
طاذا اجاةث سطى الساتئ السعرغئ 
تاى ضان طآتمر شغّظا؟ 

التضط شغ اإلجقم ذرغصئ ولغج غاغئ
إن التضط شغ اإلجقم لغج غاغئ بتث ذاته وإظما عع 
ضعن  شإن  وأغدا،  اإلجقم..  أظزمئ  لاطئغص  ذرغصئ 
اإلجقم صث أطر بحضض جازم باطئغص أظزماه تطئغصا 
إغةاد  وعغ  ذلك،  إلى  لطعخعل  ذرغصئ  وحرع  ضاطق، 
رأي سام إجقطغ طظئبص سظ وسغ سام إجقطغ وصعة 
ظعغا  وظعى  سطغه،  والمتاشزئ  التضط  إلصاطئ  ضاشغئ 
سثرا  غارك  لط  شإظه  الضفر،  أتضام  تطئغص  سظ  جازطا 
لط  أو  اإلجقم،  ذرغصئ  بشغر  التضط  إلى  غسسى  لمظ 

غطئص اإلجقم ضاطق بسث وخعله إلى التضط.

اصرأ شغ عثا السثد :
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- شرظسا وبرغطاظغا تطتصان برضإ أطرغضا شغ طتاربئ طا 
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بصطط: طتمعد سئث الضرغط تسظ

دي طغساعرا غتث املُساَرضئ السعرغئ 
سطى صئعل افجث يف شرتة اظاصالغئ 

ضحفئ طخادر طططسئ غعم افتث الماضغ أن المئسعث 
غئتث  طغساعرا  دي  جاغفان  السعرغئ  لفزطئ  افطمغ 
طع المسارضئ السعرغئ إطضاظغئ التعار طع ظزام افجث. 
دي  أن  السسعدغئ  سضاظ  لختغفئ  المخادر  وذضرت 
طغساعرا غئتث طع وشث اقئاقف شغ جظغش برئاجئ خالث 
خعجئ إطضاظغئ اجاؤظاف التعار طع ظزام افجث طظ أجض 
افزطئ  إلظعاء  طصئعلئ  جغاجغئ  تسعغئ  إلى  العخعل 
السعرغئ. وأضاف المخثر أن دي طغساعرا غسسى إلصظاع 
لفارة  افجث  بحار  وصئعل  الظزام  طع  بالتعار  اقئاقف 
البقباء  تعجعه  صئغض  وذلك  أحعر،  جائ  لمثة  اظاصالغئ 
(أطج) إلى طةطج افطظ. وضان المئسعث الثاص لفطغظ 
طغساعرا  دي  جاغفان  جعرغا  إلى  الماتثة  لفطط  السام 
العذظغ  اقئاقف  رئغج  الماضغ،  الةمسئ  غعم  الاصى 
السعري خالث خعجئ والعشث المراشص له شغ طثغظئ جظغش 
شغ  لطترب  دبطعطاجغ  تض  إغةاد  بعثف  السعغسرغئ 

جعرغا. (الثرر الحاطغئ)
: طظ العاضح أن دي طغساعرا غسغر شغ تظفغث 
الثطئ افطرغضغئ الاغ تصدغ بةسض الئتث غظخإ سطى 
طحضطئ اجامرار بحار افجث شغ السططئ. شأطرغضا صث 
أسطظئ سطى لسان وزغر خارجغاعا جعن ضغري أظعا ترغث 
جعرغا دولئ سطماظغئ وأن غاط المتاشزئ سطى طآجسات 
الثولئ، وبمسظى آخر عغ ترغث أن تثثع البائرغظ شغ 
أرض الحام باخعغر المحضطئ شغ أظعا تظتخر برتغض 
بحار بسث شارة اظاصالغئ، شاطعغعط بثلك، وعضثا تتصص 
أطرغضا طا ترغث طظ اجامرار ظفعذعا شغ جعرغا سظثطا 
غةإ  ولثلك  لعا.  بالظسئئ  افجث  بحار  دور  غظاعغ 
سطى أعض جعرغا أن غاظئععا شق غصسعا شغ شت أطرغضا، 
افجث،  بحار  برتغض  تظتخر  ق  الصدغئ  أن  ولغسطمعا 
تاى لع ضاظئ أطرغضا جادة شغ ذلك، ولغساخمعا بتئض 
اهللا تسالى ولغضظ عثشعط عع طا أطرعط اهللا باتصغصه: 
دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة شغ الحام تصطع 
الظفعذ افطرغضغ ضاطق.. وعضثا تضعن الادتغات صث 

أبمرت بمًرا ذغًئا بإذن اهللا. 

أبار شعز تجب السثالئ والاظمغئ شغ اقظاثابات الارضغئ 
وصث  الاعاخض،  طعاصع  سطى  وبثاخئ  ضبغرة  تعارات 
ضاظئ بسمعطعا جغثة إذ اتاعت صثرًا طظ المعضعسغئ. 
لغسئ  عغ  إذ  جثعظئ،  طظ  حابعا  طا  غدغرعا  وق 
تعارًا بغظ شصعاء وإظما بغظ أختاب تعجعات إجقطغئ 
العسغ  لخالح  تصثطاً  غَسثُّ  وطما  طحاغت.  وطظعط 
طثاخقت  تدمظاه  طا  التعارات،  عثه  شغ  اإلجقطغ 
طآغثي شعز أردوغان طظ اجاثراك سطى عثا الاأغغث، 
وتئغغظ أظه طظ باب المصارظئ بغظ جّغٍأ وأجعأ. شصث 
اجاثل بسدعط بفرح المسطمغظ قظاخار الروم سطى 
الفرس شغ إحارٍة إلى صعله تسالى شغ جعرة الروم: 
ْرِض َوُهم مِّن َنْعِد َغلَبِِهْم 

َ ْ
َ األ ْد

َ
وُم  يِف أ ﴿الم  ُغلَِبِت الرُّ

َنْعُد  َوِمن  َقْبُل  ِمن  ْمُر 
َ ْ
األ  ِ ِبَّ ِسننَِي  بِْضِع  يِف    َسَيْغلُِبوَن 

َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن﴾. وعثا اقجاثقل شغه طحابعئ 
لتجب السثالئ بالروم أي بأعض الئاذض، وشغه إصراٌر بأن 
تأغغث اظاخاره والفرح به إظما عع طظ باب المصارظئ 
سطى  غتاشر  ولضظه  الضفر  غطئص  سطماظغ  تعجه  بغظ 
طزاعر إجقطغئ، وبغظ تعجه سطماظغ غسادي اإلجقم 
جابصئ،  بمعاصش  طصارظئ  جغث  المعصش  وعثا  سطظاً. 
عع  إذ  وترظُّته.  الاعجه  عثا  اظضحاف  سطى  غثل  شعع 
اجاثقل بفرغصغظ طرشعضغظ ولضظَّ أتثعما أحث ضفرًا 

طظ اآلخر!
أضث بسخ المتاورغظ أن تجب السثالئ سطماظغ سطظًا 
أن السطماظغئ ضفر، وطع  وبظص دجاعره، وأضث أغداً 
ذلك أغَّث أردوغان وتجبه. ورغط طا شغ عثا افطر طظ 
تظاصخ طبغر، شعع غظطعي سطى إغةابغئ طساةثة، عغ 

الاردد والاظاصخ شغ تئرغرات المآغثغظ.
بختئ  غاسطص  شغما  لتعار  غتااج  افطر  غجال  وق 
اقجاثققت. إذ ق غةعز اقجاثقل بما ق غثل، بثاشع 
لزععر  المسطط  شفرُح  افجعاء.  طعاشصئ  أو  افععاء 
افصض ضفرًا سطى افحث أطر طفععم، وق غخح أن غفرح 
المسطط قظاخار الضاشر أو الفاجص المئشخ لقجقم 
اإلجقم  غتإ  الثي  المسطط  سطى  والمسطمغظ، 

والمسطمغظ.
أطا أن غضعن المراد بالفرح الاأغغث واقتافال والاعظؤئ 
آغات  سطغه  تثل  ق  شعثا  السطماظغ،  الاعجه  باظاخار 
جعرة الروم، بض تظعى سظه الظخعص الحرسغئ وتسثه 

طظ طرض الصطعب وزغشعا.
ذضر الئسخ تئرغراٍت تظثرج ضطعا تتئ صعله تسالى: 
َفُقولُوَن  فِيِهْم  يَُسارُِعوَن  َرٌض  مَّ قُلُوبِِهم  يِف  ِيَن  َّ ا َفرَتَى   ...﴿
ْن  ْمٍر مِّ

َ
ْو أ

َ
َ بِالَْفْتِح أ ِ

ْ
ن يَأ

َ
َ ابُّ أ ن تُِصيبََنا َدآئَِرٌة َفَع

َ
َ أ ْ خنَ

ْغُفِسِهْم نَاِدِمنَي﴾ [المائثة: 
َ
واْ يِف أ رَسُّ

َ
ِعنِدهِ َفُيْصبُِحواْ بَلَ َما أ

تصغصاعا  شغ  عغ  اجاثققت  الئسخ  وذضر   .[٥٢
وطظ  الظاس  طظ  ضبغر  سطى  تظططغ  ولضظعا  تئرغرات، 
المحاغت. وجئإ ذلك أوقً الةعُض بافتضام وبأخعل 
سطى  ران  وطا  افععاء،  بط  اقجاثقِل،  وصعاسث  الفصِه 
لع  اجاثققت  شحاسئ  خاذؤئ.  طفاعغط  طظ  الصطعب 
السطط.  بعا  غعثطعن  أظعط  فدرضعا  أختابعا  شصععا 
بادئ  سطٍط  ذي  سطى  احائعئ  إن  اجاثققت،  وعغ 
اقجاثقل  غتخض  وق  تظضحش،  أن  تطئث  شق  الرأي، 
بعا أخًق إق فجض الاترغش أو الادطغض، صال تسالى: 
ِيَن يف قُلُوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابْتَِغاء  َّ ا ا مَّ

َ
﴿... َفأ

وِيلِِه...﴾. وبغظ الفاظئ والاأوغض غظتخر 
ْ
الِْفْتَنِة وَابْتَِغاء تَأ

أسظاق  لّغ  وبغظ  الفاظئ  اباشاء  بغظ  المئررغظ؛  طئاشى 
وق  سطغه  تثل  ق  طا  سطى  دقلاعا  لغجسمعا  الظخعص 
غساسمطعن  الثغظ  وْلَغْسَطِط  باهللا.  إق  صعة  وق  تعل 
وصعاسث شصعغئ بحضض تئرغري خاذأ أن طا  ظخعخاً 
غصعطعن به خطغر. وجأبغِّظ شغ عثا المصام طا غعضح 
الصعاسث  بسخ  وتطئغصاِت  الظخعص،  بسخ  دققِت 

ر وغظفع المآطظغظ. الفصعغئ، شإن عثا ُغَثضِّ
َ َما اْسَتَطْعُتْم﴾  غساثل الئسخ بصعله تسالى: ﴿َفايَُّقوا ابَّ
الصاسثة  إلى  آخرون  وغثعإ   ،[١٦ الاشابظ:  [جعرة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

/c/1954جرغثةالراغئ

اظاثابات طغاظمار بثون طسطمغ الروعغظشا املدطعثغظ 

بسعرغا  الماسطص  شغّظا  اجاماع  سطى  غقتر  طا  أول  إن 
غعم ٢٠١٥/١٠/٣٠ أظه خرج بسمطغئ تظاصخ وخثاع فعض 
جعرغا وتآطر سطغعط ق طبغض لعا. شصث صرروا شغه طخغر 
جعرغا وأعطعا بسثة ظصاط تاطثص شغ: المتاشزئ سطى 
الظزام السطماظغ وسطى طآجساته اإلجراطغئ وسطى تثود 
جعرغا ضما رجمعا المساسمرون شغ اتفاصغئ جاغضج 
وصش  وتأطغظ  أجاجغئ،  افطعر  عثه  واسائروا  بغضع 
جصعذه  لمظع  الظزام  ضث  الترب  وإغصاف  الظار  إذقق 
وترغث  السطماظغئ  ترشخ  الاغ  الةماسات  ضض  وطتاربئ 
اإلجقم باتعاطعا بالةماسات اإلرعابغئ وشرض اتفاصغئ 
جظغش١ وصرارات طةطج افطظ الاآطرغئ سطى أعض جعرغا 
وتحضغض تضعطئ طظ سمقئعط شغ الظزام والمسارضئ. 
بط أضاشعا بظثا تدمظ أن «الحسإ السعري عع طظ 

غتثد طساصئض جعرغا».
طسطعب  المسطط  جعرغا  حسإ  أن  غفارضعن  إظعط 
اإلرادة، وأظه غةإ أن غثدع إلرادتعط، وأظعط صادرون 
أن غفرضعا سطغه طا غحاؤون وق صغمئ لما غرغثه الحسإ، 

إق بثثاسه بةمطئ أظه عع الثي غتثد طساصئطه!
غزعر أن عثا اقجاماع جاء بسث الةمعد الثي تخض شغ 

طعضعع التض السغاجغ الثي تظحثه أطرغضا واجاظفاد 
ضض السئض لاطئغصه، شصث خرح طئسعث افطط الماتثة 
دي طغساعرا غعم ٢٠١٥/١٠/٣٠ صائق: «أساصث أظظا وخطظا 
إلى ظصطئ تغث عظاك حسعر بأن التطعل السسضرغئ لظ 
غغر  الثي  الروجغ  الاثخض  تاى  طضان  أي  إلى  تصعدظا 
المعجئ  وتغرة  تسرغع  شغ  جاعط  والثي  الطسئئ  صعاسث 
السغاجغئ الثبطعطاجغئ غسظغ أن إظعاء الخراع السعري 
والصداء سطى داسح لظ غتثث دون خطص تض جغاجغ 
الضقم  عثا  شمظ  الئقد».  شغ  لطتضط  وططمعس  طعاز 
شغ  سسضرغا  لطاثخض  روجغا  دشسئ  أطرغضا  أن  غفعط 
وخطئ  بسثطا  وذلك  السغاجغ،  التض  لاسرغع  جعرغا 
افطعر إلى ذرغص حئه طسثودة، وأن اجاماع شغّظا جاء 
شصرروا  الاظفغث  وحك  سطى  التض  ضأن  الظاس  لغععط 
طساصئض جعرغا دون طحعرة أعطعا أختاب السططان 
شغعا، شما بصغ إق إجراءات تظفغثغئ وشظغئ وأن ضض حغء 

صث ذئت واجاعى!
ولثلك صام دي طغساعرا غعم ٢٠١٥/١١/١ بجغارة دطحص 
والاصى وزغر خارجغئ الظزام السعري وبسث ذلك خرح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

شغ العصئ الثي ضاظئ طغاظمار تساسث إلى الثخعل شغ اظاثابات تحرغسغئ «افتث الماضغ»، ضان غسغح صسط طظ 
جضاظعا طظ طسطمغ الروعغظشا صطصا طظ شارة طا بسث اقظاثابات، شغ ظض اضطعادعط وترطاظعط طظ الةظسغئ. وفول 
طرة جغسمح لمراصئغظ دولغغظ طاابسَئ عثه اقظاثابات الاغ جرت غعم افتث ٨ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر، الاغ تصعل 
السططات إظعا جاثخض الئقد شغ طرتطئ طظ الثغمصراذغئ، بغظما تاخاسث أخعات المسارضئ وطظزمات تصعق اإلظسان 
المظثدة بممارجات الادغغص سطى المسارضغظ واقضطعاد الثي غصع سطى أصطغئ الروعغظشا. وصث جرت اقظاثابات دون 
السماح بمحارضئ المسطمغظ الروعغظشا المامرضجغظ شغ إصطغط راخغظ جظعب غرب الئقد، شغما جغسمح وفول طرة 
لطختفغغظ والمراصئغظ افجاظإ بماابسئ عثه اقظاثابات. وشغ العصئ الثي تثسغ شغه السططات أن عثه اقظاثابات 
«جاثخض الئقد إلى طرتطئ الثغمصراذغئ الضاططئ» غحضك طراصئعن شغ ذلك سطى ضعء اقضطعاد المسامر لمسطمغ 
«الروعغظشا» وإصخائعط طظ المحارضئ شغ اقظاثابات ترحًتا وتخعغاا... وبظاء سطى ترطان السططات الضبغر طظ 

المسطمغظ طظ تص الاخعغئ، لط غاةرأ أي تجب سطى ترحغح طسطط واتث ضمظ صعائمه. (روجغا الغعم)
: إن طأجاة طسطمغ بعرطا ق تصض أبثا سظ طآجغ أعض شطسطغظ والئعجظئ والحغحان وجعرغا والسراق 
والغمظ وغغرعا الضبغر. والثي غعجث الفارق شغ أذعان الظاس بغظ طأجاة وأخرى لغج تةط المأجاة ظفسعا، 
اقعامام  إغةاد  شغ  دورًا  تطسإ  والاغ  لطمسطمغظ،  سثوة  دول  بسغاجات  المرتئطئ  اإلسقم  وجائض  وإظما 
بمأجاة دون أخرى، وبالضغفغئ الاغ تراعا.. شفغ خقل اقجاسمار الئرغطاظغ لئعرطا صاطئ برغطاظغا بطرد 
المسطمغظ طظ وظائفعط وإتقل الئعذغغظ طضاظعط، وطخادرة أطقضعط وتعزغسعا سطى الئعذغغظ، والجج 
بالمسطمغظ وخاخئ صادتعط شغ السةعن أو ظفغعط خارج بقدعط، وصاطئ بإطثاد الئعذغغظ بالسقح الثغظ 
ارتضئعا طةازر ضبغرة بتص المسطمغظ.. وبسث أن أجئر الغاباظغعن الئرغطاظغغظ سطى اقظستاب طظ بعرطا إلى 
العظث سام ١٩٤٢، صاطعا طع الئعذّغغظ الئعرطغغظ الماتالفغظ طع الةغح الغاباظغ بارتضاب أسمال وتحغئ 
ضث المسطمغظ، تغث صاطعا وأترصعا طا غجغث سظ بقبمؤئ صرغئ طظ صرى المسطمغظ، وصث وخش السثغث طظ 
المآرخغظ تطك المةجرة بأظعا «ععلعضسئ» أراضان، ظزرا لفزاساعا ووتحغاعا وضبرة سثد ضتاغاعا.. وق 
تجال طأجاتعط طسامرة إلى الغعم وبأحضال شزغسئ.. والغعم تةري اقظاثابات شغ طغاظمار شغ ظض طظسعط 
طظ المحارضئ شغعا ترحتا وتخعغاا وجط رضا دولغ سظ ذلك بخرف الظزر سظ بسخ افخعات الاغ تثرج 
طظ عظا وعظاك، شئمةرد أن تةري اقظاثابات شغ ظض وجعد طراصئغظ دولغغظ غسظغ ذلك أن افجاس الثي 
تصعم سطغه اقظاثابات طصئعل.. إن طأجاة المسطمغظ شغ طغاظمار جثغرة بأن تةسض المسطمغظ غثرضعن 
أن طآجغعط شغ ضض الئقد جئئعا واتث وعع غغاب دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ تتمغ 

المسطمغظ وتةسطعط صعة طآبرة غعابعط أسثاؤعط وغتسئعن ألش تساب صئض الافضغر باإلجاءة إلغعط. 
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أظعا  الماضغ،  الةمسئ  غعم  الماتثة،  العقغات  أسطظئ 
إلى  إغشض،   ١٥ إف  ذراز  طظ  طصاتطئ  ذائرات   ٦ أرجطئ 
ترضغا.  جظعبغ  أضظئ  بعقغئ  السسضرغئ  إظةرلغك  صاسثة 
وذضر بغان خادر سظ وتثة السقصات الساطئ شغ الصعات 
الةعغئ افطرغضغئ بأوروبا وأشرغصغا، أن ٦ ذائرات تربغئ 
طظ ذراز إف ١٥، وخطئ إلى صاسثة إظةرلغك، بعثف دسط 
السغادة الارضغئ والثشاع سظ أطظ دول المظطصئ. وأوضح 
الئغان، أن الطائرات أرجطئ طظ صاسثة «شاغار وغظس» الباطظ 
سحر بئرغطاظغا، وجاضعن طعماعا تماغئ افجعاء الارضغئ، 
طدغفاً: إن «العقغات الماتثة تاصاجط المسآولغات طع 
تماغئ  أجض  طظ  (الظاتع)،  افذطسغ  حمال  وتطش  ترضغا 
أطظ المظطصئ وتتصغص اجاصرارعا». وضاظئ وزارة الثشاع 
أظعا  جابص،  وصئ  شغ  أسطظئ  (الئظااغعن)،  افطرغضغئ 
جارجض إلى صاسثة إظةرلغك، ١٢ ذائرة تربغئ طظ ذراز 

إف ١٥، دون تتثغث طعسث إرجالعا. (وضالئ افظاضعل)
تضام  بصغئ  ضما  ترضغا،  تضام  غفاح  عضثا   :
المسطمغظ  بقد  شغ  وافجعاء  افراضغ  المسطمغظ، 
لةغعش الثول الشربغئ الضاشرة وذائراتعا وخعارغثعا.. 
أردوغان  رأجعط  وسطى  ترضغا  تضام  غصعم  أن  شئثل 
الارضغ  الةغح  بإرجال  الحام  أعض  ظخرة  بعاجإ 
لرشع الزطط سظعط وطعاجعئ سخابات بحار، غصعطعن 
بمساسثة أطرغضا شغ تظفغث جغاجاعا ضث  أعض الحام.. 
والمساشرب أن ظةث طظ بغظ المسطمغظ طظ غاضطط سظ 

أردوغان بعخفه طثاشسا سظ أعض الحام وبعرتعط!! 

أطرغضا ترجض ٦ طصاتقت إىل صاسثة 
إظةرلغك الرتضغئ 
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شغ  الرجمغئ  غغر  الئرلماظغئ  اقظاثابات  ظاائب  خثرت 
تجب  شغعا  وضان  التالغ،  الباظغ  تحرغظ   ١ شغ  ترضغا 
بظسئئ  جثغث  طظ  افول  التجب  عع  والاظمغئ  السثالئ 
الباظغئ  المرتئئ  شغ  الةمععري  الحسإ  وتجب   ،٪٤٩,٥٠
بظسئئ ٢٥,٤٠٪، وتجب الترضئ الصعطغئ شغ المرتئئ البالبئ 
(الضردي)  الثغمصراذغ  الحسعب  وتجب  بظسئئ ١١,٩٠٪، 
شغ المرتئئ الرابسئ بظسئئ ١٠,٧٠٪ طظ افخعات. شغ تغظ 
تض تجب الترضئ الصعطغئ شغ المرتئئ الرابسئ طظ تغث 
سثد المصاسث. وظعرت الفروق الضئغرة طصارظًئ طع ظاائب 
اظاثابات ٧ تجغران طظ عثا السام، الاغ ضاظئ سطى الحضض 
الحسإ  وتجب   ٪٤٠,٩ والاظمغئ  السثالئ  تجب  الاالغ: 
الةمععري ٢٤,٩٪ وتجب الترضئ الصعطغئ ١٦,٣٠٪ وتجب 

الحسعب الثغمصراذغ ١٣,١٪ طظ افخعات.
وق بث طظ الاأضغث عظا سطى السعاطض الثاخطغئ والسعاطض 
شغ  ضئغر  دور  لعا  ضان  الاغ  أوجطغئ  الحرق  الثارجغئ 
الاغ  الظاائب  شغ  الضئغرة  الاشغرات  عثه  طبض  إتثاث 
تاةاوز ٥  ق  صخغرة  شارة  خقل  افتجاب  سطغعا  تخطئ 
أحعر. ظتاول الاطرق عظا إلى السعاطض المعمئ طظ بغظ 

السعاطض الضبغرة الاغ أبرت سطى أخعات الةمععر.
السغاجئ الثاخطغئ:

تعصسات افزطئ اقصاخادغئ: ضاظئ الدائصئ اقصاخادغئ 
تحعث تجاغثًا طسامرًا صئض اظاثابات ٧ تجغران، والطغرة 
الارضغئ تحعث اظعغارًا طصابض الثوقر افطرغضغ. واظسضسئ 
والاظمغئ  السثالئ  تجب  بغظ  والخراع  تصسغط  أتثاث 
وجماسئ غعقن وطجاسط الفساد جطئاً سطى تجب السثالئ 
والاظمغئ. وشغ أسصاب تطك اقظاثابات لط غامضظ تجب 
السثالئ طظ تحضغض التضعطئ وتثه، وتسسرت طتاوقت 
اقئاقف طع افتجاب افخرى، وضان طظ ظاائةعا طجغٌث طظ 

تفاصط افزطئ اقصاخادغئ.
وطآجسه  سام،  بحضض  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وتمضظ 
رئغج الةمععرغئ أردوغان بحضض خاص طظ اجابمار 
عثه الظصطئ لخالح التجب، وصث صال أردوغان بعضعح: 
«جاافاصط افزطئ اقصاخادغئ إن لط تمضظعظا طظ تحضغض 
أن  غمضظعا  ق  اقئاقشغئ  التضعطات  وبطثان  التضعطئ، 
تتصص اقجاصرار اقصاخادي». والافضغر السطتغ الثي 
تاخش به الحسعب سادة دشع الحسإ الارضغ إلى تشغغر 
خغاراته شغ اظاثابات ١ تحرغظ الباظغ لخالح تجب السثالئ 
والاظمغئ. فن الحسإ الارضغ شغ العاصع غصش وجعا لعجه 
تتمطعا الاطعرات اقصاخادغئ خقل  طع طثاذر ضئغرة 
السظعات السحر الصادطئ. شصطاع ضئغر طظ الظاس طثغظعن 
لطئظعك طظ خقل بطاصاتعط اقئاماظغئ، وحئح اقضطراب 
اقصاخادي، وارتفاع ظسئئ الفعائث (الربا)، ووصعف الئظعك 
سطى أبعابعط لطمطالئئ بثغعظعا إن لط غظفرد تجب السثالئ 
والاظمغئ بالتضط ألصى بزقله سطى الظاس. وعضثا لعح 
تجب السثالئ والاظمغئ بسخا تعثغث افزطات اقصاخادغئ 
طظ تتئ السئاءة ضما غصعلعن. واجاشض خعف الظاس شغ 

اقظاثابات، وضان له طا أراد.
طحضطئ اإلرعاب:

طسطعم أن تجب السثالئ والاظمغئ أذطص سمطغئ التض شغ 
ظعاغئ سام ٢٠١٢، لتض طحضطئ تجب السمال الضردجااظغ 
اإلرعابغ. واجامرت عثه السمطغئ صرابئ ٢,٥ جظئ. ولصاء 
الضردجااظغ  السمال  تجب  زسغط  طع  الارضغئ  التضعطئ 
التضعطئ  بغظ  المئاحرة  والمتادبات  أوجقن،  اهللا  سئث 
الارضغئ وتجب الحسعب الثغمصراذغ الثي غمبض العاجعئ 
السغاجغئ لتجب السمال الضردجااظغ اظسضج سطى الرأي 
حضض  سطى  الثغمصراذغ  الحسعب  تجب  لخالح  السام 
تعصسات بعضع تث لمحضطئ اإلرعاب المسامرة طظث ٣٠ 
ساطاً. طظ جعئ أخرى اظسضج جطعس التضعطئ الارضغئ 
الضردجااظغ  السمال  تجب  طع  المفاوضات  ذاولئ  سطى 
وطظتعا اطاغازًا ضئغرًا لتجب الحسعب الثغمصراذغ؛ سطى 
غتمطعن  الثغظ  افتراك  سظث  وغدإ  اطاساض  حضض 
المحاسر الصعطغئ. وضاظئ طسغرة التض صث وخطئ إلى 
التثغث سظ إذقق جراح سئث اهللا أوجقن. وضاظئ الظاغةئ 
سعدة صسط طظ افخعات الصعطغئ الماةمسئ سظث تجب 
السثالئ والاظمغئ شغ اظاثابات ٧ تجغران إلى تجب الترضئ 
الصعطغئ، شارتفسئ أخعاته طصابض تجب السثالئ والاظمغئ. 
الثي  الثغمصراذغ  الحسعب  تجب  اضاسإ  بالمصابض 
غمارس السغاجئ شغ وجط عادئ ظسئغاً شغ المظاذص 
الحرصغئ والةظعبغئ الحرصغئ دسط الحسإ الضردي طاتمًق 
دور طظ غطئغ ططالإ الحسإ الضردي. واظسضج ذلك 
سطى اظاثابات ٧ تجغران شارتفسئ ظسئئ افخعات بمصثار 
٧٪ تصرغئاً. وعغ ظسئئ افخعات الاغ اظاصطئ إلغه طظ 

تجب السثالئ والاظمغئ.
عثا  رؤغاه  بسث  والاظمغئ  السثالئ  تجب  دشع  طا  وعع 
اقظتثار شغ افخعات إلى اتئاع جغاجئ جثغثة والسعدة 
إلى جغاجئ طضاشتئ اإلرعاب طساشقً تفةغرات جروج شغ 
٢٠ تمعز ٢٠١٥. واظاحرت الفعضى شغ المظاذص الحرصغئ 
والةظعبغئ الحرصغئ ظاغةئ الخراع الفسطغ المسطح طع تجب 
السمال الضردجااظغ، وأسطظئ تالئ الطعارئ شغ المثن، 
صطصا  ذلك  واظسضج  ضبغرة.  طظاذص  شغ  الاةعل  وتزر 
سظث أختاب الاةارة الخشغرة والماعجطئ والمسابمرغظ 

شغ  أردوغان  أبثاه  الثي  لقخرار  ضان  وعضثا  الضئار. 
اقجامرار بالتمطئ سطى اإلرعاب أبره الضئغر شغ اظاثابات 
١ تحرغظ الباظغ التالغ. شتجب السثالئ والاظمغئ اجاساد 
افخعات الصعطغئ الاغ خسرعا شغ اظاثابات تجغران طظ 
خقل التمطئ الفسطغئ ضث تجب السمال الضردجااظغ باجط 
طضاشتئ اإلرعاب. ضما ضان لطتمطئ اقظاثابغئ الثاذؤئ 
الاغ صادعا تجب الترضئ الصعطغئ الثي ضان الثاجر افضئر 
شغ اقظاثابات تأبغر ضئغر. شضان طعصفه عثا خثطئ طةاظغئ 

لتجب السثالئ والاظمغئ.
وسعدة الخراع والفعضى إلى المظاذص الحرصغئ والةظعبغئ 
الحرصغئ أزسب الضبغر طظ الظاس. وضأن أردوغان صال لعط: 
«إن لط تظاثئعا تجب السثالئ والاظمغئ، شساسامر بغؤئ 
الخراع، ولظ تظسمعا بالسغح المرغح»، وعضثا اظسضسئ 
أجعاء الثعف والفعضى شغ تطك المظاذص سعدة ٢,٥٪ طظ 
أخعات الحسإ الضردي طظ تجب الحسعب الثغمصراذغ 

إلى تجب السثالئ والاظمغئ.
وأبرعا  والاظمغئ  السثالئ  لتجب  اقظاثابغئ  العسعد 

سطى ظاائب اقظاثابات:
تسابصئ افتجاب ضما عع المسااد شغ ضض تمطئ اظاثابغئ 
شغ تصثغط العسعد صئغض اظاثابات ١ تحرغظ الباظغ. وتتاض 
العسعد.  عثه  طظ  افضئر  الصسط  اقصاخادغئ  العسعد 
واظسضج ذلك بحضض واضح سطى أخعات الظاخئغظ. وصث 
أظعرت الظاائب أن الظاخئغظ رأوا أن وسعد تجب السثالئ 
والاظمغئ ضاظئ أضبر واصسغئ. وأن العسعد اقصاخادغئ لئصغئ 
افتجاب بسغثة سظ العاصع. أضش إلى ذلك أن الظاخئغظ 
غثرضعن اجاتالئ تحضغض تضعطئ ائاقشغئ بثون تجب 
السثالئ والاظمغئ، ووسعدعا بالاالغ عغ افصرب لطاتصغص. 
وطظ المعط عظا تسطغط الدعء سطى ظصطئ طعمئ جثًا 
وعغ أن تجب السثالئ والاظمغئ لط غصثم وسعدًا اصاخادغئ 

جثغئ لطظاخئغظ شغ اظاثابات ٧ تجغران الماضغ.
السغاجئ الثارجغئ شغ الحرق افوجط وتأبغرعا سطى 

ظاائب اقظاثابات:
تخاسث الثور الارضغ ووزظه شغ جغاجات الحرق افوجط 
تسمض  الاغ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تضعطئ  ظض  شغ 
باظسةام طع العقغات الماتثة افطرغضغئ خقل ١٢ ساطاً. 
وبتث تأبغر العقغات الماتثة افطرغضغئ سطى اقظاثابات 
الارضغئ غصعدظا إلى الئتث سظ جغاجات ترضغا شغ الحرق 
افوجط بحضض سام، وشغ جعرغا سطى وجه الثخعص. 
السعري.  المساظصع  شغ  طاعرذئ  الماتثة  شالعقغات 
وطعاشصاعا سطى الاثخض الروجغ شغ جعرغا غضحش سظ 
تةط عثه العرذئ. ولثلك تاططع دائماً إلى صغام الثول 
اإلصطغمغئ المتغطئ بسعرغا بثورعا بحضض شسال ضما ترغث. 
وعثه الثول عغ ترضغا وإغران والسراق وافردن. والتثود 
الارضغئ الاغ تماث ٩٠٠ ضط طع جعرغا تةسض لارضغا دورًا 
طاصثطاً سطى الثول البقث افخرى. لثلك ترغث العقغات 
الماتثة افطرغضغئ بحضض دائط إدارة طساصرة شغ ترضغا. 
وترى أن التضعطات اقئاقشغئ جائطأ طظ جغاجاتعا 
سصمعا.  إلى  تآدي  ربما  بض  ترضغا،  سئر  تمررعا  الاغ 
ولعثا السئإ، دسمئ العقغات الماتثة افطرغضغئ تعجه 
أردوغان وتجب السثالئ والاظمغئ ظتع اقظاثابات المئضرة. 
تجب  ضث  السسضرغئ  السمطغات  تةاه  الخمئ  شالاجطئ 
السمال الضردجااظغ شغ جئغض اجاسادة أخعات الصعطغغظ 
افتراك الاغ خسرعا تجب السثالئ والاظمغئ شغ اظاثابات 
صعاسثعا  بفاح  إذن  سطى  بالمصابض  وتخطئ  تجغران. 
السسضرغئ لطاثخض شغ جعرغا بحضض طرغح. ودسمئ طظ 
الثغمصراذغ،  اقتتاد  الضردغئ [تجب  الةماسات  خقلعا 

وجظاته المسطح] شغ الحمال السعري.
شارضغا باخاخار دولئ لعا تأبغر ضئغر شسال شغ الحرق 
اجاشقل  ترغث  افطرغضغئ  الماتثة  والعقغات  افوجط. 
طخالتعا.  جئغض  حضٍض شغ  عثا الثور الارضغ بأشدض 
سطى  (اقئاقف  تعثغٍث  بأي  تصئض  لظ  ذلك  أجض  وطظ 
جئغض المبال) قجاصرار ترضغا. وطظ أجض ذلك تثسط تجب 
السثالئ والاظمغئ اجاظادًا إلى تةربئ ١٢ ساطاً طظ الاظسغص 
والاساون. ولع أن العقغات الماتثة افطرغضغئ لط تضظ 
ترغث دسط أردوغان وتجب السثالئ والاظمغئ قجاثثطئ 

 ضثه جمغع اآللغات الاغ تمطضعا شغ ترضغا
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ظزرات جغاجغئ

بصطط: طتمعد ضار*

أسطظئ شرظسا سظ إرجال تاططئ ذائراتعا حارل دغشعل 
لطمحارضئ شغ صخش طصاتطغ تظزغط الثولئ اإلجقطغئ 
شغ جعرغا والسراق، وصالئ برغطاظغا بأّظعا ق تصئض بأن 
تاغمج  خظثاي  ختغفئ  وأشادت  اآلخرون،  سظعا  ُغثاشع 
الئرغطاظغئ بأّن رئغج العزراء الئرغطاظغ دغفغث ضاطغرون 
غعد أن غططإ طظ الئرلمان الئرغطاظغ الاخعغئ سطى 
اقظدمام إلى الشارات الةعغئ ضث طصاتطغ الاظزغط شغ 
جعرغا بسث رشخ طةطج السمعم الدربات السسضرغئ 
شغ جعرغا سام ٢٠١٣. وأّضث وزغر المالغئ الئرغطاظغ جعرج 
أوزبعرن أظه: «ق بث لئرغطاظغا وأوروبا طظ إغةاد ذرغصئ 
لمسالةئ الخراع شغ جعرغا»، وأضاف بأن «الخراع شغ 
جعرغا غةإ أن غحمض خطئ حاططئ لمعاجعئ داسح» 
الثغظ اسائرعط أخض المحضطئ، ووخش ذلك بأّظه: «تتث 
ضثط بالطئع، لضظ ق غمضظ ترك تطك افزطئ تسافتض، 
سطغظا أن ظظثرط لمعاجعئ ذلك». إّن عثه الاخرغتات 
والاترضات الفرظسغئ والئرغطاظغئ الماجاطظئ، ُتفغث بأّن 
المحارضئ  سظ  السابص  شغ  اطاظاسعا  وبسئإ  أوروبا، 
بضباشئ شغ التمطئ افطرغضغئ ضث تظزغط الثولئ، بثأت 
تحسر باظسجالعا سظ وعب افتثاث شغ الحرق افوجط، 
وقتزئ أّن أطرغضا باتئ تاآطر سطغعا خاخئ بسث إدخال 
روجغا ببصض ضئغر إلى الساتئ الحرق أوجطغئ، لاضعن 

حرغضاً طفغثًا لعا، وإلضساف ظفعذ افوروبغغظ شغعا.
وضقم وزغر طالغئ برغطاظغا جعرج أوزبعن الثي ُغعّضح 
شغه ضرورة تعاشص افوروبغغظ سطى وضع خطئ حاططئ 
لمعاجعئ تظزغط الثولئ باسائارعا تتثغاً ضثماً غساعجإ 
تظسغص  ضرورة  إلى  ُغحغر  صال،  ضما  شغه  اقظثراط 
بسرسئ  المعضعع  بعثا  الماسطصئ  افوروبغئ  الاترضات 
صخعى، لثلك جاءت تخرغتات الفرظسغغظ والئرغطاظغغظ 

بإغصاع طاجاطظ لاثثم عثا العثف.
وغئثو أّن دخعل روجغا سطى الثط عع الثي تّرك شرظسا 

املراوغات السغاجغئ تشثو جغثة املعصش 
يف الغمظ!
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بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*
باجط  الظاذص الرجمغ  دبطعطاجغئ أن  طخادر  ذضرت 
افطغظ  طئسعث  أبطس  السقم  سئث  طتمث  التعبغغظ 
السام لفطط الماتثة إلى الغمظ، إجماسغض ولث الحغت 
أتمث، اساثاره سظ إسقن رئغج طا غسمى بـ«المةطج 
سئث  وأضث  الخماد،  خالح  لطةماسئ  السغاجغ» 
المتادبات  شغ  جغحارك  التعبغغظ  وشث  أن  السقم، 
طع التضعطئ الحرسغئ الغمظغئ، برساغئ افطط الماتثة 
الةاري.  الحعر  طظاخش  تظططص  أن  المصرر  طظ  والاغ 
طظ  جاسئ   ٢٤ بسث  السقم،  سئث  طتمث  اساثار  وغأتغ 
إسقن الخماد سطى تسابه شغ طعصع الاعاخض «شغج 
الماتثة  افطط  تةرغعا  الاغ  الارتغئات  أن  بعك»، 
بحأن المفاوضات بغظ التضعطئ الحرسغئ الغمظغئ طع 
اقظصقبغغظ، شاحطئ، وأن طا غاردد شغ وجائض اإلسقم 
طا عع إق خثاع وتدطغض، ضما حظ عةعًطا قذًسا سطى 
افطط الماتثة والثور السطئغ الثي غصعم به طئسعبعا.
غاجغظ،  رغاض  الغمظغ،  الثارجغئ  وزغر  وضان  عثا 
إلغران،  الماضغ  افجئعع  قذسئ  اظاصادات  وجه  صث 
واتعمعا بإخثار تسطغمات لقظصقبغغظ بسثم المحارضئ 
رحثعا،  إلى  «السعدة  إلى  ذعران  ودسا  التعار،  شغ 
تال  شغ  الغمظ  شغ  الحرسغئ  التضعطئ  طع  والاساطض 

أرادت إسادة السقصات طع بقده».
ضما خرح وزغر الثارجغئ السسعدي سادل الةئغر تعل 
صرب اظاعاء الترب شغ الغمظ، إذ صال «إن بمئ طآحرات 
سطى أن السمطغئ الاغ تظفثعا صعات الاتالش السربغ صث 
تظاعغ صرغئا، طئثغا أططه شغ أن تفدغ المفاوضات، 
غمدغ  جغاجغ  تض  إلى  الماتثة  افطط  ترساعا  الاغ 

بالغمظ ظتع طساصئض أشدض»..
اظاعاء  صرب  إلى  تحغر  الاغ  الاخرغتات  رغط  إظه 
لط  الاغ  لطمفاوضات  والةطعس  الغمظ  شغ  الترب 
المراوغئ  أن  إق  طضاظعا  وق  صطسا  طعسثعا  غتثد 
شضطما  المعصش؛  جغثة  عغ  وخالح  التعبغغظ  طظ 
دول  وضثا  وتضعطاه  لعادي  المعالغ  الطرف  تظازل 
اآلخر  الطرف  ضشعط  تتئ  لعادي  الثاسمئ  الاتالش 
أن  ظةث  أطرغضا  خطفعا  وطظ  الماتثة  بافطط  طمبطئ 
التعبغغظ وسطغ خالح غراوغعن وغتاولعن البئات صثر 
تخرغتات  غفعمعن  تغث  افرض  سطى  غمضظعط  طا 
خخعطعط بصرب إغصاف الترب وإجراء المفاوضات أظعا 
غراعظعن  التعبغغظ  إن  لثخعطعط.  عجغمئ  سظ  تسئر 
 - ططغحغا  أي  تال   - الترب  شغ  ظفسعط  ذعل  سطى 
واجاظجاف خخعطعط والدشعط افطمغئ الاغ تسسى 
لخالتعط، ضما وغسعلعن سطى اقخاقشات الاغ تسخش 
بثخعطعط وخاخئ شغ سثن الاغ لط تساطع التضعطئ 
الافةغرات  بسث  طةثدا  إلغعا  السعدة  أو  شغعا  الئصاء 
طسمى  تتئ  المسطتغظ  بسخ  وظععر  واقغاغاقت 
إلغران،  المعالغ  اقظفخالغ  التراك  أو  الثولئ  تظزغط 
صئض  طظ  لطمصاوطئ  اخاراصات  شعظاك  تسج  شغ  وضثلك 

وضثلك  المظاذص،  طظ  غغرعا  وشغ  وخالح  التعبغغظ 
غسعل التعبغعن سطى اقخاقشات والائاغظات الاغ تطفع 
طساعى  سطى  أطا  وتضعطاه.  عادي  بغظ  السطح  سطى 
دول الاتالش شعط غسعلعن سطى اقخاقشات شغ السائطئ 
السسعدغئ التاضمئ والخراع اإلظةطع أطرغضغ شغعا، ضما 
وغسعلعن سطى اقخاقشات بغظ بسخ شخائض المصاوطئ 
ودولئ اإلطارات خاخئ المصاوطئ المتسعبئ سطى تجب 

اإلخقح.
عثا  عئطئ  إطاراتغئ  حتظ  ذائرة  وخعل  ورغط 
افجئعع شغ ططار خظساء الثولغ تتمض سطى طاظعا ٧٥ 
ذظاً طظ المساسثات الطئغئ الساجطئ طصثطئ طظ العقل 
افتمر اإلطاراتغ، وضثا طع وخعل ذائرة روجغئ إلى 
ططار خظساء صغض أظعا تتمض طساسثات إظساظغئ، إق أن 
طتططغظ غرون أن إجقء روجغا ل٧٠ طظ رساغاعا الثغظ 
ضاظعا ذعال الفارة الماضغئ شغ الغمظ غسث دقلئ سطى 
طع  الصرغإ  المثى  سطى  المفاوضات  ظةاح  اجائساد 
اجامرار اجاسار الترب وشرض طجغٍث طظ التخار سطى 
خظساء والسمض سطى تترغر بصغئ المثن خاخئ تسج وطا 

تئصى طظ جغعب شغ طأرب وغغرعا.
إق  غضعن  ولظ  الغمظ  شغ  طسصث  السغاجغ  التض  إن 
رجتئ  شمظ  افرض،  سطى  المعاجعات  ظاائب  ولغث 
أظه  طع  اآلخر،  الطرف  سطى  حروذه  شسغفرض  ضفاه 
واصسغا  لضظه  الاتالش  لخالح  الزاعر  شغ  طائًق  غئثو 
لغج ضاشغاً تاى اآلن إلجئار الطرف اآلخر سطى الصئعل 
بالظعاغئ السغاجغئ لطترب خاخئ وأن التعبغغظ الثغظ 
تثسمعط أطرغضا باإلضاشئ لما ذضرت أسقه غرون أن 
غساطغسعا  لط  لقظةطغج  المعالغظ  وتضعطاه  عادي 
إدارة المظاذص المتررة والسعدة إلغعا شغ ظض تظاطغ 
الفعضى شغ تطك المظاذص وخاخئ سثن، بض لغج طظ 
السعض أن غسطمعا جقتعط شعط جغاثرَّسعن بأظه ق 
وجعد لتضعطئ صادرة سطى إدارة الئقد شغ ظض غغابعا 
جقتعط  تسطغط  سطى  غعاشصعا  لظ  ضما  افرض،  سطى 
غائع  غروظه  ضما  وأغطئه  عادي  خظسه  الثي  لطةغح 
الصاسثة  أو  الثولئ  تظزغط  أو  السطفغغظ  أو  اإلخقح 
وجغتاولعن إصظاع الرأي السام الثولغ أن عثا الةغح 
شرض  وبالاالغ  إرعابغئ  ططغحغات  عع   - المصاوطئ   -
ولث  اسائره  الثي  أوق  باإلرعاب  غسمعظه  طا  طتاربئ 

الحغت السثو المحارك.
إن تال أعض الغمظ غجداد ضض غعم تأزطاً وحصاًء، شصث 
خارت الترب طشظما سظث تةار التروب شضبرت افجعاق 
السعداء وزاد اقتةار بأصعات الظاس وطخالتعط، وعثا 
التال لظ غثعإ سظا غا أعطظا شغ الغمظ إق بأن تسمطعا 
طحروع  غتمطعن  الثغظ  المثطخغظ  الساططغظ  طع 
الثقص لطغمظ وافطئ، بض لطسالط أجمع، إظه طحروع 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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بصطط: أتمث الثطعاظغ
بالمحارضئ  رغئاعما  سظ  باإلسقن  لقجراع  وبرغطاظغا 
شغ صخش صعات تظزغط الثولئ بسث أن ضاظاا تارددان 
شغ شسض ذلك طظ صئض، وذلك لثحغاعما طظ تشغغئعما 
سظ الساتئ السعرغئ خخعخاً، والحرق أوجطغئ بحضض 
سام، وتطعل روجغا طضاظعما إلى جاظإ أطرغضا. لغسئ 
المحضطئ شغ جعرغا إذًا ضما غجسط وزغر المالغئ الئرغطاظغ 
بأّظعا أزطئ طسافتطئ، وتتٍث ضثط، وتتااج إلى خطئ 
أوروبغئ حاططئ لمعاجعاعا، بض المحضطئ شغ تصغصاعا 
تضمظ شغ الثعف طظ إصخاء أطرغضا فوروبا طظ طظطصئ 
الحرق افوجط باجاثثام روجغا سعضاً سظعا، عثه عغ 

تصغصئ المحضطئ وعثا عع جععرعا.
وتاولاا  الفراغ،  لمضء  وبرغطاظغا  شرظسا  عرسئ  لثلك 
الطتاق بأطرغضا شغ طتاولئ طظعما لمظسعا طظ اقجافراد 
بالمظطصئ صئض شعات العصئ، شأوروبا ُتثرك تمام اإلدراك 
الثولئ  وتظزغط  اإلرعاب  ورصئ  تساثثم  أطرغضا  أّن 
بمعارة، وذلك لاسجغج ظفعذعا شغ افطاضظ الاغ غعجث 
شغه ظفعذ جابص لفوروبغغظ، طظ أجض التطعل طضاظعط، 
والسسغ إلضساف وجعدعط، وطظ بّط اقظفراد بالمعصش 

الثولغ طظ دوظعط.
أّطا عثف افوروبغغظ تتثغثًا طظ العجعد السسضري بضباشئ 
شغ المظطصئ شعع بضض بساذئ طحارضئ افطرغضغغظ شغ 
وضع افعثاف، وخعغ اقجاراتغةغات لطمظطصئ، وسثم 
تمضغظ أطرغضا طظ الاثطغط بمفردعا لاصسغط المظطصئ 
طظ  وخغاغاعا  عغضطاعا  وإسادة  جثغثة،  أجج  سطى 
جثغث، فّن أطرغضا صث ظعر سطغعا بالفسض الةثغئ شغ 
طسّمغات  تتئ  جثغثة  عجغطئ  ضغاظات  إخراج  طتاولئ 
تصسغمات  إللشاء  لطامعغث  الضعظفثرالغئ،  أو  الفغثرالغئ 
جاغضج بغضع الاغ خاغعا الفرظسغعن واإلظةطغج صئض 
صرن تصرغئاً، وشغ ذلك تعثغث تصغصغ وخطغر لطعجعد 

 افوروبغ شغ المظطصئ بأجرعا
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أن  الرأجمالغ  الفضر  غسائر  تغث  الفضر.  ذلك  ضقل 
أي  الظسئغئ»؛  «بالظثرة  تامبض  اقصاخادغئ  المحضطئ 
تاجات الئحر غغر  والثثطات طصابض  طتثودغئ السطع 
المتثودة. وبالاالغ خطأ تخعرعط لطتض الثي غصعم 
لفشراد  تاغح  الاغ  الامطك  وترغئ  اإلظااج  زغادة  سطى 

التخعل سطى طا غرغثون طظ تاجات.
وصث بغظ افخ غعظج أن المحضطئ اقصاخادغئ لغسئ 
عغ شغ صطئ السطع والثثطات وخاخئ شغ زطاظظا، بض 
سادل،  بحضض  الظاس  سطى  تعزغسعا  ضغفغئ  شغ  تامبض 
وأن اإلجقم بّغظ أن التض لطمحضطئ اقصاخادغئ غصعم 
الفصر  طحضطئ  تسالب  شق  لطبروة؛  السادل  الاعزغع  سطى 
بجغادة اإلظااج.. وإظما بتسظ الاعزغع وبالظزام الثي 
وترطان  الئقد  خغرات  سطى  الصطئ  بسغطرة  غسمح  ق 
غرزح  الثي  الغعم  السالط  تال  عع  ضما  طظعا  الشالئغئ 
اإلظااج  ضثاطئ  رغط  خاظصئ  اصاخادغئ  أزطات  تتئ 

الصعطغ والسالمغ.
الرابسئ  الضطمئ  شغ  طظخعر  زاعث  افخ  تظاول  بغظما 
وطا  الشربغ  الظزام  عغمظئ  ظض  شغ  الحسعب  طساظاة 
تاسرض له تطك الحسعب طظ ظطط وصعر، بض طظ صاض 
وتعةغر، بسئإ جغاجات الشرب اقجاسمارغئ شغ بقد 
المسطمغظ والاغ تصعم سطى دسط الطشاة وإبارة الفاظ 

ضغ تسامر العغمظئ الشربغئ.
صثرة  والمحارضغظ  التدعر  أسثاد  شاصئ  وصث  عثا 

 الصاسئ اقجاغسابغئ

سصث تجب الاترغر شغ الساخمئ الثظمارضغئ ضعبظعاجظ 
«اإلجقم  بسظعان  طآتمرًا  ٢٠١٥/١١/٠٨م  افتث  غعم 

والثقشئ...»، وصث تدمظ أربع ضطمات:
افولى  الضطمئ  شغ  الطئظ  أبع  اهللا  تغط  افخ  بغظ  شصث 
شساد الظزام الثغمصراذغ الشربغ وأن ظزام الثقشئ 
شغه  تسعد  تغث  والسادل  الخالح  الرباظغ  الظزام  عع 
عغ  ضما  ولغج  الئحر،  بغظ  تمغغج  دون  اهللا  حرغسئ 
الشظغئ  الظثإ  شغعا  تسعد  الاغ  الثغمصراذغئ  تال 

والصعغئ.
سئغثة  أم  افخئ  شغعا  شاتثبئ  الباظغئ  الضطمئ  أطا 
اقجاماسغ الشربغ وشساد شطسفاه  سظ شساد الظزام 
الاغ تظزر إلى المرأة ظزرة جطئغئ تصعم سطى تشغغإ 
واخاجالعا  أظعباعا  واجاشقل  إظساظغاعا  ذمج  بض 
الظزام  أن  ظةث  المصابض  وشغ  الةظسغ..  الئسث  شغ 
اقجاماسغ شغ اإلجقم غصعم سطى ظزام رباظغ سادل 
طخثره وتغ الثالص الثي ق غظتاز لةظج سطى تساب 
آخر، ذلك الظزام الثي غظزر إلى السقصئ بغظ الةظسغظ 
سطى أظعا سقصئ تضاطض تعثف إلى التفاظ سطى الظعع 
المفععم  شغ  طصثجا  أطرا  افجرة  ضاظئ  عظا  وطظ 

اإلجقطغ.
شغ تغظ تظاولئ الضطمئ البالبئ شساد الظزام اقصاخادي 
الرأجمالغ.. شصث بغظ شغعا افخ غعظج ضعك الممبض 
شطسفئ  إلى  ظزرة  طةرد  أن  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
لئغان  ضاشغئ  اقصاخادغئ  المحضطئ  شعط  شغ  الشرب 
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أصض  أو  الدررغظ،  أخش  أو  الحرغظ،  أععن  الحرسغئ 
التراطغظ. وإلى جطإ المخالح ودرء المفاجث، أو أتضام 
الدرورات، أو طا غثور تعل عثه المساظغ. وسظث الئتث 

غائغظ أظعط ق إتاذئ لعط بما غصعلعن.
سطغه،  تثل  طا  ظصغخ  سطى  بعا  شغساثلعن  اآلغئ  أطا 
شعغ تصعل اتصعا اهللا إلى أصخى تث تساطغسعظه، وق 
بما  الصغام  المضطش  سطى  أن  سطى  دقلاعا  شغ  خقف 
أطره به اهللا تسالى، واجاظاب طا ظعاه سظه إلى أصخى 
تث غساطغسه، شأغظ شغ عثا جعاز تأغغث السطماظغ أو 
طظاخرته شغ سطماظغاه أو شغ تضمه بشغر طا أظجل اهللا! 
اظافئ  شعض  الترام،  غطئص  أردوغان  أن  شغ  خقف  ق 
اقجاطاسئ سظث عآقء المآغثغظ وخاروا ساججغظ سظ 
أن  طدطرون  عط  عض  المظضر،  شاسض  ظخرة  اجاظاب 
غظخروا الزالط أو أن ُغروِّجعا له؟ عض عط ساججون سظ 
أن غصفعا المعصش الحرسغ وغصعلعا ظرشخ عثا المظضر 
أضئر؟  أغعما  سظ  الظزر  بشخ  المظضر  ذاك  وظرشخ 
سطى  لغضعظعا    اهللا  رجعل  شغ  أجعة  لعط  غضظ  ألط 
المتةئ الئغداء، شق إلى عآقء وق إلى عآقء، بض ططَئ 
إبراعغط؛ َوجَّْعُئ وجعَغ لطثي شطر السمعات وافرض 
تظغفاً طسطماً وطا أظا طظ المحرضغظ؟ وإذا اشارضظا أن 
بسخ الظاس ق غساطغسعن تمض الثسعة بغداء ظصغئ 
شغ  غةطسعا  أن  غساطغسعن  أشق   ، بالظئغ  طاأجغظ 
سظ  تئرغراتعط  أذى  وغضفعا  الترام  وغاةظئعا  بغعتعط 
أن  وتسالى  جئتاظه  أطره  طساظغ  طظ  ألغج  الظاس؟! 

غاصعا اهللا صثر اجاطاساعط تةظإ الاخفغص لطمظضر؟!
أضغش: ألغج طظ أخعل الفصه أن ظفعط الزظغات أو 
الماحابعات بإرجاسعا إلى الصطسغات، أو إلى العاضتات 
والمسطعطات؟ شأغظ ذعئعا بصعله : «... فإذا نهيتكم 
ما  منه  فأتوا  بأمر  أمرتكم  وإذا  فاجتنبوه  شيء  عن 
استطعتم»، رواه الئثاري. والمسظى أن رشع الاضطغش عع 
رشع العجعب سظث سثم الصثرة، ولغج إذظا بفسض المظضر 
َ َما  شـْطـُغـْفـَعط. وسطى ذلك شإن الائرغر باآلغئ ﴿َفايَُّقوا ابَّ

اْسَتَطْعُتْم﴾ خطأ، وبعثا التثغث تفعط عثه اآلغئ.
وطبض ذلك غصال لطمئررغظ بصاسثة «أععن الحرغظ»، 
وعع تئرغر لطالما شسطه طحاغت ق سطط لعط بالصاسثة، 
أيٍّ  شسض  أن  خقف  بق  شالمسطعم  غاحثصعن.  ولضظ 
ضطغعما،  الدررغظ  تةظإ  وغةإ  ترام،  الحرغظ  طظ 
طظ  عغ  الاغ  والصاسثة  وإزالاعما.  رشسعما  والعاجإ 
أسطِّ الصعاسث الفصعغئ وشغعا ِجماُع سطٍط تصعل: «الدرر 
وق  تسٌظ  ضرار...»  وق  ضرر  «ق  والتثغث:  غجال». 
التراَطْغظ؟  أتث  بفسض  ُغْفاى  شضغش  دقلاه.  شغ  خقف 
وعض «أخش الدررغظ» ظٌص حرسٌغ أخًق؟ شضغش ُغارك 

التثغث بعا؟
أو  الدررغظ  أخش  صاسثة  إلسمال  طعضع  عظاك  ظسط، 
أصّض التراطغظ، ولضظه اجابظاء طظ افخض وله حروذه، 
وبشغر تطك الحروط ق طتض لطصاسثة. إن طظ حروط 
إسمال عثه الصاسثة أن غاجاتط التراطان سطى المضطش 
شغ وصٍئ واتث بتغث إذا ترك أتَثعما وصع اآلخر، وق 
غساطغع ترضعما طساً. عثه عغ تالئ إسمال الصاسثة، 
غخئح  لثلك  المضطش.  وجع  سظ  خارج  وضع  وعغ 
الفصعاء  شصه  عع  عثا  ترطًئ.  افحث  غةاظإ  أن  سطغه 
بظ  الثغظ  سج  بغَّظ  ضما  افطر،  عثا  شغ  وافخعلغغظ 
طخالح  شغ  افتضام  «صعاسث  ضاابه  شغ  السقم  سئث 
افظام»، والحاذئغ شغ ضاابه «المعاشصات» وغغرعما. 
الاارس  طبال  طظعا  ضبغرة،  أطبطئ  لثلك  ضربعا  وصث 

لط  إذا  ضطعا  تشرق  الاغ  السفغظئ  وطبال  المحععر، 
غاثففعا بإلصاء بسخ طا أو طظ سطغعا. وطظ أطبطاعا 
أن  شإطا  بمرض،  الةسث  طظ  سدع  ُغخاب  أن  الغعم 
ُغئار السدع وإطا أن غعطك المرء. شعظا ق خغار لطمرء 
ق  واصع  أتثعما  فن  الدررغظ،  أو  التراطغظ  أتث  إق 
المحاغت:  طظ  وبثاخئ  المئررغظ  أجأل  وعظا  طتالئ. 
أغظ وجثتط طتًق لعثه الصاسثة شغ طظاخرة الزالط أو 
تعظؤاه سطى ضفره أو ظطمه وطظضره؟ ألط تةثوا خغارًا 
أو غغر الُمْظَضَرْغظ! ألط تساطغسعا تةظُّإ طئاحرة  بالباً 

التراطغظ ضطغعما، وتةظغإ الظاس ذلك أغدًا؟!
بط أق غرى وغثرك ضض طاابع لمعاصش أردوغان وتجبه 
شغ التضط أظه سدع شغ الظاتع وغحارك  طظث ١٣ ساطاً 
بةغحه طع جغعش الضفر ضث الئطث المسطط أششاظساان! 
عع أصرب جار لسعرغا المظضعبئ والمثبعتئ غعطغاً طظث 
غثثله  ق  المسطط  أخع  «المسطط  شأغظ  جظعات،  سثة 
ًة وَاِحَدةً﴾؟ لماذا  مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
وق ُغسطمه» وأغظ ﴿َوإِنَّ َهِذهِ أ

غاحرد أعض جعرغا وغشرصعن شغ الئتر، وغطةآون إلى 
أوروبا الاغ تثلعط وبةاظئعط ترضغا، لماذا؟! عض عضثا 
غضعن تفغث جقذغظ السبماظغغظ أم أن عثه خفات 

تفغث طخطفى ضمال؟!
أعض  ضث  بمةازرعا  غععد  دولئ  صاطئ  طرًة  وضط 
شطسطغظ وضث أعض لئظان! شأغظ ظخرة ترضغا أردوغان 
سقصات  ذلك  طظ  بثقً  ظرى  ولماذا  لطمسطمغظ؟ 
اصاخادغئ وتئادل جفارات طع ضغان غععد أحثِّ الظاس 

سثاوًة لطثغظ آطظعا؟!
وبغعت  والثمر  والربا  الجظا  ترغئ  سظ  ظاعغك  وعثا 
الثسارة و... وجائر صعاظغظ الضفر. وطظ الشرائإ صعل 
بسخ اإلخعة بأن تطئغص اإلجقم غضعن بالاثرج، شعض 
طظ الاثرج اقظاصال طظ ترغئ الجظا إلى ترغئ الطعاط، 
ولظ  لطسراة؟!...  حاذأ  شاح  إلى  الثطغع  الطئاس  وطظ 
ِيَن آََمُنوا  َّ فَُّها ا

َ
أزغث العاضح تعضغتاً ولضظ أصعل: ﴿يَا ك

ن َيُقولُوا َما َال 
َ
ِ أ لَِم َيُقولُوَن َما َال َيْفَعلُوَن َكرُبَ َمْقًتا ِعنَد ابَّ

َيْفَعلُوَن﴾ [جعرة الخش: ٢-٣].
غئرر بسدعط بأظه ق غمضظعط تطئغص اإلجقم شغ عثه 
الماجئ  عآقء  تاجئ  سطى  دلغٌض  اآلن  وعثا  الزروف. 
لافعغط وتعسغئ؛ وذلك أن الثولئ ضغان تضط وتظفغث، 
والتضط باإلجقم شرض، شمظ ضان ق غساطغع التضط 
تمض  والعاجإ  بالضفر.  التضط  له  غةعز  شق  باإلجقم 
الثسعة والاعسغئ إلى أن غتخض الامضغظ شغأتغ التضط 

بما أظجل اهللا.
أن  أسقه  تئغظ  شصث  أخرى  جعئ  وطظ  جعئ،  طظ  عثا 
طظ ق غساطغع شسض العاجإ شق غةعز له شسض الترام. 
جعض  طظ  تثطع  ق  الائرغرات  عثه  أن  غائغظ  وبعثا 
َيْعىَم  َال   ...﴿ إظعا:  وتصاً  الحرع.  طظ  وتتطض  وععى 
[جعرة  ُدورِ﴾.  الصُّ يِف  الَّيِت  الُْقلُوُب  َيْعىَم  َولَِكن  بَْصاُر 

َ ْ
األ

التب: ٤٦].
ضالائرغر  طسائض،  المعضعع  شغ  زال  طا  وأخغرًا، 
بالدرورات أو الاثرج أو المخالح والمفاجث والمعازظئ 
بغظ ضض طظعما، سطماً بأن غالئغئ عثه السظاوغظ ترجع 
وأععن  اقجاطاسئ  تعل  بغاظه  تط  طا  إلى  لئِّعا  شغ 
اإلخعة  غثشع  طا  أسقه  تئغظ  شغما  ولسض  الحرغظ. 
المئررغظ لقتساظ وإسادة الظزر. وأخاط بتثغث حرغش 
غجغث افطر بغاظاً وتأضغثًا وتثضغرًا. روى الئثاري وطسطط 
سظ الظئغ  أظه صال: «من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر 

 «فليقل خيرًا أو ليصمت
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سطى  وجعابا  الراغئ  طراجض  طع  خاخئ  طصابطئ  شغ 
بعا  صام  الاغ  الطصاءات  جعلئ  تصّغمعن  ضغش  السآال: 
خالث خعجئ رئغج طا غسمى «اقئاقف العذظغ لصعى 
ولظثن  بارغج  شغ  السعرغئ»  والمسارضئ  البعرة 
تغث الاصى بعزغر الثارجغئ الفرظسغ ووزغر الثارجغئ 
الئرغطاظغ؟ صال طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر سبمان بثاش: «إظظا ظةث الةعاب طرجعطا شغ 
الخعرة الاغ سطى خثر «الثعاجئ» خعجئ إلى جاظإ 
شثعجئ  عاطعظث،  شغطغإ  اإلجرام  شغ  وطسطمه  حرغضه 
لط غساح شغ تعجطه أن غصئطعه سمغق بثغق سظ بحار 
طظ رشسه لطجعرة التمراء (المسروشئ بحصائص الظسمان) 
تأضغثا لخاتئه سطى تطش الثم الصائط بغظعط، شعثه 
صاقه  لثضرى  إتغاء  اإلظةطغجي  المةرم  غرشسعا  الجعرة 
شغ الترب السالمغئ افولى الثغظ جصطعا شغ سثواظعط 
شغ طسرضئ غالغئعلغ الحعغرة الاغ أرادوا طظعا اتاقل 

اجطظئعل.
إلى  غاعجطعن  اقئاقف،  شغ  وحرضاؤه  عثا،  شثعجئ 
أجقشعط  شسض  ضما  سمقء،  غصئطععط  أن  الشرب  صادة 
الثعظئ صئض طائئ سام الثغظ وضسعا أغثغعط شغ أغثي 
المثابرات الئرغطاظغئ والفرظسغئ لعثم دولئ الثقشئ 
السبماظغئ طصابض لساسئ طظ ضراجغ التضط الماعاوغئ. 
أخثصاء  طةمعسئ  طمبطغ  طع  اقئاقف  اجاماع  شفغ 

سطى  أضثوا   ٢٠١٥/١١/٧ السئئ  غعم  السعري  الحسإ 
طرجسغئ بغان جظغش وصرار طةطج افطظ ٢١١٨ ضأجاس 
ائاقف  أن  هللا  والتمث  جعرغا.  شغ  السغاجغ  لطتض 
ضما  الئررة  افبطال  الحام  أعض  ظئثه  صث  عثا  الثغاظئ 
ظرى شغ الفغثغع المسئر الثي اظاحر شغ أوجاط الظاس 

.(https://youtu.be/G١HGW١uK_dw) شغ جعرغا

وسظ رأغه شغ شعز تجب السثالئ والاظمغئ شغ اقظاثابات 
افخغرة شغ ترضغا، أجاب السغث بثاش صائق: «إظه فطر 
تططسعط  سظ  ترضغا  شغ  المسطمعن  غسّئر  أن  إغةابغ 
لطتضط بحرع اهللا، وعثا الفعز حئغه بما جرى شغ طخر 
لخالح  طظعط)   ٪٧٥) المسطمغظ  غالئغئ  خعت  تغظ 
افتجاب الاغ رشسئ حسار اإلجقم (بحصغعا اإلخعاظغ 

الترضات  عثه  شإن  التالغظ  شغ  ولضظ  والسطفغ) 
وافتجاب تئغظ أّظعا ق تمطك طحروسا لطتضط بما أظجل 
شرضعا  الاغ  الضاشرة  السطماظغئ  الظزط  لعثم  وق  اهللا 
الشرب. شتجب السثالئ والاظمغئ غخر شغ ظزاطه افجاجغ 
سطى اقلاجام ظخا وروتا بالظزام السطماظغ الثي شرضه 
المةرم طخطفى ضمال شغ ترضغا، ولط غساح أردوغان 
شغ أوج البعرة شغ طخر طظ دسعة اإلخعان المسطمغظ 
إلى تطئغص السطماظغئ، ذئسا عع غجسط أن عظاك سطماظغئ 
تغادغئ (أو إغةابغئ، بمسظى ق تسادي الثغظ). والشرغإ 
أن بسخ المظاشتغظ سظ أردوغان غطامسعن له السثر 
شغجسمعن أظه غغر صادر سطى تطئغص الحرغسئ وغتاةعن 
لثلك بعاصع الظةاحغ شغ التئحئ الثي طع إجقطه لط 
غامضظ طظ تطئغص الحرغسئ ظزرا لمساداة صعطه لعا! 
شعثا صغاس طع الفارق ق غخح. شارضغا ساخمئ الثقشئ 
لصرون سثغثة وترابعا حاعث سطى الثطاء الجضغئ الاغ 
اهللا  ضطمئ  وإسقء  الثغظ  ظخرة  جئغض  شغ  أزعصئ 
وظحرعا شغ أخصاع أوروبا والصفصاس، وحسئعا التغ 
واقظطقق  أضئر  اهللا  بعااشات  بالخثع  الظاس  أولى 
لطفعز بئحرى الرجعل  بفاح روطغئ ضما شاز أجقشه 
غغر  أردوغان  ضان  ولؤظ  الصسطظطغظغئ،  شاح  بحرف 
جثغر بعثا الحرف شطغاظح جاظئا ولغعّل عثا افطر أعطه 

 الةثغرغظ به



افربساء ٢٩ طظ طترم ١٤٣٧ عـ المعاشص ١١ تحرغظ الباظغ/ ظعشمئر ٢٠١٥ طـ٤     السثد ٥١

تخاسثت افسمال الحسئغئ شغ شطسطغظ ضث اقتاقل 
ذابع  تاثث  وأخئتئ  طااالغئ،  أجابغع  طظث  الغععدي 
السغاجغئ  التطعل  ذرح  طسعا  وتاابع  اقظافاضئ، 
والاخعرات الفخائطغئ لمساصئض عثه اقظافاضئ، وطع 
ارتفاع الخعت السغاجغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ، 
ضان لطراغئ عثه المصابطئ طع الثضاعر طاعر الةسئري سدع 

المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ.
عع  طا  طصثطات،  بثون  طاعر،  دضاعر  الراغئ:   .١
طعصفضط طظ عثه اقظافاضئ؟ والاغ جئص أن أذطصاط 
اظافاضئ   (٤٧ (سثد  الراغئ  شغ  طصالضط  شغ  سطغعا 

السضاضغظ؟
الةسئري: تجب الاترغر غتثد طعاصفه السغاجغئ طما غةري 
شغ افطئ بظاء سطى طرجسغئ بابائ، وعغ اإلجقم وأتضاطه 

الحرسغئ، وطفاعغمه السغاجغئ.
لثلك ظصعل بضض وضعح وخراتئ أن تجب الاترغر غبمظ 
عثه السمطغات الئطعلغئ، وشغ العصئ ظفسه ظئغظ أظعا ق 
غمضظ أن تضعن بثغطئ سظ ذرغص الاترغر الةعادي، وق 
غاعصع طظ اقظافاضئ لعتثعا أن تصعد لطصداء سطى ضغان 
غععد، بض أصخى الاططسات طظعا عغ أن تئصغ جثوة 
الةعاد طاصثة شغ شطسطغظ وتظصض سثواعا إلى افطئ 

اإلجقطغئ جمساء.
٢. الراغئ: غسظغ أظاط تئارضعن عثه اقظافاضئ؟

الةعاد  وطظ  الئطعلغئ  افسمال  طظ  طعصفظا  الةسئري: 
أجاس  سطى  طئظغا  دائما  ظض  شطسطغظ  شغ  الفردي 
طحروسغئ عثه افسمال الاغ تآلط غععد وتبئئ عحاحئ 
ضغاظعط، وتئّغظ بالتج أن المسطمغظ سظثطا غاترضعن 
بثاشع سصثي وفجض الحعادة شغ جئغض اهللا تثعر أطاطعط 
إسقم  دسعى  طسعط  وتئطض  غععد،  ضغان  جظعد  صعى 
افظزمئ الئاذطئ طظ أن ضغان غععد صعة ق تصعر، بض عع 
ظمر طظ ورق ق غخمث أطام الصعة اإلجقطغئ، والغععد 
جئظاء أرسئاعط السضاضغظ وأتثبئ شغعط أطراضا ظفسغئ. 
الاغ  المحروسئ  افسمال  عثه  صغمئ  طظ  ُظسطغ  ولثلك 

تضحش سظ أخالئ المحاسر اإلجقطغئ وتإ الحعادة.
٣. الراغئ: طظ غصش خطش عثه اقظافاضئ؟ 

اظططصئ اقظافاضئ ضعئئ حسئغئ سفعغئ، وجاءت غدئئ 
غععد  ضغان  عةمئ  بسث  شطسطغظ  ولترائر  لفصخى 
الحرجئ وطا تدمظاه طظ تتث سصائثي لطمسطمغظ، ولط 
تضظ خطفعا أغئ صغادات شخائطغئ، بض إن جططئ رام اهللا 
ضاظئ تسغر ضمظ المحروع الفرظسغ (تفسغض وتمرغر تض 
الثولاغظ)، وضاظئ تضعطئ غجة تسغر ضمظ طسار العثظئ 
تسإ المئادرة افوروبغئ ضمحروع جغاجغ لتض طآصئ، 
أطا أطرغضا شصث دخطئ جظاعا اقظاثابغئ الاغ تةّمث شغعا 
ططفات الصدغئ. أطا اآلن شااجاتط سطى تةغغرعا السثغث طظ 

الصعى السغاجغئ والفخائطغئ.
٤. الراغئ: إذن، عض تتثرون طظ طآاطرات تصش خطفعا؟

صئض  طظ  المسامر  الاآطر  غقتر  السغاجغ  الماابع  إن 
السططئ الفطسطغظغئ ورجاقتعا سطى ضض تترك طثطص 
شغ شطسطغظ، وصث جئص أن خّرح رئغج السططئ بأظه 
جغصش بالصعة ضث أي اظافاضئ سسضرغئ، وجثد الاأضغث 
سطى أظه ق غسغر إق ضمظ ظعب المفاوضات، لثلك جارسئ 
رجاقت طظزماه وجططاه لرضعب طعجئ عثه اقظافاضئ 
صئض أن تاةاوزعط، وجارسعا إلبراز طططإ اجاةقب صعات 
تماغئ دولغئ، بما غمبض خغاظئ لحعثاء اقظافاضئ فظه 
اجاةقب اتاقل دولغ، بثل الاترر، وبما غظاصخ التضط 
الحرسغ شغ ترطئ تمضغظ الصعى اقجاسمارغئ طظ بقد 

المسطمغظ.
وشغ عثا السغاق ظتّثر ظاختغظ طظ ططالئئ خالث طحسض 

رئغج المضاإ السغاجغ لتماس، لما وخفه طظ طجاوجئ 
السمض المغثاظغ طع السمض السغاجغ الثبطعطاجغ، وظسائر 
أن عثا الطرح ترف طئّضر لقظافاضئ سظ طسار الاترر، 
طغباصعا،  شغ  تماس  خطاعا  الاغ  لطبعابئ  وطظاصدئ 
وطتاولئ إلتغاء طحروع العثظئ الثي ضان غطئت سحغئ 
اقظافاضئ. وإذا صطظا أن تماس تسغر سطى خطا شاح ضما 
تخض شغ اقظافاضئ السابصئ، شإن اإلخعة شغ تماس 
غاداغصعن، شطغئططعا عثا العخش بعصفاعط وطتاجئئ 

صادتعط.
ولثلك ظصعل إن صادة الفخائض الفطسطغظغئ بضض أجش 
بئئ  الثي  التضام  طظطص  تسإ  الاترك  سطى  غخرون 
شحطه وبطقظه، وعط ق غظزرون خارج خظثوق السططئ 
وتض الثولاغظ افطرغضغ. وعط بعثه المعاصش غئارضعن 
تثاذل التضام، وتآطرعط شغ الاثّطغ سظ صدغئ شطسطغظ، 

وشغ جغرعط خطش المثطط افطرغضغ.
وشغ  الحعثاء  جظازات  شغ  طحارضاضط  الراغئ:   .٥
بغعت سجائعط بارزة، عض عثا تشغغر شغ تراك التجب 

الحسئغ؟
تث  وشغ  الحعثاء،  طئارضئ  شغ  جطغا  طعصفظا  ظض 
افطئ سطى البأر لعط، ولسض الحئاب الغاشسغظ طمظ لط 
طعصش  ضان  ضغش  غثضرون  ق  التجب  طسغرة  غساغحعا 
جعاد»  أبع  العزغر-  اغاغال «خطغض  لثى  خارخا  التجب 
رتمه اهللا، تغث صال التجب شغ تغظه إن طا غسثل تطك 

الةرغمئ عع الظغض طظ رأس حاورن أو حاطغر. 
وظتظ إذ ظصعم بعاجإ السجاء عثا، ظئرز إجقطغئ الصدغئ، 
وذابسعا السسضري، وظتثر طظ تةغغرعا لطتطعل السغاجغئ 
بالصعات  المطالئات  وظفدح  وافوروبغئ،  افطرغضغئ 
الثولغئ. وعثا سمض جغاجغ صعي، وصث أبئائ العصائع 
أظه ق غمضظ تشغغإ تجب الاترغر، وأسطغظا راغات اإلجقم 

ضراغات وتثوغئ ق تجبغئ وق شخائطغئ.
٦. الراغئ: بظزرضط طا عغ أجئاب اجامرار تطك العئئ؟
طظ  لفطام  العروب  أراد  ظاظغاعع  أن  العاضح  طظ 
اجاتصاصات تض الثولاغظ، وصث جئص أن صطئ شغ طصال 
جابص شغ الراغئ أن تضعطاه عغ تضعطئ تفثغت جغاجغ، 
صابطئ لافةغر افوضاع، ولثلك شإن عثا السثوان الغععدي 
المسامر وسظةعغئ ظاظغاعع طع خمئ السططاغظ سطى 
جرائمه، وطع تثاذل التضام، جغئصغ الظار طحاسطئ شغ 
خثور الشاضئغظ، بض جغجغثعا احاساق، طع تساظط جرائط 
الغععد وطا غظفثوظه طظ اغاغاقت طغثاظغئ، الاغ ذالئ 
الئظات خشغرات السظ طبض بغان سسغطئ، والمسظات طبض 
بروت الحسرواي، ظتسئعط جمغسا حعثاء وق ظجضغ سطى 

اهللا أتثا.
إضاشئ لثلك، شإن أوباطا صث خرح صئض أغام أظه ق تض 
صرغئاً لصدغئ شطسطغظ، وصث تضحفئ الاترضات افطرغضغئ 
أوجاع  وتسضغظ  أزطئ  إدارة  ظعب  سظ  الثبطعطاجغئ 

وشحطئ.
٧. الراغئ: طا عغ السئرة المسافادة طظ عثه افتثاث 

وطظ تأبغرعا سطى ضغان غععد وظفعجعط؟
خقخئ السئرة المسافادة أن تترغر شطسطغظ ق غتااج 
إق لصرار جغاجغ طظ دولئ صادرة سسضرغا سطى طتع عثا 
طضعظه  لطئغسئ  الصعى  خائر  وعع  العجعد،  طظ  الضغان 
شطغج  جمغسعا،  افظزمئ  لسمالئ  وظزرا  الماعالك. 
طظ المظزعر أن غاثث طبض عثا الصرار إق دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ ظسمض طع افطئ قظئباق 
شةرعا سما صرغإ، ولثلك ظظادي بأن تطاتط بعرة افطئ 
ظتع الثقشئ، طع اظافاضئ أعض شطسطغظ، لغاعتث الةمغع 

 سطى خعت إجقطغ واتث

صائق: «ظاةه إلى إذقق طةمعسات السمض الثاخئ الاغ 
جاضعن أتث جعاظإ طاابسئ طتادبات شغّظا وأساصث أن 
العزغر المسطط أسطظ أظعط جغضعظعن ججءا طظعا». شأراد 
أن غتغغ خطاه الاغ أذطصعا غعم ٢٠١٥/٧/٢٩ بسثطا ظعر 

شحطعا.
طحارضئ  دون  غسصث  أن   ٢٠١٥/١٠/٣٠ شغّظا  قجاماع  ُصّثر 
أوروبا تسإ اجاماع شغّظا الرباسغ غعم ٢٠١٥/١٠/٢٣ الثي 
ضط وزراء خارجغئ أطرغضا وروجغا والسسعدغئ وترضغا، 
ولضظ أوروبا ضشطئ تاى شرضئ ظفسعا واجاثثطئ 
طسظغئ  أظعا  لابئئ  إلغعا  الصادطغظ  جعرغا  قجؤغ  ورصئ 
افلمان  المسآولعن  خرح  ضما  السعرغئ  بالمسألئ 
بحضض سطظغ وصاطعا باتخاقت دولغئ. شعجعئ أطرغضا 
وطمبطغئ  وإغطالغا  وألماظغا  وشرظسا  لئرغطاظغا  الثسعة 
الحآون الثارجغئ لقتتاد افوروبغ. فن أطرغضا ق ترغث 
الاحعغح سطى صراراتعا طظ صئض الثول افوروبغئ وق 
ترغث أن تسطغعا صغمئ دولغئ، وأرادت أن تافرد بثول 

ططعاسئ لعا تعاشصعا شغ الرأي ضروجغا.
وصث أخرت أطرغضا سطى طحارضئ إغران. شصث خرح الظاذص 
غعم  ضغربغ  جعن  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الرجمغ 
٢٠١٥/١٠/٢٦: «إن اإلغراظغغظ ذرف ذو طخطتئ شغ عثه 
إلى  باإلضاشئ  افجث  ظزام  طع  سقصات  ولعط  السمطغئ 
سقصاتعط داخض جعرغا، وإن العزغر (ضغري) غثرك جغثا 
وجاادمظ  وصاا  وجاساشرق  طسصثة،  سمطغئ  عثه  أن 
تاما بسخ الاظازقت طظ صئض الةمغع تغظما ظخض إلى 
عظاك». شضان أعط إظةاز فطرغضا عع إحراك إغران شغ 
أحرضاعا  بسثطا  بسعرغا  الماسطصئ  السغاجغئ  السمطغئ 
سسضرغا شغعا، لاساثثطعا ضغفما تحاء بافجطعب الثي 
تراه، وتاثئأ وراءه. شسظثطا غطالإ ذرف برتغض بحار أجث 
تصش إغران وتصعل ق، تاى تآخر أطرغضا رتغطه لاامضظ 
طظ تظفغث التض السغاجغ وإغةاد الئثغض. شادع أطرغضا 
إغران شغ العاجعئ ضما وضسئ روجغا شغ العاجعئ لاطسإ 
دور المعّشص بغظ اآلراء والمآّجض لرتغض بحار أجث، وصث 
تضطمئ أطرغضا وسمغطعا دي طغساعرا سظ طرتطئ اظاصالغئ 
غضعن افجث ججءا طظعا شأوجث ردود شسض صعغئ طظ صئض 

أعض جعرغا البائرغظ سطى الظزام السطماظغ الةائر.
إن طا غقتر سطى طآتمر شغّظا أظه أوعط الةمغع بأظه 
جغسصث طظ أجض تصرغر طخغر افجث ولضظ لط ترد ولع 
ضطمئ واتثة شغ الئغان الثااطغ تعله. وصث خرح وزغر 
خارجغئ روجغا قشروف سصإ المآتمر بأن «المتادبات 
طاسثدة افذراف الاغ اجاداشاعا شغّظا غعم الةمسئ تعل 
افزطئ السعرغئ شحطئ شغ الاعخض قتفاق سطى طخغر 
الرئغج السعري بحار افجث». وعثا طا أرادته أطرغضا؛ 
أق غاصرر حغء غاسطص بمخغر الطاغغئ اآلن تاى ق تترج 
وتصع تتئ الدشعذات وعغ شغ تالئ ترج حثغث لسثم 
جعرغا  حسإ  سطى  السغاجغ  التض  شرض  سطى  صثرتعا 

المسطط افبغ.
شصث  أجث،  لئحار  المتادظ  بمعصش  تزعر  روجغا  إن 
دساه إلى روجغا شغ أول خروج له طظ طثئؤه إلى الثارج 
لاضرطه وطظ بط تساثثم ذلك وتثخطعا لتماغاه طظ 
السصعط ورصئ ضشط سطغه سظثطا غاصرر طخغره. ولثلك 
أجابئ زاخاروشا الماتثبئ باجط الثارجغئ الروجغئ غعم 
٢١٠٥/١١/٣ سطى جآال «إن ضان طئثئغا اإلبصاء سطى افجث 
شغ السططئ؟ بصعلعا: «أبثا لط ظصض عضثا أبثا». شروجغا 
طاعاشصئ طع أطرغضا شغ جعرغا تعاشصا تاطا، وصث أسطظا سظ 
الاظسغص بغظعما شغ ذغراظعما الثي غصعم بحظ الشارات 
سطى أعض جعرغا، وأسطظا أن عثشعما عع التفاظ سطى 
الظزام السطماظغ الثغمصراذغ شغ جعرغا، ولط غتثث أي 
خقف بغظعما شغ أغئ ظصطئ. وروجغا تثرك أن أطرغضا 
عغ خاتئئ الحأن شغ جعرغا، وعغ تحارضعا لاسطغ طظ 
طضاظاعا الثولغئ ولاصش شغ وجه إصاطئ الثقشئ الراحثة 
لضعظعا  أظعرت،  ضما  تآرصعا  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
إلصاطاعا،  السمض  شغعا  غةري  الاغ  لطمظطصئ  طتاذغئ 
وعغ  بثاخطعا،  المسطمغظ  طظ  ضئغرة  ظسئئ  ولعجعد 
بقد  سطى  وتعغمظ  الصعصاز  شغ  إجقطغئ  أراضغ  تتاض 
المسطمغظ  طع  شخراسعا  العجطى.  آجغا  شغ  إجقطغئ 
طخغري وطئاحر، وأطا أطرغضا شإظه غمضظعا أن تسعد إلى 
بقدعا وتاثطى سظ سثواظعا سطى المسطمغظ وبقدعط، 

تامئ : طاذا اجاةث سطى الساتئ السعرغئ تاى ضان طآتمر شغّظا؟ 

شائغئ شغ طأطظ وراء افذطسغ ولع طرتطغا.
وأطا بالظسئئ لما غةري التثغث سظه طظ تثخض ترضغا 
شغ جعرغا شثلك طرععن باإلرادة افطرغضغئ، شصث ضان 
زسغمعا أردوغان غطح سطى ذلك شطط تسمح له أطرغضا، 
وأسرض سظ ذلك طظث ساطغظ، وبطع ضقطه الثي تطفر 
الظزام  ارتضإ  وصث  باظغئ،  بتماة  غسمح  لظ  بأظه  به 
السعري تماة بالبئ ورابسئ وطا زال غرتضإ، وطظ بط 
ذالإ بإصاطئ طظاذص آطظئ داخض جعرغا إلجضان قجؤغ 
جعرغا شغعا شرشدئ أطرغضا، وذالإ بسثم دسط التجب 
سطى  أجئرته  أطرغضا  ولضظ  ضعباظغ  شغ  الضردجااظغ 
شاح الطرغص لعط واإلطثادات سئر ترضغا. وأجئرته سطى 
أن غفاح لعا صاسثة إظةرلغك لدرب أعض جعرغا وسطى 
أراضغعا  فطرغضا  ترضغا  وشاتئ  تطفعا.  شغ  المحارضئ 
لاثرغإ طا غسمى بالمسارضئ المساثلئ، واحارضئ طسعا 
شغ ذلك المحروع الثي شحض شحق ذرغسا. وصث اتاةئ 
سطى المحارضئ الروجغئ ولضظ أطرغضا أجضااعا وجسطاعا 
تافص طع روجغا سطى طعضعع اقخاراصات الةعغئ. ولعثا 
شارضغا لظ تاخرف بأي شسض دون إغساز أو طعاشصئ طظ 
أطرغضا. وإذا شسطئ ذلك شإن ترضغا تسطط ضغش جامسك 
جعرغا  شغ  تاعرط  أن  تثحى  وعغ  باقبغئعا،  أطرغضا 
دون طعاشصئ ودسط طظعا، فظعا جاططإ السااد والسقح، 
وعغ اصاخادغا وسسضرغا طربعذئ بأطرغضا، ولغج لثى 

تضاطعا إرادة الاترر طظ الائسغئ افطرغضغئ.
ترضغا  صئض  طظ  الئري  الاثخض  شإن  باظغئ  ظاتغئ  وطظ 
ودول شغ المظطصئ ق غعجث سطغه طآحرات جادة تالغا، 
أظعرت  وإن  اآلن،  بخثده  لغسئ  أطرغضا  أن  وغزعر 
عثه الثول اجاسثادعا لفسض ذلك سظث طعاشصئ أطرغضا، 
سظ  إسقطعا  وجائض  إلى  الارضغئ  التضعطئ  وجربئ 
اجاسثادعا لثلك، وضان وزغر خارجغئ صطر خالث السطغئ 
إلى  جغآدي  حغء  «أي  أن   :٢٠١٥/١٠/٢١ غعم  ذضر  صث 
تماغئ الحسإ السعري لظ ظثخر جعثا لطصغام به طع 
السسعدغغظ وافتراك، طعما ضان ذلك الحغء، وإذا ضان 
شالئطئع  السعري  الحسإ  جغتمغ  السسضري  الاثخض 
جظصعم به». واسارف أن صطر تثسط ترضئ أترار الحام.

وصث أسطظئ أطرغضا غعم ٢٠١٥/١٠/٣٠ سظ «إرجال صعات 
إلى جعرغا طا بغظ ٢٠ و٣٠ طساحارا طظ أشراد الصعات 
الثاخئ لطسمض ضمساحارغظ سسضرغغظ شغ إذار طتاربئ 
إضاشغئ  أطرغضغئ  صعات  وإن  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط 
المحعرة  تصثغط  سطى  غظطعي  طتثودا  دورا  جاطسإ 
لقتخال  الثاخض  طظ  جاطسإ  أظعا  شغزعر  والسعن». 
بالاظزغمات الفاسطئ لحراء طا تساطغع أن تحاري طظ 
الثطط الرخغخئ إن وجثت، ضما تصعم السسعدغئ وصطر 
الثي  التالغ  افجطعب  عع  شعثا  ذلك.  بفسض  وترضغا 
جائصى  ذلك،  وبسث  وغفحض.  غساظفث  تاى  جغطئص 
العرصئ افخغرة عغ الاثخض المئاحر بعاجطئ تطفائعا 

وعغ تثسمعط طظ الثطش.
إن طصخث أطرغضا أوق وصئض ضض حغء عع المتاشزئ سطى 
ظفعذعا شغ جعرغا وإذا شصثته شإظعا جافصث الضبغر الثي 
ربما جغآدي إلى شصثان ظفعذعا ظعائغا طظ المظطصئ، 
شأخئتئ جعرغا بالظسئئ لعا طسألئ طخغرغئ. وضثلك 
ترغث التفاظ سطى الثولئ السعرغئ بععغاعا السطماظغئ 
وطآجساتعا اإلجراطغئ الاغ أذاصئ الظاس العغقت سطى 
طثى سصعد، وسطى التثود الاغ رجمعا اقجاسمار، فن 
ذلك غدمظ لعا بصاء ظفعذعا. وصث أسطظ سظ ذلك شغ 
طآتمر شغّظا، وأصرته تطك الثول الماتالفئ طسعا شغ تتث 
خارخ إلرادة الحسإ السعري المامسك بإجقطه، شضان 
السعرغئ  البعرة  سطى  الترب  إسقن  بمبابئ  شغّظا  إسقن 
الصاضغ  اإلجقطغ  طحروسعا  سطى  لطصداء  المئارضئ 
الثقشئ  وإصاطئ  آباره  وإزالئ  السطماظغ  الظزام  بإصخاء 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ولط تامضظ أطرغضا وتطك 
الثول طظ الاشطإ سطى إرادة الحسإ السعري افبغ رغط 
طرور تعالغ خمج جظعات، ورغط تةط الاآطر والاضالإ 
سطغه. ولثلك أططظا باهللا أن غبئئ عثا الحسإ المسطط 
وغعتث شخائطه سطى التص وتتئ إطرة صغادة جغاجغئ 
واسغئ طثطخئ تئظئ طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة 
وأوخطاه إلى طا أوخطاه إلغه وأن غضعظعا أعض ظخرة 

 لعثه الصغادة الرائثة

وزغرة أملاظغئ: ٧٠٪ طظ القجؤني لط تاةاوز أسمارعط ٣٠ ساطا وعثا أطر رائع

والحآون  السمض  وزغرة  ذضرت 
اقجاماسغئ افلماظغئ أظثرغا ظالغج أن 
تثشص القجؤغظ طظ الممضظ أن غفاح 
آشاصا واجسئ وسرغدئ فلماظغا، وجغجغث 
وصالئ  الئقد.  شغ  الرشاه  طساعى  طظ 
العزغرة شغ طصابطئ طع ختغفئ «بغطث أم 
جعظااغ»: «إذا سالةظا العضع بتضمئ، 
الرصمغئ  الاصظغات  إلى  اقظاصال  شإن 
جغعشر  القجؤغظ  وجعد  إلى  إضاشئ 
المجغث طظ شرص السمض والمجغث طظ 

الرخاء». وأضاشئ العزغرة افلماظغئ: «ظسئئ ٧٠٪ طظ القجؤغظ لط تاةاوز أسمارعط طساعى ٣٠ ساطا بسث، وعثا 
افطر بئساذئ رائع، وضعظغ وزغرة لطحآون اقجاماسغئ شإظغ جسغثة جثا بأن ظزام الاأطغظ اقجاماسغ غاةه ظتع 
اقجاصرار، وإذا صمظا باجاشقل عثه اإلطضاظغات اآلن شسظامضظ طظ دطب عآقء الظاس (القجؤغظ) شغ جعق السمض، 

وجظةسطعط جغراظظا وزطقءظا، لثغظا وظائش حاغرة، ولثغظا طظاذص بتاجئ طاجئ لطثئراء». (روجغا الغعم)

لصاء طع الةسربي غئني شغه طعصش تجب الاترغر طظ اظافاضئ السضاضني:
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ÏËà]ŸÊ÷dÅ’\;k]—Öui÷’

صالئ ضرغساغظ قجارد طثغرة خظثوق الظصث الثولغ غعم افتث الماضغ إن طسزط دول طةطج الاساون الثطغةغ 
السئ المخثرة لطظفط صث وضسئ جغاجات طالغئ تخغفئ وإن بإطضان طظ لط غفسض أن غاسطط طظ اآلخرغظ. جاء 
ذلك شغ بغان إبر اجاماع لعا طع طسآولغظ اصاخادغغظ ضئار بثول الثطغب السربغئ شغ الثوتئ. وصطص تراجع 
أجسار الظفط والشاز طظث السام الماضغ إغرادات التضعطات الثطغةغئ طظ تخثغر الطاصئ طما أدى إلى طساعغات 
ضئغرة شغ سةج المغجاظغئ. وصالئ قجارد إن ضض دول الثطغب بتاجئ إلى طجغث طظ الاسثغقت سطى طغجاظغاتعا لطاضغش 
طع تراجع أجسار الظفط سطى المثى الطعغض، وإن طسزمعا تئظى جغاجات طالغئ جاسمح بالصغام باطك الاسثغقت 
طظ طرضج صعة وجاتث طظ تثاسغاتعا سطى طسثقت الظمع اقصاخادي. وصالئ «طظ لط غفسطعا ذلك بعجسعط 
بالاأضغث الاسطط طمظ شسطعا». لضظعا لط تثضر أي دولئ باقجط. وتبئ دول الثطغب بما شغعا السسعدغئ واإلطارات 
السربغئ الماتثة سطى جظ ضرغئئ لطصغمئ المداشئ سطى طساعى المظطصئ بأجرع وصئ طمضظ فظعا جاثر إغرادات 
ضئغرة تاى سظث ظسإ طظثفدئ. وصالئ إظه غظئشغ سثم تأخغر ذلك. وصالئ قجارد إن التضعطات بتاجئ إلى ضئح 
ظمع اإلظفاق. وأضاشئ: «شغ ضعء التصائص المالغئ الةثغثة ق غعجث طةال لمجغث طظ الظمع شغ شعاتغر افجعر 

الساطئ. سطغظا طعاجعئ تطك التصغصئ». (روغارز)
: عثه عغ «ظخائح!» خظثوق الظصث الثولغ لطثول الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ، شإظعا ظخائح تجغث طظ 
تفاصط المحضقت الاغ تساظغ طظعا تطك الثول، والاغ ظحأت أخق بفسض جغر تطك الثول وراء جغاجات الثول 
الشربغئ اقجاسمارغئ وخطط طآجساتعا وطظعا خظثوق الظصث الثولغ، شمثغرة الخظثوق تظخح بجغادة الدرائإ 
والتث طظ اإلظفاق لمسالةئ المحضطئ الظاحؤئ سظ عئعط أجسار الظفط. والتصغصئ أن أجاس المحضطئ شغ تطك 
الئقد غضمظ شغ اسامادعا شغ اصاخادغاتعا سطى الظفط، شغاأرجح وضسعا اقصاخادي بتسإ أجسار الظفط، 
وبثل أن تائظى تطك الثول جغاجئ اإلجقم اقصاخادغئ شغ بظاء الثولئ خظاسغا، واجاثثام البروات المعجعدة 
لطاظعغع شغ طخادر اقصاخاد، اتئسئ تطك الثول جغاجات أسثاء اإلجقم والمسطمغظ لائصى بقد المسطمغظ 
جعصا اجاعقضغئ لسطع الشرب، شضان اسامادعا سطى الظفط.. وتاى شغ طةال الظفط شإن الثي غاتضط شغ إظااجه 

وتسعغصه وجسره عغ الثول الشربغئ المساسِمرة لئقد المسطمغظ.

رئغسئ خظثوق الظصث تتث دول الثطغب سطى جظ ضرائإ وإخقح اإلظفاق


