
بعرة الحام أضرب طظ أْن تثدع 
لسغطرة أطرغضا وحرضائعا وتعابسعا

بصطط: أتمث الثطعاظغ

إن تسرض تطإ الحعئاء وأعطعا لطاثطغر والصاض سطى غث 

سخابات افجث غضحش طثى إجرام الثول الشربغئ وسطى 

خغاظئ  طثى  وغضحش  ضما  روجغا،  وطسعا  أطرغضا  رأجعا 

تضام المسطمغظ لحسعبعط، شعط طحارضعن وطاعاذآون 

شغما غةري، ضما وتزعر أطام أتثاث تطإ، وطا جئصعا طظ 

طآجغ المسطمغظ، التصغصئ الاالغئ جطغئ واضتئ: شغ ظض 

غغاب دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة جغسامر 

المسطمعن ضافغاام سطى طعائث الطؤام.
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بصطط: سئث اهللا المتمعد

أوباطا: شعجؤظا ببعرات 
الربغع السربغ 

صال الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا إظه شعجأ باقتةاه 
الثي اتثثه الربغع السربغ سظثطا تعلى طعام طظخئه.

وشغ طصابطئ أجراعا طسه اإلسقطغ بغار بغرغظ طظ حئضئ 
اقبظغظ  غعم  وُببئ  افطرغضغئ  الفدائغئ  أن"  أن  "جغ 
طظ افجئعع الماضغ صال أوباطا "أساصث أن جمغسظا ضان 
طافاجؤا طظ اقتةاه الثي اتثثه الربغع السربغ، وسظثطا 
عحاحئ  طثى  سطط  جمغسظا  أن  أساصث  طعاطغ  تعلغئ 

بسخ عثه افظزمئ الاغ ضاظئ ق تساةغإ لحسعبعا".
وصال إن بسخ افظزمئ السربغئ ضاظئ تفاصر إلى الضبغر 
طظ وجائض الثغمصراذغئ، ضما ضاظئ عظالك أغثغعلعجغئ 
بسخ  شغ  لطتثابئ  وطظاعدئ  تثامر  لطشرب  طظاعدئ 
التاقت. وأسرب الرئغج افطرغضغ -الثي جغارك طظخئه 
شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر المصئض- سظ اساصاده بأظه ق أتث 
ضان غاعصع سطى وجه الغصغظ طا وخفه بالثروج المفاجأ 
صائق  وتابع  طئارك.  تسظغ  افجئص  المخري  لطرئغج 
إن الضبغرغظ ضاظعا غأططعن أن تسعد شغ طا بسث الروح 
الاغ اظسضسئ شغ طغثان الاترغر بالصاعرة إبان اظافاضئ 
الحسإ المخري شغ سام ٢٠١١. وصال إن تطك الروح 
"ضاظئ أضبر تتررغئ وتآطظ بمةامع طثظغ وباسثدغئ 
أن  العاضح  طظ  لضظ  ظفسعا،  سظ  لطاسئغر  طةاق  تةث 
خقل  تخرغتاته  شغ  أوباطا  وأوضح  غتثث".  لط  ذلك 
المةامع  سطى  صعي  صمع  غمارس  "تغث  أظه  المصابطئ 
المثظغ وتسعد تصغصئ واتثة غخئح الاثغظ ططجطا، وطظ 
بط شإن عظاك خطرا طظ أن تاتعل افطعر بطرغصئ طا 
إلى اتةاه جطئغ". وصال "أساصث أن صطئ طظ الظاس ضاظئ 
تاعصع جرسئ تثوث الضبغر طظ ذلك، وضثلك الظاائب غغر 

السادغئ الاغ تثبئ شغ أطاضظ طبض جعرغا". (الةجغرة)
: إن أعط طا ورد شغ ضقم الرئغج افطرغضغ 
عع صعله: "ضاظئ عظالك أغثغعلعجغئ طظاعدئ لطشرب 
تثامر وطظاعدئ لطتثابئ شغ بسخ التاقت"، وصعله 
أغدا: ".. وتسعد تصغصئ واتثة غخئح الاثغظ ططجطا، 
افطعر  تاتعل  أن  طظ  خطرا  عظاك  شإن  بط  وطظ 
بطرغصئ طا إلى اتةاه جطئغ"، وعع غصخث السصغثة 
اإلجقطغئ الاغ تاظاصخ طع التدارة الشربغئ وتتّرم 
أخثعا، وشضرة الثقشئ الراحثة اآلخثة شغ اقظاحار 
شغ أوجاط المسطمغظ. إن طا غصخ طداجع الشرب 
طا  وعع  المسظى،  عثا  عع  خخعخا  وأطرغضا  سمعطا 
سّئر سظه الرئغج افطرغضغ شغ خطابه أطام الةمسغئ 
سام  طظ  أغطعل  حعر  شغ  الماتثة  لفطط  الساطئ 
سطى  ظزرة  ظطصغ  شغما  لضظ   .." صال:  سظثطا   ٢٠١٤
المساصئض، شإن عظاك طعضعسا واتثا غعثد بإذقق 
طساره،  سظ  الاصثم  ُغثرج  أن  غمضظ  خراع  دائرة 
إظه جرذان الاطّرف السظغش الثي اجااح الضبغر جًثا 
طظ طظاذص السالط اإلجقطغ... إظظا ظرشخ أي إغتاء 
بعجعد خثام بغظ التدارات. إن اإلغمان بالتروب 
المدططئ  الفضرة  عع  لعا،  ظعاغئ  ق  الاغ  الثغظغئ 
الاغ غطعذ بعا الماطرشعن..". إن أوباطا غخّرح سظ 
تصغصئ طا غسارض جئغض تظفغث طحارغع الشرب شغ 
بقد المسطمغظ أو غعثد تطك المحارغع وعع اظاحار 
الشربغغظ،  ظزرة  تثالش  ظزرة  لعا  "أغثغعلعجغئ" 
إلى  المسطمغظ  تثشع  اإلجقطغئ  الظزرة  وعثه 
إصاطئ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة تطئص 
اإلجقم وتترر الئقد اإلجقطغئ طظ ضض ظفعذ لطثول 

الشربغئ.

الاثضغر  طرتطئ  الراحثة  الثقشئ  سظ  التثغث  تةاوز 
بعاجإ طظ العاجئات الحرسغئ الاغ صخر المسطمعن 
بعخفعا  سظعا  التثغث  واظصطع  وأدائعا،  شسطعا  شغ 
أطظغئ طظ افطاظغ، شصث ضان تمطئ الثسعة غاعمعن 
شغما جئص بأظعط غتطمعن بسعدة الثقشئ الاغ شات 
شغ  غترث  ضمظ  وأظعط  زطاظعا،  واظصدى  وصاعا، 
الئتر، عضثا ضان التثغث سظ الثقشئ بغظ وابص بعسث 
أظجل،  ضما  الحرسغ  التضط  لاطئغص  داعٍ  جئتاظه  ربه 
وبغظ الشرصى شغ العاصع الثغظ ق غئخرون إق العتض 

الثي عط شغه غارصعن!
الثقشئ  سظ  التثغث  وأضتى  ضطه  ذلك  تةاوز  ظسط 
تثغبا سظ الثغار العتغث لفطئ اإلجقطغئ، بض الثغار 
السمطغ العتغث لفطئ اإلجقطغئ، وأخئح التثغث سظعا 
غاعصع  تاضر  بض  صثوطه،  آن  صث  غائإ  سظ  تثغبا 
ظععره، واظاصطظا طظ تالئ الامظغ إلى تالئ الارصإ، 
اهللا  بعسث  باإلغمان  طرتئطا  صئض  طظ  افطض  وضان 
الرغط  سطى  طططصا  ارتئاذا    ظئغه  وبئحرى  جئتاظه 
طظ اآلقم والمآجغ، وُبسث الظاس سظ اإلجقم وسظ 
السسغ لسعدة السططان لقجقم، أطا اآلن شإن افطض 
له  أخئح  شصث  جئتاظه  اهللا  بعسث  ارتئاذه  حثة  طع 
غسث  شطط  بصربه،  تحغ  وطآحرات  سطغه  تثل  دقئض 
بالشغث  الظاس  غئحر  ضمظ  طططص،  غغئغ  بأطر  إغماظا 
غغمئ  شغعا  لغج  خاشغئ  والسماء  جاذسئ  والحمج 
تطئثت  وصث  بالشغث  غئحرعط  ضمظ  وإظما  جعاد،  أو 
أن  ابظان  غثاطش  شق  افشص،  واجعّد  بالشغعم،  السماء 

المسألئ طسألئ وصئ تاى غفرغ الشغط طا أبصض به!
طظعاج  سطى  الثقشئ  أن  سطى  تثل  الاغ  الثقئض  أطا 
الظئعة صث أخئتئ صاب صعجغظ أو أدظى شمظعا سطى 

جئغض المبال ق التخر:
شؤئ  أو  لتجب  طططئا  ضعظعا  طظ  الثقشئ  اظاصال   •
السرغخ  لطةمععر  طططئا  ضعظعا  المسطمغظ إلى  طظ 
قجاؤظاف  الثسعة  ضاظئ  شصث  اإلجقطغئ،  افطئ  طظ 
الئارزة  السقطئ  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة 
تجب  وغثضر  إق  الثقشئ  تثضر  شق  الاترغر،  لتجب 
الثقشئ،  وتثضر  إق  الاترغر  تجب  غثضر  وق  الاترغر، 
أن  إق  غفارصان،  ق  تعأطان  الاترغر  وتجب  شالثقشئ 
شغ  طتخعرة  تسث  لط  اآلن  الثقشئ  لصغام  الثسعة 
شغ  جائرة  دسعة  أخئتئ  بض  وحئابه،  الاترغر  تجب 
افطئ ضطعا، وطططئا لمسزط حئابعا، واظاحار الفضرة 
عثا اقظاحار العاجع طآذن بصرب اتادان افطئ لعا 
اقتادان التصغصغ!، وغثل سطى أن شضرة الثقشئ صث 
ترضجت شغ افطئ اإلجقطغئ ترضجا أوحك سطى اإلظااج، 
ظععر طتاوقت إلسادة تعجغه عثا الارضج وتحاغاه، 
خقشاعط  بإسقن  الثولئ  تظزغط  دسعى  إخفاق  شئسث 
أطرغضا  سمقء  بثأ  الثسعى،  زغش  وظععر  المجسعطئ، 
اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  الضاطظ  اإلتساس  بمةاراة 
الرئغج  (اظاصث  شصث  المرة  عثه  طثاطش  وجه  سطى 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، تالئ الاحرذم والظجسات 
المثعئغئ والسظخرغئ الاغ غحعثعا السالط اإلجقطغ، 
داسغاً إلى وتثة الخش وظئث الثقشات. وصال أردوغان، 
الثي  السالغ  لطاسطغط  السربغ   - الارضغ  المآتمر  شغ 
سصث شغ إجطظئعل، الثمغج، طساظضرًا "دائما ظاتثث 
ضأتراك وسرب، أظا أتجن لثلك، عظاك الةاطسئ السربغئ 
شعظاك  الارضغئ؟!!  الةاطسئ  بثورظا  ظظحأ  عض   (...)
طظزمئ الاساون اإلجقطغ طظ جعئ، وطظ جعئ أخرى 
ظصعل  "لماذا  طساظضرًا  وتساءل  السربغئ".  الةاطسئ 
اإلجقطغئ؟!"،  الةاطسئ  ظصعل  وق  السربغئ  الةاطسئ 
وق  أسةمغ،  سطى  لسربغ  شدض  "ق  بالصعل  طحثدًا 
أردوغان  ولفئ  بالاصعى".  إق  سربغ،  سطى  فسةمغ 
أظه "ق غمضظ تةاعض افضرار الاغ خطفعا اقجاسمار 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اسارف وزغر الثارجغئ افطرغضغ جعن ضغري شغ تخرغح 
له - خارج سظ المألعف - بأّن الخراع شغ جعرغا شغ 
بأّظه  وصال   ،" السغطرة  سظ  "خارجاً  بات  صث  سّثة  ظعاحٍ 
- وسطى الرغط طظ بثل العقغات الماتثة لطضبغر طظ 

الةععد - لتض الخراع إقّ أّن "العضع أخئح عّحاً".
الثبطعطاجغ  سمطه  غصاخر  غضاد  الثي  عثا  ضغري  إن 
الثارجغ سطى جعرغا، والثي غسمض لغض ظعار طع جائر 
والسغطرة  البعرة  اتاعاء  طتاوقً  السقصئ  ذات  افذراف 
سطغعا، عا عع غسارف بفحطه الثرغع، وغثرج سظ لئاصاه 
الثبطعطاجغئ، وُغسطظ - وطظ دون الحسعر بأي ترج - 

بأّن العضع شغ جعرغا صث خرج سظ السغطرة.
والعجائض  اإلطضاظغات  ضض  أطرغضا  اجاثثطئ  لصث 
وبةسئئ  روجغا،  وبةسئئ  بةسئاعا،  الاغ  واآللغات 
سمقئعا، إلجعاض البعرة، وإخمادعا، وتخفغاعا، وصث 
ضان آخرعا طتاوقتعا المتمعطئ لضسر خمعد التاضظئ 
الحسئغئ شغ تطإ، وطا تعلعا، وذلك طظ خقل السماح 
لططائرات الروجغئ وذائرات الظزام بالصخش العتحغ 
الةظعظغ لمثغظئ تطإ، شطط غسطط طظ الصخش أي طضان 
غمضظ أْن غأوي إلغه المثظغعن، شحمض الصخش - بحضض 
طاسمٍث وفول طّرة - ضض المساحفغات والمساعخفات 
شغ  المؤات  وُصاض  والمثغمات،  وافجعاق  والمثارس 
أغاٍم طسثودات، وعام الظاس سطى وجعععط، وتصّطسئ 
جتغط  سطى  ُترّضج  اإلسقم  وجائض  وراتئ  السئض،  بعط 
المعت، ورائتئ الثم، وتةط الثطار، ولط غضظ العثف 
لترق  العاجسئ  اإلسقطغئ  الاشطغئ  تطك  طظ  افطرغضغ 
تطإ المساسثة شغ وصش السثوان، أو إداظئ المساثي، 
وإّظما  الماخارسئ،  افذراف  سطى  العثظئ  شرض  أو 
الظاس،  ترضغع  طتاولئ  عع  تتثغثًا  طظعا  العثف  ضان 
طع  بالاحارك  وصئعلعط  اقجاسقم،  سطى  وتمطعط 

ظزام الطاغغئ شغ التضط، وتثطغعط سظ شضرة إجصاط 
الاغ  الُمثّلئ  الافاوض  سمطغئ  شغ  وإدخالعط  الظزام، 

تمظح الظزام الماثاسغ صئطئ التغاة.
لضّظ الرغاح جَرت بسضج طا تحاعغعا السفظ افطرغضغئ 
والروجغئ، شسطى الخسغث السسضري ظةتئ صعات بسخ 
الفخائض شغ تسثغث ضربات طعجسئ جثًا لصعات الظزام 
خان  سطى  شاجاعلئ  تطإ الةظعبغ،  رغش  وتطفائه شغ 
ذعطان، وصطسئ خطعط إطثادات الظزام إلى طثغظئ 
تطإ، وصاطئ السحرات طظ سظاخر صعاته، وطظ سظاخر 
المرتجصئ، واسارشئ إغران بمخرع بقبئ سحر سظخرًا طظ 
طساحارغعا شغ تطك الدربات، وُأْجِئرت روجغا - وعغ 
الثاسط السسضري افجاجغ لطظزام - سطى اإلسقن سظ 
تمثغث العثظئ طظ جاظٍإ واتٍث شغ طثغظئ تطإ، ورغفعا 
العةعم  خث  شغ  الظزام  لمساسثة  لطافرغ  الحمالغ، 
الضاجح سطى خان ذعطان، وتثفغش أبر العجغمئ الاغ 
أْن  سطى  أطرغضا  ُأْجِئرت  جعاعا  وطظ  عظاك،  به  لتصئ 
ترتغئات  شغ  الظخرة  جئعئ  إدخال  روجغا  طظ  تططإ 

العثظئ المساصئطغئ.
شأطرغضا تثطط لةثب جئعئ الظخرة إلى حراك العثن 
الظخرة  جئعئ  تتغغث  أّن  طظعا  ظّظاً  تظاعةعا،  الاغ 
لطتطعل  الراشدئ  افخرى  الفخائض  جائر  تتغغث  غسظغ 
الافاوضغئ اقجاسقطغئ، لضّظ ظّظعا عثا شغ غغر طتطه، 
ششالئغئ البعار لظ غصئطعا بمبض تطك العثن المحئععئ، 

ولظ غظثثسعا بسراب المفاوضات السئبغئ.
وجائض  إظعار  طظ  وبالرغط  الحسئغ  الخسغث  وسطى 
اإلسقم لئسخ المسغرات العجغطئ الاغ ُتظادي بابئغئ 
العثظئ واجاؤظاف المفاوضات شغ جظغش، إقّ أّن أطرغضا 
طظ  جعرغا  شغ  التصغصغ  الحسئغ  الجخط  أّن  ُتثرك 
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أسطظ الئظااغعن  إرجال سثد طتثود طظ الةظعد افطرغضغغظ إلى الغمظ لاصثغط المساسثة لصعات الاتالش السربغ 
شغ طضاشتئ طسطتغ "الصاسثة". وضحش الماتثث باجط الئظااغعن غعم الةمسئ ٦ أغار/طاغع، أن الةغح افطرغضغ 
أشراد  سثد  سظ  الضحش  راشدا  لطسمطغات،  والاثطغط  اقجاثئاراتغ  بالثسط  تمبطئ  طساسثات  اآلن  تاى  صثم 
الصعات افطرغضغئ المعجعدغظ عظاك. شغ غدعن ذلك  أضث الئظااغعن طصاض ١٠ طظ طسطتغ "تظزغط الصاسثة" 
وتاعاخض  عثا  الماضغ.  الحعر  طظ  والسحرغظ  البالث  طظث  أطرغضغئ  ذائرات  حظاعا  غارات  بسثة  الغمظ  شغ 

المعاجعات شغ طثغظئ تسج الغمظغئ بغظ أذراف الخراع الثاخطغ. (روجغا الغعم)
: طةرطع السخر الةئري شغ الغمظ جعاء أضاظعا أظخار خالح الصثاطى أم أظخار عادي الةثد تةمسعط 
خفئ واتثة، وعغ إرضاء الشرب وسطى رأجه أطرغضا، شخالح ضان شاح الغمظ لططائرات افطرغضغئ لاصاض 
الاغ  المسطمغظ  لثطاء  سظثعط  صغمئ  وق  عادي،  المةرم  ذلك  غفسض  واآلن  اإلرعاب،  بثرغسئ  المسطمغظ 
بأعض  جثغرًا  ألغج  أطرغضا.  برضا  صغاجًا  سظثعط  حغؤًا  تساوي  ق  اهللا  ترطعا  الاغ  الثطاء  شعثه  تسغض! 
التضمئ شغ الغمظ أن غظفدعا أغثغعط طظ عآقء المةرطغظ وغفضروا بسصطغئ المسطط الثي غئاشغ وجه 

اهللا، وق حغء غغر ذلك؟!

....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

أصعات أطرغضغئ يف الغمظ

تتئ تضط التضام السمقء
بقد املسطمني طسائاتئ فسثاء اإلجقم واملسطمني
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السثالئ  لتجب  الباظغ  اقجابظائغ  المآتمر  سصث  تصرر 
شغه  وجاةري  الةاري،  أغار   ٢٢ غعم  التاضط  والاظمغئ 
شغ  بض  الــتــجب،  رئاجئ  شغ  شصط  لغسئ  تشغغرات 
الطةان ذات الخقتغئ شغ التجب وشغ التضعطئ وشغ 
المةمعسئ الئرلماظغئ لطتجب، وذلك بسثطا أسطظ رئغج 
العزراء داود أوغطع غعم ٢٠١٦/٥/٥ اجاصالاه طظ رئاجئ 
التجب الاغ تسظغ تظتغه طظ رئاجئ العزراء فن ظزام 
طظ  عع  التجب  رئغج  أن  سطى  غظص  الثاخطغ  التجب 

غضعن رئغج العزراء.
رئغج  وبغظ  بغظه  اخاقف  وجعد  إلى  غحغر  عثا  إن 
الةمععرغئ أردوغان. طع أن داود أوغطع سغظ طظ صئض 
رئغسا  افخغر  ضان  سظثطا  أوق  له  ضمساحار  أردوغان 
سغظه  ذلك  وبسث  لطثارجغئ،  وزغرا  بط  وطظ  لطعزراء، 
خطفا له شغ رئاجئ التجب والتضعطئ. شضض ذلك غآضث 
طثى بصئ أردوغان بثاود أوغطع. إق أظه سظثطا أخئح 
خقتغاته  غمارس  أن  أراد  لطعزراء  رئغسا  أوغطع  داود 
الاغ غصادغعا عثا المظخإ وغاثث الصرارات طساصق. 
ولضظ أردوغان غسسى لظزام رئاجغ غئصغه طاتضما شغ 

السططئ وخاتإ الخقتغات الاظفغثغئ.
غقتر أظه ق غعجث أي اخاقف بغظعما شغ السغاجئ، 
شعما غسغران شغ الثط افطرغضغ، وظفثا عثه السغاجئ 
طسا طظ دون أي تظاصخ. وطبال ذلك طا ذضره داود 
أوغطع شغ لصاء سطى صظاة الةجغرة أذاساه غعم ٢٠١٦/٥/٣ 
أظه "زار جعرغا أضبر طظ ٦٠ طرة خقل ١٠ جظعات أبظاء 
طا ضان طساحارا فردوغان وطظ بط وزغرا لثارجغاه، 
وذلك سظثطا ساظى ظزام بحار أجث السجلئ سام ٢٠٠٦"، 
أي بسث ذرد المةرم طظ لئظان سصإ طخرع الترغري، 
ولغسجز سقصاه طع ترضغا تاى "أخئح بحار أجث خثغصا 
"شضاظئ  ظفسه،  أردوغان  ذضر  ضما  تماطا  لظا"  حثخغا 
بحار)،  (ظزام  جعرغا  جاسث  الثي  العتغث  الئطث  ترضغا 
أجث  بحار  ظزام  بغظ  العجغط  بثور  غصعم  ضان  وأظه 
ضاظا  وأردوغــان  عع  أظه  ذلك  شمسظى  غععد".  وضغان 
غظفثان جغاجئ أطرغضا لغظصثا سمغطعا بحار أجث. وضاظئ 
شغ  تخإ  أردوغان  سقصئ  عغ  ضما  إغران  طع  سقصاه 
طاطابصاان  وإغران  "ترضغا  أن  وأسطظ  ظفسه،  اقتةاه 

وطافاعماان تماطا شغ جعرغا".
شغ  أردوغــان  طع  غثاطش  لط  أوغطع  داود  شإن  ولثلك 
السغاجئ الثارجغئ. وصث سطصئ أطرغضا سطى صرار داود 
الئغئ  باجط  الماتثث  لسان  سطى  ورد  ضما  أوغطع 
أن  أتعصع  "ق   :٢٠١٦/٥/٥ غعم  إرظسئ  جعش  افبغخ 
غضعن لعثا أي تأبغر سطى صثرة العقغات الماتثة وترضغا 
سطى السمض طسا لاطئغص اجاراتغةغاظا شغ تةرغث تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ طظ صثراته وتثطغره". واسائرت افطر 
شالمسألئ  ولعثا  ترضغا".  شغ  داخطغئ  جغاجغئ  "طسألئ 
ق تاسطص باخاقف أردوغان وداود أوغطع شغ السغاجئ 

الثارجغئ والائسغئ فطرغضا.
وسطص أردوغان غعم ٢٠١٦/٥/٦ سطى إسقن داود أوغطع 
التضط  سمطغئ  شغ  شراغا  ُغتثث  "لظ  ذلك  أن  بالاظتغ 
ولظ غآبر سطى اقصاخاد بخعرة طئاحرة، وإن الثجاعر 
الةثغث والظزام الرئاجغ ضرورات ططتئ ولغسا طةرد 
بظثغظ سطى جثول افسمال الحثخغئ". طما غآضث أن 
أردوغان طعاشص سطى تظتغ داود أوغطع، وأن المسألئ 
لغسئ شغ اقخاقف شغ صداغا جغاجغئ، شعغ تامتعر 
لرئغج  الـــعزراء  رئغج  طظ  الخقتغات  ظصض  سطى 

الةمععرغئ لغخئح ظزاطا رئاجغا.
وتظتغ داود أوغطع غفسح المةال أطام أردوغان لغتصص 
أعثاشه شغ إصاطئ الظزام الرئاجغ، شطط غخطثم طسه، 
بض رجح اقجاصالئ، وصال شغ ضطماه شغ طآتمر ختفغ: 
وطظ  أصعدضط  ضظئ  الغعم  تاى  تجبظا:  فسداء  "أصعل 
اآلن شخاسثا أظا واتث طظضط". شأردوغان طخر سطى عثا 
أحثاخا  شغرغث  جث،  بضض  له  غسمض  أن  وغرغث  الظزام 
غعم  روغارز  وضالئ  ظصطئ  شصث  لاتصغصه.  طسه  غسسعن 
٢٠١٦/٥/٥ سظ طخثر طصرب طظ تجب أردوغان صعله: 
إلى  العخعل  وغتاول  بسرسئ  جغاترك  أردوغان  "إن 
وجغاط  الاظفغثغئ،  الرئاجئ  لاتصغص  ضاشغئ  أغطئغئ 
تحضغض عغضض تجبغ واخاغار صغادة لاتصغص ذلك.. وإظه 
ق غرغث أن غثسر المجغث طظ العصئ". أي أن أردوغان 
سطى سةطئ طظ أطره وغرغث أن غصغط الظزام الرئاجغ 
شغ أصرب وصئ تاى ق تدغع طظه عثه الفرخئ. وظصطئ 
العضالئ سظ المساحار الرئاجغ جمغض أردم صعله: "إن 
رئاجئ  غاعلى  سظثطا  أضئر  بثرجئ  جغساصر  اقصاخاد 
غثل  طما  أردوغــان".  طع  تعاشصا  أضبر  حثص  الــعزراء 
سطى وجعد تعاشص بغظعما، ولضظ أردوغان غرغث تعاشصا 
أضبر، طما غسظغ وجعد خقف بغظعما شغ افجالغإ شغ 
السغاجئ.  شغ  اخاقشا  ولغج  المسائض،  طع  الاساذغ 
شغرغث أردوغان أحثاخا غعاشصعظه تماطا وغظفثون له 

طا غرغث دون اخاقف تاى شغ افجالغإ.
لطظزام  طاتمسا  لغج  أوغطع  داود  أن  قتزظا  ولصث 
الرئاجغ وعع الظزام الثي جغستإ طظه الخقتغات، 
بثلغض صعله سظثطا خسر تجبه اقظاثابات الاغ جرت شغ 
سطى  لاثل  الثسارة  بأن "عثه  الماضغ  السام  تجغران 
أن الحسإ الارضغ لط غخعت لمحروع الظزام الرئاجغ 

وأن عثا المحروع صث اظاعى". ولضظه تراجع بسث ذلك 
لغصعل بسث شعز تجبه شغ اظاثابات تحرغظ الباظغ السام 
الماضغ غعم ٢٠١٥/١٢/٣٠: "إن ظاغةئ اظاثابات تحرغظ 
تطالإ  ترضغا  أعض  طظ  رجالئ  ضاظئ  الماضغ  الباظغ 
بعضع دجاعر جثغث طظ خقل الاعاشص.. وإن الظزام 
الرئاجغ عع حضض التضط المظاجإ لارضغا". شعثا الاردد 
والاظاصخ شغ الاخرغتات لغثل سطى أن طعصفه غمطغه 

العاصع، وعّمه أن غتاشر سطى طرضجه.
شأردوغان غاساطض طع صداغا داخطغئ سثة بصعة وتسط، 
شإظه  شغعا  الــرأي  شغ  واشصه  وإن  أوغطع  داود  ولضظ 
تخفغئ  شمبق  لغعظئ.  أضبر  أجالغإ  اتثاذ  سطى  غسمض 
جماسئ غعقن شغرغث أردوغان تخفغاعا بحضض ظعائغ، 
ضاظئ  أظعا  اضاحش  فظه  طخغرغئ  طسألئ  جسطعا  تغث 
أوغطع  داود  ولضظ  إجصاذه،  سطى  وتسمض  سطغه  تاآطر 
جمغع  ولغج  شغعا  والمآبرغظ  الصغادات  تخفغئ  أراد 
أظخارعا. تغث إن عثه الةماسئ الاغ تططص سطى ظفسعا 
جمسغئ الثثطئ تسغر شغ الثط افطرغضغ وأرادت أن 
طخالتعا  لاتصص  تأبغرعا  تتئ  التاضط  التجب  تةسض 
الثاتغئ وعغ تثثم أطرغضا شغ خراع بغظ السمقء سطى 
المخالح الثاتغئ والمظاخإ، شسظثطا اضاحش أردوغان 
 ٢٠١٣/١٢/١٧ غعم  الرحاوى  شدغتئ  أبارت  سظثطا  ذلك 
تخفغاعا  سطى  ســجم  طظه  والمصربغظ  ابظه  وذالئ 
رجالئ  ضائعا  الثغظ  افضادغمغغظ  طسألئ  وشغ  ظعائغا، 
أردوغان  أراد  افضراد  تةاه  الثولئ  جغاجئ  غظاصثون 
إبئات  أراد  أوغطع  داود  ولضظ  وطتاضماعط،  تعصغفعط 
إداظاعط أوق، وضثلك الاساطض طع ظعاب تجب الحسعب 
التخاظئ  ظجع  أردوغــان  شغرغث  الضردي  الثغمصراذغ 
الئرلماظغئ سظعط وتصثغمعط لطمتاضمئ لاأغغثعط تجب 
داود  غاتمج  شطط  اقظفخالغ  الضردجااظغ  السمال 
تثة  أضبر  جغاجئ  غائع  أردوغان  وطبق  لثلك،  أوغطع 
جغاجئ  غائع  أوغطع  داود  ولضظ  افوروبغ  اقتتاد  طع 
وجعد  لعتر  وعضثا  اقتتاد،  طع  ظاسمئ  دبطعطاجغئ 
شعارق شغ أجالغإ الاساطض طع بسخ الصداغا وأردوغان 

غخر سطى تظفغث جغاجاته تسإ أجالغئه.
غظاصثعا،  تغث  أطرغضا  طع  أردوغــان  أجطعب  وضثلك 
وغطالئعا بأحغاء وق تطئغعا، ضالاثخض الئري شغ جعرغا 
وضإصاطئ طظاذص آطظئ وطظع افضراد طظ إصاطئ ضاظاعظات 
فطرغضا  اظخاع  الظعاغئ  شغ  ولضظه  لارضغا،  طتاذغئ 
وغسمح لعا باجاسمال صاسثة إظةرلغك وغحارضعا شغ 
الترب سطى تظزغط الثولئ، وتثرغإ وتةغعج طسارضئ 
عثا  سطى  طعاشصئ  أطرغضا  أن  وغزعر  سمغطئ،  جعرغئ 
افجطعب الثي غائسه أردوغان لغضسإ حسئغئ أضبر ضما 
ضان غفسض سئث الظاخر وعع غظفث المحارغع افطرغضغئ، 
شغثثع الظاس أضبر وعع اآلخر غظفث طحارغسعا، وغاتالش 
بصراراتعا  وغصئض  والسسعدغئ  إغران  شغ  سمقئعا  طع 
ععغاه  سطى  لطتفاظ  الــســعري  بالظزام  الماسطصئ 
السطماظغئ. وصث رضج الظفعذ افطرغضغ شغ الثاخض باخفغئ 
السالغ  والاسطغط  والصداء  الةغح  شغ  اإلظةطغج  سمقء 
وشغ التضط. أطا داود أوغطع شعع غمغض لطثبطعطاجغئ 
أضبر بتضط أظه لط غمارس السمض السغاجغ ولط غصط 
بالضفاح السغاجغ شصث صدى سمره شغ المةال السطمغ 

ضأضادغمغ شغ صسط السطعم السغاجغئ.
الثرغش  شغ  طئضرة  اظاثابات  تتثث  أن  غسائسث  وق 
طظ  ــان  أردوغ غرشع  تاى  الصادطئ  السظئ  أو  الصادم 
أخعاته، وخاخئ أن تجب الترضئ الصعطغئ الثي غثسر 
لتساب تجب أردوغان تسخش به تالغا أزطئ داخطغئ، 
شإذا اجامرت عثه افزطئ وعغ تامبض شغ الخراع سطى 
رئاجئ التجب شإن عظاك اتاماق باظسغاب أخعات لغسئ 
اظاثابات  شغ  تخض  ضما  أردوغان  تجب  ظتع  بسغطئ 

تحرغظ الباظغ الماضغ.
تجب  شغ  غةري  شغما  ظرى  ق  شإظظا  ذلك  ضعء  وسطى 
خغرًا  وزرائــه  رئغج  وبغظ  بغظه  غةري  وطا  أردوغــان 
لاأضغث  غسسى  أردوغان  إن  بض  والمسطمغظ،  لقجقم 
زساطاه شغسمض سطى تسجغجعا باسجغج خقتغاته لغسامر 
أن  ذلك  غسظغ  وق  افطرغضغئ،  المحارغع  تظفغث  شغ 
ضبغر  غاععط  ضما  الثقشئ  ظزام  طظ  غصارب  أردوغان 
طظ السثج المآغثغظ له والثغظ غصعلعن أن الظزام 
الرئاجغ أحئه بظزام الثقشئ، وصث أضث غعم ٢٠١٦/٤/٢٧ 
أن الثجاعر الةثغث جغئصى سطماظغا وأن ططالئئ رئغج 
غمبض  ق  حثخغ  رأي  عع  دغظغا  غضعن  بأن  الئرلمان 
تجبه. ولظ غصغط الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
بإذن اهللا إق تجب تصغ ظصغ أجج طظ أجطعا طساظثا 
الاغ  الضاشرة  لطسطماظغئ  راشدا  اإلجقطغئ  السصغثة  إلى 

 تفخض الثغظ سظ التغاة

ظزرات جغاجغئ

بصطط: أجسث طظخعر

رؤغئ ولغ السعث لطسسعدغئ سام ٢٠٣٠
بصطط: الثضاعر طتمث ططضاوي

أسطظ ولغ السعث السسعدي رؤغاه لما غةإ أن غضعن 
ططك  وخفعا  وصث   ،٢٠٣٠ سام  الممطضئ  تال  سطغه 
طتمث  وخفعا  ضما  حةاسئ،  رؤغئ  بأظعا  السسعدغئ 
بغظ  وصث  ذمعتئ.  خطئ  بأظعا  دبغ  أطغر  راحث  بظ 
رؤغئ  أن  والاظمغئ  اقصاخادغئ  الحآون  طةطج 
السسعدغئ ٢٠٣٠، ترتضج سطى بقبئ طتاور أجاجغئ، 
اقجابمارغئ،  والصعة  واإلجقطغ،  السربغ  السمص  عغ 
وتسسى  اقجاراتغةغ،  الةشراشغ  المعصع  وأعمغئ 
السسعدغئ إلى رشع صغمئ أخعل خظثوق اقجابمارات 
الساطئ طظ ٦٠٠ ططغار إلى طا غجغث سطى ٧ ترغطغعظات 
حرضئ  تتعغض  سظ  الرؤغئ  وتتثبئ  جسعدي.  رغال 
الظفط الضئرى شغ السالط "الحرضئ السسعدغئ أراطضع" 
ضبغرة  صداغا  إلى  الرؤغئ  وتسرضئ  السام.  لقضاااب 
طظعا رشع الخادرات غغر الظفطغئ إلى ٥٠٪ طظ صغمئ 
السمرة  خثطات  شغ  والاعجع  السسعدغئ،  الخادرات 
الئحرغئ،  المعارد  وتظمغئ  التدرغئ،  والاظمغئ  والتب، 

وتظعغع طخادر الطاصئ وغغرعا.
سطى  ضبغرة  شسض  بردود  الرؤغئ  عثه  تزغئ  وصث 
المساعى المتطغ والسالمغ، واسائرعا بسخ المراصئغظ 
شرخئ لاعغؤئ ولغ ولغ السعث طتمث بظ جطمان الثي 

سصث طآتمرا ختفغا لقسقن سظ الرؤغئ.
ظسرض  المئادرة،  عثه  سطى  الدعء  إلصاء  أجض  وطظ 

لفطعر الاالغئ:
أوق: ق تجال السسعدغئ تاتثث سظ خطط تظمغئ شغ 
جمغع المةاقت. وطظ المسروف أن الثول اقجاسمارغئ 
عغ الاغ شرضئ طا غسمى خطط الاظمغئ سطى الثول 
السالط  دول  سطى  أذطصئ  الاغ  وعغ  المساسَمرة، 
تظمع  تجال  ق  والاغ  الظاطغئ،  بالثول  وأجماعا  البالث 
الاظمغئ،  شسمطغئ  الباظغئ!  السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظث 
وخطط الاظمغئ، والظمع الثائط طا عغ إق جغاجئ خئغبئ 
لطتغطعلئ بغظ الثول المساسَمرة والظاطغئ طظ العخعل 
السالط.  شغ  الباظغئ  تاى  أو  افولى  الثول  طخاف  إلى 
شالثول افوروبغئ طبق وضظثا وأجارالغا وظغعزغطظثا وطظ 
تاساطض  ق  وروجغا  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  ورائعا 
وظمع  تظمغئ،  خطط  غسمى  طا  ضمظ  اصاخادعا  طع 
طسامر ودائط. شق غسصض أن تئصى الثول الظاطغئ ظاطغئ 
إلى افبث، إذ ق بث أن غخض الظمع إلى درجئ الرغسان 
وتمطك  سال،  بثخض  تاماع  الاغ  شالسسعدغئ  والصعة. 
خظادغص اجابمارغئ تصرب طظ الارلغعن دوقر، ق تجال 
دولئ ظاطغئ. وق تجال رؤغئ ولغ السعث تظزر لطسسعدغئ 
سطى أظعا ظاطغئ. ولط غامضظ طظ رؤغئ السسعدغئ دولئ 

خارج إذار الثول الظاطغئ.
تاسطص  ظزرة  أي  إلى  افطغر  رؤغئ  تاطرق  لط  باظغا: 
بمساصئض اإلجقم شغ المظطصئ، طظ تغث ظحعء دولئ 
لعا  السسعدغئ  تةث  وأن  الظئعة،  طظعاج  سطى  خقشئ 
طعصسا طعما شغ عثا اإلذار. وطبطعا لط تاتثث الرؤغئ 
بثولئ  غاسطص  شغما  خاخئ  المظطصئ  طساصئض  سظ 
غععد سطما بأن أتث طتاور الرؤغئ ضان السمص السربغ 

اإلجقطغ.
بالبا: طظ أخطر طا ورد شغ الرؤغئ عع تتعغض حرضئ 
ظزرة  أن  غسظغ  طا  السام،  لقضاااب  وشاتعا  أراطضع 
السسعدغئ لطمساصئض تتعي شاح المآجسات السغادغئ 
وأعمعا الظفط لغضعن طحاسا لمظ غثشع البمظ. وعثا 
تصادغ  الاغ  المساظغرة  السمغصئ  الظزرة  طظ  بثق 
ساطئ  ططضغئ  إلى  الظفط  طظحآت  وضض  أراطضع  تتعغض 
تثغث  شغ  ورد  الثي  الظار  طظ  باسائارعا  لطمسطمغظ 
والضف  الماء  بقث:  شغ  حرضاء  «الظاس    اهللا  رجعل 
والظار». شصث ضان أترى بافطغر أن غرى الظفط بضاشئ 
ضاططئ  غتررعا  وأن  لطمسطمغظ  ساطئ  ططضغئ  طظحآته 
طظ جططئ أطرغضا وحرضاتعا ذات اقطاغازات الدثمئ 

شغ السسعدغئ.

رابسا: طظ المقتر أن الرؤغئ السسعدغئ تط اإلسقن 
سظعا بسث زغارة أوباطا لطسسعدغئ. وعثا غآضث أن زغارة 
تئسغئ  أن  سطى  الاأضغث  أعثاشعا  أتث  طظ  ضان  أوباطا 
السسعدغئ فطرغضا جاضعن طظ خقل سمض طآجسغ 
شتسإ،  وطغعله  المطك  حثخغئ  سطى  غسامث  ق 
بمآجساتعا  فطرغضا  تابسئ  السسعدغئ  جاضعن  بض 
براطب  اجاتثاث  سظ  الرؤغئ  تتثبئ  شصث  وبراطةعا. 
وافسمال  الئحرغئ  الصعى  لاطعغر  دائمئ  طآجسغئ 

الطعجساغئ والاطعغر التدري وغغرعا.
سظ  تاتثث  جاءت  السسعدغئ  الرؤغئ  إن  خاطسا: 
أتقم  تحئه  وعغ  وغاغات.  وحسارات  ذمعتات 
إلى  تتااج  المتثدة  الشاغات  إن  تغث  الغصزئ. 
ودراجات  وأجالغإ  ووجائض  وخطط  اجاراتغةغات 
تخطح  ق  الثراجات  عثه  وطبض  لاتصغصعا.  طسمصئ 
أن  بالثضر  وجثغر  جظئ.   ١٥ إلى  غخض  بسغث  فطث 
شغ  السابص  السعشغاتغ  اقتتاد  شحض  أجئاب  أتث 
ضان  الاغ  الثمسغئ  الثطط  عع  طاطعر  اصاخاد  بظاء 
جئغض  سطى  أطرغضا  تساسمض  ق  المصابض  وشغ  غائسعا. 
المبال الثطط الثمسغئ أو البقبغئ وغغرعا. وبالاالغ 
لغسئ  السسعدغئ  جظئ  سحرة  الثمج  خطئ  شإن 
ذمعتئ ضما جماعا طتمث بظ راحث، بض عغ خغالغئ. 
تغث إن الزروف السغاجغئ واقصاخادغئ السالمغئ ق 
غمضظ أن تئصى سطى تالعا ذعال عثه المثة، ضما ق 
غمضظ تخعر التال الثي جغضعن سطغه السالط جغاجغا 

واصاخادغا خقل عثه الفارة.
جادجا: لصث حعث السالط السربغ خقل الثمج جظغظ 
السرب  تضام  بأساى  سخفئ  سارطئ  بعرات  الماضغئ 
السابثغظ،  وزغظ  خالح  وسطغ  وطئارك  الصثاشغ  طبض 
وعا عغ تضاد تأتغ سطى بحار، ولط تظاه بسث. شتضام 
سظ  بمظأى  لغسعا  المظطصئ  شغ  واإلطارات  الممطضات 
افطغر  رؤغئ  شإن  وبالاالغ  وتئساتعا.  البعرات  عثه 
وعثا  افتثاث.  تعل  لما  الرؤغئ  غظصخعا  السسعدي 
تعلعا  وطا  لفتثاث  الظزر  إن  إذ  طساشربا،  لغج 
صث  أطر  وعع  الافضغر،  ذرغصئ  شغ  اقجاظارة  غصادغ 
غغإ سظ الحسعب صسرا وصعرا خقل السصعد الماضغئ 
الثغظ  افطراء  تاى  الاشغغإ  عثا  طظ  غسطط  ولط 

جاعمعا شغ تشغغئه.
أن  لع  لطظفج  وطئعةا  لطخثر  طبطةا  ضان  ضط  وأخغرا 
رؤغئ افطغر اتسصئ طع وسث اهللا لطمآطظغظ باقجاثقف 
شغ  افطئ  أسثاء  سطى  بالظخر  أو  وافطظ،  والامضغظ 
شطسطغظ وتترغر افصخى، وتائغر طا سطئ دولئ غععد 
ضره  ولع  ضطه  الثغظ  سطى  اهللا  دغظ  إظعار  أو  تائغرا، 
الضاشرون. ظسط إن عثه عغ الرؤغئ الاغ غاعق لعا ضض 
طسطط غآطظ باهللا والغعم اآلخر. رؤغئ شغعا اجاصقل 
وتتضغط  تضغمئ  حرسغئ  وجغاجئ  طططصئ  وإرادة  تام 
لطغععد  وذرد  وبرغطاظغا  فطرغضا  وظئث  اهللا  لحرع 
أو  فراطضع،  اضاااب  شاح  ولغج  اهللا،  لضطمئ  وإسقء 
زغادة تةط أطعال المسطمغظ المسابمرة شغ جظثات 

التضعطئ افطرغضغئ تتئ طسمى افطعال السغادغئ!
ُ ُمتِمُّ نُورِهِ َولَْو َكرَِه  ْفَواِهِهْم َوابَّ

َ
ِ بِأ ُْطِفُؤوا نُوَر ابَّ ِ ﴿يُِريُدوَن 

ُْظِهرَهُ  ِ َقِّ  ُ بِالُْهَدى َوِديِن احلْ َ ْرَسَل َرُسو
َ
ِي أ َّ الْاَكفُِروَن * ُهَو ا

 ﴾يِن لُكِِّه َولَْو َكرَِه الُْمرْشُِكوَن ِّ بَلَ ا

طصاذسئ خغظغئ لطمسطمني: ضفعا سظ تثرغج الثغظ

عثا غغخ طظ شغخ طآجغ املسطمني وطتارباعط
 يف غغاب دولئ الثقشئ الراحثة

طسطمئ  تطمغثة  غزعر  شغثغع  طصطع  اظاحار  خطفغئ  سطى 
طصاذسئ  شغ  الخغظغئ  السططات  ذالئئ  الصرآن،  تصرأ 
غسضظعا طسطمعن باقلاجام بالتزر المفروض سطى طظع 
"أجعحغاث  وضالئ  وأوردت  المثارس.  شغ  الثغظ  تطصغظ 
برس"، الةمسئ، أن السططات الخغظغئ شغ طصاذسئ صاظسع 
حمال غربغ الئقد ظاحثت المثارس تطئغص لعائح التضط 
الحغعسغ الرجمغئ الاغ تتزر وجعد الثغظ شغ المثارس 
الساطئ سطى ضض المساعغات، صائطئ إن عثه الطعائح "تتمغ 
افذفال". وصالئ جططات المصاذسئ شغ بغان إن"الاسةغض 

المخعر خثم الساطئ، وأبار غدإ ضبغرغظ"، طدغفئ أن "وزارة الاربغئ شغ طصاذسئ صاظسع تثغظ بحثة الاخرف 
الثي أضر بالختئ الثعظغئ لطحئاب، وتطالإ العغؤات الاسطغمغئ سطى ضض المساعغات بعصفه بخراطئ وتزر وجعد 
الثغظ بتجم داخض الترم المثرجغ". وغزعر الاسةغض المخعر تطمغثة طسطمئ طرتثغئ غطاء الرأس تصرأ آغات 
طظ الصرآن شغ روضئ أذفال، إلى جاظإ سحرات الاقطغث والاطمغثات، وغئثو أظعط جمغسا غرتثون زغا إجقطغا. 
وغسغح شغ طصاذسئ صاظسع ١,٨ ططغعن طسطط غظامعن إلى ٦ صعطغات طثاطفئ، وعط ججء طظ ١٠٠ ططغعن طسطط 

خغظغ غسغحعن شغ الئقد،و غاعزسعن سطى ١٠ صعطغات. (جضاي ظغعز سربغئ)
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أولؤك  ظفاق  "جظفدح  بالصعل  طدغفاً  المظطصئ"،  شغ 
الثغظ غساضبرون سطى حسعب المظطصئ الثغمصراذغئ 
العصئ  شغ  أظه  إق  لرساغاعط،  تصا  غسائروظعا  الاغ 
ظفسه غظئشغ سطغظا طراجسئ ذاتظا، والصغام بظصث ذاتغ".) 
(افظاضعل ٢٠١٦/٤/٢٩)، والثسعة إلى الةاطسئ اإلجقطغئ 
دسعة صثغمئ ظحأت طع جصعط دولئ الثقشئ لخرف 
لاسعد  بظا  غسعد  الجطان  عع  وعا  الثقشئ،  سظ  افظزار 
الثسعة لطةاطسئ اإلجقطغئ شغ العصئ الثي بثأت شغه 
ضاطك  لغسئ  المرة  وعثه  بالخسعد،  لطثقشئ  الثسعة 
فن الثقشئ شغ ذلك العصئ ضاظئ سطى وحك الجوال 

أطا اآلن شعغ سطى وحك الصغام بإذن اهللا!
بئات  الثقشئ  دولئ  صغام  صرب  سطى  الثقئض  وطظ   •
طططإ  سطى  المئارضئ،  الحام  أرض  شغ  المسطمغظ 
الاآطر  وجائض  ضض  طظ  الرغط  شسطى  الحرغسئ،  تتضغط 
اإلبادة  طظ  وبالرغط  الحام،  بعرة  سطى  الثئغث 
المتاوقت  وطظ  الحام،  شغ  لطمسطمغظ  الممظعةئ 
لطمطالإ  الحام  شغ  المسطمغظ  إلخداع  الثطعغئ 
افطرغضغئ إق أظه طا زالئ تظاجر المسطمغظ شغ الحام 
غجف  حعغث  ضض  وطع  الثطار  رضام  تتئ  طظ  تخثح 
وتثه  اهللا  وحرع  اهللا  حرع  تتضغط  غرغثون  بأظعط 
شصط، وصث ظعر ذلك شغ المزاعرات الاغ خرجئ شغ 
شارة العثظئ المجسعطئ، ضما ظعر ذلك جطغا شغ ططالإ 
البعار بحضض سام تاى طظ جار طظعط شغ رضإ أطرغضا 
وافذظاب ق غةرؤ أن غطالإ بشغر حرع اهللا، وإن شسطعا 
الصعل  وبماحابه  بألسظاعط،  لّغا  إق  غفسطعظه  ق  ذلك 
بالتضط  المطالئئ  سطى  اقجاصرار  وعثا  بخرغته،  ق 
باإلجقم سطى الرغط طظ الصاض والاثطغر غخغإ أطرغضا 
لغسئ  الحام  شغ  الصدغئ  أن  تثرك  فظعا  بالشغر، 
تثاار  أطئ  صدغئ  وإظما  طسطتئ  بعرغئ  ترضات  صدغئ 
ذرغصعا باتةاه اإلجقم تغث ق غئصى فطرغضا والشرب 

الضاشر بسثه ظفعذ.
• وطظ الثقئض سطى صرب الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
إشقس السالط الشربغ بأضمطه، إشقجا شضرغا تاطا، تغث 
وظزرغاته،  ظماذجه  بضاشئ  الرأجمالغ  المئثأ  جصط 
إسادة  سطى  صادرا  غسث  ولط  وسةجه،  سعاره  واظضحش 
غظفع  غسث  لط  أظه  افطر  به  وبطس  العصائع،  طع  الاضغش 
شغه الارصغع، شفغ السابص ضان الظزام الرأجمالغ غطةأ 
طع  وجظسه،  بظغاه  غغر  طظ  تاى  والاتسغظ  لطارصغع 
ودسائمه،  الرأجمالغ  الظزام  جععر  سطى  المتاشزئ 
غعاجععا،  الاغ  افزطات  طسزط  شغ  تاله  ضان  وعثا 
ولضظ طا ظعر شغ افزطات افخغرة الاغ تسخش بالسالط 
الرأجمالغ  الظزام  بئظغئ  سخفئ  افزطات  عثه  أن 
اقصاخادي  بالةاظإ  طاسطصا  عثا  ولغج  افجاجغئ، 
بالفضر  غاسطص  بض  شغه،  حغء  أظعر  ضان  وإن  وتثه، 
شغ  الرأجمالغ  المئثأ  سطغه  غصعم  الثي  افجاجغ 
تسخش  زالئ  طا  الاغ  اقصاخادغئ  شافزطئ  طةمطه، 
أزطئ  أظعا  المثاخعن  غةمع  غضاد  اآلن  تاى  بالسالط 
بالسغعلئ  تاسطص  وق  سابرة  طالغئ  أزطئ  ولغسئ  ظزام 

غحعث  الشربغ  السالط  أن  ضما  بالادثط،  أو  الظصثغئ 
الضئغرة  القجؤغظ  أسثاد  سظ  ظاةئ  أغثغعلعجغئ  أزطئ 
الاغ بثأت تةااح أوروبا، شسطى الرغط طظ ظحأة المئثأ 
الرأجمالغ سطى أجاس التض العجط بغظ رجال الثغظ 
سظ  الثغظ  شخض  أجاس  سطى  صام  تغث  والفقجفئ، 
التغاة وشخض الثغظ سظ الثولئ، تغث طظ المفارض 
أن الععغئ الثغظغئ لفشراد لغسئ طتض ظصاش أو بتث 
بتسإ افجاس الثي غصعم سطغه المئثأ الرأجمالغ، إق 
أن عثا افجاس تعاوى طع ضبرة القجؤغظ المسطمغظ 
العاشثغظ إلى أوروبا، وجصط طفععم الترغئ الثغظغئ 
الثي غصعم سطغه المئثأ الرأجمالغ، وعثا طآذن بتمث 

اهللا بجوال الظزام الرأجمالغ واظثباره!
• سثم اجاصرار افوضاع شغ السالط اإلجقطغ تاى شغ 
الئقد الاغ تط الاتاغض شغعا سطى الربغع السربغ وتشغغر 
وجعه بعجعه، شسطى الرغط طظ تةاوز عثه الئقد أزطئ 
الربغع السربغ افولى إق أن الشرب الضاشر لط غعظأ تاى 
اآلن بالظخر، ولط تسث افطعر إلى طا ضاظئ سطغه طظ 
صئض، شفغ طخر لط غساطع ظزام السغسغ أن غةطإ 
ضالئطئ  الظزام  وبصغ  طخر،  شغ  فطرغضا  اقجاصرار 
سطغه  البعرة  أجئاب  غعم  بسث  غعطا  تاجاغث  السرجاء، 
افوراق  تسث  لط  المرة  وعثه  تتاه،  الئرضان  وغتاصظ 
الاغ تط الاقسإ شغعا بالظاس خفغئ، شق أدسغاء اإلجقم 
ولخعص المعاصش طساارون وق الظزرة لطسسضر ضما 
عغ، وضثلك شغ تعظج شصث اظضحفئ افصظسئ وظعر 
سطى  الماسطصغظ  بأغثي  ساد  سطغ  بظ  ظزام  أن  جطغا 
البعرة، واقتاصان الثي ولث اقظفةار شغ السابص غجداد 
جثعظئ سظ جابصه، أطا لغئغا والغمظ شالخراع الثطعي 
غجداد  والسمقء  العضقء  خقل  طظ  الضاشر  الشرب  بغظ 
تاضحش  بثأت  جثعظاه  وطع  غعم،  بسث  غعطا  جثعظئ 
المضحعف،  سطى  الطسإ  وأخئح  لطمسطمغظ  افوراق 
ربعا  إلى  اإلجقطغئ  افطئ  بسعدة  طآذن  ضطه  وعثا 
ودغظعا وطظعب ظئغعا، وطظ اخططى بظار الاعّعك لظ 

غصئض بسثعا إق بالمتةئ الئغداء.
إن الثقئض والمآحرات الاغ تحغر إلى صرب سعدة دولئ 
جئتاظه  تتصغصا لعسث اهللا  سطى طظعاج الظئعة  الثقشئ 
الئسخ  سطى  تثفى  صث  ضبغرة  دقئض    ظئغه  وبحرى 
طمظ اظشمسعا شغ العاصع الفاجث، شق غئخرون العصائع 
إق طظ خقله، وتالعط ضتال طظ غرصإ سصرب الساسئ 
ق  طضاظه  واصش  أظه  شغزظ  ترضاه  لمح  غساطغع  شق 
وافطئ  الفرخئ،  طظه  وتدغع  العصئ  شغفعته  غاترك، 
اإلجقطغئ صث طّر سطغعا أتثاث سزام، وتةاذباعا شاظ 
غعم  طظ  ترضاعا  غرصإ  طظ  شإن  ذلك  وطع  ضبغرة، 
جصطئ دولئ الثقشئ السبماظغئ إلى غعطظا التالغ غرى 
غغر حاك بأظعا وإن ضاظئ بسغثة شغ أول أطرعا سظ 
دغظعا وطظعب ظئغعا إق أظعا اآلن صث سادت لاصارب طظه 
طظ جثغث، وبعادر ختعة افطئ اإلجقطغئ طظ غفعتعا 
ظاعرة لطمئخرغظ، واهللا غالإ سطى أطره ولضظ أضبر 
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الحغت  ولث  إجماسغض  لطغمظ  افطمغ  المئسعث  رشع 
جطسئ طحاورات السقم المسائغئ المصررة غعم السئئ 
العشثغظ  بغظ  المئاحرة  المحاورات  وسطص  الماضغ، 
لمتاولئ  المئسعث  صئض  طظ  بظائغئ  طحاورات  إلجراء 
العخعل إلى تض بسث تراجع وشث التعبغ وخالح سظ 
الاجاطاتعط وسظ الثطعات الاغ تط اقتفاق سطغعا شغ 
افجئعع الماضغ ووخعل المحاورات لطرغص طسثود. 
بالظصاش  الاصثم  وخالح  التعبغغظ  وشث  رشخ  تغث 
سئر الطةان المحضطئ - افطظغئ والسسضرغئ والسغاجغئ 
غطاجم  لط  أظه  طآضثا   - وافجــرى  المساصطغظ  ولةظئ 
ولظ  افسمال  جثول  طع  غاساطض  ولظ  السام  باإلذار 
تحضغض  سطى  المسئص  باقتفاق  إق  الطةان  طع  غافاسض 

جططئ تظفغثغئ اظاصالغئ جثغثة.
أطا غعم افتث الماضغ شصث صال طئسعث افطط الماتثة 
اجامرار  إن  أتمث،  الحغت  ولث  إجماسغض  الغمظ  إلى 
الضعغئ  تسادغفعا  الاغ  الغمظغئ  السقم  طحاورات 
جثغثة  طةمعسئ  خقل  طظ  الماتثة  افطط  برساغئ 
طظ الةطسات جاسصثعا افذراف الغمظغئ الغعم (افتث 
ختفغ  بغان  شغ  افطمغ  المئسعث  وأضث  الماضغ). 
تسإ ختغفئ الحرق افوجط "إن الةطسات المحارضئ 
شغ  الةمغع  وإحــراك  الساطئ  الصداغا  لطرح  ضرورغئ 
طظ  بالرغط  الاصثم  سطى  الاخمغط  طآضثا  طسالةاعا"، 

ضض الاتثغات والخسعبات.
وصث حّثد طعشث افطط الماتثة إجماسغض ولث الحغت 
أتمث شغ لصاء ختفغ جابص سطى ضرورة تتغغث المسار 

السغاجغ سظ افوضاع المغثاظغئ شغ الغمظ!!.
أطا طغثاظغاً شصث حعثت الةئعات خروصاً طاعاخطئ شغ 
ضما  خظساء،  طظ  الصرغئئ  وظعط  وطأرب  تسج  طظ  ضض 
طتثودة  أطرغضغئ  صعات  وخعل  سظ  الئظااجعن  أسطظ 
دخعل  طع  وتجاطظا  اإلرعاب  طضاشتئ  بتةئ  الغمظ  إلى 
الطاغظ  أبغظ  بط  المضق  إلى  عادي  وصــعات  اإلطــارات 

اظستإ طظعما تظزغط الصاسثة!!
سطى  المتسعبئ  سثن  جططات  صاطئ  شصث  ذلك  وطع 
المؤات  بارتغض  فطرغضا  المعالغئ  اقظفخالغ  التراك 
طا  وجعد  سثم  بتةئ  الحمالغئ  المتاشزات  أبظاء  طظ 
غظثدون  وتضعطاه  عادي  جسض  طما  ععغاعط  غبئئ 
بثلك طسظثغظ افطر إلى تخرشات شردغئ وأظعا تثثم 

ططغحغات التعبغغظ وخالح!!
بعا  غمر  الاغ  الثطغرة  افتثاث  عثه  شغ  الظاظر  إن 
المحعث الغمظغ لغثرك تماطاً تسصغثات الخراع اإلظةطع 
أطرغضغ اقجاسماري سطى أرض اإلغمان والتضمئ، شعلث 
الحغت غسمض لما غتصص طخالح أطرغضا بثسط التعبغغظ 
المطالئغظ أوقً بالاعاشص سطى التضعطئ طتاولغظ تةغغر 
الصرار ٢٢١٦ لما غثثطعط وإشراغه طظ طتاعاه بتةئ أن 
تسطغط السقح لظ غضعن إق لتضعطئ تعاشصغئ طعجعدة 
سطى افرض، وإق شإن الصرار افطمغ غغر صابض لطاطئغص 

شغ ظزرعط!!
إن تخرغح ولث الحغت بدرورة شخض المسار السغاجغ 
سظ العضع المغثاظغ لطعخعل إلى تض، غسطغ الدعء 
وإتضام  اقجاغقء  طظ  لمجغث  لطتعبغغظ  افخدر 

السغطرة سطى افرض.
لصث سطص وشث عادي المحارضئ شغ المتادبات لاسظئ 
شغ  السمالصئ  طسسضر  سطى  واجاغقئعط  التعبغغظ 
طظ  المحاورات  غسطصعن  التعبغعن  عط  وعا  سمران 
جثغث تجاطظاً طع دخعل اإلطارات وصعات عادي لمثغظئ 
لطمضق  الصاسثة  تظزغط  تسطغط  أصطصعط  تغث  المضق، 
شظثدوا   ،- وعادي  اإلطارات   - اإلظةطغج  لسمقء  وأبغظ 
وتدطغقً، بط صاطئ أطرغضا بإدخال  باقجاسمار خثاساً 
صعات طتثودة تسإ زسمعا لمضاشتئ اإلرعاب تغث 
بحرط  المثن  عثه  طظ  المظستئئ  الصاسثة  أن  تسطط 
الاغ  سثن  شغ  تاعغض  جعف  أشرادعا  طقتصئ  سثم 
عادي  سغظعط  الثغظ  اقظفخالغعن  سمقؤعا  غثغرعا 
خالح  سطغ  طع  ساطقً  خطفعا  وطظ  فطرغضا  ترضغئ 
إلشحالعط أو اغاغالعط خثطئ لقظةطغج، وعثا طا جسض 
أبظاء  لارتغض  التمقت  باطك  غصعم  التراك اقظفخالغ 
المتاشزات الحمالغئ طظ سثن بمئرر السمطغات افطظغئ، 
سطى  لطدشط  اقظفخالغغظ  ورصئ  أطرغضا  ترضئ  لصث 
سمقء اإلظةطغج عادي وتضعطاه لطصئعل بالتعبغغظ شغ 
غرغثعا  ضما  المحاورات  بارتغإ  والصئعل  المفاوضات 
التعبغعن، وعثا طا غةسض عادي وتضعطاه شغ ورذئ، 
بعط شغ سثن إن لط غثدسعا  تغث لظ غضعن طرتئاً 
والفعضى  اقظفخال  أخعات  تجاغث  ظض  شغ  فطرغضا 
واقغاغاقت شغعا طما جسطعط غتعلعن وجعاعط لطمضق 

لطسمض طظ عظاك.
لضض  طغثاظاً  أخئتئ  صث  بقدضط  إن  الغمظ!  أعض  غا 
ولسظا  ذاطع،  لضض  ظعئاً  أضتئ  وبرواتضط  طاخارع 
الماتاورغظ  الماصاتطغظ  عــآقء  طعاصش  طظ  ظسةإ 
افطرغضغ  جعاء  افجظئغ  بغث  أوراصــا  أخئتعا  الثغظ 
صعات  لثخعل  غمعثون  طظ  شعط  الئرغطاظغ؛  أو 
لصئعلعط؛  الغمظ  أعــض  وغــروضــعن  المساسمرغظ 
ضاربغظ بالسغادة الاغ غاشظعن بعا وبالحسارات الاغ 
إن  بض  غسطمعن،  ق  ضأظعط  التائط  سرض  غتمطعظعا 
ضق الطرشغظ جاةمسعط الحراضئ شغ طضاشتئ اإلرعاب 
الثي غعافعن أظه خظاسئ أطرغضغئ طعما أسطظ بسدعط 
أن  عغعات  لضظ  الغمظ،  فعض  طثادسًئ  ذلك  رشخ 
تاترك أجطتاعط خعب المساسمر وصعاته فظعط شغ 
خثطاه غسارسعن! وإظه لغةإ سطغضط الافضغر المسؤعل 
والسمض بةثغئ بظاء سطى طظعب الرجعل  لثقخضط 
طظ عثه الخراسات اقجاسمارغئ المساسخغئ، وذلك 
لظ غاتصص إق بأن تسمطعا إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

 طظعاج الظئعة ولثلك شطغسمض الساططعن
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*

بتدعر ظتع سحرة آقف طحارك وتظزغط قشئ لطظزر 
اخااط تجب الاترغر طآتمره الدثط الثي سصثه وجط 
طثغظئ الثطغض شغ ططسإ طثرجئ ابظ رحث والساتات 
بالراغات  المآتمر  جاتات  أتغطئ  وصث  به،  المتغطئ 
تظاجر  خثتئ  شغما  الئغداء،  وافلعغئ  السعداء 
تظادي  الاغ  والعااشات  والاعطغض  بالاضئغر  المحارضغظ 
الةغعش  وتترغك  المسطمغظ  وتعتغث  الثقشئ  بإصاطئ 

لاترغر شطسطغظ.
شغ  التجب  إسقن  بتسإ  المآتمر  عثا  سصث  وغأتغ 
تتئ  الثقشئ،  لعثم  والاسسغظ  الثاطسئ  الثضرى 
حسار (شسطاط المآطظغظ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 

وشسطاط المظاشصغظ الضفاُر المساسمرون).
ططالئئ  سطى  ضطماتعط  شغ  الماتثبعن  رضج  وصث 
غضعظعا  وأن  باإلجقم  والامسك  بالاعتث  المسطمغظ 
شغ شسطاط المآطظغظ وطظاعدئ شسطاط الضاشرغظ 
وأن غسمطعا سطى إصاطئ الثقشئ، شغما تط الاحثغث سطى 
دور افطئ شغ تترغر المسةث افصخى وجائر شطسطغظ 
جغعش  أن  سطى  الاأضغث  طع  الغععدي  اقتاقل  طظ 
المسطمغظ تاتمض واجإ الاترغر وواجإ ظخرة تجب 

الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

وحثد الحغت أبع طخسإ شغ الضطمئ الرئغسغئ لطمآتمر 
سطى أن (أطرغضا عغ رأس شسطاط الضفر والسثو الطثود 
وعغ  اإلرعاب...  خاظسئ  وعغ  والمسطمغظ،  لقجقم 
خاظسئ افتقف السسضرغئ الشربغئ طظعا والسربغئ... عغ 
طظاةئ المحارغع الحغطاظغئ طظ دولئ طثظغئ وسطماظغئ).

المضاتإ  دور  سطى  الةسئري  طاعر  الثضاعر  رضج  وصث 
اإلسقطغئ  المضاتإ  شغ  (إظظا  شصال:  لطتجب  اإلسقطغئ 
اإلجقم...  سظ  طظاشتغظ  ظصش  السالط...  سئر  لطتجب 
المساسمرغظ...  خطط  ظضحش  فجطه...  وطضاشتغظ 

وظفدح شسطاذعط الطؤغط...
السةظ  ذلك  جئغض  شغ  التجب  إسقطغع  واجه  وصث 
واقخاطاف والاسثغإ... وتصغص سطغظا شغ عثا المصام 
أن ظثص أخاظا الظاذص شغ باضساان المعظثس ظفغث 
اهللا  ظثسع  جظعات...  خمج  طظث  المثاطش  بعت... 
جئتاظه أن غفرج ضربه... وأن غفّرج سظ ضاشئ افجرى 
والمساصطغظ شغ جةعن الغععد... وشغ أصئغئ المثابرات 
جالمغظ  أعطعط  إلى  جمغسا  غسغثعط  وأن  الصمسغئ... 

غاظمغظ...).
شغما صال الثضاعر طخسإ أبع سرصعب شغ الرجالئ الاغ 
لظخرة  ظظادغضط  (إظا  وجغحعا  ترضغا  أعض  إلى  وجععا 

شطسطغظ: طآتمر الثقشئ شغ الثطغض "براءة طظ شسطاط الظفاق"

دغظ اهللا.... وظساظعخ عممضط لتمض دسعة اإلجقم 
وتتضغط حرع اهللا... وأظاط أعض لثلك والصادرون سطغه، 
شةغحضط جغح سزغط... وعع صادر بإذن اهللا سطى ظخرة 
الثغظ... وتماغئ المسطمغظ ورد سثوان المساثغظ...).

طظ  الئراءة  إسقن  المآتمر  شغ  المحارضعن  ردد  وصث 
بفسطاط  والامسك  والمظاشصغظ  الضفار  شسطاط 
المآطظغظ، وصث بغظئ وبغصئ الئراءة أن شسطاط الضفر 
والظفاق غرتضج سطى أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا وروجغا 
واقتاقل الغععدي وافطط الماتثة وطظ واقعط طظ 

التضام والصعى الثولغئ واإلصطغمغئ افخرى).
شغما أضث الحغت أبع عمام شغ رجالاه إلى تعظج (غا 
جغحظا شغ تعظج: ظثاذئضط طظ الصثس الاغ بارضعا 
اهللا وعغ تظازر لصغاضط بفارغ خئرعا، طظ افصخى الثي 
سجطات  شغضط  ظثاذإ  شغه،  لطسةعد  جئاعضط  تحااق 
المآطظغظ طظ آبائضط الثغظ تمطعا الثغظ بالةعاد شغ 
ترى  سظثطا  شرائخعا  ترتسث  أوروبا  وضاظئ  اهللا  جئغض 
صسطض جغحعط، شثوروا طع الصرآن تاى غثور الجطان 
ضما ضان، غممعا وجععضط إلى اهللا، واظزروا إلى الغعم 
الثي تمعتعن شغه تاى تضعن تغاتضط بمظا لما تطصعظه 
بسث طعتضط، وتاى تععن سطغضط أظفسضط شغ جئغض 

اهللا، ضعظعا أظخار اهللا، وابثلعا المعب رخغخئ طظ أجض 
دغظ اهللا، واظخروا دسعتظا الاغ سرشاط شغعا اتئاع ظئغ 

اهللا وافجعة شغه).
أعض  (غا  تطإ  فعض  رجالاه  شغ  الماتثث  وخاذإ 
شغ  اهللا  اهللا  بئاتضط،  شغ  اهللا  اهللا  ساطئ،  والحام  تطإ 
شسطاذضط، شعاهللا طا لضط إق الخئر، وواهللا طا لضط وجه 
غغر وجه اهللا، شما بصغ طظ الطغض إق آخره، وضأظظا ظظزر 
أظعرضط،  بغظ  الثقشئ  وإلى  سطغضط،  غاظجل  اهللا  ظخر 
وإلى خغض المسطمغظ تحث سطى أسثائضط، وضأظظا ظسمع 
خغتاتضط وتضئغراتضط تعل المسةث افصخى، شالبئات 

البئات غرتمضط اهللا).
وأطا فعض الغمظ شمما صاله الماتثث (عثه دسعة لضط 
شطسطغظ...  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  طظ 
دسعة تص وخثق ظججغعا لضط، ضارسغظ إلى اهللا أن 
تةث جئغق إلى صطعبضط... وظسأل اهللا أن غرزصظا بضط 
وتتصغص  افرض  شغ  اهللا  دغظ  إلصاطئ  وأسعاظا  أظخارا 
طظعاج  سطى  خقشئ  تضعن  «بط    اهللا  رجعل  بحرى 

الظئعة»). 
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 

(شطسطغظ)
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لطصارات،  سابر  سالمغ  تجب  بأظه  الاترغر  تجب  غامغج 
تصعم  السالط  ضض  شغ  المظاحرة  اإلسقطغئ  طضاتئه  وإن 
- وشغ ظض الاساغط اإلسقطغ المفروض سطغه - بضحش 
طثططات الثول الرأجمالغئ اقجاسمارغئ ضث اإلجقم 
وبقد المسطمغظ. وصث دأب الصسط الظسائغ شغ المضاإ 
بتمقت  الصغام  سطى  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
وطآتمرات وظثوات وظصاحات إسقطغئ سالمغئ تخإ شغ 
عثا اإلذار طثاخغظ بحآون المرأة والطفض والحئاب. 
الاشغغر  رواد  المسطط:  "الحئاب  تمطئ  آخرعا  وضان 
لطمثططات  الاخثي  إلى  عثشئ  والاغ  التصغصغ".. 
وجططئ  المسطط،  الحئاب  لسطمظئ  العادشئ  السالمغئ 
السطماظغئ  التغاة  لطرغصئ  المثطر  الاأبغر  سطى  الدعء 
الرأجمالغئ وافظزمئ الشربغئ سطغعط، وبسث ذلك صثطئ 
غمضظظا  افطئ  سماد  شعط  الحئاب،  طظ  اإلجقم  طعصش 
ضأطئ أن ظةسطعط طخثر صعة لقجقم، سظثطا غضعظعن 
طسطتغظ بالبصاشئ الاغ تمضظعط طظ الاخثي لطعةمات 
الاغ تساعثف دغظعط، غاماسعن بالخفات المططعبئ 
وصث  السالط..  عثا  شغ  التصغصغ  الاشغغر  رّواد  لغخئتعا 
طظ  واجسا  خثى  وجثت  الاغ   - التمطئ  عثه  ُتّعجئ 
ورجائض  طاابسغعا  سثد  شغ  ذلك  وتةّطى  طاابسغعا 
وطصاقت وشغثغععات الثسط طظ حاى أظتاء السالط - 
بمآتمر سالمغ طاجاطظ شغ بقث طظاذص عغ برغطاظغا 
ضثولئ غربغئ غسغح شغعا ضبغر طظ الحئاب المسطط، 
شغه  آجغا  حرق  شغ  إجقطغ  لئطث  ضمبال  وإظثوظغسغا 
الضبغر طظ الحئاب الرازتغظ تتئ تضط الظزام الرأجمالغ 
السطماظغ بضض إشرازاته وظاائةه سطغعط، وتعظج أول بطث 
سخفئ شغه رغاح الاشغغر الاغ تقسئعا شغعا، شضان سصثه 
العجائض  ضض  شحض  لائغان  بمضان  افعمغئ  طظ  عظاك 
والمثططات شغ تض طحاضض الحئاب المسطط والثي ق 

غضعن إق باتضغط حرع اهللا.
الظساء  طظ  السثغث  البقبئ  المآتمرات  تدرت  وصث 
حئابغئ  وطآجسات  وذالئات  طسطمات  طظ  المعامات 

ضطمات  سثة  طظعا  ضض  شغ  افخعات  وصثطئ  طاسثدة. 
وضغفغئ  وتتثغاتعا،  اإلجقطغئ  الععغئ  سظ  عادشئ 
طسالةئ أزطئ ععغئ الحئاب، وسظ سطمظئ طظاعب الاسطغط 
ضغفغئ  وسظ  المسطط،  الحئاب  لسطمظئ  أجاجغئ  ضثطئ 
طضاظاه  وإسادة  الاشغغر،  ظتع  المسطط  الحئاب  إغصاظ 
وتغعغاه، وتسرضئ بسخ الضطمات سظ اقجاراتغةغئ 
أبظاء  طظ  اإلجقم  قجاباث  الشرب  دول  شغ  المائسئ 
شغ  وخطعرته  اإلسقم  دور  بغظئ  وضثلك  المسطمغظ، 
تطصات  دارت  وصث  المسطط.  الحئاب  عآقء  اجاعثاف 
غساظغ  الاغ  المحاضض  أعط  تظاولئ  طاظعسئ  ظصاش 
اإلجقطغ.  والسالط  الشرب  شغ  المسطط  الحئاب  طظعا 
أجؤطئ  سظ  البقث  المظاذص  شغ  افخعات  أجابئ  ضما 
التدعر.. وضثلك تثطض تطك المآتمرات سروض شغثغع 
سظ الاتثغات الضبغرة الاغ غعاجععا الحئاب المسطط 
لععغاعط اإلجقطغئ، وشغثغع آخر سئر شغه السثغث طظ 
جئإ  سظ  السالط  أخصاع  حاى  طظ  والحابات  الحئاب 
غعضح  بالث  وشغثغع  لقجقم،  وتأغغثعط  ظخرتعط 
دور الحئاب طظ الرسغض افول طصارظئ بعضسعط التالغ 
التصغصغ..  لطاشغغر  روادا  شغه  غضعظعا  أن  غةإ  الثي 
لاصّطث  تثسععط  لطحئاب  طثوغئ  خرخئ  عظاك  وضاظئ 
دورعط التصغصغ وظئث تطك افشضار السطماظغئ الطغئرالغئ 
وسصغثتعط  دغظعط  سظ  إبسادعط  إلى  تعثف  الاغ 
لقبصاء سطغعط سئغثا لاطك افشضار الشربغئ، وأظعط طظ 
جغاصطثون افطعر لاشغغرعا لفشدض تشغغرا تصغصغا رائثا 
إن عط سادوا لقجقم وأتضاطه والسمض به لغظالعا سج 

الثظغا وخغر اآلخرة...
إن عثه التمطئ والمآتمر لغسئ ظعاغئ الطرغص بض عغ 
خطعة رائثة شغ الطرغص الختغح.. ذرغص الاشغغر الثي 
ظسمض له وظاعق لظخض إلى طا ظخئع إلغه، وعع إسادة 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ   - اإلجقم  دولئ 
الظئعة - الاغ جارشع سظ الحئاب المسطط بض وسظ افطئ 

 ضطعا طا غسغحعن شغه طظ ضظك وبآس وذل

طآتمر "الحئاب املسطط: رواد الاشغري التصغصغ"
الثي سصثه الصسط الظسائغ يف املضاإ اإلسقطغ املرضجي لتجب الاترغر

بصطط: طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)

ظزام الثقشئ شرضه اهللا 
ولغج طظ خظع الئحر غا وضغض افزعر  (١)

بصطط: بائر جقطئ - ضظثا
الثقشئ  إن  افزعر،  وضغض  حعطان  سئاس  الثضاعر  صال 
الاغ  السصغثة  أجاجغات  طظ  لغج  دظغعي  تضط  ظزام 
غةإ اإلغمان بعا، وأظعا وإن تسارف سطغعا السابصعن 
وارتدععا ظزاطا لتضمعط غتصص طخالتعط وغدئط 
طسغرتعط وغراصإ اظازام التصعق والعاجئات لغظاعغ 
الزطط وغسعد السثل، إق أظه ظزام غغر قزم وق جاطث 
سطى خعرته افولى، وأظه طاى تراضى الظاس سطى غغره 
طظ افظزمئ اظاصطعا إلغه دون أن غضعن شغ ذلك طثالفئ 
افظزمئ الاغ  جمغع  اإلجقم، شعغ تساعسإ  لحرغسئ 
غاسارف سطغعا الظاس شغ زطاظظا وطا غساةث شغ أزطظئ 
طصئطئ، والسئرة باظازام الظاس سطى طئادئ حرع اهللا، 
وق غدرعط اجط الظزام الثي غتاضمعن إلغه. وحثد 
أن  سطى  جعغش،  بظغ  بةاطسئ  طتاضرة  خقل  العضغض، 
الاثرع بمسألئ الثقشئ وأظعا ظزام دغظغ وأن الظزط 

افخرى ق ذاسئ لعا اشاراء شغ الثغظ.. اظاعى
غظئشغ أن ظاثضر أن حعطان حظ تمطئ طحابعئ سطى 
ظزام الثقشئ شغ لصاء طع الغعم السابع: ٢٠١٥/٠٣/٣١م 
واتعط طظ غسفه الظزط افخرى الاغ غرغثعا حعطان 
طا  جعئ  شضأن  "طةرطعن"،  بأظعط  الثقشئ  سظ  بثغق 
الثقشئ.  ظزام  طعاجمئ  طعمئ  افزعر  لعضغض  أوضطئ 
َب  ْو َكذَّ

َ
ِ َكِذبًا أ ْن اْفرَتَى بَلَ ابَّ ْظلَُم ِممَّ

َ
صال تسالى: ﴿َوَمْن أ

بِآيَاتِِه﴾.
أوق: لصث بطشئ أدلئ وجعب إصاطئ الثقشئ وظخإ الثطغفئ 
تًثا أضتئ طسه طعضع إجماع افطئ وافئمئ سطى طر 
السخعر، بتغث اسائر طظ حث سظ عثا اإلجماع أخما 
سظ الحرغسئ ضما وخفه اإلطام الصرذئغ، وارتفسئ سظ 
ألتصئ  طا  ضبغرا  بض  ظصاش،  أو  جثل  طعضع  تضعن  أن 
تةث  إظك  إذ  الحرغسئ،  وأخعل  الثغظ  أخعل  بمسائض 
سطماء افخعل غئتبعظعا شغ ضاإ أخعل الثغظ، جظئا إلى 
جظإ طع أبتاث السصغثة، شالثطر شغ إظضارعا بتةئ أظعا 
لغسئ طظ أخعل اقساصاد طساو لطثطر شغ الثطأ شغ 
أي أخض طظ أخعل اقساصاد فعمغئ الثقشئ وطضاظاعا، 
وخطعرة الصدغئ حرسا ق تضعن شصط بضعظعا طظ أخعل 
شغ  سطغعا  الثغظ  وجعد  تعصش  بثطعرة  بض  اقساصاد، 
التغاة، شضغش جغطئص ضااب اهللا تسالى وجظئ ظئغه  شغ 

افرض بثون دولئ خقشئ؟
جعاء  الصطسغ  بالثلغض  بئئ  صث  الثقشئ  شرض  إن  بط 
بالاعاتر المسظعي أو باإلجماع، وق جئغض إلظضار طا ضان 
بئعته بطرغص الصطع، صال الحغت الطاعر بظ ساحعر شغ 
(أخعل الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم): "شإصاطئ تضعطئ 
الاحرغع  أخعل  طظ  أخض  لطمسطمغظ  وخاخئ  ساطئ 
اإلجقطغ بئئ ذلك بثقئض ضبغرة طظ الضااب والسظئ 
بطشئ طئطس الاعاتر المسظعي"، وصال اإلغةغ شغ المعاصش 
شطعجعغظ:  جمسا  سطغظا  وجعبه  وأطا  الضقم:  سطط  شغ 
افول: أظه تعاتر إجماع المسطمغظ شغ الخثر افول طظ 
وشاة الظئغ  سطى اطاظاع خطع العصئ سظ إطام، اظاعى 
صعله. وغظغ سظ الصعل إبئات شصعاء اإلجقم وسطمائه 

لطثقشئ بطرغص اإلجماع واسائارعا أوجإ العاجئات.
ظخإ  وشرض  الثقشئ،  إصاطئ  شرض  أن  ظةث  وبالمبض 
الثطغفئ، وترطئ أن غثطع الجطان طظ خطغفئ غصغط أتضام 
اإلجقم شغ افرض، طظ السصغثة لبئعته بالاعاتر المسظعي، 
وبإجماع الختابئ سطى أظه شرض، إذ إن السصائث تاسطص 
بافشضار الاغ غاثث اإلظسان طظعا طعصش الاخثغص أو 

الاضثغإ، واظسصاد الصطإ سطى الفضرة.
تطئغص  حرع  صث  ورجعله  تسالى  اهللا  بأن  والاخثغص 
اإلجقم طظ خقل الثقشئ، والاخثغص بأن ظخإ خطغفئ 

واجإ، والاخثغص بترطئ خطع افرض طظ خطغفئ، عع طظ 
اقساصاد، تماطا ضالاخثغص بأن اهللا تسالى أطر بالخقة، 
أن  أي  ظفسه،  بالفسض  الصغام  غغر  عع  الاخثغص  وعثا 
الصغام بالخقة طظ افتضام الحرسغئ، بغظما الاخثغص بأن 
الخقة شرٌض طظ اقساصاد، لثلك َطْظ َحكَّ شغ شرضغئ 
الخقة ضفر، لبئعت دلغطعا بالصطع، شمظ أظضر بئعت ذلك 
الثلغض رد طتضط الضااب الصطسغ البئعت الصطسغ الثقلئ، 
وطظ حك بفرض الخغام ضفر، شعما صطسغان، بثقف 
طظ لط غخط تضاجق، شإظه طثظإ ساص، إق أن غضعن 
شغ صطئه حك شغ أن الخغام شرض، شغضفر تغظعا لحضه 
ق لسثم الخغام. شالاخثغص بعجعب الثقشئ حأظه حأن 
اإلغمان بأن اهللا تسالى شرض الخقة والجضاة، وصطُع غث 
السارق تضط حرسغ، وضعن ذلك طظ اهللا والاخثغص به 
سصغثة، وتترغط الربا تضط حرسغ والاخثغص بضعظه طظ 
اهللا تسالى سصغثة، شأخث افتضام سطى أظعا وتغ وحرغسئ 
طظ اهللا أطر ق غظفخض سظ اقساصاد. لثلك وضع سطماء 
افخعل بتث اإلطاطئ أو الثقشئ شغ طاظ ضاإ أخعل 

اقساصاد، وبتبععا عظاك.
باظغا: ق غعضح لظا وضغض افزعر أي الظزط الاغ تعاضع 
سطغعا الظاس غغر ظزام الثقشئ تظازط سطى طئادئ حرع 

اهللا؟
الغعم،  الظاس  سطغعا  تعاضع  الاغ  الظزط  وباجاصخاء 
وضقعما  طططصئ،  ططضغئ  أو  دجاعرغئ،  ططضغئ  ظةثعا: 
غعرث،  ق  اإلجقم  شغ  شالتضط  اإلجقم،  فتضام  طظاف 
واخاغار التاضط شغ اإلجقم ق غخح إق بالرضا واقخاغار 
خاخئ،  وتصعق  باطاغازات  التاضط  غمااز  وق  والحعرى، 
وغضعن شعق الصاظعن ضما شغ افظزمئ المطضغئ، وظزام 
جمععرغا  أضان  جعاء  جمععرغا  لغج  اإلجقطغ  التضط 
رئاجغا، أم جمععرغا برلماظغا، شالظزام الةمععري غصعم 
شغ أجاجه سطى الظزام الثغمصراذغ، الثي تضعن السغادة 
شغه لطحسإ، شالحسإ شغه عع الثي غمطك تص التضط 
وتص الاحرغع، شغمطك تص اإلتغان بالتاضط، وتص سجله، 
وغمطك تص تحرغع الثجاعر والصعاظغظ، وتص إلشائعما 
وإسطاء الئحر تص الاحرغع أو  وتسثغطعما،  وتئثغطعما 
وتفخغق،  جمطئ  لقجقم  طظاصخ  الاحرغسات  تشغغر 
تصغغثعا  وطظع  الترغات  إذقق  صعاطعا  والثغمصراذغئ 
واتثاذعا أجاجا لطاحرغع، طما جطإ لطئحرغئ تحرغسات 
ضطه  وعثا  والمثثرات،  والحثوذ  والثظا  الجظا  إباتئ 
طظاصخ لقجقم، والظزط الةمععرغئ صعاطعا السطماظغئ، 
وعغ الاغ ترغث لمئادئ حرع اهللا أن تظجوي شغ الاضاغا وق 
غزعر لعا أبر شغ تغاة وق شغ أخقق وق شغ طساطقت، 
شعثه الظزط بثا ق تظازط سطى طئادئ حرع اهللا وعغ 
والظزام  هللا،  التضط  أن  شغ  وأجاجه  أجه  تظاصخ 
الةمععري شغ حصه اقصاخادي غصعم سطى الرأجمالغئ 
الاغ تصعم سطى الربا واقجاسمار وظعإ خغرات الحسعب، 
وظزام التضط شغ اإلجقم لغج ظزاطا إطئراذعرغا، وعع 
حضض أجعأ طظ الحضض المطضغ، غجغث سظه شغ جعء تعزغع 
التصعق سطى افصالغط، ولغج ظزام التضط شغ اإلجقم 
باقتتادي، إذ إن اإلجقم غترم تسثد الثولئ اإلجقطغئ 
واظصساطعا وتسثد الثطفاء، وغترم حص سخا المسطمغظ، 
شظزام اإلجقم ظزام وتثة ق اتتاد، شعثه عغ افحضال 
الاغ شرضئ سطى الئحرغئ الغعم، شأغعا غثاار وضغض افزعر 
بثغق سظ ظزام الثقشئ، وأغعا غخثر سظ طئادئ حرع 
اهللا وق غادارب طسعا؟ بض ضغش جغضعن أي طظ عثه 
الظزط الاغ تعاضع سطغعا الظاس طما أظجل اهللا، واهللا غأطر 
بالتضط بما أظجل وغترم اقتاضام إلى غغر طا أظجل؟!  ُغائع

حمالعا إلى جظعبعا غمغض إلى رشخ العثن طع ظزام 
الضبغرة  الحسئغئ  والعصفات  المسغرات  وأّن  الطاغغئ، 
ورطعزه  عغاضطه  بضاشئ  الظزام  بإجصاط  المطالئئ 
وطآّجساته، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  وتطئغص  الحام،  بقد  شغ 
المأجعرة  اإلسقم  وجائض  تاضاط  طا  غالئاً  والاغ  شغعا، 
سظ ظصض أخئارعا، لعغ أضئر بضبغر طظ تطك المسغرات 
الاغ  المخطظسئ  المسارضئ  طظ  المثسعطئ  المجّغفئ 

ُتظادي بالعثن وبالمفاوضات.
إجقطغئ  تاضظئ  عغ  جعرغا  شغ  الحسئغئ  شالتاضظئ 
اإلجقطغئ  بالبعابئ  أبثًا  ُتفّرط  لظ  وعغ  باطاغاز، 
حعضاعا  ضسر  طتاولئ  طظ  بالرغط  وذلك  لطبعرة، 
الُسّجل،  المثظغغظ  بتص  المةازر  تطع  المةازر  بارتضاب 
وإّظه وبالرغط طظ اجامرار بث الرسإ شغ صطعب الظاس، 
وتثعغفعط طظ سعاصإ رشخ التض السطمغ اقظئطاتغ 
طع الظزام، لضظ ذلك ضّطه لط غجد التاضظئ إقّ خمعدًا 

وبئاتاً سطى طئادئعا وطعاصفعا.
الروجغ  الثارجغئ  بعزغر  اتخض  الثي  ضغري  جعن  إّن 
واتث  حعٍر  غدعن  شغ  طّرة  وسحرغظ  بقباً  قشروف 
تارًة  الحام  أعض  سطى  الدشط  ترتغئات  طسه  ِلُغظّسص 
بالترب وتارًة بالعثن لط غسبر - عع وطظ خطفه شغ 
اإلدارة افطرغضغئ - تاى اآلن سطى ذرغصٍئ ُطبطى ُتمّضظه 
طظ الاساطض طع البعرة إلظعاضعا وإظعائعا، أو ترشعا 
طدطٌر  اآلن  وعع  واصاغادعا،  لةمعا  أو  واتاعائعا، 
لثسط  الثولغئ  بالمةمعسئ  ُغسّمى  طا  إلى  لطسعدة 
جعرغا إلحراضعا طع أطرغضا وروجغا شغ الئتث سظ تٍض 

آخر لطمأزق شغ جعرغا.

وصث أسطظئ الثارجغئ افطرغضغئ أّن العزغر ضغري جغةامع 
شغ بارغج طع وزراء خارجغئ شرظسا وبرغطاظغا وألماظغا 
جعاعا  وطظ  جعرغا،  شغ  افوضاع  لمظاصحئ  وإغطالغا 
ُتتاول الثول افوروبغئ شغ عثه افبظاء طحارضئ أطرغضا 
وروجغا شغ تتثغث الصعاسث الرئغسغئ الدرورغئ لعصش 
ضاطض لطصاال شغ جعرغا، والسعدة إلى المفاوضات شغ 

جظغش وشصاً لارتغئات جثغثة.
افطرغضغ  الاسبر  اجاشطاا  صث  وشرظسا  برغطاظغا  وضاظئ 
جثغثة  بإجراءات  شطالئاا  جعرغا،  شغ  والروجغ 
شغ  لطظجاع  التطعل  وضع  شغ  المحارضئ  طظ  ُتمّضظعما 
وّجه  الماتثة  افطط  شغ  الئرغطاظغ  شالسفغر  جعرغا، 
اظاصادًا قذساً إلى روجغا سطى خطفغئ طظسعا خثور بغان 
تطإ،  طثغظئ  سطى  العةعم  ُغثغظ  افطظ  طةطج  سظ 
وأغدا شإن وزغر الثارجغئ الفرظسغ ُغتّدر قجاماسات 
بارغج تعل العضع شغ جعرغا بطرغصئ تعتغ بدرورة 
إسادة وضع أجج جثغثة لتض الخراع شغ جعرغا بثقً 
وروجغا  أطرغضا  تتاضر  الثي  التالغ  الظعب  أجج  طظ 

وضع صعاسثه بمفردعما.
لضّظ بعرة الحام تئصى أضئر طظ أطرغضا وروجغا وشرظسا 
وبرغطاظغا، وأضئر طظ ضض المةمعسات الثولغئ، وأضئر 
طظ ضض الماآطرغظ سطغعا شغ الثاخض والثارج، شعغ بعرة 
إجقطغئ طئارضئ، ُتةّثد ظفسعا، وتطرد خئبعا، ترشخ 
المساوطئ والمااجرة، وعغ لظ تثدع ولظ ترضع بإذن 
بضض  الطاغعتغ  الظزام  بإجصاط  إقّ  تظاعغ  ولظ  اهللا، 
سطى  اإلجقم  دولئ  وإصاطئ  وأحضاله،  وأوباظه  رطعزه 
أظصاضه، وذرد أطرغضا وروجغا وأوروبا وتعابسعط حر 
 ذردة طظ ضض بقد الحام، وطظ ضض بقد المسطمغظ

تامئ: بعرة الحام أضئر طظ أْن تثدع لسغطرة أطرغضا وحرضائعا وتعابسعا

وتثة طظ الةغح الرتضغ تثخض جعرغا فربع جاسات
ذضرت ختغفئ "غظغ حفص" الارضغئ أن شرصئ طظ الصعات الثاخئ الارضغئ دخطئ إلى جعرغا وأجرت سمطغات طسح 
واجاطقع ضثطعة أولى لطاثطص طظ طظخات إذقق الخعارغت الاغ تسصط سطى طثغظئ ضغطغج الارضغئ طظ 
الةاظإ السعري. وبتسإ الختغفئ المصربئ طظ التضعطئ الارضغئ، شإن سمض الصعة الارضغئ اجامر شغ افراضغ 

السعرغئ لمثة ٤ جاسات، وذلك بالاظسغص طع العقغات الماتثة وروجغا. (السربغئ ظئ)
: عآقء عط تضام ترضغا وسطى رأجعط الرئغج رجإ ذغإ أردوغان الثي رجط خطعذا تمراء ضبغرة 
شغ جعرغا، طعثدا شغ تال اظاعاضعا بأظه لظ غصش طضاعف افغثي، ولطالما ردد أردوغان بأظه لظ غسمح 
بتماة باظغئ شغ جعرغا، وإذا بضض طثغظئ وصرغئ شغ الحام أخابعا طا غفعق بأضساف طا أخاب تماة افولى، 
وطع ذلك شأردوغان ترك أعض جعرغا غعاجععن الصاض والاثطغر والاعةغر سطى غث سخابات بحار، وتاى شغ 
تال أدخض صعة طظ سسضره صطغطئ شإن ذلك غاط باظسغص طع أطرغضا رأس افشسى شغ جعرغا سثوة اإلجقم 

والمسطمغظ وطسعا روجغا..

طتضمئ طخرغئ تساططع رأي املفاغ يف إسثام ٦ طاعمني بصدغئ "الاثابر طع صطر"

سظث الصداء املخري: الاثابر بض الثدعع لضغان غععد لغج جرغمئ!!!

ذضرت بغ بغ جغ شغ ٢٠١٦/٥/٧ أن طتضمئ طخرغئ صررت إتالئ أوراق ٦ طاعمغظ طظ بغظعط ٤ ختفغغظ لمفاغ 
الئقد قجاطقع الرأي الحرسغ شغ إسثاطعط، وذلك شغ صدغئ تسرف إسقطغا بـ"الاثابر طع صطر" غاعط شغعا الرئغج 
المسجول طتمث طرجغ. وتثدت المتضمئ جطسئ ١٨ تجغران/غعظغع لطظطص بالتضط سطى ضاشئ الماعمغظ، وسثدعط 
١١ حثخا. والماعمعن السائ الثغظ أتغطئ أوراصعط إلى المفاغ عط أربسئ ختفغغظ غسمطعن بصظاة الةجغرة وطعصع 
رخث اإللضاروظغ، إضاشئ إلى طثرس جاطسغ وطدغش جعي. وطظ أبرز الماعمغظ شغ الصدغئ أتمث سئث الساذغ، طثغر 
طضاإ طرجغ إبان تعلغه الرئاجئ، وأطغظ سئث التمغث، جضرتغر جابص برئاجئ الةمععرغئ، وسقء سمر طتمث جئقن، 

وعع أردظغ غسمض ضمسث براطب بصظاة الةجغرة، باإلضاشئ إلى إبراعغط عقل، رئغج الاترغر السابص بصظاة الةجغرة.


