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بصطط: سئث الططغش داسعق*

خطا  سطى  الصثس  أزصئ  تظزش  "ترضغا  سظعان  تتئ 
أوظقغظ،  (الثطغب  طعصع  ظحر  التمغث"،  سئث  جططاظعا 
الثمغج، ٢٠ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/٩م)، الثئر 
الاالغ: "وخض إلى الصثس المتاطئ، الثمغج، شرغٌص طظ 
بطثغئ طرام بعقغئ صعظغئ الارضغئ؛ بعثف تظزغش اآلبار 
السبماظغئ وأزصئ الصثس، شغ إذار طحروع سطى "خطا 
سئث التمغث". وبتسإ وضالئ "افظاضعل" الارضغئ، جضإ 
رئغسئ  بغظعط  أحثاص؛   ١١٠ طظ  المضعن  الفرغص 
جطئعه  الثي  العرد  طاء  ذعرو"،  "شاذمئ  طرام  بطثغئ 
طسعط طظ وقغئ "إجئارذئ" الارضغئ بمتغط المسةث 
تخرغح  شغ  ذعرو  وصالئ  الحرغش.  والترم  افصخى 
لثسعة  اجاةابئ  الصثس  إلى  جاءوا  إظعط  لطختفغغظ، 
الرئغج الارضغ، رجإ ذغإ أردوغان، لفتراك بجغارتعا. 
وأضاشئ أظعط زاروا طثغظاغ الصثس والثطغض، وصاطعا 
الثاخض  طظ  السبماظغئ،  اآلبار  طظ   ٦٠ ظتع  باظزغش 

والثارج، طئّغظًئ أن الفرغص غصعم أغداً باظزغش افزصئ".
: "أرجض بغعدور عرتجل رجالئ إلى السططان 

ج

بمئطس  صرضا  شغعا  سطغه  غسرض  الباظغ  التمغث  سئث 
السماح  طصابض  إجارلغظغ،  جظغه  ططغعن  سحرغظ 
لطغععد بالعةرة إلى شطسطغظ، وطظتعط صطسئ أرض 
"ترغإ  الرجالئ:  ظص  ذاتغا.  تضما  سطغعا  غصغمعن 
جماساظا شغ سرض صرض طاثرج طظ سحرغظ ططغعن 
غثشسعا  الاغ  الدرغئئ  سطى  غصعم  إجارلغظغ  جظغه 
الغععد المساسمرون شغ شطسطغظ إلى جقلاه، تئطس 
عثه الدرغئئ الاغ تدمظعا جماساظا طائئ ألش جظغئ 
إجارلغظغ شغ السظئ افولى وتجداد إلى ططغعن جظغه 
شغ  الاثرغةغ  الظمع  عثا  وغاسطص  جظعغا.  إجارلغظغ 
الدرغئئ بعةرة الغععد الاثرغةغئ إلى شطسطغظ، أطا 
جغر السمض شغاط وضسه شغ اجاماسات حثخغئ تسصث 
شغ الصسطظطغظغئ. طصابض ذلك َغَعإ جقلاه اقطاغازات 
الاالغئ: العةرة الغععدغئ إلى شطسطغظ، الاغ ق ظرغثعا 
غغر طتثودة شصط، بض تحةسعا التضعطئ السططاظغئ 
الغععد  المعاجرغظ  وتسطغ  طمضظئ.  وجغطئ  بضض 
اقجاصقل الثاتغ، المدمعن شغ الصاظعن الثولغ، شغ 
الثجاعر والتضعطئ وإدارة السثل شغ افرض الاغ تصرر 
لعط (دولئ حئه طساصطئ شغ شطسطغظ). وغةإ أن غصرر 
شغ طفاوضات الصسطظطغظغئ، الحضض المفخض الثي 
جامارس به تماغئ السططات شغ شطسطغظ الغععدغئ 
والصاظعن  الظزام  أظفسعط  الغععد  جغتفر  وضغش 
بعاجطئ صعات افطظ الثاخئ بعط. صث غأخث اقتفاق 
الحضض الاالغ: غخثر جقلاه دسعة ضرغمئ إلى الغععد 
لطسعدة إلى أرض آبائعط. جغضعن لعثه الثسعة صعة 
الصاظعن وتئطس الثول بعا طسئصا. وصث رشخ السططان 
سئث التمغث ططالإ عرتجل، وورد سظه شغ ذلك صعله: 
عثا  شغ  جثغئ  خطعات  غاثث  بأق  عرتجل  "اظختعا 
المعضعع شإظغ ق أجاطغع أن أتثطى سظ حئر واتث 
طظ أرض شطسطغظ، شعغ لغسئ ططك غمغظغ، بض ططك 
افطئ اإلجقطغئ، ولصث جاعث حسئغ شغ جئغض عثه 
بمقغغظعط،  الغععد  شطغتافر  بثطه،  ورّواعا  افرض 
غساطغسعن  شإظعط  غعطا  الثقشئ  دولئ  طجصئ  وإذا 
آظثاك أن غأخثوا شطسطغظ بق بمظ.. ولضظ الاصسغط 
لظ غاط إق سطى أجسادظا"." (الةجغرة ظئ) عضثا ترك 
السططان سئث التمغث رتمه اهللا الصثس ظزغفئ، بأن 
أبصاعا ذاعرة طظ غععد افظةاس، وطظسعط طظ إصاطئ 
ضغان لعط شغ شطسطغظ المئارضئ، ولع ضان أردوغان 
تصا غرغث أن غصافغ خطا السططان سئث التمغث الباظغ 
شغ تظزغش الصثس لما أرجض رساغاه إلغعا تتئ تراب 
وفرجض  العرد،  بماء  وأزصاعا  آبارعا  لغظزفعا  غععد 

جغحه لغتررعا وغطعرعا طظ غععد!

الئحرغئ  اضاعت  الثي  الفاجث  الرأجمالغ  الظزام  إن 
طظ  غةابه  لظ  بض  تثا  له  غدع  لظ  حروره،  بظار  جمساء 
واإلظسان  الضعن  خالص  سظث  طظ  رباظغ  ظزام  إق  جثوره 
والتغاة، ولظ غعصش جحع طساظصغه وجئروتعط إق أظاس 
ضض  وظفثوا  سصغثته،  سطى  وتربعا  اإلجقم،  طئثأ  رضسعا 
أظاس  تغاتعط،  أطعر  ضض  شغ  أتضام  طظ  سظه  اظئبص  طا 
تطئغص  عثشعط  وتسالى،  جئتاظه  هللا  ظعاغاعط  أخطخعا 
طرضج  لااسظط  بأطاعط  والظععض  سقه،  شغ  جض  حرسه 
 ، اهللا  رجعل  ذلك  شغ  أجعتعط  افطط،  بغظ  الخثارة 

وصثوتعط ختاباه الضرام رضغ اهللا سظعط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  بعرة الحام تتااج إلى الصغادة السغاجغئ العاسغئ ضغ  

    تثطخعا طظ طااعات المرتطئ وتسغر بعا إلى الظخر ...٢

-  اجاصقل ضاالعظغا؛ المصثطات والسعاصإ ...٢

-  بسث سام طظ جغاجئ تسعغط الةظغه طخر إلى أغظ؟!  ...٤

-  التخار الثي تفرضه صعات الاتالش السربغ 

    بصغادة السسعدغئ غثظص الغمظ المارظح أخق ...٤
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ظعار  الترغري  جسث  الطئظاظغئ  التضعطئ  رئغج  أسطظ 
طفاجأ  وبحضض  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٤ السئئ 
اجاصالاه  بغان  الترغري  وتق  طظخئه.  طظ  اجاصالاه 
ضًق  بغاظه  شغ  وعاجط  السسعدغئ،  شغ  وجعده  أبظاء 
لمج  أظه  إلى  طحغرا  لئظان،  شغ  وتجبعا  إغران  طظ 
دون  طظ  اقجاصالئ  عثه  وأتئ  قغاغاله.  طثططا 
الثاخطغئ  السغاجغئ  افجعاء  ضاظئ  بض  تمعغث،  أي 
أظه  لثرجئ  تام،  وئام  شغ  افشرصاء  بغظ  لئظان  شغ 
جئص اجاصالاه تعصغُسه لمرجعم تسغغظ جفغر لطئظان 
صرار  أن  غسظغ  وعثا  واتث،  أجئعع  صئض  دطحص  شغ 
اجاصالاه لط غضظ ظابسا طظ حثخه ولط غضظ غسطط 
به بض تط إبقغه بثلك بسث اجاثسائه إلى الممطضئ.

الاغ  الاسعغئ  سطى  اظصقباً  تحضض  عثه  اقجاصالئ  إن 
خغشئ السظئ الماضغئ والاغ ظاب سظعا اظاثاب تطغش 
لطةمععرغئ وتحضغض  تجب إغران طغحغض سعن رئغساً 
التضعطئ تئاساً. عثه الاسعغئ الاغ خاغاعا أطرغضا شغ 
ظروف  ضمظ  جاءت  جرغع  وبحضض  أوباطا  سعث  آخر 
دولغئ ووصائع إصطغمغئ طسغظئ، خخعخا شغ طا غاسطص 
بالعضع شغ جعرغا. عثه الاسعغئ تمئ ترجماعا شغ 
داخض لئظان سطى أظعا اظاخار لطمتعر التطغش لطظزام 
السعري والاغ ضطفئ جسث الترغري بأن غثسر حسئغاه 
بحضض ضئغر. وصث صام الترغري وتغاره بأسمال جغاجغئ 
سثة لغسارجع بسداً طما خسره لضظ ضض تطك افسمال لط 
تآِت أضطعا، وبصغئ حسئغئ تغاره شغ تالئ تثععر، شضان 
ق بث طظ إسادة إظااج تغاره وتسعغمه جغاجغا وسثم ترك 
المسطمغظ المظاخرغظ لبعرة الحام بأن غظتعا طظتى 

خارج اإلرادة السسعدغئ وطظ ورائعا أطرغضا.
وأغداً طظث ذلك العصئ تشغر ضض طظ اإلدارة افطرغضغئ 
تراطإ  شإدارة  جعرغا.  شغ  العضع  إلى  أطرغضا  وظزرة 
إبراز  ظتع  سام  بحضض  غةظتعن  الةمععري  والتجب 
السثاوة إلغران طع بصاء الاظسغص طسعا خفغاً، بسضج 
أجطعب إدارة أوباطا. وغئثو أن أطرغضا ططمؤظئ لطةععد 
بعرة  اتاعاء  جغاجئ  تظفغث  شغ  الروجغئ   - الارضغئ 
الحام ضمظ طثطط "طظاذص خفخ الاخسغث". طما 
غةسض اقساماد السابص سطى إغران وتجبعا أطرًا بتاجئ 
لاتةغمه دون إصخائه. والثلغض سطى عثه السغاجئ عع 
رشخ تراطإ تعصغع اقتفاق الظعوي طع إغران وإتالاه 
إلى الضعظشرس افطرغضغ طما غسظغ أظه غظتى طظتى 
طثالفاً إلدارة جابصه أوباطا الثي أظةج اقتفاق إلذقق 
أجاجغًا  طرتضجًا  تضعن  ضغ  المظطصئ  شغ  إغران  غث 
فطرغضا شغ تربعا ضث اإلجقم والمسطمغظ خخعخا 
شغ جعرغا. شأتئ اجاصالئ الترغري ضمظ عثا السغاق.

غمضظ  وق  وضسغش  عح  ضغان  الطئظاظغ  الضغان  إن 
ترضغئاه  بسئإ  داخطغ  ذرف  صئض  طظ  به  الاتضط 
الطائفغئ. شثقل سام ٢٠١٧ ضاظئ زغارات المسآولغظ 
افطرغضغغظ وتثخطعط شغ السغاجئ الثاخطغئ الطئظاظغئ 
تصطغثغًا  أطرغضا  إن  لفتثاث.  طاابع  لضض  واضتاً  أطرًا 
ضاظئ تاثخض وتثغر حآون لئظان بحضض غغر طئاحر أي 
سظ ذرغص دولئ إصطغمغئ. شصث اسامثت سطى طخر سئث 
الظاخر شغ الساغظات، بط ضرجئ عغمظاعا سطى لئظان 
اجاثثام  سئر  الباظغئ  افلفغئ  وأوائض  الاسسغظات  شغ 
 ١٩٨٩ جظئ  الطائش  اتفاق  خقل  طظ  السعري  الظزام 
والاغ ضاظئ السسعدغئ (شعث بظ سئث السجغج) ججًءا طظه. 
جغاجغغ  زغارات  وتغرة  ازدادت  افخغرة  افحعر  وشغ 
تخرغتات  طسعا  وازدادت  السسعدغئ  إلى  لئظان 
طسآولغ الثارجغئ السسعدغئ شغ طا غاسطص بالثاخض 
الطئظاظغ، واقجاصالئ ُأسطظ سظعا طظ السسعدغئ سئر صظاة 
السربغئ الاابسئ لعا، شالمضان الثي تط إسقن اقجاصالئ 
طظه له دقلئ أن حآون لئظان الثاخطغئ أخئتئ بغث 

السسعدغئ جطمان الثي تصش طظ ورائه أطرغضا.
الثاخطغئ  افخعات  تاسالى  بثأت  افزطئ  بثاغئ  وطظث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
إظه لط غةّث حغء شصث وّصع الطرشان سطى اتفاق الخثغرات 
وضاظئ بثور الثقف طعجعدة ولضظ الاعصغع ضان طظ ضض 
تادح  وتاى  طثاطفئ،  وبثواشع  طثاطش  لشرض  ذرف 

الخعرة ظساسرض افطعر الاالغئ:
الفاسطئ  السغاجغئ  الطئصئ  ضاظئ  الصثاشغ  سعث  شغ   /١
افطرغضغ  الظفعذ  إن  تغظ  شغ  لئرغطاظغا  المعالغئ  عغ 
سعث  اظاعى  شطما  السعث،  ذلك  شغ  شاسطغئ  ذا  غضظ  لط 
الصثاشغ تسّطصئ الطئصئ السغاجغئ الصثغمئ طظ جثغث 
ضان  ولثلك  ُتصاطع،  شطط  طعجعدة  ضاظئ  جثورعا  فن 
الشالإ سطى السغاجغغظ عع الظفعذ الئرغطاظغ شغ تغظ 
وجعد  لعط  غضظ  لط  فطرغضا  المعالغظ  السغاجغغظ  إن 
إلغةاد  باقظاثابات  طعامئ  أوروبا  ضاظئ  لعثا  شاسض... 
تضعطئ وطةطج ظعاب بأصخى جرسئ طمضظئ فظعا ضاظئ 
تاعصع أن الظاائب جاضعن شغ خالتعا بسئإ تأبغر الطئصئ 
السغاجغئ الصثغمئ... وضاظئ أطرغضا طعامئ بسرصطئ أغئ 

اظاثابات إلى أن تخظع ذئصئ جغاجغئ جثغثة تصش شغ 
وجه الطئصئ السغاجغئ المعالغئ لئرغطاظغا، وبسئارة أخرى 
شإن طا غعط أوروبا ضان اإلجراع شغ التض السغاجغ، وأطا 
أطرغضا شصث ضان غعمعا تأخغر التطعل إلى أن تخظع ذئصئ 
جغاجغئ جثغثة ولغج أطاطعا خغار لخظاسئ عثه الطئصئ 

إق سظ ذرغص السظةعغئ السسضرغئ ضسادة أطرغضا.
لطسمض  (تفار)  الطغئغ  الدابط  أطرغضا  أرجطئ  لصث   /٢
شغ لغئغا خثطئ لمخالتعا، وجغرة تغاته تظطص بعقئه 
فطرغضا... شصث ضان طأجعرًا شغ تحاد عع وظتع ٣٠٠ طظ 
الةظعد الطغئغغظ شغ آذار ١٩٨٧، بسث ذلك صاطئ أطرغضا 
بعجاذئ طع تحاد، وشاوضئ وضالئ المثابرات المرضجغئ 
افطرغضغئ سام ١٩٩٠ لقشراج سظه، وتعلئ ذائرات أطرغضغئ 
ظصض تفار وطةمعساه إلى زائغر بط إلى أطرغضا وطظتعه 
الطةعء السغاجغ شغ العقغات الماتثة، تغث اظدط إلى 
ترضئ المسارضئ الطغئغئ شغ الثارج. وعضثا أطدى تفار 
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تنظيف القدس يكون بتطهيرها 
من يهود وليس بماء الورد

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ ٢١ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/١٠م) خئرا ورد شغه: "تثر وزغر الثارجغئ 
شغ  بالعضالئ  أضئر  أخرى  ترب  لحظ  أداة  لئظان  اجاثثام  طظ  والةماسات  الثول  تغطرجعن  رغضج  افطرغضغ 
الحرق افوجط صائق إن العقغات الماتثة تآغث بصعة اجاصقل لئظان. وصال تغطرجعن شغ بغان ظحرته وزارة 
أو  شخائض  أو  أجظئغئ  صعات  فغئ  لئظان  شغ  حرسغ  دور  أو  طضان  غعجث  الةمسئ "ق  الغعم  افطرغضغئ  الثارجغئ 
سظاخر طسطتئ غغر صعات افطظ الحرسغئ شغ الثولئ الطئظاظغئ". وأضاف أن العقغات الماتثة تراصإ المعصش 

"بسظاغئ حثغثة" وتثسط "تضعطئ لئظان الحرسغئ" و"تطالإ افذراف الثارجغئ افخرى بسثم الاثخض شغه"."
وشرظسا  برغطاظغا  شسطئ  ضما  المظطصئ،  شغ  لطاثخض  لعا  صاسثة  لئظان  تساثثم  الاغ  أطرغضا  إن   :
إبان الثقشئ السبماظغئ، تغث أخئتئ بمبابئ صاسثة طاصثطئ لعما لطاثخض بحآوظعا، والغعم شإن أطرغضا 
تسائر لئظان صاسثة لاثخطعا شغ المظطصئ، وطظعا تةسض جمغع الثغعط بغثعا. شأطرغضا عغ الاغ أوسجت 
لتجب إغران شغ لئظان لطاثخض لتماغئ سمغطعا ذاغغئ الحام، وبغان الثارجغئ افطرغضغئ غعجه سثة رجائض 
فتئاسعا الماظاصدغظ، أن لئظان غةإ أن ُغتاشر سطغه رغط ضط الاثخقت الضئغرة الماعصسئ شغه. شممطضئ 
أو  تةاوزعا  غمضظعط  ق  تمراء  خطعًذا  أطاطعط  تدع  أطرغضا  شإن  غععد،  ضغان  وتاى  وإغران  جسعد  آل 

تثطغعا شغ إذار افدوار افطرغضغئ المعضعلئ لفتئاع شغ طسرتغاعا المسامرة لطسغطرة وبسط الظفعذ.

أمريكا تستخدم لبنان قاعدة لها للتدخل في المنطقة

;Ì÷¡;ÏËà]Ëâ’\ ;k\Åqiâ∏\
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
المآجسئ  تعتغث  سطى  باتفاق  الصاعرة  اجاماسات  (اخااام  افوجط:  الحرق  ظحرت  ٢٠١٧/١١/٤م  شغ 
٢٠١٧/١٠/٣٠م  باارغت  شغ الصاعرة  اجامسعا  صث  طسآولعن سسضرغعن لغئغعن  وضان  السسضرغئ الطغئغئ)، 
بثأ  لغئغا  إلى  الماتثة  افطط  طئسعث  جقطئ  غسان  بأن  سطمًا  الطغئغ،  الةغح  عغضطغئ  ترتغإ  إسقن  تتئ 
غصعد طئاتبات لغئغئ طع تضعطئ السراج وطةطج الظعاب شغ ذئرق تعل خارذئ ذرغص أسثعا لطتض اسائارًا 
طظ ٢٠١٧/٩/٢١، ولضظعا ُسّطصئ صئض أن تضمض حعرًا بسئإ طسدطئ المادة الباطظئ شغ اتفاق الخثغرات 
ع شغ ١٧ ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٥، والسآال عع: عض الحروع شغ اجاماسات سسضرغئ غسظغ أن  الثي ُوصِّ
اقجاماسات السغاجغئ صث شحطئ؟ وبسئارة أخرى عض المئاتبات السسضرغئ عغ إلغةاد تض سسضري لطمادة 
الباطظئ بسث شحض المئاتبات السغاجغئ؟ بط طا الثي جّث خقل عاتغظ السظاغظ بسث اتفاق الخثغرات تغث 

وّصع الطرشان سطغه شغ تغظه، واآلن غثاطفعن؟! وحضرًا.



افربساء ٢٦ طظ خفر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧ طـ ٢     السثد ١٥٦

ضاالعظغا  شغ  التضعطئ  رئغج  بغةثغمعن  أصثم 
وبأغطئغئ أسداء برلماظعا سطى إسقن اقجاصقل غعم 
طظ  تمضظ  بسثطا  ذلك  سطى  تةرأ  وصث   ،٢٠١٧/١٠/٢٧
 ٪٩٠ ظاغةاه  وضاظئ   ٢٠١٧/١٠/١ غعم  اقجافااء  إجراء 
طظ  إجئاظغا  تامضظ  ولط  المصارسغظ.  طظ   ٪٤٣ طظ 
اقجاصقل  بغةثغمعن  أسطظ  بط  وطظ  إجرائه،  سرصطئ 
طع وصش تظفغثه، ولط تصط إجئاظغا بافسغض المادة ١٥٥ 
اقجاصقل  أسطظ  إن  أظه  شزظ  الثاتغ،  التضط  بإلشاء 
أظعا  سطما  تازطئ.  بإجراءات  إجئاظغا  تصعم  شطظ 
وبمةطج  الثجاعرغئ  وطتضماعا  وتضعطاعا  بمطضعا 
حغعخعا سارضئ ذلك ضما سارض اقتتاد افوروبغ 

الثي تظامغ له إجئاظغا.
التالئ،  عثه  طبض  شغ  السغاجغئ  التصائص  طظ  إظه 
غاتصص  لظ  ضاالعظغا  شغ  الحسإ  ضض  واشص  لع  أظه 
تضعطئ  تعاشص  أن  إطا  بقث:  بإتثى  إق  اقجاصقل 
واشص  إذ  السعدان  جظعب  شغ  تخض  ضما  المرضج 
الظزام السعداظغ برئاجئ الئحغر سطى ارتضاب الثغاظئ 
وإطا  اجاصقله،  وبإسقن  الةظعب  باجافااء  باساراشه 
المرضج  غةئر  تغث  اإلصطغط  لثى  السسضرغئ  بالصعة 
إغرلظثا  طع  تخض  ضما  اجاصقله  سطى  المعاشصئ  سطى 
أو  برغطاظغا،  سظ  اظفخطئ  سظثطا   ١٩٢٣ سام  الةظعبغئ 
بثسط وباثخض خارجغ وضشعذات خارجغئ ضما تخض 
وطع  إظثوظغسغا،  سظ  باظفخالعا  الحرصغئ  تغمعر  طع 
ضعجعشا وغغرعا طظ تعابع جمععرغئ غعغسقشغا، وإطا 
شغ  تخض  ضما  شثرالغا  الماتثغظ  الطرشغظ  بافاعط 
تحغضعجطعشاضغا. وإق شق غمضظ أن غتخض اقجاصقل، 
ولعثا لط غساطع الئرزاظغ أن غتصص اجاصقل إصطغط 
ضردجاان سظ السراق رغط دسط برغطاظغا وأوروبا، فن 
صعة أطرغضا المسارضئ تالغا قجاصقل اإلصطغط وصعاعا 

شغ المظطصئ طظ السراق إلى ترضغا وإغران وشغ داخض 
اإلصطغط طظ تجب اقتتاد العذظغ وتجب الاشغغر ضاظئ 

أصعى طظ اإلظةطغج وافوروبغغظ.
حسإ  لثى  ضاطظئ  اقجاصقل  شضرة  شإن  ذلك  ورغط 
سمطغا  تطئغصعا  ولضظ  تارغثغ،  طاض  ولعا  ضاالعظغا 
والزروف  إجئاظغا  شغ  الثاخطغئ  الزروف  غظازر 
الثولغئ  والزروف  افوروبغ  اقتتاد  شغ  اإلصطغمغئ 
بمساسثة أطرغضا. شإذا ضسش المرضج أو تترضئ أصالغط 
المةاور  الئاجك  وإصطغط  ضاالعظغا،  تثو  وتثت  أخرى 
دسط اجافااء واجاصقل ضاالعظغا، وأسطظ أظه جغصثم 
سطى طبض ذلك السام الصادم، وعع اإلصطغط الثي خاض 
روح  لثغه  شعجثت  السظغظ،  طظ  لسصث  طسطتا  ظجاسا 
جغضعن  شإظه  ذلك  طبض  تخض  شإذا  المسطح،  الامرد 
ظثغر حآم إلجئاظغا ولقتتاد افوروبغ، وإذا تثخطئ 
افطر  شإن  افصض  سطى  جرا  ذلك  تثسط  وبثأت  أطرغضا 
إحشال  أطرغضا  أعثاف  طظ  فن  خطغر.  جث  جغضعن 
اقتتاد افوروبغ بمحاضطه الثاخطغئ، وطظ بط تمجغصه 
تاى ق غسعد صعة دولغئ غمضظعا أن تظاشج أطرغضا أو 

تحعش سطغعا شغ الساتئ الثولغئ.
طظ  خعشا  تثرة  بثطعات  تصعم  إجئاظغا  رأغظا  ولصث 
أخرى  أصالغط  شغ  العضع  وبافةر  سطغعا  افطر  اظصقب 
وتألغإ الرأي السام سطغعا ضما تخض سظثطا اجاثثطئ 
اقجاصقل  إسقن  إبر  وسطى  اقجافااء.  لمظع  الصعة 
تضعطئ  وزراء  طظ  بماظغئ  واساصطئ  إجئاظغا  صاطئ 
تاحثة،  بمزاعرات  اإلصطغط  أعض  شاتاب  اإلصطغط، 
الحسإ  غصعم  سظثطا  فظه  العضع،  باأزم  غظثر  طما 
بالثشاع سظ صادته وغسمض سطى إظصاذعط شإن العضع 
رئغج  ولضظ  تطعا.  غخسإ  وبأزطئ  بالاخسغث  غظثر 
بسثطا  وتماغئ  طثرجا  لغةث  بطةغضا  إلى  لةأ  اإلصطغط 
لط  ولضظ  إجئاظغا.  شغ  تعصغش  طثضرة  ضثه  خثرت 
إلى  غطةأ  أن  شئصغ  لصاءه،  أوروبغ  طسآول  أي  غصئض 
الصاظعن الئطةغضغ لسطه غةث تماغئ، فظه غعجث جابصئ 
صاظعظغئ إذ رشدئ بطةغضا تسطغط طططعبغظ طظ صئض 
إجئاظغا باعمئ تعرذعما طع ترضئ إغاا المسطتئ شغ 

المتررة سطى العجه الثي غصربعا وغتسظ خعرتعا سظث 
أسثاء افطئ وضأظعط جغرضعن سظعط، وصث ترضعا صاال 
الظزام، الطعط إق "طسارك عاطحغئ غغر طةثغئ"، وضأن 

الظزام جصط ولط غسث غاربص بعط الثوائر!
الفسالغات  بسخ  تــثاســئ  شصث  الةظعب  شــغ  ــا  أط
والحثخغات، طتاولغظ شرض أظفسعط صغادة جغاجغئ 
وغتاولعن  السطماظغ،  لطمحروع  غروجعن  وسسضرغئ، 
أو  ظاجغظ  الحام،  أعض  سطى  وخاة  أظفسعط  شرض 
المحروع  بشغر  غصئطعا  لظ  الحام  أعض  بأن  طاظاجغظ 
اإلجقطغ بثغًق بسث أن صثطعا الشالغ والظفغج، ضغش 
ق وصث صال رجعل اهللا : «عقر دار اإلسالم في الشام».
شك  بمتاولئ  الفخائض  بسخ  صاطئ  شصث  وضثلك 
الشربغ،  دطحص  رغش  شغ  طظاذص  بسخ  سظ  التخار 
ظععرعط  تارضغظ  الصغعد"  "ضسر  طسرضئ  ضمظ 
الاغ  وجض  سج  اهللا  آغات  طاظاجغظ  لغععد،  طضحعشئ 
تثرت عثه افطئ طظ الغععد خراتئ وشغ أضبر طظ 
آغئ، وتارغثعط طع عثه افطئ غظطص بشثر غععد سطى 
المثغظئ  شغ  اإلجقم  دولئ  ظحأة  طظث  السخعر  طثى 
أن  اقرتةالغ،  السمض  عثا  ظاغةئ  ضاظئ  وصث  المظعرة، 
ذالما  الثي  افطر  الثروز،  وبغظ  بغظعط  الغععد  أوصع 
غظثرذعن  الثروز  لغةسض  السعري  الظزام  سطغه  سمض 
وُغزعر  الحام،  أعض  طع  طعاجعاه  شغ  بمةمطعط 
طظ  وغغرعط  لطثروز  تماة  بأظعط  وغععد  الظزام 
افصطغات! وصث وصع المةاعثون شغ عثا الفت وق غجال 

طظ ظةا طظعط طتاخرًا غظازر ظةثته.
ق  عاطحغئ  وطسارك  اصااال  طظ  وغغرعا  افطعر  عثه 
تسمظ وق تشظغ طظ جعع، أدت إلى اجاظجاف ذاصات 
وإطضاظات الضبغر طظ الفخائض وإضساشعا شغ المعاجعئ 
أطام الظزام، إضاشئ إلى زرع الغأس شغ ظفعس افطئ؛ 
شئسث أن ضاظئ تظزر إلغعط بإجقل واتارام سطى أظعط 
طثّطخععا طظ وغقت الظزام، شصث خرشئ الظزر سظعط 
طظ  غغرعط  رتمعا  طظ  غثرج  أن  إلى  تاططع  وعغ 
أبظائعا المةاعثغظ المثطخغظ غصعدون طسغرة الةعاد 

ظتع إجصاط الظزام وإصاطئ ظزام اإلجقم.
وسطغه شإن العسغ سطى طثططات دول الضفر وسطى رأجعا 
أطرغضا طططعب أجاجاً، شعغ الاغ تصعد الترب إلظعاء 
بعرة الحام، وعغ الاغ تثدت طعام تضام الدرار شغ 
الثول اإلصطغمغئ طظ تضام السرب والسةط، وعغ الاغ 
أسطئ لروجغا طعمئ الاثطغر الصثرة لثسط ظزام افجث، 
وعغ الاغ تثسط الظزام شغ السر والسطظ وشغ المتاشض 
الثولغئ وغغرعا، وطا زغارة المسآول افطرغضغ طآخرًا 
لثطحص واجاماسه طع سطغ طمطعك إق طآحر واضح سطى 
أن اقتخاقت طع الظزام لط تظصطع غعطاً، لثلك ضان 
تاى تظاخر بعرة الحام - وعغ طظاخرة بإذظه  لجاطاً 
تسالى - أن تثاار صغادة جغاجغئ طائخرة، تسطط أقسغإ 
دول الضفر وسطى رأجعط أطرغضا، وتضعن عثه الصغادة 
طائخرة بالطرغص وأخطاره، الطرغص الثي غتاشر سطى 
ظصاء البعرة، وغسغر سطى بعاباعا العاضتئ شغ إجصاط 
الظزام بضاشئ رطعزه وأرضاظه وصطع أتابغض دول الضفر 
وإصاطئ جططان اإلجقم، شافطئ صث اظاصطئ طظ طرتطئ 
السئات إلى الئتث سظ الععغئ، وعغ ترتصغ غعطاً بسث 
غعم، وغائطعر عثشعا شغ إسادة جططاظعا المسطعب طظ 
سصعد خطئ، وعغ تاطمج الطرغص إلى ذلك، وجاثاار 
تماطك  الاغ  المثطِّخئ  المثِطخئ  الصغادة  تسالى  بإذظه 
الثقشئ  إصاطئ  تغث  إلى  طسعا  وتسغر  افطئ  طحروع 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ وسث اهللا سج وجض وبحرى 
ِ َفْنرُصُ  رجعله  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ
 [جعرة الروم: ٤-٥] ﴾َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع   *
وقغئ جعرغا
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السربغ،  بالربغع  جمغ  شغما  بعرات  اظططصئ  سظثطا 
ضان العثف طظ اظطقصاعا بثاغًئ طتاولئ رشع طا وصع 
ئعط  ظخَّ تضام  صئض  طظ  الزطط  طظ  افطئ  عثه  سطى 
سطى رصابعا أسثاُء عثه افطئ، تغث لط غضظ غعطًا لعا 

غث شغ اخاغارعط.
شصث ضاظئ بعرة حسعب ولط تضظ بعرة طبصفغظ أو ظثإ، 
ضاظئ ترضات طةامسغئ، اظططصئ بثاشع الحسعر بالزطط 
جاسغئ إلى رشسه، ضما لط تاثث صغادة جغاجغئ واسغئ 
تصعدعا إلى تتصغص طا بارت الحسعب فجطه، وعثا طا 
غفسر جرسئ الافاف الشرب سطى بسخ عثه البعرات سئر 
أدواته وتمضظه طظ إسادة الحسعب إلى وضع صرغإ طما 

ضاظئ سطغه طع تشغغر بسغط شغ وجعه التضام!
طظ  غغرعا  واصع  سظ  غثاطش  الحام  بعرة  واصع  أن  غغر 
وأضبر  وضعتاً  أضبر  افطئ  ططالإ  بثت  شصث  البعرات، 
جثغئ، شطط تصاخر ططالئعا سطى رشع الزطط شصط بض 
بثأت افطئ تئتث سظ ععغاعا الاغ شصثتعا طظث عثم 
بأن  افطئ  حسرت  شصث  ذلك؛  طظ  وأضبر  بض  خقشاعا، 
سطغعا أن تسارجع جططاظعا المسطعب وأن تثاار صغادتعا 
الاغ  المتاوقت  ضض  شحض  غفسر  طا  وعثا  وتضاطعا، 
تاولئ دول الضفر أن تفرضعا سطى أعض الحام بالرغط 
طما وصع سطغعط طظ صخش وتثطغر وتصاغض وإجرام طظ 
طظ  وأذغالعط  صاذئئ  الضفر  دول  وأسعاظه  الظزام  صئض 
طظ  الضبغر  تآطر  ذلك  إلى  أضش  والسةط،  السرب  تضام 
الضاشر  الشرب  اخاارعط  الثغظ  والسغاجغغظ  الصغادات 
وطعجضع  جظغش  شغ  الاظازقت  جعق  شغ  بعط  وطدى 

وأجااظئ وغغرعا طظ سعاخط المضر والثثغسئ.
شغ  اآلن  تاى  المآاطرات  عثه  ضض  شحطئ  لصث  ظسط 
أن تفرض سطى افطئ صغادة تصئطعا، تسغث طظ خقلعا 
إظااج الظزام وغئصى لثول الضفر وسطى رأجعا أطرغضا 

الظفعذ والسغطرة سطى أعض الحام وطصثراتعط.
وصث غاب سظعط أن الظزام جاصط ق طتالئ ولظ غظفسه 
طا غصعم به طظ الاروغب اإلسقطغ الضاذب لطمخالتات 
حاجسئ  طظاذص  سطى  جغطرته  إسادة  أو  المجسعطئ، 
بأجطعب طضحعف رخغص، ولصث بثا ذلك واضتًا جطغًا 
الاظزغط  طصاتطغ  جتإ  شئسث  الئعضمال،  طسرضئ  شغ 
غساطع  لط  الاتالش  تعاطات  بعاجطئ  صغادغغه  وظصض 
الظزام أن غثخض المثغظئ إق بمآازرة التحث الحسئغ 
وجغطر  الاظزغط  ساد  بط  له،  إغران  وتجب  الحغسغ 
سطغعا شغ جغظارغع تضرر ضبغرًا تاى تسّعد الظاس سطغه!

لضظ شغ المصابض ق ظساطغع أن ظصعل بأن بعرة الحام 
طا  إلى  جغعخطعا  الثي  الختغح  الطرغص  سطى  تسغر 
الةسام،  الادتغات  وصثطئ  افطئ  أجطه  طظ  خرجئ 
بمرتطئ  اآلن  تمر  الحام  بعرة  بأن  شغه  حك  ق  شمما 
خسئئ وتاجمئ، عثه المرتطئ اتسمئ ضما غغرعا طظ 
المراتض بالتاجئ الماجئ إلى الصغادة العاسغئ المئخرة 

الاغ تصعدعا إلى الظخر المتاط بإذظه تسالى.
وافسمال  افتثاث  خقل  طظ  طآخرًا  ذلك  بثا  وصث 
السئبغئ الاغ اظحشطئ بعا بسخ الفخائض طظ اصااال 
اإلصطغمغئ  ــثول  ال طثططات  طع  السغر  أو  داخطغ 
خثطئ  وبعرتعط  الحام  بأعض  تضغث  الاغ  السمغطئ 
لثول الضفر، إلى العصعع شغ خثغسئ دول الضفر طظ 

خقل تخثغصعط لعسعدعط الضاذبئ.
الضفر  دول  لسئئ  شغ  دخطعا  الحمال  شغ  شافضراد 
(اإلرعــاب)،  طتاربئ  حسار  تتئ  اإلجــقم"  "طتاربئ 
طساصطئ،  ضردغئ  بثولئ  وزورًا  ضثبًا  طّظععط  أن  بسث 
وصث غاب سظعط أن أطرغضا وغغرعا طظ دول الضفر ق 
تعاط إلرادة الحسعب إق بما غثثم طخالتعا، شأتقم 
زسماء الضرد عثه صث تئثرت وطا تثث شغ ضردجاان 

السراق شغ اآلوظئ افخغرة لغج سظ عثا بئسغث!
وشغ الحمال تظحشض الفخائض بإدارة طا بصغ طظ المظاذص 

إصطغط الئاجك، والتضعطئ الئطةغضغئ اقئاقشغئ غحارك 
ظجسات  لثغه  الثي  الفقطظضغ  الصعطغ  التجب  شغعا 
اقجاصقل لحمال بطةغضا الفقطظضغ. ولعثا خرح وزغر 
بغةثغمعن  بأن "طظح  شراظضغظ  بغع  الئطةغضغ  العةرة 
الطةعء السغاجغ أطر لغج طسائسثا إذا ذطإ ذلك". 
غعم  أسطظئ  إذ  طاظاصدئ  خطعة  إجئاظغا  خطئ  بغظما 
شغ  المحارضئ  بغةثغمعن  بإطضان  أن   ٢٠١٧/١٠/٢٩
غعم  اإلصطغط  شغ  إجرائعا  سظ  أسطظئ  الاغ  اقظاثابات 
٢٠١٧/١٢/٢١، وعغ لط تطس التضط الثاتغ رغط طعاشصئ 
افطر  تتصغص  ترك  وصث  ذلك  سطى  الحغعخ  طةطج 
أظه   ٢٠١٧/١١/٣ غعم  بغةثغمعن  وأسطظ  لطتضعطئ. 
تظاصخ؛  ذلك  وشغ  اإلصطغط،  اظاثابات  شغ  جغحارك 
شعع غسطظ اقجاصقل وطظ بط غصئض بإجراءات إجئاظغا 
العخاغئ  وشرض  وبرلماظه  وتضعطاه  إصالاه  طظ 
غثل  وعثا  إصطغمه!  شغ  اظاثابات  وإسقن  المئاحرة 
اقجاصقل  تتصغص  سطى  صثرته  وسثم  سةجه  سطى 
سطى  التخعل  شغ  شحض  وصث  العاصع،  بافطر  والصئعل 
تاترك  أن  غمضظ  ق  وأطرغضا  لتضمه!  أضبر  خقتغات 
تطفائعا  أطام  جغظضحش  أطرعا  فن  لاساسثه،  سطظا 
بأظعا تسمض ضثعط بسسغعا لامجغص اقتتاد افوروبغ 
سطغعا،  وتآلئعط  أطاطعط  طخثاصغاعا  شافصث  ودوله، 
شسظثطا أغثت خروج برغطاظغا طظ اقتتاد تألئئ دول 

اقتتاد ضث أطرغضا وجسطعا تامسك باقتتاد.
إن إجئاظغا واصسئ شغ طأزق ووضسعا ترج شاثحى طظ 
اجاثثام الصعة أن تضعن ردود شسض تآدي إلى تمرد 
طسطح، وتثحى إلشاء التضط الثاتغ شإن ذلك جغآدي 
أخرى  أصالغط  تمردات  وتثحى  أغدا،  شسض  ردود  إلى 
إلى  السثوى  تظاصض  بط  وطظ  الئاجك.  إصطغط  وخاخئ 
باقتتاد  الدرر  غطتص  طما  أوروبا،  شغ  أخرى  طظاذص 

افوروبغ شغحشطه شغ طحاضطه الثاخطغئ الاغ ضان شغ 
غظى سظعا وضان ضض حشطه الحاغض عع تأضغث اقتتاد 

العح الصائط بغظ ٢٨ دولئ أوروبغئ وسثم تفضضه.
الثي  الرأجمالغ  المئثأ  شغ  تضمظ  المحضطئ  إن 
وظزاطه  السطماظغئ  أجاجه  والثي  افوروبغعن  غساظصه 
أن  غساطع  لط  إذ  الظفسغئ،  وطصغاجه  الثغمصراذغئ 
بعتصئ  شغ  طساظصغه  حسعب  وغخعر  الصعطغئ  غسالب 
أطئ واتثة شغ ظض دولئ واتثة، بض لط غساطع أن 
واتثة،  بعتصئ  شغ  العاتثة  الثولئ  حسعب  غخعر 
شفغ ضض دولئ تصرغئا تعجث ترضئ اظفخالغئ أو أضبر، 
ودول اقتتاد افوروبغ ترشخ أن تاظازل سظ ععغاعا 
الصعطغئ وتثوب شغ بعتصئ اقتتاد، شطط تامضظ طظ 
شثرالغئ  دولئ  إصاطئ  طظ  تامضظ  لط  بض  العتثة، 
شساد  سطى  دلغض  ضطه  وعثا  ضغاظاتعا،  ضض  تدط 
سطماظغاه  وبطقن  وشساد  الرأجمالغ  المئثأ  وبطقن 
ودغمصراذغاه وطصغاجه. وصث ساظئ عثه الحسعب طظ 
تروب صعطغئ ذعغطئ وخراع سطى المخالح والمظاشع 
وتفضضعا  ضسفعا  إلى  أدت  السظغظ  طؤات  طثى  سطى 
وتسعغض جغطرة الشغر سطغعا، وآخر ترب عغ الترب 
طصاض  إلى  أدت  تغث  دولعا  بغظ  الباظغئ  السالمغئ 

سحرات المقغغظ طظ أبظائعا وخراب دغارعا.
بغظما ظرى اإلجقم صث ظةح ظةاتا طظصطع الظزغر شغ 
واتثة  بعتصئ  شغ  المثاطفئ  وافسراق  الحسعب  خعر 
داطئ  واتثة  دولئ  ظض  شغ  واتثة  أطئ  وجسطعط 
وجادت السالط ١٣ صرظا طثلق بحضض سمطغ سطى ختاه، 
الاغ  المظاظئ  الصعطغئ  لسقج  الحاشغ  الئطسط  شعع 
واقظصساطات.  والافرصات  والتروب  الظجاسات  تسئإ 
سظ  المسآولئ  الثغر،  أطئ  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  شما 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  دولاعا  تصغط  أن  إق  الئحرغئ 
سطى طظعاج الظئعة لاتمض إلى أوروبا المئثأ اإلجقطغ 
والحر  شغعا  غارصئ  عغ  الاغ  الاساجئ  طظ  لاظصثعا 
المحضقت  طظ  وغغرعا  الصعطغئ  بسئإ  بعا  المتثق 
الرأجمالغ  الحر  طئثأ  بعا  تسئإ  الاغ  السعغخئ 

 وسطماظغاه ودغمصراذغاه وظفسغاه
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لطغئغا"  دسمه  لاسجغج  اجاسثاد  سطى  افوروبغ  اقتتاد 
"وضالئ افظئاء افلماظغئ ٢٠١٥/٣/١٦"...).

- وجاء شغ جعاب جآال ٢٠١٦/١/١٩م: (إن برغطاظغا ضاظئ 
تثرك أن العجط السغاجغ أو طسزمه إلى جاظئعا، لثلك 
ضاظئ ططمؤظئ إلى أن أي تضعطئ طآصائ وشص طصارتات 
لغعن جاضعن شغ جاظئعا، ولثلك عغ ضاظئ طعامئ شغ 
تسةغض اتفاق الخثغرات وإصراره شغ سعث لغعن، شطما لط 
تساطع وجاء ضعبطر، وضاظئ الاسثغقت، أدرضئ برغطاظغا 
أن عثه الاسثغقت ضاظئ بدشعط أطرغضغئ سطى ضعبطر 
اقتفاق  إلشحال  أخرى  أطرغضغئ  خطعات  طظ  ضثطعة 
ضما  جثغث  طظ  أطرغضا  تخعغه  أن  إلى  ضاطض  بحضض 
ترغث، وذلك بسث خظاسئ ذئصئ جغاجغئ جثغثة ظاغةئ 
أسمال سسضرغئ غصعم بعا تفار بالاجاطظ طع طآاطرات 
برغطاظغا  رأت  شصث  وسطغه  أطرغضا،  تثغرعا  جغاجغئ 
اقجاسةال شغ سصث اقتفاق صئض أن تتثث أطعر أخرى 
لغسئ شغ التسئان، شاقتفاق تاى طع تسثغقت "ضعبطر" 
شترخئ  افطعر،  اجاسةطئ  وعضثا  لعا،  طصئعقً  غئصى 
سطى سصث اقتفاق الظعائغ شغ الخثغرات بالمشرب غعم 
٢٠١٥/١٢/١٧، وتاى تةسض ذلك طحروساً وطصئعقً دولغًا 
لةأت إلى طةطج افطظ، شصثطئ طحروع الصرار ٢٢٥٩ 
لاأغغث طصررات اقتفاق الظعائغ... إن طا دسا برغطاظغا 
لقجاسةال عع الاترضات افطرغضغئ لسرصطئ اقتفاصات... 
وصث أحار إلى ذلك المساحار السابص لرئغج طةطج 
الظعاب الطغئغ سغسى سئث الصغعم غعم ٢٠١٥/١٢/١٣ سطى 
حاحئ الشث السربغ سظثطا صال: (... إن تخرغتات ضغري 
لغج  افطرغضغغظ  أن  أوضتئ  أطرغضا  خارجغئ  وزغر 
لثغعط التماس الضاشغ لتض افزطئ سطى سضج اإلظةطغج 

والفرظسغغظ الثغظ أبثوا تماجاً لثلك...).
- وجاء شغ جعاب جآال ٢٠١٦/٣/١٢م: (أطا السئإ لعثه 
السغاجغ  العجط  غالإ  أن  شعع  "افطرغضغئ"  السرصطئ 
شغ لغئغا عع طظ طثطفات الصثاشغ أي أوروبغ العقء... 
وأي تحضغطئ وزارغئ جاضعن طظ عثا المصاس ضما عع 
شغ العزارة الةثغثة، وأطرغضا طسامثة سطى تفار وظفر 
التض  تسرصض  شأطرغضا  ولعثا  تعله...  السسضرغغظ  طظ 
السغاجغ أضئر صثر طمضظ تساطغسه بالاثخض السسضري 
طظ  تامضظ  أن  إلى  أتئاسعا،  وطظ  تفار،  وطظ  طظعا، 
ضمان تضط غضعن لعا ظخغإ افجث شغه... وعثا سطى 
سضج أوروبا شعغ تسمض سطى إظةاح اقتفاق وتحضغض 
التضعطئ وإصرارعا فظعا طا زالئ تسغطر سطى العجط 
السغاجغ ودقئض ذلك ضبغرة، شصث صام وزغر الثارجغئ 
طع  واجامع  الةجائر  بجغارة  عاطعظث  شغطغإ  الئرغطاظغ 
وزغر خارجغاعا رططان لسماطرة غعم ٢٠١٦/٢/١٩ وأضث 
عظاك سطى أن "الاثخض السسضري شغ لغئغا ق غمبض التض 
افظسإ لاسعغئ افزطئ الاغ تحعثعا الئقد ودسا إلى 

تض جغاجغ"، الثئر الةجائرغئ ٢٠١٦/٢/١٩).
سغظغظ  ذي  لضض  واضتئ  ضاظئ  افطعر  شإن  ولثلك   /٥
بض  ٢٠١٥/١٢م،  حعر  شغ  الخثغرات  اتفاق  تعصغع  طظث 
تاى صئطه، بأن أوروبا ضاظئ تساسةض التض فن الطئصئ 
السغاجغئ المعجعدة طعالغئ لعا، وأطرغضا ضاظئ تسرصض 
التض إلى أن تامضظ طظ السططئ السسضرغئ بعاجطئ 
أداتعا تفار وطظ بط خظاسئ جططئ جغاجغئ جثغثة... 
تصارب  طضاظعا،  تراوح  المفاوضات  ضاظئ  شصث  ولعثا 
بط تئاسث وعضثا دوالغك، شئسث أصض طظ حعر  أتغاظاً 
سطى اظطقصاعا تثث اظستاب لعشث ذئرق، بط ُسّطصئ... 
وضان جقطئ غةامع طع عثا وذاك، وغصارح اصاراتات 
طظ  ورجعسعط  اظستابعط  وغئرر  وعظاك،  عظا  طظ 
تعظج إلى لغئغا لطاحاور طع طراجسعط... ولسطه غسطط 
أن اتفاق الطرشغظ سطى التض الظعائغ غتااج إلى طعاشصئ 
الصعى الثولغئ الاغ طظ ورائعما، وعثا ق غمطضه غسان 
جقطئ، وتاى الطرشان ق غمطضاظه إق أن غافص الثغظ 
طظ ورائعما، وعضثا تط اقظستاب والاسطغص والرجعع 

طظ تعظج إلى لغئغا بتةئ الاحاور طع طراجسعما:
الطغئغ  الظعاب  طةطج  وشث  إن  الةجغرة  طراجض  (صال   -
لطثولئ  افسطى  المةطج  طع  المفاوضات  طظ  اظستإ 
دون الضحش سظ أجئاب ذلك، بسث جعلاغظ طظ التعار 
شغ تعظج لاسثغض اتفاق الخثغرات... إق أن المراجض 
الباطظئ  المادة  بخغاغئ  تاسطص  ربما  افجئاب  بأن  أشاد 
الاغ تطرق إلغعا الظصاش شغ جطسئ خاخئئ خئاح الغعم 
والتضعطئ.  الرئاجغ  المةطج  طعضعع  شغعا  ظعصح 
إن  لطةجغرة  طخثر  و(صال   ...(٢٠١٧/١٠/١٦ الةجغرة... 
تعظج  شغ  الماتثة  افطط  بسبئ  بمصر  غسصث  اجاماسا 
بغظ المئسعث افطمغ إلى لغئغا غسان جقطئ ورئغسغ 
وشثي التعار طعجى شرج وسئث السقم ظخغئ لاصغغط طا 
تثث أطج اقبظغظ طظ تسطغص لطةطسات بغظ العشثغظ... 
شغ  الةجغرة  طراجض  و(أشاد   ...(٢٠١٧/١٠/١٧ الةجغرة 
تعظج بأن الئسبئ افطمغئ شغ لغئغا جّطمئ ذرشغ التعار 
الطغئغغظ ورصئ تدمظئ خغاغئ لظصاط اقتفاق واقخاقف 
وإبثاء  الغعم  خقل  اجاماساتعما  شغ  لثراجاعا  بغظعما 
طقتزاتعما سطغعا، ضض سطى تثة. الةجغرة ٢٠١٧/١٠/١٨)... 
(وخقل طآتمر ختفغ سصثه جقطئ شغ تعظج السئئ 
٢٠١٧/١٠/٢١م، أحار إلى أن عظاك طساتات طظ الافاعط 
الطغئغغظ  والظعاب  الثولئ  طةطسغ  وشثي  بغظ  واقتفاق 
الماتاورغظ شغ تعظج، طما غساثسغ سعدتعما إلى لغئغا 
افتث لطائاتث طع الصغادات السغاجغئ عظاك، قشاا إلى 

السظعات الـ٢٠ الاالغئ شغ وقغئ شرجغظغا افطرغضغئ، تغث 
تثرب سطى ترب السخابات طظ صئض وضالئ المثابرات 
المرضجغئ، ولط غسث إلى لغئغا، إق بسث بعرة ١٧ حئاط/

شئراغر، شصث أرجطاه أطرغضا إلى لغئغا لغتاول إظحاء صعة 
سسضرغئ لغضسإ سظ ذرغصعا طظاذص شغ لغئغا وغضّعن 
ذئصئ جغاجغئ جثغثة سظ ذرغص (اقظاخارات) السسضرغئ، 
وذلك باجوغثه بافجطتئ وافطعال طئاحرة سظ ذرغصعا، 
أو سظ ذرغص سمغطعا السغسغ شغ طخر... وضاظئ أطرغضا 
تسطض أي تض جغاجغ شغ لغئغا باظازار تمضُّظ تفار طظ 
إغةاد ظفعذ شاسض، وضان غرضج سطى الحرق فن ذرابطج 
ضاظئ تجخر بالطئصئ السغاجغئ المعالغئ فوروبا وبثاخئ 
برغطاظغا، وصث ظةح إلى تث طا شغ تبئغئ صعة شغ حرق 

لغئغا وعغمظ سطى طةطج الظعاب شغ ذئرق.
٣/ شغ جظئ ٢٠١٥م ضاظئ أوروبا طعامئ بأن ق تظازر 
أن  صئض  السغاجغ  التض  إلغةاد  السظئ  تطك  طظ  أضبر 
العجع  أوروبا  شئثلئ  السغاجغئ،  الطئصئ  واصع  غاشغر 
شغ الارضغج سطى إرجال طئسعث طعاٍل فوروبا إلى لغئغا 
لغسّرع الُثطا، وصث ظةتئ شغ إرجال لغعن... وبثأت 
جعا  تعجث  أن  واجاطاسئ  السغاجغ  لطتض  بالاروغب 
جعا  ظفسه  العصئ  وشغ  افطظ،  طةطج  شغ  ضاغطا 
طترجاً فطرغضا إذا رشدئ التض السغاجغ... وطظ جعئ 
أن  شرأت  أخرى،  زاوغئ  طظ  لفطر  ظزرت  شصث  أطرغضا 
له  الاروغب  ذلك  بسث  السغاجغ  التض  سطى  اقساراض 
خطاعا  جسطئ  ظفسه  العصئ  وشغ  خالتعا،  شغ  لغج 
المعاشصئ سطى اتفاق الخثغرات لطعغمظئ سطغه باسثغطه 
أو الصداء سطغه... وعضثا ضان، شصث ضاظئ المادة الباطظئ 
شغ اقتفاق تاسطص بالسغطرة سطى الصعة السسضرغئ... 
وضان جماسئ أوروبا غثرضعن أن تفار سمغض فطرغضا، 
وضسعا  لثلك  الةغح،  صائث  لغضعن  ترغثه  وأظعا 
عثه المادة الاغ تظص سطى أن الةغح غائع لرئاجئ 
العزراء، تغث إن السّراج طعال لعط... وأخئتئ عثه 
المادة عغ السصئئ الضأداة الاغ رأت أطرغضا شغعا شرخئ 
أن  شغ  تفار  غظةح  أن  إلى  اقتفاق  لاسطغض  طظاجئئ 
غضعن ذا صعة شاسطئ شغ الةغح وسطى افرض وطظ بط 
السغاجغئ  الطئصئ  تظازع  شاسطئ  جغاجغئ  ذئصئ  غعجث 

افوروبغئ شغ ذرابطج وظتععا...
٤/ عثا عع العاصع التالغ، وعع لط غاشغر ضبغرًا سما ضان 
سطغه طظث اتفاق الخثغرات أواخر ٢٠١٥م شطط غةّث جثغث 
سطى أعثاف الطرشغظ ودواشسعط السغاجغئ والسسضرغئ... 
وصث جئص أن أخثرظا أجعبئ أجؤطئ تعل طعضعع لغئغا 
طظث اتفاق الخثغرات، وصث وضتظا شغعا عثا افطر لضض 

طظ ضان له صطإ أو ألصى السمع وعع حعغث:
تثرك  أطرغضا  (إن  جآال ٢٠١٤/٦/٣م:  جعاب  شغ  جاء   -
برغطاظغئ  خظاسئ  عع  لغئغا  شغ  السغاجغ  العجط  أن 
العجط  تصعي  الاغ  الفرظسغئ  الظاعءات  بسخ  طع 
السغاجغ المعالغ لئرغطاظغا شغ لغئغا، طا غسظغ أن أي 
اظاثابات صادطئ جغضعن الخاسثون شغعا رجال أوروبا 
طع ظجر غسغر طظ "المساصطغظ"، وطظ بط غساصر العضع 
وتثعإ أذماع أطرغضا الاغ ضاظئ ترغث اجاشقل تأبغرعا 
السسضري الفسطغ شغ إظعاء تضط الصثاشغ، اجاشقل ذلك 
وافوشر،  افضبر  عع  الظفعذ  طظ  ظخغئعا  غضعن  أن  شغ 
وعثا ق غاأتى لعا بإجراء اقظاثابات شغ عثه افجعاء 
الاغ ق زالئ أجعاء أوروبغئ، شضان أن شضرت شغ خطط 
افوراق سسضرغاً وإسادة ترتغإ افجعاء شغ لغئغا إلظحاء 
ذئصئ جغاجغئ جثغثة طعالغئ لعا بط بسث ذلك إجراء 
رجًق  تضطش  أن  افولى  الثطعة  وضاظئ  اقظاثابات. 
سسضرغا بالاترك بما غحئه اقظصقب ضث العضع الصائط 
الثي غعغمظ سطغه المآتمر العذظغ تغث الشالئغئ شغه 
لرجال أوروبا... وذلك لثطط افوراق وتأجغض اقظاثابات 
إلى ظروف أشدض فطرغضا، شإن لط تضظ خالخئ، شاضعن 
وعضثا  لعا.  الساتئ  تثطع  شق  أوروبا،  طع  بالمحارضئ 

تترك تفار وجغرة تغاته تظطص بعقئه فطرغضا...).
- جاء شغ جعاب جآال ٢٠١٥/٤/١١م: (إن أوروبا تثرك 
المفاوضات،  إشحال  سطى  تسمض  أطرغضا  بأن  افطر  عثا 
وعع  لثغعا  طعبعصاً  طئسعباً  اخاارت  شصث  ولثلك 
افخض،...  شغ  أوروبغ  طئسعث  وعع  لغعن،  برظاردغظع 
لصث بثأ برظاردغظع لغعن غتث الُثطا تاى غاعخض إلى 
طثة  شغ  طعماه  غظةج  أن  عمه  وضان  السغاجغ  التض 
اظاثابه افولى الاغ ضان طصررًا لعا أن تظاعغ شغ ظعاغئ 
آذار ٢٠١٥، صئض أن تمثد له بمعجإ صرار طةطج افطظ 
شغ  وضان   .٢٠١٥ أغطعل/جئامئر   ١٥ تاى   ،٢٢١٣ رصط 
سةطئ طظ أطره لغظعغعا شغ المثة افولى، وصث بثأت 
"المفاوضات" شغ جظغش واظاصطئ إلى لغئغا وطظ بط إلى 
المشرب.  شغ  لاسصث  سادت  بط  وطظ  والةجائر  المشرب 
وشغ جعلئ طفاوضات المشرب غعم الثمغج ٢٠١٥/٣/١٢ 
ذطإ أسداء برلمان ذئرق تأجغض اجاؤظاف المحاورات 
السغاجغئ بغظ افذراف الطغئغئ فجئعع آخر أي إلى غعم 
الثمغج ٢٠١٥/٣/١٩ طظ أجض طجغث طظ الاحاور... وصث 
رضج لغعن سطى أعمغئ الثروج بتض جغاجغ شغ أصرب 
وصئ طمضظ... وضثلك خثر شغ ٢٠١٥/٣/١٦ بغان طحارك 
سظ اقتتاد افوروبغ غتثر طظ شحض المفاوضات جاء 
شغه: "إن الفحض شغ الاعخض قتفاق جغاجغ جغسرض 
وتثة لغئغا لطثطر.. بمةرد الاعخض قتفاق سطى تحضغض 
تضعطئ وتثة وذظغئ وترتغئات أطظغئ ذات خطئ جغضعن 

تامئ: المساةثات السغاجغئ سطى الساتئ الطغئغئ

تامئ ضطمئ السثد: طاذا وراء اجاصالئ الترغري

بثخعص وضع الطغرة الطئظاظغئ واتامال أن تساسمض 
وعثه  لئظان،  ضث  اقصاخادي  السقح  السسعدغئ 
الاعثغثات وضأن المصخعد طظعا إرغام الثاخض الطئظاظغ 

لقظخغاع لفواطر الاغ جاأتغ قتصاً.
وبسث تقوة جسث الترغري لئغان اقجاصالئ تط اإلسقن 
طا  بتسإ  الفساد،  باعمئ  أطراء  سثة  اساصال  سظ 
أسطظاه السططات السسعدغئ، وضثلك تط اإلسقن سظ 
بخاروخ  الرغاض  شغ  خالث  المطك  ططار  اجاعثاف 
اقجاصالئ  تعصغئ  إن  الغمظ.  طخثره  بالغساغ 
جصعط  وتعصغئ  تعصغاعا  جاء  بض  خثشئ  غضظ  لط 
طظ  ضان  والاغ  اقساصاقت  سطى  لطاشطغئ  الخاروخ 
ضمظعا اساصال افطغر طاسإ بظ سئث اهللا صائث الترس 
العذظغ، إق أن الحضض الثي تمئ به اقجاصالئ غظط 
واشاصار  لدسش  غسعد  وعثا  الاظفغث  شغ  رضاضئ  سظ 
الثئرة السغاجغئ لضض طظ إدارة تراطإ وولغ السعث 

طتمث بظ جطمان وجسث الترغري ظفسه.
رئاجئ  طظ  الترغري  جسث  اجاصالئ  أتئ  وبالمثاخر 
وطظ  جطمان  السسعدغئ  طظ  بأطر  الطئظاظغئ  التضعطئ 

ورائه أطرغضا وذلك:
أوقً: لاسعغط تغاره جغاجغاً داخض لئظان

باظغاً: لغاماحى طع طخالح أطرغضا وأجطعب إدارتعا شغ 
الحرق افوجط وذلك شغ إسادة رجط الثور اإلغراظغ شغه.
وإدارة  لئظان  سطى  السسعدغئ  عغمظئ  لاضرغج  بالباً: 

حآوظه الثاخطغئ تئساً لمخالح أطرغضا.
عحئ  دولئ  لئظان  أن  تآضث  الترغري  اجاصالئ  إن 
وطظ السعض اخاراصعا وعغ تفاصث فدظى حضض طظ 
السغادة واقجاصقل، وأن عظاك حئه اجاتالئ لطضغان 
بأن غاثطص طظ الظفعذ الشربغ سطغه شغ ظض ترضغئاه 
التالغئ والاغ تساثسغ دائما وطظ وصئ إلى آخر تثخًق 
غربغًا إلدارة حآوظه وذلك تئسًا لمخالح الشرب ظفسه. 
السبماظغئ  الثولئ  أواخر  طظث  تاضرر  الثواطئ  وعثه 
والاثخض الفرظسغ - الئرغطاظغ شغ جئض لئظان طرورا 
بإسقن الةظرال الفرظسغ غعرو دولئ لئظان الضئغر جظئ 
١٩٢٠م وإسقن طا غسمى باقجاصقل جظئ ١٩٤٣م بسث 
أن  بسث  عثا  غعطظا  إلى  شرظسا  سطى  برغطاظغ  ضشط 
وعثا  الصثغط.  اقجاسمار  ظفعذ  طظاذص  أطرغضا  وربئ 
لط غةطإ فعض الئطث جعى الحصاء وضغص شغ السغح 

 وتالئ طظ الدغاع وسثم اقجاصرار
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ظائإ   *

وقغئ لئظان

وجعد ظصاط اخاقف طظ بغظعا المادة الباطظئ جاسسى 
الئسبئ افطمغئ إلزالاعا. الةجغرة ٢٠١٧/١٠/٢٤م).

٦/ ولثلك ضان تفار غرضج سطى السمض السسضري، ولط غضظ 
ذلك جرًا، بض ضاظئ أسمال تفار السسضرغئ وتخرغتاته 
ذئرق  وبرلمان  الرئاجغ  المةطج  طفاوضات  خقل 
برساغئ غسان جقطئ الاغ بثأت شغ ٢٠١٧/٩/٢١م، ضان 
غرضج سطى السمض السسضري، وضاظئ تخرغتاته شغ عثه 
افبظاء تحضك شغ ظةاسئ المفاوضات، شصث ظحرت الةجغرة 
تفار  خطغفئ  الماصاسث  الطعاء  (حضك  ٢٠١٧/١٠/١٤م:  شغ 
شغ إطضاظغئ تض أزطئ لغئغا وشص طسار الافاوض الثي 
ترساه افطط الماتثة... شصث صال تفار شغ ضطمئ بالمآتمر 
طآحرات  تعجث  ق  إظه  بظشازي  بمثغظئ  افول  افطظغ 
العتغث  التض  عع  الةاري  التعار  بأن  الحسإ  تطمؤظ 
لفزطئ السغاجغئ الراعظئ. ولعح تفار بئثائض أخرى لطتعار 
ضاشئ،  افطظغئ  وافجعجة  الةغح  بغظعا  طظ  السغاجغ، 
"الاغ جامابض لرغئئ الحسإ")، وضان تفار صث خّرح شغ 
سطى  طخممعن  "ظتظ  ٢٠١٧م:  آب/أغسطج  طظاخش 
طعاخطئ الضفاح تاى غئسط الةغح جغطرته سطى ضاطض 

الاراب الطغئغ..." (الحرق افوجط ٢٠١٧/٨/١٥م).
لغصعد  السسضري  التض  سطى  أطرغضا  ترضغج  شإن  ولثلك 
لغئغا،  شغ  أسمالعا  خطإ  شغ  أطر  عع  السغاجغ  التض 
شعغ تسرصض التض السغاجغ إلى أن غامضظ تفار طظ 
التض  غةري  بط  وطظ  السسضرغئ  جغطرته  رصسئ  زغادة 
باأبغر أطرغضغ أصعى طظ تأبغر أوروبا، أي أن أطرغضا ترضج 
وتساشض  السغاجغ،  التض  لغصعد  السسضري  التض  سطى 
ضض شرخئ طظاجئئ لعثا افطر... ولثلك شسظثطا وجثت 
الصاعرة  شغ  سسضري  اجاماع  لسصث  طظاجئئ  الفرخئ 
أطرت  شصث  الةغح،  شغ  لتفار  الفسطغ  الاأبغر  لدمان 
الفخائض  اجاماع  شضان  ٢٠١٧/١٠/٣٠م  شغ  بثلك  تفار 
السسضرغئ الطغئغئ شغ الصاعرة، وعغ ضطعا تآغث تفار أو ق 
تسارضه... بط اخااط اقجاماع طساء ٢٠١٧/١١/٢م: (سطمئ 
الحرق افوجط أن الةعلئ البالبئ طظ طفاوضات تعتغث 
الصاعرة  شغ  سصثت  الاغ  الطغئغئ  السسضرغئ  المآجسئ 
بغظ ضئاط لغئغغظ والاغ اخاامئ أسمالعا طساء أول 
أطج، تعخض إلى ظصاط اتفاق حئه ظعائغ تعل تعتغث 
الةغح الطغئغ وسقصاه بالسططئ المثظغئ شغ لغئغا الاغ 
تساظغ طظ شعضى سسضرغئ وأطظغئ طظث سام ٢٠١١م... 
الحرق افوجط ٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧م)، وشغ 
صث  وتفار،  طخر  وأدواتعا،  أطرغضا  أن  سطى  دقلئ  عثا 
أترزوا تصثطاً إلى تث طا تغث أخئح تفار رصماً خسئاً له 

جغطرة سطى ججء ضئغر طظ افرض، وخاخئ شغ الحرق 
والعقل الظفطغ شغ طصابض بسخ الائاذآ شغ طضاجإ 
أوروبا (برغطاظغا وحغء طظ شرظسا وإغطالغا)، وطع ذلك 
شق غسظغ عثا أن الخراع صث اظاعى، شإن فوروبا صعاعا 
شغ لغئغا سقوة سطى أظعا أضبر دعاء شغ افسمال  أغداً 
السغاجغئ طظ أطرغضا... وعضثا شالماعصع اجامرار الخراع 
أوروبا  وبغظ  وأدواتعا،  أطرغضا  بغظ  لغئغا  تعل  الثولغ 

وأدواتعا... وغخططغ بظار عثا الخراع الطغئغعن...!
٧/ وطظ الةثغر ذضره أن صداغا المسطمغظ تتض بأغثي 
المسطمغظ ولغج بأغثي أسثائعط، والتض جعض طغسعر 
السر  شغ  هللا  اإلخقص  جقته  له،  اهللا  غسره  لمظ 
والسطظ، والخثق طع رجعل اهللا  شغ الصعل والفسض، 
إجقطغ  بطث  أطام  أظعط  المافاوضعن  جغرى  وسظثعا 
الراحث  الثطغفئ  سعث  سطى  اإلجقطغ  الفاح  طظث  سرغص 
سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه، وجمغع أعطه طسطمعن، 
 ، وتض صداغاه شغ ضااب اهللا جئتاظه وجظئ رجعله
دوظما أغئ خطئ طع الضفار المساسمرغظ، ﴿َوال تَْرَكُنوا 
 ِ ُكُم اجَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن ُدوِن ابَّ ِيَن َظلَُموا َفَتَمسَّ َّ إىَِل ا

وَن﴾. َاَء ُعمَّ ال ُيْنرَصُ ِ ْو
َ
ِمْن أ

لمظ  إظه  صطظاه:  أن  جئص  طا  ظضرر  شإظظا  الثاام  وشغ 
المآلط أن بقد المسطمغظ الاغ ضاظئ طظططص الفاعتات 
وظحر اإلجقم الثي غتمض السثل والثغر لربعع السالط... 
الضفار  شغه  غاسابص  صاال  طغثان  الئقد  عثه  أخئتئ 
المساسمرون سطى صاطظا وظعإ برواتظا... غدتضعن بمضء 
أشعاععط سظث ضض صطرة دم تسغض طظا، لغج بأغثغعط 

شتسإ، بض ضثلك بأغثي سمقئعط طظ أبظاء جطثتظا!
أن  غرغئاً  شطغج  أسثاؤظا  عط  المساسمرغظ  الضفار  إن 
شرصاء  طسعط  غخطش  أن  أطا  صاطظا،  شغ  العجع  غئثلعا 
لغئغعن، غعالغ بسدعط أطرغضا، وبسدعط غعالغ أوروبا، 
بط غصااطعن شغما بغظعط، صااقً لغج طظ أجض اإلجقم 
وإسقء ضطمئ اهللا، بض لمخالح الضفار المساسمرغظ... شإظعا 
إلتثى الضئر، شاصااال المسطمغظ شغما بغظعط جرغمئ ضئرى 
لُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم  ُ» : شغ اإلجقم، صال الرجعل
َأِبغ  َسْظ  طسطط  أخرجه  َوِعْرُضُه»،  َوَماُلُه،  َدُمُه،  َحَراٌم، 
ِ ِمْن  ْنَا َأْهَوُن ِعْنَد هللااَّ ُعَرْغَرَة، وَصاَل الَرُجعُل : «َلَزَواُل الدُّ

َقْتِل َرُجٍل ُمْسِلٍم». أخرجه الظسائغ َسْظ َسْئِث اهللاَِّ ْبِظ َسْمٍرو.
ْمَع  لىَْق السَّ

َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرٰى لَِمن اَكَن  َ لَِك 

ٰ
﴿إِنَّ يِف َذ

 ﴾َوُهَو َشِهيٌد
١٧ خفر ١٤٣٩عـ
٢٠١٧/١١/٠٦م

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٢١ خفر ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٧/١١/١٠م) خئرا جاء شغه "باخرف": "أضث افطغظ 
لثغه  أن  اهللا،  ظخر  تسظ  الطئظاظغ  إغران  لتجب  السام 
طسطعطات بأن السسعدغئ ذطئئ طظ ضغان غععد ضرب 
لئظان، طسائرا ذلك إسقن ترب طظ الممطضئ سطى التجب 
ولئظان. وتعل اتامال حظ ضغان غععد لترب جثغثة 
سطى  (اإلجرائغطغئ)  الترب  "ظسائسث  صال  لئظان  سطى 
لئظان، فن (إجرائغض) تسرف تضطفئ الترب طسظا، لضظ ق 
ظساطغع أن ظةجم شغ ذلك، وطما غجغث عثا اقجائساد 

عع أن (إجرائغض) أطام شرخئ لاخفغئ تجب اهللا ولئظان دون الثعاب إلى ترب وتتمض تضطفئ الترب". 
: إن عآقء السمقء تضام آل جسعد وتضام إغران ولئظان وأتجابعط وأحغاسعط، ق غْسثون ضعظعط أدوات 
رخغخئ شغ أغثي دول الشرب الضاشر المساسمر تترضعط ضغش حاءت، خثطئ لمخالتعا، شتجب إغران شغ لئظان 
غسرف أن أجغاده شغ إغران وطظ خطفعط أطرغضا لظ غفرذعا به، شعع طا زال غصثم الثثطات الةطغطئ فطرغضا 
شغ تربعا سطى اإلجقم والمسطمغظ، وإن اخطفاشه بةاظإ بحار والمةازر الاغ غرتضئعا بتص أعض جعرغا طظث 

جظعات خثطئ فطرغضا ولمحروسعا السطماظغ، وتفاًظا سطى سمغطعا شغ دطحص؛ لعع أضئر دلغض سطى ذلك.

حزب إيران يتهم السعودية بأنها طلبت 
من كيان يهود ضرب لبنان



افربساء ٢٦ طظ خفر ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٥٦

ظحر طعصع (الثطغب أوظقغظ، السئئ ٢٢ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/١١م) عثا الثئر: "اظططص اجاماع وزاري غدط 
طخر، والسعدان، وإبغعبغا، بالصاعرة، السئئ؛ لئتث خقشات تعل ظاائب الثراجات الفظغئ الاغ تتثد اآلبار السطئغئ 
لسث الظعدئ اإلبغعبغ. وُغسصث اقجاماع، الثي غسث السابع سحر تعل السث، طثة ٣ أغام، بتدعر وزراء طغاه الظغض 
شغ الثول البقث: المخري طتمث سئث الساذغ، والسعداظغ طساج طعجى، واإلبغعبغ جطحغ بغضغطغ، وشص بغان 
لعزارة الري المخرغئ. وأوضح الئغان أظه "شغ عثا اقجاماع، جعف تسامر طئاتبات الطةظئ البقبغئ برئاجئ العزراء؛ 
شغ طتاولئ لطعخعل إلى تض بحأن الظصاط الثقشغئ (لط تتثدعا)". وأحار إلى أن طخر "تسسى جاعثًة إلصظاع 

الثول بدرورة الصئعل بالاصرغر اقجاعقلغ (الثراجئ الفظغئ) الثي أسثه اقجاحاري الفرظسغ"."
: "إن الخراع تعل طغاه الظغض خراع صثغط ولضظه لط غأخث الئسث الثولغ إق بسث طةغء اقجاسمار 
تغث صام صادة الشرب المساسمرون آظثاك شغ الصرن الباطظ سحر المغقدي بثسعة ططك التئحئ لاتعغض 
طةرى الظغض طا دشع طتمث سطغ باحا لاةرغث تمطئ بسث أخثه إذظًا طظ دولئ الثقشئ السبماظغئ شدط ضض 
السعدان لاأطغظ طظابع الظغض بما شغ ذلك طظاذص بظغ حظصعل الاغ غمضظ أن تضعن طتض سئث التضعطئ 
اإلبغعبغئ. لصث أبرطئ اتفاصغات سثة تتضط سثم الاثخض شغ اظسغاب المغاه لمخر والسعدان شغ السخر 
طخر  تصعق  تتفر  الاغ  وغغرعما  ١٩٢٩م  واتفاصغئ  ١٩٠٢م  أبابا  أدغج  اتفاصغئ  طظعا  ظثضر  التثغث 
خجان  إلى  الظغض)  لظعر  الرئغج  (المعرد  تاظا  بتغرة  لاتعغض  إبغعبغا  تثخطئ  الظغض.  طغاه  شغ  والسعدان 
ضغان  وتثخض  الظغض  طغاه  طظ  تخئ  سطى  لطتخعل  غععدغئ  طحارغع  برزت  ذاته  اإلذار  وشغ  أولغ،  طغاه 
طخر  خظص  أجض  طظ  الظعدئ.  جث  بظاء  شغ  دوًرا  له  أن  ضما  ورواظثا  تظجاظغا  شغ  جثود  بامعغض  غععد 
والسعدان بثأت دول تعض الظغض بإغساز طظ الثول المساسمرة بظصخ اقتفاصغات الاارغثغئ وطتاولئ 
لغسئ  تطعل  إلى  تفدغ  الاغ  المفاوضات  حرك  شغ  والسعدان  طخر  وأدخطئ  جثغثة،  اتفاصغات  إغةاد 
شغ طخطتئ طخر والسعدان وإظما شغ طخطتئ الثول اقجاسمارغئ، وأخطر عثه اقتفاصغات الةثغثة عغ 
اتفاصغئ سظائغ المعصسئ شغ آغار/طاغع ٢٠١٠م والاغ تصدغ باظاعاء التخص الاارغثغئ لمخر والسعدان، 
واظستئئ طخر والسعدان طظ اقتفاصغئ ولضظ بسث شعات افوان، وأخطر طا شغ عثه اقتفاصغئ عغ الصسمئ 
الماساوغئ لطمغاه، أطا تفرغط تضام طخر والسعدان شغ طسألئ طغاه الظغض وبظاء جث الظعدئ شغأتغ شغ 
تعصغسعط سطى اتفاصغئ إسقن المئادئ بغظ إبغعبغا وطخر والسعدان والاغ وصسئ شغ الثرذعم شغ ٢٣ 
إلبغعبغا  الضاطض  اقساراف  شغه  فن  سظائغ  اتفاصغئ  طظ  بضبغر  أجعأ  اقتفاق  وعثا  ٢٠١٥م،  آذار/طارس 
بإظحاء السث الضاربئ... شطع ضان السعدان وطخر ججءًا طظ الثقشئ الراحثة لما تةرأت ُبشاث الثول ربائإ 
اقجاسمار وأدواته سطى تعثغث طخالح الثقشئ التغعغئ ضغثًا لقجقم والمسطمغظ طما غساثسغ أن غسمض 

ضض طسطط طظ أجض إصاطئ الثقشئ الاغ تتفر له تغاة ذغئئ شغ ذاسئ اهللا جئتاظه وتسالى".

 ١٨,٤) جظغه  ططغار   ٣٢٥ ظتع  إلى  جاخض  التضعطغئ 
ططغار دوقر) خقل السام المالغ التالغ، طصابض ٢٩٠ 
المالغ  السام  خقل  دوقر)  ططغار   ١٦,٤) جظغه  ططغار 
إلى  المخري  المسآول  تخرغتات  وتحغر  الماضغ، 
طعازظئ  ربع  طظ  غصرب  طا  تطاعط  الثغعن  شعائث  أن 
السام المالغ الةاري ٢٠١٨/٢٠١٧، الاغ تصثر بظتع 
١,٤٩ ترغطغعن جظغه، وأرجع زغادة شعائث الثغعن إلى 
شغ  افجظئغئ  السمقت  طصابض  المخري  الةظغه  تسعغط 
تئسه  وطا   ،٢٠١٦ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  البالث 
طظ زغادة طسثقت الفائثة بظتع ٧٪ لاساصر سظث ظتع 
١٨٪ تالغا بسث أن ضسرت تاجج ٢٠٪ صئض حعرغظ. 
وضحش المسآول أن التضعطئ تساجم الاصثم بمحروع 
صاظعن لمةطج الظعاب (الئرلمان) لفاح اساماد إضاشغ 
صرار  سطى  المارتئئ  المالغئ  اآلبار  قتاعاء  بالمعازظئ 

الاسعغط والاغ طا تجال طسامرة.
تتضمضط  الاغ  الرأجمالغئ  إن  الضظاظئ!  طخر  أعض  غا 
وأدوات الشرب المظفثغظ لعا عط جئإ حصائضط وطا 
غظاةعن  طظ  عط  إظعط  بض  أزطات،  طظ  بضط  غتغص 
الاسعغط  صرار  اتثثوا  شمظ  والمحضقت؛  افزطــات 
ضاظعا غظفثون صرارات وتعخغات السادة شغ خظثوق 
سطغضط  ــال  وب أظعا  غسطمعن  وعــط  الــثولــغ  الظصث 
ولضظعط أغدا غسطمعن أن صرارات السادة شغ الئظك 
الثولغ واجئئ الاظفغث، وق غمضظعط السثول سظعا وق 
ذلك،  جراء  افطرغظ  ذصاط  ولع  تظفغثعا  شغ  الائاذآ 
طظعا  غظالضط  ق  الصروض  تطك  أن  وافطر  بض افدعى 
صغث  والئصاء  والاجاطاتعا  شعائثعا  تسثغث  تئسات  إق 
الرق والائسغئ واقرتعان لطشرب الضاشر، بض وتدمظ 
عثا  ضض  وبرواتعا،  طخر  خغرات  ظعإ  طظ  طجغثًا  له 
السمقء  التضام  وضماظئ  وتماغئ  تراجئ  شغ  وأضبر 

الظعاذغر الثغظ غتعلعن بغظضط وبغظ ترغاضط.
غا أعض طخر! إن بقدضط ق تتااج إلى تطك الصروض 
سزمى  دولئ  غةسطعا  طا  المعارد  طظ  شفغعا  أخق 
المامغج،  طعصسعا  سظ  شدق  تطك  الدغصئ  بتثودعا 
وأدواتعا  الرأجمالغئ  عثه  اصاقع  إلى  تتااج  شصط 
طظ التضام السمقء، وعثا لظ غضعن إق بتمض الئثغض 
السغح  ورغث  والسجة  الضراطئ  غدمظ  الثي  التصغصغ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  والمامبض 
الظئعة والثي غتمطه لضط وبغظضط تجب الاترغر؛ شئعا 
ارتعان  وغظاعغ  الساببئ  الشرب  أغادي  تصطع  وتثعا 
الئقد والسئاد له ولضغاظاته وطآجساته اقجاسمارغئ، 
وتسغثعا  والثغرات  البروات  ظعإ  سععد  وتظعغ 
لمخر وأعطعا وتدمظ تعزغسعا بغظعط بالسثل سطى 
تث جعاء، إن طخر وافطئ بض والسالط اآلن شغ تاجئ 
أن  بسث  اإلجــقم  بسثل  تتضمه  الاغ  الثولئ  لاطك 
اضاعى بظار الرأجمالغئ وظفسغاعا وجحسعا وتعتحعا 
 ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ 

َ
تاى سطى أبظائعا. ﴿يَا ك

اّبَ  ّنَ 
َ
أ َواْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم  إَِذا  َولِلّرَُسوِل 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
يَُحوُل َنْيَن الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بسث سام طظ جغاجئ تسعغط الةظغه
طخر إىل أغظ؟!

طخر  شغ  اإلظااجغئ  الصطاسات  طظ  السثغث  تسرضئ 
فضرار بالشئ، وق جغما الخظاسئ والجراسئ، سصإ تترغر 
سام.  طظث  افجظئغئ  السمقت  أطام  الةظغه  خرف  جسر 
وتحغر تصارغر قتتاد الخظاسات والظصابات السمالغئ إلى 
اظدمام طؤات المخاظع لصائمئ المحروسات المسّططئ 
طاعصش،  ٤٥٠٠ طخظع  سصإ الاسعغط لائطس أضبر طظ 
طا أدى إلى تسرغح آقف السمال وزغادة ظسئئ الئطالئ، 
"طخر  طعصع  وصال  الةثغث"،  "السربغ  ظصطه  طا  تسإ 
المخرغغظ  أن  سطى  اقصاخاد  خئراء  "أجمع  السربغئ": 
ظاغةئ  الحرائغئ  صعتعط  ظخش  طظ  أضبر  خسروا  صث 
الادثط  طسثقت  وارتفاع  الةظغه،  جسر  اظثفاض 
لااةاوز ظتع ٣٢,٩٪، شغ طصابض ظتع ١٣٪ صئض صرار 
لةأ  افجسار،  شغ  الضئغر  اقرتفاع  ولمعاضئئ  الاسعغط، 
خقل  طظ  دخطعط  تتسغظ  إلى  المخرغغظ  طظ  ضبغر 

السمض شغ وظغفئ باظغئ وأتغاظا بالبئ".
عثا الاسعغط غآدي تطصائغا إلى زغادة طسثل الادثط 
صرار  تئسات  أولى  غسث  الثي  افطر  افجسار،  وارتفاع 
الادثط  طسثقت  ارتفسئ  تغث  الةظغه،  تسعغط 
 ٪٣٣ إلى   ٢٠١٦ سام   ٪١٢,٣ طظ  إجمالغئ  بخعرة 
خقل ٢٠١٧ ووخطئ شغ بسخ افحعر إلى ٣٥,٢٪ 
عغ  جابصئ  شغ  تمعز/غعلغع  حعر  شغ  تثث  ضما 
وبتسإ  تصرغًئا،  صرن  ظخش  طظث  ظعسعا  طظ  افولى 
بسخ  أجسار  طسثقت  شإن  المرضجي  الةعاز  تصرغر 
السطع ارتفسئ سطى أجاس جظعي بظتع ٤١٪ طصارظئ 
وإن   ،٢٠١٦ تجغران/غعظغع  شغ  سطغه  ضاظئ  بما 
ضاظئ طسثقت اقرتفاع تةاوزت شغ جطع أخرى تاجج 
الـ١٠٠٪ خاخئ الشثائغئ والضعربائغئ والاضظعلعجغئ، 
شصث  والثثطات  السطع  أجسار  ظتع  جرغسئ  وبظزرة 
وبسث  جظغعات  الـ٥  غاةاوز  ق  لفرز  جسر  أسطى  ضان 
سام طظ الاسعغط أخئح أصض جسر فصض ظعع طظ افرز 
ق غصض سظ ٧ جظغعات وربما غاسثى الـ١٠ جظغعات، 
بغظما ضان السضر بــ٤,٥ جظغعات واآلن تةاوز الـ١٠ 
جظعظغئ  صفجات  صفج  الثي  العصعد  ضثلك  جظغعات، 
بسث   ٨٠ بظجغظ  لار  وخض  تغث  افخغر،  السام  خقل 
سام طظ الاسعغط إلى ٣,٦٥ جظغه، بسثطا ضان غسةض 
إلى  السعقر  ارتفع  ضما  الاسعغط،  صئض  جظغه   ١,٦٠
وجةض  الاسعغط،  صئض  جظغه   ١,٨٠ طظ  بثقً   ٣,٦٥
 ٢,٦٠ طظ  صادًطا  لطار،  جظغعات   ٥ طئطس   ٩٢ بظجغظ 
الةظغه  تسعغط  صرار  طظ  تسطط  لط  والضعرباء  جظغه، 
أغًدا، تغث ارتفسئ تضطفئ الضعرباء طظ ٤٧,٥ صرش 

لطضغطعواط صئض الاسعغط وخعقً إلى ٨٤,٨ صرش.
دشع  إلى  المتطغئ  السمطئ  صغمئ  اظثفاض  أدى  وصث 
اقصاراض  وعع  افجعض  التض  إلى  لطةعء  التضعطئ 
شغ  تسئإ  طما  جعاء،  تث  سطى  والثاخطغ  الثارجغ 
شئسث  طسئعصئ،  غغر  بخعرة  الثغعن  طسثقت  ارتفاع 
طخر  دغعن  ارتفسئ  الاسعغط  طظ  شصط  واتث  سام 
الئظك  بغاظات  بتسإ  دوقر  ططغار   ٢٣,٢ الثارجغئ 
المالغئ  وزارة  شغ  بارز  طسآول  وضحش  المرضجي، 
الثغعن  شعائث  أن  سظ  الةثغث"،  لـ"السربغ  المخرغئ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

التخار الثي تفرضه صعات الاتالش السربغ
بصغادة السسعدغئ غثظص الغمظ املرتظح أخق

١٤٣٩ه  خفر   ١٩ افربساء  الماتثة  افطط  تثرت 
أظه  طظ  ٢٠١٧م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٨ المعاشص 
التخار  السسعدغئ  بصغادة  الاتالش  غرشع  لط  إذا 
الثي غفرضه سطى الغمظ طظث اقبظغظ شإن عثا الئطث 
جغعاجه (المةاسئ افضثط) طظث سصعد طما صث غآدي 

لسصعط طقغغظ الدتاغا!
ودسا طةطج افطظ الثولغ إلى إبصاء المعاظأ والمطارات 

شغ عثا الئطث طفاعتئ إلغخال المساسثات اإلظساظغئ.
وضان الاتالش السربغ بصغادة السسعدغئ صث صرر إغقق 
طظاشث الغمظ بسث اساراض الصعات السسعدغئ شعق ططار 
الرغاض خاروخا بالغساغا أذطصه تتالش التعبغ/ خالح، 

طا أدى إلى جصعط حزاغا طظه شغ ترم المطار.
وإلى ذلك شإن الغمظ غساظغ طظث صرابئ بقبئ أسعام 
التعبغ/  تتالش  بغظ  عظاك  الثائرة  الترب  أععال 
خطفه  وطظ  عادي  ربه  سئث  وبغظ  جعئ  طظ  خالح 

الاتالش السربغ طظ جعئ أخرى.
وغساظغ أعض الغمظ طظ جعء افتعال المسغحغئ طظ 
ظصص شغ طخادر الطاصئ، واظسثام الضعرباء، وتردي 
الثثطات، وتراجع تاد شغ الثثطات الختغئ واظاحار 
افوبؤئ وافطراض المسثغئ واإلجعاقت، ولغج آخرعا 
أعض  طظ  اآلقف  أرواح  تخث  الثي  الضعلغرا،  طرض 
الاردي  وعثا  الماتثة،  افطط  إتخاءات  وشص  الغمظ 
سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  غثص  ق  افوضاع  شغ 
بما  الغمظ  طظاذص  ضض  غحمض  بض  وخالح،  التعبغ 
شغعا الاغ تصع تتئ جغطرة الرئغج عادي واإلطارات 
(المظاذص المتررة)، وغأتغ إغقق المظاشث لغجغث الطغظ 
طما  المظضعب  الئطث  عثا  سطى  التخار  وغطئص  بطئ، 
سطى  افضثط)  (المةاسئ  طةاسئ  أضئر  إلى  غفدغ  صث 
طظ  أضبر  الغعم  غتااج  إذ  الماتثة،  افطط  وخش  تث 
سحرغظ ططغعظاً طظ أعض الغمظ لطمساسثة، أضش إلى 
ذلك تثععر السمطئ المتطغئ أطام السمقت الخسئئ طا 
أدى إلى زغادة تادة شغ أجسار السطع وطعاد الامعغظ 

الشثائغ، طا غةسض وصعع الضاربئ وحغضا.

اجاؤظاف  إلى  دسئ  صث  إظساظغئ  طظزمئ   ١٥ وضاظئ 
إرجال المساسثات شعرا طظسا لعصعع "ضاربئ".

وسطى الخسغث السغاجغ شإن الثول الضئرى الماخارسئ 
وق  بسث،  تافص  لط  الغمظ  شغ  والسططئ  الظفعذ  سطى 
زالئ أطرغضا تروج لفرض التعبغغظ ججءا طظ السططئ 
الصادطئ شغ الغمظ طظ خقل طئادرة ضغري أو ظسثاعا 
إجماسغض  افطمغ  المظثوب  غسعصعا  الاغ  المسثلئ 
خطش  بخقبئ  اإلظةطغج  غصش  بغظما  أتمث،  الحغت  ولث 
خالح  وخطش  اقتتادي،  طحروسه  حضض  شغ  عادي 
إق  المعتث،  الغمظ  طحروع  شغ  اإلطارات  ذرغص  سظ 
تسرصض  الغمظغ  الثاخض  شغ  الماظفثة  السسعدغئ  أن 
ذلك، سظ ذرغص إحاسئ الفعضى شغ ساخمئ الةظعب 
غثدع  تاى  افخرى،  الةظعبغئ  المظاذص  وِشغ  سثن، 
عادي وطظ غصش خطفه وغثخض شغ تعار طع التعبغغظ 
ذلك  غآغث  وطا  افطرغضغئ،  ضغري  طئادرة  غطاء  تتئ 
عع طا ظحرته وجائض اإلسقم المثاطفئ طظ أن عادي 
الرغاض،  شغ  الةئرغئ  اإلصاطئ  تتئ  وزرائه  وبسخ 
ورغط ظفغ تضعطئ عادي ذلك، إق أن واصع التال أن 
عادي ق غمطك أطر سعدته إلى داخض الغمظ، طا غجغث 
لقجاةابئ  السسعدغئ  طظ  سطغه  العاصسئ  الدشعط 
لطمئادرة افطرغضغئ الاغ تةسض فطرغضا تطغفا لعا شغ 

الغمظ طظ التعبغغظ وبسخ صعى التراك الةظعبغ.
الصغادات  اظضحاف  أن  إق  المحعث،  صااطئ  ظض  وِشغ 
تثطؤه  ق  واضتا  أضتى  الضاشر  لطشرب  السمغطئ 
جعء  اإلجقطغئ  افطئ  جاطعا  صث  شعط  السغظ، 
السثاب، طا غرشع وسغ افطئ تعل واصسعا السغاجغ 
طظ  وطتررعا  ورشساعا  سجعا  طئسث  إلى  وسعدتعا 
أق  السمغطئ،  الصغادات  خطش  الماسار  اقجاسمار  ربصئ 
وعع ظزام اإلجقم المظئبص طظ سصغثة افطئ والثي 
غتصص لعا السثالئ والرشاه شغ ظض الثقشئ الراحثة 
أشدض  سطغه  افطئ  ظئغ  ضان  الظئعة؛  طظعاج  سطى 
الخقة والسقم، صث بحر بسعدتعا، وعا ظتظ الغعم 

 ظحعث بجوغ شةرعا بإذن اهللا
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خفر   ٢٢ السئئ،  سربغئ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  ظحر 
"حارك  شغه:  صال  خئرا  ٢٠١٧/١١/١١م)  ١٤٣٩عـ، 
شغ  طسغرة  شغ  شرظسغ  جغاجغ   ١٠٠ سطى  غربع  طا 
حارع ضان غآدي شغه المسطمعن حسائر خقة الةمسئ. 
حارات  غرتثون  ضاظعا  الثغظ  السغاجغعن  وتسئإ 
الظحغث  وغظحثون  افلعان  بقبغئ  الرجمغئ  طضاتئعط 
لحسائر  طسطط   ٢٠٠ أداء  سطى  بالاحعغح  العذظغ 
الخقة شغ ضاتغئ ضطغحغ شغ بارغج. وغصعل طظاصثو 

الخقة شغ افطاضظ الساطئ إن عثا غغر طصئعل شغ بطث غظاعب السطماظغئ. ورد المخطعن أن ق خغار لثغعط بسث 
أن جتئئ الئطثغئ الصاسئ الاغ ضاظعا غخطعن شغعا شغ حعر آذار/طارس الماضغ. وضان رغمغ طغجو، رئغج 
بطثغئ ضطغحغ صث ذطإ طظ وزارة الثاخطغئ تزر الخقة شغ الحعارع، وأضاف "أظا طسآول سظ التفاظ سطى 
العثوء وترغئ الةمغع شغ الئطثة". وصال أتث المخطغظ واجمه سئث الصادر، لعضالئ أظئاء شراظج برس، إظعط 

غرغثون طضاظا غتفر ضراطاعط لغآدوا شغه الخقة، وأظعط ق غساماسعن باضطرارعط لطخقة شغ الحارع".
: رغط أن السطماظغئ الاغ تثسع لعا شرظسا وتاحثق بعا، تظادي بإذقق الترغات، وطظعا الترغئ 
أولؤك  لةأ  لصث  باإلجقم.  افطر  تسطص  طا  إذا  وطمظعسئ  طتزعرة  تخئح  الترغئ  تطك  أن  إق  الثغظغئ؛ 
الئطثغئ  جتئئ  لثغعط بسث أن  لط غضظ خغار آخر  الحارع، تغث  أداء خقة الةمسئ شغ  المسطمعن إلى 
الصاسئ الاغ ضاظعا غخطعن شغعا شغ حعر آذار/طارس الماضغ، أجعة بالضبغر طظ الئطثغات والمآجسات 
طظ  المسطمغظ  شمظع  المسطمغظ.  سطى  تمارجه  الثي  الادغغص  باب  طظ  بثلك  تصعم  الاغ  أوروبا  شغ 
وتسج  السطماظغئ  شاسسئ  المجسعطئ،  الترغئ  ضمظ  غأتغ  وضاشغئ  قئصئ  سئادة  أطاضظ  لعط  تضعن  أن 

طساظصععا الثغظ إذا سارضئ طخالتعط وخالفئ أععاءعط تثطعا سظعا وداجععا بظسالعط.

سد النهضة والمؤامرة على مصر والسودان

أورد طعصع (وضالئ افظاضعل، الةمسئ ٢١ خفر ١٤٣٩عـ، 
العزراء  رئغج  اسائر  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١١/١٠م) 
المحاضض  أن  الةمسئ،  الغعم  غطثرغط،  سطغ  بظ  الارضغ، 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  طع  بقده  تعاجععا  الاغ 
"طآصائ". جاء ذلك شغ ضطماه خقل طراجط إتغاء الثضرى 
طخطفى  الارضغئ،  الةمععرغئ  طآجج  لعشاة  الـ٧٩ 
ضمال، بمصر الصظخطغئ الارضغئ بظغعغعرك. وأحار غطثرغط، 
إلى وجعد سقصات صعغئ ودائمئ وحاططئ طساظثة سطى 

طخالح وصغط طحارضئ بغظ ترضغا والعقغات الماتثة. وأطج افول افربساء، صال غطثرغط، شغ تخرغتات إسقطغئ 
بالساخمئ افطرغضغئ واحظطظ: "لغج طظ الخعاب الصعل إن سقصاتظا طع أطرغضا طماازة، لثغظا طحاضض تصغصغئ، 

وجظئطس ظزراءظا بأظه غظئشغ أن تئصى تطك المحاضض شغ الماضغ، وسطغظا الارضغج سطى المساصئض".
المخالح  َوْشَص  تسغر  بأطرغضا  سقصاعط  أن  غّثسعن  الثغظ  وجاجاعا  ترضغا  تضام  أن  التصغصئ   :

س

والمظاشع المحارضئ، تآضث أسمالعط وتخرشاتعط أظعط غارصعن شغ خثطئ أطرغضا وطحارغسعا اقجاسمارغئ 
لغج  ترضغا  شغ  لطتضعطئ  المعالغ  اإلسقم  له  غروج  الثي  الاعتر  وأن  بالمظطصئ،  والاتضط  لطسغطرة 
سطى  وغفرض  لطمسطمغظ،  شسق  طتاربئ  دولئ  أظعا  سطى  أطرغضا  إلى  غظزر  اإلجقم  أن  والتص  ختغتا. 
المسطمغظ الاساطض طسعا سطى عثا افجاس، ولغج اسائارعا حرغًضا اجاراتغةًغا ضما غفسض ظزام ترضغا 

أردوغان، بض جسطعا أظفسعط بغادق بغثعا تترضعط تسإ طخالتعا ضما حاءت.

عالقة حكام تركيا بأمريكا 
هي عالقة تبعية وليست عالقة شراكة

فرنسا تدوس علمانيتها وحرياتها بنعالها


