
;UÏÁÑÊâ’\;ÏîÑ]¬∏\;Å…Â;Ì÷¡;Ã˜£\
Z„iÁÅp;ÓÅŸÂ;Z„d]eà^

بصطط: أجسث طظخعر

سطى  تعجإ  الاغ  الحرسغئ  الظخعص  شغ  المثصص  إن 
المسطمغظ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر وطتاجئئ 
التضام سطى أجاس اإلجقم والعصعف شغ وجه ظطمعط، 
وتتمض افذى تاى المعت أبظاء الصغام باطك المتاجئئ، 
وطا بّغظاه تطك الظخعص طظ وسغث وطظ ظاائب خطغرة 
تارتإ سطى الاصخغر شغ عثا افطر، غثرك أعمغئ دور 
المسطمغظ شغ تصعغط اسعجاج التاضط، وشغ طظع اجامرار 

المظضر والزطط شغ الثولئ والمةامع.. 

اصرأ شغ عثا السثد :
- تفةغرات جاضرتا: بغظ الاثعغش طظ خطر «تظزغط الثولئ» 

   وتظفغر المسطمغظ طظ دغظعط ...٢

- عض السالط شغ تالئ رضعد اصاخادي؟ ...٢

- خقف التعبغ - خالح غجداد ظععرا ...٣

- الاحضغك بعجعب الثقشئ بربرٌة وتطاوُل أصجاٍم تتئ 

   افجعاِر الحاعصئ (١) ...٤

- المعاجرون المسطمعن شغ الشرب شغ سغظ الساخفئ ...٤
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

أطرغضا تسّث لاترك سسضري ضث 
«داسح» يف لغئغا 

أسطظ رئغج عغؤئ افرضان افطرغضغئ المحارضئ الةظرال 
ساجض  سسضري  تترك  إلى  التاجئ  سظ  داظفعرد  جعزف 
وتاجط لعصش اظاحار تظزغط «داسح» شغ لغئغا، طتثرًا 
طظ أن ظغئ الاظزغط اجاثثام افراضغ الطغئغئ ضصاسثة 
إصطغمغئ. وتفادى داظفعرد ذضر أي تفاخغض شغ حأن أي 
تعخغات صث غصثطعا شغ واحظطظ. وتدمظئ أعثاشه، 
تتسغظ دسط اقجافادة طظ التطفاء شغ المظطصئ وبظاء 
صعات طتطغئ صادرة سطى الثشاع سظ لغئغا وتسجغج جغراظعا. 
وصال شغ ضطمئ أطام طةمعسئ خشغرة طظ الختاشغغظ: 
«ق ُبث طظ تترك سسضري تاجط لطاخثي لاعجع داسح، 
وشغ العصئ ذاته ظرغث أن ظصعم بثلك بطرغصئ تثسط 
سمطغئ جغاجغئ ذعغطئ المثى». وعاجط تظزغط «داسح» 
الئظغئ افجاجغئ لصطاع الظفط شغ لغئغا وأصام طعذأ صثم 

له شغ طثغظئ جرت طساشقً شراغاً ططعقً شغ السططئ.
وصال داظفعرد بسث طتادبات طع الةغح الفرظسغ الظاحط 
الماحثدغظ:  صاال  شغ  أشرغصغا  طظ  سثة  طظاذص  شغ 
«أساصث أظه واضح جثًا بالظسئئ لظا جمغساً جعاء شرظسغغظ 
أو أطرغضغغظ أن أي حغء ظفسطه جغضعن بالاساون طع 
التضعطئ الةثغثة». وأحار داظفعرد أغداً إلى أن اجاسثاد 
الطغئغغظ لصئعل وجعد صعات سسضرغئ أجظئغئ «لمعاجمئ 
تظزغط داسح» جغضعن طعماً أغداً شغ المثاوقت شغ 
حأن الاترك إلى افطام. وصال إظه غرغث الاترك بسرسئ، 
لضظه اسارف بأظه سظثطا غاسطص افطر بطغئغا شإن «بسرسئ 

تسظغ أجابغع ولغج جاسات». (جرغثة التغاة)
طا  تصغصئ  غئّغظ  افطرغضغ  الةظرال  : تخرغح 

غ

تثطط له أطرغضا شغ جسغعا لاضعن خاتئئ الظفعذ 
«تظزغط  وجعد  طظ  تاثث  وعغ  لغئغا.  شغ  افصعى 
الثولئ» شغ لغئغا ذرغسئ لاظفغث عثا المثطط. وصث 
ضحفئ الصغادة السسضرغئ افطرغضغئ شغ إشرغصغا، طظث 
أضبر طظ أجئعسغظ سظ ظغاعا الاثخض السسضري شغ 
لغئغا رجمغا وشص طثطط سمض أسطظاه طثته خمج 
الةماسات  سطى  الثظاق  تحثغث  إلى  غعثف  جظعات، 

اإلرعابغئ شغ إشرغصغا جغما شغ لغئغا. 

طاسارسئ،  تفاسقت  الطئظاظغئ  الرئاجئ  ططش  غحعث 
شئسث الارحغح غغر المسطظ بحضض رجمغ طظ الترغري 
لسطغمان شرظةغئ، جاءت ردة شسض جمغر جسةع تطغش 
الترغري شغ ١٤ آذار، بإسقن ترحغته لثخمه طغحال 
سعن وذلك شغ طآتمر ختفغ طحارك طظ طصر جسةع 
شغ طسراب، وصث جاء شغ ضطمئ جسةع «... طا سجز اصاظاسظا 
بغظ  السقصئ  شغ  اإلغةابغ  الاطعر  عع  الثطعة،  بعثه 
الاغار العذظغ التر والصعات الطئظاظغئ، ق جغما طظ خقل 
ورصئ إسقن الظعاغا الاغ وصسئ شغ تجغران طظ السام 

«...٢٠١٥
بط تطرق إلى عثه الظصاط والاغ اسائرعا ظعاة برظاطب 
العشاق  بعبغصئ  (اقلاجام  الظصاط  عثه  وطظ  رئاجغ 
العذظغ الاغ أصرت شغ الطائش، واتارام أتضام الثجاعر 
السغاجغئ  اقسائارات  طظ  وبسغثًا  اظاصائغئ  دون  طظ 
وطادغًا  طسظعغاً  الةغح  دسط  الثاذؤئ...  والافسغرات 
الاساطض  طظ  الحرسغئ  افطظغئ  الصعى  وجائر  وتمضغظه 
طع طثاطش التاقت افطظغئ سطى افراضغ الطئظاظغئ ضاشئ 
بعثف بسط جططئ الثولئ وتثعا سطى ضاطض افراضغ 
الطئظاظغئ... ضرورة الاجام جغاجئ خارجغئ طساصطئ بما 
غدمظ طخطتئ لئظان وغتارم الصاظعن الثولغ، وذلك 
وق  الثول،  جمغع  طع  وخثاصئ  تساون  سقصات  بظسب 
جغما السربغئ طظعا، طما غتخظ العضع الثاخطغ الطئظاظغ 
جغاجغاً وأطظغاً، وغساسث سطى اجاصرار افوضاع، وضثلك 
اسائار إجرائغض دولئ سثوة، والامسك بتص الفطسطغظغغظ 
تض  واساماد  الاعذغظ  ورشخ  أرضعط  إلى  بالسعدة 
سطى  افوضاع  ضئط  بغروت ٢٠٠٢،  وطئادرة  الثولاغظ 
ذعل التثود الطئظاظغئ السعرغئ شغ اقتةاعغظ، وسثم 
السماح باجاسمال لئظان طصرًا أو طظططصاً لاعرغإ السقح 
لقظاثابات  جثغث  صاظعن  إصرار  ضرورة  والمسطتغظ... 
غراسغ المظاخفئ الفسطغئ وختئ الامبغض، بما غتفر 
افجاجغ  المثخض  وغحضض  المحارك  السغح  صعاسث 

إلسادة الاعازن إلى طآجسات الثولئ...)
طظ جعاه، صال سعن بسث إسقن جسةع ترحغته: «أود أن 
أبثأ ضطماغ بحضر الصعات الطئظاظغئ لثسمغ لقظاثابات 
الرئاجغئ الطئظاظغئ، ذئسا باعجغه طظ رئغسعا الثضاعر 
جمغر جسةع، وضض طا أتى سطى ذضره جسةع ق حك أظه 

شغ ضمغرظا وضاابظا وظتظ جظسمض سطغه...».
وعثه الظصاط الاغ رضج سطغعا خطاب جسةع وواشص سطغعا 
الراسغ  اهللا  بتجب  تاسطص  تساجئ  صداغا  تمج  سعن 
لطظفعذ افطرغضغ شغ لئظان، وعثا غةسض تعاشص جسةع-

سعن له طا بسثه بشخ الظزر سظ ططش الرئاجئ، وصث 
صال جسةع شغ طصابطاه طع (أم تغ شغ) «إن ضان «تجب 
اهللا» جّثغاً شغ طسألئ الرئاجئ جغصئض بارحغح سعن وإق 
شإن المحضطئ جاخئح ضغاظغئ ووجعدغئ طسه، وتتالفظا 
طع سعن جغاجغ ولغج تتالفاً اظاثابغاً وجغآدي إلى 

تتالش سطى اقجاراتغةغات»..
تطعر  طظ  اإلسقن  عثا  تعاه  طما  الرغط  وسطى  ولعثا 
قشئ شغ ططش الرئاجئ تغث إن المرحتغظ الرئغسغظ 
لقظاثابات الرئاجغئ ضاظا جسةع وسعن، وباظازل جسةع 
لسعن  طسئثة  الطرغص  تضعن  أن  افخض  ضان  لسعن 
لطعخعل إلى صخر بسئثا إق أن تساب التصض لط غطابص 

تساب الئغثر.
شطط تضظ طعاصش تطفاء سعن شغ ٨ آذار تثاطش ضبغرا سظ 
التطغش الرئغسغ  تجب اهللا  باجابظاء  خخعطه،  طعاصش 
رد  ضان  شصث  الاام،  الخمئ  آبر  تغث  سعن  لمغحال 
جطغمان شرظةغئ بأظه طسامر شغ ترحته، وذلك بسث 
بحارة  الماروظغ  بالئطرغرك  ولصائه  بضرضغ  زغارته 

بطرس الراسغ بسث إسقن جسةع تأغغث ترحغح سعن.!
«لسض  صعله:  بري  ظئغه  إلى  السفغر  ختغفئ  وظسئئ 
الثخعطئ بغظ الرجطغظ ضاظئ افخسإ وافصسى، وطظ 
عظا شإن طا جرى خطعة طاصثطئ سطى خسغث المةامع 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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رئغج وزراء تعظج: «الاغارات العثاطئ» تتاول اجاشقل اقتاةاجات 

إن طظ أسزط أظعاع المضر والثثاع أن تتعل الصدغئ 
تخرف  وأن  صحعرعا،  تعل  الظصاش  إلى  أجاجعا  سظ 
شاسض  إلى  اآلقف  طؤات  صاض  ضئغر  طةرم  سظ  افظزار 
السعرغئ  بالبعرة  أطرغضا  تفسطه  طا  شعثا  خشغر،  جعء 
أجث  بحار  سظ  افظزار  خرشئ  شضما  إلجعاضعا، 
التثغث  جسطئ  الثولئ،  تظزغط  إلى  المةرم  وظزاطه 
غثور تعل طظ غمبض المسارضئ ضأظعا صدغئ أجاجغئ 
لخرف الظزر سظ لإ المسألئ وأبةثغاتعا وعغ إجصاط 
طسه،  الافاوض  ورشخ  أوق  الئاذض  السطماظغ  الظزام 
وإغصاع أحث السصعبات سطى رئغسه المةرم ورغث أبغه 
السعري  الحسإ  أذاصعا  والثغظ  طسه  وطظ  المةرم 
العغقت سطى طثى سصعد ذعغطئ، وإصاطئ ظزام الثقشئ 
افبغ  السعري  الحسإ  جماعغر  خرجئ  الثي  الراحثة 
طظ أجض إصاطاه، فظه ظابع طظ دغظعا التظغش، ولاطئغص 
غأتغه  ق  الثي  السجغج  ضاابعا  طظ  الخادر  دجاعرعا 

الئاذض طظ بغظ غثغه وق طظ خطفه.
«جغح  طحارضئ  برشخ  تازاعران  وإغران  شروجغا 
اإلجقم» و«ترضئ أترار الحام» شغ المفاوضات بتةئ 
ق  وشرظسا  السسعدغئ  بغظما  إرعابغان  تظزغمان  أظعما 
تسائراظعما ضثلك. وجغح اإلجقم غسائر اخاغار ظاذصه 
سطعش ضئغرا لطمفاوضغظ طع الظزام اإلجراطغ «ظخرا 
سظةعغئ  سطى  رد  خغر  سطعش  شغخش «اخاغار  طآزرا»! 

ضما  جظغش  شغ  الظزام  جغعاجه  وإظه  وتطفائه  الظزام 
الةغح  طخادر  سظ  افخئار  أوردت  ضما  الشعذئ»  شغ 
غعم ٢٠١٦/١/٢٠. شخار الظصاش طظ أتفه طا غضعن لغثور 
تعل طظ جغمبض المسارضئ، وخار اخاغار حثص طظ 
وردا  طآزرا  ظخرا  لطمفاوضغظ  ضئغرا  اإلجقم  جغح 
جظغش  شغ  وطفاوضاه  وتطفائه!  الظزام  سظةعغئ  سطى 
طع  تخض  طا  وعثا  الشعذئ!  شغ  ضما  ترب  خعض 
طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ، تغث جسطئ المفاوضات 
طشاخإ  السثو  طع  دغفغث  وضاطإ  وأوجطع  جظغش  شغ 
افرض وتسغغظ سرغصات ضئغرا لطمفاوضغظ ظخرا طآزرا 
وطعاجعئ له ضما شغ شطسطغظ! تاى تظازلئ ورضغئ 
أن تضعن خادطئ لطسثو تسعر سطى تماغاه، وتافاخر 
بإتئاط السمطغات الةعادغئ ضثه، وتسائر ذلك طظةجات 
سزغمئ لطحسإ الفطسطغظغ! وعثا طا جغتخض فتئاع 
السطماظغ  لطظزام  خثاطا  جغخئتعن  جعرغا!  سرغصات 
الصادم (ق صّثر اهللا أن غئصى) غتاربعن ضض طظ غتارب 

طظةجاتعط السزغمئ!
جغمبض  سطى طظ  أطرغضا المسألئ شغ الثقف  اخاجلئ 
تضاد  وأطرغضا  الامبغض،  سطى  الخراع  وشغ  المسارضئ 
ذلك.  تتصص  أن  اجاطاسئ  فظعا  الفرح  طظ  تطغر 
وجابصا ضان لسان تالعا وضأظعا تاعجض تاى تةطإ 
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الماضغ،  السئئ  غعم  الخغث،  التئغإ  الاعظسغ  العزراء  رئغج  أضث 
أن خغار الثغمصراذغئ شغ تعظج «ق رجسئ شغه»، وذلك بسث اجاماع 
ذارئ لطتضعطئ الاعظسغئ لئتث اقتاةاجات ضث الئطالئ وافوضاع 
اقصاخادغئ وأسمال السظش الاغ تخاسثت شغ تعظج خقل افجئعع 
إن  الاةعل،  تزر  شرض  طظ  لغطئ  أول  بسث  الخغث،  وصال  الماضغ. 
طظث  المظسصث  العزراء  طةطج  أن  طدغفا  تتسظئ،  افطظغئ  افوضاع 
خئاح السئئ بصخر الدغاشئ، جغئصى طفاعتا لطظزر شغ السثغث طظ 

المطفات اقجاماسغئ واقصاخادغئ وافطظغئ بعثف إغةاد التطعل المقئمئ واقجاةابئ صثر المساطاع لطمطالإ 
الاغ رشسئ خقل اقتاةاجات افخغرة. وأضث الخغث أن تضعطاه طسآولئ سظ إغةاد التطعل المظاجئئ لاةاوز عثه 
المتظئ وأظعا سطى أتط اقجاسثاد لطصغام بعاجئعا، طحثدا سطى أن المعاذظ أغدا ططالإ بثوره بافعط الاتثغات 
والخسعبات الثاخطغئ واإلصطغمغئ الاغ تةسض طعماعا خسئئ، وشص طا ظصطه الاطفجغعن الاعظسغ. وصال الخغث ظتظ 
ظافعط الحئاب الثي ظأطض شغ أن غئاسث سظ «الاغارات العثاطئ» الاغ غمضظ أن تساشض العضع الراعظ، وأضاف 
أن «شرخئ اقظثجاس» شغ اقتاةاجات اقجاماسغئ المحروسئ صث ضاسئ سطى عثه الاغارات وأظعط «لظ غةثوا 

شرخئ أخرى لعثم طا ضتى طظ أجطه أبظاؤظا». (طعصع جغ أن أن سربغ)
: غضاد تضام المسطمغظ غظاعةعن ظعةا واتثا شغ وخفعط في تترك ضثعط أو ضث جغاجاتعط، 
شعط بثرغسئ التفاظ سطى افطظ وسثم اجاشقل اساراض الظاس سطى الثولئ طظ صئض «جماسات عثاطئ» 
غثّعشعن الظاس طظ الاترك والصغام بما عع واجإ سطغعط. والشرغإ أن التئغإ الخغث غعاجه اقتاةاجات 
الرساغئ  وجعء  السغح  وضغص  الئطالئ  ألغسئ  شغه»!!!  رجسئ  ق  تعظج  شغ  الثغمصراذغئ  خغار  بصعله: «إن 
وشساد الصائمغظ سطى الّظزام والّرحعة والمتسعبغئ واقظاعازّغئ وغغرعا، طا عغ إّق طزاعر لطثغمصراذغئ 
الاغ غاحثق بعا التئغإ الخغث ولاطئغص المئثأ الّرأجمالّغ الثاذأ الفاجث المظاصخ لطسصغثة اإلجقطغئ؟؟ 
إن سطى أعطظا شغ تعظج أن ق غشاّروا بفاات التطعل الارصغسّغئ الاغ تسرض سطغعط، ششاغاعا أن ُتثّفش بسخ 

ألمعط لئسخ العصئ بّط ق تطئث أن تسعد افزطات جغرتعا افولى. 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أوباطا غثسع باضساان إىل 
طعاجعئ «املاطرشني» 

إلى  باضساان  أوباطا،  باراك  افطرغضغ،  الرئغج  دسا 
شغ  الماطرشئ  الحئضات  طضاشتئ  شغ  «جثغئ»  إظعار 
الئقد، طسائرا أن المةجرة افخغرة الاغ تسرض لعا ذقب 
تآضث ضرورة الاترك التازم. وشغ تثغث لعضالئ «برس 
تراجئ أوف إظثغا»، ظحر افتث الماضغ، رتإ الرئغج 
افطرغضغ باقساصاقت افخغرة الاغ ظفثتعا صعات افطظ 
الئاضسااظغئ، لضظه اسائر أن سطى «إجقم أباد» ان تساعط 
بصعة أضئر شغ عثه السمطغئ. وصال أوباطا إن «لئاضساان 
الحرسغئ  ظجع  سطى  صثرتعا  شغ  جثغاعا  إلظعار  شرخئ 
سظ الحئضات اإلرعابغئ وتفضغضعا». وأضاف: «شغ عثه 
المظطصئ وشغ السالط غةإ سثم الاساعض طع طساصض (عثه 
الحئضات) وغةإ إتالئ اإلرعابغغظ سطى الصداء». (طعصع 

السربغئ ظئ)
بالترب  باضساان  تضام  صغام  طظ  بالرغط   :
سطى اإلجقم والمسطمغظ شغ باضساان وأششاظساان 
بض وتعاذآعط طع تضام العظث ضث طسطمغ ضحمغر 
شإن باراك أوباطا غطالإ باضساان بإظعار الةثغئ شغ 
تطك الترب.. وطع أن أوباطا غثرك طثى جثغئ تضام 
بالمجغث  غطالئعط  أظه  إق  الترب  تطك  شغ  باضساان 
اإلجقم  سطى  افطرغضغئ  الترب  شغ  اظثراذعط  شغ 

والمسطمغظ.
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احاثت الاعثغثات طظ خطر تظزغط الثولئ سصإ تادبئ 
الافةغرات شغ صطإ جاضرتا غعم الثمغج شغ الرابع سحر 
طظ الحعر التالغ، والاغ أدت إلى طصاض بماظغئ أحثاص، 

بغظعط أربسئ طظ المظفثغظ، وإخابئ سحرغظ آخرغظ..
ق رغإ أن ربط العةمات بأظعا أسمال إرعابغئ، ق غمضظ 
شخطه سظ المخالح السغاجغئ لمثاطش افذراف، وأوقعا 
طتاوقت الشرب بصغادة أطرغضا اجاعثاف اإلجقم وأتضاطه 
وإبساد المسطمغظ سظه، تتئ جاار «طتاربئ اإلرعاب»، 
خثطئ فعثاشعط اقجاسمارغئ. وغةري ذلك سطى ظمط 
الترب  جابصا  اجاثثم  صث  الشرب  ضان  شإن  طاضرر؛ 
ضث طظ غسمعظعط بإرعابغغ الصاسثة، شعا عع الغعم 
غساثثم ذرغسئ طتاربئ «تظزغط الثولئ». وطظ أجض ذلك 
جظثت أطرغضا السالط ضطه وصادته شغ تطش واجع تتئ 
عثه الثرغسئ؛ شاجاساظئ بروجغا وجّثرت إغران لطصغام 
بما تسثر سطغعا الصغام به بظفسعا شغ طعاجعئ البعرة 
السعرغئ بحضض خاص، وترضئ أوروبا سطى المساعمئ 
تضام  وجمسئ  طخالتعما،  اخاقف  رغط  طسعا  والسغر 

الئقد اإلجقطغئ شغ تطش تابع لعا لمتاربئ اإلرعاب.
وطظ الطئغسغ أن ذلك غتااج إلى طئرر، ق جغما شغ بقد 
جظعب حرق آجغا الظائغئ سظ طرضج ظحعء عثا «اإلرعاب» 
خطر  طظ  الاخسغث  شةرى  الثولئ»،  «تظزغط  الةثغث 
«الاظزغط» شغ عثه المظطصئ طظث السام الماضغ تصرغئا 
والمالغجغغظ  اإلظثوظغسغغظ  بسخ  طئاغسئ  طساشطغظ 
والفطئغظغغظ بحضض خاص، وتجاغث المظامغظ لـ«تظزغط 
الثولئ» بتسإ طا ظحرت أجعجة اإلسقم المعالغئ لطشرب. 
تمئ  وصث  بارغج،  عةمات  بسث  الاخسغث  عثا  وازداد 
بصغادة  الضئرى  والثول  اإلصطغمغئ  الثول  بغظ  اتفاصغات 
طالغجغا  بغظ  اقتفاق  طظعا:  اإلرعاب؛  لمتاربئ  أطرغضا 
لمضاشتئ  الاساون  تسجغج  سطى  الماتثة،  والعقغات 
اإلرعاب، وطظعا: الاساون المالغجي - العظثي شغ طضاشتئ 
الاطرف واإلرعاب، وتط أغدا الاساون الفسال بغظ طالغجغا 
سطى  والغابان  تاغقظث  بغظ  اقتفاق  وطظعا:  وأجارالغا؛ 
طضاشتئ اإلرعاب بسث عةمات بارغج، وطظعا: اقتفاق بغظ 
أجارالغا والفطئغظ، وطظعا: تسجغج الاساون بغظ إظثوظغسغا 
بما  المسطعطات،  طحارضئ  طةال  شغ  جغما  ق  وأجارالغا 
خاام  شغ  وذلك  اإلرعاب،  بامعغض  غاسطص  طا  ذلك  شغ 

طتادبات بظائغئ جرت شغ جغثظغ وجاضرتا.
وتراشص ذلك أغدا طع تتثغرات طظ ضض طظ أجارالغا 
دول  شغ  الثولئ»  «تظزغط  خطر  طظ  وجظشاشعرة 
المظطصئ ق جغما إظثوظغسغا وطالغجغا، وعثا طا غضحش 
وعع  الثولئ»،  «تظزغط  خطر  تخسغث  طظ  افغراض 
بحضض  الثقشئ  وشضرة  اإلجقطغئ  افتضام  اجاعثاف 
خاص، وتةظغث دول المظطصئ لمتاربئ ضض شضر له خطئ 

بـ«تظزغط الثولئ» سطى تث زسمعط.
 شصث تثرت أجارالغا طظ أن تظزغط الثولئ غسجز وجعده 
شغ إظثوظغسغا طظ أجض إصاطئ «خقشئ بسغثة» شغ عثه 
الثولئ الاغ تدط أضئر سثد طظ المسطمغظ شغ السالط، 
والمخالح  فراضغعا  تعثغثا  غحضض  ذلك  أن  طعضتئ 
الشربغئ. شصث صال الظائإ السام افجارالغ جعرج براظثغج 
سظث سصثه لصاءات طع وزراء إظثوظغسغغظ بتدعر أسداء 
شغ التضعطئ افجارالغئ والصادة افطظغغظ شغ الئطثغظ: 
وتةط  وجعده  باسجغج  ذمعتات  لثغه  داسح  «إن 
ظحاذه شغ إظثوظغسغا بحضض طئاحر أو سظ ذرغص وضقء 
(التغاة، ٢٠١٥/١٢/٢٨م). وظصطئ ختغفئ «ذي أجارالغان» 
سظ براظثغج صعله «عض جمساط بسئارة خقشئ بسغثة؟»، 
طعضتا أن الاظزغط أسطظ سظ ظغاه إصاطئ طظاذص خقشئ 
خارج الحرق افوجط، وتثد إظثوظغسغا عثشا لطمعتاته.
وصئض ذلك بأغام، جاءت تتثغرات أغدا طظ جظشاشعرة، 
تغث صال وزغر دشاع جظشاشعرة ظب إظب عغظ إن بقده 
ترى أن الاحثد اإلجقطغ غمبض «خطرا واضتا وتاضرا» 
ترابط  سظ  غظةط  صث  الثي  الثطر  جغما  ق  آجغا  سطى 
اإلجقطغئ،  الثولئ  لاظزغط  طئاغساعا  أسطظئ  جماسات 
وأضاف «والمصاتطعن السائثون باغسعا الثولئ اإلجقطغئ 
بمعمئ إظحاء خقشئ إجقطغئ شغ طظطصاظا طظ السالط» 

(روغارز، ٢٠١٥/١٢/٩م).
عثه عغ افجعاء المسغطرة صئض تفةغرات جاضرتا افخغرة؛ 
لثلك شإن التضعطئ اإلظثوظغسغئ جرسان طا أسطظئ أن 
تظزغط الثولئ عع طظ غصش وراء عثه الافةغرات، تغث 
الحرذئ  باجط  الماتثث  حارلغان  أظطعن  الةظرال  صال 
العذظغئ اإلظثوظغسغئ، بسث جعغسات طظ الافةغرات، إن 
افحثاص الثغظ عاجمعا طظطصئ الاسعق المجدتمئ شغ 
وجط جاضرتا «تاضعا افسمال اإلرعابغئ شغ بارغج.. طظ 
المرجح أظعط طظ تظزغط الثولئ» (سربغئ، ٢٠١٦/١/١٤م ).. 
وأضاف أن الحرذئ تطصئ طسطعطات شغ أواخر تحرغظ 
بأظه  الثولئ  تظزغط  طظ  تتثغر  تعل  الباظغ/ظعشمئر 
إلى  إحارة  شغ  إظثوظغسغا،  شغ  تفطئ»  عظاك  «جاضعن 

اساجاطه حظ عةعم شغ عثا الئطث.
بأظعا  العةمات  عثه  سظ  افخئار  جرد  اجامر  وعضثا 
طظ  الرغط  سطى  الثولئ»  «تظزغط  بعا  صام  عةمات 
الاساؤقت، عض شسق أن عثه العةمات صام بعا تظزغط 
أعمطئ  ضما  والشرائإ  الاساؤقت  وأعمطئ  الثولئ..؟ 
الاساؤقت سمظ وراء عةمات ظغعغعرك، عض ختغح أن 

وراءعا الصاسثة..؟ والاساؤقت سمظ غصش وراء عةمات 
بارغج، عض ختغح أن وراءعا تظزغط الثولئ..؟ عثا طا ق 
غعط الشرب وق غعط أطرغضا، شالمعط سظثعط عع التخعل 

سطى المئرر فعثاشعط..
طظ  اإلرعابغئ  العةمات  سظ  افخئار  جرد  غأتغ  ودائما 
جاظإ واتث، شصث اجاشطاعا أجعجة اإلسقم تاى اجاصر شغ 
الئقد خطر «تظزغط الثولئ» وخطر افشضار الاغ غتمطعا، 
واغاظمعا الطغئرالغعن المعالعن لطشرب لائرغر تةرغمعط 
والثقشئ،  الةعاد  طبض  اإلجقطغئ  افتضام  لئسخ 
عع  العةمات  عثه  طظ  افضئر  الثاجر  أخئح  وبالاالغ 
افطئ اإلجقطغئ، بغظما ضان المسافغث طظعا عع الشرب 
الثي غخض الطغض بالظعار طظ أجض تثعغش المسطمغظ طظ 

دغظعط وطظع سعدتعط إلغه.
وواضح طظ تتثغرات أجارالغا وجظشاشعرة الاغ تئساعا 
وخسثتعا  وطالغجغا  إظثوظغسغا  تضعطاا  بعا  واسارشئ 
أجعجة اإلسقم المعالغئ لطشرب واجافاد طظعا الطغئرالغعن 
وسطماء السقذغظ، أظه تط ربط عثه الافةغرات بصدغئ 
عع  ذلك  طظ  الشرض  أن  حك  وق  اإلجقطغئ،  الثقشئ 

تةرغط شضرة الثقشئ وتظفغر افطئ اإلجقطغئ طظعا.
وراء  غصش  شغمظ  لغج  افخغرة،  المتادبات  جرت  بط 
عثه الافةغرات، وإظما شغ طتاوقت صاطئ بعا التضعطئ 
اجاشقق طظعا لعثا اإلرعاب الةثغث «تظزغط الثولئ»، 
طظعا طتاوقت تسثغض الصاظعن ضث اإلرعاب، وطتاوقت 
اجاسمال الصعة السسضرغئ شغ طضاشتئ اإلرعاب، والاساون 
بغظ دول السالط، تغث زار وزغرا الثشاع شغ ضضٍّ طظ طالغجغا 
رغاضعدو،  وإظثوظغسغا رغاطغجارد  عحام الثغظ تسغظ، 
سظ  بالمسآولغظ  لقلاصاء  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ 
المطش افطظغ والثشاسغ واقجافادة طظ تةارب الممطضئ 
الظاجتئ شغ طضاشتئ الاطرف واإلرعاب، واقجافادة طظ 

خئراتعط (المظطص، ٢٠١٦/١/١٨م).
وق حك أن أطرغضا وراء ذلك؛ شصث خرح باراك أوباطا 
شغ  آجغا  حرق  دول  صمئ  شغ  دولئ   ١٨ صادة  أطام 
تاعاظى  لظ  الماتثة  العقغات  أن  المالغجغئ،  الساخمئ 
الثولئ  تظزغط  طاحثدي  طتاربئ  شغ  وتطفاؤعا  عغ 
اإلجقطغئ، وأظعط جغقتصعن صادة الاظزغط وغعصفعن 
تمعغطه. وأضاف شغ طآتمر ختفغ بسث اجاماع بجسماء 
آجغعغغظ شغ طالغجغا «تثطغر (الثولئ اإلجقطغئ) لغج 
جظثطرعط  جظتصصه،  إظظا  بض  شتسإ...  واصسغا  عثشا 
تالغا  سطغعا  غسغطرون  الاغ  افراضغ  وجظساسغث 
وظفضك  صادتعط  وجظقتص  تمعغطعط  وجظعصش 
حئضاتعط وخطعط إطثادعط وجظثطرعط».. (العذظ 

السربغ، ٢٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥ م)..
الثي  الساار  عثا  تسغ  ق  اإلجقطغئ  افطئ  عض  ولضظ، 
تظفغر  شغ  أطرغضا  جاظةح  وعض  أطرغضا...؟  تساثثطه 
المسطمغظ طظ أتضام اإلجقم الاغ تثاشعا عغ وجمغع 
دول الشرب طظ ورائعا..؟ وعض جغاعصش تمطئ الثسعة 
اإلجقطغئ طظ جراء عثا الاحعغه سما غثسعن إلغه طظ 
وغشغرون  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إصاطئ 

دسعتعط بتسإ طا غرغثه الشرب..؟
ق حك أظه لظ غشغإ سظ السالط وق جغما افطئ اإلجقطغئ 
أن اإلرعاب التصغصغ عع الشرب وسمقؤه بصغادة أطرغضا، 
شمظ الثي دطر السراق، وأششاظساان، وجعرغا، وشطسطغظ، 
وغغرعا، ألغسعا عط عآقء..؟ شضطما أظعر الشرب تصثه 
سطى اإلجقم باجاعثاف أتضاطه واإلجاءة إلى حسائره 
وظطط أعطه والاسثي سطى ترطاته، زاد وسغ افطئ سطى 
ضغفغئ الاساطض طسعط. وصث طر سطى المسطمغظ ضض عثا 
الةعر واقساثاء وعط خابرون شغ طعاجعاه، وطا تخض 
شغ جعرغا عع خغر دلغض سطى طثى خقبئ افطئ، وعط 
غصفعن أطام سثوعط بثون خطغفئ غةمسعط. وق غثفى 
سطى عثه افطئ التصائص البابائ سظ إجقطعط سطى الرغط 
طظ جعء تخعغر الشرب له، شاإلجقم لغج باإلرعاب، 
ولضظعط  وعثا طا أدرضه الشرب طظ تارغت المسطمغظ، 
وطا  السغأ،  وطضر  واجاضئارا  وسطعا،  ظطما،  به  جتثوا 

ساصئئ ذلك إق عقضعط وشحض ضض طآاطراتعط..
ُظلًْما  نُفُسُهْم 

َ
أ َواْستَْيَقَنْتَهآ  بَِها  ﴿وََجَحُدوا  تسالى:  صال 

َوُعلُوًّا َفانُظْر َكْيَف اَكَن َخقَِبُة الُْمْفِسِديَن﴾، وصال جئتاظه:           
ُء إِالَّ  ِّ َّ ءِ وَالَ حَيِيُق الَْمْكُر ال ِّ َّ رِْض وََمْكَر ال

َ
﴿اْستِْكَبارًا يِف اْأل

اهللاِ  لُِسنَِّت  َِد 
َ

جت َفلَن  لنَِي  وَّ
َ
اْأل ُسنََّت  إِالَّ  يَنُظُروَن  َفَهْل  ْهلِِه 

َ
بِأ

 ..﴾ًْوِيال
َ

َِد لُِسنَِّة اهللاِ حت
َ

َيْبِديالً َولَن جت

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أدي جعدغاظا - إظثوظغسغا
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بصطط: جمال عاروود
حضض سام ٢٠٠٨ ظصطئ تتعل شغ اقصاخاد السالمغ؛ 
إلى   ٢٠٠٧-٢٠٠٨ سام  شغ  المالغئ  افزطئ  أدت  شصث 
ضثمئ.  جغعلئ  أزطئ  جئئاه  سمغص  اصاخادي  رضعد 
شغ  وخاخئ  المالغئ  والمصاطرة  المداربات  أدت  شصث 
جعق السصارات، وعع جعق وخض أبسادًا خغالغئ وحمض 
اجابمارات شغ الرعظ السصاري طظ (الظعع الرديء) شغ 
افجعاق افطرغضغئ، أدت إلى إظضحاف طغجاظغات الئظعك 
وخض  وصث  المداربات).  وتةط  العدائع  تةط  (بغظ 
الظمع السالمغ لطمظاةات المالغئ المحاصئ، وعغ لغسئ 
والسظثات  افجعط  أجعاق  شغ  تصغصغئ  اجابمارات 
سطى  تعصسات  سطى  تسامث  ولضظعا  وغغرعا  والسمقت 
ضغفغئ تترك تطك افجعاق، وخض إلى طساعى شاتح 
بطس ١ ضعادرغطغعن دوقر (أي سصعد طصاطرة ورعاظات 
بـ١٥  السالمغ  اقصاخاد  تةط  طظ  أضئر  صمغاعا  تئطس 

طرة).
لمسالةئ الرضعد اقصاخادي تخرشئ الئظعك المرضجغئ 
ترغطغعظات  ذئاسئ  إلى  سمثت  إذ  جرغع؛  بحضض 
الثوقرات إلظصاذ الئظعك طظ اقظعغار، وخفدئ أجسار 
الفائثة شغ طتاولئ لاتفغج جعلئ جثغثة طظ اقصاراض 
الظمع  إلى  غظزر  الرأجمالغ  اقصاخاد  شغ  والظمع. 
ضصدغئ أجاجغئ، وسادة غسرف الرضعد اقصاخادي بأظه 
شخقن طااالغان بظمع جطئغ. طصغاس الظمع، أو سثطه، 
تسغطر سطى وجائض اإلسقم المالغئ شغ الشرب. لماذا؟

البصئ  طصثار  سطى  طآحر  أعط  أظه  سطى  الظمع  غخعر 
السغاجغغظ  إدارة  وضغفغئ  اقصاخاد  تصثم  بطرغصئ 

أن  غصال  اقصاخادات  تظمع  سظثطا  المالغئ.  لطحآون 
عظالك «حسعرا جغثا» غثشع الظاس إلى اإلظفاق وغحةع 
رجال افسمال سطى اقجابمارات طما جغظاب المجغث طظ 
شغ  باظثفاض  اقصاخادي  الرضعد  غامغج  بغظما  الظمع؛ 
أسثاد شرص العظائش، واإلتةام سظ اقجابمار، وغجغث 
اقجاماسغئ  المساسثات  طغجاظغات  سطى  الدشعذات 
افسمال  تصفض  ضما  الئطالئ،  تجاغث  بسئإ  التضعطغئ 
أبعابعا غالئا بسئإ تثطفعا سظ دشع الصروض لطئظعك.

سرضئ  أغًدا  عع  اقصاخاد  شغ  الظمع  طصغاس  تتثغث 
تةط  عع  اقصاخادي  شالظاتب  الةثل.  أو  لطظصاش 
وغسمى  طالغئ،  جظئ  خقل  المظاةئ  والثثطات  السطع 
المصغاس الظاتب اإلجمالغ المتطغ (GDP)، وصث حعثت 
اصاخادات برغطاظغا وإغطالغا زغادًة شغ الظاتب المتطغ 
اإلجمالغ (غسث ظمعًا) ظاغةًئ لادمغظ المثخعقت سظ 
ذرغص الثسارة وتةارة المثثرات غغر الحرسغئ ضمظ 
تسابات الظاتب الصعطغ!!. شالسغاجغعن لغسعا خةطغظ 
أشدض  تئثو  افطعر  لةسض  التساب  أجاس  تشغغر  طظ 
بالظسئئ لعط. وصث تثث عثا سثة طرات شغ افسعام 

افخغرة.
اقصاخاد  ظةاح  لتصغصئ  سصقظغئ  افضبر  المصغاس  أطا 
شغضعن طظ خقل الظزر إلى طساعى الفصر والماحردغظ، 
طصاغغج  اساماد  بثل  لطةمغع،  المسغحئ  وطساعى 
إجمالغ)  (بحضض  الاةارغئ  افسمال  لظحاذات  اظاصائغئ 
طبض  أخرى  طصاغغج  تطعغر  تط  شصث  ظمععا.  وطثى 
«درجئ جغظغ Gini» لصغاس تعزغع البروة بغظ الظاس. 

شثرجئ «خفر» تسظغ تعزغًسا طاساوًغا، أطا درجئ «١» 
غتعز  بتغث  اإلذقق  سطى  طاساو  غغر  تعزغًسا  شاسظغ 
أغطئغئ  سطى  افجعاق  شغ  المحارضغظ  طظ  صطغض  سثد 
البروة. وطما غةإ ذضره أن عثا الرصط غاةه إلى «١» 
شغ الثول الاغ تائظى اجاراتغةغئ الظمع. وصارن عثا طع 
ْغنَِياء ِمنُكْم﴾ 

َ ْ
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طسطط).
رضعد اصاخادي جثغث؟

حعث عثا السام بثاغئ خسئئ؛ شفغ العقغات الماتثة، 
اقصاخاد افضئر سالمًغا، طساعى طئغسات الافرصئ ضسغفئ 
واإلظااج الخظاسغ غظعار، وافرصام الاةارغئ السالمغئ شغ 
اظتثار حثغث. باظغ أضئر اصاخاد شغ السالط - الخغظ - 
غمر أغًدا شغ عئعط ظسئغ ولط تسث تثشع باقصاخاد 
اقصاخادات  طظ  السثغث  وضثلك  افطام.  إلى  السالمغ 
الضئرى بما شغعا روجغا والئرازغض، تسغح عغ أغدا شغ 
رضعد اصاخادي. وتاى أجعاق افجعط، والاغ اطاطئ 
طعجئ ذئاسئ افطعال الةثغثة، صث اظصطئئ. شافجعاق 
شغ  زالئ  طا  الثغعن  وطسثقت  جثًا،  طاصطئئ  المالغئ 

طساعغات صغاجغئ، وعثا طخثر آخر لسثم اقجاصرار.

شغ  عغ  الشربغئ  والظمع  الرضعد  لسئئ  شغ  التصغصئ  إن 
سطى  الصائمئ  اقصاخادات  إن  بصئ.  طسألئ  ضعظعا 
الثغعن غةإ أن غضعن سظثعا ظمع تاى تامضظ طظ 
الصروض،  تسثغث  غمضظ  ق  ظمع  وبثون  جثادعا. 
وعثا غآدي إلى اقظعغار: إطا بالسةج الدثط سظ جثاد 
الثغعن طا غآدي إلى اظعغار البصئ، طما جغاسئإ شغ 
عظاك  جغضعن  وإطا  ضساد،  أو  تاد  اصاخادي  عئعط 
تاجئ طاجئ قتثاذ إجراء أحث. وذئاسئ ضمغات إضاشغئ 
طظ افطعال ق غمضظ أن غتعل دون اظعغار السمقت. 
وصث حعثظا طآخرا صغام أعط دول طةمعسئ السحرغظ 
G٢٠ بسظ صعاظغظ تمضظعا طظ طخادرة ودائع الئظعك 

شغ افزطات الئظضغئ الصادطئ.
ظاغةًئ لتصغصئ أن تثخقت الئظعك المرضجغئ والتضعطات 
بما شغعا  الاغسغر الضمغ (QE) ضاظئ ضثمئ جًثا، وطع 
بصاء طساعغات الثغعن طرتفسًئ، شإن الرضعد اقصاخادي 
الصادم جغضعن أضئر طما جئصه. وظثحى أن التضعطات 
الشربغئ، شغ طتاولئ غائسئ لمظع اقظعغار، صث تسمث إلى 
إحسال ترائص تروب جثغثة. عثا عع طخغر الئحرغئ 
غفاصثون  الثغظ  المداربغظ  المرابغظ  طثبح  سطى 
فدظى صغط اإلظساظغئ شغصاطرون بتغاة الئحر شغ أغام 
السطط والترب سطى السعاء، إق أن غاثارك المسطمعن 
لثول  الائسغئ  طظ  أظفسعط  إظصاذ  سطى  شغسمطعا  افطر 
اقجاسمار، شغساجوا بثغظعط وغسعدوا ضما ضاظعا خغر أطئ 
أخرجئ لطظاس، وغسمطعا سطى إخراج الظاس طظ ظطمات 

 الرأجمالغئ الماعتحئ إلى سثل اإلجقم ورتماه

جط
طار

«طساَرضئ جعرغا» تظاصث «الرتاجع» افطرغضغ

صال جفغر اقئاقف السعري المسارض شغ بارغج طظثر طاخعس إن عظاك «تراجسا طثغفا» شغ المعصش افطرغضغ 
تةاه افزطئ السعرغئ، طفدق سثم الثخعل شغ طفاوضات «شاحطئ» إذا شحض اقتفاق سطى جععر الافاوض، ضما 
أسطظئ شخائض بالمسارضئ السعرغئ رشدعا تثخض روجغا شغ المفاوضات. وشغ طصابطئ طع الةجغرة، صال طاخعس 
إن وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري صال غعم الةمسئ الماضغ خقل اجاماع شغ داشعس بسعغسرا إن التض 
شغ جعرغا لظ غاط جعى باقتفاق سطى تضعطئ وتثة وذظغئ، وإن العقغات الماتثة طافصئ طع إغران وروجغا سطى 
ذلك، وسطص طاخعس سطى عثا الاخرغح بأن عظاك «تراجسا طثغفا شغ المعصش افطرغضغ». وضحش سظ اجاماع 
سصثه ضغري طع رئغج العغؤئ السطغا لطمفاوضات رغاض تةاب شغ الرغاض السئئ الماضغ، تغث صال شغه ضغري 
إظه «غةإ سطغعط أن غثعئعا إلى جظغش (لطافاوض طع الظزام) ضمظ الحروط المفروضئ سطغعط، وإق شسغثسروا 

دسط تطفائعط».(الةجغرة ظئ)
: إن ضقم طظثر طاخعس جعاء أضان خادرا طظه سظ جعض أو سظ تدطغض فعض جعرغا شإن الظاغةئ واتثة 

ط

وعغ تخعغر أطرغضا وضأظعا ضاظئ تتمض الثغر فعض جعرغا، ولضظعا تراجسئ لاسغر شغ «رضإ» روجغا وإغران!! 
إن أي طاابع طئخر لما غةري شغ جعرغا غثرك أن إغران رطئ ببصطعا شغ جعرغا تظفغثا لسغاجئ أطرغضا وأن 
روجغا جاءت إلى جعرغا بالافاعط طع أطرغضا طصابض بسخ المخالح وطتاَربئ لقجقم والمسطمغظ. وأطا طا ظصطه 
طاخعس سظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ طظ ذطئه طظ المسارضئ السعرغئ الثعاب إلى المفاوضات ضمظ الحروط 

المفروضئ سطغعط شإظما عع تعثغث لعط لغثدسعا لما ترغثه أطرغضا. 
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اجاصال  وصث  لطمفاوضات،  طسطتئ  إجقطغئ  تظزغمات 
جفغرعا شعرد سظثطا شحض بةطئعا إلى طآتمر جظغش٢. 
غئثو أن أطرغضا غغر طعامئ ضبغرا بمظ جغحارك طظ 
غّثسعن  طمظ  تةث  أن  لعا  ظةاح  أضئر  فن  المسارضئ، 
أظعط إجقطغعن غمبطعن البعار لغثخطعا شغ طفاوضات 
طع صاتض أعالغعط، شضاظئ ترغخئ سطى أن تحرك عثه 
الترضات شغعا، شأضئر ظخر لعا أن تتاشر سطى الظزام 
به،  غصئطعن  إجقطغغظ  وتةسض  بعا  طرتئطا  السطماظغ 
ظزرعا،  شغ  لعط  صغمئ  ق  أدوات  عط  جغحارك  وطظ 
وسظثطا تساصر افطعر لعا (ق جمح اهللا) تئثأ بالاظزغش، 
شالمعط لثغعا تظفغث تطعا السغاجغ الثي لط تامضظ 
لاتصغصه.  جععدعا  شاضبش  اآلن،  تاى  تظفغثه  طظ 
غعم  الروجغ  ظزغره  ضغري  خارجغاعا  وزغر  لصاء  وبسث 
٢٠١٦/١/٢٠ خرح الماتثث باجط خارجغاعا ضغربغ بأن 
«العزغرغظ ظاصحا أعمغئ التفاظ سطى الاصثم ظتع تض 
دبطعطاجغ لفزطئ». أي أن طا غعط أطرغضا عع التفاظ 
سطى طا أظةجته بةطإ تظزغمات إجقطغئ طسطتئ إلى 

طفاوضئ الظزام الاابع لعا.
شأطرغضا ترغث الاحثد الروجغ واإلغراظغ تةاه تظزغمغ 
جغح اإلجقم وأترار الحام تاى غاراطغا سطى اقحاراك 
شغعا،  اقحاراك  صدغاعما  شاخئح  المفاوضات  شغ 
إجقطغ  طططإ  ضض  سظ  الاظازقت  باصثغط  ولغصعطا 
لاخئح تظزغمات وذظغئ اجمعا إجقطغئ جائرة طسعا، 
ق تثاطش سظ غغرعا، لضظ لعا وجعان. وأطرغضا ترغخئ 
سطى إحراضعما ولضظعا ق تئثي ذلك، شةسطئ السمقء 
لقحاراك  بثثاسعما  غصعطعن  وترضغا  السسعدغئ  شغ 
شغ المفاوضات، باسائارعما صعى إجقطغئ شاسطئ سطى 
افرض تاى غصال أن إجقطغغظ صئطعا بالتض افطرغضغ، 
طظ  أطرغضا  تصرر  وسظثطا  الثغاظئ.  شغ  احارضعا  أي 
جغحارك شإن روجغا وإغران ق تصفان تةر سبرة شعما 
تخرغح  ذلك  سطى  وغثل  طسعا،  بالاظسغص  غسمقن 
وشث  «إن   ٢٠١٦/١/٢٠ غعم  ظرغش  إغران  خارجغئ  وزغر 
بعا  طسارف  جماسات  بقث  غدط  أق  غةإ  المسارضئ 
دولغا بأظعا إرعابغئ، تظزغط الثولئ اإلجقطغئ والصاسثة 
وجئعئ الظخرة». طما غسظغ أن طسارضئ إغران لمحارضئ 
جغح اإلجقم وأترار الحام لغسئ جادة، وضمظغا ق 

تسائرعما إرعابغغظ، وغمضظ أن تعاشص سطغعما.
وأطرغضا تثرك أظه لظ غاتصص شغ عثا المآتمر ضض طا 
سطى  اتفاصغئ  تصصئ  ولع  ذعغطئ،  الطرغص  وأن  ترغث، 
وغثل  جعض.  العاصع  سطى  تظفغثعا  أن  ترى  شق  العرق 
غعم  تعظر  خارجغاعا  باجط  الماتثث  صعل  ذلك  سطى 
٢٠١٦/١/٢٠ «المعاسغث الظعائغئ طسألئ طعمئ، لضظ إذا 
السالط..  ظعاغئ  لغسئ  شعثه  غعطغظ  أو  لغعم  تأخرت 
طعاخطئ  سطغظا  لضظ  خسئئ  سمطغئ  عثه  بأن  ظسارف 
الدشعط وطعاخطئ المدغ صثطا». شأطرغضا تثرك أن 
باأخغر  وق  سقن،  أو  شقن  بمحارضئ  لغسئ  المسألئ 
سظ  التثغث  جرى  سظثطا  أضبر  أو  لغعم  المفاوضات 
طظ  المفاوضات  إلى  الثعاب  صئض  لطمسارضئ  ططالإ 
طسةعظغظ،  جراح  وإذقق  والتخار  الصخش  وصش 
وذلك لتفر بسخ طاء وجععا ولط غئص شغه طاء وق 
تغاء. ورغط ذلك شأطرغضا تدشط تاى تسصث المآتمر، 
المصرر  طعسثه  شغ  غسصث  ق  ربما  أظه  رأت  وسظثطا 
٢٠١٦/١/٢٥ صالئ بإطضاظغئ الاأخغر، شاطك لغسئ ظعاغئ 
السالط! فظعا تثرك أن المعضعع طسصث وحائك تاى 
وجاعاخض  جثغث،  طظ  الظزام  خغاغئ  طظ  تامضظ 
الدشعط تاى تأتغ المسارضئ خاظسئ طساسطمئ. وغثل 
سطى ذلك صعل الماتثث باجط جغح اإلجقم طتمث 

سطعش غعم ٢٠١٦/١/٢٢: «إن المسارضئ تاسرض لطضبغر 
طظ الدشعط لاصثغط الاظازقت» وأحاد «بالسسعدغئ 
وترضغا وصطر» لمساسثتعا شغ تةاوز عثه الدشعط، 
وق ظثري إن ضان غثرك أن الثول البقث تطسإ دورا 
شغ  طسه  جاصش  بأظعا  جغحه  تساسث  ضأظعا  طثادسا 
وجه المسارضئ الروجغئ واإلغراظغئ وتثفغش الدشعط 
المطالإ  تطئغئ  طصابض  الثسط  له  وتصثم  افطرغضغئ 

افطرغضغئ.
وصطر  وترضغا  السسعدغئ  تصثطعا  الاغ  والمساسثات 
وإظما  الظزام،  إلجصاط  لغسئ  الاظزغمات  لئسخ 
ذلك  وبسث  السطماظغ،  بالظزام  وتصر  الاظازقت  لاصثم 
تظاعغ طعماعا، شإطا أن تظثطب شغ الظزام أو غصدى 
سطغعا، ضما شسطئ أطرغضا شغ أششاظساان، وعظاك ضاظئ 
السسعدغئ والئاضساان تطسئان الثور الرئغج لتساب 
رئغسا  دورا  تطسئان  وترضغا  السسعدغئ  وعظا  أطرغضا، 
ذضر  وصث  أطرغضا،  لتساب  السعرغئ  المسارضئ  بثثاع 
جمغض خالح صائث شخغض بالةغح التر شغ ٢٠١٦/١/٢٠ 
«الثسط المصثم شغ العصئ التالغ غغر ضاف، صطغض جثا، 
لطمسارضئ  الثاسمعن..  غصثطعا  الاغ  المساسثات  إن 
ضاشغئ  لغسئ  وترضغا  السسعدغئ  وطظعط  المسطتئ 
لطاخثي لعةمات روجغئ تثسمعا إغران سطى افرض»، 
شطط تصثم السسعدغئ وترضغا أجطتئ بصغطئ تطالإ بعا 
وإق  لططغران،  المدادة  الخعارغت  جغما  ق  المسارضئ 
والظزام،  لروجغا  ذائرات  إجصاط  طظ  البعار  لامضظ 
وعثا طا ق ترغثه أطرغضا فن الظزام تابع لعا وروجغا 
لعا  بالظسئئ  والسثو  لعا،  خادطئ  وإغران  طسعا  تظسص 

عع البعرة ذاتعا.
تطئص،  أن  السغاجغئ  لتطعلعا  ضاطظئ  لغسئ  وأطرغضا 
باغثن  لسان  سطى  السسضري  بالاثخض  عثدت  ولثلك 
 ٢٠١٦/١/٢٣ غعم  لارضغا  زغارته  أبظاء  رئغسعا  ظائإ 
لط  إذا  جعرغا  شغ  سسضري  لتض  «طساسثة  بأظعا 
الحسإ  فن  طمضظا».  جغاجغئ  لاسعغئ  الاعخض  غضظ 
السعري غتج بما تتعضه أطرغضا ضثه، وجغرى ضغش 
الظزام  سطى  لائصغ  بمآاطراتعا،  تدتغاته  ضض  تعثر 
اإلجراطغ صائما بضض طآجساته، وتسمض سطى أن غظةع 
رأس الظزام وطظ طسه طظ السصاب، وعغ تسمض طظث 
طظ  خظسعه  لما  تضرغما  لعط  طثرج  إغةاد  سطى  طثة 
أجطعا بالاجاطعط بالائسغئ لعا وضربعط لطبائرغظ سطى 

ظفعذعا.
والمثابرات،  بالطغران  باثخطعا  تضافغ  ق  شأطرغضا 
تئتث  شعغ  لئظان،  شغ  وتجبعا  وإغران  روجغا  وزجعا 
سظ أحضال أخرى لطاثخض السسضري، وتساسمض ترضغا 
سطى  الصداء  فن  السظغئ!  الصعى  لثثاع  والسسعدغئ 
وخاخئ  عغظا،  لغج  وإخداسعط  جعرغا  أعض  بعرة 
صث  والضبغر  بعط،  تطئ  الاغ  المآجغ  عثه  ضض  بسث 
شةع بسجغج ودطر بغاه وشصث طاله واساثي سطى سرضه 
غفطئ  بغظما  الئتار،  وأسماق  افرض  أخصاع  شغ  وعّةر 
إطا  بتماغاعط  طعن  غضرَّ بض  السصاب!  طظ  المةرطعن 
شغ أوضارعط داخض جعرغا وإطا شغ خارجعا شغ إغران 
العادرة  افطئ  بعرة  عغ  الحام  وبعرة  روجغا!  شغ  أو 
تاةطى  افذطسغ  طتغطعا  إلى  العادي  طتغطعا  طظ 
بأحضال طثاطفئ بشخ الظزر سظ أسمال خاذؤئ غصعم 
بعا الئسخ، شثلك دلغض سطى تغعغاعا وأظعا شغ تالئ 
الماآطرغظ،  رؤوس  سطى  الطاولئ  تصطإ  تاى  غطغان 
شاساطط جططاظعا وتسطمه لصغادتعا السغاجغئ العاسغئ 
وتترغرعا  وإظعاضعا  خقشاعا  إصاطئ  سطى  تسمض  الاغ 
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المسغتغ  المساعى  سطى  إغةابغ  وأطر  سمعطاً  الطئظاظغ 
خخعخاً لضظ عثه الثطعة لغسئ ضاشغئ رئاجغًا» وصالئ 
ختغفئ السفغر إن «بري» جغثسع ترضئ أطض الاغ غظامغ 
لعا لمظاصحئ طعصفعا سظثطا «تاعاشر لثغه السظاخر الضاشغئ 
بري  سظ  تسرغئه  غاط  وطا  المظاجإ».،  الصرار  قتثاذ 
بثخعص طعصفه طظ ترحغح سعن غثل سطى أظه ق غثسط 

اظاثاب سعن.
وإذا أضفظا إلى صائمئ المعاصش طعصش ولغث جظئقط الثي 
أخث طعصش التغاد السطئغ وأسطظ سعدته لطامسك بمرحح 
تغار المساصئض  وطعصش  التطع،  الطصاء الثغمصراذغ عظري 
الئاصغ سطى دسط شرظةغئ، تضعن أوراق الطسئئ الرئاجغئ شغ 

لئظان صث اخاططئ طرة أخرى.
وغضعن جسةع باأغغثه ترحغح سعن صث ألصى تةرا شغ الئؤر 
ضما غصال شغ المبض، وشغ العجط السغاجغ الطئظاظغ لظ 

تةث ساصق واتثا شضغش بمؤئ ساصض!.
وصث ضحش جسةع شغ تثغبه لمتطئ (أم تغ شغ) تصغصئ 
طعصفه شصال: «رئاجئ الةمععرغئ شغ طضان واتث ق غغر 
رئغج  باظاثاب  جثّي  التجب  وإذا  اهللا  تجب  سظث  وعغ 
رئغسا».  سعن  الظائإ  اظاثاب  غاط  ششثا  لطةمععرغئ 
«اقجاتصاق الرئاجغ غاعصش الغعم سظث طثى جثغئ تجب 
آذار   ٨ صعى  ضض  جمع  غمضظه  لثلك  رئغج  باظاثاب  اهللا 
آذار  طرحح ٨  وتابع: «سعن  سعن».  اظاثاب  سطى  لغافصعا 
وبالاالغ بالتث افدظى غةإ أن تضعن ٨ آذار جثغئ بعثا 
الارحغح وتجب اهللا أضث أظه طع سعن تاى الظعاغئ ووخطظا 
إلى الظعاغئ الغعم شسطغه إبئات ذلك». وصال إنَّ «المسألئ 

الغعم تصش سظث «تجب اهللا» بضض خراتئ وبضض وضعح 
أن  سطى  وحثد  الرئاجغ».  الفراغ  بسث  جثّغاه  وطثى 
«تجب اهللا والرئغج ظئغه بري شغ تظسغص دائط والظائإ 

سعن طرحح ٨ آذار وسطغعط تأطغظ الظخاب قظاثابه».
شغ  الضرة  ورطغ  افوراق  خطط  أراد  جسةع  أن  شزعر 
ططسإ تجب اهللا إلتراجه، وضرب تتالفه طع سعن لثلك 
شرظةغئ  فن  لطرئاجئ  سعن  بصعله «اخارظا  سعن  وخش 
٨ آذار أخطغ بغظما الةظرال ٨ آذار تاغعاظغ أي تصطغث.» 
شعع غسّرض بعثا الاتالش، وبةثغئ تجب اهللا شغ ترحغح 

سعن، بض بةثغاه شغ إظعاء ططش الرئاجئ.
شغما  افجعاء  تططغش  جسةع  طتاولئ  طظ  الرغط  وسطى 
غاسطص بسقصاه بالسسعدغئ الاغ غزعر أظه صام بارحغح 
سعن سطى الرغط طظ ططالئئ السسعدغئ له بسثم شسض 
ذلك شصال «ضان عظاك ضعء أخدر طظ السسعدغئ بحأن 
طسارضئ  عظاك  أن  رأوا  سظثطا  ولضظ  شرظةغئ  ترحغح 
افطر  سطى  تسارض  شطط  الارحغح  لعثا  ضئغرة  طسغتغئ 
ولثلك بسث سثة أغام طظ الارحغح صالئ إظعا ق تاثخض 

شغ طسألئ الرئاجئ الطئظاظغئ»..
وغئثو أن السسعدغئ سطى الرغط طظ طتاولاعا اجامالئ 
تغث  أطرغضا  لسمقء  شغعا  التضط  تشغر  بسث  جسةع 
شصث  عثا  وطع  طسئعق.  غغر  اجاصئاق  جسةع  اجاصئطئ 
وضأظه  صطر،  إلى  بجغارة  السسعدغئ  إلى  زغارته  أظعى 
غئسث رجالئ إلى أطرغضا أن وقءه افوروبغ لط غاشغر! 
والقشئ أن أول رد شسض إصطغمغ رجمغ ضان طظ صطر 
تغث وخش وزغر خارجغاعا صرار جسةع ترحغح طغحال 
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جاء شغ تصرغر طخعر شغ جضاي ظغعز لفظئاء، تخاسث 
الاصرغر  وأشاد  خالح،   - التعبغ  تتالش  داخض  الثقف 
أن ذرشغ الاتالش وعط التعبغعن طظ جعئ، والرئغج 
المثطعع سطغ خالح طظ جعئ أخرى، سطى خقف شغما 
بغظعما، صث غآدي إلى تخثع ذلك الاتالش، وأن ذلك 
بعا  صام  تسغغظات  بسث  الزععر  شغ  ازداد  صث  الثقف 
رئغج الطةظئ البعرغئ الاابسئ لطتعبغغظ، شغ افوجاط 
السسضرغئ وافطظغئ، وخطئ إلى طساعى ظائإ افرضان 
شغ الةغح، ورئغج جعاز افطظ السغاجغ، وغغرعا طظ 
الاسغغظات السسضرغئ، الاغ تتاول بعا جماسئ التعبغ 
إزاتئ الصغادات السسضرغئ الاابسئ شغ العقء لطمثطعع 
وأن  لطتعبغغظ.  تابسئ  جثغثة  صغادات  وإتقل  خالح، 

عثه الاسغغظات صث أبارت غدإ المثطعع خالح.
السطغا  البعرغئ  الطةظئ  سدع  التعبغ  الصغادي  وضان 
طتمث المصالح، صث ظحر شغ خفتاه سطى الفغج بعك، 
أن تخرشات خالح لط تسث طصئعلئ وعع غتاول تخثر 
المحعث السغاجغ إلى جاظإ (السغث) سطى تث تسئغره، 

شغ إحارة إلى زسغط الةماسئ سئث المطك التعبغ.
السسعدغئ  العذظ  ختغفئ  ظحرت  ذاته  السغاق  وشغ 
غصعطعن  خظساء  شغ  اإلغراظغئ  السفارة  طعظفغ  أن 
والمثطعع  الةماسئ  بغظ  الثقف  لاعثئئ  بالعجاذئ 

خالح.
وذضرت الختغفئ أن ذعران صثطئ ظخائح لطتعبغغظ 
بضغفغئ الاساطض طع المثطعع خالح، وأن تطك الظخائح 

تاطثص شغ أطرغظ:
غضظ  لط  إن  تتغغثه،  وطتاولئ  طساداته  سثم  افول 

اجامالاه لخالح الةماسئ.
والباظغ سثم اقساماد سطى اجامرار الاتالش طسه، وأظه 

لغج تطغفا طعبعصا به، وأظه غةمع بغظ الماظاصدات!
وعثا غعضح أن إغران الاغ تصش خطش التعبغغظ ق تبص 
بسطغ خالح، وأظعا ق تسسى قجامرار ذلك الاتالش، طا 
غآضث أن عثا الاتالش لغج ذئغسغا وق طاعاشصا، وإظما 

غزعر أن ضض ذرف طفروض سطى اآلخر.
وضان سطغ خالح صث ذالإ سطظا شغ وصئ جابص بتض 
الطةظئ البعرغئ وسثم حرسغئ اإلسقن الثجاعري الثي 
بسث  تالغا  الغمظ  تضط  شغ  التعبغعن  سطغه  غساظث 
سطغ  وذالإ  عادي،  ربه  سئث  تضعطئ  سطى  اظصقبعط 
غتزى  الثي  (المظاثإ)  الئرلمان  إلى  بالرجعع  خالح 

شغه تجبه بأغطئغئ ضئغرة.
ذلك  أذراف  طظ  ذرف  ضض  أن  بةقء  غزعر  وعضثا 
الاتالش (التعبغ - خالح) إظما غسسى طظ خقل تتالفه 

التعبغعن  خاخئ:  طضاجإ  تتصغص  اآلخر،  الطرف  طع 
طظ أجض اجاثثام الةغح لمجغث طظ الاعجع والاصثم 
اقظفراد  طظ  ترطاظعط  أجض  طظ  وخالح  السسضري، 

بالمحعث السغاجغ.
ورغط أن التعبغغظ اجافادوا طظ تتالفعط طع خالح 
طظ خقل تتغغث الةغح تغظ اصاتاطعط لمثغظئ سمران 
بط خظساء، إق أظعط الغعم غسطظعن اقطاساض طظ ذلك 
السططئ  طسعط  غاصاجط  خالح  جسض  الثي  الاتالش 
والظفعذ وتاى الامبغض السغاجغ شغ المتاشض الثولغئ.
ورغط تخعل التعبغغظ سطى اقساراف الثولغ وخخعخا 
افطرغضغ لعط ضةماسئ لعا ططالإ (حرسغئ) وتساطض 
افطرغضغ،  السططان  تتئ  العاصسئ  الماتثة  افطط 
الغمظغئ،  لطتضعطئ  طصابض  جغاجغ  وذرف  ضظث  طسعط 
تتالفعط  طظ  تالغا  اقظفضاك  غساطغسعن  ق  أظعط  إق 
ذلك  شغ  الغعم  المصاتطغظ  طسزط  أن  ذلك  خالح،  طع 
صغاداته  تتافر  الثي  الةغح  أشراد  طظ  عط  الاتالش 
بالعقء لطجسغط السابص سطغ خالح - ضما غخفه اإلسقم 

الاابع له.
وطظ الماعصع أن غسمض التعبغغظ بالظخائح اإلغراظغئ شغ 
سثم طساداة خالح. ولضظ أغدا شغ سثم اقساماد سطى 
اقجامرار شغ الاتالش طسه إلى طا ق ظعاغئ. خخعخا 
طع الاصثم المغثاظغ الاغ تترزه صعات الاتالش السربغ 

المساظثة لصعات سئث ربه عادي.
أن  الصرغإ  المساصئض  شغ  المظازر  طظ  لغج  أظه  إق 
غاثطى ذرشا الاتالش (التعبغ - خالح) سظ بسدعما 

لطتاجئ التغعغئ لضض ذرف لفخر.
وق بث طظ اإلحارة عظا أن طخادر إسقطغئ صث ضحفئ 
جابصا سظ طتاوقت أطرغضغئ بعجاذئ طشربغئ لاصثغط 
السغاجغ  والمحعث  الغمظ  لمشادرة  لخالح  سروض 
أن  إق  أجرته،  أشراد  طع  طقتصاه  سثم  ضمان  طصابض 

خالح أسطظ تغظعا أظه رشخ تطك السروض.
وعثا غآضث رغئئ أطرغضا شغ الاثطص طظ رجض اإلظةطغج 
الثي تضط الغمظ فضبر طظ بقبغظ ساطا، تسعغق طظعا 
لمعمئ التعبغغظ اقجافراد بالمحعث السغاجغ، سطى 

افصض شغ المظاذص الاغ غسغطرون سطغعا.
اجاسمار  شغ  والاارغت  السراصئ  أختاب  اإلظةطغج  ولضظ 
وعغ  الرئغسئ  الطسإ  بعرصئ  غطسئعن  زالعا  طا  الغمظ 
الاابسئ  الثطغب  طحغثات  وطسه  عادي  ربه  سئث  إجظاد 
وطتاولئ  الغمظ  جظعب  سطى  جغطرتعط  لابئغئ  لعط 
الامثد داخض الةشراشغا الغمظغئ لطاثطص طظ طجاتمئ 

أطرغضا سطى صاسثة طبطث البروة شغ ججغرة السرب.

خقف التعبغ - خالح غجداد ظععرا
بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ - الغمظ

سعن لطرئاجئ بـ«التضغط».
وسطص جسةع سطى طعصش صطر بصعله: «ظتظ أخثصاء طع 
الثارجغئ  طع  حثخغئ  سقصئ  وعظاك  الصطرغئ  الصغادة 
وسقصاغ  ذئغسغ.  طعصش  الصطري  والمعصش  الصطرغئ 
صعغئ بصطر والسسعدغئ، والسسعدغئ تصعل إن الطئظاظغغظ 
غسرشعن طخطتاعط أضبر طظ أي حثص آخر». طما غثل 
سطى أن الراسغ اإلصطغمغ لمعصش جسةع عغ صطر وطظ 

ورائعا برغطاظغا.
وطع ذلك شإظه سطى الرغط طظ اخاقط افوراق شغ لئظان 
إق أن ططش الرئاجئ بصغ بغث سمقء أطرغضا، وبتسإ طعصع 
اإلغراظغغظ  المسآولغظ  أتث  «شإن  الطئظاظغ:  «جظعبغئ» 
الضئار، صث أبطس بسخ المسظغغظ طآخرًا، بأن ضض طا غةري 
شغ لئظان، ق صغمئ له، وعع لغج أضبر طظ طةرد خطط 
جثغث لفوراق، طظ حأظه أن غسغث افطعر إلى الظصطئ 
الخفر، طظ دون إتثاث أي تصّثم أو تشغغر شغ المسادلئ. 
طع  سطغه،  عغ  طا  سطى  جائصى  اقخطفاشات  إن  بض  ق 
الرابح  عغ  الئسغث،  المثى  سطى  إغران،  أن  إلى  اإلحارة 
العتغث طظ ضض طا غةري، وأولى تئاحغر ذلك تطثص بأن 
أخئح المرحتان لرئاجئ الةمععرغئ الطئظاظغئ غظامغان 
إلى المتعر اإلغراظغ. وتدغش المسطعطات أن المسآول 
اإلغراظغ أبطس الةمغع بأظه لظ غضعن عظاك اظاثابات شغ 
لئظان صئض تئطعر التّض السعري، وخخعخاً طخغر رئغج 

الظزام بحار افجث...»
وسطى عثا غسعد لئظان إلى طسادلئ افزطئ شغ جعرغا، 

 !لغضعن لئظان عع جائجة لمظ غربح جعرغا

ظمعذج لطثعظئ والسمقء الثغظ ظثروا 
أظفسعط لتماغئ أسثاء املسطمني

السئئ  غعم  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغ  الرئغج  صال 
الماضغ إن الاظسغص افطظغ طع «إجرائغض» طسامر سطى 
الفطسطغظغئ  الفخائض  طظ  السثغث  ططالئئ  طظ  الرغط 
بعصفه. وأضاف سئاس خقل لصائه بسثد طظ الختفغغظ 
شغ طضائه برام اهللا «الاظسغص افطظغ صائط. تاى عثه 
الطتزئ... ظصعم بعاجئظا سطى أضمض وجه. ظسط ظمظع أي 
سمض بثو غخغر ععن أو ععن (غتثث عظا أو عظاك)».

دون  غتعل  أو  غمظع  أن  افطظ  «طعمئ  صائق  وتابع 
اضطراب تئض افطظ. غسظغ أي أتث غتاول غحاشض ضث 
افطظ.. طافةرات.. جقح.. خقغا.. ُغطصى الصئخ سطغه». 
وق غعط إلى أغظ غثعإ بسث ذلك. وتأتغ تخرغتات 
سئاس طع دخعل المعاجعات الفطسطغظغئ «اإلجرائغطغئ» 
حعرعا الرابع. وداشع سئاس سظ صغام افجعجة افطظغئ 
شغ بسخ افتغان بمظع المازاعرغظ طظ العخعل إلى 
اساصال  أو  الصعات «اإلجرائغطغئ»  طع  اقتاضاك  أطاضظ 
افجعجة  إن  الفطسطغظغ  الرئغج  وصال  احثاص. 
الئطث».  و«تماغئ  الفطسطغظغغظ  تماغئ  ترغث  افطظغئ 
وأضاف «افجعجة افطظغئ تصعم بعاجئعا بأواطر طظغ. 
أرغثعا»،  ق  طسرضئ  إلى  غةرظغ  أن  فتث  أجمح  ق  أظا 
طحغرا إلى أظه ق غرغث خعض طسرضئ سسضرغئ. وصال 
طافصغظ  وظتظ  طسعا...  ظتظ  الحسئغئ  «العئئ  سئاس 
سطغعا المصاوطئ الحسئغئ السطمغئ ق تث غجغث وق تث 

غظصص». (روغارز)

سئاس: الاظسغص افطظغ طع «إجرائغض» طسامر
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املعاجرون املسطمعن يف الشرب يف سني الساخفئ
بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح

الصعاجط  ترى  غا  عغ  شما  باطاغاز،  جرغالغ  المحعث 
شغ  الحاي  تجب  طظ  الماطرشغظ  بغظ  المحارضئ 
شغ  افجاظإ  وأسثاء  روجغا  شغ  والحعشغظغغظ  أطرغضا 
ععلظثا والثظمارك، والظازغغظ الةثد شغ ألماظغا، ق بض 
شغ  العذظغغظ  والصعطغغظ  جظشاشعرة  شغ  والغسارغغظ 
ساطئ الشرب، الاغ جسطئ ضض عآقء غعجععن جعاطعط 
وبالثات  المعاجرغظ،  تةاه  طاظاغمئ  ترضئ  شغ 

المسطمغظ طظعط؟
بط عثه البظائغئ بغظ تاجئ الشرب الماجئ إلى الحئاب 
والمعاجرغظ، وبغظ الاضحغر سظ افظغاب شغ وجعععط، 
المعاجرغظ،  آقف  قجاصئال  ذراسغه  غفاح  الثي  وعثا 
وغرى أن سةطئ التغاة لظ تثور إق بةغض الحئاب طظ 
خطر  إظعط  غصعل  الثي  واآلخر  الةثد،  المعاجرغظ 

طتثق طمغئ سطغظا وسطى تدارتظا.
ق غثفى سطى السغظ المةردة شغ الشرب أن ظارًا سزغمئ 
ولط  جعداء،  بشغعم  ططئثة  افجعاء  وأن  الرطاد،  تتئ 
غسث السآال إذا طا ضاظئ الساخفئ صادطئ بض طاى، ذلك 
أن التمقت المظاعدئ لطمعاجرغظ وبالثات المسطمغظ 
طظعط شغ الشرب أخئتئ تأخث أحضاقً وأبسادًا جثغثة، 
ولط غسث افطر - وعثا افخطر - غاسطص بأذراف الغمغظ 
شغ  السغاجغئ  التغاة  شغ  ظسئغاً  طسجوقً  ضان  والثي 
الشرب، بض غحارك شغ التمطئ تاى طظ ضاظعا غعطاً شغ 

الةاظإ اآلخر، طما غثل سطى سمص افزطئ.
ولاتطغض عثا السثاء، أجئابه وطسئئاته، التصغصغئ طظعا 
والمسافغثغظ  ظارعا  شغ  الظاشثغظ  بط  والمعععطئ، 
طظعا سطى ضاشئ افخسثة، ق بث أن ظأخث الخعرة ضاططئ.

بثأت المحضطئ سظثطا اجاغصر الشرب سطى شحض تطمه 
بخعر المسطمغظ شغ طةامساته، وتتعلعط سظ اإلجقم 
لخالح المظزعطئ الطغئرالغئ الشربغئ. عظا بثأت السعام 
سثم  شغ  السئإ  عع  أظه  سطى  ذاته  لقجقم  تاعجه 
غعطًا  اقبظ  بعش  جعرج  جأل  وسظثطا  تطمه.  تتصغص 
جع  السغث  اظئرى  غضرععظظا؟!»  «لماذا  الحعغر  جآاله 
جضاربعرو طصثم الئرظاطب الاطفجغعظغ الحعغر لقجابئ 
سطى ذلك السآال بالصعل: «تسطمعن لماذا غضرععظظا، 
إظه بسئإ دغظعط وبسئإ بصاشاعط، وفظعط غرغثوظظا 

أن ظضعن طبطعط».
ضرجاعشر  والمتطض  الضاتإ  خطص  السغاق  عثا  وشغ 
شغ  واإلجقم  العةرة  صداغا  سظ  ضاابه  شغ  ضالثول 
وطع  اإلجقم  طع  افجاجغئ  أوروبا  طحضطئ  أن  الشرب، 
صدغئ العةرة ساطئ عغ أن الةالغات المسطمئ عغ طظ 
الظاتغئ البصاشغئ لغسئ أوروبغئ سطى اإلذقق، وطع أظه 
اطاثح اإلجقم إق أظه غصعل أن اإلجقم لغج بتال طظ 
افتعال دغظ أوروبا، ولغسئ بصاشاه بأي طظ افحضال 
بصاشئ أوروبا، بط ذعإ بسغثًا سظثطا صال أن المسطمغظ 
طةامسات  خطص  سطى  غسمطعن  أوروبا  طثن  بسخ  شغ 
السطعك  طظ  أوروبغئ  غغر  أظماط  شغعا  تسعد  طعازغئ 

والاصالغث والطشئ.
وافطر اآلخر الثي غبغر الرسإ شغ الشرب بتص أو بشغر 
تص، وعثا غتااج إلى بتث سمغص، عغ تطك المصعلئ 
الاغ تظاحر ضالظار شغ العحغط، وعغ أن المسطمغظ عط 
لطشرب، وظزرة إلى ضااب طعت الشرب  العاربعن صرغئاً 

(The Death of the West) لمآلفه باترغك بعحظان 
السغاجغ افطرغضغ المثدرم، صث اشااح المآلش ضاابه 
ذلك بضطمات رباء تجغظئ شغ ظعاغئ صرغئئ لطشرب بسئإ 
بغظ  الضئغر  والائاغظ  السضاظغ،  طسثل الظمع  اظثفاض 
أجماه  طا  طصابض  شغعا،  والعقدات  العشغات  طسثقت 

جتاشض الشجاة طظ المعاجرغظ، تآضث ذلك.
خطر  حئه  سظثطا  ذلك،  طظ  أبسث  إلى  ذعإ  بط 
افجعد  المعت  بثلك  الغعم  المابض  المعاجرغظ 
شغ  افوروبغغظ  أرواح  بطث  تخث  الثي  (الطاسعن) 
الصرن الرابع سحر. وصرر شغ ضاابه ذلك أن جئسئ سحر 
بطثًا أوروبغاً تضبر شغعا أسثاد الةظازات سظ اقتافاقت 

بالعقدة.
الئاسث اقصاخادي لضراعغئ المعاجرغظ ق غصض خطرًا 
بطئسعا  وأوروبا  العجعدغئ.  أو  السصثغئ  الئعاسث  سظ 
وتارغثغاً تثاف طظ الشرباء، ضما غصعل الختفغ الضظثي 
إق  اإلجقطغ.  المث  خراشئ  ضاابه  شغ  جظثرس  دودج 
أن المحطضئ التصغصغئ عغ سظثطا تتّمض أوروبا أولؤك 
الشرباء المسآولغئ سظ افزطات اقصاخادغئ الاغ تسخش 
بعا، وترى أن تض تطك افزطات غضمظ بالاثطص طظ 

عآقء الشرباء ولع بحضض دطعي.
شغ  أجااذة   – ووداك  روث  تصعل  الخثد  عثا  وشغ 
جاطسئ قظضسار شغ إظةطارا – لصث خطصئ افزطئ المالغئ 
وأزطئ طظطصئ الغعرو وجمغع المحاضض الاغ ضان غساظغ 
طظعا اقتتاد افوروبغ ظعساً طظ الثعف أجادت افتجاب 

الغمغظغئ تعجغعه لشاغاتعا.
الصعى  أن  العساغرغا  تمقت  ازدغاد  شغ  افخطر 
سطى  الجغئ  تخإ  طظ  عغ  الشرب  شغ  المتاشزئ 
تساعثف  الاغ  وطمارجاتعا  تحرغساتعا  بفسض  الظار 
لطغمغظغغظ  عع  السالغ  الخعت  ضان  وإن  المسطمغظ، 
شغ  غمغظغاً  حسئعغاً  الصعطغغظ. ووجعد ابظغ سحر تجباً 
الظاخئغظ  أخعات  غساصطإ  بثأ  أوروبا  أظتاء  طثاطش 
طما جسض افتجاب الاصطغثغئ خائفئ سطى شصثان الصغادة.

ضراعغئ  ظار  شغ  تظفت  الاغ  الصعى  خرغطئ  تاعزع 
المسطمغظ بغظ الطئصئ السغاجغئ الاصطغثغئ المتاشزئ 
طع  الخراع  تثعض  والاغ  الشرب  شغ  والتاضمئ 
المسطمغظ شغ بقدعط أغداً، وتثرك الطاصئ الضاطظئ 
إلى  طاعجعاً  الظزر  إبصاء  وغةإ  وتغعغاعا،  افطئ  شغ 
أخعات  شغه  تسطع  الثي  العصئ  شغ  تاى  الطئصئ  تطك 

الظازغئ الةثغثة أو الغمغظ الماطرف.
ذئصئ  وعغ  وافزطات،  التروب  تةار  عظاك  ضثلك 
ظاائب  ترى  وأطرغضا،  الشرب  شغ  بسدعا  طع  طاخطئ 
المسّغج،  اإلسقم  سئر  وبالثات  لفتثاث  تعجغععا 

وضأّظعا طاظاغمئ وتخثر طظ طضاإ واتث.
بط عظاك السثو الطثود، الثي غرى شغ المسطمغظ أغظما 
ضاظعا سثوًا غةإ تتطغمه وإبصاؤه ضسغفاً، إّظه وق حك 
الطعبغات الغععدغئ شغ الشرب، وصاسثتعا شغ تض أبغإ، 
بأدواتعا المثاطفئ، السغاجغئ واقصاخادغئ واإلسقطغئ.

الرغاح،  واتةاه  الساخفئ  تةط  ضان  أّغاَ  ضض،  سطى 
شالمسطمعن شغ الشرب عط ججء طظ أطئ جثورعا شغ 
افرض، سطى طعسث طع خظاسئ الاارغت طظ جثغث، واهللا 

 غالإ سطى أطره ولضظ أضبر الظاس ق غسطمعن

يف خطعة تسضج اجامراره يف ترتغإ افطعر صئض رتغطه

وطثابراتغئ  وأطظغئ  طادغئ  صعى  طظ  غساطغسعن 
والسقذغظ  الئقط  سطماء  ووجععا  طآاطرات...  وطظ 
لطاتثغر طظ السمض إلجصاط تضام الدقل وطظ خطر 
ضاظئ  ولما  ذاساعط.  إلى  ولطثسعة  ترام،  وأظه  ذلك 
برأجعا،  تطض  وبثأت  السمطغ  المحروع  عغ  الثقشئ 
المجسعطعن  عآقء  وجث  أظصاضعط،  سطى  تصعم  وعغ 
سطماء وطحاغت طظ ذوي المظاخإ وظةعم الفدائغات 
واإلسقم السمغض، وجثوا أظفسعط طدطرغظ لثعض 
خراع ضث اإلجقم ظفسه؛ ضث الثقشئ الاغ ق غمضظ 
أتضام  وبإظضار  حرسغئ،  ظخعص  بإظضار  إق  إظضارعا 
حرسغئ، وباةاعض صطسغات حرسغئ ضعجعب ذاسئ اهللا 

جئتاظه ورجعله، وإسقء ضطماه...
ظسط، لصث اجاظفر التضاُم المارظتعن عآقء الماسالمغظ 
ضما  اهللا،  أظجل  بما  والتضط  الثقشئ  شضرة  لمعاجعئ 
وضما  والمثابراتغئ...  افطظغئ  أجعجتعط  اجاظفروا 
اجاظفرت أطرغضا وطسعا روجغا ودول السالط ضطه أغدًا 
جغاجغًا وأطظغًا وسسضرغًا، إلجئار افطئ وحسعبعا سطى 
لثلك  الحرغسئ.  وتطئغص  الثقشئ  شضرة  سظ  الاراجع 
افلعف،  بمؤات  المسطمغظ  صاض  سطى  غاساوظعن  عط 

وغثطرون طثظعط وغعةرون المقغغظ...
لمةرد  طةغؤعا،  صئض  الثقشئ  سطى  سالمغٌئ  ترب  إظعا 
الترب  عثه  جظعد  وطظ  وتاصثم.  أذطئ  رأوعا  أظعط 
ُضاَّاٌب وطحاغت وإسقٌم وترضات وذوو طظاخإ دغظغئ 
رجمغئ غصعطعن بثور ُطثٍج شغ خثطئ الضفر وطعاجعئ 

اإلجقم وطحروع الثقشئ.
عآقء  طظ  الخظش  عثا  دور  بعضعح  غائغظ  بعثا 
لعجعبعا،  المظضرغظ  الثقشئ  حأن  طظ  المععِّظغظ 
خراشئ،  إظعا  وتارًة  تطط،  إظعا  غصعلعن  تارًة  والثغظ 

وغسثرون طظ الساططغظ لعا.
لصث جئص أن تسرضُئ لعثا الخظش شغ طعاضع ضبغرة، 
ظحرت  شصث  المتارطئ،  الةرغثة  عثه  شغ  ذلك  وطظ 
 ،٢٠١٥ ظغسان  و١٥   ٨ شغ  طظعا  و٢١   ٢٠ السثدغظ  شغ 
وجعب  أظضر  الثي  الرغسعظغ  أتمث  الثضاعر  سطى  ردًا 
وخالش  ختغتئ،  حرسغئ  ظخعخًا  وتةاعض  الثقشئ، 
واتفاق  الختابئ  إجماع  وظاصخ  حرسغئ،  بثعغات 
إلى  وذعإ  الثقشئ،  وجعب  شغ  والفصه  السطط  أئمئ 
وطا  الحرغسئ،  طصاخث  إلى  ظسئعا  طساشربئ  طجاسط 
عغ إق طصاخث التضام، وطصاخث الحرغسئ برغؤئ طظعا 

وطظ حطتاته.
 ١٨ شغ  افوجط  الحرق  ختغفئ  سطغظا  ذطسئ  واآلن 
سظعاظه  بمصال   ١٣٥٦٥ سثدعا  شغ   ٢٠١٦ الباظغ  ضاظعن 
لطظص  أغثغعلعجغ  اجابمار  اإلجقطغئ..  «الثقشئ 
بسخ  شغه  ضرر  غاغمعت.  خالث  لطثضاعر  الثغظغ» 
اشاراءات الرغسعظغ. وشغ ٢٠ ضاظعن الباظغ ٢٠١٦ ظحر 
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«تةرباغ  سظعاظه:  جطئغ  خالص  لطثضاعر  طصاقً   html
شغه  تعةط  واإلخعان»،  الاترغر  وتجب  السطفغغظ  طع 
بط  طسغإ  بأجطعب  الثقشئ  وسطى  الاترغر  تجب  سطى 

زسط أن الثقشئ خراشئ...
سطى  ترب  طظ  أسقه  تئغظ  شغما  تظثرج  افطبطئ  عثه 
وق  وسمقئه،  بالشرب  المشارون  بعا  غصعم  الثقشئ، 
غمطضعن شغعا جعى المجاسط الاغ ق تساظث إلى حغء، 
جغائغظ  ضما  ذائض  بشغر  والاطاول  الفارغئ،  والبربرة 

     شغ التطصئ الاالغئ بإذن اهللا
غائع...

افتضام  شغ  الرأي  وإسطاء  اهللا  حرع  شغ  الضقم 
السطط  ذلك  طظ  وطصادغاته؛  حروذه  له  الحرسغئ 
بأخعل  والسطط  افتضام،  وطخادر  والسظئ  بالصرآن 
وبمظاعب  وصعاسثعا،  السربغئ  وبالطشئ  وصعاسثه  الفصه 
الئتث الحرسغ، وصئض ذلك وبسثه ورٌع غتةج خاتئه 
سظ الصعل بشغر سطط أو بصئ، أو سظ الاتغج لطععى. شما 
بال رجال غاخثرون لعثا افطر، وعط لغسعا طظ أعطه 
أبثًا، شارى العاتث طظعط غاضطط شغ صداغا طخغرغئ، 
وغاثشص شغ ضقطه باجاثفاف واضح، وبشفطئ طمةعجئ 
وطبغرة سظ أعط طصادغات السطط بالحرع والصعل شغه، 
شغسارجض شغ تئةتاته، طشارًا بظفسه، غغر آبه بتةط 
غغر  سعاعظه  سطى  الضقم  وغطصغ  وطشالطاته،  أخطائه 
طضارث بحغء، وق بأن شغ افطئ طظ غعاط بأتعالعا 

وغاخثى لما ُغدطُِّطعا؟!
ق ُغساشرب شغ طبض افوضاع السغاجغئ التالغئ فطاظا، 
أن غاخثى لصداغا شصعغئ تغعغئ وطخغرغئ طظ ق دخض 
له بصعاسث السربغئ شغرشع المظخعب وغظخإ المرشعع، 
أو  ظخعص  وجعد  شغظفغ  أدلاعا،  أو  بالحرغسئ  وق 
ألفاظ طعجعدة شغ السظئ تثل سطى وجعب الثقشئ، 
أو غةادل شغ أتضام ودققت طتسعطئ شغظفغعا بائةح 
افطئ  سطماء  ضئار  طظ  غظاصص  ذلك  وشعق  وجفاعئ، 
وغظسئعط إلى صخر ظزر أو اظتغاز جغاجغ أو طخطتغ. 
أو تةثه غائةح بسطٍط غجسط أظه َسَطٌط شغه وغّعاٌص إلى 
أجراره ودرره، وأن السابصغظ وطظ جعاه لط غسرشعه 
تص المسرشئ، شصخروا شغ َدْرك طصاخث الحرغسئ طما 

اجاثرك عع وأدرك.
شإذا ضان عآقء وأطبالعط رواَد سطط وشاعى شغ افطئ، 
تضعن  أن  بافطئ  شتريٌّ  وطحعرة،  رأي  أختاَب  أو 
تطفغ  وأن  ُجثى،  تدتغاتعا  تثعإ  وأن  طظتطئ 

ظفسعا غرغئًئ سظ ضاابعا وظئغعا وحرغساعا.
السظعات  شغ  اجاظفروا  عآقء  طظ  صطغض  غغر  ظفرًا  إن 
افخغرة طسطظغظ - بضض وصاتئ - الترب سطى الثقشئ 
تضط  ضظزام  وجعبعا  وإظضار  حأظعا  طظ  والاععغَظ 
وشاسطغاعا  ضغاظعا  افطئ  به  تساسغث  حرسغ  وعثف 
وتاثطص  وتظعخ  اإلجقم،  به  وتطئص  وسجتعا، 
طما عغ شغه طظ ظطط وذل وتثطش وتئسغئ. وأجعجة 
عثه  تئرز  والدقلئ  السمالئ  فظزمئ  الاابسئ  اإلسقم 
الطروتات وتروج لعا، شغ طصابض تةاعض بض تحعغه 
أعمغئ  سطى  تثل  الاغ  الحرسغئ  وافتضام  افشضار 
شرغث  تضط  وضظزام  طتسعطئ،  ضفرغدئ  الثقشئ 
والسظئ  الصرآن  طظ  اإلجقم  أدلئ  سطغه  تداشرت 

وإجماع الختابئ وصعاسث الحرغسئ.
شئسث أن ذاصئ افطئ خظعف الثل والفحض والمعاظئ، 
الدقل  جئض  شغ  والادتغات  الةععد  عثر  وبسث 
واقظتطاط، جصطئ افصظسئ سظ وجعه الشثر والثغاظئ 
افطئ  وأدرضئ  والضثب،  الثثاع  ذروتات  رواد  طظ 
الثقشئ  دولئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  بأظه  الختغح  التض 
الفضري  العسغ  وارتصى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
شغعا إلى أن ضض تض آخر إظما عع ذرح تدطغطغ، ضما 
وطحارغسعط  السمقء  سطى  السغاجغ  العسغ  ارتصى 
وتدطغطعا  افطئ  سظص  سطى  الثظاق  إتضام  شغ  الشربغئ 
إق  تآدي  ق  حغطاظغئ  وطآاطرات  تثثغرغئ  بمحارغع 
سظ  وخرشعا  وإذقلعا  دطائعا  طص  اجامرار  إلى 
اإلجقم. وحّضض عثا العسغ خطرًا سطى الثول الضئرى 
افظزمئ  وسطى  المسطمغظ،  بقد  سطى  المعغمظئ 
طا  بضض  شاجاظفروا  أطاظا،  سطى  والثسغَّئ  السمغطئ 

الاحضغك بعجعب الثقشئ
بربرٌة وتطاوُل أصجاٍم تتئ افجعاِر الحاعصئ

بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

ذاجغضساان تتطص لتى رساغاعا

بعتفطغصئ غتض جعاز اقجاثئارات الةجائري

(١)

ألش  لتى ١٣  تطص  سطى  ذاجغضساان  تضعطئ  أصثطئ 
اطرأة.   ١٧٠٠ تةاب  وظجسئ   ٢٠١٥ جظئ  خقل  رجض 
تثابغر  اإلجراءات  عثه  الطاجغضغئ  التضعطئ  وتسائر 
ضمظ تمطاعا لـ«طتاربئ الاطرف» شغ الئقد. وبثأت 
درجئ  إلى  ووخطئ  الماضغ،  أغار/طاغع  طظث  التمطئ 
جضان  سثد  وغئطس  طضئ.  إلى  التب  سطى  صغعد  وضع 
ذاجغضساان أضبر طظ بماظغئ طقغغظ ظسمئ، ٩٠ شغ 
المؤئ طظعط طسطمعن. وتصعد الئقد، طظث جظئ ١٩٩٤، 

تضعطئ سطماظغئ بصغادة الرئغج إطام سطغ رتماظعف. وتصعل الحرذئ الطاجغضغئ إظعا «تسغث إلى الظزام» الرجال 
ارتفاع  بسث  السربغئ  افجماء  غمظع  صرار  سطى  الماضغ،  افجئعع  الئرلمان،  وخعت  ذعغطئ.  لتاعط  تئثو  الثغظ 
تسمغئ المعالغث الةثد باجط طتمث. ورغط أن دجاعر الئقد غظص سطى التص شغ طمارجئ الترغات الثغظغئ، إق 
أن التضعطئ تثدع الحأن الثغظغ لمراصئئ حثغثة. وتثغر الثولئ المةال الثغظغ بعاجطئ لةظئ الحآون الثغظغئ، 
اجاصقلعا  رغط  الرجمغ،  الثطاب  الئقد  شغ  السطماء  عغؤئ  تائظى  شغما  والضظائج،  المساجث  سطى  تحرف  الاغ 
اقجمغ. وتتزر التضعطئ ارتثاء التةاب سطى الاطمغثات، ضما تتزر تدعر الصاخرغظ، دون جظ ١٨ الحسائر 
الثغظغئ، باجابظاء الةظائج. وتمظع التضعطئ أغدا تطصغ افذفال، بغظ السابسئ و١٨ تسطغما دغظغا، دون طعاشصئ 

طضاعبئ طظ أجرعط، سطى أن غاط ذلك شغ طثارس غغر تضعطغئ وخارج أوصات الثراجئ. (طعصع شدائغئ الترة)
: إن ذاغغئ ذاجغضساان الرئغج إطام سطغ رتماظعف ، الثي اجاعلى سطى السططئ شغ الئقد بمساسثة 
جغثه شغ الضرططغظ غتارب سطظا ضض طزعر طظ طزاعر اإلجقم شغ تغاة المسطمغظ شغ الئقد. ولرؤغاه تسطص 
طسطمغ ذاجغضساان بثغظعط، خار غخثر الصعاظغظ وافتضام ضث اإلجقم والمسطمغظ شغ طتاولئ طظه لخرف 

المسطمغظ وإبسادعط سظ اإلجقم.  

تض الرئغج الةجائري سئث السجغج بعتفطغصئ دائرة افطظ 
جعازا  واجاتثث  اقجاثئارات)،  (جعاز  واقجاسقطات 
جثغثا تتئ اجط طثغرغئ المخالح افطظغئ، تسئما أشاد 
به طراجض ”صظاة الترة“ شغ الةجائر غعم افتث الماضغ. 
ووضع الةعاز الةثغث تتئ جططئ رئاجئ الةمععرغئ 
طئاحرة، وأجظثت طسآولغاه إلى الطعاء سبمان ذرذاق 
المظتض.  واقجاسقطات  افطظ  جعاز  غرأس  ضان  الثي 
وزارة  غائع  لظ  الةثغث  الةعاز  أن  المخادر  وأوضتئ 
الثشاع الةجائرغئ. وطظ المصرر أن غدط الةعاز طثغرغات 
باإلضاشئ  الثارجغ،  وافطظ  الثاخطغ  لفطظ  شرسغئ 
التعار  ختغفئ  وذضرت  الاصظغئ.  لطحآون  طثغرغئ  إلى 
طساحارا  ذرذاق  الطعاء  سغظ  بعتفطغصئ  أن  الةجائرغئ 

حثخغا له برتئئ وزغر دولئ، طع خقتغات واجسئ تةسطه المسآول افطظغ افول شغ الئقد. 
(طعصع شدائغئ الترة)


