
ما الذي جيري
 حاليًا يف األزمة السورية؟

السئغض  أن  تثرضعا  لضغ  افوان  آن  المسطمعن:  أغعا 
ق  تغاتضط  شغ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  لاطئغص  العتغث 
غضعن إق بالسغر سطى خطى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك بإصاطئ 
شغتضط  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
اقدساء  وإن  تغاتضط.  جعاظإ  طظ  جاظإ  ضض  اإلجقم 
افظزمئ  ظض  شغ  اإلجقم  أتضام  تطئغص  بإطضاظغئ 
آطالظا  طظ  تجغث  المسطمغظ  بقد  شغ  تالغا  الصائمئ 
الاغ  التصغصغئ  الظعدئ  سظ  بسغثا  وتئصغظا  الجائفئ 

ظاعق إلغعا.
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السالط بتاجئ إىل الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة ولغج لثور 

الحرذغ افطرغضغ!
بصطط: تسظ تمثان – افردن

افخض يف افططار أظعا ظسمئ ولغسئ ظصمئ
جاضرتا  اإلظثوظغسغئ  الساخمئ  شغ  الفغداظات  أودت 
بتغاة ٢٠ حثخا سطى افصض، شغما ق تجال شرق اإلظصاذ 
تئتث سظ ضتاغا تتئ أظصاض طؤات المظازل، افربساء. 
ظتع  طساشئ  سطى  جاروت  طظطصئ  الفغداظات  وضربئ 
٢٠٠ ضغطعطار جظعب حرصغ جاضرتا، البقباء، بسث عطعل 
أططار غجغرة. وصال أتث أشراد وتثة الاسرف سطى ضتاغا 
الضعارث بالحرذئ "أبطشظا أظظا سبرظا سطى ٢٠ جبئ وتسرشظا 
سطى ١٥ طظعا." ولط غادح سثد المفصعدغظ لضظ بسخ 
المسآولغظ شغ المظطصئ صالعا إظعط ربما ١٥ حثخا.

وصالئ بسخ وجائض اإلسقم إن ٢٠ حثخا شغ سثاد 
المفصعدغظ. وطا زالئ سمطغات الئتث واإلظصاذ طسامرة، 
تغث جاسث أشراد طظ الةغح وطاطعسعن شغ إجقء ظتع 
ألش طظ السضان طظ المظطصئ، والفغداظات واقظعغارات 
افرضغئ طظ افطعر المساادة شغ إظثوظغسغا، وسادة طا 
تظاب سظ افططار الشجغرة شغ طبض عثا العصئ طظ السام. 

"جضاي ظغعز سربغ"
: إن افططار آغئ طظ آغات اهللا جئتاظه وتسالى 

ي

نَزَل 
َ
﴿وَأ تسالى:  صال  بعا،  لغظافسعا  لطظاس  غرجطعا 

وصال  لَُّكْم﴾،  رِْزقاً  اخكََّمرَاِت  ِمَن  بِِه  ْخَرَج 
َ
َفأ َماء  َماء  السَّ ِمَن 

يَاَح َفُتثرُِي َسَحابًا َفُسْقَناهُ إىَِل  رَْسَل الرِّ
َ
ِي أ َّ ُ ا جئتاظه: ﴿وَابَّ

ْرَض َنْعَد َمْوتَِها﴾؛ وسطغه شصث ضان 
َ
ْحَييَْنا بِِه األ

َ
يٍِّت َفأ بََتٍ مَّ

طظ المفروض أن غظسط أعض إظثوظغسغا بعثه الظسمئ 
المعثاة طظ رب السالمغظ، لضظ شساد الظزام التاضط 
ظصمئ  جسطعا  لطظاس  ورساغاه  إدارته  وجعء  عظاك 
سطغعط لما تسئئه طظ شغداظات وجغعل تةرف التصعل 
وتثطر الئغعت، تغث إن جعء إدارة الظزام السطماظغ 
زاد  صث  أعطعا  لحؤعن  رساغاه  وسثم  إظثوظغسغا  شغ 
افططار  وتأبغرات  طداسفات  أطام  تغطاعط  صطئ  طظ 
الئظغئ  بإغةاد  غعاط  لط  الظزام  أن  ذلك  الشجغرة؛ 
الاتاغئ والمسثات افجاجغئ لاخرغش طغاه افططار، 
السغعل  أطام  تخمث  الاغ  الصعغئ  الئغعت  بئظاء  وق 
واقظةراشات الطغظغئ. إن الفصر المثصع الثي غضاظش 
الشالئغئ السزمى طظ الظاس شغ إظثوظغسغا صث جسطعط 
اظعغارات  طظ  غسصئعا  وطا  افططار  بعثه  تأبرا  أضبر 
أرضغئ، تغث إن ضبغرًا طظ الظاس غسغحعن شغ بغعت 
ارتفاع  أطام  تخمث  ق  الطغظ،  طظ  طخظعسئ  واعغئ 
طظسعب المغاه وطعجات الطغظ. وخطابظا فعطظا شغ 
إظثوظغسغا بسث أن ظسأل اهللا جئتاظه وتسالى الرتمئ 
والحفاء  الفغداظات،  عثه  شغ  ظتئعط  صدعا  لطثغظ 
الساجض لطمخابغظ، خطابظا لضط أظضط تساتصعن أن 
غتضمضط رجال أضفاء غغر عآقء الثغظ ق غعامعن بااتًا 
بمخالتضط بض غسمطعن شصط لمخالح أجغادعط شغ 
الشرب الضاشر. إظضط تساتصعن التاضط الثي غاصغ اهللا 
شغضط، وغرسى طخالتضط بضااب اهللا سج وجض وجظئ 
ظئغه ، التاضط الثي تصاتطعن طظ خطفه وتاصعن به، 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  إق  غضعن  لظ  وذلك 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

شغ  خئرتغ  واصع  "طظ  راجمعجغظ  شعغ  أظثرس  صال 
تطش  سام  وجضرتغر  الثظمارك  وزراء  رئغج  طظخإ 
حمال افذطسغ، أسطط طثى أعمغئ الجساطئ افطرغضغئ 
لطسالط. ق حك شغ أن السالط بتاجئ لمبض عثا الحرذغ 
لضغ تظاخر وتسعد الترغئ واقزدعار سطى صعى الصمع. 
عع  المظخإ  عثا  حشض  سطى  الصادر  العتغث  والمرحح 

العقغات الماتثة".
إن السالط بات غثرك عثا الثور الثي غفاسض المحاضض 
والتروب وغجرع الفاظ وغشثي الظجاسات وغئغع السقح 
بط غّثسغ أظه خاتإ التض والرؤغئ بتضط الصعة الاغ 
وغتصص  طخالته  له  غتفر  بما  رؤغاه  وغفرض  لثغه 
الظفعذ والائسغئ واقجاسمار له. وعغ (أطرغضا) ق زالئ 
ظفغ  رغط  باطاغاز،  سالمغ  ضحرذغ  بثورعا  تصعم 
طسآولغعا؛ شفغ خطابه غعم ١٢ أغطعل/جئامئر، ذالإ 
باراك أوباطا أسداء الضعظشرس بإرجاء الاخعغئ سطى 
الاثخض السسضري شغ جعرغا. بط صال، طثاذئاً حسئه: 
"ظتظ لسظا حرذئ السالط، لضظ طئادءظا وصغمظا وأطظظا 

الصعطغ سطى المتك".
طا  عع  الحام  شغ  غتثث  طا  وأن  ضثبه  غسطط  وعع 
ترغثه أطرغضا شغ تربعا ضث افطئ اإلجقطغئ، وتفاظا 
روجغا  دور  وطا  افجث،  بحار  المةرم  سمغطعا  سطى 
وجرائمعا إق بعضالئ أطرغضغئ لاصعم بالثور ظغابئ سظعا 
سظ  اإلجقطغ  السالط  طظطصئ  خطعرة  أطرغضا  إلدراك 
باصغ المظاذص افخرى شغ السالط، شعغ وضساعا طظث 
الئثاغات ضمظ افطظ الصعطغ افطرغضغ فن عثه افطئ 
خاتئئ طحروع تداري، وعغ أطئ تغئ ق تمعت وإن 
ضسفئ؛ لثلك شعغ تثرك خطعرة عثه المظطصئ سطى 
الئحرغئ  أورث  الثي  الفاجث  السفظ  الرأجمالغ  المئثأ 
طظطصئ  اسائرت  شصث  أعطه،  وباساراف  والحصاء  الدظك 
السالط اإلجقطغ خطا أتمر وأرادت أن تضعن المظطصئ 
خالخئ لعا دون حرغك طسعا؛ شثخطئ التةاز جغاجغا 
طئضرا، وأصاطئ اظصقبا شغ طخر ضث المطضغئ وظخئئ 
سمغق لعا بثل السمالئ اإلظةطغجغئ، وتّعلئ تاشر أجث 
لغئغا  وضربئ  طئاحرة،  السراق  واتاطئ  تئسغاعا،  إلى 
شغ  السسضرغئ  الصعاسث  وبظئ  والخعطال،  والسعدان 
بقد المسطمغظ وربطئ الثول بالمساسثات افطرغضغئ 
تضاطا  وأصاطئ  جغاجاعا،  سظ  تثرج  ق  تاى  والثوقر 
لعا  بالعقء  تثغظ  جغاجغئ  أوجاذا  وبظئ  لعا  سمقء 

ولتدارتعا ووجعئ ظزرعا.
إن جرائط أطرغضا ضث المسطمغظ ق تسث وق تتخى شغ 
أششاظساان والسراق والحام وشطسطغظ وعغ اآلن تسطظ 
ذطغسئ  شغ  تاصثة  خطغئغئ  تربا  وأعطه  اإلجقم  سطى 
أعثاشعا، وظعئا لطبروات والمصثرات شغ بقد المسطمغظ. 
لصث أدرك المسطمعن طثى شزاسئ الشطرجئ افطرغضغئ 
شغ ضاشئ تروبعا ضثعط، لثلك ظصعل إظه آن لطفةر أن 

غئجغ طسطظا سعثا جثغثا بإذن اهللا تسالى.
إن السالط بتاجئ إلى ظزام سالمغ جثغث غسغث لطئحرغئ 
إظساظغاعا بسغثا سظ تدارة الشرب الفاجثة وحرغسئ 
وصث  ق  ضغش  الحسعب...  بمخائر  تاتضط  الاغ  الشاب 
اسارف جاجئ الشرب بإشقس الظزام الرأجمالغ؟ شمبق 
غسارف جارضعزي الثي غخش الرأجمالغئ الصائمئ سطى 
المداربئ المالغئ بأظعا «ظزام غغر أخقصغ» تسئإ شغ 
«اظتراف طظطص الرأجمالغئ»، وغصعل بأن «الرأجمالغئ 
بطغر  أطا  جثغثة».  أخقصغئ  صغط  سظ  تئتث  أن  بث  ق 
الصغط  إلى  «غساظث  جثغث  طالغ  ظزام  إلى  دسا  شصث 
ولغج الرغئئ شغ تتصغص أسزط ربح طمضظ شغ أصخر 
وصئ». بط عا عع بعش غصعل «لصث تثطغئ سظ طئادئ 
وتغظ  ظزام اصاخاد السعق».  إلظصاذ  اصاخاد السعق 
جؤض روبرت زولغك رئغج الئظك الثولغ سما إذا ضاظئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/AlraiahNet

السآال: 
اظعارت العثظئ الاغ بثلئ أطرغضا وروجغا اجاماسات 
اقجاماسات  بسخ  أن  لثرجئ  لاخمغمعا  ططعلئ 
ضاظئ تسامر بغظ ضغري وقشروف تاى سحر جاسات! 
العثن  سظ  تثاطش  وأظعا  لعا  وروجغا  أطرغضا  وعططئ 
السابصات، وأن أطرغضا جادمظ تظفغثعا طظ جعاعا 
جعاعا  طظ  تظفغثعا  تدمظ  وروجغا  والمسارضئ... 
وروجغا  أطرغضا  وتائادل  تظعار  بعا  وإذ  والظزام... 
الاعط بأن ضًق طظعما وراء إشحالعا! شعض غسظغ ذلك 
أن طحعار العثن جغأ الثضر صث اظاعى؟ وإن لط غضظ 
شغ افزطئ السعرغئ؟  صث اظاعى شما الثي غةري تالغاً 

وججاضط اهللا ضض الثغر.  
الةعاب: 

إن طحعار العثن جغأ الثضر لط غظاه سظث أطرغضا، وإظما 
لاسثغطه  شغه  الظزر  تسغث  أن  ألجطاعا  الةارغئ  العصائع 
واتثاذ طا غمضظ تسمغاه: "اجاراتئ المعادن" لمجغث 
وشغ  الفخائض  شغ  لطاأبغر  طضبفئ  صخش  سمطغات  طظ 
الظاس لغثدسعا لّطصاء الةثغث بغظ الظزام والمسارضئ 
خقل  أطرغضا  تسثه  الثي  المسثل  العثظئ  اتفاق  وشص 
تطك اقجاراتئ! وذلك فن أوباطا غرغث أن غظعغ سعثه 
بحغء طظ التض لمعضعع جعرغا أو سطى افصض جمع 
الظزام والمسارضئ شغ لصاء ُغدفغ سطى سعثه ظةاتًا 
ولع ضؤغًق وذلك أجعة بما تاوله الرئغج الثغمصراذغ 
صئطه ضطغظاعن بالظسئئ لطصدغئ الفطسطغظغئ، وطع أن 
ضطغظاعن لط غتصص طا أراد إق أن أوباطا لط غسائر شزظ 
ولط  افوائض،  غخظسه  لط  طا  غخظع  أن  غساطغع  أظه 
غثر أن شحطه غفعق شحض جطفه!... وتاى غضعن افطر 

واضتاً شق بث طظ اجاسراض افطعر الاالغئ:
١- اعامئ أطرغضا شغ شرض العثظئ بحضض جاد سظثطا 
لتطإ  الضاطض  التخار  طظ  والظزام  روجغا  تمضظئ 
بسث السغطرة سطى أججاء رئغسئ طظ ذرغص الضاجاغطع 
والظزام  روجغا  طظ  المضبش  الصخش  أسمال  خقل 
تغث تعاخطئ الشارات بحضض طضبش، وتسإ طراجض 
الاغ  الشارات  سثد  زاد  شصث   ...)  ٢٠١٦/٧/٧ شغ  الةجغرة 
حظاعا الطائرات الروجغئ وذائرات الظزام سطى تطإ 
سطى  السغطرة  طظ  الظزام  شامضظ  غارة...)،  طؤئ  سظ 
الطرغص بسث اظستاب المسارضئ (أشاد طراجض الةجغرة 
ظصق سظ طخادر سسضرغئ باظستاب طصاتطغ المسارضئ 
السعرغئ المسطتئ طظ طعاصسعط الاغ جغطروا سطغعا 
فجئاب  تطإ  حمال  الضاجاغطع  ذرغص  طتغط  شغ 
الشارات  تعالئ  بط   ،(٢٠١٦/٧/١٠ (الةجغرة،  سسضرغئ...) 
المضبفئ طا أدى إلى أن تامضظ صعات الظزام طثسعطئ 
تخار  طظ  وافتئاع  والمطغحغات  وإغران  روجغا  طظ 
السعري  الظزام  صعات  (أتضمئ   ٢٠١٦/٧/٢٦ شغ  تطإ 
جغطرتعا  بسث  الحرصغئ  تطإ  أتغاء  سطى  التخار 
المثغظئ...)  حمالغ  الضاجاغطع  طةمع  سطى  البقباء 
افجعاء  عثه  شغ   ...(٢٠١٦/٧/٢٧ افربساء  (الةجغرة، 
وخقل لصاء وزغر الثارجغئ افطرغضغ طع وزغر الثارجغئ 
وسث   ،٢٠١٦/٧/٢٦ قوس  ساخمئ  شغظاغان  شغ  الروجغ 
ضغري الختفغغظ بأن غضعن شغ وضع غثئرعط - أي 
الختفغغظ - سظ خطعات إغةابغئ لاشغغر تالئ الترب 
شغ جعرغا بثاغئ آب/أغسطج ٢٠١٦، بسث أن اذمأن 
روجغ  بثسط  الضاجاغطع  ذرغص  الظزام شغ  تصثم  إلى 
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أضثت جرغثة الاترغر الاغ غخثرعا تجب الاترغر / وقغئ تعظج، أن تضام تعظج بثءًا طظ بعرصغئئ وطرورًا 
بئظ سطغ وخعقً إلى أبطال الةمععرغئ شغ ججئعا الباظغ الغعم، صث أدرضعا أن التثابغ المامغج غةإ أن غاخش 
وبالسثاشئ باظغاً... وتتئ سظعان "السمالئ والسثاشئ... طظ بعابئ دولئ التثابئ"، أوردت جرغثة  بالسمالئ أوقً 
الاترغر شغ اشاااتغئ سثدعا الخادر غعم اقبظغظ أن السمالئ تصادغ أن غضعن الماجك بمصالغث التضط وَطظ وراءه 
طسادغظ تث الظثاع لقجقم بعخفه سصغثة غظئبص سظعا ظزام غحامض سطى طسالةئ جعاظإ التغاة، واقضافاء به 
سصغثة روتغئ ق غاةاوز طثاعا أبعاب المساجث. أطا السثاشئ شغاط اقجاظةاد بعا ضطما بان سعار أرباب التثابئ، 
وظعر سةجعط سظ تصثغط الئثائض. وذضرت اقشاااتغئ السئسغ طبقً، شصث خرح أظه ق خعف سطى تعظج بضفالئ 
افولغاء الخالتغظ بصغادة جغثي بع جسغث. ولما اظاعى طفسعل السثاشئ ووصش الظاس سطى خغئئ "جغ الئاجغ" 
وتجبه، صفج "السئسغ" سطى خععة خظط "بعرصغئئ" وأسطظعا طةطةطئ ق خقص لضط إق بامةغث وتصثغج باظغ 
دولئ التثابئ والشعص شغ غغاعإ شضره وذلك بئسث خظمه طةثدًا. وأضاشئ اشاااتغئ جرغثة الاترغر أن المعظش 
أتث  شغ  ووصش  بالاصحش.  سطغظا  شأحار  السئسغ،  أبر  اصافى  الحاعث  غعجش  الةثغث  التضعطئ  رئغج  افطرغضغ 
المطاسط الحسئغئ لغآضث لظا أن الاجاطه بأواطر خظثوق الظصث الثولغ لغج إق ترخاً طظه سطى ظفع الئقد والسئاد 
وضض طا شغ افطر طةرد ألط جغاسعدون سطغه بمرور العصئ شطظ غدرعط حغء إذا احاثت تثة افلط صطغقً سطى 
غث وزغر تضعطئ غأضض طما غأضطعن، غثسمه رئغج غاضطط ضما غاضطمعن، إضاشئ إلى ترخه الحثغث سطى تةسغث 
عغئئ دولئ التثابئ والاغ تتثدعا ذئغسئ طخالح دولئ المسآول الضئغر، وعثا غساثسغ طجغثًا طظ السمالئ وضّمًا 

عائقً طظ السثاشئ، وتطك عغ دولاعط... دولئ التثابئ. (إذاسئ تجب الاترغر / وقغئ جعرغا)

أخثره أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السمالئ والسثاشئ... طظ بعابئ دولئ التثابئ
دسا طثغر السقصات الثارجغئ السغاجغئ لترضئ أترار 
لطّبعرة  غضعن  "أن  إلى  الظتاس"،  "لئغإ  الحام، 
السعرغئ دور شاسض شغ تطٍش إصطغمغ طع ترضغا وصطر 
والسسعدغئ". واحارط ظتاس شغ طصالئ له ظحرتعا 
ختغفئ التغاة الطظثظغئ اقبظغظ: "إظااج صغادة جغاجّغئ 
والثولغ"،  اإلصطغمغ  المةامع  بصئ  تظال  سسضرّغئ،   -
السعرغئ،  المسارضئ  أجماعا  طا  أن  الظتاس  وزسط 
وعغ الاغ صث خظسعا الشرب سطى سغظه، صث تمضظئ طظ 
تةّظإ العصعع شغ سثد ضئغر طظ المخائث السغاجغئ. 
لئداسئ  وطسّعصاً  المصئطئ،  اقجاتصاصات  وطساحرشاً 
شاجثة ذالما أظش طظعا أعض الحام، أضاف الظتاس: 
"لسض أول عثه اقجاتصاصات صث بثأ شغ طآتمر شغّظا 
الثي غمضظ اسائاره أضبر طتاولئ جّثغئ تاى اآلن طظ 
المةامع الثولغ إلغةاد تض جغاجغ شغ جعرغا"، وشص 
بشغاب  البعرة  سطى  طأخثًا  اسائره  طا  طسةقً  تسئغره. 
شغعا  تطَّ  والاغ  شغّظا  اجاماسات  سظ  جغاجغ  تمبغض 
طظاصحئ طخغر جعرغا. غثضر أن طآتمر شغّظا صث ظّص 
سطى ظزام تضط سطماظغ غتارب (اإلرعاب) اإلجقم." 

(إذاسئ تجب الاترغر / وقغئ جعرغا)

ظتاس غبمظ دسعة طآتمر شغّظا لاتضغط الضفر طظعاجاً 
وغثسع لتطٍش إصطغمغ طع ترضغا وصطر والسسعدغئ

آال
ب ج

جعا
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السقصئ بني الصخر يف املشرب
وتضعطئ السثالئ والاظمغئ

أورد طعصع شراظج ٢٤ باارغت ٢٠١٦/٠٩/٢٢ أن السقصئ 
بغظ التضعطئ، الاغ غصعدعا اإلجقطغعن، والصخر شغ 
المشرب دخطئ طظسطفا غغر طسئعق، جراء الاخرغتات 
ذات  والــردود  وزرائعا  وأتث  التضعطئ  لرئغج  الصعغئ 
الطعةئ التادة الاغ سصإ بعا الصخر. وغتخض عثا شغ 
جُاةرى  الاغ  الاحرغسغئ  لقظاثابات  اقجاسثادات  أوج 
وجائض  شسرته  طا  افول/أضاعبر،  تحرغظ  حعر  شغ 
إلبساد  الصخر  طتغط  طظ  طتاولئ  بأظه  طشربغئ  إسقم 
اإلجقطغغظ الثي وخطعا لطتضط غثاة الربغع السربغ، سظ 

السططئ سطى الطرغصئ المخرغئ.
شما تصغصئ السقصئ بغظ الصخر وتضعطئ تجب السثالئ 

والاظمغئ؟
بعجعد  تعتغ  سثة  إحارات  طآخرًا  الصخر  طظ  خثرت 

تعتر بغظه وبغظ التضعطئ ظعردعا ضما غطغ:
 (٢٠١٦/٠٧/٣٠) افخغر  السرش  خطاب  شغ  جاء  طا   •
وجعد  طظ  شغعا  احاضى  لئظضغران  تخرغتات  سطى  ردًا 
إلى  طظه  إحــارة  شغ  لتضعطاه  طعازغئ  ظض  تضعطئ 
طتغط الصخر، تغث صال المطك: "إظظغ ق أحارك شغ أي 
اظاثاب، وق أظامغ في تجب شأظا ططك لةمغع المشاربئ 
طرحتغظ، وظاخئغظ، وضثلك الثغظ ق غخعتعن ولضض 
العغؤات السغاجغئ دون تمغغج أو اجابظاء، وضما صطئ شغ 
خطاب جابص شالتجب العتغث الثي أساج باقظاماء إلغه 

عع المشرب".
ردًا   (٢٠١٦/٠٩/١٣ (شغ  المطضغ  الثغعان  بغان   •
سطى تخرغح وزغر السضظ وجغاجئ المثغظئ، ظئغض بظ 
سالغ  شآاد  المطك  طساحار  شغه  عاجط  الثي  اهللا،  سئث 
وراء  غصش  وأظه  "الاتضط"  غةسث  بأظه  واتعمه  العمئ 
الثغعان  بقغ  وخش  تغث  والمساخرة،  افخالئ  تجب 
وأظعا  بـ"القطسؤعلئ"  اهللا  سئث  بظ  تخرغتات  المطضغ 
"وجغطئ لطادطغض السغاجغ شغ شارة اظاثابغئ تصادغ 
اإلتةام سظ إذقق تخرغتات ق أجاس لعا طظ الختئ 
وتمج  العذظ،  لسمسئ  تسغء  طفاعغط  واجاسمال 

بترطئ وطخثاصغئ المآجسات".
والترغات  السثل  لعزغر  الثاخطغئ  وزارة  رجعع  سثم   •
قجاحارته والاظسغص طسه بحأن الصرارات الاغ تاثثعا 
المصئطئ  افول/أضاعبر  تحرغظ   ٧ اظاثابات  بثخعص 
سطى الرغط طظ وجعد لةظئ الاظسغص المرضجغئ لقحراف 
إلى  السثل  وزغر  اضطر  تاى  بغظعما،  اقظاثابات  سطى 
سطى  خفتاه  ذرغص  سظ  لطسمعم  اطاساضه  إســقن 
جاء  تثوغظئ  خقل  طظ   ٢٠١٦/٠٩/١٨ شغ  الفغسئعك 
شغعا: (إسقن سام... خقل اقظاثابات الةماسغئ السابصئ 
ضان وزغر السثل والترغات غصرر طع وزغر الثاخطغئ شغ 
ضض طا غاسطص بالحأن اقظاثابغ... تالغا سطى بسث بقبئ 
أجابغع طظ اظاثابات ٧ تحرغظ افول/أضاعبر تصع سةائإ 
وغرائإ...!!! وزغر السثل والترغات ق غساحار وق غصرر 
شغ حأن ذلك طما غسظغ أن أي رداءة أو ظضعص أو تةاوز 

أو اظتراف ق غمضظ أن غضعن طسآوق سظعا...).
افتث  طسغرة  تظزغط  سطى  الثاخطغئ  وزارة  إصــثام   •
٠٩/١٨ لمعاجمئ بظضغران وتجب السثالئ والاظمغئ، وطظ 

بط الاظخض طظ المسغرة وظسئاعا إلى طةععل!
طظ المسروف لثى الةمغع أن الصخر لط غضظ لغساصثم 
شصث  لثلك،  طدطرًا  غضظ  لط  لع  لطتضط  اإلجقطغغظ 
ساش المشرب بسغث اظطقق أتثاث الربغع السربغ شارة 
طظ اقضطراب ضان بإطضاظعا أن تاطعر لما غمضظ أن 
غجسجع أرضان التضط شغ المشرب، والصخر غسطط أن التجب 
العتغث الثي غمطك حسئغئ تصغصغئ شغ الحارع تساطغع 
تعثئاه وتظفغج غدئه عع تجب السثالئ والاظمغئ شأُتغ 
صثطعا  الةطغطئ الاغ  ورغط الثثطات  به لعثا الشرض. 
التجب لطصخر، شمظ المسطعم أظه لغج خاتإ التزعة 
لثغه، وأن ععاه طع افتجاب السطماظغئ سمعطاً وطع تجب 
افخالئ والمساخرة بالاتثغث الثي أظحأ ظعاته شآاد سالغ 
جظئ ٢٠٠٨،  أواخر  شغ  تالغاً)  المطك  (طساحار  العمئ 
التجب الثي أسطظ طظث الغعم افول وبثون طعاربئ أن 

عثشه عع طتاربئ اإلجقطغغظ.
الغعم، وبسث أن أتج الصخر أظه صث تسثى طرتطئ الثطر، 
أخئح غرجض رجائض إلى السثالئ والاظمغئ بأظه لط غسث 
طدطرًا لاتمطه وأن الاثطغ سظه لغج طسائسثًا، وطا طظ 

حك أظعا رجائض تعثغثغئ غصخث طظعا أطران:
الئرلمان  غضاسح  ق  تاى  التجب  إغصاع  ضئط  إسادة   •

بسثد أضئر،
• طجغث طظ الثدعع والثظعع، والاعصش سظ التثغث 
والاماجغح،...  والسفارغئ  والاتضط  الزض  تضعطئ  سظ 
إلى  الاصخغر  ظسئئ  وسثم  الظاس  اظاصادات  وتتمض 
طظ جعء  الصخر تاى وإن ضاظئ المزالط ظابسًئ شسقً 

تثبغر الصخر وتاحغاه.
عغ  والاظمغئ  السثالئ  وتجب  الصخر  بغظ  السقصئ  إن 
بمبابئ سقصئ سحٍص طظ ذرف واتث، ق غارك بظضغران 
طةرد  ظفسه  غسائر  أظه  وبغان  بالمطك  لقحادة  شرخئ 
طعظٍش سظثه غأتمر بأواطره، وأظه ق غمضظ أن غسخغ 
له أطرًا وأظه طساسثٌّ لاظفغث ضض طا غططئه طظه بما شغ 
غثخض  أن  سظثه  العارد  غغر  طظ  وأظه  اقجاصالئ،  ذلك 
شغ طةابعئ أو خراع طسه... وشغ المصابض غرجض الصخر 
الرجائض الاعثغثغئ لتجب السثالئ والاظمغئ، وغصش طع 

خخمه الطثود وغعغأ له الزروف ضغ غاعجع وغماث.
عثه ساصئئ ارتماء اإلجقطغغظ شغ أتدان التضام، أن 
ُغساسمطعا لاتصغص طخالتعط، تاى إذا اجاعشعا طظعط 
طا غرغثون لفزععط لفر الظعاة، وطبال السراق وطخر 
ِط 

َ
تاضر بغظ أغثغظا.  صال : «َمن التَمس رضا ِ� بسخ

اِس  اَس عنه، وَمن التَمس رضا الن� اِس رِضي ُ� عنه وأرضى الن� الن�
اَس» [ختغح ابظ  ط عليه الن�

َ
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تئان].
 شعض طظ طاسر؟

اظاثابات طةطج الظعاب يف افردن
بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

أغطعل/جئامئر  طظ  السحرغظ  شغ  افردن  أعض  تعجه 
ظعاب  طةطج  قظاثاب  اقصاراع  خظادغص  إلى  الةاري 
الئرلماظغئ  التغاة  اجاؤظاف  طظث  السابع  عع  جثغث 
الضاططئ أواخر سام ١٩٨٩، والباطظ سحر طظث طا غسمى 
أن  طظث  افردظغئ  الثولئ  سمر  ذعال  الظغابغئ  التغاة 
أسطظ تأجغَج تضعطاغعا المظثوُب الساطغ اإلظةطغجي 
ضإطارة  قتصا  وظعرت  ١٩٢٠م،  سام  خمعئغض  عربرت 
المساسمرات  وزغر  واتفاق  اجاماع  بسث  افردن  حرصغ 
الئرغطاظغ تحرحض طع افطغر سئث اهللا سام ١٩٢١، ضما 

جاء شغ المعجعسئ الترة وغضغئغثغا.
وغصعم الظزام السغاجغ شغ افردن سطى بقث جططات 
والسططئ  الاحرغسغئ  السططئ  عغ  المطك  غرأجعا 
لطسططئ  وبالظسئئ  الصدائغئ،  والسططئ  الاظفغثغئ 
غاضعن  الثي  افطئ  بمةطج  طظاذئ  شعغ  الاحرغسغئ 
بثوره طظ طةطسغظ؛ طةطج لطظعاب وطةطج لفسغان، 
سظ  الحسإ  صئض  طظ  أسداؤه  ُغثاار  الظعاب  وطةطج 
طةطج  أطا  أغام،  طظث  جرت  ضالاغ  اقظاثابات  ذرغص 
افسغان شعع طةطج المطك تغث إن المطك عع الثي 
أسدائه  سثد  وغضعن  رئغسه  وغسغظ  أسداءه  غثاار 

ظخش سثد أسداء طةطج الظعاب.
عما  أجاجغاغظ  وظغفاغظ  الظعاب  بمةطج  وغظاط 
الاحرغع والرصابئ؛ أطا الاحرغع شق بث أن غمر بمراتض 
طتثدة تغث تتغض التضعطئ طحارغع الصعاظغظ سادة، 
أو غمضظ لسحرة ظعاب شأضبر اصاراح صعاظغظ لثراجاعا 
وطظاصحاعا، شإذا طا أصرت الصعاظغظ جعاء طظ التضعطئ 
والثي  افسغان  لمةطج  ترشع  شإظعا  المةطج  طظ  أو 
بثوره غصرعا أو غرشدعا، شخمام افطان والغث السطغا 
المطك  افسغان/طةطج  لمةطج  افطئ  طةطج  شغ 

ولغسئ لمةطج الظعاب.
أطا الرصابئ شعغ العظغفئ الباظغئ لطمةطج سطى السططئ 
الثاخطغ  الظزام  تثدعا  وصث  الاظفغثغئ/التضعطئ، 
واقصاراح  السآال  طظعا  وآلغات  بأدوات  لطمةطج 
واقجاةعاب وذرح البصئ والاتصص وبظث طا غساةث طظ 

أسمال.
باإلضاشئ لما تصثم غصعم المةطج اباثاء وسظث تحضغض 
التضعطئ (أي تضعطئ) بإسطائعا البصئ أو تةئعا، شإذا طا 
تازت سطى بصئ المةطج - وعع طا غتخض سادة - تئثأ 

بمئاحرة أسمالعا تسإ ضااب الاضطغش طظ المطك.
وطما غطفئ الظزر شغ اقظاثابات افخغرة أظعا أجرغئ 
صاظعن  سطى  وتسثغقت  دجاعرغئ  تسثغقت  سثة  بسث 
اقظاثاب ظفسه وتسثغقت سطى صاظعن عغؤئ اقظاثابات 
سثل  شصث  السابص،  الظعاب  طةطج  وأصرعا  بعا  صام 
الثجاعر افردظغ سام ٢٠١١ بسث اظطقق حرارة الربغع 
السربغ، تغث وخفئ الاسثغقت آظثاك بأظعا إخقتات 
دجاعرغئ واجاةابئ لطماشغرات السغاجغئ، وبثأ التثغث 
تغظعا سظ تضعطات برلماظغئ وططضغئ دجاعرغئ وتتثغث 
ق  تضط  وطةالج  بطثغئ  واظاثابات  المطك  خقتغات 
طرضجغئ، وظثضر عظا باخرغح المطك ورؤغاه اإلخقتغئ 
الاغ خرح بعا لمةطئ أتقظاك سام ٢٠١٣ وأطظغاه برؤغئ 
بط  وذظغئ..!!!  أتجاب  سظ  طظئبصئ  برلماظغئ  تضعطات 
سثل الثجاعر طرة أخرى وسطى وجه السرسئ سام ٢٠١٤ 
وُطظح شغعا المطك خقتغات أوجع شغ الاسغغظ المظفرد، 
المثابرات،  وطثغر  الةغح  صائث  لاسغغظ  إضاشئ  شُمظح 

تصاً طظفردًا شغ تسغغظ ولغ سعثه وظائئه وطثغر صعات 
الثرك ورئغج وأسداء طةطج افسغان ورئغج وأسداء 
طا  الصدائغ،  المةطج  ورئغج  الثجاعرغئ  المتضمئ 
شغ  الثجاعرغئ  خقتغاتعا  ضض  التضعطئ  طظ  جتإ 
الاسغغظ أو الاظسغإ لعثه المظاخإ. طع أن واصع التال 
أن عثه الاسغغظات ضاظئ دائما بغث الصخر والثي اخاطش 
اآلن أظعا أخئتئ دجاعرا وصاظعظا ق غةعز تةاوزه شغ 
المساصئض تاى وإن وجثت تضعطات برلماظغئ تصغصغئ 

بدشط دولغ خارجغ.
الصخر  طظ  وبإحارة  الثي  عع  السابص  شالمةطج 
وجه  وسطى  الثجاعرغئ  بالاسثغقت  صام  لطتضعطئ 
السرسئ لثرجئ أن بسدعط وخفعا (بالسطص)، تماغئ 
طسئصئ وتبئغاا لمآجسئ السرش ولحثص المطك طظ 
أغئ ضشعذات طساصئطغئ أو طتاوقت لطاأبغر شغ التضط، 
شمراضج الصعة وطفاخض التضط السغادغئ والتصغصغئ بغث 

المطك وتثه ق غحارضه أتث شغعا.
شغ  الظغابغئ  المةالج  دور  جطغا  غزعر  تصثم  طما 
طتارباعا وتسثغعا سطى تص طظ تصعق الثالص جئتاظه 
وتسالى× تغث إظه خطص اإلظسان والضعن والتغاة وعع 
سقصاتعا  وغظزط  غربطعا  الثي  الظزام  أوجث  الثي 
وتاجات  غرائج  شغه  وأودع  اإلظسان  شثطص  بئسدعا، 
بظغ  بغظ  سقصات  شاتخض  إلحئاسعا،  تثشسه  سدعغئ 
الئحر ق بث طظ تظزغمعا، وق غمضظ لسصض بحري طعما 
جما وسزط سطمه وصثرته أن غتغط باقخاقشات بغظ 
بظغ اإلظسان، شق بث أن غضعن المظزط لعثه السقصات 
عع الثي خطص الئحر وأوجث عثه السقصات شغ الظعاغئ 
جئتاظه  هللا  تص  شالاحرغع  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  وعع 
﴿َشَق  الئحر.  طظ  أتث  شغه  غظازسه  ق  وتثه  وتسالى 
َبْغَظُعْط  َحَةَر  ِشغَما  ُمعَك  ُغَتضِّ َتاََّى  ُغْآِطُظعَن  قَ  َوَربَِّك 
ا َصَدْغَئ َوُغَسطُِّمعْا  َغِةُثوْا ِشغ َأظُفِسِعْط َتَرًجا طِّمَّ ُبطَّ قَ 

َتْسِطغًما﴾ [الظساء: ٦٥]
اهللا  أظجل  بما  تتضط  ق  لتضعطات  البصئ  إسطاء  إن  بط 
فظعا  جرغمئ،  بسثعا  طا  جرغمئ  لعع  وتسالى  جئتاظه 
تمضظ عثه التضعطات طظ الاخرف شغ تصعق الظاس 
وبرواتعط، بض وترعظ طساصئطعط وطساصئض أبظائعط 
بقد  شغ  اآلن  وطحاعث  تاخض  عع  ضما  فسثائعط، 
شغ  وافظزمئ  التضعطات  عثه  ِطْظ  َشَمْظ  المسطمغظ، 
بقد المسطمغظ لط غعرد السئاد طعارد العقك؛ باسطغط 
والضفر  الشرب  دول  طع  والاآطر  البروات  وبغع  الئقد 
باطئغص المظزعطئ الفضرغئ والرؤغئ الشربغئ سطى بقد 

المسطمغظ؟!
المةالج  سظ  عع  التثغث  أن  عظا  الاثضغر  وغةإ 
الظغابغئ ودورعا الاحرغسغ شغ أظزمئ التضط الاغ تثسغ 
ذاتعا،  بتث  اقظاثاب  سمطغئ  سظ  ولغج  الثغمصراذغئ 
شاقظاثاب واقظاثابات ضعجغطئ لطعخعل وطسرشئ رأي 
افغطئغئ شغ أطر طا، سمض طحروع أصره اإلجقم وشسطه 
الرجعل  شغ بغسئ السصئئ الباظغئ سظثطا ذطإ رجعل 
واطرتأن  رجق  وجئسعن  بقبئ  باغسه  أن  بسث    اهللا 
(وضقء المسطمغظ شغ المثغظئ) أن غثااروا طظ بغظعط 
ابظغ سحر ظصغئا، شاخااروا تسسئ طظ الثجرج وبقبئ طظ 
قومكم  «أنتم كف'ء على  لعط:    الرجعل  وصال  افوس، 
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بصطط: طتمث سئث اهللا

دسا رئغج الظزام الارضغ الثائر بالفطك افطرغضغ رجإ ذغإ 
أردوغان إلى تض جغاجغ شعري لاسعغئ أزطاه شغ جعرغا، 
طآضثًا أن الثعف طظ اإلجقم خار طخططتاً بثغقً لطافرصئ 
السظخرغئ. وشغ ضطماه أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، 
أضث أردوغان أن سمطغئ درع الفرات سجزت طعصش طا أجماعا 
المسارضئ السعرغئ المساثلئ، طحغرًا إلى أن السمطغئ تعثف 

إلى تأجغج السقم وافطظ بالمظطصئ."الةجغرة ظئ"
الفرات  درع  شسمطغئ  أحر  ضثاب  أردوغان  إن   :
أردوغان  به  غصعم  جعرغا،  شغ  سسضري  تثخض  عغ  عثه 

بأواطر أطرغضغئ؛ بعثف التفاظ سطى ظزام بحار سمغض أطرغضا، وإجعاض بعرة الحام المئارضئ بترشعا سظ 
طسارعا اإلجقطغ، وعثشعا بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وذلك طظ خقل إجئار البعار 
سطى الافاوض طع الظزام، والثدعع لطمحارغع السغاجغئ افطرغضغئ الاآطرغئ، بسث أن شحطئ أطرغضا شغ 
ذلك فضبر طظ خمج جظعات طظ خقل عغؤاتعا وائاقشعا، وسئر طآاطراتعا وطآتمراتعا، ورغط تحضغطعا 
لتطفعا السسضري الخطغئغ الثولغ، ورغط اجاساظاعا سسضرغا بإغران وتجبعا شغ لئظان، وسخائئعا شغ السراق 
وأششاظساان وغغرعما، ضثلك رغط إتغاظعا بروجغا واجاثثاطعا لطصغام بعثا الثور الصثر. شتغظما شحطئ ضض 
طتاوقت أطرغضا آظفئ الثضر، سعلئ سطى سمغطعا أردوغان لسطه غظةح شغما لط غظةح به غغره طظ تطفائعا 
وسمقئعا وأحغاسعا شغ أداء عثا الثور التصغر بالصداء سطى بعرة الحام، لضظ خابعا وخاب شألعط شالظخر 

تطغش المسطمغظ إن حاء اهللا.

أردوغان غظفث طحارغع أطرغضا يف جعرغا

تحعث تعظج شغ اآلوظئ افخغرة اتساسا شغ دائرة اقتاةاجات الحسئغئ طظ جثغث شغ السثغث طظ المثن الاغ 
اجاسادت ظحاذعا اقتاةاجغ بحضض طاجاطظ. ضما ارتفع طظسعب الصطص شغ ظفعس أعض تعظج عثه افغام، 
شصث ضحش اجاطقع جثغث لطرأي، ظحر افجئعع الماضغ، ارتفاساً شغ ظسئئ الاحاؤم سظث أعض تعظج. وأوضح 
"الئاروطار السغاجغ" الحعري لمآجسئ "جغشما ضعظساي"، لحعر آب/أغسطج الماضغ، رصماً صغاجغاً شغ ظسئئ 
الاحاؤم لثى أعض تعظج وخض إلى تثود ٧٦,٦ شغ المائئ شغ خفعف المساةعبغظ، الثغظ غرون أن الئقد 

تسغر شغ الطرغص الثطأ." السربغ الةثغث"
: إن عثا العاصع الماأزم الثي تسغحه تعظج عع ظااج ذئغسغ لزطط الظزام الرأجمالغ الثي تطئصه 

غ

التضعطئ عظاك، وإصخائعط الساشر لحرائع اإلجقم التظغش شزعر الفساد شغ ضض ظاتغئ طظ طظاتغ التغاة، 
وذال ضض جاظإ طظ جعاظإ الرساغئ. وسطغه شما داطئ عثه التضعطئ تسامث سطى ظزام صاخر، ُتسائر افزطات 
اقصاخادغئ طضعظاً طظ طضعظاته شطظ تفطح باعشغر الرخاء اقصاخادي شغ تعظج تاى لع أرادت ذلك وطا عغ 
بفاسطئ. لصث شات الصطار عآقء التضام ولظ غساطغسعا إخماد اقتاةاجات بحضض ظعائغ، ولظ غفطتعا بئسخ 
الارصغسات أو العسعد الجائفئ شغ إزاغئ بخر افطئ اإلجقطغئ سظ السسغ ظتع الاشغغر التصغصغ، ظتع الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ طظ حأظعا أن ترشع الزطط وتتضط بالسثل وتعزع البروة باإلظخاف وتسغث 

الضراطئ والسجة لطمسطمغظ.

اظثقع اقتاةاجات الحسئغئ طظ جثغث يف تعظج
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غرغث  ضغري  ضان  تغث  تطإ،  تخار  بط  وطظ  إغراظغ، 
إصرار العثظئ سظث تتصص عثا التخار.

السسضرغئ  السمطغات  بسئإ  غتخض  لط  ذلك  لضظ   -٢
الةثغئ الاغ خاضعا البعار جظعب تطإ وتمضظعا خقلعا 
طظ شك التخار طظ سصثته افحث صسعة، جظعب تطإ 
تمضظ البعار  الضطغات السسضرغئ، وذلك بسث  وطظطصئ 
طظ أخث تغ الراطعجئ جظعب تطإ وشاح الطرغص إلغعا، 
أي شك التخار، شضاظئ سمطغات شك التخار سظ تطإ 
ترى  الاغ  افطرغضغئ  لطثطط  حثغثة  ضربئ  بمبابئ 
ضرب البعرة السعرغئ شغ بآرتعا افصعى وافجثظ شغ 
تطإ، شةظ جظعن أطرغضا وروجغا، شعخفئ روجغا سظ 
البعار  سمطغات  قشروف  جغرغغ  خارجغاعا  وزغر  ذرغص 
روجغا  أن  سطى  غثل  وعثا  العصتئ"،  "بافسمال  تطك 
شغ  البعرة  أخدساا  صث  أظعما  تزظان  ضاظاا  وأطرغضا 

جعرغا، وتط دشسعا شغ اتةاه الدمعر.
٣- وطظ أجض إظةاح الثطط افطرغضغئ الاغ باتئ ترضج 
سطى تطإ ضان ق بث طظ إسادة شرض التخار سطغعا، 
وعظا سمطئ أطرغضا سطى طتعرغظ إلسادة التخار سطى 

تطإ:
افول: إدخال الةغح الارضغ إلى حمال جعرغا، بثًءا 
بمظطصئ جرابطج شغما أسطظئ سظه ترضغا بسمطغات "درع 
الفرات"، واجاثساء البعار "المعالغظ لارضغا" طظ جظعب 
تطإ لصاال تظزغط الثولئ، أي إضساف جئعات الصاال 
لقصااال  جثغثة  جئعات  وخطص  تطإ  شغ  التصغصغئ 
جئعئ  سظ  بسغثًا  البعار  طظ  أطضظ  طا  ودشع  الثاخطغ، 

الصاال شغ تطإ!
وأطا الباظغ: شضان طجغثًا طظ تحث إغران لفقف طظ 
تجبعا  وإسقظات  تطإ،  جظعب  إلى  وإرجالعط  أتئاسعا 
شغ لئظان بإرجال صعات الظثئئ إلى جظعب تطإ، وضثلك 
ترضئ الظةئاء السراصغئ، وشغ العصئ ظفسه صاطئ روجغا 

باضبغش ضئغر لشاراتعا سطى طظطصئ الراطعجئ...
الظزام  تمضغظ  فطرغضا  تط  المتعرغظ  وبعثغظ 
وتطفائه طظ إسادة شرض التخار سطى تطإ، ووضسئ 
افطرغضغئ  المضائث  ذاولئ  سطى  شغعا  الحرصغئ  افتغاء 
و"المساسثات  اإلرعابغغظ"  "ضرب  سظاوغظ  تتئ 
أخئح  وسظثعا  تطإ"،  شغ  المثظغغظ  إلى  اإلظساظغئ 
العصئ طعاتغاً فطرغضا لاسطظ اتفاصعا طع روجغا وشرض 
"وصش افسمال الصاالغئ"، شاط ذلك خقل اجاماع وزراء 
خارجغئ الطرشغظ أطرغضا وروجغا شغ جظغش دام فضبر 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وضان  جاسات،  سحر  طظ 
وخاخئ  افطظ  إدارات  طع  اتخال  سطى  خقلعا  ضغري 
الئظااغعن شغ واحظطظ لدمان تتصغص الططإ الروجغ 
باظفغث سمطغات أطرغضغئ روجغئ طحارضئ وسطظغئ ضث 

الةماسات الاغ ق تطاجم بعصش إذقق الظار.
لعصش   ٢٠١٦/٩/١٢ تارغت  وروجغا  أطرغضا  أسطظئ   -٤
اذمأظئ  أن  بسث  وذلك  جعرغا  شغ  الصاالغئ"  "افسمال 
بفرض جغح الظزام وتطفاء إغران وروجغا التخار طظ 
جثغث سطى تطإ... بط إن عثا الاارغت ضان غئثأ طظ 
طساء أول أغام سغث افضتى المئارك، وذلك قجاشقل 
شغ  الظار  بعصش  الصئعل  شرص  لاتسغظ  "السغث"  شضرة 

جعرغا.
٥- ضاظئ أطرغضا جادة شغ إخراج عثا اقتفاق وتظفغثه 
اقتفاق  عثا  ضغري  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  (واسائر 
افخغرة  الفرخئ  غضعن  صث  بأظه  افطرغضغ  الروجغ 
(صظاة  وطعتثة...)  سطماظغئ  جعرغا  سطى  لطتفاظ 
الةجغرة، بث طئاحر لثطاب ضغري، ٢٠١٦/٩/١٢)، وذلك 
فظعا تتصص لعا عثشعا بفرض وصش افسمال الصاالغئ 
تمعغثًا لعضع الصدغئ السعرغئ سطى طصخطئ طفاوضات 
تتصص  الثطئ  عثه  شإن  أخرى  ظاتغئ  وطظ  جظغش... 
جغاجغئ  طضاجإ  افطرغضغئ  اقظاثابات  طع  باجاطظعا 
لطتجب الثغمصراذغ، تطك المضاجإ الاغ بسئئعا ظعر 
اجاسةال أطرغضا لاتصغص إظةاز إلدارة أوباطا شغ جعرغا 
شغ ظعاغئ تصئاعا. وشغ العصئ ذاته عططئ له روجغا 
لصرب إذقق طعجئ طظ السمطغات السسضرغئ المحارضئ 
والسطظغئ طع أطرغضا، وعع طططإ روجغ صثغط ترى شغه 
جعرغا،  شغ  أطرغضا  فعثاف  خثطاعا  قجامرار  أجاجاً 
جغاجئ  طظ  طةععقً  غضعن  صث  طما  تتسئاً  وذلك 

اإلدارة افطرغضغئ الصادطئ الاغ جاسصإ إدارة أوباطا.
٦- لضظ افطعر صث جارت سطى سضج طا ترغثه أطرغضا، 
وظعر أطاطعا أطران لط غضعظا شغ تسئان أطرغضا وعما:
افول: أظه سطى رغط ضض الةرائط الاغ خظساعا أطرغضا شغ 

جعرغا طئاحرة باتالفعا أو سظ ذرغص أتقشعا روجغا 
وإغران وططغحغاتعا شغ السراق ولئظان وأحغاسعط، ورغط 
أن اتفاق العثظئ سصث خقل تخار خاظص وبثاخئ شغ 
تطإ طا جسض أطرغضا عغ وأتقشعا وأوباحعا غزظعن 
أن أعض جعرغا جغعاشصعن سطى العثظئ إق أن السضج 
عع الثي تثث... شصث ضاظئ المسغرات تثرج شغ ظض 
التخار وظض طظع المساسثات الشثائغئ، بض وصخفعا، 
تثرج المسغرات طظثدة بصعة باتفاق العثظئ طا حةع 
بعثا  طسظغئ  غغر  أظعا  إسقن  سطى  الفخائض  طظ  سثدًا 
أخرى  شخائض  وسارضئ  تظازر!  وصفئ  وإن  اقتفاق، 
ضربات  تعجغه  ظتع  اقتفاق  وشص  أطرغضا  تعجعات 
طحارضئ طع روجغا لطةماسات الاغ تسمغعا "إرعابغئ"، 
وعظاك شخائض أخرى سارضئ اقتفاق بحضض ضاطض... 
الداغطئ  الظاس  تترضات  إن  بض  شتسإ،  عثا  لغج 
طظسئ تاى الفخائض المعالغئ لسمقء أطرغضا طظ إظعار 
طا  جاار  وراء  تثفغه  فن  واضطرتعا  المآغث  طعصفعا 
العاصع  ظض  شغ  عثظاعا  اتفاق  أن  تثرك  أطرغضا  جسض 
الثي  لضظ  ترغث...  ضما  جثوى  ذا  لغج  له  الراشخ 
العثظئ  تطك  تطئغص  طتاولاعا  خقل  خعابعا  أذعإ 
المسارضئ  جعات  بسخ  برشخ  الخارخ  التثث  ذلك 
اجاصئال أشراد الصعات الثاخئ افطرغضغئ حمال جعرغا 
بسث أن عطض أردوغان بئثء المرتطئ البالبئ طظ "درع 
الصعات  وأدخطئ  أطرغضغئ،  صعات  بمحارضئ  الفرات" 
برشخ  شعجؤئ  لضظعا  جعرغا...  لحمال  افطرغضغئ 
طاطرشئ،  تسمغعا  الاغ  لغسئ  المسارضئ،  طظ  حثغث 
الصاال  برشدعا  طساثلئ،  تسمغعا  الاغ  طظ  أغداً  بض 
الرشخ  وضان  افطرغضغئ  الثاخئ  الصعات  بةاظإ 
بـ"الخطغئغئ"،  الصعات  تطك  تسمغ  بخغتات  طختعباً 
شغ  التثث  عثا  اإلسقم  وجائض  تظاصطئ  ضما  وذلك 
تسابات  تظاصطاعا  شغثغع  لصطات  (أظعرت   :٢٠١٦/٩/١٦
ظاحطغظ وختاشغغظ سطى "تعغار" طا غئثو أظه جظعد 
الراسغ  بطثة  غشادرون  افطرغضغئ  الثاخئ  الصعات  طظ 
طصاتطغظ  طظ  إلعاظات  تسرضعا  بسثطا  تطإ،  شغ 
عثا  وغأتغ  التر".  السعري  "الةغح  طظ  أظعط  غساصث 
"العول  ختغفئ  شغه  ظسئئ  الثي  العصئ  شغ  الفغثغع 
جارغئ جعرظال" إلى طسآولغظ أطرغضغغظ أن الرئغج 
باراك أوباطا واشص سطى إرجال ظتع أربسغظ طظ صعات 
السمطغات الثاخئ إلى جعرغا لطسمض طع الصعات الارضغئ 
شغ حمال جعرغا... وتزعر الطصطات شغ بطثة الراسغ 
وصئ  شغ  فطرغضا  طسادغئ  عااشات  غططصعن  طصاتطغظ 
ضاظئ صاشطئ طظ حاتظات تظصض صعات أطرغضغئ... وغسمع 
لعط  طضان  ق  "افطرغضغعن  غصعل:  رجض  الفغثغع  شغ 
بغظظا... غرغثون حظ ترب خطغئغئ قتاقل جعرغا"...) 
(طعصع الئعابئ، ٢٠١٦/٩/١٦)، وظصطئ ظتعه ختغفئ دغطغ 

تطغشراف شغ ٢٠١٦/٩/١٦...
إلى  بتاجئ  أظعا  ترى  أطرغضا  جسض  افول  افطر  عثا 
طظ  اظاصاطاً  الصخش  طظ  لمجغث  طعادن!  اجاراتئ 
وجه جرائط  وق غجالعن شغ  أعض جعرغا الثغظ وصفعا 
أطرغضا وطثططاتعا، ظظاً طظ أطرغضا أن زغادة الصخش 

تةسطعط غثدسعن، وظظعا جغردغعا إن حاء اهللا.
وأطا الباظغ، شإن اتفاق العثظئ لط غضظ سسضرغاً إغابغًا 
ضان  شأوباطا  جغاجغاً،  تًق  ضثلك  ضان  بض  شتسإ 
غتفر  جعرغا  شغ  بتض  سعثه  غظعغ  أن  إلى  غاططع 
المرحتئ  وغساسث  له  ُغثضر  بط  وطظ  أطرغضا،  ظفعذ 
افظئاء  شغ  ُذضر  شصث  اقظاثابات...  شغ  الثغمصراذغئ 
أن اقتفاق ظتع خمج وبائص: ابظاان طظعا سظ وصش 
تط  وعاتان  الشثائغئ،  والمساسثات  الصاالغئ  افسمال 
سظ  الضحش  أطرغضا  رشدئ  وصث  سظعما...  الضحش 
العبائص البقث افخرغات فظعا ضما غئثو تاسطص بالتض 
السغاجغ وغرجح أظعا تضحش خثاع أطرغضا لطمسارضئ 
المساثلئ بأظعا طسعا، شق غسائسث أن غضعن طسطعرًا 
اقظاصالغئ  لطتضعطئ  رئغساً  بحار  الطاغغئ  بصاء  شغعا 
أطرغضا  ترغث  ق  بط  وطظ  ذلك!  بسث  اقظاثابات  وتاى 
السسضري  الاروغخ  طظ  تفرغ  أن  إلى  ذلك  ضحش 
افطر،  عثا  سطى  روجغا  طع  طافصئ  وضاظئ  واإلغابغ... 
أطرغضا  أن  وغئثو  بعثوء،  الئثاغئ  شغ  افطعر  وجارت 
غاب سظعا أن أوروبا، وصث أصخاعا أطرغضا سظ افتثاث 
شغ أن "تحاغإ"  الةارغئ شغ جعرغا، لظ تثخر وجساً 
سطغعا شغ أغئ شرخئ طااتئ تاى وإن ضان طسطعطاً أن 
ولضظ  السعرغئ،  افزطئ  شغ  لعا  شاسًق  دور  ق  أوروبا 
تاولئ  شصث  ضان!  طا  وعثا  أطرغضا...  إتراج  غمضظعا 

تامئ: جعاب جآال .. طا الثي غةري تالغاً شغ افزطئ السعرغئ؟

بسث  الترة  بالسعق  اإلغمان  جاعاخض  الظاطغئ  الثول 
عثه الفعضى ،  أجاب : «إن الظاس ظاغةئ عثه افتثاث 
الخادطئ صث خارت طحعحئ ،  لغج شصط شغ الئطثان 
لطسالط  وتئغظ  أغدا».  الماصثطئ  وشغ  بض  الظاطغئ ،  
حسارات  وأظعا  اإلظسان  وتصعق  الثغمصراذغئ  أضثوبئ 
واتاقل  وتئسغئ  ضفر  وباذظعا  الرتمئ  شغه  ظاعرعا 

وضظك وحصاء وذل وطعاظئ...
إن اإلجقم إظما غامبض وجعده شغ ظض ذرغصاه وعغ 
الضغان السغاجغ (دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة)، عثا 
الضغان السغاجغ ق غآطظ بالثرائع، وق بضعن الشاغئ تئرر 

العجغطئ، وق غصاض الئحرغئ بالصظابض الظعوغئ وق افجطتئ 
الفااضئ الاغ تعطك الترث والظسض والتةر والحةر، عثا 
الضغان الثي ظبر التئعب سطى رؤوس الةئال تاى ق غصال 
جاع ذغر شغ بقد المسطمغظ، ولط غصض طات جعسا، وروي 
شغ الطرغص  سظ سمر بظ الثطاب أظه ضان غسغر غعطاً 
شرأى رجقً غاسعل، شصال له طا لك غا حغت؟ شصال الرجض: 
أظا غععدي وأتسعل فدشع الةجغئ، شصال سمر: واهللا طا 
أظخفظاك، ظأخث طظك حاباً بط ظدغسك حغثاً، وشرض له 

سمر رضغ اهللا سظه سطاء طظ بغئ طال المسطمغظ.
وصالئ شاذمئ زوجئ سمر بظ سئث السجغج: دخطئ غعطا 

 تامئ ضطمئ السثد: السالط بتاجئ إلى الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة ولغج لثور الحرذغ افطرغضغ!

أوروبا اجاشقل عثه الظصطئ شصث ذالئئ شرظسا أطرغضا 
شصث  لتطفائعا،  اقتفاق  بظعد  بضحش  ساٍل  وبخعت 
ذالإ وزغر الثارجغئ الفرظسغ أطرغضا اّذقع تطفائعا 
سطى تفاخغض اقتفاق طع روجغا تعل وصش إذقق الظار 
شغ جعرغا... (صال وزغر الثارجغئ الفرظسغ جان طارك 
شرظسا  إن  أغطعل/جئامئر   ١٥ الثمغج  الغعم  إغرولئ 
شغ  الظار  إذقق  وصش  اتفاق  ظص  سطى  اقذقع  ترغث 
وروجغا  الماتثة  العقغات  إلغه  تعخطئ  الثي  جعرغا 
تاى ق غتثث لئج شغما غاسطص بمظ المساعثف سطى 

افرض...) (طعصع DW سربغ، ٢٠١٦/٩/١٥).
أطرغضا  إتراج  تسمثوا  صث  افوروبغغظ  أن  والزاعر 
بأن اقتفاق غتاعي بظعدًا خطرة...! تاى  وروجغا طساً 
شططئئ  بةطثعا!  تظةع  أن  وتاولئ  تأبرت  روجغا  إن 
سصث جطسئ ذارئئ لمةطج افطظ لاعشغر غطاء أطمغ 
 - زاخاروشا  (وأوضتئ  الروجغ،  افطرغضغ  لقتفاق 
الظاذصئ باجط الثارجغئ الروجغئ - عثف طعجضع طظ 
غاحضض  اقتفاق  أن  إلى  طحغرة  المعط،  المططإ  عثا 
طظ "سثة وبائص، تط اسامادعا، واقتفاق سطغعا خقل 
بثاغئ  شغ  الروجغ  الةاظإ  وأن  الافاوض...  سمطغئ 
اتفاق  إلى  الاعخض  وبسث  أبظائعا،  وشغ  المفاوضات 
افطرغضغ  الةاظإ  تث  بض  بالفسض،  سرض  ظعائغ، 
ضغ  ذلك؛  غاط  أن  وضرورة  العبائص،  عثه  ظحر  سطى 
ق تخئح عثه اقتفاصات طعضع تضعظات"...) (سربغ٢١، 
لغطئ  الطارئئ  افطظ  طةطج  جطسئ  لضظ   .(٢٠١٦/٩/١٦
٢٠١٦/٩/١٦ ألشغئ بسئإ إخرار أطرغضا سطى سثم ضحش 
تساطغع  ق  شروجغا  التال  وبطئغسئ  اقتفاق،  بظعد 
ضحفعا طظفردة فظعا تسمض شغ جعرغا بمعاشصئ أطرغضا!

أن  الترج  لعثا  تفادغاً  أطرغضا  جسض  الباظغ  افطر  عثا 
خغاغئ  تسغث  أن  شرأت  باإلغاب!  الشظغمئ  طظ  تضافغ 
اتفاق العثظئ شغضافغ أوباطا بحغء طظ عثظئ تفدغ 
إلى طا دون التض بض لسطه لصاء بغظ الظزام والمسارضئ 

وطظ بط غفرغ اقتفاق الةثغث طظ العبائص المترجئ!
٧- سطى ضعء عثغظ افطرغظ الطثغظ واجعا أطرغضا رأت 
أن تأخث "اجاراتئ طعادن" لمجغث طظ سمطغات صخش 
طضبفئ لطاأبغر شغ الفخائض وشغ الظاس لغثدسعا  لّطصاء 
العثظئ  اتفاق  وشص  والمسارضئ  الظزام  بغظ  الةثغث 
اقجاراتئ!  تطك  خقل  أطرغضا  تسثه  الثي  المسثل 
الظتع  سطى  العصئ  طظ  شارة  العثظئ  تعصغش  ولائرغر 
المثضعر، وإبساد الحئعئ سظ أن أطرغضا عغ وراء وصش 
العثظئ وطداسفئ الصخش بارتغإ طع روجغا والظزام، 

شصث اتثثت أطرغضا اإلجراءات الاالغئ:
المسارضئ  بغظ  الفخض  (بخسعبئ  روجغا:  أخئرت  أ- 
التثث،  (صظاة  جعرغا...)  شغ  و"اإلرعابغغظ"  المساثلئ 

.(٢٠١٦/٩/١٩
ب- جسطئ الظزام غسطظ اظاعاء العثظئ وغئثأ بالصخش 
وطظ ورائه روجغا... ضما تظاصطئ ذلك وجائض اإلسقم 
الغعم  السعري  الظزام  صعات  (أسطظئ  المثاطفئ: 
أغام  جئسئ  اجامرت  الاغ  العثظئ  اظاعاء  اقبظغظ 
بعجاذئ أطرغضغئ روجغئ دوظما إحارة إلى أي اتامال 

لاةثغثعا...) (الةجغرة، ٢٠١٦/٩/١٩)
ج- اشاسطئ الثقف طع روجغا، وأخئح ضض ذرف طظعما 

غاعط اآلخر بأظه وراء إشحال العثظئ:
عثه  ظض  شغ  إظه  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  (وصالئ 
الاغ  الظار  إذقق  وصش  قتفاصات  الخارخئ  اقظاعاضات 
العقغات  شإن  روجغا،  طع  افخغر  اقتفاق  سطغعا  ظص 
المساصئطغئ  السقصات  ضض  تصغغط  جاسغث  الماتثة 
ظئ،  (الةجغرة  السعري...)  الحأن  شغ  روجغا  طع 
الماتثة  والعقغات  روجغا  وتائادل   ...)  ...(٢٠١٦/٩/٢٠
اقتعاطات طظث أغام تعل إساصئ تظفغث اقتفاق، إذ رأت 
بالعثظئ،  بالاجاطاتعا  تش  لط  واحظطظ  أن  طعجضع 
وخخعخاً شغ طا غاسطص باتثغث طظاذص وجعد الفخائض 
المسارضئ وسظاخر جئعئ شاح الحام، شغ تغظ عثدت 
طع روجغا شغ تال  واحظطظ بسثم الاظسغص سسضرغاً 
المتاخرة...)  المظاذص  إلى  المساسثات  إدخال  سثم 

(الثطغب أوظقغظ، ٢٠١٦/٩/٢٤) اظاعى
ضئ أطرغضا خقشاً بغظ الئظااغعن وبغظ الثارجغئ،  د- ترَّ
وضأن  العثظئ،  حروط  سطى  غسارض  الئظااغعن  وأن 
بعا  غسطط  أن  دون  ولغطئ  غعم  بغظ  سصثت  العثظئ 
سطى  تةري  ضاظئ  المفاوضات  بأن  سطماً  الئظااغعن! 
جمسعط وبخرعط، ولع ضاظعا طسارضغظ قسارضعا طظ 
العثظئ  أن  طع  عثا  العثظئ،  اظاعاء  بسث  ولغج  صئض، 

الاغ شرضئ شغ ٢٠١٦/٩/١٢ صث طثدت شغ ٢٠١٦/٩/١٤ 
بمعاشصئ الئظااغعن! (... بسث إسقن اقتفاق سطى تمثغث 
طراجطئ  أشادت  جثغثة،  جاسئ   ٤٨ جعرغا  شغ  العثظئ 
بعثا  رتإ  الئظااغعن  بأن  واحظطظ  شغ  "السربغئ" 
روجغا  خارجغئ  وزغرا  وضان  افربساء...  طساء  الامثغث 
شغ  الظار  إذقق  وصش  تمثغث  افربساء،  أسطظا،  وأطرغضا 
تخطئ  الاغ  الثروصات  رغط  جثغثة  جاسئ   ٤٨ جعرغا 
طظث لغض اقبظغظ، أول غعم طظ جرغان تطك العثظئ...) 

(السربغئ، ٢٠١٦/٩/١٥).
رجمغًا  جعرغا  شغ  الظار  إذقق  وصش  اظعار  وعضثا   -٨
طظ  أصض  أي  أغام،  جائ  بسث   ٢٠١٦/٩/١٩ اقبظغظ  غعم 
أجئعع لفرضه طظ أطرغضا وروجغا، وضان غفارض أن 
تصعم أطرغضا وروجغا بصخش طحارك لطبعار شغ جعرغا، 
تتئ طسمى "الترب سطى اإلرعاب" بسث خمعد اقتفاق 
طظ  واضح  باسمث  غاط  لط  الثي  افطر  أغام،  لسئسئ 
أطرغضا! وبثأت أطرغضا شغ "اجاراتئ المعادن" وطجغث 
طظ الصخش، شغ العصئ الثي تصعم شغه باسثغض العثظئ 
طظعا أظعا تامضظ طظ  السابصئ إلى عثظئ قتصئ ظظاً 
غظطفغ  أن  صئض  والمسارضئ  الظزام  غةمع  لصاء  إغةاد 

سعث أوباطا...
وأتقشعا  أطرغضا  تسمض  وطا  تالغاً،  غةري  طا  عع  عثا 
أن  غغر  غجسمعن،  طا  عثا  تتصغصه...  سطى  وأوباحعا 
حةرة  بض  حعضئ  السعرغئ  افزطئ  أن  عع  التال  واصع 
وإن  وعع  وأتئاسه،  وتعابسه  أوباطا،  تطص  شغ  أحعاك 
ضان صث خرح طظ صئض شغ وصئ ضان شغه أصعى طما 
أضبر  العصئ  طظ  جسئ  سظثه  وضاظئ  اآلن  سطغه  عع 
اسائر  شصث  ذلك  وطع  اآلن،  لثغه  طعجعدة  عغ  طما 
الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا شغ ضطمئ ألصاعا بحأن 
الخسعبات الاغ واجععا شغ الئغئ افبغخ (أن الترب 
افزطئ  بحأن  سصثت  الاغ  واقجاماسات  السعرغئ 
السعرغئ عغ الاغ "حّغئاه".... وصال أوباطا الثمغج ٤ 
آب/أغسطج شغ طآتمر ختفغ سصثه سصإ اجاماسه 
شغ  السسضرغغظ  والصادة  الصعطغ  افطظ  بمةطج 
الصسط  بأن  تماطا  وابص  "أظا  افطرغضغئ،  الثشاع  وزارة 
افضئر طظ الحغإ شغ رأجغ، بسئإ اقجاماسات الاغ 
سصثتعا بحأن جعرغا"...) (روجغا الغعم، ٢٠١٦/٨/٥)، إن 
ضان خرح بثلك طظ صئض، شعع اآلن ق حك جغخرح 
بغاه  شسغشادر  ذلك،  طظ  ظفسه  سطى  وأحث  بأصسى 
غخرح  أن  له  وتص  جعرغا"...  "صاطاظغ  صائًق:  افجعد 
بثلك، شإظه سطى الرغط طظ أن جعرغا تثطع طظ الخراع 
تغث تساسمض  الثولغ، شأطرغضا عغ الماتضمئ دولغاً 
روجغا وتصخغ أوروبا، وعغ ضثلك الماتضمئ إصطغمغاً، 
طعالغئ  وإغران  والسسعدغئ  ضارضغا  الفاسطئ  شالثول 
وشغ  الظزام،  شغ  الماتضمئ  عغ  وأغداً  فطرغضا، 
تساطع  لط  أطرغضا  شإن  ذلك  وطع  الفخائض...  بسخ 
طع افتقف وافتئاع وافحغاع أن تظفث طثططاتعا شغ 
جعرغا تاى اآلن، وصث طدى أضبر طظ خمج جظعات، 
وعغ ق تخارع جعى أعض جعرغا... ولثلك ق غساشرب 
أن غخاب أوباطا "بالعساغرغا" لسثم تظفغث طآربه، بض 
تاى شرصه الثاخئ الاغ أدخطعا إلى جعرغا طع الةظعد 
افتراك، لط تساطع تطك الفرق أن تصش سطى صثطغعا 
الاظثغث  وخغتات  عاربئ،  شرت  بض  جعرغا،  أرض  شغ 
درباعط  الثغظ  الفخائض  طظ  وطمظ؟  تقتصعا،  بعا 

أطرغضا وظظعا أظعط صث اجاسطمعا لعا!
ضض ذلك فن جعرغا وأعض جعرغا تاثشص شغعط المحاسر 
اإلجقطغئ، وتآبر شغعط صعى طثطخئ تجغثعط تعسغئ 
وتئخرة، تثشسعط لطعصعف شغ وجه السمقء والثعظئ 
شغ  والطاطسئ  اقجاسمارغئ  الثول  طظ  وأجغادعط 
افشضار  شغعط  تاثشص  سظثطا  شضغش  المسطمغظ،  بقد 
إجقطغئ  صغادة  وتصعدعط  وتترضعط  اإلجقطغئ، 
طثطخئ تتصص شغعط صعل رجعل اهللا  شغ التثغث 
الثي ظصطه الطئراظغ شغ المسةط الضئغر َسْظ َجَطَمَئ ْبِظ 
اِم»؟ 
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وطظ بط تحرق شغعط دولئ اإلجقم، الثقشئ الراحثة، 
طظ  الثظغا  جادة  تسغثعط  الاغ  والسثل،  التص  خقشئ 
وطا  وأعطه،  الضفر  وغثل  وأعطه،  اإلجقم  شغسج  جثغث، 
بَِنرْصِ   * الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  ﴿َويَْوَمئٍِذ  بسجغج  اهللا  سطى  ذلك 

 ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ ابَّ

٢٣ طظ ذي التةئ ١٤٣٧عـ
المعاشص ٢٠١٦/٩/٢٥م

غثه،  سطى  خثه  واضسا  طخقه  شغ  جالج  وعع  سطغه 
شصال:  لك؟  طا  شصطئ:  خثغه،  سطى  تسغض  ودطعسه 
وغتك غا شاذمئ، إظغ صث ولغئ طظ أطر عثه افطئ طا 
الدائع،  والمرغخ  الةائع،  الفصغر  شغ  شافضرت  ولغئ، 
والساري المةععد، والغاغط المضسعر، وافرططئ العتغثة، 
والمزطعم المصععر، والشرغإ، وافجغر، والحغت الضئغر، 
شغ  وأحئاععط  الصطغض،  والمال  الضبغر  السغال  وذي 
أصطار افرض وأذراف الئقد، شسطمئ أن ربغ سج وجض 
دوظعط  خخمغ  وأن  الصغاطئ،  غعم  سظعط  جغسألظغ 
طتمث ، شثحغئ أن ق غبئئ لغ تةئ سظث خخعطاه، 

شرتمئ ظفسغ شئضغئ.
إن تاجئ الئحرغئ لطثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
ضئغرة؛ شالئحرغئ تسغح الصعر شغ أسطى خعره والثل 
شغ أبحع أظعاسه، شحسعب تمعت ق تسطط لماذا تمعت! 
ودول تاتارب ق لحغء وإظما تروب بالعضالئ! شمظث أن 
وضط  وصسئ  سالمغئ  ترب  طظ  ضط  الثقشئ  دولئ  زالئ 
طظ تروب إصطغمغئ اظثلسئ وق زالئ؟ وضط طظ خراسات 
دطعغئ تثبئ وضط طظ طقغغظ الئحر ُصاطئ؟! وجعف 
غغاب  شاتعرة  بالثات  والمسطمعن  أجمع  السالط  غثشع 

 دولئ الرتمئ والسثالئ ودولئ اإلظساظغئ
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جعرغا،  إلى  الثاص  افطمغ  المئسعث  غسسى  بغظما 
ضرورة  سطى  لطاأضغث  تبغباً  طغساعرا،  دي  جاغفان 
طعاخطئ الةععد شغ طضاشتئ (اإلرعاب) طضررًا طصعلاه 
الممطئ "تض افزطئ شغ جعرغا عع جغاجغ شصط!" ظسمع 
شغ  افزطئ  "حغئاظغ  افبغخ  الئغئ  شغ  جغثه  خعت 
جعرغا" و"ظآضث سطى أظه ق غعجث تض لفزطئ شغ جعرغا 
إق التض السغاجغ"! بط غفأجأ سراب السغاجئ الشربغئ 
عثا السالط ضطه باصثغط اساثار رجمغ أطرغضغ لططاغغئ 
أرتاقً  "بالثطأ"  اجاعثف  فظه  الصاتض  وظزاطه  المةرم 
طظ جغح الظزام المةرم أبظاء صخفعط لطمثظغغظ شغ 

افراضغ المتررة والاغ تصع بغث أعض بعرة الحام.
وصاتئ وظثالئ واجاعاظئ بثطاء الئحر لط غسئصه ربما 
شغ الاارغت ضطه إلغعا أتث! شالثطاء ُتسضإ جثغئ شغ 
ضض طظطصئ شغ جعرغا والمثظغعن ُغساعثشعن سقظغًئ 
والروجغ  والارضغ  الشربغ  الاتالش  ذائرات  صئض  طظ 
وافجثي وق ظةث حرغفاً شغ السالط الشربغ ضطه غساظضر 
ذلك أو غصش لغصعل ضطمئ تص واتثة صئض أن تثرس 
أصقم الختفغغظ شغ ضض أظتاء السالط إق طظ رتط ربغ!

تاى اقئاقف - خظغسئ الشرب - لط غسث غتامض الضثب 
المآصائ  تضعطاه  رئغج  سئر  أخغرًا  شظطص  والاشحغئ 
فن  جعرغا  شغ  ُتسفك  الاغ  الثطاء  وزر  أطرغضا  غتّمض 
ضض  زالئ  بض  العضعح  حثغثة  شصط  تسث  لط  الخعرة 
الشحاوات سظ أسغظ الظاس ولط غئَص إق أسمى الئخغرة 
وعغ  السخر  عثا  شرسعن  عغ  أطرغضا  أن  غظضر  طظ 
شغ  (اإلرعاب)  تشثي  الاغ  وعغ  الشربغ  السالط  عاطان 
السالط أجمع وخاخئ شغ سصر دار اإلجقم، حام الرجعل 
تضام   - طرتجصاعا  غصئع  بغظما  والسقم،  الخقة  سطغه 
المسطمغظ - شغ صخعرعط طافرجغظ قعغظ سظ آقم 
أطئ بضطى طظث جصطئ خقشاعا شغ إجطظئعل وطظث أن 
اجاعلى الضاشر المساسمر سطى طصثراتعا شأخئح غثغر 
وظعإ  أبظائعا  بصاض  طمسظاً  اآلبماغظ  بغثغه  حآوظعا 

خغراتعا دون رصغإ أو تسغإ.
أطا أوروبا الاغ تخارع ظفعذ أطرغضا شغ ضض طضان إق شغ 
جعرغا شصث ظطص وزغر خارجغئ إتثى طظزعطاعا وعغ 
شرظسا صائقً "إن إغران وروجغا صث تخئتان طاعاذؤاغظ 
بةرائط ترب شغ جعرغا إذا واخطاا إذالئ أطث الترب شغ 
جعرغا". ووخفعما بأظعما داسمان لئحار افجث! وصال 
العزغر شغ بغان طضاعب "وإق شسعف تخئح روجغا وإغران 
حرغضاغظ شغ جرائط الترب الاغ ترتضإ شغ تطإ"، شغ 
إحارة إلى الصخش الثي تاسرض له تطإ والثي أودى 
بتغاة سحرات افحثاص. شما عثا الاخرغح وأطباله طظ 
دول اقتتاد افوروبغ إق ذر لطرطاد شغ السغعن لتفر 
تسث  لط  الثي  الصئغح  افوروبغ  العجه  طاء  طظ  صطرات 
تفغث ضض افضاذغإ الثبطعطاجغئ إلخفاء صئته وطحارضاه 
شغ جرائط الظزام السعري. وشغ السغاق ظفسه ظفعط 
أضاذغإ أطرغضا سطى لسان جفغرتعا عثه المرة شغ افطط 
الماتثة، جاطظبا باور، تغظ صالئ "إن أشسال روجغا شغ 
جعرغا أشسال وتحغئ ولغسئ طتاربئ لقرعاب"، طحغرة 

إلى أن روجغا تسغء اجاثثام الفغاع طظ خقل صخش 
جعرغا وق جغما تطإ. شغ تغظ صثم المئسعث افطمغ 
إلى جعرغا، جاغفان دي طغساعرا تصرغرًا تعل الاطعرات 
شغ جعرغا، وذلك خقل الةطسئ - العجلغئ - الاغ سصثت 
الصاال  لئتث  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  طظ  بططإ 
والتخار سطى افتغاء الحرصغئ لمثغظئ تطإ غعم افتث 
٢٠١٦/٩/٢٥. طظ جاظئه، صال افشاك جفغر روجغا شغ 
افطط الماتثة "ظطالإ بفخض المسارضئ المساثلئ سظ 
الةماسات اإلرعابغئ شغ جعرغا"، طحغرًا إلى أن واحظطظ 
لط تطاجم باسعثاتعا شغ اتفاق وصش الظار. وضحش تصرغر 
دي طغساعرا سظ ذغئئ صطإ ق طاظاعغئ!! تغث تتثث 
طا  تطإ،  شغ  لطمغاه  أجاجغاغظ  طتطاغظ  تعصش  سظ 
ططعبئ،  آبار  طظ  المغاه  لحرب  المثغظئ  جضان  اضطر 
وذضر أظه طظ غغر الممضظ أن غضعن ٢٧٠ ألش طتاخر 
شغ افتغاء الحرصغئ طظ تطإ طظ اإلرعابغغظ (وذئسًا 
ططالئًا  اإلجراطغئ)،  الظزام  صعات  ق  البعار  عظا  غصخث 

بإجقء المخابغظ طظعط.
وبما أن الظزام شغ ورذئ ق ُغتسث سطغعا ولغج لثغه 
جقح شسال ضث أعض الحام إق المال المطعث والعثن، 
لئحار  شصث دسا المئسعث افطمغ - الثي أخئح طمبقً 
وظزاطه - إلى عثظئ لعصش الظار لمثة ٤٨ جاسئ طظ 
حأظعا إغخال المساسثات إلى تطإ الحرصغئ، سازطاً شغ 
العصئ ظفسه سطى سثم جماته بثشظ اتفاق وصش الظار 

شغ جعرغا تتئ افظصاض.
سثوة  تعجئ  إن  إق  عثا  الثئث  طسطسض  غضامض  وق 
عثه  خقشاعط  دولــئ  عادطئ  والمسطمغظ  اإلجــقم 
افطط  لثى  برغطاظغا  جفغر   - جفغرعا  بصعل  الةطسئ 
طتاوقت  "إن  بالصعل   - رغضروشئ  طابغع  الماتثة 
جعرغا  شغ  السقم  إلتقل  وروجغا  الماتثة  العقغات 
افطظ  طةطج  وسطى  ظعاغاعا،  طظ  جثا  ضبغرا  تصارب 
أن غضعن طساسثا لطعشاء بمسآولغاته"، طحغرًا إلى أن 
روجغا حرغك طع التضعطئ السعرغئ شغ تظفغث جرائط 

ترب. صاتطعط اهللا جمغساً أظى غآشضعن!
ق  أن  أدرضــعا  الخادصغظ  الخابرغظ  الحام  أعض  لضظ 
الشرب  شغ  وأذظابعا  أطرغضا  تسطط  طظ  لعط  خقص 
والحرق إق طظ خقل خطع سروش تضاطعط طعما ضان 
طعصظغظ بظخر طآزر طظ سظث اهللا تسالى  البمظ باعزاً 
وسثعط به جئتاظه بصعله: ﴿ِإن َتظُخُروا اهللاََّ َغظُخْرُضْط 
َوُغَبئِّْئ َأْصَثاَطُضْط﴾. وافطئ اإلجقطغئ تسطط أن واجئعا 
عع السمض لطاشغغر. أطا الاشغغر بتث ذاته وطاى تثوبه 
شعع شغ سطط اهللا تسالى وتثه، وعع لغج شغ وجسعا، 
سروش  عّج  صث  بئاتظا  وإن  تصعر  ق  سجغماظا  شإن  لثا 
ذاته  بتث  وعثا  وأذظابعط،  وروجغا  وأوروبــا  أطرغضا 
غتمض تئاحغر الظخر وصربه، ضالشغث غئثأ بصطرات بط 
غظعمر بردًا وجقطاً سطى المآطظغظ الخادصغظ الباباغظ، 
َوإِْن  لَُكْم  ذَللَِب  َفَال   ُ ابَّ ُكُم  َفْنرُصْ ﴿إِْن  وجض:  سج  غصعل 
 ِ

ِ َفلَْيَتَولكَّ ُكْم ِمْن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ِي َفْنرُصُ َّ خَيُْذلُْكْم َفَمْن َذا ا
 ﴾الُْمْؤِمُنوَن

التض السغاجغ عع إلظصاذ بحار وظزاطه طظ برابظ البعرة
بصطط: عحام الئابا

عض ضاصئ الضظاظئ بأعطعا لغطصعا بأظفسعط يف الئتر عربا طظعا؟!

تضعن  ولــظ  ظعسعا  طظ  ــى  افول لغسئ  تادبئ  شغ 
افخغرة ذالما بصغئ الرأجمالغئ تتضط بقدظا بةحسعا 
وظفسغاعا، لصغ السحرات إن لط غضظ المؤات طخرسعط 
شغ طغاه الئتر الماعجط افربساء ٢٠١٦/٩/٢١م، بسث 
غرق صارب ضان غصطعط صئالئ الحعاذأ المخرغئ ضان 
طاةعا إلى أوروبا سئر جاتض الئتر الماعجط، وأسطظ 
المرضإ  (إن  الحغت  ضفر  بمتاشزئ  طتطغ  طسآول 
 ٦٠٠ طاظه  سطى  وضان  المتاشزئ  جعاتض  صئالئ  غرق 
طعاجر) وذلك شغ أضئر سمطغئ عةرة غغر حرسغئ تاط 
سئر جعاتطعا، وطا ضان لعآقء وغغرعط ترك بطثعط 
تغاة  لعط  وغدمظ  رطصعط  غسث  طا  شغعا  وجثوا  لع 
أرواتعط  سطى  شغعا  آطظعن  أظعط  وغحسرعط  ضرغمئ، 
لاطفزعط  الضظاظئ  ضاظئ  وطا  وأطعالعط،  وأسراضعط 
سطى اخاقف ععغاتعط لع ضان شغعا تضام غثحعن اهللا 
اإلسقم  شسض  ردود  وتئاغظئ  رضعاظه،  لظغض  وغسمطعن 
شغ تظاولعا لطتادبئ افلغمئ ضمظ غظضأ الةرح دون أن 
تئسئ  أي  إلصاء  ودون  تدمغثه،  إلى  وغسسى  غظزفه 
سطى الظزام الثي جسض الفرار طظ الضظاظئ تطما غراود 
أعطعا! وتاى شغ طتاولاعا إلغةاد سقج لاطك المحضطئ 
والاغ لط تثرج سظ الرؤغئ افطظغئ الاغ غائظاعا الظزام 
جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  صعاظغظ  بتجطئ  طشطفئ 
سطى  العاصع  والزطط  الصعر  وتجغث  المحضطئ  تجغث  بض 

أعض الضظاظئ.
إن المسآولغئ ضطعا تصع سطى عثا الظزام الثي غمسظ 
شغ الادغغص سطى أعض الضظاظئ شغ أرزاصعط وأصعاتعط، 
وغئغسعط وغاربح طظعط شغما عع طمطعك لعط طظ غاز 
وضعرباء وظفط وطغاه، وغمسظ شغ جئاغئ طا تئصى شغ 
ضرغئئ  طظ  سطغعط  غفرضه  بما  أطعال  طظ  جغعبعط 
بغظما  ضعاعطعط،  وتبصض  أسئاءعط  تجغث  الدرغئئ،  تطع 
 : صال  لفطئ  ططضا  البروات  عثه  ضض  اإلجقم  جسض 
شرض  وترم   والماء والنار» 
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طآعطئ  جابصا  الثظغا  أذسمئ  الاغ  الضظاظئ  أرض  إن 
وذاصاتعا  وطعاردعا  وبرواتعا  بثغراتعا  اآلن  لثلك 
لساش  اجاشطئ  لع  الاغ  العائطئ  والئحرغئ  الطئغسغئ 
لطعةرة،  اضطروا  ولما  ضرغمئ  ذغئئ  تغاة  طخر  أعض 
ق  طا  تمطك  شمخر  طظعا،  ق  إلغعا  العةرة  ولخارت 
تةسطعا  بأن  ضفغطئ  وبروات  طعارد  طظ  غغرعا  تمطضه 
شغ طصثطئ الثول إن لط تضظ افولى، ولضظ عثا غغر 
طّظى  الثي  السغسغ  ظزام  ظض  شغ  التثوث  طمضظ 
أعض طخر بالسغح الرغغث وعع ضأجقشه طظشمج شغ 
السمالئ فطرغضا تاى أذظغه، أجطط لعا الئقد والسئاد 
ضغش  وتظعإ  شغعا  وتمرح  تسرح  والثغرات  والبروات 
فعطعا  تاسع  تاى  الضظاظئ  تتااجه  الثي  شما  تحاء، 
اجاشقق  وبرواتعا  خغراتعا  تساشض  وتاى  وغغرعط 

ختغتا طظاةا بسغثا سظ ظعإ الضاشر المساسمر؟!
إن طا تتااجه الضظاظئ لغج تجطئ طظ الصعاظغظ الاغ 
وإظما  الحرسغئ  غغر  العةرة  تةرم  أو  العةرة  تظزط 

سثم  غدمظ  ختغح  بمظعب  غثغرعا  طظ  إلى  تتااج 
ظعإ الشرب لبرواتعا، وبصاء عثه البروات شغعا فعطعا 
وتعزغسعا  واجاشقلعا  بإظااجعا  وطسعط  بعط  وغصعم 
ورغث  رشاعغاعط  غدمظ  ختغح  بحضض  الظاس  سطى 
السمقء  تضاطعا  صطع  إلى  بتاجئ  الضظاظئ  إن  سغحعط، 
لطشرب  والسمالئ  الائسغئ  أحضال  ضاشئ  طظ  واقظسااق 
سطى  خقشئ  ولفطئ  لعا  رحغث  تضط  وإصاطئ  الضاشر 
طظعاج الظئعة تدع افتضام الحرسغئ طعضع الاطئغص 
شغ  المساسمر  لطضاشر  أسطغئ  اطاغازات  ضضُّ  شُاطشى 
خاغرة  ذلغطئ  لبرواتظا  الظاعئئ  حرضاته  وتثرج  بقدظا 
تسطغظا  وق  برواتظا  تظعإ  خطئ  لسصعد  ظطئ  أن  بسث 
طظعا إق شاات الفاات وطا طظةط السضري طظضط بئسغث.

اإلجقم  إق  لسغحضط  ضاطظ  ق  إظه  الضظاظئ!  أعض  غا 
الظئعة  طظعاج  سطى  خقشئ  ظض  شغ  وظزاطه  وأتضاطه 
ق  الاغ  العائطئ  بروتضط  شغ  تصعصضط  لضط  تدمظ 
وطسادن  وذعــإ  وغــاز  ظفط  طظ  تتخى  وق  تسث 
لضغ  تضفغ  الاغ  البروات  عثه  ضض  الرطال،  وتاى 
ولضظعا  طتروم،  أو  شصغر  الضظاظئ  أرض  شغ  غخئح  ق 
تتااج إلى أتضام اإلجقم الاغ تدمظ ضغفغئ وسثالئ 
طظح  أو  طظابسعا  بغع  الثولئ  سطى  وتترم  تعزغسعا 
سطغعا  تعجإ  بض  الشرب  لحرضات  اجاثراجعا  اطاغاز 
أن تساثرجعا بظفسعا أو تساأجر طظ غفسض سطى أن 
تسغث تعزغسعا بغظ رساغاعا بالاساوي بشخ الظزر سظ 
تثاول  وتمظع  الطائفئ،  أو  السرق  أو  الطعن  أو  الثغظ 
تعزغسعا  بسثالئ  الفصراء  دون  افغظغاء  بغظ  البروة 
بحضض ختغح غسضج ظزرتعا الاغ ق تفرق بغظ غظغ 
عط  بض  طسطط،  وغغر  وطسطط  وضسغش  وصعي  وشصغر 

جمغسا طاساوون شغ التصعق والعاجئات.
تق  لغج  طخر  طظ  شرارضط  إن  الضظاظئ!  أعــض  غا 
تصعصضط  وتارضعن  تارضعظعا  شأظاط  لمحضقتضط 
طظعا،  والفرار  ترضعا  سطى  أجئروضط  لمظ  ظعئا  شغعا 
شاخرجعا سطغعط بائرغظ طترضغظ وأجئروعط عط سطى 
العروب طظعا والفرار ظتع جادتعط شغ الشرب الضاشر، 
وغسسعن  افطئ  وعط  عمضط  غتمطعن  طظ  واتادظعا 
لظعداضط ظعدئ ختغتئ تدسضط شغ جغادة الثظغا؛ 
إخعاظضط حئاب تجب الاترغر، شعط أعض لصغادتضط بما 
لثغعط  وبما  وطحروسه  اإلجقم  أشضار  طظ  غتمطعن 
السئعر  سطى  والصثرة  أتضاطه  لاطئغص  جاعجغئ  طظ 
بضط طظ ضض طا تعاجععن طظ أزطات جعاء اصاخادغئ 
أبظاءضط  وترضعا  صغادتضط  شأجطمععط  ذلك،  غغر  أو 
وإخعاظضط شغ الةغح سطى ظخرتعط وإصاطئ الثقشئ 
طسعط شسسى اهللا أن غضاإ الفاح والظخر بضط وسطى 
وتمظسعا  افطئ  بروات  طظ  تئصى  طا  شاثرضعا  أغثغضط 
الشرب طظ ظعئعا وتسغثوا الضراطئ فطئ أذلاعا الثظغا 
شغ غغاب راسغعا وخطغفاعا شاظالعا سج الثظغا وضراطاعا 

 والثرجات السطغا شغ الةظئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*

شغ  ضارولغظا  ظعرث  بعقغئ  حارلعت  طثغظئ  تحعث 
طعاخطئ  بسث  لطاةعل  تزرًا  الماتثة  العقغات 
"ق  الاعالغ  سطى  الرابسئ  لطغطئ  العااف  المتاةغظ 
سثالئ، ق جقم". لصث بثأت عثه اقتاةاجات شغ ٢٠ 
أغطعل/جئامئر ٢٠١٦، سظثطا ضان السغث ضغث قطعظئ 
شغ  عادئ  جضظغ  تغ  شغ  جغارته  طعصفًا  جضعت 
المثرجئ.  طظ  أبظائه  أتث  سعدة  اظازار  شغ  حارلعت 
وجغجة  شارة  بسث  الحرذئ  وخطئ  شصث  تزه،  لسعء 
طع طثضرة اساصال بتص حثص آخر، حثص ق سقصئ 
جضعت  لطسغث  بالظسئئ  جعءًا  العضع  زاد  وطا  به.  له 
الئالس طظ السمر ٤٣ ساطًا، تصغصئ أظه ضان رجًق أجعد، 
وختغئ  تسطغمغئ  خثطات  أي  الطعن  غصرر  بطث  شغ 
جاتخض  الاغ  العظغفئ  عغ  وطا  سطغعا،  جاتخض 
أغدًا  جغصرر  الطعن  شإن  لطضبغرغظ  وبالظسئئ  سطغعا، 
طا إذا ضظئ جاسغح أو تمعت سظثطا تعاَجه طظ صئض 
طخغره  ضان  شصث  جضعت  لطسغث  بالظسئئ  الحرذئ. 

المعت، وترك وراءه أرططئ و٧ أذفال أغااطًا.
لصث صاطئ زوجاه المثسعرة باخعغر شغثغع طظ العاتش 
المسطتغظ  الحرذئ  ضئاط  خعرت  تغث  المتمعل، 
العاصفغظ وراء السثغث طظ جغارات الحرذئ الاغ ضاظئ 
تتغط بجوجعا، تغث خرخعا سطغه بطشئ بثغؤئ إللصاء 
طسثجه، رغط أظه لط غضظ لثغه طسثس. إن السغث 
جابصئ،  جرغمئ  أغئ  شغ  به  غحائه  لط  الثي  جضعت 
ارتئك طظ المحعث السظغش المتغط به. لضظه خرج طظ 
السغارة وشصاً لطاسطغمات وسظثعا تط إذقق الظار سطغه 
طظ صئض أتث الدئاط. وصث تعشغ سطى افرض بةاظإ 
جغارته، ولط غسمح لجوجاه باقصاراب طظه. وبما أظعا 
إذقق الظار  اطرأة جعداء شصث ضان طظ السعض أغداً 
سارضئ  أظعا  لع  لجوجعا  تخض  ضما  وصاطعا  سطغعا 
وطعاجاته  طظه  اقصاراب  وتاولئ  الحرذئ  تسطغمات 

الحرذئ  ضاظئ  تغظ  وشغ  افخغرة.  طعته  لتزات  شغ 
تفتص جسث ضتغاعا، ضض طا ضان غمضظ أن تصعم به 

عع المراصئئ وطعاخطئ الاخعغر.
اجاثساء  تط  ذلك،  تطئ  الاغ  اقتاةاجات  ظاغةئ 
شغ  الاةعال  تزر  وشرض  الحرذئ  لمساسثة  الةغح 
المثغظئ. لصث حعث السضان السعد شغ عثه المثغظئ 
باقتاقل السسضري الثي شرضاه أطرغضا  حئغعاً  حغؤاً 
السالط.  أظتاء  شغ  افخرى  المثن  طظ  السثغث  سطى 
تطئ  الاغ  الطغطئ  شغ   CNN لـ المازاعرغظ  أتث  وصال 
طظ  لطصاال   - سرصغ  أجض  طظ  "لطصاال  عظاك:  وجعده 
عظا،  الظاس  طظ  الضبغر  لثغظا  أخئح  المساواة،  أجض 
عثا سمض خسإ وضض حغء خسإ، ق زلظا غغر صادرغظ 
سطى طاابسئ تغاتظا"، باإلضاشئ إلى الحسعر بالزطط شغ 
افتثاث افخغرة لمصاض الرجض افجعد، شصث أسرب عثا 
المازاعر سظ إتئاذه طظ سثم المساواة الاغ غساظغ 
 CNN طظعا السعد شغ أطرغضا. وسظثطا جؤض طظ صئض
سظ افضرار الاغ لتصئ بافسمال صال إظعا ضاظئ "صث 
ضطضط  "لماذا  صائًق  وتابع  سظا"  بسغثًا  بافجاس  بظغئ 
تأخثون زغادة؟ أظاط جمغسضط أظاس أغظغاء، إن ظسئئ 

اتاةاجات سظغفئ بسث طصاض رجض أجعد برخاص الحرذئ افطرغضغئ
بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

جمغسضط  إظضط  تاى  الاخعر.  شاصئ  صث  المحردغظ 
طظ  صطغض  بسثد  تعامعن  ولضظ  لثلك؟  تعامعن  ق 
الصطغض  السثد  غعمظغ  عض  خثصاً،  المتطمئ؟  الظعاشث 
عآقء  عع  غعمظغ  طا  إن  ق.  المتطمئ؟  الظعاشث  طظ 
الرؤجاء، وعآقء السغاجغعن، وعثه التضعطئ، وعثه 
أطبطه  طا  عثا  الاشغغر.  إلى  بتاجئ  عثا  ضض  الحرذئ، 

الطغطئ".
لصث بظغئ العقغات الماتثة سطى الامغغج واقجاشقل. 
لصث أبغث العظعد التمر، وافحثاص السعد طبض السغث 
بالصعة  ظصطعا  الثغظ  طظ  السثغث  أتفاد  عط  جضعت 
الثل  طظ  ظروف  شغ  الئغخ  افطرغضغغظ  لثى  لطسمض 
السعد  افطرغضان  سطى  ضان  الرق،  إلشاء  طظث  والصعر. 
الخراع شغ طسرضئ ذعغطئ طظ أجض المساواة. وبالرغط 
طظ أن السثغث طظ الصعاظغظ السظخرغئ صث تشغرت طظث 
رجض  عع  افخغر  الرئغج  أن  طظ  وبالرغط   ،١٩٦٠ سام 
أجعد، إق أن الزروف اإلظساظغئ واقصاخادغئ لـ ٩٩٪ 

طظ افطرغضان السعد لط تاشغر.
سثغثة  طرات  تخض  صث  جضعت  لطسغث  تخض  طا  إن 
طظ صئض، وصث تط تعبغص سثة سمطغات صاض طمابطئ سظ 

ذرغص الفغثغع. شصئض أغام شصط طظ صاض السغث جضعت، 
صاض تغرظج ضراظحر (٤٠ ساطاً) برخاص ضئاط حرذئ 
طثغظئ تعلسا، شصث اجاةابئ الحرذئ لئقغ بثخعص 
جغارة طسططئ سطى الطرغص. تزعر لصطات طظ ضاطغرا 
غسغر  ضراتحر  السغث  الحرذئ  لسغارة  الصغادة  لعتئ 
باتةاه جغارته راشساً غثغه، صئض إذقق الظار سطغه. وشغ 
٢٨ تمعز/غعلغع، أظعرت أحرذئ الفغثغع طظ ضاطغرات 
الحرذئ بعل أوظغض (١٨ ساطاً) وعع غمعت والثم غاثشص 
طظه ظاغةئ الرخاص شغ ظعره شغ تغظ غدع ضئاط 
لعضع  لطثطش  غثغه  وغمثون  سطغه  أصثاطعط  الحرذئ 

افخفاد شغ غثغه!
تاى اآلن شصث تسرض عثا السام ٧٠٨ حثص إلذقق 
الظار وصاطعا سطى غث الحرذئ، و٢٤,٤٪ طظ الدتاغا عط 
أحثاص جعد وعع ضسش ظسئئ سثد السضان السعد 
طظ طةمعع جضان العقغات الماتثة. وصث تط اقدساء 
السعد  سطى  أضئر  بحضض  الظار  تططص  الحرذئ  بأن 
غرتضئعن  السعد  افحثاص  أن  بسئإ  الئغخ  طظ 
أخثر  شصث  التةئ،  عثه  ولثسط  أضئر،  بحضض  الةرائط 
المسثس  غحئه  طا  تزعر  خعرة  الحرذئ  صسط 
سظ  الخادر  الفغثغع  أن  إق  جضعت.  السغث  بةاظإ 
السغثة جضعت غزعر طحعثًا جابصا ولظفج المضان 
بتغث غزعر بعضعح سثم وجعد طسثس عظاك. إن 
أضاذغإ صسط الحرذئ وسمطغئ زرع المسثس بةاظإ 
افطرغضان السعد الصاطى، عع تضرار فتثاث طمابطئ شغ 
طحاعث  باسثغض  غععد  جغح  غصعم  تغث  شطسطغظ، 
المعت فعض شطسطغظ افبرغاء سظ ذرغص وضع جضغظ 
لائرغر الصاض. إن طظ غغر المتامض أن ترى سائطئ السغث 
طظ  والمساواة  السثالئ  حارلعت  شغ  والسعد  جضعت 
شطسطغظ  أعض  تال  عغ  ضما  المتطغئ،  الحرذئ  صسط 

 طظ صئض جغح غععد
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