا  الطائفغئ  الفاظئ  لثطر  المسطمعن  تظئه  شعقّ 
تصغصاعا وتصغصئ طا غراد طظ إبارتعا، شغفعتعا الفرخئ 
سطى ضض طظ غاربص بعط الثوائر، شق غطصعا له السمع 
وق غظصادوا خطش أبعاق الفاظئ سمقء اقجاسمار، وغضعظعا 

 سئاد اهللا إخعاظاً وغثًا سطى أسثائعط؟
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

جغطرة الصعات املعالغئ لطتضعطئ الغمظغئ 
سطى سثن

جغطرت الصعات المعالغئ لطتضعطئ الغمظغئ غعم افتث الماضغ سطى الصاسثة الئترغئ وطصر الصغادة السسضرغئ 
الرابسئ وطصار الاطفجغعن واإلذاسئ وافطظ السغاجغ شغ طظطصئ الاعاعغ شغ سثن جظعبغ الغمظ بسثطا دخطئ آخر 

طساصض التعبغغظ وتطفائعط شغ المثغظئ.
الاعاعغ  طظطصئ  دخعل  طظ  عادي  طظخعر  ربه  سئث  لطرئغج  المعالغئ  الةغح  ووتثات  وتمضظئ «المصاوطئ» 
والسغطرة سطى تطك المصار السغادغئ بسثطا تاخرت طا تئصى طظ صعات التعبغ وصعات الرئغج المثطعع سطغ سئث 

اهللا خالح شغ آخر طساصطعط الرئغسغئ شغ المثغظئ.
وضاظئ المصاوطئ جغطرت شغ افغام الصطغطئ الماضغئ سطى طسزط طظاذص المسق وخعر طضسر وضرغار، ضما اجاسادت 
صعاسث لطصعات الثاخئ وطراشص تغعغئ، طظ أعمعا طغظاء المسق وطغظاء التاوغات وططار سثن الثولغ. (الةجغرة ظئ)
: إن جغطرة الصعات المعالغئ لطتضعطئ الغمظغئ سطى سثن غحغر إلى اجامرار الخراع الثطعي شغ 
الغمظ إق إذا تخض تفاعط أطرغضغ برغطاظغ سطى اصاسام الظفعذ شغ الغمظ ظاغةئ الخسعبئ الضئغرة شغ 
اظاخار أي ذرف سطى الطرف اآلخر. وجعاء اجامر الخراع السسضري أو تخض اتفاق جغاجغ شإن أعض الغمظ 

شغ التالاغظ غثشسعن بمظا طضطفا جثا ظاغةئ خدعع صغاداتعط لقرادة الثولغئ. 
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أسطظئ الغعظان وشرغص الثائظغظ غعم اقبظغظ ٢٠١٥/٧/١٣ 
سظ تعخطعط إلى اتفاق بثخعص دغعن الغعظان الاغ 
باتئ الغعظان ساججة سظ دشع شعائثعا الربعغئ وخثطاعا 
لطئظعك والثول الثائظئ، وضان آخرعا طئطس ١,٥ ططغار دوقر 
لخظثوق الظصث الثولغ. ولسض أعط حروط اقتفاق الةائرة 
عع إجئار الغعظان سطى خخثخئ المجغث طظ طماطضات 
الثولئ طبض حرضئ الضعرباء العذظغئ طا غةسطعا سرضئ 
لئغسعا فلماظغا وشرظسا وعثا طا ضاظئ تسسى إلغه ألماظغا 
وغثحاه حسإ الغعظان طظث بثاغئ افزطئ المالغئ الاغ 
سخفئ بالغعظان طظث سام ٢٠٠٩. وبمئ حرط آخر ق غصض 
أعمغئ وعع ضسر أظفئ الحسإ الغعظاظغ الثي ذالما اسائر 
ظفسه أبا الثغمصراذغئ والتدارة وذلك بفرض «الاأضث 
طظ طعاشصئ الثائظغظ سطى الاحرغسات العاطئ صئض ذرتعا 
لطتعار السام أو رشسعا إلى الئرلمان». إن تجطئ اإلظصاذ 
الساجطئ لطغعظان والاغ تئطس تعالغ ٧ ططغار دوقر ضاشغئ 
لطسماح لئظعك الغعظان أن تساسغث بسدا طظ ظحاذعا 
وأن تفاح أبعابعا بتطعل غعم اقبظغظ ٢٠١٥/٧/٢٠ سطى 
أن تثشع الغعظان ٥٠٪ طظ عثه التجطئ (٣،١ ططغار غعرو) 
لسثاد بسخ طظ دغعظعا لطثائظغظ. وتفرض اقتفاصغئ 
طجغثا طظ الدرائإ سطى الغعظاظغغظ والاصحش وتصطغض 
اإلظفاق التضعطغ سطى المحارغع وجرصئ أطعال الاصاسث 
لثشسعا طصابض الربا المساتص سطى الغعظان. وصث أبثى 
رئغج وزراء الغعظان تحاؤطه طظ اقتفاق واسائره أشدض 
حر غمضظ الصئعل به لافادي اظعغار تام لطثولئ، شغ تغظ 
خرح أضبر وزغر طالغئ الغعظان السابص غاظج شاروشاضج 
جاضعن  الغعظان  سطى  شرضئ  الاغ  اقتفاق  حروط  أن 
أضئر ضاربئ شغ تارغت الغعظان. وطظ المصرر أن تسامر 
المفاوضات لاتثغث طسالط تجطئ اإلظصاذ البالبئ لطغعظان 
لمثة ٣ جظغظ صادطئ بصغمئ ٨٤ ططغار غعرو. وصث أضثت 
طساحارة ألماظغا طغرضض أن تعالغ ٧٠٪ طظ المساسثات 
(تعالغ ٥٠ ططغار) جعف غاط اجاسمالعا لحراء طماطضات 
التضعطئ الغعظاظغئ والاغ غةإ أن تئغسعا الغعظان طظ 

أجض دشع دغعظعا!!
ولغسئ عثه التجطئ إق سمطغئ تسمغظ جرغسئ تسث بعا 
الغعظان لطثبح سطى طعائث الئظعك الربعغئ. وق غعجث أي 
ظعع طظ الافاؤل بإظصاذ الغعظان جعاء طظ السغاجغغظ أو 
اقصاخادغغظ أو افضادغمغغظ الئاتبغظ. شثغعن الغعظان 
المتطغ،  ظاتةعا  صغمئ  طظ   ٪١٥٠ طظ  أضبر  بطشئ  صث 
وخادرات الغعظان الاغ بمعجئعا تتخض الغعظان سطى 
المال القزم لسثاد دغعظعا غصض سظ ١٧٪ طظ دخطعا 
الصعطغ. أطا أطعال اإلظصاذ الاغ تاةئر بعا ألماظغا وأطرغضا 
لثغعن  ضمان  بمبابئ  تثعإ  طسزمعا  شإن  وشرظسا 
صسطظطغظ  الئروشسعر  ذلك  سظ  سئر  وصث  الثائظغظ! 
خعضاقس بصعله لصث ولى سعث الافاؤل الثي جاد الئقد 

طظث زوال الثضااتعرغئ!! وغدغش أن الغعظان لظ تاساشى 
طظ آبار عثه افزطئ وجائصى شغ تارغثعا ضما عغ ألماظغا 

بسث الترب السالمغئ الباظغئ.
لمثة ٣  الغعظان  اظعغار  تأجغض  تط  شصث  اقتفاق  وبعثا 
جظغظ ق أضبر. ولعق أن اظعغار الغعظان وإسقن إشقجعا 
له آبار ضاربغئ سطى الئظعك الثائظئ ق تصض سظ أبر اظعغار 
ألماظغا  ترخئ  لما  جظغظ   ٦ صئض  بروذرز  لغمان  بظك 
وشرظسا وأطرغضا سطى تأجغض اظعغار الغعظان وتعشغر تجطئ 
اإلظصاذ (بض صض الصاض الئطغء) لطغعظان ضما ورد شغ تسطغص 

لختغفئ ظغعغعرك تاغمج.
وعضثا شصث باتئ الغعظان الغعم سطى طثبح بظعك أوروبا 
تطغح  صث  جغاجغئ  لعجات  وطسرضئ  الثولغ  والئظك 
بتضعطئ الغعظان واضطرابات داخطغئ صث تثخض الئقد شغ 
دواطئ سظش بثأت بإلصاء صظابض طعلعتعف سطى طتطات 
الئعلغج شغ أبغظا. والمحضطئ افسزط عغ أن الغعظان 
ق تةث بثغق وق طعربا طظ ظزام جائر أوردعا طعارد 
العقك. شالسالط لغج شغه إق ظزام طالغ واتث عع ظزام 
الرأجمالغئ الزالط بأظغابه المسمعطئ بالربا. شاقحاراضغئ 
صث اظثبرت طظث زطظ ولط تسث تساععي أتثا، وإن ضان 
رئغج وزراء الغعظان طظ المظامغظ إلى وعط اقحاراضغئ 
ولضظه لط غةث شغعا طا غمضظ أن غدمث له جراتا أو غحغع 
أطق. واإلجقم بظزاطه اقصاخادي المامغج لغج ططئصا 
شغ السالط وتثطى سظه أعطه وطظ غآطظ به، شق غسائر 

طرجسا وطبابئ لطظاس ضما أراده اهللا تسالى.
إن طحضطئ الغعظان تمبض التالئ الئائسئ الاغ غسغحعا 
السالط الغعم شغ ظض الرأجمالغئ. شحئح اقظعغار طابض 
أطام ضض دولئ طظ أضبرعا صعة ضأطرغضا تاى أضسفعا 
الفعضى  غغر  فتث  بثغض  عظاك  ولغج  صئرص.  شغ 
الظزام  ضان  وإن  وإظه  الاعازن.  واخاقل  واقضطراب 
الاثئط  عثا  ضض  وزر  غاتمطعن  وأربابه  الرأجمالغ 
والفعضى والفصر واقخاقل، إق أن المسطمغظ غاتمطعن 
وزرا آخر. وعع وزر الفراغ المئثئغ وإبصاء السالط خالغا طظ 
طرجع غرجع إلغه التائر وغعاثي به الدال وغبعب إلغه 
المظعك وغتامغ به الدسغش وغسج به الثلغض وتظةع طظ 

برابظ الربا والئظعك والمرابغظ حسعب السالط أجمع.
وأسثل  ظزام  أسزط  سظ  المسطمعن  تثطى  لصث  ظسط 
خطعات  واتئسعا  الئحر  إلغه  غخئع  طا  وأشدض  حرغسئ 
الحغطان الرأجمالغ وتمطصعا لطضفر، وأساظعا سطى الزطط. 
بالمسروف  غأطرون  لطظاس  أطئ  خغر  أخرجعط  صث  واهللا 
والسثل والاعازن وغظععن سظ المظضر والرأجمالغئ والربا، 
لغضعظعا  بالصسط  صائمئ  سادلئ  وجطا  أطئ  وجسطعط 
حعثاء سطى الغعظان وإجئاظغا وصئرص وإغطالغا وإغرلظثا 
تغظ تععي حسعبعا إلى العاوغئ لاتعل عثه افطئ بغظ 

 تطك الحسعب وبغظ العاوغئ

الغعظان إىل أغظ؟
بصطط: د. طتمث ططضاوي

داود أوغطع غسطغ تسطغمات لتجبه لقجاسثاد قظاثابات طئضرة 
«السثالئ  تجب  ورئغج  الارضغ  العزراء  رئغج  أجرى 
طع  عاتفغئ  طضالمات  أوغطع،  داود  أتمث  والاظمغئ»، 
رؤجاء طضاتإ التجب شغ جمغع العقغات الارضغئ، طخثرًا 

تسطغمات إلغعط لقجاسثاد قظاثابات برلماظغئ طئضرة.
طظ  سطغعا «افظاضعل»  تخطئ  الاغ  لطمسطعطات  ووشصا 
طخادر شغ رئاجئ العزراء الارضغئ، شإن داود أوغطع أجرى 
اتخاقت عاتفغئ طع رؤجاء طضاتإ التجب بمظاجئئ سغث 
الفطر، صال شغعا: «إظظا طسامرون شغ طفاوضات تحضغض 
الثصغصئ  تاى  شغعا  وجظسامر  اقئاقشغئ،  التضعطئ 
افخغرة، إق أن سطغضط أن تضعظعا طساسثغظ ضما لع أن 
أوغطع  داود  وأضث  لتزئ».   أغئ  شغ  جاةري  اقظاثابات 

أن سطى رؤجاء طضاتإ التجب، سثم الاعصش سظ السمض خقل السغث وبسثه، واقجامرار شغ سصث الطصاءات طع 
جضان وقغاتعط. وضان داود أوغطع، المضطش باحضغض التضعطئ الةثغثة، اجاضمض صئض السغث، الةعلئ افولى 
الارضغ  الرئغج  وصال  ائاقشغئ.  تضعطئ  تحضغض  لئتث  الئرلمان،  شغ  الممبطئ  افتجاب  صادة  طع  الطصاءات  طظ 
رجإ ذغإ أردوغان طظث أغام، شغ تخرغح ختفغ: «شغ تال شحض جمغع المتاوقت الراطغئ لاحضغض تضعطئ 

ائاقشغئ، شسغاط الرجعع لرأي اإلرادة العذظغئ». (وضالئ افظاضعل لفظئاء)
:طظ العاضح أن إجراء اظاثابات طئضرة غئصى اتاماق صائما بصعة، شمظ الممضظ أن ق غاط تحضغض 
التضعطئ، ولسض عثا طا غتئثه تجب «السثالئ والاظمغئ» لغاط الطةعء إلى إجراء اظاثابات طئضرة سطى أطض أن 

تسغث لطتجب طا خسره شغ اقظاثابات افخغرة.. 

وصسئ الثول الشربغئ طع إغران اتفاصا تعل برظاطةعا 
الظعوي، وشعر إسقن تعصغع عثا اقتفاق أظعر الظزام 
اإلغراظغ شرتئ سارطئ، وبثأ بالاروغب لقتفاق سطى أظه 
أظش  به  وأرغط  اإلغراظغ،  المفاوض  تصصه  طئغظ  ظخر 

الثول الضئرى وسطى رأجعا أطرغضا.
لفظئاء  اإلجقطغئ  الةمععرغئ  وضالئ  ظصطئ  شصث 
روتاظغ  تسظ  الرئغج  (اسائر  تمعز   ١٨ شغ  (ارظا) 
لطحسإ  ضئغرا  وظةاتا  اظاخارا  الظعوي،  اقتفاق  إبرام 
اإلغراظغ، وصال إن الفرغص الظعوي اإلغراظغ المفاوض 
والصاظعظغئ  الفظغئ  الصداغا  شى  التجم  غاغئ  شغ  ضان 
السمض  برظاطب  ظص  روتاظغ  ووخش  والسغاجغئ... 
المحارك الحاطض بأظه رابح رابح، وصال إن الصئعل بتص 
تثخغإ الغعراظغعم ورشع التزر واقجامرار بافبتاث 
والاطعغر، تسائر طظ أعط الظةاتات الاغ تتصصئ شغ 

عثا اقتفاق.).
 ٢٠١٥/٧/١٤ شغ  اإلغراظغئ  ضغعان  ختغفئ  وظصطئ 
اإلغراظغ  لطرئغج  الماطفجة  الضطمئ  طظ  طصاطفات 
روتاظغ  الرئغج  (...وتطرق  شغعا  جاء  روتاظغ  تسظ 
 ٥+١ طةمعسئ  طع  الظعوغئ  المفاوضات  طسغرة  إلى 
السغاجغئ  افرضغئ  تمعغث  سطغظا  غاسغظ  ضان  وصال: 
لطاعخض  جادا  تعارا  ظاابع  وضظا  الظعوغئ  لطمفاوضات 
إلى اتفاق وشصا لمخالتظا العذظغئ. وتابع: ضان عثشظا 
طظ المفاوضات اإلبصاء سطى الئرظاطب الظعوي اإلغراظغ 
وإخراج المطش الظعوي طظ الفخض السابع وإلشاء ضاشئ 
إلى  روتاظغ  الرئغج  وأحار  إغران.  سطى  التزر  أظعاع 
أن الشرب ضان غرغث اصاخار السمض سطى ٤ آقف جعاز 
ذرد طرضجي شغ إغران، وصال: الغعم طع تعصغع اقتفاق 
طرضجي.  ذرد  جعاز  آقف   ٦ طظ  أضبر  لثغظا  الظعوي 
وصال:  الظعوغئ،  المفاوضات  تخغطئ  إلى  تطرق  ضما 
غثخض  الثي  الغعم  شغ  جاجول  السصعبات  جمغع  إن 
اقتفاق  ظص  إن  وأضاف:  الاظفغث.  تغج  اقتفاق  شغه 
جغسرض سطى طةطج افطظ الثولغ لطمخادصئ سطغه، 
سطى  التزر  أظعاع  ضاشئ  جغطشغ  افوروبغ  واقتتاد 
ضما  افطظ  طةطج  طخادصئ  طظ  حعرغظ  بسث  إغران 
شغ  افجطتئ  طظ  أظعاع  اجاغراد  سطى  الصغعد  جاطشى 
الاتثث  غرشدعن  ضاظعا  وتابع:  جظعات.   ٥ غدعن 
غظص  اقتفاق  بغظما  شعردو،  طظحأة  بصاء  ِبحأن  بااتا 
لططرد  جعاز  بألش  المظحأة  شغ  السمض  اجامرار  سطى 
المرضجي، ضما أن اقتفاق الظعوي غسمح لمفاسض أراك 
بمعاخطئ السمض بالماء البصغض، شغ تغظ ضان الشربغعن 

غرشدعن اجامرار ظحاذه طططصا...).
اقتفاق  طسألئ  شغ  اإلغراظغ  الظزام  أن  والتصغصئ 
الظعوي غمارس الادطغض والثثاع سطى اإلغراظغغظ، وصث 
أتصظ الظزام اإلغراظغ طظ صئض الادطغض والثثاع سطى 
المسطمغظ شغ إغران وغغر إغران خقل السصعد الماضغئ 
تغث  طططصئ،  سمالئ  ارتئاط  بأطرغضا  ارتئاذه  بإخفاء 
(المعت  وراءعط  تخثح  اإلغراظغغظ  تظاجر  ضاظئ 
فطرغضا) الحغطان افضئر بتسإ تسمغئ تضام إغران، 
شغ تغظ ضان عآقء التضام غرسعن المخالح افطرغضغئ 
والمساسثة،  الثسط  لعا  وغصثطعن  المظطصئ،  شغ 
طا  ذلك  وحعاعث  المسطمغظ،  بقد  طظ  وغمضظعظعا 

زالئ تغئ شغ أششاظساان والسراق وجعرغا والغمظ.
واظضحاف الادطغض والضثب شغ تروغب الظزام اإلغراظغ 
لئطعقته شغ اقتفاق الظعوي ق غساثسغ ضئغر جعث، 
اقتفاصغئ  شغ  الظصاط  بسخ  اجاسراض  بمةرد  إذ 
روتاظغ  لسان  سطى  إلغه  اإلحارة  وردت  طا  وبثاخئ 
غمارجه  الثي  الظاس  بسصعل  اقجاثفاف  طثى  غزعر 

عثا الظزام السمغض.
حرغسامثاري  لتسغظ  طصال  شغ  جاء  شصث  ولطاثضغر 
طساحار سطغ خاطظؤغ ورئغج تترغر ختغفئ ضغعان 
سظعان  تتئ  تصرغئا  جظئ  صئض  أي   ٢٠١٤/٧/١٤ شغ 
المتاور  طظ  (واتثة  غصعل  خسارة  خسارة  طفارق 
افجاس فزطئ المفاوضات الظعوغئ، طثى تاجئ إغران 
لطغعراظغعم المثخإ، لاعشغر وصعد طفاسقتعا الثرغئ. 
اخطقح  وبإبارة  وتطفاؤعط،  افطرغضان  غثسغ  شغما 
  BREAU ،«OUT الطاردة  «الظصطئ  طفاسض  صاظعظغ 
إذا  ظصطئ  شغ  غضعن  أن  غظئشغ  الظعوي  الئرظاطب  بأن 
صررت شغعا إغران إظااج السقح الظعوي تضعن المساشئ 
الجطظغئ بغظ عثا الصرار إلى اإلظااج تاراوح طظ (١٢-

تعاشر  تضماعا  الفارة  عثه  أن  طثسغظ  حعرا،   (١٨
العصئ الضاشغ إلغصاف صرار إغران إظااج السقح الظعوي، 
وباقساماد سطى عثا الصاظعن المفاسض، ذالئعا إغران، 
أوق: أن ق تاسثى أجعجة الطرد المرضجي لثغعا الـ ٤ 
آقف جعاز، إذ غآدي ذلك إلى إظعاء الظحاط الظعوي - 
وعع طا أحار إلغه جماتئ الصائث باعثغثعط بالمعت 
افلفغ  الظعوغئ  المعاد  خجغظ  غاةاوز  ق  أن  وباظغا؛   ،-
ضغطعغرام. وطظ جاظإ آخر، صث أوخطعا شرغصظا الظعوي، 
 ٨ بفسالغئ  غطالإ  ظصطئ  إلى   - له  غآجش  طا  وعع 
آقف جعاز ذرد طرضجي شصط، شغ العصئ الثي، غمبض 

اجاثثام ٨ آقف جعاز شغ طةال لطاثخغإ المثائري 
- باغطعت - ولغج لطاثخغإ الخظاسغ والثي عع تص 
واشصعا  إن  شتاى  عثا  سطى  إلغران.  وذئغسغ  صاظعظغ 
سطى السثد ٨ آقف جعاز ذرد - وعع طا صخثه الصائث 
بالصئعل بالتمى - تئصى إغران طتروطئ طظ الاثخغإ 
الخظاسغ سمطغا...)، شسطى صعل حرغسامثاري صئض جظئ 
لطمفاوضات  خاطظؤغ  وضسه  الثي  افتمر  الثط  شإن 
عع ٨٠٠٠ جعاز ذرد طرضجي وجماه الصئعل بالتّمى.

طا  أن  ظةث  المسطظئ  لقتفاصغئ  جرغسئ  صراءة  وبمةرد 
صئطئ به إغران أضبر طما جماه خاطظؤغ جابصا بالتمى، 
الطرد  أجعجة  سثد  تثفغخ  سطى  إغران  واشصئ  شصث 
المرضجي طظ أضبر طظ ١٩ ألفا تالغا طظعا ١٠٢٠٠ صغث 
الاحشغض، إلى ٦١٠٤ – أي جاظثفخ بمصثار البطبغظ 

– خقل شارة سحر جظعات.
وبتسإ اقتفاصغئ شسغصعم (٥٠٦٠) جعازا طظ الةغض 
افول (IR١) شصط باثخغإ الغعراظغعم بظسئئ ق تاةاوز 
٣,٦٧٪ خقل شارة ١٥ جظئ، وشغ طظحأة (ظااظج) شصط، 
وجاثفخ ذعران طثجوظعا طظ الغعراظغعم الدسغش 
ضشط   ٣٠٠ إلى  تالغا  ضشط  آقف   ١٠ طظ  الاثخغإ 
سطى طثى ١٥ ساطا. ضما واشصئ ذعران سطى سثم بظاء 

طظحآت جثغثة لاثخغإ الغعراظغعم ذعال ١٥ ساطا. 
تئةح  الاغ  المتخظئ  شعردو  طظحأة  بثخعص  أطا 
روتاظغ بأن اقتفاق غظص سطى بصاء السمض بعا شصث 
جاء شغ اقتفاق بثخعخعا بالثات ضما ورد شغ الئظث 
٥ طظ أ (..وشغ شعردو اقطاظاع سظ تثخغإ الغعراظغعم 
اقتافاط  وسظ  الغعراظغعم  تثخغإ  وتطعغر  وأبتاث 
بأي طعاد ظعوغئ)، وشغ الئظث ٦ (جاصعم إغران باتعغض 
ظعوي.  شغجغائغ  تضظعلعجغ  طرضج  إلى  شعردو  طظحأة 
جاظحأ حراضئ سطمغئ دولغئ شغ صطاسات طعاشص سطغعا 
ضمظ الاساون الثولغ. ١٠٤٤ جعاز ذرد طرضجي طظ 
ظعع (IR١) جائصى شغ جظاح واتث شغ شعردو سطى جئ 
طةمعسات، ابظاان طظ عثه المةمعسات جائصى تثور 
تسثغض  خقل  طظ  تتعغطعا  وجغاط  غعراظغعم،  بثون 
والمةمعسات  طساصرة،  ظزائر  إلظااج  الاتاغئ  الئظغئ 
بعا  المرتئطئ  الاتاغئ  الئظغئ  طع  المائصغئ  افربع 
جائصى خاططئ. وجغاط إزالئ ضض أجعجة الطرد المرضجي 
افخرى والئظغئ الاتاغئ الماسطصئ باثخغإ الغعراظغعم 
الثولغئ  لطعضالئ  المسامرة  المراصئئ  تتئ  وتثجغظعا 

لططاصئ الثرغئ سطى الظتع المتثد شغ المرشص افول).
عثا طا غسمغه روتاظغ اظاخارا، وغئثو أن شغ تفاخغض 
أن  سطى  غثل  طا  شعردو  بمظحأة  غاسطص  شغما  اقتفاق 
وإظما  شغعا،  جعازًا   ١٠٤٤ سمض  لغج  سطغه  المافص 
طةرد بصائعا شغ المضان شصط، شصث جاء شغ بظث ٥٠ 
المساصرة  الظزائر  إظااج  شغ  أظحطاعا  إغران  (جاصغث 
جظئ   ١٥ لمثة  شعردو  شغ  المرضجغئ  الطرد  بأجعجة 
 ٣٤٨ طظ  أضبر  افظحطئ  عثه  لشاغات  تساسمض  ولظ 

.(IR١) جعازا طظ ظعع
اقتفاصغئ  شغ  جاء  شصث  أراك  بمفاسض  غاسطص  وشغما 
بتبغ  طفاسض  وبظاء  تخمغط  بإسادة  إغران  (جاصعم 
طئثئغ  لاخمغط  اجاظادا  أراك،  شغ  البصغض  بالماء 
ق  بما  المثخإ  العصعد  باجاثثام  وذلك  طصئعل، 
أحضال  طظ  حضض  خقل  وطظ   ،٪٣,٦٧ سظ  غجغث 
سطى  بالمخادصئ  تصعم  جعف  الاغ  الثولغئ  الحراضئ 
الظعوغئ  افبتاث  جغثسط  المفاسض  الظعائغ.  الاخمغط 
الطئغئ  لفغراض  المحسئ  الظزائر  وإظااج  السطمغئ، 
والخظاسغئ...)، شأراك لظ غئصى ضما عع بتسإ الظص، 
طثاطفئ،  أجج  وشص  وبظاؤه  تخمغمه  جغساد  وإظما 

تآدي بالدرورة إلى تشغغره ضطغا.
شغ  غضاإ  فن  حرغسامثاري  ضطه  عثا  دشع  وصث 
وجه  (ولطتصغصئ  بسظعان   ٢٠١٥/٧/١٥ شغ  ضغعان 
بسخ  شغ  شغغظا  لعبغصئ  أوباطا  بغان  (إن  شغصعل  آخر) 
طتاورعا افجاس لغسئ طثاطفئ طع طا ذرته رئغج 
جمععرغاظا شغ تثغبه الماطفج أول أطج وتسإ وإظما 
اتفاق  سطى  جابص  تسطغص  له  وضان  طاظاصدئ...)،  عغ 
لعزان اإلذاري صال شغه (عثا اقتفاق غسظغ أظظا جطمظا 

التخان واجاطمظا سظاظه شصط).
وظتظ ظصعل بأن تضام إغران جطمعا أطرغضا التخان 
تصغصئ  إغران  شغ  المسطمعن  غع  لط  وطا  والسظان، 
تضاطعط وغظتازوا فطاعط لغضعظعا ججءا طظعا شسغئصى 
وبالثثاع  المثعئغئ  بالسخئغئ  غصعدوظعط  تضاطعط 
والادطغض لغضعظعا رأس تربئ بغث أطرغضا شغ تمطاعا 
اإلجقطغئ،  افطئ  ظعدئ  طحروع  سطى  الخطغئغئ 
عغ  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بثولئ  المامبض 
وتثعا الداطظ لسجة وجآدد المسطمغظ سطى اخاقف 
لسسادة  العتغث  الدمان  أغدا  وعغ  طثاعئعط، 

الئحرغئ جمساء.
شغ  المسطمغظ  أسغظ  سظ  الشطاء  غظضحش  أن  شسسى 
إغران شاظةطغ لعط تصغصئ تضاطعط، شغضعظعا بسث ذلك 

وغق وبئعرا سطى أطرغضا وسمقئعا!

أضعاء سطى اقتفاق الظعوي..
إغران جطَّمئ فطرغضا التخان والسظان!

بصطط: سئث اهللا المتمعد
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