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بصطط: أجسث طظخعر

إن السصغثة اإلجقطغئ بتضط ظزرتعا إلى اإلظسان بعخفه 

إظساظا، وبتضط أظه صث اظئبص سظعا أتضام حرسغئ تتّرم سطى 

شإن  اإلظسان،  إلى  سظخرغئ  ظزرة  غظزروا  أن  طساظصغعا 

دولئ الثقشئ بتضط صغاطعا سطى أجاس تطك السصغثة، لط 

تسرف طحاضض سظخرغئ، إذ إظه لط غضظ لثغعا أي تمغغج 

بغظ رساغاعا شغ التضط أو الصداء أو رساغئ الحآون، بض 

ضاظئ تظزر لعط ظزرة واتثة بخرف الظزر سظ السظخر أو 

الثغظ أو الطعن أو غغر ذلك. 
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بصطط: سئث الرتمظ العابص - بشثاد

أوباطا غثسع إلخقح جعاز الحرذئ 
بسث طصاض سثد طظ افطرغضغني 

السعد برخاخعا

الةمسئ  غعم  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  دسا 
بسث  وذلك  افطرغضغئ،  الحرذئ  إخقح  إلى  الماضغ 
الخثطئ الاغ أبارعا شغ الئقد تادث طصاض حاب أجعد 
برخاص الحرذئ والثي أساد إلى العاجعئ ذرح طسألئ 
ولثى  السعد.  الحئان  تةاه  جغما  وق  الحرذئ  سظش 
حمال  تطش  صمئ  شغ  لطمحارضئ  وارجع  إلى  وخعله 
افجعد  الحاب  لسائطئ  تسازغه  أوباطا  صثم  افذطسغ 
الثي صاض شغ وقغئ طغظغسعتا (حمال) بأربع رخاخات 
أذطصعا سطغه حرذغ غثاة طصاض حاب أجعد آخر شغ 
الرئغج  وأسرب  الطرغصئ.  بظفج  (حمال)  لعغجغاظا 
حعثت  الماتثة  العقغات  فن  أجفه  سظ  افطرغضغ 
"طرات ضبغرة طآجغ طمابطئ". وإذ ذضر بأن افطرغضغغظ 
طظ غغر الئغخ عط افضبر سرضئ لقساصال أو الافاغح 
طعاذظغه  أوباطا  دسا  الحرذئ،  أغثي  سطى  الصاض  أو 
الئغخ إلى سثم اسائار المعضعع حأظا غعط افصطغات 
عثه  السعد.  طحضطئ  شصط  لغسئ  "عثه  وصال  شصط. 
لغسئ شصط طحضطئ العسئاظغغظ. عثه طحضطئ أطرغضغئ 
غةإ أن تعمظا جمغسا". وأضاف "سطغظا جمغسا أن ظصعل 
إن بإطضاظظا أن ظصعم بما عع أشدض شظتظ ظساتص طا 
طصارتات  سظ  افطرغضغ  الرئغج  وداشع  أشدض".  عع 
الماضغ،  السام  افبغخ  الئغئ  أسثعا  الاغ  اإلخقح 

داسغا جمغع العقغات إلى افخث بعا. (شراظج ٢٤)
جعاز  إلخقح  افطرغضغ  الرئغج  دسعة  إن   :
الحرذئ ق تحضض تق لمحضطئ السظخرغئ شغ أطرغضا، 
بض إظه شغ اسائاره السعد أصطغئ غضرس المحضطئ بثل 
خقل  طظ  تطعا  غاط  ق  السظخرغئ  آشئ  إن  إذ  تطعا، 
الصغام بسمطغئ إخقح شغ جعاز طظ افجعجة، وق تاى 
شغ جظ صعاظغظ تةّرم الاخرف سطى أجاس سظخري، 
واتثة  ظزرة  تظزر  صعاظغظ  وجعد  شرض  سطى  عثا 
إلى جضان الئطث بخرف الظزر سظ سرصعط، شتصغصئ 
ق  الثي  الرأجمالغ  المئثأ  طظ  تظئع  إظما  المحضطئ 
غتاعي سطى طفاعغط طظ حأظعا أن تخعر جمغع الظاس 
شغ بعتصئ واتثة لاجول طسعا الظزرة السظخرغئ، بض 
إظه رضج طفععم "تفعق الرجض افبغخ سطى افجعد"، 
ولثلك لط تساطع الةماسات الاغ ظحأت وق البعرات 
طسالةاعا..  شغ  السظخرغئ  الظزرة  ضث  صاطئ  الاغ 
وق غتااج المرء إلى ضبغر تائع إلدراك طثى سحسحئ 
السظخرغئ شغ سصعل افطرغضغغظ وطحاسرعط أو شغ 
أجاس  سطى  شالامغغج  وأجعجتعا..  الثولئ  طآجسات 
سظخري غاغئ شغ العضعح شغ أطرغضا، جعاء طظ تغث 
ظسئئ الفصر شغ أوجاط الثغظ عط طظ أخض إشرغصغ 
أو طظ تغث الساذطعن سظ السمض أو طظ تغث الامغغج 
شغ السصعبات الصدائغئ أو طظ تغث طمارجئ الحرذئ 
وضبغر طظ المآجسات لطسظخرغئ.. إن السقج الةثري 
لاطك اآلشئ الثطغرة الاغ تفاك شغ أي طةامع تسعد 
واتثة  ظزرة  تظزر  ضطغئ  شضرة  اساظاق  شغ  عع  شغه 
لغج  إلى الظاس بخرف الظزر سظ أسراصعط، وعثا 
سظث  طظ  جاء  الثي  السزغط  اإلجقم  شغ  إق  طعجعدا 
خالص اإلظسان، والثي ق وجعد شغه لمفععم افصطغئ. 
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم 
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السراق  أرض  افطرغضغغظ  الشجاة  أصثام  وِذؤئ  طظث 
مَئ افبرز شغ تغاة الظاس، ولط  والمعُت بات عع السِّ
الاروغع  شةاِئعِ  غغر  إلغظا  تظصض  افخئار  ظحرات  تُسث 
والافةغر والثطش والصاض سطى الععغئ وعثم المئاظغ 
والمساجث، وإتراق الئظعك والمراضج الاةارغئ الدثمئ. 
أساَظُعط سطى تتصغص طحروِسِعط الُمثطِّر أزقٌم وأصجاٌم 
روا  وتَظضَّ صطغض،  ظغا  الثُّ طظ  بسَرٍض  آِخرَتُعط  باسعا 
ِاِعط، ورضعا بأن غضعظعا طساول تثرغٍإ  لثغِظِعط وأطَّ

لئقِدِعط.
الساخمئ  غربغَّ  ادة)  (الضرَّ طظطصئ  تفةغرات  وتثبئ 
شغ  جئص  طا  أضساف  بطشئ  طثاطفٍئ  بعتغرٍة  بشثاد 
أضرارعا وتثاسغاتعا، شطصث خطفئ طظ الصاطى والةرتى 
طا غربع سطى (٥٠٠) ظفِج برغؤٍئ شغما بصغ طظ لغالغ 
الثطار  تةط  سظ  ظاعغك  رطدان،  طظ  افخغرة  السحر 
شأتال  بأضمطعا  تةارغئ  سات  وطةمَّ أبظغئ  ذال  الثي 
المظطصئ إلى خراب.. لاسرق شرتئ سغث الفطر المئارك. 
طا  سطى  الدعَء  تسطُِّط  الُمسَطغات  طظ  ُجمطئ  ولسضَّ 
عع  المأجاِة  تطك  وراء  غِصُش  َطظ  أنَّ  وتظئغك  تثَث، 
(ِتجب الثسعة) بصغادة (المالضّغ) بحضض رئغج، أساظه 
سطى ِشسطِاِه الُمظضرِة ططغحغاٌت تابسئ وحثخغات ظاشثة 
أخرى شغ تحضغطئ الاتالش العذظغ وشغ طراضج الثولئ 

المثاطفئ، وِطظ أبرِز تطك الُمسطغات، طا غأتغ:
- ضغش تمّضظئ السغارة المطشمئ طظ سئعر (١٢) تاجَج 
تفاغح، بغظعا (٩) تعاجج رئغسٍئ غاط تفاغُح السغارات 
طظ  جاسئ  صئض  الحارُع  ُأغِطَص  ولماذا  َغثوغًًّا؟  شغعا 
الافةغر؟ بط خثرت أواطُر بفاِتِه، شتخض الافةغر شغِه 
بسثعا بثصائص..! (بتسِإ أظاٍس طظ جضان المظطصئ 
الةثغث"  "السربغ  لمعصع  تخرغحٍ  شغ  التَثث  ساغحعا 

وغغره)،
الثاخطغئ  وزارة  شغ  المساعى  رشغُع  ضابٌط  وغصعل   -
بسث  التضعطئ  ُتثفغعا  طسطعطات  "عظاك  السراصغئ: 
جغطرتعا سطى َططشِّ الاتصغص الثي ُغحرُف سطغه ضئاط 
زسغمِه  طظ  طصربعن  أو  الثسعة)  (تجب  ِطظ  َجمغُسُعط 

(المالضّغ) وق تفخُح سظعا،
لثى  الساديَّ  الماَء  اجاثَثَطْئ  اإلذفاء  "جغارات  أن   -
وخعلعا، وعع طا أدى إلى اتساع ظطاق الطعإ، وتسّثر 
المتاخرغظ"،  إلظصاذ  المحاسطئ  المئاظغ  إلى  الثخعل 
شظاب سظه تَفتُُّط ُجببعط، وتساءل - الدابُط المثضعر 
- سظ ِجرِّ سثم اجاةعاب طثغر الثشاع المثظّغ: الطعاء 

ِب طظ (المالضّغ)؟ ضاظط جطمان الُمصرَّ
- تأضغُث "الدئاط والمظاسئغظ الُمتاةجغظ سطى ذطئ 
حثٌص  غصعدعا  ضان  الَمسظغئ  السغارة  أن  الاتصغص" 
افجعجة  فتث  تابسئ  تضعطغئ  ععغَّئ  غتمض  سراصغٌّ 
لطمسآولغئ  "الثولئ"  تظزغط  تئظَغ  أنَّ  أي  افطظغئ"...! 

سما تخض غغُر ختغح..!
) وصادَة ططغحغاٍت وأسداَء  إذًا باَت واِضتاً أن (المالضغَّ
شغ الاتاُلِش العذظغ عط أختاُب المخطتئ شغ اشاساِل 
 ( ِلاَسظُِّط طظاِخَإ رشغسٍئ ضان (المالضغُّ الافةغر وخعقً 
وَسَثُعط بعا إذا طا ساَد - طرة أخرى - لرئاجئ التضعطئ.. 
، سظ سصث  ضحش عثا افطر ظائٌإ شغ الاتالش العذظغِّ
الصاظعن  دولئ  شغ  صغاداٍت  طع  اجاماساٍت  (المالضّغ) 
والاغار الخثريِّ والمةطج افسطى إلصظاسعط وإغرائعط 
بمظاخإ وزارغٍئ واطاغازاٍت طالغٍئ لاأغغث ترحغِته بثق 
)، وأضاف الظائُإ شغ تخرغتاٍت أوردتعا  سظ (السئاديِّ
(الحرق افوجط)، واذطَسئ سطغعا (جضاي برس): إنَّ 
رئغسًا  ُه  طعاطَّ  ( (السئاديُّ َتَسطَِّط  طظث   - بثأ  "المالضغَّ 
تاى  ِاه،  ُطعمَّ إلشحال  أطاطه  السراصغض  بَعْضعِ  لطعزراء 
ظفسُه   ( (المالضغَّ أنَّ  ذلك  غآغُِّث  لرئاجاعا.  عع  غسعد 
َح - شغ طصابطئ أجرتعا طسه (اإلذاسُئ الئرغطاظغَّئ) -  خرَّ
بأْن ق طاظَع لثغه طظ السعدة طةثدًا لرئاجئ التضعطئ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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المضطفئ  الئرغطاظغئ  الطةظئ  تصرغر  غعم ٢٠١٦/٧/٦  خثر 
بالاتصغص شغ ظروف وطقبسات الاثخض الئرغطاظغ شغ 
ترب السراق سام ٢٠٠٣، شأسطظ رئغسعا جعن تحغطضعت 
صائق: "اجاظاةظا أن برغطاظغا صررت اقظدمام إلى اجاغاح 
السراق صئض اجاظفاد ضض الئثائض السطمغئ لطعخعل إلى 
آظثاك  غضظ  لط  السسضري  السمض  الئقد،  أجطتئ  ظجع 
تامغا.. ورغط الاتثغرات تط الاصطغض طظ حأن سعاصإ 
اقجاغاح. إن المثططات والاتدغرات لطسراق شغ شارة 

طا بسث خثام لط تضظ طظاجئئ سطى اإلذقق".
إن عثا الاصرغر غفدح أطرغضا صئض برغطاظغا الاغ تئساعا 
شغ غجو السراق طظ دون طئرر، شطط تساظفثا العجائض 
السطمغئ ولط تفضرا شغ السعاصإ ولط تثططا لفارة طا 
بسث اقتاقل. شمسظى ذلك أظعما صاطاا بسثوان أتمص، 
وعما طسآولاان سما تخض شغ السراق طظ صاض ودطار.

الثي  الثطر  سظ  تتثبئ  "برغطاظغا  أن:  الاصرغر  وذضر 
بغصغظ  السراق  أغثي  شغ  الحاطض  الثطار  أجطتئ  طبطاه 
بطغر  شرد  ذلك.  زغش  غبئئ  شالاصرغر  له"،  طئرر  ق 
رئغج العزراء الئرغطاظغ شغ تطك التصئئ سطى الاصرغر 
الاصغغمات  أن  قتصا  "اتدح  أظه:  ضاذبا  خثوره  سصإ 
اقجاثئاراتغئ الاغ تط تصثغمعا سظثطا ضظا ظاعجه إلى 
ذابسا  تتمض  ضاظئ  والسعاصإ  طشطعذئ.  ضاظئ  الترب 
ظاخعره  ضظا  طما  طثة  وأذعل  ودطعغئ  سثائغئ  أضبر 
وصئ اتثاذ الصرار بالاثخض". شئطغر طا زال غضثب وغّثسغ 
أظه سطط قتصا بأن الاصغغمات ضاظئ طشطعذئ! شغضّثبه 
اجاثفئ  الئرغطاظغئ  التضعطئ  "إن  بالصعل:  الاصرغر 
طظ  الرغط  سطى  السراق  شغ  سسضرغا  الاثخض  بسعاصإ 
تطصغعا تتثغرات واضتئ بعثا الحأن". شغسظغ ذلك أن 
جغاجئ أطرغضا صائثة الاتالش خاذؤئ وخرصاء ق تضارث 

بالسعاصإ، وبرغطاظغا تزعر ضاابع لعا.
وأضث الاصرغر أظه "شغ آذار/طارس ٢٠٠٣ لط غضظ عظاك 
أي خطر طئاحر طخثره ظزام خثام، ولثلك ضان سطى 
التضعطئ أن تعاخض اتئاع اجاراتغةغئ الردع، سطما بأن 
سمطغات  غآغثون  ضاظعا  افطظ  طةطج  أسداء  أغطئغئ 
أضسفئ  برغطاظغا  وأن  السراق...  شغ  افطمغئ  الافاغح 
جططئ طةطج افطظ شغ الاخرف دون التخعل سطى 
تأغغث افغطئغئ لطاترك السسضري، وأن افجج الصاظعظغئ 
لطاثخض السسضري الئرغطاظغ شغ السراق لغسئ طرضغئ". 
الشجو،  صرار  اتثثت  الاغ  شعغ  بأطرغضا،  تسرغخ  شعثا 
وضاظئ تسطط أظعا لظ تتخض سطى طعاشصئ طةطج افطظ 
لشجو السراق، واتثثت الصرار طظفردة وتئساعا برغطاظغا، 
شالثولاان تسطمان أن ظزام خثام ق غمطك أجطتئ دطار 
حاطض، وصث جمح لعط خثام أن غفاحعا أي طضان، تاى 
دخطعا غرشئ ظعطه. وبعثا غاأضث أن أطرغضا أو غغرعا طظ 
أسداء طةطج افطظ ق تطةأ إلغه إق إذا رأت أظه جغتصص 
عثشعا، وسظثطا ترى سضج ذلك تاةاوزه. شعثا غسصط 
حرسغئ طةطج افطظ، وغاأضث أظه لسئئ بغث الثولئ الاغ 
تامضظ طظ اجاثثاطه لاتصغص أعثاشعا. وغاأضث شساد 
حرسغاه تغث إن لضض دولئ دائمئ السدعغئ تخاظئ ق 
غساطغع أتث اتثاذ صرار أو تعجغه إداظئ ضثعا، شعثا 
تفدته  أن  افخرى  الثول  سطى  غةإ  سالمغ،  ظطط 
وترشخ  الماتثة  افطط  طظ  وتظستإ  سظه  وتظفخ 
اقظخغاع لصراراتعا المةتفئ، والاغ تةغج لطثول افسداء 

الثائمغظ أن غثالفععا وغاتثوعا بصرارات طشاغرة.
جار  وصث  الئرغطاظغ  الحسإ  بادطغض  طاعط  بطغر  إن 
طقغغظ الئرغطاظغغظ شغ الحعارع طاعمغظ إغاه بالضثب 
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صال رئغج العزراء "اإلجرائغطغ"، بظغاطغظ ظاظغاعع، سصإ لصائه وزغر الثارجغئ المخري، جاطح حضري، غعم افتث 
طئادرة  إلذقق  السغسغ  الرئغج  باصاراح  أرتإ  إظظغ  بغظظا،  المحارك  الظصاش  الخئر  بفارغ  "أظازر  الماضغ: 
تصعدعا طخر طظ أجض تتصغص السقم طع الفطسطغظغغظ وجقم إصطغمغ، وأدسع الفطسطغظغغظ لطسغر سطى خطى 
ظتض  أن  غمضظظا  الاغ  العتغثة  الطرغص  عغ  "عثه  أن  وأضاف  المفاوضات".  لطاولئ  والسعدة  وافردن  طخر 
الثارجغئ  وزغر  صال  جعاه  طظ  لحسئغظ".  دولاغظ  تض  أجاس  سطى  السقم  تطط  ظتصص  وأن  الثقشات  سئرعا 
المخري: "زغارتغ عغ ججء طظ اقلاجام المخري السمغص قجاصرار المظطصئ، وخاخئ لطمعاذظغظ اإلجرائغطغغظ 
والفطسطغظغغظ، إظظا ظأطض بئظاء جسعر البصئ بغظ الحسعب وأن ظاصثم باتةاه إتراز جقم جغآدي إلى ظاائب 
اجامرار  غمضظ  ق  وأظه  السطمغئ،  السمطغئ  غعثد  المظطصئ  شغ  اإلرعاب  أن "اظاحار  طدغفا  لطمظطصئ".  إغةابغئ 
العضع الصائط".  ووخض حضري، غعم افتث الماضغ، إلى تض أبغإ، شغ زغارة لط غسطظ سظعا إق صئض جاسات طظ 
طعسثعا. وسطط أن العثف طظ الجغارة بحضض أجاجغ الائاتث شغ طساعٍ طخرغئ إلذقق طئادرة جطمغئ وبتث 

طفاوضات بغظ الةاظئغظ "اإلجرائغطغ" والفطسطغظغ. (السربغ الةثغث)
: عثا عع دغثن تضام طخر، إظعط جماجرة غسمطعن لاظفغث الرؤغئ افطرغضغئ شغما غاسطص بصدغئ 
شطسطغظ.. وشغ العصئ الثي غتارب شغه تاضط طخر اإلجقم بثسعته إلى تظصغئ ظخعخه، أو بما أجماه "بعرة 
دغظغئ"، أو بـ "ظجع الصثاجئ" سظ أشضار إجقطغئ، وشغ العصئ الثي غصعم شغه بإشصار أعض طخر وظطمعط 
والئطح بعط، وبمتاخرة أعض غجة، غثعإ وزغر خارجغاه إلى ضغان غععد لغسطظ طظ عظاك أن "اظاحار 
اإلرعاب غعثد السمطغئ السطمغئ"، شطغج ضغان غععد اإلرعابغ الثي غتاض أرض اإلجراء والمسراج وغصاض 
أعض شطسطغظ وغتاخرعط عع المحضطئ شغ ظزره، بض المحضطئ شغ "اإلرعاب"، أي شغ المسطمغظ.. صاتض اهللا 

تضام طخر وأسان المسطمغظ سطى الاثطص طظعط وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة..

ظاظغاعع غرتإ بمئادرة تصعدعا طخر لاتصغص "السقم" 
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بني غثي أتثاث داقس السظخرغئ:
سةج الرأجمالغئ وظةاح اإلجقم يف الصداء سطى السظخرغئ

غعم  اشاااتغاعا  شغ  تاغمج  ختغفئ ظغعغعرك  تساءلئ 
السئئ ٩ تمعز/غعلغع تسطغصا سطى سمطغئ داقس: طاى 
شغثغع  طصاذع  إن  وصالئ  أطرغضا؟  شغ  الصاض  غاعصش 
لمصاض حثخغظ أطرغضغغظ طظ أخعل أشرغصغئ تعبص 
لما بات غسرف وضأظه صاض سادي طظ جاظإ الحرذئ، 
وأحارت إلى أن الرساغا السعد غاسرضعن لطصاض والسظش 

سطى أغثي الحرذئ.
وأضاشئ الختغفئ أن عثا العاصع افلغط أخئح صدغئ 
وذظغئ طع طصاض المراعص افجعد غغر المسطح، طاغضض 
براون سام ٢٠١٤، وذلك شغ طعاجعئ طع ضابط حرذئ 
طما  طغسعري،  بعقغئ  شغرغسعن  طثغظئ  شغ  أبغخ 
أجفر سظ تثوث اضطرابات سظخرغئ، بط اجامر إذقق 
الظار طظ جاظإ الحرذئ سطى افطرغضغغظ السعد. وتسث 
تادبئ صاض الرجض افجعد شغ وقغئ طغظغسعتا افربساء 
الماضغ التادبئ رصط ١٢٣ الاغ غصاض شغعا رجض أجعد 

سطى غث الحرذئ عثا السام.
طاغضض  لطضاتإ  طصاق  تاغمج  ظغعغعرك  ظحرت  ضما 
طا  أجعدغظ،  رجطغظ  طصاض  سظ  شغه  تتثث  داغسعن 
أجفر سظ اتاةاجات تخطئ شغعا سمطغات صظص صاتطئ 
ضث الحرذئ. وصال داغسعن إن افطرغضغغظ طظ أخعل 
أشرغصغئ غحضطعن صرابئ أربسغظ ططغعظا طظ أخض أضبر 

طظ ٣٢٠ ططغعن أطرغضغ.
 ٢٠١٦ تمعز/غعلغع  طظ  الثاطج  شغ  بثأت  التضاغئ 
بسثطا أظعر تسةغض شغ لعغجغاظا حرذغا غططص خمج 
رخاخات سطى رجض أطرغضغ طظ ذوي الئحرة السعداء 
ضان  الرجض  أن  رغط  شصاطه،  جارلغظس  ألاعن  غثسى 

ططروتا أرضا.
المرة  وعثه   - آخر  حرغط  أظعر  ذلك،  طع  بالاجاطظ 
وصث  حرذغا   - طغظغسعتا  بعقغئ  طغظابعلغج  بمثغظئ 
السعداء  الئحرة  ذوي  طظ  آخر  رجض  سطى  الظار  أذطص 
وضاظئ  جغارته  إغصاف  بسث  ضاجاغض  شغقظثو  غثسى 
الدتغئ  خثغصئ  وظحرت  وذفض،  اطــرأة  برشصاه 
الاسةغض المخعر سئر اجاثثام خاخغئ الئث التغ سئر 

شغسئعك.
شغعا  صاض  طمابطئ  تعادث  التادباغظ  عاتغظ  جئصئ 
رجال  غث  سطى  السعداء  الئحرة  ذوي  طظ  أحثاص 
حرذئ بغخ، وعع طا أجب غدإ الظاس الثغظ خرجعا 
وطغظغسعتا  ولعغجغاظا  إلغظعي  بعقغات  طزاعرات  شغ 
وشطعرغثا وطغحغشان وواحظطظ وتضساس وبظسطفاظغا. 
ضما تزاعر المؤات شغ طظعاتظ بـظغعغعرك، واساصطئ 

الحرذئ سحرة طظعط بسثطا سططعا ترضئ السغر.
وسطى الرغط طظ أن المزاعرات الاغ ضاظئ تدط طؤات 
اظاحارعا  لضظ  ضئغرة،  تضظ  لط  افحثاص  سحرات  أو 
الةشراشغ غحغر إلى تخاسث الشدإ، خاخئ شغ أوجاط 

افصطغات.
شغ  وتتثغثا  وطغظغسعتا،  لعغجغاظا  تادبغ  بسث 
السابع طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٦ بمثغظئ داقس بـعقغئ 
شغ  افطرغضغغظ  افحثاص  طؤات  خــرج  تضساس، 
طزاعرة اتاةاجغئ سطى اجامرار بسخ رجال الحرذئ 
أحثاص طظ ذوي الئحرة السعداء،  الئغخ شغ صاض 
لضظ تثث طا لط غضظ طاعصسا إذ صاض خمسئ طظ رجال 
قتصا  اتدح  صظاص  برخاص  جئسئ  وأخغإ  حرذئ 
ذرغص  سظ  بصظئطئ  بافةغره  الحرذئ  صاطاه  أن  بسث   -
روبعت آلغ - أظه طغضا إضساشغغر جعظسعن (٢٥ ساطا) 
جظثي اتاغاط جابص بالةغح افطرغضغ بمرتئئ 'درجئ 

أولى خاص' أجعد الئحرة خثم شغ أششاظساان. 
غصعل تصرغر راخث لطسظخرغئ والامغغج شغ أطرغضا: تئرز 
ظااج  وعغ  افطرغضغ،  الةغح  سظث  بصعة  السظخرغئ 
الرغط  سطى  وذلك  المةامع،  شغ  السائثة  لطسظخرغئ 
الظاس  بغظ  الافرصئ  غمظع  افطرغضغ  الثجاعر  أن  طظ 

سطى أجاس الطعن أو الةظج أو الثغظ أو غغر ذلك، إق 
أن السظخرغئ طشروجئ شغ صطإ طسزط افطرغضان، إذ 
غفرصعن تماًطا بغظ السعد والئغخ... لطئغخ أتغاؤعط 
وأتغاؤعط  حعارسعط  ولطسعد  الراصغئ،  الظزغفئ 
الحسئغئ، الاغ صث تضعن أدظى طساعى طظ بسخ دول 
السالط البالث، لطئغخ طثارس، ولطسعد طثارس أخرى 
أخرى  جاطسات  ولطسعد  جاطسات،  لطئغخ  طثاطفئ، 
طثاطفئ، وأضبر طظ ٨٠٪ طظ ظجقء السةعن شغ أطرغضا 

طظ السعد.
وظثد الرئغج افطرغضغ أوباطا طظ وارجع بـ"عةمات 
تاصثة وطتسعبئ وطصجزة"، طآضًثا أن "ق حغء غمضظ 
العقغات  شغ  افســقم  تظضغج  وجغاط  غئررعا".  أن 

الماتثة تاى ١٢ تمعز/غعلغع.
وألمح أوباطا إلى طئادرة لطتث طظ الئغع التر لفجطتئ 
التربغئ، وصال "تغظ تضعن أجطتئ صعغئ بتعزة الظاس، 
أضبر  اقساثاءات  طظ  الظعع  عثا  لفجش  غةسض  شعثا 
دطعغئ وطأجاوغئ، وجغاتاط سطغظا خقل افغام المصئطئ 

أخث عثا العاصع باقسائار".
ضما غساجم الرئغج افطرغضغ بتث "إجراءات جغاجغئ 
تسالب الفعارق السظخرغئ الاغ ق تجال ضاطظئ شغ ظزاطظا 

الةظائغ".
غثضر أن الثجاعر افطرغضغ غظص سطى طساواة الرساغا 
الةظج  سظ  الظزر  بشخ  الصاظعن  أطام  افطرغضغغظ 
والطعن والثغظ، إق أن الممارجات الفسطغئ سطى أرض 
الساطعن  والمثسعن  شالصداة  ذلك،  تثالش  العاصع 
تاى  سظخرغاعا  شغ  غارصئ  الصاظعن  تظفغث  وأجعجة 
الظثاع، لثرجئ أظعا أخئتئ طسطعطئ وق تاجئ لطاثلغض 
سطغعا خاخئ لثى أختاب الئحرة غغر الئغداء، شالسعد 
طظ  تساظغ  الئغداء  غغر  افخرى  وافسراق  والقتغظغعن 
اقضطعاد والسظخرغئ تغظ تطئغص الصاظعن سطغعا طظ 

صئض رجال الصاظعن.
شالسظخرغئ بمسظى الاَّْفرصئ والامغغج شغ المساططئ بغظ 
الظاس سطى أجاس طظ الةظج، أو الطَّعن، أو الطشئ، أو 
تاى المساعى المسغحغ والطََّئصغ، وعغ تظثر أطرغضا 
ظثرًا طظ الثاخض، وبالمظاجئئ عغ لغسئ خاخئ بأطرغضا 
شصط؛ شضض الثول الرأجمالغئ تساظغ طظ عثا المرض 
شعا  اإلظسان،  أخغه  سطى  اإلظسان  غآلإ  الثي  الصاتض 
عغ برغطاظغا وبسث اقجافااء افخغر ظعر واضتا طثى 
طعجئ  بسث  ضثلك  وألماظغا  شغعا  المرض  عثا  تشطشض 

قجؤغ جعرغا.
تسالب  أن  غمضظ  ق  وتثعا  والثجاتغر  الصعاظغظ  إن 
إق  لعا  سقج  شق  السظخرغئ،  وطظعا  المةامع  أطراض 
باقجاسقم الاام فواطر خالص الئحر وباجاةابئ الظفج 
الئحرغئ لثالصعا وذاساه تغث غصعل جئتاظه وتسالى: 
ِي َخلََقُكم مِّن غَّْفٍس َواِحَدٍة  َّ فَُّها اجَّاُس ايَُّقواْ َربَُّكُم ا

َ
﴿يَا ك

 َ وََخلََق ِمْنَها َزوَْجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما رَِجاالً َكثرِيًا َونَِساء َوايَُّقواْ ابَّ
َرقِيًبا﴾.  َعلَْيُكْم  اَكَن   َ ابَّ إِنَّ  رَْحاَم 

َ
وَاأل بِِه  تََساءلُوَن  ِي  َّ ا

 َ ْغ
ُ
فَُّها اجَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر وَأ

َ
وغصعل أغدا: ﴿يَا ك

 ِ ابَّ ِعْنَد  ْكَرَمُكْم 
َ
أ إِنَّ  حِكََعاَرفُوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوًبا  وََجَعلَْناُكْم 

َ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ شالظثاء عظا والثطاب لضض  ْيَقاُكْم إِنَّ ابَّ
َ
أ

وغساظصعا  اهللا  دغظ  شغ  لغثخطعا  الظاس  وضض  الئحر 
سصغثة اإلجقم الاغ تظصغ الظفعس وتطعرعا طظ عثه 
  ث الرجعل افطراض بسث اإلغمان واإلجقم، وصث أضَّ
سظ  ُجظظه  شغ  داود  أبع  روى  شصث  المسظى  عثا  سطى 
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بصطط: تاتط أبع سةمغئ – افردن

السقصئ طع روجغا تاخّثر ُطثاوقت صمئ الظاتع يف وارجع
بصطط: أتمث الثطعاظغ

صماه  شغ  (الظاتع)  افذطسغ  حمال  تطش  أسداء  بتث 
افخغرة الاغ ُسصثت غعطغ الةمسئ والسئئ ٨ و ٩ تمعز/
غعلغع الةاري شغ الساخمئ الئعلظثغئ وارجع طعضعسات 
سطى  عْغَمَظ  الثي  عع  شصط  طظعا  واتثًا  لضّظ  ضبغرة، 
طثاوقت الصّمئ، أق وعع طعضعع الثطر الروجغ سطى 
المظاصحات،  شغ  الطاغغ  عع  شضان  أوروبا،  حرق  دول 

وشغ الصرارات، وشغ اإلجراءات.
لصث اُتّثث أعط صرار شغ عثه الصّمئ - وسطى وجه السرسئ 
– والثي غصدغ بظحر أربع ضاائإ سسضرغئ جثغثة شغ 
حرق أوروبا، شصال افطغظ السام لتطش حمال افذطسغ 
شغ  السسضري  وجعدظا  تسجغج  "صّررظا  جاعلاظئرغ:  غظج 
الةجء الحرصغ طظ الاتالش وغسرظغ أن أسطظ أن ضظثا 
جاضعن الثولئ الرائثة شغ قتفغا، وألماظغا جاصعد ضاغئئ 
شغ لغاعاظغا، والممطضئ الماتثة جااعاجث شغ إجاعظغا 
والعقغات الماتثة افطرغضغئ شغ بعلظثا"، وأسطظ صادة 
الظاتع شغ ظعاغئ الغعم افول طظ طئاتباتعط شغ الصّمئ 
سظ طداسفئ تةط صعات التطش الساططئ طظ ٥٠٠٠ جظثي 
إلى ٤٠ ألفاً طظ صعات الاّثخض السرغع شغ طثاطش طظاذص 

الظجاع.
وضاظئ صث اظططصئ شغ بعلظثا الحعر الماضغ (أظاضعظثا 
١٦) وعغ أضثط طظاورات سسضرغئ شغ تارغت الظاتع طظث 
اظاعاء الترب الئاردة، بمحارضئ أضبر طظ ٣٠ ألش جظثي 
تابسئ  أخرى  دول  وطظ  التطش،  دول  طظ  بطثا   ٢٤ طظ 
لطتطش، وصث تط اخاغار بعلظثا تتثغثا لضعظعا ضاظئ طسصض 
تطش وارجع الثي أصاطه اقتتاد السعشغاتغ السابص رّدًا 
سطى تطش الظاتع شغ خمسغظات الصرن الماضغ، والثي 
اقتتاد  اظثبار  طع   ١٩٩١ السام  شغ  وجعده  تقحى 
السعشغاتغ، شضاظئ عثه المظاورات الاغ جئصئ الصّمئ 
بمبابئ رجالئ تتٍث اجافجازغئ لروجغا ُتئّغظ لعا اظاعاء 

ظفعذعا شغ طسزط طظاذص حرق أوروبا.
وضان صث جئص تطك المظاورات شغ ١٣ أغار/طاغع الماضغ 
وضع تةر افجاس شغ بعلظثا لصاسثة خعارغت اساراضغئ 
طاعجطئ المثى طظ ذراز (إسـ  أمـ  ٣)، ولصث أصام تطش 
الظاتع تّاى اآلن بماظغئ طراضج صغادة شغ الةجء الحرصغ 

طظ أوروبا.
التثود  سظث  غاعصش  ق  روجغا  سطى  الظاتع  تدغغص  إّن 
السسضرغئ، شعع غاسثاعا إلى الظاتغئ اقصاخادغئ، شصث 
سطى  التطش  دول  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج  تّث 
اجامرار شرض السصعبات المفروضئ سطى طعجضع تاى 
تطاجم تماطا باتفاق وصش إذقق الظار شغ أوضراظغا، وضان 
لصاءات  الماضغ  الحعر  طظاخش  شغ  أجرى  صث  أوباطا 
والثظمارك  السعغث  زسماء  طع  واحظطظ  شغ  سثغثة 
وشظطظثا، والظروغب وأغسطظثا، تّرضعط شغعا ضّث روجغا، 
ودساعط إلى تمثغث السصعبات المفروضئ سطغعا بسئإ 
أوضراظغا، وذالئعط باسجغج صّعاتعط لاضعن سطى طصربٍئ 

طظ تثود دول الئططغص.
وصال ظائإ طساحار افطظ الصعطغ لطئغئ افبغخ بظ 
رودس: "إّن السثوان المسامر لروجغا جغساثسغ ردًا 
ودسا  أوروبا"،  حرق  شغ  له  أضئر  ووجعدًا  التطش،  طظ 
المةطج الئرلماظغ لتطش حمال افذطسغ الثول افسداء 
إلى: "اقجاسثاد لطرد سطى الاعثغث المتامض المامبض 

بسثوان روجغ ضث الثول افسداء شغ التطش".
وأّطا رئغج وزراء برغطاظغا دغفغث ضاطغرون شصث دسا شغ 
طظططص  طظ  ولضظ  روجغا  طع  تعار  إجراء  إلى  المآتمر 
العتثة والصعة، وصال: "إّن تثود أوروبا أسغث تثطغطعا 
طظ صئض صعة سزمى (اقتتاد السعشغاتغ)، وسطى أوروبا 

وتطش الظاتع العصعف بحضض تازم شغ وجه عثا افطر".
وبالرغط طظ طتاولئ افطغظ السام لتطش افذطسغ غظج 
جاعلاظئرغ إظعار التطش وضأّظه طعتث شغ طعاصش أسدائه 
أّن  تةاه روجغا وصعله شغ الصمئ: "ظتظ طاتثون"، إقّ 
سظ  طعاصش شرظسا وألماظغا وإغطالغا صث اخاطفئ تماطاً 

طعاصش أطرغضا وبرغطاظغا وبعلظثا - الاغ صاطئ بحضض 
خاص شغ الصّمئ بثور تترغدغ حثغث ضث روجغا - وصث 
اقظسغاق  طظ  وإغطالغا  وألماظغا  تّثرت ضض طظ شرظسا 
وراء السغاجات السثائغئ الاغ تصعدعا بعلظثا تةاه روجغا.

شصال الرئغج الفرظسغ شراظسعا ععقظث: "روجغا ق تسث 
خخما لفرظسا أو خطرا سطى أطظعا"، واسائر أّن تطش حمال 
افذطسغ سطغه أْن ق غسسى إلى الاأبغر شغ السقصات الاغ 
غةإ أن تصغمعا أوروبا طع روجغا، وبّرر اجاثثام روجغا 
الصعة شغ أوضراظغا، شصال: "إّن روجغا حرغك غمضظ أتغاظا 

أن غساثثم الصعة، ضما تثث شغ أوضراظغا والصرم".
أّطا المساحارة افلماظغئ أظةغق طغرضض شصالئ: "سطى غرار 
الافاعمات بغظ العقغات الماتثة وروجغا شغ جعرغا شإن 
طظ طخطتئ الةاظئغظ أن غظسص تطش افذطسغ وروجغا 

أظحطاعما".
وتساوظئ شرظسا وألماظغا طع روجغا بحضٍض طثالٍش تماطًا 
الروجغ  الرئغج  واّتخض  وبرغطاظغا،  أطرغضا  لمعاصش 
الصمئ  بثء  طظ  دصائص  صئض  تطغفعظغاً  بعتغظ  شقدغمغر 
الرئغج  وطع  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  طع 
الفرظسغ شراظسعا أوقظث، وذطإ طظعما "طمارجئ ظفعذ 
أضئر سطى الةاظإ افوضراظغ لغمظح حرق أوضراظغا تضما 

ذاتغا أوجع".
شغ  ضاائإ  فربع  التطش  ظحر  سطى  الضرططغظ  رّد  وضان 
بعلظثا ودول الئططغص رّدًا دبطعطاجغاً باعااً غظّط سظ ضسش 
حثغث شصال: "إظه غسائر تطمغح تطش حمال افذطسغ بأن 
شغ  أططه  سظ  وسّئر  جثغفا"،  أطرا  تعثغثا  تمبض  روجغا 
أن: "غسعد المظطص السطغط صمئ التطش"، وأّضث سطى أّن: 

"طعجضع ق تجال طساسثة لطتعار والاساون طع التطش".
وأّطا طظ ظاتغئ سسضرغئ شضان رد روجغا سطى تحشغض 
تطش الظاتع لطثرع الخاروخغئ افطرغضغئ المعجعدة سطى 
خعارغت  جاظحر  أّظعا  سظ  اإلسقن  الئعلظثغئ  افراضغ 
روجغ  جغإ  وعغ  ضالغظظةراد،  شغ  ظعوغئ  صثرات  ذات 
عثا  ُتظّفث  لط  لضّظعا  ولغاعاظغا،  بعلظثا  بغظ  غصع  خشغر 

اإلسقن تاى اآلن.
وعضثا شإّن الاخسغث افطرغضغ ضث روجغا واضح صئغض 
المظاذص  شغ  السسضري  بالاعّجع  جعاء  الصّمئ،  وأبظاء 
السصعبات  شرض  اجامرار  شغ  أو  لروجغا،  المتاذغئ 
اقصاخادغئ سطغعا، شأطرغضا ُترغث تتةغط روجغا تماطاً، 
وُترغث إظجالعا طظ طساعى الثولئ الضئرى إلى طساعى 
الثولئ اإلصطغمغئ، ولط غحفع لروجغا تساوظعا طع أطرغضا 
شغ المعضعع السعري، ولط غضظ لطمعصفْغظ الفرظسغ 
والمحاضسْغظ  الروس،  طع  الماساذفْغظ  وافلماظغ 
السثائغ  الظاتع  تطش  طعصش  تشغغر  شغ  أبر  أي  فطرغضا، 
طا  أطرغضا  أّن  غآّضث  التطش  شغ  جرى  وطا  روجغا،  تةاه 
زالئ تاتّضط شغ أوروبا، وتاسّسش شغ السالط، طظ خقل 

صغادتعا لعثا التطش.
إّن سطى الثول افوروبغئ الضئرى إذا أرادت اقجاصقل سظ 
العغمظئ افطرغضغئ أْن تاةرأ وتارك تطش الظاتع، وتخظع 
لظفسعا تضاقً سسضرغاً آخر ق تأبغر فطرغضا سطغه، لضّظ 
عثه الثول واضح طظ جطعضعا أّظعا أجئظ طظ أْن تاثث 
طظ  بعخفعما  والخغظ  روجغا  وأّطا  الصرار،  عثا  طبض 
الصعى الضئرى شعما أغداً أضسش طظ أْن ُتعاجعا أطرغضا 

وتطش الظاتع.
لط غئَص طظ أطض لطئحرغئ الاغ تاعق إلى الاثطص طظ 
أتادغئ المعصش الثولغ، إقّ صغام دولئ اإلجقم باسائارعا 
الثولئ العتغثة الاغ بمصثورعا أْن تاةرأ سطى طعاجعئ 
أطرغضا، وأْن تدع بالاالغ تثًا لطسظةعغئ افطرغضغئ، وذلك 
بفدض طا تمطك طظ إرادة تصغصغئ خطئئ لاتثي أطرغضا، 
عثه اإلرادة الظابسئ طظ إغماظعا باإلجقم السزغط الثي 
غمظتعا صعًة غغر طتثودة شغ الاخثي لطشغان وجئروت 
أطرغضا بتص الحسعب المسادسفئ، وشغ الاخثي لاةّئر 
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تخاسثت تثة المسارك شغ ساخمئ جظعب السعدان جعبا غعم افتث الماضغ بغظ الصعات الظزاطغئ والمامردغظ 
السابصغظ، واطاثت اقحائاضات شغ غعطعا الرابع لاحمض أتغاء سثة طظ الساخمئ وطتغط المطار. وذضر طاتثث 
باجط رغاك طحار ظائإ رئغج جظعب السعدان أن طصر إصاطئ طحار تسرض لعةعم طظ صعات تابسئ لطرئغج 
جطفاضغر طغاردغئ، وتتثث سظ اجاثثام دبابات وطروتغات شغ العةعم. بثورعا أضثت افطط الماتثة اجاثثام 
طثاشع عاون وصاذشات صظابض وأجطتئ عةعطغئ بصغطئ شغ طسارك الغعم، ورخثت أغدا طروتغئ صاالغئ شعق جعبا، 
شغ وصئ صالئ السفارة افطرغضغئ إن المسارك تثور شغ ضعاتغ المطار وطعاصع بسبئ افطط الماتثة شغ تغ جئض 
وشغ طظاذص طثاطفئ طظ جعبا. وسطصئ حرضئ الطغران الضغظغئ رتقتعا إلى جعبا بسئإ "العضع افطظغ المدطرب"، 
بتسإ بغان لطحرضئ. ودشسئ عثه الاطعرات افطظغئ جضان الساخمئ إلى الئصاء شغ طظازلعط أو العروب إلى 
خارج المثغظئ، وشصا لما ذضره حععد لعضالئ الختاشئ الفرظسغئ. وغاعاجه شغ عثه المسارك الةظعد الاابسعن 
لطرئغج جطفاضغر طغاردغئ والةظعد الاابسعن لرغاك طحار زسغط المامردغظ السابص وظائإ الرئغج التالغ. بثأت 
المعاجعات الثمغج الماضغ إبر احائاك بغظ الطرشغظ أوصع خمسئ صاطى، بط اجاآظفئ طساء الةمسئ وأجفرت 
سظ أضبر طظ ٢٧٠ صاغق وشصا لمخثر تضعطغ تتثث لروغارز. وألصئ المعاجعات التالغئ بزقلعا الصاتمئ سطى ذضرى 
اجاصقل جظعب السعدان طظ السعدان الاغ خادشئ أطج السئئ، ولط تظةح الثولئ العلغثة شغ حص ذرغصعا 
ظتع اقجاصرار، وعغ تحعث طظث دغسمئر/ضاظعن افول ٢٠١٣ طسارك بغظ الصعات المعالغئ لسطفاضغر وتطك المعالغئ 
لمحار، أجفرت سظ سحرات آقف الصاطى شغ خراع تجغث طظ تسصغثاته المسارك بغظ اإلبظغات والخراسات سطى 
المساعى المتطغ. وتسئإ الخراع شغ أزطئ إظساظغئ أرغمئ ظتع بقبئ طقغغظ حثص سطى العرب طظ طظازلعط، 

وظتع خمسئ طقغغظ -أي أضبر طظ بطث السضان- سطى اقساماد سطى طساسثة إظساظغئ ساجطئ. (الةجغرة ظئ)

خراع بني الصعى الثولغئ بأدوات طتطغئ  يف جظعب السعدان 

ف

تعجع طسارك جعبا بغظ أظخار جطفاضغر وطآغثي طحار
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إذا ضان عظاك تعاشٌص جغاجغٌّ سطى ترحغته طظ ِصئض 
اقئاقف (الحغسّغ) الثي جغحضض أغطئغئ شغ (الئرلمان)، 
المسآولغئ  طعصع  طظ  جغضعُن  الَسعدة  "صرار  وأنَّ 

العذظغئ"...!
وضردود أشساٍل سطى ذلك الَثرق افطظغِّ الفاضح - الثي 
لع تخض ُسحُرُه شغ أي بطٍث ُغتارُم شغِه الصاظعُن لسصطئ 
صراراٍت  ُتجطئ   ( (السئاديُّ أخثر   - بأضمطعا  تضعطٌئ 
طظخئه،  طظ  بشثاد  سمطغات  صائث  إسفاُء  بغظعا:  طظ 
طظ  بشثاد  شغ  واقجاثئارات  افطظ  طسآولغ  وإسفاء 
(طتمث  الثاخطغئ  وزغر  اجاصالئ  وصئعُل  طظاخئعط، 
السمريِّ  عادي  بصغادة  (بثر)  لصعات  المظامغ  الشئَّان) 

زسغط التحث الحسئغ.
الغثوغَِّئ  المافةرات"  "ضحش  أجعجة  بَستإ  أطَر  ضما 
المشحعحئ - بسث سحر جظعات طظ اجاثثاطعا - طظ 
جمغع ظصاط الافاغح رغط حغعع شحطعا لثى التضعطئ 
بسةظ  الئرغطاظغئ  السططاِت  وصداِء  بض  السراصغئ، 
العجغط الئرغطاظغ (جغمج طاضعرك) الثي باع تطك 
الُمظزفات  لفتص  ُتساثثُم  أظعا  و"أبئئ  افجعجة، 
بإتالئ  أغداً   ( (السئاديُّ وصدى  المافةرات"...!  ولغج 
جمغع الماعرذغظ شغ تطك الخفصئ إلى الصداء السراصغ، 
الاتصغص،  اضامال  لتغظ  الئقد،  طظ  خروجعط  وطظع 
وِطظ بغِظِعط َظةُض (المالضّغ) وِخعُرُه، إذ أحرف ضقُعما 
سظ  سطى سمطغَِّئ الاعرغث لخالح وزارة الثاخطغئ، شدقً 
افجثّي)  (سثظان  عع  السابص  الثاخطغئ  لعزارة  وضغٍض 

). تطك افجعجة (الفدغتئ) - وطا  إبَّاَن وقغِئ (المالضغِّ
اِم المسطمغظ - ضطفِئ السراَق "طقغغظ  أضبر شدائَح ُتضَّ
تَمَض  طا  الظاس،  آقف  صاض  شغ  وتسئئْئ  الثوقرات، 
رئغَج الطةظئ افطظغَّئ شغ الئرلمان (تاضُط الجاِططّغ) سطى 

الصعل: "الماعرط تتمض طعاجعئ تعط الصاض السمث".
أطا سظ أعثاف تطك السمطغئ اإلجراطغئ - الاغ غظثى لعا 
ة أعثاٍف شغ آٍن  ِئ - شغئثو أنَّ ِسثَّ جئغُظ اإلظساظغَِّئ الَتصَّ

طساً تطعح شغ افُشص، وطظعا:
غسئ)  (الحِّ تماغئ  شغ  (السئادّي)  شَحِض  إبئاُت  أوقً: 
سظ  افظزار  وخرُف  قتصاً،  (الُمضعِّظاِت)  وباصغ  أوقً 
الرطادي  شغ  تتصصْئ  الاغ  الثةعلئ  (اقظاخارات) 
والفطعجئ وطا جاوَرعا الاغ - ربما - زادْت طظ رخغثِه 
ِر أتقم (المالضّغ) شغ السعدة  حسئغَّاً.. طا غآدي إلى تئثُّ

لمعاصع الاأبغر..!
لسغاجئ  تظفغثا  الئشغدِئ  الطائفغَّئ  ظاِر  إذضاُء  باظغاً: 
وخرابًا  سارطئ  شعضى  السراق  لةسض  العادشئ  أطرغضا 
حاطقً غصطُع ضضَّ أطٍض شغ إدارة سةطِئ الئظاء والاطعُِّر شغِه 
ضسائر بطثان افرض. وعثا طا اجاشطَّْاُه ططغحغاُت التحث 
و(الفدغطئ)  و(بثر)  (الثسعة)  طبض  وأتجاٌب  الحسئغ 
غسئ)  (الحِّ اجاعثَف  (ُجظِّغاً)  اساثاًء  وخعَّرتُه  ذائفغاً 
لائرغر أسماٍل اظاصاطغٍئ بالثطش والصاِض وعثِم المساجث 

شغ ِسثِة طتاشزات أخثًا لطبأر ُبَسْغَث عثا الافةغر.
َح طخثٌر رشغُع المساعى شغ  لضظَّ التصغصئ باظئ: إذ خرَّ
وزارة الختئ السراصغئ: أن "طتاوقت تعظغش التثث 

 تامئ ضطمئ السثد: تضام السراق ق غاعرَّسعن سظ صاض حسئعط، وغاساَّرون سطى صاتطغعط تتصغصاً لمآرب الضفار

بحأن اطاقك السراق أجطتئ الثطار الحاطض، وصث بئئ 
بسث الشجو أظعا غغر طعجعدة، والاصرغر أبئئ ذلك، وبطغر 
غخر سطى ضثبه تغث خرح سصإ خثور الاصرغر، شصال 
تدطغض  غاط  ولط  أضاذغإ،  أي  عظاك  تضظ  "لط  ضاذبا: 
الئرلمان ولط ظصثم أي الاجام جري بالثخعل شغ الترب 
الصرار  اتثثظا  بض  اقجاثئاراتغئ  المسطعطات  ظجّور  ولط 
بتسظ ظغئ!!" أشغ السغاجغئ الرأجمالغئ الاغ تاثث طظ 
المظفسئ أجاجا وطصغاجا لعا، تسظ ظغئ؟! أغعجث ساصض 
سظث  ظغئ  تسظ  غسمى  طا  غعجث  شق  ذلك؟!  غخثق 
أختاب عثا المئثأ الثي أجاجه السطماظغئ الاغ تصخغ 
الثغظ وتسظ الظعاغا سظ السغاجئ. وضغش بالسغاجئ 
اإلظةطغجغئ طعث الثغمصراذغئ الضاذبئ وببسالإ اإلظةطغج 
ضئطغر غّثسغ ضاذبا أظه ضان لثغعط تسظ ظغئ باتاقل 
صال  وضما  وتحرغثعط!  أعطه  وصاض  وتثطغره  السراق 
أطغر الحسراء: "طثطأ طظ ظظ غعطا أن لطبسطإ دغظا" 
إلغعا  العخعل  ووجغطئ  المظفسئ،  إق  لعط  دغظ  شق 
تصطغث  ودعاء  وخثاع  بثئث  طةئعل  والضثب  طئررة، 

إظةطغجي سرغص.
غعجه  لط  شإظه  الاصرغر  شغ  ورد  طا  ضض  طظ  وبالرغط 
إداظئ تةرغط واتثة ضث بطغر، ولط غسائر صراره بحظ 
الترب سطى السراق غغر صاظعظغ، ولط غطالإ بمتاجئاه 
وق بالاتصغص طسه!! طما غثل سطى أن الاصرغر جغاجغ 
باطاغاز، وق غساعثف بطغر وق برغطاظغا، شق غساعثف 
المساءلئ الصاظعظغئ، وإظما غساعثف جعئ أخرى، وسطى 
شغ  افول  الصرار  خاتئئ  فظعا  أطرغضا،  أظعا  غئثو  طا 
السثوان، وإن لط غاسرض لعا طئاحرة، وغزعر أن عثا 
أجطعب طصخعد تاى غفغ بشرضه، وعع شدح أطرغضا 
طظ دون الاسرض لعا طئاحرة لؤق غبغرعا ضث برغطاظغا 
شسظثئث تسائره أطرغضا طآاطرة سطغعا وطعجعا ضثعا، 
سطى  إسثاده  جرى  تغث  اإلظةطغجي.  الثعاء  طظ  شثلك 
اإلظةطغج  أخث  شصث  الطةظئ.  سمر  طظ  جظعات  جئع  طثى 
وصاا ذعغق شغ الافضغر تاى اجاظفثوا ضاطض ذضائعط 
سطى  طئظغ  شافضغرعط  إسثاده.  سطى  غسمطعن  وعط 
أخئتعا  وسظثطا  رأجمالغغظ،  غضعظعا  أن  صئض  المظفسئ 
زاوغئ  طظ  لثغعط  الافضغر  صعة  تداسفئ  رأجمالغغظ 
المظفسئ. وصث تأجض خثوره طرات سثة بثسعى طثاوف 
جئسئ  بسث  شأسطظ  الئرغطاظغ،  الصعطغ  بافطظ  تاسطص 
آخر  اظستاب  بسث  بثأت  الاغ  الاتصغصات  طظ  أسعام 
صعات صاالغئ برغطاظغئ طظ السراق. طما غثل سطى أظه 
صث خطط لمعسث خثوره. شأطرغضا تعخش اآلن بالئطئ 
سطى  أوباطا  برئاجئ  الثغمصراذغغظ  شإدارة  السرجاء، 
وحك اقظاعاء، وطسرضئ اقظاثابات طتاثطئ، وبرغطاظغا 
الةمععرغغظ  طةغء  طظ  تاثعف  ساطئ  وأوروبا  خاخئ 
برئاجئ تراطإ، شصث تثر الرئغج الفرظسغ أوقظث غعم 
غسائسث  ولط  تراطإ  اظاثاب  خطعرة  طظ   ٢٠١٦/٦/٣٠
اظاثابه، واسائر اظاثابه "أطرا خطغرا وجغسصث السقصات 
بغظ أوروبا والعقغات الماتثة". شافوروبغعن غاعجسعن 
طسعط  جااحثد  الةمععرغعن  شاز  إذا  أطرغضا  أن  طظ 
أضبر وتسمض سطى طتارباعط دولغا وشغ طساسمراتعط 
الصثغمئ بخعرة أحث تاى غاراجسعا أطام تمطاعا ضما 
فن  بعش.  برئاجئ  الةمععرغغظ  سعث  سطى  تخض 
الةمععرغغظ غحسرون أن جغاجئ الطغظ طع أوروبا وطع 
غغرعا ق تسطغ الظاائب المرجعة ضالاغ غظاعةعا أوباطا. 
ولثلك صال دغك تحغظغ ظائإ الرئغج افطرغضغ السابص 
شغ ضااب جغخثر شغ أغطعل الصادم تتئ اجط (اجابظاء: 
لماذا غتااج السالط إلى أطرغضا صعغئ): "لفجش شغ العصئ 
الثي ظعاجه شغه الثطر العاضح والصائط لاعثغث إرعابغ 

صعتظا  أوباطا  الرئغج  أضسش  جرغسئ  بخعرة  طاجاغث 
بحضض ضئغر وتثطى سظ تطفاء أطرغضا وجرأ أسثاءظا".

بق  السالط  "إن  بصعله:  الضثب  سطى  غخر  بطغر  زال  وطا 
الثطار  أشئعثا  أشدض".  طضاظا  غجال  وق  أخئح  خثام 
والصاض والاحرغث والفاظئ الطائفغئ والاصسغط والافاغئ 
السراق  شغ  الئرغطاظغ  افطرغضغ  اقتاقل  أتثبه  الثي 
حرسئ  تسإ  ضثلك  عع  ظسط  أشدض؟!  السالط  أخئح 
المساسمر الثي ق غرتط!! ولثلك صال بطغر ضقطا غظاصخ 
"بقده  بأن:  صظاساه  سظ  أسرب  سظثطا  افول  ضقطه 
برغطاظغا لع رشدئ المحارضئ شغ السمطغئ السسضرغئ شغ 
السراق لاثخطئ واحظطظ إلجصاط خثام لعتثعا". طما 
غثل سطى أن برغطاظغا تثخطئ سظ جئص إخرار، ولغج 
سظ تسظ ظغئ، ولغج تسإ طسطعطات طشطعذئ، شطط 
ضان  خثام  فن  السراق،  شغ  أطرغضا  تثخض  ترد  تضظ 
سمغق لئرغطاظغا، شاتثثت الصرار لاتاشر سطى طا جغائصى 
لعا طظ ظفعذ شغ السراق إذا جصط خثام ولؤق تافرد 
أطرغضا بضض حغء شغ السراق شاطاعط الضسضئ وتثعا. 
وأطرغضا تثخطئ بصرار طظفرد، وبرغطاظغا اتثثت صرارعا 
بالاثخض بسث ١١ جاسئ طظ الاثخض افطرغضغ، وضاظئ 
برغطاظغا تراوغ تاى آخر جاسئ إلبصاء الصدغئ تراوح شغ 
أروصئ افطط الماتثة، وأطرغضا تخر سطى الاثخض بخرف 

الظزر سظ طعاشصئ افطط الماتثة.
وذضر الاصرغر أن بطغر صال لطرئغج افطرغضغ بعش شغ 
طثضرة طآرخئ شغ ٢٠٠٢/٧/٢٨ أي صئض بماظغئ أحعر طظ 
الاثخض: "جأضعن طسك طعما تخض، لضظ تان العصئ 
لظظزر إلى الخسعبات بحضض خرغح". وصال تحغطضعت 
طسطصا سطى عثه الاساطقت: "إن بطغر باأضغث دسمه لئعش 
ضان غسسى لطاأبغر سطى الرئغج افطرغضغ، سظ ذرغص 
ذرح تسثغقت طتامطئ سطى المعصش افطرغضغ". شثئث 
افطرغضان  طع  شغسغرون  التث  عثا  إلى  غخض  اإلظةطغج 
لطاأبغر سطغعط باسثغض الصرارات أو سرصطئ خثورعا، ولؤق 
السرصات  طسعط  ولغاصاجمعا  الصرار  اتثاذ  شغ  غافردوا 
بافطرغضان  غمضرون  ظفسه  العصئ  وشغ  اقجاسمارغئ، 
بأجطعب خفغ ضطما أطضظعط ذلك وغصعطعن بفدتعط.

شعثا الاصرغر غسري أطرغضا أطام السالط، غاعمعا بحظ 
التروب بالضثب، شتروبعا سثواظغئ ولغسئ طحروسئ، 
فظعا عغ خاتئئ الصرار افول وبرغطاظغا تئع لعا! شطسان 
تال اإلظةطغج غصعل: الثظإ ذظإ افطرغضان وظتظ تئع 
لعط، شتاجئععط أوق! شطقظةطغج عثف خئغث، شعط بعثا 
الاصرغر غدسعن أطرغضا شغ صفص اقتعام. ولثلك صال 
رئغج العزراء الئرغطاظغ ضاطغرون سصإ خثور الاصرغر: 
"ق أساصث أن العقغات الماتثة طتصئ دائما تغال ضض 
حغء، ولضظظغ أساصث أن حراضاظا طسعا تغعغئ بالظسئئ 
طع  غسغرون  أظعط  غسطظعن  شاإلظةطغج  الصعطغ".  فطظظا 
فن  ولغج  طخالتعط  لاتصغص  خئث  سظ  افطرغضان 
أطرغضا خادصئ أو طتصئ، بض عط غحضضعن بخثصعا ضما 
ذضر رئغج وزرائعط وضما ذضر الاصرغر. وق غعمعط أن 
غثثسعا حسعبعط، شإذا اشادح افطر غسطظ رئغج العزراء 

اجاصالاه وغسطظ تتمطه لطمسآولغئ ضما شسض بطغر.
وأطا بالظسئئ لظا ظتظ المسطمغظ شق أتث غساطغع أن 
غتاجإ أغا طظ التضام الثغظ دسمعا السثوان افطرغضغ 
إلى  السرب  تضام  طظ  الصعاسث  له  وشاتعا  الئرغطاظغ 
تضام ترضغا إلى تضام إغران الثغظ اسارشعا بالاساون 
لطمسطمغظ  جئغض  شق  لطسراق.  غجوعا  شغ  أطرغضا  طع 
الاغ  أظزماعط  وإجصاط  إجصاذعط  سطى  السمض  إق 
طثطخئ  بصغادة  اإلتغان  بط  وطظ  افسثاء،  طع  تاساون 

 هللا ولرجعله ولطمآطظغظ

تامئ: طاذا غسظغ تصرغر تحغطضعت بحأن طحارضئ برغطاظغا شغ الترب سطى السراق؟... وشث تعبغ يف السسعدغئ يف ظض ضشعذات أطمغئ 
جغاجغئ واصاخادغئ ترشدعا تضعطئ عادي ططّعتئ 

بالتطعل السسضرغئ

التعبغغظ،  جماسئ  باجط  الرجمغ  الماتثث  وخض 
رئغج العشث المفاوض شغ طحاورات الضعغئ، طتمث 
الباظغئ،  عغ  زغارة  شغ  السسعدغئ،  إلى  السقم،  سئث 

خقل حعر تصرغئا.
الماضغ،  افتث  غعم  اقذقع،  وبغص  طخثر  وضحش 
لـ"سربغ٢١" أن المئسعث افطمغ إلى الغمظ، إجماسغض 
إلى  التعبغغظ،  وشث  رئغج  برشصئ  وخض  الحغت،  ولث 
السسعدغئ، شغ طسسى لجغادة الاظسغص بغظ الطرشغظ 
سطى جئعات التثود الاغ سادت إلغعا المسارك طةثدا، 

سصإ رشع طحاورات الضعغئ لمثة أجئعسغظ.
شغما أسطظ وزغر الثارجغئ الغمظغ ورئغج وشث التضعطئ 
المطك  سئث  الضعغئ  طحاورات  إلى  المحارك  الغمظغئ 
واضتئ  رجالئ  أوخض  جطمان  المطك  أّن  المثقشغ، 
أبظاء اجاصئاله الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي، 
بـ"ساخفئ  السسعدغئ  اجامرار  سطى  تأضغثًا  تـادمظ 
التجم"، لتغظ سعدة الحرسغئ إلى الغمظ. وشغ تثغث 
أن  إلى  المثقشغ  أحار  افوجط"،  "الحرق  لختغفئ 
البصئ اعاجت بـالمئسعث افطمغ إجماسغض ولث الحغت 
أتمث، بسث تصثغمه طحروع "خرغطئ الطرغص"، والاغ 
اجائص طظ خقلعا ظاائب المحاورات الاغ لط تـاعخض 
لط  الثي  المحروع  لعثا  وإسقظه  شسطغئ،  ظاائب  في 
جعاظإ  بسخ  وأن  خاخئ  التضعطئ،  وشث  طع  غظاَصح 
"خرغطئ الطرغص" ذرتئ شغ وصئ جابص وُرشدئ طظ 

التضعطئ الغمظغئ.
غعم  زغارته  خقل  عادي  الرئغج  أضث  شغما  عثا 
بالصغادات  لصائه  وخقل  طأرب  لمتاشزئ  الفائئ  افتث 
المةمع  شغ  المتطغئ  السططئ  وصغادة  السسضرغئ 
الضعغئ  طحاورات  إلى  ظسعد  "لظ  بالصعل  التضعطغ 
سئر  افخغرة  رؤغاعا  شرض  الماتثة  افطط  تاولئ  إذا 

طئسعبعا الثولغ إجماسغض ولث الحغت".
وأضث أن التعبغغظ غسسعن سئر طحاورات الضعغئ إلى 
غتفر  الثي  السقم  تتصغص  ولغج  اظصقبعط  حرسظئ 
دطاء وضراطئ أعض الغمظ... طدغفا "لظ غةثوا طظا إق 

الخمعد شغ  المغادغظ جغاجغا وسسضرغا".
وعغ  الماتثة  افطط  طع  بافطج  ضظا   ..." وأضاف 
تتاول طظا تحضغض تضعطئ ائاقشغئ، شصطظا لعط جظخثر 
بغاظاً أظظا لظ ظثعإ إلى طحاورات الضعغئ، ولظ غصئض 

الغمظغعن أن تضعن الغمظ دولئ شارجغئ".
غادح بحضض جطغ طا تصعم به افطط الماتثة وطئسعبعا 
سطى  ضشعذات  طظ  الحغت  ولث  إجماسغض  الغمظ  إلى 
وإحراضعط  بالتعبغغظ  لطصئعل  وتضعطاه  عادي 
الماتثة  افطط  تطئثه  الثي  السغاجغ  التض  شغ 
جغاجغئ  ضشعذات  شصط  ولغسئ  افطمغ  وطئسعبعا 
بض وضشعذات اصاخادغئ أضسفئ التضعطئ شغ سمطعا 
شغ المظاذص المتررة سئر سظعا رئغج طةطج العزراء 
شغ تضعطئ عادي الثضاعر أتمث سئغث بظ دغر بصعله 
سطى  اقظصقبغئ،  وخالح  التعبغ  ططغحغا  حةع  طا  (إن 
الامادي شغ صطع الةجء افضئر طظ المرتئات والمئالس 
تطك  الظفطغئ،  المحاصات  حراء  لثسط  المثخخئ 
السغاجئ الئطعاء والاغ جمغئ "بالعثظئ اقصاخادغئ" 
السغاجئ  شغ  الظاشثة  الثوائر  بسخ  شرضاعا  الاغ 

اقصاخادغئ السالمغئ...)،
وصال أغدا (غظئشغ سطى المةامع الثولغ أن غثرك أن 
لثى الغمظ الصثرة سطى الاخثي لضض عثه المحضقت 
لع ُجمح لطتضعطئ الحرسغئ شصط بالمدغ صثطاً شغ بغع 
وتسعغص ظفط المسغطئ، وتترغر ظفط رأس سغسى طظ 

جغطرة ططغحغا التعبغ وخالح اقظصقبغئ)!!
تصعد  الاغ  السسعدغئ  طعصش  ضثلك  وغادح  ضما   
الاتالش أظه ق طحضطئ لثغعا أن غحارك التعبغعن شغ 
افطرغضغئ،  لقطقءات  تثدع  شعغ  سةإ،  ق  الضسضئ، 
وإن السسعدغئ الاغ تسسى فن تمسك بالمطش افطظغ 
التعبغغظ  طظ  تثحى  ق  فطرغضا  خثطئ  الغمظ  شغ 
تال   - الماتثة  وافطط  أطرغضا  بثسط  غتزعن  الثغظ 
خالح  سطغ  طظ  خحغاعا  بصثر   - إغران  سظ  تثطغعط 
المعالغ لقظةطغج والثي غسسى إلشحال أي اتفاق بغظعا 
ظفج  وعغ  الضسضئ  طظ  غسابظغه  التعبغغظ  وبغظ 
ظصض  سطى  التعبغعن  واشص  لصث  افطرغضغئ،  المثاوف 
ظعران  إلى  الضعغئ  طظ  والاعثئئ  الاظسغص  لةان 
الةظعب شغ السسعدغئ، بغظما سطغ خالح غسسى لسرصطئ 
ذلك ضعظعا اتفاصات اظفرادغئ، وطظ العاضح أن ورصئ 
اإلظةطغج  سظث  وصغماعا  بصطعا  لعا  وجظاته  خالح  سطغ 
الثغظ جغساثثطعظعا شغ تغظه خاخئ طع شحض التض 
السغاجغ الثي تخر شغه افطط الماتثة بالدشط سطى 
عادي وتضعطاه لطصئعل بثارذاعا المصارتئ الماتغجة 
خظساء  وتترغر  السسضري  التض  وسعدة  لطتعبغغظ 

لطعاجعئ طظ جثغث.
الخراع  أذراف  بغظ  جاسامر  السسضرغئ  افسمال  إن 
جابصئ أو طاجاطظئ طع افسمال السغاجغئ، وإن الاطعغح 
بالتسط السسضري شغ العصئ التالغ طةرد ضشعذات 
السسضرغئ  افسمال  لمساعى  ترصى  ق  جئعات  وإبارة 
اإلطضاظات  غساطجم  الثي  السسضري  لطتسط  المططعبئ 
والةثغئ والسرغئ، وأظى لتضعطئ ق تساطغع بغع الظفط 
المساثرج طظ المظاذص المتررة وتخرح أظه ق ُغسمح 
لاخثغره،  سغسى  رأس  طغظاء  باترغر  أو  بئغسه  لعا 
أظى لعا أن تترر خظساء طا داطئ تثدع لطدشعذات 
الاغ  الثولغ  والئظك  الثولغ  الظصث  وخظثوق  افطمغئ 

عغ أغاٍد أطرغضغئ؟؟!!
أطظغئ  اتفاصغات  طظ  أبرطئ  شمعما  السسعدغئ  أطا 
تثودغئ طع التعبغغظ، لضظعا طدطرة أن تسامر شغ 
دسط حرسغئ عادي خاخئ طع رشخ عادي وتضعطاه 
بالتسط  وتطعغته  اآلن  تاى  افطمغئ  لطدشعذات 
السسضري، وعثا غدع السسعدغئ شغ ترج أطام حسئعا 
والسالط تال تثطغعا سظ حرسغئ عادي أو تال إغصاشعا 

لطترب دون أن تتصص الشرض الثي صاطئ فجطه.
إن التض السسضري لظ غسئإ إق طجغثا طظ جفك الثطاء 
والثراب والثطار، وإن التض السغاجغ الحرسغ عع التض 
الختغح، ذلك التض الثي غضحش شغه أعض الغمظ سظ 
أخالئ طسثظعط وتصغصئ إغماظعط وتضماعط شغظئثون 
اهللا  حرع  لاتضغط  وغسمطعن  الشربغئ  افطمغئ  التطعل 
شغما بغظعط بةثغئ وطسؤعلغئ وغصغمعا دولئ اإلجقم 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ

وافتجاب ِالسغاجغئ  المطغحغات  صئض  طظ  اإلرعابغِّ 
لمضاجإ اظاثابغئ ولثطص شاظئ ذائفغئ جثغثة بالسراق 
الثغظ  الدتاغا  (ععغات)  سظ  الضحش  إلى  دشساظا 
لمةجرة  تتعغطعا  إلى  التضعطئ  شغ  أذراٌف  تسسى 
تّث  سطى  جعاعا"،  دون  طسغظئ  ذائفئ  تثّص  ذائفغئ 
صعله... تغث أظعرت (ععغات) الدتاغا بأظعط لغسعا 
طظ ذائفٍئ واتثة - بتسإ افجماء وافلصاب - أظعط 
غسئ، والظخارى، وعظاك سثٌد صطغض طظ  ظَّئ، والحِّ طظ السُّ
ُز طا  الخابؤئ وافضراد. (إ.ه.) شظصعل: عثا الاخرغُح ُغسجِّ
ذعئظا إلغه طظ تتمغض المسآولغئ سظ الةرغمئ لاطك 
غصعل:  إذ  السزغط   

ُ
اهللا وخثق  الِثضر،  آظفئ  الةعات 

ْرُض 
َ ْ
األ لََفَسَدِت  بَِبْعٍض  َنْعَضُهْم  اجَّاَس   ِ ابَّ َدْفُع  ﴿َولَْوَال 

َ ُذو َفْضٍل بَلَ الَْعالَِمنَي﴾. َولَِكنَّ ابَّ
شغ  وجضَّ  سجَّ  اهللا  ُتضِط  بغاِن  طظ  بثَّ  ق  الثاام،  وصئض 
صاض  َم  ترَّ تسالى  اهللا  إنَّ  شظصعل:  الةرائط،  تطك  أطبال 
طا  ِسرِصعا  أو  دغظعا  سظ  الظَّزِر  ِبَخرِف  سمعطا،  الظفِج 
داطئ برغؤًئ لط ترتِضإ طا ُغعجُإ الَصخاص سطغعا، بض 
﴿َمْن  بصعلِه:  جمغساً  الظاس  فرواح  إزعاصاً  صاطعا  جسَض 
غََّما َقَتَل اجَّاَس 

َ
ْرِض َفَكك

َ ْ
ْو َفَساٍد يِف األ

َ
َقَتَل َغْفًسا بَِغرْيِ َغْفٍس أ

مَجِيًعا﴾ وصعلِه جئتاظه وتسالى: ﴿َوَال َيْقُتلُوا اجَّْفَس الَّيِت 
﴾ وغضعن الاَّترغط أحثَّ إذا ضان الصاغُض  َقِّ ُ إِالَّ بِاحلْ َحرََّم ابَّ
باِهللا ورجعِله، ضما شغ صعله جضَّ ِذضُرُه: ﴿َوَمْن  طآطظاً 
 ُ ابَّ َوَغِضَب  فِيَها  ا  ً ِ َخا َجَهنَُّم  َفَجزَاُؤهُ  ًدا  ُمَتَعمِّ ُمْؤِمًنا  َفْقُتْل 
ثغُث  ُ َعَذابًا َعِظيًما﴾ وعثا الِسصاُب الحَّ َ َعدَّ 

َ
َعلَْيِه َولََعَنُه وَأ

لَمظ سرف اإلجقم وأتضاَطه.. شضغش بظا وظتظ طسطمعن 
طآطظعن وظتغا شغ بطٍث طسطٍط ضان لُه حأٌن سزغٌط إبَّاَن 

الثقشئ السئاجغئ الاغ تضمئ الحرَق والشرَب..؟
بأطعال  الدرر  إلتاق  أطا  والثطاء،  افظفِج  شغ  عثا 
طُه  الظاس وطماطضاِتِعط بشغر وجِه تصٍّ شعع اآلخُر طما ترَّ
اهللا تسالى أحثَّ الاترغط.. صال رجعُل اهللا  شغ التثغث 
;„̌’]Ÿ̨Â ;„̌Ÿ̌Ä ; fi‹\Öt ; Ž€÷â∏̌\ ;Ì÷¡ ; Ž€÷â∏̌\ ; ć◊—? ِتغح:  الخَّ
 ..>‹˜à¸\;∫;Ñ̨\Ö Žî;ˆÂ;Ñ̨Öį̂;ˆ? أغداً:  وصال   >„î̌Ö Ž¡Â
ولغج عثا شتسإ شإنَّ الحرع تمَّض الُمسَاثي ضماَن 
ضض طا أتطفه سمثًا وُظطماً شغ الثظغا، أو غثشع ذلك طظ 

جسثِه شغ ظار جعظََّط تغث ق دغظاَر وق ِدرَعط.
وخااطًا، ظدَرُع إلى اِهللا السطغِّ الصثغر أن ُغضطَِّض جععد 
الراحثة  الثقشئ  طحروع  سطى  الُمثِطخغظ  الساططغَظ 
ظغَظ لئظاء  سطى ِطظعاج الظُُّئعَّة شَغصُطفعا بمراِت ُجعث السِّ
خْرحِ السثِل والثغر، واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ الطغِّئئ 
لحآوِن  رساغئ  الثاخِض  شغ  ضاطًق  اهللا  حرع  باطئغص 
طظ  الضفار  بسبرعا  أن  بسث  افطئ  حااِت  ولطِّ  الظاس، 
وِظزاطًا إلى  سصغثة  اإلجقم  وتمض  ولعن،  ِجظٍج  ضض 
الظاس  غأطُظ  وتغظؤٍث  والِةعاد..  سعِة  بالثَّ ضطِِّه  السالِط 
أطعرعط  وُوقِة  ِلُتضاِطِعط  شغْثُسعَن  حغء،  ضضِّ  سطى 
بالثغر.. ﴿َوُهْم ِمْن َنْعِد َغلَبِِهْم َسَيْغلُِبوَن * يِف بِْضِع ِسننَِي 
ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َنْعُد َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * بَِنرْصِ 

َ ْ
ِ األ ِبَّ

  ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ ابَّ
* المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق
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ُتُكْم  ّمَ
ُ
افّطئ اإلجقطغئ أّطئ واتثة، صال تسالى: ﴿إِّنَ َهِذهِ أ

وصال   [٩٢ [افظئغاء:  َفاْقُبُدوِن﴾  َرّبُُكْم  نَا 
َ
وَأ وَاِحَدةً  ًة  ّمَ

ُ
أ

نَا َرّبُُكْم َفاّيَُقوِن﴾ 
َ
ًة وَاِحَدةً وَأ ّمَ

ُ
ُتُكْم أ ّمَ

ُ
جئتاظه: ﴿َوإِّنَ َهِذهِ أ

إخعة  المآطظغظ  جسض  صث  واإلجقم  [المآطظعن: ٥٢]، 
وعثه  [التةرات]،  إِْخَوٌة﴾  الُْمْؤِمُنوَن  ﴿إِّغََما  تسالى:  صال 
افطئ عغ خغر أّطئ، وإّظما عغ خغر أّطئ فظعا تمطك خغر 
عثه  بعتثة  واتثة  أّطئ  وضاظئ  ظزام،  وخغر  سصغثة 
َخْيَر  ﴿ُكْنُتْم  تسالى:  صال  الظزام،  عثا  ووتثة  السصغثة 
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر 

ْ
ْخرَِجْت لِلّنَاِس تَأ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
أ

ِ﴾ [آل سمران]. َوتُْؤِمُنوَن بِاّبَ
وافطر  باهللا  اإلغمان  سطى  تصعم  اإلجقطغئ  وافّطئ 
اهللا  أواطر  عغ  الاغ  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف 
اإلجقم  وظزام  اإلجقطغئ  السصغثة  سطى  أي  وظعاعغه، 
الثي غظئبص سظ عثه السصغثة، شاإلغمان عع السصغثة، 
سظ  غظئبص  الثي  الظزام  عغ  وظعاعغه  اهللا  وأواطر 
لفّطئ  التصغصغئ  المصّعطات  عغ  وعثه  السصغثة،  عثه 

اإلجقطغئ.
المصّعطات  وّتث  تغظما  افّطئ  عثه  وّتث  صث  واإلجقم 

الاغ تصعم سطغعا، أي وّتث سصغثتعا وظزاطعا.
افّطئ  عثه  ألجم  صث  شاإلجقم  السصغثة،  تغث  طظ  أّطا 
سصغثة تمبض شضرة ضطّغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة 
تسطغ الخعرة التصغصّغئ سظ السالط، وجسض عثه الفضرة 
واضتئ الئغان جطّغئ المسظى بتغث ق جثال شغما تثل 
َوُكُتبِِه  َوَمالئَِكتِِه   ِ بِاّبَ يَْكُفْر  ﴿َوَمْن  تسالى:  صال  سطغه، 
جسض  وضما  َورُُسلِِه وَالَْيْوِم اآلِخِر َفَقْد َضّلَ َضالال بَِعيداً﴾، 
دلغطعا  ضثلك  جسض  الثقلئ،  صطسغئ  السصغثة  عثه 
طصطعسا به، تغث إّن السصائث ق تآخث إق سظ غصغظ، 
وأّن طا ضان دلغطه ظّظغا ق غثخض شغ السصائث، شالمسطط 
غترم سطغه أن غساصث شغما لط غضظ دلغطه جازطا وغةإ 
َماءِ  سطغه أخث سصغثته سظ غصغظ، صال تسالى: ﴿َفَوَرّبِ الّسَ

نَُّكْم َيْنِطُقوَن﴾.
َ
ْرِض إِنَُّه لََحّقٌ ِمْثَل َما ك

َ
وَاأل

شاإلجقم تغظما ألجم افّطئ عثه الفضرة الصطسغئ، شصث 
شغعا،  الافّرق  وسثم  سطغعا  واقجاماع  العتثة  ألجطعا 
صال تسالى: ﴿َوال تَُكونُوا َكالَِّذيَن َيَفّرَقُوا وَاْخَتلَُفوا ِمْن َنْعِد 

ولَئَِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾.
ُ
َما َجاَءُهُم الَْبيَِّناُت وَأ

عثا طظ تغث السصغثة، أّطا طظ تغث الظزام الثي غظئبص 
الثي  المخثر  وّتث  صث  شاإلجقم  السصغثة،  عثه  سظ 
غآخث طظه عثا الظزام، وبثلك وّتث الظزرة إلى التغاة 
والشاغئ طظعا، ضما وّتث الطرغصئ الاغ غاتصص بعا وجعد 

عثه الظزرة وعثه الشاغئ شغ واصع التغاة.
شالمخثر الثي غآخث طظه الظزام صث بّغظه اإلجقم بثون 
لئج وق أدظى غمعض، وعع العتغ، أي الضااب والسّظئ، 
َعِن  َفْنِطُق  ﴿َوَما  تسالى:  صال  العتغ،  عغ  وتثعا  فّظعا 
الَْهَوى  إِْن ُهَو إِّالَ وَْحٌي يُوَحى﴾، وصال تسالى: ﴿َوما آتَاُكُم 
;ǰ ł—Ǫ̈h̨» : الرَُّسوُل َفُخُذوهُ َوَما َغَهاُكْم َقْنُه َفاْغَتُهوا﴾، وصال
; Ž
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الاغ  الصطسغئ  افدّلئ  عغ  وصغاس  ختابئ  إجماع  طظ 
جمغع  شغ  سام  بحضض  افّطئ  سطغعا  واجامسئ  أجمسئ 

السخعر.
غضاد  ق  بتغث  العضعح  طظ  عغ  التغاة  إلى  والظزرة 
غثطع دلغض طظ اإلحارة إلغعا، شاإلجقم غخعر التغاة 
سطى أّظعا التقل والترام، شضض طا شغ عثه التغاة طظ 
أحغاء وطا غصع سطغعا طظ أشسال ق غثطع طظ أن غضعن 
تقق أو تراطا، شالتقل غفسض والترام غارك، والمسطط 
إظما غصثم سطى الفسض أو غتةط سظه بظاء سطى طا غرى 
شغه طظ تقل أو ترام، شضان التقل والترام عع وجعئ 
ظزر المسطط شغ التغاة وطصغاس أسماله الثي غجن به 

ضض أطر صّض أو جّض.
الاصغث  شغاط  وضعتا،  أضبر  عغ  التغاة  طظ  والشاغئ 
بمصغاس افسمال، وعع التقل والترام، اباشاء طرضاة 
اهللا، وذمسا شغ بعابه، وخعشا طظ سصابه، والثي غئاحر 
رضغ  طظ  غبغإ  تسالى،  اهللا  عع  والسصاب  البعاب  عثا 
سظه وغساصإ طظ غدإ سطغه، لثلك ضان ظعال رضعان 
اهللا عع الشاغئ التصغصغئ طظ التغاة، بض عع غاغئ الشاغات 
ِمْن نِْعَمٍة  َحٍد ِعْنَدهُ 

َ
وجسادة التغاة، صال تسالى: ﴿َوَما أل

ْعلَى﴾.
َ
تُْجَزى، إِال ابْتَِغاَء وَْجِه َرّبِِه األ

أطئ  أظعا  افطئ  عثه  وتثة  شغ  اإلجقم  شطسفئ  إن 
سج  هللا  ذاساعا  شغ  وواتثة  باهللا  إغماظعا  شغ  واتثة 
وجض، ولضظ عثه العتثة لغسئ حضطغئ أو ظزرغئ بض 
عغ سمطغئ ولعا ذرغصئ تظفغث وأتضام حرسغئ تدئطعا 

ضئطا طتضماً.
المآِطُظ  الفرُد  ُثُه  ُغَظفِّ إظَّما  ظزاَطه  أنَّ  غرى  شاإلجقُم 
الةماسِئ  بحسعِر  الثولُئ  ُثُه  وتظفِّ اِهللا،  تصعى  بثاشعِ 
بالمسروِف  بافطِر  التاضِط  طَع  ِئ  اُفطَّ وِبَاَساُوِن  بسثاَلِاِه، 

والظعغِ سِظ المظضِر، وبسططاِن الثولِئ.
الشاغئ  وعثه  الظزرة  عثه  تةسض  الاغ  شالطرغصئ 
طعجعدة شغ واصع التغاة، عغ تصعى اهللا شغ الفرد شغما 
غثص الفرد، وجططان الثولئ شغ المةامع شغما غثص 
الةماسئ، أي السططان الروتغ والسططان السغاجغ طسا. 
واإلجقم صث وّتث الظزرة إلى عثه افحغاء شئّغظ بثون 
لئج أن الاصعى عغ أجاس الافاضض بغظ الظاس طعما 
ْكَرَمُكْم 

َ
أ ﴿إِّنَ  تسالى:  صال  وألعاظعط،  أجظاجعط  ضاظئ 
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شغ الظفعس وجث السططان الروتغ وعع أصعى جططان 
غةسض اقظدئاط شغ جطعك الفرد المسطط أطرا ذئغسغا 
وغةسض الاصغث بالتضط الحرسغ جةغئ لثغه، صال تسالى: 

ِ َفإِّغََها ِمْن َيْقَوى الُْقلُوِب﴾. ْم َشَعائَِر اّبَ ﴿َوَمْن ُفَعّظِ
عثا طظ جعئ السططان الروتغ، أطا السططان السغاجغ 
- أي التضط - شصث جسطه اإلجقم طقزطا لطصرآن، وعثا 

شغ طظاعى العضعح..  ُغائع بإذن اهللا
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر / وقغئ السعدان

طا عغ وتثة افّطئ اإلجقطغئ وضغش تضعن؟ (١)
بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ (أبع السج)*
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الممضظ أن غاأخر بسخ الظاس وغخئتعا غغر صادرغظ 
سطى تتمض ظفصات اتاغاجاتعط افجاجغئ. شطثلك أراد 
اإلجقم أن غخئح اقعامام بالمساضغظ والفصراء سظث 
المسطمغظ ججءًا طظ الممارجات الغعطغئ. ولغسطغ صدغئ 
الصداء سطى الةعع اعاماًطا أضئر، صرر اإلجقم لطفصراء 
والمساضغظ تصاً طسطعطاً شغ البروة سطى افبرغاء بسئارة 
أخرى، شإن المال الثي غةإ أن غثشع لطفصراء طظ صئض 
افغظغاء لغج حضق طظ أحضال الدرائإ؛ بض عع واجٌإ 
سطى افغظغاء وتٌص لطفصراء، أطر به اهللا جئتاظه وتسالى 
ائِِل وَالَْمْحُروِم﴾، وصث  ْعلُوٌم * لِّلّسَ ْموَالِِهْم َحّقٌ ّمَ

َ
﴿وَالَِّذيَن فِي أ

أجض  طظ  بسثاء  غظفصعن  الثغظ  الضرغط  الصرآن  طثح 
صثر  سالغاً  ورشع  وإسالاعط.  والةغاع  المتااجغظ  إذسام 
أولؤك الثغظ غصثِّطعن الطسام، سطى الرغط طظ تئعط 
له، غصثطعظه إلى المسضغظ، والغاغط، وافجغر. وغفسطعن 
غئاشعن  بض  الثظغا،  شغ  أجر  أيَّ  غرجعن  ق  وعط  ذلك 

بثلك رضعان اهللا تسالى شصط.
وبسث إرجاء عثه الصعاسث والمفاعغط سمث اإلجقم إلى 
إغخال  بعا  ضمظ  وافتضام  الصعاظغظ  طظ  طةمعسئ 
بحضض  البروة  ولاعزغع  والمتااجغظ  الفصراء  إلى  المال 
غدمظ وخعل المال إلى طساتصغه وسثم تثاوله بغظ 

افغظغاء طظ الظاس شصط. وطظ عثه افتضام:
١. أتضام الظفصئ والاغ بغظئ تص ضض حثص سطى طظ 
تةإ سطغه ظفصاه، ضظفصئ افبظاء سطى اآلباء، والعالثغظ 
سطى افوقد تغظ غضئرون، والجوجئ سطى الجوج وعضثا.

٢. أتضام المغراث الاغ تدمظ لضض وارث ظخغئه طظ 
اإلرث تسإ صعاظغظ واضتئ طتثدة.

سطى  وارداتعا  تظَفص  الاغ  الساطئ  المطضغئ  أتضام   .٣
تاجات الظاس ضالاسطغط والختئ والمراشص الساطئ.

إسطاء  خقلعا  طظ  غاط  الاغ  الثولئ  ططضغئ  أتضام   .٤
الفصراء طاقً لغرشسعا خفئ الفصر سظعط.

٥. أتضام الحرضات خاخئ المداربئ الاغ غامضظ بعا 
إظااجغئ  لحرضئ  طالضا  غخئح  أن  طال  لثغه  لغج  طظ 

غمعلعا َطْظ سظثه طال.
٦. أتضام تترغط إجارة افرض لطجراسئ بض "طظ ضاظئ له 

أرض شطغجرسعا أو لغمظتعا أخاه".
٧. أتضام تترغط الضظج لطمال؛ طا غفرض اجابمار المال 

شغ طحارغع تسعد بالسمض سطى طظ ق غةث سمق.
٨. أتضام تترغط الربا طا غةسض المال طاعاشرا شغ السعق 

شغ دورة اإلظااج.
طمظ  ضبغر  إلى  أطعالعا  تخض  والاغ  الجضاة  أتضام   .٩

غتااجعن المال طظ افخظاف البماظغئ.
١٠. أتضام الدرائإ الاغ تفرض شغ أوصات خاخئ سطى 
افغظغاء طظ المسطمغظ لسث تاجئ الةعع والفصر الطارئ 

شغ المةامع.
طظ    اهللا  رجعل  به  صام  سمض  أول  أن  ظثضر  وخااطا 
أعثاشه  أتث  ضان  وافظخار  المعاجرغظ  بغظ  اإلغثاء 
سقج تالئ الفصر الظاحؤئ سظث المعاجرغظ جراء عةرتعط 

 وترضعط أطعالعط شغ طضئ

بالبا: الفصر
المصعلئ:  عثه  شغ  الفصر  إلى  ظزرته  اإلجقم  غطثص 
لصاطاه". وسطى طثى جظعات ظجول  "لع ضان الفصر رجقً 
العتغ، أضث اإلجقم رشده الصاذع لطفصر والةعع. وهللا 
در الصائض: "سةئئ لمظ لط ق غةث صعت غعطه، ضغش ق 
غثرج لطظاس حاعرًا جغفه". طا غثل سطى أعمغئ طعصش 
رجعل  صعل  وغآضثه  والةعع.  لطفصر  الراشخ  اإلجقم 
اهللا : «طا آطظ بغ طظ بات حئسان وجاره جائع إلى 
  جظئه وعع غسطط به»؛ قتر ضغش ربط رجعل اهللا
بغظ رشخ الفصر وبغظ اإلغمان والسصغثة. شطط غةسض 
الشثاء  باعشغر  تطالإ  إدارغــئ  صاسثة  طةرد  المفععم 
إلى  اجاظث  والسقم،  الخقة  سطغه  ولضظه  لطفصراء، 
سطى  لئظئ،  لئظئ  بظاه،  الثي  لطسصغثة  الفضري  افجاس 

طثى بقبئ سحر ساطاً.
المةامع  اجاصرار  شإن  الرأجمالغ،  لطمئثأ  بالظسئئ  أطا 
وسقطئ  اقصاخادي؛  الظمع  بمثى  غصاس  اصاخادغاً 
المتطغ  الظاتب  زغادة  عغ  سظثعط  السطغط  اقصاخاد 
اإلجمالغ. وتسطع أخعات اإلظثار شغ المةامع الرأجمالغ 
إذا تئاذأَ الظمع اقصاخادي، أو تعصش لفارة ذعغطئ طظ 
وتسطع  الثطر  أجراس  تثق  اإلجقم  شغ  بغظما  الجطظ. 
ق  شاإلجقم  الةعع،  وجعد  اجامر  إذا  اإلظثار  أخعات 
غسمح لطمةامع أن غرتاح طا دام عظاك إظسان جائع، 

رجقً ضان أو اطرأة أو ذفقً.
وغحغر الصرآن الضرغط إلى وجعد شؤاغظ طظ الفصر بغظ 
والمسضغظ  المساضغظ.  شؤئ  عغ  افولى  الفؤئ  الظاس. 
أطا  غسعلعط.  ولمظ  له  غعطه  صعت  غمطك  ق  الثي  عع 
الفصغر شعع طظ لثغه دخض، لضظ عثا الثخض ق غضفغ 
ظفصاته الغعطغئ السادغئ طبض المأوى، والختئ، والاسطغط، 
ووجائض الظصض، وطا حابه ذلك. وبغظ اإلجقم ضثلك 
أن عظاك شؤات أخرى طظ الظاس صث غضعظعن شغ تاجئ 
إذسام  تطصى  وصث  طآصائ.  تاجاعط  ضاظئ  وإن  لطمال، 
المسضغظ اعاماطاً ضئغرًا شغ الصرآن الضرغط، شالمرغخ 
الثي غفطر شغ حعر رطدان وق غساطغع الصداء غةسض 
اإلجقم ضفارة ذلك إذسام المساضغظ سظ افغام الاغ 
أشطرعا. وسظثطا غرتضإ المسطط تراطاً، غأطره اإلجقم 
بإذسام الةغاع والفصراء لطضفارة سظ عثه اقظاعاضات. 
وسظثطا غفطر المسطط شغ رطدان بثون سثٍر حرسغ، 
سطغه الاضفغر سظ عثا الثظإ بخغام حعرغظ طااابسغظ 
سظ ضض غعم أشطر شغه. وإذا  أو إذسام جاغظ طسضغظاً 
ر  أصسط المسطط باهللا تسالى ولط غئر بصسمه، سطغه أن ُغَضفِّ
سظ عثا الثظإ بإذسام سحرة طساضغظ. شعثه الفروض 
الاغ غأطر بعا اإلجقم ُتزعر طثى أعمغئ طتاربئ الةعع 
شغ المةامع وأن عثا عع العثف طظ شرضعا بالمصام 
أن  غةإ  الةعع  أن  بعضعح  غئغظ  شاإلجقم  افول. 
غسالب بأي وجغطئ. وشغ العصئ ظفسه، غسارف أظه شغ 
طصثراتعط  شغ  الظاس  غافاوت  المسصثة،  المةامسات 
وإطضاظغاتعط، وطع ضض الاترضات بغظ الترب والسطط، 
شمظ  واظضماش،  ازدعار  بغظ  اقصاخادغئ  والاشغغرات 

بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

أردوغان: جعرغا سطى وحك أن تمتى طظ الثرغطئ!
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صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، غعم الثمغج 
طظ  تمتى  أن  وحك  سطى  جعرغا  إن  تمعز/غعلغع،   ٧
الثرغطئ والمسرح الاارغثغ ظاغةئ طا آلئ إلغه افوضاع 
عظاك. وأضث خقل طآتمر ختفغ شغ ططار "أتاتعرك" 
ذلك،  بتثوث  تصئض  لظ  بقده  أن  بإجطظئعل  الثولغ 
بما  افذطسغ  حمال  تطش  صغام  ضرورة  إلى  طحغرا 
ترضغا.  شغ  السعرغغظ  القجؤغظ  لثسط  سطغه،  غارتإ 
وافطراض  اإللضاروظغئ  إن:"العةمات  أردوغان  وصال 
العبائغئ، واقضطرابات اإلصطغمغئ، لعا اظسضاجات تاى 
سطى الثول المسجولئ جشراشغا سظ طظاذص اقضطراب". 

(روجغا الغعم)
الارضغ  الرئغج  تخرغتات  عغ  ضبغرة   :
ظراجع  شسظثطا  طثادع،  حثص  أظه  إلى  تحغر  الاغ 
تاسطص  الاغ  تطك  جعاء  جعرغا،  بحأن  تخرغتاته 
أعض  بصاال  وإغران  وروجغا  بحار  سخابات  بصغام 
الحام أو تطك الاغ تاسطص بالمعصش طظ بحار افجث 
وبصائه شغ السططئ، أو طا ضان طظعا غاسطص باصسغط 
جعرغا، ظةث أن تطك الاخرغتات إظما عغ طظ صئغض 
السسغ إلى خثاع الرأي السام.. شسغاجئ تضعطئ تجب 
السثالئ والاظمغئ الارضغ شغ جعرغا ضان لعا دور شغما 
ظتظ  الثي  الثئر  وشغ  جعرغا..  شغ  افطعر  إلغه  آلئ 
بخثده، وعع ضقم أردوغان أن "جعرغا سطى وحك 
أن ُتمتى طظ الثارذئ" وأن "بقده لظ تصئض بثلك"!! 

ضغش جغةسث أردوغان سثم صئعله بـ "طتع جعرغا طظ الثارذئ"، عض بالسغر شغ تظفغث طحارغع أطرغضا سثوة 
أعض الحام، أو شغ المسارسئ إلى طخالتئ روجغا أو شغ تخعغر افضراد أظعط افسثاء ودشسعط لقرتماء شغ 
أتدان الثول الشربغئ الضاشرة الاغ تسثر صادة افتجاب الضردغئ لاظفغث أجظثتعا؟؟!! إن أردوغان لع ضان 
خادصا شغ ترخه سطى الحام وأعطعا، ولع ضان جادا شغ سثم جماته بـ"طتع جعرغا طظ الثارذئ" لصام بصطع 
ضض خطئ بالثول الشربغئ الضاشرة وأغطص الصعاسث الارضغئ شغ وجه تطك الثول ولصام بإسقن الحام ججءا طظ 
ترضغا لغضعظا شغ دولئ واتثة عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.. ولضظ أظى فردوغان وعع الثي 

غظفث جغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ أن غفسض ذلك؟؟!!  

الرئغج الغمظغ غدرب سطى وتر الصعطغئ طع سطمه 
أن الخراع يف الغمظ خراع دولغ

عادي  طظخعر  ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  أضث 
صرارات  بفرض  الماتثة  لفطط  غسمح  لظ  أظه 
وذلك  التعبغغظ،  طع  ائاقشغئ  تضعطئ  باحضغض 
إلى  الماضغ  افتث  غعم  خئاح  وخض  أن  بسث 
سطى  لقذقع  الئقد  حمالغ  طأرب  طتاشزئ 
وأضاف  عظاك.  والسسضري  افطظغ  العضع 
عادي شغ ضطماه أطام تحث طظ أبظاء طتاشزئ 
طأرب الاغ زارعا الغعم فول طرة طظث اجاسادة 
السغطرة سطغعا طظ ططغحغا التعبغ وخالح أظه 
لظ غسعد إلى الضعغئ إذا أخثرت افطط الماتثة 
صرارا بثلك. وصال عادي إظه لظ غسمح لطتعبغغظ 

الاتالش شغ  صعات  طصر  عادي  زار  وصث  خظساء.  الساخمئ  صرغئا شغ  وجغضعن  الغمظ،  شارجغئ شغ  دولئ  بإصاطئ 
طأرب واذطع سطى تصرغر لسغر السمطغات السسضرغئ شغ طتاشزات طأرب وخظساء والةعف وحئعة. وصال طراجض 
الةجغرة شغ الغمظ جمغر الظمري إن عادي وخض لطمتاشزئ برشصئ ظائئه سطغ طتسظ افتمر وبسخ المسآولغظ 
التضعطغغظ. وأوضح أن الجغارة تضاسإ بسثا رطجغا وتعثف إلى تبئغئ "الحرسغئ" شغ المظاذص الاغ اجاسادعا 

الةغح والمصاوطئ الحسئغئ طظ ططغحغا التعبغ. (الةجغرة ظئ)
: إظعا لغسئ المرة افولى الاغ غاسمث شغعا الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي الادطغض شغ 
تخرغتاته شغما غاسطص بالخراع شغ الغمظ. شفغ حعر آذار طظ السام الماضغ صال شغ خطاب طاطفج سئر 
وطظ  التعبغئ  بغظ  سطغعا  اقتفاق  تط  الاغ  سحرغئ،  اإلبظا  اإلغراظغئ  "الاةربئ  إن  الفدائغئ  "سثن"  صظاة 
غساظثعا، لظ غصئطعا الحسإ الغمظغ"، شعع تغظعا ضرب سطى وتر المثعئغئ شغ طتاولئ طظه لثثاع أعض 
الغمظ باخعغر الخراع لعط بأظه طثعئغ طع أن التصغصئ غغر ذلك. وشغ الثئر أسقه  ضرب الرئغج الغمظغ 
سطى وتر الصعطغئ الةاعطغئ الاغ غمصاعا اإلجقم وغتاربعا، وأراد أن غثثع أعض الغمظ باخعغر الخراع لعط 
أظه صعطغ!!! إن الرئغج الغمظغ غسطط أن التعبغغظ المعالغظ إلغران، الاغ تجسط زورا أظعا تمبض الحغسئ، 
والثغظ  غثسمعظه،  الثغظ  الثطغب  دول  بسخ  ورائه  وطظ  وعع  الغمظ،  شغ  أطرغضا  جغاجئ  غظفثون  إظما 
غجسمعن زوًرا أظعط غمّبطعن السّظئ، غظفثون جغاجئ برغطاظغا.. شالخراع شغ جععره لغج بغظ جظئ وحغسئ، 
شعع لغج طثعئغا، وعع أغدا لغج صعطغا، شعع لغج بغظ الصعطغئ الفارجغئ والصعطغئ السربغئ وإظما عع 

خراع سطى الظفعذ بغظ دول اجاسمارغئ، بأدوات إصطغمغئ وطتطغئ..


