
عثظئ الجبثاظغ والفعسئ عغ تظفغث لثطئ دي 
طغساعرا افطرغضغئ خطعة خطعة وإجعاض لطبعرة

إن ظزرة واتثة لطافضغر الرأجمالغ بالسغح، 
وطا خاغ به التغاة لقظساظغئ ضّطعا طظ خغاغئ طسغظئ، ُتري 
طا جطئئ عثه الخغاغئ لتغاة اإلظساظغئ ضّطعا طظ تساجئ 
وراء  غرضخ  ضّطعا  تغاته  غصدغ  اإلظسان  وجسض  وحصاء 
الرغغش، وضغش جسطئ السقصات بغظ الظاس سقصات خخام 
أخرى  ضبغرة  وتروب  السالمغاان  التربان  شضاظئ  دائط.. 
إصطغمغئ وطتطغئ ُصِاض شغعا سحرات المقغغظ طظ الظاس.. 
وضان اقجاسمار وإشصار الحسعب ظاغةئ ظعإ خغراتعا.. ضض 

ذلك جئئه تطك الظزرة الرأجمالغئ لطسغح.

اصرأ شغ عثا السثد :
- عض اصارب تظفغث السغظارغع افطرغضغ شغ جعرغا؟  ...٢

- أضعاء سطى الصمئ افوروبغئ اقجابظائغئ الماسطصئ 
   بأزطئ القجؤغظ ...٢

- السغاجئ الثارجغئ لثولئ الثقشئ الراحثة سطى 
  طظعاج الظئعة... ٣

-تضعطئ الغعظان الةثغثة أطام خطش الثائظغظ ...٤
- آشاق السقصئ بغظ الخغظ والعقغات الماتثة

   الخغظ تسسى لطارذغإ وأطرغضا تسسى لطاطعغص ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ١٦ طظ ذي التةئ ١٤٣٦ عـ المعاشص ٣٠ أغطعل/ جئامئر  ٢٠١٥ طـ                              الرائث الثي ق غضثب أعطه                    السثد: ٤٥    سثد الخفتات:٤    المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

اقتفاق  خفاغا  تفاخغض  السالمغئ  افظئاء  وضاقت  أوردت 
الثي تط بغظ طمبطغظ طظ جغح الفاح شغ رغش إدلإ 
وبغظ العشث اإلغراظغ طمبقً سظ الظزام الصاتض شغ جعرغا 
وبدماظئ طظ افطط الماتثة، وطما جاء شغه أن اقتفاق 
غمر بمرتطاغظ تئثآن بإخراج المصاتطغظ طظ الجبثاظغ طع 
سائقتعط بسث تثطغر أجطتاعط الفسالئ الاغ أذاصئ الظزام 
وأتقشه شغ إغران ولئظان أحث العغقت، وتظاعغ بإخراج 
المصاتطغظ طظ وادي بردى ضطه بما شغعا بصغظ وطداغا، 
بأجئاب  دطحص  تمث  الاغ  لطمظاذص  تام  تسطغط  وعع 
التغاة والاغ أذاصئ العغض والبئعر لئحار وظزاطه شغعا. 
اإلجراطغ  تخاره  طظ  جظعات  بسث  الظزام  ُغضاشأ  عضثا 
لطشعذئ ساطئ ولعادي بردى خاخئ وبسث أن اجاسخئ 
سطغه وأخابه شغعا الععظ والدسش وحارف سطى اقظعغار، 
ُغضاشأ بستإ البعار وتثطغر أجطتاعط وبثروج ذلغض لعط 
لعجعدعط  أعمغئ  ق  تغث  الئقد  أصاخغ  شغ  ورطغعط 
عظاك وباسطغط المظاذص ضطعا إلغران وروجغا شغ خطعة 
تسةض ظخرًا واضتاً لظزام بحار الماعالك. عثا ظاعغك 
ق  الحام  أعض  خئره  الثي  اآلبط  الظزام  عثا  أن  سظ 
غفاوض وق غعادن إق سظثطا تظضسر حعضاه شغصئض لغشثر 
بسثعا، وتارغثه الصثر غحعث سطغه بثلك. وق حغء غمظسه 
طظ اساصال اآلقف طظ المثظغغظ بسث أن غفرج سظ بدع 

طؤات طظعط.
ترضغئ  برساغئ  تط  الثي  اقتفاق  تفاخغض  شغ  والمثصص 
وبدماظئ طظ افطط الماتثة الاغ جاحارك شغ لةظئ 
ظسثئ  أطام  ظفسه  غةث  بالاظفغث  المعلةئ  اقرتئاط 
طخشرة طظ اتفاق جظغش الثي أساد دي طغساعرا خغاغاه 
بمئادرته الثاسغئ الى اقظطقق طظ عثن طتطغئ تظمع 
لاآدي إلى عثظئ ضئرى عغ التض السغاجغ الثي شخض 
شغ واحظطظ. وبالاالغ شعثه العثظئ سمطغا عغ تظفغث 
خقل  خطعة»  «خطعة  جغاجئ  باتئاع  افطرغضغ  لطتض 
جغرعا إلغةاد الئثغض، بسث أن سةجت أطرغضا سظ شرض 

السمغض  الئثغض  ظدب  لسثم  واتثة  دشسئ  الصاتض  تطعا 
الاالغ لسمغطعا التالغ!

طبض  طظ  تخظغفات  إخثار  شغ  الثخعل  عظا  ظرغث  ق 
الثغاظئ واقظعجاطغئ وطا حاضض ذلك طظ الظسعت، شالعاصع 
وضعاتغعا  الجبثاظغ  فعالغ  الئطعلغ  بالخمعد  حعث 
التربغئ  الماضغظئ  أسةجوا  والمصاتطغظ الخادصغظ الثغظ 
ولضظ  والمماظسئ،  المصاوطئ  حسار  ترشع  الاغ  فطرغضا 
سطى  الدعء  تسطط  طتثدة  تساؤقت  ذرح  طظ  بث  ق 
تصغصئ المضر الثي تمضره الثول اإلصطغمغئ (وسطى رأجعا 
السسعدغئ وترضغا) وتظفثه افدوات المتطغئ شغ أوجاط 

البعار:
الجبثاظغ  بعار  طظ  سثغثة  طظاحثات  خثرت  لصث    -
اإلجقم  جغح  طظ  الةئعات  شغ  إخعاظعط  لسائر 
بالمسارسئ  إدلإ  شغ  الفاح  جغح  إلى  الشعذئ،  شغ 
لظةثتعط صئض شعات افوان بالسمض سطى ضسر التخار 
الثاظص الثي شرض سطغعط. وصث تثرع زعران سطعش 
له  الخغاخظغ  أتمث  الحغت  طظاحثة  سطى  رده  شغ 
بسةجه سظ ظخرة الجبثاظغ، طع أظه قتصا، وبسث أن شات 
افوان، صام بترضئ تةمغطغئ جماعا طسرضئ «اهللا غالإ» 
الجبثاظغ...  ظةثة  سظ  الصاتض  بخماه  سعرته  لغشطغ 
والضض غسطط أن لثغه طظ الصعة والصثرة طا غمضظه طظ 

ضسر التخار سطى الجبثاظغ لع أراد ذلك.
-  وضثلك تئاذأ جغح الفاح شغ إدلإ سظ الصغام بسمض 
سسضري تاجط صادر سطى تعثغث الساتض طسصض ظزام 
باظستاب  الجبثاظغ  طسرضئ  قظاعئ  شسض  ولع  افجث، 
الصعات الشازغئ لطثشاع سظ الساتض وعثا طا لط غتخض. 
وطا صام به طظ تضبغش العةمات سطى الفعسئ وضفرغا لط 
غضظ أضبر طظ ورصئ تفاوضغئ الشرض طظعا ضان تضرغج 
الثور السغاجغ المعغمظ وتصثغط ترضئ افترار أوراق 
اسامادعا حرغضا شاسق شغ الخفصات السغاجغئ لطمحارضئ 
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بعتني: تثطري طآجسات الثولئ يف جعرغا 
جغثطص وضسا طحابعا لطغئغا والسراق 

الاطفجغعظغئ  الصظاة  طسه  أجرته  تعار  شغ  بعتغظ  صال 
أتث  بأن  رأي  سطى  تسطغصا  إس»،  بغ  افطرغضغئ «جغ 
أعثاف طعجضع غامبض شغ إظصاذ الصغادة السعرغئ وسطى 
رأجعا الرئغج بحار افجث الثي غاسرض لعجغمئ شغ 
الظجاع المسطح: «ختغح عضثا عع افطر». وأضث الرئغج 
الروجغ صئغض طحارضاه شغ اجاماسات الةمسغئ الساطئ 
بظزغره  عاطحعا  سطى  جغطاصغ  والاغ  الماتثة  لفطط 
بأن  الراجثئ  صظاساه  سطى  أوباطا،  باراك  افطرغضغ 
«السمض شغ اقتةاه اآلخر المعجه إلى تثطغر التضعطئ 
الحرسغئ، جغثطص وضسا غمضظ رؤغاه شغ دول أخرى 
شغ  المبال  جئغض  سطى  أخرى،  طظاذص  وشغ  بالمظطصئ 
لغئغا، تغث دطرت طآجسات الثولئ. وظتظ ظرى وضسا 
بعتغظ  وأضاف  أغدا».  السراق  شغ  لفجش،  طمابق، 
صائق، تسإ طصطع طظ المصابطئ ظحر سطى طعصع الصظاة 
تعجث  «ق  اإلظضطغجغئ:  بالطشئ  افطرغضغئ  الاطفجغعظغئ 
ذرغصئ أخرى لتض افزطئ السعرغئ سثا تسجغج طآجسات 
الترب  شغ  لعا  المساسثة  وتصثغط  التالغئ  التضعطئ 
سطى اإلرعاب، لضظ وشغ العصئ ذاته تحةغسعا لطثخعل 
وإجراء  المسارضئ  طظ  السطغط  الصسط  طع  تعار  شغ 

إخقتات». (روجغا الغعم)
: ضقم الرئغج الروجغ غسئر بحضض دصغص سظ 
تظفغثه  سطى  أطرغضا  تسمض  الثي  افطرغضغ  المعصش 
السططئ  طآجسات  سطى  المتاشزئ  وعع  جعرغا،  شغ 
سظ  الظزر  بخرف  ذلك،  وغغر  وطثابرات  جغح  طظ 
طساصئض بحار افجث. والرئغج الروجغ سظثطا غصثم 
بأظه  الثولئ  طآجسات  سطى  المتاشزئ  شغ  «سثره» 
غثحى طظ تتعل جعرغا إلى طا غحئه التالئ شغ لغئغا  

أو السراق، شإن ذلك السثر أصئح طظ ذظإ. 

السعث  ولغ  أن  السسعدغئ  اإلخئارغئ  صظاة  ذضرت 
أطر  السجغج  سئث  بظ  ظاغش  بظ  طتمث  افطغر  السسعدي 
باحضغض لةظئ تتصغص سطغا شغ تادبئ الاثاشع شغ طحسر 
 ،٨٦٣ وإخابئ  تاجا   ٧١٧ وشاة  إلى  أدت  الاغ  طظى، 
ذارئا  اجاماسا  السعث  ولغ  ترؤس  سصإ  ذلك  وجاء 
لطصغادات افطظغئ شغ التب لئتث أتثاث طظى، طظ جاظئه 
إلى  السسعدغئ  الثاخطغئ  وزارة  باجط  الماتثث  أحار 
أن طا وخفعا بافجئاب الزاعرغئ لطتادث ربما تضعن 
الضباشئ والاثاخض شغ الترضئ شغ أتث الاصاذسات، شدق 
سظ ارتفاع درجات الترارة واإلسغاء ظاغةئ الةعث الثي 
بثله التةاج بسث الظفرة طظ سرشات إلى طجدلفئ. وصال 
الماتثث الطعاء طظخعر الارضغ إظعط غظازرون ظاائب 
الاتصغص الاغ جاةرغعا الطةظئ المضطفئ بثلك طظ صئض 
طآتمر  شغ  جآال  سطى  رده  طسرض  وشغ  السعث،  ولغ 
ختفغ، صال الارضغ إظه ق طةال لطربط بغظ التادث 
وبغظ طرور أي طعاضإ رجمغئ. بثوره أضث وزغر الختئ 
السسعدي أن الاثاشع وصع بسئإ سثم اقلاجام بصعاسث 
المثخص  وبالعصئ  بثلك  الثاخئ  والمسارات  السغر 
لرطغ الةمرات وأضاف العزغر لقخئارغئ السسعدغئ أن 
تتصغصات طسمصئ جارغئ تالغا لطاتصص أضبر طظ أجئاب 

التادث. (الةجغرة ظئ ٢٠١٥/٠٩/٢٤م)
البالبئ  السسعدغئ  الثولئ  خارت  التاضر  وصاظا  وشغ 
ظفةع  وآخر  سام  بغظ  زلظا  وطا  افطر  عثا  سظ  طسآولئ 
التب  طعجط  شغ  تظزغمغئ  وطحاضض  ضاربغئ  بتعادث 
غصعل الظزام بسثعا أظه وضع الثطط والتطعل لمسالةاعا 
وتفادغعا وطع ذلك ضطه شما زالئ طحاضض تظزغط التب 

تاعالى وضعاربه تسامر..
ولفعط المحضطئ وتةمعا ق بث طظ اجاسراض جرغع 
فعط التعادث شغ الترم طظث سام ١٩٧٥م وتاى عثا 

السام وعغ ضما غطغ:
 ،٢٠٠ العشغات:  طظى،  طثغمات  ترغص   :١٩٧٥  •
اظفةار  الاتصغص:  ظاغةئ  طسروف،  غغر  المخابعن: 

أجطعاظئ غاز.
• ١٩٧٩: تادبئ جعغمان، العشغات: ١٥٣، المخابعن: 

٥٦٠، ظاغةئ الاتصغص: جماسئ طسطتئ.
•  ١٩٨٧: طزاعرات إغراظغئ، العشغات: ٤٠٢، المخابعن: 
٦٤٩، ظاغةئ الاتصغص: طزاعرات طظثدة بأطرغضا وتثخض 

صعات افطظ.
• ١٩٨٩: اساثاء طسطح، العشغات: ١٦،  المخابعن: ٥٦٠، 

ظاغةئ الاتصغص:  جماسئ طسطتئ.
 ،١٤٢٦ العشغات:  بمظى،  افظفاق  تثاشع   :١٩٩٠  •
اقزدتام  الاتصغص:  ظاغةئ  طسروف،  غغر  المخابعن: 

الحثغث وتعصش ظزام الاععغئ شغ الظفص.
 ،٢٧٠ العشغات:  الةمرات،  رطغ  تثاشع   :١٩٩٤  •
اقزدتام  الاتصغص:  ظاغةئ  طسروف،  غغر  المخابعن: 

الحثغث.
• ١٩٩٦: ترغص طثغمات طظى، العشغات: ٣، المخابعن: 

٩٩، ظاغةئ الاتصغص: جثان ضعربائغ.
 ،٣٤٣ العشغات:  طظى،  طثغمات  ترغص   :١٩٩٧  •

المخابعن: ١٥٠٠، ظاغةئ الاتصغص: جثان ضعربائغ.
 ،١١٨ العشغات:  الةمرات،  رطغ  تثاشع   :١٩٩٨  •

المخابعن: ١٨٠، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
• ٢٠٠١: تثاشع رطغ الةمرات، العشغات: ٣٥، المخابعن: 

غغر طسروف، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
• ٢٠٠٣: تثاشع رطغ الةمرات، العشغات: ١٤، المخابعن: 

غغر طسروف، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
 ،٢٤٤ العشغات:  الةمرات،  رطغ  تثاشع   :٢٠٠٤  •
اقزدتام  الاتصغص:  ظاغةئ  طسروف،  غغر  المخابعن: 

الحثغث.
• ٢٠٠٥: تثاشع رطغ الةمرات، العشغات: ٣، المخابعن: 

غغر طسروف، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
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/c/1954جرغثةالراغئ

أضث الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ غعم السئئ الماضغ خقل لصائه شغ ظغعغعرك الرئغج الفطسطغظغ طتمعد 
سئاس، سطى عاطح الصمئ طظ أجض الاظمغئ وتشغر المظاخ شغ افطط الماتثة، أن اإلجراءات افطظغئ الاغ اتثثتعا 
بقده سظث التثود طع صطاع غجة «ق تعثف إلى إلتاق الدرر بالفطسطغظغغظ». وذضر السغسغ أن «شطسطغظ جازض 
صدغئ السرب المتعرغئ»، طحثدًا سطى «أعمغئ سعدة السططئ الفطسطغظغئ إلى الصطاع وسطى أعمغئ أن تاعلى اإلحراف 
سطى المسابر». وصالئ الرئاجئ المخرغئ شغ بغان إن «السغسغ أضث أن اإلجراءات الاغ تاثثعا الصاعرة بعثف تأطغظ 
تثودعا الحرصغئ تأتغ بالاظسغص الضاطض طع السططئ الفطسطغظغئ». وأضاف الئغان أن اإلجراءات «تعثف إلى تماغئ 

التثود المخرغئ والمساعمئ شغ التفاظ سطى افطظ الصعطغ المخري والفطسطغظغ». (جرغثة التغاة)
: إن اإلجراءات الزالمئ الاغ اتثثعا الرئغج المخري ووخفعا بأظعا «تتاشر سطى افطظ الصعطغ 
المخري والفطسطغظغ»، إظما عغ شغ واصسعا إجرام بتص أعض غجة وبتص أعض طخر وبثاخئ جضان المظاذص 
المخرغئ المتاذغئ لشجة.. شعض لخالح أعض شطسطغظ غصعم السغسغ بإخثار أواطره بإصفال المسابر شارة 
ذعغطئ؟؟!! وعض لخالتعط غخثر أواطره بدت المغاه شغ افظفاق الاغ تحضض طاظفسا حئه وتغث فعض غجة؟؟!! 
وضط تئطس وصاتئ السغسغ سظثطا غصعل: «إن اإلجراءات الاغ تاثثعا الصاعرة تأتغ بالاظسغص الضاطض طع السططئ 
الفطسطغظغئ»، وضأن السططئ الفطسطغظغئ تمبض شسق أعض شطسطغظ أو أظعا تسمض لخالح أعض شطسطغظ!! إن 
السغسغ سمغض رخغص فطرغضا وضثلك السططئ الفطسطغظغئ تابسئ فطرغضا ودورعا غظتخر شغ الاظسغص افطظغ 

طع ضغان غععد وتماغاه طظ أي سمض طثطص تةاعه..

السئئ  غعم  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  صالئ 
الاابع  افطظ  طةطج  إلخقح  العصئ  تان  إظه  الماضغ 
لفطط الماتثة لغضعن ُطسئِّرا بتص سظ تعزغع الصعى شغ 
أظتاء السالط شغ الصرن التادي والسحرغظ. وصالئ طغرضض: 
المحضقت.  لتض  جثغث  سمض  أجطعب  إلى  بتاجئ  «إظظا 
وذلك غةسض إخقح طةطج افطظ ضرورغا.. إخقتا غسئر 
سظ تعزغع الصعى التصغصغ شغ السالط سطى ظتع أشدض 
ططثص  شغ  الثسعة  عثه  جاءت  الغعم».  سطغه  عع  طما 
لاخرغتات طغرضض شغ ضطماعا اقشاااتغئ شغ اجاماع طع 
ظزرائعا طظ الئرازغض والعظث والغابان صثطه العشث افلماظغ 
إلى الختفغغظ. وصالئ: «غةإ أن ظمدغ بتضمئ ضئغرة 
وغةإ أن ظةث تطفاء لئطعغ عثشظا اإلخقح». وطغرضض شغ 
ظغعغعرك لتدعر اجاماع صمئ زسماء السالط بحأن الاظمغئ 

السالمغئ شغ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة. (روغارز)
طةطج  «إخقح  ططالئاعا  شغ  طغرضض  إن   :
افطظ الثولغ لغضعن طسّئرا سظ تعزغع الصعى شغ أظتاء 
السالط»، إظما ترغث اقساراف بألماظغا ضثولئ ضئرى لعا 
التص شغ أن غضعن لعا رأي ظاشث شغ طةطج افطظ، 
وعغ تطمح إلى وجعب تخعلعا سطى طصسث دائط شغ 
طةطج افطظ غاماع بتص الظصخ «الفغاع».. وألماظغا 
تساظث شغ تطك المطالئئ إلى طا تاماع به طظ صعة 
وتسإ  أوروبا  خسغث  سطى  لغج  ضثمئ  اصاخادغئ 
شغ  تأبغرعا  واصع  وأغدا  السالط،  خسغث  سطى  وإظما 
طتغطعا افوروبغ، وطا تأبغرعا شغ الغعظان وغغرعا 
طظ الثول افوروبغئ الاغ تساظغ طظ أزطات اصاخادغئ 
إق أطبطئ سطى ذلك.. وعغ اآلن بسث طعصفعا طظ طحضطئ 
القجؤغظ تسائر ظفسعا أن لعا التص شغ المحارضئ شغ 

تض افزطات الاغ تعلثت سظعا طحضطئ القجؤغظ.. 

أ ف

طريضض: غةإ إخقح طةطج 
افطظ الثولغ 

السغسغ غثاشع سظ اإلجراءات افطظغئ سظث التثود طع غجة 

بيان صحفي
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تخطئ شغ اآلوظئ افخغرة تشغرات شغ المعاصش الماسطصئ 
أجث،  بحار  تةاه  افوروبغئ  المعاصش  طظعا  بسعرغا، 
أردوغان،  سظ  خثر  وطا  له،  الضئغر  الروجغ  والثسط 
وضفرغا  والفعسئ  بالجبثاظغ  الماسطصئ  العثظئ  وطسألئ 
تض،  طظ  طغساعرا  دي  ذرته  وطا  اإلغراظغ،  والثور 
وغغرعا طظ أطعر.. شعض غحغر ذلك إلى تصثم شغ السغر 
فوروبا  تخئ  إسطاء  طع  أطرغضا  تراه  الثي  التض  ظتع 
وبثاخئ برغطاظغا وشرظسا وضثلك روجغا وأن غاراشص 
ذلك طع السمض سطى الصداء سطى الفخائض الاغ تسارض 
ذلك التض؟ أم أن افطعر ق تجال شغ إذار المتاوقت 

السابصئ؟
ظةغإ سظ عثه الاساؤقت قشاغظ الظزر إلى أن أطرغضا 
صث سةجت تاى الغعم سظ تطئغص التض السغاجغ طظ 
خقل جظغش١ و٢ والمئادرات السربغئ وافطمغئ بعاجطئ 
سظان واإلبراعغمغ طما غثل سطى خقبئ البعرة السعرغئ 

المئارضئ.
إلى  أجث،  بحار  دور  إخفاء  شغ  تسمث  عظاك  وضان 
غعم  خراتئ  بضض  لغسطظ  طغساعرا  دي  أرجطئ  أن 
وجعف  التض  طظ  ججء  «افجث  بأن   ٢٠١٥/٢/١٣
ظسامر شغ إجراء طظاصحات طسه». شأسطظئ أطرغضا طظ 
لسان  سطى  تأضغثعا  وجاء  باق.  اآلن  افجث  أن  خقله 
وزغر خارجغاعا ضغري غعم ٢٠١٥/٣/١٥ بأن «العقغات 
الماتثة جادطر إلى الافاوض طع الرئغج السعري 
وزاد  جعرغا».  شغ  جغاجغ  تتعل  بحأن  أجث  بحار 
طعصفعا تأضغثا باخرغح ضغري غعم ٢٠١٥/٩/١٩: «إن 
جغضعن  جقم  اتفاق  إبرام  سصإ  افجث  رتغض  تعصغئ 
صابق لطافاوض». شضض ذلك غسظغ أن أطرغضا سةجت سظ 
التالغ  السمغض  غئصى  أن  وترغث  الئثغض  السمغض  إغةاد 
بحار أجث شغ التضط إلى أن تئرم اتفاصا صابق لطاظفغث 
السعرغئ.  البعرة  شغ  طآبر  دور  لعا  أذراف  بمعاشصئ 
وبثلك ترغث أن تدشط سطى أعض جعرغا لاصعل لعط 
إن افجث باق طا لط تأتعا وتعصسعا سطى اقتفاق الثي 

غادمظ التض السغاجغ.
وجاءت أطرغضا بثطئ دي طغساعرا الاغ أصرت باإلجماع 
تادمظ  الاغ   ٢٠١٥/٨/١٧ غعم  افطظ  طةطج  شغ 
تحضغض لةان أربع شغ طرتطئ اظاصالغئ لغاط شغعا إظحاء 
عغؤئ تاضمئ اظاصالغئ تاماع بسططئ طططصئ شغ جمغع 
طةطج  سطى  وتحرف  وافطظغئ  السسضرغئ  الحآون 
السسضرغئ  الئظى  جمغع  طع  غظسص  طحارك  سسضري 
افذراف  سظ  طمبطغظ  وغحمض  الصائمئ،  المتطغئ 
بمبابئ  وجغضعن  ضئغر  بتدعر  تاماع  الاغ  المصاتطئ 
طظخئ طساسمطئ لصغادة جمغع السمطغات السسضرغئ الاغ 
تصثم سطغعا افذراف، وغدمظ اتارام وصش إذقق الظار 
والمتاربئ المحارضئ لطاظزغمات «اإلرعابغئ» واجاسادة 
وتأجغج طةطج وذظغ جعري  وتثة أراضغ الئقد، 
طع تسطغص طةطج الحسإ طع طراجسئ دجاعرغئ ورشخ 
اجاباث تجب الئسث وطظ بط إجراء اظاثابات برلماظغئ 
ورئاجغئ بإحراف افطط الماتثة. وصث أخثرت شخائض 
بغاظا  طسطتا  شخغق   ٢٦ سثدعا  بطس  طسغظئ  جعرغئ 
بسمطغئ  الحروع  إلى  «الثسعة  طآغثة  بثلك  غرتإ 
جغاجغئ تفدغ إلى اظاصال جغاجغ وشص بغان جظغش 
الثي غظص سطى عغؤئ التضط اقظاصالغ..» ولضظ الئغان 
تتفر سطى بسخ الظصاط شأضاف «سطى حرط رتغض 
بحار افجث وضض أرضان ظزاطه وأق غضعن في طظعط 
طضان أو دور شغ جعرغا الةثغثة والمرتطئ اقظاصالغئ» 
وذالإ الئغان «بإبساد إغران سظ أي طحاورات خاخئ 
افطظغئ  افجعجة  تض  «إلى  ودسا  السعري...»  بالحأن 
شمسظى  والصداء».  الةغح  طآجساغ  عغضطغئ  وإسادة 
المصاتطئ  الفخائض  بسخ  طظ  تةاوباً  عظاك  أن  ذلك 
الفخائض  عثه  ضئرى  أن  والمسروف  تاطا.  لغج  ولضظ 
واصع تتئ تأبغر الثول اإلصطغمغئ الاابسئ فطرغضا بسئإ 

المساسثات الاغ تاطصاعا.
وضأظعا  وتدثمه  الروجغ  الثور  تئرز  أطرغضا  وبثأت 
تسغر  افوروبغئ  الثول  تةسض  تاى  بالفسض  طظه  صطصئ 
المرتطئ  شغ  افجث  بصئعل  خطاعا  تأغغث  شغ  وراءعا 
اقظاصالغئ وتثغش أعض جعرغا طظ روجغا بأظعا جاثخض 
بصعاتعا لتماغئ افجث تاى غساسطمعا لثطاعا، ولعثا 
بأظعا   ٢٠١٥/٩/٥ غعم  ضغري  خارجغاعا  وزغر  أسطظ 
طعجضع  إن  تصعل  تصارغر  بسئإ  سمغص  بصطص  «تحسر 
إلغه  غظزر  جعرغا  شغ  ضئغر  سسضري  تسجغج  ظتع  تاةه 
الرئغج  تسجغج  إلى  غعثف  أظه  سطى  واجع  ظطاق  سطى 
روجغا  طع  جعرغا  أطر  تتخر  شئثأت  افجث».  بحار 
وتزعرعا ضأظعا طظاشج لعا، شغصعم وزغرعا بفاح خط 
جاخظ طع ظزغره الروجغ، وطظ بط تسطظ أن رئغسعا 
عاطح  سطى  بعتغظ  الروجغ  الرئغج  جغطاصغ  أوباطا 
اجاماسات افطط الماتثة السظعغئ غعم ٢٠١٥/٩/٢٨ 

لمظاصحئ المسألئ السعرغئ وصداغا أخرى.
ظتع  شعرولئ  طسجولئ  ضأظعا  أوروبا  حسرت  وسظثئث 
ضض  خارجغئ  وزغرا  شثعإ  أجث  بحار  بصئعل  اإلسقن 
طظ إجئاظغا والظمسا إلى إغران غعم ٢٠١٥/٩/٧ وأسطظا 
وأسطظ  اقظاصالغئ،  المرتطئ  شغ  افجث  لئصاء  تأغغثعما 
 ٢٠١٥/٩/٢١ غعم  ذلك  طبض  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر 

بصئعل  بالاخرغح  شرظسا  خارجغئ  وزغر  بغعم  وتقه 
افجث شغ المرتطئ اقظاصالغئ. وأطا افلمان شطعط طعصش 
ولط  السعرغئ،  لطبعرة  تأغغثعط  غسطظعا  لط  شعط  آخر، 
غطالئعا برتغض افجث، بض عط غسارشعن به وغاساططعن 
بئصاء  افطرغضان  أغثوا  ولعثا  ذئغسغ،  بحضض  طسه 
 .٢٠١٥/٣/١٥ غعم  ضغري  تخرغتات  سصإ  افجث 
 :٢٠١٥/٣/١٨ غعم  حااغظماغر  خارجغاعط  وزغر  شصال 
طع  طتادبات  إجراء  طئثئغ  بحضض  غسائسث  ق  «إظه 
دسمه  وأسطظ  افجث».  بحار  السعري  الرئغج  ظزام 
لمساسغ دي طغساعرا ووزغر خارجغئ أطرغضا. طع السطط 
أن دول أوروبا تطمع شغ أن غضعن لعا دور وطضان 
الظعوي  طفاوضات  شغ  تخض  طبطما  المفاوضات  شغ 

اإلغراظغ.
وترغث أطرغضا أن تساسمض روجغا بةاظئعا لطصداء سطى 
افطرغضغئ،  لطمحارغع  الراشدئ  اإلجقطغئ  الترضات 
الثولئ  تظزغط  طتاربئ  بثرغسئ  بالبئ  جئعئ  شافاح 
اإلجقطغئ واإلرعاب، وجعاء ذئصئ التض الغعم أم لط 
تطئصه شارى أن أطاطعا طحضطئ ضئغرة تاسطص برشخ 
افطئ اإلجقطغئ لظفعذعا ولمحارغسعا والبعرة السعرغئ 
افطئ  لضض  ظةاح  السعرغئ  البعرة  وظةاح  ذلك،  تةسث 
تاصث  طبطعا  بسثو  أطرغضا  تساسغظ  ولثلك  ولقجقم، 
التضط  إلى  سعدته  طظ  وطاثعف  وأعطه  اإلجقم  سطى 

وإلى طحارف طعجضع.
شغ  تطسئه  دورا  إغران  إسطاء  سطى  طخرة  أطرغضا  إن 
وزغر  شصال  ودولعا.  المظطصئ  أعض  ضره  ولع  المظطصئ 
خارجغاعا ضغري وعع غصش بةاظإ ظزغره اإلغراظغ ظرغش 
 :٢٠١٥/٩/٢٦ غعم  به  اجاماسه  بسث  ظغعغعرك  شغ 
«ظتااج إلى تتصغص السقم وجئغض المدغ صثطا شغ 
شرخا  عظاك  أن  أساصث  المظطصئ،  وشغ  والغمظ  جعرغا 

عثا افجئعع سئر المظاصحات لاتصغص بسخ الاصثم».
عغ  طعالغئ  أظعا  رغط  ذلك  طظ  طاثعشئ  شالسسعدغئ 
أطرغضا  أن  تثرك  أظعا  إق  فطرغضا،  ضإغران  افخرى 
جاساسمض إغران لطدشط سطغعا شغ ضض تاجئ وجغضعن 
فطرغضا غث أخرى تساسمطعا شغ المظطصئ إذا لط تظفث 
دور  غرشدعن  جعرغا  أعض  وضثلك  ترغث.  طا  ضض  لعا 
إغران بسئإ طا شسطاه طظ جرائط عغ وتجبعا شغ لئظان 
والظزام السعري الثي تتاشر سطغه وتصاتض دوظه. تاى 
طغساعرا  دي  بثطئ  وصئطئ  تظازلئ  الاغ  الفخائض  إن 

رشدئ الثور اإلغراظغ ضما ورد شغ بغاظعا.
حأن  شغ  اإلغراظغئ  العجاذئ  طسظى  غفعط  عظا  وطظ 
جعري داخطغ لاتصغص اتفاصغئ تاسطص بالجبثاظغ والفعسئ 
وذطإ طظ إغران أن  صام دي طغساعرا  تغث  وضفرغا. 
تضعن ذرشا شغ المفاوضات بةاظإ ترضغا وطمبطغظ سظ 
افطط الماتثة وطمبطغظ سظ بسخ الفخائض المسطتئ 
شغ البعرة السعرغئ. وعثا الاخرف طظ دي طغساعرا ق 
غضعن إق بإغساز طظ أطرغضا تاى تبئئ دور إغران وتري 
الةمغع طثى ظةاته وأعمغاه، تغث إظعا تمبض تجبعا 
شغ لئظان والظزام السعري، شاصعل لطةمغع إظه ق غظى 
سظ الثور اإلغراظغ شغ جعرغا وشغ غغرعا طظ المظاذص. 
الماسطصئ  المتادبات  لئثء  خطعة  غسائر  اقتفاق  وعثا 

بالتض ضضض بتدعر إغراظغ.
وصث أسطظئ ترضغا أردوغان غعم ٢٠١٥/٩/٢٤ تأغغثعا 
أن  ذلك  وطسظى  اقظاصالغئ،  المرتطئ  شغ  افجث  لئصاء 
ترضغا جامارس ضشعذعا لخالح التض افطرغضغ سطى 
الفخائض المسطتئ الراشدئ الاغ تةث شغ ترضغا طظفثا 

لعا وضثلك سطى سمعم أعض جعرغا.
الاصثم  بسخ  أترزت  صث  أطرغضا  أن  غزعر  عظا  وطظ 
ظتع تطعا السغاجغ ظزرغا، ولضظ عض غاط ذلك شسطغا 
وأعض جعرغا طا زالعا غخرون سطى إجصاط الظزام، وطا 
زالعا غتصصعن اظاخارات رغط خثقن الةمغع لعط وطضر 
أطرغضا وتثخطعا طئاحرة بثرغسئ طتاربئ تظزغط الثولئ، 
وصث أدخطئ إغران وتجبعا الطثغظ لط غتصصا ظخرا ولط 
غامضظا طظ اجاسادة افراضغ الاغ شصثعا الظزام، بض 
خسر المجغث، وتسمض سطى تصعغئ عثه الةئعئ بروجغا 
طئاحرة تاى تثدع أعض جعرغا لتطعا؟ شأعض جعرغا 
أخروا  شإذا  وإشحاله،  لثلك  الاخثي  سطى  صادرون 
سطى طعاصفعط راشدغظ بحار أجث وظزاطه وخطئ دي 
وطساسغظغظ  افطرغضغئ  التطعل  طظ  وغغرعا  طغساعرا 
باهللا شطظ غظال سثوعط طظعط خغرا، وسسى ربعط أن 
ضغش  شغظزر  افرض  شغ  وغساثطفعط  سثوعط  غعطك 

 غسمطعن

أضعاء سطى الصمئ افوروبغئ اقجابظائغئ 
املاسطصئ بأزطئ القجؤني

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

ظزرات جغاجغئ

ضان جئإ اظسصاد الصمئ افوروبغئ اقجابظائغئ الطارئئ 
تثشص  لمعاجعئ  المثى  بسغثة  اجاراتغةغئ  لرجط  عع 
القجؤغظ، إضاشئ إلى دسعة جمغع الثول الاغ تئاغظئ 
طعاصفعا تةاه القجؤغظ أن غاتمطعا المسؤعلغئ المحارضئ 
المساحارة  سظه  سئرت  طا  وعع  المسألئ.  عثه  تةاه 
افلماظغئ أظةغق طغرضض بصعلعا: (سطى الثول افوروبغئ 
افخرى تتمض المسآولغئ المحارضئ لطاساطض طع أضئر 

أزطئ لةعء شغ الصارة طظث الترب السالمغئ الباظغئ).
أطا اقجاماع الباظغ الثي جئص الصمئ اقجابظائغئ شصث 
ضان غعم البقباء لعزراء داخطغئ اقتتاد افوروبغ الثي 
طتاولئ  شغ  افربساء  غعم  الصادة  لطصاء  تمعغثا  ضان 
شغ  القجؤغظ  تعزغع  تعل  بغظعط  الثقشات  لاسعغئ 
المفعضغئ  صثطئ  وصث  المئثأ.  لعثا  دول  رشخ  ظض 
طظ  ضض  سطى  السإء  لاثفغش  اقصاراح  عثا  افوروبغئ 
الغعظان والمةر وإغطالغا،ضما غئتث اقجاماع إجراءات 
خفخ أسثاد القجؤغظ وبظغعط سظ طشادرة طثغماتعط 

شغ افردن ولئظان وترضغا.
ووجط اظصسام سمغص بغظ حرق الصارة وغربعا، جسئ 
الثول افوروبغئ لطافاعط سطى طئثأ لاعزغع المعاجرغظ، 
واقتفاق سطى طساسثة طالغئ لطثول المتاذغئ لسعرغا 

الاغ تساصئض ظتع أربسئ طقغغظ قجأ.
أطظعا  لصعات  تسمح  أن  المةر  شغ  التث  وخض  وصث 
باجاثثام الرخاص المطاذغ طظ أجض تماغئ تثود 
إلى  التال  وخطئ  وصث  القجؤغظ،  دخعل  طظ  بقدعا 
التثود  سطى  القجؤعن  غسغحعا  طأجاوغئ  أوضاع 
وتصعق  اإلظساظغئ  باتئ  تاى  واإلغطالغئ  الغعظاظغئ 
اإلظسان الطاان ذالما تحثصئ بعما أوروبا تظعاران أطام 
القجؤعن  لعا  تسرض  الاغ  اإلظساظغئ  غغر  اقظاعاضات 
سطى تثودعا، وربما عثا طا سظاه وتثرت طظه طسآولئ 
السغاجئ الثارجغئ باقتتاد افوروبغ شغثرغضا طعغرغاغ 
تصعض  افزطئ  بحأن  افوروبغئ  (اقظصساطات  أن  طظ 

طخثاصغئ أوروبا).
بط جاءت الصمئ غعم افربساء الماضغ وضان طظ ظاائةعا 
صماعط  خاام  شغ  افوروبغ  اقتتاد  دول  تسعثت  أن 
افطط  وضالئ  لمساسثة  غعرو  ططغار  باصثغط  الطارئئ 
الماتثة الساططئ شغ طةال إغابئ قجؤغ جعرغا الثغظ 
دون  التغطعلئ  أجض  طظ  افوجط  الحرق  شغ  زالعا  طا 
صثوم آخرغظ إلى الغعظان سظ ذرغص ترضغا. وظاصحئ 
الصمئ طسألئ تعزغع القجؤغظ الثغظ وخطعا إلى أوروبا 
سطى دول الصارة، ضما اتفص الصادة سطى تحثغث المراصئئ 
سطى التثود الثارجغئ لقتتاد افوروبغ لمعاجعئ أزطئ 
وجعئ  صث  افوروبغئ  المفعضغئ  وضاظئ  ضما  الطةعء. 
وشرظسا  ألماظغا  وبغظعا  اقتتاد،  شغ  دول  إلى  اظاصادا 

لسثم اتاراطعما تص الطةعء.
ضما أسطظ رئغج المةطج اقوروبغ دوظالث تعجك شغ 
طراضج  إصاطئ  صرروا  افوروبغغظ  الصادة  أن  الصمئ  خاام 
الغعظان  طظ  ضض  شغ  القجؤغظ  وإغعاء  باسةغض  خاخئ 

وإغطالغا بتطعل ظعاغئ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الصادم.
افوروبغ  اقتتاد  لرؤجاء  الطارئ  اقجاماع  وصئض 
افوروبغئ  المفعضغئ  ضاظئ  القجؤغظ  بأزطئ  الماسطص 
لحآون القجؤغظ صث تثدت جئسئ سعاطض رئغسغئ تثشع 
القجؤغظ - وطسزمعط جعرغعن - إلى الاثشص باتةاه 

أوروبا، وعغ ضالاالغ:
دخعل  طع  جعرغا  فعض  بالظسئئ  وخاخئ  الغأس  أوق: 
بعرتعط المئارضئ ساطعا الثاطج دون أي طآحر سطى 

وجعد تض شغ افشص.
تغث  الفصر،  وتسمغص  المسغحئ  تضالغش  ارتفاع  باظغا: 
غتثد غقء المسغحئ بصاء أو رتغض القجؤغظ، خاخئ شغ 

لئظان.
بالبا: طتثودغئ شرص ضسإ الرزق، وغادح عثا الساطض 

شغ لئظان وطخر وافردن وإصطغط ضردجاان السراق.
رابسا: السصئات الصاظعظغئ الاغ تسارض تةثغث اإلصاطئ 

شغ بسخ الثول، وخاخئ شغ لئظان.
وطخر  افردن  شغ  الاسطغط  شرص  طتثودغئ  خاطسا: 

ولئظان والسراق.
جادجا: الحسعر بفصث افطظ، وغامبض عثا الساطض شغ 
السراق تغث ذضر غالئغئ الظازتغظ أظعط غحسرون بسثم 

افطان شغ الئقد.
جابسا: ظصص الامعغض تغث تساظغ براطب المساسثات 
طظ  المظطصئ  شغ  المدغفئ  والمةامسات  لقجؤغظ 
شغ  تثفغدات  غسظغ  والثي  الامعغض،  شغ  تاد  ظصص 
المساسثات الشثائغئ آلقف القجؤغظ، طما غحضض جئئا 

رئغسغا لمشادرة السثغث طظعط افردن.
وعظا غقتر أن المفعضغئ افوروبغئ بظصاذعا السئع 
عثه صث تةاعطئ السئإ الرئغسغ لعروب القجؤغظ إلى 
التصغصغ  شالسئإ  سام،  طؤئ  طظث  أو  اآلن  جعاء  أوروبا 
بقدظا.  شغ  الشرب  أوجثعا  الاغ  افظزمئ  ظطط  عع 
ظسط شق أتث غرغث طشادرة بقده والعةرة لطشرب لعق 
اإلظةطغج  ظخئعط  الثغظ  المسائثون  التضام  أولؤك 
بسث  المسطمغظ  رصاب  سطى  أطرغضا  بط  والفرظسغعن 
عثم دولاعط. شأذاصععط افطرغظ تاى بات المسطمعن 

غفرون طظ دولئ إلى أخرى جسغا وراء لصمئ السغح.
لصث بثا التثغث واضتا بغظ السغاجغغظ شغ أوروبا شغ 
الفارة الاغ جئصئ اقجاماع أن السئإ التصغصغ الثي 
القجؤغظ  صدغئ  طع  تاساطض  أوروبا  دول  بسخ  جسض 
الاغ  ضمغرضض  غغرعا،  طظ  إظساظغئ  أضبر  بخعرة 
وخفئ ظفسعا خثاسا بظةاحغ عثا السخر قتاداظعا 
المسطمغظ تال عةرتعط، عع أن الحسإ افلماظغ صث 
دول  طظ  السثغث  ضتال  ألماظغا  وأن  اإلظةاب  سظ  ساف 
إلى  طاجئ  بتاجئ  وعغ  الحئاب  لساطض  تفاصث  أوروبا 
صعى ساططئ تتاشر بعا سطى إظااجعا السظعي لسغارات 

المرجغثس والفعضج واآلودي وغغرعا.
لمساسثة  بعا  أوروبا  تسعثت  الاغ  غعرو  المطغار  أطا 
القجؤغظ الثغظ طا زالعا شغ الحرق افوجط شعع طظ 
سئر  وخعل القجؤغظ إلى الغعظان  التغطعلئ دون  أجض 
ترضغا طظ أجض إبصائعط شغ الحرق افوجط. وصث ذالئئ 
المةر شغ الصمئ برشع المئطس إلى بقبئ ططغارات لغج 
تئا شغ القجؤغظ وعغ الاغ ضاظئ ترحصعط بالرخاص 
إلى  وخعلعط  دون  التغطعلئ  أجض  طظ  بض  المطاذغ، 

أوروبا طظ الحرق افوجط.
لارضغا  المطغار  بثشع  أوروبا  دول  جاصعم  بساذئ  بضض 
لطتغطعلئ  جعرغا  قجؤغ  لثظص  وطخر  ولئظان  وافردن 
دون وخعل المجغث طظعط إلى أوروبا، أطا بالظسئئ لمظ 
صث وخض إلى أوروبا شسغاط تصسغمعط بغظ دول أوروبا 
والصسط الثي جغرشخ طظعط جغاط إرجاسه وشص خفصئ 
طع الثول الاغ ضاظعا صث خرجعا طظعا. وعثا طا جرى شغ 
طضالمئ عاتفغئ بغظ ضاطغرون وععقظث سظ إغةاد طراضج 
إلرجاع القجؤغظ الثغظ غاط رشدعط إلى المظاذص الاغ 

 صث جاؤوا طظعا

بصطط: أجسث طظخعر

أن  سطى  الضئرى  الصعى  بغظ  واجسًا  صئعقً  رأى  أظه  الماضغ  افتث  غعم  روتاظغ  تسظ  اإلغراظغ  الرئغج  صال 
الرئغج السعري بحار افجث غةإ أن غئصى شغ طظخئه. وخرح روتاظغ، الثي غجور ظغعغعرك لطمحارضئ شغ 
أسمال الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، لحئضئ «جغ ان ان» افطرغضغئ بأظه غساصث الغعم «أن الةمغع غعاشصعن 
سطى بصاء الرئغج افجث شغ طظخئه تاى ظامضظ طظ صاال اإلرعابغغظ». وأضاف أظه «شغ جعرغئ، سظثطا غضعن 
المرضجغئ  السططئ  تسجغج  جعى  تض  طظ  عظاك  شطغج  لعجغماعط،  وطتارباعط  اإلرعابغغظ  ذرد  افول  عثشظا 
طئاحرة  طتادبات  غعجث  «ق  روتاظغ:  وصال  لطسططئ».  أجاجغئ  ضثسائط  الئطث  عثا  شغ  المرضجغئ  والتضعطئ 
تعل جعرغئ بغظ العقغات الماتثة وإغران، لضظ ذعران تتاور افوروبغغظ وغغرعط طمظ غصغمعن سقصات طع 

واحظطظ». (جرغثة التغاة)
: إن ضقم روتاظغ غعتغ وضأن اإلدارة افطرغضغئ صث بثلئ طعصفعا بحأن بصاء افجث، طع أن أطرغضا 
إظداج  تغظ  إلى  السططئ  شغ  افجث  بصاء  ترغث  أظعا  جعرغا  شغ  افزطئ  بثاغئ  وطظث  طعصفعا  واضتا  ضان 
الئثغض، والمفارض بالرئغج اإلغراظغ أظه غسرف المعصش افطرغضغ بتضط أن إغران أداة أطرغضغئ لاظفغث 
ذلك المعصش.. ولط غضاِش روتاظغ بادطغطه عثا بض أضاف إلغه صعله: «ق غعجث طتادبات طئاحرة تعل 

جعرغئ بغظ العقغات الماتثة وإغران»!!

روتاظغ: الصعى الضربى تصئض بصاء افجث
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تأجًغا برجعل اهللا ، تغث صام بإرجال رجائض لطمطعك، 
طظ  والثاروم  الئطصاء  تثعم  إلى  أجاطئ  جغح  وجّعج 
أرض شطسطغظ لشجو الروم، وأخّر سطى ذعاب الةغح 
رغط طرضه افخغر الثي طات شغه، شضض ذلك غثل سطى 
أن الثسعة إلى اإلجقم عغ أجاس السقصئ بغظ الثولئ 
اإلجقطغئ وبغظ أغئ دولئ أخرى شغ السالط، وأن عثه 
السقصئ تصادغ تةعغج الةغعش واإلسثاد لصاال طظ ق 
وجه  سطى  إغاعا  تئطغشه  بسث  اإلجقم  لثسعة  غساةغإ 
غطفئ الظزر. شالثسعة إلى اإلجقم عغ افجاس لطسقصئ 
طع أغئ دولئ، شعغ أجاس السغاجئ الثارجغئ. وباإلضاشئ 
إلى ذلك شإن دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
ق تسرف اقجاسمار، فن طئثأ اإلجقم الثي تصعم سطى 
أجاجه ق غةغج اقجاسمار، بض إظه غتاربه. وصث ضمظئ 
لعا  داظئ  الاغ  الحسعب  لةمغع  السثالئ  الثقشئ  دولئ 
ذعال طثة تضمعا. وأطا الفاعتات اإلجقطغئ شصث ضاظئ 
إلزالئ الصعة بالصعة وضسر التعاجج المادغئ الاغ تسارض 
جئغض الثسعة تاى ُغثّطى بغظ الظاس وبغظ اإلجقم الثي 
غصظع السصض وغعاشص شطرة اإلظسان. وطا السرسئ الصغاجغئ 
الفاح  أن  سطى  دلغض  إق  الفاعتات  شغعا  تخطئ  الاغ 
اإلجقطغ شاح غتمض الثغر لطحسعب ولط غضظ اجاسمارا، 
شصث ضان الةغح اإلجقطغ غثخض إلى بطث شغثرج الةغح 
إلى بطث آخر وصث زاد سثدا وسثة طظ خقل إغمان حسإ 

الئطث الثي شاته واظدماطه لطةغح اإلجقطغ. 
إن الةغح المسطط لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة جغح ظئغض، جظعده أبطال طعماعط إظصاذ الئحرغئ 
طظ جحع الرأجمالغغظ، لغسعا ضالمارغظج أو صعات بقك 
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˛
;̂]Ÿ̨
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إن الزقم الثاطج الثي تسغح شغه الئحرغئ شغ سخرظا 
عثا غفاح المةال أطام الثخعل شغ دغظ الرتمئ أشعاًجا، 
الثقشئ  لثولئ  الثارجغئ  اإلسقطغئ  السغاجئ  وجاضعن 
سطى طظعاج الظئعة طظخئئ سطى بغان شساد الرأجمالغئ 
وظطمعا وإبراز تصغصئ اإلجقم ودولاه الصائمئ، وبالاالغ 
شإن الثولئ ق تضاد تضعن طدطرة إلى اجاثثام الصعة 
السسضرغئ لفاح الئقد، إق شغ بسخ المظاذص الاغ ُغْطِئص 
شغعا التضام الرأجمالغعن سطى حسعبعط، وغصمسعظعا 
شضرًغا وسسضرًغا، وصث أخئتئ تغض تطك الثول ضسغفئ، 
الثقشئ  دولئ  أن  إضاشئ إلى  سطى الحسعب.  تظططغ  ق 
جادع صعاسث لفاح الئقد، شاصثم الئطثان افضبر تصئًق 
رصسئ  اتساع  شإن  لثلك  سثة،  سعاطض  بتضط  لقجقم 
المصام  شغ  ذئغسًغا  شضرًغا  جغضعن  اإلجقطغئ  الثولئ 
ِي  َّ افول ولغج بصعة السقح ضما غاععط الئسخ ﴿ُهَو ا
يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى وَدِيِن احلْ َ رَْسَل رَُسو

َ
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غتطع لطشرب تعخغش اإلجقم بالرجسغئ والصاض، وغثّعف 
السالط طظ أن صغام دولئ تتضط به غسظغ اظثقع ترب 
سالمغئ، ق تأطظ شغعا الئحرغئ سطى ظفسعا، تاى بات 
الضبغر طظ أبظاء المسطمغظ غثةطعن طظ اقساجاز بثغظعط، 
وراح سثد آخر غصعلعن بأن اإلجقم دغظ لغسئ له دولئ، 
ولضظ تمطئ الشرب عثه سطى دولئ الثقشئ الراحثة عغ 
طتاولئ غائسئ طظه لاحعغه خعرتعا صئض وقدتعا، أطق 

طظه شغ إتئاط صغاطعا الصرغإ بإذن اهللا.
إن جاجئ الشرب وطفضرغه غسطمعن غصغًظا واصع اإلجقم، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  سطغه  جاضعن  الثي  والعاصع 
الصائمئ صرغًئا بإذن اهللا، ضغش ق وسظثه طآجسات بتبغئ 
واجاثئاراتغئ تاابع جسغ افطئ لطظععض بما ظعدئ به 
أول طرة، وصث صرأوا تارغت دولئ الثقشئ الراحثة افولى 
وعط  لطئحرغئ،  ورتمئ  ازدعار  سخعر  طظ  تئسعا  وطا 
غسرشعن بصعة أشضار اإلجقم الصادرة بضض غسر سطى خرع 
أشضاره الاغ أحصئ الظاس وأخئتعا بسئئعا ق غأطظعن 
سطى أظفسعط، تاى شغ أضئر السعاخط الشربغئ وأضبرعا 
تصثًطا، تغث ق غةرؤ الئائع شغعا سطى الئغع إق طظ وراء 
الججاج المداد لطرخاص، ضما تعلئ الرأجمالغئ الةحسئ 
اإلظااج  وشرة  طظ  بالرغط  شصراء،  إلى  افرض  أعض  أضبر 
غظمغ  الثي  الاضظعلعجغ  والاطعر  افرض  وخخعبئ 
اإلظااج أضساًشا طداسفئ، وطع ذلك تمر سطى الئحرغئ 
عثه افغام أزطات غثاء لط غسمع بعا المسطمعن شغ 

ظض تضط اإلجقم.
سقصاتعا  تئظغ  أن  سطى  التثغبئ  الثول  سادة  جرت 
الثارجغئ سطى طخالتعا المادغئ، وتاى المئادئ الاغ 
تتمطعا ذلطاعا لثثطئ تطك المخالح، شاتئ حسار الترغئ 
اجاسمرت الثول الشربغئ اقجاسمارغئ الحسعب وخخعًخا 
اإلجقطغئ، وتتئ حسار الظزام اقصاخادي التر ظعئئ 
خثرت  الثغمصراذغئ  حسار  وتتئ  الحسعب،  بروات 
طظ  عغ  تامضظ  تاى  بعا  غئطحعن  تضاًطا  لطحسعب 
ظعإ البروات والتغطعلئ دون ظععض افطئ اإلجقطغئ 
بثغظعا، لضغق غخض ظعر اإلجقم وسثله حسعبعا شغظاعغ 
سعثعا. وظزرة جرغسئ إلى السالط الغعم، والثي تتضمه 
الثول الشربغئ بالمئثأ الرأجمالغ، وتصغط شغه جغاجاتعا 
صث  الرأجمالغ  المئثأ  أن  ُترغظا  المظفسئ،  أجاس  سطى 
أحصى اإلظساظغئ بأجمسعا، شعع تخر الظزرة إلى التغاة 
بالظاتغئ المادغئ، وأوجث شضرة اقجاسمار واقجاشقل، 
شةسض الظاس شغ خخام دائط لطتخعل سطى المضاجإ 
المادغئ، وصاطئ الثول الشربغئ اقجاسمارغئ الصائمئ سطى 
أجاس المئثأ الرأجمالغ بإحسال التروب الطاتظئ شغ 
بقد ضبغرة لضغ غسعض سطغعا ظعإ بروات تطك الئقد 
طتطغئ  وتروب  سالمغاان،  تربان  شضاظئ  وخغراتعا، 
وإصطغمغئ ضبغرة جصط شغعا سحرات المقغغظ طظ الصاطى 
طظ  خار  ولثلك  والمسعصغظ،  الةرتى  طظ  وطبطعط 
الطئغسغ شغ ظض تتضط المئثأ الرأجمالغ شغ جغاجات 
تطك الثول أن ظحاعث حسئا غادّعر جعسا طع أن بطثه 
غتاعي سطى خغرات وشغرة شغ باذظ افرض وظاعرعا، 
غربغئ  دول  اجاسمرته  صث  الئطث  عثا  فن  إق  ذلك  وطا 
وصاطئ باطاخاص برواته ولط تارك لحسإ ذلك الئطث 
إق الصطغض الصطغض طظ الفاات الثي ق غضفغ لغئصغه سطى 
صغث التغاة. عثا غغخ طظ شغخ طا شسطاه السغاجات 

الثارجغئ لطثول الشربغئ الصائمئ سطى المئثأ الرأجمالغ.
طظعاج  سطى  لثولئ الثقشئ  الثارجغئ  السغاجئ  بغظما    
الظئعة الصائمئ صرغًئا بإذن اهللا جاصعم سطى تمض الثسعة 
اإلجقطغئ، وسطى أجاجه جائظغ سقصاعا بةمغع الثول، 

تامئ ضطمئ السثد: طآٍس طاضررة تتخض خقل طعجط التب...

• ٢٠٠٦: اظعغار شظثق صرب المسةث الترام، العشغات: 
صثغط  المئظى  الاتصغص:  ظاغةئ   ،٦٢ المخابعن:   ،٧٦

وسثد الجوار ضان ضئغرا جثا.
 ،٣٦٣ العشغات:  الةمرات،  رطغ  تثاشع   :٢٠٠٦  •

المخابعن: ٢٨٩، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
 ،٤٨ العشغات:  المظاذص،  طثاطش  شغ  جغعل   :٢٠٠٩  •
المخابعن: غغر طسروف، ظاغةئ الاتصغص: عطعل افططار 

الشجغرة.
 ،١٠٧ العشغات:  الترم،  راشسئ  جصعط   :٢٠١٥  •
المخابعن: ٢٣٨، ظاغةئ الاتصغص: الرغاح الحثغثة وخطأ 

المصاول.
 ،٧٦٩ العشغات:  الةمرات،  رطغ  تثاشع   :٢٠١٥  •

المخابعن: ٩٣٤، ظاغةئ الاتصغص: اقزدتام الحثغث.
شصط،  الةماسغئ  التعادث  فعط  عع  أسقه  اقجاسراض 
غداف إلى ذلك الضبغر جثا طظ التعادث الفردغئ والةاظئغئ 
افخرى طبض خسعبئ الاظصقت شغ بسخ المعاصع أو جعء 
الثثطات ضالطسام والحراب والسضظ والخرف الختغ 
وغغرعا شغ طعاصع أخرى، وعثه المحاضض الةاظئغئ تاضرر 
سطى  ضررعا  وغصع  المظاذص  طثاطش  وشغ  سام  ضض  شغ 

جمغع التةاج بحضض سام.
المحضطئ  بأن  ظصعل  أن  غمضظ  والرخث  الماابسئ  وطظ 
صث تةاوزت شغ تةمعا المحاضض السفعغئ السابرة والاغ 
غمضظ أن تصع شغ أي طضان، شاضرر التعادث سئر السظغظ 
دلغض سطى أن عظاك طحضطئ تصغصغئ ولط تسالب بالحضض 
الختغح. وق ظظسى أبظاء تصثغمظا لعثه المحضطئ أن ظأخث 

باقسائار التصائص الاالغئ:
الاةمسات  طظ  غسائر  ق  التب  شغ  التحعد  تسثاد  إن   •
الئحرغئ الدثمئ سطى طساعى السالط بض تاى إظه غسائر 
طظ الاةمسات افصض طظ الماعجطئ تغث إن أسطى رصط 
وذلك  تاج  ططغعن   ٢,٥ صرابئ  عع  التةاج  إلغه  وخض 
شغ سام ٢٠٠٦م وذلك سطى طثة ٦-٧ أغام طثة التب 
الفسطغئ. وعع سثد خشغر طصارظئ باةمسات بحرغئ أخرى 
دغظغئ  اتافاقت  عظاك  أن  غثضر  طثاطفئ.  طظاذص  شغ 
لطعظثوس شغ العظث غئطس سثد زوارعا أضبر طظ سحرغظ 
ططغعن حثص ضأضئر تسثاد لاةمسات بحرغئ جطمغئ وعع 
تب العظثوس والثي غاط أربع طرات ضض ١٢ جظئ وغظاصض 

بغظ أربع طظاذص.
• المحضطئ افجاجغئ شغ ذئغسئ تحعد التب شغ اإلجقم 
تضمظ شغ الساطض الجطظغ والمضاظغ الثي تاططئه الفروض 
السمطغئ فداء المحاسر شغ التب، وطظ أعط عثه المحاضض 
عع الافعغب طظ وإلى طظى والاغ تاط خقل أغام ٨-١٢ 

ذو التةئ شغ ضض طعجط تب.
• أصخى طساتئ لمظى غمضظ اجاشقلعا عغ ٧,٨٢ضط 
طربع وعغ طظ جمرة السصئئ وطظ جعئ المجدلفئ وادي 
المتخعر  العادي  سرض  عع  والسرض  ذعق  المتسر 
بغظ الةئال والاغ تصع طظى بغظعا وعغ طظطصئ العادي، 
وشغ العصئ التالغ غاط اجاشقل طساتئ ٤,٨ضط طربع 
شصط طظ المساتئ اإلجمالغئ أي طا غسادل ظسئئ ٦١٪ 
طظ المساتئ اإلجمالغئ لمظطصئ طظى. أطا بالظسئئ لئصغئ 
المحاسر شطغج عظاك تعادث تثضر بسئإ المساتئ أو 

الاعصغئ، ضالاغ تتثث شغ الةمرات وطظطصئ طظى.
جععر المحضطئ:

طظ اجاسراض الرخث الاارغثغ لطتعادث والتصائص الاغ 
ذضرت أسقه غمضظ تطثغص المحضطئ بالظصاط الاالغئ:

• إن طظطصئ طظى والةمرات عغ المظطصئ افسطى شغ 
تثوث الضعارث تغث إن ٨٢,٥٪ طظ ظسئئ العشغات شغ 
التعادث الاغ ذضرظاعا شغ جثول الرخث وصسئ شغ عثه 
المظاذص؛ تغث إن ١٢ تادبئ طظ أخض ١٨ تادبئ وصسئ 

شغ طظى.
ظصطاغظ؛  شغ  تضمظ  شظغئ  ظاتغئ  طظ  طظى  طحضطئ   •
وعما: المئغئ لضاطض أسثاد التةاج والافعغب شغ الصثوم 

والرواح طظ وإلى طظى وخقل رطغ الةمرات.
• لصث صاطئ التضعطئ السسعدغئ بئظاء المثغمات (الثغام 
الصماحغئ والئقجاغضغئ) شغ ضاطض المساتئ المساشطئ 
لطمظطصئ  الضاططئ  المساتئ  إجمالغ  طظ   ٪٦١ وعغ 

السغاجئ الثارجغئ لثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
بصطط: بقل المعاجر - باضساان

طع افخث باقسائار بأن عثه المساتئ المساشطئ غةإ 
والطئغئ  والثثطغئ  السضظغئ  المظاذص  لئظاء  تةعغجعا 
المظطصئ.  عثه  شغ  تضعن  أن  غةإ  وجمغسعا  وافطظغئ 
وبصغئ المظاذص عغ سئارة سظ جئال غخض ارتفاع بسدعا 
إلى ٥٠٠ طار، وعع افطر الثي غجغث افطر خسعبئ رغط 
وجعد تصظغات تثغبئ - تط اجاسمال بسدعا إلزالئ الةئال 
بصغئ  سطى  تساتعذ  الةئال  وعثه  الترم -  طظطصئ  شغ 

المساتئ غغر المساشطئ شغ طظى.
• تشاشطئ تضعطات السصطغئ الاةارغئ السسعدغئ سظ ضعن 
طظطصئ طظى أرضاً طمطعضئ لساطئ المسطمغظ وطثخخئ 
لطمحاسر المصثجئ ق غةعز الاخرف بعا بالامطغك أو الئغع 
أو اإلغةار، شسظ سائحئ رضغ اهللا سظعا صطظا: غا رجعل 
اهللا أق ظئظغ لك بغاا بمظى غزطك. صال: «ق، ِطًظى ُطَظاُخ 
داود،  وأبع  والثارطغ  أتمث  اإلطام  أخرجه  َجَئَص»  َطْظ 

والارطثي وابظ طاجه والئغعصغ.
بسخ التطعل والمسالةات الممضظئ بحضض طثاخر:

• ضمظعةغئ لطتطعل وبافخث باقسائار أن التب طحروع 
حعرا   ١١ وآخر  تب  طعجط  ضض  بغظ  غفخض  جظعي 
وظخش تصرغئا شإن جمغع المحارغع غةإ أن تائع طظعةغئ 
المحارغع السرغسئ والفاسطئ المسامرة بعثف المتاشزئ 
شغ  التب  أرضان  جمغع  واضامال  الثثطئ  جعدة  سطى 
العصئ المظاجإ وبالفاسطغئ الضاططئ، وسطغه شإن المحارغع 
الطعغطئ والدثمئ تجغث طظ تةط المحضطئ خقل شارات 
طحروع  طحضطئ  شغ  قتزظاه  طا  وعثا  المحارغع  عثه 
صطار الترطغظ تغث إظه جاعط شغ تض ججء طظ افزطئ 
ولضظ المثة الطعغطئ لطمحروع والاأخر الثي تخض شغ 
تسطغمه جسض طظه طحروسا طتثود الفائثة أو أن شائثته 
طاأخرة جثا تغث ضان طظ المفارض أن غضعن وصئ عثا 

المحروع صئض ١٠ جظعات طظ تارغثه.
وغمضظ  وطغسر  طعجعد  التض  شإن  عظثجغ  وضتض   •
تطئغصه بضض جععلئ؛ شالمساتات والمظاذص لعا حضقن 
بالاعجع إطا ساطعدي أو أشصغ، وظزرا لدغص المساتئ 
سظ  وذلك  ساطعدغا  بعا  الاعجع  شغمضظ  لمظى  افشصغئ 
ذرغص بظاء أبراج جضظغئ بارتفاسات طظاجئئ تشطغ السثد 
المططعب وذلك بظاء سطى دراجئ دصغصئ فسثاد التةاج 
لطصثرة  باقسائار  افخث  طع  السظعغئ  الجغادة  وخطط 

اقجاغسابغئ لئصغئ المحاسر.
وذلك  لطمظطصئ  افشصغئ  المساتئ  زغادة  سطى  السمض   •
تض  جابصا  ذضرظا  وضما  وعع  الةئال  إزالئ  سطى  بالسمض 
طاعشر غةإ السمض سطى دراجاه بشخ الظزر سظ تضطفاه 
أو العصئ الثي غتااجه. شصث صاطئ التضعطئ السسعدغئ 
بإزالئ جئض سمر وبظاء الفظادق والحصص السضظغئ والحرضات 
السمقصئ الدثمئ (حرضئ جئض سمر) وضما صاطئ بئظاء برج 
الساسئ وأبراج وصش المطك سئث السجغج السضظغئ والفظثصغئ 
السصارات  أو  الةئال  بعجعد  عظاك  تاسثر  ولط  الحاعصئ 

الممطعضئ أو غغرعا طظ افسثار.
• اقجافادة طظ الاعجع الساطعدي لطمظطصئ وذلك شغ 
طةال الثثطات الختغئ وخثطات المعاخقت وافظفاق 
غمضظ  طما  جمغسا  وعغ  المرتفسئ  والةسعر  افرضغئ 
تظفغثه شغ سخر الاصظغات التثغبئ وذلك لاسعغض سمطغئ 

الاظصض طظ وإلى طظى.
إن السظاغئ بالمحاسر المصثجئ وخثطئ الترطغظ الحرغفغظ 
وق  وأخغرا،  أوق  اهللا  أطام  طسآولغئ  عغ  زواره  وخثطئ 
غةعز بأي حضض طظ افحضال أن تخئح سمقً تفاخرغاً غاط 
طظ خقلعا تثوغظ افجماء وافرصام الافاخرغئ أو الاةارة 

والمجاغثة شغ أجسار السصارات وبغع افراضغ وتأجغرعا.
إصاطئ  سطى  وأسظعط  رحٍث،  أطر  افطئ  لعثه  عغأ  الطعط 
خطغفئ لعط غتضط شغعط بضاابك وجظئ ظئغك وغتمغعط 
وغتمغ طصثجاتعط، وغةمع الترطغظ الحرغفغظ ببالبعط 
وغةمع  واتثة،  راغئ  تتئ  المسطمغظ  أصطار  وبضاشئ 
تظزغط التب ورساغئ التةغب بئاصغ أتضام الثغظ تاى 
غسغر المسطط تاّجا ططئّغا شغ أرض اهللا وشغ ظض تضط 
اهللا دون أن غتةئه تاجإ أو غتةجه تاجج أو غثحى سطى 
ظفسه جعء رساغئ أو شساد تظزغط، أظئ الصادر سطى ذلك 

..جئتاظك ق إله إق أظئ

قتصا شغ تظفغث ضاطض طئادرة دي طغساعرا.

أغعا المسطمعن شغ بعرة الحام بعرة افطئ اإلجقطغئ!
خثلضط  أن  بسث  المسطمغظ  جغعش  خثلاضط  لصث  ظسط 
تضاطعط، وصث تصاسج غالإ المسطمغظ سظ ظخرتضط 
شطط تاابع بعرات افطئ الاغ اظططصئ شغ ربغسعا شتمطاط 
طحسطعا وأي تمض تمطامعه، إظه تمٌض لراغئ رجعل اهللا 
خطى اهللا سطغه وجطط الاغ تحرشاط برشسعا ورشع حسارات 
أخئتئ بعابئ سظث افطئ شتعاعا «المعت وق المثلئ» 
و«غا اهللا طا لظا غغرك غا اهللا»، لضظ عثا ضطه شغ ضفئ وأن 
اهللا طسضط وعع ظاخرضط طظ تغث ق تتاسئعن عع شغ 
ضفئ أخرى. أق غضفغضط أن اهللا طسضط وعع ظاخرضط؟ أق 
غضفغضط أن اهللا طع الخابرغظ وأظاط طظعط بإذن اهللا؟

 

أغعا البعار المثطخعن المرابطعن شغ الجبثاظغ وطا 
تعلعا:

َأُذلٌّ غشدإ الرب بسث سّج غرضغه جئتاظه وتسالى؟! لصث 
أذعطاط السالط ضطه ببئاتضط واظاخاراتضط، واتاارت رأس 
الضفر أطرغضا بضط وبخمعدضط، شأرجطئ سطغضط أدواتعا 
تارى، طظ إغران وتجبعا شغ لئظان وسخائئعا شغ السراق 
تاى جغح روجغا، شطط غفاعا شغ سدثضط ولط غععظعا 
سجغماضط، رغط ضسفضط وصطئ تغطاضط إق أن اهللا بئاضط 
وظخرضط وأشحض أسثاءضط. شخارت الجبثاظغ أجطعرة 
تئاحغر  ضطعا  وعغ  لئظان،  شغ  وتجبعا  إغران  تآرق 

تامئ : عثظئ الجبثاظغ والفعسئ عغ تظفغث لثطئ دي طغساعرا افطرغضغئ ... 

ظخر لبعرة افطئ شغ الحام. شق غشرظضط َطْظ زسط أظعا 
عثظئ غصئض بعا اإلجقم وق طظ اشارى سطى رجعل اهللا، 
الثي جاعث شغ افطئ تص جعاده بأْن زسط أظعا ضخطح 
التثغئغئ - تسالى اهللا ورجعله سظ ذلك سطعًا ضئغرًا -، 
شماذا بضط أغعا البعار لع شعضاط أطرضط إلى اهللا وتثه 
وخئرتط وخابرتط بسث أن أراضط اهللا آغات طظ الابئغئ 
إق  العثظئ  عثه  شما  وبئاتضط؟  خمعدضط  شغ  والظخر 
له  الشعذئ  شغ  الحعثاء  أرض  وتسطغط  لطظزام  تبئغئ 
ببمظ بثج. شاظئثوا عثه العثظئ الثغاظغئ واتصعا اهللا شغ 
أطاضط وجطروا خفتات بغداء ببئاتضط وسثم تظازلضط 
واسطمعا أن الظخر طظ سظث اهللا وتثه. وخثوا سطى أغثي 
شغ  وجادته  طغساعرا  دي  جراب  وراء  القعبغظ  عآقء 
الئغئ افبغخ، واظخروا دغظ اهللا غظخرضط، وق غععلظضط 
حغاذغظ اإلظج والةظ والمرجفعن الثغظ غتاربعظضط 
ِيَن َقاَل  َّ بسغش أطرغضا وسمقئعا، واتئسعا صعل التص: ﴿ا
لَُهُم اجَّاُس إِنَّ اجَّاَس َقْد مَجَُعواْ لَُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَماناً 
 ِ ابَّ َن  مِّ بِنِْعَمٍة  َفانَقلَُبواْ   * الَْوكِيُل  َونِْعَم   ُ ابَّ َحْسبَُنا  َوَقالُواْ 
ُ ُذو َفْضٍل  َوابَّ  ِ رِْضَواَن ابَّ َبُعواْ  َّْم َفْمَسْسُهْم ُسوٌء َوايَّ َوَفْضٍل ل

َعِظيٍم﴾.
َذا  َفَمن  خَيُْذلُْكْم  َوإِن  لَُكْم  ذَللَِب  َفالَ   ُ ابَّ ُكُم  يَنرُصْ ﴿إِن 
 ﴾الُْمْؤِمُنوَن ِ

ِ َفلَْيَتَولكِّ ُكم مِّن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ِي يَنرُصُ َّ ا
سبمان بثاش

طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

اظاصث وزغر الثارجغئ الغمظغ رغاض غاجغظ «إخفاق دول 
التعبغ  جماسئ  سطى  الدشط  شغ  الثولغ  افطظ  طةطج 
لقساراف بالصرار افطمغ ٢٢١٦ الثي غطالئعط باقظستاب 
التعبغغظ  أن  طدغًفا  أجطتاعط،  وتسطغط  المثن  طظ 
افطمغ  بالصرار  اقساراف  الطتزئ  عثه  تاى  «غرشدعن 
دون  طحاورات  إلجراء  بمسصط  شظادق  شغ  وغصغمعن 
غاجغظ  وأوضح  الصرار».  تظفغثعط  باتةاه  إغةابغئ  بادرة 
شغ تخرغتات لـ «الحرق افوجط»، أن التضعطئ الغمظغئ 
تعاجه ضشعًذا طظ جعات (لط غسمعا) طظ أجض «الرضعخ 
طظ  طع  طئاحرة  طتادبات  شغ  والةطعس  العاصع  لفطر 
اجاثثم السقح ضث حسئظا»، شغ إحارة إلى المامردغظ 

التعبغغظ وأتئاع الرئغج السابص سطغ سئث اهللا خالح. (جرغثة الحرق افوجط)
: ضقم وزغر الثارجغئ الغمظغ شغه تطمغح إلى اإلدارة افطرغضغئ، طظ ظاتغئ أظعا عغ الاغ تمارس 
الدشعط سطى التضعطئ الغمظغئ المعالغئ لقظةطغج لطرضعخ والصئعل بالتعبغغظ لطمحارضئ بحضض شاسض شغ 
التغاة السغاجغئ الغمظغئ وشغ طآجسات الثولئ. ولط غسث خاشغا أن التعبغغظ المعالغظ إلغران تساثثطعط 

أطرغضا لغضعن لعا الظفعذ شغ الغمظ أو سطى افصض لاحارك اإلظةطغج الظفعذ عظاك.

وزغر خارجغئ الغمظ: طةطج افطظ شحض يف الدشط سطى التعبغني
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ضاظئ المساحارة افلماظغئ طغرضض صث سئرت سظ خطش 
تغظ  الغعظاظغئ  الثغعن  أزطئ  إزاء  الئحسئ  الرأجمالغئ 
تسطط  أن  افوروبغئ  المةمعسئ  دول  سطى  إن  صالئ 
بسغاجاعا  غاسطص  شغما  لئروضسض  الصعطغئ  جغادتعا 
والدرائإ.  السمض  وجغاجئ  وطغجاظغاعا  اقصاخادغئ 
وأخرت ألماظغا تتثغثا سطى إجراء سمطغات خخثخئ 
حاططئ شغ الغعظان تحمض صطاسات الطاصئ والماء شغ 
بمطار  طمبق  المعاخقت  وصطاع  وأبغظا،  جالعظغك 
الئرغث  وصطاع  والصطارات،  الثاخطغئ  والمطارات  أبغظا 
تجغث  أن  حأظعا  طظ  والاغ  السسضرغئ.  والخظاسات 
الغعظان شصرا وتتغض تغاة أضبر طظ بطث السضان إلى 
الغعظان  أجرت  السارم  الاتثي  عثا  وأطام  طثصع.  شصر 
اظاثابات أدت إلى إسادة تسغئراس لطتضط سطى رأس 
الغعظان  شغ  الحسإ  وغطمع  غسارغئ.  أغطئعا  تضعطئ 
أن تسمض تضعطئ تسغئراس سطى تثفغش تثة إجراءات 
وخظثوق  أوروبا  بظك  لحروط  والثدعع  الاصحش 

الظصث. 
أحئه  الربعي  الثغظ  برابظ  طظ  الثقص  أن  والعاصع 
بالثقص طظ جرذان الثطاغ، طا أن تساأخض خقغا 
السرذان تاى غمعت المرغخ. شتضعطئ ألماظغا طمبطئ 
التضعطئ  سطى  أن  أضث  حعبض  ولفصاظص  طالغاعا  بعزغر 
الةثغثة أن تطاجم بثطئ اإلظصاذ الاغ وصساعا التضعطئ 
افوروبغئ  الثول  طالغئ  وزراء  أضث  تغظ  شغ  السابصئ. 
أن اقتتاد افوروبغ غسارف بحرسغئ التضعطئ الةثغثة 
وغرغإ شغ إبصاء الغعظان سطى صثطغعا تاى تامضظ طظ 
دشع دغعظعا. شطغج طظ عطٍّ لثى أرباب المال والربا 
جاعثة  لاسمض  الغعظان  دشع  سطى  السمض  إق  السالمغ 
بغظ  طا  بالاعاذآ  الغعظان  بعا  غرصئ  دغعن  لسثاد 
تضعطات شاجثة سمطئ ضسماجرة لطمال الربعي وبغظ 

أرباب المال.
جغرون  لسان  سطى  ذروته  الثائظغظ  خطش  وبطس 
جغسغطئطعم الرئغج افلماظغ لطمةمعسئ افوروبغئ تغظ 
الغعظان  دغعن  لمسح  جغاجغ  دسط  غاعشر  ق  إظه  صال 
المةمعسئ  أن  صال  أظه  إق  الغعظاظغعن،  غطالإ  ضما 
أن  بسث  الغعظاظغئ  الثغعن  واصع  شغ  جاظزر  افوروبغئ 
جغرون  وضان  لطغعظان.  المالغ  العضع  طراجسئ  ظضمض 
صث تتثث طع وزغر طالغئ الغعظان الةثغث الثي أبثى 

تساوظا طع طاططئات المةمعسئ افوروبغئ.
افوروبغ  الئرلمان  جارع  شصث  ظفسه  العصئ  وشغ 
وشث  بإرجال  الغعظاظغئ  المعازظئ  طراصئئ  بطةظئ  طمبق 
طظ ٨ أسداء لطغعظان لقذقع سظ ضبإ سطى إجراءات 
الثخثخئ وضئط طغجاظغئ الغعظان، شغ خطعة تآضث 
سطى سجم اقتتاد افوروبغ سطى المدغ صثطا شغ خطئ 
اإلظصاذ الاغ طظ حأظعا وضع طصثرات الغعظان شرغسئ 
تث  وصث  طظعط.  افلمان  خخعخا  الثائظغظ  بأغثي 
الفرغص افوروبغ التضعطئ الغعظاظغئ سطى اإلجراع شغ 
تظفغث المحارغع الاغ تط اقتفاق سطغعا طسئصا وتحمض 
ضارق،  بتغرة  تأعغض  وإسادة  افراضغ  تسةغض  سمطغئ 
وبظاء الطرغص السرغع، وخط الصطار وطغارو جالعظغك 
وغغرعا طظ المحارغع الاغ ق بث طظ تأعغطعا وتتدغرعا 
لغاط بغسعا لطثائظغظ طظ خقل خظثوق تظمغئ طصثرات 
 Hellenic Republic Assest)العغطغظغ الةمععرغئ 

 .(Development Fund TAIPED
المسابمرغظ  ضئار  بغظ  جئاق  غظحأ  أن  المرجح  وطظ 
وجاصعد  الغعظان.  طصثرات  سطى  لطسغطرة  السالمغغظ 
المآجسات افلماظغئ طظ جعئ والمآجسات افطرغضغئ 

طظ جعئ أخرى عثا السئاق. شصث أورد طسعث بروضظشج 
المسابمرغظ  طظ  طةمعسئ  أن  طفاده  خئرا  السالمغ 
افطرغضان صث تصثطعا بمحروع لطسغطرة سطى الئظعك 
المةمعسئ  عثه  تصثم  تغث  الماسبرة.  الغعظاظغئ 
الئظعك  لاترغك  طصثطا  غعرو  ططغارات   ٥ طصثاره  طا 
افوروبغ  الثسط  اجاسمال  سثم  تغظ  شغ  الغعظاظغئ 
المصثر بـ٢٥ ططغار إق إذا دسئ الدرورة، وذلك طصابض 
الغعظاظغئ.  الئظعك  شغ  ضئغرة  تخص  سطى  التخعل 
بةث  تثرس  الغعظاظغئ  التضعطئ  أن  الاصرغر  وذضر 

المصارح المصثم طظ الحرضات افطرغضغئ.
والتاخض أن أزطئ الغعظان أضئر طظ طةرد تشغغر تضعطئ 
أو بافترى إسادة اظاثاب تضعطئ. شصث أجرت الغعظان 
أوروبا  خطئ  سطى  المفاوضات  أبظاء  جابصا  اجافااء 
تفعغدا  ضان  اقجافااء  أن  تسغئراس  اسائر  لقظصاذ. 
أن  حك  وق  تخض.  وصث  اقتفاصغئ  سطى  بالاعصغع  له 
تسغئراس جغسائر إسادة اظاثابه سطى رأس تجبه رئغسا 
لطعزراء تفعغدا آخر لطمدغ صثطا شغ خخثخئ طخالح 
جعق  شغ  بثج  ببمظ  لئغسعا  طصثطئ  السطغا  الغعظان 
الربا السالمغ. وبالاالغ شإن تضعطئ الغعظان الةثغثة 
جاسامر شغ المدغ صثطا شغما تط اقتفاق سطغه جابصا، 
وطا التثغث سظ السمض سطى حطإ الثغعن إق حسارات 
اظاثابغئ ق بث طظعا صئغض اقظاثابات. والةثغر بالثضر 
الغسار  تمبض  الصثغمئ  الةثغثة  الغعظان  تضعطئ  أن 
اقحاراضغ الغعظاظغ. لثلك شإن اقحاراضغئ وإن ضاظئ 
تاسارض طع الرأجمالغئ شغ أجاجعا، شإظعا ق تساطغع 
صعاسث  ضمظ  تسمض  داطئ  طا  ظاجع  تض  أي  تصثم  أن 
الرأجمالغئ  إذار  شغ  شاقحاراضغئ  الرأجمالغئ.  الطسئئ 
لغسئ إق تثثغرا لطحسإ وخرشه سظ الافضغر التصغصغ 
الظزام  تتضُّط  وعغ  المحضطئ  أس  طظ  الثقص  شغ 
الرأجمالغ شغ الئقد والسئاد. وعثا ق غثاطش سظ وجعد 
تضعطئ إجقطغئ أو تائظى وجعئ الظزر اإلجقطغئ وعغ 
تسمض داخض إذار الرأجمالغئ أو الثغمصراذغئ. شالمئثأ 
طعما أوتغ طظ صعة وبسث ظزر شغ التطعل الظاجسئ ق 
غمضظ أن غآتغ أضطه وغتصص ظاائةه المرجعة إق إذا 
ورضائجه.  أشضاره  سطى  وبظاء  عع  صعاسثه  بةمغع  سمض 
إذار  ضمظ  والحغعسغئ  اقحاراضغئ  تسمض  أن  أطا 

الرأجمالغئ شق تسثو أن تضعن ضشبا سطى إبالئ. 
بالحرضات  غسمى  وطا  اإلجقطغ،  الظزام  وضثلك 
اإلجقطغئ  اقجابمار  وبظعك  اإلجقطغ  الطابع  ذات 
أن  تسثو  ق  الرأجمالغ  الظزام  داخض  شعغ  وغغرعا. 
تضعن طةرد تئغغخ لما اجعد طظ ظقم الرأجمالغئ 
وترصغع لما تمجق طظ بعبه الئالغ. شاإلجقم تاى غظاب 
ق  اإلجقم  ظزام  خفئ  عع  الثي  السثل  تطئغصه  سظ 
وسصغثته  الفضرغئ  اإلجقم  صاسثة  سطى  غساظث  أن  بث 
الختغتئ وأن تاداشر شغه أظزمئ السغاجئ واقصاخاد 
واقجاماع وطظزعطئ الصغط وتضعن ضطعا طساظثة إلى 
تق  اإلجقم  غخئح  عظالك  ظفسعا.  الفضرغئ  الصاسثة 
به  غحسر  المساعغات  جمغع  سطى  سثق  وغظاب  جثرغا، 

الئسغث صئض الصرغإ، وغظال طظ بمراته الظاس جمغسا.
وطظ  وإغطالغا  إجئاظغا  بسثعا  وطظ  الغعظان  شأزطئ 
ورائعا أزطئ السالط ضطعا لغج لعا تض تصغصغ إق ظزام 
تحرغع  سطى  تسامث  جثغثة  أجج  سطى  طئظغ  جثغث 
طظ لثن سادل ق غسارغه ععى وق تساطةه طخطتئ وق 
وق  سطط  غتثه  ق  خئغر  سطغط  لثن  طظ  زغس،  غثالطه 
غسجب سظه طبصال ذرة شغ السماوات وافرض. ﴿ومن 

 ﴾أحسن من اهللا حكما لقوم يوقنون

Øfi\Å’\;À÷ê;‹]Ÿ ;̂ÎÅÁÅ°\;‡]›ÊË’\;ÏŸÊ“t
بصطط: د. طتمث ططضاوي

واشص أضبر طظ ١٥٠ طظ صادة السالط سطى خطئ سمض صمئ الاظمغئ المساثاطئ الةثغثة الاغ تدط برظاطةا لسمض 
طحارك طظ المةامع الثولغ والتضعطات لاسجغج الرخاء المحارك والرشاعغئ لطةمغع، وغاضعن طظ جئسئ سحر 
عثشا رئغسغا و١٦٩ عثشا شرسغا. وغأتغ الصداء سطى الفصر شغ خثارة تطك افعثاف تغث تظص خطئ افعثاف 
اإلظمائغئ تاى سام ٢٠٣٠ سطى براطب لطصداء سطى الفصر تسغر جظئا إلى جظإ طع خطط الظمع اقصاخادي واقتاغاجات 
اقجاماسغئ طبض تعشغر شرص الاسطغط لطةمغع، والرساغئ الختغئ وتعشغر طغاه الحرب الظزغفئ وطراشص الخرف 
الختغ والطاصئ التثغبئ والتث طظ سثم المساواة داخض الئطثان وتسجغج التضط الرحغث، والتماغئ اقجاماسغئ 
وخطص شرص السمض إضاشئ إلى أعثاف الاخثي لاشغر المظاخ، وتماغئ الئغؤئ، وتظمغئ الئظى الاتاغئ. وغئثأ السمض 
شغ تظفغث الثطئ طع بثاغئ ضاظعن الباظغ سام ٢٠١٦. وتصعل إتخاءات افطط الماتثة بأن سثد افحثاص الثغظ 
غساظعن طظ الفصر المثصع غخض إلى ٨٣٦ ططغعن حثص شغ السالط، وعظاك ظتع ٧٩٥ ططغعن حثص غساظعن طظ 
الةعع شغ جمغع أظتاء السالط. وطظ الماعصع أن تاضطش تطك الثطئ الطمعتئ طا بغظ ٣,٥ ترغطغعن دوقر إلى ٥ 

ترغطغعظات دوقر جظعغا تاى سام ٢٠٣٠. (جرغثة الحرق افوجط)
: إن طظ غصرأ الضقم أسقه سظ خطط دولغئ لطصداء سطى الفصر غزظ لطععطئ افولى أن الفصر تخض 

غ

ظسرف  أن  لغضفغ  وإظه  الفصر.  بمحضطئ  لعا  سقصئ  ق  طظعا  اقجاسمارغئ  وبثاخئ  الثول،  تطك  أن  أو  شةأة 
أن الثول الشربغئ وسطى رأجعا أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا، وعغ دول اجاسمارغئ، ق تجال دوق طساسِمرة 
لئقد ضبغرة شغ عثا السالط، وتصعم بظعإ بروات تطك الئقد وتارك أعض تطك الئقد طا بغظ جائع وشصغر 
وطرغخ وطا حابه ذلك. إن المئثأ الرأجمالغ الثي تصعم سطى أجاجه تطك الثول اقجاسمارغئ عع الثي 
غتضط السالط الغعم، وظزرة جرغسئ إلى السالط الغعم ترغظا تةط الفصر وافطراض المظاحرة والةعع وشصثان 
أبسط طصعطات السغح الضرغط لمؤات المقغغظ طظ الظاس، شغ العصئ الثي غماطك أشراد صقئض طا غجغث سظ 
طغجاظغات دول ضبغرة طظ بطثان السالط، وبالاالغ شإن الثي غصع سطى ساتصه طسآولغئ تطك المحضقت عغ 
تطك الثول الشربغئ اقجاسمارغئ بسغرعا سطى أجاس المئثأ الرأجمالغ الثي اظئبصئ سظه الظزرة المادغئ 
الاغ تسغر ضض جطعك شغ التغاة. شضغش ُغرتةى طظ تطك الثول طسالةئ عثه المحضقت، وعغ ظاغةئ ذئغسغئ 

قجاسمارعا؟؟!! 

صادة السالط غافصعن سطى خطئ ذمعتئ «لطصداء سطى الفصر» خقل ١٥ ساًطا
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

 أظعى الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس زغارته افولى 
شغ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  إلى  دولئ  ضرئغج 
الفارة طا بغظ ٢٢ إلى ٢٥ أغطعل/جئامئر الةاري. وصث 
افجعاء  ترذغإ  طتاولئ  بطابع  «حغ»  زغارة  اتسمئ 
بغظ  السالصئ  المسائض  تعل  تفاعمات  إلى  والعخعل 
الختفغ  المآتمر  شغ  أوباطا  أسطظ  وصث  الةاظئغظ، 
المحارك الثي سصثه طع «حغ» الاجام بقده تعجغع 
تساوظعا طع الخغظ، طحغرا إلى طسالةئ الثقشات بغظ 
الئطثغظ «بحضض بظاء»، وضان الرئغسان صث بتبا صداغا 
وتصعق  اإللضاروظغ،  الفداء  جرائط  بغظعا:  طظ  سثة 

اإلظسان، وافوضاع شغ بتر الخغظ، والاشغر المظاخغ.
«لصث  المحارك:  الختفغ  المآتمر  شغ  أوباطا  وخرح 
غاسطص  شغما  المحارضئ  بطثغظا  ظزر  وجعئ  ذرتظا 
وتغظ  بارغج.  شغ  ظاعصسه  الثي  الطمعح  باقتفاق 
اجاعقك  تعل  السالط  شغ  اصاخادغظ  أضئر  غطاصغ 
الطاصئ واظئسابات الضربعن ضما غتثث اآلن، شطظ تضعن 
افخرى  الئطثان  بثلك  تصعم  ق  ضغ  أجئاب  طظ  عظاك 

جعاء أضاظئ طاطعرة أم غغر طاطعرة».
وأسطظ أوباطا أظه والرئغج الخغظغ تعخق إلى «تفاعط 
طحارك» لمعاجعئ الاةسج سئر اإلظارظئ، طحغرا إلى 
اقتفاق سطى أن تضعطئ أي طظ الئطثغظ لظ تصثم أو 
سظ  الفضرغئ  المطضغئ  تصعق  لسرصئ  سمطغئ  أي  تثسط 

ذرغص اإلظارظئ.
وبثخعص العضع شغ بتر الخغظ الةظعبغ صال أوباطا 
«ظصطئ لطرئغج حغ طثاوشظا الضئغرة بحأن اجاخقح 
افراضغ والئظاء وإضفاء الطابع السسضري سطى المظاذص 
تض  المظطصئ  دول  سطى  غخسإ  طما  سطغعا  الماظازع 
خقشاتعا جطمغا». ولضظ «حغ» ظفى وجعد أي خطئ 
إلصاطئ صعاسث سسضرغئ عظاك، وصال حغ «سمطغئ الئظاء 
تساعثف  ق  ظاظحا  ججر  شغ  الخغظ  بعا  تصعم  الاغ 
الطابع  إلضفاء  ظغئ  تعجث  وق  بطث  أي  سطى  تآبر  أو 
السسضري». وأردف صائق «الةجر العاصسئ شغ بتر الخغظ 
الةظعبغ أرض خغظغئ طظث صثغط افزل. ظمطك التص شغ 
وطخالتظا  وتصعصظا  أراضغظا  سطى  جغادتظا  سظ  الثشاع 
الئترغئ الصاظعظغئ والمحروسئ.» وأضث حغ أغدا الاجام 
طظ  الثقشات  وتض  الئتر  شغ  المقتئ  بترغئ  الخغظ 

خقل التعار.
وغزعر طظ اجاسراض ظاائب الجغارة أن الصداغا الاغ 
تشغغر  أي  شغعا  غتثث  لط  تغعي  بحضض  الخغظ  تعط 
غخإ شغ خالح الخغظ، سطى الرغط طظ طشازلئ «حغ» 
فطرغضا شغ خطابه وطتاولاه بسث رجائض ذمأظئ بأن 
الخغظ ق تسسى لمظاشسئ أطرغضا، شصال «إظه ق غعجث 
حغء غسمى شت بعجغثغثس شغ السالط» وعغ ظزرغئ 
جثغثة  راجثئ طظ خسعد صعة  تصعل بأن خعف صعة 
أن  إلى  غظاعغ  خراع  بغظعما  غظحإ  أن  إلى  غآدي 

تخئح الترب بغظعما تامغئ.
وصث جاء شغ ططثص ظاائب الجغارة المظحعر شغ بسخ 
المعاصع الخغظغئ ظصق سظ وزارة الثارجغئ «...وأسربئ 
العقغات الماتثة سظ ترتغئعا بخغظ صعغئ وطجدعرة 
الثولغئ  الحؤعن  شغ  أضئر  دورا  تطسإ  وطساصرة 
واإلصطغمغئ وتأغغثعا لقجاصرار واإلخقح شغ الخغظ. 
وأسرب الةاظإ الخغظغ سظ اتاراطه لطظفعذ الاصطغثي 
والمخالح السمطغئ لطعقغات الماتثة شغ طظطصئ آجغا 
- المتغط العادئ وغرتإ بمعاخطئ اضطقع الةاظإ 
افطرغضغ بثور إغةابغ وبظاء شغ الحآون اإلصطغمغئ» 
غثل  طما  الخغظغئ).  الحسإ  لختغفئ  السربغ  (المعصع 
سطى أن الخغظ تتاول اجارضاء أطرغضا بإسقن إصرارعا 
إصطغط  سمص  شغ  افطرغضغ  لطظفعذ  طجاتماعا  وسثم 
الخغظ التغعي، والمصابض عع ترتغإ أطرغضا بثور أضئر 

لطخغظ شغ الحؤعن الثولغئ واإلصطغمغئ!
والثور الثي ترتإ به أطرغضا عع دور غةسض الخغظ 
تثثم طخالح أطرغضا، شصث جاء شغ خطاب «حغ» شغ 
 ،٢٠١٣ سام  شغ  قظث  خظغ  اجاماع  شغ   ...» جغاتض 
لئظاء  طعط  اتفاق  إلى  أوباطا  الرئغج  طع  تعخطئ 
بغظ  لطسقصئ  جثغث  ضئرى  دول  بغظ  سقصئ  ظمعذج 
الئطثغظ. ضان عثا خغارا رئغسغا اجاراتغةغا صثطظاه طسا 
العذظغئ  والزروف  الاارغثغئ  الثئرة  طظ  أجاس  سطى 
تخرف  وصث  السالط.  شغ  السائث  واقتةاه  طظا  لضض 

الماضغغظ  الساطغظ  طثى  سطى  لقتفاق  وشصا  الةاظئان 
وأضبر... تاشزظا سطى اقتخال والاظسغص العبغص بحأن 
عثه الصداغا الساخظئ الثولغئ واإلصطغمغئ طبض الصدغئ 
وجظعب  الضعرغئ  الظعوغئ  والصدغئ  اإلغراظغئ  الظعوغئ 
سظ  شدق  افوجط،  والحرق  وأششاظساان  السعدان 
وطضاشتئ  إغئعق  شغروس  طضاشتئ  طبض  سالمغئ  صداغا 

اإلرعاب...)
تتصغص  شغ  الخغظ  جّثرت  أطرغضا  أن  غآضث  وطما 
شغ  أغدا  ورد  طا  الثولغئ  الصداغا  شغ  طخالتعا 
جاء  تغث  الخغظغئ  الختش  شغ  الجغارة  تصغغط  تصرغر 
سطى  التفاظ  الماتثة  والعقغات  الخغظ  «صررت  شغه 
تعاخض وتساون شغما بغظعما بحأن صدغئ أششاظساان 
اقصاخادغئ  والاظمغئ  السطمغ  الئظاء  إسادة  لثسط 
فششاظساان ودشع التعار البقبغ بغظ الخغظ والعقغات 
جاحارك  أششاظساان،  وطع  وأششاظساان.  الماتثة 
أغطعل/جئامئر   ٢٦ غعم  الماتثة  والعقغات  الخغظ 
إسمار  إسادة  تعل  المساعى  رشغع  تثث  رئاجئ  شغ 
وتظمغئ أششاظساان سطى عاطح خقل الةمسغئ الساطئ 
افطرغضغ   - الخغظغ  الةاظئان  وجثد  الماتثة.  لفطط 
دسعتعما لطالئان إلى اقظثراط شغ طتادبات طئاحرة 
الثور  ضثلك  المسطعم  وطظ  افششاظغئ»،  التضعطئ  طع 
سطى  المتاشزئ  شغ  روجغا  طع  الخغظ  تمارجه  الثي 

سمغض أطرغضا بحار.
وشغ المصابض لط تضث زغارة «حغ» تظاعغ تاى تدر 
إلى أطرغضا سمغطعا رئغج وزراء العظث ظارغظثرا طعدي 
افطرغضغئ،  الاضظعلعجغا  خظاسئ  أصطاب  طع  لغطاصغ 
ولغآضث بجغارته عثه جغاجئ أطرغضا تةاه الخغظ وعغ 
تطعغص الخغظ طظ خقل دول الةعار الخغظغ، وضثلك 
تساسث ١٢ دولئ عغ دول الةعار الخغظغ لطمحارضئ 
اقصاخادغئ  الحراضئ  اتفاق  تعل  المفاوضات  شغ 
شغ  وجاةامع  العادئ،  المتغط  سئر  اقجاراتغةغئ 
لمتاولئ  الماتثة  العقغات  شغ  أغطعل/جئامئر  ظعاغئ 
وصالئ  الحأن.  عثا  شغ  ظعائغئ  تسعغئ  إلى  الاعخض 
جعلئ  إن  بغان  شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  الاةارة  وزارة 
آجغا  طظطصئ  دول  بغظ  المفاوضات  طظ  جثغثة 
المتغط العادئ بما شغعا العقغات الماتثة والغابان 
جاسصث شغ أتقظاا شغ ٣٠ أغطعل/جئامئر وافول طظ 

تحرغظ افول/أضاعبر.
«طخادر  سظ  روغارز  ظصطئ   ٢٠١٥/٧/٢٢ وشغ 
شغ  جاحارك  الغابان  أن  ودبطعطاجغئ  سسضرغئ 
تثرغئات بترغئ طحارضئ طع العظث والعقغات الماتثة 
شغ المتغط العظثي شغ تحرغظ افول/أضاعبر المصئض، 
وعغ تثرغئات أبارت تفغزئ الخغظ بحثة صئض بماظغ 
لسان  سطى  الحعر  عثا  أجارالغا  أبثت  وصث  جظعات»، 
بقده  رغئئ  أظثروز  ضغفظ  افجارالغ  الثشاع  وزغر 
اقظدمام إلى المظاورات الئترغئ السسضرغئ المحارضئ 
المتغط  شغ  والغابان  والعظث  الماتثة  العقغات  بغظ 
اإلحارات  ضض  طظ  بالرغط  أظه  شغزعر  العظثي...»، 
إق  زغارته  شغ  إرجالعا  «حغ»  تاول  الاغ  اإلغةابغئ 
أن أطرغضا لظ تشغر طظ جغاجاعا شغ تطعغص الخغظ، 
المحارك  الاساون  باجط  الخغظ  تساسمض  إظما  وعغ 
لثثطئ  لاسثغرعا  والثولغئ  اإلصطغمغئ  الصداغا  شغ 

طخالتعا.
وإطضاظات  صثرات  طظ  الخغظ  به  تاماع  طما  وبالرغط 
تآعطعا لطسإ دور دولغ شغ طعاجعئ أطرغضا إق أظعا 
ارتدئ لظفسعا أن غضعن لعا وجعد دولغ طظ خقل 
تتصغص طخالح أطرغضا خارج إصطغمعا ظظا طظعا أن ذلك 
شغ  الخغظ  بامثد  تسمح  وغةسطعا  أطرغضا  جغرضغ 
جغآدي  الخغظ  تسطضه  الثي  الطرغص  وعثا  إصطغمعا، 
بعا إلى السصعط شغ شت الائسغئ لطسغاجئ افطرغضغئ 
لائصى أطرغضا تساوطعا سطى طخالتعا شغ سصر دارعا.

تاى  المعاظئ  شطك  شغ  تسغر  الثول  عثه  وجائصى 
غأذن اهللا بصغام دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة لاري 
غضعن  ضغش  وحسعبعا  وصادتعا  الثول  عثه  جاجئ 
طرضج  إلى  الطرغص  تسطك  وضغش  السغاجغ،  السمض 
َنْعُد  َوِمْن  َقْبُل  ِمْن  ْمُر 

َ ْ
األ  ِ ﴿ِبَّ السالط  شغ  افولى  الثولئ 

َوُهَو  يََشاُء  َمْن  َفْنرُصُ   ِ ابَّ بَِنرْصِ   * الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  َويَْوَمئٍِذ 
 ﴾الَْعِزيُز الرَِّحيُم
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