
صاطئ ضاطئ العسغ اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ 
خاذرة  باعزغع  والئعلغاضظك  الثطغض  جاطسئ  طظ  ضض 
سطى الطقب وضتئ خقلعا طا غثسع له اإلجقم طظ 
وأن  طضرطئ  طخاظئ  وجسطعا  المرأة  لمضاظئ  تفٍر 
اقخاقط  غترم  اإلجقم  وأن  الاصعى،  لئاس  تطئج 
الحرع،  أصرعا  لتاجئ  إق  والظساء  الرجال  بغظ 
َفُتوَب  ن 

َ
أ يُِريُد   ُ ﴿َوابَّ تسالى:  بصعله  ذلك  طعضتئ 

بالصغط  الامسك  إلى  غثسععا  الشرب  وأن  َعلَْيُكْم﴾ 
شغ  الشربغئ  التغاة  ظمط  وإلى  الفاجثة  الشربغئ 
التعاجج  وضسر  واقخاقط  السعرات  وضحش  الطئاس 
يَن  ِ َّ ا ﴿َويُِريُد  تسالى:  بصعله  واإلظاث  الثضعر  بغظ 
تط  ضما  َعِظيًما﴾.  َمْيالً  تَِميلُواْ  ن 

َ
أ َهَواِت  الشَّ يَتَّبُِعوَن 

تعزغع ظحرة طظ إخثارات تجب الاترغر شغ افرض 
َفُتوَب  ْن 

َ
أ يُِريُد   ُ ﴿َوابَّ بسظعان:  شطسطغظ  المئارضئ 

تَِميلُوا  ْن 
َ
أ َهَواِت  الشَّ يَتَّبُِعوَن  يَن  ِ َّ ا َويُِريُد  َعلَْيُكْم 

جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  صاطئ  ضما  َعِظيًما﴾.  َمْيًال 
خقلعا  رشسئ  الةاطسئ  طثخض  أطام  بعصفئ  الثطغض 
بأن  تصئطعا  ق  الضرام  "أجاتثتظا  سطغعا  ضاإ  قشاات 
و"الططئئ  والشظاء"  الرصص  تفقت  جاطساضط  ترسى 
افسجاء أظاط طساعثشعن شغ أسراضضط شصفعا وصفئ 
صغام  خقلعا  الضاطئ  اجاظضرت  تغث  ربضط"،  ترضغ 
والشظائغئ  المعجغصغئ  التفقت  برساغئ  الةاطسئ 
داخض ترم الةاطسئ والاغ طظ حأظعا أن تسجز بصاشئ 
الضاطئ  دسئ  ضما  الططئئ،  بغظ  واقخاقط  اقظتقل 
عثه  طبض  رشخ  إلى  والطقب  الةاطسئ  أجاتثة 
والسطماء.   لطسطط  سظعاظا  الةاطسئ  تزض  ضغ  افسمال 
(أبع  الصثس  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  ظزمئ  ضثلك 
غةإ  سرض  "المرأة  بسظعان  تعار  ظصطئ  دغج) 
سطغعا"،  غاآطرون  وأدواتعط  والضفار  غخان،  أن 
اجاعثاف  تعل  الطقب  طع  خقلعا  التثغث  تط 
طظ  وأدواتعط  الضفار  صئض  طظ  المسطمئ  المرأة 
لطمرأة  الحرسغ  الطئاَس  الشرب  واجاعثاف  التضام 
خقل  طظ  والطعر  السفئ  طزاعر  وطتاربئ  المسطمئ 
تصش  الاغ  وغغرعا  الظسعغئ  والمآجسات  الةمسغات 
طآلفات  طظ  ضاإ  سرض  وتط  الضفر،  دول  وراءعا 
اقجاماسغ  "الظزام  ضااب  طبض  طظ  الاترغر  تجب 
وضااب  اإلجقم"،  "ظزام  ضااب  و  اإلجقم"  شغ 
التدارة  وترضغج  اإلجقم  لدرب  خطرة  "طفاعغط 
سطى  لطصداء  افطرغضغئ  "التمطئ  وضااب  الشربغئ" 
المسطمغظ  (بقد  جغاجغئ  "صداغا  وضااب  اإلجقم"، 
المتاطئ)"، تغث لعتر تفاسض طظ صئض الططئئ سطى 
طساعى  ترشع  أن  حأظعا  طظ  الاغ  الظحاذات  عثه 
العسغ سطى طفاعغط اإلجقم لاضعن جثا طظغسا أطام 
اإلجقم  سطى  الشرب  غحظعا  الاغ  الحرجئ  العةمئ 
غعثي  أن  وجض  سج  المعلى  جائطغظ  والمسطمغظ، 

أسراضعط. غتفر  وأن  المسطمغظ  حئاب 

ظزط أظخار وحئاب تجب الاترغر سثدا طظ المزاعرات سصإ 
خقة الةمسئ؛ إلجصاط اتفاق جعتحغ الثغاظغ وذلك شغ 
طثن أرغتا والثاظا وطثغمات الضراطئ برغش إدلإ، إضاشئ 
إلى صرغئ الستارة برغش تطإ الشربغ. وظادى المازاعرون 
طظ  الفخائض  سظاخر  وتثروا  جعتحغ  اتفاق  بإجصاط 
الاثطغ سظ جقتعط، وألصغئ خقل المزاعرات سثد طظ 
الضطمات سئر شغعا الماتثبعن سظ خطعرة عثا اقتفاق سطى 
افجثي  اإلجرام  لظزام  الحرسغئ  غسغث  وأظه  الحام  بعرة 
وغةسض إدلإ لصمئ جائشئ لسخابات أجث وإغران وروجغا 
سئر جتإ السقح البصغض وإبساد السثغث طظ الفخائض سظ 

الةئعات بتةئ (اإلرعاب) و(الاطرف).
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بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)

عممضط  اجاظعدعا  المسطمغظ!  جغعش  شغ  الدئاط  أغعا 
وأذغتعا بتضاطضط الثائظغظ لضط ولطمسطمغظ. وظثضرضط بأظضط 
صطساط سطى أظفسضط سعثغظ ضئغرغظ؛ السعث افول عع طع اهللا 
جئتاظه وتسالى بأظضط طسطمعن لسئادته وتثه، وتطئغص الثغظ 
الثي أرجطه اهللا جئتاظه وتسالى لضط شغ جمغع حآون التغاة، 
أوشعا  لثا  افطئ،  لتماغئ  ضةظعد  صسمضط  عع  الباظغ  والسعث 
بسععدضط وأسطعا الظخرة إلى تجب الاترغر تاى ظامضظ طظ 
إصاطئ الثقشئ الاغ جاضعن الثرع لضط ولفطئ، صال رجعل اهللا 
ََّقى ِِه»، واخشعا بصطعبضط صئض  ْ َوَراِئِه َوُ : «اِإلَماُم ُجٌَّة َُقاَتُل ِم
آذاظضط لصعل اهللا جئتاظه وتسالى لضط: ﴿وَسارُِعوا إىَِل َمْغِفَرةٍ ِمْن 

ْت لِلُْمتَِّقنَي﴾. ِعدَّ
ُ
ْرُض أ

َ
َماوَاُت وَاأل َربُِّكْم وََجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تعظج تشرق شغ بتر الفساد... شمظ غظصثعا؟! ...٢

-  اقظاثابات الرئاجغئ الئرازغطغئ 

    وأزطئ جصعط افوجاط السغاجغئ (الةجء الباظغ وافخغر) ...٢

-  ﴿َوَقْد َمَكُروا َمْكرَُهْم﴾ شضغش ظعاجه طضرعط؟ ...٤

-  اإلخقتات المجغفئ 

   شغ دول آجغا العجطى (التطصئ البالبئ وافخغرة) ...٤
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ضطمئ السثد

عا ظتظ شغ افجئعع البالث لطتمطئ السالمغئ لطصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، 
اإلجقطّغئ)  والمسالةات  الاتّثغات  افجرة:  (تمطئ 
لما  الحاططئ  الماظعسئ  وطعاضغسعا  طراتطعا  طاابسغظ 

غفغث افجرة المسطمئ شغ ضض طضان.
تتثبظا شغ الةجء السابص سما صثطاه المرتطئ افولى 
وتسئإ  جطئا  تآبر  وسعاطض  أجئاب  طظ  التمطئ  طظ 
دور  شغعا  بما  وأدوارعط  بأشرادعا  لفجرة  افذى 
لطمرتطاغظ  الغعم  وجظاطرق  والتضعطات.  اإلسقم 
الباظغئ  المرتطئ  شغ  تط  تغث  والبالبئ..  الباظغئ 
وافسمال  السطماظغئ  السغاجغئ  افجظثة  سظ  الضحش 
اإلجقطغئ  افجرة  صعاظغظ  ضث  الثولغئ  واإلجراءات 
داخض طةامساتظا لمعاجمئ وسطمظئ افتضام اقجاماسغئ 
وتسجغج  افجرغئ،  والتغاة  بالجواج  الماسطصئ  اإلجقطغئ 
افظزمئ  جغاجئ  طظ  ججء  عثا  وأن  الطغئرالغئ،  الصغط 
الفاجثة شغ الئقد اإلجقطغئ. شضان عظاك تئغان لعثه 
افجظثات شغ سثد طظ الئطثان شغ السالط السربغ طبض 
وتعظج  السربغ،  والثطغب  وافردن  وشطسطغظ  طخر 
وذلك  وآجغا...  ترضغا  شغ  وضثلك  والةجائر،  والمشرب 
بإجعاب  وحرتئ  وافرصام،  واإلتخائغات  بافطبطئ 
تسغث  الاغ   - الظسعغئ  والترضات  المظزمات  دور 
شسادا وإشسادا بثسط وطئارضئ طظ التضعطات السمغطئ 
وأجعجتعا المثاطفئ - شغ تثطغر افجرة. وأسطئ أطبطئ 
سطى أجالغإ الاثطغر طبض العةعم سطى صعاطئ الرجض 
والمطالئئ بإظعاء وقغاه سطى المرأة وطا أجمعه بالجواج 
المئضر الثي تاربعه، وشغ العصئ ظفسه غرغثون إحاسئ 
الفاتحئ باجط الترغئ الحثخغئ. وأغدا باحعغه تضط 
سظ  بسغثة  بحسئ  بخعرة  وإظعاره  الجوجات  تسثد 
طحروسغاه، وضثلك أتضام المغراث وأظه ظطط لطمرأة 
الةظسغظ  بغظ  والمساواة  ضثعا..  لطرجض  وتمغغج 
والامضغظ اقصاخادي لطمرأة والترغئ الحثخغئ لعا.. 
والسظش افجري الثي خعروه بحضض خاذأ صاخثغظ 
طظ خقل ذلك تحعغه اإلجقم... وطا حابه ذلك طظ 

أجالغإ خئغبئ طثطرة لفجرة والمةامع.
صئغض  جاظاعغ  التمطئ والاغ  البالبئ طظ  المرتطئ  أطا 
تحرغظ  حعر  أواخر  شغ  السالمغ  المآتمر  اظطقق 
افول/أضاعبر إن حاء اهللا، شصث رضجت سطى أن اإلجقم 
عع الثغظ العتغث الثي غحامض سطى ظزام اجاماسغ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظّض  شغ  صادر  حاطض 
تسجغج الّجغةات الصعّغئ ورساغئ افجر وتماغئ ترابطعا. 
لفجئاب  التطعل  التمطئ  وضسئ  المرتطئ  عثه  وشغ 
والسعاطض الاغ أدت وتآدي إلى أزطئ وتفضك افجرة 

الاغ تط سرضعا شغ المرتطئ افولى..
شصث وضتئ ظزرة اإلجقم الفرغثة ظتع السقصات بغظ 
الةظسغظ، وضغفغئ تظزغمعا سطى الظتع افطبض لطمةامع. 
الثي  المسطمئ  افجرة  ظمعذج  سطى  الدعء  شسططئ 
غةإ أن ُغتاثى به، شئغظئ ظزرة اإلجقم وتعصساته شغ 
الجواج؛ أعمغاه، عثشه، السسغ إلى السضغظئ والعثوء... 
الرجض  وتصعق  أدوار  سظ  بالافخغض  وتتثبئ  الت، 
والمرأة شغ الجواج والتغاة افجرغئ. وشّخطئ الصعاظغظ 
وضغفغئ  اإلجقطغئ  وافجرغئ  اقجاماسغئ  والمئادئ 
تتصغصعا لطتفاظ سطى زواج صعي - طبض طظع السقصات 
خارج إذار الجواج، ورساغئ العثوء والعئام شغ الجواج، 
افزواج  وطخالتئ  الجوجغئ،  الثقشات  شغ  والاتضغط 
إلظصاذ الجغةات، وإن ضان ق بث طظ الطقق، شصث أسطى 
طظعا  جطئعا  الاغ  تصعصعا  المططصئ  لطمرأة  اإلجقم 
الزالمئ  السصغمئ  الئشغدئ  وظزرته  بساداته  المةامع 
لطمرأة المطّطصئ وضأظعا طةرطئ أو طاعمئ...الت. وضثلك 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

غعظ  طظ  تصاً  شإظه  الخعاب  صطئ  لصث  ظسط  الةعاب: 
غسعض الععان سطغه، شإن أصعال تراطإ تطك سظ تضام 
لط  إن  أطرغضا  طع  السقصات  لظسش  تضفغ  السسعدغئ 
غضظ شعق ذلك ولضظ عثا لع ضاظعا غساتغعن طظ اهللا 
وخثق  غساتغعن،  ق  ولضظعط  والمآطظغظ،  ورجعله 
ِة ِإَذا  َّ ُ َالِم الُّ َ ْ َّا َأْدَرَك الَّاُس ِم رجعل اهللا : «ِإنَّ ِم

ِي َفاْصَْع َما ِشْئَت» أخرجه الئثاري. ْ َ ْ ْ َت َل
أطا سظ جعاب جآالك أو أجؤطاك شضما غطغ:

ضاظعن  شغ  طظخئه  تراطإ  دوظالث  تعلى  سظثطا   -١
تعالغ  الظفط  أجسار  ضاظئ   ،٢٠١٧ سام  الباظغ/غظاغر 
 ٢٠١٧ سام  تجغران/غعظغع  وبتطعل  لطئرطغض.  دوقرًا   ٥٧
ولضظ  لطئرطغض،  دوقرًا   ٤٥ إلى  الظفط  أجسار  عئطئ 
طظثئث اجامرت شغ اقرتفاع. والغعم غئطس جسر الظفط 
٨٦ دوقرًا سطى خام برظئ وغاعصع بسخ المتططغظ أن 

تخض أجسار الظفط إلى ١٠٠ دوقر لطئرطغض!
تعغار:  سطى  تراطإ  غرد  ٢٠١٨م  تمعز/غعلغع   ٠٥ وشغ 
("غةإ أن غاثضر اتاضار أوبك أن أجسار الئظجغظ طرتفسئ 
وأظعط ق غفسطعن حغؤاً غثضر لطمساسثة. إذا ضان عظاك 

تغث  افسطى  إلى  افجسار  غثشسعن  شإظعط  حغء،  أي 
تثاشع العقغات الماتثة سظ السثغث طظ أسدائعا (غسظغ 
أسداء أوبك) طصابض الصطغض جثًا طظ الثوقرات. غةإ أن 
غضعن عثا (الاساطض) شغ اتةاعغظ" أي ظثسمضط طصابض 
صئض  وضان  السسر")،  "خفدعا  طثفدئ"...  ظفط  أجسار 
ذلك شغ ٣٠ تجغران/غعظغع ٢٠١٨م صث صال شغ تشرغثة 
الممطضئ  ططك  جطمان  المطك  طع  لطاع  ("تتثبئ  له 
السربغئ السسعدغئ، وحرتئ له أظه بسئإ اقضطراب 
السسعدغئ  طظ  أذطإ  وشظجوغق،  إغران  شغ  والثطض 
زغادة إظااج الظفط، وربما تخض الجغادة إلى ٢،٠٠٠،٠٠٠ 
سالغئ!  صال)  (ضما  افجسار  الفارق...  لاسعغخ  برطغض، 
لصث واشص...!" الترة: ٢٠١٨/٠٦/٣٠م)، وشغ ٢٠١٨/٠٩/٢٥م 
الةمسغئ  أطام  ضطماه  شغ  افطرغضغ  الرئغج  عاجط 
السمعطغئ لفطط الماتثة طظزمئ أوبك صائق: ("طظزمئ 
وتسامر  السالط،  تظعإ  شغعا  السزمى  والثول  أوبك 
شغ رشع افجسار، وعثا ق غسةئظغ وق غةإ أن غسةإ 
أتثا" "داشسظا سظ الضبغر طظ عثه الثول دون طصابض، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

كتلة الوعي 
في جامعات فلسطين

مستمرة في توعية الطالب 
على ضرورة حماية األعراض

حزب التحرير/ والية سوريا
مظاهرات إلسقاط اتفاق سوتشي الخياني

إلتاح تراطإ سطى أوبك 
وبثاخئ السسعدغئ سطى زغادة اإلظااج 

وتثفغخ أجسار الظفط

/alraiah.net @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

آال
اب ج

جع

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: شغ ٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨م شغ الاةمع اقظاثابغ ظخش الثوري شغ وقغئ طسغسغئغ 
صائًق:  الظفط  أجسار  ارتفاع  طع  غاساطض  أظه  لمآغثغه  وأظعر  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  تراطإ  عثد 
(وطاذا سظ خفصاتظا السسضرغئ تغث ظتمغ الثول الشظغئ دون أن ظتخض طظعا سطى سعض طالّغ. طاذا 
سظ تطك المعاد "غسظغ الظفط"؟ شعثا غشغر تال الظاس أغدا، ظتظ ظتمغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ، 
عض جاصعل إظعا غظغئ؟ وأظا أتإ المطك... المطك جطمان، ولضظ صطئ "أغعا المطك، ظتظ ظتمغك. صث ق 

تضعن عظاك لمثة أجئعسغظ بثوظظا. سطغك أن تثشع لةغحك" الثطغب أوظقغظ ٢٠١٨/١٠/٠٣م).
وأظا ق أرغث أن أجأل لماذا غسضئ تضام السسعدغئ سطى اإلعاظئ بض غئصعن ذعع بظان أطرغضا، وذلك 
فظعط عاظعا سطى أظفسعط وطظ غعظ غسعض الععان سطغه... ولضظظغ أجأل طا الثي غةسض تراطإ غقتص 
زغادة اإلظااج لاثفغخ افجسار طع أن أطرغضا عغ خاتئئ أضئر إظااج وغمضظعا  السسعدغئ بحثة سطى 
الاتضط شغ تثفغخ افجسار وتثعا؟ بط لماذا الاخسغث المطحُّ اآلن؟ وأخغرًا لماذا رغط ضض عثا الدشط 

افطرغضغ لط غظثفخ جسر الظفط؟ وججاك اهللا خغرًا.
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خاطسا: بسث أن اجاطاسئ الثولئ السمغصئ وطآجسات 
اإلسقم شغ الئرازغض خطع الرئغسئ دغطما وتظتغئ تجب 
شاح  ترب  احاسال  وطع  رجمغا،  التضط  سظ  السمال 
اآلخر،  إلداظئ  ذرف  ضض  غماطضعا  الاغ  الفساد  ططفات 
شغ  ططؤه  طظ  بث  ق  ضان  جغاجغ  شراغ  ذلك  سظ  ظحأ 
(رجاقت  الاعضاظعس  أن  جّغما  ق  اظاصالغئ،  طرتطئ 
الثولئ السمغصئ) طا زالعا طتض احمؤجاز وظفعر طظ صئض 
حرائح ضئغرة طظ الحسإ، وضثلك عع تال المآجسات 
السمقق  طصثطاعا  وشغ  لعط  المساظثة  اإلسقطغئ 

اإلسقطغ افضبر ظفعذا (صظاة غطعبع).
ولتض عثه المسدطئ أو شغ جئغض تطعا تسغر الثولئ 
طعضض  أتثعما  طاعازغغظ،  طسارغظ  شغ  السمغصئ 
طعضض  واآلخر  تاطر،  طغحغض  الفاجث  الةثغث  بالرئغج 

بالظائإ المشمعر جاغر بعلسعظارغع.
 (PMDB/MDB) وتجبه  تاطر  طغحغض  غثر  أن  شئسث 
تطفعط طع تجب السمال التاضط، وصام باسعغض سمطغئ 
والظعاب  الحغعخ  طةطسغ  شغ  طمبطغه  سئر  دغطما  خطع 
بالاتالش طع التراك الثي غصعده الاعضاظعس الثي طظغ 
بالثسارة لمرحته لطرئاجئ الفاجث آجغع ظاشغج ضث 
رئغسا  تاطر  تظخغإ  تط  سام ٢٠١٤  اظاثابات  شغ  دغطما 
لطئقد، وبثأت طرتطئ تاطر وطعمئ تاطر والاغ تامبض بـ:

لمظ  والاعذؤئ  والامعغث  التساجئ،  الخفصات  سصث   .١
بسثه طظ التضعطات باطك الخفصات الاغ غاط خقلعا 
بغع الحرضات والمآجسات والبروات العذظغئ لفطرغضان، 
الئارول  طخاشغ  بغع  إسقن  ذلك  سطى  الحعاعث  وطظ 
تمطضعا حرضئ (بغاروبراس - Petrobras)، شئسث  الاغ 
تعجعات  أوصفئ  صث  السمال  تجب  تضعطات  ضاظئ  أن 
لئغع  المةرطئ  افخعات  سطئ  سعثعا  وشغ  الثخثخئ 
افجظئغ،  والمسابمر  الثاص  لطصطاع  العذظغئ  البروات 
ضان دور تاطر اجاؤظاَف عثا الاعجه وإتغاءه خثطئ لمظ 

جعض له ولطاعضاظعس اقظصقب، أي خثطئ فطرغضا.
طا  الصاع  إلى  اقصاخادغئ  والتالئ  بالئرازغض  الثعاب   .٢
المقتصات  سمطغات  ذلك  سطى  الحعاعث  وطظ  أطضظ، 
صطاع  لحرضات  شاضتئ  إسقطغئ  باشطغئ  الصدائغئ 
(السقطئ  سالمغا  الاةاري  البصض  ذات  والثواجظ  الطتعم 
(أودبرغحغئ  لحرضئ  التال  وضثلك   Sadia) الاةارغئ 
غآبر  طما  اإلظحائغئ،  لطمصاوقت   (ODEBREC٠Ht  -
تفاصط  طظ  غجغث  وبالاالغ  الئرازغض  خادرات  سطى  جطئا 
طمبطئ  الثولئ  جماح  الحعاعث  طظ  وضثلك  الئطالئ، 
بتضعطئ وإدارة تاطر بتثوث إضراب جائصغ الحاتظات 
- أو تخسغث افزطئ طع جائصغ الحاتظات تاى وخطئ 
لقضراب - الثي ضان صث أسطظ سظه وتثر طظه طسئصا، 
ولضظ الثولئ ترضاه غتثث لمثة أجئعع حطئ به التغاة 
اإلظااجغئ سطى ذعل الئقد وسرضعا، وطا زال أبره خارخا 

شغ ارتفاع أجسار السطع شغ افجعاق.
والمعجه  المصخعد  الاأزغط  عثا  طظ  الشرض  أطا 
والمفاسض الثي أظغط بـااطر شعع لاعظغفه شغ زغادة 
التظص سطى تجب السمال باخعغر عثا الاثععر ضبمرة 
لثطص  وضثلك  سعثعط!  شغ  الفساد  طظ  العائض  لطضط 
سقجعا  غسعض  سطغعا  المسغطر  الاردي  طظ  تالئ 
التضط،  جثة  إلى  السعدة  سطى  الاعضاظعس  صثرة  شعر 
واصاخادغئ  جغاجغئ  ضإظةازات  ذلك  لعط  شغتسإ 

وغتخثون طةثدا الحسئغئ المفصعدة.
أختاب  تثثم  الاغ  والاحرغسات  الصعاظغظ  تمرغر   .٣
رؤوس المال طمظ غحضطعن الثولئ السمغصئ وتعدط 
تعدي  أن  حأظعا  طظ  والاغ  والفصراء،  السمال  تصعق 
وطظ  وتسصطعما،  تصرعا  وتضعطئ  تجب  أي  بحسئغئ 

الحعاعث سطى ذلك صاظعن الاصاسث الةثغث.
جادجا: بسث أن ضسثت التغاة السغاجغئ شغ الئرازغض 
بفسض ترب الفدائح المائادلئ بغظ افتجاب وافوجاط 
بغظ  جعئ  طظ  المساشئ  اتسسئ  أن  وبسث  الماظفثة، 
اقعامام والبصئ الحسئغئ وطظ الةعئ المصابطئ افوجاط 
السغاجغئ والحأن السغاجغ، وبسث أن اجاطاسئ الثولئ 
السمغصئ أن تضئث تجب السمال و(لعق) عجغمئ ظضراء شغ 
الاحعغئ والمصاضاة واإلصخاء، ضان ق بث طظ اجاثساء 
الظمعذج الحسئعي؛ لاترغك الرضعد الحسئغ تةاه التغاة 
طظ  الماظفثة  الاصطغثغئ  افوجاط  واظاحال  السغاجغئ 
وتض الظصمئ الحسئغئ، واقلافاف سطى أي تعجه غتمض شغ 
ذغاته ظجسات اقجاصقل والاترر طظ الائسغئ افطرغضغئ 
وجحسعا، شضاظئ ظاعرة (بعلسعظارغع) المرحح الرئاجغ 
بتسإ   - اقجاماسغ  الةاظإ  شغ  الماطرف  الغمغظغ 
والاعجعات  السسضرغئ،  الثطفغات  وذي   - تخظغفاتعط 

الطغئرالغئ شغ الةاظإ اقصاخادي.
ضاظئ  وخظاساه  بعلسعظارغع)  (جاغغر  ظاعرة  خطص  إن 
باثبغر وتظضئ طظ الثولئ السمغصئ سئر اإلسقم الرجمغ 
شئفاح  حسئغا،  سطغه  والمسثعط  لطمخثاصغئ  الفاصث 
اإلسقم  عثا  حاحات  سطى  طظ  بعلسعظارغع  سطى  الظار 
وسئر أصقطه وخفتاته الرجمغئ تط إبرازه شغ المحعث 
غتطط  الثي  الاشغغر  لطعاء  ضتاطض  وتخعغره  السغاجغ 

الاغ  الصائمئ  لطمظزعطئ  والمتارب  برازغطغ،  ضض  به 
والمةاعر  السام،  المال  وجرصئ  بالفساد  تسربطئ 
بالرشخ لمصثجات ترغات الحثوذ الاغ شرضئ بصعة 

الصاظعن وأظاةئ بشجارة شغ اإلسقم.
بعلسعظارغع  لطمثسع  اإلسقطغئ  المظابر  شاح  تط  شصث 
لطثعض شغ طعاضغع طةّرطئ بالصاظعن، ضرشخ الحثوذ 
سمطغا  والاغ  آلرائه  سطغه  والاعةط  وطظاصحاه  الةظسغ 
دغثغئ طحاسر افغطئغئ الاغ ق تةرؤ سطى طةرد الاطمغح 
بعضثا رأي، وطا ضان لئعلسعظارغع ذاته أن غةرؤ سطى 
الثعض بعثه المعاضغع إق بسث ضعء أخدر طسئص طظ 
الثولئ السمغصئ جمح له شسض ذلك إلظةاز دوره! شئثرغسئ 

اجاعةان ذرته شاح له اإلسقم أبعابه.
تراشص ذلك طع طآازرة صعغئ طظ صئض طراضج اجاطقع 
شغ  أسعام  البقبئ  صرابئ  خقل  اجامرت  الاغ  الرأي، 
تصثغمه بظاائب اجاطقساتعا المضثوبئ بخعرة المظاشج 

افصعى حسئغا سطى طظخإ الرئاجئ.
وبرغط أن جاغغر بعلسعظارغع عع ظائإ برلماظغ وغاصطث 
طظاخإ جغاجغئ وغاصطإ شغ افتجاب السغاجغئ ضمظ 
المظزعطئ الصائمئ شغ الئقد طظث صرابئ البقبئ سصعد، 
ذا  أبثا  غضظ  ولط  جماعغرغا،  طسروشا  غضظ  لط  أظه  إق 
إغةابغ  أو  جطئغ  واتث  طعصش  له  غسةض  ولط  حأن، 
تسرضا  افضبر  العقغئ   - جاظغرو)  دي  (رغع  وقغاه  شغ 
فتثاث دطعغئ وشعضعغئ ظاغةئ شصثان افطان وضسش 
تخعغره  وطا  الظزام،  ابظ  التصغصئ  شغ  شعع   - افطظ 
بسضج ذلك إق لضسإ الحارع، ولاروغةه وتحضغطه بما 

غاظاجإ طع ظاعرة الحسئعغئ.
أطا المعام المعضطئ بزاعرة (بعلسعظارغع) شعغ:

١.  ضما جئص وذضرظا؛ تترغك الرضعد شغ التغاة السغاجغئ 
وإظساحعا بسث أن ضادت أن تظعار.

٢.  الاعصغع سطى الخفصات التساجئ شغ طسار خخثخئ 
افجظئغ  لطمسابمر  العذظغئ  والبروات  الحرضات 

(افطرغضان) بسث أن طعث لثلك شغ سعث تاطر.
السرب  تةاه  الضراعغئ  خطاب  بث  سطى  السمض   .٣
والمسطمغظ باخطفاشه غغر الطئغسغ طع ضغان غععد، بما 
غآجج وغئرر لجج الئرازغض شغ طعجئ طتاربئ (اإلرعاب) 
وتعظغش الطاصات الئحرغئ العائطئ شغ الئرازغض وتاى 

أطرغضا القتغظغئ ضطعا شغ خثطئ أطرغضا وجغحعا.
٤. إبراز الرجض وطساره سطى أظه سعدة لطتضط السسضري 
الخارم بصخث وتثبغر، وذلك ظاعر شغ اخاغاره (اخاغر 
لطةثل  المبغر  طاوراو  الةظرال  لظائئه  أوجثه!)  طمظ  له 
بسث  لما  افوراق  ترتغإ  طظه  غصخث  افطر  وعثا  أغدا، 
تصطثه التضط وإتمام السصعد والخفصات الاغ جغئغع شغعا 
بروات الئقد فطرغضا باجط الثخثخئ، وبسث أن غحتظ 
الحارع بالثطاب الضظسغ ضث اإلجقم! وغشثي الاعجه 
الحسإ  غخئح  بتغث  الئرازغطغ  الحارع  شغ  الخطغئغ 
وق  شغعا  لعط  ظاصئ  ق  تروب  شغ  بأبظائه  لطصثف  طعغأً 
جمض، ولضظ غسغرون إلغعا اجاةابئ لطظثاء المصثس! 
تأتغ  وغغرعا  الرئغسغئ  الصثرة  المعمات  عثه  بسث 
واإلسقم)  (الاعضاظعس  السمغصئ  لطثولئ  افعط  المعمئ 
بصئ  اجاسادة  طرتطئ  شغ  سئعر  ضةسر  اجاسماله  وعغ 
الحارع الثي جغاط إصظاسه بأن بعلسعظارغع وتضعطاه 
صث داجعا سطى صغط الثغمصراذغئ وأظعط أسادوا الئقد 
طظعا  لطاثطص  ضاشتعا  الاغ  السسضرغئ  لطثغضااتعرغئ 
صظاة  تاصثم  وبثلك   ،(١٩٦٤-١٩٨٥) الجطان  طظ  لسصثغظ 
غطعبع المحعث وصغادة الـاعضاظعس، شغاط اجاصئالعط 
ووصفعا  الئرازغض  أجض  طظ  ضتعا  وطظاضطغظ  ضأبطال 
شغ وجه السسضر شغ أوج صعتعط وعط شغ التضط! ضما 
ولثغعط  لطتضط،  وخعلعط  صئض  طظعط  تثروا  أظعط 
ظاعرغا  المسادغئ  طعاصفعط  سطى  والحعاعث  افدلئ 
لطسسضر وطسار بعلسعظارغع، شغسعض خطع السسضر طظ 
التضط، وتسعد التغاة الثغمصراذغئ طةثدا تتئ صغادة 

الـاعضاظعس رجمغا سئر خظادغص اقصاراع!
جابسا: طظ بسخ حعاعث افغثي افطرغضغئ لطاأبغر سطى 

المحعث السغاجغ التالغ شغ الئرازغض:
١. المضالمئ العاتفغئ الحعغرة بغظ الرئغسئ شغ تغظه 
دغطما والرئغج افجئص لعق المسربئ شغ آذار طظ سام 
دغطما؛  ظعر  صخمئ  الاغ  الصحئ  ضاظئ  والاغ   ٢٠١٦
فظعا أخئرت لعق شغ المضالمئ أظعا سغظاه ضئغر طعظفغ 
صداغا  شغ  غسةظ  شق  بالتخاظئ  غتزى  ضغ  الرئاجئ 

غسغض أطعال شاتئ له.
تطك المضالمئ جطمئ لصظاة غطعبع سئر الصاضغ الفغثرالغ 
جارجع طعرو بسث جاساغظ طظ إتماطعا، وضان صث تخض 

سطغعا طظ الـسغ آي إغه.
بمطش  المضطش  طعرو  جارجع  الفغثغرالغ  الصاضغ   .٢
وتط  تثرب  لعق،  السابص  لطرئغج  الفساد  طقتصات 
تةعغجه وإسثاده لعثه المعمئ شغ أطرغضا سئر الـسغ 

آي إغه، وسقصاته طع أطرغضا غغر خفغئ.
٣. الحرضات الاغ تط تعجغه الدربات لعا سئر سمطغات 

الفساد  عثا  طع  الغعم  الاعظسغ  الحسإ  طبض  إن 
واإلشساد المصخعد الممظعب؛ عع ضمبض السفغظئ الاغ 
إلغراصعا  خرصعا  وأرادوا  المفسثون،  الةعقء  اساقعا 
العاصع  عثا    افضرم  الرجعل  حئه  وصث  شغعا.  بمظ 
َِل  َ َ َها؛  اِقِع ِف َ ِ َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْل شصال: «َمَُل اْلَقاِئ
َأْعَالَها،   ْ ُه ُ ْع َ َفَأَصاَب  ٍَة،  َسِف َعَلى  ا  ُ اْسََه ٍم  ْ ــ ا َق ْ اْسََق ِإَذا  َأْسَفِلَها  ِفي   َ الَِّذي َاَن  َف َأْسَفَلَها،   ْ ُه ُ ْع ْ َأنَّا َخَرْقَا َوَ ا: َل ، َفَقاُل ْ َقُه ْ ْ َف وا َعَلى َم اِء َمرُّ َ ِم اْل
ْ َوَما  ُه ُْرُك َقَا، َفِإْن َي ْ ْ َف ْ ُنْؤِذ َم َِا َخْرقًا َوَل ِ ِفي َن
ا  ْ َ ا َوَن ْ َ ْ َن عًا، َوِإْن َأَخُذوا َعَلى َأْيِديِه ِ ا َج ُ َأَراُدوا َهَل
صعم  أخاب  لصث  ظسط  الئثاري...  اإلطام  رواه  عًا».  ِ َج
الةعاز  شغ  العرم  (رأس  تعظج  شغ  السفغظئ  أسطى 
التاضط)، وصعم أجفطعا (افتئاع وافحغاع لعثا الةعاز 
ضض  طظ  بثرصعا  جمغسا  وبثأوا  السفغظئ)،  أججاء  شغ 
والطخعخغئ  الفساد  طظ  بتر  شغ  تشرق  وعغ  اتةاه، 
والماشغات المظزمئ؛ الماربسئ شغ افوجاط السغاجغئ 

المةرطئ؛ طظ طثطفات أتئاع وأسعان بظ سطغ.
واآلن جاء دور الحسإ الاعظسغ؛ لغأخث سطى أغثي عآقء 
المةرطغظ المفسثغظ طمظ غرغثون لاعظج أن تشرق 
شغعطك أعطعا جمغسا، جاء دور أعض تعظج لغأخثوا سطى 
وسمقء  الضاشرة  الثول  سمقء  السفعاء؛  عآقء  أغثي 
لغطاش  الحسإ  عثا  شغ  المثطخغظ  دور  جاء  غععد، 
تعلعط ضض الشغعرغظ الحرشاء افطظاء؛ طمظ غسج سطغعط 
الساطغ  ودغظعط  أطاعط،  سطغعط  وتسج  حسئعط،  أبظاء 
السزغط. شعض جغتخض شغ تعظج طا تخض شغ البعرة 
السابصئ؛ بثطع رأس العرم المفسث، وبصاء باصغ ألعان 
لاظمع  تعظج؛  شغ  وتمرح  تسرح  ــثوره  وج الفساد 
حةرة الفساد طظ الةثور الئاصغئ طظ طثطفات الفساد، 
وتأخث طضان طظ جئصععا شغه؟! عض جُغتِثُث الحسإ 
بعرة سطى طظعال البعرة السابصئ؛ غطافئ إلى ججء طظ 
الفساد والزطط شغ الظعاتغ اقصاخادغئ، أو شغ جعاظإ 
الساطغ  وشضره  وطئثأه  دغظه  وغظسى  الترغات،  طظ 
السرغص؛ غغر ططئص شغ أرض العاصع، وغرضى بأظزمئ 
الضفر تطئص شغ بقد اإلجقم؟! عض جغرضى بأظخاف 
التطعل، وتمرر سطغه طسرتغات الضثب والثجض، والثثاع 
التصغصئ  شغ  وعغ  تشغرت  صث  افطعر  بأن  السغاجغ؛ 
ضما عغ لط غاشغر طظعا حغء؟! غصعل الرجعل  شغ 
ٍر  ْ ُج  ْ ِم  ُ ُْؤِم اْل ُيْلَدُغ  «َال  عا:  وطعجِّ ظاختاً  التثغث 
» رواه اإلطام الئثاري. ظسط ق غطثغ المآطظ  ِ َتْ َواِحٍد َمرَّ
طظ جتر واتث طرتغظ، شق غضافغ أعض تعظج شغ عثه 
المرة بثطع رطعز الفساد؛ طظ عثه الحثخغات السمغطئ 
التاضمئ الماظفثة؛ بض غةإ سطغعط شغ عثه المرة أن 
غثطسعا ضض أجئاب الفساد طظ جثورعا، وأن غثرجعا 
أجثادعط؛  طظ  الصادة  شسض  ضما  تماطا  افطان؛  بر  إلى 
أطبال طعجى بظ ظخغر، وسصئئ بظ ظاشع، وذارق بظ 

زغاد وغغرعط طظ المثطخغظ افبرار.
غةإ سطى المثطخغظ العاسغظ طظ أعض تعظج الثدراء 
وُغطئسعا  ظعائغا،  الظةج  الظاظ  البعب  عثا  غثطسعا  أن 
الرشسئ  تطئ  السطغئ،  الئعغئ  الصحغئئ  تطاعا  تعظج 
والمةث والحرف الرشغع... ظسط، شأعض تعظج عط أتفاد 
وإظعط  والصغروان،  الجغاعظئ  أبظاء  الفاتتغظ؛  الختابئ 
لغساتصعن الثغر سطى أجاس الثغر الختغح... شطغأخث 
السصقء طظ أبظاء تعظج؛ طظ السغاجغغظ وأبظاء الةغح 
المثطخغظ؛ لغأخثوا سطى أغثي عآقء الخئغئ الخشار، 
ضما  تماطا  والسفاف؛  الطعارة  أرض  طظ  وغثطسععط 

تثطع الظئائ الساطئ طظ افرض الطغئئ.
وجه  شغ  غعئعا  أن  تعظج  أبظاء  إلى  تار  ظثاء  عثا 
الفساد سطى أجاس اإلغمان، سطى أجاس الفضر الظصغ 
الختغح، سطى أجاس دغظعط وتارغثعط وتدارتعط، 
لغسغثوا لعثا الئطث تارغثه السرغص، ولغضعن شاتتئ خغر 
ظخغر  بظ  طعجى  حمال  اإلشرغصغ،  الحمال  ضض  إلى 

وذارق بظ زغاد...
ظسأله تسالى أن غضرم أعض تعظج بفاح صرغإ طظ اهللا 
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طرت  الاغ  ظفسعا  بالزروف  افغام  عثه  تعظج  تمر 
الفساد  اجاحرى  تغث  جظعات؛  بماظغ  صئض  بعا 
الئقد  بروات  ورعظ  والفصر،  والمتسعبغات،  والزطط 
لفجظئغ، سظ ذرغص بسخ الماظفثغظ الطخعص، ضما 
السغاجغ  اقضطعاد  التصئئ  تطك  شغ  شغعا  اجاحرى 
الظاس  وطظع  افخقصغ،  واإلشساد  أحضاله،  بضاشئ 
الختغح،  بالحضض  الثغظغئ  حسائرعط  طمارجئ  طظ 
صسط  وأودع  اإلجقطغئ،  لطةماسات  اضطعاد  وتخض 
ضئغر طظ أبظاء تطك الترضات شغ السةعن، وتتضمئ 
الطخعص  طظ  طاظفثة  طةمعسئ  والسئاد  الئقد  شغ 
تاى  افظفاس،  طضئعت  الحسإ  وبات  المتارشغظ، 
أوحك سطى اقظفةار، بط اظفةر بالفسض؛ شضاظئ البعرة 
السارطئ الاغ خطسئ بظ سطغ، ولضظعا لفجش لط تثطع 
التاضمئ،  وزطرته  سطغ  بابظ  الماخطئ  الفساد  جثور 
الضاشر  اجاطاع  وصث  اقجاسمارغئ.  بالصعى  الماخطئ 
السغاجغئ،  افتجاب  بسخ  ذرغص  سظ   - المساسمر 
ترخعا  تثسغ  الاغ  المدططئ؛  الحثخغات  وبسخ 
سطى العذظ والمعاذظ وسطى اإلخقح -؛ اجاطاع أن 
وغئسث  برواتعا،  غظعإ  له؛  طجرسئ  تعظج  سطى  غئصغ 
الماخض  الختغح،  الةثري  الاشغغر  جئغض  سظ  الظاس 
واجاطاع  السرغص،  وتارغثعط  تعظج  أعض  بتدارة 
ضثلك أن غأتغ بئسخ الحثخغات المفسثة المةرطئ 
طبض  سطغ؛  بظ  سعث  شغ  الفساد  رأس  ضاظئ  والاغ 
إلى  بعا  غأتغ  أن  اجاطاع  وغغره...  السئسغ  الئاجغ 
جثة التضط؛ سظ ذرغص تطك افتجاب؛ طبض تجب ظثاء 

تعظج، وترضئ الظعدئ وغغرعا...
بثأت  البعرة،  سطى  جظعات  بماظغ  طرور  وبسث  والغعم 
السفغظئ الاعظسغئ تعحك سطى الشرق شغ بتر الفساد 
السغاجغ واقجاماسغ واقصاخادي الثي أخئح غطال 
ضض حرائح المةامع تصرغئا؛ وظرغث أن ظصش سطى بسخ 
افطعر طظ ألعان عثا الفساد الماظاطغ داخض تعظج، 
أعض  إلظصاذ  الفساد  عثا  طظ  الاثطص  ذرغصئ  وسطى 

تعظج طظ برابظه وضعاربه وآشاته...
١- سثم اقجاصرار السغاجغ، والاطاتظ سطى الضرجغ 
السغاجغ  الخراع  أن  غثفى  شق  صعائمه.  المسعجئ 
غةطج  وطظ  الضرجغ  سطى  خار  صث  تعظج  داخــض 
ظفسه  التاضط  التجب  الخراع  عثا  ضرب  تاى  سطغه، 
جظاتان،  التجب  لعثا  شأخئح  تعظج)،  ظثاء  (تجب 
جظاح غصعده ابظ الئاجغ السئسغ تاشر، وآخر غصعده 
عثا  أتدان  بغظ  الظعدئ  وترضئ  الحاعث.  غعجش 
طرتضجات  وق  لــعن،  وق  لعا  وزن  ق  وعضثا  وذاك؛ 

جغاجغئ أو شضرغئ؛ تظئبص طظ اإلجقم.
تغث  السغاجغئ؛  والاشغغرات  التضعطات  ضبرة   -٢
رؤجاء،  بقبئ   ٢٠١٠ طظث البعرة  سطى تعظج  تساصإ 
شغ  أبر  أي  لثلك  غضعن  أن  دون  تضعطات،  وبماظغ 

الصداء سطى ألعان الفساد.
٣- خخثخئ الحرضات والمآجسات الساطئ؛ طظ أجض 
المعاشصئ سطى أخث الصروض طظ خظثوق الظصث الثولغ، 
 ١٥ تعالغ  لثخثخئ  التالغئ  التضعطئ  تعثف  تغث 
طآجسئ ساطئ بتطعل ٢٠٢٠. وصال رئغج العزراء غعجش 
لامعغض  تض  الساطئ  الحرضات  بسخ  بغع  الحاعث: (إن 
المغجاظغئ الساججة)، وأضاف شغ ضطمئ أطام الئرلمان: (إن 
سةج الحرضات الساطئ بطس ٢,٧٢ ططغار دوقر، طآضثا أن 
الثولئ ق تساجم بغع الحرضات الساططئ بصطاسات تغعغئ 

طبض الضعرباء والشاز وتعزغع المغاه...).
وأطقضه  الحسإ  طصثرات  تمطغك  تسظغ  شالثخثخئ 
بافجاظإ  طاخطئ  أو  أجظئغئ،  الشالإ  شغ  عغ  لحرضات 
سظ ذرغص بسخ الماظفثغظ شغ الثاخض.. وتخئح الئقد 
جمغسعا طرععظئ بأغثي شؤئ صطغطئ ساببئ شاجثة طفسثة؛ 
تطع  أزطــات  شغ  وراءعــا  الحسإ  وتثطش  الئطث،  تظعإ 
أزطات. وطاذا بسث بماظغ جظعات طظ الدغاع واقظتثار 
إلى الصاع؛ شغ ظض افضاذغإ السغاجغئ، ودجض افتجاب 
السغاجغئ، أغظ وخطئ تعظج وجفغظاعا شغ عثا الئتر 

الفاجث المفسث الساتغ افطعاج طظ ضض اتةاه؟!

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ـ 

اقظاثابات الرئاجغئ الربازغطغئ 
وأزطئ جصعط افوجاط السغاجغئ

(الةجء الباظغ وافخري)
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ق غصئض الاأجغض، ولعقعما لما ضرَّ تراطإ  جرغساً  تقً 
أن تجغث افجسار... شإن أطرغضا تساطغع أن تساعسإ 
الجغادة بأن تطئع دوقرات جثغثة ضما شسطئ سظث ارتفاع 
أجسار الئارول السابص إلى ظتع ١٥٠ دوقرًا، شصث جئص 
أطرغضا  شغه: (إن  جاء  شغ ٢٠٠٩/٥/١٦  جعاباً  أخثرظا  أن 
خظثوق  بمعاشصئ  ظصثغئ،  أوراصاً  تطئع  أن  تساطغع 
الظصث الثولغ أو جرًا "وتاى سطظاً" دون طعاشصاه، شإظعا 
ذات الظفعذ الفسطغ شغ الخظثوق، وغمضظعا أن تزعر 
أجئاباً طجغفئ وتثفغ تصغصئ افطر وغسظثعا الخظثوق 
شغ ذلك! ولضظ ذئع أوراق ظصثغئ بعثه الطرغصئ غآدي 
إلى اظثفاض صغمئ الثوقر، وبالاالغ إلى الادثط، أي 
إلى ارتفاع افجسار، ولثلك شإن أطرغضا ق تصثم سطغه 
إق إذا ضان لعا طخطتئ راجتئ. شمبقً تظاصطئ افظئاء أن 
أطرغضا ذئسئ طا بغظ "٢ ترغطغعن - ٤ ترغطغعن" خقل 
تاى  افجسار  زغادة  جئئئ  الاغ  الظفطغئ  المداربات 
صرابئ ١٥٠ دوقرًا لطئرطغض "ولط تضظ أطرغضا بسغثة سظ 
تطك المداربئ"، شطئسئ أطرغضا تطك افوراق لاامضظ 
طظ حراء أضئر ضمغئ طظ الظفط طئاحرة أو غغر طئاحرة 
طخطتئ  ذلك  شغ  رأت  وعغ  طثجوظعا،  إلى  لادغفعا 
لعا تفعق تخاسث افجسار، واظثفاض الثوقر...) لضظ 
فن عثا افطر غتااج وصااً لارتغإ سمطغات اإلخراج! وفن 
افطرغظ غتااجان تقً جرغساً وإق وصع تراطإ شغ طأزق 
ضما ذضرظا آظفاً لثلك اجاحاط تراطإ غدئاً سطى أوبك 

وبثاخئ السسعدغئ... أطا عثان افطران شعما:
افول: طعضعع السصعبات سطى إغران:

بسث  أوبك  داخض  لطثام  طخثر  أضئر  بالث  إغران  تسث 
السسعدغئ والسراق، وإظااجعا شغ تثود (٤) ططغعن برطغض 
ظصص  السصعبات  وجاسئإ  الثام،  الظفط  طظ  غعطغا 
تخثغر الظفط اإلغراظغ وخاخئ شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
تغث تاخاسث السصعبات الاغ تحمض إغران وضثلك الثول 
المساعردة لطظفط طظ إغران إذ ذالئئ أطرغضا الحرضات 
خفخ اجاغراد الظفط اإلغراظغ أوقً، وطظ بط المئاحرة 
شغ إلشاء سصعدعا طع إغران شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
المصئض، طا صث غآدي إلى تصطغص الخادرات اإلغراظغئ. 
ولضظ غمضظ لطسسعدغئ زغادة إظااج الظفط إذا اصادئ 
السرض  ظصص  لاسعغخ  طساسثة  أظعا  أي  الدرورة، 
بظ  طتمث  افطغر  السسعدي،  السعث  ولغ  صال  اإلغراظغ. 
جطمان ("ظتظ ظخثر طا غخض إلى برطغطغ ظفط لضض 
برطغض ظفط تثطفئ إغران سظ تخثغره شغ اآلوظئ افخغرة، 
بسئإ السصعبات افطرغضغئ، ظتظ ظفغ بالاجاطاتظا وأضبر 
طظ ذلك". وصال افطغر السسعدي إن الممطضئ تدت اآلن 
ظتع ١٠,٧ ططغعن برطغض ظفط غعطغا، وعع رصط صغاجغ، 
وغمضظ أن ظدغش ١,٣ ططغعن أخرى، إذا اتااج السعق 

.(https://www.akhbarak.net لثلك... ٢٠١٨/١٠/٠٨
شرض  تخسغث  الصادم   ٢٠١٨/١١/٤ غعم  أطرغضا  وتساجم 
الظفط  خادرات  طساعثشئ  إغران  سطى  السصعبات 
السالط  أظتاء  شغ  والحرضات  التضعطات  سطى  وتدشط 
لقطابال وخفخ المحارغات طظ إغران. شمسظى ذلك أن 
المسروض طظ الظفط جغظثفخ شغ السعق السالمغئ، 
وضما غعضح بغان أضبر جئع دول طظاةئ لطظفط السابص 
ِذضره شإن إغران ضاظئ تظاب أضبر طظ ٤ طقغغظ برطغض طظ 
الظفط غعطغاً "وصث اظثفخ عثا اآلن" وغاط تخثغر ظخش 
الظفط المظاب، وغثعإ ظتع ططغعظغ برطغض إلى الخغظ 
السصعبات  تستإ  أن  تراطإ  وغاعصع  وترضغا،  والعظث 
بإجراءاتعا عثغظ المطغعظغظ، شارغث أطرغضا تسعغده سظ 
ذرغص السسعدغئ ودول أوبك افخرى لاسعغخ الظصص 
الماعصع، تاى تامضظ أطرغضا طظ طسالةئ طعضعع إغران 
بمظأى سظ أوروبا وروجغا والخغظ بسثطا أسطظئ اظستابعا 
غعم ٢٠١٨/٥/٨ طظ اقتفاق الظعوي الثي وصساه صئض بقث 
جظعات طع عثه الثول. شعغ تسرض سصث اتفاق طع إغران 
طظفردا وصث أسطظ الرئغج افطرغضغ اجاسثاده لسصث طبض 
عثا اقتفاق، ولضظ غةإ تعغؤئ افوضاع داخض إغران، 
وعثه صث تأخث وصاا... وغرغث تراطإ خقل عثا العصئ 
تسعغخ الظصص إلى أن غامضظ طظ ترتغإ اتفاق بغظ 
أطرغضا وبغظ إغران دون إحراك أوروبا، شإن بصغ الظصص 
دون تسعغخ وطظ بط ارتفسئ افجسار شعثا جغثخطه 
شغ طأزق فظه بظى السصعبات سطى اسائار أن ظصص الظفط 
فوبك  باعثغثاته  جغسعَّض  السصعبات  ظاغةئ  اإلغراظغ 
وبثاخئ السسعدغئ... وبسئارة أخرى شأطرغضا ترغث أن 
تسالب طعضعع الظصص شغ إطثادات الظفط وضمان سثم 
فن  إغران،  طع  اإلحضالغات  تطك  تتض  أن  إلى  ارتفاسعا 

ذلك ربما ق غاط جرغسا.
افولى  وبالثرجئ  أوبك  سطى  غطح  شاراطإ  وسطغه 
جغزعر  الثي  اإلغراظغ  الظصص  لاسعغخ  السسعدغئ 
بةقء شغ ٢٠١٨/١١/٤ عثا باإلضاشئ إلى الظصص التاخض 
ظاغةئ السصعبات شغ ٢٠١٨/٠٥/٢١م الاغ شرضعا تراطإ 
سطى شظجوغق تاى وإن ضاظئ ذات تأبغر أصض شإظااجعا 

التالغ (تدت ١,٥) ططغعن برطغض غعطغا طظ الظفط.
والباظغ اقظاثابات افطرغضغئ:

إن ارتفاع أجسار الظفط غثطص طحضطئ بالظسئئ لثوظالث 
تراطإ الثي جغثعض اظاثابات ظخش دورغئ شغ تحرغظ 
الباظغ/ظعشمئر، وجغآبر ارتفاع أجسار الظفط سطى بصاء 
طآغثغه شغ طظاخئعط، بثاخئ أن طسزط اجاطقسات 
الرأي تزعر أن الثغمصراذغغظ جغسغطرون سطى طةطج 
الظعاب. ولضغ غزعر تراطإ لطظاخإ افطرغضغ أظه غدع 

وعغ تسامر شغ رشع افجسار، وظرغث طظعا أن تئثأ شغ 
عثه  ظاتمض  لظ  شخاسثا  اآلن  طظ  افجسار...  خفخ 
افجسار الفزغسئ" جئعتظغك ٢٠١٨/٩/٢٥)، وشغ ٢٠١٨/٩/٢٧ 
ضاإ تراطإ سطى تعغار ("ظتمغ دول الحرق افوجط، 
وطظ دوظظا لظ غضعظعا آطظغظ، وطع ذلك غعاخطعن دشع 
أجسار الظفط لقرتفاع! جظاثضر ذلك. سطى طظزمئ أوبك 

المتاضرة لطسعق دشع افجسار لقظثفاض اآلن").
بط ضما جاء شغ السآال شغ ٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ 
شغ الاةمع اقظاثابغ ظخش الثوري شغ وقغئ طسغسغئغ 
عثد تراطإ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وأظعر لمآغثغه 
سظ  (وطاذا  صائقً:  الظفط  أجسار  ارتفاع  طع  غاساطض  أظه 
خفصاتظا السسضرغئ تغث ظتمغ الثول الشظغئ دون أن 
المعاد  تطك  سظ  طاذا  طالّغ.  سعض  سطى  طظعا  ظتخض 
"غسظغ الظفط"؟ شعثا غشغر تال الظاس أغدا. ظتظ ظتمغ 
الممطضئ السربغئ السسعدغئ. عض جاصعل إظعا غظغئ؟ وأظا 
أتإ المطك... المطك جطمان، ولضظ صطئ "أغعا المطك، 
ظتظ ظتمغك. صث ق تضعن عظاك لمثة أجئعسغظ بثوظظا. 

سطغك أن تثشع لةغحك" الثطغب أوظقغظ ٢٠١٨/١٠/٠٣م).
التالغئ  الزروف  شغ  طعاط  تراطإ  أن  غسظغ  عثا  وضض 

بجغادة اإلظااج ولضظ طظ أوبك وبثاخئ السسعدغئ.
إظااجًا، شتسإ تصرغر  أطرغضا عغ افضبر  وظسط إن   -٢
وعغ   -  (EIA) افطرغضغئ  الطاصئ  طسطعطات  إدارة 
الطاصئ  سظ  إتخاءات  تةمع  الاغ  افطرغضغئ  العضالئ 
- شصث صاطئ عثه اإلدارة شغ ظعاغئ سام ٢٠١٧ بظحر 
 ٩٥ تغظعا  ضان  الثي  السالمغ،  الظفط  إلظااج  جثول 
أضبر  شإن  الةثول  وتسإ  الغعم،  شغ  برطغض  ططغعن 

جئع دول إظااجًا عغ سطى الظتع الاالغ:
طظ  غعطغًا  برطغض  ططغعن   ١٤,٤٦ الماتثة  العقغات 
ططغعن،   ١٢,٠٨ السسعدغئ  السالمغ،  اإلظااج  طةمعع 
 ٤,٦٧ إغران  ططغعن،   ٤,٨٧ ضظثا  ططغعن،   ١١,١٨ روجغا 

ططغعن، السراق ٤,٤٨ ططغعن، الخغظ ٤,٤٥ ططغعن.
بط  السالط،  شغ  لطظفط  طظاب  أضئر  تجال  ق  شأطرغضا 

السسعدغئ وروجغا...
اإلظااج  تجغث  أن  تساطغع  أطرغضا  شإن  أغداً  وظسط   -٣
ضما ترغث وبثاخئ وعغ سظثعا طثجون ضئغر طظ الجغئ 

الخثري ولضظ عظاك طا غةسطعا ق تطةأ لثلك:
أ- المتاشزئ سطى طثجوظعا واقتاغاذغ لثغعا...

ب- عظاك طظ الروغئدات طظ غظفث أطرعا شغ ذلك تاى 
لع ضان شغ عثا افطر إعاظاعا، بض تظفثه وعع ضار لعا ضما 
عع طع تضام السسعدغئ!! شأطرغضا تططإ طظ السسعدغئ 
خفخ أجسار الظفط لاعشغره لثى حسئعا بأرخص افجسار 
بسثطا بطس جسر خام الصغاس السالمغ طجغب برظئ إلى تث 
عثه  طظ  الااجع  الحعر  شغ  تصرغئا  لطئرطغض  دوقرا   ٨٠
السظئ المغقدغئ، ("شصث ارتفع غعم ٢٠١٨/٩/١٤ خام الصغاس 
السالمغ طجغب برظئ لغخض إلى ٧٨,٢١ دوقر لطئرطغض وعثا 
أسطى ارتفاع له طظث ٢٠١٨/٥/٢٢"... روغارز ٢٠١٨/٩/١٤) سطما 
برطغض  ططغعن   ٣٢,٧٩ إلى  ارتفع  أوبك  دول  ("إظااج  أن 
غعطغا. وصالئ السسعدغئ الاغ ضاظئ صث وسثت بجغادة 
طتسعبئ شغ إظااجعا إن الصرار جغارجط إلى زغادة شغ 
اإلظااج بظتع ططغعن برطغض غعطغا"... روغارز ٢٠١٨/٨/٣١). 
وذضر المخثر أظه ("سظثطا ضان خام برظئ غاةه خعب 
٨٠ دوقرا لطئرطغض أبطشئ السسعدغئ السعق سظ زغادة شغ 
إظااجعا الحعر الماضغ شغ وصئ طئضر سظ المعسث الثي 

سادة طا تضحش شغه سظ طبض عثه المسطعطات...").
إن الظزام السسعدي التالغ عع سمغض أطرغضغ صعي شغ 
خثطاعا، ولطالما لسئئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ دورا 
طتعرغا قجاصرار السعق الظفطغ... وبالظسئئ لطسسعدغئ 
شعغ بتاجئ إلى أجسار ظفط سالغئ شغ عثا العصئ تغث 
إن اصاخادعا غاسرض لدشعط اصاخادغئ حثغثة طظث 
اظعغار جسر الظفط شغ سام ٢٠١٤، خاخئ أن الظفط غحضض 
بغدئ الصئان شغ طغجاظغئ السسعدغئ، وطظ المسروف سادة 
أظه شغ الئطثان الاغ تحضض شغعا سائثات الظفط أضبر طظ 
ظخش سائثاتعا، شإظعا تتااج إلى أجسار ظفط تجغث سظ 
٨٠ دوقرًا لطئرطغض إلتثاث تعازن شغ طغجاظغاعا - أي طا 
غضفغ طظ سائثات الظفط لاشطغئ الظفصات شغ المعازظئ 
- شضغش وطغجاظغئ السسعدغئ صائمئ جطعا سطى سائثات 
دوقرًا،  شعق٨٠  عغ  تظاجئعا  الاغ  افجسار  إن  الظفط؟ 
بض ظتع طؤئ دوقر لمعازظئ طغجاظغاعا، وتظمغئ اصاخادعا 
تغث عع اآلن شغ اضطراب وطع ذلك غعاشص تاضمعا سطى 
زغادة اإلظااج لثفخ افجسار طع طا شغ عثا طظ ضرر 
غطتص بالئطث إلرضاء تراطإ الثي أعان تاضط السسعدغئ 
سطظا بأظه لعق أطرغضا قظعار سرحه!! غاظاجعن ذلك وغصعل 
ولغ سعثعط بأن السسعدغئ طساسثة لاسعغخ الظصص 
غعم  افطرغضغئ  بطعطئغرغ  أظئاء  وضالئ  ظصطئ  اإلغراظغ! 
٢٠١٨/١٠/٦ تخرغتات لعلغ السعث السسعدي ابظ جطمان 
لعا تغث ("أخر سطى أن الممطضئ تفغ بعسعدعا لاسعغخ 
إطثادات الثام اإلغراظغ المفصعدة"، وصال "إن السسعدغئ 
تدت اآلن ١٠,٧ ططغعن برطغض غعطغا وغمضظعا ضت ١,٣ 

ططغعن برطغض غعطغا إضاشغا إذا اتااجئ السعق ذلك").
أن  طساسث  عع  طظ  أطرغضا  سمقء  طظ  عظاك  دام  شما 
غدر ظفسه لاتصغص رغئئ تراطإ شغ زغادة اإلظااج، شإذن 

لماذا ُتظصص أطرغضا طثجوظعا؟!
٤- أطا لماذا عثا اإللتاح طظ تراطإ سطى أوبك وبثاخئ 
السسعدغئ سطى زغادة اإلظااج وتثفغخ افجسار؟ شثلك 
ُغَتق  لط  إن  لاراطإ  طأزصاً  غحضقن  أطرغظ  عظاك  فن 

وغمارس  الطعم  غدع  شإظه  افول  المصام  شغ  أطرغضا 
الدشط سطى السسعدغئ وأسداء أوبك لجغادة اإلظااج. 
الخغظ  بإجئار  تراطإ  إدارة  تصعم  ظفسه،  العصئ  وشغ 
والعظث وترضغا سطى صطع السقصات طع إغران والئتث سظ 
الظفط الثام شغ طضان آخر. ضما أن ارتفاع أجسار الظفط 
افطرغضغعن  المساعطضعن  غثشسه  طا  طصثار  شغ  غآبر 
طصابض الئظجغظ. وطع اقظاثابات افطرغضغئ ظخش الثورغئ 
لظ غضعن عثا افطر ساطض شعز شغ الاخعغئ. شالحسإ 
وق  العصعد،  أجسار  قرتفاع  بتساجغئ  غظزر  افطرغضغ 
غمضظه أن غصئض بأن تسغر تضعطاه باتةاه رشع أجسار 
الظفط، لثلك ُغرجع الرئغج تراطإ رشع افجسار إلى دول 
الثطغب وأوبك وغعاجمعط، لغزعر أطام الحسإ افطرغضغ 
سطى  الدشط  سطى  وصادر  طخالته،  سظ  غثاشع  بأظه 
السسعدغئ وأوبك لاثفغخ السسر، وعع طعاط باثفغخ 
السسر وبثاخئ شغ الفارة اقظاثابغئ افطرغضغئ، وعثا 
ضروري الغعم لتاجئ الرئغج افطرغضغ وتجبه الةمععري 
الاةثغث  اظاثابات  شغ  افطرغضغغظ  الظاخئغظ  فخعات 
خاخًئ  الباظغ ٢٠١٨،  تحرغظ  سصثعا ٦  المجطع  الظخفغ 

وأن اجاطقسات الرأي تسطغ أشدطغئ لطثغمصراذغغظ.
٥- أطا لماذا ق زالئ أجسار الئارول ترتفع رغط تعثغث 
تراطإ وضشعذه وتةاوب السسعدغئ، شالسئإ أن عظاك 
أذراشاً أخرى شغ أوبك تائع أوروبا وتظاضش أطرغضا، وعظاك 
فوروبا  الاابسئ  وخاخئ  افذراف  وعثه  روجغا،  ضثلك 
لغج طظ السعض أن تساةغإ فطرغضا إق بصثر ق غتصص 
ذمعتات تراطإ بالسرسئ الاغ غرغثعا. إن السسعدغئ 
عظاك  أن  إق  أوبك،  داخض  الرئغسغئ  أطرغضا  أداة  عغ 
آخرغظ شغ أوبك ولعط طخالح طسغظئ وطظعط طظ غعالغ 
دوق أوروبغئ ضئرى، وربما ق غظخاسعن فطرغضا بسععلئ، 
وضثلك عظاك دول حرضاء فوبك ضروجغا لعا طخالح 

طسغظئ. شق تساطغع أطرغضا أن تفرض إرادتعا بالضاطض.
وشغ طتاولئ لثفخ افجسار ذطإ الرئغج افطرغضغ 
أوبك  طظزمئ  تاعخض  لط  ذلك  وطع  اإلظااج،  زغادة 
الةجائر  شغ  اجاماسعط  خقل  المظاةغظ  طظ  وتطفاؤعا 
غعم ٢٠١٨/٩/٢٣ إلى اتفاق سطى زغادة إضاشغئ شغ إظااج 

الظفط سطى السضج طظ دسعة تراطإ.
وتاى   ٢٠١٧ خقل  أطرغضا  اجاطاسئ  شصث  روجغا  وأطا   
الغعم اجاثثام السسعدغئ لطدشط سطى روجغا وإتراجعا 
وجسطعا تاةاوب طسعا شغ زغادة اإلظااج وطظ بط خفخ 
افجسار... وفول طرة غصعم ططك جسعدي بجغارة روجغا 
لتدعر اجاماع بغظ أوبك وبغظ أسداء طظ خارج أوبك 
تحرغظ  شغ  جطمان  المطك  صام  شصث  روجغا،  وبثاخئ 
افول/أضاعبر ٢٠١٧ بجغارة روجغا، وتدعر اجاماع أوبك، 
وطظ بط بثأت أجسار الظفط تغظعا شغ اقجاصرار شعق 
طساعى ٦٠ دوقرًا لطئرطغض صئض أن تأخث شغ اقرتفاع طظث 
طظاخش عثا السام ضما بغظا شغما جئص، وطع ذلك، ضاشتئ 
ضض طظ الممطضئ السربغئ السسعدغئ وروجغا لطعخعل إلى 
طاططئات ٢ ططغعن برطغض شغ الغعم الاغ ذطئعا تراطإ. 
وشغ العاصع، غحك المتططعن المساصطعن وضثلك وضالئ 
الطاصئ الثولغئ (IEA) شغ أن الممطضئ السربغئ السسعدغئ 
وروجغا غمضظ أن تدغش ٢ ططغعن برطغض شغ الغعم. وصث 
صثرت وضالئ الطاصئ الثولغئ، وعغ المةمعسئ الاغ تاثث 
طظ بارغج طصرًا لعا والاغ تمبض الئطثان المساعطضئ، 
طآخرًا طا أجماه "إطثادات الططئات الصخغرة" طظ الحرق 
افوجط، بما شغ ذلك الممطضئ السربغئ السسعدغئ، بظتع 
١,١٤ ططغعن برطغض غعطغاً. وغمضظ أن تدغش روجغا طا 
غخض إلى ٤٠٠,٠٠٠ برطغض غعطغاً، ضما غصعل المتططعن. شغ 
ظعاغئ المطاف وتتئ الدشط المسامر طظ صئض العقغات 
الماتثة، تعخطئ الممطضئ السربغئ السسعدغئ إلى اتفاق 
جري طع روجغا شغ أغطعل/جئامئر لاسجغج إظااج الظفط. 
وذضرت روغارز: ("غآضث اقتفاق سطى أن روجغا والممطضئ 
باصرغر  طاجاغث  ظتع  سطى  تصعطان  السسعدغئ  السربغئ 

جغاجات إظااج الظفط صئض الاحاور طع بصغئ افسداء شغ 
أوبك، وصالئ المخادر إن وزغر الطاصئ السسعدي خالث 
خقل  اتفصا  ظعشاك)  (ألضسظثر  الروجغ  وظزغره  الفالح 
أغطعل/ طظ  اإلظااج  رشع  سطى  اقجاماسات  طظ  جطسطئ 

جسر  ارتفاع  طع  افول/دغسمئر،  ضاظعن  لشاغئ  جئامئر 
الظفط الثام ظتع ٨٠ دوقرا لطئرطغض. وصال أتث المخادر: 
واشص الروس والسسعدغعن سطى زغادة ضت الظفط إلى 
السعق بعثوء، تاى ق غئثو أظعط غاخرشعن بظاء سطى 
وصال  الظفط".  طظ  المجغث  ضت  خقل  طظ  تراطإ  أواطر 
طخثر آخر: "أخئر العزغر السسعدي وزغر الطاصئ افطرغضغ 
(رغك بغري) أن السسعدغئ جارشع اإلظااج إذا ذطإ زبائظعا 

.(www.reuters.com ..."المجغث طظ الظفط
ولضظ ربما غاساءل أتثعط لماذا جاظدط روجغا إلى 
أطرغضا لطتث طظ ارتفاع أجسار الظفط، سطى الرغط طظ أن 
ارتفاع أجسار الظفط غخإ شغ طخطتئ روجغا؟ ولقجابئ 
سظ عثا الاساؤل شإن الاثصغص شغ عثه التصغصئ غثل 
 ٦٥ ظتع  إلى  الظفط  جسر  تراوح  تآغث  روجغا  أن  سطى 
دوقرًا لطئرطغض، فن عثا عع جسر الاعازن لخظاسئ الظفط 
الروجغئ، وارتفاع افجسار بحضض ضئغر جغةسض السثغث 
طظ الثول المساعردة غغر صادرة سطى تتمض حرائه طما 
غآدي شغ ظعاغئ المطاف إلى اظعغار شغ جاظإ الططإ، 

طما جغدر بخظاسئ الظفط الروجغئ.
سطى ضض، روجغا ق تحضض خطرا ضئغرا شغ عثه المسادلئ 
لضظ الثي غآبر شسقً عط أسداء أوبك المعالعن فوروبا 
شطغج طظ السعض أن غظفثوا طا غططئه تراطإ إق بدشعط 
أضئر... وطع ذلك شإن افرجح أن ق ترتفع افجسار إلى المؤئ 
وبثاخئ وأن عثا السسر ق تاتمطه الثول المساعردة 
شغصض الططإ وطظ بط غاعصش اقرتفاع وغاراجع... سطمًا 
بأن تراطإ طعاط باثفغخ افجسار خقل شارة اقظاثابات 
وططتصاتعا أي طع ظعاغئ السظئ تغث لغج طظ المسائسث 
تغظعا أن غضعن طعضعع اقتفاق الظعوي صث بثأ غاترك 
أوروبا،  دون  إغراظغ  أطرغضغ  بظائغ  جثغث  اتفاق  ظتع 
وطظ بط تظاعغ ضشعط أطرغضا تعل زغادة اإلظااج لائصى 

افجسار تثور تعل ٨٠ دوقرًا لطئرطغض...
والمآلط عع أن تساثثم الصعى افجظئغئ طعارد السالط 
اإلجقطغ لطسإ طئارغات ضث بسدعا الئسخ، شغ تغظ 
غّائع تضاطظا الروغئدات عثه السغاجات بحضض أسمى 
أن  السطط  طع  عثا  افطئ.  لضراطئ  اتارام  أي  دون  وطظ 
افراضغ  شغ  طثجظئ  السالمغئ  الظفط  اتاغاذات  أغطإ 
شغ  أم  السربغئ  الئقد  شغ  ذلك  أضان  جعاء  اإلجقطغئ، 
إغران أم شغ أشرغصغا ضظغةغرغا أم شغ آجغا العجطى طبض 
ضازاخساان وترضماظساان أم الصعصاز ضأذربغةان، ولضظ 
واردات الظفط شغ عثه الئقد ق تسعد سطى أعالغعا الثغظ 
وسائقتعط  شالتضام  والسعز،  الفاصئ  غساظعن  طسزمعط 
وتاحغاعط غساأبرون بعا وغعّربعن افطعال إلى الثارج. 
وسظثطا ذطئئ أطرغضا طظ السسعدغئ السام الماضغ أبظاء 
زغارة تراطإ لطسسعدغئ غعم ٢٠١٧/٥/٢١ طئطشا بمصثار ٤٦٠ 
ططغار دوقر اجاسث آل جسعد لاطئغئ الططإ ودشع المئطس. 
ولعثا شق غظصث المسطمغظ طظ عثا العضع المأجاوي إق 
خطغفئ راحث ضالفاروق سمر بظ الثطاب غعزع البروات 
سطى الظاس بسثل، شغئثأ بأشصر الظاس وغظاعغ بالثطغفئ 
ْ َراٍع  ُ آخر طظ غأخث وغأضض. وخثق رجعل اهللا  «ُكلُّ
ِِه»،  ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ َماُم َراٍع َوَم ِِه اإلِْ ْ َرِعَّ ٌل َع ُئ ْ ْ َم ُ لُّ َوُ
رواه الئثاري... وطظ غح رسغاه شسثابه حثغث ألغط ضما 
صال خطعات اهللا وجقطه سطغه شغ التثغث الثي أخرجه 
ُ َرِعًَّة،  ِه هللااَّ َْرِع ْ ٍد َ ْ َعْ الطئراظغ شغ الضئغر: «َما ِم

ََّة». َ ِه اْل ُ َعَلْ َم هللااَّ ِِه ِإال َحرَّ ُت َغاّشًا ِلَرِعَّ ُ َمَ  ْ ُت َي ُ َ
أو  غفصععن  ضاظعا  لع  التضام  روغئدات  عط  عضثا 

 !غسصطعن
التادي سحر طظ خفر الثغر ١٤٤٠عـ

٢٠١٨/١٠/٢٠م

السثغث  وجعض  وأتضاطه،  اهللا  حرع  باشغغإ  الضاربئ 
والمرأة،  الرجض  سقصئ  تدئط  الاغ  الحرسغئ  بافتضام 
وأتضام افجرة والطفض، وضثلك طثى تأبغر التضعطات 
السمغطئ والةمسغات الظسعغئ واإلسقم المدّطض شغ تشغغإ 
وتحعغه عثه افتضام الاغ وضسعا رب السجة لطظععض 
بالمرأة وافجرة شغ ضض ظاتغٍئ ودور.. وضثلك أظعرت 
طثى تسطح افطئ لطثط المساصغط، والمسار السطغط 
الثي تعد السغر سطغه.. والثي لظ غضعن إق باتضغط حرع 

اهللا شغ جمغع طظاتغ تغاتظا وطظعا الظزام اقجاماسغ..
شضما ظرى صراءظا الضرام، عغ تمطئ طمغجة بما شغعا طظ 
إظارات لطسصعل طثسمئ بافدلئ واإلتخائغات والئراعغظ 
المساظثة إلى السصغثة اإلجقطغئ.. تمطئ ضما صطظا جابصا 
المسطمئ،  افجرة  فزطئ  وتصغصغا  دصغصا  تعخغفا  تدع 
طعضتئ السعاطض وافجئاب الاغ أدت لثلك، وطظ بط 
تدع التض لضض عثا وعع إسادة تتضغط حرع اهللا ووضع 
الصعاظغظ والثجاعر شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا تسالى وتعشغصه..
التمطئ  عثه  تاعغب  غعم  سظ  صطغطئ  أغام  وتفخطظا 
طظ  طاتثبات  شغه  تحارك  سالمغ  بمآتمر  السالمغئ 
بالاعشغص  لعظ  تسالى  اهللا  داسغظ  السالط،  أظتاء  جمغع 

 والسثاد وججغض افجر والبعاب

أضثت أعمغئ افطعطئ ودور افطعات شغ خظاسئ الرجال 
وبظاء افجرة. وذئسا أسطئ خعرة طدغؤئ سظ التغاة 
لطظئغ  الجوجغئ  التغاة  بسرضعا  اإلجقم  شغ  الجوجغئ 
تغاة  طظ  وضثلك  لطمسطمغظ.  به  ُغتاثى  ضظمعذج   
الختابئ والاابسغظ وطظ غسغر سطى أتضام اإلجقم. أي 
أن عثه المرتطئ وضتئ ضغش جَاةئر الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا الافضك 
افجري بائغاظعا الثور افجاجغ لطتضط اإلجقطغ شغ 
افجرغئ  والعتثة  الصعي  الجواج  وتماغئ  وتسجغج  رساغئ 

لئغان ضغش أن اإلجقم عع بالفسض تخظ السائطئ.
وصث اجامر وخعل رجائض سثغثة طظ الظساء والفاغات 
أظتاء  ضض  طظ  التمطئ  غاابسعن  الثغظ  الرجال  وتاى 
السالط، ظحرتعا خفتئ المرأة والحرغسئ بالطشاغظ السربغئ 
واإلظةطغجغئ تتئ بظث رجائض الصراء تزعر طثى طساظاة 
الطغئرالغئ،  السطماظغئ  الصعاظغظ  ظض  شغ  والطفض  المرأة 
وطثى حعصعظ لطثقص طظعا سطى غث الثولئ اإلجقطغئ...

السالط  أظتاء  ضض  طظ  الفغثغععات  رجائض  واجامرت 
السربغئ  لطشاغظ  جمغسا  والمارجمئ  المثاطفئ  بطشاتعا 
واإلظةطغجغئ، وضثلك المحارضات والاساؤقت والاسصغئات 
سطى خفتئ المرأة والحرغسئ، وضثلك تشرغثات الاعغار 
تةط  جمغسعا  تزعر  والاغ  السالط،  أظتاء  طثاطش  طظ 

تامئ: إلتاح تراطإ سطى أوبك وبثاخئ السسعدغئ سطى زغادة اإلظااج وتثفغخ أجسار الظفط

تامئ ضطمئ السثد: تمطئ افجرة: الاتّثغات والمسالةات اإلجقطّغئ
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دطحص  إلى  ووخعلعا  الحام  أرض  طظ  ضئغر  سثد 
به  خرح  طا  وعثا  المةرم،  أطرغضا  سمغض  غصئع  تغث 
طسآولعن شغ روجغا وإغران طآخرًا، تغث ضان آخرعا 
شاحطئ  "طتاولئ  صال  تغث  أغام  صئض  قشروف  تخرغح 
لاشغغر الظزام طظ الثارج باقساماد سطى (الماطرشغظ) 
"خقشئ"  وظععر  الثولئ  تفضك  إلى  تآدي  أن  ضادت 
إرعابغئ سطى أراضغعا. وجاعمئ افسمال الفسالئ الاغ 
السعرغئ،  التضعطئ  لططإ  اجاةابئ  روجغا  بعا  صاطئ 
سمطغئ  إذار  شغ  دبطعطاجغئ  بثطعات  والمثسعطئ 

أجااظئ، شغ تفادي عثا السغظارغع الفااك"!
وعثا طا دشع أطرغضا لاعرول طسرسئ لسصث المآتمرات 
وتغاضئ المثططات إلصظاع البعار أن عثه الاترضات 
تصاَبض  المآاطرات  عــثه  وضاظئ  لخالتعط،  عغ 
أن  أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  دشع  طما  بالرشخ 
غخرح صئض أن غارك الئغئ افبغخ أن ضبرة الحغإ 
الحام،  بعرة  أجض  طظ  اقجاماسات  جئئعا  رأجه  شغ 
طمابض  باخرغح  ضغري  جعن  خارجغاه  وزغر  وتئسه 
أظه لط غر ذغطئ تغاته الثبطعطاجغئ أسصث طظ المطش 

السعري، وعثا غثل سطى تةط وصعة بعرة الحام.
تراك  طظ  البعرة  تتعغض  الشرب  خطط  طظ  وضان 
سسضرغئ،  وشخائض  جغاجغئ  تضاقت  إلى  حسئغ 
تئاله  شمّث  عثشعا،  سظ  وترشعا  صغادتعا  لغسعض 
بالمال  الفخائض  ــادة  ص شــأغــرق  زباظغاه،  وجمع 
سطى  وأجئرعط  صراراتعط  وخــادر  الصثر  السغاجغ 
طظ  الظزام  لاةظغإ  طجسعطئ،  وعــثن  طفاوضات 
السصعط وجعصعط لطصئعل بمآاطرة خفخ الاخسغث، 
الاغ  المظاذص  إسادة  شغ  الصثر  الثور  لعا  ضان  الاغ 
غسغطر سطغعا البعار لطظزام المةرم، وإجساشه بثاغئ 
طظ حئح السصعط وطظ بط تأطغظ أذراف الساخمئ 
زاوغئ  تخر البعرة شغ  بط  وطظ  سظعا  وإبساد الثطر 
بسغثة سظ طصاض الظزام وإغراق المظطصئ بالثقشات 

والعقءات الاغ تتعل دون وتثتعط.
أعطه  غضثب  ق  الــثي  الرائث  الاترغر  تــجب  وضــان 
البعار  طتثرًا  افول،  الغعم  طظث  ساٍل  بخعت  غخثح 
وطضر  بحراك  العصعع  طظ  الفخائض  بسثعا  وطظ 
رتغمًا  وترغخًا  أطغظًا  ظاختًا  شضان  المةرم،  الشرب 
عثه  ضحش  جئغض  شــغ  ــاه  قص طــا  ــى  وقص بأعطه، 
جغاجغئ  صغادة  ظفسه  شسرض  وشدتعا،  المثططات 
طساظئطًا  افطئ  سصغثة  خطإ  طظ  طحروسًا  غتمض 
طظ ضااب اهللا وجظئ ظئغه، وصّثطه إلى حرائح البعرة 
طظ شسالغات وطمبطغظ ووجعاء وشخائض، ولط غضاش 
غضعن  أن  بدرورة  وأعطعا  البعرة  وذّضر  بض  بثلك 
لئر  بالبعرة  تخض  ضغ  سطغعا  تسغر  بعابئ  لطبعرة 
افطان بسث أن ُترضغ اهللا وغرضى اهللا سظعا، وسمض 
سطى ذلك تمقت واجسئ خاذإ افطئ بعا وظختعا 

باتثاذ عثه البعابئ رضائج لطعثف.
إجصاط  بشغر  الصئعل  بسثم  البعابئ  عثه  وتمبطئ 
ظتع  التراب  وتعجغه  ورطعزه  أرضاظه  بضاشئ  الظزام 
ضاشئ  الثول  طع  السقصئ  وصطع  دطحص،  شغ  طصاطه 
وخاخئ  طّثتعا  الاغ  التئال  وصطع  ظفعذعا  وإظعاء 
الفخائض  صرار  خطش  الثي  الصثر  السغاجغ  المال 
له  وضان  طسصطه،  شغ  الظزام  ضرب  طظ  وطظسعط 
الخثغص  رصئئ  ظتع  التراب  تعجغه  شغ  افضئر  الثور 
اإلجقم  غغر  صئعل  وسثم  لطثاسمغظ،  إرضاًء  البائر 
خقشئ  والتص  بالسثل  افطئ  غتضط  جغاجغًا  ظزاطًا 
الادتغات  بعا  غتفر  الظئعة  طظعاج  سطى  راحــثة 
دّطرتعط  الثغظ  والبضالى  المزطعطغظ  ببأر  وغأخث 
عثا  غاشغر  وتاى  بأجره.  السالط  وطضر  الصمع  آلئ 
التال سطى أعض الحام ق بث طظ تئظغ عثه البعابئ، 
الاترغر  تجب  غصثطه  الثي  المحروع  تعل  واقلافاف 
بالشالغ  افطــئ  ضّتئ  الــثي  العثف  غتصص  والــثي 

 والظفغج طظ أجض تتصغصه

﴿َوقَْد َمَكُروا َمْكرَُهْم﴾
شضغش ظعاجه طضرعط؟

إن التراك الثي بثأ طظ تعظج وطظ بط تئساه ضض 
لثلغٌض  الحام،  إلى  وخعقً  والغمظ  ولغئغا  طخر  طظ 
سمطغ سطى وتثة افطئ اإلجقطغئ، شصث رشدئ افطئ 
الاغ  الثغاظغئ  والسغاجات  الصمسغئ  الممارجات  ضض 
لطضاشر  الاابسئ  السمغطئ  التضعطات  ُتمارجعا  ضاظئ 
طضئطئ  افطئ  إبصاء  بعثف  طظه،  المثسعطئ  المساسمر 
وغخادر  خغراتعا  وغظعإ  بقدعا  شغ  الشرب  غرتع 
ظعداعا  وغمظع  له  رعغظئ  افطئ  وُغئصغ  طضاسئاتعا، 

وسعدة سجعا وطةثعا.
خرجئ افطئ بةمعسعا وتمردت وتزاعرت، ُتسّئر سظ 
بضض  تظادي  وأخئتئ  الصائمئ،  لطسغاجات  رشدعا 
وضعح أظعا تئتث سظ ُععّغاعا المطمعجئ، شخثسئ 
بالتص رشدًا لطثظعع والرضعع وضان تسئغرًا سظ خعرة 

الععغئ الاغ تئتث سظعا، إظعا الععغئ اإلجقطغئ.
وعثا  الاترك  لعثا  المساسمر  الضاشر  الشرب  تظّئه 
غعطًا  تفاسطعا  غــجداد  الاغ  الةمعع  وعــثه  التةط 
تةط  ازداد  ضطما  غرتفع  ططالئعا  وجصش  غعم،  بسث 
غمارجه  الثي  التصث  جراء  تصثطعا،  الاغ  الادتغات 
صاض  طظ  السثاب  أظــعاع  بحاى  المةرطعن  الطشاة 
الثي  العثف  لعثا  وخعلعط  لمظع  وتعةغر،  واساصال 

باتئ افطئ تاعق إلغه وتسسى له.
وتاك  المآتمرات  وسصث  وظادى  وتحر  الشرب  شةمع 
وظسب  الفثاخ  وظخإ  المثططات  ورجط  المآاطرات 
المظحعد،  لطعثف  العخعل  طظ  افطئ  لمظع  الثوائر 
المسطمغظ،  بقد  شغ  ظفعذه  غعثد  التراك  عثا  فن 
وخرشعا  ططالئعا  وتّةط  الربغع  بعرات  سطى  شاتاال 
سظ العثف الرئغج الثي دشسعا لطثروج ضث الطشاة 
وأذاصععا  والثطار  الصاض  جاطععا  الثغظ  المةرطغظ 

وغقت السثاب وطرارة السغح.
شغ  الئعخطئ  تــرف  طظ  المةرم  الشرب  طّضظ  وطــا 
طظ  طساظئطا  طحروساً  اطاقضعا  سثم  عع  البعرات، 
ضااب اهللا وجظئ ظئغه، ظابساً طظ خطإ سصغثة افطئ الاغ 
أبثت اجاسثادًا لطادتغئ طصابض ظغطعا سجتعا وضراطاعا 
لبعراتعا،  بعابئ  تتثغث  وسثم  ربعا،  حرع  باتضغط 
الطرغص  سطى  وطسالط  سمض  خطئ  البعابئ  عثه  تضعن 
وخطئ  أظعا  لااغصظ  افطئ  به  تسغر  أن  غةإ  الثي 

لطعثف الثي ضتئ طظ أجطه بأغطى طا تمطك.
ولسثم وجعد طحروع وسثم تئظغ البعرات لطبعابئ، 
شغ  البعرات  سطى  اقلافاف  المةرم  الشرب  اجاطاع 
ذراسعا  ولعى  شفرصعا  والغمظ،  وطخر  ولغئغا  تعظج 
الصمسغئ  افظزمئ  تزغرة  إلى  شغعا  افطــئ  وأرجــع 
شغعا  وُغصخغ  أخظاشه،  بضاشئ  السثاب  سطغعا  ُغمارس 

حرع اهللا وُغتارب دساة تطئغصه.
أضبر  الئثاغئ  طظث  شضاظئ  المئارضئ  الحام  بعرة  أطا 
البعرات وضعتًا بالعثف وأضبر جرأة باعثغث أذماع 
صعة  طظ  وذلك  لثغه،  الثطر  ظاصعس  ودق  الشرب 
له،  لطائسغئ  الراشدئ  المزاعرات  وتةط  الحسارات 
طا  اهللا  "غا  حساراتعا  شضاظئ  جغطرته،  سظ  والثارجئ 
لظا غغرك غا اهللا"، و"لظ ظرضع إق هللا"، و"عغ هللا عغ 
هللا ق لطسططئ وق لطةاه"، ولط تضاش بثلك بض ذرتئ 
حسارات أضبر وضعتًا لطعثف الثي تسسى إلغه "صائثظا 
لفبث جغثظا طتمث"، "الحسإ غرغث خقشئ إجقطغئ"، 

"شغ بطثي صث ظطص التةر ق أرغث جعى سمر".
عثه الصعة بالطرح والتةط الضئغر الثي ضاظئ تاترك 
طسعا  الاساطض  ضغفغئ  سظ  تغرة  شغ  السالط  أدخض  به 
وصث حاعثظا الاثئط شغه واضتًا، وتاى ُتفحض أطرغضا 
الثول  بغظ  افدوار  وصسمئ  ذرغصغظ  جطضئ  البعرة 
اإلصطغمغئ لصسمغظ؛ طظعا طظ اّدسئ الخثاصئ وعّمئ 
ضثور  افخطر  الــثور  ضان  وعثا  واقتاعاء  بالثسط 
بالصاض  واجععا  طظ  وطظعا  والسسعدغئ،  وصطر  ترضغا 
شغ  وتجبعا  ضإغران  المةرم  الطاغغئ  ودسط  والثطار 
وخاخئ بسث تمضظ البعرة طظ تترغر  وروجغا،  لئظان 
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اإلخقتات املجغفئ يف دول آجغا العجطى
(التطصئ البالبئ وافخرية)

الاشغغرات  بسخ  لعتزئ  افخغرغظ،  الساطغظ  شغ 
الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  العجطى  آجغا  بطثان  شغ 
ضاظئ  الئقد  بسخ  شغ   - اقجائثادغئ  لفظزمئ 
أخرى  بقد  وشغ  ظصاط،  حضض  سطى  الاشغغرات 
الزاعرة  عثه  تةثب  تصغصغئ.  إخقتات  سظ  أسطظ 
اقظائاه شغ المصام افول إلى تصغصئ أن الاسعغقت 
افحضال  طظ  حضض  بأي  تاظاجإ  ق  واإلخقتات 
خقل  المظطصئ  أظزمئ  ظفثتعا  الاغ  السغاجات  طع 

السحرغظ جظئ الماضغئ.
ذاجغضساان: بالبا: 

عظاك  غضظ  لط  تغث  لطاجغضساان،  بالظسئئ  أطا 
سضج  سطى  السططئ،  شغ  لفحثاص  تشغغر  أي 
الرئغج  جطعك  شإن  وصرغغججاان،  أوزبغضساان 
برغئاه  غعتغ  ضان  افخغرة  السظعات  شغ  رتمعن، 
رتمعن  وتئظى  و"سثالاه".  "صعطغاه"  إظعار  شغ 
ضض  شغ  وبثأ  الثولئ  لمسآولغ  سطظغئ  اظاصادات 
أداء  شغ  الضفاءة  سثم  بسئإ  باعبغثعط  شرخئ 
بالافخغض  تشطغعا  والاغ  إلغعط،  المسظثة  المعام 
وجائض اإلسقم الرجمغئ. لثا، وبسث اظاصادات تادة، 
الةمارك.  دائرة  ورئغج  المالغئ  وزغر  رتمعن  سجل 
ضما أسطظ سظ تمطئ واجسئ الظطاق لمضاشتئ الفساد، 
طظ  المسآولغظ  ضئار  طظ  بالسثغث  ضتى  إظه  تاى 
الرئاجئ  إخقتات  ضتاغا  أتث  وضان  الضفاءة.  أجض 
الاتصغصات  إدارة  رئغج  المبال،  جئغض  سطى  عثه، 
شغ وضالئ الرصابئ المالغئ التضعطغئ وطضاشتئ شساد 
ذاجغضساان، شغروز ععلمع ودود زودا. صام رتمعن 

أغدًا بئسخ الاشغغرات شغ المعظفغظ.
بأن  بالمطالئئ  الساطئ  خطاباته  شغ  رتمعن  بثأ 
غاعصش رؤجاء المظاذص والمتاشزات سظ اقتافاقت 
المظاذص.  إلى  رتقته  خقل  والفثمئ  الئاذخئ 
عثا  طظ  تجغران/غعظغع   ٢٤ شغ  المبال،  جئغض  سطى 
السام، خقل رتطئ إلى طظطصئ جعغث، اظاصث رتمعن 
السططات المتطغئ لطمراجط اقتافالغئ الرجمغئ الاغ 
أصغمئ سطى حرف طصابطاه بمحارضئ الطقب وتقطغث 
الخادق  وجثطه  براءته  أظعر  أظه  أي  المثارس. 
تفعط  ق  "لماذا  حرشه.  سطى  الفثمئ  افتثاث  تةاه 
خقل  ذلك  أضرر  أن  سطغ  غةإ  طرة  ضط  الضطمات؟ 
زغارات الرئغج لمثن وطظاذص الةمععرغئ، ق غظئشغ 
أن غآخث الفاغان والفاغات إلى الحعارع؟ عض غمضظ 
لثغك  "عض  الئرد.  طظ  غرتةفعن  الظاس  ترى،  أن 
إلى  وطترجًا  حثغًثا  تعبغًثا  وجه  لصث   - ضمغر؟" 
المسآولغظ الثغظ اساادوا طظث ٢٥ ساًطا سطى طصابطئ 
وشغ  تماطًا،  الطرغصئ  بعثه  افطئ"  "صائث  ُغسمى  طا 
أي طضان آخر. "اجامع المسآولعن بخمئ إلى لعم 
افتثاث  تطك  تخش  الرؤوس" -  ططأذؤغ  الرئغج، 

بعابئ "Akhbor" طع اإلحارة إلى طخثر طةععل.
رجاط  ابظه  تسغغظ  وبسث   ،٢٠١٧ حئاط/شئراغر  وشغ 
ابظه  بظخح  رتمعن  صام  دوحاظئغ،  سمثة  لمظخإ 
السحاء  تاظاول  "ق  الاالغئ:  الاسطغمات  وإسطائه  سطظًا 
شغ طظازل رجال افسمال. وق تثعإ إلى المطاسط. 
وافراطض.  والحغعخ،  السمال،  طظازل  إلى  اذعإ 
وجعف  سظثعط.  طا  أشدض  غسطعك  أن  جغسسثون 
وصط  لعط.  حرشًا  المثغظئ  برئغج  الطصاء  غسائرون 
القئص،  السمض  وتعشغر  لطحسإ،  افجسار  بثفخ 
طرؤوجغك،  طع  وصتًا  تضظ  وق  والضعرباء،  والظصض، 
المراصئعن  وغحغر  طآدبئ".  بطرغصئ  طسعط  وتتثث 
إلى أظه شغ ضض خطابات رئغج ذاجغضساان، غمضظ 
لطمرء أن غرى بعضعح افسمال المسرتغئ والشرور.

 ،٢٠١٨ أغار/طاغع   ٣٠ شغ  ذلك،  إلى  باإلضاشئ 
شغ  إجقطغئ  جاطسئ  بظاء  بثء  سظ  رتمعن  أسطظ 
أضئر  بئظاء  بثأوا  دوحاظئغ  وشغ  ذاجغضساان، 
أن  المتططعن  غساصث  العجطى.  آجغا  شغ  طسةث 
الةثرغئ  اإلخقتات  طظ  المجغث  سظ  اإلسقن 
رجاط  وخعل  بسث  العصئ  طع  جغأتغ  الئقد  شغ 
لطسططئ، والثي، سطى طا غئثو، وشصا لثطئ رتمعن، 
الصرغإ.  المساصئض  شغ  الرئغج  ضرجغ  جغساطط 
وعثا جغسمح لطرئغج الةثغث باقتافاظ بالسططئ 

وضسإ حسئغاه بسرسئ بغظ الظاس.
رتمعن  تصثغط  طتاوقت  أن  المراصئعن  غساصث 
ضمخطح لطئقد، والثي وجه السغاجئ الثاخطغئ ظتع 
سظثطا  خطغر  لعصئ  تضرغمًا  ضعظه  غسثو  ق  الاثفغش 
تطع  واتثًا  الطشاة  ضث  السالط  تعل  الثول  تامرد 
ظعاغئ  شغ  أظفسعط  غةثون  طظعط  وضبغر  اآلخر، 
الثاخئ.  الفزائع  بسئإ  بحثة  غساصئعن  المطاف 
ذلك  السغاجئ  سطماء  غرى  أخرى،  أطعر  بغظ  طظ 
ضاتدغر لفرضغئ لاسعغض تسغغظ رجاط شغ طظخإ 
رئغج الثولئ شغ المساصئض الصرغإ، الثي بثوره، 
طثغظئ  تعجغع  ذرغص  سظ  الظاس  أطام  درجاه  غرشع 

دوحاظئغ فطعال اقئامان.
غماطك رتمعن صعة طططصئ شغ ذاجغضساان، تغث 

غآدي  طما  الصعة،  تطك  تاى  غماطك  ق  الصاظعن  إن 
طظ  والمجغث  الثات  شغ  اقظشماس  اجامرار  إلى 
رتمعن  سئادة  إن  الرئغج.  حثخغئ  شغ  الاثععر 
الحثخغئ صث اظشمسئ بالظزام لثرجئ أظه سظث ذضر 
ضاابئ  غةإ  الطاجغضغئ،  اإلسقم  وجائض  شغ  اجمه 
"طآجج  ظفسه؛  عع  أظحأه  الثي  الضاطض،  لصئه 
رتمعن".  المتارم  افطئ،  صائث  والعتثة،  السقم 
الساطئ  والحثخغات  والتضعطئ  المسآولعن  غضاإ 
سطغه  سغسى  بالظئغ  تصارظه  جثغفئ  صخائث  سظه 
طتمث  الظئغ  ختابئ  طع  وتدسه  والسقم  الخقة 
طظزمئ  تصرغر  شغ  ورد  طا  وعثا  سظعط،  اهللا  رضغ 
والاغ  عاوس،  شرغثوم  الثولغئ  اإلظسان  تصعق 
ذات  الثول  طظ  طةمعسئ  إلى  ذاجغضساان  ضمئ 

المططص. التضط 
طساعاه  شإن  الظزام،  عثا  لفساد  بالظسئئ  أطا 
لطحفاشغئ  الثولغئ  المظزمئ  تصرغر  شغ  غظسضج 
٢٠١٧، تغث  الثولغئ، الثي خثر شغ تجغران/غعظغع 
لعتر أن ذاجغضساان تتاض المرتئئ ١٥٢ بغظ ١٧٥ 
ضض  شإن  لثئراء  ووشًصا  بالفساد،  غاسطص  شغما  دولئ 
حثص شغ الئقد صث أسطى رحعة سطى افصض طرة 

واتثة شغ تغاته.
شغما غاسطص بتالئ خدعع رتمعن لروجغا، شصث بثأ 
عظاك  وضثلك  السططئ،  إلى  طةغؤه  بثاغئ  طظث  ذلك 
سطى  الصعي  ذاجغضساان  قساماد  صعغئ  أدلئ  أغدًا 
روجغا. شفغ طصابطئ طع ختغفئ غعراجغا دغطغ، صال 
الثئغر الطاجغضغ تغمعر شارضغ: "ذاجغضساان لغج 
شغ  اقساماد  عثا  إن  بض  روجغا،  سطى  تسامث  شصط 
تجاغث، سطى الرغط طظ اقساماد الماجاغث سطى الخغظ". 
لغج جرًا أظه شغ ذاجغضساان، غاط ظحر الةظعد شغ 
الصاسثة السسضرغئ ٢٠١ - أضئر طظحأة سسضرغئ لروجغا 
الروس  المساسمرغظ  سظ  شدًق  تثودعا،  خارج 
باإلضاشئ  آغظغ.  شغ  سسضرغا  ططارًا  غمطضعن  الثغظ 
سسضرغئ  طظاورات  جظعغًا  روجغا  تةري  ذلك،  إلى 
باجاثثام  ذاجغضساان  جئال  شغ  الظطاق  واجسئ 
ذاجغضساان،  شغ  والطائرات.  البصغطئ  المسثات 
الثساغئ  شغ  وتحارك  الروجغئ،  المظزمات  تظحط 
عغ  المظزمات  عثه  طظ  واتثة  الروجغئ،  لطبصاشئ 

طآجسئ روجضغ طغر.
أطا شغما غاسطص بمضاشتئ اإلجقم شغ ذاجغضساان، 
الصطغطئ  السظعات  خقل  الصغعد  الظزام  ضاسش  شصث 
بحضض  واإلجقم  اإلجقطغئ  الرطعز  سطى  الماضغئ 
تزر  صاظعن  اساماد  خقل  طظ  ذلك  وغادح  سام. 
لثلك،  وظاغةئ  الساطئ،  افطاضظ  شغ  الثمار  ارتثاء 
تصام تمقت طثاعمات طسامرة ضث الظساء القتغ 
طضازئ  الطاجغضغئ  السةعن  إن  الثمار.  غطئسظ 
فجئاب  سطغعط  الصئخ  ألصغ  الثغظ  بالظجقء، 
دغظغئ وجغاجغئ، بما شغ ذلك أولؤك الثغظ أدغظعا 
بأدائعط لطخقة لغج وشصًا لطمثعإ التظفغ. وضع 
السةظاء  سطى  وغتزر  غعم،  ضض  غاثععر  الترغات 
اظاعاك  أظه  سطى  ذلك  وغسائر  الخئاح،  شغ  الخقة 
لطظزام. بثأ تسةغض المخططتات الثاخئ بالسةظاء 
سطى أجج دغظغئ (شغ طا غسمى بـ"الاروغب")، تغث 

غتاول ظزام رتمعن سثم اإلسقن سظ ذلك.
أسقه  المثضعرة  التصائص  اجاسراض  وبسث  وعضثا، 
والعضع  باإلخقتات  غسمى  بما  غاسطص  شغما 
أوزبغضساان،  شغ  السغاجغئ  لطتالئ  التصغصغ 
العاضح  طظ  غخئح  وذاجغضساان،  وصرغغججاان 

زغش الاطعرات واإلخقتات شغ عثه الئطثان.
عثه  جمغع  أن  والمتططغظ  الثئراء  طسزط  غرى 

افحضال الثادسئ تمطغعا سعاطض سثة:
الماضغئ،  الصطغطئ  السظعات  شغ  أظه  جرًا  لغج   (١
ضاظئ الئطثان ذات افظزمئ اقجائثادغئ تساظغ طظ 
الئطثان  طظ  ضض  شغ  غتثث  وعثا  جغاجغئ،  أزطات 
ضض  أن  العاضح  طظ  اإلجقطغئ.  وغغر  اإلجقطغئ 

تاضط غثرج باجاظااجات طما غتثث؛
الةعز  "لّغ  سطغه  غططص  الثي  اإلدارة  ظمعذج  إن   (٢
لططتظ" غآدي إلى اجاظفاد عاطح افطان شغ دول 
آجغا العجطى، وق غتااج القسئعن الةغعجغاجغعن 
الرئغسغعن الغعم إلى بعرة شغ المظطصئ، خاخئ شغ 
أوزبغضساان، تغث تعجث تاجئ إلى ظعب أضبر دصئ.

٣) أي تشغغر لطتاضط قضاساب التإ الحسئغ وتسجغج 
حسئغئ،  تثابغر  غاططإ  افولغئ  الفارة  خقل  صعته 
أوزبغضساان  شغ  الغعم  طقتزاعا  غمضظ  والاغ 
تتثث  ذاجغضساان،  شغ  أظه  غغر  وصرغغججاان. 
أحضال طظ اإلخقتات الجائفئ، بافترى، سظ ذرغص 
سطى  التفاظ  إلى  وتعثف  الةغران  طع  الةمعد 

العضع الصائط.
"إظا  سظه:  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  صال 
ظططإ  شمعما  باإلجقم  اهللا  شأسجظا  صعم  أذل  ضظا 

 "السجة بشغر طا أسجظا اهللا به أذلظا اهللا
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جط
طار

السقطئ  خاتإ  (شري-بعي  ضحرضاغ  الفساد  طقتصئ 
حرضات  عغ  (أودوبراحئ)  وحرضئ  جادغا)  الاةارغئ 
وجاءت  افطرغضغئ،  الحرضات  سطى  طاصثطئ  برازغطغئ 
عثه السمطغات إلضساشعا أطام المظاشج افطرغضغ شغ 

افجعاق السالمغئ.
السسغ  تط  اقظصقب  إسقن  شعر  (باروبراس)  حرضئ   .٤

لئغع ٦٠٪ طظ طخاشغعا العذظغئ.
٥. حرضئ (إطئراغر) لخظاسئ الطائرات غاط تالغا السسغ 

لئغسعا لحرضئ (بعغظس) افطرغضغئ.
٦. بسث أن ضاظئ الئرازغض تطغفا وجظثا لـفظجوغق عا عغ 

تتاخرعا الغعم طظخاسئ لفواطر افطرغضغئ.
فطرغضا  الةثغثة  افطرغضغئ  السعدة  إن  وخااطا:  باطظا 
القتغظغئ، وطتاوقت اإلتضام الضاطض بعا بضض تفاخغطعا 
اقصاخادغئ والسغاجغئ، بثءا بالئرازغض وطرورا بافرجظاغظ 
- الاغ دسمئ واحظطظ رئغسعا التالغ لطعخعل لطتضط 

لغشرصعا بالثغعن لطئظك الثولغ - وق غظاعغ افطر شغ 
شظجوغق وضعلعطئغا الاغ ذطئئ افخغرة طظ صعات تطش 
الظغاع تماغئ بقده طظ افولى! شاخئح الصعات افطرغضغئ 
طساظثا  الةظعبغئ  الصارة  صطإ  شغ  افطرغضغئ  والصعاسث 
لارتغئات أطرغضا الةثغثة شغ المظطصئ الاغ جظثت لعا 

صعى جغاجغئ شغ اإلسقم والصداء وافتجاب.
إن عثه السعدة وبعثا الجخط وعثا اإلتضام صث غصعل 
الئسخ إظه طآحر صعة فطرغضا، وصث غضعن ضثلك، ولضظ 
طا ق غئخره إق طظ ترّضج سظثه العسغ وتمض طئثأ ختغتا 
غسطط طظ عثا ضطه أن أطرغضا تثرك أظعا باتئ سطى وحك 
الثروج طظ المسرح الثولغ، وأن ذلك غساعجإ سطغعا 
ترتغإ تثغصاعا الثطفغئ؛ ضغ تضعن طصثطئ لعا شغ الخث 

سظعا، ق طصثطئ سطغعا لطصداء سطى ظطمعا وشةعرعا.
ولسض اهللا غفحض طساسغ أطرغضا وغةسض تثطغرعا شغ 

 تثبغرعا وتضعن عثه الصارة وباقً وتسرة سطغعا

تامئ: اقظاثابات الرئاجغئ الئرازغطغئ ...


