
ZflÁ^;∞b;‹]ç’\;ÎÑÊl
ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ

بصطط: أتمث سئث الععاب*

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٢٨ خفر ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٧/١١/١٧م) الثئر الاالغ "باخرف بسغط": "أبثى 
رئغج أرضان ضغان غععد الةظرال غادي إغجظضعت اجاسثاد 
تض أبغإ لائادل المسطعطات والثئرات طع السسعدغئ وطا 
وخفعا بالثول السربغئ المساثلئ، لمعاجعئ إغران. شفغ 
أول طصابطئ طظ ظعسعا طع وجغطئ إسقم جسعدغئ، خرح 
إغجظضعت لمعصع إغقف اإللضاروظغ السسعدي أن لطسسعدغئ 
إغران،  طع  الاساطض  شغ  طحارضئ  طخالح  غععد  وضغان 
ووخش إغران بالثطر الفسطغ افضئر شغ المظطصئ، صائق 
إظه ق حك شغ أظعا تطمح لطتخعل سطى صثرات ظعوغئ. 
وأضاف إغجظضعت أن شرخئ تحّضض تتالش دولغ جثغث 
شغ المظطصئ تاعشر تالغا طع وخعل الرئغج افطرغضغ 
دوظالث تراطإ إلى الئغئ افبغخ، وصال إظه غةإ إسثاد 
خطئ اجاراتغةغئ ضئغرة وساطئ لعصش طا وخفه بالثطر 
اإلغراظغ. وتأتغ تخرغتات الةظرال إغجظضعت شغما تاتثث 
تصارغر إسقطغئ سظ طآحرات سطى أن عظاك اتةاعا لاطئغع 
طتامض بغظ السسعدغئ وضغان غععد. وصال تصرغر لضغان 
غععد طآخرا إن ولغ السعث السسعدي طتمث بظ جطمان 

زار جرا تض أبغإ، وعع طا ظفاه الرغاض.
: إن تضام المسطمغظ وأزقطعط وصادة ضغان 
غععد وافطرغضان وافوروبغغظ، وغغرعط طظ الظاسصغظ 
الثغظ تاسالى سصائرعط بغظ التغظ واآلخر باخرغتات 
باتئ  المست،  غععد  ضغان  طع  لطاطئغع  بعا  غظادون 
تاصاذع طخالتعط جمغسا شغ جسض جرغمئ الاطئغع طع 
ضغان غععد تظسغصا وتساوظا وحراضئ، طثسغظ أظه غخإ 
شغ طخطتئ أعض شطسطغظ والسطط الثولغ، وشغ جسض 
الاطئغع ضأظه أطر ذئغسغ ق حغء شغه، رغط أظه خغاظئ 
هللا جئتاظه وتسالى ولرجعله ولطمسطمغظ. وظضرر لمظ 
تئارك  اهللا  غثاط  ولط  غحاوة،  سغظغه  سطى  زالئ  طا 
وتسالى سطى صطئه، بأن الاطئغع طع ضغان غععد المةرم 
وغشاخإ   ، اهللا  رجعل  طسرى  الصثس  غتاض  الثي 
افرض المئارضئ شطسطغظ وغظضض بأعطعا خئاح طساء، 
شطط غارك جرغمئ وق طعبصئ إق وارتضئعا بتصعط، إن 
الاطئغع طع عآقء المةرطغظ إخعان الصردة والثظازغر، 
أي جسض السقصات طسعط ذئغسغئ، واقساراف بضغاظعط، 
والاظازل لعط سظ طسزط أرض شطسطغظ الاغ بارضعا 
لعط  خالخئ  لطمسطمغظ  ططضا  وجسطعا  وجض،  سج  اهللا 
دون جعاعط طظ الظاس؛ إن اإلصثام سطى عثا افطر 
عع جرغمئ ضئرى غظثى لعا الةئغظ، وعع خغاظئ سزمى 
غطسظ اهللا طصارشعا إلى غعم الثغظ؛ ذلك فظه تفرغط 
بافرض المئارضئ شطسطغظ، وتدغغع لمسرى رجعل 
اهللا ، وتظازل سظعا لغععد أرذل أعض افرض وحثاذ 
وبان  الثجى،  شتمئ  الفةر  ظعر  شدح  لصث  أق  اآلشاق. 
لطصاخغ والثاظغ أن تضام المسطمغظ جمغسعط دون 
اجابظاء وضغان غععد ودول الشرب الضاشر المساسمر 
ضث  واتث  شسطاط  شغ  غخطفعن  جمغسا  ضطعط 
اإلجقم والمسطمغظ، عثشعط الظغض طظ المسطمغظ، 
وإبصاء اإلجقم بسغثا سظ جثة التضط، شعض جاسطظ 
افطئ اإلجقطغئ المفاخطئ بغظعا وبغظ تضاطعا بسث 
أن أدرضئ تصغصئ خغاظاعط لعا وإلجقطعا السزغط، 
وسمالاعط لطشرب الضاشر المساسمر؟! وعض جغظصخ 
المسطمعن سطى عآقء التضام لغطغتعا بعط، وغعثطعا 
أظزماعط، وغسصطعا سروحعط، وغصغمعا سطى أظصاضعط 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
وبعا  وظعداعط،  ورصغعط  وطةثعط،  سجعط  شغعا 
خقخعط طظ غطرجئ ضغان غععد (ظمر العرق) وطظ 

عغمظئ الثول اقجاسمارغئ وظفعذعا؟

أغاعا الةغعش شغ الئقد اإلجقطغئ! ضعظعا سظث تسظ ظظ أطاضط 
شغضط، إن لثى المسطمغظ البصئ الضاططئ شغ دواشسضط وصثراتضط، 
التضام،  طاةاعطغظ  سطغضط،  اآلطال  غسّطصعن  عط  السئإ  ولعثا 
شاةاعطععط  غساتصعظه،  الثي  والاةاعض  باقزدراء  وغساططعظعط 
تحعثه  ولط  إلغه  تاعق  الثي  الظخر  افطئ،  واظخروا  أغدًا  أظاط 
لتجب  الظخرة  وأسطعا  المسطمغظ.  ُجّظئ  الثقشئ،  جصعط  طظث 
تخئتعا  تاى  شعرًا،  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر 
بتص أظخار افطئ شغ وصئ تاجاعا لضط، شاظخروعا سطى أسثائعا، 
آََمُنوا  ِيَن  َّ َوا  ُ ُ َوَرُسو  ُ ابَّ ُُّكُم  ِ َو ﴿إِغََّما  وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال 
 َ اَكَة َوُهْم َراكُِعوَن  َوَمْن َفَتَولَّ ابَّ َالَة َويُْؤتُوَن الزَّ ِيَن يُِقيُموَن الصَّ َّ ا

ِ ُهُم الَْغاِكُوَن﴾. ِيَن آََمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب ابَّ َّ ُ َوا َ َوَرُسو
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افتثاث  طاابسغ  طظ  الضبغر  راود  ذالما  جآال 
الماسطصئ ببعرة الحام المئارضئ؛ وخاخئ وجط زتمئ 
الطروتات سطى الساتاغظ اإلصطغمغئ والثولغئ؛ وضبرة 
افطعاج  ووجط  الثولغئ،  والمآتمرات  المئادرات 
الماقذمئ الاغ تاصاذف جفغظئ البعرة وسثم وجعد 

ربان لعا وشصثان الئعخطئ أو اظتراشعا.
لصث ترص الشرب الضاشر طظث بثاغئ البعرة سطى اإلبصاء 
سطى تحرذم الفخائض وتمجصعا؛ وجسض طظعا ضغاظات 
عثا  الصثر؛  السغاجغ  بماله  ربطعا  أن  بسث  طساصطئ 
المال الثي تعلعا إلى شخائض وظغفغئ تآدي أسماق 
إبرعا  سطى  شصثت  تمراء  خطعط  ضمظ  طتثدة 
سطى  بسث  شغما  جاسثه  الثاتغئ؛  وصراراتعا  إرادتعا 
وإحشال  الحام  ذاغغئ  سمغطه  سظ  الخراع  تتعغض 
بعا  واظاعى  ذاصاتعا،  واجاظجاف  بظفسعا  الفخائض 
(ذاغغئ  المفارض  سثوعا  طع  عثن  سصث  إلى  التال 
تخفغات  وخعضعا  بغظعا،  شغما  واصااالعا  الحام) 
عغؤئ  بغظ  اصااال  طظ  تخض  طا  آخرعا  لغج  دورغئ 
تترغر الحام طظ جعئ وترضئ ظعر الثغظ الجظضغ طظ 
جعئ أخرى والاغ ق زال غثشع أعض الحام بمظعا غالغا 
ولغاتعل  لمساظاتعط،  واجامرارا  أبظائعط  دطاء  طظ 
طخادر  سطى  والسغطرة  الظفعذ  بسط  إلى  اعاماطعا 
المظاذص  داخض  وخارجغئ  داخطغئ  طسابر  طظ  المال 
المتال  سطى  ضرائإ  شرض  إلى  إضاشئ  المتررة 

الاةارغئ والسغطرة سطى طخادر الثخض.
اقصااال  عع  الفخائض  صغادات  سظث  العتغث  شالبابئ 
شغما بغظعا طع الاشغغر شغ افحضال؛ شأزغتئ شخائض 
وجظث  الحام  أترار  ضترضئ  الساتئ  سظ  وزظعا  لعا 
افصخى وجغح المةاعثغظ وترضئ تجم وغغرعا؛ بط 
ولضظ  جثغث  طظ  اقصااال  شاغض  احاسض  أن  لئث  طا 
وبعثا  الجظضغ،  الثغظ  ظعر  ترضئ  طع  المرة  عثه 
طتاعم  صثر  وضأظه  الفخائض  بغظ  اقصااال  أن  غائغظ 
لغج شصط شغ بعرة الحام ولضظ شغ أطاضظ طاسثدة 
السراق  إلى  أششاظساان  طظ  المسطمغظ  بقد  طظ 
المظاذص  طظ  وغغرعا  لغئغا  إلى  وخعق  وشطسطغظ 
افخرى، وعثا إن دل سطى حغء شإظما غثل سطى أن 
السسضرغئ  الفخائض  صرارات  شغ  تاتضط  الاغ  الةعئ 
بسث أن جطئئ إرادتعا عغ جعئ واتثة اخاطفئ شغ 
الحضض واتفصئ شغ المدمعن؛ لاطسإ الطسئئ ظفسعا 
شغ أطاضظ طثاطفئ وبأدوات طثاطفئ طظ دول سمغطئ 
إلى  لاخض  ظفسعا  افدوار  تآدي  تابسئ  وطظزمات 
الظاغةئ ظفسعا، تثطغر ذاتغ لطفخائض بسث أن تظعغ 
تحسر؛  أن  دون  شائصئ  بسظاغئ  لعا  المرجعم  دورعا 
طظ  وضان  ذلك،  شغ  شرق  ق  بسعئعا  أم  ظغئ  بتسظ 
جمغع  شغ  الفخائض  شغعا  صغثت  الاغ  التئال  أعط 
والمال  الثسط  تئض  عع  الحام  أرض  وطظعا  افطضظئ 
السغاجغ الصثر؛ باإلضاشئ إلى اإلبصاء سطغعا طحرذطئ 
تفضغضعا  الشرب  سطى  لغسعض  طاسثدة  رؤوس  ذات 
ذرائع  تتئ  بئسخ  بسدعا  بدرب  سطغعا  والصداء 
بالثطعط  الفخائض  صغادات  الاجام  إن  بط  طاسثدة، 
التمراء جسض طظ الصاال ضث ذاغغئ الحام تالئ سئبغئ 
تراق شغه دطاء المسطمغظ لاتخغض طضاجإ باظعغئ؛ 
طظ  العائض  الضط  طع  طضاجإ؛  اسائارعا  شرض  سطى 
بات  افطر  وعثا  المساعغات،  ضاشئ  سطى  الادتغات 
الحسئغئ  الظصمئ  طظ  تالئ  أوجث  طما  الةمغع،  غثرضه 
غظثفخ  الاعتر  غرون  وعط  الفخائض  صغادات  سطى 
تثرغةغا طع ذاغغئ الحام وغسطع بغظ الفخائض، ضما 
غرون اجاغاح بسخ الفخائض لطمظاذص المتررة الاغ 
غسغطر سطغعا الفخغض اآلخر شغ العصئ الثي تسغح 
بأطان  الحام  ذاغغئ  سطى  المتسعبئ  المظاذص  شغه 
المظاذص  طظ  طسةعر  بتر  وجط  آطظئ  ضةجغرة  تام 

المتررة، عثا سطى الخسغث السسضري،
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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طساء   ٢٠١٧ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ  الرابع  شغ 
غغر  سطى  بثأت  وصث  المطضغئ  افواطر  طظ  سثد  خثر 
(ظزًرا  جطمان:  المطك  لسان  سطى  بمصثطئ  السادة 
بسخ  صئض  طظ  اجاشقل  طظ  ولمسظاه  قتزظاه  لما 
ضساف الظفعس الثغظ غطئعا طخالتعط الثاخئ سطى 
المخطتئ الساطئ، واساثوا سطى المال السام دون وازع 
طساشطغظ  وذظغئ،  أو  أخقق  أو  ضمغر  أو  دغظ  طظ 
الاطاول  شغ  سطغعا  ائُامظعا  الاغ  والسططئ  ظفعذعط 
واخاقجه  اجاثثاطه  وإجاءة  السام  المال  سطى 
المحغظئ،  أسمالعط  إلخفاء  حاى  ذرائص  طاثثغظ 
شغ  سمطعا  طمظ  الئسخ  تصخغر  ذلك  شغ  جاسثعط 
سطى  بمعاطعا  صغاطعا  دون  وتالعا  المسظغئ  افجعجة 
العجه افضمض لضحش عآقء طما تال دون اذقع وقة 
افطر سطى تصغصئ عثه الةرائط وافشسال المحغظئ...)، 
تئسات  عظاك  بأن  لطماابع  المصثطئ  عثه  بثت  وصث 

لعثه افواطر المطضغئ وأظعا بثاغئ لفارة جثغثة.
وتئع عثه المصثطئ أربسئ أواطر، افول: تحضغض لةظئ 
جطمان،  بظ  طتمث  برئاجئ  الفساد  لمضاشتئ  سطغا 
والاتصغص،  الرصابئ  عغؤئ  رئغج  طظ:  ضض  وسدعغئ 
ورئغج  الفساد،  لمضاشتئ  العذظغئ  العغؤئ  ورئغج 

أطظ  ورئغج  السام،  والظائإ  الساطئ،  المراصئئ  دغعان 
بظ  اهللا  سئث  بظ  طاسإ  إسفاء  الباظغ  وافطر  الثولئ، 
سئث السجغج وزغر الترس العذظغ طظ طظخئه، والبالث 
إسفاء سادل بظ طتمث شصغه وزغر اقصاخاد والاثطغط 
طظ طظخئه، والرابع إظعاء خثطات الفرغص سئث اهللا بظ 

جططان صائث الصعات الئترغئ بإتالاه إلى الاصاسث.
الطةظئ  تحضغض  صرار  طظ  صطغطئ  جاسات  إق  عغ  وطا 
ضرباتعا  أولى  بثأت  تاى  الفساد  لمضاشتئ  السطغا 
أطراء  طرة  فول  حمطئ  باساصاقت  الخثد  عثا  شغ 
ووزراء  التاضمئ  السائطئ  شغ  افولى  الثرجئ  طظ 
خسغث  سطى  افبرز  غسثون  أسمال  ورجال  وطسآولغظ 
و٤  أطغرًا   ١١ اساصال  تط  وصث  وسالمغا،  طتطغا  افسمال 
وتط  السابصغظ  العزراء  طظ  وسحرات  تالغغظ  وزراء 
أجطتئ  وخفصات  والرحاوي  بالفساد،  تعط  تعجغه 
طحئععئ وجرصئ لطمال السام، وتط تةجعط بطرغصئ 

طعغظئ شغ شظثق خمج ظةعم شغ الرغاض.
وخارجغئ  داخطغئ  ظاتغئ  طظ  التثث  فعمغئ  وظزرا 
وجإ  شصث  واصاخادغئ  جغاجغئ  ظاتغئ  طظ  وأغدا 

الارضغج سطى الظصاط الاالغئ:
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....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أمن كيان يهود هاجس يؤرق 
حكام المسلمين والتطبيع معه 

هو مبلغ هّمهم

افول  ربغع   ١ افتث،  سربغئ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  ظحر 
"غسصث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/١١/١٩م)  ١٤٣٩عـ، 
وزراء الثارجغئ السرب الغعم اجاماسا ذارئا بططإ طظ 
اإلغراظغ  الثور  طع  الاساطض  ضغفغئ  لئتث  السسعدغئ 
شغ الحرق افوجط. وذضرت وضالئ افظئاء السسعدغئ 
الاخثي  "جئض  لئتث  غأتغ  اقجاماع  أن  الرجمغئ 
وتصعغدعا  السربغئ  الثول  شغ  اإلغراظغئ  لطاثخقت 

لفطظ والسطط السربغ، واتثاذ طا غطجم تغال ذلك"."
: إن تضام المسطمغظ ق غمطضعن طظ جغاجئ حؤعن بقدعط الثارجغئ حغؤا، شعغ ططك أجغادعط شغ 
دول الشرب الضاشر المساسمر، ولثلك طظ المسائسث أن غضعن عثا اقجاماع ضما غزظ بسدعط جاء بظاء سطى 
ذطإ طظ تضام آل جسعد ظاغةئ تخاسث الاعتر بغظ الرغاض وذعران طظث اجاصالئ رئغج وزراء لئظان جسث 
الترغري صئض أجئعسغظ، بض إن عثا اقجاماع عع بططإ أو سطى افصض بإذن طظ أطرغضا، صال أطغر تجب الاترغر 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، شغ جعاب جآال باارغت ٢٠١٧/٢/٢٣ "وعضثا شإن الثور اإلغراظغ شغ 
المظطصئ عع جغاجئ أطرغضغئ طثروجئ بحضض طتضط، وأن عثا الثور غاعجع وغاصطص وشص طاططئات السغاجئ 
افطرغضغئ ووشص الزروف. وطظث جظئ ١٩٧٩ ظطئ أطرغضا طتافزئ بإغران ضاعثغث "بعري بشطاء إجقطغ" ضث 
دول المظطصئ، بط تعجع ذلك إلى "تعثغث ذائفغ حثغث" بسث تعلغ المتاشزغظ الةثد التضط شغ أطرغضا، بط 
خار "دورًا إصطغمغاً طتعرغاً" له بصطه شغ ظروف الربغع السربغ، ولضظ سظثطا سادت الساشغئ لئسخ سمقء أطرغضا 
اآلخرغظ طبض طخر، أو ساد التضط شغ غثعا ضما شغ السسعدغئ، أو خار طمضظاً اجاثثاطعا ضارضغا، شإن أطرغضا 
تصعم بإغةاد أدوار أخرى بةاظإ الثور اإلغراظغ ودون أن تساشظغ سظه". والثقخئ أن تضام آل جسعد التالغغظ، 

وتضام إغران بغادق شغ غث أطرغضا تترضعط ضطما أردات وضغفما حاءت تسإ طا تصادغه طخالتعا.

حكام المسلمين ال يملكون من سياسة بالدهم الخارجية شيئا
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خسثت طسثقت الئطالئ شغ افردن، إلى ١٨٪ شغ الربع 
الباظغ طظ السام التالغ ٢٠١٧، طصارظئ طع ١٤,٧٪ خقل 
الفارة ذاتعا طظ السام الماضغ - طع طقتزئ أن دائرة 
لطصغاس  طثاطفئ  طساغغر  اجاثثطئ  صث  اإلتخاءات 
تاعاشص طع المساغغر الثولغئ ضما ادسى طثغرعا السام - 

واظثفدئ سظ الربع افول بمصثار ٠،٢٪.
وضان طسثل الئطالئ شغ افردن، صث بطس ١٥,٨٪ ظعاغئ 
 ،٢٠١٥ ظعاغئ   ٪١٣,٦ طع  طصارظئ   ،٢٠١٦ الماضغ  السام 
 ،٪١٢,٣ إلى   ٢٠١٤ السام  خقل  الئطالئ  طسثل  ووخض 

طصابض ١١٪ شغ السام ٢٠١٣.
وتسرف الئطالئ بأظعا ظسئئ طةمعع الماسططغظ الثغظ 
إلى  السمض  سظ  وبتبعط  صثرتعط  طع  سمق  غةثون  ق 
الصعة الساططئ الضطغئ ولغج إلى ظسئئ السضان ضما غساصث 
افرصام  وتسإ  افردن،  شغ  الئطالئ  وتاسط  الئسخ. 
الرجمغئ الخادرة سظ طسعتات دائرة اإلتخاءات الساطئ، 
بأظعا طرتفسئ (أسطى طظ ١٠٪) وتدر بالحئاب أضبر طظ 
الفؤات السمرغئ افخرى، وأظعرت افرصام الخادرة سظ 
 ٣٣,٩٪ بطس  لقظاث  الئطالئ  طسثل  أن  اإلتخاءات  دائرة 
شغما بطس لطثضعر ١٣,٩ ٪. وبغظئ الظاائب أن طسثل الئطالئ 
(افشراد  الةاطسغئ  الحعادات  تمطئ  بغظ  طرتفساً  ضان 
شأسطى  بضالعرغعس  طآعض  غتمطعن  طمظ  الماسططعن 
طصسعطاً سطى صعة السمض لظفج المآعض السطمغ)، إذ بطس 
٢٤,٦٪ طصارظئ بالمساعغات الاسطغمغئ افخرى. وتئاغظئ 
ظسئئ الماسططغظ تسإ المساعى الاسطغمغ والةظج، إذ 
بطشئ ظسئئ الماسططغظ الثضعر طظ تمطئ الئضالعرغعس 
شأسطى ٢٧,٩٪ طصابض ٦٥,٤٪ لقظاث. وُجةض أسطى طسثل 
لطئطالئ شغ الفؤاغظ السمرغاغظ ٢٠-٢٤ جظئ و٢٥-٢٩ جظئ 

إذ بطس المسثل ٣٨,٧٪ و٢٦,١٪ لضض طظعما سطى الاعالغ.

طسثقت  سطى  الةثغث  الصرن  بثاغئ  طظث  تسعدظا  وصث 
بطالئ  طسثقت  وعغ   ،٪١٠ تفعق  افردن  شغ  بطالئ 
طاةثرة  عغضطغئ  ضعظعا  شغ  خاخئ  وخطرة  طرتفسئ 
وغغر  الرجمغئ  طآجساته  وطمارجات  الظزام  شغ 
رغط  اساغادي  حغء  وضأظعا  أخئتئ  بتغث  الرجمغئ 
طسثل  ضان  شطصث  السابص،  شغ  ضثلك  تضظ  لط  أظعا 

الئطالئ شغ افردن ق غاةاوز ٢٪ شغ السئسغظات.
اإلتخاءات  دائرة  خقل  طظ  التضعطئ  أسطظئ  وبغظما 
جظعات  طظث  افسطى  وعغ  الئطالئ  ظسإ  سظ  الساطئ 
إق أظعا ق تجال تثفغ طسثل الفصر التصغصغ الخادم؛ 
إذ إن الظسئئ المسطظئ والماثاولئ تاى اآلن طظث سام 
التثغث  سظث  المساثثطئ  عغ   ٪١٤,٤ والئالشئ   ٢٠١٠

سظ طحضطئ الفصر شغ الئقد.
اتاساب  شغ  تضعطغاً  تثئطاً  عظاك  أن  طراصئعن  وغرى 
طظ  خحغئ  طع  دصغص،  بحضض  والئطالئ  الفصر  طسثقت 
اإلسقن سظ الظسإ التصغصغئ شغ ضعء ارتفاسعا، بالرغط 
طما غئثل طظ جععد لاثفغدعا. شإن التضعطئ تتاول 
جاعثة الثروج سطى الظاس بظسإ شصر طظثفدئ بثقف 
جثغثة  طظعةغات  اساماد  خقل  طظ  وذلك  العاصع، 

لطمسعتات الاغ جاةرغعا بعثا الثخعص.
وارتفع خط الفصر شغ افردن إلى أضبر طظ ألش دوقر خقل 
السظعات البقث الماضغئ بسئإ الجغادة الاغ ذرأت سطى 
افجسار، بسث رشع التضعطئ الثسط سظ السطع والثثطات 
وتراجع شرص السمض وبئات الرواتإ وافجعر. وارتفسئ 

الةغح شغ ١٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر "بالثغاظئ" بسث 
لمظاظشاغعا.  إصالاه  سطى  طعغابغ  وتتثى  اسارض  أن 
بغظ  الظطاق  واجــع  اجاغاًء  السمض  عثا  أوجــث  وصث 
سمغصئ  اظصساطات  إلى  وأدى  ضما  طظاظشاغعا  طآغثي 
لصث  التاضط.  التجب  خفعف  داخــض  الفخائض  بغظ 
ضاظئ عظاك طسرضئ ذعغطئ بغظ المتاربغظ الصثاطى - 
الظثئئ السغاجغئ الصثغمئ شغ السئسغظات والبماظغظات، 
غرغج  تعل  تةمع  الثي  الةثغث  السغاجغ  والةغض 
روبرت  ُرشخ  شصث  افخغرة،  السظعات  وشغ  طعغابغ. 
شغ  الصثاطى  المتاربغظ  طظ  طظعةغ  بحضض  طعغابغ 
السظعات  شغ  التجبغئ  المظاخإ  طظ  الاترر  ظدال 
خش  سظ  الصثاطى  المتاربعن  وتثطى  ضما  افخغرة... 
جئعئ  باحضغض  وتسعثوا   ٢٠١٦ سام  شغ  طعغابغ 
واجسئ طع المسارضئ لططسظ شغ تضمه. وصال ضرغج 
الصثاطى  المتاربغظ  طةمعسئ  رئغج  طعتسفاظشعا 
إن  الماضغ  افجئعع  جععاظسئرغ  شغ  لطختفغغظ 
طظ  بالسططئ  شازت  طةظعظئ"  "اطرأة  طعغابغ  جرغج 

خقل "اظصقب... سظ ذرغص سصث الجواج".
تضط  شرض  غساجم  ق  السسضري  اقظصقب  أن  وغئثو 
سسضري بثقً طظ الدشط سطى طعغابغ المرغخ لمشادرة 
المضاإ. وضما تصعل بسخ وجائض اإلسقم، طظ المتامض 

أن غاط تحضغض تضعطئ اظاصالغئ شغ أسصاب اقظصقب.
ضما  طسثودة،  السططئ  شغ  "طعغابغ"  أغام  أن  وغئثو 
تسضج الئغاظات والةععد الراطغئ إلى الاثخض شغ العضع. 
وبما أن برغطاظغا تسغطر سطى ضض طظ الطئصئ السغاجغئ 
والةغح شإظعا ترغث اآلن الاثطص طظ سمغطعا طعغابغ 
الثي جسطاه شغ السابص حثخاً بعرغاً لةطإ سمغض آخر 
وتساسمض  ضما  الثغمصراذغئ".  "اقظاثابات  خقل  طظ 
الرئغج  طبض  وعغؤاتعا  اإلصطغمغغظ  سمقءعا  برغطاظغا 
فشرغصغا  الاظمغئ  وطةمعسئ  أشرغصغا،  جظعب  طظ  زوطا 
الةظعبغئ، واقتتاد افشرغصغ لعضع "الحثص المظاجإ" 
أرجض  وصث  طسآولغاه.  لغاعلى  طضاظه  شغ  افصض  سطى 
الرئغج زوطا بالفسض طئسعبغظ خاخغظ الاصعا بالرئغج 

روبرت طعغابغ وصعات الثشاع شغ زغمئابعي.
اآلن  تاى  اخاطش  صث  اقظصقب  أن  ذلك  طظ  وافعط 
طحاسر الحسعب الاغ تاعق إلى الاشغغر شغ بطثعا. وطظ 
المآلط أن ظرى حسإ زغمئابعي جمغسه صث اساصث بأن 
الفاظغ  الثغضااتعر  إزالئ  وبأن  طحرق  الئقد  طساصئض 
أن  غسرف  أن  زغمئابعي  حسإ  سطى  إن  جغظصثعط! 
لطصعى  أجطعب  طةرد  عع  التثغث  السسضري  اقظصقب 
الرأجمالغئ  أغثغعلعجغاعا  تةثغث  شغ  اقجاسمارغئ 
الصثرة والفاجثة وضثلك طتاولئ إلسطاء حرغان التغاة 
أشرغصغا،  شغ  الفاجث.  الثغمصراذغ  السغاجغ  لطظزام 
السسضري  اقظصقب  اقجاسمارغئ  الصعى  تساثثم 
جابصًا  ووضساعط  رشساعط  الثغظ  سمقئعا  إلجصاط 
شصط لةطإ سمقء جثد. وطظ العاضح أن تشغغر الصغادة 
 بظفج الظعب الرأجمالغ لظ غتصص أي تشغغر جععري

* الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
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بمةرد وخفعا بأظعا جطئ الطسام شغ أشرغصغا، شصث وضسئ 
زغمئابعي غعم افربساء الماضغ شغ ١٥ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ٢٠١٧، تتئ وذأة الاعتر السغاجغ بسث جغطرة 
صادتعا السسضرغغظ سطى الئقد شغ اظصقب ظاعر وظحر 
الةئرغئ  اإلصاطئ  وشرض  عراري  الساخمئ  شغ  الثبابات 
سطى الرئغج روبرت طعغابغ الئالس طظ السمر ٩٣ ساطاً. 
وصال الماتثث باجط الةغح الطعاء جغئعجغسع طعغع 
شغ خطاب ببه الاطغفجغعن العذظغ إن اقجاغقء غعثف 
إلى "إخقح العضع اقجاماسغ واقصاخادي الماثععر" 

وضثلك اجاعثاف المةرطغظ تعل طعغابغ.
وظعرت ردود افشسال طظ افذراف اإلصطغمغئ والثولغئ 
بما غاسطص بافزطئ طع اقتتاد اإلشرغصغ الثي غخش افزطئ 
بأظعا "تئثو اظصقباً" ضما وغتث الةغح سطى وصش أسماله 
واجاسادة الظزام الثجاعري. ودسا افطغظ السام لفطط 
افذراف  جمغع  غعتغرغج  أظطعظغع  الةظرال  الماتثة 
العثوء  إلى  ودسا  الظفج"  "ضئط  إلى  زغمئابعي  شغ 
وسثم السظش. وأدلى بعرغج جعظسعن وزغر الثارجغئ 
الئرغطاظغ بئغان أطام طةطج السمعم بحأن افزطئ الاغ 
تزعر صائقً: "ق غمضظظا أن ظصعل ضغش جاسامر الاطعرات 
طا  ظسرف  ق  وظتظ  المصئطئ،  افغام  شغ  زغمئابعي  شغ 
إذا ضان عثا غمبض جصعط طعغابغ أم ق، وظثسع إلى 
العثوء وضئط الظفج". وأضاف أن برغطاظغا ق ترغث 
تغث  بظفسه،  طخغره  زغمئابعي  حسإ  غصرر  أن  جعى 
صام طعغابغ باثطغر الثغمصراذغئ وإغثاء اصاخاد الئقد. 
وأضاف "لظ ظظسى أبثًا السقصات الاارغثغئ والخثاصئ 
الصعغئ طع عثا الئطث الةمغض، الثي غعخش بثصئ بأظه 
جععرة أشرغصغا" ودسا إلى إجراء اظاثابات ترة وظجغعئ 
شغ المعسث المصرر شغ السام الصادم، وصال إن برغطاظغا 
جاسمض سطى ضمان أن تصثم لحسإ زغمئابعي "شرخئ 

تصغصغئ... لاصرغر طساصئطعط".
وشغ غعم الةمسئ الماضغ شغ ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
٢٠١٧، اجاغصر أعض زغمئابعي وعط شغ تغرة طظ أطرعط 

بسث أن رشخ الرئغج طعغابغ الاظتغ سظ طظخئه.
وصث أدت طةمعسئ طظ السعاطض إلى اقضطراب السغاجغ:

تثععر العضع اقصاخادي تغث اظثفخ الظاتب المتطغ 
اإلجمالغ لطفرد شغ الئقد بظسئئ ٤٠٪، واظثفخ اإلظااج 
الجراسغ بظسئئ ٥١٪، واظثفخ اإلظااج الخظاسغ بظسئئ 

٤٧٪. وصث تط اظاصاد تضعطئ طعغابغ سطى عثا العضع.
العذظغ  "اقتــتــاد  تــجب  شغ  تعترات  عظاك  ضاظئ 
بغظ  التاضط  العذظغئ"  لجغمئابعي-الةئعئ  اإلشرغصغ 
ظائإ الرئغج السابص إغمرجعن طظاظشاغعا (الثي ضان 
طثسعطًا طظ الةغح) وزوجئ الرئغج السغثة غرغج 
طعغابغ (الاغ ضاظئ طثسعطئ طظ الفخغض السغاجغ 
ضئغر  جغثطش  طظ  تعل  الـ٤٠)  طةمعسئ  شغ  افخشر 
السغث  إصالئ  أن  الضبغرون  وغساصث  طعغابغ.  السظ 
طظاظشاغعا شغ طططع تحرغظ الباظغ/ظعشمئر عع الثاشع 
إلى العضع الراعظ. شصث تط اتعاطه بالاآطر لقذاتئ 
بالرئغج روبرت طعغابغ. واتعط التجب التاضط صائث 

المثغعظغئ إلى أضبر طظ ٣٧,٤ ططغار دوقر، طما غحغر بالصطع 
لفحض وإخفاق السغاجات والئراطب التضعطغئ شغ طسالةئ 
والمسالةات  الئراطب  عثه  زادت  بض  ق  المحاضض،  عثه 
الطغظ بطئ، شجادت المثغعظغئ وازداد الظاس شصرا وتفحئ 
الئطالئ بغظ الحئاب طما اظسضج طئاحرة بجغادة طسثقت 

الةرغمئ والمثثرات واقظاتار بغظ الحئاب.
الظزام  غرغث  الاغ  الخعرة  طظ  تماطا  الظصغخ  وسطى 
المعارد؛  طسثوطئ  وتاى  شصغرة  وأظعا  لطئقد  رجمعا 
أظحؤئ  أن  طظث  الثارجغئ  المساسثات  سطى  تسغح 
واآلن اظصطسئ أو صض تةمعا، وق بث لظا طظ اقساماد 
سطى الثات أو ضما صال الظاذص الرجمغ أن المعاذظ 
افردظغ - جغئه - والضفاءات عغ طظةط الثعإ لعثا 
الظزام، طع أن التصغصئ غغر ذلك تماطا؛ شالئقد غظغئ 
بالمعارد والبروات وبإصرار وتخرغتات طسآولغعا، شصث 
لئسخ  اجافسارات  سظ  سثة  طعاصع  أغام  صئض  ظحرت 
اتاغاذغات  تعل  ووزراء  لمسآولغظ  صثطئ  الظعاب 
والفعجفات  والمظشظغج  والظتاس  الثعإ  طظ  افردن 
طظ  وغغرعا  والغعراظغعم  والسغطغضا  الجغاغ  والخثر 
بروات طسثظغئ، وضاظئ اإلجابات طآضثة لئسدعا طبض 
الخثر الجغاغ الاغ تصثر اتاغاذات افردن طظه بتعالغ 

١٠٠ ططغار ذظ، وطاعربئ وطراوغئ سظ افخرى.
رجمغئ  جعات  سظ  خادرة  دراجات  عظاك  أن  سطما 
وسظ خئراء وطثاخغظ ذضرت أن افردن غماطك أسطى 
خاطاته  وأن  المظطصئ  شغ  الغعراظغعم  طظ  اتاغاذغات 
إلظااجه  طآعض  افردن  وأن  الفعجفات،  طع  طعجعدة 
دراجات  عظاك  وأن  افذظان.  وبآقف  تةاري  بحضض 
طظطصئ  شغ  الظتاس  طظ  اتاغاذغ  وجعد  سظ  تاتثث 
ضاظا ووادي سربئ بمصثار ٥٠ ططغعن ذظ واتاغاذغ طظ 

المظشظغج بمصثار ٥ طقغغظ ذظ. ضما تثضر دراجات أن 
طتاشزئ طسان تدط خاطات السغطغضا باتاغاذغ ق غصض 
سظ ١٣ ططغار ذظ وتامغج بأسطى طعاخفات سطى طساعى 

السالط وأظه غاط تعرغئعا لضغان غععد.
شالمحضطئ إذًا شغ الظزام السغاجغ وشغ اإلرادة السغاجغئ 
المسثوطئ تماطا سظث التثغث سظ اجاشقل بروات الئقد 
والمراوغئ والاسعغش والفساد شغ المحارغع اقصاخادغئ 
الاغ غمضظ أن تساسث اصاخاد الئقد، وطا الثخثخئ 

وبغع الفعجفات وغغرعا بئسغثة سظ أذعان الظاس.
شالظزام وطظث أن أوجثته برغطاظغا وربطاه ربطا طتضما 
بعا وطظ بط ارتئاذه بالشرب وأطرغضا ضتطغش وخثغص طا 
اظفك غظفث جغاجات الشرب وغتاشر سطى طخالته تاى 
لع تسارضئ طع طخالح أعض الئقد وأشصرتعط بالدرائإ 
الئقد،  طشاخئغ  طع  بسقصات  وأذلاعط  والمضعس، 
لثرجئ الاعأطئ طع ضغان غععد والاظسغص طسه سطى ضاشئ 
افخسثة، واتفاصغئ الشاز واإلخرار سطغعا عغ واتثة طظ 

المخائإ الاغ شرضعا عثا الظزام سطى أعض الئقد.
بطث  أي  شغ  التضط  طسآولغئ  تعلى  شغمظ  افخض  إن 
سطى  وغتاشر  الئطث،  ذلك  أعض  طخالح  غرسى  أن 
لاصعغئ  جاعثا  غسمض  وأن  وغظمغعا،  الئقد  بروات 
سطغعا  لغتاشر  وسسضرغا  واصاخادغا  جغاجغا  الئقد 
وجُغسأل  السجة  رب  أطام  طسآول  وعع  أطاظئ  شعغ 
والةئاغئ  بالدرائإ  غرعصعط  أن  ق  طتالئ،  ق  سظعا 

 !!وصعاظغظ المقتصئ واإلذقل وتضمغط افشعاه
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ظحر طعصع (طةطئ العسغ، السثد ٣٧٣ - السظئ الباظغئ والبقبغظ – طترم ١٤٣٩عـ – تحرغظ الباظغ ٢٠١٧م) 
الثئر الاالغ: "ظحرت ختغفئ ”دغر حااظثارد“ الظمساوغئ تصرغرا، تطرصئ طظ خقله إلى دور اإلطارات السربغئ 
الماتثة شغ خدط الخراسات والاعترات التالغئ شغ طظطصئ الحرق افوجط، تغث سمث ولغ السعث اإلطاراتغ، 
التاضط  أظه  سظ  شدق  جطمان،  بظ  طتمث  السسعدي،  ظزغره  سطى  الاأبغر  إلى  ظعغان،  آل  زاغث  بظ  طتمث 
سراب  بمبابئ  غسائر  اإلطاراتغ  السعث  ولغ  أن  الختغفئ  وأضثت  الماتثة.  السربغئ  اإلطارات  دولئ  شغ  الفسطغ 
ولغ السعث السسعدي، طتمث بظ جطمان، الثي اجاعتى تعجعاته اإلخقتغئ اظطقصا طظ ظزغره اإلطاراتغ. 
طظ   ١١ أتثاث  طظث  السغاجغئ  الاتعغرات  طظ  بةمطئ  صاطئ  الماتثة  السربغئ  اإلطارات  أن  بالثضر  والةثغر 
أغطعل/ جئامئر اإلرعابغئ الاغ دشسئ ضرغئاعا دول الثطغب السربغ. وأوضتئ الختغفئ أن ضق طظ طتمث بظ 
زاغث وطتمث بظ جطمان صث أظعرا اطاساضعما إزاء اقتفاق الظعوي اإلغراظغ. وشغ افبظاء، تاول ولغ السعث 
لطعقغات  رئغسا  تراطإ  دوظالث  تظخغإ  وطظث  اإلغراظغئ.  الظعوغئ  المظحآت  بصخش  (إجرائغض)  إصظاع  اإلطاراتغ 
الماتثة افطرغضغئ، اظاعج طتمث بظ زاغث وطتمث بظ جطمان الفرخئ لاسجغج سقصاتعما طع اإلدارة افطرغضغئ. 
السسعدي  الثاخطغئ  وزغر  طظ  الاثطص  الاصرغر-  تسإ   – جطمان  ابظ  صرر  الفارط،  غعلغع  تمعز/  حعر  وشغ 
السغاجئ  أن  الختغفئ  وأوردت  ضئغر.  بحضض  سطغه  تسعل  واحظطظ  ضاظئ  الثي  ظاغش،  بظ  طتمث  السابص، 
اقجائاصغئ اإلطاراتغئ أدت إلى تفاصط تثة الاثخقت السسضرغئ شغ الترب ضث تظزغط الثولئ والترب الغمظغئ. 
افجاظإ.  المرتجصئ  سطى  أجاجغ  بحضض  السسضرغئ  تثخقتعا  طثاطش  شغ  الماتثة  السربغئ  اإلطارات  وتسامث 
ضما  الظفط.  بسث  طا  لمرتطئ  اقجاسثاد  بخثد  الماتثة  السربغئ  اإلطارات  أن  الختغفئ  ذضرت  الثاام،  وشغ 

تسسى جاعثة إلى تسجغج ظفعذعا شغ طظطصئ الصرن اإلشرغصغ، وغظثرج ذلك شغ إذار جغاجاعا افطظغئ".

كيف تدير اإلمارات دول الخليج من أبو ظبي؟

ظحرت (طةطئ العسغ شغ سثدعا ٣٧٣) الثئر الاالغ: "ببئ صظاة "جغ إن إن" لصطات طخعرة طظ داخض أتث 
داخض  لقجقم  افطرغضغغظ  السةظاء  اساظاق  أجئاب  سطى  الدعء  غسطط  برظاطب  ضمظ  افطرغضغئ،  السةعن 
السةعن  أتث  داخض  لغظس"،  لغجا  طع  التغاة  عغ  "عثه  برظاطب  طصثطئ  المصادإ  المصطع  وأظعر  السةعن. 
افطرغضغئ جالسئ طع سثد طمظ اساظصعا اإلجقم، تغث جألاعط: طظ اساظص اإلجقم داخض السةظ؟، شرشع غالئغئ 
التدعر أغثغعط. وشغ جآال آخر ذرتاه طصثطئ الئرظاطب سطى أتث السةظاء: طا افطر الماسطص باإلجقم والثي 
ضان له خثاه سظث عآقء الرجال؟، شغةغإ صائق: إظه ”غسمح لعط بأن غضعظعا رجاق“. وبغظئ الطصطات، أتث 
السةظاء غطصغ طتاضرة داخض السةظ لجطقئه صائق: ”اإلجقم غشغر الصطإ غشغر اإلظسان ضطغا“، شغما أظعرت 

لصطات أخرى السةظاء وعط غخطعن جماسئ شغ طضان سطى طا غئثو أظه طثخص لاأدغئ الخقة.

إقبال على اعتناق اإلسالم داخل السجون األمريكية
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اآلن  لتث  شحطعا  أبئائ  الاغ  لسغاجاه  الظاس  تأغغث 
شغ ضبغر طظ افطعر، ورؤغاه الاغ شحطئ صئض أن تئثأ، 
ترغطغعن  بظخش  (ظغعم)  جثغث  طحروع  شغ  شتاول 
دوقر، وتغث إن الشدإ والسثط والثعف جغطر سطى 
الظاس، وخاخئ أن التضعطئ تاعسث الظاس بالدرائإ 
الارف  تغاة  وإظعاء  المخارغش،  وتصطغض  التغاة  وغقء 
شعجث  السظعات،  عثه  ذعال  ضاظئ  الاغ  والاظسط 
والعزراء  افطراء  عآقء  سطى  الصئخ  شغ  جطمان  ابظ 
وإرجاسعا  أطعالعط  سطى  واقجاغقء  افسمال  ورجال 
إلى خجغظئ الثولئ والاغ صثرت تسإ طخادر طثاطفئ 
طرات   ٣-٤ غسظغ  طما  جسعدي،  رغال  ترغطغعن  بـ٢-٣ 
طغجاظغئ السسعدغئ، وصث قصئ عثه الاخرغتات الرضا 
اطافت  الثغظ  الحئاب  بسخ  لمحاسر  والثغثغئ 
أئمئ  سطى  الصئخ  بسث  وافطض  بالافاؤل  طحاسرعط 
الفساد وطخادرة أطعالعط، وشغ العصئ ظفسه عظاك 
تثعف طظ ضبغر طظ الحئاب أن عثه اقساصاقت طا عغ 
طسارضغه  لاخفغئ  جطمان  قبظ  تسابات  لاخفغئ  إق 
واقجاغقء سطى المطك، وأن أطعر الفساد جاسامر طا 

دام أن ابظ جطمان وحطاه طعجعدغظ شغ التضط.
وابظه  جطمان  خقلعا  طظ  غسمض  الاغ  الةثغئ  إن 
أوخطاعما إلى تث صطع التئال الراجسئ طظ ورائعماـ 
شغ  الرئغسغئ  التضط  أسمثة  أتث  غدربان  عما  شعا 
تارغت آل جسعد وعع الضغان السائطغ طبطما ضربا طظ 
صئض السمعد اآلخر وعع الاعجه الثغظغ وبثلك شعما 
رجسئ  ق  ذرغص  شغ  جائران  بأظعما  لطةمغع  غآضثان 
شغه وأن الظاغةئ شغ آخر الطرغص إطا الظةاح شغ ضض 

حغء وإطا الفحض شغ ضض حغء.
الترطغظ  بقد  شغ  الماسارسئ  لفتثاث  والماابع 
سطى  طظاشسئ  ضاظئ  وربما  طآبرة  حثخغات  واخافاء 
المطك وبصاء ابظ جطمان وتثه شغ الساتئ عغ طصثطئ 
سظ  جطمان  المطك  تظازل  ضبغرة طاعصسئ طظ  فتثاث 
المطك قبظه طتمث، وجرسئ تشرغإ الظاس سظ دغظعط 

وظحر أشضار السطماظغئ و"اقظفااح" سطى الشرب.
اقصاخادي  الظزام  شغ  الختغح  اإلخقح  إن 
واقجاماسغ والسغاجغ ق ولظ غضعن إق سطى أجاس 
اإلجقم وق غمضظ أن غضعن إق شغ ظض دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة والاغ تطئص اإلجقم شغ 
ضض ظعاتغ التغاة، وسطى الةمغع أن غثرك بأن الاثرج 
سظ  اقباساد  ذرغص  شغ  تثرج  إق  عع  طا  ذلك  شغ 
اإلجقم وأن ذلك غدغع جععد المسطمغظ وأطعالعط 

 وأوصاتعط، شعق أدرك المسطمعن ذلك؟

أوق: باساصال طاسإ بظ سئث اهللا وإعاظاه بسث إسفائه 
واتعاطه  العذظغ  لطترس  وزغرا  بخفاه  طظخئه  طظ 
جرصئ  وضثلك  طحئععئ  أجطتئ  وخفصات  بالفساد 
سطى  والصئخ  الثاخئ،  حرضاته  لخالح  ساطئ  أطعال 
شغ  السابص  المطضغ  الثغعان  رئغج  الاعغةري  خالث 
الاثطص  تط  بثلك  غضعن  اهللا،  سئث  المطك  سعث 
بقد  شغ  رجاقتعط  وأعط  اإلظةطغج  طساصض  آخر  طظ 
طفاعتئ  السغاجغئ  الساتئ  غةسض  طما  الترطغظ، 

فطرغضا ورجالعا تمرح بعا ضما تحاء.
واقصاخاد  المال  صغاخرة  سطى  الصئخ  أن  وضما 
ووزراء  وأطراء  الدثمئ  اإلسقم  حرضات  وأختاب 
جطمان  بظ  لمتمث  طسارضئ  أذراف  سطى  طسثودغظ 
ضض  قساصالعط،  واضتئ  أجئاب  تادح  لط  وآخرغظ 
ذلك غةسض الصعة السغاجغئ واقصاخادغئ واإلسقطغئ 

بغث ابظ جطمان وتضعن له السغطرة والمطك.
أن  طع  الفساد،  سطى  ترب  وضأظعا  افتثاث  وتزعر 
المطك جطمان طظث ضان أطغر الرغاض لمثة أضبر طظ 
أربسغظ ساطا ضان غفرض أطعاق بشغر تص سطى الحرضات 
والمحارغع الضئرى، وطا خفصئ افجطتئ طع تراطإ الاغ 
سصثعا عع وابظه (طتمث بظ جطمان) بظخش ترغطغعن 
دوقر سظا بئسغثة، وغغرعا طظ حرائه لغثئ بمقغغظ 
الثوقرات، وصث ضاظئ افطعر تخإ شغ تمعغث الطرغص 

أطام ابظ جطمان قجاقم المطك شغ بقد الترطغظ.
قبظ  الثاسط  افطرغضغ  الثور  واضتا  ظعر  باظغا: 
افبغخ  الئغئ  طظ  طسآول  أذطع  تغث  جطمان، 
ختغفئ "بعلغاغضع" افطرغضغئ صئض أجئعع طظ افواطر 
سئر  واحظطظ  الساخمئ  غادر  ضعحظر  "أن  المطضغئ 
لط  الاغ  الرتطئ  شغ  لطثعاب  تةارغئ،  ذغران  حرضئ 
غسطظ سظعا بحضض رجمغ، وصث راشص ضعحظر شغ زغارته 
لطمظطصئ ظائئئ طساحار افطظ الصعطغ افطرغضغ، دغظا 
غرغظئقت.  جغسعن  افوجط  الحرق  وطئسعث  باول، 
الاصى  بمظ  افبغخ  الئغئ  طظ  المسآول  غتثد  ولط 

ضعحظر خقل زغارته لطسسعدغئ".
لختغفئ  بغان  شغ  افبغخ  الئغئ  طسآول  وصال 
وظائئئ  الرئغج،  طساحاري  "ضئغر  إن  "بعلغاغضع": 
اقجاراتغةغ،  لطاطعغر  الصعطغ  افطظ  طساحار 
والمئسعث الثاص لطمفاوضات الثولغئ، سادوا طآخًرا 
طظ السسعدغئ". وضثلك جاءت تشرغثات تراطإ سطى 
سمعطاه  فبظاء  قساصاله  جطمان  طآغثة قبظ  الاعغار 

والعزراء ورجال افسمال.
بالبا: أراد طتمث بظ جطمان أن غصعم بأي سمض لضسإ 

تامئ: اساصاقت طمطضئ آل جسعد لفطراء والعزراء ورجال افسمال...

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام إلى أغظ؟

شغ  تاخض  شالاشغغر  السغاجغ  الخسغث  سطى  أطا 
افجالغإ ولغج شغ افعثاف، شالشرب الضاشر غسسى 
وتغث  عثف  إلى  المئارضئ  الحام  بعرة  اظطقصئ  طظث 
شغ  وغائع  الغاغمئ،  البعرة  عثه  سطى  الصداء  وعع 
الطروتات  ضبرة  شغ  تةطئ  طثاطفئ  أجالغإ  ذلك 
والطصاءات؛  المآتمرات  طظ  عائض  وضط  والمئادرات 
الاغ أبارت ساخفئ طظ الشئار أسمئ الضبغر طظ السغعن 
سظ رؤغئ عثا العثف طما جسطعا تعجه أظزارعا إلغه 
ضمثطص فعض الحام وطعجث لتض غثرج الظاس طظ 
عع  غصش  الثي  والممظعب  الةماسغ  المعت  وجط 
سطى  تثل  سةغئئ  طفارصئ  شغ  طرتضئغه  وغثسط  خطفه 
طظ  تةسض  طصغائ  جغاجغئ  وواصسغئ  لطعسغ؛  اظسثام 
جطما  الاظازقت  وطظ  طظعاجا؛  العجغطئ  تئرر  الشاغئ 
افذفال  صاتض  رتغض  سظ  التثغث  بات  تاى  لطظةاة، 
بدشط  وذلك  الماضغ؛  طظ  أطرًا  والحغعخ  والظساء 
ذاغغاعا،  سطى  لطصداء  الحام  بعرة  دسط  زسط  طمظ 
وبات التثغث سظ تعتغث المظخات أطرًا ق طفر طظه، 
ذاغغئ  غصعدعا  تضعطئ  شغ  المحارضئ  وأخئتئ 
حضطغئ  واظاثابات  دجاعرغئ  تشغغرات  طع  الحام 

خطإ السمطغئ السغاجغئ وطتعر التض السغاجغ!!
الحام  بعرة  إلغعا  وخطئ  الاغ  التال  عثه  وطع  إظه 
ظتع  جرغسئ  بثطًا  تسغر  إظعا  ظصعل  أن  إق  غسسظا  ق 

غتسئعن  الثغظ  أبظائعا  بغث  ولفجش  العاوغئ، 
الحام  أعض  سطى  لجاطا  شضان  خظسا  غتسظعن  أظعط 
غسارسعا  وأن  بعط  تتغص  الاغ  المثاذر  غثرضعا  أن 
شثطاء  جئغق،  ذلك  إلى  اجاطاسعا  طا  تةظئعا  إلى 
وجُظسأل  المتك  سطى  الحعثاء  طظ  اآلقف  طؤات 
سظعا غعم الصغاطئ، والثروج طظ عثا العضع غاططإ 
الصرارات  طخادرة  تظعغ  جرغسئ  واجسئ  خطعات  طظا 
الثاسمئ  الةعات  به  صغثت  الثي  الثسط  تئض  بصطع 
اهللا  بتئض  جمغسا  واقساخام  الفخائض؛  صغادات 
تصعد  وطثطخئ؛  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  الماغظ 
إلى  بعا  تخض  تاى  طسارعا  وتختح  البعرة  جفغظئ 
بر افطان بما غرضغ اهللا سج وجض؛ خقشئ راحثة سطى 
خادصا  إغماظا  طظا  غاططإ  التض  وعثا  الظئعة،  طظعاج 
بأن الظخر طظ سظث اهللا ولغج طظ سظث الشرب الضاشر، 
وبأن اهللا سج وجض ظاخر دغظه ولع بسث تغظ، وبأظه 
 ُ ابَّ ﴿َوَعَد  صائض:  طظ  سج  شصال  التص  ووسثه  وسثظا 
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  احِلَاِت  الصَّ َوَعِملُوا  ِمْنُكْم  آََمُنوا  ِيَن  َّ ا
نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمْن  ِيَن  َّ ا اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ يِف 

َجَُّهْم ِمْن َنْعِد َخْوفِِهْم  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ لَُهْم ِديَنُهُم ا
َنْعَد  َكَفَر  َوَمْن  َشيًْئا   ِ ُكوَن  يرُْشِ َال  َفْعُبُدونيَِن  ْمًنا 

َ
أ

 ﴾وَحَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
َذلَِك َفأ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

 ٢٨ الةمسئ،  غعم  ععلظثا  الاترغر/  تجب  ظزط 
الباظغ/ تحرغظ   ١٧ المعاشص  ١٤٣٩عـ  خفر 

ظعشمئر ٢٠١٧م، ظثوة جغاجغئ بسظعان "افزطات 
الثضاعر  شغعا  اجاداف  افوجط"  الحرق  شغ 
المضاإ  طثغر  سئغثة)  (أبع  بثاش  سبمان 
اجُاعطئ  وصث  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
تطاعا  الضرغط،  الصرآن  طظ  سطرٍة  باقوٍة  الظثوة 
ضطمئ لطثضاعر سبمان بثاش، تظاول شغعا افزطات 
جعرغا  طبض  إجقطغ،  بطث  طظ  بأضبر  تسخش  الاغ 

طخائإ،  طظ  افطئ  له  تاسرض  طا  ضض  شغ  الضاشر  الشرب  دور  طئرزًا  ولئظان،  والسسعدغئ  ولغئغا  والغمظ 
والخراع الثولغ شغ أضبر طظ بطٍث إجقطغ، وصام الثضاعر بثاش بسث ذلك باإلجابئ سطى أجؤطئ التدعر.

حزب التحرير في هولندا
ينظم ندوة سياسية "األزمات في الشرق األوسط"

أسطظ رئغج المةطج افسطى لاظزغط اإلسقم شغ طخر، 
افربساء ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، خقل طآتمر ختفغ 
سظ تعخض المةطج طع دار اإلشااء المخرغئ وافزعر 
الحرغش إلى صرار بصخر تص الفاعى شغ وجائض اإلسقم 
بأظعط  وخفعا  الثغظ،  سطماء  طظ  سالما   ٥٠ ظتع  سطى 

أختاب سطط ورأي جثغث. (بغ بغ جغ سربغئ)
تالئ  افخغرة  الفارة  خقل  اإلسقطغئ  الساتئ  حعثت 
طظ الةثل تعل صعائط افجماء الاغ جطماعا طحغثئ 
لقسقم  افسطى  المةطج  إلى  افوصاف  ووزارة  افزعر 
غةعز  تثدت طظ  أتمث، والاغ  طضرم طتمث  برئاجئ 
الصظعات  سطى  واإلشااء  الثغظ  أطعر  شغ  التثغث  لعط 
الفدائغئ. وشسر بسخ المراصئغظ عثه الصعائط بأظعا 
طتاولئ جثغثة لعأد ترغئ الرأي والاسئغر، طاسائطغظ 
بالمبصفغظ  أظفسعط  غسمعن  طظ  طخغر  سظ 
الثغظ  شغ  بالتثغث  لعط  جغسمح  وعض  والمفضرغظ 
المسؤعلعن  ظفاه  طا  وعع  ق،  أم  الفدائغات  سطى 
طآضثغظ أن عثه الصعائط طا عغ إق طتاولئ لطاخثي 
واآلخر،  التغظ  بغظ  تخثر  الاغ  الحاذة  لطفااوى 
ولغج تدغغصا سطى اإلسقم وترغئ الرأي. وضان طضرم 
طتمث أتمث رئغج المةطج افسطى لقسقم صث أسطظ 
تسطط  أظه  الماضغ  افربساء  غعم  ختفغ  طآتمر  شغ 
صائمئ طظ طحغثئ افزعر تدط ٥٠ سالما طثعل لعط 

التثغث شغ الفاعى سطى حاحات الفدائغات.
الغعم  شغ  الاصى  جمسئ  طثاار  طتمث  افوصاف  وزغر 
سثة  صداغا  طسه  وظاصح  أتمث  طتمث  بمضرم  الاالغ 
تاخض بحؤعن الثسعة، وبثاخئ شغما غاخض بارحغح 
بسخ افئمئ المامغجغظ لطئراطب الثغظغئ، وسصث دورات 
سطى  لغضعظعا  المامغجغظ،  افئمئ  لئسخ  إسقطغئ 
طساعى طامغج طظ افداء الثسعي سئر وجائض اإلسقم، 
الثغظغئ  لطئراطب  لطمرحتغظ  افولى  صائماغظ،  وجطمه 
الثغظغئ  لطئراطب  لطمرحتغظ  والباظغئ  واإلشااء،  الساطئ 
الساطئ. وأضث العزغر أظه ق تظاصخ سطى اإلذقق تعل 
تصثغط صعائط طاسثدة، إظما عع تضاطض بغظ المآجسات 
الثغظغئ تتئ طزطئ افزعر الحرغش وصغادة اإلطام افضئر 
جعئ  ضض  تضعن  أن  وسطى  افزعر،  حغت  الطغإ  أتمث 

طسؤعلئ سظ افجماء الاغ ترحتعا. (طخر السربغئ)
طخر  شغ  الفاعى  تص  لعط  طظ  تتثغث  سظ  التثغث 
غمطك  ق  طظ  ضض  طظع  تط  شسابصا  جثغث،  صثغط 
تخرغتا طظ افزعر طظ خسعد المظابر وضأن المظابر 
وأسطاه  افزعر  طظ  تثرج  طظ  سطى  تضر  والفاعى 
والثسعة!!  والثطابئ  بالفاعى  لغصعم  ترخغخا  افزعر 
دون  الرجال  عآقء  سطى  والفاعى  الثسعة  صخر  إن 
لغضعن  وتطعغسه  لقجقم  اتاضار  عع  غغرعط 
إظااج  تصغصاه  شغ  شعع  السمقء،  التضام  ععى  سطى 
رجال  طخططح  وعع  دغظظا  سطى  غرغإ  لمخططح 
سطماء  طظ  تفظئ  شغ  تخره  طظ  أضئر  شثغظظا  الثغظ، 
الاغ  اإلجقم  دولئ  سظه  تشغإ  واصع  وشغ  السططان 
بالثسعة  لطسالط  وتتمطه  الظاس  سطى  اإلجقم  تطئص 
سظثظا  غعجث  وق  ضعظعتغا  لغج  شثغظظا  والةعاد، 
سطماؤظا  بض  الثطأ،  طظ  طسخعطعن  اهللا  سظ  وضقء 
الضرام سطمعظا أن رأغعط خعاب غتامض الثطأ ورأي 

غغرعط خطأ غتامض الخعاب.
أغعا المسطمعن شغ طخر الضظاظئ! إن أخحى طا غثحاه 
الشرب عع أن غخئح دغظضط تصا أجاجا لافضغرضط وأن 
حشطضط  عع  تغاتضط  شغ  سمطغا  واصسا  إغةاده  غخئح 
الحاغض شاصام شغضط الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
تصدغ سطى ظفعذه بالضطغئ وق غسعد آطظا شغ سصر داره 
إن بصغ له سصر دار، شمسرضاه طع افطئ اآلن عغ طسرضئ 

وجعد غصاتض شغعا بضض طا غمطك تاى الرطص افخغر.
وطا غتثث طظ تطك البعرة الثغظغئ الاغ غتمض راغاعا 
السغسغ وتتثغث طظ لعط التص شغ خسعد المظابر أو 
طثاذئئ الظاس سطى وجائض اإلسقم، رغط طا شغه طظ 
لاتثغث  طتاولئ  أظه  إق  وافوصاف،  افزعر  بغظ  تراحص 
ظعع الثطاب الثي غعجه لطظاس وطتاولئ تثجغظه تاى 
وتاى  افبغخ  الئغئ  شغ  السادة  لثى  طصئعق  غخئح 
اظاعاك  شغ  غداضئ  غةثون  ق  اإلجقم  أعض  ظرى 
ترطات اهللا بثسعى الترغات... طتاوقت ق تاعصش وطضر 
الطغض والظعار ضما أخئرظا المعلى جض وسق ﴿َوال يَزَالُوَن 
اْسَتَطاُعوا﴾  إِن  ِدينُِكْم  َعن  وُكْم  يَُرُدّ َحَتّى  ُفَقاتِلُونَُكْم 
شالخراع ق ولظ غاعصش وعع شغ تصغصاه خراع وجعد 
غظاعغ بجوال عغمظئ الشرب ورأجمالغاه وإصاطئ الثولئ 

الاغ بحر بعا ظئغظا  خقشئ سطى طظعاج الظئعة.
أغعا السطماء الفدقء! إظضط تسطمعن ضما ظسطط أظه ق 
غسمح شغ إسقم عثه افظزمئ إق بما غرضغ الشرب 
الضاشر وأدواته طظ التضام السمقء، شق تضعظعا أبعاصا 
تردد طا غمطى سطغعا وق تئغسعا دغظضط بسرض صطغض 
واذضروا  وأبصى،  وأسج  خغر  اهللا  سظث  وطا  الثظغا،  طظ 
سئث  بظ  والسج  الجغات  تطغط  السزام  السطماء  جغر 
السقم وغغرعما طمظ جعروا بالتص ولط غثاشعا شغ 
اهللا لعطئ قئط، واسطمعا أن سثوضط طظ دوظضط ساجج 
سظ تطعغع أطاضط وترضغسعا، شق تضعظعا أداة تخظع 
لطشرب طا سةج جقته سظ خظسه، وضعظعا لفطئ الاغ 
شغما  اهللا  أطاظئ  تثعظعا  وق  طظضط  وعغ  طظعا  أظاط 
ولضط  طظضط  اهللا  أراد  بما  واجعروا  سطط  طظ  سطماط 
وضعظعا لفطئ خغر عثاة وطرحثغظ، شترضععا سطى 
التص الثي تسطمعن، ترضععا سطى خطع عآقء التضام 
واصاقع  لطشرب  الائسغئ  ربصئ  طظ  والاترر  الظعاذغر 
ظزاطه الثي غتضمظا لسصعد خطئ، ترضعا افطئ سطى 
ترضععا  جاجاه،  طداجع  وغآرق  الشرب  غثحاه  طا 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  السمض  سطى 
راغاعا  واتمطعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط  طع  لعط  إلغعا  والثسعة 
آذاظا  غةث  لسصعد  سظعا  وغاب  افطئ  شصثته  طا  شطسض 
الضظاظئ  جغح  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  طخشغئ 
طظ  السسثاء  جغرة  وغسغثوا  ورجعله  اهللا  شغظخروا 
أظخار افطج وتضعن بعط وبضط طخر المظعرة تاج 
صرغئا  اجسطه  الطعط  جثغث،  طظ  ودرسه  اإلجقم  سج 

واجسطظا طظ حععده وجظعده.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

َنْيَن  يَُحوُل  اّبَ  ّنَ 
َ
أ َواْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

أجئاب صخر تص الُفاغا يف وجائض اإلسقم 
املخرغئ سطى ظتع ٥٠ ساملًا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

أورد طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٩ خفر ١٤٣٩عـ، 
افظئاء  وضالئ  "أسطظئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١١/١٨م) 
اقجاماع  جاسادغش  الرغاض  أن  (واس)  السسعدغئ 
اإلجقطغ  الاتالش  دشاع  وزراء  لمةطج  افول 
"طاتالفعن  حسار  تتئ  (اإلرعاب)  لمتاربئ  السسضري 
ضث اإلرعاب"، وذلك غعم ٢٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
شغه  جغحارك  شاقجاماع  العضالئ،  وبتسإ  الةاري. 
وزراء دشاع الثول افسداء شغ الاتالش، باإلضاشئ إلى 
وصالئ  الممطضئ.  شغ  المسامثة  الثبطعطاجغئ  الئسبات 
الاساون  أواخر  "ترجغت  إلى  غعثف  اقجاماع  إن 

والاضاطض شغ طظزعطئ الاتالش"، وإظه "غحضض اقظطقصئ الفسطغئ لةععد الاتالش اإلجقطغ السسضري لمتاربئ 
لمتاربئ  الةععد  تظسغص  إلى  وغعثف  إجقطغا  بطثا   ٤١ تالغا  الاتالش  غدط  العضالئ،  وبتسإ  (اإلرعاب)". 
 ٢٠١٥ افول/دغسمئر  /ضاظعن   ١٥ البقباء  غعم  أسطظ  صث  جطمان  بظ  طتمث  وضان  واإلرعاب).  (الاطرف 
"وضان وصاعا ولغا لعلغ السعث ووزغرا لطثشاع"، تحضغض تتالش إجقطغ سسضري لمتاربئ (اإلرعاب). وصال إن 
الاتالش الةثغث ق غساعثف تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شصط، بض جغتارب الزاعرة شغ طظاذص طثاطفئ طظ 
رؤجاء  بمحارضئ  طآتمرا  بالرغاض  الماضغ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٥ غعم  الاتالش  وسصث  اإلجقطغ.  السالط 
أن  خقله  السسعدغئ  وأضثت  الثولئ،  تظزغط  ضث  الترب  طةرى  تابع  دولئ،  لـ١٤  الساطئ  افرضان  عغؤات 

"المطغحغات الحغسغئ" والشارات الروجغئ والسعرغئ تآبر شغ ظةاح التمطئ ضث الاظزغط".
: إن عثا اقجاماع الثي جغسصث شغ ضظش تضام آل جسعد سمقء أطرغضا ق غمضظ أن غأتغ بثغر لقجقم 
والمسطمغظ، فن الاتالش ظفسه صث أظحأ خخغخا لمتاربئ اإلجقم بتةئ طتاربئ (اإلرعاب). وعا عط تضاطظا 
السمقء الثعظئ غظفثون أواطر أجغادعط شغ الشرب المساسمر، شغةامسعن لغدسعا جغعش افطئ اإلجقطغئ 
شغ خثطئ أسثائعا وأسثاء دغظعا. شعض جغصرر المةامسعن طبق أن ضغان غععد عع ضغان إرعابغ غاخإ، وطظ 
بط غحظعن سطغه الترب؟! صطسا "ق"؛ فن (اإلرعاب) بات طارضئ طسةطئ باجط اإلجقم تخرا وصخرا. شإلى طاى 

جائصى الةغعش شغ الئقد اإلجقطغئ تظفث أواطر الثول اقجاسمارغئ طظ خقل ذاساعط لتضاطظا السمقء؟!

التحالف (اإلسالمي) لمحاربة اإلسالم يجتمع في مملكة آل سعود



افربساء ٤ طظ ربغع افول ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٢ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧ طـ ٤     السثد ١٥٧

افول  ربغع   ١ افتث،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"أصرت  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٧/١١/١٩م)  ١٤٣٩عـ، 
العغؤئ السغاجغئ شغ اقئاقف العذظغ السعري، صائمئ 
المعجع  الرغاض  اجاماع  شغ  جاحارك  الاغ  افجماء 
المسارضئ،  شغ  طططسئ  طخادر  وضحفئ  لطمسارضئ. 
أظه لط غاط تعجغه الثسعة لتجب اقتتاد الثغمصراذغ، 
وشث  وغاضعن  السسعدغئ.  "سضاظ"  ختغفئ  بتسإ 
اقئاقف  رئغسا  بغظعط  حثخا،   ٢٢ طظ  اقئاقف 
السام  وافطغظ  الئترة،  وعادي  السئثة  أظج  السابصان 
السابص سئث اإلله شعث. وغمبض اقئاقف بثر جاطعس، 
وضاطئ  السسراوي،  أتمث  الاظسغص  عغؤئ  غمبض  شغما 
المساصطغظ الظاحطئ طرح الئصاسغ، أطا طظخئ طعجضع 
وسظ  الثطغإ،  صاجط  الصاعرة  وطظخئ  سرشات،  سق 
اإلجقم  لةغح  السغاجغ  المضاإ  رئغج  الفخائض 

شغ  غحارك  غعجش،  جغث  أتمث  المسطمغظ  اإلخعان  طمبض  شإن  افجماء،  صائمئ  وبتسإ  سطعش.  طتمث 
غغر  بخفئ  أغدا  تحارك  اإلخعان  سطى  طتسعبئ  حثخغات   ٣ أن  طخادر  اسائرت  شغما  اقئاقف،  صائمئ 
إخعاظغئ. وتصعل الختغفئ السسعدغئ، إظه جغصع اخاغار حثخغئ تعاشصغئ تضعن سطى رأس العغؤئ الةثغثة، 
خقل اجاماع الرغاض، شغما جغامثخ سظه وبغصئ جثغثة تضعن خارذئ جغاجغئ لطمرتطئ الصادطئ. وأسطظئ 
السسعدغئ سجطعا سصث اجاماع طعجع شغ ساخماعا الرغاض طظ ٢٢ إلى ٢٤ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر لاعتغث 

وشث المسارضئ السعرغئ إلى الةعلئ الصادطئ طظ المفاوضات المئاحرة شغ جظغش".
: إن اجاماع الرغاض عثا الثي غسصثه تضام آل جسعد عع لاعتغث وشث المسارضئ السعرغئ طظ 
أجض الةعلئ الصادطئ طظ المفاوضات المئاحرة شغ جظغش بغظ الظزام السعري وبغظ المسارضئ بعثف 
شرض تض أطرغضا السغاجغ شغ جعرغا. شصث خظسئ أطرغضا صغادات جغاجغئ جعرغئ سطى سغظعا لاائظى 
طا  التصغصئ  شغ  الصغادات  عثه  أن  إق  الحام،  لبعرة  طمبطعن  أظعط  سطى  وصثطاعط  السطماظغ  طحروسعا 
عغ إق أدوات بغث أطرغضا لاظفغث طثططعا بإجعاض بعرة الحام والصداء سطى المثطخغظ طظ أبظائعا 

وتمضغظ المحروع السطماظغ لغئصى الظزام ضما عع بغثعا وإن تشغرت بسخ العجعه.

ظحر طعصع (جرغثة الثجاعر، الةمسئ ٢٨ خفر ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١١/١٧م) خئرا جاء شغه: "شغ ضطمئ فردوغان 
- خقل اجاماع سصث شغ الساخمئ أظصرة - الغعم الةمسئ، طع رؤجاء شروع تجب السثالئ والاظمغئ التاضط شغ 
العقغات الارضغئ. وبثخعص الصمئ البقبغئ المرتصئئ بغظ ترضغا وروجغا وإغران شغ طظاةع جعتحغ الروجغ 
تعل جعرغا، صال الرئغج الارضى: "إن السئإ الرئغسغ لسصثعا عغ طسألئ إدلإ، وظرغث أن غضعن وصش إذقق 
الظار دائًما شغ السمطغئ الاغ أجمغظاعا طظطصئ خفخ الاعتر". واظاصث أردوغان واحظطظ لسثم وشائعا بعسعدعا 
الاغ صطساعا لئقده، تغث صال: «سثم الاجام العقغات الماتثة بعسعدعا طظث اظثقع افزطئ شغ جعرغا جئإ 
لظا خغئئ أطض ضئغرة، وإن الضبغر طظ المحاضض الاغ ضان غمضظ تطعا بالاتالش ُأصتمئ شغ ظفص طسثود طظ 
تعل «ب  لظا  بعسعده  طرات  سثة  غطاجم  لط  أوباطا  باراك  السابص  افطرغضى  وأوضح: «الرئغج  أطرغضا».  صئض 
جعرغا  «صعات  الةثغث  اجمه  طع  بض  الاظزغط،  طع  ظاساون  ق  ظتظ  صالئ  بسثه  جاءت  الاغ  واإلدارة  د»،  ي 

الثغمصراذغئ» صسث، وأرجطئ ٣٥٠٠ حاتظئ (طساسثات سسضرغئ) طظ السراق إلى حمال جعرغا لثسمه»."
بعرة  اظثقع  طظث  لئقده  صطساعا  الاغ  بعسعدعا  وشائعا  لسثم  فطرغضا  أردوغان  اظاصاد  إن   :
لما  تحغر  بالاتثغث  العصئ  عثا  شغ  "الفرصسات"  عثه  إن  ضئغرة،  أطض  خغئئ  له  جئإ  ذلك  وأن  الحام، 
زالعا  طا  الثغظ  جعرغا  فعض  خادطئ  جاضعن  ربما  روجغا،  شغ  جعتحغ  طثغظئ  شغ  صرارات  طظ  جغاثث 
ضمظ  الصرارات،  عثه  لاصئض  وجعرغا  ترضغا  شغ  السام  الرأي  غعغأ  بثلك  وعع  الارضغ،  بالظزام  غبصعن 
طسرتغئ الصئعل بئصاء افجث ظفسعا، بثرغسئ طتاربئ المحروع الضردي، وتظفغث تض أطرغضا السغاجغ. 
ببعرتضط  خرجاط  تغظ  إظضط  الحام،  أعض  ضض  لغسمسظا  ظخرخ  بض  جعرغا  أعض  آذان  شغ  ظعمج  ولسطظا 
لط تثرجعا بإذن طظ أتث، شق تربطعا بعرتضط بأي جعئ ضاظئ، وأسغثوعا ضما ضاظئ خالخئ لعجه اهللا 

جئتاظه وتسالى، وططالئئ باتضغط حرسه، واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط.

الرجال  بغظ  الفةعة  اتساع  بثأ   ٢٠٠٦ سام  طظث  أظه 
 .٪٦٨ ظسئئ  إلى   ٢٠١٧ شغ  تخض  أن  صئض  والظساء، 
ووشصًا لاصرغر المآحر الثي ظحرته وضالئ "جئعتظغك" 
الروجغئ الثمغج، شصث صارن ُطسّثو الثراجئ الثاخئ 
السالط  تعل  بطثًا   ١٤٤ شغ  والرجال  الظساء  وضع 
ختغئ،  خثطات  سطى  التخعل  الرئغسغئ:  بالمآحرات 
والفرص  السطمغ،  والاتخغض  المسغحئ،  وطساعى 

اقصاخادغئ والظحاط السغاجغ). (الثطغب أوظقغظ).
الئحرغئ  سطى  ُذئصئ  الاغ  الشربغئ  المظزعطئ  إن 
سطى طثى طائئ سام، بسث أن ُغغإ تضط اإلجقم سظ 
السالط بسث عثم الثقشئ السبماظغئ جظئ ١٩٢٤م، عغ 
طظزعطئ شاحطئ شغ رساغئ حآون اإلظسان، رجًق ضان 
خطصعط  وصث  المثاطفئ،  اتاغاجاته  له  شضٌض  اطرأة،  أم 
اهللا تسالى وتثد لعط أدوارعط شغ عثه التغاة، وَطظ 
الرجض؟  وتال  المرأة  بتال  اإلظسان  خالص  ِطظ  أسطُط 
شطط غساثثم اإلجقم طخططح المساواة بغظ المرأة 
وبغظ الرجض؛ فن اإلجقم جاء لغظزط ولغسالب ولغدع 
التطعل الةثرغئ لمحاضض اإلظساظغئ باخاقشاتعا، شةسض 
اإلجقم لطمرأة والرجض سقصئ طمغجة وخخعا بأتضام 
حرسغئ بما غاعاشص طع شطرتعما، وعثه افتضام عغ 
طظ  عظا  وظصائج  الثقشئ،  دولئ  شغ  الثجاعر  طعاد 

طحروع دجاعر الثقشئ لتجب الاترغر:
طظ  الرجض  ُغْسطى  طا  المرأة  ُتْسطى   –  ١١٤ المادة 
التصعق، وُغْفَرُض سطغعا طا ُغْفَرُض سطغه طظ العاجئات 
بافدلئ  به  الرجض  خص  أو  به،  اإلجقم  خخعا  طا  إق 
والجراسئ  الاةارة  تجاول  أن  شغ  التص  شطعا  الحرسغئ، 
والخظاسئ وأن تاعلى السصعد والمساطقت، وأن تمطك 
ضض أظعاع المطك، وأن تظمغ أطعالعا بظفسعا وبشغرعا، 

وأن تئاحر جمغع حآون التغاة بظفسعا.
شق  التضط،  المرأة  تاعلى  أن  غةعز  ق   – ١١٦ المادة 
تضعن خطغفئ وق طساوظاً وق والغاً وق ساطقً وق تئاحر أي 
سمض غسائر طظ التضط، وضثلك ق تضعن صاضغ صداة، 

وق صاضغاً شغ طتضمئ المزالط، وق أطغر جعاد.
المادة ١٢٠ – التغاة الجوجغئ تغاة اذمؤظان، وسحرة 
الجوجئ  سطى  الجوج  وصعاطئ  ختئئ.  سحرة  الجوجغظ 
صعاطئ رساغئ ق صعاطئ تضط وصث شرضئ سطغعا الطاسئ، 

وشرض سطغه ظفصاعا تسإ المسروف لمبطعا.
المساواة  خراشئ  تضرغج  شغ  لغج  الغعم  التض  إن 
الضاشر  الشرب  شرضعا  الاغ  والرجض  المرأة  بغظ 
افظزمئ  واظئرت  المسطمغظ  بقد  سطى  المساسمر 
التاضمئ الفاجثة لاظفغثعا، بض التض عع شغ الرجعع 
إلى اإلجقم، وغةإ السمض لفدح عثه الضثبئ الاغ 
وأصدئ  المسطمات  وغغر  المسطمات  الظساء  أرعصئ 
طداجسعظ، شعغ ضث الثغظ وضث الفطرة السطغمئ؛ 
وواجئاتعا  الحرسغئ  تصعصعا  المسطمئ تسرف  شالمرأة 
شغ  بعا  زج  صث  المطئص  الرأجمالغ  الظزام  ولضظ 
افسمال،  ودظغا  واقخاقط  واقظتقل  السري  دواطئ 
شغ  إق  بآدطغاعا  ُتسر  ولظ  الضراطئ  المرأة  تةث  شطظ 
العتغث  والتض  وتغثة  لغسئ  شالمرأة  اإلجقم،  ظض 
السطماظغئ  بالرأجمالغئ  السغح  طآزق  طظ  لطثروج 
الثي  الضاشر  المئثأ  عثا  إلجصاط  السمض  عع  الةئرغئ 
تتمطه الئقد الشربغئ اقجاسمارغئ السرذاظغئ والثي 
دولئ  شفغ  المسطمغظ،  بقد  به  وجممئ  ظحرته 
صرغئا  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
دجاعر  ظض  شغ  المرأة  جاسغح  تسالى  اهللا  بإذن 
تخعن  إجقطغئ  بتغاة  وجاظسط  رباظغئ  وصعاظغظ 
تغاة  ولطرجض  لعا  وتعشر  تصعصعا  وتتفر  ضراطاعا 
 ططمؤظئ غغر طسصثة وسمطغئ وطتثدة الاضالغش

املرأة تتااج إىل السغح باذمؤظان 
يف ظض اإلجقم

شحض  أن  بسث  وتغثة  تصش  الغعم  المرأة  أن  حك  ق 
تصعصعا  سطى  التفاظ  شغ  الشربغ  الرأجمالغ  المئثأ 
وأعمض رساغئ حآوظعا طظ تغث ضعظعا إظساظئ، فظه 
تخر دورعا شغ الاظاشج طع الرجض وتعلغ المظاخإ 
"ضغاظعا"  وتتصغص  بالراتإ  والمساواة  السمض  شغ 
تصغصاه  شغ  المخططح  عثا  أن  إق  و"اجاصقلغاعا"، 
طخططح غرسإ الظساء، شعع غطالإ بأن تاتعل المرأة 
إلى ضض المعام الاغ غصعم بعا الرجض شااتمض سإء طا 
ق تطغصه بثروجعا جئرًا سظعا إلى جعق السمض بسئإ 
الصغام  إلى  باإلضاشئ  الدغصئ،  اقصاخادغئ  افوضــاع 
بأسئاء المظجل وتربغئ افبظاء، ظاعغك سظ أظه ق غعجث 
تسرغش واضح لمخططح المساواة الاغ تخض إلى تث 

إلشاء خفئ افظعبئ أو الثضعرة شغ الةظج الئحري!
وشغ تصغصئ افطر أن الشرب الضاشر صث اخطظع "خراشئ 
المساواة بغظ الةظسغظ" بشرض الاضسإ اقصاخادي 
طظ المرأة، وغطى سطى عثه الثراشئ بأضثوبئ "تصعق 
المرأة"، شالسالط ُغتضط بالصعاظغظ والثجاتغر العضسغئ 
الاغ اظتثرت بالئحرغئ شغ ضض طةاقت التغاة، والثي 
دشع بمظ ذلك اقظتثار إبر تطئغص المئثأ الرأجمالغ 
صث  الفاجثة  المظزعطئ  شعثه  المرأة.  عع  الماثطش 
جسطئ طظ المرأة جطسئ تئاع وُتحارى إحئاساً لحععات 
اإلسقظات  بسخ  تاابع  أن  وغضفغ  افسمال،  رجــال 
المرأة  أن  لارى  الفدائغئ  الصظعات  سطى  الاةارغئ 
ُتخرت شغ ظمعذج "المرأة الةمغطئ أو المرأة الشئغئ"، 
شالرأجمالغئ ترطئ المرأة طظ أن تضعن ِسرضاً ُغخان 
وأطاً وربئ طظجل طاسطمئ وطبصفئ وظاجتئ وطئثسئ شغ 
طةال السمض بما غاظاجإ طع صغاطعا بثورعا افجاجغ 
الثي اخااره لعا اهللا تسالى وساحئ به طخاظئ لمؤات 
السطماظغئ  الثولئ  أن  إق  الثقشئ.  ظض  شغ  السظعات 
المخالح  بمصغاس  افطــعر  غصغج  الــثي  والمةامع 
أطعاجًا  لاخارع  بالمرأة  رطى  صث  المادغئ  والمظفسئ 
الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  بتر  شغ  طاقذمئ 
لصمئ  لصاء  السمض  جعق  شغ  الرجض  لاظاشج  الحرس 
بضاطض  بالاضفض  الرجض  تسالى  اهللا  أطر  بغظما  السغح، 
ظفصات المرأة شغ اإلجقم، إن ضاظئ والثته أو زوجاه 
بظفصاعا  الثولئ  وأطر  بض  سماه،  أو  خالاه  أو  ابظاه  أو 
طظ  غضفطعا  طظ  تةث  لط  إن  ضاططئ  اتاغاجاتعا  وجث 
أعطعا. شإن دراجئ العاصع تآضث اجاتالئ المساواة بغظ 
جر المرأة لمساظصع  وعط  وأظعا طةرد  والرجض  المرأة 
بغظ  شالسقصئ  الشاطدئ،  الصاجغئ  الرأجمالغئ  التغاة 
المرأة والرجض شغ اإلجقم عغ سقصئ طفخطئ ق لئج 
شغعا وق تحعغح، تشحاعا رتمئ اهللا، صال اهللا تسالى 
َنْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت  ﴿َوالُْمْؤِمُنوَن  الاعبئ:  جعرة  شغ 
الُْمنَكِر  َعِن  َويَْنَهْوَن  بِالَْمْعُروِف  ُمُروَن 

ْ
يَأ َنْعٍض  ْولَِياُء 

َ
أ

َ َوَرُسولَُه  َكاَة َويُِطيُعوَن اّبَ َالَة َويُْؤتُوَن الّزَ َويُِقيُموَن الّصَ
َ َعِزيٌز َحِكيٌم﴾. ُ إِّنَ اّبَ ئَِك َسَيرَْحُمُهُم اّبَ

ولَٰ
ُ
أ

أن  طظ  والابئئ  الــعاصــع  دراجــئ  إلــى  وباإلضاشئ 
طظ  وضاظئ  طساتغطئ  والرجض  المرأة  بغظ  المساواة 
المثظث  والرجض  المسارجطئ  المرأة  ظععر  ظاائةعا 
وبسئإ  الترغات  بسئإ  الظاس  بغظ  الحثوذ  واظاحر 
عثا المفععم الثطغر، شإن الشرب ذاته غسارف بفحطه 
ظزر  وجعئ  طظ  إلغعا  غظزر  سظثطا  المرأة  صداغا  شغ 
شحًق  غضعن  أن  طظ  أبسث  شالفحض  المساواة،  خراشئ 
الثئر  شغ  جاء  ضما  والرجض  المرأة  بغظ  المساواة  شغ 
الاالغ: (تفاصمئ طحضطئ سثم المساواة بغظ الةظسغظ 
الاارغت،  شغ  افولى  لطمرة  وذلك   ،٢٠١٧ سام  خقل 
الثي  الةظسغظ  بغظ  الفةعة  طآحر  بغاظات  بتسإ 
المآحر  وأظعر  السالمغ".  اقصاخاد  "طظاثى  غخثره 
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إىل طاى تسامر طأجاة 
الروعغظةا؟! طسطمغ 

 ١٦ الثمغج  غعم  ووتح  راغاج  عغعطظ  ظحرت 
الصعات  بأن  شغه  جاء  تصرغرا  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ 
"اغاخابا  باظازام  ارتضئئ  طغاظمار  شغ  المسطتئ 
الروعغظةا  وشاغات  ظساء  بتص  الظطاق"  واجع 
شغ  السرصغ  لطاطعغر  تمطاعا  طظ  ضةجء  المسطمات 
الثي  الاصرغر  اجاظث  وصث  الئقد.  شغ  راخغظ  وقغئ 
السظش  افلط:  جغاط  تتئ  ضطه  سظعان "جسثي  تمض 
بعرطا"،  شغ  الروعغظةا  وشاغات  ظساء  ضث  الةظسغ 
اإلظساظغئ  لطمظزمات  طمبق   ١٧ طع  طصابقت  إلى 
الاغ تصثم الثثطات الختغئ شغ طثغمات القجؤغظ 
طع  طصابقت  وضثلك  بظشقدغح،  شغ  الروعغظةا 
طظعظ   ٢٩ القجؤات،  الروعغظةا  طظ  وشااة  اطرأة   ٥٢
ضاظئ  التاقت  وضض  لقغاخاب،  تسرضظ  إظعظ  ُصطظ 
وشغ  واتثة.  باجابظاء  جماسغ  اغاخاب  لتاقت 
إتثى التاقت المثضعرة شغ الاصرغر، وخفئ الفااة 
الروعغظةغئ الئالشئ طظ السمر ١٥ ساطا ضغش صام جظعد 
إلى  طظجلعا  طظ  وجرعا  سارغئ  باةرغثعا  طغاظمار 
ضما  رجال.   ١٠ تعالغ  اغاخئعا  تغث  صرغئئ  حةرة 
طصابقت  طسعظ  ُأجرغئ  القتغ  طظ  السثغث  وخفئ 
بأن الةظعد الئعذغغظ صاطعا بخثم رؤوس أذفالعظ 
افذفال  برطغ  صاطعا  أظعط  ضما  بافحةار،  الخشار 
واآلباء المسظغظ شغ الئغعت المتارصئ وأذطصعا الظار 
سطى أزواجعظ. وصالئ جضاي وغطر، باتبئ شغ طةال 
تصعق المرأة شغ طةال تصعق اإلظسان شغ عغعطظ 
راغاج ووتح، وعغ ضاتئئ الاصرغر: "ضان اقغاخاب 
جمئ بارزة وطثطرة شغ تمطئ الاطعغر السرصغ الاغ 

حظعا الةغح الئعرطغ ضث الروعغظةا".
شغ  أخرغات  روعغظةغات  وشاغات  ظساء  جردت  ضما 
طثغمات القجؤغظ شغ بظشقدغح صخخا سظ الاسثغإ 
والاحعغه والاةرغث طظ المقبج واإلذقل، وسظ أظعظ 
تسرضظ لحب أبثائعظ بالسضاضغظ، واغاخابعظ أطام 
أذفالعظ، وأزواجعظ وآبائعظ، ووضع سخغ خحئغئ 
تادة أو أجطتئ ظارغئ شغ أسدائعظ التساجئ، شدق 
سظ اضطرارعظ إلى تتمض رتطئ طروسئ، غادرن شغعا 
إلى بظشقدغح عربا طظ المعت وعظ ق غجلظ غظجشظ 
وغاطعغظ ألما جراء طا ساظغظه طظ اقغاخاب. وعظاك أغدا 
رواغات سظ تسرض ظساء وشاغات الروعغظةا لقغاخاب 
وطظ بط زج بعظ داخض المظازل الاغ أترصئ. وسقوة 
سطى ذلك، أشادت طظزمئ أذئاء بق تثود، شغ تحرغظ 
افول/أضاعبر، بأن أضبر طظ ظخش الفاغات شغ طثغط 
بظشقدغح  شغ  بازار،  ضعضج  شغ  لقجؤغظ  روعغظةا 
والقتغ تمئ طسالةاعظ سطى إبر اقساثاءات الةظسغئ 
واقغاخاب الثي تسرضظ له شغ طغاظمار ُضظ دون جظ 

١٨ ساطا، وضان بسدعظ دون جظ الساحرة.
شغه،  تاضط  وضض  السالط،  عثا  شغ  تضعطئ  ضض  إن 
وطسعط افطط الماتثة، لغرون عثه الخعر الغائسئ 
أشزع  سظ  الاصارغر  وغصرأون  اإلظساظغئ،  لطمساظاة 

بض  اإلظساظغئ،  ضث  المرتضئئ  والةرائط  اقظاعاضات 
اإلبادة  لدتاغا  المروسئ  الصخص  إلى  وغسامسعن 
شغ  طاسمرغظ  غجالعن  ق  ذلك  وطع  الةماسغئ، 
عثه  إلظعاء  حغء  شسض  سثم  طثاارغظ  أطاضظعط، 
طظ  افسجاء  وافخعات  باإلخعة  تطئ  الاغ  المأجاة 
الروعغظةا. وسظثطا اجامع طةطج افطظ الاابع لفطط 
ردعط  ضان  الباظغ/ظعشمئر،  تحرغظ  شغ  الماتثة 
بغاظات  إخثار  طةرد  الفزائع  عثه  سطى  السصابغ 
جعشاء شارغئ ضالمسااد، وططالئئ التضعطئ الئعرطغئ 
طسثوطئ افخقق بـ"ضمان سثم اقجاثثام المفرط 
اجامع  وسظثطا  راخغظ".  وقغئ  شغ  السسضرغئ  لطصعة 
الصادة شغ صمئ اآلجغان عثا الحعر الاجطعا الخمئ 
تغطرجعن  رغضج  سظ  أطا  الروعغظةا.  أزطئ  إزاء 
افجئعع  طغاظمار  زار  الثي  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
الماضغ، شصث اطاظع تاى سظ وخش العضع شغ الئقد 
سصعبات  شرض  بسثم  ظخح  شغما  السرصغ،  بالاطعغر 
طا  ولضظ  الةغح.  أو  الظزام  ضث  الظطاق  واجسئ 
عع أضبر صرشًا طظ ذلك ضطه، الخمئ افخط لتضام 
عثا  الثم  تمام  سطى  اإلجقطغ  السالط  شغ  افظزمئ 
وتطك  التضام  أولؤك   - أطاظا  ضث  الئحسئ  والةرائط 
طسآولغئ  أغئ  طظ  أغثغعط  غسطعا  الثغظ  افظزمئ 

لتماغئ أرواح المسطمغظ.
الرأجمالغئ  سطغه  تعغمظ  سالط  شغ  ظسغح  والغعم 
اإلظسان  لتغاة  السزغمئ  الصغمئ  تاةاعض  الاغ 
وضراطاه؛ سالط ق غاترك لطثشاع سظ المدطعثغظ 
واصاخادغئ.  جغاجغئ  طضاجإ  عظاك  غضظ  لط  طا 
شطماذا ق تجال صئطئ بسخ المسطمغظ افطط الماتثة 
أو التضعطات الشربغئ أو تضام السالط اإلجقطغ سطى 
لطمسطمغظ  التماغئ  جغصثطعن  بأظعط  ضاذب  أطض 
افخقصغئ  اقزدواجغئ  شغه  تزعر  الثي  العصئ  شغ 
واظسثام أي اعامام تصغصغ بتال المسطمغظ واضتا 
وضعح الحمج؟ إظه لمظ المآضث الثي ق حك شغه 
طظعاج  سطى  خقشئ  شغ  تصغصغئ  إجقطغئ  صغادة  أن 
الظئعة عغ طظ جغثاشع تصا سظ ضراطئ ودطاء عثه 
وتعاط  تصغصئ  اإلجقم  أطئ  عّط  تتمض  فظعا  افطئ 
اجاةابئ  بثلك  تطاجم  أظعا  ضما  بإخقص،  فطرعط 
افطئ  تماغئ  أوجإ  الثي  وتسالى  جئتاظه  اهللا  فطر 
شغ  شسطغا  ذلك  تةسث  وصث  سظعا.  الدرر  ورشع 
الثقشئ شغ الصرن الااجع، وطا المساخط باهللا الثي 
تحث جغحا صعغا، وجغح سحرات اآلقف طظ الرجال 
تسرضئ  واتثة  طسطمئ  اطرأة  سظ  لطثود  افصعغاء، 
لقساثاء وافجر طظ صئض جظثي روطاظغ سظا بئسغث. 
سحرات  أسراض  تظاعك  الثقشئ،  غغاب  شغ  والغعم، 
اآلقف طظ أخعاتظا المسطمات شغ جمغع أظتاء السالط، 

 !وق دولئ تساةغإ لخرخاتعط
اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  طثغرة   *

المرضجي لتجب الاترغر
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اجتماع الرياض هو استمرار 
لفرض حل أمريكا السياسي في سوريا

أردوغان هو شريك أمريكا في خداع أهل تركيا والمسلمين
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