
ثورة الشام قد مترض
ولكنها لن متوت، بإذن اهللا

إن السظةعغئ تصاض خاتئعا طعما بطس طظ صعة، وعثا واصع 
أصعى دولئ شغ سالط الغعم... ولثلك شإن أطرغضا بطشغاظعا تتمض 
عغ،  المسطمعن،  أغعا  أغثغضط،  سطى  وجغضعن  طسعا  طصاطعا 
والثول افخرى الطاغغئ الاغ تاةرأ سطى بقد المسطمغظ، شأظاط 
افتص باعحغمعا، وأظاط أعطه، وإنَّ الثقشئ لصادرة سطى ضض ذلك 
ِ الُْمْؤِمننَِي﴾ شاجائحروا، أغعا المسطمعن، بزععر 

بإذن اهللا ﴿َوبرَشِّ
الشطئئ سطغعط، وسعدة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاسعدوا ضما 
ضظاط خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وتسعد دولاضط، الثولئ افولى شغ 
السالط، تطئص اإلجقم بغظضط وتتمطه لطسالط بالثسعة والةعاد، 

ظاحرًة التص والسثل شغ ربعع السالط.

اصرأ شغ عثا السثد:
  -  السغسغ غعاخض اجاشقل افزعر والةغح لمتاربئ 

     اإلجقم والمسطمغظ، وخثطئ جغثته أطرغضا ...٢
  -  تضعطئ الرئغج افطرغضغ تراطإ الةثغثة وخططعا 

     تةاه السالط (التطصئ افولى) ...٢
  -  ظزرة وتسطغص تعل: وبغصئ أوروبغئ سظ طساصئض جعرغا ...٣

  - الثسط افطرغضغ الصعي فردوغان عع طظ أجض الظزام 
     الرئاجغ! ...٤

 -  السخغان المثظغ شغ السعدان ...٤
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ضطمئ السثد
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تتثغات طسرضئ اجاسادة املعخض
بصطط: سطغ الئثري – السراق

: طظ صطإ ترضغا الاغ ضاظئ طظث سعث صرغإ 
تاضظئ دولئ الثقشئ السبماظغئ، الاغ أرسئئ الشرب 
الضاشر صروظا ذعغطئ، غسطظ السطب المةرم وزغر خارجغئ 
روجغا جغرغغ قشروف أظه جغسامر شغ صاض المسطمغظ 
شغ الحام. تغث أضث بضض وصاتئ وسظةعغئ، أن بقده 
جاعاخض سمطغاتعا السسضرغئ شغ طثغظئ تطإ بعثف 
الاظزغمات  أجماعا  طما  زسمه  تسإ  "تطعغرعا" 
(اإلرعابغئ). وصال قشروف شغ طآتمر ختفغ طحارك 
الماضغ،  الثمغج  غعم  أوغطع  حاوغح  ظزغره  طع 
آقظغا  شغ  ٢٠١٦م  افول/دغسمئر  ضاظعن  طظ  افول 
بأظطالغا السغاتغئ جظعبغ ترضغا، إن طضاشتئ طا وخفه 
 - اإلجقم  بثلك  غسظغ  وعع   - تطإ  شغ  (باإلرعاب) 
وشغ طظاذص أخرى شغ جعرغا ق غثاطش سظ طضاشتاه 
شغ المعخض وشغ طظاذص أخرى بالسراق. وشغ ضثب 
تفدته المةازر والمثابح الاغ ترتضئعا ذائراتعط بتص 
المسطمغظ شغ جعرغا، والثطار الرعغإ الثي تثطفه 
شغ المظازل وافجعاق والمساجث والمساحفغات، صال 
و"ق  الثطاء"  وصش  "ترغث  بقده  إن  قشروف  المةرم 
ترغإ شغ الزطط التاخض لطحسإ السعري"، طدغفاً أن 
روجغا وترضغا جاعاخقن المئاتبات طظ أجض الاعخض 
جعاه،  طظ  غمضظ.  طا  بأجرع  السعرغئ  لفزطئ  لتض 
صال وزغر خارجغئ ترضغا شغ اظئطاح طثةض إظه غاعجإ 
الاعخض إلى تض جغاجغ جثري لما أجماه بافزطئ شغ 
سغظغه  جعرغا. وأضث حاوغح أوغطع، طظاورًا وطشمداً 
شغ طساواة بغظ الدتغئ والةقد سطى ضرورة وصش 
إذقق الظار بمثغظئ تطإ وشغ جعرغا ضطعا بأجرع طا 
طا لط غاتصص تض جغاجغ  غمضظ، وصال طعثدًا إظه 
السعرغئ.  افراضغ  وتثة  تأطغظ  غمضظ  شق  لفزطئ 
وأضث وزغرا خارجغئ ترضغا وروجغا سطى جسغ بطثغعما 
المامبض  العثف  وبطعغ  البظائغئ،  السقصات  لاتسغظ 
شغ رشع صغمئ الائادل الاةاري إلى طائئ ططغار دوقر 
شغ ٢٠٢٣م. وصث تساءل ظاحطعن: عض لع ضان طتمث 
طضان  اهللا  رتمعما  التمغث  سئث  السططان  أو  الفاتح 
أردوغان، أضاظا جغساصئقن صاتض أذفال الحام سطى 
أرض الثقشئ السبماظغئ؟ وعض ضاظا جغخّمان آذاظعما 
سظ خرخات ظساء وأذفال المسطمغظ شغ تطإ، أم إن 
ردعط لئعتغظ جغضعن الةعاب طا جارى ق طا جاسمع 
تضام  وطسه  أردوغان  إن  وظصعل  الضاشرة؟  ابظ  غا 
السسعدغئ وصطر، الثغظ غزعرون الترص سطى الحام 
﴿َكَمَثِل  طبطعط  أعطعا،  طساداة  وغئطظعن  وبعرتعا 
ا الَّ َفْقِدُروَن بَلَ  َكُه َصْتً َصابَُه وَابٌِل َفرَتَ

َ
َصْفوَاٍن َعلَْيِه تُرَاٌب َفأ

ا َكَسُبواْ…﴾، وعا عغ التعادث وافغام تجغض  مَّ ٍء مِّ ْ َ
الشئار والاراب سظ طعاصفعط وتزعر تصغصاعط الثئغبئ 
وطساسغعط الحرغرة. إظه لغج فعض الحام شغ ظض 
وظئث  اهللا  بتئض  الامسك  إق  والثثقن  الاعاذآ  عثا 
عثه افظزمئ وضض طظ ارتعظ لعا ولصرارعا ولمالعا 
السغاجغ المطعث، شاهللا ظاخر سئاده ولع بسث تغظ، 
َْزنُوا  شطظضظ أعقً لعثا الظخر المئغظ. ﴿َوالَ تَِهُنوا َوالَ حتَ
َفَقْد  َقْرٌح  َفْمَسْسُكْم  إِن  ْؤِمننَِي *  مُّ ُكنُتم  إِن  ْعلَْوَن 

َ
األ نُتُم 

َ
وَأ

َْعلََم  ِ ْثلُُه َوتِلَْك األيَّاُم نَُداوِلَُها َننْيَ اجَّاِس َو َمسَّ الَْقوَْم َقْرٌح مِّ
الِِمنَي  ِيَن آَمُنواْ َويَتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداء وَابُّ الَ حُيِبُّ الظَّ َّ ابُّ ا
َحِسبُْتْم  ْم 

َ
أ  * الْاَكفِِريَن  َويَْمَحَق  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا ابُّ  َص  َُمحِّ ِ َو  *

ِيَن َجاَهُدواْ ِمنُكْم َويَْعلََم  َّ ا َفْعلَِم ابُّ ا َنََّة َولَمَّ
ْ
ن تَْدُخلُواْ اجل

َ
أ

ابِرِيَن﴾. الصَّ

طظث اظثقع طسرضئ اجاسادة المعخض شغ ١٧ تحرغظ 
افول/أضاعبر الماضغ، والصعات السراصغئ تترز تصثطا 
تظزغط  طتاخرة  طتاولئ  المثغظئ،  طرضج  طتغط  شغ 
الاغ  والمظاذص  الصرى  طظ  الضبغر  خسر  الثي  الثولئ 
شرضئ  المسرضئ  عثه  أن  إق  سطغعا،  غسغطر  ضان 
الصعات  شصثت  شصث  غئثو.  طا  سطى  باعزئ  أبماظًا 
السراصغئ ظتع ٢٠٠٠ طظ سظاخرعا شغ تحرغظ الباظغ/
الماتثة.  لفطط  إتخائغئ  تسإ  الماضغ  ظعشمئر 
ووشصا لفرصام الحعرغئ الاغ تخثرعا بسبُئ المظزمئ 
الثولغئ، شصث صدى ١٩٥٩ طظ سظاخر الصعات افطظغئ 
بةروح.  آخرون   ٤٥٠ ظتع  وأخغإ  الماضغ،  الحعر 
صعات  شغ  طسآولعن  ضحش  طاخض،  جغاق  وشغ 
طظ   ١٦٠٠ طصاض  سظ   ١١/٣٠ شغ  الضردغئ  الئغحمرضئ 
سظاخرعا طظث اجاغاح تظزغط الثولئ أججاًء حاجسئ طظ 
السراق شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٤. أطا سطى خسغث ططش 
الظجوح، شصث بطس السثد الضطغ لطظازتغظ طظث اظطقق 
السمطغات السسضرغئ لاترغر ظغظعى إلى الغعم (٦٢٣٩٩) 
غسابظغ عثا الرصط ذئسًا آقشًا آخرغظ شروا أو أجئروا 
غسغطر  غجال  ق  الاغ  افراضغ  داخض  اقظاصال  سطى 
الحآون  طظسصئ  حثدت  ذلك  إلى  الاظزغط.  سطغعا 
غراظثي،  لغج  السراق،  شغ  الماتثة  لفطط  اإلظساظغئ 
اجاسثاد  ضرورة  سطى  الماضغ  الثمغج  طساء 
ارتفاع  طع  المعخض،  شغ  افوضاع  لاثععر  المظزمئ 
تطعل  طع  والمغاه  الضعرباء  واظصطاع  الشثاء  أجسار 
الماتثة  افطط  "وضاقت  أن  وأضاشئ  الحااء.  شخض 
طظاذص  شغ  افرض  سطى  اآلن  تاى  طعجعدة  لغسئ 
الثولئ،  تظزغط  جغطرة  تتئ  تجال  طا  الاغ  المعخض 
لثلك لسظا سطى دراغئ بتصغصئ العضع بحضض طآضث، 
افوضاع  سظ  أخئروظا  شروا  الثغظ  افحثاص  لضظ 
الاصثغرات  أن  إلى  وأحارت  جثًا".  طصطص  صالعه  وطا 
تحغر إلى وجعد ٧٠٠ ألش شغ الساتض افغسر لطمثغظئ 
وتعالغ ٥٠٠ ألش آخرغظ شغ الساتض افغمظ. وتعل 
افوضاع المسغحغئ وإطضاظغئ إغخال المساسثات إلى 
المثغظئ، صالئ: "إن الضعرباء طصطعسئ والمغاه أغدًا، 
الشثائغئ  اإلطثادات  إغخال  الخسإ  طظ  أظه  وظسرف 
إلى المثغظئ". وأضثت أن أجسار الشثاء ارتفسئ بظسئئ 
٥٠ بالمؤئ شغ افجئعع الفائئ، وشغما تظفث اإلطثادات 
ظاعصع أن تسامر أجسار المعاد افجاجغئ بالمداسفئ 
الخسعبئ  بشاغئ  أطر  وعثا  المصئطئ،  افجابغع  خقل 
لاثععر  ظساسث  أن  غةإ  الفصغرة.  لطسائقت  بالظسئئ 

افوضاع شغ المعخض شغ شارة الحااء".
أطا بالظسئئ لسغر المسارك شالةغح السراصغ ق غثفغ 
شغ  طثغظئ  أضئر  اجاسادة  وخسعبئ  المسرضئ  تصغصئ 
غعاجه  تتث  أضئر  المسرضئ  تمبض  تغث  السراق  حمال 
الساطغظ  طثى  سطى  طسه  المحارضئ  والصعات  الةغح 
الماضغغظ، شصث ذضر الفرغص الرضظ سئث افطغر رحغث 
غار اهللا "شغ سمطغاتظا السابصئ جعاء أضان شغ تضرغئ 
أو الرطادي أو الفطعجئ لط غضظ عظاك طعاذظعن داخض 
اجاثثام  ترغئ السمض شغ  لثغظا  المثغظئ لثلك ضان 
السراصغ  لطاطفجغعن  تخرغتات  شغ  وأضاف  السقح". 
السام  الصائث  السغث  وجه  المعخض  طسرضئ  شغ  "لضظ 
(السئادي) بأن غئصى المعاذظعن شغ بغعتعط" طدغفا 
أظه بثون تطك الصغعد لضاظئ صعات طضاشتئ (اإلرعاب) 
المثغظئ  طظ  الحرصغ  الظخش  سطى  جغطرت  الثاخئ 
التسط.  تأخر  جئإ  عثا  أن  إلى  طحغرا  بالفسض، 
الشربغئ  الدفئ  سطى  المسرضئ  أن  إلى  اهللا  غار  وأحار 
السضان  ضبغفئ  فظعا  أخسإ  تضعن  صث  المثغظئ  طظ 
ضما أن الضبغر طظ الظاس الثغظ شروا طظ الصاال شغ 

الحرق اتةععا لفتغاء الشربغئ افعثأ ظسئغا.
الخثاع  لغج  المثظغغظ  وجعد  أن  المآضث  طظ 
بثأت  شصث  الجاتفئ،  الصعات  غآرق  الثي  العتغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الحام  بعرة  إلغه  وخطئ  طا  إلى  ظظزر  وظتظ  حك  ق 
طةازر  طظ  تطإ  طثغظئ  شغ  غتخض  وطا  المئارضئ؛ 
أن  إق  غسسظا  ق  المظاذص؛  بسخ  وخسارة  جماسغئ 
ظصش وصفئ خادصئ طع ذاتظا لظدع افطعر شغ ظخابعا 

وظسارجع زطام المئادرة طظ جثغث.
ق بث أن ظثرك بثاغئ أن افطئ اإلجقطغئ أطئ تغئ ق 
السالط  إلى  اإلجقم  تمض  بعا  اهللا  أظاط  وصث  تمعت؛ 
ضاشئ، شعغ أطئ تتمض رجالئ طتمث ، تمرض ولضظ 
ق تمعت؛ تظام ولضظ ق بث طظ أن غأتغ غعم وتظافخ 

طظ جثغث، وعثه تالعا سطى طر السخعر.
لصث صثر اهللا جئتاظه وتسالى سطغعا أن تعاجه السالط 
أجمع لاظحر شغ ربعسه دغظ اهللا سج وجض رجالئ رتمئ 
تةامع  صاذئئ  الضفر  صعى  جسض  طا  وعثا  لطسالمغظ، 
ولضظ  المرة؛  تطع  المرة  سطغعا  الصداء  وتتاول  سطغعا 
عغعات عغعات شأطئ طتمث  باصغئ طا بصغ دغظ اهللا 
غمعت؛  ق  تغ  وجض  سج  اهللا  ودغظ  وتسالى؛  جئتاظه 
صال  والتغاة،  واإلظسان  الضعن  خالص  طظ  وطتفعظ 

َافُِظوَن﴾.
َ
ُ حل َ ْكَر َوإِنَّا  ِّ ْجَا ا ُْن نَزَّ تسالى: ﴿إِنَّا حنَ

بعضعح  ترغظا  افطعر  طةرغات  إلى  واتثة  ظزرة  إن 
طضمظ الثطض الثي لتص ببعرة الحام المئارضئ؛ والثي 
وضع  اظاضاٍس  طظ  اآلن  إلغه  وخطئ  طا  إلى  أوخطعا 
طخغرعا سطى المتك، شصث ظةتئ أطرغضا شغ السغطرة 
سطى طةرغات افتثاث سظثطا وبصئ صغادات الفخائض 
شغ أسثائعا بض بالشئ شغ عثه البصئ؛ تاى أخئتئ 
ططغئ طثططات الشرب تثور طسعا تغث دارت وعغ 
شغ  أطرغضا  ظةاح  وغاةطى  خظسا!  تتسظ  أظعا  تتسإ 

أطعر سثة أعمعا:
 أوق: تتعغض الخراع سظ سمغطعا ذاغغئ الحام وجسض 

افولعغئ لمتاربئ طا أجماه (اإلرعاب)؛ شسطى الخسغث 
الثولغ  الخطغئغ  الاتالش  أطرغضا  حضطئ  الثارجغ 
طظ  سظث  تاى  أولعغئ  البعرة  طتاربئ  طظ  وجسطئ 
غّثسعن خثاصئ الحسإ السعري، وظساطغع أن ظصعل 
الضقم ظفسه سطى الخسغث الثاخطغ؛ شصث جسطئ طتاربئ 
طا أجماه (اإلرعاب) أولعغئ سظث صادة الفخائض وذلك 
جعئ  طظ  الثولئ  لاظزغط  الثاذؤئ  الممارجات  ظاغةئ 
طظ  طرضج  إسقطغ  وباعجغه  الثاسمغظ  طظ  وبدشط 
جعئ أخرى، ولغج أدل سطى ذلك طظ تعجه صغادات 
الفخائض لطمحارضئ شغ درع الفرات وترك طثغظئ تطإ 

وتغثة تعاجه طخغرعا أطام تةمع أسثائعا!
وربط  الصثر؛  السغاجغ  بالمال  البعرة  إغراق  باظغا: 
طا  سظه  ظاب  والثي  بالثاسمغظ؛  الفخائض  صغادات 
تسث  شطط  السغادة،  وشصثان  الصرار  طخادرة  طظ  ظاب 
تساطغع  تسث  ولط  ظفسعا؛  جغثة  الفخائض  صغادات 
الثاسمغظ  ضشعذات  سظ  بسغثا  صراراتعا  تاثث  أن 
وتعجغعاتعط وحروذعط الاغ ضئطئ الفخائض وحطئ 
الاغ  اقجاراتغةغئ  المظاذص  سظ  شأبسثتعا  ترضاعا؛ 
ُتثدت ضثطعط تمراء غترم اقصاراب طظعا؛ وتخرت 
أسمالعا شغ طظاذص اجاظجشئ ذاصاتعا وأوعظئ صعاعا، 
طحرذطئ  الفخائض  إبصاء  سطى  الثاسمعن  ترص  ضما 
طاظازسئ تتمض رؤوجا طاسثدة أشرزت طظاذص جغطرة 
لضض شخغض وأعثاشا وطخالح طثاطفئ طما أدخطعا شغ 
طظه  تثر  طا  وعثا  رغتعا،  شثعئئ  بسدعا  طع  خراع 
َيَناَزُعوا  َوَال   ...﴿ صعله  شغ  وتسالى  جئتاظه  السجة  رب 
ابِِرين﴾. َ َمَع الصَّ وا إِنَّ ابَّ َفَتْفَشلُوا َوتَْذَهَب رِحيُُكْم َواْصرِبُ

وغسائر شصثان العسغ السغاجغ طظ أعط السعاطض الاغ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

افطرغضغ  الضعظةرس  صرار  أن  الةمسئ  إغران  أسطظئ 
تمثغث السصعبات المفروضئ سطغعا سحر جظعات أخرى 
غسائر اظاعاضا لقتفاق الظعوي الثي أبرم السام الماضغ، 
وزارة  باجط  الماتثث  وصال  (طظاجإ).  برد  طاعسثة 
الثارجغئ برعام صاجمغ «ضما خرح طرارا سثد طظ ضئار 
المسآولغظ اإلغراظغغظ، شإن الصرار افخغر الثي أصره طةطسا 
الظعاب والحغعخ بامثغث السصعبات المفروضئ سطى إغران 
غاسارض طع اقتفاق الظعوي». وأضاف أَن «إغران أبئائ 
بالحضض  جارد  ولضظعا  الثولغئ،  باقتفاصات  الاجاطعا 
المظاجإ سطى جمغع افوضاع». وغرتصإ أن غعصع الرئغج 

باراك أوباطا سطى الصرار، بتسإ طا أشاد طسآول شغ الئغئ افبغخ، طدغفا أن اإلدارة ق تساصث أَن تمثغث السصعبات 
غظاعك اقتفاق الظعوي. (أخئار الثطغب)

َاء ُعمَّ الَ  ِ ْو
َ
ِ ِمْن أ ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكم مِّن ُدوِن ابَّ ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمسَّ َّ : غصعل اهللا تئارك وتسالى: ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا

اكِِريَن﴾ يَِّئاِت َذلَِك ِذْكَرى لِثَّ ََسَناِت يُْذِهنْبَ السَّ َن اللَّْيِل إِنَّ احلْ ِ اجََّهارِ َوُزلًَفا مِّ
َ الَةَ َطَر قِِم الصَّ

َ
وَن * وَأ تُنرَصُ

طظ أرض الثقشئ السبماظغئ غسطظعن طعاخطئ
صاض وصخش أبظائظا! شأي ععان عثا غا أردوغان؟!

أغسصض أن تضعن تاضظئ الثقشئ 
السبماظغئ، وضراً لطاآطر سطى املسطمني؟!

إغران تاعسث بالرد سطى تمثغث السصعبات افطرغضغئ

طظ غعظ غسعض الععان سطغه

بصطط: أتمث سئث الععاب*
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غثسع إلى حضض طتثود لظزرغئ "اقجابظاء افطرغضغ" 
الّبعرة،  طظ  ُوِلَثت  الاغ  أطرغضا،  أن  بفضرة  والامسك 
وتافعق  افخرى  الثول  جمغع  سظ  بطئغساعا  تثاطش 
المتاشزغظ  طظ  الظصغخ  وسطى  ذلك،  وطع  سطغعا. 
الةثد السابصغظ خقل شارة جعرج بعش، شعع، أي تجب 
الحاي، غحضك بصثرته سطى خظع سالط لغئرالغ غتاضغ 
خعرته. وصث أضث تراطإ سطى تفرد أطرغضا وتفعصعا سطى 
السالط، وشغ العصئ ظفسه جثر طظ شضرة أّظه غةإ سطى 
أطرغضا اقضطقع بمسآولغئ الاثخض شغ السالط باجابظاء 
السسغ طظ أجض تتصغص المخالح المادغئ. وخقل تمطاه 
طظجلئ،  أدظى  بأّظه  السالط  تراطإ  وخش  اقظاثابغئ، 
التخعل  طظ  بث  ق  الاغ  لطبروات  طخثر  إلى  مه  وصسَّ
سطغعا، أو طخثر لطاعثغث والثي غةإ طظسه طظ دخعل 
أطرغضا. وشغ طصابطئ تطفجغعظغئ شغ سام ٢٠١١ طع طراجطئ 
ختغفئ وول جارغئ ضغطغ إغفاظج، صال تراطإ إظه إذا 
جرى اظاثابه شإظه "طعاط بطغئغا شصط إذا أخثظا ظفطعا، 
وإذا لط ظأخث ظفطعا، شأظا غغر طعاط بعا". وشغ ظفج 
المصابطئ، تتثث سظ السراق تتئ صغادته، شصال: "ظتظ 
جظضسإ المال: عظاك طا صغماه ١٥ ترغطغعن دوقر طظ 
لظ  بأظه  أغًدا  تراطإ  عثد  وصث  السراق".  شغ  الظفط 
غساعرد الظفط طظ السسعدغئ أو الثول السربغئ افخرى 
إذا لط تثشع المجغث طظ افطعال طظ أجض طضاشتئ تظزغط 
الثولئ أو ترجض صعات برغئ لطمساسثة. وتتثث أغًدا 
سظ الثول افوروبغئ بظفج الطرغصئ الماسالغئ سظثطا 
صال إّظعط إذا أرادوا التماغئ طظ روجغا طظ خقل طظزمئ 
حمال تطش افذطسغ، شسطغعط أن غثشسعا المجغث طظ 
المال! أطا بالظسئئ إلبصاء الاعثغثات بسغثة، شصث وسث 
تراطإ بعصش عةرة المسطمغظ وبظاء جثار ضثط سطى 
التثود طع المضسغك. وصث ضاظئ أضئر حسارات تمطاه 
أخرى  طرة  سزغًما  بطًثا  أطرغضا  جسض  عغ  اقظاثابغئ 
إلى  تعثغثاته  تراطإ  وّجه  وصث  أوًق.  أطرغضا  ووضع 
السسعدغئ خقل طصابطاغظ ذعغطاغظ سئر العاتش، شصث 
آذار/طارس   ٢٦ شغ  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت 
الصعات  لستإ  اجاسثاد  سطى  "جظضعن  صال:  أظه   ٢٠١٦
تجغثا  لط  إذا  الةظعبغئ  وضعرغا  الغابان  طظ  افطرغضغئ 
بثرجئ ضئغرة طساعماتعما شغ تضالغش إجضان وإذسام 
تطك الصعات"، وصال أغًدا: "إظه جغسمح لطغابان وضعرغا 
اقساماد  طظ  بثًق  الظعوغئ  ترجاظاتعما  بئظاء  الةظعبغئ 
ضعرغا  طظ  لتماغاعط  افطرغضغئ  الظعوغئ  المزطئ  سطى 
الماشطرجئ  تراطإ  وتعثغثات  والخغظ".  الحمالغئ 
جسطئ أطرغضا أضبر اتاصاًرا شغ ظزر السالط طما عغ سطغه 
بالفسض، لضظعا لط تصثم بحضض ضئغر أي حغء جثغث. 
شضغش  الظفط"،  "بأخث  شصط  غعاط  تراطإ  ضان  وإذا 
غثاطش ذلك سما تثث وغتثث طظث أن ذردت أطرغضا 
برغطاظغا طظ طساسمراتعا الظفطغئ السابصئ وأخئتئ 
بثلك المسافغث افضئر طظ ظفط الحرق افوجط؟ أطا 
بالظسئئ لطغابان وضعرغا الةظعبغئ وضثلك أوروبا، شصث 
تسسى اإلدارة الةثغثة إلى الدشط سطغعط بحضض أضبر 
خراطئ طما ضاظئ سطغه التال شغ السابص، ولضظ الثطاب 
الُماحّثد لغج جعى تغطئ لطمساوطئ ولضسإ الظاخئغظ.

صثم  اظاثابه،  بسث  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ   ٢١ وشغ 
تراطإ ادساءات أضبر تعاضًسا شغ رجالئ شغثغع، ُظحرت 
وخطط  "تتثغث  جماعا  تعغار،  شغ  تسابه  سطى 
السغاجئ فول ١٠٠ غعم"، وضان تخرغته التاجط العتغث 
شغعا صعله: "جأخثر إحساًرا بظغئ اقظستاب طظ اتفاق 
الحراضئ سئر المتغط العادئ... وبثًق طظ ذلك، شإظظا 
ُترجع  سادلئ  بظائغئ  تةارغئ  اتفاصغات  سطى  جظفاوض 
العظائش والخظاسئ طرة أخرى إلى الحعاذأ افطرغضغئ". 
إّن عثا غمبض اتةاه تجب الحاي شغ التجب الةمععري 
والثارج،  الثاخض  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  بثخعص 
وغزعر أن أطرغضا جااساطض طع الثول افخرى بحضض 
شردي سطى أجاس أخث طا شغ وجسعا بظاء سطى صعتعا، 
داخض  ترة  تةارغئ  سقصات  بفاح  اقلاجام  طظ  بثًق 

 الاضاقت الاةارغئ

السغسغ غعاخض اجاشقل افزعر والةغح 
ملتاربئ اإلجقم واملسطمني، وخثطئ جغثته أطرغضا

افزعر  طحغثئ  جععد  دسمه  المخري  الرئغج  أضث 
أعمغئ  سطى  طآضثا  الثغظغ»،  الثطاب  «تخعغإ  شغ 
اقجامرار شغ طضاشتئ دسعات الاطرف، خقل اجاماع 
طع حغت افزعر أتمث الطغإ الثي «سرض طا غصعم به 
الثغظغ  الثطاب  لاخعغإ  جععد  طظ  الحرغش  افزعر 
طظ  بعا  سطص  طما  وتظصغاعا  اإلجقم  خعرة  وتختغح 
به  غصعم  الثي  الــثور  طساسرضا  طشطعذئ»،  أشضار 
افزعر الحرغش سطى الخسغث الثولغ لاصثغط المئادئ 
وظئثه  السمتئ  تصغصاه  وإغداح  لقجقم  الختغتئ 
طآضثًا  والاطرف،  السظش  أحضال  ولةمغع  (لقرعاب) 
أن افزعر الحرغش جغزض غمبض دائمًا طظئرًا لقجقم 
شغ  جعثًا  غثخر  ولظ  وجماتاه،  بعجطغاه  المساثل 

الثشاع سظ اإلجقم.
شسطغ  وطظئر  الضظاظئ  أرض  شغ  السطط  صطسئ  افزعــر 
حغعخه  وضــان  ضــان،  عضثا  اإلجــقم،  سظ  لطثشاع 
شرأغظا  قئط،  لعطئ  ق غثحعن شغ اهللا  رجاق  وسطماؤه 
افطراء،  وبائع  السطماء  جططان  السقم  سئث  بظ  السج 
غثحى  ق  سجغجًا  خطابًا  لطتضام  خطابه  ضان  وضغش 
اظطقق  ظصطئ  افزعــر  ضــان  ضغش  ورأغــظــا  اهللا،  إق 
دخطعه  تاى  الخطغئغئ،  ظابطغعن  تمطئ  لمصاوطئ 
تتئ  البعار  اجاسقم  بسث  بصئطاه  وربطععا  بالثغعل 
أدرك  بط  الةئرتغ،  غروي  ضما  الحثغث  الدرب  وذأة 
وأعض  ساطئ  المسطمغظ  سظث  افزعر  طضاظئ  اإلظةطغج 
طخر خاخئ، شسمطعا بثئبعط المسععد سطى أن غضعن 
وسصغثتعا،  افطئ  أشضار  ظتع  تعجه  غثعط  شغ  تربئ 
جاسثعط سطى ذلك سمقؤعط طظ أبظاء طخر! شرأغظا 
وغغرعط  الــرازق  سئث  وسطغ  وافششاظغ  سئثه  طتمث 

طمظ جاعمعا شغ إدخال الضبغر طظ أشضار الشرب إلى 
وعضثا  باإلجقم،  وإلخاصعا  بض  الضظاظئ  أعض  سصعل 
إلى  لقجقم  ودرع  تخظ  طظ  ودوره  افزعر  تتعل 
ترضغع  سطى  وتسمض  سصغثتعا  شغ  افطئ  تطسظ  تربئ 
افطئ لسثوعا وسمقئه طظ تضام الضظاظئ، شخار طظ 
غظاسئعن إلى افزعر وُغثسعن بسطمائه غائظعن أشضار 
الشرب وطفاعغمه ووجعئ ظزره شغ التغاة وغثاذئعن 
طا  ضض  سظ  إبسادعط  طتاولغظ  أجاجعا،  سطى  الظاس 
غترك شغعط ظجسئ الاترر واقظسااق طظ تئسغئ الشرب، 
الاشغغر  ظتع  الختغح  الطرغص  سطى  غدسعط  طا  أو 
سطى  الحرسغئ  غدفعن  شرأغظاعط  بافطئ،  والظعدئ 
بالخئر  الظاس  ططالئغظ  بقدظا  تتضط  الاغ  افظزمئ 
سطغعا وسطى شسادعا وظطمعا وجعرعا واسائار ضض طظ 
غسارضعا أو غطالإ باشغغرعا طظ الثعارج واجاتقل 
اغاخاب  وتاى  بض  بعط  والاظضغض  واساصالعط  صاطعط 
ظسائعط. وطا تثث شغ طخر طا بسث اقظصقب طسطعم 
لطةمغع شأسمالعط تأشَّش طظعا طحرضع صرغح وخاشعا 
لفغفعط  لش  وطظ  عآقء  أطا  السرب،  بعا  تسغرعط  أن 
شق طروءة وق ظثعة لثغعط، بض عط طبال طاةسث شغ 
أبحع خعره لتصث الشرب وأشضاره سطى اإلجقم وأعطه.
إن  خاخئ!  الضظاظئ  وأعــض  ساطئ  المسطمعن  أغعا 
غسسعن  بض  ذطئ  وق  إق  شغضط  غرصئعن  ق  تضاطضط 
لثبتضط صربًئ لسادتعط شغ الشرب الضاشر، وشعق عثا 
خثطئ  شغ  ودطاءضط  وطصثراتضط  جغحضط  غدسعن 
أطرغضا طظ أجض تماغئ ظفعذعا شغ الحام وتعجغسه 
الظشمئ  تطك  (اإلرعاب)؛  سطى  الترب  بثسعى  لغئغا  شغ 
اإلجقم  غتارب  طظ  ضض  بعا  غاحثق  الاغ  الظحاز 
الضظاظئ  أبظاء  عط  شعا  البائرغظ،  المسطمغظ  وغصاض 
غرجطعط تاضط طخر حرصا وغربا وحماق وجظعبا وغجج 

بعط شغ خراسات لغج لفطئ شغعا ظاصئ وق جمض بض 
الاغ  الشرب  لثول  ظفعذ  خراسات  طةمطعا  شغ  عغ 
تاخارع سطى برواتظا، شمظ لغئغا الاغ غثسط شغعا تفار 
خثطئ لمخالح أطرغضا سطى تساب برغطاظغا وأوروبا، 
شغعا  افطئ  بعرة  لعأد  جظعده  أرجض  الاغ  جعرغا  إلى 
وإصاطئ  فطرغضا  الائسغئ  طظ  اظسااصعا  دون  والتغطعلئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تعثد ضض ظفعذ الشرب 
تطع  العاتث  سمقئعا  إلى  أطرغضا  شأوسجت  بقدظا،  شغ 
اآلخر لمتاولئ وأدعا وترشعا سظ طسارعا، ضطما شحض 
سمغض أوضطئ آخر تاى غسصطعا جمغسا بإذن اهللا سما 
الثغظ  العاسغظ  المثطخغظ  الحام  أعض  أطام  صرغإ 
خرجعا طظ غعطعط افول طسطظغظ أن بعرتعط هللا وطظ 
أجض تتضغط حرسه واقظسااق طظ تئسغئ الشرب وإصاطئ 

الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.
دغظغئ،  بعرة  إلى  ظتااج  إظظا  ظسط  الضظاظئ!  أعض  غا 
لضظ لغج سطى ذرغصئ السغسغ وق طظ جسض طظعط 
والاطرف)  (اإلرعاب  لمتاربئ  ولغج  وطحاغت،  سطماء 
طخثر  عع  ــقم  اإلج غسائر  ــثي  ال الشرب  بمفععم 
(اإلرعاب)، ولضظ سطى ذرغصئ اإلجقم الاغ ترضغ اهللا 
ورجعله والاغ تسغث افزعر إلى أغام سجه أغام السج بظ 
سئث السقم، ظتااج إلى بعرة تعثم ضض أشضار الشرب 
وأشضاره  الشرب  خئث  سظعا  وتظفغ  السصغثة  وتظصغ 
إق   ، اهللا  رجعل  لظا  ترضعا  ضما  غدئ  ظصغئ  شاسعد 
أتدان الشرب  سطماء تربعا شغ  به  غصعم  أن عثا لظ 
بتص؛  رباظغعن  رجال  به  غصعم  بض  أشضاره،  وُأحربعا 
لعطئ  اهللا  شغ  غثحعن  ق  خالخئ  إجقطغئ  أشضارعط 
قئط، وعآقء لظ تةثعط بغظ زطرة المطئطغظ فظزمئ 

جطعط  وجاةث  ضطعا  اإلجقم  بقد  تتضط  الاغ  السعر 
ططرودًا أو ططاردًا أو طساصًق طظ صئض عثه افظزمئ.

بأعض  الضظاظئ  أعض  تربط  دغظغئ  بــعرة  إلى  ظتااج 
الحام ضما ضان شغ السابص بق تثود بغظعط وتةسض 
سطغعط  تخإ  ظارا  ق  لعط  ظخغرا  الضظاظئ  جغح  طظ 
دسما فطرغضا وسمغطعا افجث، ظتااج إلى بعرة تربط 
غفضرون  وتةسطعط  اإلجــقم  بسصغثة  الضظاظئ  أعض 
لطشرب  وخظعع  خدعع  ضض  شغرشدعن  أجاجعا  سطى 
غخثصعط  طظ  غثرضعن  وتةسطعط  التضام  وسمقئه 
الفضرة  وغتادظعن  الظخح،  لعط  وغتسظ  الصعل 
الظصغئ والمظعب الثي غشغر تغاتعط والثي غتمطه لعط 
وشغعط تجب الاترغر وغثضرعط به لغض ظعار، آطق أن 
غخئح السقح شغ غث جغح الضظاظئ طعجعًا لسثوعط 
الضظاظئ  شغ  أعطعط  لخثور  طعجعًا  ق  أطاعط  وسثو 

ولغئغا والغمظ وجعرغا...
شغا أعض الضظاظئ! اهللا اهللا شغ دغظضط وأعطغضط، صفععا 
هللا وصفئ طثطخئ تضاإ لضط سظث اهللا والتصعا برضإ 
تعضمًا  صعلعط  غرعئظضط  وق  الحام،  شغ  افطئ  بعرة 
سطى  شسعرغا  جعرغا)،  طبض  ظضعن  ق  (تاى  سطغضط 
اهللا  جئغض  شغ  والمعت  الائسغئ،  طظ  اقظسااق  ذرغص 
والئراطغض  الضظاظئ،  تسغحعا  الاغ  الثل  تغاة  طظ  خغر 
المافةرة والصخش أععن طما غثوصه أعض الضظاظئ طظ 
وغقت ووغقت وطا غساظعظه طظ ضغص سغح شغ تغاة 
ضتغاة السئغث، شصفععا هللا سسى اهللا أن غضاإ الظخر 
غالإ  واهللا  وبضط،  لضط  الساصئئ  وتضعن  أغثغضط  سطى 

سطى أطره وظاخر جظثه ولع ضره الضاشرون.
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

 ﴾حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

تضعطئ الرئغج افطرغضغ تراطإ 
الةثغثة وخططعا تةاه السالط (التطصئ افوىل)

تراطإ  دوظالث  اظاثاب  جغتّصصه  سّما  السالط  غاساءل 
ضرئغج لطعقغات الماتثة. شصث اتسط خطابه بالاطرف؛ 
الضبغر طظ وسعد تمطاه اقظاثابغئ ضاظئ خادطئ، وتارغت 
تةرباه الطعغطئ والعاجسئ ضرجض أسمال وذئغسئ أخقصه 
المظتطئ أبارت طحاسر اقحمؤجاز. ولضظه صث شاز، واآلن 
عع الرئغج المظاثإ لطثولئ افولى شغ السالط، شما الثي 
غةإ أن تاعصسه أطرغضا وبصغئ السالط طظه؟ شعض جغمظع 
سطى  جغفرض  وعض  أطرغضا،  إلى  المسطمغظ  عةرة 
المسطمغظ الثغظ غسغحعن عظاك تسةغض أظفسعط ضما 
المضسغك،  طع  التثود  سطى  جثاًرا  جغئظغ  وعض  وسث؟ 
عثه  سطى  ولقجابئ  وسث؟  ضما  الفاتعرة  لعط  وغرجض 
سظثطا  ُسه  َتعصُّ غمضظ  طا  تعل  الضبغر  وغغرعا  افجؤطئ 
غاسطط تراطإ طعام طظخئه شغ ٢٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
٢٠١٧، ق بث لطمرء أن غضعن واسًغا سطى ذئغسئ السغاجئ 
افطرغضغئ وضغفغئ خغاغئ جغاجاتعا ودراجئ افتثاث 

صئض وبسث الفعز اقظاثابغ.
طظ المعط أن ظاثضر أّن تراطإ تخض سطى تأغغث التجب 
وأّظه  افطرغضغ،  الحسإ  باأغغث  شعزه  صئض  الةمععري 
ق تأبغر له دون تجبه، وأن تجبه ق بصض له طظ دون 
المسابمرغظ ذوي البروات العائطئ أختاب اقطاغازات 
شغ  السغاجغئ  افتجاب  تمعل  الاغ  الدشط  وجماسات 
بأظه  الحسئعي  تراطإ  ادساء  طظ  الرغط  وسطى  أطرغضا. 
صث صام بامعغض تمطاه اقظاثابغئ بظفسه، إق أن طسزط 
المثاطفئ،  المامغجة  الظثإ  طظ  جاء  صث  المالغ  الثسط 
وجاسامر عثه الظثإ بامعغض تجبه وجاسامر بثسط 
جغاجاتعا، ولغج جغاجاته، باجاثثام وجائض طاسثدة 
اإلسقم،  ووجائض  والرأي،  الفضر  طآجسات  خقل  طظ 
والتمقت الحسئغئ. وجغضعن تراطإ بتاجئ لثسمعط 
المسامر فظه جغعاجه اظاصادات طظ جماسات المخالح 
خسر  الثي  المسارض  الثغمصراذغ  والتجب  المظاشسئ 
اقظاثابات. وطظ أجض طعاجعئ الاتثغات السغاجغئ شغ 
المساصئض، غةإ أن غتاشر تراطإ سطى الثسط المسامر 
طظ تجبه الثي غسغطر تالًغا سطى طةطسغ الضعظشرس 
افطرغضغ، ولضظ عثا التجب لغج ضغاًظا طاةاظًسا، شعع 

غظصسط إلى شخائض طاخارسئ.
شفغ سعث إدارة بعش افول، ضان شخغض المتاشزغظ 
وصث  الةمععري،  التجب  سطى  غسغطر  الثي  عع  الةثد 
دسا إلى اجاثثام الصعة السسضرغئ افطرغضغئ المئاحرة 
وإلى اجاثثام الصعة وتاى الصغام بسمطغات وصائغئ شغ 
جمغع أظتاء السالط وخاخئ شغ طظطصئ الحرق افوجط. 
وبثرغسئ عةمات ٩ أغطعل/جئامئر سام ٢٠٠١، سطى برجغ 
تحغظغ  وبصغادة  ظغعغعرك،  شغ  السالمغ  الاةارة  طرضج 
شغ  الترب  بعش  إدارة  حظئ  وولفعغاج  وراطسفغطث 
سطى  "بالترب  غسمى  طا  إذار  شغ  والسراق  أششاظساان 
اإلرعاب" الاغ تمةث اجاثثام الاسثغإ، وصاسثة خطغب 
جعاظااظاطع جغؤئ السمسئ ضسةظ فسثاء أطرغضا خارج 
تصعق  وطساغغر  الثولغئ  لطصعاظغظ  الصدائغئ  العقغئ 
اإلظسان. وطع ضسش البصئ بمثعإ المتاشزغظ الةثد، 
جغطر التجب الثغمصراذغ سطى السغاجئ افطرغضغئ أوًق 

بصغادة بغض ضطغظاعن بط أوباطا.
وخقل إداراة أوباطا، ُسرف الصطغض سظ اتةاه داخض التجب 
صعة  أخئح  صث  الثي  الحاي"  ُغسمى "تجب  الةمععري 
اصاخاد  أجض  طظ  "طعاذظعن  طبض  والمظزمات  بارزة. 
اقزدعار"،  أجض  طظ  "أطرغضغعن  ذلك  وبسث  جطغط" 
صثطاا  ضعخ،  افخعة  طظ  تمعغض  سطى  تخطاا  الطاان 
الثسط "لتجب الحاي" الثي بثأ باحضغض طسارضئ جثغئ 
لسغاجات أوباطا اقصاخادغئ. وتجب الحاي غثسع سمعًطا 
التضعطغ  اإلظفاق  خفخ  وإلى  أصض،  ضرائإ  لفرض 
وإلى تراجع تثخض التضعطئ اقتتادغئ. وصث ضاظئ عثه 
عغ ظفج المئادئ افجاجغئ لتمطئ تراطإ. وصث وسث 
تراطإ بإظعاء أتث أعط إظةازات أوباطا الاغ غساج بعا، 
وعع سئارة سظ صاظعن لطرساغئ الختغئ بأجسار طسصعلئ، 

وُغسمى أغًدا بأوباطا ضغر.
الحاي  تجب  شإن  الثارجغئ،  السغاجئ  طسائض  شغ  أطا 
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بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ
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اإلجقطغ  الاساون  لمظزمئ  السام  افطغظ  دسا 
طغاظمار  تضعطئ  افتث  السبغمغظ  أتمث  بظ  غعجش 
السظش  لعصش  وتازطئ"  "واضتئ  خطعات  اتثاذ  إلى 
ضث أصطغئ الروعغظشا المسطمئ. وصال بغان لطمظزمئ 
إن افزطئ المافاصمئ شغ وقغئ راخغظ شغ طغاظمار 
ظجوح  إلى  وأدت  برغؤئ  "أرواح  إزعاق  إلى  أدت 
سحرات اآلقف طظ أبظاء الروعغظشا". وأضاف الئغان 
أن افطغظ السام أسرب سظ دسمه لطئغاظات افخغرة 
الاغ أخثرتعا الثول افسداء شغ المظزمئ والاغ 
أبرزت صطصعا إزاء السظش والعضع اإلظساظغ الماثععر 
فبظاء حسإ الروعغظشا، طآضثا أن طظ واجإ الثول 
افسداء، بمصادى طغباق المظزمئ، أن تسمض سطى 
"تماغئ تصعق الةماسات والمةامسات المسطمئ شغ 

الثول غغر افسداء وخعن ضراطاعا وععغاعا الثغظغئ والبصاشغئ". وذالإ الئغان السططات شغ طغاظمار بدمان 
"الاجاطعا بسغادة الصاظعن شغ طخالتعا افطظغئ، وأن تسمح لعضاقت المساسثة اإلظساظغئ بالثخعل إلى المظاذص 
سئث  ظةغإ  العزراء المالغجي  رئغج  دسا  طاخض  جغاق  وشغ  لطدتاغا".  اإلغابغئ  المساسثات  المادررة لاصثغط 
الرزاق افتث أوظس جان جع تحغ تائجة جائجة ظعبض لطسقم الاغ تصعد التضعطئ التالغئ شغ طغاظمار، إلى الاثخض 
سطى  إن  ضعاقلمئعر  شغ  خطاب  شغ  الرزاق  سئث  وصال  المسطمئ.  الروعغظشا  أصطغئ  ضث  الةماسغئ"  لمظع "اإلبادة 
الةغح شغ طغاظمار وصش تمطئ الصمع شغ وقغئ راخغظ. وتساءل جاخرا "طا شائثة أن تتمض أوظس جان جع تحغ 
جائجة ظعبض لطسقم". وأسطظئ افطط الماتثة افجئعع الماضغ أن ١٠ آقف طظ الروعغظشا سئروا طظ طغاظمار إلى 

بظشقدش شغ افجابغع الماضغئ عربا طظ أسمال السظش شغ طظاذصعط. (الترة)
: إن تماغئ طسطمغ الروعغظةا، طظ تمطئ الاخفغئ السرصغئ واإلبادة الةماسغئ الاغ غحظعا الئعذغعن 
العبظغعن سّئاد التةر شغ أراضان، ق تضعن باجاةثاء الئعذغغظ وذطإ الرتمئ طظ صطعبعط الاغ طردت سطى 
التصث سطى اإلجقم والمسطمغظ، وإظما الثود سظعط غضعن باجاظفار جغعش المسطمغظ اباثاء بئظشقدغح 
وباضساان وطالغجغا، طرورا بئاصغ جغعش المسطمغظ؛ لثك تخعن الئعذغغظ شغ طغاظمار، وتطصغظعط درجا 

بأن اقساثاء سطى المسطمغظ جرغمئ ق ُتشافر، شمظ لعا غا جغعش المسطمغظ؟

طسآولئ  أسثتعا  أوروبغئ،  رجمغئ  وبغصئ  (اصارتئ 
طعغغرغظغ  شغثرغضا  افوروبغئ  الثارجغئ  الحآون 
وتخطئ «التغاة» سطى ظخعا، أربسئ سظاخر لطعخعل 
جغاجغ  ظزام  إصاطئ  بغظعا  المساصئض  جعرغا  إلى 
لضظعا  القطرضجغئ.  سطى  وغصعم  لطمساءلئ  غثدع 
تظفغث  «بثء  بـ  اإلسمار  إسادة  شغ  المساعمئ  ربطئ 

اقظاصال السغاجغ»). التغاة الطظثظغئ
وصث تثدت العبغصئ أربسئ ظصاط رئغسغئ شغ العبغصئ 

وعغ:
لطمساءلئ  خاضع  تسثدي  جغاجغ  ظزام  إصاطئ  أوق: 
والئرلمان  لطتضعطئ  واضتئ  بسططات  والمتاجئئ 
لخقتغات  وتتثغثًا  العاتث  التجب  تتّضط  سظ  بسغثًا 

الرئغج وإسطاء خقتغات لشغره طظ طراضج التضط.
باظغا: إصاطئ ظزام ق طرضجي طظ خقل إسطاء خقتغات 
لفصالغط والمتاشزات وعثا وتثه الضفغض بالمتاشزئ 

سطى وتثة جعرغا.
بالبا: المخالتئ وعثا غاط طظ خقل إسادة البصئ بغظ 
طثاطش حرائح المةامع شغ جعرغا لاضعن ضض حرغتئ 

طصئعلئ طظ ضاشئ افذراف.
خقل  طظ  عثا  وغضعن  جعرغا  إسمار  إسادة  رابسا: 
إحراك ضاشئ الةماسات السعرغئ فن اإلسمار غئثأ طظ 
افجفض لفسطى واقتتاد افوروبغ طساسث لغطسإ دورا 

بإسادة اإلسمار شغ طرتطئ طا بسث الخراع.
وذضرت العبغصئ أن «الاتثي شغ جعرغا عع بظاء ظزام 
جغاجغ تامضظ شغه طثاطش طظاذص الئقد والةماسات 
جغاجغ  إذار  ضمظ  بسقم  جعرغا  شغ  السغح  طظ 
خطفعا  الاغ  الاخثسات  بسث  أضئر  وعع «تتث  واتث» 

الخراع افعطغ ذعغض افطث».
عثه أبرز الظصاط الاغ ُذضرت شغ العبغصئ.

ولطاسطغص سطغعا ظصعل وباهللا الاعشغص:
فن  له  صغمئ  ق  الحام  شغ  افوروبغ  الثور  إن  أوق: 
الماتثة  العقغات  عع  الحام  شغ  الرئغسغ  الفاسض 
لاتصغص  لعا  تطفاء  أو  أحغاع،  أو  سمقء  إطا  والئاصغ 
طخالتعا بمصابض طبض روجغا. أطا الثور افوروبغ شعع 
سطى  تحعغحاً  تاقته  أتسظ  شغ  ضعظه  سظ  غسثو  ق 
طتاولئ  إق  والطروتات  المئادرات  عثه  وطا  أطرغضا، 
طظعط لطاحعغح وطتاولئ إحراك سمقئعط (رجاقت 
أوروبا) شغ السططئ طظ خقل ذرح طتاور المخالتئ 
المتاشزات  شغ  طتطغئ  طةالج  وإصاطئ  والاسثدغئ 
وافصالغط لسطعا غضعن لعا ولع دور بسغط لغج شغ 
اإلدارات  أو  الئرلمان  خقل  طظ  ولضظ  السططئ  عرم 
المتطغئ طظ خقل تتثغث خقتغئ الرئغج والاظاوب 

سطى السططئ وإصاطئ ظزام ق طرضجي...
وتصغصئ الخراع شغ الحام لغج بغظ أطرغضا وأوروبا 
وق روجغا إذ ق خراع دولغاً شغ الحام بغظ دول الضفر، 
بض عع خراع بغظ الضفر صاذئئ وبغظ افطئ اإلجقطغئ 
شغ الحام. وأوروبا عغ ججء طظ المآاطرة سطى الحام 
وبعرتعا ولضظعا تتاول أن تعجث لعا طعذأ صثم أو 
بظخغإ  تتزى  لسطعا  خطاعا  أطرغضا  سطى  تحعش 

غثضر أو تتاشر سطى سمقئعا. 
 باظغا: إن عثه المئادرة وإن ضاظئ غغر رجمغئ تسإ 

الثئر لضظعا تئغظ طثى تفضغر دول الشرب شغما غاسطص 
سظ  وخرشعا  البعرة  سطى  اقلافاف  تغث  طظ  بالحام 
واجاباث  إزالئ  وعغ  أجطعا،  طظ  صاطئ  الاغ  غاغاعا 
وسقصاته  وخعره  وأحضاله  رطعزه  بضاشئ  الظزام 
وأشضاره وطفاعغمه ولغج شصط رأس الظزام أو بسخ 
افحثاص شغه، عثا الرضظ افول لطبعرة وغقزطه الرضظ 
والةسث)  الروح  (تقزم  سظه  غظفخض  ق  والثي  الباظغ 
وعع إصاطئ ظزام بثغض سظه طظئبص طظ تدارة عثه 
افطئ وطا ضان سطغه جطفعا افول؛ خقشئ راحثة سطى 
سالغئ  السصاب  راغئ  الاعتغث  راغئ  ورشع  الظئعة  طظعاج 
دولئ  طظ  الضاشر  الشرب  طحارغع  سظ  بسغثا  خفاصئ، 
بمرجسغئ  بسدعط  أرادعا  وجعاء  تسثدغئ،  طثظغئ 

إجقطغئ أم ق شعغ شغ تصغصاعا دولئ سطماظغئ.
بالبا: إن الظاظر لةمغع المئادرات الاغ تطرح طظ دول 
الشرب أو افدوات أو السمقء شغ الحام غةث أظعا صث 
تثاطش شغ الخغاغئ ولضظ المدمعن لعا واتث وعع 
حثخغ  لاشغغر  وعمغ  حضطغ  إجراء  طع  الظزام  بصاء 
غسعد  وعثا  العاصع  شغ  أبر  وق  له  صغمئ  ق  طتثود 
لطئغسئ البعرة الحاطغئ وإلدراك الشرب أن الرأي السام 
الثي ظجل بأرض الحام لظ غجول بإذن اهللا ولظ تظاعغ 
طا  بضض  وضّتئ  البعرة  اتادظئ  الاغ  المآطظئ  الفؤئ 
تمطك شغ جئغض اهللا، بض وخئرت سطى خثقن ضبغر طظ 
بسخ  بغظ  واقصااال  اإلخعة  وتظاتر  لعا،  افطئ  أبظاء 
الممعلغظ  وحروط  السغاجغ  المال  ظاغةئ  الفخائض 
المةرطغظ، لصث خئرت البعرة لسظعات وطا زالئ بحضض 
غسةج السصض الئحري أن غاخعره، شغ ظض عةمئ الضفر 
بضض طا غمطك طظ خعارغت وصظابض وغازات وضغماوي 
وجاطسئ  أطط  وعغؤئ  وطةالج  وطآتمرات  وطآاطرات 
غمظع  طةرم  تثغثي  بةثار  الطعق  ودول  سربغئ 
تخئر  ق  ضغش  اطاثادعا...  وجه  شغ  وغصش  ظخرتعا 
اإلجقم  عع  لعا  والمترك  اهللا  إلى  أطرعا  وتتاسإ 
السزغط والخئر والبصئ لمعسعد اهللا بالظخر والامضغظ 
ولع بسث تغظ، ولضظ عثا الظخر بتاجئ إلى خئر وبئات 
طظئبص  طتثد  جغاجغ  طحروع  سطى  لطضطمئ  واجاماع 
الشرب  ذروتات  سظ  الئسث  ضض  وبسغث  اإلجقم  طظ 
الضاشر والسمقء وافدوات والممعلغظ الثغظ خاظعا اهللا 

ورجعله والمآطظغظ.
وشغ خاتمئ المصال ظثضر أعطظا بالحام أن اهللا اخاارضط 
عثا  صثر  سطى  شضعظعا  لضط،  سزغط  حرف  وعثا 
المآاطرة  طظ  ججء  عغ  المئادرات  عثه  شإن  اقخاغار، 
وإغاضط أن تثسظعا لعط بسث عثه الادتغات  سطغضط، 
الضئغرة والثطاء الجضغئ والثطعع الاغ ذرشاعا افطعات 

وافسراض الاغ اظاعضئ،
أغضعن باهللا سطغضط بسث عثه الادتغات الصئعل بئصاء 
الظزام والاثطغ سظ راغئ اإلجقم ودولئ اإلجقم؟ طاذا 
جغضعن طعصفظا أطام اهللا وأطام ضض أم شصثت شطثات 
صرغإ  لظاظره  غثا  وإن  وخابروا  اخئروا  أضئادعا؟ 
لعا بةتاشض جغعش  بالظخر شغ الحام إصاطئ أو شاتاً 
تساصر  تغث  الظئعة  طظعاج  سطى  الاغ  الثقشئ  دولئ 
سظ  المروغئ  لفخئار  تخثغصا  عظاك  الثقشئ  وتآوي 

  رجعل اهللا

اتاطئ أطرغضا السراق.
سطى  الثولئ  تظزغط  جاسثت  طةامسئ،  افجئاب  عثه 
وشرض  المسرضئ،  أطث  وإذالئ  والمصاوطئ  الخمعد 
الةغح  خفعف  شغ  طاعصسئ،  غغر  بحرغئ  خسائر 
بعخفعا  المسرضئ  خسعبئ  رغط  المعاجمئ،  والصعات 
"ترب حعارع" الاغ لط تثدعا الصعات السراصغئ جابصا 
الضبغرة  وذرصعا  بأزصاعا  طسروشئ  لمثغظئ  خخعخا 
وذئغساعا  طساتاعا  لضئر  ظزرًا  الدغصئ  الماسرجئ 
الةشراشغئ الاغ غشطإ سطغعا ضبرة العدغان والعداب 
الاتالش  لطغران  طصخعد  غغاب  إلى  إضاشئ  والاقل، 
الحغظعك  ذائرات  طحارضئ  وضسش  افطرغضغ، 
وافباتحغ وغغرعا الاغ غالئا طا تضعن جئئا شغ تسط 

طسارك الحعارع، لافعصعا الاضظعلعجغ السسضري.
الثطاء  شغعا  تساظجف  الاغ  المسارك  عثه  وجط 
بأغثي  والترطات  افسراض  شغعا  وتظاعك  وافطعال 
الطائفغئ  التضعطئ  جغاجات  جراء  العاتث  الئطث  أبظاء 
غسغح  المساسمر،  افطرغضغ  الضاشر  خطفعا  وطظ 
أبع  شأغظ  دغارعط،  شغ  غرباء  طحردغظ  المسطمعن 
السغال لغآوغعط وغظخرعط؟ طظ ظازتغ المعخض إلى 
وغطاتفعن  افرض  غفارحعن  الثغظ  جعرغا  ظازتغ 
لعط  أصاطاعا  الاغ  والسار  الثل  طثغمات  شغ  السماء 
تفاصر  والاغ  التاضمئ  وافظزمئ  الثولغئ  المظزمات 
الحااء  شخض  أجعاء  ظض  شغ  التغاة  طصعطات  فبسط 
بقدعط  شغ  غسغحعن  طسطمعن  الئرودة،  الحثغث 
تغاة تحرغث وترطان وسجلئ وشصر وسعز ضما لع ضاظعا 
الافضغر  سطى  السمغطئ  افظزمئ  تةّرأت  تاى  طظئعذغظ 
غسغح  أعضثا  غطعصعط!  سظخري  شخض  جثار  بئظاء 
أخاه؟  افخ  غتادظ  أعضثا  دغارعط؟  شغ  المسطمعن 
الثغظ  وافظخار  المعاجرغظ  أتفاد  غاخرف  أعضثا 

ضربعا أروع افطبطئ شغ اإلخاء واإلغبار؟
إظظا ظثرك أن المسطمغظ غاحعصعن إلغابئ إخعاظعط لضظ 
غتعل بغظعط وبغظ ذلك أظزمئ سمغطئ وتثود ططسعظئ 
أصاطعا الضاشر المساسمر لافخض بغظ المسطمغظ، أظزمئ ق 
ترى أخعة المسطمغظ وتعادعط وتساذفعط، بض ترى شرصئ 
العذظغئ المظتطئ وطثططات أجغادعا العتحغئ الراطغئ إلى 
تثطغر بقد المسطمغظ وتحرغث أعطعا لغئصعا طساسئثغظ 
خاضسغظ لظفعذعط واجاسمارعط. إن المسطمغظ ق خقص 
لعط طظ الضعارث والمخائإ الاغ غسغحعظعا جعى باصاقع 
عثه افظزمئ الةئرغئ وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ تعتث المسطمغظ وتظخر المسادسفغظ وتسغث لفطئ 

 ...سجعا وطضاظاعا ورغادتعا بغظ افطط

وجسطئ  أسثائعا؛  شثاخ  شغ  الفخائض  صادة  أوصسئ 
عع  ضما  شأطرغضا  طخالتعط؛  لاتصغص  ططغئ  طظعط 
بسمقئعا  وتجج  جاار  خطش  طظ  الخراع  تصعد  طسطعم 
اقتاعاء  بغظ  افدوار  صسمئ  أن  بسث  وتطفائعا 
والمساظثة، شجّجئ بإغران وتجبعا شغ لئظان وطظ بط 
روجغا إلجظاد سمغطعا ذاغغئ الحام؛ ضما زجئ بارضغا 
وعثا  الفخائض،  صادات  قتاعاء  وغغرعا  والسسعدغئ 
أتدان  شغ  شارتمئ  الصغادات؛  عثه  تثرضه  لط  طا 
أسثائعا الثغظ ادسعا خثاصاعا وجطمئ رصئاعا لطثبح 
سظث أغئ طتاولئ لطامرد سطى صراراتعط، أضش إلى ذلك 
سثم صثرة صغادات الفخائض الامغغج بغظ المضاسئات؛ 
ق  الاغ  العحئ  المضاسئات  أوعام  ضتغئ  شعصسئ 
تفصثعا  أخثت  وبالاالغ  سطغعا،  المتاشزئ  تساطغع 
العاتثة تطع افخرى سظثطا جارت سطى ذرغص العثن 
والمخالتات الاغ ظاب سظعا إشراغ المظاذص طظ أعطعا 
جسض  طما  جثغث؛  طظ  سطغعا  الطاغغئ  ظزام  وجغطرة 
آخر  السعري  الحمال  شغ  اظتخر  تاى  غدغص  الثظاق 
صقع البعرة، أضش إلى ذلك الممارجات الثاذؤئ الاغ 
ضادت،  أو  الحسئغئ  تاضظاعا  سظ  الفخائض  شخطئ 
طظ  سظث  السغاجغ  العسغ  غغاب  ظاغةئ  ضطه  وعثا 

تخثر الثشاع سظ أعض الحام وأسراضعط.
شغ  الظزر  إلسادة  تثشسظا  الخارخئ  التصائص  عثه  إن 
صئض  تختغته  سطى  والسمض  سام  بحضض  البعرة  طسار 
أن تفصث البعرة بعخطاعا تماطا وتدغع شغ أطعاج بتر 
طثطص  ضض  طظ  غصادغ  وعثا  الماقذمئ،  الفعضى 

تامئ: بعرة الحام صث تمرض ولضظعا لظ تمعت، بإذن اهللا

تتمض طسآولغاته، شصطع غث الثاسمغظ أخئح ضرورة 
ططتئ بسث السئث الثي جرى بمخغر البعرة والثي ظراه 
طابق أطام السغان، وعثه الثطعة افولى شغ اقتةاه 
الختغح فظعا تسغث لصغادات الفخائض جغطرتعا سطى 
شغ  السغر  شاساطغع  ذاتعا  سطى  وجغادتعا  صراراتعا 
تعل  تاعتث  أن  بسثعا  وتساطغع  الصعغط؛  الطرغص 
وطثطخئ،  واسغئ  جغاجغئ  وصغادة  جغاجغ  طحروع 
وطظ بط تساطغع ضسر الثطعط التمر الاغ رجمعا 
أسثاء البعرة وأبسث الفخائض سظعا؛ والاغ تسائر طظاذص 
اجاراتغةغئ لفذراف ضاشئ، شالعصئ لط غفئ وق تجال 

الفرخئ جاظتئ لصطإ طعازغظ الطسئئ.
غةإ أن غسطط الةمغع أن جصعط تطإ، ق جمح اهللا، 
ق غسظغ اظاعاء البعرة وإن ضان ضربئ صعغئ لعا شاهللا 
ْن تَْكَرُهوا َشيًْئا َوُهَو 

َ
َ أ جئتاظه وتسالى غصعل: ﴿... َوَع

ُ َفْعلَُم  ْن حُتِبُّوا َشيًْئا َوُهَو رَشٌّ لَُكْم َوابَّ
َ
َ أ َخرْيٌ لَُكْم َوَع

ْغُتْم َال َيْعلَُموَن﴾ شسسى أن تعصر عثه العجة الظغام 
َ
وَأ

طظ  اقجاغصاظ  عثا  سقطات  ظرى  وإظظا  غفطاعط  طظ 
تطإ؛  داخض  واتث  جغح  شغ  الفخائض  تعتث  خقل 
وطظ خقل خروج المزاعرات ضث الصغادات الاغ باسئ 
المقغغظ  وتدتغات  الحعثاء  طظ  اآلقف  طؤات  دطاء 
عظا  الةماسغئ  افسمال  خقل  وطظ  الحام؛  أعض  طظ 
تغئ  تجال  ق  افطئ  أن  سطى  دلغض  ضطه  شعثا  وعظاك، 
وطا  اهللا  بإذن  جثغث  طظ  ساشغاعا  جاساسغث  وأظعا 

 ذلك سطى اهللا بسجغج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بسخ  تعلئ  الاغ  الحااء  شخض  تطعل  طع  افططار 
باإلضاشئ  المثغظئ  لطئغسئ  ظزرا  أوتال  إلى  الطرق 
الاتالش  ذغران  صئض  طظ  الةعي  الثسط  تسرصض  إلى 
بسئإ اظاحار الستإ، ضما أن صعات افطظ المظاحرة 
بالمظطصئ لغسئ ضطعا طثربئ سطى الترب. تغث ذضر 
ضابط الفرصئ المثرسئ الثي تصاتض صعاته شغ افتغاء 
الحرذئ  وتثات  إن  المعخض  طظ  الحرصغئ  الةظعبغئ 
الاغ أرجطئ لطتفاظ سطى افراضغ الاغ جغطر سطغعا 
لطمعمئ.  طآعطئ  لغسئ  ظععرعط  وتشطغئ  الةظعد 
طآعطعن  إظعط  تصغصغ.  لصاال  طآعطغظ  "لغسعا  وصال 
تسجغجات  اجاثساء  تط  أظه  طدغفا  لطتراجئ"،  شصط 
العاحمغ  عحام  ذضر  بغظما  بشثاد.  طظ  سسضرغئ 
صاال  شغ  السراصغئ  لطتضعطئ  المحعرة  غصثم  الثي 
تظزغط الثولئ إظه غعجث ظتع أربسئ آقف طصاتض داخض 
المعخض. وأضاف أن سظاخر تظزغط الثولئ ق غجالعن 
طظزمغظ جغثا وطعزسغظ سطى خقغا تثاشع سظ أتغاء 
طظفخطئ، لضظ الدربات الةعغئ سطى الةسعر سئر ظعر 
دجطئ صطسئ اقتخال بغظ حرق المثغظئ وغربعا وعع 
إق  ططتعظ،  تصثم  تتصغص  شغ  الةغح  شرص  سجز  طا 

أظه ذضر إظعا جاضعن "بطغؤئ وتثرة".
الفدائغات  شغ  المسرضئ  غغر  افرض  سطى  المسرضئ 
والخراسات  الظارغئ  والاخرغتات  واقجاماسات 
السغاجغئ، وعثا طا غةسض أطث المسرضئ غطعل، وسثد 
غاخاسث،  المعاجمئ  والصعات  افعالغ  طظ  الصاطى 
أرادت  ضما  تاتصص  الثطار  وتةط  الظجوح  وططغعظغئ 
وجعء  طظزمئ  طآاطرة  وجط  الماتثة،  افطط  لعا 
تثطغط، وشحض خطئ سسضرغئ دون تصثغر لمةرغات 
تسثد  إلى  باإلضاشئ  عظاك،  الثخط  واجاتدارات 
طصاتض  ألش  المائئ  شاصئ  الاغ  المعاجمئ  الصعات 
والتحث  والئغحمرضئ  الاتالش  صعات  إلى  باإلضاشئ 
وطخالته  أجظثته  طظعا  شطضض  والسحائري  الحسئغ 
وسسضرغا  تارغثغا  تان  والعصئ  الاعجسغ،  وطحروسه 
جغاجغ  لعاصع  ظزرًا  المحارغع،  عثه  لاظفث  وجغاجغا 
عجغض وضسغش وتابع، إذ ق غعجث طظ غصعل (ق) شغ 
والاغ  التاضمئ،  والضاض  افتجاب  طظ  افذماع،  وجه 
تعمعا  وق  وغغرعما،  وإغران  فطرغضا  وقءعا  رعظئ 
طثاه  بطس  والمالغ  السغاجغ  شالفساد  الئطث،  طخطتئ 
تضعطات  ظض  شغ  الاارغت،  غحعثه  لط  الثي  المرغع 
بسصطغئ  تتضط  تجال  وطا  افطرغضغ،  اقتاقل  أظاةعا 
ذائفغئ طاثطفئ، تابسئ ذلغطئ لمظ ظخئعا سطى جثة 
أن  طظث  السغاجغئ  السمطغئ  طصاض  عع  وعثا  التضط، 

ظزرة وتسطغص تعل: تامئ ضطمئ السثد: تتثغات طسرضئ اجاسادة المعخض
وبغصئ أوروبغئ سظ طساصئض جعرغا

بصطط: تسظ تمثان – افردن

طالغجغا وطظزمئ الاساون اإلجقطغ تثسعان لتماغئ أصطغئ الروعغظشا

تماغئ الروعغظةا تضعن بثك تخعن طغاظمار، ولغج باجاةثائعا

ذعال ٢٥ ساطا لط غسرف أعض أوزبغضساان اظاثابات رئاجغئ دون رئغسعط إجقم ضرغمعف الثي تضط الئقد 
سظ  آب/أغسطج  أواخر  تعشغ  والثي  السعشغاتغ،  اقتتاد  سظ   ١٩٩١ سام  اجاصقلعا  طظث  تثغث  طظ  بصئدئ 
جظ تظاعج ٧٨ ساطا. شعض جاحعث الئقد بسثه تشغغرا تصغصغا شغ أسطى عرم السططئ طع طساسغ رئغج وزراء 
ضرغمعف السابص إلضمال السعث ظفسه، السعث الثي تمغج بالاتالش طع طعجضع وصمع المسارضئ شغ الثاخض؟ 

(شراظج ٢٤)

أوزبغضساان: العجه اآلخر

لظ غرشع الزطط والصعر سظ أعض أوزبغضساان؛
إق الثقشئ سطى طظعاج الظئعة



افربساء ٨ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ طــ ٤     السثد ١٠٧

الثسط افطرغضغ الصعي فردوغان 
عع طظ أجض الظزام الرئاجغ!

الظزام الرئاجغ غطصغ بزقله سطى جثول افسمال شغ 
لسظعاٍت  الصدغئ  عثه  ظعصحئ  شصث  جثغث.  طظ  ترضغا 
بسث  تغظاً  افسمال  جثول  سطى  برأجعا  وأذطئ  ذعغطئ، 
تغٍظ طظ صئض بسخ التضام طظ أطبال تعرغعت أوزال، 
وأبثوا تثطرعط طظ الظزام الئرلماظغ الثي عع ظزام 
إظةطغجي، وصالعا: إن عثا الظزام وخض إلى ذرغٍص طسثوٍد 
ولط غسث بإطضاظه تض المحاضض. لضظ ضض عثه الةععد لط 
تامضظ طظ تتصغص ظاائب ططمعجئ تاى خسعد أردوغان 
إلى السططئ، وأردوغان بثوره غئثي ترخاً حثغثًا سطى 
الظزام الرئاجغ فظه غسجز جططاه بحضٍض ضئغر. وأطرغضا 
شغه  ترى  فظعا  الرئاجغ  الظزام  سطى  تترص  بثورعا 
اإلظةطغجي،  الظفعذ  طظ  تماطاً  ترضغا  تثطغص  إطضاظغئ 
أردوغان  ذطإ  تثسط  لثلك  شغعا،  عغمظاعا  وتأجغج 

وجسغه عثا.
جثول  شغ  الرئاجغ  الظزام  طعضعع  ذرح  تط  وصث 
افسمال طظ صئض أردوغان تاى وصعع المتاولئ اقظصقبغئ 
الفاحطئ شغ ١٥ تمعز. وظض غاضطط شغ خطاباته ولصاءاته 
وتخرغتاته سظ الظزام الرئاجغ وغآضث سطغه، لضظه لط 
السغاجغئ،  وافروصئ  اإلسقم  شغ  الضاشغ  اقعامام  غةث 
وبصغ الرأي السام غظزر إلى افطر سطى أظه ترص أردوغان 
سطى التضط والسططئ. تاى إن أردوغان لط غةث الثسط 
الضاشغ طظ التجب الثي أجسه. وصث تمغجت المرتطئ الاغ 
ضان أتمث داود أوغطع غاعلى شغعا طظخإ رئغج التجب 

شغعا  بصغ  الاغ  افحث  المرتطئ  بأظعا  الــعزراء  ورئاجئ 
أردوغان وتغثًا شغ عثا المعضعع. وسظثطا تسرض تجب 
السثالئ والاظمغئ لطعجغمئ شغ اظاثابات ٧ تجغران سئر سظعا 
أتمث داود أوغطع بأظه تخعغئ سطى الظزام الرئاجغ، وأن 
الحسإ لط غثار الظزام الرئاجغ، وضان ذلك بمبابئ إحارة 
تتثغر وتظئغه فطرغضا. شالعقغات الماتثة افطرغضغئ ق 
ترغإ شغ اقئاقشات الاغ تسجز طظ صئدئ اإلظةطغج شغ 
ترضغا. شضان السمض افول فطرغضا وأردوغان غامبض شغ 
 ٧ عجغمئ  طظ  وذظغئ  اجاراتغةغئ  خظاسئ  سطى  السمض 
تجغران قجاسادة الظخر شغ اظاثابات ١ تحرغظ الباظغ، 
وسمق طسا سطى إظعاء أتمث داود أوغطع. بط جاءت طتاولئ 
اظصقب ١٥ تمعز لاسغث ذرح الظزام الرئاجغ طظ جثغث 
طظ صئض أطرغضا وأردوغان، وتسعغصه ضحرط أجاجغ ق 

بث طظه لدمان طساصئض ترضغا.
شسظثطا أخفصئ طتاولئ اظصقب ١٥ تمعز، صام أردوغان 
باخفغئ المعالغظ لقظةطغج شغ الصعات المسطتئ الارضغئ 
أجعاء المتاولئ  وغغرعا طظ طآجسات الثولئ، طساشقً 
اقظصقبغئ، لاسجغج جططاه وتأطغظعا، وتماغئ المضاسئات 
تتئ  الاخفغات  بعثه  أردوغــان  صام  وصث  افطرغضغئ. 
طع  طعادظئ  لشئ  بثلك  واجاسمض  غعلظ.  جماسئ  غطاء 
بثطابه  خثسعط  ــان  أردوغ أن  والتصغصئ  الضمالغغظ. 
جطعضه  تشغر  وصث  طسعط.  اجاسمطه  الــثي  المعادن 
وخطابه عثا طسعط ظتع الاحثد والصسعة بسث سعدته 
طظ صمئ افطط الماتثة. وتثغبه سظ لعزان، والسمطغئ 
الاغ صام بعا ضث ختغفئ الةمععرغئ، واساصال ظعاب 
تجب الحسعب الثغمصراذغ أدلئ سطى عثا الاحثد شغ 
به  غاظاول  الثي  الصاجغ  والثطاب  والسطعك.  الثطاب 
إلى  ضثلك  غسعد  افوروبغئ  والــثول  افوروبــغ  اقتتاد 

الةرأة الاغ طظتاه إغاعا أطرغضا.

شغ الفارة افخغرة تراجع أردوغان سظ خطؤه شغ تسغغر 
دساغئ الظزام الرئاجغ بمفرده. ورأى وصعف تجب الترضئ 
وتخض  المظصث.  بمبابئ  له  وغضعن  جاظئه  إلى  الصعطغئ 
أردوغان سطى دسط وتأغغث تجب الترضئ الصعطغئ وأطغظه 
الرئاجغ،  الظزام  طعضعع  شغ  بعاحطغ  دولئ  السام 
وتحث حرغتئ المتاشزغظ الصعطغغظ "الغمغظ" شغ ضاطٍئ، 
ودشع حرغتئ الضمالغغظ الةمععرغغظ والصعطغغظ افضراد 
"الغسار" إلى ضاطئ أخرى. أي أظه حرع شغ إسثاد افرضغئ 
لاحضغض ضاطئ جغاجغئ بظائغئ التجب القزطئ طظ أجض 
لط  أردوغان  أن  ضطه  عثا  طظ  غادح  الرئاجغ.  الظزام 
غسث إلى ترضغا إق بسث أن تخض سطى دسط واضح وخرغح 
لطظزام الرئاجغ طظ الطصاء الثي جمسه بأوباطا شغ أطرغضا 
ظغسان  شغ  الظعوي  افطظ  صمئ  لتدعر  ذعإ  سظثطا 
٢٠١٦ وطظ زغارته الاغ صام بعا إلى أطرغضا لطمحارضئ 
شغ اجاماع افطط الماتثة بسغث اظصقب ١٥ تمعز. وعظا 
غةإ أن أظعه إلى أطر طعط أق وعع أن أطرغضا سظثطا 
أسطئ عثا الثسط فردوغان ذطئئ طظه المجغث وظالئ 
أطرغضا  ترغثه  طا  ترشغاً  ظفث  شأردوغان  عثه.  ططالئعا 
شغما غثص جعرغا والسراق. وطظ أبرز افطبطئ سطى ذلك 
اجاسمال صاسثة إظةرلغك والمخالتئ الاغ تمئ طع ضغان 

غععد وروجغا وسمطغات درع الفرات.
تعثف أطرغضا طظ دسمعا لطظزام الرئاجغ إلى أن تسغطر 
سطى ترضغا وتساطط زطام افطعر شغعا ضطغاً. أطا أردوغان 

السغاجغئ  تغاته  غدمظ  أن  الظزام  عثا  سئر  شغرغث 
باسائاره الصائث خاتإ اقطاغازات الثي ق غصئض طظاشساً. 
ولضظ  الحمج.  وضعح  واضتان  المعضعسان  عثان 
ظسرف  أن  بمضان  المعط  طظ  افطر،  عثا  غاتصص  تاى 
ضغفغئ إدارة عثه الفارة طظ صئض تراطإ رئغج أطرغضا 
وأردوغان أول رئغٍج طظازٍر لارضغا. إن شعز الةمععرغغظ 
شغ أجج جغاجئ  باقظاثابات الرئاجغئ لظ غشغر حغؤاً 
أطرغضا الثارجغئ اقجاسمارغئ، ولضظ أجطعبعا جغحعث 
أن  غائغظ  أظه  أي  والحثة.  التثة  طظ  طجغثًا  بالاأضغث 
التضعطئ الاغ جغآجسعا تراطإ جعف تساسمض أجطعبًا 
أضبر تثًة وحثًة شغ ضفاتعا ضث السالط اإلجقطغ فن 
تسغغظ طاغك شطغظ طساحارًا صعطغاً لاراطإ غظثر طظ اآلن 
بثلك. شفطغظ ق غرى اإلجقم دغظاً، بض أسظش أغثغعلعجغئ 
تعثد أطرغضا. عثا الاخعر الثي ترى شغه أطرغضا اإلجقم 
أخرى  خفغٌئ  تصغصٌئ  عظاك  ولضظ  تصغصٌئ.  عع  تعثغثًا 
طسروشئ طظ صئض تضعطئ أوباطا والتضعطئ الةثغثة الاغ 
جغحضطعا تراطإ، تصغصٌئ ق ُغسائر شغعا تظزغط الثولئ عع 
الثي غعثد أطرغضا. شغ عثه التال غائادر إلى افذعان 
عثا السآال المعط: طاذا جاططإ أطرغضا طظ أردوغان 
طصابض ضماظعا لطظزام الرئاجغ شغ ترضغا؟ وضغش جاضعن 
السقصئ بغظ أردوغان الثي غجسط بأظه حمر سظ جاسثغه 
لصغادة السالط اإلجقطغ، والثشاع سظ تصعق المسطمغظ، 
واقلاجام بصداغا جعرغا وطخر وشطسطغظ، وبغظ اإلدارة 
سطى  الترب  إلسقن  تاعجه  الاغ  الةثغثة  افطرغضغئ 
السالط اإلجقطغ؟ وضغش جغثفغ عثا الاساون سظ السالط 
اإلجقطغ؟ وعض جغشخ المسطمعن الطرف سظ الاظازقت 
الضئغرة الاغ جغصثطعا أردوغان شغ جئغض التخعل سطى 

 الظزام الرئاجغ؟
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

جط
طار
السخغان املثظغ يف السعدان

إلى  اإللضاروظغ  الاعاخض  حئضات  شغ  ظاحطعن  دسا 
بثأ  أغام  بقبئ  لمثة  السعدان  شغ  طثظغ  سخغان 
غعم افتث ٢٠١٦/١١/٢٧، وذلك بسث أن رشسئ الثولئ 
أجسار  وضثا   ،٪٣٠ طظ  أضبر  إلى  المتروصات  أجسار 
الثواء خدعسًا لروحائ خظثوق الظصث الثولغ؛ افداة 
ارتفسئ  شصث  الثول،  لبروات  الظاعئئ  اقجاسمارغئ 
المةطج  أخثرعا  الاغ  لطصائمئ  وشصًا  افدوغئ  أجسار 
دوقر  جسر  تترغر  سصإ  والسمعم،  لفدوغئ  الصعطغ 
الثواء طظ (٦,٥ إلى ١٥,٨) إلى طا غصارب ٢٠٠٪ أو أضبر، 
واضح  بحضض  وتمطمض  اطاساض  تالئ  إلى  أدى  طما 
وصعي بغظ الظاس، وصث أسطظئ سثد طظ الخغثلغات 
أبعابعا  إغقق  الجغادات،  عثه  بسئإ  بالثرذعم 
ارتفسئ  ضما  افدوغئ،  أجسار  تترغر  سطى  اتاةاجًا 
السعدان  شغ  الساططئ  الثولغئ  الطغران  تثاضر  أجسار 
ارتفاع  سطى  ذلك  أبر  شصث  حك  وبق   ،٪١٥٠ بظسئئ 

أجسار السطع والثثطات بحضض غرغٍإ سةغٍإ.
إلى  الثسعة  قصئ  الضبغر  وغغرعا  افجئاب  لعثه 
صطغطئ  زطرة  إق  الفؤات،  طثاطش  طظ  تفاسًق  السخغان 
طظ المظافسغظ، والمرتئطغظ طخطتغًا بالظزام، طمظ 

باسعا دغظعط بثظغا غغرعط.
طما  والاأبغر  الصعة  طظ  لطسخغان  الثسعة  ضاظئ  وصث 
تاولئ  الاغ  التضعطئ  شسض  ردة  شغ  بةقء  ظعر 
شصث  اجائاصغئ،  بترضات  السخغان  إشحال  جاعثة 
سصث وزغر الختئ اقتتادي أبع صردة، ُطْآتمرًا ختفغًا 
ساجًق ُظعر غعم الُةمسئ ٢٠١٦/١١/٢٥م، بمضائه بعزارة 
أجسار  صائمئ  إلشاء  شغه  أسطظ  اقتتادّغئ،  الختئ 
لفدوغئ  الصعطغ  المةطج  أخثرعا  الاغ  افدوغئ 
بسئإ  لطمةطج  السام  افطغظ  وإصالئ  السمعم، 
تسئغره)،  تث  (سطى  افجسار  شغ  وردت  الاغ  افخطاء 
لغج  ولضظ  طظعا،  بث  ق  ضان  (الجغادة  أن  وأضث 
واضتًا  ضان  الاغ  الصائمئ،  شغ  جاء  الثي  بالمساعى 
الاربغئ  وزارة  وجعئ  بط  طراجسئ)،  إلى  بتاجئ  أظعا 
المثارس باخرغح ظحرته ضض الختش أن غعم افتث 
غعم دراجغ وق سططئ لطمثارس، ضما ظحرت ختش 
السئئ أن المالغئ تثفخ طغجاظغئ الثجاعرغغظ ٥٠٪ 
وتعصش اجاغراد السغارات، وصام جعاز افطظ بإغقق 

سثد طظ الختش، وصظاة تطفجغعظغئ.
غثرج  شطط  السخغان  إلى  بالثسعة  الظاس  تأبر 
الضبغرون إلى أسمالعط، وغاب ضبغر طظ الطقب سظ 
المثارس؛ إطا تأغغثًا أو خعشًا طظ تثوث أسمال سظش 
ضما تثغض الئسخ، وبسخ الةاطسات أغطصئ أبعابعا 
خفغفئ  ضاظئ  الطرصات  شغ  الترضئ  أغطصاعا،  حئه  أو 
شرض  شصث  رجمغئ.  سططئ  شغ  أو  السغث  غعم  ضأظعا 
ضض  شغ  الظاس  تثغث  سطى  ظفسه  المثظغ  السخغان 
طضان، وجغطر سطى افجعاء داخض الئغعت. وفول طرة 
طظث اظصقب ظزام اإلظصاذ شغ ١٩٨٩م، لط تةث دسعة 
لسخغان أو ظتعه الافاسض والاأبغر ضما وجثت الثسعة 

لعثا السخغان.
إن تفاسض الحئاب شغ السعدان طع دسعات السخغان 
المثظغ تحضض تعثغثًا ضئغرًا لظزام الئحغر، إذ إن عثه 
الفؤئ السمرغئ غخسإ سطى الظزام طاابساعا، وضئطعا، 
لضبرة أسثادعا، ولخطاعا العبغصئ بحئضات الاعاخض، 
ولطامطمض الثي أخئح واضتاً، سظث الحئاب شغ السعدان 
لطدغص الثي غقصعظه، بسئإ شحض الثولئ شغ إغةاد 
طسالةئ لطعضع اقصاخادي بسث اظفخال الةظعب، وضثا 
لطخسعبات الاغ تعاجه الحئاب ضالتخعل سطى سمض 
المخغر  بمعاجعئ  أو  (العاجطئ)،  بالعقء  إق  ضرغط 
المتاعم برضعب صعارب المعت الماةعئ إلى أوروبا، 
المفاراة  الاخرغتات  إتئاذاً  الحئاب  غجغث  وطما 
الاغ تخثر طظ صغادات الثولئ اجاعجاًء بأّي طتاولئ 
لطمطالئئ بالتصعق أو طتاجئئ الثولئ سطى تصخغرعا 

وشحطعا شغ إدارة حآون الئقد.

باجافجاز  اجامرت  العضع  التضعطئ  تسالب  أن  وبثل 
الظاس سئر تخرغتات صغاداتعا الشرغئئ السةغئئ طبض 
بعجعد  لعط  سطط  ق  إظه  لاصعل  السثل،  وزارة  خروج 
طساصطغظ جغاجغغظ، بالرغط طظ أن أخئار اقساصاقت 
وافجاشغر،  الاعاخض  طعاصع  سطى  ظفسعا  شرضئ 
طبض  وظصاحاتعط،  طةالسعط  شغ  الظاس  وتظاولعا 
اساصال حئاب طظ تجب الاترغر، وطتاولئ تصثغمعط 
خمعدعط،  ضسر  طظعا  الصخث  عجلغئ،  لمتاضمات 
تساظغ  وصئ  شغ  الئقد  غادر  الثي  الرئغج  وتخرغح 
السخغان،  إلى  والثسعات  اقضطرابات  طظ  شغه 
بظسئئ  شاحض  السخغان  (إن  بسث،  سطى  طظ  لغصعل 
ختغفئ  طسه  أجرته  تعار  شغ  المائئ)،  شغ  ططغعن 
(طظافسعن  المالغئ:  وزغر  وتخرغح  اإلطاراتغئ،  الثطغب 
وعثه  لفدوغئ)،  الثسط  أسغثوا  تمطئ  إذقق  وراء 
الفرسعظغ  المظعب  تخعر  الضبغر  وغغرعا  الاخرغتات 

(رطاظغ بثائعا واظسطئ).
السخغان المثظغ أجطعب راٍق وجمغض غشغر التضام 
الزالمغظ وغردغعط، وغةسطعط ساججغظ سظ اقظاصام 
طظ رساغاعط ضما عغ سادتعط، وضثا غثل سطى وسغ 
الظاس وإبثاسعط شغ خظع أجالغإ جثغثة لطمطالئئ 
شغ  خرجعا  لما  التضعطئ  صاطاعط  أن  بسث  بتصعصعط 
المتروصات  أجسار  زغادة  سظث  ٢٠١٣م  أغطعل/جئامئر 
ورشع  الحآون  برساغئ  وططالئغظ  الثولئ  طتاجئغظ 
المساظاة سظعط. ولسض عثف السخغان سظث الضبغرغظ 
آخرغظ  وسظث  السططئ،  سطى  ضشعط  طمارجئ  عع 
أن  افخض  شغ  لضظ  السعدان،  شغ  السططئ  تشغغر 
غعجه عثا التراك، طثسعطا بظحر العسغ، تعل ظصاط 
ُجرصئ  ضما  المةععد  عثا  ُغسرق  ق  تاى  أجاجغئ 
وسمقء  السغاجئ  تةار  طظ  السربغ  الربغع  بعرات 
غربغ  باثطغط  ضاظئ  الاغ  السرصات  تطك  الشرب، 
وطثابراتغ باطاغاز، والمآطظ ق غطثغ طظ جتر واتث 

طرتغظ! لثلك شطغسطط الظاس اآلتغ:
لاشغغر  غضعن  أن  الةاد  التراك  شغ  افخض  إن   /١

(الظزام الفاجث)، فظه أس الثاء وجئإ الئقء.
بعخفه  لقجقم،  غضعن  أن  بث  ق  الاشغغر  وإن   /٢
الظزام العتغث الصادر سطى تض طحاضض الئحر وذلك 
تطئغصًا  الرتغمئ،  الضرغمئ  السمتئ  أتضاطه  باطئغص 

شسطغًا حاطًق، ق حسارات وق أطظغات.
أن  وطفخض  سمغٍص  بحضض  الظاس  غسطط  أن  بث  ق   /٣
اإلجقم له دولئ واتثة وعغ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة.
٤/ وأن الظزام شغ السعدان وأتئاسه جغتاولعن اتاعاء 

عثا التراك بحاى العجائض الثئغبئ وطا حابععا.
عع  أسقه  افجاجغئ  الظصاط  سطى  العسغ  ظحر  إنَّ   /٥
خمام افطان طظ جرصئ جععد الظاس وتعجغععا إلى 

وجعئ خئغبئ. ولظا شغ الربغع السربغ حاعث ودلغض.
أبظاء  طظ  لطمثطخغظ  بث  ق  المرتطئ  عثه  شغ  إذن 
جظعده،  طع  ضالدابط  افطئ؛  طع  غضعظعا  أن  افطئ 
الثي غعجه جظعده شغ المسارك لطظخر ولطثغر وإلى 
عةمات  طظ  وغتثرعط  وغتمغعط،  غتفزعط  طا 

افسثاء، وأسعاظعط، وطا أضبر افسثاء الغعم.
وصث صام بسخ الظاحطغظ طظ أبظاء افطئ المثطخغظ 
(#أسغثوا_التضط_باإلجقم)  عاحااق  بظحر 
افطئ  لاعسغئ  وذلك  و(#السعدان_خقشئ_راحثة) 
لاأغغث  السزغمئ  ذاصاتعا  وتحث  جععدعا  ولاعجغه 
الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  وعع  الضرغط؛  افطئ  طحروع 
وبحرى  تسالى  اهللا  وسث  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
وسق  بحائرعا  وقتئ  شةرعا  أجفر  الاغ   . رجعله 
ذضرعا ق تظضرعا إق سغٌظ أطرضعا الرطث، صال تسالى: 

 ﴾ْن يَُكوَن َقِريًبا
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان

بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*
بصطط: طتمعد ضار*

أسطظ خفر السعاتض اإلغطالغ وطظزمات غغر تضعطغئ أن أضبر طظ ٧٣٠ طعاجرا جرى إظصاذعط شغ ٢٤ جاسئ بغظ 
السئئ وافتث صئالئ لغئغا، لضظ اطرأتغظ صداا جراء تثظغ ترارة الةسط بسث بدع جاسات شغ الئتر. وحمطئ 
سمطغات اإلظصاذ خمسئ زوارق ططاذغئ ضئغرة التةط وخمسئ أخرى خحئغئ أو ططاذغئ أخشر تةما بغظ خئاح 
السئئ وخئاح افتث. والسئئ، أظصثت شرق السفغظئ "أضعارغعس" الاغ تساثثطعا "أذئاء بق تثود" وطظزمئ 
أخرى طعاجرغظ جصطعا شغ المغاه. شغ المصابض، لط تامضظ الفرق ظفسعا لغض السئئ افتث طظ إظصاذ اطرأتغظ 
ضاظاا سطى طاظ زورق ضئغر اباطساه المغاه. وتعجه المسسفعن والمعاجرون، افتث، إلى إغطالغا الاغ وخض إلى 
جعاتطعا عثا السام أضبر طظ ١٧٣ ألش طعاجر، بجغادة ظسئاعا ١٢ شغ المؤئ سظ السام ٢٠١٥. وأشادت افطط الماتثة 

أن ٤٧٠٠ حثص سطى افصض صدعا أو شصثوا عثا السام خقل سئعرعط الماعجط. (جضاي ظغعز سربغئ)

إظصاذ أضبر طظ ٧٣٠ طعاجرا شغ ٢٤ جاسئ شغ الماعجط

طساظاة املسطمني، وطعتعط غرصا يف سرض الئتار، يف ظض
تضام الدرار وغغاب تضط اإلجقم طسامرة


