
لصث ضان طظاثى السصاب، وفضبر طظ سصث وظخش طظ الجطان، طظارة شضرغئ تدب بالظصاحات التغئ الاغ تاظاول واصع 
افطئ اإلجقطغئ والاتثغات الاغ تعاجععا، وتساحرف آشاق المساصئض وتثطط له، وتحتث العمط لطسمض الثؤوب 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وتةطغ افشضار اإلجقطغئ، وتعثم وتةادل افشضار السطماظغئ وطا حابععا، وإن المضاإ 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر غجف لفطئ اإلجقطغئ بحرى اجاؤظاف ظحاذات المظاثى؛ لغضمض رتطاه جظئا إلى 
جظإ طع حصغصه طظاثى الظاصث اإلسقطغ، وإلى جاظإ خفتات المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وطعاصع التجب 
افخرى، وخفتات التجب سطى طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ، خخعخا شغ ظض العةمئ الحرجئ سطى تطك المعاصع 
والخفتات والاغ ضاظئ عثشا لتمقت سالمغئ إلغقصعا والاساغط سطغعا. إن باب الاسةغض شغ المظاثى طفاعح، 
ولسض اهللا تسالى غةسض شغ طحارضاتضط شغ المظاثى الثغر ضطه، وأن غةسض أسمالظا خالخئ لعجعه الضرغط، وأن 

غسغظظا، وغعشصظا لما غتإ وغرضى.
http://naqed.info/forums :رابط طظاثى الظاصث اإلسقطغ ،https://www.alokab.com :رابط طظاثى الُسصاب

طظ  افطئ  إلغه  تاسرض  الثي  الحثغث  افذى  إزالئ  إن 
الضفار، ق تضعن شصط بالاعجه إلى اهللا جئتاظه وتسالى 
الخقة  بةاظإ  سطغضط  غةإ  بض  والخعم،  بالخقة 
والخغام السمض لاطئغص دغظ اهللا جئتاظه وتسالى شغ 
ذرق  جمغع  سطى  الثغظ  عغمظئ  ثعا  ترجِّ وأن  افرض 
غسعد  وعضثا  الثقشئ،  دولئ  بإصاطئ  المثاطفئ  السغح 
طرة  اقظاخارات  تطع  اقظاخارات  تسطغر  إلى  رطدان 
أخرى. شالسمض لاشغغر افظزمئ الفاجثة التالغئ والسمض 
إلصاطئ دولئ الثقشئ لغج طسألئ تغاة أو طعت شتسإ، 
وصسعد  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  شرضه  شرض  عع  بض 
المسطمغظ سظ الصغام بعثا العاجإ، وجضعتعط سظ وزر 
التضام، جغةسض تال المسطمغظ غجداد جعًءا شغ الثظغا، 
بط غساتصعن بصسعدعط وجضعتعط سظ المظضر سثاب 
اهللا وغدئه شغ اآلخرة، شصث ورد سظ رجعل اهللا  صال: 
ِة َحَّى َيَرْوا  اصَّ َ ِل اْل َ ُب اْلَعامََّة َِع َ َعزَّ َوَجلَّ َال َُعذِّ «ِإنَّ هللااَّ
ُِروُه َفَال  ْ َقاِدُروَن َعَلى َأْن ُيْ ْ َوُه ِه َْهَراَنْ  َ ََر َبْ ْ ُ اْل

َة َواْلَعامََّة». اصَّ َ ُ اْل َ َعذََّب هللااَّ ا َذِل ُِروُه َفِإَذا َفَعُل ُيْ
أغعا المسطمعن: إنَّ اهللا تسالى أطَرضط أْن تضعظعا أطَّئ 
واتثة، وَأْن تاخرشعا بظاًء سطى عثا، شاضعن دولُاضط 
واتثًة، عغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وتضعن 
 ْ َاَفُأ ِدَماُؤُه َن َتَ ُ ِل ْ ُ تالضط ضما وخش الرجعل : «اْل
ْ َيٌد َعَلى  ْ َوُه اُه َ ْ َأْق ِه ُر َعَلْ ِ ْ َوُ ْ َأْدَناُه ِِه َعى ِبِذمَّ ْ َ
لضط،  اهللا  أطر  عع  عثا  داود).  أبع  (رواه   «  ْ اُه ِسَ  ْ َم
أشاسخعظه وتطغسعن طظ غسسى لاضرغج التثود بغظ 
بقدضط، وتفرغص حمطضط تتئ حسارات تثالش دغظضط، 
الاتثغر  أحث  تّثرضط  الثي    الرجعل  وتسخعن 
َدْعَ  َدَعا   ْ «َوَم بصعله:  الةاعطغئ  الثسعات  ضض  طظ 
َ». َصاَل َرُجٌض: َغا َرُجعَل اهللاَِّ، َوِإْن  اِهِلَِّة َفُهَ ُجَاُء َجَهَّ َ ا اْل ْ َّ َ ْ َت ِ ْ . َوِإْن َصاَم َوَصلَّى، َوَل َخاَم َوَخطَّى؟ َصاَل: «َنَع
» (رواه  َ ُْؤِمِ َ اْل ِ ِل ْ ُ ِ اْل ْ ِعَاَد هللااَّ َّاُك ِ الَِّذ َس ِ هللااَّ ِاْس
أتمث)، شأروا اهللا أغعا المسطمعن طظ أظفسضط ضضَّ خغر، 
ُغِةْرُضط  وأذغسعه  غظخْرضط،  أواطره  بالاجام  واظخروه 

طظ سثاب ألغط.
عثا  شغ  ظةاعث  أن  ظتإ  أظظا  بما  المسطمعن:  أغعا 
الحعر شغ الاصرب إلى اهللا جئتاظه وتسالى شتري بظا 
أن ظاثضر جطفظا الخالح الثغظ اجاعثوا شغ عثا الحعر 
المئارك لاتصغص اقظاخارات سطى أسثاء اإلجقم. شاتئ 
وتتئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  شغ  اإلجقطغ  التضط  ظض 
شغ  غثحعن  ق  الثغظ  المسطمعن  تصص  جغحعا  رطاح 
اهللا لعطئ قئط اظاخاراٍت جمًئ ضث أسثائعط تاى شغ 
افوصات الاغ تفعق شغه سثوُّعط سطغعط بالسثد والسثة. 
وشاتعا  بثر،  شغ  المحرضغظ  سطى  المسطمعن  شاظاخر 
طضئ المضرطئ، وترروا المسةث افصخى طظ الخطغئغغظ، 
وعجطعا الشجاة الااار. وصث تمضظئ الةغعش اإلجقطغئ 
سثوعط  صعر  طظ  والسسضرغغظ  السغاجغغظ  بصادتعا 
وسثم  التص  سطى  إخرارعط  بسئإ  ذلك  ضض  السظغث، 
خحغاعط إق اهللا جئتاظه وتسالى، إظظا شغ رطدان عثا 
بغظ خغارغظ: إطا اقجاسقم لما غفسطه التضام السمقء 
شغ  سطغظا  اهللا  غدإ  طظ  ذلك  سطى  غارتإ  وطا  بظا، 
الثظغا واآلخرة. وإطا أن ظسمض بضض جععدظا لطاثطص 
طظ عآقء التضام الثعظئ بالسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وطا غائع ذلك طظ الرجعع 
لسابص سعثظا المةغث ضثغر وأصعى أطئ. شاظافسعا، أغعا 

المسطمعن، طظ حعر رطدان المئارك غرتمضط اهللا.

المساصئض، عع أن طحاضض السرض أو الاعثغثات تئثأ 
https://) .بالاأبغر بحضض أضئر وأضبر وضعتا سطى افجسار

(www.marketwatch.com
ب- ضان لطعضع السغاجغ واقصاخادي شغ شظجوغق تأبغر 
ضئغر سطى صثرة الئطث سطى تتصغص أعثاشعا اإلظااجغئ، تغث 
أظاةئ ١,٤١ ططغعن برطغض شغ الغعم شغ ظغسان/أبرغض 
اسائاًرا  الغعم  شغ  برطغض  بـ٨٠،٠٠٠  أصض  وذلك  ٢٠١٨م، 
برطغض   ٥٤٠،٠٠٠ بمصثار  وأصض  ٢٠١٨م،  آذار/طارس  طظ 
غعطًغا بالظسئئ لسام ٢٠١٧م. إن أتث افجئاب الرئغسغئ 
ضاظئ  تغث  الفظجوغطغئ،  الثولئ  جغاجئ  عع  لطاراجع 
جغؤئ  الظفطغئ)   (PDVSA) شظجوغق (دي  بارول  حرضئ 
اإلدارة، وشغ الحعر الماضغ شازت (ضعظعضع شغطغئج) 
شغ صدغئ ضث حرضئ "PDVSA" بصغمئ ططغاري دوقر، 
بسئإ طخادرة طحروسغظ ظفطغغظ شغ شظجوغق، وصث 
دغعظعا  جثاد  سظ  بالفسض   "PDVSA" حرضئ  سةجت 
الاغ تئطس ٢,٥ ططغار دوقر... وضض عثا أبر شغ اظثفاض 
إظااج الحرضئ الفظجوغطغئ التضعطغئ طظ الظفط وطظ بط 
جاعط شغ اظثفاض السرض... وطظ بط ترتفع افجسار 

قظثفاض السرض.
ج- أبار إسقن الرئغج تراطإ اقظستاب طظ اقتفاصغئ 
سطى  جثغثة  سصعبات  شرض  آشاق  إغران  طع  الظعوغئ 
خظاسئ الظفط اإلغراظغئ، وصث تط إظحاء ظزام سصعبات 
طمابطئ فول طرة شغ سام ٢٠١٢م شغ ظض إدارة أوباطا، 
وطظ الظاتغئ الظزرغئ غمضظ أن غظثفخ إظااج إغران 
بظسئئ ٢٠٪ أو طظ ٥٠٠,٠٠٠ إلى ٤٠٠,٠٠٠ برطغض غعطغاً، 
وطظ حأن ذلك أن غسادل ظتع ططغار دوقر شغ الحعر 
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بصطط: افجااذ تمث ذئغإ - بغئ المصثس

أغعا الدئاط شغ جغعش المسطمغظ! 
أق تشطغ دطاء خقح الثغظ شغ سروصضط؟ لصث ترر خقح الثغظ 
لطعةرة   ٥٨٣ رجإ  طظ   ٢٧ شغ  الخطغئغغظ  وجتص  الصثس 
(١١٨٧/١٠/٠٢م)، بط طر سطغعا حسئان ورطدان بسث أن غاب 
سظعا ظتع تسسغظ جظئ، شاجطضعا ُخطاه شغ عثا الحعر الضرغط وطا 
بسثه لغضرطضط اهللا باترغر الصثس طظ دظج غععد ضما تررعا 
تاعصعن  أظضط  ظسطط  إظظا  الخطغئغغظ...  دظج  طظ  الثغظ  خقح 
لطةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر المسةث افصخى، لثلك أسطعا الظخرة 
لتجب الاترغر الثي غماطك الحةاسئ والسجغمئ لاسئؤئ جغحضط ظتع 

 : الصثس إلظصاذ إخعاظضط شغعا. صال اهللا
ُيَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابِّ وَالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل وَالنَِّساء  ﴿َوَما لَُكْم الَ 
َا  ْهلَُها وَاْجَعل جَّ

َ
الِِم أ ْخرِْجَنا ِمْن َهـِذهِ الَْقْريَِة الظَّ

َ
ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا أ َّ اِن ا َ ْ وَالِْو

نَك نَِصريًا﴾. ُ َّ َا ِمن  ًّا وَاْجَعل جَّ ِ نَك َو ُ َّ ِمن 

اصرأ شغ عثا السثد:
-  إن اظاثابات غاظازسعا أذظاب شاحطعن لضاشر طتاض 

   لظ تفرز لطسراق خغرا ...٢

- اجاماع الصاعرة البقبغ... إصرار بالائسغئ لفسثاء 

   وإخرار سطى الافرغط!...٢

- آخر تطعرات افوضاع شغ الغمظ ...٤
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ضطمئ السثد
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رطدان  حعر  الفدغض  الحعر  عثا  وجض  سج  اهللا  طغج 
عثه  أبرز  وطظ  السام،  أحعر  باصغ  سظ  ضبغرة  بمغجات 
المغجات أظه أظجل شغه الصرآن الضرغط؛ صال تسالى: ﴿َشْهُر 
َن  نزَِل فِيِه الُْقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت مِّ

ُ
ِي أ َّ َرَمَضاَن ا

الُْهَدٰى وَالُْفْرَقاِن﴾ [الئصرة: ١٨٥] شمظ ضراطئ عثا الحعر، 
وشدطه وجمع طضاظاه أظه ُأظجل شغه ضقم اهللا سج وجض؛ 
خالص السماوات وافرض وطا بغظعما... شالصرآن الضرغط 
عع ضقم اهللا سج وجض وضفى بثلك شدقً وضراطئ. صال 
ٍء وَُهًدى  ْ َ ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب تِبَْيانًا لِّلُكِّ  تسالى: ﴿َونَزَّ
 : وصال   ،[٨٩ [الظتض:  للمسلمني﴾  ٰى  َوبرُْشَ َورمَْحًَة 
َاَب ِهللا  ِ َن  ُل ِت ِهللا َيْ ْ ُبُ ٍت ِم ٌم ِفي َبْ ْ َع َق َ ُ «َما اْجَ ُْه َ ِ َُة، َوَغ ِ َّ ُ ال ِه ْ، ِإالَّ َنَزَلْت َعَلْ َُه َنُه َبْ ََداَرُس ْ َوَ َ ُ ُهللا، َعزَّ َوَجلَّ، ِف َُة، َوَذَكَرُه َالِئ َ ُ اْل ُْه َُة، َوَحفَّ ْح الرَّ
ُُه» أخرجه  َ ِِه َن ِرْع  ْ ُ ْ ُلُه، َل َ ِِه َع ََأ  ْ َأْ َدُه، َوَم ِعْ
اإلطام أتمث شغ طسظثه. وورد سظ السطش الخالح طظ 
ختابئ رجعل اهللا  شغ شدض الصرآن صالعا: (طظ أراد 
، وطظ أراد أن غضّطمه اهللا شطغصرأ  أن غضّطط اهللا شطغخضِّ
الضقم؛  جائر  سطى  اهللا  ضقم  (شدض  وصالعا:  الصرآن). 

ضفدض اهللا سطى جائر خطصه)...
إظعا طغجة جاطغئ، وشدغطئ سزغمئ فطئ اإلجقم؛ طغجتعا 
سظ باصغ افطط والحسعب. وذلك أن دجاتغر ضض الحسعب 
وافطط سطى وجه افرض، وطظاعب تغاتعا السمطغئ عغ 
أطئ  باجابظاء  أشضارعا؛  بظات  وطظ  سصعلعا  ظسب  طظ 
اإلجقم؛ شثجاعرعا الثي تتاضط إلغه، وغظزط ضاشئ أطعر 
تغاتعا عع طظ اهللا الثالص السزغط، العاتث افتث، الفرد 

الخمث، السطغ الصثغر، التضغط الثئغر.
شإذا ظزرظا إلى ضض دجاتغر افرض؛ جعاء المطئص طظعا شغ 
بقد الحرق أو الشرب؛ شإظظا ظرى الظصص والسةج، والتغرة 
والزطط، وضبرة الاصطإ والاشغغر شغ عثه الثجاتغر، شسطى 
جئغض المبال وضع أتئاع المئثأ الرأجمالغ دجاعرًا طئظغًا 
سطى صعاظغظ تظططص طظ شضرة الترغات السصطغئ، بط طا 
لئبعا - بسث بدع جظعات أن بثأوا بالاشغغر والائثغض شغ 
عثا الثجاعر وعثه الصعاظغظ؛ ضطما واجعاعط طحضطئ 
أو أزطئ طالغئ أو إظساظغئ أو أخقصغئ... لثرجئ أن عثا 
الثجاعر شصث ذئغساه ولعظه، وأخئح خارجا سظ أجاجه 
الثجاعر  لضظ  سطغه.  بظغ  أو  سطغه،  وضع  الثي  وأخطه 
اإلجقطغ الثي غساظث إلى عثا الضااب الرباظغ لط غساره 
أي ظصص، أو تشغغر أو تئثغض؛ طظث أظجله اهللا سج وجض 
سطى رجعله ، صئض أضبر طظ ألش وأربسمؤئ سام. أضش 
إلى ذلك أن عثا الثجاعر حاطض وضاطض، غغر ظاصص 
شغ أي ججئغئ طظ حؤعن تغاة اإلظسان، وغتصص السثل 
واقجاصاطئ بغظ الظاس، وغةطإ الراتئ والطمأظغظئ لئظغ 
ْقوَُم 

َ
َذا الُْقْرآَن َفْهِدي لِلَّيِت يِهَ أ الئحر... صال تسالى: ﴿إِنَّ َهٰ

ْجرًا 
َ
نَّ لَُهْم أ

َ
احِلَاِت أ ِيَن َفْعَملُوَن الصَّ َّ ُ الُْمْؤِمننَِي ا َويُبرَشِّ

 ٰ نَزَل بَلَ
َ
ِي أ َّ ا  ِ َْمُد ِبَّ َكبرِيًا﴾ [اإلجراء: ٩]، وصال: ﴿احلْ

ًسا َشِديًدا 
ْ
ُنِذَر بَأ ِّ ُ ِعوًَجا  َقيًِّما  َّ َقْبِدهِ الِْكَتاَب َولَْم جَيَْعل 

نَّ لَُهْم 
َ
احِلَاِت أ ِيَن َفْعَملُوَن الصَّ َّ َ الُْمْؤِمننَِي ا نُْه َويُبرَشِّ ُ َّ مِّن 

ْبَنا لِلنَّاِس يِف  ْجرًا َحَسًنا﴾ [الضعش: ٢]، وصال: ﴿َولََقْد رَضَ
َ
أ

ُروَن  قُْرآنًا َعَربِيًّا  َذا الُْقْرآِن ِمن لُكِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْم َفَتَذكَّ َهٰ
َلرْيَ ذِي ِعَوٍج لََّعلَُّهْم َفتَُّقوَن﴾ [الجطر: ٢٧-٢٨].

لصث ُذئص عثا الصرآن شغ أرض العاصع جظعات ذعغطئ، 
وضاظئ أطئ اإلجقم خقل عثه السظعات طمغجة سظ ضض 
ورصغ  أطعرعا،  واظازام  ورشساعا  صعتعا  شغ  الحسعب 
سغحعا، وشغ تصثطعا السطمغ شغ ضض المةاقت. وضاظئ 
أغدا افطئ افولى شغ صعتعا وتأبغرعا الثولغ. بط طا لئبئ 
أن اظاضسئ بسث غغاب عثا الصرآن طظ تغاتعا؛ شأخئتئ 
شغ ذغض الحسعب وافطط، وتأخرت سظ رضإ الئحرغئ 
جظعات إلى العراء؛ شغ السطعم والمثارسات، وخارت ق 
وزن لعا بغظ الحسعب وافطط. وافظضى طظ عثا وذاك 
أظعا خارت تئسا لشغرعا، وتشجوعا دول افرض، وتساسمر 
حؤعظعا،  ضض  شغ  وتاتضط  برواتعا،  وتظعإ  بقدعا 
وأخئتئ حسعبعا تعغط سطى وجععا شغ افرض؛ ذطئا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

/c/AlraiahNet

الةعاب: إن الظفط طبض أغئ جطسئ أخرى، تاأبر بالسرض 
شإن  افخرى،  السطع  سضج  وسطى  ذلك،  وطع  والططإ، 
اجاصرار أجسار الظفط غضاد ق غثضر، أي أن ضض تشغر شغ 
السرض أو الططإ له تأبغر طئاحر سطى جسر الظفط، وعثا 
غرجع إلى ذئغسئ جعق الظفط... عثا باإلضاشئ إلى تأبغر 
المداربات وبثاخئ سظث تثوث اضطرابات جغاجغئ تآبر 
شغ سثم اجاصرار السعق... ولاعضغح ذلك ظئغظ طا غطغ:

١- بالظسئئ لطسرض:
(أوبك)  لطئارول  المخثرة  الئطثان  طظزمئ  واشصئ  أ- 
والثول غغر افسداء شغ المظزمئ سطى التث طظ المسروض 
طظ الظفط شغ السعق، شفغ اتفاق جرى بغظ روجغا ودول 
(أوبك) شغ ظعاغئ سام ٢٠١٧م، تط اتثاذ صرار بثفخ إظااج 
الظفط الثام بمصثار ١,٨ ططغعن برطغض غعطًغا، وذلك إلزالئ 
الظفط،  جسر  وزغادة  السعق  شغ  السرض  طظ  الفائخ 
بعرز  أظث  (جااظثرد  طآجسئ  أجرتعا  دراجئ  وضحفئ 
جطعبال بقتج) فوبك أن إظااج أوبك الثام شغ ظغسان/

أدظى  إلى  الاعالغ  سطى  البالث  لطحعر  اظثفخ  أبرغض 
طساعى له طظث سام، تغث أظاةئ ٣٢ ططغعن برطغض غعطغا 
شغ الحعر الماضغ، أي أصض بـ١٤٠,٠٠٠ برطغض غعطغا سظ 
حعر آذار/طارس، والغعم غئطس اإلظااج ٣٢,٧٣ ططغعن برطغض 
شغ الغعم أي أصض طظ التث الثي تثدته طظزمئ أوبك 
بتعالغ ٧٣٠ ألش برطغض شغ الغعم، وجعف غسامر اقتفاق 
اجامرت  وإذا  سام،  طثة  أوبك  طظزمئ  تثدته  الثي 
الزروف التالغئ، شمظ المرجح أن غجغث جسر الظفط الثام 
أضبر طظ ذلك، عثا طا ردده رئغج افبتاث ذعغطئ افطث 
صال  تغث  لططاصئ،  اقجاحارغئ   (Aspects) حرضئ  شغ 
طابغع باري: "طا ظراه غتثث، وجغاضرر تثوبه أضبر شغ 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٤/٣

اجعلوا شهر رمضان 
شهر االنتصارات مجددا 

بإقامة دولة الخالفة الراشدة 
على منهاج النبوة

استئناف النشاط في منتدى العقاب

أجعبئ أجؤطئ جغاجغئ
(أجسار الظفط، زغارة أردوغان لربغطاظغا، 

اظاثابات طالغجغا، أرطغظغا)
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أوقً: السآال: ارتفسئ أجسار الظفط شغ ٢٠١٨/٥/٢٤ إلى أرصام قشائ لطظزر تغث بطس جسر خام برظئ ٧٩ دوقرا 
لطئرطغض، وخام تضساس ٧١ دوقرا لطئرطغض وذلك بسث اقظثفاضات الاغ حعثظاعا شغ سام ٢٠١٤م، شعض 
غحئه  طا  سطى  طصئطعن  ظتظ  وعض  الظفط؟  أجسار  ارتفاع  طظ  جثغثة  تصئئ  دخض  صث  السالط  أن  عثا  غسظغ 

اقرتفاع السابص الثي صارب ١٥٠ دوقرا لطئرطغض؟ وطا أجئاب ذلك؟
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سصث بالصاعرة غعم الثمغج ٢٠١٨/٥/٣١ اجاماع تحاوري 
لعزراء خارجغئ طخر وافردن وأطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ 
لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ خائإ سرغصات، بمحارضئ 
لطائاتث  وذلك  البقث،  الثول  طثابرات  أجعجة  رؤجاء 

بحأن آخر المساةثات سطى الساتئ الفطسطغظغئ.
تظاول اقجاماع آخر الاطعرات الثاخئ بصدغئ شطسطغظ 
وأضث المةامسعن سطى تص الحسإ الفطسطغظغ شغ أن 
المساصطئ  دولاه  غصغط  وأن  وترغئ،  أطان  شغ  غسغح 
طظ  الرابع  تثود  سطى  الحرصغئ  الصثس  وساخماعا 

تجغران ١٩٦٧، وشصاً لمصررات الحرسغئ الثولغئ.
وأضث المحارضعن شغ عثا اإلذار سطى ضرورة اتارام 
طثغظئ  باسائارعا  الصثس  شغ  تارغثغاً  الصائط  العضع 
لطصدغئ  الظعائغ  التض  لمفاوضات  تثدع  طتاطئ 
السقم  سمطغئ  طرجسغات  لضاشئ  وشصاً  الفطسطغظغئ 

الماعاشص سطغعا دولغاً.

غاترك وزراء خارجغئ افظزمئ السمغطئ لطشرب وطسعط 
طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ شغ صدغئ افرض المئارضئ 
ضمظ  المساسمرغظ  خطط  سطغعط  تمطغه  طا  وشص 
غععد  ضغان  وجعد  طظ  جسطئ  الاغ  الثولغئ  الصرارات 
حرسغا، وأسطاه التص شغ جض افرض المئارضئ، شق غثرج 
أولؤك افصجام سظ تثود التزغرة افطرغضغئ الاغ وضسئ 
شغ  السمقء  أدواتعا  لاترضات  جغاجا  الثولغئ  الصرارات 
بقدظا، شالصرارات الثولغئ الاغ غاشظى بعا المةامسعن 
شغ الصاعرة أخئتئ لعط طرجسغئ ودغظا غتاضمعن له 

شغ صدغئ افرض المئارضئ.
افرض المئارضئ وتسإ تطك المرجسغات الاغ اتثثعا 
التضام السمقء دغظا لعط تصسط بغظ أعطعا وطتاطغعا 
صسمئ ضغجى، وتسطغ الصثس وجض افرض المئارضئ 
سطى ذئص طظ ذعإ لضغان غععد، وغرضج المةامسعن 
شغ  إطساظا  الصثس  حرصغ  ذضر  سطى  تخرغتاتعط  شغ 
الشربغغظ،  أجغادعط  أطام  لثطاعط  وتئرئئ  الاظازل، 
لاخرغتاتعط  شعط  جعء  إغةاد  سثم  سطى  وترخا 
شافعط بالثطأ سطى أظعا ترص سطى الصثس!! شالارضغج 
العجغطئ  بغاظاتعط  خغاغئ  شغ  الحرصغئ  الصثس  سطى 
الاغ  افطرغضغئ  التزغرة  جغاج  تةاوز  طظ  خعشا  غأتغ 

ارتدئ افظزمئ السمغطئ أن تئصى تئغسئ شغعا.
تئغسئ لاطك افدوات اقجاسمارغئ الاغ تدع الصعاظغظ 
وتخثر الصرارات بظاء سطى طخطتئ المساسمرغظ وضمان 
ظفعذعط وجغطرتعط سطى بقدظا، شالصرارات الثولغئ الاغ 
الائسغئ  تضرس  افظزمئ،  تطك  تسئثه  ذاغعتا  أخئتئ 
وتدمظ اجامرار ظفعذ المساسمرغظ الشربغغظ شغ بقدظا 
لغظعئعا خغرات افطئ وغبئاعا ضغان غععد خظةرا طسمعطا 
شغ خاخرتعا، وصاسثة طاصثطئ شغ الترب سطغعا، شغ 
طتاولئ لمظع ظعدئ افطئ واجاسادة جططاظعا بإصاطئ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
خقشئ تثرج سطى ضض الصعاظغظ والصرارات الثولغئ وتضسر 
الصعاسث اقجاسمارغئ شغ الاساطض طع صداغا افطئ وصداغا 
السالط بأجره الثي جسطئ طظه الصعاظغظ والصرارات الثولغئ 
اقجاسمارغئ طجرسئ ضئغرة لطمساسمرغظ اجاسئثت شغه 
تتئ  الئحر  وجتصئ  التروب  وحظئ  والحسعب  افطط 
غطاء طظ تطك الصرارات الحغطاظغئ الاغ أغرصئ الئحرغئ 

شغ بتر طظ الزطمات...
ظطمات ذالئ افخدر والغابج... التةر والحةر... تتئ 
المجسعطئ،  الثولغئ  والحرسغئ  الثولغئ  الصرارات  طزطئ 

تثد الثجاعر طعطئ ٩٠ غعطا طظ إسقن الظاائب الظعائغئ 
الةثغث  الئرلمان  طسخعم  التالغ  الرئغج  غثسع  تغث 
قظاثاب  الظاائب،  إسقن  طظ  غعطا   ١٥ خقل  لقظسصاد 
الةطسئ  شغ  المططصئ  بافغطئغئ  وظائئغظ،  له  رئغج 
افولى. وغطغه اظاثاب رئغج جثغث بأغطئغئ بطبغ الظعاب 
غضطش  بط  افولــى.  الةطسئ  اظسصاد  طظ  غعطا  خقل ٣٠ 
افضئر  الضاطئ  طرحح   - الــعزراء  رئغج  الةثغث  الرئغج 
شغ الئرلمان باحضغض التضعطئ. وغضعن أطاطه ٣٠ غعطا 
إلظةاز المعمئ، وسرضعا سطى الئرلمان لطمعاشصئ سطغعا، 
شمظح البصئ لئرظاطب التضعطئ ولضض وزغر سطى تثة شغ 
تخعغئ طظفخض بافغطئغئ المططصئ. وإذا شحض رئغج 
العزراء المضطش شغ تحضغض تضعطئ ائاقشغئ خقل ٣٠ 
غعطا أو سظث رشخ الئرلمان لطتضعطئ المصارتئ غاسغظ 
سطى الرئغج تضطغش طرحح آخر باحضغطعا خقل ١٥ غعطا.

شإن  الماعصسئ،  الاتالفات  ذئغسئ  سطى  الدعء  وإللصاء 
الضاض الحغسغئ الاغ شازت شغ اقظاثابات، سطغعا - شغ 
تال تعاشصعا - تسمغئ رئغج لطعزراء وعغ ضما أجطفظا: 
ضاطئ "جائرون" وتتالش "الفاح"، وائاقف "الظخر"، وتغار 
أحار  وتفاعمات،  "التضمئ"، والاغ تخض بغظعا لصاءات 
التضغط  ضاطئ  باجط  الماتثث  المغاتغ  طتمث  إلغعا 
صائق: "جاسطظ صرغئا تتالفا بغظعا تمعغثا لاحضغض الضاطئ 
افضئر شالتضعطئ المصئطئ". لضظ طخثرا آخر شغ الئرلمان 
والساطري.  المالضغ  ضاطاغ  طع  الخثر  تتالش  اجائسث 
ورجح شغ المصابض تخعل تصارب بغظ الخثر وطآغثي 
السئادي، والتجب الثغمصراذغ الضردجااظغ، وربما ضاطئ 
وغقتر  الضردجااظغ.  العذظغ  واقتتاد  سقوي،  إغاد 
غغاب ائاقف "دولئ الصاظعن" بجساطئ المالضغ الثي خسر 
جمععره تاخق سطى ٢٦ طصسثا، وشرخه صطغطئ لقتفاق 
أو الاتالش طع الخثر لما بغظعما - شغ المسطظ - طظ 
اتعاطات افخغر له بالفساد وتسطغط الئقد لاظزغط الثولئ 

شغ سام ٢٠١٥. (رووداو).
ورغط تخثر تتالش الخثر ظاائب اقظاثابات، إق أظه لظ 
غضعن صادرا سطى تحضغض التضعطئ المصئطئ لعتثه، وغتااج 
لطاتالش طع ضاض شائجة أخرى لاتصغص افغطئغئ المططعبئ 
شغ الئرلمان. وضض المآحرات تعتغ بأن الخثر جغطسإ 
دورا رئغسغا شغ تحضغض التضعطئ المصئطئ، وخاخئ اخاغار 
رئغج العزراء ولسطه غثاار السئادي إذ عع افوشر تزا، 
فدائه شغ الفارة السابصئ وعظاك طرحتعن آخرون، أصض 
تزا صث تطرح أجماؤعط طظ تطك الضاض افربع الفائجة. 
الفساد،  سطى  والصداء  "اإلخــقح،  حسار  الخثر  وغرشع 
وتثطغص طآجسات الثولئ طظ المتاخخئ الطائفغئ". 
إلى  المططع  المخثر  ذلك  أحار  وصث  سربغ).  (جئعتظك 
أن زغارة المئسعث افطرغضغ "طاضشعرك" تخإ شغ ذات 

اقتةاه. (الحرق افوجط).
وإن صادة الضاض الحغسغئ الفائجة خخعخا وباصغ الفرصاء 
سمعطا غاصطئعن شغ وقءاتعط (ضحغسئ) بغظ إغران طظ 
جعئ، وبغظ أطرغضا باسائارعا الممسضئ بجطام افطعر شغ 
السراق بتسإ المخالح، وق غزظ ضئغر شرق بغظ جعاغ 
اسااد  ولصث  اآلخــر..!  صظاة  شغ  أتثعما  غخإ  إذ  العقء 
(الحغسئ) سطى اقجاتعاذ سطى العزارات السغادغئ - ضما 
غسمعظعا ضالثاخطغئ والظفط والثارجغئ، والاسطغط السالغ 
والمالغئ شدق سظ المثابرات وافطظ العذظغ والصداء. 
ظسأل اهللا تسالى أن غسةض بظخره لمحروع افطئ: الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وغظسط سطغظا برجال غضعن 
 ُ َ وقؤعط هللا ورجعله والمآطظغظ ﴿َوَمْن َفَتَولَّ اَهللا َورَُسو

 ﴾ِيَن آَمُنوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللاِ ُهُم الَْغاِكُوَن َّ وَا

اجاماع الصاعرة البقبغ... إصرار بالائسغئ 
لفسثاء وإخرار سطى الافرغط!
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ق حك أن العثف طظ إجراء اقظاثابات الظغابغئ - شغ 
أي بطث - إظما عع العخعل قخاغار طةطج ظغابغ تسإ 
الضاشر  الشرب  لسصغثة  المساظث  الثغمصراذغ،  الظزام 
تثغر  تضعطئ  تحضغض  بط  التغاة)  سظ  الثغظ  (شخض 
حآون ذلك الئطث. واظاثابات السراق لعثا السام اساراعا 
الضبغر طظ الثروق الفاضتئ ضالاجوغر والاقسإ، وترعغإ 
الظاخئغظ واجاثثام السقح، أو إخفاء بغاظاتعط سمثا وبغع 
افخعات سطظا، وتسطغض أجعجة السث والفرز... طا غمضظ أن 
غآدي إلى إلشائعا بالضاطض. لضظ رضا اإلدارة افطرغضغئ 
بما أسطظ طظ ظاائةعا - بثلغض تخرغح الماتثبئ باجط 
الثارجغئ افطرغضغئ "أظعا تافص طع الممبض الثاص لفطط 
الماتثة" الثي دسا المفعضغئ السطغا المساصطئ لقظاثابات 
إلى الاتصغص "الفعري والحاطض" شغ الحضاوى والمثالفات 
طاضشعرك  برغئ  طئاحرة  عع  آخر  ودلغض  تثبئ،  الاغ 
المئسعث افطرغضغ إلى الاتالش الثولغ بمئاتبات شغ 
الساخمئ بشثاد، شغ الغعم الاالغ لقظاثابات - افتث ١٣ 
أغار ٢٠١٨ - طع سثد طظ الصغادات السراصغئ لقجراع شغ 
تحضغض التضعطئ المصئطئ. ولغج عثا شتسإ، بض إن 
صاجط  اقغراظغ  البعري  الترس  شغ  الصثس  شغطص  صائث 
جطغماظغ عع اآلخر صثم لاحضغض ائاقف حغسغ غمعث 

لثات الشرض. (رووداو ظصق سظ روغارز).
وبالسعد إلى تحضغض التضعطئ الةثغثة، شإن دون ذلك 

طثاضات سسغرة غمضظ إجمالعا شغ طتاور سثة:
أولعا: اإللشاء الةجئغ لظاائب ١٠٢١ طتطئ اظاثابغئ داخض 
صئض  شغعا،  تقسإ  تخعل  بئعت  بسث  وخارجه،  السراق 
جاسات طظ إشادة لئسبئ افطط الماتثة شغ السراق بعثا 
أخرى  طتاشزات  و٥  ضردجاان،  اإللشاء  حمض  المسظى، 
عغ (دغالى، خقح الثغظ، ضرضعك، ظغظعى، والساخمئ 
بشثاد). وضثا شغ الثارج شغ (أطرغضا، وبرغطاظغا، وألماظغا، 
والسعغث، وترضغا). (الترة سراق). وق رغإ أن عثا اإلجراء 
جغآبر سطى طةمض الظاائب الظعائغئ المسطظئ بالجغادة أو 
الظصخان، وشغ عثا طا شغه طظ ردود أشسال صث تضعن 

سظغفئ طظ صئض الفائجغظ والثاجرغظ طسا.
تخعغئ  ظاائب  شغ  تقسإ  باضاحاف  تسرغئات  وتحغر 
بإلشاء  اصاراح  أجاجه  سطى  بظغ  "والمحروط"  الثارج 
تخعغئ ظتع ٢٥٠ ألش ظاخإ طظ بغظ ظتع ١٠ طقغغظ 
غحمض  بأن  ططالئات  وتخاسثت  اقصاراع.  شغ  حارضعا 
اإللشاء الاخعغئ الثاص، الثي غدط الصعات المسطتئ 
وظتع ٩٠٠ ألش ظاخإ، طا غسظغ تشغغرا جععرغا شغ ظاائب 
تطئغص  سطى  التضعطغئ  الطةظئ  صثرة  لضظ  اقظاثابات، 
طفعضغئ  تمسك  ضعء  شغ  شغعا،  طحضعك  تعخغاتعا 

.(NRT) !..اقظاثابات بالظاائب الاغ أسطظاعا
الفروق  وعاطحغئ  الفائجة،  الضاض  ظاائب  تصارب  باظغعا: 
بغظعا، غسّصث المعصش لسةج أي طظعا سظ تحضغض تضعطئ 
بمفردعا طع حثة خراسعط لظغض التصائإ العزارغئ. شصث 
تخض تضاض "جائرون" بجساطئ الخثر سطى ٥٤ طصسثا، 
وتتالش "الفاح" بصغادة الساطري سطى ٤٧ طصسثا، وائاقف 
"الظخر" بجساطئ رئغج العزراء السئادي سطى ٤٢ طصسثا، 
أطا تغار "التضمئ" بجساطئ التضغط شضان ظخغئه ١٩ طصسثا.

التضعطئ  تحضغض  إجراءات  شغ  أطرغضا  تثخقت  بالبعا: 
بخرف الظزر سظ الظاائب الاغ تخض سطغعا ضض شرغص. 
صض:  أو  أطرغضا  تطغفئ  إغران  جسغ  طع  ذلك  وتسارض 
شغ  الحغسغئ  الضاض  حمض  لطط  المظطصئ  شغ  حرذغعا 
جئعئ واتثة، وتتةغط الضاض السظغئ، وتفرغص افضراد...! 

ضاربغظ بسمطغئ اقظاثاب سرض التائط!
شصث  التضعطئ،  لاحضغض  الثجاعرغئ  اإلجــراءات  رابسعا: 

وصاض  غععد  ضغان  أصغط  الصرارات  تطك  طزطئ  شاتئ 
إخعاظظا شغ الئعجظئ وصسمئ بقدعط واتاطئ أششاظساان 
ودطرت وصاض اآلقف طظ أعطعا، وباطك الصرارات الثولغئ 
والحغعخ،  والظساء  افذفال  آقف  وطات  السراق  تعخر 
شغ  المةامسعن  بعا  غامسك  الاغ  الثولغئ  شالحرسغئ 
الصاعرة ضاظئ رخخئ صاض وتعةغر لمقغغظ المسطمغظ 
ذرغسئ  تتئ  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  الحام  شغ 

طضاشتئ (اإلرعاب).
(إرعاب) ق تراه تطك المرجسغات الثولغئ وصراراتعا إق شغ 
المسطمغظ شاظحأ افتقف الثولغئ لصاطعط وصخفعط 
شغ ضض أخصاع افرض، وق ترى تطك المرجسغات الثولغئ 
المسطمغظ  صاض  شغ  إرعاب  أي  الحغطاظغئ  بصراراتعا 
واظاعاك  الصخش  تتئ  تعاضرعط  وجتص  السالط  شغ 
المرجسغات  تطك  ترى  ق  تصعصعط،  وعدط  أسراضعط 
الثولغئ إبادة المسطمغظ الروعغظةا شغ طغاظمار، وق طعت 

افذفال بافجطتئ الضغماوغئ أو الئراطغض المافةرة، وق 
تسمع بالمساصطغظ شغ جةعن ذاغغئ طخر أو المحردغظ 
والصاطى ظاغةئ صخش الظزام المخري فعطظا شغ جغظاء، 
وق غمضظ لاطك المرجسغات أن تاترك قساصال وتروغع 
الخغظ  شغ  سطغعط  الادغغص  أو  روجغا  شغ  المسطمغظ 
أو الثول اإلشرغصغئ، ولط ولظ تاترك تطك المرجسغات 
وغساصض  وغثطر  وغصخش  غصاض  غععد  وضغان  الثولغئ 
لط  غعطغا...  افرض  وغخادر  الئغعت  وغعثم  افذفال 
تةطإ تطك الصرارات الثولغئ إق الثراب والثطار سطى أطئ 

اإلجقم.
اإلجقم الثي ترم اقتاضام لشغر اهللا وجسض طظ السصغثة 
له  تثغر  الصداغا...  ضض  لتض  بابائ  طرجسغئ  اإلجقطغئ 
افظزمئ السمغطئ لطشرب ظعرعا وتتاضط لاطك المرجسغات 
الزالمئ الحغطاظغئ وتةامع شغ الصاعرة لاآضث الاجاطعا 
بمرجسغات جطئئ سطى افطئ الثطار والائسغئ لائصى وضما 
رجط لعا أجغادعا المساسمرون الشربغعن شغ التزغرة 

اقجاسمارغئ ضمظ جغاج المرجسغئ الثولغئ.
وتططساتعا،  افطئ  سظ  تسئر  ق  خاذؤئ  ضاذبئ  طرجسغئ 
شالمرجسغئ التصغصغئ شغ صدغئ افرض المئارضئ تسضظ 
شغ صطعب وسصعل افطئ اإلجقطغئ، شالسصغثة اإلجقطغئ 
وطا اظئبص سظعا طظ أتضام حرسغئ جسطئ طظ افرض 
المئارضئ ططضا لفطئ اإلجقطغئ، وجسطئ الاترك السسضري 
الصئطاغظ  أولى  قجاسادة  العتغثة  الحرسغئ  الطرغصئ 
وطسرى الرجعل سطغه الخقة والسقم، طرجسغئ حرسغئ 
جسثعا الفاتتعن والمتررون سئر تارغت افطئ المحرق.

إحراق وتترغر شغ اظازار افطئ اإلجقطغئ طةثدا تغظ 
افطرغضغئ  التزغرة  جضان  المساسمرغظ  سئغث  تثطع 
وطرجسغاتعا  بسغاجعا  صراراتعط  شغ  والمسغةغظ 
اقجاسمارغئ، شالاترر واقظطقق ظتع الظخر والامضغظ 
ق بث له طظ الاثطص طظ عآقء الثغظ تئسعا جغعش 
افطئ ضمظ جغاج السمالئ افطرغضغئ وجسطعا طظ الصرارات 

الثولغئ دغظا غسئث طظ دون اهللا.
آن لةغعش افطئ وضض الصادرغظ سطى الاشغغر أن غثطسعا 
التضام السمقء وغظصطئعا سطغعط وغتطمعا جغاج الائسغئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  وغصغمعا  لطمساسمرغظ 
الظئعة لاظططص لاترر افرض المئارضئ وتتمض اإلجقم 

 دغظ رتمئ وظعر لطئحرغئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 

   افرض المئارضئ شطسطغظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراقـ  ــــــــــ  ــــــــــ بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب *ـ 

أّضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ أخثره الثمغج ١٥ رطــدان ١٤٣٩عـ، 
٢٠١٨/٠٥/٣١م، أّن تثخض جفراء الثول اقجاسمارغئ شغ الحأن الثاخطغ الاعظسغ عع الثي تسط الةثل تعل 
وبغصئ "صرذاج ٢"، ولغج اقخاقف المخطظع بغظ ترضئ الظعدئ وافتجاب افخرى. طّثضرا بأّن طسزط افذراف 
التجبغئ والظصابغئ المعصسئ سطى "وبغصئ صرذاج" ضاظئ طافصئ سطى تشغغر واجع لطتضعطئ غحمض رئغسعا، وجط طصاذسئ 
حسئغئ واجسئ لقظاثابات الئطثغئ افخغرة، واسائر الئغان أن اإلبصاء سطى غعجش الحاعث المعظش السابص لطسفارة 
افطرغضغئ شغ تعظج رئغسا لطتضعطئ بإرادة خارجغئ رغط ضض الظاائب الضاربغئ الاغ تعاخطئ طسه، لعع دلغض آخر سطى 
أن المآببغظ لمحعث التضط ق غفصععن أي طسظى لطسغادة وأن وجعدعط العظغفغ طرتئط باظفغث اإلطقءات الثارجغئ 
المتثدة لطسغاجئ الثاخطغئ والثارجغئ الاغ تخثر طظ اقتتاد افوروبغ أو خئراء خظثوق الظصث الثولغ. ضما أّضث 
الئغان أّن طا غتثث عع إلعاء لطرأي السام بصدغئ بصاء رئغج التضعطئ طظ سثطه، واجاشفال لطمقغغظ طظ أبظاء تعظج 
الثغظ صاذسعا اقظاثابات افخغرة لسثم بصاعط بعثا الظزام السغاجغ الشارق شغ الفساد والسمالئ وخثطئ المخالح 
اقجاسمارغئ سطى تساب طخطتئ افطئ. وخطص الئغان إلى الصعل: إن الصدغئ الرئغسغئ لفطئ لغسئ باشغغر افحثاص 
وإظما شغ تترغر الئقد طظ ضاشئ أظعاع اقجاسمار والائسغئ وإصاطئ الظزام السغاجغ الثي غدمظ لفطئ تصعصعا 

وغخعن ضراطاعا بأتضام اإلجقم شغ ظض خقشئ سطى طظعاج الظئعة.

أ

قضية األمة الرئيسية ليست بتغيير األشخاص
وإنما بتحرير البالد من كافة أنواع االستعمار والتبعية

طظ جظظ اهللا شغ الامضغظ أن غسئصه اباقءات سزغمئ، شصث صال بظع إجرائغض لضطغط اهللا طعجى سطغه السقم ﴿َقالُواْ 
ْرِض َفَينُظَر َكْيَف 

َ
ُكْم َويَْسَتْخلَِفُكْم يِف األ ن ُفْهلَِك َعُدوَّ

َ
َ َربُُّكْم أ تِيَنا َوِمن َنْعِد َما ِجْئتََنا َقاَل َع

ْ
ن تَأ

َ
وذِيَنا ِمن َقْبِل أ

ُ
أ

َيْعَملُوَن﴾ طظ عظا ظثرك أن البعرة لط تظاه بض عغ شغ ذعر ترتغإ الخفعف وظئث طا سطص بعا طظ ضفادع وتحرات 
زادوعا رعصا، وطا ظسغحه الغعم عع المثاض الثي غسئص العقدة بضض آقطه وآطاله، شما بالك إذا ضان المعلعد سمقصا 
بتةط دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاتضط طحارق افرض وطشاربعا ضما بحرظا رجعل اهللا؟!

ضما تسرض جغثظا غعجش سطغه السقم إللصائه بالةإ وبغسه ببمظ بثج وجةظه بدع جظغظ صئض أن غمضظ اهللا له، 
ولظا شغ جغثظا طتمث  أجعة تسظئ شصث ضثبه صعطه وتاخروه شغ حسإ أبغ ذالإ عع وطظ طسه تاى أضطعا أوراق 
الحةر واجاعجئ به وضرب تاى أدطغئ صثطاه الحرغفاان صئض أن غمضظ اهللا له بالمثغظئ المظعرة. غصعل جض وسق: 
ُسَنا َعِن الَْقوِْم الُْمْجرِِمنَي﴾. إظعا 

ْ
ََّشاء َوالَ يُرَدُّ بَأ َ َمن ن ِّ نَا َفُن غَُّهْم َقْد ُكِذبُواْ َجاءُهْم نرَْصُ

َ
َس الرُُّسُل وََظنُّواْ ك

َ
َّ إَِذا اْستَْيأ ﴿َح

البعرة الضاحفئ الفاضتئ الاغ شدتئ ضض طظ تآطر سطغعا وخثلعا طظ دول وأتجاب وزسماء وأشراد ضاظعا غضثبعن 
وغثلسعن سطى الظاس، ضما أظعرت لطسطظ الرائث الثي ق غضثب أعطه رغط أظش التاصثغظ، شعا عع تجب الاترغر غمث 
إلغضط ذعق الظةاة بمحروع جاطع غةمع المثطخغظ سطى إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ تضط اإلجقم 
ِ َذلَِك َفلَْيتََناَفِس الُْمَتَنافُِسوَن﴾. شغ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغعا سجضط شغ الثظغا وشقتضط شغ اآلخرة. ﴿َو
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raya_no_185.indd   2raya_no_185.indd   2 04.06.2018   12:44:3704.06.2018   12:44:37



 السثد ١٨٥  ٣  افربساء ٢١ طظ رطدان ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٦ تجغران/ غعظغع ٢٠١٨ طـ  

غائغظ  بط  وطظ  اقظاثابات،  صئض  جاءت  الجغارة  بضعن 
الشرض التصغصغ طظ زغارة أردوغان إلى برغطاظغا:

- أطا واصع افتثاث... شمظ المسروف أن اقظصقب الفاحض 
ضان وراءه بحضض شاسض سمقء برغطاظغا شغ ترضغا، وصث 
اتثث أردوغان إجراءات صاجغئ جثًا تةاه سمقء برغطاظغا 
وبثاخئ شغ الةغح ضما جاء شغ السآال وأضبر وصث ظاب 

سظ ذلك غدإ حثغث شغ برغطاظغا تةاه أردوغان...
بغظعما،  والرابط  اقظاثابات  صئض  الجغارة  ضعن  وأطا   -
شصث دشسئ برغطاظغا افتجاب المسارضئ الارضغئ المعالغئ 
بأن  الةمععري  الحسإ  تجب  رأجعا  وسطى  لئرغطاظغا، 
تحضض بحضض غغر اساغادي تتالفا ضث أردوغان لطتخعل 
سطى افغطئغئ شغ الئرلمان، واتئسئ الاضاغضات المساادة 
شغ طبض عثه التاقت وعغ خعض اقظاثابات الئرلماظغئ 
إلى  الرئاجغئ  اقظاثابات  ظصض  طتاولئ  طحارضئ  بطعائح 
الةعلئ الباظغئ سطى افصض إلظعار أردوغان شاصثًا فغطئغئ 
الرأي السام ضما غثسغ شاعاج خعرته تاى لع ظةح شغما 

بسث... وعثا بطئغسئ التال غحضض عاجساً فردوغان...
- وطظ عظا ضاظئ عثه الةعلئ أحئه بالارضغئ لئرغطاظغا 
صئض اقظاثابات الارضغئ المصررة شغ ٢٤ تجغران/غعظغع، 
بسخ  طصابض  اإلظةطغج  إصظاع  أردوغان  تاول  ولثلك 
وضغض  السةظ،  طظ  برغطاظغا  سمقء  ضإخراج  الاظازقت 
المثغح لئرغطاظغا ضاسائارعا تطغًفا اجاراتغةًغا ضما جاء 
الاطعغر  تمطئ  بعصش  برغطاظغا  وإغراء  تخرغته،  شغ 
برغطاظغا  سمقء  ضث  أردوغان  اظاعةعا  الاغ  العاجسئ 
طصابض تثفغش طعاجعئ سمقء برغطاظغا له شغ التمقت 
اقظاثابغئ... عثا عع افرجح شغ تصغصئ الشرض الثي 

ضان وراء زغارة أردوغان لئرغطاظغا.
٤- أطا عض ظةح شغ تتصغص غرضه؟ شغئثو أظه شحض، وطظ 

المآحرات سطى ذلك:
- صالئ طاي أبظاء وصعشعا بةاظإ أردوغان شغ طضائعا 
شغ داوظظب جارغئ سصإ اقجاماع "طتاضمئ طظ تاولعا 
اإلذاتئ بتضعطئ طظاثئئ دغمصراذغا أطر جطغط". وأضاشئ 
الصغط  سظ  ترضغا  تاشاضى  أق  أغدا  المعط  طظ  "ولضظ 
الثغمصراذغئ...  تتمغ  بغظما  سظعا  لطثشاع  تسسى  الاغ 
(٢٠١٨/٠٥/١٦ alarab.co.uk) أي أن طاي اظاصثت أردوغان 

أطام الختفغغظ... شغ العصئ الثي عع ضغفعا!!
- ترضئ طةمعسات طثاشسئ سظ ترغئ الاسئغر لقتاةاج 
سطى أردوغان تغث: (حارك شغ اقتاةاج الثي تط أطام 
طةمعسات  أسداء  جارغئ  داوظظس  شغ  التضعطئ  طصر 
 "PEN" الصطط طظزمئ  طبض  الاسئغر  ترغئ  سظ  طثاشسئ 
و"المآحر إلى الرصابئ" و"طراجطعن بق تثود"... خفتئ 
ظفتات الصطط ٢٠١٨/٠٥/١٥م)، (وتمض الظحطاء المآغثون 
لفضراد قشاات سطغعا خعر فردوغان وضطمئ "إرعابغ". 

السغظ اإلخئارغئ ٢٠١٨/٠٥/١٥م).

الةعاب: لاعضغح عثه افطعر ظساسرض طا غطغ:
١- أرطغظغا بطث خشغر "٤ طقغغظ ظسمئ" اجاصض ضمظ 
والتجب   ،١٩٩١ جظئ  السعشغغاغ  اقتتاد  تفضك  طعجئ 
غتضط  اقتاةاجات  بجسغمه  أذاتئ  الثي  الةمععري 
أرطغظغا طظث ١٩٩٩، وزسغمه الرئغج جغرج جغرضسغان صث 
أضمض شارتغظ رئاجغاغظ طظث ٢٠٠٨، وغعخش تضمه سطى 
ظطاق واجع بالثغضااتعري والمعالغ لروجغا رغط وجعد 
أتجاب طسارضئ لعا تمبغض شغ الئرلمان، وفن دجاعر 
الئقد ق غسمح بأضبر طظ شارتغظ لطرئاجئ، وطظ أجض 
اقجامرار شغ التضط صام برساغئ تشغغرات دجاعرغئ صث 
جسطئ طظخإ الرئغج شثرغاً وظصطئ السططات الفسطغئ 
إلى رئغج العزراء. وطا إن اظاعئ شارة رئاجاه الباظغئ 
تاى اظاصض الرئغج جغرضسغان وأخئح رئغساً لطعزراء، 
(اظاثإ الئرلمان افرطظغ رئغج أرطغظغا السابص جغرج 
صئداه  جاسجز  خطعة  شغ  لطعزراء،  رئغسا  جرضغسغان 
سطى السططئ، رغط تزاعر اآلقف شغ غرغفان اتاةاجا 
سطى  الئرلمان  وواشص  التضط.  رأس  سطى  بصائه  سطى 
باأغغث  الةثغث،  المظخإ  ساطا"   ٦٣" جرضغسغان  تعلغ 
اظاعئ  بسثطا  وذلك  خعتا،   ١٧ وطسارضئ  خعتا   ٧٧
الماضغ...  افجئعع  وافخغرة  الباظغئ  الرئاجغئ  وقغاه 
الحسئغئ  اقتاةاجات  اظثلسئ  وصث   ،(٢٠١٨/٤/١٧ الظعار 
ضان  جرضغسغان  سعث  أن  وخاخئ  الاسغغظ  عثا  ضث 
افرطظ  غسغحعا  الاغ  اقصاخادغئ  بالدائصئ  غمااز 
وصطئ الفرص المااتئ، وذلك ظاتب بالثرجئ افولى سظ 
الفساد التضعطغ الثي غداف إلى اشاصار الئقد لطمعارد 
الطئغسغئ طبض الظفط والشاز والثاطات. لصث رضج تجب 
"غطك" المسارض سطى عثه افطعر ضطعا وطظ بط أحسض 
حرارة اقتاةاجات شغ أرطغظغا، تطك اقتاةاجات الاغ 
شغ  تمبطئ  جثغثة  "حسئغئ"  صغادة  أبرزت  طا  جرسان 

حثص المسارض ظغضعل باحغظغان...
الرئغسغ  داشسعا  ضان  أرطغظغا  شغ  اقتاةاجات  إن   -٢
تثععر تالئ اقصاخاد أبظاء تضط الرئغج جرضغسغان. 
وضشغرعا طظ بطثان المظزعطئ السعشغغاغئ شإن الفساد 
اإلداري والمالغ غعغمظ سطى التضط شغ أرطغظغا، وتسط 
الظاس  طسعا  غحسر  لثرجئ  التضعطغ  الةعاز  الرحعة 
التضط  سظ  راٍض  غغر  شالحسإ  واقخاظاق،  بالدغص 
فجئاب طسغحغئ، وضاظعا غسثون افغام قظاعاء شارة تضط 
جرضغسغان الباظغئ وإذ به غطاش سطغعا بمعمئ رئغج 
افطعر  واظاعئ  تضمه،  ضث  الظاس  شاظافخ  العزراء! 

الخغظ طظ الظفط أضئر طظ الماعصع. وصال بظك (جعلثطان 
جاضج) افطرغضغ شغ طثضرة إلى السمقء: "غحغر الططإ 
الخغظغ إلى ظمع صعي، وصث غضعن أسطى طظ الاصثغرات 

.(https://www.reuters.com) "التالغئ
وبظاء سطى المثضعر أسقه شإن عظاك ظمعًا شغ الططإ، وصث 

ترتإ سطى ذلك طا لعتر طظ ارتفاع افجسار.
الاشغرات  تالئ  شغ  المداربئ  تظحط  المداربات:   -٣
باإلضاشئ  الظفط،  سطى  والططإ  السرض  شغ  السرغسئ 
إلى طسظعغات السعق الاغ غخسإ تتثغثعا... وعضثا 
عظاك  تضعن  سظثطا  وضعتا  أضبر  المداربئ  تخئح 
زغادة أو ظصخان ضئغر شغ جسر الظفط، وتطسإ خظادغص 
الاتعط الضئغرة دورًا شغ جعق الظفط إطا بحراء سصعد 
ظفطغئ ضثمئ أو بسرضعا. وسطغه شالمداربات جغش 
ذو تثغظ شصث تآبر شغ زغادة الططإ وطظ بط تجغث 
افجسار وصث تآبر شغ اظثفاض الططإ شاصض افجسار... 
وسطى ضض، لط غضظ تأبغر المداربات ضئغرًا شغ ارتفاع 
لمعضعع  ضان  افبرز  الثور  إن  بض  التالغ  افجسار 

السرض والططإ ضما بّغظاه أسقه.
 ٤- أطا أن غخض اقرتفاع شغ أجسار الظفط إلى افرصام 
السالغئ السابصئ ضأن غخض إلى ١٥٠ أو ظتع ذلك شعثا أطر 
طسائسث فن افوضاع اقصاخادغئ السالمغئ ق تاتمض ذلك، 
وسطغه شإن الماعصع أن غسامر جسر الظفط شغ اقرتفاع 
بئطء إلى أن غاعصش دون أن غخض إلى المؤئ... وبثاخئ 
الماتثة  العقغات  بغظ  العحغضئ  الاةارغئ  الترب  شإن 
والخغظ جاآدي إلى خفخ الططإ وطظ بط تظثفخ 
أجسار الظفط بسععلئ. عثا باإلضاشئ إلى أظه جغضعن 
لطدشط افطرغضغ سطى أوبك طظ خقل السسعدغئ سطى 
وجه الثخعص لجغادة اإلظااج تأبغر طمابض إذا ارتفسئ 

افجسار إلى طساعى غغر طرغعب شغه طظ أطرغضا.

شغ   .(http://foreignpolicy.com) التالغئ  بافجسار 
اإلجراءات  سظ  تضحش  لط  الماتثة  العقغات  إن  تغظ 
الاغ صث تاثثعا ضث إغران، إق أن الاضعظات تفغث بظعع 
طظ ظزام السصعبات غساعثف خظاسئ الظفط اإلغراظغئ.

ضض عثه الاثابغر البقبئ جاعمئ شغ اظثفاض السرض 
وضاظئ الظاغةئ طا لعتر طظ ارتفاع شغ افجسار.

٢- بالظسئئ لطططإ:
أ- ضاظئ عظاك زغادة سطى ذطإ الظفط، وتاعصع العضالئ 
الثولغئ لططاصئ أن غرتفع الططإ السالمغ سطى الظفط 
طظ ٩٧,٨ ططغعن برطغض غعطغاً لسام ٢٠١٧ إلى ٩٩,٣ ططغعن 
الطاصئ  وضالئ  رشسئ  وصث  السام.  عثا  غعطًغا  برطغض 
الثولغئ الاغ تاثث طظ بارغج طصرًا لعا تعصساتعا لظمع 
الططإ سطى الظفط شغ ٢٠١٨م شغ وصئ جابص طظ ١,٣ 
إلى ١,٤ ططغعن برطغض غعطًغا، بسث رشع خظثوق الظصث 
لعثا  السالمغ  اقصاخادي  لطظمع  تصثغراته  الثولغ 
السام والسام المصئض. وصالئ وضالئ الطاصئ الثولغئ شغ 
الظفط  سطى  الططإ  إن  السعق  سظ  الحعري  تصرغرعا 
٢٠١٧م  سام  شغ  غعطغا  برطغض  ططغعن   ١,٦ بمسثل  ظما 

.(https://www.reuters.com)
ب- طةال آخر لظمع الططإ سطى الظفط عع الخغظ، شصث 
أن  ٢٠١٨م  ظغسان/أبرغض  حعر  شغ  الماعصع  طظ  ضان 
تساعطك الخغظ أضبر طظ ٩ طقغغظ برطغض شغ الغعم طظ 
الظفط الثام، أي أضبر طظ أي وصئ طدى، وعثا طا غصرب 
طظ ١٠٪ طظ اقجاعقك السالمغ وأضبر طظ بطث الططإ 
دوقرًا   ٧٥ الثام  الظفط  وخض  وإذا  آجغا،  شغ  اإلجمالغ 
لطخغظ  حعرغئ  اجاغراد  تضالغش  غسظغ  شإظه  لطئرطغض، 
بأضبر طظ ٢٠ ططغار دوقر. وغأتغ الططإ الصغاجغ عثا سطى 
الرغط طظ طعجط الخغاظئ، والثي سادة طا تظثفخ شغه 
العاردات شغ عثا العصئ طظ السام، وغعضح أن طاططئات 

تامئ: أجعبئ أجؤطئ جغاجغئ  (أجسار الظفط، زغارة أردوغان لئرغطاظغا، اظاثابات طالغجغا، أرطغظغا)

باظغا: السآال: وخض أردوغان إلى لظثن غعم افتث ١٣ أغار/طاغع ٢٠١٨ شغ زغارة تساشرق بقبئ أغام. والاصى 
أردوغان خقل الجغارة بالمطضئ إلغجابغث ورئغسئ العزراء تغرغجا طاي، وتأتغ زغارة أردوغان صئض بدسئ أجابغع طظ 
اظاثابات رئاجغئ وتحرغسغئ طئضرة تحعثعا ترضغا شغ ٢٤ تجغران... وطظ المسروف أن سقصئ أردوغان طع برغطاظغا 

طاعترة طظث اقظصقب السابص الفاحض شضغش جاءت عثه الجغارة وطا الشرض طظعا؟ وعض ظةح شغ غرضه؟

افطعر  ظساسرض  الجغارة  طظ  الشرض  لئغان  الةعاب: 
الاالغئ:

ترجغت  إلى  غسسى  أردوغان  أن  المسروف  طظ  إظه   -١
جططاه طظ خقل الظزام الرئاجغ تغث تارضج السططات 
شغه بغث الرئغج، بغظما تسغح الئقد تتئ تالئ الطعارئ. 
وتسئئئ تالئ الطعارئ المفروضئ شغ ترضغا شغ اساصال 
١٦٠ ألش حثص وسجل السثد ظفسه تصرغئا طظ الساططغظ 
بالتضعطئ تسسفغا شغ ضبغر طظ افتغان، وضثلك شمظث 
سام ٢٠١٦،  شغ  الارضغئ  التضعطئ  ضث  الفاحض  اقظصقب 
طعظفعن  وطظعط  المسارضغظ  طظ  اآلقف  تطعغر  تط 
طظعط  وضبغر  وأضادغمغعن،  حرذئ  وضئاط  وطتاطعن 
طظ المعالغظ لئرغطاظغا، وطع ذلك شصئض طشادرة أردوغان 
الممطضئ  أردوغان  (وخش  افتث،  لظثن،  إلى  إجطظئعل 
الماتثة بأظعا "حرغك اجاراتغةغ وتطغش"، ضما أضّث أظه 
جغئتث الصداغا البظائغئ واإلصطغمغئ والثولغئ طع طاي، 
البقباء تغث تحمض ضما صال آخر الاطعرات شغ صئرص 
باسائار ترضغا وبرغطاظغا ضداطظغظ، وضثلك بتث "خطئ 
حّثد  ضما  افوجط...  الحرق  شغ  المحارضئ"  السمض 
أردوغان، سطى أّن زغارته جارّضج أغداً سطى زغادة الاةارة 
بغظ ترضغا وبرغطاظغا، وصال "ظرغث أن ظسامر شغ سقصاتظا 
اقصاخادغئ دون اظصطاع بسث خروج برغطاظغا طظ اقتتاد 

(http://www.elfagr.com افوروبى"... ٢٠١٨/٠٥/١٣
الصداغا  طاي  طع  بتث  أظه  تخرغتاته  طظ  غفعط   -٢
وخطئ  صئرص  شغ  الاطعرات  وآخر  والثولغئ  اإلصطغمغئ 
السمض شغ الحرق افوجط... وزغادة الاةارة بغظ ترضغا 
وبرغطاظغا. أطا خطئ السمض شغ الحرق افوجط شطغج 
أردوغان عع الحثص الثي جااظاول طاي عثه الصداغا 
الثولغئ طسه. وأطا ترضغج المئاتبات بغظ الةاظئغظ سطى 
بتث الصداغا اقصاخادغئ، وزغادة الائادل الاةاري بغظ 
طآتمر  شغ  تخرغتات  شغ  أردوغان  صال  ضما  الئطثغظ 
صئض  إجطظئعل،  شغ  (أتاتعرك)  بمطار  سصثه  ختفغ 
اقصاخادغئ  افطعر  فن  ختغتا  لغج  شعثا  طشادرته، 
تتااج  بطثغظ  أي  بغظ  الاةاري  السطط  لرشع  والاةارغئ 
إلى جع طظ اقجاصرار السغاجغ بغظ الئطثغظ وعثا غغر 
طعجعد وخاخئ بسث اقظصقب الفاحض، وغآضث ذلك أظه 
لط غسطظ سظ تعصغع أي طحروع اصاخادي ذي بال قشئ 
لطظزر خقل الجغارة. غئصى طعضعع صئرص شعثا طمضظ 
بتبه فن الطرشغظ ضاطظان لطسطط وافطظ شغ الةجغرة 
طعجعد  غغر  وعع  الةجغرة  شغ  تعتر  تثوث  سظث  ولضظ 
اآلن... وعثا غسظغ أن ضض طا أسطظه أردوغان طظ أغراض 
لجغارته ق تصعم بعا تةئ وإظما عغ لخرف الظزر سظ 

السئإ التصغصغ.
٣- أطا طا عع السئإ التصغصغ شغمضظ طسرشاه بثراجئ 
واصع افتثاث طظث اقظصقب الفاحض وربط تطك افتثاث 

بالبا: السآال: تط إجراء اقظاثابات المالغجغئ شغ ٢٠١٨/٥/٩ وضاظئ الظاغةئ جصعط رئغج العزراء ظةغإ وسعدة 
طعاتغر إلى رئاجئ العزارة سطما بأظه جاوز السظعات الاسسغظ طظ سمره وضأن عظاك تثطغطا طسغظا ضان وراء 

عثه اقظاثابات، شعض ضاظئ عظاك دواشع خارجغئ أو أن المعضعع ضما غصال لسئئ دغمصراذغئ طتطغئ؟

الةعاب: ١- تدط طالغجغا شغ الةجء الةظعبغ حئه ججغرة 
وغفخض  بعرظغع،  ججغرة  الحمالغئ  افججاء  وشغ  المقغع 

بغظعما اطاثاد واجع لئتر الخغظ الةظعبغ. بثأ اإلجقم 
غظاحر شغ المظطصئ طظ خقل الاةار المسطمغظ شغ الصرن 

البالث سحر طغقدي، تغث اتثث التضام والظثإ اإلجقم 
اضاسئئ  الظاس.  ساطئ  بغظ  غظاحر  أن  صئض  أوقً،  دغًظا 
جططظئ (طالضا) الاغ تصع شغ حئه ججغرة المقغع طضاظًئ 
بارزة بسئإ زغادة اقتةار الئتري سظثطا تسططئ ذرق 
الاةارة الئرغئ بسئإ الشجوات المشعلغئ، وتصصئ السططظئ 
اجاصقلعا سظ الظفعذ الخغظغ شغ الصرن الثاطج سحر 
جرغسا  واظاحر  اإلجقم  تئّظئ  طا  وجرسان  المغقدي، 
السططظئ  عثه  صعة  بسئإ  المظطصئ  أظتاء  جمغع  شغ 
وطضاظاعا. وطع ذلك، شصث اجُاسمرت عثه المظطصئ طظ 
صئض اقجاسمار الئرتشالغ طظ خقل السططظئ ظفسعا سام 
بعابئ  لفاح  الثاخض  طظ  حثًخا  رحعا  أن  بسث  ١٥١١م، 
تخظ الساخمئ طظ الثاخض. بط جاء الععلظثغعن شغ 
سام ١٦٤١م وبثأ اقجاسمار الئرغطاظغ لحئه الةجغرة سام 
١٧٨٦م طظ خقل الاةارة والمساعثات لاأجغر المعاظأ، 
بط طظ خقل اجاراتغةغئ برغطاظغا شغ اجاشقل اخاقف 
أسراق "السضان" لغخئتعا التضام الفسطغغظ، طع التفاظ 
سطى السقذغظ المائصغظ لغضعظعا تضاًطا رطجغغظ إلى 
الةجغرة  حئه  شغ  الماقغع  اتتاد  تصص  وصث  ضئغر.  تث 
اجاصقًق رجمًغا سظ الئرغطاظغغظ شغ سام ١٩٥٧م، وتط 
إظحاء دولئ طالغجغا سام ١٩٦٣م بسث تعتغث اتتاد المقغع 
طع ججغرة بعرظغع وضثلك شغ جظشاشعرة (سطى الرغط طظ 
اظفخال جظشاشعرة سظ ذرغص الاخعغئ شغ الئرلمان 

المالغجي شغ سام ١٩٦٥م).
٢- طظ العاضح أظه تاى بسث اقجاصقل، اجامرت برغطاظغا 

شغ السغطرة السغاجغئ سطى طالغجغا، شمبق:
الئرغطاظغ)  (الضعطظعلث  شغ  سدًعا  طالغجغا  ظطئ  أ- 
وسدًعا شغ ترضئ سثم اقظتغاز (الاغ اظدمئ إلغعا شغ 
سام ٢٠٠٣م)، وعغ أغدا سدع طآجج شغ رابطئ أطط 
جظعب حرق آجغا وطظزمئ المآتمر اإلجقطغ، ورئغج 

العزراء تعظضع سئث الرتمظ عع أول أطغظ سام لعا.
ب- شغ سام ١٩٧١م تط تعصغع ترتغئات الثشاع سظ الصعى 
وظغعزغطظثا  وأجارالغا  الماتثة  الممطضئ  بغظ  الثمج 
السعغج"  "حرق  اظستاب  بسث  وجظشاشعرة،  وطالغجغا 
الئرغطاظغ. تةثر اإلحارة إلى أظه شغ سام ١٩٧١، ضاظئ 
أجارالغا تتضط طظ صئض التجب الطغئرالغ، الثي ظض طعالًغا 

لطئرغطاظغغظ خقل الصرن السحرغظ.
ج- سارض رئغج العزراء طعاتغر طتمث إظحاء طظزمئ 
(أبغك) المعالغئ فطرغضا، والاغ أذطصاعا أجارالغا تتئ 
صغادة رئغج تجب السمض المعالغ فطرغضا (بعب ععك) 
السمض،  تجب  زسغط  عع  ععك  ورغث  ١٩٨٩م.  سام  شغ 
ورئغج العزراء (بعل ضغاظس) وخش طعاتغر "بالمامرد" 

جغاتض  شغ  سام ١٩٩٣م  شغ  (أبغك)  صمئ  تدعره  لسثم 
افطرغضغئ شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ.

سام  شغ  طتمث  طعاتغر  اصارح  افبغك،  سظ  ضئثغض  د- 
١٩٩٧م تحضغض طةمعسئ حرق آجغا اقصاخادغئ، الاغ 
الفضرة  عثه  شحطئ  ولضظ  وأجارالغا،  أطرغضا  تسابظغ 
وتط تتعغطعا شغما بسث إلى اجاماسات صمئ حرق آجغا، 
والاغ حمطئ أجارالغا ولضظ تتئ رئاجئ رئغج العزراء 
ذلك  طع  عاورد)،  (جعن  لئرغطاظغا  المعالغ  الطغئرالغ 
طظ  تامضظا  لط  وروجغا  (أطرغضا  أطرغضا.  اجائساد  تط 

اقظدمام إلى المةمعسئ إق شغ سام ٢٠١١م).
العزراء  رئغج  تشازل  أطرغضا  أن  برغطاظغا  قتزئ   -٣
أطرغضا  ظتع  تتعله  طظ  وخحغئ  رزاق  ظةغإ  السابص 
سطى الرغط طظ أظه ضان وزغرًا شغ التضعطات المالغجغئ 
السابصئ المعالغئ لئرغطاظغا، وأظه جاء طظ التجب ظفسه 
(تجب الترضئ العذظغئ المالغجغئ الماتثة) الثي تضط 
الاغ  المآحرات  بسخ  وطظ  اقجاصقل.  طظث  طالغجغا 

تثل سطى عثه الثحغئ:
٢٠١٤م،  ظغسان/أبرغض  شغ  طالغجغا  أوباطا  باراك  زار  أ- 
تعالغ ٥٠  طظث  طالغجغا  غجور  أطرغضغ  رئغج  أول  وعع 
ساًطا، تغث صرر "اقرتصاء بالسقصئ المالغجغئ - افطرغضغئ 
طظ  ججًءا  تسائر  ضاظئ  والاغ  الحاططئ"،  الحراضئ  إلى 

جغاجئ "طتعر آجغا" فوباطا.
ب- ضان ظةغإ وأوباطا ضأخثصاء غطسئان "الةعلش" طًسا شغ 
عاواي شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٤م... وصث زار أوباطا 

طالغجغا طرة أخرى شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٥م.
ج- دسط ظةغإ بصعة الحراضئ سئر المتغط العادئ، وعغ 
طئادرة أطرغضغئ، وأخّر سطى المحارضئ افطرغضغئ، وطظ 
بط السمض طع الغابان لمعاخطئ برظاطب الظصاط الاةارغئ 
شغاظام  (لسئئ  تراطإ.  سعث  شغ  أطرغضا  اظستاب  بسث 
وطالغجغا أدواًرا رئغسغئ شغ إظصاذ الـ١١ دولئ شغ اقتفاصغئ 
الاةارغئ لطحراضئ سئر المتغط العادئ، والاغ اصاربئ طظ 
https://asia.]" (اقظعغار بسث اظستاب العقغات الماتثة
nikkei.com/Economy/Vietnam-and-Malaysia-

 " -١١ -play-vital-roles-in-making-TPP
غئثو  ٢٠١٨م،  سام  اظاثابات  طعسث  اصاراب  طع   -٤
الصثغط  خادطعا  إلى  أخرى  طرة  تتعلئ  برغطاظغا  أن 
طظخئ  اجاثثم  الثي  طتمث)،  (طعاتغر  والمثطص 
وطظ  ضان...  وعضثا  السططئ،  إلى  لطسعدة  المسارضئ 
الماعصع أن تئاسث طالغجغا اآلن سظ السغاجات افطرغضغئ 
شغ  افطرغضغ  الاثخض  طظ  لطتث  السمض  وتساأظش 

المظطصئ وشصا لطسغاجات الئرغطاظغئ.

رابساً: السآال: واشص برلمان أرطغظغا شغ ٢٠١٨/٥/٨ سطى اظاثاب المسارض ظغضعل باحغظغان رئغساً لطعزراء لغطعي 
بثلك خفتئ اجامرت أضبر طظ بقبئ أجابغع طظ اقتاةاجات المظاعدئ لطتضعطئ المعالغئ لروجغا شغ أرطغظغا. 
والسآال طا عع تةط عثا الاتعل السغاجغ شغ أرطغظغا؟ وعض غسظغ ذلك أن ظفعذ روجغا جغجول طظ أرطغظغا؟ وعض 

لطشرب "أوروبا وأطرغضا" دور شغ عثه المسألئ؟

باجاصالاه وتظخغإ المسارض باحغظغان رئغساً لطعزراء. 
المسائض  وطسعا  ططتئ  اقصاخادغئ  المسألئ  أن  وبما 
المتطغئ الماسطصئ بالثغمصراذغئ شصث أضث رئغج العزراء 
الةثغث باحغظغان بسغث تحضغطه لطتضعطئ سطى ضرورة 
إجراء اظاثابات برلماظغئ وأن تضعطاه غةإ أن تحرع شغ 
إجراء ("إخقتات واجسئ الظطاق شغ طثاطش المةاقت". 
وضان باحغظغان صث تسعث شغ وصئ جابص بـ"دطصرذئ 
المخالح  وشخض  الصاظعن،  تضط  وتسجغج  أرطغظغا" 
المظاخ  وتتسغظ  التضعطئ،  سظ  الثاخئ  اقصاخادغئ 

اقجابماري بحضض جثري.) افرطظغئ ٢٠١٨/٤/١٤.
وبعثا غادح بأن الاشغغر السغاجغ التاخض شغ أرطغظغا 

ضان بثواشع طتطغئ بالثرجئ افولى.
٣- ردود افشسال:

تراصإ  أظعا  تسطظ  ضاظئ  اقتاةاجات  خقل  شأطرغضا  أ- 
العضع شغ أرطغظغا سظ ضبإ، والزاعر أظعا ضاظئ تثرس 
تظخغإ  وبسث  إلغعا،  ظفعذعا  لمث  الممضظئ  الفرص 
 - ظعاغرت  عغثر  (صالئ  شصث  لطعزراء  رئغساً  باحغظغان 
بغان  شغ  افطرغضغئ -  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثبئ 
العقغات  "إن  البقباء:  غعم  طظ  طاأخر  وصئ  شغ  خثر 
وزراء  رئغج  بخفاه  باحغظغان  ظغضعل  تعظأ  الماتثة 
أرطغظغا الةثغث". وصالئ: "ظاططع إلى السمض بحضض وبغص 
طع التضعطئ الةثغثة وطع حسإ أرطغظغا بحأن السثغث 
طظ المةاقت ذات اقعامام المحارك بغظ بطثغظا، بما 
شغ ذلك زغادة الاةارة، والسمض سطى دسط الثغمصراذغئ 
والسالمغ".)  اإلصطغمغ  افطظ  وتماغئ  الصاظعن،  وجغادة 

طعصع افرطظغئ اإلخئاري ٢٠١٨/٥/٩.
افوروبغ  اقتتاد  طمبطئ  (أجرت  شصث  أوروبا  وأطا  ب- 
لطحآون الثارجغئ والسغاجئ افطظغئ شغثغرغضا طعغغرغظغ 
طضالمئ عاتفغئ طع رئغج وزراء أرطغظغا ظغضعل باحغظغان. 
وشغ بغان ختفغ خادر سظ اقتتاد افوروبغ طعغغرغظغ 
دسئ باحغظغان لجغارة بروضسض شغ أصرب شرخئ طمضظئ 
وجاء شغ الئغان: "تتثبئ الممبطئ السطغا لقتتاد افوروبغ 
ظائئئ رئغج المفعضغئ افوروبغئ شغثغرغضا طعغغرغظغ 
بسث ظعر أطج سئر العاتش طع ظغضعل باحغظغان لاعظؤاه 
سطى اظاثابه رئغساً جثغثًا لعزراء أرطغظغا. وتّط اقتفاق سطى 
أعمغئ الحراضئ بغظ اقتتاد افوروبغ وأرطغظغا وتططسئ 
الساطغئ  الممبطئ  دسئ  تغث  حثخغاً،  اقجاماع  إلى 
طمضظئ.)  شرخئ  أصرب  شغ  بروضسض  إلى  العزراء  رئغج 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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وتتثبئ العضالئ سظ طسآولغظ شغ "الئظااغعن" صالعا إن 
الصعات افطرغضغئ تحارك شغ اجاةعاب المساصطغظ شغ 
طعاصع بالغمظ، وتجود اآلخرغظ بافجؤطئ، وتاطصى ظسثًا 

طظ الاتصغصات طظ التطفاء اإلطاراتغغظ.
أطا الدشعط افطرغضغئ افخرى سطى دولئ اإلطارات شعغ 
تطك الاغ تصعم بعا السسعدغئ لطتغطعلئ دون اجاؤبار 
اإلطارات سمغطئ اإلظةطغج بةجغرة جصطرى الغمظغئ تغث 
تضعطئ  غسمى  طا  بغظ  ظحئئ  السغاجغئ  افزطــئ  إن 
وزراء  رئغج  زغارة  إبر  سطى  اإلطــارات  ودولئ  الحرسغئ 
الحرسغئ المعالغئ لعادي إلى الةجغرة وبسث غعطغظ طظ 
الجغارة صاطئ دولئ اإلطارات بةطإ صعة سسضرغئ وأجطتئ 
لطةجغرة، وطظ العاضح أن عثه افزطئ سطى الةجغرة عغ 
خطفعما  وطظ  ــارات  واإلط السسعدغئ  بغظ  خراع  أزطئ 
أطرغضا وبرغطاظغا تغث صاطئ السسعدغئ بالدشط سطى 
عادي وتضعطاه لغثغظ تثخض اإلطارات واتثاذعا تطك 
بغاظعا  عادي  تضعطئ  وأخثرت  الةجغرة  شغ  اإلجراءات 
لعادي  المعالغئ  السغاجغئ  افتجاب  شغما  اإلطارات  ضث 
اإلطارات  ضث  حضعى  برشع  شغه  عثدت  بغاظاً  أخثرت 
لمةطج افطظ طآضثة أن الرئغج عادي إظما اجاسان 
بالسسعدغئ لاسغث حرسغاه ولط غساسظ باإلطارات تغظعا، 
شغ  جسعدغئ  صعات  باعاجث  افزطئ  عثه  أخمثت  وصث 

الةجغرة الاغ تازاعر أظعا وجغطئ شغ تض افزطئ.
دولئ  تثسمعط  طظ  خاخئ  اإلظةطغج  سمقء  ضشعط  إن 
اإلطارات سطى ططغحغات التعبغغظ لطسغطرة سطى طغظاء 
التثغثة عغ ضشعط جثغئ خاخئ طع تسظئ التعبغغظ 
المصئطئ  افغام  شغ  بالظةاح  تضطض  ولربما  وطراوغاتعط 
لطدشط سطى التعبغغظ لصئعل التض السغاجغ خاخئ طع 
تجاطظ ذلك طع طا ترغثه أطرغضا طظ تتةغط لثور إغران 
شغ المظطصئ وطظعا الغمظ وإسطاء ططش الغمظ لسمغطاعا 
التض  شغ  التعبغغظ  إلحراك  جاسمض  الاغ  السسعدغئ 
السغاجغ المرتصإ تسإ طا جغطرته المئسعث افطمغ 
الةثغث لطغمظ شغ افغام المصئطئ، وغئثو أن الدشعط 
افطرغضغئ سطى اإلطارات عغ إظثار أطرغضغ لقطارات بسثم 
تةاوز الثطعط التمر ضث المخالح افطرغضغئ شغ الغمظ 
وأظعا ربما تاسرض لططرد طظ الاتالش إذا شسطئ ذلك 
بمضاشتاعا  أطرغضا  ترضغئ  تاولئ  اإلطارات  أن  خاخئ 
لـ(اإلرعاب) وطتارباعا لقجقم ودسمعا لطسطماظغغظ وق 
تةرؤ ضما عغ جغثتعا برغطاظغا سطى طعاجعئ أطرغضا 
وتعثغث طخالتعا سطظاً وبحضض طاتٍث جاشر، ﴿َويَْمُكُروَن 

َويَْمُكُر اُهللا وَاُهللا َخْيُر الَْماكِرِيَن﴾
أعطعا  وسطى  سطغعا  جطإ  صث  الغمظ  شغ  الخراع  إن 
تصغصغًا  تض  ق  وإظه  السمغاء،  والفاظ  والثطار  الضعارث 
ختغتاً إق بالسمض لاتضغط اإلجقم وإصاطئ دولاه دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شطغسمض أعض الغمظ 
لما غرضغ ربعط وغتصص سجتعط وغعصش اقصااال والفاظ 

 الاغ تفاك بعط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ

ظحر طعصع (الثطغب، السئئ ١٧ رطدان ١٤٣٩عـ، ٠٦/٠٢/ ٢٠١٨م) الثئر الاالغ: "أرجض المشرب طساسثات إظساظغئ إلى صطاع 
غجة، تاألش طظ طعاد غثائغئ وأدوغئ وطعاد ذئغئ. وأشاد طضاإ تمبغض الممطضئ المشربغئ شغ شطسطغظ بأن المساسثات 
المشربغئ أرجطئ البقباء طظ ططار طتمث الثاطج بمثغظئ الثار الئغداء تتئ رساغئ الساعض المشربغ المطك طتمث 
السادس. وطظ بغظ المساسثات ٢٥ ذظاً طظ افدوغئ والمعاد الطئغئ القزطئ لطمساحفى المغثاظغ المجطع إصاطاه شغ 
غجة. وجغسمض ٩٧ حثخاً طظ بغظعط ١٣ ذئغئاً و٢١ طمرضئ شغ عثا المساحفى، الثي جغمضظ إجراء السمطغات الةراتغئ 

شغه. والمساسثات الشثائغئ المرجطئ إلى المظطصئ جاعزع طظ صئض طآجسئ طتمث الثاطج لطاداطظ. (طسا)"
ضث  بعا  غصعطعن  الاغ  بعراتعط  وإجعاض  بعط،  والئطح  المسطمغظ  بصمع  افطر  غاسطص  سظثطا   :
ذعاغغاعط، شإن الطائرات السسضرغئ الاابسئ لةغعحعط تصعم بثورعا سطى أضمض وجه، شاصخش وتثطر وتصاض 
وق تئالغ. أطا إذا تسطص افطر بظخرة المسطمغظ، شإن عثه الطائرات ق غسثو دورعا سظ جغارات إجساف، 
بثل أن تضعن وجغطئ لظصض الةظعد والمسثات سطى خطعط الةئعئ، ولصخش ودك تخعن وجظعد افسثاء. 
شغدطض تضام المسطمغظ بثلك جغعحعط شغ ضغفغئ ظخرة المسطمغظ المسادسفغظ، تغث واجإ جغح 
المشرب وبصغئ جغعش المسطمغظ عع أن غعصفعا الصاض المساتر بأعض غجة وغثاشسعا سظعط وغظاصمعا طظ 
غععد الثغظ غساثون سطغعط ق أن غظحشطعا بمثاواتعط شتسإ!! إن طظ غمطك الةغعش وافجطتئ ق غصئض 
طظه الئائ اقصاخار سطى تصثغط المساسثات الطئغئ، بض غةإ سطغه أن غفّض التثغث بالتثغث، وأن غتّمض 
ذائراته بالصثائش والخعارغت لغمطرعا سطى ضغان غععد المست تاى غساأخطعه، بثلك شصط تضعن ظخرة 

غجة والصثس وضاطض افرض المئارضئ شطسطغظ، وطا سثاه شثر لطرطاد شغ السغعن.

ظضرم تفزئ الصرآن - سطى جئغض المبال - شغ دوغطئ طبض 
دبغ، ودور الئشاء تظاحر سطى طصربئ طظ طراضج تضرغط 
الصرآن وطسابصاته؟! وطا طسظى أن غصعم تاضط دبغ، أو 
غغره طظ تضام المسطمغظ باضرغط تفزئ الصرآن بظفسه 
وعع غعالغ أسثاء اهللا وغطئص صعاظغظ الضفر بثل صعاظغظ 
الصرآن الضرغط؟! وطا طسظى أن غضرم تضام آل جسعد تفزئ 
الصرآن، وغطئسعن طقغغظ الظست طظ المختش الحرغش 
وغسطظعن  الخطغئغئ،  أطرغضا  غعالعن  ظفسه  العصئ  وشغ 
الترب سطى اإلجقم ودساة اإلجقم؛ تتئ ذرغسئ طجورة 
ضاذبئ اجمعا (الترب سطى اإلرعاب)، وغسارشعن بحرسغئ 

ضغان غععد شغ أرض اإلجراء والمسراج؟!...
إن واجإ أطئ اإلجقم الغعم عع وضع عثا الصرآن الضرغط 
طعضع الاطئغص؛ بأن غضعن دجاعر افطئ اإلجقطغئ شغ 
تغاتعا. سظث ذلك ظسرف لطصرآن شدطه وطضاظاه، وظامغج 
سظ ضض الحسعب وافطط، وظسعد ضما ضظا، وضما أراد لظا 
ْخرَِجْت لِلنَّاِس﴾، وظتمض أطاظئ 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ربظا سج وجض ﴿َخرْيَ أ

الصرآن ضما ضظا ظتمطعا طظ صئض إلى الحسعب وافطط. 
وتثغظ لظا ضض حسعب افرض، وظخئح الثولئ افولى شغ 
السالط. شظسأله تسالى وظتظ شغ عثا الحعر الفدغض أن 
غضرم أطئ اإلجقم بثقشئ اإلجقم؛ الاغ تطئص أتضام 
الصرآن، وتسرف طضاظاه وضراطاه وطظجلاه السالغئ الساطغئ 

 آطغظ غا رب السالمغظ - والتمث هللا رب السالمغظ -

ُظحر الثئر الاالغ سطى طعصع (السربغئ ظئ، السئئ ١٧ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/٠٢م): "وخض إلى خظساء، طارتظ 
غرغفغث، المئسعث افطمغ إلى الغمظ، شغ إذار جعلاه الةثغثة الاغ بثأعا الثمغج الماضغ بطصاء الرئغج سئث 
ربه طظخعر عادي وسثد طظ أسداء تضعطاه. وذضرت طخادر جغاجغئ غمظغئ أن غرغفغث جغطاصغ سثدًا طظ 
صادة ططغحغات التعبغ وطسآولغظ شغ تضعطئ اقظصقب غغر المسارف بعا، لئتث ترتغئات إسادة إتغاء طفاوضات 
التض السغاجغ، شغ إذار رؤغئ غساجم المئسعث افطمغ سرضعا سطى طةطج افطظ شغ السابع طظ تجغران/غعظغع 
الةاري. وسطى رأس الصداغا الاغ جغئتبعا المئسعث افطمغ تةظغإ طثغظئ وطغظاء التثغثة طسرضئ سسضرغئ، 
وإصظاع التعبغغظ باقظستاب طظعا، وتسطغط اإلحراف سطغعا لفطط الماتثة. وتأتغ زغارة المئسعث الثولغ شغما 
أشادت طخادر طتطغئ غمظغئ بأن المطغحغات اقظصقبغئ تمظع المثظغغظ الراغئغظ شغ طشادرة التثغثة طظ الثروج طا 
غبغر المثاوف طظ اجاثثاطعط دروساً بحرغئ، وأظعا ظحرت آلغات بصغطئ حمال المثغظئ. وأشادت طخادر طغثاظغئ 
شغ الصعات المحارضئ لطحرق افوجط، بأن جاسئ الخفر قصاتام المثغظئ باتئ وحغضئ، تغث طظ الماعصع أن 
تضعن جرغسًئ وخاذفئ، وطظ أضبر طظ طتعر، وبشطاء جعي وبتري طضبش. عثا وتئثأ جفغظئ تابسئ لفطط الماتثة 
خقل جاسات سمطغئ إجقء سثد طظ طعظفغ المظزمات الثولغئ واإلغابغئ طظ طتاشزئ التثغثة غرب الئقد. وصال 
طخثر طقتغ شغ طغظاء التثغثة لعضالئ "جئعتظغك" الروجغئ، إن باخرة تابسئ لمظزمئ العةرة الثولغئ جاشادر 
طغظاء التثغثة وسطى طاظعا ضاشئ الساططغظ شغ المظزمات الثولغئ وسائقتعط إلى إتثى الثول المةاورة، جراء 

اتاثام المسارك بغظ الةغح الغمظغ وططغحغات التعبغ شغ المتاشزئ الساتطغئ".
: عضثا أخئح أطر أعض الغمظ طعضعقً إلى الخطغئغغظ طظ افطرغضان واإلظةطغج لغصرروا شغه طا غروظه 

م

طعاشًصا لمخالتعط الماظازسغظ سطغعا شغ الغمظ تسإ سصغثتعط الرأجمالغئ السطماظغئ الاغ أصخئ الثغظ سظ 
التغاة والتضط والثولئ، طتاربئ جعاًرا ظعاًرا سصغثة أعض الغمظ الثغظ ضاظعا شغ غعم طظ افغام أظخار اإلجقم 
وتراجه وتمطاه لطسالط بالثسعة والةعاد، شعض إلى رجعع إلى ذلك طظ جئغض؟! إظه لظ غصطع الظفعذ السغاجغ 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ  َّ فَُّها ا

َ
لئرغطاظغا وأطرغضا شغ الغمظ جعى أن غساةغإ أعض اإلغمان والتضمئ لظثاء ﴿يَا ك

َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم﴾ وأن غسمطعا إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

آخر تطعرات افوضاع يف الغمظ

أسطظ الماتثث باجط ألعغئ طا غسمى بتراس الةمععرغئ 
المثسعطئ طظ اإلطارات، السصغث الرضظ خادق دوغث أن 
الصعات المحارضئ أخئتئ سطى بسث بماظغئ سحر ضغطع 

طارا شصط جظعبغ طثغظئ التثغثة.
ظغعز  جضاي  لصظاة  به  أدلــى  تخرغح  شغ  ذلــك  جــاء 
سربغئ شغ ضعء اقظاخارات الضئغرة المااالغئ والاصثم 
الصعات  تتصصه  الثي  والسرغع  الماعاخض  المغثاظغ 
المحارضئ المثسعطئ طظ صئض الاتالش وخاخئ اإلطارات 
والسمالصئ  الةمععرغئ  تراس  ألعغئ  بصعات  طمبطئ 

والمصاوطئ الاعاطغئ.
اإلطارات  دولئ  سطى  أطرغضغئ  ضشعذاً  عظاك  أن  وطع 
لاثفغش الاخسغث ضث التعبغغظ وخظصعط بالسغطرة سطى 
طغظاء التثغثة شق زالئ اإلطارات والصعات المثسعطئ طظ 
صئطعا تاصثم ظتع التثغثة المغظاء المعط وحرغان التغاة 
بالظسئئ لطتعبغغظ، (شصث دسا وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
طاغك بعطئغع، الةمسئ صئض الماضغئ، إلى تةظإ الاخسغث 
شغ الغمظ والسمض سطى التعار. جاء ذلك خقل لصاء بعطئغع 
طارتظ  الغمظ،  إلى  الماتثة  لفطط  الثاص  بالمئسعث 
غرغفغاج، شغ الساخمئ واحظطظ. وأشاد بغان لطثارجغئ 
افطرغضغئ، أن بعطئغع حضر غرغفغاج، سطى تفاظغه شغ 
تةثغث طئاتبات السقم بغظ جمغع أذراف الخراع شغ 
الغمظ، وجثد الاجاطه بثسط المئسعث افطمغ إلى الغمظ، 
ضما تّث الحرضاء الثولغغظ سطى الصغام بالمبض. وحّثد 
الةاظئان سطى التاجئ المطتئ إلى تةظإ الاخسغث والسمض 
سطى التعار، وسئروا سظ أططعما شغ أن تامضظ جمغع 
افذراف طظ الاعخض إلى اتفاق جغاجغ حاطض غتصص 

السقم واقزدعار وافطظ شغ الغمظ).
وصث زادت عثه الدشعط سطى دولئ اإلطارات طظ صئض 
وضالئ  أضثت  تغث  الئظااغعن  شغ  وجغاجغغظ  أطرغضا 
أجعحغغاثبرس افطرغضغئ شغ تتصغص ختفغ وجعد ١٨ 
الغمظ،  جظعبغ  وتطفاؤعا  اإلطارات  تثغرعا  جرغا  جةظا 
وأن طا غصرب طظ ٢٠٠٠ غمظغ اخافعا شغ السةعن تغث 
ضاظئ أجالغإ الاسثغإ الصاجغئ عغ الصاسثة الرئغسئ، 
بما شغ ذلك أجطعب "الحعاء" تغث غاط ربط الدتغئ 

بسمعد وغصطإ سطى الظار بحضض دائري طبض الحعاء.
افطرغضغ  الــظــعاب  طةطج  أن  العضالئ  وأوضــتــئ 
طعظفغظ  أي  اظثراط  شغ  لطاتصغص  دسا  "الضعظشرس" 
أطرغضغغظ شغ سمطغات الاسثغإ بالغمظ، ضما دسئ وزارة 
الثشاع افطرغضغئ "الئظااغعن" إلى الاتصغص شغ سمطغات 

الاسثغإ بسةعن اإلطارات بالغمظ.
وصال تصرغر أسثه شرغص طظ خئراء افطط الماتثة شغ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر، إن صعات اإلطارات شغ الغمظ عغ 
الدرب  حمطئ  الاغ  الاسثغإ  أسمال  سظ  المسآولئ 
الطئغ،  السقج  طظ  والترطان  بالضعرباء،  والخسص 
غطسئه  الــثي  الثصغص  الــثور  طئغظا  الةظسغ،  والسظش 
أشراد أطرغضغغظ طظ وزارة الثشاع أو وضالئ المثابرات 

المرضجغئ شغ عثه اقجاةعابات لغج واضتا.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ 
.٢٠١٨/٥/٩ ARMENPRESS

ج- أطا روجغا شئسغث اظاثاب باحغظغان شغ الئرلمان رئغسًا 
شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  (أرجض   ٢٠١٨/٥/٨ لطعزراء 
بعتغظ، برصغئ تعظؤئ لئاحغظغان سئر شغعا سظ أططه بأن 
سمض افخغر جغساسث شغ تعذغث سقصات الحراضئ بغظ 
روجغا وأرطغظغا والاساون البظائغ بغظ الئطثغظ شغ إذار 
رابطئ الثول المساصطئ واقتتاد اقصاخادي افوراجغ 
باحغظغان  وضان  الةماسغ...  افطظ  طساعثة  وطظزمئ 
الحراضئ  بأن  صظاساه  سظ  جابص  وصئ  شغ  أسرب  صث 
وروجغا  بقده  بغظ  السسضري  والاساون  اقجاراتغةغئ 
باحغظغان  وأضاف  افرطظغئ.  الثولئ  فطظ  أجاجا  غسث 
الحراضئ  سقصات  أن  الئرلمان  شغ  خاخئ  جطسئ  شغ 
اقجاراتغةغئ طع روجغا جائصى أولعغئ فرطغظغا. وصال 
طساعثة  طظزمئ  طظ  تثرج  لظ  بقده  إن  باحغظغان 
افطظ الةماسغ، وق طظ اقتتاد اقصاخادي افوراجغ 
وبغقروس  وضازاخساان  روجغا  طظ  ضق  غدط  الثي 

وأرطغظغا وصرغغججاان.) روجغا الغعم ٢٠١٨/٥/٨.
(صال  شصث  أرطغظغا  شغ  الروجغئ  المثاوف  طظ  ولطتث 
باحغظغان: "إن السمطغئ السغاجغئ الاغ بثأت شغ أرطغظغا ق 
تتمض شغ جععرعا وحضطعا أي جغاصات جغعبعلغاغضغئ"، 
العقغات  بمخالح  ظسارحث  ق  تراضظا  "شغ  أن  وأوضح 
الماتثة أو اقتتاد افوروبغ، بض طخالح أرطغظغا وحسئعا". 
سظ  شدق  روجغا،  ضث  طعجعاً  لغج  وتابع: "اتاةاجظا 
طظ جمات التثث افوضراظغ".) طعصع  أظه ق غتمض أغاً 

.٢٠١٨/٥/١ DARAJ
سطى  لطمتاشزئ  روجغا  شرخئ  بأن  غادح  وبعثا   -٤
ظفعذعا شغ أرطغظغا ق تجال طعجعدة، لثلك دسا الرئغج 
الروجغ باحغظغان إلى لصاء شغ جعتحغ الروجغئ، وشغ 
أول اجاماع بغظعما (صال رئغج العزراء افرطغظغ الةثغث 
ظغضعل باحغظغان لطرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ غعم 
اقبظغظ إظه غرغإ شغ تطعغر السقصات أضبر طع روجغا شغ 
المةال السسضري وإن ق أتث غحضك شغ أعمغئ السقصات 

اقجاراتغةغئ بغظ الئطثغظ.) روغارز ٢٠١٨/٥/١٤
وصال باحغظغان: ("أساصث أن أتثا شغ أرطغظغا لط غحضك 
لطسقصات  اقجاراتغةغئ  افعمغئ  شغ  أبثا  غحضك  ولظ 
جثغثة  دشسئ  إسطاء  ظساجم  ظتظ  الروجغئ.  افرطظغئ 
لعثه السقصات جعاء جغاجغا أو اصاخادغا أو تةارغا"... 
حسإ  أن  إلى  خاص  بحضض  افرطظغ  الجسغط  وتطرق 
بقده غصثر تصثغرا سالغا المعصش الماجن، الثي اتثثته 
أرطغظغا.)  شغ  افخغرة  السغاجغئ  افزطئ  خقل  روجغا 

روجغا الغعم ٢٠١٨/٥/١٤.
والثي غسجز طظ شرص روجغا شغ التفاظ سطى ظفعذعا 

افرطظغئ".  بـ"السصثة  ظسمغه  أن  غمضظ  طا  أرطغظغا  شغ 
شـ"السصثة افرطظغئ" السمغصئ تمظع المسارضئ طظ إدارة 
طتغط  شغ  تسغح  أرطغظغا  أن  وعغ  لروجغا،  ظعرعا 
طظ  بالثعف  دائط  حسعر  وغامالضعا  المسطمغظ،  طظ 
طتغطعا اإلجقطغ، شاةاورعا أذربغةان تغث الظجاع سطى 
افرطظ  اتعاطات  تغث  وترضغا  ضاراباخ،  ظاغعرظغ  إصطغط 
وضثلك  السحرغظ،  الصرن  طططع  الضئغرة  بالمثابح  لعا 
طةاورتعا إلغران. وسطى الرغط طظ أن أرطغظغا لغسئ سطى 
اتخال جشراشغ طئاحر طع روجغا، إذ تفخطعا جعرجغا سظ 
جظعب روجغا الثي غسب بالظجسات اقظفخالغئ اإلجقطغئ 
ضما ضان شغ الحغحان، إق أظعا أي روجغا بعخفعا الصعة 
الثولغئ افصرب ضاظئ تعشر لفرطظ الحسعر بافطظ شغ 
تمث  روجغا  ضاظئ  ضما  اإلجقطغ،  المتغط  طعاجعئ 
التضط شغ أرطغظغا طظث اجاصقلعا سظعا بأجئاب التغاة طظ 
دسط سسضري خاخًئ ضث أذربغةان شغ طسألئ ظاغعرظغ 
ضاراباخ، وبالصروض والمظح وتعشر لعا طعارد الطاصئ طظ 
وصعد وغاز، شأرطغظغا بطث اصاخاده ضسغش، وغسامث سطى 
المساسثات وتتعغقت افرطظ شغ الثارج، وأرطغظغا تبص 
وبعثا  اإلجقطغئ،  المثاذر  طظ  لعصاغاعا  روجغا  بصعة 
أرطغظغا  شغ  الروجغئ  السسضرغئ  الصعاسث  اسائار  غمضظ 
والحراضئ اقجاراتغةغئ طسعا تةر الجاوغئ شغ جغاجئ 
أرطغظغا الثارجغئ، وتاى الاخرغتات الاغ خرجئ أبظاء 
اقتاةاجات طظ بسخ المتاةغظ تعل جتإ الصاسثة 
السسضرغئ الروجغئ شغ أرطغظغا ضما ذضرت روجغا الغعم 
تظفغسًا  إق  الاخرغتات  عثه  شطغسئ   ،٢٠١٨/٤/٢٦ شغ 
واصع  سطى  العاسغظ  غغر  المتاةغظ  بسخ  طحاسر  سظ 
العدغئ  السمطغئ  تخرغتاته  بثلغض  باحغظغان  المسارض 

المآغثة لئصاء الظفعذ السسضري الروجغ.
٥- والثقخئ عغ أن ذابع اقتاةاجات عع ذو خئشئ 
طتطغئ قجاقم المسارضئ التضط، وطع أن التضط السابص 
ضان لخغصاً بروجغا وذلك فن جرضغسغان ضان طظ سزام 
الرصئئ بالظسئئ لروجغا، وأن باحغظغان ضان شغ المسارضئ 
اقتاةاجات  صعة  أن  إق  طظه...  لعا  أصرب  وجرضغسغان 
جسطئ روجغا تصئض بالثي عع أبسث سظعا طظ الثي عع 
أصرب! شرضئئ المعجئ وصئطئ بالمسارضئ وعغ ططمؤظئ 
بخسعبئ اصاتام الشرب لظفعذ روجغا شغ أرطغظغا، لفجئاب 
الاغ ذضرظاعا أسقه، وطع ذلك شمظ غغر الماعصع أن غارك 
الشرب وخاخئ أطرغضا الساتئ افرطظغئ خالخئ لروجغا 
ضما عع طسععد طظ الخراع الثولغ اقجاسماري بأجالغئه 

 ...الثئغبئ الماسثدة
الساحر طظ رطدان ١٤٣٩عـ

٢٠١٨/٠٥/٢٦م

تامئ: أجعبئ أجؤطئ جغاجغئ  (... اظاثابات طالغجغا، أرطغظغا)

لطصمئ السغح. والثغرات تتئ أصثاطعا وبغظ أغثغعا!! 
لضظ السآال المعط عظا عع: طا عع واجإ أطئ اإلجقم 
الغعم تةاه عثا الصرآن؟ عض غضفغ طظ المسطمغظ صراءة 
عثا المختش بدع طرات شغ حعر رطدان؟ عض غضفغ 
حسعب  سطى  وتعزغسعا  الظست  طقغغظ  ذئاسئ  طظعط 
افرض شغ ضض سام ضما غفسض بسخ تضام المسطمغظ؟ 
عض غضفغ طظ تضام المسطمغظ - سطى وجه الثخعص 
- سصث طسابصات تفر الصرآن وتضرغط تفزئ الصرآن 

شغ ضض سام؟...
إن الشرغإ أن تضام المسطمغظ، وطسزط أبظاء المسطمغظ 
ق غثرضعن واجئعط تةاه الصرآن، أو غتّرشعن الضطط سظ 
طعاضسه سظ صخث وإخرار تةاه عثا العاجإ السزغط. 
شفغ رطدان طظ ضض سام تسصث طسابصات لتفر الصرآن، 
وترتغطه وتةعغثه طظ صئض تضام المسطمغظ شغ طسزط 
الئقد، وغظفص سطى عثه المسابصات طقغغظ الثوقرات. 
ولضظ شغ المصابض ظرى عآقء التضام غتاربعن أتضام 
شغ  تطئغصعا  إلى  غثسع  طظ  وغتاربعن  الصرآن،  عثا 
أرض العاصع. وغدسعن اآلقف طظ السطماء طمظ غظادون 
أن  ذلك  طظ  وافغرب  السةعن.  داخض  الصرآن  باطئغص 
بسدا طظعط ضان غضرم تفزئ الصرآن شغ ضض سام، وشغ 
العصئ ظفسه غظضر السظئ الظئعغئ واآلغات الاغ تحغر إلى 
ذلك ضما ضان غفسض تاضط لغئغا السابص!! شما طسظى أن 

نزَِل فِيِه الُْقْرآُن﴾
ُ
ِي أ َّ تامئ ضطمئ السثد: ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ا

أما آن لطائرات المسلمين العسكرية 
أن تقوم بدورها الطبيعي في نصرة المسلمين

هل أصبح أمر أهل اليمن موكًال إلى الصليبيين من األمريكان واإلنجليز؟
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