
الاآطر الثولغ واإلصطغمغ إلجعاض البعرة يف جعرغا

إن أخطر دواشع الخراع بغظ الثول عع داشع 
اقجاسمار بةمغع أحضاله، شإظه عع الثي جّئإ التربغظ 
وترب  إشرغصغا،  وتروب  الثطغب،  وتروب  السالمغاغظ، 
أششاظساان والسراق، وغغرعا.. لثلك شإن اقجاسمار عع 
غسئئه  طا  طع  اآلن،  الثولغ  الخراع  شغ  غاتضط  الثي 
ذلك طظ وغقت وظضئات سطى حسعب السالط.. وإن ضعن 
اقجاسمار ججءًا ق غاةجأ طظ المئثأ الرأجمالغ، بض عع 
ذرغصئ تظفغث شضرته، لثلك ق جئغض لطصداء سطغه إق 

بمصاوطئ المئثأ الرأجمالغ وإزالاه طظ العجعد.
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ضطمئ السثد

جئص لمساذ الثطغإ أن ضاإ طاسائق: «عض جاحرق 
عض  ضبغرون:  غاساءل  واآلن  طعجضع؟»  طظ  الحمج 
جغزعر الثخان افبغخ (لما غسمعظه «التض السغاجغ» 
التراك  إبر  سطى  وذلك  طعجضع؟  طظ  جعرغا)  شغ 
الثبطعطاجغ الظحط الثي تحعثه الساخمئ الروجغئ؛ طظ 
زغارة ولغث المسطط غعم اقبظغظ ووزغر الثارجغئ السسعدي 
سادل الةئغر البقباء واقئاقف العذظغ لطمسارضئ السعرغئ 
افربساء، شدق سظ الطصاءات المضعضغئ الاغ سصثت شغ 
الثوتئ بغظ قشروف، وضغري، والةئغر، لصاءات المسطط شغ 

ذعران وبسثعا شغ سمان.
شغ ٢٠١٥/٦/٢٩ صام المسطط بجغارة ططعلئ لمعجضع، 
طخطتئا طسه ظائئه شغخض المصثاد، والمساحارة ببغظئ 
إلى  بعتغظ  دسعة  غعطؤث  افظئاء  ظصطئ  وصث  حسئان، 
تحضغض تطش رباسغ (غحمض السسعدغئ - وصطر - وترضغا 
شغما  الاضفغري»،  «اإلرعاب  خطر  لمعاجعئ  وجعرغا)   -
ضان جعاب المسطط تغظعا أن عثا غاططإ طسةجة. ولضظ 
ججئغا،  ختاه  برغط  الاخرغح،  عثا  أن  ضحفئ  العصائع 
شصث ضان طةرد جاارة وغطاء لمتادبات أسمص تساعثف 

الاعخض إلى إذار تض جغاجغ إلظعاء البعرة شغ جعرغا.
وصث ضحش تخرغح الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ 
(السئئ  افبغخ  الئغئ  شغ  الختاشغغظ  طع  اجاماسه 
٢٠١٥/٨/٨)، أن «عظاك ظاشثة شاتئ صطغقً إلغةاد تض 
جغاجغ ججئغاً، فن روجغا وإغران باتاا تثرضان أن الرغاح ق 
تمغض لمخطتئ الرئغج السعري بحار افجث، وعثا غسظغ 
بأظه باتئ لثغظا الغعم شرص أضبر لصغام طتادبات جثغئ، 
طما ضاظئ لثغظا شغ السابص»، ضحش عثا الاخرغح سظ 
ضعء أخدر أطرغضغ لطمئاحرة شغ رجط إذار تض لطامضظ 

طظ إظعاء البعرة شغ جعرغا تتئ حسار تض جغاجغ غصعم 
سطى صاسثة «رابح-رابح»، باسئغر تسغظ أطغر سئث الطعغان 
ظائإ وزغر الثارجغئ اإلغراظغ أن «افزطات شغ المظطصئ 

لظ تتض إق شغ حضض جغاجغ سطى صاسثة رابح رابح».
شالعصائع المغثاظغئ ضحفئ سظ اظعغارات طاسارسئ لصعات 
سخابئ افجث وتطفائه، طا دشسه لقساراف بثلك سقظغئ 
طئررا شغ خطابه افول طظث سام شغ خطاب طاطفج غعم ٢٦ 
تمعز، بأن عظاك طحضطئ ظصص شغ سثد أشراد الةغح 
الثسط  طظ  طجغث  سطى  تتخض  المسارضئ  وأن  السعري 
أولعغات  عظاك  إن  وصال  وترضغا.  وصطر  السسعدغئ  طظ 
طظ  بثق  المظاذص  بسخ  سظ  غاثطى  وأظه  جعرغا  شغ 

المثاذرة بالسماح لمظاذص رئغسغئ باقظعغار.
الجغارة  سظ  الاسرغئات  عع  افخغرة  العصائع  شغ  المبغر 
شغ  جثة  إلى  طمطعك  سطغ  بعا  صام  الاغ  الشاطدئ 
السسعدغئ إبر وجاذئ روجغئ، والمثصص شغ الاسرغئات، 
الاغ وق بث تسضج شغ طداطغظعا تتغج الةعات اإلسقطغئ 
أن  غةث  لطسسعدغئ،  أو  إلغران  الاابسئ  جعاء  لطفرغصغظ 
السسعدغئ صئطئ بفضرة إجراء اظاثابات رئاجغئ شغ جعرغا 
وإن احارذئ غغاب الثسط اإلغراظغ لطظزام... شما الثي 
خحغاعا  عع  عض  المعصش؟  عثا  إلى  السسعدغئ  غثشع 
طظ ترب اجاظجاف ذعغطئ شغ الغمظ تعثدعا طئاحرة؟ 
أم خحغاعا طظ تظاطغ خطر عةمات تظزغط الثولئ شغ 
طثظعا وحعارسعا؟ أم إدراضعا أن إجصاط افجث جغضطفعا 

غالغا إن أخرت سطغه؟
ذئسا الظزام شغ السسعدغئ عع طةرد تةر حطرظب سطى 
جاتئ الخراع الثولغ شغ المظطصئ حأظه حأن افدوات 

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

;ÎÅÁÅp;ÏŒ÷t;ÏË’]∏\;oÊ∆’\;Ï’]—Â;ÏŸÜ^
ØŞâ÷…;ÏËïÕ;Ì÷¡;ÖŸai’\;◊â÷âŸ;∫

بصطط: م. باعر خالح *

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

رئغج افرضان الغمظغ: الترب 
بالغمظ سربغئ شارجغئ!! 

صال رئغج عغؤئ افرضان الساطئ الغمظغ إن الغمظ وصع تتئ 
جغطرة ططغحغات طثسعطئ طظ إغران الساسغئ إلى إصاطئ 
اإلطئراذعرغئ الفارجغئ، وشص صعله. وأضاف الطعاء الرضظ 
طتمث سطى المصثحغ، خقل زغارة عغ افولى له لمسسضر 
شارجغئ  سربغئ  الترب  أن  طأرب،  طتاشزئ  حرق  روغك 
باطاغاز، وأن اقظاخارات الاغ تصصاعا الصعات المسطتئ 
شغ المظطصئ السسضرغئ الرابسئ تسائر طصثطئ لاترغر الئقد 
طظ المطغحغات اقظصقبغئ، وشص وخفه. وضان المصثحغ 
صث صال شغ تخرغتات جابصئ إن ذعران دسمئ بالسقح 
تطصعا  التعبغغظ  أن  وأضاف  التعبغ،  جماسئ  والاثرغإ 
تثرغئات بةجغرة شغ إرغارغا. وبّغظ شغ تعار طع برظاطب 
لصاء الغعم باارغت الااجع طظ طاغع/أغار ٢٠١٥ أن خئراء 
سسضرغغظ طظ إغران وجعرغا ولئظان طعجعدون بالغمظ 
لمساسثة التعبغغظ. ضما حثد بالئرظاطب ذاته سطى أن 
دول الةعار الثطغةغئ، وضثلك الحسإ الغمظغ، لظ غسمتعا 
إلغران بالسغطرة سطى الغمظ، وأضاف «ظتظ طساسثون 

إلجصاط المحروع اإلغراظغ». (الةجغرة ظئ)
: إن ضض طاابع لفتثاث شغ الغمظ غثرك أن 

إل

واصع الخراع شغ الغمظ عع شغ تصغصاه بغظ أطرغضا 
شغ  افرض  سطى  الماخارسغظ  وأن  اإلظةطغج،  وبغظ 
الخراع..  عثا  شغ  أدوات  عط  إظما  الصاال  طغادغظ 
جرِّ  بةرم  حاضطاه  سطى  عط  وطظ  الطعاء  غضاِش  شطط 
لسغاجات  خثطئ  بغظعط  شغما  لطاصاتض  الغمظ  أعض 
دول طساسِمرة سثوة فعض الغمظ، بض إظعط أضاشعا 
المسطمغظ  بغظ  الظسرات  إبارة  جرَم  جرطعط  سطى 
إن  الصعطغئ..  الظاتغئ  وتر  سطى  الدرب  ذرغص  سظ 
إغران، ضما السسعدغئ وجائر دول الثطغب، إظما عط 
أدوات شغ تظفغث طحارغع الضفار المساسِمرغظ، وعط 
وغغرعا  والصعطغئ  المثعئغئ  الظاتغئ  غساسمطعن 
لاظفغث تطك السغاجات.. شغةإ سطى أعض الغمظ ظئث 
الظاتغئ الصعطغئ والمثعئغئ، والدرب سطى غث عآقء 

الثغظ غرّوجعن لعا خثطئ فسثاء المسطمغظ.

وضالئ  بعا  تمر  الاغ  المالغئ  لفزطئ  الماائع  إّن 
الشعث الاغ أبغرت طآخرا شغ شطسطغظ، ق جغما شغ 
باصطغص  غاسطص  شغما  أخرى،  بطثان  وشغ  غجة،  صطاع 
افخغرة  الصرارات  ضمظعا  وطظ  وظحاذاتعا،  أسمالعا 
الثراجغ  السام  بثء  تأجغض  اتامال  سظ  تاتثث  الاغ 
وإغصاف سمض طعظفغ الاسطغط طظ خقل طظتعط إجازة 
بثون راتإ خقل تطك الفارة شغ طظاذص سثة أبرزعا 
الاراضمغ  الشعث  وضالئ  سةج  بتةئ  وذلك  غجة،  صطاع 
سظ جث الاجاطاتعا المالغئ الاغ بطشئ طا غصارب ١٠٠ 
ططغعن دوقر، إّن الماائع لعثه افزطئ غطتر أّظعا أزطئ 
أو  الطتزئ  ولغثة  ولغسئ  وجغاجغئ  طفاسطئ  طاةثدة 

طةرد أزطئ طالغئ.
والتثغث  طدئ،  سثغثة  لسظعات  تماث  أزطئ  شعغ 
العشاء  سظ  الصثرة  وسثم  الامعغض  شغ  الظصص  سظ 
باقلاجاطات لغج بافطر الةثغث، بض عغ أبغرت طرات 
سثغثة خقل السظعات الصطغطئ الماضغئ، وطسألئ تراجع 
طسألئ  لقجؤغظ  الشعث  وضالئ  تصثطعا  الاغ  الثثطات 
ططمعجئ طظ القجؤغظ طظ أزطظئ طثغثة، وطا أضغش 
إلغعا طآخرا عع الظاتغئ اإلسقطغئ الاغ ضثمئ افزطئ 
سطى  العصعف  غساثسغ  طا  وعع  لطسطح،  وأبرزتعا 
افجئاب الاغ غسسى الشرب والممعلعن إلى تتصغصعا 

طظ خقل تدثغمعا وإبرازعا لطسغان.
شالدائصئ المالغئ الاغ تمر بعا وضالئ الشعث عغ أبسث 
طا تضعن سظ ضائصئ طالغئ فجئاب اصاخادغئ خرشئ، 
فّن التثغث عع سظ دغظ تراضمغ غئطس ١٠١ ططغعن 
خاتئئ  أطرغضا  إلى  بالظسئئ  تاشه  طئطس  وعع  دوقر، 
الظفعذ شغ افطط الماتثة وعغؤاتعا، وعع أغدا تاشه 
المطغارات  تظفص  الاغ  الثطغب  دول  إلى  بالظسئئ  جثا 
وبرغطاظغا  أطرغضا  لثثطئ  سام  ضض  شغ  طظبعرا  عئاء 
وطحارغسعما اقجاسمارغئ شغ المظطصئ، وعع طئطس ق 
غرصى إلى طساعى الظصاش لثى عثه الثول إن أرادت 
تأطغظه، شالصدغئ عغ أبسث طا تضعن سظ صدغئ سةج 

طالغ.
شالصدغئ إذن عغ صدغئ جغاجغئ طفاسطئ ولغسئ صدغئ 
طالغئ، وبالظزر إلى افذراف المآبرة وخاتئئ الصرار شغ 
صدغئ القجؤغظ، ظطمج أّن أطرغضا عغ خاتئئ الصرار، 
لما  وعغؤاتعا،  الماتثة  افطط  دشئ  تثغر  الاغ  وعغ 
المحارضئ  السربغئ  الثول  وسطى  سطغعا  ظفعذ  طظ  لعا 
شغعا، ولمساعماعا الضئغرة شغ المالغئ الساطئ طصارظئ 
صرابئ  شإن  الماتثة،  افطط  وبتسإ  افخرى،  بالثول 
بغظ  طظ  غجة  صطاع  شغ  غسغحعن  قجأ،  ططغعن   ١,٣
سثد جضان الصطاع الئالس ١,٨، أي أضبر طظ بطبغ صطاع 
غجة، و٩١٤ ألش شغ الدفئ الشربغئ، أي أّن صطاع غجة 
عع الماأبر افضئر بأي أزطئ تتض بالقجؤغظ شغ الثاخض. 
وأطرغضا طسظغئ بثرجئ ضئغرة شغ الادغغص سطى صطاع 
إلى  لاصعدعا  سطغه،  المسغطرة  تماس  وترضئ  غجة 
اقرتماء شغ أتداظعا وأتدان سمقئعا شغ المظطصئ، 
خاخئ طخر، وعغ تساثثم وضالئ الشعث وطسئر رشح 
وطخر وإغران إلتضام السغطرة سطى صطاع غجة وترضئ 
طعاز  خط  شاح  إلى  برغطاظغا  سمثت  ولثلك  تماس، 
طظ خقل صطر شغ سمطغئ إسادة اإلسمار والمساسثات 
والئارول لاثفش الدشط سظ الصطاع وترضئ تماس 
لاتعل بغظ أطرغضا وبغظ جسغعا لطسغطرة سطى ترضئ 
تماس وصطاع غجة بحضض ضاطض، ضما عع تال السططئ 
شغ الدفئ الشربغئ الاغ تفردت أطرغضا بالسغطرة سطغعا. 
شمظ جاظإ ترغث أطرغضا طجغثا طظ الدشط سطى الصطاع 
وترضئ تماس سطى اسائار أظعا أضئر المادررغظ، وطظ 
تض  إغةاد  باتةاه  خطعة  تترز  أن  ترغث  آخر  جاظإ 

وتخفغئ لمعضعع القجؤغظ وتص السعدة.
شالدشط الماعاخض والادغغص سطى القجؤغظ طظ حأظه 
بمظ،  بأي  أزطاعط  بإظعاء  المطالئئ  باتةاه  غثشع  أن 
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الئغئ افبغخ: برظاطب تثرغإ املسارضئ السعرغئ املساثلئ 
 شحض شحق ذرغسا 

اسائر الماتثث باجط إدارة الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا أن برظاطب وزارة الثشاع «الئظااغعن» لاثرغإ طصاتطغ طا 
تخفعا واحظطظ بـ «المسارضئ المساثلئ» شغ جعرغا «شحض شحق ذرغسا». وأشادت صظاة CBS افطرغضغئ الةمسئ ٧ 
أغسطج/آب، الاغ ظصطئ ضقم المسآول، بأظه «تط الصداء واساصال واخافاء ظخش شرصئ المصاتطغظ تاى صئض  أن 
غتاضعا بالثولئ اإلجقطغئ»، صائطئ إن عثه الثسائر لتصئ بعط ظاغةئ المسارك طع طاطرشغ «جئعئ الظخرة». وظععئ 
الصظاة إلى أن الئظااغعن صث أظفص سطى تثرغإ ظتع ٦٠ طصاتق طظ «المسارضئ المساثلئ» خقل حعرغظ ٤٢ ططغعن 
دوقر، شغما تثصص اآلن اقجاثئارات افطرغضغئ شغ خقتغئ ظتع ٧ آقف طاطعع وطثى تعاشصعط طع المساغغر افطرغضغئ 

لصئعلعط ضمظ الئرظاطب «المساثل» أم ق. (روجغا الغعم)
الاخظغش افطرغضغ  بتسإ  تثرغإ المسارضئ السعرغئ «المساثلئ»  برظاطب  أن  غثرك  ساصض  أي  إن   :

ط

لغج جادا وإظما عع لامرغر العصئ رغبما غظدب الئثغض سظ افجث سظثأطرغضا، وأغدا إللعاء البعار سظ صاال 
الظزام السعري، وفطعر أخرى... شعض طظ الممضظ تخثغص أن تثرغإ ٦٠ طصاتق له صغمئ طعمئ طظ الظاتغئ 
السسضرغئ؟؟!! وطع أن الئرظاطب أسطظئ سظه أطرغضا طظث أضبر طظ جظئ، وصالئ إظعا تثرس وتثصص شغ تعجعات 
طاطعسغظ غصاربعن ٧٠٠٠ حثص، شضغش غاط إحراك ٦٠ سظخرًا تثرجعا تثغباً طظ الاثرغإ شغ سمطغات صاالغئ 
شغ طعاجعئ سحرات آقف المصاتطغظ اآلخرغظ؟؟!! إن جغاجئ أطرغضا شغ جعرغا لط تسث غاطدئ بض عغ واضتئ، 
وعغ المتاشزئ سطى الظزام الصائط بأجعجته الاغ اسامثت سطغعا لاظفغث جغاجاتعا خقل تعلغ التضط شغ جعرغا 
المصئعر تاشر أجث وطظ بسث ابظه بحار، ولثلك شعغ تضرر أظعا ق ترغث جصعط الثولئ السعرغئ وطآجساتعا، 

وعغ تخّرح بأظعا ترغث التفاظ سطى أجعجة الةغح وافطظ وغغرعا..

يف طعصش غسضج اجامرار الثقف 
بغظعما بحأن اقتفاق الظعوي طع إغران

رئغج  طعصش  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  اظاصث 
اقتفاق  طظ  ظاظغاعع  بظغاطغظ  «اإلجرائغطغ»  العزراء 
وصال  المسئعق».  بـ«غغر  إغاه  واخفا  اإلغراظغ  الظعوي 
ق  إظه  إن»  إن  «جغ  لحئضئ  تخرغتات  شغ  أوباطا 
غثضر أن زسغط دولئ أجظئغئ تثخض غعطا طا شغ حآون 
السغاجئ افطرغضغئ بطرغصئ ظاظغاعع الثي غئثل جععدا 
لمظع اقتفاق الظعوي طع ذعران. وأضاف أوباطا: أساصث 
أن رئغج العزراء «اإلجرائغطغ» خاذأ شغ عثا افطر.. 
أتخعر أن اقشاراضات افجاجغئ الاغ تعخض إلغعا غغر 
ختغتئ. شغ التصغصئ إن ضاظئ وجعئ ظزري ختغتئ 
إغران  تخعل  لسثم  ذرغصئ  أشدض  جاضعن  شعثه 
سطى جقح ظعوي، وعثا لغج جغثا لطعقغات الماتثة 

شتسإ بض و«إلجرائغض» أغدا. (روجغا الغعم)

أوباطا: تثخض ظاظغاعع بحآون العقغات 
املاتثة غري طسئعق
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بصطط: أجسث طظخعر

غعم  والسسعدغئ  وروجغا  أطرغضا  خارجغئ  وزراء  اجامع 
٢٠١٥/٨/٣ شغ صطر لمظاصحئ صداغا إصطغمغئ تحمض 
طع  والسقصئ  والغمظ  وجعرغا  اإلرعاب»  سطى  «الترب 
إغران. وذلك شغ اجاماع بقبغ طظفخض سظ اقجاماسات 

طع باصغ وزراء الثطغب.
وضان وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري صث صال شغ 
وصئ جابص: «إظه غساجم بتث جئض طعاجعئ داسح شغ 
جعرغا والثور الثي غمضظ أن تطسئه إغران سظثطا غطاصغ 
طع ظزغره الروجغ قشروف شغ صطر». وصال: «غةإ أن 
ظشغر آلغات العضع شغ جعرغا.. عثا افطر طظ بغظ أجئاب 
تفاوضظا طع ترضغا شغ افجابغع الصطغطئ الماضغئ، وعظاك 
صثر طظ الاشغر شغما غاسطص بافطعر الاغ أخئح افتراك 
بسخ  شغ  أغدا  تشغر  وعظاك  بعا  لطصغام  طساسثغظ 
افطعر الاغ ظحارك شغعا. ظرغث دطب السسعدغغظ ودطب 
افتراك وشغ ظعاغئ المطاف ربما جظرى طا غمضظ أن 
افدوار  غعزع  افطرغضغ  شالعزغر  اإلغراظغعن».  به  غصعم 

سطى القسئغظ الرئغسغظ شغ المظطصئ بخعرة سطظغئ.
روجغا  خارجغئ  وزغر  ظائإ  بعغثاظعف  طغثائغض  وصال 
سصإ عثا اقجاماع البقبغ لعضالئ ظعشساغ: «الةعلئ 
البالبئ طظ طحاورات طعجضع بحأن الاسعغئ السعرغئ 
ق  ظتظ  المصئض..  أغطعل  ظعاغئ  صئض  تسصث  أن  غمضظ 
ظسائسث أغدا أن تضعن طحاورات طعجضع٣ ججءا طظ 
سمطغئ أوجع ظطاصا، وربما بمحارضئ روجغا والعقغات 
المحارضئ  ظثسط  ظتظ  التال  وبطئغسئ  الماتثة، 
الفسالئ لفطط الماتثة شغ طبض عثه اقتخاقت طمبطئ 
بساغفان دي طغساعرا وظائئه، وطظ المرجح أن تةري 
الساطئ  الةمسغئ  اظسصاد  صئض  ظغعغعرك  شغ  المحاورات 
لفطط الماتثة.. وطةطج افطظ جغاثث صرارا شغ افغام 
جعرغا  إلى  افطمغ  المئسعث  اصاراتات  غثسط  المصئطئ 
دي طغساعرا بحأن الاسعغئ شغ جعرغا.. والطصاء البقبغ 
غئتث طعضعع تحضغض تضعطئ جعرغئ طسارف بعا». 
«بإطضاظغئ  افطظ  طةطج  أطام  طغساعرا  ذضره  وعثا 
طسعا».  السمض  غمضظ  طخثاصغئ  ذات  تضعطئ  تحضغض 
شروجغا تآضث تئظغعا لمئادرات أطرغضا الماسطصئ بسعرغا 

وتساوظعا طسعا لاظفغثعا.
وأسطظئ الثارجغئ الروجغئ أن «وزغر خارجغئ السسعدغئ 
سادل الةئغر جغجور طعجضع غعم ٢٠١٥/٨/١١ وجاارضج 
طتادباته طع المسآولغظ الروس سطى تفسغض الاسعغئ 
دولغ..»  تتالش  بإظحاء  طعجضع  وطئادرة  السعرغئ 
«طخادر  أن   ٢٠١٥/٨/٢ غعم  «السربغئ»  وذضرت 
دبطعطاجغئ روجغئ ضحفئ أن طعجضع بسث طفاوضات 
طئادرة  سظ  أسطظئ  والرغاض  واحظطظ  طع  أجرتعا 
أجث  بحار  ظزام  غدط  إصطغمغ  دولغ  تتالش  تحضغض 
ودول المظطصئ لمعاجعئ خطر داسح وتظاطغ اإلرعاب 
شغ الحرق افوجط، وأن عثه المئادرة تتزى بثسط 
جسعدي أطرغضغ، وأن ظزام افجث أسطظ تأغغثه لعا، طا 
غساعجإ وضع آلغات لاظفغثعا شغ أرض العاصع وغةسض 
لطصاء ضغري - قشروف - الةئغر أعمغئ خاخئ باسائار أظه صث 
غظصض المئادرة إلى طرتطئ الاظفغث. وأضثت عثه المخادر 
أن المحاورات الاغ جرت بغظ بعتغظ وأردوغان رضجت 
تعل ضرورة الصئعل بئصاء افجث سطى رأس ظزاطه خقل 
المرتطئ اقظاصالغئ باسائار أن جصعذه جغفاح الئاب أطام 
بإزاتئ  تصئض  شروجغا  الماحثدة».  الةماسات  جغطرة 
افجث ولضظعا ترغث بصاءه طآصاا وذلك تسإ المثطط 
افطرغضغ تاى غعجث الئثغض، وغةري السمض سطى خرف 
افظزار سما ارتضئه الظزام السعري طظ جرائط بثطةه 

شغ تتالش لمعاجعئ «اإلرعاب».
وظصطئ «التغاة» غعم ٢٠١٥/٨/٨ سظ طخادر جسعدغئ 
السعرغئ  افزطئ  لتض  طئادرة  أذطصئ  «السسعدغئ  أن 
احارذئ شغعا وصش دسمعا لطمسارضئ السعرغئ طصابض 
وتظص  جعرغا  طظ  اهللا  تجب  وطصاتطغ  إغران  اظستاب 
افطط  بإحراف  وبرلماظغئ  رئاجغئ  اظاثابات  إجراء  سطى 
الماتثة». وذضرت الختغفئ أن «طسآولغظ جسعدغغظ 
الاصعا رئغج طضاإ افطظ الصعطغ السعري سطغ طمطعك 
شغ جثة غعم ٢٠١٥/٧/٧ وسرضعا سطغه المئادرة وسصث 
عثا اقجاماع تتئ رساغئ روجغئ». وذلك لاتفر إلغران 

طاء وجععا بأن اقظستاب تط بخعرة طائادلئ، وضأن 
السسعدغئ تثغر البعار، طع السطط أن دورعا اصاخر سطى 

ضساف الظفعس الثغظ صئطعا طالعا المسمعم.
وظحرت صظاة المغادغظ المآغثة إلغران غعم ٢٠١٥/٨/٤ 
طئادرة إغراظغئ طاسطصئ بسعرغا ظصق سظ طخثر إغراظغ 
وتحضغض  الظار،  إلذقق  شعري  سطى «وصش  تظص  رشغع 
تضعطئ وتثة وذظغئ، وإسادة تسثغض الثجاعر السعري، 
وذضر  دولغغظ».  طراصئغظ  بإحراف  اظاثابات  وإجراء 
المخثر أن «المئادرة جرى تصثغمعا والاحاور بحأظعا 
طع ترضغا وصطر وطخر ودول أسداء شغ طةطج افطظ». 
شإغران تصارح طئادرة ضمظ المثطط افطرغضغ، وعغ 

تسطظ اجاسثادعا لطسغر طع أطرغضا بخعرة سطظغئ.
المسطط  ولغث  السعري  الظزام  خارجغئ  وزغر  وضان 
أجرى غعم ٢٠١٥/٨/٦ طئاتبات شغ ُسمان طع ظزغره 
الُسماظغ، تغث أضثا أن: «العصئ صث تان لاداشر الةععد 
الئظاءة لعضع تث لفزطئ شغ جعرغا..» وظصطئ «العذظ 
السسعدغئ» «طسطعطات تعل إطضاظغئ سصث لصاء بقبغ 
طسصط».  شغ  وإغران  والسسعدغئ  جعرغا  وزراء  بغظ 
شسططظئ ُسمان تطسإ دورا شغ تعغؤئ المضان فطرغضا 
وسمقئعا لطائاتث طسعط جرا طبطما تثث طع اإلغراظغغظ 
تعل المطش الظعوي، وطع التعبغغظ تعل المطش الغمظغ 

واآلن طع الظزام السعري.
واجامع ضغري طع وزراء خارجغئ دول الثطغب وأضث لعط 
أعمغئ تطئغص اقتفاق الظعوي طع إغران، وصال «العقغات 
لمظع  الثطغةغغظ  لتطفائعا  الثسط  جاصثم  الماتثة 
طتاربئ  سطى  ضان  الارضغج  وإن  طظعا..  أي  أطظ  زسجسئ 
سطى  «تعاشصظا  وصال:  والاطرف..»  والصاسثة  داسح 
تسرغع بغع بسخ افجطتئ الدرورغئ.. والئثء بسمطغات 
تثرغئئ طتثدة جثا بعثف تئادل وتصاجط طسطعطات 
شغ  بثأت  الاغ  المحاورات  واجامرار  اجاثئاراتغئ.. 
ضاطإ دغفغث شغ أغار الماضغ تعل ضغفغئ دطب افظزمئ 
الثشاسغئ اإلصطغمغئ طظ الخعارغت الئالساغئ وزغادة سثد 
شأطرغضا  طسا».  بعا  ظصعم  الاغ  السسضرغئ  الاثرغئات 
السغطرة  إتضام  طظ  لاامضظ  الثطغب  دول  تساعثف 

سطغعا تتئ عثه المسمغات.
وذضرت افظئاء غعم ٢٠١٥/٨/٨ سجم جغفري شغطامان 
زغارة  الماتثة  افطط  شغ  السغاجغئ  الحآون  طسآول 
بالظزام السعري  اقتخال  ترغث  شأطرغضا  صرغئا.  جعرغا 
طئاحرة بعاجطئ عثا المسآول وعع بافخض طسآول 

أطرغضغ، وضان ظائئا لعزغر خارجغاعا.
دولغ  طساعى  سطى  تراضا  عظاك  أن  غائغظ  عظا  طظ 
وإصطغمغ تصعده أطرغضا باساون روجغ، وباعزغع أدوار 
سطى أدواتعا السسعدغئ وإغران وترضغا وافطط الماتثة 
أخرى  طتاولئ  شعغ  جعرغا،  شغ  العضع  تعل  غارضج 
لطتفاظ  العادف  السغاجغ  التض  لاطئغص  صئطعا  طظ 
جعرغا،  شغ  ظفعذعا  وسطى  السطماظغ  الظزام  سطى 
وغسمض سمغطعا دي طغساعرا شغ عثا اقتةاه قجاؤظاف 
المتادبات شغ جظغش٣، والمئادرات السسعدغئ واإلغراظغئ 

والروجغئ تثور شغ عثا اإلذار.
شالةثغث عع إطضاظغئ أن تطسإ السسعدغئ دورا طعجعا 
داخض جعرغا لطاأبغر سطى البعار بإطثاد بسدعط بالمال 
المسمعم، وترضغا بةاظإ طا تصعم به لطاأبغر سطى البعار 
احاراضعا  رجمغا  أسطظئ  وصث  سسضري،  بثور  جاصعم 
طع أطرغضا شغ ضرب البعرة السعرغئ بثرغسئ طتاربئ 
وإلغران  إظةرلغك،  صاسثة  لعا  وشاتئ  الثولئ  تظزغط 
دور طسروف شغ الاأبغر سطى الظزام السعري، والةثغث 
أغدا أن غةري تظسغص سطظغ بغظ عثه الثول البقث طع 
أطرغضا لاظفغث التض، واجاسثاد إغران لطاثطغ سظ بحار 
أجث، وعغ تتاول إبئات اظفااتعا سطى المةامع الثولغ 
السعري  الظزام  اجاسثاد  بةاظإ  أطرغضا،  طع  وجغرعا 
اقظخغاع لفواطر افطرغضغئ لطائاتث تعل طخغر رطعزه.
ولضظ المثطخغظ العاسغظ شغ جعرغا جغضعظعن لعط 
بالمرخاد وجغسمطعن بإذن اهللا وسعن طظه سطى إتئاط 
الماساوظغظ  وضاشئ  وأدواتعا  وأتئاسعا  أطرغضا  أقسغإ 
طسعا ضما أتئطععا سطى طثى أربسئ أسعام تاى غأتغ 

 اهللا بأطره

اإلظةطغج ظتع التسط السسضري 
وأطرغضا ظتع شرض التض السغاجغ يف الغمظ

بصطط: د. سئث اهللا باذغإ - الغمظ
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شغ طحعث اظصطئئ شغه افدوار شغ الغمظ، وبسث أن ضاظئ 
أطرغضا تسعل سطى الاعجع السسضري لطتعبغغظ وشرضعط 
إلظصاذ  جعئ  ضض  طظ  تسمض  الغعم  ظراعا  واصع،  ضأطر 
السططئ  عرم  شغ  غئصغعط  جغاجغ  بمثرج  التعبغغظ 
شغ الغمظ. وبسث أن ضان اإلظةطغج غساغرون طئثأ شرض 
الصعة افطرغضغ، ظراعط الغعم غثشسعن باتةاه التسط 
السسضري شغ الئقد غغر طساسةطغظ لطاعخض قتفاق طع 

التعبغغظ.
سظثطا بثأت الترب شغ الغمظ صئض تعالغ خمسئ أحعر 
ضان المسغطر سطى طسزط الئقد عط تتالش التعبغ / 
خالح، شصث جغطروا شغ ٢١ أغطعل/جئامئر الماضغ سطى 
خظساء، بط صاطعا بمطاردة الرئغج عادي إلى سثن وشغ 
ذرغصعط ضاظئ المتاشزات تسصط شغ أغثغعط ضصطع 
الثوطغظع، باآطر طظ الةغح الثي غصش سطى التغاد أو 
غصش إلى جاظئعط، بأواطر طظ الرئغج المثطعع خالح، 
الثي ق زالئ ضبغر طظ صغادات الةغح تثغظ له بالعقء. 
وعضثا رأغظا أن عثا الاتالش (التعبغ / خالح) صث جغطر 
سطى طسزط الغمظ، طساظثا شغ ذلك إلى طعصش افطط 
الماتثة الاغ اسائرته ذرشا جغاجغا، وصال جفغر أطرغضا 
بض  طحروسئ!  التعبغغظ  ططالإ  إن  تغظعا  خظساء  شغ 
أسطظئ خارجغئ الثولئ افولى شغ السالط أظعا تافاوض 
(المعت  حسار  غرشسعن  الثغظ  التعبغغظ،  طع  طئاحرة 
فطرغضا والطسظئ سطى الغععد)، وصالئ إظعا وجثت شغعط 
وجث  وبعثا  (اإلرعاب)،  تسمغه  طا  طتاربئ  شغ  حرغضا 
التعبغعن تشطغئ جغاجغئ طبالغئ لعط تساسثعط شغ 

الامثد شغ المتاشزات الغمظغئ بمئارضئ أطرغضغئ.
تمسضعا  صث  اإلظةطغج  أن  ظةث  المصابطئ  الةعئ  شغ 
بمئادرتعط الاغ صثطععا إبان بعرة الحئاب شغ حئاط/

الثطغةغئ،  بالمئادرة  باسمغاعا  وصاطعا  ٢٠١١م  شئراغر 
والاغ ظاب سظعا إزاتئ خالح واخاغار عادي رئغساً تعاشصغا 
لطغمظ، وصث صاطئ الفدائغئ الغمظغئ باضرغط طظ أجماه 
بمعظثس المئادرة الثطغةغئ وعع جفغر برغطاظغا شغ 
تثشع  برغطاظغا  وظطئ  سمطه.  شارة  ظعاغئ  سظث  خظساء 
بعادي وتامسك به رئغساً (حرسغا) لطئقد تاى غعطظا 
عثا، وطا شاؤئ برغطاظغا تاصثم بمسعدات الصرارات شغ 
طةطج افطظ؛ إطا طئاحرة أو سظ ذرغص سمقئعا شغ 
افردن وصطر، شغ إجظاد واضح (لحرسغئ) عادي، واسائار 
طع  واضح  خقف  شغ  اظصقبغئ،  ططغحغات  التعبغغظ 
خثغصاعا الطثود أطرغضا، وصث سئرت سظ ذلك ختغفئ 
اإلظثبظثظئ الئرغطاظغئ تغظ صالئ (إن الشرب شغ خراع 

تعل افزطئ شغ الغمظ).
افطرغضغ،  الصعة  شرض  لمئثأ  اإلظةطغج  طساغرة  ورغط 
خقل  طظ  طسعط  والظفعذ  السططئ  باصاسام  وصئعلعط 
اتفاق السطط والحراضئ، الثي وصسه عادي طع التعبغغظ 
شغ خظساء، إق أن الئططةئ افطرغضغئ أرادت أن تأضض 
سسضرغا،  التعبغ  تمثد  سطى  طسامثة  ضاططئ،  الضسضئ 
شاجامر التعبغ شغ الامثد إلى سثن طسطظا أن عادي لط 
غسث رئغساً لطئقد، وصام باحضغض طةطج بعري جغطر 

سطى طسزط الغمظ.
وسظثطا اجاسخئ سثن سطى التعبغغظ قشاصادعط عظاك 
التاضظئ الحسئغئ، وسثم تمضظعط طظ التسط السسضري، 
لةأت أطرغضا لعرصاعا اقتاغاذغئ وعغ التراك الةظعبغ 
جظاح سطغ ظاخر طتمث، شاط الطصاء البقبغ بغظ أطرغضا 
تابسه  بصغادات  بط  طسصط  شغ  وظاخر،  والتعبغغظ 
لسطغ خالح شغ الصاعرة، وأسطظ التعبغعن أظعط بخثد 
تسطغط المثن الةظعبغئ لطتراك الةظعبغ، وبعثا تدمظ 
أطرغضا جغطرتعا سطى ضاطض الغمظ جعاء بصغ الةظعب 
إلى  وتسطغمه  شخطه  تط  أو  الغمظغئ  الفثرالغئ  ضمظ 

صغادات تابسئ لعا، وصث ضحش ذلك سطغ ظاخر طتمث 
شغ لصاء أجرته طسه ختغفئ العذظ السسعدغئ وظحره 
التعبغغظ  (إن  صال  إذ  بعك،  الفغج  شغ  خفتاه  شغ 
وخالح سرضعا سطغه رئاجئ الغمظ بمئارضئ طمبض افطط 

الماتثة جمال بظ سمر).
بإظجال  وصاطعا  افطرغضغئ  لطثطئ  اإلظةطغج  شطظ  تغظعا 
اإلطارات،  طظ  البصغض  بالسااد  طسئعق  غغر  سسضري 
وبالةظعد المثربغظ طظ صئض الةغح اإلطاراتغ شغ ختراء 
إطاراتغغظ،  وضئاط  بةظعد  بض  تدرطعت،  شغ  السئر 
وضان طظ ظاغةئ ذلك صطإ طفاجأ لمعازغظ الصعى شغ 
المغثان، شطرد التعبغغظ حر ذردة طظ سثن، بط تعالئ 
عجائمعط شغ المثن الةظعبغئ ق بض اطاثت طا غسمى 
الاغ  الحمالغئ  المثن  دار  سصر  إلى  الحسئغئ  المصاوطئ 
غسغطر سطغعا التعبغعن، وجارت المخفتات اإلطاراتغئ 
أظه  عادي  وأسطظ  وخظساء،  وإب  تسج  خعب  الماطعرة 
جغترر ضاشئ المثن الغمظغئ دون اجابظاء، وصال رئغج 
أرضاظه طظ طثغظئ طأرب إن الةغح (العذظغ) جغثتر 
المحروع الفارجغ ولظ غاعصش تاى غطعر ضض الغمظ، 

شغ إحارة واضتئ أظه جغاابع التعبغغظ إلى خظساء.
وبعثا اظصطإ المحعث شغ الغمظ، وذفصئ أطرغضا تئتث 
سظ تض جغاجغ غئصغ التعبغغظ شغ العضع الصادم شغ 
شصث  السغاجغئ،  أسمالعا  آخر  شغ  غزعر  وذلك  الغمظ 
اجامع ضغري طع ظزغره الروجغ والسسعدي شغ صطر، 
الغمظغئ  لفزطئ  جغاجغ  تض  لئتث  ذلك  أن  وأسطظعا 
والسعرغئ. ودسا طئسعث افطط الماتثة ولث الحغت وشثًا 
المثطعع  والرئغج  تعبغغظ  صادة  طظ  المساعى  رشغع 
خالح، إلى طسصط، وأسطظ المئسعث افطمغ أن جمغع 
افذراف واشصئ سطى تض جغاجغ لفزطئ، وذعإ وزغر 
ذلك  طظ  أبسث  إلى  الةئغر  سادل  السسعدي  الثارجغئ 
تغظ أسطظ الةمسئ طظ روطا أن التعبغغظ ججء طظ أبظاء 

الغمظ، وأن لثغعط دورا غطسئعظه شغ طساصئض الئقد!
وبعثا غادح أن أطرغضا سازطئ سطى شرض تض جغاجغ 

غضعن شغه لطتعبغغظ ظخغإ شغ السططئ شغ الغمظ.
الاصثم  ظض  اإلظةطغج شغ  به  ق غرضى  صث  إق أن ذلك 
شغ  اآلخر  بسث  غعطا  غظةجوظه  الثي  الضئغر  السسضري 
طغادغظ الصاال، شصث خرح وزغر الثارجغئ الغمظغ رغاض 
تصثغمعا  تط  جثغثة  طئادرة  عظاك  لغج  أظه  غاجغظ 
غاجغظ  صال  الةجغرة  لصظاة  جابص  تخرغح  وشغ  لعط، 
إظه لغج عظاك طضان لطتعبغغظ شغ العضع الصادم شغ 
الغمظ. وصال ظائإ الرئغج عادي، خالث بتاح إظه لظ 
إحارة  شغ  الثارج،  شغ  التراضغئ  الصغادات  طع  غاساطض 
واضتئ إلى صغادات التراك الاابسئ فطرغضا. باإلضاشئ 
إلى تخرغتات رئغج افرضان المصثحغ غعم السئئ أن 

الةغح العذظغ جغترر جمغع المثن الغمظغئ.
وخااطا ظصعل إن الخراع الشربغ سطى الغمظ جغسامر 
جعاء تعخض الطرشان قتفاق جغاجغ غاصاجمان شغه 
التض  لفرض  المسارك  اجامرت  أو  والبروة،  الظفعذ 
السسضري وطظ بط اقجاتعاذ سطى خغرات الئقد، ظصعل: 
الغمظ،  بثطاء أعض  ولفجش  جغسامر  إن عثا الخراع 
وباثطغر بقدعط، ولظ غظصث الغمظ إق أن غظفّخ أعطعا 
سظ تطك الصغادات الثائظئ الاغ طا اظفضئ تبئئ غعطا بسث 
اآلخر وقءعا لطشرب الضاشر، واظسقخعا سظ جسط افطئ.

ولظ تسّج الغمظ وأعطعا وتسعد جسغثة إق بما ضاظئ به 
جسغثة شغ السابص وعع أن تظسط باطئغص حرع الثالص 
جئتاظه شغ سقه، وتضعن ضمظ طحروع افطئ الصادم 
صرغئا إن حاء اهللا، أق وعع خقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
تخان شغعا الثطاء وتتفر شغعا الضراطات وتتمض شغعا 

 الثسعة إلى الثغر لغسط ربعع السالط

التضعطئ السراصغئ تعاشص سطى اإلخقتات الاغ تصثم بعا السئادي 
واشص طةطج العزراء السراصغ، غعم افتث الماضغ سطى طحروع الصرار الثي صثطه رئغج التضعطئ، تغثر السئادي 
والثي ذالإ شغه بسثد طظ افطعر شغ طصثطاعا إلشاء طظاخإ ظعاب رئغج الةمععرغئ ورئغج طةطج العزراء 
شعرًا، وذلك بظاء سطى طصادغات المخطتئ الساطئ.وجاء شغ الئغان المظحعر سطى المعصع الرجمغ لمضاإ السئادي 
لضض  التماغات  أسثاد  شغ  وشعري  حاطض  إجراء «تصطغص  تصرر  شصث  الثجاعر،  طظ   ٧٨ المادة  إلى  واجاظادا  أظه 
المسآولغظ شغ الثولئ..»، وأضاف الئغان أن طظ الصرارات أغدا «إلشاء المثخخات اقجابظائغئ لضض الرئاجات 
والعغؤات وطآجسات الثولئ والماصاسثغظ طظعط تسإ تسطغمات غخثرعا رئغج طةطج العزراء تأخث باقسائار 
السثالئ والمعظغئ واقخاخاص، وإبساد جمغع المظاخإ السطغا طظ عغؤات طساصطئ ووضقء وزارات وطساحارغظ 
اخاغار  غسغظعا رئغج طةطج العزراء  طعظغئ  والطائفغئ، وتاعلى لةظئ  المتاخخئ التجبغئ  وطثراء ساطغظ سظ 
المرحتغظ سطى ضعء طساغغر الضفاءة والظجاعئ باقجافادة طظ الثئرات العذظغئ والثولغئ شغ عثا المةال وإسفاء 

طظ ق تاعشر شغه الحروط المططعبئ». (جغ أن أن سربغ)
: إن المثرك لتصغصئ افوضاع الصائمئ شغ السراق غسطط أن ق إخقتات ججئغئ طظ الممضظ أن تسالب 
العضع الصائط، عثا سطى شرض جثغئ إجراء إخقتات. شالعضع التالغ شغ السراق ظاتب سظ شساد الظزام المطئص 
شغ المةامع، باإلضاشئ إلى إخداع السراق وجغاجاته لقرادة افطرغضغئ، وشعق ذلك إصاطئ السراق سطى أجج 
طثعئغئ وذائفغئ وصئطغئ. شاإلخقح الةثري لفوضاع غئثأ بإزاتئ الطئصئ السغاجغئ السفظئ الاغ تثغر حآون 
السراق تالغا وتطئغص أظزمئ اإلجقم المظئبصئ سظ سصغثة المسطمغظ وصطع دابر الظفعذ افجظئغ بحضض سام 
وافطرغضغ بحضض خاص. والسئادي لع ضان جادا باإلخقتات، لئثأعا باصثغط اجاصالاه طظ طعاطه بعخفه طظ 
المسآولغظ المئاحرغظ سما آلئ إلغه افوضاع شغ السراق، ولضظ أظى له ذلك وعع طظ صئض أن غأتغ لغضعن أداة 
رخغخئ لاظفغث السغاجئ افطرغضغئ شغ السراق، وجار سطى ظعب جطفه المالضغ شغ تظفغث السغاجات الصائمئ، 
تاى إذا بار الظاس صام بإسطاء وسعد شارغئ بإخقتات ق تشظغ وق تسمظ طظ جعع، وأغطإ الزظ أظعا ُتساثثم 

لاخفغئ تسابات جغاجغئ؟؟
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- السمقء اآلخرغظ طظ إغران إلى طخر وصطر وترضغا... 
ووشص وضالئ «أظئاء الةمععرغئ اإلجقطغئ» (أرظا) الرجمغئ 
أظه «خقل اقجاماع المحارك الثي ُسصث شغ ذعران بغظ 
إغران وروجغا برئاجئ طساسث الثارجغئ اإلغراظغئ لطحآون 
وطساسث  الطعغان  سئث  أطغر  تسغظ  وافشرغصغئ  السربغئ 
الثارجغئ الروجغئ طغثائغض بعغثاظعف، أضث افخغر ضرورة 
إجراء المجغث طظ المحاورات بغظ دول المظطصئ خخعخًا 
إلى  لطعخعل  اإلجقطغئ  إغران  وجمععرغئ  السسعدغئ 
تفاعط تعل صداغا المظطصئ». وأضاف، «إن تض صداغا 
دون  طظ  طمضظ  غغر  والغمظ  جعرغا  وطظعا  المظطصئ 
طحارضئ إغران وأن اجامرار العضع الراعظ إظما غآدي 

شصط إلى تصعغئ اإلرعابغغظ وداسح».
سادل  أن  لعا  بغان  شغ  الروجغئ  الثارجغئ  أسطظئ  ضما 
«المطفات  شغ  الئتث  لمعاخطئ  طعجضع  جغجور  الةئغر 
الاغ بثأ العزغران طظاصحاعا شغ اجاماسعما شغ الثوتئ 
سطى  الطصاء  خقل  الارضغج  وجغاط  الماضغ».  افجئعع 
المطش السعري و«جئض تض افزطئ شغ عثا الئطث». وظصطئ 
ختغفئ التغاة سظ بغان الثارجغئ الروجغئ أن «العزغرغظ 
جغظاصحان إطضاظغئ تساون روجغ - جسعدي شغ الترب 
ضث اإلرعاب بما غطئغ طخطتئ الئطثغظ». وأضاف الئغان 
أظعما جغظاصحان طصارح روجغا تحضغض «تتالش دولغ 
واجع لمتاربئ اإلرعاب». ضما غظازر أن غاطرق الئتث 
إلى العضع شغ الغمظ بعثف الئتث سظ «تض جرغع» 
لطمعصش. وإضاشئ إلى طظاصحئ ططفات «طظاذص جاخظئ» 
طبض السراق ولغئغا، غظازر أن غئتث العزغران «العضع شغ 
طظطصئ الثطغب سطى ضعء تعصغع اقتفاق الظعوي اإلغراظغ». 
وذضرت العزارة أن طعجضع تظعي إسادة الاثضغر بثسعتعا 
لاأجغج شداء أطظغ طحارك شغ المظطصئ غراسغ طخالح 

ضض افذراف.
بشطاء  واجساً  جغاجغاً  واصع افطعر إذن أن عظاك تراضاً 
أطرغضغ واضح لطسسغ لرجط إذار تض غفدغ إلى صمع 
البعرة السعرغئ بتض وجط سطى غرار طا تخض شغ تعظج 

طظ صئض.
السابص  الاعظسغ  الرئغج  إسقن  ختئ  عثا  غسظغ  عض 
المرزوصغ أن أتقم الربغع السربغ ذعئئ أدراج الرغاح؟

لصاءات  شغ  غطئت  طا  تفاخغض  سطى  التضط  المئضر  طظ 
السعاخط برغط جثغاه، شعع غخطثم بالخثرة الخطئئ 
لطبعار الخادصغظ المثطخغظ شغ جعرغا، ضما غسامث سطى 
اجاسثاد عثه افذراف لاصثغط تظازقت وصئعل ترضغئ 
تتفر طاء العجه لطتضام اإلصطغمغغظ، وتتصص لطسعاخط 

تامئ : الاآطر الثولغ واإلصطغمغ إلجعاض البعرة شغ جعرغا 

إلضساف طرضج طظاشسعط طظ جعئ أخرى وغطسإ المال 
وطمعلع التمقت اقظاثابغئ دوًرا طآبًرا شغ اقظاثابات 
أجظثة  سطى  واضح  بحضض  غآبر  طما  افطرغضغئ، 

المرحتغظ.
اظاثابات  تمطئ  سطى  اإلظفاق  تةط  إن  خئراء  وصال 
بجغادة  دوقر،  ططغارات   ٦ تةاوز  افطرغضغئ  الرئاجئ 

صثرعا ١٣٪ سظ اظاثابات ٢٠٠٨.) اظاعى اقصائاس.
وعثا عع التال شغ أشدض الثول تمبغق لطشرب ودوله 
ودغمصراذغاته واظاثاباته، ظسط عثا عع التال شغ أطرغضا 

وسطغه ِصْج سطى باصغ دول السالط الشربغ وأوروبا.
الشرب  أن  طفادعا  بتصغصئ  غظطص  واضح  طبال  عثا 
ودوله تتضمه الحرضات الرأجمالغئ الثاسمئ لطمرحتغظ 
أجمى  شغ  التال  عع  عثا  ضان  وإذا  الرئاجئ.  لسّطط 
وظائش الثولئ وأسقعا طضاظئ وعع التضط. شضغش غآتى 
بالصداة والمحرسغظ ورجال السغاجئ المآبرغظ؟ إظعط 
جاء بعا  غأتعن إلى طظاخئعط بالطرغصئ ظفسعا الاغ 
تاضمعط لتضط الئقد والسئاد. ولثا ظسط شإن الظاس طظ 
غثاارون التضام ولضظ أي تضام؟ إظعط أولؤك التضام 
الثغظ ارتداعط الحرضات الرأجمالغئ أن غأتعا لتضط 

الئقد.
جغمغ  السابص  افطرغضغ  الرئغج  ذلك  إلى  أحار  وصث 
ضارتر طظث أغام صطغطئ شغ تثغث لئرظاطب تعم عارتمان 
اإلذاسغ تغث صال واخفا الظزام السغاجغ افطرغضغ: 
سزغًما  بطًثا  أطرغضا  جسض  طا  جععر  غثالش  إظه   ..»
أصطغئ،  تضط  طةرد  عغ  اآلن،  السغاجغ.  ظزاطعا  شغ 
جععر  المتثودة  غغر  السغاجغئ  الرحعة  وأخئتئ 
التخعل سطى الارحغتات لمظخإ الرئغج أو قظاثاب 
الرئغج. وغظطئص الحغء ظفسه سطى تضام العقغات، 
وأسداء طةطج الحغعخ افطرغضغ، وأسداء الضعظشرس. 
ولثلك، شصث رأغظا اآلن تثرغًئا ضاطقً لظزاطظا السغاجغ 
بطرغصئ تحضض طضاشأة لطمساعمغظ الرئغسغظ، الثغظ 
فظفسعط  شعائث  سطى  التخعل  وغاعصسعن،  غرغثون، 

بسث اقظاثابات».
وشغ الظعاغئ ق بث أن غاعارد إلى ذعظ الصارئ تساؤل 
الحرضات  عثه  ترغثه  الثي  طا  وعع،  أق  بسغط، 
وطظ  والصاضغ  التاضط  طظ  الشرب  شغ  الرأجمالغئ 
رجض اإلسقم ورجض السغاجئ المآبر طصابض دسمعا له 
شغ العخعل إلى طظخئه وطرضجه؟ والةعاب سطى ذلك 
غسثر  أن  التاضط  طظ  ترغث  أظعا  وعع  لطشاغئ،  بسغط 
طآجسات الثولئ لمخالح عثه الحرضات الاغ أتئ به، 
شتغظ غصعل التاضط أطبال جعرج بعش إن عظاك أجطتئ 
دطار حاطض شغ السراق شسطى جعاز المثابرات افطرغضغ 
أن غخثق ذلك فن الحرضات الرأجمالغئ الةحسئ ترغث 
الظفط وجعصا لطسقح. وطاذا ترغث الحرضات الرأجمالغئ 
غسثر  أن  الصاضغ  طظ  ترغث  إظعا  ظسط  الصاضغ؟  طظ 
ظزام الصداء لمخالح عثه الحرضات، وواضح عثا جثًا 
شغ سمطغات تعرب الحرضات الضئرى طظ دشع الدرائإ. 
وطاذا ترغث الحرضات الضئرى طظ اإلسقطغ والسغاجغ؟ 
ظسط إظعا ترغث طظعط أن غظطصعا باجمعا وبمخالتعا 
ضغ تامضظ عثه الحرضات الرأجمالغئ التاضمئ شسق طظ 
جعق الئقد وأجعجتعا جعصاً ذعسغا لاتصغص طخالتعا 
الشرب  شغ  اإلسقم  احاعر  ولعثا  ظفعذعا.  ولارجغت 
بضثبه واتاغاله سطى الظاس شغ أضبر الصداغا تساجغئ 
لعط، وطا التادي سحر طظ جئامئر إق طبال خارخ سطى 

 ضثب اإلسقم الشربغ

غضبر التثغث دائما سظ دغمصراذغات الشرب وترغاته 
الاغ تاماع حسعبه بعا، لثرجئ أن اإلظسان الحرصغ بات 
غتطط لغق وظعارا شغ طسغحئ شغعا عضثا حفاشغئ وترغئ 
واجاصقلغئ. ظسط، شاإلظسان الحرصغ لط غظسط باخاغار 
دراجاه.  طةال  تاى  وق  سمطه  وق  زوجه  وق  تاضمه 
الحرصغ  السالط  شغ  شرضا  سطغظا  طفروض  حغء  شضض 
بغظما التغاة تسغر باقخاغار والترغئ واقجاصقلغئ شغ 
بقد الشرب. عضثا غسعق لظا دائما، بأن الةظئ وظسغمعا 
طعجعدة شغ الشرب ودوله وأن الظار وجتغمعا طعجعدة 
ودوله!  الشرب  جظئ  ظسغط  ولئغان  ودوله.  الحرق  شغ 
زغش  لئغان  الشرب  شغ  واقظاثابات  التضط  شضرة  ظأخث 

شضرة أن الحسإ عع طظ غأتغ بالتضام شغ الشرب!.
شالتصغصئ الاغ ق غظضرعا أتث عغ أن الحسعب تسطى 
السمطغئ  إن  ظسط  لطتاضط.  اقظاثاب  ترغئ  إطضاظغئ 
اقظاثابغئ تتثث بخعرة تصغصغئ. شق أتث غةئر الظاخإ 
حثص  ضض  لثى  أن  ضما  المرحتغظ  أتث  اخاغار  سطى 
الترغئ شغ الارحح لقظاثابات. إق أن التصغصئ الشائئئ، 
الثغظ  المرحتغظ  أولؤك  أن  عغ  المشغئئ،  صض  بض 
غارحتعن لتضط الئقد عط جاؤوا بثسط طسغظ طّضظعط 

طظ العخعل إلى الظاخئغظ.
تمطاه  شغ  غتااج  طرحح  ضض  شإن  افطر  ولائسغط 
اقظاثابغئ إلى أطرغظ ابظغظ لغصعم بتمطاه اقظاثابغئ 
الرئاجغئ. افطر افول: برظاطب طفخض لمثاذئئ ضض شؤات 
المةامع، الرجض والمرأة والحاب والساطض وخاتإ السمض 
وطظ ق غمطك شرخئ سمض والمجارع والطالإ وافصطغات 
المةامع  شؤات  طظ  أولؤك  وغغر  والااجر  المةامع  شغ 
غثاذئعط  أن  المرحح  سطى  غاتاط  طمظ  المثاطفئ 
غظاثئعه.  لضغ  اقظاثابغئ  تمطاه  شغ  إلغه  وغةثبعط 
وافطر الباظغ الثي ق غصض أعمغئ أبثا سظ افطر افول 
وعع الثاسط أو الممعل لطتمطئ اقظاثابغئ. وعظا غزعر 
سمض الحرضات الرأجمالغئ. شالحرضات الرأجمالغئ عغ 
الاغ تصش وراء تمعغض وتروغب المرحتغظ لقظاثابات 
الرئاجغئ. وبعثا الحضض أغدا تصعم طةمعسئ الحرضات 
الرأجمالغئ باروغب رجاقتعا شغ طراضج الصعة شغ أجعجة 
الثولئ المثاطفئ. وبالاالغ غتاض الرأجمالغعن الخفعف 
افولى بغظ خفعف المرحتغظ ولثا شمظ غمطك الصعة 

المالغئ غخئح عع التاضط الفسطغ.
وظدرب طباق سطى ذلك اقظاثابات افطرغضغئ الاغ شاز 
شغعا الرئغج افطرغضغ أوباطا سطى طظاشسه وذلك شصط 
لغائغظ لطصارئ طثى سةج المرحح شغ أطرغضا سظ خعض 
السغار  ذوي  طظ  طمعلغظ  أو  طمعل  بثون  اقظاثابات 
البصغض طظ أختاب الحرضات الرأجمالغئ الدثمئ. شصث 
افطرغضغ  لطرئغج  الرئاجغئ  اقظاثابات  تمطئ  ضطفئ 
أوباطا وتمطئ طظاشسه طغئ روطظغ طئطشاً طصثاره جائ 
حعرا  سحر  جئسئ  شارة  خقل  أطرغضغ  دوقر  ططغارات 
تسإ طا ظصطاه lhvnews.com  شغ الباظغ طظ تحرغظ 
اإلظارظئ.  شغ  خفتاعا  سطى   ٢٠١٢ الباظغ/ظعشمئر 

تصعل الختغفئ:
(وغطسإ جقح المال دورا شساق تغث تامغج اقظاثابات 
السالط؛  شغ  تضطفئ  افضبر  اقظاثابات  بأظعا  افطرغضغئ 
الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  الماظاشسعن  غساثثم  تغث 
طئالس ذائطئ طظ افطعال لامعغض تمقتعط اقظاثابغئ، 
وتثوم عثه التمقت فحعر سثغثة غسسى المرحتعن 
لطظاخإ  ظزرعط  ووجعات  أظفسعط  لاصثغط  خقلعا 
اإلسقظغئ  التمقت  واجاثثام  جعئ،  طظ  افطرغضغ 

تامئ ضطمئ السثد: أزطئ وضالئ الشعث المالغئ...
تاى ولع ضان بثسا، وعثه جغاجئ ساطئ تائسعا أطرغضا 
سمقء  وتاى  والسراق  ولئظان  جعرغا  شغ  وسمقؤعا 
أوروبا وبرغطاظغا شغ المظطصئ شغ افردن ولئظان، شعط 
طافصعن سطى الرؤغئ ذاتعا شغ تخفغئ صدغئ القجؤغظ 
ضض  ظرى  ولثلك  شطسطغظ،  صدغئ  تخفغئ  خقل  طظ 
عثه الثول لط تتارم غعطا تصعصا لقجؤغظ ولط تسمح 
بغظعط وبغظ الاعذغظ  بتغاة ضرغمئ تاى تتعل  لعط 
والاظازل  بالثقص  الافضغر  طظ  غمظسعط  الثي  الضرغط 

سظ تصعصعط شغ شطسطغظ.
شافوظروا وطظث أن تأجسئ بصرار طظ الةمسغئ الساطئ 
باصثغط  تفعغدعا  تط   ،١٩٤٩ سام  الماتثة  لفطط 
شطسطغظغ،  قجأ  طقغغظ  خمسئ  لتعالغ  المساسثة 
شغ  الثمج  سمطغاتعا  طظاذص  شغ  لثغعا  طسةطغظ 
وصطاع  الشربغئ،  والدفئ  ولئظان،  وجعرغا،  افردن، 
غجة، ضاظئ الشاغئ لثى الشرب طظ وراء ذلك طساسثة 
دولئ غععد وتسعغض سمطغئ اتاقلعا لفرض المئارضئ 
شطسطغظ طظ خقل تثفغش تةط اقتاصان والدشط سطى 
تضام المظطصئ طظ أجض الاترغر، وتثفغش السإء المالغ 
طظ سطى تضام المظطصئ، شعغ وضالئ صث أظحؤئ ضمظ 
جطسطئ طظ الاآطر سطى شطسطغظ لامضغظ غععد طظعا، 
ولط تضظ إتثى غاغاتعا تعشغر التغاة الضرغمئ لقجؤغظ 
أو تسعغض تغاتعط، بض اطاخاص غدئعط وإجضاتعط 
شغ تغاة ذل وطعاظئ إلى تغظ تخفغئ صدغئ شطسطغظ.

شطغعِ الةمغع أن التاضط التصغصغ يف الشرب 
عط حرضات رأس املال

بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

اقجاسمارغئ تخئ طسائرة طظ الضسضئ اقجاسمارغئ.
شغ  وخاخئ  السربغ  لطربغع  الظسغ  إخثار  المئضر  وطظ 
الساتئ السعرغئ، شمما ق حك شغه أن البعرة شغ جعرغا 
صث سّرت ظفاق افظزمئ والتضام السمقء لطشرب، وأجصطئ 
حسارات  طظ  ذلك  وغغر  والمماظسئ  المصاوطئ  حسارات 

تدطغطغئ سطى حاضطئ غعم الصثس السالمغ.
ولضظ افعط أظعا اآلن تفرض السآال افجاس أطام ضض 
طظ اظافخ إلظعاء العغمظئ اقجاسمارغئ الشربغئ وإسقء 
ضطمئ اهللا: إن الاثرع بصطئ الظاخر وتضالإ افسثاء وسزط 
الادتغات الاغ صثطئ لائرغر «تةرع جط التض» (المسمى 
بالسغاجغ زورا وبعااظا وإق شعع التض الثطعي الضغماوي 
المافةر شغ أجسام الحعثاء والدتاغا افبرغاء الثغظ لط 
غرتضئعا ذظئا إق ططالئاعط بالاترر طظ سمغض الشرب افجث 
وتطئغص حرع اهللا)، عثا الائرغر غضحش سظ جصعط طظطص 
ضما  السمقء،  وافظزمئ  التضام  طع  المخالح»  «تصاذع 
غضحش أن البعرة شغ جعرغا، حأظعا شغ ذلك حأن البعرة 
شغ تعظج وطخر ولغئغا والغمظ، غظئشغ أن ترحث طسارعا 
وتسخ سطى التصائص الغصغظغئ بالظعاجث وأولعا صعل التص 
تسالى ﴿وطا الظخر إق طظ سظث اهللا﴾ وطظ الامج الظخر 
غغر  أو  اقجاسمار،  دول  أي  المئاحر  جعاء  السثو،  طظ 
المئاحر، أي وضقؤه طظ التضام السمقء، شعع ضالمساةغر 

طظ الرطداء بالظار.
اهللا  لثاسغ  اجاةغئعا  وخارجعا:  جعرغا  شغ  صعطظا  شغا 
واساخمعا بتئض اهللا ق جعاه وتضاتفعا جمغسا لاتطغط 
سروش  باتطغط  اقجاسمار  لسعاخط  السئعدغئ  أغقل 
ووسعرة  الظخر  اجائطاء  غتمطضظط  وق  الطشاة،  التضام 
ذرغصه إلى الصئعل بالثظغئ شغ دغظضط شاضعظعا ضالاغ 
صادرون  شأظاط  أظضابا،  صعة  بسث  طظ  غجلعا  ظصدئ 
بظخرتضط لثغظ ربضط أن تفحطعا ضغث افسثاء والسمقء، 

و﴿ِإن َغظُخْرُضُط اهللاَُّ َشقَ َغاِلَإ َلُضْط﴾.
افرت  بظ  خئاب  اهللا  سئث  أبغ  سظ  الئثاري  اإلطام  روى 
رضغ اهللا سظه صال: حضعظا إلى رجعل اهللا  وعع طاعجث 
بردة له شغ ظض الضسئئ شصطظا: أق تساظخر لظا، أق تثسع 
لظا؟ شصال: «صث ضان طظ صئطضط غآخث الرجض شغتفر له 
شغ افرض شغةسض شغعا بط غآتى بالمظحار شغعضع سطى 
رأجه شغةسض ظخفغظ وغمحط بأطحاط التثغث طا دون 
لتمه وسزمه، طا غخثه ذلك سظ دغظه، واهللا لغامظ اهللا 
عثا افطر تاى غسغر الراضإ طظ خظساء إلى تدرطعت ق 
 «غثاف إق اهللا والثئإ سطى غظمه، ولضظضط تساسةطعن
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

سثغثة  أحعاذا  والتضام  الشرب  صطع  أن  وبسث  واآلن 
وتسثغر  والاطئغع،  لطحسعب  الارضغع  طثطط  شغ 
التضام والسططئ شغ تصثغط الاظازقت وتمضغظ غععد 
طظ شطسطغظ، شإّن افجعاء طعغأة أضبر طظ وجعئ ظزر 
أطرغضا والشرب لاتصغص إظةازات أضئر سطى خسغث تخفغئ 
صدغئ القجؤغظ ودشسعط لطاظازل والصئعل بأي تض طظ 
حأظه أن غرغتعط صطغق طظ ضظك السغح وذلئ التغاة.

عثا تطمعط وعثه تساباتعط، ولضظعط غمضرون وغمضر 
اهللا واهللا خغر الماضرغظ، وعط شغ ضض طرة غخطثطعن 
الثغظ  افبطال،  وأبظائعا  اإلجقطغئ  افطئ  بتصغصئ 
غحضطعن خثرة ضأداء أطام طحارغع الشرب وذمعتاته، 
وغئرزون ضأجطعرة تسةج طداطغظ الشرب الفضرغئ سظ 
أولؤك افترار  أخقب  وعط طظ  تتطغطعا،  أو  تفسغرعا 
تأضض  وق  الترة  «تمعت  السرب،  شغعط  صال  الثغظ 
والسططئ  التضام  ظثالئ  غّره  الشرب  ولضظ  ببثغغعا»، 
وِخّسُاعط شصاجعا سطغعط بصغئ أعض شطسطغظ وافطئ، 

شثابعا وخسروا إن حاء اهللا.
شعغ دسعة طفاعتئ إلى أعض شطسطغظ بثاخئ وإلى 
المسطمغظ بساطئ أن غتثروا طما ُغضاد لعط، وطما ُغثبر 
وأّن  جاسئ،  خئر  الظخر  بأن  غاثضروا  وأن  لصدغاعط، 
الفرج صرغإ بإذن اهللا دوظما التاجئ إلى تصثغط تظازقت 
 أو الافرغط بالمصثجات، شظتظ أطئ ق ظصئض الثظغئ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

ضاظئ أششاظساان دائما وجغطئ لطصعى السالمغئ ولغسئ 
غساثثطعن  أغدا  افطرغضغعن  ذاتعا.  بتث  غاغئ 
أششاظساان شغ اجاراتغةغاعط اإلصطغمغئ ضعجغطئ أو أداة 
لاتصغص أعثاشعط افخرى. شالعقغات الماتثة ضاظئ طظث 
شغعا  والئصاء  المظطصئ  دخعل  إلى  تاعق  الئاردة  الترب 
الةغعجغاجغ،  أششاظساان  لمعصع  وباجاشقلعا  ذعغق. 
أعثاشعا  تتصغص  إلى  تعثف  المّاتثة  العقغات  شإن 
 ٩/١١ تادث  شإن  بط،  وطظ  اقجاسمارغئ.  اقجاراتغةغئ 
افذطسغ  حمال  وتطش  الماتثة  العقغات  أسطى  صث 
المسطتئ  الةماسات  وإبارة  أششاظساان  لشجو  الفرخئ 
افخرى إلى اقظدمام إلغعط طما صث غساسثعا سطى الئصاء 
شغ أششاظساان لسصعد. وبسث غجوعا فششاظساان، صاطئ 
التضعطئ افطرغضغئ أوق باعصغع اتفاصغئ اجاراتغةغئ بط 
بسثعا اقتفاصغئ افطظغئ طع افظزمئ السمغطئ الاغ ظخئاعا 

شغ أششاظساان، طما طظتعا العضع الصاظعظغ لطئصاء.
وطظ أجض بصائعا لفارة ذعغطئ شغ أششاظساان تساشض 
والةماسات  السغاجغغظ  جثاجئ  الماتثة  العقغات 
المسطتئ، وتسافغث طظ أسمالعط. شسطى جئغض المبال، 
شإن العقغات الماتثة أحرضئ بسخ الفؤات شغ التضعطئ 
بط صاطئ بسث ذلك بطردعط، وبسدعط لط ُغسَطعا تاى 
شرخئ، وُأبصعا بسغثغظ سظ المحعث السغاجغ تماطا. ضض 
ذلك ضان طظ أجض ضسر العتثة والاأضث طظ سثم وجعد 

طصاوطئ طعتثة غمضظ أن تصش ضثعا.
اآلن شغ عثه المرتطئ طظ الاارغت، ولطمرة الباظغئ، جاء 
دور تخار ذالئان. ضق الظزاطغظ السمغطغظ شغ أششاظساان 
وباضساان غتحرون ذالئان شغ أتث الثغارات الاالغئ: 
اقجاراتغةغئ  المخالح  أجض  (طظ  الصاال  طعاخطئ  شإطا 
افطرغضغئ شغ المظطصئ) أو أظضط جُاصاطعن شغ الدربات 
الةعغئ افطرغضغئ، وجعف تصدعن بصغئ تغاتضط خطش 
الصدئان. وأطا الثغار البالث، شعع الصئعل بسمطغئ السقم 
سطى  طفاعتئ  وعغ  الماتثة،  العقغات  بثأتعا  الاغ 
طخراسغعا، وصئعل الثجاعر السطماظغ، وتسطغط افجطتئ.

وطع ذلك، شإن عظاك طا غةسض سمطغئ السقم غاطدئ إلى 
تث طا، وعع إسقن وقغئ «خراجان» طا غسمى «خقشئ» 
أو  اقجاسقم  ذالئان  طظ  وذطئعط  الثولئ،  تظزغط 
طعاجعئ الترب. ولضظ طظ المظزعر السغاجغ شإظه طظ 
العاضح أن تظزغط الثولئ شغ خراجان لثغه السثغث طظ 
جعاظإ اقخاقف طع تظزغط الثولئ شغ السراق وجعرغا. 

شإن شرع خراجان الاابع لاظزغط الثولئ ضاظئ لثغه شرخئ 
طتثودة لقظاحار شغ أششاظساان، إلى تث أن العقغات 
شغ  اجاشطاعط  طبطما  تساشطعط  أن  غمضظ  الماتثة 
الحرق افوجط. واتثة طظ أضئر السصئات أطام تظزغط 
طظ  الساتصئ  افغطئغئ  أن  عغ  أششاظساان  شغ  الثولئ 
الظاس غائسعن المثعإ التظفغ، الثي غادمظ بسخ 
الاأبغرات الخعشغئ الاغ تظاصخ سصغثة تظزغط الثولئ 
تظزغط  اجاثثام  غمضظ  شإظه  ذلك،  وطع  «الععابغئ». 
الثولئ باسائاره أداة شسالئ لطدشط سطى ذالئان لطصاال 
تتئ راغئ الاتالش افطرغضغ-الئاضسااظغ، وصئعل سمطغئ 
السقم وإسقن اقجاسقم، وإق تض تظزغط الثولئ طتطعا 

شغ أششاظساان.
عثا عع السئإ وراء تخسغث ذالئان عةماتعط، وزغادة 
ظطاق العةمات شغ أششاظساان، تاى وخطئ إلى طظاذص 
الطاجغك وافوزبغك، وعع أطر لط غضظ طألعشاً. ضض ذلك 
شخائض  طثاطش  بغظ  الثقشات  سطى  الاساغط  أجض  طظ 
ذالئان، باإلضاشئ إلى ضسر الئغؤئ المعاتغئ لاظزغط الثولئ 
الاغ عغأتعا له العقغات الماتثة وباضساان وأششاظساان 
ووجائض إسقطعط. وسقوة سظ ذلك، ترغث ذالئان أن 
شغ  وجعدعا  عةماتعا  وتغرة  زغادة  خقل  طظ  تبئئ 
أششاظساان رغط وشاة أطغرعا المق سمر. عثه العةمات 
المافرصئ جعف تساسث ترضئ ذالئان سطى الةطعس شغ 

سمطغئ السقم الشربغئ شغ طعصش صعة ولغج ضسفاً.
طظث الترب الئاردة وطا بسثعا تسمض العقغات الماتثة 
سطى تتصغص أعثاشعا اقجاراتغةغئ ذعغطئ افجض، وتسسى 
إلى وصش جععد المسطمغظ التبغبئ شغ عثه المظطصئ، 
الراحثة  الثقشئ  الئثغطئ؛  افغثغعلعجغئ  ظععر  وطظع 
سطى طظعاج الظئعة، طضان الثغمصراذغئ السطماظغئ الشربغئ 
والرأجمالغئ. باإلضاشئ إلى اتاعاء تأبغرات ضض طظ الخغظ 
الظفط  سطى طعارد  الضاططئ  وضمان السغطرة  وروجغا، 
والشاز طظ بتر صجوغظ، وبظاء أخعل لظصض جمغع طخادر 
جعف  أششاظساان  حمال  شإن  وبالاالغ،  عثه.  الطاصئ 
غضعن طتض ترضغج شغ المساصئض المظزعر، طظ صئض صعات 
العقغات الماتثة وتطش الظاتع، وجعف غاط تتعغطه إلى 
طظطصئ طظ حأظعا أن تساسث العقغات الماتثة والظاتع 

 سطى اقصاراب طظ أعثاشعط اقجاراتغةغئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
أششاظساان

الاخسغث افخري يف عةمات ذالئان يف 
أششاظساان

بصطط: جغش اهللا طساظغر*
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التثغث سظ إصاطئ صاسثة سسضرغئ شغ المظطصئ لغج ولغث 
عثه افغام ولضظه غسعد لسظعات سظثطا ذطئئ العقغات 
الماتثة افطرغضغئ طظ أضبر طظ دولئ إشرغصغئ وسربغئ 
ورخث  تائع  لعاحظطظ  تسعض  سسضرغئ  صاسثة  إصاطئ 
طظعا  خاخئ  والماحثدة  المسطتئ  الةماسات  أظحطئ 
تظزغط الصاسثة شغ بقد المشرب اإلجقطغ والمرابطعن 
جظئ  ذلك  ضان  الةجائر،  شغ  بطمثاار  طثاار  أظخار 
٢٠٠٢ سظثطا ذرتئ طئادرة الساتض والختراء والاغ 
والمشرب  وتعظج  الةجائر  جغعش  أرضان  رؤجاء  تدط 
وتحاد  والظغةر  وطالغ  وظغةغرغا  والسظغشال  وطعرغااظغا 
وذلك لثسط الاساون شغ طةال «طضاشتئ اإلرعاب»، وصث 
حارك تغظعا ظتع ١٠٠٠ جظثي أطرغضغ شغ تثرغئات 
اإلشرغصغئ  الختراء  شغ  لـ«اإلرعاب»  لطاخثي  سسضرغئ 
وعغ أضثط سمطغات لطعقغات الماتثة افطرغضغئ شغ 
الصارة السمراء طظث الترب السالمغئ الباظغئ، وشغ جظئ 
صغادة  تحضغض  رجمغا  واحظطظ  أسطظئ  تغظما   ٢٠٠٨
لاظسغص  بألماظغا  (أشرغضعم)  إلشرغصغا  إصطغمغئ  سسضرغئ 
السمراء،  الصارة  شغ  أشدض  بحضض  السسضري  وجعدعا 
افوجاط  شغ  اإلسقطغئ  الدةئ  ضطه  عثا  طظ  وافبرز 
السغاجغئ بسثطا ظحرت ختغفئ الحروق الةجائرغئ شغ 
سثدعا الخادر غعم ٢٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٣ 
طسطعطات جرغئ وخعرا طعبصئ سظ تعاجث أطرغضغ بري 
بظصردان  شغ  الةجائري  والةظعب  الاعظسغ  الاراب  سطى 
وطثظغظ وجرجغج وسمطغات إظجال سطى التثود الةجائرغئ 
باعظج  أطرغضا  جفغر  ظفاه  الثي  الحساظئغ،  جئض  شغ 
جاضعب والج جمطئ وتفخغق شغ ظثوة ختفغئ سصثعا 
بمصر السفارة افطرغضغئ باعظج، ضما أضث تغظعا أظه ق 

ظغئ فطرغضا بإتثاث صاسثة سسضرغئ شغ تعظج.
إق إظه إبر طظح تعظج خفئ التطغش افجاجغ خارج تطش 
الظغاع طظ ذرف الرئغج افطرغضغ خقل إطداء طساحار 
الرئغج الاعظسغ طتسظ طرزوق اتفاصغئ سسضرغئ والاغ 
الصثرات  باسجغج  تاسطص  اقتفاصغئ  عثه  أن  إبرعا  خرح 
سطى  اظسضاجات  لعا  غضعن  ولظ  لاعظج  السسضرغئ 
جغاجئ تعظج بالمظطصئ ولظ غشغر طظ طئادئ تعظج 

الثبطعطاجغئ وسقصاعا طع الةجائر.
 وغأتغ ذضر الةجائر بالاتثغث تغظما جّث جثل واجع شغ 
افوجاط السغاجغئ داخض تعظج وشغ الةجائر بسث الطصاء 
المعط الثي جرى بغظ الرئغج الاعظسغ الئاجغ صاغث 
السئسغ ووزغر خارجغئ الةجائر رطدان السماطرة غعم 
اقبظغظ ١٤ تمعز/غعلغع ٢٠١٥ لغسطمه رجالئ حثغثة 
الطعةئ طظ الرئغج بعتفطغصئ غثغره شغعا بغظ الصئعل 
بالصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ والسقصئ طع الةجائر وصال 
الجطظ  طظ  لسصعد  بصغئ  الةجائر  «إن  لسماطرة:  تغظعا 
تضاشح اإلرعاب وتصاوم الدشعط افجظئغئ إلصاطئ صعاسث 
سسضرغئ سطى أراضغعا.. وتعظج تتئ الدربات المااالغئ 
لطةماسات اإلرعابغئ وفظه تظصخعا الثئرة شغ طعاجعئ 
بسخ  افطرغضغئ  السروض  شغ  وجثت  ظروف  عضثا 
اقجاتسان.. وإن عثه الصعاسث طا عغ إق اظاعاء لطسغادة 
ق غمضظ صئعله سطى اإلذقق»، وتغظ سعدته إلى الةجائر 
سصث الرئغج بعتفطغصئ اجاماسا ذارئا تدره أضئر الساجئ 

وضئار صادة الةغح. تغث أضثت ختغفئ الفةر الةجائرغئ 
أن الرئغج الةجائري جثد رشخ بقده السماح في صعة 
سسضرغئ أجظئغئ بالاثخض تتئ غطاء طضاشتئ اإلرعاب 

سطى التثود الةجائرغئ الاعظسغئ والطغئغئ.
ضما اظاصث خئراء ججائرغعن طظح واحظطظ خفئ التطغش 
افجاجغ خارج تطش الظغاع لاعظج طسئرغظ سظ خعشعط 
الظفط  طظ  صرغئئ  أطرغضغئ  سسضرغئ  صاسثة  إصاطئ  طظ 
شغ  تخض  طبطما  الثولئ  تظزغط  طظ  لتماغاه  الطغئغ 

السراق.
وخرح المتطض السغاجغ الةجائري زعغر بعسماطئ بمعصع 
العجط صال: «إن واحظطظ ق غمضظعا أن تضعن المثطص 
طظ أي طحضض، والثلغض طا غتثث شغ السراق، وصث شحطئ 
أطرغضا شغ تماغئ طثغظئ الرطادي طظ تصثم داسح شضغش 

افطر طع دولئ ضاعظج أو لغئغا أو غغرعا...».
لصاسثة  بعتفطغصئ  رشخ  أن  آخرون  جغاجغعن  وغرى 
سسضرغئ أطرغضغئ شغ طظطصئ حمال إشرغصغا فن واحظطظ 
تاعجج خغفئ طظ الاصارب والاساون الصائط بغظ الةجائر 
الةجائري  الاسطح  وفن  الئاردة،  الترب  طظث  وروجغا 
غخإ شغ تةاه السعق الروجغئ ضان أعمعا طظث جظئ 
بطشئ  الاسطح  خفصات  أضئر  إصاطئ  تمئ  تغث  طدئ 
صغماعا ١٠ ططغارات دوقر، وشغ المصابض تظزر الةجائر 
بسغظ الحك والرغئئ والصطص إلى بسخ طعاصش واحظطظ 
سطى المساعى اإلصطغمغ ق جغما الممطضئ المشربغئ شغ 
سطى  المحرشئ  لاضعن  المشرب  ودسط  الختراء  صدغئ 
طظطصئ حمال إشرغصغا أطظغا وسسضرغا بسثطا أصخاعا طظ 
شغ  سسضرغا  الماتثة  العقغات  لاساشطعا  الةجائر  ذلك 

المساصئض بسثطا طعث لعا المطك طتمث السادس ذلك.
الساطئ  افطغظئ  تظعن  لعغجة  به  خرتئ  طا  ظظسى  وق 
لتجب السمال شغ أضبر طظ طظاجئئ أن دولئ أجظئغئ ضئرى 
(شغ إحارة إلى العقغات الماتثة افطرغضغئ) ترغث زسجسئ 
اجاصرار الةجائر، وتخرغح وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ 
قشروف صئض اقظاثابات الرئاجغئ ظغسان/أبرغض ٢٠١٤ 
شغ الةجائر أن دولئ ضئرى ترغث السئث بأطظ واجاصرار 

الةجائر.
ظسط الةجائر ططمع وصئطئ أظزار الشرب وطسرح الخراع 
حمال  طظطصئ  شغ  المعخثة  الئعابئ  بعخفعا  الثولغ 
إشرغصغا لسصعد طظ الجطظ والثولئ السربغئ افصعى سسضرغا 
أعض  وغثرك  واجاراتغةغا،  وجشراشغا  واصاخادغا  وأطظغا 
الصرار شغ السططئ وافتجاب والمةامع المثظغ ذلك جغثا 
أرضا  دخطئ  إذا  افطرغضغئ  الةغعش  أن  غثرضعن  ضما 

أشسثتعا وجسطئ أعطعا أذلئ.
شغ  الاتثغات  عثه  ضض  أطام  الةجائر  تخمث  شعض 
اإلظسان  لتصعق  قظاعاضعا  افطرغضغئ  اقتعاطات  ظض 
واتعاطعا باقتةار بالئحر وشغ ظض افزطات اقجاماسغئ 
واقصاخادغئ والخراسات الثاخطغئ بغظ أجظتئ السططئ 
ظتع  تاةه  أظعا  أم  المسارضئ؟؟  وافتجاب  والمثابرات 

المةععل وربما غسغثعا لطسحرغئ السعداء.
عضثا عع التال لاعظج والةجائر وباصغ بقد اإلجقم طا 
داطئ طمجصئ فضبر طظ خمسغظ طجصئ وتفاصث لطصغادة 

 العاسغئ المثطخئ

طعصش الةجائر طظ الصاسثة السسضرغئ افطرغضغئ
 يف تعظج

بصطط: جالط الععام - تعظج

رئغج صظاة السعغج: بثأت بحائر الثري !!

السعغج  صظاة  اشاااح  سصإ  بثأت  الثغر  «بحائر  إن  طمغح  طعاب  الفرغص  السعغج  صظاة  عغؤئ  رئغج  صال 
الةثغثة طئاحرة، وذلك بسئعر ٦٣ جفغظئ طظ اقتةاعغظ» طدغفا أن التمعقت بطشئ ٣,٣ ططغعن ذظ.

وغأتغ عثا الاخرغح بسئعر ٦٣ جفغظئ شغ باظغ أغام اشاااح الصظاة الةثغثة، بسثطا ضاظئ صثرة الصظاة الغعطغئ 
٤٩    جفغظئ شصط، وطظ الماعصع أن غاداسش سثد السفظ الاغ تسئر الصظاة غعطغًا بسث اشاااح الصظاة الةثغثة.

خقل  جفغظئ طظ   ٢٦ سئرت طظ الةظعب  بغظما  جفغظئ،   ٣٧ حعثت سئعر  صاشطئ الحمال  وأحار طمغح إلى أن 
المةرى المقتغ لصظاة السعغج الةثغثة. (السربغئ ظئ)

: إن ضض طا صغض طظ ِصَئض تاضط طخر سئث الفااح السغسغ وأبعاصه اإلسقطغئ والمظافسغظ طظ تعله 
سظ طحروع تعجسئ صظاة السعغج و«طظاشسه السزغمئ» لعع خثاع وتدطغض.. شعثه الاعجسئ والاغ بطشئ 
اقصاخاد  سطى  بالظفع  تسعد  وق  طخر  أعض  غتااجعا  ق  دوقر،  ططغارات   ٨ سطى  غجغث  طا  بعا  الصغام  ضطفئ 
المخري.. شطع ضان السغسغ جادا شغ طسالةئ طا غساظغه أعض طخر طظ طحاضض لعضع تطك افطعال الطائطئ 
شغ طحارغع أخرى تساعط شغ تض تطك المحضقت الاغ عغ ضبغرة جثا، طظعا أزطئ السضظ والخظاسئ والفصر 
والئطالئ وارتفاع أجسار المعاد افجاجغئ وغغرعا، ولما ضان ذعإ لطصغام بمحروع أصض طا ُغصال سظه أظه 
جرصئ طعخعشئ فطعال أعض طخر.. وُغداف إلى ذلك أظه شغ ظض تراجع الاةارة السالمغئ تراجسئ ظسئئ 

السفظ الاغ تسئر صظاة السعغج، شضغش ُغصام بالاعجسئ شغ ظض عثه افوضاع؟؟!! 

طجغث طظ الدشعط تمارجعا أطرغضا سطى الخني يف بترالخني الةظعبغ

أضث وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري أن بقده لظ تصئض أي صغعد سطى ترغئ المقتئ والطغران بئتر جظعب 
الخغظ الماظازع سطغه، شغما أبثت دول رابطئ حرق آجغا (آجغان) «صطصعا السمغص» طظ سمطغات الردم الاغ تصعم 
بعا الخغظ شغ المظطصئ. وصال ضغري سطى عاطح اجاماع آجغان شغ ضعاقلمئعر الغعم الثمغج: «دسعظغ أضعن 
واضتا، لظ تصئض العقغات الماتثة شرض صغعد سطى ترغئ المقتئ والطغران أو سطى أي اجاثثاطات طحروسئ 
أخرى لطئتر». وأضاف «ق غعط طا إذا ضاظئ السفغظئ جفغظئ تربغئ ضئغرة أو صارب خغث خشغرا. المئثأ واضح: 
غةإ اتارام تصعق ضض الثول». وسئر ضغري سظ أططه شغ أن تعصش الخغظ سمطغات الردم لئظاء ججر خظاسغئ شغ 
المغاه الماظازع سطغعا، واسائر أن تخرغتات وزغر الثارجغئ الخغظغ واظس غغ بحأن وصش تطك السمطغات غغر ضاشغئ، 
وأضث أن عظاك تاجئ «لدئط ظفج جغاجغ» وضرورة لعضع تث لسمطغئ تتعغض بتر جظعب الخغظ  إلى طظطصئ 

سسضرغئ. (الةجغرة ظئ)

أوباطا غثسع إغران والسسعدغئ إىل الاساون بغظعما
اسائر الرئغج افطرغضغ أن اقتفاق الظعوي غمضظ أن 
الحسعر  غسعد  دول  بغظ  الاساون  زغادة  إلى  غآدي 
بالسثاء بغظعا، شغ إحارة إلى السسعدغئ وإغران، قشاًا 
تعتغث  شغ  أغدًا  غساسث  أن  الممضظ  طظ  أظه  إلى 
المسروف  اإلجقطغئ»،  «الثولئ  تظزغط  ضث  الةععد 
أظه  الخثد: «أساصث  عثا  شغ  وتابع  باجط «داسح». 
طظ الماخعر أن تئثأ ضض طظ السسعدغئ وإغران شغ 
ضأي  زائفئ  أوعام  طةرد  بغظعما  السثاء  بأن  اقساراف 
حغء آخر.. وأن طا غمبطه داسح أو اظعغار جعرغا أو 
الغمظ أو غغرعما، عع أضبر خطرًا طما تحسران به طظ 

سثاء طائادل». (جغ أن أن سربغ)
: ضقم أوباطا عع رجالئ إلى السسعدغئ وطظ 

حرذغ  بعخفعا  إغران  طع  بالاساون  افطرغضغئ  المثططات  شغ  السغر  إطا  طفادعا:  الثطغب  دول  خطفعا 
المظطصئ أو جاعاجععن خطر تظزغط الثولئ وأسماله الاغ ق تصش سظث تث.

أشص طتادبات السقم بني الفخائض املاصاتطئ 
يف جظعب السعدان

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*
اظططصئ غعم الثمغج الماضغ ٠٦ آب/أغسطج ٢٠١٥م 
جظعب  تضعطئ  بغظ  السقم  لمفاوضات  جثغثة  جعلئ 
السعدان بصغادة جطفاضغر، والمسارضئ المسطتئ بصغادة 
رغاك طحار، ولط تضظ عثه الةعلئ عغ افولى، وغشطإ 
سطى الزظ أظعا لظ تضعن افخغرة، ضما أرادت (اإلغصاد)؛ 
العغؤئ التضعطغئ لثول حرق أشرغصغا، والعجغط افشرغصغ 
٢٠١٥م  تمعز/غعلغع   ٢٥ شغ  جطط  سظثطا  الظجاع،  لتض 
تسعغئ،  طسعدة  السعدان  جظعب  شغ  الظجاع  ذرشغ 
وتثدت ١٧ آب/أغسطج الةاري طعسثًا لاعصغع اقتفاق 
الظعائغ، وضان آخر اتفاق تط تعصغسه بغظ الطرشغظ شغ 

٢٠١٤/١١/٠٩م، ولط غخمث غعطاً واتثًا.
جظعب  تضعطئ  بغظ  الطسغظئ  الترب  عثه  اظططصئ  لصث 
طظاخش  شغ  الرئغج  ظائإ   - طحار  ورغاك  السعدان، 
ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٣م، سظثطا اتعط جطفاضغر ظائئه 
الترب  واتثثت  تضمه،  سطى  اقظصقب  بمتاولئ  طحار 
ذابساً صئطغاً بغظ الثغظضا الاغ غظامغ لعا جطفاضغر، وصئغطئ 
الظعغر الاغ غظامغ لعا رغاك طحار، عثه الترب الاغ راح 
ضتغاعا اآلقف، وحردت المقغغظ لط تضظ شغ تصغصاعا 
وإظما  ذلك،  الئسخ  غخعر  أن  غتاول  ضما  صئطغئ  ترباً 
تمبض  تغث  وبرغطاظغا،  بالعضالئ سظ أطرغضا  ترب  عغ 
التضعطئ بصغادة جطفاضغر أطرغضا، وغمبض طحار برغطاظغا، 
الاغ خرجئ طظ اظفخال الةظعب خالغئ العشاض، بسثطا 
اجاأبرت أطرغضا بالةظعب، ولط تسط حغؤاً لئرغطاظغا؛ الاغ 
صثغط،  ظفعذ  طظطصئ  وجظعبه)  (حماله  السعدان  تسائر 
ولعا رجالعا الثغظ غساطغسعن سرصطئ الثطط افطرغضغئ 
شغ السعدان، خاخئ وأن شضرة شخض جظعب السعدان 
سظ حماله ضاظئ شغ افخض شضرة برغطاظغا طظث أن ضاظئ 

تتاض السعدان وتساسمره.
أطرغضا  أخثت  فطرغضا،  تابسا  السعدان  أخئح  وسظثطا 
دوغطئ  وتضعظئ  اقظفخال،  إلى  أوخطاعا  تاى  الفضرة 
جظعب السعدان. إق أن برغطاظغا لط تصش طضاعشئ افغثي، 
شمظث تضعغظ الترضئ الحسئغئ (ترضئ اقظفخال) بصغادة 
جعن صرظص، تاولئ برغطاظغا أن غضعن لعا رجال شغ عثه 
الترضئ وضان رغاك طحار شغ تطك الفارة شغ برغطاظغا 
اقجاراتغةغ،  والاثطغط  الخظاسغئ  العظثجئ  لثراجئ 
وساد إلى السعدان لغظدط إلى عثه الترضئ طظث تأجغسعا. 
وصث تخض بغظه وبغظ صائثعا غعطؤٍث جعن صرظص خراع 
جعن  وضان  سام ١٩٩١م،  الترضئ  سظ  شاظفخض  واصااال 
زوجئ  وأن  لقظةطغج،  بالسمالئ  طحار  رغاك  غاعط  صرظص 
طحار وعغ (إغما طاضعغظ) ضاظئ إظةطغجغئ، واتعمعا جعن 
صرظص بأظعا طعظفئ لثى المثابرات اإلظةطغجغئ وجمَّى 
الترب الاغ دارت بغظه وبغظ طحار بترب إغما، وصث ُصاطئ 
السام  وشغ  طروري،  تادث  شغ  ظغروبغ  شغ  سام ١٩٩٣م 
١٩٩٧م، وصع طحار طع التضعطئ السعداظغئ اتفاق جقم، 
إق أظه لط غظةح، بض اجامرت الترضئ الحسئغئ بصغادة 
جعن صرظص عغ الئارزة والمآبرة. وبثاشع طظ اإلظةطغج 
اضطر طحار لطسعدة طرة أخرى لطترضئ افم تتئ إطرة 

صرظص، وواشصئ أطرغضا بسعدته بسئإ بصض تأبغر صئغطئ 
الظعغر، طع أظعا تسرف واصسه، وأوسجت إلى صرظص بالمعاشصئ 
سطى سعدته قتاعائه وضئطه تتئ صغادته، فن أطرغضا 
تسرف بصطه لعجعد صئغطئ وراءه تسث باظغ أضئر صئغطئ شغ 
الةظعب، إضاشئ إلى صعة وحراجئ طصاتطغ الظعغر. وطع 
ذلك اجامرت الثقشات بغظ صرظص وطحار داخض الترضئ 
سظثطا لط غسّغظه شغ طظخإ الرجض الباظغ شغ الترضئ، 
بض سغظ بثقً طظه جطفاضغر الثي ضان أصض رتئئ طظه شغ 
الترضئ، وازدادت عثه الثقشات بسث عقك صرظص وتعلغ 
جطفاضغر طصالغث افطعر شغ الترضئ وشغ الثوغطئ العلغثة.

إبغعبغا  شغ  التالغئ  المفاوضات  جعلئ  اظطقصئ  وطظث 
ظعر الثقف جطغاً بغظ ذرشغ الظجاع، تغث حظ رئغج 
وشث المسارضئ (تسئان دغظص) عةعطاً سظغفاً سطى تضعطئ 
سظ  بالمسآولغئ  واتعمعا  جطفاضغر،  بصغادة  الةظعب 
طساظاة الحسإ وتحرغث المعاذظغظ الةظعبغغظ، طدغفًا 
السغاجغئ شغ  أن طظع التضعطئ طحارضئ وشث افتجاب 
المفاوضات غمبض دلغقً واضتاً سطى سثم رغئئ التضعطئ 
دغظص)؛  (ظغال  أسطظ  المصابض  وشغ  السقم،  سمطغئ  شغ 
رئغج وشث تضعطئ جظعب السعدان شغ سمطغئ السقم 
وبغصئ  شغ  وردت  الاغ  الئظعد  لئسخ  تضعطاه  رشخ 
وبثاخئ  (إغصاد)،  وجاذئ  صئض  طظ  المصارتئ  السقم 
ظسإ المحارضئ شغ السططئ، تغث تصارح العبغصئ إسطاء 
البقث  العقغات  طظاذص  شغ   ٪٥٣ ظسئئ  المامردغظ 
(العتثة وجعظصطغ وأسالغ الظغض)، و٣٣٪ لطتضعطئ، وصال 
عثا أطر طرشعض طظ صئض التضعطئ، وأضاف أن تضعطئ 
بقده ترشخ أن تضعن الساخمئ جعبا خالغئ طظ صعات 
تماغاعا  تاعلى  وأن  والمسارضئ)،  (التضعطئ  الطرشغظ 
طظ جغادة تضعطئ  صعات أجظئغئ، طسائرًا ذلك اظاصاخاً 
الةظعب، الاغ غصع سطى ساتصعا تماغئ ضاطض أراضغ الئقد.

وواضح طظ طسعدة (إغصاد) أظعا تضاد تضعن ظسثئ ذئص 
افخض طظ اتفاصغئ ظغفاحا؛ الاغ أشدئ شغ ظعاغئ افطر 
إلى شخض جظعب السعدان سظ حماله، خاتمئ السعء الاغ 

أوخطئ حمال السعدان وجظعبه إلى حفا العاوغئ.
إن طبض عثه المفاوضات وطسعدات اتفاصغاتعا ق تثثم 
أعض جظعب السعدان، ولظ تتض طحاضطعط، وإظما عغ 
الطاغظ  وبرغطاظغا،  أطرغضا  الضاشر،  الشرب  طخطتئ  شغ 
طظ  شغه  لما  السعدان،  جظعب  سطى  لطسغطرة  تسسغان 
بروات عائطئ، وطعارد غاضئ شغ بقدعط، وق غعمعط 
أن غمعت الظاس، أو غحردوا شغ جئغض تتصغص طآربعط 

الحغطاظغئ.
ولظ تتض طحضطئ جظعب السعدان إق بصغام دولئ الثقشئ 
بإذن اهللا،  الراحثة سطى طظعاج الظئعة، والسائثة صرغئاً 
والاغ جاصطع غث الشرب الضاشر، الساببئ بئقدظا، وتسغث 
الةظعب  وغضعن  بض  ضان،  ضما  والحمال  الةظعب  لتمئ 
والحمال ججءا سجغجًا طظ دولئ الثقشئ الضئرى الصادطئ 

 بإذن اهللا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ضريي غرشخ تصغغث الترضئ يف بتر جظعب الخني


