
صاطئ السططات شغ ضغظغا غعم اقبظغظ ٩ حعال ١٤٣٨عـ، المعاشص ٧/٣/ ٢٠١٧م، بمتاضمئ بقبئ طظ أسداء تجب 
الاترغر شغ ضغظغا شغ طتضمئ طعطئاجا باعمئ ظحر ططخصات بثون وضع اجط وسظعان الطابسئ والظاحر. وعط:

١. حسئان طسطط – الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
٢. بضاري طتمث – سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

٣. طتمعد طاجث – سدع شغ تجب الاترغر شغ ضغظغا
وصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا غعم البقباء ١٠ طظ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/٤م، 
بغاظا ختفغا أدان شغه بحثة عثا اقساصال فسداء تجب الاترغر شغ ضغظغا، طآضثا أن عثه اإلجراءات ضث 
تجب الاترغر شغ ضغظغا لظ تآبر شغ سمض التجب، ولظ تدطره لطاثطغ سظ طظعةه أو الاراجع سظ سمطه، أو 
المئثأ  حرور  وضحش  التضام  طتاجئئ  وبغظ  بغظه  تتعل  أو  الظاس،  طخالح  تئظغ  شغ  اقجامرار  طظ  تمظسه 
خعب  ترظع  وسغعظظا  التص،  إلى  الثسعة  شغ  ببئات  شسظاصثم  تماطا،  ذلك  طظ  السضج  سطى  بض  الرأجمالغ. 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاترر اإلظساظغئ بما شغ ذلك غغر المسطمغظ الثغظ غساظعن تالغا طظ الفصر 

بسئإ التروب والفساد وغغرعا طظ الضعارث ظاغةئ المئثأ الرأجمالغ.

افطرغضغ  اقصاخاد  أود  تصغط  المسطمغظ  بروات  تضعن  أن  المآلط  طظ 
شاظسح تغاتعط وتسالب الئطالئ سظثعط شغشظعا بعا شغ العصئ الثي تظاحر 
شغه الئطالئ شغ بقد المسطمغظ! إن السمقء غشاخئعن عثه البروة طظ 
أعطعا وعغ ططضغئ ساطئ لطمسطمغظ شغ حرع اهللا، وطع ذلك غدسعظعا بغظ 
غثي تراطإ لغاصعى بعا سطى طةازره شغ بقد المسطمغظ! ولضظ السئإ 
طسروف، صطظاه وظسغثه... إظه سثم وجعد الثطغفئ اإلطام الثي غاصى به، 
َوَراِئِه،  ِمْن  َُقاَتُل  ُجنٌَّة،  َماُم  اإلِْ «ِإنََّما  َصاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص،  الظَِّئغِّ  َسِظ  ُعَرْغَرَة  َأِبغ  شَسْظ 
ِِه» أخرجه طسطط، شالعاجإ سطى ضض طسطط غتإ اهللا ورجعله أن  َوُتََّقى 
تضعن عثه عغ صدغاه المخغرغئ: السمض الةاد المةث بإخقص هللا جئتاظه 
بحرى  شااتصص  الراحثة،  الثقشئ  إلصاطئ  وذلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  طع  وبخثق 
الرجعل افضرم ملسو هيلع هللا ىلص: وطظ بط غسج المسطمعن وغثل الضفار المساسمرون 

وغظضفؤعن سظ بقد المسطمغظ إلى سصر دارعط إن بصغ لعط سصر دار.
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صمئ السحرغظ ٢٠١٧
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بصطط: تاتط أبع سةمغئ

أخثر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، غعم 
السئئ ١٤ حعال ١٤٣٨عـ، المعاشص ٢٠١٧/٧/٨م ظحرة 
بسظعان: "الظزام افردظغ والسططئ الفطسطغظغئ غعشران 
الشطاء لطعغؤات الضظسغئ الثارجغئ شغ تسرغئعا أراضغ 
شطسطغظ لطغععد شغ تغظ إن تسرغإ حئٍر طظعا لقتاقل 
جثغثة،  جرغمئ  "شغ  بصعله:  اجاعطعا  سزمى"  خغاظٌئ 
تظاصطئ وجائض اإلسقم خئر إبرام خفصئ بغع أراٍض تابسئ 
الصثس  طثغظئ  شغ  (الغعظاظغئ)  افربعذضسغئ  لطضظغسئ 
تصثر طساتاعا بظتع ٥٠٠ دوظط وظصض ططضغاعا لطغععد، 
وتأتغ عثه الةرغمئ شغ ظض طا ضحفه سدع المةطج 
شطسطغظغ  اتفاق  وجعد  سظ  خئاغ  ألغش  افربعذضسغ 
ضغرغعس  المصثجئ  المثغظئ  "بطرغرك  طع  أردظغ 
بغعشغطعس البالث"، بسثم الاثخض شغ أي خفصئ ُغةرغعا 
داخض ضغان غععد بما شغ ذلك المظاذص الاغ غسغطر 
تسمض  أن  "غفارض  خئاغ  وأضاف  الصثس،  أي  سطغعا، 
عثا  ولضظ  الئطرغرضغئ...  صاظعن  بمعجإ  الئطرغرضغئ 
الئطرغرك غسمض ضما غتطع له بشطاء جغاجغ شطسطغظغ 
وأردظغ وأظا طسآول سظ ضقطغ عثا". وأوضتئ الظحرة 
أن عثه الةرغمئ إظما تصعم بعا عغؤات ضظسغئ خارجغئ 
طظ  غععد  تمضغظ  بعثف  اجاسمارغئ  دول  طظ  بثسط 
افرض، وتععغث الصثس، شصالئ: "إن عثه الةرغمئ شغ 
صئض  طظ  رخغخئ  ضسطسئ  شطسطغظ  أرض  طع  الاساطض 
عغؤات ضظسغئ خارجغئ تصش طظ ورائعا دول اجاسمارغئ 
تسّثرعا شغ تمضغظ غععد طظ افرض وتععغث الصثس، 
تدغش تطصئ جثغثة شغ جةض الةرائط الماضررة الاغ 
ارتضئاعا عثه العغؤات الضظسغئ الثارجغئ شغ شطسطغظ، 
صداء  السروب  شغ  الئرضئ"  "بغئ  سصارات  بغع  وطظعا 
الثطغض لطمساعذظغظ الغععد طظ صئض الضظغسئ المحغثغئ 
الروجغئ  اإلرجالغئ  جرائط  إلى  باإلضاشئ  أطرغضا)،  (شغ 
ططضغات  تسرغإ  شغ  افجعد  السةض  ذات  (المسضعب) 
الصثس  شغ  سصاراتعا  باسئ  والاغ  لطغععد،  السصارات 
أن  الظحرة  أضثت  بط  برتصال".  طصابض  لطغععد  وغغرعا 
عثه الةرائط طا ضاظئ لامر لعق تثاذل تضام المسطمغظ 
والسططئ السمغطئ، تغث صالئ: "إّن طا تصعم به العغؤات 
الضظسغئ الثارجغئ بثسط وطئارضئ طظ الثول اقجاسمارغئ 
طظ تآطر طع غععد سطى شطسطغظ وأعطعا، لعع جرغمئ 
السمغطئ  السربغئ  افظزمئ  طعاصش  لعق  لامر  ضاظئ  طا 
وطعاصش السططئ المثجغئ وجععدعا التبغبئ شغ الافرغط 
بالئقد لخالح غععد، شعغ السئاصئ إلى الافرغط بـ٨٠٪ 
المعععم،  السقم  بثرغسئ  لغععد  شطسطغظ  أرض  طظ 
وعغ المتاربئ لضض طظ غاخثى لةرائمعا شغ الافرغط 
المفرذغظ  المةرطغظ  تتادظ  طظ  وعغ  بفطسطغظ، 
بافرض المصثجئ، طبطما رتئئ بجغارة بغعشغطعس البالث 
تماغاه،  سظ  طسؤعلئ  أظعا  وأسطظئ  لتط  بغئ  لمثغظئ 
الطائفئ  أبظاء  طظ  زغارته  سطى  اتاب  طظ  واساصطئ  بض 
افربعذضسغئ الراشدغظ لةرائمه". وصث وجعئ الظحرة 
السططئ  وجه  شغ  لطعصعف  ساطئ  شطسطغظ  فعض  ظثاء 
والماآطرغظ، شصالئ: "شغا أعض شطسطغظ، صفعا شغ وجه 
السططئ والماآطرغظ، شإظضط طسؤعلعن سظ عثه افرض 
المئارضئ شغ الثظغا واآلخرة، وق تسمتعا لحرذطئ طظ 
المرتجصئ أن غفرذعا بعثه افرض المئارضئ فسثاء اهللا 
وأسثائضط". ضما خخئ الظحرة ظخارى شطسطغظ بظثاء 
الماآطرغظ  ضث  وصعي  تازم  طعصش  فخث  شغه  دساعط 
والثائظغظ، صالئ شغه: "وغا ظخارى شطسطغظ، ظثسعضط 
لمعصش تازم وصعي وسطظغ ضث الماآطرغظ والثائظغظ، 
خغاظئ  سار  طظ  وتتفزعظعا  أظفسضط  تخعظعن  شئعثا 

افرض المصثجئ وبغسعا لطغععد الشاخئغظ".

أظعئ صمئ السحرغظ أسمالعا شغ عاطئعرغ/ ألماظغا - والاغ 
سصثت غعطغ الةمسئ والسئئ الماضغغظ - بالاعخض إلى 
بغان خااطغ طحارك، شصث رتئئ المساحارة افلماظغئ 
أظشغق طغرضض غعم السئئ (الباطظ طظ تمعز/غعلغع ٢٠١٧) 
شغ خاام صمئ طةمعسئ السحرغظ شغ عاطئعرغ، باعخض 
دول المةمعسئ إلى تض تعاشصغ شغما غاسطص بسغاجئ 
الاةارة. وصالئ طغرضض: "أظا طسرورة اآلن بظةاتظا شغ أن 

ظصعل بعضعح: غةإ اإلبصاء سطى افجعاق طفاعتئ".
زسماء  سطغه  واشص  الثي  الثااطغ،  الئغان  أظعر  ضما 
وباصغ  أطرغضا  بغظ  خقشا  السحرغظ،  طةمعسئ  دول 
آبار  بمضاشتئ  الثاخئ  بارغج  اتفاصغئ  سطى  افسداء 
العقغات  بصرار  "سطمظا  الئغان  وذضر  المظاخ.  تشغر 
الماتثة افطرغضغئ باقظستاب طظ اتفاصغئ بارغج". 
وأضاف "زسماء الثول افسداء شغ طةمعسئ السحرغظ 
وطع  شغعا".  رجسئ  ق  بارغج  اتفاصغئ  أن  غسطظعن 
ذلك شصث تظازلعا شغ ججئغئ طاسطصئ باجاثثام الشاز 
الئغان  شغ  جاء  تغث  الجغاغ  الخثر  طظ  افطرغضغ 
الثااطغ: أن طةمعسئ السحرغظ جاساسث دوق أخرى 
افتفعرغئ  الطاصات  إلى  العخعل  "شغ  السالط  شغ 
الماتثة  افطط  وجسغ  غاظاشى  طا  واجاثثاطعا"، 
إلى اصاخاد غضعن أصض اجاعقًضا لطضربعن، رغط أن 
الطاصات  عثه  أن  الاعضغح  سطى  ترخئ  المةمعسئ 

افتفعرغئ جاساثثم شغ حضض "أضبر ظزاشئ".
ضاظئ  الاغ  الظصاط  إتثى  وعغ  الاةارة،  وبحأن 
حائضئ خقل صمئ عاطئعرغ سطى طثى غعطغظ، اتفص 
شغ  بما  التمائغئ  (السغاجات)  طضاشتئ  سطى  الجسماء 
ذلك ضض الممارجات الاةارغئ غغر السادلئ طع اإلصرار 
بثور افدوات المحروسئ لطثشاع سظ الاةارة شغ عثا 

الخثد طراضاة فطرغضا ضتض تعاشصغ.
صثطئ  إذ  اإلشرغصغئ  الصارة  وضع  شغ  الصمئ  وبتبئ 
المساحارة افلماظغئ طغرضض، طئادرة "اتفاصغئ أشرغصغا" 
الاغ تعثف إلى تسجغج اقجابمارات الثاخئ شغ أشرغصغا 
جغثسط  الثي  افطر  الاتاغئ،  الئظغئ  طةال  شغ  خاخئ 
الثول  ظزر  وجعئ  طظ   - وطساثاطا  طاعازظا  ظمعا 
والحرضات الرأجمالغئ - بغظما ق تصاظع طظزمات اإلغابئ 
بعثا؛ إذ ترى عثه المظزمات أن طتاربئ الفصر وسثم 

المساواة المةامسغئ جغةثي أضبر.
أجض  طظ  ضاف  عع  طا  تفسض  لط  السحرغظ  صمئ  شثول 
الصداء سطى ضعارث الةعع شغ ظغةغرغا وجظعب السعدان 
والخعطال والغمظ؛ تغث تتااج افطط الماتثة ٤,٣ ططغار 
تمئ  اآلن  وإلى  افطر  عثا  شغ  لعا  ضمساسثة  غعرو، 
المعاشصئ سطى طظح أصض طظ ظخش المئطس، سطما أن ٢٠ 

دغظ بالمعت. ططغعن حثص طا زالعا طعثَّ
ضما ظاصحئ الصمئ طعضعع القجؤغظ دون ذرح تطعل 
جثغئ تسعط شغ إظعاء طساظاتعط ودار التثغث تعل 

طضاشتئ طظزمات تعرغإ القجؤغظ وطقتصاعا.
وسطى عاطح الصمئ تط لصاء بغظ الرئغسغظ افطرغضغ 
تراطإ والروجغ بعتغظ دام لما غجغث سطى الساساغظ، 
البظائغئ  السقصات  تتسغظ  شغ  غأطقن  بأظعما  وخرتا 
شغ  عثظئ  أجض  طظ  تفاعما  أظعما  ضما  الئطثغظ،  بغظ 
جظعب غرب جعرغا، شصث خرح وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
رغضج تغطرجعن: أظه طظ المفارض أن تئثأ العثظئ، 

الاغ تحارك شغعا افردن غعم افتث الصادم.
وجّةطئ الصمئ شغ دورتعا تالًغا الّسظئ افضبر سظًفا، 
تزاعراتعط  حثص  ألش  سحرغظ  ظتع  واخض  تغث 
طا  ألماظغا،  شغ  اجامسعا  الثغظ  السالط  زسماء  ضث 
أوصع خثاطات سظغفئ بغظعط وبغظ الحرذئ. وأشادت 
"شراظج برس" ظصق سظ صعات افطظ شغ ألماظغا، أن 

ظتع طؤاغ حرذغ أخغئعا بةروح.
وصث تدر زسماء الثول جمغسا صمئ السحرغظ شغ عاطئعرغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غعطغ  السحرغظ  لصمئ  اجاداشاعا  طظ  غعطغظ  صئض 
٧-٢٠١٧/٧/٨ الاغ تدرعا الرئغج افطرغضغ تراطإ شغ 
طثغظئ عاطئعرغ افلماظغئ اظاصثت المساحارة افلماظغئ 
طغرضض السغاجئ افطرغضغئ بحثة صائطئ: "بغظما ظاططع 
إلى اتاماقت الاساون لغسافغث الةمغع ق ترى اإلدارة 
افطرغضغئ شغ السعلمئ سمطغئ طربتئ لطةمغع، بض تسفر 
سظ رابتغظ وخاجرغظ". واجامسئ طسه صئض اظسصادعا 
المخالح  الصمئ  شغ  "تمبض  أظعا  اقجاماع  بسث  لاسطظ 
افلماظغئ وافوروبغئ" وأظعا "لظ تاسار سطى الثقشات، 
بض جاسمغعا، فن بمئ اخاقشات شغ الرأي أغدا تعل 
ق  افجاجغئ  المعاضغع  وأن  المعمئ،  الصداغا  بسخ 
تجال ضما ضاظئ؛ وعغ تطعغر اقصاخاد السالمغ وتظزغط 
لاجغث  المظاخ".  وتماغئ  ترة  وتةارة  المالغئ  افجعاق 
جأشدح  تصعل  وضأظعا  تراطإ،  سطى  الدشط  بثلك 
شرغث.  تتث  شغ  ظرغث  طا  سطى  تعاشص  لط  إذا  حغء  ضض 

وذرتئ حسار "الضض شائج" طصابض "أطرغضا أوق".
طرة  أطرغضا  اظاصثت  لطصمئ  افول  الغعم  اخااام  وشغ 
السحرغظ  صادة  طظ  السزمى  "الشالئغئ  شصالئ  أخرى، 
أن  المآجش  وطظ  بارغج،  باتفاصغئ  الاجاطعط  أسطظعا 
تثرج العقغات الماتثة طظ اقتفاصغئ" وذلك لجغادة 
الدشط سطغعا لسطعا تثدع شغ الظعاغئ. وق غسائسث 
أن تضعن لطسططات افلماظغئ غث باسسغر اقتاةاجات 
ضث تطعث المظاخ وضث السعلمئ والرأجمالغئ لاحضض 
صرار  سظ  تاراجع  لسطعا  أطرغضا  سطى  آخر  ضشط  ساطض 
التمائغئ  سظ  وتاثطى  المظاخ  اتفاصغئ  طظ  اقظستاب 
الاةارغئ، وإق شألماظغا صادرة سطى ضئط اقتاةاجات، 
وصث  الحضض،  بعثا  وتساسر  تاأجب  تةسطعا  وق 
زغاراتعا  تظفغث  طظ  تراطإ  زوجئ  المتاةعن  سرصض 
أطرغضا.  خارجغئ  وزغر  ذرغص  واسارضعا  وطحارضاتعا، 
بإصرار  الصمئ  ظعاغئ  شغ  شرتاعا  طغرضض  وأظعرت 

الائادل الاةاري التر وعع افعط بالظسئئ فلماظغا.

وعضثا بثأت ألماظغا تاةرأ سطى طعاجعئ أطرغضا. وعثا 
غعاجمعا،  أو  أطرغضا  غظاصث  ألماظغ  تخرغح  أول  لغج 
بض جئصاعا تخرغتات جرغؤئ طظ المسآولغظ افلمان. 
وتئساعا بأسمال وطعاصش أخرى آخرعا طا تسطص بصطر، إذ 
اظاصث وزغر خارجغئ ألماظغا "ظعب تراطإ" واسائره "خطرا" 
وأن "جغاجاه خاذؤئ"، وتعلئ ألماظغا الثشاع سظ صطر 

شغ وجه أطرغضا وسمقئعا طخر والسسعدغئ.
إن جرأة ألماظغا تظئع طظ أظعا بثأت تثرك أضبر طعاذظ 
الدسش افطرغضغئ، وأدرضئ أن المعصش افطرغضغ الثولغ 
صث اعاج وظعر سطغه الععان، بسثطا أخاباه عجات حثغثة 
إبر افزطئ المالغئ سام ٢٠٠٨، وصث تمطئ ألماظغا غعطؤث 
أطرغضا المسآولغئ سظ افزطئ، تغث اظضحش سعار الظزام 
العجائط  إبر  أغدا  طعصفعا  واعاج  وشساده،  الرأجمالغ 
الاغ لتصئ بعا شغ السراق وأششاظساان، وإسقظعا أظعا لط 
تظاخر، وأظعا لظ تثعض تربغظ شغ آن واتث، وجاءت 
بأوباطا لغطمطط العضع، وغاثث صرار اقظستاب، وغسالب 
العضع الثاخطغ الماخثع والعضع المالغ واقصاخادي 
المعارئ ولط غفطح، تاى أتئ باراطإ الااجر العائط سطى 
وجعه غرغث أن غةمع الظصعد بأي حضض طظ افحضال، 
طائسا أجطعب المئاج الماشطرس لغأخث افتاوات طظ عثا 
وطظ ذاك، وصث تتثته ألماظغا ورشدئ أن تثشع له حغؤا. 
وصث جربئ ألماظغا العصعف ضث أطرغضا طع شرظسا سام 

٢٠٠٣ شتصصئ بسخ الظةاح.
وصث تثث تطعر لغج شغ تسئان أطرغضا والشرب؛ وعع 
اظثقع البعرات واقظافاضات شغ الئقد السربغئ سام ٢٠١١ 
طما جسطعا تخاب بالثععل، وبصغئ طحشعلئ بمسالةئ 
وخاخئ  البعرات  عثه  أن  أسطظئ  تغث  الةثغث  العضع 
البعرة السعرغئ تاتثى المةامع الثولغ ضما خرح رئغسعا 
واتئسئ  أوروبا  طخارسئ  سظ  أطرغضا  شاظحشطئ  أوباطا. 
جغاجئ اجاثثام اآلخرغظ روجغا والثول اإلصطغمغئ ضارضغا 
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األردن والسلطة يوفران الغطاء 
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اعتقال أعضاء من حزب التحرير في كينيا
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طظ  والمصخعد  بعتان،  شغ  (دوضقم)  عدئئ  باتةاه 
ذلك عع التث طظ ترضئ العظث شغ وادي تحعطئغ تغث 
تامرضج الصعات العظثغئ شعق أضااشعا الحرصغئ. غمضظ 
لطمظطصئ  الخغظ  تعلغعا  الاغ  افعمغئ  طصثار  تتثغث 
عدئئ  سطى  التخعل  تتاول  الخغظ  أن  تصغصئ  طظ 
بمساتات  طصاغداعا  خقل  طظ  بعتان  طظ  (دوضقم) 

أضئر طظ افراضغ شغ أطاضظ أخرى.
إن الاعغض الخغظغ شغ المظطصئ جغآدي إلى دشع التثود 

إلى الحرق، وذلك لاتصغص افعثاف الاالغئ:
١.  طظح الخغظ سمًصا اجاراتغةًغا شغ وادي (تحعطئغ)، وضما 
ُذضر سطى ظطاق واجع شإن وادي (تحعطئغ) ضغص لطشاغئ 
شغ طظطصئ جئطغئ حاعصئ اقرتفاع سطى ضق الةاظئغظ، 
وعثا غمضظ الةغح الخغظغ طظ الاتضط بالعادي طظ 
سطى جفعح تطك الةئال، وغدسش طعصش العظث طظ الاقل 

إلى الشرب سطى ذعل تثود (جغضغط – الائئ).
٢. الطرغص الرئغسغ التالغ لطعخعل إلى وادي (تحعطئغ 
وغادوظس) عع (S-٢٠٤ )، وبالظزر إلى سمص وادي (تحعطئغ) 
تسسى  لثلك  العظث،  قساراض  سرضئ  شعع  وطعاءطاه، 
الخغظ إلى تطعغر ذرغص (S-٢٠٤) لطعخعل إلى الحرق 
والمرور سئر المظطصئ الماظازع سطغعا، وعثا جغسطغعا 

تماغئ أشدض ظسئًغا ضث العةمات المسطتئ العظثغئ.
بسث  السسضري  بالاترك  العظثغئ  الصعات  بثأت  لصث 
لصاء طعدي باراطإ لطمرة افولى خقل زغارته فطرغضا 
الختغفئ  تثرت  وصث  ٢٠١٧م.  تجغران/غعظغع  شغ 
الاصارب  أن  طظ  تاغمج"  "جطعبال  التضعطغئ  الخغظغئ 
ضاربغئ،  ظاائب  إلى  غآدي  صث  وأطرغضا  العظث  بغظ 
إزاء  بالصطص  تحسران  وظغعدلعغ  واحظطظ  إن  وصالئ 
الساتاغظ  سطى  افخغرة  السظعات  شغ  الخغظ  خسعد 
العظث  بغظ  الاساون  وجاء  والسسضرغئ،  السغاجغئ 
وأطرغضا بعثف زغادة الدشط السغاجغ سطى الخغظ، 
وأحارت الختغفئ إلى أن العظث لغسئ تطغفئ فطرغضا 
الاساون  أن  طظ  وتثرت  أجارالغا،  أو  الغابان  طبض 
خالح  شغ  لغج  وأطرغضا  العظث  بغظ  اقجاراتغةغ 
العظث، بض "صث غآدي إلى ظاائب ضاربغئ سطغعا"، وصالئ 
إن العظث إذا تراجسئ سظ طعصفعا طظ سثم اقظتغاز، 
وأخئتئ بغثًصا فطرغضا شغ طعاجعئ الخغظ، شسعف 
اتاضاضات  وجاتثث  اجاراتغةغئ،  طسدطئ  شغ  تاسبر 
تراطإ  واتفص  آجغا.  جظعب  شغ  جثغثة  جغاجغئ 
وطعدي سطى أن الحراضئ العبغصئ بغظ أطرغضا والعظث 
عغ طتعر السقم واقجاصرار شغ المظطصئ، ذئًصا لما 
وصالئ  العظثي.  اإلخئاري   "١٨ "ظغعز  طعصع  شغ  جاء 
الختغفئ إظه سطى الرغط طظ حسعر ظغعدلعغ بالصطص 
إزاء خسعد بضغظ، إق أن التفاظ سطى سقصات طساصرة 

طع الخغظ له أعمغئ أضئر فطظ العظث وتظمغاعا.
وعضثا شإن بآر الظجاع بغظ الثول الضئرى شغ السالط - 
وطظعا آجغا - تةسض طظعا طافرصئ ولغسئ طعتثة ضث أي 
خسعد صائط لفطئ اإلجقطغئ ظتع إصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، إضاشئ إلى أن السعس غظثر عثه 
والثغمعغراشغئ  اقجاماسغئ  المحاضض  ضبرة  طظ  الثول 
شالعظث  والسغاجغ،  اقصاخادي  والفحض  الثاخطغئ 
طصسمئ دغمعغراشًغا إلى طسطمغظ وعظثوس وجغت... 
الظجسات  إلى  إضاشئ  افخرى،  والظتض  المطض  وطؤات 
اقظفخالغئ المعجعدة شغ ضبغر طظ المظاذص شغعا (طبض 
وقغات افخعات السئ الةظعبغئ)، والخغظ ضثلك لغسئ 
ضان  لثلك  العظث،  بعاصع  واصسعا  لاحابه  تاًق  أتسظ 
تعصغئ ظعدئ افطئ التالغ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
وجعه  شغ  تصش  ولظ  طعاتغاً  المظطصئ  تطك  شغ  الظئعة 

 صعى إصطغمغئ غتسإ لعا تساب بإذن اهللا

إغران أحسطئ الفاظئ الطائفغئ
وق زالئ تفسض ذلك خثطئ فطرغضا

عربرت  افطرغضغ،  الصعطغ  افطــظ  طساحار  صــال 
شغ  ذائفغئ  ترًبا  أحسطئ  "إغــران  إن  طاضماجار، 

المظطصئ بعثف إضساف السالط السربغ".
وأضث طاضماجار شغ طآتمر أطظغ سصث بالساخمئ واحظطظ، 
افربساء، أن "إغران تحثت المطغحغات شغ جعرغا دشاًسا 
غجداد  جعرغا  شغ  العضع  وأن  افجث  بحار  ظزام  سظ 

تسصغًثا، بسئإ الثور المثطر لطعران". (السربغئ ظئ)
بسث أتثاث أغطعل/جئامئر صاطئ طآجسئ راظث شغ سام 
٢٠٠٤م بإخثار تصرغر بسظعان (السالط المسطط بسث ٩/١١) 
شغ أضبر طظ ٥٠٠ خفتئ لئتث الافاسقت والثغظاطغات 
(الثغظغئ-السغاجغئ)  الاشغرات  تــثوث  إلى  المآدغئ 
الاغ غحعثعا المسرح اإلجقطغ الراعظ بعثف إطثاد 
خاظسغ السغاجئ افطرغضغئ برؤغئ حاططئ سظ افتثاث 

والاعجعات العاصسئ تالًغا شغ السالط اإلجقطغ.
بغظ  اقظصساطات  رخــث  سطى  الــثراجــئ  رضــجت  تغث 
إظعا  صالئ:   - الفضرغئ  الثقشات  بةاظإ   - المسطمغظ 
"تفاك بالسالط اإلجقطغ وغمضظ اقجافادة طظعا؛ فن 
طبض  واجاراتغةغاعا،  أطرغضا  طخالح  شغ  تأبغراتعا  لعا 
خقف السظئ والحغسئ: تغث غالئغئ المسطمغظ طظ السظئ، 
شغ تغظ إن الحغسئ غحضطعن ١٥٪ طظ طسطمغ السالط، 
وعط الفؤئ المعغمظئ شغ إغران، وافغطئغئ المعمحئ شغ 
الئترغظ، وشغ المظطصئ الحرصغئ بالسسعدغئ، ضما أظعط 
ضاظعا ضثلك شغ السراق صئض إزاتئ خثام"، وعظا تتث 
الثراجئ تضام أطرغضا سطى الاساطض طع الحغسئ شغ بسخ 
لقظتغاز  فطرغضا  طخطتئ  عظالك  "إن  صائطئ:  المظاذص 
بسغاجاتعا إلى جاظإ الةماسات الحغسغئ، الاغ تطمح 
شغ التخعل سطى صثر أضئر طظ المحارضئ شغ التضط، 
وأظه  والثغظغئ"،  السغاجغئ  الاسئغر،  ترغئ  طظ  والمجغث 
"إذا أطضظ تتصغص عثا الاعاشص، شإظه صث غحضض تاججًا 
أطام الترضات اإلجقطغئ (الماطرشئ)، وصث غثطص أجاجًا 

لمعصٍش أطرغضغٍ طساصر شغ الحرق افوجط".

ولصث وضسئ أطرغضا بسخ بظعد عثه الثراجات صغث 
الاظفغث، ولط تةث أطرغضا طظ غصعم بعثا الثور الصثر 
أشدض طظ إغران والاغ ظحأت أو ُأظحؤئ ذائفغئ طظ 

تغث افجاس.
عثا أوق، بط السثاء السصائثي لمحروع افطئ التداري 
المامبض بثولئ الثقشئ تارغثا وتاضرا وطساصئق؛ شمظ 
الثولئ  طتاربئ  شغ  الخفعغئ  الثولئ  دور  الاارغت  تغث 
السبماظغئ والترب طسعا، وطظ تغث التاضر شتثث وق 
ترج سظ اإلجرام اإلغراظغ الطائفغ شغ ضض طظ لئظان تغث 
أجسئ تجبا لعا طظ أتئاع طثعئعا وجّطتاه شأخئح جغحا 
خاخا عظاك طظفخق سظ الةغح الطئظاظغ، بض أضتى عع 
الصعة افصعى عظاك واسارف الظزام الطئظاظغ به وبسقته، 
طع السطط أن الظزام الطئظاظغ ظزام سطماظغ غائع السغاجئ 
افطرغضغئ. ولط غسمح الظزام الطئظاظغ لشغره طظ افتجاب 

بتمض السقح أو لط غسارف بسقح افتجاب افخرى.
السمغض  اإلجرام  ظزام  سطى  الحاطغئ  البعرة  صاطئ  ولما 
وأوباحعا  وأتئاسعا  إغران  أطرغضا  اجاثثطئ  فطرغضا 
وأذظابعا شغ ترب أعض الحام؛ تغث أتدرت إغران ضض 
صعتعا طظ الترس البعري والماطعسغظ اإلغراظغغظ وتجبعا 
شغ لئظان، وصاطئ ضثلك باةظغث طصاتطغظ طظ السراق وعط 
الظسئئ الشالئئ ضمظ الةظسغات الاغ تصاتض إلى جاظإ 
أم  أششاظغئ،  أضاظئ  جعاء  ذائفغ،  أجاس  سطى  الظزام 
باضسااظغئ، أم غمظغئ وتاى جظسغات أشرغصغئ وآجغعغئ، 
وغحضض افششان العجارة والئاضسااظغعن الحغسئ الظسئئ 
الشالئئ طظ المصاتطغظ الحغسئ طظ غغر السرب تتئ طزطئ 
السئاس"  الفدض  "أبع  طبض  طثاططئ  أو  سراصغئ  شخائض 
و"جراغا ذطغسئ الثراجاظغ" خاخئ، أو ضمظ تحضغقت 
أششاظغئ وباضسااظغئ خالخئ لضظ بصغادة إغراظغئ طبض "لعاء 

شاذمغعن"، أو باضسااظغئ طبض "لعاء زغظئغعن".
"شغطص  أن  جعرظال"  جارغئ  "وول  ختغفئ  ذضرت  لصث 
القجؤغظ  غةّظث  اإلغراظغ  اإلجقطغ"  البعري   ٧ الترس 
افششان الحغسئ لطصاال شغ جعرغا وغسثعط برواتإ حعرغئ 
تئطس ٥٠٠ دوقر باإلضاشئ إلى أوراق إصاطئ إغراظغئ. ولفئ 
المصال إلى أن الاصارغر سظ جظازات أولؤك المصاتطغظ بثأت 
تزعر شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٣، طع اإلحارة إلى 
أظه صث تط تةظغثعط شغ افجاس لطاسعغخ سظ الثسائر 
الاغ لتصئ بخفعف سمقء "شغطص الترس البعري" شغ 
جعرغا. بغث أن ظاعرة المصاتطغظ افششان الحغسئ الثغظ 
غتاربعن إلى جاظإ بحار افجث ق تسائر تطعًرا جثغًثا، 

بض إن اظثراذعط الماجاغث شغ الترب غساثسغ تمتغًخا 
أدق ظزًرا إلى تثاسغاته المتامطئ سطى جعرغا وطساصئض 

ذمعتات إغران اإلصطغمغئ والطائفغئ.
لط  طصاوطئ  وجــثت  السراق  أطرغضا  اتاطئ  وسظثطا 
تاعصسعا شأدخطئ إغران إلى السراق لاآبر سطى المظامغظ 
بض  اقتاقل،  ضث  تترضعط  دون  وتتعل  لمثعئعا 
لعا  وغاخثون  المصاوطئ،  ضث  غصفعن  تةسطعط 
وغسطعن طحروسغئ لقتاقل ولطظزام السمغض فطرغضا، 
والصعى  ــثاد  افس طظ  غمطك  الحسئغ  التحث  إن  بض 
الةغح  غمطضه  ق  طا  الخقتغات  طظ  وغمطك  الضبغر 
السراصغ ظفسه! وظزرة إلى جمغع تضام السراق الحغسئ 
(المالضغ، الةسفري...) ُتري أظعط ضاظعا برساغئ إغراظغئ 

وسمالئ أطرغضغئ خثطاً لطمحروع افطرغضغ.
التعبغ  جماسئ  ضسئئ  تغث  الغمظ  شغ  ذلك  وشسطئ 
وجطتاعط وصاطعا ضث ظزام سطغ خالح سمغض اإلظةطغج، 
شغ  السطماظغ  الةظعبغ  التراك  سطى  الصائمغظ  وتثسط 
الغمظ طظ دساة اقظفخال وعط طظ سمقء أطرغضا أغدا 

إلغةاد ظزام سطماظغ شغ جظعب الغمظ طعاٍل فطرغضا.
افطرغضغ  اقتاقل  إغــران  دسمئ  أششاظساان  وشغ 
ودسمئ الثجاعر الثي وضساه والتضعطئ الاغ حضطاعا 
برئاجئ ضرزاي وذلك خثطئ فطرغضا، وصث صاطئ إغران 
باأطغظ حمال الئقد سظثطا شحطئ أطرغضا شغ عجغمئ 
ذالئان سام ٢٠١٤ تعخض الةاظئان اإلغراظغ وافششاظغ 
طةاقت  غحمض  المحارك  لطاساون  طئثئغ  اتفاق  إلى 
أن  تغظعا،  اإلخئارغئ  الاصارغر  تتثبئ  وصث  طثاطفئ، 
وافطظغئ  السغاجغئ  السقصات  تطعغر  غادمظ  اقتفاق 
لمآجسئ  آخر  تصرغر  وذعإ  والبصاشغئ،  واقصاخادغئ 
لصعاتعا  تتطغقت  باصثغط  المسظغئ  افطرغضغئ  "راظث" 
السسضرغئ، (إلى أن خاظسغ الصرار شغ أطرغضا غساصثون 
أظه طظ الطئغسغ أن تسسى إغران إلى اجاشقل تراجع 
الثي  أششاظساان  شغ  افطرغضغ  السسضري  التدعر 

غفارض أن غظاعغ سام ٢٠١٦، ولط تئِث إدارة "أوباطا" 
تثعشعا طظ تصعغخ طخالتعا شغ أششاظساان، وإتقل 
الضبغر  تسطص  باتئ  ضعظعا  طتطعا،  اإلغراظغئ  المخالح 
خاخئ  روتاظغ،  اإلخقتغ  الرئغج  سطى  اآلطال  طظ 
صاب  باتئ  حاطض  ظعوي  قتفاق  العخعل  طرتطئ  وأن 
الاساون  طظ  أسزط  صثًرا  غعشر  طما  أدظى،  أو  صعجغظ 

بغظ ذعران وواحظطظ شغ أششاظساان).
وصث صال رئغج إغران السابص رشسظةاظغ "لع لط تساسث 
صعاتظا شغ صاال ذالئان لشرق افطرغضغعن شغ المساظصع 
الرئغج  ظائإ  أبطتغ  سطغ  طتمث  واسارف  افششاظغ". 
اإلغراظغ السابص خاتمغ لطحآون الصاظعظغئ والئرلماظغئ 
شغ طآتمر الثطغب وتتثغات المساصئض الثي سصث شغ إطارة 
أبع ظئغ طساء غعم ٢٠٠٤/١/١٣ صائق: "لعق الاساون 

اإلغراظغ لما جصطئ ضابعل وبشثاد بعثه السععلئ".
بقد  إلى  العلعج  وطتاولاعا  الئترغظ  شغ  إغران  ودور 
المشرب وإشرغصغا وطظاذص آجغا العجطى ضض عثا تفسطه 
إغران خثطئ لطمخالح افطرغضغئ طساشطئ العرصئ الطائفغئ 
ولغج   - المثعإ  سظ  تضعن  طا  أبسث  عغ  والاغ   -
عثا الضقم تعمئ؛ شطصث تثر سطماء طظ أتئاع المثعإ 
الةسفري إغران طظ خطعرة العرصئ الطائفغئ أطبال طتمث 
التسظغ الخرتغ، وجعاد الثالخغ، وخئتغ الطفغطغ، 
تتئ  التسغظغ  وطتمث  التئغإ،  وغاجر  افطغظ،  وسطغ 
واآلبار  طظ  ولمخطتئ  أغظ  وإلى  طاى  إلى  تتثغرات 

والسعاصإ المرتئئ سطى أتئاع المثعإ.
أطرغضا  طثطط  غجال  وق  ضان  الطائفغ  المحروع  إن 
لافاغئ عثه افطئ جعاء أضاظعا (حغسئ أم جظئ) طظ خقل 
أخطر  وعع  وجظئ،  حغسئ  المظطصئ  شغ  أطرغضا  أدوات 
المحارغع فظه صاض لفطئ بغث أبظائعا، بتار طظ الثطاء 

تةري ولمخطتئ الشرب المةرم.
وشغ الثاام إظه لمما غتج شغ الظفج أن غثرج المسطمعن 
طظ طسةث غعافعن بحسارات ُجظِّغئ، وآخرون طسطمعن 
غثرجعن طظ طسةث آخر غعافعن بحسارات حغسغئ، بثل 
وأظعط  اإلجقم  بخعت  وغظادوا  الفرغصان  غاساظص  أن 
طسطمعن إخعة شغ اهللا، وأتئاب لرجعله . وافخض شغ 
المسطمغظ ضثلك أن غضعظعا جًثا طظغًسا أطام طثططات 
الضفار المساسمرغظ، شق غظفث الشرب طظ خقلعط شغفرصعط 
جظًئ وحغسًئ، بض ظتظ طسطمعن ضما جماظا رب السجة وأن 
ظظئث ضض دسعات الطائفغئ والمثعئغئ والافرصئ، وأن تسغ 

 عثه افطئ سطى طثططات الشرب الضاشر المساسمر

اتعمئ الخغظ البقباء (الرابع طظ تمعز ٢٠١٧م) الصعات 
وخفاه  شغما  الخغظغئ،  التثود  اجاازت  بأظعا  العظثغئ 
"باجافجاز" طظ جاظإ الصعات العظثغئ، وأخثرت شغ ٢٩ 
تجغران/غعظغع ٢٠١٧ بغاًظا جاء شغه: "إن اظستاب الصعات 
العظثغئ طما تثسغ أظعا أرضعا حرط طسئص إلجراء تعار 
الماتثبئ  وصالئ  التثودغئ"،  المعاجعئ  بحأن  عادف 
سطى  العظث  ظتث  "إظظا  الخغظغئ:  الثارجغئ  وزارة  باجط 
جتإ صعاتعا ظتع جاظئعا طظ التثود"، وعثا عع الحرط 

المسئص لاسعغئ العضع، وضثلك إلجراء تعار عادف.
شالئطثان  جثغًثا،  الخغظغ  العظثي  الخراع  غسائر  ق 
الطثان تفخطعما تثود غئطس ذعلعا ٤ آقف ضغطع طار 
غةمسعما تارغت ذعغض طظ الخراسات. غامتعر الثقف 
الرئغسغ بغظ ظغعدلعغ وبضغظ تعل ترجغط تثودعما، 
(أروظاحال  طظطصئ  طخغر  إزاء  خخعًخا  وتاعاجعان 
برادغح) العظثغئ، الاغ ُضمئ إلى افراضغ العظثغئ 
ذالئئ  بضغظ  لضظ  الئرغطاظغ  اقجاسمار  تصئئ  خقل 
بثء  إلى  التثودي  الخراع  وأدى  سطغعا،  بالسغادة 
الترب الخغظغئ-العظثغئ وجط جئال الائئ سام ١٩٦٢م، 
صخغرة،  ترب  خقل  صاجغئ  بعجغمئ  العظث  طظغئ  وصث 
برادغح)  (أروظاحال  بمظطصئ  اتافزئ  ذلك  ورغط 
بسث اظستاب الصعات الخغظغئ شغ ظعاغئ الظجاع وجط 
ضشعذات دولغئ، وتأجةئ المعاجعئ البالبئ بغظ العظث 
والخغظ سام ١٩٨٧م، سظثطا أذطصئ التضعطئ العظثغئ 
لصإ "وقغئ" سطى طظطصئ (أروظاحال برادغح) لاخئح 
العقغئ العظثغئ رصط (٢٩)، افطر الثي أغدإ الخغظ الاغ 
لط تسارف بالصرار العظثي، طما خّسث المعصش وأجفر سظ 
إرعاخات سقطات ترب جثغثة، لضظ الطرشغظ تعخق 

لتض دبطعطاجغ ورجط جثغث لطثط التثودي.
أطا الغعم، شااضرر المعاجعات التثودغئ بغظ الطرشغظ، 
سمقصغ  بغظ  افطث  ذعغطئ  إصطغمغئ  لظجاسات  طضمطئ 
حاتظات  دخطئ  أن  بسث  الظجاع  تةثد  وصث  آجغا،  صارة 
شغ  الةظعب  إلى   - جظعد  غراشصعا   - الخغظغئ  الئظاء 
شغعا،  ذرغص  لحص  سطغعا  الماظازع  (دوضقم)  طظطصئ 
بعتاظغئ؛  طظطصئ  المظطصئ  وبعتان  العظث  تسائر  تغث 
دلعغ  وتصعل  لعا،  ططك  المظطصئ  أن  الخغظ  وتثسغ 
إظعا تثخطئ ظغابئ سظ بعتان، بغظما تاعط بضغظ العظث 
بالاسثي سطى أراضغعا، وتصعل بعتان طظ جاظئعا إن 
بظاء الطرغص طظ صئض الخغظ غسث اظاعاًضا قتفاق سام 
العضع  سطى  لطتفاظ  الةاظئغظ  ضق  وغثسع  ١٩٩٨م، 

الراعظ شغ المظطصئ الماظازع سطغعا.
طظ وجعئ ظزر بضغظ شإن ادساءعا لمظطصئ (دوضقم) 
صثطاعا  العبائص  طظ  بمةمعسئ  صعي  بحضض  طثسعم 
وزارة الثارجغئ الخغظغئ شغ طآتمرات ختفغئ سثة خقل 
افغام الصطغطئ الماضغئ، تسعد إلى اتفاصغئ تثودغئ بغظ 
شغ  الخغظ  تص  تثسط  ١٨٩٠م  لسام  والخغظ  برغطاظغا 
طظطصئ (دوضقم)، شغما ُجمغ باتفاصغئ (جغضغط – الائئ) 
الاغ وصسئ شغ ١٧ آذار/طارس ١٨٩٠م بغظ عظري بغاغ 
شغاجطعرغج (ظائإ المطك الئرغطاظغ آظثاك) وحغظس تاي 
(المساسث اإلطئراذعري شغ الائئ)، ضما أحار الخغظغعن 
باإلضاشئ إلى ذلك إلى وبائص طظ السفارة العظثغئ شغ 
الخغظ خثرت شغ سام ١٩٦٠م صئطئ اقتفاصات التثودغئ.
لطخغظغغظ  ُجمح  إذا  شإظه  العظثغئ،  الظزر  وجعئ  طظ 
بئظاء الطرغص، شإن طظ حأن الطرغص أن تةسض العخعل 
إلى طظطصئ (غغمعحظ) جعًق، وعثا غسظغ اظاصال الئآر 
الساخظئ الماظازع سطغعا إلى الةظعب، طما غةسطعا صرغئئ 

بحضض خطغر طظ طمر (جغطغشعري).
غسسى الخغظغعن إلى طث خط جضئ تثغث لغخض إلى 
(غاتعظب) شغ وادي (تحعطئغ) بةعار طمر (دوضا قباس) 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: تسظ تمثانـ 

الاعتر التثودي بني الخني والعظث
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: بقل المعاجر – باضساانـ 
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ظحر طعصع (سربغ ٢١، ١٥ حعال ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٧/٩م) خئرا جاء شغه: "تسعث الرئغج افطرغضغ تراطإ، 
باصثغط ٦٣٩ ططغعن دوقر سطى عغؤئ طساسثات؛ إلذسام افحثاص الثغظ غساظعن طظ المةاسئ بسئإ الةفاف 

والخراع شغ أربسئ بطثان وعغ الخعطال وجظعب السعدان وظغةغرغا والغمظ.
: تراطإ غّمظ سطى شصراء المسطمغظ وضتاغا التروب الاغ تحسطعا دولاه المةرطئ، بفاات افطعال الاغ 
غظعئعا طظعط، سئر اتفاصغات خغاظغئ طع تضاطعط السمقء، بض ق تضاد عثه افطعال تداعغ العثاغا الاغ تخض 

سطغعا عع وابظاه طظ روغئدات الثطغب، لغأتغ بسث ذلك وغمّظ سطغظا بأطعال ظتظ شغ افخض أختابعا.

ترامب يمنُّ على المسلمين بفتات أموالهم
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سطى اإلخعة الخشار! شاجاشطئ ألماظغا العضع شأسطظئ سطى 
لسان طساحارتعا أظه غةإ أن "تاتمض المسآولغئ سظ 
افوروبغغظ وتصرر طساصئطعط وطخغرعط وأق تسامث سطى 

أطرغضا" الاغ ألصئ طا سظثعا وتثطئ.
شألماظغا رجمئ جغاجاعا أوروبغئ، واآلن تسجزعا بضض 
طا أطضظعا طساشطئ وضع أطرغضا عثا، ووضع برغطاظغا 
ووضع  "الثعبئ"!  ضالثجاجئ  أخئتئ  الاغ  الثاعغئ 
روجغا الشئغئ جغاجغا الاغ تطعث وراء أطرغضا وق تتاول 
إدراك طعاذظ ضسفعا شاساشطعا. وضثلك وضع شرظسا، 
وصث رجمئ ألماظغا جغاجاعا أخق بالسمض طع شرظسا 
لطاصعي بعا واقظطقق سالمغا، ورأت أن شرظسا أخئتئ 
أوروبغئ  سسضرغئ  صعة  تئظغ  أن  وترغث  أضبر  تتااجعا 
طسا. وتساشض ألماظغا وضع شرظسا الةثغث طع طاضرون 
واقظطقق  أوروبا  سطى  عغمظاعا  لفرض  طتاولئ  شغ 
سالمغا. وطع بروز تتثغعا فطرغضا إق أظعا تثرك تةمعا 
التالغ سسضرغا وجغاجغا أطام تةط أطرغضا السسضري 
سطى  تترص  أطرغضا  تاتثى  وعغ  ولعثا  والسغاجغ، 
روابط  بغظعما  زال  طا  فظه  طسعا،  التئال  صطع  سثم 
ألماظغ  سمض  وعظاك  واجاثئاراتغئ،  أطظغئ  واتفاصات 
اصاخادغئ،  روابط  وبغظعما  ألماظغا.  لخالح  لاشغغرعا 
والمغجان الاةاري غمغض لخالح ألماظغا. ولثلك ترخئ 
الائادل  إبصاء  سطى  افخغرة  السحرغظ  صمئ  شغ  ألماظغا 
الاةاري التر وطتاربئ دسعة تراطإ التمائغئ. وظةتئ 
إلى  أطرغضا  اضطر  طما  ذلك  شغ  افخرى  الثول  طع 
الثدعع. إق أظعا لط تظةح شغ جسطعا تاراجع سظ صرار 

اقظستاب طظ اتفاصغئ المظاخ.
ولعثا شمظ المتامض أن تاصثم ألماظغا خطعات شغ 
الاراجع  تساب  سطى  سالمغئ  ضصعة  الثولغ  الزععر 
الصعة  بئظاء  تعاط  بثأت  أظعا  وخاخئ  افطرغضغ، 

السسضرغئ افلماظغئ وافوروبغئ.
الثولغ  المعصش  شغ  الفراغ  بمضء  ألماظغا  تصعم  أن  أطا 
ضثولئ أولى، شعثا طظ الخسإ أن غتثث سطى المثى 
ضئرى  دولئ  تخئح  أن  اإلطضان  طظ  ولضظ  المظزعر، 
ق  أي  الضئرى،  الثول  بغظ  تسادل  حئه  وغخئح  سالمغا، 
تامضظ أغئ دولئ بأن تضعن عغ الثولئ افولى طافردة، 
أي حئه تسادل بغظ الثول الضئرى. وغحئه ذلك طا تخض 
صئض الترب السالمغئ الباظغئ. أطا الثي جغمف الفراغ شغ 
المعصش الثولغ ضثولئ أولى طافردة شإظعا دولئ الثقشئ 
 الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئا بإذن اهللا

وإغران وغغرعما وتعابسعما شغ تتصغص جغاجاتعا بإلصام 
بأوروبا  تساسغظ  ق  تاى  السزام  بسخ  افذراف  عثه 
الطاطسئ الاغ إذا طا جمح لعا بالسمض شاشاظط الفرخئ 
وتسمض سطى طظاشسئ الظفعذ افطرغضغ إلجصاذه والتطعل 
طتطه، ولثلك سجلئ أوروبا، شئثأت افخغرة تصاوم وتسمض 

سطى أن غضعن لعا طضان.
شغ  اصاخادغئ  صعة  أضئر  أظعا  ألماظغا  حسرت  وصث 
أوروبا، واجاطاسئ أن تفرض جغاجاتعا اقصاخادغئ 
تاترك  فن  العضع  عثا  شأغراعا  أوروبا،  دول  سطى 
ظةتئ  وصث  الثارجغئ،  السغاجئ  شغ  أصعى  بحضض 
شغ تتثي أطرغضا طع شرظسا شغ أزطئ أوضراظغا، تغث 
وصسئ اتفاق طغظسك طع روجغا رغما سظ أطرغضا، وشغ 
الدشعذات  رشدئ  تغث  اقصاخادغئ  الغعظان  أزطئ 

افطرغضغئ لاثفغش الدشط سطى الغعظان.
وسظثطا أسطظئ برغطاظغا خروجعا طظ اقتتاد افوروبغ، 
تفضك  طظ  خعشا  الئثاغئ  شغ  الشدإ  ألماظغا  أظعرت 
اقتتاد، ولضظعا اطاخئ الخثطئ، وبثأت تسمض سطى 
عةمات  واجاشطئ  افلماظغ،  الفرظسغ  المتعر  تسجغج 
وسطى  لافضضه،  الثاسغئ  اقتتاد  سطى  الععجاء  تراطإ 
تماغئ  طسآولغئ  سظ  بالاثطغ  طعثدا  الظاتع  تطش 
السالط الشربغ، طما جسض دول اقتتاد تاقتط بسثطا 
طظ  وإظما  طخطتاعا  طظ  لغج  تفضضه  أن  أدرضئ 
طخطتئ أطرغضا، طما صطض طظ طثاذر تفضضه. شضاظئ 

جغاجئ أطرغضا تراطإ وباق سطغعا.
طظ عظا حتثت ألماظغا العمط لاسعد دولئ ضئرى سالمغا 
افوضاع  بةاظإ  الثارجغئ  افوضاع  تطك  لاساسثعا 
الثاخطغئ، خاخئ وأن التجبغظ الضئغرغظ الطثغظ غمبقن 
التضط والمسارضئ عما طافصان سطى السغاجئ ظفسعا شغ 
طعاجعئ أطرغضا والسمض لةسض ألماظغا دولئ ضئرى سالمغا، 
وعما طحارضان شغ اقئاقف التضعطغ، وإذا اجامرا شغه 
بسث اقظاثابات الصادطئ شغ أغطعل وعع طتامض، شإظعما 
جغسرسان الثطا شغ بظاء ألماظغا دولئ ضئرى، جغما وأظه 

ق غعجث خقف بغظعما شغ عثا المعضعع.
وسظثطا أسطظ تراطإ جغاجاه "أطرغضا أوق" أسطظ افلمان 
أن "أطرغضا تثطئ سظ أن تضعن صائثا لطشرب" وافخ الضئغر 
الراسغ والتاطغ، بض تطئ طظ ظفسعا لاظجل إلى طساعى 
اإلخعة الخشار لاظاصرعط وتظاشرعط، وتططإ طظعط الثشع 
طسطظئ أظعا ق تساطغع أن تاتمض ضاشئ المخارغش، طما 
غسظغ أظعا أخئتئ ضسغفئ غغر صادرة سطى المخروف 

تامئ: ألماظغا وتتثغعا فطرغضا! إلى أغظ؟

سثا السسعدغئ، الثولئ السربغئ العتغثة الاغ أسطظئ أظعا 
جاعشث وزغر طالغاعا ولظ غتدرعا المطك جطمان وق ابظه 
ولغ السعث بسث اقظصقب الثاخطغ الثي أذاح بمتمث بظ 
ظاغش، وغئثو أن أجئاب الشغاب طاسطصئ بالعضع الثاخطغ 
لطسائطئ المالضئ والاشغغرات الصادطئ الماعصسئ، وبسخ 
الاصارغر ربطئ الشغاب بافزطئ الثطغةغئ طع صطر ودور 
ألماظغا الثي ظعر صرغئا طظ طعصش صطر لثلك اصاخرت 

المحارضئ السسعدغئ سطى وزغر المالغئ شصط.
عغ   (G20)بـ إلغعا  وغرطج  السحرغظ  طةمعسئ 
شغ  الثولغ  بالاساون  الثاص  المرضجي  المظاثى 
طةمعسئ  دول  تمبض  واقصاخادغئ.  المالغئ  الصداغا 
سطى  غجغث  وطا  السالط،  جضان  بطبغ  ظتع  السحرغظ 
طساعى  سطى  الصعطغ  الظاتب  خاشغ  أخماس  أربسئ 
صرارات  السالمغئ.  الاةارة  أرباع  وبقبئ  السالط 
طةمعسئ السحرغظ لعا أعمغئ جغاجغئ سالغئ وتسطغ 

دشسئ لقخقتات سطى المساعى العذظغ والثولغ.
دول  وضثلك  السحرغظ  طةمعسئ  دولئ   ١٩ تائع 
 - افرجظاغظ  عغ:  الثول  وعثه  افوروبغ.  اقتتاد 
 - شرظسا   - ألماظغا   - الخغظ   - الئرازغض   - أجارالغا 
الغابان   - إغطالغا   - إظثوظغسغا   - العظث   - برغطاظغا 
جظعب   - السسعدغئ   - روجغا   - المضسغك   - ضظثا   -

أشرغصغا - ضعرغا الةظعبغئ - ترضغا - أطرغضا.
طظزمات  دوري  بحضض  السحرغظ  صمئ  شغ  وتحارك 
دولغئ أغًدا: خظثوق الظصث الثولغ - الئظك الثولغ - 
طةطج اقجاصرار المالغ - طظزمئ الاساون اقصاخادي 
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السمض  طظزمئ  السالمغئ -  الاةارة  طظزمئ  والاظمغئ - 
الثولغئ - افطط الماتثة. عثا سقوة سطى رئاجئ الثول 

والمظزمات الثولغئ افخرى الاغ تاط دسعتعا.
السغاجات  أجاجغ  بحضض  السظعغئ  الصمئ  وتئتث 
قجاماع  شرخئ  ضثلك  ولضظعا  واقصاخادغئ،  المالغئ 
صادة السالط وطسالةئ الصداغا الراعظئ جعاء افزطات 

الةغعجغاجغئ أو الاشغر المظاخغ.
افزطات  ظاغةئ   ١٩٩٩ سام  السحرغظ  طةمعسئ  ولثت 
اقصاخادغئ آظثاك بصرار طظ طةمعسئ الثول السئع/ 
بغظ  شظغئ  اجاماسات  سصثت  الئثاغئ  وشغ  البماظغ، 
رشع  تط   ٢٠٠٨ شغ  المالغئ  افزطئ  بسث  ولضظ  العزراء، 
اظعغار  طظع  أطض  سطى  الصادة  طساعى  إلى  الصمئ 

الظزام المالغ السالمغ.
عثه الصمط والمآتمرات طظ افجالغإ والعجائض الاغ 
تعل  والافاعط  لقلاصاء  الرأجمالغئ  الثول  تسامثعا 
وبالثات  الثول  عثه  غث  شغ  أداة  وضاظئ  طخالتعا، 
أطرغضا لفرض رؤغاعا وظفعذعا وصغادتعا لطسالط، وبسث 
طةغء تراطإ وإدارته لطئغئ افبغخ لعتر أظعا ق تعاط 
بالافاعط والمحارضئ ضما ضان جابصا وترضج سطى تتصغص 
والئططةئ،  بالظعإ  أوق"،  "أطرغضا  افطرغضغئ  المخالح 
رضج  تراطإ  أن  طقتزا  ضان  تتثغثا  الصمئ  عثه  وشغ 
سطى اقجاماسات الةاظئغئ وترك ابظاه لاتض طتطه شغ 
الةطسئ افخغرة طما أبار تساؤقت ضبغرة تعل دور أطرغضا 
لطصغادة  غاططع  غسث  لط  السالط  وأن  السالط،  صغادة  شغ 
 افطرغضغئ ضما جاء شغ ختغفئ اإلظثبظثت الئرغطاظغئ

قشائ  باجاماسات  الفائئ  افجئعع  ظعاغئ  تفطئ 
وتخرغتات طعمئ لطمسآولغظ الشربغغظ، ضحفئ الضبغر 
طما غمضره الشرب الضاشر وسطى رأجه أطرغضا بالمسطمغظ 
شغ  أجااظئ  طآتمر  سصث  شصث  وببعرتعط،  الحام  شغ 
وافربساء  البقباء  غعطغ  الثاطسئ  المضعضغئ  ظسثاه 
٤-٥ تمعز/غعلغع، وصث اسائر رئغج وشث الظزام السعري 
طظ  الثاطسئ  الةعلئ  أن  الةسفري،  بحار  أجااظئ  إلى 
طفاوضات أجااظئ لط تاضّطض بالظةاح بسئإ طا جماه 
"الظعب السطئغ" الثي الاجطئ به ترضغا، بغظما أضث رئغج 
قشرغظاغغش،  ألضسظثر  اقجاماع،  إلى  الروجغ  العشث 
غاط  لط  أظه  الساطئ،  الةطسئ  سصإ  ختفغ  طآتمر  شغ 
الاعصغع سطى أي وبائص شغ المفاوضات، طظ جاظئه وزغر 
الثارجغئ الضازاخسااظغ، خغرت سئث الرتمظعف، صال شغ 
خاام المآتمر إظه تصص ظاائب إغةابغئ واضتئ بعثف 
تبئغئ ظزام وصش إذقق الظار شغ جعرغا، وعثا الضقم 
غثل سطى أن وجعد وشث الظزام وظطه شغ المسارضئ لط 
غضعظعا جعى دغضعر لعثه الظسثئ، شتصغصئ لصاء أجااظئ 
٥ ضان بغظ أذراف الضماحئ الروجغئ الارضغئ والرضغجة 
اإلغراظغئ لثظص بعرة الحام، والعثف عع تصاجط طظاذص 
الظفعذ داخض جعرغا تتئ حسار طظاذص تثفغش الاعتر، 

واقتفاق سطى طعسث جثغث لطمضر والثثاع.
شغ العصئ ظفسه ضاظئ الاخرغتات الارضغئ سظ تثخض 
شغ طظطصئ سفرغظ بتةئ الصداء سطى تظزغط (ب ي د) 
اقظفخالغ الضردي صث َخَئئ بسث لصاء الرئغج الارضغ 
حعغشع  جغرغغ  الروجغ  الثشاع  بعزغر  أردوغان 
بتدعر وزغر الثشاع الارضغ شضري إغحص شغ طصر تجب 
السثالئ والاظمغئ شغ إجطظئعل، طع تخرغتات روجغئ 
بدرورة  الضردغئ  العتثات  شغ  لتطفائعا  وططالئات 
تسطغط طظطصئ سفرغظ لطظزام السعري تفادًغا لطاثخض 
سظ  تتثبئ  الاغ  الاسرغئات  أطر  لغظضحش  الارضغ، 
طظعا  الشرض  وأن  إدلإ  إلى  الارضغئ  الصعات  دخعل 
الاحعغح، سطى افعثاف التصغصغئ - سطى افصض - شغ 
العصئ التالغ سطى سمطغئ سفرغظ الاغ اظاعئ تصرغًئا 
الضردغئ  المطغحغات  اظستاب  سطى  اقتفاق  غحئه  بما 
ولغزعر  لطظزام  تسطغمعا  بسث  سفرغظ  طظطصئ  طظ 
السعرغئ،  الصدغئ  شغ  الفاسض  الارضغ  الثور  تصغصئ 
سظ ذرغص ترتغإ أوراق المظاذص العاتثة تطع افخرى 
لسعدتعا إلى تدظ الظزام، شغ ظض غغاب أو تشغغإ 
لئاصغ افذراف السربغئ الفاسطئ سطى الساتئ السعرغئ 
ضتضام السسعدغئ وصطر المظحشطغظ بثقشاتعط سطى 

إرضاء أجغادعط شغ واحظطظ ولظثن.
ضما ضان قشًاا ظعاغئ افجئعع الفائئ لصاء الخثغصغظ 
بعتغظ وأردوغان سطى عاطح صمئ السحرغظ المظسصثة 
لئسدعما،  المائادل  والمثغح  افلماظغئ،  عاطئعرغ  شغ 
شفغما اسائر أردوغان أن الةععد الروجغئ-الارضغئ تسث 
طباق غتاثى لئطثان السالط، حاضًرا طعجضع سطى الثور 
السعرغئ"،  "الاسعغئ  جماعا  طا  تةاه  شغه  صاطئ  الثي 
أبظى بعتغظ سطى أردوغان طسائًرا أن طا تط تتصغصه غسعد 

العضع  تئثل  تغث  فردوغان،  شغه  المطمعس  الفدض 
ظتع افشدض شغ جعرغا، وتطصئ طظ جّماعا السخابات 
(اإلرعابغئ) ضربئ صاخمئ شغ إحارة لاساون الطرشغظ 
ضئغرة  ضربئ  حضطئ  الاغ  لطظزام،  تطإ  تسطغط  شغ 
داسًما  السعري  الحسإ  غسائره  طظ  أضبر  طظ  لطبعرة، 
لبعرته، لغاضحش العجه التصغصغ أضبر شأضبر سظ المعمئ 
الارضغئ المعضطئ لعا طمظ غثغر الخراع طع بعرة الحام 

أق وعغ أطرغضا الراسغ الرجمغ لظزام أجث.
الساتئ  سظ  المشغإ  حئه  افوروبغ  الةاظإ  وسطى 
لطسعدة  تبغبئ  شرظسغئ  طتاوقت  طظ  إق  السعرغئ 
لطمحعث الثولغ طظ بّعابئ الاعاشص طع خاتئئ الصرار 
الفرظسغئ  السططات  أضثت  تغث  أطرغضا،  الحام  شغ 
الرئغج  طخغر  طظ  طعصفعا  بحأن  خطاغظ  لثغعا  أن 
السعري بحار افجث، وتسإ صعل طمبض وزارة الثارجغئ 
الفرظسغئ شإن الجسغط السعري غغر صادر سطى تض الخراع 
السسضري ذعغض افطث بمفرده، وضان الرئغج الفرظسغ 
حرسًغا  بثغق  غرى  ق  أظه  جابًصا  خّرح  صث  طاضرون 
لطرئغج السعري بحار افجث، افطر الثي اسائر اظاضاجئ 
شغ المعصش افوروبغ الثي غّثسغ دسمه لطبعرة، وعثا 
سائث لطئغسئ الخراع شغ الحام شعع بغظ أعض الحام 
طظ  وافحغاع  وافتئاع  وافتقف  وأطرغضا  ذرف  طظ 
ذرف آخر، شثول أوروبا وسطى رأجعط برغطاظغا وشرظسا 
أخثت طعصش الثاسغ إلجصاط الظزام وإزاتئ أجث شغ 
بثاغئ البعرة وسظثطا صّررت أطرغضا التفاظ سطى الظزام 
وجثت دول أوروبا ظفسعا خارج التثث السعري بصرار 
أطرغضغ، وبعخعل طاضرون لطرئاجئ الفرظسغئ أخث خًطا 
طشاغًرا لسطفه لاتصغص أصض المضاجإ سطى تساب الضبغر 

طظ الثسائر ولع سطى تساب الحسإ السعري.
بالبعرة  طامسضغظ  الحام  أعض  زال  طا  المصابض  شغ 
بعرتعط  سطى  لطصداء  بعط  السالمغ  المضر  غصارسعن 
والمتاشزئ سطى سطماظغئ الظزام شغ الحام، وغأتغ عثا 
أخثت  الاغ  المصاتطئ  شخائطعا  اظاضاس  ظض  شغ  ضطه 
اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط  ساتصعا  سطى 
شإذا بعا تظخاع لطثاسمغظ وتئثأ بالاثطغ سظ ططالإ 
وتثدع  والمفاوضات،  بالعثن  والصئعل  البعرة، 
لمطالإ المةامع الثولغ، وطظ بط دشع الظاس لطصئعل 
بالمخالتئ والسعدة إلى أتدان الظزام، بغظما غراعظ 
سطى  الحام  أعض  سظث  الضئغر  العسغ  سطى  المثطخعن 
المثططات الاغ غتاول الشرب الضاشر وأتئاسه دشع أعض 
الحام لطسصعط شغ حراضه، باتطغط طآاطراته وظسفعا 
واجاسادة زطام المئادرة الاغ تسغث لطبعرة أَلصعا الثي 
شصثته سطى غث الةاعطغظ بمآاطرات الضفار المساسمرغظ 
وأدواتعط، وغساد تختغح طسار البعرة بالامسك بتئض 
اهللا الماغظ بائظغ المحروع السغاجغ اإلجقطغ التصغصغ 
الثي غصثطه تجب الاترغر شغضعن طظعاج سمض سسى أن 
غمظ اهللا سطغظا بعجغمئ الظزام السطماظغ وصطسه، وإسادة 
الثــقشــئ  بإصاطئ  لقجقم  دار  سصر  أخرى  طرًة  الحام 

 الراحــثة سطى طظعاج الظئعة

تطصات املضر ببعرة الحام تاسع 
يف ظض تشري املعاصش واظضحاف السمقء

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث طسازـ 

برس،  طسار  (وضالئ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
"ذالإ  ٢٠١٧/٧/٨م)  ١٤٣٨عـ،  حعال   ١٤ السئئ 
السعرغئ،  والمسارضئ  البعرة  لصعى  العذظغ  اقئاقف 
سطى  بالدشط  التصعصغئ  والمظزمات  الثولغ  المةامع 
إلى  دولغغظ  طفاحغظ  بثخعل  لطسماح  افجث،  ظزام 
الاغ  والاخفغئ  الاسثغإ  جرائط  سظ  والضحش  جةعظه، 
تتخض عظاك. وصال سدع الطةظئ الصاظعظغئ شغ اقئاقف 
غطاجم  لط  افجث  ظزام  إن  طروة،  عحام  العذظغ 
بإذقق  غاسطص  طا  افخص  وسطى  الثولغئ،  بالصرارات 

جراح المساصطغظ، وذلك شغ العصئ الثي تحغر شغه طظزمات تصعصغئ إلى أن سثد المساصطغظ شغ جةعن ظزام 
افجث غفعق ٢٥٠ ألش طساصض. ولفئ طروة إلى أن طا غةري شغ جةعن افجث وبحضض خاص جةظ خغثظاغا، 
المسروف بالسةظ افتمر "غسائر جرائط ضث اإلظساظغئ وجرائط تسثغإ ق غمضظ صئعلعا وق غمضظ وخفعا، وعغ 
طةردة طظ ضض المساغغر"، ططالئا بعصفئ تصعصغئ دولغئ لمعاجعاعا. وأوضح طروة أن جرائط تصعق اإلظسان 
جرائط  ضطعا  عغ  الصاظعن  وخارج  جئإ  بثون  والصاض  الاسثغإ  وأن  طضحعشئ،  أخئتئ  الظزام  جةعن  شغ 
غةإ العصعف سطغعا، طئغظا أن اقئاقف العذظغ غرجض بحضض دائط وطسامر تصارغر طفخطئ لطةعات التصعصغئ 
الثولغئ وإلى لةظئ تصخغ التصائص ولطخطغإ افتمر، لاعبغص الةرائط واقظاعاضات الاغ غصعم بعا ظزام افجث 
بتص المساصطغظ. وضاظئ طظزمئ السفع الثولغئ "أطظغساغ" أذطصئ تمطئ بسظعان "ضسعا تثا لطرسإ شغ جةعن 
جعرغا"، ذالئئ طظ خقلعا المةامع الثولغ والمظزمات التصعصغئ بالدشط سطى ظزام افجث لطسماح بثخعل 

طراصئغظ طساصطغظ إلى السةعن الاغ وخفاعا بـ"العتحغئ" والسماح لعط بإجراء تتصغص طساصض".
الةمغع  غسطط  ضما  غسطط  السعرغئ"  والمسارضئ  البعرة  لصعى  العذظغ  بـ"اقئاقف  غسمى  طا  إن   :
تةط الزطط والصعر والسثاب والاسثغإ الثي غساظغ طظه وغضابثه السةظاء شغ جةعن الظزام السعري 
المةرم، وغسطط أن الظزام لظ غسمح بثخعل طفاحغظ دولغغظ إلى جةعظه، وأظه لع تخض وجمح لعط 
فطرغضا  السمغض  اقئاقف  إن  ظصعل  لثلك  طططصا؛  حغء  شغ  المساجغظ  غفغث  لظ  ذلك  شإن  بالثخعل، 
وخظغساعا، غثرك تماطا أن السةظاء شغ باجاغقت الظزام السعري المةرم عط بتاجئ إلى تترغر، ولغج 
طخطتاعط،  إغاعط أظه غسعر سطى  البسطإ، طععما  الحام ضما غروغ  أعض  طظ  إلى طفاحغظ، لضظه غروغ 

وعع شغ التصغصئ جئإ رئغسغ شغ طساظاتعط؛ فن أطرغضا أوجثته وخظساه إلجعاض بعرة الحام.

السجناء في سوريا بحاجة لمحررين
وليس لمفتشين دوليين

رجإ  الارضغ  الرئغج  شغه: "صال  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٧/٥م)  ١٤٣٨عـ،  حعال   ١١ افربساء  (الظعار،  طعصع  ظحر 
ذغإ أردوغان لختغفئ "دي تساغئ" افجئعسغئ إن ألماظغا "تظاتر" بسثم جماتعا له بالتثغث طع افتراك 
"غاسغظ  طدغفًا:  الةمسئ،  تئثأ  الاغ  السحرغظ  طةمعسئ  صمئ  لتدعر  لطئقد  زغارة  خقل  عظاك  المعجعدغظ 
لارضغا  غعلظ  اهللا  شاح  خخمه  أظخار  تسطط  ق  ألماظغا  داطئ  طا  أظه  إلى  وأحار  الثطأ".  عثا  إخقح  سطغعا 

شسازض بقده تظزر إلغعا باسائارعا تتمغ (اإلرعاب)".
غثغثغ  خطاب  بإلصاء  له  تسمح  لط  شصط  فظعا  ذلك  تظاتر؛  إظعا  ألماظغا  سظ  غصعل  أردوغان   :
شغه طحاسر بسخ أعض ترضغا المعجعدغظ سطى أراضغعا، وغروج لةمععرغاه السطماظغئ، واجائثاده شغ 
السططئ. شماذا غسمغ إذن أو طاذا ظسمغ سثم جماته وشغ بطث اإلجقم ترضغا، لطمسطمغظ الساططغظ إلى 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة باقتخال بالمسطمغظ وطثاذئاعط 
والططإ طظعط طساظثتعط والسمض طسعط لعثا الفرض السزغط، بض غساصطعط وغجج بعط شغ السةعن، 
تغث  الاترغر،  تجب  حئاب  أتث  حغطك  غطماز  طع  طآخرا  شسض  ضما  صاجغئ،  سالغئ  بأتضام  سطغعط  وغتضط 
تضمئ سطغه طتاضط أردوغان بالسةظ لمثة ١٥ ساطا، أق غسمى عثا اظاتارا جغاجغا وأخقصغا، بض شعق 

ذلك أق غسمى الخث سظ جئغض اهللا جئتاظه وتسالى اظاتارا سصائثغا؟!.

إن الصد عن سبيل اهللا هو انتحار عقدي، يا أردوغان
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رسإ صغخر روجغا طظ الثقشئ الصادطئ

الصظاة  بثأت   ٢٠١٧ تجغران/غعظغع  طظ   ١٢ غعم  شغ 
العبائصغ  الفغطط  بئث  "حعتاغط"  افطرغضغئ  الارشغعغئ 
المضعن طظ أربسئ أججاء وسظعاظه "طصابقت بعتغظ" والثي 
صام باخعغره أولغفر جاعن؛ المثرج افطرغضغ الحعغر. 
سطى  روجغا  شغ  الفغطط  سرض  تط  ظفسه  العصئ  وشغ 
صاطئ   ٢٠١٧ تجغران/غعظغع   ١٥ وشغ  افولى".  "الصظاة 
وجائض اإلسقم الروجغئ إلى جاظإ الصظعات الظاذصئ باجط 
تضعطئ الضرططغظ طبض "روجغا الغعم" و"جئعتظغك" بظحر 
أخئار طفادعا أن بعتغظ أخئر جاعن بأن "طعجضع لظ 

تسمح بأن تخئح روجغا دولئ الثقشئ".
رغط اقدساء بأن الفغطط العبائصغ طعضعسغ وظجغه؛ إق أن 
الةمغع قتزعا وقء المآلش المططص واظتغازه لئعتغظ. 
سظ  بعتغظ  جاعن  جأل  الفغطط  طظ  البالث  الةجء  شفغ 
أجئاب طحارضئ الصعات الروجغئ شغ السمطغات السسضرغئ 
شغ جعرغا، تغث أجاب بعتغظ: "إظعط جغظحرون الثقشئ 
طظ جظعب أوروبا إلى آجغا العجطى"، وردد المثرج وراء 
الضعالغج: "وعثا عع الثطر افسزط"، بغظما أظعروا سطى 
الحاحئ الاعجع افجعد سطى خرغطئ السالط الثي غمبض 
اظاحار الثقشئ والاغ تاسع لاحمض الئقد اإلجقطغئ دون 
اجابظاء وحئه ججغرة بغرغظان وأبغظغظ والئطصان. وسقوة 
الاغ  الثقشئ  لثولئ  الحمالغئ  التثود  شإن  ذلك  سطى 
خعرعا الفغطط تتثعا طئاحرة روجغا شغ طظطصئ آجغا 
العجطى. وظاغةئ لثلك أظعى بعتغظ خطابه شغ الةجء 
البالث والثي ضرس ظخفه لائرغر سمطغات روجغا الثطعغئ 
شغ جعرغا تغث صال: "ق غمضظ أن غضعن أي دغظ سالمغ 
طخثًرا لطحر. وشغ اإلجقم عظاك السثغث طظ الاغارات 
واقظصساطات أعمعا الحغسئ والسظئ، وظتظ ظرى تاى 
الغعم أن عظاك تظاصدات سمغصئ بغظعما. وبالرغط طظ 
ذلك أساصث أظه غعًطا طا جغاشطئعن سطى عثه الاظاصدات". 
وضان أولغفر جاعن غططص الظضات بحضض غغر قئص صائقً: 
بعتغظ  وأضاف  الثقشئ"،  شغعا  جاصام  طعجضع  أن  "أو 
ضاتضاً: "تسظاً ظتظ لظ ظسمح بثلك، ولضظ ابصعا تثرغظ 

طظ أن تصام الثقشئ شغ واحظطظ بثق طظ ذلك".
طظ العاضح أن تضرار طعضعع الثقشئ وتسطسض الفغثغع 
الثقشئ  دولئ  تعجع  تئغظ  الاغ  الثرغطئ  طع  المثغش 
الاغ  افراضــغ  تطك  (أي  التثغبئ  أوروبــا  تحمض  والاغ 
ضاظئ تتئ التضط اإلجقطغ غعًطا طا)، وطجتئ جاعن غغر 
الطرغفئ، ضض ذلك غثل سطى رجالئ دساغئ واضتئ تماًطا 
طظ جاظإ الضرططغظ وعغ: بعتغظ عع طظصث السالط طظ 

الثقشئ الصادطئ.
شمظ ظاتغئ، شإن بعتغظ شغ الفارة الاغ تسئص اظاثابات 
الثقشئ،  طظ  الروس  بغظ  الثعف  غظحر   ٢٠١٨ سام 
طئرًرا بثلك التاجئ إلى إبصائه شغ طظخئه لسئ جظعات 
أخرى وطئررا أغًدا جصعط الدتاغا الةثد شغ السمطغات 
السسضرغئ شغ جعرغا. وصث ظةح شغ ذلك، شسطى جئغض 
لصعا  الثغظ  الروس  الطغارغظ  أتث  والث  صال  المبال 
تعشغ  "إظه  ابظه:  وشاة  سطى  طسطًصا  جعرغا  شغ  تافعط 

١٤٣٨عـ،  حعال   ١٤ السئئ  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
اقساصاقت  تمطئ  "بارت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/٧/٨م)، 
المعجسئ طظ صئض أجعجة افطظ المخرغئ الاغ حمطئ 
لاسطغمعط  تمعغثا  ترضساان  طظ  الططئئ  سحرات 
لطسططات الخغظغئ، تالئ واجسئ طظ الرشخ واقجاظضار 
شغ أوجاط ظاحطغظ وتصعصغغظ وجغاجغغظ طخرغغظ. 
وتسإ طخادر تصعصغئ وإسقطغئ، شصث صاطئ السططات 
طظ  السحرات  باساصال  الماضغئ  افغام  خقل  المخرغئ 
الخغظغئ  اإلغشعر  أصطغئ  طظ  الارضسااظغغظ  افزعر  ذطئئ 

السرب،  وبرج  الصاعرة  ططاري  طظ  طظعط  سثد  اساصض  ضما  سطغعا،  غارددون  ساطئ  أطاضظ  وطظ  إصاطاتعط  طظ 
وتراوتئ تصثغرات أسثاد المساصطغظ طا بغظ طؤئ وخمسمؤئ ذالإ. وتأتغ عثه التمطئ - تسإ طراصئغظ - 
ضإتثى بمار تعصغع وزغر الثاخطغئ المخري طةثي سئث الشفار وبغصئ تساون طع أجعجة افطظ الخغظغئ خقل لصائه 
تحظ زغمغظ ظائإ وزغر افطظ السام الخغظغ الثي زار طخر طظث أغام. ورغط تسثد وتعاتر الرواغات الاغ تآضث 
الصغام بعثه التمطئ، ظفى الماتثث اإلسقطغ لةاطسئ افزعر أتمث زارع ذلك، طآضثا شغ تخرغتات ختفغئ 
أن عثه افخئار سارغئ طظ الختئ، وق تعجث أي تاقت اساصال بغظ ذطئئ افزعر. وأبثت طثغرة صسط الحرق 
افوجط شغ طظزمئ عغعطظ راغاج ووتح جارة لغا وغاسظ صطصعا طظ صغام السططات المخرغئ بالصئخ سطى 
بعخعل  والسماح  اساصالعط،  أجئاب  وإبثاء  وجعدعط  أطاضظ  سظ  بالضحش  وذالئئ  اإلغشعر،  الطقب  سحرات 

المتاطغظ إلغعط وسثم ترتغطعط إلى الخغظ خعشا طظ تسرضعط لطمقتصئ والاسثغإ".
: طظ المسطعم تةط المساططئ السغؤئ الاغ غاسرض لعا طسطمع اإلغشعر طظ صئض دولئ الخغظ المةرطئ، 
طظ جةظ وتسثغإ، وتعةغر وتحرغث، وطتاربئ لعط شغ أرزاصعط وأصعاتعط، وطظ تدغغص سطغعط شغ دغظعط، 
وطظسعط طظ طمارجئ حسائرعط الاسئثغئ، تغث تمظع الظساء طظ ارتثاء التةاب، وغمظع الرجال طظ إسفاء لتاعط، 
وتمظع تسمغئ افذفال بأجماء إجقطغئ، وتمظسعط جمغسا طظ الخقة وطظ الخغام شغ رطدان؛ وطع ذلك وبثل 
أن غعإ الظزام المخري، طظ ظخرتعط ورشع الزطط سظعط، شعا عع غساصض أبظاءعط الثغظ لةأوا إلغه شارغظ 
بثغظعط طظ ظاتغئ، وذالئغظ لطسطط الحرسغ طظ ظاتغئ أخرى، غساصطعط لغسطمعط لطخغظ الضاشرة، التاصثة 

سطغعط، لغسعدوا إلى طسطسض الزطط والئطح والاظضغض طظ جثغث، أق لسظئ اهللا سطى الزالمغظ.

وق صغعد وق تأحغرات دخعل وخروج، عثا المططإ الثي 
دساضط له إخعاظضط شغ تجب الاترغر وق زالعا سطى تالعط 
صائمغظ شغضط غتبعظضط سطى تمطعا طسضط، شئعا وتثعا 

تساطغسعن اصاقع عثا الظزام طظ جثوره.
غا أعض الضظاظئ! دوظضط تجب الاترغر ودسعته شفغعط 
ضالاضط الاغ تئتبعن سظعا شثسعته الاغ غتمطعا عغ 
دولاضط وسصغثتضط الاغ تظسةط طسضط وتسئر سظضط 
الصادرون  الساجئ  عط  وحئابه  شطرتضط،  وتعاشص 
الضئرى  وغاغاعط  سطغضط،  وتآطره  سثوضط  شدح  سطى 
أن  عغ  بظعارعط  لغطعط  واخطغظ  لعا  غسمطعن  الاغ 
سطغضط  وتطئص  ربضط  ترضغ  الاغ  دولاضط  تسعد 
طا  وتسغث  تصعصضط  سطغضط  وتتفر  وترساضط  دغظضط 

ظعإ الشرب طظ برواتضط وخغراتضط.
إن خراسضط طع عثا الظزام الثي تشعل سطغضط غةإ أن 
ُغتمض إلى جاتئ أخرى ضغصئ سطغه وسطى رجاله وق غصعى 
سطغعا وق غساطغع طةاراتضط شغعا وعغ ترب افشضار، 
حرغطئ أن غصعدضط شغ عثا الخراع تجب الاترغر شعع 
بإذن  عجغماعط  بض  طةاراتعط  سطى  ق  الصادر  وتثه 
اهللا، وعثا وتثه طا غثحاه الظزام وجادته؛ أن غاتعل 
بض  تمعت  ق  شالفضرة  أشضار،  خراع  إلى  طسه  خراسضط 
تظئئ سطى افحقء وتروغعا الثطاء، ولغج عظاك أخثق 

وق أصعى وق أسمص طظ أشضار اإلجقم.
غا أعض الضظاظئ! إن طعاجعئ طبض عثا الظزام ق تتااج إلى 
جقح تتمطعظه شعع غصاطضط بسقتضط وبغث أبظائضط، بض 
تتااج إلى تضمئ ووسغ وشضر طساظغر، تتااج إلى تمض 
طظعاج  سطى  الثقشئ  اإلجقم  لمحروع  وواضح  ختغح 
الظئعة وضغفغئ ذرته وتطئغصه وجسطه واصسا سمطغا غراه 
الظاس، وذرح عثا المحروع بحضطه الختغح العاضح سطى 
ضض افخسثة بحضض غةسثه أطام أسغظ الظاس، وتتمغطه 
فبظاء الضظاظئ حسئا وجغحا شضطعط طضطفعن وطسآولعن 
أطام اهللا سما اشارضه سطغعط وإصاطئ الثولئ الاغ تطئص 
اإلجقم سطى رسغاعا وتتمطه لطسالط بالثسعة والةعاد 
شغ  اهللا  لثغظ  وإصاطئ  اإلجقم  أتضام  لضض  تطئغص  عع 
شتمض  الفروض،  وتاج  العاجئات  أوجإ  وعغ  افرض، 
الثسعة إلغعا وتعسغئ الظاس سطى وجعب وجعدعا واجإ 
وضرورة تامغئ وخاخئ لعآقء الثغظ غتمطعن السقح 
طظ أبظائضط شغ الةغعش شعط أعض الصعة والمظسئ وطظ 
غمطضعن الظخرة، طثضرغظ إغاعط بترطئ عثه الثطاء الاغ 
تراق عثرا بأغثغعط وأن اهللا جائطعط سظعا غعم الصغاطئ، 
وأن طظ غأطرعط بالصاض وطظ غدططعط بفااوى الجور لظ 
غشظعا سظعط طظ اهللا حغؤا بض جغسارسعن لطئراءة طظعط، 
وأطاطعط  الثغار  لثغعط  الثظغا  تغاتعط  شغ  اآلن  وعط 
الفرخئ لغظالعا خغر الثظغا واآلخرة بظخرة طظ غتمطعن 
وبغظضط دسعة خاشغئ ظصغئ إلصاطئ الثقشئ سطى  شغضط 
طظعاج الظئعة، إخعاظضط حئاب تجب الاترغر، شاصام بعط 
دولئ تمف افرض صسطا وسثق بسث أن ططؤئ جعرا وظطما.
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* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الثقشئ وتثعا عغ الاغ تظةغضط 
طظ تشعل الظزام غا أعض الضظاظئ

صالئ  اإللضاروظغ،  طعصسعا  سطى  ظحرته  بغان  شغ 
طظزمئ "عغعطظ راغاج ووتح"، التصعصغئ الثولغئ 
إن "صمع الترغات شغ طخر بطس أحثه"، وأن السططات 
سطى  إخئارغا  طعصسًا   ٦٢ وتةئئ  ظاحطًا   ٥٠ أوصفئ 
افصض خقل أجابغع، وتثرت "راغاج ووتح" طظ أن 
طا  الاسئغر  لترغئ  عاطح  أي  "تدّغص  اإلجراءات  عثه 
زال صائما بمخر"، تسإ طا ظصطه طعصع طخر السربغئ 
سظ طعصع المظزمئ شغ ٢٠١٧/٦/١٦م، بغظما واشص 
 ،٢٠١٧/٦/٢٢ الثمغج  المخري  الــعزراء  طةطج 
تالئ  بامثغث  الةمععرغئ،  رئغج  صرار  طحروع  سطى 

الطعارئ شغ الئقد لمثة ٣ أحعر.
إن واصع الظزام المخري الماشعل وجطعضه الصمسغ لط 
غاشغر سطى طثار سصعد تضمه وعع شغ تصغصاه ق غتااج 
إلى شرض تالئ الطعارئ شعع غفسض طا غرغث ولط غسث 
الصسري  واقخافاء  الظحطاء  اساصال  سطى  صاخرا  افطر 
لطمسارضغظ بض تسثاه إلى الاخفغئ الةسثغئ، خاخئ إذا 
ضان عآقء المسارضعن طظ غغر السطماظغغظ، شغ إحارة 

واضتئ لضض طظ تتثبه ظفسه باقساراض أو البعرة.
إن تشعل عثا الظزام لط غضظ لغسامر لع واجعه أعض 
وصادر  سصغثتعط  طع  غظسةط  تصغصغ  بمحروع  الضظاظئ 
سطى سقج طحضقت تغاتعط، إق أظعط سعضا سظ ذلك 
ولسثاجئ  الظةاة  جئغض  سطى  التصغصغ  العسغ  ولشغاب 
الئسخ وباعاذآ ضبغر طظ الظثإ السغاجغئ الاغ ضططئ 
الظاس وأتاتئ لسمقء أطرغضا شرخئ ذعئغئ تمضظعا طظ 
خقلعا طظ اجاسادة طا أشصثتعط إغاه البعرة والامضظ 
طظ طفاخض الثولئ طظ جثغث وبحضض أبحع طما جئص، 
وظساطغع الصعل إظه تط إظااج الظزام طظ جثغث وبروح 
وأشصثوه  سطغه  باروا  الثغظ  الضظاظئ  أعض  طظ  اظاصاطغئ 
غث  غططص  الظزام  جسض  الثي  افطر  المجسعطئ،  عغئاه 
وترصا  وصاق  واساصاق  تروغسا  طخر  أعض  شغ  زباظغاه 
وطا  الظزام  به  صام  طا  وحعثظا  رأغظا  وصث  واغاخابا، 
غصعم به تاى اآلن؛ شأتضام اإلسثام جاعجة لطمساصطغظ 
شغ طتاضمات أصض طا غصال سظعا إظعا عجلغئ، عثا بثقف 
الاخفغئ الةسثغئ جعاء المئاحرة أو الاغ تأتغ بسث شارة 
اتاةاز صسري وعط ضبر، شغسطظ الظزام صاطعط شغ احائاك 
وغرد ذووعط بأظعط طثافعن صسرغا أي طساصطعن لثى 

الظزام بثون أغئ أوراق رجمغئ تبئئ ذلك.
غا أعض الضظاظئ! إن عثا الظزام ق غرصإ شغضط إق وق ذطئ 
وق تسظغه دطاؤضط وق أسراضضط، بض إظه ق غراعا جعى 
صرابغظ غطصغ بعا سطى أسااب جادته لغظال تزعتعط وغتعز 
سطى رضاعط وغدع شعصعا أطعالضط وبرواتضط وخغراتعا 
لغظعإ طظعا السادة طا اجاطاسعا وغطصعا له ولتاحغاه 
عثا  وجغزض  الظزام  عثا  واصع  عع  عثا  ظسط  بالفاات، 
واصسه طعما شسطاط وطعما برتط سطغه وطعما بثلاط طظ 
دطاء زضغئ ذاعرة، شسغزض ضض تراك لضط غظاعغ بغظ 
غثغه طصاطفا بماره طا لط تتمطعا المططإ الثي غرسإ 
الظزام وَطْظ خطفه؛ خقشئ سطى طظعاج الظئعة، عث المططإ 
الثي غظسةط طع سصغثتضط وغسئر سظ ذمعتضط وغطئغ 
تاجاتضط وغسالب طحضقتضط، الثي غسغث لضط ضراطاضط 
وترغاضط وغسغث أطاضط أطئ واتثة ضما ضاظئ بق تثود 
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بعرة الحام تفدح املظاشصني

طةطج  وسدع  الحام  أترار  شغ  الئارز  الصغادي  أضث 
سجام  بـ"أبغ  المطصإ  الظتاس"  "ضظان  الحعرى 
افظخاري" أن طا شسطعه طظ رشع سطط البعرة السعرغئ 
الاعتغث  لعاء  سظ  (بثغق  الععى  باب  طسئر  شغ 
المعجعم بق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا) لغج إظةازًا 
شغ  "الظتاس"  وصال  ضبغرًا.  ذال  لثطأ  تختغتًا  بض 
جطسطئ تشرغثات له سطى تسابه شغ تعغار: "ق غسائر 
رشع سطط البعرة الغعم إظةازا، بض تختغتا لثطأ ذال 
ضبغرًا، وضان جئإ الاأخغر طراساة الشقة والماظطسغظ، 

واهللا المساسان". (الثرر الحاطغئ ٢٠١٧/٧/٨).
إن عثه عغ طخغئئ السمض السسضري تغظ غظططص سطى 
غغر عثى، شغئثأ تتئ حسار عغ هللا عغ هللا، وطحروع 
أطئ لاتصغص الععغئ اإلجقطغئ باطئغص حرع اهللا، بط 
غظاعغ تتئ ضربات العاصع إلى الاسطغط برشع السطط الثي 

خاغه طظثوب اقجاسمار الفرظسغ عظري بعظسع.
شصث أخثر المظثوب الساطغ الفرظسغ عظري بعظسع 
شغ  السطط  أوخاف  إلى  أحار  والثي   ٣١١١ المرجعم 
المادة الرابسئ طظ الئاب افول سطى الحضض الاالغ:غضعن 
السطط السعري سطى الحضض اآلتغ: ذعله ضسش سرضه، 
أسقعا  طاعازغئ،  طاساوغئ  ألعان  بقبئ  إلى  وغصسط 
الصسط  غتاعي  أن  سطى  شافجعد،  شافبغخ  افخدر 
بقبئ  سطى  واتث  طساصغط  خط  شغ  طظعا  افبغخ 
ضعاضإ تمراء ذات خمسئ أحسئ (المادة الرابسئ طظ 
واسامث   ..(١٩٣٠ سام  جعرغا  دجاعر  طظ  افول  الئاب 
"اجاصقلعا  جعرغا  ظالئ  سظثطا  لطئقد  رجمغ  ضسطط 

المجسعم" شغ ١٧ ظغسان سام ١٩٤٦م.
شالظتاس غطسظ شغ صادة ترضئ افترار الثغظ اجاحعثوا 
وغطعطعط بأظعط ضاظعا وراء الاأخغر شغ رشع سطط شرظسا.

صاطئ  افجث  بحار  الحام  ذاغعت  ضث  البعرة  شعض 

السعري  السطط  غادمظ  أن  شغ  الثقف  أجاس  سطى 
ظةماغظ أو بقبئ؟! وعض عثا عع طحروع افطئ الثي 

بثل صادة أترار الحام دطاءعط شغ جئغطه؟!
لقجاسمار  الائسغئ  صغعد  لاتطغط  صاطئ  أظعا  أم 
حرع  باطئغص  اإلجقطغئ  التغاة  وقجاؤظاف  الشربغ، 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اهللا 
تثرج  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  اإلجقم  أطئ  لاسعد 
الظاس طظ ظطمات الرأجمالغئ إلى ظعر اإلجقم، وطظ 
جعر التدارة المادغئ المفطسئ إلى سثل اإلجقم؟

المجسعم  الفرظسغ  السطط  شغ  غصال  طا  أصض  إن 
المحآوطئ  بغضع  جاغضج  قتفاصغئ  رطج  أظه  عع 
بإظحاء  وتفاغاعا  افطئ  وتثة  بدرب  صدئ  والاغ 
أظصاض  سطى  صاطئ  الاغ  السمغطئ  العذظغئ  الضغاظات 
اهللا  حرع  باسطغض  وصدئ  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ 
به،  الشرب  طظ  المساعرد  الصاظعن  أتضام  واجائثال 

والثي غظاصخ سصغثة المسطمغظ وحرغساعط.
الشرب  صادة  طراضاة  عع  الحام  أترار  طحروع  شعض 
بحار  الحام  ذاغغئ  سظ  بثغق  سمقء  بعط  لغصئطعا 
افجث؟! وطعما تثرسعا بأن عثا السمض عع طظ صئغض 
التظضئ السغاجغئ، وأظعط شغ افخغر ق غصئطعن بشغر 
بعثا  شعط  "تضاغك"،  طةرد  شعثا  بثغق،  اهللا  حرع 
َوَال  َُهوُد  ْ ا َعنَك   ٰ َ تَْر ﴿َولَن  تسالى:  صعله  غظاصدعن 
الُْهَدٰى  ُهَو  اَبِّ  ُهَدى  إَِنّ  قُْل  ِملََّتُهْم  تَتَّبَِع   ٰ َّ َح اجََّصاَرٰى 
ِي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك  َّ ْهَواَءُهم َنْعَد ا

َ
َبْعَت أ َولنَِئِ اَيّ

ّ َوَال نَِصريا﴾ ٍ ِ ِمَن اَبِّ ِمن َو
شإن  وإق  إلغظا  أتإ  شعثا  رحثعط  إلى  غبعبعا  شطؤظ 
ُكْم ُعَمّ  اهللا غظغ سظعط: ﴿َوإِْن َيَتَولَّْوا يَْستَْبِدْل َقْوًما َلرْيَ

 ﴾ْمَثالَُكْم
َ
ال يَُكونُوا أ
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تاى  غثغه،  شغ  الثي  بسقته  آبائه  أرض  سظ  دشاًسا 
ق تخض عثه السثوى السعداء إلغظا، وبثلك لظ ظدطر 
لطئج الئرصع وظخطغ ضض أربع جاسات"، لثا شإن الروس 

غرون بعتغظ عع المظصث الفسطغ طظ الثقشئ.
لئث  غعثشعن  ضاظعا  وأظعط  خاخئ  أخرى،  ظاتغئ  وطظ 
الفغطط شغ أطاضظ أجظئغئ، شإن الفغطط غتاعي سطى رجالئ 
السغاجغئ  الظثئئ  طظ  لضض   - الشربغ  لطةمععر  طعمئ 
طظ  واتًثا  غخئح  فن  غسسى  بعتغظ  أن  السام،  والرأي 
الصعى الماتضمئ شغ عثا السالط ولغج "طظئعًذا بمعجإ 
السصعبات"، غصعل بعتغظ لفوروبغغظ بطرغصئ أو بأخرى: 
"ظتظ لثغظا سثو طحارك وق غةإ أن ظثاطش". باإلضاشئ 
إلى أن الفغطط بأضمطه ططغء بالضراعغئ لطمسطمغظ جعاء 
طظ جاظإ بعتغظ أم طظ جاظإ المآلش. وطما ق حك شغه 
أن عثا الفغطط غعثف أغًدا إلى تتفغج سمطغات اقظتطاط 
الشرب  شغ  الطغئرالغئ  بالصغط  غاسطص  شغما  افطض  وخغئئ 
والاغ أجفرت سظ اظاثاب تراطإ رئغًسا فطرغضا ووخعل 
أخئح  بفدطه  والــثي  لطسططئ،  أوروبــا  شغ  الصعطغغظ 
بعتغظ أضبر حسئغئ شغ الشرب، وبسئئه شإن أولغفر جاعن 
الثي ضان لغئرالًغا طاتمًسا شغ الماضغ وضان طاساذًفا طع 
السعشغغئ المظحصغظ أخئح الغعم المرّوج الثاص لئعتغظ. 
واضح  طظعةغ  وبحضض  غسسى  خعرته  شغ  بعتغظ  إن 
لطتخعل سطى طضاظئ طمغجة بالظسئئ لمضاظئ خخمه الثي 
غمبض الصعة المصابطئ له - زسغط اإلطئرغالغئ افطرغضغ. 
وعثه المضاظئ الاغ غسسى لعا جثبئ طثرج الفغطط التائج 
سطى جائجة افوجضار. شغ التصغصئ إن بعتغظ غظطئص سطغه 
ْرِض َقالُوا إِغََّما 

َ ْ
صعله تسالى: ﴿َوإَِذا قِيَل لَُهْم َال ُيْفِسُدوا يِف األ

َال إِغَُّهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َولَِكن الَّ يَْشُعُروَن﴾.
َ
ُْن ُمْصلُِحوَن أ حنَ

وطظ الةثغر بالثضر أظعا لغسئ المرة افولى الاغ غثضر 
شغعا بعتغظ الثقشئ، شفغ سام ٢٠٠٤ شغ بثاغئ سعثه 
سظثطا ضان بتاجئ إلى إبئات جططاه وتسجغجعا شغ الئقد 
وطمارجئ الصمع السغاجغ، شصث صال شغ طصابطئ طع واتثة 
طظ الصظعات الاطفجغعظغئ: "بالمظاجئئ إن أعثاشعط ق تصض 
جغؤئ  الثقشئ  إظحاء  المبال  جئغض  سطى  السالمغئ،  سظ 
السمسئ، وبالظسئئ لظا شإن ذلك غرتئط بسعاصإ وخغمئ 
وططمعجئ وغغر طصئعلئ سطى اإلذقق، وعثا غسظغ بالظسئئ 
لظا شصثان السثغث طظ افراضغ شغ المصام افول شغ جظعب 

الئقد وغسظغ اتامال اخاقل عغضض الثولئ الثاخطغ".
جغصغمعن  العاصع  شغ  المسطمغظ  إن  بعتغظ،  غا  تسظاً 
تسمح  لظ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
سطى  الصظابض  برطغ  غغرعما  أي  أو  أطرغضا  أو  لروجغا 
ظسائظا وأذفالظا وحغعخظا. جغأتغ العصئ الثي غظضحش 
شغه ضثبضط تعل وجعد خطر طظ اظاحار الثغظ الثي 
روطا  شغه  تضعن  وصئ  وجغأتغ  الئحر،  خالص  به  أطر 
والئغئ افبغخ لظا، وأظئ غا بعتغظ جغضعن طضاظك شغ 
ظفاغات الاارغت شغ عثه التغاة شغ ظفج طضان الصاطئ 

 أطبالك، وشغ اآلخرة سصاب حثغث
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