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بصطط: سئث التمغث سئث التمغث*

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افربساء، ٩ ربغع اآلخر 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٢٧م) الثئر الاالغ: "أحاد طةطج 
العزراء خقل جطساه افجئعسغئ الاغ سصثعا شغ طثغظئ 
رام اهللا الغعم افربساء برئاجئ الثضاعر راطغ التمثاهللا 
رئغج العزراء، بروح السثالئ والحةاسئ، واقظاخار لطصغط 
الثول  بعا  تتطئ  الاغ  الثولغ،  والصاظعن  اإلظساظغئ 
الـ(١٢٩) الاغ أغثت إبطال الصرار غغر المسآول لطرئغج 
افطرغضغ، باسائار الصثس ساخمئ لثولئ اقتاقل، وظصض 
السفارة افطرغضغئ لمثغظئ الصثس، شغ دورة الةمسغئ 
سطى  المةطج  وأضث  الطارئئ.  الماتثة  لفطط  الساطئ 
أن الاخعغئ الساتص لثول المةامع الثولغ صث حضض 
إجماساً سطى تصعق الحسإ الفطسطغظغ افخغطئ غغر صابطئ 
لطاخرف، بما شغعا التص شغ تةسغث دولئ شطسطغظ سطى 

تثود الرابع طظ تجغران وساخماعا الصثس ١٩٦٧".
خرغح  إصرار  عغ  الثلغطئ  اإلحادة  عثه  إن   :
الفطسطغظغئ  السططئ  وزراء  طةطج  طظ  وواضح 
افرض  طسزط  سطى  العجعد  شغ  غععد  ضغان  بأتصغئ 
المئارضئ. شاسائار طةطج وزراء السططئ أن التص عع 
"تةسغث دولئ شطسطغظ سطى تثود الرابع طظ تجغران 
وساخماعا الصثس ١٩٦٧" عع تظازل واضح وتفرغط 
خارخ بما اتاض طظ أرض شطسطغظ سام ٤٨ واساراف 
لضض  غاظضر  السططئ  وزراء  طةطج  إن  غععد.  بضغان 
شغ  اإلجقطغئ  لفطئ  والسغاجغئ  السصثغئ  التصائص 
أن  وغرغث  المئارضئ،  افرض  ضصدغئ  طرضجغئ  صدغئ 
غخظع طظ الثغاظئ والاظازل ظخرا طعععطا بتخر تص 
افطئ اإلجقطغئ شغ افرض المئارضئ الاغ ططضعا اهللا 
لعا بافتضام الحرسغئ الاغ جسطئ طظ شطسطغظ أرضا 
خراجغئ ططضا لفطئ اإلجقطغئ... شغ ججء غسغر تسمح 
به الحرسغئ الثولغئ الشاحمئ طظ أرض شطسطغظ! إن 
طةطج وزراء جططئ سئاس ق غمطك التص بالاخرف شغ 
أرض شطسطغظ المئارضئ، شعع شعق أظه ق غمطك السغادة 
التصغصغئ ولع سطى حئر واتث طظ أرض شطسطغظ، شعع 
شعغ  المئارضئ  افرض  حأن  شغ  لطاتثث  طثعل  غغر 
لغسئ ططضه وق ططك السططئ الفطسطغظغئ وق ططك 
افظزمئ السربغئ وق افظزمئ السمغطئ لطشرب الصائمئ 
شغ الئقد اإلجقطغئ، وإظما عغ ططك لفطئ اإلجقطغئ 
جمساء الاغ تاحعق إلى تترغرعا ولظ تثخر جعثا إن 
حاء اهللا شغ اصاقع ضغان غععد طظعا. إن صدغئ افرض 
المئارضئ شطسطغظ لغسئ عغ صدغئ وذظغئ، أي أظعا 
لغسئ تئغسئ التثود الععمغئ الاغ شرضاعا الثول 
اقجاسمارغئ (شرظسا وبرغطاظغا) تتثغثا وشص اتفاصغئ 
جاغضج بغضع الثئغبئ، وعآقء السمقء افصجام تضام 
"الضظاعظات" العذظغئ لغج طظ حأظعط وق طظ تصعط 
شطسطغظ  صدغئ  فن  باجمعا؛  الاتثث  طةرد  تاى 
ضض  طظ  تررتعا  الاغ  اإلجقطغئ  افطئ  صدغئ  عغ 
الطاطسغظ بعا سطى طر السخعر، شصث شاتعا الفاروق 
سمر رضغ اهللا سظه، وتررعا الظاخر خقح الثغظ رتمه 
اهللا طظ الخطغئغغظ، وأجطى الااار سظعا المزفر صطج 
رتمه اهللا. لثلك شصث آن افوان لفطئ اإلجقطغئ أن 
تسطر تطغظاً وسغظ جالعت جثغثتغظ وتترر افرض 
المئارضئ شطسطغظ طظ غععد وتصاطع ضغاظعط المست 
طظ جثوره؛ وذلك بأن تتث جغعحعا وتساظعدعط 
لتجب  الظخرة  وإسطاء  السمقء،  بتضاطعط  لقذاتئ 
الاترغر بإطرة السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ 
الاغ جاترر شطسطغظ وجائر بقد المسطمغظ المتاطئ، 

وتظسغ غععد والشرب الضاشر وجاوس الحغاذغظ.

طظ  شطسطغظ  إظصاذ  ضغفغئ  سطى  ساصقن  غثاطش  عض  المسطمعن:  أغعا 
برابظ سخابات غععد؟ عض غثاطش ساصقن سطى ضغفغئ الاساطض طع أطرغضا 
وأطبالعا طظ الثول الثاسمئ لغععد؟ ألغج إظصاذ شطسطغظ عع بأن تاترك 
 ُ ْنُهُم ابَّ الةغعش لصاال ذلك الضغان لصخط ظعره بأغثغضط ﴿َقاتِلُوُهْم ُفَعذِّ
ألغج  ُكْم َعلَْيِهْم َويَْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمننَِي﴾؟  يِْديُكْم َوخُيْزِِهْم َويَْنرُصْ

َ
بِأ

الثاسمئ  الثول  طع  الفسطغئ  الترب  تالئ  باتثاذ  غضعن  شطسطغظ  إظصاذ 
لضغان غععد؟ ألغج عثا عع أطر اهللا السجغج التضغط بإخراج الثغظ اتاطعا 
ْخرَُجوُكْم﴾؟ 

َ
أ َحْيُث  ِمْن  ْخرُِجوُهْم 

َ
﴿وَأ طظعا  أعطعا  وأخرجعا  اإلجقم  أرض 

أرض  اتاطعا  الثغظ  لغععد  الثاسمئ  الثول  تةاه  اهللا  أطر  عع  عثا  ألغج 
يِن  ِّ ِيَن َقاتَلُوُكْم يِف ا َّ ُ َعِن ا اإلجقم وأخرجعا أعطعا طظعا؟ ﴿إِغََّما َفْنَهاُكُم ابَّ
وَحَِك 

ُ
َُّهْم َفأ َّْوُهْم َوَمْن َفَتَول ْن تََول

َ
ْخرَُجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم َوَظاَهُروا بَلَ إِْخرَاِجُكْم أ

َ
وَأ

الُِموَن﴾؟ ألغج عثا عع التص الثي غثرضه ضض طظ ضان له صطإ أو  ُهُم الظَّ
ألصى السمع وعع حعغث؟

اصرأ شغ عثا السثد:

-  جعلئ أردوغان اإلشرغصغئ وخثطئ المخالح افطرغضغئ ...٢
-  اجاصرار السعدان لظ غضعن إق شغ وتثته تتئ 

    ظض دولئ اإلجقم ...٢
-  السططات افوزبغضغئ المةرطئ تتاول خثاع الحسإ ...٣

-  عغمظئ المئثأ الرأجمالغ سطى السالط عغ أسظش 
    جرغمئ ضث المرأة ...٤

-  تضعطئ عادي وصعات الاتالش تاعط افطط 
    الماتثة بالحرسظئ لطتعبغغظ شغما ظاذص التعبغغظ 

   غثسع الةظعبغغظ لقظفخال ...٤
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ضطمئ السثد
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السغاجغ  الاشغغر  تصض  شغ  لطساطض  بّث  ق  أتغاظاً   •
صطغًق،  الغعطغئ  افتثاث  تفاخغض  سظ  غرتفع  أن  طظ 
السام،  بإذاره  لفتثاث  الضطغ  المحعث  إلى  وغظزر 
تاى غساطغع شعط ضض تثث طساةث، وغاثث تةاعه 

المعصش الختغح، بظاًء سطى ظزرته الحاططئ لفتثاث.
• وتاى ظصرأ بعرة الحام الصراءة الختغتئ، وظاثث 
شغةإ  المثاطفئ،  أتثابعا  تةاه  الختغح  المعصش 
والظزر  الغعطغئ،  تفاخغطعا  سظ  صطغًق  اقرتفاع  سطغظا 
اهللا  أوضض  الاغ  العظغفئ  إذار  شغ  َسٍض،  طظ  إلغعا 
الثظغا،  التغاة  عثه  شغ  بعا  الصغام  المسطمغظ  إلى 

وجغتاجئعط سطغعا غعم الصغاطئ.
• شطصث خطص اهللا طا شغ عثا الضعن طظ أجرام وظةعم 
وضعاضإ وطثطعصات، ووضع لعا أظزماعا وصعاظغظعا، 
وأجئرعا سطى السغر سطغعا، طا سثا اإلظسان شصث طغجه 
اهللا، وبسث له سئر أظئغائه ورجطه بالصعاظغظ الاغ تخطح 
اظخغاسه  وربط  سطغعا،  بالسغر  وأطره  وتخطته،  له 
واآلخرة،  الثظغا  شغ  والفقح  بالفعز  الصعاظغظ  لعثه 

وربط تغثه سظعا بالحصاء والثسران شغ الثارغظ.
• وضان خاتط افظئغاء طتمثًا . شصث خامئ رجالاه 
السابصئ.  الحرائع  جمغع  حرغساه  وظسثئ  الرجاقت، 
والئحر جمغسعط الغعم ططجطعن باتئاع دغظه، واقظازام 
بما جاء به طظ أظزمئ وصعاظغظ، تاى ق غئصعا ظحازًا 
شغ عثا الضعن، وغسغروا باظسةام طع بصغئ خطص اهللا، 

خاضسغظ جمغساً شغ جغرعط فتضام اهللا.
• ورغط أن اهللا تسالى طظع إضراه الظاس سطى اساظاق 
َغتُضمعا  أن  المسطمغظ  أطر  أظه  إق  اإلجقم،  سصغثة 
غغرعط طظ أختاب الثغاظات افخرى بأتضام اإلجقم. 
شالعاجإ الحرسغ سطى المسطمغظ شغ ضض زطان عع 
أن ُغثدسعا جمغع طظ سثاعط طظ الئحر إلى أتضام 
الحرغسئ الرباظغئ، بسث خدعسعط عط لعا أخًق، دون 

أن غضرعععط سطى اساظاق دغظ اإلجقم.
• وفن تتاضط المسطمغظ إلى الحرغسئ بثاغًئ، وُتضط 
جمغع الظاس بعا شغ طرتطئ تالغئ، ق غمضظ أن غِاّما إق 
بثولئ تائظى السصغثة اإلجقطغئ أجاجًا لعا، وتطئص 
وتسمض  لسططاظعا،  غثدع  طظ  سطى  اإلجقم  أتضام 
سطى تضط السالط باإلجقم سئر الثسعة والةعاد، وعغ 
المسطمغظ  سطى  افول  شالعاجإ  الثقشئ،  دولئ  سغظ 
عثه  ظعاة  إلغةاد  الةاّد  السمض  عع  غغابعا  تال  شغ 
بط  إصاطاعا،  حروط  شغه  تاعشر  بطث  أول  شغ  الثولئ 
اإلجقطغ  السالط  لادط  رصساعا  تعجغع  سطى  السمض 

بثاغًئ، ولاحمض شغ الظعاغئ جمغع أرجاء المسمعرة.
• وفن أعض البعرة السعرغئ صث اظضحفئ سطى أغثغعط 
وشغ بقدعط تصغصئ الخراع الثائر بغظ أبظاء افطئ طظ 
وأذظابعط  الشرب  دول  طظ  طساسمرغعا  وبغظ  جعئ 
تضام المسطمغظ طظ جعئ أخرى، بسث أن رشع البائرون 
شغ  وصّثطعا  حرغساه،  باتضغط  وذالئعا  اإلجقم،  راغئ 
عثا السئغض طا صّثطعا طظ تدتغات، شعط افصرب إذا 
تابسعا المحعار فن تصام الثقشئ سطى أغثغعط، وعط 

افَْولى بأن غتزعا بحرف إصاطئ ظعاتعا شغ بقدعط.
بطث  أي  شغ  تتصغصعا  العاجإ  البقبئ  والحروط   •
اإلجقطغئ،  لطثولئ  ظعاة  لغضعن  جاعجًا  غخئح  تاى 
المادغئ  المصعطات  طظ  افدظى  التّث  اطاقضه  بسث 
المططعبئ لصغام عثه الظعاة، عغ أوقً: وجعد التجب 
السغاجغ المئثئغ المآعض لصغادة افطئ بما غتمطه 
طظ شضر جغاجغ ختغح، وطا غطرته طظ المحروع 
لطثولئ  الماضاطض  العاضح  اإلجقطغ  السغاجغ 
اإلجقطغئ. وباظغًا: تعاشر التاضظئ الحسئغئ شغ الئطث 
الظاس  وارتصاء  وَتَمطاه،  السغاجغ  المحروع  لعثا 
لغج إلى طساعى صئعل صغام عثه الثولئ سطى رصسئ 
بقدعط شتسإ، بض إلى طساعى اقجاسثاد لطثشاع 
وبالبًا:  صغاطعا.  بسث  جئغطعا  شغ  والادتغئ  سظعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لط غضظ إسقن تراطإ أن الصثس ساخمئ لضغان غععد 
والحروع شغ ظصض جفارة بقده إلغعا، جطعضًا ارتةالغًا 
أو خروجًا سظ طسار اإلدارة افطرغضغئ رغط ضض طا غصال 
عثا  ضان  بض  والتمصاء،  الرسظاء  تراطإ  تخرشات  سظ 
لعا  تثطط  الاغ  الاسعغئ  طسار  شغ  خطعة  اإلسقن 
ودطب  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  بشرض  اإلدارة  عثه 
ضغان غععد شغ تتالفات إصطغمغئ طع طا غسمى بمتعر 
الثول السظغئ تتئ ذرغسئ طتاربئ "الثطر!" اإلغراظغ، 

ضمظ رؤغئ أطرغضغئ إلسادة خغاغئ المظطصئ.
إن إسقن تراطإ جاء طصثطئ وخطعة أولى لما بات غسمى 
لطحعغئ"  شاتتاً  أو "ذسما  شضان "ججرة"  الصرن  بخفصئ 
تفاخغض  سطى  بالمعاشصئ  إلغرائه  غععد  لضغان  ُصثم 
الخفصئ الاغ جغسطظ سظعا قتصا، تغث إن عثا الضغان 
افضثوبئ عع الثي ضان - شغ ظض اظئطاح السططئ وتضام 
المسطمغظ - غامّظع وغسرصض التطعل الثولغئ المطروتئ، 
رغط أن أطرغضا تةسض طظ التفاظ سطى أطظه ودطةه شغ 
المظطصئ طظ أولعغاتعا، لضظ َوْشَص رؤغاعا عغ ق تسإ 
رغئاته، إذ إن عثا الضغان، وخاخئ شغ ظض تضط تجب 
الطغضعد، غرى العاصع الصائط باجاغقئه سطى افرض وسثم 

اضطراره لاصثغط أغئ تظازقت عع الثغار افشدض.
الماضغئ  افحعر  خقل  افطرغضغئ  اإلدارة  سمثت  لصث 
وخاخئ بسث إسقن تراطإ إلى تسرغإ تفاخغض خطاعا 
لاعجث تراضاً وجثقً وواصساً جغاجغاً تعل طا تجطع ذرته 

دون أن تسطظ سظ طاعغئ خطاعا رجمغاً، ولاضعن ردود 
الفسض ججءًا طظ تتثغث طسالط عثه الخفصئ الاغ لغج 
جربئ  ضما  الفسطغئ  تفاخغطعا  تضعن  أن  بالدرورة 
إسقطغاً، شطصث سمثت عثه اإلدارة إلى الشمعض بحضض 
طصخعد. (صالئ طظثوبئ أطرغضا شغ افطط الماتثة: إن 
الاشغغر أضبر إظااجغئ طظ العضع الصائط، وأضاشئ: "ضاظئ 
السظعات الـ٢٢ ساطا ورصئ المساوطئ، ولط تآد بظا إلى 
السقم... طاذا لع ترك عثا الصرار الضرة لقطام"، وصالئ 
عغطغ إن جغاجئ تراطإ غاطدئ بحضض طصخعد، "شظتظ 
ق ظاتثث سظ التثود أو الثطعط لسئإ طا... وأغا ضاظئ 
(الصثس الحرصغئ) أو أي ججء طظعا شإن ذلك لطفطسطغظغغظ 

و(اإلجرائغطغغظ) لغصرروا"، (سربغ٢١، ٢٠١٧/١٢/١١).
خسغثغظ  إلى  الفسض  ردود  اظصسمئ  ذلك  وإزاء 
الرؤغئ  شغ  خقشات  وباذظعما  الرشخ  ظاعرعما 

والمظططص وافعثاف؛
شسطى الخسغث السغاجغ، شصث ضاظئ ردود شسض السططئ 
لعثا  طسارضئ  لئرغطاظغا  المعالغئ  وافظزمئ  وافردن 
المسسى  ضمظ  الردود  عثه  اظازمئ  وصث  اإلسقن، 
لسمقئه  والاعثغث  بالاعمغح  أتج  الثي  افوروبغ 
ضاغطئ  صعة  إلغةاد  جاسغًا  شاترك  المظطصئ  شغ 
وجئعئ طسارضئ لسطعا تثشع اإلدارة افطرغضغئ إلسادة 
تتثغث  شغ  إحراضعا  شاسغث  طثططاتعا  شغ  الظزر 
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مجلس وزراء السلطة الفلسطينية
يقر بأحقية كيان يهود على معظم 

أرض فلسطين!

اآلخر  ربغع   ١٣ افتث  اإللضاروظغ،  (الصئج  طعصع  ظحر 
رئغج  "صال  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١٢/٣١م)  ١٤٣٩عـ، 
عغؤئ افرضان الساطئ بالةغح الغمظغ، ذاعر السصغطغ، إن 
وتصثطعا  السسضرغئ  سمطغاتعا  لمعاخطئ  جاعجة  «صعاته 
باتةاه الساخمئ خظساء، طبمظا دور الاتالش السربغ شغ 
طع  عاتفغ  اتخال  شغ  السصغطغ،  الطعاء  وأضث  الغمظ». 
الرئغج سئث ربه طظخعر عادي، أن «بحائر الظخر تطعح 

شغ افشص، وأن المطغحغا اقظصقبغئ تةر أذغال الثغئئ والعجغمئ وتاضئث خسائر ضئغرة شغ افرواح والمسثات». وبثوره 
أحاد الرئغج الغمظغ، باقظاخارات الضئغرة الاغ تصصعا سظاخر الةغح العذظغ شغ ظعط والةعف، وذرد التعبغغظ 

طظ تطك المظاذص، طحثدا سطى «ضرورة طعاخطئ عثه اقظاخارات تاى السغطرة سطى الساخمئ خظساء»."
: جغسامر الخراع لفجش بغظ برغطاظغا وأطرغضا سطى الظفعذ شغ الغمظ، وجامدغ افوضاع طا 
عثا  غعصش  ولظ  عظاك،  طخالتعما  لاتصغص  واإلصطغمغئ  المتطغئ  وأدواتعما  سمقئعما  بغظ  وشر  ضر  بغظ 
الخراع ولظ غتصظ الثطاء الجضغئ الاغ تراق شغ الغمظ؛ إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
السمض  إلى  وغسارسعا  وأولؤك  عآقء  طظ  أغثغعط  شغظفدعا  التصغصئ  عثه  الغمظ  أعض  جغثرك  شعض 

إلصاطاعا صئض أن غتصصعا أعثاشعط، وصئض أن تسفك طجغث طظ الثطاء الطاعرة؟!

يا أهل اليمن! بادروا إلى حقن دمائكم وحفظ بالدكم
بإقامة الخالفة الراشدة على منهاج النبوة

نظرة يف مستجدات إعالن ترامب 
و"صفقة القرن»
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سقء أبع خالح*ـ 
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ظحر طعصع (صظاة المظار، السئئ، ١٢ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٣٠م) خئرا جاء شغه: "تسعث الرئغج 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، أن بقده جائثل ضض جععد طمضظئ لمظع إصاطئ طا وخفه بـ"الممر اإلرعابغ" 
شغ حمال جعرغا. وأحار أردوغان، شغ تثغث لختفغغظ سطى طاظ الطائرة الرئاجغئ خقل سعدته إلى ترضغا 
سصإ جعلاه اإلشرغصغئ، الةمسئ، إلى أن السمض جار شغ العصئ الراعظ سطى "إظحاء طمر إرعابغ حمال جعرغا 
بثسط طظ العقغات الماتثة وبسخ الثول الشربغئ". وأضث أردوغان، تسإ طا ظصطاه صظاة "TRT" الارضغئ 

الرجمغئ "ق غمضظ أن ظسمح باحضغض طمر إرعابغ عظاك. جظصعم بالقزم بشائ"."
: لصث بطشئ وصاتئ أردوغان شغ طتاولاه اجاشئاء افطئ اإلجقطغئ طثاعا، شعع شغ العصئ الثي غاتثث 
شغه سظ الاخثي فطرغضا ظةثه غفاح صعاسث بقده السسضرغئ لعا شغ تربعا الخطغئغئ سطى اإلجقم، لاصخش أعض 
الحام طا أتال بقدعط ودغارعط إلى خراب، وعا عع غثرج سطغظا الغعم لغاتثث سظ طظع "طمر إرعابغ"، ضان عع 
وظزاطه طظ أضبر الثغظ جاسثوا أطرغضا سطى إصاطاه، لطاخثي لبعرة الحام، ضما أظظا لط ظظج بسث ضغش جطئئ 
أطرغضا صعات الئضغ ضغ اقظفخالغئ طظ جئال صظثغض إلى سغظ السرب إّبان المسارك طع تظزغط الثولئ، سئر ترضغا 
بض وبمساسثة طظعا. إن ظزام ترضغا أردوغان الثائر شغ شطك أطرغضا ق غصعم ولظ غصعم إّق بما تمطغه سطغه 
أطرغضا، وضض عثه الاخرغتات الةعشاء والسظارغات الفارغئ طا عغ إق لثر الرطاد شغ سغعن المسطمغظ لضغ ق غروا 
تصغصاه، وإن عثشعا شغ المتخطئ عع إجعاض ترضئ افطئ شغ جسغعا لطاترر طظ أظزماعا الةئرغئ، ولضظ طضر 
أردوغان وطظ خطفه أطرغضا عع إلى بعار بإذن اهللا، شصث جصطئ آخر ورصئ تعت سظ سعراتعط، والاترك الفسطغ 

لفطئ صادم وسما صرغإ لظ تةث أطرغضا وأتئاسعا وأذظابعا طعذأ صثم لعط شغ بقد المسطمغظ.

شغ  المسطح  الظجاع  أذراف  بغظ  احائاضات  اظثلسئ 
جظعب السعدان، بسث جاسات صطغطئ طظ اتفاق أدغج 
أبابا، غعم الثمغج ٢٠١٧/١٢/٢١م، برساغئ عغؤئ إغشاد 
اقساثاءات  وصش  تدمظ  الثي  اقتفاق  افشرغصغئ؛ 
المساسثات  بعخعل  والسماح  الظار،  وإذقق 
لطعاصط  الاسرض  وسثم  المادررغظ،  إلى  اإلظساظغئ 
اإلغابئ، وإذقق جراح المساصطغظ السغاجغغظ والظساء 
طفاوضات  شغ  واقظثراط  المثطعشغظ،  وافذفال 
طئاحرة بحأن المرتطئ اقظاصالغئ. وضاظئ عثه الةعلئ 
الماتثة  افطط  وخفاعا  صث  السقم  طتادبات  طظ 
الئقد.  شغ  السقم  لاتصغص  افخغرة"  "بالفرخئ 
والةثغر بالثضر أن دولئ جظعب السعدان اظفخطئ سظ 
خراع  اظثلع  طا  جرسان  ولضظ  ٢٠١١م،  سام  السعدان 
سطى السططئ بغظ جطفاضغر وظائئه السابص طحار أدى 
إلى ترب أعطغئ أواخر ٢٠١٣م، وتط تعصغع اتفاق جقم 

شغ ٢٠١٥م، إق أظه اظعار شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٦م.
عثه عغ تصغصئ افوضاع شغ عثه الثول الصائمئ شغ 
بقد المسطمغظ، تضعطات ضسغفئ، ق تمطك صراراتعا، وق 
تساطغع تعشغر أبسط طصعطات التغاة لرساغاعا... شما عغ 
إق ُدطى تترضعا الثول اقجاسمارغئ لاتصغص طخالتعا 

جعاء أضاظئ شغ جظعب السعدان أم شغ غغره.
الصاض  تاقت  تئغظه  الةظعب  شغ  المأجاوي  العضع  إن 
والةعع والظجوح، بسئإ الترب، تغث ذضر طعصع جضاي 
ظغعز غعم افربساء ٢٠١٧/١١/٢٩م أن الترب افعطغئ شغ 
ألش   ٥٠ سطى  غجغث  طا  طصاض  سظ  أجفرت  صث  الةظعب 
طعصع  وظحر  ططغعظغظ.  طظ  أضبر  وتحرغث  حثص، 

شغه الثول اإلصطغمغئ والمتطغئ ضارضغا واإلطارات أدوات 
رخغخئ ُتساثثم لمث الظفعذ السغاجغ لطصعى الضئرى.

افظزمئ  دســط  شغ  ظحط  ــثور  ب ـــان  أردوغ غصعم 
السعدان  دولئ  شغ  الئحغر  ضظزام  فطرغضا  السمغطئ 
المآاطرات  وطّجصاعا  افعطغئ  التروب  أرعصاعا  الاغ 
طظ  إلى  الماعالضئ  الثولئ  عثه  شاتااج  الثارجغئ، 
ُغسظثعا وغتمغ ظزاطعا طظ السصعط، ولسض أشدض 
صعغئ  بسقصات  ربطعا  عع  وتبئغاعا  لثسمعا  وجغطئ 

طع دولئ خادطئ لطسغاجئ افطرغضغئ ضارضغا.
لعا  جثغث  ظفعذ  إلدخال  أطرغضا  تتااج  تعظج  وشغ 
الُمعغمظغظ  والفرظسغ  الئرغطاظغ  الظفعذغظ  ُغظاشج 
السغاجغئ الرئغسغئ شغ تعظج شاةث شغ  الصعى  سطى 
أردوغان العجغطئ افظةع إلدخال الظفعذ افطرغضغ شغعا، 
وذلك طظ خقل تصثغط السروض اقصاخادغئ السثغئ 

لاعظج الاغ تفاصر برغطاظغا وشرظسا إلى تصثغمعا.
ترضغا  خــقل  طظ  أطرغضا  شُاتاول  تحاد  شغ  ــا  وأّط
طظ  شغعا  الصثغط  الفرظسغ  الظفعذ  ُطظاشسئ  أردوغان 
خقل الاشطشض اقصاخادي الارضغ الصعي شغعا، والثي 
لاحاد،  طبطه  تصثغط  سظ  المساسِمرة  شرظسا  تِدّظ 
طظ  الاحادغئ  الثولئ  غمّضظ  طا  تصثغط  سظ  وتئثض 
اقجافادة طظ برواتعا، شاةث أطرغضا شغ ترضغا وضغًق 
ُطظاجئًا لعا غصعم بثور ُطظاشج لطثور الفرظسغ شغعا.

إّن جغاجئ إدارة تراطإ أخئتئ أضبر طغقً لقساماد سطى 
سمقئعا ووضقئعا شغ ترجغت ظفعذعا شغ الثول الاغ 
غةري شغعا خراع دولغ ضاعظج وتحاد الطاغظ زارعما 
تسثغر  دبطعطاجغئ  وإّن  افخغرة،  جعلاه  شغ  أردوغان 
اآلخرغظ لثثطئ المخالح افطرغضغئ غئثو أّظعا أخئتئ 

أصض ضطفئ وأضبر ظةاتا بالظسئئ لقدارة افطرغضغئ.
لصث أخئح أردوغان سّرابًا لطسغاجئ افطرغضغئ بما غمطك 
طظ ذمعح جغاجغ ورغئئ شغ الئصاء بالسططئ إلى أطٍث 
بسغث، خاخئ بسث ظةاته شغ الصداء سطى خخعطه طظ 
السساضر ورجاقت الصداء الاابسغظ لئرغطاظغا، بثرغسئ 
تخفغئ آبار اقظصقب المجسعم لةماسئ شاح اهللا غعلظ، 
لثلك ُغسائر أردوغان طظ أصعى السمقء الثغظ تسامث 

أطرغضا سطغعط شغ المظطصئ.
أردوغان  ُغسائر  جطمان  والمطك  بالسغسغ  شمصارظًئ 
طظ  ضارغجطا  وغماطك  إصطغمغًا،  طصئعلئ  حثخغئ 
الادطغض غفاصر إلغعا جائر التضام السمقء ضالسغسغ 
وجطمان، لثلك ضان اجاثثاطه شغ الاظاشج الثولغ 

أطرًا جائشًا بالظسئئ فطرغضا.
لضّظ طعاصش أردوغان افخغرة خاخئ الماسطصئ بسعرغا 
وشطسطغظ، والاغ أظعرت لطساّطئ شدًق سظ الثاّخئ 
وطااجرته  الطشاة،  طع  وجغره  الحام  لبعرة  خثقظه 
المعاصش  عثه  شطسطغظ،  تعل  الفارغئ  بالحسارات 
وجُافصثه  الةماعغر،  أطــام  جُاسّرغه  المفدعتئ 
وطظ  الجائفئ،  الُمخطظسئ  حسئغاه  زخط  افغام  طع 
الجسماء  أتث  باسائاره  الةماعغر  أطام  جغظضحش  بّط 
الُمعرجغظ الثغظ لط ُغصّثطعا لصداغا افّطئ المخغرغئ 
إق الحسارات وافصعال، والثغظ ضاظعا ججءًا تغعغًا طظ 
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صام الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان بةعلئ إشرغصغئ 
افجئعع الماضغ بثأعا شغ الرابع والسحرغظ طظ حعر 
ضاظعن أول/دغسمئر طظ السام الماضغ ٢٠١٧ وأظعاعا 
وحمطئ  ظفسه،  الحعر  طظ  والسحرغظ  السابع  شغ 
تّط  وتحاد،  وتعظج  السعدان  عغ  دول  بقث  الةعلئ 

خقلعا تعصغع اتفاصغات اصاخادغئ وتةارغئ سثغثة.
وشغ السظعات البقث الماضغئ صام أردوغان بأضبر طظ 
سحرغظ زغارة إلى دول الصارة اإلشرغصغئ شغ طتاولئ طظه 
طث  شغ  والمساعمئ  إشرغصغا،  شغ  ترضغا  تدعر  إلبئات 
الظفعذ افطرغضغ إلى الصارة السعداء سطى تساب الظفعذ 
افوروبغ، وطظاشسئ الصعى اإلصطغمغئ افخرى الظحطئ شغ 

جسغعا قصاظاص ججٍء طظ الضسضئ اإلشرغصغئ الشّدئ.
ولسض طظ أعط أعثاف جعقت أردوغان تطك عع طظاشسئ 
دولئ اإلطارات السربغئ الاغ تسسى عغ افخرى إلغةاد 
برغطاظغا،  طظ  باضطغٍش  إشرغصغا  شغ  لعا  صثم  طعذأ 
شأردوغان ُغتاول إدخال ترضغا شغ السئاق اقصاخادي 
السعق  إلى  لطعلعج  طخراسغه  سطى  المفاعح  الثولغ 
اإلشرغصغ الُماسطح لطسطع والثثطات، ولارجمئ عثا 

الثخعل اقصاخادي إلى ظفعذ جغاجغ.
وضان تعصغع اتفاصغات لطاساون السسضري واقصاخادي طع 
اتفاصغئ: "إسادة إسمار وترطغط آبار  السعدان وخخعخاً 
ججغرة جعاضظ" اقجاراتغةغئ ججءًا طظ طسرضئ المعاظأ 
طع الثول المظاشسئ الاغ أخئتئ تئظغ صعاسث بترغئ لعا 
الاغ  اإلطارات  جغما  ق  الساتطغئ،  اإلشرغصغئ  المثن  شغ 

باتئ تماطك طعاظأ سثة شغ لغئغا والخعطال والغمظ.
ُتعظش ترضغا صعتعا اقصاخادغئ الُماخاسثة لطثعض 
الصارة  أجـــعاق  ظتع  المتمعم  السئاق  عــثا  شــغ 
سطى  وذلك  السغاجغئ،  أجعائعا  وظتع  اإلشرغصغئ، 
عثا  شغ  صئض  طظ  اإلصطغمغئ  الصعى  به  صاطئ  طا  غرار 
واإلطارات،  غععد  وضغان  والغابان  ضالخغظ  المدمار 

شدًق سظ جائر الصعى اقجاسمارغئ الضئرى.
المبال  جئغض  سطى  لطسعدان  التالغئ  زغارته  وشغ 
رجض   ١٥٠ طظ  طآلفًا  وشثًا  طسه  أردوغان  اخطتإ 
اتفاصا  سحر  ابظغ  تعصغع  شغعا  تّط  ترضغًا،  أسمال 
لطاساون شغ المةاقت البصاشغئ الجراسغئ واقصاخادغئ 
الجغارة  عثه  بسث  وارتفع  والمعاخقت،  والمالغئ 
طظ  السعداظغئ  الارضغئ  الاةارغئ  الحراضئ  تةط 
أضبر  إلى  طئثئغ  بحضض  لاخض  دوقر،  ططغعن   ٥٠٠
طظ ططغار دوقر، بط لائطس شغ المساصئض إلى عثشعا 

١٠ ططغارات دوقر. الظعائغ المصرر وعع 
لصث زاد تةط الخادرات الارضغئ طع الثول البقث الاغ 
زارعا أردوغان لغخض إلى ٦,٢ ططغار دوقر، وزاد تةط 

الاةارة طسعا بظسئئ ٢٩ بالمؤئ شغ السظعات افخغرة.
تةط  شغ  البقث  الــثول  رأس  سطى  تعظج  وتأتغ 
بطشئ  تغث  ذاتعا،  الفارة  خقل  الارضغئ  الخادرات 
بط  دوقر  ططغار   ١,٧ السعدان  بط  دوقر،  ططغار   ٤,٣

تحاد ظتع ٧٨ ططغعن دوقر.
وعثه افعثاف اقصاخادغئ والاةارغئ الاغ ُغراد تتصغصعا 
طظ طبض عثه الجغارات واقتفاصغات ق حك أّظعا تظثرج 
ضمظ الخراع اقجاسماري سطى إشرغصغا والثي أخئتئ 

أن  ٢٠١٧/١٢/٨م،  شغ  روغارز  سظ  ظصق  ظئ  الةجغرة 
عظاك طا غصارب إلى ١,٢ ططغعن جائع بةظعب السعدان 
شغ زغادة تخض إلى ضسش سثد السام الماضغ، أسطظ 
السام  افطغظ  وضغض  لعضعك  طارك  الرصط  عثا  سظ 
الةمسئ  غعم  اإلظساظغئ،  لطحآون  الماتثة  لفطط 
العضع  تطعرات  سظ  بغاظا  إلصائه  خقل  ٢٠١٧/١٢/٨م 
شغ جظعب السعدان أطام طةطج افطظ الثولغ، وظجح 
وخش  طا  شغ  الئقد،  طظ  حثص  ططغعظغ  طظ  أضبر 
افوضاع  لاضحش  الصارة.  شغ  قجؤغظ  أزطئ  أضئر  بأظه 
سظ تضعطئ لؤغمئ ترصص سطى جبث الفصراء والةعسى 
طظ رساغاعا تغث غصاطعط الةعع والمرض؛ شصث ذضر 
٢٠١٧/١١/١١م  السئئ  غعم  سربغئ  ظغعز  جضاي  طعصع 
أن طراصئغ سصعبات افطط الماتثة صث أبطشعا طةطج 
افطظ تسإ "روغارز" الةمسئ ٢٠١٧/١١/١٠، أن تضعطئ 
الشثاء  تساثثم  ضغر  جغطفا  السعدان  جظعب  رئغج 
جقتا شغ الترب قجاعثاف المثظغغظ الثغظ تراعط 
سظ  ذلك  وأجفر  لسغاجاتعا"  طسارضغظ  التضعطئ 
تاقت جعء تشثغئ ووشغات طعبصئ ظاغةئ الةعع خاخئ 
ذفق   ١٦٤ وأن  واو،  شغ  الضئرى  باجاري  طظطصئ  شغ 
وحثخا طسظا تعشعا طظ الةعع والمرض شغ الفارة 
بغظ ضاظعن الباظغ/غظاغر وأغطعل/جئامئر الماضغغظ). 
لاخئح بثلك أول دولئ تسطظ شغعا المةاسئ طظث جئ 

جظعات، ضما ذضرت الئغ بغ جغ شغ ٢٠١٧/١١/٢٠م.
أطا سظ تاقت اقساثاء سطى افسراض واجاشقل الظساء 
شصث أخئح العضع بالظسئئ لظساء الةظعب ضسةٍظ ضئغر 
لطسصاب الةماسغ تساظغ شغه المرأة الاظضغض والئطح 
واقجاشقل طظ ضض افذراف، شصث ذضر طعصع جضاي 
ظغعز سربغئ، افربساء ٢٠١٧/١١/٢٩م، أن دراجئ أجرغئ 
أن  أوضتئ  السعدان  جظعب  شغ  وشاغات  ظساء  سطى 
طا غخض إلى ٦٥٪ طظ الظساء والفاغات الطعاتغ ُأجرغئ 

طسعظَّ طصابقت، تسرضظ لطسظش الةظسغ أو الئثظغ.
الةماسغ  السصاب  أخادغث  طظ  غظةعا  شطط  افذفال  أطا 
شصث  الةظعب،  شغ  الضاربغ  العضع  خظسعا  الاغ  عثه 
أخثرت طظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ (غعظغسغش) 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 

اجاصرار السعدان
لظ غضعن إق يف وتثته تتئ ظض دولئ اإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

ِة اْألُوَلى إَذا َلْم َتْسَتِح َفاْصَنْع َما ِشْئت» َالِم النُُّبوَّ «إنَّ ِممَّا َأْدَرَك النَّاُس ِمْن َ

افذفال  طقغغظ  أن  غعضح  تصرغرًا  ٢٠١٧/١٢/٢٥م  غعم 
لسعء  ضتاغا  جسطاعط  طأجاة  خدط  شغ  غسغحعن 
لطاةظغث  بسدعط  غاسرض  بغظما  وافطراض،  الاشثغئ 
شرص  طظعط  المقغغظ  وغفصث  ولطسظش،  الصسري 
غمبض  القجؤغظ  طثّغمات  وشغ  افجاجغ،  الاسطغط 
افذفال طا ظسئاه ٦١ بالمؤئ بحضض إجمالغ، شغ بطث 
غظثر الفساد أرضاظه طظ ضض اقتةاعات تغث صال وزغر 
اإلسقم شغ دولئ جظعب السعدان طاغضض طضعي لعغث 
طظاثى  أسمال  خاام  شغ  ٢٠١٧/٦/٢٣م  الةمسئ  غعم 
وزارة  ظزماه  الثي  والثغمصراذغئ"،  الرحغث  "التضط 
البصئ  شصث  الحسإ  "إن  جعبا:  شغ  الئرلماظغئ  الحآون 
اقتاغاجات  تطئغئ  شغ  شحطعا  بسئإ  التضعطئ  شغ 
تغث  السغاجغغظ".  الصادة  شساد  ظاغةئ  الدرورغئ 
المالغئ  طعاردعا  ظخش  طظ  أضبر  التضعطئ  تثخص 
طئصغئ  واإلدارة،  وافطظ  والاسطغح  الةغح  لمخارغش 
الحغء الصطغض لرساغئ الظاس لاخض شغه طرتئات السمال 

وبسخ المعظفغظ طا بغظ ١٠-٣٠ دوقرًا.
طع ضض عثه الةرائط الاغ ترتضإ شغ الةظعب إق أن 
أخرى  طأجاة  أغدًا  عغ  افجظئغئ  الاثخقت  جرغمئ 
القسإ  عغ  شأطرغضا  تةاوزعا...  غمضظ  ق  بتغث 
افجاس شغ الةظعب سئر سمغطعا جطفاضغر المثسعم 
الثي  الئحغر  ظزام  الحمال؛  شغ  الئحغر  ظزام  طظ 
صثم  بض  المظطصئ،  شغ  أجظثتعا  ضض  فطرغضا  تصص 
حمال  لغاتمض  والطاسئ  العقء  شروض  ضض  لعا 
السعدان تئسات الترب شغ جظعب السعدان، وتضطفئ 
واجاظجاف  وطسظعغًا،  واجاماسغًا  طادغًا  الظازتغظ 

لطةظعب،  افطظ  تعشغر  شغ  رجاله  وذاصات  طعارده 
أطرغضا  وضساعا  الاغ  الحروط  أتث  عثا  ضان  وصث 
جمغ  شغما  السعدان؛  سظ  اقصاخادي  التزر  لرشع 
شسطغًا  الماتضمئ  عغ  شأطرغضا  الثمسئ.  بالمسارات 
شغ زطام افطعر شغ دولئ الةظعب، وأضئر دلغض سطى 
ذلك اساراف الرئغج السعداظغ الئحغر شغ تعار طع 
٢٠١٧/١١/٢٥م  السئئ  غعم  ُظحر  "جئعتظغك"  طعصع 
سطى  افطرغضغ  والاآطر  الدشط  "إن  صال  تغث 
وجظعب  دارشعر  صدغاغ  وإن  ضئغر،  السعدان 
وتتئ  أطرغضا،  طظ  والسظث  الثسط  وجثتا  السعدان 
لط  أطرغضا  إن  السعدان".  جظعب  اظفخض  ضشعذعا 
طث  ترغث  بض  أعطعا،  وإشصار  الئقد،  تمجغص  غضفعا 

التغاة. أجئاب  بضض  الةظعب  شغ  الفاحطئ  دوغطاعا 
سمغطعا  سئر  أطرغضا  تحاضج  شإظعا  برغطاظغا  أطا 
المثدرم رغاك طحار لاظعإ حغؤا طظ خغرات عثا الئطث 

الثي أخئح شرغسئ لمطاطع عثه الثول اقجاسمارغئ.
التصغصغ  اقجاصرار  أن  تآضث  افتثاث  عثه 
تضاطه،  بسمالئ  وق  باصسغمه،  غضعن  ق  لطسعدان 
تظزر  بثولئ  اإلجقم،  تضط  ظض  شغ  بعتثته  بض 
شغعا،  الافرغط  غةعز  ق  أطاظئ  باسائارعا  الئقد  إلى 
تصعق  أختاب  رسغئ؛  باسائارعط  السئاد  إلى  وتظزر 
غةإ أن تعشر لعط، والثولئ العتغثة الاغ تساطغع 
ذلك عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ 
بظزاطعا الاحرغسغ الفرغث، ظزام اهللا رب السالمغظ؛ 
الضرغمئ  التغاة  وغعشر  وافطظ  السثل  غتصص  الثي 
لطمساسمر  السمغطئ  افظزمئ  عثه  أطا  لطئحرغئ، 
حماله؛  شغ  أم  السعدان  جظعب  شغ  أضاظئ  جعاء 
أبئائ  سمغطئ  أظزمئ  فظعا  ذلك  تساطغع  ق  شإظعا 
والتضام  افظعف،  شسادعا  رائتئ  وأزضمئ  شحطعا، 
أظعشعط  سظ  الثباب  غعحعا  أن  غساطغسعن  ق  شغعا 
إق بإذن أجغادعط شغ أوروبا أو أطرغضا! صال تسالى: 

 ﴾َة ِبِّ مَجِيًعا ﴿إِنَّ الِْعزَّ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

raya_no_163.indd   2raya_no_163.indd   2 01.01.2018   14:12:0201.01.2018   14:12:02



 السثد ١٦٣  ٣افربساء ١٦ طظ ربغع اآلخر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨ طـ 

أورد طعصع (الصثس السربغ، الةمسئ، ١١ ربغع افخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٢٩م) خئرا جاء شغه: "ظحرت ختغفئ 
"ظغعغعرك تاغمج" تصرغرا جاء شغه: إن ضق طظ إغران والسسعدغئ تعجه الاعط لئسدعما بالاثخض شغ حآون الشغر 
وظحر الترب والظفاق والاسخإ ودسط اإلرعاب إق أن عثا لط غمظسعما طظ الاظاشج شغ جاتئ جثغثة تاسطص 
بالمساواة بغظ الةظسغظ. وسطى طا غئثو شالاظاشج غارضج تعل طظ عع افجرع شغ تسثغض الصعاظغظ المةتفئ بتص 
المرأة. وشغ عثا السغاق تحغر إلى طا خثر سظ صائث حرذئ ذعران بسثم اساصال "حرذئ اآلداب/ افخقق" الظساء 
القتغ ق غدسظ التةاب بحضض طظاجإ شغ افطاضظ الساطئ واسائار تخرشاتعظ طةرد "تةاب جغأ" وبثقً طظ 
اقساصال جاضافغ الحرذئ باعجغه الظخح لعا. جاء عثا شغ وصئ جمتئ شغه السسعدغئ، الثولئ افضبر طتاشزئ 
شغ السالط بمحارضئ الظساء شغ طئارغات الحطرظب طظ دون لئج السئاءة. وضان ذلك الصرار عع افخغر شغ جطسطئ 

طظ الاترضات الاتررغئ الاغ صام بعا ولغ السعث طتمث بظ جطمان وطظعا السماح لطمرأة بصغادة السغارة".
: إن جغاجئ الاشرغإ بض الاثرغإ الاغ غظاعةعا ظزاطا آل جسعد وإغران خثطئ لطشرب الضاشر، طع زسمعما 
الئاذض بأظعما (دول إجقطغئ)، تضحش طثى ضثبعما وظفاصعما، وأن ضق الظزاطغظ لغسا جعى أدوات رخغخئ بغث 
الشرب المساسمر لاتصغص طخالته. أطا صدغئ المرأة الاغ ضاظئ وق زالئ إتثى حماسات الشرب لطاثخض شغ بقد 
المسطمغظ، شإظه عع وسمقؤه تضام الدرار غسائروظعا ورصئ غساسمطعظعا بصثر طخالتعط شصط، وإق شإن ظساء 
المسطمغظ ُغصاطظ وغشاخئظ شغ جعرغا والسراق وبعرطا وأشرغصغا وغغرعا، وق ظسمع طظ عثا الشرب المظاشص 
ضطمئ واتثة سظ أشسال طةرطغه. إن الشرب السطماظغ عع الثي اجائاح تصعق المرأة بثساوي الترغئ وتصعق 

اإلظسان، ولظ غتفر المرأة وتصعصعا إق دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغًئا بإذن اهللا.

سطى شعط ضاطض أن الاعجه افطرغضغ اآلن طظخإ سطى 
إغةاد بثغض لسئاس"). (سربغ ٢١، ٢٠١٧/١٢/٢٥).

شسض  ردة  شعع  الفسض  ردود  طظ  اآلخر  الخسغث  أطا 
وطحاسرعا  صداغاعا  وتثة  أظعرت  الاغ  الحسعب 
لضظ  شطسطغظ،  لاترغر  وتططسعا  الماصثة  اإلجقطغئ 
شغ  جغما  ق  إسقطعط،  ووجائض  وأظزماعط  التضام 
الثول السمغطئ لئرغطاظغا وفوروبا سمعطا، جسعا لرضعب 
عثه المعجئ وتسثغرعا لثسط تعجععط، وعط غجسمعن 
عط  بض  براء،  طظعط  والصثس  الصثس،  سطى  ترخاً 
غمبطعن الطرف اآلخر طظ المآاطرة باساراشعط بأتصغئ 

ضغان غععد بشربغ الصثس و٨٠٪ طظ شطسطغظ.
لضظعا  الثغر  ذغاتعا  شغ  تتمض  الحسعب  شسض  ردة  إن 
تاططإ العسغ سطى طثططات المساسمرغظ وأدواتعط، 
لثلك وجإ سطى افطئ أن تسجل تترضاتعا سظ تترضات 
عثه افظزمئ السمغطئ وأن ترشخ أن تضعن ططغئ لعا، 
ضان  طعما  اقجاسمارغئ  المحارغع  جمغع  ترشخ  وأن 
حضطعا أو اجمعا، طظ تض الثولاغظ أو خفصئ تراطإ أو 
التض اإلصطغمغ أو تض الثولئ العاتثة، وأن ترضج جععدعا 
سطى اجاظعاض جغعش المسطمغظ ضغ تاترك لاترغر 
شطسطغظ والصداء سطى ضغان غععد صداء طئرطاً، وبثلك 
تفحض افطئ خفصئ تراطإ وإسقظه وتصدغ سطى ظفعذ 

أطرغضا وبصغئ المساسمرغظ شغ شطسطغظ والمظطصئ.
إن طثططات المساسمرغظ، طظ أطرغضان وأوروبغغظ، 
عثه  تفحض  أن  افطئ  وبمصثور  طصثورًا،  صثرا  لغسئ 
المثططات وترد ضغث الضاشرغظ إلى ظتعرعط، وتردعط 
خائئغظ خاجرغظ، لضظ ذلك لظ غمر سئر بعابات التضام 
وق  اقجاسمارغئ  الثولغئ  المآجسات  سئر  وق  السمقء 
عط أس الثاء  سئر العجطاء الثولغغظ، شعآقء جمغساً 
وق غمضظ أن غضعظعا غعطاً جئئاً لطحفاء، شما سطى افطئ 
جعى أن تساخط بتئض اهللا وتاصغث بحرسه وأن تأخث 
الساسغظ  طع  تسسى  وأن  والاترغر،  الظخر  بأجئاب 
المسطمعن  شغسج  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ 

 وغفطتعا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر افرض المئارضئ 

شطسطغظ

طسالط المظطصئ وتتفر لعا ظفعذعا أو بسدًا طظه؛
شغ  افوروبغ  المعصش  ُغفسر  الاعجه  عثا  وضمظ 
الماتثة،  لفطط  الساطئ  والةمسغئ  افطظ  طةطج 
ودوام تأضغث زسمائه الامسك بتض الثولاغظ، ودسعة 
رئغسئ وزراء برغطاظغا لطرئغج افطرغضغ بإسادة ذرح 
أشضار جثغثة لطسقم (تبئ رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ 
تغرغجا طاي الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ سطى ذرح 
طصارتات جثغثة لاتصغص السقم شغ الحرق افوجط 
بالصثس  اقساراف  افطرغضغ  الرئغج  صرار  بسث  وذلك 
لضظ   ،(٢٠١٧/١٢/١٩ (روغارز،  غععد).  لضغان  ساخمئ 
لمساعى  اآلن  تاى  ترَق  لط  افوروبغئ  الردود  عثه 
ولسض  شسطغاً،  سرصطاعا  أو  افطرغضغئ  اإلرادة  تتثي 
شطسطغظ"  بـ"دولئ  اقساراف  الفرظسغ  الرئغج  رشخ 
ذلك،  سطى  طآحر  خاذؤئ  الثطعة  عثه  أن  واسائاره 
(اسائر الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون أن اقساراف 
ولغج  المظاجإ  العصئ  شغ  جغضعن  شطسطغظ  بثولئ 
ضرد شسض أو باسرع، طعضتا "أن اتثاذ أي صرار أتادي 
الغعم جغضعن خاذؤا وجغضعن رد شسض سطى صرار أتادي 

آخر شغ المظطصئ..."). (ختغفئ السرب، ٢٠١٧/١٢/٢٣)
افظزمئ  أشسال  ردود  اتسمئ  ذاته  الخسغث  وسطى 
المعالغئ فطرغضا، طظ طبض الظزاطغظ المخري والسسعدي 
بالحضطغئ، شصث اضافئ - سطى اجاتغاء - بئسخ الثطابات 
وبتدعر عجغض لطمآتمرات وبئغاظات الحةإ واقجاظضار، 

بغظما عغ شسطغا تسغر شغ تظفغث المثطط افطرغضغ.
لثلك شإظه طظ غغر المرجح أن تساةغإ أطرغضا لردود 
تراجسعا  سظ  إسقطغا  غحاع  طا  رغط  الثولغئ،  الفسض 
سظ خفصئ الصرن، بض جامدغ شغ خطاعا وجاسسى 
لاثلغض السصئات شغ ذرغصعا، ولسض طا غاثاول إسقطغا 
أن  سطى  طآحر  عع  السططئ  صغادة  لاشغغر  جسغعا  طظ 
خفصئ الصرن لط ُتطَع شغ افدراج بض ق زالئ ططروتئ 
ختغفئ  (ظصطئ  الطرغص،  لعا  وتمعث  الطاولئ  سطى 
الحرق افوجط الطظثظغئ سظ طخثر شطسطغظغ طططع 
ططح  بحضض  ترغث  باتئ  افطرغضغئ  "اإلدارة  إن  صعله 
صغادة شطسطغظغئ جثغثة، بسث سام ضاطض ضاظعا غضافعن 
الفطسطغظغئ  "الصغادة  أن  طآضثا  الظئخ"،  بةج  شغه 

تامئ: ظزرة شغ طساةثات إسقن تراطإ و"خفصئ الصرن"

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام وطخغر افرض

المحروع  عثا  تائظى  الاغ  السسضرغئ  الصعى  تعاشر 
وتسطمعط  َتَمَطاه  وتظخر  أجاجه،  سطى  وتاعتث 
صغادتعا  طع  باظسةام  وتسغر  السغاجغئ،  صغادتعا 

السغاجغئ وتاضظاعا الحسئغئ إلصاطاه سطى افرض.
• وشغ جعرغا ظرى أن الحرذغظ افولغظ، وعما التجب 
المئثئغ خاتإ المحروع، والتاضظئ الحسئغئ لفضرة 
البالث،  الحرط  إق  غئص  ولط  ُوجثا،  صث  الثقشئ  دولئ 
المامبض باتثاذ صادة الفخائض الساططئ صرارعط بصطع 
ارتئاذاتعط بالثارج طظ أسثاء البعرة، والاعّتث جمغسًا 
الاترغر،  تجب  غصثطه  الثي  الثقشئ  طحروع  سطى 
والمدغ صثطاً طسه وبصغادته السغاجغئ وطع التاضظئ 

الحسئغئ ظتع إجصاط الظزام وإصاطئ دولئ اإلجقم.
تضعن  أن  غةإ  الاغ  المادغئ  المصعطات  سظ  أطا   •
طاعاشرة أخقً بالتث افدظى شغ الئطث الثي جاصعم شغه 
الثولئ الظعاة، شظساصث أن جعرغا بما تماطضه طظ طعصع 
جشراشغ طامغج، وطساتئ تفغ بالشرض، وطا تئاعا اهللا 
به طظ طعارد ذئغسغئ طثاطفئ وظفٍط وبروات طسثظغئ، 
وزراسئ تعشر لعا افطظ الشثائغ، وحسإ ظحغط طئثع 
خّقق بثئراته الماظعسئ، ظساصث أن جعرغا بمصعطاتعا تطك 

خالتئ بتص فن تضعن ظعاة لثولئ الثقشئ الصادطئ.
• وأطا سظ الفارق الصائط بغظ صعاظا السسضرغئ وصعى 
ظتظ  ظخرظا  غضظ  لط  أظه  ظثضر  أن  شغةإ  أسثائظا 
سااد،  وق  سثد  بضبرة  أسثائظا  سطى  غعطًا  المسطمغظ 
وساادظا.  سثتظا  عع  الثوام  سطى  إغماظظا  ضان  وإظما 
وسظثطا أسةئاظا ضبرتظا لط تشظ سظا طظ اهللا حغؤًا. شإذا 
ٍة﴾  وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ ِعدُّ

َ
أخثظا بصعله تسالى: ﴿وَأ

السئض  بضاشئ  السسغ  شغ  وجسظا  وأشرغظا  افخث،  تص 
وتخظغسًا،  حراًء  السقح  سطى  لطتخعل  المحروسئ 
وتعضطظا سطى اهللا واجاظخرظاه، شإن اهللا ظاخرظا سطى 
جقح  طظ  أغثغظا  بغظ  طا  أن  سطمًا  ساداظا.  طظ  جمغع 

تالغًا ضاٍف لاتصغص الظخر إن ظتظ ظخْرظا اهللا.
• لضظ الشرب وعع غسغ جغثًا عثه المسادلئ، صث سمض 
جاعثًا سطى وضع السصئات والسراصغض أطام صغام عثه 
تتصغص  إساصئ  سطى  جعثه  ورّضج  الحام،  شغ  الظعاة 
الحرط البالث، واجاطاع إلى اآلن طظع صادة شخائض 
الثي  السغاجغ  المحروع  تعل  الاعتث  طظ  البعرة 
سئر  ذلك  الشرب  اجاطاع  لصث  الاترغر.  تجب  غصثطه 

الاابسئ  السمغطئ  بافظزمئ  أو  طئاحرة  بثوله  ربطعط 
له سئر المال السغاجغ الصثر، وأظساعط شضرة إجصاط 
سئر  سطغه،  الحرسغئ  غدفعن  وجسطعط  بض  الظزام، 
المفاوضات،  وطااعئ  العثن  دواطئ  شغ  إدخالعط 
وجّرعط إلى المآتمر تطع المآتمر، بثءًا طظ الرغاض 

وطرورًا بافجااظئ واظاعاًء بةظغش وجعتحغ.
• إن عثا أخطر طا شسطه الشرب لمظع البعرة طظ العخعل 
إلى عثشعا، وعع طخادرة صرارات صادة شخائض البعرة 
صغادتعط  باسطغط  الختغح  الصرار  اتثاذ  طظ  وطظسعط 
السغاجغئ إلى تجب الاترغر، تغث اجاطاع الشرب بثلك 
جّر البعرة طظ طأزق إلى طأزق وعع غصعدعا شغ ذرغص 
الصداء سطغعا... شأغظ أعض البعرة طظ واصسعا التالغ؟! 
وعض عط راضعن سظ تقسإ صادة شخائطعا بعا؟! وضغش 
غظاطعن ططمؤظغظ وأولؤك غسغرون بعط وببعرتعط إلى 
طخغر طزطط؟! بط عض خرج أعض البعرة شغعا وصثطعا 
غساطغ  ضغ  أضئادعط  شطثات  طظ  الحعثاء  آقف  طؤات 
خععتعا الااشععن طظ أذظاب أسثائعا وغصعدوعا إلى 

تافعا المآلط شغ صئدئ الظزام طظ جثغث؟!
• إن التصغصئ الُمّرة تصعل: إذا تثطى أعض البعرة شغ الحام 
سظ العثف الثي خرجعا لاتصغصه، وعع إجصاط الظزام 
شغ  بعاجئعط  غصعطعا  ولط  اإلجقم،  دولئ  ظعاة  وإصاطئ 
تعجغه صادة الفخائض المثطؤغظ وطتاجئاعط وأذرعط 
سطى التص أذرًا، شإظعط غسّرضعن أظفسعط إلى خطر سزغط 
لظ غظاعغ بصاض الرجال واظاعاك افسراض شغ الثظغا، بض 
جغماث سصابعط إلى الثجي والظثاطئ والسثاب السزغط شغ 
اآلخرة، وجاةري سطغعط جظئ اهللا شغ اقجائثال، وجغأتغ 
اهللا بصعم آخرغظ غامسضعن بتئطه الماغظ، وغظخرون 

اهللا شغظخرعط اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.
• ورغط أن أعض الحام الغعم سطى تاشئ خطر سزغط، 
لضظعط شغ العصئ ذاته أطام شرخئ تارغثغئ سزغمئ، وعغ 
أن تصام سطى أغثغعط وشغ بقدعط ظعاة دولئ اإلجقم 
الاغ جاصرر طخغر افرض، وتثطص الئحرغئ المظعضئ طظ 
ظطط الرأجمالغئ الماعتحئ... والضرة الغعم ق تجال شغ 
ططسإ أعض الحام، وزطام المئادرة ق غجال شغ أغثغعط... 

 !شعض غفسطعا أعض الحام؟ أم أظعا جظئ اقجائثال؟
 * رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

    شغ وقغئ جعرغا

ُسصث اجاماع شغ ٤ ضاظعن افول/دغسمئر بغظ طمبض 
طظ  والمعاجرغظ  أوروبا  شغ  أوزبغضساان  جفغر 
جاعضععلط  شغ  جضاظثغك  شظثق  شغ  أوزبغضساان 
الظزام  طمبض  اقجاماع  عثا  تدر  وصث  السعغث.  شغ 
الثضااتعري فوزبغضساان الصظخض أزغمةعن أزودوف 
ألماظغا،ضما  شغ  أوزبغضساان  جفارة  شغ  غسمض  الثي 
تدر المعاجرون افوزبغضغعن بمظ شغعط الختفغعن 
شغ  الساططغظ  وغغر  والسغاجغعن  والطقب  والسمال 

دائرة افطظ الصعطغ شغ أوزبغضساان.
أزودوف  أزغمةعن  الصظخض  أضث  اقجاماع  بثاغئ  شغ 
غاشغر  الئقد  شغ  السغاجغ  العضع  أن  لطتدعر 
وغظئشغ إغةاد طظاخ طقئط أضبر تاى غامضظ الةمغع 
الشرض  عثا  لاتصغص  ولضظ  أوزبغضساان،  زغارة  طظ 
حعادة  سطى  لطتخعل  العبائص  تةمغع  الدروري  طظ 
أزودوف  فزغمةعن  ووشصا  أوزبغضساان.  جفارة  شغ 
شإن أولؤك الثغظ لغج لثغعط جعاز جفر أو لثغعط 
طجدوجئ  جظسغئ  غتمطعن  أو  طظاعغئ  جفر  جعازات 
غمضظ أن غتخطعا سطى حعادة وشصا لطاحرغع التالغ 
بجغارة  لك  جغسمح  والثي  أوزبغضساان،  لةمععرغئ 

أوزبغضساان دون أي سرصطئ.
وصث أسرب سثد طظ التاضرغظ سظ اطاظاظعط الحثغث 
المعاجرغظ  بسخ  وحضر  اقجاماع.  عثا  لسصث 
غسحصعن  أخئتعا  أظعط  لثرجئ  ضبغرا  الصظخض 
طرارا  افحثاص  أتث  وأبار  أزودوف!  أزغمةعن 
وتضرارا طسألئ سجطه سطى المساسثة شغ شاح طضاإ 
جغةمع  إظه  بض  السعغث،  شغ  أوزبغضساان  جفارة 
المحروع،  لعثا  الاروغب  أجض  طظ  سثغثة  تعصغسات 
وتاى أولؤك الثغظ أحادوا بصعة الظزام الثضااتعري 

شغ أوزبغضساان لطسغاجئ المائسئ شغ الئطث.
طظ  أي  اقجاماع  إلى  غأت  لط  السمطغئ  الظاتغئ  وطظ 
اضطعادعط  بسئإ  الئقد  غادروا  الثغظ  المعاجرغظ 
الثغظغئ  طساصثاتعط  بسئإ  السططات  صئض  طظ 
والسغاجغئ. غغر أن بسخ التاضرغظ جألعا الصظخض 
جغاجغئ  فجئاب  الئقد  غادروا  بالثغظ  تاسطص  أجؤطئ 
ودغظغئ... لصث صثطئ ظفسغ ضسدع شغ تجب الاترغر 
غططص  سظثطا  تجبظا  أسداء  اضطعاد  طسألئ  وأبرت 
الصظخض  وصال  والثغظغغظ.  السغاجغغظ  السةظاء  جراح 

أزغمةعن أزودوف إظه لظ غةغإ سطى عثه افجؤطئ.

وأبار أتث اإلخعة طسألئ طا إذا ضاظئ عظاك ضماظات 
بأظه لظ غطصى الصئخ سطى طظ غرغثون زغارة طظجلعط 
الصئخ  ألصغ  افخغرة،  اآلوظئ  شفغ  وطتاضماعط. 
سادوا  الثغظ  المعاجرغظ  السمال  طظ  طةمعسئ  سطى 
المظزمات  شغ  طحارضاعط  بثرغسئ  دغارعط،  إلى 
سطغعط.  ططفصئ  الةظائغئ  الصداغا  وضاظئ  المتزعرة، 
ولط غةإ الصظخض سطى عثه افجؤطئ، وشغ طرتطئ طا 

بثأ غشدإ، ورشخ اإلجابئ سطى عثه افجؤطئ.
الثول  جططات  عثف  ضان  التثث  عثا  أن  وأساصث 
تزعر  أن  السعغث،  تضعطئ  جغما  وق  الشربغئ، 
غغرت  أوزبغضساان  شغ  السططئ  أن  خقله  طظ 
وتاى  لطةمغع،  ُطعاٍت  اتةاه  شغ  السغاجغ  المظاخ 
طبض  إلى  غأتعن  الئطثان  طثاطش  طظ  المعاجرغظ 
عثه اقجاماسات وغحضرون سطى الثسط والمساسثة 

شغ سعدتعط إلى وذظعط.
وبطثان  أطرغضا  شغ  طمابطئ  اجاماسات  سصثت  وصث 
عثه  طبض  غتدر  لط  ساطئ،  وضصاسثة  أخرى. 
طشادرة  سطى  أجئروا  الثغظ  أولؤك  اقجاماسات 
والثغظ  والثغظغئ  السغاجغئ  دواشسعط  بسئإ  الئقد 
تسرضعا لقضطعاد. وعثا غسظغ أظه لط غاشغر حغء 
شغ أوزبغضساان، إق أن الطاغغئ افول ضرغمعف عطك 
واجاعلى ذاغغئ جثغث طضاظه. وعثا لغج بمساشرب، 
ضان  طغرزغاغغش  فوزبغضساان  الةثغث  الرئغج  فن 
غسغر جظئا إلى جظإ طع الطاغغئ ضرغمعف فضبر طظ 
١٥ ساطا. وضغش غمضظ أن تاشغر التالئ شغ الئقد إذا 
ارتضئعا  الثغظ  والمةرطعن  المظفثون  عآقء  ضان 
جرائمعط طع الطاغغئ ضرغمعف ق غجالعن غساطمعن 
زطام افطعر وعط طسامرون شغ ارتضاب جرائمعط؟!

والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  اإلرعاب  جغاجئ  تجال  وق 
ولظ  خراطئ.  أضبر  وتخئح  بض  الئطث  شغ  طسامرة 
غاشغر عثا العضع إق سظثطا غاشغر عثا الظزام، سظثطا 
وسظثطا  الظزام،  عثا  أوزبغضساان  طسطمع  غثطر 
وغعدسعن  التصغصغغظ  المةرطغظ  سطى  الصئخ  غطصى 
شغ السةظ وغاط اإلشراج سظ المسطمغظ المساصطغظ. 
أوزبغضساان  طسطمع  اظدط  إذا  شصط  غاتصص  وعثا 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  لطسمض 

 الباظغئ سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر

السططات افوزبغضغئ املةرطئ 
تتاول خثاع الحسإ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: إلثر خمجغظ*ـ 

إيران ومملكة آل سعود تتنافسان على تغريب المرأة المسلمة!!

ربغع   ١١ الةمسئ  افوجط،  الحرق  (جرغثة  طعصع  ظحر 
شغه: "صال  ورد  خئرا  اآلخر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٢٩م) 
جغط طاتغج وزغر الثشاع افطرغضغ غعم أطج الةمسئ، 
إظه غاعصع زغادة سثد المثظغغظ افطرغضغغظ شغ جعرغا 
وبغظعط طاساصثون ودبطعطاجغعن، طع اصاراب المسرضئ 
ظعاغاعا،  طظ  اإلجقطغئ  الثولئ  تظزغط  طاحثدي  ضث 
سعدة  سثم  وضمان  الئظاء  إسادة  إلى  الارضغج  وتتعل 
جعرغا  شغ  جظثي  ألفغ  ظتع  وفطرغضا  الماحثدغظ. 

غتاربعن تظزغط «داسح»، وطظ المرجح أن تبغر تخرغتات طاتغج غدإ الرئغج السعري بحار افجث الثي 
جئص ووخش الصعات افطرغضغئ بأظعا صعات اتاقل ووجعدعا غغر طحروع. وصال طاتغج: «طا جظصعم به عع 
الاتعل طما أجمغه بظعب العةعم... قجاسادة افراضغ إلى إرجاء اقجاصرار... جارون المجغث طظ الثبطعطاجغغظ 
إسادة  سطى  شسغسمطعن  الثبطعطاجغغظ  طظ  طجغثًا  تساصثم  «سظثطا  طاتغج:  وصال  افرض».  سطى  افطرغضغغظ 
الثثطات واجاصثام الماساصثغظ... عظاك أطعال دولغئ غظئشغ إدارتعا بتغث تبمر سظ حغء طا وق غظاعغ بعا 
افطر شغ جغعب افحثاص الثطأ». وردًا سطى جآال إن ضاظئ صعات التضعطئ السعرغئ صث تاترك لاسطغض الثطط 
افطرغضغئ أجاب طاتغج، «جغضعن عثا خطأ سطى افرجح». طظ جعئ أخرى، صال طسآول أطرغضغ ضئغر شغ رجالئ 
إلى أسداء الاتالش، إظه غاعصع اجامرار السمطغات السسضرغئ خقل الربع افول طظ سام ٢٠١٨. وصال برغئ طاضةعرك 
المئسعث افطرغضغ الثاص لثى الاتالش: «العقغات الماتثة طساسثة لطئصاء شغ جعرغا تاى ظضعن سطى غصغظ طظ 

عجغمئ داسح واجامرار جععد بسط اقجاصرار وأن بمئ تصثطا ططمعجا شغ السمطغئ السغاجغئ».
: إن الثي غترك أطرغضا الخطغئغئ وغثشسعا لاضعن شغ سغظ الساخفئ عع سثاؤعا لقجقم والمسطمغظ، 
وذمسعا شغ بسط ضاطض ظفعذعا سطى ضاطض بقد المسطمغظ، لمظع ظعداعط وظعإ برواتعط وطصثراتعط، 
وطخادرة إرادتعط. أطا الظزام السعري السمغض لعا، والثي تتاول تثوغره طظ جثغث قجاضمال طعماه 
شغ الترب الخطغئغئ سطى اإلجقم، شعغ تثرك أظه أوعى طظ بغئ السظضئعت؛ لثلك شعغ تتاول أن تفسض 
بظفسعا وطظ خقل بسخ السمقء الرخغخغظ طا غسةج الظزام الئسبغ سظ شسطه. شبعرة الحام طا زالئ صعغئ، 
ولعق تضالإ ططض الضفر وِظَتطه سطغعا، لامضظئ طظ إجصاط ظزام الطاغغئ طظث زطظ، ولضظ طعما تثاسئ صعى 

الضفر واإلجرام سطى افطئ شغ الحام شإن اهللا ظاخر سئاده ولع بسث تغظ، وسسى أن غضعن صرغئا.

أمريكا الصليبية ال تنفك عن محاربة ثورة األمة في الشام

جط
طار
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شغ المضسغك سام ٢٠١٦، بمسثل ٧ صاغقت غعطغا. 
وغسضج عثا الرصط زغادة بظسئئ ١٨ بالمؤئ طصارظئ 
صاض  جرغمئ   ٢٣٢٤ حعثت  الاغ   ،٢٠١٥ جظئ  طع 

لظساء.) (جضاي ظغعز سربغئ).
ولط غضاِش الشرب الضاشر المساسمر بظحر المئثأ الرأجمالغ 
والرجض  المرأة  ظطمئ  الاغ  العضسغئ  وصعاظغظه  الصثر 
وتطئغص  الئقد  سطى  عغمظاعا  بفرض  جعاء  تث  سطى 
عثا المئثأ الرخغص السطتغ الثي غمظع اإلظسان طظ 

الظعدئ ظعدئ شضرغئ جعغئ والسغح باجاصرار:
(تحغر الاصثغرات السالمغئ الاغ ظحرت طظ صئض طظزمئ 
 (٪٣٥) ظساء   ٣ ضض  طظ  واتثة  أن  السالمغئ  الختئ 
طظ الظساء شغ أظتاء السالط ضاشئ طّمظ غاسرضظ شغ 
تغاتعظ لطسظش سطى غث حرضائعظ التمغمغظ أو لطسظش 
الةظسغ سطى غث غغر الحرضاء. الضبغر طظ عثا السظش، 
عع سظش الحرغك. تفغث شغ الماعجط ظسئئ ٣٠٪ طظ 
الظساء المرتئطات بسقصئ طع حرغك بأظعظ غاسرضظ 
الةظسغ  أو  الةسثي  السظش  أحضال  طظ  طسغظ  لحضض 
سطى غث حرضائعظ شغ تغاتعظ شغ جمغع أظتاء السالط. 
عظاك سطى الخسغث السالمغ ظسئئ تخض إلى ٣٨٪ طظ 
تمغمعن.)  حرضاء  غرتضئعا  الاغ  الظساء  صاض  جرائط 

(ختغفئ وصائع، تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦).
(شغ ظعاغئ السام الماضغ ٢٠١٦، ظحر اإلسقم افطرغضغ 
الظسإ المؤعغئ الاغ تآضث أن السظش ضث المرأة افطرغضغئ 
طظ صئض المصربغظ لعا، شغ تجاغث ولغج السضج، تغث 
أوضح الاصرغر أن طظ بغظ ضض خمج جغثات، أربع طظعظ 
غاسرضظ لطسظش المظجلغ، وشغ ضض سام، تاسرض طا غصرب 
طظ خمسئ طقغغظ اطرأة أطرغضغئ لطدرب والاسظغش طظ 
ِصئض حرغك تغاتعا، وطا ق غصض سظ بقث جغثات غاط 

صاطعظ سطى غث الجوج أو التئغإ.) (جاجا بعجئ).
شالرسإ الثي تسغحه المرأة شغ الشرب تحسر به طظ 

أصرب الظاس إلغعا!
وذئغسغئ  تامغئ  ظاغةئ  المرأة  ضث  السظش  ظاعرة  إن 
لمةامسات ودول ساحئ سطى أجاس شخض الثغظ سظ 
أطعر التغاة وذئصئ الصعاظغظ الشربغئ العضسغئ لسحرات 
السظغظ وطع ذلك شحطئ شغ رساغئ حآون الئحر، بض 
جسض المئثأ الرأجمالغ طظ اإلظسان طةرد آلئ إحئاع 
تصعق  دساة  جععد  ضض  شحطئ  ضما  الةسثغئ!  لطماع 
المرأة شغ تتصغص أعثاشعظ، شأي تصعق جاسطى لطمرأة 
وعغ طعثدة بالصاض ضرباً ذعال العصئ؟!! شالمرأة شغ 
الشرب لغسئ جسغثة وق صعغئ، وغضفغ أن تئتث سظ 
جظعغًا  الشربغات  اظاتار  تعادث  أسثاد  سظ  إتخائغات 
أوضاسعا،  سظ  رضاعا  وسثم  تساجاعا  طثى  لافعط 
ولط ُتسةض طبض عثه اإلتخائغات المرسئئ إق شغ زطظ 

عغمظئ المئثأ الرأجمالغ سطى السالط!
لعا  طثرجا  الشربغئ  المرأة  وجثت  آخر،  خسغث  وسطى 
الشربغات  آقف  طؤات  اساظصئ  تغث  اإلجقم  باساظاصعا 
واطاعان  اإلجقم لغثرجظ طظ ذل الرأجمالغئ الضاشرة 
ضراطاعظ إلى تقوة اإلغمان والسفاف والطعر، لغظئثن 
أجطعب التغاة السطماظغئ المظتطئ وغرتصغظ بأخقصعظ 
لطدعابط وافتضام الحرسغئ،  وغدمّظ تصعصعظ وشصاً 
شعجعئ ظزر الحثص سظ التغاة واإلظسان والضعن عغ 
الاغ ترشسه وتظعخ به ظعدئ شضرغئ أو تثفده وتةسض 
الئحرغئ  ترتصغ  وتثه  باإلجقم  طظتطا!  إظسان  طظه 
وغضفغ المسطمات شثرًا أن اهللا تسالى صث ضمظ لعظ 
وأن  غرضغعظ  بما  واجئاتعظ  لعظ  وتثد  تصعصعظ 
جغثظا طتمثًا رجعل اهللا  أوخى بعظ خغرا وأن خطغفئ 

 المسطمغظ ترك طظ أجض إتثاعظ جغحا سرطرطا

عغمظئ املئثأ الرأجمالغ سطى السالط 
عغ أسظش جرغمئ ضث املرأة

تزعر المرأة الشربغئ شغ طثاطش وجائض اإلسقم وافشقم 
وجسغثة  صعغئ  اطــرأة  أظعا  سطى  التعارغئ  والئراطب 
وظاجتئ، وتسغح تغاة ططمؤظئ وضأظما ضمظئ تصعصعا 
الرواتإ  شغ  الرجض  طع  المساواة  وتصصئ  وترغاعا، 
والمظاخإ، فظعا تسغح شغ ذلك السالط الماتدر الثي 
سصغثة  السطماظغئ،  بسصغثته  الرأجمالغ  المئثأ  غتضمه 
واقظفقت  المثاطفئ  التغاة  أظزمئ  سظ  الثغظ  شخض 
الحرسغئ  والدعابط  الصغعد  ضض  طظ  لقظسان  الضاطض 
الرباظغئ واقتاضام إلى الصعاظغظ العضسغئ، تاى أخئتئ 

طخالح اإلظسان المادغئ شعق ضض اقسائارات والصغط.
شالرأجمالغئ تحةع اإلظسان سطى العمةغئ واإلشراط شغ 
إحئاع أضئر ضط طظ الرغئات والحععات والماع الةسثغئ 
السغح  شغ  الشربغعن  وغاظاشج  ضــان.  حضض  بــأي 
صمئ  غسائروظه  وذلك  والصغط  الدعابط  طظ  باظتقل 
السسادة، شاةث طظ غتمض عثه الفضرة، شضرة الافطئ 
طظ الدعابط، تةثه ق غأبه إن آذى إظساظا شغ جئغض 
والاسثغإ  واإلرعــاب  والسظش  لطسغطرة  شتئه  طاساه، 
ججء ق غاةجأ طظ سصغثته الاظاشسغئ، وُجض تفضغره أن 
غساماع وغحئع غرائجه، وسصطغاه سصطغئ الئصاء لفصعى 
سظ  وخارجئ  وطبغرة  جثغثة  طاع  وتةربئ  وافغظى، 

المألعف عع طصغاس الظةاح شغ التغاة سظثه.
وأبرز طا شغ المئثأ الرأجمالغ عع الظزام اقصاخادي الثي 
غحةع سطى تتصغص البراء الفاتح السرغع لطتخعل سطى 
أضئر ضط طظ الماع بصاًء لفصعى، وأطا المزطعم والدسغش، 
وعط غالئاً طظ الظساء وافذفال وضئار السظ، شعط طةرد 
خفر سطى الحمال وسإء سطى المةامع الرأجمالغ الثي 
جسض التغاة طةرد تسابات اصاخادغئ طرعصئ، شإن لط 
غظثرط الرجض ولط تظثرط المرأة شغ دواطئ المظزعطئ 
اقصاخادغئ الرأجمالغئ والثروج لطسمض غعطغا طظ الساسئ 
الااجسئ خئاتا إلى الثاطسئ سخرًا وبثون تعصش شمظ 
غةثون  وعض  وغسضظعن؟  وغحربعن  جغأضطعن  أغظ 
جاظإ  طظ  حآون  رساغئ  تعجث  شق  والاسطغط؟  السقج 
الثولئ وافظزمئ المطئصئ تثثم طخالح أشراد بتماغاعا 
لطترغات الفردغئ لضظعا ق تتض طحاضض المةامع، وبغظما 
غرى المسطمعن طظ الشرب تصثطه السطمغ أو اقصاخادي 
جسض  صث  الرأجمالغ  المئثأ  أن  سظ  غشفطعن  شإظعط 

اإلظسان طحرساً طظ دون اهللا تسالى.
والرأجمالغئ طآاطرة حرجئ خئغبئ سطى اإلظسان ساطئ 
وسطى المرأة خاخئ، تغث تدطر المرأة لطسغح ضأظعا 
رجض وتثسغ أظعا صث ظالئ تصعصعا، بغظما عغ طةرد 
جطسئ تةارغئ تسافغث طظعا التضعطئ شغ ضت افطعال 
لفجعاق المالغئ ولطمساعطك طما جسطعا طااتئ لطرجض 
وطعجعدة طسه شغ طتغطه دائما. وتغث إظه ق غراعا إق 
صث ُوجثت إلطااسه، وبغظ الدشط المسغحغ وافوضاع 
اقصاخادغئ الرأجمالغئ الماأزطئ وبغظ الرغئئ شغ شرض 
الرجض جغطرته سطى المرأة الاغ جطئئ دوره شغ الثروج 
إلى السمض واإلظفاق وططالئاعا الماضررة شغ المساواة 
طسه والاظاشج ضثه شغ طةال السمض، والاساطض طسه 
ضِظثٍّ له تاى اخاططئ افوراق، وطع اإلبارة الماعاخطئ 
والرغئئ  المرأة  تسري  بسئإ  الرجض  سظث  الظعع  لشرغجة 
شغ اقظتقل، ضض عثه افشضار والمفاعغط جسطئ ظزرة 
خالغئ  ظزرة  الرأجمالغ  الشرب  شغ  المرأة  إلى  الرجض 
طظ اقتارام تاى اظاحرت وبضبرة ظاعرة السظش ضث 

المرأة شغ أوروبا وأطرغضا وتعل السالط: 
(ضحفئ دراجئ تثغبئ ظحرت ظاائةعا افطط الماتثة 
والتضعطئ المضسغضغئ، سظ إتخاءات "طثغفئ" لطسظش 
الممغئ ضث الظساء، طحغرة إلى طصاض ٢٧٤٦ اطرأة 

تضعطئ عادي وصعات الاتالش 
تاعط افطط املاتثة بالحرسظئ لطتعبغني

شغما ظاذص التعبغني غثسع الةظعبغني لقظفخال

لحرسغئ  (الاابسئ  الرجمغئ "جئأ"  افظئاء  وضالئ  صالئ 
صعات  باجط  الرجمغ  الماتثث  إن  عادي)  الرئغج 
أجفه  سظ  سئر  الغمظ،  شغ  الحرسغئ  لثسط  الاتالش 
شغ  اإلظساظغئ  الحآون  طظسص  بغان  شغ  ورد  لما 
طظتازًا  شغه  ظعر  الثي  طاضشعلثرغك،  جغمغ  الغمظ، 

لطمطغحغات التعبغئ المثسعطئ طظ إغران.
وصال: إن عثا الئغان غثطص تالئ طظ الحك المسامر 
افطط  سطغعا  تسامث  الاغ  والئغاظات  المسطعطات  تعل 
وأن  جئص  والاغ  طخثاصغاعا  شغ  وغطسظ  الماتثة 
أحارت إلغعا صعات الاتالش شغ بغاظات جابصئ وآخرعا 
المسطعطات العاردة شغ تصرغر الممبطئ الثاخئ لفطغظ 

السام المسظغئ بافذفال والظجاع المسطح.
عثا  الاتالش  صعات  باجط  الرجمغ  الماتثث  واجاظضر 
المعصش المظتاز شإظه غآضث التاجئ إلى أن تراجع افطط 
الماتثة آلغئ السمض اإلظساظغ وضفاءة طعظفغعا الساططغظ 
افطط  وططالئاً  طةثدًا،  أدائعط  وطراصئئ  الغمظ  شغ 
الماتثة باطئغص طصارتات المئسعث افطمغ إجماسغض 
رشدعا  الاغ  التثغثة  طغظاء  بحأن  أتمث  الحغت  ولث 

التعبغعن رغط طعاشصئ التضعطئ الحرسغئ سطغعا.
وتسمث طظسص الحآون اإلظساظغئ شغ الغمظ تسمغئ 
ذلك  شغ  طثالفًا  العاصع)  افطر  (بسططات  التعبغغظ 
شغ  الماتثة  افطط  وبغاظات  افطظ  طةطج  صرارات 
طتاولئ طظه إلضفاء الحرسغئ سطى ططغحغات اقظصقب 
السام  الرأي  تدطغض  شغ  واجامرارًا  الغمظ  شغ 
المعاصع  شغ  غاثاول  لما  تردغثه  خقل  طظ  الثولغ 
الاابسئ  اإللضاروظغ  الاعاخض  ووجائض  اإلسقطغئ 
صظاة  وجعد  طاظاجغًا  التعبغئ  لطمطغحغات  والثاسمئ 
اتخال طئاحرة وسطى طثار الساسئ طع خطغئ اإلجقء 
تمضظه  الاتالش  صعات  لصغادة  اإلظساظغئ  والسمطغات 
طظ اقجافسار سظ المسطعطات الاغ أوردعا شغ بغاظه 
لطمطغحغات  اظتغازه  غآضث  طا  تبئئ  أو  تتصص  دون 
إلغه  المعضض  اإلظساظغ  لطسمض  وتسغغسه  التعبغئ 
طظ  التعبغئ  المطغحغات  به  تصعم  طا  طاةاعًق 
آخرعا  ضان  الغمظغ  الحسإ  ضث  واظاعاضات  جرائط 
ضث  واقساصاقت  واقخاطاشات  الةسثغئ  الاخفغات 
تجب  أسداء  طظ  والمؤات  السابص  الغمظغ  الرئغج 
المآتمر الحسئغ السام وأذفالعط وظسائعط وضثلك 

اقجامرار شغ اجاعثاف المثظغغظ.) اظاعى
سظ  السصغطغ  ذاعر  الطعاء  افرضان  رئغج  ضحش  شغما 
سروضًا  عادي  لطرئغج  الاابع  الغمظغ  الةغح  تطصغ 
تصثغط  شغ  رغئئ  تئثي  آجغعغئ  وأخرى  أوروبغئ 
السمض  غةري  اتفاصات  إلى  قشااً  الطعجغساغ،  الثسط 
سطى تعصغسعا قتصاً تخإ شغ طخطتئ الةغح، وصال 
السصغطغ شغ تعار طع ختغفئ "الحرق افوجط" الةمسئ 
إن اقظاخارات المغثاظغئ الاغ تتصصئ أخغرًا جغضعن 
لعا طردود ضئغر شغ رشع طسظعغات الةغح العذظغ أطام 

إرباك واظثفاض شغ طسظعغات المطغحغات التعبغئ.
وسظ طسألئ تترغر التثغثة، صال السصغطغ: "جغضعن 
تعل  ودولغ  وإصطغمغ  طتطغ  طحارك  صرار  عظاك 
المثغظئ  اتةاه  شغ  تترك  عظاك  وجغضعن  التثغثة، 

شغ العصئ المظاجإ".
عثا وصث تظاصطئ السثغث طظ المعاصع اإلخئارغئ دسعة 
الظاذص الرجمغ باجط المطغحغات التعبغئ طتمث سئث 

(أضرر  صال:  تغث  اقظفخال.  إلى  الةظعب  أبظاء  السقم 
وتغث  طمبض  لثغضط  ضان  إذا  الةظعب  فبظاء  ظثائغ 
تسارشعن به دسعه غطاصغ بالمئسعث افطمغ إجماسغض 
ولث الحغت وغططسه سطى ذلك وأظا أتسعث بأن أظخار 
اهللا طساسثون لستإ صعاتعط طظ أي أرض جظعبغئ 
وظطالإ بالمبض، جتإ الةظعبغغظ صعاتعط طظ الئغداء 
خارج  جئعئ  وأي  الشربغ  والساتض  والئصع  وطأرب 
أرضعط. وأضاف ظاذص التعبغغظ: جظسمض سطى اتفاصغئ 
برساغئ أطمغئ دولغئ لتض الثولاغظ وضفى المآطظغظ 
اإلسقطغئ  المعاصع  بتسإ  الثئر  اظاعى  الصاال.)  حر 

والثي لط غاط ظفغه طظ صئض التعبغغظ تاى اآلن.
الثولئ  تثثم  الماتثة  افطط  أن  العاضح  طظ  إظه 
غتصص  لما  وتسمض  أطرغضا  وعغ  السالط  شغ  الصعغئ 
طخالتعا، وعا عغ افطط الماتثة تحرسظ لطتعبغغظ 
الثغظ تثسمعط أطرغضا شغ الغمظ وتخفعط بـ(جططئ 
اإلظةطغج،  سمغض  خالح  سطغ  طصاض  بسث  العاصع)  افطر 
سطى  خخعخا  الاتالش  سطى  لطدشط  تسمض  عغ  بط 
صعات اإلطارات وعادي لعصش تصثطعط ظتع التثغثة 
التثغثة  جصعط  أن  تسطط  وعغ  سطغعا  وجغطرتعط 
بغث اإلطارات وعادي سمقء اإلظةطغج جغثظص سمقءعا 
لطتغطعلئ  أطرغضا  جاسمض  افخغر  شغ  لربما  التعبغغظ، 
بالدشط  التثغثة  طغظاء  سئر  التعبغغظ  خظص  دون 
عغ  الاغ  الماتثة  لفطط  وطغظائعا  المثغظئ  لاسطغط 
تض  باتةاه  جادشط  بط  التعبغغظ،  طع  طاعاذؤئ 

جغاجغ غحرك التعبغغظ شغ السططئ ضما ترغث.
التعبغغظ  ظاذص  السقم  سئث  طتمث  تخرغتات  إن 
التراك  صعى  وخاخئ  الةظعب  أعض  إلى  المعجعئ 
الةظعبغ اقظفخالغئ المعالغئ فطرغضا إظما عغ ورصئ 
ضشط ترشسعا أطرغضا لاعثغث سمقء اإلظةطغج بالصئعل 
بالتض السغاجغ وإق شاقظفخال، وعغ إحارة لطتراك 
وإصقق  بالاحعغح  لغصعم  اقظفخالغ  الةظعبغ 
طظ  واقظستاب  سثن  شغ  المعجعدة  عادي  تضعطئ 
الصاال ضمظ طثطط اإلطارات خاخئ شغ التثغثة، 
شعط  اإلطارات  دولئ  خاخئ  وسمقؤعط  اإلظةطغج  أطا 
طظاذص  شغ  بالتعبغغظ  وغظضطعن  بصعة  غاصثطعن 
طظ  وغغرعا  وطأرب  وحئعة  التثغثة  شغ  طاسثدة 
رئغج  صال  ضما  أوروبغئ  دول  تصعم  شغما  المظاذص، 
السصغطغ  ذاعر  الطعاء  لعادي  المعالغئ  الصعات  أرضان 
لعادي  المعالغ  لطةغح  الطعجساغ  الثسط  بسرض 
سطى  لطدشط  ذلك  ضض  بثلك،  اتفاصغات  وسمض 
غسطغعط  الثي  السغاجغ  بالتض  بالصئعل  التعبغغظ 
أطرغضا  لعط  ترغث  ضما  ق  شصط  تةمعط  بصثر  تةما 

الاغ تظفت شغ تةمعط.
وصعاظغظعا  الماتثة  افطط  طظ  غأتغ  لظ  التض  إن 
الطاغعتغئ الاغ خاغاعا الثول اقجاسمارغئ، وإن سطى 
عط  الثي  الحصاء  طظ  لطثروج  غسمطعا  أن  الغمظ  أعض 
شغه بما تمطغه سطغعط السصغثة اإلجقطغئ الاغ اظئبصئ 
لظ  وإظه  جمغسا،  التغاة  طحضقت  تسالب  أظزمئ  سظعا 
غسغح أعض الغمظ شغ أطظ وأطان وتضمئ ظابسئ طظ 
اإلغمان إق شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
الاغ غثسععط لطسمض طسه إلصاطاعا تجُب الاترغر وعع 

 بسعن اهللا بإصاطاعا وصغادة افطئ لةثغر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

اآلخر  ربغع   ١٢ السئئ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٢/٣٠م) خئرا جاء شغه: "اتاب آقف 
ذعران  شغ  الاعالغ  سطى  البالث  لطغعم  المازاعرغظ 
التضعطئ  وجغاجات  الشقء  سطى  أخرى  إغراظغئ  وطثن 
الثاخطغئ والثارجغئ، شغما تتثث ظاحطعن سظ جصعط 

صاطى وجرتى خقل تفرغص المزاعرات".
الاغ  وأخفعان  وحغراز  طحعث  طثن  إن   :
غسضظعا الحسإ الفارجغ تعخش بالرضغجة افم لظزام 
بصعة،  الظزام  غجلجل  اعاجازعا  شإن  لثلك  التضط، 

وغضحش سظ افطراض الثاخطغئ الثطغرة الاغ تساظغ طظعا الثولئ شغ إغران وأظعا شسقً تظفةر طظ الثاخض. 
وعثا طآحر ضئغر إلى شحض ظزام التضط اإلغراظغ شغ إرضاء الظاس خاخئ شغ طظاذصه افجاجغئ، شطع ضاظئ 
عثه افتثاث تةري طبق شغ افععاز جظعباً أو ضرطظحاه غرًبا أو بطعحساان حرًصا أو افذرغغظ حمال غرب لصطظا 
بأن تطك المظاذص الاغ غعخش جضاظعا بـ(افصطغات) المعمحئ ق تآبر شغ اجاصرار الظزام، فن الظزام غاصخث 
تعمغح عثه المظاذص قسائارات صعطغئ رخغخئ. إن خطعرة افوضاع واظاحار الازاعرات ضالظار شغ العحغط 
شغ طثن إغران دشع أرضان الظزام بما شغ ذلك الترس البعري والةغح إلى إخثار بغاظات ضسادة الروغئدات 
ذعاغغئ المسطمغظ، تاعط الشرب والثارج بإبارة المازاعرغظ ضث الثولئ، وذلك طظ باب الاشطغئ بالثارج 
سطى الفحض الثرغع لطثولئ داخطًغا. غةإ سطى ظزام إغران أن غثرك الغعم أن غعم التساب بات صرغئا، شأظات 
البضالى وخرخات افذفال شغ الحام جازض لسظات تطارد ظزام إغران وططغحغاته، ولظ غفطئ تضام إغران 

وطسعط تضام طخر والسسعدغئ وترضغا وغغرعط طظ اظاصام أطاعط سطى سمالاعط فطرغضا.

اندالع المظاهرات ضد النظام في إيران

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: غادة طتمث تمثيـ 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ، 
"تطصى  ٢٠١٧/١٢/٣٠م)  ١٤٣٩عـ،  اآلخر  ربغع   ١٢
السئئ،  الغعم  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج 
بعتغظ،  شقدغمغر  الروجغ  ظزغره  طظ  تعظؤئ  برصغئ 
بعتغظ  وصال  الةثغثة.  المغقدغئ  السظئ  بمظاجئئ 
تضاش  لط  الروجغئ  الارضغئ  السقصات  إن  برصغاه،  شغ 
بسرسئ  تطعرت  بض  ذئغساعا،  إلى  الضاططئ  بالسعدة 
أن  إلى  بعتغظ  وأحار  المةاقت.  طظ  السثغث  شغ  أضئر 
اآلوظئ  خقل  وروجغا  ترضغا  بغظ  المحارضئ  الثطعات 

افخغرة، أجعمئ شغ طظع اظاحار (اإلرعاب) بمظطصئ الحرق افوجط. وحثد الرئغج الروجغ سطى أن تطك 
أن  بعتغظ  وأضاف  جعرغا.  شغ  السغاجغئ  السمطغئ  إذقق  أجض  طظ  القزطئ  لطحروط  أغدا  أجسئ  الثطعات 

"روجغا طساسثة لمعاخطئ تساوظعا الئظاء طع ترضغا شغ الصداغا اإلصطغمغئ والثولغئ"."
بسرسئ  تطعرت  بض  ذئغساعا،  إلى  الضاططئ  بالسعدة  تضاش  لط  الروجغئ  الارضغئ  السقصات  "إن   :
ذائرات  شغه  تصخش  الثي  العصئ  شغ  غسظغ  بعتغظ،  المةرم  صال  عضثا  المةاقت"  طظ  السثغث  شغ  أضئر 
وطساجثعط  بغعتعط  وتثطر  المةازر،  تطع  المةازر  تصعط  شغ  شارتضإ  جعرغا،  أعض  الخطغئغئ  روجغا 
وطساحفغاتعط...، شغ العصئ ظفسه تصعم ترضغا أردوغان باطعغر السقصات طسعا إلى طا شعق الطئغسغئ؛ 
بثل طتارباعا أو طصاذساعا سطى افصض لما تصارشه غثاعا بتص المسطمغظ شغ جعرغا. ألغج بسث عثا، 
وبسث الضط العائض طظ الطسظات شغ العجه والزعر الاغ وجععا أردوغان لبعرة افطئ شغ جعرغا، ألغج 

بسث ضض عثا غضعن طظ السثاجئ والشئاء أن غزظ أتثعط بأردوغان وظزاطه خغرا؟!

روسيا تدمر سوريا 
وأردوغان يطور معها العالقات إلى ما فوق الطبيعية!
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