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بصطط: أجسث طظخعر

إن تضام السسعدغئ وتضام إغران طحارضعن بةرغمئ إبارة 
الظسرات المثعئغئ والصعطغئ ق ظخرة لطسظئ أو لطحغسئ بض 
تظفغثا لسغاجات الشرب شغ إداطئ الخراع بغظ المسطمغظ.. 
وعآقء التضام طحارضعن شغ صاض المسطمغظ شغ جعرغا 
أن  غزظعا  أن  طظ  المسطمعن  شطغتثر  وغغرعما..  والغمظ 
تضام السسعدغئ غمبطعن السظئ وأن تضام إغران غمبطعن 
الحغسئ شعآقء التضام إظما غمبطعن طخالح الشرب شغ بقد 
دون  والتغطعلئ  ظفعذه  ترضغج  طصثطاعا  وشغ  المسطمغظ 

سعدة الثقشئ الراحثة واقصااال بغظ المسطمغظ.
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  الحرع ...٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٢٦ طظ ربغع افول ١٤٣٧ عـ المعاشص ٦ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠١٦ طـ                       الرائث الثي ق غضثب أعطه                         السثد: ٥٩    سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

/rayahnewspaper @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net

;√…Ñ;∫;–\Ö¬’\;‹]“t;ÏÁÅp;‹Å¡
€ Ž‚iĆË Ž¡Ñ;fl¡;ÀË¢\

بصطط: سئث الرتمظ العابص - السراق

جفري أطرغضغ جابص: 
ق جقم سطى وجه افرض 

صئض أن تضش أطرغضا سظ تةارة 
افجطتئ وإحسال التروب

ضط السفغر افطرغضغ السابص دان جغمئسعن خعته إلى 
أخعات طمبطغ الطئصئ السغاجغئ شغ العقغات الماتثة 
واحظطظ  جغاجئ  صاجغئ  وبسئارات  غظاصثون  الثغظ 
الثارجغئ. وشغ طصالئ تتئ سظعان «السقم سطى وجه 
افرض؟ ق صئض أن تضش العقغات الماتثة سظ تةارة 
افجطتئ وإحسال التروب»، ظحرتعا سحغئ رأس السظئ 
الةثغثة ختغفئ «Pittsburgh Post-Gazette»، الاغ 
غحشض شغعا جغمئسعن طظخإ طساسث رئغج تترغرعا، 
ضاإ الثبطعطاجغ افطرغضغ السابص طا غطغ: «إن تتطغض 
طعصش اآلخرغظ طظ العقغات الماتثة شغ ظعاغئ السام 
داخض  الصاطئ  أطئ  أظظا  اجاظااج  إلى  غثشسظغ   ،٢٠١٥
بقدظا وشغ خارجعا، وتطك عغ جمساظا جعاء رضغظا بعا 
أم ق. شإن أغطئغئ افجاظإ الثغظ أخادشعط غسائروظظا 
طةاظغظ. والةمغع تصرغئا غرون شغظا خطرا سطى المةامع 
أطام  غئصى  ق  إظه  صائق  جغمئسعن  وغاابع  الثولغ». 
غتمغعط  أن  ربعط  غسألعا  أن  جعى  افخرى  الثول 
طظ رغئئ العقغات الماتثة شغ شرض إرادتعا سطغعط 
«أضان ذلك سظ ذرغص تتثغث حضض تضعطئ ظرى أظه 
غظاجئعط، أو سظ ذرغص اتثاذ اظاعاضات ظجسط بأظعط 
ارتضئععا ضثرغسئ لصخفعط بالصظابض أو إرجال ذائرات 
طظ دون ذغار لصاض زسمائعط»، وضرب السفغر السابص 
وإلى  السراق  طظ  افطبطئ:  طظ  سثدا  عثا  رأغه  لثسط 
أششاظساان، وطظ لغئغا إلى الغمظ. وغثاط جغمئسعن 
طصالاه بثسعته إلى جتإ الصعات افطرغضغئ طظ الثول 
«لظ  صائق:  الصعات  عثه  شغعا  تاعاجث  الاغ  افجظئغئ 
ذلك..  ظفسض  لط  طا  افرض  وجه  سطى  السقم  غسعد 

دسعظا ق ظضعن صاطئ». (روجغا الغعم)
: السفغر افطرغضغ السابص جغمئسعن غاضطط 
السطئغئ  الظزرة  تصغصئ  سظ  طعاربئ  ودون  بخراتئ 
أطرغضا،  تةاه  افخرى  الحسعب  سظث  المعجعدة 
المتاشزعن  إخفائعا  سطى  سمض  الاغ  التصغصئ  تطك 
الةثد وسطى رأجعط جعرج بعش اقبظ سظثطا صال: 
«لماذا غضرععظظا طع أظظا أظاس ذغئعن»، وسمض طع 
المتاشزغظ الةثد سطى تدطغض الرأي السام افطرغضغ 
غضرععن  افحرار  «إن  لمصعلئ:  الاروغب  خقل  طظ 
أطرغضا ضرعا بِصَغِمعا وغتسثوظعا سطى ظةاتاتعا».. 
إن التصغصئ الاغ خّرح بعا السفغر افطرغضغ السابص 
إظما  أطرغضا  تةاه  المعجعدة  السثائغئ  الظزرة  أن 
عغ بسئإ جغاجات أطرغضا وعثا طا جسض اآلخرغظ 
شسغاجات  الصاطئ»..  «أطئ  افطرغضغغظ  غسائرون 
أششاظساان  شغ  المسطمغظ  تةاه  السثواظغئ  أطرغضا 
والسراق ولغئغا والغمظ ودسمعا الضئغر والثائط لضغان 
غععد عغ وراء تطك الظزرة. وعع أوضح أظه ق جقم 
السغاجئ.  ظفج  تائع  أطرغضا  داطئ  طا  السالط  شغ 
وظجغث سطى صعل السفغر افطرغضغ: إن السئإ الضاطظ 
وراء جغاجات أطرغضا ق غظتخر شغ أحثاص غعجثون 
شغ التضط وغصعطعن باظفغث جغاجات سثائغئ بض إن 
الاغ  الشربغئ  التدارة  شغ  غضمظ  التصغصغ  السئإ 
الثول  جسض  وعثا  المظفسئ،  بأظعا  التغاة  خّعرت 
الصائمئ سطى أجاس التدارة الشربغئ دوق طساسِمرة 
ق تصغط وزظا فغئ صغمئ إق الصغمئ المادغئ.. شالثطر 
التصغصغ سطى السالط و«السقم» شغه إظما غاأتى طظ 
تطك التدارة الاغ صاطئ سطى أجاجعا دول ضأطرغضا 
وبرغطاظغا وشرظسا وأظاةئ جغاجات ضاظئ وطا زالئ 

ضاربغئ سطى أطط وحسعب السالط.

المسطمغظ  جغعش  وضثا   - السراق  جغح  غُسْث  لط 
الغعم - َغمِطك طظ افطر حغؤاً، بُتضط تئسغَّئ تضعطاه 
الاسطغح  شغ  واسامادعط  أوقً،  المساسمر  لطضاشر 
وفن  باظغاً،  السقح  ُخظاع  ِطظ  غغرظا  سطى  والاةعغج 
تطك الصعى الُمسطتئ طا ُوِجثْت - بسث جصعط دولئ 
المفروضئ  افظزمئ  لتماغئ  إق   - اإلجقطغئ  الثقشئ 
صسرًا، وتظفغث طا ُغعضض إلغعا طظ ُطعمات، ضما لط َتُسث 
تطك الةغعش تتمض عطَّ افطئ لاثرأ أخطار المساثغظ 
إلى  اإلجقم  تمُض  صادتعا  خطث  شغ  غثور  وق  سظعا، 

السالط بالثسعة والةعاد.
وبسث تترغر أججاء طظ طثغظئ الرطادي طظ غث تظزغط 
بسخ  وإسادة  المسظعغات،  رشع  بعثف  «الثولئ» 
غاسثى  أق  اقتاقل -  بسث  له -  أرغث  لةغٍح  اقسائار 
افطظ  لتفر  حرذئ  أو  (حرٍف)  ترَس  ضعظه  تثود 
داخطغا، ظصعل بسث ذلك اظططصئ الاخرغتات الساذفغئ 
طظ رئغج العزراء (السئادّي) وغغره طظ أرضان الظزام 
جغطرة  قظاعاء  بثاغئ  جغضعن  الرطادي  تترغر  بأن 
«الاظزغط» سطى طظاذص حاجسئ َصِثَر سطى اتاقلعا شغ 
لاترغر  الةاّد  السمض  طصثطاعا  شغ  غأتغ  جابص،  وصئ 
طظ  الضبغر  ذلك  دون  لضظ  وغغرعا  ظغظعى  طتاشزئ 
تضعطئ  جثغئ  شغ  تصثح  الاغ  والخسعبات  السعائص 

بشثاد إن وجثت الةثغئ لثغعا أخًق..!
التضعطئ  جثغئ  شغ  تحضغضظا  أن  طسطعطاً  وْلغُضْظ 
َخماعا  سطى  طئظٌغ  افطر  عثا  إلظةاز  وجغحعا 
وتصاسسعا ساطاً وظخَش الساِم، واظحشاِلعا بما ق ُغةثي، 
بض والصغام بما غسّعض لاظزغط الثولئ جغطرته سطى 
بطئعس  تطئَّج  الثي  الاظزغط  ذلك  ضبغرة،  طظاذص 
ُط حرَع اهللا تسالى زورًا وبعااظا،  اإلجقم وزسَط أظُه ُغتضِّ
شأجاء إلى الحرغسئ الرباظغئ المطعَّرة، وحعَّه ُجمسئ 
افرواح  إزعاق  سطى  المفرذئ  بةرأتِه  التظغش  الثغظ 
تطك  جمغض..  عع  طا  ضض  وتثرغإ  افطعال  وغخإ 
الةرائط الظضراء الاغ جسطئ طظه داسغئ َجْعٍء لقجقم 
والمسطمغظ، شضان بثلك سعظاً فسثاء اإلجقم ولجغادة 

طضرعط وتظضغطعط بالمسطمغظ.
وتضام المسطمغظ  خاخئ،  ُتضام السراق  فطبال  شأظى 
وعط  بالمسآولغئ،  السالغ  والحسعر  الةثغُئ  ساطئ 
سطى  وغظِسةعن  بأطرعط،  غأتمرون  فجغادعط،  َخَثٌم 
ِطظعالعط..؟! فن الةثغَئ إن لط ُتعجث غةُإ اخاقصعا 
ُئ التاضط  ٍئ..؟ إظعا ِذطَّ أداًء لطعاجإ وإبراًء لطثطَّئ، وأيُّ ِذطَّ
الثخعم،  بغظ  سثقً  َتضَماً  جئتاظه   

ُ
اهللا أراده  الثي 

لضض طزطعم، وغعبا لضض طتروم... صال رجعل  وططةأً 
اهللا : «َمن َوِلَي ِمن أمور المسلمين شيئًا فاحتَجَب 
اُهللا  احتجَب  وَفاقِتهم  وفقِرِهم  وحاجِتهم  َخلَّتِهم  ُدوَن 

عنه يوَم القيامِة ُدوَن َخلتِه وَحاجِتِه وَفاقِتِه وَفقِره».
سطى «الاظزغط»  اقظاخار  إتراز  بسرسئ  غاسطص  طا  أطا 
شغ الرطادي - بسث خمئ دام صرابئ جئسِئ أحعٍر أو 
ِطظ  أجطفظا  طا  سطى  الثاطَس  الثلغَض  شغه  شإنَّ   - غجغث 
تئسغئ ُتضاطظا لطضفار وأظعط رعظ إحارتعط.. إذ بسث 
ذعل اظازار بض إعمال لمرضج المتاشزئ بُتةبٍ واعغئ 
إذا بالظحاط والتغعغئ السالغئ غُثبَّان شغ الةسث المغِِّئ، 
سطى  والائاضغ  (الثواسح)  لطرد  غظحط  بالضض  وإذا 
أعض افظئار وِسَزِط طأجاِتعط..! وصث تط لعط بسُخ طا 
أرادوا طظ تترغر الرطادي، فن أطرغضا المةرطئ أرادت 
ذلك شألصئ بِبَصِطعا، وجاعمئ بارضغج غاراتعا الةعغئ، 
شتخث «الةظعد افحاوس» بمار الظخر، ولغضظ طسطعطا 
أن افخئار تعاترت أن ضض َطظ ضان داخض الرطادي طظ 
 (٣٠٠  -  ٢٠٠) سثغثعط  غاةاوز  ق  «الاظزغط»  طصاتطغ 
رُجض..! شغ طصابض صعات طاضابرٍة طظ الةغح ورجال 
رجال  وآقف  السسضرغئ،  والعظثجئ  اإلرعاب  طضاشتئ 
الحرذئ اقتتادغئ والمتطغئ، طع إجظاد رجال السحائر.. 
وِطظ شعصعط ذائراُت الاتالش الثولّغ وذغران الةغح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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السسعدغئ تسثم ٤٧ حثخا بغظعط الحغت ظمر باصر الظمر

الاغ  الثول  جائر  بغظ  اتفاق  غعجث  أظه  المسطعم  طظ 
لعا تأبغر شغ الساتئ السعرغئ سطى التغطعلئ دون صغام 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة شغ جعرغا، شصررت طساصئض 
جعرغا رغما سظ أعطعا شغ طآتمر شغّظا ١ و٢ بأظعا دولئ 
سطماظغئ، أي دولئ ضفر بعاح. وصث أضث سطى ذلك بمآتمر 
 ٢٢٥٤ افطظ  طةطج  وبصرار   ٢٠١٥/١٢/١٠ غعم  الرغاض 
الثي تصثطئ به أطرغضا وصئطه المةطج باإلجماع غعم 
٢٠١٥/١٢/١٨ شاسامث «طصررات جظغش وشغّظا وإجراء اظاثابات 
سطى أجاس دجاعر جثغث خقل ١٨ حعرا، وأوخى جمغع 
أجض  طظ  البصئ  لئظاء  الاثابغر  باتثاذ  السعرغئ  افذراف 
المساعمئ شغ شرض الصغام بسمطغئ جغاجغئ وتتصغص 

وصش دائط إلذقق الظار».
سطى  المتاشزئ  عغ  فطرغضا  بالظسئئ  صدغئ  شأعط 
الععغئ السطماظغئ لطثولئ، وبصاء الظزام تابسا لعا باتصغص 
السمطغئ السغاجغئ ووصش إذقق الظار وإحراك الاظزغمات 
الافاوض.  سمطغئ  شغ  طساثلئ  تسائرعا  الاغ  المسطتئ 
وطسظى ذلك الصداء سطى البعرة الاغ صاطئ إلجصاط عثا 
الظزام وإصاطئ الثقشئ طضاظه وتترغر الئقد طظ الظفعذ 

افطرغضغ والشربغ.
شئسث أن اجاطاسئ جطإ بسخ عثه الاظزغمات بعاجطئ 
السسعدغئ إلى طآتمر الرغاض، اسائرت ذلك ظخرا ضئغرا 
طع  لطمفاوضات»  السطغا  «العغؤئ  شحضطئ  البعرة،  سطى 

حغء  لعط  لغاتصص  غضظ  لط  غةطئععا  لط  ولع  الظزام. 
طعما سصثوا طظ طآتمرات وأخثروا طظ طصررات ضما 
باجط  الماتثث  تعظر  طارك  صال  ولثلك  جابصا.  تخض 
واضتغظ،  «لظضظ   :٢٠١٦/١/١ غعم  افطرغضغئ  الثارجغئ 
تمضظا طظ تتصغص طضاجإ ضئغرة شغما غاسطص بالاتعل 
السغاجغ شغ جعرغا خقل افحعر البقبئ الماضغئ شصط، 
تغث لثغظا اآلن تعاشص شغ طةطج افطظ سطى السمطغئ 
السغاجغئ، ولثغظا طسارضئ جعرغئ تط تصثغمعا شغ عثه 
السمطغئ. طا ظراه إظةازا اآلن عع وجعد سمطغئ جغاجغئ 
سئر  الظار  إلذقق  وصش  إلى  تآدي  أن  وغمضظعا  تائطعر 
الصظعات السغاجغئ باسائار أظه ق غعجث تض سسضري لعثه 
افزطئ». شئثا فطرغضا أظعا سطى وحك أن تتصص طا ترغث.

وغاردد شغ افظئاء أن عظاك اخاقشاً بغظ افذراف الثولغئ 
المساثلئ  السعرغئ  الفخائض  تخظغش  تعل  واإلصطغمغئ 
جغح  طحارضئ  تسارضان  وإغران  شروجغا  واإلرعابغئ. 
السسعدغئ  تئظئ  بغظما  الحام  أترار  وترضئ  اإلجقم 
الرأي الصائض بأظعما شخغقن طساثقن. ولضظ ظائإ وزغر 
الثارجغئ الروجغ غغظادي غاتغطعف صال غعم ٢٠١٥/١٢/٢٥: 
«إظه غعجث تفاعط طحارك بغظ روجغا والعقغات الماتثة 
بحأن الةماسات الرئغسغئ الاغ غةإ اسائارعا إرعابغئ شغ 
الحرق افوجط». شعثا غثل سطى وجعد اتفاق بغظعما 
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أسثطئ السسعدغئ رجض الثغظ الحغسغ الئارز ظمر الظمر طع سحرات آخرغظ طظ أسداء تظزغط الصاسثة غعم السئئ 
الماضغ افطر الثي غحغر إلى أن الممطضئ لظ تاعاون طع أي عةمات جعاء طظ الةعادغغظ السظئ أو افصطغئ 
الحغسغئ وغبغر الشدإ الطائفغ شغ اظتاء المظطصئ.  وطسزط طظ أسثطعا وطةمعسعط ٤٧ حثخا أدغظعا شغ 
عةمات لاظزغط الصاسثة شغ السسعدغئ طظث سصث طدى ولضظ عظاك أغدا أربسئ حغسئ بغظعط الظمر اتعمعا بإذقق 
الرخاص سطى رجال حرذئ خقل اتاةاجات طظاعدئ لطتضعطئ شغ السظعات افخغرة. وأدت عثه الثطعة إلى 
تثععر السقصات بغظ السسعدغئ وإغران الاغ أحادت بالظمر بعخفه بطق لفصطغئ الحغسغئ المعمحئ. وصال الترس 
البعري اإلغراظغ شغ بغان ظحرته وضالئ طعر: «جغظال بأر صاس طظ آل جسعد شغ المساصئض الصرغإ وجغسصط 
عثا الظزام الثاسط لقرعاب والمسادي لقجقم». وشغ وصئ قتص أسطظ وزغر الثارجغئ السسعدي، سادل الةئغر، 
أن الممطضئ السربغئ السسعدغئ صررت صطع السقصات الثبطعطاجغئ طع إغران، ضما صررت ذرد دبطعطاجغغعا طظ 

الممطضئ. (روغارز)
: إن تضام إغران غسطمعن أن تضام السسعدغئ ق غصغمعن وزظا ق لطمسطمغظ السظئ وق لطمسطمغظ 
الحغسئ وطع ذلك صاطعا بالاساذغ طع افطر طظ ظاتغئ طثعئغئ، شخّعروا افطر سطى أظه ضث الحغت الظمر 
خثطئ  والصعطغئ  المثعئغئ  الظسرات  بإبارة  السسعدغئ  تضام  طع  طحارضعن  شعط  وبثلك  حغسغا،  بعخفه 
فجغادعط المساسِمرغظ. إن سطى المسطمغظ أن غثرضعا أن تضام السسعدغئ طةرطعن وضثلك تضام إغران، 
وأظعط غحارضعن شغ تظفغث أجظثة الثول الشربغئ الاغ تعثف إلى خإ الجغئ سطى ظار الفاظئ المثعئغئ 
الاغ أحسطاعا تطك الثول، شق غةعز لطمسطمغظ جظئ وحغسئ أن غظجلصعا إلى طعاجعات طثعئغئ ظظا طظعط 
أن تضام السسعدغئ غمبطعن السظئ وأن تضام إغران غمبطعن الحغسئ.. شالتصغصئ أن تضام السسعدغئ وتضام 
إغران ق غطئصعن اإلجقم بض عط أدوات شغ خطئ الشرب لطتغطعلئ دون سعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، وعط ق غصغمعن وزظا لطمسطمغظ وصداغاعط بض ضض ذرف طظعط غساثثم الظاتغئ المثعئغئ لغسغر 

المسطمعن خطفه لاظفغث طحارغع أسثاء اإلجقم والمسطمغظ.

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تضام  وتفرغط  السث  أزطئ  طعضعع  شغ  الثخعل  صئض 
تسرغفًا  بالسث  ظسّرف  أن  لظا  بث  ق  والسعدان  طخر 
طثاخرًا تاى ظدع الصارئ شغ الخعرة، شالسث غصع سطى 
طساشئ  سطى  الظغض)  لظعر  الرئغج  افزرق (الراشث  الظغض 
تاراوح طا بغظ ٢٠ و٤٠ ضغطع طارًا طظ التثود اإلبغعبغئ 
طع السعدان، وصث تط الافضغر شغ بظاء السث شغ السام 
١٩٥٦م، وشغ السام ١٩٦٤م تط تتثغث المعصع الظعائغ 
بعاجطئ بغئ خئرة أطرغضغ وذلك دون الرجعع لمخر 
تسإ اتفاصغئ ١٩٢٩م الاغ تسطغ طخر تص اقساراض 
شغ تالئ إظحاء أي طحروسات سطى الظعر ورواشثه، إق 
أن المحروع لط غئثأ بخعرة جثغئ إق شغ ٢٠١٠م سظثطا 

ُأسطظ سظ اقظاعاء طظ تخمغط السث.
وشغ ٣١ آذار/طارس ٢٠١١م وبسث غعم واتث طظ اإلسقن 
سظ المحروع تط شاح سصث صغماه ٤,٨ ططغار دوقر دون 
 ،Salini Costruttri تصثغط سطاءات لطحرضئ اإلغطالغئ
تتعغض  طظ  اقظاعاء  تط  ٢٠١٣م  أغار/طاغع   ٢٨ وشغ 
طةرى الظغض افزرق لسمض افجاجات الثرجاظغئ، وطظث 
بثطى  إبغعبغا  تسغر  الغعم  وتاى  افخغر  الاارغت  عثا 
تبغبئ شغ بظاء السث، وتماذض شغ الافاوض طع تضام 
شغ  بالسغر  الجطظ  ساطض  وتضسإ  وطخر،  السعدان 
الئظاء. وتأتغ الطاطئ سظثطا وّصع رؤجاء طخر والسعدان 
وإبغعبغا شغ ٢٣ آذار/طارس ٢٠١٥م اتفاق طئادئ، وبعثا 
الاعصغع غضعن صث اسارف تضام السعدان وطخر ضمظًا 
بصغام السث، وأخئح التثغث شصط سظ اآلبار المارتئئ 
سطى صغام السث وضغفغئ تةظئعا. وسظ عثا اقتفاق صال 
الرئغج المخري: (عث اتفاق إذار وجُغساضمض، ظتظ 
الئسخ  بسدظا  شغ  ظبص  أن  واخارظا  الاساون  اخارظا 
أطا  اإلذار).  اقتفاق  عثا  واجاضمال  الاظمغئ  أجض  طظ 
وسغ  بق  السث  صغام  غآغثون  تضاطه  شإن  السعدان 
وق غطافاعن لما غصعله الثئراء سظ المثاذر الاغ طظ 
الماعصع تثوبعا سظث صغام السث، شعزغر المعارد المائغئ 
والضعرباء شغ السعدان طساج طعجى صال: (إن عثا السث 
عع ظسمئ بالظسئئ إلبغعبغا وطضسإ ضئغر بالظسئئ لظا)، 
وصال طعجى أغداً: (إن جمغع افذراف جاتارم الظاائب 
الاغ جاسفر سظعا الثراجات تعل جث الظعدئ، طعضتًا 
أن ضض العبائص الاغ وصساعا الثول البقث طظث تصرغر 
لةظئ الثئراء السالمغغظ شغ أغار/طاغع ٢٠١٣م لط تاتثث 
وبغصئ واتثة سظ إغصاف بظاء السث، ولط تاطرق الثول 
البقث إلى أن ظتمض إبغعبغا سطى إغصاف السمض بالسث 
ضئادرة لتسظ الظغئ..)، وأوضح (لسظا بتاجئ إلى إغصاف 
السث ولضظ بتاجئ إلى تسجغج البصئ بغظظا، قشااً إلى أن 
إغصاشه لحعر أو ابظغظ لغج تقً في طحضطئ ولضظ التض 
عع العخعل إلى تفاعمات تصغصغئ).. وضما ذضرظا شإن 
سئبغئ  طفاوضات  شغ  العصئ  ساطض  سطى  لسئئ  إبغعبغا 
٢٠١٥م  افول/دغسمئر  ضاظعن  ظعاغئ  شغ  آخرعا  ضان 
بالثرذعم وأضث عثا الضقم المعظثس تغثر غعجش، 

(إن  صال:  تغث  السابص  السعداظغئ  الري  وزارة  وضغض 
تضرار سمطغئ الافاوض طظ أجض الافاوض دون جثوى 
سطى أرض العاصع عع اجاراتغةغئ إبغعبغئ شغ الاساطض 
الثراجات  إجظاد  غاط  (ضغش  طاسائقً  السث)،  أزطئ  طع 
لحرضاغظ شرظسغاغظ شغ وصئ واتث وعغ ٧٠٪ لمضاإ 
(بغ آر أل) و٣٠٪ لمضاإ أرتغطغا، أي أن شرظسا جااتضط 
شغ الثراجات باإلضاشئ إلى تعرغث الاعربغظات!) وذالإ 
شعات  صئض  الدشط  أوراق  ضض  باعظغش  طخر  تغثر 
افوان، وضرورة تثخض الئرلمان المخري والسعداظغ 

بالسسغ لرشخ اتفاق إسقن المئادئ.
خئراء  تسإ  السث  صغام  طظ  الماعصسئ  المثاذر  أطا 

طاثخخغظ شإظعا تاطثص شغ اآلتغ:
طما  افزرق  الظغض  طغاه  تثشص  شغ  إبغعبغا  تتضط   /١
غآبر سطى طخر والسعدان، وبثاخئ شغ شارة الثمج 
جظعات الاغ عغ طثة طضء الثجاظات، شفغ عثه الفارة 
جافصث طخر ١٢ ططغار طار طضسإ، وجغفصث السعدان 
لسطح  جاآدي  وعغ  جظعغاً  طضسإ  طار  ططغارات   ٣
طقغغظ افشثظئ الجراسغئ وتحرغث طقغغظ المجارسغظ شغ 
الئطثغظ، إضاشئ لطاأبغر المئاحر سطى الاعلغث الضعربائغ 

شغ الئطثغظ.
المغاه  شإن  جئإ  في  اهللا)  صثر  (ق  السث  اظعار  إذا   /٢
سطى  وتصدغ  السعدان  طثن  ضض  جاثطر  الماثشصئ 
التغاة شغعا تماطاً، ضما أظعا جاثطر ضض السثود سطى 
ذعل ظعر الظغض وجاآبر ضثلك سطى طخر سظثطا تخض 

إلغعا المغاه.
٣/ جغاسئإ صغام السث شغ طعجئ جفاف تدرب جمغع 
افراضغ السعداظغئ حمال السث والاغ ضاظئ تسافغث 
طظ شغدان الظعر المعجمغ والثي جغاعصش بئظاء السث 
وسطى  المظطصئ  تطك  شغ  الئغؤئ  سطى  جطئاً  جغآبر  طما 

جضاظعا الثغظ جغدطرون إلى العةرة.
عثه بسخ اآلبار السطئغئ لصغام جث الظعدئ اإلبغعبغ، 
ولضظ  تةاععا،  تاجمئ  طعاصش  قتثاذ  ضاشغئ  وعغ 
المعاصش التضعطغئ شغ ضض طظ طخر والسعدان تئغظ 
إسطاء  وسثم  غتثث  الثي  المثجي  الافرغط  طثى 
ق  الاغ  الصعغئ  المعاصش  طظ  غساتصه  طا  المعضعع 
أظزمئ  طظ  ذئغسغ  وعع  افطئ؛  تصعق  شغ  تاساعض 
له  تظفث  الضاشر  الشرب  أتدان  شغ  باقرتماء  رضغئ 
وخراب  السئاد  عقك  ذلك  شغ  ضان  لع  تاى  أجظثته 
الئقد. شطع ضاظئ لفطئ دولئ طئثئغئ تسعر سطى تصعق 
رساغاعا وتصش طعاصش السجة والصعة لما تثث طا غتثث 
طظ طعازل، ولما تةرأت إبغعبغا وطظ عط وراءعا طظ 
الضاربغئ،  المحارغع  عثه  طبض  سطى  اإلصثام  سطى  صعى 
ولضظ ظصعل لطةمغع إن الفةر آت، وإن دولئ المسطمغظ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سائثة صرغئاً بإذن 

 اهللا وعغ الاغ جاسغث افطعر إلى ظخابعا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ظزرات جغاجغئ

بصطط: إبراعغط سبمان - أبع خطغض*
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بصطط: د. طتمث ططضاوي
لطتخعل  الثولغ  الئظك  طع  اتفاق  إلى  طخر  تعخطئ 
سطى صرض بصغمئ ٣ ططغارات دوقر إضاشئ إلى طةمعسئ 
 ٣٧٠ بصغمئ  افوروبغ  اقتتاد  طظ  الصروض  طظ 
اقصاخادي  لقظماء  السربغ  والخظثوق  دوقر،  ططغعن 
السربغئ،  لطاظمغئ  الضعغاغ  والخظثوق  واقجاماسغ، 
ظئغ  أبع  وخظثوق  لطاظمغئ  السسعدي  والخظثوق 
ططغار   ١,٥ بصغمئ  لطاظمغئ  اإلجقطغ  والئظك  لطاظمغئ 
دوقر. واسائرت وزغرة الاساون الثولغ شغ طخر جتر 
ظخر اقتفاق حعادة بصئ جاآبر سطى الاصغغط السالمغ 
إلى  وجاآدي  التالغ،  اقصاخادي  وبرظاطةعا  لمخر 
تتسغظ المظاخ اقجابماري بمخر، وسمض براطب صعطغئ 
أضئر، وعثا عع أعط إظةاز تط تتصغصه. إق أن العزغرة لط 
تثضر أغا طظ الحروط الاغ احارذعا الئظك سطى طخر 
لصاء الصرض والاغ ضان أبرزعا التث طظ تدثط افجعر 
(أي تصطغض أجعر السمال) وترحغث الثسط (أي رشع الثسط 
افجسار)  ارتفاع  إلى  غآدي  طا  افجاجغئ  السطع  سظ 
وتترغر الطاصئ (أي جسض الطاصئ ضالشاز والئارول ططضغئ 
خاخئ لطحرضات الرأجمالغئ) وتحةغع الصطاع الثاص.

واسائر الئظك الثولغ أن الصرض المعصع طع طخر بصغمئ 
الاظمغئ،  جغاجات  لمساظثة  غأتغ  دوقر،  ططغارات   ٣
 ٣ خقل   ((SAP اقصاخادي  اإلخقح  برظاطب  ودسط 
تظسغصه  جرى  الئرظاطب  أن  إلى  الئظك  ولفئ  جظعات، 
الثولغ،  الاساون  وزارة  بصغادة  وزارات،   ٦ صئض  طظ 

خقل  طظ  الساطئ  المالغئ  أوضاع  ضئط  سطى  وغرضج 
ترحغث افظزمئ الدرغئغئ، والتث طظ تدثط شاتعرة 
وضمان  الثغظ،  إدارة  وتصعغئ  (التضعطغئ)،  افجعر 
إطثادات طساثاطئ لططاصئ سظ ذرغص ترحغث الثسط، 
الصطاع  زغادة طحارضئ  لاغسغر  الطاصئ،  جعق  وتترغر 
الثاص، وتسجغج بغؤئ أظحطئ افسمال طظ خقل تجطئ 
طظ اإلخقتات تساعثف تصطغص اإلجراءات الروتغظغئ، 
سطى  والاحةغع  السعق،  دخعل  أطام  التعاجج  وتصطغض 
والمسروف  عثا  اإلخقح  برظاطب  وغسائر  المظاشسئ. 
لثى الئظك باجط SAP عع أعط أجئاب إغراق الثول 
الظاطغئ شغ طساظصع شصر ق طةال لطثروج طظه طططصا، 
لثى  ططرد  بحضض  الفصر  ظسئئ  ارتفاع  إلى  أدى  وصث 
٨٠٪ طظ الثول شغ السالط شغ آجغا وأشرغصغا وأطرغضا 
أبع  أتمث  الثضاعر  التصغصئ  عثه  أضث  وصث  القتغظغئ. 
الظعر، أجااذ اقصاخادغات الترجئ وافزطات بالةاطسئ 
بعضعح  الثولغ  الئظك  ذضره  طا  أن  وبغظ  افطرغضغئ، 
شغ بغاظه، وأغفطاه التضعطئ، شغما غاسطص باحاراذات 
لخظثوق  الاصطغثغئ  الروحائ  بمبابئ  لمخر،  صرضه 
الظصث والئظك الثولغغظ، طعضتا أن عثه الفاتعرة الاغ 
دوطاً طا غراعظ سطغعا الئظك الثولغ، عغ ضفغطئ بثراب 

أي طةامع.
وجعف غآدي الصرض الضاربئ الةثغث إلى زغادة دغعن 
طخر الثارجغئ إلى أضبر طظ ٥٠ ططغار دوقر. وافظضى 
طظ  أضبر  تثخغص  طخر  سطى  غاعجإ  أظه  ذلك  طظ 
٢٩ ططغار دوقر طظ طغجاظغاعا لسثاد شعائث وأصساط 
الثغعن أي طا غجغث سطى ٥٨٪ طظ طغجاظغاعا. وإذا سطمظا 
أن طخر ق تجال تئتث سظ دغعن جثغثة طا غسظغ أن 
ظسئئ تسثغث شعاتغر الثغظ صث تخض إلى التث افسطى 
إشقس  إلى  غآدي  والثي  المغجاظغئ  ظسئئ  طظ   ٪٦٥
الئطث بالضاطض. وتئاع طصثراتعا طظ الطاصئ والضعرباء 
بالمجاد  والمعاخقت  واقتخاقت  والسثود  والماء 
الائرغرات  جمغع  إن  المرابعن!  غفرح  وغعطؤث  السطظغ 
شغ  جاآول  الغعم  السغسغ  طساحارو  غصثطعا  الاغ 
الائرغرات  أضاظئ  جعاء  طخر.  إشقس  إلى  الظعاغئ 
إلظحاء طحارغع تظمعغئ، أم لجغادة طثجون الثولئ طظ 
طظ  أضبر  اقجاغراد  سطى  غحةع  بثوره  والثي  الثوقر 

اإلظااج، أو إلسادة العغضطئ اقصاخادغئ أو غغرعا.
والتصغصئ أن الئظك الثولغ سطى طثار السئسغظ السظئ 
الاغ طرت سطى إظحائه طع تعأطه خظثوق الظصث الثولغ 
جظئ ١٩٤٥ بسث اظاعاء الترب السالمغئ الباظغئ، ضان وق 
غجال أداة عغمظئ باطاغاز لطرأجمالغئ افطرغضغئ وجغاجاعا 
بمحروع  بثاغاعا  وضاظئ  السالط.  شغ  اقجاسمارغئ 
طارحال الثي طضظ طظ إخداع أوروبا لسغاجئ أطرغضا 
لسصعد طظ الجطظ. بط تعجع الئظك والخظثوق لغحمض 
الثول الظاطغئ والاغ ضاظئ تسسى لطاترر طظ اقجاسمار 

الصثغط (الئرغطاظغ والفرظسغ وافوروبغ بحضض سام) 
أوروبا  أتدان  طظ  الثول  عثه  جصعط  إلى  أدى  طا 
زادت  طبق  الةظعبغئ  أطرغضا  شثول  أطرغضا.  تئائض  إلى 
دغعظعا طظ ٧٥ ططغار دوقر جظئ ١٩٧٥ إلى ٣٥٠ ططغار 
دوقر سام ١٩٨٣ وصث بطشئ شغ ظعاغئ سام ٢٠١٤ طا 
طةمعسه ١,٦ ترلغعن دوقر. ووخطئ ظسئئ طا تثشسه 
طظ طغجاظغاعا لسثاد شعائث الثغعن سظ ٥٠٪! وصث أدت 
عثه السغاجئ إلى إشقس أضئر دولئ ظفطغئ شغ أطرغضا 
الةظعبغئ وعغ المضسغك وبغع أضبر طآجساتعا لطعقغات 
الماتثة. ولغسئ دول أشرغصغا والحرق افوجط بأتسظ 
تاقً؛ تغث تثشع ضبغر طظ عثه الثول أضبر طظ ظخش 
خظثوق  سطغعا  غحرف  الاغ  دغعظعا  لثثطئ  طغجاظغاعا 
باعصغع  تتافض  الاغ  شمخر  الثولغان.  والئظك  الظصث 
صرض جثغث طع الئظك الثولغ جاثشع أضبر طظ ٥٨٪ 
طظ طغجاظغاعا السام الصادم شصط لسثاد شعائث الثغعن 
وأصساذعا. واسائر ضبغر طظ خئراء اقصاخاد شغ طخر 
أن عثه لغسئ إق شاتعرة خراب. شمظ جعئ جاساظجف 
صثرات طخر سطى الظمع اقصاخادي، وطظ جعئ أخرى 
شإن الصروض وجغاجات الئظك الثولغ «جاساسث سطى 
سظ  ظصض  طا  تسإ  الثاص»  الصطاع  اجابمارات  شاح 

طسآولغظ شغ الئظك الثولغ.
الثولغ  لطئظك  والمثطرة  الضاربغئ  اآلبار  لثص  وصث 
وخظثوق الظصث سطى الثول الظاطغئ الاغ تصارض طظ 

دوغ  تصرغر  اقصاخادغئ  لطاظمغئ  التاجئ  بتةئ  الئظك 
باظثو واغان شاجضعز شغ الاصرغر الثي ظحر شغ ضااب 
«شصر طسامر» والثي جاء شغه «بسث سصعد طظ تصثغط 
ظروشعا  تتسغظ  أجض  طظ  شصرا  الثول  فضبر  صروض 
شغ  الظعائغئ  الظاغةئ  شإن  والمسغحغئ  اقصاخادغئ 
المتخطئ أدت إلى تفضك شغ الئظغئ اقجاماسغئ، وتثطش 
اصاخادي، وأزطات دغعن، وصخعر شغ اإلظااج الجراسغ 
صروض  أن  إلى  الاصرغر  أحار  وصث  الثخض».  شغ  وتثٍن 
الئظك الثولغ ضاظئ دائما تآدي إلى شساد التضعطات 
تتسظ  طظ  بثق  الثغضااتعرغئ  وتمضظ  الزطط  وزغادة 
طظ  ضبغرا  الصروض  جاسثت  شصث  السغح.  ظروف 
التضعطات الةائرة شغ السالط أطبال تسظغ طئارك وزغظ 
السابثغظ أن غةمسعا سحرات المطغارات طظ الثوقرات 
والاغ جاءت لئقدعط سطى حضض صروض أخئتئ سئؤا 

سطى الحسعب وجئئا شغ برائعط الفاتح.
وطما ق حك شغه أن ربط شضرة الظمع اقصاخادي واإلظااج 
بالصروض الربعغئ عغ شضرة، شعق ضعظعا خاذؤئ وصث 
بئئ خطآعا بما ق غثع طةاق لطحك سطى طثى سصعد، 
شعغ إضاشئ إلى ذلك تةسض لطثول الماظتئ لطصروض 
بالظسئئ  وعغ  افخرى.  الثول  سطى  وعغمظئ  جططاظا 
طترطئ  عغ  اصاخادغئ  ضاربئ  ضعظعا  شعق  لطمسطمغظ 
أحث الاترغط فضبر طظ جئإ. وأعط عثه افجئاب أن 
الصروض عثه ضطعا ربعغئ طا غرتإ ربا طداسفا سطى 
ضض المسطمغظ ولغج سطى التاضط شتسإ. والربا حصاء 

شغ الثظغا واآلخرة، وعع طظ أسزط المترطات. 
والسئإ الباظغ عع أن الئظك الثولغ وخظثوق الظصث 
الثولغ عما أداتان اجاسمارغاان تمضظان الثول الضئرى 
وجغطرتعا  عغمظاعا  تئسط  أن  وأوروبا  ضأطرغضا 
أحث  طترم  وعثا  المسطمغظ  بقد  سطى  وجططاظعا 
الاترغط. إذ تةسض بقد المسطمغظ ضمخر وإظثوظغسغا 
إلى  تآدي  ضما  لطضفار،  وذمسا  ظعئا  وغغرعا  وافردن 
اجاحراء الفساد شغ عثه الئقد لما تفرضه تطك الثول 
طظ حروط وتثخض شغ أدق تفاخغض تغاة المسطمغظ.
والثغظ  الزطمئ  التضام  تمضغظ  عع  البالث  والسئإ 
بظاء  طظ  والسغادة،  لطتضط  اإلجقم  سعدة  غتاربعن 
الحسعب  صمع  سطى  تسمض  طاسسفئ  أطظغئ  أظزمئ 
سطى  السمض  طظ  المسطمغظ  وطظع  بعراتعط،  وإبطال 

تتضغط حرع اهللا السزغط.
غث  سطى  غأخثوا  أن  سطغعط  المسطمغظ  شإن  وبالاالغ 
وخظثوق  الئظك  تمضغظ  طظ  وغمظسععط  تضاطعط 
أطعال  شغ  الاعغض  طظ  وراءعط  وطظ  الثولغغظ  الظصث 
المسطمغظ وطخالتعط. ولغضظ لسان تال المسطمغظ 
والثل  الترام  سطى  ظخئر  وق  الةعع  سطى  ظخئر  أظظا 
 ُ ابَّ جَيَْعَل  ﴿َولَن  الضاشر  لطشرب  واقجاسقم  والثظعع 

 ﴾ًلِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيال

اجائص المظسص السام لطعغؤئ السطغا لطمفاوضات السعرغئ، رغاض تةاب، لصاء العغؤئ شغ الرغاض، غعم افتث 
الماضغ، لاسمغئ العشث المفاوض طع الظزام، بالتثغث سظ أن المفاوضات بغظ الظزام والمسارضئ لظ تاتّعل 
تخرغتات  شغ  تةاب،  وأضث  حسئه.  غصاض  ظزام  طع  الافاوض  غمضظ  ضغش  طاسائًق  جغاجغئ،  دردحات  إلى 
لثردحات  المفاوضات  باتعغض  ظسمح  أظه «لظ  طظعا،  ظسثئ  سطى  الةثغث»  تخض «السربغ  طضاعبئ  ختاشغئ 
الظزام  جرائط  بأن «طتّخطئ  طثّضرًا  الترة»،  جعرغئ  وتطفاؤه  افجث  بعا  غساظجف  جثغثة  لةعلئ  أو  جغاجغئ، 
تفعق ٣٠٠ ألش صاغض جراء الصخش الةعي والشازات الساطئ، والئراطغض المافةرة والاسثغإ والةعع». طئّغظاً أن 
«رئغج الظزام وجمغع طسآولغه وصادته السسضرغغظ ضمظ لعائح اإلرعاب الثولغئ، وغسغح بسجلئ حئه طططصئ 

سظ السالط، عض غمضظ الافاوض طع ظزام شصث حرسغاه؟». (طعصع السربغ الةثغث)
: غرغإ أطر رغاض تةاب!!! وضأظه غزظ بمتاولاه طثادسئ الظاس جغظةح!!! ضغش غصعل شغ الثطاب 
ظفسه إظه جغفاوض الظزام بط غضمض طاسائق: «ضغش غمضظ الافاوض طع ظزام غصاض حسئه»؟؟!! بط عع 
سظثطا غصعل: «لظ ظسمح بأن تاتعل المفاوضات إلى دردحات جغاجغئ»، أشق غسطط أن الصئعل بتث ذاته 
بالافاوض طع الظزام عع صئعل بالسغر شغ تطك الثردحات السغاجغئ؟؟ شعض بصغ عظاك طظ غةعض أن 
أطرغضا ترغث اجاثثام المفاوضات طع طا غادمظعا طظ تسعغش وطماذطئ طظ أجض اجائثال سمغض بسمغض 
الاغ  افطعر  تطك  غسطط  تةاب  رغاض  إن  افجث؟؟  آل  تضط  خقل  ضاظئ  ضما  جعرغا  سطى  طسغطرة  لائصى 
ذضرظاعا وطع ذلك شإظه غسغر شغ تظفغث طحارغع أطرغضا شغ جعرغا شعع وطظ طسه طظ أدواتعا الاغ تسامث 

سطغعا لاظفغث جغاجاعا.

رغاض تةاب: لظ تاتّعل املفاوضات إىل دردحات جغاجّغئ 
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شغ  المحععر  اجاماسعط  جغاجغا،  وجطا  غحضطعن 
ذلك  ولعق  التضط،  بظ  طروان  سطغعط  وولعا  الةابغئ 

لسصطئ خقشاعط واظاعئ ضما غصعل المآرخعن.
الثقشئ  دولئ  شغ  السغاجغ  العجط  ضان  وعضثا 
اإلجقطغئ غحضض خمام افطان وأتث أحضال الدشط 
ولمظ  لطظزام  والدئط  والمتاجئئ  السغاجغ 
اهللا  حرع  سظ  غتغث  ق  تاى  التضط  جثة  شغ  عع 
جئتاظه وتسالى، ولما جصطئ الثقشئ وأزالعا الضاشر 
المساسمر وصسط بقد المسطمغظ وأزال ظزام التضط 
السغاجغ،  وجطه  وغاب  لقجقم  طساظثا  ضان  الثي 
غتضمعن  ق  وتضاطًا  تضط  أظزمئ  سطغعط  وشرض 
باإلجقم وق بظزام خاص أو طمغج ق عع بالرأجمالغ 
شغ  طرصع  عةغظ  ظزام  إلى  أصرب  بض  بالحغعسغ  وق 
وق  غثثم  ق  اإلجقم  أتضام  بئسخ  الثول  بسخ 
غتاشر إق سطى طخالح الشرب وطخالح تراجعط طظ 
تضام المسطمغظ، باإلضاشئ لثلك جسى الشرب ودوله 
وجغاجغغظ  طفضرغظ  طظ  جغاجغئ  ذئصئ  قخطظاع 
وسطماء وصادة رأي شغ بقد المسطمغظ تتمض وجعئ 
ططعبئ  جغاجغئ  أوجاذًا  شأوجث  التغاة،  سظ  ظزره 
وتجغغظعا  افظزمئ  عثة  تماغئ  وظغفاعا  وشاجثة 
غسمى  طا  خفعف  شغ  ضاظعا  لع  تاى  الظاس  لساطئ 
شغ  المسطمغظ  أوضاع  إلغه  آلئ  وطا  بالمسارضئ. 
بقدعط طظ شصر وسعز وظطط وجعر إق ظاغةئ ذئغسغئ 
لاسظط عآقء الثغظ خظسعا شغ الشرب طسآولغئ إدارة 
الئقد والسئاد، شعط صادة طآجسات عثه الثول شغ 
المةال اقصاخادي والمةال الاسطغمغ واإلداري وعط 
خظاسئ  شغ  والمعط  افصعى  الثراع  اإلسقم  طسؤعلع 
الرأي السام والاأبغر لغج شصط شغ أشضار افشراد بض 
وشغ طغعلعط وأذواصعط شغ ضض طظاتغ التغاة، وعط 
الثول  عثه  طفاخض  طظ  طفخض  ضض  سطى  التراس 

العجغطئ.
ولثلك ضان طظ الدرورة والعاجإ سطى طظ أراد تشغغر 
واصع بقد المسطمغظ أن غظائه لعآقء وغضحش شساد 
أشضارعط وغعثطعا طظ أخعلعا الفاجثة أجاجًا، وأن 
ججءًا  شغخئح  الثاخض  طظ  الاشغغر  طخغثة  شغ  غصع  ق 
طظ عثه افوجاط الفاجثة بتةئ َوْعط اإلجراع شغ 
شغظطئص  الئسخ،  غزظ  ضما  الظاائب  ورؤغئ  الاشغغر 
سطغه صعل رجعل اهللا : «... شإن المظئّئ ق أرضًا صطع 
وق ظعرًا أبصى» وغةإ السمض أغدا سطى بظاء وإغةاد 
وجاعجة  بثغطئ  تضعن  المةامع  شغ  جغاجغئ  أوجاط 
شغ تال تشغغر الظزام وعثه وظغفئ التجب المئثئغ 

شغ افطئ، شعع الثي غعجث طبض عثه افوجاط.
وصث طّظ اهللا جئتاظه وتسالى سطغظا بأن وجث طبض عثا 
الثي  الاترغر  بتجب  طامبق  العاصع  أرض  سطى  التجب 
الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  الحغت  افزعري  السالط  أجسه 
شغ خمسغظات الصرن الماضغ والثي غسمض شغ افطئ 
دولئ  بإغةاد  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  وطسعا 
الثقشئ سطى طظعاج وذرغصئ رجعل اهللا  وذرغصاه 
تاى  الختغتئ  اإلجقطغئ  البصاشئ  افطئ  بابصغش 
التجب  وتتادظ  الفضر  عثا  وتتمض  افطئ  تافاسض 
لاطئغص  واجاقطه  التضط  لمرتطئ  لطعخعل  وأشراده 
اإلجقم سمطغا وإغةاده شغ واصع التغاة وإزالئ وصطع 

 ضض طا له خطئ بالضفر ودوله وخظائسه

شغه  وأودع  اإلظسان  وتسالى  جئتاظه  اهللا  خطص 
تسمغاعا  سطى  اخططح  طسغظئ  وخفات  خخائص 
بالتاجات السدعغئ والشرائج، وعثه التاجات والشرائج 
أشضاره  بتسإ  إحئاسعا  سطى  لطسمض  اإلظسان  تثشع 
وطفاعغمه سظ افحغاء، وعثه الترضئ لقحئاع تعجث 
الئحر  بظغ  طظ  اآلخرغظ  طع  السقصئ  طظ  ظعسا  صطسا 
طما غساثسغ تظزغط عثه السقصئ - وطظ عظا جاءت 
طظ  جعاء  طخثره  سظ  الظزر  بشخ  لطظزام  التاجئ 
الئحر  خالص  طظ  أو  سطغه  وتعاشصعط  أظفسعط  الئحر 
المضعظات  عثه  بعجعد  المةامع  غعجث  وبعثا   -

(اإلظسان وافشضار والمحاسر والظزام).
وغاجاطظ عثا ذئغسغا سظث ظحأة المةامسات الئحرغئ 
سطغعط  وذشئ  برزت  المةامع  طظ  أشراد  غزعر  أن 
بسخ الخفات الشرغجغئ وتماسعا بحثخغات صغادغئ 
المةامسات،  لعثه  ورؤجاء  صادة  أظفسعط  شفرضعا 
والاارغت  واإلطئراذعرغات.  والممالك  الثول  شزعرت 
والممالك،  الثول  عثه  سظ  ضبغرة  بحعاعث  غجخر 
وبطاظاه  الثولئ  رئغج  أو  التاضط  عظاك  شضان 
وطساسثوه، وأتغاظا طةالج تمبض باصغ الحسإ ضما 
تغث  الصثغمئ،  طخر  وططعك  والروطان  اإلغرغص  سظث 
﴿يَا  بالمف  الصرآن  شغ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  وخفعط 
وَن﴾،  َيْعرُبُ ْؤيَا  لِلرُّ ُكنُتْم  إِن  ُرْؤيَاَي  يِف  ْفُتوىِي 
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بالعجط  الغعم  ظسمغه  طا  غمبطعن  ضاظعا  وعآقء 
السغاجئ  رجال  عط  السغاجغ  شالعجط  السغاجغ؛ 
أو عط ضض طظ غسمض شغ السغاجئ بمسظاعا التصغصغ 
طظ أظعا رساغئ حآون الظاس جعاء أضاظعا شغ التضط 
أم لط غضعظعا، وعط ضض طظ غاائع افخئار السغاجغئ 
شغعا  رأغعط  لغسطعا  وافتثاث  السغاجغئ  وافسمال 

وطظ زاوغئ خاخئ لرساغئ حآون الظاس.
جغثة  صرغح  ضاظئ    اهللا  رجعل  غئسث  أن  وصئض 
الصئائض السربغئ وضان عظاك حضض طظ أحضال التضط 
والسحائر  الئطعن  ورؤجاء  لصادة  طةطج  شغ  غامبض 
غةامسعن  الظثوة  دار  غسمى  صرغح  شغ  المثاطفئ 
وضاظعا  وغصررون  وغاحاورون  المةطج  عثا  شغ 
بسث  ولما  طضئ،  شغ  تاضمًا  جغاجغا  وجطا  غحضطعن 
رجعل اهللا سطغه الخقة والسقم أدرضعا تماطا أبساد 
وأعثاف دسعة طتمث سطغه الخقة والسقم شسرضعا 
سطغه  شرشخ  دسعته  سظ  الاثطغ  بحرط  المطك  سطغه 
الخقة والسقم واجامر شغ دسعته تاى ظخره اهللا 
الخقة  سطغه  لثسعته  وأظخارعا  المثغظئ  واجاةابئ 
سطى  المظعرة  المثغظئ  شغ  دولاه  شأصام  والسقم، 
السالط؛  شغ  دولئ  تحابععا  لط  وشرغث  خاص  ظمط 
وتاضمعا  صائثعا  والسقم  الخقة  سطغه  شمتمث 
وختاباه  دجاعرعا  طخثرا  والسظئ  الضرغط  والصرآن 
الضرام غمبطعن وجطعا السغاجغ، شعثا سئث اهللا بظ 
سئث اهللا بظ أبغ بظ جطعل غساأذن رجعل اهللا سطغه 
الخقة والسقم شغ صاض أبغه لما صاله سظ رجعل اهللا 
، شظعاه الظئغ  سظ ذلك، وأطره بتسظ ختئاه..

تتاجئه  تصعم اطرأة  سظه  سمر رضغ اهللا  خقشئ  وشغ 
شغ صدغئ اجاماسغئ وطظ زاوغئ جغاجغئ شغ طعضعع 
تتثغث المععر وغاراجع أطغر المآطظغظ سمر سظ صراره. 
غجغث  بظ  طساوغئ  تظازل  وبسث  أطغئ  بظغ  خقشئ  وشغ 
سظ الثقشئ - ووشاته قتصا - اجامع بظع أطغئ وضاظعا 
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تعل ذلك، ولضظعما غازاعران بسضج ذلك، وضأن عظاك 
اتفاصاً سطى عثا الازاعر لثثاع الظاس والاظزغمات تاى 
غاط إخراج السمطغئ، ولازعر السسعدغئ أداة أطرغضا ضأظعا 
طسارضئ وأظعا تاطغئ لطبعار وعغ تةرعط إلى تافعط 
وصاض بعرتعط وإخداسعط وبقدعط لطعغمظئ افطرغضغئ.

شروجغا لغسئ خاتئئ الصرار شغ الحأن السعري، شصث 
جاءت إلى عظاك بافاعط طع أطرغضا وعغ تاترك بالاظسغص 
طسعا شغ ضض أطر طعط، وعغ تسطط أن الظزام السعري 
تابع فطرغضا. وصث وّضطعا شغ طآتمر شغّظا الظزام افردظغ 
طعمئ تخظغش الفخائض السعرغئ المساثلئ واإلرعابغئ، 

وروجغا لط تسارض سطى ذلك.
شعغ  حأن،  لعا  غضعن  أن  طظ  أصض  شعغ  إغران  وأطا 
اقساراض  تساطغع  وق  افطرغضغ،  الثط  شغ  تسغر 
تخرغتات  طظ  ذلك  وظعر  أطرغضا،  تصرره  حغء  سطى 
طسآولغعا وسرضعط خطئ تتصص طا ترغثه أطرغضا طظ 
الظار  ووصش  والمسارضئ  الظزام  طظ  تضعطئ  تحضغض 
وإجراء اظاثابات. شأطرغضا عغ الاغ جطئاعا إلى طآتمر 
لاطسإ  السعري  الحأن  شغ  إحراضعا  سطى  وأخرت  شغّظا 
دورا تتثده لعا. شأطرغضا صررت أن غئصى افجث طرتطغا 
شأسطئ إلغران دورا لاطسئه وعع الثشاع سظ بصاء افجث 
لغسجز ذلك المعصش افطرغضغ وغشطغ سطى تصغصاه. ولع 
صررت أطرغضا رتغض افجث شطظ غضعن إلغران أي صثرة 
سطى طظع ذلك. وضثلك أسطاعا دورا آخر تطسئه لاسارض 
سطى بسخ الفخائض تاى تامضظ أطرغضا طظ إخداع 
لاخئح  سطغعا  جامطغعا  الاغ  لطحروط  الفخائض  عثه 

طساثلئ، وطظ بط تتاعغعا.
ولثلك أسطظئ أطرغضا سطى لسان وزغر خارجغاعا ضغري 

غعم ٢٠١٥/١٢/٢٩ شغ اتخال عاتفغ طع ظزغره الروجغ 
سظ «أجفه لمصاض صائث جغح اإلجقم». وصال الماتثث 
باجط الثارجغئ افطرغضغئ تعظر «إن العقغات الماتثة 
اإلجقم  جغح  وتضاغك  خطاب  سطى  تتفزات  لثغعا 
ق  لضظعا  دطحص  رغش  شغ  افصعى  المسارض  الفخغض 
تشفض أن سطعش ضان طساسثا لطمحارضئ شغ طفاوضات 
عثا  غرجض  ق  أن  ظأطض  الماتثة..  افطط  برساغئ  جقم 
افطر، طصاض سطعش، رجالئ تتئط باصغ أسداء المسارضئ 
السعرغئ الثغظ أبثوا اجاسثادعط لطمحارضئ شغ سمطغئ 
السقم». شضأظه لغج عع المساعثف، ولضظعا طعاشصئ 
سطى ضرب طظ ق غساسث لطمحارضئ شغ سمطغئ السقم أو 
غسارض سطغعا أو غاراجع سظعا، تغث ضان عظاك اجاماع 
لصادة طظ جغح اإلجقم وأترار الحام وجظث الرتمظ، 
وصاض شغه سثد طظ صادة عثه الترضات، وذضرت افظئاء 
أظعا ضاظئ تراجع طعاصفعا طظ طصررات طآتمر الرغاض 
تغث لط غحر شغ بغاظه إلى طا ذطئه جغح اإلجقم طظ 
ذضر جعرغا ضعظعا إجقطغئ سربغئ وضثلك إبساد السظاخر 
افجثغئ طظ افجعجة افطظغئ، شعظاك اساراض سطى ذلك 
طظ صئض بسخ الصادة شغ الةغح سطى تطك المصررات. 
شق ترغث أطرغضا إدراج طبض ذلك شغ أغئ اتفاصغئ، شارغث 
وذلك  لعط  رجالئ  بإرجال  الاظزغمات  عثه  إخداع 
باجاعثاف صادتعط سظ ذرغص روجغا والظزام الاابع لعا 
تاى ق غاراجسعا وق غسارضعا سطى أي حغء شغ السمطغئ 

السغاجغئ وق غططئعا حغؤا آخر غغر طا ترغثه.
أظه «غظعي  غعم ٢٠١٥/١٢/٢٦  طغساعرا  دي  أسطظ  ولعثا 
ظطاق  وأوجع  السعرغئ  السططات  بغظ  طتادبات  إجراء 
 ١/٢٥ غعم  جظغش  شغ  وآخرغظ  المسارضئ  طظ  طمضظ 

تامئ: آشاق سمطغئ الافاوض شغ ظض الثقف تعل تخظغش الفخائض السعرغئ طا بغظ «طساثل» و«إرعابغ»؟

أسطظ الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان أن ترضغا شغ تاجئ إلى «إجرائغض»، سطى غرار «إجرائغض» الاغ تتااج 
أغدًا إلى ترضغا شغ طظطصئ الحرق افوجط، داسغًا إلى المدغ شغ تطئغع السقصات بغظ الئطثغظ الاغ تعترت 
طظث السام ٢٠١٠. وصال الرئغج الارضغ شغ تخرغح، ظصطئ أبرز الختش الارضغئ الخادرة غعم السئئ الماضغ 
طا ورد شغه، أن «إجرائغض شغ تاجئ إلى بطث طبض ترضغا شغ المظطصئ. وسطغظا أغدًا الصئعل بتصغصئ أظظا ظتظ أغدًا 
شغ تاجئ إلى إجرائغض. إظعا تصغصئ واصسئ شغ المظطصئ». وأضاف أردوغان أظه «شغ تال تط تطئغص إجراءات 
طائادلئ بحضض خادق جظخض إلى تطئغع السقصات قتصا». وتسسى ترضغا إلى تتسغظ سقصاتعا طع «إجرائغض» 
خخعخًا بسث أن تعترت سقصاتعا طع السثغث طظ دول الةعار. وأسطظ طسآولعن «إجرائغطغعن» شغ طظاخش 
ضاظعن افول الماضغ، أن «إجرائغض» وترضغا تعخطاا إلى تفاعط لاطئغع سقصاتعما بسث طفاوضات جرغئ جرت 

شغ جعغسرا.  (جرغثة التغاة)
: إن الظاظر شغ طعاصش الرئغج الارضغ غةث أظه ق غثاطش سظ غغره طظ تضام المسطمغظ شغ تئسغاه 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

لطشرب وشغ خغاظاه فطاه اإلجقطغئ وصداغاعا.. ولِؤظ ضان بسخ المسطمغظ غغر العاسغظ طظ الثغظ غتئعن 
اإلجقم صث ُخثسعا برشع أردوغان وتجبه بسخ الحسارات اإلجقطغئ شإن طعاصفه تةاه ضغان غععد تبئئ أظه 
ق غصغط وزظا لقجقم وأتضاطه الاغ تعجإ سطى المسطمغظ الةعاد إلزالئ ضغان غععد، وعع لغج شصط لط غصط 
بثلك العاجإ بض إظه غسسى لاتسغظ السقصات لاخض إلى طساعغات غغر طسئعصئ سطى خسث ضبغرة، وغئرر ذلك 
خثاسا وتدطغق بصعله: إن ترضغا شغ تاجئ إلى «إجرائغض»!!! شضغش لئطث طبض ترضغا وبما غمااز به طظ طساتئ 
وبروة وإطضاظات بحرغئ وسسضرغئ وطعصع جشراشغ وسصغثة غثغظ غالئغئ أعطه بعا وعغ السصغثة اإلجقطغئ 
أن غضعن بتاجئ إلى ضغان غععد الثي غسغح بتئض طظ الظاس، ولعق ظفج اخطظاسغ طعخعل إلى ضغان غععد 

قظاعى عثا الضغان طظث أن بثأ، بض لعق تآطر تضام المظطصئ لما وجث ضغان غععد أخق؟؟!! 

أردوغان: ترضغا يف تاجئ إىل «إجرائغض»!!! 

سطى  ضأطرغضا  دولئ  بإخرار  ذلك  اصاران  طع  السراصّغ، 
صادرة  شسقً  وأطرغضا  المثغظئ.  طظ  «الاظزغط»  إخراج 
وجعرغا  السراق  طظ  أرادت -  لع  الاظزغط -  ذرد  سطى 
طساً، ذلك أن تظزغط «الثولئ» اجُاشض لفغراض الاغ 
سظ  والئتث  جعرغا،  بةجار  طرتئط  افطر  لضظ  أجطفظا، 
حسُإ  لَغصَئطُه  الخعر  تةمغض  طظ  حغٍء  طع  له  بثغض 
غععد  ضغان  وتأطغظ  جعئ،  طظ  المسطط  افبغُّ  جعرغا 
طظ جعٍئ أخرى... افطر الثي غصدغ بدرورات المظاورة 

والاسعغش طظ أطرغضا.
تترغر  سطى  سجِطه  شغ  (السئادي)  ِخْثَق  اشارضظا  ولع 
صئض  جسغمئ  طعمات  إظةاز  طظ  بث  شق  المعخض، 
 (٨) تدط  افظئار  طتاشزئ  أن  ذلك  عظاك،  إلى  الاعجُِّه 
أصدغٍئ و(١٥) ظاتغئ، غسغطر «الاظزغط» سطى (٦) أصدغٍئ 
ذَئئ)  والرُّ والفطعجئ  وِعغئ  وساظئ  وَراوة  (الصائط  عغ: 
والظَُّثغإ  والعلغث  والسئغثي  (السئعر  عغ:  ظاتغًئ  و(١٢) 
والَتصقظغَّئ وَبرواظئ والَضرَطئ وُضئغسئ والفرات والعشاء 
سطى  غسغطر  «الاظزغط»  إن  أي  وُجئَّئ)،  صقوغئ  والخَّ
(٩٠٪) طظ طساتئ افظئار تصرغئا، أخسُئعا الفطعجئ لما 
شغعا طظ أراٍض زراسغٍئ وبساتغظ، وعثا غغر خسعبات 

تظازر الةغح شغ المعخض، وإلغضط الئغان:
جآال  سطى  َردِه  شغ  السراصّغ  الثشاع  وزغر  تخرغح   -١
تعل تأخر سمطغئ تترغر المعخض: «إن الاأخر التاخض 
شغ سمطغئ المعخض ق بث أن َغسِئصعا تترغُر افظئار تاى 
عةعٍم  حظِّ  شغ  لطُمسطتغظ  اظطقٍق  ظصطئ  تضعن  ق 

.(pukmedia) .«ُطداّد سطى الصعات المعاجمئ
(تاضط  الظغابغئ  والثشاع  افطظ  لةظئ  رئغج  صال   -٢
الجاططّغ): إن «طسرضئ المعخض لظ تضعن صرغئئ، وإن 
الاظسغص طع إصطغط ضردجاان غغر واضح، وعظاك سصئئ 
أخرى تامبض بالاتالش الثولغ وسثم سجِطه سطى الاساون 
طع الصطسات السراصغئ، وعظاك سثم وضعح لطرؤغئ طسه» 

(الظعر ظغعز).
٣- وبغََّظ المتطُض السغاجّغ غعظج المعخطغ، «أخئح 
السراصغئ  التضعطئ  لثى  ظغئ  أي  غعجث  ق  أظه  واضتا 

باترغر المعخض، أطا الصادة افطظغعن شالمعامعن طظعط 
وغاأططعن  أطرغضا،  صرار  سطى  ُغسعِّلعن  المثغظئ  باترغر 
خغرًا بالرئغج افطرغضّغ الُمصئض أي بسث جظئ أخرى». 

(المخثر السابص).
باجط  الماتثث  وارن،  جاغش  الضعلعظغض  صال   -٤
خسئا،  صااق  جاحعث  «المعخض  الثولغ:  الاتالش 
ظأطض بالطئع أن غامضظ الةغح السراصغ طظ العخعل 
إلغعا وتطعغرعا شغ السام ٢٠١٦، ولضظ غخسإ الاظئآ 
ذلك  وسجا  السمطغئ»،  عثه  لمبض  المتثدة  بالمعاسغث 

لما غطغ:
أ - شعغ باظغ أضئر المثن السراصغئ،

أضئر  بحضض  المثظغغظ  لطسضان  تةمسات  وشغعا  ب - 
بضبغر». (سراق برس - ٢٠١٦/١/٢).

ولغج طا ُذِضَر آخر الخسعبات، ششغرعا ضبغر، لضظ صئض 
طظ  الاثطص  طظ  بث  ق  المعخض  إلى  الةغح  تعجُِّه 
آظفًا  المثضعرة  المثن  شغ  الصائمئ  «الاظزغط»  جغعب 
لاأطغظ ظعِرِه، وذلك بثغعّغ. وصث غسُعُض تترغر طثٍن 
أخرى شغ افظئار طما غاَّسط بسععلئ أراضغه، وطبطعا 

بسخ المثن صرب المعخض ضالصغارة والحرصاط.
شغ  افراضغ  طظ  طجغٍث  تترغَر  باإلطضان  شإن  وخااطاً، 
افظئار بتسإ طا أوضتظا، لضظ غئصى - لما تط جردُه - 
تترغر المعخض لغج بافطر الغسغر وق الصرغإ، وسطغِه 
شإن ذرد تظزغط «الثولئ» تماطا طظ السراق لط َغِتْظ 
جعرغا  شغ  أتثاث  طظ  غةري  بما  ذلك  قرتئاط  بسث، 
المةاورة، وطا تصادغِه جغاجئ أطرغضا الشازغئ المساثغئ 
شغ المظطصئ، وسسى أن غأذن اهللا الصعي السجغج ِبُئجوغ 
شةر الثقشئ الراحثة باظغًئ سطى طظعاج الظئعة، وغدططع 
الثطغفئ الصادم - بإذن اهللا - بططِّ حمض المسطمغظ شغ 
وأعطه،  اإلجقم  لُغَسجَّ  والَئتر،  الئرِّ  شغ  وغاتضط  الثظغا، 
وُغَثلَّ الحرُك وأعطه، ولغصطع غث ضضِّ طساٍث أبغط ُتسعِّل 
ْن 

َ
أ ﴿َونُِريُد  طخالتظا.  طظ  بحغٍء  الَمساَس  ظفسه  له 

َْعلَُهُم 
َ

ًة َوجن ئِمَّ
َ
َْعلَُهْم أ

َ
ْرِض َوجن

َ ْ
ِيَن اْسُتْضِعُفوا يِف األ َّ َغُمنَّ بَلَ ا

ْرِض﴾.
َ ْ
َن لَُهْم يِف األ الْوَارِعنَِي * َوُغَمكِّ

تامئ ضطمئ السثد: سثم جثغئ تضام السراق شغ رشع التغش سظ رِسغَّاِعط

المصئض.. وأظه غسعل سطى الاساون الضاطض طظ ضض افذراف 
السعرغئ المسظغئ، ولظ غسمح لطاعترات المسامرة سطى 
افرض بإخراج السمطغئ»، شغ إحارة إلى طصاض صائث تظزغط 
غضعن  أق  طغساعرا  دي  شغططإ  وغغره.  اإلجقم  جغح 
إخراج  غاط  تاى  إلغه  الاعخض  تط  لما  طسرصق  طصاطعط 
سمطغئ السقم افطرغضغئ، لغسطغ زخما لثلك ولؤق تئرد 
افجعاء وغتثث تةمث شغ عثه السمطغئ بسئإ طصاطعط، 
شأسطظ أظه جغسمض سطى تعجغع دائرة المحارضغظ طظ 
المسارضئ، أي غرغث أن غأتغ بفخائض أخرى لاحارك شغ 

المفاوضات طع الظزام اإلجراطغ.
باجط  الرجمغ  الماتثث  آغا  ظسسان  رغاض  صعل  وأطا 
«طظ  أظه   ٢٠١٦/١/١ غعم  لطمفاوضات»  السطغا  «العغؤئ 
بغظ  سصثعا  المجطع  المفاوضات  تئثأ  أن  الممضظ  غغر 
المسارضئ والظزام، شغ ٢٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر الةاري، 
افجث)،  (ظزام  اآلخر  الطرف  إظعار  دون  جظغش،  شغ 
شفظه  افرض»،  سطى  البصئ  بئظاء  وتئثأ  الظعاغا  تسظ 
غثرك الخسعبئ شغ خثاع الظاس بالافاوض طظ دون 
جراح  وإذقق  الصخش  «وصش  طبض  حغء  غاتصص  أن 
المساصطغظ وإظعاء التخار.. لئثء سمطغئ الافاوض تسإ 
صرار طةطج افطظ ٢٢٥٤» ضما شسر طسظى تسظ الظعاغا، 
شالظاس لظ تبص بالسمطغئ. وذضر أن «العغؤئ جاطاصغ طع 
دي طغساعرا لثراجئ اآللغات الاغ جامدغ سطغعا سمطغئ 
جغمدغ  بض  تأجغطعا،  سطى  غسمض  ق  شعع  الافاوض». 

صثطا شغعا سظثطا غاصرر ذلك.
أدظى  لثغه  الطاغغئ  ظزام  سطى  بائر  أي  غصئض  شضغش 
عغؤئ  تمبطه  وأن  الرغاض  طآتمر  بمصررات  إخقص 
المفاوضات الاغ تمثدئ سظه، وضثلك بمصررات جظغش 

وشغّظا وبصرار طةطج افطظ؟! وضطعا لط تحر إلى طخغر 
الطاغغئ بحار أجث؟ بض أصرت ضمظغا بئصائه سظثطا لط 
تحر إلغه! وافعط طظ ضض ذلك تأضغثعا سطى بصاء ظزام 
وجاحثد  الئطث،  شغ  صائمغظ  افطرغضغ  والظفعذ  الضفر 
أطرغضا طظ صئداعا تغث ورد شغ صرار طةطج افطظ 
جافرض  أطرغضا  أن  أي  السغاجغئ»،  السمطغئ  «شرض 
وجائصى  ترغثه  الثي  السغاجغ  الظزام  الظاس  سطى 
عغ الماتضمئ شغ الئطث. وطعاشصاعا الدمظغئ سطى طا 
تفسطه روجغا والظزام طظ اجاعثاف لصادة الاظزغمات 
غئسث برجالئ إلى عثه الاظزغمات بأن أطرغضا جاسمض 
سطى تخفغئ ضض طظ غسارض سطى السمطغئ السغاجغئ 
عثه  شسطى  جثغثغظ.  ودجاعر  ظزام  طظ  وطفرزاتعا 
الاظزغمات أن تسغ سطى طا غةري وسطى طا جاآول إلغه 
افطرغضغئ.  السقم  سمطغئ  سطى  طعاشصاعا  سظث  افطعر 
طبض  ططالئعط  طظ  حغء  بأدظى  تصئض  لط  شأطرغضا 
جعرغا إجقطغئ سربغئ! وسطغعا أن تثرك أن طساصئطعا 
طزطط وجغةري تخفغاعا بسثطا تعصع سطى ذلك، شصث 
بثأ السمض به طظ اآلن، فن أطرغضا لظ ترضى سظ أي 

حثص لثغه ذرة إخقص وغرغث اإلجقم.
اظستاب  عع  المآاطرات  عثه  ضض  غسصط  شالثي 
ورشدعا  الافاوض  سمطغئ  طظ  المثطخئ  الاظزغمات 
لمصررات جظغش وشغّظا والرغاض وطةطج افطظ وصطع 
تئالعا طع ضض تطك الثول، واقجامرار شغ السمض تاى 
تامضظ  شطظ  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط 
تطك الثول طظ شسض حغء ولع اتاطئ جعرغا إذا بصغئ 
عثه الاظزغمات راشدئ لضض ذلك. شسطغعا أن تبص باهللا 

 ﴾نرصن اهللا من ينرصه وبظخره، ﴿و
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تتصغص جثغث ملظزمئ تصعق اإلظسان غبئئ تصغصئ 
الاسثغإ الةماسغ والاةعغع واملعت يف جةعن بحار

بصطط: د. سئث اهللا روبغظ

بفدح  جظاغظ  صئض  السعري)  جظعدن  (إدوارد  صام 
ظزام افجث طظ خقل تسرغإ ٥٣٢٩٥ خعرة فضبر طظ 
٦٠٠٠ جةغظ طغئ تتمض أظتاء أجسادعط المثطرة آبار 
الاسثغإ والاةعغع. طبض إدوارد جظعدن افطرغضغ الثي 
افطرغضغئ،  لفجعجة  والاةسج  الاظخئ  جرائط  شدح 
حثخغاه  لتماغئ  طساسار  اجط  وعع  صغخر،  شإن 
غئصى  أن  غصئض  لط  بسغًطا،  شظًغا  ساطقً  التصغصغئ،ضان 
خاطًاا سظ اظاعاضات الظزام السعري لتصعق اإلظسان. 
وطع ذلك، شإن تسرغئات صغخر تثاطش سظ تسرغئات 
افظزمئ  سطى  تأبغر  لعا  غضظ  لط  أظعا  شغ  جظعدن 
أدار  الثولغ  المةامع  شإن  العاصع،  شغ  الثغمصراذغئ. 
وجعه بسغثا سظ جرائط بحار ضث اإلظساظغئ، ووجعه 
تظزغط  شغه  صثم  الثي  الثطى»  «طسرح  سرض  ظتع 
بأجالغإ  إلسثاطات  بسظاغئ  أسثت  شغثغععات  الثولئ 
اقظائاه  لخرف  سالمغئ  أبرغئ  طظاذص  شغ  تمئ  غرغئئ 
سظ جرائط بحار. وشعق ذلك، شإن بحار افجث خرح 
شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٥ بالصعل «غمضظ أن تةطإ 
خعرا طظ أي حثص وتجسط أن عثا تسثغإ. عثه أدلئ 
ق غمضظ الاتصص طظعا، ولعثا شإظعا ضطعا ادساءات طظ 
أظزمئ  تاشزئ  الضطمات  عثه  وبمبض  برعان»،  دون 
طا  تةاه  الخمئ  طآاطرة  سطى  الثغمصراذغئ  السالط 
غصعم به بحار طظ أجض طساسثته سطى جتص سثوعط 
الاغ  المثطخئ  الةماسات  طظ  غاألش  الثي  المحارك 
تصاتض طظ أجض الاثطص طظ ظزام بحار وتترغر الحام 

طظ العغمظئ الشربغئ.
تصعصغئ  طظزمئ  أخثرت   ٢٠١٥/١٢/١٦ غعم  وشغ 
طحععرة وعغ، عغعطظ راغاج ووتح، تصرغرا جثغثا 
بسظعان «لع تضطط المغئ، العشغات الةماسغئ والاسثغإ 
شغ المساصقت السعرغئ»، سرض ظاائب تتصغص طضبش 
ودصغص سطى طثى جائ أحعر تبئئ ختئ الخعر الاغ 

جربعا صغخر.
ضث  بحسئ  جرائط  تبئئ  طآضثة  وبائص  الاصرغر  غصثم 
ضان  جعرغا.  أعض  ضث  بحار  ظزام  ارتضئعا  اإلظساظغئ 
صغخر طخعر الطإ الحرسغ لفجعجة افطظغئ التضعطغئ، 
وضان سمطه الاسةغض بالخعر، بسظاغئ وبحضض طمظعب، 
وشاة المساصطغظ شغ ابظغظ طظ المساحفغات السسضرغئ 
الاابسئ لئحار شغ دطحص لمثة ٢٧ حعًرا طظث أغار/طاغع 
٢٠١١ وتاى عروبه خارج الئقد شغ آب/أغسطج ٢٠١٣.
غئرعظ تصرغر عغعطظ راغاج ووتح سطى ختئ الخعر 
جةظاء  طع  المصابقت  «سحرات  خقل  طظ  باأضغثعا 
المساحفغات  شغ  غسمطعن  ضاظعا  وطظحصغظ  جابصغظ 
خئراء  وطع  المثابرات،  أجعجة  أو  السعرغئ  السسضرغئ 
شغ الطإ الحرسغ وسائقت المفصعدغظ». ضاظئ عظاك 
وشغات  أغًدا  جةطئ  والاغ  الخعر،  طظ  شؤات  بقث 

فشراد تابسغظ فجعجة أطظ بحار.
وغآضث الاصرغر طعصع الاصاط عثه الخعر، وغزعر ضغش 
أن العقغات الماتثة ضاظئ طططسًئ بالضاطض سطى افطر: 
«خعر الةبث الاغ تساظاب عغعطظ راغاج ووتح أن 
أختابعا تعشعا شغ المساصقت - الاصطئ داخض طا غئثو 
إظه  صغخر  صال  شظاء  شغ  أو  طحارح،  شغ  تةرات  أظعا 
جغارات شغ أتث المساحفغات السسضرغئ. أخئر  طرآب 
صغخر ضق طظ شرغص المتاطغظ الثولغغظ الثي غتصص 
شغ الخعر والضعظشرس افطرغضغ، أن الخعر الاصطئ 
أطام  وصال  السعرغئ.  السسضرغئ  المساحفغات  داخض 
الضعظشرس: «طا تروظه عظا طرآب طساحفى سسضري. 
غتدرون  ضاظعا  لضظعط  المحرتئ،  ظساشض  أن  اساثظا 
بحضض  المرآب  اجاسمال  صررظا  لثا  الةبث،  طظ  طجغثا 
وتصظغات  الخظاسغئ  افصمار  خعر  باجاثثام  دائط». 
تتثغث المعصع الةشراشغ، شدق سظ أدلئ صثطعا طظحص 
راغاج  عغعطظ  تأضثت  السسضري،   ٦٠١ المحفى  طظ 
ووتح أن خعر الفظاء الاصطئ شغ شظاء المحفى ٦٠١ 

السسضري شغ المجة شغ دطحص. 
«ولفعط طا تحغر إلغه أرصام الاسرغش سطى الخعر، راجسئ 
عغعطظ راغاج ووتح حعادة صغخر أطام الضعظةرس 
افطرغضغ، والاصارغر الاغ أسثعا شرغص طتاطغظ دولغغظ 
صابطعا صغخر سطى طثار ٣ أغام، وتدمظئ وخًفا طفخًق 
لظزام الارصغط. ضما صابطعا طظحصغظ ابظغظ طظ الفروع 
 ٦٠١ المحفى  شغ  جابًصا  وطةظًثا  دطحص،  شغ  افطظغئ 
السسضري وطمرضاً جابصاً شغ طحفى تحرغظ السسضري. 

أشاد طظحصعن جابصعن أظعط رأوا أرصاًطا طضاعبئ سطى 
جبث المساصطغظ أو سطى بطاصات ططخصئ بعا صئض أن 
غظصض التراس الةبث طظ الفروع افطظغئ. أخغًرا راجسئ 
أواطر  تادمظ  طسربئ  وبائص  ووتح  راغاج  عغعطظ 
طظ  العبائص  عثه  بسخ  وظصطعا.  الةبث  باخعغر 
طةمعسئ صغخر، وبسدعا تخطئ سطغه عغعطظ راغاج 
ووتح طئاحرًة طظ طظحصغظ بظاًء سطى المسطعطات الاغ 

جمسئ».
أخثت  تغث  اقساصال  طراضج  غعضح  الاالغ  الةثول 

الةبث لطاخعغر:

الفرع افطظغ
سثد ضتاغا 
صغخر طسرشا 
برصط الفرع

٢١٥٣٥٣٢ (المثابرات السسضرغئ)

٢٢٧٢٠٤٣ (المثابرات السسضرغئ)

٣٥٢المثابرات الةعغئ (تسّرف بترف ج)

٢١٦٢٩٣ «دورغات» (المثابرات السسضرغئ)

٢٣٥١٢٧ «شطسطغظ» (المثابرات السسضرغئ)

تعشعا  طمظ  ججء  شصط  عط  عآقء  بأن  الاصرغر  وغئغظ 
داخض السةظ، تغث غصعل الاصرغر «طظ المعط اإلحارة 
إلى أن خعر صغخر ق تمبض جةق حاطق لطعشغات شغ 
المساصقت شغ طظطصئ دطحص شغ الفارة الجطظغئ الاغ 
الاصطئ أو جمسئ شغعا عثه الخعر. شرغط أن السثغث 
طظ طراضج اقساصال أرجطئ طعتاعا إلى طحفى تحرغظ 
والمحفى ٦٠١ السسضرَغغظ، صال طظحص سظ أجعجة أطظ 
الثولئ السعرغئ سمض تارجا شغ شرع أطظ الثولئ شغ 
شغ  طاتعا  طظ  إن  ووتح  راغاج  عغعطظ  لـ  الثطغإ 
طرضج اقساصال الثي سمض به ظصطعا إلى طحفى ترجاا 
طحفى  إلى  ولغج  دطحص،  حرق  حمال  السسضري 
تحرغظ أو المحفى ٦٠١ السسضري، تغث الاصط صغخر 
الخعر. سقوة سطى ذلك، الخعر لغسئ سغظئ سحعائغئ، 
واتافر  صغخر  إلغعا  تعخض  الاغ  الخعر  تمبض  لضظ 
ذلك،  غفسض  أن  غساطغع  أظه  حسر  تغظ  طظعا،  بظست 
بصثر طظ افطان الظسئغ. لثا، شإن سثد الةبث شغ طراضج 
اقساصال، ضما ظعر شغ خعر صغخر، ق غمبض إق ججءا 
طظ سثد طظ تعشعا شغ طراضج اقساصال شغ دطحص، أو 
تاى شغ عثه المظحآت بسغظعا، خقل شارة الـ ٢٧ حعرا 
الاغ الاصطئ شغعا الحرذئ السسضرغئ والطإ الحرسغ 

عثه الخعر».
جسى تصرغر عغعطظ راغاج ووتح أغًدا إلى الاسرف 
سطى الدتاغا وإجراء طصابقت طع سائقتعط. لصث ضان 
ذلك خسًئا فن تطك السائقت ضاظئ تتئ خطر حئغتئ 
بحار وضاظعا غثاشعن طظ اقظاصام، وضثلك ضاظئ الةبث 
ظعرت  بتغث  والاةعغع  الاسثغإ  جراء  جًثا  طحععًئ 
بحضض طثاطش سما تاثضره سائقتعط. وطع ذلك، شإن 
الرابسئ  شغ  ذفض  إلى  تسعد  واتثة  شغعا  بما  جبئ،   ٢٧
عاتفه  أن  عغ  العتغثة  جرغماه  السمر،  طظ  سحرة 
الةعال اتاعى سطى أغظغئ تسثر طظ بحار، صث سرشئ 
وأخثصائعط  سائقتعط  طصابطئ  تمئ  وصث  ععغاعط 
وطساصطغظ آخرغظ رأوعط أتغاء أو أطعاتاً شغ التةج، وصث 

جةطئ حعاداتعط شغ الاصرغر.
طا  وتصغصئ  الضئغرة  الاصرغر  دصئ  سظ  الظزر  بشخ 
إق  السربغئ،  شغعا  بما  لشات  ببقث  والماعشر  اتاعاه، 
أظه بتث ذاته ججٌء طظ طآاطرة ضئرى لطعغمظئ الشربغئ 
باجط الثغمصراذغئ الاغ تسسى لطسغطرة سطى طخغر 
الئقد الاغ رجمعا جاغضج-بغضع صئض صرن طظ الجطظ 
لطثقشئ  ظعاة  لغضعظعا  السرب  تعتث  إسادة  إلتئاط 

الصادطئ.
الشرب  أظزمئ  صئض  طظ  صغخر  خعر  تةاعض  تط  لصث 
طظ  الثعف  تحغع  خطابات  ألصئ  الاغ  الثغمصراذغئ 
سظ  اقظائاه  لخرف  الثولئ  لاظزغط  السزغط  الاعثغث 
بحار إلى تغظ غاط اإلسقن سظ بثغض ُطرٍض. لغج طظ 
صئغض الخثشئ أن غاجاطظ عثا الاصرغر طع صرارات طآتمر 
الرغاض الاغ أترزت تصثًطا لطشرب باتةاه ائاقف بثغض 

طظ السمقء الثغظ غمضظ أن غتطعا طتض بحار. 
غاآطرون  الثغظ  صعى  غثطر  أن  جئتاظه  اهللا  ظسأل 
والظخر  الخئر  غمظح  وأن  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى 

 لطمثطخغظ

دأبئ تضعطئ السعدان سطى تسثغر الظساء إلظةاح ضض 
طا تفاصئ به سصعل جغاجغغعط الثئغبئ، طظ طثططات 
تساعثف المرأة بعخفعا رأس الرطح شغ خغاغئ وتحث 
الرأي السام، شصث تضعظئ سثة جمسغات ظسعغئ، ولةان 
الظسائغئ  الطةظئ  طبض  ضثمئ،  جغاجغئ  أسمال  إلظةاح 
الصعطغئ لثسط ترحغح الئحغر، وصث اجاعض الرئغج الئحغر 
تثغبه سظ المرأة السعداظغئ شغ أول خطاب له بالعغؤئ 
الاحرغسغئ الصعطغئ بسث تظخغئه لثورة رئاجغئ جثغثة شغ 
الباظغ طظ تجغران/غعظغع طظ السام الماضغ، وأضث لعظ 
بأن اقظاثاباِت ِجئاٌق َتتِسُمُه الظساء وصثم لعظ تعظؤئ 

خالخئ.
طثطط  لامرغر  أخرى  طرة  تساثثم  المرأة  عغ  وعا 
جغاجغ خئغث، تغث غتمض شحطه شغ أتحائه، وعع طا 
غسمى بالتعار العذظغ، شصث أضثت افجااذة زغظإ أتمث، 
أطغظئ أطاظئ حؤعن المرأة بتجب المآتمر العذظغ أعمغئ 
التعار العذظغ باسائاره خغارًا اجاراتغةغاً فعض السعدان، 
السغاجغئ  الصغادات  ططاصى  طثاذئاعا  خقل  وصالئ 
الظسائغئ لثسط التعار العذظغ بمرضج طاطا بالثرذعم، إن 
الشرض طظ المطاصى عع تضعغظ آلغئ ظسائغئ تحضض طظ 
ضض ألعان الطغش الظسائغ تحمض صعى تجبغئ جغاجغئ 
والمرأة بمظزمات المةامع المثظغ وافضادغمغات ورطعز 
المةامع طظ الظساء طظ أجض الثشع برؤغئ واتثة إلجظاد 
اجاراتغةغًا  خغارًا  أخئح  أن  بسث  العذظغ  التعار  ودسط 
لطئقد، طحغرة إلى أظعا جاظزط تمطئ ضئرى العثف طظعا 

إبراز دور المرأة شغ ضض الصداغا وأعمغئ التعار.
المطاصى  شغ  الماتثبات  طظ  سثد  ذالئئ  جاظئعا  طظ 
وأعمغئ  السئ  التعار  لةان  شغ  المرأة  إحراك  بأعمغئ 
تضعغظ لةظئ طظ خقل العغؤئ الظسائغئ لمثاذئئ المرأة 

بافتجاب المماظسئ بأعمغئ التعار العذظغ.
طظ غسمع التثغث سظ التعار باسائاره خغارًا اجاراتغةغًا 
غةإ أن ق غظسى أن اقجاراتغةغات شغ السعدان لتزغئ 
آظغئ لامرغر خطط وبراطب ق سقصئ لعا بمخالح الئقد 
إخراج  طبض  العسعد،  ضض  ُتظسى  ذلك  وبسث  والسئاد، 
الئقد طظ أزطاتعا وتتصغص افطظ واقجاصرار السغاجغ 
واقصاخادي واقجاماسغ شغ الئقد، وتخئح ضطعا وسعدًا 
صادطئ لئراطب أخرى، أطا المطالئئ بأن غضعن التعار جادًا 
وطبمرا وضرورة تصثغط تظازقت لطعخعل إلى تض الصداغا 
الضئرى، شضطعا تعابض إلضفاء ظضعئ سطى ذئثئ التعار 
حثاذ  إلحراك  عادئئ،  ظار  سطى  أظدةئ  الاغ  العذظغ 
اآلشاق طظ طرتجصئ السغاجئ شغ طست طساظست طما وراء 

الئتار.
والمطالئئ  التعار  عثا  إلظةاح  ظسائغئ  لةظئ  تضعغظ  إن 
بإحراك المرأة شغ لةاظه المظتعجئ الاغ طا شاؤئ تظسصث 
وتظفّخ إلى غغر اتفاق جعى إسادة إظااج الفحض سئر تئظغ 
السطماظغئ وتعثغث وتثة الئقد، والمتاخخات الاغ تدع 
الئقد سطى ضّش سفرغئ، ضض عثا غثل سطى أن دور المرأة 
شغ ظض افظزمئ الصائمئ عع لامرغر السغاجات الاغ تئصغ 

الظاس شغ المربع افول بض صئض افول طظ الفصر والمرض 
والتروب.

تغاة  ظض  شغ  لطسغح  تاططع  السعدان  شغ  المرأة  إن 
إجقطغئ، السغادة شغعا لطحرع، تغاة تتصص لعا السئعدغئ 
التعار  عثا  ترشخ  شإظعا  لثلك  وتسالى،  جئتاظه  هللا 
السزغط،  اإلجقم  سصغثة  أجاس  سطى  غصعم  ق  الثي 
ولظ غآجج لتغاة إجقطغئ، بض غضرس لظفج الظزام 

السطماظغ الثي أحصى المرأة.
إن دور المرأة السغاجغ شغ اإلجقم أسزط وأظئض طظ 
الثطار،  طثططات  تمرغر  أبصال  لاتمض  ُتساتمر  أن 
شةر  شغ  لطمرأة  ضان  شصث  الماعاوغئ  افظزمئ  وإجظاد 
الظساء  تمطئ  شصث  ذلك،  شغ  العاشر  الظخغإ  اإلجقم 
  الرجعل  ضاطئ  ضمظ  طضئ  شغ  اإلجقم  إلى  الثسعة 
الثسعة  تمض  جئغض  شغ  طظ  تتمَّ إظعّظ  بض  وختابِاه، 
وطعاصش  طضئ،  ضفار  طظ  والاظضغض  السثاب  أظعاع  أحث 
أم المآطظغظ خثغةئ رضغ اهللا سظعا المآاِزرة لطرجعل 
اإلجقم،  شغ  حعغثة  أول  وجمغئ  بسباه،  أول  طظ   
وغغرعظ طظ الختابغات الةطغقت، عغ طعاصش طدغؤئ 
شغ تارغت اإلجقم. وعضثا ضربئ الختابغات طبقً جاطغًا 
شغ الادتغئ والخئر سطى افذى، بط ضاظئ العةرة إلى 
التئحئ بط العةرة إلى المثغظئ، وطا تسرضئ له المرأة 
الصاجغئ  والتغاة  والشربئ  افوذان  ترك  طظ  المسطمئ 
والمساظاة الحثغثة، ودورعا شغ بظاء الثولئ اإلجقطغئ 
شغ المثغظئ، والسغرة ططغؤٌئ بظماذَج طدغؤٍئ لطمعاجرات 
طبض أجماء بظئ أبغ بضر وأم جطمئ وأم أغمظ وغغرعّظ 
رضغ اهللا سظعظ. أطا طتاجئئ التاضط شصث أظضرت جمراء 
بظئ َظِعغٍك افجثغئ سطى سمر ظعغه أن غجغث الظاس شغ 
المععر سطى أربسمائئ درعط، فقالت له: «ليس هذا لك يا 
عمر: أما سمعت قوَل اِهللا سبحانه ﴿وآتَيُْتْم إْحداُهنَّ قِْنَطاراً 
فال تَأُخذوا ِمْنُه َشيْئا﴾ فقال: «أصاَبْت امَرأٌة وأخطأ ُعَمر».

افطئ  لمةطج  تارحح  أن  اإلجقم  شغ  لطمرأة  أن  ضما 
سظ افطئ شغ المتاجئئ والحعرى، فن  باسائاِره وضغقً 
والمتاجئئ  السعاء،  سطى  والرجض  لطمرأة  تٌص  الحعرى 
واجئئ سطى ضطغعما، ولطمرأة حرساً أن تضعن وضغقً لشغرعا 
أو تعضَض غغرعا شغ الرأي. وصث تةطى دوُر المرأة المسطمئ 
شغ الحعرى بسث سصث خطحِ التثغئغئ شضاظئ أم جطمئ 

. خغر طساحارة لطظئغ
عثه بسخ افتضام الماسطصئ بالمرأة ودورعا السغاجغ 
الغعم  المسطمئ  المرأة  سطى  شغةإ  الثقشئ،  ظض  شغ 
ضما  وغسمطظ  السزغمات،  الظساء  عآقء  بسغرة  الاأجغ 
سمطظ قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ والظععض بالمسطمغظ، 
تاى غزعر اهللا أطره وغسج دغظه، شغفجن بما شازت به 
أجقشعظ وغظسمظ وضض ظساء السالمغظ، بصغام الثقشئ 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وبسث ذلك لظ غاعصش السمض 
سطغعا  شرضه  الثي  السغاجغ  السمض  لطمرأة،  السغاجغ 
اهللا جئتاظه وتسالى ولط تسطعا له طظزمات تساثثطعا 

 لشاغات رخغخئ

أسطظئ الخغظ غعم السئئ الماضغ تشغغرات بظغعغئ شغ جغحعا تمبض، بتسإ الرئغج حغ جغظئغظس، «صرارا اجاراتغةغا 
ضئغرا لاتصغص التطط الخغظغ بةغح جئار» تسإ طا ظصطئ وجائض اإلسقم الرجمغئ. وتحمض الاشغغرات المسطظئ، 
وشص وضالئ أظئاء الخغظ الةثغثة الرجمغئ، إظحاء بقث وتثات جثغثة: وتثة طضطفئ بمراصئئ ترجاظئ الخعارغت 
اقجاراتغةغئ، وصغادة ساطئ لسقح الئر ووتثة طساظثة لطصعات الصاالغئ. وأضثت وزارة الثشاع أن إظحاء وتثة 
طثخخئ لطظعوي ق غسظغ تشغغرا شغ جغاجئ الخغظ اقجاراتغةغئ بض طةرد إسادة تظزغط. وضاظئ بضغظ صث أسطظئ 
صئض غعطغظ أظعا تئظغ باظغ تاططئ ذائرات، شغ وصئ تاظازع الخغظ طع جغراظعا السغادة سطى ججر سثغثة شغ بتر 
الخغظ. وأسطظ الرئغج الخغظغ طآخرا أظه غرغث أن غةسض الةغح الخغظغ أضبر شسالغئ طع الصغام بحضض طعاز بثفخ 

سثغثه بـ٣٠٠ ألش لغخض إلى ططغعظغ سظخر، وتسجغج جغطرة التجب الحغعسغ سطى الةغح. (شدائغئ الترة)

الخني تةري تشغريات سسضرغئ لئظاء «جغح جئار»
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بصطط: غادة سئث الةئار - السعدان

لعا  غاسرض  الاغ  الاعثغثات  ضمظ  افولى  لطمرة  الماتثة  العقغات  جثغثة  روجغئ  أطظغئ  اجاراتغةغئ  اسائرت 
افطظ الصعطغ الروجغ وذلك شغ سقطئ سطى تثععر السقصات طع الشرب شغ السظعات الماضغئ. ووصع الرئغج 
الروجغ شقدغمغر بعتغظ اقجاراتغةغئ الةثغثة والاغ خثرت بسظعان «شغ حأن اجاراتغةغئ افطظ الصعطغ لروجغا 
اقتتادغئ» لغطئ رأس السظئ. وتتض اقجاراتغةغئ الةثغثة طتض أخرى وصسعا سام ٢٠٠٩ دغماري طغثشغثغش رئغج 
العزراء التالغ سظثطا ضان رئغسا لطثولئ ولط غرد شغعا ضمظ الاعثغثات العقغات الماتثة أو تطش حمال افذطسغ. 
وتصعل العبغصئ إن روجغا أطضظعا تسجغج دورعا شغ تض المحاضض السالمغئ والخراسات الثولغئ وإن ذلك تسئإ شغ 
رد شسض طظ الشرب. وطدئ العبغصئ تصعل «تصعغئ روجغا تتثث شغ ظض تعثغثات جثغثة لفطظ الصعطغ ذات 
ذئغسئ طسصثة وطاثاخطئ». وأضاشئ أن اظاعاج جغاجئ طساصطئ «دولغئ وداخطغئ سطى السعاء» أبار «رد شسض طداد 
طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ وتطفائعا إذ غسسعن بحثة لقبصاء سطى عغمظاعط سطى الحآون السالمغئ». وصالئ 

العبغصئ إن طظ المرجح أن غآدي ذلك إلى «ضشط جغاجغ واصاخادي وسسضري وإسقطغ» سطى روجغا. (روغارز)

بعتني يف اجرتاتغةغئ أطظغئ جثغثة: أطرغضا أتث الاعثغثات لروجغا

صام جعاز افطظ العصائغ شغ الثطغض طساء غعم البقباء ٢٠١٥/١٢/٢٩، باخاطاف سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ شطسطغظ، الثضاعر طاعر الةسئري المسروف بةرأته شغ سرض آراء التجب السغاجغئ الاغ تاخثى 
لضض طحارغع تخفغئ صدغئ شطسطغظ الاغ تحارك شغعا السططئ المساثثغئ الماثاذلئ، والثضاعر الةسئري ق 
غثاف شغ التص لعطئ قئط، وصث جئص صئض أسعام أن اساصطاه أجعجة السططئ افطظغئ بسث أن أذطصئ الرخاص 
سطى جغارته أبظاء خروجه طظ سمطه ضأجااذ جاطسغ شغ جاطسئ الئعلاضظك، ولط غردسه ذلك سظ المدغ صثطا 
شغ تمض الثسعة اإلجقطغئ قجاظعاض عمئ افطئ اإلجقطغئ طظ أجض إصاطئ الثقشئ وتترغك الةغعش لاترغر 
شطسطغظ وضاشئ الئقد المتاطئ. وشغ الغعم الاالغ ٢٠١٥/١٢/٣٠ صام جعاز افطظ العصائغ شغ الثطغض باإلشراج 
سظ الثضاعر طاعر الةسئري، وذلك بسث أن رشخ الصاضغ ذطإ جعاز افطظ العصائغ تمثغث اساصاله لمثة ١٤ 

غعطاً. (طعصع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ)

جعاز افطظ العصائغ يف الثطغض غثاطش الثضاعر طاعر الةسربي بط غفرج سظه قتصا


