
تراجع ظزام بحار السسضري: دققت وطآقت

ظعظأ افطئ اإلجقطغئ بحعر رطدان المئارك، 
ِطْظ  جمغًسا  غةسطظا  أْن  جئتاَظُه  اهللا  جائطغَظ 
وظثّضر  ضما  والَثْغرات..  المشفرِة  حعِر  ُساصاء 
السمض  واجإ  السزغط،  بالعاجإ  المسطمغظ 
دولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
راجغظ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
المعلى جئتاظه وتسالى أن ُتضطض جععدعط طع 
الساططغظ إلصاطئ الثقشئ بالظخر والامضغظ شغ 

حعر اقظاخارات والفاعتات..

اصرأ شغ عثا السثد :
- صعاسث أطرغضغئ جثغثة شغ السراق قجاسمار 
   بقد المسطمغظ وضرب طحروع الثقشئ ...٢
- تراجع تجب السثالئ والاظمغئ شغ اقظاثابات 

   الارضغئ: افجئاب، والظاائب الثاخطغئ والثارجغئ    ...٢
- وصفئ طع رئغج ترضئ الظعدئ الحغت 

   راحث الشظعحغ (١)   ...٣
- ظاائب صمئ طةمعسئ الطؤام السئع   ...٤
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ضطمئ السثد

تحعث افتثاث افخغرة لطبعرة السعرغئ تراجسا ضئغرا 
لطظزام السعري، واظاخارات طاعالغئ لطبعار شغ أرض 
تمضظئ  شصث  السعري،  الحمال  شغ  وبثاخئ  الحام 
طةمعسئ طظ الضاائإ بسث اجاماسعا شغ غرشئ سمطغات 
طعتثة طظ تتصغص اظاخارات واجسئ سطى صعات بحار 
افجث شغ إدلإ ورغفعا وشغ سثة طظاذص سطى ذرغص 
صام  افتثاث  عثه  غمرة  وشغ  إدلإ،  برغش  القذصغئ 
وبطثات  صرى  سطى  عةعم  بحظ  الئشثادي  تظزغط 
ضاائإ  جغطرة  تتئ  تصع  الحمالغ  تطإ  رغش  شغ 

المسارضئ.
جغح  اظستاب  البعار  ضاائإ  اظاخارات  خاتإ  وصث 
الئشثادي  تظزغط  وجغطرة  تثطر  طثغظئ  طظ  افجث 
تغظ  شغ  تثضر،  طصاوطئ  وبثون  بسععلئ  سطغعا 
التسضئ  طظطصئ  شغ  ضارغئ  طسارك  الاظزغط  غثعض 
أبغخ  تض  طثغظئ  باتةاه  الضردغئ  لطصعات  تصثم  طع 

التثودغئ الاغ تصع تتئ جغطرة الاظزغط.

ضما حعثت الةئعئ الةظعبغئ جصعط طصر الطعاء ٥٢ 
البسطئ  لمطار  البعار  واصاتام  الحرصغ،  درسا  رغش  شغ 
طع  طظه،  اظستابعط  بط  السعغثاء  صرب  السسضري 

اجامرار شغ المسارك لطسغطرة سطغه.
خارذئ  تاشغر  الماسارسئ  افتثاث  عثه  سطى  وبظاء 
ظزام  شصعى  جعرغا،  طظاذص  طثاطش  شغ  السغطرة 
أي  ودطحص  الساتض  باتةاه  وتظتسر  تاراجع  افجث 
المظاذص الشربغئ طظ جعرغا، طع بصاء الصعات الضردغئ 
الحمال،  شغ  جغطرتعا  طظاذص  سطى  لطظزام  المعالغئ 
الصسط  سطى  الئشثادي  تظزغط  غسغطر  تغظ  شغ 
البعار  ضاائإ  أطا  العجط،  باتةاه  الحرصغ  الحمالغ 
شاارضج شغ إدلإ ورغفعا ورغش تطإ وججء طظ رغش 

تمص، وشغ رغش دطحص، وشغ جظعب جعرغا.
أجئاب  إلى  وردعا  الاشغرات  عثه  إجمال  غمضظ  وق 
خارذئ  رجط  ولضظ  الةئعات،  ضض  شغ  طاطابصئ 
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بصطط: تسظ تمثان - افردن
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أردوغان غسرب سظ 
صطصه طظ تصثم الصعات 

الضردغئ يف حمال جعرغا  

أسرب الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان غعم افتث 
الماضغ سظ صطصه طظ تصثم الصعات الضردغئ شغ طظطصئ 
«تض أبغخ» حمال جعرغا، طحغرا إلى أن تصثطعا غحّضض 

تعثغثًا لارضغا شغ المساصئض.
وصال أردوغان إظه غاط اجاعثاف سرب وترضمان خقل 
تصثم الصعات الضردغئ، طآضثًا ان ترضغا «اجاصئطئ تعالغ 
١٥ ألفا طظعط افجئعع الماضغ صئض إغقق التثود». 
وأضاف ان طصاتطغ تجب «اقتتاد الثغمعصراذغ» الضردي 
و«تجب السمال الضردجااظغ» غسغطرون سطى افطاضظ 

الاغ غشادرعا القجؤعن.
الطائرة  طاظ  سطى  غراشصعظه  الثغظ  لطختاشغغظ  وصال 
«عثا  إن  أذربغةان،  طظ  سعدته  ذرغص  شغ  الرئاجغئ 
لغج طآحرا جغثا»، طاعّصساً أن «غآدي ذلك الى إظحاء 
ضغان غعّثد تثودظا. سطى الةمغع أن غأخث شغ اقسائار 

تساجغاظا تةاه عثا المعضعع». (جرغثة التغاة)
: إن الاتالش الثولغ بصغادة العقغات الماتثة 
افطرغضغئ صث جاظث المغطغحغات الضردغئ شغ طسرضئ 
سغظ السرب «ضعباظغ» شغ تطإ سطى التثود الارضغئ، 
الثولئ  تظزغط  إخراج  شغ  ضئغرة  طساعماه  وضاظئ 
بمساظثة  الاتالش  غصعم  واآلن  المثغظئ..  تطك  طظ 
تض  طثغظئ  سطى  عةعطعا  شغ  الضردغئ  المغطغحغات 
طظ  والصرغئئ  الرصئ  طتاشزئ  شغ  العاصسئ  أبغخ 
طظ  ظابع  أردوغان  صطص  شعض  الارضغئ...  التثود 
خحغاه طظ وجعد طثطط غربغ إلصاطئ ضغان ضردي 

شغ جعرغا سطى تثود ترضغا؟؟

وتطافئ  تفضغره،  تحشض  صدغئ  حسإ  أو  أطئ  لضض 
لعا افظزار، وتضعن تثغث الظاس، وططاصى تفضغرعط 
اإلجقم  وأطئ  سظثعط.  الاظئه  وطرضج  طةالسعط،  شغ 
تاةه  جغاجغئ  صدغئ  لعا  افطط،  بصغئ  حأن  حأظعا 
وطا  أوق؟  السغاجغئ  الصدغئ  عغ  شما  افظزار،  إلغعا 

عغ صدغئ المسطمغظ السغاجغئ؟
الصدغئ السغاجغئ:

ضبغًرا طا ظسمع صائقً غصعل: إن عثه «صدغئ جغاجغئ» 
افطئ،  لثى  السام  الرأي  تحشض  أخئتئ  أظعا  بمسظى 
وعثه  وتترك،  وسمض  وظصاش،  بتث  طتض  وأخئتئ 
الصدغئ تحشض افظزمئ والترضات، والحسعب وافشراد. 
جغاجغئ  صدغئ  إغرلظثا  صدغئ  شمبق  افخض،  عضثا 
وأششاظساان،  لطسراق  أطرغضا  واتاقل  برغطاظغا.  شغ 
جغاجغئ  صدغئ  طظعما  افطرغضغ  الةغح  وخروج 
أطرغضغئ. والفراغ السغاجغ شغ لئظان صدغئ جغاجغئ، 
شعغ تفرض ظفسعا شغ ضض طتض تتض شغه، وتةثب 
لعا افظزار، وتتزى باتارام ضئغر. وصدغئ شطسطغظ 
صدغئ جغاجغئ طبق ساحئ سطى وتر أظشاطعا أظزمئ 
وترضات تفظظئ بعا، ودول جمئ ظفسعا زورا بثول 
وألِّفئ  المصاقت،  شغعا  وضائئ  والمماظسئ،  المصاوطئ 
ازدادت  بض  ق  طضاظعا،  تراوح  زالئ  وق  الضاإ،  شغعا 

تسصغًثا.
الصدغئ السغاجغئ لفطئ اإلجقطغئ:

أطئ  بعخفعا  اإلجقطغئ  افطئ  أن  شغه  حك  ق  طما 
الاغ  عغ  اإلجقطغئ  السصغثة  شإن  اإلجقم،  تساظص 
بالظسئئ  شاإلجقم  السغاجغئ...  الصدغئ  لعا  تسّغظ 
لفطئ عع روتعا، وجر تغاتعا، وعع سصغثتعا وأتضام 
لظا  اهللا  ارتداه  الثي  المئثأ  وعع  جقله،  جض  ربعا 
ِدغًظا﴾  اْإلِْجَقَم  َلُضُط  ﴿َورَ ِضغُئ  تسالى:  صال  دغًظا، 
َغْغرَ  اْإلِْجَقِم  [المائثة: ٣]، وصال تسالى: ﴿َوَطظ َغْئَاسِ 
ِدغًظا َشَطظ ُغْصَئَض ِطْظُه َوُعَع ِشغ اْآلِخرَ ِة ِطَظ اْلَثاِجرِ غَظ﴾ 
[آل سمران: ٨٥]. واإلجقم دغظ وطظه الثولئ؛ وعع 
لطسقصات  وأتضاطا  العاصع،  تسالب  أتضاطا  تدّمظ 
اإلظساظغئ ضطعا، شغه تئغان وتفخغض لضض حغء وعثى 
ْلَظا َسَطْغَك اْلِضَااَب  ورتمئ لطمآطظغظ. صال تسالى: ﴿َوَظجَّ
ِتْئَغاًظا لُِّضضِّ َحْغٍء َوُعًثى َورَ ْتَمًئ َوُبْحرَ ى ِلْطُمْسِطِمغَظ﴾ 
ُغْفَارَ ى  َتِثغًبا  َضاَن  ﴿َطا  تسالى:  وصال   ،[٨٩ [الظتض: 
َوَلـِضظ َتْخِثغَص الَِّثي َبْغَظ َغَثْغِه َوَتْفِخغَض ُضضِّ َحْغٍء 

َوُعًثى َورَ ْتَمًئ لَِّصْعٍم ُغْآِطُظعَن﴾ [غعجش: ١١١]
واإلجقم الغعم بق دولئ تطئصه داخطًغا، وتتمطه سظ 
ذرغص الثسعة والةعاد خارجًغا؛ لثا ضان اإلجقم بق 
دولئ ضةسث بق روح، شالثولئ شغ اإلجقم عغ ذرغصئ 
تظفغث المئثأ شغ الثاخض، وتتمطه بحضض قشئ لطظزر 

لفطط والحسعب بالثسعة والةعاد خارجًغا.
تغث  طعجعدة،  غغر  الغعم  اإلجقم  دولئ  أن  وذالما 
خعظئ  طع  بالاساون  المساسمر  الضاشر  سطغعا  صدى 
عغ  لفطئ  السغاجغئ  الصدغئ  شضاظئ  والارك،  السرب 
إسادة تطك الثولئ، شعغ صدغئ المسطمغظ السغاجغئ، 
وق صدغئ لعط غغرعا، بض إن غغرعا طظ أطعر إظما عغ 
طسائض طافرسئ سظعا أو آبار ظاغةئ غغابعا. ولطاثلغض 
  سطى عثا ظصعل: لصث تثد رب السالمغظ لرجعل اهللا
جغاجغ  ضغان  إغةاد  سطى  بالسمض  السغاجغئ  صدغاه 
عثه  ضاظئ  ولما  لطسالط؛  وغتمطه  غطئصه  لقجقم 
صدغئ  إلى    اهللا  رجعل  غطافئ  لط  اإلجقم  صدغئ 
أخرى، بض جسض ضض جعثه وتفضغره فجطعا شصط، شما 
زاغئ سظعا سغظ، وق تترك ترضئ إق بما تمطغه سطغه 
صدغاه؛ تغث بثأ  غضاض طظ آطظ بفضره لطسمض سطى 
إصاطئ دولئ اإلجقم، تغث اظاصض بغظ الصئائض، وذطإ 
افرض،  شغ  اهللا  تضط  إلصاطئ  الئغسئ  وتمئ  الظخرة، 
وشرضئ  المظعرة،  المثغظئ  إلى  طضئ  طظ  واظاصض 
العةرة، وتاالئ الفاعتات واقظاخارات، وُتطَّئ باصغ 
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

أبثى رئغج عغؤئ افرضان المحارضئ لطصعات المسطتئ 
بحأن  حضعضا  دغمئسغ،  طارتظ  الةظرال  افطرغضغئ 
صثرة السراصغغظ سطى تتصغص الظخر ضث تظزغط «الثولئ 
ضاجتا  طظث أن بثأ عةعطا  جغطر  ، الثي  اإلجقطغئ» 

السام الماضغ سطى سثد طظ طثن الئقد.
غةثوا  لط  السراصغغظ  أن  افطرغضغ  الةظرال  وأوضــح 
الخثد،  عثا  شغ  الاام  الظخر  لاتصغص  الطرغص  بسث 
صائق إن المسرضئ ضث داسح تاططإ الخئر، وإسطاء 
وطثاواة  خقشاتعط  لاسعغئ  القزم  العصئ  السراصغغظ 
إلى  السسضري  المسآول  ودســا  الثاخطغئ.  جراتعط 
طصاوطئ أي رغئئ شغ تتصغص ظخر جرغع سطى الاظزغط، 
فن ظخرا ضعثا لظ غثوم ذعغق. شصث غجول «داسح» 
باجط  جثغث  تظزغط  ذلك  بسث  «لغزعر  وغدمتض، 
طثاطش وأغثغعلعجغئ أخرى، وظسعد طظ تغث بثأظا»، 

تسإ دغمئسغ. 
داسح  سطى  افطث  ذعغض  ظخر  تتصغص  «إن  وأضاف: 
غاططإ سعاطض أخرى، تاسثى الصعة السسضرغئ الداربئ، 

افطر غاططإ سراصا طعتثا تثسمه دول الةعار».
لع  افطرغضغئ،  الصعات  بصثرة  بصاه  دغمئسغ  وأبثى 
سطى  الصداء  شغ  ضاطض،  بحضض  المعمئ  لعا  أسطغئ 
«داسح» سسضرغا، لضظ ذلك لظ غتثث طظ دون تضئث 

خسارة جسغمئ شغ أرواح افطرغضغغظ. (صظاة الترة)
افطرغضغئ  السغاجئ  جمات  أعط  طظ  إن    :
شغ سعث أوباطا عع اظضحاف أعثاشعا وضبرة الضثب 
المفدعح جثا لاظفغثعا.. وضقم دغمئسغ غظثرج شغ 
بعضسه  السراق  أن  واضتا  بات  شصث  ظفسه،  السغاق 
العادشئ  افطرغضغئ  السغاجات  ظاغةئ  عع  التالغ 
سطى  وبظاؤه  السراصغ  الةغح  شدسش  لاصسغمه... 

أجاس ذائفغ، وتحضغض طا ُغسمى بالتحث الحسئغ 
ذي الاعجه المثعئغ، وإشراغ طظاذص ذات لعن طثعئغ 
طسغظ طظ أعطعا، وطسرتغات اظستاب الةغح السراصغ 
طظ أطام تظزغط الثولئ طظ طثن رئغسغئ ذات لعن 
طثعئغ طسغظ، وجسغعا لاحضغض طغطغحغا لطسّظئ شغ 
إسطاء  صئض  وطظ  الحغسغ،  الحسئغ  التحث  طصابض 
افضراد ضغاظا خاخا، وغغر ذلك ضبغر... ضض ذلك غخإ 
شغ  أطرغضا  تظفثه  الاغ  الاصسغط  طحروع  خثطئ  شغ 
الاغ  شأطرغضا  المثعئغئ.  افدوات  خقل  طظ  السراق 
اتاطئ السراق طظث سام ٢٠٠٣ وعغ تمارس جغاجئ 
الاترغخ المثعئغ بغظ أعض السراق وأصاطئ ضض حغء 
شغ السراق سطى عثا افجاس... شضغش بسث ضض ذلك 
غأتغ دغمئسغ لغصعل: «إن السراصغغظ لط غةثوا بسث 
وغةإ  الثولئ،  تظزغط  سطى  الظخر  لاتصغص  الطرغص 
خقشاتعط  لاسعغئ  القزم  العصئ  السراصغغظ  إسطاء 
جادة  أطرغضا  وضأن  الثاخطغئ»؟؟!!  جراتعط  وطثاواة 
جادة  ضأظعا  أو  الثولئ،  تظزغط  طع  المسرضئ  بتسط 
باسعغئ السراصغغظ خقشاتعط، أو أظعا شسق تعثف إلى 
جسض السراق طعتثا، بسث أن زرسئ ضض بثور الثقف 

والحصاق والخراع بغظ أعطه!! 

خئر وتسطغص

دغمئسغ: السراصغعن لط غةثوا َبسُث 
الطرغص لاتصغص الظخر سطى «تظزغط الثولئ» 

أطرغضا تظفث ضربئ 
سسضرغئ يف لغئغا 

صالئ وزارة الثشاع افطرغضغئ (الئظااجعن) غعم اإلبظغظ 
الةعغئ  لطدربئ  بالظسئئ  طافائض  افولّغ  تصغغمعا  إن 
طساعثشئ  لغئغا  شغ  الماتثة  العقغات  ظفثتعا  الاغ 

«الماحثد» الةجائري طثاار بطمثاار.
باجط  الماتثث  وارغــظ  جاغش  الضعلعظغض  ــال  وص
الئظااجعن: «الاصغغمات افولغئ عغ أظعا ضاظئ ظاجتئ. 

ولضظ لط ظساضمض تأضغثاتظا بسث».
«صغام  دولغا  بعا  المسارف  الطغئغئ  التضعطئ  وأسطظئ 
المثسع  صاض  سظعا  ظاب  بمعمئ  افطرغضغئ  الطائرات 
طثاار بطمثاار وطةمعسئ طظ الطغئغغظ الاابسغظ إلتثى 
المةمعسات «اإلرعابغئ» بحرق لغئغا بسث الاحاور طع 
تساعط  السمطغئ الاغ  بعثه  المآصائ  الطغئغئ  التضعطئ 
سطى  الماعاجثغظ  «اإلرعــاب»  صادة  سطى  الصداء  شغ 

افراضغ الطغئغئ». (روغارز)
: عضثا عع تال الئقد اإلجقطغئ شغ ظض وجعد 

غ

أجعائظا  شغ  افسثاء  ذائرات  تتّطص  السمقء...  التضام 
وتةعب جغعحعط أراضغظا، وُتسّثر إطضاظات المسطمغظ 

تظفغثا لسغاجات الثول الشربغئ الضاشرة... 

خئر وتسطغص

خئر وتسطغص
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تطصى أردوغان وتجبه خفسئ ألغمئ شغ اقظاثابات الساطئ 
الارضغئ الاغ جرت غعم ٢٠١٥/٦/٧، ولط غضظ غاعصسعا 
ضان  بغظما  الظاائب،  ظععر  سظث  شاُه  أذئص  تغث  أبثا 
أبظاء تمطئ اقظاثابات ق أتث غساطغع أن غسضاه رغط 
اقظاصادات له، فظه رئغج جمععرغئ غمبض الئقد ضطعا 
ق غخح له أن غسمض دساغئ لتجب طسغظ تسإ الظزام 
وغتخ  وغثطإ  المغادغظ  إلى  غظجل  شضان  الارضغ، 
الظاس سطى الاخعغئ لتجبه بأحضال طثاطفئ وغثسع إلى 
تسثغض الثجاعر وإصاطئ الظزام الرئاجغ. شضاظئ الظاائب 
طثغئئ آلطاله سظثطا تخض سطى ٢٥٨ طصسثا طظ أخض 
٥٥٠ سثد طصاسث الئرلمان الضاططئ بظسئئ ٤٠,٨٧ ٪، شغ 
تغظ أظه ضان صث تخض شغ اظاثابات سام ٢٠١١ سطى 
٣٢٧ طصسثا بظسئئ ٤٩,٨٠ ٪. وضان غأطض أن غتخض 
سطى ٣٣٠ طصسثا سطى افصض لغامضظ طظ الثسعة إلى 
إجراء اجافااء حسئغ سطى تسثغقت دجاعرغئ لطاتعل 
إلى ظزام رئاجغ غمظته ضرئغج لطةمععرغئ خقتغات 
غرار  سطى  العزراء  رئغج  خقتغات  طظ  وغتث  واجسئ، 
العزراء  رئغج  صال  ولثلك  الفرظسغ.  الرئاجغ  الظزام 
أتمث داود أوغطع لطاطفجغعن الارضغ غعم ٢٠١٥/٦/١١: 
«أردظا الاتعل إلى الظزام الرئاجغ، ولضظ الحسإ لط 

غمظتظا تطك الخقتغئ».
وشغ العصئ ظفسه خسر افغطئغئ المططصئ الاغ تمضظه طظ 
تحضغض تضعطٍئ وتثه، شغدطر اآلن إلى تحضغض تضعطئ 
طع أتجاب أخرى، أو غدطر إلى تحضغض تضعطئ أصطغئ. 
شفغ ضطاا التالاغظ جغضعن طعصش تجب السثالئ والاظمغئ 
ضسغفا فظه جغدطر دائما إلى أخث طعاشصئ افتجاب الاغ 
جاثخض طسه شغ اقئاقف أو تثسمه طظ خارج التضعطئ 

إذا طا حضض تضعطئ أصطغئ.
السغاجغ  اقجاصرار  سثم  بسعدة  غعثد  العضع  وعثا 
السابصئ  اقئاقشغئ  التضعطات  شغ  غتخض  ضان  ضما 
ضض  وغئثأ  المعمئ  الصرارات  اتثاذ  تسرصض  ضاظئ  والاغ 
التضعطئ  شغ  الاأبغر  سطى  لصثرته  لطرشه  بالحث  تجب 
طما غآدي إلى تثوث اقضطرابات افطظغئ والسغاجغئ 
واقصاخادغئ، وطبض عثا العضع أدى إلى تخعل اظصقب 

سسضري سام ١٩٨٠.
وصث برز تجب الحسعب الثغمصراذغ الثي أجج تثغبا 
وخاض اقظاثابات الساطئ فول طرة بتخعله سطى ٨٠ 
طصسثا بظسئئ ١٣,١٢ ٪ وعع غمبض أخعات افضراد. شضان 
ذلك سطى تساب تجب السثالئ والاظمغئ الثي خسر ظسئئ 
ضئغرة طظ عثه افخعات الاغ ضاظئ جاخإ شغ خاظاه. 
العضع  بصغاس  صام  والاظمغئ  تجب السثالئ  أن  وغزعر 
التالغ سطى وضع سام ٢٠١١ تغث تخض المساصطعن 
سطى ٣٥ طصسثا بظسئئ ٦,٥٩٪ وعط الثغظ حضطعا تجب 
الحسعب الثغمصراذغ. شزظ أردوغان وتجبه أن ذلك 
طظ  تثعله  والاغ  ظسئئ ١٠٪  سطى  غتخض  لظ  التجب 
دخعل الئرلمان شغئصى سطى ظسئئ المساصطغظ السابصئ، 
تطك  أضبرغئ  سطى  أردوغان  تجب  غتخض  وبالاالغ 
افخعات تسإ صاظعن اقظاثابات تغث تثعإ أخعات 
الثاجر لطتجب الثي تخض سطى أخعات أضبر شغ تطك 
الثائرة ضما عع ططئص شغ أطرغضا. ولثلك خرح ظائإ 
لط  ٢٠١٥/٦/١٣: «لع  غعم  أرظب  بعلظث  العزراء  رئغج 
تاجج ١٠٪ لتخض  تجب الحسعب الثغمصراذغ  غاثط 
وقجاطاع  طصسثا   ٣١١ سطى  والاظمغئ  السثالئ  تجب 
تحضغض التضعطئ. شإن بسخ تخرغتاتظا لط تطص صئعق 
لثى الظاس أو لط تضظ إغةابغئ ضما غظئشغ، بض أجاطغع 

أن أصعل أظعا صعبطئ لثغعط بسطئغئ».
شصث غرَّ أردوغان شعُز تجبه السام الماضغ شغ اقظاثابات 
بظسئئ  الةمععرغئ  وبرئاجئ   ٪٤٥,٦ بظسئئ  المتطغئ 
٥١,٧٩٪ شحسر أظه طا زال شغ تالئ تخاسث تغث تصثم 
شغ ضض دورة اظاثابات طتطغئ أو ساطئ سظ الاغ جئصاعا 
غثرس  شطط   .٢٠٠٢ سام  التضط  إلى  وخض  أن  طظث 
افوضاع التالغئ جغثا ولط غصثر افطعر بظزرة باصئئ، ولط 
غتسظ الاخرف شأخابه الشرور بالظةاتات السابصئ. طع 
السطط أن الاثطر واقطاساض صث بثأ غزعر لثى الظاس 
بسئإ جغاجاته وتخرشاته وتخرغتاته، تغث ضاظئ تظط 
سظ اقجاعاار واقجاعاظئ باآلخرغظ، وصث أظعرت ضاشئ 
وجائض اقجاطقع صئض إجراء اقظاثابات تراجسا ططتعظا 
شغ ظسئئ أخعات التجب، ولضظعا لط تاعصع عثه الظاغةئ 
سطى  تاعصع  ضاظئ  بض  ولقجاطقسات،  لفطال  المثغئئ 
أجعأ تصثغر أن غتخض سطى ٢٩٠ طصسثا لغتصص أغطئغئ 

طططصئ تمضظه طظ تحضغض تضعطئ بمفرده.
أضش إلى ذلك شإن العضع اقصاخادي صث بثأ غسعء، 
تغث  اقصاخادي  الظمع  شغ  تراجسا  ترضغا  جةطئ  شصث 
تثظئ ظسئاه إلى ٢,٧ ٪ شغ ظعاغئ سام ٢٠١٤ بغظما 
ضاظئ تعالغ ٤٪ شغ السظئ الاغ جئصاعا وتعالغ ٥٪ 
شغ جظئ ٢٠١٣ وطا صئطعا ضاظئ أسطى. وارتفسئ افجسار 
وزادت طثغعظغئ الئقد والسئاد؛ تغث إن افشراد أخئتعا 
اقئامان  بطاصات  بعاجطئ  طاجاغث  بحضض  غساثغظعن 
الربعغئ وأضبرعا لطئظعك الثارجغئ وغسةجون سظ جثادعا 
طما غسرضعط لفصثان طا تخطعا سطغه طظ طماطضات ضما 

تثث شغ أطرغضا سصإ تفةر افزطئ المالغئ.

وافضراد وصث أبغرت لثغعط المحاسر الصعطغئ تغث خعت 
ضبغر طظعط لتجب الحسعب الثغمصراذغ الثي غمبض تجب 
السمال الضردجااظغ جغاجغا وغسغر بثسط طظ سئث اهللا 
وغآغث  افطرغضغ  الثط  شغ  غسغر  تجب  شعع  أوجقن. 
طحارغع أطرغضا الاغ ذرتعا أردوغان شغ تض المحضطئ 
الضردغئ. وظةاح عثا التجب شغ اقظاثابات غةسض افضراد 
غصئطعن بالتض السغاجغ وبالمحروع افطرغضغ وغةسطعط 
غظثطةعن شغ التغاة السغاجغئ الارضغئ وغةسطعط غأططعن 
أظعط جغتصصعن سظ ذرغص الطسئئ الثغمصراذغئ ودخعل 
الئرلمان أعثاشعط، شمظ عثه الظاتغئ شإن ظةاح تجب 
الحسعب الثغمصراذغ شغه شائثة لطثولئ الارضغئ. شثلك 
به الةظاح  زال غاحئث  طا  غحض السمض السسضري الثي 
غرأجه  الثي  الضردجااظغ  السمال  تجب  شغ  اإلظةطغجي 
طراد صره غقن والثي غساتضط عع وسظاخره المسطتئ 
شغ جئض صظثغض بحمال السراق طع التثود الارضغئ. وصث 
تاول أضبر طظ طرة أن غفسث اتفاق أوجقن طع التضعطئ 
التجب  سظاخر  واظستاب  الظار  إذقق  بعصش  الارضغئ 
المسطتئ طظ ترضغا إلى خارجعا. وصث دسا أوجقن شغ 
حعر آذار الماضغ سظاخر تجبه إلى سصث طآتمر لطاثطغ 
سظ السقح ظعائغا، وصث أسطظ أغدا صئض اظاثابات رئاجئ 
وترحته  فردوغان  تأغغثه  الماضغ  السام  الةمععرغئ 

لرئاجئ الةمععرغئ ولتطه لطمحضطئ الضردغئ.
وصث تصص تجب الترضئ الصعطغئ تصثطا شغ اقظاثابات 
افخغرة تغث تخض سطى ٨٠ طصسثا بظسئئ ١٦,٢٩٪ سظ 
جابصاعا سام ٢٠١١ الاغ تخض شغعا سطى ٥٣ طصسثا 
بظسئئ ١٣,٢٪، وتخض تجب السسادة سطى ظسئئ أسطى 
٢,٠٦ ٪ سظ جابصاعا ١,٢٦٪ بجغادة ظخش ططغعن خعت 
وعثه ضاظئ طتسعبئ طظ أخعات تجب السثالئ والاظمغئ 
طما  خعتا  طقغغظ  بقبئ  تعالغ  أخعاته  ظصخئ  الثي 

جسض ظسئاه تاثظى وطصاسثه تاظاصص.
وتسإ الثجاعر الارضغ شإن رئغج الةمععرغئ غططإ 
طظ رئغج التجب الفائج بأضبر افخعات تحضغض تضعطئ 
غعطا  لاحضغطعا ٤٥  الممظعتئ  الفارة  وتضعن  جثغثة، 
التجب  رئغج  طظ  غططإ  ذلك  طظ  غامضظ  لط  شإذا 
الباظغ تحضغطعا، وإذا لط غاتصص ذلك غثسع إلى اظاثابات 
طئضرة، وعثا اتامال لغج طسائسثا، شصث خّرح أردوغان 
بحضض  حغء  ضض  جار  صائق: «شإذا   ٢٠١٥/٦/١٣ غعم 
ذئغسغ وحضطئ تضعطئ ائاقشغئ... وإذا لط غتخض ذلك 
شسعف ظسعد إلى خظادغص اقصاراع طرة أخرى بمعجإ 
الثجاعر.. ق أتخعر بصاء بطثظا بثون تضعطئ، شق أرغث 
وصش اقجابمارات لئقدظا وق أن تسامر تالئ الشمعض 
تاى ق تاسرض سقصاتعا الثولغئ لقظصطاع». وعع غأطض 
باقشغ الثسارة الاغ طظغ بعا، وجعف غسغث الظزر شغ 
تخرشاته وأجالغئه ودسعته إلصاطئ الظزام الرئاجغ. وشغ 
العصئ ظفسه جغسمض تجبه سطى تحضغض تضعطئ طع تجب 
الترضئ الصعطغئ إذا تثطى افخغر سظ بسخ حروذه أو 
تظاجاعا. شعثان التجبان طظ ظاتغئ جغاجغئ غسغران شغ 
الثط افطرغضغ وإن ضاظا غثاطفان شغ أجطعب الثطاب. 
ولضظ تجب الترضئ الصعطغئ غخئح شغ تالئ ترجئ أطام 
طآغثغه إذا تثطى سظ بسخ حروذه، وإذا طا صرر ذلك، 
شسغسمض سطى خثاسعط بأظه لط غاثض سظعا وإظما أجطعا 
وأن اجاصرار الئقد أعط طظ ذلك، وأظه جعف غسمض سطى 

تتصغصعا طظ خقل اقئاقف.
إن خسارة أردوغان خغر لقجقم والمسطمغظ، شصث اشااظ 
الئسخ به وبظةاته وتععمعا بأن اإلجقم جغأتغ سظ 
ذرغص الثغمصراذغئ بالاثرغب والثطعات الاغ غثطععا 
الئسخ  جغئثأ  واآلن  الثقشئ،  إلصاطئ  تمعث  أردوغان 
وتجبه  أردوغان  شظةط  طمضظ،  غغر  ذلك  أن  شغ  غفضر 
بثأ بافشعل، شئثأ بالسث الاظازلغ ظتع السصعط ضئاصغ 
افتجاب الاغ أطض بعا المسطمعن طظث بثاغئ خمسغظات 
جاتصئ  بأغطئغئ  التضط  إلى  ووخطئ  الماضغ  الصرن 
تجب  إلى  الثغمصراذغ  طظثرغج  تجب  طظ  طططصئ  أو 
السثالئ برئاجئ دغمرغض إلى تجب العذظ افم برئاجئ 
أوزال إلى تجب الرشاه بجساطئ أربضان شضض عثه افتجاب 
أشطئ وضمرت إلى أبسث التثود أو زالئ طظ العجعد. طع 
السطط أظه طدى سطى وجعد أردوغان شغ التضط ١٣ ساًطا 
طتاشًزا سطى الظزام الةمععري السطماظغ الثغمصراذغ 
الثي أصاطه الشرب المساسمر بعاجطئ طخطفى ضمال 
بسثطا عثم الثقشئ، وصث تارب تمطئ الثسعة اإلجقطغئ 
والساسغظ إلصاطئ الثقشئ طظ جثغث وتضط سطى المؤات 
طظعط خقل شارة تضمه بأتضام جةظ طثاطفئ. وعثا 
إلصاطئ  الساسغظ  طعصش  اهللا  بمحغؤئ  جغسجز  العضع 
طظ  ضبغرا  وغةسض  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الظاس السصقء غطافعن تعلعط وجغصعلعن غضفغظا تةارب 
لمثة خمج وجاغظ جظئ وصث خثسعظا بالثغمصراذغئ 
إلى  ولظسث  السطماظغ  الثغمصراذغ  الظزام  سمر  إلذالئ 
السصثغغظ  الساططغظ  طع  وظسمض    اهللا  رجعل  ذرغص 
المثطخغظ السائرغظ شغ عثه الطرغص ولط غظترشعا ولط 
غئثلعا ولط غاععمعا بظةاتات تطك افتجاب الاغ تظافت 
ضالئالعن وطظث تظفج أو تظفةر شق غئصى لعا وجعد غثضر 

 إق شغ بسخ المجصات
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بصطط: أجسث طظخعر
افطرغضغ  الاثخض  تعجغع  صرارات  أّن  واضتاً  بات  لصث 
طؤات  إرجال  سظ  باإلسقن  جعاء  واصسغئ  السراق  شغ 
الةظعد بتةئ الاثرغإ وتصثغط الثسط والتماغئ لطةغح 
جثغثة  سسضرغئ  صعاسث  لئظاء  بالامعغث  أو  السراصغ، 
إضاشئ إلى الصعاسث المعجعدة، وعثا طا خرح به رئغج 
دغمئسغ  طارتظ  الةظرال  افطرغضغئ،  افرضان  عغؤئ 
تغث صال «إن العقغات الماتثة صث تعجع تثخطعا شغ 
السراق شغ طعاجعئ تظزغط «الثولئ اإلجقطغئ»»، تغث 
أحار دغمئسغ إلى «إطضاظغئ إظحاء المجغث طظ الصعاسث 
السسضرغئ لمساسثة الصعات السراصغئ شغ صاال الاظزغط 
الثي غسغطر سطى طساتات حاجسئ طظ افرض عظاك».

 بط أحار إلى إطضاظغئ إصاطئ طسسضرات أطرغضغئ جثغثة 
أخرى بسث صاسثة «الاصثم» شغ افظئار الاغ أسطظ سظعا 
الماتثث باجط الئظااغعن الضعلعظغض جاغش وارن شغ 
افطرغضغغظ  السسضرغغظ  جاآوي  الاغ   ٢٠١٥/٦/١١
أوباطا  باراك  الرئغج  أطر  الثغظ  اإلضاشغغظ  ال٤٥٠ 
بإرجالعط إلى السراق صث تضعن افولى شغ جطسطئ صعاسث 
سسضرغئ أطرغضغئ جثغثة شغ عثا الئطث. وصال «طا ظفسطه 
شغ الاصثم عع أطر ظفضر بفسطه شغ أطضظئ أخرى»، وذلك 
بالاعازي طع اجاسادة الةغح السراصغ طظاذص غسغطر 

سطغعا تظزغط الثولئ.
سطى  دغمئسغ «ظظزر  طارتظ  افطرغضغ  الةظرال  وصال   
الثوام شغ طا إذا ضاظئ عظاك ضرورة لمعاصع أخرى»، 
طدغفا «بعجسغ أن أرى (طبض عثه المعاصع) شغ طمر 
بشثاد - تضرغئ - ضرضعك ظتع المعخض» باظغ ضئرى 

طثن الئقد وطرضج طتاشزئ ظغظعى.
إن عثا الضّط طظ الصعاسث افطرغضغئ الاغ ُغراد إصاطاعا 
الصعاسث  إلى  باإلضاشئ  التاضر  العصئ  شغ  السراق  شغ 
الاغ أصاطعا المتاض افطرغضغ أغام غجوه لطسراق والاغ 
طظ  ضئغر  سثد  شغعا  ضثمئ  صعاسث  جئ  سثدعا  غئطس 
سدع  به  خرح  طا  وعثا  افطرغضغئ،  السسضرغئ  الصعات 
لةظئ الظجاعئ الظائإ سظ ضاطئ افترار جعاد الحعغطغ شغ 
٢٠١٣/٧/٢٧ بأن التضعطئ السراصغئ تتاول اقجاساظئ 
افطرغضغئ  لطصعات  واقجاثئاراتغ  الطعجساغ  بالثسط 
ظاغةئ شحطعا بإدارة المطش افطظغ، تغث أضث وجعد جئ 

صعاسث سسضرغئ أطرغضغئ شغ السراق.
الصعاسث  عثه  أن  الئرلماظغئ  الظجاعئ  لةظئ  سدع  وبغظ 
إلى  باإلضاشئ  وجظعبعا  بشثاد  حمال  شغ  «طعجعدة 

طتاشزاغ ظغظعى وخقح الثغظ».
إلى  اجاظادًا  جاءت  المسطعطات  «عثه  أن  وأضاف 
المثاذئات الرجمغئ بغظ افطاظئ الساطئ لمةطج العزراء 
والسفارة افطرغضغئ شغ السراق»، طحغرًا إلى أن «أطرغضا 
ق تساطغع الثروج طظ السراق وأن خروج صعاتعا الثي 

تثث ضان خروجاً خعرغًا».
سثد  أن  عع  بافطر  «المفاجأ  أن  الحعغطغ  واسائر 
الصعات افطرغضغئ، الاغ ُغثسى أظعط طثربعن واآللغات 
حثخغات  «وجعد  طآضثًا  الماعصع،  شعق  المعجعدة، 
ضئغرة جثًا شغ السفارة افطرغضغئ تتاول السغطرة سطى 

زطام افطعر وسطى الصرارات شغ السراق ودول الةعار».
وأضث أن «أطرغضا طا زالئ تاثخض شغ الحأن السغاجغ 
السراصغ طع افجش، تغث ظعر تثخطعا جطغاً شغ بسخ 
الصرارات الاغ خثرت طآخرًا طظ صئض الصغادة السراصغئ، 
باإلضاشئ إلى تتضمعا بئسخ الصرارات اقجاراتغةغئ»، 
طاعصساً أن «غضعن عظالك تثخقً أطرغضغاً شغ أغئ لتزئ».

شغ  افطرغضغئ  السفارات  بأّن  صطظا  إذا  جرًا  ظضحش  وق 
جمغع أظتاء السالط ُتساثثم ضمراضج لطاةسج وإلدارة 
حئضئ  تثغر  افطرغضغئ  شالسفارات  جرغئ.  سمطغات 
طضعظئ طظ طظزمات تسمض سطى خطص المآجغ والةراح 
إظثوظغسغا.  تاى  الةظعبغئ  أطرغضا  طظ  تماث  لطظاس، 
والثبطعطاجغعن الساططعن شغ تطك السفارات طاطفطعن 
سطى افطعر الثاخطغئ شغ الئطثان الاغ تسادغفعط، وعع 
طا غسائروظه ججءًا طظ طعاطعط العظغفغئ، شعط غأطرون 

وغظععن بتسإ طا تصادغه المخطتئ افطرغضغئ.
إّن عثا الاعجع السسضري افطرغضغ شغ السراق خاخئ 
وشغ المظطصئ ساطئ غثضرظا باإلطئرغالغغظ الئرغطاظغغظ 
تغظ ظحروا جظعدعط شغ المظطصئ تتئ ذرغسئ تماغئ 
تعجسئ  تثرغةغ  وبحضض  العظثغئ.  الحرصغئ  الحرضئ 
الةظعد  آقف  وظحر  تخعن  بظاء  لاحمض  المعمئ  تطك 
شغ المظطصئ، تاى تَمضَّظ الضفار طظ تضط المسطمغظ 

طئاحرة.
شأطرغضا ترى أّن وجعد صعات أطرغضغئ وصعاسث أطرغضغئ 
افرض  سطى  السغطرة  لعا  غدمظ  السراق  شغ  ضاشغئ 
بطرغصئ أضبر شسالغئ، وذلك فن تفظئ المرتجصئ الثغظ 
إدارة  سطى  صادرغظ  غغر  السراق  تضط  إلى  بعط  جاءت 
تضمه وتتصغص اقجاصرار شعط طحشعلعن بسرصئ السراق 
اإلحراف  لعا  غدمظ  وبثلك  الطائفغئ  وبخراساتعط 
المئاحر سطى تظفغث خططعا الصثغمئ التثغبئ الراطغئ إلى 
تصسغط السراق إلى أصالغط سطى أجج ذائفغئ وصعطغئ 
خاخئ شغ ظض تجاغث تخرغتات المسآولغظ افطرغضغغظ 
الاغ تاظاول شضرة الاصسغط، والاغ ضان آخرعا سطى لسان 
السغظاتعر الثغمصراذغ جع طاظحغظ دقوغر الثي صال: 
«إظظا جّربظا - شغ السراق - ضض حغء آخر بثون جثوى»، 
واصائج طصعلئ تحرحض الحعغرة لثسط رأغه عثا: «إّن 
افطرغضغغظ جغفسطعن الحغء الختغح بسث طتاولئ ضض 
حغء آخر»، وأضاف: «إّن العصئ صث تان لاظاول الفضرة 

- تصسغط السراق - طرًة باظغئ».
شأطرغضا بسث أن أحسطئ شاغض الطائفغئ وأجةئ ظارعا 
أخثت تساشض عثا الخراع الطائفغ شغ السراق لاصطغع 
طظ  المجغث  بسفك  الةثغثة  تثوده  ولرجط  أوخاله، 
خقل  طظ  وذلك  بطثاظعط،  وتثطغر  المسطمغظ،  دطاء 
الاثخض المئاحر شغ ضبغر طظ الصداغا السغاجغئ المعمئ 
وتصرغر طخائر الظاس وبما غافص طع رؤغاعا وطخالتعا 
تاى ولع سطى تساب دطاء وأرواح الظاس بغظما ق أتث 
طظ صادة المسطمغظ بمظ شغعط السراصغعن واإلغراظغعن 
تساظط  سطى  جثًغا  غسارض   - الثخعص  وجه  سطى   -
صعاسث  ظحر  خقل  طظ  السراق  شغ  افطرغضغ  العجعد 
أضبرعط  أّن  ظةث  ذلك  طظ  السضج  وسطى  بض  جثغثة 
بض  المطئطغظ  المرّتئغظ  الراغئغظ  طظ  العجعد  لعثا 
جمتعا فسثى أسثاء المسطمغظ، ولطةغح الثي اغاخإ 
ودطر  اآلطظغظ  وصاض  الصرآن  ودظج  المسطمغظ  بظات 
المساضظ سطى رؤوس أعطعا وأحسض ظار الطائفغئ الاغ 
راح ضتغاعا اآلقف طظ افبرغاء، بئظاء صعاسث سسضرغئ 
أطرغضا  طظع  طظ  شئثقً  الئقد،  أظتاء  جمغع  شغ  جثغثة 
طظ الاشطشض شغ الئقد شإّن تضعطئ اقتاقل غمثوظعا 
بما تتااجه لئظاء تطك الصعاسث شغ ظض تطمغظات ضاذبئ 

لطظاس.
السراق  بأعض  أطرغضا  وطضر  سزغمئ  المآاطرة  إن 
باتئ  شأطرغضا  أُحِثعا؛  سطى  والمسرضئ  ضئغر  والمظطصئ 
تاتسج خطعرة العضع وتفطئ افطعر طظ بغظ غثغعا 
وأن طعازغظ الصعى لط تسث شغ خالتعا ضما ضاظئ، وأن 
عظاك دولئ تثحى أطرغضا صغاطعا وعغ دولئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وسطغه غةإ سطى المسطمغظ شغ السراق وشغ غغرعا طظ 
بقد المسطمغظ أن ق ُغمّضظعا أطرغضا وأتئاسعا وأذظابعا 
طظ تمرغر عثه المآاطرة الةثغثة لامجغص السراق، وأن 
وأن  عجغطئ،  ذائفغئ  ضغاظات  بإصاطئ  لعط  غسمتعا  ق 
غصفعا لعط بالمرخاد، وجعف لظ تةظغ أطرغضا بإذن اهللا 
طظ طآاطراتعا تطك إق الثغئئ واقظثتار، وجغئصى السراق 
الحام  طع  المطاف  ظعاغئ  شغ  وجغظثطب  بض  طعتًثا، 
وجائر بقد المسطمغظ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. صال تسالى: ﴿ِإنَّ الَِّثغَظ َضَفُروا 
وا َسْظ َجِئغِض اهللاَِّ َشَسُغْظِفُصعَظَعا  ُغْظِفُصعَن َأْطَعاَلُعْط ِلَغُخثُّ
ُبطَّ َتُضعُن َسَطْغِعْط َتْسَرًة ُبطَّ ُغْشَطُئعَن َوالَِّثغَظ َضَفُروا إَِلى 

 [افظفال: ٣٦] ﴾َجَعظََّط ُغْتَحُروَن
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بصطط: سطغ الئثري - السراق

وخض الرئغج الفرظسغ شراظسعا ععقظث إلى الةجائر غعم اإلبظغظ الماضغ، شغ باظغ زغارة له إلى عثا الئطث طظث 
تعلغه الرئاجئ. وأحاد ععقظث بـ«الترب المحارضئ بغظ الئطثغظ» ضث «اإلرعاب»، ضما تتثث سظ ذئغسئ السقصئ 

الاغ تربط بغظعما واخفا إغاعا بأظعا «سقصات الخثاصئ لعا طاططئاتعا لضظعا تصغصغئ». 
أظا  افخغرة  افحعر  خقل  الضبغر  تصصظا  الةجائر «فظظا  إلى  ساد  أظه  ععقظث  خرح  البظائغئ  السقصات  وبثخعص 
والرئغج بعتفطغصئ طظ أجض تصرغإ بطثغظا واتارام اقلاجاطات الاغ تسعثظا بعا، أي سثم إغفال أي حغء طظ 

الاارغت وشغ ظفج العصئ الاعجه ظتع المساصئض».
وأضاف «شرظسا عغ الحرغك اقصاخادي افول لطةجائر وتظعي التفاظ سطى عثا المعصع وتاى تطعغره» طظ خقل 

«تعاجث حرضات طعمئ طبض رغظع وجاظعشغ وألساعم وصرغئا بغةع». (شراظج ٢٤)
: إن ضقم الرئغج الفرظسغ غعضح الظزرة الشربغئ شغ الاساطض طع بقد المسطمغظ، تطك الظزرة 
الاغ تصعم سطى أطرغظ: طتاربئ «اإلرعاب»، وظعإ البروات والثغرات. شعط غتاربعن اإلجقم وسعدته إلى 
واصع التغاة والثولئ بثرغسئ طتاربئ طا غسمعظه «اإلرعاب»، وغظعئعن بروات بقد المسطمغظ وخغراتعا 
طظ خقل طا ُغططصعن سطغه «حراضئ اصاخادغئ». وذالما بصغ شغ جثة التضط تضام سمقء لطشرب، شإن 
الشربغغظ جغسامرون شغ تظفغث جغاجاتعط المثطرة لطمسطمغظ وذاصاتعط... شالاشغغر غئثأ بإجصاط عآقء 
التضام السمقء وإصاطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، شاصطع دابر ظفعذ الثول الشربغئ الضاشرة شغ بقد 

المسطمغظ. 
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ظزرات جغاجغئ
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غسطغ  أن  غمضظ  الصعى  عثه  وتعزع  لاترك  ذعظغئ 
شمظ  الحام،  أرض  شغ  غتثث  لما  واضتئ  خعرة 
صعى  واصع  سطى  المراصئعن  غثاطش  ق  أجاجغئ  جعئ 
وطتطمئ  طاعالضئ  بأظعا  الثاتغئ  السعري  الظزام 
الظزام  سطغه  غسامث  الثي  الثارجغ  السظث  لعق  وبأظه 
شغ  وتجبعا  إغران  أطرغضا  بسمقء  المامبض  السعري 
جاسئ  شغ  الظزام  قظعار  السراق،  شغ  وافذظاب  لئظان 
طظ ظعار. ولضظ بالظزر لعثه الاطعرات افخغرة ظةث 
أن عثا الثسط أخئح غظتسر إلى طظاذص طسغظئ ضأظعا 
باةاوزعا،  المسارضئ  لصعى  ُغسمح  ق  تمراء  خطعط 
حشطعط  لاةاوزعا،  أطرعا  البعرة  صعى  تجطئ  وضطما 
افخغر  الئشثادي  تظزغط  عةعم  طبض  طظ  سظعا  حاغض 
سطى رغش تطإ، ضما ظةث أن الثسط اإلغراظغ غاداسش 
الصطمعن  جئال  أن  ضما  ودطحص  الساتض  طظطصئ  شغ 

غسامغئ تجب إغران شغ الصاال شغعا.
وعثا المث والةجر شغ تالئ تصثم صعى البعار واحاثاد 
الظزام  صعى  واظستاب  وأتقشه،  الظزام  طع  المسارك 
طظ طظاذص وترضعا لاظزغط الئشثادي، غتاول الظزام 
طظ خقله تةمغع صعاه الماعالضئ، وادخارعا لطمظاذص 
وعغ  بصائه  وسظخر  له  التغاة  سخإ  تحضض  الاغ 

دطحص والساتض.
واسامادا سطى السثاوة الدارغئ بغظ تظزغط الئشثادي 
وبصغئ شخائض البعرة شغ جعرغا، أخئتئ المسرضئ شغ 
بض  البعرة  وصعى  الظزام  بغظ  طسرضئ  لغسئ  جعرغا 
طسارك بغظ افذراف جمغسا، وأحثعا وأجعأعا طسارك 
عثه  أخئتئ  تغث  البعار،  شخائض  بصغئ  طع  الاظزغط 
المسارك خمام أطان لئصاء ظزام بحار، ضما أخئتئ 
بغظ  الصعى  تعازن  طظ  لتالئ  رعغظئ  البعار  اظاخارات 

الاظزغط والبعار والظزام.
صائمئ  إلبصائعا  أطرغضا  تسسى  عثه  الاعازن  وتالئ 
بسمقئعا  سةجت  أطرغضا  فن  وذلك  صرغئا،  لغج  فطث 

تامئ : تراجع ظزام بحار السسضري: دققت وطآقت 

إلى تسطغض الحرع وعثم الثغظ، بض عغ تحرغع دغظ 
جثغث غضعن السصض شغه عع التاضط ق الحرع. شالمظفسئ 
والمخطتئ عغ افخض والاحرغع غئظى سطغعا، أي غساثل 
سطى الثغظ بالمظفسئ والمخطتئ تسإ طا غراعا السصض ق 
الحرع. شالعاصع غثرس دراجئ سصطغئ، وتثرس جعاظإ 
المخطتئ وجعاظإ المفسثة شغه، بط غضعن تضط الحرع 
شغ ذلك العاصع بتسإ المخطتئ ضما غراعا السصض، شإذا 
افطر  أو  ضان ذلك الحغء  المخطتئ  جاظإ  غطإ السصض 
طحروسا، وإذا غطإ جاظإ المفسثة ضان السضج، وبثلك 
تسائسث الحرغسئ بتةئ المخطتئ وتشغر الجطان والمضان.

وفن عثا المظعب صث درج سطغه شدغطئ الحغت وبسخ 
جطإ  بثسعى  الظخعص  غسططعن  الثغظ  المساخرغظ 
ولع  اإلحارة  طظ  بث  ق  ضان  المفاجث،  ودرء  المخالح 
افخعل  سطماء  وضسعا  الاغ  لطدعابط  باصاداب 
المسائرون الثغظ غسائرون المخالح والمفاجث سطئ حرسغئ 
غمضظ اسامادعا شغ اجاظئاط افتضام. شصث بغظ السطماء:

١. أن طا ذطئه الحرع شعع طخطتئ وطا ظعى سظه شعع 
طفسثة، أي أن دلغض المخالح والمفاجث عع الحرع وق 

دخض لطسصض شغ ذلك طططصا.
طظ  اجاظئطئ  الاغ  والمفاجث  المخالح  صعاسث  أن   .٢
افدلئ الحرسغئ إظما تساثثم وتطئص سطى المسائض الاغ 
لغج شغعا ظص، أطا طا ضان شغه ظص ضتضط الربا، شق 

دخض لعثه الصعاسث شغعا طططصا، ق تأضغثا وق ظفغا.
غصعل الحاذئغ المالضغ شغ المعاشصات، وعع طظ رواد 
طسغظ  ظص  له  غحعث  لط  حرسغ  أخض  المصاخث «ضض 
وضان طقئما لاخرشات الحرع وطأخعذا طسظاه طظ أدلاه 
شعع ختغح غئظى سطغه وغرجع إلغه إذا ضان ذلك افخض 
صث خار بمةمعع أدلاه طصطعسا به» وصال أغدا «ق غصال 
غطجم طظ عثا اسائار ضض طخطتئ، طعاشصئ لمصخث الحارع 
أو طثالفئ. وعع باذض. فظا ظصعل ق بث طظ اسائار المعاشصئ 
لصخث الحارع فن المخالح إظما اسائرت طخالح طظ تغث 

وضسعا الحارع ضثلك...»
«أن   :٢٥ خفتئ  الباظغ  الةجء  شغ  الحاذئغ  وغصعل 
الحرغسئ إظما جاءت لاثرج السئاد طظ دواسغ أععائعط 
تاى غضعظعا سئادا هللا، وعثا المسظى إذا بئئ ق غةامع طع 
شرض أن غضعن وضع الحرغسئ سطى وشص أععاء الظفعس، 

وذطإ طظاشسعا الساجطئ ضغش ضاظئ».
وغصعل أغدا شغ المعاشصات خفتئ ١١٤ طظ الةجء الباظغ 
«المصخث الحرسغ طظ وضع الحرغسئ إخراج المضطش طظ 
داسغئ ععاه تاى غضعن سئثا هللا اخاغارا ضما عع سئث اهللا 
اضطرارا والثلغض سطى ذلك... صعله تسالى: (وطا خطصئ 
الةجء  ظفج  شغ  وغصعل  لغسئثون).  إق  واإلظج  الةظ 
خفتئ ١١٧: «أطا أن طخالح الاضطغش سائثة سطى المضطش 
شغ الساجض واآلجض شختغح، وق غطجم طظ ذلك أن غضعن 
ظغطه لعا خارجا سظ تثود الحرع، وق أن غضعن طاظاوق لعا 
بظفسه دون أن غظاولعا إغاه الحرع وعع ظاعر. وبه غائغظ 
أن ق تسارض بغظ عثا الضقم وبغظ طا تصثم فن طا تصثم 
ظزر شغ بئعت التر والشرض طظ تغث أبئاه الحارع ق 

طظ تغث اصاداه الععى والحععة».
شغ  افتضام  «صعاسث  شغ  السقم  سئث  بظ  السج  وغصعل 
طخالح افظام»: «شضض طأطعر به شفغه طخطتئ الثارغظ 
أو  شغعما  طفسثة  شفغه  سظه  طظعغ  وضض  إتثاعما،  أو 
وأجئابعا  الثارغظ  طخالح  «أطا  أغدا  وصال  إتثاعما» 
وطفاجثعا شق تسرف إق بالحرع، شإن خفغ طظعا حغء 
واإلجماع  والسظئ  الضااب  وعغ  الحرع  أدلئ  طظ  ذطإ 

 «والصغاس المسائر واقجاثقل الختغح
غائع إن حاء اهللا...

شغ تعار له طع ختغفئ «المشرب» الاعظسغئ باارغت ٩ 
تجغران/جعان ٢٠١٥ صال الحغت راحث الشظعحغ زسغط 
ترضئ الظعدئ «إن تعظج دولئ إجقطغئ» طساحعثا 
إلى  تساظث  الثولئ  «أن  طظ  الثجاعر  شغ  ورد  بما 
لغج  الغعم  الظعدئ  ترضئ  دور  أن  طسائرا  اإلجقم»، 
الاشغغر الةثري بإتقل دولئ طضان أخرى وإظما عع إخقح 
الحغت  أن  أظظ  وق  لقخقح.  صابق  باسائاره  المعجعد 
راحث الشظعحغ غسظغ طا غصعل بعثا اقجاثقل فظه لع 
خح أن طةرد الاظخغص شغ الثجاعر سطى أن اإلجقم 
دغظ الثولئ، لضاظئ طخر دولئ إجقطغئ سطى اسائار أن 
دجاعرعا غصر بأن اإلجقم دغظ الثولئ، وضثا تال طسزط 
الثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ. وغادح أضبر شضر 
الحغت وطظعةه شغ شعط اإلجقم شغ صعله «ق ظاةاوز 
تثود اهللا، وق ظثعإ لطترام، شما ترطه اهللا ترام وأغدا 
ق ظاةاوز الصاظعن الاعظسغ فظظا ططاجطعن به ضما ظطاجم 
بالثجاعر وظساصث أظعما ق غثالفان اإلجقم». شإذا ضان 
الحغت غساصث أن صعاظغظ تعظج ودجاعرعا ق غثالفان 
اإلجقم، شعض عثا غسظغ أن الئظعك الربعغئ المظاحرة 
شغ الئقد بمصادى الصاظعن والثجاعر سمطعا طحروع 
الثمارات  وعض  الحغت؟!  رأي  تسإ  اإلجقم  غثالش  ق 
وغغره  الجوجات  تسثد  وطظع  الردة  وتص  الثسارة  ودور 
طظ الصعاظغظ والمعاد الاغ ق تتخى وق تسث ق غثالش 

اإلجقم تسإ رأغه؟!
وغادح طظعب الحغت أضبر شغ شعمه لطثغظ سظثطا أضاف 
صائق أن «جططئ الحسإ عغ الاغ تتثد طا عع الثغظ 
وطاذا غطئص طظه شغ عثه الطتزئ الاارغثغئ. وق تعجث 
جعئ تماطك عثه السططئ غغر الحسإ»، وسظثطا تتثث 
بالئغؤئ  طرتئط  «عثا  صال:  اإلجقم  شعط  ضغفغئ  سظ 
والظاس وتطعرعط والمحاضض الاغ ظسغحعا وظعسغاعا»، 
وصال أغدا «شظتظ طسطمعن تصا ظآطظ باإلجقم ضاطق، 
وظآطظ أن اإلجقم صادر سطى اجاغساب ضض طا عع ظاشع 
لطتغاة، شضض طا عع ظاشع عع حرسغ تاى وإن ظعر سضج 
ذلك وعثه ظزرغئ صثغمئ. الحرغسئ سثل ضطعا وطخطتئ 
ضطعا وضض طا لط غضظ سثق وطخطتئ لغج طظ الحرغسئ 

تاى وإن ظعر شغ لئاجعا».
وبظاء سطى طا تصثم شإن شدغطئ الحغت غرى أن السغادة 
وطاذا  الثغظ،  طاعغئ  غتثد  الثي  شعع  الحسإ،  بغث 
عثه  الحسإ  وغمارس  المرتطئ،  عثه  شغ  طظه  غطئص 
السططئ طظ خقل عغؤات طظاثئئ وسطى رأجعا المةطج 
سظ  ظغابئ  والثجاعر  الصعاظغظ  غحرع  الثي  الاحرغسغ، 
خرغتئ  طثالفئ  شغ  المظعب  عثا  الحغت  غصرر  الحسإ. 
غَظ  لصعل اهللا تسالى: ﴿ِإِن اْلُتْضُط ِإقَّ ِهللاِّ﴾. وصعله: ﴿ِإنَّ الثِّ
ِسظَث اهللاَِّ اِإلْجَقُم﴾، شاإلجقم عع الثغظ الثي أظجله اهللا 
سطى جغثظا طتمث  لغثرج الظاس طظ دائرة الععى، شغ 

تغظ غرى الحغت أن الثغظ غتثده الحسإ!!
وبما أن الئغؤئ والمةامسات تاطعر وتاشغر وتائثل تسإ 
رأي الحغت، لثلك ضان ق بث لفعط الثغظ، أي الحرغسئ، 
لاسطغه  طع العاصع  أن تاعاشص  بث  وق  طرظئ،  تضعن  أن 
طظ افتضام طا غظاجئه. وبظاء سطغه شإن طظعب الحغت شغ 
شعط اإلجقم عع أن افشراد والةماسات شغ تطعر وتشغر 
دائط ولثلك غةإ أن تضعن الحرغسئ طرظئ، والصاسثة 
الاغ تائع شغ ذلك عغ المظفسئ والمخطتئ ضما غراعا 
السصض، شما غراه السصض طتصصا لطمظفسئ والمخطتئ ودارئًا 
لطمدرة والمفسثة شعع طحروع وإن خالش ظخا حرسغا، 
ضطعا  وطخطتئ  ضطعا  سثل  رأغه «الحرغسئ  تسإ  فظه 
وضض طا لط غضظ سثق وطخطتئ لغج طظ الحرغسئ تاى 
وإن ظعر شغ لئاجعا». إن عثه المظعةغئ لسمري تآدي 
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السصث والمحضقت، برغط وجعد سثة طحاضض وصداغا 
شغ طضئ، وطظ طرضج الثولئ الفاغئ إق أظه  بصغ طخًرا 
ضان  أظه  طع  اإلجقم  دولئ  إلصاطئ  السمض  صدغئ  سطى 
غثرك تةط الاتثغات شغ المثغظئ والسصئات إق أظه لط 

غحاشض بعا إق بسث أن أخئح له جططان وتضط.
لصث أدرضئ صرغح صدغئ رجعل اهللا ، شأرادت أن 
تترشه سظعا، أو أن تثارصعا، أو تتّعل الظزرة سظعا، 
السغرة  شغ  ورد  شصث  الساططغظ،  وجه  شغ  تسثدعا  أو 
الظئعغئ أن سائئ بظ ربغسئ صال غعًطا وعع جالج شغ 
ظادي صرغح، والظئغ سطغه الخقة والسقم جالج شغ 
المسةث وتثه: «غا طسحر صرغح، أق أصعم إلى طتمث 
بسدعا،  غصئض  لسطه  أطعًرا  سطغه  وأسرض  شأضّطمه، 
أجطط  تغظ  وذلك  سظا؟».  وغضش  حاء،  أغعا  شظسطغه 
وغضبرون،  غجغثون  اهللا  رجعل  أختاب  ورأوا  تمجة، 

شصالعا: «بطى غا أبا العلغث، شصط إلغه شضطمه». 
شصال:  اهللا  رجعل  إلى  جطج  تاى  سائئ  إلغه  شصام 
طئ  السِّ طظ  سطمئ  صث  تغث  طظا  إظك  أخغ،  ابظ  «غا 
أتغئ  صث  وإظك  الظسإ،  شغ  والمضان  السحغرة  شغ 
جماساعط، وجّفعئ به  ْصئ به  صعطك بأطر سزغط شرَّ
طظ  به  ضفَّرت  ودغظعط  آلعاعط  به  وسئئ  أتقطعط، 
أطعًرا  سطغك  أسرض  طظغ  شاجمع  آبائعط،  طظ  طدى 
تظزر شغعا، لسطك تصئض طظا بسدعا». شصال رجعل اهللا: 
«صض غا أبا العلغث أجمع»، صال: «غا ابظ أخغ، إن ضظئ 
إظما ترغث بما جؤئ به طظ عثا افطر طاقً، جمسظا لك 
طظ أطعالظا تاى تضعن أضبرظا طاقً، وإن ضظئ ترغث به 
وإن  دوظك،  أطًرا  ظصطع  ق  تاى  سطغظا  جعَّدظاك  حرًشا 
الثي  عثا  ضان  وإن  سطغظا،  ططضظاك  ططًضا  ترغث  ضظئ 
غأتغك َرِئغًّا تراه ق تساطغع رده سظ ظفسك ذطئظا لك 
الطإ، وبثلظا شغه أطعالظا تاى ُظئرئك طظه شإظه ربما 

غطإ الاابع سطى الرجض تاى ُغثاوى طظه».
تاى إذا شرغ سائئ ورجعل اهللا غسامع طظه صال: «أصث 
شرغئ غا أبا العلغث»؟ صال: ظسط، صال: «شاجمع طظغ»، 
﴿تط  الرتغط:  الرتمظ  اهللا  «بسط  صال:  أشسض،  صال: 
ِتغِط ِضَاٌإ ُشّخَطْئ ءاَغُاُه ُصْرءاظا  ْتَمِظ الرَّ َتظِجغٌض ّطَظ الرَّ
َأْضَبُرُعْط  َشَأْسَرَض  َوَظِثغرا  َبِحغرا  َغْسَطُمعَن  ّلَصْعٍم  َسَرِبّغا 
َشُعْط قَ َغْسَمُسعَن﴾ [شخطئ: ١-٤]، بط طدى رجعل 
اهللا شغعا غصرأعا سطغه، شطما جمسعا سائئ طظه أظخئ 
لعا وألصى غثغه خطش ظعره طسامًثا سطغعما غسامع 
طظه بط اظاعى رجعل اهللا إلى السةثة طظعا شسةث، 
شأظئ  جمسئ  طا  العلغث  أبا  غا  جمسئ  «صث  صال:  بط 
 : له  صال  أن  سمه  طع  طعصفه  ضان  بض  ق  وذاك». 
« واهللا غا سط، لع وضسعا الحمج شغ غمغظغ والصمر 
شغ غساري سطى أن أترك عثا افطر تاى غزعره اهللا 

أو أعطك شغه طا ترضاه».
صدغاه  وبغظ  اهللا  رجعل  بغظ  تتعل  أن  طضئ  أرادت 
ولضظ  السقج،  أو  والسططان،  الةاه  أو  المال،  بسرض 
اهللا،  تضط  إصاطئ  دون  هللا،  السغادة  تضعن  أن  دون 
دون  الاصطغثغئ،  الجساطات  إلى  تظدط  زساطئ  وإظما 
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عثه  تاى  وسةجت  بحار،  سمغطعا  ظزام  إظصاذ  سظ 
ظفعذعا  سطى  غتاشر  بثغض  سمغض  إغةاد  سظ  الطتزئ 
شغ جعرغا، وسةجت سظ ترضغع البعار المثطخغظ وصاض 
الروح الاغ أغصزاعا البعرة شغ ظفعس المسطمغظ شغ 
جعرغا، وتعلثت طظعا إرادة إصاطئ خقشئ تصغصغئ سطى 
طظعاج الظئعة، وشغ ظض تالئ السةج عثه تعلثت تالئ 
الاعازن بغظ الصعى الماخارسئ شغ جعرغا طما جاعط 
شغ إبصاء الظزام صائما تاى اآلن، وجاعط شغ التغطعلئ 
وطحروسعط،  غاغاعط،  تتصغص  وبغظ  المسطمغظ  بغظ 
وبثأت تظئئ شغ أرض الحام دسعات طحئععئ تثسع 
باردد طتسعب لطاثطغ سظ إصاطئ دولئ سطى أجاس 
تاراجع  بط  برأجعا،  الثسعات  عثه  تطض  اإلجقم، 
خاجؤئ شغ طعاجعئ الرأي السام الضاجح إلصاطئ حرع 
طظ  بسدا  أن  طظ  الرغط  سطى  الحام،  أرض  شغ  اهللا 
وراء  غاسارون  المحئععئ  الثساوى  عثه  أختاب 

حسار اإلجقم ولعائه.
والتاخض أن سطى المسطمغظ شغ جعرغا أن ق تأخثعط 
ظحعة عثه اقظاخارات بسغثا، فن المآحرات المادغئ 
تثل سطى أن تسط المسرضئ لظ غضعن جرغسا شغ ظض 
بعرة  سطى  والسمقء  وافذظاب  والشرب  الحرق  تآطر 
الحام، وشغ ظض الشحاوة الاغ تتغط بمحروع البعرة 

الحاطغئ.
والساخط لطبعرة طظ أن تصع شغ شت أطرغضا والسمقء 
المثطخغظ  البعار  ضاائإ  تاعتث  أن  عع  وافذظاب 
تجب  غصثطه  الثي  المئطعر  العاضح  المحروع  لظخرة 
الاترغر لفطئ اإلجقطغئ، وأن تشث الُثطا باتةاه طرضج 
تغاة الظزام وطتعر بصائه دطحص الساخمئ، شاماطك 
وصعاه  الظزام  بسثعا  اظتاز  ولع  وجماسه  افطر  رأس 
وبصاؤه  ترضاه  تضعن  شطظ  والتعاحغ،  افذراف  إلى 
بسث ذلك إق ترضئ المثبعح وبصاءه. ﴿َواهللاَُّ َغاِلٌإ َسَطى 

 ﴾َأْطِرِه َوَلِضظَّ َأْضَبَر الظَّاِس َق َغْسَطُمعَن
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أن غضعن لطسماء تضط. إظه أحث طا غضعن سطى تمطئ 
الثسعة أن ُتثارق صدغاعط أو تاسثد أو تتّعل الظزرة 
بصغئ  طظ  طعصفضط  وأغظ  غسأل:  جائق  ولسض  سظعا، 

السصث والصداغا؟ شظصعل:
لصث تمغجت الصدغئ السغاجغئ لثى افطئ بأظعا صدغئ 
عغ  بض  أخض،  سظ  ظاتةئ  أو  شرسغئ  ولغسئ  أجاجغئ، 
ق  افطعر  طظ  وغغرعا  الثاء،  وطضمظ  افخض،  أخض 
غصال شغ تصعا: «صداغا» وإظما طسائض، شق غصال طبًق: 
«صدغئ  أو  ضحمغر»،  «صدغئ  أو  شطسطغظ»  «صدغئ 
الثسعة  ظحر  فن  الةعاد»  «صدغئ  أو  الثسعة»،  ظحر 
عع وظغفئ الثولئ، ولغج وظغفئ الترضات وافشراد - 
وإن ضان طططعًبا طظعط أن غثسع - لضظ الثسعة الاغ 
تئرئ الثطئ عغ سظ ذرغص الثولئ، وق غصال: «صدغئ 
الثارجغئ  السغاجئ  طظ  ججء  الةعاد  فن  الةعاد»؛ 
شطسطغظ  فن  شطسطغظ»؛  «صدغئ  غصال:  وق  لطثولئ. 

ضاسئ بدغاع الثقشئ.
أطا بصغئ المسائض، وق ظصعل: «صداغا» شعغ ق تعمض، 
وتظئغععا  افطئ،  وتترغك  طعاجعئ  تططإ  وإظما 
وضما  أجاجغئ،  غغر  تئصى  لضظعا  المسائض،  لمثاطش 
 ، سمثت صرغح إلى طتاولئ اخاراق صدغئ الرجعل
جسض  تغظ  ضئغرة  جعاظإ  شغ  وظةح  بض  الشرب  تاول 
المسائض صداغا، أبسثت افطئ، وأحشطاعا سظ صدغاعا 
شغ  ظاةئ  وأتغاًظا  ترضات،  الضفر  وأظاب  افجاجغئ، 
افطئ ترضات بثواشع ذاتغئ طظ أجض بسخ المسائض، 
أرواح،  وأزعصئ  أطعال،  وأظفصئ  جععد،  بثلئ  وضط 
صدغئ  جئغض  شغ  بثلئ  أو  ضاظئ  لع  دطاء،  وجفضئ 

المسطمغظ السغاجغئ لسطعا أبمرت شغ وصئ صرغإ!!
وخااطا شإن واجإ افطئ، والتجب المئثئغ أن غضعن 
صدغاه  سطى  البابئ    اهللا  رجعل  ضمعصش  طعصفعط 
واحاثت  طعما تسالئ افخعات، وادلعمئ الثطعب، 
افرض،  وتجلجلئ  ساخفئ،  الرغاح  وعئئ  الضروب، 
وظسص المبئطعن، وحاب افذفال طظ ععل افتثاث، 
شغ  الحمج  وضسعا  لع  سط،  غا  « واهللا  الرد:  غئصى 
غمغظغ والصمر شغ غساري سطى أن أترك عثا افطر تاى 

غزعره اهللا أو أعطك شغه طا ترضاه».
شإلى البئات سطى صدغئ المسطمغظ السغاجغئ، صدغئ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  اإلجقطغئ  الثقشئ  إسادة 
ظثسعضط أغعا المسطمعن، وظثسع افطئ إلغعا، والبئات 
اصارب  لما  إق  الزقم  احاث  شما  لعا،  والاترك  سطغعا، 
بثظع  الضفر  حسر  لما  إق  المآاطرات  ضبرت  وطا  الفةر، 
افجض، وطا جالئ دطاء إق طتاولئ طظ أسثاء اهللا لطخث 
تسالى:  صال  عغعات  عغعات  ولضظ  اهللا،  جئغض  سظ 
َسظ  وا  ِلَغُخثُّ َأْطَعاَلُعْط  ُغظِفُصعَن  َضَفرُ وا  الَِّثغَظ  ﴿ِإنَّ 
َجِئغِض الطَّـِه َشَسُغظِفُصعَظَعا ُبطَّ َتُضعُن َسَطْغِعْط َتْسرَ ًة ُبطَّ 
ُغْشَطُئعَن َوالَِّثغَظ َضَفرُ وا ِإَلى َجَعظََّط ُغْتَحرُ وَن  ِلَغِمغَج 
َسَطى  َبْسَدُه  ِطَظ الطَّغِِّإ َوَغْةَسَض اْلَثِئغَث  الطَّـُه اْلَثِئغَث 
َبْسٍخ َشَغرْ ُضَمُه َجِمغًسا َشَغْةَسَطُه ِشغ َجَعظََّط ُأوَلـِؤَك ُعُط 

 [افظفال: ٣٦-٣٧] ﴾اْلَثاِجرُ وَن

تعصع المساحار افلماظغ افجئص عغطمعت حمغئ خسعد السالط اإلجقطغ والخغظ وأشرغصغا ضصعى جثغثة وطآبرة 
بالمحعث السالمغ خقل الـ٣٥ ساطا الصادطئ.

وأوضح أن حئه الاضاشآ السثدي الصائط شغ السالط تالغا بغظ المسطمغظ والمسغتغغظ طرحح لطاشغر بحضض ضئغر 
بتطعل طظاخش الصرن الةاري، بتثوث ظمع ضئغر شغ الاسثاد السضاظغ «لطمةامسات المسطمئ» طصابض تراجع ضئغر 

بأسثاد الحسعب المسغتغئ...
وذضر حمغئ أن «إجعام أوروبا شغ اقصاخاد السالمغ بطس ٣٠٪ سام ١٩٥٠ وطرحح لغخض شغ طظاخش الصرن التالغ 

إلى ٩٪ بسئإ تراجسعا السضاظغ وظمع باصغ طظاذص السالط جضاظغا، وعثا جغصعد لظجاسات ق طفر طظعا».
وأوضح أن الرئغج الروجغ التالغ شقدغمغر بعتغظ وخطفاءه جغزطعن لفارة ذعغطئ تاى سام ٢٠٥٠ طحشعلغظ 

بالتفاظ سطى طساسمراتعط السابصئ الاغ جغتصص شغعا اإلجقم خسعدا صعغا.
وتعصع طساحار ألماظغا افجئص طعاخطئ العقغات الماتثة اتافاظعا بمضاظاعا ضصعة سزمى تاى طظاخش عثا 
الصرن طع تثوث تراجع صعي باأبغرعا السالمغ بسئإ تجاغث سثم اقعامام الثي بثأ طظ وصاظا الراعظ لمعاذظغعا 

بالظجاسات شغ السالط.
وأحار إلى أن افطغرضغغظ جغضعظعن بمظاخش الصرن التالغ سطى تالئ طظ الرشخ الحثغث في طحارضئ سسضرغئ 

لئقدعط شغ تروب الحرق افوجط أو آجغا.
واسائر حمغئ أن الخغظ جاخئح الصعة الباظغئ شغ السالط بتطعل ظخش الصرن وطسعا العظث شغما غاسطص بالاةارة 
واقصاخاد، ولفئ إلى أن عثا العصئ جغحعث شرخا وطثاذر ظاتةئ سظ ختعة حسعب السالط اإلجقطغ وأشرغصغا 

السعداء وتططسعا لمضان طظاجإ شغ السالط. (الةجغرة ظئ)



افربساء ٣٠ طظ حسئان ١٤٣٦ عـ/ المعاشص ١٧ تجغران/غعظغع  ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٣٠

تجغران/ طظ  والباطظ  السابع  شغ  ألماظغا  شغ  سصثت 
ضًق  تةمع  الاغ  السئع  طةمعسئ  صمئ  ٢٠١٥م  غعظغع 
وبرغطاظغا  وشرظسا  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  طظ 
ضئرى  أي  ألماظغا.  جاظإ  إلى  وضظثا  والغابان  وإغطالغا 
الثول الرأجمالغئ شغ السالط الاغ تاتضط بحضض طئاحر 
أو غغر طئاحر شغ اقصاخاد السالمغ. وصث ُجئصئ الصمئ 
بازاعرة ضئغرة بطس سثد الثغظ تدروعا طا غجغث سظ 
افربسغظ ألش طازاعر، وضان طظ أبرز الظصاط الاغ ذالإ 
شغعا المازاعرون عغ سثم حرسغئ طةمعسئ السئع، إذ ق 
غةعز لعثه الثول السئع أن تظفرد شغ تصرغر طخغر السالط 
شغ ظض غغاب باصغ دول السالط سظ اقجاماع، وأن عثه 
الثول السئع الشظغئ المةامسئ ق تمطك التص بأن تضعن 
العخغ سطى باصغ السالط وأن تاثث صرارات بمسجل سظ 
باصغ دول السالط الفصغرة. شصرارات عثه الثول والظاائب 
الاغ غثرجعن بعا جرسان طا تاتعل إلى صعاظغظ وصرارات 
سالمغئ تسري سطى الةمغع شغ السالط وطظ غثالفعا طظ 
الثول تعضع شغ وجعه السراصغض والخسعبات تاى غعّصع 

وغصئض راغما باطك الصعاظغظ.
وظصطئ أخرى غاغئ شغ افعمغئ ضاظئ طظ بغظ ططالإ 
الصمئ  عثه  سظ  غظاب  طا  غالئا  أظه  وعغ  المازاعرغظ 
شاح  سطى  الفصغرة  الثول  باحةغع  تاسطص  جائرة  صرارات 
أجعاصعا أطام الحرضات الماسثدة الةظسغئ افطر الثي 
غآدي إلى زغادة طتظئ الثول الفصغرة اصاخادغا، تغث 
تصعم عثه الحرضات باقجاغقء والاتضط شغ اصاخادغات 
الثول الفصغرة وشغ شارة زطظغئ بسغطئ. وعثه ظصطئ 
جععرغئ غةإ أن غسغعا الةمغع وعغ أن عثه الصمئ أو 
صض طظزمئ الثول السئع ق تثاطش طظ ظاتغئ الشاغئ الاغ 
أظحؤئ طظ أجطعا سظ أي طظزمئ رأجمالغئ أخرى شغ 
السالط طظ أطبال عغؤئ افطط أو طةطج افطظ. شالشرض 
طظ وراء عثه المةمعسئ عع ترضغج تتضط دول السالط 
افترى  ضان  ولثا  أجمع.  السالط  اصاخاد  شغ  الرأجمالغ 
تسمغئ عثه المةمعسئ بمةمعسئ الطؤام السئع فظعط 

غةامسعن قصاسام خغرات الثول الغاغمئ شغ السالط.
أطا سظ المعاضغع الاغ وضسئ شغ جثول السمض شضان 
والاةارة،  الطاصئ  وإطثاد  افوضراظغئ،  افزطئ  أبرزعا 
وطضاشتئ تظزغط الثولئ وبعضع ترام. وأطا باصغ الصداغا 

شعغ طةمعسئ الصداغا الاةمغطغئ لطعجه الرأجمالغ الصئغح، 
تطك الاغ غاط تثاولعا بحضض دوري وتاسطص بتماغئ الئغؤئ 
وتتسغظ الظزام الختغ السالمغ والمساواة بغظ الرجض 
والمرأة. وصث ذضر المازاعرون عثه الظصطئ أغدا، إذ غرى 
المازاعرون أن عثه اقجاماسات لط تأت بظاائب طرجعة 
ق لطئغؤئ وق لمضاشتئ الئطالئ والفصر شغ السالط، بض سطى 
السضج؛ شالئطالئ والفصر ذالئ تاى دول أوروبا وأطرغضا 
شغ السظعات افخغرة. تغث تداسفئ أسثاد الساذطغظ سظ 
السمض شغ طسزط دول أوروبا وشغ أطرغضا. ولثلك غثرك 
الضبغر طظ الظاس شغ أوروبا أن عثه الصداغا الاغ تطرح 
بحضض جظعي سظث اجاماع دول الصمئ طا عغ إق صداغا 
تةمغطغئ إلسطاء عثه الصمئ بسخ الظعاغا الظئغطئ الاغ 

تثثع بسخ السثج وجطتغغ الافضغر شغ السالط.
أطا سظ ظاائب صمئ السئع: شفغ أزطئ حرق أوضراظغا أوخئ 
وأظه  طعجضع  سطى  السصعبات  تشطغر  بإطضاظغئ  الصمئ 
رشع  وأن  السغاجغ  التض  إق  أوضراظغا  شغ  تض  غعجث  ق 
السصعبات سظ طعجضع طرععن باظفغث اتفاق طغظسك، وأن 
ضط روجغا لطصرم طرشعض، وأضثت سطى دسط أوضراظغا 
اصاخادغا. وأطا طا غاسطص بالاةارة السالمغئ، شصث أضثت 
الصمئ الاجاطعا بأعثاف طظزمئ الاةارة السالمغئ وأضثت 
تظفغث صرارات المظزمئ بتثاشغرعا. وبالظسئئ لئعضع ترام 
وتظزغط الثولئ شصث تتثبئ الصمئ طع الرئغج الظغةغري 
طظعما  لضض  الاخثي  بدرورة  السراصغ  العزراء  ورئغج 
الخراع  عثا  شغ  الثغظغئ  الةعات  ضض  إحراك  وضرورة 

ضثعما.
شغ  (ظرغإ  لطصمئ.  الثااطغ  الئغان  شغ  طغرضض  صالئ 
راجثئ  صعاسث  إلى  طساظثة  لطصغط  طظزعطئ  خغاغئ 
وظرغإ شغ خغاغئ السعلمئ سطى ظتع طحارك بما غافص 
طع تطك الصغط). ظسط إظعا لغسئ شصط طظزمئ لطثول 
السئع قباقع السالط واجاسماره اصاخادغا شصط وإظما 
جغاجغئ  سالمغئ  صعاظغظ  تخثر  طحّرسئ  طةمعسئ  عغ 
واصاخادغئ تساطغع طظ خقلعا إبصاء عغمظئ الرأجمالغئ 
وشضرعا السفظ سطى باصغ دول السالط وخخعخا الثول 
تثرك  الثول  عثه  فن  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  الصائمئ 
تماطا الثطر الثي غمبطه اإلجقم لمخالتعا وعغمظاعا 

 شغ السالط

نتائج قمة جمموعة اللئام السبع 
بصطط: الثضاعر شرج طمثوح

وخض طئسعث افطط الماتثة إلى جعرغا دي طغساعرا إلى 
الاغ  المحاورات  بظاائب  السعرغئ  الصغادة  إلبقغ  دطحص 
غةرغعا شغ جظغش طع طثاطش افذراف السعرغئ والثولغئ.

والاصى دي طغساعرا إبر وخعله الساخمئ السعرغئ خئاح 
اإلبظغظ الماضغ وزغر الثارجغئ ولغث المسطط، تغث أضث 
افخغر دسط جععد المئسعث افطمغ طظ أجض الاعجه ظتع 
تض جغاجغ، وحثد سطى أعمغئ طا تط إظةازه شغ لصاءات 

طعجضع وضرورة طاابساعا لدمان ظةاح «جظغش ٣».
وذضرت وضالئ «جاظا» السعرغئ أن دي طغساعرا صثم خقل 

الطصاء سرضا سظ المحاورات الاغ أجراعا شغ جظغش طآخرا بتبا سظ تض جغاجغ لفزطئ شغ جعرغا.
وصالئ الماتثبئ باجط المئسعث افطمغ جغسغ حاعغظ شغ بغان خثر غعم افتث الماضغ أن دي طغساعرا «غاطّطع 
خقل زغارته إلى اقجاماع طع ضئار المسآولغظ السعرغغظ بعثف اقجاماع إلى وجعات ظزرعط تعل طحاورات جظغش 

الاغ بثأت شغ أوائض طاغع/أغار ٢٠١٥، وجاساأظش شغ غعلغع/تمعز».
وأضاف الئغان أن دي طغساعرا «غساجم أن غظصض صظاساه السمغصئ إلى المسآولغظ السعرغغظ، وعغ أظه ق غمضظ شرض 
تض لطخراع بالصعة، وأن عظاك تاجئ طاجئ إلى تسعغئ جغاجغئ حاططئ تضعن ططضا لضّض السعرغغظ وتامبض بصغادة 

جعرغئ». (روجغا الغعم)
: إن زغارة دي طغساعرا إلى جعرغا جاءت سصإ لصائه شغ جظغش بمسآول المطش السعري شغ الثارجغئ 
افطرغضغئ داظغال روبظحااغظ، تغث أوضح روبظحااغظ طعصش العقغات الماتثة «الثي طا زال غامغج بالاتفر 
لةعئ رتغض ظزام افجث، و غرى له دورا شغ السمطغئ السغاجغئ اقظاصالغئ»، وبسث لصائه بثي طغساعرا صام 
روبظحااغظ بجغارة بسغثة سظ افضعاء إلى طعجضع، ظصض شغعا إلى ظائإ وزغر الثارجغئ الروجغ بعغثاظعف 
تخعرا أطرغضغا لتض جغاجغ شغ جعرغا ق غسائسث افجث شغ طراتطه افولى... طظ عظا شإظه ُغفعط بأن زغارة 
دي طغساعرا عغ لاروغب التض الثي تراه أطرغضا، وعع إن دل سطى حغء شإظما غثل سطى أن العقغات الماتثة 
لط تةث تاى اآلن الئثغض المظاجإ لئحار افجث لغتفر لعا ظفعذعا شغ جعرغا، وعثا عع طا غةسطعا تاتفر 

سطى رتغض افجث وظزاطه.
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لثى  العجطى  آجغا  شغ  اإلظسان  تصعق  أوضاع  تفاصط  طظ  طعن  ضغ  بان  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  تثر 
اخااام زغارة صام بعا إلى ترضماظساان.

زغارته  خقل  الثغمعصراذغ»  التغج  تراجع  اإلظسان،  تصعق  أوجه  بسخ  تفاصط  طظ  صطص  وصال «بان»: «عظاك 
افولى لطمظطصئ طظث خمج جظعات.

وأضاف طاعجعا إلى ذقب جاطسغغظ شغ الساخمئ سحص أباد لثى تسطمه حعادة شثرغئ، أن الادغغص سطى 
التصعق صث غضعن ظاجما سظ «تعثغثات أطظغئ - خخعخا الصطص الماجاغث طظ اإلرعاب والاطرف السظغش».

وتثر «بان» طظ أن التضعطات صث تساشض عثه الاعثغثات «ذرغسئ لطادغغص سطى المةامع المثظغ وافصطغات 
والمثاشسغظ سظ تصعق اإلظسان».

وتابع أن سثم اتارام تصعق اإلظسان وتحةغع المحارضئ شغ السغاجئ وإغةاد شرص طاساوغئ «غثطص تفاوتا... 
وضطما ازدادت الععة ضطما ازدادت إطضاظات الماطرشغظ».

وصال: «أقتر أن عثه الزاعرة تافاصط شغ المظطصئ وعثا غبغر صطصغ» طدغفا أظه «غمضظ إرجاء الثغمعصراذغئ 
شغ طظطصئ آجغا العجطى».

وزار «بان» أغدا أوزبضساان تغث تخ الرئغج إجقم ضرغمعف سطى وضع تث لطسمض الصسري شغ طجارع 
الصطظ وجعء طساططئ السةظاء شغ الئقد.

وضان زار صئق ذاجغضساان وصرغغججاان وضازاخساان تغث الاصى طسآولغظ تضعطغغظ وطمبطغظ سظ المةامع 
المثظغ.

وذطإ «بان» طظ رئغج ترضماظساان صربان غعلغ بردي طتمثوف اتثاذ خطعات ططمعجئ لاتسغظ أوضاع 
تصعق اإلظسان شغ الئقد طظعا السماح لمراصئغظ طساصطغظ بجغارة السةعن.

الاعاخض  وجائض  سئر  ذلك  شغ  بما  طسطعطات  إلى  والعخعل  الاسئغر  وترغئ  اإلسقم  «تسثدغئ  إلى  دسا  ضما 
اإلجاماسغ».

وأضاف «شغ ضض أظتاء السالط المةامع المثظغ الماغظ ضروري لاطعر الثول. أدسع التضعطئ لارجغت حراضاعا 
طع المةامع المثظغ الظاحىء شغ ترضماظساان». (شراظج ٢٤)

طسألئ «اإلرعاب  سظثه  الاظئه  طرضج  أن  غةث  الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  ضقم  شغ  المثصص  إن   :
ع

واإلرعابغغظ»، و«الاطرف والماطرشغظ»، وعع سظثطا غثسع الثول شغ آجغا العجطى إلى اقلاجام بتصعق 
اإلظسان شإن المصخعد بثلك طظزمات المةامع المثظغ السائرة شغ رضاب الشرب التاططئ لبصاشاه.. بض إظه 
غئرر لاطك الثول الئطح بما أجماه «الماطرشغظ»، ولضظه غظّئه تطك الثول أن ق تاثث طتاربئ «اإلرعاب 
والاطرف» ذرغسئ لطئطح بأختاب التص العتغثغظ بظغض تصعق اإلظسان والاسئغر سظ آرائعط، وعط المةامع 

المثظغ وافصطغات والمثاشسغظ سظ تصعق اإلظسان بتسإ رأغه.

«ظغعغعرك تاغمج»: 
واحظطظ تثرس ظحر جظعد يف دول الئططغص ودول 

أخرى يف أوروبا الحرصغئ 
أشادت ختغفئ «ظغعغعرك تاغمج» غعم السئئ الماضغ، بأن العقغات الماتثة تاةه لظحر طا غخض الى خمسئ 
آقف جظثي وسااد بصغض، بما شغ ذلك دبابات، شغ السثغث طظ دول الئططغص ودول أخرى شغ أوروبا الحرصغئ 
حمال  تطش  شغ  وأخرى  أطرغضغئ  طخادر  سظ  افطرغضغئ  الختغفئ  وظصطئ  طتامض.  روجغ  لعةعم  لطاخثي 
العقغات  شإن  (الئظااغعن)،  الثشاع  وزارة  اصاراح  سطى  افطرغضغئ  الاظفغثغئ  السططئ  واشصئ  إذا  أظه  افذطسغ، 
الماتثة جاظحر لطمرة افولى أجطتئ بصغطئ شغ عثه الثول الاغ اظدمئ طآخرا إلى التطش افذطسغ والاغ 
ضاظئ إلى تغظ جصعط جثار برلغظ تثور شغ شطك اقتتاد السعشغاتغ. وأضاشئ أن العثف طظ عثه الثطعة 
عع ذمأظئ دول الئططغص ودول أخرى شغ أوروبا الحرصغئ أخئتئ جث صطصئ طظ روجغا طظث ضمئ افخغرة حئه 

ججغرة الصرم واظثقع المسارك شغ حرق أوضراظغا بغظ ضغغش واقظفخالغغظ المعالغظ لمعجضع.
واسائر المسآولعن الثغظ تتثبعا لطختغفئ افطغرضغئ أظه «غاسغظ سطى الئظااغعن التخعل سطى عثه المعاشصئ 

صئض اجاماع وزراء دشاع تطش افذطسغ عثا الحعر شغ بروضسض». (جرغثة الحرق افوجط)
: إن طما غثل سطى جثغئ المسطعطات العاردة شغ الختغفئ افطرغضغئ عع الاخرغح الثي أدلى به 
جعزاس أولغضاس وزغر دشاع لغاعاظغا لعضالئ روغارز، تغث صال: «إن بقده تساسث قجاداشئ طسثات سسضرغئ 

أطرغضغئ بصغطئ شغ العصئ الثي تسامر شغه المتادبات طع العقغات الماتثة بحأن ظحرعا بحضض دائط».
وصال أولغضاس: «ظساصث أن ججءا طظعا سطى افصض (دبابات أبراطج وطثرسات برادلغ) جاضعن شغ لغاعاظغا 
وظتظ ظمدغ صثطا شغ سمطغئ تسثغض بظغاظا الاتاغئ السسضرغئ قجاثثاطعا لمبض عثا الاثجغظ. لصث باتئ 

جاعجة تصرغئا.»
وأضاف: «ظةري طتادبات طع تطفائظا افطرغضغغظ (إلصظاسعط) بأن ظحر افجطتئ عظا بحضض دائط جغضعن أطرا 
عادشا (غثثم) تسجغج أطظظا ودسط الةظعد المامرضجغظ عظا». وتابع بالصعل: «إذا تط اتثاذ الصرار جغضعن عثا 

افطر إغةابغا جثا لعضسظا افطظغ».
وخرح أغدا وزغر الثشاع الئعلظثي تعطاس حغمعظغاك ان بقده تةري طتادبات طع العقغات الماتثة لئتث 
اتامال تثجغظ العقغات الماتثة أجطتئ بصغطئ سطى افراضغ الئعلظثغئ طع تجاغث الاعترات شغ المظطصئ 

بسئإ روجغا والظجاع شغ أوضراظغا.
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شغ  الئطثغئ  اقظاثابات  شغ  افخعات  طظ  بالمؤئ   ١٠ سطى  لقجقم  المظاعدئ  افلماظغئ  بغةغثا  ترضئ  تخطئ 
طسصطعا افجاجغ طثغظئ درجثن، وعغ ظاغةئ أشدض طما ضان طاعصسا لطةمسغئ الاغ غاداءل سثد المحارضغظ 
شغ طزاعرتعا افجئعسغئ بحضض طسامر. وشغ أول طحارضئ لطةمسغئ شغ اقظاثابات، تخطئ طرحتئ الترضئ 
تاتغاظا شغسارلظب سطى المرضج الرابع بظسئئ ٩,٦ بالمؤئ طظ افخعات. عثا وصث أشاد اجاطقع لطرأي صاطئ به 
المفاجؤئ  الظاغةئ  عثه  افخعات.  طظ  بالمؤئ   ١-٢ سطى  تتخض  جعف  تاتغاظا  أن  لطاضظعلعجغا  درجثن  جاطسئ 
تظزط  أوروبا،  أجطمئ  ضث  وذظغئ  أوروبغئ  جمسغئ  عغ  بغةغثا  ضئغر،  ظةاح  أظعا  سطى  الةمسغئ  طظ  اسائرت 
طزاعرات أجئعسغئ شغ حعارع درجثن ضان أضثمعا طزاعرة بطس تسثادعا ٢٥٠٠٠ طحارك. تأجسئ الةمسغئ 
الترضئ  زسماء  تثص  داخطغئ  لفدائح  ظاغةئ  افخغرة  اآلوظئ  شغ  تدسش  بثأت  ولضظعا  المظخرم  السام  ظعاغئ 
طزاعرات  تبغر  ظفسه  العصئ  وشغ  ألماظغا،  طظ  أخرى  طثن  شغ  لعا  طآغثغظ  جمع  تساطغع  زالئ  طا  ولضظعا 
أخرى طدادة لعا. وضاظئ تاتغاظا ٥١ ساطًا، صث دسئ شغ خطاباتعا أبظاء تمطاعا اقظاثابغئ إلى ظعدئ التدارة 
افلماظغئ، ضما وحةئئ ذالئغ الطةعء السغاجغ الثغظ «ترضعا سائقتعط وأوذاظعط فن عظا غعجث طضان تسظ 

لطسضظ وغتخطعن سطى طساسثات طظ الثولئ» سطى تث تسئغرعا (الةاردغان)
: بالظزر إلى السثاء الحثغث لقجقم شغ أوروبا واإلغثاء المسامر لطمسطمغظ شغ الشرب، والاثعغش 
المسامر طظ اإلجقم والمسطمغظ الثي غاط إغةاده شغ أذعان الظاس وطحاسرعط، شإظه لغج طظ المفاجأ 

أبًثا أن تتصص افتجاب المظاعدئ لقجقم حسئغًئ طاجاغثًة شغ ألماظغا والثول افوروبغئ افخرى.
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