
لصث تمادى تضام باضساان الزطمئ سمقء أطرغضا شغ غّغعط وتةئرعط سطى المسطمغظ شغ باضساان وخاخئ 
جثغثًا  أسداء وأظخار تجب الاترغر طظعط، شعا عط وَبسث أن دأبعا سطى اخاطاف حئاب التجب ظعةعا ظعةاً 
باخاطاف الظساء! بافطج اخاطفعا افخئ روطاظا تسغظ المسطمئ المحععرة الاغ تتمض درجئ الماجساغر شغ 
الثراجات اإلجقطغئ، ولغطئ اقبظغظ ٢٠١٨/٠٨/١٣م داعمعا طظجل الثضاعرة روحان واخاطفععا طع زوجعا ق 
لحغء إق فظعا تصعل ربظا اهللا. شغ ضعء ذلك ضطه غططص المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر تمطئ سالمغئ 
بسظعان "أذطصعا جراح افخاغظ روطاظا وروحان!"، لطرد سطى تخرشات الظزام الئاضسااظغ المةرم بتص المسطمات 
أغعا  شغا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  الةاد  بالسمض  وذلك  المسادسفات 
المسطمعن، إظظا ظثسعضط لطسمض طع تجب الاترغر بطرغصئ الرجعل  شغ إصاطئ الثولئ، عثا عع الطرغص التص 
ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَِّ َولِلَرُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم َواْعلَُموا  َّ َها ا ُفّ

َ
لظغض رضعان اهللا، صال جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

FreeRomanaAndRoshan وَن﴾.     #ترروا_روطاظا_وروحان ِْه حُتْرَشُ َ ِ نَُّه إ
َ
َنّ اَبَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك
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ضطمئ الفراغ اخطقح شغ السغاجئ الثولغئ، وعغ تسظغ 
سثم الصثرة سطى السمض وسثم الصثرة سطى البئات، أي أن 
عظاك صعة ولضظعا ق تزعر بالمزعر القئص بعا وبالصثرة 
المظاجئئ لعا. والفراغ أظعاع: شراغ جغاجغ، شراغ سسضري، 
شراغ اجاراتغةغ. شالفراغ السغاجغ عع أن تضعن الثولئ 
شغ طةمعسعا غغر طساصرة وغغر طاظاجصئ، ضثلك شعظاك 
طمبطعن  وعظاك  العزراء  رئغج  وعظاك  الثولئ  رئغج 
لفطئ ولضظ شصثان الاظاجص بغظ أشضار عآقء وأسمالعط 
تةسض الثولئ غغر طاظاجصئ وق غعجث اظسةام بغظعط، 
وغغر  طاظاجصئ  غغر  الثولئ  بعا  تصعم  الاغ  وافسمال 
طظسةمئ، وعظاك سثم بئات سطى الرأي وسثم البئات سطى 
السمض، وسثم البئات أطام الجسازع، شغظحأ سظ ذلك شراغ 
أي تخئح الثولئ ضأظعا غغر طعجعدة. وشغ عثه التال 
غخئح الئتث سظ دولئ، أي سظ تضام أطرًا ذئغسغاً وصث 
غضعن تامغاً، وتاصثم صعة أخرى لسث عثا الفراغ. إطا صعة 
داخطغئ ذاتغئ وإطا صعة خارجغئ، وإطا صعة داخطغئ تأتغ 
سظ ذرغص صعة خارجغئ وتساظث إلغعا. والفراغ السسضري 
عع أن تضعن صعى الثولئ السسضرغئ غغر ضاشغئ لتفر 
افطظ الثاخطغ، ولطثشاع سظ الئطث ضث السثوان الثارجغ، 
شعغ ق تساطغع تماغئ ظفسعا طظ البعرات الثاخطغئ، وق 
طظ الشجو الثارجغ، وسثم الصثرة وسثم البئات غأتغ طظ 
جئئغظ: أتثعما سثم ضفاغئ السقح الثي لثغعا، أو سثم 
ضفاغئ الاثرغإ، أو سثم وجعد بروة تمضظ طظ تةعغج 
الصعة السسضرغئ القزطئ، شغتخض بثلك شراغ سسضري، 
وتخئح الصعة السسضرغئ ضأظعا غغر طعجعدة، شفغ عثه 
التالئ غخئح الثعف طظ اجاغقء صعة أجظئغئ سطى الئطث 
أطرًا طاعصساً، وسادة تضعن عثه الصعى تطمع شغ الئطث، 
ولعثا ُتئادر أصعاعا إلى اقجاغقء سطغعا. وتاى ق غتخض 
ذلك تصعم صعى أخرى طظاشسئ لطصعة المظازر أن تئادر 
لقجاغقء سطغعا بمث الئطث الثي شغه الفراغ السسضري، 
وإن لط غسث بعثا افجطعب تخض اقجاغقء وُجّث الفراغ 
بصعة أجظئغئ بتائ. أطا السئإ الباظغ الثي غتخض شغه 
الفراغ، شعع سثم تظاجص أشراد الةغح أو سثم تظاجص 
صادته أو سثم اقظسةام بغظعط، وسثم البئات شغ السمض 
وسثم الصثرة سطى السمض، وشغ عثه التالئ تأتغ صعة 
خارجغئ شاسظث أتث أشراد الةغح أو جماسئ وتمثعط 
عغ  الثارجغئ  الصعة  عثه  وتخئح  الفراغ  شغسث  بالرأي 
الاغ جّثت الفراغ بطرغص غغر طئاحر، وإن لط غتخض جث 
ُه سظ ذرغص اجاغقء صعة  الفراغ بعثا افجطعب غخغر َجثُّ
خارجغئ طئاحرة تماطاً ضالظعع افول. شالفراغ السسضري 
عع أن تضعن الصعة السسضرغئ المعجعدة شغ الئطث صث 
الصثرة  وسثم  السمض  سطى  الصثرة  سثم  سطى  برعظئ 
سطى البئات، إطا لسثم الاظاجص وسثم اقظسةام وسثم 
اقجاصرار لثى ضئاط الةغح وصادته، وإطا لسثم وجعد 
بأسئاء الثشاع،  صعى طادغئ بغظ أغثغعط تضفغ لطصغام 
وتفر افطـظ. أطا الفراغ اقجاراتغةغ شعع سثم اجاصرار 
الثولئ  أطظ  تعاجه  وأطعر  طحاضض  سظ  ظاتب  الئطث  شغ 
الثاخطغ وجقطاعا شغ الثارج. ضإغةاد تغارات طاساضسئ 
شغ الئطث تخطثم طع بسدعا اخطثاطات طادغئ، إطا 
بالسقح أو بما عع دوظه، وضإغةاد أسمال ُتِثضُّ بافطظ 
ضافةغر صظابض بحضض طاعاخض وشغ أظتاء طاسثدة، وإطا 
باروغب إحاسات ُتبغر الصطص بغظ الاةار وأختاب افسمال 
وبغظ السغاجغغظ والتضام، أو بغظ الظاس سطى صعتعط 
وطا حاضض ذلك. وإطا بسثوان طاصطع طظ الثارج ُغصطص 
وُغحشض ولضظه ق غساعثف اقتاقل، شغظحأ سظ ذلك 
شراغ أي تخئح الثولئ وضأظعا غغر طعجعدة وشغ عثه 
أطرًا  اقجاصرار  تآطظ  دولئ  سظ  الئتث  غخئح  التالئ 
ذئغسغاً، شااصثم صعة لسث عثا الفراغ إطا بأحثاص طظ 
الثاخض غساطمعن التضط باأطغظ اقجاصرار بحضض ذاتغ، 
اقجاصرار،  ُتآطِّظ  الئقد  سطى  خارجغئ  دولئ  اجاغقء  أو 
وإطا أحثاص طظ الثاخض تأتغ بعط صعة خارجغئ لطتضط 
وعثا  الفراغ.  وغسثوا  اقجاصرار  لغعجثوا  وتسظثعط 
تأبغرًا  غآبر  صاذع  جقح  البقبئ  المساظغ  بعثه  الفراغ 
شساقً، والثول الضئرى تصعم بمتاولئ إغةاده شغ ضض بطث 
ترغث إخداسه لعا والسغطرة سطغه. والثولئ السبماظغئ 

إظما أظعضعا طتاوقت إغةاد الفراغ ولغـج التـرب.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

الارضغ  المرضجي  الئظك  صرار  خثور  صئض  لغرات   ٤,٧٦ بـ 
إبصاء جسر الفائثة الربعغئ سظث ١٧,٧٥٪ دون زغادة (أبصى 
المرضجي الارضغ سطى أجسار الفائثة دون تشغغر البقباء 
طثالفاً الاعصسات الاغ تظئأت برشسعا بسث خسعد الادثط 
فسطى طساعى شغ ١٤ ساطا... وأبصى الئظك سطى جسر إسادة 
الحراء فجض أجئعع سظث ١٧,٧٥٪... واظثفدئ الطغرة الاغ 
خسرت ظتع ٢٠٪ طظ صغماعا طظُث بثاغئ السام الةاري إلى 
٤,٩١٪ طصابض الثوقر بسث الصرار طظ ٤,٧٦٠٥ صئطه طئاحرة... 
المخثر: جضاي ظغعز سربغ - البقباء ٢٤ تمعز/غعلغع ٢٠١٨)

٣- بسث ذلك ضان إسقن صرار السصعبات شغ تشرغثة لاراطإ 
سطى الاعغار، وطظ بط تسارع عئعط الطغرة الارضغئ أطام 
أظصرة  جارسئ  واحظطظ،  طع  افزطئ  وقتاعاء  الثوقر... 
إلى إرجال وشث برئاجئ ظائإ وزغر الثارجغئ الارضغ شغ 
لئتث  افطرغضغ  ظزغره  طع  لطافاوض  آب/أغسطج   ٧
أزطئ الصج بروظسعن. ولضظ الافاوض بغظ الطرشغظ لط 
غخض إلى ظاغةئ. وطا إن بثأ العشث الارضغ رتطئ السعدة 
إلى بقده شغ ٩ آب/أغسطج تاى خإَّ تراطإ الجغئ 
سطى الظار شغ تشرغثة له سطى تسابه بمعصع الاعاخض 
آب/أغسطج   ١٠ شغ  الةمسئ،  "تعغار"،  (اقجاماسغ) 
طظ  وافلمظغعم  طإ  الخُّ واردات  سطى  الرجعم  بجغادة 
ترضغا، بتغث تخئح رجعم اجاغراد افلمظغعم ٢٠ بالمؤئ 
طإ ٥٠ بالمؤئ، وطظ بط دشسئ الطغرة إلى العئعط  والخُّ
طظ جثغث، شعئطئ إلى طساعى صغاجغ جثغث سظث ٧,٢٤ 
لغرة لطثوقر شغ الاساطقت المئضرة شغ آجغا والمتغط 
طظ  بالمائئ   ٤٠ ظتع  الارضغئ  السمطئ  وشصثت  العادي. 
صغماعا طظُث بثاغئ السام، شثقل افجئعع الباظغ وتثه 
بالمؤئ   ٢٠ غسادل  طا  الطغرة  خسرت  آب/أغسطج،  طظ 
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بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

إن تجب الاترغر، الرائث الثي ق غضثب أعطه، 
طاٍض شغ سمطه طع افطئ وطظ خقلعا، وعع بابئ سطى 
التص بفدض اهللا، لط غشغر ولظ غشغر شضرته وذرغصاه، 
َالل﴾، وعع صعي بربه،  َقِّ إِالَّ الضَّ فظعما التص، ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ
سجغج بثغظه، غدرع إلى اهللا السجغج التضغط، أن غاتصص 
وََعِملُوا  ِمْنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  ُ ابَّ ﴿وََعَد  غثغه  سطى  اهللا  وسث 
ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ

َقْبلِِهْم﴾ وأن تاتصص بحرى رجعل اهللا  لطتجب وأعطه، 
ًا  ُن ُمْل ُ َّ َت وضاشئ المسطمغظ،... َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «... ُث
َّ َيْرَفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن  َن، ُث ُ ُ َأْن َت ُن َما َشاَء هللااَّ ُ ِرًَّة، َفَ َجْ

ٍة» ُبطَّ َجَضَئ.  َّ َهاِج ُنُ ُن ِخَالَفًة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َيْرَفَعَها، ُث
أخرجه أتمث
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غعم  افطرغضغ  الصعطغ  افطظ  طساحار  بعلاعن  صال 
٢٠١٨/٨/٢٢ "إظه جغطاصغ ظزغره الروجغ باتروحغش 
شغ جظغش، لضظه أبطشظا أغدا بأن طخالته وطخالح إغران 
لغسئ طاطابصئ تماطا. لثا شمظ العاضح أظظا ظاتثث طسه 
بثخعص الثور الثي غمضظعط لسئه. جظرى طا غمضظ 
الخراع  بتض  غاسطص  شغما  سطغه  اقتفاق  ولفخرغظ  لظا 
جتإ  عع  العتغث  المسئص  الحرط  لضظ  جعرغا.  شغ 
ضض الصعات اإلغراظغئ إلى إغران.. واحظطظ تمطك أوراق 
الدشط شغ طتادباتعا طع طعجضع، فن الروس سالصعن 

عظاك شغ العصئ التالغ".
أطرغضا تفدح وضع الروس شغ جعرغا، وعغ تتثد لعط 
الثور الثي جغطسئعظه. وصث ورذاعط عظاك بسثطا اجامع 
رئغسعا السابص أوباطا طع ظزغره الروجغ بعتغظ باارغت 
٢٠١٥/٩/٢٩، إلظصاذ سمغطعا بحار أجث والظزام طظ 
بعتغظ  بصعل  حععر  بسث  اقظستاب  وأسطظعا  السصعط. 
أعثاشعا..  طسزط  أظةجت  "روجغا   ٢٠١٦/٣/١٧ غعم 
وإظعا جاستإ الةجء افضئر طظ صعاتعا شغ جعرغا خقل 
غعطغظ أو بقبئ.. ضطفئ السمطغئ السسضرغئ شغ جعرغا 
روبض  ططغار  بمصثار ٣٣  شغ ٢٠١٥/٩/٣٠  بثأت  الاغ 
(٤٢٥ ططغعن غعرو)"، ولضظ أطرغضا حةساعط سطى الئصاء 
بالاظسغص السسضري طسعط بإبقغعط سظ اإلتثابغات الاغ 
غدربعظعا وطظع افجطتئ البصغطئ سظ المسارضئ، وصث 
تثعشعا طظ الاعرط والمجغث طظ الثسائر. وصث دخطعا شغ 
طأزق طع طسرضئ تطإ، شترضئ أطرغضا رجطعا أردوغان 
لغساسثعط وغظفث الثطئ افطرغضغئ بسمطغئ درع الفرات، 
شاجامع أردوغان طع بعتغظ غعم ٢٠١٦/٨/٩ لغافص طسه 
سطى جتإ البعار طظ تطإ وتسطغمعا لروجغا ولطظزام، 

لغرتضإ أضئر خغاظئ.
الروس،  سطى  وغطرجاعا  سظةعغاعا  أطرغضا  وتزعر 
شاسطمعط بتةمعط أظعط تتئ ضشطعا، وصث ضربئ 
طعاصع الظزام أطاطعط، وأن أوراق التض بغثعا ولغج لعط 
طظ افطر حغء دوظعا، وصث حضعا شسق طظ أن "أطرغضا 
غغر طئالغئ شغ إظةاز التض الظعائغ شغ جعرغا". وتصعل 
إظعط سالصعن شغ جعرغا، شإذا لط تعاشص سطى طعضعع 
إدلإ شطظ غساطغسعا أن غاصثطعا خطعة واتثة ظتععا، 
غطسئعه.  أن  غمضظ  الثي  الثور  لعط  تتثد  الاغ  شعغ 
شعط غثرضعن أظعط لط غتصصعا اظاخاراتعط شغ تطإ 
وجظعب إدلإ والشعذئ ودرسا إق باآطرعا وأولغائعا شغ 
ترضغا والسسعدغئ وصادة الفخائض الاغ وصسئ تتئ تأبغر 
الثاسمغظ. ولعثا ذضر بعلاعن أظه "ق غعجث أي تفاعط 
إدلإ".  سطى  السسضرغئ  السمطغئ  تعل  روجغ  أطرغضغ 
وجسض  إدلإ  طعضعع  إلظعاء  طساسةطعن  الروس  فن 
الظزام غسغطر سطغعا لطاسرغع شغ التض. ولضظ أطرغضا 
غغر طساسةطئ، فظعا تفضر شغ ضغفغئ التض الظعائغ، شإذا 
أطظئ اآلن جغطرة الظزام سطى إدلإ، شغزعر ضأظه لط 
غسث تاجئ لطمسارضئ واجاسمالعا ضعرصئ ضشط لخغاغئ 
الظزام طظ جثغث تاى تامضظ طظ إذفاء جثوة البعرة. 
وغغرعط  جسعد  وآل  أردوغان  وأولغاؤعا  عغ  شااسرى 
أطام الةمغع، وسظثعا غخسإ خغاغئ الظزام طظ جثغث، 
شغاسصث افطر، شغآجب جثط أعض جعرغا، وترتفع حسطئ 

البعرة بصعة أضئر، وصث أخثوا الثرس.
طع  "طتادباته  أن  بعلاعن  خرح  اجاماسعما  وبسث 
باتروحغش تظاولئ السثغث طظ الصداغا اإلصطغمغئ.. أترزظا 
وجعد  طسألئ  الروجغ  ظزغره  طع  بتث  وأظه  تصثطا.. 
الصعات اإلغراظغئ شغ جعرغا والاغ تعثف واحظطظ إلى 
تتصغص خروج لعا.. أساصث أن الرئغج الروجغ غحارضظا 
باتعغض  الادطغض  سطى  أطرغضا  شاسمض  افطر".  عثا  شغ 
المسألئ شغ جعرغا إلى طعضعع العجعد اإلغراظغ الثي 
جمتئ به ولط تطالإ باظستابه سئر السظعات السئع 
الماضغئ وعع غآدي المعمئ الصثرة المعضعلئ له طع 
وترضج  العجعد  عثا  تبغر  شالغعم  الماسخئغظ.  أحغاسه 
سطغه وتةسطه طتض الافاوض طع الروس، وضأظه المططإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب: تاى غادح الةعاب ق ُبثَّ طظ تثبُّر افطعر الاالغئ:
أوًق: أزطئ الطغرة وعئعذعا الماعاخض سطى شارات:

١- بثأ السمض بالطغرة سام ١٩٢٧ طصابض دوقر واتث تصرغئاً، 
وذلك بسث الصداء سطى الثقشئ وسطى ظصثعا المساظث 
إلى الثعإ والفدئ... بط بثأت صخئ عئعط الطغرة طظث 
وتسارسئ  لغرتغظ...  غساوي  الثوقر  شأخئح   ١٩٣٣ سام 
بسث ذلك جطسطئ العئعط إلى أن أخئح الثوقر غساوي 
ططغعظاً و٦٥٠ ألش لغرة سام ٢٠٠١، وبطس السةج شغ اقصاخاد 
الثولغ  الظصث  خظثوق  ضشعذات  طع  ه  أُحثَّ الارضغ 
وبثأت تضعطئ أجاوغث المعالغ لقظةطغج تارظَّح... َشةَرْت 
اظاثابات سام ٢٠٠٢ لغظةح أردوغان وتجبه شغعا وغحضِّض 
التضعطئ بثسط أطرغضغ. واتَّثثت تضعطاه صرارًا بإلشاء 
جائ أخفار وواشص سطغه الئرلمان وبثأت السمض به اباثاء 
طظ ٢٠٠٥/١/١، شأخئح الثوقر غساوي ١,٧٩ لغرة. ولضظَّ 
ذلك لط غساصّر ذعغقً، شمظُث سام ٢٠١٣ بثأت الطغرة شغ 
السصعط طةثدًا، وصث جةَّطئ عئعذاً ضئغرًا خقل تسسئ 
أحعر تاى بثاغئ سام ٢٠١٤ تغث شصثت طظ صغماعا ٣٠٪، 
ولط تاعصش تاى الغعم، وصث تاولئ تضعطئ أردوغان 
التّث طظ العئعط والمتاشزئ سطى اقجاصرار ولضظَّعا لط 
تساطع. وبثأت الطغرة تسصط طظُث بثاغئ السام بحضض 
قشئ، تغث شصثت تاى طظاخش السام ٢٠١٨ ظتع ٢١٪ طظ 

صغماعا بثاغئ السام، أي خقل جائ أحعر...
ظعرت  السام  عثا  تمعز/غعلغع   ٢٦ وشغ  ذلك  بسث   -٢
د ضض  افزطئ سطى السطح بحضض طبغر، وذلك سظثطا عثَّ
سطى  سصعبات  بفرض  بظج  طاغك  وظائئه  تراطإ  طظ 
ترضغا إذا لط غاط إذقق جراح بروظسعن سطى الفعر... 
بط بثأت الطغرة بمجغث طظ اقظثفاض شغ ظعاغئ حعر 
تمعز الماضغ طصابض الثوقر لغخئح ٤,٩١ لغرات طصارظئ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الفراغ

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير
حملة "أطلقوا سراح األختين رومانا وروشان!"

آالعئعط الطرية الرتضغئ
ب ج
جعا

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

طظ  أضبر  بظسئئ  اظثفاضعا  بسث   ٪١٤ بظسئئ   ٢٠١٨/٨/١٠ غعم  واتث  غعم  شغ  الارضغئ  الطغرة  عَعْت  السآال: 
طإ  ٢١٪ طظُث بثاغئ السام الةاري بحضض طاعاخض... وزاد العئعَط شرُض أطرغضا رجعطًا جمرضغئ سطى الخُّ
وافلمظغعم المساعرد طظ ترضغا... وأغدًا إبارة طسألئ اتاةاز الراعإ افطرغضغ شغ ترضغا طظث سام ٢٠١٦، 

وذطإ إذقق جراته... شما أجئاب ضض ذلك؟ بط إلى أغظ تسغر عثه افزطئ؟ وججاك اهللا خغرًا.
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ضحش طسارضعن طخرغعن شغ الثارج سظ لةعء السططات 
المخرغئ إلى اباجازعط؛ سئر طقتصئ أصاربعط وذوغعط 
شغ الثاخض واساصالعط وتطفغص تعط جغاجغئ لعط، وأضث 
سثد طظعط شغ تخرغتات لـ"سربغ٢١"، أن افطظ المخري 
غصعم بالصئخ سطى ذوغعط، وإخفائعط صسرا، لفارات 
غغر طتثدة، بط طا غطئبعن أن غزعروا سطى ذطئ صداغا 

جغاجغئ جاعجة جطفا لمبض تطك التاقت.
لغج بةثغث سطى الظزام المخري أن غصعم بمبض عثه 
افشسال شعغ سادة صثغمئ ألفاعا أجعجته افطظغئ؛ شتغظما 
غةثوظه  وق  طسارض  قساصال  الظزام  زباظغئ  غثعإ 
غساصطعن أصرب أشراد أجرته طظه وصث غساصطعن ضض أشراد 
باصغ  وإلرعاب  ظفسه  لاسطغط  سطغه  لطدشط  افجرة 
وضغفغئ تساطض  افجرة والظاس طظ طخغر المسارضغظ 
بعثا  وغحعث  واطاعاظعط...  وإعاظاعط  طسعط  الظزام 
ضض طظ تساطض طع أجعجة افطظ المخرغئ، إق أن الاطعر 

الةثغث عع اجاسمال تطك العجغطئ طع طظ لط غامضظ 
طظعط الظزام فظعط خارج طخر شضان اساصال ذوغعط 
الرجعع  سطى  إطا  إلجئارعط  ططفصئ  بصداغا  واتعاطعط 
وتسطغط أظفسعط أو سطى افصض تضمغط أشعاععط الاغ 
تفدح الظزام ورطعزه، وتسإ تخرغتات ظصطعا رخغش 
٢٢ شغ ٢٠١٨/٨/١٦م، سظ طسآولغظ طخرغغظ ردا سطى 
تخرغتات المسارضغظ تعل اساصال ذوغعط أظعا تاى 
لع تثبئ شعغ تاقت اجابظائغئ وأن التضعطئ المخرغئ 
خقل الفارة افخغرة حعثت تةاذباً سظغفاً بغظ أطرغظ: 
جعئ  طظ  الصعطغ  وافطظ  جعئ،  طظ  اإلظسان  تصعق 
أظعا  إق  بغظعما  تعّشص  أن  صعة  بضض  وتاولئ  أخرى، 
سةجت سظ ذلك، وشغ الظعاغئ غطإ افطظ الصعطغ سطى 
تصعق اإلظسان، بغظما ظفى طساسث وزغر الثاخطغئ افجئص 
الطعاء طةثي الئسغعظغ عثه الرواغات جمطئ وتفخغًق 
غسسعن  بأظعط  طرّوجغعا  واتعط  بالاعرغب،  ووخفعا 
طخر  "إن  لرخغش٢٢  وصال  طخر"،  خعرة  "تحعغه  إلى 
لغج شغعا طساصطعن جغاجغعن، وَطظ عط شغ السةعن 
عط صطئ خارجئ سظ الصاظعن"، بغظما خرح طتاطع عآقء 
ضما ق غمضظ  ظفغه  المساصطغظ أن عثا افطر ق غمضظ 
إبئاته أغداً ظزرًا فظه سادًة طا غضعن غغر طثرج ضمظ 
صائمئ اقتعاطات المعجعئ، "لضظه ُغفعط طظ طةرغات 

الاتصغص وتتطغض العاصع السغاجغ".
ظسط عثا عع الظزام الثي غتضط طخر بأغاٍد طرتسحئ 
غثحى طظ أي بادرة طسارضئ، ولع طظ بسغث، صث تآدي 
إلى ظمع شغ العسغ لثى أعض الضظاظئ شغ ظض طا أخثر 
وغخثر طظ صرارات ضاربغئ غاتمض الظاس وتثعط سئؤعا 
الةمغع  غارصإ  برضان  شععئ  سطى  الئقد  أخئتئ  تاى 
اظفةاره، لثا ضان لجاطا سطى الظزام أن غضمط ضض افشعاه 
الاغ صث تحسض شاغض بعرة جثغثة وق تئصغ طظ تضمه 
حغؤا وق تثر، شضان طا رأغظا طظ اساصال الثاسغظ لطتراك 
افخغر والاعط الةاعجة لعط ولشغرعط، ولط غحفع لعط 

افعمغئ، ق تجال طسامرة. وأن الطابع السغاجغ لطسمطغئ 
ق غسظغ أن السثالئ بطغؤئ وطضطفئ شتسإ، بض إن السثالئ 
ق غمضظ تتصغصعا أبثا. وصال الرئغج اقجاراتغةغ السابص 
لاراطإ جاغش باظعن: "تحرغظ الباظغ/ظعشمئر عع اجافااء 
سطى اإلصالئ - الاخعغئ خسعدا أو عئعذا. ضض المآغثغظ 
لاراطإ غتااجعن لقلاتاق بالئرظاطب". طاذا جغتثث شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، وعع المعسث المتثد لقظاثابات 
الاخفغئ، والاغ جاتثد طا إذا ضان تراطإ غتاشر سطى 

أغطئغاه شغ الضعظشرس؟!
لصث أوضتئ زسغمئ الثغمصراذغغظ شغ طةطج الظعاب 
صئض  تأتغ  أن  غةإ  اقظاثابات  أن  بغطعجغ،  ظاظسغ 
الثاص  المساحار  شرغص  "غصعم  المتامطئ:  المتاضمئ 
والمثسعن الساطعن شغ ظغعغعرك بإجراء تتصغصات دصغصئ 
دون  باقجامرار  لعط  السماح  وغةإ  حاططئ،  وطعظغئ 
اإلداظات  بسث  الثغمصراذغغظ  لجطقئعا  صالئ  الاثخض" 
الباظغ/ تحرغظ  حعر  اصاراب  "طع  الخادطئ  افخغرة 

تعشغر  سطى  ظرضج  أن  أغًدا  سطغظا  غةإ  بسرسئ،  ظعشمئر 
صعتظا لاصثغط رجالئ اصاخادغئ لطسائقت الاغ تسمض بةث 
الثغمصراذغعن  الصادة  غآخر  أطرغضا".  أظتاء  جمغع  شغ 
دسعتعط إلصالئ تراطإ، تاى غضعن لثغعط طعصش أصعى 
شغ الضعظشرس، ولثلك غظازرون حعر تحرغظ الباظغ/

الحغعخ،  طةطج  شغ  الثغمصراذغ  الجسغط  صال  ظعشمئر. 
تحاك حعطر، شغ السام الماضغ: "صث غضعن عظاك وصئ، 
إظه جابص فواظه، إن الثسعة لقصالئ اآلن، صث تبغر ضربئ 
خطغرة صث غضعن عظاك شرخئ أشدض لطتثوث. إظعا جادة 
وخطغرة ووخغمئ. ولثلك تعصش واظازر". وبالاالغ، شإن 
السثالئ جاساظث بالظاغةئ إلى سعاطض جغاجغئ، ولغج 

لقسائارات الصاظعظغئ.
تجداد  تراطإ  تةرم  الاغ  المسطعطات  شإن  ذلك،  وطع 
المثغرة  شاغسئغرج،  ألغظ  طظتئ  واآلن،  الغعم.  بتطعل 
المالغئ شغ طظزمئ تراطإ، التخاظئ طظ صئض المثسغظ 
الفثرالغغظ، طما غسظغ أظه صث تزعر المجغث طظ افدلئ 
سطى طمارجات تراطإ اقظاثابغئ غغر الصاظعظغئ. ضما طظح 
لرئغج  التخاظئ  أغدا  الفثرالغعن  الساطعن  المثسعن 
بغضغر،  دغفغث  العذظغئ،  إظضعاغرر  ظاحظال  طةطئ  حرضئ 
الثي غثسط تراطإ. حرضئ ظاحظال إظضعاغرر العذظغئ عغ 
طةطئ الحرضئ افم، الاغ ضاظئ تحاري صخخا شاضتئ سظ 
الحآون الةظسغئ لاراطإ خقل تمطاه اقظاثابغئ لمظع 
الضحش سظعا لطظاخئغظ افطرغضغغظ. وعضثا شإن الدشط 
غاجاغث، وجغصرر أولؤك الثغظ غمعلعن التمقت السغاجغئ 

 شغ أطرغضا صرغًئا طا غةإ شسطه طع تراطإ

الظزام املخري غصمع طسارضغه يف الثاخض 
وغسسى لاضمغط أشعاععط بالثارج
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أخئح الرئغج تراطإ اآلن أصرب إلى سجله طظ طظخئه 
أضبر طظ أي وصئ طدى. وتادمظ سمطغئ اإلصالئ، الاغ 
الظعاب،  طةطج  أسداء  أغطئغئ  سطغعا  تعاشص  أن  غةإ 
لاصثغط الرئغج لطمتاضمئ أطام طةطج الحغعخ باعمئ 
ارتضاب جرائط. وغسسى تتصغص طعلر إلبئات أن تراطإ 
وتمطاه تعاذأوا طع سمقء روس لطاأبغر سطى اقظاثابات 
الرئاجغئ لسام ٢٠١٦، وغظازر التجب الثغمصراذغ ظاغةئ 
عثا الاتصغص المسامر لغصرر طا إذا ضان جغسامر باتةاه 

اتعام تراطإ أم ق.
طاظاشعرت  بــعل  طعلر  تتصغص  أضــاف  افجــئــعع،  عــثا 
وطاغضض ضععغظ لرئغج افطظ الصعطغ السابص، طاغضض 
شطغظ، وجعرج بابادوبعلعس سطى صائمئ طآغثي تمطئ 
تراطإ لااط إداظاعط بارتضاب جرغمئ ظاغةئ لطاتصغصات 
المسامرة. عثه اإلداظات اآلن تعرط تراطإ شغ الصغام 
ذلك،  سطى  وردا  اقظاثابغئ.  تمطاه  خقل  خاذأ  بفسض 
صال آل غرغظ، سدع الضعظشرس الثغمصراذغ: "أساصث أن 
الرئغج سطغه أن غثرك أن السث الاظازلغ إلصالاه صث بثأ 

بالفسض".
طظث  أطرغضا  شغ  لطظصاش  جاخظا  طعضعسا  اقتعام  ضان 
أضبر طظ سام، ولضظ عثه عغ المرة افولى الاغ غسارف 
شغعا تراطإ ظفسه باإلطضاظغئ بتسإ صعله لفعضج ظغعز: 
"ق أسرف ضغش غمضظ سجل حثص صام بسمض سزغط". 
"جأخئرضط بحغء، إذا تط إصخائغ طظ صئطعط، أساصث أن 
السعق جاظعار، وأساصث أن الةمغع جغضعظعن شصراء جثا، 
فظه بثون عثا الافضغر، جارون افرصام ولظ تخثصععا، 
بض سطى السضج". وغأخث تراطإ إطضاظغئ اإلصخاء بةثغئ 
ضاشغئ لمتاولئ تثعغش طسارضاه السغاجغئ بسغثًا سظ 
طعاجماه، وعع لغج وتثه شغ وخش الصدغئ ضأزطئ 
ظغعغعرك  طتاشر  جعلغاظغ،  رودي  تثر  وصث  صعطغئ. 
السابص، طظ أظه جغضعن عظاك "تمرد" شغ أطرغضا إذا 
تمئ إصالئ الرئغج. وضان صث اظدط إلى شرغص تراطإ 
الصاظعظغ شغ الحعر الماضغ، وأوضح أن اإلصالئ جاضعن 
لعا سعاصإ جغاجغئ وخغمئ: ق غمضظضط  جغاجغاً  سمقً 
جعى تعجغه اقتعام لطرئغج (تراطإ) فجئاب جغاجغئ 

وأن الحسإ افطرغضغ جعف غبعر ضث ذلك.
وخقشا لطظزام التاضط الثي غسظه اإلجقم، شإن تضام 
الثول الثغمصراذغئ لغسعا طسآولغظ سظ جرائمعط شغ 
المتاضط، فظعط عط أظفسعط طخثر الصاظعن. وغةإ أن 
تثدع جرائمعط لسمطغئ جغاجغئ طظ جاظإ ظزرائعط، 
طظ  الاغ  والمداربئ،  الاتصغصات  أحعر  شإن  وبالاالغ 
المآضث أظعا تحائ اظائاه أطرغضا سظ الصداغا افخرى ذات 

تارغثعط شغ خثطئ الظزام ودسمه، أطا طظ ق تساطغع 
تضحش  الاغ  أخعاتعط  إلجضات  إلغعط  تماث  أن  غثه 
سمالاه وخغاظاه وتفدح تآطره سطى طخر وافطئ، شطط غةث 
غغر أصاربعط وذوغعط ضعجغطئ ضشط لاضمغط أشعاععط!!

غا أعض طخر الضظاظئ! إن عثا الظزام ق غرصإ شغضط إق 
وق ذطئ وصث جربامعه طرات وطرات ضاظئ ضطعا داطغئ، 
شعع لغج طظ جظسضط وإن تسمى رؤوجه بأجمائضط 
رساة  له  خثم  شعط  المساسمر  لطشرب  وقءعط  أن  إق 
لمخالته غتاشزعن سطى ظفعذه شغ الئقد لائصى عغ 
بغظما  غحاء  ضغفما  غّئاً  غشئعا  جططاظه  تتئ  وخغراتعا 
تساظعن أظاط الفصر والةعع والمرض، وق غةرؤ أتثضط 
سطى طسارضاه وإق شمخغره طسروف، وق ظةاة لضط طما 
أظاط شغه إق بفضرة صعغئ تصعدضط طظ جثغث تاعتثون 
سطغعا وغضعن شغعا خغرضط وتظسةط طع سصغثتضط وعغ 
شضرة تطئغص اإلجقم شغ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج 

الظئعة غثسعضط لعا تجب الاترغر وغتمض لضط طحروسعا 
ضاطق وضغفغئ تطئغصعا بما غدمظ لضط الضراطئ والسجة 
ورغث السغح، وغدمظ لضط صئض ذلك زوال ظفعذ الشرب 
وطصثراتظا،  وخغراتظا  بقدظا  سطى  وعغمظاه  وجغطرته 
شاتمطععا ولاضظ الفضرة الاغ تصعدضط وطظ أجطعا تثرج 
بعرتضط، شئعا وتثعا غرضى سظضط ربضط وبعا غضعن 
لبعرتضط الصادطئ طسظى ولما صث غسفك شغعا طظ دطاء 
غاغئ وعثف وق تدغع عئاء وق غساشطعا المظافسعن وق 
وسجة  غابئ  ضراطئ  لضط  وتسغث  الثجالعن،  سطغعا  غطاش 
غعطضط  طظ  به  ططالئغظ  خرجاط  طا  وتتصص  شصثت، 
افول طظ ترغئ وضراطئ ورغث سغح لط ولظ غاتصص إق 

بتمطضط الثسعة إلغعا وتطئغصعا.
وتاى تظاخر عثه الفضرة وتتصص طئاشاعا وتخض بضط 
المثطخغظ  جععد  إلى  تتااج  تالضط  غخطح  طا  إلى 
طظ أبظائضط شغ جغح الضظاظئ لظخرتعا، باصاقع عثا 
الظزام الفاجث طظ جثوره واصاقع ضض أرضاظه وأدواته 
ورطعزه وتةعغجعط لطتساب أطام الظاس سطى طا أجرطعا، 
واقظسااق الضاطض طظ الائسغئ لطشرب الضاشر بضض أحضالعا 
وخعرعا، وضمان تسطغط التضط لطمثطخغظ طظ أبظاء 
افطئ الصادرغظ سطى تطئغص اإلجقم شغ دولئ الثقشئ 
بضط  شاصام  شعرعط،  طظ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
جمغسا دولئ غرضى اهللا سظعا تطئص الظزام الثي غضفض 
السثل والضراطئ لطظاس جمغسا سطى تث جعاء بشخ الظزر 
سظ دغظعط ولعظعط وسرصعط، بض وتاى الئعائط والحةر 
والتةر وذغر السماء ضطعا تاظسط بسثلعا ضما ظسمئ شغ 
غغرظا  صئض  بظا  واجسطعا  سطغظا  أسثعا  شالطعط  السابص... 

واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا.
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  َّ فَُّها ا
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َ
نَّ ابَّ حَيُوُل َننْيَ الَْمرْءِ َوَقلْبِِه وَك

َ
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 ﴾وَن حُتْرَشُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ  ـ 
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جط
طرت

افشضار  لمةمعسئ  اظصقبغاً  تشغغرًا  تسظغ  بعرة  ضطمئ 
العاصع  واجاباث  السائثة  والظزط  وافسراف  والمفاعغط 
الاارغت  شةر  وطظث  به.  جثغث  واصع  واجائثال  المعجعد 
خطًا  ترجط  واصسعا  سطى  بعرات  شغ  الحسعب  خرجئ 
لطعضع  العخعل  وتئاشغ  شغه  تسغر  لعا  طساصغما 
المبال  جئغض  سطى  الفرظسغئ  البعرة  شضاظئ  المظحعد. 
ق التخر وضاظئ بعرة سطى اقجائثاد الضظسغ والتضط 
باجط الثغظ، ولط تظطفأ جثوتعا وتسضظ صرغرتعا إق 

بسث أن وخطئ لمئاشاعا.
وشغ الحام صاطئ بعرة طئارضئ ذاعرة سطى أساى ظزام 
سرشاه الئحرغئ أق وعع الظزام الثولغ - الثي صام أجاجًا 
ظزام  غسائر  والثي   - اإلجقطغئ  الثولئ  أظصاض  سطى 

ذاغغئ الحام أجث ججءا طظه.
الماةثرة  المظزعطئ  قجائثال  خرجئ  البعرة  عثه 
وجسطعا أبرا بسث سغظ وإتقل اإلجقم شغ التغاة بسث 
طظ  خروجعا  طظ  ذلك  سطى  أدل  ولغج  ذعغض،  غغاب 

المساجث وحساراتعا الاغ أبئائ ععغاعا.
بعرة ترغث اجائثال اإلجقم بالضفر وسعدة الخرح حاطثا 
ضما ضان ذعال ظغش وبقبئ سحر صرظا. ولضظ، تآطر طظ 
تآطر والاش طظ الاش وبثل طظ بثل شغ جئغض عجغماعا 
الثي  السئإ  شما   - صطغق  إق   - أرادوا  طا  لعط  شضان 
جسض البعرة شغ الحام تظاضج وتاثئط وتدغع بسخ 

طقطتعا؟!

لبعابئ  تئظغعا  سثم  عع  ووضعح  خراتئ  بضض  السئإ 
تضعن طظططصا تسغر سطغه وطخئاح عثى غظغر لعا دربعا، 
شضغش غساصغط أن تصعم بعرة بق بعابئ وطثطط جغر؟!

عض تسطمعن أظه شغ ضض حغء عظاك بعابئ؟ وأن الماترك 
غصغج ترضاه طساظثا لطبعابئ؟ وأظه لعق البعابئ لداع 
الماترك؟ عض تسطمعن أظه شغ تغاة اإلظسان المسطط 
السصغثة اإلجقطغئ وطا اظئبص سظعا طظ أتضام عغ البابئ؟ 
عض تسطمعن أظه غةإ أن غضعن لطبعرة بعابئ، وبثوظعا 
جادغع الادتغات الةمئ وغئثل الشالغ والظفغج دون 

بمظ؟... شما عغ بعابئ البعرة؟
صئض أن ظثضر طا عغ البعابئ لظسأل طاذا غتخض لع لط 
ظاثث البعابئ بعابئ؟ سظثطا ق ظاثث البعابئ بعابئ شإن 
السثو الثي ضظا ظصاتطه وظترص سطى صاطه غخئح خثغصا 
سرضك  غشاخإ  الثي  والسثو  خثاصاه!  سطى  ظترص 
وغسامر باغاخاب ترائرك غخئح جطغسك سطى طائثة 
الطسام الاغ تسثعا إضراطا له! والسثو الثي تضره أن تسمع 
سظه خئرا أو ترى له أبرا غخئح جغثك وجارك وخثغصك 

وحرغضك وجطغسك وظثغمك ولربما زوجاه ابظاك!!
 ضغش غاتعل السثو إلى راع غرساظا وطسآول سظ أطظظا 
ووضغض سطى أبظائظا....؟! ضغش بات السثو شأطسى خثغصا؟! 
عض غساصغط أن تعادن الظزام وتةسض إخعتك ُغصاطعن 
أطاطك وق تترك جاضظا؟! ضغش تأطظ لثول عغ أجاجا 
تطصات طظ جطسطئ تطصات المظزعطئ الاغ خرجَئ سطغعا؟! 
ضغش تصعل غا رب لط لط تظخرظغ وشغ العصئ ظفسه ترشع 

غغر راغئ رجعل اهللا وتظادي بشغر اإلجقم بثغق؟!
ألط غسع تجب الاترغر جاعثا طظث جظئ ٢٠١٤ أن غةسض 
إجصاط الظزام المةرم بضاشئ رطعزه وأرضاظه باباا طظ 
بعابئ البعرة؟ لضظ الظاس اتثثوه عثشا ولط غاثثوه 
الضرام  طعائث  سطى  الظزام  رجاقت  رأغظا  لثلك  باباا؛ 

والطؤام.
طصاغغسعط  الظاس  غفصث  سظثطا  المخائإ  أسزط  إن 
شغثخطعن شغ الاععان والدغاع. ألغج أعض الحام اآلن 
شغ ضغاع؟ لع أظعط اتثثوا تجب الاترغر صغادة جغاجغئ 
وأرضاظه  رطعزه  بضاشئ  الظزام  إجصاط  واتثثوا  لعط 

باباا لعط، وصطسعا سقصاتعط طع ضض الثول الاغ تثسغ 
خثاصاعط... عض ضان جغتض بعط طا تض؟

ضغش غئاشعن ظخر اهللا ولط غائظعا المحروع الثي غرضى 
سظه اهللا؟ أغظخرك اهللا وأظئ تسخغه شاائظى السطماظغئ 
بثق  الشربغ  والمحروع  الثغمصراذغئ  المثظغئ  والثولئ 
سظ طحروع أطاك: طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة وسث اهللا وبحرى رجعله والثي صثطه تجب الاترغر 

طفخق طساظئطا طظ الضااب والسظئ؟!
شإلى الئصغئ الئاصغئ طظ أعض البعرة شغ الحام؛ شغ إدلإ 
الثغر وبسخ طا تعلعا... أطاطضط الفرخئ الثعئغئ لاضعظعا 
الصعة الاغ تثشظ الظزام وأسعاظه وأتقشه وأجغاده شغ 
لفطئ  وترجمعا  صائمئ،  بسثعا  لعط  تصعم  وق  الاراب 
درب خقخعا لغج شغ الحام شصط بض شغ ضاشئ أرجاء 
أجاس  واجسطععا  البعابئ  لائظغ  جارسعا  المسمعرة... 

سمطضط أغظما تططاط.
بعابئ بعرة افطئ شغ الحام:

- إجصاط الظزام بضاشئ رطعزه وأرضاظه
- الاثطص طظ دول الضفر وإظعاء ظفعذعا

- إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
غغرضط  أخطاء  طظ  الحام  شغ  افعض  أغعا  اجافغثوا 
وتثارضعا طا بصغ طظ أطض غصطإ المعازغظ وغسغث لطبعرة 
أََلَصعا وغتصص طئاشاعا شافعزوا شغ الثارغظ وطا ذلك سطى 

 ﴾ْكَاِب
َ
ِ األ و

ُ
اهللا بسجغج. ﴿إِنَّ يِف َذلَِك لَِعرْبَةً ِأل

غا أعض الحام لظ تخطح بعرة دون بعابئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط أبع سئغثةـ 



 السثد ١٩٧  ٣  افربساء ١٨ طظ ذي التةئ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٩ آب/أغسطج ٢٠١٨ طـ    

ظحر طعصع (روجغا الغعم، السئئ، ١٤ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٢٥م) خئرا جاء شغه: "عثد طساحار الرئغج افطرغضغ 
لفطظ الصعطغ، جعن بعلاعن، باعجغه ضربات جثغثة طاتصئ ضث الةغح السعري، إذا طا اجاثثطئ دطحص أجطتئ 
ضغمغائغئ، تسئما ظصطئ وضالئ "بطعطئغرغ" افطرغضغئ سظ ٤ طخادر. وتسإ عثه المخادر الاغ لط غاط الضحش سظ 
ععغاعا، تط تعجغه عثه الاعثغثات خقل اجاماع بعلاعن طع جضرتغر طةطج افطظ الروجغ ظغضعقي باتروحغش، 
شغ جظغش غعم الثمغج الماضغ. ووشصا لطمخادر المثضعرة، شإن السططات افطرغضغئ تجسط أن لثغعا طسطعطات سظ 
اتامال اجاثثام الةغح السعري فجطتئ ضغمغائغئ خقل تترغر افراضغ الاغ طا زال المسطتعن غاتضمعن شغعا، لثلك 
شإن العقغات الماتثة طساسثة "لطرد بسمطغات سسضرغئ أضبر صعة طظ صئض"، ضث جعرغا. وصال بعلاعن لطختفغغظ 
سحغئ طتادباته طع باتروحغش، إن العقغات الماتثة "تراصإ خطط الظزام السعري قجاؤظاف سمطغاته السسضرغئ 
العةعطغئ شغ طتاشزئ إدلإ"، وإن واحظطظ جارد "بأصعى ذرغصئ طمضظئ إذا اجاثثم الظزام السعري افجطتئ 

الضغمغائغئ"."
: غئثو أن بعلاعن غمعث الطرغص أطام الظزام السعري لدرب إدلإ بالضغماوي لفرض جغطرته سطى 
المظطصئ، دون أن غثحى سعاصإ جرغماه. شاعثغث أطرغضا إن ظفثته شعع لظ غاةاوز ضرب صاسثة سسضرغئ 
شارغئ لظ تآدي تاى إلى أضرار شغ الصاسثة طبطما تخض شغ ططار الحسغرات الثي أصطسئ طظه الطائرات التربغئ 
سصإ الدربئ افطرغضغئ بساسات، أو ضالدربئ افطرغضغئ الاغ أسصئئ ضرب الظزام لثوطا بالضغماوي والاغ لط 
غصاض شغعا أي سظخر طظ سظاخر الظزام، شعثه الاعثغثات تسائر ضالدعء افخدر افطرغضغ لسخابات الظزام 
ولروجغا المةرطئ باجاسادة إدلإ وبسط الظزام سمغض أطرغضا جغطرته سطغعا بأي وجغطئ وتحغئ أو أجطعب 

عمةغ غثااروظه.

بثخعص  طثاوشظا  إلى  غرجع  الاخظغش  خفخ  ("إنَّ 
شغ  افطث  الطعغض  واقظثفاض  الادثط  آشاق  تثععر 
جسر خرف السمطئ الارضغئ وتصطئه"... روغارز ٢٠١٨/٥/٢). 
ولتصئ بعما وضالئ "شغاح" لطاخظغش اقئاماظغ... شصالئ 
شغ بغاظعا: ("إن الاخظغش اقئاماظغ لارضغا اظثفخ طظ 
"بغ بغ +" إلى "بغ بغ" بسئإ زغادة الادثط والسةج 
شغ التساب الةاري والشمعض شغ السغاجئ اقصاخادغئ 
عثه  أنَّ  وطسروف   (٢٠١٨/٧/١٤ برس  ترك  الارضغئ"... 
العضاقت لطاخظغش اقئاماظغ تطسإ دورًا شغ الاأبغر سطى 
العضع اقصاخادي تغث ُتثفغ طحاضض اصاخادغئ لئطث 
طا وق ُتسطِّط الدعء سطغعا ضما شسطئ طع ترضغا لسظعات 
ذعغطئ، أو ترشع الطبام سظعا وتدثمعا ضما تفسض طع ترضغا 
اآلن لاثثم أغراضا جغاجغئ، شاةسض الثائظغظ غاعجسعن 
خغفئ طظ إصراض ترضغا... وطظ بط ططالئاعط بالثغعن... 
سئئ طظ السعق  طا غجغث الططإ سطى جمع السمقت الخَّ

لسثاد الثغعن شاظثفخ الطغرة.
باظغاً: وعظا ق بث طظ الاساؤل: طا داطئ أزطئ الطغرة ضاظئ 
طظث زطظ... وإذن لماذا الدشط سطغعا شغ عثه الفارة 
بأزطئ الصج ورشع الرجعم؟ وطظ بط إبراز عئعط الطغرة 
بعثا الحضض الماسارع وضأظه تعتُّر بغظ ترضغا وأطرغضا 
لدرب الطغرة؟ وعع أطٌر خطر ضإسقن الترب، غعجإ سطى 
افصض صطع السقصات أو اقظستاب طظ الظاتع...إلت، لضظ 
حغؤاً طظ عثا لط غتخض! شما تصغصئ افطر إذن؟ وتاى 

ح التصغصئ ظثضر افطعر الاالغئ: تادِّ
١- إنَّ إدارة تراطإ تئظَّئ خطاب الثوقر الصعي دائًما أطام 
الظصث السالمغ المآبر وخاخئ الغعرو، شاجاشطئ اظثفاض 
الفائثة شغ طظطصئ الغعرو ورشسئ الفائثة سظثعا لاثشع 
رؤوس افطعال لطعةرة طظ أوروبا إلى أطرغضا لطتخعل 
اظاصال  أنَّ  تاعصع  أطرغضا  وضاظئ  طرتفسئ...  شائثة  سطى 
الظاغةئ  ولضظ  الثوقر،  أطام  الغعرو  جُغثفِّخ  افطعال 
بالظسئئ  الغعرو  ارتفاع  اجامرَّ  بض  أرادوا،  ضما  تضظ  لط 
لطثوقر، وذلك أنَّ الئظك المرضجي افوروبغ بثأ خططًا 
وصش  أو  وتثفغخ  الظصثغئ  جغاجاه  لاحثغث  شسالئ 
حراء السظثات شغما غسمى بالاغسغر الظصثي طا أدى إلى 
اظاصال رؤوس افطعال طظ العقغات الماتثة إلى أوروبا 
وآجغا جسغاً وراء سائثات أشدض سطى اقجابمارات... ولما 
شحض تراطإ شغ عثه سمث إلى تصطغض العاردات وزغادة 
الخادرات لاسثغض المغجان الاةاري شغ خالته شُغصعى 
الثوقر، شئثأ بفرض رجعم سطى بسخ السطع العاردة 
روس  وغطئعر  افطرغضغ  الاةارة  وزغر  أسطظ  (ولثلك 
الثمغج ٣١ أغار/طاغع ٢٠١٨ أنَّ بقده جافرض غعم غث 
جمرضغئ سالغئ سطى الفعقذ وافلمظغعم  الةمسئ رجعطاً 
المساعردْغظ طظ اقتتاد افوروبغ والخغظ والمضسغك 

(www.dw.com وضظثا... ٢٠١٨/٥/٣١
٢- ولضظ ضض عثه السغاجات لط تتصص لاراطإ تصعغئ 
الثوقر أطام الغعرو... وغئثو أظَّه وجث ضالاه شغ إبراز 
عئعط الطغرة الارضغئ بمجغث طظ الدشط سطغعا، وطظ بط 
غدرب السعق المالغ شغ أوروبا بإبارة الفجع شغه بسئإ 
ضباشئ السقصات المالغئ بغظ أوروبا وترضغا، تغث أضبرغئ 
اقجابمارات شغ ترضغا أوروبغئ، وصث ازدادت سام ٢٠١٧ 
بظسئئ ٤٢٪ وتةط الائادل الاةاري الارضغ افضئر عع طع 
أوروبا إذ بطس ١٦٠ ططغار دوقر سام ٢٠١٧ وغمغض لخالح 
افخغرة وبثأ الطرشان باتثغث اتفاصغئ اقتتاد الةمرضغ 
سئ سام ١٩٩٥ لغضعن العثف رشع الائادل الاةاري إلى  المعصَّ
٢٠٠ ططغار دوقر خقل سام وظخش ولغخض إلى ٥٠٠ ططغار 
خقل خمسئ أسعام ضما أسطظ وزغر اقصاخاد الارضغ ظعاد 
زغئضةغ (الحرق افوجط ٢٠١٧/٩/٢٩). بغظما غئطس تةط 
الائادل الاةاري بغظ ترضغا وأطرغضا ١٨,٧ ططغار دوقر بجغادة 
الخادرات افطرغضغئ إلى ترضغا بظسئئ ٧,٢ خقل ١١ حعرًا 
سطى سعث تراطإ (وضالئ افظاضعل ٢٠١٨/١/٢١)، وسطغه شأي 
عجة شغ اقصاخاد الارضغ وطظ بط الطغرة الارضغئ جغبغر 
الفجع بصعة شغ اصاخاد أوروبا... وعثا الفجع المالغ ضما 

غاعصع تراطإ جُغحضض ضربئ حئه صاضغئ لطغعرو...
الطغرة  باظثفاض  شسقً  افوروبغ  السعق  تأبر  لصث   -٣

الارضغئ:
أ- إنَّ الئظك المرضجي افوروبغ غحسر بصطص طاجاغث بحأن 
اظضحاف بظعك طظطصئ الغعرو سطى ترضغا خخعخا بظك 
(أن بغ بارغئا) الفرظسغ وبظك (بغ بغ شغ أغه) اإلجئاظغ 
الئظعك  عثه  ولثى  اإلغطالغ.  ضرغثغئ)  (أوظغ  وبظك 
أجعط  واظثفدئ  ترضغا،  شغ  الضئرى  السمطغات  البقبئ 
الئظعك البقبئ بظتع ٣٪. شأخئتئ أوروبا تاأبَّر بما غةري 
شغ ترضغا بسئإ اجابماراتعا عظاك والثغعن الاغ لعا 

سطى ترضغا وتةط الائادل الاةاري بغظ الطرشغظ.
ب- (بتسإ أتثث أرصام بظك الاسعغات الثولغئ شإنَّ 
دغعن المخارف افوروبغئ المساتصئ سطى ترضغا تخض 
إلى ٢٢٤ ططغار دوقر (ظتع ٢٠٠ ططغار غعرو)، أضبرعا لطئظعك 
اإلجئاظغئ. وتثحى تطك الئظعك طظ اظضحاشعا سطى أزطئ 
شغ ترضغا، وبثأت أجعط بسخ تطك الئظعك افوروبغئ 
شغ اقظثفاض طع اظعغار الطغرة بِظَسإ تاراوح طا بغظ 
١٠ و٢٠ شغ المؤئ بسئإ دغعظعا شغ ترضغا) جضاي ظغعز 

.٢٠١٨/٥/٣١
ج- عظاك جاظإ آخر طصطص لطثغعن الارضغئ، وعع سثم 
افتراك  شالمسابمرون  الثغعن...  خثطئ  سطى  الصثرة 
دوقر،  ططغار   ٨٢,٣ بمئطس  اإلجئاظغئ  لطئظعك  غثغظعن 
ولطئظعك الفرظسغئ بمئطس ٣٨,٤ ططغار دوقر، بغظما تئطس 
صغمئ الصروض اإلغطالغئ ١٧ ططغار دوقر شغ طجغب طظ 

طظ صغماعا أطام الثوقر. (وأضاف تراطإ: "أخثرُت لطاع 
طإ وافلمظغعم... ٢٠١٨/٠٨/١٠  أطرًا بمداسفئ رجعم الخُّ

(com.https://arabi٢١
٤- وعضثا شإنَّ افزطئ المالغئ بغظ أطرغضا وترضغا تئثو 
بروظسعن،  الصج  صدغئ  ظااج  وضأظعا  ظاعرعا  شغ 
ورغئئ الرئغج افطرغضغ شغ إرضاء الصطاع المسغتغ 
افخعلغ طظ صاسثته اقظاثابغئ صئض حععر صطغطئ شصط 
سطى اظاثابات الضعظشرس الظخفغئ. أطا التصغصئ شعغ 
أنَّ صدغئ الصج بروظسعن اجُاثثطئ طظ أجض الاشطغئ 
سطى افجئاب التصغصغئ قظعغار الطغرة الارضغئ وعغ أزطئ 
جغاجغئ ُتشّثغعا العقغات الماتثة لدرب أوروبا ضما 
ُظئغِّظه... وذلك فنَّ بعادر افزطئ ضاظئ صائمئ تاى صئض 
الارضغئ  التضعطئ  وأنَّ  افطرغضغغظ،  طع  افتراك  خقف 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  اقظاثابات  طعسث  بئ  صرَّ
قجائاق  وذلك  السام،  عثا  تجغران/غعظغع  إلى   ٢٠١٩
أي تفاصط لفزطئ طا صث ُغآبر سطى ظاائب اقظاثابات... 
وصث اسارف بثلك أردوغان ظفسه صائق "بفدض تصثغط 
تارغت اقظاثابات جظساسث آلبار زلجال اصاخادي ُطثطِّر 
وإق لظ ظامضظ طظ الثروج طظ عثه الفارة دون تضئُّث 
أنَّ  أي   (٢٠١٨/٤/٢٠ الارضغئ  افخئار  (خفتئ  الثسائر". 
تثععر صغمئ الطغرة ضان صئض طعضعع الصج وصئض رشع 
الرجعم... وبثاخئ، وأنَّ بروظسعن طسةعن طظث سام 
٢٠١٦، لثا ق طسظى فْن تطةأ أطرغضا إلى شرض سصعبات 
سطى ترضغا شغ عثا العصئ طظ أجض بروظسعن، خخعخًا 
الماتثة  العقغات  اعامام  ضسش  طثى  ُغسرف  سظثطا 

بالثغظ وتصعق اإلظسان...
٥- أطا افجئاب التصغصغئ خطش اقظتثار التبغث لطسمطئ 

الارضغئ شعع غسعد لةمطئ طظ افجئاب أبرزعا:
أ - تةط اقصاراض الضئغر، جغما لطصطاع الثاص، خقل 
الارضغئ  الثجاظئ  أسطظئ  إذ  افخغرة...  السحر  السظعات 
الثارجغئ  الثغعن  إجمالغ  بطعغ  سظ   ٢٠١٧ أغطعل  شغ 
 ١١ ظتع  لثشع  ُتثطِّط  وأظعا  دوقر...  ططغار   ٤٣٨ لارضغا 
سام  خقل  ططغارًا   ٤٣ ظتع  الئالس  الثْغظ  لثثطئ  ططغارًا 
غعم  أخثرته  بغان  شغ  الارضغئ  الثجاظئ  شأسطظئ   :٢٠١٨
٢٠١٧/١٠/٣١ أظعا ("تثطط لثشع ١٠,٩٢ ططغار دوقر ضةجء 
طظ المئطس الثي غخض صرابئ ٤٣,١ ططغار دوقر لثثطئ 
الثغظ شغ سام ٢٠١٨"... وبطشئ طسثقت الادثط تثغبًا 
 .(٢٠١٧/١٠/٣١ افظاضعل  وضالئ   ..."٪١٠ طظ  أسطى  إلى 
ة، إلى أْن أسطظئ  وعضثا بثأت أجراس الثطر تثّق بحثَّ
طساحارغئ الثجغظئ الارضغئ طآخرًا أنَّ ("إجمالغ الثغعن 
اسائارًا  السظئ  طظ  افول  لطربع  ترضغا  سطى  الثارجغئ 
وضالئ  دوقر"...  ططغار   ٤٦٦,١ عع   ٢٠١٨/٣/٣١ تارغت  طظ 
افظاضعل ٢٠١٨/٦/٢٩) وعظا تةإ اإلحارة إلى أنَّ ججءًا 
طعماً طظ عثه الثغعن غسعد إلى طحارغع تضعطغئ شغ 
افخض، لضظَّ الصطاع الثاص تعلى تظفغثعا وتمعغطعا... 
السحر  السظعات  خقل  أردوغان  الرئغج  تضعطئ  فنَّ 
طظ  التضعطئ  دغعن  طظ  الاثفغش  تاولئ  افخغرة، 
خقل ذرح عثه المحارغع سطى الصطاع الثاص، الثي 
الصطاع  شإنَّ  لثا  لاظفغثعا...  الثارج  طظ  غساثغظ 
وعغ  الثغعن،  عثه  طظ  ججءًا  الغعم  غاتمض  الثاص 
تغطئ جغاجغئ ضغ تامضظ التضعطئ دائماً طظ الائاعغ 

بصطئ دغعظعا الثارجغئ!
إلى  زاد  والعاردات  الخادرات  بغظ  الاةاري  السةج  ب- 
٣٧,٥٪ طصارظئ بالسام الثي جئصه لغخض إلى ٧٧,٠٦ ططغار 
دوقر خقل سام ٢٠١٧ ضما أظعرت بغاظات وزارة الةمارك 
والاةارة الارضغئ غعم ٢٠١٨/١/٢. وعثه ُتثشع بالسمقت 
ططغار   ١٥٧,١ الارضغئ  الخادرات  صغمئ  شضاظئ  الخسئئ. 
دوقر بغظما ضاظئ العاردات ٢٣٤ ططغارًا + ١٥٦ ططغعن دوقر 
أطرغضغ لسام ٢٠١٧ (الاطفجغعن والرادغع الارضغ ٢٠١٨/١/٢). 
باإلضاشئ إلى ذلك شإنَّ ظسئئ الادثط المالغ الثي أسطظ 
سظعا شغ ترضغا بأرصام رجمغئ طظ "طضاإ اإلتخاء الارضغ 
الرجمغ غعم ٢٠١٨/٨/٣ تعل ظسئئ الادثط شغ الئقد، 
إذ بطشئ ١٥,٨٥٪" (وضالئ افظاضعل ٢٠١٨/٨/٣) وعغ ترتفع 
لطمرة افولى بعثا الصثر طظث سام ٢٠٠٣ سظث وخعل تجب 
جسض  المرضجي  الئظك  عثف  أنَّ  سطماً  التضط،  أردوغان 
ظسئئ الادثط ٥٪ لغئطس طصاغغج أوروبا... ولضظه شحض 
إْذ لط غساطع أْن غةث عثه الظسئئ ووصش سظث ظسئئ ٨٪ 
ولضظ جرسان طا ارتفسئ إلى ١٠٪ السام الماضغ ولاخض 

الغعم إلى عثا الرصط أي ظتع ١٦٪.
ج- تثفغخ وضاقت الاخظغش لطثرجئ اقصاخادغئ لارضغا 
تغث حضطئ ضشطاً سطى الطغرة الارضغئ وإضساف البصئ 
الاخظغش  وضالئ  تثرت  شصث  الارضغ...  وباقصاخاد  بعا 
"طعدغج" غعم ٢٠١٨/٤/١٤ طظ ضسش السمطئ الارضغئ وطظ 
تدثط المثغعظغئ الارضغئ، شصالئ: "إن الدسش المجطظ 
شغ السمطئ الارضغئ له أبر جطئغ لاخظغش دغعظعا السغادغئ 
وإحضالغ لقصاخاد" وأحارت إلى "تثظغ اتاغاذات الظصث 
"خفَّدئ  وصث  (روغارز ٢٠١٨/٤/١٤)،  ترضغا"  لثى  افجظئغ 
عثه العضالئ تخظغفعا لارضغا طظ (بغ إغه١) إلى (بغ إغه٢) 
وضاقت  "إن  صائق:  أردوغان  ششدإ   ."٢٠١٨/٣/١٣ غعم 
الاخظغش اقئاماظغ طظحشطئ بالسسغ إلى دشع ترضغا ظتع 
الثخعل شغ طأزق وأن افجعاق المالغئ غةإ أق تتمض 
بعا  ولتصئ  برس ٢٠١٨/٣/١٣)  (ترك  الةث"  طتمض  ذلك 
وضالئ "جااظثرد آظث بعرز" لطاخظغش اقئاماظغ إذ خفَّدئ 
غعم ٢٠١٨/٥/٢ تخظغش ترضغا شغ خطعة غغر طاعصسئ... 
شأسطظئ عثه العضالئ صرارعا بثفخ تخظغش ترضغا طظ 
(بغ/ بغ بغ) إلى (بغ/ بغ بغ-). وصالئ عثه العضالئ: 

تامئ: عئعط الطغرة الارضغئ

هل باتت تهديدات أمريكا للنظام السوري 
بمثابة ضوء أخضر له للفتك بأهل الشام؟!

السمقت المتطغئ وافجظئغئ. طظ عظا تظططص اإلظثارات شغ 
 UniCredit واإلغطالغ BBVA أوروبا، شالئظك اإلجئاظغ
صغمئ  خسرت  صث  الفرظسغئ   BNP Paribas وحرضئ 
-٥١٣١١٢٣٠/https://www.ft.com/content أجعمعا: 

٥٩٤٦bae٨٦e٦d-١١-٩٧٠٢e٩-٨be٧

اتامال  أغًدا  غبغر  الطغرة  صغمئ  شغ  اقظثفاض  أّن  ضما 
تأبر  إلى  غآدي  طما  صروضعا،  جثاد  سظ  ترضغا  تثطش 

أوروبا سطى ظطاق واجع...
ترضغئ  حرضات  أنَّ  إلى  أحارت  صث  تصارغر  وضاظئ  د- 
ضئغرة َطثغظئ بأضبر طظ ٢٢٠ ططغار دوقر، تصثطئ بططئات 
لطتضعطئ لطتماغئ طظ الثائظغظ بسث عئعط الطغرة. وطظ 
بغظ عثه الحرضات، طةمعسئ "دوغعش" الاغ غثغرعا 
المطغاردغر شرغث حاعغظك، والثي ذالإ الئظعك بإسادة 
الثوقرات،  بمطغارات  افجظئغئ  بالسمطئ  دغعن  عغضطئ 
وذضرت بسخ الاصثغرات، أنَّ المئطس اإلجمالغ لطثغعن 

الاغ غططإ إسادة عغضطاعا ظتع ٢٠ ططغار دوقر...
أنَّ  ألماظغا  شغ  والاةارة  الخظاسئ  غرف  اتِّتاد  أسطظ  ه- 
ظتع ٦ آقف و٥٠٠ حرضئ ألماظغئ داخض ترضغا تأبرت جراء 
تالئ الدئابغئ الاغ تثغط سطى اقصاخاد الارضغ، طحغًرا 
إلى أنَّ الحرضات افلماظغئ بثأت تخرف الظزر سظ ضت 
www. اجابمارات جثغثة شغ السعق الارضغ. "٢٠١٨/٨/١٣

"com.lebanon٢٤

بالباً: وعضثا شإنَّ ترضغج الدعء سطى أزطئ الطغرة بعثا 
اقظثفاض الماسارع ظاغةئ إجراءات أطرغضا ضاظئ إلغةاد 
عجة حثغثة شغ اقصاخاد افوروبغ وطظ بط ضرب الغعرو 
واظثفاضه أطام الثوقر... وطع أنَّ اإلجراءات افطرغضغئ 
بالدشط سطى الطغرة جاآبر شغ سغح الظاس شغ ترضغا 
المرء  ضان  وإْن  باقً...  افطر  لعثا  غطصغ  ق  تراطإ  شإنَّ 
غافعَّط سظةعغئ تراطإ لدرب أي سمطئ ُتظاشج الثوقر 
وشص سصطغئ رساة الئصر الاغ تماجج بثطه، لضظ المساعةظ 
عع أن ق غثرك أردوغان ذلك شُغفاجأ بما خظع تراطإ 
وغساشرب ضغش غخظع تراطإ ذلك طع تطغفه طظ أجض 
صسغج؟! شغصعل أطام تةمع شغ طثغظئ أوظغه المططئ سطى 
الئتر افجعد ("طظ الثطأ الاةرُّؤ وطتاولئ إخداع ترضغا 
سئر إذقق الاعثغثات طظ أجض صج" وأضاف "أخاذإ 
أولؤك شغ أطرغضا طةثدًا: سار سطغضط. تسائثلعن حرغضضط 
اقجاراتغةغ شغ التطش افذطسغ بصج" المخثر: طعصع 
غصعل  إظَّه  بط   (٢٠١٨/٨/١٢ المعاشص  افتث  غعم  افظئاء 
ض وتجن بأنَّ ترضغا صثَّطئ خثطات  طثاذئاً تراطإ باعجُّ
ضبغرة فطرغضا وصاتطئ شغ جئغطعا! وذلك شغ طصال تتئ 
سظعان "ضغش ترى افزطئ طع العقغات الماتثة" ُظحر شغ 
ختغفئ ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ غعم ٢٠١٨/٨/١١ غصعل 
أردوغان: (... وإنَّ ترضغا وأطرغضا حرغضان اجاراتغةغان 
وتطغفان شغ الظاتع طظث ٦٠ ساطا وأظعما جابعا الخسعبات 
المحارضئ شغ شارة الترب الئاردة وطا بسثعا... لصث عرسئ 
ترضغا لمساسثة العقغات الماتثة شغ ضض وصئ سطى طثى 
أسعام... وصعاتظا صاتطئ طسعط شغ ضعرغا... وشغ أتطك 
أوصات أزطئ الخعارغت طع ضعبا، جاعمظا طظ أجض تعثئئ 
افزطئ طظ خقل السماح لطعقغات الماتثة بظحر خعارغت 
إلى  صعاتعا  أرجطئ  ترضغا  وإنَّ  أراضغظا.  سطى  جعبغار 
أششاظساان طظ أجض إظةاح طعمئ تطش حمال افذطسغ 
(الظاتع) سظثطا ضاظئ تظازر أطرغضا أخثصاءعا وتطفاءعا 
طظ أجض الرد سطى طظ ظفثوا عةمات ١١ أغطعل/جئامئر 
اإلرعابغئ") وعضثا ُغزعر أردوغان طعاقته فطرغضا سثوة 

اإلجقم والمسطمغظ، شاضاشؤه بسثم الاصثغر!
رابساً: أطا طخغر عثه افزطئ بغظ أطرغضا وترضغا وطحضطئ 

الطغرة الارضغئ، شالثي ظاعصسه عع ضما غطغ:
١- تغث إنَّ الشرض طظ الدشط افطرغضغ سطى الطغرة 
عثا  الطغرة...  اظثفاض  تسارع  إلى  أدَّى  الثي  الارضغئ 
اقصاخاد  لثطثطئ  أوروبا  شغ  الفجع  إغةاد  عع  الشرض 
لضباشئ  وذلك  الغعرو،  اظثفاض  بط  وطظ  افوروبغ 
السقصات المالغئ واقصاخادغئ بغظ أوروبا وترضغا، وتغث 
أطام  الغعرو  صغمئ  اظثفاض  إلى  شسقً  أدى  صث  عثا  إنَّ 
ر الغعرو ضبغرًا غعم الةمسئ بسثطا ظصطئ  الثوقر: (... وتدرَّ
ختغفئ شاغظظحال تاغمج سظ طخثرْغظ الصعل إنَّ الئظك 

وإغطالغا  إجئاظغا  بظعك  بحأن  صطص  افوروبغ  المرضجي 
الغعرو  قطج  والغعم  ترضغا.  سطى  واظضحاشعا  وشرظسا 
١,١٣٦٥٥ دوقر وعع أصّض طساعى أطام السمطئ افطرغضغئ 
طظُث تمعز/غعلغع ٢٠١٧ أي طظُث أضبر طظ جظئ... المخثر: 
روغارز - غعم اقبظغظ المعاشص ٢٠١٨/٨/١٣) ولثلك شإنَّ 
تراطإ إذا تتصَّص له ضرب الغعرو بحضض غرضغ سظةعغاه 
شصث ُغسغث دسط الطغرة بصطإ طعازغظ طآجسات الاخظغش 
ضما شسض سظث طةغء أردوغان ٢٠٠٣ سظثطا ضاظئ الطغرة 
طظثفدئ واقصاخاد ُطدطَّرباً شغ زطظ أجاوغث وطظ بّط 
أوجث شصاسئ ارتفاع اقصاخاد بالصروض الماعالغئ باأبغر 
طظ أطرغضا وأسعاظعا ورشع تخظغش ترضغا... وطظ بط ضان 
الاروغب لقصاخاد الماظاطغ شغ ترضغا طع أظَّه صائط سطى 

الصروض والثغعن الربعغئ!
ضئغر،  أبر  ذات  غغر  شعغ  الرجعم  تأبغر  سظ  أطا   -٢  
سظ  صطغقً  تجغث  أطرغضا  إلى  الارضغئ  الخطإ  شخادرات 
المطغار دوقر (الغعم السابع ٢٠١٨/٨/٢)، وعغ غغر طآبِّرة 
شغ دولئ بطشئ خادراتعا جظئ ٢٠١٧ أضبر طظ ١٥٧ ططغار 
ضان  المصخعد  وضأنَّ   ،(٢٠١٨/١/٢ الحرق  (بعابئ  دوقر 
إغةاد أجعاء خطثطئ شغ اقصاخاد الارضغ وطظ بط أجعاء 
رظغظ  بض  خثى  لعا  غضعن  الارضغئ  الطغرة  سطى  جعداء 
لضباشئ  وذلك  الغعرو  بط  وطظ  افوروبغ  اقصاخاد  شغ 
المساطقت اقصاخادغئ والمالغئ بغظ ترضغا وبغظ أوروبا 

وعضثا ضان...
جظاغظ  ظتع  اساصاله  سطى  طدى  شصث  الصسغج  أطا   -٣
أبرزه  واآلن  وأطرغضا،  ترضغا  بغظ  عادئئ  افطعر  وضاظئ 
تراطإ لشرض اظاثابغ، وأغداً إلغةاد جع طظ الاعتُّر بغظ 
ترضغا وأطرغضا غساسث بالاأبغر شغ افجعاق المالغئ، شعع 
ولثلك  أخغقً،  ولغج  الدةئ  عثه  شغ  طساسث  سظخر 
شسظثطا غضافغ بما تثث لطغعرو، والماعصع أن ق غطعل... 
شسغاط تسطغط ذلك الصسغج إلى أطرغضا طع تفر طاء 

العجه فردوغان أو تاى دون تفر!.
٤- أطا طساظاة الحسإ الارضغ ظاغةئ اظعغار الطغرة وطظ بط 
ارتفاع افجسار وخسعبئ السغح... شعثا ق غسظغ تراطإ 
وق غسظغ السائرغظ شغ شطك تراطإ وق السمقء... ولسّض 
عآقء افتئاع وافحغاع غرسعون أو غسصطعن بأن ق وزن 
عآقء  طخالح  اصادئ  إذا  افجغاد  سظث  صغمئ  وق  لعط 
افجغاد أن غفسطعا بعط طا غحاؤون تاى لع ضان شغ ذلك 
إعاظئ أولؤك افتئاع أو تسعغث وجعععط... شمظ غعظ 

غسعض الععان سطغه...
والثقخئ عغ:

جمارك  رجعم  طظ  تراطإ  خظسعا  الاغ  افزطئ  أنَّ   -
وطعضعع الصسغج وتثفغخ وضاقت الاخظغش لارضغا 
وضحش الثغعن سطى ترضغا...إلت وطظ بط طا تثث لطغرة 
طظ اظثفاض قشئ لطظزر... عثه افزطئ طصخعد طظعا 
إغةاد الفجع شغ أوروبا لثطثطئ اقصاخاد افوروبغ وطظ 
المالغئ  السقصات  لضباشئ  وذلك  الغعرو،  اظثفاض  بط 
واقصاخادغئ بغظ أوروبا وترضغا، وصث أدى عثا شسق إلى 

اظثفاض صغمئ الغعرو أطام الثوقر...
شطغج  أطرغضا  شطك  شغ  غثور  أردوغان  إنَّ  وتغث   -
تراطإ  اضافى  إذا  بض  افزطئ،  تطعل  أن  الماعصع  طظ 
غضظ  لط  وإن  تاى  الغعرو  شغ  تثث  الثي  باقظثفاض 
ضربئ صاضغئ ضما ضان غأطض، وضأنَّ عثا لغج بسغثًا... 
شسظثعا ضما بثأ تراطإ افزطئ شعع جغظعغعا بحغء طظ 
بط  وطظ  حغء...  دون  أو  فردوغان  العجه  طاء  تفر 
ُغطَطص جراح الصسغج وُتطشى الرجعم أو ُتثفَّش، وتسعد 
ْغظ  وضاقت الاخظغش شُاسثِّل درجئ ترضغا بسث تأجغض الثَّ
بصروض جثغثة، وطظ بط غاتسظ جسر الطغرة تاى وإن 
لط غسث ضما ضان صئض افزطئ، وغسعد تراطإ وأردوغان 
وعضثا  غضظ!!  لط  حغؤاً  ضأنَّ  العدي  التثغث  غاثاوقن 
دوالغك... شإذا اصادئ طخالح أجغادعط إعاظاعط شسطعا، 
بض إذا اصادئ إزالاعط ضان، وصث تثث طبض ذلك شغ 
ِْكَرى  َ أحغاسعط طظ صئض، أشق غثَّضرون؟ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ﴾ْمَع وَُهَو َشِهيٌد لىَْق السَّ
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الباظغ سحر طظ ذي التةئ ١٤٣٩ه
المعاشص: ٢٠١٨/٨/٢٣م
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ذلك  لمظع  الائاضغ  الماتثة  وافطــط  أطرغضا  أظعرت 
المثظغغظ  سطى  والثطر  اإلظساظغئ  بالةعاظإ  طاسثرة 
وعغ طظ تصاض أذفال جعرغا سطى غث سمغطعا شغ الحام 
بحار المةرم وطسه روجغا وإغران تارًة بالشازات الساطئ 
وتارًة بالئراطغض المافةرة وأخرى بشغرعا طظ افجطتئ 

المترطئ!!
تسسى  الغمظ  شغ  التعبغغظ  تثسط  الاغ  أطرغضا  إن 
ضثعط  الةئعات  احاسال  تجاغث  طع  خاخًئ  إلظصاذعط 
طسصض  خسثة  شغ  طران  جئعئ  طظعا  سثة  طظاذص  شغ 
التعبغئ، وصث جئص أن خرح المئسعث افطمغ غرغفغث 
بما غفغث بأن التعبغغظ لظ غسرصطعا المفاوضات المصئطئ 
المفاوضات،  باطك  الئثء  تأخر  سطى  غساتئعظه  عط  بض 
وعثا الترص طظ أطرغضا إلغصاف تصثم اإلطارات والصعات 
الاابسئ لعا ولحرسغئ سئث ربه عادي ظتع طثغظئ التثغثة 
تسطظه  ضما   - ترخاً  لغج  ذلك  ضض  سطغعا  والسغطرة 
سطى  ترص  عع  بض  وافبرغاء  المثظغغظ  سطى  أطرغضا - 
صاضغئ،  لدربئ  تسرضعط  وطظع  التعبغغظ  خظص  سثم 
الغمظ  ططش  لاسطغط  أطرغضا  تسسى  ظفسه  العصئ  شغ 
المظطصئ  شغ  إغران  دور  وتتةغط  السسعدغئ  لسمغطاعا 
وطظعا الغمظ، طما غسظغ أن تضعن الدشعذات السسضرغئ 
واقصاخادغئ ضث التعبغغظ إظما عغ لةطئعط لطاولئ 
أخثت  ضعظعا  أطرغضا  سظعا  خمائ  وصث  المفاوضات، 
تطمغظات طظ اإلطارات الاغ تصعد طسرضئ الساتض الشربغ 
جطإ  عع  الاخسغث  ذلك  طظ  العثف  غضعن  أن  سطى 
التعبغغظ لطمفاوضات ولغج طظ أجض التسط السسضري 
الدربات  احاثت  ضطما  أظه  واضتاً  خار  وصث  ضثعط، 
ضث التعبغغظ زاد خراخ التعبغغظ ضث أطرغضا وتتمغطعا 
طسؤعلغئ ذلك شغ طا غحئه ظثاء اقجاشابئ بعا وذلك 

غفعمه السغاجغ الطئغإ.
زد سطى ذلك أن التعبغغظ غسمطعن لاعثغث المقتئ شغ 
الئتر افتمر وغفسطعن ذلك قجاةقب دول السالط لاعجه 

أبخارعا ظتع الغمظ والمسارسئ شغ تض افزطئ شغه.
إن طخغر الزطط والزالمغظ إلى زوال وإن اهللا ق غتإ 
طثططات  سطى  غسعا  أن  الغمظ  أعض  وسطى  الفساد، 
أطرغضا وبرغطاظغا شغ الغمظ، ضما أن سطغعط أن غسمطعا 
شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
الُةظئ والثرع التخغظ والمظصثة لعط طظ طضر الضفار 
المساسمرغظ وعغ المطئصئ لثغظعط شغ واصع التغاة 
لغتصصعا بعا السسادة شغ الثظغا والفعز باآلخرة، وإظظا 
الرضعن  طظ  الغمظ  شغ  أعطظا  ظتثر  الاترغر  تجب  شغ 
افبث،  إلى  الترب  ظار  تطفأ  ق  الاغ  الشربغئ  لطتطعل 
ذغاتعا  شغ  تتمض  اجاسمارغئ  ترصغسغئ  تطعل  عغ  بض 
لطعخاغئ  الئقد  ترعظ  أظعا  شعق  والمحاضض  افزطات 
الشربغئ وشعق ذلك ضطه عغ تتاضط إلى الطاغعت الثي 

 أطر اهللا باجاظابه والضفر به

افطرغضغ  الرئغج  أن  افطرغضغ،   Axios طعصع  ضحش 
اهللا  سئث  المطك  افردظغ  لظزغره  صال  تراطإ  دوظالث 
بغظ  الخراع  شغ  العاتثة  الثولئ  تض  إنَّ  الباظغ 
الفطسطغظغغظ وغععد ربما غآدي خقل جظعاٍت صطغطئ 
رئغج  طظخإ  إلى  طتمث  اجمه  حثص  وخعل  إلى 
سثة  لمخادر  وشصاً  وذلك  غععد،  ضغان  شغ  العزراء 

اذطسئ سطى تفاخغض اجاماعٍ سصث شغ الئغئ افبغخ.
وغرى المعصع افطرغضغ أظه ربما تحغر طقتزات تراطإ 
لطمطك سئث اهللا الاغ أدلى بعا شغ اجاماسعما بالئغئ 
تض  أنَّ  غرى  أظَّه  إلى  تجغران/غعظغع   ٢٥ شغ  افبغخ 
غععد  ضغان  لمساصئض  تعثغثًا  غمبض  العاتثة  الثولئ 

ضثولئ غععدغئ.
وشغ الافاخغض ضما أورد المعصع افطرغضغ أظه باارغت 
وزغر  اهللا  سئث  المطك  اجاداف   ،٢٠١٨ آب/أغسطج   ٢
الثارجغئ الفرظسغ جان إغش لعدرغان شغ سمان، وأبطشه 
بافاخغض اجاماسه طع تراطإ شغ اجاماسعما شغ الئغئ 
افبغخ، وضان طظ أعط الظصاط الاغ ذرتعا المطك أّظه 
تثَّر تراطإ خقل اقجاماع شغ تجغران/غعظغع طظ أنَّ 
"الضبغر طظ الفطسطغظغغظ الحئاب لط غسعدوا غرغثون 
تض الثولاغظ، لضظَّعط غرغثون السغح طع (اإلجرائغطغغظ) 
شغ دولئ واتثة غمطك الةمغع شغعا تصعصاً طاساوغئ". 
أن  الظاغةئ  "جاضعن  لاراطإ:  صال  أظَّه  المطك  وأضاف 
تثسر (إجرائغض) ععغاعا الغععدغئ"؛ وعثا الطرح طظ 
المحروع  إتغاء  لمتاولئ  وبصعة  طئاحرة  سعدة  المطك 
ذرتاه  الثي  الفطسطغظغئ  الصدغئ  لتض  اإلظةطغجي 
ودشظاه  بض  وتةاوزته  الصدغئ  لتض  صثغما  برغطاظغا 
رده  ضان  ولثلك  الثولاغظ،  تض  طحروع  شغ  أطرغضا 
الطرح:  عثا  سطى  المطك  أجاب  تغظ  وجاخرا  طاعضما 
إنَّ تض الثولئ العاتثة شغ الخراع بغظ الفطسطغظغغظ 
وخعل  إلى  صطغطئ  جظعاٍت  خقل  غآدي  ربما  وغععد 
شغ  العزراء  رئغج  طظخإ  إلى  طتمث  اجمه  حثص 
ضغان غععد. رغط أن تراطإ ظفسه ضان صث خرح أظه 
غافص  خغشئ  بأغئ  غصئض  وأظه  طسغظا  حضق  غفرض  لظ 

سطغعا وغصئض بعا الطرشان.
ث سطى تراطإ أظَّه لاتزى خطئ  وأضاف المطك أظَّه أضَّ
افوروبغئ  لطثول  أوقً  تصثغمعا  غةإ  بالصئعل  السقم 
والسربغئ المسظغئ لطتخعل سطى آرائعا، وحضا طظ أنَّ 

ذلك لط غتثث بسث.
ووشصاً لطثبطعطاجغغظ الفرظسغغظ، صال المطك سئث اهللا 
إظَّه ذطإ طظ تراطإ أقَّ غاسرع باصثغط خطئ السقم 

خاخاه؛ "فنَّ عظاك طخاسإ ضبغرة تالغاً".
وصال المطك إنَّ تراطإ ردَّ صائقً إظَّه طا زال غرغث تتصغص 
السقم شغ الحرق افوجط، وطا زال طعاماً بالمسألئ.

وأضاف المطك أنَّ تراطإ أضث أظَّه لع لط تظةح إدارته 
شغ سصث اتفاق بغظ غععد والفطسطغظغغظ، شطظ تظةح 

أي إدارة أطرغضغئ أخرى.
وضان ططك افردن صث أضث بسث سعدته طظ واحظطظ أن 
بقده لظ تشغر أبثًا طعاصفعا طظ الصدغئ الفطسطغظغئ، 
خطئ  سظ  ضبغرة  إسقطغئ  تصارغر  تردد  وجط  وذلك 
تةعجعا واحظطظ تسرف باجط "خفصئ الصرن" وترطغ 
إجئار  بسث  غععد  وضغان  الفطسطغظغغظ  بغظ  لسقم 
الفطسطغظغغظ سطى تصثغط تظازقت طةتفئ، بمساسثة 

دول سربغئ.
وطمبطغظ  وجعاء  لصائه  خقل   - الباظغ  اهللا  سئث  وصال 
سظ الئادغئ الحمالغئ والعجطى والةظعبغئ بالممطضئ، 
طظ  افردن  طعصش  إن   - المطضغ  لطثغعان  بغان  وشص 
تتصغص  ضرورة  إلى  غساظث  الفطسطغظغئ  الصدغئ 
الثولئ  وإصاطئ  الفطسطغظغ،  لطحسإ  السادلئ  المطالإ 
الفطسطغظغئ المساصطئ وساخماعا حرصغ الصثس، وشصًا 

ظحر طعصع (الصثس دوت ضعم، الةمسئ ٢١ ذو الصسثة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٠٣م) خئرا ورد شغه: "أضثت وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ لمضاإ ختغفئ الصثس شغ واحظطظ خئاح الغعم الةمسئ، أّظعا أشرجئ سظ أطعال طثخخئ لثسط افجعجة 
افطظغئ لطسططئ الفطسطغظغئ. وضاظئ طتطئ "الرادغع العذظغ السام - إن.بغ.آر" صث ضحفئ شغ تصرغر لعا طساء الثمغج 
سظ أن العزارة أشرجئ افجئعع الماضغ سظ سحرات المقغغظ طظ الثوقرات المثخخئ لفجعجة افطظغئ الفطسطغظغئ 
"لاسجغج الاظسغص افطظغ الفطسطغظغ (اإلجرائغطغ)". وغصعل المسآول رشغع المساعى شغ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ الثي 
ذطإ سثم ذضر اجمه شغ رجالاه لـ الصثس، تسامر اإلدارة شغ طراجسئ طساسثاتظا لطفطسطغظغغظ لطاأضث طظ أظعا تطئغ 

طخالح أطظظا الصعطغ، وتتصص أعثاف جغاجاظا، وتعشر الصغمئ لثاشسغ الدرائإ شغ العقغات الماتثة". 
: غأتغ عثا الثئر بالثات شغ العصئ الثي تتةإ شغه أطرغضا أطعال المساسثات (اإلظساظغئ) المثخخئ 

ح

الشربغئ  الثول  تصثطعا  الاغ  المساسثات  أن  شطسطغظ  أعض  سطى  خاشغا  غسث  لط  افوظروا.  الشعث  لعضالئ 
اقجاسمارغئ لطسططئ الفطسطغظغئ؛ عغ بمظ خغاظاعا لفطسطغظ وأعطعا، ولدمان تماغئ غععد وضغاظعط 
الشرب  دول  طثططات  ضمظ  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  أجض  طظ  جاء  صث  السططئ  إظحاء  أن  وبما  المست. 
المساسمر وطظ أجض السعر سطى تماغئ أطظ غععد، شإن عثه المساسثات تئصى طسامرة ذالما بصغئ السططئ 
صائمئ بعظغفاعا، أي أن عثه المساسثات لغسئ لسعاد سغعن السططئ وإظما عغ لاتصغص أعثاف جغاجغئ 
خئغبئ ولتماغئ المخالح الصعطغئ فطرغضا وسطى رأجعا التفاظ سطى أطظ ضغان غععد، ضما جاء سطى لسان 
المسؤعل افطرغضغ. إن عثا العاصع المجري غساثسغ تترضا شعرغا طظ جغعش افطئ لطصداء سطى افظزمئ 
السمغطئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ الرابدئ سطى خثورعط، وإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاساظعخ عمط المسطمغظ وتساظفر جغعحعط لطصداء سطى ضغان 

غععد وتترغر افرض المئارضئ شطسطغظ. 

ق غثع طةاق لطحك أظظا ظاعصع سثم اجاثثام أي أجطتئ 
ضغماوغئ أو بغعلعجغئ إذا طا ضاظئ عظاك أسمال سسضرغئ 
إضاشغئ شغ إدلإ. وإن أطرغضا جارد بصعة إذا جرى حظ 
عةعم ضغماوي أو بغعلعجغ شغ إدلإ". ولعثا صال وزغر 
خارجغئ ترضغا شغ طعجضع غعم ٢٠١٨/٨/٢٤: "إن تق 
شتسإ،  إدلإ  لمظطصئ  لغج  ضاربئ  جغسئإ  سسضرغا 
وإظما أغدا لمساصئض جعرغا.." وضان غساسث لطصاء بعتغظ، 
وبرشصاه وزغر الثشاع ورئغج المثابرات الارضغان، طما 
غثل سطى أعمغئ افطر، شارضغا وضغطئ أطرغضا لطاعاخض 

والسمض طع الروس.
شالروس غساسةطعن التسط والتض لطثروج طظ ورذاعط، 
ولضظ أطرغضا وأولغاءعا غارغبعن لغظزروا ضغش جغضعن 
سطغه التال شغ جعرغا، وضغش جغصظسعن أعطعا أظعط لط 
غثثسععط وغئغسععط لطظزام، وأظعط غسمطعن لخالتعط 
ضثبا وزورا. وصث أدرضعا طثى تآطر أطرغضا وأولغائعا تضام 

آل جسعد وأردوغان وأضرابعط.
سطى  غضعظعا  تاى  افعط  عع  تاطا  وسغا  الظاس  شعسغ 
أن  وغثرضعا  السطماظغ،  الظزام  إجصاط  سظث  بخغرة 
أطرغضا وضض الثول اإلصطغمغئ طاآطرة سطغعط، شطع جصط 
وأولغائعا شإظعط جغخئتعن  الظزام بمساسثة أطرغضا 
أضئر،  المخغئئ  تخئح  وسظثعا  ضعجعشا،  ضأعض  أتئاسا 
إذ جغآبرون سطغعط وغصظسعظعط بإصاطئ ظزام سطماظغ 
باجط اإلجقم والمسطمغظ! وصث تأبرت جماسات شسق، 
وبثأت تصئض عثا الطرح الثئغث الثي غرضج الضفر. ولضظ 
اهللا لطش، إذ ضحفعط وشدتعط. وطعما غضظ طظ أطر 
جغتئط اهللا ضغث الثائظغظ، وجغظخر أولغاءه وغمضظعط 
طظ إصاطئ دغظعط طاةسثا بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة، وذلك ضائظ بإذظه تسالى صرغئا

أطرغضا تثسغ ترخعا سطى تض الخراع يف الغمظ؟!

لحؤعن  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  ظائإ  (صال 
لصظاة  تخرغح  شغ   - لظثرضغظب  تغمعبغ  السربغ  الثطغب 
ترغخئ  واحظطظ  إن   - البقباء  لغطئ  افطرغضغئ  الترة 
سطى رؤغئ تتصغص ظاائب طظ جعلئ المحاورات المصئطئ 
طارتظ  الغمظ،  إلى  افطمغ  المئسعث  إلغعا  دسا  الاغ 
أغطعل/جئامئر  طظ  والسادس  الثاطج  شغ  جرغفغث 
المصئض، طآضثا أن واحظطظ تصش - بصعة - وراء جععد 
المئسعث افطمغ. (المحعث). شغما أضث السفغر افطرغضغ 
لثى الغمظ، طابغع تعلر، سطى وجعد سقصئ بغظ تضعطاه 
بغظ  ســثاء  تالئ  أي  وجــعد  سثم  طآضثًا  والتعبغغظ 
الةاظئغظ. وظفى السفغر، شغ طآتمر ختفغ سصثه شغ 
طخر، أن غضعن عظاك أي سثاء لثى التضعطئ افطرغضغئ 
تةاه التعبغغظ، صائقً "بالرغط طظ الحسارات السثائغئ الاغ 
غططصعا التعبغعن ضث العقغات الماتثة شطغج لثغظا أي 
سثاء ضث عثه الةماسئ"، وأردف "ولفجش عظاك سظاخر 
شغ صغادة الةماسئ تثدع لطظفعذ اإلغراظغ وعثه لغسئ 
جاعجة لقظثراط شغ طفاوضات السقم". وأضاف: "ظتظ 
سطى تعاخض طع التعبغغظ، وصث جاسث سطى عثا وجعد 
اظصساطات وتئاغظ ضئغر شغ الرؤى داخض الةماسئ، وأساصث 
أن عظاك سظاخر داخض الةماسئ جاعجة قظاعاج السغاجئ 

بثل السظش ضعجغطئ لاتصغص طضاجئعا".
لصث اتدتئ الخعرة بأن التعبغغظ إظما عط أداة طظ 
أدوات أطرغضا تالعط ضتال ظزام إغران الثي خّثر لعط 
حسار "المعت فطرغضا"، لضظه اشادح بأظه طةرد حسار 
خادع لفطئ اإلجقطغئ، شأطرغضا لط تثرج التعبغغظ ضمظ 
صائمئ (اإلرعــاب)، وعغ طظ تدفغ سطغعط طحروسغئ 
وطزطعطغئ بتةئ أظعط شؤئ خشغرة ضما خرح بثلك وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ السابص جعن ضغري شغ الرغاض، وصال 
"إن التعبغغظ (أصطغئ) غةإ أن غحارضعا شغ تضط الغمظ"، 
بط إن تخرغتات السفغر افطرغضغ افخغرة عثه تعجه 
رجالئ إلى التعبغغظ طفادعا أن سطغضط أن تارضعا إغران، 
وذلك غاظاجإ طع جغاجئ اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة شغ 
سعث تراطإ الراطغئ لاتةغط الثور اإلغراظغ شغ المظطصئ 
وبثاخئ شغ الغمظ وإسطاء دور شغ المصابض لطسسعدغئ 
سمغطاعا الاغ تدت لعا المطغارات طظ الثوقرات وتتصص 
طخالتعا بحضض أشدض طظ إغران المططثئ أغثغعا بثطاء 
المسطمغظ والاغ تجرع الفاظ الطائفغئ، ولع أظعا تحارك 
طع السسعدغئ شغ ضعظعما غصعطان بالةرائط ظفسعا لضظ 
الظزام السسعدي غصعم بثلك بحضض أصض وتتئ طئررات 

طصئعلئ شغ ظزر دول السالط.
السفغر  تخرغتات  سطى  الرد  التعبغعن  غساطغع  لظ 
طظ  لطضبغر  بان  وصث  خاخئ  تفدتعط  الاغ  افطرغضغ 
أعض الغمظ والسالط اإلجقطغ أن أطرغضا تسرصض السمطغات 
ضاإلطارات  اإلظةطغج  أتئاع  بعا  غصعم  الاغ  السسضرغئ 
وصث  التثغثة،  سطى  لطسغطرة  عادي  الرئغج  وصعات 
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غاتعلعا  بأن  تثثسعط  لسطعا  جعرغا!  فعض  الرئغج 
طظ  باتررعط  وغضافعا  الظزام  بإجصاط  المطالئئ  سظ 
اقتاقل! شغسعدوا إلى ظصطئ الخفر وإلى أتدان الظزام. 
عضثا وبعثه الئساذئ تسمض أطرغضا سطى خثاع الئسطاء! 
وغسطظ طسآولعا أن الروس ق غسارضعن خروج إغران 

طظ جعرغا.
شعخفعط  الروس،  بثروج  المطالئئ  تأتغ  ذلك  وبسث 
ولعثا  الثروج،  غرغثون  أظعط  غسظغ  بالسالصغظ، 
لغثرجعا  طأزصعط  بسئإ  سطغعط  الدشط  أوراق  تمطك 
طساصئق. شاخئح جعرغا طتررة طظ اقتاقل الروجغ 
الروس  طظ  ذطإ  أظه  الظزام  جمسئ  شااسجز  أغدا! 
الرئاجئ  طاتثث  رد  ولعثا  غثرجعط.  واآلن  الاثخض 
أن  "اإلسقن  صائق:  بعلاعن  سطى  بغسضعف  الروجغئ 
روجغا سالصئ غغر ختغح.. والشرغإ بخفئ خاخئ جماع 
طبض عثه الاخرغتات طظ أطرغضا تغث إن السسضرغغظ 
افطرغضغغظ طعجعدون شغ جعرغا أغدا". وضأظه غصعل 
وأظاط أغعا افطرغضان سالصعن طبطظا! وصث أسطظ الرئغج 
أولغاؤه  شطالئه  جعرغا،  طظ  بالثروج  رغئاه  افطرغضغ 
ادشسعا  لعط  شصال  الثروج،  بسثم  جسعد  آل  تضام 
ططغار   ١٠٠ جغثشسعن  أظعط  طآخرا  شأسطظعا  البمظ. 
دوقر لطةغح افطرغضغ تتئ طسمى إسادة اإلسمار شغ 
جعرغا. شإذا اظستإ افطرغضان طساصئق لغضعن طصابض 
اظستاب الروس. وضض ذلك طرععن باذمؤظاظعط سطى 

الظزام وسثم اتامال تةثد افسمال ضثه.
وتزعر أطرغضا أظعا تثغر طسرضئ إدلإ ضما أدارت المسارك 
السابصئ، شعغ الاغ تسطغ الدعء لطروس ولطظزام لطاصثم 
أو الاعصش. شصال بعلاعن "ظحسر بالصطص الحثغث سظثطا 
ظظزر إلى المعصش السسضري، وظرغث أن ظعضح لفجث بما 

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا أم روجغا سالصئ شغ جعرغا؟!

األموال مقابل التفريط والخيانة!
هذا لسان حال الدول االستعمارية ومقالها

ططك افردن وتض الثولئ العاتثة
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لتض الثولاغظ.
ولظا أن ظاساءل سظ تصغصئ طعصش المطك شعع غظخح 
تراطإ واإلدارة افطرغضغئ بتض الثولئ العاتثة لطخراع 
بالرؤغئ  وغطاجم  سعدته  سظث  التض  عثا  غظاصخ  بط 
افطرغضغئ بتض الثولاغظ، ولفعط عثا الاظاصخ الزاعر 
السقصئ  ذئغسئ  شعط  طظ  بث  ق  المطك  تخرغتات  شغ 
طا بغظ عثا الظزام والشرب سمعطا وبرغطاظغا وأطرغضا 
وأوجثته  أظحأته  الظزام  شعثا  الثخعص؛  وجه  سطى 
برغطاظغا فعثاف وظغفغئ تثثم شغ الظعاغئ طخالتعا 
غععد  ضغان  سطى  التفاظ  شغ  الضاشر  الشرب  وطخالح 
وتمجغص افطئ والتغطعلئ دون تعتث افطئ بالمتاشزئ 
والثشاع سظ تارات جاغضج بغضع بصعاظغظ وطساعثات 
وطظزمات اخطظسععا لعثا العثف بثءًا بمظزمئ افطط 

الماتثة ولغج اظاعاء بةاطسئ الثول السربغئ.
شعثا الظزام بضغظعظاه وطضعظاته خظغسئ غربغئ ولغج 
ولغثا حرسغا طظ افطئ ولعا، ولثلك شعع ترغص ضض 
أجغاده  خثطئ  شغ  اإلخقص  ضض  وطثطص  الترص 
شعع  برغطاظغا؛  تتثغثا  عظا  وظصخث  أوجثوه،  الثغظ 
طظث إظحائه لط غاشغر وقؤه لسغثته، لثلك ضاظئ عثه 
المتاولئ طظ المطك لطاأبغر أو لطاحعغح سطى جغاجئ 
أشسال  بسث  وخاخئ  الفطسطغظغ  الحئاب  بأن  أطرغضا 
والمساعذظات  بالسعر  الدفئ  بامجغص  غععد  ضغان 
العاتثة  الثولئ  بتض  وغصئض  الثولاغظ  تض  غرشخ 
بظائغئ الصعطغئ، ولما لط غةث آذاظا خاغغئ بض وغئثو 
أظه وخطاه الرجالئ وبأجطعب طظ السثرغئ أظه ق صئعل 
وسظث  لثلك  أطرغضا،  به  تصئض  أن  أطض  وق  التض  بعثا 
سعدته خرح خاضسا لطرؤغئ افطرغضغئ وأن بقده لظ 
أطرغضا  لغرضغ  الثولاغظ  بتض  وططاجطئ  طعصفعا  تشغر 

وغثشع بقءعا سظه وسظ ظزاطه.
صدغئ شطسطغظ والصثس والمصثجات عغ صدغئ أطئ 
شغ  وجاسثت  جاعمئ  سمغطئ  أظزمئ  صدغئ  ولغسئ 
ظحأته  طظث  غععد  ضغان  بتماغئ  وصاطئ  بض  إغةادعا 
جرا وسطظا، وصاطئ بسصث اتفاصغات وطساعثات طع عثا 
تزظ  غغعا  شغ  جادرة  زالئ  وطا  الشاخإ،  الضغان 
سظث  افطئ  تثثع  زسمائعا  وتخرغتات  بأصعال  أظعا 
تثغبعا سظ طخالح افطئ وطساصئض حئابعا وأبظائعا 
غربغئ  وبثطط  افظزمئ  عثه  صاطئ  الثغظ  المزطط 
طمظعةئ ذئصاعا بتثاشغرعا إلشصاد أبظاء افطئ ععغاعط 
بض  وتدطغطعط  سظعا  وترشعط  اإلجقطغئ  وسصغثتعط 
وجرصئ طساصئطعط تاى باتئ أتقم طسزمعط العةرة 
طظ الئقد ذطئا لتغاة ضرغمئ غفاصثوظعا شغ بقدعط، 
ولضظعط غمضرون وغمضر اهللا وطضرعط غجول بإذن اهللا 

تسالى.
وتاول  شطسطغظ  لصدغئ  والتطعل  المحارغع  تسثدت 
ضبغرون شرض تطعلعط ورؤغاعط وضاظئ ضطعا تفحض 
ورجاقته  غععد  ضغان  لاسظئ  أو  تعصغاعا  لسعء  إطا 
عغ  شطسطغظ  شصدغئ  تسالى،  اهللا  شدض  طظ  وعثا 
صدغئ باظعغئ طصابض أعط صدغئ غةإ أن تحشض بال 
المسطمغظ وغسمطعا سطى تطعا أق وعغ غغاب تضط اهللا 
سطى  السمض  عع  شافخض  العجعد،  سظ  افطئ  وجططان 
تض الصدغئ افجاجغئ أق وعغ إسادة تضط اهللا تسالى 
شغ ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة، باجاسادة جططان 
افطئ المسطعب طظ عثه افظزمئ السمغطئ، وبسث إغةاد 
الضغان الثي غتضط باإلجقم وغطئصه، ُتَةغَُّح الةغعش 
المئارضئ  افرض  وطظعا  المسطمغظ  بقد  لاترغر 
غععد  ظةج  طظ  المسطمغظ  بقد  لاطعغر  شطسطغظ 
وأطبالعط، شاسعد بقد المسطمغظ خالخئ ظصغئ ذاعرة 
تضئر ربعا وتتمثه وتظحر الظعر شغ أرجاء افرض جمغسا 
 عثاغئ لطئحرغئ جمساء ولغج ذلك سطى اهللا بئسغث


