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بصطط: سئث اهللا المتمعد

ألط غأِن لطمسطمغظ وعط غرون جغعحعط الاغ غةإ سطغعا 
أن تتمغعط وتعاجه أسثاءعط وتترر بقدعط، غصعم التضام 
شغ بقدعط بإرجالعا لصاالعط شغ جعرغا والسراق والغمظ 
ولغئغا وأششاظساان وغغرعا طظ الئقد، ولاظفغث جغاجات 
أسثائعط.. ألط غأِن لعط وعط غرون ضض ذلك وغساظعن طظ 
ظاائةه أن غسمطعا بأصخى ذاصاعط لاشغغر افوضاع تشغغرا 
ختغتا بالسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة الاغ تةمع حمطعط وتعاجه سثوعط؟؟!!   

اصرأ شغ عثا السثد:
- أطرغضا تسافج ضعرغا الحمالغئ لاطعغص الخغظ ...٢

- ظصطئ تتعل جثغثة شغ اقصاخادغات الشربغئ ...٢

- ظازتع تطإ بغظ التالئ اإلظساظغئ والمضاجإ السغاجغئ ...٣

- تمقت الاحضغك بعجعب الثقشئ: ترب اجائاصغئ 

   سطى اإلجقم ...٤

- طظ برغث الصراء: المحعث السغاجغ شغ الةجائر: أضثوبئ  

  «الثولئ المثظغئ» ووعط «اقظاصال الثغمصراذغ» (٢)  ...٤
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بصطط: أجسث طظخعر

السغسغ: ضسرظا حعضئ «اإلرعاب»
 وظعاجه تتثغات ضئرية

صال الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ غعم السئئ 
تعاجه  بقده  إن  الئرلمان  شغ  ضطماه  خقل  الماضغ 
تتثغات ضئغرة تبغر الصطص، لضظه أضث شغ المصابض أظعا 
اجاطاسئ «ضسر حعضئ اإلرعاب» وتتصغص إظةازات غغر 
طسئعصئ. وتعجه السغسغ إلى المخرغغظ بضطمئ ألصاعا 
أطام طةطج الظعاب بالصعل إن «طا غعاجه عثا العذظ طظ 
تتثغات غةسض الصطص والاثعف أطرا طحروسا، ولضظ تةط 
اإلظةاز غغر المسئعق غةسض طظ افطض أطرا تامغا وشرضا 
وذظغا». وصال الرئغج المخري بأن بقده واجعئ طعجئ 
إرعاب «ساتغئ» أرادت ظحر «الفعضى والثراب شغ ربعع 
العذظ». وشغ الحص اقصاخادي، تتثث السغسغ سظ 
«طحروسات ضئرى» أذطصعا طظث تعلغه التضط، لضظه صال 
«إن ظاائةعا تتااج إلى وصئ لضغ تاتصص». (طعصع الترة)
: طظ العاضح أن الرئغج المخري اتثث «طتاربئ 
اإلرعاب» ذرغسئ لطئطح بضض طسارض، وذرغسئ لمظع 
أي تترك حسئغ ضث جغاجاته، وذلك اتئاسا لما غصعم 
به أجغاده افطرغضغعن شغ جغاجاتعط شغ المظطصئ. 
وضسادة بصغئ تضام المسطمغظ الثي غخعرون العجائط 
«طحروسات  واإلشصار  الظعإ  وجغاجات  اظاخارات 
اقصاخادي  العضع  أن  سظ  السغسغ  غاضطط  ضئرى»، 
جغاتسظ وجازعر ظاائب جغاجاته «التضغمئ» شغما 
الظاس  شصث  السغسغ  سعث  شغ  شإظه  ولطسطط  بسث!! 
ظاغةئ  المةامع  سطى  الثعف  وجغطر  بافطظ  الحسعر 
السغاجئ الئعلغسغئ المائسئ، وزاد السةج شغ المغجاظغئ 
طسثقت  وارتفسئ  اقصاخاد  وتثععر  ضئغر  بحضض 
الئطالئ، وشّرط بمغاه الظغض إلبغعبغا سطى تساب أعض 
طظ  اهللا  دغظ  سطى  الةرأة  وزادت  والسعدان،  طخر 
تضام طخر وأبعاصعط وزادت طتاربئ أعض غجة وارتفع 
خدعسا  وازداد  غععد  ضغان  طع  الاظسغص  طساعى 
لطسغاجئ افطرغضغئ.. بط بسث ضض ذلك غاتثث السغسغ 

بضض وصاتئ سظ اإلظةازات!!  

إن ترضغا طظث أن أسطظئ شغعا الةمععرغئ وألشغئ الثقشئ 
ووصسئ اتفاصغئ لعزان الاغ تثطئ بمعجئعا سظ أراضغ 
الثولئ السبماظغئ، صث ارتئطئ بئرغطاظغا الاغ اتاطاعا 
وضان لعا الثور الرئغج شغ ضض ذلك، ووصسئ اتفاصغات 
طسعا، وطظعا اتفاصغئ الخثاصئ الارضغئ اإلظةطغجغئ الاغ 
بأظعا  ضمال  طخطفى  ورغث  إغظعظع  سخمئ  وخفعا 
رضغجة السغاجئ الثارجغئ الارضغئ. أي أن جغاجئ ترضغا 

الثارجغئ طرتئطئ بئرغطاظغا وتثور شغ شطضعا.
ترضغا  بثأت   ١٩٥٠ سام  طظثرغج  طةغء  طظث  ولضظ 
تثور شغ شطك أطرغضا باإلضاشئ إلى دوراظعا شغ شطك 
سطى  سمض   ٢٠٠٣ سام  أردوغان  جاء  وسظثطا  برغطاظغا. 
تخر دوراظعا شغ شطك أطرغضا، تاى تمضظ طظ ذلك 
سام ٢٠١١ بالثسط افطرغضغ. وضاظئ السقصات بغظعما 
غثضر.  حغء  شغ  غاخادطا  ولط  جغث  بحضض  تسغر 
وتظعغ  ظفعذعا  لارضج  إلغه  بتاجئ  أطرغضا  وضاظئ 
لعا  ضان  وصث  افصض،  سطى  برغطاظغا  ظفعذ  تدسش  أو 
بأردوغان  اقضاراث  بسثم  تاخرف  شأخئتئ  ذلك، 
ضبغرا وتمطغ سطغه طا ترغث وق تضارث بشدئه سظثطا ق 
تعاشصه سطى طا غرغث، شإذا ذعإ شعظاك غغره شق تأجش 
سطغه، واإلظةطغج صث تطصعا ضربئ صعغئ شغ الةغح وشغ 
العجط السغاجغ وشغ الصطاع اقصاخادي والاسطغمغ 
طظ  أو  سمقؤعا  المراضج  عثه  شغ  وترضج  والصداء، 
غثور شغ شطضعا. وعثا دأب أطرغضا بسثطا تارضج شغ 
بطث شعغ ق تسعد تضارث بالسمقء إق بصثر طا غظفثون 
تثث  ضما  لظفعذعا  اقجاصرار  وغآّطظعن  طحارغسعا 
شغ طخر؛ شأبسثت طئارك وواشصئ سطى طةغء طرجغ 
وطظ بط واشصئ سطى جصعذه وأتئ بالسغسغ، وشغ 
الئاضساان سظثطا صعضئ الظفعذ اإلظةطغجي بثأت تطسإ 
بالسمقء، تسصط ظعاز حرغش وتأتغ بمحرف، وتسصطه 
طرة  حرغش  وبظعاز  بشغره،  بط  وطظ  بجرداري،  وتأتغ 
أخرى لغضعن سئثا ططغسا لعا أضبر طظ المرة افولى. 
وشسطئ طبض ذلك شغ السراق طظ سقوي إلى الةسفري 
شسطئ  إظثوظغسغا  وشغ  السئادي،  وأخغرا  المالضغ  إلى 
سطى  تاى  وغطرجاعا  سظةعغاعا  شازعر  ذلك.  طبض 

سمقئعا.
غجي  طظاجه  اتاةاجات  شغ  ذلك  طبض  ظعر  وصث 
باجطظئعل سام ٢٠١٣، شضان المعصش افطرغضغ طظاصثا 
الماتثبئ  شخرتئ  اقتاةاجات،  لصمسه  فردوغان 
غعم  بساضغ  جغظفر  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط 
اقجاصرار  لدمان  افشدض  السئغض  «أن   :٢٠١٣/٦/١
الاسئغر  ترغات  دسط  عع  ترضغا  شغ  واقزدعار  وافطظ 
والاةمع وتحضغض الةمسغات الاغ ضان عآقء افحثاص 
غمارجعظعا سطى طا غئثو»، وأسربئ سظ «صطصعا بحأن 
افحثاص الثغظ جرتعا شغ اقتاةاجات». وصام ضااب 
فطرغضا  الاابع  السغاجغ  العجط  سطى  طتسعبعن 
طساشطغظ  أردوغان  باظاصاد  غعقن  جماسئ  وطظعط 
بعاجطئ  الةماسئ  عثه  صاطئ  وبسثعا  اقتاةاجات. 
الفساد  صدغئ  بإبارة  والصداء  افطظ  شغ  طظاسئغعا 
اظصقب،  طتاولئ  أردوغان  شاسائرعا   ٢٠١٣/١٢/١٧ غعم 
بثأت  وإن  الةماسئ،  عثه  باخفغئ  جاد  بحضض  وبثأ 
أردوغان  أجصط  سظثطا   ٢٠١١ سام  بغظعما  اقخاقشات 
الئرلماظغئ،  لقظاثابات  الةماسئ  عثه  طرحتغ 
شصاطئ الةماسئ بفدح اتخاقت التضعطئ طع التجب 
الضردجااظغ بعاجطئ رئغج المثابرات وسمطئ سطى 
إجصاذه لغضعن أتث طظاسئغعا رئغسا لطمثابرات، شصام 
الةماسئ  عثه  لمظاسئغ  الاخفغات  بئسخ  أردوغان 
إبارة  بسث  أظه  إق  أطظ.  ضابط   ٥٠٠ تعالغ  حمطئ 
الةماسئ لصدغئ الفساد أدرك أردوغان طثى خطعرة 
عثه الةماسئ شعخفعا باإلرعابغئ وأسطظ الترب سطغعا، 
وذالإ باسطغط رئغج الةماسئ شاح اهللا غعقن الصابع 
شغ وقغئ بظسطفاظغا بأطرغضا غسمض لتسابعا تغث تسصث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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السراق: تسثغض تضعطغ لدط «تضظعصراط» 

طعاصش  طظ  بعا  غاسطص  وطا  السعرغئ  البعرة  تحعث 
شغ  جعرغا  شغ  شالبعرة  طاقتصئ،  تطعرات  وأتثاث 
جّطط  رأس  وسطى  السغاجغئ،  أطرغضا  أجظثة  طصثطئ 
أولعغاتعا، وعثا واضح طظ ضعظعا حشض جعن ضغري 
وتخرغتاته،  وتترضاته  اتخاقته  وطتعر  الحاغض، 
اعاماطاته  عاطح  شغ  أخئتئ  الصداغا  وبصغئ 
شرضئ  شصث  بأطرغضا،  خاخا  عثا  غسث  ولط  ظسئغا، 
بحضض  السالط  صداغا  سطى  ظفسعا  السعرغئ  البعرة 
لطظفعذ  تعثغث  طظ  جعرغا  شغ  البعرة  وتتعلئ  سام، 
لظفعذ  تعثغث  إلى  افوجط  الحرق  شغ  افطرغضغ 
ضان  لثلك  بالةمطئ،  المظطصئ  شغ  وطخالته  الشرب 
طظ الطئغسغ أن تتاض البعرة شغ جعرغا رأس العرم 
شغ جثول أسمال طآتمر طغعظغت لفطظ، باإلضاشئ إلى 
أن أطرغضا تتاول أن تساشض الطصاءات الثولغئ لامرغر 
الافاعط  بصالإ  لاثرج  وأجظثتعا  إرادتعا  وشرض 

الثولغ.
البعرة  بثاغئ  طظث  رشدئ  أطرغضا  أن  طظ  وبالرغط 
شغ  دور  أي  غربغئ  دولئ  في  غضعن  أن  جعرغا  شغ 
جعرغا، واجاصثطئ روجغا لاساسمطعا شغ تأدغئ دور 
طظ  أوروبا  سطى  الئاب  إلغقق  والمسارض  المفاوض 
طظ  بالرغط  أخرى،  جعئ  طظ  أجظثتعا  ولفرض  جعئ 

ذلك شصث ضاظئ أطرغضا تأتغ باطك الثول لقجاماسات 
والطصاءات ضحععد زور شصط، ولاأطغظ الشطاء الثولغ 
لما ترغث، وإلجضات تطك الثول بإحراضعا ولع ظاعرغا 
جعرغا،  شغ  افتثاث  آبار  بظار  تضاعي  أخئتئ  فظعا 
وخاخئ طا غاسطص بمطش القجؤغظ وبمطش «اإلرعاب».

تثث  أظه  طظ  الرغط  سطى  لفطظ  طغعظغت  وطآتمر 
لغج  أظه  إق  والمحارضئ  التدعر  تغث  طظ  دولغ 
بغاظات  أو  صرارات  سظه  غخثر  بتغث  رجمغا،  طآتمرا 
تضعطغا،  طآتمرا  ولغج  خاص  طآتمر  شعع  رجمغئ، 
شصط،  وتعخغات  ظصاحات  سادة  شغه  غصع  طا  وغالإ 
العةمئ  وبثاخئ  جعرغا  شغ  افتثاث  تطعر  أن  إق 
افجث  ظزام  صئض  طظ  تطإ  سطى  الحرجئ  السسضرغئ 
والمغطغحغات المساظثة له، بشطاء جعي روجغ طضبش 
سحرات  شرار  سظه  ظاب  المتروصئ،  افرض  بأجطعب 
اآلقف طظ المثظغغظ - شرض سطى أطرغضا إخثار طا 
جمغ بئغان طغعظغت، أو تفاعمات طغعظغت باقحاراك 

طع روجغا.
وبغان طغعظغت عثا تمض شغ ذغاته إسادة خغاغئ لصرار 
طةطج افطظ ٢٢٥٤، جاء شغ الةجغرة.ظئ شغ ٢٠١٦/٢/١٢ 
الاعخض  ضغري  جعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  (أسطظ 
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أسطظ رئغج العزراء السراصغ، تغثر السئادي، شغ افجئعع 
التضعطئ  سطى  وزارغئ  تشغغرات  جغةري  أظه  الماضغ، 
سطى  سغظعا  الثغظ  العزراء  طظ  بثقً  تضظعصراط  لاسغغظ 
ببعا  ضطمئ  شغ  وصال  السغاجغئ.  اظاماءاتعط  أجاس 
الاتثغات،  سطى  أجاجاً  ورضجت  السراصغ  الاطفجغعن 
اقصاخادغئ، الاغ تعاجه السراق   «أدسع إلى تشغغر وزاري 
جععري غدط حثخغات طعظغئ وتضظعصراط وطعظغغظ، 
وأدسع شغ عثا اإلذار طةطج الظعاب المعصر وجمغع الضاض 
الثطغرة».  المرتطئ  عثه  شغ  طسظا  لطاساون  السغاجغئ 
ولط غثضر السئادي تفاخغض بحأن تعصغئ الاشغغرات أو 

التصائإ الاغ جغاط تشغغر حاغطغعا. (السربغئ ظئ)   
: إن وسعد رئغج العزراء السراصغ ضبغرة، شئسث طرور جظئ وظخش السظئ تصرغئا سطى تعلغه السططئ، 
إلشاء  غطاء  تتئ  شأضبر  أضبر  واجاحرى  اجامر  الفساد  ولضظ  اإلخقح،  سظ  الضقم  إق  طظه  الظاس  تَر  لط 
طظاخإ ظعاب رئغسغ الةمععرغئ والعزراء ودطب بسخ العزارات لـ «تصطغص الظفصات»، واجامرت المثعئغئ 
جقتا شااضا غفائ أعض السراق واجامر الصاض والاعةغر وطا حاضض.. وطظث شارة بثأ تغثر السئادي غاضطط سظ 
تسثغض تضعطغ لاسغغظ وزراء «تضظعصراط» بثق طظ العزراء الثغظ ُسغظعا سطى أجاس اظاماءاتعط السغاجغئ 
بارصغسات  تضعن  ق  المحضطئ،  تطك  طظ  ججء  وعع  السراق،  طحضطئ  تض  أن  غثرك  السئادي  إن  والمثعئغئ. 
تتخض، وق بحسارات ُترشع، وإظما بإسادة السراق ضما ضان شغ سعث الثقشئ بطثا إجقطغا ُغطئص شغه اإلجقم، 
وُغظزر شغه لطمسطمغظ بعخفعط أطئ واتثة ق أن ُغصسمعا سطى أجاس طثعئغ وق تعزع المظاخإ بظاء سطى 

اظاماء طثعئغ وصئطغ وغغر ذلك طما غاظاصخ طع اإلجقم. 

طرحح لطرئاجئ افطرغضغئ ....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
غآضث سظخرغاه وتصثه 

دوظالث تراطإ: افشارصئ بتاجئ لسعدة اقجاسمار

اجامرت الختش افطرغضغئ شغ طاابساعا لمعاصش السثاء 
الاغ غسطظعا المرحح الةمععري المتامض دوظالث تراطإ 
ضرغساغان  وصالئ  وافجظاس.  افسراق  طثاطش  تةاه 
طعظغاعر إن تراطإ شاح الظار عثه المرة -بسث جثرغاه 
سطى  والسرب-  والمسطمغظ  القجؤغظ  طظ  القذسئ 
افشارصئ صائق إظعط بتاجئ إلسادة اقجاسمار لمؤئ سام 
أخرى «فظعط ق غسرشعن حغؤا سظ الصغادة واقجاصقل، 
والععس  لططسام  والحره  والشئاء  بالضسض  ووخفعط 
تاغمج  ظغع  ختغفئ  سظ  وظصطئ  والسظش».  بالةظج 
الرواظثغئ أن طا أشخح سظه تراطإ غضحش الضبغر طظ 
الاعجعات السظخرغئ لرجض غطمح لرئاجئ دولئ سزمى 
افطرغضغئ  السغاجئ  سظ  تاغمج  ظغع  وتساءلئ  ظعوغئ. 
المتامطئ تةاه أشرغصغا إذا تعلى تراطإ الرئاجئ. وظحرت 
ظغعزوغك طصاق بسظعان «سعدة السطعك السعصغ السام» 
غصعل شغه الضاتإ جقشعش زغجغك إن السطعك السعصغ 
عع السائث شغ المةامع افطرغضغ بغظ جمغع الطئصات، 
بما شغعا الظثإ السطغا، وإن طا غفخح سظه تراطإ غصعله 
أصض  لضظعا  طثاطفئ،  بمساعغات  اآلخرون  المرحتعن 
طظ جرأته. وأحار الضاتإ إلى تتطض صعاسث افخقق الاغ 
تتضط المةامع افطرغضغ، صائق إن طا ق غمضظ صعله 
صئض سصثغظ طظ الجطظ شغ طظاظرة ساطئ وسطظغئ، ُغصال 

الغعم دون أي رادع أو وازع. (الةجغرة ظئ)
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العقغات  أّن  افطرغضغ  الةغح  باجط  الظاذص  أسطظ 
إضاشغًئ  بطارغًئ  الةظعبغئ  ضعرغا  شغ  ظحرت  الماتثة 
رّدًا  (باترغعت)  ظعع  طظ  لطخعارغت  طدادة  لخعارغت 
وإذقصعا  ظعوغئ،  تةربئ  الحمالغئ  ضعرغا  إجراء  سطى 
شغ  افطرغضغئ  الصعات  صغادة  وصالئ  بالساغاً،  خاروخاً 
ضعرغا الةظعبغئ شغ بغان لعا: «إن ظحَر عثه الئطارغئ 
ردًا  ساجٍض  بحضٍض  خعارغت  ظحر  سطى  تثرغٍإ  طظ  ججٌء 

سطى اقجافجازات الضعرغئ الحمالغئ افخغرة».
أّطا الخغظ شصث جاء رد شسطعا جرغساً سطى ظحر المظزعطئ، 
تغث اسارض وزغر خارجغاعا واظس غغ سطى ظحر العقغات 
الماتثة لطمظزعطئ، ودساعا فْن تاترك بتثر إزاء ظحر 
عثا الظزام الخاروخغ الماطعر المسّمى (باد) شغ حئه 
الةجغرة الضعرغئ، وصال بأّن: «سطغعا أْن ق تساشض ذلك 
ضثرغسئ لطاأبغر سطى أطظ الخغظ، وسثم إضاشئ ساطض 
طسصث جثغث لطسقم واقجاصرار شغ المظطصئ»، وأسطظئ 
وزارة الثارجغئ الخغظغئ سظ لصاٍء تّط بغظ وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ  الثارجغئ  ووزغر  غغ  واظس  الةظعبغ  الضعري 
جعن ضغري شغ طغعظت، وصالئ بأّن واظس غغ أبثى لضغري 
طسارضئ الخغظ الحثغثة لظحر ظزام (باد) افطرغضغ 

لطثشاع الخاروخغ سطى افراضغ الضعرغئ.
أو  سابرة،  طحضطئ  لغسئ  الحمالغئ  ضعرغا  طحضطئ  إّن 
إذالئ  وجئإ  الماغسر،  بافطر  لغج  وتّطعا  طآصائ، 
عثه المحضطئ وتسصغثعا طرتئط بالخراع بغظ أطرغضا 
والخغظ شغ طظطصئ حرق آجغا، شأخض المحضطئ بالظسئئ 
غاسطص  وإّظما  الحمالغئ،  ضعرغا  شغ  غاسّطص  ق  فطرغضا 
بالخغظ ظفسعا، شضعرغا الحمالغئ دولئ خشغرة ق غجغث 
تسثاد جّضاظعا سظ خمسئ وسحرغظ ططغعظاً، وعغ دولئ 
شصغرة وضسغفئ اصاخادغاً، وق تمطك طظ سظاخر الصعة 
جعى ذلك السقح الظعوي المتثود، وضان باإلطضان تض 

طحضطئ عثا السقح لعق الاسظئ افطرغضغ.
شأطرغضا ضاظئ دائماً طا تاسّمث إبصاء المحضطئ سطى تالعا، 
تطك  شغ  المعجعد  الاعتر  طظ  لاسافغث  تّطعا،  وسثم 
المظطصئ طظ أجض شرض ظفعذعا شغعا، وظحر صعاسثعا 
وطظزعطاتعا الخاروخغئ المثاطفئ، وإخداع جمغع دول 
تطك المظطصئ لعغمظاعا، واقجامرار شغ طراصئئ صثرات 

الخغظ وتطعغصعا وتتةغمعا.
ضعرغا  بغظ  تّمئ  الاغ  العثظئ  أّن  ذلك  سطى  والثلغض 
بغظ  جقم  إلى  تاتعل  لط  الةظعبغئ  وضعرغا  الحمالغئ 
الثولاغظ، وق تاى إلى تسظ جعار بغظعما، وذلك طظث 
وإصاطئ   ١٩٥٣ السام  شغ  الثولاغظ  بغظ  الترب  اظاعاء 
المظطصئ السازلئ المةردة طظ السقح سطى جاظئغ خط 
الترب  شتالئ  بغظعما،  الفاخض  التثودي   (٣٨) السرض 
طظث  صائمئ  تجال  طا  الضعرغاغظ  الثولاغظ  بغظ  الفسطغئ 
ذلك الاارغت، ولع ضاظئ أطرغضا جادة شغ اإلخقح بغظعما 

لما تأخرت فضبر طظ جاغظ جظئ.
طفاوضات  شغ  الحمالغئ  ضعرغا  دخطئ  سظثطا  وتاى 
بالمفاوضات  ُسِرشئ  والاغ  الظعوي  برظاطةعا  لعصش 
والخغظ  روجغا  طظ:  ضض  شغعا  وحارضئ  السثاجغئ 
الضعرغاغظ  إلى  باإلضاشئ  الماتثة  والعقغات  والغابان 
واجامرت لسثة جعقت خقل افسعام ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ و٢٠٠٦ 
ضاظئ أطرغضا باحثدعا ُتفسث تطك المفاوضات، وضاظئ 
لط  وبالاالغ  ُتسّططعا،  الحمالغئ  ضعرغا  سطى  بادغغصعا 

تخض إلى ظاائب تاجمئ.
وعثا افجطعب افطرغضغ المصخعد شغ الافاوض والثي 
الضرغمئ،  التغاة  شغ  افطض  الحمالغئ  ضعرغا  غمظح  لط 
وإبصاء السصعبات المفروضئ سطغعا لسحرات السظغظ، عع 
طا دشسعا شغ ظعاغئ السام ٢٠٠٦ إلى إجراء تةربئ ظعوغئ، 

واإلسقن سظ اطاقضعا لطسقح الظعوي.
ضعرغا  سادت  الاةربئ  إجــراء  وبسث  ذلك،  وطع  ولضظ 
الحمالغئ - ولثغعا الرغئئ الخادصئ شغ تض طحضطاعا 
الظعوغئ طع أطرغضا والسالط - إلى المفاوضات السثاجغئ 
طراشصعا  تسطغض  سطى  وواشــصــئ   ،٢٠٠٧ الــســام  شــغ 
براطةعا  جمغع  سظ  ضاططئ  جــردة  وتصثغط  الظعوغئ، 
شغ  الائرغث  بــرج  باثطغر  بالفسض  وصاطئ  الظعوغئ، 
طفاسض (غعظفئغعن) الظعوي لثغعا، وشغ المصابض صاطئ 
اقصاخادغئ  لطسصعبات  ججئغ  برشع  الماتثة  العقغات 
سظعا، ولضّظ المفاوضات بسث ذلك جارت بئطء حثغث 
بسئإ اقحاراذات افطرغضغئ الضبغرة، وتأخر تظفغث ُتجم 
التعاشج اقصاخادغئ الاغ ُوسثت بعا، بالرغط طظ تاجاعا 
الماّجئ إلغعا، وعع طا دشسعا طرًة باظغئ لطصغام باإلسقن 
سظ اجاؤظاف ظحاذاتعا الظعوغئ، بّط زادت تثة افزطئ 
بسثطا ظخئئ ضعرغا الحمالغئ خعارغت أرض/ أرض سطى 

طظخات إذقق شغ الئتر افخفر، وعّثدت باتعغطه إلى 
بتر طظ ظار شغ تال تسرضعا لقساثاء أو في اظاعاك 
بظعب  الحمالغئ  ضعرغا  واجامرت  اإلصطغمغئ،  لمغاععا 
ولضّظ  افطرغضغ،  المعصش  تطغغظ  أطض  سطى  الاخسغث 
سطى  الجغئ  بسضإ  واجامرت  افطعر  خسّثت  أطرغضا 
الظار لاجغث طظ إحسال المظطصئ برّطاعا، وعع افطر الثي 
إذقق  خاتئه  المظطصئ،  شغ  دائط  حئه  تعترًا  أوجث 
خاخئئ،  سسضرغئ  طظاورات  وإجراء  ظارغئ،  تخرغتات 
احائاضات  شاصع  ــه  ذروت العضع  غئطس  ضان  وأتغاظا 
افسمال  عثه  وتتعلئ  الضعرغاغظ،  بغظ  طتثودة 
وافوضاع إلى جمات طألعشئ طمّغجة لطعضع شغ تطك 

المظطصئ الساخظئ طظ السالط.
وباإلضاشئ إلى أطرغضا عظاك صعى أخرى ضئغرة وشاسطئ شغ 
المظطصئ وعغ الخغظ والغابان وروجغا، وتسسى عثه 
طا إلى الاعثئئ، بغظما ُتخر أطرغضا  الصعى البقث ظعساً 
سطى الاخسغث، شاقخاقف بغظ عثه الصعى شغ الظزرة 
إلى تض المحضطئ الضعرغئ بات واضتاً، والظزرة بغظعا 
حضض  وتعل  وأخطعا،  المحضطئ  ذئغسئ  تعل  تائاغظ 
الاسعغئ السطمغئ المططعبئ لتّطعا، وعثا الائاغظ أّدى 
إلى اجامرار افزطئ، واجامرار تثاسغاتعا السطئغئ سطى 
أطظ واجاصرار طظطصئ حرق آجغا والسالط شغ الماضغ 

وسطى المثى المساصئطغ المظزعر.
شعاضح أّن أطرغضا وتابساعا ضعرغا الةظعبغئ، وإلى تٍث طا 
الغابان تظاعب أجطعباً أضبر خراطئ طع ضعرغا الحمالغئ، 
اصاخادغئ  سصعبات  بفرض  الاطعغح  خقل  طظ  وذلك 
طا  إذا  صعي  سسضري  برد  بالصغام  والاطعغح  جثغثة، 
تضررت اقجافجازات طظ ضعرغا الحمالغئ، شغما تامسك 
الحمالغئ  ضعرغا  طع  والاساون  الاعثئئ  بمظعب  الخغظ 

سئر المتادبات السثاجغئ أو طا حابععا.
وتئصى الصعتان الرئغسغاان شغ المظطصئ وعما الخغظ 
والعقغات الماتثة عما الثولاغظ العتغثتغظ الصادرتغظ 
الضعرغئ  الةجغرة  حئه  شغ  الاطعرات  دشئ  إدارة  سطى 
أو إغةاباً، وأعمغئ الصعة الخغظغئ آتغئ طظ جعئ  جطئاً 
ضعظعا التطغش افول والعتغث لضعرغا الحمالغئ طظث شارة 
ذعغطئ، وعغ المخثر الرئغج لطشثاء والعصعد القزطغظ 
لسثم اظعغار الظزام التاضط شغعا، خاخئ بسئإ اجامرار 
شرض السصعبات اقصاخادغئ الخارطئ طظ صئض أطرغضا 
وطةامسعا الثولغ سطغعا، لثلك شالخغظ شغ التصغصئ 
تمطك ظفعذا تصغصغاً عائقً - اصاخادغا وجغاجغا - سطى 
الصغادة شغ ضعرغا الحمالغئ، وأطرغضا باترحعا شغ ضعرغا 

الحمالغئ إّظما تاترش بالخغظ.
وصث تاولئ الخغظ سّثة طّرات ظجع شاغض افزطئ، شصث 
بادرت شغ ظعاغئ سام ٢٠١٠ باصاراح سصث اجاماع ذارئ 
لطمتادبات السثاجغئ طظ أجض بتث ظجع السقح الظعوي 
وبغظ  بغظعا  السقصات  وتطئغع  الحمالغئ،  ضعرغا  لثى 
جارتعا ضعرغا الةظعبغئ، ولضّظ إدارة الرئغج افطرغضغ 
رشدئ  الخغظ،  سطى  ضشعذعا  إذــار  وشــغ  أوباطا 
المئادرة، واتعمئ صادة الخغظ بأظعط غساسثون ضعرغا 
الحمالغئ شغ تطعغر برظاطب تثخغإ الغعارظغعم، وشغ 
ضعرغا  سطغ  السسضرغئ  العةمات  حظ  سطى  تحةغسعا 
الةظعبغئ، واّدسئ أّن الخغظ تشخ الطرف سظ اظاعاضات 
ضعرغا الحمالغئ لصرارات طةطج افطظ الثولغ، وقتفاق 
العثظئ، وصالئ الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ افطرغضغئ 
بأّن بقدعا ربما تتااج إلى إظحاء تطش طداد لطخغظ 
شغ طظطصئ حرق آجغا، فن جطعضغاتعا المعادظئ لضعرغا 
الحمالغئ ُتحةع صادة ضعرغا الحمالغئ سطى الامادي شغ 

تخرشاتعط اقجافجازغئ سطى تسإ ادسائعا.
اإلدارات  سطى  تفعصئ  الثغمصراذغئ  أوباطا  ــإدارة  ش
تمغض  وعغ  الحمالغئ،  ضعرغا  اجافجاز  شغ  الةمععرغئ 
أضبر طظ جابصاتعا إلى اتئاع طظعب أضبر تحثدًا وخراطًئ 

تةاه ضعرغا الحمالغئ.
وشغ السام ٢٠١٢ أجرت أطرغضا طظاورات سسضرغئ ضثمئ 
طع جغؤعل اجامرت أربسئ أغام، وحارضئ شغعا تاططئ 
واحظطظ)،  جعرج  إس  إس  (غع  افطرغضغئ  الطائرات 
وذرادات  الشعاخات،  لمتاربئ  وذائرات  وشرصاذات 
المداد  إغةغج  بظزام  طةعجة  لطخعارغت  صاذشئ 

لطخعارغت الئالساغئ.
طظ  المجغث  تظحر  ــام  افغ عثه  شغ  أطرغضا  عغ  وعا 
بطارغات الخعارغت، وُتتّدر إلجراء المجغث طظ المظاورات 
اقجافجازغئ الممابطئ لطمظاورات الاغ أجرتعا شغ السام 
٢٠١٢، وطا زال غامرضج سطى افراضغ الضعرغئ الةظعبغئ 

٢٨٥٠٠ جظثي أطرغضغ.
حرق  طظطصئ  شغ  دوطاً  تسسى  افطرغضغئ  اإلدارة  إّن 
شغ  طعغمظئ  ضصعة  خعرتعا  سطى  المتاشزئ  إلى  آجغا 
طظطصئ حرق آجغا، شعغ طا تجال ُتعبص تتالفعا افطظغ 
واقصاخادي واقجاراتغةغ طع ضعرغا الةظعبغئ والغابان 
عثه  تثعغش  شغ  وتسامر  الخغظ،  لمعاجعئ  وتاغعان 
الثول طظ وجعد سثو خطغر غامبض شغ ضعرغا الحمالغئ 
وطظ خطفه الخغظ شغ طظطصئ الئتر افخفر، وعع طا ُغئرر 
اجامرار وجعدعا السسضري المضبش شغ تطك المظطصئ، 
واجامرار طراصئئ الصثرات الخغظغئ الماظاطغئ وطتاولئ 

 تتةغمعا  وتطعغصعا

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أتمث الثطعاظغ
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بصطط: جمال عاروود
جغؤًئ  بثاغًئ  السام  عثا  السالمغئ  المال  أجعاق  بثأت 
 ٪٨ ظغعغعرك  شغ  الئعرخئ  طآحر  اظثفخ  تغث 
وشغ   ٪١٠  MSCI السالمغئ  الئعرخئ  طآحر  وعئط 
السثغث  أن  وطع   .٪١٩ الئعرخئ  طآحر  عئط  الغابان 
تغث  صمار  أدوات  ضأظعا  افجعاق  عثه  إلى  غظزرون 
ضما  وططضغئ  طئاحرة  طسآولغئ  سطى  تتاعي  ق  إظعا 
طقغغظ  أن  إق  اإلجقطغئ،  الحرضات  عغضطغئ  تمطغ 
شغ  افجعاق  عثه  سطى  غسامثون  سالمًغا  افحثاص 
طثخراتعط الاصاسثغئ. ولصث أخئتئ أغًدا - افجعاق 
المالغئ - طآحًرا سطى ظةاح اقصاخادغات الاغ تثغرعا 

سطى  المرضجغعن  المثططعن  وغظزر  الحرضات.  عثه 
أن ظةاح جعق افجعط والسظثات عع طفااح اجاصرار 
ذعغض افطث وبصاء الرأجمالغئ وظمععا. وظاغةئ لثلك 
افجاجغئ  وافوروبغئ  افجعاق افطرغضغئ  شصث أجسئ 
«ِشَرق تماغئ السصعط» الاغ تسابمر أطعال التضعطات 
طظع  سطى  ولطصثرة  الغعطغ  اقجاصرار  ضمان  أجض  طظ 

افجعاق طظ اقظتثار بحضض جرغع (١).
ولضظ سظثطا غخئح الاثخض صخغر المثى شغ افجعاق 
(طظ المفارض أن تضعن ترة شغ الخسعد أو الظجول)، 
سظثطا غخئح جغاجئ تضعطغئ جععرغئ سظثعا غضعن 
بأن  المةادلئ  الممضظ  طظ  طآضًثا.  أطًرا  اقظعغار 
وأوروبا  الماتثة  العقغات  شغ  المرضجغئ  الئظعك  صغام 
الضمغ (الاسعغض  ضمغات  بثفخ  (الغابان)  وآجغا 

Quantitative Easing) أدى إلى اقظثفاض افخغر شغ 
أداء افجعاق المالغئ، خاخئ شغ العقغات الماتثة.

شغ  الفثرالغ  اقتاغاط  رئغسئ  غطغظ  جاظغئ  وخرتئ 
حعادتعا أطام الضعظةرس افجئعع الماضغ أن الفائثة 
السطئغئ طا زالئ خغاًرا صائًما شغ العقغات الماتثة. لثا 
عثا  وطع  خفر  شائثة  طسثل  طظ  جظعات  جئع  وبسث 
لط غضظ عظاك ظمع ضاف، الثطعة الباظغئ عغ الثعاب 
إلى الفائثة السطئغئ تغث جاثشع الئظعك أطعاقً إذا طا 
عثه  سإء  المثخرون  وجغاتمض  باتاغاذغ  اتافزئ 
تظمع).  أن  بثل  طثخراتعط  جااظاصص  (أي  افطعال 
تطئص تالًغا الفائثة السطئغئ ضسغاجئ رجمغئ شغ الغابان 
طظ   ٪٢٣ غحضض  (طا  والثظمارك  وجعغسرا  والسعغث 
افجعاق المالغئ السالمغئ). وغمبض عثا طخادرة صسرغئ 
لطبروة طظ الطئصات العجطى، شالئظعك جاسامر شغ 
أخث شائثة سالغئ (ربا) طصابض الصروض والرعظ السصاري 
افطعال  عثه  اجابمار  سطى  المثخرغظ  جاةئر  ولضظعا 
شغ جعق افجعط أو السظثات التضعطغئ تاى غاعربعا 
طظ دشع افطعال سطى رؤوس افطعال (شغما لع بصغئ 
طثخرات). شغ العاصع غسائر عثا ظثغر الاتعل طظ الظصعد 
الظاس  جغاتعل  (إذ  اإللضاروظغئ  الظصعد  إلى  العرصغئ 
إلى اقتافاظ بأطعالعط ظصثا (جغعلئ) بأغثغعط بثقً 
ذلك).  طصابض  افطعال  ودشع  الئظعك  شغ  وضسعا  سظ 

وجاجسط التضعطات أظعا تسمض ضث الةرغمئ واإلرعاب 
شغ تزرعا لطسغعلئ المالغئ، ولضظ التصغصئ عغ الرغئئ 

شغ السغطرة الااطئ سطى السمطغات المالغئ.
عع  المرضجي  الئظك  خطط  سطى  اآلخر  الضئغر  الثطر 
إظك  تغث  التصغصغئ.  الظصعد  أشدض  والفدئ -  الثعإ 
بظفج  جثغثغظ  شدئ  أو  ذعإ  ذئاسئ  تساطغع  ق 
أو  العرصغئ  افطعال  الئظعك  بعا  تطئع  الاغ  الطرغصئ 
والفدئ  شالثعإ  خغالغئ،  إلضاروظغئ  أطعاقً  تئاضر 
التضعطات.  جغاجئ  سطى  تصغصغئ  جغطرة  غمبقن 
والفدئ  لطثعإ  غعجث  ق  الاثجغظ  تضالغش  باجابظاء 

إشقس  أزطئ  وصعع  المبال،  جئغض  (سطى  تثضر  طثاذر 
الئظعك الضئرى ضما جرى سام ٢٠٠٨). شق سةإ، إذن، 
طظث  الفدئ ١٤٪  وجسر  الثعإ ١٨٪  جسر  غرتفع  أن 
بثاغئ السام الةاري، بالرغط طظ الةععد المسامرة شغ 
ضئح أجسار الثعإ والفدئ خقل افربع جظعات افخغرة 

بعاجطئ الاةارة العرصغئ الماععرة.
والفدئ  لطثعإ  التصغصغئ  افجعاق  أن  اآلن  غئثو 
(لغج سصعد ورصغئ طاععرة وعغ تمبض وسعًدا لاصثغط 
الثثطات والسطع شغ المساصئض)، غئثو أظعا آخثٌة شغ 
صاطئ  شصث  افجسار.  تتثغث  شغ  وأضبر  أضبر  السغطرة 
العظث والخغظ بحراء طا غسادل إظااج الثعإ الةثغث 
شغ السالط شغ السام الماضغ سظثطا اظاصض طظ الشرب 

إلى الحرق. 
دور تصغصغ لطثعإ والفدئ:

شغ  طعضع  طظ  أضبر  شغ  والفدئ  الثعإ  ذضر  إن 
الصرآن الضرغط لغج شصط ضظصعد وإظما لظخاب الجضاة 
والتثود، غبئئ بعضعح أظه غةإ اجاسمالعا ضظصث شغ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئا 
ِيَن يَْكزِنُوَن  َّ بإذن اهللا. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى ﴿وَا
ُهم بَِعَذاٍب  ْ يُنِفُقوَغَها يِف َسبِيِل ابِّ َفبرَشِّ َة َوالَ  َهَب وَالِْفضَّ َّ ا

ٍم﴾ [الاعبئ: ٣٤] ِ
َ
أ

إن تترغط ضظج المال وتترغط الربا بضاشئ أظعاسه (بما 
البروة.  لاثاول  صعي  داشع  عع  السطئغئ)  الفائثة  شغه 
وبثقً طظ المصاطرة شغ أجعاق المال الماععرة، غسسى 
المطمعجئ  افسمال  شغ  اقجابمار  إلى  المسطمعن 
اإلدارة  سطى  جغتاجئعن  إظعط  تغث  (التصغصغئ) 
والضرغط  اإلظفاق السثغ  إن  افسمال.  لعثه  الختغتئ 
شغ المةامع عع الظعب الطئغسغ لطظاس الثغظ غآطظعن 
طا  ولغج  وتسالى  جئتاظه  اهللا  بغث  عع  الرزق  بأن 
الظاس  وتمطص  بثثاع  السطماظغئ  التضعطات  به  تصعم 
افجعط  طةاقت  شغ  واإلظفاق  اقجابمار  أجض  طظ 
الثعإ  إن  الثثاسئ.  الماععرة  وافجعاق  والسظثات 
والفدئ غسائران الصغمئ التصغصغئ لاصغغط جمغع السطع 
والثثطات ولغج الرطال الماترضئ الاغ تمبطعا افطعال 

 اإللضاروظغئ التالغئ

جط
طار

اساصال ٤ طظ حئاب تجب الاترغر يف الصرم

 ٤ سطى  صئدئ  عظاك  السططات  أن  بعضطعظسضاغا  ظاتالغا  الروجغئ  الصرم  جمععرغئ  شغ  الساطئ  المثسغئ  أسطظئ 
أحثاص طظ أتئاع «تجب الاترغر» اإلجقطغ المتزعر شغ روجغا. وذضرت شغ تثغث لعا طع طراجض «تاس» 
أظه تط شاح صدغئ جظائغئ لطاتصغص شغ المعضعع. وصالئ: «ظاغةئ لطسمض المحارك بغظ عغؤات الظغابئ الساطئ شغ 
الةمععرغئ تط جمع المعاد القزطئ وشاتئ صدغئ جظائغئ وشصا لطمادة ٢٠٥ الئظث ٥ طظ صاظعن السصعبات الةظائغئ 
الروجغ والماسطص باظزغط ظحاذات لمظزمئ إرعابغئ والمحارضئ شغعا». وخقل الاتصغص شغ عثه الصدغئ، تط 
اساصال ٤ أحثاص غحائه بدطعسعط شغ ظحاذات المظزمئ المتزعرة. وظععئ بعضطعظسضاغا بأن عثه المظزمئ 

اإلرعابغئ طارجئ ظحاذاتعا المحئععئ داخض طثغظاغ غالطا وألعحاا. (روجغا الغعم)
: إن السططات الروجغئ الاغ تسغطر سطى ججغرة الصرم، والاغ صاطئ باساصال ٤ طظ حئاب تجب الاترغر، 

إل

تسطط أن تجب الاترغر تجب جغاجغ غتمض الثسعة اإلجقطغئ بالطرغص السغاجغ، وق غصعم بأسمال طادغئ 
خقل جغره إلغةاد دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطع ذلك شعغ تاعمه باإلرعاب وتتزر ظحاذه.. 
والتصغصئ أن روجغا دولئ إرعابغئ طارجئ اإلرعاب شغ الحغحان والصرم وغغرعما وعغ ق تجال تمارجه شغ 
جعرغا صاق وتعةغرا ووصعشا إلى جاظإ المةرم بحار افجث تتصغصا لئسخ المخالح الاغ واشصئ سطى إسطائعا 
إغاعا الثولئ اإلرعابغئ افخرى، أطرغضا.. إن روجغا صث جربئ طظ صئض وأدرضئ أن تجب الاترغر ق غبظغه سظ جغره 
سطى المظعب الختغح صرار تزر تخثره أو وخش بإرعاب وعغ تسطط أن حئاب تجب الاترغر ق تدسش صعتعط أو 
تضسر إرادتعط أو تععظ طظ سجغماعط إجراءات طظ طبض اقساصال أو الاسثغإ، شعط غدسعن ظخإ أسغظعط صعله 

ُؤِمننَِي﴾. َْشوْهُ إِن ُكنُتم مُّ ن ختَ
َ
َحقُّ أ

َ
َْشْوَغُهْم َفابُّ أ ختَ

َ
تسالى: ﴿أ



 السثد ٦٥    ٣افربساء ٨ طظ جمادى افولى ١٤٣٧ عـ المعاشص ١٧ حئاط/ شئراغر ٢٠١٦  طــ

قتفاق لعصش تظفغث افسمال السثائغئ شغ جعرغا خقل 
أجئعع. وصال ضغري - شغ طآتمر ختفغ طحارك طع 
والمئسعث  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر 
افطمغ جاغفان دي طغساعرا شغ طغعظغت- إن اقتفاق 
سطى وصش السظش وافسمال السثائغئ ق غحمض تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ وجئعئ الظخرة... بغظما أضث قشروف 
أن اقتفاق سطى وصش افسمال السثائغئ جغسئص تتدغر 
تحضغض  سظ  ضغري  وضحش  الظار.  إذقق  لعصش  أذر 
طةمعسئ سمض لاطعغر ذرق سمض ذعغطئ افطث لعصش 
جاخض  المساسثات  أن  وأضث  السثائغئ...  افسمال 
والمسدمغئ  وطداغا  وضفرغا  والفعسئ  الجور  دغر  إلى 
العخعل  غخسإ  الاغ  أو  المتاخرة  المظاذص  وضاشئ 
السغاق  عثا  شغ  اتفاق  سظ  قشروف  وتتثث  إلغعا، 
سطى إجصاط المساسثات سطى بسخ المظاذص جعًا...)، 
(تئظئ   ٢٠١٦/٢/١٢ شغ  الغعم  روجغا  طعصع  شغ  وجاء 
بغاظا  بمغعظغت  اجاماسعا  شغ  جعرغا  دسط  طةمعسئ 
غظص سطى وصش إذقق الظار وتض الصداغا اإلظساظغئ 
وإذقق السمطغئ السغاجغئ شغ جعرغا وإجراء اظاثابات 
خقل ١٨ حعرا... واتفص أسداء المةمعسئ الثولغئ... 
المفاوضات  بثء  بسث  أحعر   ٦ خقل  الاعخض،  سطى 
إخقتات  خطئ  بحأن  اتفاق  إلى  السعرغئ،  السعرغئ 
«إذقق  وضثلك  اظاصالغئ،  تضعطئ  وتحضغض  جغاجغئ 
اظاثابات  له  وشصا  وإجراء  جثغث  دجاعر  وضع  سمطغئ 
ترة وسادلئ شغ طعسث أصخاه ١٨ حعرا». وطع ذلك ق 
باقلاجام  السعرغئ  والمسارضئ  دطحص  الئغان  غطالإ 
بمعسث طسغظ لطسعدة إلى المفاوضات، وغثسع «ضاشئ 
افذراف» إلى المحارضئ شغ المفاوضات تتئ إحراف 

افطط الماتثة «شغ أجرع وصئ طمضظ»).
والزاعر أن طا ورد شغ طغعظغت تضرار لما جاء شغ صرار 
طةطج افطظ ٢٢٥٤، إق أن طا غطفئ الظزر بتسإ طا 
الئغان،  ظص  تعل  الغعم أسقه  روجغا  طعصع  شغ  ورد 
اظاصالغئ،  تضعطئ  تحضغض  سئارة  الئغان  اجاسمال  عع 
تضط  «عغؤئ  سطى  ظص  افطظ  طةطج  صرار  أن  طع 
اظاصالغ»، والتضعطئ اقظاصالغئ جاءت سطى لسان ضغري 
جغظغش٣  طآتمر  صئغض  تةاب  برغاض  الاصى  سظثطا 
تغث أبطشه بأظه جاضعن عظاك تضعطئ وتثة وذظغئ 
شغ جعرغا ولغج عغؤئ تضط اظاصالغ، جاء شغ طفضرة 
اإلجقم شغ ٢٠١٦/١/٢٥ (... وأضاف المخثر أن ضغري 
تضعطئ  تحضغض  جغئتث  جظغش  لصاء  أن  تةاب،  أبطس 
ولغج  والبعار،  الظزام  بغظ  طحارضئ  وذظغئ،  وتثة 
ضما  تظفغثغئ.  خقتغات  ذات  اظاصالغئ  تضط  عغؤئ 
أوضح ضغري أظه «ق غعجث جثول زطظغ لرتغض بحار، 
وسطى  الصادطئ»)،  اقظاثابات  شغ  الارحح  تصه  وطظ 
عثا غضعن بغان طغعظغت أتثث تسثغق شغ صرار ٢٢٥٤، 
أو لظصض ضحش سظ ظعاغا أطرغضا وطا ترغثه سظث تطئغص 

صرار ٢٢٥٤، شغما غاسطص بئظث عغؤئ التضط اقظاصالغ.
طظ  غشغر  شطظ  السثائغئ  افسمال  بعصش  غاسطص  طا  أطا 
تظزغط  اجابظاء  فن  حغؤا،  السسضرغئ  افسمال  واصع 
الصخش  أسمال  أن  غسظغ  الظخرة  وجئعئ  الثولئ 
وروجغا  اإلرعاب،  طتاربئ  بتةئ  جاسامر  والاثطغر 

أخق تثسغ أظعا ق تصخش جعى «اإلرعاب»!.
طعمئ  إلضمال  روجغا  طظ  بتاجئ  أطرغضا  أن  ضما 
إسادة جغطرة الظزام سطى تطإ، بض إن أطرغضا صاطئ 
 ٢٠١٦/٢/١١ شغ  روغارز  ظصطئ  بظفسعا،  تطإ  بصخش 

إن  الثمغج  غعم  الروجغئ  الثشاع  وزارة  (صالئ 
السعرغئ  تطإ  طثغظئ  صخفاا  أطرغضغاغظ  ذائرتغظ 
شغ الساحر طظ حئاط/شئراغر وإن الطائرات الروجغئ 
باجط  طاتثث  واتعط  المظطصئ.  شغ  تسمض  تضظ  لط 
والصعات  الروجغئ  الصعات  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة 
التضعطغئ السعرغئ غعم افربساء باثطغر المساحفغغظ 
لط  ضان  وإن  جعغئ  بدربات  تطإ  شغ  الرئغسغغظ 
باجط  الماتثث  لضظ  الدربات...  تثبئ  طاى  غتثد 
شغ  صال  ضعظاحغظضعف  إغةعر  الروجغئ  الثشاع  وزارة 
بغان «لط غتطص شعق المثغظئ أطج جعى ذغران طظ 
الاتالش  إلى  إحارة  شغ  لثاسح»  المظاعخ  الاتالش 
تتارب  الاغ  لطثول  الماتثة  العقغات  تصعده  الثي 
الساسئ  «شغ  صعله  وتابع  اإلجقطغئ.  الثولئ  تظزغط 
الصعات  طظ  ذائرتان  دخطئ  طعجضع  باعصغئ   ١٣٥٥
الةعي  المةال  إغه-١٠  ذراز  طظ  افطرغضغئ  الةعغئ 
السعري طظ افراضغ الارضغئ ووخطاا تطإ سظ ذرغص 
أصرب الطرق المئاحرة بط ظفثتا ضربات ضث أعثاف 
شغ المثغظئ.» وأضاف أن الدربات الروجغئ شغ ذلك 
طظ  افصض  سطى  ضغطعطارا   ٢٠ بسث  سطى  ضاظئ  الغعم 
المثغظئ. وسظثطا جؤض غعم افربساء إن ضان الاتالش 
الةععد  طظ  طجغثا  جغئثل  واحظطظ  تصعده  الثي 
تتسغظ  أو  تطإ  شغ  المسارضئ  طصاتطغ  لمساسثة 
صال  لطمثغظئ  اإلظساظغئ  المساسثات  وخعل  شرص 
الضعلعظغض  افطرغضغئ  الثشاع  وزارة  باجط  الماتثث 
سطى  طظخئا  غجال  ق  الاتالش  ترضغج  إن  وارن  جاغش 
له  وجعد  «ق  وعع  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  طتاربئ 

شسطغا شغ تطك المظطصئ طظ جعرغا».)
طسرضئ  لتسط  طساسةطئ  أطرغضا  أن  سطى  غثل  وعثا 
أشرغئ  لع  غسظغعا  ق  أظه  ضما  الظزام،  لخالح  تطإ 
بق  المثغظئ  ترغث  وعغ  جضاظعا،  طظ  جمغسعا  تطإ 

طظشخات لظزام افجث.
أطا طعصش طا غسمى بالعغؤئ السطغا لطمفاوضات والثي 
شعع  العغؤئ  رئغج  تةاب  رغاض  لسان  سطى  جاء 
لثى  لطعغؤئ  وتسعغص  المخطظسئ،  الئطعلئ  طظ  ظعع 
الفخائض المسطتئ، جاء شغ طعصع السربغ الةثغث شغ 
٢٠١٦/٢/١٣ (ضحش صغادي شغ الةغح السعري التر أن 
شخائض المسارضئ السعرغئ المسطتئ جاسصث اجاماسا 
لطمفاوضات  السطغا  العغؤئ  طظسص  تةاب  رغاض  طع 
اجاماع  سظ  تمثخ  الثي  طغعظغت  اتفاق  لمظاصحئ 
سطى  ُسصث  الثي  جعرغا،  أجض  طظ  الثولغئ  المةمعسئ 
والسغاجات  لفطظ  الثولغ  طغعظغت  طآتمر  عاطح 
الثشاسغئ، وخثر شةر الةمسئ، ورشخ الصغادي، الثي 
شدض سثم الضحش سظ اجمه، شغ تخرغح لـ «السربغ 
جغظاصحعا  الاغ  الافاخغض  شغ  الثعض  الةثغث» 
اقجاماع الثي جغسصث «صرغئا جثا»، طرجتا أن غخثر 
سظه طعصش طعتث بغظ الفخائض وعغؤئ الافاوض طظ 

اتفاق طغعظغت).
المسطتئ  الفخائض  بغظ  المعصش  شغ  الاظاجص  وعثا 
غضسإ  لطمفاوضات  السطغا  بالعغؤئ  غسمى  طا  وبغظ 
قتصا  أطرغضا  سطى  تسعض  تمبغطغئ  حرسغئ  العغؤئ 
بافخغطه  تصعم  الثي  الثبطعطاجغ  التض  ظاائب  تمرغر 

لغظاجإ طصاس سمغطعا ظزام افجث المةرم.
ظسأل اهللا جئتاظه أن غصغ بعرة الحام طظ ضغث الضفار 

 !وأذظابعط، وأن غسةض لظا بالظخر والامضغظ

تامئ: بغان طغعظغت.. خطعة سطى خارذئ الطرغص افطرغضغئ...
له المآتمرات شغ الضعظشرس لغروج لقجقم المساثل 
جاسق الظخارى والغععد طآطظغظ ضالمسطمغظ وطآغثا 
لطسغاجئ افطرغضغئ شغ المظطصئ وطتاربا لفضرة الثقشئ 
ولبعرات افطئ، وخاخئ البعرة السعرغئ واخفا البعار 
باإلرعابغغظ، وطآغثا لضغان غععد وطظاصثا فردوغان 
طع  تاةاوب  لط  شأطرغضا  الضغان،  عثا  طع  تساططه  شغ 

أردوغان شغ صدغئ غعقن ولط تسطمه.
جعرغا  شغ  المئاحر  بالاثخض  أطرغضا  أردوغان  ذالإ 
شرشدئ وأجضااه سظثطا صام بجغارتعا غعم ٢٠١٣/٥/١٦ 
طظاذص  بإصاطئ  غطالإ  وبثأ  أوباطا،  رئغسعا  والاصى 
آطظئ إلغعاء القجؤغظ ولمظع اتثاذ التجب الضردجااظغ 
تضط  حضض  ظععر  ولمظع  اظطقق  ظصطئ  المظطصئ 
لفضراد شغ جعرغا طما غآبر سطى وضع افضراد داخض 
أطرغضا  شرشدئ  ذلك.  بمبض  بالمطالئئ  شغئثأوا  ترضغا 
ذلك سطى لسان الماتثث باجط الئغئ افبغخ جعن 
الئظااغعن  غحسر  «ق  بصعله:   ٢٠١٥/٦/٣٠ غعم  ضغربغ 
والةغح افطرغضغ أو الاتالش بتاجئ تالغا إلى إصاطئ 
صطص  ظثرك  ولضظ  خسعبات.  ولثلك  سازلئ،  طظطصئ 

ترضغا سطى تثودعا».
الضردي  التجب  طع  جغثة  ضاظئ  ترضغا  سقصات  إن 
سام  أسطظ  الثي  طسطط  خالح  برئاجئ  الثغمصراذغ 
٢٠١٣ أظه اتفص طع إغران وترضغا سطى طتاربئ الترضات 
اإلجقطغئ الاغ تثسع إلى تتضغط الحرغسئ اإلجقطغئ 
شغ جعرغا وضحش سظ زغارته لارضغا ولصائه طع رئغج 
تثععرت  الطرشغظ  بغظ  السقصات  ولضظ  طثابراتعا. 
حمال  شغ  ضاظاعظات  أربع  التجب  عثا  أصام  سظثطا 
جعرغا سام ٢٠١٤ لغعجث حضق طظ التضط الضردي شغ 
المظطصئ، شثسئ ترضغا خالح طسطط لطتثغث طسه شغ 
رئغج  أسطظ  وسصئعا   ٢٠١٤/١٠/٤ غعم  المعضعع  عثا 
بحأن  طسه  تضطمعا  أظعط  أوغطع  داود  الارضغ  العزراء 
وطظ  ذلك.  سظ  بالاثطغ  وذالئعه  الضاظاعظات  عثه 
شأبار  شرظسا  شغ  طسطط  خالح  افطرغضغعن  الاصى  بط 
ظسثعط  طظ  أن  «لفجش  صائق:  الصدغئ  أردوغان 
تطفاءظا وأخثصاءظا افطرغضان غطاصعن طع التجب الثي 

عع اطاثاد لتجب السمال الضردجااظغ اإلرعابغ».
وزارة  اجاثسئ  سظثطا  أطرغضا  طظ  ترضغا  اظجساج  وجاء 
الثارجغئ الارضغئ السفغر افطرغضغ لثغعا غعم ٢٠١٦/٢/٨ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  لطماتثث  تخرغتات  سصإ 
شغ  اقخاقف  سظ  جآاله  سظث   ٢٠١٦/٢/٧ غعم  ضغربغ 
الرأي بغظ الئطثغظ صال: «ضما تسطمعن، ظتظ ق ظسائر 
تجب اقتتاد الثغمصراذغ طظزمئ إرعابغئ». وصث أبثى 
أردوغان اظجساجه طظعا تغث صال غعم ٢٠١٦/٢/١٠: «سطى 
العقغات الماتثة تتثغث طعصفعا عض عغ طسظا أم طع 
الاظزغمات اإلرعابغئ». واتعمعا باتعغض المظطصئ إلى 
بالاقسإ  واتعمعا  لفضراد.  بثسمعا  دطاء»  «برضئ 
صائق: «المسآولعن افطرغضان غعاشصعظظا شغ الرأي أبظاء 
غظخرشعا».  بسثطا  طعاصفعط  غشغرون  بط  اقجاماسات، 
وفول طرة غصعم الةغح الارضغ غعم ٢١٠٦/٢/١٣ بصخش 
طعاصع لعثا التجب داخض جعرغا بسث جاسات طظ تتثغر 
رئغج العزراء الارضغ بأن «ترضغا جااترك إذا واجعئ 
التجب  عثا  أطرغضا  وتثسط  تثودعا».  سئر  تعثغثا 
وتجبعا  وإغران  بحار  ظزام  طع  بةاظئعا  غصاتض  الثي 
شغ لئظان باإلضاشئ إلى روجغا ضث الترضات اإلجقطغئ 
الاغ تسمض سطى إجصاط الظزام السطماظغ الاابع فطرغضا 

وتثسع إلى إصاطئ الثقشئ الراحثة وتتضغط اإلجقم.
إن تأبغر أطرغضا صعي سطى أردوغان تغث إظعا دسماه 
غساطع  لط  أظه  غحسر  شعع  التضط،  إلى  العخعل  شغ 
إق  الثاخض  شغ  ظفعذه  وغبئئ  التضط  إلى  غخض  أن 
الاغ  بأطرغضا  طرتئطاً  طخغره  شغرى  بمساسثتعا، 
أخئتئ لعا جغطرة ضئغرة شغ ترضغا بتغث تساطغع 
واقصاخاد  والصداء  والتضام  التضط  شغ  تاتضط  أن 
والةغح وافجعجة افطظغئ. ولعثا أخئح خروج ترضغا 
أطرا  افطرغضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  سظ  ججئغئ  أغئ  شغ 
وترجا  خسئا  أردوغان  طعصش  وأخئح  الخسعبئ.  بالس 
الئطث  شغ  الثغعط  طظ  بضبغر  أطرغضا  أطسضئ  سظثطا 
وق  بحغء  غطالإ  شعع  بعا،  طسطصا  طخغره  وأخئح 
تطئغه، شغسضئ، وغسارض سطى حغء، وق تصئطه، شغعثأ 

وغعاخض ارتئاذه بعا!!
بالفسض  وعغ  بأطرغضا،  اقرتئاط  ظاغةئ  عغ  عثه 
حغطان ضئغر، تثثع الظاس وتسثرعط وتاقسإ بعط 
وطظ بط تاثطى سظعط أو تصثشعط سظثطا تحسر أظعا 
غظفسعظعا  غسعدوا  لط  أظعط  أو  إلغعط  بتاجئ  لغسئ 
طخطتاعا  أن  أو  بمخالتعا  غدر  وجعدعط  أن  أو 
شغ  ضبغرة  صعى  ضسإ  سطى  تسمض  وعغ  آخرغظ.  سظث 
غعقن  شةماسئ  الدرورة.  سظث  لاساثثطعط  بطث،  أي 
ولثسط  اإلظةطغجي  الظفعذ  لاخفغئ  أطرغضا  اجاثثطاعا 
أردوغان شغ تظفغث السغاجئ افطرغضغئ، وعثه الةماسئ 
وإن ضاظئ لغسئ جغاجغئ ولضظعا ذمسئ شأرادت أن 
تةسض أردوغان وتجبه تتئ تتضمعا لاتصص طخالتعا 
وترضج طظاسئغعا شغ طراضج طعمئ بالثولئ. شسظثطا لط 
ودسط  إجصاذه  سطى  تسمض  بثأت  ذلك  سطى  تتخض 
رئغج الةمععرغئ السابص غعل وظائإ رئغج العزراء 
المعاصش  شغ  لغعظئ  أظعروا  طمظ  أرغظاب  السابص 
تةاععا. وعظاك أتجاب أخرى ضالتجب الصعطغ وتجب 
الحسعب الثغمصراذغ الضردي وتظزغمات شغ المةامع 
أطرغضا  تساثثطعا  افطرغضغئ  السغاجئ  تائع  المثظغ 
اجاثثطاعا  ضما  سارضعا  إذا  أردوغان  سطى  لطدشط 

شغ تأغغث السغاجات الاغ غظفثعا لعا.
سظ  غظفك  لط  أردوغان  أن  غائغظ  عثا  ضض  وطظ 
ترشخ  وعغ  حغؤا  غرغث  شظراه  بأطرغضا،  اقرتئاط 
شغ  سمقئعا  اتادان  طظ  رغئاتعا  وغظفث  شغثدع 
سمغطئ،  طسارضئ  وتثرغإ  السعري  العذظغ  اقئاقف 
وشاح صاسثة إظةرلغك لدرب أعض جعرغا، وسثم تظفغث 
شضرة المظطصئ اآلطظئ، وخدعسه فواطرعا بئظاء الةثار 
وصئعله  البعار،  سظ  اإلطثادات  لمظع  جعرغا  طع  السازل 
بمصررات جظغش وشغّظا والرغاض الاغ تصّر بئصاء الظزام 
السطماظغ الضاشر شغ جعرغا، وطتاشزاه سطى السقصئ طع 
لفضرة  وطتارباه  لاطعغرعا،  واجاسثاده  غععد  ضغان 
واآلن  ضبغر.  ذلك  وغغر  إلصاطاعا  والساسغظ  الثقشئ 
إذا ذطئئ طظه إرجال صعات طع السسعدغئ إلى جعرغا 

لاظفغث جغاجاعا شإظه جغطئغ ذطئعا.
ضاظئ  إذا  وخاخئ  أخرى  بثولئ  اقرتئاط  شإن  ولعثا 
سثا  بالمخغر،  ضئرى  طصاطرة  عغ  ضأطرغضا  اجاسمارغئ 
سظ ضعظعا جرغمئ ضئرى وخغاظئ سزمى تةسض طخغر 
الئطث طرتئطاً باطك الثولئ. واقرتئاط الختغح ق غضعن 
السظث  وجسطعا  صعتعا  سطى  واقساماد  شصط  بافطئ  إق 
واقساخام  وغغرعا،  أطرغضا  وجه  شغ  لاصش  الطئغسغ 
 بتئض اهللا والبصئ به أوق وآخرا وعع خغر الظاخرغظ
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لصث لسإ الظزام الارضغ دورا أجاجغا شغ بعرة الحام 
المئارضئ طظث بثاغئ البعرة، وسطى الرغط طظ اطاقضه 
صعة سسضرغئ ق غساعان بعا؛ إق أن دوره اصاخر سطى 
الفخائض؛  بسخ  وصادة  المظحصغظ  الدئاط  اتاعاء 
باإلضاشئ إلى أسمال الةمسغات الثغرغئ، وظزرا لطئغسئ 
طظ  الظازتغظ  اجاصئال  طظ  له  بث  ق  ضان  الثور  عثا 
الطةعء،  طثغمات  شغ  ووضسعط  الصخش  طظاذص 
المثطط  وشص  غسغر  طرتطغا  ضان  افطر  عثا  أن  إق 
أدى  أن  وبسث  اقتاعاء،  بسغاجئ  الماسطص  افطرغضغ 
دوره المظعط به واجاطاع إتضام صئداه سطى بسخ 
سطى  لعط  طضاتإ  شاح  خقل  طظ  الفخائض  صغادات 
افراضغ الارضغئ؛ وإدخال بسخ الثسط السسضري الثي 
ق غسمظ وق غشظغ طظ جعع؛ أخث غحارك شغ زغادة 
ضقم  سظ  شاثطى  البائرغظ،  الحام  أعض  سطى  الدشط 
قجؤغ  شغه  خاذإ  الثي  أردوغان  ذغإ  رجإ  رئغسه 
بسث  افظخار)  وظتظ  المعاجرون  (أظاط  صائق:  جعرغا 
تص  شغ  ارتضئئ  الاغ  المةازر  سطى  طافرجا  وصش  أن 
أردوغان  تخرغتات  رغط  الحام  أعض  طظ  المسطمغظ 
الحعغرة بأظه لظ غسمح بتماة باظغئ، ضما شاح صاسثة 
شغ  لعا  طظططصا  لاضعن  افطرغضغئ  لططائرات  إظةرلغك 
صخش أعض الحام، لغظاصض إلى إغقق التثود شغ وجه 
العاربغظ طظ براطغض المعت؛ تاى وخض افطر به إلى 
بظاء تاجج إجمظاغ سطى طساتات واجسئ طظ التثود 
الارضغئ السعرغئ؛ وصظص ضض طظ غتاول السئعر تتئ 

ذرغسئ التفاظ سطى أطظه وطتاربئ اإلرعاب.
اآلقف  سحرات  غمظع  الغعم  الارضغ  الظزام  عع  وعا 

صدغئ القجؤغظ طحضطئ ضئغرة غةسطعا ضمئرر لطاثخض 
سسضرغا، وذلك لمظع الفخائض الضردغئ طظ السمض سطى 
تتصغص طا تطمح إلغه طظ إدارة ذاتغئ، وعثا خط أتمر 
بالظسئئ لطظزام الارضغ الثي أجج سطى شضرة الصعطغئ 
الاغ ترساعا دولاه السمغصئ، ولضظ عثا السمض ق غمضظ 
أن غاط إق تتئ غطاء الاتالش الثولغ؛ طما جسطه غئثي 
تتئ  السعرغئ  افراضغ  إلى  برغا  لطثخعل  اجاسثاده 
الثولئ،  والصداء سطى تظزغط  اإلرعاب  ذرغسئ طتاربئ 
طظاذص  شغ  الاعاجث  سطى  الصثرة  له  جغتصص  وعثا 

العةمئ  جراء  الحمالغ  تطإ  رغش  طظ  الظازتغظ  طظ 
طظ  المظاذص  عثه  سطى  روجغا  تحظعا  الاغ  الحرجئ 
دخعل افراضغ الارضغئ بسث أن اجاصئطئ طا غجغث سظ 
ططغعظغظ طظ الظازتغظ طظ أعض جعرغا طظ سثة طظاذص 
غعغمعن  والاحرد  الئرد  شرغسئ  جسطعط  طما  جابصا؛ 
سطى وجعععط وق طظ طةغإ، وذلك لجغادة الدشط 
السغاجغ  بالتض  لطصئعل  جعئ  طظ  الحام  أعض  سطى 
صئض  بثأ  الثي  الضئغر  الاظازقت  وطسطسض  افطرغضغ 
أن غئثأ طآتمر جظغش٣، وطظ جعئ أخرى لغخظع طظ 

ظازتع تطإ بني التالئ اإلظساظغئ واملضاجإ السغاجغئ
بصطط: أتمث سئث الععاب*

تطمح الفخائض الضردغئ لطسغطرة سطغعا شاضعن بثلك 
الضردغئ  اإلدارة  تتئ  طظاذص  إصاطئ  تطط  أوصفئ  صث 

الثاتغئ.
ق حك أن الظزام الارضغ غسسى لاتصغص طخالته شصط 
وطخالح أجغاده وعثا طا أبئااه افتثاث، وإن تثخطه 
السسضري لظ غضعن إلظصاذ أعض الحام بض لمتاربئ طا 
غسمعظه اإلرعاب، وعثا إن دل سطى حغء شإظه غثل 
ترضغا  وتضام  سمعطا  المسطمغظ  تضام  سمالئ  سطى 
خخعخا لطشرب الضاشر؛ وترخعط الحثغث سطى تتصغص 
طخالته ضاربغظ سرض التائط بضض الصغط اإلظساظغئ 
أن  إق  المئارضئ  الحام  بعرة  أبئ  لضظ  وافخقصغئ، 
اإلظساظغئ  وطظزماته  الثولغ  الظزام  ضثب  تضحش 
وتضحش سمالئ تضام المسطمغظ، وجغضاإ تارغثعط 
افجعد وتثاذلعط بض وتآطرعط سطى المسطمغظ، ضما 
وأبئ إق أن تسطغ الظاغةئ خاشغئ ضخفاء الماء الةاري، 
شعا عغ تضحش شغ الثارج وتشربض شغ الثاخض، تضحش 
تضاطاً ُجططعا سطى رصاب افطئ باجط اإلجقم وأول طا 
خثلعا خثلعا اإلجقم وافطئ اإلجقطغئ، وتشربض أشرادًا 
اظاسئعا لفخائض باجط الةعاد، شضما سعثظاعا جائصى 

لامغج الثئغث طظ الطغإ.
عثه  سزط  طظ  الحام  بعرة  سطى  المآاطرة  سزط  إن 
وصئ  أن  الضاشر  الشرب  أدرك  وصث  المئارضئ،  البعرة 
اصارب  صث  جغطرته  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  اظسااق 

وجغسطط الثغظ ظطمعا أي طظصطإ غظصطئعن.
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
جعرغا
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تمقت الاحضغك بعجعب الثقشئ: ترب اجائاصغئ سطى اإلجقم
بصطط: المعظثس طتمعد سئث الضرغط تسظ

شضرة  لمتاربئ  الشرب  دول  تساظفر  أن  ُغساشرب  ق 
الثقشئ، وقتثاذ إجراءات اجائاصغئ سطى ضاشئ الخسث 
السسضرغئ وافطظغئ واإلسقطغئ والفضرغئ، إذا طا حسرت 
تسظغ  الثقشئ  فن  إصاطاعا،  إلى  المسطمغظ  باعجه 
وتثة افطئ وسجعا، وتتررعا طظ الزطط والضفر، وطظ 
تمض  وتسظغ  المسطمغظ،  بقد  سطى  الشربغئ  العغمظئ 
إلى  الزطمات  طظ  الظاس  وإخراج  السالط  إلى  العثى 
الظعر، وتخعر الحسعب شغ بعتصئ السئعدغئ هللا وتثه.

أبظاء  طظ  غصعم  أن  عع  لفجش  غثسع  الثي  ولضظ 
المسطمغظ، بض طظ المسثودغظ طظ سطمائعط، بتمطٍئ 
بثلك  شغضعظعن  الثقشئ،  ضث  اجائاصغئ  تمقت  أو 
وق  ورجعله.  اهللا  غتاربعن  لطثغظ  وططاغا  أدوات 
وجعب  غظضر  طظ  عآقء  طظ  ظرى  أن  ذلك  بسث  غرابئ 
الثقشئ طساظثًا إلى جعاقت، أو طظ غفاغ شغ صداغا 
غسائسث  بط  به،  لطرضا  وغثسع  المظضر  شغئغح  ساطئ 

وجعد الثقشئ، طساظثًا إلى تفاعات.
شضرة  سطى  بتمطئ  اإلسقطغئ  العجائض  بسخ  تصعم 
الثقشئ، تحارك شغعا حثخغات تساسمطعا افظزمئ. 
وطظ  جابصئ.  أسثاد  شغ  عآقء  بسخ  ذضرظا  ولصث 
به  صام  طا  والمعجعئ  الضبغفئ  التمطئ  عثه  ضمظ 
 .٢٠١٦ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٣١ شغ   «٢١ «سربغ  طعصع 
طظ  باتئ  عض  «الثقشئ  بسظعان:  طصالًئ  ظحر  شصث 
الماضغ أم جاسعد طرًة أخرى؟». اشااته بصعله: «تطحُّ 
اقظاحار  واجسئ  الصاسثة،  سرغدئ  إجقطغئ  اتةاعات 
شغ أدبغاتعا وخطابعا سطى سعدة الثقشئ بظمعذجعا 
وشص  بسعدتعا  تئحر  أتادغث  إلى  طساظثة  الاارغثغ، 
أربع  إلى  اإلجقطغ  الاارغت  طراتض  تصسط  جردغئ 
الثاطسئ  بالمرتطئ  بسثعا  الئحارة  تأتغ  طراتض، 
الظئعة».  طظعاج  سطى  خقشئ  تضعن  بط  المظازرة: 
الثقشئ  وجعب  طساظثات  ضض  وضأن  المصال  وغمدغ 
وتفاخغض ظزاطعا عع الظص: «بط تضعن خقشئ سطى 

طظعاج الظئعة».
وشغما  غفارون  شغما  المجاسط  ظفج  سطى  عآقء  غافص 
ُغظضرون، طما غثل سطى أظعط غخثرون سظ طسطط واتث، 
غثلعط سطى ذرائص الخث سظ جئغض اهللا. شغاةاعطعن 
دقئض بغظًئ سطى وجعب الثقشئ، وغجسمعن طا ق غطغص 
الثي  التثغث  غساعثشعن  غجسمه.  أن  شصه  بخاتإ 
غصعل الظئغ  شغ آخره: «بط تضعن خقشئ سطى طظعاج 
الظئعة». وغحضِّضعن شغه - اشاراًء وجعًق - وغجسمعن 
بأظه عع الثلغض العتغث سطى وجعب الثقشئ. سطمًا بأن 
وإظما  الثقشئ،  وجعب  أدلئ  طظ  لغج  التثغث  عثا 
أدلئ  ولضظ  تسظ.  تاقته  أدظى  شغ  وعع  إخئار،  عع 
البئعت  شغ  عع  طا  وشغعا  جثًا،  ضبغرٌة  الثقشئ  وجعب 
ذلك  غاةاعطعن  ولضظعط  ظاخع،  الثقلئ  وشغ  صاذع 
بخغرتعط  شأغظ  التثغث،  ضسش  شرض  وسطى  ضطه. 
َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿َوَعَد  تسالى:  صعله  سظ 
ِيَن ِمن  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ الصَّ

َجَُّهم مِّن  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم ِديَنُهُم ا َُمكِّ َ َقْبلِِهْم َو
ِ َشيًْئا َوَمن َكَفَر  ْمًنا َفْعُبُدونيَِن ال يرُْشُِكوَن 

َ
َنْعِد َخْوفِِهْم أ

ْوَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾ [الظعر: ٥٥]؟
ُ
َنْعَد َذلَِك َفأ

أو  بالثقشئ  تحضك  آراء  باظاصاء  المصالئ  تمدغ  بط 
بإطضاظغئ تتصصعا الغعم، شغثلغ أحثاص بآرائعط بشغر 
غضعن  أن  غضفغ  وضأظه  حرسغ،  دلغض  إلى  اجاظاد  أي 
أجااذ  شعثا  جاطسغًا.  أجااذًا  أو  حغثًا  الرأي  خاتإ 
سطعم جغاجغئ غجسط أن الثقشئ طساتغطئ شغ سخرظا 
بتسإ شصعه لطعاصع التالغ، وفظه ق غمضظ أن غتضط 
والظزام  والصعطغات!  افسراق  عثه  ضض  واتث  خطغفئ 

الثولغ التالغ وافطط الماتثة لظ تسمح بالثقشئ!
الساطئ  الصداغا  شغ  ُغسأل  أن  السةإ،  غبغر  لمما  إظه 

أو  غائج،  حثص  شغعا  رأغه  ُغسطغ  أن  أو  والضئرى، 
أو  دراغئ،  وق  أخطعا  طظ  الصداغا  بعثه  له  حأن  ق 
ه إرضاء السططئ! وإن المرء لغاثضر إزاء عثه  ضض عمِّ
لغق،  طضئ  طظ    الظئغ  عةرة  لغطئ  العجغطئ،  الثرائع 
وصث ضان شغعا طسادسفًا، وضان خروجه طاثفغًا، بط 
اخائاءه طع خاتئه سطى الطرغص شغ غار ضغ ق غثرضه 
الطالئعن. شغ عثه الزروف ضان  سطى طعسث بسث 
جاسات شغ المثغظئ المظعرة طع إصاطئ دولئ اإلجقم 
الاغ جامف الثظغا ظعرًا وسثقً. ضاظئ جاسات أو أغاطًا 
صطغطئ تفخض بغظ وضسغظ طاظاصدغظ. شعض ضان ذلك 

العاصع أصض خسعبئ طظ واصسظا الغعم؟!
طسألئ  المسألئ  عآقء؟  غاتثث  لطعاصع  شعط  أي  سظ 
طسألئ  المسألئ  الثولئ.  إلصاطئ  وإسثاد  تثطغط 
لطاشغغر،  صابًق  العاصع  غةسض  الثي  باإلسثاد  الصغام 
  وعثا ق غفصعه الغائسعن والمتئطعن. شطصث ضان
طسادسفًا ولضظه ضان صث أسث افطر، ولضظ الثغظ شغ 

صطعبعط طرض غصعلعن طساتغض.
والصعطغات،  افسراق  ضبرة  بسئإ  اقجاتالئ  زسط  أطا 
شضأن عثا الثضاعر صادم طظ وراء الحمج، وق سطط 
وضض عثه  تضمئ ضض عثه الئقد  له أن الثقشئ صث 
افسراق والصعطغات لصرون. وسطى شرض أن عآقء ق 
غسرشعن تارغت الثقشئ، أشق غرون الغعم دولًئ ضالخغظ 
وعغ  المطغار  شعق  وجضاظعا  المساتئ  حاجسئ  طبًق، 
ضبغرة افسراق والصعطغات؟! ألط غحاعثوا أطرغضا تضاد 

تاتضط بالضرة افرضغئ؟!
أطا سثم رضا سالط الضفر وافطط الماتثة سظ وجعد 
الثقشئ شعع طسطعم. والمساشرب ذضر عثا افطر ضسئإ 
قجاتالئ الثقشئ. وضأن وجعب الثقشئ أو السمض لعا 
أو صغاطعا طحروط برضا أطرغضا والشرب! أو ضأن الظئغ 
 سظثطا صام غسمض إلصاطئ تضط اهللا لط غضظ عظاك 
عآقء  غضطش  أشق  غرغث.  طا  ترشخ  افرض  شغ  صعى 
وظخعص  افظئغاء  جغر  سطى  غططسعا  بأن  أظفسعط 
الصرآن وتارغت الئحر شغ سمطغات الضفاح وتشغغر الظزط 
صئض أن غاتثبعا شغ افطعر الساطئ والعاطئ! عآقء، إذا 
طظ  لطاثطص  والسمض  الاثطغط  ظرغث  فتثعط:  صغض 
شئربضط  غرضى!  ق  السثو  ولضظ  غةغإ:  السثو  عغمظئ 
طسغإ  أظه  أم  ُغساسَرض؟  أن  غساتص  ضقم  عثا  عض 

بتص خاتئه وظاحره والمساظث إلغه!
المظاخإ  أختاب  فتث  آخر  رأغًا  المصالئ  وتسرض 
الةاطسغئ طفاده أن خعرة التضط اإلجقطغ أو الثقشئ 
أن  غمضظ  وبالاالغ  الاارغت،  سئر  واتثة  تضظ  لط 
المساخرة...  الخغس  طظ  لطتضط  خغشئ  أي  ظساتثث 
وعثا الضقم أغدًا ق غساظث إلى سطط وإظما عع بربرة، 
أطا  الثقشئ.  سثا  طا  ظزام  أو  خغشئ  في  دسعة  وعع 
ظةث  شق  الغعم؟  الثقشئ  تخطح  ق  ولماذا  ذلك،  لماذا 
جئئًا سظث عآقء، جعى أظعط غرغثون اجائساد شضرة 

الثقشئ وخرف الظاس سظعا.
ظزاطًا  وضعظعا  وجعبعا  تغث  طظ  الثقشئ  أتضام  إن 
طفخًق له حضطه وأتضاطه طخثرعا افدلئ الحرسغئ، 
بابائ.  شعغ  لثلك  الاةارب،  وق  الاارغت  ولغج 
والثقشئ شرض صطسغ بأدلئ الحرع، رغمًا سظ أظعف 
سطماء  ْعا  تسمَّ وإن  وأدواتعط  وسمقئعط  الضفر  دول 
أو طفاغظ أو طفضرغظ. أطا عثه التمقت سطى الثقشئ 
وجعام  خائئئ  طتاوقت  شعغ  إلصاطاعا  السمض  وسطى 
أختابعا  ولغئ  أختابعا،  تفدح  وجعاقت  ذائحئ، 
َفَتُكوَن  ْرِض 

َ
األ يِف  يَِسرُيوا  َفلَْم 

َ
﴿أ وغرسعون.  غاسزعن 

َيْعىَم  ال  َفإِغََّها  بَِها  يَْسَمُعوَن  آَذاٌن  ْو 
َ
أ بَِها  َفْعِقلُوَن  قُلُوٌب  لَُهْم 

[التب:   ﴾ ُدورِ  الصُّ يِف  الَّيِت  الُْقلُوُب  َيْعىَم  َولَِكن  بَْصاُر 
َ
األ

 [٤٦

إن  طغثشغثغش  دطغاري  الروجغ  العزراء  رئغج  صال 
«إلى  بالسالط  دشسئ  صث  والشرب  روجغا  بغظ  الاعترات 
ضان  الثي  طغثشغثغش  وأضاف  جثغثة».  سالمغئ  ترب 
غاتثث شغ طآتمر طغعظغت افطظغ «بحضض غعطغ تصرغئا، 
ظعخش بأظظا ظمبض أضئر تعثغث لتطش افذطسغ أو فوروبا 
العزراء  رئغج  واجاحعث  أخرى».  لثول  أو  فطرغضا  أو 
الروجغ بالثطإ الاغ غطصغعا بغظ الفغظئ وافخرى افطغظ 

السام لفذطسغ غظج جاطعتظئرغ، وافشقم الاغ تزعر روجغا وعغ تحسض شاغض ترب ظعوغئ. وصال طغثشغثغش 
«أتساءل أتغاظا إن ضظا ظسغح شغ سام ٢٠١٦ أو شغ سام ١٩٦٢ (سظثطا ضاظئ الترب الئاردة شغ ذروتعا)». 
طظ جعاه صال افطغظ السام لتطش حمال افذطسغ غظج جاعلاظئرغ لئغ بغ جغ شغ ظفج المآتمر إن روجغا 
صث سثلئ تثودعا بالصعة وأخئتئ أضبر تجطا، وإن سطى افذطسغ أن غضعن صادرا سطى الرد سطى الاعثغثات. 
وأضاف «لسظا شغ ترب باردة، ولضظظا أغدا لسظا شغ المحارضئ الاغ أجسظاعا سظث ظعاغئ الترب الئاردة». وأضث  

جاعلاظئرغ أن افذطسغ ق غسسى لطاخسغث، بض لتعار جغاجغ طسمص طع روجغا. (طعصع بغ بغ جغ)
: إن رئغج وزراء روجغا غئالس بعخش طا غةري تالغا بغظ روجغا والشرب وبثاخئ أطرغضا بأظه ترب 
باردة، شعع ق غحئه طا ضان جائثا صئض السام ١٩٦٣، سظثطا ضان طعجعدا بالفسض ترب باردة بغظ أطرغضا 
واقتتاد السعشغغاغ. شاآلن ق تعجث ترب باردة بالمسظى التصغصغ لطضطمئ بض غعجث تفاعط بغظ أطرغضا 
وروجغا.. إن الضقم سظ ترب باردة شغ السالط بغظ الشرب وروجغا غسظغ أن المطفات الاغ تاظازع سطغعا 
روجغا طع أطرغضا وغغرعا ضبغرة وشغ طظاذص ضبغرة طظ السالط، والعاصع غغر ذلك. شروجغا اظتخر ترضغجعا 
المطفات  شغ  خقله  طظ  الاأبغر  تساطغع  تصغصغ  ظفعذ  طظ  لعا  غسث  ولط  اإلصطغمغ،  ظفعذعا  طظطصئ  شغ 
الظعوي  المطش  شغ  جرى  ضما  أطرغضا  به  تسمح  الثي  بالصثر  أو  الصطغض  إق  السالط،  شغ  المعجعدة  الساخظئ 

اإلغراظغ أو تثخطعا شغ جعرغا أو تثغبعا سظ افزطئ شغ السراق أو افزطئ شغ الغمظ وطا حاضض ذلك.  

رئغج وزراء روجغا غصعل إن تربا باردة جثغثة صث اظثلسئ

ورد  (وطا  الةجائر  شغ  تثث  طما  التصائص  عثه  طبض   
العسغ  أعمغَئ  ُتئرز  المصال)،  عثا  طظ  افول  الةجء  شغ 
بصخث  الةاد  السمض  شغ  اإلجقم  زاوغئ  طظ  السغاجغ 
أقسغَإ  وتضحش  اإلجقطغئ،  افطئ  أوضاع  تختغح 
الاغ  الثئغبئ،  اقجاسمارغئ  الرأجمالغئ  الثول  وطضائَث 
غساتغض طسعا صغاُم ضغان جغاجغ لطمسطمغظ طظ حأظه 
أن ُغسغث افطعَر إلى ظخابعا شغ بقدعط الشظغئ بالبروات 
طظ ضض خظش والعاجسئ َبَحرغاً وجشراشغاً، وغمضِّظعط طظ 
تمض رجالاعط إلى السالط وطظ إغخال دسعتعط إلى 
حسعب افرض، إقَّ أن تماطك ظثئـُعط شغ طةمطعا شضرًا 
جغاجغاً راصغاً غسالب العاصَع، ووسغاً جغاجغاً سطى طساعى 

أو غفعق طا تماطضه الثول الضئرى وظثئـُعا. 
شغ  شرظسا  جظراقت  جظاُح  أترزه  طا  إلى  بالظزر  أظه  إق 
التضط طظ تصثم شغ طعاصع الساتئ السغاجغئ شغ الةجائر 
بسثطا جغء بالحاذلغ بظ جثغث رئغساً لطئقد، وتتدغرًا 
قظصقب ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٩٢م الثي ضان بمبابئ 
ظصطئ تتعل جثغث شغ طسار الئطث، وبظاًء سطى طا تصصه 
خخعطعط  تساب  سطى  ١٩٨٦م  بسث  خاخًئ  عآقء 
الثي  اإلظةطغج)  (جماسئ  اآلخر  الطرف  طظ  السغاجغغظ 
ضاظئ تمبطه شغ العاجعئ جئعُئ الاترغر العذظغ بما لعا 
طظ تدعر واجع شغ افوجاط المثظغئ ضما شغ افوجاط 
السسضرغئ، وبما لعا طظ اطاثاد ضئغر شغ الثاضرة الةماسغئ 
لطحسإ أبظاء بعرة الاترغر وطا بسثعا، دخطئ الئقد شخًق 
جثغثًا طظ الخراع سطى المعاصع شغ جعاز التضط. شضاظئ 
الاسثدغئ السغاجغئ الضاذبئ والثغمصراذغئ الجائفئ شغ 
١٩٨٨م تتئ إحراف اقجاثئارات السسضرغئ والةعات 
والمتسعبئ  جثغث،  بظ  الراتض  الرئغج  أغام  الفاسطئ 
بثصئ طظ ذرف الظاشثغظ طظ السسضرغغظ تغظعا (أطبال 
الةظراقت بطثغر وظجار وتعاتغ ورشاصعط...)، لضغ ُتفدَغ 
إلى طا ضان غطمح إلغه أختاُب اظصقب ١٩٩٢م («تجب 
شرظسا» شغ الةجائر) بسث ضرب اإلجقطغغظ بالعذظغغظ 
والعذظغغظ باإلجقطغغظ، شغما جمغ السحرغئ السعداء 
الاغ اجُاثثم شغعا «اإلجقم السغاجغ» وأظخاُر جئعئ 
المادي  والسظش  اقصااال  شغ  ضأداة  اإلجقطغئ  اإلظصاذ 
الظعاغئ  شغ  الظاغةئ  تضعَن  ولضغ  المسطح،  والخراع 
تصعغئ ظفعذعط وتسجغج طعاصسعط ووضع رجاقتعط شغ 
ضض طفاخض الثولئ بثًءا بالةغح وطظه افطظ السسضري 
والثرك وافطظ العذظغ (الحرذئ)، وشغ ضض العزارات 
واقصاخاد  التضط  طظزعطئ  شغ  التساجئ  وافطاضظ 

واإلدارة وغغرعا.
إق أن عآقء الثخعم السغاجغغظ (شرغص اإلظةطغج) ضاظعا 
سطى طعسث طع أخث السططئ شغ الةجائر طرة أخرى شغ 
بعتفطغصئ  سمغَطعا  برغطاظغا  اجاصثطئ  سظثطا  ١٩٩٩م 
وأتدرته طظ جعغسرا وأسادته طةثدًا إلى العاجعئ شغ 
الةجائر ضمظ خفصٍئ طع الةظراقت المعالغظ لفرظسا شغ 
الةغح، الثغظ أخفصعا شغ تسغغر وإدارة حؤعن الئقد، 
والثغظ تططثئ أغثغعط بثطاء أعض الةجائر المسطمغظ 
بسثطا ارتضئعا شغ تصعط طةازر وجرائط وشزائع رعغئئ 
أو  طساءلئ  تمسعط  أق  سطى  ١٩٩٢م،  اظصقب  بسث 
طتاجئئ، شضاظئ طئادرة العئام المثظغ وطغباق السطط 

والمخالتئ طع سعدة بعتفطغصئ رئغساً لطئقد.
شالخراع بالحضض الثصغص شغ الةجائر طظث ظحعء الثولئ 
وبغظ  وسسضرغغظ)  (طثظغغظ  اإلظةطغج  سمقء  بغظ  عع 
سمقء شرظسا الفضرغغظ والسغاجغغظ (طثظغغظ طظ جمغع 
شغ  اآلن  عط  َطظ  وخاخًئ  أغداً  وسسضرغغظ  الفؤات، 
المآجسئ السسضرغئ ِطظ الةظراقت المعالغظ لعا). وضض 
طظعما غسسى لطسغطرة سطى طا أطضظه طظ أجعجة الثولئ 
وطعاصع الاأبغر وطراضج الصرار، وأعمعا: الرئاجئ وصغادة 
أرضان الةغح وأجعجة افطظ واقجاثئارات. شارجُح ضفُئ 
عثا الطرف أو ذاك بتسإ طا اجاطاع السغطرَة سطغه 
طظ عثه المآجسات. عثه عغ الظزرة الختغتئ لعاصع 

التضط وتصغصِئ َطظ غتضط شغ الةجائر «المساصطئ»!
اجاسمارغئ  جعات  ُتترضعما  الطرشغظ  ضق  إنَّ  وتغث 
دولغئ عغ سطى الاعالغ شرظسا (شغ الزاعر) وبرغطاظغا 
طظ  الصرار  أختاَب  غعط  طا  إن  وتغث  الثفاء)،  (شغ 
عع  تصغصًئ،  سمعطاً)  الشربغئ  (والثول  الماعجط  وراء 
أق تصعم أغئ دولئ تصغصغئ شغ حمال إشرغصغا بض وشغ 
بط  إجقطغئ،  تضعن  أن  شدقً  ضطعا،  اإلجقطغئ  الئقد 
افجظئغاغظ  الصعتغظ  عاتغظ  بغظ  الثخعطَئ  أن  بتضط 
شغ المساسَمرات (برغطاظغا وشرظسا) لغسئ أغثغعلعجغئ، 
وبتضط الروابط والسقصات الاارغثغئ بغظعما شغ تصاجط 
تثحغان  وأظعما  المساسمرات،  شغ  أي  شغعا،  المظاشع 
طساً طظ قسٍإ دولغ أصعى وأضئر طظعما طساً عع أطرغضا 

تتثغثًا..
وطظطصغًا  شئالظزر إلى ضض ذلك، دخطئ الةجائر ذئغسغاً 
سطى طساعى السططئ شغ لسئئ تعاشص بغظ الفرغصغظ شغ 
طظعما  غاضعن  الئطث  شغ  التاضط  الظزام  وخار  الظفعذ، 
طساً، وبات الخراع بغظ الطرشغظ خراَع طخالح وطعاصع 
ولغج خراَع تخفغئ وجعٍد وق عع خراع تغاٍة أو طعت. 
طةغء  طع   - واضح  بحضض   - بالفسض  تةسث  طا  وعثا 
شرغص بعتفطغصئ، أي طظث ١٩٩٩م إلى اآلن، تغث أساد 
الةجائر جغاجغاً طةثدًا إلى أتدان وظفعذ اإلظةطغج. سطمًا 
واجعئ جغاجغئ  أن ضئاط شرظسا خار لعط عط أغداً 

الساتئ  شغ  تحاشض  بثأت  الاترغر  لةئعئ  طظاِشسئ 
العذظغ  الاةمع  عغ  ١٩٩٧م  طظث  المعاصـع  وتضاسح 
طئاحرة  السسضرغئ  لطمآجسئ  الاابع  الثغمصراذغ 
(جظراقت شرظسا تتثغثًا)، باإلضاشئ إلى صعى جغاجغئ 

أخرى باظعغئ.
بط خقل ضض عثه الفارة (أي طظث سعدة بعتفطغصئ شغ 
الاقسُإ  غةري  ضان  بسغثًا)  ظثعإ  ق  لضغ  ١٩٩٩م 
وبالخظادغص  والمرحتغظ،  السغاجغئ  بالاحضغقت 
واقظاثابات شغ ضض طرة، وبمعاد الثجاعر - طظ أجض 
الامثغث لطرئغج طبقً - وبصاظعن اقظاثاب وغغر ذلك، 
وضان  طسئصاً،  والمرتئئ  المتسعبئ  الظاائُب  تثرج  لضغ 
ضض ذلك غتخض باتفاق بغظعما شغ أسطى العرم، وعع 
طا أوجَث ظعساً طظ اقجاصرار - ذعال ضض عثه السظعات 
السمالئ  ظض  وشغ  بغظعما  المخالح  تصاجط  ظض  شغ   -
والائسغئ لفجظئغ (افوروبغ)، سطى تساب الحسإ المبصض 

بالقوسغ السغاجغ وبةراح الةعض وبعمعم المسغحئ.
الةجائر  وشغ  المظطصئ،  شغ  السغاجغئ  الاتعقت  وطع 
بالثات ظزرًا فعمغاعا وطعصسعا، وسطى ضعء المساةثات 
شغ جاتئ الخراع الثولغ بغظ افوروبغغظ وافطرغضغغظ، 
شإن عآقء افسثاء الضفار شغ أوروبا اخااروا أن غعِجثوا 
والسائقت  الفؤات  بغظ  المططعب  الاظسغَص  الةجائر  شغ 
(طساثلغظ)  «إجقطغغظ»  طظ  الئقد  شغ  السغاجغئ 
وغسارغغظ وسطماظغغظ ولغئرالغغظ ووذظغغظ طظث اآلن، 
وأن غةسطعا ططالَإ عثه الفؤات ق تثرج سما ُرجط لعا: 
الترغات، المعاذظئ، الثغمصراذغئ، السثالئ اقجاماسغئ، 
والاعمغح)،  (اإلصخاء  «التصرة»  رشع  الثولئ،  طثظغئ 
العظائش، السضظ، تصعق اإلظسان، المساواة بغظ الرجض 
والمرأة... وترخعا جمغساً أحث الترِص سطى أق غضعن 
شغعا طةرد رائتئ طا غةإ أن غضعن (!!)، وعع بظاء الثولئ 
والمةامع سطى أجاس اإلجقم، الداطظ لضض التصعق، 
وذلك لضغ غعغؤعا افرضغئ المططعبَئ لطمرتطئ الاعاشصغئ 
المصئطئ: طرتطئ الحرسغئ الحسئغئ، وطرتطئ (وعط) الثولئ 

المثظغئ المجسعطئ!
(طفسمئ  وبغصٍئ  دغئاجئ  شغ  طبقً  جاء  طما  وواضح 
أصطاب»المسارضئ»  سظ  خادرٍة  والسطماظغئ)  بالعذظغئ 
الترغات  أجض  طظ  لطاظسغصغئ  طئ  المحضِّ الةجائر،  شغ 
واقظاصال الثغمصراذغ، أن ضض أسدائعا طظ الحثخغات 
ذلك «اإلجقطغغظ»)،  شغ  (بما  السغاجغئ  والاحضغقت 
وتعاشصعا  ظععرعط،  وراء  اإلجقم  ترك  سطى  أجمسعا 
الثولئ  وسظ  التضط  سظ  طفخعقً  دغظاً  اسائاره  سطى 
الاعاشص  طساظصع  شغ  جمغساً  وجصطعا  السغاجئ،  وسظ 
جصش  تتئ  أوقً!»،  «الترغئ  وطساظصع  الثغمصراذغ 
العذظغئ الثظغؤئ والصطرغئ الدغصئ، وبظاًء سطى طرجسغئ 
الةمععري  اإلذار  وضمظ  حرساً،  وجاصطئ  شاجثٍة 
والثولئ العذظغئ الداطظئ لئصاء عغمظئ وظفعذ المساسمر 
الشربغ (افوروبغ خاخئ) شغ الئقد،.. إلى أن غأذن اهللا 
بصغام الثقشئ، وعغ دولئ المسطمغظ الاغ تةسض طظ 
الرساغئ  وشغ  التضط  شغ  لعا  وأجاجاً  طظططصاً  اإلجقم 
الثولئ  سقصات  وشغ  الثسعة  تمض  وشغ  الاحرغع  وشغ 

الثارجغئ، وشغ ضض حأن طظ حؤعظعا.
وق حك أن أخابع الصعى الثولغئ الضئرى لغسئ بمظأى 
سظ عثه افذراف السغاجغئ المعجعدة شغ الساتئ، إذ 
ظطمج بحضض واضح تدعَر الصعى الثولغئ الشربغئ شغما 
تصعم به برغطاظغا طظ أسمال جغاجغئ طظ أجض اتاعاء 
وتعظغش ضضِّ طظ غظحث الاشغغَر شغ الةجائر، وذلك طبًق 
سئر تعشغر طظئر الصظاة الفدائغئ «المشاربغئ» الاغ تئث طظ 
لظثن (واتثة بالسربغئ وافخرى بافطازغشغئ) وطبغقتعا، 
افوروبغ  الاعاشص  غثثم  وطعجٍه  عادف  إسقٍم  ضمظ 
(الئرغطاظغ-الفرظسغ) بشرض تعجغه المطالإ واإلحراف 
سطى طآل الاتعل السغاجغ شغ المشرب السربغ ضضض - 
وشغ الةجائر خاخئ - طظ خقل بطعرِة طسار جغاجغ غضعن 
طططئاً لطبائرغظ، وطظ خقل تطعغعِ المطالئغظ بالاشغغر 

سطى أجاس اإلجقم بأجالغإ غاغئ شغ المضر والثعاء.
وق ظسائسث شغ عثا السغاق أن غةري تعظغُش جئعئ 
اإلظصاذ اإلجقطغئ طرة أخرى شغ طسار جغاجغ ُغفدغ 
شغ الظعاغئ إلى طا ترغثه أوروبا اقجاسمارغئ التاصثة، 
وذلك بسث تئرئئ عثه الةئعئ تماطاً طظ تئسات السمض 
المسطح وطا جرى شغ تسسغظات الصرن الماضغ، وعع طا 
جغعغؤعا لطجج بعا طةثدًا شغ الساتئ السغاجغئ وشص 
طسطغات الحرسغئ شغ المرتطئ الةثغثة، وعع بالدئط 
طا ظراه غةري شغ عثه اآلوظئ.ضض ذلك طظ أجض اإلبصاء 
سطى الظزام وبالاالغ الائسغئ لطشرب، ولضظ بعجه جثغث 
غدمظ اقجامرارغئ، ولع بإحراك جئعئ اإلظصاذ أو بسدعا 
(بعثا اقجط أو بشغره) شغ الطسئئ السغاجغئ، أي شغ بظاء 
لثلك.  تاعغأ  اآلن  وعغ  الةثغثة»،  المثظغئ  «الثولئ 
جثغثة)  (بعاجعئ  العذظغ  الاترغر  جئعئ  سظ  شدقً 
وجئعئ الصعى اقحاراضغئ (المروَّضئ) والاةمع العذظغ 
الثغمصراذغ وذقئع الترغات (تجب بظ شطغج) وغغرعا 
طظ الصعى السغاجغئ. لثا شإظظا ق ظأطظ أن غاط دشسعا 
أو جتئعا طةثدًا إلى طساظصع الثغمصراذغئ وافرضغئ 
الاعاشصغئ و«الترغئ أوقً»، بسث اخافاء المطالئئ بالثولئ 
خطاب  طظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  وباطئغص  اإلجقطغئ 

  صادتعا

املحعث السغاجغ يف الةجائر:  
أضثوبئ «الثولئ املثظغئ» ووعط «اقظاصال الثغمصراذغ» (٢)

طظ برغث الصراء

بصطط: خالح سئث الرتغط – الةجائر


