
ختفغ  بغان  سئر  إظثوظغسغا،  شغ  الاترغر  تجب  أضث 
اقبظغظ  غعم  عظاك  لطتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره 
٢٠١٧م،  أغار/طاغع   ٠٨ ١٤٣٨عـ،  حـسئان  طظ   ١١
بسظعان "رشخ خطئ التضعطئ الّساسغئ إلى تزر تجب 
الاترغر شغ إظثوظغسغا"، أضث اساراضه بحثة سطى خطئ 
لعا  أجاس  ق  خطعة  لضعظعا  التجب،  لتّض  التضعطئ 
غماطك  صاظعظغ  ضغان  التجب  إن  وصال  اإلذقق.  سطى 
أجض  طظ  القزطئ  بالثسعة  لطصغام  الثجاعرغئ  التصعق 

طخطتئ افطئ والئطث، إضاشئ إلى أن اقدساءات الصائطئ بأن أظحطئ التجب تسرض جقطئ جمععرغئ إظثوظغسغا 
المعتثة لطثراب، عغ اتعام ضاذب. وأضاف الئغان: طظ خقل ظحاذات الثسعة الاغ صادعا تجب الاترغر بضباشئ 
شغ جمغع أظتاء إظثوظغسغا، شصث صثم التجب طساعمات جطغطئ شغما غاسطص باظمغئ المعارد الئحرغئ باضعغظ 
حثخغات واسثة جاطغئ بعجه الفساد والترضات اقظفخالغئ والافضك. ولثلك شإن اقدساء بأن التجب لغج 
اجامرت  طا  وإذا  الثطئ،  بعصش  التضعطئ  ططالئئ  إلى  الئغان  وخطص  ختغح.  غغر  ادساء  عع  إغةابغ،  دور  له 
شغ ذلك، شإن الرأي السام جغماطك أدلئ أضبر تبئئ ضعن ظزام التضط التالغ ظزاطًا صمسغًا طظاعدًا لقجقم، 
بثلغض تةرغط السطماء، وطظعط طظ ق غجال طساصًق تاى اآلن، وطظ بط طظع وسرصطئ أظحطئ الثسعة، واآلن اتثاذ 
خطعات لتض الاظزغمات اإلجقطغئ، وشغ العصئ ذاته، شإن الظزام غثاشع وبحثة سمظ أعان الصرآن الضرغط، 

وذلك سئر جطسات اجاماع غغر سادلئ طططصًا شغ المتضمئ رآعا ساطئ الظاس بحضض جطغ.

افطئ اإلجقطغئ الغعم تاى تتخض لعا الظعدئ، 
افجاس  اإلجقطغئ  السصغثة  تةسض  أن  طظ  بث  ق 
التضط  وتصغط  إلغه،  تغاتعا  شغ  تاةه  الثي 
الغعطغئ  المحاضض  تسالب  بط  سطغعا،  والسططان 
أي  السصغثة،  عثه  سظ  المظئبصئ  بافتضام 
طظ  وظعاعَغ  أواطر  بعخفعا  الحرسغئ  بافتضام 
جاتخض  وبثلك  آخر.  وخش  بأي  ق  شصط  اهللا 
الختغتئ  الظعدئ  جاتخض  بض  صطسًا،  الظعدئ 
قصاساد  اإلجقطغئ  افطئ  وتسعد  ظعدئ،  طةرد  ق 

ذروة المةث وأخث صغادة السالط طرة أخرى.
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طآتمر افجااظئ ُغطصغ بحروره 
سطى بعرة الحام
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بصطط: طظغر ظاخر*

أظةطعس  (لعس  جرغثة  طعصع  ظحره  تصرغر  بتسإ 
تاغمج، بالطشئ اإلظةطغجغئ) شإن سثد التعادث والةرائط 
السظئ  خقل  وخطئ  أطرغضا  شغ  لطمسطمغظ  المسادغئ 
تصرغر  تسإ  وذلك  طساعغاتعا،  أسطى  إلى  الماضغئ 
جثغث طظ طظزمئ حعغرة لتصعق المسطمغظ المثظغئ. 
السقصات  طةطج  أسثه  الثي  الاصرغر  جةض  تغث 
شغ   ٪٥٧ إلى  وخطئ  زغادة  اإلجقطغئ  ـ  افطرغضغئ 
التعادث المسادغئ لطمسطمغظ السظئ الماضغئ طصارظئ 
الظار  إضرام  الدتاغا  قئتئ  تدمظئ  وصث   .٢٠١٥ بـ 
بالمساجث، وظجع غطاء رأس المسطمات أبظاء جغرعظ 
لرجائض  إجقطغئ  طةمعسات  وتطصغ  الحارع،  شغ 
ترطاظعط  أو  وظائفعط  طظ  طسطمغظ  وذرد  تعثغث، 
"لطمساءلئ  تسرضعط  أو  دغظعط  بسئإ  الارصغات  طظ 
تضعطغئ  وضاقت  أو  آي  بغ  اإلف  طظ  المقئمئ"  غغر 
الثي  الاصرغر  وإلظااج  الاصرغر.  ذضره  طا  تسإ  أخرى، 
آقف  تفتخئ  ضغر  طآجسئ  شإن  البقباء  إخثاره  تط 
السحرات  إلى  إرجالعا  تط  الاغ  والرجائض  المضالمات 
راجسئ  ضما  أطرغضا  أرجاء  شغ  المظاحرة  طضاتئعا  طظ 
بغاظات طظ تصارغر إسقطغئ وذظغئ وطتطغئ. ضما تدمظئ 
السمطغئ إجراء طصابقت طع حععد سغان ورجال حرذئ. 
ضما أظه لط غاط الائطغس سظ ضض التعادث إلى الحرذئ 
تغث  الصاظعن.  طظفثي  صئض  طظ  ضةرائط  تسةغطعا  أو 
"خعرة  جعى  لغج  تصرغرعا  إن  ضغر  طآجسئ  صالئ 
المسطط".  افطرغضغ  المةامع  غعاجعه  سما  ججئغئ 
أضبر  خعرة  سرض  الاصرغر  أن  طسآولعن  اصارح  وصث 
المسادغئ  الةرائط  فن  الحرذئ  بئغاظات  طصارظئ  دصئ 
لطمسطمغظ "ضبغرا ق غاط الائطغس سظعا لمظفثي الصاظعن 
ولمآجسات المةامع". "لصث تان العصئ لاصعم إدارة 
لفصطغات  المسادغئ  الماظاطغئ  المحاسر  باظاول  تراطإ 
أتث  جاغطر،  ضعري  صاله  طا  تسإ  بةثغئ"  أطاظا  شغ 
طراصئئ  دائرة  وطثغر  الاصرغر  ضاابئ  شغ  المحارضغظ 
صال  تغث  ضغر.  طآجسئ  شغ  اإلجقطعشعبغا  وطتاربئ 
افصض  سطى  له  "الاروغب  تط  اقرتفاع  عثا  إن  جاغطر 
تمطاه  خقل  تراطإ  الرئغج  صئض  طظ  ججئغ"  بحضض 
جفر  بتزر  وسثه  ذلك  شغ  بما  الماضغئ،  السظئ 
المسطمغظ إلى أطرغضا وإسقظه أن "اإلجقم غضرعظا". 
السام،  الرئغج  تمطئ  "خطاب  جاغطر  جةض  ضما 
وتصثغط  السغاجات  لخظع  اإلجقطعشعبغغظ  وتسغغظ 

جغاجات إجقطعشعبغئ ضـ"تزر المسطمغظ"."
واقساثاء  السظش  أسمال  وتغرة  تخاسث  إن   :
ضث المسطمغظ شغ أطرغضا عع أطر غغر طساشرب بض 
تراطإ  أن  عع  ذضره  أن الةثغر  أطر طاعصع، إق  إظه 
لغج عع الُمقم العتغث شغ تظاطغ وتغرة السثواظغئ 
شغ أطرغضا ضث المسطمغظ. بض إن اإلسقم افطرغضغ 
الثي غماطضه وغسغطر سطغه الرأجمالغعن أجاذغظ 
سطى  تغظ  ضض  شغ  غثأب  أطرغضا،  شغ  المال  رأس 
بحضض  المسطمغظ  وجمسئ  اإلجقم  خعرة  تحعغه 
الماطرشعن  الغمغظغعن  غاثثه  طا  وعثا  روتغظغ. 
سطى  لطاعةط  خئغبئ  وذرغسئ  طفاعتئ  ضرخخئ 
اإلجقم والاخرف بسثواظغئ وسظش ضث المسطمغظ، 
وعثا طا غةإ أن غثشع المسطمغظ شغ أطرغضا لائصى 
سغعظعط طفاعتئ سطى المآاطرات الاغ تتاك ضثعط، 
ضما وغةإ أن غثشع المسطمغظ ضاشئ لطسمض إلصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ وتثعا الصادرة 
سطى إظصاذ اإلجقم والمسطمغظ طظ عةمات أطرغضا 

والثول اقجاسمارغئ وطضرعط.

لصث ضان طآتمر أجااظئ ٤ والثي سصث شغ ٢٠١٧/٥/٤م، 
لصث ضان طتطئ خطغرة شغ طسار بعرة الحام، تغث 
"خفخ  طظاذص  اتفاق  المآتمر  عثا  سظ  تمثخ 
روجغا  صئض  طظ  سطغعا  الاعصغع  تط  والاغ  الاخسغث" 

وإغران وترضغا ضثول ضاطظئ لاظفغث عثا اقتفاق.
صئطه  طظ  باذظه  وشغ  الرتمئ،  ظاعره  شغ  اتفاٌق 
السثاب، تغث غظص سطى وصش الصخش واقحائاضات 
شغ المظاذص المتثدة، دون غغرعا، ضغ غافرغ الظزام 
المةرم إلضمال طسغرة الاعةغر الاغ بثأعا شغ طتغط 
الساخمئ دطحص، شفعر بثء جرغان اقتفاق بثأ الظزام 
باعةغر تغ برزة الثطحصغ وطظ بط بثأ عةعطه سطى 
تغ الصابعن الثطحصغ طترزًا تصثطًا شغ المظطصئ سطى 
ظفج  شغ  شغه  تةري  الثي  العصئ  شغ  البعار،  تساب 
التغ طفاوضات تفدغ إلى إخراج جاضظغه إلى إدلإ، 
طظ  ضبغرًا  ذالئ  الاغ  الخفصات  تحئه  خفصئ  ضمظ 

أتغاء تتغط بثطحص طسصض الظزام.
سطى  تظص  المحآوم  اقتفاق  عثا  بظعد  أن  ضما 
ضث  الصاال  لمعاخطئ  القزطئ  الاثابغر  جمغع  "اتثاذ 
والةماسات  افشراد  وجمغع  الظخرة  وجئعئ  داسح 
والمآجسات والضغاظات افخرى المرتئطئ بالصاسثة أو 
داسح وغغرعا طظ الاظزغمات اإلرعابغئ الاغ تثدعا 
طةطج افطظ الثولغ داخض وخارج طظاذص الاخسغث"، 
طا غسظغ أن عثا اقتفاق غعجث حرخًا ضئغرًا شغ خفعف 
البعار بغظ طظ غعاشص وطظ غسارض، وطظ بط طتاربئ 
(اإلرعاب)،  ذرغسئ  تتئ  اقتفاق  عثا  غسارض  طظ 
الروجغئ  لططائرات  التص  غسطغ  اقتفاق  شإن  وأغدًا 
وافطرغضغئ لصخش طظاذص المسطمغظ شغ الحام تتئ 
شغ  الظزام  اجاثثطعا  لطالما  الاغ  ظفسعا  الثرغسئ 

تربه سطى البعرة، وعغ "طتاربئ اإلرعاب".
عع  سطغه  والمعاشصئ  اقتفاق  عثا  سطى  الاعصغع  إن 
سسضرغًا  الظزام  إجصاط  سطى  السمض  اظاعاء  إسقن 
ترغثه  طا  سغظ  وعثا  السغاجغ،  التض  شغ  والثعض 
جظغش١  طآتمر  سصث  طظث  له  تسسى  وضاظئ  أطرغضا 
طظ  السقح  لظجع  غمعث  وعثا  ٢٠١٢م،  تجغران  شغ 
المسارضئ وتخر تمض السقح شغ الةعات المسارف 
وعثا  غغر،  ق  المةرم  الظزام  جعئ  وعغ  دولغًا  بعا 
بمارعا،  تآتغ  أن  صئض  وصاطعا  البعرة،  لعأد  غمعث 

وصئض أن تتصص أّغًا طظ أعثاشعا.
شغ عثا اقتفاق ضان السظخر الارضغ عع افبرز، تغث 
غئثو جطغاً أظه جسى تبغباً لاعصغع اقتفاق والمدغ به 
العسعد  أذطصئ  الاغ  ظفسعا  عغ  ترضغا  أن  طع  ُصثطاً، 
لطحسإ  الخثاصئ  لعاء  وتمطئ  البعرة  سظ  بثشاسعا 
حظِّ  سثم  ترضغا  تدمظ  اقتفاق  وبعثا  السعري، 
المسارضئ  صئض  طظ  الظزام  ضث  سسضرغئ  سمطغات 
أظه  بعضعح  غئثو  أطٌر  وعثا  اقتفاق،  سطى  سئ  المعصِّ
الثثطات  عثه  تصثم  شطماذا  المةرم،  الظزام  لخالح 
وتسسى إلظةاح التض السغاجغ افطرغضغ؟!، إظعا تطمع 
سطى  دولئ  إصاطئ  طظ  افضراد  لمظع  غثعا  إذقق  شغ 
ذردت  الفرات"  "درع  أن  رغط  الةظعب،  شغ  تثودعا 
تظزغط الثولئ طظ جرابطج والئاب، بغظما بصغئ طظئب 
والاغ  الضردغئ،  اقظفخالغئ  المطغحغات  جغطرة  تتئ 
عثه  تظستإ  أن  أطرغضا  طظ  ترضغا  ذالئئ  لطالما 
المطغحغات حرق الفرات، واظاعئ سمطغئ "درع الفرات" 
ولط تظةج طا خرتئ به ترضغا، وبسث عثا اقتفاق تطصئ 
عثه المطغحغات دسماً طظ أطرغضا، وصاطئ بإتراز تصثم 
سطى تساب تظزغط الثولئ تغث جغطرت سطى طثغظئ 
المطغحغات  عثه  تخئح  وبعثا  تطإ،  حرق  الطئصئ 
المثسعطئ طظ أطرغضا سطى أذراف الرصئ طسصض تظزغط 
الثولئ، وغائثد تطط ترضغا شغ تصثغط شروض الطاسئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: طظ أجض إدراك دواشع وأبساد إسقن العبغصئ 
والسغاجات  المئادئ  "وبغصئ  والمسماة  الةثغثة، 
الساطئ لترضئ تماس"، وسقصئ ذلك بأطرغضا وأوروبا... 

ظساسرض ضض ذلك شغما غطغ:
أوقً: ظاائب تظازقت المظزمئ بط لتاق تماس بعا:

١- تظازلئ طظزمئ الاترغر "طمبض شطسطغظ المجسعم" 
أن  بتةئ  (اتاقل ٤٨)  شطسطغظ  أرض  طظ  سظ ٨٠٪ 
تضعن لعط دوغطئ شغ المتاض ١٩٦٧، ولضظ الغععد 
بثل أن غصثطعا شغ طصابض ذلك اساراشاً بما تئصى طظ 
اساراشًا  صثطعا  لطفطسطغظغغظ   (٦٧ (اتاقل  شطسطغظ 
بمظزمئ الاترغر! بض إن دولئ غععد والشرب سمعطًا 
جرسان طا تّعلعا وبظةاح الضغان الظاحأ سظ طظزمئ 
الاترغر "السططئ الفطسطغظغئ" وشص اتفاصغات أوجطع 
المحآوطئ، تعلعا السططئ إلى خادم أطظغ لضغان غععد 
إتقل  بتةئ  الثغاظغئ  الاظازقت  طظ  طسطسض  وإلى 
ضغان  رشخ  أن  غسطمعن  وأوروبا  وأطرغضا  السقم... 

غععد لاصثغط أي تظازقت طعما خشرت وبثرائع أطظغئ 
عغ السصئئ الرئغسغئ أطام تتصغص طا غسمى بالسقم، 
إذ إن طظزمئ الاترغر صث صثطئ تظازقت عائطئ، وعغ 
طصابض  شغ  الاظازقت  طظ  المجغث  لاصثغط  طساسثة 
إسقن أي تسعغئ غططص سطغعا "دولئ شطسطغظغئ" ولع 
أظعا طظجوسئ السقح وطظجوسئ السغادة، أي لغج شغعا 
غرغث  غععد  شضغان  ذلك  وطع  اقجط،  إق  الثولئ  طظ 
غعظ  طظ  أن  غثرضعن  والةمغع  غثرك  فظه  المجغث 

غسعض الععان سطغه...
ضث  الساخظئ  تخرغتاتعا  شغ  تماس  اجامرت   -٢
سطى  دوغطئ  طصابض  غععد  لثولئ  المظزمئ  تظازقت 
الفطسطغظغئ  السططئ  جسض  وعثا   ،٦٧ شغ  المتاض 
تعصغع  تطئ  الاغ  طفاوضاتعا  شغ  ضسغش  طعصش  شغ 
اتفاصغئ أوجطع، شضاظئ الثطُئ الثئغبئ لةسض تماس 
ظض  شغ  التضط  إلى  باعخغطعا  بالمظزمئ  تطتص 
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تصاعد وتيرة األحداث المعادية 
للمسلمين في أمريكا حوالي ٪57 

عن السنة الماضية
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حزب التحرير في إندونيسيا
يرفض خطة الحكومة اإلندونيسية الساعية لحظره

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

السآال: أسطظئ تماس طظ الثوتئ اقبظغظ ٢٠١٧/٥/١ صئعلعا بثولئ شطسطغظغئ سطى تثود ٦٧ باسائارعا 
اإلخعان  سظ  اجاصقلغاعا  وأسطظئ  إجرائغض"  "تثطغر  سئارة  وتثشئ  طحارضئ"  وذظغئ  تعاشصغئ  "خغشئ 

المسطمغظ... وجآالغ طظ حصغظ:
افول: عض إسقن تماس لعبغصاعا الةثغثة طرتئط بتطعل جطمغئ تفاوضغئ تتمطعا اإلدارة افطرغضغئ الةثغثة؟

أو أن عثا "اقظصقب" شغ أعثاف تماس ضان باأبغر طظ أوروبا شغ خط طظفخض سظ السغاجئ افطرغضغئ؟



افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٧ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ ٢     السثد ١٣٠

طئادرة  سطى  جاارتإ  الاغ  لطظاائب  طظه  اجاصراء  شغ 
روجغا  طظ  ضض  سطغعا  وّصسئ  الاغ  السظش)  (خفخ 
أطرغضا  أدوات  وإغران،  ترضغا  وظزاطغ  المةرطئ 
أجااظئ  طآتمر  خاام  شغ  وذلك  الحام؛  بعر  إلجعاض 
فعض  جعرغا،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أوضح  الرابع. 
بمئادرة  جمغ  طا  أن  الخاطثغظ  البائرغظ  الحام 
أطرغضغئ  برساغئ  جثغثة  طآاطرة  عغ  السظش)  (خفخ 
بحار  ظزام  سمغطعا  وتأطغظ  البعرة  سطى  لطصداء 
المةرم، وصال شغ ظحرة وزسعا افتث ١٠ طظ حـسئان 
عثه  إن  ٢٠١٧م،  أغار/طاغع   ٠٧ المعاشص  ١٤٣٨عـ، 

طظ  بغظ  بط  وطظ  سطغه،  وطعاشص  لقتفاق  طسارض  بغظ  واصااال،  لطخش  وحص  جثغثة  شاظئ  عغ  المئادرة 
الظزام  لمظاذص  تراس  إلى  البعرة  شخائض  تتعغض  سطى  سقوة  سطغه.  غاضإ  عع  وطظ  الشرب  سظه  غرضى 
وتفرغه  الظزام  وإراتئ  طثطص.  لاترك  جادة  طتاولئ  أي  لصمع  وذلك  والفعسئ،  ضفرغا  شغ  غعطًا  تثث  ضما 
قجاسادة طظاذص أخرى. وذضرت الظحرة أن طئادرة خفخ السظش عثه تمعث إلغةاد طظاذص طظجوسئ السقح 
لدربعط  خشغرة  طظطصئ  شغ  افطرغضغ  لطتض  والراشدغظ  الثولغئ  اإلرادة  سظ  الثارجغظ  سجل  بط  وطظ 
والصداء سطغعط. إلى جاظإ حرسظئ اجامرار الصخش الروجغ وصخش الاتالش الخطغئغ الثي تصعده أطرغضا 
وصاض المسطمغظ طظ غغر تفرغص بغظعط تتئ ذرغسئ صخش (اإلرعابغغظ). سثا سظ دخعل صعات ترضغئ وسربغئ 
إلى المظاذص المتررة بتةئ الفخض بغظ الظزام والمسارضئ لقحراف المئاحر سطى الفخائض المرتئطئ بعا، 
إظظا  الظحرة  وصالئ  الظزام.  جغح  طع  تالغئ  طرتطئ  شغ  لقظثطاج  جثغث  طظ  وتأعغطعا  عغضطاعا  وإسادة 
تثوغض  ضض  أن  أبئئ  الاارغت  بأن  المثطخغظ  وظثّضر  الثطر،  ظاصعس  ظثق  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ 
ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكْم  ِيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ َّ لصداغا المسطمغظ غسظغ تسطغمعا فسثائعا، صال تسالى: ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا
إق  عع  طا  المآطظئ"  "المظاذص  اتفاق  إن  الصعل:  إلى  الظحرة  وخطخئ  وَن﴾.  َاَء ُعمَّ َال ُيْنرَصُ ِ ْو

َ
ِمْن أ  ِ ِمْن ُدوِن ابَّ

تفرة جثغثة غرغث إغصاسظا شغعا أجاذغظ المضر السالمغ، لطصداء سطى البعرة صئض وخعلعا إلى طئاشاعا... 
تظفغث  لمظع  وضفاءة  بسرسئ  ظاترك  أم  صطعبظا،  شغ  الثظاجر  أسثاؤظا  غشرس  أن  إلى  طافرجغظ  ظئصى  شعض 
السغاجغ  المحروع  تئظغ  بط  وطظ  المسطمغظ،  بثطاء  الماقسئغظ  أغثي  سطى  وافخث  الثطغر،  اقتفاق  عثا 
العاضح المظئبص سظ سصغثة ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، والثي صثطه تجب الاترغر، واتثاذ التجب صغادة 

جغاجغئ تصعد السفغظئ إلى بر افطان؟.

شغ السعاجغ، ووقغات الحمال الشربغ (جطغاظئ والضاف) 
تغث بروة طظ الفعجفات تصّثر بـ ١٠ ططغارات طظ افذظان 
طظ الفعجفات الثي غصعل الثئراء إّظه غتعي الغعراظغعم، 
ووقغات الحمال الحرصغ تغث تظاخإ طظّخات الئارول 
شغ سرض الئتر... وأتعاض المطح الاغ تماّث سطى ذعل 

الّساتض الحرصغ طظ الساتطغظ إلى جرجغج.
اقجاسمار  جظعات  ذعال  ساظئ  المظاذص  عثه  أغطإ 
جاةث  الفاتح،  واقجاشقل  "السسضرة"  طظ  الفرظسغ 
بسئإ صرار  حائضئ  بأجقك  طتاذئ  أخرى  طّرة  ظفسعا 
رئاجغ لط غةث غغر اآللئ السسضرغئ لغرّد سطى ططالإ 
المتاّةغظ ولط غئتث سظ خغارات أخرى غغر الاساطغ سظ 
افجئاب التصغصّغئ لشدإ المتاّةغظ الثغظ أظعضعط الفصر 
وتروح  تشثو  الفعجفات  حاتظات  غرون  وعط  والئطالئ 
أطاطعط ضّض غعم طتّمطئ ببروات بقدعط وغرون أظابغإ 
الظفط والشاز تسغض ببرواتعط ظتع طعاظأ تتمطعا إلى طا 
وراء الئتار، وعط إزاء ضّض ذلك لط غتّخطعا جعى الاطّعث 

وافطراض والمعت ووسعد ضبغرة ق تأتغ!
لصث ضان ططّش البروات طظ المطّفات الفاضتئ تغث شدح 
واظضحش  الاعظسّغئ،  الئقد  سطى  اقجاسمارّغئ  العغمظئ 
أغطإ  سطى  تسغطر  اقجاسمارّغئ  الحرضات  أّن  لطةمغع 
واظضحش  جرغمئ،  بض  شدغتئ  بسصعد  الئقد  بروات 
سطى  تعاذأت  تعظج  شغ  السغاجّغئ  الفؤئ  أّن  لطةمغع 
عثه الةرغمئ شصث رشدئ التضعطات الماساصئئ ضحش 
السصعد أو طراجساعا، بض اجاماتعا شغ الّثشاع سظ طخالح 
اقجاسمارّغئ، شرأغظا التضعطئ بطّط ذمغمعا  الحرضات 
تعرع ذات لغطئ إلى ججغرة صرصظئ طظ أجض تبئغئ وجعد 
سطى  طخالتعا  وضمان  الئرغطاظّغئ  باروشاك  حرضئ 
تساب حئاب ججغرة صرصظئ المسّططغظ، والتال أّن الصداء 
الاعظسغ أبئئ شغ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١١ أّن حرضئ 
باروشاك تتّخطئ سطى اطاغاز تصض الشاز بصرصظئ برحعة 
المثطعع  الرئغج  خعر  الطرابطسغ  طظخش  المثسع 
بظ سطغ، طّما غةسض اطاقك باروشاك الئرغطاظّغئ لتصض 
الشاز غغر طحروع وغغر صاظعظغ وغةغج لطثولئ الاعظسّغئ 
الحرضئ  تتاجإ  أن  لعا  غةغج  بض  التصض  تسارجع  أن 
وتسارّد طظعا ضّض طا ظعئاه، وضثلك افطر بالّظسئئ إلى 
حرضئ برغاغح غاز الاغ اجاعلئ سطى تصض طغسضار شغ 
خفاصج طظث ١٩٩٢م بظسئئ طائئ بالمائئ وطا زالئ تظعئه 
(الثعإ  المطح  إلى  بالّظسئئ  افطر  وضثلك  الغعم،  إلى 
الفرظسّغئ  ضعتعزال  حرضئ  به  اجاأبرت  شصث  افبغخ) 
طساتات  سطى  الحرضئ  به  تساعلغ  ١٩٤٩م  طظث  بسصث 
حاجسئ بسسر شدغتئ (٠،٠٣ دغظار لطعضاار) والةرغمئ أّن 
وزغر الّخظاسئ جظئ ٢٠١٦م طّثد لعثه الحرضئ سصثعا بـ١٠ 
جظعات أخرى... عثه بسخ أطبطئ سظ جرغمئ الطئصئ 

السغاجّغئ (وطا خفغ ضان أسزط).
المسألئ شغ تعظج الغعم: ظزام دغمصراذّغ تسّربئ طظ 
بصعبه أرضان الّظزام السابص، وضبغر طظ اقظاعازغغظ إلى 
التضط صئطعا أن غضعظعا جماجرة لطحرضات اقجاسمارّغئ 
افطر  اظضحش  شطّما  الئقد،  بروات  سطى  تساعلغ  الاغ 
طظ  وبرواتعط  بقدعط  اجارداد  غرغثون  الّظاس  وصام 
وخثاسعط  تروغدعط  ترغث  التضعطئ  صاطئ  اقجاسمار 
واطاخاص غدئعط شفحطئ، شثرج الرئغج غأطر الةغح 

بتماغئ الحرضات اقجاسمارّغئ طظ غدإ الّظاس.
والسآال الغعم:

عثا العضع خار طسطعطا لطةمغع، وعع طسطعم لطةغح: 
بتماغئ  جغصئطعن  شعض  وجظعده.  وضّئاذه  صادته 
المساسمر وصاض أبظائعط؟ خاّخئ وأّن الحئاب البائر شغ 
تعظج خرج غرّد سطى خطاب الرئغج المعجلئ بمجغث 
طظ اقتاةاج والشدإ بما غسظغ أّظعط لظ غساسطمعا 

ولظ غفّرذعا شغ بقدعط لطمساسمر غظاعضعا.
المساسمر؟  جّطره  الثي  بالّثور  الةغح  جغصئض  عض 
المساسمر غرغث أن غةسض شغ الئقد طظاذص "خدراء" 
واإلدارة  التضعطئ  طصّرات  وتدّط  الةغح  غترجعا 
وطظابع البروة واإلظااج الاغ تسغطر سطغعا الحرضات. 
أظفسعط  سظ  غظّفسعن  لبائرغظ  الئقد  باصغ  وغارك 

 باقتاةاج أو بالفعضى
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

الثطش والصاض تمعغٌث لفرض الاصسغط

المساري  أتمث  الظائإ  طع  برس  لطشث  طصابطئ  (شغ 
خقل حعر أغار الةاري جأله المثغع سظ المثاطفغظ 
أظعط  شأجاب  وافظئار،  الثغظ  خقح  طتاشزاغ  طظ 
اخاطاشعط  تط  وعــآقء  طثاطش   ٣٠٠٠ طظ  أضبر 
الرزازة  طظطصئ  شغ  افضئر  السثد  الاالغئ،  بافطاضظ 
افخرى  وافسثاد  حثص،   ١٨٠٠ سثدعط  وغاةاوز 
جاطراء  الثغظ  خقح  وجظعب  الخصقوغئ  شغ  عغ 
شغ  وطظاذص  الخثر  وجرف  بشثاد  وتــجام  والــثور 
افطظغئ  افجعجة  سظث  لغسعا  اخاطفعا  طظ  دغالى. 
لثغعا  طسطعطات  ق  إظه  تصعل  التضعطئ  أن  والثلغض 
أظعط  سطى  غثل  وعثا  طخغرعط  أو  وجعدعط  تعل 
تال  تالعط  رجمغئ  غغر  جعات  سظث  طثاطفعن 

الصطرغغظ. المثاطفغظ 
المثاطفغظ  عآقء  أن  طسطعطات  لثغظا  ظتظ  وغصعل: 
اخاطفئ  الاغ  ظفسعا  الةعئ  ــثى  ل طــعجــعدون 
صطسا  إلغعط،  ظخض  فن  طتاوقت  وعظاك  الصطرغغظ 

جرف  طظطصئ  شغ  طعجعدون  أظعط  طسطعطات  لثغظا 
صعى  صئض  طظ  سطغه  طسغطر  الخثر  وجرف  الخثر. 
لطتضعطئ  تابسا  لغج  التحث  شخائض  طظ  شخغض  أو 
أخرى  طساصقت  وعظاك  جغطرتعا،  تتئ  ولغج 
بتضط  شعط  لثا  الثولئ  أجعجة  سظث  لغسعا  ولضظعط 

المثاطفغظ ق المساصطغظ). اظاعى.
الفطاان  طثى  تماطا  غثرك  الطصاء  عثا  شغ  المثصص 
اقتاقل  جغطرة  رغط  السراق  سمعم  شغ  افطظغ 
وافطظغ،  والسسضري  السغاجغ  الصرار  سطى  افطرغضغ 
تةاه  المطغحغات  لعثه  ذاتغ  تترك  أي  أن  بثلغض 
افطرغضغ  الطغران  صئض  طظ  غدرب  الثولئ  تظزغط 
بالاترغر  تسمى  طا  سمطغات  شغ  جغره  سطغه  طتثدا 
عثه  أعالغ  طظ  لــفقف  اخاطاف  طظ  غةري  ،شما 
المظاذص إظما غةري سطى سغظ أطرغضا وتتئ رصاباعا 
السراق  شغ  لطظاس  ترغثه  طا  ضمظ  غسغر  وعــع 
وطصاعل  صاتض  بغظ  طظحشطغظ  تئصغعط  شعضى  طظ 
وق  اجاصرار  وق  لعط  أطان  شق  وطثطعف  وخاذش 

تعل لعط وق صعة.
إظما  المظاذص  تطك  أعالغ  سطى  اإلجراطغ  الدشط 
تطالإ  فْن  شغعا  السغاجغئ  الصغادة  بغث  التةئ  غارك 
حثة  طظ  المظاذص  عثه  خرجئ  شما  إصطغمغ،  بتضط 
ظطط الاظزغط وإجراطه تاى تةث ظفسعا تتئ ططرصئ 

المطغحغات الشادرة تثاطش أبظاءعط وتروع أعطعط.
بما  لاتصص  إجراطغئ  بثطى  أطرغضا  تسغر  وعضثا 
تساطغسه طظ تفاغئ وصاض روح اقتتاد الاغ جادت 
ظغران  طظ  المظاذص  عثه  تثطغص  أسمال  بسث  الظاس 
افطئ  أبظاء  أن  فطرغضا  لابئئ  أتئ  الثولئ،  تظزغط 

اإلجقطغئ تةمسعط روابط حثغثة العباق.
الشثر  غث  غمث  اإلجــراطــغ  افطرغضغ  المضر  ولضظ 
لاتزى  جراتعا  لمطمئ  الاغ  الــروح  عثه  لادرب 
جعئ  طظ  الطائفغئ  بغث  ضرباعا  أطان  طظ  بحغء 
أبصاه  الــثي  أخــرى  جعئ  طظ  الثولئ  تظزغط  وبغث 

ذطغصا شغ طتاشزاغ خقح الثغظ وافظئار.

تتصص  خسعبئ  سطى  غثل  صسرا  لطاصسغط  الثشع  إن 
عثا المثطط الممجِّق لفطئ فظعط تةمسعط روابط 
لغج  لفجش  ولضظه  تفضغضعا،  غخسإ  بحضض  وبغصئ 
ولع  طمضظا  أضتى  اإلجرام  عثا  ضض  شئسث  طساتغق، 

بخسعبئ بالشئ.
إظما  لعا،  تترغرا  الئقد  إلى  أطرغضا  صثوم  ضان  شما 
عع اتاقل لعا لظعإ برواتعا وجطإ طصثراتعا، شعا 
طسصثة  اصاخادغئ  طحاضض  تتئ  غرزح  السراق  عع 
بات  خغرا  بالثئإ  ظظ  شمظ  طــجر،  أطظغ  وشطاان 

شرغسئ له ق طتالئ.
دولئ  شغ  إق  خادق  أطان  وق  تصغصغ  تض  غعجث  شق 
 ُ تتضط بحرع اهللا بتص، صال سج طظ صائض: ﴿َوَعَد ابَّ
يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا
لَُهْم  نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 
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َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو لَُهْم   ٰ َ اْرتَ ِي  َّ ا ِديَنُهُم 

لَِك 
ٰ
َذ َنْعَد  َكَفَر  َوَمن  َشيًْئا   ِ ُكوَن  يرُْشِ َال  َفْعُبُدونيَِن 

 ﴾َِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ٰ

وَح
ُ
َفأ

غعم  السئسغ  صاغث  الئاجغ  الاعظسغ  الرئغج  أسطظ 
افربساء ٢٠١٧/٠٥/١٠ أن الةغح جغتمغ طساصئق طظاجط 
الفعجفات وتصعل الشاز والئارول طظ أي تترضات حسئغئ 
صث تسطض إظااجعا. وصال السئسغ شغ خطاب ألصاه بصخر 
المآتمرات شغ تعظج أطام ظتع ٢٠٠ طظ طسآولغ الثولئ 
وطمبطغ افتجاب والمظزمات المتطغئ "طظ عظا وطساصئق 

الةغح الاعظسغ عع الثي جغتمغ طظاذص اإلظااج".
طسآولغئ  الةغح  غاعلى  سظثطا  "أظّئعضط،  وأضاف 
شإن الاساطض طسه غخئح خسئا". وتابع: "أسرف أّن عثا 
حرذعا  الثغمصراذغئ  فن  ضروري  لضظه  خطغر  صرار 
طامّسضغظ  ضّظا  وإن  الصاظعن  دولئ  عع  افجاجغ 

بالّثغمصراذغئ شغةإ أن ظصئض بثولئ الصاظعن".
غعجش  تضعطئ  شحطئ  أن  بسث  السئسغ  خطاب  جاء 
الحاعث شغ إجضات اقتاةاجات الحسئّغئ الاغ طا شاؤئ 
تظاحر لاحمض أغطإ طظاذص الئقد، ولصث اخاار الرئغج 
"طظازر"  خطاب  شغ  ظععره  غضعن  أن  المّرة  عثه 
رّوجئ له وجائض اإلسقم وجمع شغه ضّض المسآولغظ 
(وزراء، وضاض برلماظّغئ، وعغؤات دجاعرّغئ، وطسارضئ، 
واّتتاد الّحشض واّتتاد افسراف...) إغعاطا بأّظه جغضعن 
ضئرى  خطعذا  وغدع  المحاضض  غتسط  شخق،  خطابا 
صرار  إسقن  جعى  غضظ  لط  الثطاب  أّن  غغر  لتّطعا، 
طظ  الطئغسّغئ  المعارد  طخادر  تماغئ  الةغح  تضطغش 

شعجفات وظفط وغاز.
السغاجّغئ  الطئصئ  سصطّغئ  سظ  الرئغج  خطاب  ضحش 
الاغ  ظفسعا  السصطّغئ  شعغ  تعظج  شغ  الغعم  التاضمئ 
شغ  شالتاضط  سطغ،  وبظ  بعرصغئئ  طظث  تعظج  تضمئ 
تعظج ق غرى المحضطئ شغ ظزاطه وق شغ طسآولغه 
افزطات  أّن  رأى  شالسئسغ  الّظاس،  شغ  المحضطئ  إّظما 
وتّاى  واإلظساظغئ  واقصاخادّغئ  السغاجّغئ  الماراضمئ 
افخقصّغئ، تضمظ شغ اتاةاجات الظاس الماعاخطئ وأّظعا 
صّطص  طّما  اإلظااج  وسّططئ  افوضاع  أّزطئ  الاغ  عغ 
طعارد الّثولئ المالّغئ واضطّرت التضعطئ إلى خظثوق 
الظصث الثولغ والئظك السالمغ لقصاراض تّاى شاق الّثغظ 

السمعطغ ٦٣ شغ المائئ طظ الظاتب الثام.
عضثا وصش السئسغ غعم ١٠ أغار/طاغع ٢٠١٧ غظّجه تضعطئ 
الّحاعث ُطثغظاً جماعغر الّظاس الاغ خرجئ تططإ تّصعا 
شغ بروات بقدعا وغتّمطعا طسآولّغئ افزطات الماراضمئ 
شغ الئقد. وأّظه لط غئص له ولطتضعطئ طظ خغارات جعى 
شغ  الحسئغ  الشدإ  تخاسث  لمعاجعئ  الةغح  إصتام 
تطاوغظ وصفخئ والضاف وصرصظئ والصغروان وغغرعا طظ 
الةعات الاغ جغحمطعا صرار تضطغش الةغح تماغئ طخادر 
إظااج البروات الئاذظّغئ. بّط إّن الرئغج لط غضاش بإسقن 
صرار سسضرة طظاذص البروة، بض عّثد المتاّةغظ بسعاصإ 
طعاجعئ المآجسئ السسضرّغئ الاغ "تثاطش شغ تساططعا 

طع اقتاةاجات سظ المآّجسئ افطظغئ" تسإ تسئغره.
ظسط إّن الئاجغ وطسه الفؤئ التاضمئ ترى أّن المحضض 
الغعم شغ الّظاس وأّن سطى الّظاس أن غخئروا شإن لط 
سطى  الةغح  رخاص  شسُغةئرعط  الّخئر  غساطغسعا 
سطغ،  بظ  بّط  بعرصغئئ  صئُض  طظ  شّضر  عضثا  الخئر. 
شالةمغع غثضر أتثاث ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٧٨م تغظ 
الةغح  برخاص  الّظاس  اتاةاجات  بعرصغئئ  واجه 
وجصط المؤات طظ الصاطى وضّررعا شغ ١٩٨٤م، وعضثا 
المتاّةغظ  طّاعما   ٢٠١٠/١٢/٢٨ غعم  سطغ  بظ  خطإ 
بأّظعط طةّرد سخابات تثرغئّغئ جاءعا ظةاح الّثولئ شأطر 
صّظاخاه بصظص الّظاس وأظجل الةغح إلى المغادغظ طظ 

أجض إرعاب الّظاس وإجضاتعط.
إّظعا السصطّغئ ظفسعا، سصطّغئ الّطشاة تاعاخض، والسغاجئ 

ظفسعا، جغاجئ ظتضمضط أو ظصاطضط، تسامّر.
شغ تعظج طظاذص ضبغرة تتعي بروات باذظّغئ: الةظعب ضّطه 
(أضبر طظ بطث الئقد) طظ خفاصج إلى تطاوغظ وصئطّغ 
أضئر وقغاغظ شغ تعظج وعغ العقغات الاغ تتعي بروات 
عائطئ طظ الظفط والشاز، وطظاذص التعض المظةمغ شغ 
صفخئ تحمض ضاطض وقغئ صفخئ وتماّث إلى وقغئ تعزر 
جظعبا تتعي طظاجط الفعجفات وإذا أضفظا إلغعا وقغاغ 
الصغروان (العجط) (تغث ضحفئ حرضئ ضظثّغئ سظ طثجون 
ظفطغ غجغر) ووقغئ المعثّغئ (الساتض) تغث تصض الظفط 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: وائض السططان – السراقـ 

خطاب الئاجغ صاغث السئسغ فعض تعظج: 
ظتضمضط أو ظصاطضط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث الظاخر حعغثئ*ـ 

مبادرة (خفض العنف)
مؤامرة أمريكية للقضاء على الثورة وتأمين عميلها بشار المجرم



 السثد ١٣٠  ٣افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٧ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ

إلى  إحارة  وعثه  والاساطح،  الاساغح  طظ  جثغثة 
درجئ ضئغرة طظ الاعاون، وغحغر ضثلك إلى العثف 
فوروبا  الترضئ  تصثغط  وعع  العبغصئ،  إسقن  طظ 
واساراشعط  لعا  صئعلعط  طظ  ظ  ُغتسِّ بحضض  وأطرغضا 

بعا شغ المسادلئ الفطسطغظغئ...
المرأة  (دور  سطى   ٣٤ الئظث  شغ  العبغصئ  ظخئ   -
والمساصئض  التاضر  بظاء  شغ  المتعري  الفطسطغظغئ 
والظزام السغاجغ...) ولط غعضع عثا الظص شغ جغاق 
رشع اإلجقم لمظجلئ المرأة بض لقصاراب طظ طفاعغط 
عع  طا  غسمعظه "تصعق المرأة" الثي  طا  الشرب تعل 
ولغج  اإلجقطغئ،  التدارة  سطى  لطعةعم  أداة  إق 
غطالإ  ق  شالشرب  المرأة،  بتصعق  تصغصغئ  ططالئات 
ظفسه بسثم صاض المرأة المسطمئ شغ السراق وجعرغا 
وشطسطغظ، بض عع ق غسائر التفاظ سطى تغاة المرأة 
ضما  لطمرأة  الترغئ  بفضرة  شصط  غطالإ  وإظما  تصاً، 

غرغثعا عع لدرب التدارة اإلجقطغئ.
غادح  لطعبغصئ  والظخعص  الاخرغتات  وبعثه   -٥
طظ  الترضئ  تترر  شالعبغصئ  جطغ،  بحضض  العثف 
بعا،  الشرب  تحضك  الاغ  افغثغعلعجغئ  الصحعر 
براغماتغئ  بظزرة  وغخئشعا  صحعرًا!  ضعظعا  رغط 
وعغ  إجقطغ،  أغثغعلعجغ  ُبسٍث  أي  طظ  خالغئ 
بثلك ترغث أن تامعضع شغ طضان لغج شغه طزظئ 
لطتطعل  الطرغص  شاح  أي  السطمغئ،  لطتطعل  اإلساصئ 
تعاشصغئ  "خغشئ  باسائارعا  وتأغغثعا  الافاوضغئ 
وذظغئ طحارضئ"! بض إن وبغصئ تماس تاجاطظ طع 
الفطسطغظغئ  السططئ  بغظ  المفاوضات  شاح  اتامال 
شغ  خرغح   ٢٠١٧/٥/١ شإسقظعا  غععد،  وضغان 
 ...٢٠١٧/٥/٢ لعاحظطظ  سئاس  زغارة  طع  تجاطظه 
وأطا السفسطئ الطشعغئ سظ اإلجقم وسثم اقساراف 
بضغان غععد شق صغمئ لعا، إذ ضغش غمضظ الاعشغص 
بغظ الصئعل بثولئ شطسطغظغئ سطى تثود ٦٧ وسثم 
اقساراف بضغان غععد؟ إن إسقن ترضئ تماس سظ 
صئعلعا بثولئ سطى تثود ٦٧، وتسمغئ ذلك بخغشئ 
تعاشصغئ وذظغئ طحارضئ، طا عع إق بثاغئ الاظازقت، 
ر بما صاطئ به  الثي له طا بسثه، وعثا المحعث غثضِّ
الاظازقت  شغ  وتثرج  خطعات  طظ  الاترغر  طظزمئ 
وضما  غععد...  لضغان  أطظغ  خادم  إلى  تتعلئ  تاى 
عع ظاعر شإن "جططئ" تماس شغ غجة طظث اظاثابات 
٢٠٠٦ بط اقجاغقء سطى التضط شغ غجة عغ ق تئاسث 
ضبغرًا سظ خطعات الاثرج تطك وبثاخئ طظث خطاب 
طحسض شغ دطحص ٢٠٠٩/٦/٢٥ الثي أسطظ شغه أظه 
شغ  تغظعا  أخثرظا  وصث   ٦٧ تثود  شغ  دولئ  غرغث 
تماس  "جططئ  سظعان  تتئ  إخثارًا   ٢٠٠٩/٦/٢٦
بثراع!!"  وذراسًا  بحئر  حئرًا  شاح  جططئ  جظظ  تاِّئع 
طظاخش  شغ  شاح  ترضئ  أظحؤئ  (سظثطا  شغه:  صطظا 
جاغظات الصرن الماضغ أسطظئ أظعا تائظى المصاوطئ 
اظاعى  بط  الئتر،  إلى  الظعر  طظ  شطسطغظ  لاترغر 
بغظعما!  وطا  والئتر  الظعر  أضاسئ  أن  المطاف  بعا 
طسزط  شغ  غععد  بضغان  شاح  جططئ  اسارشئ  لصث 
شغ  دولئ  سطى  تفاوضعا  وخارت  شطسطغظ،  طسزط 
طا بصغ طظ شطسطغظ برساغئ أطرغضغئ... وطع ذلك، 
شإن جططئ شاح تاى الغعم، وبسث جظغظ ذعال طظ 
المفاوضات، لط تظض حغؤًا... بط أظحؤئ تماس بسث 
الثي  الحعط  شئثأت  شاح،  إظحاء  طظ  سصثغظ  ظتع 
جارته شاح طظ أوله، شأسطظئ أظعا تائظى المصاوطئ 
لاترغر شطسطغظ طظ الظعر إلى الئتر، وبثأت تظاصث 
ترضئ شاح قساراشعا بثولئ غععد، ولمطالئاعا شصط 
أتدان  شغ  ترتمغ  وأظعا   ،١٩٦٧ بتثود  دولئ  شغ 
أطرغضا... بط اظاعى المطاف بسططئ تماس ضثلك 
بةاظإ   ،١٩٦٧ تثود  شغ  بثولئ  تطالإ  أن  إلى 
دولئ غععد شغ طسزط طسزط شطسطغظ! وتمث غثعا 
افطر!...  عثا  تتصغص  تعل  لطافاوض  أطرغضا  إلى 
دطحص  شغ  طحسض  خالث  تماس  ضئغر  خطاب  شفغ 
تماس  "أن  المفن  بالفط  ظطص  صث  ٢٠٠٩/٦/٢٥م 
غثعا  تمث  وأظعا   ،١٩٦٧ تثود  شغ  دولئ  ترغث 
شئثء  وعضثا  الشرض!)،  لعثا  أطرغضا  طع  لطافاوض 
بماظغ  ظتع  سطغه  طدى  الاثرغةغ  الاظازل  خطعات 
شغ  طحسض  ذضرعا  الاغ  المثة  ضسش  أي  جظعات 
وبغصئ تماس التالغئ، تغث صال (العبغصئ السغاجغئ 
ورؤغئ  وشضر  طمارجات  وتسضج  الاشغغرات  تعاضإ 
السغاجغئ  العبغصئ  إسثاد  وصرار  تماس،  ترضئ 
طظث  بثأت  الخغاغئ  وسمطغئ  جظعات،   ٤ صئض  اتثث 

ساطغظ...) (ظعن بعجئ، ٢٠١٧/٥/١).
طحسض  أن  الفارق  ولضظ  صئض،  طظ  بثأ  صث  شالاظازل 
تغظعا ذضر ججءًا واآلن أضاف لعا أججاء، شسابصاً ذضر 
شغ تثود ٦٧، وأبصى شغ طغباصه تثطغر دولئ غععد، 
المسطمغظ...  باإلخعان  تماس  ارتئاط  ضثلك  وأبصى 
الاظازل  طع  تماحغاً  اقبظغظ  عثغظ  سظ  تظازل  واآلن 
بالاثرغب!! وشارق آخر أن السابص ضان خطاباً غصال شغه 

وغصال ولضظ اآلن وبغصئ جغاجغئ طسامثة!
أطرغضغئ  بمحارغع  وسقصاعا  تماس  وبغصئ  باظغًا: 

لطتض:
١- شغ ظض تفةر المظطصئ السربغئ خاخئ شغ جعرغا، 
الحمالغئ،  وضعرغا  أطرغضا  بغظ  الاعتر  وجثعظئ 

المفاوضات  وصئعل  طسه  الاساطض  بط  وطظ  اقتاقل 
إلى  التال  بطئغسئ  غصعد  وعثا   ٦٧ شغ  دوغطئ  سطى 
اقساراف بضغان غععد! وفن المظزمئ طظثرذئ تاى 
الظثاع شغ طحارغع الشرب وسطى رأجه أطرغضا لارضغع 
أعض شطسطغظ وتمطعط سطى الصئعل بضغان غععد، شصث 
حارضئ المظزمُئ الشرَب شغ المآاطرة إلغخال ترضئ 
وجاعمئ  اقتاقل...  ظض  شغ  السططئ  إلى  تماس 
المظزمئ شغ ذلك طظ وراء جاار أو دون جاار فظعا 
تثرك أن التضط شغ ظض اقتاقل جغعخض تماس إلى 
طا وخطئ إلغه شاح والمظزمئ... وعضثا ظةتئ ترضئ 
ورشدئ   ،٢٠٠٦ الاحرغسغئ  اقظاثابات  شغ  تماس 
طسعا،  وذظغئ  وتثة  تضعطئ  تحضغض  الفخائض  بصغئ 
وضان ذلك لاعرغطعا شغ التضط تتئ اقتاقل، وشغ 
العصئ ذاته ضاظئ صطر تضبش طظ اتخاقتعا بترضئ 
اجاغقء  ضان  بط  وطظ  لعا،  دسمعا  وتسطظ  تماس 
وباظشماس  غجة...  صطاع  ضاطض  سطى  تماس  ترضئ 
ترضئ تماس شغ تضط صطاع غجة وتفردعا به شصث 
غرشخ  غععد  ضغان  إن  إذ  الفت،  شغ  إغصاسعا  اضامض 
الاساطض طسعا شغ المسائض الثثطغئ لمطغعظغ حثص 
عط جضان صطاع غجة باسائارعا جماسئ "إرعابغئ"، وأطا 
تسطط  بسث  خاخئ  التخار  سطغعا  حثدت  شصث  طخر 
السغسغ لطتضط، وعضثا أخئح صطاع غجة وتضط ترضئ 
تماس شغه بغظ شضغ ضماحئ ظزام السغسغ وضغان 
غععد، وضاظئ السططئ شغ رام اهللا تضمض عثا الطعق 
ضعظعا الةعئ الاغ تاساطض طع ضغان غععد بثخعص 
صطاع غجة، وطظ بط أخئتئ تماس ق غمضظعا تأطغظ 
تتئ  الصابسغظ  لطظاس  افجاجغئ  التغاة  طاططئات 
تماس  ترضئ  وضسئ  شصث  العاصع  وبعثا  تضمعا... 
ظخائح  وشص  اقتاقل  تتئ  لشجة  بتضمعا  ظفسعا 
وسعدة  اقظعغار  شإطا  طر،  أتقعما  خغارغظ  بغظ  صطر 
تماس...  ترشده  طا  وعثا  لطصطاع،  سئاس  جططئ 
وإطا اقجاةابئ لظخائح الثاسمغظ خاخئ صطر باطغغظ 
السقصات  طظ  ظعع  وبظاء  غععد  ضغان  تةاه  المعاصش 
وطظعا  الاسعغئ  طحارغع  شغ  المسطظ  والسغر  طسه 
دوغطئ ٦٧! وضض واع ضان غثرك أن اجاقم التضط شغ 
ظض اقتاقل ق بث أن غصعد إلى الاساطض طع المتاض 
وتأغغثعا،  غععد  ضغان  طع  بالمفاوضات  والصئعل 
شطسطغظغئ  دولئ  بإصاطئ  المصاوطئ  أعثاف  وتصجغط 
سطى تثود ٦٧ بضض طا غصادغه ذلك طظ تظازقت... 

وبطئغسئ التال شعثا طما ق ُغسثر الةعض شغه.
ترضئ  صادة  سظ  الخادرة  الاخرغتات  ضض   -٣
صئعل  تتسغظ  بأظه  العبغصئ  عثف  تآضث  تماس 
غجة،  صطاع  شغ  تضمعا  وإبصاء  لعا  الثولغ  المةامع 
تسعغئ  طسادلئ  شغ  سظخرًا  ضعظعا  سطى  والمعاشصئ 
الصدغئ الفطسطغظغئ، أي ظجع ضض طا ضان غحاع بأن 
ترضئ تماس تصش تةر سبرة ضث تخفغئ شطسطغظ 

بالمفاوضات، وطظ تطك الاخرغتات:
السغاجغئ  (العبغصئ  بأن  طحسض  خالث  ذضر  شصث  أ- 
ورؤغئ  وشضر  طمارجات  وتسضج  الاشغغرات  تعاضإ 
اتثث  السغاجغئ  العبغصئ  إسثاد  وصرار  تماس،  ترضئ 
صئض ٤ جظعات، وسمطغئ الخغاغئ بثأت طظث ساطغظ...) 

(ظعن بعجئ، ٢٠١٧/٥/١).
وعع  جثغثا  ظعةا  اخاارت  تماس  "إن  طحسض  وصال 
الاطعر والمروظئ دون اإلخقل بالبعابئ والتصعق"... 
المآتمر  شغ  وأضاف   ،(٢٠١٧/٥/١ ظئ،  (السربغئ 
الختفغ: (تعاشصظا سطى وضع وبغصئ جغاجغئ تسضج 
ظسسى  وق  لتماس...  السغاجغ  وافداء  الفضر  تطعر 
اقتاقل...  طظ  وتثطص  تترغر  إلى  بض  تروب  إلى 
وبسث اساماد الخغشئ الظعائغئ اجامسظا لـ ٩ جاسات طع 
ضعضئئ طظ رجال الصاظعن الثولغ لظأخث طقتزاتعط، 
وتماس بالعبغصئ تزعر أظعا ترضئ طاطعرة وطاةثدة 
(وضالئ  المصاوطئ...)  شغ  ضما  وجغاجًغا  شضرًغا  تاطعر 

طسا اإلخئارغئ، ٢٠١٧/٥/٢).
ب- وشغ إجابئ طظه سطى جآال تعل أعمغئ عثه العبغصئ 
العبغصئ  (عثه  برععم:  أجاب  وخارجًغا  داخطًغا  لطترضئ 
الثي  الترضئ  شغ  الةثغث  الةغض  لعثا  الضبغر  تسظغ 
غئتث سظ المروظئ والاطعر والفضر المساظغر وطعاضئئ 
طع  الاساطض  شغ  جثغثة  تفاح آشاصاً  شعغ  الماشغرات، 
المةامع وتتثد له طسالط وذئغسئ الخراع طع السثو، 
واقظفااح  اآلخر  طع  الاساطض  أجالغإ  خغاغئ  وتسغث 
إلى  "شطاسامسعا  صائًق:  برععم  وأضاف  السالط".  سطى 
تماس وق تسمسعا سظعا طظ خخعطعا وأسثائعا، شق 
طسعا"...)  الاساطض  ذرق  تظضإ  شغ  بعخطاضط  تظترف 

(ظعن بعجئ، ٢٠١٧/٥/٢).
٤- بط إن بظعد العبغصئ تظطص بثلك:

سطى  الةثغثة  العبغصئ  طظ  الباطظ  الئظث  غظص   -
(تفعط ترضئ تماس اإلجقم بحمعله جعاظإ التغاة 
ضاشئ، وخقتغاه لضض زطان وطضان، وروته العجطغئ 
شغ  والاساطح،  السقم  دغظ  أظه  وتآطظ  المساثلئ؛ 
ظطه غسغح أتئاع الحرائع وافدغان شغ أطظ وأطان؛ 
ظمعذجًا  وجائصى  ضاظئ  شطسطغظ  أنَّ  تآطظ  ضما 
والاساغح  التداري)،  واإلبثاع  والاساطح  لطاساغح 
طع  عع  عظا  به  المصخعد  افدغان  بغظ  والاساطح 
خفتئ  وشاح  الماضغ  خفتئ  إصفال  أي  الغععد، 

تامئ: دواشع وأبساد إسقن تماس لعبغصاعا الةثغثة

فطرغضا، وتةغإ أطرغضا سطى جآال ترضغا الماضرر "إطا 
ترضغا، وإطا الةماسات اقظفخالغئ".

غئصى  الحام  ببعرة  المتغط  المضر  عثا  ظض  وشغ 
خادسًا  أعطه -  غضثب  ق  الثي  تجب الاترغر - الرائث 
بالتص، تاطًق لعاء رجط الطرغص الختغح لبعار الحام، 
السابع  شغ  بغاظًا  جعرغا  وقغئ  شغ  التجب  أخثر  شصث 
المتثق  الثطر  ظاصعس  شغه  غثق  الةاري  الحعر  طظ 
تفرة  إق  عع  طا  اقتفاق  عثا  أن  وغآضث  بالبعرة، 
غعصسعظا  أن  السالمغ  المضر  أجاذغظ  غرغث  جثغثة 
به  غسعد  وطا  المحآوم  اقتفاق  ظاائب  ووّضح  شغعا، 

سطى أعض الحام ضمظ سثة ظصاط أعمعا:
١- شاظئ جثغثة وحص لطخش واصااال، بثاغًئ بغظ طظ 
طعاشص  عع  وطظ  الفخائض  طظ  لقتفاق  طسارض  عع 
سطغه، وطظ بط بغظ طظ غرضى سظه الشرب وطظ عع 

غاضإ سطغه.
٢- تتعغض شخائض البعرة إلى تراس لمظاذص الظزام 
ضما تثث غعطًا شغ الفعسئ وضفرغا، لصمع أي طتاولئ 

جادة لاترك طثطص.
٣- إراتئ الظزام وتفرغه قجاسادة طظاذص أخرى.

٤- الامعغث لطرح شضرة ظجع السقح طظ المثطخغظ 
طظاذص  إغةاد  بشغئ  وذلك  المتررة،  المظاذص  شغ 

طظجوسئ السقح.
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٥- سجل الثارجغظ سظ اإلرادة الثولغئ والراشدغظ لطتض 
افطرغضغ شغ طظطصئ خشغرة لدربعط والصداء سطغعط.

الاتالش  وصخش  الروجغ  الصخش  اجامرار  حرسظئ   -٦
الثي تصعده أطرغضا لطمظاذص الاغ ق غسغطرون سطغعا 
تتئ ذرغسئ  بغظعط  غغر تفرغص  وصاض المسطمغظ طظ 

صخش (اإلرعابغغظ).
٧- دخعل صعات ترضغئ وسربغئ إلى المظاذص المتررة 
لقحراف  والمسارضئ  الظزام  بغظ  الفخض  بتةئ 
المئاحر سطى الفخائض المرتئطئ بعا، وإسادة عغضطاعا 
وتأعغطعا لقظثطاج شغ طرتطئ تالغئ طع جغح الظزام.

ضما أضث تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا شغ بغاظه أن ضض 
فسثائعا  تسطغمعا  غسظغ  المسطمغظ  لصداغا  تثوغض 
وبالاالغ خسارتعا، ودسا أعض الحام لمظع تظفغث بظعد 
عثا اقتفاق الثطغر، وافخث سطى غث الماقسئغظ بثطاء 
واضح  جغاجغ  طحروع  تئظغ  بط  وطظ  المسطمغظ، 
اهللا،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  سصغثة  سظ  طظئبص 
عثا المحروع الثي صثطه تجب الاترغر، واتثاذ تجب 
الاترغر ضصغادة جغاجغئ تصعد السفغظئ إلى بر افطان.
ِيَن  َّ ِيَن آََمُنوا ا َّ ُ وَا ُ ُ َورَُسو ُُّكُم ابَّ ِ صال تسالى: ﴿إِغََّما َو
 َ اَكةَ وَُهْم رَاكُِعوَن  َوَمْن َفَتَولَّ ابَّ َالةَ َويُْؤتُوَن الزَّ يُِقيُموَن الصَّ

 ﴾ُهُم الَْغاِكُوَن ِ ِيَن آََمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب ابَّ َّ ُ وَا َ َورَُسو
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

ذات  ططتئ  صدغئ  تسث  لط  الفطسطغظغئ  الصدغئ  شإن 
شطغسئ  ولثلك  التالغئ.  افطرغضغئ  لقدارة  أولعغئ 
أطرغضا شغ سةطئ طظ أطرعا بالظسئئ لعثه الصدغئ... 
الفطسطغظغئ،  لطمسألئ  التطعل  آشاق  تساططع  شعغ 
وتثرس إطضاظغئ شاح المفاوضات بغظ السرب خاخئ 
الفطسطغظغغظ وضغان غععد، وترى طا غضعن، وطا غآضث 
ذلك طا ظصطاه بغ بغ جغ ٢٠١٧/٣/١١ (وظسئئ وضالئ 
باجط  الماتثث  ردغظئ  أبع  ظئغض  إلى  روغارز  أظئاء 
الرئغج الفطسطغظغ الصعل إن تراطإ صال لسئاس إظه 
وأضث  المفاوضات،  إلى  السعدة  ضغفغئ  بئتث  غرغإ 
سطى "الاجاطه بسمطغئ جطمغٍئ تصعد إلى جقٍم تصغصغ"). 
الئغئ  شغ  طحارك  ختفغ  طآتمر  شغ  أغداً  وصال 
ضروري...  عع  طا  ضض  ("جأشسض  سئاس:  طع  افبغخ، 
أود أن أسمض ضعجغط أو طعجه أو تضط بغظ الةاظئغظ 
أن  أي   ،(٢٠١٧/٥/٤ الغعم،  (روجغا  عثا...")  وجظظةج 
شطسطغظ  شغ  لطتض  طتثدة  خططاً  تصثم  ق  أطرغضا 
أو  الترب  شغ  حعذاً  تصطع  أن  إلى  وذلك  اآلن، 
الاعثئئ بالظسئئ لمعضعسغ جعرغا وضعرغا الحمالغئ. 
شطغج طتثدًا سظث تراطإ ضغفغئ السعدة لطمفاوضات 
وق ظعع السمطغئ السطمغئ الاغ غرغث، بض عع شغ طرتطئ 
اجاضحاف واجاطقع ودردحئ طع أذراف الظجاع شغ 
شطسطغظ... ضما أظه غرغث طظ عثه افذراف أن تطاصغ 
شغ لصاءات طئاحرة لغافصعا سطى التطعل الاغ غرغثون 
تطالإ  لثلك  غععد!  ضغان  غرغثعا  الاغ  بافترى  أو 
العقغات  طظثوبئ  الاصئ  (شصث  طئاحرة  بمفاوضات 
بالمظثوب  عغض  ظغضغ  الماتثة  افطط  إلى  الماتثة 
الفطسطغظغ رغاض طظخعر لطمرة افولى غعم البقباء 
بمعصع  تشرغثة  الماضغ. وشغ وصئ قتص، صالئ شغ 
(اقجاماسغ) إن سطى الفطسطغظغغظ  "تعغار" لطاعاخض 
أن غطاصعا باإلجرائغطغغظ "شغ طفاوضات طئاحرة بثق 
طظ الطةعء إلى افطط الماتثة لطتخعل سطى ظاائب...") 

(بغ بغ جغ، ٢٠١٧/٣/١١).
غععد  ضغان  التالغئ  افطرغضغئ  اإلدارة  تثسط   -٢
بخقبئ أضئر طظ اإلدارات السابصئ، وذلك أن أطرغضا 
طاقذمًئ  طظطصًئ  بات  صث  افوجط  الحرق  بأن  رأت 
ضض  طظ  الراعظ  لطعضع  الراشدئ  البعرات  تةااتعا 
جعاظئه، وإذا ضاظئ أطرغضا صادرة الغعم سطى طعاجعئ 
البعرات طظ خقل أظزمئ التضط الصائمئ شغ السالط 
المساصئض  شغ  ضثلك  تضعن  ق  صث  شإظعا  اإلجقطغ 
لعثه  الاجاغث  شغ  اآلخث  الدسش  بسئإ  الصرغإ، 
وضظاغةئ  لطسصعط،  آغض  بسدعا  إن  بض  افظزمئ، 
اقجاراتغةغئ  شغ  غععد  ضغان  أعمغئ  شإن  لثلك 
افطرغضغئ تسعد لاتاض افولعغئ شغ خثطئ المخالح 
ذلك  لضض  السربغئ.  افظزمئ  ضسش  بسث  افطرغضغئ 
تراطإ  إدارة  تسرضه  طا  شغ  غرغئًا  غئثو  طا  شإن 
طبض اتامال الاثطغ سظ تض الثولاغظ واساماد تض 
إلى  افطرغضغئ  السفارة  ظصض  وطبض  العاتثة،  الثولئ 
أظه  إق  شغه  تراوغ  أطرغضا  ضاظئ  وإن  تاى  الصثس، 
سطى  أطرغضا  به  تحسر  الثي  الثطر  طثى  سظ  تسئغر 
طخالتعا أطام بعرات المسطمغظ، وطظ بط ترضج سطى 
تماغئ  سطى  الصادر  أظه  طظعا  ظظًا  غععد  ضغان  دسط 

طخالتعا بسث اعاجاز سمقئعا شغ المظطصئ...
ذطإ  غععد  لضغان  والثسط  اقعامام  عثا  وطظ   -٣
الاترغخ،  وصش  الفطسطغظغغظ  طظ  تراطإ  الرئغج 
وشغ أول لصاء له طع سئاس، غعم افربساء ٣ أغار، دسا 
تراطإ الجسماء الفطسطغظغغظ (لطتثغث بخعت طعتث 
ضث الاترغخ سطى السظش ضث اإلجرائغطغغظ...) (روغارز 
سربغ، ٢٠١٧/٥/٤)، عثا باإلضاشئ إلى طا غططئه تراطإ 

طظ حروط طةتفئ سطى الفطسطغظغغظ إن أرادوا تض 
الثولاغظ، شصث ظصض طعصع المعظغاعر ٢٠١٧/٥/٢ (أضبر 
طا غبغر صطص المفاوضغظ الفطسطغظّغغظ عغ الّحروط 
صّثطعا  الاغ  الّسقم  طتادبات  قجاؤظاف  افطرغضّغئ 
المئسعث افطرغضغ جغسعن غرغظئقت شغ حعر آذار/

والسرب.  الفطسطغظّغغظ  الصادة  الاصى  سظثطا  طارس 
حروذًا  ظصاط  تسع  طظ  المضّعظئ  الثّطئ  وتادّمظ 
الّثولاغظ،  بتّض  لطصئعل  المّاتثة  العقغات  وضساعا 
وطظعا ضرورة إخقح افطظ الفطسطغظغ بالّاظسغص طع 
(إجرائغض)، ووضع تث لطّحغضات المفاعتئ الاغ غةري 
إرجالعا إلى غجة، وإظعار أّن الفطسطغظّغغظ غسارضعن 

اإلرعاب بطرق سمطّغئ.).
خط  شغ  عغ  وعض  بالعبغصئ  أوروبا  سقصئ  بالباً: 

طظفخض سظ أطرغضا؟
إن الثول افوروبغئ أضسش طظ أن غضعن لعا طحارغع 
وطع  أطرغضا،  سظ  طظفخض  بحضض  التالغ  العصئ  شغ 
الفاسض،  الثور  لعا  ضان  لئرغطاظغا  المعالغئ  صطر  أن 
ولضظ ق غسظغ ذلك أن أوروبا تساطغع أن تعجث تًق 
لطصدغئ الفطسطغظغئ بمسجل سظ أطرغضا... وسطى ضض، 
طططإ  طسه  والافاوض  غععد  بضغان  اقساراف  شإن 
لطشرب ضطه شأوروبا وأطرغضا طافصئ سطى ذلك... ضما 
لطثروج  طسغرتعا  بثاغئ  بسث  خاخئ  برغطاظغا  أن 
وصئ  أي  طظ  أضبر  طساسثة  افوروبغ  اقتتاد  طظ 
بصثٍم بةاظإ أطرغضا لتض الصدغئ  طدى لطسغر َصثطاً 
الفطسطغظغئ وسثم وضع السراصغض، وأن إدارة تراطإ 
وطساسثة  المخالح،  بئسخ  لئرغطاظغا  تسارف  عثه 
الطرشغظ  وأن  خاخئ  الشظغمئ،  طظ  حغؤاً  إللصاطعا 
افطرغضغ وافوروبغ غصفان أطام المثاذر اإلجقطغئ 
العائطئ وغحاعثاظعا سظ صرب شغ المظطصئ اإلجقطغئ 
السربغئ البائرة، وأن المظطصئ برطاعا صث تضعن سطى 

وحك الثروج سظ السغطرة الشربغئ.
رابساً: وظضرر طا ظصعله دائماً:

لظ  شطسطغظ  شغ  بثولاغظ  وتماس  شاح  اساراف  إن 
غةسض ضغان غععد طحروساً شغ اإلجقم، شطغسئ شاح 
وتماس عما اإلجقم والمسطمغظ، بض عما ظجر غسغر 
طظ الصاشطئ اظترف سظ الطرغص، أطا شطسطغظ، شعغ 
وعغ  اإلجقطغئ،  لفطئ  ططك  طئارضئ،  إجقطغئ  أرض 
جئتاظه  اهللا  ربط  أن  طظث  وصطئعا،  سصطعا  شغ  تصع 
أصخاعا بالئغئ الترام شغ التادبئ السزغمئ، تادبئ 
ًْال ِمَن  َ رْسَى بَِعْبِدهِ 

َ
ِي أ َّ اإلجراء والمسراج، ﴿ُسْبَحاَن ا

 ُ َ َحْو َنا 
ْ
بَاَرك ِي  َّ ا  َ ْق

َ ْ
األ الَْمْسِجِد  إىَِل  َرَاِم  احلْ الَْمْسِجِد 

ِميُع اْكَِصرُي﴾. لرُِنِيَُه ِمْن آَيَاتَِنا إِنَُّه ُهَو السَّ
الممثودة  بالغث  تطعا  غضعن  لظ  شطسطغظ،  عثه 
فطرغضا بالافاوض تعل تض الثولاغظ، وق بالافاوض 
طع ضغان غععد، تاى لع اظستإ شسقً طظ ضض المتاض 
شغ ١٩٦٧، شإن أي حئر شغ شطسطغظ المتاطئ ١٩٤٨م، 
وأي حئر شغ شطسطغظ المتاطئ ١٩٦٧م، عما شغ ظزر 
بثطاء  المئارضئ  افرض  ُجئطئ  شصث  جعاء،  اإلجقم 
الثقشئ  سخعر  طر  سطى  اإلجقطغ،  الةغح  حعثاء 
اإلجقطغئ، تاى لط غئص حئر طظ شطسطغظ لط غسصط 

شغه دم حعغث أو غئار شرس لمةاعث.
زالئ  وطا  ضاظئ  اإلجراء  تادبئ  طظث  شطسطغظ  إن 
تر  طسطط  غمطك  وق  المسطمغظ،  أسظاق  شغ  أطاظئ 
غصعل:  السجغج  الصعي  شاهللا  افطاظئ،  عثه  غثعن  أن 
ُونُوا  َوختَ َوالرَُّسوَل   َ ابَّ ُونُوا  ختَ َال  آََمُنوا  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا 

 ﴾ْغُتْم َيْعلَُموَن
َ
َمانَاتُِكْم َوأ

َ
أ

١٥ حسئان ١٤٣٨عـ
٢٠١٧/٥/١٢م



افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٣٨ عـ المعاشص ١٧ أغار / طاغع ٢٠١٧ طــ ٤     السثد ١٣٠

تظاصطئ السثغث طظ المعاصع اإلخئارغئ أظه اباثاء طظ غعم السئئ، شصث أخئح بإطضان سطعج ضغان غععد الاعجه 
إلى دبغ لصداء إجازتعط، دون التاجئ إلى تخرغح، وصث دسئ حرضات الطغران شغ ضغان غععد سمقءعا إلى 

اجاشقل السرض، والظجول بثبغ والمضعث عظاك فغام تاى اجاؤظاف الرتطئ إلى دول المحرق.

طتضمئ  "أغثت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٠٥/١١م)  ١٤٣٨عـ،  حسئان   ١٤ الثمغج  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
الظصخ الععلظثغئ صطع المساسثات اقجاماسغئ سظ طسطمئ اطاظسئ سظ ضحش ظصابعا خقل تثرغإ طاسطص 
بالسمض. وأرجسئ المتضمئ صرارعا إلى "تالئ الظصاب الاغ تحضض وضسا طثاطفا داخض الاثرغإ". واسائر صرار 
الثي  السام  الخظثوق  طظ  الاثرغإ  تصثم  الاغ  أوترغثئ  بطثغئ  سطى  سئؤا"  "جاحضض  المظصئئ  أن  المتضمئ 

تثخخه الثولئ "طع اظسثام شرخئ تخعلعا سطى سمض داخض الئظغئ اقجاماسغئ التالغئ شغ الئقد"."
دغمصراذغاعا  وجه  سظ  تضحش  بممارجات  الشربغئ  الثول  به  وتصعم  إق  غعم  غمدغ  غسث  لط   :
إلععط  لصعم  شائًا  والعصار،  والسفئ  الطعر  وتتارب  واقظتقل،  والفةعر  السعر  إلى  تثسع  الاغ  التصغصغ، 

ععاعط، وطتعر تفضغرعط وطرضج تظئععط حععاتعط.

تظاوله  ضما  واتث،  وصئ  شغ  والظاسمئ  الخطئئ  الصعة 
تخرغح العزغرة.

أطا طظ تغث المدمعن شإن اشاراء التضعطئ سطى تجب 
الاترغر واضح لطةمغع تاى لمظ غسادي تجب الاترغر، 
تجب  سظاغئ  شإن  العزغر؟  صخثعا  إغةابغئ  أدوار  شأي 
الاترغر بالصداغا الحسئغئ والثولغئ ق غظضرعا إق طساظث، 
وصث أبئائ ظحاذات تجب الاترغر بأن شغعا خغرا ضبغرا 
لطظاس ق جغما شغ طةال تظمغئ المعارد الئحرغئ شغ 
عثا الئطث باضعغظ حثخغات جاطغئ، وعثا طا تتااج 
المثاطفئ  افزطات  طعاجعئ  شغ  والمةامع  الثولئ  إلغه 
الاغ تعثد عثا الئطث. وأي خراسات طةامسغئ جئئعا 
أجج  أن  طظث  التجب  خــرح  وصــث  الــتــجب..؟  دســعة 
جظئ ١٩٥٣ أظه غسمض لاتصغص غاغاه بطرغصئ شضرغئ 
أطر  وعثا  المادي،  السظش  باجاثثام  ولغج  جغاجغئ 
غسرشه افسثاء. والسضج عع الختغح، شصث اسُاثي سطى 
التجب وحئابه وأظحطاه ضما تخض طآخرا شغ العةعم 

سطى طآتمرات تجب الاترغر شغ إظثوظغسغا.
ظسط، شصث وسئ التضعطئ عثه التصغصئ، فجض ذلك رضجت 
لفضرة  دسعته  شغ  الاترغر  تجب  تزر  جئإ  التضعطئ 
الثقشئ وأظعا ضث "باظاحاجغق"، وأن السمض إلصاطاعا 

غعثد جغادة الثولئ. ق رغإ أن التضعطئ اإلظثوظغسغئ 
الغعم بعثا السرد طظ الئعاان تسسى لطسعدة إلى تارغت 
طزطط شغ تفضغك المظزمات الحسئغئ جعاء طا تخض 
شغ سعث جعضارظع طبض تفضغك تجب طةطج الحعرى 
لطمسطمغظ الحعغر باجط طحعطغ بتةئ تعثغث جغادة 
طبض  جععارتع  سعث  شغ  تخض  طا  أو  الثولئ،  وأطظ 
تفضغك طظزمات الطقب اإلظثوظغسغئ ورابطئ الطقب 

المسطمغظ بثلغض أظعا ضث "باظاحاجغق".
تثرسئ  شصث  السرد،  وبظفج  السئإ،  بظفج  وعضثا، 
بتةئ  اإلجقطغئ  الترضات  لمتاربئ  الصمسغئ  التضعطئ 
أظعا تعثد الثولئ وأظعا ضث "باظاحاجغق". وسطى الرغط 
طظ أن التضعطئ اإلظثوظغسغئ بسث سعث جععارتع صث 
أبطاق  طحعطغ  تجب  رجــاقت  بسخ  طآخرا  اسائرت 
لطثولئ، شعا عع الغعم غسعد عثا الظزام الصمسغ وغصعم 
الئعاان  بظفج  وغأتغ  اإلجقطغئ  الترضات  باةرغط 

واقشاراءات الاغ أتى بعا أجقشه.
طظ  السرد  بعثا  التضعطئ  أن  عــثا،  طظ  وافخطر 
الئعاان، تسسى إلى طتاربئ أتضام اإلجقم، ق جغما 
أن  طظ  الرغط  سطى  الثقشئ،  لفضرة  طتارباعا  شغ 
التضعطئ تآضث طرارا أن "باظاحاجغق" ق غاظاصخ طع 
اإلجقم. ألغسئ الثقشئ طظ أتضام اإلجقم؟! بض عغ 
تغث  المسطمغظ  أئمئ  أجمع  ضما  أتضاطه  أسزط  طظ 
تعثغث  وأي  وجعدعا.  سطى  اإلجقم  تطئغص  غاعصش 
سصغثتعط  أجاس  سطى  المسطمغظ  الئقد  تعتغث  طظ 
اإلظثوظغسغئ  التضعطئ  أخرت  شإذا  دغظعط؟  وأتضام 
سطى أن الثقشئ تاظاصخ طع "باظاحاجغق" شق سةإ إذا 
تضرس الرأي السام لثى افطئ اإلجقطغئ أن التضعطئ 
طتاوقتعا  سظ  شدق  ودسعته  اإلجــقم  ضث  تسمض 
افخغرة شغ تةرغط السطماء وتأغغثعا لطمسغء لطصرآن. 
وعثا طا تثر طظه افجااذ إجماسغض غعجاظطع الظاذص 
الرجمغ لتجب الاترغر شغ إظثوظغسا طئغظا "أن تجب 
طا  وإذا  الثطئ،  بعصش  التضعطئ  غطالإ  الاترغر 
أدلئ  جغماطك  السام  الرأي  شإن  ذلك،  شغ  اجامرت 
أضبر تبئئ ضعن ظزام التضط التالغ طظاعدا لقجقم 

 "وأظه ظزام صمسغ

طتاوقت التضعطئ اإلظثوظغسغئ 
تّض تجب الاترغر يف إظثوظغسغا تآضث سعدة

الظزام الصمسغ املظاعخ لقجقم

الاترغر  تجب  لتض  خطاعا  إظثوظغسغا  تضعطئ  أسطظئ 
لطحآون  الاظسغص  وزغر  خرح  تغث  إظثوظغسغا،  شغ 
الماصاسث  الةظرال  وافطظغئ  والصاظعظغئ  السغاجغئ 
وغراظاع، غعم اقبظغظ الباطظ طظ أغار/طاغع ٢٠١٧، أن 
التضعطئ تتااج إلى اتثاذ خطعات صاظعظغئ تاجمئ لتض 
عثه  أن  العزغر  وأضاف  إظثوظغسغا.  شغ  الاترغر  تجب 
الثطئ اتثثت بظاء سطى بقبئ أجئاب، أوق: أن التجب 
سمطغئ  شغ  المحارضئ  شغ  اإلغةابغئ  بافدوار  غصعم  ق 
عظاك  أن  باظغا:  العذظغئ،  افعــثاف  لاتصغص  الاظمغئ 
تاظاصخ  الاترغر  تجب  أظحطئ  أن  سطى  صعغاً  طآحرًا 
طع افعثاف والمئادئ والممغجات الصائمئ سطى أجاس 
تسئئئ  الاترغر  تجب  أظحطئ  أن  بالبا:  "باظاحاجغق"، 
افطظ  تعثد  صث  الاغ  المةامع  شغ  الخراسات  شغ 

والظزام السام وتسرض وتثة إظثوظغسغا لطثطر.
شسق لصث أبار عثا المثطط الردود الصاجغئ شغ المةامع 
جعاء أضان طظ تغث اإلجراءات أم المدمعن، تغث أتئ 
عثه الردود طظ صئض أسداء طةطج الظعاب، وأسداء 
افخرى،  اإلجقطغئ  المظزمات  وزسماء  السطماء  طةطج 
صئض  وطظ  والمتاطغظ،  الصاظعظغغظ  الثئراء  صئض  وطظ 

السطماء وأختاب المساعث والحغعخ الئارزة اآلخرغظ.

أطا طظ تغث اإلجراءات شإن تض أي طظزمئ رجمغئ ق 
صاظعن  سطغه  ظص  طا  تسإ  طاثرجئ  إجراءات  طظ  بث 
بثاغئ طظ  المظزمات الحسئغئ رصط ١٧ لسام ٢٠١٣، 
إشراغ الةععد لطتعار، بط إخثار رجاقت إظثارغئ افولى 
بط  المالغئ،  المساسثات  وصش  بط  والبالبئ،  والباظغئ 
اإلغصاف طظ السمض، بط جتإ الارخغص سئر اإلجراءات 
غضعن  أن  غةإ  ذلك  وضض  المتضمئ،  وصرار  الصدائغئ 
طتاولاعا  التضعطئ شغ  به  تصط  لط  طا  وعثا  بالاثرج، 
لتض تجب الاترغر. شضغش تاتثث التضعطئ سظ الافضغك 
وعغ لط تصط بأغئ طتاوقت تعارغئ طع تجب الاترغر 
طظزمئ  أي  طساصئئ  شغ  افولــى  الثطعة  تمبض  الاغ 
لما  اظاعاك  أظه  حك  شق  اإلظــثار.  سظ  شدق  طسةطئ 

صررت التضعطئ ظفسعا.
عثا  شغ  التضعطئ  تسةطئ  لماذا  الـــعارد  والــســآال 
الاخرغح..؟ ألغج تجب الاترغر غصعم بثسعته شغ عثا 
الئطث طظث بقبئ سصعد، وق غعجث أي طحضطئ بثسعته..؟ 
إن عثا غضحش تةط الدشعط سطى التضعطئ وراء عثا 
والرأجمالغغظ  السغاجغغظ  صئض  طظ  جعاء  المثطط 
وق  طخالتعط،  سطى  التجب  دسعة  خطر  غرون  الثغظ 
جغما المخالح افجظئغئ الماضرجئ شغ الئقد ضما عع 

واضح شغ السغاق والزروف المتغطئ بعثه الثطئ.
شغ  جاءت  الاخرغتات  عثه  أن  بالثضر،  الةثغر  طظ 
تاضما،  ضاشر  تظخغإ  ترطئ  تعل  التمقت  أسصاب 
والاسئؤئ الحسئغئ شغ ظخرة الصرآن بسث اإلجاءة الاغ 
تسرض لعا طظ صئض أععك التاضط الظخراظغ لةاضرتا، 
الاغ أدت إلى خسارته شغ اقظاثابات وجةظه بسئإ 
طصعلاه، وطسطعم أن دور تجب الاترغر بارز شغ ذلك. 
وأغدا جاءت عثه الاخرغتات بسث زغارة ظائإ الرئغج 
افطرغضغ طاغك بظج شغ آخر الحعر الماضغ، وطسروف 
المسطمغظ  تــعل  افطرغضغئ  السغاجئ  تضعن  ضغش 
والترضات اإلجقطغئ ق جغما بسث رئاجئ تراطإ. وطا 
لئبئ أغام طظ زغارة بظج تاى صاطئ وزغرة الثارجغئ 
الحاططئ  الحراضئ  لاسجغج  أطرغضا  بجغارة  اإلظثوظغسغئ 
(الاطرف  طضاشتئ  طعضعع  شغ  جغما  ق  أطرغضا  طع 
واإلرعاب) تغث تتااج إظثوظغسغا إلى اجاثثام تصظغات 

جط
طار
جعلئ أردوغان الثارجغئ: 

خثطئ فطرغضا وخثقن لطمسطمني

طظ المسطعم أن ترضغا أردوغان تثور شغ شطك أطرغضا، 
ولط غخثف أن خالفعا أردوغان شغ أغئ ججئغئ، تاى 
المططصئ  والائسغئ  السمالئ  تث  إلى  غخض  أن  لغضاد 
فطرغضا، ولثلك ارتضإ الثغاظئ بثثاسه البعار لاسطغط 
افطرغضغ  المثطط  تسإ  ولطظزام  لطروس  تطإ 
السطماظغ  الظزام  وتبئغئ  افطئ  بعرة  سطى  لطصداء 
ططالئئ  عع  غفسطه  أن  غمضظ  طا  شأضبر  السمغض، 
وطخطتاه  بقده  طخطتئ  طظ  غراعا  بمطالإ  أطرغضا 
الحثخغئ، شإن واشص ذلك أطرغضا شإظعا تطئغعا، فن 
ذلك طظ طخطتاعا، وإن لط غعاشصعا شإظعا ترشدعا 
وق تسمح له بفسطعا. وطظ عثه الجاوغئ غةإ الظزر 
جغاجغا لاترضات أردوغان الثارجغئ، وطظ بط الاصّغغط 
العاسغ  المسطط  غفسض  لط  شإن  اإلجقم.  زاوغئ  طظ 

ذلك شإظه ُغدطض ظفسه وغغره.
فردوغان  طضبفئ  زغارات  غحعث  التالغ  شالحعر 
وأطرغضا  والخغظ  والضعغئ  وروجغا  العظث  طظ  لضض 
وبروضسض. وتأتغ بسث أجئعسغظ طظ شعزه باقجافااء 
سطى تسجغج خقتغاته الثجاعرغئ لغظططص طظ طعصع 

صعي، ولضظه ق غشغر طظ واصسه المرتئط بأطرغضا.
تائع  و٢٠١٧/٥/١   ٤/٣٠ غعطغ  زارعا  الاغ  شالعظث 
جغاجات  تظفث  تغث  وتجبه،  طعدي  بصغادة  أطرغضا 
أطرغضا. وبثلك غصّعي أردوغان طعصش العظث إصطغمغا 
الختفغ  المآتمر  شغ  طعدي  طع  ذالإ  إذ  ودولغا، 
إحارة  شغ  الثولغ  افطظ  طةطج  باعجغع  المحارك 
شغ  دائط  بمصسث  المطالإ  العظث  طعصش  دسمه  إلى 
وغخإ  الخغظ  تةاه  طعصفعا  شغسجز  افطظ،  طةطج 
شغ طخطتئ أطرغضا الاغ تسمض سطى تطعغص الخغظ 
طسعا  طاخارسغظ  وإغةاد  الثولغ  طعصفعا  وإضساف 
أردوغان  طع  بتث  أظه  طعدي  وذضر  ودولغا.  إصطغمغا 
ذات  ودولغئ  إصطغمغئ  وصداغا  البظائغئ  "السقصات 
طسألئ  تةاعض  أردوغان  ولضظ  طحارك".  اعامام 
شسظثطا  المعمئ.  المسطمغظ  صداغا  إتثى  ضحمغر 
سحغئ  العظثي  أون"  "وي  تطفجغعن  طراجض  جأله 
الجغارة تعل طسألئ ضحمغر ذضر أظعا "تتض بالتعار 
بغظ العظث والئاضساان"، وجاوى بغظ الئطثغظ تغث 
اسائرعما "خثغصغظ لارضغا"، سطما أن ضحمغر طتاطئ 
اقظستاب،  إلى  غثسععا  أن  وغةإ  العظث،  صئض  طظ 
وذرد  تترغرعا  سطى  الئاضساان  طع  غسمض  بض 

العظثوس طظعا.
قجاضمال  روجغا  بجغارة  أردوغان  صام  ذلك  وبسث 
لاظفغث  روجغا  باجاثثام  أطرغضا  رجماه  الثي  الثور 
طحروسعا شغ جعرغا، شصال غعم ٢٠١٧/٥/٤ "إن إظحاء 
جعرغا  تعل  المعاضغع  أعط  طظ  ضاظئ  آطظئ  طظاذص 
الاغ بتبعا طع بعتغظ" وطبض ذلك أسطظ بعتغظ غعم 
"الظزام  بأن  أردوغان  طع  اجاماسه  سصإ   ٢٠١٧/٥/٣
السعري طعاشص سطى المظاذص اآلطظئ". سطما أن روجغا 
سظثطا ذرتئ إدارة تراطإ "المظاذص اآلطظئ" ذضرت 
سطى لسان وزغر خارجغاعا أظعا "لط تساحر، ولضظعا 
ترضغا  طع  وخاغاعا  شاظخاسئ  لصئعلعا"،  طساسثة 
طآتمر  سصث  ولثلك  السظش".  تثفغش  "طظاذص  باجط 
والمسارضئ  الظزام  طظ  أطرغضا  سمقء  بغظ  افجااظئ 
"تعاشص  بعتغظ  وأسطظ  المظاذص،  تطك  سطى  لقتفاق 
تصظ  تدمظ  آلغات  اجاتثاث  ضرورة  تعل  الةمغع 
السغاجغ".  التعار  إلذقق  الزروف  وتعشغر  الثطاء 
افشضار".  عثه  تآغث  افطرغضغئ  "اإلدارة  أن  وذضر 
روجغا  الداطظئ"  "الثول  تفسطه  طا  أن  غاأضث  وبعثا 
تطعا  لاظفغث  أطرغضا  باأغغث  غةري  وإغران  وترضغا 
السعري  الظزام  سطى  بالمتاشزئ  الصاضغ  السغاجغ 

الاابع لعا والصداء سطى بعرة افطئ شغ الحام.
أردوغان  أسرب   ٢٠١٧/٥/٩ غعم  لطضعغئ  زغارته  وشغ 
شغ  الثطغب  دول  طع  الاساون  لمساعى  ارتغاته  سظ 
سقصاته  تسجغج  سطى  غسمض  تغث  السغاجغ،  المةال 
بثول الثطغب ضمظ طثطط أطرغضا الساسغ لطعغمظئ 
لطثور  طعاٍز  إصطغمغا  طآبر  دور  لارضغا  شغخئح  سطغعا، 
وأخئتئ  الثطغب،  دول  طظه  تاثعف  الثي  اإلغراظغ 
باظعغا إق شغ اجاسماله لاثعغش عثه  أطرغضا تةسطه 
الثول، شضما شسطئ أطرغضا سظثطا دشسئ إغران لطاثخض 
شغ جعرغا، وسظثطا شحطئ ترضئ ترضغا بسثطا أخئح 
لعا تأبغر سطى بسخ الفخائض، شما لط تساطع أطرغضا 

تتصغصه بعاجطئ إغران تصصاه بعاجطئ ترضغا، وعضثا 
ترغث أن تفسض شغ طظطصئ الثطغب بعاجطئ ترضغا.

الخغظ  بجغارة   ١٢-٢٠١٧/٥/١٣ غعطغ  أردوغان  وصام 
طع  بقبغئ  وأخرى  الخغظغ  ظزغره  طع  صمئ  لغسصث 
طظاثى  شغ  ولطمحارضئ  والروجغ،  الخغظغ  ظزغرغه 
بضغظ  شغ  والطرغص"  "التجام  دولغ  اصاخادي 
بعاجطئ  أطرغضا  سمطئ  شضما  دولئ.   ٢٨ شغه  غحارك 
شغعا  اقجابمارات  شغ  الخغظ  إلغراء  الئاضساان 
بمحارغع  الصغام  سطى   ٢٠١٥/٤/٢٠ غعم  اتفصا  تغث 
أطعاق  تظفص  لاةسطعا  دوقر  ططغار   ٤٦ صغماعا  تئطس 
ذائطئ وتاطعى عظاك، شاحشطعا سظ السمض لطسغطرة 
سطى بتر الخغظ الةظعبغ، وبثلك تصثم الئاضساان 
ترضغا  تصثم  ذلك  شمبض  أطرغضا،  لسغثتعا  خثطئ 
بامعغض  الخغظ  لاصعم  أطرغضا  لسغثتعا  الثثطات 
طظ  المماث  دوقر  ططغار   ٤٠ بمئطس  الترغر  ذرغص 
الخغظ إلى ترضغا، وطظ بط تظصض الئدائع طظ عظاك 
صال  المظاثى  أطام  ضطمئ  إلصائه  وأبظاء  أوروبا.  إلى 
خطعة  بمبابئ  عع  الحاطض  المحروع  أردوغان "عثا 
افخسثة  سطى  الثول  غربط  جثغث  ظزام  لاأجغج 
والبصاشغئ...".  واقجاماسغئ  والسغاجغئ  اقصاخادغئ 
شعع غخرح بأن المحروع لغج اصاخادغا بتاا وإظما 
جغاجغ أغدا، والعثف طظه جغاجغ بالثرجئ افولى 
الاغ  الةرائط  إلى  أردوغان  غطافئ  ولط  ذضرظا.  ضما 
ترتضئعا الخغظ ضث المسطمغظ افتراك اإلغشعر، بض 
غصع  ق  بأظه  لطخغظ  جابصئ  زغارة  شغ  ضاذبا  ادسى 

ظطط سطى المسطمغظ شغ الخغظ!
العظث  إلى  أردوغان  بعا  صام  الاغ  الجغارات  وعثه 
اصاخادي  بشقف  غطفئ  والخغظ  والضعغئ  وروجغا 
لطاشطغئ سطى افعثاف السغاجغئ، شاةسض اإلظسان غغر 
العاسغ غطافئ إلى الاخرغتات الماسطصئ بجغادة الائادل 
لطئطث!  الرخاء  تةطإ  الاغ  المحارغع  وإصاطئ  الاةاري 
المحارغع  بثثطئ  والماسطص  المعط  إلى  غطافئ  وق 

افطرغضغئ وخثقن المسطمغظ.
 -١٦ غعطغ  أطرغضا  أردوغان  غجور  ذلك  ضض  وبسث 
لصث  له  لغصعل  تراطإ  رئغسعا  لغطاصغ   ٢٠١٧/٥/١٧
"صرار   ٢٠١٧/٥/١٢ غعم  صعله  وأطا  ضبغرا!  خثطاضط 
واحظطظ تسطغح تظزغط "ب ي د" شغ جعرغا، غاسارض 
طظ  لغج  وأظه  أطرغضا  طع  اقجاراتغةغئ  سقصاتظا  طع 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  تطغفاظا  رؤغئ  الخعاب 
جظئا إلى جظإ طع تظزغط إرعابغ" شعع اتاةاج خةعل، 
زغارته  شغ  المعط  عع  جعرغا  طعضعع  أن  وغآضث 
شغ  أواطر  طظ  لعا  ظفثه  طا  سطى  إلذقسعا  فطرغضا، 
طعضعع المظاذص اآلطظئ وتفرغس المظاذص طظ البعار 
جثغثة.  أواطر  ولغاطصى  البعرة  سطى  لطصداء  تمعغثا 
المحاسر  لثغثغئ  عع  الصرار  ذلك  سطى  واتاةاجه 
فوصش  اتاةاجه  شغ  جادا  ضان  ولع  الارضغئ،  الصعطغئ 
الخطغئغ،  تطفعا  طظ  واظستإ  أطرغضا  طع  تساوظه 
وفغطص صاسثة إظةرلغك ولصام باةمغث السقصات طسعا، 
جابصئ،  طرات  شغ  اتاب  وصث  اإلغمان.  أضسش  وذلك 
ولضظه خدع فطرغضا؛ طبطما تخض شغ ضعباظغ وطظئب.

وشغ أوروبا أسطظ أن رئغج طةطسعا تعجاك ورئغج 
سطى  أردوغان  طع  جغةامسان  غعظضر  طفعضغاعا 
عاطح صمئ زسماء الظاتع المصرر سصثعا غعم ٢٠١٧/٥/٢٥ 
السقصات  تتسغظ  جئض  طسه  "وجغئتبان  بئروضسض، 
بغظ اقتتاد افوروبغ وترضغا ضما أوخئ المساحارة 
افلماظغئ طغرضض" بسث الاعتر الثي تخض بغظ الطرشغظ 
طآخرا، تاى ق تثسر أوروبا ضض حغء عظاك وتساتعذ 

أطرغضا سطى ضض الضسضئ.
وعضثا ظرى زغارات أردوغان تظططص طظ زاوغئ خثطئ 
بسخ  سطى  التخعل  طصابض  افطرغضغئ  المخالح 
الحثخغئ  والمخالح  لئقده  اقصاخادغئ  المضاجإ 
لفارتغظ  السططئ  شغ  وبصائه  خقتغاته  لاسجغج 
صادطاغظ، تغث ضان تراطإ أول المئارضغظ والثاسمغظ 
له ذاضرا سصإ ظععر ظاائب اقجافااء غعم ٢٠١٧/٤/١٦ 
أظه "تعجث عظاك أحغاء طعمئ جثا جظصعم بعا طسا". 
تسئان  شغ  لغسئ  والمسطمغظ  اإلجقم  وصداغا 
أردوغان بحغء! وتطك الصداغا تظازر الثطغفئ الراحث 
الصادم صرغئا بإذن اهللا، لاضعن طتعر السغاجئ الثارجغئ 

 لثى دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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دبي تسمح لعلوج كيان يهود بدخول أراضيها حتى دون تصاريح
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