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بصطط: أجسث طظخعر

إن الرضعن إلى الثول الشربغئ المساسِمرة لئقد المسطمغظ 
والثول الاابسئ لعا شعق طا شغه طظ إبط سزغط، شإن ظاائةه 
عآقء  إلى  الرضعن  فن  وذلك  طثطِّرة،  وأخطاره  شزغسئ 
غسظغ تسثغر إطضاظات المسطمغظ لاظفغث خطط أسثائعط.. 
وزغادة سطى ذلك شإن عثا الرضعن غسظغ ذطإ السعن طظ 
دول سثوة.. شضغش لمسطط غفعط غاغاه وغثرك سثاوة تطك 
الثول لقجقم والمسطمغظ أن غرتةغ طظعا سعظا لطاثطص 

طظ افوضاع الاغ أصاطاعا عغ شغ بقد المسطمغظ؟؟!!  

اصرأ شغ عثا السثد :
- برغطاظغا وطسدطئ الئصاء أو اقظستاب طظ اقتتاد 

   افوروبغ ...٢
- التضعطئ الغمظغئ تحثد الثظاق تعل خظساء، والتعبغعن 

   غراعظعن سطى الثسط الثولغ ...٢
- أضعاء سطى سمطغات «تترغر» الرطادي ...٢

- الرضعن إلى الثول الشربغئ والثول الاابسئ لعا:
  طسخغئ سزغمئ وتسثغر لادتغات المسطمغظ 

  لثثطئ افسثاء ...٣
- طعصش روجغا طظ وجعد تظزغط الثولئ شغ أششاظساان ...٤

- طظ برغث الصراء: الضعظشرس افطرغضغ غصر  إخقتات 
  «سمغصئ» شغ خظثوق الظصث الثولغ! ...٤
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روجغا تظفغ اجاعثاف 
طثظغني يف جعرغا!!! 

صال ضابط روجغ ضئغر شغ طصابطئ طع تطفجغعن «روجغا 
أعثاشًا  تصخش  لط  الروجغئ  الةعغئ  الصعات  إن   «٢٤
صئض  جعرغا  شغ  السسضرغئ  تمطاعا  بثاغئ  طظث  طثظغئ 
تعالغ بقبئ أحعر. وصال الصائث السام لطصعات الةعغئ 
«لط  بعظثارغش:  شغضاعر  جظرال  الضعلعظغض  الروجغئ 
طثظغئ شغ جعرغا، ولط  تصخش الصعات الةعغئ أعثاشاً 
ُغثطأ الطغارون طططصاً شغ أعثاشعط ولط غصخفعا طا 
غسمى بأعثاف تساجئ طبض طثارس أو طساحفغات 
أو طساجث». واتعمئ طظزمئ «السفع الثولغئ» افجئعع 
خقل  المثظغغظ  طظ  ضئغر  سثد  بصاض  روجغا  الماضغ 
تث  إلى  غخض  صث  الثي  افطر  جعرغا،  شغ  تمطاعا 
«جرغمئ ترب»، سطى تث وخفعا، شغما رشدئ وزارة 
الثشاع الروجغئ بحثة عثه «المجاسط». (جرغثة التغاة)
: بالرغط طظ أن طا تصعم به روجغا شغ جعرغا 

ع

طظ صخش لطمثظغغظ، وذلك تظفغثا لطثطئ المافص 
باتئاع  تصدغ  والاغ  أطرغضا  وبغظ  بغظعا  سطغعا 
جغاجئ افرض المتروصئ إلخداع أعض الحام لقرادة 
الشربغئ، إق أن روجغا تظفغ اجاعثاشعا المثظغغظ، طع 
أن ذلك لط غسث طظ افطعر الاغ تثفى سطى أتث، شعغ 
صاطئ بصاض المؤات طظ المثظغغظ السجل.. إن روجغا، 
تالعا ضتال الثول الشربغئ افخرى الاغ تثخطئ شغ 
السراق ولغئغا وأششاظساان وغغرعا، ترتضإ جرائمعا 
ق  شالمسطمعن  بحغء،  آبعئ  غغر  المسطمغظ  بتص 
راسغ لعط غثشع سظعط ظطمعا وبطحعا.. ولضظ ذلك 
لظ غطعل بإذن اهللا، شالثقشئ الاغ غسمطعن لطتغطعلئ 
دون إصاطاعا جاصعم إن حاء اهللا شغ بطث طظ الئقد 
اإلجقطغئ، وجاضعن بإذظه تسالى خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة، وتغظعا جغطتص الثجي بضض طظ اساثى 
سطى المسطمغظ وتارب دغظعط، وجاسعد تطك الثول 
تةر أذغال الثغئئ طظ بقد المسطمغظ بسث الصداء 
ذلك  وطا  اإلجقطغ..  السالط  شغ  لعا  ظفعذ  ضض  سطى 

سطى اهللا بسجغج. 

لماذا بار السج بظ سئث السقم سطى تاضط دطحص وصث 
وّقه خطابئ الةاطع افطعي؟ جآال ق حك أن ضبغرا طظ 
سطماء المسطمغظ - الثغظ دسعا لثسط المرابطغظ شغ 
المسةث افصخى بالمال - غتفزعن جعابه، وغفعمعن 
أن «السج» أظضر سطى تاضمه تتالفه طع الخطغئغغظ، وبار 
سطغه طظ سطى المظئر الثي أخسثه إلغه. أّطا لماذا ُلصإ 
السج بظ سئث السقم بئائع المطعك شغ طخر لما رتض 
إلغعا، شعع جآال ربما غساظضره بسخ الثغظ تفّصععا 
بفصه العاصع «وترّبعا» سطى ذاسئ ولغ افطر ولع تتالش 
طع افطرغضان شغ الترب الخطغئغئ سطى اإلجقم، ولع 
اظثرط شغ تطش الظاتع، ولع تعّجه بطائراته لطغمظ أو 
ذئع  بض  لطغععد،  ظعره  أدار  بط  لطمعخض  بمثرساته 

سقصاته طسعط.
ق حك أن المبال غعضح المصال، ولثلك طظ المفغث 
تثضغر اقتتاد السالمغ لسطماء المسطمغظ بحثخغئ السج 
بظ سئث السقم ضظمعذج لطساِلط البائر اآلطر بالمسروف 
والظاعغ سظ المظضر ولع أغدإ التضام وخسر طظخئه، 
لثسط  سالمغئ  تمطئ  اقتتاد  إذقق  طع  وخخعخا 
المرابطغظ شغ المسةث افصخى، والاداطظ طسه، تاى 
غساتدر سطماؤه ذئغسئ الثور المططعب طظعط وطظ 
ضاشئ سطماء المسطمغظ، وتاى غاثاضروا شغما بغظعط أن 
المسةث افصخى غاططإ ظخرة ق طةرد تداطظ، وأن 
شطسطغظ  صدغئ  بطئع  الطابع،  سسضرغئ  عغ  الظخرة 
المالغ  الثسط  وأن  الغععد،  صئض  طظ  طتاطئ  ضأرض 
غسرصض  أن  وق  افصخى  المسةث  غترر  أن  غمضظ  ق 

طثططات تععغثه.
إن اإلجقم الثي غتمطه السطماء ق غةغج لفطئ اإلجقطغئ 
أن تارك المسةث لطمرابطغظ السجل، الثغظ غاخثون 
بخثورعط السارغئ قصاتاطات الغععد بسثطا تصاسج 
بسثطا  بض  والطائرات،  والخعارغت  الثبابات  أختاب 
المسطمغظ  لصاض  افجطتئ  تطك  تعجغه  شغ  اظحشطعا 
إرعاب،  طظ  تّثسغه  طا  سطى  افطرغضغئ  الترب  ضمظ 
وبسث أن جضئ ضبغر طظ السطماء سظ شدح أباذغطعط 

وطآاطراتعط.
الغااطى  شصه  السطماء  اتتاد  اجاتدر  أجش  وبضض 
وافراطض والمططصات بثل شصه الةعاد سظث «اقجاعاد» 
بما غاعجإ سطى افطئ ظخرة لطمسةث افصخى، شتّعل 
طفععم الظخرة السسضرغئ إلى الضفالئ المالغئ، وغفض 
أغااطا  وق  افبطال لغسعا أراطض  أن عآقء المرابطغظ 
بتاجئ إلى «ضفالئ بمئطس جامؤئ دوقر حعرغا»، بض عط 
أختاب صدغئ، ولغسعا تةارا أو طعظفغظ تاى غةسض 
الفصه  وعثا  وحشطعط».  «طعظاعط  رباذعط  اقتتاد 
المّثسى عع ضرب طظ الاّئظغ الئاذض لظعب اقجارزاق 
طظ صدغئ شطسطغظ، وتصطغث «لفصعاء» طظزمئ الاترغر 

وبظاتعا الفخائطغئ بثل تصطغث السطماء المةاعثغظ.
ألغسئ طعظئ الةغعش الاغ غاصاضعن سطغعا الرواتإ 
وُتسثر لعا طصثرات افطئ اإلجقطغئ عغ رد السثوان 
وخطع المتاطغظ! شطماذا ق غثّضر السطماُء أختاَب المعظئ 
الثي  بعاجئعط  السسضرغئ  الرتإ  وتمطَئ  الطئغسغئ، 
صغط  تتّرف  طعظئ  اباثاع  بثل  افجر،  سطغه  غاصاضعن 
الظدال وتتّعله إلى وظغفئ، وبثل تترغش الصغط السطغا 

شغ الرباط لاخئح ذرغص اجارزاق؟
شغ  غةري  بما  الاسرغش  تث  سظث  اقتتاد  وغامعضع 
المسةث افصخى، طساعسئا ضعابط التّضام طظ تخر 
الصدغئ شغ طسارك إسقطغئ أو صاظعظغئ، طع أن المئاثئ 
طع  الخراع  أن  غثرك  اإلجقطغ  الفصه  دراجئ  شغ 
إسقطغئ.  أو  صاظعظغئ  طسرضئ  لغج  الغععدي  المتاض 
أغسصض أن سطماء اقتتاد اإلجقطغ ق غفصععن المعصش 
لصدغئ  السسضري  التض  ذئغسئ  غثرضعن  وق  الثولغ 

شطسطغظ؟!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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جظعد طخرغعن غصاطعن شطسطغظغا غساظغ اضطرابا ظفسغا 

خعت طةطج افطظ باإلجماع غعم افربساء ٢٠١٥/١٢/٢٣ 
سطى طحروع الصرار الثي صثطاه برغطاظغا إلى المةطج 
شغ  تحضغطعا  جغاط  الاغ  التضعطئ  اسائار  شغه  تطالإ 
لغئغا بمعجإ اقتفاق الثي جرى شغ طثغظئ الخثغرات 
عغ الممبض العتغث لطغئغا، شصام بإخثار الصرار ٢٢٥٩ الثي 

غائظى ذلك.
 إن برغطاظغا اجاسةطئ افطعر شسصثت اقتفاق الظعائغ 
 ،٢٠١٥/١٢/١٧ الثمغج  غعم  بالمشرب  الخثغرات  شغ 
إلى  لةأت  دولغا  وطصئعق  طحروسا  ذلك  تةسض  وتاى 
طةطج افطظ، شصثطئ طحروع الصرار المحار إلغه لاأغغث 
طآلفئ  تضعطئ  تحضغض  طظعا  الظعائغ  اقتفاق  طصررات 
طظ طةطج رئاجغ وطةطج وزراء طصرعا شغ ذرابطج 
الساخمئ، وإظحاء طةطج رئاجغ طحضض طظ المآتمر 

السام بةاظإ طةطج الظعاب شغ ذئرق.
إن طا دسا برغطاظغا لقجاسةال عع الاترضات افطرغضغئ 
الاثخقت  ضأسمال  طئاحرة  إطا  اقتفاصات  لسرصطئ 
السسضرغئ الاغ بثأت تصعم بعا بثرغسئ طتاربئ تظزغط 
الثولئ وغغره، وضثلك افسمال السغاجغئ ضسصثعا طآتمر 
روطا غعم افتث ٢٠١٥/١٢/١٣ لائثأ المفاوضات طظ جثغث 
طاةاعطئ ضض طا تتصص طظ اتفاصات، أو غغر طئاحرة سظ 
السرصطئ  طظ  تامضظ  لط  وسظثطا  تفار.  سمغطعا  ذرغص 
جاغرت اقتفاق والصرار، ولغج طسظى ذلك أظعا رضغئ 
دولئ  فظعا  وتخارع،  تاترك  جائصى  بض  وجاسضئ، 

ضئرى وأولى واجاسمارغئ تسسى دائما لئسط ظفعذعا 
وشرض اجاسمارعا وذرد ظفعذ الثول الضئرى افخرى. 
افطظ  طةطج  وصرار  الظعائغ  اقتفاق  رغط  شإظه  ولعثا 
صاطئ صعات تفار غعم ٢٠١٥/١٢/٢٤ بحظ عةمات سطى 

طظاذص غاعاجث شغعا الاظزغط.
سمقءعا  شاةسض  لثلك،  تتااط  برغطاظغا  شإن  ولعثا 
غظصسمعن بغظ طآغث لقتفاق ولطصرار وطسارض ظاعرغا 
لعما لطاخرف شغ تالئ شحض تطئغص طصررات اقتفاق 
وتحضغض التضعطئ أو سثم ظةاتعا وقطاخاص ردات 
الفسض ولاجسط المسارضئ، شارغث أن تةسض التضعطئ طسعا 
وضثلك المسارضئ. فن تظفغث اقتفاق وتظفغث صرار طةطج 
افطظ غغر طدمعظغظ. وصث تشغرت افوضاع شغ لغئغا، 
شفغ سعث الصثاشغ لط تضظ عظاك طسارضئ شضطما ظعرت 
ضان غستصعا، شضاظئ برغطاظغا طآّطظئ سطى ظفعذعا شغ 

لغئغا طثة أربسئ سصعد.
غسغطر  زال  طا  لغئغا  شغ  السغاجغ  العجط  ضان  وإن 
طظ  تصغصغا  تتثغا  اآلن  تعاجه  أظعا  إق  سمقؤعا  سطغه 
التضعطئ  طظعط  تحضض  أن  ترغث  ولثلك  أطرغضا،  صئض 
جاسسى  أطرغضا  فن  اجائاصغئ،  بترضئ  والمسارضئ 
لاأجغج طسارضئ جغاجغئ بةاظإ المسارضئ السسضرغئ 
لفخرغظ  بدربعا  ظفعذعا  صعي  ضطما  تفار  بصغادة 
وبضسئعا المجغث طظ السمقء. باإلضاشئ إلى الثعف طظ 
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أظعرت طحاعث تخطئ سطغعا الةجغرة تخرغًا صاض جظعد طخرغغظ حابا شطسطغظغا غساظغ اضطرابات ظفسغئ 
وسصطغئ بسث تةاوزه التثود الئترغئ الفطسطغظغئ المخرغئ بأطاار صطغطئ غرب طثغظئ رشح غعم الثمغج الماضغ. 
أن  صئض  التثودغئ  الساتطغئ  المظطصئ  غةااز  وعع  تماطا  سارغا  بثا  وصث  الفطسطغظغ  الحاب  المحاعث  وتزعر 
غططص سطغه الةظعد المخرغعن المامرضجون شغ البضظات السسضرغئ سطى التثود الظار بحضض طئاحر دون إظثار 
أو تتثغر. وصالئ طخادر شطسطغظغئ لطةجغرة إن رجال افطظ الفطسطغظغغظ خرخعا لاظئغه الةظعد المخرغغظ 
وتبعط سطى وصش إذقق الظار لضعن الحاب ضان غاخرف بطرغصئ تسضج اضطراباته الظفسغئ، بغث أظعط لط 

غساةغئعا وأخروا سطى إذقق الظار سطغه وصاطه. (الةجغرة ظئ)
: شغ العصئ الثي غمسظ شغه ضغان غععد تصاغق فعض شطسطغظ بثم بارد، وشغ العصئ الثي غسامر 
شغه تاضط طخر بإغقق طسئر رشح وإغراق أظفاصعا، لط غةث جظعد تاضط طخر سطى تثود رشح وجغطئ لردع حاب 
طساق ذعظغا سظ دخعل تطك التثود الععمغئ إق الصاض المئاحر له، بثق طظ ضسر تطك التثود وإغابئ أعض غجة 
وظةثتعط، وشصا لسغاجئ اخاطعا ضئغر اظصقبغغ طخر وإسقطه الماعاذأ، والثي غسادي أعض شطسطغظ وترضاتعط 
وعع شغ التصغصئ غسادي افطئ وصداغاعا. شعثه الةرغمئ الةثغثة لظزام طخر، عغ ظااج تالئ السثاء الاغ 
غاثثعا الظزام لغج تةاه ترضئ أو جماسئ، بض تةاه التالئ البعرغئ شغ افطئ وتةاه صداغاعا شغ طخر وغغرعا، 
وعع ق غسادي شغ شطسطغظ ترضئ بصثر طا غسادي أي سمض غدر بمخالح غععد وأطظعط، شسثاء اظصقبغغ طخر 
وإسقطعط عع سثاء لبعابئ افطئ واقجقم ولغج طةرد سثاء أو خقف طع ترضئ أو جماسئ. إن عثا الفسض افبغط، 
ق غضّفره اق تترك المثطخغظ طظ أعض الضظاظئ وجغحعا، لصطع الظزام وإسادة سقصئ افخعة طع أعض شطسطغظ، 
والسمض سطى تترغر طسرى رجعل اهللا  باصاقع ضغان غععد طظ جثوره، شغسعد لةغح الضظاظئ دوره وطضاظاه. 

شعض غساةغإ جغح الضظاظئ لظثاء أطاه شغبعر غغرة لثغظه وطصثجاته، أم غرضى أن غضعن طظ الثاذؤغظ؟! 
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دي  جاغفان  لسعرغا  الماتثة  افطط  طئسعث  أسطظ 
طغساعرا ٢٥ ضاظعن الباظغ/غظاغر طعسثا لسصث طتادبات 
جقم بغظ افذراف السعرغئ شغ جظغش، وذلك بسث غعم 
طظ اغاغال صائث جغح اإلجقم  زعران سطعش. وصال 
طضاإ المئسعث افطمغ شغ بغان إن دي طغساعرا أسرب 
الرئغج  تضعطئ  بغظ  المفاوضات  باظسصاد  أططه  سظ 
غسعل  أظه  وأضاف  جظغش،  شغ  والمسارضئ  افجث  بحار 
سطى الاساون الضاطض طظ صئض جمغع افذراف السعرغئ 
لطاطعرات  ُغسمح  لظ  أظه  طغساعرا  دي  وأضث  المسظغئ. 
طسارعا،  سظ  السمطغئ  بإخراج  افرض  سطى  المسامرة 
غارة  شغ  اإلجقم  جغح  صائث  طصاض  إلى  إحارة  شغ 
تصعل المسارضئ إن الطغران الروجغ عع الثي ظفثعا. 
وشغ عثا السغاق أغدا، صال رئغج التضعطئ السعرغئ 
المآصائ أتمث ذسمئ غعم الةمسئ الماضغ إن طخطتئ 
طحغرا   المفاوضات،  شغ  المحارضئ  تصادغ  السعرغغظ 
إلى أن الظزام السعري ق غساتص أن غةطج طسه أتث 

سطى ذاولئ المفاوضات. (الةجغرة ظئ)
طظ  شإظه  طغساعرا  دي  لاخرغح  بالظسئئ   :
العاضح أظه غسغر شغ تظفغث الرؤغئ افطرغضغئ بحضض 
دصغص.. شأطرغضا ترغث أن تخظع طظ «المسارضئ» وطظ 
بسخ الفخائض المرتئطئ بثول إصطغمغئ بثغق طصئعق 
خالتا بالظسئئ لعا لقطساك بجطام افطعر شغ جعرغا 
بسث افجث.. وأطا بالظسئئ لاخرغتات رئغج التضعطئ 
السعرغئ المآصائ شإظه غثادع أعض الحام بصعله «إن 
الظزام السعري ق غساتص أن غةطج طسه أتث سطى 
ذاولئ المفاوضات»، شعع لثر الرطاد شغ السغعن، وعع 
طخطتئ  طظ  بأظعا  المفاوضات  شغ  المحارضئ  غخش 
صثطعا  وصث  جعرغا  أعض  طخطتئ  شعض  السعرغغظ!! 
تطك الادتغات الةسام اجائثال سمغض جثغث بسمغض 

صثغط؟؟!! 

إسقن طعسث طئاتبات 
جعرغا بةظغش
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غاحّضض داخض تجب المتاشزغظ التاضط شغ برغطاظغا 
رأٌي ساٌم طاخاسٌث وطساظٌث لفضرة خروج برغطاظغا طظ 
اقتتاد افوروبغ، وضان خمسعن ظائئًا طظ التجب صث 
حّضطعا طةمعسئ ضشط طآغثة لقظستاب طظ اقتتاد 
برغطاظغا»  أجض  طظ  اجط «طتاشزعن  تتئ  افوروبغ 
إذا لط غاط الصئعل بالحروط الئرغطاظغئ داخض اقتتاد 
اقتتاد  دول  لصادة  افخغر  اقجاماع  وشغ  افوروبغ، 
سرض رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون شغ 
خطاب طفخطغ له وّجعه لفوروبغغظ ططالإ برغطاظغا 
طظ اقتتاد والاغ اسائرعا إخقتات، وعغ شغ العاصع 
اقتتاد،  داخض  الصرارات  اتثاذ  ضغفغئ  سطى  اساراضات 
سحرة  السئع  الغعرو  طةمعسئ  دول  تصعم  شمبًق 
بالافاوض  الظصثي  اقتتاد  اتفاصغئ  شغ  المظدعغئ 
لعتثعا،  والمالغئ  الظصثغئ  الصرارات  سطى  والاعاشص 
 - والسحرغظ  السئع  اقتتاد  دول  إلى  الرجعع  ودون 
ضربئ  الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ  ظحعب  بسث  خاخئ 
ُتسرض  ذلك  وبسث   - أوروبا  جظعب  ودول  الغعظان 
جائر  سطى  إلغعا  الاعخض  تّط  الاغ  الةاعجة  الصرارات 
غسظغ  وعثا  إلصرارعا،  برغطاظغا  وطظعا  اقتتاد  دول 
سمطغًا أّن خظاسئ الصرارات داخض المظزعطئ افوروبغئ 
طةمعسئ  شغ  المظدعغئ  الثول  بغث  طتخعرة  باتئ 
وألماظغا  شرظسا  سطغعا  تسغطر  والاغ  شصط،  الغعرو 
طةمعسئ  خارج   عغ  والاغ  برغطاظغا  بغظما  تتثغثًا، 
الغعرو ق غاط إذقسعا سطى طا غثور داخض المةمعسئ 
لطمخادصئ  أي  الصرارات،  اتثاذ  طظ  اقظاعاء  بسث  إق 

سطغعا شصط.
شأوروبا ترغث طظ برغطاظغا الثخعل شغ طةمعسئ الغعرو 
طسظاه  وعثا  افوروبغ،  اقتتاد  شغ  الاأبغر  أرادت  إذا 
بسخ  سظ  والاثطغ  اإلجارلغظغ،  الةظغه  سظ  الاثطغ 
ق  أطر  وعع  الئرغطاظغئ،  لطثولئ  السغادغئ  الخقتغات 

غمضظ لئرغطاظغا الصئعل به.
الصرارات  اتثاذ  ذرغصئ  لاشغغر  برغطاظغا  تسسى  لثلك 
لضّظ  شغه،  تئصى  لضغ  افوروبغ  اقتتاد  داخض 
غرشدعن  والفرظسغعن،  افلمان  خاخئ  افوروبغغظ، 
عثا المططإ الئرغطاظغ بحثة، وغرغثون طظ برغطاظغا 
إّطا الثخعل شغ الئغئ افوروبغ ضسائر افوروبغغظ أو 
الثروج الظعائغ طظ اقتتاد، شعط غسمطعن بةث سطى 
تصعغئ دور طظطصئ الغعرو سطى تساب دور اقتتاد شغ 
المظزعطئ افوروبغئ، وعط غرغثون أوروبا طعتثة سطى 
تظازقت  ُغصّثطعا  أن  الماعصع  غغر  وطظ  الئسغث،  المثى 
ضئغرة لئرغطاظغا شغ عثا الحأن، وعع افطر الثي غدع 
الئرغطاظغغظ شغ طأزق خسإ، شق عط غساطغسعن الئصاء 
داخض اقتتاد طةّردغظ طظ الخقتغات، وق عط غرغئعن 
بالثروج طظ المظزعطئ افوروبغئ خالغ العشاض، لثلك 
شعط صث تّثدوا ظعاغئ السام ٢٠١٧ إلجراء اجافااء سام 
سطى الحسإ، واتثاذ الصرار الظعائغ بالثروج أو الئصاء 

شغ اقتتاد افوروبغ اجاظادًا إلى ظاائب المفاوضات طع 
دول طظطصئ الغعرو.

شما غآّرق برغطاظغا تصغصئ عع الثعف طظ عغمظئ دول 
طظطصئ الغعرو السئع سحرة سطى طةرغات اتثاذ الصرار 
شغ اقتتاد افوروبغ، وبالاالغ تعمغح دور برغطاظغا 
شغ أوروبا، والثي غجغث افطر خسعبئ سطى الئرغطاظغغظ 
عع طعصش أطرغضا الداغط سطى برغطاظغا والثي غثشع 
لعا  والاطمغح  بمظ،  بأي  اقتتاد  داخض  بصائعا  باتةاه 
بسثم إحراضعا شغ الصداغا الثولغئ إق طظ خقل وجعدعا 
داخطه، شئرغطاظغا أخئتئ بغظ ظارغظ؛ ظار أوروبا وظار 
أطرغضا، وأخئح طظ الخسإ سطغعا المراوغئ أو المجاوجئ 
بغظ افوروبغغظ وافطرغضغغظ، ووضع ِرجض شغ أوروبا 
وِرجض شغ أطرغضا ضما ضاظئ تفسض شغ الثمسغظ جظئ 
الماضغئ، وسطغعا طظ اآلن أن ُتعازن وتثاار بثصئ شغ 
طظاجئًا  عثه المسألئ الحائضئ، وعغ إن لط تةث تقً 
طضاظاعا  برغطاظغا  شساثسر  السعغخئ  المحضطئ  لعثه 
الثولغئ، وتفصث ضبغرًا طظ تأبغرعا السالمغ، وتظتثر سظ 

طساعاعا الثولغ التالغ.
شعثه الصدغئ عغ افعط بالظسئئ لمطالإ برغطاظغا طظ 
اقتتاد افوروبغ، أّطا الصداغا افخرى الماثاولئ إسقطغًا 
إلى  والعخعل  طسالةاعا،  برغطاظغا  سطى  السعض  شمظ 
تطعل وجط بحأظعا، وذلك طظ طبض طعاضغع العةرة 
واإلساظات  اقصاخادي  والاظاشج  الختغئ  والرساغئ 
اقتتاد  دول  طظ  لطمعاجرغظ  ُتصثم  الاغ  اإلظساظغئ 
افوروبغ شغ برغطاظغا، وطظح خقتغات واجسئ لقتتاد 
سطى تساب افسداء، وصداغا افطظ وضئط التثود، 

وغغرعا طظ الصداغا المحارضئ بغظ الثول افوروبغئ.
إّن بصاء برغطاظغا شغ اقتتاد افوروبغ ُغعشر لعا طجاغا 
شمبًق  اقصاخادغئ،  المجاغا  طظ  بضبغر  أعط  جغاجغئ 
دولغئ  طةمعسات  طظ  حاضطعا  وطا  الثولغئ  الرباسغئ 
تساطغع  طامغجًا  دولغاً  طعصساً  برغطاظغا  تمظح  طمابطئ، 
الصداغا  طسزط  شغ  والاأبغر  المحارضئ  خقله  طظ 
السالمغئ، أّطا شغ تال خروجعا طظ اقتتاد شسافصث عثا 

المعصع صطسغاً..
السالط  شغ  ابظان  رصط  الحرغك  عع  افوروبغ  شاقتتاد 
الثول  طظ  طظفردة  دولئ  أي  ولغج  أطرغضا،  بسث 
افوروبغئ، شأطرغضا أخئتئ تسائر أّن اقتتاد افوروبغ 
طسعا ولغج  دولغاً  عع طظ غساتص أن غضعن حرغضاً 

دوقً أوروبغئ طظفردة ضئرغطاظغا أو شرظسا.
شغه  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  شإّن  لثلك 
طةازشئ ضئغرة سطى طضاظاعا الثولغئ وظفعذعا السالمغ، 
وبصاؤعا شغه طظ دون الثخعل شغ طظطصئ الغعرو شغه 
خدعع لقطقءات الفرظسغئ وافلماظغئ الاغ تتّط طظ 
إدخال  شغ  تظةح  لط  إن  شعغ  لثلك  أوروبغاً،  طضاظاعا 
ططالئعا وحروذعا سطى دول اقتتاد شسطغعا اقخاغار 

 بغظ خغارغظ أتقعما ُطر

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

صغام  صرب  سظ  تاتثث  السراصغئ  والتضعطئ  أحعر  طظث 
الةغح بسمطغئ قجاسادة طثغظئ الرطادي وجرت طتاوقت 
بالفحض،  جمغسعا  باءت  المثغظئ  طظ  لقصاراب  سثغثة 
ضئغرة  سسضرغئ  بسمطغئ  افطظغئ  الصعات  بثأت  وأخغرًا 
قجاسادة المثغظئ وذلك بسث صغام وزغر الثشاع افطرغضغ 
أحاعن ضارتر بجغارة لطسراق وأسصئه رئغج أرضان الةغح 
افطرغضغ طارك طغطغ بجغارة أخرى، وتتثث اقبظان سظ 
صاطئ  وشسقً  الثولئ،  تظزغط  طظ  طظاذص  تترغر  صرب 
الصعات السراصغئ وبثسط طظ الطغران افطرغضغ وطساسثة 
السسضرغغظ افطرغضان شغ الاثطغط والاظفغث لمسرضئ 
الرطادي، وتصصئ الصعات تصثطاً ضئغرًا وأخئتئ الرطادي 
شغ تضط الساصطئ شغ صئدئ الصعات افطظغئ، الاغ ذطئئ 
طظ جضاظعا الثروج طظ المثغظئ خقل بقبئ أغام صئض 
جعاء  صاجغاً  ضان  الثي  المثغظئ  سطى  الصخش  احاثاد 
طظ الطائرات افطرغضغئ أم طظ طثشسغئ الةغح، وظعر 
ذلك واضتاً طظ تةط الثطار الضئغر الثي أخاب المثغظئ 
طظ خقل الخعر الاغ غظصطعا الاطفجغعن السراصغ غعطغاً، 
والمثغظئ أخئتئ حئه طثطرة طما غخسإ سطى أعطعا 

السعدة إلغعا تاى بسث «تترغرعا».
والةثغر بالثضر أن سمطغئ تترغر الرطادي لط غحارك شغعا 

التحث الحسئغ ضما خرح بثلك طصاثى الخثر.
وطظ العاضح اآلن أن دور الاظزغط شغ الرطادي صث اظاعى 
وصئ،  طسألئ  أخئتئ  المثغظئ  سطى  الةغح  وجغطرة 
إن تترغر الرطادي طظ تظزغط الثولئ ق غسظغ أن وجعد 
الاظزغط شغ السراق صث اظاعى، ولضظ ضان ق بث لطتضعطئ 
السراصغئ طظ تتصغص ظخر سطى الاظزغط وخاخئ شغ افظئار 
خطغرًا  عاجساً  حضطئ  والاغ  بشثاد  طظ  جثًا  الصرغئئ 
وتعثغثًا لطساخمئ بشثاد، وازداد الدشط سطى التضعطئ 
لطاترك طظ أجض ذرد الاظزغط طظ افظئار وبالثات طظ 
الرطادي باسائارعا طرضج طتاشزئ، وضان ق بث طظ إسادة 
بسخ اقسائار لطتضعطئ الاغ شصثت عغئاعا والةغح الثي 
أخئح أضسش طظ التحث الحسئغ الثي عثد التضعطئ أضبر 
طظ طرة، طما جسض الصغادة افطرغضغئ تاترك لمساسثة 
تترضئ  ضما  المثغظئ،  اجاسادة  شغ  والةغح  التضعطئ 

جابصاً قجاسادة تضرغئ طرضج طتاشزئ خقح الثغظ.
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بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ

أطا المعخض شئالرغط طظ تخرغح رئغج العزراء تغثر 
السئادي أن تترغرعا جغاط بسث تترغر افظئار إق أن افطر 
افطر  قرتئاط  وذلك  التاضر،  العصئ  شغ  بسغثًا  غئثو 
بسعرغا أوقً بط بمحروع تصسغط السراق إلى أصالغط باظغاً، 
وصاا، سطى الرغط طما غةري  وعثا افطر ق غجال غتااج 
تض  بصرب  تعتغ  وتخفغات  تتالفات  طظ  جعرغا  شغ 
طعضعع جعرغا إق أن افطر لغج بالسعض وغتااج وصاًا 
أذعل، وضثلك طعضعع افصالغط الثي غحعث خراساً بغظ 
التضعطئ طظ جعئ والسحائر السظغئ شغ ظغظعى وافظئار 

طظ جعئ أخرى.
إن اتاقل المثن طظ صئض المسطتغظ جعاء تظزغط الثولئ 
أم غغرعط بط إخراجعط طظعا أدى إلى تثطغر عثه المثن 
وتحرغث الظاس طظعا وصاض اآلقف طظ الرجال والظساء 
وافذفال وعثم الئظغئ الاتاغئ وإتقف الئساتغظ وضغاع 
المماطضات، إضاشئ إلى تحعغه خعرة اإلجقم وتضمه 
لثى الظاس، وزسجسئ بصئ المسطمغظ بالترضات اإلجقطغئ 
المسطتئ الاغ ادسئ ترخعا سطى التضط بما أظجل اهللا 

ولضظعا لط تفسض.
إن طآجغ السراق وجعرغا وغغرعا طظ بقد المسطمغظ 
جئئعا أطران ابظان، أولعما تعلغ السططئ طظ صئض تضام 
غأتمرون بأطر الضفار المساسمرغظ والباظغ التضط بشغر طا 
أظجل اهللا، وق خقص لطمسطمغظ إق بإزالئ عآقء التضام 
الروغئدات وإسادة التضط بما أظجل اهللا بالطرغصئ الحرسغئ 
اإلجقم  شغعا  غسج  الظئعة  طظعاج  سطى  خقشئ  لاضعن 
وأعطه وغثل شغعا الضفر والظفاق وأعطه، ولثا وجإ سطى 
المسطمغظ السمض الثؤوب والمثطص لعثغظ افطرغظ 
واقلافاف تعل تمطئ الثسعة الساططغظ المثطخغظ إلسادة 
اإلجقم إلى التغاة واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وبسغثًا 
بثطاء  تااجر  الاغ  الثولغئ  والمظزمات  الثول  ضض  سظ 
المسطمغظ ذمساً ببروات ُأطئ اإلجقم وإذفاء ظار تصثعط 
افطئ  عثه  باإلجقم،  اهللا  أسجعا  الاغ  افطئ  عثه  سطى 
سجتعا  إلى  السعدة  وترغث  دغظعا  إلى  باظغئ  أظابئ  الاغ 
ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا  اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
بإجقطعا. ﴿يَا ك

نَّ ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه 
َ
َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم وَاْعلَُمواْ أ

 ﴾وَن ِْه حُتْرَشُ َ ِ ُه إ
نَّ
َ
وَك

سئث  الغمظغ  الثارجغئ  وزغر  العزراء  رئغج  ظائإ  صال 
طظ  أضبر  سطى  تسغطر  تضعطاه  إن  المثقشغ  المطك 
طع  له  لصاء  شغ  ذلك  جاء  الغمظغئ،  افراضغ  طظ   ٪٧٠
ختغفئ الحرق افوجط الخادرة افتث ١٦ ربغع افول 
١٤٣٧ه، المعاشص ٢٧ ضاظعن افول / دغسمئر ٢٠١٥م، 
وصال المثقشغ إن خط المفاوضات ق زال صائماً، وأن 
إبثاء  باتةاه  المفاوضات  لاطك  دولغئ  ضماظات  عظاك 
تسظ الظغئ طظ صئض التعبغغظ تامبض شغ إذقق جراح 

المساصطغظ السغاجغغظ.
وضان المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت 
أتمث صث أسطظ سظ جعلئ طفاوضات جثغثة بغظ أذراف 

الظجاع شغ الغمظ، جاسصث شغ ١٤ طظ الحعر الصادم.
طسظعدة  عادي  تضعطئ  تصعم  المغثاظغ  الةاظإ  وشغ 
المتغطئ  المتاشزات  شغ  بالاصثم  الاتالش،  بصعات 
بخظساء وأعمعا طتاشزئ الةعف وطأرب، وتثور تالغا 
طسارك حرجئ شغ طظطصئ ظعط سطى بسث ٢٠ ضغطعطارا 
طظ خظساء. بغظما ق زالئ عظاك جئعات صاال طحاسطئ 
شغ طظاذص سثة شغ الئقد أعمعا تسج والئغداء وترض 

والساتض الشربغ.
الحرسغئ  الصعات  تسمى  طا  تترزه  الثي  الاصثم  ورغط 
غةري  الاصثم  ذلك  أن  إق  عادي،  لتضعطئ  الاابسئ 
ق  بض  الثراطاتغضغ،  بالاصثم  وخفه  غمضظ  وق  بئطء 
زالئ جئعئ تتالش (التعبغ/ خالح) طاماجضئ شغ سثة 
طظاذص طظ جئعات الصاال، بض تتاول اخاراق خفعف 
التضعطئ بئسخ الافةغرات واقغاغاقت داخض طا غسمى 

المظاذص المتررة وأعمعا طثغظئ سثن.
إق أن المحعث السام غادح شغه الاصثم السسضري لصعات 
الةئعات  شغ  خخعخا  السربغ  الاتالش  طع  التضعطئ 

المتغطئ بالساخمئ خظساء.
وغئثو أن جعلئ المفاوضات الصادطئ جاسصث شغ المعسث 
تسائرعط  إذ  لعا  بتاجئ  التعبغغظ  فن  لعا،  المتثد 
تضعطئ  طع  لطافاوض  رجمغئ  جعئ  الماتثة  افطط 
وعظا غزعر الاماغج شغ طساغغر افطط الماتثة  عادي، 
المفاوضات  شغ  رجمغاً  ذرشاً  التعبغغظ  اسائار  شغ 
طساغغر  وشص  أظعط  رغط  حرسغئ،  ططالإ  وغماطضعن 
افطط الماتثة ططغحغا سسضرغئ صاطئ بفرض طضاجئعا 
باجاثثام الصعة!! طا غضحش أن لطتعبغغظ جظثا دولغا 
افطط  صرارات  باظفغث  تاى  آبعغظ  غغر  غةسطعط  صعغا 

الماتثة وأحعرعا صرار ٢٢١٦.
وشغ السغاق ذاته الاصى السفغر افطرغضغ لثى الغمظ 
السفغر  وأضث  طآخرًا،  السابصئ  التعبغئ  الصغادات  بأتث 
السغاجغ  التض  شغ  الاعاجث  شغ  التعبغغظ  تص  سطى 
لاطك  صعغا  أطرغضغاً  دسماً  غسظغ  وعثا  لطغمظ.  الصادم 
الةماسئ شغ المتاشض الثولغئ شغ العصئ الثي غرشع شغه 

التعبغعن حسار المعت فطرغضا!!!
ولعثا شإن التضعطئ الغمظغئ ظفسعا تسطط أن التعبغغظ 
وأظه  الئقد،  شغ  الصادم  الظزام  طظ  ججءا  جغضعظعن 
ظائإ  طرات  سثة  بثلك  خرح  شصث  ذلك،  طظ  طفر  ق 
الرئغج الغمظغ خالث بتاح صائق إن التعبغغظ ججء طظ 

أبظاء الغمظ ولعط التص شغ الامبغض السغاجغ.
وسطى عثا افجاس جغاةه الطرشان لةعلئ المفاوضات 
أجض  طظ  التعبغعن  الصادم،  الحعر  طظاخش  الصادطئ 
طسجزغظ  الصادطئ  السططئ  شغ  طعط  طعصع  ضسإ 
بالثسط الثولغ لعط، وبما لعط طظ صعة داخض افراضغ 
الغمظغئ. والتضعطئ راضثئ أطام الدشعط افطرغضغئ، 

وإصرارا طظعا بسثم تفعصعا السسضري شغ الئقد.
الثاجر  عط  الغمظ  أعض  أن  عظا  ذضره  الةثغر  أن  إق 

افضئر شغ الترب والسطط بغظ الطرشغظ:
شغ  الثائرة  المسارك  وصعد  وتثعط  عط  الترب  شفغ 

الئقد.
وشغ السطط تصاجط البروة والظفعذ بغظ ذرشغ الظجاع 

خثطئ لمخالح افجغاد الشربغغظ.
تفرضه  تضط  ظزام  سطى  جغعصسان  الطرشغظ  إن  بط 
بسغثا  لغئصغعط  الضاشر)  (الشرب  الماتثة  افطط  سطغعط 
سطى  الراحثة  اإلجقطغئ  الثقشئ  افطئ،  طحروع  سظ 
اإلجقطغ  السالط  حسعب  تاعق  الاغ  الظئعة  طظعاج 

لطعخعل إلغعا..
لعا،  المظطصئ  صغادات  وتئسغئ  الشربغئ  العغمظئ  أن  إق 
تئصغ الشرب الضاشر طمسضا بمطفات المظطصئ شغ غثه، 
وق جئغض لقظسااق طظ تطك العغمظئ إق أن تظجع ططفات 
صداغاظا طظ تطك الصغادات، الاغ أبئئ الاارغت والعصائع 
غسغر  وأن  اإلجقطغئ.  ولفطئ  ولرجعله  هللا  خغاظاعا 
الظاس خطش الصغادات المثطخئ طظ أبظاء افطئ الثغظ 
غصثطعن الادتغات شغ جئغض إسادة افطئ اإلجقطغئ 
وتمطه  ربعا  حرع  تطئغص  شغ  الختغح  طسارعا  إلى 

 لطسالط، لاسعد إلغعا طضاظاعا الصغادغئ بغظ افطط

ÍÄ]ŸÖ’\;>ÖÁÖü?;k]Ë÷⁄¡;Ì÷¡;Ô\Êî^
بصطط: سقء التارث – السراق

جثد الماتثث باجط الرئاجئ الارضغئ، إبراعغط صالظ، غعم اقبظغظ الماضغ، طعصش بقده تةاه تطئغع السقصات طع 
«إجرائغض». وأضث أن السقصات طسعا لظ تسعد، صئض اجاةاباعا لطحروط، الاغ وضساعا ترضغا، بسث اساثاء جظعد 
«إجرائغطغغظ» سطى جفغظئ، «طاشغ طرطرة»، شغ المغاه الثولغئ، شغ ٣١ أغار/طاغع ٢٠١٠. وصال صالظ، شغ طآتمر 
ختفغ سصثه الغعم، شغ المةمع الرئاجغ بأظصرة: لظ غضعن عظاك تطئغع شغ السقصات طا لط تظفث «إجرائغض» 
الحروط البقبئ، لصث جرى تظفغث الحرط افول، وتط تصثغط اساثار. وتابع صائقً «بالظسئئ لطحرط الباظغ، المامبض 
شغ الاسعغدات؛ تط صطع حعط طسغظ، لضظ لط ظخض بسث إلى طرتطئ الاعصغع، شالمفاوضات طسامرة». وأضاف 
أن «عظاك حرط بالث، وعع تثفغش ورشع التخار سظ غجة، أي السماح بعخعل المساسثات اإلظساظغئ الماةعئ 
إلى غجة». واجاطرد صائقً: «جاسامر ترضغا بسمض طا غصع سطى ساتصعا، طظ أجض تتصغص خغشئ الثولاغظ، وطعصفظا 

شغ عثا الخثد لط غطرأ سطغه أي تشغغر». (وضالئ افظاضعل)
: إن تضام ترضغا طاضعن شغ خثاع المسطمغظ تعل طعصفعط طظ ضغان غععد باخعغر أن طعصفعط 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

ظابع طظ ترص سطى أعض شطسطغظ وصدغاعط. شمع أن الصدغئ أجاجا تاسطص باتاقل غععد لفرض المئارضئ 
لشجة..  تخار  صدغئ  إلى  الصدغئ  باتعغض  ترضغا  تضام  غصعم  تترغرعا  سطى  السمض  حرسا  شعجإ  شطسطغظ 
وزغادة سطى ذلك شإن تضام ترضغا، وبالرغط طظ صغام ضغان غععد بتروب تثطغرغئ ضث صطاع غجة، شإظعط 
طسامرون شغ إصاطئ السقصات طسه بض وغثسعن إلى إصاطئ دولاغظ بتسإ الرؤغئ افطرغضغئ وطا غسظغه ذلك 
طظ تظازل سظ طسزط شطسطغظ لضغان غععد.. وعط شغ تثغبعط سظ الاطئغع، ق غسظغ ذلك إسادة السقصات 
طع ضغان غععد، شاطك السقصات لط تظصطع بض عغ طسامرة، وإظما غصخثون أن تضعن تطك السقصئ شغ أتسظ 
طساعغاتعا بسث أن أترج تضاَم ترضغا أطام المسطمغظ شغ ترضغا وخارجعا تخرُف ضغان غععد تةاه جفغظئ 

طرطرة.. شأي سجٍّ ُغرتةى طظ تضام طبض تضام ترضغا؟؟!!

ترضغا ق تاعصع تطئغع السقصات طع ضغان غععد دون إظعاء تخار غجة!!!
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اقجاظاد  سظ  خرغح  ظعغ  الرضعن  سظ  شالظعغ  به)، 
الزالمعن  ضان  إذا  شضغش  الزالمغظ،  سطى  واقساماد 
لغض  السثاء  وغسطظعن  الثوائر،  بالمسطمغظ  غاربخعن 
المامبطئ  الثسط  طاطصع  لعا  غسسى  الاغ  لطشاغئ  ظعار 
طظ  باباا  الحرغسئ  ضاظئ  سظثطا  الحرغسئ  باطئغص 

بعاباعط غعطا؟!
أظعط  شغ  غماري  ق  الفخائض  عثه  طظ  أتثا  ولسض 
أخئتعا غساظثون شغ وجعدعط وبصائعط ودغمعطئ 
تصثطه  الثي  المحروط»  غغر  «الثسط  سطى  سمطعط 
جغفا  المحروط»  غغر  «الثسط  شأخئح  الثول  عثه 
شغ  ظعرت  تاى  الفخائض،  عثه  رصاب  سطى  طخطاا 
طآتمر الرغاض ضالةمض افُُظش تصاد تغث ترغث دول 
لط  الثول  عثه  أن  ووضح  المحروط»،  غغر  «الثسط 
تضظ أخق بتاجئ لادع حروذا طسئصئ، فن الفخائض 

ارتعظئ لعا «بالثسط غغر المحروط».
وطما غجغث شغ سزط جرغمئ الرضعن إلى دول الضفر 
ترغث  لما  الفخائض  ارتعان  أن  لعا  الاابسئ  الثول  أو 
تسثر  الطاعرة  الحعثاء  دطاء  غةسض  الثول  عثه 
الاغ  الثطاء  شادغع  الضاشر،  الشرب  طثططات  لثثطئ 
جالئ سطى خغتات «افطئ ترغث خقشئ إجقطغئ»، بض 
عا عط غسسعن لةسض تطك الثطاء الجضغئ طثادا غضاإ 

به دجاعر ضفر لثولئ سطماظغئ! 
واتث  جتر  طظ  المآطظ  غطثغ  «ق  صال:    الظئغ  إن 
أو  المحروط»  غغر  «الثسط  جتر  زال  وطا  طرتغظ»، 
صاتطئ  لطثغات  طخثرا  المخالح»  تصاذع  «دسط 
وشخائض  افششاظغ،  الةعاد  شترضات  طاضررة، 
شطسطغظ، والخعطال وضحمغر وغغرعا حاعثة، ضطما 
ظئئ لفطئ أطض وأدته الثول الثاسمئ، والسسغث طظ 

اتسر بشغره والحصغ طظ ضان سزئ لشغره.
وسمقئعط  الضفار  تئائض  شغ  العاصسعن  تثبر  ولع 
َمَعَك  تَاَب  َوَمْن  ِمْرَت 

ُ
أ َكَما  ﴿َفاْسَتِقْم  تسالى:  صعله 

ِيَن  َّ ا إىَِل  تَْرَكُنوا  َوَال   * بَِصرٌي  َيْعَملُوَن  بَِما  إِنَُّه  َيْطَغْوا  َوَال 
َاَء  ِ ْو

َ
أ ِمْن   ِ ابَّ ُدوِن  ِمْن  لَُكْم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ َظلَُموا 

شغ  اقظجقق  طظ  الساخط  أن  لسطمعا  وَن﴾  ُيْنرَصُ َال  ُعمَّ 
تئائض  طظ  والمظةغ  وسمقئعط،  الضفار  طثططات 
سطى  اقجاصاطئ  شصط  عع  وإجراطعط  الماآطرغظ 
الطرغص الثي خطه اهللا جئتاظه لظئغه الضرغط  طظ 
غغر زغادة وق ظصخان فظعا وتثعا الطرغص المآدي 
طظ  الماععضعن  تطصى  وطعما  والامضغظ،  لطظخر 
دسط وتمعغض شطظ غضعن ساصئاه إق طا تضط به رب 

 ﴾وَن السالمغظ سطغعط ﴿ُعمَّ َال ُيْنرَصُ

به  اظسصث  الثي  بافجطعب  الرغاض  طآتمر  أساد 
إبارة  الثااطغ  بغاظه  بعا  خثر  الاغ  وبالضغفغئ 
المسطتئ  الفخائض  بغظ  السقصئ  طسألئ  شغ  الظصاش 
بغظ  السقصئ  وإحضالغئ  الثاسمئ!،  الثول  غسمى  وطا 
ضاظئ  وإن  الثاسمئ  والثول  المسطتئ  الفخائض 
طعجعدة طسئصا صئض بعرة الحام أخق، إق أن ذئغسئ 
بعرة الحام المثاطفئ طظ تغث تصغصاعا سما جئصعا، 
جاعط شغ جسض عثه السقصئ تتئ المةعر، طما تثا 
سطى  الحرسغئ  تدفغ  طسعغات  سظ  لطئتث  بضبغرغظ 
تطصغ الثسط طظ الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ.

أن  تصغصئ  شرضاه  الحرسغئ  المسعغات  سظ  والئتث 
واقظتراف  طططئا،  اإلجقم  طظ  اتثثت  الحام  بعرة 
شمةرد  ولثلك  البعرة،  طع  غاظاصخ  اإلجقم  سظ 
تخر الئتث شغ ضعن عثا السمض تراطا أو تقق طغجة 
تسظئ بالرغط طظ طتاوقت اقلافاف سطى الظخعص 

وتتعغر العصائع.
بسثه  وصع  وطا  الرغاض  طآتمر  شغ  تثث  طا  ولسض 
غساثسغ طظ اإلخعة شغ الفخائض المسطتئ أن غصفعا 
وصفئ طراجسئ وغظزروا فظفسعط وغطتزعا خطعاتعط 
والمعاصش الاغ اظاجسئ طظعط، والئغاظات الاغ وصسئ 
لغسألعا  بط  أخابعط،  الثي  والاخثع  سظعط،  رغما 
أغظ  وإلى  الثسط؟  طصثطع  جرعط  أغظ  إلى  أظفسعط 
بمتع  «الثاسط»  بثأ  أن  بسث  المطاف  بعط  جغظاعغ 

البعابئ إن بصغ عظاك حغء اجمه بعابئ!.
وأخض الثطأ الثي وصع شغه الئاتبعن سظ المسعغات 
عع  الثسط  لاطصغ  الفخائض  اظةرار  سظه  ظاب  والثي 
جسطعط المسألئ طظ شروع طسألئ اقجاساظئ بالضفار 
وغغرعط،  الزطط  بأعض  اقجاساظئ  طظ  بعا  غطتص  وطا 
السطماء  بغظ  الثقف  طسائض  طظ  أظعا  سطى  وإغرادعا 
والاغ ق غتص شغعا لطمثالش أن غظضر سطى طظ تمض 
جائج  المحروط»  غغر  «الثسط  إن  وصغض  رأغه،  خقف 
طططصا، وعضثا تاى ادسى طظ ادسى بأن تطصغ الثسط 

لغج جائجا شتسإ بض عع واجإ.
والعاصع أن تصغصئ «الثسط» المصثم طظ صئض افظزمئ 
سطغه  غظطئص  اإلجقطغ  السالط  شغ  الصائمئ  السمغطئ 
بعط  اقجاساظئ  تضط  ق  الزالمغظ  إلى  الرضعن  تضط 
َظلَُموا  ِيَن  َّ ا إىَِل  تَْرَكُنوا  ﴿َوَال  تسالى:  اهللا  صال  وصث 
َال  ُعمَّ  َاَء  ِ ْو

َ
أ ِمْن   ِ ابَّ ُدوِن  ِمْن  لَُكْم  َوَما  اجَّاُر  ُكُم  َفَتَمسَّ

اهللا  رتمه  الصرذئغ  غصعل   [١١٣ [ععد:  وَن﴾  ُيْنرَصُ
تصغصئ  الرضعن  ترضظعا)  (وق  تسالى:  (صعله  تسالى: 
والرضا  الحغء  إلى  والسضعن  واقساماد  اقجاظاد 
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

ظحاط أبظاء الئطث المسطمغظ بسثطا ضسروا تاجج الثعف 
شاثاف  طا،  تث  إلى  سام  جغاجغ  وسغ  لثغعط  وأخئح 
لثى  العسغ  غجداد  أن  طظ  غغرعا  غثاف  ضما  برغطاظغا 
الحسإ الطغئغ تاى غخئح وسغا تاطا، شغارضعا السمقء 
الثغظ  العاسغظ  المثطخغظ  السغاجغغظ  إلى  وغظدمعا 
وأباذغطه  لعرذصاه  وتخثوا  الصثاشغ  وجه  شغ  وصفعا 
وطظعا إظضاره لطسظئ الظئعغئ وشدتعا ارتئاذه بئرغطاظغا 
وتظفغثه لسغاجاتعا شغ المظطصئ وشغ أشرغصغا وسمطعا 

سطى ظحر شضرة الثقشئ شسةظ وأسثم السثغث طظعط.
رئغج  اجامع  شصث  السمقء،  تخرشات  ظفعط  عظا  شمظ 
الئرلمان  ورئغج  جعمغظ  أبع  ظعري  السام  المآتمر 
البقباء  غعم  لئرغطاظغا  الاابسئ  طالطا  شغ  خالح  سصغطئ 
٢٠١٥/١٢/١٥ شئسبا برجالئ إلى جضرتغر افطط الماتثة صاق 
شغعا: «إن اساماد اقتفاق السغاجغ شغ الخثغرات زاد 
طظ تسصغث المحعث الطغئغ وإن التضعطئ الاغ اسامثت 
برئاجئ شاغج السراج لط تضظ ظاتةئ سظ تعاشص لغئغ بض 
ظااج اجاعاد حثخغ لطمئسعث السابص لغعن». وأحارا 
إلى المزاعرات الاغ خرجئ شغ ذرابطج وطثن أخرى 
اتاةاجا سطى اقتفاق. طما غآضث أظعما ُأسثا لغضعظا طظ 
وإظما  التضعطئ  تحضغض  غمظسا  شطظ  المسارضئ.  زسماء 
جغزعران أظعما طسارضان لعا، فن تحضغطعا صث تط 
سارضا  أظعما  ذلك  سطى  والثلغض  دولغ.  بصرار  تأضغثه 
اتفاق الخثغرات ولضظعما لط غسرصق تعصغسه، طما غآضث 

سطى أن طسارضاعما حضطغئ ولغسئ جادة.
وضثلك اسارض رئغج تضعطئ المآتمر السام بطرابطج 
خطغفئ الشعغض سطى التضعطئ الاغ جغاط تحضغطعا وسطى 
سظ  المظئبصئ  العزارة  «إن  شصال  افطظ،  طةطج  صرار 
اقتفاق غغر حرسغئ وإن الحسإ الطغئغ لظ غسمح لعا 

بثخعل الساخمئ».
شظرى أن وشعد المآتمر السام وطةطج الظعاب غعصسعن 
سطى اقتفاق الظعائغ وغرتئعن بصرار طةطج افطظ وطظ 
بط غصعم عآقء الرؤجاء البقبئ باقساراض ولط غصعطعا 
عثه  أن  غسطظعن  ق  وعط  ذلك!  لسرصطئ  جادة  بأسمال 
فظعا  سجلعا  غسطظعن  وق  طآجساتعط  تمبض  ق  العشعد 
خالفئ أواطرعط! ضض ذلك غآضث أن عآقء شغ افخض 
راضعن سظ اقتفاق وسظ الصرار ولضظعط غئثون طسارضئ 
حضطغئ، وق غصفعن تةر سبرة شغ جئغض تظفغثعما، تاى 
أو  افطعر  بجطام  طمسضغظ  غئصعن  اقتفاق  ظةح  طا  إذا 

غصعدون المسارضغظ وغثثسعن المثطخغظ.
وصث تدمظ صرار طةطج افطظ الثي خاغاه برغطاظغا 
دسعة دول المةطج إلى طساسثة التضعطئ الاغ جاحضض 
شغ غدعن ٣٠ غعطا واقجاةابئ لططئاتعا شغ طعاجعئ 
الاعثغثات افطظغئ وطتاربئ تظزغط الثولئ وغغره. وصث 
السفغر  صعل   ٢٠١٥/١٢/١٢ غعم  اإلسقم  وجائض  ظصطئ 

الئرغطاظغ شغ لغئغا بغار طغطغض: «إن بقده سطى اجاسثاد 
بمةرد  اإلرعاب  لمضاشتئ  لغئغا  شغ  السسضري  لطاثخض 
ذطإ تضعطئ العشاق العذظغ الطغئغئ المظازرة ذلك». 
وصعل وزغرة الصعات المسطتئ الئرغطاظغئ بغظغ طعردون: 
«إن بقدعا تراصإ بثصئ الةماسات اإلرعابغئ شغ لغئغا 
لعا  المةاورة  والثول  لغئغا  تعثد  الةماسات  عثه  وإن 
والمخالح الئرغطاظغئ شغ المظطصئ». وصعل وزغر خارجغئ 
برغطاظغا عاطعظث: «بأن تضعطئ وشاق وذظغ غمضظ أن 
تئثأ شغ السماح لظا بإسادة بظاء لغئغا». شئرغطاظغا خاغئ 
طظ  الصادطئ  التضعطئ  لاططإ  طصغاجعا  سطى  الصرار 
برغطاظغا طساسثتعا ضما أحار المسآولعن الئرغطاظغعن 
تطك  وطظ  لغئغا.  شغ  الظفعذ  خاتئئ  عغ  تئصى  تاى 
المساسثة الاثخض السسضري، وذلك شغ طعاجعئ الاثخض 

افطرغضغ السسضري.
وصث أسطظئ شرظسا ضما ذضرت إتثى ختفعا «لعشغشارو» 
سسضري  لاثخض  اإلسثاد  بثأت  أظعا   ٢٠١٥/١٢/٢٢ غعم 
جثغث شغ لغئغا لمتاربئ تظزغط الثولئ. وذضرت أن جئإ 
دسط شرظسا لطمئسعث الثولغ شغ لغئغا إلظةاح اقتفاق 
الظعائغ عع الترص سطى إسثاد السغظارغع المظاجإ الثي 
غسعق الاثخض والثي غامبض شغ اقتفاق سطى تضعطئ 
وتثة تسامث سطى تتالش دولغ طساسث لمثعا بالصعات 
والسقح لمتاربئ تظزغط الثولئ وشغ تالئ شحض ذلك 
جااعلى شرظسا تحضغض تتالش سسضري تاعلى صغادته 
تحضغض  ترغث  أوروبا  أن  أي  المئاحر.  بالاثخض  وتصعم 
تضعطئ لغئغئ تططإ طظعا المساسثة السسضرغئ والاثخض 

السسضري.
وبثلك غئثو المحعث الطغئغ سصإ صرار طةطج افطظ 
شق  وأوروبا،  أطرغضا  بغظ  الخراع  طظ  لمجغث  طآعقً 
طظعما  لضض  فن  لطباظغ  جغساسطط  ذرشا  أن  غزعر 
صعى  وضثلك  لتسابعما،  تسمض  افرض  سطى  صعى 
جفك  طظ  لمجغث  طآعض  وعع  تساسثعما،  إصطغمغئ 
دطاء المسطمغظ بثرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ وغغره. 
واقتفاصات الاغ وصسئ والصرارات افطمغئ الاغ خثرت 
ق تئثو أظعا جاعصش ذلك، بض عغ قجاثثاطعا لاسجغج 
تشطإ  إلى  افطر  غظاعغ  تاى  الطرشغظ  طظ  ضض  طعاصع 
أن  أو  الظفعذ،  تصاجط  سطى  اقتفاق  أو  آخر،  سطى  ذرف 
غصغخ اهللا لعثا الحسإ المضطعم طظ غأخث بغثه طظ 
السغاجغغظ المثطخغظ أطبال تجب الاترغر شغظصثه طظ 
أتعن عثه الترب الاغ عع وصعدعا، وغصعده طع حسعب 
افطئ المضطعطئ لمخارسئ تطك الصعى افجظئغئ الثخغطئ 
وذردعا طظ لغئغا وطظ ضاشئ بقد اإلجقم لاسعد سجغجة 
الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  ضرغمئ  إجقطغئ  تغاة  تتغا 
سطى طظعاج الظئعة شق تظساق وراء ضض ظاسص طظ سمقء 

 اقجاسمار وق تظثثع بترضاتعط وأقسغئعط

إن بحاسئ الاعظغش السغاجغ لطفااوى ولمعاصش السطماء 
الاغ تشطغ سعرات التضام ق غمضظ أن ُتسار بالسمائط 
والطتى، وق حك أن المسطط افبّغ غئتث سظ عاطات 
السطماء افشثاذ الثغظ تعّج طعاصفعط سروش المطعك، 
وسطى  الثوقرات  أوراق  سطى  شااواعط  ُتضاإ  الثغظ  ق 
حغضات الامعغض الظفطغ لاسظث السروش شعق أضااف 

الحسعب المدططَّئ.
وعثا الصرآن الثي غتفزه السطماء وغاثاضرون أتضاطه 
صث بّغظ أن الظخرة التصغصغئ لطمسةث افصخى ولفرض 
المتاطئ تسظغ الصاال شغ جئغض اهللا لاترغر افرض ق 
غرابطعن،  وعط  لطمسادسفغظ  الاخفغص!»  «طةرد 
َسبِيِل  يِف  ُيَقاتِلُوَن  َال  لَُكْم  ﴿َوَما  جئتاظه:  اهللا  صال  وصث 
أن  أطا  اِن﴾،  َ ْ وَالِْو وَالنَِّساءِ  الرَِّجاِل  ِمَن  وَالُْمْسَتْضَعِفنَي  اَبِّ 
تارك طعمئ الظخرة لطمسادسفغظ شغ افرض، وغاط 
طظاصخ  ظعب  اباثاع  شعع  طعظفغظ  إلى  تتعغطعط 

لبصاشئ الصرآن ولظعةه شغ الةعاد ضث المتاطغظ.
وعثه ظخغتئ حرسغئ لطسطماء أن غساطعمعا طعاصفعط 
طظ وتغ الضااب، وق غدئطعا شااواعط بالمساتئ الاغ 
غاغتعا التضام، وأن غساتدروا صغمئ الصخص الصرآظغ 
- لطسزئ ق طةرد الاقوة - وصث جرد طعاصش السطماء 
َقْن  الْلَكَِم  حُيَِرّفُوَن  َهاُدوا  ِيَن  َّ ا ﴿ِمَن  إجرائغض  بظغ  طظ 

اَكنُوا  بَِما  ْعلَُم 
َ
أ ﴿وَاَبُّ  وََعَصْيَنا﴾،  َسِمْعَنا  َويَُقولُوَن  َموَاِضِعِه 

يَْكُتُموَن﴾، لاساغصر شغعط دواشع اإلغمان وتترّضعط 
ترارة السصغثة، لسّطعط غثرضعن تغظعا خطعرة ضامان 
التص، وساصئئ أضض المال السغاجغ طصابض الفاعى الاغ 
السسضرغئ،  الظخرة  ووجعب  الةغعش  جعاد  تاةاعض 
ِيَن  َّ وصث تّثرعط اهللا جئتاظه طظ ذلك شغ صعله: ﴿إَِنّ ا
نَزَل اَبُّ ِمَن الِْكَتاِب َويَْشرَتُوَن بِِه َعَمًنا َقلِيًال 

َ
يَْكُتُموَن َما أ

ُكلُوَن يِف ُنُطونِِهْم إَِالّ اجَّاَر َوَال يَُكلُِّمُهُم اَبُّ يَْوَم 
ْ
وَحَِك َما يَأ

ُ
أ

الِْقَياَمِة﴾.
الةئال  بتمطعا  تظعء  أطاظئ  الحرسغئ  الفاعى  إن 
الحاعصات، وعغ إخئار بالتضط الحرسغ المساظث إلى 
افظزمئ  تسطغمات  طظ  ق  العتغ  طظ  حرسغ  دلغض 
 - اهللا  بتضط  اإلخئار  غضعن  أن  غخح  وق  المسائثة، 
الصاعر شعق سئاده - تظفغسا سظ ظعازع التضام افصظان 

وق تسئغرا سظ رغئاتعط شغ اجاسئاد الحسعب.
لصث آن لطسطماء أن تثحع صطعبعط لثضر اهللا وطا ظجل 
طظ التص، وأن غثرضعا أن الةعاد ضث الغععد (وضث 
ضض المتاطغظ) عع ذروة جظام اإلجقم، وأن الثوقرات 
ق تئغح المتزعرات، وق تسفغ طظ العاجئات، وق تشغر 

 افولعغات
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

تامئ ضطمئ السثد: دسعة السطماء لثسط المرابطغظ شغ المسةث افصخى ق تشظغ...

تامئ: ضغش جغئثو المحعث الطغئغ بسث الصرار الثولغ ٢٢٥٩؟

رأى الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ غعم افتث الماضغ أن «طسآولغئ جسغمئ» تصع سطى ساتص «الثول اإلجقطغئ» 
طظ أجض «تختغح خعرة اإلجقم لثى الرأي السام السالمغ». وصال روتاظغ شغ ضطمئ ألصاعا شغ ذعران، لثى 
اشاااح طآتمر دولغ طثخص لـ«أزطئ السالط اإلجقطغ التالغئ»، إن «سطغظا الغعم إزالئ الخعرة السطئغئ لقجقم».  
إشرغصغا  وشغ  اإلجقطغ  السالط  شغ  تتثث  والمةازر  واإلرعاب  السظش  طظ  بالمائئ   ٨٤ ظسئئ  إن  وصال «لفجش 
وحمالعا والحرق افوجط وغرب آجغا».  وتابع «سطغظا الاخثي فغثغعلعجغا وخطاب السظش»، الطثغظ تظحرعما 
طةمعسات جعادغئ طبض تظزغط الثولئ اقجقطغئ. وحثد سطى «ضرورة العتثة والاضاتش بغظ المسطمغظ»، داسًغا 
«جمغع الثول اإلجقطغئ شغ المظطصئ وطا بسثعا» إلى السمض بعثا الخثد، «بما شغ ذلك الثغظ غعاخطعن تاى 

اآلن صخش جغراظعط». (طعصع إغقف)
: إن الرئغج اإلغراظغ غطالإ الثول شغ السالط اإلجقطغ باختغح خعرة اإلجقم طاشاشق سظ ضعن 
إغران، ضما السسعدغئ وغغرعما، طظ افدوات الاغ ُتساسمض شغ تحعغه خعرة اإلجقم والمسطمغظ. شإغران 
والثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ ق تطئص اإلجقم وتخّعر اإلجقم سطى غغر تصغصاه وعغ تظفث جغاجات 
الشرب شغ إبارة الظسرات المثعئغئ والصعطغئ طع طا غظاب سظ ذلك طظ ظحعء تظزغمات ترشع لعاء الترب 
المثعئغئ.. بط أق غسطط روتاظغ أن عثا السظش واإلرعاب والمةازر الثي غاتثث سظه وغتثث شغ السالط 
اإلجقطغ إظما تصش وراءه دول اجاسمارغئ وأن إغران وطسعا دول المظطصئ طا عط إق أدوات بغث تطك الثول 
شغ تظفغث طحارغع تطك الثول؟؟!! ولماذا ق غظطص الرئغج اإلغراظغ بالتصغصئ الساذسئ وعغ أن تحعغه 
خعرة اإلجقم عع طثطط غربغ خئغث لطظغض طظ اإلجقم والمسطمغظ وذلك لطتغطعلئ دون سعدة الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟؟!! 

روتاظغ غتخ «الثول اإلجقطغئ» سطى «تختغح خعرة اإلجقم»

أصر الئرلمان الخغظغ غعم افتث الماضغ صاظعظا جثغثا طبغرا لطةثل لمضاشتئ اإلرعاب غطالإ حرضات الاضظعلعجغا 
باسطغط طسطعطات تساجئ طبض طفاتغح الاحفغر لطتضعطئ وغسمح لطةغح بحظ سمطغات شغ الثارج لمضاشتئ 
اإلرعاب. وغصعل طسآولعن خغظغعن إن بقدعط تعاجه تعثغثا طاجاغثا طظ طاحثدغظ واظفخالغغظ خاخئ 
شغ طظطصئ حغظةغاظس تغث صاض المؤات شغ أسمال سظش خقل السظعات الصطغطئ المظخرطئ. وأبار الصاظعن صطصا 
سمغصا شغ سعاخط غربغئ لغج شصط فظه صث غظاعك تصعق اإلظسان طبض ترغئ الاسئغر ولضظ أغدا بسئإ طعاد 
تاسطص باإلظارظئ. وصال لغ حع وي ظائإ رئغج إدارة الصاظعن الةظائغ شغ لةظئ الحآون الاحرغسغئ بالئرلمان 
بسث إصرار الصاظعن إن الخغظ تفسض بئساذئ طا تفسطه بالفسض دول غربغئ أخرى بمطالئئ حرضات الاضظعلعجغا 
المساسثة شغ طتاربئ اإلرعاب. وأضاف أن الصاظعن لظ غآبر سطى أسمال حرضات الاضظعلعجغا السادغئ طدغفا 
أن عثه الحرضات لغج لثغعا طا تثحاه شغما غاسطص بإظحاء «أبعاب خطفغئ» أو خسارة تصعق المطضغئ الفضرغئ. 

(روغارز)
اإلجقم  سطى  تربا  غحظعن  اإلرعاب  غسمعظه  طا  سطى  الترب  ذرغسئ  تتئ  أظه  واضتا  بات  لصث   :
والمسطمغظ.. والخغظ بتضط جغاجاعا الزالمئ تةاه المسطمغظ شغعا وبثاخئ شغ إصطغط حغظةغاظس ترغث 
الادغغص سطغعط بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب.. وعثه لغسئ المرة افولى الاغ تاثث التضعطئ الخغظغئ صرارات 
ضث المسطمغظ عظاك بثرغسئ طتاربئ اإلرعاب وبالطئع لظ غضعن عثا الصرار عع افخغر. إن المسطمغظ 
شغ غغاب خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة ضافغاام سطى طآدب الطؤام، شعض غسغ المسطمعن ذلك شغةسطعا 

السمض إلغةاد تطك الثقشئ سطى رأس أولعغاتعط؟؟!!

الخني تصر صاظعظا طبريا لطةثل ملضاشتئ «اإلرعاب»
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افربساء ١٩ طظ ربغع افول ١٤٣٧ عـ المعاشص ٣٠ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٥٨

طعصش روجغا طظ وجعد تظزغط الثولئ 
يف أششاظساان
بصطط: جغش اهللا طساظغر*

إلى  الثاص  الروجغ  المئسعث  ضابعلعف،  زاطغر  ذضر 
صث  طعجضع  أن  إظارشاضج  أظئاء  لعضالئ  أششاظساان، 
تظزغط  صاال  ضث  الاساون  أجض  طظ  بطالئان  اتخطئ 
طخطتئ  لثغعط  وذالئان  روجغا  أن  وأضاف  الثولئ. 
روجغا  أن  أغدا  وصال  الثولئ.  تظزغط  ضث  طحارضئ 
وذالئان شاتاا صظعات اتخال لائادل المسطعطات بغظعما. 
وشغ رد شسض سطى ذلك، صالئ وزارة الثشاع افششاظغئ، 
طع  السقصئ  عثه  طبض  إن   ،٢٠١٥/١٢/٢٤ الثمغج  غعم 
بغان  خقل  طظ  ذالئان  وذضرت  طصئعلئ.  غغر  ذالئان 
ختفغ لعا، أظعا طظ أجض إظعاء اقجاسمار افطرغضغ، 
صث اتخطئ بسثة بطثان، وجاعاخض الصغام بثلك شغ 
أن  غغر  المحروسئ.  تصعصعا  طظ  ذلك  فن  المساصئض 
ذالئان صالئ أظه شغما غسمى طضاشتئ تظزغط الثولئ، 
لط  أظعا  ضما  دولئ  أي  طظ  دسط  إلى  تتااج  ق  شإظعا 
تصط باقتخال بأي حثص أو الاتثث إلى أي حثص. 
وعثه عغ المرة افولى الاغ غظاصح دبطعطاجغ روجغ 

رشغع المساعى سقصئ روجغا طع ذالئان رجمغا.
لط  أطرغضا  أن  لطةمغع  العاضح  طظ  أظه  الرغط  وسطى 
بض  «اإلرعاب»،  طتاربئ  لمةرد  أششاظساان  بشجو  تصط 
إن العثف عع ضمان وجعدعا السسضري سطى المثى 
الطعغض شغ عثا المعصع اقجاراتغةغ. وطظ أجض ضمان 
ذلك شصث وصسئ اتفاصغات أطظغئ واجاراتغةغئ بظائغئ طع 
أغدا  العاضح  وطظ  أششاظساان.  شغ  السمغطئ  التضعطئ 
لطةمغع أن الةغح افطرغضغ لغج عظا لطظعم شغ عثه 
أطرغضا  أعثاف  لماابسئ  عظا  لضظه  السسضرغئ،  الصعاسث 
اقجاراتغةغئ تثرغةغا لثسط وتعجغع عغمظاعا السالمغئ، 
عثه  أتث  المعجعدة.  المسثظغئ  البروات  واجاشقل 
روجغا  تطعغص  عع  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ  افعثاف 
العغثروضربعظغئ  المعارد  اجاشقل  عع  اآلخر  والعثف 

شغ بتر صجوغظ.
لثلك ضان العثف الرئغسغ فطرغضا شغ أششاظساان تاى 
سام ٢٠١٤ عع التخعل سطى صعاسث سسضرغئ دائمئ، وطظ 
ظاتغئ أخرى، شإن أطرغضا صث تصصئ أعثاشعا الرئغسغئ 
أعثاشعا  تتصغص  طاابسئ  اآلن  وترغث  أششاظساان  شغ 
أطرغضا  تساثثم  عثا،  تتصغص  أجض  وطظ  اإلصطغمغئ. 
أششاظساان  طظ  ضض  شغ  السمغطئ  والتضعطات  افظزمئ 
المسطتئ،  الةماسات  وتظسغص  لاسعغض  وباضساان 
شغ  الثولئ،  لاظزغط  افششاظغ  الئاضسااظغ  الفرع  طبض 
المظاذص الاغ تساظغ طظ الخراع شغ أششاظساان وطظ 

بط تمثغثه لجسجسئ اجاصرار دول آجغا العجطى.
وشغما  بثصئ،  أطرغضا  ظغئ  أغدا  روجغا  اجاعسئئ  وصث 

غاسطص بعثه المسألئ شإن السغاجئ الثارجغئ الروجغئ 
تاس،  الروجغئ  افظئاء  وضالئ  ذضرت  شصث  جثا.  غصزئ 
أظه شغ ١٧ أغار/طاغع وبظاء سطى تسطغمات طظ طسخعم 
وتظغش  المآصئ،  أششاظساان  دشاع  وزغر  جااظغضجاي، 
أتمار، طساحار الرئغج لفطظ الصعطغ، أظجلئ ذائرات 
التثود  ذعل  سطى  الثولئ  تظزغط  طصاتطغ  عطغضعبار 
وضالئ  وأضاشئ  وترضماظساان.  ذاجغضساان  بغظ 
افظئاء أن ذائرة عطغضعبار ططغؤئ بافجطتئ عئطئ شغ 
طعرغاب  باق  طصاذسئ  شغ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٣٠
الثولئ  تظزغط  طصاتطغ  لاجوغث  بادغغج  إصطغط  شغ 
ظاعر  أغدا  اتعط  شصث  ذلك،  سطى  وسقوة  بافجطتئ. 
صثغر، ظائإ رئغج «برلمان أششاظساان»، تظغش أتمار 
بثسط تظزغط الثولئ سثة طرات. وذعإ صثغر إلى أبسث 
طظ ذلك وتتثى التضعطئ شغ جطسئ الئرلمان الساطئ 
إذا  أظه  غصعل:  وعع  طدشعذاً  صرخاً  غثه  شغ  طمسضا 
تسصط.  جعف  التالغئ  التضعطئ  شإن  افجرار،  ضحش 
زاطغر  ذضر  افول/دغسمئر،  ضاظعن   ٢٢ شغ  ذلك  وبسث 
ذالئان  جطإ  داسح  «تتاول  لطختاشئ:  ضابعلعف 
تتئ السغطرة. وغةري ظصض طصاتطغ داسح طظ أوروبا 
ذائرات  خقل  الحمالغئ طظ  المتاشزات  الحرصغئ إلى 
جغح  غماطضعا  ق  الاغ  حغظعك،  ذراز  طظ  عطغضعبار 
أغدا  ذغار  بثون  ذائرات  وتساعثف  أششاظساان. 
ولضظ  طع داسح،  غاساوظعن  ق  ذالئان الثغظ  أسداء 
سظاخر ذالئان الثغظ غاساوظعن طع داسح ق غعاجععن 
رئغج  اجاثسى  حظشعاي  طآتمر  وشغ  طحاضض».  أغئ 
العزراء الروجغ دغماري طغثشغثغش سئث اهللا سئث اهللا 
إلى طعجضع لاعضغح ادساءات بسخ المسآولغظ شغ 
التضعطئ تعل دسط وزارة الثشاع افششاظغئ وطساحار 
افطظ الصعطغ طصاتطغ تظزغط الثولئ لطعخعل إلى آجغا 
العجطى. وصال سئث اهللا سئث اهللا إظه جغاعجه صرغئا إلى 
روجغا لاطمغظ طعجضع أظه ق غعجث تعثغث طئاحر طظ 

أششاظساان إلى روجغا.
وأخغرا غمضظظا الصعل بأن وجعد تظزغط الثولئ شغ عثه 
المظطصئ عع ظاغةئ لاظفغث التضعطات الثائظئ والثاضسئ 
شغ أششاظساان وباضساان لطثطط افطرغضغئ وطمارجئ 
الدشط سطى ذالئان. طبض عثا المسسى صث أبسث جابصا 
طةمعسئ ضئغرة طظ ذالئان إلى أتدان إغران، واآلن 
ذالئان  طع  جظإ  إلى  جظئا  تسمض  أظعا  روجغا  تثسغ 

  لطصاال ضث تظزغط الثولئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

أششاظساان

عثا  لطثارج  افطرغضغئ  افجطتئ  طئغسات  زادت 
 ٢٦,٧ (طظ  له  السابص  السام  سظ   ٪٣٥ السام 
بمسثل  أي  ططغارا)   ٣٥,٢ إلى  دوقر  ططغار 
تسةغض  سثم  رغط  دوقر،  ططغارات  سحرة 
ختغفئ  وظصطئ  تثضر.  زغادة  السالمغ  السعق 
أن  لطضعظشرس  تصرغر  سظ  تاغمج  ظغعغعرك 
أعط الخفصات الاغ حضطئ الجغادة المثضعرة 
ودولئ  الةظعبغئ  وضعرغا  السسعدغئ  طع  ضاظئ 
صطر، طعضتئ أن أطرغضا ظطئ الثولئ افولى 
المخثرة لطسقح شغ السالط بظخغإ ٥٠٪ طظ 
دوقر  ططغارات   ١٠,٢) روجغا  تطغعا  السعق، 

ططغارات   ٥,٥ جمطاعا  بطشئ  بمئغسات  البالبئ  المرتئئ  السعغث  واتاطئ   ،(٢٠١٣ سام  ططغارات   ١٠,٣ طظ  بثق 
تطغش  الةظعبغئ -وعغ  ضعرغا  أن  الختغفئ  وأضاشئ  ططغار).   ٢,٢) والخغظ  ططغارات)   ٤,٤) شرظسا  بط  دوقر، 
رئغسغ لطعقغات الماتثة- ضاظئ أضئر طحار لطسقح شغ السالط، تغث احارت طا صغماه ٧,٨ ططغارات دوقر، 
ظزرا لطاعترات الصائمئ بغظعا وبغظ جارتعا ضعرغا الحمالغئ. وغطغ ضعرغا الةظعبغئ السراق الثي احارى بصغمئ 

٧,٣ ططغارات بعثف تسجغج جغحه سصإ اظستاب الصعات افطرغضغئ طظ أراضغه. (الةجغرة ظئ)
: إن الظاظر إلى طا غةري شغ السالط طظ ظجاسات وتروب غثرك أن وراء ذلك الثول الضئرى وسطى 
رأجعا العقغات الماتثة.. شالظجاع التاخض شغ حئه الةجغرة الضعرغئ بغظ الضعرغاغظ، الحمالغئ والةظعبغئ، 
تصش وراءه أطرغضا وعغ تجغث شغ تسسغره، وتساشض تاجئ ضعرغا الةظعبغئ إلى السقح شاصعم بئغسه لعا 
بالسسر الثي غظاجئعا، وعغ ضثلك تفسض طع السراق والسسعدغئ وغغرعما.. وعغ لغسئ شصط تصعم بئغع 
السقح بض إظعا عغ طظ غصطش بمرة تطك الظجاسات طظ ظفعذ جغاجغ وجغطرة اصاخادغئ وغغر ذلك. عثا 
عع العجه التصغصغ الئحع لطتدارة الشربغئ الاغ تصعم سطى أجاجعا الثول الشربغئ، والاغ جسطئ الظفسغئ 
طصغاس افسمال شاحسض التروب الطاتظئ بغظ الثول بض شغ الئطث العاتث لاظفغث جغاجاتعا شغ تطك الثول 

ولرشع طساعى طئغسات أجطتاعا.

طئغسات افجطتئ بالسالط زادت سحرة ططغارات دوقر

خادق الضعظشرس افطرغضغ الةمسئ ٢٠١٥/١٢/١٨م 
شغ  تشغغرات  إجراء  شغ  تامبض  إخقتاٍت  تجطئ  سطى 
عغضطئ خظثوق الظصث الثولغ بما غسجز بصض طا غسمى 
الثول الخاسثة. وضاظئ عثه العغضطئ الةثغثة تظازر 
أن  غثضر  جظعاٍت.  سثة  طظث  افطرغضغ  افخدر  الدعء 
افزطئ  أوج  شغ  تئظغه  تط  صث  ضان  الثي  اإلجراء  عثا 
المحارضئ،  دولئ   ١٨٨ الـ  ذرف  طظ  السالمغئ  المالغئ 
طما  غادمظ  الخظثوق،  شغ  افسداء  الثول  وعغ 
غادمظ طداسفَئ المعارد الثائمغئ لطخظثوق أي تةط 
اإلجعاطات أو طةمض تخص المساعمئ بتغث تخئح 
أن  غفارض  ضان  أظه  سطماً  أطرغضغ.  دوقر  ططغار   ٦٦٠
غأخث عثا اإلجراء ذرغصه إلى الاظفغث سطى أرض العاصع 
جرى تةمغثه بسئإ  جظئ ٢٠١٢م، إق أظه  شغ أواخر 
الفغاع افطرغضغ، وعع افطر الثي لطالما أصطص بحضض 
بمةمعسئ  المسروشئ  الخاسثة  الثول  عثه  طاجاغث 
ضعظعا  الاسثغطغئ،  الثول  غسمى  طا  أو  «برغضج»، 
تسسى طظث أطث إلى تسثغض طغجان الصعى شغ المظزعطئ 
اقصاخادغئ الثولغئ (الاغ تثدع لعغمظئ الصعى الشربغئ 
وعع  المعغمظئ.  الصعى  طظ  المئادرة  واظاجاع  الضئرى) 
جظعات  طظث  بات   - الصثر  وبظفج   - الثي  ذاته  افطر 
غجسب أغداً طةطَج إدارة خظثوق الظصث الثولغ ظفِسه، 
بتسإ  شصثان «طخثاصغاه»  طظ  ضبغرًا   غثحى  الثي 

الصائمغظ سطغه!
وطما ق حك شغه أن طةغء الدعء افخدر افطرغضغ غعم 
٢٠١٥/١٢/١٨م جغسغث ترتغإ افوراق داخض طةطج 
العغؤئ  داخض  وتتثغثًا  الثولغ،  الظصث  خظثوق  إدارة 
«المساسثات»  براطب  إصرار  سظ  والمسؤعلئ  المحرشئ 
بتغث غسضج عثا الارتغإ الةثغث الخسعَد الماظاطغ 
سطى  (الخاسثة)  برغضج  طةمعسئ  جمغ  طا  لثول 
طظث  الخظثوق  سطى  المعغمظئ  الشربغئ  الصعى  تساب 
ظحعئه. غثضر أن الخغظ الاغ تمبض الصعة اقصاخادغئ 
السالمغئ الباظغئ، وإلى تث عثه الساسئ، لغج بتعزتعا 
جعى أصض طظ ٤٪ طظ تصعق الاخعغئ شغ الخظثوق 
«الثولغ»، وعغ ظسئئ تفعق بصطغض تخئ إغطالغا، الاغ 
ق غمبض اصاخاُدعا جعى خمج تةط اقصاخاد الخغظغ!

وزن  غرتفع  أن  اإلخقتات  تظفغث  بسث  غاعصع  أظه  إق 
وجاضعن بالاالغ  سطى ٦٪،  الخغظ إلى طا غربع صطغقً 
«الرابح افضئر» (!) طظ عثه الثطعة الاغ جامظح ضثلك 
الاغ  العظث  طظ  ضض  تأبغر  صعة  شغ  طاعاضسئ  زغاداٍت 
جاظاصض تخاعا (طظ ٢,٣ إلى ٢,٦٪) والئرازغض (طظ 
١,٧ إلى ٢,٢٪) وروجغا (طظ ٢,٣ إلى ٢,٦٪). وتئصى 
وألماظغا...  برغطاظغا وشرظسا  الثول تصع بسث  ضض عثه 

شغ الارتغإ.
تص  طظ   ٪١٦,٥ (بعزن  الماتثة  العقغات  جائصى 
افضئر  الثولئ  الثولغ)  الظصث  خظثوق  شغ  الاخعغئ 
وجائصى  المآجسئ،  عثه  شغ  وزظاً  وافبصض  إجعاطاً 
بالاالغ القسإ افضئر جغاجغاً واصاخادغاً والصعَة افضئر 

ظفعذًا وصثرًة شغ تعجغه الصرارات المعمئ لطخظثوق.
وظتظ ظاساءل: طاذا غسظغ أن غظازر صرار طاثٌث طظ ذرف 
ضض الثول الفاسطئ (سطى افصض سطى الساتئ اقصاخادغئ 
سالمغاً، بض طظ ذرف ضض الـ١٨٨ دولئ المحاِرضئ شغ 
خظثوق الظصث الثولغ) طظث سام٢٠١٠م أي طظث خمج 
جظعاٍت ضاططئ (بسئإ الفغاع افطرغضغ)، طاذا غسظغ أن 
غظازر طخادصَئ الضعظشرس افطرغضغ لضغ غأخث ذرغَصه 

إلى العاصع والاظفغث؟؟؟
ق غسظغ عثا جعى أطرغظ ابظغظ:

١- صرار ضعثا ق حك أظه غتااج بالظسئئ لثولئ ضئرى 

دصغصئ  وتساباٍت  طسافغدئ  دراجئ  أطرغضا،  بتةط 
طظ جاظإ خئراء السغاجئ واقصاخاد افطرغضغغظ سطى 
طساعى الاثاسغات والاأبغرات سطى المثى الئسغث، بتغث 
تثرس المآقت وُتدمظ الظاائب طسئصاً. ضما أن افزطئ 
المالغئ الاغ ضربئ الرأجمالغئ الماعتحئ شغ طسصطعا 
وشغ طرضجعا طظث ٢٠٠٨م لط تضظ لاسمح شغ خدط 
تثاسغاتعا سطى الثاخض افطرغضغ بمجغث طظ الجسجسئ أو 

الدشط سطى أدوات أطرغضا شغ العغمظئ.
٢- خظثوق الظصث «الثولغ» عع شغ التصغصئ طآجسئ 
أطرغضغئ باطاغاز. وعع طآجسئ اجاسمارغئ ربعغئ طةرطئ 
المساسثة  ظاعرعا  ضطعا،  افرض  حسعب  تص  شغ 
شاسطئ طظ أدوات  وباذظعا اإلشصار والسثاب. وعع أداة 
خقل  طظ  افطرغضغئ،  والسغطرة  والزطط  الاسطط 
الاثخض والاتضط شغ اصاخادغات الثول سئر الصروض 

و«المساسثات» وغغرعا.
أطا افرصام العاردة شإظعا تضحش أطرغظ آخرغظ عما:

١- طثى عغمظئ الثولئ افطرغضغئ سطى المعصش الثولغ 
وسطى السالط وصثرتعا سطى خظع السغاجات وإطقئعا 
سطى جمغع الثول، وطثى صعة تأبغرعا شغ جمغع أظتاء 
المسمعرة. تسطغ عثه افرصام ضثلك ظزرًة سطى تةط 
الثول  عثه  طظ  لضضٍّ  افصض)  سطى  (اقصاخادي  الاأبغر 
المثضعرة شغ المظزعطئ الشربغئ الرأجمالغئ، الماتضمئ 

الغعم شغ السالط بالصعة والصعر.
شمةرد وصش صرار «إخقح» أو إسادة الظزر شغ صعاسث 
طعاشصئ  سطى  الثولغ  الظصث  خظثوق  داخض  الطسئئ 
طظ  ٢٠١٠م  شغ  اقتفاق  (رغط  افطرغضغ  الضعظشرس 
غسائره  افطر  أن  سطى  غثلض  الثولغئ)  المةمعسئ  صئض 
خاظسع الصرار افطرغضغ طسألًئ أطرغضغئ داخطغئ، تتااج 

إلى تفعغخ طظ الحسإ افطرغضغ سئر طمبطغه!
٢- غئصى أن الثاجر افضئر سالمغاً عط المسطمعن، الثغظ 
الساتئ  سطى  وجعَدعط  شصثوا   – دولاعط  بفصثان   –
طةرغات  شغ  الاأبغر  سطى  طصثرتعط  وآلئ  الثولغئ، 
الغعَم  لعط  وجعد  شق  الخفر!!  إلى  سالمغاً  افتثاث 
طططصاً شغ السغاجغئ الثولغئ ق طظ خقل تسثادعط وق 
طظ خقل السثد الضئغر لطضغاظات (الثول) الاغ أظحأعا 
اقجاسماُر الشربغ شغ بقدعط. وتثعا الثولئ اإلجقطغئ 
دورعط  لطمسطمغظ  جغسطغ  طظ  عغ  الثقشئ)  (دولئ 
التصغصغ شغ رجط طسالط طساصئطعط وشغ تثبغر حآون 
السالط. وجغئصى المسطمعن شغ تالئ  الدغاع واقظتثار 
عثه تاى غأذن اهللا بصغام دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
ضض عثه المظزعطئ  طظعاج الظئعة، الاغ جاجغض تاماً 
والماسططئ  والزالمئ  والفاجثة  التاصثة  الرأجمالغئ 

سطى حسعب افرض.
ظصعل أغداً: إن ضض طا صطظاه سظ خظثوق الظصث الثولغ 
الماتثة  افطط  عغؤئ  سطى  أغداً  تماطاً  غظطئص  آظفاً 
وطةطج افطظ الثولغ وطظزمئ الاةارة السالمغئ، شضض 
عثه المآجسات وطبغقتـُعا ظحأت أو ُأظحؤئ لاضعن 
الماشطرجئ  الرأجمالغئ  الشربغئ  الصعى  بغث  أدواٍت 
غةعز  شق  العغمظئ.  لئسط  خخغخاً  تتثغثًا  وأطرغضا 
حرساً أن غضعن المسطمعن ذرشاً شغ أيٍّ طظعا وق بعجه 
طظ العجعه. إق أن عثا التضط الحرسغ لظ ُغفسَّض سطى 
افرض ولظ غةث ذرغصه إلى العاصع تاى تسعد دولُئ 
أطعرعط  زطاَم  سظثئث  المسطمعن  وغماطك  الثقشئ 
بالسغاجئ  احاشطعا  المسطمغظ  أن  ولع  بأغثغعط. 
اظطقصاً طظ دغظعط وععغاعط لصاطئ دولاعط ولجالئ 
طتظاعط. ظسأل اهللا تسالى أن غضرطظا بالثقشئ الراحثة 

 الباظغئ سطى طظعاج الظئعة ساجقً غغر آجض

غعم  حعغشع،  جغرغغ  الروجغ  الثشاع  وزغر  أسطظ 
افربساء الماضغ ٢٣ ضاظعن افول/دغسمئر، أن بقده 
طعاجعئ  بعثف  الصرغغجي،  الةغح  تسطغح  جاسغث 
وصال  العجطى.  آجغا  طظطصئ  شغ  «داسح»  تظزغط 
حعغشع، خقل لصائه طع رئغج افرضان الساطئ لطصعات 
شغ  ضاباروف،  جاظغئغك  السصغث  الصرغغجغئ،  المسطتئ 
لاظفغث  حغء  ضض  ظفسض  جاظئظا،  طظ  «ظتظ  طعجضع: 
خطئ تجوغث الصعات المسطتئ الصرغغجغئ، لضغ تامضظ 

طظ طعاجعئ تطك الاعثغثات الخادرة طظ جاظإ أششاظساان». وأضاف: «آطض  أن ضض عثا، جغآطظ جئق أضبر 
إغةابغئ، لطعصعف شغ وجه الاعثغثات المعجعدة الغعم». وأسرب حعغشع سظ بصاه بأن الجطقء شغ صرغغجغا، 
«داسح»  تظزغط  لمةمعسات  باإلضاشئ  بالفسض،  أششاظساان.  شغ  اإلرعابغئ  المظزمات  تطك  ظععر  قتزعا 
وأسرب  اإلرعابغئ».  أظحطاعط  طصابض  المالغئ  السائثات  تعشغر  وعثشعط،  بالصطغض،  لغج  وسثدعا  اإلرعابغ، 
حعغشع سظ بصاه بأظه، وطظ خقل الةععد المحارضئ، جغامضظ الةاظئان طظ خطص ظزام تماغئ لصرغغجغا، ضث 

عثه الاعثغثات. (طعصع جئعتظغك)
: إن تخرغتات وزغر الثشاع الروجغ تعل تسطغح الصعات الصرغغجغئ غحغر إلى طثاوف جثغئ طظ 
تشطشض تظزغط الثولئ شغ بسخ جمععرغات آجغا العجطى طظ خقل أششاظساان والصغام بأسمال طسطتئ 
داخض روجغا.. وروجغا تثرك أن أطرغضا تسافغث طظ تترضات تظزغط الثولئ شغ بسخ المظاذص ولثلك 
شإن خحغاعا طظ اجاشقل أطرغضا لاظزغط الثولئ شغ ضرب بسخ المخالح الروجغئ عغ خحغئ تصغصغئ.. 
الثولئ  تظزغط  طعاجعئ  بحأن  ذالئان  ترضئ  طع  طتادبات  تةري  روجغا  أن  روجغ  طسآول  خّرح  وصث 

«السثو المحارك» لطةاظئغظ، ولضظ ترضئ ذالئان ظفئ تثوث طبض عثا الاعاخض.

روجغا تسطح الصعات الصرغغجغئ ملعاجعئ «داسح» يف آجغا العجطى
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