
ظحر طعصع (التثث، البقباء، ٢٥ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، 
صعى  صائث  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠١/٠١م) 
أن  احاري،  تسغظ  السمغث  اإلغراظغ،  الثاخطغ  افطظ 
صعاته تماطك إطضاظغات وصثرات ضئغرة، طسطظا اقجاسثاد 
لاثرغإ افطظ الثاخطغ لةئعئ المصاوطئ، وذلك خقل 
شغ  اإلجقطغ  الةعاد  لترضئ  السام  افطغظ  اجاصئاله 
شطسطغظ زغاد الظثالئ والعشث المراشص له شغ ذعران. 
وذضر احاري أن "اإلطام الثاطظؤغ غثسط المصاوطئ دوطا 
أطام الضغان الخعغعظغ وظتظ أغدا جائرون سطى ظعةه 
وطساسثون  المزطعم  الفطسطغظغ  الحسإ  دسط  شغ 
لاصثغط أي طساسثة طمضظئ". طظ جاظئه أحاد افطغظ 
خقل  شطسطغظ  شغ  اإلجقطغ"  "الةعاد  لترضئ  السام 
الطصاء بثسط إغران لةئعئ المصاوطئ خقشا لئسخ الثول 
شغ المظطصئ، وأحاد باعامام صائث صعى افطظ الثاخطغ 
عثه  وخئرات  صثرات  بأن  بصاه  سظ  طسربا  اإلغراظغ، 

الصعى جاساسث شغ طسار جئعئ المصاوطئ".
: عثه عغ ذئغسئ الظزام اإلغراظغ سظثطا غاسطص 
افطر بصدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ، شإظه غصاخر 
لضغان  الضاذبئ  والاعثغثات  الةعشاء  الحسارات  سطى 
غععد والاشظغ بثسط المصاوطئ؛ طع أظه غماطك الصثرة 
السسضرغئ الضاططئ الاغ تمضظه طظ تترغر شطسطغظ 
بثثطئ  افطر  غاسطص  سظثطا  أظه  إق  غعم.  بسخ  شغ 
والسراق  الحام  شغ  ظفعذعا  وتبئغئ  أطرغضا  جغثته 
والغمظ وأششاظساان؛ شإظه غساظفر جظعده وطرتجصاه، 
وغسثر ضض ذاصاته شغسائغح دطاء المسطمغظ وغرتضإ 
طساشق  بقدعط  طظ  وغعةرعط  المةازر  ضثعط 
الحسارات الطائفغئ المصغائ، وطماطغا ضثبئ المصاوطئ 
افظزمئ  عثه  تصثطه  الثي  (الثسط)  إن  والمماظسئ. 
المةرطئ لطفخائض الفطسطغظغئ طع صثرتعا سطى تترغر 
افرض المئارضئ عع ذر لطرطاد شغ سغعن عثه الفخائض 
وضض طظ اظثثع بئرغص جراب المماظسئ الضاذب، وعع 
خغاظئ هللا سج وجض الثي أوجإ الاترك الفعري إذا طا 
اتاض حئر طظ بقد المسطمغظ شضغش بافرض المئارضئ 
الاغ غثظسعا غععد سطى ذعرعا طظث سحرات السظغظ، 
شدق سطى أن عثا (الثسط) عع لغج تئاً شغ شطسطغظ 
المسطمغظ  شغ  ترصإ  ق  افظزمئ  عثه  فن  وأعطعا؛ 
وق ذطئ وآخر عمعا عع تترغر شطسطغظ وظخرة  إقً 
المصاوطئ شغعا، وفن دسمعا المسمعم عع لقجاعقك 
الحسئغ وإغةاد جططان سطى الفخائض شغ شطسطغظ 
الشرب  وطحارغع  طثططات  تمرغر  شغ  قجاثثاطه 
الفطسطغظغئ  الفخائض  سطى  إن  المساسمر.  الضاشر 
دطاء  شغ  أوغطعا  الثغظ  أتدان  شغ  ترتمغ  ق  أن 
المسطمغظ، وأن ق تمثتعط وتمثح دسمعط الثادع 
لعط  سعظاً  وتضعن  تدطغطعط  شغ  بثلك  شاساسثعط 
شغ تخفغئ صدغئ شطسطغظ وتمرغر طثططات الثول 
اقجاسمارغئ الضئرى وشغ طصثطاعا تبئغئ ضغان غععد 
َن  ُْؤِمُ شغ شطسطغظ، وأن غاثضروا صعل الرجعل: «اْل
 ْ ْ َيٌد َعَلى َم ْ، َوُه ْ َأْدَناُه ِِه َعى ِبِذمَّ ْ ْ، َوَ َاَفُأ ِدَماُؤُه َتَ
تةجئعا  ق  اهللا  حرع  وّتثعا  الاغ  شالثطاء   « ْ اُه ِسَ
تثود جاغضج بغضع، شسثو أعض جعرغا عع سثو فعض 
شطسطغظ، وسثو أعض شطسطغظ عع سثو فعض السراق... 
العاجإ  إن  تسالى:  اهللا  لعجه  ظاختغظ  ظصعل  وأخغرا 
المطصى سطى ساتص الفخائض الفطسطغظغئ وضض طسطط 
عع  المئارضئ؛  افرض  سطى  ترغص  دغظه  سطى  غغعر 
شدح عثه افظزمئ الةئرغئ المةرطئ، وضحش تصغصئ 
دسمعا المسمعم، وططالئئ افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا 
بإجصاذعا والاترك الفعري لاترغر شطسطغظ وإظصاذ 
  أعطعا طظ إجرام غععد، ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

ِ يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾. بَِنرْصِ ابَّ

ظحر طعصع (حعاب، اقبظغظ ١٧ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٢/٢٤م) خئرا جاء شغه: "صال خائإ سرغصات 
رئغج  أوصش  أن  طظث   ٢٠١٤ سام  طظث  السمض  سظ  ساذض  "إظه  الفطسطغظغئ  السططئ  شغ  المفاوضغظ  ضئغر 

تضعطئ اقتاقل بظغاطغظ ظاظغاعع المفاوضات، وأظه طظحشض بختاه اآلن"."
: غئثو أن ُتمَّى المفاوضات طع غععد، صث أظسئ سرغصات ضئغر طعرولغ السططئ لطاثاذل بغظ غثي 
غععد، أن جغش الثغظ صطج رتمه اهللا وشغ أصض طظ ساطغظ سطى اجاقطه التضط صث تارب الااار واظاخر سطغعط. 
ظسغ سرغصات ذلك شأخئح غفاثر بسططاه الماثاذلئ المرتمغئ شغ أتدان المساسمرغظ والمتاطغظ وغخفعا 
بسث طدغ سحرغظ ساطا سطى إصاطاعا بالظاحؤئ! دون أن غحغر إلى أن السططئ صث اظاصطئ طظ تالئ الئتث سظ 
الثولئ إلى تالئ العرولئ خطش جغئات غععد السسضرغئ إلخقح افسطاب شغ دوالغئعا! وخثق رجعل اهللا  إذ 
ِي َفاْصَْع َما ِشْئَت». إن صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ عغ صدغئ إجقطغئ وعغ أجمى  ْ َ ْ ْ َت غصعل: «ِإَذا َل
طظ أن غسئث بعا رجاقت السططئ شغ المتاشض الثولغئ، ضما أظعا ق تتض وشص الرؤغئ افطرغضغئ أو اإلظةطغجغئ، 

شطرغص تترغرعا عع ذرغص واتث وعع اجاظفار جغعش المسطمغظ لغجغطعا ضغان غععد ولغائروا طا سطعا تائغرا.
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بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

إلى أعض الصعة والمظسئ شغ الصعى المسطتئ المثطخغظ 
 ، لسصغثتعط: ضعظعا ضافظخار الثغظ ظخروا رجعل اهللا
إلى  جثرغاً،  الةاعطغئ  التغاة  صطئئ  دولئ  لقجقم  شأصام 
السغاجغئ،  السالط  خارذئ  غغرت  ظزغفئ،  إجقطغئ  تغاة 
تال  وتئثلئ  وافخقصغئ،  واقجاماسغئ،  واقصاخادغئ، 
المسطمغظ طظ ذل، وضسش، وععان، شأخئتعا جادًة لطسالط، 
وخغر أطئ أخرجئ لطظاس... شأسغثوا الضرة أغعا المثطخعن 
طظ أعض الصعة والمظسئ، وغغروا وجه الاارغت، شئإطضاظضط 
لتجب  الظخرة  بإسطائضط  فطاضط،  باظتغازضط  ذلك،  شسض 
الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

يَِرُعَها  ْرَض 
َ ْ
األ نَّ 

َ
أ ْكِر  ِّ ا َنْعِد  ِمْن  ُبورِ  الزَّ يِف  َكَتبَْنا  ﴿َولََقْد 

احِلُوَن  إِنَّ يِف َهَذا َكََالذلً لَِقْوٍم َخبِِديَن﴾. ِعَباِدَي الصَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  اقظاثابات الاحرغسغئ الئظشالغئ 
    شغ ظض غغاب العسعد وبصاء العسغث ...٢

-  سئث السجغج آل جسعد الُمعالغ لئرغطاظغا ِبِحّثة 
   والُمسادي لطثقشئ السبماظغئ ِبِحّثة 

   (صراءة شغ وبائص الثارجغئ الئرغطاظغئ) ...٢
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء الباظغ ...٣
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ضطمئ السثد

غعاجه السعدان طظث صرابئ افجئعسغظ طعجئ اتاةاجات 
حسئغئ ضئغرة، بثأت غعم افربساء ٢٠١٨/١٢/١٩م، وذلك 
شغ أسصاب تردي العضع اقصاخادي وطعاجعئ الظاس 
لطشقء، وخسعبئ التخعل سطى الثئج والعصعد، سقوة 
سطى الحح شغ السغعلئ الظصثغئ بسئإ سةج الئظعك سظ 
تعشغرعا. إضاشئ إلى تفحغ الئطالئ ودخعل الئقد شغ 
لروحاات  اقجاةابئ  بسئإ  سظغفئ،  اصاخادغئ  أزطات 
بالدرائإ  اإلظااج  وتسطغض  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
والجارسئ  الخظاسئ  سطى  الئاعزئ  والرجعم  والةمارك 
والاةارة، طع جغاجات طالغئ شاحطئ أدت إلى الادثط 
التضعطئ  عغضض  شغ  الارعض  بسئإ  الماساظط  المالغ 
الثي غمعَّل بالسةج طظ خقل ذئاسئ السمطئ، طع زغادة 

طسثقت الفساد والخرف الئثخغ لطتضعطئ.
وشغ أبظاء عثه اقتاةاجات الاصى الئحغر بصغادة افطظ 
والمثابرات، وصغادة الحرذئ بحضض ضأظما غرجض شغه 
رجالئ شتعاعا أظه غمغض إلى التسط السسضري وافطظغ 
٢٠١٨/١٢/٢٤م  اقبظغظ  الئحغر  سصث  شصث  لقتاةاجات، 
الاصى  ضما  والمثابرات،  افطظ  جعاز  بصغادة  اجاماسا 
ضاتغئ  شغ  الحرذئ  بصادة  ٢٠١٨/١٢/٣٠م  افتث  غعم 
"واجإ  لطتدعر:  صال  تغث  الثرذعم  حرق  بري 
قشاا  صاطه"  ولغج  المعاذظ  وأطظ  تفر  الحرذئ 
إلى أن الصاض صخاخا غضعن أتغاظا شغه ردع لفخرغظ 
طظ أجض التفاظ سطى افطظ الثي غمبض جطسئ غالغئ 
أسطظئ  ٢٠١٨/١٢/٢٣م،  افتث  غعم  وشغ  تسئغره.  وشص 
اقتاةاجات  طظ  طعصفعا  السعداظغ،  الةغح  صغادة 
الختش  ظصطاه  تسمغط  شغ  اظثقسعا  طظ  أغام   ٥ بسث 
السعداظغئ والمعاصع السالمغئ، سصإ اقجاماع الثوري 
لصادة الصعات المسطتئ الثي اظسصث ظعر افتث بعزارة 
افتثاث  تعل  حاطض  تصرغر  تصثغط  شغه  وتط  الثشاع 
الةارغئ بالئقد، أضثت الصعات المسطتئ شغه: "الافاشعا 
تعل صغادتعا، وترخعا سطى طضاسئات الحسإ، وأطظ 

وجقطئ المعاذظ، دطه وسرضه وطاله...".
وصث تساططئ التضعطئ طع المتاةغظ بحضض سظغش أدى 
إلى جصعط صاطى وجرتى، تغث صال الماتثث باجط 
التضعطئ وزغر اإلسقم بحارة جمسئ إن ١٩ حثخا لصعا 
تافعط خقل افتثاث الاغ سمئ الئقد طآخرا بغظعط 
ظزاطغان بغظما جرح ٤٠٦ آخرون بظتع طافاوت، وذضر 
سظ  ظصقً  ٢٠١٩/١/١م  البقباء  ترغئغعن  جعدان  طعصع 
ظاحطغظ جصعط ٤٠ صاغقً واساصال وإخابئ ٩٠٠ آخرغظ، 

تط تصثغط ٢٦ طظعط إلى طتاضمات.
لاظزغط  الاترغخ  دسعات  طظ  لطتث  طتاولئ  وشغ 
اتاةاجات جثغثة، صاطئ السططات سئر إدارة الثسعة 
تط  المبال  جئغض  شسطى  افئمئ؛  طظ  سثد  باعثغث 
اجاثساء الحغت الثضاعر طتمث سئث الرتمظ طظ إدارة 
الثسعة بمتطغئ جئض أولغاء بعقغئ الثرذعم، وطتاولئ 
الدشط سطغه تاى ق غاتثث سظ افوضاع الاغ تمر بعا 
الئقد إق أظه أخرَّ وظاصح طسآولغ إدارة الثسعة الثغظ 
لط غساطغسعا تصثغط تةئ طصظسئ شسطمعه لةعاز افطظ 
الثغظ صاطعا بدربه، تغث تضالإ سطغه سحرة طظ زباظغئ 
بافصثام  ورضطعه  الشطغزئ  بالسغاط  وضربعه  افطظ 
طسئئغظ له افذى الةسغط، تاى غصر بحرذغظ أولعما: 
أق ُغخطغ إطاطاً، وباظغعما: أن غتدر لمئاظغ الةعاز طرة 
أخرى غعم الةمسئ، إق أظه رشخ اقظخغاع لحرَذغعط، 
وبسث أن رأوا بئاته أذطصعا جراته، وصث خطَّى الةمسئ 
لطمخطغظ اظفسطعا  وسظثطا سرض افطر  بالظاس إطاطاً، 
عع  غضعن  بأن  طساعثغظ  لمعصفه  طآغثغظ  غاضئغظ 

إطاطعط وأظعط ق غرغثون إطاطاً غغره.
وصث أسطظئ التضعطئ شرض تالئ الطعارئ شغ وقغات 
الصدارف والظغض افبغخ وطثن دظصق وبربر وسطئرة 
جمطئ  طظ  وقغات   ٩ وتسغح  الحمالغئ،  بالعقغئ 
وقغات الئقد الـ١٨ تالئ ذعارئ، وعغ وقغات دارشعر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

أردوغان  إسقن  طظث  افتثاث  شغ  بالاثصغص  الةعاب: 
تراطإ  إسقن  وإلى  الفرات  حرق  لطعةعم  خطاه 

اقظستاب طظ جعرغا تاى الغعم... غائغظ:
افطرغضغئ  السغاجئ  وشص  عغ  أردوغان  جغاجئ  أوقً: 
ق تاةاوزعا بحغء ذي بال، بض ضما غصال تثو الصثة 

بالصثة، وبغان ذلك:
جغفري  جغمج  لسعرغا  افطرغضغ  المئسعث  جاء   -١
إلى أظصرة واجامع طع المسآولغظ افتراك ٢٠١٨/١٢/٧، 
خاخئ  جعرغا  شغ  افطرغضغئ  المرتطغئ  الثطئ  ورجط 
شغ طظئب وإدلإ، وأضث جغفري، أن الاساون تعل طظئب 
إلتقل السقم شغ جعرغا، تغث ("طظ  أخئح ظمعذجاً 
تساون  دون  عظاك  ظعائغ  تض  إغةاد  الممضظ  غغر 
الاساون  وتعل  وترضغا".  الماتثة  العقغات  بغظ  وبغص 
سمطظا  أن  ظآضث  "دائما  صال:  افضراد،  المسطتغظ  طع 
طآصئ،  (داسح)  ضث  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  طع 
وبسث   ،(٢٠١٨/١٢/٨ شغ  قغظ  أون  تغ  آر  وتضاغضغ"... 
أربسئ أغام طظ تطك الجغارة أسطظ أردوغان سظ خطاه 
الةثغثة حرصغ الفرات (شغ خطاب ببه الاطفجغعن، صال 
الرئغج الارضغ "جظحرع شغ سمطغات سسضرغئ، خقل 
أغام، إلخقء حرق الفرات طظ اإلرعابغغظ اقظفخالغغظ"، 
طحغرًا إلى المظاذص الاغ تسغطر سطغعا "وتثات تماغئ 

الحسإ"... بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٢/١٢).
٢- بسث اإلسقن الارضغ سظ التمطئ السسضرغئ الةثغثة 

أطرغضغئ  تخرغتات  خثرت  بساسات  الفرات  حرصغ 
"حعن  (وصال  الئظااغعن  طرضجعا  وضان  ذلك،  تسارض 
روبرتسعن"، الماتثث باجط "الئظااغعن"، شغ بغان، إن 
"الصغام بسمض سسضري طظ جاظإ واتث شغ حمال حرق 
جعرغا خاخئ شغ ظض اتامال وجعد أشراد طظ الةغح 
صطص  طتض  المظطصئ  طتغط  شغ  أو  عظاك  افطرغضغ 
طصئعلئ  غغر  الظعع  عثا  طظ  أشسال  وأضاف: "أي  بالس". 
 ،(٢٠١٨/١٢/١٣ الةثغث  الثطغب  طعصع  لظا"...  بالظسئئ 
وبعثه المسارضئ الاغ ضان طرضجعا الئظااغعن وأسداء 
جمععرغغظ بارزغظ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ شصث 
وجثت ترضغا ظفسعا بغظ رأغغظ طثاطفغظ غخثران سظ 
واحظطظ، لثلك تةمثت الثطئ الارضغئ اظازارًا لطرأي 
الظعائغ شغ واحظطظ! وصال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ 
أردوغان غعم اقبظغظ ١٢/١٧ (إن بقده ربما تحظ شغ 
وصال  جعرغا..."  شغ  جثغثة  سسضرغئ  سمطغئ  وصئ  أي 
أردوغان شغ خطاب ألصاه بإصطغط صعظغئ بعجط الئقد 
"أسطظا رجمغا أظظا جظئثأ سمطغئ سسضرغئ حرصغ الفرات". 
رده  وضان  تراطإ  السغث  طع  ذلك  "ظاصحظا  وأضاف 

إغةابغاً"... روغارز ٢٠١٨/١٢/١٧).
طفاجأ  وبحضض  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ   -٣
طظ  افطرغضغئ  الصعات  جتإ   ٢٠١٨/١٢/١٩ افربساء  غعم 
دتر  وعغ  المعمئ،  إظةاز  سطى  بظاًء  ذلك  وأن  جعرغا، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ما خال تحريك الجيوش
لتحرير األرض المباركة

فهو ذر للرماد في العيون

بئست سلطة تقتات من المتاجرة بقضية شعبها

آخر املساةثات سطى الساتئ السعرغئ
طظ إسقن أردوغان خطاه لطعةعم حرق الفرات 

إىل إسقن تراطإ جتإ صعاته طظ جعرغا!

/alraiah.net @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: تعالئ الاخرغتات طظ أردوغان تعل العةعم حرق الفرات، بط تأجغض العةعم، بط طساودة الاخرغح 
بالعةعم...إلت بط المسارسئ إلى روجغا بالاظسغص شغ السمطغات بسث أن ذطإ افضراد شغ طظئب التماغئ طظ 
الظزام السعري... وصث تثطض ذلك إسقن تراطإ أظه جغستإ الةغح افطرغضغ طظ حرق الفرات... بط التثغث 
سظ جّث الفراغ وعضثا... والسآال عع: طا وراء تردد أردوغان شغ طعضعع العةعم حرق الفرات؟ وعض عثه 
افسمال والاخرغتات طظ أردوغان بالاظسغص طع أطرغضا أو دون تظسغص طا غسظغ اخاقشاً شغ السغاجئ بغظ تراطإ 

وأردوغان؟ بط طا الثاشع قظستاب الةغح افطرغضغ طظ جعرغا؟ والمسثرة سظ ذعل السآال وججاك اهللا خغرًا.



افربساء ٣ طظ جمادى افولى ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢١٦

ظحر طعصع (سربغ ٢١، البقباء، ٢٥ ربغع افول ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٠١م) الثئر الاالغ: "صالئ وجائض إسقم خغظغئ 
البقباء إن السططات التضعطغئ شغ وقغئ غعاّظان جظعب غربغ الئقد صاطئ بإغقق بقبئ طساجث شغ طظطصئ "شغحان" 
بتةئ "تثرغج سطعم دغظغئ بحضض غغر صاظعظغ". وذضرت ختغفئ "South China Morning Post" الخغظغئ أن 
"السططات المتطغئ طظسئ أداء السئادة داخض المساجث، بتةئ تثرغج سطعم دغظغئ غغر صاظعظغئ"، طحغرة إلى وصعع 
طا جماعا "طحاتظات بغظ صعات افطظ المتطغئ وطسطمغ "ععي" الثغظ تاولعا الاخثي إلغقق طساجثعط". وشغ 
طحاعث طخعرة ظحرتعا الختغفئ سطى طعصسعا اإللضاروظغ، تزعر افغقل سطى باب أتث المساجث، ضما تثاول 

ظاحطعن طحاعث تزعر اساثاء صعات أطظغئ سطى المخطغظ شغ المساجث خقل سمطغئ اإلغقق".
: إن طا غتثث اآلن لطمسطمغظ شغ الخغظ عع حاعث تغ سطى تال المسطمغظ وعط غسغحعن بق خطغفئ 
غرسى حؤعظعط، شعط طدطعثون وطمظعسعن تاى طظ أداء حسائرعط الاسئثغئ، وعع حاعث أغداً سطى طثى 
تعاذآ تضام المسطمغظ طع الضفار المةرطغظ، وعع حاعث ضثلك سطى خمئ طا غسمى بالسالط التر سطى الةرائط 
والمةازر طعما ضاظئ بحاساعا ووتحغاعا ذالما ضان المسطمعن عط ضتغاعا. إن الظخرة التصغصغئ لطمسطمغظ 
جعاء شغ الخغظ أو شغ طغاظمار أو شغ شطسطغظ أو شغ أي بصسئ طظ بصاع افرض ق تصش سظث تث الثساء أو الثسط 
المالغ، بض بةغعش تعإ لاطصظ المةرطغظ دروجاً تظسغعط وجاوس أظفسعط، وإق شساجداد جطعة المةرطغظ 
وجاسامر طساظاة المسطمغظ؛ لثلك غةإ سطى ضض المسطمغظ المثطخغظ أن غشثوا السغر ظتع إصاطئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة شفغعا غسج المسطمعن وبعا ظظاصط طظ المةرطغظ والزالمغظ.

ظحر طعصع (تصائص أون قغظ، الثمغج، ٢٠ ربغع اآلخر 
ظائإ  شغه: "أضث  جاء  خئرا  ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٢/٢٧م) 
رئغج طةمعسئ الئظك الثولغ لمظطصئ الحرق افوجط 
شغ  الاسرغع  ضرورة  سطى  بطتاج  شرغث  أشرغصغا،  وحمال 
تعظج  شغ  اقصاخاد  إظساش  إلى  الراطغئ  اإلخقتات 
والظأي بعا سظ الاةاذبات. وتابع "ق غمضظ لطثولئ طططصا 
تعشغر شرص الاحشغض بض إن طعماعا تصاخر سطى تعشغر 
المظاخ المقئط لثشع طساعمئ الصطاع الثاص وطساظثته 

تاى غآدي الثور المططعب طظه شغ الاحشغض"."
: إن الئظك الثولغ غأطر تعظج بالسغر شغ اإلخقتات الضئرى الاغ عغ أواطر لخظثوق الظصث الثولغ 
قلاعام طا تئصى طظ طعارد الئقد بسث ظعإ البروات طظ ظفط وغاز وطسادن، شمظعال الاظمغئ الثي غعخغ 
به الئظك وخظثوق الظصث الثولغان غعثف إلى إغراق الئقد شغ الثغعن وطظ بط إخداسعا إلطقءاتعما. لصث 
أخئح طسروشاً سظث الصاخغ والثاظغ أن خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ عما طآجساان اجاسمارغاان لطثول 
الضئرى لطاثخض شغ حؤعن دول السالط بإغراصعا شغ دواطئ الثغعن وشرض الائسغئ اقصاخادغئ سطغعط، شصث 
ازداد الفصر وتداسفئ المحاضض تغبما تق، إن الئقد لظ تثرج طظ أزطاعا اقصاخادغئ طظ خقل وخفات الئظك 
الثولغ وجرساته الممغائ، وإظما باساماد الثولئ شغ طعازظاعا سطى طخادرعا الثاتغئ ورشخ اقجاةابئ لطدشعط 
الثولغئ ورشخ المساسثات الثولغئ وصروض بظعضعا، وعع طا غآدي إلى اطاقضعا لصرارعا وبالاالغ إظفاق 
افطعال سطى المحارغع المظاةئ الاغ تعشر المال الضاشغ لرساغئ حآون الظاس، وعثا غتااج إلى تشغغر الظزام 
الرأجمالغ السطماظغ بظزام اقصاخاد شغ اإلجقم الثي غصدغ سطى أجج الفساد، الاغ ظئائ طظعا ضض الحرور، 

طظ طآجسات ربعغئ، وظزام اتاضاري، وتتضمات اصاخادغئ، وحرضات رأجمالغئ تاتضط بافجسار وافجعر.

رشخ سئث السجغج آل جسعد ذطإ السططان سئث التمغث 
الباظغ باقظدعاء تتئ ظفعذ الثولئ السبماظغئ، شالصائث 
السسضري السبماظغ تسظ حضري ظصض إلغه رجالئ سئث 
التمغث، وتّثره شغعا طظ الفاظئ شغ ظةث، وأخئره أّن غثًا 
أجظئغئ ُطتّرضئ لعا، وصال له بأّن السططان أرجطه لتصظ 

الثطاء، وطظع الاثخض افجظئغ شغ الئقد المسطمئ.
رّد سطغه سئث السجغج: "ق ظصئض لضط ظخغتئ وق ظسارف 

لضط بسغادة وق ذاسئ لضط سطغظا".
دسا وزغر خارجغئ برغطاظغا ضرزون حغعخ وأطراء الثطغب 
الُماساوظغظ طع اإلظةطغج وسطى رأجعط سئث السجغج سطى 
ظعر جفغظئ برغطاظغئ، وألصى شغعط خطاباً تتئ ظقل 
برغطاظغا،  طآبر  وسّثد  الئرغطاظغ،  افجطعل  طثاشع 
إلى:  ودساعط  المظطصئ،  أطظ  تفر  سطى  وصثرتعا 
"ضرورة الاساون طظ أجض تثطغص المظطصئ طظ أسثاء 
أو  سبماظغغظ  أضاظعا  جعاء  طظعا  وإصخائعط  برغطاظغا 

ألمان أو روجاً أو شرظسغغظ".
تاةّظإ  السجغج  سئث  صئض  الئرغطاظغئ  السغاجئ  وضاظئ 
شغ  الئصاء  وُتفّدض  السربغئ،  الةجغرة  سمص  شغ  الاعغض 
وجعد  طع  ولضظ  الضعغئ،  إلى  ُسمان  طظ  جعاتطعا 
أحثاص طبض سئث السجغج غّغرت برغطاظغا جغاجاعا، وضان 
"عثشعا افخطغ طظ الاتالش طع سئث السجغج عع الصداء 
سطى ابظ رحغث الاابع لطثولئ السبماظغئ، الثي ضان ُغعّثد 

جظاح الةغح الئرغطاظغ جظعب وادي الراشثغظ".
المسامث  إلى  رجالئ  السجغج  سئث  أرجض   ١٩١٠ السام  شغ 
شغعا  غاصرب  حضسئغر  عظري  ولغام  الظصغإ  الئرغطاظغ 
"شظحأت  السربغئ،  الطشئ  غسرف  حضسئغر  وضان  طظه، 
بغظعما طعدٌة صعغئ وخثاصئ طاغظئ طظث ذلك العصئ"، 
ضما أرجض رجالًئ إلى بغرجغ ضعضج وضغض برغطاظغا 
شغ المظطصئ صال شغعا: "ُظثاذإ جغادتضط بالظزر إلى 
الخثاصئ الصثغمئ بغظظا وبغظضط، وإلى المساعثة افجئص 
طظ ذلك والاغ تسعد إلى سعث المشفعر له جثي شغخض 
والاغ اظصدئ طظعا ٥٥ جظئ وتئصى طظعا ٥٥ جظئ، وإّظظا 
ظرغإ باجاسادة اقتفاق بغظظا"، بّط أضاف: "إّن آل جسعد 
أشدض طظ طئارك الخئاح فّظعط (آل جسعد) لط غضظ 
لعط شغما طدى أي تساطض طع افتراك، ولط غرشسعا السطط 

الارضغ طبض طئارك، ولط غسارشعا بثقشئ السططان".
ذالئًا  السجغج  سئث  إلى  رحغث  ابظ  حّمر  أطغر  أرجض 
السجغج  سئث  شرشخ  بغظعما،  والسقم  الخطح  طظه 
لقظةطغج،  رحغث  آل  خدعع  بحرط  إقّ  طسه  الخطح 
ضعضج  إلى  وبسث  السبماظغئ،  الثولئ  سظ  والاثطغ 
بسث  رحغث  ابظ  إّن  جسادتضط  تسطمعن  "ضما  غصعل: 
السطط  غظعي  أّظه  شغه  ُغسرب  ضااب  طع  برجعل  إلّغ 
شأجئاه أّظه غساطغع أْن ُغخئَح خثغصًا لظا بحرط أْن 
الئرغطاظغئ  التضعطئ  خثغصاظا  ظتع  الخثاصئ  ُغزعَر 
سظه  ترضى  ق  حغء  بأي  غصعم  ق  وأْن  وتطفائعا، 
أّضث  بّط  رحغث"،  ابظ  شرشخ  الئرغطاظغئ،  التضعطئ 
لضعضج:  شصال  لقظةطغج  الُمططص  وقءه  السجغج  سئث 
بض  حثخغ  غرض  في  طسه  الخطح  أصئض  لط  "إّظظغ 

طظ أجض طخالح التضعطئ الئرغطاظغئ شصط".
افتراك  إلى  إلرجالعا  جمض   ٧٠٠ افبرغاء  أتث  احارى 
سئث  شعاجط  اإلظةطغج  ضّث  تربعط  شغ  لعط  دسمًا 
السجغج صاشطئ الةمال، واجاعلى سطغعا، وأرجطعا عثغًئ 

لقظةطغج شغ الضعغئ.

الضعغئ  شغ  السجغج  سئث  الاصى   ١٩١٣ آذار/طارس  وشغ 
سطى  "السغطرة  سطى  سجطه  سظ  له  وأشخح  بحضسئغر، 
اإلتساء والصطغش شغ أصرب شرخئ ُطساشقً تالئ الدسش 

والعجغمئ السبماظغئ شغ الئطصان".
بعةعم  صام  ظغسان/أبرغض ١٩١٣  الاالغ  الحعر  شغ  بّط 
اإلتساء  سطى  السغطرة  شرض  طظ  شغه  تمّضظ  ُطئاغئ 
ذلك  بسث  اجاعلى  بّط  طظعا،  السبماظغئ  التاطغئ  وذرد 
سطى طغظاء السصغر، وذرد السبماظغغظ طظه، واتافض طع 
شغ  الئترغظ  شغ  اإلظةطغجي  العضغض  وترغفعر  حضسئغر 

المغظاء واجاصئق اجاصئاقً تاشقً برصخئ السرضئ.
شغ آذار/طارس ١٩١٤ وخض حضسئغر إلى الرغاض، وطضث 
شغعا ١٥ غعطاً لطائاتث طع سئث السجغج تعل تعاخطه طع 
زسماء الةجغرة ضاإلطام غتغى وطتمث اإلدرغسغ تاضط 
سسغر وغغرعما طظ رجال برغطاظغا، وضان العثف طظ 

اقجاماع "تظسغص السمض الةماسغ ضّث السبماظغغظ".
ظةث  أطغر  "طظ  السجغج:  سئث  ضاإ   ١٩١٤/١١/٢٨ شغ 
واإلتساء سئث السجغج: أططغ صعي باهللا وبالتضعطئ الئعّغئ 
الئرغطاظغئ بأّن افطر جعف ُغثّبر ضما غظئشغ... وأْن ظافص 

تةاه اآلخرغظ (السبماظغغظ) ضما تسطمعن".
السجغج  سئث  بغظ  جراب  طسرضئ  وصسئ   ١٩١٤/١١/٢٤ شغ 
السجغج  سئث  جاظإ  إلى  شغعا  وحارك  رحغث،  وابظ 
المثشسغئ  صغادة  وتعّلى  سسضري،  ضمساحار  حضسئغر 

شغعا، وُصاض شغ المسرضئ.
اإلطئراذعرغئ  (شارس  وحاح  جسعد  ابظ  ضعضج  صطث 
العظثغئ) تصثغرًا لطمضاظئ الُمامّغجة له سظث الئرغطاظغغظ 
إلى  افولى  السالمغئ  الترب  جظعات  شغ  وصعشه  بسئإ 
جاظئعط، طّما ضمظ لئرغطاظغا جقطئ اإلطثادات القزطئ 

لصعاتعط الُمحارضئ شغ تمطئ اتاقل السراق بسث ذلك.
شغ ١٩١٥/١٢/٢٦ وّصع ضعضج طع سئث السجغج ُطساعثة 
دارغظ وخادق سطغعا ظائإ ططك برغطاظغا شغ العظث 

وطّما جاء شغعا:
سئث  طخالح  بتماغئ  الئرغطاظغئ  التضعطئ  تطاجم   –

السجغج وطخالح بقده.
– غاسعث سئث السجغج بأْن غماظع سظ ضض ُطثابرة أو اتفاق 
أو ُطساعثة طع أي تضعطئ أو دولئ أجظئغئ (غغر برغطاظغا).

– أْن ق غاظازل سظ أراٍض أو غآجرعا أو غرعظعا أو ُغصّثطعا 
ضاطاغاز إلى أي دولئ أجظئغئ أخرى، أو في أتث طظ رساغا 

دولئ أجظئغئ بثون ُطعاشصئ التضعطئ الئرغطاظغئ.
– أْن غاسعث ضما تسعث والثه طظ ضض تةاوز وتثخض 
شغ الضعغئ والئترغظ وصطر وُسمان وجعاتطعا، وضض 
المحاغت المعجعدغظ تتئ تماغئ إظةطارا والثغظ لعط 

ُطساعثات طسعط.
إجارلغظغ  جظغه   ٥٠٠٠ بثشع  له  برغطاظغا  تسعثت  بّط 
ألش  وطائئ  وُبظثصغئ،  رّحاش  وألش  جظعغاً،  ضمرتإ 

رخاخئ.
"ضان  الئرغطاظغئ:  السةقت  شغ  جاء   ١٩١٥/١٢/٢٩ شغ 
وُطساصغمًا،  خرغتًا  الحثخغ  السجغج  سئث  طعصش 
طظ  ُغمّضظظا  الترب  خقل  ببئات  إلغظا  اظدماطه  وإّن 

اقساماد سطغه".
بظ  تسغظ  طظ  طضاظاه  سطى  السجغج  سئث  خاف  ولّما 
تضارث  "ق  له:  وصال  روسه  طظ  ضعضج  عّثأ  سطغ 
ق  بأْن  لك  وظاسعث  قجاصقلك،  ضاطظعن  شظتظ 

 "غساثي سطغك الحرغش وق غغره

التث افدظى طظ حروط اقظاثابات الترة والظجغعئ".
تالما تط اإلسقن سظ إجراء اظاثابات شغ الئقد والئثء 
التضعطئ  حرسئ  طا  جرسان  اقظاثابغئ،  بالتمقت 
تالئ  بإغةاد   - سعاطغ  رابطئ  تجب  سطغعا  -المعغمظ 
غدمظ  تاى  المسارضئ،  خفعف  بغظ  والثسر  الثعف 
تجب الرابطئ التخعل سطى الصثر افضئر طظ افخعات، 
وصث تخض بالفسض، شطةأت التضعطئ إلى اساصال طؤات طظ 
أسداء المسارضئ خقل افحعر الاغ جئصئ اقظاثابات 
بسئإ اتعاطات وخفاعا المسارضئ بأظعا "زائفئ"، وصال 
ضبغرون إظعط تسرضعا لعةمات طظ أظخار التجب التاضط، 

طما حّض صثرتعط سطى الصغام بثساغئ اظاثابغئ.
السالط  شغ  ظعسعا  طظ  شرغثة  بظشقدش  اظاثابات  إّن 
"الثغمصراذغ"، شالمرحتعن شغعا غاظاشسعن شغما بغظعط 
سطى طثى وقئعط لطضاشر المساسمر، أصطاب تجب رابطئ 
تسغظئ،  الحغثئ  رأجعط  وسطى  لقظةطغج  سمقء  سعاطغ 
وغاصربعن طظ برغطاظغا وطظ الحص المائصغ شغ العجط 
السغاجغ شغ تطغفاعا شغ المظطصئ، العظث. وتجب الحسإ 
الئظشالغ سمغض فطرغضا، وضان أصطابه غخرخعن ذعال شارة 
التمطئ اقظاثابغئ تاى تساسثعط أطرغضا شغ اقظاثابات، 
بغظما ضاظعا أغدا غاصربعن إلى الحص المعالغ فطرغضا شغ 
العظث، أطق شغ التخعل سطى تخئ طسصعلئ شغ الئرلمان 
والتضعطئ الصادطئ. وخقل عثا الاظاشج غغر الحرغش بغظ 
افتجاب السغاجغئ السمغطئ لطشرب، تشغإ العسعد باتسغظ 
العضع شغ الئقد اصاخادغاً واجاماسغا وتصعصغا...، وغئصى 
العسغث بالصمع لضض طسارض سطى تضط الطاغغئ تسغظئ، 
وطرد ذلك إشقس الظزام بحصغه (افغطئغئ والمسارضئ) 
طظ تض أغئ طحضطئ اجاماسغئ أو اصاخادغئ، تاى إظه سةج 
سظ تض طحضطئ الماععرغظ الثغظ غصعدون التاشقت شغ 
المعاخقت الساطئ! ظاعغك سظ سةجعط سظ تعشغر الماء 
والضعرباء لمثاطش طظاذص الئقد، وطظعا الساخمئ دضا! 
وذئسا ق تثغث سظ بظاء بظغئ تتاغئ لاسجغج اقصاخاد شغ 
الئقد، وأي اصاخاد؟! والئطث غصعم سطى السمالئ شغ الثارج 
شغما غحئه السئعدغئ، والسئعدغئ التصغصغئ شغ طخاظع 

الظسغب الاابسئ لطحرضات السالمغئ الشربغئ!
الـ١٦٠  غفعق  جضاظه  وسثد  طسطط،  بطث  بظشقدش  إن 
ططغعن ظسمئ، وأعطه طظ الةادغظ المةاعثغظ شغ السمض، 
وطظ غامضظ طظعط طادغاً طظ إضمال دراجاه غخئح طظ 
المئثسغظ سطى طساعى السالط، وأرض بظشقدش زراسغئ 
خخئئ، شعغ طخّإ فظعار سثغثة، لثلك أرضعا "دلاا" 
العظثي،  المتغط  سطى  تصع  وبظشقدش  جثا،  خخئئ 
وخطةاظعا وحعاذؤعا سمغصئ، وطغاععا اإلصطغمغئ غظغئ 
بالشاز الطئغسغ، وجئالعا الحمالغئ غظغئ بالفتط التةري... 
إن بطثًا عثه طعاخفاته لعع أعٌض فن غضعن دولئ إصطغمغئ 
صعغئ وغظغئ، وق أبالس إن صطئ إظه طآعض بحضض ضئغر فن 
غضعن ظصطئ ارتضاز لطثولئ السزمى، دولئ الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا، أدسع اهللا أن تضعن 

 ضثلك، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن

اقظاثابات الاحرغسغئ الئظشالغئ 
يف ظض غغاب العسعد وبصاء العسغث

 ٢٠١٨ افول/دغسمئر  ضاظعن  طظ  الـــ٣١  شغ  ُسصثت 
اظاثابات ساطئ شغ بظشقدش، وأسطظئ لةظئ اقظاثابات 
خئاح غعم اقبظغظ سظ شعز الاتالش، الثي تاجسمه رئغسئ 
العزراء الحغثئ تسغظئ بأغطئغئ ضئغرة، لافعز بثلك ببالث 
شارة سطى الاعالغ، وصالئ المفعضغئ الساطئ لقظاثابات 
إن الاتالش الثي غعغمظ سطغه تجب رابطئ سعاطغ الثي 
تاجسمه تسغظئ تخض سطى ٢٨٧ طصسثا طظ بغظ ٢٩٨ 
 ٣٠٠ طظ  المآلش  الئرلمان  شغ  ظاائةعا  أسطظئ  طصسثا 
تجب  غسث  الثي  الئظشالغ،  الحسإ  تجب  وتخض  سدع. 
المسارضئ الرئغسغ شغ الئقد سطى جائ طصاسث شصط، 
وُغثضر أن التجب صث صاذع اقظاثابات السابصئ الاغ جرت 
شغ سام ٢٠١٤م، شغ أسصاب اظاثابات رشداعا المسارضئ 
بعخفعا طجورة. وصالئ الطةظئ اقظاثابغئ شغ بظشقدش 
لعضالئ أظئاء "روغارز" إن اتعاطات باجوغر اقظاثابات صث 
بطشاعا طظ دوائر شغ جمغع أظتاء الئقد وإظعا جااعلى 
الاتصغص شغ افطر، وطظ جاظإ آخر، دسا ضمال تسغظ 
الثي  المسارض  العذظغئ  العتثة  جئعئ  تتالش  زسغط 
غصعده تجب الحسإ الئظشالغ، دسا طفعضغَئ اقظاثابات 
إحراف  تتئ  جثغثة  اظاثابات  بإجراء  أطر  إخثار  إلى 
أن اقظاثابات  إدارة طتاغثة "بأجرع طا غمضظ"، زاسماً 
طثغرة  جاظةعلغ  طغظاضحغ  وصالئ  صخعر.  حابعا  صث 
"عغعطظ راغاج ووتح" لةظعب آجغا سطى تعغار: "عظاك 
طثاوف بحأن طخثاصغئ اظاثابات بظشقدش طع وجعد 
طجاسط خطغرة سظ تسرض ظاخئغظ لارعغإ وشرض صغعد 
سطى أتئاع المسارضئ بمراضج اقصاراع، وجسغ السثغث طظ 

المرحتغظ إلسادة اقظاثابات".
سظش  أسمال  تثططعا  شصث  الئظشالغئ،  اقظاثابات  وضسادة 
وصاض، وعع اظسضاس لطمحعث السغاجغ شغ الئقد الصائط 
سطى خراع بغظ التجبغظ الرئغسغغظ تجب رابطئ سعاطغ 
وتجب الحسإ الئظشالغ، وصث اجاتثث تجب رابطئ سعاطغ 
تحضغطئ تضاطغئ شغ تجبه تصعم سطى إغةاد طةمعسات 
بططةغئ تابسئ له وعغ سمطغا طظ أسداء تجبه طظ أبظاء 
افتغاء الفصغرة والماعجطئ، غصعطعن بثور الاةسج سطى 
الظاس وسطى المسارضئ والاخرف ضأظعط أختاب جططئ 
رجمغئ شغ الثولئ، وعط سمطغا طظ غصعم بأسمال الحشإ 
والاخفغات بإدارة وتعجغه طظ صغادة التجب والسغاجغغظ 
شغ الثولئ. وصالئ الحرذئ: "إن طا ق غصض سظ ١٧ حثخا 
صاطعا خقل اقظاثابات، بسث تمطئ اظاثابغئ جادعا السظش، 
التخعل  طظ  ترطاعا  التضعطئ  أن  المسارضئ  وزسمئ 
سطى شرخئ طاساوغئ شغعا"، وصال تسغظ طساء افتث: 
"لصث تط الاقسإ بحضض ضاطض شغ اقظاثابات ضطعا وغةإ 
إلشاؤعا"، وصال طرحتعن إظعط حاعثوا ظحطاء التجب 
التاضط غسئؤعن الخظادغص بئطاصات اظاثابغئ، وغصعطعن 
باجوغر افخعات، ضما طظسعا أغدا أتئاع المسارضئ طظ 
دخعل طراضج الاخعغئ، وصال تسغظ: "حعثظا اظاثابات 
جغؤئ شغ الماضغ ولضظ ق بث طظ الصعل إن جعء عثه 
اقظاثابات بالثات لط غسئص له طبغض، ولط غاعشر شغعا 
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للمسلمين  قمعها  تصّعد  الصين 
وتغلق مساجد لمسلمي "الهوي"

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

البنك الدولي يأمر تونس باإلصالحات الكبرى 
اللتهام ما تبقى من مواردها



 السثد ٢١٦  ٣افربساء ٣ طظ جمادى افولى ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ طـ 

افربساء، أن الصرار تط اتثاذه بسث طضالمئ عاتفغئ جرت 
بغظ تراطإ وأردوغان الةمسئ الماضغ. وصال المخثر 
لقتفاق  غةري تطئغصاً  ذاته طئغِّظاً: "ضض طا تثث قتصاً 
الثي تط الاعخض إلغه خقل عثه المضالمئ العاتفغئ".) 
شصث  وتراطإ  أردوغان  بغظ  العاتفغئ  المضالمئ  وسظ 
(وصال   ٢٠١٨/١٢/٢١ الارضغئ  افظاضعل  وضالئ  ظصطئ 
الرئغج الارضغ "تراطإ جألظا: عض بعجسضط الصداء سطى 
سطغعط،  صدغظا  "ظتظ  أردوغان:  واجاطرد  (داسح)؟" 
وغمضظظا طعاخطئ ذلك طساصئق... غضفغ أن تصّثطعا لظا 
الثسط القزم طظ الظاتغئ الطعجساغئ... شغ الظعاغئ بثأوا 
"افطرغضغعن" باقظستاب. واآلن عثشظا طعاخطئ سقصاتظا 
الثبطعطاجغئ طسعط بحضض جطغط"). عضثا ضاظئ ترضغا 
تزظ بأظعا عغ الاغ تمف الفراغ... لضظ الثي تثث عع 
تترك الظزام إلى طظئب بططإ طظ افضراد! (وتةّمع ظتع 
وسربات  دبابات  برشصئ  الظزام،  صعات  طظ  سظخر  ألش 
طسئر  ظصطئ  شغ  بصغطئ،  برحاحات  طجودة  رباسغ  دشع 
إلى  الظزام  صعات  طظ  سظخرًا   ٤٠ ظتع  ودخض  الااغعئ. 
ظصطئ طحارضئ طع "صسث" شغ صرغئ الغالظغ حمال حرصغ 
السرغمئ. وعغ الظصطئ افولى الاغ تامرضج شغعا صعات 
الظزام بسث اقتفاق طع "صسث" سطى ظحر صعات طحارضئ 
الارضغئ...  والصعات  التر  الةغح  جغطرة  ظصاط  طصابض 

طعصع المثن ٢٠١٨/١٢/٢٧).
وطظ بط تعجه وشث ترضغ شغ ٢٠١٨/١٢/٢٩ وعع طضعن طظ 
وزغر الثشاع الارضغ والثارجغئ ورئغج افرضان لمظاصحئ 
المعضعع... ولضظ تخرغتات بسخ المسؤعلغظ الروس 
ضاظئ طسافجة لارضغا: شالماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ 
(إظه   ،١٢/٢٧ افربساء  صالئ  زاخاروشا،  طارغا  الروجغئ 
"غةإ أن تسغطر السططات السعرغئ سطى افراضغ الاغ 
جغثرج طظعا افطرغضغعن". وتابسئ زاخاروشا: "بطئغسئ 
التال غزعر جآال أجاجغ: طظ جغسغطر سطى المظاذص 
الاغ جغارضعا افطرغضغعن؟ طظ العاضح أن عثا غةإ 
أن غضعن طظ صئض التضعطئ السعرغئ بمعجإ الصاظعن 
وجعات  باظسغص  "ظصعم  زاخاروشا:  وأسطظئ  الثولغ..." 
المسار  سطى  طتثدة  جغاجات  وظظفث  ضبإ  سظ  الظزر 
السغاجئ  باتةاه  جعاء  افتراك،  الجطقء  طع  السعري 
لمضاشتئ  السسضرغئ  السمطغات  طةال  شغ  أو  الثارجغئ 
اإلرعاب سطى افرض"... طعصع المثن ٢٠١٨/١٢/٢٧) وصال 
غراعام  لغظجي  الئارز  افطرغضغ  الةمععري  السغظاتعر 
أغداً (إن تراطإ ططاجم بالاأضث طظ سثم احائاك ترضغا 
طع صعات وتثات تماغئ الحسإ سصإ اظستاب الصعات 
شغ  بقده  تطغفئ  لارضغا  وأضث  جعرغا  طظ  افطرغضغئ 
تطش حمال افذطسغ إصاطئ طظطصئ سازلئ شغ المظطصئ 
لطمساسثة شغ تماغئ طخالتعا. وَتساِئر ترضغا وتثات 
شغ  الضردغئ  اقظفخالغئ  لطترضئ  شرساً  الحسإ  تماغئ 
أراضغعا وتعثد بحظ عةعم سطى عثا الفخغض... سربغ 

بعجئ شغ ٢٠١٨/١٢/٣١).
الاظسغص  بـ"طرضج  السمض  الروجغ،  الةغح  أساد  بط 
السرغمئ  بطثة  ("شغ  جعرغا"  شغ  لطمخالتئ  الروجغ 
طعصع  شارة"...  صئض  طظعا  اظستابه  بسث  طظئب،  برغش 
سصئات  وغعِجث  أوجث  ذلك  وضض   ،(٢٠١٨/١٢/٢٧ المثن 

أطام ترضغا شغ طضء الفراغ!
٣- وتاى روجغا الثولئ الصعغئ ظسئغاً شإن أطرغضا تظاصض 
غرصئ  أظعا  تثرك  وروجغا  أخرى...  إلى  أزطئ  طظ  بعا 
شغ طأزق جعرغا طظث تثخطعا السسضري شغ جعرغا بسث 
بعتغظ  شضان   ٢٠١٥/٩/٢٩ شغ  وبعتغظ  أوباطا  اجاماع 
الصرم  ظاغةئ  السصعبات  رشع  ذلك  طصابض  شغ  غأطض 
ولضظعا لط ُترشع... بط ضاظئ روجغا ترغث تسط طعضعع 
إدلإ سسضرغاً لااتطض طظ سإء جعرغا وتثرج طظ ذلك 
المأزق ولغأخث التض السغاجغ بسث ذلك العصئ الطعغض، 
شق غدرعا طا داطئ تتططئ طظ السمض السسضري شغ 
غضعن  أن  إق  ذلك  دون  تالئ  أطرغضا  لضظ  جعرغا... 
التض السغاجغ أوقً... وصث ذضرظا عثا افطر شغ جعاب 
آظفًا  المثضعر   ٢٠١٨/٩/٢٢ شغ  أخثرظاه  الثي  السآال 
وأسادت  إدلإ  سطى  صخفعا  روجغا  أوصفئ  (وعضثا 
تجال  وق  الماعجط،  الئتر  شغ  ظاورت  الاغ  جفظعا 
تساةثي أطرغضا طئاحرة أو سئر ترضغا لتسط طعضعع 
أطرغضا  ولضظ  السغاجغ...  التض  صئض  سسضرغاً  إدلإ 
ترغث التض السغاجغ صئض أي تسط سسضري شغ إدلإ 
قجاسمالعا ورصئ ضشط قباجاز روجغا تعل صعاسثعا 
السسضرغئ شغ جعرغا وطظ بط تةسض المسارضئ تسرض 

طعضعع الصعاسث شغ التض السغاجغ...).
بط زاد الطغظ ِبطَّئ صرار تراطإ باقظستاب!!! بط طا تثث 
بسث ذلك طظ ضعن روجغا أخئتئ بغظ الظزام وبغظ 
الفرات!  حرق  افضراد  طظاذص  وباصغ  طظئب  شغ  ترضغا 
اتفاصات،  وترضغا  روجغا  وبغظ  الظزام،  تثسط  شروجغا 
وتحعد ترضغا وصعات الظزام غصاربعن، وروجغا بغظعما 
وعضثا  الصاال...  اظثلع  إذا  طأزق  شغ  روجغا  غةسض  طا 

شأطرغضا تظاصض بروجغا طظ طأزق إلى آخر!
٤- وأطا أوروبا شمظعا طظ ضان طحارضاً طع الاتالش الثولغ 
واظستاب أطرغضا جغارضعط شغ ترج شعط ق غساطغسعن 
الئصاء وتثعط... وشغ العصئ ظفسه ضاظعا غرغثون بصاء 
أطرغضا تساظغ شغ جعرغا ق أن تراصئعط طظ بسغث بسقم! 
ولثلك "اتاةعا وعاجمعا" صرار اقظستاب... شصث أسطظ 
الماتثث باجط رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ: "أن الاتالش 

طخرغئ وجسعدغئ وترضغئ لعثا الشرض. وعثا الضقم 
لغج جثغثًا... ولط غظاه عثا الاخعر افطرغضغ لطتض شغ 
جعرغا والصاضغ باجاةقب صعات طظ الثارج... إن إدارة 
دوظالث تراطإ تثطط إلتقل صعات سربغئ طتض الصعات 
افطرغضغئ شغ جعرغا لتفر اقجاصرار شغ حمال حرق 
وصث  اإلجقطغئ...")  الثولئ  تظزغط  عجغمئ  بسث  الئقد 

أسطظ تراطإ ذلك طئاحرة شغ تخرغتاته افخغرة.
سطغعا  بسصطغئ الااجر الاغ تسغطر  ٢- إن تراطإ غفضر 
شضرة الربح والثسارة، شعع غرغث تعشغر ظفصات الةظعد 
افطرغضغغظ سطى الثجغظئ افطرغضغئ، وطع أن السسعدغئ 
افضراد  الةظعد  ظفصات  طسزط  تثشع  ضاظئ  واإلطارات 
الاتالش  تضالغش  شغ  تساعط  وضثلك  وتسطغتعط 
الثولغ: (الممطضئ السربغئ السسعدغئ واإلطارات، باتعا 
القسئئ  الظاسمئ  الصعى  أعط  أتث  افخغرة  اآلوظئ  شغ 
داخض جعرغا، سطى خطفغئ تصارغر إسقطغئ ذضرت دسط 
طخر  الارضغئ...  التثود  سطى  جعرغا،  لضرد  الرغاض 
السربغئ شغ ٢٠١٨/١٢/٤). وضثلك أسطظئ السسعدغئ غعم 
٢٠١٨/١٢/١٤ تسثغث طئطس لطاتالش الثولغ الثي تصعده 
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  شصالئ  أطرغضا. 
ططغعن  بمؤئ  جاعمئ  السسعدغئ  ("إن  ظاورت  عغثر 
دوقر شغ تغظ تسعثت اإلطارات باصثغط ٥٠ ططغعظا شغ 
وطع   (٢٠١٨/١٢/١٧ أوظقغظ  الثطغب  الةثغث"...  الامعغض 
ذلك شعع غرغث أن ُتشّطى ضض ظفصات جظعده وتضالغش 
خسارة  الظفصات  تطك  غسثُّ  فظه  وأجطتاعط  تظصقتعط 
شغ سرشه ضااجر، وطظ بط غرغث أن غصعم بعثا الثور 
غغره، وعثا ظاعر غغر خفغ شغ تخرغتاته الاغ ظصطاعا 
جعرغا  طظ  اقظستاب  صراره  سصإ   ٢٠١٨/١٢/٢٠ روغارز 
أن  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  ترغث  "عض  (وأضاف 
تخئح حرذغ الحرق افوجط، وأق تتخض سطى حغء 
جعى بثل افرواح الشالغئ وإظفاق ترغطغعظات الثوقرات 
رون، شغ طسزط افتغان، طا ظصعم  لتماغئ آخرغظ ق ُغصثِّ
به؟ عض ظرغث أن ظزض عظاك لفبث؟ تان العصئ أخغرًا 
أطرغضا  أن  غائغظ  ذلك  ضض  طظ  آخرون")  غتارب  فن 
ترغث أن غصعم اآلخرون بتروبعا، شاسغض دطاؤعط بثل 

دطائعا، وُتفاح خجائظعط بثل خجائظعا!
٣- إن تراطإ غرغث أن تظحشض افذراف بالتض السغاجغ 
ضما ترغث أطرغضا ولغج بافسمال السسضرغئ سطى افصض 
تحعد  باعصغش  ذلك  خظع  وصث  التالغئ  الزروف  شغ 
التض  تأطغظ  غرغث  فظه  إدلإ  تةاه  والظزام  روجغا 
السغاجغ وشص طثططاته صئض ضض حغء، وصث أحرظا إلى 
ذلك شغ جعاب السآال الثي أخثرظاه شغ ٢٠١٨/٩/٢٢: 
(وصث باتئ روجغا تسغ عثه السغاجئ افطرغضغئ... لثلك 
لط تساطع إضمال عةعطعا الثي أسثت له إلظعاء افزطئ 
أطرغضا  طظ  بثشع  ترضغا  فن  ذرغصاعا  سطى  إدلإ  شغ 
اسارضئ وإغران خمائ... وعضثا شحض اجاماع إغران 
٢٠١٨/٩/٧ شغ إصرار خطئ روجغا لمعاجمئ إدلإ وإظعاء 
بدسئ  جعى  غمِخ  ولط  روجغا،  ذرغصئ  سطى  افزطئ 
طتض  وتض  بعتغظ  أردوغان  اجاماع  ُسصث  تاى  أغام 
العةعم إظحاُء طظطصئ طظجوسئ السقح وذلك بمئارضئ 
أطرغضغئ! شصث ظصطئ وضالئ ظعشساغ غعم ٢٠١٨/٩/١٨ سظ 
طسآول شغ الثارجغئ افطرغضغئ صعله لطعضالئ: "ظرتإ 
وظحةع روجغا وترضغا سطى اتثاذ خطعات سمطغئ لمظع 
سطى  وتطفائه  افجث  تضعطئ  طظ  السسضري  العةعم 
سطى  صخفعا  روجغا  أوصفئ  وعضثا  إدلإ"...  طتاشزئ 
إدلإ وأسادت جفظعا الاغ ظاورت شغ الئتر الماعجط، 
وق تجال تساةثي أطرغضا طئاحرة أو سئر ترضغا لتسط 
ولضظ  السغاجغ...  التض  صئض  سسضرغاً  إدلإ  طعضعع 
سسضري  تسط  أي  صئض  السغاجغ  التض  ترغث  أطرغضا 
شغ إدلإ قجاسمالعا ورصئ ضشط قباجاز روجغا تعل 
صعاسثعا السسضرغئ شغ جعرغا وطظ بط تةسض المسارضئ 
تسرض طعضعع الصعاسث شغ التض السغاجغ... أي أن 
اعامام ترضغا وطظ ورائعا أطرغضا بمظع عةعم روجغا 
أطرغضا  لمخطتئ  افولى  الثرجئ  شغ  ضان  إدلإ  سطى 
لتماغئ  أو  إلدلإ  العخعل  طظ  الظزام  لمظع  ولغج 
المثظغغظ، بض شغ العصئ الثي ُتتِضط شغه أطرغضا التض 
سظثعط  تععن  شتغظعا  روجغا  له  وُتثدع  ترغث  الثي 
دطاء إدلإ، طثظغغظ أو غغر طثظغغظ، طظجوسئ السقح 
شغ  بثلك  تظطص  وجغرتعط  السقح...  طظجوسئ  غغر  أو 
طظاذص جعرغا المثاطفئ، وجرائمعط تاصثطعط طظ ضض 
جاظإ...) اظاعى اقصائاس. وعضثا شإن تراطإ باتثاذه 
العثف،  عثا  طظ  افذراف  صرَّب  شصث  اقظستاب  صرار 
شعع صث خثع ترضغا بأن جسطعا تزظ أظعا جاسث شراغ 
اظستاب الصعات افطرغضغئ... وأدخض الرسإ شغ صطعب 
افضراد باعثغثعا طظ صئض ترضغا، شسارسئ إلى الظزام 
تططإ طظه أن غتمغعا، وعثا طا أراده الظزام، شأطام 
تعثغثات ترضغا لفضراد شغ طظئب تعجه الظزام بصعاته 
وشغ  الظزام  تثسط  روجغا  وفن  طظئب...  طظطصئ  إلى 
العصئ ظفسه طافصئ طع ترضغا، وإذن غخئح طظ الخسإ 
أن تصاتض ترضغا الظزام شغ طظئب إق إذا جثَّت سقصات 
جثغثة شغ المظطصئ... وعضثا جسض تراطإ افذراف ق 
تةث طغسعرًا أطاطعا إق أن تئثأ شغ أتادغث الاسعغئ 
وشص طا ترغث أطرغضا! وصث بثأت بسخ افذراف تاتثث 

بثلك سطظاً وآخرون غاتثبعن جرًا:
أ- أحارت الظاذصئ باجط الثارجغئ الروجغئ إلى (أن صرار 
المساعمئ  سطغه  جعرغا  طظ  الصعات  جتإ  واحظطظ 

"تظزغط الثولئ" (صال تراطإ: "بسث اقظاخارات الاارغثغئ 
ضث "داسح"، تان العصئ إلسادة حئابظا السزماء إلى 
العذظ"... وضالئ جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/١٢/٢٠)، وبعثا 
اقظستاب ظعر وضأن أطرغضا تثطغ جاتئ حرصغ الفرات 
لارضغا، وسطى الفعر أسغثت التغاة لثطئ أردوغان، شَعشص 
المخثر ظفسه (أرجض الةغح الارضغ تسجغجات جثغثة 

ظتع وتثاته صرب التثود طع جعرغا، جظعبغ الئقد).
جعرغا  طظ  اقظستاب  افطرغضغ  الرئغج  بإسقن   -٤
السغاجغغظ  بغظ  اقتاةاجات  طظ  ساخفئ  بارت  شصث 
افطرغضان شغ واحظطظ، وسارضعا أسداء بارزون شغ 
وبحضض  أدت  أن  وصسعا  طظ  وبطس  الةمععري،  التجب 
(تصثم  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  اجاصالئ  إلى  طفاجأ 
وزغر الثشاع افطرغضغ جغمج طاتغج باجاصالاه طظ 
طظخئه... ولمح طاتغج بصعة شغ رجالئ اجاصالاه إلى 
وجعد اخاقشات شغ السغاجات طع الرئغج تراطإ..." 
بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٢/٢١). وطع عثا الترج شغ واحظطظ 
صال الرئغج الارضغ شغ خطاب بإجطظئعل (ضظا صررظا 
شغ افجئعع الماضغ الصغام باعغض سسضري حرصغ ظعر 
وتثبئ  تراطإ  الرئغج  طع  عاتفغاً  تتثبظا  الفرات... 
بافطظ  وطسآولغظ  دبطعطاجغغظ  بغظ  اتخاقت 
وأخثرت العقغات الماتثة بغاظات، وصث دشسظا عثا إلى 
الارغث لئسخ العصئ. وأضاف أردوغان "أرجأظا سمطغاظا 
ظعر  حرصغ  شغ  افضراد"  "المصاتطغظ  ضث  السسضرغئ 
افطرغضغ  الصرار  ظاغةئ  افرض  سطى  ظرى  تاى  الفرات 

باقظستاب طظ جعرغا"... روغارز ٢٠١٨/١٢/٢٢).
حرصغ  الارضغئ  السسضرغئ  السمطغئ  بأن  غادح  وبعثا 
اقظازار  طرتطئ  إلى  شصط  غعطغظ  بسث  سادت  الفرات 
طةثدًا، فظعا تثور طع العّئات الصادطئ طظ واحظطظ، 
شاظحطعا أو تثمثعا، وأن الاخرغح بالعةعم والاأجغض 
ضاظئ تصادغه اسائارات أطرغضغئ طظث زغارة جغفري وطا 
تئع تطك الجغارة، أي أن ترضغا ق جغاجئ لعا شغ جعرغا 
بحضض طظفخض سظ طا غأتغعا طظ واحظطظ بما غضاد 
طظ  غصربعا  طا  إلى  الفطك  شغ  الثوران  طظ  بعا  غظجل 
السمقء، شإن الظزام شغ ترضغا ضان غراسغ طخالح أطرغضا 
أضبر طظ طخالح ترضغا شغ أتغان ضبغرة ضما ضان شغ 
سمطغاغ "درع الفرات" و"غخظ الجغاعن"! وضاظئ ُتطَجم 
بالثطعط التمراء افطرغضغئ ضما ضان شغ طظئب سظثطا 

اصاربئ طظعا سمطغئ "درع الفرات"، شاعصفئ بسغثًا سظعا!
باظغاً: أطا سظ الثاشع لصرار اقظستاب الثي اتثثه تراطإ 

شغمضظ شعمه طظ اجاسراض افطعر الاالغئ:
الاثخقت  ظاغةئ  تخطئ  الاغ  افطض  خغئئ  بسث   -١
الرئغج  داشع  والسراق،  أششاظساان  شغ  افطرغضغئ 
جثغث  حضض  سظ  جابص  وصئ  شغ  أوباطا  افطرغضغ 
طظ أحضال الاثخض الثي اجائسث أو صطض طظ طحارضئ 
التطفاء  سطى  بحثة  واسامث  شغعا،  افطرغضغئ  الصعات 
الخراع  بثاغئ  وطظث  الصاال.  شغ  بالةظعد  لاجوغثعط 
طبض  المظطصئ  شغ  أتئاسعا  أطرغضا  تحثت  السعري، 
ترضغا وإغران ودول طةطج الاساون الثطغةغ، وضثلك 
البعرة  إتئاط  شغ  شاسض  دور  لطسإ  افوروبغ  اقتتاد 
ضث افجث. وسظثطا لط غضظ عثا ضاشغاً، لةأت العقغات 
الماتثة بحضض سطظغ إلى طساسثة روجغا إلغةاد تض 
دبطعطاجغ سظ ذرغص اتفاصات جظغش... وطع ذلك شطط 

ُتثِض أطرغضا الساتئ السعرغئ سسضرغاً.
صرار  شضان  المسألئ  عثه  سطى  رضج  تراطإ  جاء  ولما 
اقظستاب شغ ٢٠١٨/١٢/١٩ وصث داشع تراطإ سظ صراره، 
شضاإ تشرغثات سثة غعم ٢٠١٨/١٢/٢٠ سطى طعصع تعغار: 
"إظه غفغ باسعث َصَطسُه أبظاء تمطاه اقظاثابغئ شغ سام 
٢٠١٦ بالثروج طظ جعرغا. وإن العقغات الماتثة تصعم 
بسمض دول أخرى طظعا روجغا وإغران دون طصابض غثضر. 
روجغا  آخرون...  غتارب  فن  أخغرًا  العصئ  تان  وصث 
وإغران وآخرون عط السثو المتطغ لطثولئ اإلجقطغئ. 
العذظ  إلى  لطسعدة  العصئ  تان  سمطعط.  ظآدي  ظتظ 
سئر  ظحرعا  تشرغثة  شغ  تراطإ  (وصال  الئظاء"  وإسادة 
(اقجاماسغ)  الاعاخض  طعصع  سطى  الرجمغئ  خفتاه 
"تعغار": "خططظا لطئصاء شغ جعرغا ٣ أحعر، وضان ذلك 
صئض ٧ جظعات، لط ظشادر أبثًا". وتابع: "سظثطا أخئتئ 
رئغساً، ضاظئ "داسح" تجداد حراجئ، وعا عع اآلن صث 
اظعجم حرَّ عجغمئ، وتان الثور سطى الثول افخرى طبض 
ترضغا لطصداء سطى طا تئصى طظه بسععلئ، ظتظ سائثون 

إلى الثغار"... روجغا الغعم ٢٠١٨/١٢/٢٢).
وشغ العصئ ظفسه حضر روجغا وإغران والظزام السعري 
اتفاق  شغ  فطرغضا  ضئغرة  خثطئ  أّدوا  سظثطا  وأردوغان 
جعتحغ تعل إدلإ غعم ٢٠١٨/٩/١٧ طثّضرا أظه عع الثي 
أراد سصث عثا اقتفاق شطّئعا ذطئه... شعع غثرك أن روجغا 
وإغران وتجبعا شغ لئظان وأحغاسعا وترضغا والسسعدغئ 
لطصاال  طساسثون  وغغرعط  الاظزغمات  طظ  وأتئاسعما 
لطتغطعلئ  أطرغضا  أجطعا  طظ  تصاتض  الاغ  ظفسعا  لطشاغئ 
سعدة  دون  والتغطعلئ  السعري  الظزام  جصعط  دون 
اإلجقم، شصث تسعثوا بثلك جرًا وسطظاً شغ اتفاصغات جظغش 
وأجااظئ وجعتحغ وشغ افطط الماتثة وصرارات طةطج 
افطظ الماسطصئ بسعرغا وخاخئ صرار ٢٢٥٤ الثي تصثطئ 
به أطرغضا إلى المةطج وظال اإلجماع وأخئتئ ضض عثه 
افذراف وغغرعا تطالإ باطئغصه. وصث ذضرظا شغ جعاب 
جآال باارغت ٢٠١٨/٧/٢٩ أن طظ خطط أطرغضا: ("اقساماد 
سطى صعى إصطغمغئ "لتفر السقم"، وصث تساصثم صعات 

تامئ: آخر المساةثات سطى الساتئ السعرغئ طظ إسقن أردوغان خطاه لطعةعم حرق الفرات إلى إسقن تراطإ جتإ صعاته طظ جعرغا!

إلى  طحغرة  لطعضع،  حاططئ  تسعغئ  إلى  الاعخض  شغ 
سثم وجعد وضعح شغ الةثول الجطظغ لقظستاب طظ 

جعرغا... جئعتظغك سربغ ٢٠١٨/١٢/٢٦).
ب- طخادر "المثن" (أضثت أن سمطغئ السغطرة سطى 
بططإ  تعصفئ  غعطغظ،  طظث  سظعا  أسطظ  والاغ  طظئب 
طظ الةاظإ الارضغ، وتط تأجغطعا بعثف إجراء المجغث 
طظ المفاوضات الارضغئ طع روجغا وأطرغضا... المثن 

٢٠١٨/١٢/٢٧) اظاعى
وسطغه شصث اجاطاع تراطإ أن غتعل جععد افذراف 
إلى الاسعغئ الاغ طعث لعا بمعضعع اقظستاب الثي 
إق  أطاطعا  تةث  ق  افذراف  أخئتئ  تغث  به...  خرح 

طثطط أطرغضا بالاسعغئ فزطئ جعرغا.
افجئاب  طظ  ضثلك  عع  اقظاثابغ  الساطض  إن  بط   -٤
تراطإ  لثى  شإن  تراطإ،  سظث  افعمغئ  ذات  المسائرة 
وشصا  الثارجغئ،  التروب  ضث  صثغماً  حثخغاً  طعصفاً 
اقظاثابات،  شغ  غفعز  جسطاه  الاغ  أوق"  "أطرغضا  لتمطئ 
وطظ بط شإن الثسعة إلى اظستاب الصعات طظ جعرغا 
وأششاظساان تسعد بالظفع سطغه حثخغاً، طظ أجض التمطئ 
اقظاثابغئ المصئطئ لسام ٢٠٢٠. ولثلك شعع طعاط بسعدة 
٢٠٠٠ طظ الصعات افطرغضغئ طظ جعرغا (ذي غاردغان شغ 
٢٠١٨/١٢/١٩) و ٧٠٠٠ طظ أششاظساان، (npr شغ ٢٠١٨/١٢/٢١) 
وطظ بط غتزى بحسئغئ سظث الحسإ افطرغضغ بحضض 

سام تساسثه شغ إسادة اظاثابه شغ سام ٢٠٢٠:
بالباً: وعضثا شصث أوجث تراطإ خثاساً بض شعق الخثاع 
صئض  تاى  باقظستاب  صراره  ظاغةئ  وافتئاع  لسمقئه 
تظفغثه الئطغء الثي صث غساشرق أحعرًا، عثا إذا تط 
بضاططه... وباثبر طا جرى وغةري غائغظ أن تراطإ ق غصغط 
لطسمقء وافتئاع، ولع ضاظعا غسصطعن قظفدعا طظ  وزظاً 
تعله ولضظعط ق غسصطعن! شاجاسمطعط لاظفغث طثططاته 

باإلذقل والثثاع ولط تسطط طظ ذلك روجغا وأوروبا:
أن  ظظعا  أطرغضا  بظان  ذعع  عط  الثغظ  شافضراد   -١
أطرغضا تثربعط وتسطتعط لغظفخطعا سظ جعرغا وتصغط 
لعط دولئ تاضفض أطرغضا بتماغاعا، وخاروا غظفثون طا 
ترغثه أطرغضا شغ جئغض الثولئ المعسعدة! ولثلك ضاظعا 
الثط افطاطغ شغ ضض صاال ترغثه أطرغضا! وصث أحاد 
بالصعات  ضارتر  أحاعن  آظثاك  افطرغضغ  الثشاع  وزغر 
الثغمصراذغئ السعرغئ، وعغ المزطئ الاغ ظزمئ شغ 
الماتثة.  العقغات  صئض  طظ  الضردغئ  الفخائض  إذارعا 
لظا  طماازون  حرضاء  أظعط  ("أبئاعا  سظعط  ضارتر  وصال 
سطى افرض شغ طتاربئ (داسح). وظتظ طماظعن لثلك، 
باسصغثات  اقساراف  طع  ذلك،  شغ  اقجامرار  وظساجم 
دورعط اإلصطغمغ". (ختغفئ ترغئ دغطغ ظغعز، ١٨ آذار/
جَائصى  أطرغضا  أن  افضراد  ظظ  وعضثا   (٢٠١٦ طارس 
داسمئ لعط شغ السرِّ والسطظ ولط غطفئ ظزرعط تخرغح 
جغمج جغفري، الممبض الثاص لطعقغات الماتثة شغ 
جعرغا المثضعر آظفاً: (... وتعل الاساون طع المسطتغظ 
جعرغا  صعات  طع  سمطظا  أن  ظآضث  "دائما  صال:  افضراد، 
تغ  آر  وتضاغضغ"...  طآصئ،  داسح  ضث  الثغمصراذغئ 
سمالاعط  شغ  اجامروا  بض   ،(٢٠١٨/١٢/٨ شغ  قغظ  أون 
ولعثا جُعض سطى أطرغضا تعظغفعط تغث ترغث خثطئ 
اصادئ  وسظثطا  لمخطتاعط!  ولغج  عغ  لمخالتعا 
ظعرعط  وترك  اقظستاب  صرار  إخثار  أطرغضا  طخطتئ 
الصرار  أطرغضا  أخثرت  ترضغا  تعثغثات  أطام  طضحعشاً 
طا  وعثا  اقسائار...  شغ  افضراد  طخطتئ  أخث  ودون 
دشسعط إلى أتدان الظزام وعع طا ضاظئ تئشغه أطرغضا 
لةسض الظزام غسعد إلى حمال جعرغا وبططإ طظ افضراد! 
(تث صادة افضراد، الثغظ غسغطرون سطى طسزط حمال 
جعرغا والثغظ أزسةعط صرار العقغات الماتثة اقظستاب 
طظ المظطصئ، روجغا وتطغفاعا دطحص سطى إرجال صعات 
لتماغئ التثود طظ خطر عةعم ترضغ... وتضحش دسعة 
افضراد لسعدة صعات التضعطئ السعرغئ إلى التثود، الاغ 
سمص  سظ  لسظعات،  افضراد  المسطتغظ  إلدارة  خدسئ 
أزطاعط شغ أسصاب صرار الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ 
المفاجأ جتإ الصعات... جئعتظغك سربغ ٢٠١٨/١٢/٢٧) 
وصث اسائرت صعات جعرغا الثغمصراذغئ صرار اقظستاب 
افطرغضغ المفاجأ طظ حرصغ جعرغا ("ذسظئ شغ الزعر 
وخغاظئ لثطاء آقف المصاتطغظ"، شغ أول تسطغص لعا سطى 
الصرار، افربساء. وظصض المرخث السعري لتصعق اإلظسان 
سظ طخادر وخفعا بالمعبعصئ، أن جعات صغادغئ شغ 
الصعات  اظستاب  "اسائرت  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات 
افطرغضغئ شغ تال جرى، خظةرًا شغ ظعر صعات جعرغا 
الاغ  الضردي"،  الحسإ  تماغئ  ووتثات  الثغمصراذغئ 
أضئر  سطى  الفائائ  والسظعات  افحعر  خقل  جغطرت 
بصسئ جشراشغئ خاضسئ لسغطرة تظزغط "داسح"، وعغ 
طظطصئ حرق الفرات طع طظئب. طعصع الاترغر ظغعز شغ 

٢٠١٨/١٢/١٩) اظاعى
ضاظئ  شصث  ترج،  شغ  أخئتئ  شصث  ترضغا  وضثلك   -٢
تسث  الاغ  عغ  جغةسطعا  أطرغضا  اظستاب  أن  تزظ 
اتخال  بسث  ضان  اقظستاب  صرار  أن  وبثاخئ  الفراغ 
تراطإ وأردوغان طظ خقل تطك المضالمئ... شصث ذضرت 
روجغا الغعم ٢٠١٨/١٢/١٩ (ضحش طسآول أطرغضغ طططع 
أن الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، اتثث صرار جتإ 
طتادباته  ظاغةئ  جعرغا  طظ  الماتثة  العقغات  صعات 
افخغرة طع ظزغره الارضغ، رجإ ذغإ أردوغان. وأوضح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤المسآول افطرغضغ، شغ تثغث لعضالئ "روغارز"، الغعم 
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رشخ تجب الاترغر شغ وقغئ افردن طحروع المعازظئ الساطئ لطثولئ لطسام ٢٠١٩م الثي صّثطاه التضعطئ 
ورجعم  الدرغئغئ  اإلغرادات  خقل  طظ   ٪٩٣ بظسئئ  جغمعلعظعا  الثغظ  عط  الظاس  أن  وضحش  افردظغئ، 
الثثطات، طسائرا أن عثا المحروع ق غصض جعءًا سما صثطاه التضعطات الماساصئئ، شغما غاضرر طع ظعاغئ ضض 
سام طحعث أبعاق شغ طةطج الظعاب غرضعن الظاس بأشعاععط، وغصرون المعازظئ سظث الاخعغئ طاثاذلغظ 
أو طاعاذؤغظ طع الظزام وتضعطاه! وشغ ظحرة أخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ افردن أساد إلى افذعان: 
برباط  برغطاظغا  وربطاه  جاغضج-بغضع،  اتفاصغئ  إبر  اجاسماري  جغاجغ  بصرار  افردظغ  الظزام  ظحأ  ضغش 
طتضط بالشرب الضاشر المساسمر وظزاطه الرأجمالغ، وأطثته بالمظح والصروض، بثل إغةاد اصاخاد تصغصغ، 
بض جسطاه تارجًا لضغان غععد، ورعغظئ الشرب. وحثدت الظحرة سطى: أن المعازظئ سمض جغاجغ، غضحش سظ 
سصغثة الثولئ وظزاطعا اقصاخادي، والمعازظات الاغ أصرعا الظزام شغ افردن صائمئ سطى الظزام اقصاخادي 
الرأجمالغ الثي ُغفرز الفساد واقجاشقل وتضثغج البروة بغث تفظئ طظ الماظفثغظ، وعع طا جغئصغ افردن 
السفظ.  الرأجمالغ  وظزاطعا  اقجاسمارغئ  لطثول  رعغظئ  الظزام  عثا  دام  طا  سغح  وضظك  حصاء  شغ  وأعطه 
أطا التض شصث أضثت الظحرة: أن الثروج طظ دواطئ السةج والَثْغظ والفصر ق غضعن إق بالسعدة لقجقم وأخث 
اإلجقم،  شغ  اقصاخادي  الظزام  أتضام  بتسإ  وظفصاتعا  الثولئ  إغرادات  شاخئح  أتضاطه،  طظ  المسالةات 
واقظسااق طظ ربا طترم، وصروض إذسان، وجئاغئ ضرائإ، وضثلك صطع السقصئ طع خظثوق الظصث والئظك 
الثولغغظ وضاشئ أدوات العغمظئ السالمغئ، عثا عع ذرغص الثقص وإظصاذ الئقد، وعثا طا غثسعضط إلغه تجب 
وبعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  غثسعضط  ألغط،  سثاب  طظ  وُغظةغضط  ُغتغغضط  لما  الاترغر، 

وتثعا تافةر ذاصات افطئ وتاخثر السالط وتمطآه صسطًا وسثقً وخغرًا.

افزرق،  والظغض  ضردشان  جظعب  ووقغات  الثمج، 
بصطع  التضعطئ  صاطئ  وصث  ضردشان.  وحمال  وضسق 
خثطئ حئضئ الظئ، خاخئ طعاصع الاعاخض طبض الفغج 
التضعطئ  وأغطصئ  والعاتساب..إلت،  وتعغار،  بعك، 

المثارس إلى أجض غغر طسمى.
الئحغر  غعاخض  الضاربغئ  افوضاع  عثه  ظض  وشغ 
ووخط  التصائص  وتطفغص  والظفاق  الضثب  جغاجئ 
والمارصغظ،  بالسمقء  الطاتظ  الشقء  سطى  المتاةغظ 
وق  غضض  ق  طساضغظ  الحسإ  أن  إظعار  طتاولاه  طع 
لما  الـ٦٣  بالثضرى  ضطماه  شغ  ذلك  ظعر  وصث  غمض، 
الرئاجغ  الصخر  طظ  ألصاعا  الاغ  باقجاصقل  غسمى 
"إن  ٢٠١٨م:  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٣١ اقبظغظ  طساء 
الئقد تمر بزروف اصاخادغئ ضاغطئ، أضرت بحرغتٍئ 
وداخطغئ".  خارجغئ  فجئاب  طةامسظا،  طظ  واجسٍئ 
وظتج  المساظاة  عثه  ظصثر  إذ  "وظتظ  وأضاف 
بعصسعا، وظحضر حسئظا سطى خئره الةمغض، شإظظا سطى 
الخسئئ  المرتطئ  عثه  تةاوز  سطى  ظعحك  بأظظا  بصئ 
وضسئ  الثولئ،  طآجسات  "ضض  أن  وأضث  والسابرة"، 
خارذئ الطرغص لطثروج طظ عثه افزطئ، باجاراتغةغئ 
تسامث سطى اإلظااج واإلظااجغئ". ضأنَّ الئحغر ق غثرك 
أن العاصع صث تشغر وأن افطئ أخئتئ واسغئ وطثرضئ 
الثي  الظفاق  ساد  طا  وأظه  وخارجغًا  داخطغًا  غثور  لما 
غمارجه ظزاطه وتشغغر التصائص غدطض أتثًا إق بسخ 

السثج المرتئطغظ ارتئاذًا طظفسغًا بظزاطه.
خفعشًا  الظاس  غصش  أن  والمتجن  المآجش  لمظ  إظه 
السعدان،  طبض  بطث  شغ  السغح  لصمئ  سطى  لطتخعل 
غعاجه  أن  المتجن  لمظ  وإظه  السالط،  غثاء  جطئ  غسائر 
أضبر طظ ظخش الحسإ شصرًا طثصساً، والسئإ جغاجات 
اتئاسًا  شاحطئ،  بسغاجات  السعدان  أشصرت  الاغ  الثولئ 
لمآجساتعط المالغئ  لسغاجات المساسمرغظ وتمضغظاً 

صغمئ بابائ سظثعط، بض لعاث وراء المخالح المادغئ؛ 
حصئ  تدغغص  تتاول  أغدًا  عغ  أطرغضا  خارت  لثلك 
السعشغاتغ)  (اقتتاد  روجغا  وبغظ  بغظعا  الثقف 
ولصاءات  بمفاوضات  طسعا  الثخعل  تتاول  وأخثت 
الصثغط  الظفعذ  إخــراج  سطى  واتفصاا  واتفاصغات، 
الحرق  سطى  الخراع  إن  الصعل:  شغمضظ  وسطغه  ضطه، 
طرّضجًا  ضان  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  افوجط، 

الاالغ: الظتع  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  بفاسطغئ 
شغ  والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  السغاجات  ظطئ  لصث 
السالمغئ  الترب  اظاعاء  بسث  افوجط  الحرق  صدغئ 
وضاظئ  المحارضئ،  بطرغص  جائرتغظ  الباظغئ 
جغاجاتعما  شغ  وتاثاضران  تةامسان  الثولاان 
وظطئ  بغظعما،  وافجــالــغــإ  الثطط  وتظسصان 
المظاشع  بسخ  باْلِاَعام  فطرغضا  تسمح  برغطاظغا 
تساغرعا  وظطئ  السربغئ،  الةجغرة  ظفط  شغ  خاخئ 
وجععا  شغ  تصش  ضاظئ  ولضظعا  افتغان،  بسخ  شغ 

بمخالتعا". طدرًا  تسائره  شغما 
طصاوطئ  احاثاد  وبسث  الجسغط،  تسظغ  اظصقب  "بسث 
الخراع  وتتعل  افطرغضغئ  المحارغع  لةمغع  إظةطارا 
سطظغ،  حئه  خراع  إلى  الثولاغظ  بغظ  الصائط  الثفغ 
الحرق  شغ  الثبطعطاجغعن  أطرغضا  طمبطع  رأى 
السسضرغئ  أطرغضا  طخالح  غاعثد  طا  افوجــط 
السغاجئ  بصاء  أن  ورأوا  المظطصئ،  شغ  واقصاخادغئ 
الئرغطاظغئ  السغاجئ  طع  جظإ  إلى  جظئًا  افطرغضغئ 
السالمغئ  الترب  صئض  ضاظئ  ضما  أطرغضا،  بصاء  طسظاه 
بإسطائعا  تضافغ  إلظةطارا،  طسثرًة  أداًة  الباظغئ 
سظعا،  وتثاشع  المظطصئ  شغ  إلغصاشعا  خشغرًا  ُذْسمًا 
المظطصئ  وتئصغ  المظطصئ  خغرات  ضض  طظ  وتترطعا 
ضطعا تتئ جغطرة إظةطارا وتثعا، وبسث دراجئ عثا 
المساَمثون  افطرغضغعن  الثبطعطاجغعن  رأى  العاصع 
بث  ق  أظه  شأغصظعا  ذلك،  السربغئ  المةمعسئ  لثى 
جغاجئ  تعجغه  سطى  أجاجغئ  تسثغقت  إدخال  طظ 

جثغثًا. تظصغتًا  وتظصغتعا  واحظطظ 
شغ  الرئاجئ  اظاثابات  تخطئ  ١٩٥٢م  جظئ  شغ 
الرئاجئ  شغ  الةمععري  التجب  شظةح  أطرغضا، 
جظئ  بثاغئ  شغ  التضط  شاعلى  أغجظعاور،  بحثص 
١٩٥٣م، وباعلغه التضط احاث الخراع بغظ إظةطارا 
المخطتئ  باصثغمه  طسروف  أغجظعاور  فن  وأطرغضا؛ 
والثولغ  السسضري  وجعغعا  شغ  السطغا  افطرغضغئ 
اتثث  ولثلك  والئرغطاظغ؛  الغععدي  الدشط  سطى 
تادًا،  حضًق  وإظةطارا  أطرغضا  الثولاغظ  بغظ  الظجاع 
طظ  لمخر  أطرغضا  أخث  طزاعره  أعط  طظ  وضــان 
أطرغضا  وضاظئ  طظعا.  افخغرة  ذرد  بط  برغطاظغا، 
صئض ذلك صث صاطئ باظصقب شغ جعرغا جاء بسمغطعا 
طخر  خارت  وبثلك  التضط،  إلى  الحغحضطغ  أدغإ 

أطرغضا. طع  وجعرغا 
المحاضض  عثه  طسالةئ  طظ  بث  ق  أظه  رأوا  ولثلك 
المظطصئ  باتعغض  الئثء  وصئض  الةثي  الافضغر  صئض 
ولثلك  أطرغضغئ؛  صاسثة  إلى  إظةطغجغئ  صاسثة  طظ 
دسعا لسصث طآتمر طظعط لئتث عثا المعضعع. وشغ 
أول  سصثوا  ١٩٥٠م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  حعر 
المآتمر  رئاجئ  وتعلى  إجطظئعل،  شغ  لعط  طآتمر 
الثارجغئ  وزارة  شغ  العضغض  طاغغ  جعرج  المسار 
وأشرغصغا  افوجـــط  الــحــرق  لــحــآون  افطرغضغئ 
خمسئ  طــثة  المآتمر  عــثا  واجامر  الحمالغئ، 
المآتمر  عثا  شغ  اجاسرضعا  وصث  طاعالغئ،  أغام 
واقجاراتغةغئ  السغاجغئ  افوضــاع  أبــرز  السري 
سطى  رأغعط  شاجاصر  المظطصئ،  لعثه  واقصاخادغئ 
طرتئطئ  افطرغضغئ  السغاجئ  لئصاء  جئغض  ق  أظه 
تتعغض  شسًق  ترغث  ضاظئ  إذا  الئرغطاظغئ،  بالسغاجئ 
تط  ولما  أطرغضغئ،  صاسثة  إلــى  افوجــط  الحرق 
سعث  شغ  الاطئغص  طعضع  الــثراجــئ  عــثه  وضــع 
سظ  افطرغضغئ  السغاجئ  اظفخطئ  بالثات؛  أغجظعاور 
الئرغطاظغئ شخًق تاطًا، وظعر الخراع بغظعما بحضض 
غةري  الاغ  افطضظئ  أسزط  طظ  افردن  وضان  سطظغ، 
الصاسثة  لضعظه  وإظةطارا  أطرغضا  بغظ  الخراع  سطغعا 
الظفعذ  لمخطتئ  افدوار  وذات  السرغصئ  اإلظةطغجغئ 
افطرغضغئ  المحارغع  وجه  شغ  والعصعف  الئرغطاظغ 
بثقف  الةثغث  واقجاسمار  الةثغث  الظفعذ  وتعثغث 
ضاظئ  والاغ  لئرغطاظغا  السمغطئ  الــثول  طظ  غغره 
تظازر الاعخغات والصرارات طظ افردن، وعثا الثور 
شضان  ضئغر  بحضض  افطرغضان  اظائاه  لفئ  والسمض 
دوره  لمظع  بافردن  افطرغضغ  اقعامام  طظ  بث  ق 
أخثه  طتاولئ  بط  افطرغضغ  الظفعذ  إغثاء  شغ  بثاغئ 
طظاذص  أحث  طظ  افردن  ضان  إذ  اإلظةطغج  غث  طظ 
شغه  لما  والةثغث،  الصثغط  اقجاسمار  بغظ  الخراع 
وتتئ  افرض  باذظ  شغ  المثعطئ  الــبــروة  طظ 
طحروع  وضرب  غععد  ضغان  طظ  ولصربه  المغاه، 
طحروع  سطى  والسمض  صثغما  الثولاغظ  بتض  أطرغضا 

 العاتثة  السطماظغئ  الثولئ  اإلظةطغج 
غائع...

افردن إىل أغظ؟!
الةجء الباظغ

الخراع  احاثاد  تعل  السابص  المصال  شغ  اظاعغظا 
سمغض  الظاخر  سئث  جمال  خقل  طظ  افردن  سطى 
بغظ  ضــان  الخراع  أن  والتصغصئ  الصعي،  أطرغضا 
أطرغضا وبرغطاظغا؛ طتاولئ طظ أطرغضا إخراج الظفعذ 
سطى  الخراع  جئإ  وغسعد  افردن،  طظ  اإلظةطغجي 

افردن إلى:
الرأجمالغ. المئثأ  أطرغضا  تئظغ  أوقً: 

أطرغضا  وظععر  الثولغ،  المعصش  شغ  الاشغر  باظغًا: 
وشرظسا. برغطاظغا  وتراجع  السعشغاغ  واقتتاد 

بالبًا: البروة المثعطئ شغ افردن شغ باذظ افرض 
المغاه. وشغ 

دواشع  "أخطر  شإن  ــى؛  افول لطظصطئ  بالظسئئ  أطا 
بةمغع  اقجاسمار  داشــع  عع  الــثول  بغظ  الخراع 
أحضاله، شإظه عع الثي جئََّإ التروب الخشغرة، وعع 
جئَّإ  الثي  وعع  السالمغاغظ،  التربغظ  جئََّإ  الثي 
جئإ  الثي  وعع  أشرغصغا،  وتروب  الثطغب،  تروب 
ُغسئِّإ  زال  طا  الثي  وعع  والسراق،  أششاظساان  ترب 
والاحاتظ  والاظاشج  السالط.  شغ  وافزطات  الصقصض 
وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  الغعم  المعجعد  والاخارع 
صداغا  تعل  والثفغ  طظعا  الزاعر  وروجغا،  وشرظسا 
طظ  وغغرعا  افوجط  والحرق  وأششاظساان  السراق 
اقجاسمار،  أجض  طظ  عع  إظما  الثولغئ؛  الصداغا 
لثلك  والمعارد،  المظاشع  سطى  السغطرة  أجض  وطظ 
شإن اقجاسمار عع الثي غاتضط شغ الخراع الثولغ 
وخراع  المعارد  سطى  ظجاع  طظ  غادمظه  بما  اآلن، 
أحضالعا  بضاشئ  السغطرة  سطى  وتظاشج  الظفعذ  سطى 
المظاشع  وراء  الرضخ  أن  والتصغصئ  وأظعاسعا، 
المادغئ، وخاخئ الظعط اقجاسماري عع الثي أوجث 

الضئرى". الثول  بغظ  السغاجغ  الخراع 
أطرغضا  طساتئ  ضاظئ  شصث  افولى:  لطظصطئ  وطاابسئ 
خراع  "شغ  جئئًا  وإطضاظغاتعا  الدثمئ  وبرواتعا 
تساسمره،  ضاظئ  الاغ  افوروبغئ  الثول  طع  طرغر 
السقح  بصعة  اجاصقله  وظال  إظةطارا،  طع  وبالثات 
افطرغضغغظ  سظث  عثا  أوجث  وصث  وإدراك،  وسغ  سظ 
جةاغا طظ أعمعا طا غسرف بالئراغماتغئ، أي شطسفئ 
لقجاسمار  طصاوطاه  أبر  سطى  شغه  ووجث  الثرائع، 
أن  إق  لعا.  وتصثغر  الرشغسئ  لطصغط  طغض  افوروبــغ 
شخار  الرأجمالغ  المئثأ  اساظص  افطرغضغ  الحسإ 
وساطض  والسفئ،  الصظاسئ  ساطض  ساطقن:  غاةاذبه 
شغه  تساشض  برغطاظغا  وضاظئ  واقجاسمار.  الظفسغئ 
الترب  شغ  لعا  صعة  لغضعن  شاسثره  افول؛  الساطض 
واقصاخاد، تغظ ضان الساطض افول عع الثي غاتضط 
الترب  جاءت  إن  وطا  الئثاغئ.  شغ  ضان  وعثا  شغه 
ذسط  افطرغضغ  الحسإ  وتــثوَّق  الباظغئ،  السالمغئ 
الساطض  سطغه  تشطإ  تاى  الثطغب  ظفط  شغ  اقجاسمار 
الباظغ وعع ساطض الظفسغئ لقجاسمار، وجغَّره المئثأ 
الحسعب،  قجاسمار  سجلاه  طظ  شثرج  الرأجمالغ 
طظطصئ  وطظعا  وظفعذه،  لسغطرته  السالط  وإخداع 
الظفعذ  طسصض  افردن  وخاخئ  افوجــط  الحرق 
طظ  ضض  شغ  ودوره  السرغصئ،  وصاسثته  اإلظةطغجي 
الظفعذ  ضرب  وطتاولاه  والثطغب،  وجعرغا  السراق 
سئث  جمال  ضرب  خقل  طظ  طخر  شغ  افطرغضغ 
افردن  بغظ  وصاه  شغ  الخراع  احاث  الثي  الظاخر 
صاطعا  طظ  لةمغع  طــقذًا  افردن  ضان  لثا  وطخر، 
شغ  اقظصقبات  ورد  افطرغضغ،  الظفعذ  ضث  بأسمال 
جعرغا والسراق وتبئغئ الظفعذ اإلظةطغجي شغ الثطغب 
وصث ضان افردن المطئت اإلظةطغجي الثي شغه تتاك 
المآاطرات وتخظع افدوات والسمقء بط تظططص إلى 

بقدعا تسإ الثور المرجعم لعا.
أطا السئإ اآلخر شغسعد لاشغر المعصش الثولغ وبروز 
والثور  والشربغ،  الحرصغ  المسسضرغظ  بغظ  الخراع 
الثئغث لئرغطاظغا شغ الخراع، تغث "أدرضئ أطرغضا 
سطى  طجاتماعا  وتتاول  ضثعا  تسمض  إظةطارا  أن 
الصائمئ  الئاردة  الترب  تالئ  أن  ورأت  المشاظط، 
تالئ  عغ  الشربغ  والمسسضر  الحرصغ  المسسضر  بغظ 
شاظخرف  بالترب،  تالئ لغسئ  طظعضئ لصعاعا، شعغ 
اقصاخادغئ  الاظمغئ  سظ  السسضرغئ  اإلسثادات  إلى 
اقصاخادغئ  الاظمغئ  إلى  شاظخرف  بالسطط،  ولغسئ 
سظ اإلسثادات السسضرغئ، بض عغ تالئ بغظ السطط 
بروات  طظ  عائطئ  بروة  تساعطك  وعغ  والترب، 
وعمغ،  لحغء  السسضري  اإلسثاد  جئغض  شغ  الثولئ 

أي لترب غغر طسروف أظعا جاصع.
وإلى جاظإ ذلك رأت أطرغضا أن إظةطارا بالثات عغ 
وأن  وتآربعا،  الئاردة  الترب  عثه  ظار  تدرم  الاغ 
تساظجف  تالئ  شغ  أطرغضا  إبصاء  ذلك  طظ  صخثعا 
تثرغةغًا،  شادسش  وإطضاظغاتعا  بروتعا  طسعا 
وأدرضئ  الثولغ،  بالاعازن  اإلخقل  تغظؤث  وغتخض 
روجغا  طع  الاصارب  شغ  عغ  طخطتاعا  أن  أطرغضا 
إن  وتغث  (الرأجمالغئ).  برغطاظغا  ضث  (الحغعسغئ) 
(الظفسغئ)  وفن  ضثلك،  طاراضمئ  الرأجمالغئ  طفاجث 
عغ شغ أسطى جطط الصغط سظث الرأجمالغغظ، تغث ق 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا أبع دجاظئـ 

دلغض  وأضئر  الثولغغظ،  والئظك  الظصث  خظثوق  طبض 
سطى ذلك طغجاظغئ السام ٢٠١٨م الاغ زادت شغعا الثولئ 
الةمارك والدرائإ سطى الرسغئ، شازدادت أجسار السطع 
والمظاةات بحضض شاتح، واظعار الةظغه أطام السمقت 
افخرى بحضض لط غسئص له طبغض شغ تارغت السعدان 
طصابض  جظغعاً  الةظغه صرابئ الـ٩٠  بطس جسر خرف  تغث 

الثوقر بط ساد لطظجول طرة أخرى.
السعدان بقد تئاعا اهللا تسالى بثغرات سزغمئ؛ أراض 
خخئئ حاجسئ وأظعار سثبئ تةري تصرغئًا شغ طسزمه، 
تغث  والمسثظغئ  والتغعاظغئ  المائغئ  البروات  طع 
واإلجفطئ  والتثغث  والثعإ  الئارول  السعدان  غظاب 
والضعبالئ والجظك، وتاى الغعراظغعم. بطث غظغ بري، 
لعق سمالئ تضاطه ورعظعط الئقد لطضفار المساسمرغظ 
الثي جرصعا عثه البروات وظعئععا لمخالتعط ولط 
والمحصئ  والفصر  الدظك  إق  طظعا  الئطث  أعض  غسطعا 
ظزام  طحضطئ  عغ  السعدان  طحضطئ  إذن  والسظاء، 
السغادة  غةسض  فظه  أتحائه  شغ  شحطه  بثرة  غتمض 
افجاس  عع  السئإ  وعثا  الئحر،  لرب  ولغج  لطئحر 
لطضعارث الاغ غمر بعا السعدان تغث تطئغص الظزام 
وجئإ  الثاء  أس  السطماظغ  الةمععري  الثغمصراذغ 
غعاخطعا  أن  الضرام،  السعدان  أعض  شسطى  الئقء، 
غسمتعا  شق  وإدراك،  بعسغٍ  ولضظ  المئارضئ  بعرتعط 
بثثاسعط  وسمقئعط،  المساسمرغظ  طظ  لطمثادسغظ 
بسمغض  واإلتغان  سمغض  وجه  باشغغر  بعرتعط،  وجرصئ 
آخر، أو تعشغر الثئج طع التضط بشغر طا أظجل اهللا تسالى، 
إصاطئ  سئر  السالمغظ،  رب  حرغسئ  إلصاطئ  بعرة  وإظما 
لاصعم  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 

 بعاجئعا شغ خغر الئقد ورساغئ حآون السئاد
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

تامئ ضطمئ السثد: تطعرات افوضاع شغ السعدان!

الثولغ ضث تظزغط الثولئ صث أترز تصثطاً ضئغرًا لضظ ق 
غجال عظاك ضبغر طظ السمض، وغةإ أق ظشفض سظ الاعثغث 
الثي غحضطه الاظزغط تاى بثون أرض، ق غجال الاظزغط 
ُغئطض  أي   (٢٠١٨/١٢/١٩ ظغعز  (غعرو  تعثغثًا".  غحضض 
لقظستاب...  جئئاً  أسطظعا  الاغ  تراطإ  تةَئ  الاخرغُح 
طاضرون،  إغماظعغض  الفرظسغ،  الرئغج  اظاصث  وضثلك 
صرار الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، بستإ الصعات 
افطرغضغئ طظ جعرغا، طحثدًا الصعل سطى أن "التطغش 
غةإ أن غضعن طتض بصئ". وصال طاتثباً طظ الساخمئ 
الاحادغئ ظةاطغظا، "أحسر بأجش حثغث إزاء الصرار" الثي 
تضعن  "أن  طاضرون  وصال  جعرغا.  بحأن  تراطإ  اتثثه 
تطغفا غسظغ أن تصاتض جظئا إلى جظإ"، طدغفا أن شرظسا 
المسطتئ  الةماسات  صاال  شغ  تحاد  طع  ذلك  تفسض 

الةعادغئ. بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٢/٢٣) اظاعى

الضفار  غاتضط  أن  المآلط  طظ  شإظه  وأخغرًا  رابساً: 
والتضام  غصررون...  شعط  صداغاظا،  شغ  المساسمرون 
شغ بقد المسطمغظ غظفثون... دون أن غساتغعا طظ 
اهللا السجغج التضغط وق طظ رجعله خطعات اهللا وجقطه 
سطغه، بض ضطما ُبغِّظ لعط التص ظأوا سظه إرضاًء لسادتعط 
وطظ بط غئصعظعط شغ طظاخئعط، ولط غظزروا شغ طا 
شطفزعط  دورعط  اظاعى  سظثطا  أحغاسعط  طظ  طدى 
الثظغا  شغ  بأغثغعط  أظفسعط  شأعطضعا  أجغادعط، 
واآلخرة، وذلك لئسثعط سظ التص الثي ُبغِّظ لعط ﴿وَُهْم 
ْغُفَسُهْم َوَما 

َ
ْوَن َقْنُه َوإِْن ُفْهلُِكوَن إِالَّ أ

َ
َفْنَهْوَن َقْنُه َويَْنأ

يَْشُعُروَن﴾ وطظ بط غثسرون دظغاعط وأخراعط وذلك 
 عع الثسران المئغظ

شغ البالث والسحرغظ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ
٢٠١٨/١٢/٣٠م

تامئ: آخر المساةثات سطى الساتئ السعرغئ...

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، الثمغج، ٢٧ ربغع افول ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/٠٣م) خئرا جاء شغه: "صال 
الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، إن جعرغا "ضاسئ طظث زطظ"، ولط غئص شغعا إق "الرطال والمعت". وأضاف 
شغ تثغبه خقل اجاماع تضعطغ: "ق ظاتثث سظ بروة ذائطئ، ظتظ ظاتثث سظ الرطال والمعت، وق أرغث 
الئصاء شغ جعرغا إلى افبث". وبسث تخرغتاته باظستاب الصعات افطرغضغئ طظ جعرغا شعرا، وباظثتار تظزغط 
الثولئ اإلجقطغئ، صال إظه لط "غصرر سعدة الصعات بغظ لغطئ وضتاعا"، طدغفا: "ظسط، جظظستإ ولضظ ذلك 

جغاط خقل شارة طظ الجطظ"."
: إّن عثه الخراتئ بض صض العصاتئ الاغ غاتثث بعا تراطإ تفدح أطرغضا الخطغئغئ والشرب الضاشر 

ط

المساسمر وتضحش إجراطعط وتسري جعءاتعط، شضقطه غسظغ بضض تأضغث أن أطرغضا لط تظزر إلى جعرغا إق 
ضمساسمرة لعا، ولط غضظ عظاك ضما غثسعن صغط أو طئادئ تصش وراء تثخض أطرغضا المئاحر وغغر المئاحر 
طظ خقل السمقء وافتئاع، شعا عع غئرر اظستاب صعاته بأّظه لط غسث عظاك طصام أطظ لةظعده أو بروة 
ذائطئ لغتاشر سطغعا، وظجغث سطى ذلك بأّن تراطإ وأطرغضا وجثت طظ غصاتض لاتصغص طخالتعا ظغابئ سظعا 
ضروجغا وإغران وتجب إغران وترضغا، شطماذا ق تظستإ وتضسإ الرأي السام ق جغما أن التثغث غثور سظ 

ألفغ طصاتض، وعع سثد تاشه إذا طا صعرن بتةط الصعات الاغ تصاتض إلى جاظإ افجث شغ جعرغا!

ترامب يكشف عن وجه أمريكا االستعماري الصليبي في سوريا

موازنة األردن للعام ٢٠١٩ 
تزيد من فقر الناس وتؤكد عمالة النظام للدول االستعمارية


