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إن طسظى أن غضعن التجب السغاجغ صائما سطى أجاس 
اإلجقم وغتمض الثسعة اإلجقطغئ شغ الطرغص السغاجغ 
سطى  اإلجقطغئ  والمسالةات  افشضار  بإظجال  أن غصعم  عع 
العصائع وافتثاث الةارغئ وبغان زغش وبطقن المسالةات 
الاغ تصعم بعا الثول الصائمئ سطى غغر أجاس اإلجقم. 
وأطا سظثطا غفخض بغظ افسمال السغاجغئ واإلجقم، وق 
غظدئط بافتضام الحرسغئ شغ تطك افسمال شإظه غضعن 
تجبا َسطماظغا ضسائر افتجاب الَسطماظغئ ولع تسمى التجب 

بأجماء إجقطغئ.
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بصطط: سطغ الئثري - السراق

بعتني: روجغا تطغش آطظ لطسالط اإلجقطغ!!! 

السالط  أن  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  أضث 
جغةث  بأظه  صظاسئ  سطى  غضعن  أن  غمضظ  اإلجقطغ 
شغ روجغا تطغفا آطظا طساسثا لطمساسثة سطى طسالةئ 
المحاضض المعمئ. جاء ذلك شغ رجالئ وجععا الرئغج 
الرؤغئ  طةمعسئ  اجاماع  شغ  المحارضغظ  إلى  بعتغظ 
اظسصث  الثي  اإلجقطغ"  السالط   – "روجغا  اقجاراتغةغئ 
الروجغئ غعم الةمسئ ٢٧ أغار/طاغع.  طثغظئ صازان  شغ 
وأحار الرئغج الروجغ شغ رجالاه إلى أن "جثول أسمال 
اجاماسضط غاطرق إلى صداغا طعمئ غرتئط الضبغر طظعا 
بحضض طئاحر بافتثاث الةارغئ شغ العصئ الراعظ شغ 
سثد طظ الئطثان اإلجقطغئ وغبغر خثى سالمغا، وذلك 
صعغئ  ضربئ  أن  بعتغظ  وأضث  شغه".  طئالشئ  أي  دون 
أظعط  إق  روجغا،  بمحارضئ  اإلرعابغغظ  إلى  وجعئ 
وأسعاظعط ق غجالعن غتاولعن زسجسئ العضع وتصعغخ 
جععد المةامع الثولغ بحأن الاسعغئ السطمغئ. وأضث 
الظحط  "المعصش  تثسط  طعجضع  أن  الروجغ  الرئغج 
وجغادة  طئادئ السثالئ  تسجغج  بحأن  اإلجقطغئ  لطثول 
الصاظعن شغ السقصات الثولغئ، طسربا سظ أططه شغ أن 
البصئ  تسجغج  سطى  صازان  شغ  التالغ  اقجاماع  غساسث 
والاساون بغظ روجغا والئطثان اإلجقطغئ. (روجغا الغعم)

لقجقم  سثوة  دولئ  روجغا  ضعن  إن   :
والمسطمغظ لط غسث خاشغا سطى المسطمغظ، شروجغا 
طظ خقل تخرغتات صادتعا وجسطعط سثم صغام خقشئ 
صدغئ طخغرغئ لثغعط، واتاقلعط لحئه ججغرة الصرم 
العجطى  آجغا  طسطمغ  تةاه  السثواظغئ  وأسمالعط 
العقغات  طع  وتظسغصعط  افجث  بحار  ودسمعط 
الماتثة شغ السثوان سطى أعض الحام صث أجفروا سظ 
ولثلك  والمسطمغظ.  اإلجقم  ضث  التصغصغ  وجععط 
شإن تخرغتات بعتغظ لظ تشغر طظ تطك التصغصئ، ولظ 
غساطغع بعتغظ وبصغئ صادة روجغا خثاع المسطمغظ، 
المسطمغظ  دطاء  طظ  تصطر  وأجطتاعط  شأغثغعط 
والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  بتصث  تظطص  وألسظاعط 
ولط تاعصش..  طسامرة  ضثعط  وأسمالعط السثواظغئ 
تعل  اإلجقطغئ  الئقد  بسخ  تضام  تخرغتات  وأطا 
الخثاصئ طع روجغا شعغ لظ تشغر حغؤا، شأولؤك التضام 
ق غمبطعن المسطمغظ وإن واصسعط طظ أظعط أدوات 
شغ أغثي أسثائعط صث بات طثرضا لثى المسطمغظ وق 

غتااج إلى حرح وإبئات.  

التضعطئ  بعا  بّحرت  الاغ  الفطعجئ  طسرضئ  اظثلسئ 
السراصغئ لحععر، تطك المثغظئ الاغ لط تسطط طظ صخش 
الصعات السراصغئ والمطغحغات المعالغئ لعا وتخار ظالط 
اجامر فضبر طظ جظئ طظث أن جصطئ بغث تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ السام ٢٠١٤، وطا 
جئصعا طظ سمطغات تثطغرغئ صادتعا الصعات افطرغضغئ 
أعطعا  لخمعد  المثغظئ  عثه  طظ  اظاصاطاً  المتاطئ 
وطصاوطاعا لقتاقل وطحارغسه، شمظث غجو السراق سام 
٢٠٠٣ تسّرضئ المثغظئ لسّثة تمقت سسضرغئ صادتعا 
العقغات الماتثة سام ٢٠٠٤، أدى إلى تثطغرعا تثطغرًا 
التضعطغئ  الصعات  به  صاطئ  سما  شدقً  ضاطض،  حئه 
والمطغحغات بصخش طمظعب ضث المثظغغظ شغ المثغظئ 
ذائفغئ،  حسارات  تتمض  سسضرغئ  سمطغات  حضض  شغ 
وبثاّخئ  المثظغغظ  ضث  سثغثة  طةازر  إلى  أدى  طما 
الظساء وافذفال. وطظث بثاغئ سام ٢٠١٦ تمئ طتاخرة 
الفطعجئ، وطظسئ جمغع المعاد الشثائغئ وافدوغئ، بما 
المثغظئ  دخعل  طظ  اإلظساظغئ،  المساسثات  ذلك  شغ 
طظ أجض ترضغع المثغظئ بتةئ طتاربئ تظزغط الثولئ 

اإلجقطغئ.
السمطغات السسضرغئ طا زالئ تاعاخض سطى عثه المثغظئ 
وتحارك شغ سمطغئ تترغرعا أو بافترى تثطغرعا، صعات 
طاسثدة أبرزعا صعات الحرذئ اقتتادغئ الاابسئ لعزارة 
الثاخطغئ السراصغئ بسحرغظ ألش طصاتض، إضاشئ لصعات 
إضاشئ  الثعئغئ،  بالفرصئ  المسماة  اإلرعاب،  طضاشتئ 
لصعات التحث السحائري طظ أبظاء سحائر افظئار، وصعات 
طظ  طئاحرة  صغادة  تتئ  المثاطفئ  الحسئغ  التحث 
"صاجط جطغماظغ" والئالس سثدعا ١٧ ططغحغا الاغ أذطصئ 
ضما  ظمر"،  "السمطغئ  المثغظئ  تترغر  سمطغئ  اجط  سطى 
اجاثثطئ خاروًخا طتطغ الخظع أجماه "الظمر" أغًدا، 
تثطغثا قجط المرجع الحغسغ ظمر باصر الظمر الثي أسثطاه 
السسعدغئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ. إضاشئ إلى 
الشطاء الةعي الثي تعّشره صعات الاتالش بصغادة أطرغضا. 
ضض عثه الصعات غصابطعا (٩٠٠) طظ سظاخر تظزغط الثولئ 
وزارة  تخرغتات  تسإ  المثغظئ  داخض  المعجعدغظ 
الثشاع. وجعد سظاخر تظزغط الثولئ وبعثه افسثاد ق 
غسث طئررا لاثطغر المثغظئ بضاططعا وصاض أعطعا، وتحث 
سحرات اآلقف طظ الةغح وصعات الاتالش والمطغحغات 
بالئراطغض  لعا  طبغض  ق  بعتحغئ  وصخفعا  قصاتاطعا، 
والعاوظات  البصغطئ  والمثشسغئ  اإلغراظغئ  والخعارغت 
وغغرعا، وتثطغر بظاعا الاتاغئ وجسعرعا، وسطى طرأى 

وطسمع ودسط اإلدارة افطرغضغئ وطئارضاعا.
وبالرغط طظ أن الةغح السراصغ دسا الظاس شغ الفطعجئ 
لمشادرة المثغظئ طظ خقل طا وخفه بـ "الطرق اآلطظئ 
الاغ جغاط اإلسقن سظعا قتصا"، وذالإ جمغع افجر 
الراغئ  لرشع  المثغظئ  طظ  الثروج  سطى  الصادرة  غغر 
الئغداء سطى أجطح المظازل، تاى غاسظى لطةغح أن 
غضعن صادرا سطى تمغغجعا أبظاء تعجغه الدربات، إق أن 
عثه الثطئ خغالغئ إلى تّث طا تغث إظه لط غاط تعشغر 
"الطرق اآلطظئ" بسث، شغ تغظ إن العةعم العاجع صث بثأ 
بالفسض. وسقوة سطى ذلك، شصث أبئائ افتثاث الماضغئ 
طظ  تاطاً  شغ طسارك تضرغئ ودغالى والرطادي تةاعقً 
والمطغحغات  لطتضعطئ  الاابسئ  السسضرغئ  العتثات 
أو  لطصاض  غاسّرضعن  ضاظعا  طا  غالئاً  الثغظ  لطمثظغغظ، 
اقساصال شغ ضض طّرة غامضظعن شغعا طظ العروب طظ 
المثن المتاخرة. وبسئارة أخرى، شإن الاخرغتات عثه 
ق تسثو ضعظعا طتاولئ طظ السططات السراصغئ لادطغض 
لتماغئ  تسسى  أظعا  اقساصاد  إلى  ودشسه  السام  الرأي 
المثظغغظ. إذ لع ضاظئ عظالك جععد تصغصغئ لتماغئ 
تفخغطغئ  اجاراتغةغئ  تظفغث  تط  صث  لضان  المثظغغظ، 
ودصغصئ طظ صئض السططات إطا بإخقء المثغظئ صئض بثء 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ق غظصدغ غعم إق وغتمض شغ ذغاته جثغثا شغما غاسطص 
تراك  شغ  جعرغا  شغ  شافزطئ  جعرغا،  شغ  بافتثاث 
وافتثاث  غاعصش،  ق  شغعا  المسارك  ولعغإ  طسامر 
باتةاه  شغعا  افتثاث  تسارسئ  وضطما  طاصطئئ،  شغعا 
طسغظ اظصطئئ باتةاه آخر، شالتسط لغج شغ طاظاول غث 
أتث تاى اآلن، إق أن عثا ق غسظغ سثم وصعع تطعرات 
قشائ وطآبرة، طظ حأظعا أن تتثث تشغغرا جععرغا شغ 

جغر افتثاث وظاائةعا.
"أظطعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  أشاد  شصث 
تعخطئ  بقده  "أّن   ،٢٠١٦/٥/١٣ الةمسئ  غعم  بطغظضظ" 
إلى اتفاق ظعائغ طع ترضغا بثخعص الاساون طظ أجض 
تطعغر المظاذص العاصسئ بغظ طثغظئ طظئب وطارع برغش 
اإلرعابغ.  داسح  تظزغط  سظاخر  طظ  السعري،  تطإ 
طصر  شغ  سصثه  ختفغ  طآتمر  خقل  بطغظضظ  وأوضح 
الارضغ  الاساون  أّن  بعاحظطظ،  افطرغضغئ  الثارجغئ 
زغادة  شغ  جغامبض  الثخعص،  عثا  شغ  افطرغضغ 
وأّن  المساثلئ،  السعرغئ  المسارضئ  لصعات  الثسط 
افغام الصادطئ جاحعث تمقت ضئغرة ضّث داسح شغ 
عثه المظاذص. وشغ عثا الخثد صال بطغظضظ: "عثشظا 
المحارك طع ترضغا، غامبض شغ تطعغر المظاذص العاصسئ 
بغظ طظئب وطارع طظ سظاخر داسح، واجاسادة طارع 
بالضاطض طظ غث الاظزغط". (ترك برس ٢٠١٦/٥/١٣)، وصث 
جئص ذلك اتفاق "ترضغا طع العقغات الماتثة سطى ظحر 
بطارغات أطرغضغئ طدادة لطخعارغت سطى تثودعا طع 
جعرغا، بثءا طظ أغار/طاغع، لمعاجعئ سمطغات الصخش 
اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط  غحظعا  الاغ  الماضررة 
وتساعثف افراضغ الارضغئ، بتسإ طا ظصض سظ وزغر 
الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوش أوغطع. وصال العزغر شغ 
"تعخطظا  البقباء،  ظحر  "خئرتعرك"،  لختغفئ  تخرغح 
خعارغت  وعغ  (عاغمارس)،  خعارغت  لظحر  اتفاق  إلى 
الارضغ،  العزغر  وغأطض  لطخعارغت...  طدادة  أطرغضغئ 
الةارغئ  المتادبات  تاعخض  أن  شغ  باظغئ،  جعئ  طظ 
طع العقغات الماتثة بحأن إظحاء "طظطصئ آطظئ" شغ 
حمال جعرغا بغظ طثغظاغ طظئب وجرابطج، إلى صرارات 

ططمعجئ. وصال العزغر شغ عثا الخثد "إن عثشظا عع 
تطعغر عثا الحرغط الئالس ذعله ٩٨ ضط طظ داسح". 

(بغ بغ جغ ٢٠١٦/٤/٢٦).
وشغ ٢٠١٦/٥/٢١ صام صائث الصعات افطرغضغئ شغ الحرق 
افوجط الةظرال جعزغش شعتغض بجغارة جرغئ لسعرغا، 
وصال طخثر سسضري أطرغضغ إن "شعتغض أطدى ١١ جاسئ 
وصعات  طتطغغظ  طسآولغظ  والاصى  جعرغا،  حمال  شغ 
أطرغضغئ خاخئ طظاحرة شغ جعرغا". وخرح شعتغض بسث 
الجغارة أن "تثرغإ الصعات المتطغئ لصاال تظزغط الثولئ 
اإلجقطغئ عع الثغار الخائإ". وأضاف "غادرت وأظا سطى 
بصئ سالغئ طظ إطضاظغاتعط وصثرتعط سطى دسمظا". وصال 
افطرغضغ  لطرئغج  الثاص  المئسعث  طاضشعرك  برغئ 
لثى الاتالش ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ تشرغثة 
إن شعتغض زار جعرغا السئئ "لطاتدغر لعةعم الرصئ". 
(بغ بغ جغ ٢٠١٦/٥/٢٢)، وضان برغئ طاضشعرك ظفسه 
صث زار طظطصئ سغظ السرب ضعباظغ شغ ٢٠١٦/٥/١٨ وشغ 
أوباطا  بغظ  عاتفغئ  طضالمئ  جرت  ظفسه  الغعم  طساء 
وأردوغان، شصث "أسطظ بغان لطئغئ افبغخ، افربساء، أن 
الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا بتث شغ اتخال عاتفغ 
طع ظزغره الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، الةععد الراطغئ 
وصال  جعرغا...  شغ  والعضع  الثولئ،  تظزغط  لعجغمئ 
الئغئ افبغخ إن الجسغمغظ اتفصا سطى أعمغئ طعاخطئ 
الةععد إلضساف وعجغمئ داسح وحض صثرة الاظزغط 
الماحثد سطى تظفغث عةمات شغ ترضغا وأوروبا وأطاضظ 
أخرى". (جضاي ظغعز السربغئ ٢٠١٦/٥/١٩)، وصث اجائاظئ 
آلغئ تطئغص عثا اقتفاق بزععر خعر جظعد أطرغضغغظ 
الحسإ  تماغئ  بعتثات  غسمى  طا  حارات  غتمطعن 
الضردغئ، شصث اسائر الماتثث باجط وزارة الثشاع بغار 
ضعك، أن تمض المصاتطغظ افطرغضغغظ لطحارات، لغج 
افطرغضغئ  الصعات  تسمض  "سظثطا  صائقً  الشرغإ،  بافطر 
طع  اقظثطاج  عع  غفسطعظه  طا  شإن  طسّغظئ،  طظاذص  شغ 
شغ  ضعك  وتابع  وأطظعط".  تماغاعط  لاسجغج  المةامع 
تاثث  فن  بتاجئ  "صعاتظا  لطئظااغعن  الختفغ  المعجج 
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أضث وزغر الثشاع افطرغضغ آحاعن ضارتر أن سثد الصعات افطرغضغئ شغ أششاظساان جغثفخ، إق أظعا جائصى شغ 
عثا الئطث لفارة ذعغطئ. وصال ضارتر شغ اجاماع طع طةمعسئ طظ الئتارة السسضرغغظ شغ ظغعبعرت بعقغئ رود 
آغقظث غعم افربساء ٢٥ أغار/طاغع، إن العقغات الماتثة والثول التطغفئ جاعاخض تمعغض صعات افطظ افششاظغئ، 
دسط  أجض  طظ  أششاظساان  شغ  جائصى  بقده  صعات  أن  افطرغضغ  العزغر  وأضاف  الامعغض.  عثا  أعمغئ  طآضثا 
صعات افطظ عظاك وإجراء سمطغات لمضاشتئ اإلرعاب. طظ جعئ أخرى دسا ضارتر زسغط "ذالئان" الةثغث عئئ اهللا 
أخعظجاده إلى اقساراف بسثم وجعد بثغض لعجغماه، طآضثا أن صعات افطظ افششاظغئ بثسط أطرغضغ أصعى طظ 
"ذالئان" وصادرة سطى تماغئ الثولئ وتضعطئ العتثة العذظغئ. وصال وزغر الثشاع افطرغضغ إن الئثغض غامبض 
شغ تعصغع اتفاق جقم، طحغرا إلى أن واحظطظ تظعي وضع "ذالئان" شغ عثا اإلذار. وأضث أن أي "زسغط ساصض" 
لطالئان غةإ أن غثرك أظه لغج صادرا سطى تتصغص الظةاح باجاثثام السقح شصط، طحغرا إلى أظه طظ العاضح 

أن الجسغط السابص لط غامضظ طظ إدراك ذلك. (روجغا الغعم)

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أطرغضا تسطظ اجامرارعا اتاقل أششاظساان لـ "شرتة ذعغطئ"
وتطالإ صادة ذالئان باقجاسقم

آحاعن ضارتر: صعاتظا جائصى يف أششاظساان 

أسطظ الماتثث الرجمغ باجط التضعطئ الئرغطاظغئ شغ 
أن  خمعغض  إدوغظ  إشرغصغا  وحمال  افوجط  الحرق 
غعم  جغئثأ  عاطعظث  شغطغإ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر 
وتحمض  أغام  بقبئ  تسامر  جعلئ   ٢٠١٦/٠٥/٢٩ افتث 
السئ  السربغئ  الثطغب  لثول  الاساون  طةطج  دول 
عما  رئغسغان  ططفان  وغاخثرعا  بالسسعدغئ  وتئثأ 
الغمظ.  شغ  وافزطئ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  طتاربئ 
وصال عاطعظث غعم افتث الماضغ "لصث أخئح الاساون 
واقزدعار  افطظ  لدمان  افعمغئ  غاغئ  شغ  الثولغ 
غعم  بسث  غعطا  خطعرة  غجداد  سالط  شغ  برغطاظغا  شغ 
وسقصات برغطاظغا الصعغئ طع دول الثطغب تمضظظا طظ 
السمض طسا لمعاجعئ الاتثغات اإلصطغمغئ والاعثغثات 
المحارضئ الاغ ظعاجععا جعاء طظ الاطرف السظغش أو 
اإلرعاب أو الزروف اقصاخادغئ الماصطئئ". وأضاف إن 
"افزطئ شغ الغمظ جعف تضعن طظ المطفات الرئغسغئ 
باظعغار  السماح  الثطغب.  طظطصئ  شغ  طتادباتغ  خقل 
الثولئ لغج خغارا وجاعاخض برغطاظغا السمض طع جمغع 

افذراف لثسط تض جغاجغ حاطض لطخراع". (روغارز)

زغارة ملسآول برغطاظغ بشغئ اجامرار الاأبري  
يف طةرغات افتثاث وبثاخئ يف الغمظ

عاطعظث غجور دول الثطغب لئتث أزطئ الغمظ
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السئع  الخظاسغئ  الثول  طةمعسئ  صمئ  أسمال  اظاعئ 
 ٢٦ والةمسئ  الثمغج  غعطغ  اظسصثت  الاغ  الضئرى 
و٢٧ أغار (طاغع) شغ طثغظاغ إغسغ وحغما الغاباظغاغظ 
ضط   ٣٠٠ بسث  سطى  ضغ  ججغرة  حئه  شغ  العاصساغظ 
وتثاولئ  ذعضغع،  الغاباظغئ  الساخمئ  غرب  جظعب 
الصّمئ ضسادتعا أبرز المعاضغع اقصاخادغئ والسغاجغئ 
السالمغئ المطروتئ سطى بساط الئتث، طظ طبض تطعغر 
اقصاخاد والاةارة، وزغادة الظمع، وضغفغئ الثروج طظ 
تالئ الرضعد، والاعتر السائث بغظ الثول المحاذؤئ لئتر 
الخغظ الحرصغ، واتامال خروج برغطاظغا طظ طةمعسئ 
بسئإ  المعاجرغظ  وتثشص  ــغ،  افوروب اقتتاد  دول 

الظجاسات والتروب، واتفاصغئ بارغج لطمظاخ.
والمخاسإ  المثاذر  أسمالعا  ــثول  ج وتــخــّثرت 
السالمغ،  باقصاخاد  تسخش  الاغ  التالغئ  اقصاخادغئ 
وطظ أعّمعا ضسش الظمع السالمغ، والاصّطئات شغ أجسار 
السمقت، والرضعد شغ اقصاخادات الظاحؤئ، واظثفاض 

أجسار الئارول، وتراجع تةط الاةارة السالمغئ.
تسصثعا  الاغ  وافربسعن  الباظغئ  عغ  الصمئ  وعــثه 
المةمعسئ طظث ظحأتعا، وضاظئ تحّضطئ طةمعسئ الثول 
العقغات  طظ  وتألفئ   ،١٩٧٦ السام  شغ  تطك  الخظاسغئ 
الماتثة افطرغضغئ والغابان وألماظغا وبرغطاظغا وشرظسا 
وإغطالغا وضظثا، وعغ أغظى دول السالط وأسقعا دخًق 

وأضبرعا تطعرًا.
وُتسّمى المةمعسئ باجط طةمعسئ السئع (G7)، ووجثت 
الاغ  اقصاخادغئ  افزطئ  طضاشتئ  أجض  طظ  افخض  شغ 
وضاظئ  الماضغ،  الصرن  جئسغظات  شغ  السالط  حعثعا 
وعغ  شصط،  دول  خمج  طظ  طآلفئ  تأّجسئ  طا  أول 
أطرغضا وألماظغا وبرغطاظغا وشرظسا وإغطالغا، ولط تضظ 
ُتعخش تغظؤث بالضئرى، وأضغش لعا عثا العخش بسث 

أْن اظدمئ إلغعا الغابان وضظثا شغما بسث.
وشغ السام ١٩٩٨ أخئح اجمعا طةمعسئ البماظغ الضئرى 
طضاشأًة  وذلك  إلغعا،  روجغا  اظدمام  بسث  وذلك   (G٨)
لطرأجمالغئ،  وتئظغعا  الحغعسغئ  سظ  تثطغعا  سطى  لعا 
لضظ وشغ السام ٢٠١٤ أخرجئ روجغا طظعا بسئإ ضّمعا 
لحئه ججغرة الصرم إلى أراضغعا بسث اظثقع المحضطئ 
افوضراظغئ، شسادت المةمعسئ طظ بّط إلى جابص سعثعا 

طضعظًئ طظ جئع دول.
وجظساسرض أعط طا سالةاه الصّمئ التالغئ وعع طا جاء 

شغ بغاظعا الثااطغ وظئغظ الرأي الختغح تةاعه: 
شمحضطئ ضسش الظمع السالمغ - وعغ المحضطئ افبرز 
الاغ ُذِرتئ شغ الصّمئ - شصث ضان التض لعا سظثعط 
غامّبض شغ (اجاثثام ضاشئ أدوات السغاجئ اقصاخادغئ 
وطةامسغظ  شــرادى  والعغضطغئ  والمغجاظغئ  والمالغئ 
العغضطغئ  اإلخقتات  ودشع  الظمع،  طسثقت  لجغادة 
طظ  اإلظااج  وذاصات  الظمع  لاتفغج  طةامساتعط  شغ 
خقل رشع الاتثغات العغضطغئ)، وعثا الضقم اإلظحائغ 
السام العارد شغ الئغان ُغارجط سطى أرض العاصع بثشع 
أوتعا  طا  بضض  الثاص  والصطاع  والحرضات  الثولئ 
وتحةغسعط  الظاس  ولثشع  اإلظااج،  لجغادة  صعة  طظ 
غمطضعن  طا  طسزط  وإظفاق  اقجاعقك،  زغادة  سطى 
طظ أطعال، طظ أجض إظساش العضع اقصاخادي الثي 
الظمع  طسثقت  زغادة  وبالاالغ  بالرضعد،  تالغاً  غاّسط 
باسائاره المصغاس افعط شغ الظزام الرأجمالغ لطتالئ 

اقصاخادغئ لطثولئ.
ُغسالب  لط  فّظه  خاذأ،  تٌض  أّظه  حّك  ق  التض  عثا  إّن 
طحضطئ تعزغع البروة سطى الظاس وعغ المحضطئ افعط، 
شطالما أّن المال جغئصى طاثاوقً بغظ أغثي الصطئ شصط، 
شق غمضظ طسالةئ المحضطئ اقصاخادغئ طعما بثلعا طظ 
جععد لجغادة اإلظااج، وفّن تخرغش شائخ اإلظااج لظ 
بسئإ سثم وجعد افطعال لثى طسزط  غاتّصص طططصاً 
تشغغر  إلى  دسعتعط  ضاظئ  عظا  وطظ  المساعطضغظ، 
لثخثخئ  ودسمعط  المظاةئ،  الصعى  وأظماط  عغاضض 
تتسغظ  شغ  ُتفغث  لظ  الساطئ  المآّجسات  طظ  المجغث 
تسعد  الاغ  المجطظئ  الرضعد  تالئ  سطى  لطصداء  الظمع 
الثول، وفّن المسافغثغظ دائماً وشغ ظض عثه التطعل 
بغظما  افبرغاء،  طظ  صطغطئ  تفظئ  جغئصعن  الارصغسغئ 
جائصى غالئغئ الظاس طظ الحرائح الفصغرة والدسغفئ 
الاغ ق تّر لعا طظ البروة إق الصطغض، شعثه السقجات 
الرأجمالغئ عغ سقجات تسضغظغئ غغر ظاجسئ، جائصغ 
افوضاع اقصاخادغئ تثور شغ تطصٍئ طفرغئ، وجائصى 
طظ  السظغظ  سحرات  طظث  ضاظئ  ضما  صائمئ  المحضطئ 
الظزام  عع  الرأجمالغ  الظزام  بصغ  ذالما  تض،  دون 

السائث شغ السالط.
دول  صــادة  خــرج  شصث  السمقت  لترب  بالظسئئ  ــا  أّط
شغ  الرأجمالغئ  الثول  ضسادة  وجط  بتٍض  المةمعسئ 
الطرشغظ  ُغرضغ  تٌض  وعع  العجط،  التطعل  إخــراج 
اضطرت  الاغ  شالغابان  ظسئغاً،  والغاباظغ  افطرغضغ 
سمطاعا،  خرف  جسر  وتثفغخ  لطاثخض،  تضعطاعا 
لاتسغظ بغع طظاةاتعا الاغ أخئتئ طرتفسئ افجسار، 
ولاتسغظ صثرتعا الاظاشسغئ، وسارضاعا أطرغضا بحّثة 
شغ  التضعطات  تثخض  طئثئغ  بحضٍض  ترشخ  والاغ 
ضض  سطى  دائماً  تدشط  والاغ  سمقتعا،  أجسار  صغط 

آلغات  بعا  تاتضط  سمقتعا  أجسار  لاارك  السالط  دول 
السعق، شضان التض العجط بغظعما عع السماح باثخض 
ججئغ طظ التضعطات لمظع ارتفاع ضئغر وتاد شغ أجسار 
السمقت، أّطا إْن ضان اقرتفاع صطغقً شغضعن طصئعقً وق 

تاثخض التضعطات شغ طظسه.
وطحضطئ أجسار السمقت عثه لْظ ُتتّض أبثًا بحضٍض جثري 
ذات  بابائ  بمعجعدات  ُطشطاة  غغر  السمقت  داطئ  طا 
أطرغضا  وجائصى  والفدئ،  ضالثعإ  واضتئ  طخثاصغئ 
عغ المسافغثة افولى طظ ظاتغئ ظصثغئ ضعن سمطاعا 
عغ الشطاء الظصثي لسائر سمقت دول السالط، وطسطعٌم 
أّن أطرغضا شغ افخض عغ الاغ خطصئ عثه المحضطئ، 
وذلك سظثطا شّضئ اقرتئاط شغ السام ١٩٧١ بغظ الثوقر 
وبغظ الثعإ، وعع طا أّدى إلى ظحعب تروب السمقت 
شغ السالط، وأّدى بالاالغ إلى زسجسئ اقجاصرار الظصثي 
السالمغ الثي ضان صائماً طظ صئض سطى أجاس الثعإ 
لقظعغارات  ُسْرضًئ  الاارغت  ذلك  بسث  وأخئح  والفدئ، 

المفاجؤئ، وخار شغ طعإ الرغح.
أّطا بصغئ المسائض المطروتئ شغ الصّمئ شعغ أصض أعمغئ، 
عثه  طخالح  تتصغص  طع  تاماحى  لعا  التطعل  وجاءت 
الثول السئع الضئرى لغج إق، وذلك ضمحضطئ طساصئئ 
غارتإ  وطا  الصرم،  ججغرة  لحئه  اتاقلعا  سطى  روجغا 
سطغعا طظ اجامرار تعمغحعا واجائسادعا سظ المحارضئ 
شغ المةمعسئ، وضمحضطئ اتامال تخعغئ الئرغطاظغغظ 
شغ البالث والسحرغظ طظ تجغران (غعظغع) لخالح خروج 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ، وطا صث غارتإ سطغه طظ 
دسا  لثلك  بأوروبا،  واصاخادي  جغاجغ  ضسش  إلتاق 
بغان المةمعسئ قجامرار بصاء برغطاظغا شغ اقتتاد، طظ 
أجض بصاء اقتتاد صعغاً طظ ظاتغئ اصاخادغئ وجغاجغئ، 
وعع طا غسظغ تثخض طةمعسئ السئع بحضٍض جاشر شغ 
صرار الحسإ الئرغطاظغ بالاأبغر سطغه، وضمحضطئ الظجاع 
سطى السغادة شغ بتر الخغظ الةظعبغ والحرصغ، وعغ 
بّط  وطظ  اصاخادغئ،  ولغسئ  بتائ  جغاجغئ  طحضطئ 
شإّن سرض تّطعا بالطرق السطمغئ ضان بمبابئ تثّخض 
جاشر شغ حآون تطك المظطصئ ق غتص لطمةمعسئ أخًق 
الاثّخض بعا، وضمحضطئ القجؤغظ والمعةرغظ والظازتغظ 
أوروبا،  سطى  وتثشصعط  جعرغا  قجؤغ  طحضطئ  خاّخًئ 
وتّطعا سظ ذرغص جمع افطعال لاعذغظعط شغ المظاذص 
الاغ لةأوا إلغعا، وعثا التض غسظغ التفاظ سطى افوضاع 
المأجاوغئ شغ جعرغا سطى طا عغ سطغه، وسثم تمضغظ 
بّحار،  الطاغغئ  بظزام  اإلذاتئ  طظ  جعرغا  شغ  البعرة 
وإبصاء الحسعب شغ تالٍئ ُغربى لعا طظ السغح، واسائار 
طحضطاعط طحضطئ طساسثات إظساظغئ، ولغسئ طحضطئ 
بثء  سظ  واإلسقن  المظاخ  اتفاصغئ  وضمحضطئ  جغاجغئ، 
جرغاظعا ظعاغئ عثا السام، طع طا خاتئعا طظ اباجازات 
الثول  وتتمغض  ــرى،  افخ لطثول  الضئرى  الــثول  طظ 
الخشرى سإء تطعغث الئغؤئ بظفج الصثر الاغ ُتطّعبعا 
الثول الخظاسغئ الضئرى، وضثلك اقباجازات بغظ الثول 
طخادر  باجاثثاطات  والماسّطصئ  بغظعا  شغما  الضئرى 

الطاصئ الُمطّعبئ، وتةمعا، وظعسعا، وطّثة اجاثثاطعا.
افخغرة  الصّمئ  تسّرضئ  الاغ  المحاضض  تغث  طظ  عثا 
وضساعا  الاغ  التطعل  وبطقن  لعا  السئع  لمةمعسئ 
لعا، أّطا طظ تغث وجعد المةمعسئ ظفسعا اباثاء شعثه 

طسألئ أخرى غةإ تعضغتعا.
شإّظعا  عثا  باضاطعا  الضئرى  السئع  الثول  طةمعسئ  إّن 
ُتظّخإ ظفسعا وضأّظعا طسآولٌئ سظ الحآون اقصاخادغئ 
عغمظاعا  بالاالغ  وُتضّرس  تسظغعا،  ق  الاغ  السالمغئ 
الثائمئ سطى اقصاخاد السالمغ طظ غغر وجه تص، شعغ 
بثلك الاضاض تصعم بخظع المحضقت، بّط تدع التطعل، 
وضأّن السالط بةمغع دوله راٍض بصغادتعا الثائمئ له، 
طعاشٌص سطى جغطرتعا الةئرغئ سطى طصّثراته، طماظٌّ لعا 
سطى طسالةاتعا لمحاضطه، وحاضٌر لعا سطى صغاطعا بعثا 
الثور، طع أّن دول السالط لط تططإ طظعا الصغام بعثا 
الاغ  عغ  بض  الاضاض،  عثا  إظحاء  شّعضاعا  وق  الثور، 
شرضئ ظفسعا سطى السالط طظ دون أْن ُتحاورعا، وطظ 

دون إذٍن طظعا.
إّظه لمظ السسش الضئغر والزطط الحثغث أْن تاتّضط جئع 
دول شصط شغ طخائِر أضبر طظ تسسغظ دولئ، شالخغظ 
سطى جئغض المبال عغ اآلن الصعة اقصاخادغئ الباظغئ 
شغ السالط ولط غاط إحراضعا شغ عثا الاضاض، والئرازغض 
ولط  وضظثا  إغطالغا  صعة  تفعق  اصاخادغئ  صعة  تمطك 

ُغسرض سطغعا الثخعل شغ المةمعسئ.
عثه  بسئإ  اقصــاــخــادي  الاسسش  بطس  أْن  وبسث 
لاشغغر  افوان  تان  شصث  طثاه،  اقصاخادغئ  المةمعسئ 
عثه العضسغئ الثولغئ الةائرة، لضّظ عثا الاشغغر جعف 
لظ غضعن إق بصثوم دولٍئ تائّظى طئثًأ طشاغرًا لطمئثأ 
الرأجمالغ، وتغث إّظه ق غعجث جعى اإلجقم بعخفه 
طئثًأ غماطك رؤغًئ اصاخادغًئ طشاغرة، شإّن الاشغغر شغ 
بصغام  إق  غتخض  لظ  السالمغئ  اقصاخادغئ  المظزعطئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجــقم؛  دولئ 
الظئعة الاغ بمصثورعا وضع تٍث لعثا السئث الرأجمالغ 
سطى  المشطعبئ  وافطــط  الحسعب  وبــروات  بمصّثرات 

 أطرعا

بصطط: أتمث الثطعاظغ

زغارة الرئغج افطرغضغ لفغاظام والغابان: 
املسطغات وافعثاف

بصطط: أجسث طظخعر
لفغاظام،  رجمغئ  بجغارة  أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  صام 
تران  الفغاظاطغ  ظزغره  خقلعا  الاصى   ،٢٠١٦/٥/٢٣ غعم 
"عاظعي".  بـالساخمئ  الرئاجغ  الصخر  شغ  ضعاظس،  داي 
شغ  ذرًشا  لغسئ  الماتثة  "العقغات  أن  أوباطا  وأضث 
عغ  بض  الةظعبغ،  الخغظ  بتر  تعل  الصائمئ  الظجاسات 
تثسط حرضاءعا لتماغئ تصعصعط المقتغئ بالمظطصئ". 
بض إن عثا الضقم غآضث أن أطرغضا ذرف شغ الظجاسات، 
سظثطا تثسط حرضاءعا لتماغئ تصعصعط المقتغئ عظاك، 
وغآضث ذلك صعله: "شغاظام جاتخض سطى ضض طا تتااجه 
لاعشغر أطظعا الصعطغ، جعاء أضان ضئغًرا أم خشغًرا، شضض 
الثول لعا تص السغادة ووتثة أراضغعا". شعع غسطظ 
دسمه لفغاظام لاعشغر أطظعا الصعطغ، شأطرغضا ذرف بضض 
لفغاظام  السقح  تعرغث  تزر  رشع  أسطظ  ولعثا  تأضغث. 
صائق: "إن العقغات الماتثة ترشع التزر الضاطض سطى 
بغع المسثات السسضرغئ لفغاظام المطئص طظث ٥٠ ساطا... 
وإن عثا غثل سطى أن السقصات بغظ بطثغظا تط تطئغسعا 
بالضاطض"، وتاول أن غئرر ذلك بأظه لغج ضث الخغظ 
المسألئ  لغج  التزر  رشع  لصرار  "الثاشع  أن  شاّدسى 
الخغظغئ بض رغئاظا شغ إضمال سمطغئ الاطئغع الطعغطئ 
الاخرغتات  عثه  ولضظ  شغاظام".  طع  بثأظاعا  الاغ 
تترضات  طظ  الخغظ  بتر  شغ  والعضع  والمسطغات 
أطرغضغئ وتخرغتاتعا الراشدئ لطاعجسات الاغ تصعم بعا 
الخغظ شغ الةجر المرجاظغئ تآضث أن افعثاف افطرغضغئ 
شغ  دسمعا  بط  وطظ  شغاظام  طع  السقصات  تسجغج  طظ 
ضض ضئغرة وخشغرة عغ اجاثثام شغاظام ضث الخغظ. 
ولثلك أضث أوباطا تسجغج السقصات اقصاخادغئ طع شغاظام 
الائادل  "اتفاق  إن  صائق  ظسمئ  ططغعن   ٩٠ تدط  الاغ 
الاةاري التر سئر المتغط افذطسغ الثي وصع بغظ ١٢ 
دولئ جغسعد بالفائثة سطى العقغات الماتثة وشغاظام 
سطى تث جعاء". وأسطظئ حرضئ الطغران الفغاظاطغئ حراء 

١٠٠ ذائرة بعغظس ٧٣٧ بصغمئ ٣,١١ ططغار دوقر. 
بةاظإ ذلك اشااح وزغر خارجغاعا ضغري غعم ٢٠١٦/٥/٢٦ 
أول جاطسئ أطرغضغئ شغ شغاظام شغ خطعة وخفعا بأظعا 
"المرتطئ الاالغئ طظ السقصات الماطعرة بغظ العقغات 
الثغظ  الطقب  أن  "افضغث  وصال:  وشغاظام".  الماتثة 
شغ  باقظثطاج  غعامعن  الةاطسئ  عثه  شغ  جغثرجعن 
اقصاخاد السالمغ أضبر طظ السغح شغ ذضرغات الماضغ 
الماطعرة  السقصات  شغ  جطغا  ظعرت  التصغصئ  وعثه 
بغظ شغاظام والعقغات الماتثة لثرجئ أظظا لمسظا طجغثا 
طظ الاطعر خقل أغام الجغارة". وطسظى ذلك أن أطرغضا 
ترغث أن تساتعذ سطى شغاظام طظ ضض جاظإ جغاجغ 
تخئح  تاى  وتسطغمغ  واصاخادي  وأطظغ  وسسضري 
افطرغضغئ،  السغطرة  تتئ  الةظعبغئ  ضضعرغا  شغاظام 
وتظمتغ آبار الحغعسغئ شغعا. وأحارت دراجئ لمرضج " 
بغع" أن ٧٨٪ طظ الفغاظاطغغظ غظزرون بحضض إغةابغ 
إلى العقغات الماتثة وعثه الظسئئ أسطى بغظ الحئاب.

وصث بثأت أطرغضا تثطع الثطعات ظتع ذلك طظث إظعاء 
الترب الفغاظاطغئ وتعصغع اتفاق السقم سام ١٩٧٥، وعثه 
الترب ضاظئ ضث الخغظ، تغث ضاظئ شغاظام الحمالغئ 
تتئ تأبغرعا وتمثعا بالسقح وبأجئاب الئصاء وبسثطا 
وخطئ أطرغضا إلى طئاشاعا سظثطا صئطئ الخغظ دخعل 
الثولغئ  بالمظزعطئ  لاصئض   ١٩٧١ سام  افطظ  طةطج 
طع  تخالح  اتفاق  ووصسئ  واقجاسمارغئ  الرأجمالغئ 
أطرغضا تعج بجغارة رئغسعا ظغضسعن سام ١٩٧٢ تغث ضاظئ 
الترب  طظث  طسامرة  السثاء  وتالئ  طصطعسئ  السقصات 
أطرغضا  تثطئ  سظثئث  طئثئغاعا،  سظ  شاثطئ  الضعرغئ 
سظ سمقئعا شغ شغاظام الةظعبغئ وجسطاعط غسطمعن 
صعة  وتخئح  شغاظام،  لااعتث  الحمالغئ  لفغاظام  الئقد 
طساصطئ بسغثة سظ الخغظ، بض تصش شغ وجه الظفعذ 
الخغظغ. وصث أحسطئ أطرغضا الترب عظاك تاى تتث طظ 
الظفعذ الخغظغ. وصث أخئتئ شغاظام أصرب إلى أطرغضا 
طظ الخغظ، لغصعم رئغسعا أوباطا بجغارتعا لغاعج عثه 
السقصات بتغث تخئح شغ طسسضر أطرغضا شغ طعاجعئ 
الخغظ. وعثه الجغارة البالبئ لرئغج أطرغضغ غصعم بعا 
لفغاظام؛ تغث جئصاعا زغارة ضطغظاعن سام ٢٠٠٠ وجعرج 
أطرغضا  اعامام  سطى  غثل  طما   .٢٠٠٦ سام  اقبظ  بعش 

بفغاظام ووجعد أعثاف تغعغئ شغما غاسطص بعا.
وصام أوباطا بجغارة لطغابان والاصى صادتعا، وصام بأول 
زغارة لرئغج أطرغضغ أبظاء طعاطه إلى عغروحغما غعم 
٢٠١٦/٥/٢٧، المثغظئ الاغ صخفاعا أطرغضا بصظئطئ ذرغئ 
سام ١٩٤٥، وصث اجائص أوباطا زغارته إلى الغابان برشده 
تصثغط اساثار سظ ذلك باسائار أن الغابان عغ الاغ بثأت 
بالعةعم سطى أطرغضا شغ طغظاء بغرل عاربر بةجر عاوي 
جغططإ  وأسطظ رئغج العزراء الغاباظغ أظه  سام ١٩٤١. 
تغال  الاأدغئغئ  الاثابغر  تحثغث  أوباطا  طظ  طئاحرة 
الةظعد افطرغضغغظ شغ أوضغظاوا، وضاظئ الغابان صث ذطئئ 
جابصا طظ أطرغضا ضئط صعاتعا بحضض أشدض إبر تعصغش 
بدطعسه  غحائه  أطرغضغئ  سسضرغئ  صاسثة  شغ  طعظش 
شغ جرغمئ صاض أبارت خثطئ وغدئا شغ الغابان. وصام 
صئض   ٢٠١٦/٥/٢٥ غعم  بالازاعر  الغاباظغغظ  طظ  اآلقف 
جاسات طظ وخعل أوباطا إلى الغابان ططالئغظ بستإ 
صعاته افطرغضغئ طظ ججغرة أوضغظاوا. تغث عظاك غدإ 

حسئغ سطى أطرغضا وططالئئ حسئغئ بستإ صعاتعا طظ 
أوباطا  شةاء  اقجاصقلغئ،  ظتع  غاباظغ  وتعجه  الغابان 
لغرطط السقصات طع الغابان وغتض اإلحضالغات المعجعدة 
بـ   ٢٠١٦/٥/٢٧ غعم  أوباطا  أحاد  وصث  افطرغضغغظ.  تةاه 
"الاتالش الصعي" بغظ بقده والغابان وذلك صئض جاسات 
سطى تعجعه شغ زغارة تارغثغئ إلى عغروحغما. وزغارته 
لعغروحغما تعثف لطمخالتئ الاارغثغئ وتةاوز طا تخض 
شغ الماضغ وتسمغص السقصات بغظ الطرشغظ تغث إن 
أن  وذضر  الغاباظغغظ،  ذاضرة  طظ  تمتى  لظ  طأجاتعا 
اجاسراض  عع  لعغروحغما  أوباطا  زغارة  طظ  العثف 
سظعا  ظال  والاغ  الظعوي  السقح  ظزام  بحأن  أشضاره 

جائجة ظعبض لطسقم سام ٢٠٠٩!
تصعم  طا  تةاه  صعغئ  الخغظغئ  الفسض  ردود  جاءت  وصث 
به أطرغضا طساثثطئ الغابان ضث الخغظ والثي بغظعما 
سثاء تارغثغ بسئإ اتاقل الغابان لطخغظ صئض وأبظاء 
الترب السالمغئ الباظغئ وبسئإ خقف سطى ججر. شصالئ 
غغظس  تحعن  ععا  الخغظغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ 
لصمئ  اجاداشاعا  شرخئ  الغابان  "اجاشطئ   ٢٠١٦/٥/٢٧
الخغظ  بتر  شغ  الاعترات  تعل  الدةغب  إلبارة  السئع 
غساسث  ق  ذلك  وإن  تعله  الاعترات  وإحسال  الةظعبغ 
سطى اقجاصرار وق غاماحى طع طعصش المةمعسئ ضمظخئ 
إلدارة اقصاخادات الماصثطئ وإن الخغظ طسااءة بحثة 

طما صاطئ به الغابان وطةمعسئ السئع".
المظطصئ؛  شغ  وأعثاشعا  تترضاتعا  تثفغ  ق  وأطرغضا 
افطرغضغئ  الصعات  صائث  عارغج  عاري  افطغرال  شصال 
صث  الخغظ  "إن   ٢٠١٦/٢/٢٦ غعم  العادئ  الئتر  شغ 
الخغظ  بتر  طظطصئ  سطى  العاصع  افطر  بتضط  تسغطر 
الةظعبغ اقجاراتغةغئ إذا اجامرت شغ تسطغح ضض الةجر 
شغ  تمطك  أن  غمضظ  وإظه  أصاطاعا.  الاغ  اقخطظاسغئ 
الظعاغئ المراصئئ سطى الممرات الئترغئ والةعغئ شغ عثه 
المظطصئ لطاةارة السالمغئ. وإن عثا الئتر غحعث جظعغا 
سئعر ٥٣٠٠ ططغار دوقر طظ السطع، ألش ططغار طظعا طعجه 
ضابقت  طظ  السثغث  غدط  ضما  الماتثة  العقغات  إلى 
اقتخاقت شغ أسماصه. وإن العقغات الماتثة جاضبش 
طرور صطسعا السسضرغئ شغ المظطصئ بعثف تأضغث ترغئ 
المقتئ شغ بتر الخغظ الةظعبغ". بغظما تسمض الخغظ 
المرجاظغئ  الحساب  باعجغع  الئتر  سطى  السغطرة  سطى 
وتتعغطعا إلى طعاظأ وططارات وبظى تتاغئ واضاحفئ 
أطرغضا أن الخغظ أصاطئ بطارغات خعارغت شغ أرخئغض 

بارجغطج ورادارًا طاطعرًا شغ أرخئغض جئراتغطغج.
أجطعبه  تةسث  الغاباظغعن  غرددعا  سئارة  أوباطا  ردد 
شغ الاساطض طع دول المظطصئ: "واتث طع اآلخر، وواتث 
شغاظام  تضعن  أن  غرغث  أظه  بمسظى  اآلخر"  أجض  طظ 
حضض  سطى  أطرغضا.  أجض  وطظ  طسه  وغغرعما  والغابان 
تسجغج السقصات البظائغئ تغث غسائر ذلك إتثى الرضائج 
افجاجغئ لسغاجئ اإلدارة افطرغضغئ شغ المظطصئ تاى 
تساثثم عثه السقصات شغ تتالفات ضث اآلخر الخغظغ 
طظ  وطتثرة  الحمالغ  الضعري  بالاعثغث  طاثرسئ 
السغطرة الخغظغئ سطى المظطصئ. شعغ تسمض سطى تحث 
دول المظطصئ ضث تحث الخغظ لمظع جغطرة افخغرة 
سطى بتر الخغظ الةظعبغ ضما تسمض سطى الادغغص سطغعا 
وتسرصض  تاغعان  تسطح  شعغ  الحرصغ  الخغظ  بتر  شغ 
وتثتعا طع الخغظ. ضما غعجث لثغعا ٤٧ ألش جظثي شغ 

الغابان، وصث ظخئئ درسا خاروخغا شغعا.
وسمطئ الخغظ سطى زغادة طغجاظغاعا السسضرغئ بظسئئ 
ضاظئ سطى الثوام ١٠٪ وعغ تسمض سطى تعجغع الةجر 
وطظعا الماظازع سطغعا طع شغاظام ضثلك الةجر الماظازع 
سطغعا طع الغابان شغ بتر الخغظ الحرصغ تسرف باجط 

جغظضاضع بالغاباظغئ ودغاوغع بالخغظغئ.
والتث  الخغظ  تطعغص  سطى  أطرغضا  تسمض  وعضثا 
خقشات  طساشطئ  المظطصئ  شغ  وتفردعا  ظفعذعا  طظ 
دول المظطصئ طع الخغظ، وطظ بط تسمض سطى تسجغج 
ظفعذعا شغ المظطصئ وتسجغج الائادل الاةاري طسعا تغث 
تسمض سطى تصعغئ السقصات البظائغئ طع دول المظطصئ 
إجقطغئ  بقد  المظطصئ  وشغ  والغابان.  شغاظام  وطظعا 
المسطمغظ  وأسثاد  وبروظاي  وطالغجغا  ضإظثوظغسغا 
شغعا بمؤات المقغغظ. شئمصثور المسطمغظ إذا تتعلئ 
بقدعط إلى دولئ الثقشئ الراحثة أو أخئتعا ججءا طظعا 
شغئسثوا  المظطصئ  شغ  الاأبغر  أختاب  عط  غضعظعا  أن 
الظفعذ افطرغضغ سظعا وغتثوا طظ الظفعذ الخغظغ شغعا 
شغ  المظطصئ  تطك  فن  أرضاظعا،  شغ  اإلجقم  وغظحروا 
أطج التاجئ إلى اإلجقم وظزاطه، شعع الئثغض العتغث 
سظ الحغعسغئ والرأجمالغئ الطاغظ أذاصاا تطك الحسعب 
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العةعم، أو سطى افصض تعشغر التماغئ القزطئ والمأوى 
فولؤك الثغظ غساطغسعن الثروج طظ المثغظئ.

والتضعطئ  افطرغضان  ظغئ  سطى  تآضث  أطعر  سثة  عظاك 
وطظ خطفعا إغران إبادة المثغظئ بمظ شغعا بتةئ طتاربئ 
تظزغط الثولئ اإلجقطغئ الثي جغظستإ طظعا ضالسادة 
جعء  أذاصعط  أن  بسث  المعت  طعاجعئ  فعطعا  تارضا 
السثاب طظث جغطرته سطى المثغظئ ضما شسض بأخعاتعا شغ 
دغالى وتضرغئ والرطادي؛ طظ عثه افطعر: سثم وجعد 
خطئ لثى تضعطئ بشثاد طظ افجاس طظ أجض إظصاذ 
المثظغغظ المتاخرغظ العاصسغظ بغظ ططرصئ المسارك 
السحعائغئ المسامرة وبغظ ظصص طساطجطات المسغحئ 
طظث  سطغعط  المدروب  الثاظص  التخار  بسئإ  والثواء 
جظئ، باإلضاشئ إلى تراجع التضعطئ سظ وسعدعا شغ سثم 
طحارضئ التحث الحسئغ شغ المسرضئ بسئإ التساجغئ 
المثعئغئ. لضظ التحث الحسئغ أخر سطى المحارضئ ورشع 
حسار "السمطغئ ظمر" وعع طا غآضث أن العقغات الماتثة 
الاغ تمسك بجطام افطعر شغ السراق ترغث خثاع الظاس 
باخعغر المسرضئ أظعا ذات بسث ذائفغ أو أن داشسعا 
أدوات  المسرضئ  تطك  شغ  المحارضغظ  أن  طع  ذائفغ 
شغ تظفغث افجظثة افطرغضغئ. ولثلك ذضر طرضج جظغش 
الثولغ لطسثالئ أن طا غةسض العضع أضبر إبارة لطةثل عع 
الشطاء الةعي الثي تعّشره العقغات الماتثة افطرغضغئ 
المسروشئ  المطغحغات  تعاخض  أن  أجض  طظ  لطمسرضئ، 
بارتضاب أسظش الةرائط ضث المثظغغظ السّجل. وذضر أظه 
غامّظى الصداء سطى الةماسات اإلرعابغئ أغظما ضاظئ شغ 
طثن السراق. وطع ذلك، شإن عثا ق غمضظ أن غاتصص 
طظ خقل الظعب العتحغ لطسططات السراصغئ والمطغحغات 
المثسعطئ طظ الصعات الةعغئ افطرغضغئ وصعات الترس 
اإلغراظغئ. ضما أظعا أبئائ أن السغاجئ الُمائَسئ لط تضظ 
بالمصابض  وأدت  لطمثظغغظ  والصاض  الدرر  جعى  تةطإ 
إلى تضابر الةماسات اإلرعابغئ وتساظط وتحغاعط. ضما 
أظعا تسّئئئ شغ تحرغث المقغغظ طظ أعض السراق، بما 

شغ ذلك الاثطغر الضاطض لطمثن بأضمطعا. ولثلك غتّث 
المرضج سطى وجعب تعصش طبض عثه العةمات السظغفئ 
سطى السّضان، سطى الفعر، وضرورة اتئاع ظعب طثاطش 
طظ أجض "تترغر" المثن طبض الفطعجئ، فن جفك دطاء 
المثظغغظ باجط طتاربئ اإلرعاب لغج أصض خطعرة طظ 
اإلرعاب ظفسه. إق أن إدارة أوباطا تاةاعض عثه الظثاءات 
وتسامر شغ تثطغر المثغظئ وترضغع أعطعا وضض طسارض 
لمحارغسعا والبأر طظعط بثسط المطغحغات، وترغث إحسال 
ترب أعطغئ ذائفغئ جظغئ - حغسغئ وصعدعا أعض الئطث، 
عثه  إلحسال  ضاشغئ  وططغحغاته،  جطغماظغ  وتعاجث 
الترب الاغ تسمض سطى إحسالعا طظث جظغظ طع إغران 
الئطث  شغ  تئاشغعا  الاغ  لطفعضى  وخعق  جثوى،  دون 
طظ أجض تظفغث طحارغسعا شغ تصسغط الئطث إلى أصالغط 
صائمئ سطى أجج ذائفغئ وإبظغئ وسرصغئ، لعثا جمتئ 
شغ  بالمحارضئ  جطغماظغ  بصغادة  اإلغراظغئ  لطمطغحغات 
لطصداء  لغسئ  الفطعجئ،  طسرضئ  إذن  الفطعجئ،  طسرضئ 
سطى تظزغط الثولئ وذرده طظ الفطعجئ وإظما إلظعاء 
اجاثثام  شغ  الاعتح  عثا  ضض  لماذا  وإق  المصاوطئ، 
الطائفغ  والاةغغح  والتحث  ضثعا  المفرذئ  الصعة 

والسسضري واإلسقطغ؟!
جمغع  طظ  السراق  شغ  المسطمغظ  ظثاذإ  ولثلك 
 المثاعإ والصعطغات، ظثاذئعط باإلجقم الثي غآطظعن 
المسطط،  أخاه  المسطط  غصاض  أن  سظ  ظعى  والثي  به 
والثي أطرعط أن غضعظعا خفا واتثا شغ طعاجعئ المتاض 
افطرغضغ.. شضغش تخط التضعطئ السراصغئ وطظ خطفعا 
صاض  ترطئ  سظ  آذاظعط  الحسئغ  التحث  وطسعا  إغران 
المسطمغظ شغسغبعن شغ افرض  الفساد  تخارا وتةعغسا 
وصاق؟؟ وضغش لاظزغط الثولئ وعع غرى أن ضض طثغظئ 
غثخطعا طآلعا الاثطغر وتحرغث أعطعا وطظ بط اظستابه 
طظعا شق غساطغع الثشاع سظ أعطعا وعط شغعا وق وعط 
طحردون غعغمعن سطى وجعععط خارجعا، ضغش له أن 

 ق غسائر طظ ضض ذلك؟؟
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خطعات غتااجعظعا طظ أجض تظفغث طعماعط وتماغئ 
أظفسعط". ورشخ ضعك، التثغث سظ الخعر المظاحرة 
سطى اإلظارظئ أو تأضغث المعصع الثي تط الاصاذعا شغه 
"تفاظاً سطى جقطئ الصعات افطرغضغئ"، سطى تث صعله. 
غدئعا  سظ  ترضغا  سئرت  وصث   ،(٢٠١٦/٥/٢٦ ظغعز  (إرم 
الثارجغئ  وزغر  أوغطع  جاوغح  لسان  سطى  ظاعرغا 
الارضغ تغث صال "ظظختعط (العقغات الماتثة) بعضع 
غاعجععن  سظثطا  والصاسثة  والظخرة  داسح  حسارات 
إلى المظاذص افخرى شغ جعرغا، وحسارات بعضع ترام 
سظثطا غثعئعن إلى أشرغصغا"... وأضاف العزغر الارضغ 
شغ  وتازطئ  حرغضاظا،  تسث  دولئ  جظعد  "اجاثثام 
غمضظ  ق  أطر  إرعابغئ  طظزمئ  حسار  اإلرعاب،  طتاربئ 

صئعله". (وضالئ أظئاء افظاضعل ٢٠١٦/٥/٢٧)
جاغفظ  افطرغضغ  بالةغح  الضعلعظغض  خّرح  وصث 
الحسإ  تماغئ  وتثات  حارات  "وضع  بصعله:  وارن 
الضردغئ عثه لط غضظ طخرًتا به، ولط غضظ طظاجًئا... 
السربغئ  (طخر  تغاله".  تختغتغ  إجراء  اتثاذ  وتطَّ 
٢٠١٦/٥/٢٩)، وجغاق افتثاث والاخرغتات غثل سطى أن 
أطرغضا  طع  طسئصا  طعاصفعا  ظسصئ  صث  أردوغان  ترضغا 
جعرغا  بصعات  غسمى  لما  أطرغضا  طساظثة  بثخعص 
الحسئغئ  التماغئ  وتثات  تحضض  الاغ  الثغمصراذغئ 
أظصرة  تسائرعا  والاغ  شغعا،  التصغصغئ  الصعة  الضردغئ 

ذراسا لتجب السمال الضردجااظغ!.
باتةاه  ضان  اإلسقطغ  الاعجغه  أن  طظ  الرغط  وسطى 
اصاراب طسرضئ الرصئ، إق أن ترضئ الصاال سطى افرض 
ق تثل سطى ذلك، وعثا غظسةط طع الرأي بأن أطرغضا 
لغسئ طساسةطئ سطى طسرضئ الرصئ، وإن ضاظئ إسقطغا 
افرض  سطى  الصاال  شترضئ  المسرضئ،  ذئعل  دصئ 
اتةعئ بحضض طرضج باتةاه طظطصئ طارع وصام تظزغط 
الثولئ بحظ عةعم ضبغش سطى الصرى المتغطئ بمارع 
وجغطر سطى سثد طظ الصرى الاغ تخض طارع بإسجاز طبض 
ضطةئرغظ وضفر ضطئغظ، وأتضط التخار سطى طارع، وشغ 
المصابض اجاشض طا غسمى "بصعات جعرغا الثغمصراذغئ" 
تصثم تظزغط الثولئ باتةاه طارع، "ودخطئ بطثة الحغت 
سغسى سطى الطرغص باتةاه طارع، بسث أن ألجطئ شخائض 
ضمان  طصابض  الئطثة  باسطغط  المظطصئ  المسارضئ شغ 
طرور آطظ لطمثظغغظ طظ أعالغ طارع باتةاه إسجاز. إق 
أن افطر لط غاط بتسإ طراجض "سظإ بطثي" شغ تطإ، 
وصال إن الصعات لط تسمح باعجه الظازتغظ إلى إسجاز 
"جعرغا  إن  صعلعط  ظاحطغظ  سظ  ظاصًق  سجة،  دارة  أو 
بعثه  المسارضئ  سطى  الدشط  تتاول  الثغمصراذغئ" 
أغار،   ٢٨ السئئ  خئاح  جاء،  الصعات  دخعل  الثطعة. 
بسث عةعم لط غساطغسعا الثخعل إبره، وشص المراجض، 
وأوضح أن وشًثا طظ الصعات دخض الحغت سغسى سصإ 
الحغت  "صرغئ  شغعا  صال  الخعت  طضئرات  سئر  إظثارات 
طا  إلسجاز"،  طارع  طظ  المثظغغظ  خروج  طصابض  سغسى 
دسا شخائض "التر" المرابطئ شغ الئطثة لقظستاب إلى 
طارع". (طعصع سظإ بطثي ٢٠١٦/٥/٢٨)، شعصسئ شخائض 
بغظ شضغ  تعلعا  وطا  طارع  والمثظغغظ شغ  المسارضئ 

الثغمصراذغئ)،  جعرغا  وصعات  الثولئ  (تظزغط  ضماحئ 
طثى  سظ  لطاساؤل  المراصئغظ  طظ  الضبغر  دشع  والثي 
بغظ  طسارك  وصعع  طظ  الرغط  سطى  بغظعما  الاظسغص 
الاظزغمغظ إلى الحمال طظ طثغظئ الرصئ، شأطرغضا تثشع 
لةسض الاترضات سطى افرض ُتثشع باتةاه تخر خغارات 
أعض الحام بغظ (الظزام المةرم) أو (تظزغط الثولئ) أو 
(وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ) أو (شخائض طاظاترة)!.

وسطى وصع عثه الاطعرات سطى افرض ظةث أن الظحاط 
المتمعم السابص لطسغر شغ طتادبات السقم، صث خفئ 
وتغرته، شصث خرح دي طغساعرا طئسعث افطط الماتثة 
الثاص لسعرغا شغ بغان غعم الثمغج (٢٠١٦/٥/٢٦) "إن 
الةعلئ الةثغثة طظ طئاتبات السقم السعرغئ لظ تسصث 
صئض أجئعسغظ أو بقبئ سطى افصض وذلك بسث طحاورات 
شغ طةطج افطظ اجامرت لساساغظ وظخش. وصال الئغان 
الةعلئ  بثء  ظغاه  سظ  المةطج  طغساعرا)  (دي  "أذطع 
المصئطئ طظ المئاتبات شغ أجرع وصئ طمضظ لضظ عثا 
بالاأضغث لظ غضعن خقل افجئعسغظ أو البقبئ أجابغع 
المصئطئ". (وضالئ افظئاء افلماظغئ ٢٠١٦/٥/٢٦)، وغئثو أن 
عثا الارغث جئئه اظازار طسرشئ اآلبار الاغ جاظاب سظ 
المسارك الةارغئ وطثى تأبغرعا سطى الثغارات الحسئغئ، 
شسطى وصع الصاض والاثطغر والاعةغر اجامسئ طا تسمى 
بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات شغ الرغاض ٢٦-٢٠١٦/٥/٢٨ 
وأسطظئ أظعا جاصثم وبغصئ لتض حاطض شغ جعرغا (ورأت 
العغؤئ أن جععد إسادة افذراف إلى ذاولئ المفاوضات 
غةإ أن تاجاطظ طع اتثاذ خطعات جادة لعصش الاخسغث 
السسضري طظ صئض الظزام وتطفائه، وإغةاد آلغئ إحراف 
لطمظزمات  والسماح  بثلك،  اقلاجام  لدمان  دولغئ 
اإلظساظغئ بالعخعل السرغع واآلطظ إلى ضاشئ المظاذص 
الماتثة  افطط  تحرف  زطظغ  جثول  وشص  المادررة 
 ،٢٠١٦/٢٢٦٨ افطظ  طةطج  صرار  وتطئغص  تظفغثه،  سطى 
شغما غاسطص بعصش افسمال السثائغئ، وذلك طظ خقل 
وتتثغث  اقلاجام  لدمان  أطمغئ  طراصئئ  آلغئ  تعشغر 
بط  وطظ  تصع،  الاغ  الثروصات  سظ  المسآولئ  الةعئ 
اجاتثاث إجراءات سصابغئ خارطئ ضث طظ غرتضئعا.) 
(السربغئ ٢٠١٦/٥/٢٩)، والثور الثي تصعم به عثه العغؤئ 
شغ أتدان آل جسعد سمقء أطرغضا عع تطعغع الحسإ 
السعري باتةاه الصئعل بالاسعغئ الاغ ترغثعا أطرغضا، 
المسارك  سظ  الظاغةئ  تغث  طظ  غثاطش  ق  الثور  وعثا 
الاغ تثور شغ طارع والمسارك الاغ تثور شغ الشعذئ 
بغظ الفخائض الماظاترة، فظعا تآدي بالظاغةئ إلخداع 

المسطمغظ شغ الحام إلى تدظ أطرغضا.
إق  جعرغا  شغ  البعرة  لفخائض  طثرج  طظ  ولغج 
باقساخام بتئض اهللا الماغظ، واقظفضاك الاام سظ صعى 
سمقء  سئاءة  طظ  والثروج  والثولغئ،  اإلصطغمغئ  الثسط 
أطرغضا أردوغان وآل جسعد والثثام وافذظاب، شإن لط 
غفسطعا شساةسض طظعط أطرغضا جضغظا تثبح بعا البعرة 
غعثي  أن  جئتاظه  اهللا  ظسأل  بأغثغعط،  تثبتعط  بط 
البعرة  عثه  غتفر  وأن  أطرعط،  أرحث  إلى  إخعاظظا 

 المئارضئ طظ أسثائعا وطظ جعض أبظائعا

تامئ: المساةثات سطى الساتئ السعرغئ

السعدان وطخر غثاطفان بحأن تقغإ، 
وغاظازقن بحأن املغاه إلبغعبغا!!

بصطط: إبراعغط سبمان – أبع خطغض*

تصع طظطصئ تقغإ سطى الئتر افتمر، وتئطس طساتاعا 
صئائض  تصطظعا  طربساً،  طارًا  ضغطع  سحرغظ  طظ  أضبر 
ضئرى  بطثات  بقث  بعا  وتعجث  الئةا.  إلبظغئ  تظامغ 
المظطصئ  وظطئ  وحقتغظ،  رطاد،  وأبع  تقغإ،  عغ: 
السعدان  شخض  طظث  وطخر  السعدان  بغظ  ظجاع  طتض 
سظ طخر؛ تغث صام اقتاقل الئرغطاظغ برجط تثود 
الئطثغظ شغ السام ١٨٨٩م، جاسقً خط السرض (٢٢) عع 
الئرغطاظغ  اقتاقل  ساد  ١٩٠٢م  السام  وشغ  الفاخض، 
أي   - وعع  لطسعدان.  إدارغاً  تقغإ  طظطصئ  وأتئع 
المتاض الئرغطاظغ - أراد بعثه الفسطئ أن غةسطعا بآرة 
اقجاسمار  طارجعا  جغاجئ  وعغ  الئطثغظ،  بغظ  تعتر 
شغ ضبغر طظ الئطثان الاغ صام باتاقلعا. وبالفسض بثأ 
شفغ  وطخر؛  السعدان  بغظ  تقغإ  تعل  باضرًا  الظجاع 
١٨ حئاط/شئراغر ١٩٥٨م، أرجض الرئغج المخري، سئث 
الظاخر، صعات إلى المظطصئ، بط صام بستئعا ظعائغاً إبر 
اساراض الثرذعم سطى عثا السمض. وظض العضع ضما 
شغ  أخرى  طرة  السطح  إلى  الظجاع  ذفا  تاى  سطغه  عع 
السام ١٩٩٢م، سظثطا اسارضئ طخر سطى إسطاء تضعطئ 
المغاه  شغ  الئارول  سظ  الاظصغإ  تصعق  السعدان، 
المصابطئ لتقغإ، لحرضئ ضظثغئ، والاغ اظستئئ لتغظ 
اتعام  إبر  افطر  تفاصط  بط  الئطثغظ.  بغظ  الظجاع  شخ 
المخري،  الرئغج  اغاغال  بمتاولئ  لطسعدان  طخر 
شصاطئ الصعات المخرغئ باتاقل المظطصئ، وظض الاعتر 
عع جغث المعصش تاى السام ٢٠٠٠م، سظثطا شرضئ طخر 
جغطرتعا الضاططئ سطى المظطصئ ووضسئ غثعا سطغعا، 
إق  طظه  غائص  لط  الثي  السعداظغ؛  الةغح  واظستاب 

وتثة خشغرة، وباقتفاق طع طخر.
إق أن التضعطئ السعداظغئ أسطظئ شغ السام ٢٠٠٤م أظعا 
تصثغط  سطى  وأضثت  المظطصئ،  إدارة  سظ  تاثطى  لظ 
طثضرة لفطط الماتثة بعثا الحأن. وشغ السام ٢٠١٠م 
تابسئ  جعداظغئ  اظاثابغئ  ضثائرة  تقغإ  اساماد  تط 
لطئتر افتمر، إق أن اقظاثابات لط تاط شغعا، شغ تغظ 
الئرلماظغئ  اقظاثابات  أصغمئ  ٢٠١١م  السام  شغ  إظه 
تاى  افطعر  عثأت  بط  تقغإ.  طظطصئ  شغ  المخرغئ 
إسادة  سظ  ٢٠١٦م  السام  عثا  بثاغئ  شغ  طخر  إسقن 
ججغرتغ (تغران) و(خظاشغر) لطسسعدغئ، وترجغط التثود 
الئترغئ بغظ السسعدغئ وطخر، طما أساد الخراع تعل 
طظطصئ تقغإ إلى العاجعئ طرة أخرى. وغرى طراصئعن 
أن صدغئ تقغإ جااخثر طئاتبات الطةظئ المحارضئ 
السعداظغئ المخرغئ، الاغ بثأت اجاماساتعا الروتغظغئ 
غغر  أغار/طاغع ٢٠١٦م،  الثمغج ٢٥  غعم  الثرذعم  شغ 
أن جصش الاعصسات غزض طظثفداً بحأن تتصغص تصثم 
اإلسقم،  وجه  شغ  المئاتبات  إغقق  وطع  الصدغئ،  شغ 
تعصع  وعظاك،  عظا  طظ  طسآولعن  به  غةعد  بما  إق 
طحارضئ،  صداغا  سثة  اقجاماسات  طظاصحئ  طاابسعن، 
تقغإ  طبطث  سطى  الظجاع  غضعن  أن  غسائسثون  وق 
أولؤك  تعصسات  غثسط  وطا  صماعا،  سطى  وحقتغظ 

الماابسغظ، اجائاق طعجى طتمث أتمث طساسث رئغج 
أن  سطى  بالاأضغث  اقجاماسات  السعداظغ  الةمععرغئ 
ططش تقغإ بالظسئئ لطسعدان لغج جغاجغاً بض ططش 

جغادي أرضاً وحسئاً.
إن طا غصعم به تضام السعدان وطخر طظ إبارة الظسرة 
العذظغئ الثئغبئ الاغ زرسعا الضاشر المساسمر، إلحشال 
الظاس بسثو خارجغ، وتثفغش الدشط سطى الظزاطغظ 
المظعارغظ، طما غجغث طظ الاعتر بغظ حسئغ وادي الظغض، 
الثغظ غظامعن لثغر أطئ أخرجئ لطظاس، لعع خغاظئ طظ 
عآقء التضام، الثغظ ضان واجئعط السمض سطى إتسان 
رساغئ افطئ، والسعر سطى تصعصعا، وسثم الافرغط شغ 

أي حأن غمج أطظعا السغاجغ واقصاخادي.
إن تضام السعدان وطخر شغ العصئ الثي غاظازسعن 
شغه سطى صطسئ أرض ططك لفطئ اإلجقطغئ، وغصغمعن 
غثص  شغما  غاظازلعن  شإظعط  غصسثوظعا،  وق  الثظغا 
الظعدئ  جث  صدغئ  وطا  لفطئ،  المخغرغئ  الصداغا 
سظ  التضام  عآقء  تظازل  تغث  بئسغثة،  سظا  اإلبغعبغ 
لاظفغث  إبغعبغا  تضام  طع  وتعاذأوا  الحسئغظ،  تصعق 
شغ  الاتضط  عثشعا  طاضرة،  اجاسمارغئ  غربغئ  أجظثة 
طغاه الظغض. ورغط الادطغض الثي غمارجه تضام الئطثغظ 
بحأن جث الظعدئ اإلبغعبغ، إق أن رئغسغ الئطثغظ، 
الثرذعم،  شغ  وبغصئ  اإلبغعبغ  ظزغرعما  طع  وصسا  صث 
جمغئ بإسقن المئادئ لسث الظعدئ اإلبغعبغ، وذلك 
شغ أغار/طاغع ٢٠١٥م، وضان عثا اقتفاق بمبابئ المعاشصئ 
سطى إصاطئ السث، وترضج التثغث تعل سمطغئ الاحشغض 
واإلدارة، وضغفغئ تفادي المدار الماعصسئ... وطا إلى 
ذلك طظ طسائض ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، رغط طا 
صاله المثاخعن شغ حآون المغاه شغ طخر والسعدان 

طظ طثاذر جاطتص بضطغعما تال صغام عثا السث.
أو  لمخر  تقغإ  تئسغئ  افطئ،  سطى  أخطر  شأغعما 
السعدان، أم صدغئ جث الظعدئ الاغ جغطتص ضررعا 
- ق صثر اهللا - الئطثغظ؟! إن صدغئ تقغإ لظ تتض إق 
بإرجاع افطر إلى أخطه، وتعتغث السعدان وطخر شغ 
ظض دولئ الثقشئ، شافخض ترك طبض عثه افطعر الاغ 
الظاس،  غظفع  بما  واقحاشال  تآخر،  ولضظعا  تصثم،  ق 

والسمض سطى درء المثاذر سظعط، وتعتغث بقدعط.
الثاظسئ  افظزمئ  عثه  طبض  أن  غصغظ  سطى  ولضظظا 
غمضظ  ق  المساسمر،  الضاشر  لطشرب  تماطاً  والثاضسئ 
لثولئ  افطئ  تتااج  لثلك  الظاس،  غظفع  بما  تعاط  أن 
شارسى  السزغط،  اإلجقم  أجاس  سطى  تصعم  طئثئغئ، 
حآون الظاس سطى أجاس أتضام رب السالمغظ، وتصطع 
غث الشرب الضاشر الساببئ شغ بقدظا، ولثلك ضان واجئًا 
سطى افعض شغ السعدان، وشغ طخر، بض وشغ ضض بقد 
المسطمغظ أن غسمطعا طظ أجض سجتعط وطةثعط، الثي 
ق غضعن إق سئر الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ظسج 

 بعا شغ الثظغا، وظفعز بعا شغ اآلخرة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

أردوغان غاعط العقغات املاتثة بسثم الخثق 
لطمصاتطغظ  دسمعا  بسئإ  الماتثة  العقغات  الماضغ،  السئئ  غعم  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  دان 
الحسإ  تماغئ  حارات «وتثات  غرتثون  أطرغضغغظ  خعر «ضعطاظثوس»  أظعرت  أن  بسث  جعرغا،  شغ  افضراد 
الضردغئ» الاغ تسائرعا أظصرة طةمعسئ «إرعابغئ». وصال أردوغان شغ خطاب ألصاه شغ دغار بضر ضئرى طثن 
الحسإ  تماغئ  لعتثات  غصثطعظه  الثي  الثسط  افضراد: «أدغظ  طظ  السضان  غالئغئ  تغث  ترضغا  حرصغ  جظعب 
غرجطعا  ق  أن  افذطسغ...  حمال  تطش  شغ  وطسظا  أخثصاؤظا  عط  الثغظ  عآقء  سطى  طدغفاً: «غةإ  الضردغئ»، 
جظعدعط إلى جعرغا وعط غرتثون حارات وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ». وتأتغ تخرغتات أردوغان بسث أن 
الاصط طخعر وضالئ «شراظج برس» خعرًا لةظعد أطرغضغغظ شغ جعرغا غدسعن حارة «وتثات تماغئ الحسإ 

الضردغئ». (جرغثة التغاة)
: تخرغح الرئغج الارضغ تعل عثه المسألئ لغج افول لمسآول ترضغ، شصث جئصه إلى ذلك وزغر 
خارجغاه طعلعد تحاووش أوغطع الثي صال: "طظ غغر المصئعل أن غدع جظعد أطرغضغعن حارات «وتثات 
تماغئ الحسإ» الضردغئ الاغ تسائرعا أظصرة طةمعسئ إرعابغئ"، وأضاف لطختاشغغظ: "عثا ضغض بمضغالغظ، 
عثا ظفاق". ولظا أن ظسأل: إن ضظاط تاعمعن العقغات الماتثة بالظفاق بسئإ دسمعا لـ "وتثات تماغئ 
الحسإ" وتمض جظعدعا حارات تطك العتثات، شماذا تسمعن صاالضط إلى جاظإ سثوة اإلجقم والمسطمغظ 
العقغات الماتثة شغ جعرغا؟؟ بط ضغش تسائرون تطك العتثات عغ السثو بغظما تسائرون السثو التصغصغ 

لقجقم والمسطمغظ "أخثصاء"؟؟ 
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عثه  إن  المفن،  وبالفط  ظصعل  أن  ظساطغع  شطثلك 
التطعل الاغ اتئسعا التضط شغ السعدان والاغ أحرظا 
الظزام  رتط  طظ  عغ  السابصئ  المصالئ  شغ  إلغعا 
طظ  ضض  بض  جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  وق  الفاجث، 
غعرث  ق  الزالط  افجاس  عثا  سطى  اصاخاده  أجج 
َس بُنَْيانَُه  ّسَ

َ
َفَمْن أ

َ
حسئه إق طجغثًا طظ الفصر والدغاع، ﴿أ

َس بُنَْيانَُه َعلَى  ّسَ
َ
ْم َمْن أ

َ
ِ َورِْضَواٍن َخْيٌر أ َعلَى َيْقَوى ِمَن اّبَ

ُ ال َفْهِدي الَْقْوَم  َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاْغَهاَر بِِه فِي نَارِ َجَهّنََم َواّبَ
الِِميَن﴾. الّظَ

ضغفغئ سقج اقظعغار اقصاخادي شغ اإلجقم
إن اإلجقم غمطك رؤغئ اصاخادغئ طاضاططئ وعغ سطى 
وشغ  افجج،  شغ  الرأجمالغئ  الرؤغئ  طع  تام  تداد 
الفروع، وصث آن افوان لفطئ أن تثرك صغمئ طا تمطك 

طظ بروة شضرغئ صئض بروتعا المادغئ. 
إن دولئ الثقشئ أسطئ الئحرغئ خغر طبال سطى السثل 
تةع  لط  والطغعر  الئعائط  شتاى  البروات،  تعزغع  شغ 
اإلجقطغ  اقصاخادي  شالظزام  المسطمغظ،  بقد  شغ 
عع العتغث الصادر سطى سقج طحاضض الئحرغئ جمساء، 
شعع ظزام رباظغ غرسى حآون السئاد خغر رساغئ شغ 

ضض زطان وطضان.
وظصعل وباهللا الاعشغص:

إن التض في طحضطئ اصاخادغئ شغ اإلجقم، تاططإ 
إدراك واصع المحضطئ اباثاًء بط الئتث شغ الظخعص 
الاغ ظجل بعا العتغ، بط اجاظئاط افتضام الماسطصئ 
دون  وتخرًشا،  وتظمغًئ  تمطًضا  المال  حآون  باثبغر 
سظ  تظئبص  ق  اقصاخاد  شغ  أخرى  أشضار  بأي  الاأبر 
السصغثة اإلجقطغئ، عثه عغ الطرغصئ العتغثة الاغ 

تمغج اقصاخاد شغ اإلجقم.
أوقً: شالظزام اقصاخادي اإلجقطغ عع العتغث الصادر 
الظزام  شاطئغص  جمساء،  الئحرغئ  طحاضض  سقج  سطى 
المحضقت  غسالب  الثي  عع  الختغح  اقصاخادي 
شرض  اإلجقم  فن  وذلك  جثرغًا،  سقجاً  اقصاخادغئ 
الرساغئ سطى الثولئ، وتعشغر التاجات افجاجغئ لطرساغا 
وأطظ،  وتطئغإ  وتسطغط  وططئج وطسضظ  طظ طأضض 
صال  طحضطئ،  أي  ظةث  شق  السغاجئ  عثه  ذئصئ  شإذا 
َعلَْيِهْم  لََفَتْحَنا  َقْوا  َواّيَ آَمُنوا  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ ّنَ 

َ
أ ﴿َولَْو  تسالى: 

ْرِض﴾.
َ ْ
َماءِ َواأل بََراَكٍت ِمَن الّسَ

شئاذض  الربعغئ،  الخظادغص  طظ  اقصاراض  أطا  باظغاً: 
تسالى:  غصعل  الحرع،  ترطه  الثي  بالربا  تساطض  فظه 
;fl̨¬̨’̨? جابر:  وسظ  َدَقاِت﴾،  الَصّ  ِ َويُْر َبا  الِرّ  ُ اَبّ ﴿َفْمَحُق 
; Ž„ łÁĄ̊ Ž·]ą̊Ą̂;„̌ę Žh]—̨Ą̂;„̌÷̨ Ž—ÊŸ̌Ą̂;]d̨ flŽÖ’\;◊̨ Ž—`    Ž fl̨!\;ÿ̌Êà̌Ñ̨

;fiÔ\Ę̂ą̀< رواه طسطط. ł€·̌;ÿ̨]Ǫ̃Ą̂
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  جاسمض  بالباً: 
اجارجاع  سطى  اهللا  بإذن  صرغإ  سظ  الصادطئ  الظئعة 
شاساسغث  التضام،  بثغاظئ  سئرة  شق  الةظعب  أراضغ 
أعض  لغظسط  وغغره  بارول  طظ  السعدان  بروة  بطبغ 

السعدان ضطعط بثغراتعط العشغرة.
وضثلك  والثثطات  السطع  سطى  الدرائإ  إن  رابساً: 
الظئغ  غصعل  أخثه،  غةعز  ق  ترام  طال  عغ  الةمارك، 
 ،>„̌ łfi ŽŸ ; žä ł›̨ ; ŽfË ŽŞŽd ; Ć̂ Žb ;G ž€ Ž÷ łâŸ̌ ; žÛ ŽÖ łŸ\ ;ÿ̌]Ÿ̨ ; ć◊ ŽuĄ́ ;ˆ?  :
والمسطط ق تطغإ ظفسه إق إذا ُأخث المال طظه سطى 
;Į̈ Ćfiq̨ł’\ ;◊̌|̌ łÅĄ́ ;ˆ?  : الظئغ  غصعل  ضما  الحرع،  أجاس 

<، والمضج عع الةمارك. žä ł“Ÿ̨;f̌ Žt]ę̂
الظاس  سطى  افسئاء  تجغث  والةمارك  الدرائإ  إن 
وبثاخئ الفصراء، وترشع طظ أجسار السطع والثثطات، 
 : الظئغ  غصعل  غطاق،  ق  جتغماً  التغاة  غةسض  طما 
;G ł€ Ž‚ łË÷̨¡̨;„̌Ę̈ đ÷∆̨Ë̌Ž’;fl̨Ë Ž⁄ Ž÷ łâ⁄̌ł’\; ŽÑ]¬̨ łà

˛
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< رواه الئغعصغ. ŽÏŸ̨]Ę̈ ŽŒ
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أشراد  سطى   - الساطئ  المطضغات   - تعزغع  خاطساً: 
الرسّغئ، الثغظ عط المالضعن لعثه المطضغات الساطئ، 

ولعارداتعا. وعثا الاعزغع ق غصّغث شغه الثطغفئ بحضٍض 
طسغظ، شطه أن غعزع سطغعط طظ أسغان المطضغئ الساطئ، 
غتااجعن  طا  ضض  والشاز،  والظفط،  والضعرباء،  ضالماء، 
إلغه قجاسماقتعط الثاخئ، شغ طظازلعط، وأجعاصعط 
بسسر  افسغان  عثه  غئغسعط  أن  وله  بمظ.  غغر  طظ 
الاضطفئ شصط، أو بسسر السعق. ضما أن له أن غعزع 
سطغعط ظصعدًا طظ أرباح المطضغات الساطئ، غسغر شغ ضض 

ذلك بما غرى شغه الثغر والمخطتئ لطرسّغئ.
جئغًق  الضاشر  لطشرب  ظةسض  ق  أن  سطغظا  غةإ  جادجاً: 
الشربغئ  الثول  تثخض  إن  تغث  المآطظغظ،  سطى 
جغطرتعا  وبسط  بقدظا،  حآون  شغ  اقجاسمارغئ 
الثولغئ  والمظزمات  المآجسات  خقل  طظ  سطغعا، 
وإبرام  الثولغ،  والئظك  الثولغ  الظصث  ضخظثوق 
اقتفاصغات طسعا، وتظفغث افظزمئ الصائمئ شغ بقدظا 
لما تمطغه سطغعا عثه المظزمات، بات واضتا لضض ذي 
َعلَى  لِلَْكافِِريَن  اهللاُ  يَْجَعَل  ﴿َولَن  تسالى:  غصعل  سغظغظ، 

الُمْؤِمنِيَن َسبِيالً﴾.
الظاس  لحآون  الراسغئ  الثقشئ  دولئ  إن  جابساً: 
جاسمض سطى تفةغر ذاصات الظاس واجاشقل البروات 
الجراسغئ والتغعاظغئ العائطه والاغ غظسط بعا السعدان، 
بغئ  طظ  وتمعغطعط  اجاشقلعا،  طظ  الظاس  وتمضغظ 
السطع  تعشغر  سطى  الثولئ  وتسمض  المسطمغظ.  طال 

اقجاراتغةغئ طبض الصمح وغغره.
إن عثه المسالةات لغسئ خغاقً وإظما عغ شضر غسالب 
شغ  اإلجقطغ  الاارغت  شغ  بالفسض  ذئصئ  وصث  واصسًا، 

سعث الثقشئ.
وجغسعد عثا افطر طرة أخرى بإذن اهللا ضما ذضر رجعل 
اهللا  شغ التثغث الختغح: «جغضعن شغ آخر الجطان 

خطغفٌئ غتبع المال تبعًا وق غسثه سثًا» ضظـج السمال.
وصث غسأل جائض: وعض تسالب الثولئ اإلجقطغئ عثه 
المحضقت اقصاخادغئ طظ شصر وغقء أجسار وتتصغص 
إلى  وخعق  المساعغات  ضاشئ  سطى  تصغصغئ  تظمغئ 
طبض  جآال  غظحأ  ضغش  اإلجابئ  وصئض  شظصعل:  الرشاه؟ 
عثا طظ طسطط افخض شغه أظه غآطظ بأن ظزام رب 
ختغتئ،  طسالةئ  الئحرغئ  طحاضض  غسالب  السالمغظ 
ال َفْعلَُم َمْن َخلََق 

َ
ألط غصرأ صعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿أ

إق  غتااج  ق  طعجعد  شالشثاء  الَْخبِيُر﴾؟!  اللَِّطيُف  َوُهَو 
إلى اإلظااج والاعزغع وشص أتضام الحرع. شمبًق غةعع 
سطى  المراق  التطغإ  صغمئ  أن  طع  السعدان،  جضان 
افرض غصثر بسئسمائئ ططغعن دوقر جظعغًا؟! (تصرغر 
لصظاة الةجغرة ٢٠٠٨/٦/١٦م)، وضغش غةعع بطث شغه 
التغعاظغئ؟!  البروة  طظ  رأس  ططغعن   ١٣٠ طظ  أضبر 
طع  السعدان  أعض  وغةعع  التغعاظغئ)،  البروة  (وزارة 
وجعد ٢٠٠ ططغعن شثان خالتئ لطجراسئ أراٍض خخئئ 
طسطتئ صطما غعجث لعا طبغض شغ السالط، وق ظةث لعا 
أبرًا شغ غثائظا لسعء الرساغئ وشساد الظزام الرأجمالغ 

المطئص سطغظا!!
عع  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  الظزام  إن  الثاتمــئ: 
طحاضض  جمغع  لمسالةئ  حاطض  ظزام  أتضام  طظ  ججء 
اإلظسان، والثي شغه خغرا الثظغا واآلخرة، وشغه عثي 
ُهَداَي  َبَع  اّيَ ﴿َفَمِن  تسالى:  صال  لطئقد،  وخغٌر  لطسئاد 
لَُه  َفإِّنَ  ِذْكرِي  َقْن  ْعَرَض 

َ
أ َوَمْن    يَْشَقى  َوال  يَِضّلُ  َفال 

الظزام  إن  ْقَمى﴾. 
َ
أ الِْقَياَمِة  يَْوَم  َونَْحُشرُهُ  َضْنًكا  َمِعيَشًة 

اقصاخادي اإلجقطغ ق بث أن غطئص طاجاطظا طع ضاشئ 
افظزمئ اإلجقطغئ شغ التضط واإلدارة شغ ظض دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تظحر السثل 

والطمأظغظئ بغظ الئحرغئ جمساء.
الطعط سةض لظا بظخرك لظثرج الظاس طظ سئادة السئاد 
إلى سئادة رب السئاد، وطظ ضظك الرأجمالغئ، وجعرعا، 

 إلى جسئ اإلجقم وسثله
* سدع طةطج العقغئ - تجب الاترغر / وقغئ السعدان

اقظعغار اقصاخادي يف السعدان 
الةثور والتطعل (٢)

بصطط: جطغمان الثجغج*
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اخاامئ باارغت ٢٠١٦/٥/٢٤ شغ طثغظئ إجطظئعل الارضغئ 
شسالغات الصمئ السالمغئ لطسمض اإلظساظغ بمئادرة طظ 
طعن  ضغ  بان  الماتثة  افطط  لمظزمئ  السام  افطغظ 
الثي صال إن تةط المساسثات اإلظساظغئ تداسش ١٢ 
طرة خقل ١٥ ساطاً افخغرة لغخض إلى ٢٤٥ ططغار دوقر، 
ورؤجاء  الثول  ساتص  سطى  غصع  طعما  "دورًا  أن  ورأى 
الئطثغات والتضعطات المتطغئ طظ أجض تعغؤئ طظاخ آطظ 
لقجؤغظ" طحثدًا سطى أعمغئ تأطغظ شرص اصاخادغئ 

لقجؤغظ ودسط سقصاتعط طع المةامع المدغش.
وحارك شغ المآتمر أضبر طظ ٥٠ زسغما سالمغا و٥ آقف 
طظ الثئراء والسغاجغغظ والساططغظ شغ طةاقت اإلغابئ 
طعاجعئ  جئض  "اإلظساظغئ"  الصمئ  وبتبئ  اإلظساظغئ، 
الضاربئ اإلظساظغئ الماخاسثة شغ السالط ووضع ظزام 

طساسثات أضبر ضفاءة وشاسطغئ.
زسماء  سظعا  غاب  الاغ  الصمئ  لعثه  المسطظ  والعثف 
الثول الضئرى، إسثاد خرغطئ ذرغص لمساسثة أضبر طظ 
٦٠ ططغعن قجأ وظازح سئر السالط دشسئ بعط التروب 
والخراسات الثولغئ واإلصطغمغئ إلى المعت سطى ذرصات 
جتغط  طظ  عرباً  الئتار  أسماق  وشغ  الصسري  الطةعء 
التروب شغ بقدعط ضما غتخض شغ جعرغا طظث أضبر 
طظ خمسئ أسعام أو طظ التروب اقصاخادغئ الصاتطئ 

بحضض خاطئ.
المسطظئ  افعثاف  تسإ  الظةاح  لعا  غصثر  لط  والصمئ 
زسماء  لثى  واإلغةابغات  الثغري  الةاظإ  إظعار  وإظما 
السالط وطظ خطفعط دولعط، سطى افغطإ إلخفاء الةاظإ 
والسسضرغئ،  السغاجغئ  الخراسات  سظ  الظاتب  السطئغ 
الاغ  تثود"  بق  "أذئاء  طظزمئ  ذلك  سظ  سئرت  وصث 
لطتضعطات  ظةاة  ذــعق  واسائرتعا  الصمئ  صاذسئ 
طاعصسئ  اإلظساظغئ  اقتاغاجات  تخاسث  سظ  المسآولئ 
غغر  تسظئ"  "ظعاغا  إسقن  طظ  أضبر  سظعا  غخثر  ق  أن 

سمطغئ.
تظسصث عثه الصمئ أطام طحاعثة السالط لصاض اآلقف طظ 
الظساء والحغعخ وافذفال شغ جعرغا والسراق وطسزط 
أضبر  طظعا  الظازتعن  غحضض  تغث  المسطمغظ،  بقد 
طظ ٩٠٪ طظ ظسئئ القجؤغظ، وتتئ طسمع الخغتات 
ذرسًا  أختابعا  ضاق  الاغ  الضئغرة  اإلظساظغئ  واآلعات 
الصعى  أغــثي  سطى  بتصعط  ترتضإ  الاغ  بالةرائط 
الظفعذ  بغظعا  شغما  تصاجمئ  الاغ  الضئرى  الرأجمالغئ 
وافرباح سطى تساب الحسعب المسادسفئ والاغ رغط 
طآجغعا، باتئ سرضئ فبحع أظعاع اقجاشقل المادي 

ضالعارب طظ الرطداء إلى الظار.
ولط تثُض عثه الصمئ طظ الممارجات السغاجغئ الفردغئ 
الاغ تثل سطى سثم جثغئ إظساظغاعا المجسعطئ، شفغ 
اشاااح الصمئ، لط غظج الرئغج الارضغ تثضغر السالط 
بأن بقده أظفصئ سحرة ططغارات دوقر سطى طساسثة 
المةامع  أن  طدغفا  والسراق،  جعرغا  طظ  القجؤغظ 
دوقر،  ططغعن   ٤٥٦ طظ  أضبر  طظعا  غظفص  لط  الثولغ 
أبعاب  بفاح  أوروبا  باعثغث  القجؤغظ  صدغئ  واجاشض 
بمظح  افخغرة  تسارع  لط  إذا  إلغعا،  لقجؤغظ  العةرة 
افتراك ترغئ الاأحغرة لثخعلعا، ولط غأت سطى واجئاته 
سعث  ضان  ضما  جعرغا،  شغ  المسطمغظ  إخعاظه  لظخرة 

جقذغظ الثولئ السبماظغئ.
وغئثو أن الثاشع وراء طحارضئ أوروبا الفسالئ شغ الصمئ 
العةرة  لمحضطئ  والثسط  التطعل  إغةاد  عع  اإلظساظغئ 
الاغ باتئ ورصئ تعثد طخالتعا السغاجغئ وافطظغئ، 
وسطى  تماجاً  المحارضغظ  أضبر  ألماظغا،  أسطظئ  شصث 
افلماظغ  اقصاخادي  والاساون  الاظمغئ  وزغر  لسان 
افوروبغ  لقتتاد  التالغئ  اآللغات  "أن  طعلر):  (غغرك 
لعثا  تعشغ  ق  القجؤغظ  فزطئ  لقجاةابئ  المثخخئ 
الشرض، واصاراتغ تعل أزطئ القجؤغظ عع تتعغض ١٠٪ 
طظ طغجاظغئ اقتتاد افوروبغ طظ أجض اقجاةابئ لعثه 

افزطئ وتطعغر الئظغئ الاتاغئ".
ضان واضتا سطى المحارضغظ شغ الصمئ الضقم المظمص 
والحسارات الظزرغئ الاغ ق تسضج أي جثغئ تصغصغئ 
طظث  تاراضط  الاغ  اإلظساظغئ  افزطــات  عثه  لمسالةئ 
السصعد افخغرة وغفرزعا الظزام اقصاخادي الرأجمالغ 
السسضرغئ  المادغئ  وجغطرته  وجرائمه  السالمغ، 
واقصاخادغئ الاغ تسمح لطمساشطغظ طظ دوله زغادة 
الحسعب  طقغغظ  تساب  سطى  وبرواتعط  أرباتعط 

الةعسى والمحردغظ شغ السالط دون أي اسائار إظساظغ 
طظ  السغاجغئ  التطعل  سطى  وتعاذآعط  أخقصغ،  أو 
خقل المظزمات السالمغئ الاغ غسغطرون سطغعا ضعغؤئ 
افطط، بتغث تئصغ بشرات السغطرة طفاعتئ أطاطعط، 
افوجع  الظفعذ  خاتئئ  اقجاسمارغئ  الشربغئ  شالثول 
شغ السالط والمظزمئ الثولغئ، أداتعا، وجثت شغ صمئ 
"اإلظساظغئ" عثه طثخًق لمحضطئ تثاف أن تظفةر شغ 
لةعء  إلى  والظجاسات  الخراسات  تآدي  تغث  وجعععا، 
المقغغظ طظ المعاجرغظ إلى أوروبا، وورصئ تشطغ بعا 
سغعب غغاب التج اإلظساظغ سظ جغاجاتعا وإجراطعا.

السالط  شغ  المظخفعن  والمفضرون  السغاجغعن  غسرف 
جغاجئ  ــآقت  ط لارصغع  عغ  الصمط  عــثه  طبض  أن 
سظ  تثرج  الاغ  السالط،  شغ  الةحع  الرأجمالغ  الظزام 
السغطرة أبظاء إرجاء الظفعذ واقجاشقل المادي لعثا 
الظزام، سقوة سطى سةج السالط بمظزماته وطآجساته 
لعثا  اإلظساظغ  الةثري  التض  إغةاد  سظ  اإلظساظغئ 
الظزام وجغطرة أدواته طظ طظزمات المةامع الثولغ 
شغ جئغض اجاثاطئ بض وزغادة الضعارث اإلظساظغئ طظ 

ظجاسات وشصر وتطعث لطئغؤئ.
١٩٢٤م  سام  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  جصعط  شمظث 
وتمجغص افطئ اإلجقطغئ إلى دوغقت تابسئ لقجاسمار 
التغاة،  أظزمئ  ضض  سظ  اإلجــقم  وإبــســاد  الشربغ 
الفصر  طظ  غساظغ  ضطه  والسالط  بض  اإلجقطغئ  وافطئ 
والاحرغث والضعارث والاعةغر واإلبادة، سطى غث دول 
بمئثأ  الظاس  طع  تاساطض  الاغ  الرأجمالغئ  اقجاسمار 
لقظسان  باقً  وق تطصغ  المال  الربح والسغطرة ورأس 
وتصعصه الاغ تاحثق بعا دغمصراذغاه المجغفئ، وذلك 
والمعصع  العائطئ  لطبروات  المسطمغظ  اطاقك  رغط 
غظزر  اإلجقطغ  شالمئثأ  اقجاراتغةغ،  الةغعجغاجغ 
وسرضه  وطضاظاه  وتغاته  اإلظسان  ضراطئ  إلى  بةثغئ 
دون اسائار لفطعر المادغئ طعما بطشئ، وق لمخالح 
افحثاص والمآجسات ورؤوس أطعالعا، صال تسالى: 
ْمَنا بَنِي آَدَم وََحَملَْناُهْم فِي الَْبّرِ وَالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهم  ﴿َولََقْد َكّرَ
َيْفِضيالً﴾  َخلَْقَنا  ْن  ّمِّمَ َكثِيٍر  َعلَى  لَْناُهْم  َوَفّضَ ّيَِباِت  الّطَ ّمَِن 

[اإلجراء: ٧٠]
الضعارث  وطظابع  أجئاب  سطى  الصداء  أن  حك  وق 
تضعن  الرأجمالغ،  الظزام  أشرزعا  الاغ  اإلظساظغئ 
بثاعئ بظئث وإصخاء المئثأ الرأجمالغ ودوله وأدواته 
طظ الاتضط والسغطرة سطى أظزمئ التغاة شغ السالط، 
وجسض الصدغئ المخغرغئ لطمسطمغظ وإظصاذ إخعاظعط 
الةعائح  طظاذص  شغ  وظخرتعط  افرض  أخصاع  شغ 
اإلظسان  وإظــصــاذ  بض  ـــادة،  واإلب والصاض  والاعةغر 
ضإظسان عغ باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ 
ذعغطئ، وجاد أبظاء  الثقشئ الاغ جادت السالط صروظاً 
وجعدعا السثل والطمأظغظئ والسطط شغ السالط بفدض 
وذئصعا  اإلجــقم  شرضعا  الاغ  الحرسغئ  المسالةات 
المسطمعن سمطغا شغ تال تثوث المآجغ الاغ تمج 
ضراطئ اإلظسان وتغاته، جعاء داخض الثولئ اإلجقطغئ، 
أو شغ أي طضان شغ السالط، والمساسثات الاغ احاعر 
سظث  السالط  لحسعب  تصثغمعا  اإلجقطغئ  الثولئ  سظ 
تغاة  جسض  سطى  دلغض  خغر  لعغ  والضعارث  الةعائح 
اإلجقطغ،  المئثأ  اعامام  طرضج  وضراطاه  اإلظسان 
وطظعا سطى جئغض المبال ق التخر، طا غسرف بمةاسئ 
الئطاذا سام ١٨٤٥م شغ أغرلظثا والاغ صدئ سطى صرابئ 
المطغعن أغرلظثي ظاغةئ الامغغج الثغظغ طظ صئض إظةطارا 
سظ  اإلظةطغج  تثاذل  ظض  وشغ  أغرلظثا،  جضان  ضث 
السبماظغئ،  اإلجقطغئ  الثولئ  تثخطئ  رساغاعا،  ظةثة 
سطى الرغط طظ بثاغات ضسفعا، لظةثة شصراء الحسإ 
افغرلظثي، شأطر السططان سئث المةغث افول بمساسثة 
شاصئ  أجارلغظغ،  جظغه  آقف  سحرة  بطشئ  طالغئ 
المساسثة  تثفغخ  ذطئئ  الاغ  برغطاظغا  طساسثات 
فلش جظغه أجارلغظغ، إق أن السططان السبماظغ أرجض 
المساسثة المالغئ وطسعا بقث جفظ طتمطئ بالطسام 
فغرلظثا رغط التخار اإلظةطغجي، وطا زالئ رجالئ الحضر 
المةغث  سئث  لطسططان  أغرلظثا  وجعاء  أرجطعا  الاغ 
السبماظغ  افرحغش  شغ  طتفعظئ  السبماظغئ  والثولئ 

 بارضغا تاى الغعم
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ظائإ   *

وقغئ افردن

بصطط: الثضاعر أتمث تسعظئ*


