
السطط،  طثغظئ  شغ  جرت  الاغ  افلغمئ  افتثاث  إزاء 
سسضرغغظ  طظ  الترام  لطثم  جغض  طظ  راشصعا  وطا 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  وطثظغغظ، 
طظ  طةمعسئ  سطى  ختفغ  بغان  شغ  افردن  وقغئ 

الظصاط،، وطما جاء شغعا: 
م اإلجقُم صاض الظفج بشغر تص، صال تسالى:  أوقً: ترَّ
﴾، وتعسث  َقِّ ُ إِال بِاحلْ ﴿َوال َيْقُتلُوا اجَّْفَس الَّيِت َحرََّم ابَّ
المسطمغظ إن صاض بسدعط بسدًا، شصال الظئغ  ِشغ 
ِرُب  ْ َ اًرا  فَّ ُ ْعِد  َ ا  َتْرِجُع ال   ْ ُ َل «َوْ اْلَعَداعِ:  ِئ  َتةَّ
ْ ِرَقاَب َْعٍض»، وإظظا ترغخعن سطى ضض صطرة  ُ ُ ْع َ
الرجعل  لصعل  وطثظغغظ  سسضرغغظ  طظ  طسطط  دم 
ََة  َالِئ َ ِديَدٍة َفِإنَّ اْل َ ِ ِه  ْ َأَشاَر ِإَلى َأِخ الضرغط : «َم

ِه».  ِه َوُأمِّ اَن َأَخاُه ِألَِب َتْلَعُُه َحَّى َيَدَعُه َوِإْن َ
السابصئ  الضرك  أتثاث  شغ  الظزام  تثرظا  لصث  باظغًا: 
وصطظا له: وبسث أن جال الثم الترام طظ سسضرغغظ 
لغسغض  ضان  طا  والثي  افترار،  ضرك  شغ  وطثظغغظ 
لعق جغاجات الظزام شغ افردن الثي طا شاأ غصمع 
المساظغر،  الفضر  وأختاب  الثسعة  تمطئ  وغساصض 
وجعععط  شغ  وغشطص  المساجث  شغ  وغتاربعط 
سطى  وغدّغص  بض  وجغطئ،  بضض  وغقتصعط  المظابر، 
أو  خعتعط  ُغسمع  غسث  لط  تاى  وغرعئعط،  السطماء 
إق  السسضرغغظ  شغ  غرون  ق  والثغظ  رأغعط،  ُغسرف 
ظخرتعا  وطعضع  واصسعا  لاشغغر  افطئ  أطض  أظعط 
والتاشزعن لضراطاعا، بعط تترر المصثجات وتخان 
أن  افخض  وإن  ولعا.  افطئ  طظ  فظعط  افسراض، 
الئعاجض،  الةظعد  ودطاء  السسضرغغظ  دطاء  تسغض 
طثظظا  طظ  غغرعا  شغ  أو  الضرك  شغ  لغج  ولضظ 
وتعاضرظا، وإظما شغ طعاصش وطعاصع الرجعلئ والفثار 
وسطى جئعات المعاجعئ والةعاد شغ تترغر افصخى 

وسطى أجعار الصثس. 
شغ  الظحاز  افخعات  بسخ  اجاشقل  إن  بالبًا: 
طتاولئ رخغخئ لربط اإلجقم وأشضاره بما جرى شغ 
السطط؛ لغعظش افتثاث شغ طتاربئ اإلجقم سصغثة 
طضحعف  لمسطسض  اجامرار  إق  عع  طا  وأتضاطًا، 
بـ(اإلرعاب)  اإلجقم  لربط  أطرغضا  صادته  طفدعح، 
أدوات  إق  افخعات  عثه  وطا  و(الاطرف)،  و(الشطع) 
اهللا  بسعن   - تساطغع  ولظ  طحشطغعا،  بغث  رخغخئ 
- ذمج تصغصئ اإلجقم دغظ السثل والرتمئ الثي 
والثي  جمساء،  لطئحرغئ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ارتداه 
وخش ظئغه سطغه الخقة وأتط الاسطغط بالرتمئ، صال 

ْرَسلَْناَك إَِالّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾. 
َ
تسالى: ﴿َوَما أ

واخااط الئغان بالصعل: "إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ 
افردن، ظثسع أعض افردن الضرام، وضض ساصض ترغص 
وطثظغغظ،  سسضرغغظ  طظ  المسطمغظ  دطاء  سطى 
الئسخ،  لعا  غروج  الاغ  الصئطغئ  الظسرات  طظ  وظتثر 
سطى  الظاس  وغةغِّحعن  لعا،  غثسعن  طظ  وذم 
 ْ اِهِلَِّة َفُهَ ِم َ ْ َدَعا ِبَدْعَ اْل أجاجعا، صال : «َم
ِ َوِإْن َصاَم َوَصلَّى َقاَل َوِإْن  َل هللااَّ ا َا َرُس َ َقاُل َها َفِإنََّها ُجَا َجَهَّ ٌ». وصال : «َدُع ِل ْ َ َأنَُّه ُم َصاَم َوَصلَّى َوَزَع
ٌة»، ضما ظثسعضط إلى أن تسارسعا إلرجاع ظزام  َِ ُمْ
اإلجقم إلى واصع التغاة، الثي ارتداه رب السالمغظ 
لطئحرغئ جمساء، شفغه تصظ الثطاء وخعن افسراض، 
شطظ غعصش اإلجرام والفساد الطثغظ تمارجعما دول 
الضفر الرأجمالغئ شغ بطثظا إق دولئ الثقشئ الراحثة 
طظ  طسظا  لطسمض  ظثسعضط  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
أجض إصاطاعا، وعغ صائمئ صرغئا بإذن اهللا، وسث اهللا 

. وبحرى رجعله

تمعز/غعلغع   ٣٠ باارغت  الئحضغرغئ،  أوشا  طثغظئ  شغ  برغفعلةسك،  طظطصئ  شغ  السسضرغئ  المتضمئ  تضمئ 
الاترغر  تجب  ظحاذات  شغ  المحارضئ  باعمئ  بحضغرغا،  جمععرغئ  جضان  طظ  حثًخا   ٢٠ سطى  ٢٠١٨م، 
وطتاولئ صطإ ظزام التضط شغ روجغا؛ تضمئ سطغعط بالتئج طع افسمال الحاصئ، إضاشئ إلى إلجاطعط بثشع 

غراطئ طالغئ تاراوح بغظ ٤٠٠ ألش إلى ٧٠٠ ألش روبض؛ وعط الاالغئ أجماؤعط:
بالتئج لمثة ٢١ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٩٧م   أتمثوف رادغك طعدارغسعظعشغاح  
بالتئج لمثة ١١ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٦٣م   أتمثحان شاظغج شردغعشاح  
بالتئج لمثة ٢٢ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٣م   وتغثوف لغظار طظغروشاح   
بالتئج لمثة ٢٢ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨١م   غاقطعف رجاط راشغطعشغاح   
بالتئج لمثة ١٤ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٨م   جمال الثغظعف إلشغج شاغطعشغاح   
بالتئج لمثة ٢٠ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٢م   صغعطعف سزمات رغاظادوشغاح   
بالتئج لمثة ١٣ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٧م   صراظغش إلغضساظثر شالغروشغاح   
بالتئج لمثة ٨ أسعام. طظ طعالغث ١٩٧٤م   لطغئعف رجاام طرادوشغاح   

بالتئج لمثة ١٠ أسعام. طظ طعالغث ١٩٨٤م   طصخعدوف رادطغر غعجعشعشاح   
بالتئج لمثة ١١ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٧م  طخطفاغش شرغث رطداظعشغاح   
بالتئج لمثة ٢٢ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٤م   طخطفغظ خطغض شاظاشغفاح   
بالتئج لمثة ٢٤ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٩١م   ظعرلغشاظعف رغظات راظغفعشغاح   
بالتئج لمثة ٢٢ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٦م   جطغمعف أرتعر راولغفاح    
بالتئج لمثة ١٤ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٩م   ذاعغروف أرغك راحغثوشغاح   
بالتئج لمثة ٢٢ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٨م   شاغجرتماظعف داظغج طغرادوشغاح   

بالتئج لمثة ٢٢ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٨٠م   شااتعف راشغض راولعشغاح    
بالتئج لمثة ١٠ أسعام. طظ طعالغث ١٩٨٠م   شااتعف رجقن وضغطعشغاح   
بالتئج لمثة ٢٣ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٧٢م   تمجغظ رجاام شالغروشغاح   
بالتئج لمثة ١٤ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٧٧م   حرغئعف حاطغض تةشالغعشغاح   
بالتئج لمثة ١٥ ساطًا. طظ طعالغث ١٩٩١م   غسصعبعف أورال غاغفعلعشغاح   

وجمغسعط ضاظعا صث اساصطعا شغ ٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٥م وطظث ذلك التغظ أخئتعا رعائظ لسغاجئ الترب 
الاغ تحظعا روجغا ضث اإلجقم والمسطمغظ. إن عثه الثساوى الصدائغئ عغ دساوى خعرغئ، شعغ طتاضمات 
جغاجغئ طعجعئ لمظع اظاحار أشضار اإلجقم بغظ الظاس شغ روجغا، وخخعخًا شغ افطاضظ الاغ غمبض شغعا 
سطغعط  غتضط  المسطمغظ  شإن  الةرغمئ  سظخر  وجعد  سثم  طظ  الرغط  وسطى  ولثلك  افغطئغئ؛  المسطمعن 

َِميِد﴾. ْن يُْؤِمُنوا بِاهللاِ الَْعِزيِز احلْ
َ
بالتئج لسظعات ذعغطئ ﴿َوَما َغَقُموا ِمْنُهْم إِالَّ أ
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بصطط: الثضاعر طتمث التعراظغ*

طعضعسئ  لغسئ  شعغ  أخرى،  تضط  أظزمئ  أي  سظ  الثقشئ  تثاطش 
بتسإ طفاعغط ذئصئ الّظثئئ شغ المةامع، وق ُطّقك افراضغ ضالّظزام 
أشضار  سطى  الثقشئ  ُتئظ  لط  المطضّغ،  الّظزام  تحئه  وق  اإلصطاسّغ 
الّطئصئ المفّضرة اّلاغ ق خطئ بغظعا وبغظ طحاضض الظاس الئّائ ضما 
غعسّغ، ولط ُتئظ الثقشئ سطى التّض العجط بغظ رجال  شغ الّظزام الحُّ
الّثغظ وطخالتعط وبغظ ُطفّضري الّظزام الّرأجمالّغ، بالسضج طظ عثا 
ضّطه، شإّن الثقشئ ظزام رّباظّغ طظ لثن خالص الضعن جئتاظه وتسالى، 
وسمادعا السثل، وأجاجعا الّرتمئ، وظزاطعا التضمئ، وصث ُذئِّصئ شغ 
أّول أطرعا سطى غث جّغث الثطص طتّمث ، تغظما أصظع صئائض غبرب بأن 
افظزمئ  شَطّئص  ظعراظغعط،  بغظ  اإلجقم  جططان  وغصغط  غظخروه 
اقصاخادّغئ واقجاماسّغئ، والصدائّغئ والسصعبات، وأظزمئ التضط اّلاغ 
حّرسعا اهللا تسالى شغ طتضط ضاابه وبسّظئ رجعله ، شأّلش بغظ الصطعب، 

وأصظع السصعل، وتةاوز الةجغرة لما وراءعا بظزام التّص والسثل.
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جظغظ،  جئع  طظ  أضبر  صئض  المئارضئ  اظطقصاعا  طظث 
لط غظصطع المضر والضغث ببعرة الحام طظ دول الضفر 
حسرت  الاغ  خاص،  بحضض  وأطرغضا  سام  بحضض 
بتصغصئ خطر عثه البعرة سطى ظفعذعا ووجعدعا شغ 
حسرت  لصث  بض  السالط،  طظ  المعمئ  المظطصئ  عثه 
بالثطر غاعثد وجعدعا شغ عثا السالط، وذلك لاةطغ 
التالئ اإلجقطغئ بحضض واضح شغ عثه البعرة، الاغ 
ضاظئ اظطقصاعا طظ بغعت اهللا، ضما ضاظئ حساراتعا 

"عغ هللا عغ هللا" و"صائثظا لفبث جغثظا طتمث".
وصث أخث طضر دول الضفر ببعرة الحام أحضاقً طاظعسئ، 
وضان العثف طظعا جمغسعا وق غجال عع الصداء سطى 
عثه البعرة. ولضظ أخطر عثه افحضال سطى اإلذقق 
تغث  أجااظئ،  طآتمرات  سظ  ظاب  طا  عع  اآلن  تاى 
وبعااظًا  زورًا  جمغئ  طظاذص  إلى  الساتئ  ُصسمئ 
اإلجرام  بالعث  وبرز  الاخسغث،  خفخ  بمظاذص 
له  غضظ  لط  الثي  وترضغا"،  وإغران  "روجغا  الداطظ 
أطرغضغًا،  طرجعطئ  عغ  ضما  الثطئ  تظفغث  إق  عثف 
وعغ المتاشزئ سطى الظزام طظ السصعط، وإخداع 

المظاذص، العاتثة تطع افخرى لسغطرته.
المةرم  البالعث  عثا  طظ  صطإ  ضض  ضان  شصث 
الثطئ  عثه  لاظفغث  بعا  تضّفض  الاغ  الةعئ  غدمظ 
بتماغئ  تضفطاا  صث  وإغران  روجغا  شضاظئ  الثئغبئ، 
الظزام وطّثه بأجئاب التغاة وطساسثته سطى صدط 
الشعذئ  شُصدمئ  افخرى،  تطع  العاتثة  المظاذص، 
السضئ  حرصغ  إلدلإ  الةظعبغ  والرغش  الحرصغئ 
والصظغطرة،  وتعران  لتمص  الحمالغ  والرغش 
البعار  طظع  عغ  الارضغ  الداطظ  طعمئ  ضاظئ  بغظما 
صدط  تظفغث  سرصطئ  حأظه  طظ  سمض  بأي  الصغام  طظ 
وتثارع  بض  الفارغئ،  بالعسعد  وتمظغعط  المظاذص، 
باذظعا،  بغظما  أخدر،  زغاعن  ظاعرعا  أغخاظًا  لعط 

جتغط ووبال سطى أعض الحام وبعرتعط.
بالمراصئئ  تضافغ  الثول "الداطظئ"  عثه  ضاظئ  وصث 
سطى  دلغض  وخغر  طئغائ،  خطئ  ضمظ  والاثثغر 
شغ  بافطج  تخطئ  الاغ  المروسئ  المةجرة  ذلك 
بطثة أورم الضئرى شغ رغش تطإ الشربغ والاغ راح 
وجرغح،  حعغث  بغظ  المثظغغظ  سحرات  ضتغاعا 
والاغ  لطئطثة،  الروجغئ  الطائرات  اجاعثاف  بسئإ 
الارضغ،  الظزام  ضمظعا  الاغ  المظطصئ  ضمظ  تصع 
المثظغغظ  تتمغ  تضظ  لط  إذا  عثه  ضماظئ  شأغئ 
السجل؟! لضظعا المآاطرة الاغ باتئ طفدعتئ لطصداء 

سطى أعض الحام وبعرتعط.
وصث رأغظا ضغش تثطئ أطرغضا سظ ضماظئ سثم تترك 
ذلك  طظ  أبسث  ذعئئ  شصث  بض  الةظعب،  شغ  الظزام 
وطظساعط  لةماعط  أن  بسث  لطفخائض  صالئ  سظثطا 
طظ  غغرعا  أو  لطشعذئ  ظخرًة  سمض  بأي  الصغام  طظ 
شغ  افطرغضغ  المظثوب  صال  تغث  افخرى،  المظاذص 
سمان لصادة الفخائض خراتئ لصث تثطغظا سظضط، ولظ 
واخااروا  لعتثضط  طخغرضط  شعاجععا  ظساسثضط، 

ضغش تاساططعن طع الظزام!
الساتئ  لاصسغط  ضثلك  عثه المآاطرة  أدت  صث  ضما 
طظطصئ  ضض  شخائض  أخئتئ  وصث  سثة،  لمظاذص 
أطاظعا  سطى  المتاشزئ  وضغفغئ  ظفسعا،  شغ  تفضر 
وتغظ،  وصئ  ضض  وتطفاؤه  الظزام  غعثده  الثي 
الحسار  الفخائض  عثه  صاطعس  طظ  ضاع  وبعثا 
الثي ذرته الظاس شغ بثاغئ بعرتعط وعع "إجصاط 
الظزام" وأخئح ضض صائث شخغض غتاول سئبًا التفاظ 
سطى طخالح شخغطه الدغصئ سطه غسغح شارة أذعل 

وغتصص طضاجإ أضبر!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غرغفغث،  طارتظ  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  صال 
الغمظ  "وتثة  إن  ٢٠١٨م،  آب/أغسطج   ١١ السئئ 
طعمئ وإذا اظفخض الغمظ جغضعن ذلك ضاربغًا". وشغ 
غرغفغث  أضث  افوجط"،  "الحرق  أجرته  طسه  تعار 
جغتثث  طا  الةظعبغعن  غثرك  أن  "ضرورة  سطى 
فظعا  المفاوضات  شغ  وقتصًا  جظغش،  طحاورات  شغ 
الةظعب  طساصئض  طسألئ  "إن  وصال:  شغعط".  جاآبر 
المحاورات،  عثه  شغ  بحأظعا  الافاوض  غاّط  لظ 
المرتطئ  شغ  غمظغ  ظصاش  طظ  ججءًا  جاضعن  بض 
اقظاصالغئ". وأردف: "بخفاغ طئسعث افطط الماتثة 
أؤطظ بسغادة ووتثة وأطظ أي دولئ، الاغ عغ صغط 
ق  ظتظ  اقظفخال،  ظثسط  ق  شإظظا  الماتثة،  افطط 
ظثسط أي اظفخال طا لط غضظ ظاغةئ سمطغئ تعاشصغئ 
العاصع  أّن  "ظسطط  وصال:  السدع".  الثولئ  تطك  داخض 
صث تشّغر شغ الةظعب، غتااج أبظاء الةظعب أن غضعظعا 

ججءًا طظ عثه السمطغئ بطرغصئ أو بأخرى ظسمض سطى 
طظ  ججءًا  غضعظعا  أن  غةإ  فظه  طسعط،  تتثغثعا 

طساصئض الغمظ وق غمضظ تةاعطعط".
افذراف  دسا  غرغفغث،  افطمغ  المئسعث  وضان 
طظ  السادس  شغ  جظغش  شغ  طحاورات  إلى  الغمظغئ 

الصادم. أغطعل/جئامئر 
"ظتظ  افوجط،  الحرق  لختغفئ  جرغفغث  (وصال 
الغمظ  تضعطئ  تافص  أن  إلى  ظاعخض  أن  ظتاول 
الدرورغئ  الصداغا  سطى  (التعبغعن)  اهللا  وأظخار 
وذظغئ  وتثة  تضعطئ  سطى  واقتفاق  الترب  لعصش 
اتفاصًا  ذلك  "جغاططإ  وأضاف  الةمغع".  بمحارضئ 
سمطغئ  خطص  أوق  غادمظ  الةمغع  صئض  طظ  طعصسًا 
وباظغًا  وذظغئ...  وتثة  تضعطئ  طع  جغاجغئ  اظاصالغئ 
جمغع  قظستاب  أطظغئ  ترتغئات  وضع  جغاططإ 
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﴾ َقِّ ُ إِال بِاحلْ ﴿َوال َيْقُتلُوا اجَّْفَس الَّيِت َحرََّم ابَّ

أحكام بالسجن عالية على 20 من شباب حزب التحرير في بشكيريا

افزطئ يف الغمظ والسعدة لطاولئ 
املفاوضات افطمغئ يف ٦ أغطعل/جئامرب املصئض
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غعم  أطرغضا  أسطظئ  إذ  شسق!  اظثلسئ  الاةارغئ  الترب 
 ٪٢٥ بظسئئ  إضاشغئ  رجعم  "شرض  أن   ٢٠١٨/٧/٦
غثخض  خغظغئ  طظاةات  سطى  دوقر  ططغار   ٣٤ وبصغمئ 
الخغظ  شأسطظئ  الغعم"،  طظ  اسائارا  الاظفغث  تغج 
طظاةات  سطى  جمرضغئ  رجعم  "دخعل  بالمصابض 
وزارة  وصالئ  الاظفغث"،  تغج  ذاتعا  بالصغمئ  أطرغضغئ 
الاةارة الخغظغئ: "الةاظإ الخغظغ الثي تسعث بسثم 
بعةمات  الصغام  إلى  اضطر  افولى  الرخاخئ  إذقق 
طدادة لتماغئ المخالح العذظغئ افجاجغئ وطخالح 
حسئه". وصالئ "الرجعم الاغ شرضاعا أطرغضا تظاعك 
طظ  ظمعذجا  وتمبض  الثولغئ  الاةارة  طظزمئ  صعاسث 
الئططةئ الاةارغئ، طا غمبض تعثغثا خطغرا سطى أطظ 

الخظاسئ السالمغئ وجقجض الصغمئ السالمغئ".
غعم  الترب  بعثه  الصغام  صرر  صث  تراطإ  وضان 
ططغارات  دولئ  تثسر  "سظثطا  بصعله   ٢٠١٨/٣/٢
تاساطض  الاغ  الثول  ضض  طع  الاةارة  شغ  الثوقرات 
وطظ  جغثة،  الاةارغئ  التروب  شإن  تصرغئا،  طسعا 
اإلجمالغ  الاةاري  السةج  ضاحفا  ضسئعا"،  السعض 

فطرغضا طع دول السالط بمئطس ٨٠٠ ططغار دوقر.
شردت سطغه الخغظ بطسان وزغر تةارتعا تحعظس حان 
أظعا "ق ترغث تربا تةارغئ وق غعجث شغعا شائجون ولظ 
تةطإ جعى ضاربئ لطخغظ وفطرغضا ولطسالط". ولضظعا 
تطئغص  سطى  أطرغضا  أخرت  "إذا   :٢٠١٨/٤/٦ غعم  أسطظئ 
التمائغئ وافتادغئ شإن الخغظ جاثعإ تاى الظعاغئ 
طعما ضان البمظ". شالمغجان الاةاري غمغض لخالح الخغظ 
ضث أطرغضا بمصثار ٣٧٥ ططغار دوقر لسام ٢٠١٧ سظثطا بطس 
ططغار دوقر. وعضثا  بغظعما ٤٩٢  تةط الائادل الاةاري 
تاخاسث  أن  المظازر  طظ  وإظه  بغظعما،  الترب  ظحئئ 
لاسطظ أطرغضا سظ شرض رجعم جثغثة شغ حعر أغطعل 
المصئض. وغزعر أن تراطإ غاسمث تخسغثعا شغ عثه 

المرتطئ، فن عظاك اظاثابات ظخفغئ لطضعظشرس وظةاح 
ذلك  لغضعن  له،  تخعغئ  عع  شغعا  الةمععري  تجبه 
طآحرا قتامال ظةاته شغ اقظاثابات الرئاجغئ الصادطئ 
بسث جظاغظ. شغرغث إغةاد وظائش بصثر طا غساطغع شغ 
وطع  الخغظ  طع  الاةاري  السةج  وتصطغص  الفارة  عثه 

غغرعا لغجغث طظ رخغث افخعات لتجبه.
والةثغر بالثضر أن طظزمئ الاةارة السالمغئ أجساعا 
أطرغضا سام ١٩٩٥ لااتضط شغ الاةارة السالمغئ، وأسطظئ 
تثارق  تاى  السعق"  و"اصاخاد  "السعلمئ"  ظزام 
حرضاتعا تثود الثول دون تعاجج جمرضغئ وتسصغثات 
إدارغئ داخطغئ لطثول وتجغض التمائغئ، شاعغمظ سطى 
افجعاق لاضعن عغ الرابح افضئر، واآلن تظضث بسعثعا 
وتثغر ظعرعا لطمظزمئ الاغ أظحأتعا ضإتثى أذرسعا 
لطعغمظئ السالمغئ شاصطع ذراسعا بغثعا! شرأت أطرغضا 
تسافغث  بثأت  ضالخغظ  الضئرى  اقصاخادغات  أن 
وتشجو  بحرضاتعا  أطرغضا  وتظاشج  افظزمئ  عثه  طظ 
أجعاصعا شصررت الثوس سطى سعثعا شغ جئغض إظصاذ 
السغاجات  شحض  غبئئ  وعثا  الماعالك.  اصاخادعا 
وغغرعا،  جعق  واصاخاد  سعلمئ  طظ  الرأجمالغئ 
والثولئ اقجاسمارغئ افولى تثثع السالط بعا لاتصغص 

طخالتعا، شإذا رأت ضررعا سطغعا تظصدعا.
أن   ٢٠١٨/٦/٤ غعم  السالمغئ  الاةارة  طظزمئ  وأسطظئ 
إلى  الظعاغئ  شغ  تآدي  اقصاخادغئ  التماغئ  "إجراءات 
طظاةغظ بق شسالغئ غخظسعن جطسا تةاوزعا الجطظ وغغر 
جثابئ، غظاعغ افطر إلى غطص المخاظع وتسرغح السمال 
سطى الرغط طظ التماغئ والثسط، وإذا أخثت دول أخرى 
شغ السالط بعثه السغاجات شإن الظحاط شغ افجعاق 
اقظضماش  عثا  تأبغر  وجغضعن  جغظضمح،  السالمغئ 
بالمثاذر  غعاط  ق  تراطإ  ولضظ  أطرغضا.  سطى  جطئغا 

بسغثة المثى وإظما غعاط بظاائب صخغرة المثى".
وخرح المثغر السام لمظزمئ الاةارة السالمغئ روبرتع 
أزغفغثو أن "الترب الةارغئ لغسئ شغ طخطتئ أتث، 
طداد  بإجراء  تصط  ولط  ضبإ"،  سظ  العضع  جظراصإ 

جعى  المظزمئ  لصعاظغظ  المثالفئ  أطرغضا  تةاه 
حضعى  الخغظ  رشع  طظ  بالرغط  ضبإ  سظ  المراصئئ 
بحضض  تةارغئ  صغعدا  "لفرضعا  أطرغضا  ضث  لثغعا 
غئثي  وق  الماضغئ"،  افحعر  طثى  سطى  سادل  غغر 
المظزمئ،  لثى  الظجاع  لاسعغئ  اجاسثاد  أي  تراطإ 
أو  طظزماعا  دور  أطرغضا  تصعض  أن  إلى  غآدي  طما 
تسغغر  شغ  سطغعا  واسامثت  أجساعا  وصث  تسصطعا، 
حآون السالط الاةارغئ، وتال تراطإ عثه عغ ضتال 
شرسعن طاععر وطا أطره برحغث. ولعثا صالئ ختغفئ 
واحظطظ بعجئ افطرغضغئ: "غئثو أن تراطإ غصعض 
أن  الاأضغث  خقل  طظ  المظزمئ  تطك  حرسغئ  سمثا 
بافطظ  طاسطصئ  طثاوف  إلى  تساظث  تسرغفاته  خطئ 
الثولغئ  الاةارة  طظزمئ  صعاسث  إن  تغث  الصعطغ، 
أن  افسداء  الثول  إلتثى  غمضظ  أظه  سطى  تظص 
تالئ  شغ  الاةارغئ  الاجاطاتعا  طظ  باجابظائعا  تطالإ 
عثا  وضسئ  أطرغضا  وضأن  لطثطر".  أطظعا  تسرض 
سطغعا  أتئ  إذا  تاى  رجسئ،  ضثط  لطمظزمئ  الئظث 
شااثث  افطر  طسالةئ  سظ  وسةجت  سةاف  جظعات 
ذلك ذرغسئ لفرض التمائغئ، وإذا خسث رجض أتمص 
ضاراطإ ضما غخفه أعطه شغّثسغ أن "إجراءاته طعمئ 
المجغث  إظااج  إلى  بتاجئ  أطرغضا  فن  الصعطغ،  لفطظ 
ولضظه  الثشاسغ"،  لصطاسعا  وافلعطظغعم  الفعقذ  طظ 
الةمرضغئ  "الاسرغفات  أن  غآضث  سظثطا  ظفسه  غفدح 

عغ لثطص وظائش شغ بقده".
وتثر اقصاخادي افطرغضغ الئارز جاغفظ روش غعم 
٢٠١٨/٧/١٢ طظ خسارة أطرغضا شغ الترب الاةارغئ طع 
الخغظ. شصال "التروب الاةارغئ لغسئ جعطئ الفعز، 
بض إظعا جعطئ الثسارة، وأطرغضا شغ ذرغصعا لثسارة 
عثه الترب الاةارغئ". وذّضر بأن أطرغضا تسامث سطى 
لاطئغ  الاضطفئ  المظثفدئ  لطسطع  ضمخثر  الخغظ 

تسامث  وعغ  افطرغضغغظ،  المساعطضغظ  اتاغاجات 
الثجغظئ  جظثات  لحراء  الخغظ  سطى  ضئغر  بحضض 
افطرغضغئ لامعغض سةج المغجاظغئ الثي غجداد جظعغا. 
وظحرت غرشئ الاةارة افطرغضغئ طصاق سطى خفتاعا 
صائطئ: "السمال والمجارسعن وافجر والحرضات ضطعط 

خاجرون شغ الترب الاةارغئ".
أظظغ  بث  شق  أظئ  ربتئ  "إذا  صاسثة:  تراطإ  وغائظى 
شغ  الةمغع  وغسافغث  غربح  أن  غآطظ  شق  خاجر" 
شعع  سادل،  بروات  وتعزغع  سادلئ  تةارغئ  جغاجئ 
الثئج  رغغش  وغصعل  اإلغبار،  وغرشخ  بافبرة  غآطظ 
غصئض  شق  أظئ،  ق  أظا،  أضبره  أو  ضطه  غأضطه  أن  غةإ 
الاةارغئ  بتربه  بثأ  عظا  وطظ  اآلخرغظ.  طع  باصاجمه 
ضث تطفائه وأسثائه سطى السعاء ضاربا سرض التائط 
غسرف  ق  فظه  طسعط،  والمعابغص  المساعثات  بضض 
الظعار  وجه  ضقطا  غصعل  أن  غعمه  وق  ذطئ،  وق  إقًّ 
وغضفر به آخره. وصث سرف سظه أظه طظ أضثب الرؤجاء 
الثي  الئتئ  المادي  الرأجمالغ  وعع  افطرغضغغظ. 
السغاجئ  وغفعط  تةارغئ،  بسصطغئ  السغاجئ  غمارس 
وغطرجئ  وطآجسات  دول  واباجاز  أطعال  رساغئ  أظعا 
شغ  حغء  ضض  غفسض  أن  شمساسث  إتاوات،  وشرض 
سظ  طعاجرغظ  أذفال  بفخض  صام  ولع  ذلك،  جئغض 
ذوغعط ووضسعط شغ أصفاص سصابا لعط ولثوغعط، 
فظعط جاؤوا لغسرصعا أطعال أطرغضا ضما غاخعر. شعع 
ق غسرف صغما روتغئ وق إظساظغئ وق أخقصغئ. ولعثا 
شإن جمسئ أطرغضا تظتثر ظتع الثرك افجفض لاسصط 
الرائثة  والثولئ  سالمغا  افولى  الثولئ  طساعى  سظ 
ذات الصغط الرشغسئ ضما تّثسغ، شأطرغضا خاجرة لغج 
بإذن  خاجرات  وغغرعما  اقبظاان  بض  الخغظ،  أطام 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  أطام  اهللا 
الصائمئ صرغئا بإذن اهللا والاغ جاظحر الصغط الروتغئ 
واإلظساظغئ وافخقصغئ طظ دون إعمال الصغمئ المادغئ 
لغتغا  باهللا،  الخطئ  بإدراك  بالروح،  طمجوجئ  ولضظعا 

 السالط تغاة ذغئئ شغ ظقل تضط اإلجقم

تساطغع أن تفسض ذلك، فظعا ق تمطك دوقرات تاتضط 
بعا شغ السعق، ظفث الئظك المرضجي جغاجئ طا غسمى 
(بالاسعغط المثار) لطةظغه السعداظغ ظظاً طظعا أظعا بثلك 
غمضظ أن تاتضط شغ جسر الخرف... وبالرغط طظ ضض 
اإلجراءات الاغ صاطئ بعا التضعطئ طظ أجض ضئح جماح 

الثوقر، إق أظه لط غصش سظث التث الثي تثده.
لصث خارت التغاة شغ السعدان جتغما ق غطاق؛ أزطات 
السعدان  تال  إلى  الظاظر  إن  بض  بسخ،  شعق  بسدعا 
غارصإ اقظعغار الاام شغ أغئ لتزئ، شما زالئ الخفعف 
أطام طتطات خثطئ العصعد عغ السمئ الئارزة والغعطغئ 
لتال اظسثام الةازولغظ والشاز، طما اظسضج سطى تظصقت 
طظ  إق  خاوغئ  المعاخقت  طعاصش  شأخئتئ  الظاس، 
شغ  المساظاة  لعثه  أضش  بط  الساخطغظ،  الظاس  أرتال 
عثه افغام، ظثرة شغ الثئج، شازدتمئ المثابج بطالئغ 
الثئج... لصث خارت الخفعف شغ ضض طثئج أطرًا طألعشاً، 
شغ ظض جضعت الثولئ، بض سةجعا الاام سظ أي تض. وشغ 
تماص غدإ  تاولئ التضعطئ أن  ظض عثه الزروف 
الةماعغر بادسائعا طتاربئ الفساد والمفسثغظ، شصاطئ 
وبثأ  الاةار،  وبسخ  الظاشثغظ،  بسخ  سطى  بالصئخ 
التثغث سظ (الصطط السمان)، ولضظ الظاس لط غروا صطًا 
جمغظاً أو تاى ضسغفاً أصغط سطغه التث، رغط الفساد الثي 
أزضط افظعف، وأخئح طسطعطاً تاى لرساة الحاة شغ الثقء!

شما عع التض إذن؟ وصئض أن ظاتثث سظ التطعل الختغتئ، 
ق بث أن ظآضث أن عثه التالئ طظ الشقء الطاتظ وافزطات 
الماقتصئ، إظما عع أطر طخظعع وغغر سادي، فن المسروف 
سظ السعدان، أظه بطث غظغ ببرواته الزاعرة والئاذظئ، 
وطا صغض سظ أن السعدان جطئ غثاء السالط لغج طجتئ، 
وإظما عغ تصغصئ، لع ضاظئ عظاك شضرة جغاجغئ راحثة 
ق  افطئ  لمخطتئ  برواته  وتثار  السعدان،  بعا  ُغتضط 
إلى  بالرضعن  الغعم،  تادث  عع  ضما  أسثائعا،  لمخطتئ 
روحاات خظثوق الظصث الثولغ، الاغ تسمض سئر الصروض 
الربعغئ، واقجابمار الثي عع شغ تصغصاه إسطاء بروات 

الئقد لحرضات الثول الرأجمالغئ الضاشرة ببمظ بثج.
السعدان  شغ  الثولئ  صاطئ  إذا  إق  غضعن  ق  التض  إن 
سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ، وذئصئ أتضام الظزام 
اقصاخادي شغ اإلجقم، بسث تطئغصعا ظزام التضط شغ 
شاصعم  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم؛ 
الثقشئ تغظؤث بصطع غث الشرب الضاشر السابث شغ بقدظا، 
وتثغر عثه البروات العائطئ لمخطتئ افطئ، شاسغث طحروع 
الةجغرة، وغغره طظ المحارغع الجراسغئ، لغضافغ الظاس 
بالجرع والدرع، وغخثرون إلى ضض السالط، بط تطشغ ضض 
الصغعد سطى الخظاسئ، بض وتسمض سطى تعذغظ الخظاسئ 
البصغطئ، تاى ق ظسامث سطى غغرظا شغ الخظاسات... ضما أن 
الثولئ جاةسض سمطاعا تسامث سطى الثعإ والفدئ، ق 
سطى الثوقر الثي ق غساوي صغمئ العرق الثي ذئع سطغه، 
وبالةمطئ جاسعد لفطئ صعتعا وطةثعا وسجعا، شاظحر 
السثل والثغر شغ ربعع السالط، وتصعده ظتع التص والطرغص 
المساصغط، شغعظأ السالط بعجعد دولئ طئثئغئ عمعا إخراج 
الظاس طظ الزطمات إلى الظعر، ق أضض أطعالعط وظعإ 
برواتعط، وجسطعط غسغحعن شغ حصاء وتساجئ، ضما عع 

التال شغ ظض افظزمئ الرأجمالغئ الةحسئ...
عثا عع الطرغص الثي غةإ أن غسطضه أعض السعدان 

 لطثروج طظ عثا الظفص المزطط
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لسعدان
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صال الةعاز المرضجي لقتخاء شغ السعدان، إن الادثط 
تجغران/ شغ  جظعي  أجاس  سطى   ،٪٦٣,٨٧ إلى  زاد 

غعظغع الماضغ، وغساظغ السعدان ظصخاً تادًا شغ الظصث 
لما  المعازي،  السعق  شغ  الثوقر  ارتفع  تغث  افجظئغ، 
غصارب الثمسغظ جظغعاً لطثوقر، شغ تغظ إن جسر الخرف 
الرجمغ ٢٩,٣ جظغعا لطثوقر، وتجاغثت افجسار بخعرة 
غغر طسئعصئ، ووخطئ فرصام خراشغئ شغ بسخ السطع 
والثثطات، وبثاخئ السطع اقجاعقضغئ الدرورغئ... شما 
عغ افجئاب الاغ أدت إلى عثا الادثط، وطا عغ التطعل 

الختغتئ لطادثط وجمغع طحاضض السعدان؟
تسرغش  طظ  بث  ق  افجؤطئ،  عثه  سظ  اإلجابئ  وصئض 
اقصاخادغئ  اقخطقتات  طظ  شعع  الادثط،  طاعغئ 
افضبر حغعساً، إق أظه ق غعجث اتفاق بغظ اقصاخادغغظ 
تعل  الــرأي  اظصسام  إلى  ذلك  وغرجع  تسرغفه،  بحأن 
سظثطا  أظه  عع  غعمظا  وطا  الادثط،  طفععم  تتثغث 
ُغططص طخططح الادثط، دون تمغغج التالئ الاغ غططص 
سطغعا، شإن المصخعد عع ارتفاع افجسار، وعغ التالئ 
الاغ غسغحعا السعدان الغعم، وإذا أردظا تئسغط طفععم 
الادثط، شعع أن الحثص طبقً ضان غحاري أربع صطع 
واآلن  بةظغه،  صطساغظ  خارت  بط  بةظغه،  الثئج  طظ 
صطسئ واتثة بةظغه، شالثي تدثط عع سثد الظصعد الاغ 
تثشسعا لحراء الثئج، شئسث أن ضظا ظحاري أربع صطع طظ 
الثئج بةظغه، ظتااج اآلن إلى أربسئ جظغعات لحراء الصطع 
ذاتعا طظ الثئج الاغ ضاظئ بةظغه واتث، وعثا طا غسمى 

باظثفاض الصعة الحرائغئ لطسمطئ المتطغئ.
إن السعدان غسامث بظسئئ ضئغرة سطى اجاغراد العصعد، 
والصمح، وغغرعا طظ السطع الاغ ق ُتظاب شغه، وعثا غتااج 
لطسمطئ الترة (الثوقر)، وعثا الثوقر لضغ تاتخض سطغه 
الثولئ ق بث طظ الاخثغر لما تظاةه طظ طعاد أو طعارد، 
سطى  السابص  شغ  غسامث  ضان  السعدان  أن  وطسطعم 
طحروع الةجغرة، الثي ضان غظاب الصطظ، شغخثر لطثارج، 
الئارول  ظعر  وسظثطا  ــثوقر،  ال سطى  الثولئ  وتتخض 
ضض  أعمطئ  بض  الةجغرة،  طحروع  أعمض  السعدان  شغ 
المحارغع الجراسغئ، وضثلك المخاظع الاغ اظعارت جراء 
اجاغراد ضض السطع والئدائع طظ الثارج، وشرض رجعم 
سالغئ سطى المخاظع المتطغئ طما جسطعا تاعصش سظ السمض 
جظعب السعدان،  شخض  جرغمئ  تمئ  وسظثطا  واإلظااج، 
ذعإ أضبر طظ ٧٥٪ طظ الئارول لطثوغطئ العلغثة، ولط 
غةث السعدان إق بسخ طا تط اقتفاق سطغه طع الةظعب 
الثي غمر باروله سئر افظابغإ شغ الحمال... وعثا أغدًا 
ضاع بسئئإ الترب الثائرة شغ الةظعب شاسطض إظااج 
الئارول، شئثأت طظث ذلك الاارغت، افزطات، شغ ظض ترعض 
صئض  سطغه  التضعطئ  اساادت  بثخغ،  وخرف  تضعطغ، 
بثسعى  المتروصات،  أجسار  لجغادة  شاتةعئ  اقظفخال، 
رشع الثسط طرتغظ خقل ساطغظ شصط، بط ضان أن تط رشع 
أجسار الصمح والثصغص، واظثفدئ صغمئ الةظغه السعداظغ 
طصابض الثوقر؛ الثي ضان جظغعان طظه غساوغان دوقرًا 
واتثًا، تاى وخض شغ بثاغئ السام التالغ ٢٠١٨م إلى 
طا غصرب طظ البقبغظ جظغعاً لطثوقر العاتث... بط ترضئ 
التضعطئ الثوقر الةمرضغ طظ ٦,٩ جظغعا لطثوقر إلى 
لطثوقر، طما تسئإ شغ ارتفاع أجسار السطع  ١٨جظغعاً 
المساعردة طظ الثارج... وشغ عثه افبظاء ضان خظثوق 
الظصث الثولغ غطالإ التضعطئ باسعغط الةظغه، أي جسطه 
ترًا غاتضط شغه السعق، وبما أن التضعطئ تسطط أظعا ق 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*ـ  ـ 

طظ الرابح يف الترب الاةارغئ؛ 
أطرغضا أم الخني أم دولئ الثقشئ؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 
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ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، اقبظغظ ٢٤ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٠٦م) خئرا جاء شغه: "ضحش 
الساعض افردظغ سئث اهللا الباظغ جئإ غغابه ٤٠ غعطا سظ الممطضئ، وصال إظه أجرى خقل زغارته لصاءات طع 
صغادات وطسآولغظ شغ أطرغضا "أضث خقل عثه المئاتبات سطى طعصش افردن البابئ والعاضح طظ الصدغئ 
وساخماعا  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ  إصاطئ  غدمظ  وبما  الثولاغظ  تض  إلى  غساظث  الثي  الفطسطغظغئ 

الصثس الحرصغئ"، طآضثا شغ عثا اإلذار سطى أن "ق ضشعط سطى افردن"."
: غسارف ططك افردن أظه طةرد أداة طظ أدوات الشرب الضاشر المساسمر شغ تظفغث طثططاتعط 
العادشئ إلى تمجغص افطئ اإلجقطغئ وطظع وتثتعا، وتماغئ ضغان غععد والتفاظ سطى أطظه، شعع غشادر 
والمآاطرات  الثطط  شغعا  تتاك  الاغ  المشطصئ  الشرف  شغ  افطئ  أسثاء  طع  لقجاماع  الماعالضئ  طمطضاه 
اقجاسمارغئ،  الثول  شغ  اإلظج  لحغاذغظ  المشطصئ  الشرف  شعثه  العرغث،  إلى  العرغث  طظ  افطئ  لثبح 
شغ  غععد  ضغان  تبئغئ  سظعا  جغخثر  وإظما  المئارضغظ،  وافصخى  شطسطغظ  باترغر  أطر  طظعا  غخثر  لظ 
افرض المئارضئ شطسطغظ، وتعذغث أرضاظه شغعا سئر تض الثولاغظ افطرغضغ، وطجغثًا طظ صاض المسطمغظ 
وتحرغثعط. عثا طا غثرضه بض وغصعم به ططك افردن وزطرة الروغئدات تضام المسطمغظ؛ الثغظ خاظعا 

افطئ اإلجقطغئ، وباسعا بقدعا وطصثجاتعا لطشرب الضاشر المساسمر وسطى رأجه أطرغضا.

40 يوما من التآمر على فلسطين قضاها ملك األردن خارج المملكة
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"باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٨/٠٤م)  ١٤٣٩عـ،  الصسثة  ذو   ٢٢ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
وجتإ  بالمظطصئ،  "قجأ"  وضع  طظ  الفطسطغظغغظ  طقغغظ  تةرغث  الضعظشرس  شغ  وتطفاؤه  تراطإ  "غتاول 
صدغاعط طظ طائثة المفاوضات بغظ ضغان غععد والفطسطغظغغظ. شغ العصئ الثي غتاول شغه جارغث ضعحظر 
(خعر تراطإ) بعثوء الصداء سطى وضالئ غعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ (أوظروا). ورد ذلك شغ تصرغر 
تخري ظحرته طةطئ شعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ، ضحش سظ رجائض برغثغئ لضعحظر غثسع شغعا لئثل "جععد 
طثطخئ" لسرصطئ سمض "أوظروا". وسطصئ شعرغظ بعلغسغ بأن طتاولئ تصطغص أو تض "أوظروا" طظ صئض إدارة 
تراطإ غحغر إلى إسادة واحظطظ تشغغر حروط صدغئ القجؤغظ لخالح ضغان غععد، طبطما شسطئ طع صدغئ 

رئغسغئ أخرى سظثطا اسارشئ بالصثس ساخمئ لضغان غععد".
: لط تضظ أسمال افوظروا (اإلظساظغئ) لقجؤغ شطسطغظ، شغ غعم طظ افغام، ذات عثف إظساظغ 
الثول  سطغعا  تآطرت  الاغ  شطسطغظ  صدغئ  ططفات  طظ  ططش  إدارة  طظ  ججءًا  دوطا  ضاظئ  بض  تصغصغ، 
اقجاسمارغئ الضئرى وأدواتعا الثئغبئ وطظعا طظزمئ افطط الماتثة. ولما أرادت أطرغضا التاصثة سطى 
"خفصئ  المسماة  المحآوطئ  خفصاعا  ضمظ  تماطا  شطسطغظ  صدغئ  تخفغ  أن  والمسطمغظ  اإلجقم 
الصرن" شعا عغ تسسى إلظعاء سمض عثه افوظروا بتةب واعغئ طاسثدة، طظعا افزطئ المالغئ المخطظسئ، 
وسثم المعاشصئ سطى طظح افجغال الماساصئئ وأبظاء القجؤغظ خفئ قجأ. إن صدغئ شطسطغظ لظ ُتخّفى 
تاععط  ضما  أو  ترغث  ضما  الشاخإ  غععد  لضغان  ساخمئ  بالصثس  اقساراف  أو  القجؤغظ  صدغئ  باخفغئ 
أطرغضا، شفطسطغظ عغ أرض طئارضئ وشغعا طسرى رجعل اهللا ، تطك سصغثة شغ صطعب المآطظغظ لظ 
غظجسعا تراطإ افتمص وق ضعحظر الشّر، وطا عغ إق سحغئ أو ضتاعا تاى غعإ المثطخعن شغ الةغعش 
افرض  جاترر  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  السمغطئ  أظزماعط  إلجصاط  اإلجقطغئ 

المئارضئ شطسطغظ وجائر بقد المسطمغظ المتاطئ.

وأدواتعا  أطرغضا  سطى  الطرغص  صطع  سطى  تاجط 
وأذظابعا، والسعدة بالبعرة إلى جغرتعا افولى، ولظ 
غاط ذلك إق بالسمض سطى تئظغ صغادة جغاجغئ واسغئ، 
السزغط،  اإلجقم  طحروع  افطئ،  طحروع  تتمض 
ذلك  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  طحروع 
الضفر  خروح  ذضره  لمةرد  تعاج  الثي  المحروع 
وسطى  طسغظئ  واضتئ  بعابئ  سطى  والسغر  ضطعا، 
ذرغصئ واضتئ طتثدة سطى بخغرة، طظ أجض تتصغص 
أعثاشظا وإصاطئ طحروع اإلجقم السزغط الثي جغسغث 
ضراطئ  وق  افطئ  لعثه  سجة  ق  إذ  وضراطاظا،  سجتظا  لظا 
لعا إق شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

غفئ  ولط  أبثًا  تغأس  لط  افطئ  أن  إلى  أخغرًا  وظظعه 
اظثلسئ  شالبعرة  المرجفعن،  غروج  ضما  بسث  افوان 
وعجت أرضان الظزام شغ وصئ لط غضظ طتررًا بسث وق 
بطث  سطى  ظجاسًا  لغسئ  شالبعرة  الئقد،  طظ  واتث  حئر 
أو طظطصئ، بض عغ تشغغر شضري حسعري، وعع ق غجال 
طاعصثًا شغ ظفعس الظاس بتمث اهللا، والظزام وأسعاظه 
المساحار  تخرغح  ذلك  ودلغض  تال،  أضسش  شغ 
وروجغا  إغران  اظستئئ  "إذا  بأظه  شارة  طظث  اإلغراظغ 
أن  سطى  غثلك  شعثا  جغسعدون"،  (اإلرعابغغظ)  شإن 
سمر الظزام شغ طراتطه افخغرة، شالظخر غتااج لخثق 
طع اهللا غصفه طثطخعن هللا، غسمطعن سطى إسادة طظعب 
اهللا جئتاظه وتسالى إلى افرض غمطآعا صسطًا وسثقً 
ْمُر ِمْن َقْبُل َوِمْن َنْعُد 

َ ْ
ِ األ بسثطا ططؤئ ظطمًا وجعرًا ﴿ِبَّ

يََشاُء  َمْن  َفْنرُصُ   ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  َويَْوَمئٍِذ 
 [جعرة الروم: ٤ - ٥] ﴾َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ جعرغا

غثرج  شق  إلدلإ،  الداطظئ  الثول  عثه  تئغاه  طا  أطا 
طظث  الضفر  دول  اظاعةاه  الثي  السام  السغاق  سظ 
البعرة  سطى  الصداء  طتاولئ  وعع  البعرة،  بثاغئ 
لطظزام بشخ الظزر سظ  وإسادة المظاذص والحرسغئ 
ضمظ  وإظما  الظزام،  شغ  طسغظئ  وأجماء  حثخغات 
الحام  أعض  سطى  جثغث  طظ  السطماظغئ  شرض  إذار 
وشرض أظزمئ تابسئ لرأس الضفر أطرغضا. ولضظ صث 
غضعن ذلك سئر أسمال جغاجغئ وأخرى سسضرغئ، وصث 
سمطغئ  إدلإ  شغ  تضعن  لظ  بأظه  لثلك  الروس  ألمح 
الارضغ  الظزام  دور  غضمظ  وعظا  واجسئ!!  سسضرغئ 
الثئغث طظ خقل أسمال جغاجغئ، غدشط شغعا سطى 
البعار والفخائض، لطصغام بأسمال بتةئ سثم اجافجاز 
الظزام وغضعن ظاغةاعا وصعع البعار شغ الفت الضئغر 
سطى  صادرغظ  وغغر  اإلرادة  طسطعبغ  غةسطعط  الثي 
لطثخعل  "اقضطرار"  وبالاالغ  السسضرغئ  المعاجعئ 

شغ الاسعغئ المحآوطئ والمطسعظئ.
السغاجغئ  افسمال  عثه  لضض  الاظئآ  طظ  بث  شق 
المسظغئ  الةعات  ضض  بعا  جاصعم  الاغ  والسسضرغئ 
إق  عغ  طا  الداطظئ،  الثول  عثه  أن  وإدراك  بعثا، 
افطرغضغ،  العثف  ذلك  لاتصغص  أطرغضا،  بغث  أدوات 
سثم  تضمًا  غاططإ  وعثا  البعرة،  سطى  الصداء  شغ 
الثول  عثه  وخخعخًا  الثاسمغظ  وسعد  إلى  الرضعن 
بسث  الفخائض  سظ  جااثطى  الثول  شعثه  الداطظئ. 
البعار  طظ  المثطخغظ  سطى  والصداء  المعمئ  إظةاز 
ولظ  ذلك  تخعل  بمةرد  المحعث  طظ  وجاظستإ 

تأبه بخغتات المثظغغظ أو ظثاءات المساشغبغظ.
الاظئه  طظعط  المثطخغظ  وخخعخًا  البعار  سطى  لعثا 
بحضض  والسمض  المئادرة،  زطام  وأخث  افطعر  لعثه 

التعبغعن  لغعاشص  برغطاظغا  سمقء  جغاجئ  أظةتئ 
سطى السعدة لطمفاوضات، الاغ بثورعا إن أدت لطتض 
شغسضعن  افطمغ  المئسعث  غظحثه  الثي  السغاجغ 
شعادي  افضئر؛  الظخغإ  لعط  اإلظةطغج  أذراف  شغعا 
وعظاك  ذرف،  خالح  سطغ  وجظاح  ذرف،  وحرسغاه 
أذراف أخرى جظعبغئ تثسمعا اإلطارات وعضثا... أطا 
خشغرة  وأجظتئ  التعبغغظ  إق  لعا  غضعن  شطظ  أطرغضا 

اظفخالغئ أو طظزماتغئ.
إلى  برًا  التجم  ساخفئ  شغ  اإلطارات  دخعل  ضان  لصث 
خقل  طظ  السسعدغئ  ترغثه  ضاظئ  لما  طثالفًا  سثن 
طتثودة،  جعغئ  ضربات  تضعن  بأن  التجم  ساخفئ 
دون  تال  الخعرة  باطك  اإلطارات  تثخض  لضظ 
اظفخال الةظعب الثي ضاظئ طسزط صغاداته التراضغئ 
بثعاء  اإلطارات  لضظ  إغران،  تثسمعا  اقظفخالغئ 
سظ  عظاك  الصغادات  طسزط  قتاعاء  سمطئ  اإلظةطغج 
ططالئعط  وجاغرت  والسقح  والمال  السقصات  ذرغص 
لطصداء  أتغظا  ظتظ  لعط  لاصعل  طساغرة  اقظفخالغئ 
شغ  جظعبغئ  ضئغرة  صعة  واجاثثطئ  التعبغغظ،  سطى 
الشربغ  الساتض  طظاذص  شغ  التعبغغظ  ضث  طسارضعا 
اقظفخال  طظ  تمظسعط  أظعا  تفخح  ولط  وغغره، 
شغ  تمضظئ  أن  بسث  طآخرًا  إق  طخغرعط  وتصرغر 
الةظعب وطفاخطه، بغظما ق زال عظاك تراك اظفخالغ 
طثسعم طظ إغران بصغادة تسظ باسعم غسمض لطرد 
صعغًا  وجعد  وق  الثارج  شغ  صغاداته  طسزط  اإلطارات، 
له، إق أن التعبغغظ غاظاغمعن طسه تماطًا وغطمتعن 

أظعط طع الصدغئ الةظعبغئ ولع أدت إلى اقظفخال.
رئغج  الجبغثي  سغثروس  اإلطارات  أجئرت  لصث 
سطى  الزععر  سطى  تثسمه  الثي  اقظاصالغ  المةطج 
صظاة أبع ظئغ اإلطاراتغئ صئض أغام لغخرح أظه ق غصش 
شغ  واقغاغاقت  واقتاةاجات  الفعضى  أتثاث  وراء 
سثن، وأجئرته سطى أن غمث غثه لطرئغج عادي الثي 
افوضاع  رغط  طآخرًا  سثن  إلى  وتضعطاه  عع  ساد 
افطظغئ الخسئئ شغعا، وصث بثا الجبغثي طحااًا غاضئًا 
بأظه  تعثغثه  ورغط  الخفسئ،  صعة  طظ  وطثععقً 
الاتالش  صئض  طظ  الةظعبغئ  الصدغئ  تةاوز  تط  إذا 
لظ  أظه  إق  ذلك  جغفحض  شإظه  الثولغ  المئسعث  أو 

غساطغع بسث أن ضئطاه اإلطارات تضئغق.
الغمظ  شغ  افزطئ  لتض  الماتثة  افطط  سطى  الاسعغض 
الحتظاء  غظعغ  الثي  المساثام  التض  إلى  غآدي  لظ 
جغض  بسث  خاخئ  جثرغًا  الثقشات  وغتض  والئشداء 
الثطاء وحشش افذراف الماخارسئ سطى السططئ شغ 

طظاذص جغطرتعا شعغ لظ تارك ذلك بسععلئ.
إن التض الختغح الةثري لظ غضعن إق شغ الاتاضط 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  اهللا  حرع  إلى 

 طظعاج الظئعة، وعثا طا ظثسع أعض الغمظ إلغه
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

الغمظ

جقتعا"،  وظجع  الغمظ  طظ  المسطتئ  المةمعسات 
وبتسإ روغارز: ظةتئ جععد غرغفغث تاى اآلن شغ 
طثغظئ  سطى  السسضري  لطاتالش  حاطض  عةعم  تفادي 
الاغ  الغمظ  غرب  شغ  الرئغسغئ  الساتطغئ  التثغثة 
والعةمات  المسارك  لضظ  التعبغعن،  سطغعا  غسغطر 
اجامرت شغ الئطث الفصغر الثي غسغطر التعبغعن سطى 
خظساء.  الساخمئ  ذلك  شغ  بما  طظاذصه   جضاظا  أضبر 
الماتثة  افطط  رساعا  جابصئ  طتادبات  وأخفصئ 
تربا  ضئغر  تث  إلى  غسائر  الثي  الخراع  إظعاء  شغ 
جعلئ  آخر  واظاعئ  وإغران.  السسعدغئ  بغظ  بالعضالئ 
عادي  تضعطئ  باظستاب   ٢٠١٦ سام  المتادبات  طظ 
الماتثة  افطط  طظ  اصاراتا  التعبغعن  رشخ  بسثطا 
غثسع الةماسئ لارك بقث طثن رئغسغئ بغظعا خظساء 
تمعغثا إلجراء طتادبات لاحضغض تضعطئ). روغارز

طئاتبات  شغ  غحارك  أن  غظئشغ  إظه  غرغفغث  وصال 
الحسئغ  المآتمر  سظ  طمبطعن  الةثغثة  التضعطئ 
سئث  سطغ  السابص  الرئغج  غصعده  ضان  الثي  السام، 

اهللا خالح الثي صاض السام الماضغ.
الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  أن  العاضح  طظ 
بسث  الغمظغ  المطش  تطصش  صث  غرغفغث  الئرغطاظغ 
شحض جطفغه السابَصغظ الطثغظ زادا طظ تثة الخراع 
الاغ  فطرغضا  خثطئ  التعبغغظ  تمضغظ  سطى  وسمق 
ضاظئ شغ سعث أوباطا تططص غث إغران وأتجابعا شغ 
تسامث  ضحرذغ  والئصاء  البعرات  إلشحال  المظطصئ 
اإلدارة  تشغر  وطع  اإلجقم،  طتاربئ  شغ  سطغه  أطرغضا 
الرضعن  شغ  أطرغضا  بثأت  تراطإ  بمةغء  افطرغضغئ 
وشغ  الثور  بعثا  لاصعم  سمغطاعا  السسعدغئ  إلى 
شعغ  لسمقئعا  افدوار  تتثد  أن  طظ  بث  ق  المصابض 
المظطصئ  شغ  أتجابعا  وبالاالغ  إغران  لاتةغط  تسسى 
وإن ضاظئ جاحرك التعبغغظ شغ التضط شغ ظض أن 

غضعن ططش الغمظ بغث السسعدغئ وعضثا.
لاظفغث عثه افدوار ورجط التض الاعاشصغ شغ الغمظ 
غرغفغث  افطمغ  المئسعث  برجطعا  برغطاظغا  أتئ 
التض  ذلك  ضعن  أطرغضا  طع  باعاشص  ذلك  أن  وغئثو 
السسعدغئ  سمغطاعا  وطخطتئ  طخطتاعا  شغ  جغخإ 

وجغاط إحراك التعبغغظ.
إن المئسعث افطمغ غرغفغث تاله ضتال رجال اإلظةطغج 
غسمض  ضان  وصث  والتغطئ،  والثعاء  باإلظخات  غمااز 
لطمفاوضات،  لغسغثعط  التعبغغظ  طع  ذغئئ  سقصات 
وصئض ذلك بثأ تتئ حماسئ المطش اإلظساظغ غةرجر 
دولئ  وخاخئ  الاتالش  بظعاغا  وغتثرعط  التعبغغظ 
اإلطارات أظعا جاساأخطعط طظ التثغثة وغتثرعط 
تاى  ططالئه  جصش  شأسطى  شغعا،  حرجئ  طسارك  طظ 
شغ  طظعط،  صئض  افدظى  سطى  التعبغعن  واشص  طا  إذا 
المصابض ضان سمقء اإلظةطغج الثغظ تثسمعط اإلطارات 
غاصثطعن باتةاه التثغثة بثسط إطاراتغ صعي جعي 
والةجرة  السخا  جغاجئ  واجاثثام  وبتري،  وبري 

تامئ: افزطئ شغ الغمظ والسعدة لطاولئ المفاوضات افطمغئ ...

تامئ ضطمئ السثد: بالعث اإلجرام الداطظ أداة أطرغضا لطصداء سطى بعرة الحام

واقتاةاجات  السسضرغئ  افسمال  فّن  افظزمئ، 
حابععا تضعن طتثودًة شغ الجطان  وطا  والمسغرات 
والمضان، بغظما افسمال السغاجغئ تاخش بالثغمعطئ 
واقتاةاجات  السسضرغئ  افسمال  وفّن  واقجامرار، 
الساجئ،  طظ  وضئط  تعجغه  إلى  تتااج  والمسغرات 
سمض  في  والمترك  المعجه  عغ  السغاجغئ  شافسمال 
سسضري أو جماعغري ولغج السضج، وفّن المفاعغط 
عغ  شالمفاعغط  السطعك،  باشّغرعا  غاشغر  تشّغرت  إذا 
تشغغر  سمطغئ  أي  شغ  والُمظططص  والُمرتضج  افجاس 
حاططئ، وطظ عظا ضاظئ البعرة شغ افخض عغ سمطغئ 
والضفاح  الفضري  الخراع  تادمظ  جغاجغئ  تشغغر 
بالمفاعغط  ُطاأبر  جثغث  سام  رأي  إلغةاد  السغاجغ 
السصغثة  طظ  المظئبص  اإلغماظغ  الةع  ضمظ  الةثغثة 
تئسًا  تاشّغر  المفاعغط  تشغغر  تّط  طا  وإذا  اإلجقطغئ، 
لعا الصغادات والمآجسات والعغاضض، شاظةح البعرة، 

وغسصط الظزام، وُتصام الثولئ.
أو  ضاطئ  إلى  بالدرورة  تتااج  عثه  الاشغغر  وسمطغئ 
تجب غضعن بمبابئ الططغسئ الاغ تاصثم الخفعف شغ 
ذلك السمض البعري الةماعغري، شغاعلى ذرح افشضار، 
وغائظى  السغاجغ،  والضفاح  الفضري  بالخراع  وغصعم 
وسمقئعط  الضفار  طثططات  وغضحش  افطئ،  طخالح 
ٌة  ّمَ

ُ
بضض جرأة وخقبئ، صال تسالى: ﴿َولَْتُكن ّمِنُكْم أ

َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َويَأ الَْخْيِر  إِلَى  يَْدُعوَن 

تسظغ  عظا  وافطئ  الُْمْفلُِحوَن﴾،  ُهُم  ْولَـئَِك 
ُ
وَأ الُْمنَكِر 

الضاطئ أو الةماسئ أو التجب، والثسعة إلى الثغر تسظغ 
سظ  والظعغ  بالمسروف  وافطر  اإلجقم،  إلى  الثسعة 
المظضر، تحمض التضام ضما تحمض المتضعطغظ، وعع 
طا غسظغ أّن سمض التجب أو الضاطئ عع سمض جغاجغ 
والثغمعطئ،  والحمعل  باقجامرارغئ  غاخش  باطاغاز 
وسماده سمطغئ ذرح افشضار والمسالةات لااتعل إلى 
المفاعغط  طتض  شاتض  الظاس،  سظث  وصظاسات  طفاعغط 

المظتطئ والمشطعذئ المظئبصئ طظ التدارة الشربغئ.
ضرورة  عغ  افغام  عثه  شغ  البعرغئ  الاشغغر  وسمطغئ 
السمطغئ  تتثث  وبعا  لفّطئ،  طاجئ  وتاجئ  ُططتئ 
بغظ  المظاحرة  والئالغئ  السصغمئ  لفشضار  الخعرغئ 
الظاس، شغاط خعرعا شغ بعتصئ المفاعغط اإلجقطغئ 

الختغتئ المظئبصئ سظ السصغثة اإلجقطغئ.
وإذا طا تشغرت المفاعغط تأتغ بسثعا بحضٍض ذئغسغ 
بثلك  وتجول  وافحثاص،  الصغادات  تشغغر  طرتطئ 
أتضاطعا  طسعا  وتجول  لقجاسمار،  الاابسئ  افظزمئ 
بضض  الحرسغئ  افتضام  طظعا  بثقً  وُتطئص  العضسغئ، 
الثقشئ  دولئ  صغام  خقل  طظ  واظصقبغئ  جقجئ 
الظاس  تتضط  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
دولٍئ  شغ  المسطمغظ  تعّتث  والاغ  اهللا،  أظجل  بما 
واتثة بعخفعط جماسئ لعا إطام، وغاشغر الثجاعر، 
وتائثل الصعاظغظ، وتزعر بمار البعرة بحضٍض شعري، 
السمغطئ  افظزمئ  وُتخئح  اقظصقبغ،  الاشغغر  وغصع 

 ...أبرًا بسث سغظ

اإلجقم  شغ  البعرة  شغ  وافخض  الاشغغر،  عغ  البعرة 
وطظ  اإلجقم،  أتضام  بّثلعا  طظ  سطى  الاشغغر 
إظضار  عغ  المحععرة  البعرغئ  اإلجقطغئ  افجالغإ 
أغثغعط،  سطى  وافخث  الزالمغظ،  وُطتاجئئ  الُمظضر 
الخقة  سطغه  صال  افطر،  اصادى  إن  سطغعط  والثروج 
َِر،  ْ ُ اْل  ِ َع نَّ  َهُ َوَلَْ ْعُروِف  َ ِاْل «َلَْأُمُرنَّ  والسقم: 
ًْرا،  ِّ َأ َ ُُرنَُّه َعَلى اْل ِ، َوَلَْأ َّاِل ِ ال َوَلَْأُخُذنَّ َعَلى َيَد
ِب  ُِقُل اللَُّه   َّ ِرَ ْ َلَ َأْو  ًرا  ْ َق  ِّ َ اْل َعَلى  ُرنَُّه  ُ َوَلَْق
(رواه   « ْ ُه َلَعَ ا  َ َ  ْ ُ َّ ْلَعَ َلَ  َّ ُث َْعٍض،  َعَلى   ْ ُ ِ ْع َ
أبع داود)، شافخض شغ اإلجقم إذًا عع الاشغغر سطى 
التضام الزطمئ، وطظع الزالط سظ ظطمه، وافخث سطى 
غثغه، والثروج سطغه إن اجامّر شغ الزطط، واقظاخار 
َصاَنُهُم الَْبْغُي 

َ
لطمزطعطغظ، صال تسالى: ﴿َوالَِّذيَن إَِذا أ

ُهْم يَنَتِصُروَن﴾ وطسظاه إساظئ المزطعم، واقظاخار له 
طّمظ ظطمه بالاشغغر سطغه.

بالزالمغظ،  وتمعج  بالزطط،  تسب  الغعم  وطةامساتظا 
الحرع،  أتضام  تطئغص  سثم  عع  شغعا  ظطط  وأضئر 
جماسئ  وجعد  وسثم  لطمسطمغظ،  إطام  وجعد  وسثم 
لعط (دولئ)، صال أبع الثرداء رضغ اهللا سظه: "ق إجقم 
إقّ بطاسئ اهللا، وق خغر إقّ شغ جماسئ، والظخغتئ هللا 

ولرجعله ولطثطغفئ ولطمآطظغظ ساّطئ".
ولسّض أضئر سصئٍئ ضأداء تصش أطام البعرة، وتتعل دون 
سطى  طتسعبئ  وُظثإ  صغادات  وجعد  عغ  ظةاتعا، 
اإلجقطغغظ اظصطئئ سطى الفضر اإلجقطغ، وارتمئ شغ 
أتدان أتئاع الفضر الشربغ، وطا زال - ولفجش الحثغث 
- الضبغر طظ السعام غبصعن بعط، طع أّظعط غاعاذآون 
بفضرة  وغصئطعن  الضفار،  وطع  السمقء  التضام  طع  سطظاً 
باطئغص  شغرضعن  الارصغع،  بمسظى  الةجئغ  اإلخقح 
بسخ افتضام الحرسغئ الفردغئ، شغما غصئطعن باطئغص 
شغثسمعن  المةامع،  سطى  العضسغئ  افتضام  جمغع 
سمر  طظ  وُغطغطعن  الئاذطئ،  التضط  أظزمئ  بثلك 
افظزمئ الفاجثة الاغ ُتطئص الضفر سطى الظاس، بغظما 
غاعّربعن طظ الاشغغر التصغصغ، وعط بثلك ُغفسثون 
طظ  ججءًا  وُغخئتعن  سطغعا،  وغظصطئعن  بض  البعرة، 

البعرات الُمدادة المثسعطئ طظ الضفار وأذظابعط.
لثلك ضان ق ُبث طظ شعط البعرة بمفععطعا الحاطض 
الُماسّطص باشغغر المفاعغط - ضض المفاعغط - الُمثالفئ 
شغعا  بما  ُطةامساتظا،  شغ  اجاعذظئ  والاغ  لطحرع 
شغعا  وبما  وأظعاسه،  أحضاله  بضض  الضفر  طفاعغط 

طفاعغط الةئروت والطشغان.
شالئثاغئ إذًا تضعن باشغغر المفاعغط غغر اإلجقطغئ، وتشغغر 
المفاعغط  وإتقل  وتختغتعا،  المشطعذئ،  المفاعغط 

اإلجقطغئ طضاظعا بسث ذرتعا وضرب ضض طا ُغظاصدعا.
سسضري  سمض  طةرد  عغ  لغسئ  العاصع  شغ  شالبعرة 
عغ  بض  واتاةاجات،  وطزاعرات  طسغرات  طةرد  أو 
لفوضاع  تشغغر  سمطغئ  تضعن  أْن  صئض  طفاعغط  بعرة 
شضرغئ  جغاجغئ  بعرة  وعغ  وافظزمئ،  والعغاضض 
وتعضع  الثجاتغر  وُتسظ  الصعاظغظ  ُتخاغ  أْن  صئض 

تخاد البعرة العاجئئ: 
تشغري املفاعغط وتشغري الصغادات

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

مجلة فورين بوليسي األمريكية:
هكذا تحاول واشنطن تصفية قضية الالجئين الفلسطينيين
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افربساء ٤ طظ ذي التةئ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٥ آب/أغسطج ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٩٥

اسائر تجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش أن اخاغار رئغج أرضان الةغح شغ بظشقدش الةظرال سجغج أتمث، السثو العظثي 
بأول جعلئ خارجغئ له عغ "تتغًئ لطسغث" أضبر طظ ضعظعا زغارة تساسث شغ تسجغج طا وخش "بالبصئ المائادلئ"! وأضث أن 
تضعطئ رابطئ سعاطغ السطماظغئ التالغئ تسمض طع العظث سثوة المسطمغظ الطثود، رغط اساثاءاتعا الغعطغئ سطى بظشقدش، 
وتةجعا طغاه افظعار الثولغئ وصمع جضان العظث طظ المسطمغظ، وتسمض بالاعاذآ طع تضعطئ تسغظئ باجامرار سطى 
إخداع افطئ سظ ذرغص تثطغر صعتعا وظعإ برواتعا، لسطمعا أن ظععض اإلجقم جغدع تًثا ظعائًغا لعغمظاعا سطى 
الئقد. وأضاف الئغان: لغج طظ المساشرب أن تضعن زغارة رئغج افرضان طاجاطظئ طع ترطان العظث شسطًغا الماعصع 
أن غطردوا إلى بظشقدش، وتسسى العظث إلظةاز طعماعا الحرغرة باسمغص سقصاتعا طع (دضا) سطى الةئعئ السسضرغئ 
أغداً، وجعف تاظازل تضعطاظا المظعارة لطعظث، وتظفغث المطالإ الاغ تاةاعض تصعق الظاس، وطا ذلك إق لطتفاظ سطى 
السططئ طظ خقل إبئات وقئعا لطعظث، وعغ التطغش اإلصطغمغ لطثولاغظ اقجاسمارغاغظ، أطرغضا وبرغطاظغا. وخاط الئغان 
طظاحثا الدئاط المثطخغظ شغ الةغح! ق غمضظ الصداء سطى عغمظئ دولئ العظث المحرضئ وضض السطماظغغظ اآلخرغظ 
وتعثغثعط فطظ بقدظا إق بصعة اإلجقم وجططاظه. وعثا عع واجئضط المصثس، وعع طمضظ شصط طظ خقل إصاطئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شاظخروا تجب الاترغر إلصاطئ التض التصغصغ إلظصاذ افطئ طظ برابظ العظث.

ظحر طعصع (الصثس السربغ، البقباء ١٨ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٣١م) خئرا جاء شغه "باخرف": "أسطظئ 
طظزمئ "أذئاء بق تثود"، اقبظغظ، أن ذعاصمعا شغ صطاع غجة، اجاصئطئ تاقت لفطسطغظغغظ تّعل رخاص جغح 
غععد سزاطعط إلى رطاد، خقل طحارضاعط شغ "طسغرة السعدة"، صرب السغاج الفاخض بغظ غجة وضغان غععد. جاء 
ذلك خقل ططاصى سظ العضع اإلظساظغ والطئغ شغ غجة، سصثته المظزمئ الثولغئ شغ الساخمئ الطئظاظغئ، بغروت، بسث 
طرور أربسئ أحعر سطى اظطقق "طسغرة السعدة"، ظعاغئ آذار/طارس الماضغ. وطظث بثاغئ "طسغرة السعدة" صاض جغح 

اقتاقل أضبر طظ ١٥٠ شطسطغظغاً شغ غجة، وأخاب طا غجغث سظ ١٥ ألفاً آخرغظ، بتسإ وزارة الختئ الفطسطغظغئ".
: إن اجاضئار غععد واجاسقءعط شغ افرض وتةئُّرعط سطى أعض افرض المئارضئ شطسطغظ، عع بسئإ 
خغاظئ تضام المسطمغظ سمقء الشرب الضاشر المساسمر، وخمئ سطماء السقذغظ سطى خغاظاعط، وجضعتعط سظ 
واجئعط شغ اجاظعاض جغعش المسطمغظ لظخرة أعض شطسطغظ، وضثلك بسئإ تصاسج الصادرغظ سطى لةط 
ضغان غععد العح وضئح جماته بض وإزالاه طظ العجعد. إن الرد التصغصغ سطى جرائط غععد ق غضعن بالحةإ 
واقجاظضار سطى اجاتغاء تارة، وبالحضعى الثلغطئ فسثاء افطئ سئر أدواتعط طظ طبض طظزمئ افطط الماتثة 
وطةطج أطظعا أذعارا، وإظما عع باتعغض ضغان غععد إلى غئار لغضعن أبرا بسث سغظ ولغضعن سئرة لضض الماطاولغظ 
سطى المسطمغظ، ولعثا شصث آن لطمثطخغظ شغ جغعش المسطمغظ أن غاترضعا طظ شعرعط قصاقع عثا الضغان 

المست وتترغر افرض المئارضئ شطسطغظ، لغظالعا بثلك سج الثظغا واآلخرة ورضعاظاً طظ اهللا أضئر.

سمقت  جطئ  إلغةاد  الخغظ  طبض  الثول،  بسخ  بعا 
عغمظئ  سظ  بسغثا  ولضظ  الثوقر،  بغظعا  طظ  طاسثدة 
الثوقر، شغ جسغ طظعا لدرب الثوقر ضسمطئ سالمغئ 
اإلدارة  اتثثت  المتثق  الثطر  عثا  أطام  طعغمظئ. 
افطرغضغئ جغاجئ الثوقر الصعي، فظعا اجاحسرت أن 
عثا خطر تصغصغ طظ حأظه الاأبغر وبحضض جثي سطى 
العغمظئ افطرغضغئ اقصاخادغئ وعغ الثوقر، ولثلك 
وطظ  السغاجئ،  لعثه  الةاظئغئ  اآلبار  أطرغضا  تتمطئ 
افطرغضغئ،  لطسغاجات  الةاظئغئ  لفضرار  الظزر  الثطأ 
أطرغضا  تسسى  الــثي  اقجاراتغةغ  العثف  وإغفال 

لاتصغصه طظ خقل عثه السغاجات.
اإلجــراءات  عثه  أن  تــثرك  تراطإ  ــإدارة  ش وبالمبض 
الثول  ضث  الاةاري  بالمغجان  غاسطص  شغما  التمائغئ 
باقصاخاد  اإلضــرار  حأظعا  طظ  افوروبغئ  الشربغئ 
افطرغضغ، وجعق السمض افطرغضغ، وصث تشطص بسخ 
المخاظع، وغرتفع طساعى الئطالئ، وتجغث تضطفئ بسخ 
السطع، ولضظ عغ تاتمض افضرار الةاظئغئ شغ جئغض 
التث طظ خطر أضئر، شعغ تساظغ طظ أزطئ اصاخادغئ 
غاسرض  شصث  اإلجــراءات  عثه  تاثث  لط  وطا  خاظصئ، 
الضغان افطرغضغ برطاه لطارعض سطى المثى المظزعر، 
شأطرغضا تظزر أن عظالك طحضطئ داعمئ خطغرة صرغئئ 
خطعرة،  أصض  بسغثة  طحاضض  وعظالك  تق،  تساطجم 
وغمضظ الاساطض طسعا وتتمطعا، شطثلك ق غةعز ترضغج 
الظزر سطى افضرار الةاظئغئ وإغفال المحضطئ الثطغرة 

الثاعمئ الاغ غةإ الاساطض طسعا.
ق  أظعا  غةث  افطرغضغئ  اإلدارة  جغاجات  شغ  والمثصص 
غضعن  شصث  ظفسعا،  بالظزرة  الثول  جمغع  إلى  تظزر 
الثولئ  عثه  لخالح  غمغض  طا  لثولئ  الاةاري  المغجان 
سطى تساب أطرغضا، ولضظ أطرغضا ق تسئأ بعثا، ضعن 
عثه الثولئ ق تحضض خطرا تصغصغا داعما، ولضظعا تظزر 
إلى الخغظ سطى أظعا خطر تصغصغ وداعط، وتظزر إلى 
الاضاض افوروبغ سطى أظه خطر تصغصغ وداعط، وأطرغضا 
تغظما ظزرت إلى المعضعع ظزرت طظ ظاتغاغظ؛ ظاتغئ 
شصث  الصاظعظغئ  أطا  طظطصغئ،  أخرى  وظاتغئ  صاظعظغئ 
السالمغئ،  الاةارة  طظزمئ  اتفاصغئ  شغ  بشرة  اجاشطئ 
تغث غتص لطثولئ المحارضئ أن تاثث إجراءات وتثابغر 
طسغظئ تمائغئ شغ تال ضان افطظ الصعطغ لعثه الثولئ 
والظاتغئ  باقتفاصغئ،  اقلاجام  ظاغةئ  لطثطر  طسرضاً 
افخرى المظطصغئ الاغ ظزرت إلغعا أطرغضا، أن السعق 
الدرائإ  تفرض  تغظ  وأطرغضا  جثا،  ضثط  افطرغضغ 
تضعن عغ المسافغثة، ضعن طةمعع طا غثخض أطرغضا 
شمصثار  ــا،  فوروب عغ  تخثره  طما  أضئر  ــا  أوروب طظ 
الدرائإ الثي جااتخض سطغه أطرغضا طما تفرضه سطى 
شغ  أوروبا  سطغه  جااتخض  طما  أضئر  أوروبا،  واردات 
تال شرضئ الدرغئئ ظفسعا سطى الئدائع افطرغضغئ، 
افوروبغئ  الثول  لمخطتئ  غمغض  الاةاري  المغجان  فن 
افوروبغئ  الثول  ضعن  سظ  سثا  أطرغضا،  تساب  سطى 
شسعق  فطرغضا،  الاخثغر  سظ  تاعصش  أن  تساطغع  ق 
أطرغضا ضثط جثا باإلضاشئ إلى الةحع افطرغضغ، وطظ 
طساعطك  أضبر  عع  افطرغضغ  الحثص  أن  المسروف 
لطسطع شغ السالط، وعع طا تط طحاعثته تغظما خرجئ 
الحرضات افوروبغئ طظ السعق اإلغراظغئ بسث أن ظصدئ 
أطرغضا اقتفاق طع إغران، ولط تشاطر الحرضات افوروبغئ 
طخالتعا  باسرغخ  وألماظغا  شرظسا  شغ  الضئرى 
الضئغرة طع أطرغضا لطثطر، طصابض أن تئصى شغ إغران، 
شالمخطتئ طع السعق افطرغضغئ أضئر وبمرات سثة طظ 
السعق اإلغراظغئ الماعاضسئ بالظسئئ لطسعق افطرغضغئ، 
وافعط أن الثول افوروبغئ لط تساطع تماغئ طخالح 
إدارة  إدراك  سطى  غثلض  طا  وعثا  إغران،  شغ  حرضاتعا 
أذسظئ  وعضثا  الصرار،  عثا  وراء  الصعة  طضاطظ  أطرغضا 
 أوروبا شسق وإن لط غضظ صعق لطسغاجئ افطرغضغئ

السقصات الشربغئ الشربغئ 
تتئ وذأة املخالح الرأجمالغئ

(الةجء افول)

اآلوظــئ  شغ  افطرغضغئ  افوروبــغــئ  السقصات  تحعث 
السغاجغئ  العغمظئ  تغث  طظ  حثغثا،  تعترا  افخغرة 
جغاجئ  سطى  تسامث  أطرغضا  وباتئ  واقصاخادغئ، 
الشربغئ)،  أوروبا  (دول  افطج  تطفاء  تسادي  جثغثة 
وظعر عثا الاعتر وذفا سطى السطح وبصعة شغ سعث 

الرئغج افطرغضغ التالغ دوظالث تراطإ. 
ترى أطرغضا تغظ تاساطض طع الثول افوروبغئ أظعا عغ 
الاغ دشسئ الاضالغش الثشاسغئ أطام الثطر السعشغاتغ 
جابصا، وعغ الاغ خاذرت، شئالاالغ غةإ أن تتعز عغ 
سطى المخطتئ ضاططئ دون ظصخان، وترغث طظ الثول 
أطرغضا  طشاطرات  تضالغش  تثشع  أن  الشربغئ   افوروبغئ 
افوروبغئ  والثول  المخطتئ.  عثه  تغازة  جئغض  شغ 
طخالح،  ولثغعا  الرأجمالغئ،  تتضمعا  دول  أغدا 
بثأ  وعضثا  أخرى،  طخالح  وتغازة  قطاقك  وتسسى 
غتعزعا  وطظ  المخطتئ  إلى  الظزرة  شغ  اقخاقف 
غطفع سطى السطح، ذالما أن أطرغضا تظزر طظ زاوغئ 
أظعا غةإ أن تتعز سطى طجغث طظ المخالح ولع سطى 
تث  إلى  افطــعر  وخطئ  وعظا  افطــج،  تطفاء  تساب 
تصغصغ، وبثأ الخراع غزعر لطسالط جطغا بسث أن ضان 
خفغا، والسآال الثي غفرض ظفسه عض تساطغع الثول 

افوروبغئ طظع أطرغضا طظ تتصغص عثا العثف؟
شصث  الحأن،  عثا  شغ  افوروبغئ  لطاخرغتات  بالظسئئ 
أظعرت أظعا ترغث طظع أطرغضا طظ تتصغص عثا العثف، 
العصعف  سمطغا  افوروبغئ  الثول  اجاطاسئ  عض  ولضظ 
جاء  سظثطا  أظه  ذلك  ودلغض  ق،  الةعاب  وجععا؟  شغ 
تراطإ لتدعر صمئ تطش حمال افذطسغ ذالإ الثول 
افوروبغئ المحاِرضئ شغ التطش أن تثشع الظسئئ المافص 
سطغعا جابصا وعغ ٢٪ طظ إجمالغ الثخض الصعطغ، وزاد 
واشصئ  وصث  الدسش،  تثشع  بأن  ذالإ  بأن  ذلك  سطى 
زطظغا  جــثوق  وتــثدت  الــثول افوروربــغــئ سطى ذلك 
الثول  تضظ  لط  والاغ  افطرغضغئ،  المطالإ  لاتصغص 
افوروبغئ تطاجم بعا جابصا، والتاخض أن طعاشصئ الثول 
افوروبغئ سطى ططالإ تراطإ عع ضعظعا طةئرة سطى 
أطرغضا  اجاثثطئ  وصث  طثاارة،  ولغسئ  ذلك  شسض 
الثطر  وطظعا  ــا  أوروب سطى  لطدشط  افوراق  بسخ 

السسضري الروجغ شغ جئغض تتصغص ططالئعا.
أطا بالظسئئ لقجراءات التمائغئ افطرغضغئ شغ شرض 
طةال  شغ  أوروبا  طظ  الصادطئ  الئدائع  سطى  ضرائإ 
التثغث والخطإ وافلمظغعم، والدرائإ الاغ شرضاعا 
والظسئئ  أوروبا  طظ  الصادطئ  السغارات  حرضات  سطى 
سطى  اإلجراءات  عثه  تآبر  شعض  ألماظغئ،  طظعا  افضئر 
غاشطئ  أطرغضا  وعض  افطرغضغ؟  السمض  وجعق  أطرغضا 
أن  إلى  اإلحــارة  طظ  بث  ق  بثاغئ  اآلبــار؟  عثه  سظ 
المئثأ  طظ  واظطقصا  افبغخ،  الئغئ  شغ  اإلدارات 
الرأجمالغ سظثطا تطرح التطعل لطمحضقت شإن عثه 
طحاضض  تساب  وسطى  طآصائ،  بأظعا  تاسط  التطعل 
ولعا  جثرغئ  لغسئ  ذئغساعا  شغ  تطعل  وعغ  أخرى، 
الثول  ضض  حأن  ذلك  شغ  حأظعا  جاظئغئ،  أضــرار 
سضج  سطى  الرأجمالغ،  المئثأ  تائظى  الاغ  الشربغئ 
المئثأ اإلجقطغ الثي غسطغ تطعق جثرغئ لطمحاضض، 

وق تآدي تطعله إلى إغةاد أضرار جاظئغئ.
الصرارات  عثه  أن  تثرك  أطرغضا  شإن  التصغصئ  وشغ 
والمسالةات المآصائ تآذي اقصاخاد افطرغضغ، وجعق 
الئطالئ  طساعى  طسثل  طظ  وتجغث  افطرغضغ،  السمض 
أطرغضا  تاتمض  لماذا  المطروح  والسآال  أطرغضا،  شغ 
عثه افضرار الةاظئغئ، وشغ جئغض طاذا؟ والةعاب فن 
شسطى  الةاظئغئ.  افضرار  عثه  طظ  أضئر  خطرا  عظالك 
بسغاجئ  أوباطا  سعث  شغ  أطرغضا  جاءت  المبال  جئغض 
الثوقر الصعي، وعغ تثرك أن عثه السغاجئ طظ حأظعا 
الاأبغر سطى تةط الخادرات افطرغضغئ جطئا، وطع ذلك 
اتثثت عثه الثطعات، لطتث طظ المساسغ الاغ صاطئ 
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وأتفاد  الةثد،  (السبماظغعن  طصعلئ  ترددت  لصث 
السبماظغغظ) سطى ألسظئ الساجئ افتراك؛ أضبر طظ طرة، 
وشغ أضبر طظ طظاجئئ؛ ضان آخرعا شغ اقظاثابات الرئاجغئ 
الارضغئ افخغرة ٢٤ تجغران ٢٠١٨؛ تغث ردد أردوغان أضبر 
طظ طرة شغ الثساغئ اقظاثابغئ طصالئ: (ظتظ السبماظغعن 
الةثد.. ظتظ أتفاد السبماظغغظ). وصاطئ التضعطئ الارضغئ 
وأظخارعا شغ الثاخض والثارج خقل السظعات الماضغئ 
ورشع  بإظعار  أغدا؛  سثة  طظاجئات  وشغ  طرات،  سثة 
حسارات وأصعال طرتئطئ بالاارغت السبماظغ لارضغا. وطظ 
أطبطئ ذلك سطى جئغض المبال ق التخر: تعثغث أردوغان 
فطرغضا ٢٠١٨/٢/١٤؛ بسئإ دسمعا لتجب (الئغ ضغ ضغ) 
السبماظغئ  الخفسئ  تماطك  ترضغا  "إن  بصعله:  الضردي، 
الحعغرة". وشغ خطاب له أطام العغؤئ الئرلماظغئ لتجب 
السثالئ والاظمغئ، طاتثبا سظ سثوان ضغان غععد سطى 
صطاع غجة ٢٠٠٩/١/١٠ صال: سطى تض أبغإ أن تسطط أظه - 
أي أردوغان - لغج زسغط دولئ سادغئ، بض زسغط أتفاد 
السبماظغغظ. وشغ بثاغئ حئاط ٢٠١٨ سظث بثاغئ سمطغئ 
تماغئ  وتثات  ضث  سفرغظ  وتترغر  الجغاعن  غخظ 
الحسإ الضردي صال أردوغان: "ظتظ أتفاد السبماظغغظ 
وجظعّجه لقرعابغغظ وطظ غصش وراءعط خفسئ صعغئ...". 
شما تصغصئ السبماظغئ الاغ غاشظى بعا أردوغان، وغردد 

طصعلاعا، وعض ذلك تصغصئ أم تدطغض؟
السبماظغئ أو السبماظغعن إذا أذطصئ؛ شإظعا تسظغ الثقشئ 
السبماظغئ وق تسظغ صعطغئ وق سرصغئ وق إصطغمغئ ضغصئ. 
وتارغثعا  السبماظغئ  الثقشئ  غثضرون  شالمآرخعن 
وأسمالعا. وإذا أرادوا الاتثث سظ السبماظغئ ضسرق، أو 
ضأخض لسقلئ السبماظغغظ شإظعط غئّغظعن ذلك، وغئّغظعن 
ظسئئ السبماظغغظ افتراك إلى طضان جضظاعط وطظحؤعط 
(طظ صئغطئ ترضمان شغ ترضساان شغ وجط آجغا)، وجئإ 
تسمغاعط بعثا اقجط؛ لمآجج الثولئ وعع سبمان 
بظ أرذشرل. ششالئا إذا ذضر السبماظغعن ذضرت الثقشئ 
السبماظغئ، وغططص سطغعا بسخ المشرضغظ طظ الضااب 
الشربغغظ أو طمظ اظدئسعا ببصاشئ الشرب (اإلطئراذعرغئ 
الةثد)؛  (السبماظغعن  طخططح  غثضر  ولط  السبماظغئ). 
إق  افغام  عثه  غغرعط  أو  ترضغا  جاجئ  غططصه  الثي 
شغ شارة الترب سطى الصغط اإلجقطغئ، وسطى الثقشئ 
السبماظغئ شغ طظاخش الصرن الااجع سحر؛ تتئ ذرغسئ 
اإلخقح واقظفااح سطى التدارة الشربغئ. تغث ضان طظ 
باحا؛  وسطغ  باحا  رحغث  طخطفى  الفضرة  عثه  دساة 
وضاظا طظ دساة تائع جئض الظعدئ افوروبغئ، والترغئ 

واقظفااح سطى التدارة الشربغئ.
 شالثقشئ السبماظغئ طسروف بأظعا ذئصئ اإلجقم شغ 
ضض طظاتغ التغاة، ولط تائظ أي ظزام آخر غغر اإلجقم؛ 
بشخ الظزر سظ بسخ اإلجاءات الاغ ضاظئ تتخض شغ 
آخر سعثعا. شالثقشئ السبماظغئ ضاظئ تةمع ضض الصعطغات 
تتئ جظاتعا؛ طظ العظث تاى المشرب، وطظ وجط آجغا 
السبماظغغظ  لفتراك  تضظ  ولط  إشرغصغا.  أواجط  تاى 
وتثعط، ولط تمغج عثه الثولئ بغظ سرب وسةط وأتراك، 
وق تاى بغظ المسطمغظ وغغر المسطمغظ طظ رساغاعا. 
ولط غتثث اقخاراق شغ عثا افطر إق شغ آخر أغاطعا؛ 
ظزما  بعا  واجائثلئ  افطعر  بسخ  سظ  تثطئ  سظثطا 
غربغئ، بط تثطئ ظعائغا سظثطا عثطئ الثولئ واجائثلئ 
ضاشئ افتضام. والثولئ السبماظغئ ضثلك تاشزئ سطى ضض 
بقد المسطمغظ، ولط تاثضَّ سظ أي بطث بإرادتعا أطام 
عةمات الضفار. وتروبعا شغ الئطصان ووجط آجغا تاى 
السططان  وصخئ  افطر.  عثا  سطى  حاعثٌة  سعثعا  آخر 
سئث التمغث الباظغ طع عرتسض الخعغعظغ بثخعص 

شطسطغظ أغدا حاعٌث سطى عثا افطر.
شإذا صارّظا أسمال الساجئ شغ ترضغا وسطى رأجعط أردوغان 
بالثقشئ السبماظغئ وجثظاعا تثاطش سظ ظعب الثقشئ 
السبماظغئ شغ افجج والافاخغض!! شالساجئ شغ ترضغا 
غتاربعن اإلجقم، وغاظخطعن طظ شضرة الثقشئ ظعائغا. 
وصث ذضر أردوغان ذلك أضبر طظ طرة. شصال شغ تخرغتات 
أدلى بعا شغ طصابطئ تطفجغعظغئ أجراعا طع صظاة (أ آر دي) 
افلماظغئ: ٢٦ تمعز/غعلغع ٢٠١٦: "ظتظ ظضاشح (اإلرعاب) 
طظث بقبغظ أو خمسئ وبقبغظ ساطا، وصسط ضئغر طظ 

تصثم  الاغ  ألماظغا  شغ  غسغحعن  (اإلرعابغغظ)  عآقء 
لعط دسًما ضئغًرا". والساجئ شغ ترضغا ق غسسعن لسعدة 
طصابطئ  شفغ  اإلجقم،  أتضام  تطئغص  إلى  وق  الثقشئ 
 ٢٠١٧/٢/١٧ السسعدغئ)  (السربغئ  شدائغئ  طع  فردوغان 
صال: "ترضغا ق ترغث أن تخئح خقشئ إذقصاً". والساجئ 
شغ ترضغا خرتعا أضبر طظ طرة؛ بأظعط ق غرغثون تطئغص 
اإلجقم، وق الاثطغ سظ سطماظغئ الثولئ، بض إظعط ذطئعا 
"تث  السطماظغ  الارضغ  بالظمعذج  اقصاثاء  غغرعط  طظ 
رئغج العزراء الارضغ رجإ ذغإ أردوغان المخرغغظ 
٢٠١١/٩/١٣ شغ لصاء طع (صظاة درغط) المخرغئ سطى وضع 
دجاعر طخر بظاء سطى المئادئ السطماظغئ، طسائرا أن ترضغا 

تحضض ظمعذجا لطثولئ السطماظغئ المظاجئئ".
أطا بثخعص صدغئ شطسطغظ شإن أردوغان وتاحغاه 
طظ جاجئ ترضغا صث سصثوا طآتمرا إجقطغا شغ إجطظئعل 
وخرج  والصثس،  شطسطغظ  بثخعص   ٢٠١٨ أغار  شغ 
ساخماعا  شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  إلى  تثسع  بصرارات 
واقساراف  الثولغئ،  الصرارات  تسإ  الصثس؛  حرصغ 
بضغان غععد بحضض خرغح. والساجئ شغ ترضغا غصغمعن 
سقصات طع ضغان غععد؛ دبطعطاجغئ وتةارغئ وشغ طةال 
داخض  وتثرغئات  طحارضئ،  سسضرغئ  خظاسات  تطعغر 
افراضغ الارضغئ سطى عثه افجطتئ المطعرة. والساجئ 
شغ  لعط  جفارة  بفاح  غععد  لضغان  جمتعا  ترضغا  شغ 
ترضغا. وسظثطا اساثى غععد سطى جفغظئ اإلغابئ طرطرة 
لشجة جظئ ٢٠١٠، وصاطعا بسخ المسطمغظ افتراك، لط 
غضظ الرد سطى ذلك باترغك الةغح الارضغ. وإظما ضان 
الرد بأخث الاسعغدات، وصئعل اقساثار طظ غععد! تغث 
أضث وزغر المالغئ الارضغ ٢٠١٧/٦/٢٣ أن ضغان غععد دشع 

الاسعغدات الثاخئ بأجر ضتاغا جفغظئ طرطرة!!
لطثقشئ  والسمع  والسزمئ  الرشسئ  خعر  بسخ  عثه 
والععان  الثل  خعر  المصابض  شغ  وعثه  السبماظغئ.. 
الضفر  طظزعطئ  شغ  ترضغا  لصئعل  الضفار  وراء  والطعث 
السجة  خعر  وعثه  المثلئ.  بحروذه  افوروبغ  اقتتاد 
والمظسئ لطثولئ السبماظغئ أطام غععد افظثال شغ وجه 
ططاطسعط شغ شطسطغظ، وشغ المصابض خعر الافرغط 
واقرتماء شغ أتدان جغاجات غععد وأذماسعط تةاه 

شطسطغظ وأعطعا طظ صئض ترضغا أردوغان!!
افحثاص  سطى  التضط  بأن  ظصعل  ظثاط  أن  وصئض 
والاأغغث  باقظاثابات  غضعن  ق  السغاجغئ؛  وافتجاب 
الحسئغ أو سثطه، وق بالحسارات الئراصئ طبض الصعطغئ 
السربغئ، أو العذظغئ أو تاى طظ غرشسعن حسار اإلجقم 
الثالغ طظ طدمعظه وطتاعاه السصائثي والحرسغ. شصث 
الصعطغئ  حسار  الثمسغظات  بثاغئ  شغ  الظاخر  سئث  رشع 
السربغئ والعتثة السربغئ، وتترغر شطسطغظ ضاططئ؛ وإذا 
به أول طظ غطالإ باطئغص (خفصئ الصرن) طع غععد، 
وغصاض طظ أعالغ غجة أضبر طظ بقبغظ حعغثا فظعط 
رشدعا عثا المحروع جظئ ١٩٥٣. وإذا بـه بسث ذلك غرجض 
جغحه غتارب شغ الغمظ وغثغر ظعره لفطسطغظ! وصث 
رشع صادة طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ أغدا حسار تترغر 
شطسطغظ ضاططئ طظ الئتر إلى الظعر، وسثم الافرغط شغ 
تئئ تراب طظ أرضعا؛ وذلك شغ طغباصعا افول جظئ ٦٨. 
وإذا بعا تاثطى سظ ضض ذلك وتطالإ باطئغص الصعاظغظ 
ورشع  غععد!!  بضغان  وتسارف  شطسطغظ،  بتص  الثولغئ 
اإلجقم  حسار  وغغرعط  والشظعحغ  والئحغر  الثمغظغ 
والسثاء فطرغضا، وارتفسئ أخعاتعط شغ الاأغغث الحسئغ 
إلى سظان السماء. بط طا لئبئ عثه افخعات أن اظصطئئ؛ 
شستئئ تأغغثعا طظعط بسث أن تضحفئ أوراصعط بأظعط ق 
غرغثون اإلجقم، وغصئطعن بالصعاظغظ الثولغئ، وغسغرون 
خطش جغاجات الضفار الشربغغظ!! وطظ عثا الئاب ظصعل 
لمظ غظثثسعن بالحسارات الئراصئ والثطابات الرظاظئ: إن 
التضط سطى افحثاص والسغاجات عع (لطفضر المظئبص 
طظ سصغثة اإلجقم)، ولغج لقظاثابات أو اقظصقبات أو 
الثخعل شغ برلماظات أو غغر ذلك؛ شضض عثه طزاعر تاى 
لع اظثثع الظاس بعا زطظا صخغرا، ق غةعز أن تضعن تضما 
شغ طبض عثه افطعر. وإن جغاجات أردوغان تضحش حغؤا 
شحغؤا سظ واصسه وارتمائه شغ أتدان الشرب وخاخئ 

 أطرغضا ضث طخالح افطئ وصداغاعا
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