
جعلئ سطى املصرتتات املاسطصئ 
بافزطئ السعرغئ وطعاصش افذراف

إن افسمال السغاجغئ الاغ غةإ أن ُتعّجه إلغعا 
السظاغئ الفائصئ طظ ِصَئض افطئ اإلجقطغئ الاغ تتمض 
رجالئ لطظاس، وتسمض سطى الاترر طظ ظفعذ افجظئغ، 
إظما عغ افسمال الماسطصئ بالثول افجظئغئ، وق جغما 
افسمال الماسطصئ بضفاح الثول اقجاسمارغئ، وباتصاء 
افسمال  تطك  جسض  شغةإ  الطاطسئ..  الثول  خطر 
افسمال  أولعغات  طظ  الصائمئ  رأس  شغ  السغاجغئ 

وأن تضعن لعا افشدطغئ سطى جائر افسمال.
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ضطمئ السثد

بسث طدغ تعالغ أربع جظعات وظخش تصرغئا سطى بعرة 
الحام وتآطر المةامع الثولغ سطى عثه البعرة، تجداد 
عثه افغام تثة عثا الاآطر وترتفع وتغرته سطى حضض 
طئادرات وتسعغات طظ أذراف تئثو لطظاظر طظ أول وعطئ 
طثاطفئ وطاسثدة وضض ذرف له طخالته وغاساطض سطى 
أرض العاصع طظ زاوغئ طسغظئ تثاطش سظ اآلخرغظ، إق 
أظعا شغ تصغصاعا ضالسازشغظ شغ شرصئ طعجغصغئ غصعدعا 
لضض  الئثء  إحارة  غسطغ  الثي  عع  واتث  «طاغسارو» 
وعئعذا  سطعًا  وطثاعا  الظشمئ  حثة  شغ  وغاتضط  سازف 
عثا «الماغسارو»،  بعا  غاتضط  الاغ   المسجوشئ  تسإ 
ولطاسرف سطى عثه المئادرات والمصارتات لتض أو لتطتطئ 
عثا  شغ  وازدتمئ  ضبرت  ولماذا  جعرغا،  شغ  العضع 
العصئ تتثغثا؟ وتتثغث المعصش طظعا وطظ أختابعا، 
ق بث طظ جعلئ جرغسئ ظساسرض شغعا عثه المئادرات 
والمصارتات، وأعط بظعدعا، وأوجه اقخاقف والاعاشص 

شغما بغظعا، والمططعب تغالعا.
بثأت عثه المئادرات صئض أجابغع سظثطا الاصى بعتغظ 
وافطغر طتمث ولغ ولغ السعث السسعدي، تصعم طئادرة 
الرئغج الروجغ سطى صغام تتالش ترضغ - جسعدي - 
جعري - أردظغ لمعاجعئ «المظزمات اإلرعابغئ»، وبسث 
الاثطص طظ عثه المظزمات غمضظ الئتث شغ طعضعع 
شغ  رحح  الطصاء  عثا  وبسث  افزطئ،  لعثه  والتض  جعرغا 
الختاشئ سظ لصاء بغظ افطغر السسعدي ولغ ولغ السعث 
ورئغج طضاإ افطظ الصعطغ السعري سطغ طمطعك - ولط 
غظش أي طظ الطرشغظ (السسعدغئ وظزام بحار) تخعل 
جثغثة  جسعدغئ  طئادرة  سطغه  وسرض   - الطصاء  عثا 
تادّمظ اظستاب الصعات اإلغراظغئ والطئظاظغئ وافششاظغئ 

والسراصغئ وغغرعا طظ الصعات افجظئغئ الاغ تاعاجث شغ 
شغ  اظاثابات  إجراء  بط  بقدعا،  إلى  وسعدتعا  جعرغا 
جعرغا ُتحرف سطغعا افطط الماتثة بط غاعلى الحسإ 

السعري تض طحاضطه بالطرغصئ الاغ غراعا طظاجئئ.
بسثعا بأغام الاصى وزغر خارجغئ روجغا ووزغر خارجغئ 
أطرغضا جعن ضغري ووزغر خارجغئ السسعدغئ شغ الثوتئ 
شغ  أخرى  طرة  الاصى  بط  السعري،  المعضعع  لئتث 
روجغا،  خاجغئ  ووزغر  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  ضعاقلمئعر 
إغران  ذرتئ  والمئادرات  الطصاءات  عثه  طع  وبالاعازي 
طئادرتعا الاغ تصعم سطى أربسئ بظعد عغ: العصش الفعري 
إلذقق الظار، تحضغض تضعطئ، تسثغض الثجاعر السعري 
بما غدمظ تصعق افصطغات، بط إجراء اظاثابات شغ جعرغا.
وضان دي طغساعرا المئسعث الثولغ لسعرغا صث تصثم 
لمةطج افطظ بمئادرة - ضما ظحرت جرغثة السفغر – 
«تادمظ تحضغض لةان أربع، بتغث تاعلى الطةظئ افولى 
وتأطغظ  السعرغغظ  المتاخرغظ  سظ  التخار  شك  بتث 
المساسثات الشثائغئ والختغئ، أطا الباظغئ شاعاط بعضع 
المغباق العذظغ وخقتغات عغؤئ التضط، وتئتث الطةظئ 
البالبئ الصداغا السسضرغئ وافطظغئ والثطب بغظ الصعى 
المسطتئ وإسادة عغضطئ الةغح شدقً سظ وصش إذقق 
الظار، وتدع الطةظئ افخغرة طحروساً إلسادة إسمار جعرغا، 
سطى أن غاجاطظ سمض عثه الطةان جمغسعا شغ آن واتث. 
الطةان  عثه  شّعض  أظه  طغساعرًا  دي  غساصث  وبثلك 
المحضطئ طظ جعرغغظ طعمئ وضع الخقتغات وخرغطئ 
الطرغص وخعقً إلى تسعغئ حاططئ، أي أظه وضع طقطح 

تض جعري...» اظاعى اقصائاس

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

;wïÁ;„Áb;Í ;̂Èâ÷’;œd]â’\;;äËÖ’\;‡ÅÁ]·

ÏË“ÁÖŸ¯\;Ïà]Ëâ÷’;/]“’\;„pÊ’\
بصطط: سبمان بثاش*

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إغران ذرتئ ترتغض جضان 
الجبثاظغ

طظ  طصربئ  «السربغئ.ظئ»  لـ  طططسئ  طخادر  ضحفئ 
طثغظئ  شغ  العثظئ  شحض  أن  السعري  الافاوض  شرغص 
الجبثاظغ ضان بسئإ إخرار إغران سطى طحروع الاشغغر 
الثغمشراشغ، بتغث غاط إخراج المصاتطغظ والمثظغغظ طظ 
الجبثاظغ والصرى المتغطئ بعا، شغ طصابض ظصض أعالغ 
ضفرغا والفعسئ إلى بطثة الصخغر برغش تمص التثودغئ 
وأضاشئ  لئظان.  شغ  اهللا  تجب  جغطرة  طظاذص  طع 
المخادر أن بطثة الصخغر الاغ جغطر سطغعا تجب اهللا 
أن  أي  أعطعا،  طظ  تالغاً  شارغئ   ٢٠١٣ سام  خغش  شغ 
إغران ترغث طضء المظاذص الفارغئ بارضغئئ جضاظغئ تشغر 
طظ الطئغسئ الثغمشراشغئ لسعرغا.. وتابسئ أن «البعار ق 
غرغثون فعالغ ضفرغا والفعسئ ترك صراعط وطظازلعط 
الاغ ساحعا شغعا طؤات السظغظ، شعثه أرضعط وصراعط 
غمعث  إغران  تطرته  وطا  شغعا،  السغح  تصعط  وطظ 
لمحروع تصسغط جعرغا ذائفغاً، وعع طا غدر بأعالغ 

ضفرغا والفعسئ أظفسعط». (السربغئ ظئ)
غخح  ق  الاغ  افطعر  طظ  السثغث  عظاك   :
شخطعا سظ الطرح اإلغراظغ الماسطص بارتغض جضان 
الجبثاظغ طظ دغارعط، والاغ تبغر حضعضا تعل طسألئ 
الاصسغط... شئحار افجث خرح شغ خطابه افخغر بأن 
الةغح السعري غارك طظاذص لغتاشر سطى طظاذص 
ظفثعا  اظستابات  إلى  طظه  إحارة  شغ  أعمغئ  أضبر 
جغحه إلى المظاذص الساتطغئ بعثف تماغاعا، وأغدا 
شإن المسارك الاغ غثعضعا الظزام السعري طثسعطا 
طظ إغران وجماساتعا شغ الصطمعن والجبثاظغ ورغش 
شغ  أخرى  وطظاذص  الصخغر  شغ  جرى  وطا  دطحص، 
الساتطغئ  المظاذص  بغظ  الربط  إلى  تعثف  تمص 
السعرغئ باطك المظاذص... شعض غحغر الطرح اإلغراظغ 
الماسطص بارتغض أعالغ الجبثاظغ إلى تصسغط غةري 

الاتدغر له تظفغثا لمثطط أطرغضغ شغ جعرغا؟؟ 

طع  طصابطئ  السربغئ  صظاة  ببئ   ٢٠١٥/٨/١١ شغ 
لعضالئ  السابص  الرئغج  عاغثن  طاغضض  الةظرال 
اقجاثئارات افطرغضغئ (جغ أي إغه) أدلى شغعا بسثة 
سما  وتفخح  افطرغضغئ  السغاجئ  واصع  تفدح  طعاصش 

شغ أذعان أختاب الصرار افطرغضغ، وطظ ذلك:
ظسى الظزام السغاجغ الثي شرضه اقجاسمار افوروبغ 
أن  أضث  أظه  وطع  الثقشئ.  عثم  بسث  المظطصئ  سطى 
أطرغضا واقتتاد السعشغاتغ، إبان الترب الئاردة بغظعما، 
لط تسمتا باسثغض عثه التثود، إق أن التثود الاغ 
بغظ  خقشات  زسمه،  بتسإ  ضئائ،  أوروبا  شرضاعا 
طضعظات عثه الضغاظات المخطظسئ لمثة ١٠٠ سام، بط 
لط غظج أن َغزعر بمزعر المحفص الظاخح بالاتثغر 
طظ طشئئ طتاولئ ظفت التغاة شغ تطك افوضاع، ودسا 
بثق طظ ذلك إلى إسادة خغاغئ الضغاظات سطى أجج 
الةثغثة  الثرغطئ  تثود  سظ  جؤض  وتغظ  جطغمئ. 
أن  غرشخ  ولضظه  غسرف  ق  أظه  أجاب  غصارتعا  الاغ 
غصعم ذرف خارجغ بمتاولئ رجمعا، وإظما ُغارك ذلك 
المحاعث  غضاد  بأظفسعط.  لغخعغععا  المظطصئ  فعض 
غرشع خغتات الاضئغر تغظ غثعض بالئساذئ الماضطفئ 
والئراءة حئه الزاعرة لعثا البسطإ وعع غتاول الزععر 
العغمظئ  طظ  الاترر  إلى  الثاسغظ  افبطال  طظ  وضأظه 
اقجاسمارغئ الشربغئ... لعق أن التصائص الثاطشئ تضحش 
ذعل  شغ  المظاحرة  افطرغضغئ  والصعاسث  دسعاه.  زغش 
الئقد وسرضعا برا وبترا وجعا، وتماغئ أطرغضا لطظزط 
المةرطئ الاغ تتارب اهللا ورجعله طظ طخر إلى تعظج 
إلى جعرغا والسراق، والشطاء افطرغضغ لطامثد اإلغراظغ 
باضساان  شغ  سمقئعا  وبطح  افربع،  السعاخط  شغ 
بأعض الئقد بغظما صاطئ السغ أي إغه غخعلعن وغةعلعن 
شغ الئقد، شدق سظ شاح المةال الةعي أطام ذائرات 
جمع  تتئ  اقغاغال  سمطغات  بمؤات  لاصعم  (الثرون) 
وبخر افظزمئ المتطغئ، شضض عثا ق غحغر إلغه الثعاجا 
عاغثن شاسض الثغر، وإظما غحغر، بحغء طظ التسرة، 
إلى الادتغات الةسام الاغ تصثطعا الصعات افطرغضغئ 
شغ السراق الاغ، بتسإ زسمه، عغ الصعة العتغثة الاغ 
تصاتض طظ أجض خغاظئ وتثة السراق، بغظما ضض الصعى 

افخرى تةعث لافاغاه!!!
ضث  ضان  أظه  عاغثن  غضحش  السراق  طعضعع  وشغ 
اصاراح السغظاتعر جع باغثن (صئض أن غخئح ظائئا فوباطا 
سام ٢٠٠٨) بافاغئ السراق إلى بقبئ ضغاظات، شعاغثن 
ضان غرى أن عثا الاصسغط ضث رغئات السراصغغظ، أطا 
السراصغغظ  رغئات  وتشغرت  الزروف  تشغرت  شصث  اآلن 
الئغئ  سطى  شما  السراق  تفاغئ  شغ  رغئعا  شإذا  وسطغه؛ 
افبغخ إق أن غثدع لرغئاتعط الحسئغئ الثغمصراذغئ، 
طع أن الصعات افطرغضغئ ق تجال تصاتض شغ جئغض وتثة 
المساظغر  التداري  العجه  عع  عثا  ألغج  السراق... 
تاعةمعن  صعم  غا  بالضط  شما  افطرغضغ؟!  لقجاسمار 

سطى السط جام ورجالاه التدارغئ؟!
وظسغ عثا افشاك عاغثن أو تظاجى أن أطئ اإلجقم 
تةمسعا السصغثة اإلجقطغئ الاغ عغ شغ حشاف صطعب 
المسطمغظ طظ سرب وضرد وسةط، وأن طتاولئ الروس 
شغ  وباقً  سطغعط  ارتّثت  لمتععا  صرن  طظ  أضبر  سطى 
ترضساان والصعصاز والصرم، ضما أن جغاجات افظزمئ 
اقجاسمار  شرضعا  الاغ  بالعذظغئ  المسماة  السطماظغئ 
والحرغسئ  السصغثة  وتثة  أطام  جصطئ  صث  الشربغ 
خقتعط  شغ  غاعجععن  المسطمغظ  وأن  اإلجقطغئ، 
إلى صئطئ واتثة، وغخعطعن شغ حعر واتث، وغتةعن 
إلى بغئ اهللا، وأظه طا إن اظططصئ خغتئ «الحسإ غرغث 
تاى  وجعاطسعا  تعظج  جاتات  طظ  الظزام»  إجصاط 
ترددت أخثاؤعا شغ بقد المسطمغظ ضطعا،  بض تاى 
إن ترضئ «اتاطعا وول جارغئ» اجاعتئ الحسار ظفسه 
إلى  الئشغدئ  الرأجمالغئ  بظار  المستعصعن  ظجل  تغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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بصطط: تاتط أبع سةمغئ - افردن

التضعطئ الغمظغئ ترد سطى طصرتتات ولث الحغت افخرية 
برجالئ إىل افطط املاتثة

أوضح سئث السجغج جئاري، طساحار الرئغج عادي لـ«الحرق افوجط»، أظه صام بإسثاد رد سطى المصارتات السحرة 
الاغ صثطعا إجماسغض ولث الحغت أتمث، المئسعث افطمغ لطغمظ، سطى التضعطئ الغمظغئ الحرسغئ، تغث جغةري 
تصثطغعا إلى افطط الماتثة الغعم «السئئ» أو غًثا «افتث»، وجغسطط ظسثئ طظه لطمئسعث ولث الحغت، طحغًرا 
الافاف  شغعا  المآصائ،  التضعطئ  إصاطئ  طصر  الرغاض  إلى  طسصط  طظ  تمطعا  الاغ  السحرة  المصارتات  أن  إلى 
سطى صرار طةطج افطظ الثولغ ٢٢١٦. وصال جئاري شغ اتخال عاتفغ، إن «المئسعث افطمغ لطغمظ تمض طسه 
بسخ المصارتات خقل زغارته طا صئض افخغرة، وسظثطا ساد طظ طسصط خقل لصائه طع المغطغحغات التعبغئ، 
الغمظغئ،  التضعطئ  اجامسئ  تغث  دولًغا،  صراًرا  عظاك  أن  خخعًخا  غتمطعا،  الاغ  بالمصارتات  التضعطئ  تفاجأت 
والصعى السغاجغئ، وطساحارون لطرئغج عادي، وصاطعا بإسثاد رد طفخض سطى المصارتات لصاء طسصط». وأحار 
طساحار الرئغج عادي إلى أن «أبرز طداطغظ رجالئ الرد سطى المصارتات السحرة، تادمظ، اقظستاب طظ 
المتاشزات الغمظغئ، خخعًخا الساخمئ خظساء، وضثلك بسط ظفعذ الثولئ سطى المثن والمتاشزات، بما شغعا 
خسثة، وتسطغط أجطتئ الثولئ الاغ ظعئاعا المغطغحغات التعبغئ بمساسثة طظ الرئغج المثطعع سطغ سئث اهللا 

خالح، وإذقق جراح المثاطفغظ السغاجغغظ والسسضرغغظ، وضثلك اإلسقطغغظ». (جرغثة الحرق افوجط)
: واضح اجامرار الثقف بغظ التضعطئ الغمظغئ الاغ تخر سطى تظفغث الصرار الثولغ ٢٢١٦ وبغظ طئسعث 

ح

افطط الماتثة إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت الثي غسمض باعجغه طظ العقغات الماتثة سطى إحراك التعبغغظ 
شغ التض السغاجغ بعخفعط حرغضا أجاجغا صعغا شغ الغمظ، وغسمض سطى تفرغس الصرار الثولغ ٢٢١٦ طظ طسزط 

طدمعظه.

أتضام بسةظ ٢٦ ضابطا بالةغح املخري 
باعمئ الاثطغط قظصقب سسضري 

لفارات  بالسةظ  طخر  شغ  سسضرغئ  طتضمئ  صدئ 
بسث  طثاطفئ  برتإ  بالةغح  ضابطا   ٢٦ سطى  طافاوتئ 
سسضري.  قظصقب  الاثطغط  حمطئ  باعط  إداظاعط 
طاصاسثون  ضئاط  أربسئ  سطغعط  المتضعم  بغظ  وطظ 
بغ  لئغ  سسضرغئ  طخادر  صالئ  تسئما  سصغث،  برتئئ 
تضط  شغعا  غخثر  وعثه عغ المرة افولى الاغ  جغ. 
ضث سسضرغغظ تالغغظ وجابصغظ باعط تاسطص بمتاولئ 
طتمث  لطرئغج  الةغح  سجل  بسث  السسضري  اقظصقب 
 ٣ شغ  المسطمغظ  اإلخعان  لةماسئ  المظامغ  طرجغ 
غعلغع/ تمعز طظ سام ٢٠١٣ بسث طزاعرات حسئغئ ضثه. 
واقظدمام  سسضرغئ  إجرار  إشحاء  الاعط  وحمطئ 
«تظزغما  التضعطئ  تخظفعا  الاغ  اإلخعان،  لةماسئ 

إرعابغا». (بغ بغ جغ سربغ)
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

بسث تعصغع اقتفاق الظعوي بغظ إغران والصعى السزمى 
وافطظغ  السغاجغ  بصطعا  ُجض  اإلغراظغئ  الصغادة  ظصطئ 
والغمظ  ولئظان  والسراق  جعرغا  شغ  الخراع  باتةاه 
والضعغئ والئترغظ، وطظ أتثث افطبطئ سطى بروز ذلك 
البصض وجعد طثالإ إغراظغئ جثغثة تسئث باجاصرار وأطظ 
عثه الثول بحضض ق غثفى سطى أتث؛ شفغ جعرغا ُتئاحر 
إغران بظفسعا المفاوضات تعل طخغر طثغظئ الجبثاظغ 
طظتغًئ جاظئاً تضعطئ الطاغغئ بحار، وشغ السراق تصعم 
ظعري  السابص  العزراء  لرئغج  اآلطظ  المقذ  باعشغر 
المالضغ بسث اشاداح أطره شغما غاسطص بمطش الفساد، 
أطام  السراصغ  الةغح  باظستاب  أواطره  اظضحاف  وبسث 
تصثم طغطغحغات تظزغط الثولئ شغ المعخض والرطادي، 
وشغ لئظان تامادى إغران شغ الاثخض المئاحر طظ خقل 
الطئظاظغ  تجبعا  خقل  طظ  أو  ودبطعطاجغغعا،  جفغرعا 
تتعلئ  بتغث  شغه،  التضط  حآون  ضض  شغ  اهللا  تجب 
الثولئ الطئظاظغئ إلى طا ُغحئه الرعغظئ الاغ ق تصطع أطرًا 
إق بسث أخث طعاشصئ إغران سطغه، وشغ الغمظ شصث وضسئ 
إغران ضض بصطعا لمظع عجغمئ التعبغغظ عجغمئ طاتصئ 
إسادة  وطتاولئ  الحسئغئ،  المصاوطئ  طغطغحات  أطام 
شغ  الاصطغثغئ  ظفعذعط  طظاذص  شغ  صعاتعط  تمعضع 
حمال الغمظ، وشغ الضعغئ والئترغظ تغث تعجث شغعما 
ظائمئ  خقغا  تترغك  سطى  إغران  تسمض  حغسغئ  أصطغات 
تابسئ لعا تصعم بالسئث بأطظعما وإبارة الفعضى شغعما.

تصعم إغران بثلك ضطه بشطاء أطرغضغ ضاطض، شصث جئص 
طرات  سثة  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  وّجه  وأن 
رجائض إلى السسعدغئ ودول الثطغب ضان آخرعا صعله إّن: 
«سطى السسعدغئ وإغران الئثء شغ اقساراف بأن السثاء 
بغظعما طةرد أوعام زائفئ ضأي حغء آخر، وأن طا غمبطه 
داسح أو اظعغار جعرغا أو الغمظ أو غغرعما، عع أضبر 

خطرا طما تحسران به طظ سثاء طائادل».
 CNN وأضاف أوباطا شغ طصابطئ إسقطغئ له طع حئضئ
غمضظ  اإلغراظغ،  الظعوي  اقتفاق  «إن  الماضغ:  افتث 
أن غآدي إلى زغادة الاساون بغظ دول غسعد الحسعر 
طسامغئ  دشاع  طظ  ظعر  طا  ضثلك  بغظعا»،  بالسثاء 
لعزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري أطام الضعظشرس 
افطرغضغ سظ إغران واقتفاق الظعوي طسعا، وصعله إّن 
ظصخ اقتفاق غسظغ جصعط الثوقر افطرغضغ بعخفه 

السمطئ السالمغئ افولى.

إّن عثا الثشاع افطرغضغ المسامغئ سظ إغران ُغفعط 
طظه أّن الثولئ اإلغراظغئ، أخئتئ حرغضاً جغاجغاً لثول 
المظطصئ شغ تض أعط صداغاعا، وأّظه طظ دون إغران ق 
غعجث تض، لثلك ظحطئ العجاذات والاترضات، وضبرت 

المئادرات والمحارغع الاغ تأخث إغران بسغظ اسائارعا.
وتاى السططئ الفطسطغظغئ شإّظعا بسث اقتفاق الظعوي 
ُتعغأ ظفسعا إلرجال سئاس زضغ أو جئرغض الرجعب أو 
غغرعما طظ رجال السططئ الئارزغظ إلى ذعران لطاتدغر 
لجغارة رئغج السططئ طتمعد سئاس إلى ذعران، وعثا 
طا غآعض إغران شغ المساصئض لطسإ دور العجغط بغظ 
الحآون  شغ  أضبر  واقظثراط  وتماس،  شاح  ترضاغ 
الفطسطغظغئ، وعع طا غارتإ سطغه وجعد سقصات بحضض 

أو بآخر طع الضغان الغععدي.
ولط غُسث خاشغاً سطى أتث أّن الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ 
جئغض  شسطى  افطرغضغئ،  السغاجئ  طع  تماطاً  غاماعى 
المبال ُترضج إغران شغ جعرغا سطى الثشاع سظ طظطصئ 
تعاخض  طظ  بغظعما  وطا  والساتض  دطحص  الساخمئ 
شغ  إلغه  غآدي  شغما  غآدي  دغمعغراشغ  جشراشغ 
سطغعا  غشطإ  طظطصئ  شغ  دوغطئ  إخراج  إلى  المساصئض 
أحارت  طا  وعثا  والحغسغ،  الظخغري  الطائفغ  السظخر 
إلغه ترضئ أترار الحام الاغ ُتفاوض اإلغراظغغظ تعل 
اصارتئ  صث  إغران  بأّن  صالئ  والاغ  الجبثاظغ،  طثغظئ 
سطغعا إخراج المصاتطغظ والمثظغغظ سطى تٍث جعاء طظ 
طثغظئ الجبثاظغ ولغج إخراج المصاتطغظ شصط، وعع طا 
غسظغ تعةغر الصاذظغظ طظ المثظغغظ طظ أبظاء المثغظئ.. 
شما تفسطه إغران شغ جعرغا غاماحى طع طا تثطط له 

أطرغضا شغ المظطصئ طظ طحارغع لطاصسغط شغعا.
وعضثا ظةث أّن الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ سمعطاً غخإ 
دوغقت  إلى  تمجغصعا  تغث  طظ  أطرغضا  طخطتئ  شغ 

جثغثة، وشرض الظفعذ افطرغضغ المئاحر سطغعا.
الظاتغئ  تشغغر  شغ  جاظةح  أطرغضا  وق  إغران  ق  لضظ 
رابطئ  فّن  اهللا،  بإذن  المظطصئ  شغ  الثغمعغراشغئ 
وفّن  الروابط،  ضض  بغظ  طظ  افصعى  عغ  اإلجقم 
المحروع اإلجقطغ الخادق طحروع دولئ الثقشئ شغ 
سطغه  غاصثم  ق  طحروع  عع  خاص  بحضض  الحام  بقد 
أي طحروع آخر، وجافحض بالاالغ إغران ضما جافحض 
بقد  سطى  اقجاسمارغئ  أجظثتعما  شرض  شغ  أطرغضا 

 البعرات السربغئ

بسث ساطني طظ اقظصقب، 
ق تض لطضظاظئ إق بالثقشئ سطى طظعاج الظئعة

بصطط: تاطث سئث الشفعر

ظزرات جغاجغئ

غغرت بعرة غظاغر الضبغر لثى أبظاء الضظاظئ، شصث ضسرت 
غتضمعط  ذعغطئ  لسصعد  صغثعط  الثي  الثعف  تاجج 
السغادة  جسض  الثي  الضاشر،  لطشرب  سمقء  تضام  شغعا 
وإرادتعط  تصعط  وجطئعط  الرأجمالغ  لمئثئه  شغعط 
وجططاظعط، شق غظخئعن تاضمعط إق بحضض خعري 
غدمظ وخعل طظ غرتدغه الشرب طظ سمقئه لتضط 
الضظاظئ  أعض  طخطتئ  ق  الشرب  لمخالح  راسغا  الئقد 
لضراطاعط،  طماعظا  تصعصعط  ظاعئا  بسمعطعا،  وافطئ 
طدغصا سطى ضض افشراد والترضات الاغ تسسى لطاشغغر، 
تاى اجاغأس أعض الضظاظئ وظظ ظاظعط أظه ق أطض شغ 
الاشغغر شغ افجغال التالغئ، تاى صغض أن أضبر المافائطغظ 
صئض غظاغر ضان غرى أن الثي جغثطش طئارك شغ تضط 
طخر لظ غضعن إق ولثه جمال الثي ضان غسث لاعرغبه 
ضاظئ  أن  إلى  أجث،  بحار  طع  تط  طا  غرار  سطى  التضط 
العجة الاغ رجئ بقد اإلجقم شغ تعظج وتئساعا طخر 
والغمظ ولغئغا بط الحام، العجة الاغ رأغظا سمقء الشرب 
أظعط  لطةمغع  وتئغظ  إبرعا  سطى  ضالثباب  غاساصطعن 
ظمعر طظ ورق وأن افطئ أصعى طظعط طاى تتصصئ شغعا 
ولثغعا إرادة الاشغغر، إق أن الشرب ترص وطظث الطتزئ 
افولى سطى إبصاء بعرة الضظاظئ تتثغثا بق صغادة شسطغئ 
أو صغادة شضرغئ وجسى إلى دس سمقئه لرضعب طعجاعا 
ضما تثث ورأغظا، وجاسث أطرغضا خاتئئ السغادة شغ 
الةغح  صادة  طع  المئاحر  اتخالعا  ذلك  سطى  طخر 
بعا  واإلسقم  وافسمال  المال  رجال  وارتئاط  المخري 
شضان الاتعل الثي رأغظاه بالاثطغ سظ طئارك والاتعل 
إلى صادة السسضر المرتئطغظ بأطرغضا والطاطسغظ شغ 
تطك  لطسإ  طسئصا  أطرغضا  أسثتعط  والثغظ  السططئ، 
افدوار، إق أن عثه الطسئئ لط تظطِض سطى أعض الضظاظئ 
الثغظ ذالئعا بإجصاط تضط السسضر وجمسظا عااشاتعط 
المثوغئ الاغ تثرج طظ تظاجر خادصئ تعاش بسصعط 
السمقء الثعظئ واتثا تطع اآلخر، إق أن خطع الساتئ طظ 
سطى  أطرغضا  جاسث  واسغئ  شسطغئ  وصغادة  شضرغئ  صغادة 
ظغض طرادعا واقلافاف تعل البعرة وططالئعا والاساطض 
طع بسخ الترضات الفاسطئ شغعا، بض واقتفاق طع عثه 
سطماظغئ  أم  إجقطغئ  ترضات  أضاظئ  جعاء  الترضات 
بسخ  ضاعلغ  الثاخئ  المضاجإ  بسخ  تتصغص  سطى 
بصاء  طصابض  الفرص  بسخ  سطى  والتخعل  المظاخإ 
الظزام والمئثأ الرأجمالغ تاضما طعغمظا طسغطرا، وإن 
وتجغظئ  بالسمائط  اضاسئ  ولع  طظفثغه  وجعه  تشغرت 
طخر  شغ  السططئ  تسطغط  طظ  رأغظا  طا  شضان  بالطتى، 
وبسث طثاوقت إلى اإلخعان بصغادة طرجغ بط إلخاق 
ضض شحض تصصعه باإلجقم الثي لط غتضط ولط غثائر 
شغ افجاس، بط اقظصقب سطغعط طثسغظ أظه اظصقب 
سطى اإلجقم وسطى الثولئ «الثغظغئ» الاغ ضان طرجغ 
أن  رغط  تثث  عثا  ضض  إلصاطاعا،  غسسعن  واإلخعان 
خاظسا  خطابا  الشرب  غثاذئعن  ضاظعا  اإلخعان  صادة 
الشرب  رضا  لظغض  والسسغ  والمغض  الرضعن  شغه  غزعر 
وتأغغثه ودسمه، ظعر عثا شغ تأضغثعط شغ طعاضع 
ضبغرة سطى اقساراف بضاشئ اقتفاصغات الثولغئ والسسغ 
لطتفاظ سطغعا وطظعا بالطئع طساعثة ضاطإ دغفغث طع 
جارة،  ضثولئ  بعا  اساراشعط  سظ  ظاعغك  غععد  ضغان 
وسعدعط  طظ  تمطخعا  أظعط  ذلك  طظ  وافضبر  بض 
لمآغثغعط باطئغص الحرغسئ وأخئح طا بغظ طئرر لسثم 
تطئغصعا أو طثع أظعا ططئصئ بالفسض ضما خرح طرجغ 
دجاعره،  خقل  وطظ  طئارك  زطظ  طظ  ططئصئ  بأظعا 
افطئ  لصداغا  وتمغغع  تثلغج  طظ  ذلك  شغ  بما 
سطغعط  اظصطإ  ضطه  عثا  ورغط  الضاشر،  لطشرب  وخثطئ 
دطاءعط  واجائاح  الضظاظئ  وبأعض  بعط  وظضض  الشرب 
الرخاص  لشئ  وأخئتئ  وظرى،  رأغظا  ضما  وأسراضعط 
طا  السسضر  ظزام  خطاب  لشئ  عغ  الثطاء  واجائاتئ 
بسث اقظصقب طع ضض طسارضغعط، واإلجقطغعن طظعط 
إزالئ  إلى  غسسعن  طظ  شصط  عط  لضعظعط  بثاخئ، 
الظزام ضطه لضعظعط غتمطعن طئثأ آخر وإن لط غثرضعا 
عثا، بثقف السطماظغغظ شق سصغثة سظثعط وعط ططغئ 

الشرب وخظغساه أغدا شق خعف طظعط.
عثا  طرور  سطى  ساطغظ  طظ  أضبر  طرور  وبسث  واآلن 
اقظصقب وطا تقه طظ شخ قساخاطغ رابسئ والظعدئ 
وطا خاتئعما طظ طةازر وطثابح غحغإ لعا العلثان، 
سغح  لاتصغص  جسغعط  طظ  السسضر  ادساه  طا  وبسث 
آطظ رغغث فعض الضظاظئ شعض تتصص فعض الضظاظئ رغث 
سغح أو سادت لعط ضراطئ؟! وعض ظما اصاخاد الضظاظئ 
ذالما  الثي  المعسعد  افطظ  تتصص  وعض  وازدعر؟! 

تتثث سظه السغسغ وزطرته؟
إن طا غتثث شغ طخر طا بسث اقظصقب وطا ظراه طظ 
لش  وطظ  السسضر  تسطغ  واصاخادغئ  أطظغئ  جغاجات 
لفغفعط ضض الخقتغات واقطاغازات جسطئ طخر سطى 
شععئ برضان سطى وحك اقظفةار شغ أي لتزئ شما ظراه 
طظ بضظات طاظصطئ وتتعغض أصسام الحرذئ إلى صقع 
تصغصغئ تثضرظا بصعله تسالى ﴿وظظعا أظعط طاظساعط 
تخعظعط طظ اهللا﴾ وطا  خثر طظ صعاظغظ وتحرغسات 
تططص غث الحرذئ والةغح شغ الصاض والاظضغض دوظما 
تساب وق سصاب وق رصابئ شصط سطى الععغئ والحئعئ 

طظ  رأغظاه  طا  بط  (اإلرعاب)،  طسئصا  جاعجة  والاعمئ 
إلى  وتتعله  الضظاظئ  شغ  اصاخادغا  لطةغح  تشعل 
طظ  تطاله  طا  ضض  تطاصط  سمقصئ  اصاخادغئ  طآجسئ 
أسمال داخض السعق المخري، شئثقف طتطات العصعد  
والمطاسط والفظادق رأغظا الطتعم والمظاةات الشثائغئ 
المحارغع  تطاصط  وعغ  العظثجغئ  العغؤئ  رأغظا  بط 
السمقصئ باإلجظاد المئاحر تئسا لما جئص طظ صرارات، 
السعغج  بصظاة  المسمى  السمقق  الععط  رأغظا  بط 
الةثغثة والاغ ق تسثو ضعظعا تفرغسئ خشغرة لغسئ 
سطى طساعى طا جئصعا طظ تفرغسات لط ُغخظع لعا تطك 
الدةئ ولط غظفص سطغعا طبض عثا الضط طظ أطعال أعض 

الضظاظئ.
إن الماابع لضض تطك السغاجات الاغ غظاعةعا سسضر 
شإطا  أطرغظ؛  أتث  إلى  غسسعن  أظعط  لغثرك  أطرغضا 
إلى  ق  وإسادتعط  ضاطق  خدعسا  الضظاظئ  أعض  إخداع 
بضبغر،  طظعا  أجعأ  عع  طا  إلى  بض  غظاغر  بعرة  صئض  طا 
أو تتعغض طخر إلى جعرغا أخرى وإحسالعا بما غطاعط 
السسضر  طضظ  الثي  وإن  والغابج،  شغعا  افخدر 
ذلك  شسض  سطى  الصثرة  وطظتعط  الفرخئ  وأسطاعط 
تطع  بالثطاب  إلغه  والاعجه  الضاشر  لطشرب  الرضعن  عع 
غحاء،  طا  الدماظات  طظ  وإسطاؤه  وتطمغظه  الثطاب 
وأضبر رأغظا تخرغتات الئسخ صئض تعلغ التضط وعط 
غسطظعن اتاراطعط قتفاصغئ ضاطإ دغفغث وغغرعا طظ 
سطط  رشع  رأغظا  بط  الثولغئ  والمساعثات  اقتفاصغات 
اقجاسمار سطط جاغضج بغضع والصسط سطى المتاشزئ 
شغ  وجغادتعا  طخر  واجاصقلغئ  الثغمصراذغئ  سطى 
طا  بشغر  التضط  رأغظا  بط  لطحرع  خرغتئ  طثالفات 
ورغط  عثا  ضض  ورغط  اظصقب،  طظ  تقه  وطا  اهللا  أظجل 
أن الشرب أدار ظعره لعط رأغظاعط سطى طظخئ رابسئ 
وإلى اآلن غثاذئعن الشرب بطشاه وطئثئه طاثطغظ سظ 
بحرسغئ  تمسضعط  غسطظعن  شرأغظاعط  اإلجقم،  طئثأ 
أن  طظ  بثق  المعالك  أوردتعط  الاغ  الثغمصراذغئ 
غضفروا بعا ضما ضفر بعا جادتعط وبثق طظ رشع راغئ 
اإلجقم راغئ رجعل اهللا ظطعا غرشسعن راغئ اقجاسمار 
الاغ ترطج إلى تصسغط افطئ وتفاغاعا، ضض عثا ذمأن 
الشرب وجسطه غططص غث السغسغ صاق وترصا واغاخابا 
واساصاق لضض طظ غافعه بضطمئ تص طظ أعض الضظاظئ، 
لضض طظ غرشع خعته طسارضا ولع بحطر ضطمئ، شإذا 
ظةح شغ سصاب أعض الضظاظئ وضئح جماتعط شصث أبمر 
ضض  وغصثم  وطعجعد  جاعج  شئثغطه  شحض  وإن  سمطه، 

الاظازقت المططعبئ وأضبر.
إق أن المسادلئ خسئئ شعغ لغسئ بغظ ذرشغظ ابظغظ 
شصط بض عظاك ذرف بالث وربما أذراف؛ شعظاك أعض 
ضراطاعط  اجاسادة  شغ  الراغئعن  البائرون  الضظاظئ 
المسطعبئ وبرواتعط المظععبئ والسغح الرغغث، وعآقء 
عط جعاد الظاس وساطاعط وعط الطرف افصعى شغ تطك 
طظ  ساطغظ  بسث  غظفث  خئرعط  بثأ  وعآقء  المسادلئ، 
خثاع السسضر وبغسعط الععط، ولظ غتصص ذمعتعط 
سطى  السسضر  عغمظئ  وق  الرأجمالغ  اقصاخاد  براطب 
سربات  المثصع  شصرعط  غسالب  وق  الضظاظئ،  اصاخاد 
الثدار وق السمض سطى الاضاك ضما أحار رئغج العزراء، 
تحغث  صقع  طظ  ظراه  طا  ضراطاعط  لعط  غسغث  لظ  ضما 
عظا وعظاك وسعدة لطثولئ الئعلغسغئ بأبحع أحضالعا، 
بض الثي غتصص لعط ضض عثا وأضبر عع تطئغص اإلجقم 
ضاطق حاطق شغ دولئ خقشئ سطى طظعاج الظئعة، تسغث 
وتصر  وافسراض  الثطاء  وتتفر  المسطعبئ  الضراطئ 
السثل شغ افرض وتظحر افطظ وافطان بق صقع وق 
ظعئه  طا  وتسغث  والسثل،  التص  بإتصاق  بض  تخعن، 
غثعا  شغ  طا  افطئ  سطى  وتتفر  بروات  طظ  الشرب 
وتسطغ ضض ذي تص تصه، عثا طا غتااجه أعض الضظاظئ 
وافطئ بسمعطعا، دولئ ق تةئغ وق تمظع وق تأخث بض 
ترسى وتسطغ وتمظح، دولئ سطى طظعاج الظئعة؛ ولعثا 
وإن  البعرة  تالئ  شغ  ظراعط  ضما  الضظاظئ  أعض  جغزض 
افطر  غاسطط  تاى  جظعات  رأجعط  سطى  السسضر  بصغ 
المثطخعن العاسعن الصادرون سطى صغادة أعض الضظاظئ 
وتعجغععط ظتع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة تظعغ طا 
عط شغه طظ اخاقف وتةمسعط سطى صطإ رجض واتث 
وتخرع بعط الرأجمالغئ ورجالعا وتسغث لمخر طضاظاعا 
 شغ تفر اإلجقم والثود سظه وسظ حرسه ودولاه

طثغر جططئ املعاظأ يف وزارة املعاخقت «اإلجرائغطغئ»:
طحروع صظاة السعغج افخري طظح «إجرائغض» شرخئ غري طسئعصئ.. 

شغ دراجئ أسثعا غشآل طعر، طثغر جططئ المعاظأ شغ وزارة المعاخقت «اإلجرائغطغئ»، وظحرعا شغ طةطئ دورغئ 
تخثر سظ طرضج أبتاث افطظ الصعطغ «اإلجرائغطغ»، صال إظه جغضعن بإطضان «إجرائغض» أن تصغط اآلن طراشأ صرغئئ 
تساسث شغ تصثغط الثثطات الطعجساغئ لطسفظ الاغ تئتر شغ صظاة السعغج. وأحار طعر شغ دراجاه إلى أن صثرة طخر 
سطى الصغام بمبض عثه المحارغع تالغا طتثودة، طسائرا أن عثه تمبض شرخئ ظادرة بالظسئئ لـ «إجرائغض». واسائر طعر 
أن طحروع صظاة السعغج افخغر طظح «إجرائغض» شرخئ غغر طسئعصئ لاتسغظ صثرتعا سطى تسعغص طظاعجعا الضئغر 
طظ الشاز الطئغسغ. واسائر طعر أن وجعد طخر تالغا تتئ تضط تطغش طبض ظزام السغسغ غسعط شغ تأطغظ ترضئ 
المقتئ الئترغئ الاغ سئرعا غاط الائادل الاةاري «اإلجرائغطغ»، طحغرا إلى أن ٩٠ بالمؤئ طظ الاةارة «اإلجرائغطغئ» تاط 

سئر الظصض الئتري. (سربغ ٢١)
: شغ العصئ الثي ق غجال الئسخ غةادل شغ أن تظفغث السغسغ لمحروع صظاة السعغج افخغر إظما عع 
لمخطتئ أعض طخر.. غثرج طسآول شغ ضغان غععد لغاتثث سظ تةط المظاشع الثي غسعد به طحروع السغسغ 

شغ صظاة السعغج سطى ضغان غععد واصاخاده.

ضريي غظعغ زغارة تارغثغئ لـ «ضعبا»
وخش وزغر الثارجغئ افطرغضغ شغ خاام زغارة إلى ضعبا شاح جفارة بقده شغ عاشاظا بالثطعة «الاارغثغئ»، لضظه 
وضع طسألئ تصعق اإلظسان حرذا أجاجغا لمجغث طظ اقظفااح بغظ الئطثغظ. وصال ضغري شغ طآتمر ختاشغ 
طحارك طع ظزغره الضعبغ بروظع رودرغشغج: «الغعم ظصعم بثطعة تارغثغئ، وأضغش أظه ضان غظئشغ أن تةري 
صئض ذلك شغ اقتةاه الختغح. وظتظ طخممعن سطى السغر صثطا». وشغ طصابض اإلحادة بإسادة السقصات رجمغا، 
حثد ضغري سطى ضرورة الظععض بتصعق اإلظسان شغ الةارة الحغعسغئ. وأضث شغ عثا السغاق أن «الضعظشرس 

لظ غخعت بأي حضض سطى رشع التزر اقصاخادي سظ عاشاظا، إذا لط غترز الضعبغعن تصثطا شغ عثه الصداغا».
وردا سطى عثه الاخرغتات أبثى العزغر الضعبغ اجاسثاد بقده لمظاصحئ ضض الصداغا، وأضاف رودرغشغج: «ظتظ 

أغدا ظحسر بصطص لمسألئ تصعق اإلظسان شغ العقغات الماتثة». (طعصع شدائغئ الترة)
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غططئعا  تاى  أو  غفاوضععا  أو  غسالمععا  وق  سظعا 
طظعا، ولع ضاظعا شغ واٍد جتغص، شصث صال رب  السعن 
َوَق  اْلِضَااِب  َأْعِض  ِطْظ  َضَفُروا  الَِّثغَظ  َغَعدُّ  ﴿َطا  السجة:  
َواهللاَُّ  َربُِّضْط  ِطْظ  َخْغٍر  ِطْظ  َسَطْغُضْط  ُغَظجََّل  َأْن  اْلُمْحِرِضغَظ 
َغْثَاصُّ ِبَرْتَمِاِه َطْظ َغَحاُء َواهللاَُّ ُذو اْلَفْدِض اْلَسِزغِط﴾، 
شاهللا جئتاظه وتسالى غآضث لظا أن الضاشرغظ ق غتئعن 
الثغر لظا، صّض أم ضُبر. أشئسث صعل التص جئتاظه وتسالى 
غأتغ طظ غصعل بأن أطرغضا طبًق تتإ لظا أن ظتضط بما 
ظتإ طظ ضااب اهللا سج وجض وجظئ رجعله ، وتضره أن 
غتضمظا الطشاة أطبال بحار؟! عثا وإن غفض الئسخ سظ 
عثا الظص الخرغح، وراتعا غطاصعن بالضفار وأسعاظعط 
شإن  الشرب)،  (سرابغ  والمسطمغظ  السرب  تضام  طظ 
لغج  الطصاءات،  تطك  ظاغةئ  جطًفا  غسرشعا  أن  سطغعط 
غأتغه  ق  الثي  اهللا  بصعل  سطًما  بض  الشغإ،  طظ  ضرًبا 
الئاذض طظ بغظ غثغه وق طظ خطفه: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ 
آَطُظعا ِإْن ُتِطغُسعا الَِّثغَظ َضَفُروا َغُردُّوُضْط َسَطى َأْسَصاِبُضْط 

َشَاْظَصِطُئعا َخاِجِرغَظ﴾.
إن طخالح الضفار ق تاصاذع طع طخالح المسطمغظ أبًثا، 
غةعز  وق  اهللا،  دغظ  شغ  به  طصطعع  واتث  صعل  وعثا 
لمظ تمض جقته شغ غث وروته شغ الغث افخرى أن 
تشغإ سظه عثه التصغصئ، وطظ غابئ سظه غضعن بتص 
صث غغئعا عع، شعغ ق تشغإ سظ التاشزغظ لضااب اهللا 
الساططغظ لاطئغصه، إظما تشغإ سظ الماسطصغظ الثغظ 
غسسعن لمظخإ عظا أو جاه عظاك، ﴿... َشِإظََّعا َق َتْسَمى 
ُثوِر﴾. لثلك  اْفَْبَخاُر َوَلِضْظ َتْسَمى اْلُصُطعُب الَِّاغ ِشغ الخُّ
ظثرك بأن المةاعثغظ المثطخغظ ق غطاصعن طع الضّفار 
أو أسعاظعط، وإظما الثغظ غطاصعن بعط عط المظثجعن 
الضاشر  الشرب  طع  غسمطعن  الثغظ  افطئ،  بعرات  سطى 

وافظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ الاابسئ له.
إن تعادث خثقن الشرب الضاشر لطمسطمغظ الثغظ ظظعا 
به خغًرا ضبغرٌة، بض ولط تاثطش طرة واتثة. شصث ظظ 
المةاعثون شغ أششاظساان أن طخالتعط تاصاذع طع 
باقتتاد  اإلذاتئ  شغ  أطرغضا  رأجه  وسطى  التر  السالط 
السعشغاغ وضظسه سظ أرض أششاظساان، شإذا بالشرب 
غظصطإ سطغعط بسث أن جصط اقتتاد السعشغاغ، شصث 
اجاشض الشرب المةاعثغظ وتشطشض شغ خفعشعط وسطط 
سظعط ضض خشغرة وضئغرة طئاحرة وطظ خقل الظزام 
الئاضسااظغ السمغض فطرغضا، شسعض سطغه الصداء سطى 
إطارتعط، شغ غعم أو بدسئ أغام. وضثلك المةاعثون 
الثغظ أذاتعا بطاغغئ لغئغا، الثغظ ظّظعا بأن دسعات 
الشرب لطاتاور وبظاء دولئ طثظغئ عع لخالتعط ولخالح 
إجقطعط، شإذا بالشرب غرغث طظعط أن غعذثوا لطثولئ 
الطاغغئ  لفطعل  إق  تسمح  ق  الاغ  السطماظغئ  المثظغئ 
العالك وأجغاده شغ لظثن بالظفاذ. وضثلك تخض طع 

«اإلجقطغغظ» شغ طخر.
أجض  طظ  تسمض  الاغ  اإلجقطغئ  الترضات  سطى  غةإ 
وغغرعا  الربغع  بقد  شغ  الضاشرة  بافظزمئ  اإلذاتئ 
طع  الاعاخض  تئال  جمغع  صطع  المسطمغظ  بقد  طظ 
السالط  شغ  الدرار  أظزمئ  شغ  وسمقئه  الشربغ  الضاشر 
اإلجقطغ؛ طظ غساجظئ وطظاذرة السخر التثغث، طظ 
أتفاد أبغ رغال، وغةإ سطغعط العبعق بظخر اهللا إن 
وعع  طعقعط،  وتسالى  جئتاظه  شاهللا  اجاصاطعا،  عط 
َسْئَثُه  ِبَضاٍف  اهللاَُّ  ﴿َأَلْغَج  الظخغر.  وظسط  المعلى  ظسط 
َوُغَثعُِّشعَظَك ِبالَِّثغَظ ِطْظ ُدوِظِه َوَطْظ ُغْدِطِض اهللاَُّ َشَما َلُه 

 ﴾ِطْظ َعاٍد

تّثسغ الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ أن طخالتعا 
الثول  وطظعا  السالمغئ،  الثول  طخالح  طع  تاصاذع 
الضئرى بصغادة السالط الشربغ التر، وسطى رأجه أطرغضا، 
طاثرسئ باحابك المخالح السالمغئ، وبأن السالط بات 
صرغئ خشغرة، وبأظه ق غمضظ لاطك الثول «الخشغرة» 
الثول  تصعدعا  الاغ  الثولغئ  المظزعطئ  سظ  تثرج  أن 
شغ  السدعغئ  دائمئ  الثمج  الثول  وطظعا  الضئرى، 

طةطج افطظ.
وظتظ عظا لسظا بخثد بتث عثه المجاسط الاغ تسعصعا 
الثول «الخشغرة» الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ، شعغ 
الثول  طع  تطفاء  تاى  لغسعا  تضاطعا  شاحطئ،  دول 
الضئرى ضما غّثسعن بض سمقء لعا، وعغ دول ق تتضط 
باإلجقم، وتاى طسمى دولئ غططص سطغعا طةاًزا، شعغ 
طةمعسئ طظ السخابات، ق أضبر طظ ذلك، وعغ ق تجن 
سقصاتعا الثولغئ بمغجان افتضام الحرسغئ، شافتضام 
الحرسغئ ق تسظغعا، وأخغًرا َشَصْث َشَصَث ضض صرغإ وبسغث 
افطض طظ عثه افظزمئ، شعغ غارصئ إلى أذظغعا شغ 

وتض الائسغئ الشربغئ، ووقؤعا لغج لفطئ اإلجقطغئ.
إظما ظرغث تسطغط الدعء شغ عثه المصالئ سطى تثرع 
شغ  وخاخئ  «الةعادغئ»،  اإلجقطغئ  الترضات  بسخ 
بقد الربغع السربغ، وطظعا الضاائإ المصاتطئ شغ الحام، 
أو  طخالتعا  بأن  افخرى،  اإلجقطغئ  الترضات  وتثرع 
طع  «أتغاًظا»  تاصاذع  وبعراتعط  المسطمغظ  طخالح 
المصالئ،  عثه  شغ  شظظختعط  الشربغئ!  الثول  طخالح 
غُظ  «الثِّ  : اهللا  رجعل  صعل  شغ  جاء  بما  ساططغظ 
ِئ  َوِفَِئمَّ َوِلَرُجعِلِه  َوِلِضَااِبِه  ِهللاَِّ  َصاَل  ِلَمْظ  ُصْطَظا  الظَِّخغَتُئ 
ِاِعْط» ختغح طسطط. وق ظرغث شغ عثه  اْلُمْسِطِمغَظ َوَساطَّ
المسطعطئ  الحرسغئ  الئثغعغات  سظ  ظثرج  أن  المصالئ 
طظ الثغظ بالدرورة، أو سّما غسرشه ضض طراصإ لطعاصع 

التالغ والسابص لسقصئ المسطمغظ بالثول الشربغئ.
ق  الاغ  الحرسغئ  المخطتئ  أن  شغه  حك  ق  طما  إظه 
غثاطش سطغعا المسطمعن عغ السمض الثي تاتصص طظه 
طرضاة اهللا جئتاظه وتسالى بالاصغث بافتضام الحرسغئ، 
تعاشصعا،  لط  أم  أععاءظا  افتضام  تطك  أواشصئ  جعاء 
وظتظ طعما ارتصى وجما تفضغرظا شإظظا لظ ظضعن أضبر 
شاهللا  باهللا،  والسغاذ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  طظ  تضمئ 
جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َوُعَع اْلَصاِعُر َشْعَق ِسَئاِدِه َوُعَع 
اْلَتِضغُط اْلَثِئغُر﴾، لثلك غةإ سطغظا أن ظاصغث بافتضام 
الحرسغئ الاغ جاءت طظ التضغط الثئغر؛ فن الاصغث بعا 
تالظا،  تخطح  ق  افتضام  طظ  غغرعا  وفن  اهللا،  غرضغ 
وصث أّضث اهللا جئتاظه وتسالى سطى عثا افطر شغ صعله: 
ُمعَك ِشغَما َحَةَر َبْغَظُعْط  ﴿َشَق َوَربَِّك َق ُغْآِطُظعَن َتاَّى ُغَتضِّ
ا َصَدْغَئ َوُغَسطُِّمعا  ُبطَّ َق َغِةُثوا ِشغ َأْظُفِسِعْط َتَرًجا ِطمَّ
َتْسِطغًما﴾. طظ عظا شإن سطى الضاائإ المصاتطئ شغ جئغض 
تترغر بقد المسطمغظ وتتضغط حرع اهللا شغعا أن تاصغث 
بافتضام الحرسغئ ضطعا، ولع ظّظئ ذلك خسًئا وغةسض 
أن  غةإ  بض  طساتغًق،  المحروسئ  لشاغاعا  وخعلعا 
تعصظ بأن الظخر عع شصط طظ سظث اهللا السجغج التضغط، 
إذا  إق  سطغعا  الظخر  وتسالى  جئتاظه  اهللا  غظجل  ولظ 
تصغثت بافتضام الحرسغئ، ولع صدئ شغ جئغض ذلك، 
﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا ِإْن َتْظُخُروا اهللاََّ َغْظُخْرُضْط َوُغَبئِّْئ 

َأْصَثاَطُضْط﴾.
إن واصع الثول الشربغئ الخطغئغئ الضاشرة عع أظعا سثوة 
طسرشئ  وتضفغ  ولطمآطظغظ،    ولرجعله  وجض  سج  هللا 
عثه التصغصئ سظ عثه الثول تاى غظفخ المسطمعن 

تامئ ضطمئ السثد: عاغثن الرئغج  السابص لطسغ أي إغه غفدح العجه ...
حعارع ظغعغعرك، وتجاطظ ذلك طع ظجول المازاعرغظ شغ 
٢٠٠ طثغظئ سالمغئ تضاعي بظار الرأجمالغئ الماعتحئ 
لطمطالئئ بالسثالئ الشائئئ شغ غابات «الخراع الثاروغظغ 
الصائط سطى سصغثة الئصاء لفخطح» وطا سطى الفصراء إق 

المعت بغظ التفر!
ولضظظا ظثرك جغثا أن الخغتات المطالئئ بإسادة الثقشئ 
صطإ  طظ  الةمعع  بعا  عثرت  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
وترضغا  ولئظان  تعظج  شغ  السطماظغئ  افظزمئ  سعاخط 
الاغ  عغ  وترضساان  وطالغجغا  إظثوظغسغا  إلى  وخعق 
الشربغئ،  اقجاسمار  سعاخط  شغ  الثطر  ظعاصغج  دصئ 
وأولعا واحظطظ خاتئئ تمبال الترغئ المجغش (المرشعع 
أذظغعا  وأخمئ  سغظغعا  أغمدئ  الاغ  ظغعغعرك)  شغ 
دطحص،  شغ  بحار  سمغطعا  السخر  ظغرون  طةازر  سظ 
بض  وحئغتاعا  بسخاباتعا  شصط  لغج  ظخرته  الثي 
ولط  وأدواتعا،  سمقئعا  سئر  افجطتئ  بأشاك  أطثته 
المافةرة  الئراطغض  وق  الضغماوي  باجاثثام  تئال 
تعبغص  طظ  اإلظسان  لتصعق  السعري  المرخث  (تمضظ 
١٠٢٦٣ غارة ظفثتعا ذائرات الظزام التربغئ وبرطغًق 
طظاذص شغ  سثة  سطى  المروتغئ  ذائرات الظزام  ألصاه 
طظث شةر  أحعر،  خقل ٥  جعرغئ،  وطثن  وبطثات  صرى 
الـ ٢٠١٤/١٠/٢٠، وتاى شةر الـ ٢٠١٥/٣/٢٠) وبرر 
عاغثن السضعت سظ بصاء بحار بأظه أععن الحرور (شغ 

طصابض اظاخار تظزغط الثولئ)!
وعظا بغئ الصخغث شغ الرجالئ الاغ أراد عاغثن تعخغطعا: 
أن الحرق افوجط الةثغث جغاط إسادة خغاغاه وشص 
تثطغر  تفرض  والاغ  افطرغضغئ  والمساغغر  المعاخفات 
السراق  شغ  غتخض  ضما  أعطعا  رؤوس  سطى  المظطصئ 
والحام، تاى تاط إسادة خغاغئ سصعل المسطمغظ الثغظ 
أخئتعا اآلن ططالئغظ بالاخثي لغج لاظزغط الثولئ 

طخالح افطئ اإلجقطغئ وطخالح الثول الشربغئ 
اقجاسمارغئ ق تاصاذع

بصطط: بقل المعاجر - باضساان

بض فتضام اإلجقم وحرغساه الاغ تفرض إصاطئ الظزام 
السغاجغ الثي غطئص أتضام الحرع شغ الثاخض وغتمض 
الثسعة اإلجقطغئ إلى الثارج. وطظ عظا جاءت الظخغتئ 
المحفصئ طظ عاغثن، طع اساثاره أظه، وعع المسغتغ 
افوروبغ، ضما صال، لغج بعجسه تصثغط التض افطبض 
وإظما عثه طعمئ المسطمغظ شغ المظطصئ، ولمح إلى أن 
أوروبا خاضئ ترب البقبغظ ساطا صئض أن تاثطص طظ 
سصثة الفضر الثغظغ الماطرف، وإذا ضان عثا عع سظص 
الفضر  طظ  لطاثطص  المظطصئ  به  جامر  الثي  الججاجئ 
طثاض  آقم  تتمض  أعطعا  شسطى  الماحثد  افخعلغ 
الماسثدة:  بالخراسات  الماةسثة  الصادطئ،  الفعضى 
جظغ - حغسغ، سربغ - ضردي، سربغ - إغراظغ، وتئصى 
ق  تاى  خثطاتعا  لاصثغط  جاعرة  «المتِسَظئ»  أطرغضا 
تثرج افطعر سظ السضئ اقجاسمارغئ الةثغثة الاغ ق 
تثاطش ضبغرا سظ السضئ السابصئ إق باشغر المساسِمر طظ 
العجه افوروبغ (خاتإ رجالئ «سإء الرجض افبغخ» 
افطرغضغ  إلى  الماثطفئ)  الحسعب  تمثغظ  سإء  أي   -
(خاتإ رجالئ «الصثر المتاعم» - أي الثي غتاط سطى 

الضاوبعي تمثغظ الحسعب العمةغئ).
أطا وصث أجفر جفغر اقجاسمار سظ وجعه الضالح وشدح 
اآلوان  آن  شصث  افجعد،  الئغئ  شغ  جادته  طثططات 
طةرم  ذاغغئ  تاضط  ضض  ربصاعا  طظ  تثطع  أن  فطاظا 
لطسمض  الماعضؤئ  السعاسث  وتاضاتش  لطشرب،  سمغض 
اقجاسمار  شرضعا  الاغ  الضغاظات  عثه  لعثم  جعغئ 
الشربغ، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاح الظئعة الاغ 
بحر بعا سئث اهللا ورجعله  شاظسط افطئ بمرضاة ربعا 
والسغح بضراطاعا وتائعأ المضاظئ الاغ ضطفعا اهللا بعا 

 ﴾وتسعد ضما ضاظئ ﴿خغر أطئ أخرجئ لطظاس
* طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

خظثوق  الزالط:  لطبقبغ  شرغسئ  الغعظان  وصسئ  لصث 
والمفعضغئ  افوروبغ  المرضجي  والئظك  الثولغ  الظصث 
افوروبغئ. تغث شرضئ عثه البقبغئ سطى الغعظان بغع طا 
تمطضه التضعطئ طظ تخص شغ طآجسات جغادغئ شغ 
الثولئ تتئ ذرغسئ إظصاذ اقصاخاد الماعالك. وصث خرح 
المفعض افوروبغ ععزي طاظعغض بروجع بأن جغاجئ 
تسطإ  الحروط  وشرض  الصروض  إجثاء  شغ  بروضسض 
الثول جغادتعا سطى طماطضاتعا. وصث أضثت المساحارة 
افلماظغئ عثه التصغصئ بصعلعا أن سطى دول المةمعسئ 
شغما  لئروضسض  الصعطغئ  جغادتعا  تسطط  أن  افوروبغئ 
وجغاجئ  وطغجاظغاعا  اقصاخادغئ  بسغاجاعا  غاسطص 
السمض والدرائإ. وصث أخرت ألماظغا تتثغثا سطى إجراء 
سمطغات خخثخئ حاططئ شغ الغعظان طظ أجض اقجامرار 
شغ دسط الغعظان شغ الصروض تفادغا قظعغار اقصاخاد 
الغعظاظغ. وطظ المصرر أن تثدع لسغاجئ الثخثخئ شغ 
الغعظان صطاسات الطاصئ طمبطئ بمآجسات الشاز والئارول، 
وصطاسات الماء شغ جالعظغك وأبغظا، وصطاع المعاخقت 
والصطارات،  الثاخطغئ  والمطارات  أبغظا  بمطار  طمبق 
وصطاع الئرغث والخظاسات السسضرغئ. وطظ الماعصع أن 
ق تعشر طئغسات عثه الصطاسات أضبر طظ ٢٥ ططغار غعرو 
وصث  جابصا.  الماعصع  طظ  ضان  غعرو  ططغار  طظ ٥٠  بثق 
سطص بعل ضروجمان التائج سطى جائجة ظعبض بصعله إن 
الثولغ  الئظك  شرضعا  الاغ  تطك  تحئه  اإلجراءات  عثه 
وخظثوق الظصث صئض سصعد سثة سطى دول الةظعب والاغ 
لفغظغاء  وطضاشأة  لطفصراء  صاجغئ  سصعبئ  بمبابئ  ضاظئ 
الثغظ زاد براؤعط سطى تساب طماطضات الحسإ الاغ 
بغسئ ببمظ بثج. بط غصعل ضروجمان إن افزطات الاغ 
طظ  ضان  افوروبغئ  الثول  طظ  وغغرعا  الغعظان  تةااح 
التثغث  اقصاخادي  لطاترر  ظعاغئ  تدع  أن  المفروض 
(neoliberalism) إق أن السضج عع الختغح شصث اجاشض 
الرأجمالغعن بثون أي صغط ُخُطصغئ عثه افزطات لاسمغص 
الاترر اقصاخادي واقجاغقء سطى بروات الحسعب بضض 

طساظغ الةحع والطمع.
لصث أوضطئ المفعضغئ افوروبغئ سمطغات الثخثخئ شغ 
الغعظان إلى خظثوق تظمغئ طصثرات الةمععرغئ العغطغظغ 
 Hellenic Republic Assest Development Fund)
ترغعاظسطئ  وضالئ  الخظثوق  عثا  وغحئه   (TAIPED
ألماظغا  طماطضات  خخثخئ  أطر  تعلئ  الاغ  افلماظغئ 
الحرصغئ بسث تعتغثعا طع ألماظغا الشربغئ. وصث سمطئ 
حرضات  إبراء  سطى  جظغظ  طثار  سطى  افلماظغئ  العضالئ 
طماطضات  تساب  سطى  المطغارات  بمؤات  الضئرى  ألماظغا 
الحسإ شغ ألماظغا بثون طصابض تصرغئا. وضاظئ ظاغةئ 
تطك الثخثخات أن اظثفخ اإلظااج الخظاسغ شغ الةجء 
الحرصغ طظ ألماظغا إلى البطث وزادت الئطالئ بغظ شؤئ 
الحئاب ووخطئ إلى ٦٥٪ بغظ الظساء، وتداسفئ الةرغمئ 
٣ طرات واظثفدئ ظسئئ المعالغث بأضبر طظ ٥٥٪. وغسطص 
طسآول خطئ الثخثخئ الغعظاظغ سطى ذلك بصعله إن 
ألماظغا  شغ  جابصاه  طظ  تاق  أشدض  غضعن  لظ  الغعظان 
الحرصغئ، وصث بثأت الغعظان تضاعي بظغران الثخثخئ؛ 
إذ زادت ظسئئ اقظاتار بمسثل تالاغظ ضض غعم طظث بثاغئ 
إجراءات الثخثخئ والاصحش وزغادة الدرائإ. وغثضر 

أن الغعظان طظ أضبر الثول شغ أوروبا الاغ تسامث سطى 
العظائش التضعطغئ لاحشغض الساططغظ، طا غسظغ أن ظسئئ 
الئطالئ شغ الغعظان جعف تجغث سما عغ سطغه الغعم والاغ 

زادت سظ ٢٥٪.
والثخثخئ  اقصاخاد  تترغر  أن  شغه  حك  ق  وطما 
وإجراءات الاصحش لغسئ سقجا فزطئ الغعظان، إظما عغ 
الثول  طصثرات  لحراء  المال  وتةار  المرابغظ  َوْخفات 
أشرغصغا  دول  طع  السابص  شغ  تخض  ضما  بثج  ببمظ 
ظغر  تتئ  ترزح  تجال  ق  والاغ  افوجط،  والحرق  وآجغا 
عظاك  لغسئ  الثولغغظ.  الظصث  وخظثوق  الئظك  دغعن 
وإجراءات  الخظثوق  وخفات  أن  تئغظ  واتثة  تالئ 
الاصحش والثخثخئ صث أدت إلى اظاساش أو تتسظ شغ 
اصاخادغات الثول. بض إن ضض طا غاعشر طظ طسطعطات 
غثل سطى أن الفصر غجداد ضطما رضثئ الثول إلجراءات 
المرابغظ ووخفاتعط الممغائ. وافحث ضغرا طظ ذلك 
أن التضعطات الاغ تاربع سطى سروش الثول تاآطر طع 
المرابغظ الضئار والثول السزمى سطى طصثرات حسعبعا. 
شالحسإ شغ الغعظان خعت بافغطئغئ سطى سثم الرضعخ 
أن  إق  افوروبغئ،  المفعضغئ  خقل  طظ  ألماظغا  لصرارات 
رئغج العزراء صث اجاشض الاخعغئ وصال إن عثا بمبابئ 
تفعغخ له لغفسض طا غحاء وسمث إلى الرضعخ المثل 
لصرارات البقبغ الزالط (خظثوق الظصث والئظك افوروبغ 
والمفعضغئ). وعثا تماطا طا جرى شغ طخر إبان تضط 
السادات وطئارك والسغسغ الغعم، وطا جرى شغ افردن 
وتعظج والمشرب، وطا غةري اآلن جعارا ظعارا شغ الغمظ 
ولغئغا وطخر وتعظج. صروض جثغئ تأتغ لقظفاق سطى 
طحارغع اجاعقضغئ ضالطرق والمعاظأ والمطارات، ترعص 
الثول بالثغعن، بط تسةج سظ جثادعا، بط تأتغ الئظعك 
البمظ  طظ   ٪١٠ طظ  بأصض  لاحارغعا  الثائظئ  والثول 
الثي أصرضاه عثه الثول لئظاء عثه المآجسات. وطظ 
الطرائش أن خظثوق الظصث ضان صث أصرض تحغطغ صئض 
٢٠ ساطا أضبر طظ ططغار دوقر لئظاء حئضئ جضك تثغثغئ 
بط سادت تحغطغ وباسئ الحئضئ بأصض طظ ١٠٠ ططغعن 
لطثائظغظ أظفسعط، طا ترتإ سطغعا خسارة ٩٠٠ ططغعن 

إضاشئ إلى «شعائثعا» الةمئ.
إن  بض  بشغرعا،  تسائر  ق  الحسعب  أن  ختغتا  ولغج 
الختغح عع أن التضعطات السمغطئ رؤجاء وططعضاً وأطراء 
وأظزماعط السفظئ عغ الاغ تاآطر سطى حسعب طدطعثة 
الظثاجئ،  جعق  شغ  طصثراتعا  غئغسعن  طصععرة، 
وغسعطعظعا جعء السثاب، غفصرون أبظاءعط، وغظعئعن 

أطعالعط، وعط شغ عثا ضما صال الحاسر: 
ق غقم الثئإ شغ سثواظه *** إن غك الراسغ سثو الشظط. 
وطع ذلك شإن الحسعب غظالعا إبط السضعت سطى عآقء 
السمقء وجماجرة التضط. وإن ضان الحسإ شغ الئقد 
السربغئ صث بثأ بعرته سطى الزطط والاسسش، إق أظه صث 
ضض ذرغص الظةاة والعثى وساد ضالمشحغ سطغه غرتطط 
بأسمثة الئظك الثولغ وخظثوق الظصث المماثة شغ ضض 
طضان والمسطتئ بالسمقء طظ ضض جاظإ. وضان وطا زال 
سطى الحسإ أن غعاثي إلى الظزام الثي غساصعا ضطغا طظ 
ربصئ اقجاشقل واقجاسئاد والثل. وعض غغر السئعدغئ هللا 

 تترر اإلظسان طظ السئعدغئ لططاغعت؟؟

الغعظان والطاغعت البقبغ
بصطط: د. طتمث ططضاوي

الثارجغئ  وزغر  أن  الروجغئ  الثارجغئ  وزارة  ذضرت  وصث 
جغرغغ قشروف وظزغره افطرغضغ جعن ضغري ظاصحا شغ 
اتخال عاتفغ بغظعما إطضاظغئ إجراء تعار بغظ دطحص 

والمسارضئ تتئ رساغئ افطط الماتثة.
غرى وزغر الثارجغئ افلماظغ شراظك حااغظماغر شغما غاسطص 
بالترب افعطغئ شغ جعرغا أن عظاك اجاسثادا طاجاغثا 

لطاعخض لاسعغات تعثف إلى تض جطمغ.
وصال حااغظماغر شغ تخرغتات لختغفئ (بغطث أم زوظااج) 
افلماظغئ افجئعسغئ شغ سثدعا الخادر افتث إن الظجاع شغ 
جعرغا سطى طحارف «ظصطئ تتعل». وأضاف: «أن ظزام 
افجث ضسش سسضرغا وأن زتش تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
غجداد  لثا  لطدشط.  أغدا  المةاورة  الثول  غسرض 
اقجاسثاد لطاعخض لاسعغات، ضما أن اقتفاق الظعوي طع 

إغران أجفر سظ تراك شغ الثبطعطاجغئ اإلصطغمغئ».
وجسعدغئ  (روجغئ  طئادرات  أربع  أطام  أظظا  والثقخئ 
وإغراظغئ وافطط الماتثة)؛ صسط طظعا غرى ضرورة تطئغص 
عثا التض طع بصاء افجث شغ السططئ إلى تغظ اضامال 
السمطغئ، والفرغص اآلخر غرى أظه طظ غغر المصئعل أن غضعن 
افجث طعجعدًا شغ أغئ سمطغئ طظ عثا الظعع - وعظا عثف 
خئغث بةسض حثص الرئغج افجث عع المحضطئ والصئعل 
باشغغره شصط لطثروج طظ افزطئ -  شالظزام السعري جارع 
بإسقظه صئعل المئادرة الروجغئ بغظما رشداعا المسارضئ 

تامئ : جعلئ سطى المصارتات الماسطصئ بافزطئ السعرغئ وطعاصش افذراف
والسسعدغئ سطى لسان وزغر خارجغاعا الةئغر، شغ تغظ 
رشخ الظزام طئادرة إغران وصئطئ افذراف طئادرة دي 

طساعرا وعضثا دوالغك...
شغ البعرة السعرغئ عظاك ذرشان ابظان ق بالث لعما، 
أطرغضا  وشصط  أطرغضا  بصغادة  ضطعا  الثولغئ  افذراف 
وإغران  المةرم  السعري  الظزام  افرض:  سطى  وقسئغعا 
ترضغا  بعط  وغطتص  جعرغا)  شغ  أطرغضا  (وضغض  وروجغا 
إرادته  غرعظ  أن  َصئض  وطظ  أطرغضا  سمقء  والسسعدغئ 
وجقته لعثه الثول أو غغرعا، وصث رأغظا طاذا شسطئ أطرغضا 
شغ السراق - الثولئ الفاحطئ - بسث أن دطرتعا وأجطماعا 
إلغران. والطرف المصابض حسإ بائر سطى الزطط والسئعدغئ 
والائسغئ غرغث الاترر طظ أظزمئ سمغطئ لطشرب وأسطظعا طظث 
الغعم افول لطبعرة عغ هللا عغ هللا، وطظ غمبطه وغتمض 
عثه الشاغئ (عغ هللا) طظ المةاعثغظ المثطخغظ، شضض 
عثه المئادرات والاترضات وصئعلعا طظ جعئ ورشدعا 
وطمظ  أطرغضا  طظ  طتاوقت  عثا  ضض  أخرى،  جعئ  طظ 
غثثطعا لضسر إرادة حسإ سزغط وتروغده لغصئض بما 
ترغث أطرغضا... وق غضعن التض إق باشغغر جثري لطظزام 
وأسعاظه ورشخ المثططات افطرغضغئ الاغ غترم الرضعن 
إلغعا، وق غضعن ذلك إق باعتغث الصعى البائرة سطى غاغئ 
واتثة عغ هللا عغ هللا؛ بةسطعا خالخئ خاشغئ هللا وتثه 

 بضض طا غسظغ الحسار الثي اظططصئ البعرة فجطه
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 ٨/٩ افتث  غعم  السئادي  تغثر  العزراء  رئغج  أخثر 
/٢٠١٥م جمطئ طظ الصرارات أعمعا إصالئ ظعاب رئغج 
الةمععرغئ وظعاب رئغج العزراء والمئادرة بمتاجئئ 
خطفغئ  سطى  وذلك  الصرارات،  طظ  وغغرعا  المفسثغظ 
السابصئ  افغام  خقل  السراق  اجااتئ  الاغ  الازاعرات 
بحضض  الضعرباء  خثطئ  وتردي  الثثطات  جعء  بسئإ 
شعق  إلى  الترارة  درجات  ارتفاع  طع  خاخئ  صاٍس، 
٥٠ درجئ طؤعغئ. إن عثه اإلجراءات عغ قطاخاص 
ظصمئ الظاس وتعثئئ المازاعرغظ ووسثعط باتسغظ 

الثثطات وطتاجئئ المفسثغظ.
إن تثطغر الئظى الاتاغئ بثأ طظث بثء اقتاقل افطرغضغ 
افزطات  بثأت  بط  وطظ  ٢٠٠٣م،  ظغسان  شغ  لطسراق 
افخسثة،  ضض  وسطى  المظعك  الئطث  عثا  سطى  تاعالى 
الئطث الثي ساظى سحر جظعات طظ تخار ظالط غاحط، 
غمر الغعم بأجعأ تاقته وغفاصث فبسط طصعطات التغاة، 
طحضطئ الضعرباء الماعاخطئ شغ السراق عغ واتثة طظ 
آقف المحضقت الاغ غساظغ طظعا طظث اباقئه باقتاقل 
الئشغخ وتضعطاته الفاحطئ، وإدارتعا لطسمطغئ السغاجغئ 
سمطغئ  إذار  شغ  وطخالتعا،  ورغئاتعا  فععائعا  وشصاً 
وطراضج  الاعازظات  ولسئئ  المصغائ  الطائفغئ  المتاخخئ 
الصعى الاغ وضسعا التاضط المثظغ افطرغضغ لطسراق (بعل 
برغمر) جغأ الخغئ، والاغ طا زالئ تطصغ بزقلعا سطى 
المحعث السراصغ، ختغح أن السراق غساظغ طظ ظصص تاد 
بالطاصئ الضعربائغئ طظث أوائض تسسغظات الصرن الماضغ 
بسث أن دطرت صعات الاتالش حئضاه العذظغئ خقل ترب 
الثطغب الباظغئ ١٩٩١، وطا تئسعا طظ تخار اصاخادي 
أظعك الئظغئ الاتاغئ لطئقد وتاى جصعط الظزام السابص 
سام ٢٠٠٣. لضظ السراصغغظ لط غسغحعا طبض عثه افوضاع 
المأجاوغئ تاى شغ زطظ التخار الثاظص الثي اجامر أضبر 
السثوان  طظ  طسثودة  أحعر  شئسث  جظعات،  سحر  طظ 
الاثطغري افطرغضغ الثي ألصى صظابض تسادل بقبئ أضساف 
سطى  وظاغازاضغ  عغروحغما  لصظئطاغ  الاثطغرغئ  الصعة 
الساخمئ والمثن السراصغئ افخرى، سادت الضعرباء وجائر 
الثثطات إلى المظازل السراصغئ وأسغث بظاء تعالغ ١٢٠ 

جسرا جرى صخفعا بالخعارغت والصظابض.
شمظث سعث جغأ الثضر برغمر وحئضات الضعرباء وطتطات 
تعلغثعا تساظغ طظ تثبثب شغ إظااج الطاصئ الضعربائغئ 
وعثر ضئغر شغ افطعال وبالسمطئ الخسئئ.. ضطه بسئإ 
الطاصئ  وتعزغع  إلظااج  سطمغئ  اجاراتغةغئ  وجعد  سثم 
رغط ضض طا غماطضه الئطث طظ إطضاظغات طادغئ وسطمغئ، 
شغ  لطظفط  طخثرة  دولئ  أضئر  بالث  السراق  إن  تغث 
السالط، إذ ق تافعق سطغه شغ عثا المةال إق السسعدغئ 
وروجغا. شصث أضث الماتثث الرجمغ باجط وزارة الظفط 
ساخط جعاد أن الخادرات الظفطغئ لحعر تمعز الماضغ 
بطشئ طا غصارب ٩٦ ططغعن و٢٤٥ ألش برطغض شغما بطشئ 
اإلغرادات الماتصصئ صرابئ ٤ ططغار و٩٠٨ ططغعن دوقر، 
وتحغر اإلتخاءات الاغ ظحرتعا وضالئ الطاصئ الثولغئ 
إلى أن السراق جغاصاضى خمسئ ترلغعظات دوقر تصرغئا 
بمسثل  أي  سام ٢٠٣٥،  بتطعل  الظفطغئ  خادراته  طظ 
٢٠٠ ططغار دوقر جظعغا. وسقوة سطى برواته الظفطغئ 
الطائطئ، غماطك السراق أغداً اتاغاذات ضئغرة طظ الشاز 
الطئغسغ وطع ضض عثه اإلطضاظغات ق غجال صطاع الضعرباء 

شغ السراق طظ جغأ إلى أجعأ.
أو  تردي  طسدقت  جائر  وطبطعا  الضعرباء  طحضطئ  إن 
اظسثام الثثطات شغ السراق المتاض طظث ٢٠٠٣ لغسئ 
لتطاعا  شظغئ  ضاظئ  شطع  جغاجغئ،  بض  شظغئ  طحضطئ 
المطغارات طظ الثوقرات الاغ خرشئ لصطاع الضعرباء، 
طظزعطئ  إلخقح  الغعم  وتاى  التضط  طةطج  طظث 
الطاصئ، لضظعا طحضطئ جغاجغئ طرتئطئ بمخالح رأس 
إغران  وتتثغًثا  باظغاً  الةعار  ودول  أوقً  أطرغضا  افشسى 
الاغ تسااش سطى اظعغار الصطاع الثاص السراصغ بسئإ 

اظسثام الطاصئ الضعربائغئ.
شاقتاقل افطرغضغ ق غسمح باظفغث طحارغع الطاصئ شغ 
السراق وغسغص طحارغع التضعطئ وتساصثاتعا طع الحرضات 
غغر  السراق  تئصغ  أن  ترغث  أطرغضا  فن  وذلك  افجظئغئ؛ 
طساصر وطظصسماً حسئغاً وجغاجغاً سطى أي تضعطئ عغ 
ق تصثر سطى تظفغث أبسط طحروع خثطغ وعع طحروع 
الطاصئ الضعربائغئ، وبثلك تسطغ صعاتعا طئررًا لطئصاء، 
تغث بثون ضعرباء ق خظاسئ وق زراسئ وق إظااج وغئصى 
لطفساد؛ ولثلك  لاخرغش المظاةات وطرتساً  الئطث جعصاً 
طظ  عع  افطرغضغ  اقتاقل  أن  السائث  اقساصاد  بات 
غصش وراء عثه الصدغئ، وفجئاب غةعطعا بسخ الساطئ 
ولضظ عغ طسطعطئ لثى اآلخرغظ، ولظا طبال سطى ذلك 
الضعغئ؛ شئسث سمطغئ طا غسمى باترغر الضعغئ ١٩٩١م 
وشغ  جثغث  طظ  الضعغاغ  الئغئ  بإسادة  افطرغضان  صام 
شارة صغاجغئ صخغرة وسطى رأجعا الضعرباء، وعظا ظصارن 
الضعغئ بالئخرة طظ تغث المساتئ والبروة واقصاخاد، 
اصاخادغا  الضعغئ  طظ  بضبغر  أشدض  الئخرة  أن  ظةث 
الاصارب  عثا  وطع  الضعغئ،  طساتئ  طساتاعا  وتصارب 
وعثا  داطج،  ظقم  شغ  تظام  الئخرة  ظرى  والافاضض 
غسظغ أن عظاك خطئ خئغبئ تصش وراءعا دول طظ أجض 

إذقل اإلظسان السراصغ وإق طاذا غسظغ أن الضعغئ تسغث 
ظفسعا بسث خراب ودطار لتص بالئظغئ الاتاغئ لعا والئخرة 

طا زالئ خرابئ سطى طساعى الثثطات؟!
زاعر  الظائإ  الظغابغئ  الطاصئ  لةظئ  سدع  ذضر  بغظما 
وطظث  «ولفجش  إظه  ظغعز»،  لـ«طعازغظ  خرح  السئادي 
سام ٢٠٠٣ وتاى اآلن أجئاب تردي واصع الضعرباء شغ 
والفساد  الاثطغط  جعء  إلى  وتسعد  طحثخئ  السراق 
لعبغات  اإلداري والمالغ المافحغ شغ العزارة وعظاك 
ضئغرة تسمض شغ العزارة وطظاحرة شغ السراق ق ترغث 

إغخال الضعرباء إلى المعاذظغظ».
بغظما أضثت سدع لةظئ الظفط والطاصئ الظغابغئ جعزان 
سطى  المخروشئ  افطعال  شغ ٢٠١٣/٧/١٤ «أن  السسث 
صطاع الضعرباء شغ السراق أضبر طظ طغجاظغات الئترغظ 
«إن  ختفغ  بغان  شغ  وصالئ  واإلطارات».  والضعغئ 
الئالشئ  الئترغظ  طغجاظغئ  أضساف  سحرة  تسادل  افطعال 
٥,٥ ططغارات دوقر وأضبر طظ طغجاظغاغ الضعغئ واإلطارات 
سطى  خرشئ  التضعطئ  «إن  السسث  وأضاشئ  بضبغر». 
طحارغع الطاصئ الضعربائغئ طا غصارب طظ ٢٧ ططغار دوقر 
شغما أظفص المعاذظعن أضبر طظ ٨٠ ططغار دوقر سطى طثى 
السظعات السحر الماضغئ وذلك بحعادة وزارة المالغئ». 
عائطئ  أطعاق  خرشئ  الضعرباء  وزارة  «إن  إلى  وأحارت 
تضفغ لحراء أخعل حرضئ جظرال إلضارغك بضض شروسعا 
وخطعذعا اإلظااجغئ وتشطغ تضالغش ظصطعا إلى بادغئ 
عظاك  طظ  تئاحر  لضغ  السمارة  أععار  إلى  أو  السماوة 
بإظحاء طتطات جثغثة لططاصئ شغ ضض طثغظئ سراصغئ». 

طظ أجض ضض عثا تزاعر الئخرغعن وطسزط طتاشزات 
طاسثدة  اظافاضئ  حرارة  صثتئ  شالضعرباء  السراق؛ 
صثتئ  الاغ  الحرارة  إظعا  المطالإ،  طاحسئئ  الرؤوس 
افخدر  تترق  وجعف  الثاوغئ،  الضعرباء  أجقك  طظ 
والغابج إن حاء اهللا والصحئ الاغ جاصخط ظعر الئسغر. 
شمزاعرات الئخرة اطاث أوارعا لاشطغ طساتئ السراق طظ 
جظعبه إلى حماله وجعف لظ غتمغ التضعطئ وأسعاظعا 
رخاص شرجاظعا، ششدإ الحسإ السارم عثه المرة ربما 
جغضعن طسمارًا ُغثق شغ ظسح تضعطات اقتاقل تغث 
جاطغح أزطئ الاغار الضعربائغ باطك التضعطئ وبالخسصئ 

الضعربائغئ الممغائ.
وسطى أعض السراق أن غثرضعا أن شحض أظزمئ التضط 
واقزدعار  افطان  وتعشغر  الئطث  إدارة  سطى  الماساصئئ 
تمسضعا  بسئإ  عع  الضعرباء  وطظعا  الثثطات  وجائر 
بالثغمصراذغئ، إذ إن الثغمصراذغئ تصعم سطى جغادة 
بالصعاظغظ  بالاقسإ  لطتضام  تسمح  تغث  الئحر، 
أجغادعط  وطخالح  الثاخئ  طخالتعط  سطى  لطتفاظ 
غةامع  الثغمصراذغئ  شغ  شإظه  وعضثا  المساسمرغظ. 
تسثغقت  إلجراء  الئرلمان  شغ  طًسا  والمسارضئ  التضام 
فععائعط  وشًصا  وصعاسث  صعاظغظ  وجّظ  دجاعرغئ 
ورغئاتعط، ولمظح غطاء صاظعظغ لقطقءات اقجاسمارغئ، 
وظعإ المال السام والاقسإ به وضمان خسائر جسغمئ 
غضعن  أن  أبًثا  غمضظ  ق  إظه  إذ  وأطظه.  الئطث  قصاخاد 
لثغظا أي أطض شغ الثغمصراذغئ، بشخ الظزر سّمظ غأتغ 
سطى  بالمطرصئ  ضالدرب  عع  بعا  والامسك  لطتضط، 

أصثاطظا، غحّض أّغئ ترضئ طمضظئ لطاشغغر التصغصغ.
عثه  طع  لطاساطض  واتثة  ضغفغئ  عظاك  وبالاالغ 
الثغمصراذغئ السفظئ الاغ جاء بعا المتاض افطرغضغ، وعغ 
إلشاؤعا شعًرا، وأن ظسائثل بعا ظزام التضط شغ اإلجقم، 
الظزام الثي ارتداه لظا رب السجة السالط بما غخطح تالظا، 
شصث تظسَّط المسطمعن بافطظ والسثل سطى طر السخعر شغ 
اإلجقم، اباثاء طظ سعث رجعل اهللا  شغ  تضط  ظض 
المثغظئ المظعرة، طروًرا بالثطفاء الراحثغظ، تاى عثم 
المساسمرون الئرغطاظغعن الثقشئ السبماظغئ شغ ترضغا 
شغ سام ١٩٢٤م شصث وّشر ظزام التضط اإلجقطغ لرساغاه 
طظ المسطمغظ وغغر المسطمغظ افطظ واقزدعار داخض 

الثولئ وخارجعا.
صال جئتاظه وتسالى: ﴿َأَق َغْسَطُط َطْظ َخَطَص َوُعَع الطَِّطغُش 

 [جعرة تئارك: ١٤] ﴾اْلَثِئغُر

اإلذاتئ بئسخ املفسثغظ ق غتض طحاضض السراق 
وق ُغتسظ الضعرباء
بصطط: سطغ الئثري - السراق

السغسغ غخثر طرجعطا بصاظعن جثغث ملضاشتئ اإلرعاب يف طخر 

أخثر الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ طرجعطا بصاظعن جثغث لمضاشتئ اإلرعاب رغط اقظاصادات الضبغرة 
وغعجع  المسارضئ  إلجضات  غعثف  أظه  ترى  الاغ  والثولغئ  المتطغئ  اإلظسان  تصعق  طظزمات  صئض  طظ  له 
عةمات  لمعاجعئ  ضرورة  شغه  وترى  الصاظعن  سظ  وطآغثوعا  التضعطئ  وتثاشع  افطظ.  أجعجة  جططات  طظ 
سجل  المسطتئ  الصعات  إسقن  طظث  والةغح  الحرذئ  رجال  طظ  المؤات  طصاض  سظ  أجفرت  الاغ  الماحثدغظ 
الرئغج السابص طتمث طرجغ المظامغ لةماسئ اإلخعان المسطمغظ سام ٢٠١٣ إبر اتاةاجات تاحثة سطى تضمه. 
وغةرم الصاظعن ظحر أي رواغئ تاظاصخ طع الرواغئ الرجمغئ بحأن العةمات اإلرعابغئ. وبمعجإ المادة ٣٥ طظ 
الصاظعن ُغساصإ الختفغعن وغغرعط بشراطئ تاراوح طظ ٢٠٠ ألش إلى ٥٠٠ ألش جظغه طخري إذا صاطعا بظحر «أخئار 
أو بغاظات غغر تصغصغئ سظ أسمال إرعابغئ... بما غثالش الئغاظات الرجمغئ الخادرة سظ وزارة الثشاع». وُسثلئ 
عثه المادة شغ الصاظعن الثي أصره السغسغ وضاظئ تظص صئض الاسثغض سطى سصعبئ السةظ لمثة ق تصض سظ 
جظاغظ لضظ الختفغغظ غصعلعن إن الشراطئ المالغئ ضئغرة جثا وجغسةج الضبغر طظعط سظ جثادعا وعع طا صث 
غفدغ شغ الظعاغئ إلى تئسعط. وتظص المادة ٢٩ طظ الصاظعن سطى سصعبئ السةظ المحثد لمثة ق تصض سظ 
خمج جظعات لضض طظ أظحأ أو اجاثثم طعصسا الضاروظغا «بشرض الاروغب لفشضار أو المساصثات الثاسغئ إلى 
ارتضاب أسمال إرعابغئ». وغظاصث طسارضعن عثه المادة وغصعلعن إظعا شدفاضئ وصث تساثثم ضث أي حثص 

غظاصث التضعطئ شغ الفداء اقلضاروظغ. (روغارز)
ظطمعط  صغاس  سطى  الصعاظغظ  بافخغض  غصعطعن  المسطمغظ،  بقد  شغ  التضام  تال  عع  عضثا   :
وتسططعط سطى رصاب الظاس، وبما غسمح لعط بأن ُغسضاعا ضض خعت طظ الممضظ أن غرتفع شغ وجعععط... 

وظزرة شغ بسخ طعاد عثا الصاظعن تآضث ذلك.

إغران وباضساان تسمقن طًسا لاصعغئ أسثاء 
اإلجقم واملسطمني

بصطط: سئث المةغث بعاتغ - باضساان
شغ البالث سحر طظ آب/أغسطج ٢٠١٥م، زار طتمث جعاد 
ظرغش (وزغر خارجغئ إغران) باضساان، والاصى بسرتاج 
سجغج (طساحار افطظ العذظغ لطحؤعن الثارجغئ)، وظعاز 
حرغش (رئغج وزراء باضساان)، والةظرال رتغض حرغش 
شغ طصر صغادة الةغح. وعثه اقجاماسات بغظ الطرشغظ 
(باضساان وإغران) لط تصاخر شصط سطى ضسإ الاأغغث 
لقتفاق الظعوي افخغر بغظ إغران وطةمعسئ ٥+١ (وعغ: 
الخغظ، وشرظسا، وروجغا، وبرغطاظغا، والعقغات الماتثة، 
باإلضاشئ إلى ألماظغا)، ولضظ أغدا لمظاصحئ طسألاغظ 

رئغسغاغظ عما: الطاصئ، وافطظ.
لصث ضاظئ طظاصحات صدغئ الطاصئ طعغمظئ سطى الجغارة، 
طحارك:  ختفغ  طآتمر  شغ  طاتثًبا  سجغج  صال  شصث 
«اتفصظا سطى أن زغادة وتغرة الاساون شغ طةال الطاصئ 
بغظ  المظفسئ  طائادلئ  الحراضئ  أولعغات  إتثى  تسائر 
بطثغظا». وبسث اقجاماع أّضث ظعاز حرغش وظرغش سطى 
صطاسات  شغ  الئطثغظ  بغظ  الاساون  زغادة  «ضرورة 
الظفط والشاز والطاصئ والظصض وغغرعا. وأضئر سائص أطام 
تسجغج الاساون بغظ إغران وباضساان صث أزغض، طظ خقل 
رشع السصعبات، ولثلك شإن السمض سطى خط أظابغإ بغظ 
إغران وباضساان غمضظ أن غمدغ صثًطا بسرسئ أضئر». 
لصث ضان واضًتا أن الارضغج الرئغسغ شغ الجغارة عع سطى 
طظاصحئ أشدض السئض إلتغاء خط أظابغإ الشاز الماعصش 
بغظ إغران وباضساان، إضاشئ إلى إجراء طظاصحات تعل 
طتادبات السقم شغ أششاظساان، وضان ظصاش المطش 

الغمظغ جاظئًغا.
لصث أضمطئ إغران المحروع طظ جاظئعا شغ سام ٢٠١٣م، 
ولضظ تط تسطغص السمض سطى المحروع طظ صئض الةاظإ 
وافوروبغئ  افطرغضغئ  السصعبات  بسئإ  الئاضسااظغ 
لطةثل.  المبغر  الظعوي  برظاطةعا  بسئإ  ذعران  سطى 
 ،٥+١ دول  طع  الظعوي  إغران  اتفاق  إلى  الاعخض  وطع 
إضمال  شغ  صثًطا  المدغ  سطى  ترغخئ  إغران  أخئتئ 
خط افظابغإ، وتعرغث الشاز إلى باضساان والخغظ وربما 
العظث. وصث ضاظئ العظث شغ افخض ججءًا طظ المحروع، 
ولضظعا اظستئئ تتئ ضشط العقغات الماتثة، واآلن 
صث تسغث الظزر شغ طعصفعا، تغث إن خط أظابغإ الشاز 
وباضساان،  وأششاظساان،  (ترضماظساان،  غةمع  الثي 
العاخض  الثط  طع  بالمصارظئ  الضطفئ  باعر  والعظث) 
تخض  شصث  ذلك،  سطى  وسقوة  وباضساان.  إغران  بغظ 
عثا الثط سطى دشسئ صعغئ شغ ظغسان/أبرغض طظ سام 
٢٠١٥م، سظثطا واشصئ الخغظ سطى تصثغط تمعغض لطةاظإ 
الئاضسااظغ طظ خط افظابغإ، شثط أظابغإ ظصض الشاز 
جغعرد لئاضساان الشاز، وعع طا تسائر باضساان شغ أحث 

التاجئ إلغه، تغث تساظغ طظ ظصٍص تاٍد شغ الضعرباء.
إن الثاشع الرئغسغ لطخغظ شغ دسمعا لثط الشاز لغج 
شصط حراء الشاز لاطئغئ اقتاغاجات الماجاغثة طظ الطاصئ، 
ولضظ أغدا لاطعغر المظطصئ الشربغئ طظ الخغظ طظ 

خقل طا ُغسرف باجط طحروع ذرغص الترغر الةثغث. وبمئ 
سظخر تاجط شغ عثا المحروع وعع الممر اقصاخادي 
دوقر،  ططغار  غضطش ٤٦  والثي  وباضساان،  الخغظ  بغظ 
وعع طمر جغربط طظطصئ ضاحشر شغ حغظةغاظس بمغظاء 
جعادر المطض سطى بتر السرب سئر ذرق جرغسئ (الطرغص 
السرغع افجطعري ضاراضعرام بحضض أجاجغ)، وجضك 
وحئضات ألغاف بخرغئ،  خظاسغئ،  وطةمسات  تثغثغئ، 
وشغ ظعاغئ المطاف سئر خط افظابغإ. وعثا الثط لظ 
غضعن أصض أعمغئ طظ الثط العاخض بغظ (ترضماظساان، 
وأششاظساان، وباضساان، والعظث)، شسطى جئغض المبال، 
 (SunOasis) حرضئ  أظعئ  ٢٠١٥م  تمعز/غعلغع  شغ 
الخغظغئ بظاء أضئر طتطئ لططاصئ الحمسغئ شغ باضساان، 
بضطفئ ٢١٥ ططغار دوقر، خقل بقبئ أحعر شصط. ضض عثا 
غسظغ أن العظث صث تةث شغ خط إغران - باضساان بثغًق 
أعط طظ خط (ترضماظساان، وأششاظساان، وباضساان، 
والعظث) أو تاى خط الشاز العاخض بغظ إغران وجططظئ 

سمان والعظث.
العاخض  افظابغإ  خط  تثحغظ  أطام  الرئغسغ  والسائص 
بغظ باضساان وإغران وخط (ترضماظساان، وأششاظساان، 
شغ  اقجاصرار  وجعد  سثم  عع  والعظث)  وباضساان، 
وعثا  وبطعحساان،  التروب  طجصاعا  الاغ  أششاظساان 
وشغ  لعا،  رابتئ  وورصئ  أطرغضا  لمخطتئ  عع  الزرف 
العظث  تعاجه  شتاى  طسدطئ،  تعاجععا  ظفسه  العصئ 
الاعجع السرغع لطخغظ إلى آجغا العجطى بصعة، شإظعا 
بتاجئ لطثسط بمجغث طظ الطاصئ تاى غسعض العخعل 
خّظاع  شإن  وبالاالغ،  العجطى،  آجغا  شغ  افجعاق  إلى 
السغاجئ شغ واحظطظ لثغعط صظاسئ بدرورة تتصغص 
شغ  لطامرد  تثٍّ  ووضع  أششاظساان،  شغ  اقجاصرار 
باضساان، وغئثو أن أطرغضا ترغخئ شغ العصئ الراعظ 

سطى دسط إغران وباضساان والعظث شغ عثا المسسى.
ق غمض تضام إغران وباضساان طظ السسغ إلرضاء الشرب، 
أسثاء  لاصعغئ  الئسخ  بسدعط  طع  تظاشج  شغ  وعط 
تعشغر  خقل  طظ  اإلجقطغئ،  افطئ  وإضساف  اإلجقم 
تدطعث  الاغ  والثول  والخغظ  لطعظث  الشاز  إطثادات 
ضحمغر  طبض  أطاضظ  شغ  روتغظغ  بحضض  المسطمغظ 
وحغظةغاظس، وطظ خقل إسطاء أطرغضا الغث اقجاراتغةغئ 
العظث  تصعغئ  خقل  طظ  المظطصئ  سطى  لطعغمظئ  السطغا 

باسائارعا تخًظا ضث الاعجع الخغظغ.
لع ضاظئ الثقشئ اإلجقطغئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
صائمئ لصاطئ بصطع إطثادات الطاصئ سظ العظث والخغظ 
لدمان الاترغر الضاطض لمؤات المقغغظ طظ المسطمغظ 
شغ ضحمغر والعظث والخغظ. وافعط طظ ذلك، شإظه طظ 
خقل طظع الصعى اقجاسمارغئ طظ العخعل إلى طعارد 
الطاصئ الشظغئ شغ إغران وباضساان وآجغا العجطى، شإن 
دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة غمضظعا السغطرة سطى 

 أوراجغا، شاخئح الثولئ افولى الرائثة شغ السالط
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