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كلمة العدد

ظصطئ وضالئ إجظا لفظئاء اإلغراظغئ افتث ٢٠١٥/٣/٨ 
الصعطغات  لحآون  اإلغراظغ  الرئغج  طساحار  سظ 
وافصطغات المثعئغئ سطغ غعظسغ، شغ طآتمر «الععغئ 
طةرد  لغج  السراق  «اآلن  صعله  بطعران  اإلغراظغئ» 
جاتئ لظفعذ التدارة اإلغراظغئ، بض ظسائر السراق ععغاظا 
واآلن  الئسغث  الماضغ  طظ  عضثا  وضان  وساخماظا، 
أغداً... إن إغران الغعم أخئتئ إطئراذعرغئ ضما ضاظئ 
سئر الاارغت وساخماعا بشثاد تالًغا، وعغ طرضج تدارتظا 
وعاجط  الماضغ»؟  شغ  ضما  الغعم  وععغاظا  وبصاشاظا 
شغ  اقجاثئارات  وزغر  طظخإ  حشض  الثي  غعظسغ 
تضعطئ الرئغج اإلخقتغ، طتمث خاتمغ، ضض طسارضغ 
طظطصئ  المظطصئ، طسائرا أن «ضض  الظفعذ اإلغراظغ شغ 
الحرق افوجط إغراظغئ»، صائق «جظثاشع سظ ضض حسعب 
المظطصئ، فظظا ظسائرعط ججءا طظ إغران، وجظصش بعجه 
الاطرف اإلجقطغ والاضفغر واإللتاد والسبماظغغظ الةثد 

والععابغغظ والشرب والخعغعظغئ»، سطى تث تسئغره.
شّةرت عثه الاخرغتات زوبسئ طظ السةاقت شغ المظابر 
السغاجغئ واإلسقطغئ شغ المحرق السربغ تةأر بالاتثغر 
غاعثد  الثي  الحغسغ)  الخفعي  (الفارجغ  الثطر  طظ 
طظاذص السظئ طظ الثطغب إلى الئتر الماعجط، بما جماه 
الئسخ (العقل الفارجغ). طا دشع غعظسغ غعم البقباء 
٢٠١٥/٣/١٠ لمتاولئ تثفغش وذأة تخرغتاته، شصال 
شغ طصابطئ طع صظاة السالط اإلغراظغئ: إن بقده «تتارم 
جغادة واجاصقل دول المظطصئ وق تاثخض شغ حآوظعا 
الثاخطغئ ق جغما السراق». ولضظ عثه الاخرغتات تجاطظئ 
طع اإلسقن الساشر سظ صغادة الدئاط اإلغراظغغظ آللئ 
ترب ذاغغئ الحام وسمغض أطرغضا بحار افجث، وصغادة 
صاجط جطغماظغ لمسارك تضرغئ، بض وظحره طجغثًا طظ 
الخعر لظفسه، وخرح أتث صادة التحث الحسئغ لمتطئ 
أطرغضغئ: «لصث أخئتظا سطى طساشئ ضغطعطارات صطغطئ طظ 
صئر خثام تسغظ»، شغما ضحش جظرال أطرغضغ تصغصئ 
أن طظ ُغصاتض «داسح» شغ تضرغئ إظما عط سحرون 
طظ  وأصض  الحغسغ»  الحسئغ  «التحث  صعات  طظ  ألفاً 
ألش طظ طصاتطغ السحائر السظغئ. وضما ظصض تازم أطغظ 
شغ طصاله شغ التغاة: «شالتحث الحسئغ الحغسغ ُغصاتض 
سطى أرض السظئ شغ السراق وشغ طثن السظئ،  الغعم 
وعع غاراشص طع إغةاد زخط عائض لطحسائر المثعئغئ، 
وسطى وصع لطمّغات اقظاخار سطى السّظئ ق سطى تظزغط 
الثولئ، ضما غاراشص طع ترص إغراظغ واضح سطى إظعار 
طحارضئ ضئاط الترس البعري شغ الصاال». شدق سظ 
تخرغتات أخرى طظ جاجئ إغراظغغظ أن إغران أخئتئ 
حرذغ المظطصئ طظ الئتر افبغخ تاى باب المظثب، 
وضض عثا تتئ غطاء أطرغضغ طسطظ، بتةئ ذرغساغظ: 
افولى عغ اقتفاق الظعوي طع إغران والثي أبثت إدارة 
أوباطا تخمغما وسجطا سطى السغر شغه برغط المسارضئ 
الصعغئ طظ الضعظشرس، وعغ اإلدارة ظفسعا الاغ تثرسئ 
بالتاجئ لطتخعل سطى طعاشصئ الضعظشرس لاعجغه ضربئ 
خاروخغئ ضث افجث سطى إبر عةعطه بالضغماوي سطى 
الغعم  وعغ   ،٢٠١٣/٨ حعر  شغ  الحرصغئ  الشعذئ 
تدرب بمسارضئ الضعظشرس لقتفاق طع إغران بسرض 
التائط، ضما أبثت الثول افوروبغئ طسارضاعا لطاساعض 
بسثم  وعثدت  بض  إغران  طع  أوباطا  صئض  طظ  الحثغث 
تعصغع اقتفاق إن لط غطإِّ الحروط افوروبغئ، والثرغسئ 
الباظغئ عغ أن «الاطظغح افطرغضغ» سظ تساظط دور 
حرذغ المظطصئ إلغران عع بسئإ التاجئ إلى الاخثي 
لطثطر المجسعم الثي غحضطه تظزغط الثولئ. شأطام خطر 
الاظزغط، بجسمعط، شإن جرائط بحار افجث الاغ ذالئ 
التةر والحةر وصاطئ وجتطئ أضبر طظ ٢٢٠ ألفا طظ 
الدتاغا طظ الرجال والظساء وافذفال وتسئئئ بظجوح 
١٠ طقغغظ طظ أعض جعرغا، تسث ظضرة أو ق حغء. وصث 
تتثث صائث «الترس البعري» طتمث سطغ جسفري سظ 
الاأبغر الماجاغث لطبعرة اإلجقطغئ شغ السالط اإلجقطغ 

حرم  شغ  اقصاخادي  المآتمر  اظسصاد  طظ  أغام  صئض 
شغ  السغسغ  أضث   ٣/٩ اقبظغظ  غعم  وتتثغثا  الحغت 
لظ  طخر  أن  افطرغضغئ  ظغعز»  «شعضج  لحئضئ  تعار 
الاغ  والمساسثات  الثسط  الماتثة  لطعقغات  تظسى 
بصثر  ططالئا  ساطاً،   ٣٠ طظ  أضبر  طثى  سطى  صثطاعا 
أضئر طظ الاساون شغ المةال السسضري لاسجغج الصثرات 
المخرغئ طظ أجض طضاشتئ اإلرعاب. لصث ترخئ أطرغضا 
سطى تدعر المآتمر شضاظئ طحارضاعا طظ خقل وزغر 
بعرن،  دغفغث  السفغر  برشصئ  ضغري  جعن  خارجغاعا 
اقصاخادي،  المآتمر  إلى  حاظعن  تعطاس  والسفغر 
الطثغظ لسئا دوًرا طعًما شغ دسط السقصات اقصاخادغئ 
خئغتئ  ضئغرا  خطأ  ارتضإ  صث  ضغري  وضان  طخر.  طع 
أصاطه  الثي  اإلشطار  بتفض  ضطماه  خقل  المآتمر  غعم 
سطى عاطح المآتمر اقصاخادى، تغث صال «ق بث أن 
ظسسى جمغسا فجض طساصئض إجرائغض»، وإن ضان الرجض 
واصع  سظ  تسئر  الاغ  تطك  الطسان  زلئ  سظ  اساثر  صث 
التال، إذ إظه بات طظ العاضح أظه أخئح لثغظا بقبغ 
غسسى بحضض طاظاجص طظ أجض طساصئض ضغان غععد، 
غامبض شغ ضغان غععد ظفسه وراسغه الرجمغ أطرغضا، 
السغسغ  رئغسه  أضث  الثي  الةثغث؛  المخري  والظزام 
ظحرت  شصث  طظاجئئ،  طظ  أضبر  شغ  المسظى  عثا  سطى 
طصابطاعا  ظص  افطرغضغئ  بعجئ»  ختغفئ «واحظطظ 
طع الرئغج سئث الفااح السغسغ أجرتعا الختفغئ «قلغ 
وغمعث» سحغئ المآتمر اقصاخادي بحرم الحغت الثي 
سظ  خقله  تتثث  ٢٠١٥/٣/١٣م،  الةمسئ  اظططص 
دلض  والاغ  أبغإ  وتض  الصاعرة  بغظ  المائادلئ  البصئ 
المظاذص  شغ  طخرغئ  صعات  تعاجث  «إن  بصعله  سطغعا 
العجطى والحرصغئ سطى التثود المحارضئ بالمثالفئ 

قتفاصغئ السقم غسائره اإلجرائغطغعن أطرا رائسا»، ضما 
تطرق إلى تثغبه المسامر إلى رئغج العزراء بظغاطغظ 
ظاظغاعع، وذطإ طساسثة العقغات الماتثة شغ الصداء 
سطى اإلرعاب، بةاظإ السثغث طظ الصداغا افخرى، ضما 
أضث سطى أظه «إذا جصطئ طخر شإن المظطصئ بأضمطعا 
أخطار  وجاتثث  الفعضى،  طظ  دائرة  شغ  جاسصط 
«إجرائغض»  ذلك  شغ  بما  المظطصئ  شغ  لطثول  عائطئ 

وربما تماث إلى أوروبا.»
ولعثا شإظه طظ الطئغسغ جثا أن تصش أطرغضا وبصعة 
وراء الظزام التالغ، الثي غبئئ ضض غعم أظه أشدض طظ 
غتاشر سطى طخالح أطرغضا وغتفر أطظ ضغان غععد، 
شصث أخثرت وزارة الثارجغئ افطرغضغئ، بغاًظا تآضث شغه 
الاجام العقغات الماتثة باسجغج الحراضئ اقجاراتغةغئ 
ظص  شغ  وجاء  طخر.  طع  افطث  ذعغطئ  واقصاخادغئ 
شغ  وحرضائعا  طخر  طع  وبغص  بحضض  الئغان: «ظسمض 
المظطصئ وتعل السالط، لثسط اقصاخاد المخري، شظةاح 
لغج  واقصاخادي  السغاجغ  المساعغغظ  سطى  طخر 
شصط طظ اعاماطات المخرغغظ، لضظه شغ خالح السالط 

والمظطصئ والعقغات الماتثة افطرغضغئ».
لطئظك  أوسجت  أطرغضا  أن  أغدا  العاضح  طظ  أظه  ضما 
صالئ  شصث  المرتطئ،  تطك  شغ  طخر  بثسط  الثولغ 
الثولغ:  لطئظك  الاظفغثي  المثغر  طعلغاظغ»  «جغري 
«جظثسط الئرظاطب المخري لطعخعل إلى الفصراء بظتع 
٤٠٠ ططغعن دوقر»، ضما وعرولئ اإلطارات والسسعدغئ 
والضعغئ لتدعر المآتمر لاآضث اجامرارعا شغ تصثغط 
برغط  افطرغضغ  لطططإ  تطئغئ  المخري  لطظزام  الثسط 
طظ  وضح  الاغ  الثطغب؛  لثول  المسغؤئ  الاسرغئات 
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كريي: واشنطن ستضطر 
للتفاوض مع األسد يف النهاية 
 صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري شغ طصابطئ 
جادطر  بقده  «إن  ظغعز:  جغ.بغ.أس  صظاة  طع 
بحأن  افجث  بحار  السعري  الرئغج  طع  لطافاوض 
اظاصال جغاجغ شغ جعرغا»،  وأضاف: «إن واحظطظ 
تئتث جئض الدشط سطى افجث لصئعل المتادبات». 
ولط غضرر ضغري المعصش افطرغضغ المسااد أن افجث 

شصث ضض حرسغئ له وسطغه أن غرتض.
 وصال شغ إحارة إلى طآتمر اظسصث سام ٢٠١٢ ودسا 
«سطغظا  الخراع  إلظعاء  الافاوض  سئر  اظاصال  إلى 
طساسثغظ  دائما  ضظا  الظعاغئ.  شغ  ظافاوض  أن 

لطافاوض شغ إذار سمطغئ جظغش ١».
أخرى  ودوق  الماتثة  العقغات  «أن  ضغري:  وذضر 

ليربمان يقتحم املسجد 
اإلبراهيمي يف اخلليل 

اإلجرائغطغ  الثارجغئ  وزغر  بأن  الةجغرة  طراجض  أشاد   
بغاظا»  «إجرائغض  تجبه  طظ  وأسداء  لغئرطان  أشغشثور 
الثطغض  شغ  اإلبراعغمغ  المسةث  افتث  الغعم  اصاتمعا 

جظعبغ الدفئ الشربغئ.
وصال المراجض إظه بالاجاطظ طع اقصاتام الثي اجاشرق 
تعالغ ظخش جاسئ, أغطصئ صعات اقتاقل اإلجرائغطغ 
سثدا طظ الئعابات الاغ تفخض المسةث اإلبراعغمغ سظ 

السعق الفطسطغظغ شغ الثطغض.
اإلجرائغطغ  الةغح  تماغئ  شغ  اقصاتام  سمطغئ  وتمئ 
-الثي غتاض الةجء الثي غصع ضمظه المسةث اإلبراعغمغ 
اقظاثابات  طظ  شصط  غعطغظ  صئض  الثطغض-  بمثغظئ 
شغعا  غتخض  ق  أن  غرجح  الاغ  اإلجرائغطغئ  الئرلماظغئ 
بـ١١  طصارظئ  طصاسث،  خمسئ  سطى  إق  لغئرطان  تجب 
طصسثا شغ اقظاثابات السابصئ وشصا قجاطقسات الرأي.

وتأتغ السمطغئ ضمظ تترك دسائغ لطعزغر اإلجرائغطغ 
غغر  الماطرف  الخعغعظغ  الغمغظ  ضمظ  ُغخظش  الثي 
الصابض بمئثأ إظعاء اقتاقل اإلجرائغطغ لطدفئ الشربغئ 
طظ  المساعذظات  إلخقء  تماطا  والراشخ  والصثس, 

افراضغ المتاطئ سام ١٩٦٧.
سظ  اإلجرائغطغ  الاطفجغعن  شغ  الباظغئ  الصظاة  وظصطئ 
أشغشثور لغئرطان صعله أبظاء اصاتام المسةث اإلبراعغمغ 
شغ  العذظغ»،  المسسضر  طظ  غاةجأ  ق  «ججء  تجبه  إن 

إحارة إلى أظه ججء طظ أصخى الغمغظ...
المخثر: الةجغرة ظئ

غرغث  سظثطا  غععد...  جاجئ  عط  عضثا   :
العاتث طظعط ضسإ دساغئ اظاثابغئ، شإظه غفاح تربا 
غسائغح  أو  طصثجاتعط،  غظاعك  أو  المسطمغظ،  ضث 
غثرضعن  ذلك  غفسطعن  سظثطا  وعط  طماطضاتعط... 
غفاصثون  شالمسطمعن  الِسصاب،  طظ  جغظةعن  أظعط 
ولغج  طصثجاتعط،  وسظ  سظعط  غثبُّ  الثي  الثطغفئ 
عثا وتسإ، بض إن المسطمغظ طئاطعن بتضام سمقء 
وجاوس  غععد  غظسغ  طثطص  تترك  أي  غمظسعن 
سائثة  شالثقشئ  افطر:  غسامر  لظ  ولضظ  الحغطان.. 
أرض  طظ  غععد  ضغان  جغجول  وتغظعا  اهللا  بإذن 

شطسطغظ وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

تئتث جئض إسادة إذقق السمطغئ الثبطعطاجغئ إلظعاء 
الخراع شغ جعرغا».
المخثر: وضالئ روغارز

: إن طظ العاضح أن اإلدارة افطرغضغئ، وطظث 
بثاغئ البعرة شغ جعرغا، ق ترى طحضطئ شغ بصاء بحار 
شغ  غثطفه  بثغق  تةث  لط  ذالما  السططئ  رأس  سطى 
تظفغث جغاجاعا... ولطالما ضثب طسآولعن أطرغضغعن 

شغما غاسطص بمساصئض بحار أجث وأرضان ظزاطه لغائغظ 
شغما بسث أن تطك الاخرغتات افطرغضغئ لط تضظ أضبر 
طظ ذر لطرطاد شغ السغعن.. شالتصغصئ أن الصدغئ سظث 
أطرغضا ق تاسطص باجامرار بحار شغ السططئ أو سثم 
اجامراره، بض الصدغئ عغ شغ إغةاد بثغض غثطش بحار 
افوضاع  تسعغئ  طظ  غمضظعا  بما  التضط  شغ  افجث 

سطى الظتع الثي غتصص طخالتعا... 
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مات دولة اخلالفة اإلسالمية الراشدة 
ّ
مقو

-٢-
بصطط: بائر جقطئ - ضظثا

وأطا السططئ السغاجغئ شالثولئ ضغان تظفغثي لطتضط بما 
أظجل اهللا، والتضط والسططان والمطك طسظاه تظفغث افتضام 
وصثرة المطك، وإن أول طا تصعم به الثولئ اإلجقطغئ: 
السططئ، وغمضظ تفضغضعا إلى جئِّ طسائض: ١) ذرغصئ 
ظحعء الثولئ، ٢) ذرغصئ أخث السططئ، ٣) ذئغسئ السططئ، 
طعصش  السططئ. ٦)  واجئات  السططئ، ٥)  خقتغات   (٤

الرسغئ تغظ إخقل السططئ بما جئص.
إصاطئ  شإن  السططئ،  وأخث  الثولئ  ظحعء  ذرغصئ  شأطا 
الثولئ لغسئ طةرد اجاقم التضط أو الصعر سطغه، إذ ق 
بث أن غسئصه تشغغر المفاعغط والمصاغغج والصظاسات سظث 
افطئ تاى غاشغر الرأي السام سظث الصادرغظ سطى تسطغط 
التضط لغاط بظاء سطى تطك المفاعغط، شأخث السططئ إظما 
عع ذرغصئ لةسض التغاة تغاة إجقطغئ، أي جسض السقصات 
الصائمئ بغظ الظاس سقصات إجقطغئ، وق غةعز أن غظزر 
إلى التضط سطى أظه أضبر طظ ذرغصئ شصط لغج أضبر، 
شالصدغئ لغسئ السمض شصط لاتطغط رجال التضط، بض 
الصدغئ عغ جسض أشضار اإلجقم ذاغغئ شغ المةامع تاى 
غةري عثا الاتطغط لرجال التضط واجارجاع السططان 
طظعط، سظ ذرغص ذشغان عثه افشضار. عثا طظ جعئ 
وطظ جعئ أخرى، شإن الثولئ تظحأ بظحعء أشضار جثغثة 
تصعم سطغعا، وغاتعل السططان شغعا باتعل عثه افشضار، 
فن افشضار إذا أخئتئ طفاعغط، أّبرت شغ جطعك اإلظسان 
وجسطئ جطعضه غسغر وشص عثه المفاعغط، شااشغر ظزرته 
المخالح؛  إلى  ظزرته  تاشغر  لاشغرعا  وتئساً  التغاة،  إلى 
والسططئ إظما عغ رساغئ عثه المخالح واإلحراف سطغعا 
وتسغغرعا، وق تضعن إق لطفؤئ افصعى طظ شؤات المةامع، 
شإذا ضان الظاس شغ طظطصئ طافصغظ شغ ظزرتعط إلى 
أي  حآوظعط،  رساغئ  غاعلى  طظ  عط  أصاطعا  المخالح، 
أصاطعا عط السططئ الاغ تسّغر طخالتعط أو اظصادوا لمظ 
أصاطعا أظفسعط شغ السططئ لاسغغر طخالتعط، وطظ عظا 
غأتغ التضط طظ افطئ صطساً، إطا باخاغارعا الفسطغ، أو 
بسضعتعا سظ صغاطه، والسضعت ظعع طظ أظعاع اقخاغار. 
وأطا تغظ اخاقشعط شإن التضط جغساصر لطفؤئ افصعى 
زطظاً بط ق غطئث أن غظعار، لثا ضان سطى طظ غسسى إلصاطئ 
الثقشئ أن غصغمعا ذئغسغا شغ افطئ باشغغر طفاعغط افطئ 
وأن ق غظزر إلغعا سطى أظعا اجاقم تضط وصعر سطغه، 
أو تطئغص صعاظغظ وتمض الظاس سطغعا، شالسمض غةإ أن 
غظخّإ سطى اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وعع طا ق غاط إق 
باشغغر الصظاسات، واجاقم التضط ذرغصئ إلصاطئ السططان 
غسئصعا سمض ضبغر، وأخث السططئ ق غضعن إق بالئغسئ سظ 

رضا واخاغار.
جغاجغئ  اإلجقم  شغ  شالسططئ  السططئ،  ذئغسئ  وأطا 
رسعغئ، ولغسئ صعة غاحمئ، جاء شغ ذئصات ابظ جسث 
أن سمغر بظ جسث رضغ اهللا سظه، وعع الثي وقّه سمر 
بظ الثطاب رضغ اهللا سظه تمص، ضان غصعل: «أق إن 
اإلجقم تائط طظغع وباب وبغص شتائط اإلجقم السثل 
وبابه التص، وق غجال اإلجقم طظغساً طا احاث السططان، 
ولغج حثة السططان صاقً بالسغش وق ضرباً بالسعط 
رضغ  سمر  وضان  بالسثل»،  وأخثًا  بالتص  صداء  ولضظ 
«إظغ  لعط:  صال  افطخار  إلى  سّماله  بسث  إذا  سظه  اهللا 
تدربعا  شق  أئمئ،  بسباضط  ولضظ  جئابرة،  أبسبضط  لط 

وق  شافاظععط،  تةمروعط  وق  شاثلععط،  المسطمغظ 
تمظسععط شازطمععط».

حؤعن  رساغئ  تعلغ   (١ شعغ:  السططئ  خقتغات  وأطا 
الثاخطغئ  الثولئ  جغاجئ  طسؤعلغئ  وتتمض  الظاس 
خقتغئ   (٣ الصعة،  اجاسمال  وتص   (٢ طساً.  والثارجغئ 
طئاحرة رساغئ الحؤعن بالفسض ٤) خقتغئ تئظغ افتضام 
التضط  شغ  الثولئ  أجعجة  إصاطئ  خقتغئ  وتظفغثعا ٥) 
واإلدارة وتسغغظ وسجل المعظفغظ ضالعقة والمساوظغظ 
تتري  طثاوطئ  الثطغفئ  وسطى  والمتاسئغظ،  والصداة 
أسمالعط، وطسؤعلغئ أسمالعط تصع سطى الثطغفئ وطةطج 
الحعرى. وبسخ السمال طسؤعلعن أطام الثطغفئ دون 
طةطج الحعرى ٦) تئظغ افتضام الحرسغئ الاغ تعضع 
بمعجئعا طغجاظغئ الثولئ وتصرغر شخعل المغجاظغئ والمئالس 
الاغ تطجم لضض جعئ، جعاء أضان ذلك طاسطصاً بالعاردات 

أم بالظفصات.
أخث  شغ  الحرسغئ   (١ شصعاطعا:  السططان  واجئات  وأطا 
السططان طظ افطئ، ٢) وتعلغ رساغئ حؤعن الظاس، ٣) 
والصثرة سطى إظعار افتضام، ٤) وتص اجاسمال الصعة، 
٥) والصثرة سطى بسط افطان، ٦) والصثرة سطى التضط، 
أي طئاحرة رساغئ الحؤعن بالفسض، وطمارجئ العاجئات 
الثغظغئ والسغاجغئ، وأعمعا أ- تفر الثغظ بظحر السطط، 
وطتاربئ الةعض والئثع، وإصاطئ السغاجئ اإلسقطغئ ب- 
تمض الثسعة، والةعاد شغ جئغض اهللا، والسغاجئ الثارجغئ 
والسقصات الثولغئ لطثولئ، ج- جئاغئ الفغء والخثصات 
الثغظ  حسائر  سطى  الصغام  د-  لطثولئ،  المالغئ  واإلدارة 
ضالخقة والخغام والتب، عـ- اإلحراف سطى إصاطئ السثل 
وإصاطئ  الماظازسغظ،  بغظ  افتضام  بفخض  الظاس،  بغظ 
التثود، وتسغغظ الصداة، والمتاسئغظ، وصداة المزالط، 
وإصاطئ المتاضط، و- المتاشزئ سطى افطظ والظزام السام 
واقجاصرار الثاخطغ شغ الثولئ، وإصاطئ الةغح والحرذئ، 
الثارجغغظ،  افسثاء  طعاجعئ  شغ  الثولئ  سظ  الثشاع  ز- 
وطراضج  البصغطئ،  الخظاسات  إصاطئ  غافرع  ذلك  وطظ 
افبتاث، وإصاطئ الخظاسات الاغ تاسطص بأسغان المطضغئ 
الساطئ ضمخاظع اجاثراج المسادن وتظصغاعا وخعرعا، 
وضمخاظع اجاثراج الظفط وتظصغاه، شمظ واجئات الثولئ 
أن تصغط طبض عثه المخاظع. ح- إصاطئ أجعجة الثولئ، 
وطآجساتعا، ودواوغظعا، وأجعاصعا، وتسغغظ المساوظغظ 
والعقة والمعظفغظ طظ ذوي الصعة والضفاغئ وافطاظئ، 
وتتري أسمالعط، وجسض التضط طرضجغا واإلدارة ق طرضجغئ، 
ط- إحراف الثطغفئ بظفسه سطى افطعر الساطئ، ورساغئ 
طخالح الظاس، وإدارة السقصات طع الرسغئ - طسطمغظ 
وأعض ذطئ - طظ تغث رساغاعا، وتظفغث ذطئاتعا، ورشع 
الزقطئ سظعا، وتأطغظ وجث تاجاتعا افجاجغئ طظ طأضض 
وططئج وتطئغإ وتسطغط، وإدارة طخالتعا شغ حؤعن 
السمض والطرق والاطئغإ والاسطغط والجراسئ وطا إلى ذلك، 

ي- الحعرى. 
لصث ترخظا سطى تئغغظ خعرة الثولئ التصئ تاى غاترى 
المسطمعن إصاطاعا وغائغظ لعط ضثب ادساء طظ غصغمعا 
ُطثقًّ بما جئص واهللا تسالى أسطى وأسطط، والتمث هللا رب 

السالمغظ.

ظصطئ وضالئ طعر اإلغراظغئ سظ الةظرال تسغظ جقطغ 
«إن  صعله:  اإلغراظغ-  البعري  الترس  صائث  -ظائإ 
المسآولغظ شغ إغران لط غضعظعا غاعصسعن عثا اقظاحار 
السرغع لـ«البعرة اإلجقطغئ» خارج التثود لاماث طظ 
السراق إلى جعرغا ولئظان وشطسطغظ والئترغظ والغمظ 

وأششاظساان».
المخثر: الةجغرة ظئ.

: إن طظ غثرك أن أطرغضا عغ الاغ تثسط، بما 
لثغعا طظ إطضاظات بعخفعا الثولئ افولى شغ السالط، 
الثي  الحرذغ  دور  لاطسإ  المظطصئ  شغ  إغران  تمثد 

غتاشر سطى ظفعذ أطرغضا، ودور الئسئع الثي تثغش به 
أطرغضا تضام المظطصئ لغرتمعا أضبر شأضبر شغ أتدان 
لجغادة  المثعئغ  بالطئعس  غزعر  الثي  ودور  أطرغضا، 
وتغرة الخراع المثعئغ شغ المظطصئ... ظصعل إن طظ 
غثرك الشطاء الثي تعّشره أطرغضا إلغران شإظه ق غافاجأ  
إن  عض  ظثري:  ولسظا  إلغران..  السرغع  الامثد  بعثا 
جظراقت إغران وجغاجغغعا غزظعن أن تمثد إغران ضان 
غاعصسعن  غضعظعا  لط  شإظعط  ولثلك  الثاتغئ،  بصعاعط 
ذلك  غثرك  ق  بسدعط  غضعن  صث  اقظاحار؟؟!!  جرسئ 
ولضظ طظ المآضث أن الضبغرغظ شغ إغران غثرضعن طا 

تعشره أطرغضا طظ غطاء إلغران لطامثد عظا وعظاك.

ُضائئ  وصث  السعرغئ  البعرة  سطى  طّرت  جظعات  أربع 
الحعغث،  تطع  بالحعغث  الاارغت  جةض  شغ  أتثابعا 
أسادت  وتدتغات  بئطعقت  جطعرعا  وذغطئ 
خالث  شزعر  المظسغئ،  أطةادعط  ذاضرة  لطمسطمغظ 
والثظساء وأجاطئ والصسصاع أتفاد وأي أتفاد، ضسروا 
وخثتئ  الثل،  ربصئ  طظ  واظثطسعا  الثعف،  تاجج 
ق  هللا،  عغ  هللا،  (عغ  هللا)،  إق  ظرضع  (لظ  تظاجرعط 
طع  ذرغصعط  غاطمسعن  وعط  لطةاه)  وق  لطسططئ 
روغئ  حسارات  وعغ  المئارضئ،  بعرتعط  بثاغات 
سمص  شغ  جثورعا  شدربئ  أختابعا  بثطاء  وظئائ 
َغْثُرُج  الطَّغُِّإ  ﴿َواْلَئَطُث  الطغإ  الئطث  عثا  الحام  أرض 
تتئ  جعرغا  وصعع  طظ  شئالرغط  َربِِّه﴾،  ِبِإْذِن  َظَئاُتُه 
الماضغئ،  جظئ  والاسسغظ  الثمج  خقل  الضفر  وذأة 
تغث  تظامغ  إلغه  الثي  أخطعا  سظ  جطثعا  طظ  بثءا 
اقجاسمار  تتئ  لاصع  الثقشئ،  دولئ  طظ  ججءا  ضاظئ 
ذمج  صعة  طظ  أوتغ  طا  بضض  تاول  الثي  الفرظسغ 
عثه  أورث  ذلك  بسث  طظ  بط  اإلجقطغئ،  ععغاعا 
بغظ  غاصطئعن  ضاظعا  الثغظ  السمقء  لطتضام  المعمئ 
افطر  اجاصر  تاى  فطغرضا،  والسمالئ  لقظةطغج  السمالئ 
لسمغض أطغرضا شغ تجب الئسث الضاشر، المةرم تاشر 
أجث، بط طظ بسثه لعرغبه شغ التضط والسمالئ المةرم 

بحار.
بالرغط طظ ذلك ضطه، طا ضان لبعرة جعرغا الحام أن 
أن  غمغجعا  طا  أبرز  لغضعن  اهللا،  بغعت  طظ  إق  تظططص 
شغ  الضراطئ  جمسئ  طظ  بثءا  اجما  شغعا  جمسئ  لضض 
١٨ آذار/طارس ٢٠١١، لااطععا جمع ضاظئ أجماؤعا 
طآحرا واضتا سطى أبر الفضر الخادق شغ عثه البعرة 
(الظخر  وجمسئ  ظرضع)  (لظ  جمسئ  شضاظئ  المئارضئ، 
لحاطظا وغمظظا) وجمسئ (أطرغضا ألط غحئع تصثك طظ 
أرض  سطى  السقم  تفر  لصعات  (ق  وجمسئ  دطائظا) 
الحام)، وغغرعا طظ افجماء الضبغرة الاغ تثل سطى أن 
ططالإ  وأن  تصغصغئ،  إجقطغئ  البعرة  عثه  إجقطغئ 
صداغا  إلى  عاطحغئ  ططالإ  طظ  ترّصئ  البعرة  عثه 
طخغرغئ، شضان عااف (الحسإ غرغث خقشئ إجقطغئ) 
الثي خثتئ التظاجر به شغ ضض أرجاء جعرغا الحام، 
ظاصعس  ودصئ  والمضر،  المآاطرة  دوائر  له  شاعاجت 
السعرغئ،  البعرة  سطى  الاآطر  طسطسض  لغئثأ  الثطر، 

بإسطاء المةرم بحار المعطئ تطع المعطئ لغفاك بأعض 
الماظعسئ،  السثابات  أظعاع  سطغعط  وغخإ  الحام، 
وغاراضخ سمقء الشرب شغ الثاخض والثارج، والسمقء 
سظ  ضطعط  وافتئاع،  وافذظاب  والسةط،  السرب  طظ 
بعخطاعا  سظ  البعرة  عثه  لغترشعا  واتثة،  صعس 
أجاس  سطى  الةثري  الاشغغر  خعب  تاةه  بثأت  الاغ 

اإلجقم.
رأس  خظاسئ  وافتئاع  وافذظاب  أطرغضا  تاولئ  وصث 
إلى  أظطالغا  طظ  اقجاماسات  شئثأت  لغصعدعا  لطبعرة 
المةطج  شاأجغج  اجطظئعل،  إلى  بط  بروضسض 
صاطئ  بط  لطبعرة،  طمبق  لغضعن  السعري  العذظغ 
شغه  أخفص  شغما  غظةح  لسطه  اقئاقف  باحضغض  أطغرضا 
خظساعا  الاغ  المسارضئ  وتسعق  العذظغ،  المةطج 
لطةطعس طع بحار شغ جظغش افولى بط جظغش الباظغئ، 
سمغطاعا  ترجض  بط  المعطئ،  تطع  بالمعطئ  بحار  وتمث 
السراق،  شغ  وططغحغاتعا  لئظان،  شغ  وتجبعا  إغران 
سطى  وتصدغ  البعرة  وتضسر  بحار،  سمغطعا  لغساظثوا 
البعار، وتساسغظ بسمقئعا وسمقء غغرعا وطع عثا لط 
تساطع تاى عثه الطتزئ خظاسئ رأس لطبعرة، ولط 
تساطع تاى عثه الطتزئ إغةاد بثغض لسمغطعا بحار.

ذرغص  شغ  جائرة  ضطعا  البعرة  أطعر  أن  ظجسط  ق  إظظا 
طساصغط، وأظعا صث سرشئ الطرغص ولجطاه، ولضظظا ظصعل 
إظه بالرغط طظ سزط الضغث والمضر وتقذط افطعاج، 
واظتراشات عظا وعظاك، وُبسث سظ الطرغص، وتحّعه شغ 
وخقشئ  طعععطئ  دولئ  لخظاسئ  وطتاوقت  الرؤغئ، 
طجسعطئ، بالرغط طظ عثا ضطه إق أن البعرة السعرغئ 
طا زالئ تتمض شغ ذغاتعا أطًق ضئغرا لفطئ اإلجقطغئ، 
طا  الثالص  اإلخقص  والمثطخغظ  الثغر  طظ  وشغعا 
غئصغ عثا افطض تاضرا، وعثا الظعر بازغًا، وإظه ق تجال 
لاثارك  جعرغا  شغ  المثطخغظ  لطبعار  جاظتئ  الفرخئ 
افطر، وذلك باجاماع الضطمئ سطى إصاطئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، بالطرغصئ الحرسغئ الاغ جار سطغعا 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، وإسادة السططان لفطئ اإلجقطغئ، وإسطاء 
شعع  ذلك  شسطعا  إن  شإظعط  الاترغر،  لتجب  الظخرة 
َغاِلَإ  َشَق  اهللاَُّ  َغْظُخْرُضُط  ﴿ِإْن  واآلخرة  الثظغا  سج  واهللا 
َلُضْط َوِإْن َغْثُثْلُضْط َشَمْظ َذا الَِّثي َغْظُخُرُضْط ِطْظ َبْسِثِه 

ِض اْلُمْآِطُظعَن﴾. َوَسَطى اهللاَِّ َشْطَغَاَعضَّ

البعرة السعرغئ طع بثء ساطعا الثاطج..  
عض سرشئ الطرغص؟
بصطط: سئث اهللا المتمعد

تراجع جسر خرف الغعرو أطام الثوقر
بصطط: د. طتمث ططضاوي - افردن

لصث عئط جسر خرف الغعرو طصابض الثوقر طظ ١,٤٠ 
دوقرًا إلى ١,٠٤ دوقرًا طظث حعر آذار ٢٠١٤، أي طا 
غسادل ٣٠٪ طظ صغمئ الغعرو. إن عئعط صغمئ الغعرو 
أطام الثوقر سطى عثا الحضض غسظغ بالدرورة خروج 
طظطصئ  إلى  الغعرو  طظطصئ  طظ  أضئر  بضمغات  الغعرو 
بحضض  اظثفخ  صث  الغعرو  حراء  جسر  فن  الثوقر، 
ططمعس وبالاالغ شإن تغازة الغعرو طظ خارج طظطصئ 
الئداسئ  حراء  طظ  غمّضظ  طا  أجعض،  أخئتئ  الغعرو 
جعرج  غصعل  طاثظغئ.  وبأجسار  الغعرو  طظطصئ  طظ 
إن  افلماظغ  دوتح  بظك  شغ  الئاتث  جارشغطعس 
الغعرو غمضظ أن غخض إلى ٨٥ جظاا طصابض الثوقر، 
وغسعد ذلك بالثرجئ افولى إلى زغادة ضمغئ السغعلئ 
طظطصئ  شغ  الغعرو  سمطئ  طظ  عائض  بحضض  الظصثغئ 
الغعرو افوروبغئ. وجئإ ضبرة السغعلئ (الضاش) غسعد 
إلى طمارجئ بظك أوروبا المرضجي المامبطئ بما غسرف 
وسمطغئ   .(quantitative easing) الضمغ  بالاسعغض 
الاسعغض الضمغ عغ إتثى العجائض الاغ تساسمطعا 
افوروبغ  الئظك  طبض  السالمغئ  المرضجغئ  الئظعك 
لدت  افطرغضغ  الفغثرالغ  اقتاغاط  وبظك  المرضجي 
وزغادة  اقصاخاد  سةطئ  لثشع  السعق  شغ  أطعال 

طظ  اقجاعقضغ  واإلظفاق  المحارغع  سطى  اإلظفاق 
أن  بسث  سادة  العجغطئ  عثه  وتساسمض  افشراد.  صئض 
المدمار  عثا  شغ  وافعط  افخرى  العجغطئ  تساظفث 
غصرب  طا  إلى  الربعغئ  الفائثة  جسر  خفخ  وعغ 
الاةارغئ  لطئظعك  تسطى  الاغ  الصروض  سطى  الخفر 
اجاظفث  وصث  واإلظفاق.  اقجابمار  تحةغع  أجض  طظ 
غاتصص  أن  دون  العجغطئ  عثه  المرضجي  أوروبا  بظك 
تصثم ططمعس شغ اقصاخاد بض تراضمئ الثغعن سطى 
اقجابمارغئ،  والحرضات  والتضعطات  المتطغئ  الئظعك 
طا دشع بظك أوروبا المرضجي إلى الاعجه ظتع اجاسمال 
أجطعب الاسعغض الضمغ (QE) بسث تردد ذعغض. وظاب 
سظ عثه السمطغئ تراضط ضمغات عائطئ طظ الغعرو سطى 
حضض جغعلئ ظصثغئ (cache). وغصعل جارشغطعس إن 
عغ  الجائثة  السغعلئ  طظ  لطاثطص  العتغثة  العجغطئ 
تسعغض خروج الغعرو إلى خارج طظطصئ الغعرو. وعثا 
بالدئط طا غتصصه ظجول جسر الغعرو طصابض الثوقر. 
شعع طظ جعئ غتعل دون درجات سالغئ طظ الادثط 
بسئإ وجعد شائخ ظصثي ضئغر (طسثل ٢٤ ططغار غعرو 
تخثغر  دسط  سطى  غسمض  ظفسه  العصئ  وشغ  حعرغا) 
المظاعجات افوروبغئ إلى طظطصئ الثوقر طا غآدي إلى 

طسآول إغراظغ ضئري: لط ظاعصع عثا الامثد 
السرغع لظفعذظا 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تامئ ضطمئ السثد : جععر الخراع شغ المظطصئ جغاجغ... 

اظاثابات ضغان غععد والاةاذبات السغاجغئ 
بصطط: د. طاعر الةسئري*

وواضئه  جثغثًا.  شخقً  البعرة  تخثغر  طرتطئ  شاح  وسظ 
صعل طساحاره الةظرال تسغظ العمثاظغ إن السسضرغغظ 
السعرغئ  افراضغ  طظ  المؤئ  شغ  ترروا ٨٥  اإلغراظغغظ 
دغظغئ  طةمعسات  إظحاء  باحر  البعري»  «الترس  وأن 
جثغثة شغ جعرغا وأظحأ ٤٢ لعاًء و١٤٠ ضاغئئ تصاتض إلى 
جاظإ ظزام بحار افجث طسائرًا ذلك طظ أعط إظةازات 
صعات «الئاجغب» شغ بقد الحام. وغصعد صاجط جطغماظغ 
غرشئ سمطغات واتثة تحرف سطى جمغع عثه المطغحغات 
بمساسثة ضئاط إغراظغغظ. وظصطئ وضالئ (آضغ) اإلغطالغئ 
إن  الطئظاظغ  اهللا  تجب  طظ  طصربئ  طخادر  سظ  لفظئاء 
الةظرال صاجط جطغماظغ، صائث شغطص الصثس شغ الترس 
البعري اإلغراظغ سّغظ «طسآوقً سسضرغاً إغراظغا» لصعاته 
شغ جظعب جعرغا، وأّضثت المخادر سطى أن «المسآول 
السسضري الثي سّغظه جطغماظغ عع المسآول المططص لضض 
الصعات المامرضجة جظعب وجظعب غرب دطحص، بما شغعا 
صعات الظزام السسضرغئ وافطظغئ وطصاتطع ططغحغات تجب 
اهللا الطئظاظغ وطغطغحغات حغسغئ، والاغ تتاول اجاسادة 
السغطرة طظ غث صعات المسارضئ المسطتئ شغ جظعب 
جعرغا». وظّئه إلى أن الةغح السعري شغ الةظعب «بات 
ذراساً تظفغثغاً لطترس البعري» اإلغراظغ. المدتك المئضغ 
شغ ضض عثا عع تخرغتات الةظرال افطرغضغ دغمئسغ 
الثي رأى أن المحارضئ اإلغراظغئ شغ العةعم سطى تضرغئ 
إغةابغئ إذا لط تآد إلى تعترات طثعئغئ (!!!)، رغط طسرشاه 

افضغثة أظه جغآدي إلى طبض عثه الاعترات. ضما سئر 
الةظرال افطرغضغ دغفغث بغارغعس سظ صطصه طظ جغطرة 
المطغحغات سطى افراضغ الاغ غاّط تترغرعا طظ تظزغط 
إلى ضرورة إدخالعا شغ الصعات السراصغئ  الثولئ، داسغاً 

المسّطتئ.
وبسث شصث أخئح واضتا وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار 
طا تمضره أطرغضا بالمظطصئ وأظعا تاربص بظا الثوائر، 
وظتظ ظثاذإ المسطمغظ جمغسا طظ سرب وشرس وأضراد 

وأتراك وجظئ وحغسئ:
ق ترضظعا إلى أطرغضا وأوروبا، شأظاط أطئ واتثة غترم سطغعا 
ُصعا﴾،  َتَفرَّ َوَق  َجِمغًسا  اهللاَِّ  ِبَتْئِض  ﴿َواْسَاِخُمعا  تافرق  أن 
وذمع  صعتضط  اظعارت  وإق  تاظازسعا  أن  سطغضط  وغترم 
شغضط سثوضط ﴿َوَق َتَظاَزُسعا َشَافَحُطعا َوَتْثَعَإ ِرغُتُضْط﴾. 
إن عثا افطر ق غخطح إق بما خطح به أوله: تضط بما أظجل 
اهللا، وجعاد شغ جئغض اهللا... اساخام بتئض اهللا وصطع 
الخطئ بأسثاء اهللا... ظئث الطائفغئ والسخئغئ «َدُسعَعا َشِإظََّعا 
ُطْظِاَظٌئ». اترضعا المسمغات الطائفغئ والمثعئغئ، وتمسضعا 
اُضُط اْلُمْسِطِمغَظ﴾،  باقجط الثي جماظا اهللا به، ﴿ُعَع َجمَّ
شسعدوا إلغه وأصغمعا دولاه، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، شئعا تسّجون، وبعا تثاذئعن الستاب طظ جثغث، 

وبعا تسعدون سئاد اهللا إخعاظا...
*طثغر المضاإ اقسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

بثسعة طظ تجب الاترغر - وقغئ السعدان:
 ورحئ سمض غةامع شغعا صادة السمض السغاجغ  وزسماء الصئائض شغ السعدان

خقلعا اتاصار السغسغ لاطك الثول!، شصث أسطظ الحغت 
اإلطارات  أن  دبغ  تاضط  طضاعم،  آل  راحث  بظ  طتمث 
 ١٤ بإجمالى  الماضغئ  الفارة  خقل  طخر  طع  وصفئ 
ططغار دوقر اجابمارات، طسطظا دسما إضاشغا طظ اإلطارات 
لمخر بصغمئ ٤ ططغارات دوقر، طظعط ٢ ططغار ودغسئ 
شغ الئظك المرضجي و٢ ططغار أخرى لاظحغط اقصاخاد 
والضعغئ ٨  السسعدغئ  طظ  ضضٌّ  صثطئ  ضما  المخري، 

ططغارات أخرى طظاخفئ بغظعما.
لغسطغ  اقجابمار  صاظعن  باسثغض  الثولئ  صاطئ  ضما 
المسابمر  َطْظُح  طظعا  لطمسابمرغظ،  وطجاغا  تعاشج 
أخرى  وآلغات  واتث  جظغه  صغماه  اظافاع  بتص  افرض، 
لطامطغك، أو أن تثشع الثولئ ججءًا طظ تأطغظات السمال 
أو إسطاؤه تعاشج تثص الصطاسات المثاطفئ. وضان صث 
تعصع وزغر اقجابمار أحرف جطمان ظةاح المآتمر شغ 
جثب طحروسات بصغمئ تاراوح طا بغظ ١٠ إلى ١٥ ططغار 
دوقر. وغرى الظزام شغ ذلك المآتمر ذعق ظةاة له، 
وغسعل سطغه ضبغرا إلخراجه طظ أزطئ اصاخادغئ خاظصئ 
تمسك باقبغئه وتضاد أن تثظصه. والشرغإ أن الظزام 
غاخرف بسصطغئ اجابمارغئ بتائ؛ وضأن التض لطثروج 
طظ عثه افزطئ غاط طظ خقل جثب الضبغر طظ افطعال 
إلى السعق المخري لرشع طساعى الثخض افعطغ، رغط 
أن الظزام التالغ تطصى تجطئ طظ المساسثات الضئغرة 
طظ دول الثطغب الثاسمئ له، والاغ تةاوزت الـ٣٠ ططغار 
لغج  طاقتصئ  وافزطات  غساظغ  غجال  ق  أظه  إق  دوقر، 

آخرعا أزطئ الشاز والئظجغظ.
ق ُغاعصع أن غظةح طآتمر غسمى طآتمرا اصاخادغا، بغظما 
عع شغ العاصع ق غسثو أن غضعن طآتمرا اجابمارغا أو 

طآتمرا لطماظتغظ، ق غاعصع أن غظةح شغ إخراج اقصاخاد 
المخري طظ تالئ الاردي الفزغسئ الاغ تدرب جظئاته، 
شعضثا طآتمر ق غتض المحضطئ اقصاخادغئ الاغ تساظغ 
طظعا الئقد، وإن أبمر شطظ غاسثى ظفسه زغادة طسثقت 
ظمع الظاتب اإلجمالغ، والثي شغ تصغصاه لغج تقً وق 
طسغارًا غسضج التالئ اقصاخادغئ التصغصغئ لطئقد، بض 
عع طةرد زغادة الثخض الضطغ لمةمعع الظاس، ولغج 
طظ  صطغطئ  تفظئ  غجغثه  أن  الممضظ  وطظ  فشرادعط، 
اظاساش  تالئ  عظاك  أن  الظاس  شغزظ  افسمال  رجال 
اصاخادي ولضظ العاصع جراٌب ووعط، والثي تثث أن 
اإلجمالغ.  الظاتب  شجاد  زادت  الظاس  طظ  (س)  بروات 
غاةاوز  وخارجغ  داخطغ  سام  دغظ  ظض  شغ  خخعخا 
اقجاصرار  غغاب  ظض  وشغ  افعطغ،  الثخض  طظ   ٪٩٥
وارتفاع  التثود،  وسطى  جغظاء  شغ  ضئغر  أطظغ  وتردٍّ 
سام  شغ  دوقر  ططغارات   ٣ طظ  فضبر  الثارجغ  الثغظ 
دوقر  ططغار   ١٥ لـ  افجظئغ  اقتاغاذغ  وتثظغ  واتث، 
طططع السام الةاري، وارتفاع ظسئئ الادثط عثا السام 
غحشض  ق  عثا  ضض  أن  غئثو  لضظ   .٪١٣,٥ إلى  لاخض 
بال الصائمغظ سطى الظزام وق غعمعط، بض جّض عمِّعط 
عع طةرد سصث المآتمر لطتخعل سطى دسط دولغ عع 
المسعج،  ضرجغه  صعائط  لغبئئ  إلغه  التاجئ  أحث  شغ 
وعع غثرك تماطا أن العخعل إلى عثا الثسط غمر سئر 
بعاباغ تأطغظ وتفر أطظ ضغان غععد، و«الترب سطى 
اإلرعاب»، وعما افطران العتغثان الطثان اجاطاع أن 

غتصص شغعما ظةاتا تاى اآلن.

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تامئ : طآتمر حرم الحغت اقصاخادي ...

اظسصثت شغ صاسئ الخثاصئ (صاسئ أم درطان) غعم السئئ 
١٤ آذار/طارس ٢٠١٥م ورحئ سمض تتئ سظعان: (صداغا 
طظطصاغ دارشعر وضردشان – التعاضغر – اإلدارة افعطغئ 
– الضغاظات الصئطغئ – رؤغئ سطى أجاس سصغثة اإلجقم 
أطَّعا  جاسات،  الثمج  سظ  غجغث  طا  اجامرت  السزغط)؛ 
السثغث طظ زسماء السحائر والصئائض وصغادات الاظزغمات 
تدعرًا  العرحئ  حعثت  وصث  اإلسقم،  وأعض  السغاجغئ 
طمغجًا طظ افجعجة اإلسقطغئ شغ الئقد وشغ طصثطاعا 

تطفجغعن السعدان.
وُصثطئ شغ العرحئ أوراق سثة؛ بثأت بعرصئ ألصاعا سطى 
التدعر افجااذ/ الظثغر طتمث - سدع طةطج العقغئ 
تتئ سظعان: (التعاضغر وأتضام افرض شغ اإلجقم) وأبرز 
طا صثم شغعا تسرغش التعاضغر بعخفعا ظزاطاً إدارغاً أوجثه 
اقجاسمار، بط تتثث طصثم العرصئ سظ المراتغض باسائارعا 
طظ أخطر المفاعغط وأخئبعا، بط صثم طسالةات اإلجقم 
الثي أوجث طظزعطئ صاظعظغئ طاضاططئ، وتقه افجااذ/ ظاخر 
رضا – رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان؛ باصثغط ورصئ تتئ سظعان: (الخراسات 
الصئطغئ)، وصث أحار خقل ورصاه إلى خطعرة الرابطئ الصئطغئ 
واظثفاضعا وارتئاذعا بمحروع المساسمر لطامجغص؛ ضما 
تصسغط  لدرورة  دسا  سظثطا  لعغج  برظارد  لثلك  أحار 
المصسط شغ جاغضج بغضع، بط خاط ورصاه بالتثغث سظ 
شحض التطعل العذظغئ، ووجعب تصثغط طسالةات تظسةط 
طع شصه افطئ وسصغثتعا، ولصث ضفض اإلجقم طسالةئ عثه 

اإلحضالغئ بختئ وخثق طسالةاته.
والمثاخقت،  لطمظاصحات  لطتدعر  الفرخئ  أسطغئ  بط 
السغاجغئ  افتجاب  صغادات  طظ  سثد  بالظصاش  وحارك 

وأطراء وظزار وصغادات الصئائض المثاطفئ، طظعط:
١-    رئغج اتتاد صئغطئ المسغرغئ - طتمث خاذر.

٢-    رئغج طةطج حعرى صئغطئ الرزغصات – سطغ طةعك.
٣-    أطغر طظطصئ رحاد – غعجش سئث الرتغط.

٤-     تاطث أتمث بطغطئ – طظ طةطج حعرى صئغطئ المسالغا.
٥-    طظخعر تسظ إبراعغط – طظ عغؤئ حآون افظخار 

بتجب افطئ.
الفارة  خقل  طظ  بمثاخقتعط  التدعر  حارك  بط 
الافاسطغئ الاغ اتسمئ أغطئعا بالمعضعسغئ وإبارة افجؤطئ 

المحروسئ. 
واجاعطئ الةطسئ الباظغئ بعرصئ افجااذ/ الظثغر طثاار - 
سدع تجب الاترغر، وضاظئ العرصئ تتئ سظعان: (اإلدارة 
اإلدارة  ظزام  وظحأة  إدارغاً،  ظزاطاً  بعخفعا  افعطغئ) 
اقجاسمارغئ  اإلظةطغجغئ  بالسغاجئ  وارتئاذه  افعطغئ 
واخفاً إغاعا بأظعا الظزام افصض ضطفئ طادغاً، ولضظعا لغسئ 
خقل  الماتثث  بغظ  وصث  افشحض،  بض  افطبض  الظزام 
ورصاه خطعرة شضرة اإلدارة افعطغئ، وشغ ظعاغئ ورصاه 
لطسططئ، ضعظه أطاظئ  وضح الماتثث المسظى الحرسغ 
وطسآولغئ تةاه الرسغئ تساعجإ إتسان رساغئ الظاس، 
طساظضرًا سطى الظزام الصائط والصائمغظ سطغه اظتراشاتعط 
طا  إلى  باإلحارة  ورصاه  خاط  بط  السططئ،  طمارجئ  شغ 
غةإ أن غضعن سطغه افطر شغ اإلجقم طظ أظزمئ إدارغئ 
إلتسان رساغئ الظاس، بط خامئ الةطسئ الباظغئ بضطمئ 
طظ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان 
بعرصئ تتئ سظعان: (اإلجقم عع الدماظئ العتغثة لطتغاة 
الطغئئ شغ ذاسئ اهللا)، تتثث شغعا سظ اإلجقم باسائاره 
ظزاطاً طاضاطقً لطتضط واقصاخاد واقجاماع، شعع دغظ 
طاضاطض لاظزغط تغاة الظاس، ولقجقم ذرغصئ واتثة 
اقظاصال  بط  العاصع  دراجئ  وعغ  طحضطئ؛  أغئ  لمسالةئ 
لطظخعص قجاظئاط التضط الثي غسالب المحضطئ، وضاظئ 
الضطمئ لطحغت أبع خطغض ططعئئ لطمحاسر تغث ذّضر شغعا 
بعسث اهللا سج وجض بالامضغظ، وبحرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ 

شرضغئ وجعب إصاطئ دولئ المسطمغظ الثقشئ.
طظثوب المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

شغ وقغئ السعدان

ططضغئ  شغ  الصئطغئ  «التصعق  تسظغ  التعاضغر   :
افراضغ»، والمراتغض «جمع طرتال وعع الطرغص الثي 

تسغر شغه اإلبض أو افبصار لضغ ترسى».

دون  اقظاثابات  أجعاء  شغ  التجبغئ  الاةاذبات  شعط  غمضظ  ق 
غععد  ضغان  شغ  افتجاب  بغظ  البظائغئ  السقصات  حئضئ  شضفضئ 

وافتجاب افطرغضغئ، طظ تغث السصطغئ وافجالغإ:
غمغض  الماطرف  الخعغعظغ  الطغضعد  تجب  أن  المسروف  طظ  إذ 
إلى افجالغإ الثطعغئ الاغ تساظث إلى اجاثثام صاسثة «الصعة 
بثلك  غطاصغ  وعع  الخراسات،  شغ  السسضري  والتسط  الخطئئ» 
الثي  الةمععري  التجب  شغ  المامبض  افطرغضغ  الغمغظ  طع 
السالط،  شغ  أطرغضا  طخالح  لاتصغص  السسضرغئ  الصعة  غساثثم 
خار  وتطصائغا  وأششاظساان.  السراق  تروب  خاض  الثي  وعع 
الطغضعد (خثغص التجب الةمععري) خخط التجب الثغمصراذغ.

اجاثثام  غفّدطعن  الثغظ  الثغمصراذغغظ  شإن  المصابض،  وشغ 
«الصعة الظاسمئ» الصائمئ سطى الثبطعطاجغئ والعجائض السغاجغئ 
والمحروسات اقصاخادغئ عط شغ تةاظج - طظ تغث الفضرة 
تجب  تارغثغا  وعع  الطغضعد،  ظصغخ  طع   - وافجالغإ  الساطئ 
السمض، الثي غساظث إلى صاسثة «الثعاء» السغاجغ. ختغح أن 
تجب السمض ضط المآجسغظ افوائض طظ ذوي السقصات الصعغئ 
طع برغطاظغا، إق أن السقصات المخطتغئ والثعاء الثبطعطاجغ 
ضفغطئ باتصغص أرضغئ الاصائه طع الثغمصراذغغظ افطرغضان. بط 
غتصص  الثي  بالصثر  الشربغئ  الثول  غثثطعن  الغععد  صادة  إن 

طخالتعط.
بغظ  اظاثابغئ  طخالح  الاصاء  عظالك  أن  شالمتخطئ  إذن 
 - (وطسه  السمض  تجب  وبغظ  جعئ  طظ  والةمععرغغظ  الطغضعد 
لغفظغ) والثغمصراذغغظ طظ جعئ أخرى، وتغث إن الرأجمالغئ 
تةسض  الاغ  وعغ  جمغسا،  الفرصاء  سظث  افجاجغئ  الفضرة  عغ 
شغ  تاعرط  افذراف  جمغع  شإن  اسائار،  ضض  شعق  «المخطتئ» 
شزائع تتئ ضشط الاظاشج اقظاثابغ دون «أخقق»، وطظ عظا 

تئرز جةقت الفدائح لفذراف الماثاخمئ.
المالغ  واإلظفاق  افجرغئ  شدائته  ظاظغاعع  قتصئ  لثلك 
المئالس شغه، وعغ طا جسطئ ضفئ ظاظغاعع اقظاثابغئ تظجل، وصث 
احاضى طظ ألط عثه المعاجمئ اإلسقطغئ وصال «أترضعا سائطاغ 

وحأظعا» (الصثس السربغ ٢٠١٥/١/٢٦).
الظضث  طظ  الثاص  السةض  تثّضر  طظ  بث  ق  السغاق،  عثا  وشغ 
السغاجغ بغظ ظاظغاعع والثغمصراذغغظ: شعط ق غظسعن شدائح 
شغ  ظاظغاعع  سظ  المثاشسعن  جاعط  الاغ  «طعظغضا-ضطغظاعن» 
تروغةعا ضث الرئغج الثغمصراذغ شغ تغظه، خقل لسئئ السخ 

سطى افخابع بغظ الطرشغظ شغ ظعاغئ الاسسغظات.
وشغ خث العةعم اإلسقطغ الحرس سطغه، ترص ظاظغاعع سطى 
أطظ  سظ  المثاشع  الئطض  بخعرة  الغععدي  الظاخإ  أطام  الئروز 
ضغان غععد، والراشخ لظعوي إغران، لع أّدى ذلك لاتثي أوباطا 
إسادة  سطى  بثلك  شسمض  الثبطعطاجغئ.  افسراف  سطى  والثروج 

حغء طظ اقسائار السغاجغ واقظاثابغ، لمسادلئ الضفئ.
أطا سطى الطرف المظاشج المامبض شغ «طسسضر الغسار العجط» 
«عاظعسا»  وتجب  عرتسعغ  بصغادة  السمض  تجب  غدط  الثي 
طخالتعط  الاصئ  شصث  الترضئ)،  (تجب  لغفظغ  بصغادة  العجطغ 
المعاجعئ  تطك  طثاذر  إبراز  سطى  وسمطعا  الثغمصراذغغظ،  طع 
ووجعد  أطظ  سطى  ودغمصراذغ-أوباطا  لغضعد-ظاظغاعع  بغظ 
«المسسضر  سظعان  إذقق  شغ  ضان  وربما  الغععدي،  الضغان 

الخعغعظغ» سطى عثا الاتالش ظعع طظ الاظاشج الحساراتغ طع 
ظاظغاعع.

السابص  (الثشاع)  الترب  وزغر  آرظج  طعحغه  الطغضعدي  وضان 
«إجرائغض»  أن  طظ  لحاورن  جابص  باخرغح  الاثضغر  جثد  صث 
شطسطغظ  (ختغفئ  بابائ»  أطرغضغئ  ذائرات  تاططئ  «تمبض 
إلى  الغععدي  الظاخإ  اظائاه  غطفئ  بثلك  وعع   ،(٢٠١٥/٢/١٧
غمضظ  طما  فطرغضا،  غععد  دولئ  تصثطعا  الاغ  الثثطات  تةط 
أن  غمضظ  ق  أطرغضا  أن  طظ  الظاخإ  ذمأظئ  طظ  ظعسًا  اسائاره 
تاثطى سظ ضغان غععد، لاتصغص طخالتعا افطظغئ والسسضرغئ، 
طظ  الظاخئغظ  (وطسسضره)  السمض  تجب  تثعغش  سطى  ردا  وذلك 

تعثغث السقصئ طع أطرغضا.
إذن، شصث تاول الطرشان ترجغح الضفئ اقظاثابغئ، ولضظعا ظّطئ 
دون تسط، وظطئ الفرص اقظاثابغئ طاضاشؤئ، وتط إسثاد عثا 
تضعن  أن  الماعصع  وظض  اقظاثابات،  ظاائب  ظععر  صئض  المصال 
بطئسعا  تضعن  ائاقشغئ،  تضعطئ  تحضغض  غسظغ  طما  طاصاربئ، 
ضسغفئ بسئإ تطك الاظاشرات الثاخطغئ وعغ تةمع الماظاصدغظ.

لطضغان  بالظزرة  تاسطص  الطرشغظ  بغظ  أخرى  خقشات  وبمئ 
تض  سطى  غعاشص  السمض  تجب  أن  المسطعم  شمظ  الفطسطغظغ: 
شطسطغظغئ  «دوغطئ»  بإصاطئ   - ظزرغا   - الصاضغ  الثولاغظ 
الطغضعد  ظض  بغظما  إدارغئ،  خقتغات  تمارس  السقح  طظجوسئ 
راشدا لظجع السغادة الغععدغئ سطى أي ججء طظ شطسطغظ وظض 
ظفث  سظثطا  الطغضعد  شغ  اظحصاق  تخض  ولثلك  السراصغض،  غدع 
حارون اقظستاب افتادي طظ غجة وأجج تجب «ضادغما» سام 
٢٠٠٥. وعثا ق غسظغ أن تجب السمض جطج شغ تتصغص الثولئ 
الفطسطغظغئ، بض غسمض سطى تفرغشعا طظ أي طدمعن جغادي، 
بض غصئض طئثأ «الاثّطغ اإلداري»، بغظما غخّر سطى بصاء العغمظئ 
ظعر  سطى  أطظغ  تجام  وجعد  وسطى  والمساعذظات،  السسضرغئ 

افردن.
شعق  أخرى  جغادة  وجعد  سثم  طئثأ  سطى  الطرشان  غطاصغ  إذن 
الحضض  شغ  غثاطفعن  ولضظعط  غععد،  ضغان  غغر  شطسطغظ 
الامثد  سطى  صائمئ  لطغضعد  الخعغعظغئ  والظزرة  واإلخراج، 
والاعجع الةشراشغ، أطا السمض شطعرعا لطامثد اقصاخادي وشاح 

افجعاق السربغئ.
وبشخ الظزر سظ ظاائب اقظاثابات، جغئصى «أطظ ضغان غععد 
تث  سطى  والةمععرغغظ  الثغمصراذغغظ  سظث  أطرغضا»  أطظ  طظ 
جعاء. وطظ بط شطظ تاشغر ذئغسئ الخراع سطى شطسطغظ بغظ 
السثش  وطظ  أطرغضا،  خطفه  وطظ  الخعغعظغ  والضغان  افطئ 
طظ  خغرا  غرجع  طظ  السغاجغئ  الطئصات  شغ  تةث  أن  السغاجغ 
تطك  إشرازات  طظ  التض  غرصإ  وطظ  اقظاثابات،  تطك  ظاائب 

الخظادغص.
وشغ الثاام، ق بث طظ الافرغص بغظ الاتطغض السغاجغ والسمض 
وإن  شطسطغظ،  واصع  غشغر  ق  الاتطغض  طةرد  إن  إذ  السغاجغ، 
بث  ق  بض  جغاجغا،  شسق  تظاب  أن  غمضظ  ق  المةردة  الاعصسات 
طظ أن غصارن السمض الاشغغري طع الاتطغض تاى غثرج المتطض 
والحعارع  المغادغظ  إلى  افشضار  وخجاظات  المساعث  أجعار  طظ 

السغاجغئ لغضعن طآبرا شغ ترضئ تشغغر افطئ وتترغرعا.
*سدع المضاإ اقسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

تتسغظ اقصاخاد التصغصغ. طظ عظا غادح أن عئعط 
الغعرو  جسر  لغخض  الثوقر  طصابض  الغعرو  خرف  جسر 
إلى طا دون الثوقر (تعالغ ٨٥ جظاا) عع طظ تخمغط 
وتثطغط الئظك المرضجي افوروبغ لسقج العضع الثي 

ظاب سظ جغاجئ الاسعغض الضمغ.
وجغاجئ تثفغخ جسر خرف الغعرو طصابض الثوقر ق 
تاعاشص طع السغاجئ اقصاخادغئ افطرغضغئ الاغ تسائر 
وبالاالغ  اصاخادي  طظاشج  أضئر  افوروبغ  اقتتاد 
الثوقر  طصابض  الغعرو  ضسش  إن  تغث  جغاجغ. 
افوروبغ  اقتتاد  طظ  اقجاغراد  تحةغع  حأظه  طظ 
اإلظااج  سطى  المسامث  التصغصغ  اقصاخاد  وتتسغظ 
وطا  افوروبغئ.  اقصاخادات  شغ  اقجابمار  وتحةغع 
طظ حك أن زغادة تةط اقصاخاد افوروبغ غجغث طظ 
السغاجغئ.  المظاشسئ  سطى  افوروبغ  اقتتاد  طصثرة 
عئعط  تأبغر  ظفعط  أن  الممضظ  طظ  شإظه  عظا  وطظ 
ظزر  وجعئ  شمظ  الغعرو.  طظطصئ  سطى  الئارول  جسر 
الغعرو شإن عئعط جسر الغعرو غمّضظ طظ خروج ضمغئ 
صثرعا  بجغادة  طظطصاه  خارج  إلى  الغعرو  طظ  أضئر 
طع  غافص  طا  وعثا  الظفط،  شاتعرة  سطى   ٪٣٠ تعالغ 
الثوقر  ظزر  وجعئ  وطظ  افوروبغ.  اقتتاد  تعجه 
الثي  جسره  طظ   ٪٥٠ تعالغ  الظفط  جسر  ظجول  شإن 
بثأ غاعاوى تصرغئا بظفج الفارة الاغ بثأ شغعا ظجول 
افوروبغئ  الظفط  شاتعرة  غثفخ  شإظه  الغعرو،  جسر 
طظ  ضان  الاغ  الفائثة  شإن  وبالاالغ  الظخش،  بمصثار 
الغعرو  جسر  ضسش  بسئإ  أوروبا  تةظغعا  أن  الممضظ 
أطام الثوقر شغما غاسطص بفاتعرة الظفط تاصطص طظ 
 ٪٢٣ طظ  أصض  إلى  الظفط  شاتعرة  طةمعع  سطى   ٪٢٥

باقتةاه المساضج. وغةإ طقتزئ أن زغادة شاتعرة 
الظفط (لعق عئعط جسر الظفط) ضان طظ المفروض 
ضمغئ  بجغادة  الماسطصئ  أوروبا  جغاجئ  شغ  غخإ  أن 
وعثا  الثوقر.  سالط  إلى  أوروبا  طظ  الثارج  الغعرو 
سضج طا غاعصسه الضبغر طظ أن زغادة شاتعرة الظفط 
أن  ختغح  أوروبا.  طخطتئ  شغ  لغسئ  افوروبغئ 
الزروف  شغ  خسارة  تسث  الظفط  شاتعرة  شغ  الجغادة 
السادغئ، ولضظ الزروف التالغئ لغسئ سادغئ طططصا. 
تسخش  اصاخادغئ  أزطات  ظرف  عع  التالغ  شالزرف 
بالسالط وبالاالغ شإن زغادة طظسعب السغعلئ الظصثغئ 
اصاخاد  سظ  ظاتةا  ولغج  الطئغسغئ  بالطرق  غضظ  لط 
السغعلئ  شائخ  طظ  الاثطص  شإن  وبالاالغ  تصغصغ، 
أجسار  خفخ  شإن  عظا  وطظ  طططئا.  غخئح  الظصثغئ 
الظفط شغ طبض عثه الزروف غأتغ طساضسا لمخطتئ 
أوروبا اقصاخادغئ ولع طآصاا فظه غفعت سطغعا شرخئ 

تصطغض تةط الفائخ طظ السغعلئ الظصثغئ.
إرادتعا  تماطك  الاغ  السزمى  الثول  أن  والمتخطئ 
السغاجغئ تائظى طا غخطح لعا طظ السغاجات اقصاخادغئ 
وصث تثطأ أو تخغإ ولضظعا شغ الظعاغئ تسمض لمخطتئ 
حسعبعا، سطى خقف الثول الاابسئ والمساسَمرة الاغ 
تسمض لمخطتئ الثول السزمى. وظتظ ظاططع إلى الغعم 
بإرادتعا،  تسمض  الاغ  الثقشئ  دولئ  شغه  تسعد  الثي 
وبعثى طظ اهللا السطغط، وبسغاجات طظدئطئ بأتضام 
الحرع التظغش. شاتئاع حرع اهللا غةظئعا طا غسمى بفت 
السغعلئ، أو الاسعغض الضمغ، أو تثفغخ جسر الفائثة 
ظزام  صاطعس  شغ  لغسئ  المخططتات  عثه  ضض  فن 

الثقشئ اقصاخادي
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طما ق حك شغه أن طا غسمى الترب سطى اإلرعاب، والاغ 
تخاسثت  صث  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  الترب  تسظغ 
سالمغا بسث سام ٢٠٠١، بحضض غغر طسئعق؛ شعا ظتظ 
ظسمع أخعاتا تاسالى شغ الشرب بحضض لط غسئص له 

طبغض تثسع إلى الادغغص سطى المسطمغظ عظاك.
ضشطاء  اجاثثاطعا  غاط  اإلرعاب  طضاشتئ  صعاظغظ  إن 
سطغعط.  والادغغص  المسطمغظ  وطقتصئ  لمراصئئ 
وطئادرات طضاشتئ الاطرف تساثثم إلخداع المسطمغظ 
باإلضراه، والاثخض شغ تغاة سائقتعط، وتةرغط الصغط 
ترغئ  ذرغسئ  وتتئ  سام.  بحضض  والعةعم  اإلجقطغئ 
الرأي والثشاع سظعا، شإن طصثجات المسطمغظ ُتظاعك 

وغساء إلغعا باجامرار.
سام  بحضض  اإلجقم  إلى  الشربغئ  الحسعب  ظزرة  إن 
والثساغئ  السطئغئ،  الظمطغئ  الخعر  سطغعا  تعغمظ 
طاسمث  بحضض  إلغعا  وغروَّج  الضراعغئ،  وخطاب 
بشرض ضسإ الرأي السام الثي غدفغ الحرسغئ سطى 
اإلجقم  تساعثف  الاغ  والثاخطغئ  الثارجغئ  السغاجئ 
والمسطمغظ. تاى وخطئ إلى تث أن الظاس السادغغظ 
شغ الشرب باتعا غاتثبعن سظ صاض المسطمغظ وتفةغر 

المساجث.
ضض عثه افطعر تئثو واضتئ وططمعجئ لثى المسطمغظ 

شغ الشرب بحضض جطغ، ولضظ السآال عع لماذا؟
إن الةعاب المئاحر غاطثص شغ جئئغظ ابظغظ طرتئطغظ 

بئسدعما:
بقد  شغ  الةغعجغاجغئ  المخالح  بئساذئ  عع  افول: 
إن  تغث  المئثئغ؛  الاتثي  عع  والباظغ  المسطمغظ، 
اإلجقم غضحش زغش وبطقن افغثغعلعجغئ السطماظغئ 

الطغئرالغئ الشربغئ وغفدح شحطعا.
إن الترب سطى اإلجقم، جعاء المادغئ أو الفضرغئ، لط 
تئثأ سام ٢٠٠١، بض إظعا صث بثأت صئض صرون سثغثة. 
شمظث وقدتعا شإن الثولئ اإلجقطغئ تصصئ اقظاخارات، 
ضسإ  أغدا  اجاطاسئ  بض  الئقد،  بفاح  شصط  لغج 
صطعب وسصعل الظاس، ولثلك ظحرت تالئ طظ الثعف 
أواخر  شفغ  وبالفسض  ظاتغئ.  طظ  أضبر  شغ  الشرب  لثى 
الباظغ  أوربان  الئابا  بثأ  المغقدي  سحر  التادي  الصرن 
أول تمطئ طسادغئ لقجقم، لاحةغع التروب الخطغئغئ 
وتثعغش الحسعب افوروبغئ... وسصإ عثم الثقشئ صال 
الطعرد ضروزون وزغر خارجغئ برغطاظغا «غةإ أن ظدع 
تثا لضض طا طظ حأظه أن غسغث العتثة اإلجقطغئ بغظ 
أبظاء المسطمغظ، لصث ظةتظا شغ الصداء سطى الثقشئ، 
طظ  تسعد  لظ  المسطمغظ  وتثة  أن  ظاأضث  أن  وغةإ 

جثغث؛ جعاء أضاظئ وتثة شضرغئ أم بصاشغئ».
وخقل السصعد الاغ تطئ عثم الثقشئ، بثا أن الشرب 
صث ظةح شغ عثا افطر، إق أظه وطظث سصثغظ طظ الجطظ 

اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  الاتّعقت  واضح  بحضض  ظعرت 
وطا إن جاءت البعرات شغ الئقد اإلجقطغئ تاى أظعرت 
لطةمغع أن المسطمغظ بإطضاظعط أن غأخثوا زطام افطعر 
شغ  الشربغ  لطاثخض  رشخ  عظاك  ضان  لصث  بأغثغعط. 
صعغئ  رغئئ  عظاك  أن  واضتا  ضان  ضما  ضبغرة،  ظعاح 
وعثا  لطتغاة،  ضظزام  اإلجقم  سعدة  أجض  طظ  وسارطئ 

طا أرسإ الشرب.
سطى الرغط طظ سصعد طظ ضشط الشرب الصاجغ والظاسط، 
شإظه لط غظةح شغ اجاغساب افصطغات المسطمئ الماظاطغئ، 
باتعا  الشرب  شغ  المسطمغظ  طظ  ضبغرا  شإن  العاصع  شغ 
غخرون بحضض أصعى سطى تماغئ ععغاعط اإلجقطغئ، 
وظحر اإلجقم شغ أضبر طظ طضان شغ أرجاء السالط ضطه. 
صرب  سظ  ظزرتعط  عع  ذلك  وراء  السئإ  أن  وغئثو 
غرتئط  وطا  الشربغئ  الطغئرالغئ  السطماظغئ  لفغثغعلعجغئ 
بعا طظ بصاشئ، طا أدى إلى صظاسئ تاطئ وواضتئ بأن 
اإلجقم وتثه عع المئثأ الختغح الثي غتض طحاضض 

الئحرغئ.
إن افصطغئ المسطمئ الثائمئ شغ الشرب الاغ ق غساعان 
الشربغغظ  السضان  طظ  الماجاغثة  افسثاد  وضثلك  بعا، 
ذاتعا  بتث  عغ  اإلجقم،  غساظصعن  الثغظ  افخطغغظ 
تثغش الضبغرغظ. وشعق ذلك، شإن تصغصئ أن المسطمغظ 
وباتعا  لقجقم  الختغح  الفعط  إلى  غسعدون  بثأوا 
غرشدعن الصغط الشربغئ غثغفعط أضبر. أضش إلى ذلك 
ساتصعط  سطى  أخثوا  صث  المسطمغظ  طظ  ضبغرا  أن  ضطه 
طسآولغئ شدح الثواشع وراء الاثخض الشربغ شغ بقد 
عع  ذلك  ضض  طظ  أضبر  غرسئعط  طا  ولضظ  المسطمغظ، 
تظاطغ الفعط الختغح لقجقم باسائاره سصغثة ضاططئ، 
سطى  الراحثة  الثقشئ  شغ  غامبض  جغاجغ  ُبسث  ذات 

طظعاج الظئعة.
غطالئعن  تاى  أو  غصئطعن  الضبغرغظ  جسض  طا  عثا 
الاطعر  عثا  أن  وغئثو  المسطمغظ،  سطى  بالادغغص 

السطئغ لظ غسامر شتسإ، بض إظه جعف غجداد.
إن عثا الدشط وتطك افجالغإ إظما عغ دلغض واضح 
سطى خعشعط طظ شصثان السغطرة سطى طعارد السالط، 
إشقجعط  سطى  صعي  طآحر  شإظعا  ذلك،  طظ  أضبر  بض 
سظ  دشاسا  الظصاش  سطى  صثرتعط  وسثم  الفضري، 

أشضارعط وصغمعط الثاخئ.
وسطى الرغط طظ أن عثا جغسعد بئسخ المحصئ سطى 
المسطمغظ، ولضظه بضض تأضغث سقطئ جغثة. إظظا بخفاظا 
طسطمغظ ظسغح شغ بقد الشرب وغغرعا غةإ سطغظا أن 
ظتاشر سطى بصاظا باإلجقم، وظدع بصاظا باهللا جئتاظه 
اْلُسْسِر  َطَع  ﴿َشِإنَّ  اإلجقم.  لظحر  ظثسع  وظزض  وتسالى 

ُغْسرًا﴾.
* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ اجضظثغظاشغا
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غعظج ضعك* 

جئعاغظ؛  تحضغض  باتةاه  الغمظ  شغ  افتثاث  تاسارع 
والساخمئ  الغمظ  حمال  شغ  التعبغ  شرضعا  جئعئ 
خظساء بصعة المطغحغات السسضرغئ الاابسئ له، وجئعئ 
ساخمئ  إلى  باظاصاله  عادي  طظخعر  ربه  سئث  شرضعا 
وتظزغط  تحث  شغ  وأخث  سثن،  طثغظئ  الغمظ  جظعب 
الطةان الحسئغئ الاابسئ له باإلضاشئ إلى بصاغا الصعات 
المسطتئ الماعاجثة شغ الةظعب، وأخث غةمع أظخاره 

طظ الصئائض والتراك الةظعبغ الاابع له.
العضع  إلى  الظاظر  غثطؤه  ق  واضتا  المحعث  وخار 
وصعاعا  بأذراشعا  غمسك  ساخمئ  عظاك؛  السغاجغ 
السسضرغئ وطآجساتعا التعبغ وتصش طظ خطفه إغران 
طآصائ  وساخمئ  وسصائثي،  وسسضري  جغاجغ  بثسط 
وغساظث  صعاه  شغعا  غساةمع  له  طقذا  عادي  اتثثعا 
إلى دسط دوغقت الثطغب الاغ ق تسارف بشغره تاضما 

(حرسغا) لطغمظ.
غحاعث  المحعث  ذلك  إلى  الظزر  شغ  الماسمص  أن  إق 
الصعى  عغ  لغسئ  الصعى  عثه  أن  وعع  آخر،  حغؤا 
طظ  شالتعبغ  السغاجغ،  العاصع  شغ  المآبرة  التصغصغئ 
جعاه غسامث سطى تشطغئ المئسعث افطمغ جمال بظ 
لفرض  وصئ  طجغث  ضسإ  أجض  طظ  وغظاور  له  سمر 
تمثده شغ الحمال الغمظغ، وطظ جاظئه جمال بظ سمر 
تصش خطفه أطرغضا الاغ تسائر التعبغ ذرشا حرسغا شغ 

الغمظ، وأظه ق بث طظ إحراضه شغ السمطغئ السغاجغئ 
أطرغضا  أجطعب  عغ  الاغ  الصعة  لمظطص  والسططئ 
افطظ  طةطج  اجاماسات  شإن  وبالظاغةئ  المتئإ. 
سصعبات  قجاخثار  برغطاظغا  تصثطعا  الاغ  والصرارات 
ضث التعبغ تةث طظ غصش ضثعا إطا أطرغضا طئاحرة أو 

أطرغضا سظ ذرغص التطغش الروجغ.
وعثا غصعدظا إلى الثور الئرغطاظغ العاضح شغ الغمظ، 
الرئغج  عع  ربه  سئث  أن  الئرغطاظغ  السفغر  غضرر  إذ 
طظ  اقظستاب  التعبغ  سطى  وأن  لطغمظ،  (الحرسغ) 
السفغر  وصال  الثولئ.  طآجسات  وتسطغط  خظساء 
بالاعجه  طرتئط  الغمظ  شغ  افزطئ  تض  إن  الئرغطاظغ 

السسعدي.
وبعثا غادح لظا بحضض جطغ أن برغطاظغا شغ دسمعا 
الثطغةغ،  الثور  سطى  ذلك  شغ  تسامث  عادي  لظزام 
بغظما تسامث أطرغضا سطى الثور اإلغراظغ لمجاتماعا (أي 

طجاتمئ برغطاظغا).
وطا غآضث ذلك عع اجاماع وزراء خارجغئ دول طةطج 
طارس  آذار/   ١٢ الماضغ  الثمغج  الثطغةغ  الاساون 
وخروجعط بمعصش طعتث لثسط سئث ربه عادي ورشخ 
اظصقب التعبغ شغ خظساء، وأسطظعا سظ طآتمر الرغاض 
السام  (افطغظ  الجغاظغ  أن  إق  الغمظغئ،  افزطئ  لتض 
شغ  الغمظغئ  افذراف  بغظ  التعار  إن  صال  لطمةطج) 
الرغاض غثاطش سظ التعار الثي غثغره بظ سمر، وأن 

ذلك التعار غصعم سطى أجاس (الحرسغئ) الاغ غمبطعا 
اجاصرار  سطى  التفاظ  أجاس  وسطى  عادي،  ربه  سئث 

الغمظ.
دسط  عع  المططعب  الثطغةغ  الثور  أن  غادح  وعظا 
عادي وجمغع العجط السغاجغ (الصثغط) بما شغ ذلك 
تجب المآتمر الثي غاجسمه سطغ خالح، ورشخ الاعجع 
السسضري لطتعبغ شغ حمال الغمظ والساخمئ خظساء 
تتثغثا. ولعثا أدرك التعبغ أن ذلك المآتمر طعجه 
التثود  طظطصئ  شغ  سسضرغئ  بمظاورات  شصام  ضثه 
الةظعبغئ لطسسعدغئ، شغ ظفج تعصغئ اجاماع طةطج 

الاساون شغ رجالئ واضتئ لطرغاض.
التعبغغظ  إن  السطغئ  الصطري  الثارجغئ  وزغر  وصال 
طثسعون إلى طآتمر الرغاض، وأضاف أن المآتمر لضض 

طظ غرغث تقً لفزطئ الغمظغئ.
ولغث  لغج  الغمظ  شغ  الثطغةغ  الثور  أن  والتصغصئ 
الماخارسئ  الغمظغئ  افذراف  لةأت  شططالما  الطتزئ، 
الصداغا  تض  شغ  السسعدغئ  بصغادة  الثطغب  دول  إلى 
المئادرة  أجمععا  طا  جاءت  شصث  الغمظ،  شغ  الحائضئ 
حئاط/ شغ  الحئاب  بعرة  بسث  الرغاض  طظ  الثطغةغئ 

شئراغر ٢٠١١م ضث تضط سطغ خالح، وضبغرًا طا تةامع 
صغادات التراك الةظعبغ شغ الثطغب، ورغط أن السفغر 
الئرغطاظغ صث خرح بثسمه لمآتمر الرغاض، شطط ظةث 

الاعجه الثطغةغ تةاه الغمظ     بصطط: د. سئث اهللا باذغإ – الغمظ

سرض  تغال  صطصعا  سظ  افطرغضغئ  اإلدارة  أسربئ 
لئظك  المآجسغظ  افسداء  أتث  تضعن  فن  برغطاظغا 

الاظمغئ المثسعم طظ الخغظ.
وبثلك تضعن برغطاظغا عغ أول دولئ بغظ اقصاخادات 
سدعغئ  سطى  لطتخعل  تاصثم  الاغ  الضئرى  الشربغئ 

الئظك اآلجغعي قجابمارات الُئظى الاتاغئ. 
وصال الماتثث الرجمغ باجط رئغج العزراء الئرغطاظغ 
دغفغث ضاطغرون إن «عظاك أوصات جعف تثاطش شغعا 
اقظاصادات  إلى  إحارة  شغ  افطعر»،  طع  تساططظا  ذرق 

أبساد رجالئ الضعظشرس إلى خاطظؤغ تعل اقتفاق الظعوي
بصطط: أتمث الثطعاظغ - شطسطغظ

افخغر  لصائه  رغط  إلغه  دسى  صث  افطرغضغ  السفغر  أن 
بسئث ربه عادي شغ سثن.

ضطرف  طخري  دور  سطى  غراعظ  التعبغ  أن  وغئثو 
تعار  سظ  بثغق  لطتعار  طآتمر  قتادان  (طتاغث) 
الرغاض، إق أن ظزام السغسغ عظاك ق غئثو طع بصض 
أعض  أظه  غئثو  ق  به،  تسخش  الاغ  الثاخطغئ  افزطات 

قتادان عضثا طآتمر شغ العصئ التالغ.
الثغار  غغر  خغارا  غمطك  ق  التعبغ  أن  غئثو  وعضثا 
الرغاض  طآتمر  شغ  بالمحارضئ  الصئعل  أو  السسضري 
الثي ترضئ دول الثطغب لسئث ربه عادي تتثغث طعسثه.

طدمعظئ  غغر  طةازشئ  ُغسّث  السسضري  الثغار  أن  إق 
وحئعة  طأرب  لصئائض  عادي  تحث  ظض  شغ  لطتعبغ 
والتراك  الحسئغئ  الطةان  سطى  سقوة  ضثه،  والئغداء 

الةظعبغ جظاح باسعم الثي ضسئه عادي إلى جاظئه.
وغئثو أن دول الثطغب بخثد الدشط السغاجغ باتةاه 
السجلئ  طظ  طجغث  شرض  أو  الرغاض  شغ  المآتمر  سصث 

السغاجغئ والةماعغرغئ داخطغا وخارجغا ضث التعبغ.
عادي  دسط  شغ  جافرط  الثطغب  دول  أن  غئثو  وق 
الثسط  إلى  الثسط  ذلك  وخض  لع  تاى  (وحرسغاه) 
السسضري المئاحر والاثخض السسضري شغ الغمظ، فظعا 
تثرك أن إغران بات لعا طثطإ ذعغض شغ المظطصئ صث 

غاسئإ شغ خثش اجاصرار افظزمئ عظاك.

فطرغضا  الثاخطغ  الثجاعري  الحأن  شغ  المراصئعن  ُغةمع  غضاد 
طظ  سدعًا  وأربسعن  جئسئ  أرجطعا  الاغ  الرجالئ  خطعرة  سطى 
افسداء الةمععرغغظ شغ الضعظشرس افطرغضغ إلى سطغ خاطظؤغ 
المرحث افسطى لطبعرة اإلجقطغئ الثي غصش سطى صمئ السططئ 
افطرغضغ  الرئغج  أن  طظ  إغران  شغعا  تّثروا  تغث  إغران،  شغ 
أوباطا لغج لثغه جططئ إبرام اقتفاق طسعا، وأّن الضعظشرس 
وعع  اقتفاق،  عثا  طبض  تعصغع  سطى  السططئ  غمطك  الثي  عع 
وتثه الثي غمطك جططئ رشع السصعبات المفروضئ سطى إغران، 
وأّظه شغ تالئ تعصغع اقتفاق شسعف غاط ظصده بسث اظاعاء طثة 

تضط أوباطا.
ضعصع  افطرغضغغظ  طظ  ضبغر  سطى  الرجالئ  عثه  وصع  ضان  لصث 
الخاسصئ، إذ إّظه لط غتخض أن تط تسثٍّ شاضح سطى خقتغات 
الرئغج شغ أطرغضا بحضض طئاحر - وطظث أضبر طظ طؤاغ سام 
ضعظعا  إلى  باإلضاشئ  شعغ  الرجالئ،  عثه  شغ  تخض  ضما   -
تتمض إعاظئ واضتئ لطرئغج، شعغ ضثلك ُتسائر جابصئ خطغرة 

لطاثخض شغ خقتغات أي رئغج طصئض فطرغضا.
سطى  وجرغسًا  غاضئًا  الرجالئ  عثه  سطى  الفسض  رد  وجاء 
وّصع  الحسئغ  المساعى  شسطى  والرجمغ؛  الحسئغ  المساعغغظ 
أضبر طظ طائئ وجاغظ ألفًا طظ افطرغضغغظ سطى سرغدئ ُتطالإ 
الةمععرغغظ  طظ  الضعظشرس  أسداء  بمقتصئ  افبغخ  الئغئ 
المعصسغظ سطى الرجالئ، وطتاضماعط، باعمئ الثغاظئ، اجاظادًا 
إلى الصعاظغظ افطرغضغئ الاغ ُتةرم أي اتخال بالثول افجظئغئ 

دون المرور سئر الصظعات الرئاجغئ.
وأّطا سطى المساعى الرجمغ شاسائر الئغئ افبغخ الرجالئ بأّظعا 
وزسماء  سثة  طسآولعن  واظئرى  طسآول،  وغغر  ذائح  سمض 
دغمصراذغعن لطرد سطى الرجالئ شصال ظائإ الرئغج جع باغثن: 
أطرغضغ  رئغج  أي  صثرة  باصعغخ  ُتعّثد  الرجالئ  عثه  «إّن 
طع  الافاوض  سطى  جمععرغًا  أم  دغمصراذغًا  أضان  جعاء  طصئض 
دول أخرى باجط العقغات الماتثة، عغ رجالئ طدططئ وخاذؤئ 
أضبر  أطرغضا  لةسض  ذرغصئ  لغسئ  وعغ  خطغرة،  عغ  طا  بصثر 

أطاظًا أو صعة».
ختغتئ  غغر  جابصئ  «إّظعا  ضغري:  جعن  الثارجغئ  وزغر  وصال 
وظصخ لطسعث لط غتثث طظث أضبر طظ صرظغظ طظ الجطظ، وعغ 
دقلئ ُتثئر السالط بأّظه إذا أردتط ضماظًا لخفصاتضط طع أطرغضا 
شاقصاراح  الضعظشرس،  شغ  سدعًا   ٥٣٥ طع  الافاوض  شسطغضط 

باذض».
أّطا الرئغج أوباطا شصال: «أساصث أّظه طظ المبغر لطسثرغئ إلى 
صدغئ  سظ  ُغثاشسعن  الضعظشرس  أسداء  بسخ  ظرى  أن  طا  تٍث 
طسعط  وُغحّضطعن  إغران  شغ  الماحثدغظ  طع  شغعا  غحارضعن 
الئارزة  المرحتئ  ضطغظاعن  عغقري  وأّطا  طحارضئ»،  جئعئ 
الاصالغث  سظ  اباسثت  الرجالئ  بأّن  شاسائرت  الصادطئ  لطرئاجئ 
وصالئ:  الرجالئ  بعثف  وحّضضئ  افطرغضغئ  لقدارة  الفدطى 

«إّطا أّن عآقء الحغعخ ُغتاولعن طساسثة اإلغراظغغظ، وإّطا أّظعط 
غتاولعن اإلضرار بأوباطا، وشغ التالاغظ افطر غدر بالمعصسغظ 

أظفسعط».
السططئ  سطى  طتمعم  خراع  ضمظ  تأتغ  الرجالئ  عثه  إّن 
الةمععرغعن  شاز  أن  شئسث  والثغمصراذغغظ،  الةمععرغغظ  بغظ 
الماضغ،  أول/أضاعبر  تحرغظ  حعر  شغ  الظخفغئ  باقظاثابات 
افطرغضغ،  بالضعظشرس  الحغعخ  بمةطج  طعاصسعط  وسّجزوا 
والاتدغر  عثا،  تصثطعط  سطى  التفاظ  افغام  عثه  ُغتاولعن 
لقظاثابات الصادطئ بضض طا أوتعا طظ صعة، لطسعدة إلى السططئ 
سطى  طااالغاغظ  رئاجغاغظ  شارتغظ  لمثة  طظعا  ُتِرطعا  أن  بسث 
الظعوي  اقتفاق  تعصغع  أّن  أدرضعا  أن  بسث  خاخئ  أوباطا،  غث 
ضئغرًا  ظةاتًا  ُغسائر  طا  وعع  إغران،  طع  الةاعج  تضط  شغ  أخئح 
لطثغمصراذغغظ، غمضظ أن غمظتعط الفعز برئاجئ بالبئ فطرغضا، 

وغترم بالاالغ الةمععرغغظ لبقث شارات رئاجغئ طااالغئ.
وصثراتعط  إطضاظاتعط  بضض  ُغتاولعن  شالةمععرغعن  لثلك 
لقطاظاع  إغران  بثشع  إّطا  وذلك  اقتفاق،  تعصغع  دون  التغطعلئ 
سظ الاعصغع طظ تطصاء ظفسعا، وعع أطر طسائسث، أو بالدشط 
سطى  اإلحراف  خقتغئ  الضعظشرس  لمظح  أوباطا  إدارة  سطى 
غسضش  طا  وعع  تمرغره،  سرصطئ  سطى  السمض  وبالاالغ  اقتفاق، 

سطى شسطه الةمععرغعن.
وغئثو أّن رجالئ الةمععرغغظ تطك صث أتثبئ ردة شسض سضسغئ، 
بتغث إّن طآغثي أوباطا وتجبه الثغمصراذغ صث رجتئ ضفاعط، 
ق جغما بسث خثور تصرغر لعضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ غخش 
العصئ  شغ  خطرًا  ُغحّضض  «ق  بأّظه:  اإلغراظغ  الظعوي  الئرظاطب 
الراعظ، وأّظه ُغساظغ طظ طحاضض شظغئ وتصظغئ ضئغرة»، وعع طا 
ضغان  إلى  إضاشئ  الثطغب،  ودول  وأوروبا  برغطاظغا  أغدًا  شاجأ 
غععد، وعغ الثول الاغ تسمض سطى تخسغث الخثام طع إغران.

ولسض اجاثثام التجب الةمععري لعثه الرجالئ الاغ بطس بعا 
خطعة  اسائرت  بتغث  ذروته،  الضئغرغظ  التجبغظ  بغظ  السةال 
الاظفغثغئ  السططاغظ  بغظ  السقصات  تارغت  شغ  طسئعصئ  غغر 
والاحرغسغئ، لسض ذلك اقجاثثام آت طظ تتسظ أداء الرئغج 
أوباطا اقصاخادي ق جغما شغ ططفغ الئطالئ والرساغئ الختغئ، 
تغث اظثفدئ ظسئئ الئطالئ طظ ١٠٪ سام ٢٠٠٩ سظث اجاقم 
أوباطا التضط إلى ٦,١٪ تالغًا، وعع بق حك تثفغخ طتسعس 
وتتسظئ  لفطرغضغغظ،  اقصاخادغئ  افوضاع  تتسظ  إلى  أّدى 
طسعا شرص تمرغر طحروع الرساغئ الختغئ الاغ غائّظاعا التجب 
وواشص  افطرغضغغظ،  طقغغظ  شغه  اظثرط  والثي  الثغمصراذغ، 
سطغه رأجمالغعن ضئار قجافادتعط طظ سصعد الاأطغظ الماسطصئ 

بالمحروع.
شضأّن عثه الرجالئ ضاظئ العرصئ افخغرة أو الرعان افخغر الثي 
بةسئئ الةمععرغغظ لاتسغظ شرص إسادة تجبعط إلى السططئ، 

لضظ غئثو أّظعط خسروا الرعان.

الاغ ظادرا طا تعجععا العقغات الماتثة إلى برغطاظغا.
وطظ المصرر أن غمّعل الئظك اآلجغعي قجابمارات الُئظى 
تاصثطعا  دولئ   ٢١ بمحارضئ  تأجج  الثي  الاتاغئ، 
الخغظ شغ أضاعبر/تحرغظ افول الماضغ، طحروسات 

الطاصئ والظصض والُئظى الاتاغئ.
وتخر برغطاظغا سطى أظعا جعف تطالإ الئظك باقلاجام 

إلجراءات الرصابئ المخرشغئ.
رغط ذلك، أضث الماتثث باجط رئغج وزراء برغطاظغا 
ظاصح  أوجئعرن  جعرج  الئرغطاظغ  المالغئ  وزغر  أن 

إجراء الاصثم لسدعغئ برغطاظغا شغ الئظك افجغعي طع 
ظزغره افطرغضغ صئض اإلسقن سظ عثا الاترك.

وصال أوجئعرن، شغ بغان خادر سظ وزارة المالغئ: «إن 
اظدمام برغطاظغا إلى الئظك اآلجغعي قجابمارات الُئظى 
الاتاغئ شغ طرتطئ الاأجغج جعف غعشر شرخئ ظادرة 
لضض طظ برغطاظغا وآجغا لقجابمار وتتصغص الظمع طسا».

جثغر بالثضر أن سدعغئ برغطاظغا شغ الئظك اآلجغعي 
أطام  الفرص  طظ  بالمجغث  تئحر  واسثة  شرخئ  تسائر 
الحرضات الئرغطاظغئ لقجابمار شغ أجرع أجعاق السالط 

ظمعا.
ولضظ العقغات الماتثة ترى أن الةععد الخغظغئ شغ 
عثا الحأن ق تاةاوز ضعظعا خثسئ تساعثف الظغض طظ 
تتضط العقغات الماتثة شغ الظزام المخرشغ السالمغ. 
اإلصطغمغغظ  تطفاءعا  الماتثة  العقغات  أصظسئ  ضما 
باقباساد سظ عثا المحروع طظ بغظعط أجارالغا وضعرغا 

الةظعبغئ والغابان...

المخثر بغ بغ جغ سربغ
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