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إن الثي تخض شغ تطإ طآخرًا لعع طأجاة تطئ بالمسطمغظ... 
وصث ظعرت خغاظئ أردوغان تاضط ترضغا باظفغث المآاطرة 
والمسطمغظ،  لقجقم  افول  السثو  أطرغضا  تاضاعا  الاغ 
والةرائط الاغ ارتضئاعا خادطاعا روجغا، والطاغغئ بحار أجث 
وزطرته، وبمحارضئ أغثي الشثر والثغاظئ طظ إغران وتجبعا 
شغ لئظان وأحغاسعا. وإظا لظسأل اهللا السجغج التضغط أن غفرج 
ضرب المسطمغظ وغظخرعط بإصاطئ خقشاعط شاثغص ضض ضاشر 
طساسمر وضض ذاغغئ طاةئر وضض طظاشص أحر طا غساتصعن 
طظ سصاب غحرد بعط طظ خطفعط، وتظاخر لضض طزطعم، 
ِ يَنرُصُ  وتةئر ضض طضطعم ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ ابَّ

َمن يََشاء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.
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بصطط:  الثضاعر طاعر الةسئري*

: طا أحئه طا غتخض شغ الحام بما تخض وغتخض 
غثظسعا  المئارضئ  افرض  شطسطغظ  شطسطغظ،  شغ 
غععد طظث سصعد وُترك أطر تترغرعا لطمسادسفغظ طظ 
الظاس غصاتطعن وغبعرون ضث غععد بالتةارة والثفغش 
طما غصثرون سطغه طظ السقح والسااد. أطا الةغعش 
خقل  غععد  ضغان  إزالئ  بمصثورعا  الاغ  المثجةئ 
جاسات شُارضئ رابدئ شغ بضظاتعا! وبسثعا تتعلئ 
شطسطغظ إلى صدغئ شخائض، وضض شخغض طظعا غاطصى 
الثسط طظ دولئ ضثا، ودولئ ضثا. وبغظ عثا الفخغض 
اقتاقل  حرسظئ  تمئ  بض  شطسطغظ،  ضاسئ  وذاك، 
تتئ طسمى سمطغئ السقم، وظتظ الغعم ظحعث شغ 
الصدغئ  وضأن  المحاعث،  شغه  تاضرر  ظمعذجا  الحام 
شغ الحام أخئتئ صدغئ شخائض وطسارضئ. شخائض 
ضئغرة أتةمئ سظ ظخرة تطإ فظعا لئئ ظثاء ترضغا 
الاغ تعالغعا، وأخرى جمثت شغ طضاظعا تترس أذقق 
وطضاسئات فظعا تظفث أواطر صطر والسسعدغئ، وأخرى 
غمعتعن  والحام  تطإ  أعض  تارضئ  بمظاذص  تحئبئ 
خحغئ أن تاجتجح طظ طضاظعا شادغع طمالضعا!، وأخرى 
باتئ تحضض درساً غتمغ الظزام فظعا تمظع المثطخغظ 
طظ السئعر سئر المظاذص الاغ تسغطر سطغعا. وعضثا 
غمعت الظاس وُتترق الئقد وغساصعي الظزام المةرم 
الماعاوي باظازار تعتث الفخائض وإخقص صادتعا هللا.

ربما  ضئرى  طثبتئ  طظ  الحام  شغ  أعطظا  ظتثر  إظظا 
لغسعض  إدلإ  شغ  غةمسعط  شالسثو  إلغعا،  غساصعن 
سطغه صاطعط، وطا لط غاترروا طظ صغاداتعط السغاجغئ 
المرتعظئ لطشرب وافظزمئ السمغطئ، وغظصادوا لطصغادة 
المثطخئ الاغ تثسععط لطثقشئ وطحروسعا العاضح 
 شغ أظفسضط أغعا 

َ
 اهللا

َ
شإن الثطر سزغط سزغط. شاهللا

المةاعثون عطمعا إلغظا لظسغر طسا ظتع طا أطرظا اهللا 
به، وعع جئتاظه الصعي الصاعر شعق سئاده بغثه المطك 
َوإِْن  لَُكْم  ذَللَِب  َفَال   ُ ابَّ ُكُم  َفْنرُصْ ﴿إِْن  الظخر  بغثه 
 ِ

ِ َفلَْيَتَولكَّ ُكْم ِمْن َنْعِدهِ وبََلَ ابَّ ِي َفْنرُصُ َّ خَيُْذلُْكْم َفَمْن َذا ا
الُْمْؤِمُنوَن﴾. إن بصاظا بربظا سزغمئ، وبصاظا ضئغرة بأطئ 
طتمث ، وظتظ سطى غصغظ بظخر اهللا تسالى: وأن طا 
غخغئظا عظا وعظاك لظ غدرظا إق أذى... شأطئ اإلجقم 
ٍة  مَّ

ُ
أ َخرْيَ  ﴿ُكْنُتْم  تسالى:  صال  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر 

الُْمْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
تَأ لِلنَّاِس  ْخرَِجْت 

ُ
أ

ِمْنُهُم  لَُهْم  َخرْيًا  لاََكَن  الِْكَتاِب  ْهُل 
َ
أ آَمَن  َولَْو   ِ بِابَّ َوتُْؤِمُنوَن 

َوإِْن  ًذى 
َ
أ إِالَّ  وُكْم  يرَُضُّ لَْن   * الَْفاِسُقوَن  ْكرَثُُهُم 

َ
وَأ الُْمْؤِمُنوَن 

وَن﴾. ْدبَاَر ُعمَّ َال ُفْنرَصُ
َ ْ
ُّوُكُم األ ُفَقاتِلُوُكْم يَُول

بتفزه  تضفض  الثي  اهللا...  دغظ  عع  اإلجقم  وإّن 
َوِديِن  بِالُْهَدى   ُ َ َرُسو ْرَسَل 

َ
أ ِي  َّ ا ﴿ُهَو  وإظعاره  ورساغاه 

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. وظثاؤظا إلى  ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َقِّ  احلْ
الةغعش والمثطخغظ أن أغغبعا الحام وتطإ، اظخروا 
المسادسفغظ والظساء والعلثان، تترروا طظ صئدئ 
التضام السمقء، وترضعا أرتالضط وجتاشطضط إلجصاط 
الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  وإسقظعا  الطاغغئ 
المسطمغظ  ضض  ظخرة  ظتع  بسثعا  المحعار  لاضمطعا 
المساسمرغظ  طظ  بقدعط  وتترغر  المسادسفغظ 
وأذظابعط. وظثاؤظا إلى الفخائض والضاائإ شغ الحام 
الثولغئ،  والعقءات  السغاجغ  المال  طظ  تترروا  أن 
وتعتثوا سطى طا غرضغ اهللا شغ بطثضط، سطى طحروع 
اإلجقم  طحروع  افترار،  أجطه  طظ  خرج  الثي  افطئ 
والةظئ  تطغفضط  الظخر  جغضعن  وتغظعا  السزغط، 
ْغَيا َويَْوَم  ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ بعابضط. ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا

ْشَهاُد﴾.
َ ْ
َفُقوُم األ

لط  إن  السرجاء،  الئطئ  تالئ  خاام  شغ  أطرغضا  أن  طع 
الرئاجغ،  اقظاصال  طرتطئ  شغ  وعغ  الضستاء،  ظصض 
"تض  ظتع  السغاجغ  التراك  سظ  التثغث  ظئرة  سطئ 
وعثا  الحاططئ"،  ضغري  "رؤغئ  إذقق  طع  الثولاغظ"، 

المصال غسطط الدعء سطى تطك الرؤغئ وطفاسغطعا.
ضأجاس  ضئرى"،  طئادئ  "جائ  الرؤغئ  تطك  تدمظئ 
لمفاوضات التض الظعائغ، أعمعا الثولئ الفطسطغظغئ 
"غغر المسسضرة"، طةاورة لثولئ "لطحسإ الغععدي"، 
سئر  القجؤغظ  سعدة  سظ  والاثّطغ  أطظعا،  تفر  طع 
"تماغئ  طع  لطثولاغظ  ضساخمئ  والصثس  الاسعغخ، 
وطظ  الثغظغئ"،  المعاصع  إلى  العخعل  ترغئ  وتأطغظ 
السربغئ"  السقم  تسإ "طئادرة  الحاطض  الاطئغع  بط 

(طعصع أطث ٢٠١٦/١٢/٢٨).
إن طظ ظاشطئ الصعل، الاثضغر بأن الرؤغئ افطرغضغئ لتض 
صدغئ شطسطغظ سطى أجاس "تض الثولاغظ" اظططصئ 
أطرغضا  اظطقق  طع  الماضغ،  الصرن  طظاخش  طظث 
الضغان  عثا  رساغئ  صررت  سظثطا  وذلك  صارتعا،  خارج 
الثارجغئ.  جغاجاعا  أدوات  طظ  ضأداة  واجاثثاطه 
المفخطغ  اقجاماع  شغ  الرؤغئ  تطك  اظططصئ  وصث 
جعرج  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  وضغض  سصثه  الثي 
اجااظئعل  طآتمر  شغ  افطرغضغغظ  بالسفراء  طاغغ 
سام ١٩٥٠م، وتئطعرت سظه تعخغئ اجاراتغةغئ لطئغئ 
السغاجئ  سظ  افطرغضغئ  السغاجئ  لفخض  افبغخ 
الئرغطاظغئ، وضاظئ برغطاظغا تسسى شغ "تض الثولئ 
أطرغضا  سمطئ  بط  وطظ  الطعائش،  طاسثدة  العاتثة" 
طحروع  تظفغث  سطى  الماتثة  افطط  عغؤئ  دشع  سطى 
تصسغط شطسطغظ إلى دولاغظ: سربغئ وغععدغئ، طع 

تثوغض الصثس.
ضغري  برؤغئ  اإلسقم  وخفه  شغما  الةثغث  طا  ولثلك 
طظ أن تض الثولاغظ "عع الطرغص العتغث إلى السقم" 
والاغ أذطصعا صئض أغام وعع غرتض طع رئغسه خقل 

أغام؟
وعظا غئرز جآال جغاجغ آخر: طا الصغمئ العاصسغئ لعثا 
التراك؟ وخخعخا سظثطا ظساتدر جةض المظاضفات 
والثغمصراذغغظ،  ظاظغاعع  بغظ  الطعغض  السغاجغئ 
وخخعخا خقل البماظغ جظعات السةاف طظ سةرشئ 
افخغر  أوخطئ  والاغ  فوباطا،  ظاظغاعع  وطحاضسات 
لقشخاح سظ إتئاذه طع ظعاغئ طرتطئ رئاجاه افولى.
ذلك غضفغ لطاثلغض سطى أن عثا التراك - طظ ظاتغئ 
الاأبغر العاصسغ - عع خرخئ شغ واد أو ظفثئ شغ رطاد 
طظ ِصَئض طعدع طتئط وطظعك طظ السصطغئ الطغضعدغئ 
الراشدئ  طعاصفعا  سظ  أظمطئ  صغث  تاجتجح  لط  الاغ 

قظاصاص السغادة سظ ضض شطسطغظ.
أطا سطى خسغث الافاسض السربغ طع رؤغئ ضغري، شعض 

بمئ طظ جثغث شغ المعاصش السربغئ؟
بثاغئ، لغج غرغئا طا ذضرته التثث ظغعز (٢٠١٦/١٢/٢٩) 
الاغ  ضطماه،  طظ  ضغري  جعن  اظاعى  أن  أظه "طا  طظ 
ألصاعا طساء افربساء ٢٠١٦/١٢/٢٨... تاى جثد الرئغج 
السادل  بالسقم  الاجاطه  سئاس  طتمعد  الفطسطغظغ 
طظث   - الفطسطغظغئ  شالسططئ  اجاراتغةغا".  خغارا 
الثي  افطرغضغ  الثوقب  شغ  جّظ  عغ   - ُأوجثت 
غةر صطار تض الثولاغظ، ولغج لعا غغر الطعث خطش 
الرؤغئ  تدمظئ  لما  تضارث  ولط  افطرغضغئ.  العسعد 
"لطحسإ  تثخغخعا  سظث  الثولئ،  غععدغئ  طظ 
ذلك  سظ  شطسطغظغئ  شخائض  وخمائ  الغععدي"، 
الصرار  سطى  الاخعغئ  شغ  المحاسر  دغثغئ  وصع  سطى 

افطمغ لعصش اقجاغطان!
وضثلك رتئئ الثول السربغئ بالرؤغئ، شثضرت الترة 
(٢٠١٦/١٢/٢٩) أن "افردن وطخر غآغثان خطاب ضغري 
الارتغإ  وجاء  الفطسطغظغ-اإلجرائغطغ".  الظجاع  تعل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افطظ  طةطج  صرار   ٢٠١٧/١/١ الغعم  شةر  خثر 
(باإلجماع سطى صرار اتفاق وصش إذقق الظار شغ جعرغا 
الثي تعجطئ شغه روجغا وترضغا. ودسا صرار طةطج 
افطظ إلى جرسئ إغخال المعاد اإلظساظغئ إلى جضان 
المظاذص المتااجئ...) (بغ بغ جغ السربغئ شةر عثا 
الرصط  تمض  الثي  الصرار  وأضث   )  ،(٢٠١٧/١/١ الغعم 
٢٣٣٦ أن طةطج افطظ أخث سطما بالعبائص الروجغئ 
الارضغئ دون أن غائظاعا، وأحار إلى أظه غثسط جععد 
طعجضع وأظصرة إلظعاء السظش شغ جعرغا والسعدة إلى 
الساسئ  (الةجغرة  افزطئ...)  لتض  السغاجغ  المسار 
وعضثا   (٢٠١٦/١٢/٣١ المضرطئ"  "طضئ   ٢٣:٢٤
إذقق  وصش  باتفاق  افطظ  طةطج  صرار  رتإ  شصث 
أطرغضا  وضقء  سطغه  تفاوض  الثي  جعرغا  شغ  الظار 
شغ افزطئ السعرغئ روجغا وترضغا وإغران، والفخائض 
وضان  أظصرة،  شغ  المفاوضات  شغ  احارضئ  الاغ 
خفصئ  ظاغةئ  عع  افطظ  طةطج  طظ  الارتغإ  عثا 
أردوغان  ظزام  وزرعا  تمض  الاغ  والثثقن  الثغاظئ 
بثشع شخائطه لقظستاب طظ تطإ وتسطغمعا لظزام 

طع  أردوغان  سصثعا  الاغ  الثل  خفصئ  وشص  الطاغغئ 
بعتغظ شغ بطرجئرغ شغ حعر آب ٢٠١٦، وعغ الاغ 
أشدئ الغعم إلى اتفاصغئ المأجاة الةثغثة ذات البقث 
طفاوضات  الثروق،  طراصئئ  الظار،  إذقق  (وصش  حسإ 
أجااظئ شغ٢٠١٧/١/٢٣ اجاظادًا إلى بغان جظغش١)... 
لصث طرت عثه المراتض الثغاظغئ شغ ذرائص بقث تاى 
وخطئ إلى عثه اقتفاصغئ، شصث أوضطئ أطرغضا الثور 
وأحغاسعا،  وتجبعا  إغران  إلى  افولى  المرتطئ  شغ 
شغ  شأوضطاعا  غظعار...  الظزام  ضاد  بض  شحطئ  ولضظعا 
المرتطئ الباظغئ إلى روجغا المةرطئ، شطط تارك جقتًا 
الصداء  شغ  تظةح  لط  ذلك  وطع  اجاسمطاه  إق  وتحغاً 
سطى طداء سجم المصاوطغظ... شضاظئ الثاتمئ بإدخال 
ترضغا إلى المغثان تغث غاتضط تاضمعا شغ ضبغر طظ 
وأحسض  طثاه،  إلى  السعء  شغ  شسار  الحمال،  شخائض 
المصاتطغظ  طظ  ضبغرًا  لعا  وجتإ  الفرات،  درع  جئعئ 
له  الاابسئ  الفخائض  طظ  الئاصغئ  الئصغئ  غأطر  أن  صئض 
بقد  شغ  تتثث  لط  شاجسئ  شغ  تطإ  طظ  باقظستاب 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أظعر تصرغر أن تةط الثغعن الثارجغئ لطثول السربغئ، 
ارتفع بأضبر طظ ضسفغظ طظث السام ٢٠٠٠، وذلك ظاغةئ 
لةعء سثد طظعا لقصاراض لامعغض السةج ودسط اإلظفاق.

لدمان  السربغئ  المآجسئ  سظ  خادر  لاصرغر  ووشصا 
الثغظ  إجمالغ  شإن  الخادرات،  وائامان  اقجابمار 
الثارجغ لـ ٢٠ دولئ سربغئ صفج طظ ٤٢٦,٤ ططغار دوقر شغ 
السام ٢٠٠٠، إلى تعالغ ٨٩١ ططغار دوقر السام ٢٠١٤، بط 
إلى ٨٧٨ ططغار دوقر السام ٢٠١٥، وظتع ٩٢٣,٤ ططغار دوقر 
ظاغةئ  ضاظئ  الجغادة  إن  الاصرغر  وصال   .٢٠١٦ السام  شغ 
إصثام السثغث طظ دول المظطصئ سطى اقصاراض وإخثار 

جظثات دغظ جغادغئ لامعغض السةج شغ طعازظاعا الساطئ، ظزرا لقرتفاع الماعاخض شغ تةط اإلظفاق. وشغ ظض ذلك، 
ارتفع طآحر الثغظ الثارجغ ضظسئئ طظ تةط الظاتب المتطغ اإلجمالغ لطئطثان السربغئ. وتعصسئ المآجسئ تراجع 
اقتاغاذات الثولغئ طظ السمقت افجظئغئ شغ الثول السربغئ إلى ١٠٠١ ططغار دوقر السام ٢٠١٧، بسئإ جتإ الثول 
الثطغةغئ طظ اتاغاذاتعا لامعغض السةج. وأظعر الاصرغر أن اتاغاذات الثول السربغئ ارتفسئ طظ طاعجط جظعي بطس 

٥٥٧ ططغار دوقر، شغ الفارة طا بغظ الساطغظ ٢٠٠٠ و٢٠١١، إلى ١٠٦١ ططغار دوقر شغ السام ٢٠١٦. (روجغا الغعم)
: رغط المعارد الطئغسغئ العائطئ، ورغط البروات والمصثرات الطائطئ، الاغ تئا اهللا جئتاظه وتسالى 
بقد المسطمغظ؛ إق أظعا تؤظ تتئ وذأة الصروض الربعغئ، لطثول الشربغئ اقجاسمارغئ، وخظثوق الظصث 
والئظك الثولغغظ، وغسغح أعطعا شغ شصر طثصع؛ وطا ذلك إق فن تضام المسطمغظ السمقء، صث أجطمعا 
عثه البروات لطشرب الضاشر وضأظعا أطعالعط، ضما واجاأبر التضام بما غطصغه لعط الشرب، وجمح لعط به، 

وضأظعط وربععا سظ آبائعط وأجثادعط، صاتطعط اهللا، وخطص المسطمغظ طظعط ساجق، غغر آجض.

طا تةط الثغظ الثارجغ لطثول السربغئ؟
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يا أهل سوريا! 
ليكن لكم فيما حصل 
لفلسطين عبرة وموعظة
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أوباطا  افطرغضغ  الرئغج  شغه  غاعغأ  الثي  العصئ  شغ 
لمشادرة الئغئ افبغخ بتطعل الـ ٢٠ طظ ضاظعن الباظغ 
تالئ  الروجغئ تسغح  افطرغضغئ  ٢٠١٧، شإن السقصات 
سقصات  إلى  دسا  تراطإ  المظاثإ  شالرئغج  اضطراب. 
خثاصئ طع روجغا، بغظما زاد الرئغج أوباطا طظ تعتغرعا 
بطرد ٣٥ دبطعطاجغا روجّغاً شغ ٢٠١٦/١٢/٢٩م. وضان 
اقجاثئارات  لعضالئ  تصارغر  أسصاب  شغ  اإلجــراء  ذلك 
المرضجغئ وطضاإ الاتصغصات الفغثرالغ تفغث بأن روجغا 
صاطئ بعةمات إلضاروظغئ ضث العقغات الماتثة، والاغ 
تعثف  ضاظئ  بأظعا  المرضجغئ  المثابرات  وضالئ  ادسئ 
ذضرت  وصث  تراطإ.  لخالح  اقظاثابات  سطى  لطاأبغر 
إغمغ ضطعبعحار السظاتعر الثغمصراذغئ لعغؤئ اإلذاسئ 
شصط  تصاخر  "ق  الروجغئ  الصرخظئ  بأن  الئرغطاظغئ 
جمغع  إلى  تاسثاعا  بض  افطرغضغئ،  الثغمصراذغئ  سطى 
الثغمصراذغات شغ السالط... بالظسئئ لطعقغات الماتثة 
شإن تةاوز عثا افطر وترضه غتثث بئساذئ دون أي 
رد شسض جغضعن خطأ شادتا". أطا السظاتعر الةمععري 
بمظًا  عظاك  أن  طظ  الاأضث  "سطغظا  شصال:  طاضغظ  جعن 
جغثشع، وطظ بط غمضظظا ربما إصظاع الروس بعصش طبض 

عثه العةمات سطى أجسظا الثغمصراذغئ".
الرئغج  جاظإ  إلى  اخطش  شصث  لاراطإ  بالظسئئ  أطا 
بضعظه  الثغمصراذغ  التجب  باتعاطه  بعتغظ  الروجغ 
بعتغظ:  صال  الاالغ  الغعم  وشغ  السغأ"!  "الثاجر 
لظ  لضظظا  الــرد،  ــراءات  إج اتثاذ  شغ  بتصظا  "ظتافر 
إسمار  إلسادة  المساصئطغئ  خطعاتظا  وجظاثث  ظفسض... 
السقصات الروجغئ افطرغضغئ اظطقصا طظ السغاجئ الاغ 
أبظى  وصث  تراطإ".  دوظالث  الرئغج  إدارة  جامارجعا 
تراطإ سطى رد بعتغظ شصال: "عثه خطعة سزغمئ (طظ 
جثا!"  ذضغ  حثص  أظه  دائما  سرشئ   - بعتغظ)  صئض 
جثغثة  لسغاجئ  اظسضاجا  تراطإ  طعصش  غمبض  شعض 

شغما غثص السقصات افطرغضغئ الروجغئ؟
"تجب  شخغض  ظزرة  طع  تراطإ  ظزر  وجعئ  تظسةط 
الحاي" شغ التجب الةمععري الاغ تصعل بأظه لغج سطى 
العقغات الماتثة أن تاتمض سإء الصغادة افخقصغئ شغ 
السالط؛  طظ  جااراجع  أطرغضا  أن  غسظغ  ق  عثا  السالط. 
إجئار  سظ  طسآولئ  تضعن  لظ  جعف  أظعا  غسظغ  بض 
اإلظسان  تصعق  لصغط  اقظدمام  سطى  افخرى  الثول 
الاغ تثسغ العقغات الماتثة أظعا ططاجطئ بعا. وعثا 
غفسر تخرغتات تراطإ بأن سطى العقغات الماتثة أن 
تسمض بحضض سطظغ طع بعتغظ شغ جعرغا، سطى الرغط 
طظ العتحغئ غغر المسئعصئ لطتمطئ الروجغئ، بغظما ظأى 
أوباطا بظفسه سظ بعتغظ ظاعرغا ولضظه غصعم بالاظسغص 

طع روجغا بحضض غغر طئاحر سظ ذرغص أردوغان.

لصث أدلى تراطإ باخرغتات بثت سطى أظعا تعثغث لطظزام 
طعاجعئ  شغ  وتغثة  أوروبــا  ترك  اصارح  شصث  السالمغ. 
الاعجع الروجغ إذا لط تصط الثول افوروبغئ بثشع المجغث 
طظ افطعال طظ أجض الثشاع سظعا، ضما ُظصض سظه سطى 
ظطاق واجع بأظه صال بأظه غمضظ أن غسارف بدط روجغا 
لحئه ججغرة الصرم شغ ٢٠١٤م طظ أوضراظغا، وعع طا طظ 
حأظه أن غمبض تشغرا ضئغرا شغ السغاجئ، تغث إن العقغات 
الماتثة صاطئ بفرض سصعبات اصاخادغئ سطى روجغا 
بسئإ ذلك السثوان. وطع ذلك شإن تخرغتات تراطإ 
لغسئ جعى حسارات لمآغثغه إلظعار أظه غدع "أطرغضا 
أوقً"، وتخرغتاته بثخعص ضط روجغا لطصرم لط ُتظصض 
بظجاعئ. تغث ضان تغظعا غةغإ سظ جآال، وبئساذئ 
ضان رده بأظه "جغاط الظزر شغ ذلك"، وعع بمبابئ رد 
غغر طقئط طظ صئض جغاجغ واعٍ، ولضظ لط غّثع أتث بأن 
تراطإ غماطك العسغ! وبالاالغ شإن تخرغتاته غةإ أن 
تساطض بتثر. لصث ضان جعابه تعل الصرم شغ تمعز طظ 
السام الماضغ، ولط غصط بسثعا بأغئ تخرغتات، تاى 
بسث السصعبات اإلضاشغئ الاغ شرضاعا العقغات الماتثة 
سطى المحارغع الروجغئ شغ الصرم شغ ٢١ ضاظعن افول 
الماضغ. وطعما ضاظئ ظعاغا تراطإ شإن تتسغظ السقصات 

افطرغضغئ الروجغئ جاضعن طصغثة بالضعظشرس.
"صاظعن  ظص  والظعاب  الحغعخ  الضعظشرس؛  طةطسا  أصر 
تفعغخ الثشاع العذظغ لطسظئ المالغئ ٢٠١٧"، والثي 
صام أوباطا بالاعصغع سطغه شغ ٢٣ ضاظعن افول ٢٠١٦، 
سطى الرغط طظ أظه ضان غحسر بثغئئ أطض طظ أججاء طظه، 
طبض اجامرار تمعغض طساصض غعاظااظاطع سطى الرغط طظ 
وسعد أوباطا بإغقصه! عثا الصاظعن غتثد تمعغض وزارة 
الثشاع افطرغضغئ. وعع ططغء بثطعات ضث روجغا الاغ 
ُوخفئ شغ جطسئ اجاماع لةظئ الصعات المسطتئ شغ 
الضعظشرس افطرغضغ، بأظعا "الظزغر الصرغإ المظاشج" 
لطاضظعلعجغا  الماتثة  العقغات  "اتاضار  غعثد  الثي 
السسضرغئ الماصثطئ". واحاضئ الطةظئ طظ "اقجافجازات 
الماتثة  العقغات  "وخــعل  وبأن  الروجغئ"،  الظعوغئ 
طترضات  سطى  اقساماد  شغ  طسامرا  غجال  ق  لطفداء 
الخعارغت الروجغئ، وسطى طحارغات تسعد بالظفع المالغ 
سطى طساسثي وطساحاري شقدغمغر بعتغظ - بمظ شغعط 
أشراد صاطئ أطرغضا بفرض سصعبات سطغعط - ضما غثسط 

صاسثة الخظاسئ التربغئ الروجغئ. وعثا غغر طصئعل".
السقصات افطرغضغئ طع روجغا صث تاتسظ بسث الـ ٢٠ 
طظ ضاظعن الباظغ الةاري، وغمضظ أن غسمض الئطثان طسا 
بحضض سطظغ شغ بسخ الصداغا، ولضظ رغئات بعتغظ 
الاعجسغئ شغ أوروبا جعف تسامر أطرغضا بالعصعف شغ 

 وجععا، سطى افصض تاى غزعر تعثغث أضئر

عادي غظاصث تطعل ضريي وغحسض الةئعات...
شغما املئادرة افطمغئ تثدع لطاسثغقت

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

ربه  سئث  الغمظ  شغ  بالحرسغئ  غسمى  طا  رئغج  وجه 
 - المضق  طثغظئ  شغ  ألصاعا  الاغ  ضطماه  شغ  عادي 
الماتثة  افطط  إلى  أولعا  طاسثدة،  رجائض  تدرطعت 
إتمام  إلى  ظاططع  "إظظا  وصال  الثولغ،  افطظ  وطةطج 
دورعط، والسمض بحضض جثي شغ تظفغث صرارات طةطج 
افطظ الثولغ، لطسعدة إلى المسار السغاجغ، قجاضمال 

طتطاته بسث إظعاء اقظصقب وطا ترتإ سطغه".
وأضاف عادي "ظساشرب... طا غسعق له وغطرته وزغر 
خارجغئ العقغات الماتثة افطرغضغئ (ضغري) طظ أشضار 
شغ  ُسمان"  شغ  لطتعبغغظ  وسعده  لاظفغث  وطصارتات 
إحارة إلى الطصاء الثي جمع ضغري بعشث الةماسئ شغ 
طسصط، شغ ١٤ و١٥ طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦، 
ضطرف  تةاعطعا  بسئإ  طثرجاته،  التضعطئ  ورشدئ 

شغ الطصاءات.
واسائر عادي أن طا غطرته ضغري "جسض تطك المطغحغات 
بض  والسقم،  لطتض  الثدعع  طظ  وتاعرب  تاطاول 
واجاعاارعا  وسثواظعا  تخسغثعا  شغ  وتامادى 
العصئ  شغ  طتثرا  طساظاته".  وزغادة  الغمظغ  بالحسإ 
ظفسه طظ تةاوز المرجسغات الثولغئ المافص سطغعا شغ 

أي تض جغاجغ صادم.
ولث  "أن  اإلطاراتغئ  "الئغان"  ختغفئ  ذضرت  وصث  عثا 
الحغت أتمث جغساأظش افجئعع المصئض اتخاقته طع 

افذراف الغمظغئ قجاؤظاف طتادبات السقم".
غسطط  جعف  افطمغ  المئسعث  "إن  المخادر  وتصعل 
جرى  الاغ  السقم  خطئ  طظ  ظسثئ  الخراع  ذرشغ 
وجمسئ  الغمظ"  لـ"رباسغئ  افخغر  الطصاء  خقل  تسثغطعا 
وزراء خارجغئ أطرغضا وبرغطاظغا واإلطارات والسسعدغئ 
أن  "إلى  المخادر  وأحارت  سمان،  لسططظئ  باإلضاشئ 
المئسعث افطمغ وبالاساون طع الثول الراسغئ لطاسعغئ 
شغ  السسضرغئ  الطةظئ  لاثرغإ  الاتدغر  اجاضمطعا 
الساخمئ افردظغئ سمان سطى آلغئ تبئغئ وصش إذقق 
الظار المعصع شغ الساحر طظ ظغسان/أبرغض الماضغ شغ 

طظطصئ ظعران الةظعب السسعدغئ".

الثطئ  تفاخغض  لطختغفئ  ذاتعا  المخادر  وأسطظئ 
واظستاب  اقظصقب  إظعاء  سطى  وتصعم  المسثلئ، 
المطغحغات، وتسطغط افجطتئ صئض اقظاصال إلى المسار 
السغاجغ، وتحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ، وأن الرباسغئ 
عادي  لتضعطئ  الداطظئ  جاضعن  بالسقم  الثاخئ 
باظفغث طا غثص اقلاجاطات المظخعص سطغعا، شغ تغظ 
جااعلى جططظئ سمان ضماظئ الاجام التعبغغظ وتجب 

سطغ خالح باظفغث طا غثخعط طظ الاجاطات.
افذراف  بغظ  الترب  احاثت  شصث  افرض  سطى  أطا 
الماخارسئ لمجغث طظ الدشعذات لخالح التض السغاجغ 
الثي غرجعه ضض شرغص، خاخئ شرغص عادي، شالمعاجعات 
تحاث شغ تسج، وبغتان شغ حئعة، وشغ ظعط وخرواح 
سطى طصربئ طظ خظساء، وشغ طظاذص سثة تغث ق تجال 
أن  بسث  السسضري  بالتض  وتعثد  تاصثم  عادي  صعات 
رشخ عادي وتضعطاه خارذئ الطرغص افطمغئ ططالئا 
باسثغطعا طما جسض الرباسغئ الثولغئ تسّثل شغعا إرضاًء 
لعادي وتضعطاه تغث جاضحش افغام تصغصئ الاسثغقت 

المسربئ أسقه تسإ الختغفئ اإلطاراتغئ.
عثا شغما تسامض الثقشات داخض تتالش التعبغ وسطغ 
أطرغضا  تثسمعط  الثغظ  التعبغعن  غثحى  إذ  خالح؛ 
طظ تطغفعط سطغ خالح سمغض اإلظةطغج والثي ق غماظع 
الزروف  تاعغأ  تغظ  عادي  جظاح  طع  تتالفات  بسمض 

وغظدب التض السغاجغ بغظ الماخارسغظ.
خالح  وسطغ  عادي   - اإلظةطغج  سمقء  اجاطاع  لصث 
وأخث  الزروف  أخسإ  شغ  الاضغش   - لعط  والمعالعن 
الظفج السمغص والاطعن ضض تسإ الثور المعضعل له، 
شغ العصئ الثي ضان شغه سمقء أطرغضا طظ - التعبغغظ 
 - إغران  وداسماعط  اقظفخالغ  الةظعبغ  والتراك 
تعبغئ  سظةعغئ  جعاء  طفرذئ،  بسظةعغئ  غاخرشعن 
طا  اظفخالغئ  طظاذصغئ  سظةعغئ  أم  وجقلغئ  ذائفغئ 
جسض الظاس غدغصعن بعط وبأشسالعط شاسططعا سطى 
خرتئ  الاغ  إغران  أطا  أظفاجعط،  وضامعا  الغمظ  أعض 
أظعا تثطط لئظاء صاسثة سسضرغئ شغ الغمظ شصث ضاظئ 
طشرورة طثمعرة تغث أترجئ تطك الاخرغتات التعبغغظ 

أطام خخعطعط شخرتعا بالرشخ والسثرغئ طظعا.
لصث اجاشطئ برغطاظغا الترب شغ الغمظ إلظعاك سمقء 
واضح  وعثا  التعبغغظ  أو  السسعدغئ  جعاء  افطرغضان 
دون  الترب  إغصاف  سطى  صادرة  السسعدغئ  شق  لطسغان، 
تتصغص طا زسمئ شغ الزاعر أن الترب ضاظئ طظ أجطه، 
الةظعب  ظعران  شغ  أظعا  ورغط  ضثلك،  التعبغعن  وق 
جطسئ طع التعبغغظ واتفصئ طسعط لاعثئئ الترب وطع 
غفحطعن  خالح  وسطغ  عادي  اإلظةطغج  سمقء  شإن  ذلك 
السابص  وترجه  التثود  غحسض  خالح  شسطغ  ذلك، 
الئالساغئ،  الخعارغت  طظ  بمجغث  السسعدغئ  غصخش 
وعع الغعم غخرح برشده المرجسغات الاغ ظص سطغعا 
صرار طةطج افطظ وطثرجات التعار العذظغ والمئادرة 
الثطغةغئ، غفسض ضض ذلك طراوغاً لغةئر السسعدغئ سطى 
أن تتاوره طآضثا أظه رصط ق غمضظ تةاوزه ولغتّمطعا 
سعدته  شغ  أطق  الغمظ  إسمار  وإسادة  الترب  تضالغش 
عع أو ابظه لطتضط طساصئق، لصث خرح سطغ خالح شغ 

طصابطاه صئض أجئعسغظ سطى صظاة BBC الئرغطاظغئ أن 
السسعدغئ تاولئ اغاغاله شغ خالئ السجاء تغث ضان صئض 
الصخش طعجعدا عظاك، وصال إن برغطاظغا تماطك أدلئ 
سطى ذلك، طعضتا أن صغادات تجبه عط ضتاغا الصخش 

ولغج صغادات التعبغغظ؟!!
التض السغاجغ  لصث أطسك اإلظةطغج عثه المرة بجطام 
ضان  وربما  الغمظ،  شغ  الترب  بجطام  إلطساضعط 
لمظ  وإظه  طساصئق،  الضسضئ  شغ  افضئر  الظخغإ  لعط 
المآجش أن غخئح أعض الغمظ ضتغئ بغظ شضغ ضماحئ 
أطرغضغئ برغطاظغئ، لاخئح صرارات الترب وإغصاشعا بغث 
المساسمرغظ بغظما تاصاتض أذراف الخراع تتئ حسارات 
 - لقجقم  غضعن  أن  وضق  وتاحا  إجقطغئ؟!  وشااوى 
غغر الحسارات - طظ تربعط ظخغإ، شماى غسطط أعض 
الغمظ تصغصئ ذلك شغسمطعا إلزالاه وصطع دابره وتتضغط 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  اإلجقم 

 الظئعة... الطعط اعث أعض الغمظ فرحث افطر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

جط
طار

افطط الماتثة تسئإ المحاضض ق تتطعا

Öå¯\;g\É“’\;Ê·Â;fŸ\Öh;–Åê

بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

أضث تراطإ شغ رده سطى جآال ختفغ غعم افربساء ٢٨ ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٦، أن اإلطضاظات العائطئ الاغ تاماع 
بعا افطط الماتثة ق تاظاجإ طع طردود عثه المظزمئ. وتساءل: "عض رأغاط غعطا أن طظزمئ افطط الماتثة تطئ 
طسألئ؟ عثا لط غتخض أبثا، وعغ تسئإ المحاضض"، طسائرا أظه إذا ضاظئ المظزمئ "ق تساطغع اجاشقل إطضاظاتعا، 

شإن ذلك طدغسئ لطعصئ والمال". (التثث ظغعز)

ذضرت السفارة الروجغئ أن الطائرة الثاخئ، والاغ تط 
إرجالعا طظ صئض طعجضع إلسادة الثبطعطاجغغظ الروس 
واحظطظ،  غادرت  صث  ذردعط،  أطرغضا  صررت  الثغظ 
شغ  بالسفارة  الختفغ  المضاإ  وصال  افتث.  الغعم 
"الطائرة  ظعشعجاغ"،  "رغا  لعضالئ  الماتثة  العقغات 
ضان  الثبطعطاجغغظ".  جمغع  طاظعا  وسطى  أصطسئ، 
الثمغج،  صرر،  صث  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج 
غسمطعن  أظعط  بجسط  روجغاً،  دبطعطاجغاً   ٣٥ ترتغض 
بـ  وصاطعا  الروجغئ"،  اقجاثئارات  شغ  "طعظفغظ 
وطظ  افطرغضغئ".  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  "الاثخض 

جعاه، أسطظ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ، الةمسئ، أن طعجضع لظ تطرد أتثا ردًا سطى تخرشات العقغات 
الماتثة. (sputnikسربغ)

ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َقِريًبا  َّ غَُّهْم َقْوٌم الَّ َفْعِقلُوَن * َكَمَثِل ا
َ
َّ َذلَِك بِك َْسُبُهْم مَجِيًعا َوقُلُوُبُهْم َش : غصعل جئتاظه وتسالى: ﴿حتَ

ٌم﴾، الطعط شرق جمسعط، وحائ حمطعط، واجسض الثائرة تثور سطغعط، إظك ولغ  ِ
َ
ْمرِِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ

َ
َذاقُوا َوَباَل أ

ذلك والصادر سطغه.

ذائرة الثبطعطاجغغظ الروس تشادر واحظطظ
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طظ  صسرغاً  الظاس  ر  ُغعةَّ بأن  صئض  طظ  المسطمغظ 
جسةسئ  أحئسعط  الثي  بفسض  طظ؟  وبفسض  طظازلعط، 
تطإ  شُسطِّمئ  اتمرارًا،  وافحث  التمر  الثطعط  شغ 
شغ سمطغئ شاضتئ طفدعتئ جغئعء بإبمعا أردوغان 
وأزقطه وشخائطه الاغ اجاةابئ له، وطظ بط شاوضئ 
سطى ضغاع بقدعا واظخاسئ فسثائعا، لغج شغ سامئ 
الطغض، بض شغ وضح الظعار، وظسغئ أو تظاجئ الثطاء 
الاغ  والثغار  اظُاعضئ  الاغ  والترطات  ُجفضئ  الاغ 
أو  ظسغئ  وتةرعا...  حةرعا  إلى  بحرعا  طظ  بئ  ُخرِّ
تظاجئ عثه الفخائض خثاسعا لطظاس باترغرعط طظ 

الظزام وأزقطه وطظ ظطمه وإجراطه...
إظعا إلتثى الُضَئر أن غةطج ظزام أردوغان وشخائطه 
سطى ذاولئ واتثة طع بعتغظ، وذلك شغ خفصئ بغع 
طعغظئ وطحغظئ، خفصئ بغع تطإ وأعض تطإ وطا بسث 
تطإ، وَغُسثُّ ذلك ظخرًا غعظأ بعتغظ سطغه! إظعا إلتثى 
الضئر أن تجغث إغران جرغمئ روجغا جرغمئ، وُتداسش 
المةازر  شغ  روجغا  وتظاشج  وتحغئ،  وتحغاعا 
لظزام  تطإ  ُتسطط  أن  الضئر  إلتثى  وإظعا  والمصابر! 
بأن  جظغش  لصرار  تصثغماً  تسطغمعا  وغضعن  الطاغغئ، 
تاصاجط تطك الفخائض الاغ باسئ دغظعا ببمظ بثج، 
شاظصخ  الظزام،  أزقم  طع  الئؤغج  التضط  تاصاجط 
غجلعا طظ بسث صعة ضادت تةسض الظزام أبرًا طظ بسث 
سغظ! وإظعا إلتثى الضئر أن غاسابص التضام شغ بقد 
الصاتطئ  الحآم  بمفاوضات  الارتغإ  سطى  المسطمغظ 
شغ أجااظئ وجظغش وجقلاعما، وذلك بثل أن غظخروا 
ظعن برباط  أعض الحام، لضظ أّظى لعط ذلك وعط طصرَّ

شغ الثغاظئ غطغر... صاتطعط اهللا أظى غآشضعن.
أغعا افعض شغ الحام: لصث أذاب بطب تطإ طعبصات 
لضض  افطر  وظعر  والفخائض،  التضام  طظ  السمقء 
لطئخر،  الفاصث  الئخغرة  لخاتإ  تاى  بض  بخر،  ذي 
لثي  الخئح  ظعر  بض  غحاوة،  افسغظ  سطى  تئص  شطط 
سغظغظ... لصث ُخثساط طظ أولؤك التضام، وبثاخئ شغ 
الةعار، وبثاخئ أَخّص طظ أردوغان ترضغا، وافَخّص 
تطإ  وغغر  تطإ  جطَّمئ  الاغ  الفخائض  تطك  افَخّص 
ُلِثغاط  لصث  المارصغظ...  الثعظئ  لمال أولؤك  اجاةابئ 
غا أعض الحام طظ أول عثظئ وّصسئ الفخائض ظّخعا، 
طظ  ُلِثغاط  وزرعا،  تمطئ  تعةغر  تمطئ  أول  وطظ 
أردوغان طظ أّول خط أتمر ذمسه، وطظ أّول تماة 
بسث  أبرًا  وسُثه  أخئح  بط  طرتغظ،  تاضرر  ق  أن  َوسث 
سغظ، والمآطظ ق غطثغ طظ جتر واتث طرتغظ، شضغش 
بسث  وطا  الةعار  تضام  طظ  طرارًا  ُلثغاط  وصث  بضط 
سثغثة  شخائض  طظ  ُلِثغاط  وصث  بضط  ضغش  الةعار؟ 
طثغثة، ضاظئ أطام أسغظضط تصااض شغما بغظعا بثل أن 
تصاتض طظ خرجئ لصااله، وتصعل بالعتثة وق تاتث، 
وتجسط ظئث الفرصئ وعغ أحث شرصئ، وَتسإُّ أعض المال 

الصثر بط َتُسثُّ أخثه ُصربئ!
الثاء  أدرضئ  إذا  إق  بشرًا  تسث  لظ  الفخائض  عثه  إن 
ولغج  وتثتعا  عع  والثواء  الثواء،  تظاولئ  بط  وطظ 
دوظما  تصال  ضطمات  لغسئ  وتثتعا  ولضظ  تفرصعا، 
الفخائض  اجامسئ  إذا  إق  عثا  غضعن  ولظ  شسال،  أبر 
خطش صغادة جغاجغئ طثطخئ سطى أجاس اإلجقم، شق 
مَجِيًعا   ِ تضفغ تقوة اآلغئ الضرغمئ ﴿وَاْقَتِصُموا حِبَْبِل ابَّ
َفَال َفَتَدبَُّروَن الُْقْرآن﴾، 

َ
َوَال َيَفرَّقُوا﴾ دون تفضر وتثبر ﴿أ

شالثي غدمظ سثم الفرصئ عع اقساخام باهللا، شاضعن 

اهللا،  بتئض  تمسك  خادصئ  جغاجغئ  صغادة  لطفخائض 
اإلجقم  خط  طساصغط،  واتث  خط  شغ  وتصعدعا 
أطا  الخش.  وغساعي  الفرصئ،  تظافغ  عضثا  السزغط... 
بتضام  وترتئط  اهللا  تاصغ  ق  صغادة  خطش  اتتثوا  إذا 
ق غثحعن اهللا، شإن الثاء جغئصى داء غحاّث، والفرصئ 
وق  ذاغغئ،  غرّدون  ق  بط  وطظ  تماّث،  شرصئ  جائصى 
تطإ  وغغر  تطإ  شغ  رأغظا  ضما  بض  طةرطًا،  غمظسعن 
التضام،  طظ  السمقء  سطغه  غخسث  جطَّماً  جغضعظعن 
ظعرت  وإن  وتاى  الجؤام،  المعت  قتفاق  وغمعث 
سطغعط العتثة، شعط ضما رأغظاعط شغ اتفاصغات أظصرة، 

وتثتعط تسظغ "الاعصغع طظ الفخائض المعتثة"!
ترضعا  أن  بسث  عثا  طظ  لحغء  أجقشظا  تسرض  لصث 
أخابعط...  طا  بارضه  شأخابعط  تمطعه،  الثي  التص 
  اهللا  رجعل  به  جاء  الثي  التص  سظ  تفرصعا  لصث 
الرجعل  طسرى  الصثس  شأضاسعا  الخطغئغغظ  زطظ 
الااار  زطظ  التص  ذلك  سظ  وتفرصعا  وطسراجه...   
واخاطفعا  وتفرصعا  بشثاد...  الثقشئ  ساخمئ  شأضاسعا 
بط  وطظ  الثقشئ  شداسئ  الماضغ  الصرن  أوائض  شغ 
المرتغظ  شغ  ولضظعط  أخرى...  طرة  الصثس  ضاسئ 
شسادوا  الثواء  وتظاولعا  الثاء  سرشعا  والباظغئ  افولى 
طثغظئ  وأخئتئ  الصسطظطغظغئ  شاتئ  سزغمئ  أطئ 
اإلجقم، واصاربعا طظ سصر دار الطاغغئ بعتغظ، وذرصعا 
أبعاب أوروبا طظ حرصعا وغربعا، طظ بقط الحعثاء 
طغسعر  وافطر  شغغظا...  أبعاب  إلى  شرظسا،  أبعاب  سطى 
أن ظسعد ضما ضظا أسجاء أصعغاء بالثواء ظفسه، شغظضفأ 
وغغرعا  جعرغا  سظ  وأحغاسعط  المساسمرون  الضفار 
سطى  وظصدغ  الصثس،  وظسغث  اإلجقم،  أرض  طظ 
ضغان غععد المشاخإ لفرض المئارضئ، وظظحر الثغر 
لغج شصط شغ بقد اإلجقم، بض تاى شغ أضظاف بقد 

اإلجقم، وغاتصص وسث اهللا باقجاثقف والامضغظ...
ضض  غا  الحام،  شغ  افعض  أغعا  المسطمعن،  أغعا 
به،  وظثاذئضط  الثواء  عثا  لضط  ظصثم  إظظا  البائرغظ: 
أخئتظا  شصث  لمتاب،  تةئ  وق  لمساثر  سثر  غئص  شطط 
َوَال 

َ
ظصعم وظصسث سطى طخائإ تتغط بظا أشق ظسائر؟! ﴿أ

َينْيِ ُعمَّ َال َفُتوُبوَن  ْو َمرَّ
َ
أ ةً  غَُّهْم ُفْفَتُنوَن يِف لُكِّ َخٍم َمرَّ

َ
يََرْوَن ك

وجماسات،  أشرادًا  ظثاذئضط  إظظا  ُروَن﴾  كَّ يَذَّ ُهْم  َوَال 
ظثاذئضط  وشخائض...  جغعش  طظ  وطظسئ  صعة  وأعض 
شاظخروعا  طثطخئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  تةامسعا  أن 
اإلجقم،  دولئ  اإلجقم،  تضط  بإصاطئ  وتآازروعا 
الثقشئ الراحثة... عثا عع التص، غثاذئضط به تجٌب 
رائث ق غضثب أعطه، غثاذئضط به تجُب الاترغر، وعع 
طسروف لضط ق تةعطعظه، غسمض طسضط وبغظضط، وصث 
إن  بظخته...  وغتعُذضط  الصعل  غخُثُصضط  خئرتمعه 
واتسع  الثطإ،  تفاصط  شصث  غظادغضط  الاترغر  تجب 
الثطإ  جثوة  ظطفأ  أن  اهللا  بإذن  وبغثظا  الثرق، 
شغخئح بردًا وجقطًا، وظسث الثرق شغسعد أطظاً وأطاظاً... 
إلغضط،  طمثودة  عغ  ضما  إلغظا  أغثغضط  تمثون  أشق 
شغحث بسدظا بسدًا، وظفعز شغ الثارغظ، وذلك الفعز 

...السزغط
َوُهَو  ْمَع  السَّ لْىَق 

َ
أ ْو 

َ
أ َقلٌْب   ُ َ اَكَن  لَِمْن  ِْكَرى  َ َذلَِك  يِف  ﴿إِنَّ 

َشِهيٌد﴾
البالث طظ ربغع الباظغ ١٤٣٨عـ                                    

٢٠١٧/١/١م
تجب الاترغر
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السسعدي لرؤغئ ضغري، ضما شغ خئر وضالئ افظاضعل 
ضغري  بمصارتات  ترتإ  "السسعدغئ   :(٢٠١٦/١٢/٢٩)

تعل التض الظعائغ لطظجاع الفطسطغظغ اإلجرائغطغ".
وعط   - جسعد  آل  بسةض  جثغث  طظ  غثّضر  وعثا 
تض  خطش  الطعث  شغ   - السربغئ  الثول  طسعط  غةّرون 
الثولاغظ افطرغضغ: إذ إن السسعدغئ ضاظئ صث أذطصئ 
ُوخفئ طئادرة السقم السربغئ والاغ ترتضج إلغعا  طا 

رؤغئ ضغري طظ أجض الاطئغع الحاطض.
وتسعد جثور تطك المئادرة إلى تةاوب المطك افجئص 
افطرغضغ  الرئغج  تترضات  طع  السجغج  سئث  بظ  شعث 
الثول  سطى  ذرح  سظثطا   ،١٩٨٢ سام  رغشان  افجئص 
الحرق  شغ  لطسقم  شعث  المطك  "طحروع  السربغئ 
بسثطا  السربغ،  لطسقم  طحروسا  أخئح  بط  افوجط"، 
بط  واإلصطغمغ.  السالمغ  الاأغغث  لمحروسه  شعث  تحث 
جثد المطك السسعدي السابص سئث اهللا، طئادرة السقم، 
وتئظاعا الصمئ السربغئ شغ آذار ٢٠٠٢، وأخئتئ تسمى 

المئادرة السربغئ لطسقم.
ضض  طع  تاةاوب  دائما  ظّطئ  السسعدغئ  شإن  لثلك 
تثشع  وظّطئ  الصدغئ،  ططش  إلظعاء  أطرغضغ  تترغك 
باتةاه تض الثولاغظ، رغط طا شغه طظ طظاصدئ لطبعابئ 
اإلجقطغئ وطثالفئ لفتضام الحرسغئ الاغ تّثسغ أظعا 
تطاجطعا، وغطّئض شغعا سطماؤعا لعلغ افطر، طع الاشاشض 
سّما غّثسعظه طظ (سصغثة العقء والئراء)، ودون أدظى 

بالمسروف  وافطر  السغاجغئ  المتاجئئ  شغ  تراك 
اإلجراء  بأرض  غاسطص  شغما  المظضر،  سظ  والظعغ 

والمسراج، الاغ عغ ججء طظ سصغثة المسطمغظ.
لغج بمئ طظ حك شغ أن الصئعل بمصارح ضغري (أو 
التض افطرغضغ لصدغئ شطسطغظ)، عع اساراف بضغان 
طظ  بالمؤئ  بماظغظ  طظ  غصرب  لما  واغاخابه  غععد 
أرض شطسطغظ، وعع خغاظئ هللا ولرجعله ولطمسطمغظ.

شأّي جرغمئ تطك الاغ ارتضئعا التّضام شغ ظصض التراك 
السغاجغ طظ خاظئ تحث افطئ سطى طحروع الاترغر 
إلى الطعث خطش طحروع أطرغضغ لطمفاوضات؟ وذلك 
شطسطغظ  صدغئ  تترغك  شغ  جرغماعط  طع  بالاجاطظ 
طظ خاظئ الصدغئ اإلجقطغئ، إلى السربغئ بط العذظغئ، 
إلى أن أوخطععا لاضعن صدغئ شخائطغئ، ق تتّض إق 

بالاعاشص الفخائطغ سطى طحروع تض الثولاغظ؟!
الختغح  التض  بأن  الاثضغر  أغدا  الصعل  ظاشطئ  وطظ 
والحرسغ لصدغئ شطسطغظ، عع الاترغر ق الافاوض، 
المةاعثغظ  جغعش  تحث  افطئ  سطى  غفرض  وعع 
رشخ  أغدا  وغعجإ  المفاوضغظ،  وشعد  تترغك  ق 
الثاخطغ،  بالحأن  غسّمى  لما  المدطض  المفععم 
والاثضغر بأن شطسطغظ عغ ججء طظ بقد المسطمغظ 
وق إصطاسا  لمظزمئ الاترغر،  العاتثة، ولغسئ طرتسا 

 لمظافسغعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ
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تثاسغات الثور الرتضغ وظاائةعا سطى بعرة الحام

ضان جصعط تطإ المعغظ الثطعة افولى لطظزام الارضغ 
بسث أن أجفر سظ وجعه الصئغح الثي ضان غشطغه بصظاع 
طظ الاخرغتات الةمغطئ؛ واجاضماقً لطثور الثي غطسئه 
الفخائض  صغادات  إللجام  جسى  الحام؛  بعرة  إلجعاض 
بالةطعس طع الروس الثغظ تخثت ذائراتعط أرواح 
سحرات اآلقف؛ ودطرت الئغعت وعةرت المسطمغظ طظ 
طثغظاعط شغ ظروف صاجغئ، واظئبص سظ عثا اقجاماع 
الفخائض  صغادات  لئسخ  الارضغ  الظزام  اجاثساء 
لطاعصغع سطى طحروع صرار وصش إذقق الظار الثي جرى 
اقتفاق سطغه بغظ ترضغا وروجغا باارغت ٢٠١٦/١٢/٢٩م؛ 
تمعغثًا إلجراء طفاوضات جغاجغئ بغظ الظزام السعري 
برساغئ  ضازاخساان  ساخمئ  "أجااظئ"  شغ  والمسارضئ 
روجغئ ترضغئ. وغادمظ عثا اقتفاق ظصاذاً سثة بدماظئ 
ترضغا وروجغا شغ خطعة غرغئئ سةغئئ، إذ ضغش غضعن 
الصاتض ضاطظاً وضغش غضعن الثخط تضماً، بض ضغش غطاجم 
طظ ق سعث له بسعثه؟!! وضغش غآتمظ طظ ق أطان له؟! 
واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿َكْيَف َوإِْن َفْظَهُروا َعلَْيُكْم 
ىَب قُلُوُبُهْم 

ْ
ْفوَاِهِهْم َوتَأ

َ
ًة يُْرُضونَُكْم بِأ َال يَرُْقُبوا فِيُكْم إِالًّ َوَال ذِمَّ

ْكرَثُُهْم َفاِسُقوَن﴾. ظسط لصث أرضععط بأشعاععط ولضظ 
َ
وَأ

أبئ صطعبعط، شئسث غعم واتث شصط طظ تعصغع اقتفاق 
أضث ذاغغئ الحام سطى الاجاطه بالصخش والاثطغر وظصخ 
السعث طبض ضض طرة، شصخش وصاض المسطمغظ شغ الرغش 
الشربغ لمثغظئ دطحص وشغ غعذاعا وعثه سادة أسثاء 
صادة  سظعا  تشاشض  أو  غفض  الاغ  تصغصاعط  وعثه  اهللا؛ 
ِيَن َخَهْدَت  َّ الفخائض، واهللا جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿ا
ةٍ وَُهْم َال َفتَُّقوَن﴾، ضما أضث  ِمْنُهْم ُعمَّ َفْنُقُضوَن َقْهَدُهْم يِف لُكِّ َمرَّ
صادة الفخائض طظ جاظئعط سطى اقلاجام بعصش الصاال؛ 
واضافعا باسثاد الثروصات الاغ لظ غضعن آخرعا صخش 
طثغظئ افتارب شغ رغش تطإ الشربغ خئاح ٢٠١٧/١/١م 
بالخعارغت الفراغغئ. وبسث الاعصغع سطى اقتفاق خرجئ 
سطغظا تخرغتات طاداربئ طظعا طا تصعل بأن وصش إذقق 
الظار غحمض ضض الفخائض وضض المظاذص؛ وأخرى تسابظغ 
شاح الحام والشعذئ الحرصغئ طظ اقتفاق، وبالبئ تآضث 
أن ظسثئ اقتفاق الاغ وصسئ سطغعا الفخائض طثاطفئ 
سظ الظسثئ الاغ وصسعا الظزام، وطا ذلك إق لاسطغط 
الدعء سطى تفاخغض اقتفاق وإحشال الظاس بعا؛ وخرف 
اجاسقطًا  غسائر  الثي  اقتفاق  أخض  سظ  أظزارعط 
ولغث  الظزام  خارجغئ  وزغر  سظه  صال  والثي  وعجغمئ؛ 
المسطط "اقتفاق غسضج بصئ الثولئ السعرغئ والةغح 
والصعات المسطتئ بالظخر سطى المسارضئ"، شإن ضاظئ 
صغادات الفخائض ق تسطط أن الشرب الضاشر جغسابظغ شاح 
الحام شاطك طخغئئ وإن ضاظئ تسطط شالمخغئئ أسزط 
أعض  بمظه  غثشع  اصااال  أطام  المظطصئ  جادع  فظعا 

الحام طجغثًا طظ الثطاء وطجغثًا طظ افجى.
وبسث تصثغط ظسثئ اقتفاق إلى طةطج افطظ اظاعى 
لغثرج  طسثلئ  لظسثئ  افطظ  طةطج  بثسط  المطاف 
لعجعد  غاطرق  لط  الثي   ٢٣٣٦ الرصط  غتمض  بصرار 
اجابظائعا  سثم  أو  اقتفاق  طظ  الحام  شاح  اجابظاء 
وغمعث لمتادبات تةري بغظ ذاغغئ الحام وصغادات 

وصئ  شغ  ضازاخساان  ساخمئ  أجااظئ  شغ  الفخائض 
قتص وغآضث الصرار أن "التض المساثام العتغث لفزطئ 
جغاجغئ  سمطغئ  خقل  طظ  عع  جعرغا،  شغ  التالغئ 
حاططئ وبصغادة جعرغئ، اجاظادًا إلى بغان جظغش شغ 
افطظ  طةطج  وصرارات  ٢٠١٢م"،  تجغران/غعظغع   ٣٠
والئغاظات ذات الخطئ الخادرة سظ المةمعسئ الثولغئ 
لثسط جعرغا وباسعغض طظ افطط الماتثة، وغائغظ 
طظ الصرار المثسعم طظ صئض طةطج افطظ أن طا غظفث 
طظ اتفاصات بغظ ذاغغئ الحام وصغادات الفخائض عع 
الصغادات  عثه  تاولئ  طعما  أطرغضا  ترغثه  طا  سغظ 
أعض  إلغعام  طظعا  جسغاً  المراوغئ  أو  الاتفر  ادساء 
وعظا  صراراتعا،  واطاقك  جغادتعا  باجاصقل  الحام 
المحروع  شغ  المحضطئ  أس  إلى  اإلحارة  طظ  بث  ق 
التض  عثا  غسامث  إذ  السغاجغ،  وتطعا  افطرغضغ 
سظ  الثغظ  تفخض  الاغ  الثولئ  سطماظغئ  سطى  وغآضث 
سرض التائط بسصغثة المسطمغظ الاغ  التغاة ضارباً 
سظعا  طظئبصاً  تغاتعط  ظزام  غضعن  أن  سطغعط  تعجإ 
وتةسض ظزام تضمعط ظزاطاً شرغثًا ق غحئه أي ظزام 
 ِ ُْكُم إِالَّ ِبَّ وق غحئعه أي ظزام، صال تسالى: ﴿إِِن احلْ
ْكرَثَ اجَّاِس 

َ
يُن الَْقيُِّم َولَِكنَّ أ ِّ الَّ َيْعُبُدوا إِالَّ إِيَّاهُ َذلَِك ا

َ
َمَر ك

َ
أ

َال َفْعلَُموَن﴾، ضما غآضث التض افطرغضغ سطى المتاشزئ 
سطى أدوات اإلجرام السسضرغئ وافطظغئ، ضغش ق وعغ 

افداة الداطظ لاتصغص طحروسعا!
ظسط إن أطرغضا تتاول أن تثثع أعض الحام طظث بثاغئ 
البعرة سظ ذرغص تسطغط الدعء سطى حثص ذاغغئ 
الحام؛ شمرة تخرح بأظه غةإ سطغه أن غرتض وطرة 
تخعرًا  لاعجث  بثوظه،  جعرغا  شغ  تض  ق  بأن  تصعل 
سظث أعض الحام أن بعرتعط اظاخرت وذلك بسث أن 
تصعم بإزالاه، والتصغصئ أن المحضطئ افجاجغئ لغسئ 
افجاجغئ  المحضطئ  وإظما  حثص بحار شتسإ،  شغ 
ق  ظزام  شأي  المسطمغظ؛  سطى  المطئص  الظزام  شغ 
ظزام  عع  العتغث  طخثره  اإلجقطغئ  السصغثة  تضعن 
بشخ  السغح  وضظك  الحصاء  إلى  غآدي  حغطاظغ 
الظزر سظ الصائط سطغه، شاهللا جئتاظه وتسالى غصعل: 
َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال  تِيَنَُّكْم ِمينِّ ُهًدى َفَمِن ايَّ

ْ
ا يَأ ﴿َفإِمَّ

َضْناًك  َمِعيَشًة   ُ َ َفإِنَّ  ِذْكرِي  َقْن  ْعَرَض 
َ
أ َوَمْن    يَْشىَق 

المحضطئ  أس  عع  عثا  ْقىَم﴾، 
َ
أ الِْقَياَمِة  يَْوَم  ْرُشُهُ  َوحنَ

وعثا أجاجعا شصدغئ أعض الحام لغسئ اجائثال زغث 
بسمرو! وإظما الصدغئ عغ اجائثال ظزام رباظغ شغه 
شغه  طةرم  حغطاظغ  جاعطغ  بظزام  والعظاء  السسادة 
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن 

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
الدقل والحصاء صال تسالى: ﴿أ

ِ ُحْكًما لَِقْوٍم يُوقُِنوَن﴾. ْحَسُن ِمَن ابَّ
َ
َوَمْن أ

ظسط ق حك أن الشرب غثرك عثه الظصطئ جغثًا وجعف 
غصعم بإزالئ حثص ذاغغئ الحام وغسائر إزالاه ظخرًا 
لطبعرة، ولضظ بسث أن غرتإ أوراصه وغبئئ أرضان ظزام 
تضمه السطماظغ شاسعد أرض الحام إلى جابص سعثعا 
 طجرسئ له بظعاذغر جثغثة وعثا عع الثسران المئغظ

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
جعرغا

بصطط: أتمث سئث الععاب*

شر المؤات طظ جضان وادي بردى خارج الساخمئ السعرغئ، افتث، تغث تثور احائاضات بغظ الصعات السعرغئ 
وسثد طظ شخائض المسارضئ، بغظعا جماسئ طعالغئ لطصاسثة تط اجابظاؤعا طظ العثظئ افخغرة لعصش إذقق الظار 
شغ الئقد. وصال الةغح السعري إن ظتع ١٣٠٠ حثص شروا طظ العادي طظث السئئ، تغث ضاظئ المظطصئ عثشا 
لشارات جعغئ اجامرت سثة أغام، رغط العثظئ الاغ تط الاعخض إلغعا برساغئ روجغئ وترضغئ. ودخطئ العثظئ 
تغج الاظفغث شغ وصئ طئضر طظ خئاح الةمسئ، وطظ الماعصع أن تةامع التضعطئ والمسارضئ إلجراء طتادبات 

شغ ضازاخساان شغ وصئ قتص طظ عثا الحعر. (جضاي ظغعز سربغئ)
: بات طظ ظاشطئ الصعل، الاثضغر بأن الظزام السعري ق سعث وق أطان له، شعض جغثرك المفرذعن 

غغغغغغ

طظ صادة الفخائض، الثغظ غطعبعن خطش الافاوض والتطعل السطمغئ طسه طظ أجض بسخ المظاخإ الجائطئ، 
والثوقرات الصثرة؛ عض جغثرضعن ذلك، صئض شعات افوان، أم جغمدعن جادرغظ شغ غغعط، تاى غطتظعط 

بظسطغه؟

جعرغا... شرار المؤات طظ وادي بردى بسث صخش سظغش

„’;‡]Ÿ^;ˆÂ;G–˜|;ˆÂ;Å‚¡;ˆ;ÍÑÊâ’\;‹]æfi’\

raya_no_111.indd   3raya_no_111.indd   3 02.01.2017   13:19:5802.01.2017   13:19:58



افربساء ٦ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٨ عـ المعاشص ٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١١١

املرتطئ الباظغئ ملسرضئ اجاسادة املعخض

طثظغغظ  ووجعد  الثولئ  لاظزغط  الحرجئ  المصاوطئ 
الةعغئ،  افتــعال  وجعء  طظازلعط  داخض  طتاخرغظ 
جغر  سرصطئ  أطرغضا  بصغادة  الاتالش  صــعات  وتسمث 
الحغظعك  ذائرات  طحارضئ  ضسش  خقل  طظ  المسرضئ 
وافباتحغ الاغ غالئا طا تضعن جئئا طعما شغ تسط 
السسضري  الاضظعلعجغ  لافعصعا  الحعارع،  طسارك 
بثلك، وإسادة رجط خطط المسرضئ طظ جثغث، عثه 
السعاطض وغغرعا جاعمئ شغ إغصاف طسرضئ "صادطعن 
غا ظغظعى" لمثة أضبر طظ أجئعسغظ، لغسطظ بسثعا سظ 
المرتطئ الباظغئ بسث أن اجامرت المرتطئ افولى بقبئ 
أحعر تصرغئا. تغث أسطظئ الصعات السراصغئ خئاح غعم 
طسرضئ  طظ  الباظغئ  المرتطئ  بثَء  الماضغ  الثمغج 
طظ  طتاور،  بقبئ  سطى  بعةعم  المعخض  اجاسادة 
بسث  ذلك  وغأتغ  الحرق.  وجظعب  والحمال  الحرق 
الحرذئ  صعات  طظ  تسجغجات  ووخعل  تسئعغئ  وصفئ 

اقتتادغئ حرق المعخض.
المعاجمئ  الصعات  أترزته  الثي  الاصثم  طظ  بالرغط 
الماعصع  طظ  أظه  إق  المثغظئ  طظ  افغسر  الةاظإ  شغ 
أن غثاشع تظزغط الثولئ سطى طا تئصى له طظ افرض 
بضض صعة، طا غةسض صعات الاتالش تساثثم ضض ذاصاعا 
الصخش  ذرغص  سظ  المثغظئ،  سطى  وتخئعا  الاثطغرغئ 
الةعي والمثشسغ، وجعف تضعن سمطغئ تطعغر المثغظئ، 
الصعات  طظ  ضئغرة  أسثاد  إلى  وتتااج  خسئئ  سمطغئ 
الئرغئ لحظ ترب حعارع. وإلظةاز عثه المعمئ، غتااج 
وعثا طا تفاصثه  سالغاً  تعشر صعات برغئ طثربئ تثرغئاً 
باجابظاء  الحعارع،  ترب  شغ  جغما  ق  السراصغئ  الصعات 
صعات جعاز طضاشتئ اإلرعاب الماثخخئ بعثا الظعع 
طظ الصاال، والاغ اجاطاسئ تاى الطتزئ اجاسادة طا 
المثغظئ  طظ  افغسر  الساتض  طساتئ  بطث  طظ  غصرب 
الاصثم  طظ  افخرى  المتاور  طظ  أي  تامضظ  لط  تغث 

بحضض تصغصغ شغ المثغظئ.
الحرصغ  الةظعبغ  المتعر  شغ  الااجسئ  الفرصئ  شصعات 
المثغظئ  داخض  شغ  اخاراق  أي  تتصغص  طظ  تامضظ  لط 
العتغثة  طتاولاعا  وظخش،  حعر  طظ  أضبر  طثى  سطى 
الاغ تمضظئ شغعا طظ تتصغص طبض عثا اقخاراق ضاظئ 
شصط باتةاه تغ العتثة، تغظ جغطرت سطى طساحفى 
السقم، لضظ عثه السمطغئ اظاعئ إلى ضاربئ تصغصغئ 
لتصئ بالطعاء ٣٦ طما دشع لاسجغجعا بالفرصئ الثاطسئ 
تغث  الحمالغ،  الصاذع  وشغ  اقتتادغئ  الحرذئ  طظ 
اخاراق  أي  أغدا  تتصص  لط  الاغ   ،١٦ الفرصئ  صعات 
طتغط  شغ  وشر  ضر  طسارك  تثعض  وظطئ  تصغصغ، 
المثغظئ، طظ دون أن تامضظ طظ الثخعل إلى أي تغ 

طظ أتغاء الةاظإ افغسر.
أطا شغ الةاظإ افغمظ طظ المثغظئ، وعع الةاظإ افضبر 
خسعبئ، وتسصغثا، شصث تعصفئ صعات الحرذئ اقتتادغئ 
والصعات المساظثة لعا شغ المتعر العتغث الصادم طظ 
طا  بسث  سطى  المعخض،  ططار  جظعب  الةظعبغ،  المتعر 
المثغظئ،  طتغط  سظ  ضغطعطارات  سحرة  طظ  غصرب 
 - الحعرة   - الصغارة  سئر  طعما  تصثطا  تصصئ  أن  بسث 
تمام السطغض، وعغ طظاذص لط غضظ غساصث أن تظزغط 
تمبض  ضاظئ  فظعا  بسععلئ،  سظعا  جغاثطى  الثولئ 
خطاه  أن  العاضح  طظ  ولضظ  الرئغسغئ،  طساصطه  أتث 
بظغئ سطى أجاس الصاال شغ طثغظئ المعخض، وسثم 
تحاغئ صعاته خارجعا. شطط تاصثم عثه الصعات سطى 
طثى أضبر طظ حعر وعثا طا جغصعي شرخئ اقجاساظئ 
المعمئ  عثه  شغ  لطمساسثة  الارضغئ  الئرغئ  بالصعات 
الاغ لمح لعا السئادي سظث طعاتفاه أردوغان ودسعته 
لطسمض والاظسغص المحارك شغ طعاجعئ تظزغط الثولئ 
تترغر  شغ  طساعمئ  صعات  الارضغئ  "الصعات  إن  وصال 
طا  الترب"،  تطك  شغ  شسال  سظخر  ووجعدعا  المعخض 
غسظغ أن ترب الحعارع الاغ اظثلسئ شغعا ربما غطعل 
ضاططئ  الاتاغئ  لطئظغئ  تثطغر  وجغتثث  َتْسِمعا،  أطُر 

داخض المثغظئ.

السراصغئ  التضعطئ  أن  غئثو  اإلظساظغ  الةاظإ  سطى 
الظازتغظ  المثظغغظ  طع  تساططعا  اجاراتغةغئ  تشغر  لط 
وخقح  افظئار  شغ  بأخعاتعا  شسطئ  ضما  المعخض  طظ 
الثغظ ودغالى، شئسث وخعل سثد الظازتغظ طظ المثن 
شدق  الظازتغظ)،  طظ   ٪٢٢ (غمبطعن  الثغظ  والصرى 
شغ  اجاسادتعا  تمئ  الاغ  افتغاء  طظ  الظازتغظ  سظ 
 ٪٧٨ (غمبطعن  الثغظ  المعخض  طظ  افغسر  الساتض 
طظ الظازتغظ)، وخعلعط إلى طا غصرب طظ ١٠٧ آقف 
شغ  الماتثة  افطط  بسبئ  أوردته  رصط  آلخر  تئسا  ظازح، 
السراق غعم ٢٦ طظ الحعر الماضغ. وعع رصط غصارب 
طظ أصخى صثرة اجاغساب لطمثغمات الاغ تط إظحاؤعا 
لعثا الشرض، والئالشئ صثرتعا اقجاغسابغئ ١٢٥ ألش 
ظازح شصط. وعثا غسظغ أظه شغ تالئ وخعل الظازتغظ 
إلى الرصط الثي تعصساه المظزمات الثولغئ، وعع ططغعن 
ظازح، شإن سثدا ضئغرا طظعط لظ غةث طضاظا غآوغه طع 
أجعاء الئرد الحثغث الثي تامغج به المظطصئ شدق سظ 

اظسثام أبسط طصعطات التغاة شغ عثه المثغمات...
والمعةرغظ  العةرة  لةظئ  سدع  دشسئ  افوضاع  عثه 
شغ طةطج الظعاب، لصاء طعثي وردي، إلى وخش طثغط 
الثازر بأظه "طصئرة غصطظعا أتغاء، طعضتئ أن الةعع 
غطارد  والئرد  المعخض،  جضان  غتاخران  والسطح 
الظازتغظ تغث غعجث أذفال ق غسرشعن طخغر أعالغعط، 
طغاه  وجعد  سثم  بسئإ  طسعي  طشص  تاقت  وعظاك 
الثواء  شغ  التاد  الظصص  جاظإ  إلى  لطحرب،  خالتئ 
والعصعد واظسثام الاغار الضعربائغ... وصث جةطظا سحرات 
اقتاغاجات  شغ  التاد  الظصص  بسئإ  العشاة  تاقت 
اإلظساظغئ". وطدئ صائطئ إن "الصخش السحعائغ شخض 
بغظ أشراد السثغث طظ السعائض؛ طا صاد طؤات افذفال 
إلى المثغط ضمطةأ غتمغعط طظ حثة الصخش". وشغ 
ظض ظصص وصعد الاثشؤئ، سمثت بسخ افجر الظازتئ 
طظ المعخض إلى إظحاء تفر سمغصئ، وتشطغاعا بصطع 
لضظ  الثفء،  لاعشغر  شغعا  الظجول  بط  الئقجاغك،  طظ 
عةعطا طفاجؤا لطمطر تّعل عثه التفر إلى برك تمطآعا 
جظاء  المعخض،  شغ  المثظغئ  الظاحطئ  بتسإ  المغاه، 
اآلغا. أطا رئغج لةظئ المرتطغظ والمعةرغظ شغ طةطج 
الظعاب، رسث الثعطضغ شصث أوضح أن جسر برطغض الظفط 
افبغخ الثي (غساثثم لشرض الاثشؤئ) وخض ٦٠٠ 
ألش دغظار (٤٠٠ دوقر أطرغضغ) وجسر ضغج الطتغظ 
وبحأن  أطرغضغاً)  دوقرًا   ١٥٠) دغظار  ألش   ٢٠٠ تةاوز 
الفرغص  اقتتادغئ  الحرذئ  صائث  صال  الختغ،  العضع 
خغثلغات  طظ  ظفثت  افدوغئ  إن  جعدت  حاضر  رائث 
المثغظئ، وتعصفئ سغادات السعظار وافحسئ سظ السمض 
الةاظإ  طساحفغات  وخرجئ  الضعرباء،  اظسثام  بسئإ 

افغسر طظ المثغظئ طظ الثثطئ.
أطرغضا بالطئع وتطفعا طظ تضام السرب والمسطمغظ 
لثطاء  غضاربعن  ق  والسئادي  أردوغان  رأجعط  وسطى 
حردوا  الثغظ  اآلقف  لمؤات  أو  تراق  الاغ  المسطمغظ 
شعط  السثاب،  خظعف  غساظعن  الثغظ  السراء،  شغ 
طةرطعن ق غرف لعط جفظ وعط غاسئئعن بالسثابات 
لفخرغظ طا داطئ شغ جئغض تتصغص طخالتعط. شما 
صاطئ به أطرغضا ق غخإ شغ طخطتئ أتٍث غغر ظةاح 
طحروسعا الثي اخطتئاه طع أجراب سطعجعا افوباش 
لاصسغط وتفاغئ السراق أوقً بط بطثان المظطصئ قتصًا، 
أو  الثولغ،  الاتالش  ضصعات  دولغٍئ  بأدواٍت  طساسغظًئ 
طتطغٍئ ضافظزمئ السمغطئ شغ إغران وترضغا والسسعدغئ 
وصطر وافردن، الاغ غاسابص تضاطعا افذظاب افظثال 
جسغًا وراء أجظثة أطرغضا، وإن طا غثطَّط فعض السظئ 
وضراعغئ  الزطط  طصارسئ  شغ  التربئ  رأس  عط  الثغظ 
تثطغر  بسث  بآجاء  لقجؤغظ  إتالاعط  عع  المتاطغظ، 
دغارعط وجسطعا أرضًا طتروصئ ق تخطح لطسغح وافطظ 
واقجاصرار، عثا طا غثطط له الضفار وأذظابعط وعثا 
طضرعط بعثه افطئ المضطعطئ ولضظ طضر اهللا أسزط 

 طظ طضرعط أجمسغظ

بصطط: سطغ الئثري – السراق

اجاتثاث طظخإ رئغج العزراء يف السعدان... 
افجئاب والشاغات
بصطط: إبراعغط سبمان أبع خطغض*

الئرلمان  أجــاز  ٢٠١٦/١٢/٢٨م،  افربساء  غعم  شغ 
بغظعا  طظ  طتثودة،  دجاعرغئ  تسثغقت  السعداظغ 
اجاتثاث طظخإ رئغج وزراء، وأسطئ عثه الاسثغقت 
وإصالاه،  العزراء  رئغج  تسغغظ  تص  الةمععرغئ  رئغج 
أطام الئرلمان. وجاء اجاتثاث  سطى أن غضعن طسآوقً 
المظخإ إظفاذًا لاعخغات التعار العذظغ الاغ اسامثت شغ 
تحرغظ أول/أضاعبر الماضغ، وجط طصاذسئ طظ شخائض 
التعار  تعخغات  شغ  ُظص  تغث  الرئغسغئ،  المسارضئ 
العذظغ - لةظئ صداغا التضط وطثرجات التعار - طتعر 
الثجاعر، تتئ الرصط (٨)، سطى طا غطغ: "اساماد الظزام 
الرئاجغ ظزاطاً لطتضط، وغاط اظاثاب رئغج الةمععرغئ 
طئاحرة طظ الحسإ، وإظحاء طظخإ رئغج وزراء تعضض 

له السططات الاظفغثغئ".
وطسطعم أن السعدان صئض اظصقب الئحغر شغ تجغران/
برلماظغ،  ظزام  بعاجطئ  غتضط  ضان  ١٩٨٩م،  غعظغع 
الخادق  وضــان  وزراء،  رئغج  شغه  التضعطئ  غــرأس 
المعثي عع آخر رئغج وزراء، وعع الظزام الثي وربه 
السعدان طظ المساسمر اإلظةطغجي، واظصخ سطغه السسضر 
بقث طرات، آخرعا ضان عثا الظزام الثي طا زال غتضط 
الظزام  أي  افطرغضغئ،  الرؤغئ  تسإ  سطى  السعدان 
الرئاجغ الثي غسطغ رئغج الةمععرغئ جططات واجسئ، 
وبما أن أغطإ المسارضئ، أي المآبرة شغعا، تائع لقظةطغج، 
شإظعط غتظعن إلى ظزام رئاجئ العزراء، ولثلك دشع به 
ضمظ تعخغات طآتمر التعار العذظغ، ظظاً طظعط أظعط 
بعثا المظخإ، جغساطغسعن تصطغص خقتغات رئغج 
الةمععرغئ، ولثلك جاراعط الظزام سطى ععاعط، إق أن 
الظزام لط غاظازل سظ الصئدئ الرئاجغئ، وعثا غزعر جطغًا 
الظزام  باساماد  الاعخغئ  تصر  إذ  ظفسعا،  الاعخغئ  شغ 
الرئاجغ ظزاطاً لطتضط، وعثا وتثه ضاٍف إلجصاط طظخإ 
رئغج وزراء له خقتغات تظفغثغئ تصغصغئ، وعثا طا أضثه 
الاسثغض الماسطص باجاتثاث طظخإ رئغج وزراء، شعع 
طظخإ بق خقتغات تصغصغئ، وإظما عع طظخإ خعري، 
تغث إن افطر طظ صئض - أي الاسغغظ - عع طظ تص رئغج 
الةمععرغئ، وطظ بسث - أي اإلصالئ - أغداً طظ تص رئغج 
الةمععرغئ، أي أن رئغج العزراء لغج له تص تحضغض 
وزارته بمسجل سظ رئغج الةمععرغئ، بض لغج له تص 
تسغغظ أو إصالئ أي وزغر. بط عع طسآول أطام الئرلمان، 
شالمظخإ بعثه الخعرة ق سقصئ له بمظخإ رئغج وزراء 

ضما ضان شغ افظزمئ الئرلماظغئ السابصئ أو المعجعدة شغ 
الئقد الاغ تاثث طظ عثا الظزام ظزاطاً لتضمعا، وإظما 
عع طةرد ضئغر وزراء طظ ذات الظزام الرئاجغ الماتضط 

شغ السعدان.
بط إن عثا المظخإ المساتثث، جعاء بخعرته الحضطغئ 
عثه، أو بخعرته التصغصغئ طاذا غفغث أعض السعدان؟! 
عض جغتض عثا المظخإ المساتثث طحاضض السعدان 
إن  غغرعا؟!  أو  افطظغئ،  أو  اقصاخادغئ،  أو  السغاجغئ، 
الصدغئ  أن  غآضث  المابض،  والعاصع  الساذسئ،  التصغصئ 
لغسئ شغ اجاتثاث طظخإ، أغاً ضان، لخالح المسارضئ 
الفضرة  شغ  عغ  التصغصغئ،  المسدطئ  وإظما  غغرعا،  أو 
السغاجغئ افجاجغئ الاغ غتضط سطى أجاجعا السعدان. 
شطع أن الظزام جاد، أو أن افطر بغثه ق بغث أطرغضا، شإن 
الطرغص واضح وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار، والفضرة 
السغاجغئ الختغتئ والخادصئ، والصادرة سطى تض جمغع 
طحاضض الئقد، بض طحاضض السالط طعجعدة، تتااج لمظ 
تسالب  أظزمئ  العاصع،  فرض  وغظجلعا  أتضاطعا،  غائظى 
واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ،  السغاجغئ،  افطئ  صداغا 

وافطظغئ وغغرعا.
أي  الظزام،  تشغغر  ترغث  والاغ  المسارضئ  أتــجاب  أطا 
الرأجمالغ  الةمععري  الظزام  ظض  شغ  التضام  تشغغر 
الثغمصراذغ، شإظا ظصعل لعط، لصث ضظاط أظاط أو أجقشضط 
شغ ذات افتجاب شغ غعم طظ افغام ججءًا طظ ظزاٍم َتَضَط 
السعدان، جعاء شغ التصإ الثغمصراذغئ، أو السسضرغئ 
جغح  خــروج  طظث  افظزمئ،  عــثه  شضض  الحمعلغئ، 
المساسمر اإلظةطغجي طظ الئقد، شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
١٩٥٦م، وتاى غعطظا عثا، لط تعجث لطئقد اجاصرارًا، أو 
ظعدئ، وإظما ضان التضط سظثضط وسظث طظ عط اآلن شغ 
السططئ، سظثضط جمغساً عع (ضغضئ)، ترغثون أخثعا أو 
أخث ججء طظعا. وأظاط طسطمعن أبظاء طسطمغظ، والظئغ 
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Ę̈‚[< (ختغح طسطط). شإن طظ افطاظئ أن تسغثوا افطعر  Ž…
إلى ظخابعا بثقً سظ الامادي شغ المظضر الثي أظاط شغه، 
وتسمطعا طع الساططغظ قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بإصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ترضعن بعا 
 ربضط، وتسسثون بعا أطاضط، وتشغزعن بعا سثوضط
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

بثأت عثه الصدغئ شغ الئروز التاد جظئ ١٩٧٥ سصإ جقء 
اقتاقل اإلجئاظغ سظ المظطصئ إبر صرار أطمغ سظعاظه 
"تخفغئ اقجاسمار" وطظث ذلك التغظ دخطئ المظطصئ 
الختراوغغظ  بغظ   ١٩٩١ جظئ  إلى  طسّطح  ظجاع  شغ 
غسائر  الثي  افصخى  والمشرب  باقظفخال  المطالئغظ 
الظجاع  وضان  المشربغئ...  الممطضئ  طظ  ججءا  المظطصئ 
إقّ  تاعصش  لط  الترب  أّن  والمآجش  وطأجاوّغا،  طثّطرا 

بصرار أطمغ بّئئ وصش إذقق الّظار.
وحّضض تغظعا بسبئ لاظزغط اجافااء شغ الختراء الشربغئ 
لاصرغر المخغر... أي أّظه صث وصع تغظؤث تثوغض لطصدغئ 
شغ  تثسغ  الاغ  الةجائر  وأّن  جغما  ق  بآخر،  أو  بحضض 
الزاعر التغاد تثسط جئعئ الئعلغسارغع وتآوي صغاداتعا 
وعغ ق ترغث لطمشرب أن تاصعى بدّط عثه المظطصئ 
الختراوغئ اقجاراتغةغئ والبرغئ بالفعجفات والسثغث 

طظ المسادن البمغظئ وشغعا بروة جمضغئ عائطئ...
ولضظ اصاراح اقجافااء ظّض غراوح طضاظه فّن الثقف ضان 
تعل طظ غحمطعط تّص اقجافااء... وطّرة أخرى ضاظئ 
الئعلغسارغع  ذطئئ  إذ  ذاته  اقجاسمار  عغ  المرجسغئ 
الختراوغغظ  اقجافااء  غحمض  أن  الةجائر  وضمظغا 
الثغظ تّط إتخاؤعط طظ اإلدارة اإلجئاظغئ جظئ ١٩٧٤ 
ألش   ١٣٠ طظ  أضبر  صّثم  المشرب  ولضظ  رتغطعا...  صئض 
الثي  اقجافااء  طصارح  وتسطض  القئتئ...  سطى  ذسظ 

صئطئ به المشرب طئثئّغا وشص رؤغاعا الثاخئ.
اساماد  افطظ  طةطج  صرر   ٢٠٠٠ سام  تمعز/غعلغع  وشغ 
طئادرة بثغطئ عغ المئادرة الفرظسغئ افطرغضغئ الاغ تصعم 
سطى التض البالث وعع التض الافاوضغ واتةاعه السام عع 
دون  طعجسئ  ذاتغئ  اجاصقلغئ  الشربغئ  الختراء  إسطاء 
دطةعا ضطّغا شغ المشرب... أي أن الةاظإ اقجاسماري خار 
أضبر تسصغثا وتسططا بثخعل العقغات الماتثة ببصطعا إذ 
ضان المضطش بإظةاح عثه المئادرة عع طمبض افطغظ السام 
العقغات  خارجغئ  وزغر  بغضر)  (جغمج  الماتثة  لفطط 
الماتثة افطرغضغئ افجئص... ولضظ المسألئ ظطئ بغظ 
تعجغع  الةجائر  ذطإ  عع  تسصغثا  زادعا  وطا  ورد،  أخث 
اظاعاضات  سطى  المتاجئئ  لاحمض  الئسبئ  عثه  طعمئ 
تصعق اإلظسان شغ اإلصطغط... وغئثو أن برغطاظغا أرادت 

بعثا تسصغث الصدغئ وتأجغطعا...
الماتثة  العقغات  أن  الماابسغظ  سطى  غثفى  وق 
الختراء  ظجاع  اجامرار  أغدا  عغ  ترغث  افطرغضغئ 
الشربغئ لطتخعل سطى أصخى طا غمضظ طظ الاظازقت 
طظ ضض طظ المشرب والةجائر وأظعا تاثث عثه الصدغئ 
الاغ  وعغ  اقباجاز  لمجغث  الثولاغظ  ظعر  شغ  خظةرا 
ترغث أخث المشرب السربغ ضطه شغ جغاق واتث... وعغ 
الاغ تصغط صاسثة سسضرغئ واجاثئاراتغئ جظعب إجئاظغا 
(روتا) تسائر طظ أضئر صعاسث أطرغضا شغ السالط، بسخ 
طظ أدوارعا تتةغط دور اقتتاد افوروبغ طظ الةعئ 
ذمسعا  سظ  شدق  السربغ،  المشرب  شغ  أي  الةظعبغئ 
شغ اجاشقل الختراء الشربغئ... شعثه المظطصئ الئضر 
واسثة ببروات عائطئ وتسئظا أن ظثضر عا عظا طا صاله 
بعتفطغصئ رئغج الةجائر: (عظاك بروات شغ الختراء شغ 

غدعن ١٠ أو ١٢ جظئ جاضعن ضعغئ المظطصئ).
الطابع  ذات  المفاسطئ  الصدغئ  عثه  أخئتئ  وعضثا 
وربما  الاحرذم  بمجغث  طآذظئ  الخرغح  اقجاسماري 
المعاجعئ بغظ المسطمغظ شغ الشرب اإلجقطغ؛ شالتضام 
المظطصئ  تثبغر  سطى  غصثرون  وق  أطرعط  غمطضعن  ق 
ذاتغا وبتضمئ، وغعمطعن المرجسغئ اإلجقطغئ شغ الظزر 
ورساغئ الحآون والجاوغئ الثاخئ شغ العسغ السغاجغ... 
لثلك غامضظ اقجاسمار سئر غئائعط وطثلاعط أن غمرر 
طثططاته بضض غسر وسطى سغظ بخغرة وإق ضغش ظفسر 
لعما  أن  والتال  والمشرب  الةجائر  بغظ  الحثغث  الاعتر 
طةامسغظ بصق اجاراتغةغا رعغئا... شالةجائر تثاشع سظ 
ذلك  وتسائر  الفرظسغ  اقجاسمار  ترضعا  الاغ  التثود 
طرجسا شغ تض صدغئ الختراء الشرغئئ، والمشرب غطالإ 
طع  المشرب  وصساعا  والاغ  اقجاسمار  صئض  طا  بتثود 

شرظسا جظئ ١٨٤٥ أي بسث اجاسمار الةجائر... 
ظتظ ظرشخ صطسا أي اظفخال لعثه المظطصئ أو غغرعا 
والحرسغ  الطئغسغ  والتض  دولئ...  أو  بضغان  لاساصض 
الئقد  ضض  طبض  طبطعا  تضعن  أن  عع  الشربغئ  لطختراء 
اإلجقطغئ ضمظ دولئ اإلجقم العاتثة... دولئ الثقشئ 

...الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر
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