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بصطط: افجااذ تسظ تمثان

ظحر طعصع (سربغ ٢١، السئئ، ٢٦ ربغع اآلخر ١٤٣٩عـ، 
غعظغ  شغه "باخرف": "صال  ورد  خئرا  ٢٠١٨/١/١٣م) 
بظ طظاتغط الثئغر شغ ضغان غععد شغ الحآون السربغئ، 
إن الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ غعغأ ذرغصه 
التضعطئ  رئغج  اظستاب  سصإ  باظغئ،  رئاجغئ  لعقغئ 
غجغث  طما  الرئاجغ،  السئاق  طظ  حفغص  أتمث  افجئص 
طظ تزعظ السغسغ بالفعز باقظاثابات الصادطئ. وظصض 
ابظ طظاتغط شغ طصاله المظحعر سطى طعصع ظغعز ون، سظ 
أوجاط أطظغئ طخرغئ ذطئعا طظ وجائض إسقم طتطغئ 
إسقن دسمعا لطسغسغ، وتثعغش الحسإ المخري أن 
طخغره جغضعن طبض جعرغا والغمظ إن لط غفج بعقغئ 
السابص  الدابط  طظاتغط  ابظ  وأضاف  باظغئ.  رئاجغئ 
بةعاز اقجاثئارات السسضرغئ شغ ضغان غععد "أطان": 
ختغح أن ضغان غععد ق غئثي تثخق سطظغا شغ الصداغا 
المساعى  أن  العاضح  طظ  لضظ  المخرغئ،  الثاخطغئ 
السغاجغ افسطى شغ تض أبغإ، جغضعن راضغا جثا إن 
شاز السغسغ شغ اقظاثابات الرئاجغئ الصادطئ. وأوضح 
أن دوائر خظع الصرار شغ ضغان غععد غسثون السغسغ 
الجسغط السربغ افضبر إخرارا بمتاربئ (اإلرعاب)، والثاسط 
افعط لطسمطغئ السغاجغئ اإلصطغمغئ الاغ جاآدي لاتصغص 
الاساون  أن  ضما  والفطسطغظغغظ،  غععد  بغظ  السقم 
افطظغ بغظ تض أبغإ والصاعرة شغ سعثه غحعث طرتطئ 
بمساسغ  دوره  سظ  شدق  واقزدعار،  اقظاساش  طظ 
شغما  غععد.  وضغان  تماس  بغظ  الائادل  خفصئ  إبرام 
ذضر غاغغض عاظضغظ الئاتث بمسعث الصثس لطثراجات 
اقجاراتغةغئ شغ طصاله بختغفئ طضعر رغحعن، أن صعة 
بالاظاطغ،  آخثة  افخغرة  اآلوظئ  شغ  المخري  الةغح 
رغط تراجع تأبغر طخر اإلصطغمغ شغ السظعات افخغرة. 
وأحار إلى أن أوجاذا واجسئ طظ المةامع المخري لط 
غسارشعا بسث بضغان غععد، وغسربعن سظ خغئئ أططعط 
طظ اتفاق السقم طسعا، وبالاالغ شما زال اقتفاق بغظ 

الثولاغظ، ولغج الحسئغظ".
: طع أن السغسغ غسسى جاعثا لطفعز بعقغئ 
رئاجغئ باظغئ شغ طخر، وعثا طما غبطب خثر أطرغضا 
لعما  غصثطه  لما  الشاخإ  غععد  وضغان  الخطغئغئ 
السغسغ طظ خثطات طةاظغئ وشغرة، إق أن الةثغر 
سمالاه  شغ  غساظث  ق  المخري  الظزام  أن  عع  صعله 
المآجسئ  إن  تغث  شصط،  السغسغ  إلى  فطرغضا 
طخر  شغ  التضط  بمفاخض  تاتضط  الاغ  السسضرغئ 
صائمئ سطى السمالئ فطرغضا طظث بعرة سئث الظاخر سام 
الضفار  بغادق  طظ  بغثق  إق  السغسغ  وطا  ١٩٥٢م، 
المساسمرغظ، الثغظ غاتضمعن بمخائر بقدظا سئر 
حرذطئ عآقء الثعظئ السمقء، الثغظ ق غظامعن إلى 
افطئ اإلجقطغئ وق غماعن لعا وق إلجقطعا السزغط 
تغاة  واصع  شغ  اإلجقم  تطئغص  سثم  إن  خطئ.  بأي 
المسطمغظ ووخعل عآقء الثعظئ السمقء إلى جثة 
السغاجغئ  التغاة  طفاخض  بضاشئ  وتتضمعط  التضط 
عع  بقدظا  شغ  واإلسقطغئ  والبصاشغئ  والسسضرغئ 
الثي غطمؤظ ضغان غععد وطظ خطفه الشرب الضاشر 
المساسمر وسطى رأجعط أطرغضا سطى طساصئطعط شغ 
بقدظا؛ لثلك شإظه غةإ سطى المسطمغظ ضاشئ السمض 
بةث وخثق وإخقص إلجصاط عثه افظزمئ السمغطئ 
الصائمئ شغ بقدظا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
وطةثعا  سجتعا  لفطئ  لاسعد  الظئعة،  طظعاج  سطى 
أي  وإن  أسثائعا،  جغطرة  طظ  وتاثطص  وضراطاعا، 
إلى  غعخض  ولظ  سئث  عع  التضط  غساعثف  ق  سمض 

الثقص طظ المساسمرغظ وأذظابعط السمقء.

تجب  إن  المسطمغظ:  بقد  شغ  الةغعش  أغاعا  المسطمعن،  أغعا 
سطى  السضعت  طظ  غتثرضط  أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر 
وضثبعط  بادطغطعط  تثثسعا  ق  وأن  وخغاظاتعط،  التضام  جرائط 
لظ تصش سظث ضغاع  عثا السضعت  بسث الغعم، واسطمعا أن ساصئئ 
حئه  بض  تةئ  لمتاب  تئص  لط  إظه  شطسطغظ...  غغر  بض  شطسطغظ، 
تةئ شغ ذاسئ أولؤك التضام الروغئدات الثعظئ... ولط غئص سثر 
طظ  غمظسعظعط  الثغظ  التضام  عآقء  أطر  غمابض  أن  شغ  لمساثر 
إزالئ ضغان غععد وإسادة افرض المئارضئ إلى دار اإلجقم... إن 
ذاساعط شغ عثه التالئ تعصسضط شغ خجي الثظغا وسثاب اآلخرة، 
وق غظفسضط صعل أحغاسضط طظ صئض بأظعط أذاسعا ضئراءعط، بض 

ضان ساصئئ ذلك الصعل الدقل وجعء المظصطإ 
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لظخرة  السالمغ  "افزعر  طآتمر  شسالغات  اخُاامئ 
طةطج  طع  بالاساون  افزعر  ظزمه  الثي  الصثس"، 
وبتدعر  السغسغ،  رساغئ  تتئ  المسطمغظ،  تضماء 
الثغظ  ورجال  والساجئ  السطماء  طظ  ضئغر  سثد 
وذلك  دولئ   ٨٦ طظ  أضبر  طظ  والضااب  والمفضرغظ 
وععغاعا  الصثس  بصدغئ  العسغ  اجاسادة  لمظاصحئ 
أضث  تغث  تةاععا،  الثولغئ  والمسآولغئ  السربغئ، 
ألصاه  الثي  الصثس"  "ظخرة  لمآتمر  الثااطغ  الئغان 
وعغ  الصثس  "سروبئ  سطى  الطغإ،  أتمث  الثضاعر 
وتفسغض  المساصطئ  الفطسطغظغئ  الثولئ  ساخمئ 

سدعغاعا شغ ضاشئ المظزمات والعغؤات الثولغئ".
المسطمغظ  صدغئ  "الصثس  إن  الئغان  وصال 
وعغ  تعلعا  جثال  ق  الصثس  وسروبئ  والظخارى، 
بـ٢٧  الغععد  ظععر  وصئض  الاارغت  سمص  شغ  ضاربئ 
صرظا". واسامث المآتمر دسعة افزعر بأن غضعن سام 

٢٠١٨ سام الصثس الحرغش. (جئعتظغك)
إن عثه المآتمرات (المآاطرات) طا سصثت وق وجثت 
المشاخإ  غععد  ضغان  وتمضغظ  تبئغئ  أجض  طظ  إق 
فرض اإلجقم والمسطمغظ، شعغ طظئبصئ سظ وتتئ 
رساغئ طظ غتمغ وغسصث اقتفاصغات المثلئ طع ضغان 
وتظاوق  وتمضغظا  ووجعدا  وطضاظئ  اساراشا  غععد 
عثه  خغاظئ  سطى  ولطعصعف  اإلجقم...  أرض  سظ 

المآتمرات ق بث طظ بتث الظصاط الاالغئ:
طظ  إق  حرسا  تئتث  ق  شطسطغظ  طسألئ  إن  أوق: 
غاةجأ  ق  ججء  شفطسطغظ  اإلجقم،  أرض  اتاقل  باب 
سطغعا  وصع  اإلجقم  دولئ  وضغان  اإلجقم  أرض  طظ 
طظخئا  الئتث  غضعن  أن  شغةإ  واقغاخاب  اقتاقل 
أخض  وتشغغإ  الئتث،  أخض  فظعا  الظصطئ  عثه  سطى 
فظه  شطسطغظ  لصدغئ  الثغاظئ  بثاغئ  عع  المسألئ 
باشغغإ أخض الئتث غاط تشغغإ التض الختغح والعاجإ 
سطى المسطمغظ، شئثل أن تئتث أرض شطسطغظ سطى 
لاترغرعا  الةغعش  تترغك  غةإ  طتاطئ  أرض  أظعا 
والصداء سطى المتاض الشاخإ وإسادة شطسطغظ لما 
غاط  اإلجقم.  دولئ  طظ  غاةجأ  ق  ججءًا  سطغه  ضاظئ 
بتث طسألئ صثجغئ المسةث افصخى وأرضه بتثود 
(١٤٤) دوظما وبتث الرساغئ والعخاغئ والتثود وأداء 
طضان  طظ  السفارة  وظصض  اقتاقل  ظض  شغ  الحسائر 

إلى طضان والضض تتئ اقتاقل!!
وافزعر غثرك التضط الحرسغ وأخض المسألئ والتضط 
الماسطص بعا إدراضا صطسغا ق حك شغه، والثلغض سطى 
عثا عع الفااوى الاغ صغطئ طظ افزعر صئض أن غثّجظ 

وغخئح شغ غث السططئ الاابسئ لطشرب، شمبق:
(١٩٤٧م)  َجَظَئ  َشَطسطغَظ  تصسغط  صراِر  ُخثوِر  "إْبَر 
السروَبِئ  أبظاِء  ِإَلى  الاالغ:  الظثاَء  افزعِر  ُسَطماُء  أْخَثَر 
واإلجقِم ِطْظ ُسطماِء الةاِطعِ افزَعِر ﴿َهَذا َنَياٌن لِلنَّاِس 

َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِلُْمتَِّقنَي﴾
بسط اهللا الرتمظ الرتغط

َسعاِطُض  وتآَلَئْئ  افْطُر  ُصِدَغ  الُمسِطمغَظ:  َطْسَحَر  غا 
الَمسِةُث  وشغعا  َشَطسطغَظ،  َسطى  والُطشغاِن  الَئْشغِ 
وُطْظَاعى  الَتَرَطغِظ،  وبالُث  الصئطاغِظ  ُأولى  اَفْصَخى، 

إجراِء خاَتِط الظَِّئغِّغظ َخطعاُت اِهللا وجقُطُه َسَطغِه.
ُصدغ افْطُر وتَئَغَظ َلُضط أنَّ الئاِذَض طا َزاَل شغ َغْطعاِئِه، 
وأنَّ الَعَعى طا َشِاَأ َسطى الُسصعِل ُطسغِطًرا، وأنَّ المغَباَق 
الثي َزَسمعُه َجئغقً لطسْثِل واإلظخاِف طا ُعَع إقَّ تظزغٌط 
لطُزْطِط واإلجتاِف، وَلْط َغئَص َبْسَث الغعِم َخْئٌر َسطى ِتطُضُط 
بقِدظا،  شغ  ِبَعا  ُغرِعصعظا  أْن  ُغرغثوَن  الِاغ  الَعدغَمِئ 
وأْن َغْةُبمعا ِبَعا َسطى ُخثورِظا، وأْن ُغَمِجصعا ِبَعا أوخاَل 

 بَغَظعا شغ الثغِظ والطَشِئ والحسعِر.
ُ
ُحسعٍب َوتََّث اهللا

إنَّ َصراَر َعغؤِئ افُطِط الُمَاِتَثِة، َصراٌر ِطْظ َعغَؤٍئ ق َتْمِطُضُه، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سظثطا بثأ الظزام السعري غاصثم ظتع إدلإ بثأ تثطر 
أردوغان  ترضغا  صغعد  شغ  وصسعا  الثغظ  البعار  شخائض 
خث  طظ  تمضظعا  وإن  الاخسغث،  وصش  طسمى  تتئ 
تاى  عةماته  حثد  الظزام  ولضظ  لطظزام،  عةمات 
أردوغان  أبار  سظثئث  الزععر"،  "أبع  ططار  غطعق  بثأ 
الحسإ  تماغئ  وتثات  وجغطرة  سفرغظ  طعضعع 
وغتحث  وغعلعل  وغجبث  غرغغ  وبثأ  سطغعا،  الضردغئ 
صعاته سطى التثود طع جعرغا طساشق تخرغح السصغث 
افطرغضغ دغطعن الماتثث باجط الاتالش الثولغ غعم 
أطظغئ  صعة  تحضغض  بخثد  "واحظطظ  بأن   ٢٠١٨/١/١٤
تثودغئ حمال جعرغا صعاطعا ٣٠ ألش طصاتض بالاساون 
أن  سطما  (افطرغضغئ)".  الثغمصراذغئ  جعرغا  صعات  طع 

ترضغا سدع شغ عثا الاتالش الخطغئغ بصغادة أطرغضا.
عثه  تحضغض  بخثد  لغسئ  أظعا  أطرغضا  وأسطظئ 
أوغطع  جاوغح  ترضغا  خارجغئ  وزغر  ذضر  شصث  الصعة، 
غعم ٢٠١٨/١/١٥ أظه اجامع شغ ضظثا طع وزغر خارجغئ 
أطرغضا تغطرجعن، وضثلك طع وزغر الثشاع افطرغضغ 
الاغ  افخئار  تخثغص  سثم  طظا  "ذطإ  الثي  طاتغج 
تظحر". وحثد سطى أظه "غاابع افطر بظفسه وجغئصى 
طع  اجامع  أظه  تغطرجعن  وذضر  طسظا".  اتخال  سطى 
جاوغح أوغطع وأوضح له افطر وصال: "عثا المعصش 
برطاه أجغء ذرته وتفسغره، ضان ضقم الئسخ غغر 
اإلذقق".  سطى  تثودغئ  صعة  ظظحأ  ق  ظتظ  دصغص، 
طما غسظغ أن عظاك طسرتغئ طسغظئ غةري تتدغرعا 
وق  أطرغضا  طع  تظسص  ترضغا  وأن  طسغظئ،  فغراض 

غمضظ أن تصثم سطى أي سمض طظ دون إذظعا.
ضان  إلدلإ  ترضغا  دخعل  أن  بالثضر  والةثغر 
تراطإ  طع  أردوغان  اجاماع  بسث  أطرغضغئ  بمعاشصئ 
سطى  ظغعغعرك  شغ  جاسئ  صرابئ   ٢٠١٧/٩/٢١ غعم 
الماتثة،  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  اجاماسات  عاطح 
خثغصا  أخئح  أردوغان  "إن  تراطإ  تغظعا  وصال 
أبثا"،  سطغه  ظضظ  لط  ضما  اآلن  أصرب  أظظا  أساصث  لغ، 
الظزام  شغ  طعمئ  حثخغات  الطصاء  شغ  وحارك 

طعماته  شغ  غختئعط  دائما  أردوغان  ظرى  الارضغ 
طا  طسعط  وغصرر  خاخئ  طعمات  شغ  غرجطعط  أو 
خطعخغ  افرضان  رئغج  طظعط  صرارات،  طظ  غاثثه 
وزغر  بةاظإ  شغثان  تصان  المثابرات  ورئغج  أضار 
سطى  تراطإ  أذطع  وصث  أوغطع.  جاوغح  الثارجغئ 
إدلإ.  إلى  الثخعل  وسمطغئ  أجااظئ  طتادبات  ظاائب 
الماتثث  لسان  سطى  تأغغثعا  أطرغضا  أسطظئ  وصث 
صائق:   ٢٠١٧/١٠/٧ غعم  الئظااغعن إرغك باععن  باجط 
طضاشتئ  شغ  الظاتع  شغ  تطغفاظا  ترضغا  جععد  "ظثسط 
تثودعا".  لتماغئ  الراطغئ  وطساسغعا  (اإلرعاب)، 
شغ  السسضرغئ  السمطغئ  بثء  سظ  أردوغان  أسطظ  وصث 
الثي  أجااظئ  اتفاق  لاطئغص   ٢٠١٧/١٠/٧ غعم  إدلإ 
تط بغظ ترضغا وروجغا وإغران، وأسطظ أردوغان غعم 
تصصئ  إدلإ  شغ  السسضرغئ  أن "السمطغئ   ٢٠١٧/١٠/٢٤
طثغظئ  طعضعع  اآلن  وأطاطظا  ضئغر،  تث  إلى  ظاائةعا 
سفرغظ حمالغ جعرغا". أي تصصئ ظاائةعا شغ تصغغث 

أغثي البعار ووضسعط تتئ السغطرة.
إلى  غحغر  طا  افطرغضغغظ  تخرغتات  شغ  غزعر  ولط 
أظعط غسمتعن أو ق غسمتعن لارضغا بثخعل سفرغظ، 
بخثد  اآلن  لغسعا  أظعط  الظفغ  سطى  رضجوا  وإظما 
تحضغض صعة تثودغئ، بض غفعط طظ تخرغح أردوغان 
أظه ظاصح المعضعع طع تراطإ. شفغ عثه التال أرجض 
أردوغان غعم ٢٠١٨/١/١٨ رئغسغ افرضان والمثابرات 
أضار وشغثان إلى روجغا لطاحاور شغ سمطغئ طسرتغئ 
وضأظه غاتثى أطرغضا. شصث جاء شغ بغان وزارة الثشاع 
الثشاع  بعزغر  وشغثان  أضار  اجاماع  تعل  الروجغئ 
آخر  وتظاول  بّظاء،  "ضان  أظه  حعغشع  جغرجغ  الروجغ 
افخرى  والمعاضغع  افوجط  الحرق  شغ  المساةثات 
افرضان  رئاجئ  بغان  وذضر  لفجظثة"،  الماخثرة 
افرضان  رئغج  طع  تحاورا  وشغثان  "أضار  أن  الارضغئ 
افطظ  طعضعع  شغ  غغراجغمعف  شالغري  الروجغ 
السعرغئ  الساتئ  سطى  المساةثات  وآخر  اإلصطغمغ 
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

يهيئ طريقه  السيسي 
لوالية رئاسية ثانية وكيان يهود 

سيكون راضيا جدا إن فاز

سثو  جعض  أبع  والطشغان،  الضفر  جئابرة  طظ  جئاٌر  بعا  الصغام  سظ  ترشَّع  وخطغرة  دظغؤئ  جثغثة  خطعة  شغ 
اهللا ورجعله ، ضغ ق غصال سظه بأظه رّوع بظات طتمث ، وسطى ُخطا أجعجة أطظ ظزام الشئاء واإلجرام شغ 
باساصال   ٢٠١٨/٠١/١٧ افربساء  غعم  ظعر  طأدبا  طثغظئ  شغ  افردن  شغ  الظزام  أطظ  أجعجة  صاطئ  الحام، 
طظجلعا  طظ  الاترغر  تجب  حابات  طظ  الثواغمئ  السئاتغظ  غعجش  ظةاح  الفاضطئ  السغثة  السغاجغئ  الظاحطئ 
سحغرتعا  وأبظاء  وجغراظعا  أعطعا  تثاسى  اساصالعا  خئر  جماع  وشعر  طأدبا.  طثابرات  طئظى  إلى  واصاادتعا 
بعا  شطتص  ظاسعر،  طاخرشغئ  إلى  تتعغطعا  تط  تغث  سظعا،  الفعري  باإلشراج  ططالئغظ  عظاك  إلى  بعا  ولتصعا 

أعطعا وأبظاء سمعطاعا وسحغرتعا إلى الماخرشغئ تغث صرر الماخرف إذقق جراتعا بضفالئ.

أجهزة أمن النظام في األردن تعتقل حرة من حرائر األردن

طاذا تعثف ترضغا
طظ سمطغئ سفرغظ؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 
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الرئغج  شغه: "أسطظ  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١/٢٠م)  ١٤٣٩عـ،  افولى  جمادى   ٣ السئئ،  (سربغ٢١،  طعصع  أورد 
شغ  ضا"  ضا  بغ  د/  ي  "ب  تظزغط  ضث  السسضرغئ  بقده  سمطغئ  أن  السئئ،  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الارضغ 
اظستابعا  الروجغئ  الثشاع  وزارة  أسطظئ  تغظ  شغ  افرض،  سطى  شسطغا  بثأت  صث  السعرغئ،  "سفرغظ"  طظطصئ 
طظ المثغظئ وطتغطعا. جاء ذلك شغ ضطمئ ألصاعا الرئغج أردوغان، خقل طآتمر لتجبه "السثالئ والاظمغئ" 
شغ وقغئ ضعتاعغئ، وجط الئقد. وأّضث الرئغج الارضغ أن السمطغئ جاحمض طثغظئ "طظئب" السعرغئ أغدا، 
شغ وصئ قتص. وأضاف أظه "ذالما لط غاط تاى اآلن العشاء بالعسعد الاغ صطسئ لظا بحأن طظئب، شق أتث 
غساطغع إبقغظا بما غظئشغ لظا شسطه بعثا الثخعص". وتابع الرئغج الارضغ: "جظطّعر دظج اإلرعاب الثي 
غتاول تطعغص بقدظا تاى تثود السراق". وحّثد أردوغان سطى أن طظزمئ "بغ ضا ضا" المخظفئ شغ صائمئ 
اإلرعاب لثى أطرغضا ودول اقتتاد افوروبغ، عغ ظفسعا المظزمئ الاغ تاساطض طسه تطك الثول شغ جعرغا. 
وأضاف: "إظعط غسرشعن ذلك جغثا، ولضظعط غسسعن جاعثغظ لثثاسظا ظتظ والسالط برّطاه، وعط غظاصدعن 
أظفسعط بحضض دائط شغ عثا اإلذار". طظ جعاعا، أسطظئ رئاجئ افرضان الارضغئ، السئئ، أن سمطغئ سفرغظ، 

حمالغ جعرغا، بثأت اسائارا طظ طساء السئئ، تتئ اجط "سمطغئ غخظ الجغاعن"."
تطإ،  جئعات  طظ  الفرات  درع  صعات  جتإ  الثي  فردوغان  ضاشًغا  لغج  تطإ  تسطغط  أن  غئثو   :

غ

لغساعلغ سطغعا الظزام السعري المةرم، لثلك شإن أردوغان وتطئغًصا لمثرجات أجااظئ، غرغث أن غةسض 
طظ بسخ طظاذص إدلإ تطئًا باظغئ، أطا الصسط اآلخر شعع غرغث أن غضمض اظاحار صعاته شغعا بثرغسئ ضمان 
وجطإ  المسطتئ،  الفخائض  سطى  السغطرة  اجاضمال  أجض  طظ  شعغ  التصغصئ  أطا  الاعتر،  تخسغث  خفخ 
صرارعا تمعغثا لاةرغثعا طظ جقتعا، والصداء سطى البعرة بحضض ضاطض؛ وذلك تظفغًثا لطثور المعضض إلغه 
طظ أطرغضا، بطسإ دور الخثغص طظ أجض خثاع البعار وإظعاء بعرة الحام. والمفارصئ السةغئئ، عغ تسثغر 
أردوغان لفخائض الةغح التر شغ طسارضه ضث طا غسائره تعثغًثا فطظه الصعطغ، شعض أردوغان خاتإ 

باظغ أصعى جغح شغ الظاتع بتاجئ إلى جععد شخائض خشغرة لغثاشع بعا سظ أطظه الصعطغ؟!!!

السفغر  السرادة،  جططان  الطعاء  طأرب  طتاشر  الاصى 
شغ  حغرضطغش  جغمعن  الغمظ  لثى  الئرغطاظغ 
الغمظغئ.  الساتئ  سطى  المساةثات  لمظاصحئ  الرغاض 
تعاجععا  الاغ  الاتثغات  طظاصحئ  الطصاء  خقل  وجرى 
المتطغئ  السططئ  تعجعات  ظض  شغ  طأرب،  طتاشزئ 

  الراطغئ إلى تسجغج الاظمغئ.
تسمض  بأظعا  برغطاظغا  اتعمئ  تعبغئ  إخئارغئ  طعاصع 
تتئ  وجسطه  خالح  سطغ  جظاح  المآتمر  تجب  لطمطمئ 
إطرة (حرسغئ) الرئغج عادي، وبتسإ طعصع "حعارة 
(ضحفئ  شغه  جاء  شصث  التعبغغظ  طظ  المصرب  ظئ" 
الرغاض،  شغ  عادي  تضعطئ  طظ  طصربئ  طخادر 
بغظ  طخالتئ  إلجراء  طضبفئ  برغطاظغئ  تترضات  سظ 
طصربغظ  وبغظ  السسعدي  لطسثوان  المعالغئ  افذراف 

طظ الرئغج السابص سطغ سئث اهللا خالح.
لثى  الئرغطاظغ  السفغر  أن  إلى  المخادر  وأحارت 
اقبظغظ،  الغعم  الاصى  حغرضطغش،  جغمعن  الغمظ 
إذار  شغ  وذلك  اإلخقح  تجب  صغادات  طظ  بسثد 
بغظعا  الرغاض،  شغ  المعجعدة  افذراف  طع  لصاءاتعا 
طظ  الةظعبغئ  المتاشزات  طظ  وطمبطغظ  عادي  الفاّر 
وبغظ  افذراف  تطك  بغظ  الظزر  وجعات  تصرغإ  أجض 

صغادات طتسعبئ سطى تجب المآتمر.
الطصاءات  إن  ظئ"  لـ"حعارة  خاخئ  طخادر  وصالئ 
طع  طاجاطظئ  جاءت  الئرغطاظغ،  السفغر  غةرغعا  الاغ 
تترضات برغطاظغئ قتاعاء سثد طظ صغادات المآتمر 
ق  السثوان،  تتالش  طع  لطاخالح  ودشسعا  الحسئغ 
سئث  سطغ  السابص  الغمظغ  الرئغج  طصاض  بسث  جغما 

اهللا خالح.) اظاعى الثئر باخرف غغر طثض.

الثولئ الاعظسغئ تصثر طا بغظ ١٩ و٢٣ ططغار دغظار.
جغاجئ  تطئغص  سظ  ظاب  طا  ذلك  إلى  أضفظا  شإذا 
اإلخقتات  برظاطب  بعا  أوخــى  الاغ  الثخثخئ 
العغضطغئ الاابع لخظثوق الظصث الثولغ طظ الافرغط 
إلى  والمظاةئ  الرابتئ  المآجسات  طظ  السثغث  شغ 
افجاظإ أو إلى المصربغظ طظ الظزام، لط غئص عظاك 
طظ داع لقجاشراب تغظ ظصعل إن الثولئ شغ تعظج 
غئص  ولط  المغجاظغئ،  لامعغض  ذاتغئ  طعارد  أي  شصثت 

لعا جعى الةئاغئ أو الثغعن المحروذئ.
شغ  ظفسه  الظعب  سطى  جائرة  التضعطئ  عثه  تجال  وق 
ضض  رغط  الثولغ  الظصث  لخظثوق  والسمالئ  الثدعع 
شغ  اقظاثابات  وصش  تساجم  شعغ  الخادطئ،  الظاائب 
العظغفئ السمعطغئ رغط طؤات اآلقف طظ الحئاب الئاتث 
سظ السمض والثي غساظغ طظ الفصر والئطالئ والاعمغح، 
المعظفغظ  طظ  اآلقف  سحرات  تسرغح  أغدا  وتساجم 
السمعطغغظ طظ أجض الاصطغص طظ ضاطئ افجعر اجاةابئ 
طظ  افخغرة  الثشسئ  سطى  لطتخعل  الخظثوق  لحروط 
ضبرة  أن  افخغرة  الفارة  شغ  تئغظ  وصث  جابص،  صرض 
التثغث الثائر سظ المحاضض والثسائر الاغ تساظغ طظعا 
الضعرباء  وحرضئ  الاعظسغئ  الةعغئ  الثطعط  حرضئ 
والشاز إظما عع إعمال طاسمث وتمعغث لطافرغط شغعما 

وخخثخاعما جغرا سطى السغاجئ ظفسعا.
لقتاةاجات  سقصئ  أي  لعجعد  التضعطئ  ظفغ  إن 
بالجغادات افخغرة شغ افجسار والعصعد والدرائإ، عع 
دلغض سطى أظعا ق ترغث اقساراف بمسؤعلغاعا السغاجغئ 
بالئقد  واقصاخادغئ  اإلظساظغئ  افوضــاع  تردي  سظ 
ظاغةئ اتئاسعا لسغاجات اجاسمارغئ دطرت اقصاخاد، 
سمض  طعاذظ  طظ  الظاس  طظ  اآلقف  طؤات  وترطئ 
ودشسئ باآلقف طظ الحئاب لطعةرة أو المعت غرصا سطى 
أبعاب أوروبا اقجاسمارغئ، شعغ أحئه بتضعطئ اتاقل 
شغ بطث طتاض. وإن الئرلمان الثي خادق سطى ضض عثه 
الصعاظغظ الةائرة غحارك طسعا شغ ضض جرائمعا وشغ 

الاظضغض بافطئ وإذقلعا شغ لصمئ سغحعا.
إن أعط طا تتااجه افطئ اإلجقطغئ شغ وصاظا التاضر 
عع الظثإ العاسغئ المسؤعلئ الاغ تعجه الظاس إلى أن 
شساد الظزام السغاجغ وسمالاه لطشرب الرأجمالغ عع 
وإن  اإلجقطغئ،  افطئ  طظعا  تساظغ  الاغ  افزطئ  جئإ 
الظعدئ المرجعة لظ تاتصص إق بالاترر طظ اقجاسمار 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولــئ  وإصاطئ  أحضاله  بضاشئ 
الظئعة، شعغ الثولئ العتغثة الاغ تصعم سطى أجاس 
سصغثة افطئ وأظزماعا شغ التضط واقصاخاد، وتتفر 

 ضغاظعا وبصاشاعا وتدارتعا طظ أذماع أسثائعا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج
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لعضالئ  تعظج  شغ  الثاخطغئ  وزارة  باجط  الظاذص  أسطظ 
اساصطئ  افطظغئ  الصعات  أن  لفظئاء"  أشرغصغا  "تعظج 
تعالغ ٣٣٠ حثًخا تعرذعا شغ أسمال سظش لغض افربساء 
الاغ  لقتاةاجات  تعاخض  شغ  وذلك   ،٢٠١٨/٠١/١٠
حعثتعا طثن سثة شغ تعظج طظث الجغادات افخغرة شغ 
افجسار. وصال حععد لروغارز إن الةغح اظاحر شغ طثغظئ 

"تالئ" بسث اظستاب ضطغ لصعات افطظ طظ المثغظئ.
ضاظئ  تعظج  شغ  التضعطئ  أن  لطثعحئ  المبغر  أن  إق 
صث ظفئ صئض ذلك وجعد أي سقصئ بغظ عثه افتثاث 
واقتاةاجات سطى ارتفاع افجسار وتفحغ الئطالئ الاغ 
غثل  طعصش  وعع  الماضغ.  افجئعع  الئقد  حعثتعا 
سطى أن عثه التضعطئ ق تجال طخرة سطى إظضار العاصع 
واتئاع جغاجئ دس الرؤوس شغ الرطال شغ الاساطض طع 
وضاقت  تظاصطاعا  الاغ  شافتثاث  افخغرة،  اقتاةاجات 
افظئاء سظ تعظج تثث طبطعا شغ الضبغر طظ الئطثان 
الاغ ُشرضئ شغعا بضض خراطئ حروط خظثوق الظصث 
الثولغ، لثلك شعغ لط تفاجأ السارشغظ بسغاجئ عثا 

الئظك اقجاسماري وآباره سطى الثول والحسعب.
لصث تسعد الظاس طظ التضعطئ ظععر وزرائعا والثئراء 
الاابسغظ لعا سطى طثاطش وجائض اإلسقم لغآضثوا لطظاس 
خسعبئ افوضاع اقصاخادغئ طظ ازدغاد تةط المثغعظغئ 
والسةج شغ المعازظئ الساطئ والسةج شغ المغجان الاةاري 
بالصئعل  إلصظاسعط  السطئغئ،  المآحرات  طظ  وغغرعا 
بما غساجطعن الصغام به طظ صرارات صاجغئ طظ زغادة 
شغ افجسار ورشع لطدرائإ، لضظ طا غاةظئعن التثغث 
شغه عع افجئاب التصغصغئ الاغ أوخطئ الئقد إلى عثا 
الثسعات  ضض  طظ  وبالرغط  الاام.  السةج  طظ  العضع 
الخادرة طظ السثغث طظ الثئراء المثطخغظ إلى ضرورة 
المعصع  افوروبــغ  اقتتاد  طع  الحراضئ  اتفاق  طراجسئ 
طظث جظئ ١٩٩٥، وإلى الاتثغر طظ السغر شغ برظاطب 
خخثخئ المآجسات السمعطغئ الثي بثأ تطئغصه جظئ 
١٩٨٦ طع برظاطب اإلخقتات العغضطغئ الاابع لخظثوق 
الظصث الثولغ، إق أن التضعطئ ق تجال ترشخ تاى الصغام 
بسمطغئ تصغغط لعثه السغاجئ. وذلك لسئإ بسغط عع 
أن عثه السغاجات تمطى سطى تضام تعظج لاظفغثعا 
ذعسا أو ضرعا ولغسئ اخاغارا. لثلك ضان طظ ظاائةعا 
الضاربغئ إشقس آقف الحرضات المتطغئ ظاغةئ المظاشسئ 

غغر الماضاشؤئ طع الئدائع افوروبغئ.
تصرغرعا  شغ  بالخظاسئ"  الظععض  "وضالئ  ظحرت  شصث 
الخادر شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٧ أن الفارة الماراوتئ 
 ٤٣١٩ إشــقس  حعثت   ٢٠١٥  –  ٢٠٠٥ جظئ  بغظ 
أشادت  ضما  حشض.  طعذظ  ألش   ٢٥٠ وخسارة  حرضئ، 
دراجئ صام بعا "الئظك الثولغ" بالاساون طع "المسعث 
شصثت  تعظج  أن   ،٢٠١٢ سام  شغ  لقتخاء"  العذظغ 
الخشرى  حرضاتعا  طظ  الخظاسغ  ظسغةعا  طظ   ٪٥٥
اقتتاد  طع  الحراضئ  اتفاق  تطئغص  طظث  والماعجطئ 
الخظاسغ  اقظاتار  جغاجئ  طظ  ولطاتصص  افوروبـــغ. 
الخظاسغئ  المظاذص  زغارة  غضفغ  تعظج،  شغ  المائسئ 
الاغ أخئتئ طصابر تصغصغئ. وق تجال الحرضات الاعظسغئ 
وذلك  افخرى  تطع  العاتثة  ُتشطص  والسمعطغئ  الثاخئ 
لشغاب الظثغئ الاظاشسغئ وتظّخض التضعطات الماساصئئ طظ 
اظاعاج جغاجئ تمائغئ لقظااج المتطغ. طظ ظاتغئ أخرى 
صام "المسعث الاعظسغ لطثراجات اقجاراتغةغئ" بالاساون 
 ٢٠١٤ شغ  بثراجئ  وتظمغئ"  اجاحراف  "جمسغئ  طع 
أبئئ أن الافضغك الةمرضغ وإسفاء المظاةات الخظاسغئ 
افوروبغئ المعردة تسئئئ شغ خسارة طئاحرة لثجغظئ 

وطظ ظاتغئ أخرى شصث أّضث وزغر حآون الحرق افوجط 
دسمعا  جاعاخض  بقده  أن  بغرت  ألسار  الئرغطاظغ 

لةععد صعات تتالش دسط (الحرسغئ) شغ الغمظ.
طةطج  ظعاب  أجؤطئ  سطى  إجاباه  خقل  بغرت  وصال 
تعل  ٢٠١٨/١/٢٠م  السئئ  الغعم  الئرغطاظغ  السمعم 
إلسادة  السربغ  لطاتالش  دسمظا  ظعاخض  الغمظ "جعف 
خطغرًا  تمردًا  غصاتض  الثي  الغمظ  شغ  (الحرسغئ) 

طثسعطًا طظ الثارج بافجطتئ".
وزغر  العزراء  رئغج  ظائإ  ظاصح  آخر  جغاق  شغ 
المغسري،  أتمث   - عادي  تضعطئ  شغ   - الثاخطغئ 
الئرغطاظغ  افطظغ  المساحار  طع  الفائئ  الثمغج 
قرس طاتسط، الاساون افطظغ بغظ الئطثغظ وخاخئ 

شغما غاسطص بمضاشتئ (اإلرعاب).
"تطرق  لعادي  الاابسئ  الرجمغئ  جئأ  لعضالئ  ووشصا 
والاتثغات  افطظغ،  السمض  تطعغر  طسعصات  إلى  الطصاء 
الاغ تعاجه وزارة الثاخطغئ بحضض سام وطخطتئ خفر 
السعاتض بحضض خاص وإطضاظغئ طساعمئ برغطاظغا شغ 

طساسثة الةاظإ الغمظغ شغ تةاوز عثه الخسعبات".
طع وخعل ذارق سفاش - ابظ أخ سطغ خالح الثي 
صعات  بتماغئ  لحئعة   - التعبغغظ  غث  سطى  صاض 
تظحأ  والاغ  الغمظ  جظعب  سطى  المسغطرة  اإلطارات 
جغحًا طعازغًا غثثم جظاح سطغ خالح، تغث لط تةسض 
وحرسغاه  عادي  صئض  طظ  ُتاطصى  الةغح  عثا  أواطر 
ضعن عادي ضسغفًا وصث غاطصى افواطر طظ السسعدغئ.

وتطسإ  اإلظةطغج  تعالغ  اإلطارات  أن  المسطعم  وطظ 
دورًا شغ اتاعاء التراك الةظعبغ اقظفخالغ المعالغ 
غعدي  اظفخال  أي  لمظع  عظاك  دخطئ  وصث  فطرغضا 
بسمقء اإلظةطغج بأجظتاعط الماسثدة، وعغ تسطط أن 
عادي وحرسغئ الرغاض أخئتعا طتضعطغظ بدشعط 
والاساغح  التعار  سطى  غعاشصعن  وصث  جسعدغئ 
تدشط  تغظ  وذلك  لتزئ،  أغئ  شغ  التعبغغظ  طع 
ترغث  الاغ   - أطرغضا  لخالح  تسمض  والاغ  السسعدغئ 
سمقء  وإضساف  الغمظ  تضط  شغ  التعبغغظ  إحراك 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث طصغثغح*ـ  ـ 

الثور الربغطاظغ والخراع يف الغمظ!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 

اإلظةطغج - وجغضعن طظ الخسعبئ أن غرشخ عادي 
وطظاخروه أي صرار لعا تتئ تطك الدشعذات.

المتسعب  طأرب  طتاشر  غطاصغ  الئرغطاظغ  السفغر 
لاثفغش  المسطمغظ"  "اإلخعان  اإلخقح  تجب  سطى 
ضةغب حرسغئ عادي ضث صغادات طآتمر جظاح خالح 
طبض ذارق سفاش الثي غخرح طبض سمه تماطًا وغثسع 
إلغصاف طا أجماه بالسثوان والتض السغاجغ والتعار، 
ولط غخرح ذارق باساراشه (بحرسغئ) الرئغج عادي 

ضما غصعل طظاصثوه المتسعبعن سطى عادي.
بغظ الفرغصغظ  اإلخقح  عغ  الئرغطاظغ  طعمئ السفغر 
غضعن  أن  غسصض  وق  تماطاً،  طظعما  ضض  دور  وتتثغث 
ذارق سفاش وبسخ صغادات المآتمر طظ بصاغا جظاح 
سطغ خالح طتامغظ شغ أراٍض تابسئ (لطحرسغئ) بط ق 
غسارشعن بعا طع أن اإلطارات طظ دول الاتالش ودخطئ 

الترب تتئ طئرر التفاظ سطى (الحرسغئ) وإسادتعا!
طظ  طرجعطئ  أدوارًا  عظاك  أن  شغ  عغ  الصدغئ  إذًا 
صئض برغطاظغا فجظتاعا (عادي وطظاخرغه وجظاح سطغ 
جغصعده  ربما  والثي  اإلطارات  طظ  المثسعم  خالح 
طافصعن  شعط  خالح)  سطغ  أتمث  أو  سفاش  ذارق 
سطى صاال التعبغغظ لضظعط غثرجعن عض غصاتطعظعط 

تتئ جظاتغظ أم غاتثون شغ جظاح واتث؟
تصعم اإلطارات بما تصعم به ضث التعبغغظ طظ السمض 
باجاصقلغئ سطى افرض وإسثاد جغح ق غطغع عادي 

ضعظعا تسطط أظه تتئ رعظ الدشعط السسعدغئ.
لضظ افتثاث تظئأ أن التض السسضري طسائسث والتض 
السغاجغ عع طا تدشط ظتعه أطرغضا وافطط الماتثة 
طاء  غئصغ  بما  ذلك  شغ  فطرغضا  تابسئ  والسسعدغئ 

وجععا، وبالاالغ شإن اإلظةطغج غفدطعن الئصاء ضمظ 
جظاتغظ غزعران أظعما طثاطفان لغفرضا ظخغئا أضئر 

طظ الضسضئ شغ أي تض جغاجغ صادم.
سطى  وطتسعب  (الحرسغئ)  داخض  تغار  عظاك 
وعط  ضرطان  تعضض  طبض  طظ  التصعصغئ  المظزمات 
طظ غدشطعن لسثم الصئعل بةظاح المآتمر المعالغ 
ضمظ  التعبغغظ  لمةابعئ  سمطعا  إن  إق  خالح  لسطغ 
المامرد  الةظاح  عثا  أن  طع  بـ(الحرسغئ)،  غسمى  طا 
تعضض  بصغادة  العقء  أطرغضغ  عع  عادي  جظاح  طظ 
ضرطان وغغرعا وعع غرغث التعار والتض السغاجغ طع 

التعبغغظ وخاخئ بسث طصاض سطغ خالح.
لسثوان  والمسارض  عادي  سطى  المامرد  الةظاح  عثا 
ترضغا  داخض  طظ  غشرد  التعبغغظ  طع  تظاغما  الاتالش 
ضث  طزاعرات  سمض  غثسط  وعع  وغغرعما،  وأطرغضا 
لطمحعث  سفاش  ذارق  أو  خالح  سطغ  أتمث  سعدة 
اإلظةطغج  أذراف  إلضساف  ذلك  ضض  السغاجغ، 
طترجئ،  عادي  تضعطئ  جسض  طما  بغظعا  والاترغح 
وخرتئ أظه سطى ذارق سفاش وطظ طسه طظ صغادات 
المآتمر العاربئ طظ خظساء بسث طصاض خالح أن تظدط 
برغطاظغا  ضبفئ  ولعثا  سطظًا،  بثلك  وتخرح  لطحرسغئ 
بغظ  افدوار  لرجط  واإلخقح  بعادي  اتخاقتعا  طظ 
سمقئعا وردم الفةعة بغظعط لغافرغعا لصاال التعبغغظ 
المحاغئغظ  أطرغضا  لسمقء  اقلافات  وسثم  ضفرغصغظ 
اقظفخالغ  الةظعبغ  ضالتراك  (الحرسغئ)  داخض  طظ 

وأتئاع المظزمات ضاعضض ضرطان وطظ طسعا.
الغمظ  شغ  أطرغضغ  اإلظةطع  الخراع  غسامر  وعضثا 
ضاظئ  طعما  افطان  بر  إلى  وأعطه  الغمظ  غثرج  ولظ 
التطعل الساطئ والمفثثئ الاغ تفرضعا دول الخراع 
العتغث  الختغح  التض  أطا  بسث،  شغما  سطغعا  تافص  أو 
والظاجع شطظ غضعن إق باطئغص اإلجقم بإصاطئ دولاه 

 دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

الغمظ

ألم يشبع أردوغان من التآمر على أهل سوريا وثورتهم؟!



 السثد ١٦٦  ٣افربساء ٧ طظ جمادى افولى ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٤ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨ طـ 

شعثه  اإلجقم،  سطى   - وبعااظا  وضثبا  طشالطئ   -
(اقظاخارات!) الثمسئ الاغ غاحّثق بعا اإلسقم إغتاء 
إغماءة  شغ  والّرجسّغئ  الّاثّطش  سطى  اظاخارات  بأّظعا 
خئغبئ دظغؤئ إلى أتضام اإلجقم - وعغ برغؤئ طظعا -.
تمعز/ شغ  ووتح"  راغاج  "عغعطظ  طظّزمئ  ظحرت 

"ضمظ  بسظعان  تصرغرا  الماضغ،  السام  طظ  غعلغع 
غسغح شغ خظثوق: المرأة وظزام وقغئ الّرجض شغ 
تجال  ق  بصغعد  وخفاه  بما  شغه  ظّثدت  الّسسعدّغئ"، 
طفروضئ سطى المرأة شغ الّسسعدغئ. وصث أحارت إلى 
أّن الّرغاض "ظّفثت جطسطئ طظ الّاشغغرات المتثودة 
الصغعد  لاثفغش  جظعات  سحر  طظ  أضبر  اطاثاد  سطى 
الصاظعن  إلشاء  ذلك  شغ  بما  المرأة"،  سطى  المفروضئ 
طظ  تخرغح  سطى  بالتخعل  المرأة  غطجم  ضان  الثي 

ولّغ افطر لطسمض. (روجغا الغعم باخّرف)
إّن طا ساحاه المرأة شغ الّسسعدّغئ طظ ترطان... اإلجقم 
طظه براء وعع خظغع تّضاطعا وسطمائعا الثغظ غفاعن سظ 
غغر عثى. عط َطْظ ظطمعا ولغج دغظعا، وضغش لثغظ 
خالصعا أن غترطعا طا لغج شغه طسخغئ لرّبعا؟! والمآلط 
سطى  ظالاعا المرأة  بعثه التصعق الاغ  غائاععن  أّظعط 
أّظعا طظ "برضات السطماظّغئ"... خسؤعا، غظضروظعا وعغ 

أتضام طظ اهللا وعئعا لطمرأة لاتغا سجغجة ضرغمئ.
لضظ! طا غصعم به عآقء المطعك وسطماؤعط سطى أّظه 
وطآجش  طثةض  فطر  الّسسعدّغئ  شغ  لطمرأة  تمضغظ 
الّسظغظ!  آقف  تمتعه  لظ  الةئغظ  سطى  سار  عع  بض 
ظالئ  صث  المرأة  تضعن  "المضاجإ"  بعثه  شعض 
الّطمأظغظئ  تغاة  وتّصصئ  ضراطاعا  وخاظئ  تصعصعا 
تشّغرت  "اقظاخارات"  عثه  أبمبض  والعظاء؟!  وافطظ 
وغقء  الفصر  سطى  شاشّطئئ  اقصاخادّغئ  أوضاسعا 
أو   - المسطعطئ  غغاب  طظ  شئالّرغط  المسغحئ؟! 
طظ  الفصر  ظاعرة  تفّحغ  اجاصراء  غمضظ   - تشغغئعا 
التضعطّغئ  اإلجراءات  وبسخ  الرجمغئ  غغر  الّاصارغر 
 ٢٠١٤ لسام  لطّسسعدغئ  الساّطئ  المعازظئ  ضاثخغص 
دوقر)  ططغار   ٧,٧ (ظتع  جسعدي  رغال  ططغار   ٢٩ طئطس 
الّسسعدّغئ...  ظئ:  (الةجغرة  الفصر...  طسالةئ  لئراطب 
تئّثلئ  وعض  افجعد)  الّثعإ  بطث  شغ  الفصر  طفارصئ 
العغؤئ  (أّضثت  بطالئ؟!  شق  المسغحّغئ  أوضاسعا 
الّسسعدّغئ  شغ  الئطالئ  طسّثل  أّن  لقتخاء  الساّطئ 
خقل الّربع الّباظغ طظ ٢٠١٧ بطس ١٢,٨ ٪)، وق ذقق؟! 
ضّض  ذقق  تاقت   ٥ بمسّثل  غعطّغا  ذقق  تالئ   ١٢٧)
المخّظفات  الّسسعدّغات  (سثد  سظعجئ؟!  وق  جاسئ)، 
جظئ   ٣٢ سمر  تةاوزت  جسعدّغئ   "٢٢٧,٨٦٠" سعاظج 
طا  أعثا  لقتخاء).  الساّطئ  (العغؤئ  تاجّوج.)  ولط 
تامّظاه المرأة شغ الّسسعدّغئ؟! صغادة جّغارة وتدعر 
صغادّغئ؟!  طراضج  سطى  والتخعل  الصثم  ضرة  طئارغات 
أعثا عع طئاشى المرأة المسطمئ جعاء شغ الّسسعدّغئ 

أو شغ غغرعا طظ بقد المسطمغظ؟!!
إّن المرأة المسطمئ شغ ضّض بقد المسطمغظ لظ تظثثع 
سطمئ  صث  فّظعا  الّرظاظئ  الئّراصئ  الّحسارات  بعثه 
زغفعا وتأّضثت أن ق خغر لعا إّق شغ حرع رّبعا، وأّظه 
العتغث الثي ضمظ تصعصعا وتفر ضراطاعا... غصعل 
َوَأَنا  ِألَْهِلِه،   ْ ُرُك َخْ  ْ ُرُك «َخْ والّسقم:  الّخقة  سطغه 
َّ ِإالَّ  ٌ، َوَال َأَهاَنُه ِر اَء ِإالَّ َ َ ْ ِألَْهِلي، َما َأْكَرَم الِّ ُرُك َخْ
شصط...  لاظادي  ططالئعا  جصش  المرأة  شطارشع   .«ٌ َلِئ

 باتضغط حرع رّبعا

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (العذظ السربغ، الثمغج، 
"اسارف  ٢٠١٨/١/١١م):  ١٤٣٩عـ،  اآلخر  ربغع   ٢٤
بعجعد  أطج،  افولى،  لطمرة  طغاظمار  شغ  الةغح 
طآضثًا  راخغظ،  وقغئ  شغ  لطروعغظةا  جماسغئ  طصئرة 
أشراد  طظ  سحرة  صاض  شغ  افطظ  صعات  ضطعع  أغدًا 
جغح  وصال  المدطعثة.  المسطمئ  (افصطغئ)  عثه 
طغاظمار، أطج، إن جظعدًا وجضان صرى طسآولعن سظ 
طصاض سحرة أحثاص طظ أشراد طسطمغ الروعغظةا، تط 
السبعر سطى جببعط شغ طصئرة جماسغئ الحعر الماضغ 
بعقغئ راخغظ. وجاء شغ بغان، ظحر سطى خفتئ الصائث 
طساصئئ  جغاط  أظه  «شغسئعك»،  شغ  لطةغح  السام 

الصروغغظ السرصغغظ طظ راخغظ وصعات افطظ وشصًا لطصاظعن، بسئإ طصاض «اإلرعابغغظ الئظشالغغظ» شغ صرغئ 
آن دغظ، شغ الباظغ طظ أغطعل/جئامئر السام الماضغ. و«الئظشالغعن» عع المخططح المفدض لقحارة إلى 
طسطمغ الروعغظةا شغ طغاظمار، وغساثل طظه سطى أظعط طعاجرون غغر حرسغغظ طظ بظشقدغح، سطى الرغط 
صاطعط.  تط  بط  أوقً  الروعغظةا  سطى  الصئخ  تط  إظه  الئغان  وصال  فجغال.  طغاظمار  شغ  ساحعا  السثغث  أن  طظ 

وبثأ الةغح تتصغصًا شغ التادث الحعر الماضغ بسث السبعر سطى طصئرة جماسغئ شغ طثاشظ الصرغئ".
طسطمغ  ضث  جماسغئ  صاض  بةرائط  بصغاطعط  غسارشعن  طغاظمار  شغ  العبظغعن  الئعذغعن  عط  عا   :
الروعغظةا، وذلك فول طرة بسث ذعل ظفغ وظضران رغط ضبرة الحعاعث الثاطشئ سطى طةازرعط وجرائمعط 
شغ تص الروعغظةا. شعض بصغ سثر لةغعش المسطمغظ أطام اساراف جغح طغاظمار عثا طظ أن غاترضعا 

شعرا لقظاصام طظعط وإشظائعط سظ بضرة أبغعط، اظاخارا لطمسطمغظ وأسراضعط؟!

أعض  لةسض  وتعثغثه،  تتضمه  تتئ  إدلإ  جسض 
سطغعط  تمطغه  لما  وغثدسعن  افطض  غفصثون  جعرغا 
السطماظغ  الضفر  ظزام  لابئغئ  طسعا  وطظ  أطرغضا 

جثغث. سطماظغ  ضفر  لثجاعر  طساظثا  جثغث  ببعب 
ولعثا شطغتثر أعض جعرغا طظ ترضات أردوغان، تغث 
سطى  طسططا  اإلجراطغ  السعري  الظزام  جغش  غةسض 
افطرغضغئ  السغاجغئ  لطتطعل  اقجاسقم  إطا  رصابعط؛ 
الاغ تطئت شغ أجااظئ وشغظا وجظغش، وإطا المعت والثطار 
طظ  الظزام  وتمضغظ  بالصعة  السطمغ(!)  التض  وشرض 
اقجاغقء سطى المظاذص الاغ ترروعا. وعثشه الظعائغ 
عع تبئغئ الظزام السطماظغ شغ جعرغا والتغطعلئ دون 
لما  خغر  أردوغان  شغ  ضان  ولع  اإلجقم.  تضط  سعدة 
تتالش طع روجغا وإغران التطغفاغظ والتاطغاغظ لئحار 
أجث وظزاطه! ولما تتالش طع أطرغضا وشاح لعا صاسثة 
إظةرلغك لادرب أعض جعرغا وتصغط الصعاسث شغعا وتسطح 
طظ  البعار  أخرج  ولما  الضردغئ!  الحسإ  تماغئ  وتثات 
الساسغظ  تارب  ولما  اإلجراطغ!  لطظزام  وجطمعا  تطإ 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغ ترضغا تغث 

غساصض حئاب تجب الاترغر وغغرعط طظ المثطخغظ!...
شارضغا أردوغان شغ تطش حغطاظغ طع تطك الثول؛ تسسى 
إلجعاض بعرة افطئ وطظع جصعط ظزام الضفر السطماظغ 
الثي غترص أردوغان سطى تطئغصه شغ ترضغا وشغ الئقد 
اإلجقطغئ ضما أسطظ أضبر طظ طرة، شغ العصئ الثي غظفث 
الحثخغئ  طخالته  تتصغص  أجض  طظ  أطرغضا  جغاجات 
لطئصاء شغ التضط ولاتصغص بسخ طخالح ترضغا الصعطغئ 
ضما عع غسطظ وضما عع طصرر شغ جغاجئ ترضغا الثارجغئ. 

 ﴾ْكَاِب
َ
ْولُواْ األ

ُ
ُر إِالَّ أ كَّ شعض طظ طثضر؟! ﴿َوَما يَذَّ

وطسغرتغ أجااظئ وجظغش". وغزعر أظه غرغث أن غططع 
الروس سطى افعثاف طظ طعضعع سفرغظ.

بإغساز  جرابطج  طظطصئ  دخطئ  ترضغا  أن  سطما 
أطرغضغ، سظثطا جاء ظائإ الرئغج افطرغضغ السابص 
الخرغح  تأغغثه  عظاك  طظ  وأسطظ  أظصرة،  إلى  باغثن 
طظ  وذطإ   ٢٠١٦/٨/٢٤ غعم  الارضغ  الةغح  لثخعل 
صعات وتثات تماغئ الحسإ الضردغئ اقظستاب طظ 
إظةاح  ذلك  طظ  العثف  وضان  الارضغئ.  الصعات  أطام 
الثطئ افطرغضغئ الاغ ضاظئ ترضج سطى تطإ طظ أجض 
البعار  طظ  ترضغا  وذطئئ  البعار،  غث  طظ  إجصاذعا 
الثغظ وصسعا شغ أتابغطعا وتتئ تأبغرعا الثروج طظ 
جئعات  إلضساف  وذلك  الثولئ،  تظزغط  لصاال  تطإ 
لطظزام  لاسطغمعا  بض  تطإ،  شغ  التصغصغئ  الصاال 

وخطص جئعات جثغثة لقصااال الثاخطغ.
ضئض  شسظثطا  ظفسعا،  الطسئئ  أردوغان  غطسإ  واآلن 
وبثأت  شغعا  وتاخرعط  إدلإ  شغ  البعار  أغثي 
جعي  بشطاء  إدلإ  بطائراتعا  تدرب  روجغا  تطغفاه 
إلى  وغاصثم  المظطصئ  غعاجط  بثأ  الثي  لطظزام 
وحك  سطى  وخار  الزععر"  "أبع  ططار  ذعق  أن 
السصعط بغثه، صام أردوغان ودسا البعار لمساسثته 
الضردغئ،  الحسإ  تماغئ  وتثات  لصاال  سفرغظ  شغ 
جئعئ  سظ  البعار  إلبساد  خئغبئ  سمطغئ  شغ  وذلك 
والساتض  دطحص  شغ  الظزام  طع  التصغصغئ  الصاال 
تسمظ  وق  تشظغ  ق  الاغ  بسفرغظ  اقحاشال  إلى 
سطغعط  غةري  طا  سطى  لطاشطغئ  وضثلك  جعع،  طظ 
أردوغان  ذرغص  سظ  افطرغضان  غتعضه  تآطر  طظ 
طظ  الظزام  لامضغظ  وإغران  روجغا  طع  بالاساون 

تامئ: طاذا تعثف ترضغا طظ سمطغئ سفرغظ؟!

تامئ ضطمئ السثد: طآتمر ظخرة الصثس تآطر سطى الصثس

وُعَع َصراٌر باِذٌض جاِئٌر َلغَج َلُه َظخغٌإ ِطَظ الَتِص وق السثاَلِئ، 
شَفَطسطغُظ ِطْطُك الَسَرِب والُمسِطمغَظ، َبَثلعا شغعا الظفعَس 
 ِطْطَك الَسَرِب 

ُ
الشالغَئ، والِثطاَء الجضغََّئ، وَجَائصى إْن َحاَء اهللا

والُمسِطمغَظ َرْغَط َتتاُلِش الُمئططغَظ، وَلْغَج فَتٍث ضائًظا َطْظ 
ضاَن أْن ُغظاِزَسُعْط شغعا أو ُغَمجَِّصعا...

شثودوا َسِظ الِتمى، واْدَشسعا الثئاَب َسِظ الَسرغِظ، وَجاِعثوا 
وَن  ِيَن يرَْشُ َّ ِ ا شغ اِهللا َتصَّ ِجعاِدِه ﴿َفلُْيَقاتِْل يِف َسبِيِل ابَّ
ْو 

َ
َفُيْقَتْل أ  ِ َوَمْن ُفَقاتِْل يِف َسبِيِل ابَّ ْغَيا بِاْآلِخَرةِ  ُّ ا ََياةَ 

ْ
احل

ِيَن آَمُنوا ُفَقاتِلُوَن  َّ ْجرًا َعِظيًما﴾، ﴿ا
َ
َفْغلِْب َفَسْوَف نُْؤيِيِه أ

اُغوِت  ِيَن َكَفُروا ُفَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل الطَّ َّ ِ وَا يِف َسبِيِل ابَّ
ْيَطاِن اَكَن َضِعيًفا﴾... ْيَطاِن إِنَّ َكْيَد الشَّ َاَء الشَّ ِ ْو

َ
َفَقاتِلُوا أ

واْسَطُمعْا َأنَّ الِةَعاَد اآلَن صث أخئَح َشْرَض َسْغٍظ َسطى ُضضِّ 
صادٍر ِبَظْفِسِه أو طاِلِه وأنَّ َطْظ َغَاَثَطُش َسْظ عثا العاِجِإ 
َ اْشرَتَى  َشَصْث باَء ِبَشَدٍإ ِطَظ اِهللا وإْبٍط َسزغٍط: ﴿إِنَّ ابَّ
َنََّة ُفَقاتِلُوَن يِف 

ْ
نَّ لَُهُم اجل

َ
ْموَالَُهْم بِأ

َ
ْغُفَسُهْم وَأ

َ
ِمَن الُْمْؤِمننَِي أ

ا يِف احكَّْورَاةِ  ِ َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُوَن وَْعًدا َعلَْيِه َحقًّ َسبِيِل ابَّ
وا  َفاْسَتبْرِشُ  ِ ابَّ ِمَن  بَِعْهِدهِ   َ ْو

َ
أ َوَمْن  وَالُْقْرآِن  ِيِل 

ْ
جن ِ

ْ
وَاإل

ِي بَاَفْعُتْم بِِه وََذلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾". َّ بِبَْيِعُكُم ا
وطظ جاظإ آخر، عض أخئتئ طرجسغئ افزعر صرارات 
الثولغ  اإلجرام  وطةطج  المةرطئ  الماتثة  افطط 
والمظزمات الثولغئ الضاشرة الاغ صررت الافرغص بغظ 
طا غسمى ٤٨ و٦٧، والاغ أخئتئ تثغث الةمغع طظ 
دول الشرب وافظزمئ شغ بقد المسطمغظ والاغ تسظغ 
الاظازل سظ بقد اإلجقم واقساراف باقتاقل وإضفاء 
حرصغئ  إلى  الصثس  باصسغط  والصئعل  سطغه  الحرسغئ 
طظ  واإلصرار  شطسطغظ  باصسغط  الصئعل  بسث  وغربغئ 
أضئر طرجسغئ إجقطغئ بالصئعل بتض الثولاغظ - التض 
افطرغضغ وإصاطئ دولئ سطماظغئ عجغطئ تابسئ وطثفر 
لتماغئ غععد - إن جاز تسمغاعا دولئ - شغما تئصى 

وعض  اهللا؟  غرضاه  طا  عع  عثا  شعض  شطسطغظ...  طظ 
عثا عع التضط الحرسغ الماسطص بظا المسطمغظ؟ وعض 
المساسمر  الشرب  أدوات  الثولغئ  المظزمات  أخئتئ 
وأصرت  صسمئ  الاغ  وعغ  تصثطا  شغعا  والثخعل  تًق 
لحرع  تتاضط  ق  طظزمات  أظعا  سطى  شدق  الاصسغط 
اهللا؟ شأغظ أخئتاط بسث أن ضظاط طظارة لطسطط وطقذا 
لقجقم وصعة وطترضا لطةعاد شغ جئغض اهللا؟! أعثا 
اإلجقطغئ  الثولئ  زطظ  سعثظاه  الثي  افزعر  عع 
ق  جططئ  ظض  شغ  الغعم  وأظاط  اإلجقم؟!  سجة  زطظ 
تصغط وزظا لحرع اهللا بتغث أخئتئ الفااوى إجراطغئ 
ترغثه  طا  تسإ  عغ  بض  اهللا  بتضط  لعا  سقصئ  ق 
شغ  ووصعشا  بالتص  ظطصا  ولغسئ  المةرطئ  افظزمئ 
افزعر  طحغثئ  تال  عع  عثا  وأسعاظه،  الضفر  وجه 
التاضط  لععى  تابع  العضسغ،  التضط  ظض  شغ  الغعم 
وطا  اهللا،  شرضه  بما  ولغج  الظزام  غرغثه  بما  غفاغ 
وأدواتعا  الضفر  دول  لرغئئ  تتصغص  إق  المآتمر  عثا 
شغ المظطصئ بالاظازل سظ أرض اإلجقم ولطسغر ُصثطا 
إجقطغئ،  طرجسغئ  أضئر  طظ  بمعاشصئ  الثولاغظ  بتض 
شأغظ أظاط طظ غدإ اهللا سطغضط شغ الثارغظ؟ وأغظ 
بعجعب  أسظاصضط  شغ  الاغ  افطاظئ  سزط  طظ  أظاط 
الئغان وترطئ الضامان؟ شضغش بضط وأظاط تاقسئعن 
وأغظ  الشرب؟  وطساغرة  لطتضام  إرضاء  اهللا  بأتضام 

أظاط طظ تص اإلجقم سطغضط وتص افطئ؟
إن شطسطغظ لغسئ بتاجئ لطمآتمرات وق لئغاظات الحةإ 
الةغعش  تترغك  إلى  بتاجئ  عغ  وإظما  واقجاظضار، 
واجاؤخال ضغان غععد واجابابه طظ ضاشئ أرض اإلجقم 
ضغان  شغ  اهللا  أظجل  بما  التضط  وإسادة  اقتاقل  وضض 
جغاجغ طظئبص سظ اإلجقم أق وعع دولئ الثقشئ سطى 

  طظعاج الظئعة وعع وسث ربظا وبحارة ظئغظا

"٥ اظاخارات تّصصاعا المرأة الّسسعدّغئ شغ ٢٠١٧"، سظعان 
ضئغر وجّثاب تخّثر السثغث طظ الّختش والمعاصع لغظّعه 
عظاك  المرأة  سطى  السسعدّغئ  ططعك  بفدض  أختابه 
ولغزعروا شدطعط سطغعا. أّول عثه اقظاخارات تخعل 
المطك  أخثر  شصث  الّسّغارة،  صغادة  رخخئ  سطى  المرأة 
ططضّغا  أطرا  أغطعل/جئامئر  شغ  السجغج  سئث  بظ  جطمان 
وأّطا  لطظساء.  الّسغارات  صغادة  رخص  بإخثار  بالّسماح 
اقظاخار الّباظغ شعع إظعاء العقغئ سطى المرأة؛ إذ أخثر 
طراجسئ  بـ"ضرورة  صرارا  أغار/طاغع  شغ  جطمان  المطك 
اإلجراءات المسمعل بعا لثغعا ولثى افجعجة المرتئطئ 
بعا ذات الّخطئ، بالاساطض طع الططئات والثثطات المصثطئ 
ذطإ  اقحاراذات الاغ تادّمظ  جمغع  وتخر  لطمرأة، 
التخعل سطى طعاشصئ ولغ أطر المرأة إلتمام أّي إجراء 
أو التخعل سطى أّي خثطئ طع إغداح أجاجعا الّظزاطغ 
والّرشع سظعا شغ طّثة ق تاةاوز ٣ أحعر طظ تارغت خثور 
افطر". أّطا الّبالث شعع تدعر المئارغات؛ إذ أسطظ رئغج 
تحرغظ  شغ  الحغت  آل  ترضغ  لطّرغاضئ  الساّطئ  العغؤئ 
افول/أضاعبر بأّظه تصّرر الئثء شغ تعغؤئ ٣ طقسإ شغ 
الّرغاض وجّثة.. لاضعن جاعجة لثخعل السائقت طططع 
الّرابع  واقظاخار  بثلك.  الثاّخئ  لطّدعابط  وشصاً   ٢٠١٨
عع الّاسغغظ شغ طظاخإ صغادّغئ شغ آذار/طارس؛ شصث 
واشص طةطج الّحعرى الّسسعدّي سطى تعظغش الّظساء شغ 
صطاسات وزارة الترس العذظّغ شغ افسمال المساظثة، 
عثه  وجاءت  الّاصاسث،  بسث  جضظاً  السسضرّغغظ  وتمطغك 
المعاشصئ ظاغةئ تعخغئ رشساعا لةظئ الّحآون افطظّغئ 
الّسططات  صالئ  أغطعل/جئامئر،  حعر  وشغ  بالمةطج. 
تضعطّغ  طظخإ  شغ  اطرأة  تسغغظ  تّط  إّظه  الّسسعدّغئ، 
ضئغر لطمّرة افولى، بسثطا أخثر أطغظ المظطصئ الّحرصّغئ 
شعث بظ طتمث الةئغر أطرًا باسغغظ إغمان بظئ سئث اهللا 
لاصظغئ  الثئر  طتاشزئ  بطثّغئ  رئغج  طساسث  الشاطثي 
المسطعطات ورئاجئ صسط الثثطات الّظسائّغئ ضأّول اطرأة 

جسعدّغئ تحشض عثا المظخإ شغ السمض الئطثّي.
أّطا اقظاخار الثاطج شعع طظع اإلجاءة لطمرأة؛ تغث 
البصاشئ  وزغر  السعاد،  خالح  بظ  سعاد  الثضاعر  أخثر 
بمظع  تسطغمات  افول/دغسمئر،  ضاظعن  شغ  واإلسقم 
خرغتئ  إجاءة  غادّمظ  برظاطب  أو  طسطسض  أي  بّث 
وأّضثت  أخرى.  شؤئ  أّي  أو  الممطضئ  لظساء  ضمظّغئ  أو 
تعغار،  سطى  خفتاعا  سطى  ظحرته  بغان  شغ  العزارة 
بتّصعا  جغطّئص  طثالفئ،  أسماق  تسرض  صظاة  أّي  أّن 

الّظزام وتاّط طساصئاعا سطى عثه المثالفات.
تصغصئ  شغ  وعغ  سطغعا  أذطصعه  طا  عثا  "اظاخارات" 
افطر تدطغض وإبساد لطمرأة شغ الّسسعدّغئ سظ أتضام 
لعا  وعئاعا  صث  "المضاجإ"  عثه  أّن  لاتسإ  دغظعا 
طدطعثة!  طشمعرة  طصععرة  ضاظئ  وأّظعا  السطماظّغئ 
باذض ق غرغثون به إّق الئاذض!! شصث ظالئ المرأة شغ 
طضاظاعا  رشع  طا  التصعق  طظ  سام   ١٤٠٠ طظث  اإلجقم 
وأسّجعا وأضرطعا بظاًا وأخاًا وزوجًئ وأّطًا. ساحئ طضّرطئ 

غثود سظعا الّرجض وغحارضعا تغاته بمعّدة ورتمئ.
المسطمئ  المرأة  ظتع  طعّجعئ  الشرب  جعام  زالئ  ق 
الفصرّي  السمعد  وعغ  افجغال  طرّبغئ  أّظعا  غسطط  فّظه 
شغ افجرة شغسسى جاعثا لخرشعا سظ أتضام دغظعا 
شغ  والمرأة  لعا.  إظخاشعا  وشغ  شغعا  وتحضغضعا 
سطى  تمّردت  أّظعا  لغئّغظ  له  عثشا  خارت  الّسسعدغئ 
ُتِسئئ  طةامسعا  جادت  أتضام  وسطى  السئاءة  تطك 

اظاخارات لطمرأة أم تدطغض لعا وطااجرة بعا؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: زغظئ الّخاطئـ 

جيش ميانمار يعترف للمرة األولى بقتل مسلمي الروهينجا
اآلخر  ربغع   ٢٦ السئئ،  برس،  (شراظج  طعصع  ظحر 
"تسئئئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١/١٣م)  ١٤٣٩عـ، 
تخرغتات ظصطئ سظ دوظالث تراطإ وخش شغعا بطثاظا 
سارم  بشدإ  "تبالئ"،  بأظعا  المعاجرون  طظعا  غأتغ 
شغ جمغع أظتاء السالط، لط غاعصش السئئ سطى الرغط 
وضاظئ  السئارة.  عثه  غساثثم  لط  أظه  إسقظه  طظ 
أدلى  تراطإ  أن  ذضرت  بعجئ"  "واحظطظ  ختغفئ 
طظ  سثدا  طضائه  شغ  اجاصئاله  خقل  الاخرغح  بعثا 

تسمعا  لط  طخادر  سظ  الختغفئ  وظصطئ  العةرة.  تعل  صاظعن  طحروع  شغ  لطئتث  الحغعخ  طةطج  أسداء 
عثا  إلى  الثول  تبالئ  طظ  الصادطغظ  افحثاص  عآقء  ضض  غأتغ  "لماذا  المظاصحات  خقل  جأل  تراطإ  أن 
الئطث؟"، طعضتئ أظه ضان غحغر إلى دول أشرغصغئ وعاغاغ والسطفادور. ولط غظش الئغئ افبغخ الاخرغتات 
أو غسارض سطغعا، وصال إن "بسخ الحثخغات السغاجغئ شغ واحظطظ تثاار الثشاع سظ دول أجظئغئ لضظ 
سئر  افتغان  طظ  ضبغر  شغ  غفسض  وضما  افطرغضغ".  الحسإ  طخطتئ  أجض  طظ  دائما  جغسمض  تراطإ  الرئغج 
تعغار، رد تراطإ سطى عثا الةثل الةثغث الثي غدسه شغ طعصش خسإ بغظما غتاول شغه الاعخض إلى تض 
ضاظئ  اقجاماع  شغ  اجاثثطاعا  الاغ  إن "الطشئ  وصال  التساجئ.  العةرة  صدغئ  تعل  الضعظشرس  شغ  وجط 
دغك  الثغمصراذغ  الحغعخ  طةطج  سدع  أضث  دصائص،  بدع  وبسث  السئارة".  عثه  اجاسمض  لط  لضظظغ  صاجغئ 

دوربظ الثي تدر اقجاماع، أن الرئغج اجاثثم تسئغر "تبالئ الثول" سثة طرات".
: إن تشّعل المئثأ الرأجمالغ شغ السالط عع أضئر ضاربئ تطئ بالسالط، وتراطإ إظما غسئر بخثق 
سظ ظزرة أطرغضا التصغصغئ لحسعب افرض، شعط شغ ظزرعا لغسعا إق سئغثا لعا، ق غساتصعن بروات 
عع  بصغ  ذالما  جمساء  لطئحرغئ  حر  بضض  وجغظدح  ظدح  الرأجمالغئ  شإظاء  بضراطئ.  السغح  وق  بقدعط 
السائث شغ السالط، وعثه الظزرة اقجاسقئغئ الاغ تسائر السظخر افبغخ عع جغث السالط عغ ظفسعا 
الاغ اجاسئثت حسعب إشرغصغا غعطا، وعغ الاغ أتئ بأطبال عاطر وتراطإ. إن خقص الئحرغئ جمساء لظ 
غضعن إق بسعدة اإلجقم إلى التغاة شغ دولئ تطئصه خغر تطئغص وتري السالط أجمع ضغش تتفر ضراطئ 

الئحر، وضغش غشاث المطععف وغسان الدسغش وغظال الفصغر رغغش خئجه بضراطئ.

كل إناء بما فيه ينضح وترامب إناء رأسمالي نضح بما فيه
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شغ الثضرى السظعغئ افولى لرئاجئ دوظالث تراطإ، تط 
إغصاف التضعطئ افطرغضغئ رجمغاً بسئإ سثم المعاشصئ 
سطى طغجاظغئ جثغثة طع الضعظشرس، طما غسظغ أن ٧٥٠ 
ألش طعظش تضعطغ جغئصعن شغ المظجل بثون أجعر. وصث 
أذطص تراطإ سطى ظفسه اجط خاظع الخفصات الضئغر الثي 
"جغةسض أطرغضا سزغمًئ طرة أخرى"، واآلن وبسث جظاه 

افولى شغ التضعطئ تان العصئ لطتضط سطى طا تصصه.
صال طمبض لغظثا جاظحغج: "لصث أبئاعا أظعط غغر صادرغظ 
سطى تعلغ العظائش افجاجغئ لطتضعطئ طبض التفاظ سطى 
افضعاء طداءًة... شضغش غمضظظا أن ظبص بعط لمعاجعئ 
الاتثغات السثغثة الاغ تعاجععا بقدظا؟" وضاإ تراطإ 
السظعغئ  الثضرى  عغ  "عثه  تعغار:  شغ  تسابه  سطى 
عثغئ  غسطعظغ  أن  الثغمصراذغعن  وغرغث  لرئاجاغ 
جمغطئ". وألصى الثغمصراذغعن بالطعم سطى تراطإ، وعع 

ألصى بالطعم سطغعط!
ضاظئ لشئ تراطإ السظخرغئ تسغء إلى أختاب الئحرة 
السعداء وافطرغضغغظ القتغظغغظ والمضسغضغغظ والعظعد 
التمر، ولضظ المسطمغظ ضاظعا أغداً عثشاً إلدارته، تغث 
طثاطش  طظ  المسطمغظ  غمظع  السفر  سطى  تزرًا  شرض 
الئطثان طظ دخعل أطرغضا. واحاسطئ طزاعرات ضثمئ 
ضثه، شغ غعم تظخغئه، وبسث ذلك، أدت إلى أسمال سظش 
وخسائر شغ افرواح. شدائح وإعاظات تتغط به طظ جمغع 
الةعاظإ، وطسزط افطرغضغغظ ق غخثصعن ضقطه. ضما 
عاجط تراطإ ضض طظ سارضه، وصعض جعازه الصدائغ، 
وأجعجة اقجاثئارات، ووجائض اإلسقم. ضما أذل وأضسش 
أسداء تجبه الةمععري وطعظفغه وأسداء طةطج العزراء 
شغ طظاجئات سثغثة، شغ تغظ إن سحرات طظ افذئاء 

غاساءلعن سطظاً سظ ختاه الظفسغئ.
شغ  العسعد  بسخ  بحأن  ظاائب  تصص  شصث  ذلك،  وطع 
الحراضئ  اتفاق  طظ  اقظستاب  طبض  اقظاثابغئ،  تمطاه 
وضمان  لطمظاخ،  بارغج  واتفاق  العادئ،  المتغط  سئر 
خفخ ضرغئغ ضثط لطحرضات افطرغضغئ. إن اظستاب 
تراطإ طظ اقتفاصات الثولغئ صث غدر شغ ظعاغئ المطاف 
بالصغادة افطرغضغئ شغ سالط طاسثد افصطاب سطى ظتع 
طاجاغث. تعجع الخغظ ظفعذعا اقصاخادي والسغاجغ طع 
تراجع أطرغضا شغ الصغادة المسظعغئ لما غسمى بالسالط التر 
لخالح طا أجماه تراطإ: "وضع أطرغضا أوقً". إن أطرغضا 
دائماً طا تدع ظفسعا أوقً، ولضظ تراطإ صث شدح أطرغضا 
وضحش غطاءعا بإبسادعا سظ ظزام سالمغ دولغ تظزمه 
طآجسات وطئادئ دولغئ طبض افطط الماتثة. وصث شسض 
ق  ولضظ  افتغان،  بسخ  شغ  ذلك  السابصعن  الرؤجاء 

افولى  جمادى   ٣ السئئ،  الطظثظغئ،  (التغاة  طعصع  ظحر 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/١/٢٠م) خئرا جاء شغه "باخرف": "وخض 
إلى  السئئ  الغعم  بظج  طاغك  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ 
الصاعرة شغ بثاغئ جعلئ شغ الحرق افوجط غثغط سطغعا 
صرار الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ اقساراف بالصثس 
ساخمئ لضغان غععد. وضاظئ الجغارة طصررة أخقً شغ ظعاغئ 
ضاظعن افول/دغسمئر، لضظعا تأجطئ شغ ظض الشدإ الثي 
أباره صرار تراطإ اقساراف بالصثس ساخمئ لضغان غععد 

وإلشاء السثغث طظ اقجاماسات المصررة. وشغ الصاعرة جغةامع بظج طع الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ صئض أن 
غساصض الطائرة شغ المساء طاعجعاً إلى افردن، بط إلى ضغان غععد بسث ذلك غعطغ اقبظغظ والبقباء".

الصثس  تراطإ  إسقن  شئسث  المسطمغظ،  تضام  طظ  سمقئعا  طع  جغاجاتعا  أطرغضا  تمارس  عضثا   :
ساخمئ لضغان غععد، الثي صالئ الضبغر طظ وجائض اإلسقم إظه الثطعة افولى شغ خفصئ الصرن الاغ تجسط 
أطرغضا أظعا تسثعا لتض صدغئ شطسطغظ، شصث أجض ظائإ رئغج أطرغضا زغارته لطمظطصئ تاى تعثأ اقتاةاجات 
الاغ اظثلسئ شغ شطسطغظ وغغرعا طظ بقد المسطمغظ سطى أبر صرار تراطإ، شغ تغظ أظعر تضام طخر وآل 
جسعد سمقء أطرغضا رشدعط لطصرار تاى ق تاتعل اقتاةاجات الحسئغئ ضثعط، وتجلجل ضغاظاتعط المعارئئ، 
ضما أظعرت تسرغئات طظ طخر ضغش أن المثابرات المخرغئ تسمض سطى ضئط الرأي السام بثخعص صرار 
تراطإ، شأخثت تروج لمصعلئ "ق شرق بغظ الصثس ورام اهللا، المعط إظعاء طساظاة الحسإ الفطسطغظغ"، وعظا 
السةإ السةاب، أشمظ أجض إظعاء طساظاة أعض شطسطغظ غصعم الظزام المخري بتخار صطاع غجة بحضٍض أبحع 
طظ ضغان غععد ظفسه؟! والثقخئ عغ أن سمقء أطرغضا والشرب الضاشر غسمثون إلى اتاعاء طعجئ الشدإ 
وغمررون  افطرغضان،  المسآولغظ  باجاصئال  غصعطعن  بط  المسألئ،  المسطمعن  غاظاجى  أن  إلى  السارطئ، 

جغاجاتعا شغ غفطئ جثغثة طظ المسطمغظ، لضظعط غمضرون وغمضر اهللا، واهللا خغر الماضرغظ.

وصث ظصطئ ختغفئ التغاة الطظثظغئ شغ ٢٠١٨/١/١٦ أن 
إلشاء  سثم  سئاس  طظ  ذطئئ  صث  أوروبغئ  دول  خمج 
اتفاق أوجطع، ضما وظصض طعصع ختغفئ الحرق افوجط 
الفرظسغ  الرئغج  طئسعث  أن   ٢٠١٨/١/٢٠ باارغت 
المةطج  اجاماسات  صئض  جرا  اهللا  رام  زار  صث  طاضرون 
المرضجي، والاصى بضئغر طفاوضغ السططئ خائإ سرغصات 
أطرغضغئ  رجالئ  وظصض  المثابرات،  طثغر  شرج  وطاجث 
لطسططئ تثسععا شغه لطاروي وسثم اتثاذ صرارات صعغئ، 

واقظازار تاى تطرح أطرغضا خطاعا بحضض رجمغ.
بض إن افردن وعع حرغك السططئ شغ رشخ صرار تراطإ 
وطتاوقت السسعدغئ الاروغب فشضار أطرغضا تراطإ، صث 
ططك  خرح  تغث  افخغرة،  اآلوظئ  شغ  ارتثاء  أضبر  بثى 
افردن شغ لصاء طع طاصاسثغظ سسضرغغظ بأن "الصدغئ 
الفطسطغظغئ لغسئ طسآولغاظا وتثظا… وطخالتظا شعق 
ضض اقسائارات"، وعغ طتاولئ لطعرب طظ المعاجعئ طع 
أطرغضا والسسعدغئ وضغان غععد، وإغضال افطر لطسططئ 
طع إشراغ طعاصفعا طظ المداطغظ التصغصغئ، تغث غساظغ 
وظاغةئ  الفساد  ظاغةئ  المالغ  السةج  طظ  افردن  ظزام 
اقرتعان لطمآجسات الثولغئ الاغ تاتضط شغعا أطرغضا، 

وطا أزطئ الثئج افخغرة إق طبال سطى ذلك.
باارغت  السربغ  الصثس  ختغفئ  ذضرته  طا  سطى  سقوة 
٢٠١٨/١/٢٠ سظ وسعد أطرغضغئ تطمغظغئ بإسطاء شرخئ 
السفارة  وأن  تراطإ،  صرار  تظفغث  صئض  حعرا  لمثة ٢٠ 
لظ تصام شغ (الصثس الحرصغئ) وأن أطرغضا جاساضمض 

دسمعا لفردن والسططئ، وعع طا غسظغ تطمغظا لفردن.
لصرار  الثولغئ  المسارضئ  بتةط  شعجؤئ  صث  شأطرغضا 
طظ  خاخئ  الصثس،  تعل  تراطإ  الماسةرف  رئغسعا 
صئض الثول افوروبغئ، ترخا سطى رؤغاعط لطتطعل الاغ 
تادمظ طخالتعط، لضظعا ق تساطغع العصعف بصعة شغ 

وجه أطرغضا، الاغ بثأت تمغض إلى تعثئئ الطسئئ صطغق.
الاترغر  طظزمئ  تضرجعا  الاغ  الثغئات  شعثه 
سجاء  وق  طاعصسئ،  خغئات  عغ  المرضجي،  وطةطسعا 
طسطك  غسطضعا  أن  إق  أبعا  الثغظ  شعط  فختابعا، 

الافرغط، وأن غضعظعا أدوات بغث الثول الضئرى.
وعثا ق غسظغ تالغا اظاعاء طقطح عثا الخراع الثولغ 
جعئ  طظ  وأوروبا  جعئ  طظ  وطحارغسعا  أطرغضا  بغظ 
أخرى، لضظعا طتاولئ لطاعثئئ المآصائ، قتاعاء المعصش 
المترج فطرغضا، شسطى جئغض المبال طا إن أسطظ ظاظغاعع 
غعم  لطعظث  زغارته  أبظاء  غععد  ضغان  وزراء  رئغج 
٢٠١٨/١/١٦ أن ظصض السفارة جغاط شغ غدعن سام، 
تاى رد سطغه تراطإ وأسطظ أن ظصض السفارة جغساشرق 

جظعات، شاراجع ظاظغاعع سظ وسثه.
إق  وجثت  طا  السططئ،  وولغثتعا  المظزمئ  عثه  إن 
لاضرغج الثغاظئ بالاظازل سظ طسزط أرض شطسطغظ، 
شمةرد بصاء عثه السططئ عع أضئر بخمئ حرسغئ ضاذبئ 

سطى بصاء ضغان غععد واتاقله لفرض والمصثجات.
وذظغئ  صدغئ  شطسطغظ  صدغئ  لةسض  خغار  أي  إن 
أم  المفاوضات،  بظعب  أضان  جعاء  شاحض،  خغار  عع 
والاغ  شطسطغظ  بأعض  المتخعرة  المصاوطئ  بظعب 
شغ  وتأطض  بض  الةعاد،  طظ  وجغعحعا  افطئ  تسفغ 
اقظدمام لمظزمئ الاترغر، خاخئ بسث إخثار وبغصئ 
به  صئطئ  بما  تصئض  والاغ  افخغرة  السغاجغئ  تماس 

 طظزمئ الاترغر طظ صئض
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

اجاماسات املةطج املرضجي ملظزمئ الاترغر، 
الثغئئ حرسغئ  وتةثغث 

المرضجي  المةطج  اجاماسات  جئص  لما  الماابع 
صرارات  طظ  خثر  وطا  بسثعا  وطا  الاترغر  لمظزمئ 
لظ غسغا شغ الثروج بظاغةئ تامغئ بأن عثه الصرارات 
المظزمئ  لعثه  الثغئئ  ترجت  بطرغصئ  إق  تثرج  لظ 

الفطسطغظغئ. السططئ  وولغثتعا 
تطك الثغئئ تمبطئ شغ أطرغظ:

شالصرارات  الثغاظغئ،  المعاصش  اجارار  اجامرار  عع  افول: 
الاغ خثرت تمسضئ بالسقم والمفاوضات والمآتمرات 
وفعض  والمسطمغظ  لقجقم  المسادغئ  الثول  برساغئ 
شطسطغظ، سطى الرغط طما جّرته سمطغئ السقم واقتفاصغات 
الثغاظغئ طظ ضعارث وجرائط بتص شطسطغظ وأعطعا، شعغ 
بـ(الصثس  غسمى  طا  وطظعا  شطسطغظ  طسزط  جسطئ 
الشربغئ) ططضا خالخا لغععد شغ تغظ غاط الافاوض سطى 
تاطغئ  افطظغئ  وأجعجتعا  السططئ  طظ  وجسطئ  الئاصغ، 
لضغان غععد، وتمطئ افسئاء افطظغئ والمالغئ واقصاخادغئ 
شغ  اتاقل  أرخص  وجسطاه  اقتاقل  سظ  والسغاجغئ 
الاارغت باساراف صادة السططئ أظفسعط، بغظما غثشع أعض 
شطسطغظ البمظ طظ دطائعط وصعت سغالعط سئر الدرائإ 

الماخاسثة غعطا بسث غعم، شغ الدفئ وغجة.
إن الصئعل بالافرغط لغج بطعلئ وإظما عع خغاظئ.

سظ  الاظازل  ظعب  سطى  الامارس  الئطعلئ  طظ  شطغج 
بتسإ  شطسطغظغئ  دولئ  إلصاطئ  شطسطغظ  طظ   ٪٨٠
سطى  التفاظ  الئطعلئ  طظ  ولغج  الثولغئ،  الحرسغئ 
افطر  وتخعغر  غععد،  بضغان  تسارف  الاغ  اقتفاصغات 
بأظه صمئ الخمعد العذظغ سطى بصاغا تراب وذظ غطسظ 

طظ باسه وجسطه شغ طعإ رغاح الثول اقجاسمارغئ.
صــرارات  اتثاذ  سظ  القشئ  الاراجع  شعع  الباظغ:  أطــا 
دراطاتغضغئ، أو خثاطغئ ضما عع لسان تال ضئار رجاقت 

المظزمئ والسططئ صئض تطك اقجاماسات بأجابغع وأغام.
غفةر  ق  أظــه  السططئ  رئغج  سظ  المسععد  شمظ 

الصظابض السغاجغئ، بصثر طا غئططعا.
ولطالما عثد رئغج السططئ بتطعا وتسطغط المفاتغح 
غسظغ  طصخث  شغ  أوجطع،  اتفاق  إلشاء  أو  غععد،  لضغان 
الرجعع إلى طا غسرف بتض الثولئ العاتثة، وعع طا غحضض 

تعثغثا لضغان غععد والثي غرشخ عثه الفضرة.
صئض  المتاض  طع  افطظغ  الاظسغص  إلشاء  وصررت  بض 

ساطغظ، وعع طا لط غظفث.
المتاض،  طصاوطئ  غاةظئعن  ورئغسعا،  السططئ  شعثه 
بدرائإ  المئاطى  حسئه  عع  غصاوطه  طظ  أضبر  بغظما 
الاارغت،  شغ  اتاقل  أرخص  أطظ  لاعشغر  الدفئ  شغ 
غجة  صطاع  شغ  المسابر  وإغقق  بالسصعبات  والمئاطى 

الثي غسغح شغ أزطات ق طاظاعغئ.
أعض  سطى  تمارس  إظما  وصعته  سئاس  شئطعقت 
شطسطغظ إلضظاك سغحعط شسطغا، بغظما ق تماث غثه 

سطى ضغان غععد إق طظ أجض تفر أطظه.
أطا أوروبا وإن ضاظئ تسارض طداطغظ طا تطرته أطرغضا 
شغ خفصئ الصرن، ترخا سطى سثم تفرد أطرغضا بالتطعل، 
وسطى سثم الاأبغر سطى ظزام افردن المعالغ لئرغطاظغا، 

إق أظعا ق ترغث اقخطثام طع أطرغضا بحضض شر.
رئغج  ذطإ  وبرغطاظغا  شرظسا  طظ  ضض  رشدئ  شطصث 
بثسط  طظفرد  بحضض  باقساراف  زارعما،  الثي  السططئ 
أطرغضا،  إلى  الرجعع  دون  شطسطغظغئ  دولــئ  إســقن 
شأوروبا رغط طسارضاعا فشضار تراطإ وصراره بثخعص 

الصثس، إق أظعا آبرت سثم اقخطثام بأطرغضا.

تضام املسطمني دطى
خغعذعا بغث الشرب املساسمر

ضحش الضاتإ افطرغضغ "طاغضض وولش" الظصاب سظ أن 
رئغج أطرغضا دوظالث تراطإ "ضان وراء خسعد طتمث 
بظ جطمان إلى طظخإ ولغ السعث السسعدي"، بسث 
إسفاء افطغر طتمث بظ ظاغش طظ جمغع طظاخئه، وذضر 
وغدإ..  "ظار  اجط  غتمض  الثي  ضاابه  شغ  الضاتإ 
ابظ  تعلى  سظثطا  أظه  افبغخ"،  تراطإ  بغئ  داخض 
جطمان وقغئ السعث ضان تراطإ غائةح صائًق سظه وسظ 
خعره جارغث ضعحظر: "وضسظا الرجض الثي غثخظا شغ 
الصمئ". وأضاف الضاتإ شغ ضاابه المبغر لطةثل: إن 
"تراطإ ضان غصعل فخثصائه إظه عع وجارغث عظثجا 

اظصقبًا جسعدغًا". (الثطغب أوظقغظ).
إن  أضاف:  تغظ  ذلك  طظ  أبسث  إلى  الضاتإ  وذعإ 
دوظالث تراطإ أبطس طظ تعله أن الرغاض جامعل وجعدا 
طتض  لغتض  السسعدغئ  شغ  جثغثا  أطرغضغا  سسضرغا 

الصغادة افطرغضغئ المعجعدة شغ صطر. (الةجغرة ظئ).
وذضر "وولش" أغدا شغ ضاابه أن السسعدغئ أظفصئ 
سطى جعرة رصخئ السغش لاراطإ وسائطاه بالرغاض 

٧٥ ططغعن دوقر.
وطظعط  المسطمغظ  تضام  أن  بةقء  غادح  عضثا 
شعع  الشرب،  غترضعط  دطى  طةرد  جسعد،  آل  تضام 
خثطئ  لغضعظعا  شغه  وغبئاعط  التضط  إلى  غعخطعط 
غصعم  بط  اإلجقم،  بقد  شغ  لمخالته  وتراجا 

باشغغرعط إذا تط اجاعقضعط إن أراد.
وظعر ذلك واضتا شغ خسعد تاطث صرضاي إلى جثة 
دبابئ  شعق  وخطعا  أن  بسث  أششاظساان  شغ  التضط 
أطرغضغئ، وضثلك التضعطات الاغ أظحأعا برغمر التاضط 
سمغطعا  أطرغضا  دسمئ  وضغش  السراق،  شغ  افطرغضغ 
ضرجغ  إلى  وخسعده  طخر  شغ  اظصقبه  شغ  السغسغ 
التضط عظاك، وظعر ذلك أغدا شغ طا جمغ (المئادرة 
الثطغةغئ) الاغ رساعا الثول الثمج دائمئ السدعغئ 
شغ طةطج افطظ وسطى رأجعا أطرغضا وبرغطاظغا، الاغ 
ظخئ سطى إغخال سئث ربه عادي رئغسا تعاشصغا لطغمظ!

وعضثا لط غفاأ الشرب شغ سمطه الثؤوب سطى إغخال 
طظ غرغث طظ السمقء إلى تضط بقد المسطمغظ ضغ 
(الظفط  بقده  إلى  البروة  تثشص  اجامرار  له  غدمظعا 
والبروات...)،  والمسادن  الطاصئ  وطخادر  والشاز 
اإلجقم،  سطى  التدارغئ  تربه  شغ  طسه  وغحارضعا 
جاعتث  الاغ  تتثغثا  الراحثة  الثقشئ  سعدة  وطظع 
المسطمغظ شغ ضغان واتث غسمض إلصاطئ أتضام الثغظ 
وتمض اإلجقم لطسالط بالثسعة والةعاد، وعثا عع طا 
غرتسإ الشرب المساسمر طظه فظه جغفصث بثلك جمغع 
طظعا،  وجغثتر  بض  المسطمغظ،  بقد  داخض  طخالته 
ولظ تساطغع صعته العصعف شغ وجه جتاشض اإلجقم 
وعغ تثك بغعتعط الئغداء والسعداء سطى تث جعاء.

إن طا غتثث الغعم شغ دغار المسطمغظ طظ طآاطرات 
غثطط لعا وغظفثعا الشرب الضاشر شغ إغخال سمقئه 
إلى رأس عرم السططئ شغ بقدظا، إظما غتثث بسئإ 
خغاظات أولؤك التضام الثغظ ق غسرشعن إلعاً غسئثوظه 
سطى  سروحعط  لعط  غبئئ  الثي  الضاشر  الشرب  جعى 
شغ  جغاجاته  ذرغصعط  سظ  وغظفث  المسطمغظ،  رصاب 
المظطصئ وغحسض تروبعا تربا تطع افخرى، ضغ تثور 
المسطمعن  غسرف  ق  بغظما  التربغئ،  طخاظسه  سةطئ 
لماذا غاصاتطعن شغما بغظعط، إق تتئ حسارات ذائفغئ 
أو طظاذصغئ، صام الشرب بظفسه باسرغئعا بغظعط سظ 

ذرغص سمقئه السغاجغغظ والفضرغغظ.
ذرغص  شغ  والسغر  الفاجث،  العاصع  عثا  طسالةئ  إن 
جماسئ  ضمظ  الةاد  بالسمض  إق  غاط  ق  الظععض 
وشضرة  سصغثة  اإلجقم  تائظى  طثطخئ  واسغئ 
وضظج  افظزمئ  عثه  تشغغر  سطى  وتسمض  وطظعاجا، 
ظفعذ الشرب المساسمر طظ بقد اإلجقم، سظ ذرغص 
إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شغا شقح 
طظ سمض لعا، وغا خسران طظ تثاذل وأسرض سظعا، 
ََياةِ 

ْ
ِيَن آَمُنوا يِفْ احل َّ صال تسالى: ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ ُرُسلََنا َوا

 ﴾ْشَهاُد
َ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ا
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حكام المسلمين يحتوون احتجاجات شعوبهم على قرار ترامب
ليتسنى لهم تمريره الحقا
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بسث طرور جظئ سطى رئاجئ تراطإ:
عض ضاظئ ظاجتًئ أم شاحطًئ؟

غداعغ ذلك غطرجئ تراطإ. وصث تسرض تطفاء أطرغضا 
وأسثاؤعا سطى تث جعاء لفزاظاه وتعثغثاته.

إلى  التضط  شغ  غساظثون  السالط  شغ  الثولئ  رجال  إن 
تصائص جغاجغئ أضبر طظ الثطابات، ولضظ تراطإ غعثئ 
شالصادة  لثلك  له،  غخعتعن  الثغظ  أولؤك  وغرضغ 
اآلخرون شغ جمغع أظتاء السالط ق غمضظعط الاترر طظ 
صغعد الرأي السام المسااء طظ الشطرجئ افطرغضغئ. أبار 
تراطإ الاعترات بحأن ضعرغا الحمالغئ لاثعغش الخغظ، 
وطع ذلك اجامرت الخغظ شغ الظمع اصاخادغاً وجغاجغاً، 
شغ تغظ تمضظئ ضعرغا الحمالغئ طظ إتراز تصثم ضئغر 
دوقً  تراطإ  عثد  والظعوغئ.  الخاروخغئ  صثراتعا  شغ 
أخرى بالسظش، بما شغ ذلك المضسغك وشظجوغق وإغران، 
ولضظ لط غظخع أتث إلى تعثغثاته تماطاً ضما شسض بسخ 

التضام السمقء شغ الئقد السربغئ.
وخقل زغارة تراطإ لطسسعدغئ شغ أغار/طاغع، تط اإلسقن 
وصال  دوقر.  ططغار   ٣٨٠ صغماعا  ضثمئ  خفصئ  سظ 
المساحار اقصاخادي لطئغئ افبغخ غاري ضععغظ شغ 
خاام جعلئ تراطإ إن "الرئغج اجاطاع أن غصعم بئسخ 
الخفصات المثعحئ الاغ صثطاعا إدارات جابصئ". وطظ 
تآدي  أن  باقتفاصغات  المحارضئ  المالغئ  المئالس  حأن 
بالفسض  تضاشح  إظعا  تغث  إشقجعا،  إلسقن  بالسسعدغئ 
لثشع طئطس ١١٢ ططغار دوقر شغ افجطتئ غغر المةثغئ 
المافص سطغعا شغ سام ٢٠١٢ تتئ إدارة أوباطا. وواشص 
الضعظشرس سطى دسط اقتفاق بسث ضمان تخعل ضغان 
غععد سطى أجطتئ أضبر تصثطاً. وضما عغ سادة تراطإ 
ضثبئ!  لاضعن  تتعلئ  الخفصئ  عثه  شتاى  ورئاجاه، 
تغث إن طا غسمى بالخفصات عغ شغ الشالإ طثضرات 
تفاعط غغر ططجطئ. وطع ذلك، زادت السسعدغئ خثطاتعا 
فطرغضا، وعا عغ تحاري أجطتئ جثغثة لصاض المجغث طظ 
المسطمغظ شغ الغمظ واقظدمام إلى ضغان غععد شغ 
طئادرات غغر طتثدة، والاغ تعثد بسفك المجغث طظ 
الثطاء وضغاع المعارد والبروات شغ خراع طخطظع طع 
إغران. وأخغرًا، عظالك طا غسمى بـ"خفصئ الصرن" الاغ 
تادمظ اساراف تراطإ بالصثس ضساخمئ أبثغئ لضغان 

غععد وإعاظئ أسزط وأحث لطسططئ الفطسطغظغئ.
بسث سام واتث شغ طظخئه، صّسط تراطإ بقده، وأبسث 
تطفاء أطرغضا، وشحض شغ إغصاف الظفعذ الخغظغ شغ السالط، 
سطغعا  تسامث  ضاظئ  الاغ  الثولغئ  المآجسات  وأضسش 
التضام  رصاب  سطى  الثظاق  وحثد  السابص،  شغ  أطرغضا 
عغمظئ  تراطإ  وشدح  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  السمقء 
 أطرغضا، وبسمطه عثا شإن أطرغضا تصارب طظ ظعاغاعا
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