
جُغئطض الحرشاء ضغث أطرغضا الضاشرة، 
وغثغإ جسغعا يف تمجغص أرض السراق

أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: إن افطر جث ق عجل، شتطإ 
تساشغث، شاظفروا جراساً وق تاباصطعا ﴿انِْفُروا ِخَفافًا َوثَِقاًال وََجاِهُدوا 
ِ َذلُِكْم َخرْيٌ لَُكْم إِْن ُكْنُتْم َيْعلَُموَن﴾،  ْغُفِسُكْم يِف َسبِيِل ابَّ

َ
ْموَالُِكْم وَأ

َ
بِأ

ولغج لضط تةئ بأن تصعلعا أذسظا تضاطظا، شصث تثر اهللا السجغج 
يَا  َفُقولُوَن  اجَّارِ  يِف  وُُجوُهُهْم  ُيَقلَُّب  ﴿يَْوَم  شصال  ذلك  طظ  التضغط 
َطْعَنا َساَدَيَنا َوُكرَبَاَءنَا 

َ
َطْعَنا الرَُّسوَال  َوَقالوا َربََّنا إِنَّا أ

َ
َ وَأ َطْعَنا ابَّ

َ
ْتََنا أ َ

بِيَال﴾... َضلُّونَا السَّ
َ
َفأ

أغاعا الةغعش، غا أختاب الصعة والمظسئ: إن تطإ جائصى 
واصفئ لظ تظتظغ إق هللا، وإن لط تظخروعا شسُاظخر سطى أغثي 

ًما َويَْستَْبِدْل َقْوًما  ِ
َ
بُْكْم َعَذابًا أ صعم غغرضط بإذن اهللا ﴿إِالَّ َيْنِفُروا ُفَعذِّ

ٍء َقِديٌر﴾. ْ َ ُ بَلَ لُكِّ  وهُ َشيًْئا وَابَّ ُكْم َوَال ترَُضُّ َلرْيَ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض عظاك خراع وتظاشج بغظ روجغا وأطرغضا شغ جعرغا؟

    أم أن أطرغضا تساثثم روجغا لاظفغث خططعا؟  ...٢
-  شرظسا وطحارغسعا! عض تساطغع شسض طا لط غساطع شسطه 

   افوائض شغ الحام خاخئ؟ ...٢
-  اقجاغطان والسقصات افطرغضغئ طع ضغان غععد ...٣

- الشرب وأدواته شغ السالط اإلجقطغ غةاّرون طخططتات أظحؤئ 
   لاترغش اإلجقم ... ...٤

- العظث وباضساان تائادقن الحاائط وضحمغر تظجف! ...٤
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ضطمئ السثد
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بصطط:  طتمث سئث اهللا

وصث  تراجع  جعف  أظعا  طظ  الماتثة  العقغات  تثرت 
تصطص دسمعا لطاتالش بصغادة السسعدغئ شغ الغمظ بسث 
غارة جعغئ أدت إلى جصعط طا ق غصض سظ ١٤٠ صاغق 
شغ دار سجاء شغ الساخمئ الغمظغئ خظساء. وصال الماتثث 
باجط طةطج افطظ الصعطغ افطرغضغ ظغث براغج إن 
 "الاساون افطظغ افطرغضغ طع السسعدغئ لغج حغضا سطى 
بغاض". وأضاف براغج بالصعل "شغ ضعء عثا التادث 
وتعادث أخرى وصسئ شغ اآلوظئ افخغرة بادرظا بمراجسئ 
شعرغئ لثسمظا الثي ُصطص بحضض ضئغر بالفسض لطاتالش 
الثي تصعده السسعدغئ". وصال "طساسثون لدئط دسمظا 
بما غاقءم بحضض أشدض طع المئادئ والصغط والمخالح 
افطرغضغئ، بما شغ ذلك الاعخض إلى وصش شعري ودائط 
لطظجاع المأجاوي شغ الغمظ". وغحظ الاتالش السسضري 
بصغادة السسعدغئ غارات داخض الغمظ طظث آذار/طارس 
٢٠١٥ دسما لطصعات المعالغئ لطرئغج سئث ربه طظخعر 

عادي. "بغ بغ جغ سربغ" 
: ظزام آل جسعد لغج تطغفا فطرغضا، بض عع 

ي
ا

اإلجقم  ترب  شغ  أدواتعا  طظ  وأداة  لعا  ذلغض  تابع 
والمسطمغظ، والتطش السسضري الثي تصعده السسعدغئ 
لط غثحظه آل جسعد بإرادتعط، بض بأواطر طظ أطرغضا، 
بعثف إغخال التعبغغظ أدواتعا شغ الغمظ إلى التضط، 
الظزام  سطى  المعغمظئ  برغطاظغا  ظفعذ  سطى  لطصداء 
السغاجغ عظاك طظث سصعد، ولاتض طتطه، أو سطى افصض 
أن تحارك برغطاظغا الظفعذ شغ الغمظ. بط عا عغ أطرغضا 
الغعم وسطى أبر عثه الةرغمئ الظضراء الاغ غرتضئعا 
تتالش السسعدغئ شغ الغمظ والاغ راح ضتغاعا ١٤٠ 
صاغقً، وأضبر طظ ٥٠٠ جرغح، وتعادث أخرى وصسئ شغ 
باجط  الماتثث  لسان  سطى  جاء  ضما  افخغرة،  اآلوظئ 
طةطج افطظ الصعطغ افطرغضغ ظغث براغج، عا عغ 
تثسغ بأظعا تصعم بمراجسئ شعرغئ لثسمعا الثي ُصطص 
بحضض ضئغر بالفسض لطاتالش الثي تصعده السسعدغئ، 
وعغ بثلك تتاول تئغغخ وجععا ضالح السعاد أطام 
المساءلئ  اتامالغئ  سظ  بظفسعا  والظأي  المسطمغظ، 
طظ خخعطعا الثولغغظ، ضعظعا تساظث وتثسط الاتالش 
أطرغضا،  سمقء  الروغئدات  جغاسر  شعض  السسعدي، 
وغثرضعن أظعا ق تسسى إق لاتصغص طخالتعا شصط، 
وأظعا جااثطى سظعط ضما تثطئ سظ غغرعط سظث أول 

طفارق ذرق؟!.

ظاائب  سظ   ٢٠١٦/١٠/٠٨ السئئ  غعم  خئاح  أسطظ 
تجب  شاز  طاعصساً،  ضان  وضما  الاحرغسغئ،  اقظاثابات 
بتجب  طائعساً  المصاسث،  بأغطئغئ  والاظمغئ  السثالئ 

افخالئ والمساخرة.
والاظمغئ  السثالئ  تجب  ضالاالغ:  الظاائب  ضاظئ  وصث 
طصسثا،   ١٠٣ والمساخرة  افخالئ  تجب  طصسثا،   ١٢٩
تجب اقجاصقل ٤٠ طصسثا، الاةمع العذظغ لفترار ٣٩ 
طصسثا، الترضئ الحسئغئ ٢٦ طصسثا، والتجبان افخغران 
شطط  الغسار  أتجاب  أطا  التضعطئ،  شغ  طحارضغظ  ضاظا 
غاةاوز ظخغإ تجب اقتتاد اقحاراضغ ١٩ طصسثا، بغظما 
تجب الاصثم واقحاراضغئ شصث تخض سطى ١٠ طصاسث، 
أطا شغثرالغئ الغسار الثغمصراذغ، المحضطئ طظ بقث 
اقحاراضغ،  الثغمصراذغ  الططغسئ  تجب  عغ  أتجاب 
وتجب المآتمر العذظغ اقتتادي، والتجب اقحاراضغ 
المعتث، شتخطئ سطى طصسثغظ ابظغظ شصط. شئاجابظاء 
بظاائب  طصارظئ  تصثم  الثي  والاظمغئ  السثالئ  تجب 
اظاثابات ٢٠١١ بـ ١٨ طصسثا وتجب افخالئ والمساخرة 
المحارضئ  الئال  ذات  افتجاب  باصغ  شإن  طصسثا  بـ ٥٥ 

شغ التضعطئ أو سثم المحارضئ صث تراجسئ.
وصث بطشئ ظسئئ المحارضئ ٤٣٪ طظ سثد المسةطغظ 
ططغعظًا   ١٥ سثدعط  غئطس  والثغظ  اقظاثابغئ  بالطعائح 
ظسئئ  وباتاساب  وظاخئئ.  ظاخئا  و٥٩٢  ألش  و٧٠٢ 
والثغظ  الاخعغئ  شسق  لعط  غتص  طمظ  المحارضئ 
غصارب سثدعط ٢٨ ططغعظا شإن ظسئئ المحارضئ الفسطغئ 
عغ تعالغ ٢٤٪ وسثد المصاذسغظ ٢١ ططغعظا وظخش 

المطغعن.
لصث أبئائ عثه اقظاثابات طرة أخرى لضض ذي سغظغظ 

طا ظططظا ظضرره دائماً وعع:
باقظاثابات،  طسظغغظ  غغر  المشرب  أعض  أغطئغئ  أن   •
وأضئر دلغض سطى ذلك ظسئئ المحارضئ الدسغفئ شغ 
طظ  ساطئ  باتاساب   ٪٢٤ تاسث  لط  والاغ  اقظاثابات، 
غتص لعط الاخعغئ ولغج شصط سثد المسةطغظ، أي 
الاخعغئ  لعط  غتص  طمظ  أحثاص   ٥ ضض  طظ   ٤ أن 
المطشاة  افخعات  سثد  اتاسئظا  إذا  أطا  غحارضعا.  لط 
 ٢٠١١ قظاثابات  المطشاة  الئطاصات  سثد  شغ  وصثرظاه 
أي شغ تعالغ ١,٤ ططغعن بطاصئ شإن سثد المصاذسغظ 
الفسطغغظ غصارب ٢٢ ططغعظاً و٨٠٠ ألش، وظسئئ المحارضئ 

التصغصغئ تعالغ ١٨,٥٧٪.
• رغط ضض الجخط الثي أبثاه المثجن (الثولئ) لثسط 
تجب افخالئ والمساخرة شإظه لط غساطع الفعز ضما 
طظ  أصعى  افطئ  إرادة  أن  سطى  غثل  وعثا  له،  أرغث 
إرادة الثولئ. لصث أبثى تجب افخالئ والمساخرة غئاء 
جغاجغاً طظصطع الظزغر تةطى شغ أطرغظ ابظغظ: افول، 
إلى  تتعل  تتثث  ضطما  أّطغ  حئه  سام  أطغظ  اخاغار 
والباظغ،  اإللضاروظغ،  الاعاخض  طعاصع  سطى  أضتعضئ 
غرشدعا  أن  إق  غمضظ  ق  جغاجغئ  حسارات  اخاغار 
الحارع طظ طبض طتاربئ اإلجقطغغظ وتصظغظ التحغح 
وطظ طبض تئظغ ترضات طساداة الثغظ ضاإلشطار السطظغ 
شضاظئ  لطظساء...،  الصخغر  الطئاس  وتص  رطدان  شغ 
الثسط  ولعق  الظاس،  طسزط  طظه  ظفر  أن  الظاغةئ 
القطتثود الثي تمظته الثولئ لعثا التجب لما ضان 

له وجعٌد غثضر.
• سطى الرغط طظ ضض طا غساب سطى السثالئ والاظمغئ 
طظ  ظابساً  لغج  وعثا  طةثدًا،  الفعز  اجاطاع  شصث 
الظاس  لتإ  راجٌع  عع  طا  بصثر  اإلصظاع،  سطى  صثرته 
لقجقم وأعطه وبصاه شغعط دون جعاعط، وظفعرعط 

طظ السطماظغغظ ودساة الاترر طظ الثغظ،
سطى  جظئ  بما  افخرى  افتجاب  ضض  اظعارت  لصث   •
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ  ُوِلثْت  شضرٍة  سظ  ظاجماً  السراق  اتاقل  غضظ  لط 
رَجَمعا  لتصئٍئ  شسٍض  ِة  ِردَّ أو  طسغَّظئ،  جغاجغٍئ  ظروٍف 
دضااتعٌر طاسطٌط سطى حسئِه شةاءت إلغه تحعد السسضر 
افطرغضّغ َظةثًة لطمزطعطغظ طظعط، أو إلطاذئ التغش 
طضاَن  خالحٍ  لتاضٍط  إتققً  وق  بض  سظعط،  ش  والاسسُّ
اقتاقل  ذلك  إنَّ  بض  عضثا،  افطُر  لغج  ق  شاجث... 
المثططات  طظ  لمظزعطٍئ  طئ  ُطتخِّ ضان  الشاحط 
والمحارغع الحغطاظغئ، تساضثت سطغِه إداراٌت أطرغضغئ 
طااالغئ سطى اخاقِف تظعُّسعا إلغصاع عثا الئطث - أسظغ 
والمخائإ  الضعارِث  طظ  جتغصٍئ  ٍة  ُععَّ شغ   - السراق 
َمْكَرُهْم  َمَكُروا  ﴿َوَقْد  العلثان  بسدعا  لععل  غحغإ 
َباُل﴾ شصث  ِ

ْ
ِ َمْكُرُهْم َوإِْن اَكَن َمْكُرُهْم لزَِتُوَل ِمْنُه اجل َوِعْنَد ابَّ

ضضَّ  طسعط  طسَاختئغظ  وصدغدعط  عط  بَصدِّ جاؤوا 
أشضاٍر  طظ  الرأجمالغئ  وظعازسعط  سصعلعط  أظاةاُه  طا 
أظعاع  بضض  لغفرضععا  وظالمئ  خاذؤئ  وطمارجاٍت 
الصعة الشاحمئ طظ أجطتٍئ شااضٍئ، وطمارجاٍت عمةغٍَّئ 
عغ - شغ المتخطئ - ساٌر شغ جئغظ أَطط الشرب والحرق 
رف والِسجَّة:  جئ سطى طا غةري شغ سراق الثغر والحَّ المافرِّ
الثقشئ  سراق  الشراء،  متئ  السَّ وسصغثته  اإلجقم  سجَّة 
السئاجغئ اإلجقطغئ السزغمئ لغطمسعا طسالمُه الظَّغِّرة، 
طعاِرَدُه  وغظعئعا  التدارّي،  وتظعَُّسه  الثالث  وُترابُه 

ْغُفِسِهْم﴾.
َ
وخغراِته ﴿َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أ

لط غضاِش الضاشُر افطرغضغُّ الُمتاضُّ بماضظاِه السسضرغئ 
الفااضئ، بض ضطَّ إلغعا جععدًا تبغبئ بثلاعا تضعطاٌت 
وإذالئ  وجعدِه  تبئغِئ  شغ  ضبغرًا  جاسثت  له،  سمغطئ 
رئغٍج،  بحضٍض  وُترضغا  إغران  طِاعا  ُطصثِّ شغ  سُمره... 
ططِئ بسَرِبعا وسَةِمعا طمَّظ تساوظعا  شدقً سظ أزقم السُّ
المباِل  جئغض  سطى   - إغراُن  باتئ  شطصث  المتاّض،  طع 
ُجطِّعا،  أو  الُتضط  طفاتغح  بضّض  ُطمسضًئ   - التخر  ق 
الاغ  لمطغحغاِتعا  إضاشئ  السغاجّغ،  بصرارِه  وتاتضَّط 
الظزاطغئ  السسضرغئ  الصعات  سطى   - سمثًا   - تفعَّصئ 
تثرغئاً وتسطغتاً وإخقخاً لعِلغِِّعط خاطظؤغ...! أطا ُترضغا 
سئَر  اقتاقل  ئ  ُطِعمَّ تغسغر  شغ  جاعمئ  افخرى  شعغ 
شاح صعاسثعا الةعغئ شغ إظةرلغك وغغرعا، وشغ غخ 
افجطتئ  وأظعاع  المصاتطغظ  أجراب  سئعر  سظ  الطرف 
إلى ضضٍّ طظ جعرغا والسراق لشاغاٍت طرجعطئ، بطَّ ظعر 
السراق  حماَل  الارضغُّ  السسضري  العجعُد  الَسطظ  إلى 
تثرغإ  بُتةئ  ضردجاان  وصرب  بسحغصئ  طظطصئ  شغ 
السحائر  وطصاتطغ   - الئحمرضئ   - افضراد  المصاتطغظ 
وتصثغط المحعرة لعط تتئ طزطئ طتاربئ (اإلرعاب) 

وذرد تظزغط "الثولئ".
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بصطط: سئث الرتمظ العابص – السراق

سصث شغ بغروت، اجاماع الثول الماظتئ إلسادة إسمار طثغط ظعر الئارد لقجؤغظ الفطسطغظغغظ شغ لئظان، برساغئ 
رئغج العزراء الطئظاظغ تمام جقم، وبمحارضئ طمبطغظ سظ افطط الماتثة والمةامع الثولغ وسثد طظ جفراء 
زالئ  طا  الئارد  ظعر  طثغط  طظ  المحردغظ  الفطسطغظغغظ  القجؤغظ  طتظئ  بأّن  السالط  لاثضغر  الماظتئ،  الثول 
طسامرة بسث طرور سحر جظعات سطى تثطغره. وظاصح المةامسعن ضغفغئ المدغ صثًطا بعثا الحأن وتسّعثوا 
طةامسغظ باصثغط طئطس إضاشغ صثره ٣٦,١ ططغعن دوقر أطرغضغ، وبفدض المساعمات المصثطئ طظ ألماظغا (١٥ 
ططغعن غعرو) واقتتاد افوروبغ (١٢ ططغعن غعرو) وإغطالغا (١,٢٥ ططغعن غعرو)، جاامّضظ ٩٠٤ سائقت طظ السعدة 
إلى المثغط وجغاّط بظاء ١٨٩ طتق تةارًغا. وظاغةئ لعثه المساعمات، جغامّضظ ٧٢ شغ المؤئ، طمظ تحّردوا طظ 
الماظتئ  الةعات  وطع  الطئظاظغئ  التضعطئ  طع  افوظروا بالحراضئ  اإلذار، تسسى  عثا  وشغ  بغعتعط.  إلى  السعدة 
الاأضغث سطى اجاضمال طحروع إسادة إسمار طثغط ظعر الئارد بحضض ضاطض. وحارك شغ اقجاماع، رئغج التضعطئ 
الطئظاظغئ تمام جقم، ورئغج لةظئ التعار الطئظاظغ الفطسطغظغ تسظ طظغمظئ، والمظسصئ الثاخئ لفطط الماتثة 
شغ لئظان جغشرغث ضاغ، والمفعض السام لعضالئ افطط الماتثة لشعث وتحشغض القجؤغظ (افوظروا) بغار ضرغظئعل، 
ووشث شطسطغظغ ضّط سدع الطةظئ المرضجغئ لترضئ شاح سجام افتمث، وجفغر شطسطغظ لثى الةمععرغئ الطئظاظغئ 
أحرف دبعر، وأطغظ جر ترضئ شاح وشخائض طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ بطئظان شاتغ أبع السردات. وطا تجال 
غسغح  طظعا  ضئغًرا  سثًدا  أن  سطًما  بغعتعا،  بظاء  إسادة  تظازر  الظازتغظ)  السضان  ظخش  تعالى  (أي  سائطئ   ٢٢٦٤
شغ ظروف طأجاوغئ شغ ظض طساصئض غطفه سثم الغصغظ بسئإ الظصص شغ الامعغض اّلقزم. وتاى الغعم، تّط 
اجاضمال تعالغ ٥٠ شغ المؤئ طظ طحروع إسادة إسمار المثغط بفدض عئات طاظعسئ، وإذا طا تط اقساماد سطى 
الامعغض التالغ، شمظ الماعّصع أن تسعد ٢٦٧٠ سائطئ (أي ١١٠٦٢ حثخا أو ٥٤ شغ المؤئ طظ السضان) إلى الئغعت 
المساد بظاؤعا بتطعل طظاخش السام ٢٠١٧. ولضظ عظاك تاجئ إلى جععد إضاشغئ لاطئغص اقلاجاطات افجاجغئ 

الاغ تّسعث بعا المةامع الثولغ. "أخئار الثطغب"
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أطرغضا تسمض سطى تئغغخ وجععا سطى 
تساب سمقئعا، شعض غاسزعن؟!
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طارجط  طظحعر  ألش   ٣٤ الظمسا  ططراظغئ  رئاجئ  وّزسئ 
طظ الطشئ افلماظغئ إلى الطشاغظ السربغئ والفارجغئ، سطى 
القجؤغظ شغ الئقد، بعثف تسرغفعط بالثغاظئ المسغتغئ. 
وأشاد رئغج ططارظئ الظمسا، ضرغساعف حعظئعرن، شغ 
تخرغح ختفغ، أظه تط ذئع ٣٤ ألش طظحعر بالطشاغظ 
السربغئ والفارجغئ لاسرغش القجؤغظ بالبصاشئ المسغتغئ، 
طدغفا أظعط غعثشعن إلى اتثاذ خطعات إلدطاج القجؤغظ 
"المظحعرات  إن  بالصعل  وأردف  الئقد.  إلى  الصادطغظ 
جاساسث القجؤغظ سطى شعط افخعل المسغتغئ لطحسإ 
الظمساوي"، طحثًدا سطى أظعط بثأوا بعثه الثطعة لاطئغئ 
الاجاغث المسامر شغ حسعر القجؤغظ بالاسرف سطى بصاشئ 
خفتئ،   ٤٠ تعالغ  طظ  المظحعرات،  وتاضعن  الظمسا. 
وتادمظ طسطعطات تعل "السصغثة المسغتغئ" و"التب" 
و"صثاس افتث"، باإلضاشئ إلى ذصعس وتصالغث دغظغئ. 
وشغ افجابغع افخغرة، صال "حعظئعرن"، الثي ُغظزر إلغه 
المسطمغظ  إن  لطضابعلغك،  المصئض  الئابا  جغضعن  بأظه 
غرغثون إظعاء المسغتغئ وشاح أوروبا. وغدطر قجؤعن 
الارتغض،  طظ  لثعشعط  دغاظاعط  تشغغر  إلى  أوروبا  شغ 
وتحغر  الطةعء.  تص  سطى  تخعلعط  إجراءات  ولاسعغض 
إتخاءات غغر رجمغئ إلى أن طا بغظ ٥ إلى ١٠ قجؤغظ شغ 
الظمسا، غشغرون دغاظاعط أجئعسغا؛ بعثف التخعل سطى 

تص الطةعء. "ترضغا اآلن"
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الظمسا تحظ تمطئ شضرغئ خطغئغئ تاصثة 
لاظخري القجؤني املسطمني

الصداء سطى طآجغ أعض شطسطني ق غضعن إق باترغر ضض شطسطني



افربساء ١١ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ ٢     السثد ٩٩

عض عظاك خراع وتظاشج بني روجغا وأطرغضا يف جعرغا؟  
أم أن أطرغضا تساثثم روجغا 

لاظفغث خططعا؟
روجغا  تثخض  تخعغر  اإلسقم  وجائض  جمغع  تتاول 
السسضري شغ جعرغا وصخفعا اإلجراطغ فعطظا البائرغظ 
وطثارجعط  أجعاصعط  شغ  المةرم  الظزام  سطى 
والخراع  الاظاشج  إذار  شغ  غأتغ  بأظه  وطحاشغعط، 
طظ  وتمبطه  الظزام  تثسط  الاغ  روجغا  بغظ  الثولغ 
ذرف، وبغظ العقغات الماتثة الاغ غخعروظعا بأظعا 
داسمئ لطمسارضئ البائرة وطمبطئ لعا طظ ذرف آخر... 
شعض عثه عغ التصغصئ شسًق؟ أم أظه ظعع طظ الادطغض 
عثه  شغ  سظه  جظةغإ  طا  عــثا  التصائص؟  وتجغغش 

افجطر الصطغطئ.
طةطج  وإخثار  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  اظاعاء  بسث 
غصدغ  صرارًا   - وبرغطاظغا  أطرغضا  طظ  بثشع   - افطظ 
جعرغا،  طــظ  الفرظسغ  اقجاسمار  ــعات  ص بــثــروج 
السغاجغئ  الاصطئات  طظ  صرن  ربع  طثة  جعرغا  ساحئ 
واقظصقبات السسضرغئ الاغ ضاظئ تظصض الئطث طرة طظ 
أخرى  وطرة  افطرغضغ،  الظفعذ  إلى  الئرغطاظغ  الظفعذ 
تتئ  افطــعر  اجاصرت  أن  إلى  المساضج،  باقتةاه 
العغمظئ افطرغضغئ بسث وخعل تاشر أجث إلى جثة 
التضط سام ١٩٧٠م. وشغ جمغع عثه افبظاء لط غضظ 
طظ  اقصاراب  الحغعسغ  السعشغغاغ  لقتتاد  طسمعتًا 
المظطصئ السربغئ الاغ ضاظئ سمعطًا خاضسئ لسغطرة 

دول تطش حمال افذطسغ الرأجمالغئ.
ولمظع تعمئ الثغاظئ طظ أن تطاخص بتضام المظطصئ 
 - الرأجمالغ  الشرب  لثول  سمقء  ضاظعا  تغث  تغظعا، 
وتسعر  غععد  ضغان  أظحأت  الاغ  وبرغطاظغا-  أطرغضا 
سطى تماغاه، تط إغعام المسطمغظ أن تضاطعط تطفاء 
الادطغض  تطصئ  تضامض  وضغ  السعشغغاغ.  لقتتاد 
بأن  السمغطئ  فظزماظا  الشربغئ  الثول  جمتئ  تطك 
تئظغ جغعحعا بظاء سطى خفصات الاسطغح المصاطئ طع 

اقتتاد السعشغغاغ.
خقل  جعرغا  شغ  التضط  لظزام  شاتخئ  ظزرة  أن  إق 
تري  طعمئ  أسمال  طظ  به  صام  وطا  أجث  تاشر  تضط 
ولغج  بالثات  افطرغضغئ  المخالح  غثثم  ضان  أظه 
طخطتئ اقتتاد السعشغغاغ أو أغئ دولئ سزمى أخرى، 
وطظ عثه افسمال سطى جئغض المبال صمع الحغعسغغظ 
سام  لئظان  إلــى  السعرغئ  الصعات  ودخــعل  بحثة، 
١٩٧٦م، وإبصاؤه تتئ العغمظئ افطرغضغئ إلى الغعم 
برغطاظغا  لسمقء  السماح  وسثم  الطائش،  اتفاق  بسث 
وشرظسا بالاأبغر شغ طعاصفه، واحاراك الصعات السعرغئ 
الماتثة  العقغات  حضطاه  الثي  الثولغ  الاتالش  شغ 
لدرب ظزام خثام تسغظ إبر اتاقله لطضعغئ جظئ 
١٩٩٠م، وبصاء عثا الظزام سطى الثوام شغ تالئ تعتر 
لئرغطاظغا  الاابسئ  المةاورة  التضط  أظزمئ  طع  دائمئ 
الاترغر  وطظزمئ  وافردظغ  تغظعا  السراصغ  ضالظزام 
الارضغ  والظزام  سرشات  غاجر  زطــظ  الفطسطغظغئ 

الثاضع لطةغح الضمالغ ذي الائسغئ الئرغطاظغئ...
تابسًا  غعطًا  غضظ  لط  أجث  ظزام  أن  سطى  دلغض  وأضئر 
لطسعشغغئ أظه لما جصط اقتتاد السعشغغاغ واظعارت 
بالسعدة  السعري  الظزام  بثأ  اقحاراضغئ  المظزعطئ 
وضان  التصغصغ،  الرأجمالغ  الظزام  ظتع  الاثرغةغئ 
بئثء  إغثاظًا  ١٩٩٠م  لسام   ١٠ رصط  المرجعم  إخثار 
عثا الاتعل، تغث جمح لطمسابمرغظ السرب بثخعل 

أن  بسث  شغه،  واقجابمار  أطعالعط  بــرؤوس  الئطث 
بط  لفجاظإ!  الئطث  بغع  فظه  طترطًا  اقجابمار  ضان 
ظتع  الثولئ  واتةعئ  تثرغةغًا،  الصعاظغظ  تشغغر  تاالى 
ورشع  بالاثرغب،  السام  الصطاع  طآجسات  خخثخئ 
صئض  طظ  المثسعطئ  المعاد  طظ  ضبغر  سظ  الثسط 

الثولئ...
الرأجمالغئ  إلى  الاتعل  عثا  وتغرة  ازدادت  وصث 
الثارجغئ  وزغــرة  بمئارضئ  لطتضط  بحار  اجاقم  طع 
افطرغضغئ تغظعا طادلغظ أولئراغئ، وأخئح بحار غظاصض 
طظ بطث إلى بطث داسغًا المسابمرغظ إلى جرصئ الئطث 
المططعبئ،  والمشرغات  التعاشج  جمغع  لعط  وطصثطًا 
افطرغضان  أجغاده  طظ  غخثر  طا  لضض  ططغسًا  جاطسًا 
طظ أواطر، وق أدل سطى ذلك طظ اظستابه طظ لئظان 
سطى  افوروبــغ  الدشط  زاد  سظثطا  ولغطئ  غعم  بغظ 
له  شأخثروا  الترغري،  رشغص  صاض  بسث  أطرغضا  جغثته 
افواطر باقظستاب، شظفث شعرًا. وصام بإتثاث الاصارب 
تضعطئ  أطرغضا،  طظ  المثسعطئ  الارضغئ  التضعطئ  طع 

تجب السثالئ والاظمغئ بجساطئ أردوغان.
إذًا شفغ زطظ ضان شغه اقتتاد السعشغغاغ سطى جروج 
خغطه وضان غخارع أطرغضا سطى جغادة السالط لط غضظ 
طعاشصئ  بسث  إق  السعري  الحأن  شغ  الاثخض  غساطغع 
ظجلئ  وصث  الغعم  بروجغا  شضغش  الماتثة،  العقغات 
السعشغغاغ،  اتتادعا  اظعغار  بسث  الثولغئ  طرتئاعا 
وسعدتعا دولئ إصطغمغئ ق تثري ضغش ترد سظ ظفسعا 

الخفسات افطرغضغئ؟!
المظخش  المراصإ  غساطغع  ق  جئص  طا  ضعء  سطى 
والماابع بثصئ فتثاث البعرة السعرغئ طظث بثاغاعا، 
الظزام  سظ  المثاشع  بثور  روجغا  صغام  رأى  والــثي 
السعري - السمغض فطرغضا - ضث اإلداظئ الثولغئ شغ 
طةطج افطظ أوقً، بط صغاطعا طع إغران بإطثاد الظزام 
المئاحر  السسضري  تثخطعا  بط  والثخغرة،  بالسقح 
لطتفاظ سطى الظزام وإجئار البائرغظ سطى الصئعل بالتض 
تطع  المعطئ  لعط  أطرغضا  وإسطاء  افطرغضغ،  السغاجغ 
المعطئ... ق غساطغع المراصإ المظخش إق أن غسارف 
بأن روجغا تصعم شغ جعرغا بمعمئ أطرغضغئ باطاغاز، 
والتفاظ  افطرغضغ  السغاجغ  التض  تتصغص  عثشعا 

سطى جغح الظزام المةرم وأجعجة أطظه.
شغ  وأطرغضا  روجغا  بغظ  السقصئ  تصغصئ  عغ  عثه 
غاععط  ضما  طظاشسئ  سقصئ  لغسئ  إظعا  جــعرغــا، 
اجاثثام  عغ  بض  به،  إغعاطظا  وغتاولعن  الضبغرون 
بالتفاظ  أعثاشعا  لاتصغص  أطرغضا  صئض  طظ  لروجغا 
سطى الظزام المةرم وإظعاء البعرة السعرغئ المئارضئ، 
رئغسعط،  وحغئئ  أطرغضا  طداجع  تصخ  باتئ  الاغ 
طظعا  غظئبص  تاى  أطثعا  غطعل  أق  اهللا  ظسأل  والاغ 
سطى  وغاتصص  افرض،  جظئات  جغدغء  الثي  الظعر 
أغثي المثطخغظ طظ أبظائعا وسث اهللا وبحرى رجعله 
الضرغط  بصغام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.. ﴿َونُِريُد 
ًة  ئِمَّ
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 ﴾ا اَكنُوا حَيَْذُروَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمْنُهم مَّ
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ جعرغا

شرظسا وطحارغسعا! عض تساطغع شسض طا 
لط غساطع شسطه افوائض يف الحام خاخئ؟

بصطط: أجسث طظخعر

بعرة الحام، إظعا بعرة طئارضئ بتص، إظعا بعرة افطئ 
اإلجقطغئ الاغ أسةجت أطرغضا الثولئ افولى شغ السالط 
والاغ أسطظ رئغسعا أوباطا غعم ٢٠١٦/٨/٤ أظعا "حّغئاه" 
أظعا   ٢٠١٦/٩/٢٢ غعم  ضغري  خارجغاعا  وزغر  وأسطظ 
خارجغاعا  باجط  الظاذص  وضررعا  "اإلتئاط"  له  جئئئ 
"اإلتئاط  فطرغضا  جئئئ  أظعا   ٢٠١٦/١٠/٤ غعم  تعظر 
والشدإ"، فن حسار البعرة "لظ ظرضع إق هللا" وفن اهللا 

تضفض بالحام شأدخض شغعا خغرة سئاده.
سظثطا رأت شرظسا سةج أطرغضا الاغ أصخاعا طع أوروبا 
سظ الحأن السعري بثأت تاترك شأسطظئ سطى لسان 
الماتثث باجط تضعطاعا لع شعل غعم ٢٠١٦/١٠/٥ أظعا 
"جاطرح صرارا شغ طةطج افطظ خاغاه تعل العضع 
غتخض  طا  سطى  "اتاةئ  وصث  جعرغا"  وشغ  تطإ  شغ 
شغ تطإ وق تصئطه" وظثدت "بالاسثغات غغر المتامطئ" 
الروجغ.  بالطغران  طثسعطا  الظزام  غرتضئعا  الاغ 
وتترك وزغر خارجغاعا أغرولئ ظتع طعجضع وواحظطظ 

لمظاصحئ افزطئ والثشع بمحروسعا الماسطص بتطإ.
وضان لسان تالعا غرشخ عثا اإلصخاء شاصعم وتئتث 
الحأن  شغ  ظفسعا  ولافرض  لطاثخض  ذرائع  سظ 
السعري، وبثأ تثخطعا السسضري عظاك غعم ٢٠١٥/٩/٨ 
حظ  بط  وطظ  اجاضحاف  ذائرات  أرجطئ  تغث 
ذغراظعا أولى غاراته غعم ٢٠١٦/٩/٢٧ بثرغسئ طتاربئ 
تظزغط الثولئ. وطع ذلك تسمض أطرغضا سطى إصخائعا 
شرظسا  ولضظ  روجغا،  وبغظ  بغظعا  المعضعع  وتتخر 
لغضعن  الفرص  وتشاظط  تحاغإ  وبثأت  تساسطط  لط 
وزغر  لسان  سطى  شطالئئ  المعضعع.  شغ  أخئع  لعا 
خارجغاعا غعم ٢٠١٦/٩/١٥ "أطرغضا وبخعت ساٍل إذقع 
وصش  تعل  روجغا  طع  اقتفاق  تفاخغض  سطى  تطفائعا 

إذقق الظار شغ جعرغا".
شأترجئ روجغا ضما أترجئ أطرغضا، شازاعرت روجغا 
وزغر  شصال  بمئادرتعا،  ورتئئ  شرظسا  طع  بالاةاوب 
ظزغره  طع  طتادباته  طساعض  شغ  قشروف  خارجغاعا 
الفرظسغ أغرولئ غعم ٢٠١٦/١٠/٦ "ظتدر لجغارة الرئغج 
بعتغظ إلى شرظسا غعم ١٠/١٩ الصادم وظتظ ظساصث أن 
عثه الجغارة جاضسإ أعمغئ عائطئ... وجاضعن شرخئ 
لئتث السقصات البظائغئ باإلضاشئ إلى طظاصحئ الصداغا 
طعجضع  وإن  وأوضراظغا.  جعرغا  جغما  وق  السغاجغئ 
طساسثة لئتث أشضار شرظسا الاغ جئص لعا أن صثطئ 
لمةطج  تطإ  شغ  العضع  تعل  جثغث  صرار  طحروع 
جعرغا.  شغ  غتثث  طما  لطشاغئ  صطصعن  وإظظا  افطظ... 
وظرغث أن ظئثل ضض طا بعجسظا طظ أجض تطئغع العضع 
بأظعا  روجغا  تازاعر  شضما  طمضظ..."  وصئ  أصرب  شغ 
تةاوبئ طع شرظسا إق أظعا تسئر سظ تالعا؛ شعغ "صطصئ 
لطشاغئ"، فظعا شغ طأزق ترغث أن تثرج طظه "شغ أصرب 
بجغارة  بعتغظ  رئغسعا  جغصعم  ولثلك  طمضظ".  وصئ 
افطظ  طةطج  شغ  طحروسا  ذرتئ  أظعا  إق  شرظسا. 
طصابض المحروع الفرظسغ، شاجامع المةطج شغ جطسئ 

ذارئئ غعم ٢٠١٦/١٠/٨ لمظاصحئ المحروسغظ.
شغ  الظار  إذقق  وصش  إلى  غثسع  الفرظسغ  المحروع 
وإغخال  شعصعا  التربغ  الطغران  تتطغص  ووصش  تطإ 
دولغئ  لمراصئئ  آلغئ  ووضع  لطمتاخرغظ،  المساسثات 
لطعثظئ، وتظفغث التض السغاجغ. وضض طا غعط شرظسا 
لثغعا  السزمئ  تإ  لاحئع  حأن  لعا  غضعن  أن  عع 
أطر  غعمعا  وروجغا  اسائار.  لعا  ضئرى  دولئ  وأظعا 
غساثثم  أن  غرغث  بعتغظ  أن  وغزعر  ضبغرا  أوضراظغا 
ططالإ شرظسا شغ جعرغا ضعرصئ لطتخعل سطى أطعر 

تاسطص بأوضراظغا.
الفرظسغ  المحروع  طصابض  طحروسا  روجغا  وذرح 
بمةطج افطظ غثل سطى أظعا طا زالئ تسغر طع أطرغضا 
جعرغا،  شغ  سطغعا  اتفصاا  الاغ  الثطئ  طعاخطئ  شغ 

وترغث أن تظاصط طظ شرظسا فظعا أترجاعا طع أطرغضا 
شغ طعضعع تآطرعما سطى تطإ لاثطغرعا شعق رؤوس 
أعطعا إذا لط غثرج البعار طظعا ضما ذضر سمغض أطرغضا 
دي طغساعرا. واجاسمطئ روجغا الفغاع ضث المحروع 
طاحابعئ  المحروسغظ  وبظعد  شأجصطاه.  الفرظسغ 
تصرغئا شغثسعان لعصش إذقق الظار لعصش البعرة. وصث 
شحض طحروع روجغا، ولط تطرته لغظةح، وإظما ظضاغئ 
اتفاصعا  تسإ  تطإ  صخش  شغ  ولقجامرار  بفرظسا 
البعرة  سطى  طاآطرا  الةمغع  ظرى  ولعثا  أطرغضا.  طع 
ذرف  ضض  لغتصص  إق  عع  طا  وتظاوحعط  إلجصاذعا، 

طخالته وغسجز طرضجه الثولغ.
غفسطه  أن  غساطع  لط  طا  جافسض  أظعا  شرظسا  وتزظ 
افوائض شغ إخماد بعرة افطئ لاسةض إظةازا غرشع طظ 
افطظ  طةطج  شغ  تاترك  وظراعا  الثولغئ.  طضاظاعا 
خاخئ  افوروبغ  المعصش  لااخثر  دولغئ  صداغا  وشغ 
لااجسط  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خروج  بسث 
أوروبا ضما تتطط، شصث رجمئ جغاجئ باقساماد سطى 
الافاعط  وطتاولئ  افوروبغ،  الثسط  وسطى  الظفج، 
بإتراجعا  أطرغضا  سطى  الاأبغر  وطتاولئ  روجغا،  طع 
الصداغا  شغ  لاحرضعا  سطغعا  والاحعغح  بالمحاغئئ 
أوروبا  دسط  ظالئ  وصث  جعرغا.  صدغئ  وطظعا  الثولغئ 
شغ طعاجعاعا لطاتالش افطرغضغ الروجغ طع الظزام 
شغ ضرب تطإ. شعصفئ برغطاظغا وإجئاظغا شغ طةطج 
افطظ ضث صخش تطإ ضما دسئ ألماظغا إلى وصش عثه 

"الةرغمئ الرعغئئ" عظاك.
وتاترك شرظسا شغ السراق أغدا، شخرح وزغر دشاسعا 
لعدرغان طآضثًا "سجم شرظسا" سطى طعاجعئ و"اجاؤخال" 
تظزغط "الثولئ اإلجقطغئ" صئض بثء طسرضئ المعخض. 
شارغث أن تفرض ظفسعا وتمظع تفرد أطرغضا بالسراق 
زالئ  وطا   ،٢٠٠٣ سام  افطرغضغ  الشجو  سارضئ  تغث 
تظاصث أطرغضا ودورعا عظاك. شصال رئغسعا أوقظث غعم 
اساثاءات  سصإ  افطرغضغئ  الفسض  "ردة  إن   ٢٠١٦/٩/١٢
١١ أغطعل والاثخض شغ السراق أدى إلى زغادة الاعثغث 

اإلرعابغ بثل الصداء سطغه وإلى جغادة الفعضى".
وشغ لغئغا ظرى شرظسا تسمض سطى شرض ظفسعا وإغةاد 
طعذأ صثم لعا، شاطسإ عظاك لسئئ طثاطفئ تغث تطسإ 
سطى التئطغظ طرة إلرضاء أطرغضا بثسمعا لتفار وطرة 

لثسط تضعطئ السراج المعالغئ لئرغطاظغا.
وبرغطاظغا  وروجغا  أطرغضا  سظ  تثاطش  ق  شرظسا  إن 
طعضعع  شغ  خعتعا  ترشع  وق  الةرائط  ارتضاب  شغ 
تطإ اظاصادا لطةرائط، وصث شسطئ طبطعا شغ ضض طضان 
تثخطئ شغه، جعاء شغ أغام اجاسمارعا الصثغط بالةجائر 
أو بمالغ وأشرغصغا العجطى طةثدا. شغثاعا طططثاان 
بالثطاء وبافسمال الصثرة سطى طثى تارغثعا افجعد، 
طع  الماحابعئ  طحارغسعا  سطى  وق  سطغعا  غسعل  شق 
طحارغع الثول اقجاسمارغئ افخرى إق بفروق بسغطئ 
تثثم طخالتعا ولافرض ظفسعا تاى غضعن لعا تأبغر 

دولغ وتحئع تإ السزمئ لثغعا.
أن  ساطئ  المظطصئ  وأعض  خاخئ  الحام  أعض  شسطى 
غظفدعا أغثغعط طظ ضض عثه الثول اقجاسمارغئ وق 
غسعلعا سطغعا بحغء وق سطى سمقئعا، شضطعا حر، وحر 
وخاخئ  وأطاعط  أظفسعط  سطى  ولغسعلعا  طساطغر، 
المثطخغظ الخادصغظ شغعا وعط ضبر، ولغساسغظعا باهللا 
ولغخمثوا، شأسثاؤعط غاألمعن وغرغثون الثروج طظ 
صئض  لغساسطمعا  سطغعط  غدشطعن  ولضظعط  طأزصعط 

أن غساسطمعا عط وصث أخابعط اإلتئاط.
صعلعا: ق لقجاسقم، ق لطمفاوضات، بعرة تاى إجصاط 
الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم. ﴿َوالَ تَِهُنواْ يِف ابْتَِغاء الَْقْوِم 
ملَوَن َوتَرُْجوَن ِمَن ابِّ 

ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
لَُموَن َفإِغَُّهْم يَأ

ْ
إِن تَُكونُواْ تَأ

 ﴾َما الَ يَرُْجوَن َواَكَن ابُّ َعلِيًما َحِكيًما
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ظغضعقس  الفظجوغطغ  الرئغج  أسطظ 
لطسقم،  جائجة  إظحاء  طادورو، 
الراتض  اقحاراضغ  لطرئغج  تضرغما 
جغعثغعا  إظه  وصال  تحاشغج،  ععغع 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  إلى 
بعتغظ. وصال طادورو خقل ضطمئ سئر 
تمبال  سظ  الظصاب  لضحش  الاطفجغعن 
"صررت  روجغ:  شظان  خممه  لاحاشغج 
لطسقم  تحاشغج  ععغع  جائجة  إظحاء 
والسغادة. أساصث أن الرئغج شقدغمغر 
تحاشغج  ععغع  جائجة  غساتص  بعتغظ 
بأظه  بعتغظ  طادورو  ووخش  عثه". 
"طصاتض طظ أجض السقم". وأضاف أن 
سطى  جغتخطعن  بالةائجة  الفائجغظ 
طا  وشص  الامبال،  طظ  طخشرة  ظسثئ 

ذضرت روغارز. "جرغثة الئطث"
: إن ططئ الضفر واتثة شغ سثائعا لقجقم والمسطمغظ، واتثة شغ تربعا الخطغئغئ سطى اإلجقم 
والمسطمغظ، ق شرق بغظ رأجمالغغعا واحاراضغغعا، وق بغظ غمغظعا وغسارعا، وق بغظ غظغعا وشصغرعا، وإن 
اسائار بعتغظ طةرم الترب، صاتض المسطمغظ شغ الحغحان والصعصاز، والثي غحظ تالغا تربا عمةغئ صثرة 
سطى المسطمغظ شغ الحام، إن اسائاره "طصاتًق طظ أجض السقم" طظ صئض دولئ ذالما ظادت بالسثل والترغئ 
والمساواة، وبتص الحسعب شغ تصرغر طخغرعا، لعع دلغض سطى طا أجطفظا، وأن ططئ الضفر واتثة شغ خثعا 

سظ جئغض اهللا جئتاظه وتسالى، شعغ تسمض جعغئ سطى طظع إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
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ططئ الضفر واتثة يف خثعا سظ جئغض اهللا، صاتطعط اهللا أظى غآشضعن



 السثد ٩٩  ٣افربساء ١١ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ        

وغطثرغط  أردوغان   - افتراك  المسآولعن  داشَع  ولصث 
رغط  صعٍة  بضضِّ  السراق  حمال  وجعِدِعط  سظ   - وظائئُه 
وتعثغثات  الطائفغئ  والفخائض  افتجاب  اساراضات 
وتصثغط  السراق،  شغ  الارضغئ  المخالح  بدرب  صادتعا 
ذطإ لمةطج افطظ الثولغ إلجئارعط سطى اقظستاب 
باسائارعط صعَّة اتاقل..! لضظَّ رئغج العزراء غطثرغط: 
صابض ذلك بصعلِه: إنَّ الصعات الارضغئ باصغئ شغ السراق 
صال  بض  بحأظعا.  تصعل"  طا  السراصغئ  التضعطئ  "ولاصض 
ظائئُه ظسمان صعرتعلمعش افربساء: إظه "ق غتصُّ فتٍث 
اقساراُض سطى وجعد الصعات الارضغئ شغ بسحغصئ طا 
دام السراق طصسماً"...! ولسائٍض أن غسأَل: طا ِجرُّ ذلك 
اإلخرار سطى الئصاء شغ السراق؟ والردُّ سطغه طغسعٌر طظ 

جعاغِظ:
أوقً: إنَّ العجعد السسضريَّ الارضغَّ ُغساعط بحضٍض أو آخر 
- وتتئ خثغسئ طتاربئ (اإلرعاب) - شغ إظةاح سمطغئ 
ذرد تظزغط "الثولئ" طا َغُخإُّ شغ زغادة أرخثة التجب 
الثغمصراذغَّ شغ اقظاثابات الصادطئ، وإسادة حغٍء طظ 
غعا رئغسُعُط الفاحض (أوباطا) رغط شارة  الَعغئِئ الاغ طرَّ
تضمِه الطعغطئ شغ طصابض طظاشسعط التجب الةمععرّي.

ُظعا طظ  باظغاً: إنَّ ترضغا وسئر وجعدعا شغ السراق ُغمضِّ
إجراءات  شغ  ضبإ  سظ  السمطغئ  والمساعمئ  اإلحراف 
ظِّّغ) شغ المعخض - طرضج ظغظعى - بسث  إصاطئ اإلصطغط (السُّ
سطى  غثلُّ  فطرغضا،  إرضاًء  "الاظزغط"  غث  طظ  اظاجاسعا 
ذلك - دقلئ واضتئ - تخرغتاُت أردوغان وغطثرغط 
"المتاشزئ  الاعالغ:  سطى  وعغ  صعرتعلمعش،  وظائئه 
تغث  المعخض...  لمثغظئ  السضاظغئ  الارضغئئ  سطى 
غضعن شغعا تغظعا أعطعا شصط بمثاطش أسراصعط"، "أن 
وجعدعط إظما عع "لمظع تشغغر الارضغئئ الثغمعغراشغئ 
لطمظطصئ بالصعة... وعثشظا أن ق تاضرر طأجاة إظساظغئ 
العجعد  "إن  الثطاء"،  طظ  المجغث  ُغراق  ق  وأن  أخرى 
السسضري الارضغ شغ السراق غعثف لاتصغص اقجاصرار 
شغ وصئ تحعث شغه الئقد اظصساطاً حثغثًا،... وطظ غغر 
الممضظ أن تسمح ترضغا في تظزغط إرعابغ - شغ إحارة 
إلى ططغحغات التحث الحغسغ - باشغغر الئظغئ السرصغئ 
ث سطى  والثغمعغراشغئ شغعما"، وعثه الاخرغتات تآضِّ
جسض المعخض فعطعا دون غغرعط..! وعظاك - شدًق 
إلصاطئ  وحغسغئ  وضردغئ  أطرغضغئ  طساعٍ   - ذلك  سظ 
ظغظعى  جعض  طظ  ضض  شغ  أخرى  أصالغط  أو  طتاشزات 
إلصاطئ الظخارى، وجظةار غصغط شغه الغجغثغعن، وتطسفر 
لسضظ الارضمان الحغسئ رغط صطاعط، طع أن الشالئغئ 
صئائض  وطظ  أصتاح  سرب  الصداء  جضان  طظ  الساتصئ 

سربغئ سرغصئ.
أطا صعل غطثرغط بحأن جضعت بشثاد سظ وجعد صعات 
الارضغئ:  الصعات  سطى  واساراضعا  بطثًا  لـ(٦٣)  سسضرغئ 
افجظئغئ  الصعات  تطك  شإنَّ  ظغٍَّئ"  تسظ  غسضُج  ق  "أظه 
والفرظسغئ  والئرغطاظغئ  ضافطرغضغئ  ضاشرة  ضاظْئ  إْن 
الاتالش  خغمئ  تتئ  شمسمعٌح  وأضرابعا  والضظثغئ 
سطى  الجقل  ضالماء  وعع  (اإلرعاب)،  لمتاربئ  الثولغِّ 
صطعب (تضام) السراق أطا إْن ضاظْئ تطك الصعات أشرادعا 
ُغجسُب  ذلك  شإنَّ   - طبقً   - الارضغئ  ضالصعات  طسطمعن 
العلغَّ خاطظؤّغ شغ ظاعر افطر، فنَّ افتراك ربَّما سرصطعا 
بسخ خطط إغران أو زاتمععا شغ بسخ المغادغظ، 

وغثدع  غعالغه  َطظ  ضض  إلى  اقظجساج  ذلك  شغظستَإ 
أولؤك  غساسس  لط  إذ  خئغٌث  ظَفٌج  وعع  لسططاِه، 
غظامعن  فظَّعط  السراق  شغ  افتراك  وجعد  الطائفغعن 
 - ضاإلغراظغغظ   - أظعط  رغط  ظَّئ  السُّ أعض  طثاعإ  إلى 
شغ خثطئ الضاشر افطرغضّغ، وتطك ازدواجغَّئ لط ُغحَش 
طظعا الحغسئ... ولسض ذلك طا صخَثُه غطثرغط تغظ صال: 
إنَّ اساراض السراق "ق غسضج ُتسظ الظغَّئ". وإنَّ ِطظ 
الحغسئ  ُبسطاء  ُدُه  غردِّ ضان  طما  حغٍء  ِذضَر  المظاجإ 
ِطظ  أظَُّه  زادة):  خطغض  (زلماي  افششاظّغ  الغععدّي  سظ 

ظَِّئ فظَُّه أششاظغ..! أبظاء الساطَّئ..! أي: طظ السُّ
وإنَّ أطرغضا لع ظةَتئ - ق جمَح اهللا - شغ إصاطئ إصطغط 
(ُجظَِّئ)  طظ  لسمقئعا  افطُر  واجااإَّ  ظِّّغ)  (السُّ ظغظعى 
السططئ ضالظةغفّغ والةئعري والمططك وأطبالِعط طظ 
شطربما  الضردّي...  اإلصطغط  وجعد  طع  وافذظاب،  افصجام 
حةَّسعا ذلك لطُمدغِّ صُثطاً شغ طحروع شثرلئ السراق، 
وإظعاء  السراق  تمجغص  أجِطِه:  طظ  َصِثطئ  طا  وإضمال 
غععد  طظ  الضفار  تطعق  شغ  حعضئ  فظَُّه  وجعده، 
راَع سطى  وظخارى... لضظَّ ذلك خسُإ الَمظال إذ إنَّ الخِّ
ِه بغَظ افضراد والتضعطئ اقتتادغئ لعضع الغِث سطى  أُحثِّ
طظاذص ضبغرة حمال السراق، سرشئ بالمظاذص (الماظازع 
تترغرُه  تطَّ  طا  بأن  ح  خرَّ صث  الئارزاظغ  وضان  سطغعا) 
سطى  اجاتعذوا  وصث  شغه...  افضراُد  غَفرِّط  شطظ  بالثِم 
أضبر أراضغ طتاشزئ ظغظعى.. افطُر الثي غرشدُه أعض 
جعٍئ  وطظ  جعئ،  طظ  عثا  وتفخغق.  جمطئ  المعخض 
ُغجطع  طا  غرشدعن  الحغسغئ  افتجاب  صادة  شإنَّ  أخرى، 
الطرشان سمطه طظ السرب والضرد، لغج آخرُه طعضعع 
تصرغر المخغر لضردجاان السراق واجاصقلِه، أضش إلى 
ذلك طتاشزئ ضرضعك الشظغَّئ بالظفط عض جاضعن طظ 
ِه  تخئ افضراد أم بشثاد. ضما أنَّ الثقف أخقً سطى أُحثِّ
بغظ أجظتئ الاتالش الضردجااظغ والطعاَث سطى طعاضغع 
ضبغرة طاحسِّئئ بفسض وقء بسِدِعط إلغران، وبسدعط 
غاجلَُّش لارضغا ضالئارزاظّغ ذمساً شغ اجاتخال تأغغثعا 
الفرصاء  أولؤك  أطرغضا  جارضغ  ضغَش  إذن،  ودسِمعا... 
الماحاضسغظ الثغظ طا جمسعط غغر المخالح الثاتغئ، 
المثطخغَظ  أنَّ  ضما  المثاطفئ.؟  وقءاتعط  سظ  شدق 
طظ عثا الئطث طمظ رشخ اقتاقل الئشغخ ولط غسَع 
لاثظغج غثغِه بالاساون طع رطعزه ورشَخ ضضَّ طا تطَّ 
عداء التالضئ، لظ غئصى سطى  سمطُه شغ عثِه التصئئ السَّ
خماِه وجغظافخ الحرشاء طظ الرجال الثغظ غئِشدعن 
وجظثًا  طثدًا  أظفَسُعط  ون  َغُسثُّ وعط  لطضفار،  الثدعع 
وتغظ  وصٍئ  ضّض  شغ  اإلجقم  أطئ  طظ  لطُمثطخغظ 
ارتصئ  أظعا  أطرغضا  جاسطط  وسظثعا  تسالى،  اهللا  بإذن 
طرتصًى خسئا لظ غُمرَّ دون تساٍب حثغٍث وسثاٍب ألغٍط 
لعا  وزغَّظعا  لعا  ظعا  طضَّ الثغظ  وأزقطعا  ولسمقئعا  لعا 
طضاٍن  ضض  شغ  المسطمغظ  آذْت  شصث  الثسغج  سمطعا 
وأخاباعط بضبغر طظ الزطط والصعر... شظسأل اهللا السطغَّ 
طحروع  إلظةاز  الُمثطخغظ  الساططغظ  َغُمثَّ  أن  الصثغَر 
ِة بَمَثٍد طظ  الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعَّ
الضاشرغَظ  رجِج  طظ  التغاة  خطغفُاُعط  َر  لُغطعِّ سظِثِه، 
وَدَظِسعط، وغصغَط خروَح السثل واإلتسان إلى الثطص 
لغسعد الظاُس إخعًة شغ الثغظ أو اإلظساظغئ، ﴿َوَما َذلَِك 

 ﴾بَِعِزيٍز ِ بَلَ ابَّ

تامئ: جُغئطض الحرشاء ضغث أطرغضا الضاشرة...

ظفسعا ظاغةئ غغاب أي صاسثة شضرغئ لعا، وتعرذعا شغ 
الفساد والسئث.

• اظعغار الغسار ضان طثوغاً، رغط صعة تدعره اإلسقطغ 
وضض الةسةسئ الاغ اجاطاع إغةادعا، لغسطط الةمغع أن 
المسطمغظ ق غمضظ أن غظساصعا وراء ذروتات شضرغئ 

غحاطُّ شغعا طسادة اإلجقم.
• ضما أسطظئ الثولئ طرارًا، شصث خغس الاصطغع والظزام 
سطى  التخعل  تجب  أي  غساطغع  ق  بتغث  اقظاثابغ 
وتغثًا،  التضعطئ  تحضغض  طظ  تمضظه  طرغتئ  أغطئغئ 
وعثا طا تخض شسًق، وجغدطر التجب الفائج إلى خعض 
طفاوضات طع افتجاب الخشغرة لطتخعل سطى افغطئغئ 
المططعبئ لظغض بصئ الئرلمان، طما غفاح الئاب لفتجاب 
الثاجرة قباجاز التجب التاضط وظغض أضبر طظ تةمعا 
التصغصغ لازعر طرة أخرى أضثوبئ تمبغض افضبرغئ الاغ 

غثسغعا الظزام الثغمصراذغ.

تصغصغ  تشغغر  تثوث  ظاعصع  ق  ظصعل،  افخغر،  وشغ 
طسروٌف  والاظمغئ  السثالئ  شتجب  افطعر،  طةرغات  شغ 
بمةاراته لطصخر (التاضط التصغصغ) وخدعسه لفواطر، 
طع  سعثظاه  ضما  طظه  ُغططإ  طا  تظفغث  شغ  وجغسامر 
بسخ الععاطح الدغصئ لترغئ الترضئ، وشغ المصابض 
والمساخرة  افخالئ  تجب  تأغغث  شغ  الثولئ  جاسامر 
طظ خطش جاار بض وبق جاار، لائصغه خغارًا جاعجًا شغ 
تال أبثى التجب التاضط أي تمظع، وبسئساً تدشط به 

سطغه لمجغث طظ الاظازقت.
إن عثه اقظاثابات ضما صطظا دوطًا سئٌث لظ تشغر حغؤًا 
إلى  حصاؤظا  وجغسامر  وطساظاتعط،  الظاس  واصع  شغ 
أن ُتضطَّض بإذن اهللا جععد المثطخغظ بالظةاح، وغمظ 
اهللا سطغظا بثقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة تصغط شغظا 
حرع ربظا وترشع سظا الدظك. ظسأل اهللا أن غةسض ذلك 

الغعم صرغئًا.

 تامئ ضطمئ السثد: ظاائب اقظاثابات الاحرغسغئ ٢٠١٦ شغ المشرب...

اقجاغطان والسقصات افطرغضغئ طع ضغان غععد

سطى  "المساعذظات"  طخططح  ُغططص  أن  السادة  جرت 
الاةمسات السضظغئ الغععدغئ شغ طظاذص الدفئ الشربغئ، 
وصطاع غجة صئض اظستاب غععد طظه، وعثا اقخطقح 
غادمظ إحضالغئ شضرغئ جغاجغئ طظ زاوغاغظ: افولى 
أن المساعذظئ عغ شغ التصغصئ أرض "طشاخئئ" طظ 
بالصعة  المسطمغظ،  جططان  طظ  ظجسعا  تط  أختابعا، 
السسضرغئ، ولثلك شافخض وخفعا بالمشاخئات، وذلك 
طظ أجض الاسئغر سظ تالئ اقغاخاب الصعري، والباظغئ 
أن المشاخئات ق تصاخر سطى أراضغ الدفئ الشربغئ، 
بض تحمض ضض تةمع غععدي شغ ضض شطسطغظ. وعثا 
واظسضاجاته  اقجاغطان  سطى  الدعء  غسطط  المصال 
سطى السقصات افطرغضغئ الغععدغئ، طع أجعاء الاخسغث 

افطرغضغ ضثه.
بثاغئ، ق بث طظ الاأضغث أظه سظث التثغث سظ رشخ 
اقجاغطان، ق أتث غرشع خعته إذا طا أصغمئ طحروسات 
سام  المتاطئ  افراضغ  شعق  جثغثة  جضظغئ  وتةمسات 
التّضام  طظ  وُأَجرائعا  أطرغضا  ظزر  شغ  فظعا   ،١٩٤٨
وأبعاصعط "حأن داخطغ" غتخض شغ "دولئ طةاورة"! وق 
تئرز صداغا "اقجاغطان" إق شغ المظاذص الاغ خخخاعا 
أطرغضا لطثولئ الفطسطغظغئ المعسعدة/المعععطئ ضمظ 

رؤغاعا السغاجغئ.
إذن، شإن "اقجاغطان" - جغاجغا - عع طثالفئ جغاجغئ 
افطرغضغ،  الثولاغظ  تض  لمحروع  طغثاظغئ  وسرصطئ 
طعضعع  طظه  الثبطعطاجغ  المعصش  شغ  ُغساتدر  وق 
شثلك  أختابعا:  طظ  شطسطغظغئ  فرض  اقغاخاب 
طعصش طئثئغ ق غجسب أطرغضا وق أدواتعا وق أبعاصعا، 
إذ ضغش غجسةعا أو غصطصعا وعغ الاغ حرسظئ اقغاخاب 
شغ طظاذص ١٩٤٨ بق رجسئ، وعغ تتمغ أطظ اقتاقل 

شغ ضض شطسطغظ.
ولثلك شإن طا غجسب أطرغضا – ضطما رشسئ طظ وتغرة 
خقل  تخض  ضما  المعضعع  عثا  شغ  تخرغتاتعا 
افغام افخغرة - عع السرصطئ السغاجغئ الاغ غةّسثعا 
اقجاغطان شغ جسغعا لاظفغث طحروع تض الثولاغظ، 
وذلك أن تض الثولاغظ غصعم سطى شضرة إغةاد ضغاظغظ 
طظفخطغظ جشراشغاً وسرصغاً، بغظما ُغسعط اقجاغطان شغ 
"اقظثطاج" الةشراشغ، سئر تضبغش العجعد الغععدي شغ 
افراضغ المتاطئ سام ١٩٦٧، طما غمظع أو غسغص سمطغئ 
الفخض شغ ضغاظغظ جغاجغغظ. وطظ عثه الجاوغئ، شإن 
الطغضعدغئ  السصطغئ  طع  تظسةط  اقجاغطان  طحارغع 
أرض  طظ  ججء  أي  سظ  جغادي  تظازل  في  الراشدئ 
شطسطغظ، وفي حضض لضغان شطسطغظغ غتمض طساظغ 
الثولئ ولع سطى العرق، وعغ ق تصئض بأضبر طظ التضط 
الثاتغ-اإلداري تتئ جغادة ضغان غععد، طع تسثغره 

ضمحروع أطظغ.
أطرغضا  أن  أتث  بئال  غثطر  أن  بمضان  السثاجئ  وطظ 
لقجاغطان،  الفطسطغظغئ  افرض  اغاخاب  طظ  تظجسب 
أو أظعا تصش ضث السثوان سطى السططان سطى افرض، 
أو أظعا تظثشع بمفععم السثالئ طع أعض افرض، شعثه 
أن  غمضظ  وق  طفدعتئ،  طضحعشئ  افطرغضغئ  الظعاغا 
سئر  المسطمغظ  أسغظ  شغ  الرطاد  ذر  شغ  أطرغضا  تظةح 
دغثغئ المحاسر شغ بسخ الاخرغتات ضث اقجاغطان.

وإن العسغ السغاجغ غفرض اجاتدار عثه البعابئ سظث 
طتاولئ شعط اقظاصاد الصعي الثي وجعاه أطرغضا لثولئ 
غععد، بسئإ طعاشصاعا سطى بظاء وتثات اجاغطاظغئ 
جثغثة سطى أراض شطسطغظغئ طتاطئ، وطا تدمظ طظ 

تتثغر لتطغفاعا طظ أظعا تسرض آشاق السقم لطثطر.
المظاضفات  أجعاء  ضمظ  الاخرغتات  عثه  جاءت  وصث 
السغاجغئ الاغ غترضعا ظاظغاعع ضث الثغمصراذغغظ شغ 
جغاجغئ "طجطظئ"  طحاضسات  افطرغضغئ، وعغ  اإلدارة 
طظث  (الثغمصراذغئ)  افطرغضغئ  واإلدارة  ظاظغاعع  بغظ 
طرتطئ رئاجاه افولى، وصث ظض اقجاغطان شغعا أتث 
حرر الاحاضج الطغضعدي ضث الثشع افطرغضغ ظتع تض 

الثولاغظ.

إذ طظ المسطعم أن ظاظغاعع غساشض طعضعع اقجاغطان 
ضعجغطئ لطعروب لفطام أطام أي ضشط خارجغ طظ صئض 
اإلدارة افطرغضغئ، ولطامطص طظ الاةاوب طع أي تراك 
دولغ: روجغ أو شرظسغ أو أوروبغ. ضما شسض ظاظغاعع 
سظث تحضغطه تضعطاه الماطرشئ بالحراضئ طع لغئرطان 
طططع السام ٢٠٠٩، تغث ضبش الظحاذات اقجاغطاظغئ 
شغ الدفئ الشربغئ، وتعرب طظ ضض طتاولئ أطرغضغئ 
السطمغئ.  السمطغئ  شغ  الةاد  اقظثراط  ظتع  لثشسه 
وسظثعا تعرط سئاس - باعجغه أطرغضغ - شغ ادساء 
الئطعلئ السغاجغئ، وحرط السعدة لطمفاوضات بعصش 
سئاس  أطرغضا  ورذئ  وبسثطا  اقجاغطان.  ظحاذات 
بسقجئ،  سظعا  ظجوله  تسّثر  الحةرة  تطك  خسعد  شغ 
شأجصطاه أطرغضا سظعا شغ لصاء حضطغ طع ظاظغاعع شغ 
واحظطظ (شغ ٢٠٠٩/٩/٢٥)، لط غامثخ سظه حغء. رغط 
أن سئاس صث اظخاع تغظعا لقطقءات افطرغضغئ بحضض 
الترب  طةرم  جظازة  شغ   - أخغرا   - حارك  ضما  طثل، 
لمحاسر  وتتثغاً  إذقق  أضبر  حضض  شغ  بغرغج  حمسعن 
أعض شطسطغظ والمسطمغظ، شغ طتاولئ لاترغك الماء 
السغاجغ الراضث، وسّئر سئاس سظ شرتاه بالطصاء خقل 
الةظازة سظثطا خاذإ جارة زوجئ ظاظغاعع بالصعل: طّر 

زطظ ذعغض...
افطرغضغئ  اقظاصادات  عثه  أن  لطماابع  العاضح  وطظ 
الةثغثة جاءت ُبسغث تعصغع اتفاصغئ تجطئ المساسثات 
والاغ  غععد،  لضغان  الةثغثة  افطرغضغئ  السسضرغئ 
تطك  أن  لاآضث  ظعسعا،  طظ  افضئر  بأظعا  وخفئ 
السغاجغ  اقتاصان  تالئ  ُتِجل  لط  السسضرغئ  اقتفاصغئ 
بغظ الطرشغظ، ولط تآد إلى اظفراجئ دبطعطاجغئ، وإظما 
عغ تةثغث وتأضغث لطسقصئ اقجاراتغةغئ افطظغئ بغظ 

الطرشغظ.
غساشض  ظاظغاعع  شإن  الثارجغئ،  افبساد  لاطك  إضاشئ 
تسجغج  أجض  طظ  جرغع،  ضقخص  اقجاغطان  طعضعع 
لتماه طع الصعى الغععدغئ الماطرشئ، وذلك سظث ضض 
طأزق داخطغ (طع الغمغظ الغععدي)، ضما شسض طظ صئض 
باقظستاب  الغمغظغ  الةظاح  طظ  تطفاؤه  عثده  تغظ 
طظ التضعطئ، سظثطا واشص سطى سصث لصاء غاجر سرشات 
(سام ١٩٩٦)، شاعّجه ظتع طحارغع اقجاغطان قجاشقل 
حعغاعط، بط تابع المتادبات طع سرشات ضمظ تراك 
ضاذب، وصث جاء تعصغئ عثه المحارغع الةثغثة بسثطا 
صابض ظاظغاعع سئاس خقل جظازة بغرغج، وبسثطا تسرض 
قظاصادات داخطغئ تعل تساعطه شغ خفصئ المساسثات 

افطرغضغئ الةثغثة.
أطا طظ زاوغئ الرؤغئ اقجاراتغةغئ البابائ لثى أطرغضا 
(تض الثولاغظ)، شإن "التض السطمغ" الثي ترغث أطرغضا 
"سطى  بأن  لطاخرغح  غثشسعا  الغععد،  سطى  شرضه 
(إجرائغض) اقخاغار بغظ السقم أو اقجاغطان"، وعغ 
الجاوغئ الاغ غمضظ سئرعا شعط بغان وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ، الثي جاء شغه "ظثغظ بحثة صرار التضعطئ 
(اإلجرائغطغئ) افخغر باظفغث خطئ تصدغ بئظاء طساعذظئ 

جثغثة ضئغرة شغ سمص الدفئ الشربغئ" المتاطئ.
أوباطا  افطرغضغ  الرئغَج  ظاغاعع  تسظُئ  أتئط  وضما 
طاسبرة  المسغرة  وظطئ  افولى،  إدارته  طرتطئ  خقل 
ذعال جظعات سةاف، عا عع ظاظغاعع غتئط أوباطا طظ 
جثغث، شاططص إدارته عثه الاخرغتات ضأظعا غدئئ 
الئطئ  طرتطئ  ضمظ  صغمئ  ذات  لغسئ  فظعا  طعّدع، 
تصارب  وعغ  افطرغضغئ  اإلدارة  تسغحعا  الاغ  السرجاء 

ظتع اقظاثابات الرئاجغئ.
تخطح  ق  الاخرغتات  عثه  أن  المعصش  وخقخئ 
شغ  وق  المسطمغظ،  سغعن  شغ  الرطاد  ذر  ضعجغطئ 
تتسغظ خعرة السغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ، بض عغ 
الماسظئ،  وظاظغاعع  أوباطا  بغظ  لطمظاضفات  اظسضاس 
وعغ تسئغر طئاحر سظ الرؤغئ افطرغضغئ الاغ تاسارض 

 طع اقجاغطان
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري*

صال رئغج الظزام السعري بحار افجث 
إظه لط "غرتضإ أي شزاسات ذعال جئ 
الاغ  السعرغئ  البعرة  سمر  طظ  جظعات" 
افجث  وأوضح  ظزاطه.  بإجصاط  ذالئئ 
شغ لصاء طع صظاة "تغ شغ ٢" الثظمارضغئ 
أظه "غتزى باأغغث واجع". وصال: "لع لط 
أضظ أتزى بالاأغغث لما ضظئ عظا الغعم... 
شغ  افجث  ولفئ  جعبرطان".  لسئ  أظا 
طصابطاه إلى أن بصاء ظزاطه عع "دشاسه 
طجاسط  غفظث  طا  وعع  السعرغغظ،  سظ 
بتص  جرائط  ارتضاب  شغ  دطحص  تعرط 
المثظغغظ"، سطى تث زسمه. وصطض افجث 
ظزاطه  ارتضئعا  الاغ  المةازر  تةط  طظ 

ووخفعا بأظعا أخطاء، وصال: "ق أظضر أي خطأ صث غرتضئه حثص طا، فن افخطاء ترتضإ دائما شغ أي ترب". 
ووخش افجث الاصارغر الاغ تاتثث سظ المةازر الاغ ارتضئعا الظزام ذعال جظعات البعرة بأظعا أضاذغإ وصال: 
"ضظا ظاسرض لتمطئ أضاذغإ طظث بثاغئ الترب سطى جعرغا، شإن طعاشصاظا سطى عثه افضاذغإ واسائارعا تصائص ق 

غةسض طظغ حثخا ذا طخثاصغئ لظ غضعن طظ صئغض المخثاصغئ". "سربغ ٢١"
أظه  وغسطط  ضثاب  شعع  جمغسا،  السالط  دول  تضام  ضتال  تاله  أجث،  بحار  السعري  الظزام  رئغج   :
ضثاب، وغسطط أن الظاس غسطمعن أظه ضثاب أحر، بض لصث شاق بضثبه طسزط أولؤك التضام، تغث إن طؤات 
وضثلك  والمساصطغظ،  المساجغظ  طظ  تتخى  ق  تضاد  وأسثادًا  والمخابغظ،  والةرتى  الحعثاء  طظ  اآلقف 
طقغغظ القجؤغظ والظازتغظ والمعةرغظ، وآقف المظازل والمئاظغ الاغ دطرت، والمساحفغات وافجعاق 
والمثارس الاغ جعغئ بافرض؛ ضض ذلك حاعث سطى إجرام بحار وتصثه سطى أعض جعرغا، وطع ذلك غظفغ 
أظه ارتضإ شزاسات ذعال جئ جظعات، وأن ضض الصاض والثطار الثي تخض عع أخطاء شردغئ ارتضئعا حثص 
طا، أو أظعا ضاظئ دشاسا سظ أعض جعرغا، شعض الثشاع سظ أعض جعرغا غضعن بإشظائعط والصداء سطغعط؟!، 

الطعط إن بحار وروجغا وأطرغضا وسمقءعا، صث أروك شغظا صثرتعط، شأرظا شغعط صثرتك.
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افجث غظفغ وطقغني الحعاعث التسغئ الصطسغئ تثغظه 
وتبئئ أظه طةرم



افربساء ١١ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٢ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ ٤     السثد ٩٩

شغ السادس طظ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦م، صاطئ 
الصعات العظثغئ بقبئ طسطتغظ غحائه بعط شغ طتاولئ 
طعاجمئ صاسثة لطةغح شغ ضحمغر العظث، الاغ جاءت 
ضث  تضاغضغئ  بدربات  صغاطعا  العظث  أسطظئ  أن  بسث 
باضساان، وصث اجاظضرت إجقم أباد بحثة العةمات 
لسئسئ  أطثه  ذال  الثي  الخراع  جّثد  ذلك  العظثغئ، 
صدغئ  لاسعغئ  الثولغئ  المطالإ  وتةثدت  سصعد، 

ضحمغر المتاطئ.
طظ  غشغر  لط  ضبرته  طظ  بالرغط  الثولغ  الاثخض  لضظ 
افطر حغًؤا، شصث ضاظئ المتاوقت الثولغئ تظخإ سطى 
المطالئئ بعصش السظش والتعار وبظاء البصئ بغظ الئطثغظ، 
صدغئ  تسعغئ  طحروع  تدسش  ضاظئ  طا  سادة  والاغ 
ضحمغر، وضما عع طاعصع شصث ضاظئ العظث وباضساان 
طظ  غضظ  ولط  بسدا،  بسدعما  سطى  بالطعم  تطصغان 
المساشرب أن تاضرر السمطغات واقظاعاضات تتئ جمع 

الصعى افجظئغئ وظزرعا.
لصث ضان السئإ وراء الفحض شغ تض الظجاع شغ ضحمغر 
عع تسثد اقصاراتات والاصطإ شغ التطعل المطروتئ، 
تغث عظاك بقبئ تطعل رئغسغئ ضما سرضعا (جاغفظ 
تظفغثعا  غاعصش  الصرن)  (رطاغئ  ضاابه  شغ  ضععغظ) 
شغ ضحمغر سطى؛ الاصسغط، وتةثغث الاصسغط، وإسادة 
الئطثغظ.  بغظ  الفاخض  السغطرة  خط  سطى  الاصسغط 
الاصسغط غسظغ بئساذئ ترجغت خط السغطرة بغظ العظث 
وباضساان وجسطه تثوًدا دائمئ، والثي غصسط ضحمغر 
رجمًغا شغ آزاد ضحمغر إلى ججء شغ باضساان وضحمغر 
المتاطئ وججء شغ العظث. تةثغث الاصسغط غسظغ تتعغض 
خط السغطرة إلى تثود طرظئ بغظ الئطثغظ، طا غسمح 
التثود.  سئر  بترغئ  بالترضئ  ضحمغر  وفعض  لطئدائع 
وأطا إسادة الاصسغط شعع خطغط طظ التطغظ السابصغظ، 
غعثف إلى إسطاء ضحمغر بسًدا طظ طزاعر اقجاصقل، 
ولضظ غارك لئاضساان والعظث إدارة الةعاظإ السغاجئ 

واقصاخادغئ والحؤعن الثارجغئ.
لضظ السئإ افجاجغ لسثم تسعغئ الظجاع الضحمغري 
ولضظ  المسروضئ،  التطعل  باخاقف  سقصئ  له  لغج 
ضض  شغ  الثاخطغئ  والاتثغات  افجظئغئ  الثول  تثخض 
التطعل  تسعغص  طظ  طظساعما  وباضساان  العظث  طظ 
سطى حسئعما، وعثه عغ السصئئ الاغ لط تامضظا طظ 

الاشطإ سطغعا.
شغ  اقظافاضات  اظثقع  طع  ضحمغر  صدغئ  تثوغض  بثأ 
باضساان  ضاظئ  وصث  البماظغظات،  أواخــر  شغ  ضحمغر 
تترض سطى اقظافاضات طظ خقل حئضات المصاوطغظ 
واجسئ اقظاحار طظ أجض اجاظجاف اصاخاد العظث، وضان 

العثف عع دشع العظث ظتع الظفعذ افطرغضغ.
باضساان  تثطئ  أغطعل/جئامئر ٢٠٠١م،  شغ ١١ طظ 
سظ شضرة تثوغض الظجاع الضحمغري، وجسئ لطاعخض إلى 
اتفاق طع العظث طئاحرة، شضاظئ زغارة (بروغج طحرف) 
إلى (أجرا) شغ آذار/طارس ٢٠٠١م لئثء عثه السمطغئ. 
شاجئاغغ الثي ضان صث تتعل إلى المسسضر افطرغضغ 

جسض الاشغغر شغ جغاجئ باضساان تةاه ضحمغر طمضًظا، 
العظث  بغظ  السقصات  تطئغع  عع  أطرغضا  عثف  وضان 
وباضساان، وذلك فن سثد جضان العظث الضئغر غمضظ 
أن غضعن بمبابئ تخظ طظغع ضث أذماع الخغظ شغ 
العظثي  المآتمر  تجب  شعز  أوصش  ذلك،  طع  المظطصئ. 
سادت  تغث  الاطئغع،  خطط  تظفغث  ٢٠٠٤م  سام  شغ 
العظث طرة أخرى إلى المسسضر الئرغطاظغ، وسادت إلى 
طعصفعا الاصطغثي تةاه ضحمغر، وعع سثم الاظازل سظعا.

خفصئ  إبرام  ضان  طحرف)  (بروغج  تضط  جظعات  خقل 
باضساان  أعــض  طسارضئ  لــعق  طمضًظا  ضحمغر  سطى 
لاطك الخفصئ، وضعن الرأي السام غرشخ أغئ طتاولئ 
تظازل  أي  وغسائر  ضحمغر  قغاخاب  العظث  جاظإ  طظ 
باضسااظغ خغاظئ سزمى، شضان عثا الرأي السام تائًق 

أطام طحرف لاصثغط تظازقت بحأن ضحمغر.
لعزراء  ضرئغج  فطرغضا  المعالغ  (طعدي)  اظاثاب  طع 
تسغث  أن  الماعصع  طظ  ضان  ٢٠١٣م،  سام  شغ  العظث 
باضساان والعظث إتغاء خطئ العقغات الماتثة لطاطئغع 
سطى  جععده  ترضجت  ذلك  طظ  وبثًق  الئطثغظ،  بغظ 

تصعغئ اقصاخاد العظثي.
عظاك جئإ آخر جسض طظ الخسإ سطى العظث الاظازل سظ 
أججاء طظ ضحمغر لئاضساان، وعع أن الظثئئ العظثغئ 
اظفخالغئ  ترضئ  سحرغظ  طظ  أضبر  تطالإ  أن  تثحى 

بخفصات طمابطئ.
طع ذلك، تأطض أطرغضا تعثئئ طثاوف العظث طظ خقل 
لةسض  الاظازقت  طظ  المجغث  باضساان  تصثغط  ضمان 
اقتفاق طصئعًق، وطظ الماعصع أن غسامر تمعغث الطرغص 
لطاعجط  وحرغش  طعدي  طع  والسمض  لطاثخض  فطرغضا 
إذقق  وتئادل  ضحمغر  شغ  التالغئ  اقضطرابات  بسث 
الظار سئر خط السغطرة، وطظ المرجح أن غاط اقتفاق 
بسث اقظاثابات الساطئ افطرغضغئ، وجغضعن واتًثا طظ 

أعط أولعغات الرئغج الةثغث.
شغ  اظحشالعا  تسعغخ  ترغث  أطرغضا  أن  العاضح  طظ 
وتسعغئ  الخغظ،  تعثغث  خسعد  طعاجعئ  ظتع  جعرغا 
العظث لصدغئ ضحمغر عع تةر الجاوغئ شغ خطط أطرغضا 
لاسجغج الصعة السسضرغئ والصعة الظعوغئ شغ العظث. شغ 
باضساان  إلضساف  عغ  أطرغضا  خطئ  ظفسه،  العصئ 
صثرة  خفخ  ذلك  وطظ  ضحمغر،  صدغئ  تسعغئ  بسث 
الصعات المسطتئ وجسض باضساان تثور شغ شطك العظث، 
العظثي  لطسغاجغ  الفثرالغ  التطط  تتصغص  وبالاالغ 

المثدرم (أدشاظغ).
تثرك  الئاضسااظغئ  والسسضرغئ  السغاجغئ  الظثئئ  إن 
تعاط،  ق  لضظعا  لئاضساان،  المثلئ  افطرغضغئ  الثطط 
إلظصاذ  باضساان  طسطمغ  سطى  تصع  اآلن  والمسآولغئ 
بطثعط طظ بغظ شضغ المآاطرات العظثغئ، وق غمضظ 
تتصغص ذلك إق طظ خقل إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 
حئه الصارة  وتثعا الاغ جاعتث  طظعاج الظئعة، شعغ 
راغئ "ق إله إق اهللا، طتمث رجعل اهللا"  العظثغئ تتئ 

  وتدع تًثا لقتاقل افجظئغ لئقد المسطمغظ

العظث وباضساان تائادقن الحاائط 
وضحمري تظجف!

بصطط: سئث المةغث بعاتغ – باضساان

الشرب وأدواته يف السالط اإلجقطغ
غةّرتون طخططتات أظحؤئ لاترغش اإلجقم وتفرغشه 

طظ طداطغظه التدارغئ والاحرغسغئ

ترّأس حغت افزعر اجاماًسا لمةطج تضماء المسطمغظ 
شغ الئترغظ. وأحاد وزغر السثل والحآون اإلجقطغئ 
وافوصاف شغ الئترغظ بالةععد الاغ غصعم بعا طةطج 
شضر  وظحر  العجطغئ  تسجغج  شغ  المسطمغظ  تضماء 
اإلجقم السمح وإصاطئ تعار بّظاء ظابع طظ صغط اإلجقم 
طع ضاّشئ التدارات المعجعدة. وصال: "ظامّظى الاعشغص 
لضّض الةععد الاغ تخّإ شغ تسجغج العجطغئ والاساطح 

وظئث السظش والاطّرف".
طظث أن اتاثم الخراع الفضري بغظ اإلجقم والتدارة 
الشربغئ المساخرة وطبََّض اإلجقُم - طظ تغث عع شضر 
السالط  شغ  الضئرى  الثول  ظفعذ  سطى  خطًرا   - جغاجغ 
السالط  شغ  وأدواتعا  الــثول  عثه  سمثت  اإلجقطغ 
اإلجقطغ إلى أجطعب طاضر شغ طعاجعئ الفضر اإلجقطغ 
الماظاطغ، أق وعع الاروغب لمخططتات ططائسئ تّمالئ 
وجعٍه وطساٍن، لاضعن طثخًق فشضار الشرب وطحارغسه 
السغاجغئ طظ جعئ، وجقًتا شغ وجه افشضار اإلجقطغئ 
الساططئ  اإلجقطغئ  الترضات  ظحرعا  سطى  تسمض  الاغ 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ طظ جعئ أخرى. وغمّبض الثئر 
شغه  ُتحث  بما  افجطعب  عثا  سطى  واضًتا  طباًق  أسقه 
التدارات،  وتعار  اإلجقم،  جماتئ  طخططتات:  طظ 

والعجطغئ، وظئث السظش، وظئث الاطّرف.
شعما  السظش،  طظ  غصابطعا  وطا  اإلجقم"،  "جماتئ  أّطا 
سظ  المسطمغظ  َبظغِ  بعثف  غساثثطان  طخططتان 
طعاجعئ سثوان خخعطعط، والرضعن إلى الزطط الثي 
غماَرس سطغعط، شق غتاربعا غازًغا، وق غضاشتعا ظالـًما، 
وق غظاخفعا طظ ُطساٍث سطغعط. ظسط إّن اإلجقم تساَطح 
شطط  اإلجقم،  دار  شغ  ساحعا  الثغظ  افدغان  أعض  طع 
طمارجئ  طظ  َطَظَسعط  وق  أدغاظعط  ترك  سطى  غةئرعط 
إدارة  لعط  وترك  غسئثون  وطا  وتَرَضعط  حسائرعط 
عثا  وشعق  وطعارغبعط،  وُأَجِرعط  زواجعط  حآون 
ضطه أطر برساغئ حآوظعط جعاء بسعاء طع المسطمغظ، 
اإلظخاف  طظ  سطغعط  طا  وسطغعط  لطمسطمغظ  طا  لعط 
إّق  وظزاطعا،  لطثولئ  خاضسغظ  داطعا  طا  واقظاخاف، 
أّن السماتئ لغسئ عغ التاضمئ سطى جمغع تخرشات 
المسطمغظ وجغاجات دولاعط. شفغ طعاصش طسّغظئ أطر 
اإلجقم باّتثاذ تثابغر خارطئ ق طةال لطاساطح شغعا. 
شق تساطح طع الشجاة، وق طع المساثغظ، وق طع الزالط 
الثي غزطط رسّغاه وَطظ ُعط تتئ جططاظه. شاهللا تسالى 
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 َّ ا فَِداًء َح ا َمنًّا َنْعُد َوإِمَّ وا الَْوثَاَق َفإِمَّ َْنُتُموُهْم َفُشدُّ

ْ
خث

َ
َّ إَِذا أ َح

 َّ رْسَى َح
َ
ُ أ َ ْن يَُكوَن 

َ
َْرُب﴾، وصال: ﴿َما اَكَن ِجيَِبٍّ أ تََضَع احلْ

ْرِض﴾.
َ ْ
ُفْثِخَن يِف األ

السظش  وظئث  اإلجقم  جماتئ  سطى  الارضغج  شإّن  وسطغه 
غرطغ  إّظما  اإلجقطغئ  المفاعغط  طظ  غغرعما  دون 
إلى إشصاد ضغان افّطئ طظاساه وصثرته سطى المعاجعئ 

وطصارسئ أسثائه، وطا عع بالئريء بتال طظ افتعال.
وأّطا "تعار التدارات"، شعع طخططح ططائج طدطِّض، 
الخراع  جّظئ  سظ  المسطمعن  غاّثطى  أن  طظه  غــراد 
اإلجقم  أّطئ  طعّمئ  تسالى  اهللا  جسطه  الثي  التداري 
أّن  الةمغع  لــثى  المسطعم  شمظ  الثظغا.  عــثه  شغ 
شغ  طا  شئصثر  المةامع.  سغح  ذرغصئ  عغ  التدارة 
طسغظئ  ذرغصئ  سطى  اجاصّرت  طةامسات  طظ  افرض 
غظجل  وتغظ  تدارات.  طظ  شغه  طا  بصثر  السغح  شغ 
شغ  ظزره  وجعئ  لقظسان  ًدا  طتثِّ اإلجقم  تسالى  اهللا 

ًق له حرغسئ تظزِّط ضّض أشساله وسقصاته،  التغاة وطفخِّ
وبالاالغ عادًغا الظاس إلى ذرغصئ السغح المبطى الاغ 
ترتصغ بعط وتتصِّص لعط السسادة شغ الثارغظ، شعثا 
غسظغ أّن اإلجقم حّضض التدارة اإلظساظغئ الماضاططئ، 
المساشظغئ سظ ضّض طا جعاعا طظ ذرائص السغح، أي 
سظ ضّض تدارة طظ التدارات. وأوجإ سطى المسطمغظ 
أن غثعضعا خراًسا تدارغًّا ق ععادة شغه تضعن غاغاه 
تدارة  ظعر  إلى  التدارات  ظطمات  طظ  الظاس  إخراج 
 ُ َ َرُسو ْرَسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو  تسالى:  صال  الحاططئ.  اإلجقم 

ِ َشِهيًدا﴾،  يِن لُكِِّه َوَكىَف بِابَّ ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  بِالُْهَدى َوِديِن احلْ
لَُماِت إىَِل اجُّورِ  ِيَن آَمُنوا خُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ َّ ُّ ا ِ ُ َو وصال: ﴿ابَّ
إىَِل  اجُّورِ  ِمَن  خُيْرُِجوَغُهْم  اُغوُت  الطَّ َاُؤُهُم  ِ ْو

َ
أ َكَفُروا  ِيَن  َّ وَا

لَُماِت﴾. الظُّ
أّطا أذروتئ "تعار التدارات" شإّن الشاغئ التصغصغئ طظعا 
تغظ تروَّج شغ بقد المسطمغظ عغ تةرغث اإلجقم طظ 
الجسط  خقل  طظ  وذلك  تضاططه،  وظضران  خخعخغاه 
أّن اظفااته سطى جائر التدارات طظ حأظه أن غبرغه 
اقظفااح  عثا  وأّن  التدارغئ،  السظاخر  طظ  بمجغث 
طظاعى  وعثا  اإلجــقم.  بعابئ  سظ  الاظازل  غسظغ  ق 
الادطغض والاترغش. شاقصائاس التداري تغظ اجائاته 
وأخرجعط  التدارغئ،  ععّغاعط  أشصثعط  المسطمعن 
التدارة  عاطح  سطى  لغسغحعا  سغحعط،  ذرغصئ  طظ 
وق  إجقطغئ  تغاة  غسغحعن  عط  ق  شئاتعا  الشربغئ، 
عط غسغحعن التغاة الشربغئ. شالتدارة عغ طةمعسئ 
المفاعغط سظ التغاة. والمةامع الثي غساظص طةمعسئ 
طظ المفاعغط سظ التغاة غضعن صث اخاار لظفسه تدارة 
بتدارة  بالضط  شما  التدارات،  طظ  جعاعا  طا  تفارق 
سظث  طظ  ظجلئ  طضامطئ  حاططئ  طفاعغط  سطى  تأّجسئ 
اهللا تسالى. والساجئ الشربغعن غسرشعن عثه التصغصئ 
تّص المسرشئ، وإن تسعغصعط لفضرة الائادل التداري 
إلى  المسطمغظ  بعا  غساثرجعن  خثسئ  إق  عع  طا 
اقظسقخ طظ تدارتعط. غصعل المساحرق افطرغضغ 
تخطثم  ?سظثطا  لعغج:  برظارد  والحعغر  المساخر 
تدارتان تسغطر إتثاعما وتاتّطط افخرى. صث غظئري 
وجععلئ  بطقصئ  شغاتّثبعن  والمفّضرون  المبالّغعن 
سظ تجاوج بغظ أتسظ السظاخر طظ التدارتغظ، إّق أّن 
الظاغةئ السادغئ شغ عثا الاقصغ عغ تساغح بغظ أجعأ 

السظاخر طظ اقبظاغظ».
 - "الاطّرف"  بمخططح  وغصابطعظعا   - "العجطغئ"  وأطا 
صراءة  لاروغب  اسُامثا  طساةّثان  طخططتان  شأغًدا 
جثغثة لقجقم سطى ضعء التدارة الشربغئ المساخرة، 
التدارة  طع  تاساغح  الاغ  الةثغث)  (اإلجقم  شظسثئ 
البعابئ  طظ  جمطئ  سظ  وتاثّطى  وطفاعغمعا  الشربغئ 
الحرسغئ وتسامث السصطغئ الشربغئ (الئراغماتغئ) شغ إظااج 
تسمغاعا  سطى  اخُططح  والاحرغسات  الحرسغئ  افتضام 
الظسثئ  عثه  طئاضرو  زسط  وصث  العجطغ".  "باإلجقم 
الةثغثة طظ (اإلجقم) أّظعط اجامثوا طخططتعط طظ 
ًة وََسًطا حِكَُكونُوا ُشَهَداَء  مَّ

ُ
صعله تسالى: ﴿َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

بَلَ اجَّاِس﴾! والمثّصص صطغًق شغ عثه اآلغئ غةث أن سئارة 
عغ  وإّظما  لقجقم،  وخًفا  اآلغئ  شغ  ترد  لط  (وجًطا) 
وخش لفّطئ اإلجقطغئ بأّظعا افّطئ العجط، أي افّطئ 
ًة  مَّ

ُ
المّاخفئ بالسثالئ، َسْظ ُطَةاِعٍث صال: "﴿َجَعلَْناُكْم أ

َسَطى  اجَّاِس﴾"  بَلَ  ُشَهَداَء  ﴿حِكَُكونُوا  َأْي «ُسُثوًق»  وََسًطا﴾ 
اْفَُطِط ُضطَِّعا: اْلَغُععِد َوالظََّخاَرى َواْلَمُةعِس".

اُعوَن  بمبض عثه افجالغإ الماضرة أظجل اهللا تسالى: ﴿َسمَّ
تُوَك حُيَرِّفُوَن الْلَكَِم ِمْن َنْعِد 

ْ
اُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن لَْم يَأ لِلَْكِذِب َسمَّ

وتِيُتْم َهَذا َفُخُذوهُ َوإِْن لَْم تُْؤتَوْهُ َفاْحَذُروا 
ُ
َموَاِضِعِه َفُقولُوَن إِْن أ

 ﴾َشيًْئا ِ ُ ِمَن ابَّ َ ُ فِْتنََتُه َفلَْن َيْملَِك  َوَمْن يُرِِد ابَّ

بصطط: أتمث الصخص

دسا خظثوق الظصث الثولغ التضعطئ الاعظسغئ إلى إسادة ضئط الظفصات الساطئ وتعجغععا ظتع اقجابمار وتظمغئ 
المتاشزات الثاخطغئ، شغما تعاجه تعظج اضطرابات اجاماسغئ ظاغةئ قرتفاع طساعى الئطالئ وتراجع طآحرات 
الاظمغئ. وصال طثغر إدارة الحرق افوجط وآجغا العجطى شغ خظثوق الظصث الثولغ طسسعد أتمث إن «الخظثوق 
بخثد الاتاور طع السططات الاعظسغئ طظ أجض المتاشزئ سطى ظفج وتغرة اإلخقتات الاغ حرسئ شغ تظفغثعا 
ظتع  وتعجغععا  الساطئ  الظفصات  ضئط  بإسادة  ُططالَئئ  تعظج  أن  إلى  طحغرًا  الاساون»،  برظاطب  شغ  والاصثم 
اقجابمار. ووّصسئ تعظج شغ ظغسان (أبرغض) الماضغ، اتفاق صرض طع خظثوق الظصث الثولغ بصغمئ ٢,٨٨ بطغعن 
دوقر سطى ٤ جظعات، وتخطئ سطى الثشسئ افولى طظه بصغمئ ٣١٩,٥ ططغعن دوقر، وتأطض بالتخعل سطى الثشسئ 
الباظغئ صئض ظعاغئ السام التالغ. وخرح طثغر إدارة الحرق افوجط شغ الخظثوق بأن «تعظج تمر بخسعبات 
اصاخادغئ اظسضسئ سطى الظمع الثي جغضعن ضسغفاً بالظسئئ إلى السظئ التالغئ ولظ غاةاوز ١,٥ شغ المؤئ، ضما 
تعاجه الئقد تتثي الاساطض طع الصداغا افطظغئ والاغ أبرت سطى صثرتعا سطى تتفغج اقجابمار». ... وضاظئ تضعطئ 
الرئغج غعجش الحاعث صث اتثثت تجطئ طظ اإلجراءات طظ بغظعا تأجغض خرف الجغادات شغ المرتئات المصررة 
طآحرات  ووشص  الضعرباء.  أجسار  ورشع  وافحثاص  افطعال  رؤوس  سطى  الدرغئئ  وشرض  المصئض  السام  بثاغئ 
خظثوق الظصث الثولغ لطاظمغئ شغ السالط، شإن الخظثوق خفخ تعصساته شغ حأن الظمع شغ تعظج بالظسئئ لطسام 
التالغ إلى ١,٥ شغ المؤئ طصابض ٢ شغ المؤئ شغ ظغسان الماضغ، طاعصساً شغ العصئ ذاته «اظاساحئ تثرغةغئ لطظمع 

خقل السظئ الصادطئ لاخض ظسئاه إلى ٢,٨ شغ المؤئ». (التغاة)
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خظثوق الظصث الثولغ غةثد ضشعذه سطى تعظج قباجازعا جغاجغا


