
وسث بطفعر تارغت طسامر
ووسغ طشغَّإ

ورد شغ افرحغش افطرغضغ 
جعرج  وطآجسعا  رئغسعا  وباجط  أطرغضا  وصسئ  "شصث 
واحظطظ ظفسه طع والغ الةجائر تسظ باحا سطى اتفاصغئ 
باارغت ١٧٩٥/٩/٥م تاسعث أطرغضا شغعا بثشع ١٢ ألش لغرة 
ذعئغئ جظعغا طصابض طرور السفظ افطرغضغئ طظ طغاه وقغئ 
الةجائر، وأن تثشع شعرا ٦٤٢ ألش لغرة ذعئغئ طصابض إذقق 
افجرى افطرغضغغظ الثغظ أجرتعط الصعات الئترغئ الاابسئ 
لثولئ الثقشئ سظثطا طرت فول طرة ١١ جفغظئ أطرغضغئ شغ 
الحعر الساحر والتادي سحر طظ سام ١٧٩٣"... عضثا ضاظئ 

أطرغضا تظزر لطةجائر وعغ وقغئ تابسئ لثولئ الثقشئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
  -  اقظاثابات افطرغضغئ "اخاغار جغأ، بغظ غغر ضفآ 

     وجغاجغئ شاجثة"...٢
  -  ضغان غععد غسسى إلظصاذ السغسغ اصاخادغاً لمظع

     اظعغاره العحغك ...٢
  -  طصاض طتسظ شضري دلغض آخر سطى السصطغئ اقجاسقئغئ 

     لطظزام ...٣
  -  السةج بالمغجاظغئ السسعدغئ وجغاجئ اقصاراض ...٤
 -  تسعغط الةظغه المخري وأبره سطى أعض طخر ...٤
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روجغا تمسظ بائسًئ يف تطفغص 
افضاذغإ لضسر إرادة أعض تطإ

بصطط: ظاخر حغت سئث التغ*

وخش وزغر الثارجغئ الارضغ، طعلعد جاوغح أوغطع، 
رئغج العزراء السراصغ، تغثر السئادي، بأظه "ضسغش" 
ترضغا  تحث  بحأن  السئادي  تخرغتات  سطى  ردا 
صعاتعا سطى التثود بغظ الئطثغظ. وظصطئ وضالئ أظئاء 
صعله  أوغطع  جاوغح  سظ  الرجمغئ  الارضغئ  افظاضعل 
طثاذئا السئادي "لع ضظئ تاماع بالصعة، لماذا ترضئ 
طدغفا  الئثاغئ؟"،  طظ  اإلرعابغئ  لطاظزغمات  المعخض 
أظطالغا  طظاةع  شغ  الغعم  سصثه  ختفغ  طآتمر  خقل 
الضردجااظغ  السمال  تجب  ظض  لماذا  صعغا  ضظئ  "وإن 
العزراء  رئغج  وضان  سثة؟".  لسظغظ  أراضغظا  غةااح 
طساسث  السراق  أن  طظ  ترضغا  أطج  تثر  صث  السراصغ 
شغ  غرغإ  ق  أظه  أضث  لضظه  طسعا  سسضرغئ  لمعاجعئ 
تتثغر  وجاء  الةارغظ.  الئطثغظ  بغظ  ترب  ظحعب 
السئادي بسث أن أرجطئ أظصرة سحرات المثرسات إلى 
سطى  الحرصغ،  الةظعبغ  جغرظاك  إصطغط  شغ  جغطعبغ، 
التثود الارضغئ السراصغئ. وتأتغ عثه الترب الضقطغئ 
بغظ  الصائط  لطةثل  اجامرارا  وأظصرة  بشثاد  بغظ 
الارضغ  اإلخرار  تعل  الفارط  الحعر  ذعال  الطرشغظ 
سطى المحارضئ شغ تترغر المعخض طظ تظزغط الثولئ 
وخقل  المحارضئ.  لاطك  السراصغ  والرشخ  اإلجقطغئ 
تسطغصه سطى تخرغتات السئادي، اسائر وزغر الثارجغئ 
الارضغ أن السراق غساثثم خطابا طسافجا ضث ترضغا 
لضظه خطاب أجعف. وتساءل الرئغج الارضغ شغ ضطمئ 
شغ  اإلجقطغ  الاساون  لمظزمئ  اجاماع  أطام  ألصاعا 
لظا  الظخح  إجثاء  تتاول  الةعات  "بسخ  اجطظئعل 
أن  سساظا  طا  ولضظ  السراق،  شغ  تاعرذعا  ق  بالصعل، 
 ٣٥٠ ذعلعا  غئطس  تثود  له  الثي  بطثظا  إظه  ظفسض؟ 

ضغطعطارا طع السراق." (بغ بغ جغ السربغئ)
وطحارضاعا  السراق  إلى  ترضغا  دخعل  إن   :
شغ طسرضئ المعخض طظ سثطه "إن عثا افطر ق عع 
بغث التضعطئ السراصغئ وق عع بغث التضعطئ الارضغئ 
أردوغان  لغزعر  افطرغضغئ  السغاجئ  وشص  عع  بض 
وطظ  السئادي  طع  طساجطاه  شغ  السظئ  غظخر  ضأظه 
"افصالغط"،  افطرغضغ  المحروع  سطى  غحةع  بط 
الصعات  طعضعع  غبغر  شعع  السئادي،  غفسض  وضثلك 
أرض  تمف  الاغ  الصعات  طظ  غغرعا  دون  الارضغئ 
لضسإ الاساذش الحغسغ...  السراق وجماءه! وذلك 
بغظ  اقتاصان  زغادة  أي  ظفسه  لطشرض  وافطران 
لافضغك  افطرغضغ  الشرض  لثثطئ  والحغسئ  السظئ 
السراق سطى حضض أصالغط... واجامرار عثا السةال: 
افطرغضغ....  المحروع  غتثده  غاعصش  أو  غسامر 
وعضثا شإن بصاء الصعات الارضغئ عع لعثا الشرض 
أي لاظفغث المحروع افطرغضغ "افصالغط"، ولط غسث 
عثا افطر جرًا، بض خرح به أردوغان ططالئًا بإصطغط 
الثغظ  غطعم  شعع  الحمال،  بإصطغط  أجعة  لطمعخض 
السراق  حمال  المتطغ  التضط  إصطغط  سطى  واشصعا 
بالمبض  غعاشصعا  لط  ولضظعط  ضردجاان  إصطغط  أي 
الثي  خطابه  شغ  صال  شصث  المعخض...  إصطغط  سطى 
ألصاه شغ "بغح تئه Beştepe" شغما غاسطص بعضع 
اصاراع  شغ  بـ"ظسط"  خعتعا  الثغظ   ...") المعخض: 
"ظسط"  غصعلعا  لط  السراق،  حمالغ  المتطغ  التضط 
تعرك  تاغط  ختغفئ  المعخض".  شغ  الحغء  لظفج 

"(٢٠١٦/١٠/١٨

طظث بثء التمطئ الئربرغئ الروجغئ شغ جعرغا صئض أضبر 
جعرغا  شغ  روجغا  وجغاجُئ  أطرغضغ،  بإغساز  سام  طظ 
أق  إلغعا،  أوضطئ  الاغ  الصثرة  المعمئ  إلظةاز  بابائ، 
سئر  الخابرغظ،  البائرغظ  إرادة  ضسر  طتاولئ  وعغ 
صخش غطال الئحر والحةر والتةر وضض أجئاب التغاة 
الفغظئ  بغظ  اإلسقن  طع  الاثطغر،  أجطتئ  أظعاع  بحاى 
ططشعطئ،  "إظساظغئ"  عثٍن  أو  تعثئٍئ  سظ  وافخرى 
تسطظعا طاى تحاء وتمثدعا طاى تحاء وتظعغعا طاى 
أعض  واإلجرام  المضر  عثا  غثشع  أن  طظعا  أطًق  تحاء، 
الحام لطغأس واقجاسقم، وطظ بط الرضعع والثدعع 

لما ترغثه أطرغضا طظ تطعل طسمعطئ صاتطئ.
أظه ضطما ضان عظاك تترك جغاجغ  وصث بات واضتاً 
طآتمرات،  أو  طئادرات  طظ  الحام  بعرة  ضث  دولغ 
جئصعا صخش جظعظغ طةرم، غراشصه خمٌئ وتثاذٌل بض 
تآطٌر دولغ، لعأد بعرة أصّدئ طداجع أطرغضا والشرب 

وفن الثطاء الاغ تراق عغ دطاء المسطمغظ.
وطسطعم أغدًا أن الظزام لط غةث جقتًا عادئًا أشاك 
الضاربغئ،  والمفاوضات  العثن  جقح  طظ  وأطدى 
الاغ غصدط طظ خقلعا طظطصئ تطع أخرى أو غتّغثعا، 
بط غتاخر وغمسظ شغ تثطغر طظاذص جثغثة لاطتص 

بأخعاتعا.
وطا  روجغا  زسط  شعط  غمضظ  جئص،  طا  جغاق  شغ 
"طمرات  وشاح  "إظساظغئ"  عثظئ  طظ  أغام  صئض  أسطظاه 
تطإ  طثغظئ  طظ  لطثروج  "المسطتغظ"  ودسعة  آطظئ" 
شادتئ  خسائر  وأخاباعط  طتاخرغظ  باتعا  فظعط 
طظ  سثد  شغه  أسطظئ  الثي  العصئ  شغ  زسمعا،  تسإ 
شغ  إخعاظعط  سظ  التخار  لفك  طسرضٍئ  بثء  الفخائض 
المثغظئ. شصث أوردت روغارز أن روجغا صث (ذطئئ غعم 
افربساء طظ طصاتطغ المسارضئ السعرغئ الماتخظغظ 
الةمسئ  طساء  بتطعل  طشادرتعا  تطإ  طثغظئ  شغ 
ضث  الةعغئ  لطشارات  وصفا  جامثد  أظعا  إلى  طحغرة 
الروجغئ  الثشاع  وزارة  وصالئ  المثغظئ.  داخض  أعثاف 
إظه جُغسمح لمصاتطغ المسارضئ بالثروج طظ المثغظئ 
جالمغظ بأجطتاعط شغما بغظ الساسئ (٠٩٠٠) والساسئ 
تحرغظ  طظ  الرابع  شغ  المتطغ  بالاعصغئ   (١٩٠٠)
الباظغ/ظعشمئر طظ خقل طمرغظ. وصالئ وزارة الثشاع 
الروجغئ غعم افربساء إن طصاتطغ المسارضئ داخض تطإ 
أخغئعا بثسائر شادتئ خقل الصاال وإظعط طتاخرون 
بحضض شسطغ. وأضاشئ العزارة "ضض طتاوقت طصاتطغ 

المسارضئ تتصغص اظاخار شغ تطإ باءت بالفحض").
إظه وإن ضاظئ روجغا تتاول تثفغش تظص افوروبغغظ 
تضثبعا  أسقه  اشاراءاتعا  أن  إق  العثن،  سئر  سطغعا 
سثة  تعاترت  شصث  افرض؛  سطى  المغثاظغئ  العصائع 
بئات  تزعر  المتاخرة  تطإ  داخض  طظ  شغثغععات 
أعطعا وعممعط السالغئ ورشدعط الثروج إق حعثاء 
إلخثار  إضاشًئ  والسرض،  وافرض  الثغظ  سظ  دشاساً 
لئغاظات  الةئعات  سطى  طرابطئ  تجال  ق  شخائض  سثة 
لمسرتغئ  وشدتعا  لطثروج  رشدعا  تآضث  صطسغئ 
الروس وافطرغضان الّسمةئ بدرورة شخض المسارضئ 
ذلك.  تتصغص  و"خسعبئ"  غغرعا  سظ  "المساثلئ" 
غصئض  واتث  بغان  شخغض  أي  سظ  غخثر  لط  أظه  ضما 
طظ  سظث  السصغثة  صعة  ضثلك  وغضّثبعا  بالعثظئ. 
اإلسثاد  طع  التخار،  لفك  المثطخغظ  طظ  اجامسعا 
الةغث وافخث بافجئاب بسث الاعضض سطى اهللا. وُغضّثب 
عثه اقشاراءات أغداً طا جئص أن أسطظاه وزارة الثشاع 
الروجغئ ظفسعا، أن "صخش المسطتغظ لطصسط الشربغ 
إخابئ  سظ  أجفر  صث  تطإ  شغ  الضاجاغطع  ذرغص  طظ 
لاظسغص  الروجغ  المرضج  طظ  روجغغظ  سسضرغغظ 
العثظئ شغ جعرغا بةروح"، وإخابئ آخرغظ قتصاً شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

سظثطا ضاظئ أطرغضا غارصئ شغ سجلاعا خطش المتغطات، 
ضاظئ الصعى افوروبغئ اقجاسمارغئ (شرظسا وبرغطاظغا) 
صطسئ،  صطسئ  السبماظغئ  الثقشئ  جبئ  تصدمان 
طظ  سعدتعا  لمظع  وتثططان  ترضاعا،  وتاصاجمان 
جثغث، تسإ طساعثة "جاغضج بغضع" المعصسئ سام 
باذقع   - شرظسا  طع  برغطاظغا  اتفصئ  وشغعا   ،١٩١٦
أن  سطى  شطسطغظ،  تثوغض  سطى   - روجغا  وطعاشصئ 
(شطسطغظ)  السمراء  المظطصئ  شغ  دولغئ  إدارة  "تظحأ 
غسغظ حضطعا بسث اجاحارة روجغا باقتفاق طع بصغئ 
صاسثة  لاضعن  وذلك  طضئ"،  حرغش  وطمبطغ  التطفاء 
لطثول الشربغئ، وجسرا لقجاسمار، ولضغ غدمظعا سثم 

سعدة الثقشئ طرة باظغئ.
شضرة  سطى  أوروبا  شغ  الغععد  زسماء  اتاّب  لما  بط 
العذظ  شضرة  طع  تاظاشى  لضعظعا  شطسطغظ  تثوغض 
جر  روجغا  أشحئ  بسثطا  وذلك  الغععدي،  الصعطغ 
تطك المساعثة، أّضثت لعط برغطاظغا أن الاثوغض عع 
طةرد خطعة طرتطغئ تضاغضغئ، وأن برغطاظغا جاسمض 
سطى  برغطاظغا  تةرأت  وبعثا  الاثوغض،  إلشاء  سطى 
إخثار "وسث بطفعر" شغ ضاظعن الباظغ طظ السام ١٩١٧، 

وذمأظئ الغععد.
ظص العسث سطى "تأجغج وذظ صعطغ لطحسإ الغععدي 
شغ شطسطغظ"، وزرسئ برغطاظغا شغه بثور رؤغاعا لتض 
بسمض  غآتى  "ق  أن  حرذئ  سظثطا  العاتثة"،  "الثولئ 
والثغظغئ  المثظغئ  التصعق  طظ  غظاصص  أن  حأظه  طظ 
شغ  المصغمئ  الغععدغئ  غغر  الطعائش  بعا  تاماع  الاغ 
شطسطغظ". وتمبطئ الرؤغئ الئرغطاظغئ شغ دولئ ذائفغئ 
غضعن شغعا الغععد ذائفئ، وق تضعن شطسطغظ خاخئ 

سطى  الغعم  الغععد  غاةرأ  ضما  غععدغئ،  ضثولئ  لعط، 
المطالئئ أطام صادة طا غسمى المحروع العذظغ.

جرغمئ  سظ  تظفخض  لط  الئرغطاظغئ  الةرغمئ  تطك 
برغطاظغا شغ عثم دولئ الثقشئ، ولثلك طظ الطئغسغ 
برغطاظغا  وإن  تعأطان،  وشطسطغظ  الثقشئ  إن  الصعل 
ُغاعصع  وق  الباظغئ،  تصدط  تاى  افولى  سطى  صدئ 
سعدة  بثون  الباظغئ،  قجاسادة  الةغعش  تاترك  أن 
تتئ  شطسطغظ  بصاء  أن  الشرب  غسائر  ولعثا  افولى، 
اقتاقل، عع ظصطئ طفخطغئ شغ خطاعا لمظع الثقشئ، 
سطى  العاجإ  شإن  ولثلك  صغاطعا.  تال  وطتارباعا 
افطئ اإلجقطغئ وعغ تساثضر جرغمئ وسث بطفعر، أن 
وعغ  العسث  لثلك  المخاتئئ  الةرغمئ  أغدا  تساثضر 

الصداء سطى دولئ الثقشئ.
وبغظما ضاظئ ذضرى تطك الةرغمئ طئسث غدإ حسئغ 
غسّمى  وشغما  داخطعا  شطسطغظ،  أعض  غةااح  سارم 
أرجض  تتئ  تحاسض  المتاطئ  افرض  وضاظئ  الحاات، 
المتاطغظ بالمزاعرات والمعاجعات، خارت تمر ضأّظعا 
المساش!  العاصع  سطى  أبر  بق  اظصدى،  تارغثغ  تثث 
واظفخض الاارغت سظ العسغ السغاجغ، واظفخط السمض 
شطسطغظ  سطى  الاارغثغ  العسغ  ترضئ  سظ  السغاجغ 
الظاغةئ  عما  واقظفخام  اقظفخال  وعثا  وصدغاعا، 
طظتثر  سطى  شطسطغظ  صدغئ  لثترجئ  المئاحرة 
الاظازقت، وعع ُطثَرج جغاجغ ترام طظ جظج السططئ 
بالاترغر  تسّمئ  طظزمئ  ِجفاتاً  أظةئاعا  الاغ  افطظغئ 

بغظما طارجئ المفاوضات ذرغصا لطاظازقت.
اقجابماري  العذظغ  المحروع  صادة  غظحشض  والغعم 
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بصطط: د. طاعر الةسئري*

أضثت حرذئ إظثوظغسغا إخابئ ظتع ١٦٠ طازاعرا و٨٨ 
رجض أطظ جراء احائاضات وصسئ طساء أطج الةمسئ، 
بسث  جاضرتا  الساخمئ  شغ  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ   ٤
المثغظئ.  طتاشر  باجاصالئ  ذالئئ  ضثمئ  طزاعرة 

(روجغا الغعم)
صث  "أععك"  المثسع  التاصث  الظخراظغ  ضان   :
إظثوظغسغا،  أعض  أطام  الضرغط  الصرآن  سطى  تطاول 
خثساط  ضعظضط  لغ  تخعتعا  لظ  ضظاط  "إذا  بصعله 
بسعرة المائثة آغئ ٥١ شغ الصرآن - طحغرا إلى صعله 
َاء  ِ ْو

َ
َُهوَد وَاجََّصاَرى أ ْ ِيَن آَمُنواْ الَ َيتَِّخُذواْ ا َّ فَُّها ا

َ
تسالى ﴿يَا ك

الِِمنَي﴾، وطبض عثه افطعر، إذا طا ضظاط أغعا  َ الَ َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ نُكْم َفإِنَُّه ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ َُّهم مِّ َاء َنْعٍض َوَمن َفَتَول ِ ْو
َ
َنْعُضُهْم أ

السغثات والسادة ق تمغطعن لاسغغظغ فظضط تثاشعن طظ الظار، شأظاط بثلك تاخرشعن ضالتمصى، عثا جغث"، 
وإبر ذلك طا زالئ الفسالغات المثاطفئ طظ طزاعرات وطسغرات واجاماسات لطسطماء طسامرة شغ إظثوظغسغا، 

اظاخارا لطصرآن الضرغط، طا غسظغ أن السصغثة اإلجقطغئ تغئ شغ صطعب المسطمغظ وأبثا لظ تمعت.

وزغر الثارجغئ الارضغ غخش رئغج العزراء 
السراصغ بـ"الدسغش"

تراحص الاخرغتات بني الظزاطني 
الرتضغ والسراصغ عع طةرد

زوبسئ يف شظةان

إخابات شغ تزاعرة جاضرتا ضث المتاشر الماعط بـ "إعاظاه الصرآن"

اظاخار املسطمني يف إظثوظغسغا لطصرآن الضرغط



افربساء ٩ طظ خفر ١٤٣٨ عـ المعاشص ٩ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ طــ ٢     السثد ١٠٣

بسث الاظازل سظ ططضغئ ججغرتغ تغران وخظاشغر لطثولئ 
السسعدغئ تاى غثرج عثا الممر المائغ الثي غاتضط 
دولغئ  طغاعاً  شغخئح  إلغه  غخض  وطا  غععد  ضغان  شغ 
ق تاتضط شغه طخر وق آل جسعد بالضطغئ، واآلن وطع 
تطك المحارغع اقصاخادغئ المسطظ سظعا وغغر المسطظ، 
غسسى ضغان غععد لاأطغظ عثا الظزام الثي غمظتعط 
ُصئطئ التغاة، شعط بشغره وبشغر تأطغظه غثرضعن أظعط 
لعط  وجغزض  شطسطغظ،  أرض  سطى  لعط  سغح  ق 
وفطرغضا خادطا ططغسا غظفث ضض طا غمطى سطغه دون 
طراجسئ أو طظاصحئ، شعثا دأب ضض خائظ لثغظه وأطاه 

بائع ظفسه لسثوه.
الضظاظئ  فعض  الثثاع  طظ  وضحغء  ظفسه  العصئ  شغ 
ولمساغرة  وتصعغاه،  الظزام  شغ  لطروح  ظفت  وطتاولئ 
الظشمئ الاغ غططصعا اإلسقم المخري سظ وجعد طآاطرة 
ضعظغئ سطى الظزام لثطع السغسغ أسطظئ أطرغضا الاغ 
تضعن  أن  طخر  لتضط  غسسى  ظزام  أي  سطى  تحارط 
واحظطظ  أسطظئ  غععد،  ضغان  تأطغظ  أولعغاته  أعط 
وصالئ  "السعائص"  بتةئ  لمخر  طساسثات  تطشغ  أظعا 
وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، افربساء ٢٠١٦/١٠/١٩م، إظعا 
طرخعدة  ضاظئ  دوقر  طقغغظ   ١٠٨ تعجغه"  "أسادت 
تظفص،  لط  لضظعا   ٢٠١٥ سام  لمخر  اصاخادي  ضثسط 
بسئإ "تأخغر أساق الاظفغث الفاسض لطسثغث طظ الئراطب"، 
شالسعائص ق تمظسعط طظ دسمه طئاحرة أو سظ ذرغص 
غغرعط طظ تضام الثطغب إق أظعط ربما أرادوا طظه طع 
ضض عثا الثسط طجغثًا طظ الاظازقت واقظئطاح رغط أظه 
غصثم لعط ضض حغء ذعاسغئ ذمسا شغ أن غئصعه سطى 

ضرجغه وق غظصطئعا سطغه ضما تثث طع جطفه.
إق أن عثا ضطه لظ غفطح شغ طظع اظعغار عثا الظزام ضما 
ق غفطح السقج شغ بث الروح شغ جسث طغئ، والبعرة 
الصادطئ جاطغح بعط ق طتالئ وربما تتعل الضظاظئ إلى 
طا عع أجعأ طما غتثث سطى أرض الحام وعثا طا غصطص 
أخرى  حام  طعاجعئ  سطى  لعط  صثرة  شق  اآلن،  الشرب 
شغ المظطصئ إق أظه تادث رغما سظعط وظسأل اهللا أق 
غساطغسعا اطاطاءعا وجرصاعا وأن غامضظ المثطخعن 
طظ أبظاء افطئ طظ صغادتعا وتعجغععا بالحضض الثي 
ظةاتعا،  وذعق  افطئ  درع  ضاظئ  ضما  الضظاظئ  غسغث 
وعثا  فسثائعا،  جغحا  ق  لفطئ  جغحا  جغحعا  وغسغث 
غتااج إلى صغادة واسغئ طثطخئ تتمض طحروسا واضتا 
سطى  أغدا  وصادرا  الظاس  طحضقت  سقج  سطى  صادرا 
خراع أطرغضا وغععد وضحش ضض خططعط وأجالغئعط 
شغ الاآطر سطى أعض الضظاظئ وافطئ، ولغج أطام أعض 
الضظاظئ شغ عثا المدمار غغر تجب الاترغر شعع وتثه 
شألةأعا  أطرغضا  خطط  ضض  غثغه  سطى  تضسرت  الثي 
إلى اجائثال الثطئ تطع الثطئ تاى اسارشئ بفحطعا 

وسةجعا سظ أي تطعل تئصغ ظفعذعا شغ الحام.
شغا أعض الضظاظئ! دوظضط تجب الاترغر، ضسعا أغثغضط 
ولظ  ق  رائث  لضط  شعع  غتمض  طا  واتمطعا  غثه  شغ 
الثظغا  شغ  وسجضط  خغرضط  إلى  غسسى  بض  غضثبضط، 
خقشئ  ظض  شغ  رغغثة  إجقطغئ  بتغاة  شغعا  شاظسمعن 
برضا  اآلخرة  شغ  سزمى  وضراطئ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
شضعظعا  الةظئ،  شغ  السطغا  الثرجات  وظغض  وجض  سج  اهللا 

لعا تفعزوا وتظسمعا وتظسط افطئ ضطعا بضط.
ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  اْسَتِجيُبواْ  ِيَن آَمُنواْ  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

اقظاثابات افطرغضغئ 
"اخاغار جغأ، بني غري ضفآ وجغاجغئ شاجثة"

اقظاثابات  خقل  اإلتــراج  الماتثة  العقغات  تساظغ 
طساعغات  جمغع  سطى  افطرغضغعن  وغحسر  التالغئ، 

المةامع بأن لغج لثغعط أي خغار تصغصغ.
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  لـ٨  الاالغ  الغعم  خئاح  شغ 
العقغات  حسإ  ضان  إذا  طا  السالط  جغسرف   ،٢٠١٦
الماتثة صث اخاار "الفساد" أو "سثم الضفاءة" ضأععن 
السالط.  شغ  العتغثة  السزمى  الصعة  لصغادة  الحّرغظ 
وجعف تتثد الظاائب إن ضان الرئغج الـ٤٥ لطعقغات 
الماتثة عع دوظالث تراطإ، الرجض الشارق شغ الفدائح 
افجطتئ  بطثظا  غخظع  لماذا  أسرف  ق  "أظا  صال:  الثي 
الظعوغئ إذا لط ظساثثطعا"، أو عغقري ضطغظاعن، المرأة 
الاغ غظزر إلغعا طظ صئض سحرات المقغغظ طظ الظاخئغظ 
افطرغضغغظ بأظعا شاجثة. ختغفئ الةاردغان ظصطئ سظ 
صعله:  الفثرالغ  الاتصغصات  طضاإ  شغ  جابص  طسآول 
بأن  غساصثون  الثغظ  افحثاص  طظ  الضبغر  "عظاك 
تراطإ غغر ضفآ، ولضظعط غساصثون أغدا أن ضطغظاعن 
شاجثة. طا تسمسه ضبغرا عع أن عثا اخاغار جغأ، بغظ 

غغر ضفآ وبغظ جغاجّغئ شاجثة".
الفثرالغ  الاتصغصات  طضاإ  لاتصغص  ضطغظاعن  تسرضئ 
بسئإ جعء تساططعا طع المسطعطات السرغئ شغ برغثعا 
تمعز/ وشغ  الثارجغئ،  وزارة  تعلغعا  أبظاء  اإللضاروظغ 

غعلغع وخفعا طثغر طضاإ الاتصغصات الفثرالغ جغمج 
ضعطغ بـ"المعمطئ لطشاغئ." وصث أبار افخغر جثق جثغثا 
بسث ضحفه شغ ٢٨ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦، سظ 
٦٥٠ ألش رجالئ برغث إلضاروظغ تط السبعر سطغعا سطى 
ضئار  فتث  السابص  لطجوج  المتمعل  الضمئغعتر  جعاز 
"حثغثة  عغ  الرجائض  عثه  وأن  ضطغظاعن،  طساسثي 
وأظه  السابص  اإللضاروظغ  الئرغث  رجائض  بةثل  الخطئ" 
الاتصغصات  طضاإ  ولضظ  جثغث.  تتصغص  شاح  تط  صث 
الفغثرالغ ظفسه صث تط اتعاطه بسعء الاخرف طظ صئض 

وزارة السثل لمتاولاه الاأبغر سطى ظاغةئ اقظاثابات.
غحسر افطرغضغعن بأظعط بغادق شغ لسئئ بغظ وضاقت 
الضاإ  طظ  السثغث  ظعرت  وصث  السططئ.  سطى  خفغئ 
التمطئ  عثه  خقل  أطرغضغعن  ضائعا  الاغ  والمصاقت 
ذعظغئ  "تالئ  طبض:  طثغفئ  سظاوغظ  تتمض  اقظاثابغئ 
سمغصئ: تضعطئ الزض شغ أطرغضا واظصقبعا الخاطئ"، 
غصعم  طظ  عع  الحسإ  بأن  غآطظعن  غسعدوا  لط  إظعط 
أن  وغــرون  الماتثة،  الــعقغــات  طساصئض  باتثغث 
شسطغا.  المسآولئ  عغ  غاطدئ  طظاثئئ  غغر  حثخغات 
عثه الفضرة أخئتئ صعغئ جثا شغ العقغات الماتثة 
وصث أخئتئ ساطق طعما شغ اقظاثابات. وغظةج دوظالث 
تراطإ بحضض جغث جثا شغ اجاطقسات الرأي، وتضمظ 

أظه  شغ  افطرغضغغظ  طظ  الضبغر  تخعر  شغ  جاذبغاه 
سطى الرغط طظ جعطه العاضح شغ أطعر الثولئ، إق أظه 
غمبض "خغارا ظزغفا". إظه المطغاردغر الثي غثسغ تمعغطه 
لتمطاه اقظاثابغئ بظفسه... وبالاالغ شعع "غغر طثغظ 
بحغء لةماسات المخالح أو جماسات الدشط". شغ تغظ 
إن عثا لغج ختغتا تماطا، وأن اجابماره الحثخغ 
شغ تمطاه الثاخئ الئالس ٥٤ ططغعن دوقر غمبض أصض 
طظ ربع ظفصات التمطئ اقظاثابغئ اإلجمالغ، شصث طبض 
ذلك أتث سعاطض حسئغاه. ضما غظزر إلغه سطى أظه الرجض 
اسائار  أي  دون  التصغصئ  سظ  غاتثث  الثي  الخادق 

لمحاسر أتث.
وصث ضان سثم اضارابه بمحاسر أتث أغدا طخثرا لمسزط 
طحاضطه شغ التمطئ اقظاثابغئ. وصث وجعئ ضثه السثغث 
جئغض  سطى  جظسغئ.  اساثاءات  بارتضاب  المجاسط  طظ 
المبال، صالـئ السغثة لغثز لختغفئ ظغعغعرك تاغمج أظعا 
بغظما ضاظئ سطى طاظ ذائرة بالثرجئ افولى، رشع السغث 
غاطمج  راح  بط  بغظعما  الفاخض  الثراع  طسظث  تراطإ 
جسثعا بغثغه. وصالئ "ضان طبض افخطئعط. غثاه ضاظاا 
شغ ضض طضان". وصث ضان باإلطضان ظفغ عثه المجاسط 
ضعظعا تغقً صثرة لتمطئ ضطغظاعن، لعق التماصات الاغ ق 
تخثق الاغ صالعا خقل التمطئ اقظاثابغئ تعل طعصفه 
طظ الظساء. لصث شصث تراطإ الضبغر طظ المآغثغظ سظثطا 
أن  دون  شصط  أصّئض  طشظاذغج،  "ضأظعظ  بفثر:  صال 
غسمتعن لك بفسض ذلك،  أظازر. وسظثطا تضعن ظةماً 
غمضظك شسض أي حغء. وتدع غثك أغظما تحاء... غمضظ 
شسض أي حغء". وجعاء تعجإ شعز تراطإ أو خسارته بسث 
الاخرغتات الاغ ق تخر لعا طظ التماصئ طبض عثه، 
شإن حسئغاه العاضتئ تاى اآلن عغ دلغض سطى طثى 
اقظتطاط الثي وخطئ إلغه الثغمصراذغئ افطرغضغئ شغ 

سغعن الحسإ افطرغضغ ظفسه.
وضما غئثو تراطإ غئغا، شإن ضطغظاعن تئثو شاجثة شغ 
سغعن الحسإ افطرغضغ، ولضظ الثعف جعف غةئرعط 
شسغضعن  اخااروا،  وأغعما  الحرغظ.  أععن  اخاغار  سطى 
الفرق أصض طّما غاعصسه طسزمعط. وبغظما ترضج طسزط 
وجائض اإلسقم سطى رجائض الئرغث اإللضاروظغ لمضاإ 
إن  الةاردغان  ختغفئ  تصعل  الفغثرالغ،  الاتصغصات 
ضغش  "تزعر  لعغضغطغضج  اإللضاروظغ  الئرغث  رجائض 
افغظغاء  ضطغظاعن  تمطئ  أظخار  وأن  أطرغضا"،  تساس 
طسائض  شغ  الظفعذ  غحارون  طشطص  ظاٍد  عط  وافصعغاء 
الثولئ لتماغئ طخالح بسدعط بسداً. وغةري عثا طظث 
شارة ذعغطئ شغ السغاجئ افطرغضغئ، وق تثاطش تمطئ 

 ضطغظاعن سظ ذلك

ضغان غععد غسسى إلظصاذ السغسغ 
اصاخادغاً ملظع اظعغاره العحغك

بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*

سعث  شغ  وطخر  غععد  ضغان  بغظ  السقصات  "تحعث 
افطظغ  الخسغث  سطى  طسئعق  غغر  "دشؤًا"  السغسغ، 
جظعات  بسث  وذلك  أغدًا،  واقصاخادي  والسغاجغ 
لطتث  الاساون  طساعى  تصطغض  أو  الاام  اقظصطاع  طظ 
افدظى. عثه المرة، ق غظئع الاساون طظ رغئئ اقتاقل 
بض  طخر،  الةارة  طع  السقصات  تتسغظ  شغ  الغععدي 
شغ  الاصثغرات  أحارت  أن  بسث  صخعى  ضرورة  أخئح 
السغسغ  ظزام  اظعغار  خطر  وجعد  إلى  غععد  ضغان 
جظعات  شئسث  طتثودة،  شارة  خقل  ضاطض  بحضض 
دولئ  تساسث  اقصاخادي،  الاساون  تعصش  طظ  ذعغطئ 
طع  الضئغرة  المحارغع  طظ  جطسطئ  لاظفغث  اقتاقل 
طخر. طحارغع تعثف إلظصاذ الئظغئ الاتاغئ المخرغئ 
السغسغ  ظزام  لاصعغئ  افجاجغئ؛  المحاضض  وتض 
والتفاظ سطى اقجاصرار السغاجغ. وشغ عثا السغاق، 
السئرغئ  أتروظعت"  "غثغسعت  ختغفئ  ططتص  شغ  جاء 
أن الظصاحات تعل عثه المحارغع الضئغرة بثأت، وق 
تمّبض شصط تصاربًا جغاجغًا بض تاجئ طاّجئ لثشع طخر 
الظزام"  تعثد  الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ  تثطغ  إلى 

"الثطغب أون قغظ"
شما الثي غثشع ضغان غععد لطسسغ إلى اجاصرار ظزام 
ضغان  غسافغث  وطاذا  اقظعغار؟  طظ  وطظسه  السغسغ، 
غطسئه  الثي  الثور  وطا  السغسغ؟  ظزام  طظ  غععد 

السغسغ شغ خثطئ وتماغئ ضغان غععد؟
إن الماابع لمعصش الظزام المخري وخاخئ رأجه غرى 
لضغان  الثثطات  تصثغط  شغ  والاسارع  الاضالإ  تةط 
غععد وتماغئ أطظه وتتصغص طخالته وطخالح أطرغضا 
شغ المظطصئ، وطا تثث وغتثث شغ جغظاء خغر حاعث 
ودلغض سطى ذلك، شتاضط غصاض حسئه وغعةرعط وغدغص 
سطغعط سغحعط تاى غأطظ غععد شغ بغعتعط، بغظما 
عاش عثا الحسإ صئض جظعات وشغ صطإ طغثان الاترغر 
(سطى الصثس راغتغظ حعثاء بالمقغغظ) وإن ضان طظ 
أذطصعا عثا العااف دون طساعاه وطساعى تظفغثه إق 
أظه قصغ خثى داخض ظفعس الظاس أصطص غععد خاخئ 
طع تخار الظاس وبحضض سفعي لسفارتعط شغ الصاعرة 
واصاتاطعط لعا، شطط غحسروا بافطان الثي ضفطه وعغأه 
لعط طئارك، خاخئ طع احاسال بعرة افطئ شغ الحام إق 
شغ ظطعط، شضان عثا الظزام ورأجه لعط ذعق ظةاة، 
شسض  ضما  طسعط  لغسغر  إلغه  تاجاعط  أدرضعا  وفظعط 
طئارك بض وأضبر، وطع طا تمر به الضظاظئ طظ ظصص تاد 
وافزطات  الفاتح  افجسار  وارتفاع  رئغسغئ  جطع  شغ 
عثا  أن  سغظ  ذي  ضض  غثرك  الماقتصئ،  اقصاخادغئ 
الظزام شاصث لضض طصعطات التغاة إق أظه شغ ظزر غععد 
غئصى الظزام الثي غسطغعط افطان وغمظتعط الثفء 
إرجال  سئاس  جططئ  وسطى  سطغعط  سرض  الثي  وعع 
طظ  وذمأظاه  غععد  ضغان  لتماغئ  المخري  الةغح 
ظسائعط  واغاخاب  وصمسعط  شطسطغظ  أعض  طصاوطئ 
وتعةغره  صاطه  بثقف  طخر،  بأعض  الغعم  غفسض  ضما 
ضض  وتةفغش  الةظعبغئ  تثودعط  لاأطغظ  جغظاء  فعض 
غثشسعن  الثي  بالسقح  شطسطغظ  أعض  إطثاد  طظابع 
وغثاشسعن به سظ أظفسعط غثر غععد، ضض عثا غثشع 
ضغان غععد لطسسغ قجاصرار السغسغ وظزاطه فذعل 
شارة طمضظئ، شعع شعق تأطغظه تثود الضغان وتفزه 
شغ  المحارك  افطظغ  الاظسغص  سظه  سئر  الثي  فطظه 
جغظاء وربما شغ طخر ضطعا، بط طظته لعط تصعل الشاز 
شغ الئتر الماعجط وتأطغظ طرورعط سئر خطغب السصئئ 
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ
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غاابع السالط السربغ اقظاثابات الرئاجغئ شغ العقغات 
الماتثة، وغأطض الئسخ شغ أن تساسث جغاجات إدارة 
تحعثعا  الاغ  افزطات  تثفغش  شغ  جثغثة  أطرغضغئ 

طظطصئ الحرق افوجط. (بغ بغ جغ السربغئ)
: عثا عع الرئغج الـ٤٥ الثي تظاثئه العقغات 
الماتثة افطرغضغئ طظث تأجغسعا سطى جماجط وأحقء 
العظعد التمر أختاب الئقد افخطغغظ، وطظ تغظعا 
سجلاعا  طظ  خروجعا  بسث  وخاخئ  عثا،  غعطظا  وإلى 
اقخاغارغئ إبان الترب السالمغئ الباظغئ، وعغ لط غَر 

طظعا المسطمعن والسرب خغرا صط، بض إن طا رأوه طظعا عع الحر؛ شالمضائث والمآاطرات، واقجاسمار وظعإ 
البروات والمصثرات، واقتاقل والصاض والاسثغإ، وظحر أشضار وطفاعغط البصاشئ الرأجمالغئ الفاجثة، وتظخغإ 
التضام السمقء وتسطغطعط سطى المسطمغظ لغسعطععط جعء السثاب، بط جسغعا التبغث لطتغطعلئ دون سعدة 
المسطمغظ إلى سجعط وأطةادعط، بمظع إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغ بقد المسطمغظ؛ شعثه 
الحرور وغغرعا عغ جغاجئ العقغات الماتثة ظتع المسطمغظ والسرب، وجرائمعا وطآاطراتعا شغ السراق 
وشطسطغظ وأششاظساان، وشغ لغئغا والغمظ وباضساان، وشغ طخر وتعظج وجعرغا والسعدان،... حاعثة 
سطى ذلك. وشعق ذلك شأطرغضا عغ دولئ إدارات وطآجسات ولغسئ دولئ أتجاب وأشراد، شاإلدارات تدع 
اجاراتغةغات بابائ، غظفثعا افشراد "التضام" وافتجاب، وإن اخاطفئ افجالغإ والعجائض؛ لثلك شإظه طظ 
صطئ العسغ والتمص السغاجغ، أن غظازر المسطمعن أشرادًا وترضات اظاثابات الرئاجئ افطرغضغئ، وغسطصعن 
آطاق سطى ظاائةعا؛ فن ظاغةاعا واتثة سطى طر الاارغت، وعغ وخعل تجب تاصث وحثص أتصث سطى اإلجقم 

والمسطمغظ، وطظ روج لشغر ذلك طظ السرب والمسطمغظ، شعع واتث طظ ابظغظ: إطا طدطَّض، أو طدطِّض.

الحئاب السربغ واقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ

اقظاثابات افطرغضغئ: غاسثد افحثاص، وتثاطش افحضال، 
والتصث سطى اإلجقم واتث

أسطظئ المسارضئ السعرغئ المسطتئ، الغعم افتث، سظ 
وصعع المجغث طظ الثسائر الئحرغئ شغ خفعف صعات 
وجط  تطإ،  شغ  الطئظاظغ  اهللا  وتجب  السعري  الظزام 
اجامرار المسارك شغ الساخمئ اقصاخادغئ لطئقد. وصال 
المضاإ اإلسقطغ لـ"جغح المةاعثغظ" إن "طةمعسئ 
ضاططئ طظ صعات تجب اهللا الطئظاظغ ُصاطئ إبر اجاعثاشعا 
الغعم بخاروخ طداد لطثروع، سطى تطئ أتث برغش تطإ 
طتاولاعا  إبر  أخرى  طةمعسئ  ُصاطئ  بغظما  الةظعبغ، 
الاصثم إلى تطئ طآتئ". وتسّث تطك الاقل طتاور طعمئ 
قظطقق صعات المسارضئ السعرغئ طظ الرغش الةظعبغ 
تطإ.  طثغظئ  جظعب  شغ  السسضرغئ  الضطغات  باتةاه 
بمطغحغات  طثسعطئ  السعري،  الظزام  صعات  وتتاول 
أجظئغئ، حظ عةمات سضسغئ سطى المسارضئ شغ تطك 
المظطصئ، بعثف إغصاف طتاوقتعا ضسر التخار الثي 

غفرضه الظزام سطى المظطصئ الحرصغئ طظ طثغظئ تطإ. وأسطظئ "غرشئ سمطغات شاح تطإ" سظ "طصاض سثة سظاخر 
الثسائر  وتعالئ  تطإ".  طثغظئ  حرصغ  الئاحا"  جئعئ "بساان  شغ  وتفةغرعا  ألشام  زرع  بسث  الظزام  صعات  طظ 
الئحرغئ شغ خفعف صعات الظزام والمطغحغات المعالغئ لعا شغ تطإ خقل افجئعع الماضغ، خخعخاً بسث بثء 

طصاتطغ المسارضئ طسرضئ ضسر التخار. السربغ الةثغث

خسائر جثغثة لطظزام السعري وتجب اهللا شغ تطإ

جغعجم الةمع وغعلعن الثبر
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سظ  الظاس  لترف  لطتادبئ،  أدت  الاغ  المسطرغئ 
افجئاب التصغصغئ لطتادث وضأن صدغئ طتسظ وغغره 
عغ صدغئ حطط شغ اجاسمال السططئ وسثم الاطئغص 
السطغط لطصاظعن ولطفساد المساحري شغ اإلدارة! ولضظ 
تراضمات  غساظغ  الثي  بالرغش  وصسئ  التادبئ  ولضعن 
الصعر والصاض والاحرغث والاعمغح والتخار اقصاخادي 
طظ خمسغظات الصرن الماضغ شإن اقتاةاجات اجامرت 
والصدغئ لط ُتْطَع ضما ذعغئ غغرعا، طما اضطر المطك 
تاععب  ق  الشدإ  ظار  لسض  وبسرسئ  حثخغا  لطاثخض 
جرغسئ  إجراءات  وشغ  المشربغ.  اقجابظاء  سطى  شاأتغ 
جمك  جسر  اظثفخ  الظاس  لارضغئ  طتثودة  لضظعا 
السردغظ طظ ٤٠ درعما إلى ٧ دراعط بمثغظئ التسغمئ 
ضما وزسئ طساحفغاتعا الثواء بالمةان تسإ بسخ 
المخادر اإلسقطغئ واظثفخ جسر السمك بـ٨٠٪ بمثغظئ 
المزاعرات  قتاعاء  الثولئ  جععد  ضض  وطع  وجثة. 
الظاس  الئسطاء طظ  وترضغئ  ططالئعا  جصش  وخفخ 
بثفخ أجسار السمك والاطعغح بالفاظئ ورضعب افطازغس 
اقظفخالغغظ سطى الصدغئ لاصسغط المشرب، شإن أخعات 
المتاةغظ ارتفسئ بالططإ بالاصسغط السادل لطبروة إلى 
وإظعاء  الظاس،  سظ  (الثولئ)  المثجن  ظطط  رشع  جاظإ 

اقجائثاد.
باقجابظاء  الائاعغ  سطى  وتعارّغعه  المثجن  دأب  لصث 
المشربغ طصارظئ بما سرشاه باصغ الثول السربغئ، والامظظ 
سطى الحسإ بظسمئ افطظ واقجاصرار الاغ تسرشعا الئقد، 
أظعا  سطى  اتاةاجغئ  ترضئ  أي  تخعغر  سطى  دأبعا  ضما 
دواطئ  شغ  الئقد  وإدخال  الظسمئ  عثه  لسطإ  طصثطئ 
ظطعم  "جططان  طبض  طظ  فصعال  وروجعا  الفعضى، 
خغر طظ شاظئ تثوم"، وسطغه شما سطى الظاس إق الرضا 
ظطمعط شعط سطى جعئعط  بتضاطعط والسضعت سظ 

أشدض طما غظازرعط إن تثععرت افوضاع!
الرطاد  تتئ  الظار  أن  غغره  طظ  أضبر  غثرك  والمثجن 
بالةئر  ذرسا  ضاصعا  الظاس  وأن  غجداد  اقتاصان  وأن 
طظ  بالبروة  وتاحغاه  التاضط  وباجاؤبار  واقجائثاد 
غتاعي  أن  الظزام  اجاطاع  وإن  وإظه  الظاس.  دون 
التراك وغثفخ جصش ططالئه وغعجعه إلى أن تعثأ 
افظفج ولع بسث تغظ، شإن وسغ الظاس شغ تجاغث ولظ 
تشغغر  سطى  جماسغا  الظاس  غاعتث  تاى  الجطظ  غطعل 
الظزام ولغج المطالئئ بالاثخض المطضغ لرشع التغش 

والزطط أو إخقح عظا أو عظاك.
افتثاث؟  عثه  تةاه  العاجإ  عع  طا  اآلن:  والسآال 
الاشغغر  إلى  تصعد  أن  أطقً  وتحةغسعا  إلغعا  اقظدمام 
المظحعد؟ أم اساجالعا خعشاً طظ أن تآدي إلى الفعضى 

الاغ ق غامظاعا أتث؟
ولقجابئ سطى السآال، ظساسرض افطعر الاالغئ:

١. إن الصعل بأن أي ترضئ اتاةاجغئ جاآدي بالدرورة 
إلى الفعضى بثسعى أن الحسإ جاعض وغغر طظزط عع 
ضقم غغر ختغح (أباظئ اقتاةاجات شغ التسغمئ سطى 
طساعى راق شغ الاظزغط وتماغئ المماطضات الثاخئ 
سظ  الظفاغات  حرضئ  لاعصش  ظاغةئ  أظه  ضما  والساطئ، 
سمطغئ  الحئاب  تعلى  الظاس  شسض  ردود  طثاشئ  السمض 
تظزغش طثغظاعط)، ضما أن الاسثر باةظإ الفاظئ لائرغر 
السضعت سظ الزطط عع أغداً ضقم غغر جطغط. شالزطط 
عع الفاظئ الضئرى، وق حغء غئرر السضعت سظه. بض إن 
بسغظعا، َسْظ  طتاجئئ التضام عع الفاظئ  السضعت سظ 
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٢. طما ق حك شغه أن الةمغع غاعق إلى الاشغغر، وإن 
افخغرة  تضعن  لظ  طتسظ  تادبئ  أن  المآضث  وطظ 
طا دطظا ظسغح شغ ظض ظزام جئري، والةئر ق غظفك 
سظ أطرغظ؛ أتثعما سصطغئ اقجاسقء واقجائثاد الاغ 
تسحح شغ سصعل طسؤعلغ السططئ، وباظغعما اقجاؤبار 

بالبروة طظ دون الظاس.
٣. المزاعرات السطمغئ الاغ ق تساثي سطى أطقك وأرواح 
اقتاةاج،  سظ  لطاسئغر  ضعجغطئ  اجاسمطئ  إذا  الظاس، 
ودسعة الظاس إلى  لطتضام،  المتاجئئ  خعت  وإجماع 
اقظدمام إلى صعاشض الساططغظ لطاشغغر عغ سمض طئاٌح 

بض وطططعٌب.
٤. دطاء الظاس وأطعالعط وأسراضعط طترطئ، ق غةعز 
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الماء  شغ  تخطاد  أذراف  وجعد  شغه  حك  ق  طما   .٥
ذات  والترضات  الغسار،  ترضات  بسخ  (وأعمعا  السضر 
الظجسئ السرصغئ اقظفخالغئ)، تتاول الرضعب سطى طعجئ 
اقتاةاجات لاتصغص طخالح حثخغئ أو شؤعغئ أو تجبغئ، 
شغ  تأطض  خارجغئ  أذراف  وجعد  العارد  طظ  أظه  ضما 
اجاشقل افتثاث ضعجغطئ ضشط لاتصغص طآرب طسغظئ.

٦. إسطاء اقتاةاجات ذابساً سرصغاً برشع راغئ طا غسمى 
جمععرغئ الرغش، أو اسائار المحضض خراساً بغظ السرب 
وافطازغس، طتّرٌم حرساً فظه دسعة إلى السخئغئ المصغائ 
 > fiÏfį Ži łfiŸ̌;]‚̨ Ć›Žc…̨ ;]·̨Ê¡̌Ą̈?  : صال  الحرع،  طظعا  ظّفرظا  الاغ 
[الئثاري]. أضش إلغه أظه طثالش لطعاصع شالظزام سادل 
حرصًا  وجظعباً،  حماقً  الةمغع  سطى  الزطط  تعزغع  شغ 

وغرباً، سرباً وأطازغس.
إلى  غصعدظا  الئقد  لمحضطئ  السمغص  الاحثغص  إن   .٧

وجعد الثطض سطى بقبئ طساعغات:
 أ- طساعى الاحرغع الثي غةسطه شغ غث شؤئ صطغطئ تسثره 

لثثطئ طخالتعا، شاتض طا تحاء وتترم طا تحاء،
 ب- طساعى التضام الثغظ غسائرون الئقد ططضاً حثخغًا 
وق  رصغإ  دون  غحاؤون  ضما  شغعا  غاخرشعن  لعط 
طظ  غمطضعن  ق  لعط  َخَثطاً  السئاد  وغسائرون  تسغإ، 

وصش  أطرغضا  إسقن  أن  إلغه،  الظزر  لفئ  غةإ  وطما 
الاظسغص طع روجغا أضبر طظ طرة إظما عع دجض طفدعح، 
أطرغضا  تظخض  طع  اإلجرام  واجعئ  شغ  روجغا  لعضع 
غساشرب  ق  الثي  اإلجرام  عثا  خطش  تصغصًئ  تصش  الاغ 
لما  افغام  صادم  شغ  تطإ  أتغاء  سطى  غاداسش  أن 
أبثاه أعطعا طظ بئات وظئث لطثغاظئ ورشخ في تطعل 

اجاسقطغئ تسرق الثطاء وتظسش الادتغات.
شخئرًا أعطظا شغ تطإ وجائر ربعع الحام، شطط غئص إق 
الصطغض بإذن اهللا، شصث اجاثثم المةرطعن حاى أظعاع 
التخار  حزش  وأخابضط  ضادوا،  أو  ضثضط  افجطتئ 
المةازر،  وأّظات  الاعةغر  وسثابات  الصخش  وحثة 
وضأن  وتبئغئ،  اهللا  طظ  بفدض  واتاسئاط  شخمثتط 
اهللا  رجعل  شغضط  صال  طظ  غا  سزغط  فطر  ُغِسّثضط  اهللا 
;3|;˜…;‹]ç’\;◊·^;Åâ…;\Çb? :وصال ،>‹]ç÷’;ÌdÊö? :
…Ë“€<، شابئاعا وبصعا بعسث اهللا وظخره وتمضغظه، شما 
افرض  شةار  أطام  خمث  شمظ  الفرج،  إق  الدغص  بسث 
غرضغ  بما  الادتغات  غاعج  أن  لصادر  جظعات  جئ 
تضعن  أن  تطإ  طسرضئ  شغ  افخض  أن  واسطمعا  اهللا، 
بط  وطظ  تطإ  شغ  المسار  لاختغح  خطئ  شغ  خطعة 
جمع الصعى المثطخئ سطى طا غرضغ اهللا، لطجتش ظتع 
الساخمئ، إذ عظاك الفخض والمطتمئ، إذ عظاك غسصط 
الظزام وعظاك غصام تضط اإلجقم. وذلك ق غضعن إق 
باقساماد سطى اهللا وتثه وصطع التئال طع ضض أسثائه 
طظ الشرب وأذظابه، وق بث طظ تفر الادتغات ودطاء 
الحعثاء طظ أن تساثثم فغراض رخغخئ غسابمرعا 
الثعظئ الئائسعن شغ طفاوضات جظغش وغغرعا. وإن أعض 
الحام لصادرون بإغماظعط وإخقخعط ووسغعط سطى طا 
غتاك ضثعط طظ طآاطرات وطضائث أن غصطئعا الطاولئ 
روس  طظ  وأذظابعا  وأحغاسعا  أطرغضا  رؤوس  سطى 
وطرتجصئ إغران ولئظان وغغرعط، وأن غسغثوا الحام ضما 
خقشئ  المةرطعن،  ضره  ولع  اإلجقم  لثار  سصرًا  ضاظئ، 
وأعطه،  اإلجقم  شغعا  غسج  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة 
وغجعص شغعا الئاذض وأعطه، وإن ذلك لضائظ بإذن اهللا، 

ولمبض ذلك شطغسمض الساططعن.
َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  تسالى:  صال 
ِيَن ِمن  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ الصَّ

َجَُّهم مِّن  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َقْبلِِهْم َو
َوَمن َكَفَر  ِ َشيْئاً  َفْعُبُدونيَِن َال يرُْشُِكوَن  ْمناً 

َ
َنْعِد َخْوفِِهْم أ

 ﴾ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َنْعَد َذلَِك َفأ

شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *
وقغئ جعرغا

المتاخخئ  وشغ  السططئ،  ضسضئ  سطى  الاظاشج  شغ 
الاظاشج  شغ  تاى  بض  المظزمئ،  ضمظ  الفخائطغئ 
الثاخطغ سطى "الصغادة"، بغظما لط غسث لةرغمئ برغطاظغا 
ووسثعا شستئ ضاشغئ شغ الثطاب السغاجغ الممطعل، 

ششاب العسغ وتدرت المخالح العابطئ!!
جاعمئ  بض  الصادة،  سطى  العسغ  تشغغإ  غصاخر  ولط 
وسمطغئ  المثرجغ،  الاسطغط  طظاعب  تثرغإ  سمطغئ 
غسائغح  جغض  إظحاء  شغ  المخطتغ،  السغاجغ  الاأذغر 
الساذفغئ  افظشام  سطى  الةاطسات  جاتات  شغ  الرصص 
أن  العذظغئ  وخارت  جعاء،  تث  سطى  "والسغاجغئ" 
وطآاطرات  المتاطغظ  جرائط  طاظاجغظ  أضبر!  ترصص 
خّعروا  الثغظ  الصادة  وخغاظات  المساسمرغظ، 
"شطسطغظ" سطى أّظعا دولئ "طغضغ طاوس" ُترجط سطى 
جثران التارات شغ الدفئ الشربغئ وأزصئ غجة وبسخ 
شصط  الخثرة  صئئ  سظث  بض  الحرصغئ،  الصثس  حعراع 

(إن تمضظعا طظ الثخعل طساصئق!)، دون الصثس.
وعضثا تمر ذضرى وسث بطفعر شغ غفطئ، بغظما غخّفص 
إلى  شطسطغظ  أوخطعا  الثغظ  المظزمئ  لصادة  افتئاع 
شغ  برغطاظغا  ذرتاه  طما  أتصر  الاصجغط  طظ  تالئ 
سئر  بطفعر  وسث  دون  بما  صِئطعا  إذ  المحآوم،  وسثعا 
إظحاء جططئ أطظغئ تتمغ ذلك اقتاقل، بغظما ُتحشض 
حسإ  سطى  تفرضعا  الاغ  الدرائإ  بأطعال  أجعجتعا 

تامئ: وسث بطفعر تارغت طسامر ووسغ طشغَّإ
غصمع تتئ اقتاقل، شاةسطه أرخص اتاقل شغ الاارغت، 
وتسفغه طظ أغئ تضالغش، وطما ظّص سطغه وسث بطفعر طظ 
"التصعق المثظغئ والثغظغئ"، وبثلك طّبطعا تالئ خغاظئ 

وتآطر سطى شطسطغظ أشزع طظ بطفعر ظفسه.
برغطاظغا،  سطى  تصاخر  ق  الظضراء  الةرغمئ  تطك  إن 
الغعم  المظزمئ  صادة  غاسطص  الاغ  شرظسا  أصّرته  شصث 
تطاعا  بط  جرابعا.  خطش  وغطعبعن  بمئادرتعا، 
الفخائض  صادة  خاغ  الاغ   (١٩١٩ (سام  أطرغضا  باإلصرار 
رؤغاعا  أجاس  سطى  العذظغ  طحروسعط  الفطسطغظغئ 
غةسض  أن  ُغمضظ  جغاجغ  غئاء  شأي  الثولاغظ،  بتض 
ذاولئ  سطى  الصدغئ  وضسعا  لصادة  غخّفصعن  افتئاع 
المساسمرغظ، وخاروا جظعدا جغاجغغظ لعط شغ تظفغث 

رؤاعط اقجاسمارغئ؟!
إن الرد المئثئغ سطى جرائط برغطاظغا - وطسعا شرظسا 
وأطرغضا - بتص شطسطغظ وافطئ، عع سئر بعرة افطئ 
سطى التضام الثغظ ظّخئععط سطى الئقد والسئاد، تاى 
شاثطع  السسضرغئ  إرادتعا  اجاسادة  طظ  افطئ  تامضظ 
العغمظئ اقجاسمارغئ، وتثطع طسعا اقتاقل الغععدي 
الثي زرساه خظةرا شغ خثر افطئ، وتسغث شطسطغظ ضض 
شطسطغظ إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ شغ ظض الثقشئ 

 الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

طظطصئ أخرى داخض المثغظئ، وغضّثبعا غرشئ سمطغات 
شغ الثاخض المتاخر لطاظسغص طع الفخائض الاغ تسمض 
سطى شك التخار، والاغ دب الرسإ شغ صطعب أسثائعا 
غعم الثمغج الماضغ بسث طصاطٍئ أخاباعط إبر عةعم 
طفاجأ لطبعار سطى تغ تطإ الةثغثة، وغضّثبعا خث 
المثطخغظ لمتاوقت تصثم الظزام سطى سثة جئعات 
طظ ذرف المثغظئ المتاخر، وغضّثبعا إجصاط الظزام 
صئض  لقجاسقم  الظاس  تثسع  جعًا  ورصغئ  لمظحعرات 
أن غخطعط "بعاجض الةغح السعري" طا غةسض عآقء 
الاعاخض،  وجائض  سئر  وتظّثر  جثرغئ  طتض  "الئعاجض" 
وغضّثبعا إرجال الظزام طظث أطث بسغث لرجائض ظخغئ 
شق  افجث"  خعلئ  اظافاخاً  غتضغ  "ضالعر  الةعال  سئر 
وشاح  اهللا  طظ  بظخر  غصغظاً  إق  تطإ  أعض  ذلك  غجغث 
صرغإ بإذن اهللا. وتاى الادثغط اإلسقطغ قجاصثام 
ووخعل  والصثائش  الصاذشات  وتظعع  الروجغئ  الئعارج 
آقف جثغثة طظ الةظعد الروس راح غسطغ أبرًا سضسغًا 
ضث الروس، إذ غجغث شغ الدشط سطغعط شعق طأزصعط 
الثي عط شغه، ضعظعط غغر صادرغظ سطى التسط بسث 
جعى  لغج  الروجغ"  "الثب  أن  وإدراضعط  حعرًا   ١٤
وخش  وغضّثبعا  افطرغضان،  سظث  رخغص  طأجعر  صاتض 
فظعا  بـ"الصثرة"  التخار  شك  لمسرضئ  طغساعرا  دي 
لغسئ طسرضئ شك تخار شتسإ، بض عغ ضسٌر إلرادة 
بالعثن  بثأته  الثي  السغاجغ  لتطعا  ورشٌخ  أطرغضا، 
روجغا  حرغضئ  الماتثة،  افطط  برساغئ  والمفاوضات 
والظزام شغ اإلجرام سظثطا تحارط خروج "المسطتغظ" 
لدمان إغصاف الصخش وإدخال "المسعظات اإلظساظغئ".

العثظئ  إظةاح  شغ  روجغا  اجاماتئ  سطغظا  غثفى  وق 
طحارغع  غسارضعن  طمظ  تطإ  إلشراغ  المجسعطئ، 
أطرغضا  سطى  لغسعض  الظزام  لتدظ  وإسادتعا  أطرغضا 
بسثعا شرض تطعلعا الصاتطئ الاغ لثخعا دي طغساعرا 
السططئ"،  وتصاجط  سطماظغئ،  دولئ  "جعرغا  بةمطاغظ: 
شصاطئ بامثغثعا بسث غأجعا عغ وظزام اإلجرام، بض 
وطظ ورائعما أطرغضا، طظ خروج أعض تطإ والفخائض 
وبظغعط  بالثروج  إلغرائعط  جثغثة  طتاولئ  شغ  طظعا 
سظ السمض لفك التخار الثي ُغسمض له بصعة طظ داخض 
المثغظئ المتاخرة بالاظسغص طع الفخائض الاغ تتاول 
والخظائع.  وأذظابعا  أطرغضا  عغئئ  وضسر  التخار  شك 
والمثارس  المحاشغ  صخش  أن  أغداً  وغضّثبعا 
وافجعاق وافشران وضض طا غمئ لطمثظغغظ بخطئ إظما 
عع أجطعب رخغص شاحض لضسر إرادة حسإ بائر خابر 
أصسط أن ق غرضع إق هللا طعما ضطش ذلك طظ تدتغات.

 تامئ ضطمئ السثد: روجغا تمسظ بائسًئ شغ تطفغص افضاذغإ ...

طصاض طتسظ شضري دلغض آخر سطى السصطغئ اقجاسقئغئ لطظزام

تابع الةمغع تثاسغات التادبئ افلغمئ الاغ سرشاعا طثغظئ 
التسغمئ طساء غعم الةمسئ ٢٠١٦/١٠/٢٨ والاغ أدت إلى 
السمك،  بائع  اهللا،  رتمه  شضري  طتسظ  الحاب  طصاض 
ذتظاً شغ حاتظئ الظفاغات. ضما تابع الةمغع اقتاةاجات 
الاغ حعثتعا سثد طظ المثن المشربغئ طظ الحمال 
الةالغئ  أوجاط  إلى  تاى  واطاثادعا  بض  الةظعب  إلى 

المشربغئ خارج المشرب.
وطثى  اقتاةاجات  عثه  بتثة  الةمغع  حسر  لصث 
الثي  الحغء  المازاعرغظ،  لثى  الماراضط  اقتاصان 
دشع السثغثغظ إلى الاظئآ ببعرة سارطئ أو بعادر ربغع 
المطك  صام  افوضاع،  لاعثئئ  طتاولئ  وشغ  سربغ. 
بإرجال وزغر الثاخطغئ لاسجغئ والث الصاغض، ووسث بفاح 
التادث  طقبسات  ضض  لضحش  وطسمص  ظجغه  تتصغص 
وطساصئئ المسؤعلغظ سظه، أطا رئغج التضعطئ بظضغران، 
شاح  سظ  غسطظ  ولط  التادث  سطى  غسطص  لط  شضسادته، 
تتصغص...، ولضظ ذطإ طظ أسداء تجبه وأظخاره سثم 
المحارضئ شغ اقتاةاجات، وُسممئ رجالئ غرجح أظعا 
طظ الثاخطغئ سطى وجائض الاعاخض اإللضاروظغ بسثم 
المحارضئ باقتاةاجات فظعا شاظئ وججء طظ طآاطرة 
اقتاةاجات  رصسئ  اتساع  وأن  المشرب،  اجاصرار  سطى 
غمضظ أن غآدي إلى اظجقق افوضاع إلى طا آلئ إلغه 

جعرغا والسراق.
طعجعم  بعاحااغ  لقتاةاجات  الثسعة  ارتئطئ  لصث 
طظ  لفر  وعغ  افم  بسإ  طصرون  لططتظ  بالثسعة 
شغ  اجاسمالعا  السططئ  أشراد  اسااد  دوظغئ  ألفاظ 
لثى  الةمسغ  اإلتساس  ترك  طما  لطظاس،  خطابعط 
لثسعات  شاجاةابعا  والزطط،  باإلعاظئ  المشرب  أعض 
الازاعر رشدا لقجاسقء الثي غمارجه المثجن (أشراد 
وأسعان الثاخطغئ والثرك وافطظ) تةاه أعض المشرب، 
باةاوزات السططئ الاغ تعزع  شالةمغع صث ضاق ذرساً 
ظطمعا سطى الضض. وتادبئ طتسظ شضري لغسئ افولى، 
وضطظا غثضر تادبئ طغ شاغتئ بائسئ الفطائر الاغ أترصئ 
صائث  وتادبئ  جطساعا،  جطئاعا  السططات  فن  ظفسعا 
الثروة شغ ظغسان/أبرغض الماضغ الثي راود اطرأة سظ 

ظفسعا لغسطمعا رخخئ بظاء و...
ولصث جارسئ السططات إلى تعجغه صدغئ طتسظ شضري 
بإجراء  وسثت  ولعثا  الصاظعظغ،  اإلذار  شغ  وتخرعا 
واإلجراءات  الصاظعظغئ  المثالفات  شغ  (ظجغه)  تتصغص 

بصطط: طتمث بظ سئث اهللا
التصعق إق طا غةعدون عط به سطغعط وصئ طا غحاؤون 

بالصثر الثي غحاؤون،
غسضئ  الثي  الماعاذأ  الااشه  السغاجغ  العجط   ج- 
سظ الزطط بض وغئرره، وغرضى بفاات طعائث التضام 

طصابض الاسئغح بتمث الظزام.
٨. إن المساعغغظ الباظغ والبالث وإن بثغا طساصطْغظ إق 
أظعما ظاغةئ لطثطض العاصع شغ المساعى افول. شةسض 
الاحرغع بغث الئحر عع أضئر طخغئئ اباطغظا بعا وطظ عثا 
الحر تفرسئ باصغ الحرور. شفغ المشرب طبقً، غسرف 
الماظفثغظ،  غرضغ  بما  تخاغ  الصعاظغظ  أن  الةمغع 
شالصعاظغظ المظزمئ لصطاع الطاصئ والختئ تخاغ بما 
شطضعا،  شغ  غثور  وطظ  الصخر  حرضات  ظعط  غرضغ 
والصعاظغظ المظزمئ لصطاع الاسطغط تخاغ بما غرضغ 
الفقتئ  وصعاظغظ  المطابع،  ولعبغات  الثاص  الصطاع 
والخغث الئتري تخاغ بما غرضغ ضئار المسافغثغظ... 
وعثا العاطح الضئغر طظ ترغئ الاسطط عع الثي أظاب 
عثه الطغظئ طظ التضام الاغ ق تةث ترجاً شغ شسض طا 
تحاء بما أظعا تساطغع أن تةسض ععاعا صاظعظاً ُغساَصإ 

طثالفه بالصداء.
٩. إن التض التصغصغ والةثري لمحاضض المشرب وطحاضض 
السالط اإلجقطغ ضاشئ عع اقتاضام إلى حرع اهللا شغ 
ظض دولئ الثقشئ. شعتثعا الثقشئ تطئص الحرع سطى 
سطى  الةمغع  سطى  البروة  وتعزع  السعاء،  سطى  الةمغع 
السعاء، ق غمطك الثطغفئ (شدقً سمظ دوظه) شغعا أي 
تخاظئ تةسطه شغ طظأًى سظ المتاجئئ، وق غمطك طظ 
المال إق ضما غمطك أي حثص سادي طظ رساغا الثولئ، 
وق غساطغع أن غسظ صاظعظاً غعاشص ععاه وق ععى أي 
جعئ بما أن الصعاظغظ ق تخاغ إق اجاظئاذاً طظ افدلئ 

الحرسغئ.
١٠. إن اقتاةاجات غةإ أن تسامر بض وتاخاسث بحرط 
أن تتخظ طظ اخاراق الماسطصغظ واقظاعازغغظ، وطظ 
واسغئ  صغادة  لعا  غضعن  وأن  افجظئغئ،  الثول  اخاراق 
أطا  الثقشئ،  بإصاطئ  اهللا  حرع  تتضغط  واضح:  وعثف 
أن تسثر ظداقت الظاس وتدتغاتعط لاتصغص طخالح 
تجبغئ أو شؤعغئ ضغصئ أو قجائثال ظالط بزالط، شعثا 

طرشعض.
١١. إن الشرب بسث شارة اقجاسمار أراد لظا أن ظئصى تتئ 
والسسضرغئ  والسغاجغئ  الفضرغئ  وجغطرته  عغمظاه 
شظخإ سطغظا تضاطا سمقء تضمعظا بالتثغث والظار، وبسث 
أن تترضئ الحسعب شعع غرغث لظا الغعم دغمصراذغئ 
وترغئ وتشغغرا حضطغا غثغط له جغطرته سطغظا وغتفر 
أن  افوان  آن  وصث  الحسإ،  تضط  باجط  طخالته  له 
تئال  ضض  بصطع  اإلجقم  شغ  عع  خقخظا  أن  ظثرك 
بظغ  طظ  الشرب  رجاقت  ضض  ولفر  المساسمر  الضاشر 
سطى  الراحثة  الثقشئ  طحروع  سطى  والاعتث  جطثتظا 

طظعاج الظئعة.
١٢. إن أعض المشرب طسطمعن وإن أرواتعط وأطعالعط 
وأوصاتعط غالغئ، وإن بثلعا لطاشغغر الةثري غظئشغ أن 
غضعن بمظه رضعان اهللا سج وجض وأن ق تئثل رخغخئ 
شغ تتصغص طحارغع الضاشر المساسمر. ورضعان اهللا شغ 
إصاطئ دغظه بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 

شطعثا شطغسمض الساططعن.
وشغ افخغر ظصعل: إن عثه افتثاث صث أظعرت طا ضظا 
ظصعله دائماً طظ أن اقتاصان ضاطٌظ شغ ظفعس الظاس 
ضالظار تتئ الرطاد، غعحك أن غظططص شغ أي لتزئ، 
وأن تمص الظزام واجامراره شغ ظعةه الزالط عع أضئر 

 طتفج لبعرة الظاس سطغه
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وسطى  السالط،  أظتاء  طثاطش  شغ  طثغظئ   ٧٥٠ تحعث 
اتاةاجغئ  شسالغئ  لظثن،  الئرغطاظغئ  الساخمئ  رأجعا 
طةمعسات  ظزماعا  الرأجمالغ،  الظزام  ضث  جظعغئ 
المطغعن  "طسغرة  اجط  سطغعا  وأذطص  "أظعظغمعس" 
تحرغظ   ٥ شغ  المسغرة،  عثه  الترضئ  وتةري  صظاع". 
الباظغ/ظعشمئر طظ ضض سام، طظث ٢٠١٢، شغ ذضرى طا 
غغر  تصطغثغئ  شسالغئ  وعغ  الظغران"،  بـ"لغطئ  غسمى 
شحض  بمظاجئئ  إتغاؤعا  غاط  برغطاظغا  شغ  رجمغئ 
طظ  طةمعسئ  بمتاولئ  المرتئطئ  الئارود"،  "طآاطرة 
الظحطاء الضابعلغضغغظ تفةغر طئظى الئرلمان الئرغطاظغ 
طظ  المثضعر  الغعم  شغ  افول،  جغمج  المطك  وصاض 

السام ١٦٠٥م. (روجغا الغعم)

العجز بامليزانية السعودية 
وسياسة االقرتاض

بسثطا ضاظئ السسعدغئ واتثة طظ أصعى اقصاخادغات 
المظاخ  سظ  الئاتبغظ  وصئطئ  بأجرعا،  المظطصئ  شغ 
حاى  شغ  افسمال  رجال  صئض  طظ  الةغث  اقجابماري 
غعاجه  السسعدي  اقصاخاد  عع  عا  افرض،  بصاع 
سةجه  غثشسه  تغظ  افخغر،  السصث  شغ  له  أزطئ  أحرس 
تجطئ  اتثاذ  إلى  الظصثي،  اتاغاذغه  وتراجع  المالغ، 
طظ اإلجراءات الاصحفغئ ضث رساغاه، بط بسثعا الطةعء 
ظتع اقصاراض طظ الئظعك الثولغئ شغ خطعة أربضئ 

تسابات الضبغرغظ.
تعالغ  جتئئ  الرغاض  أن  إلى  تصارغر  أحارت  تغث 
جئسغظ ططغار دوقر طظ اتاغاذعا الظصثي ظاغةئ تضالغش 
سثواظعا سطى الغمظ، وتمعغض جماسات طاطرشئ، وأتجاب 
وحثخغات ودول، إضاشئ إلى لسإ دور طتعري داخض 
طظزمئ "أوبغك" لثفخ أجسار الظفط، طا أدى إلى خطص 

سةج ضثط شغ المغجاظغئ.
العضع المالغ الخسإ الثي وخطئ له الممطضئ السائمئ 
سطى بروة ظفطغئ أبار صطص خظثوق الظصث الثولغ، وعع 
تسثغقت  إجــراء  إلى  السسعدغئ  دسعة  إلى  دشسه  طا 
لطتفاظ سطى المثخرات، إضاشئ إلى تصعغئ إذار سمض 
السغاجئ المالغئ، ضما ذالإ بفرض ضرائإ جثغثة شغ 
الئقد، وتصثغط إذار سمض حفاف ورجمغ سطى طساعى 
إجراء  إلى  الرغاض  الخظثوق  ودسا  الساطئ،  الحرضات 
اقرتفاع  لاطئغئ  الظفط  أجسار  شغ  تخاسثغئ  تسثغقت 

شغ الططإ الثاخطغ.
وتسغر سةطئ اقصاخاد السسعدي ظتع العاوغئ بخعرة 
المثوي  السصعط  جراء  افخغرة  اآلوظئ  شغ  ططتعظئ 
لسسر الظفط والثي اظتثر طظ ١٢٠ دوقًرا لطئرطغض إلى 
طا دون ٤٨ دوقًرا، طا غسظغ ضربئ طعجسئ لقصاخاد 
الثي تمبض طئغسات الظفط الثام لثغه أضبر طظ ٨٥٪ 

طظ طخثر الثخض.
طآجسئ  وعغ  لقجابمار"  "جثوى  طآجسئ  وبتسإ 
الظصثغئ  اقتاغاذات  اظثفدئ  شصث  جسعدغئ،  وذظغئ 
سثة  طظث  طساعغاتعا  أدظى  إلى   ٢٠١٦ شغ  لطممطضئ 
أسعام، تغث وخطئ إلى ٥٦٢ ططغار دوقر بظعاغئ حعر 
دوقر  ططغار  بـ٦١١,٩  طصارظئ  الماضغ،  آب/أغسطج 

شغ ٢٠١٥، و٧٣٢ ططغار دوقر شغ ٢٠١٤.
الممطضئ،  سظ  الخادرة  المالغئ  الاصارغر  أسطظئ  ضما 
ططغار   ٩٨ بطس  الساطئ  بمعازظاعا  صغاجغ  سةج  تسةغض 
دوقر شغ طغجاظغئ ٢٠١٥، طاعصسئ تسةغض سةج إضاشغ 
أن  تعصسات  طع  طعازظئ ٢٠١٦،  شغ  ططغاًرا  بصغمئ ٨٧ 
طظ  أضبر  إلى   ٢٠١٦ ظعاغئ  شغ  الفسطغ  السةج  غخض 

١٠٧ ططغارات دوقر.
المتطغ  الثغظ  غرتفع  أن  "جثوى"  تعصسات  وتدمظئ 
أن  بسث  الةاري،  السام  بظعاغئ  رغال  ططغار   ٢٦٣ إلى 
إلى  غصفج  أن  وطرجتًئ   ،٢٠١٥ شغ  ططغارًا   ١٤٢ ضان 
 ٪١١,٦ ظسئاه  تئطس  وأن   ،٢٠١٧ شغ  ططغارات   ٥٠٣
و٢٠,١٪ طظ الظاتب المتطغ لطساطغظ التالغ والمصئض 

سطى الارتغإ.
السظثات السسعدغئ وجغاجات الرغاض الثارجغئ:

شغ ظض عضثا أوضاع، وطظ خقل طا ورد شغ ختش 
وطخادر جسعدغئ سثة، شإن عظاك سثدًا طظ المقتزات 
ذات الطابع السغاجغ، وأخرى اصاخادغئ ق تصعل بأن 

اقصاخاد السسعدي بثغر.
طضان  عغ  السغاجغ،  الطابع  ذات  المقتزات  أولى 
ذرح السظثات، تغث لط غاط ذرتعا طظ خقل بعرخئ 
خقل  طظ  ذرتعا  وتط  الئثاغئ،  شغ  ُأسطظ  ضما  لظثن 

السعق افغرلظثغئ.
سظ  بثلك  تسطظ  الرغاض  بأن  ذلك،  طراصئعن  ر  وشسَّ
غدئعا طظ لظثن بسث اقظاصادات الضئغرة الاغ وجعاعا 
دوائر جغاجغئ وإسقطغئ برغطاظغئ، وطظ بغظعا دوائر 
تضعطغئ وحئه رجمغئ، إلى اظاعاضات تصعق اإلظسان 
شغ السسعدغئ، و"الةرائط" الاغ ترتضئعا صعات الاتالش 

لثرجئ  الغمظ،  سطى  الترب  شغ  الرغاض  تصعده  الثي 
والتجبغئ  السغاجغئ  افوجاط  بسخ  دسئ  أن  وخطئ 
ر إلى  الئرغطاظغئ إلى شرض تزر سطى السقح المخثَّ

السسعدغئ.
المقتزئ السغاجغئ الباظغئ الاغ أبرزتعا الظحرة، وتصعل 
افظةطع  المتعر  سظ  بظفسعا  تظأى  بثأت  الرغاض  بأن 
جاضسعظغ بالفسض شغ جغاجاتعا وارتئاذاتعا الثولغئ، 
عع أن التضعطئ السسعدغئ وضسئ بسخ اقحاراذات 
شاتاه  تغث  اإلخــثار،  سطى  والماساططغظ  لطمحارغظ 
لطمحارغظ طظ المآجسئ ضاططئ افعطغئ، والمسابمرغظ 

افشراد، ولضظ طظ غغر الةظسغئ افطرغضغئ.
وحثدت التضعطئ السسعدغئ، بتسإ "الحرق افوجط" 
الطظثظغئ، غعم ٢٣ تحرغظ افول/أضاعبر الةاري، سطى 
السعق  شغ  وتثاولعا  بغسعا  غمضظ  ق  السظثات  أن 
افطرغضغئ، جعاء بطرغصئ طئاحرة أو غغر طئاحرة، ضما 
أظه ق غمضظ بغسعا لخالح أحثاص غتمطعن الةظسغئ 

افطرغضغئ.
وضالئ "بطعطئغرج" اقصاخادغئ الماثخخئ، أحارت إلى 
طا غآضث أن اإلجراء السسعدي شغ عثا الخثد، جغاجغ 

الطابع وطصخعد.
بظغعغئ  طحضقت  عظاك  أن  إلى  ضثلك  أحارت  الظحرة 
تاعصع  ق  الرغاض  وأن  السسعدغئ،  الساطئ  المالغئ  شغ 

طسالةاعا صرغًئا.
شمظ تعصُّعٍ أّولغ بإخثار جظثات بسحرة ططغارات دوقر، 
تشطغاعا  تمئ  دوقر،  ططغار   ١٧,٥ إلى  الطرح  وخض 

بالضاطض وشص ختغفئ "اقصاخادغئ".
بقبئ  إلى  السسعدي  الطرح  ط  ُصسِّ شصث  سام،  وبحضض 
و٣٠  جظعات،  و١٠  جظعات،   ٥ زطظغئ،  طساعغات 
الـ  (شؤئ  الصروض  طظ  افولى  الحرغتئ  وتحمض  جظئ، 
جظعغئ  شعائث  بظسئئ  دوقر،  ططغار   ٥,٥ جظعات)،   ٥
والحرغتئ   ،٪٢,٥٨٨ وشسطغًّا   ،٪٢,٣٧٥ اجمغًّا،  تئطس 
دوقر  ططغار   ٥,٥ صثرعا  جظعات)،   ١٠ الـ  (شؤئ  الباظغئ 
أغًدا بظسئئ شعائث اجمغئ، ٣,٢٥٪، وشسطغئ، ٣,٤٠٧٪، 
صغماعا  شائطس  جظئ)،  الـ ٣٠  (شؤئ  البالبئ  الحرغتئ  أطا 
٦,٥ ططغار دوقر، بظسئئ شعائث اجمغئ، ٤,٥٪، وشسطغئ 

...٪٤,٦٢٣
عع  والفسطغ،  اقجمغ  الفائثة  طسثَلْغ  بغظ  والفارق 
الراعظ،  العصئ  شغ  الــثوقر  خرف  جسر  بغظ  الفارق 
ساًطا)،  و٣٠  و١٠   ٥) اإلخــثار  شارة  خقل  والماعصع 
جئص  سما  تراجسئ  صث  السسعدغئ  أن  غسظغ  طا  وعع 
وأن أسطظاه بأظعا صث تاثطى سظ ربط سمطاعا العذظغئ، 

الرغال، بالثوقر افطرغضغ.
ضاظئ  الثطعة  أن  ترى  جسعدغئ  دوائر  عظاك  ولضظ 
شغ  "ضــروري"  اظاساش  إلى  صــادت  تغث  ضرورغئ، 
أن  بسث   ،٪٣,٥ السسعدغئ،  المخارف  أجعط  طآحر 
ععى أضبر طظ ٢٠٪ طظث حعر ظغسان/أبرغض الماضغ، 
وإغةاد طخثر جثغث لطاثشصات الثوقرغئ، وعع طا صاد 
الدشط  وصش  عغ  افولى  أجاجغَاْغظ،  ظاغةَاْغظ  إلى 
سطى الرغال السسعدي أطام الثوقر افطرغضغ، وضثلك 
تصطغص الدشعط سطى اقتاغاذغ السسعدي طظ الظصث 

افجظئغ.
ــإذا ضــان عــثا اإلخــثار صث صــاد إلــى عــثه الظاائب  ش
طع  السسعدي،  اقصاخاد  صطاسات  أعط  شغ  اإلغةابغئ 
عثا  شإن  الرخغص،  الظفط  سخر  باجامرار  تعصسات 
طسظاه أوقً، أن اقصاخاد السسعدي شغ افخض، غساظغ 
طظ طحضقت عغضطغئ جمئ، وباظًغا، أن غالئغئ الةععد 
المئثولئ لاظعغع طخادر اقصاخاد السسعدي، وتثفغش 

ذابسه الرغسغ؛ صث باءت بالفحض.
ولظ تضعن عظاك تطعل جثرغئ وظاجسئ لئقد الترطغظ، 
إق باطئغص حرع اهللا شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج 
الظئعة، تسابمر خغراتعا وطعاردعا لمخطتئ المسطمغظ، 

 ولغج لمختطئ الطشمئ التاضمئ

بصطط: سئث اهللا الظسغمغ – بقد الترطغظ الحرغفغظ
جط
طار

تسعغط الةظغه املخري 
وأبره سطى أعض طخر

ترر الئظك المرضجي المخري خئاح الثمغج ٢٠١٦/١١/٣ 
جسر خرف الةظغه المخري شغ طصابض الثوقر بتغث 
أذطص الترغئ لطئظعك الساططئ شغ طخر لاتثغث جسر 
الخرف طظ خقل آلغئ اإلظاربظك لطاساطض بغظ الئظعك. 
صغمئ  ارتفاع  إلى  الةظغه  خرف  جسر  تترغر  أدى  وصث 
الثوقر، وتراجع الةظغه المخري بعاصع تعالغ ٥٠ شغ 
المائئ أطام الثوقر. وصث رتإ خظثوق الظصث الثولغ 
بعثا الصرار صائق "طظ حأن عثا الصرار أن غتسظ طظ 
شغ  الاةارغئ  طخر  تظاشسغئ  وغسجز  الثولغ  الائادل 
وجطإ  والسغاتئ  الاخثغر  زغادة  خقل  طظ  الثارج 
ربط  صث  الخظثوق  وضان  الثارجغئ".  اقجابمارات 
بإخقتات  لمخر  دوقر  ططغار   ١٢ بصغمئ  صرض  طظح 
اصاخادغئ سثة طظعا تسعغط جسر الةظغه طصابض الثوقر. 
صغمئ  تثفغخ  سظ  غثاطش  ضان  وإن  الةظغه  وتسعغط 
السمطئ طظ تغث الحضُض ولضظه شغ الظعاغئ غآدي إلى 
تثفغخ صغمئ السمطئ، سطى أي تال. والاسعغط غسظغ 
أن ق غاثخض الئظك المرضجي ق إغةابا وق جطئا لطتفاظ 

سطى جسر خرف بابئ لطةظغه طصابض الثوقر.
السمطئ  خفخ  إجراء  الظاطغئ)  (خاخئ  الثول  وتاثث 
العاردات  تصطغض  عغ  أعثاف  بقبئ  لاتصغص  والاسعغط 
وزغادة الخادرات، وتثفغخ السةج الاةاري، والاثطص 
لطثولئ  المتطغئ  بالسمطئ  المظعذئ  الثغظ  تئسات  طظ 
تثشع  طا  سادة  والاغ  الثغظ  وخثطئ  الثغظ  ضفعائث 
بالسمطئ المتطغئ. وطظ المسطعم أن طخر لثغعا سةج 
عائض شغ المغجان الاةاري بطس تعالغ ٢٤ ططغار جظغه 
ظعاغئ حعر أغطعل، وضان صث وخض إلى ٤٤ ططغار جظغه 
شغ حعر ظغسان، طا غحضض ضشطا ضئغرا سطى اتاغاذغ 
طخر طظ الثوقر. واظثفاض السةج ضان صث ظاب سظ 
طظ  عئط  والثي  لطثوقر،  المخري  اقتاغاط  حح 
تعالغ ٢٠ ططغار إلى ١٤ ططغار دوقر. والعاردات تاططإ 
تتعغض الةظغه إلى دوقر. وبالاالغ شإن تثفغخ صغمئ 
الةظغه لما غسادل ١٥ جظغه لطثوقر جغآدي إلى زغادة 
شاتعرة  شاخئح  الثوقر  طصابض  الةظغه  سطى  الدشط 
اقجاغراد أسطى بضبغر. شسطى جئغض المبال تغظ ضاظئ 
طخر تتااج ٨ ططغارات جظغه قجاغراد طا صغماه ١ ططغار 
دوقر شإظعا اآلن تتااج إلى ١٦ ططغار جظغه، وصث تجداد 
عثه الصغمئ ضبغرا إذا اجامر الةظغه باقظثفاض طصابض 
الثوقر. طا غسظغ أن اقجاغراد جغضعن خسئا جثا، طا 
صث غصطض طظ شاتعرة اقجاغراد، وبالاالغ غصطض الططإ 
سطى الثوقر. وطظ ظاتغئ أخرى شإن الئظك المرضجي لظ 
غضعن طدطرا لقتافاظ باتاغاذغ ضئغر طظ الثوقر 

لطتفاظ سطى جسر خرف الةظغه.
ولضظ التصغصئ المرة عغ أن غالئغئ الحسإ المخري 
عع حسإ شصغر ق غمارس اقجاغراد والاخثغر، وأعط 
طا غساظغه رب افجرة طظث أن غختع باضرا عع أن غسعد 
تخئح  وجعف  وسغاله.  فعطه  بطسام  الظعار  آخر  شغ 

عثه المعمئ سسغرة لطشاغئ تغث إن الصعة الحرائغئ 
لطةظغه جعف تدسش شغ الثاخض أغدا وجعف ترتفع 
أجسار السطع الدرورغئ بحضض ضئغر، طا غةسض الفصر 

أحث ضظضا وأضبر وباق.
طصابض  صغماه  وتثفغخ  الةظغه  تسعغط  أن  ختغح 
لطاثطص  المخرغئ  لطتضعطئ  شرخئ  جغاغح  الثوقر 
طظ أسئاء ضبغرة أعمعا شعائث الثغعن وخثطاعا. تغث 
تارضج أغطإ الفعائث سطى الثغظ المتطغ والئالشئ ٢٣٧ 
ططغار جظغه طصابض شعائث الثغظ الثارجغ الئالشئ ظتع 
٧ ططغارات جظغه. طا غسظغ أن تسعغط الةظغه وتثفغخ 
الثغظ  وشعائث  خثطئ  طثشعسات  غصطض  جعف  صغماه 
الثاخطغ بمصثار ١٢٠ ططغار جظغه وغرشع شعائث الثغظ 
شاتعرة  أن  أي  تصرغئا.  جظغه  ططغار   ١٥ إلى  الثارجغ 
إلى  جظغه  ططغار   ٢٤٤ طظ  جاظثفخ  الثغظ  خثطئ 
لطثائظغظ  صاجغئ  ضربئ  عثه  وتسث  جظغه.  ططغار   ١٣٥

المتطغغظ شغ طخر.
والتاخض أن تسعغط السمطئ شغ أي بطث وسثم ربطعا 
بأي سمطئ خارجغئ طظ تغث الصعة والدسش عع سمض 
ضروري لةمغع دول السالط البالث بض ولةمغع الثول. 
شةسض صغمئ خرف السمطئ طرتئطاً بسسر طسغظ طصابض 
الثوقر أو الغعرو أو غغره غدر بسغادة الئطث وغدسش 
سطى  طصثطا  الثارج  طظ  اقجاغراد  وغةسض  اقصاخاد 
سطى  المتاشزئ  إن  بط  والاخثغر.  المتطغ  اإلظااج 
جسر خرف طسغظ غصادغ طظ الئظك المرضجي السمض 
سطى حراء السمقت افجظئغئ ولع بالثغظ واقصاراض 
ربط  شإن  وبالاالغ  اقجاغراد.  تسعغض  أجض  طظ 
الةظغه بالثوقر ضان وق غجال سمق خاذؤا وضان طظ 
المفروض سطى تضعطئ طخر أن تطشغ عثا الارابط 
طظ صئض أن غفرض سطغعا خظثوق الظصث ذلك. وشغ 
العصئ ظفسه ضان طظ افترى بتضعطئ طخر أن تةسض 
سمطاعا طرتئطئ بحغء بابئ طساصر ق غةسض فطرغضا 
وق لخظثوق الظصث عغمظئ وق جغادة سطغعا. وق غعجث 
شغ الثظغا أحث بئاتا وصعة طظ الثعإ والفدئ الاغ 
شرضعا اهللا تسالى لاضعن عغ وتثعا ظصث المسطمغظ 
وغطاء ظصثعط. وربط الةظغه بالثعإ غتفر لطثولئ 
جغادتعا طظ جعئ وغصطض أسئاءعا، وطظ جعئ أخرى 
غتفر لطحثص السادي طاله وطصثرته الحرائغئ. شما 
ذظإ ابظ طخر الثي غثعإ لحراء ضغطع السضر الغعم 
غاشغر  ولط  بافطج  غثشسه  ضان  الثي  السسر  بدسش 

دخطه طططصا؟
بثق  وتثاشه  اهللا  تاصغ  ضاظئ  طخر  تضعطئ  أن  شطع 
الةظغه  لظصطئ  وتعابه،  الظصث  خظثوق  تاصغ  أن  طظ 
أن  طظ  بثق  الثعإ  غطاء  إلى  الثوقر  غطاء  طظ 
وبحسإ  به  تسخش  الرغح،  طعإ  شغ  عضثا  تةسطه 
طخر طداربات المرابغظ وأّضالغ الستئ، وجماجرة 

 الغععد وافطرغضان
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