
أطرغضا تساشّض طسرضئ املعخض 
لاسمغص ظفعذعا يف السراق

إظظا إذ ظاصثم طظ أطاظا اإلجقطغئ جمساء بالاعظؤئ الصطئغئ 
التارة بمظاجئئ ذضرى العةرة الظئعغئ الحرغفئ، جائطغظ 
اهللا جئتاظه وتسالى أن غةسطه سام اجاثقف وتمضغظ وأطظ 
لطمسطمغظ. شإظظا ظثضر المسطمغظ بأن العةرة الظئعغئ ضاظئ 
خرح    الظئغ  حغََّث  وبعا  افطئ،  تارغت  شغ  افعط  التثث 
الثولئ اإلجقطغئ افولى، الاغ اجامرت صائمئ، تاى عثطعا 
الشرب الضاشر المساسمر بمساوظئ خعظئ السرب والارك سام 
١٩٢٤م، شاظفرط سصث افطئ، وضاع ضغاظعا. لثلك وشغ ظض 
عثا العاصع السغأ الثي ظسغحه الغعم ق بث أن ظارجط خطى 
الرجعل  شغ عةرته، إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

طظعاج الظئعة.
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بصطط:  الثضاعر طتمث ططضاوي

الظزام يف افردن "غظسسر" سطى تجب 
الاترغر ظخرًة لطسطماظغئ والسطماظغني

القت،  السئث  طعجى  اإلجقطغئ  الاظزغمات  وضغض  أضث 
أن افجعجة افطظغئ حظئ، غعم البقباء، تمطئ اساصاقت 
بالساخمئ  المتزعر  الاترغر  تجب  لصغادات  واجسئ 
ختفغ  تخرغح  شغ  القت  السئث  وصال  سمان.  افردظغئ 
غعم البقباء، إن التمطئ افطظغئ، حمطئ ١٥ سدعا صغادغا 
طظ تجب الاترغر المتزعر. وأضاف أن التمطئ تأتغ سطى 
خطفغئ طا غةري شغ اإلصطغط طظ أتثاث. غثضر أن تجب 
الاترغر عع تضاض جغاجغ إجقطغ غثسع إلى إصاطئ دولئ 
الثقشئ وتعتغث المسطمغظ تتئ طزطاعا وعع طتزعر 

شغ افردن طبض طسزط الثول السربغئ." الئعخطئ"
: أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وقغئ 
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لطباطظ  المعاشص  افربساء,  غعم  ختفغا  بغاظا  افردن 
والسحرغظ طظ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦ بسظعان" الظزام 
شغ افردن "غظسسر" سطى تجب الاترغر ظخرًة لطسطماظغئ 
والسطماظغغظ" ظثد شغه بالتمطئ العمةغئ الحرجئ الاغ 
حظعا الظزام افردظغ، لغطئ وظعار البقباء، والاغ ذالئ 
عثه  أن  طآضثا  الاترغر،  تجب  أسداء  طظ  السحرات 
التمطئ جاءت اجاةابئ لمطالإ السطماظغغظ التاصثغظ 
الثغظ أسطظعا الترب سطى اإلجقم، بسث أن صثم لعط 
أطاطعط  وشاح  الاسعغقت  ضاشئ  افردظغ  الظزام 
تةطئ  تغث  والسغاجغئ،  والفضرغئ  اإلسقطغئ  المظابر 
وتترغدعط  المسمعطئ  ضااباتعط  شغ  الترب  عثه 
الرخغص سطى دساة اإلجقم وعةعطعط الحرس سطى 
طتاوقتعط  اجامرار  وشغ  وأشضاره،  اإلجقم  أتضام 
سطمظئ المظاعب المثرجغئ لفخض جطعك الططئئ سظ 
السصغثة اإلجقطغئ وأتضام اإلجقم وربطه بالسصغثة 
وق  تقق  تسرف  ق  الاغ  الئشغدئ  الصثرة  السطماظغئ 
تراطا وق تتاشر سطى ذعر أو سفئ وق تارك لخاتئعا 
طروءة أو بسخ حرف، وصث تةطئ تربعط أغدا شغ 
طتاوقتعط الممعلئ طظ الشرب لاتعغض سصغثة الظاس 
إلى  بالثطاب  تعجه  بط  طظ اإلجقم إلى السطماظغئ. 
المسطمغظ صائقً: "إن الظزام الثي غتضمضط غساصض 
إخعاظضط حئاب تجب الاترغر رأس ترباضط بالعصعف 
شغ وجه السطماظغئ ورطعزعا شغ عثا الئطث، ظظاً طظه 
أظه جغسضئ تجب الاترغر خعت التص السالغ بغظضط 
تراجئ  شغ  الحرسغ  بعاجئه  الصغام  سظ  غبظغه  أو 
اإلجقم أو غصسثه سظ جسغه التبغث لاتصغص طحروع 
ظعداضط". واخااط المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
وفعض  ساطئ  لطمسطمغظ  طآضًثا  بغاظه  افردن  وقغئ 
والسةظ  اقساصال  بأن  خاخئ،  الحام  وبقد  افردن 
ولظ  الاترغر  تجب  حئاب  غثغش  ولظ  غعًطا  ُغِثْش  لط 
غبظغعط سظ المدغ صثًطا ظتع تتصغص طحروع افطئ 
الظعدعي، دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
ظتع  افطئ  صغادة  فخث  الثؤوب  جسغظا  غعصش  ولظ 
َيّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾. 

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ الثقص، ﴿وََسَيْعلَُم ا

طظ  عط  المساصطغظ  طسزط  أن  بالثضر  الةثغر 
افول  الرسغض  طظ  أي  والصثر،  السظ  ضئار  الحغعخ 
شغ تجب الاترغر الثغظ خئرعط الظزام جغثا لضبرة 
بالاالغ  وخئر  وجةظعط،  وسثبعط  اساصطعط  طا 
الزطط،  وجه  شغ  وخمعدعط  التص  سطى  بئاتعط 
الةطغض  السالط  الئغان:  شغ  جاء  طا  تسإ  وطظعط 
سطغ  افجااذ  والمفضر  إغاس)،  (أبع  سعغدئ  طتمعد 
الخمادي (أبع طروان)، والحغت جسغث رضعان (أبع 
تمادة)،  (أبع  حاعغظ  تمادة  ولغث  والحغت  سماد)، 
وسئث  السئث)،  (أبع  الثعاجا  بابئ  الحغت  والضاتإ 
الططغش شاتغ غعجش (أبع تثغفئ). شرج اهللا سظعط 

وسظ جمغع المساصطغظ شغ جةعن الزالمغظ. 

اقبظغظ  غعم  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  أسطظئ 
تغث   ٢٠١٦ لطسام  الةثغثة  المغجاظغئ  سظ   ،٢٠١٦/٩/١٩
رغال  ططغار   ٥١٣ إلى  اإلغرادات  تةط  غخض  أن  غاعصع 
شغ تغظ أن المخروشات جائطس ٨٤٠ ططغار رغال وبعثه 
افرصام شإن السةج شغ المغجاظغئ لطسام الةثغث جغئطس ٣٢٧ 
ططغار رغال (تعالغ ٨٧ ططغار دوقر). جاء ذلك شغ جطسئ 
لمةطج العزراء ترأجعا المطك جطمان بظ سئث السجغج 
الثي أضث سطى أن عثه المغجاظغئ تأتغ شغ العصئ الثي 
غاأبر شغه السالط باراجع أجسار الظفط وطا غحضطه ذلك 
طظ تتثغات اصاخادغئ. وصث رجتئ (ضاطضع) لقجابمار 
طةطج  دول  «طعازظات  سةج  غاةاوز  أن  تصرغرعا  شغ 
الاساون الثطغةغ ١٥٣ ططغار دوقر أطرغضغ شغ سام ٢٠١٦، 
طرتفسا سظ طساعغات سام ٢٠١٥ الئالشئ ١١٩ ططغار دوقر. 
طظ  بالمائئ   ٥٧ ظسئاه  طا  سطى  السسعدغئ  وتساتعذ 
السةج شغ دول طةطج الاساون الثي غدط إضاشئ إلغعا 

اإلطارات والضعغئ وجططظئ سمان والئترغظ وصطر.
وجةطئ الممطضئ، أضئر طخثر لطظفط شغ السالط، سةجا 
صغاجغا شغ طغجاظغاعا السام الماضغ بطس ٩٨ ططغار دوقر. 
سظ  المغجاظغئ  شغ  السةج  تسعغخ  السسعدغئ  وتظعي 
تضعن  وبثلك  والثارجغ،  الثاخطغ  اقصاراض  ذرغص 
ظادي  دخطئ  صث  لطظفط  طظاب  بطث  أضئر  السسعدغئ 
الثول المثغظئ طظ بابه العاجع، بالرغط طظ اطاقضعا 
افطعال  غسمى  طما  دوقر  ططغار   ١٠٠٠ طظ  غصرب  لما 

السغادغئ المسابمرة شغ أطرغضا وضظثا وأوروبا.
وق حك أن اظثفاض جسر الظفط التاد إلى طا دون 
تاد  ظصص  إلى  أدى   ٢٠١٥ سام  خقل  أتغاظا  دوقر   ٤٠
شغ الثخض الظاحأ سظ تخثغر الظفط. إضاشئ إلى أن 
وغغرعا  السسعدغئ  بعا  حارضئ  الاغ  الترب  تضالغش 
ارتفاع  إلى  أدت  وجعرغا  الغمظ  شغ  الثطغب  دول  طظ 

الظفصات بحضض ضئغر.
ودول  السسعدغئ  أن  عغ  المآلمئ  التصغصئ  ولضظ 
طةطج الاساون صث ظثرت اصاخادعا ورعظئ جغاجاتعا 
أوخطعا  طا  ساطئ  والشرب  خاخئ  أطرغضا  قجاراتغةغئ 
ذلك  وتطثغص  طغجاظغاتعا.  طظ   ٪٢١ تةاوز  سةج  إلى 

شغما غطغ:
الثطغب  دول  طسعا  وجاصئ  السسعدغئ  رضثئ   -١
الظفط  جسر  تثفغخ  شغ  وبرغطاظغا  أطرغضا  لسغاجئ 
بسخ  تتصغص  شغ  الظفط  جسر  اظثفاض  قجاثثام 
طظ جغاجات أطرغضا وبرغطاظغا خاخئ شغ الخراع طع 
روجغا وطع الحرضات الظاحؤئ شغ طةال الخثر الجغاغ. 
ولط غضظ لطسسعدغئ والثطغب ظاصئ وق بسغر شغ جغاجئ 
أطرغضا تةاه روجغا أو أوروبا أو غغرعا. وذالما أضثت 
أجسار  عئعط  أضرار  سظ  طظأى  شغ  أظعا  السسعدغئ 
الظفط، ولضظ أرصام طعازظاعا تفدح طا تثفغه افصعال 
شسقم  بثطغ  اسارشا  صث  "خثاك  الحاسر  صال  ضما  أو 

جفعظك تظضره".
أطرغضا  جغاجئ  وراء  واظساصئ  السسعدغئ  رضثئ   -٢
أطرغضا  جاصئ  شصث  وجعرغا.  الغمظ  شغ  الاثطغرغئ 
السسعدغئ لااخثر تربا الرابح شغعا خسران شغ الغمظ. 
شعغ طاعرذئ بترب ق تسطط ضغش تظعغعا وطاى وتتئ 
جعاء  التض  طفاتغح  طظ  أي  بغثعا  شطغج  ظرف.  أي 
الترب  طفاتغح  شضض  السغاجغئ.  أو  طظعا  السسضرغئ 
الغمظغئ بغث افطرغضان واإلظةطغج. وطا سطى السسعدغئ 
إق الامعغض وضت افطعال جعاء شغ الترب طئاحرة أو 
شالسسعدغئ  جعرغا.  شغ  افطر  وضثا  الثطط.  حراء  شغ 
طاعرذئ إلى افذصان شغ تمعغض أتعن الترب عظاك وطا 
غارتإ سطى ذلك طظ خرف عائض لفطعال. وشغ العصئ 
ظفسه ق تمطك أغا طظ طفاتغح التض، شق تمطك إظعاء 
الترب وق اجامرارعا، وق بصاء افجث وق ذعابه. طبطعا 
شغ ذلك طبض اإلطارات وصطر الطاان تساظغان طما تساظغ 
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لعا  ُغتّصص  وجٍه  سطى  سمقئعا  باترغك  أطرغضا  تصعم 
والمظطصئ،  السراق  شغ  الئسغث  المثى  سطى  طخالتعا 
شاساشّض طسرضئ اجارجاع المعخض طظ تظزغط الثولئ 
ِلُاْتِضَط صئداعا شغ السراق، وِلُاِمسك بُمةمض الثغعط 
الاغ تآّبر شغ خغاغئ المحعث السغاجغ السراصغ، شُاةئر 
الئحمرضئ  صعات  طع  الاساطض  سطى  السئادي  تضعطئ 
لضض  وُتَتّثد  المعخض،  اجارجاع  سمطغئ  شغ  الضردغئ 
ذرٍف طظ الصعى السمغطئ لعا دوره شغ المسرضئ، شصئغض 
إلى  بارزاظغ  طسسعد  ضردجاان  إصطغط  رئغج  وخعل 
بشثاد افجئعع الماضغ، وشغ أول زغارٍة له لطساخمئ 
السراصغئ طظث أربع جظعات، طّعثت أطرغضا لاطك الجغارة 
لطصعات  العجطى  الصغادة  صائث  تخرغح  خقل  طظ 
شغه:  صال  الثي  داظفعرد  جعزغش  الةظرال  افطرغضغئ 
"إّن خطط تترغر المعخض لظ تضعن ظاجتئ طظ دون 
طظ  وضثلك  الئحمرضئ"،  وصعات  الئارزاظغ  طحارضئ 
سطى  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  تأضغث  خقل 
بشثاد،  إلى  له  المراشص  والعشث  بارزاظغ  زغارة  أعمغئ 
وذلك  الجغارة،  تطك  لثسط  واحظطظ  باجاسثاد  وصعله 
سئر اتخاٍل تطغفعظغ له طع بارزاظغ بعثا الثخعص، 
وصاطئ أطرغضا بثلك ضطه سطى الرغط طظ وجعد خقشات 
طسائض  تعل  بشثاد  وتضعطئ  بارزاظغ  بغظ  طرغرة 
ورواتإ  والشاز،  الظفط  صاظعن  طبض  سّثة،  جععرغئ 
صعات الئحمرضئ، وتخئ إصطغط ضردجاان طظ المعازظئ 

الساطئ، والمظاذص الماظازع سطغعا.

وبسث لصائعما ذضر بغان التضعطئ السراصغئ أّن "السئادي 
سصإ  السئادي  وصال  طشطصا"،  اجاماسا  سصثا  والئارزاظغ 
اقجاماع إّن "طسرضئ المعخض تاجمئ وطعمئ وبعّمئ 
والتحث  والحرذئ  السراصغ  الةغح  طظ  المصاتطغظ 
ضما  الظخر  جظتّصص  والئحمرضئ  والسحائري  الحسئغ 
تصصظاه شغ الحرصاط والصغارة والفطعجئ"، وعثا غسظغ 
السراق  شغ  سمقئعا  ضض  اجاثثام  ُترغث  أطرغضا  أّن 
بعثه المسرضئ بمظ شغعط طةمعسئ إغران شغ السراق 

(التحث الحسئغ).
بارزاظغ  طسسعد  السراق  ضردجاان  إصطغط  رئغج  أّطا 
صئدئ  طظ  المعخض  طثغظئ  تترغر  خطئ  "إن  شصال: 
والئحمرضئ  السراصغئ  الصعات  وضساعا  والاغ  داسح 
وأحار  ُطتضمئ"،  جاضعن  الثولغ  الاتالش  طظ  بثسط 
سطى  السراصغ  الةاظإ  طع  اتفص  الضردي  العشث  أّن  إلى 

تض ضاشئ المحاضض بغظ الطرشغظ.
إّظعا  افطرغضغئ  اإلدارة  صالئ  اقجاماع  ذلك  وبمعازاة 
جاسمض سطى تثرغإ وتسطغح ١٥ ألفا طظ أبظاء (السحائر 
طظ  (تطعغرعا)  بسث  المثغظئ  طعام  لاسطط  السظغئ) 
سطى  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  أسطظئ  بغظما  الاظزغط، 
الثولغ  الاتالش  باجط  الماتثث  دورغان  جعن  لسان 
ضث طا ُغسّمى بـ(اإلرعاب) أّظعا ظحرت خقل افجئعع 
المعخض،  لاترغر  الاتدغر  سمطغات  إذار  شغ  الماضغ 
أضبر طظ ٤٠٠ سسضري إضاشغ شغ السراق، لغخض بثلك 
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بصطط: أتمث الثطعاظغ

طسةث  أطام  وصفئ  لئظان،  وقغئ  الاترغر-  تجب  ظزط 
بغروت،  شغ  الةثغثة  ذرغص  طظطصئ  شغ  سطغ  اإلطام 
تداطظا طع بعرة الحام وأعض تطإ خخعخاً. وألصى شغ 
طجغان  سثظان  الحغت  اإلسقطغ،  المضاإ  سدع  العصفئ 
ضطمئ التجب، جاء شغعا: "طعما تاول الضاشر المساسمر، 
وتضاطه السمقء، وأتئاسه افذقء، أن غرجمعا تثودعط 
﴿ِإظََّما  شصال:  أظعشعط،  رغط  جاطسظا  اهللا  شإن  بغظظا، 
اْلُمْآِطُظعَن ِإْخَعٌة﴾. وأضاف الحغت سثظان طجغان: "ظصعل 
عظا لطسططئ الطئظاظغئ بضض طظ شغعا، أعض جعرغا شغ 

صطعبظا، لظ ظصسث تاى غظخرعط اهللا أو ظعطك دوظعط؛ غا أعض تطإ، وجعرغا... المسطمعن شغ لئظان برغط الصعر 
المسطط سطغعط، طسضط, وإخعاظضط شغ تجب الاترغر لظ غاعاظعا لطتزئ سظ تترغك المسطمغظ تةاه ضض صداغا 
المسطمغظ، وخاخئ الغعم شغ جعرغا، فظعط سطمعا أظعا المحسض سطى ذرغص العسث الرباظغ باقجاثقف والامضغظ 
شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وإق شفغَط تضالئعط سطغضط وسطغظا إق أظعط سرشعا تصغصئ 
الظعاغئ وصربعا؟!". وتابع الحغت طجغان: "أطا طظ جار طع الطاغغئ طمظ زسمعا غعطاً المصاوطئ والمماظسئ، شطغسعا 
طظا وق طظضط، تغظ ولشعا شغ دطائضط؛ وأطا طظ تاورعط شغ لئظان وجطج طسعط، وزسط الظأي بالظفج! شصث 
ضثبعا واشاروا بجسمعط عثا". وخاط الحغت طثاذئاً أعض تطإ وسصر دار اإلجقم: "إظما الظخر خئر جاسئ، شالضفر 
صث طاد واضطرب، وشسطضط حغإ حسر رأس الئغئ افجعد، ولظ غثرج طظ عظاك تاى غصعل صاطاظغ جعرغا، وطا 

ٍء َقْدراً﴾. (المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر) ْ َ  ّ
ْمرِهِ َقْد َجَعَل اَبُّ للُِكِ

َ
ذلك سطى اهللا بسجغج، ﴿إَِنّ اَبَّ بَالُِغ أ
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افربساء ٤ طظ طترم ١٤٣٨ عـ المعاشص ٥ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ طـ ٢     السثد ٩٨

تطإ... الرعان الثاجر
ارتةاجغئ  وأخرى  شسفعرغئ،  صظابض  ضغماوغئ،  أجطتئ 
تثغبئ ذات تثطغر ساٍل، الرجال غعدسعن زوجاتعظ ضض 
تطك  السماء،  تفارق  ق  المعت  ذائرات  إن  إذ  خئاح؛ 
عغ خعرة تطإ، "غظسسر" سطغعا أوباش أطرغضا، روجغا 
وإغران وأزقطعط إضاشئ لظزام أجث، طساعثشغظ طظ 
شغ  غافظظعن  الاغ  اإلبــادة  وسمطغات  تخارعا  خقل 
افطئ  غاغئ  ودشظ  الحام  بعرة  سطى  الصداَء  ارتضابعا 
طظعاج  سطى  الثقشئ  وإصاطئ  والظععض  الاترر  شغ 
الظئعة، لصث بات طسطعطاً أن عثه المترصئ الاغ أحسطعا 
الخطغئغعن شغ تطإ لط تضظ جثغثة سطى عاته المثغظئ، 
شق ظظسى عةمئ (ظغسان) الفائئ والاغ اصارشئ شغعا 
الجطرة المةرطئ ذاتعا جرائط ق تصض بحاسئ أو تةمًا 
سما ظراه عثه افغام. وإذا سثظا شغ سةالئ إلى العراء 
صطغًق ظةث أن الظزام (طظث تمعز ٢٠١٤) وضع ظخإ 
(الحغت  طظطصئ  اجاساد  أن  بسث  المثغظئ  تخار  سغظغه 
إلى  طراتض  سثة  سئر  اتةه  بط  المثغظئ  حرق  ظةار) 
ذرغص الضاجاغطع الثي تمغ وذغج طسرضاه طططع أغار 
عثا السام، شضان عظاك تثاشع وطسارك طسامرة بغظ 
البعار وبغظ الظزام وطرتجصاه طختعباً بسقح الطغران 
الروجغ، اظاعئ أخغرًا برخث الطرغص ظارغاً وحض ترضئ 
المرور شغه بط السغطرة سطى (طةمع الضاجاغطع) والثي 
بحضض  المثغظئ  وتخار  الطرغص  بإلشاء  إغثاظاً  ضان 
رجمغ (٢٠١٦/٨/٢٥). تخار ترم الظاس طظ أدظى 
طصعطات السغح، ششثت المتروصات طسثوطئ، وأطسى 
خقل  طظ  إق  والفعاضه  الثدروات  غرون  ق  الظاس 
الخعر أو حاحات الاطفجغعن، وضثلك الماء والضعرباء 
خارا خفغَفْغ ظض سطى أعض المثغظئ، إذ إن الماء لط 
أغام  سحرة  ضض  إق  غدت   - العصعد  صطئ  -بسئإ  غسث 
شاغاّط  الظثرة،  تغث  طظ  الضعرباء  ذلك  وطبض  وأضبر 
التظاجر،  صطعبعط  وبطشئ  خثورعط  واظصئدئ  الظاس 
التخار  ُشكَّ  تغظ  ضؤغطئ  اظفراجئ  عظاك  ضاظئ  بط 
بسعاسث المثطخغظ المةاعثغظ الثي آلمعا الظزام شغ 
أضبر طعاصسه تتخغظاً (الضطغات السسضرغئ) واجاطاسعا 
شاح ذرغص جثغث لطمثغظئ، ذرغص لط تضظ طسه شرتئ 
الظاس إق بدسئ أغام إذ إن الظزام ساد وتازه طةثدًا 
سظ  وروجغا سسضرغاً  بثسط ضبغش طظ أطرغضا جغاجغاً 
طظ طصاتطغ إغران وأتئاسعا  ذرغص جقح الةع وأشعاجٍ 
طاسطصئ  أخرى  قسائارات  إضاشئ  والسراق،  لئظان  طظ 

بمسرضئ جرابطج لغج عظا طصام الثعض شغعا.
وبثلك سادت افتغاء الحرصغئ شغ المثغظئ إلى ذاولئ 
سطى  لعا  ضشط  ورصــئ  وخــارت  افطرغضغئ  المضائث 
البعار تاى غطأذؤعا الرأس لعا وغثدسعا لحروذعا، 
والصاض  الةعع  بغظ  طةثدًا  تطإ  شغ  الظاس  وبــات 
الطاغغئ  ظزام  به  غضعغعط  الثي  الظفسغ  واإلرعاب 
بإرجاله رجائض إلضاروظغئ وإلصائه طظاحغر ورصغئ لعط 
غطالئعط شغعا بإخقء المثغظئ واقباساد سما غسمغعط 
ُغَخئِّح  حرجئ  صخش  تمقت  طع  تجاطظاً  بالمسطتغظ!، 
شغصطش  غعط  وُغَمسِّ الظاس  سطى  وِتْطُفه  الطاغغئ  شغعا 
وغةاث  دطائعط  بطعن  الةثران  وغخئس  رؤوجعط 
وشعصه  الظزام  غطمع  أذفالعط،  واباساطئ  طسرتعط 

وصطع  تطإ  سطى  السغطرة  بفرض  افطرغضغ  جغثه 
الحرغان الرئغج افخغر لطبعرة اسامادًا سطى جغاجغئ 
فن  تمعغثًا  الغعطغ  الصاض  طع  الماضاتش  الاةعغع 
غرشع الظاس الراغئ الئغداء وُغْثُطعا المثغظئ له، وعثا 
دسئ  إذ  صرغئاً  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  له  أحارت  طا 
والمخابغظ،  الةرتى  إلجقء  تطإ  شغ  آطظئ  لممرات 
الئسث  سطى  تصاخر  وق  بسثعا  طا  لعا  الثسعة  وعثه 
اإلظساظغ وتظطعي سطى المسظى السغاجغ الثي أحرظا 
والثروج  والظزام  البعار  بغظ  تسعغئ  إبــرام  طظ  له 
طظ تطإ، عثا عع الطرغص افصخر وافظةع لطسغطرة 
شغ  تثور  ق  اصاتاطعا  طتاولئ  إن  إذ  المثغظئ  سطى 
ضاض  ذات  ضعظعا  وأجــغــاده  وتطفائه  الظزام  َخَطث 
سطى  طامرجعن  ورجالعا  وطاحسئئ  ضئغرة  إجمظاغئ 
غفاصر  طا  وعثا  الحعارع  بترب  وخئراء  شغعا  الصاال 
واإلصطغمغئ.  المتطغئ  المراشصئ  وططغحغاته  الظزام  إلغه 
سطى  الظزام  غراعظ  الصثرة،  المعمئ  إظةاز  ولاسرغع 
ضسر إرادة الظاس وظفاد خئرعط تغظ غصخفعط طظ 
أخرى  جعئ  طظ  والاثاوي  السقج  طظ  وغمظسعط  جعئ 
صخش  شصث  طمظعب،  بحضض  المساحفغات  غصخش  إذ 
شغ  الحرصغئ  افتغاء  طحاشغ  أضئر  الخاخعر)  (طحفى 
افول طظ عثا الحعر وأخرجه سظ الثثطئ، وغساعثف 
جغارات اإلجساف أغداً وغمطرعا بالخعارغت والصظابض 
غسث  لط  الاغ  المثظغئ  السغارات  غساعثف  إظه  تاى 
الععائغئ  الثراجات  بعا  واجائثلعا  الظاس  غساصطعا 
شغ  التغاة  أدوات  ضض  غثطر  ذلك  وشــعق  والظارغئ، 
المثغظئ شغصخش طا تئصى طظ طتطات المغاه الاغ ق 
تسمض إق بحص افظفج بسئإ اظصطاع الضعرباء وصطئ 
غطمع  أسقه  ذضرظا  وضما  لاحشغطعا،  القزم  العصعد 
لطئغساعا  ظزرًا  جرغساً  تطإ  باباقع  وأجغاده  الظزام 
الخظاسغئ وضعظعا ق تماطك أراضغ زراسغئ (ضما تمطك 
أودعا  وتصغط  لطسغح  تاجاعا  تضفغ  دطحص)  غعذئ 

لقجامرار.
ولط  بخغرتعط  اهللا  أسمى  وأجغاده  الظزام  أن  إق 
ورباذئ  الخقبئ  طظ  شغعط  تطإ  أعض  أن  غثرضعا 
وغصخثعط  سطغعط  غةامع  طظ  ضض  غثوِّخ  طا  الةأش 
بسعء، وأظعط طع ضض السعاطض افلغمئ الاغ تتغط بعط 
لظ غرطعا السقح ولظ غتصصعا أطاظغ أطرغضا، إذ إظعط 
الشثائغئ  المعاد  ضمغئ  واظثفاض  الغث  ذات  صطئ  وطع 
واجاسطعا  دغظعط  شغ  الثظغئ  غسطعا  أن  أَبعا  سظثعط 
طزاعرات  شغ  شثرجعا  وأطرغضا  الماتثة  افطط  سطى 
وخرجعا  اآلبمئ!  افطمغئ  المساسثات  شغعا  غرشدعن 
بمزاعرات ُأخرى غحظسعن شغعا سطى أطرغضا وططتصاتعا 
وأحغاسعا وغسائروظعا رأس الاآطر والضغث بعط، وعط 
غسصثون  وطةاعثغظ  طثظغغظ  طظ  جمغسعط  اآلن 
وضرب  سظعط  التخار  لرشع  السثة  وغسثون  سجطعط 
الظزام وتضسغر أضقسه بض وتترغر ضض المثغظئ طظ 
رجج المةرطغظ، غروى سظ الظاخر خقح الثغظ أظه 
صال: "طا شرتئ بحغء شرتغ باترغر صطسئ تطإ، شإظه 
إذا جصطئ تطإ جصطئ ضض الحام طسعا"، وإن غثًا 

 لظاظره صرغإ

آل جسعد! أرأغاط سثالئ افطرغضان؟ 
أتزظعن أظعط جريضعن سظضط بمعاقتضط لعط؟

بصطط: أجسث طظخعر

غعم  جاتصئ  بأغطئغئ  افطرغضغ  الظعاب  طةطج  رشخ 
افطرغضغ  الرئغج  اجاثثطه  الثي  (الفغاع)   ٢٠١٦/٩/٢٨
 ١١ ضتاغا  فصارب  غاغح  صاظعن  طحروع  ضث  أوباطا 
طظعا  جاء  الاغ  الثول  بمصاضاة   ٢٠٠١ أغطعل/جئامئر 
الماعمعن بالعةمات وسطى رأجعا السسعدغئ. وضاظئ 
طع  ظائئا   ٧٤ الفغاع،  ضث  ظائئا   ٣٣٨ الاخعغئ:  ظاغةئ 
الفغاع،  ضث  سدعا   ٩٧ الحغعخ:  طةطج  وشغ  الفغاع. 

طصابض طآغث واتث لطفغاع.
وصال أوباطا: "إن المحرسغظ ارتضئعا خطأ... إظعا جابصئ 
خطغرة وإن الصاظعن صث غسرض الحرضات والمسآولغظ 
والصعات افطرغضغئ إلى دساوى صدائغئ طتامطئ". وصال 
برغظان رئغج وضالئ اقجاثئارات افطرغضغئ: "إن طئثأ 
افطرغضغغظ  المسآولغظ  غتمغ  السغادغئ  التخاظئ 
ضض غعم، وعع طئثأ طئظغ سطى الائادلغئ، وإذا تثطغظا 
بطثظا  طسآولغ  شسظسرض  المسغار  عثا  تطئغص  سظ 

لطمثاذر".
جئاظا  شضان  ذلك  تةاه  جسعد  آل  ظزام  شسض  رد  أطا 
ولغ  وتاول  غاعصسعه،  شطط  الثعحئ  سطغه  وظعر 
سعثعط طتمث بظ ظاغش الثشاع سظ ظزاطه دون أن 
غاسرض لفطرغضان ولع بحطر ضطمئ تآذغعط ولغبئئ 
أضبر  إلى  "اظدمئ  تغث  طسعط  تسغر  السسعدغئ  أن 
طظ ١٢ اتفاصغئ دولغئ (تاسطص بمتاربئ اإلرعاب)، ضما 
أظعا وبالحراضئ طع العقغات الماتثة وإغطالغا ترأس 
طةمعسئ سمض الاتالش لمضاشتئ تمعغض تظزغط الثولئ".

أتثعما:  أطران؛  أطرغضا  طةطسغ  تخرشات  طظ  غفعط 
أظعط غاسابصعن سطى ضسإ أخعات الظاخئغظ شغ ظض 
تمى اقظاثابات الرئاجغئ، شغثاف الثغمصراذغعن طظ 
أظه إذا خعت الةمععرغعن إلجصاط الفغاع شسغضسئعن 
تساذش الةمععر وغتخثون أخعاتا أضبر، ولعثا خعت 

الثغمصراذغعن ضث صرار رئغج تجبعط أوباطا.
سظعا  سئر  الاغ  وساصئاه  ذلك  خطأ  غثرضان  والطرشان 
افغطئغئ  زسغط  شصال  واجاثئاراتعط،  دولاعط  رؤجاء 
بالفسض  "أساصث  طضعظغض:  طغاح  الحغعخ  طةطج  شغ 
تضعن  وصث  الظصاش"  طظ  لمجغث  بتاجئ  الصاظعن  أن 
رئغج  وصال  اإلرعاب"،  رساة  ضث  طتامطئ  له "سعاصإ 
الظعاب بعل رغان: "إن الضعظشرس صث غدطر  طةطج 
سطى  افطرغضغغظ  الةظعد  لتماغئ  الاحرغع  إخقح  إلى 
بسث  غةري  ربما  عثا  أن  وذضروا  الثخعص".  وجه 
غاسطص  افطر  أن  سطى  غثل  طما  اقظاثابات،  اظاعاء 
بالثرجئ افولى بالسئاق اقظاثابغ. شطط غتخض وق طرة 
شغ سعث أوباطا الثي اجاثثم الفغاع ١١ طرة أن خعتعا 
ضربئ  عثه  شضاظئ  شمرروعا،  البطبغظ  بأغطئغئ  ضثه 
افبغخ  الئغئ  باجط  الظاذص  سظعا  سئر  فوباطا  تعجه 
إرظسئ بصعله "إن عثا غسث افضبر إتراجا شغ طةطج 

الحغعخ ربما طظث سام ١٩٨٣".
والاسالغ  بالشرور  طخابعن  افطرغضغغظ  أن  وباظغعما: 
سطى اآلخرغظ شازعر سطغعط الشطرجئ والسظةعغئ شق 
غتسئعن فتث تسابا، شعط غصاضعن الةمغع وغئاجوظعط، 
ولضظ ق أتث له تص أن غسارض سطغعط أو غسائطعط سطى 
جرائمعط. وصث رأوا طعصش السسعدغئ وغغرعا الماثاذل، 
شسظثطا صال السغظاتعر السابص لغئرطان "إن إلغران خطئ 
بعةمات ١١ أغطعل" ردت طمبطغئ إغران بافطط الماتثة 
ردا طاثاذق صائطئ: "إن الصاسثة تسائر الحغسئ ضفارا ضما 

تسائر افطرغضغغظ ضفارا".
السالمغ  السام  الرأي  تبغر  حةاسئ  دولئ  غرون  ق  وعط 
أن  طظ  تثعشعط  رغط  غغعط،  شغ  شغامادون  ضثعط 
أظعط  اساراشعط  ورغط  ضثعط،  غساسمض  ربما  ذلك 
خرصعا صاظعظا دولغا غتارم جغادة الثول وق غصاضغعا 
شضبغر  جظسغاعا.  غتمطعن  أشراد  تخرشات  بسئإ 
أظعا  إطا  شعغ  طظعط؛  بالثعف  تحسر  تالغا  الثول  طظ 

طعالغئ فطرغضا ضالظزام السسعدي واإلغراظغ والارضغ 
الماثاذلغظ تةاععا، وإطا أظعا تئتث سظ طخالتعا شق 
ترغث أن تشدإ أطرغضا ضالثول افوروبغئ. وأطا الثول 
الاغ تسث ضئرى شق تسمض سطى طساعى الثولئ الضئرى 
بمجاتمئ الثولئ افولى باجاشقل ضض تادبئ والاثخض 
شغ ضض حأن، شعغ تصعم أتغاظا سظثطا ترى أن أطرغضا 
ولط  طا  حغؤا  وأسطاعا  تسجلعا  لط  وإن  ظعائغا  سجلاعا 
تسرض طخالتعا طئاحرة لطثطر تسضئ. شعغ لغسئ 
تطك الثول الاغ تخئع إلى أن تخئح الثولئ افولى شغ 
السالط وتسسى إلجصاط أطرغضا سظ طرضجعا الثي غارظح 

وغظازر دولئ طئثئغئ تعجه عجة صعغئ شاردغعا أرضا.
طظ  المقغغظ  سحرات  صاطعا  الثغظ  الئصر  رساة  عط 
الثغظ  التصغصغعن  اإلرعاب  رساة  وعط  التمر،  العظعد 
غةإ أن غتاضمعا وغصاضعا سطى جرائمعط سطى ظطاق 
السالط تغث غعطضعن الترث والظسض وغثطرون الئقد. 
شعظاك شرخئ لطغابان بأن تصاضغ أطرغضا ظفسعا ولغج 
ضرباعا  سظثطا  جرائمعا  سطى  شصط  بسغظعط  أشرادا 
جضاظعا،  طظ  اآلقف  طؤات  وصاطئ  الظعوغئ  بالصظابض 
ولفغاظام الاغ صاض افطرغضغعن طظ جضاظعا ضما ذضر 
بغظما  ألش  و٤٠٠  طقغغظ   ٣ طاضظاطارا  دشاسعط  وزغر 
الفطئغظ  وشغ  طقغغظ.   ٥ بطس  السثد  إن  شغاظام  تصعل 
ضما  طثظغ  المطغعن  وظخش  ططغعظا  افطرغضان  صاض 
سطى  تربعط  وشغ  بالضعظشرس.  الاتصغص  لةظئ  ذضرت 
(اإلرعاب)  طتاربئ  طسمى  تتئ  وأششاظساان  السراق 
صاض افطرغضان خقل ١٠ جظعات تعالغ ططغعظغظ تسإ 
تصرغر "طظزمئ أذئاء طظ أجض المسآولغئ اقجاماسغئ" 
أطرغضا  زالئ  وطا   .٢٠١٥ آذار  شغ  خثر  واحظطظ  شغ 
تصاض أعطظا شغ جعرغا تتئ عثا المسمى وتسعق طسعا 
روجغا وإغران وأحغاسعا التاصثغظ وسمقءعا آل جسعد 
وترضغا أردوغان وغغرعط، وتططص غث سمغطعا بحار أجث 
غصاض وغثطر، تغث صاطئ طسعط طؤات اآلقف طظ أعطظا 
المةرطغظ،  عآقء  ضض  طع  طسآولئ  شعغ  جعرغا،  شغ 
وتثسط ضغان غععد بضاشئ أظعاع افجطتئ لغفاك بأعض 

شطسطغظ وغخادر أراضغعط.
إن آل جسعد لع ضان سظثعط ذرة طظ الرجعلئ والضراطئ 
ضرب  شغ  أطرغضا  طع  الاتالش  افصض  سطى  لارضعا 
لطمحروع  إخداسعط  وطتاولئ  جعرغا  شغ  المسطمغظ 
افطرغضغ باعزغع المال المسمعم، ولاثطعا سظ تظفغث 
التعبغغظ  بابئغئ  الغمظ  شغ  افطرغضغ  المحروع 
رجعلغئ  خطعة  أغئ  ظظازر  وق  التضط.  شغ  وإحراضعط 
طظ ظزام آل جسعد ضث أطرغضا وعع ذغض لعا. شغّثسعن 
أظعط غطئصعن اإلجقم وعط غعالعن الضاشرغظ الثغظ 
ترم اهللا طعاقتعط والاتالش طسعط، وعط غاشطعن سظ 
تتثغر اهللا طما تثفغ خثورعط طظ بشخ لطمآطظغظ، 
وصث بثت الئشداء طظ أشعاععط بعثا الصاظعن، وأظعط 

لظ غرضعا سظ المآطظغظ تاى غائسعا ططاعط.
إن السالط أخئح بتاجئ طاجئ إلى دولئ الثقشئ الراحثة 
فختابعا  التصعق  جاسغث  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
وتصاضغ الةظاة الثولغغظ الزالمغظ وتظخر المزطعطغظ، 
أطرغضا  ضث  السالمغ  السام  الرأي  جابغر  الاغ  وعغ 
وجرائمعا وتئثأ بمجاتماعا شغ ضض صدغئ، وتسمض سطى 
خطثطئ طرضجعا الثولغ طظ جثوره طصثطئ إلجصاذعا 
سظه، وتاترك سطى طساعى السالط لاصعده ظتع الثغر، 
شاصثم اإلجقم وتطعله بصعة، وتسّفه التطعل افطرغضغئ 
والشربغئ المظئبصئ سظ السطماظغئ الئاذطئ والثغمصراذغئ 
الفاجثة، وتاخض بضض الثول لاةمسعا شغ سمض جماسغ 
اإلجقم  سظ  المظئبصئ  الختغتئ  افسراف  تسإ  دولغ 
لاظصث السالط طظ دساة طتاربئ (اإلرعاب)، شعغ تمبض 
جططان خغر أطئ أخرجئ لطظاس تأطر بالمسروف وتظعى 

 سظ المظضر وتآطظ باهللا
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بصطط: أتمث جسث – جعرغا

داشع طتمعد العئاش طساحار الرئغج الفطسطغظغ طتمعد سئاس لطحآون الثغظغئ سظ طحارضئ افخغر ووشث 
طعجع طظ السططئ شغ جظازة حمسعن بغرس، وصال إن الرجعل طتمثا ملسو هيلع هللا ىلص لع ضان تغا بغظظا لحارك بعثه الةظازة. 
وصال العئاش إن عثه المحارضئ تأتغ شغ إذار التظضئ السغاجغئ وصطع الطرغص سطى الماربخغظ بالمحروع 
العذظغ الثغظ أرادوا أن غدسعا الرئغج شغ طعصش طترج لغرشخ المحارضئ وغزعر بأظه طساد لطسقم والاعجعات 
الثولغئ. وأضاف العئاش أن الرجعل طتمث ملسو هيلع هللا ىلص لع ضان تغا بغظظا لحارك بعثه الةظازة، وأضث سطى صعله عثا بأن 
الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص حارك بةظازة جاره الغععدي، وطا بغرس إق جار حؤاط أم أبغاط!. واجاحعث العئاش بالتثغث: سظ 
بظ أبغ لغطى أن صغج بظ جسث وجعض بظ تظغش ضاظا بالصادجغئ، شمرت بعما جظازة شصاطا، شصغض لعمـا: إظعا طظ 
أعض افرض .. (أي جظازة غغر طسطط طظ أعض تطك افرض) .. شصاق: إن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طرت به جظازة شصام، شصغض: 
إظه غععدي. شصال: "ألغسئ ظفسا". غثضر أن العئاش سرف بالضبغر طظ اآلراء المبغرة لطةثل، طظعا دشاسه سظ دطاء 
الغععد، إذ جاوى بغظ دطاء حعثاء شطسطغظ وصاطى غععد. وطظ الاخرغتات افخرى ترتغئه بأي غععدي غرغث 
الخقة شغ المسةث افصخى المئارك، صائًق: "إن أراد أي غععدي أن غخطغ بافصخى بالاأضغث أعق وجعق شغه، 
السغاجئ حغء والسئادة حغء ولضظ ضض ذلك جغةري تتئ السغادة الفطسطغظغئ“. وصال العئاش لصظاة ضغان 
غععد الباظغئ: "ق جقم دون الصثس ساخمئ شطسطغظ، وق جقم دون إظعاء اقتاقل (اإلجرائغطغ) الثي بثأ سام 
٦٧“. وأضاف "ضض حئر اتاطاه (إجرائغض) سام ٦٧ عع أرض شطسطغظغئ، وججء طظ الثولئ الفطسطغظغئ بما شغ ذلك 

افصخى وتائط الئراق“."خئرظغ" "المحرق" باخرف بسغط
ِيَن َهاُدواْ حُيَرِّفُوَن الْلَكَِم َعن  َّ َن ا : غظطئص سطى العئاش عثا صعل اهللا جئتاظه وتسالى شغ تص غععد: ﴿مِّ
يِن﴾، تغث إن العئاش غسطط أن  ِّ لِْسنَتِِهْم َوَطْعًنا يِف ا

َ
ًّا بِأ َ وَاِضِعِه َويَُقولُوَن َسِمْعَنا وََعَصْيَنا وَاْسَمْع َلرْيَ ُمْسَمٍع َوَراِعَنا  مَّ

ذاك الغععدي الثي زسط أن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص جار شغ جظازته، ضان شردا سادغا غتمض الاابسغئ شغ الثولئ اإلجقطغئ 
الاغ أصاطعا الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ المثغظئ المظعرة، ولط غضظ طشاخئا لئطث طظ بقد المسطمغظ طبض بغرس، وأن 
ذاك الغععدي ضان جاره ملسو هيلع هللا ىلص شغ بغاه، ولط غضظ طبض بغرس رئغسا لضغان طست أصاطه عع وغععد المةرطعن 
أطباله سطى ججء اغاخئعه طظ بقد المسطمغظ... ضما غسطط العئاش أن شطسطغظ لغسئ عغ الةجء المتاض طظعا 
سام ١٩٦٧م شصط، وإظما عغ أغدا طا اغاخئه غععد سام ١٩٤٨م، وأصاطعا سطغه ضغاظعط المةرم، وغسطط أن 
الصثس لغسئ عغ المسةث افصخى وتائط الئراق شصط، بض الصثس ضطعا حرصغعا وغربغعا... ولضظ العئاش 
غطسظ شغ الثغظ طبطه شغ ذلك طبض غععد الثغظ وخفعط الصرآن الضرغط، وغطعي أسظاق ظخعص اإلجقم 
لاعاشص ععى جغثه السمغض الثاظع سئاس، ضغش ق وعع الصائض لمعظفغ افوصاف شغ اجاماع رجمغ "طظ غأضض 
طظ طشرشئ السططان بغدرب بسخاته"، شعا عع أضض طظ طشرشئ غععد وسئاس تاى سمغئ بخغرته، وخار 
بَْصاُر َولَِكن 

َ
ْو آَذاٌن يَْسَمُعوَن بَِها َفإِغََّها ال َيْعىَم األ

َ
ْرِض َفَتُكوَن لَُهْم قُلُوٌب َفْعِقلُوَن بَِها أ

َ
َفلَْم يَِسرُيوا يِف األ

َ
غدرب بسخاتعط. ﴿أ

ُدورِ﴾. َيْعىَم الُْقلُوُب الَّيِت يِف الصُّ

العئاش طساحار سئاس غفرتي سطى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص
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سثد الصعات افطرغضغئ عظاك إلى ٤٤٦٠ سسضرغاً.
طظ  ذطإ  أّظه  جابص  وصئ  شغ  أسطظ  السئادي  وضان 
الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا "زغادة سثد المساحارغظ 
افطرغضغغظ شغ إذار اقجاسثاد لمسرضئ تترغر المعخض، 
افطرغضغعن  والمساحارون  المثربعن  غساعط  ولضغ 

شغ اإلجراع بتسط المسرضئ" تسإ صعله.
السمطغئ،  عثه  جغاق  شغ  أَتئ  لئشثاد  بارزاظغ  شجغارة 
وجاءت ُبسْغث إسقن التضعطئ السراصغئ سظ ذطئعا طظ 
العقغات الماتثة زغادة سثد المساحارغظ والمثربغظ 
طثغظئ  اجارجاع  شغ  صعاتعا  لمساسثة  افطرغضغغظ 
المحارضئ  السمطغات  لاظسغص  تتااج  والاغ  المعخض، 
بغظ الصعات السراصغئ وتعابسعا طظ تحث حسئغ وصعات 
السحائر، باإلضاشئ إلى صعات الئحمرضئ الاغ أظغط بعا 
الصغام بالسمطغات السسضرغئ طظ جعئ إصطغط ضردجاان 
الاتالش  ذغران  بثسط  المعخض  وحمال  حرق  شغ 
الثولغ والطغران السراصغ، شغما تصعم الصعات السراصغئ 
باترغر المظاذص الاغ تصع طظ جعاغ الةظعب والشرب 

لمثغظئ المعخض.
أّطا طا عغ اقتفاصات والظاائب غغر الُمسطظئ الاغ جاامثخ 
سظ سمطغئ المعخض بتسإ طا ُترغث لعا أطرغضا، شإّن طا 
تأضغث  شغ  تخّإ  ظفسه  لطسئادي  تخرغتات  طظ  رحح 
اقتتادغئ  التضعطئ  "إّن  شصال:  السراق،  شْثَرَلئ  شضرة 
تآغث اقجاصرار السغاجغ وافطظغ واقصاخادي إلصطغط 
القطرضجي  التضط  ظثسط  "ظتظ  وأضاف:  ضردجاان" 
السراصغ  الثجاعر  تسإ  الخقتغات  عثه  بإسطاء 
والتضعطئ اقتتادغئ"، والتضعطئ اقتتادغئ عغ سغظعا 
التضعطئ الفثرالغئ، وق ُغساشرب أّظعط سظثطا غاتثبعن 
اقجاصقل،  ضردجاان  إصطغط  إسطاء  ُغحئه  سما  الغعم 
أطرغضا  وأّن  خاخًئ  آخر،  إصطغط  سظ  غثًا  جغاتّثبعن 
طظ  ألفاً   ١٥ وتسطغح  تثرغإ  سطى  تسمض  بأّظعا  تصعل 
بسث  المعخض  طثغظئ  لاسطّمعا  السظغئ)  (السحائر  أبظاء 

اجارجاسعا طظ تظزغط الثولئ.
شأطرغضا تسسى إذًا وطظ خقل تثّخطعا شغ إدارة المسارك 
لاظعغع وتضبغر طخادر سمقئعا شغ السراق، شق تضافغ 
بتخر سمقئعا داخض التضعطئ المرضجغئ وتسإ، بض 
عغ تساشّض تصثغط (طساسثتعا) المسمعطئ لما ُغططص 
شغ  طثغظئ  أضئر  باظغ  المعخض  تترغر  سمطغئ  سطغه 
سطى  الطائفغ  الظفعذ  طظ  صثر  بأضئر  لُاْمِسك  السراق، 

طساعى جمغع الحرائح المعجعدة شغ السراق.
طظ  الثئغبئ  السغاجغئ  أطرغضا  أعثاف  عغ  عثه 
سمطغئ المعخض، لضّظ أطرغضا لظ ُتفطح أبثًا شغ تمرغر 
أصعى  السراق  شأعض  السراق،  شغ  المحئععئ  طحارغسعا 
سمقء  غساطغع  ولظ  افطرغضغئ،  المآاطرات  ضض  طظ 
طظ  اجاثثطعا  طعما  المآاطرات  تطك  تسعغص  أطرغضا 
غساظصعا  الاغ  اإلجقطغئ  شالسصغثة  وضققت،  أضاذغإ 
المسطمعن شغ السراق أضئر طظ ضض الفاظ المثعئغئ، 
المالضغ  صئطه  وطظ  والسئادي  الطائفغ،  والمضر 
سمالاعط،  اظضحفئ  صث  أطرغضا  سمقء  طظ  وأضرابعما 
واظفدتئ خغاظاعط، ولط غُسث أعض السراق غبصعن بعط، 
أبثًا  غظةتعا  لظ  وأطبالعط،  المرتجصئ،  السمقء  شعآقء 
شغ تمضغظ أطرغضا طظ السغطرة سطى السراق، فّن أعض 
وطروءة،  ورجعلٍئ  حعاطٍئ  أعض  وعط  طسطمعن  السراق 
ولظ غصئطعا صطساً بالظفعذ افطرغضغ ذعغقً شغ بقدعط، 
طظ  طةمعسئ  تضمعط  شغ  غسامّر  بأْن  َغْرَضعْا  ولظ 
جاؤوا سطى ظعر الثّبابات افطرغضغئ،  التباقت الثغظ 
وساخمئ الرحغث لظ تاتّعل بااتاً إلى طظطصئ (خدراء) 
لمثٍة ذعغطئ، وجعف ُغتّررعا رجال ق غثدسعن لمظطص 
جاعثغظ  وجغسمطعن  الئشغخ،  والمثعئغئ  الطائفغئ 
إلسادة دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاساأخض 
تضط سمقء أطرغضا طظ السراق اجاؤخاقً ضاطقً، وجُاجغض 
طسه ضّض أبر لطظفعذ افطرغضغ اقجاسماري، لُغخِئح بسث 

 ذلك أبرًا بسث سغظ

تامئ: أطرغضا تساشّض طسرضئ المعخض لاسمغص ظفعذعا شغ السراق

طظه السسعدغئ طظ سةج شغ المغجاظغئ فجئاب ق سقصئ 
لعا بعا أخق.

٣- طظث أن حعث الظفط أول ارتفاع شغ أجساره طظث سام 
١٩٧٣، والسسعدغئ واإلطارات وصطر والئترغظ تسطط سطط 
الغصغظ أن اقساماد الثائط سطى تخثغر المعاد الثام طظ 
الظفط وطحاصاته غسائر جغاجئ رجض طرغخ ساجج، غظفص 
طما شغ باذظ افرض دون أن غساشطه لاظمغئ صثراته 
الثاتغئ. وذلك أن دول الثطغب طةامسئ لط تظحأ اصاخادا 
غسامث سطى الاخظغع وإظااج المعاد المخظسئ والاغ تثر 
أضساف طا غثره الظفط الثام. ولغج طظ صئغض الاظثر طا 
غصال أن اصاخاد أضسش الثول افوروبغئ ضإجئاظغا غفعق 
اصاخاد دول الثطغب طةامسئ. لصث ضان أولى بالسسعدغئ 
وعغ أضئر دول الثطغب إظااجا لطظفط وأضبرعا دخق خقل 
شغ  اجابمارا  السالط  دول  وأضبر  بض  الماضغئ  السصعد 
اصاخادغات السالط الشربغ، ضان أولى بعا أن تسابمر شغ 
بظاء اصاخاد طاصثم غسامث الاخظغع واإلظااج وبثق طظ 
الاعجع شغ بغع الظفط وإغراق افجعاق بالجغئ افجعد، 
أن تسمث إلى خظاسات تةسطعا بمخاف الثول الخظاسغئ 
أن  لقتزظا  واتثا  بسغطا  طبق  أخثظا  ولع  الماصثطئ. 
السسعدغئ صث أظفصئ سام ٢٠١٤ وسام ٢٠١٥ طا صغماه ١٨٠ 

ططغار رغال جسعدي (تعالغ ٦٠ ططغار دوقر) سطى اجاغراد 
وأوروبا.  وضعرغا  وأطرغضا  الغابان  طظ  السغارات  وحراء 
وإذا إخث عثا الئظث طظ اإلظفاق وتثه سطى طثى السصعد 
وعع  السمع  وألصى  لإ  له  طظ  ضض  فدرك  الماضغئ 
حعغث أظه بإطضان السسعدغئ أن تظفص أصض طظ ١٪ طظ 
طةمعع طا أظفصاه لئظاء خظاسئ طرضئات طاطعرة تعشر 
سطغعا بسبرة افطعال بض وتةظغ لعا أرباتا ذائطئ. ألط 
تثخض ضعرغا ظادي الثول المخثرة لطسغارات دون أن 

غضعن لعا دخض بابئ طظ الظفط؟ 
٤- أطا الئثخ واإلظفاق السحعائغ الثي تمغجت به سائقت 
والسسعدغئ  السربغ  الثطغب  شغ  والمطعك  افطراء  وأجر 
غجغث  طا  أظفص  السسعدغئ  شمطك  غطاق.  غضاد  ق  شأطر 
الحعغرة  اقجاةماطغئ  رتطاه  شغ  رغال  ططغار   ١٠ سطى 
إلى شرظسا والمشرب برشصئ أضبر طظ ١٠٠٠ طظ تاحغاه. 

ولغج أطراء الثطغب بأصض بثخا وترشا.
لصث ضان خظثوق الظصث الثولغ أول الحاطاغظ بإجراءات 
الاصحش الثطغةغئ، تغظ تخ سطى طجغث طظعا، وق جغما 
وظتظ  الساطئ.  المالغئ  سةج  لمعاجعئ  ضرائإ  شرض 
غغر  شغ  المعثورة  المسطمغظ  أطعال  سطى  تجن  وبضض 
 "طضاظعا وبضض أجى ظصعل "غثاك أوضاا وشعك ظفت
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تطعغر لطمظاعب أم تثطري لطصغط 
اإلجقطغئ يف املظاعب؟

أحسطئ الاشغغرات الاغ أجرتعا وزارة الاربغئ والاسطغط 
شغ افردن الحارع افردظغ بمثاطش شؤاته، شصث عاجط 
أعض افردن عثه الاشغغرات، واسائرعا الضبغرون اساثاء 
أبرزت  وصث  افردن،  فعض  اإلجقطغئ  الععغئ  سطى 
المظاعب  بغظ  طصارظات  اإللضاروظغئ  المعاصع  طظ  ضبغر 
الصثغمئ والةثغثة المسثلئ شغ طعاد الاربغئ اإلجقطغئ 
والطشئ السربغئ والاارغت وطا غسمى بالاربغئ العذظغئ 
والبصاشئ الساطئ، وبغظئ إزالئ بسخ اآلغات وافتادغث 
الثروس  بسخ  واجائثال  وغغرعا،  المتةئات  وخعر 
طبض درس سظ جعرة الطغض ووضع طضاظه درس سظ 
ووضع  الطرغص  آداب  تعل  تثغث  وتثف  السئاتئ، 
سظ  درس  وتثف  المرور،  إحارات  سظ  درس  طضاظه 
اطرأة  خعرة  ووضع  السةطعظغ،  شراس  الئطض  الطغار 
الظزام  أن  وطسطعم  وغغرعا،  المتةئئ  بثل  جاشرة 
شغ افردن غصعم باظفغث أجظثات ُتمطى سطغه طظ صئض 
الاربغئ  وزغر  أطبال  طظ  المعظفعن  غمطك  ق  الشرب، 
بسخ  وغساثثطعن  افواطر،  لعثه  اقجاةابئ  إق 

المأجعرغظ السطماظغغظ لاظفغثعا.
الشربغئ  بالبصاشئ  المأجعرون  عآقء  غاسطح  طا  وسادة 
أختاب  غاسطح  ضان  ضما  جرائمعط،  وتئرغر  لامرغر 
الصثغمئ  بالفطسفات  السابصئ  والسصائث  افدغان 
بسخ  غساثثطعن  وضاظعا  اإلجقم،  لمعاجمئ 
المسطمغظ ضسغفغ اإلغمان لغضعظعا رأس تربئ لعط شغ 
طعاجمئ اإلجقم، وصث تخثى لعط السطماء والمفضرون 
طما أدى إلى ظععر طثارس سصائثغئ وشطسفغئ سثة 
سظث المسطمغظ، والغعم وبسث الشجو الفضري والبصاشغ 
لطمسطمغظ طظ صئض الشرب، وتظخغإ تضام سمقء له 
الضااب  بسخ  ذطط  حراء  وبسث  المسطمغظ،  بقد  شغ 
والمفضرغظ، واجاثثام الشرب لئسخ افصقم المأجعرة 
لطاروغب فشضاره وطساصثاته، وطعاجمئ أشضار اإلجقم 
وسصائثه وأتضاطه، بثأت تمطئ طسسعرة ضث طا تئصى 
بالمفاعغط  المعاجمعن  وتسطح  اإلجقم،  أتضام  طظ 
وافشضار السطماظغئ الشربغئ طظعا والحرصغئ، طساثثطغظ 
لمعاجمئ  تربئ  ضرأس  اإلجقطغئ  افجماء  بسخ 
والمفضرغظ  السطماء  طظ  الضبغر  لعط  شاظئرى  اإلجقم، 
لطرد سطغعط، وتخطئ خعقت وجعقت بغظ أختاب 
افشضار الزقطغئ العثاطئ طظ السطماظغغظ، وبغظ الضااب 
وبسخ المفضرغظ اإلجقطغغظ، ضاظئ ظاغةاعا إزالئ طا 
تئصى طظ طستئ إجقطغئ شغ بسخ المظاعب الاسطغمغئ، 
طظ صئض السطماظغغظ الثغظ طظتاعط افظزمئ السمغطئ 
الحرذطئ  شاجاشطئ  المظابر،  لعط  وأتاتئ  المظاخإ 
المأجعرة طظ السطماظغغظ عثه المظاخإ والمظابر شغ 
طعاجمئ اإلجقم وإصخائه سظ الساتئ، وطتع طا تئصى 

طظ آباره شغ طظاعب الاسطغط.
وصث صاطئ وزارات الاسطغط شغ سثد طظ الثول السربغئ 
وطظعا افردن باقجاةابئ لمطالإ الشرب بإجراء عثه 
الاشغغرات سطى طا تئصى طظ طزاعر وصغط ترطج إلى السصغثة 
الاربعغئ،  المظاعب  تطعغر  طسمى  تتئ  اإلجقطغئ، 
وتسثغطعا طظ صئض غقة السطماظغغظ وطاطرشغعط، وصث 
جاعمئ عثه الاعجعات اإلصخائغئ طظ صئض السطماظغغظ 
تعخش  الاغ  الةماسات  بسخ  إغةاد  شغ  الرجسغغظ 
بالماطرشئ، ضردة شسض سطى تطرف السطماظغغظ، تغث 
صاطئ عثه الةماسات وبسخ افشراد بأسمال ارتةالغئ 
و(اإلرعاب)  الاطرف  رطعز  بسخ  ضث  واظفسالغئ، 
بغثعط  طظ  إلجتاف  ذئغسغئ  ظاغةئ  وعغ  السطماظغ، 
وطساصثاتعط،  الظاس  صغط  سطى  وتشعلعط  السططئ 
وصث اظثرط ضبغر طظ الحئاب الماتمسغظ والساذطغظ 
أظعط  طظعط  ظظا  الةماسات،  عثه  ضمظ  السمض  سظ 
الماطرشغظ،  السطماظغغظ  عآقء  أغثي  سطى  جغأخثون 
باجاشقل  واجاثئاراتعا  الشربغئ  التضعطات  وصاطئ 
سظ  الةماسات،  عثه  بسخ  سظث  الظعب  عثا  وتشثغئ 

ذرغص زرع بسخ العجعه شغ صغاداتعا لطصغام بأسمال 
صاض وتثطغر ُتَظفر الرأي السام السالمغ واإلصطغمغ طظ 
طظ  المسسعرة  التمطئ  بسثعا  لائثأ  اإلجقم،  أتضام 
ضث  غربغا،  سطغه  المسغطر  المأجعر  اإلسقم  خقل 
اإلجقم وأتضاطه، بسث أن ضان عةعطعط غارضج سطى 
الةماسات اإلجقطغئ الاغ تطالإ بسعدة اإلجقم إلى 

التغاة والمةامع ضظزام تغاة.
سطى  المأجعرة  السطماظغئ  الصطئ  جغطرة  ظعرت  وصث 
المآجسات  خقلعا  طظ  تثار  الاغ  التساجئ  المراضج 
وافوصاف  ضاإلسقم  السام،  الرأي  سطى  تآبر  الاغ 
والمآجسات الاسطغمغئ افجاجغئ والسطغا، وظعر ذلك 
جطغا شغ إبراز بسخ العجعه السطماظغئ ضثئراء طظاعب 
طظ  وغغرعا  وطفضرغظ  وطبصفغظ  وطآرخغظ  وأدباء 
افلصاب والخفات افضادغمغئ، لغظفثوا طظ خقل عثه 
افوخاف إلى السئث بسصغثة افطئ وطعاجمئ تارغثعا 
السابصئ  المظاعب  خطع  وطع  وأتضاطعا،  وسصغثتعا 
وبظاء  جطعك  شغ  تآبر  الاغ  والمفاعغط  افشضار  طظ 
حثخغات إجقطغئ تصغصغئ، إق أظعط أرادوا أن غتثشعا 
ضض طا تئصى طظ اآلغات وافتادغث والخعر والصخص 
الاغ تحغر إلى ععغئ عثه افطئ، بتةئ طتاربئ الشطع 
شغ  افردظغئ  التضعطئ  خطئ  ظخئ  شصث  والاطرف، 
تجغران الماضغ سطى"تسثغض المظاعب وترجغت طساظغ 
اقساثال والعجطغئ" شاسائرت وزارة الاربغئ والاسطغط 
افردظغئ آغات الخقة والعضعء وافتادغث الاغ تثسع 
الظساء  وخعر  افخقق  وطضارم  والفدغطئ  لطخثق 
المتةئات والصخص الئطعلغئ الاغ تمةث المةاعثغظ 
تطرشا  وغغرعا  الطاعر  شطسطغظ  برى  سطى  وافبطال 
وجمتئ  المظاعب،  طظ  بإزالاعا  وصاطئ  وإرعابا، 
لئسخ المأجعرغظ طظ السطماظغغظ بعضع جمعطعط 
بثق طظعا، شإذا ضاظئ عثه اآلغات وافتادغث والخعر 
و(اإلرعاب)  لطسظش  تثسع  تثشعا  تط  الاغ  والصخص 
ضما غّثسعن، شإن سطماظغاعط عغ طظ أوجثت وغثت 

(اإلرعاب) والسظش وزرساه شغ ضض دول السالط.
بمثاطش  السطماظغغظ  إرعاب  بغظ  بسغطئ  وطصارظئ 
والةاعطغئ،  والمارضسغئ  الرأجمالغئ  طحاربعط 
وبغظ بسخ طا ظسإ إلى الةماسات الاغ غخفعظعا 
طظ  عظا:  وأتساءل  السةاب،  السةإ  تةث  باإلرعابغئ، 
طؤات  وحرد  الئحر  طظ  المقغغظ  سحرات  صاض  الثي 
المقغغظ خقل التربغظ الضعظغاغظ؟! وطظ الثي صاض 
طؤات اآلقف طظ الفغاظاطغغظ شغ سصث الساغظات؟! وطظ 
الثي صاض أضبر طظ ططغعن وظخش طسطط شغ الةجائر، 
صاض  الثي  وطظ  واتث؟!  غعم  شغ  طظعط  ألفاً  أربسغظ 
واظاعك  وافجرى  وافذفال  الظساء  طظ  اآلقف  طؤات 
غعغسقشغا  شغ  الظساء  طظ  اآلقف  طؤات  أسراض 
وأششاظساان  الحغحان  دطر  الثي  وطظ  السابصئ؟! 
وطظ  أعطعا؟!  طظ  المقغغظ  وحرد  وصاض  والسراق 
طثن  غثطر  الثي  وطظ  الجسار؟!  تض  طثغط  دطر  الثي 
طظ  اآلقف  طؤات  وغصاض  وصاض  اآلن،  الحام  وصرى 
أعطعا وحرد المقغغظ؟! وطظ الثي صام بمثابح دغر 
غاجغظ وطثرجئ بتر الئصر وخئرا وحاتغق؟! عض عغ 
السطماظغئ  افظزمئ  عغ  أم  (اإلرعابغئ)؟!  الةماسات 

بمثاطش طسمغاتعا؟! طا لعط ضغش غتضمعن.
وعا عع الظزام شغ افردن غضرم وزغر الاربغئ وغسغث 
تسغغظه ضمظ تضعطئ المطصغ، طضاشأة له سطى تمرغره 
الاشغغرات الاغ أجراعا إرعابغع السطماظغئ، لغبئئ الظزام 
لاظفغث  غغه  شغ  جائر  أظه  لطحك  طةاق  غثع  ق  بما 
غسسعن  الاغ  الاسطغمغئ  المظاعب  شغ  الشرب  أجظثات 
طظ خقلعا إلى جطت افطئ سظ دغظعا، لضظ أظى لعط 
عآقء  وجغسطط  الساتر  سطى  جغظصطإ  شالستر  ذلك، 
اإلرعابغعن السطماظغعن أظعط جغطصعن شغ واد جتغص 

 ضما ألصغ طظ جئصعط طظ جفطئ الزالمغظ

بصطط: أتمث أبع صثوم

الاساون  طةطج  دول  أسربئ 
الثطغةغ سظ اجاظضارعا الحثغث 
تاسرض  الثي  الةعي  لطصخش 
وأتغاؤعا.  تطإ  طثغظئ  له 
المةطج،  سام  أطغظ  وصال 
دول  إن  الجغاظغ،  الططغش  سئث 
المةطج تحةإ بحثة العةعم 
تطإ  طثغظئ  سطى  الماعاخض 
وصاض أبظائعا، والاثطغر الممظعب 
سثواظًا  باسائارعا  فتغائعا، 
الثولغئ  الصعاظغظ  غثالش  جاشرًا 
والمئادئ اإلظساظغئ وافخقصغئ. 
وأضث الجغاظغ أن دول المةطج 
إلى  الثولغ  المةامع  تثسع 

اجاظضار الةرائط الئحسئ الاغ ترتضإ ضث أبظاء تطإ والمثن السعرغئ ضاشئ وبمثاطش أظعاع افجطتئ المترطئ، 
وتطالإ طةطج افطظ بالاثخض الفعري لعصش السثوان سطى تطإ ورشع طساظاة أعض جعرغا." السربغئ ظئ"

: لع ضان تضام دول طةطج الاساون الثطغةغ خادصغظ شغ اجاظضارعط لطةرائط الاغ ترتضإ ضث أعض 
تطإ، ولع ضاظعا خادصغظ شغ بضائعط سطى أعض جعرغا، ودطعسعط الاغ غثرشعظعا لغسئ دطعع تماجغح!، لع 
ضاظعا شسق غرغثون رشع الدغط والزطط سظ أعض الحام، ووصش السثوان سظ تطإ؛ لما تعاذؤعا طع الظزام 
الظخغري الئسبغ السمغض فطرغضا، إطا بسضعتعط سظه وعع غرتضإ المةازر طظث تعالغ جئ جظعات، المةجرة 
تطع افخرى شغ ذعل جعرغا وسرضعا، أو بحراء ذطط بسخ صادة الفخائض وتطصغمعط المال السغاجغ الصثر؛ 
إلحشال الفخائض بصاال بسدعا بسدا وإلعائعط سظ صاال الظزام، الثي خرجعا أخق إلجصاذه. وافدعى 
وافطر أن غططئعا طظ طةطج افطظ الاثخض الفعري لعصش السثوان سطى تطإ، وعط غسطمعن أن طةطج 
افطظ عثا عع أس الثاء وجئإ الئقء، طا غسظغ أن تضام الثطغب عط ججء طظ المآاطرة سطى بعرة الحام، 

وإن ادسعا غغر ذلك لغئغدعا وجعععط ضالتئ السعاد.

دول طةطج الاساون الثطغةغ تتاول تئغغخ وجععا أطام أعض الحام واملسطمني!!

دول الثطغب تطالإ طةطج افطظ بعصش المةازر شغ تطإ
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اقصاخاد المخري عع باظغ أضئر اصاخاد شغ السالط السربغ، 
بسث السسعدغئ، وغسائر ضثلك اقصاخاد الباظغ شغ أشرغصغا 
بسث جظعب أشرغصغا، طاثطغاً اقصاخاد الظغةغري، وعع طظ 
أضبر اقصاخادغات تظعساً شغ المظطصئ، تغث غاحضض طظ: 
الجراسئ، والخظاسئ، والثثطات، والسغاتئ، وتسائر طخر 
طظ أضئر طخثري الصطظ شغ السالط، سقوة سطى إظااج 
والضغماوغات  والخطإ،  والتثغث  والئارول،  اإلجمظئ، 
المضرر،  والسضر  المطاط،  طظاةات  وضثلك  وافجمثة، 
والائس، وافذسمئ المسطئئ، وزغئ بثرة الصطظ... وغغرعا 
طظ المظاعجات. وسقوة سطى ذلك، شإن طخر تماطك بظغئ 
أجاجغئ طاغظئ وحئضئ لطظصض والمعاخقت، واقتخاقت، 
وطخادر الطاصئ، وطثظاً خظاسغئ تثغبئ، والمظاذص الترة، 
وافغثي الساططئ الماعرة، وشعق عثا وذاك، غسائر الحسإ 
المخري طظ أظحط حسعب افرض، وبسثد غجغث سظ ٩٠ 

ططغعن ظسمئ.
دولئ  طخر  طظ  تةسض  أن  غمضظ  اإلطضاظات  عثه  ضض 
شغ طخاف الثول الماصثطئ، ولضظ عغعات! شإن ظسئئ 
المرضجي  الةعاز  أخــثره  طا  تسإ  طخر،  شغ  الفصر 
شغ  اظسصث  الــثي  المآتمر  خقل  (تضعطغ)  لقتخاء 
٢٠١٦/٠٦/٢٦م: "أن الفصراء، وعط الثغظ ق غساطغسعن 
الشثاء  وغغر  الشثاء  طظ  افجاجغئ  باتاغاجاتعط  العشاء 
غحضطعن ٢٧,٨٪ طظ إجمالغ سثد السضان"، وصث أضث 
الطعاء أبع بضر الةظثي، رئغج الةعاز المرضجي لطاسئؤئ 

واإلتخاء، أن ظسئئ الئطالئ شغ طخر بطشئ ١٢,٨٪.
إن عثه المفارصئ تثسع لطثعحئ واقجاشراب، وتثشع إلى 
الفدعل لمسرشئ افجئاب التصغصغئ وراء عثه المفارصئ، 
إسقن  سطى  اذطسظا  إذا  والاسةإ  اقجاشراب  غجول  وصث 
٢٠١٦/٠٣/٥م،  شغ  الخادر  المخري  المرضجي  الئظك 
بطس  صث  الثارجغ  الثغظ  تةط  (أن  شغه:  جاء  ــثي  وال
٥٣,٤٤٤ ططغار دوقرًا شغ الربع البالث الثي اظاعى شغ 
الثغظ  خثطئ  أسئاء  أن  ذضر  تغث  ٢٠١٦/٠٣/٣١م)، 
الثارجغ خقل بقبئ أحعر عع ظتع ٣,٢ ططغار دوقر، وصال 
الئظك إن إجمالغ الثغظ السام المتطغ بطس ٢,٣٦٨ ترلغعن 

جظغعاً بظعاغئ ضاظعن أول/دغسمئر طظ السام الماضغ.
وأوضح الئغان المظحعر سطى المعصع اإللضاروظغ لعزارة 
بطس  التالغئ  المالغئ  لطسظئ  الفعائث  "صغمئ  أن  المالغئ، 
الفعائث  أن  أي  السظئ"  طخروشات  إجمالغ  طظ   ٪٢٨,٢
الربعغئ تطاعط أضبر طظ ربع المخروشات طظ المعازظئ 
الساطئ، وإذا أضفظا إلى ذلك تةط الفساد المالغ واإلداري، 

وسطى تسإ طا ورد سطى لسان رئغج الةعاز المرضجي 
لطمتاجئئ شغ طخر، والثي تمئ إصالاه بسئإ تخرغتاته 
شغ  واإلداري  المالغ  الفساد  تةط  أن  ذضر  تغث  تطك، 
طخر غخض إلى ٢٠٠ ططغار جظغه جظعغاً، ضما ذضر أن 
بسخ المآجسات تسرصض سمض خئراء الةعاز، طما غتعل 
دون ضحش بسخ وصائع الفساد، وذضر سطى جئغض المبال 

وزارة الثاخطغئ.
المعازظئ  شغ  الدرائإ  ظسئئ  أن  ظةث  ذلك  ضض  وشعق 
الساطئ المخرغئ صث بطشئ ٦٨٪، وتثععر الةظغه المخري 
أطام الثوقر، شئسث أن ضاظئ صغمئ الةظغه المخري طصابض 
بطشئ  شصث  السام ١٩٨٩م،  شغ  دوقر  طظ  أضبر  الثوقر 

صغمئ الثوقر ابظا سحر جظغعاً طخرغاً.
أطا المسالةات الاغ أذطصعا الرئغج المخري سئث الفااح 
السغسغ، والاغ جماعا (خئح سطى طخر بةظغه)، والاغ 
لط غساةإ الحسإ المخري لعا، شإظعا تخطح لقجافااء 
سطى صئعلعط له رئغساً، إذ إظعا لغسئ سمقً جادًا لمسالةئ 
طحضطئ اقصاخاد، بض عغ طتاولئ طظ السغسغ لطعروب 
لفطام، وتتمغض الحسإ المخري أوزار الفحض اقصاخادي، 

وتتمغطعط أسئاء الفساد المالغ واإلداري شغ الئقد.
الزاعرة  برواتعا  رغط  الضظاظئ،  طخر  تساظغه  طا  إن 
والئاذظئ، ق غمضظ إخقته بمبض عثه الارعات، الاغ 
تآضث سثم وجعد رؤغئ اصاخادغئ واسغئ لمسالةئ طحاضض 
الئقد اقصاخادغئ الماأزطئ شغ طخر، بض إن طبض عثه 
إخقح  شغ  تساسث  أن  غمضظ  ق  الثطغرة  المسالةات 
اقصاخاد، شافطر غتااج لسصطغئ جغاجغئ واسغئ طثطخئ، 
تثغر عثه البروات الدثمئ الاغ تمطضعا طخر الضظاظئ، 

واقظسااق طظ الائسغئ السغاجغئ واقصاخادغئ فطرغضا.
ظظزر  شإظظا  ــات،  افزط عثه  لمبض  التصغصغ  السقج  أطا 
لفجئاب الاغ دشسئ باصاخاد طخر إلى تاشئ العاوغئ، 
وبإظسام الظزر شغ عثه افجئاب ظةثعا ضطعا طثالفات 
المالغ  الفساد  إلــى  ربعغئ،  طساطقت  طظ  حرسغئ، 
واإلداري، والدرائإ الاغ تفرض سطى السطع والثثطات، 
سظ  باإلضاشئ إلى اجاظاد الةظغه المخري لطثوقر بثقً 
الثعإ والفدئ، وضطعا طثالفات حرسغئ، وباخاخار شإن 
الثي وراء ضض عثه افجئاب عع الظزام السغاجغ الفاجث، 
الثي تمئ حرسظاه شغ الئقد، وإن التض غضمظ شغ ظزام 
جغاجغ خالح، غجغض عثه المثالفات الحرسغئ، وغدع 
طضاظعا، بسث ضظسعا، طسالةات اإلجقم السزغط؛ أق وعع 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

عض غمضظ أن تساسث الاربسات يف إخقح 
اقصاخاد يف طخر؟

بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر جطغمان – الثرذعم

الاسجغئ يف املةرم حمسعن بريغج واملحارضئ يف جظازته 
حرسظئ لقتاقل وجرائمه

٢٠١٦/٩/٣٠م  الةمسئ  المتاطئ  الصثس  شغ  ُحغسئ 
جظازة حمسعن بغرغج الرئغج الااجع لثولئ غععد وآخر 
صادتعا المآجسغظ، بتدعر تسسغظ وشثا دولغا، بغظما 
حارك طظ السرب رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد 
والسغاجغغظ  افطظغغظ  المسآولغظ  طظ  وسثد  سئاس 
الاترغر،  طظزمئ  جر  أطغظ  سرغصات  خائإ  بغظعط 
الاعاخض  "لةظئ  تسمى  طا  طسآول  المثظغ  وطتمث 
الفطسطغظغئ،  السططئ  شغ  اإلجرائغطغ"  المةامع  طع 
إلى  والاظسغص،  اقرتئاط  طسآول  الحغت  وتسغظ 
وجططظئ  والمشرب  وطخر  افردن  طظ  وشعد  جاظإ 

سمان والئترغظ.
ق حك أّن عثه المحارضئ والاسجغئ طظ صئض السططئ 
الفطسطغظغئ والعشعد السربغئ بعشاة رئغج دولئ غععد 
وجرغمئ  خطغؤئ  شطسطغظ  المئارضئ  لفرض  المتاطئ 
ولرجعله  هللا  خغاظئ  عغ  بض  المصاغغج،  بضض  ظضراء 

ولطمآطظغظ.
فذفال وظساء  شئغرغج عع رئغج دولئ غععد الصاتطئ 
أبظائعا،  طظ  لطمقغغظ  والمعةرة  شطسطغظ،  وحغعخ 
شطسطغظ  وأرض  افصــخــى  لطمسةث  والمثظسئ 
فرض  المتاطئ  عغ  وطسه  ذلــك  وصئض  الطاعرة، 
بغرغج  وتاى  المئارضئ،  اإلجقطغئ  افرض  شطسطغظ، 
بتص  ــرام  اإلج شغ  والامغج  الثخعخغئ  شطه  ظفسه 
شطسطغظ وأعطعا، شعع خاتإ باع شغ جرائط اإلبادة 
بتص أعض شطسطغظ خقل خثطاه شغ ترضئ "العاجاظاه" 
المسروشئ بةرائمعا، وعع طظ صاد طثبتئ طثغط جظغظ 
والغاجمغظئ شغ طثغظئ ظابطج الصثغمئ سام ١٩٨٧م، 
وعع طظ أطر باجاعثاف ططةأ لفطط الماتثة شغ صاظا 
وصاض طؤات الظساء وافذفال سام ١٩٩٦م، تاى ُلصإ 
بةجار صاظا، وعع طعظثس السثوان البقبغ سطى طخر 
سام ١٩٥٦م، وعع غسث سراب المحروع الظعوي لضغان 
الشربغئ،...  الدفئ  شغ  اقجاغطان  وطآجج  غععد 
شعع باخاخار رجض طامغج شغ اإلجرام وخاتإ جئص 

شغ طحروع اقتاقل.
بق  عغ  ودولاه  أعطه  وسجاء  جظازته  شغ  شالمحارضئ 
شطسطغظ،  وحعثاء  وظساء  أذفال  لثطاء  خغاظئ  حك 
وخغاظئ لقجؤغظ المحااغظ شغ بصاع افرض، وخغاظئ 
لطمسةث افصخى الثي غثظسه غععد خئاتا وطساء، 
براعا  روى  الاغ  المئارضئ  افرض  لفطسطغظ  وخغاظئ 
وعغ  سظعا،  ودشاسا  لعا  شاتا  افبطال  الحعثاء  دطاء 

صئض ذلك وطسه خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
بتص  اإلصرار  تسظغ  أظعا  المحارضئ  شغ  ُغصال  طا  شأصض 
شطسطغظ  بتص  جرائط  طظ  به  صام  طا  ضض  شغ  بغرغج 
ُغاخعر  أن  غمضظ  ق  إذ  بساطئ،  والمسطمغظ  وأعطعا 
اقساراض سطى تطك الةرائط وطظ بط الارتط والئضاء 
بتص  اإلصرار  أغدا  تسظغ  وعغ  طرتضئعا!!  وشاة  سطى 
ضغاظعط  لتفر  غطجم  طا  بضض  الصغام  شغ  غععد  صادة 
حأظعط  شطسطغظ  المئارضئ  لفرض  اتاقلعط  وتبئئ 
حأن بغرغج الثي اجامات شغ التفاظ سطى دولئ غععد 

وتبئغاعا.
والعشعد  السططئ  صادة  غضعن  أّن  الماعصع  غغر  وطظ 
تصغصئ  غثرضعن  ق  الةظازة  شغ  حارضئ  الاغ  السربغئ 
المةرم حمسعن بغرغج، ولضظعا افعثاف الثئغبئ الاغ 
غرغثون تتصغصعا طظ وراء ذلك، شسئاس طبق غعثف 
طظ وراء طحارضاه إلى تتصغص ضبغر طظ افطعر، شعع 
غرغث أن تظال خطعته إسةاب الرئغج افطرغضغ أوباطا 
الثي ضان جسغثا بثطعة سئاس تطك وسئر سظ ذلك 
أوباطا  خقله  طظ  أراد  الثي  افطر  وعع  ضطماه،  شغ 
وطظ خقل طحارضاه عع بظفسه شغ الةظازة أن غسئر 
سظ طثى اتاراطه والسالط طسه لثساة السقم لاعجغه 
رجالئ قذسئ إلى ظاظغاعع الماسظئ والراشخ لطتطعل 

سطى  ضطماه  شغ  أوباطا  أبظى  تغث  لعا،  المسرصض  أو 
شغ  وجــعده  إّن  وصال  الةظازة،  شغ  سئاس  طحارضئ 
غثضر  السابص  "اإلجرائغطغ"  الرئغج  تحغغع  طراجط 

بأن السمض طظ أجض السقم غةإ أن غسامر.
وضثلك أراد سئاس أن غزعر ضرجض جقم أطام دول 
السالط الشربغ تاى آخر رطص، وعع طا خرح به سدع 
الطةظئ المرضجغئ لترضئ شاح طتمث المثظغ المحارك 
جظازة  وتدعره  سئاس  "ذعــاب  بصعله  العشث  شغ 
بغرغج خطعة جغاجغئ أغثه شغعا ضض رؤجاء السالط 
المحارضغظ شغ الةظازة تاى إن ٩٠٪ طظ التدعر صث 

خاشتعه".
السربغئ  الــعشــعد  وطسعا  السططئ  أرادت  وضثلك 
المحارضئ شغ الةظازة أن تةسض طظ الاساغح والاطئغع 
طع غععد أطرا سادغا وطصئعق، وعع طا سئر سظه طساحار 
سئاس لطحآون الثغظغئ والسقصات اإلجقطغئ، طتمعد 
بغظظا،  تغا  ضان  لع  طتمث  "الرجعل  بصعله  العئاش، 
"بأن  عثا  صعله  سطى  وأضث  الةظازة"،  بعثه  لحارك 
وطا  الغععدي،  جاره  بةظازة  حارك  طتمث  الرجعل 
أن  غرغثون  شعط  أبغاط".  أم  حؤاط  جار...  إق  بغرس 
غاساطض المسطمعن طع دولئ غععد وصادتعا المةرطغظ 
ضةغران ذئغسغغظ، ق بث طظ الاساغح طسعط والصئعل 
الثاشع  وعثا  طسعط،  السقصات  وتطئغع  بعجعدعط 

افبرز وراء طحارضئ العشعد السربغئ المثضعرة.
الاغ  الحرسغئ  غععد  ضغان  إلسطاء  طتاولئ  شعغ 
وبصائعط  لفطسطغظ،  اغاخابعط  شغ  سظعا  غئتبعن 
شغ صطإ السالط اإلجقطغ وطععى أشؤثة المسطمغظ، 

المسةث افصخى المئارك.
ورغط إدراك السططئ وصادتعا لتةط الشدإ الحسئغ 
تطك  سطى  الماعصسئ  الفسض  وردود  الثطعة  لعثه 
لصاسثتعا  إتــراج  طظ  به  تاسئإ  صث  وطا  الثطغؤئ، 
الترضغئ وبصاغا الصاسثة الةماعغرغئ إق أّظعا صاطئ بعا 
بضض خطش وغرور، بق أدظى تغاء أو خةض، لاسمص ظعب 
صئض  طظ  أتث  إلغه  غسئصعا  لط  الثي  السغاجغ  السعر 
إق طظ ُضرب بعط المبض سئر الاارغت ضأبغ رغال الثي 

أرحث أبرعئ التئحغ إلى الئغئ الترام لعثطه.
وتالئ اقجاثفاف عثه طظ صئض صادة السططئ بالشدإ 
الحسئغ والترضغ، تساظث إلى إدراك السططئ تصغصئ 
جططاظعا المجسعم شغ شطسطغظ، شعط غسطمعن تماطا 
وغععدغئ،  دولغئ  بإرادة  وباصعن  طعجعدون  أّظعط 
تضمه،  ططمؤظ إلى  وعع  باطك الثطعة  صام  شسئاس 
بإرادة  إق  وجططاه  عع  جاء  طا  أّظه  تماطا  غسطط  شعع 
دولغئ وطئارضئ غععدغئ، شطعق تماغئ غععد وأطرغضا 
شطسطغظ  أعض  أصثام  تتئ  بسغث  زطظ  طظث  لععى  له 
السغادة  طسالط  طظ  تمطك  ق  شالسططئ  الحرشاء، 
بثسط  وصائمئ  باصغئ  عغ  ذلك  وطع  حغؤا  ــثول  وال
تمبض  وعغ  غثسمعظعا  ق  ولماذا  لعا،  وغععد  أطرغضا 
الغث الداربئ والثراع افطظغ لقتاقل، وسرابئ السقم 

والاطئغع واقجاثثاء!!
إق أّن ذلك ق غسفغ أعض شطسطغظ طظ رشع خعتعط 
سالغا خارخغظ شغ وجه السططئ وأزقطعا بأن غرشسعا 
أن  ذلك  حأن  طظ  إذ  شطسطغظ،  صدغئ  سظ  أغثغعط 
غثرك  تالما  والافرغط  الاخفغئ  طحارغع  غفحض 
وصادتعا  السططئ  بأّن  ورائعط  طظ  وأطرغضا  غععد 
غائرؤون  والتةر  الئحر  وأّن  أظفسعط  إق  غمبطعن  ق 
طظعا، لاثعإ بثلك أتقم أطرغضا وغععد شغ تخفغئ 
بظخر  اهللا  غأذن  تاى  الرغاح،  أدراج  شطسطغظ  صدغئ 
طظ سظثه، وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
وتطعر  غععد  تخعن  لاثك  الةغعش  تترك  الظئعة 
 المسةث افصخى وافرض المئارضئ طظ رجسعط

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

بصطط: المعظثس باعر خالح *

الاساون  طظزمئ  طرضج  غئثأ  أن  الساطئ  افطاظئ  صررت 
اإلجقطغ لطتعار والسقم والافاعط أسماله رجمغا طططع 
السظئ العةرغئ الةثغثة ١٤٣٨. ضما جُغسَطظ سظ إذقق 
البالبئ  الثورة  خقل  رجمغاً  لطمرضج  اإللضاروظغ  المعصع 
وافربسغظ لمةطج وزراء الثارجغئ الُمجطع سصثعا غعطغ 
١٨ و١٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٦ شغ الساخمئ افوزبضغئ، 
ذحصظث. وغعثف المرضج الثي غسمض تتئ إدارة التعار 
والاعاخض شغ افطاظئ الساطئ لمظزمئ الاساون اإلجقطغ، 
إلى طعاجعئ الاترغخ سطى (اإلرعاب والسظش والاطرف) 
ووجائض  الاعاخض،  حئضات  سئر  خاخئ  أحضاله،  بضاشئ 

اإلسقم والفداء اإللضاروظغ، وإظحاء آلغئ لاسمغط تاقت ووصائع الاترغخ سطى الثول افسداء شغ المظزمئ طظ أجض 
الاساطض طسعا سطى ظتع تاجط. وأوضح طسالغ افطغظ السام لطمظزمئ، السغث إغاد أطغظ طثظغ أن المرضج جغدططع 
بسثة طعام، شغ طصثطاعا شدح أضاذغإ الثطاب الُمترِّض سطى (اإلرعاب)، طظ خقل بث رجائض طدادة سئر طعاصع 
الاعاخض، إضاشئ إلى بث رجائض تفاسطغئ بثخعص طعاضغع إغثغعلعجغئ تعط الحئاب المسطط، وإسثاد أحرذئ 
شغثغع وبراطب تعبغصغئ تمغط الطبام سظ اقدساءات الئاذطئ لطةماسات (اإلرعابغئ). وأضاف افطغظ السام أن المرضج 
جغسمض أغدا سطى تختغح المفاعغط الثاذؤئ الاغ تروِّج لعا الةماسات (اإلرعابغئ)، طظ خقل طصارساعا بظخعص طظ 
الصرآن والتثغث الظئعي الحرغش، وظحر خعرة إغةابغئ سظ السغاجات الاغ تظاعةعا الثول افسداء، واقضطقع 
السظغش  الاطرف  بمتاربئ  المسظغئ  واإلصطغمغئ  المتطغئ  المئادرات  طثاطش  بغظ  لطاعاخض  ئ  ضمظخَّ طرجسغ  بثور 
وطظسه. وغاساون المرضج بحضض وبغص طع الضغاظات المعازغئ والمراضج العذظغئ المسظغئ بمضاشتئ (اإلرعاب) شغ 
الثول افسداء، إلى جاظإ طآجسات طظزمئ الاساون اإلجقطغ المسظغئ وغغرعا طظ افجعجة اإلصطغمغئ واآللغات 

الماثخخئ الاابسئ لفطط الماتثة. (طعصع طظزمئ الاساون اإلجقطغ - المعصع اقلضاروظغ)

طظزمئ الاساون اإلجقطغ تسطظ تربعا سطى اإلجقم
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