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أغعا المسطمعن! لصث تثاسئ سطغضط دول الشرب الضاشر المساسمر، ضما 

تضام  طظ  وأدواتعا  عغ  سطغضط،  وتضالئئ  صخساعا،  إلى  افضطئ  تثاسى 

سجتضط  بغظ  لغتعلعا  وخعب؛  َتَثٍب  ضض  طظ  وسةما،  سربا  المسطمغظ 

الاتصعا  الصعة،  أعض  غا  جارسعا  المسطمعن،  أغعا  شسارسعا  وظعداضط. 

بالثسعة والظخرة، وجارسعا إلى إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

وافجر  والثغر  شتسإ،  طظه  تحعثوعا  أن  ق  الاترغر،  تجب  طع  الظئعة، 

الثي تظالعن شغ الاتاصضط بالخفعف الغعم ق غثظع طظه الثغر وافجر شغ 

يَْسَتوِي  ﴿ال  خغر  ضضٍّ  شغ  ضان  وإن  تاى  الغعم  بسث  بالخفعف  الاتاصضط 
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: وجه تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ 
طظ المسةث افصخى ظثاء لفطئ وفعض الحام ولطةغعش؛ 
دساعط شغعا إلغابئ أعض تطإ وظخرة بعرة افطئ شغ 
الحام. شفغ ضطمئ وجط تحعد اجامسئ سصإ خقة 
الةمسئ رشسئ شغعا الراغات والحسارات المآغثة فعض 
تطإ وضث السثوان الروجغ اإلغراظغ والمضر افطرغضغ، 
أضث التجب أن طا غتثث اآلن شغ تطإ وجعرغا طظ صاض 
وتحرغث عع طا تثث وغتثث شغ شطسطغظ والسراق 
والغمظ وغروزظغ. واسائر التجب أن جئإ تضالإ صعى 
الضفر سطى أعض الحام إظما عع بسئإ ططالئاعط باإلجقم 
وتساعثعط سطى إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، واجاسرض شغ 
عثا السغاق طا جرى شغ الةجائر سام ١٩٩٢ سظثطا ألشغئ 
اقظاثابات فن الظاس أرادوا اإلجقم وطا تئع ذلك طظ 
جرائط، وطا تخض شغ الحغحان طظ صاض روجغا لةععر 
دوداغغش لما أسطظ سجطه تطئغص اإلجقم وتثطغرعط 
اظططصئ  تغث  الحام  شغ  التال  وعضثا  لشروزظغ، 
اإلجقم  لاطئغص  وتثاسعا  الطاغغئ  إلجصاط  بعرتعط 
وإصاطئ دولئ اإلجقم شاآطر سطغعط الصرغإ والئسغث، 
واآلن ُغثّغر أعض الحام بغظ الصاض أو الثدعع إلطقءات 
الضاشر. ودسا التجب المسطمغظ أن غتادظعا المثطخغظ 
طظ أطاعط الثغظ غثسعظعط خئاح طساء لما غتغغعط 
وغرضغ ربعط، الثغظ غثسعظعط إلى وتثتعط وإصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة لغسغثوا طسعط جغرة 
اقظاخارات والفاعتات، طساحعثًا بما تخض إبان غجو 
الخطغئغغظ والااار والافاف الظاس تعل صغادة طثطخئ 
طظعط أسادت لعط طضاظاعط ووتثتعط واظاصمئ طمظ 
بقد  شغ  غةري  "طا  أّن  التجب  واسائر  سطغعط.  اساثى 
المسطمغظ بساطئ وشغ بقد الحام بثاخئ غآضث تصغصئ 
سمالئ التضام وتآطرعط وإجراطعط، وغآضث تصغصئ أن 
الثول الشربغئ والحرصغئ طسادغئ لقجقم والمسطمغظ، 
وغآضث تصغصئ أن طئادرات الضفار وسمقئعط عغ لدرب 
اإلجقم وطتاربئ المثطخغظ. وغآضث سطى طخغئئ المال 
رعظ  شأخئتئ  الفخائض  به  ربطئ  الثي  السغاجغ 
إرادة التضام، تاى أتةمئ سظ ظخرة إخعاظعا وأعطعا 
وأسراضعا بتةب واعغئ". وأضث التجب أن "تضام إغران 
وترضغا وافردن وصطر والسسعدغئ وباصغ الثول السربغئ 
حرضاء لروجغا وأطرغضا شغ ترب اإلبادة الاغ تساعثف 
سطى  غسضفعن  لغععد  تطفاء  وعط  الحام،  شغ  أعطظا 
تماغئ ضغاظعط خئاح طساء". واجاعةظ التجب تسثغر 
جغعش المسطمغظ لثثطئ الضاشر والثشاع سظ طخالته 
بغظما تتةإ سظ ظخرة أعض تطإ والحام وسظ ظخرة 
شطسطغظ وغجة بغظما عغ تثك الغمظ وصرى جغظاء. 
وتثر أعَض الحام طظ وصعع طثبتئ شغ إدلإ ودساعط 
إلى الاترر طظ الصغادات السغاجغئ المرتعظئ لطشرب. 
ووجه ظثاًء لطةغعش لغشغبعا أعض الحام وتطإ وغظخروا 
المسادسفغظ والظساء والعلثان وأن تاترر طظ صئدئ 
التضام وغترضعا أرتالعط وجتاشطعط إلجصاط الطاغغئ 
لغضمطعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  وإسقظعا 
المحعار بسثعا ظتع ظخرة ضض المسطمغظ المسادسفغظ 
وأضث  وأذظابعط.  المساسمرغظ  طظ  بقدعط  وتترغر 
التجب دسعته إلى الفخائض والضاائإ شغ الحام "أن 
تترروا طظ المال السغاجغ والعقءات الثولغئ، وتعتثوا 
سطى طا غرضغ اهللا شغ بطثضط، سطى طحروع افطئ الثي 
خرج طظ أجطه افترار، طحروع اإلجقم السزغط، وتغظعا 

جغضعن الظخر تطغفضط والةظئ بعابضط".

ظزط تجب الاترغر شغ طظاذص سثة طظ أطاضظ وجعده، 
طثغظئ  فعض  ظخرة  ظثاءات،  ووجه  طاسثدة،  شسالغات 
أجمع  السالط  طظ  وطسمع  طرأى  سطى  تئاد  الاغ  تطإ 
شغعا،  المسادسفغظ  لظخرة  جاضظاً  غترك  أن  دون 
ولطاظثغث بمعاصش تضام ترضغا المثجغئ وسطى رأجعط 
المةرم إردوغان الثي شاح الئاب سطى طخراسغه لصعى 
وبرغطاظغا  وأوروبا  وروجغا  بأطرغضا  طامبطئ  الضفر 
وأذظابعط المتطغغظ طظ ظزام بحار وتجب إغران شغ 
شغ  إخعاظظا  وإبادة  لصاض  اإلطسات  طظ  وغغرعط  لئظان 
جعرغا ساطئ وشغ تطإ الحعئاء سطى وجه الثخعص...

لمحارضاه  المسطمغظ  التجب  دسا  اجضظثغظاشغا  شفغ 
شغ  الارضغئ  السفارة  أطام  ظزمه  الثي  اقساخام  شغ 
ضعبظعاجظ؛ وذلك غعم الةمسئ ١٧ ربغع افول المعاشص 

١٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦م.
وغعم السئئ ١٨ ربغع افول المعاشص ١٧ ضاظعن افول/

سحرة  التادغئ  الساسئ  تمام  شغ  ٢٠١٦م  دغسمئر 
باعصغئ لظثن، دسا تجب الاترغر شغ برغطاظغا  خئاتاً 
المسطمغظ لطمحارضئ شغ اقساخام الثي ظزمه أطام 

السفارة السعرغئ شغ لظثن.
تترصعن  "بالطعإ  سظعان:  وتتئ  لئظان  وقغئ  شغ  أطا 
تطإ... جظئصى وتئصى تطإ!" شصث ظزط التجب وصفئ 
تداطظغئ طع أعالغ تطإ شغ جاتئ الظعر - ذرابطج 
وذبح  وصاض  صخش  طظ  سطغعط  غةري  لما  اتاةاجا، 
البقباء،  غعم  وذلك  والمصثجات؛  لفسراض  واظاعاك 
١٤ ربغع افول ١٤٣٨عـ المعاشص ١٣ ضاظعن افول/دغسمئر 
اساخاطغظ،  ٢٠١٦/١٢/١٦م  الةمسئ  غعم  وظزط  ٢٠١٦م، 
أتثعما شغ جاطع الجساري شغ خغثا، والباظغ شغ جاطع 

جسث ظاغض شغ الئصاع.
ضاظعن   ١٧ المعاشص  افول  ربغع   ١٨ السئئ  غعم  أطا 
افول/دغسمئر ٢٠١٦م شغ تمام الساسئ العاتثة ظعرًا 
باعصغئ ععلظثا، شصث دسا التجب شغ ععلظثا المسطمغظ 
السفارة  أطام  ظزمه  الثي  اقساخام  شغ  لطمحارضئ 

السعرغئ شغ قعاي، ظخرة فعطظا شغ تطإ.
وصفئ  إجطظئعل  شغ  التجب  ظزط  ترضغا  وقغئ  وشغ 
بالةرائط  تظثغثًا  الروجغئ  الصظخطغئ  أطام  اتاةاجغئ 
الاغ ترتضئعا صعات افجث والمطغحغات الطائفغئ بتص 
ضما دسا التجب المسطمغظ فداء  المثظغغظ شغ تطإ، 
تغث  أظصرة  شغ  ضعجاتابه  جاطع  شغ  الةمسئ  خقة 
الةمسئ  خقة  أداء  بسث  المخطغظ  جمعع  اظططصئ 
افطرغضغئ  السفارة  خعب  طسغرة  شغ  ٢٠١٦/١٢/١٦م 
(رأس الحر، وأم اإلرعاب) ظخرة فعطظا شغ تطإ، ضما 
ظزط شسالغئ صراءة بغان ختفغ سصإ خقة الةمسئ شغ 
بعرخئ وشغ ضعظغا؛ وذلك ضمظ جطسطئ طظ الفسالغات 
والمسغرات الاغ غظزمعا التجب شغ أرجاء ترضغا تتئ 

حسار "إظظا ظساظخر لتطإ... شطماذا الةغعش رابدئ!"
وشغ وقغئ تعظج ظزط التجب جطسطئ طظ الفسالغات 
تطإ  شغ  فعطظا  واجاظخارًا  ظخرة  المساجث  وضطمات 
الحعئاء، وضان ذلك غعم الةمسئ، ١٧ ربغع افول ١٤٣٨عـ 

المعاشص ١٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦م.
وجط التحعد الاغ اجامسئ سصإ خقة  ضطمئ  وشغ 
الةمسئ ٢٠١٦/١٢/١٦م، شغ صطإ المسةث افصخى المئارك، 
تغث رشسئ التحعد الراغات والحسارات المآغثة فعض 
تطإ وضث السثوان الروجغ اإلغراظغ والمضر افطرغضغ، 
أضث تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، أن طا 
غتثث اآلن شغ تطإ وجعرغا طظ صاض وتحرغث عع طا 
تثث وغتثث شغ شطسطغظ والسراق والغمظ وغروزظغ، 
وضض ذلك ضان ظاغةئ غغاب الثقشئ وتشغغإ اإلجقم 
أو  ضرغماً  طظ تغاتظا شطط ظسث ظظازر سصإ ذلك سغحاً 
ظخرًا طآزرًا سطى افسثاء، واسائر التجب أن جئإ تضالإ 
ططالئاعط  بسئإ  إظما  الحام  أعض  سطى  الضفر  صعى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: 
بإدارة  حرجئ  وتحغئ  عةمئ  إلى  تطإ  تسرضئ  لصث 
أطرغضا وتثطغطعا وباظفغث طظ روجغا وإغران وافتئاع 
بالةئال  تظعء  ضاظئ  العةمات  عثه  أن  وطع  وافحغاع، 
تطك  وظضأت  وخمثت  صاوطئ  تطإ  أن  إق  الراجغات 
غسامر  أن  غمضظ  وضان  وأدطاعط  آلمعط  بما  الةمعع 
ذلك أطثًا ذعغقً... لضظ أطر أطرغضا لارضغا أن تثخض سطى 
خط تطإ بالاآطر طع روجغا وباثثغض الفخائض المرتئطئ 
بعا والدشط سطغعا لطاراجع واقظستاب الماضرر عع الثي 
أوجث اقضطراب وطظ بط طا غحئه "تسطغط" تطإ، شارضغا 
ضان طعضعقً لعا تظفغث المثطط افطرغضغ بالاظسغص طع 
الروس لامضغظ الظزام طظ دخعل تطإ الحرصغئ... وعضثا 
شالثي أجصط تطإ بأغثي الظزام لغج عع صعة الظزام 
بض تآطر الماآطرغظ وشص خطئ طافص سطغعا بغظ روجغا 
وترضغا بإحراف أطرغضغ. لصث ضحش بعتغظ عثا افطر ولط 
غسار حرغضه أردوغان بض شدته سطى رؤوس افحعاد 
شغ طآتمر ختفغ! شصث صال بعتغظ شغ طآتمر ختفغ إن 
طا تط شغ تطإ عع ترجمئ لما اتفص تعله طع أردوغان 
الروجغ  الرئغج  (شةر  بطرجئعرغ:  إلى  زغارته  خقل 

شقدغمغر بعتغظ صظئطئ جغاجغئ تغظ ضحش سظ أن سمطغئ 
إجقء المسطتغظ طظ حرق تطإ ضان تط الاعخض إلغعا 
إلى  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج  زغارة  خقل 
بطرجئعرغ شغ آب/أغسطج الماضغ... وصال الرئغج 
الروجغ شغ طآتمر ختفغ طحارك طع رئغج العزراء 
الغاباظغ حغظجو آبغ شغ ذعضغع، الغعم "أطج" الةمسئ، إن 
طعجضع اتفصئ طع أظصرة سطى طساعمئ ترضغا شغ إخراج 
عآقء المسطتغظ الثغظ جغعاشصعن سطى إلصاء السقح طظ 
أجض تماغئ المثظغغظ صئض ضض حغء. وأضاف "إذا تضمظا 
طظ خقل طا أراه شإن طا غتثث عع بالدئط طا اتفصظا 
سطغه طع الرئغج الارضغ خقل زغارته إلى بطرجئعرغ"...) 

(إغقف، ٢٠١٦/١٢/١٦، جئعتظغك ظغعز، ٢٠١٦/١٢/١٦).
لصث ضان غمضظ أن أخاط الةعاب باخرغح بعتغظ، ولضظغ 
الئطعلئ  تطإ  الحعئاء،  تطإ  أن  ضغش  أضبر  جأوضح 
واإلباء صث ذسظئ شغ طصاض طظ ترضغا الاغ ضاظئ تسثعا 
خطاً أتمر شةسطاعا خطاً طائساً غسغح شغ دطه... وضثلك 
ُذسظئ طظ تطك الفخائض باعلغعا غعم الجتش بفسض تئسغئ 
المال الصثر الثي ضاظئ تاشثى سطغه طظ أبعاب تطك الثول 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إن طا غتثث شغ تطإ اآلن طا ضان لغتثث لع عئئ أيٌّ طظ الصعات المسطتئ اإلجقطغئ لظخرتعا، طبض تطك الاغ شغ 
باضساان أو ترضغا أو طخر... وأجابئ خرخات ودطعع وظثاءات المسطمغظ شغ تطإ واظاصمئ لعط طظ الطاغغئ بحار، 
طع ذلك، وسطى الرغط طظ طقغغظ الةظعد شغ السالط اإلجقطغ، لط غةإ أيٌّ طظ تضام المسطمغظ التالغغظ دسعاتعط، 

لثلك تضمعا سطى أظفسعط بشدإ عثه افطئ، وصئض ضض حغء بشدإ اهللا جئتاظه وتسالى.
أغعا الصادة السسضرغعن شغ باضساان! لصث بات واضًتا طظ عط أخثصاء افطئ وطظ عط أسثاؤعا. غةإ سطغضط تسئؤئ 
صعاتظا المسطتئ لطثشاع سظ المسطمغظ شغ تطإ بحضض خاص وشغ جعرغا بحضض سام، صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَما 
الِِم  ِذهِ الَْقْريَِة الظَّ ْخرِْجَنا ِمْن َهٰ

َ
ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا أ َّ اِن ا َ ْ ِ وَالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل وَالنَِّساءِ وَالِْو لَُكْم َال ُيَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابَّ

نَك نَِصريًا﴾، واسطمعا أن الثطعة افولى ظتع تحث الصعات المسطتئ عغ  ُ َّ َا ِمن  ًّا وَاْجَعل جَّ ِ نَك َو ُ َّ َا ِمن  ْهلَُها وَاْجَعل جَّ
َ
أ

 إزالئ سمقء الشرب طظ الصغادة الئاضسااظغئ، وإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
* ظائإ الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان

المسةث  صطإ  طظ  ظثاًء  غعجه  الاترغر  تجب 
افصخى إلغابئ تطإ وظخرة أعض الحام

تجب الاترغر يف شطسطني
غساعةظ تسثري جغعش املسطمني 
لثثطئ الضاشر والثشاع سظ طخالته

آال
ب ج
جعا

تصرغر حئضئ طراجطغ جرغثة الراغئ، 
تعل الفسالغات الاغ ظزمعا تجب 
الاترغر لظخرة تطإ وجعرغا

مجزرة حلب تميز بين أصدقاء األمة وأعدائها
بقلم: شاهزاد شيخ*

السآال: 
والةقء  اقظستاب  أتادغث  بثأت  تاى   ٢٠١٦/١١/٢٦ طظ  اسائارًا  تطإ  شغ  الصاال  سطى  أجئعسان  غمخ  لط 
الفراغ  سطى  تطإ  طظ  الحرصغ  الصسط  أوحك  تاى  ذلك  بسث  أجئعع  غمخ  لط  بط  والمصاتطغظ...  لطمثظغغظ 
طظ جضاظه المثظغغظ والمصاتطغظ وسائقتعط: (بغروت-سمان "روغارز" - تةمع اآلقف شغ طغثان بحرق تطإ 
السعرغئ اظازارا لتاشقت جاظصطعط خارج المظاذص العاصسئ تتئ جغطرة المسارضئ ضمظ سمطغئ إجقء تأطض 
الطةظئ الثولغئ لطخطغإ افتمر أن تساأظش غعم افتث... وغصعل جضان إن طا غصثر بظتع ١٥ ألش حثص تةمسعا 
شغ المغثان الرئغسغ شغ تغ السضري شغ تطإ وطسزمعط طظ المثظغغظ المائصغظ شغ آخر جغإ تسغطر سطغه 
المسارضئ وأغطئعط طظ سائقت المصاتطغظ وطثظغغظ آخرغظ ضما غعجث الصطغض طظ المصاتطغظ. وصثم المظزمعن 
رصما لضض سائطئ لطسماح لعط برضعب التاشقت سظثطا تخض... روغارز سربغ ودولغ ٢٠١٦/١٢/١٨)، شما الثي 
جسض عثا الاسارع شغ (تسطغط) تطإ الحرصغئ لطظزام، طع أن الاصارغر السابصئ ضاظئ تصعل إن بإطضان تطإ أن 

تصاوم الظزام ساطاً سطى افصض؟ شعض السئإ ضسش المصاتطغظ، أم تآطر الماآطرغظ؟ وحضرًا.



افربساء ٢٢ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ طــ ٢     السثد ١٠٩

خفئ الحرسغئ الاغ غسفضعن الثطاء طظ أجض العخعل 
إلغعا لضغ غطئسععا شاثعإ سظعط خفئ اقظصقبغغظ. 
شصث اسائرعا سدع المةطج السغاجغ لطتعبغغظ ضغش 
اهللا الحاطغ بصعله (غمضظ أن تضعن أرضغئ قجاؤظاف 
المفاوضات الغمظغئ)، ضما دسا الحاطغ العقغات الماتثة 
افطرغضغئ أن تدشط سطى افذراف افخرى لقلاجام بما 
تط الاعخض إلغه شغ طسصط طع وزغر الثارجغئ افطرغضغ 

جعن ضغري.
الرشخ  شعع  وبرغطاظغا  وتضعطاه  عادي  طعصش  أطا 
الحثغث لعا شثلك شغ ظزر برغطاظغا اظاصاص لظفعذعا 
بةععد  غحغث  طتسظ  وسطغ  الغمظ،  شغ  السغاجغ 

برغطاظغا شغ إتقل السقم ودسط الحرسغئ شغ الغمظ.
(تضاشأ  أظعا  طسائرًا  الطرغص  خارذئ  عادي  رشخ  ضما 
اقظصقبغغظ وتساصإ شغ العصئ ظفسه الحسإ الغمظغ)، 
وأضاف (إظعا لغسئ إق بعابئ ظتع طجغث طظ المساظاة 

والترب) وأسرب سظ سثم صئعله لعا.
أطا طغثاظغاً شالترب ق زالئ طحاسطئ شغ طثاطش الةئعات 
وصعات عادي تاصثم شغ تسج وخسثة شغ الئصع وباصط، 
أطا شغ حئعه شصث اجاسادت طعاصع ضبغرة وعغ تفرض 
جغطرتعا شغ الةظعب وطأرب والةعف وتتاخر خظساء 
افطرغضغئ  الدشعذات  إق  دخعلعا  طظ  غمظسعا  وق 
طظ  وعع  خخروف  الطعاء  ذلك  سظ  سئر  ضما  الحثغثة 

صغادات المصاوطئ.
أطا إظساظغاً شالمطغحغات لط تخرف المرتئات لطمعظفغظ 
بسث  غعطاً  جعءًا  تجداد  الظاس  وتغاة  حععر،  سثة  طظث 
غعم، شأطرغضا تظاعب جغاجئ اإلشصار والاةعغع تاى غصئض 

الظاس بتضط التعبغ وطحارضاه شغ السططئ.
والثقخئ:

إن خارذئ الطرغص افطرغضغئ عغ إلضفاء الحرسغئ سطى 
الغمظ  أعض  سطى  افطرغضغئ  التطعل  وشرض  التعبغغظ 
وتضمعط  وإذقلعط  وترضغسعط  طساظاتعط  وزغادة 
بصعاظغظ الضفر شغ دولئ طثظغئ سطماظغئ تةسض المسطط 
طحرضاً باهللا غتاضط إلى غغر حرغساه، وق غاعصش الخراع 
الثطاء  شاسفك  الصثرة  خعره  بضض  اإلظةطع-أطرغضغ 
لضض طاخارع،  لضض ذاطع وطغثاظاً  وتخئح الئقد ظعئاً 
سطى  السغاجغ  بالعسغ  عع  الحصاء  عثا  طظ  والمثرج 
لطاشغغر  والسسغ  واجامراره  الخراع  عثا  خطعرة 

التصغصغ، وق غضعن ذلك إق بأطرغظ ابظغظ عما:
١- أن غاثطى أعض الغمظ وعط أتفاد أظخار الرجالئ وأعض 
اإلغمان والئسالئ، أن غاثطعا سظ السمقء شق غساطغسعن 

تظفغث طثطط واتث شغسصطعا إلى غغر رجسئ.
إلصاطئ  الاترغر  تجب  شغ  إخعاظعط  طع  غسمطعا  أن   -٢
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شغفعزوا شغ 

 الثظغا واآلخرة، وذلك الفعز السزغط

افدوار الصثرة لفطط املاتثة 
والةاطسئ السربغئ يف ظضئئ تطإ

تةاوز دور طظزمئ افطط الماتثة شغ ظضئئ تطإ الثور 
باإلداظئ  والمسروف  به  احاعرت  الثي  لعا  الاصطغثي 
وإبثاء الصطص، إلى دور الاشطغئ الضاططئ لطةرائط الفزغسئ 
الاغ غرتضئعا الطغران الروجغ والمةازر العتحغئ الاغ 
تصارشعا سخابات ظزام الطاغغئ بّحار وططغحغات إغران 
الطائفغئ الماسطحئ لسفك الثطاء، وطع سطمعا الغصغظغ 
شغ  واإلغراظغ  السعري  والظزاطغظ  روجغا  جرائط  بأّن 
طساعى  إلى  ترصى  اإلظساظغئ  ضث  جرائط  عغ  تطإ 
جرائط ترب تساعجإ المتاجئئ والسصاب، إقّ أّن افطط 
الماتثة لط ُتطالإ بمتاجئاعط سطغعا، وإّظما ُتطالإ 
شصط بعصفعا، وتاى عثه المطالئئ تأتغ طظ باب ذر 
السام  افطغظ  طعن  ضغ  بان  شصال  السغعن،  شغ  الرطاد 
الةغح  إسقن  "طظث  إظه:  له  بغان  شغ  الماتثة  لفطط 
السعري سظ الصغام بسمطغئ عةعطغئ لطسغطرة سطى حرق 
تطإ صئض غعطغظ، تضرر ورود تصارغر سظ تثوث صخش 
طبض  طاطعرة  وصثائش  تارصئ  أجطتئ  باجاثثام  جعي 
الصظابض الثارصئ لطاتخغظات"، شعع غسطط إذًا باجاثثام 
شغ  تصطغثغئ  غغر  أجطتئ  والسعري  الروجغ  الطغران 
صخش تطإ، وطع ذلك شعع لط ُغطالإ بمساصئئ روجغا 
والظزام السعري سطى عثا الصخش غغر الاصطغثي الثي 
ُغسائر وشصاً لصعاظغظ افطط الماتثة ظفسعا جرغمئ ترب، 
جعث  إلى: "بثل  الضئرى  الثول  دسا  أّظه  شسطه  طا  وضض 
وتساءل: "إلى  جعرغا"،  شغ  لطضابعس  تث  لعضع  أضئر 
طاى جغسمح جمغع طظ لعط تأبغر شغ الظجاع السعري 
باجامرار عثه العتحغئ؟" شعع أّضث سطى تطصغه "تصارغر 
عثا  جــراء  تطإ  شغ  المثظغغظ  طساظاة  سظ  شزغسئ" 
وظتظ  لطةتغط،  طرادشاً  تطإ  "أخئتئ  وصال:  الصخش، 
جمغساً خثلظا حسإ جعرغا"، وبظاًء سطغه شعع غسطط صطسغًا 

بعصعع عثه الةرائط الفزغسئ شغ تطإ، ولضظه طع ذلك 
ق ُغطالإ بالمتاجئئ سطغعا، وغضافغ شصط بالمطالئئ 

بئثل الثول الضئرى لةععد أضئر إلغصاشعا!
إن طا غآضث سطط افطط الماتثة بالةظاة الثغظ ارتضئعا 
عثه المةازر العتحغئ عع طا جاء شغ تصرغر طئسعبعا 
دي طغساعرا الثي سرضه سطى طةطج افطظ والثي ورد 
اجاثثام  سظ  وخعر  وشغثغععات  تصارغر  "لثغظا  شغه: 
تدغء  بثرجئ  عائطئ  لعإ  ضرات  تظاب  تارصئ  صظابض 
ظعارا"،  ضان  لع  ضما  تطإ  حرق  شغ  التالك  الزقم 
وأضاف: "إّن الاتري سظ السثد الثصغص لطشارات الةعغئ 
وتابع:  طمضظ"،  غغر  أطر  الطغض  شغ  طسزمعا  غاط  الاغ 
"جمسظا سئارة (ق طبغض له) جعاء شغما غاسطص بالسثد أو 
تةط وظعع الصخش"، وأوضح: "المثظغعن شغ ضض طضان 
بالمثغظئ غسألعن أظفسعط أي طضان سطى افرض شغ 
عثه المثغظئ المسثبئ طظ الممضظ أن غضعن آطظاً"، شثي 
طغساعرا إذًا لثغه تصارغر ُطعبصئ بالةرائط ولضظ غظصخه 
شصط سثد الشارات الثصغصئ، شالثلغض طعجعد لثغه ولضظ 
السصعبئ غغر واردة سظثه، بض إّظه لط غصط تاى باإلداظئ، 
السعري  الحسإ  باثعغش  غصعم  شعع  ذلك  طظ  وبثقً 
لعط  وغاظئأ  الظزام،  طصاوطئ  شغ  اقجامرار  طشئئ  طظ 
بالمجغث طظ الظضئات إْن عط اجامروا بالبعرة شغصعل: 

"إدلإ العجعئ الاالغئ لطةغح بسث تطإ"، وعع طع سطمه 
الغصغظغ بصغام الطغران الروجغ وذغران الظزام بشارات 
ضبغرة اجاثثم شغعا صظابض تارصئ ُطدغؤئ ق طبغض لعا - 
ضما وخش - غسعد وبضض خفاصئ لغئرئ روجغا والظزام 
طظ ارتضاب تطك المةازر الاغ وصسئ شغ تطإ شغصعل: 
"ق غعجث دلغض وشص افطط الُماتثة سطى أّن الةبث شغ 

حعارع تطإ جصطئ بظغران الظزام".
شغ  المسروف  الئائج  شثورعا  السربغئ  الةاطسئ  وأّطا 
اجاثثام  سظ  غجد  ولط  غاشغر،  لط  التاقت  عثه  طبض 
أجطعاظئ الاظثغث واإلداظئ المحروخئ الاغ اساادت سطى 
اجاثثاطعا، شأداظئ الةاطسئ طا غةري شغ تطإ، وذالئئ 
افطط الماتثة وطةطج افطظ بالصغام بثورعما شغ وصش 
سمطغات الصاض الاغ تسرضئ لعا المثغظئ، شصال أطغظعا 
الصاض  سمطغات  بحثة  "ظثغظ  الشغط:  أبع  أتمث  السام 
الاغ تسّرض لعا المثظغعن شغ طثغظئ تطإ السعرغئ 
سطى طثى افغام افخغرة جراء الصخش الةعي العتحغ، 
وطا تئسه طظ سمطغات سسضرغئ حرصغ المثغظئ تضرس 
اظعغار وصش إذقق الظار الثي جئص أن تط الاعخض إلغه"، 
وذالإ طةطج افطظ الثولغ بـ"اقضطقع بمسآولغاته 
افخقصغئ والصاظعظغئ وإلجام جمغع افذراف ذات الخطئ 
بالسمض سطى الاعخض إلى وصش شعري وتصغصغ إلذقق 
الظار غسمح بإغابئ وإظصاذ آقف المثظغغظ افبرغاء"، وتط 
اقتفاق سطى سصث اجاماع (غغر سادي) لمةطج الةاطسئ 
سطى طساعى وزراء الثارجغئ غعم اقبظغظ ١٢/١٩ طظ 

الحعر الةاري لمظاصحئ العضع شغ تطإ!.
اإلداظئ  وعع  شسطه،  الةاطسئ  تساطغع  طا  أصخى  عثا 
وبثلك  الثولغ،  المةامع  وططالئئ  اقجاماسات  وسصث 
تضعن الةاطسئ السربغئ حرغضئ شسطغئ إلى جاظإ افطط 

وظزام  لطروس  المظضرة  الةرائط  تشطغئ  شغ  الماتثة 
تطإ،  شغ  إغران  طرتجصئ  طظ  وداسمغه  بحار  الطاغغئ 
شئؤسئ عثه الةاطسئ الفاحطئ الاغ تسضج بثصئ عثا 

السةج السربغ الرجمغ، وبؤسئ صراراتعا.
افطط  لمظزمئ  الماضّررة  الصثرة  افدوار  عثه  إّن 
صعى  جرائط  تشطغئ  شغ  السربغئ  ولطةاطسئ  الماتثة 
الئشغ والسثوان والطشغان شغ تطإ وشغ جائر بطثان 
دولئ  اإلجقم  دولئ  صغام  إق  غعصفعا  ق  المسطمغظ، 
الثقشئ الاغ جُاظعغ وإلى افبث عثا الظزام الثولغ 
الئاذض، والثي غمظح الحرسغئ الصاظعظغئ لعثه الصعى 
الحسعب  ضث  المسامرة  الةرائط  بارتضاب  الئاذحئ 
اهللا  بإذن   - الصادطئ  اإلجقم  شثولئ  المسادسفئ، 
ق طتالئ - عغ الاغ جاسائثل بعثا الظزام الثولغ 
أجاس  سطى  غصعم  ســادقً  ظزاطًا  المةرم،  الزالط 
الماتثة  افطط  سطى  جُغصدى  وبعا  اإلجقم،  أتضام 
الثولغئ  العضسغئ  الصعاظغظ  إلشاء  شغاط  وعغؤاتعا، 
المةامع  بمآجسات  ُتسّمى  طا  ضض  وُتجال  الئاذطئ، 
الزطط  وُغرشع  لطمزطعطغظ،  شُغظاخش  السفظئ،  الثولغ 
جمغع  إلى  والةعاد  بالثسعة  اإلجقم  وُغتمض  سظعط، 
وُغظحر  واإلظخاف،  السثل  شغسط  المتروطئ،  الحسعب 

 الثغر شغ جمغع أرجاء المسمعرة

خارذئ الطرغص افطمغئ لتض الظجاع 
يف الغمظ حرسظئ لقظصقب وإعقك لطسئاد 

واجاسمار جغاجغ جثغث لطئقد...

شغ  اإلظةطغج  ظفعذ  إزاتئ  شغ  أطرغضا  شحطئ  أن  بسث 
بمظطص صعة التعبغغظ الاغ ذردت بعا  الغمظ ظعائغاً 
أوسجت  شصث  خالح  أطا  الثارج،  إلى  افتمر  وآل  عادي 
له برغطاظغا أن غاتالش طع التعبغغظ تاى ق غظفردوا 
بالسططئ ضاططئ شغ الغمظ، شاجاثثطئ أطرغضا طظطص 
الصعة سظ ذرغص سمغطعا جطمان ططك السسعدغئ إلزاتئ 
خالح لغظفرد التعبغ بالتضط شغخئح الظفعذ شغ الغمظ 
أطرغضغاً خالخاً ولضظعا لط تظةح؛ شصث اخطثطئ بظفعذ 
إظةطغجي صعي ووجط جغاجغ غسغر شغ رضابعا شضاظئ 
برغطاظغا  أن  ورغط  الترب.  جاظإ  إلى  المفاوضات 
وسمقءعا ضاظعا غازاعرون أظعط غآغثون ولث الحغت 
شغ إدارة المفاوضات لتض الظجاع الثاطغ شغ الغمظ بط 
غصعطعن بإشحالعا شضان طخغر ضض المفاوضات الفحض 
ظةاتا،  ذلك  اسائرت  أطرغضا  أن  إق  اآلن،  تاى  الثرغع 
شصث اجاطاسئ تروغخ سمقء اإلظةطغج وأتئاسعط سطى 
الصئعل بالتعبغ واسائاره ظثًا جغاجغا لعط رغط ظساعط 
عثه  أن  ترى  أطرغضا  وضاظئ  باقظصقبغغظ.  لطتعبغغظ 
الحثغثة  الدشعذات  جغائسعا  (الاروغخ)  الثطعة 
سطغعط بحضض طسامر وتعثغثعط بالاثخض السسضري 
الثي غةسطعط غصئطعن بمحارضئ التعبغغظ شغ التضط. 
بط جاءت بثارذئ الطرغص افطرغضغئ الاغ تسمغعا زورًا 
الماتثة  افطط  عغؤئ  أن  السطط  طع  بافطمغئ  وبعااظاً 
سطى  أذطص  وجعاء  دولغ.  بشطاء  ظخراظغئ  طظزمئ 
التطعل افطرغضغئ طئادرة ضغري أو خارذئ ولث الحغت، 
تسطغط  صئض  التضط  شغ  التعبغغظ  إحراك  تسظغ  شعغ 
السقح والثروج طظ المثن، شإذا تمضظعا طظ اقظفراد 
بالسططئ أخرجعا طظعا ضض خخعطعط شأخئتئ السططئ 
لعط وتثعط وأخئح الظفعذ شغ الغمظ أطرغضغاً خالخاً، 
وطسظاعا اجامرار ظجغش الثطاء وزرع افتصاد والدشائظ 
افسثاء،  ألث  إلى  وتتعغطعط  افحصاء  اإلخعة  صطعب  شغ 
وطسظاعا اجامرار الخراع وتجاغث اقظفةارات واقغاغاقت 
شغ  الصاال  واجامرار  التسابات  وتخفغئ  السغاجغئ 
الةئعات لافاغئ افطئ وتمجغصعا إلى أصالغط أو دوغقت، 
وطسظاعا إذقل افطئ وإشصارعا والاتضط بطصمئ سغحعا 
وظعإ  الخاقت  شغ  الظاس  وصاض  المرتئات  وتعصغش 
البروات ورشع افجسار واخافاء المحاصات الظفطغئ وزغادة 
المساظاة وصاض افبرغاء وعط شغ اظازار اجاقم طرتئاتعط 
لغعشروا فجرعط اقتاغاجات ضما تثث شغ اظفةار أطج 
وعغ  السحرات.  وجرح  صاض  إلى  أدى  الثي  سثن  شغ 
حرسظئ لقظصقبات وتثطغر المماطضات الساطئ والثاخئ. 
وأحث طظ ذلك التضط بحرغسئ الشاب وترك حرغسئ اهللا 

السجغج الععاب...
أطا طعصش الماخارسغظ طظ خارذئ الطرغص؛ شالتعبغعن 
سطغعط  تدفغ  فظعا  خالتعط  شغ  شعغ  غآغثوظعا 

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

بصطط: أتمث الثطعاظغ

بصطط: حاغش خالح – الغمظ

أغعا افعض شغ تطإ والحام الثغظ ق تظضسر لعط سجغمئ! أغعا اإلخعة وافخعات شغ افرض المئارضئ التئغئئ، 
الثغظ غطعمعظظا دائما بالخئر والتجم شغ جئغض اهللا جئتاظه وتسالى! إن صطعبظا تظفطر طظ رؤغاضط شغ عثه 
التالئ المروسئ، طةجرة تطغعا أخرى تتخض لضط بثم بارد سطى أغثي الةجار افجث وتطفائه الضفار الثغظ دطروا 
المثغظئ ودضععا دضا أطام أسغظضط. صطعبظا تظفطر ضطما حاعثظا تمام الثم المسامر شغ تطإ طظ صئض الضفار 
والئر،  الةع  طظ  غخغئضط  السحعائغ  والصخش  المثغظئ،  داخض  طتاخرون  وأظاط  صعة  وق  لظا  تعل  ق  وظتظ 
غساعثف سمثا المثارس والمساحفغات لطصداء سطى جغض ضاطض طظ المعالغظ لقجقم. شغا أتفاد خالث بظ 
العلغث المامرضجغظ شغ ترضغا والتةاز! ازتفعا ظتع تطإ وباصغ المثن السعرغئ لتماغئ أخعاتضط وإخعاظضط 
وأذفالعط. إن عثا العاجإ عع الثي تثرباط سطغه، الةعاد شغ جئغض اهللا جئتاظه وتسالى! شغا أتفاد جسث بظ 
طساذ! لصث ضتى أعض الحام بما غساطغسعن، والمسآولغئ اآلن ططصاة سطى أضااشضط، شأظاط طظ بغثه الصثرة 
سطى طعاجعئ جفاح الحام وأجغاده. شصث شرض اهللا جئتاظه وتسالى سطغضط ظخرة إخعاظضط المضطعطغظ ﴿َوِإِن 

 ﴾غِظ َشَسَطْغُضُط الظَّْخُر اْجَاْظَخُروُضْط ِشغ الثِّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدغح

بمظ  وق  غالغًا،  بمظًا  لغساتص  وإّظه  لضئغر،  بثلامعه  طا  وإن  لسزغط،  صّثطامعه  طا  أن  اسطمعا  الحام،  أعض  غا 
غداعغه جعى "خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة"، وإظه ق بّث أن تسطمعا أن العصعف شغ طظاخش البعرة عع صاٌض 
لعا، شالعاجإ الغعم عع التفاظ سطى عثه البعرة، شصعِّطعا طظ اسّعج أو اظترف سظ طسار البعرة، وصعلععا وق 

تثحعا شغ اهللا لعطئ قئط "بعرتظا لغسئ لطئغع".
﴾ شالعاجإ الحرسغ  يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ ِّ وُكْم يِف ا وغا جغعش المسطمغظ، تثضروا صعل اهللا تسالى ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
ظخرة ضض طسطط غساشغث شما بالضط بتال أعض تطإ والحام، ولجام سطغضط سثم الرضعن لطزطمئ، صال اهللا 

وَن﴾. َاَء ُعَمّ ال ُيْنرَصُ ِ ْو
َ
ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن اَبِّ ِمْن أ ِيَن َظلَُموا َفَتَمَسّ َّ تسالى: ﴿َوال تَْرَكُنوا إىَِل ا

وغا أطئ اإلجقم، عئغ ضفاك ععاظا؛ صعطغ اظفدغ سظك غئار الععظ واظخري دغظا وأسراضا وطصثجات؛ سعدي 
لسجك ورشساك وأسغثي افشاسغ إلى أوضارعا، شعاهللا طا سادت تطغإ لظا عثه التغاة الاغ ق ترضغ اهللا؛ شطمغائ 

 شغ ذاسئ اهللا خغر طظ سغحئ شغ طسخغئ
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

يا أهل حلب خصوصا والشام عموما:
أنتم النور المضيء في الظالم ونوركم لن ينطفئ بإذن اهللا أبدا

بقلم: عماد الدين األمين* إلى حلب والشام... ال تقفوا في منتصف الطريق



 السثد ١٠٩  ٣افربساء ٢٢ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ طــ

لما أخئح عثا واضتاً أبطس البعاُر طظ داخض طثغظئ تطإ 
العشَث المفاوض بأظعط لظ غظستئعا طظ المثغظئ وأظعط 
جغثاشسعن سظعا، وتط اإلسقن سظ تأجغج جغح تطإ.

طظ  صسماً  أن  تئغظ  أخئارًا  تثغع  روجغا  بثأت  رابساً: 
البعار صث اظخاع لطدشعط الارضغئ، ق جغما وأن صغاداته 
روجغا  تفاوض  ضاظئ  الاغ  عغ  والسغاجغئ  السسضرغئ 
وترضغا شغ أظصرة، شصث أسطظئ صظاة روجغا الغعم ٢٠١٦/١٢/١٦ 
"وذضر رودجضعي أن صرابئ ٣٥٠٠ طظ طسطتغ المسارضئ 
المساثلئ ألصعا جقتعط واجاسطمعا، وتط السفع سظ ٣ 
آقف طظعط"، وذضرت روجغا أظئاء حئغعئ أبظاء المسارك... 
أي أن ذلك ضان سمطغئ خروج طئضر طظ المثغظئ لطسظاخر 
المعالغئ لارضغا وتسطغط افتغاء الاغ ضاظعا شغعا لطةغح 
وتطفائه وضثلك لطفخائض الضردغئ الماتالفئ طع الظزام. 
الارضغ،  لطاثثغض  الفخائض  تطك  اجاةابئ  وعضثا 
واظخاسئ لدشط ترضغا المئاحر أو سئر العشث المفاوض 
أو سئر الصغادات السسضرغئ والسغاجغئ لعا الصابسئ شغ 
ترضغا، والاغ تمرغئ شغ المال الصثر المسمعم المصثم 
طظ ترضغا والسسعدغئ وصطر وغغرعا، ولما تثطئ تطك 
الفخائض سظ الصاال شغ تطإ، جعاء أغادرتعا شغ طحعث 
"تسطغط" أظفسعط لطةغح بدماظات ترضغئ، أم باقظستاب 
إلى الثطش شغ طحعث العجغمئ وتثثغض الئصغئ الئاصغئ طظ 
الفخائض خاخئ جظعب تطإ، شإن سمطغئ "تسطغط" تطإ 
صث وصسئ شسقً. ولعق عثه المحاعث لما تمضظ جغح 
المةرم طظ السغطرة السرغسئ سطى تطإ، صطسئ البعرة شغ 
الحمال السعري والحعضئ الضئرى شغ تطص أطرغضا، شصث 
ضاظئ تصثغرات السسضرغغظ تحغر إلى صثرة المصاوطئ شغ 
تطإ سطى الخمعد لسام ضاطض. وضثلك طا ذضرته آجغا 
تسرغئات  المسارضئ  خفتات  (وظصطئ   ٢٠١٦/١٢/٧ ظغعز 
سظ صادتعا، وخفاعا بأظعا "خغاظئ بتص البعار" تغث تّط 
تأضغث خئر إجراء بسخ صادة الفخائض المسطتئ شغ تطإ 
طتادبات طع واحظطظ لقجاسقم وإخقء ضاطض المثغظئ، 
خفتاتعط  سطى  وخفعه  طا  افربساء،  خئاح  طظ  اباثاء 
بأظه "اتفاق روجغ أطرغضغ أرغط الصادة سطى تسطغط تطإ 

لطتضعطئ السعرغئ وإغران" تسإ تسئغرعط).
التمطئ  وبمعازاة  السسضري  الةاظإ  وسطى  خاطساً: 
تمطئ  تثحظ  ترضغا  أخثت  شصث  تطإ  شغ  المسسعرة 
أخرى شغ طثغظئ الئاب ضث تظزغط الثولئ، وعغ السط 
وذلك  تطإ،  تسطغط  إلظةاز  أردوغان  ظفبه  الثي  اآلخر 
فظه ضان بثلك غعجث المئرر والثاسغ لدرورة تسرغع 
خروج المصاتطغظ طظ تطإ لتاجاه إلغعط شغ طثغظئ الئاب 
بالاجاطظ الاام طع التمطئ المسسعرة سطى تطإ. شتماغئ 
المسطمغظ شغ تطإ والثشاع سظعط ق تساوي حغؤاً شغ 
سطى  ترغخاً  ضان  بض  أردوغان،  الارضغ  الرئغج  سرف 
تظفغث طحارغع أطرغضا، غغر طئاٍل بساصئئ ذلك شغ الثظغا 
واآلخرة... وطع حثة الاثثغض الارضغ لطفخائض المعالغئ، 
"درع  شغ  الئاب  بمسرضئ  لقلاتاق  الحثغث  وضشطعا 
الفرات"، شصث أبر ذلك شغ إضساف جئعئ تطإ. لصث بطس 
الاثثغض ذروته غعم ٢٠١٦/١٢/٨ طع المصاتطغظ المثاشسغظ 
سظ تغ الحغت جسغث جظعب المثغظئ، عثا التغ الثي 
لط غامضظ الةغح وتطفاؤه طظ الاصثم شغه وضان البعار 
لضظ  الماضغغظ...  افجئعسغظ  ذعال  بصعة  غخثوظعط 
الصاال  بتةئ  لارضغا  المعالغئ  الفخائض  بسخ  اظستاب 
شغ الئاب أربك الةئعئ وأضسفعا وطظ بط ضاصئ افتغاء 
المائصغئ تتئ جغطرة البعار تاى اظتسرت شغ الةظعب 
الشربغ ضأججاء طظ خقح الثغظ والسضري شغ طساتئ 
ضغصئ بسث أن تضثجئ شغعا أسثاد ضئغرة طظ المثظغغظ 
الفارغظ طظ افتغاء افخرى. وعظا وبخثطئ ق تصض تروغسًا 
شصث أسطظئ ترضغا سظ تعخطعا قتفاق طع روجغا إلجقء 
شغ  طخادر  (وأضثت  تطإ.  طظ  والمثظغغظ  المسطتغظ 
المسارضئ السعرغئ، أظه تط اقتفاق طع ظزام افجث سطى 
وصش إذقق الظار وإخقء افتغاء المتاخرة شغ حرق تطإ 
خئاح  جغئثأ  الاظفغث  وأن  والمسطتغظ،  المثظغغظ  طظ 
افربساء. وظصطئ وضالئ افظئاء الفرظسغئ سظ المسآول شغ 
جماسئ ظعر الثغظ الجظضغ صعله، إن اقتفاق جرى برساغئ 
روجغئ ترضغئ، وجغئثأ تطئغصه خقل الساسات الصادطئ. 
وأسطظ وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع الغعم 
أن بقده جاضبش اتخاقتعا طع روجغا لطاعخض إلى وصش 
إذقق الظار شغ تطإ، خاخئ إلشساح المةال لطمثظغغظ 
طظ  وضان   .(٢٠١٦/١٢/١٣ اآلن،  (أخئار  غشادروا...)  ضغ 
شزاسئ عثا المحعث الخادم أن تط اإلسقن شغ الئثاغئ 
أن الاظفغث جغضعن جرغساً لطشاغئ طا بغظ الساسئ الثاطسئ 
والسابسئ خئاتاً، وضان المصخعد طظ ذلك أن تسغطر 
طحاسر العجغمئ بحضض خادم وطاظع لطافضغر شغ أي خغار 

آخر... وضض ذلك طشطش ترضّغاً بدرورة إظصاذ المثظغغظ!
لارضغا  المعالغئ  المسطتئ  الفخائض  بثأت  جادجاً: 
باقظستاب طظ تطإ شغ طحعث خثقن ق غصئطه طسطط، 
الساطئ  افرضان  عغؤئ  (أسطظئ  بثلك  روجغا  وتئةتئ 
الروجغئ، الةمسئ ١٦ ضاظعن افول/دغسمئر، سظ اجاضمال 
سظ  تطإ  حرق  شغ  المساثلئ  المسارضئ  شخض  سمطغئ 
اإلرعابغغظ) وشغ وصئ جابص طظ الةمسئ، أسطظ طرضج 
الاظسغص الروجغ لطمخالتئ شغ جعرغا "طرضج تمغمغط" 
(اظاعاء سمطغات إجقء المسطتغظ وسائقتعط طظ حرق 
تطإ. وصالئ وزارة الثشاع الروجغئ إن الةغح السعري 
الغعم،  (روجغا  تطإ...)  حرق  لطماطرشغظ  بآرا  غثطر 
الارضغئ  المآاطرة  تةط  غادح  بثأ  وعظا   (٢٠١٦/١٢/١٦

الثائظئ هللا جئتاظه ورجعله  والمآطظغظ... ولثلك شإظغ 
جأوضح عثا افطر أضبر:

أوقً: لط غضظ البعار شغ تطإ وتعلعا أبثًا ضسفاء لثرجئ 
أن تصاتط شغ شارة وجغجة! شفغ شارة أجئعسغظ تصرغئًا 
وتطفائه  الظزام  صعات  دخطئ   ٢٠١٦/١١/٢٦ طظ  وبثًءا 
تغ عظاظع أضئر أتغاء طثغظئ تطإ، وتصثطئ شصدمئ 
الخاخعر بط الحسار وطتغط تطإ الصثغمئ، وضان تصثم 
شغ  تةث  لط  إذ  طاعصع،  غغر  بحضض  جعقً  الصعات  تطك 
تثخُّض  لعق  جاعاجععا  ضاظئ  الاغ  المصاوطئ  ذرغصعا 
الظزام  صعات  بثأت  لغعطغظ  اجاراتئ  وبسث  أردوغان، 
تاصثم سطى المتعر الةظعبغ لطمثغظئ شاتاطئ تغ الحغت 
جسغث، وضاظئ خقل تطك الفارة تاصثم بتمطئ طسسعرة 
طظ الةع والئر دون أن تراسغ أي ترطئ لثطاء المثظغغظ 
أو عثم الئغعت، بض وترصعا، شضاظئ المةازر وتمقت 
الاروغع، وضض عثا ضان طصخعدًا إللصاء الرسإ شغ ظفعس 
المصاتطغظ الثغظ رشدعا طشادرة تطإ، وذلك إلجئارعط 
سطى الثروج السرغع طظ المثغظئ... وطظث بثاغئ التمطئ 
السسضرغئ سطى تطإ شصث ضاظئ ترضغا تاترك طع روجغا 
بحضض طتمعم تعل الساتئ السعرغئ، شصث ذضرت بغ 
بغ جغ شغ ٢٠١٦/١٢/٢ (وصال طعلعد جاوغح أوغطع إن 
ترضغا تاحاور طع روجغا وإغران تطغفغ افجث وطع جعرغا 
ولئظان أغدا طظ أجض الاعخض إلى تض لفزطئ السعرغئ. 
وضان الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان ظاصح الحأن 
بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  ظزغره  طع  عاتفغا  السعري 
بغظما الاصى  سطى افصض،  افجئعع الماضغ  طرات شغ   ٣
جاوغح أوغطع بعزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغه قشروف 
شغ ترضغا غعم الثمغج لئتث المعضعع ظفسه)، وضاظئ 
عثه الاترضات لاظفغث المةجرة الثطعغئ شغ تطإ خطعة 
خطعة، بسث أن تط رجط تفاخغطعا طع واحظطظ، شاظططصئ 

افذراف الارضغئ والروجغئ وططتصاتعا لاظفغثعا.
باظغاً: ضان المسآولعن افتراك خقل الفارة الاغ جئصئ 
الاظفغث غثلعن باخرغتات غرغئئ، وغغر طسععدة طظ ذي 
صئض بثخعص ذرد "اإلرعابغغظ" طظ تطإ (ذالإ وزغر 
الثارجغئ الارضغ طعلعد جاوغح أوغطع بعصش اقحائاضات 
شغ تطإ حمال جعرغا، ودسا إلى خروج جئعئ شاح الحام 
- جئعئ الظخرة جابصا طظ تطإ شعرا...) (الةجغرة ظئ، 
٢٠١٦/١٠/٢٧) وضان ذلك بسث اجاماع لعزان الثي صادته 
أطرغضا بثخعص جعرغا، وشغ تطك الفارة ضاظئ أطرغضا 
تسث المغثان طع الطرف الارضغ القسإ افضبر تساجغئ 
شغعا، وشغ الغعم الاالغ زادت تثة الاخرغتات الارضغئ 
بحضض ططتعظ، شصث ظصطئ اقتتاد برس ٢٠١٦/١٠/١٧ (صال 
وزغر الثارجغئ الارضغ، طعلعد جاوغح أوغطع، إظه "غةإ 
تطعغر تطإ طظ إرعابغغ الظخرة شعرًا، وسطى المسارضئ 
السعرغئ أن تظفخض سظعا"، وذلك بسث غعم واتث طظ 
اقجاماع الثي جمع وزراء خارجغئ ضض طظ "روجغا وأطرغضا 
وإغران والسراق وطخر وترضغا والسسعدغئ وصطر وافردن" 
إضاشئ لطمئسعث افطمغ الثاص بسعرغا، جاغفان دي 
عثا  وغسائر  السعغسرغئ.  لعزان  طثغظئ  شغ  طغساعرا، 
المعصش افول طظ ظعسه طظ ترضغا تةاه جئعئ الظخرة 
المخظفئ ضاظزغط إرعابغ لثى افطط الماتثة)، وأطا سظ 
اقتفاق بغظ روجغا وترضغا شصث ذضرت ترك برس طئضرًا 
٢٠١٦/١٠/٣١ وظصقً "سظ ختغفئ غظغ حفص الارضغئ" طظ 
إلغه  الاعخض  تّط  تفاعماً  (أّن  سظعا  تضحش  لط  طخادر 
بغظ ترضغا وروجغا، وبتسإ المحروع الارضغ الروجغ 
تطإ  طظ  ضض  شغ  افوضاع  إسادة  جغاط  شإّظه  الةثغث، 
ورغش القذصغئ وإدلإ والتسضئ ودغر الجور والرصئ إلى طا 
ضاظئ سطغه صئض بثء الترب السعرغئ، طع طراساة العغضطغئ 
الثغمشراشغئ لعثه المظاذص). وطظ بط اظططصئ ترضغا-
أردوغان شغ خطعات جرغسئ لطشاغئ وتظسغص وبغص طع 

روجغا لاظفغث بظعد اتفاق "تسطغط" تطإ!.
بالباً: اخائأت أطرغضا صطغقً خطش الساار، وظعر أردوغان 
وبحضض  السعري،  المسرح  سطى  تعله  طظ  وافضعاء 
ترضغا،  أسطظئ  تطإ  سطى  العةعم  بثاغئ  طع  طاجاطظ 
المةرطغظ  بغظ  تةري  طفاوضات  سظ  طفاجأ  وبحضض 
حارك  الثي  المفاوض  المسارضئ  وشث  وبغظ  الروس 
الحام  وشغطص  المةاعثغظ  وجغح  الحام  (أترار  شغه 
وشخائض الةئعئ الحاطغئ...) (ترك برغج، ٢٠١٦/١٢/٨)، 
وصث وصع عثا العشث شغ شت أردوغان الثي تط إسثاده 
الظاشثة  عغ  المفاوضات  عثه  وضاظئ  واحظطظ،  شغ 
الاغ تطصغ طظعا روجغا وطسعا أردوغان بالخثطات سطى 
الساتئ التطئغئ، شطالئئ روجغا بثروج "شاح الحام" طظ 
تطإ،  شغ  الئرغئ  المسارك  بثاغئ  طع  ذلك  وضان  تطإ، 
زطظ،  طظث  طسطظ  روجغ  طططإ  أظه  طظ  الرغط  وسطى 
افتراك  المسآولغظ  وبتدعر  أظصرة  شغ  سرضه  أن  إق 
ورساغاعط، صث أوخض رجالئ صعغئ لطمسارضئ المسطتئ 
بأن ترضغا ترغث اظفخالعا سظ "اإلرعابغغظ!"، واجامرت 
بط  تطإ،  شغ  والاروغع  المةازر  وصع  سطى  المفاوضات 
ذطئئ روجغا شغ الغعم الاالغ خروج المصاتطغظ ضاشئ طظ 
تطإ، ولما أغصظ المفاوضعن سظ المسارضئ المسطتئ 
بأن عثا الططإ الروجغ عع ذطإ ترضغ أغداً، شصث صاطعا 
بالدشط سطى المسارضئ شغ تطإ لضغ تظستإ وتثرج، 
أي تصعم باسطغط المثغظئ لطظزام وتطفائه، وسظثعا أخئح 
واضتاً أن العشث المفاوض شغ أظصرة والممبض لطمسارضئ 
المسطتئ عع طظ غظفث جمعم الاثثغض داخض تطإ أبظاء 
الاروغع الثي تصعم به روجغا وإغران والظزام برًا وجعًا... 

تامئ: طا جرى وغةري تعل تطإ طظ تآطر وخغاظئ وتثثغض!

المعالغئ  الفخائض  إخراج  تط  إذ  السعرغئ،  البعرة  سطى 
لارضغا، وصث ترضئ وراءعا أعض تطإ طع سثد غغر ضئغر 
بعط  تسافرد  تاى  وذلك  المثطخغظ.  المصاتطغظ  طظ 
روجغا وإغران والظزام وتامضظ طظ اجاؤخالعط فظعط 
لعزغر  الثضر  جابصئ  الاخرغتات  تسإ  "إرعابغعن" 
الثارجغئ الارضغ وضثلك بغان طرضج تمغمغط الروجغ... 
وأطام عثه اإلسقظات الروجغئ الخرغتئ بتحر شؤئ طظ 
المصاتطغظ شغ الجاوغئ تمعغثًا فجرعط أو اجاؤخالعط 
بصغ  الثي  لطمثظغغظ  الضئغر  بالسثد  اضاراث  أي  دون 
طتحعرًا طسعط شغ تطك الجاوغئ، شإن ترضغا تسطظ بأن 
سمطغات اإلجقء طسامرة، رغط تعصفعا، وذلك فظعا صث 
المسطتئ  الفخائض  أطام  لطشاغئ  ترج  وضع  شغ  خارت 
المعالغئ لعا والاغ جرى إخراجعا سطى سةض طظ تطإ، 
تطك الفخائض الاغ واشصئ سطى اقظستاب ضمظ سمطغئ 
إجقء حاططئ لطةمغع. واآلن تةث ظفسعا وصث أوصساعا 
أطرغضا  إلغه  تخئع  طا  لاظفغث  الفت،  شغ  ترضغا-أردوغان 
وروجغا شغما غسمعظه بفخض المسارضئ المساثلئ سظ 
تطإ،  شغ  جثغث  واصع  خظع  تط  وعضثا  "اإلرعابغغظ"... 
تئةتئ  شصث  المثطخغظ،  البعار  اجاعثاف  شغه  غسعض 
أطرغضا وروجغا وضثلك أردوغان بظةاح الثطئ افطرغضغئ 
لغاط اإلسقن سظ ظصض طسرح افتثاث بسث ذلك إلى طضان 

بسغث، أجااظئ ساخمئ ضازاخساان!.
جابساً: وأطا أطرغضا، وإن ضاظئ طثائؤئ وراء جاار لشرض 
غصادغه ضغص المثة المائصغئ إلدارة أوباطا، واذمؤظاظعا 
لعجعد القسإ الارضغ الثي أبئئ إخقخاً ضئغرًا لعا، شسطى 
الرغط طظ ذلك شإظعا لط تضظ أبثًا بسغثة سظ المحعث، 

شضاظئ تطض برأجعا لازعر شرتاعا الضئغرة:
ظاصح  إظه  أردوغان  ذغإ  الارضغ  الرئغج  صال   -
افطرغضغ  الرئغج  طع  والسراق  جعرغا  شغ  العضع 
وصال  الثمغج.  غعم  عاتفغ  اتخال  شغ  أوباطا  باراك 
المثظغغظ  إجقء  طراصئئ  جاعاخض  ترضغا  إن  أردوغان 

طظ تطإ. (روغارز، ٢٠١٦/١٢/١٥).
- سئر الرئغج أوباطا سظ حضره لطرئغج أردوغان لةععد 
بقده شغ الاعجط شغ وصش إذقق الظار شغ تطإ لطسماح 
وزارة  (طعصع  والمثظغغظ.  لطمسارضئ  اآلطظ  باإلخقء 

الثارجغئ افطرغضغئ تعغار، ٢٠١٦/١٢/١٦).
وإدقؤه   ٢٠١٦/١٢/١٥ افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  خروج   -
رضا  طثى  غزعر  تطإ،  سظ  اإلجقء  سمطغئ  سظ  بئغان 
أطرغضا بعثه الظاغةئ الاغ ضاظئ تطماً ضئغرًا لعا شغ شارة 
"اجاراتئ المعادن" الاغ ظفثتعا بالثم أو طا جئصعا شغ 
السظعات الفائائ، وصعل ضغري (طا ظرغثه شغ تطإ تالغا 
لفسمال  ودائط  شعري  وصش  عع  الاصثم  طعاخطئ  وصئض 
السثائغئ، المفاوضات عغ السئغض العتغث إلظعاء الترب 
وصث أبثت المسارضئ رغئاعا شغ السعدة لطمفاوضات...) 

(طعصع وزارة الثارجغئ افطرغضغئ تعغار، ٢٠١٦/١٢/١٦).
- (سطمئ «الصئج» طظ طخادر رجمغئ رشغسئ المساعى 
غعم  جرى  الثي  اقجاماع  طظ  ججءا  تدرت  صث  ضاظئ 
السئئ الماضغ شغ بارغج سطى طساعى وزراء الثارجّغئ 
بثخعص العضع شغ تطإ وسمعم جعرغا، أّن طا صاله 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري خقل اقجاماع «ضان 
إلى ططالئئ المسارضئ السعرغئ السغاجغئ  غرصى تاماً 
وبحار  وإغران  لروجغا  الاام  باقجاسقم  والمسّطتئ 
افجث». وصال المخثر شغ تخرغتات خاخئ لـ الصئج 
المصاتطغظ  ضض  بإخراج  اقجاماع  خقل  ذالإ  ضغري  إّن 
طظ تطإ، وبثشع المسارضئ السعرغئ لطثعاب إلى ذاولئ 
المفاوضات شغ جظغش دون أي صغث أو حرط... وغدغش 
المخثر أّن المحارضغظ أخغئعا بظعع طظ الخثطئ سظثطا 
تساءلعا سظ الثغارات الممضظ اسامادعا لطدشط سطى 
افجث وتطفائه، شأجاب ضغري دون طعاربئ «رئغسغ - أي 
الرئغج أوباطا - صرر الثعاب إلى الترب لمصاتطئ «داسح» 

شصط...) (طعصع جرغثة الصئج، ٢٠١٦/١٢/١٣)
باطظاً: شعثه عغ المسرتغئ الثطعغئ، وتطك ضاظئ أدواتعا، 
وذلك طا صام به رئغج ترضغا أردوغان بسث أن رخخئ 
سطغه دطاء المسطمغظ شغ جعرغا، لصاء رضا أطرغضا سظه، 
وحققت الثم الاغ أرغصئ شغ تطإ، والمثابح والمةازر... 
ضض عثه السمعم الاغ ظفبئ شغ جسث طثغظئ تطإ ضاظئ 
بسئإ المال الصثر الثي غاضسئه صادة الفخائض طظ ترضغا 
والسسعدغئ وغغرعا، شأتظئ له رصابعط، وخعت سجائمعط 
وق دطاً،  وضاظعا صث زسمعا طظ صئض أن ق غئغسعا حسئاً 
شعا عط الغعم شغ أجعاق الظثاجئ شغ ترضغا والسسعدغئ 
غعغمعن سطى وجعععط بسث أن اضامض الةجء افول طظ 
خفصئ الئغع، وظعرت ظاائةعا المثطرة، شعض طظ طسائر؟ 
عع  السغاجغ  المال  صئعل  أن  غرى  ق  طظ  عظاك  وعض 

اقظاتار بسغظه؟!
وأطا المحاعث المائصغئ طظ طسرتغئ تطإ بسث اظاعاء 
"اجاراتئ المعادن" افطرغضغئ شإظعا ق تصض ذقً وسارًا سظ 
طا جئصعا، شمظ بصغ له بصغئ طظ تغاء طططعب طظه خطسعا 
تحعرضغظ  صال  شصث  ضازاخساان،  ساخمئ  أجااظئ  شغ 
طظثوب روجغا لثى افطط الماتثة إن المعمئ افولغئ شغ 
جعرغا، بسث تترغر تطإ، تامبض بـ"العصش الضاطض لفسمال 
الصاالغئ واجاؤظاف المفاوضات بغظ افذراف السعرغئ". 
(روجغا الغعم، ٢٠١٦/١٢/١٦) وضان بعتغظ صث أسطظ صئض 
ذلك وشص صظاة روجغا الغعم ٢٠١٦/١٢/١٥ بأظه اتفص طع 
أردوغان سطى أن غصثطا سرضاً لطظزام السعري وطمبطغ 
الفخائض المسطتئ لطمفاوضات، وضما ذضرت ترك برس 

بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  (خرح   ٢٠١٦/١٢/١٦
بأظه جغطاصغ بالرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان شغ 
ساخمئ ضازاخساان "أجااظئ" لئتث تبئغئ وصش إذقق 
الظار شغ جعرغا. وذضر بعتغظ شغ تخرغح له صئغض طشادرته 
إلى الغابان، أظه جغاط تطئغص اتفاصغات طفاوضات جظغش 
بحأن جعرغا الاغ تمئ بعاجطئ افطط الماتثة. ولفئ 
الرئغج الروجغ إلى أن الثطعة الصادطئ جاضعن وصش 
إذقق الظار سطى طساعى ضض جعرغا. وبغظ بعتغظ أظه 
فذراف  سرض  تصثغط  سطى  الارضغ  الرئغج  طع  اتفص 
الظجاع شغ جعرغا لئثء طفاوضات جثغثة. وأضاف الرئغج 
الروجغ، أظه بثل جععدا طضبفئ طع ظزغره الارضغ تاى 
إتمام تتصغص وصش إذقق الظار شغ طثغظئ تطإ، وتسعغض 

سمطغئ إجقء المتاخرغظ).
شعثا الطرغص، ذرغص الاسطغط وتبئغئ ظزام افجث بسث 
ترطغمه، عع طا تصعد ترضغا-أردوغان شخائض المسارضئ 
الثطئ  ضمظ  بعا  الثاص  الةجء  شغ  إلغه،  المسطتئ 
ظفثت  صث  اإلخقص  تةرات  ضاظئ  وإذا  افطرغضغئ، 
إلى  جائرون  شإظعط  الفخائض  صادة  صطعب  طظ  تماطاً 
وأظفسعط  جعرغا  لعضع  ضازاخساان  ساخمئ  أجااظئ 
سطى المحظصئ لصاء بمظ بثغج، وأطا إذا بصغ لثغعط 
بسخ تطك التةرات شغةإ سطغعط الصفج شعرًا طظ جفغظئ 
أردوغان واقلاتام بخثق طع الحسإ صئض أن غطفزعط، 
وصث بثأ... وأطا المثطخعن شغ تطك الفخائض شإن سطغعط 
ضغش  إذ  سطغعط،  الاشغغر  أو  المسار  إلى  صادتعط  إرجاع 
غمضظ لبعرة أطئ أن غئغسعا صادة شخائض بئدسئ طقغغظ 
طظ الثوقرات لسثوعط روجغا، وأطرغضا؟! عضثا دون أن 
غساتغعا طظ اهللا ورجعله والمآطظغظ! وأطا أعض جعرغا 
شإن اهللا ضاإ سطغعط عثه اقباقءات لغمغج الثئغث طظ 
الطغإ شغ بصسئ عغ خغر طظازل المسطمغظ، وشغعا سصر 
َبِيَث 

ْ
اخل َوجَيَْعَل  يِِّب  الطَّ ِمَن  َبِيَث 

ْ
اخل  ُ ابَّ َِمزَي  ِ ﴿ دغظه.  دار 

وَحَِك ُهُم 
ُ
ُكَمُه مَجِيًعا َفَيْجَعلَُه يِف َجَهنََّم أ َنْعَضُه بَلَ َنْعٍض َفرَيْ

وَن﴾. َارِسُ
ْ
اخل

وضض  أردوغان  ر  ظثضِّ شإظظا  آخرًا،  ولغج  وأخغرًا  تاجساً: 
وتثثغض  اجاسقطعا  شغ  وجاعط  تطإ  سطى  تآطر  طظ 
ره  المصاتطغظ إرضاء فسثاء اهللا جئتاظه ورجعله ، ظثضِّ
بتثغث رجعل اهللا  الثي أخرجه ابظ تئان شغ ختغته 
َسِظ اْلَصاِجِط، َسْظ َساِئَحَئ أم المآطظغظ رضغ اهللا سظعا: َأنَّ 
;‰̌]̨—̨; Žã] Ćfi’\; Žª}̨ą̂Žd; ˛

Ć
!\;Ìį̂łÑ

˛
^; łflŸ̨? :َصاَل ، ََِّرُجعَل اهللا

.> Žã] Ćfi’\;∞̨Žb; ˇ
Ć

!\;„̌÷̨—̨Ą̂; Žã] Ćfi’\;]į̂ ŽÖŽd; ˛
Ć

!\;ª̨}̨ łà
˛
;̂ łflŸ̨Ą̂;G

ˇ
Ć

!\
وعا عع صث رأى وجمع ضغش غاضطط الظاس سظه بشدإ، 
شدته  بض  سطغه،  غسار  لط  بعتغظ  خثغصه  تاى  بض 
بأس  وق  ختفغ!  طآتمر  شغ  افحعاد  رؤوس  سطى 

بإسادة طا ذضرظاه شغ الئثاغئ:
ر الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ صظئطئ جغاجغئ  (شةَّ
تغظ ضحش سظ أن سمطغئ إجقء المسطتغظ طظ حرق 
الرئغج  زغارة  خقل  إلغعا  الاعخض  تط  ضان  تطإ 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان إلى بطرجئعرغ شغ آب/

أغسطج الماضغ... وصال الرئغج الروجغ شغ طآتمر 
حغظجو  الغاباظغ  العزراء  رئغج  طع  طحارك  ختفغ 
طعجضع  إن  الةمسئ،  "أطج"  الغعم  ذعضغع،  شغ  آبغ 
اتفصئ طع أظصرة سطى طساعمئ ترضغا شغ إخراج عآقء 
طظ  السقح  إلصاء  سطى  جغعاشصعن  الثغظ  المسطتغظ 
"إذا  وأضاف  حغء.  ضض  صئض  المثظغغظ  تماغئ  أجض 
تضمظا طظ خقل طا أراه شإن طا غتثث عع بالدئط 
إلى  زغارته  خقل  الارضغ  الرئغج  طع  سطغه  اتفصظا  طا 
ظغعز،  جئعتظغك   ،٢٠١٦/١٢/١٦ (إغقف،  بطرجئعرغ...) 
٢٠١٦/١٢/١٦)، عثا شدًق سظ السثاب افلغط الثي أسثه 
اهللا لضض طظ أجرم شغ تص أطئ اإلجقم، أو جاعط شغ 
ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد 

َ
ِيَن أ َّ ضغاع أرض اإلجقم ﴿َسُيِصيُب ا
ِ َوَعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾). ابَّ

وأطا أولؤك افحرار شأسغث سطغعط طا جئص أن صطظاه: (وطع 
ضض عثا شإن تطإ طعما أخابعا طظ تثطغر جاظعخ 
طظ جثغث، وجائصى أرض الحام بساطئ وتطإ الحعئاء 
بثاخئ خظةرًا طسمعطاً شغ تطص أطرغضا وروجغا وافتئاع 
بةرائمعط،  وتصاطعط  طداجسعط  تصخ  وافحغاع، 
دخعل  غساطغسعا  ق  شأْن  غجسمعظه  بظخر  غعظأوا  ولظ 
بطث إق بسث تثطغره عع ظخر طعععم... وأن ق غامضظعا 
المعجوم...  ظخر  عع  اجاحعاده  بسث  إق  طصاتض  طظ 
المافةرة  والئراطغض  المثطرة  الخعارغت  غتحثوا  وأن 
وطع  آقف،  بدسئ  أو  طؤات  أطام  المآلفئ  والةغعش 
الةعغئ  بالصاذشات  إق  طةابعاعط  غساطغسعن  ق  ذلك 
المرسعب  الةئان  ظخر  لعع  عثا  شإن  التربغئ  والئعارج 
طظ طصابطئ الرجال الرجال وحأن عثا الظخر إلى زوال... 
إن أطرغضا وروجغا وافتقف وافحغاع وافتئاع غرغثون 
أن غسغثوا بةرائمعط العتحغئ جغرة إخعاظعط طظ صئض 
جرائط شغ  طظ  خظسعه  بما  الااار  والمشعل  الخطغئغغظ 
بمخغر  غسائروا  لط  عآقء  ولضظ  الحام،  وبقد  السراق 
أولؤك، شصث اصاطسعط المسطمعن طظ بقدعط وظعدعا 
وصعغئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سجة  وسادت  جثغث،  طظ 
خقشاعط، وشاتعا طثغظئ عرصض وأخئتئ طثغظئ اإلجقم 
"اجااظئعل"، واصاربعا طظ طعجضع وذرصعا أبعاب شغظا، 
ِيَن َظلَُموا  َّ وافغام دول، وإن غثًا لظاظره صرغإ ﴿وََسَيْعلَُم ا

 (﴾يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن
َ
أ

الااجع سحر طظ ربغع افول ١٤٣٨عـ
٢٠١٦/١٢/١٨م



افربساء ٢٢ طظ ربغع افول ١٤٣٨ عـ المعاشص ٢١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ طــ ٤     السثد ١٠٩

جرائط روجغا طسامرة 
يف داخض الئقد وخارجعا

جاء شغ سظاوغظ وجائض اإلسقم الروجغئ شغ ٧ ضاظعن 
شغ  اساصطعا  الثغظ  "الماطرشغظ،  أن  افول/دغسمئر، 
طعجضع ربما ضاظعا غتدرون لحظ عةمات إرعابغئ خقل 
سططئ رأس السظئ"، وذلك بسث غعم طظ اساصال طسطمغظ 

شغ طعجضع باعمئ اقظاماء إلى تجب الاترغر.
وصث اساصض ٢٥ رجق خقل السمطغئ الثاخئ الاغ تمئ شغ 
الساخمئ الروجغئ شغ ٦ ضاظعن افول/دغسمئر، وتط إلصاء 
الصئخ سطى ١٢ طظعط رجمغا شغ الغعم الاالغ. وصث اّتعط 
تغث  إرعابغ"،  "تظزغط  شغ  بالاعرط  المساصطغظ  جمغع 
غسائر تجب الاترغر طظزمئ إرعابغئ شغ روجغا طظث سام 
لمعام  شغثغع  أحرذئ  اإلسقم  وجائض  وظحرت   .٢٠٠٣
طثجةغظ  الثاخئ  الصعات  طظ  جظعدا  تزعر  سمطغاتغئ، 
بالسقح غصاتمعن حصصا فحثاص ظائمغظ سجل، وطظ بط 
غخادرون ضائا إجقطغئ طثاطفئ. وطظ المبغر لقعامام، 
أظه ق غعجث شغ أي طظ أحرذئ الفغثغع، وق شغ الصدغئ 
الةظائغئ طآحر واتث في "عةعم إرعابغ"، ضما أظه لط ُغسبر 
سطى أي طافةرات خقل سمطغات الافاغح. لصث أخئح طظ 
العاضح أن تسطغصات الختفغغظ تعل "الاتدغر لعةمات 
إرعابغئ خقل سططئ رأس السظئ المغقدغئ"، لغسئ جعى 
تفظئ طظ المسطعطات الثاذؤئ طظ صئض أجعجة اقجاثئارات، 

وعثا أطر طألعف وشغ روجغا.
وأدلى طثغع سطى الصظاة الثسائغئ لطضرططغظ "التغاة" شغ 
تصرغر تتئ سظعان رظان "طصر تجب الاترغر شغ طعجضع!" 

أن "طسزط المساصطغظ ق غثفعن أظعط أسداء شغ عثه 
غسمعظه  أظعط  طظ  الرغط  وسطى  اإلرعابغئ.  المظزمئ 
جغاجغاً، لضظه طتزعر شغ روجغا طظث ١٣ ساطا".  "تجباً 
وغحارك عثه الصظاة الاطفجغعظغئ بـ"رأغه الثئغر" ألغضسغ 
غرغحغظ، المسروف بسثائه لقجقم، ورئغج طرضج تتطغض 
المسطعطات "الثغظ والمةامع" «إن تجب الاترغر عع غرشئ 
تشغغر المقبج لطمظزمات اإلرعابغئ، وعغ طظزمئ لاسطغط 

طاطرشغ وإرعابغغ المساصئض».
لصث صررت المتضمئ الروجغئ اساصال ١٢ طسطما. وطظ 
المتامض أن غتضط سطى ضض واتث طظعط بالسةظ لمثد 
تاراوح طظ ١٠ جظعات إلى طثى التغاة. جمغع المساصطغظ 
صثطعا طظ آجغا العجطى؛ جائ طظعط طظ سائطئ واتثة 
وعط: افب، وابظه، وخعراه وابظان طظ أبظاء أخغه. وطظ 
بغظ المسطمغظ المساصطغظ، جغثتغضعف جاردوربغك، الثي 
أذطص جراته طظ السةظ صئض حعرغظ شصط، تغث صدى 
بقث جظعات شغ السةظ بسئإ خطاب ألصاه بالصرب طظ 
أتث المساجث شغ طعجضع ضمظ تمطئ الثشاع سظ الصرآن 
شغ روجغا الاغ ظزمعا تجب الاترغر شغ خرغش سام ٢٠١٣.

لصث أخئح أطرا حائسا شغ روجغا، أن تصعم افجعجة الثاخئ 
باساصال السحرات طظ المسطمغظ باعمئ اقظاماء لتجب 
الاترغر شغ طثن طثاطفئ طظ الئقد. وغاعط الضرططغظ زورا 
تجب الاترغر بـ (اإلرعاب)، دون أي دلغض وإظما تتاشر 
شصط سطى صمسعا العتحغ بثسط وشغر لطمسطعطات طظ 

وجائض اإلسقم الاغ تسغطر سطغعا.

عظاك الغعم شغ روجغا أضبر طظ ١٥٠ حثخا طتروطغظ 
طظ الترغئ باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر، وطسزمعط 
سظ  تجغث  لمثة  بالسةظ  سطغه  تضط  صث  غضعن  أن  إطا 
١٠ أسعام، أو جعف غخثر ضثعط طبض عثه افتضام 
طظ السةظ. وسقوة سطى ذلك، شإذا ضاظئ اقساصاقت 
جابصا تاط شغ طثن طبض صازان، وأوشا، وتحغطغابغظسك، 
وتغعطغظ،  وطعجضع،  بطرجئرج،  وجاظئ  صطسئ،  وطتب 
ججغرة  لحئه  روجغا  ضط  بسث   ٢٠١٤ سام  طظث  شإظه 
الةجغرة؛  حئه  طثن  المثن  عثه  إلى  اظدمئ  الصرم، 
(اضغار)،  وجغفاجاعبعل  (أصمغسةغئ)،  جغمفغروبعل 
وغغفئاتعرغا (ضغجلغش)، وغالطا، وباضاحغساراي. المؤات 
طظ افذفال واآلباء وافطعات والجوجات غسغحعن ضض 
وأبظائعط  آبائعط  طع  جظإ  إلى  جظئا  المتاضمات  عثه 
وأزواجعط، وتخئح تغاتعط ذعال طثة جةظ ذوغعط 

جطسطئ طظ السثاب والثل واآلقم.
طا عع السئإ لمبض عثا المعصش القإظساظغ طظ السططات 
الروجغئ ضث المسطمغظ بحضض سام، وضث أسداء تجب 
الثعف.  إظه  بسغط:  والةعاب  خاص؟  بحضض  الاترغر 
ظسط، شغ العاصع لغج حئاب التجب عط الثغظ غثاشعن 
طظ روجغا رغط ضض أجعجتعا افطظغئ وآقتعا الصمسغئ، 
بض الضرططغظ عع الثي غثاف طظ اإلجقم والمسطمغظ، 
الاترغر.  تجب   - افطئ  ذطغسئ   - جمغسا  طظعط  وافضبر 
شصث صال بعتغظ شغ سام ٢٠٠٤ شغ طصابطئ له طع إتثى 

الختعة  تعل  المرضجغئ  الروجغئ  الاطفجغعظغئ  الصظعات 
اإلجقطغئ السالمغئ العحغضئ: "إظعط وضسعا عثف إسادة 
لغج  سالمغ  عثف  وعع  أسغظعط  ظخإ  الثقشئ  دولئ 
بئسغط، وعثا جغةر سطغظا وسطغضط أطعرا سزغمئ وجطئغئ 
غغر طصئعلئ سطى أغئ تال، وعثا طظ حأظه أن غسطت ججءا 
ضئغرا طظ أراضغظا خاخئ التثود الةظعبغئ لظا، وعثا غسظغ 
إسادة عغضطئ وتظزغط الثولئ طظ جثغث بحضض جغأ. 
وبالطئع غةإ أن ظصاوم عثا افطر. وغةإ طتارباه بحضض 
شسال وأن ظضعن طساسثغظ لثلك." والثعف عع الثاشع 
الرئغسغ لترب روجغا ضث المسطمغظ، جعاء سطى أراضغعا، 
وضثلك شغ جعرغا. ضما أن الحسإ السعري لغج خائفا 
غثاف طظ الحسإ السعري،  ولضظ بعتغظ  بعتغظ،  طظ 

لثلك شعع غصعم بصخش المثارس والمساحفغات...
إن تمطئ الثسعة طظ حئاب تجب الاترغر عط شغ ذطغسئ 
الضفاح طظ أجض اجارجاع افطئ لثولاعا الغعم. وضعظعط 
شغ الخفعف افولى لعثا الضفاح، شإظعط غظالعن تخئ 
طظاجئئ طظ الاحعغر واقضطعاد خقل تمطعط الثسعة، 
ضما ضان غتخض طع رجعل اهللا  وأختابه سظثطا ضاظعا 
غسمطعن سطى تأجغج دولئ اإلجقم افولى. ظسأل اهللا 
تسالى أن غمظتعط الخئر شغ عثه المتاضمات، وغصعِّي 
سطى  اآلخرة  شغ  طداسفا  أجرا  غةجغعط  وأن  إغماظعط، 
الخئر الثي غاتطعن به شغ جئغض إصاطئ الثقشئ الراحثة 
ابُِروَن  َّ الصَّ الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. صال تسالى: ﴿إِغََّما يَُو

 ﴾ْجرَُهم بَِغرْيِ ِحَساٍب
َ
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خاص طظ طراجض الراغئ - بريوت
شغ تخرغح خاص لةرغثة الراغئ سظ السآال: طا عغ 
والحام،  تطإ  شغ  فعطظا  تعجععظعا  الاغ  الرجالئ 
أجاب  طظاخرتعط؟  شغ  وجغعحعا  افطئ  دور  عع  وطا 
اإلسقطغ  المضاإ  طثغر  بثاش،  سبمان  المعظثس 

المرضجي لتجب الاترغر:
"إن البعرة شغ أجاجعا صاطئ سطى شضرة وعغ ضرورة 
الاترر طظ العغمظئ الشربغئ، لغج شصط شغ جعرغا بض 
شغ ضض بقد المسطمغظ، وعثا الاترر غسظغ عثم الظزط 
السطماظغئ الاغ شرضعا اقجاسمار الشربغ وإصاطئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، لاطئغص الحرغسئ ضاططئ غغر طظصعخئ، 
شالبعرة لط تظططص لاترغر ججئغ لئسخ المثن وافتغاء، 
وق لاةثغث السعث اقجاسماري باجائثال سطماظغ آخر 
بئحار، غجسط أظه ألطش طظ بحار تتئ طسمغات الثولئ 
طسرضئ  شإن  وسطغه  حابه.  وطا  الثغمصراذغئ  المثظغئ 
الاآطر  تصغصئ  شدتئ  أظعا  إق  صساوتعا،  سطى  تطإ، 
الثولغ واإلصطغمغ ضث البعرة وضث تطئغص الحرغسئ، 
ضما جئص أن صال أتمث ذسمئ بأن تطئغص الحرغسئ، 
سظث المةامع الثولغ أي الثول اقجاسمارغئ، طظ جابع 
المساتغقت... عثا سظثعط أطا سظثظا شإن وسث اهللا تص 
ىَب اَبُّ 

ْ
ْفوَاِهِهْم َويَأ

َ
ن ُفْطِفُئوا نُوَر اَبِّ بِأ

َ
وق غاثطش: ﴿يُِريُدوَن أ

ُ بِالُْهَدٰى  َ رَْسَل رَُسو
َ
ِي أ َّ ن يُتَِمّ نُورَهُ َولَْو َكرِهَ الْاَكفُِروَن ُهَو ا

َ
إَِالّ أ

يِن لُكِِّه َولَْو َكرِهَ الُْمرْشُِكوَن﴾. ِّ ُْظِهرَهُ بَلَ ا ِ َِقّ  وَدِيِن احلْ
وق غثفى أن طا تراعظ سطغه أطرغضا وتطفاؤعا شغ طسسضر 
اقجاسمار الضاشر وسمقئعط طظ تضام المسطمغظ عع أن 
غظةتعا شغ ضسر إرادة الاشغغر سظث افطئ. شالثقشئ تضعن 
لفطئ جمغسا ولغج لطمسطمغظ شغ جعرغا شصط، والتمث 
هللا أظظا ظةث الافاف المسطمغظ تعل المطالئئ باطئغص 
ظثضر  وعظا  جاسئ.  ضض  بض  غعم  ضض  غجداد  الحرغسئ 
ظخرة  المسطمغظ  سطى  غعجإ  الثي  الحرسغ  بالتضط 
إخعاظعط شغ جعرغا، وأول ذلك خطع التضام الماعاذؤغظ 
ضث البعرة والسمض إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ 
الثقشئ  شضرة  صاض  شغ  والخعارغت  الصظابض  تفطح  ولظ 

عغ  شتطإ  الرباظغ.  الثغظ  أتضام  ظض  شغ  والسغح 
طحعث داٍم طآلط شغ طسغرة افطئ لاسعد ضما ضاظئ خغر 
أطئ أخرجئ لطظاس، ولضظ عثه عغ تئاحغر المثاض أو 
ظعاغئ لغض السعث الةئري الثي شرضه اقجاسمار ظاغةئ 
تثطش وسغ المسطمغظ سطى أتضام دغظعط واساخاطعط 
بتئض اهللا. شرب ضارة ظاشسئ، شصث ضحفئ طسرضئ تطإ 
سظ تصغصئ خغاظئ تضام المسطمغظ وأولعط أردوغان 
وطسه تضام الثطغب وافردن وتآطرعط سطى أعض الحام، 
وطع ذلك شالبعرة طاضغئ ق غدرعا طظ خالفعا وق طظ 

خثلعا تاى غأتغ وسث اهللا.
وأطا دور ضئاط الةغعش الثغظ غافرجعن سطى طا تض 
َها اجَّاُس  ُفّ

َ
بأعطظا شغ الحام، شظثضرعط بصعله تسالى: ﴿يَا ك

َِميُد﴾ وصعله جئتاظه  نُتُم الُْفَقرَاُء إىَِل اَبِّ وَاَبُّ ُهَو الَْغيِنُّ احلْ
َ
أ

َ اثْننَْيِ  ِ ِيَن َكَفُروا ثَا َّ ْخرََجُه ا
َ
ُ إِْذ أ وهُ َفَقْد نرََصَهُ ابَّ ﴿إِالَّ َيْنرُصُ

نَْزَل 
َ
َ َمَعَنا َفأ َْزْن إِنَّ ابَّ إِْذ ُهَما يِف الَْغارِ إِْذ َفُقوُل لَِصاِحبِِه َال حتَ

ِيَن  َّ جِبُُنوٍد لَْم تََرْوَها وََجَعَل لَكَِمَة ا يََّدهُ 
َ
ُ َسِكينََتُه َعلَْيِه وَك ابَّ

ُ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾. ِ يِهَ الُْعلَْيا وَابَّ ْفىَلٰ َولَكَِمُة ابَّ َكَفُروا السُّ
شإن غرد اهللا بضط خغرًا غضرطضط باجاسمالضط شغ ظخرة 
المئغظ،  بالثسران  ُبْآُتْط  وإق  ضطماه،  وإسقء  دغظه 
شأدرضعا أظفسضط صئض شعات افوان، شاهللا جئتاظه ظاخر 

دغظه بضط أو بشغرضط وق غسةجه حغء.
وشغ العصئ ظفسه شإظظا ظظخح إخعاظظا وأعطظا شغ البعرة 
غسعصعن  الثغظ  المظثجغظ  طظ  خفعشعط  باظصغئ 
لترف البعرة سظ طسارعا وإدخالعا شغ صمصط الظثاجئ 
الثولغئ، وأن غتاشزعا سطى البعرة ظصغئ ضما اظططصئ 
 ." عغ هللا عغ هللا" و"صائثظا إلى افبث جغثظا طتمث"
وطظ جصط طظا حعغثا شعظغؤا له الحعادة، وطظ تألط 
وضّتى شغ جئغض اهللا شطسض ذلك غضعن حفغسه غعم 
الثغظ، شق ظئاشغ إق رضعان اهللا وظخرة دغظه لاضعن 
ضطمئ الضفر عغ السفطى، وضطمئ اهللا عغ السطغا دوطًا 
شغ  والثغظ  والمظاشصعن  الضاشرون  ضره  ولع  وأبثًا 

 صطعبعط طرض

بصطط: طتمث طظخعر

بض  البعرة،  ظعاغئ  تضعن  لظ  الخمعد،  ضغاع  سطى  والتسرة  المرارة  رغط  تطإ،  شغ  طسرضئ  خسارة  تضعن  لظ 
عغ بثاغئ لبعرة جثغثة، تراجع شغعا المعاصش، وتتثد شغعا افعثاف، وُغختح شغعا المسار، وتعضع افطعر شغ 
ظخابعا، شصث خئرتط غا أعض تطإ بثاخئ، وأعض الحام بساطئ، افبر المثطر لطمال السغاجغ، وطا شسض الثاسمعن 
ظخرة  تترضاط  وإظما  السمغطئ،  دوغقت الدرار  طظ  بثسط  تترضضط  غضظ  لط  تترضاط،  سظثطا  شإظضط  ببعرتضط، 
لقجقم، وضان حسارضط (طا لظا غغرك غا اهللا)، شخمثت بعرتضط جظعات. وسظثطا رأت أطرغضا خمعدضط، وصعة 
سجغماضط، تاولئ اتاعاء بعرتضط، بتةئ دسط البعار، شثسمعا بسخ الفخائض بالمال والسقح، وترطعا أخرى، 
طظ أجض إغةاد الفرصئ بغظضط، وصث ضان لعط طا أرادوا. شما ضاظئ تطإ لاسصط لعق تثاذل بسخ الفخائض، ذات 
الفخائض المثسعطئ طظ أسثاء افطئ، تضام الةعر والفسص والفةعر. شرجالاظا لضط أن بعرتضط بتاجئ إلى ظئث 
ضض الصغادات المرتئطئ بالسثو، وتصثغط المثطخغظ لصغادتضط، بط تعتثوا تتئ صغادة واتثة طثطخئ، طا دام 
العثف طسطعطاً، والشاغئ طرجعطئ؛ وعغ خطع ظزام المةرم بحار، وإصاطئ ظزام اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة سطى 
ُكْم  َ َفْنرُصْ وا ابَّ ِيَن آَمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
طظعاج الظئعة، واهللا ظاخرضط ق طتالئ، شعع الصائض جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

ْقَداَمُكْم﴾. أطا رجالاظا لفطئ اإلجقطغئ، شإن واجئعا أن تظاخر إخعاظظا شغ تطإ والحام، لغج بالثساء 
َ
َويُثَبِّْت أ

شتسإ، وق بالعصفات اقتاةاجغئ، وغغرعا طظ وجائض الدشط سطى تضام الدرار، وإظما بسمض جثي غطالئعن 
شغه جغعش المسطمغظ، وعط أبظاؤعط وإخعاظعط بأن غاترضعا ظخرة إلخعاظعط اجاةابئ فطر اهللا تسالى الصائض: 
﴾. أطا صادة الةغعش، وضئاذه شغ جمغع بقد المسطمغظ، شظصعل لعط:  يِن َفَعلَْيُكُم اجَّرْصُ ِّ وُكْم يِف ا ﴿َوإِِن اْستَْنرَصُ
ألغج شغضط رجض رحغث، غسغث جغرة خقح الثغظ، وصطج وبغئرس، شغظاخر لقجقم، وغسغث افطعر إلى ظخابعا، 
شغفعز بثغري الثظغا واآلخرة؟! ألساط طظ المسطمغظ الثغظ ضطفعط اهللا بظخرة المسادسفغظ، تغث غصعل جض 
ْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ 

َ
ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا أ َّ اِن ا َ ْ ِ وَالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل وَالنَِّساءِ وَالِْو حأظه: ﴿َوَما لَُكْم َال ُيَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابَّ

نَْك نَِصريًا﴾؟! شأظاط أعض الصعة والمظسئ، شمظ لظخرة افطئ  ُ َ ًّا وَاْجَعْل َجَا ِمْن  ِ نَْك َو ُ َ ْهلَُها وَاْجَعْل َجَا ِمْن 
َ
الِِم أ الَْقْريَِة الظَّ

 غغرضط؟!! شأروا اهللا طظ أظفسضط خغرًا
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الةمسئ ١٧ ربغع افول ١٤٣٨عـ المعاشص ١٦ ضاظعن افول/
دغسمئر ٢٠١٦م. وأغدا طزاعرة شغ طثغظئ التارة شغ 

رغش تعران، وغغر ذلك طظ الفسالغات.
طزاعرات  التجب  ظزط  شصث  باضساان  وقغئ  شغ  أطا 
تطإ،  شغ  المسطمغظ  لثسط  الئقد  أظتاء  جمغع  شغ 
ورشع حسارات اتاةاًجا سطى الةرائط الاغ ترتضإ ضث 
"غةإ  الحسارات:  تطك  وطظ  جعرغا،  شغ  المسطمغظ 
الصعات  باترك  تطإ  شغ  المسطمغظ  طثابح  سطى  الرد 
بإراصئ  غسمح  "الشرب  لظخرتعط!"،  المسطمئ  المسطتئ 
باإلجقم"  غطالئعن  فظعط  تطإ  شغ  المسطمغظ  دطاء 

و"الثقشئ سطى طظعاج الظئعة ُجّظئ المسطمغظ".
طالغجغا  شغ  الاترغر  تجب  ظزط  ٢٠١٦/١٢/١٧م  وشغ 
طزاعرة أطام السفارة الروجغئ شغ ضعاقلمئعر ظخرة 
فعض تطإ دسئ إلجصاط افظزمئ الصائمئ شغ الئقد 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  اإلجقطغئ، 
تترغر  سطى  الصادرة  وتثعا  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى 

 المسطمغظ والثود سظعط

باإلجقم وتساعثعط سطى إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

ضما ظزط التجب شغ إظثوظغسغا غعم الةمسئ، ١٧ ربغع 
افول ١٤٣٨عـ المعاشص ١٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦م، 
أطام  ختفغ  بغان  صراءة  تدمظعا  اتاةاجغئ  وصفئ 
السفارة الروجغئ شغ جاضرتا لطاظثغث بالةرائط العتحغئ 
الاغ غرتضئعا ظزام بحار وأسعاظه طظ المرتجصئ بشطاء 
جعي روجغ أترق افخدر والغابج، ودسا الئغان إلى 
الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  العضسغئ  افظزمئ  عثه  إجصاط 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعا شعغ 

وتثعا الصادرة سطى الثود سظ اإلجقم والمسطمغظ.
وشغ وقغئ جعرغا ظفسعا، ظزط تجب الاترغر شسالغات 
سثة، طظ طبض المزاعرة الظسائغئ الاغ ظزماعا حابات 
التجب شغ بطثة دغر تسان اجاظخارا لتطإ الحعئاء، 
وطحارضئ ظاحطغ وبعار طسارة افتارب شغ رغش تطإ 
الشربغ شغ طزاعرة ظزمعا حئاب تجب الاترغر / وقغئ 
غعم  الفخائض،  لصادة  وإجصاذا  لتطإ  ظخرة  جعرغا 

 تامئ ضطمئ السثد: تصرغر حئضئ طراجطغ جرغثة الراغئ ...

دور األمة وجيوشها في نصرة حلب والشام
بقلم: إبراهيم عثمان أبو خليل*

أبحروا غا أعض الحام؛ شأظاط أطض افطئ وظئخ بعرتعا وسصر دار خقشاعا الصادطئ، إن طا غتثث شغ تطإ، إظما 
عع اباقء طظ اهللا لغمتص به صطعب المثطخغظ طظضط وغماغج بعا خفعشضط شغظافح أعض الظفاق وغثرجعا طا 
شغ ظفعجعط الئشغدئ وغثطسعا سظعط طسعتا وأصظسئ ضاظئ تثثع الئسخ طظضط، وغضحفعا وجعععط الثئغبئ 
الاغ تزعر طا غدمرون لضط ولبعرتضط طظ خغاظئ وتآطر، أق شاسطمعا أن شغ ضض طتظئ طظتئ، وجائصى المتظ 
ذالما بصغ شغ خفعشضط خئث غتااج إلى إزالئ، تاى غخغر الظاس إلى شسطاذغظ؛ شسطاط إغمان ق ظفاق شغه 
وشسطاط ضفر ق إغمان شغه. إظظا ظاططع إلغضط غا أعض الحام بسغعن ططآعا الفثر بضط وبخمعدضط شغ وجه أساى 
التروب الخطغئغئ شغ ترب تثعضعظعا سظ افطئ بسمعطعا، غصاتطضط شغعا الضفر ضطه وصث اجامع سطغضط بصده 
وصدغده. واسطمعا أن افطئ جمغسعا طسضط تصش خطفضط بضض طا أوتغئ طظ صعة، وأن خئرضط ووسغضط طا عع إق 
خثى خرخئ خرجئ طظ خثر أطاضط الاغ اجاغصزئ طظ غفعتعا وأبر وسغ دّب شغ افطئ شأربك الشرب وأذظابه، 
شاجائحروا خغرا. وظصعل لفطئ جمغسا: اسطمعا أن تطإ والحام لظ غضعظا آخر بقد المسطمغظ الاغ غئطح بعا 
وبأعطعا الشرب الضاشر إن تثطغاط سظعما باثطغضط سظ طحروسضط السزغط الثي ارتداه اهللا لضط طحروع الثقشئ، 
شسعاخط بقد المسطمغظ ضطعا تتئ طرطى طثاشع وذائرات أسثائضط، وعا عط غسئبعن بظا طظث أن عثطئ دولئ 
الثقشئ سطى أغثغعط، وق تساصثوا أن الشرب الضاشر جغرضى سظضط إق أن تائسعا ططاعط، شق تاثطعا سظ بقد الحام 
وتطإ وسظ خقشاضط ببمظ بثج. وإلى جغعش المسطمغظ ظصعل: إظضط طسؤعلعن أطام اهللا سما غخغإ أعطظا شغ 
الحام ضطه ق تطإ وتثعا، بض طسؤعلعن سما غخغإ ضض أبظاء افطئ وطا غشاخإ طظ أرضعا وخغراتعا جغسألضط 
اهللا سظعا وسظعط وجاتاجئعن سظ صسعدضط سظ ظخرتعط وذاساضط لتضام جسطعا طظضط أداة صمع وصعر فطاضط 
وترضغع لعا ورساغئ لمخالح سثوعا. شعاجئضط لغج تماغئ سروحعط وإظما تماغئ حسعبضط وبقدضط والتفاظ 
سطى خغراتعط وبرواتعط وطظع ظعئعا، عثا دورضط وواجئضط، أن تثطسعا عآقء التضام الثغظ غمظسعظضط طظ 

 ظخرة أعطضط وإخعاظضط وأن تصغمععا خقشئ سطى طظعاج الظئعة تظخر اإلجقم وأعطه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

أبشروا يا أهل الشام 
بقلم: عبد اهللا عبد الرحمن*


