
عظأ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، تمطئ الثسعة، وزوار خفتاته، والمسطمغظ جمغسا 
بمظاجئئ تطعل سغث الفطر المئارك لسام ١٤٣٩عـ المعاشص ٢٠١٨م، وشغما غطغ ظص الاعظؤئ:

التمث هللا والخقة والسقم سطى رجعل اهللا، وسطى آله وختئه وطظ واقه، وبسث:
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
إلى افطئ اإلجقطغئ الاغ أضرطعا اهللا شصال شغعا: ﴿ُكْنُتْم َخرْيَ أ

...﴾ِ الُْمْنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
إلى تمطئ الثسعة افظصغاء افتصغاء وق ظجضغ سطى اهللا أتثًا الثغظ غثسعن إلى اهللا وغسمطعن الخالتات: ﴿َوَمْن 

ِ وََعِمَل َصاحِلًا َوَقاَل إِنَّيِن ِمَن الُْمْسلِِمني﴾... ْن َدَخ إىَِل ابَّ ْحَسُن َقْوًال ِممَّ
َ
أ

إلى زوار الخفتئ الضرام المصئطغظ سطغعا بتص وخثق، والساسغظ إلى الثغر الثي تتمطه، شةجاعط اهللا خغرًا...
إلى ضض عآقء أبارك لعط سغث الفطر، وأجأل اهللا جئتاظه أن غاصئض خعطعط وغةسطعط طظ ساصاء الحعر الضرغط. 
ضما أجأله جئتاظه أن غضعن عثا السغث شاتتئ خغر وبرضئ سطى المسطمغظ، شغأتغ السغث الصادم وظتظ ظسازض 

براغئ الثقشئ الراحثة، راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج...
وشغ الثاام أصرئضط السقم وأدسع لضط بثغر، وتصئض اهللا الطاسات، وتفزضط اهللا طظ ضض جعء، ووصاضط طظ ضض 

رَْحُم الرَّامِحِنَي﴾.
َ
ُ َخرْيٌ َحافًِظا وَُهَو أ حر، ﴿َفابَّ

والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.
لغطئ سغث الفطر، افول طظ حعال ١٤٣٩عـ                                                       أخعضط

المعاشص ٢٠١٨/٠٦/١٥م                                                               سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

العسغ السغاجغ ق غسظغ العسغ سطى افوضاع السغاجغئ، 
أو سطى المعصش الثولغ، أو سطى التعادث السغاجغئ، أو 
تائع السغاجئ الثولغئ، وافسمال السغاجغئ، وإن ضان ذلك 
طظ طساطجطات ضماله. وإظما العسغ السغاجغ عع الظزرة 
إلى السالط طظ زاوغئ خاخئ، وعغ بالظسئئ لظا طظ زاوغئ 
السصغثة اإلجقطغئ، زاوغئ: (ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا) 
ٌث  «ُأِطْرُت َأْن ُأَصاِتَض الظَّاَس َتاَّى َغُصعُلعا: قَ إَِلَه ِإقَّ اهللاَُّ ُطَتمَّ
َرُجعُل اهللاَِّ، َشِإَذا َصاُلعَعا َسَخُمعا ِطظِّغ ِدَطاَءُعْط َوَأْطَعاَلُعْط 
َعا»، عثا عع العسغ السغاجغ. شالظزرة إلى السالط  ِإقَّ ِبَتصِّ
طظ غغر زاوغئ خاخئ تسائر جطتغئ، ولغج وسغاً جغاجغاً. 
والظزرة إلى المةال المتطغ أو المةال اإلصطغمغ تفاعئ، 
إذا  إق  السغاجغ  العسغ  غاط  وق  جغاجغاً،  وسغاً  ولغج 
تعشر له سظخران: أن تضعن الظزرة إلى السالط ضطه، وأن 
تظططص عثه الظزرة طظ زاوغئ خاخئ طتثدة، أغاً ضاظئ 
عثه الجاوغئ، جعاء أضاظئ طئثأ طسغظاً، أو شضرة طسغظئ، أو 
طخطتئ طسغظئ، أو غغر ذلك. عثا طظ تغث واصع العسغ 
لطمسطط طظ  بالظسئئ  وبالطئع عع  عع،  ضما  السغاجغ 
العسغ  عع  عثا  اإلجقطغئ.  السصغثة  عغ  طسغظئ  زاوغئ 
السغاجغ، وطا دام عثا واصسه، شإظه غتاط ذئغسغاً سطى 
السغاجغ أن غثعض الظدال شغ جئغض تضعغظ طفععم 
طسغظ سظ التغاة لثى اإلظسان، طظ تغث عع إظسان، شغ 
ضض طضان. وتضعغظ عثا المفععم عع المسآولغئ افولى 
الاغ ألصغئ سطى ضاعض العاسغ جغاجغاً، والثي ق غظال 

الراتئ إق بئثل المحصئ شغ تتمطعا وأدائعا...
والعاسغ جغاجغاً غاتاط سطغه أن غثعض الظدال ضث 
جمغع  وضث  اتةاعه،  تظاصخ  الاغ  اقتةاعات  جمغع 
الثي  العصئ  شغ  طفاعغمه،  تظاصخ  الاغ  المفاعغط 
غثعض شغه الظدال لارضغج طفاعغمه، وغرس اتةاعه. 
غظفخض  ق  واتث،  آن  شغ  اتةاعغظ  شغ  غسغر  شعع 
أتثعما سظ اآلخر شغ الظدال صغث حسرة؛ فظعما حغء 
واتث، شعع غتطط وغصغط، وغعثم وغئظغ، غئثد الزقم 
وغحسض الظعر، وعع ضما صغض: «ظار تترق الفساد، وظعر 

غدغء ذرغص العثى»...
أطا الطرغصئ إلغةاد العسغ السغاجغ شغ افشراد، وإغةاده 
شغ افطئ، شإظعا عغ الابصغش السغاجغ بالمسظى السغاجغ، 
جعاء أضان تبصغفاً بأشضار اإلجقم وأتضاطه، أم ضان تائسًا 
وأتضاطه،  اإلجقم  بأشضار  شغابصش  السغاجغئ،  لفتثاث 
ق باسائارعا ظزرغات طةردة، بض باظـجغطعا سطى العصائع، 
لغسرف  الختفغ  ضاائع  ق  السغاجغئ،  افتثاث  وغاائع 
افخئار، وق ضاائع المسطط لغضاسإ طسطعطات، بض بالظزرة 
إلغعا طظ الجاوغئ الثاخئ إلسطائعا التضط الثي غراه، أو 
لغربطعا بشغرعا طظ افتثاث وافشضار، أو غربطعا بالعاصع 
الثي غةري أطاطه طظ افسمال السغاجغئ. شعثا الابصغش 
عثا  إغةاد  ذرغصئ  عع  وبالسغاجئ،  بالمئثأ  السغاجغ، 
العسغ السغاجغ شغ افطئ وشغ افشراد، وعع الثي غةسض 
افطئ اإلجقطغئ تدططع بمعماعا افجاجغئ، ووظغفاعا 
افخطغئ، أق وعغ تمض الثسعة إلى السالط، وظحر العثى 
بغظ الظاس؛ ولثلك ضان الابصغش السغاجغ عع الطرغصئ 
إلغةاد العسغ السغاجغ، سظث افطئ وسظث افشراد. وطظ 
عظا ضان ق بث طظ الابصغش السغاجغ شغ افطئ اإلجقطغئ 
افطئ  شغ  غعجث  الثي  عع  شإظه  ظطاق،  أوجـع  سطى 
العسغ السغاجغ، وغةسطعا تظئئ تحثًا طظ السغاجغغظ 

المئثسغظ.
سظ ضااب طفاعغط جغاجغئ 

وعع طظ طظحعرات تجب الاترغر

شغ حئه الةجغرة الضعرغئ). (روجغا الغعم، ٢٠١٧/٠٤/١٧م). 
سئر  الطرشغظ  بغظ  الثبطعطاجغئ  اقتخاقت  شئثأت 
الخغظ وبدشطعا. وصث طعرجئ الدشعذات طظ خقل 
شرض السصعبات اقصاخادغئ والتخار السغاجغ بالسمض 
سطى سجلعا دولغا وإبارة الثساغات ضثعا إلجئارعا سطى 
الثدعع واقجاسثاد لظجع جقتعا الظعوي. وأضاشئ إلى 
ذلك اإلغراءات بالعسعد باصاخاد طجدعر طئاحرة وسظ 
ذرغص ضعرغا الةظعبغئ الاغ بثأت شغ الاصارب طع ضعرغا 

الحمالغئ واقظفااح الثولغ سطغعا.
٢- لصث بثأت اقتخاقت الثبطعطاجغئ السرغئ سئر الخغظ 
باقتخال  تغطرجعن  افجئص  خارجغاعا  وزغر  صام  تغث 
بالضعرغغظ الحمالغغظ سئر الخغظ شغ تمعز ٢٠١٧، وأظعر 
اساراضه سطى أجطعب تراطإ الماععر الثي ضان غعثد 
بإزالئ ضعرغا الحمالغئ سظ وجه افرض شغ العصئ الثي 
ضان شغه تغطرجعن غائاتث طع الضعرغغظ الحمالغغظ جرا 
شغ الخغظ! شطما جمع الضعرغعن الحمالغعن تعثغثات 
تراطإ ترضعا المئاتبات وغادروا الخغظ إلى بقدعط... 
بافتمص  رئغسه  ووخش  تغطرجعن  غدإ  بط  وطظ 
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بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظ

أغعا المسطمعن: 
بط  أوق  اهللا  ظساعث  الاترغر  تجب  شغ  إظظا 
ق  الثي  الرائث  شغضط  ظئصى  بأن  ظساعثضط 
غضثب أعطه، ظتمض الثسعة اإلجقطغئ وظضحش 
المآاطرات سطغضط وسطى بقدضط وطصثراتضط، 
وساططغظ قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ واصع 
تغاتظا شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة، ولظ غبظغظا سظ ذلك أي تاصث 

سمغض وق أي طرتجق وضغع.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ألماظغا وشرظسا تتثران أن الصعطغئ اقصاخادغئ لاراطإ 

   صث تصعد إلى الترب ...٢
- الدغص اقصاخادي شغ السعدان جئئه الظزام الرأجمالغ، 

   واإلجقم عع المثرج!...٢
- إغران وأتجابعا والحسار الضاذب ...٢

- ترغئ الاسري سظث الشرب طصثجئ بغظما شدغطئ السار ق 
   تساعسئعا ترغاعط الاغ تضغض بمضغالغظ ...٤
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ضطمئ السثد
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طظث بثء الصعات اإلطاراتغئ بمتاخرة طثغظئ التثغثة 
أن  تتاول  وأطرغضا  التعبغغظ،  جغطرة  تتئ  العاصسئ 
تمظع اإلطارات طظ دخعلعا بتةئ (الصطص) سطى المثظغغظ 
تارًة والتفاظ سطى طغظاء المثغظئ إلدخال المساسثات 
افطرغضغ  العسغث  تةاعطئ  اإلطارات  أن  إق  أخرى،  تارًة 
وتصثطئ صعاتعا خعب ططار المثغظئ وأوبصئ خظاصعا 
سطغعا وصاطئ بإظجال بتري وجعي لصعات ضثمئ، ولط 
تضارث قجاماع طةطج افطظ الثي تاولئ شغه أطرغضا 
لافسض  اإلطارات  ضاظئ  طا  المثغظئ.  سطى  الترب  إغصاف 
ذلك دون أن تساظثعا دولئ سزمى، وعضثا ضان شصث 
خرتئ برغطاظغا أن طسرضئ التثغثة طسرضئ (حرسغئ) 
لطثور  وإتضاطا  الحرسغئ،  التضعطئ  طظ  بططإ  جاءت 
ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  باجاثساء  اإلطارات  صاطئ 
عادي والثي أسطظ طظ عظاك الئثء شغ طسرضئ (تترغر) 
التثغثة، وخقل غعطغظ صام طةطج افطظ الثولغ بسصث 
جطسئ ذارئئ باظغئ له طسطظا بثله جععدا دبطعطاجغئ 

إلغصاف طسرضئ التثغثة (ترخا سطى تغاة افبرغاء)!!
الةاري،  حعال  غرة  الةمسئ  افظئاء  وضاقت  شغ  وجاء 
المعاشص ١٥ تجغران/غعظغع اإلسقن سظ زغارة جثغثة 
لطمئسعث افطمغ إلى الغمظ طارتظ جرغفغث، إلى خظساء 
غئثو أظعا لمتاولئ افخث بغث التعبغغظ ظتع المفاوضات 
السغاجغئ وعط - ق غجالعن أتغاء - صئض جصعط ضاطض 

طثغظئ التثغثة طظ أغثغعط.
وذضرت روغارز سظ طسؤعل إطاراتغ أن أطرغضا رشدئ 
(تترغر)  شغ  لطمحارضئ  أطرغضا  طظ  إطاراتغا  ذطئا 
تضعن  أن  حرغطئ  شرظسا  واشصئ  شغما  التثغثة، 
الاغ  افلشام  إزالئ  سمطغئ  شغ  طتخعرة  طحارضاعا 
زرسعا التعبغعن تعل المثغظئ، وبعثا تخطئ اإلطارات 
سطى دسط أوروبغ واضح شغ تصثطعا السسضري خعب 
سطى  صطصعا  إخفاء  أطرغضا  تساطع  لط  بغظما  التثغثة، 
باراجع  دورعط  تراجع  الثغظ  التعبغغظ،  سمقئعا 
أظه  تراطإ  خرح  شصث  المظطصئ،  شغ  اإلغراظغ  الثور 
بإلشاء اقتفاق الظعوي طع إغران، صاطئ افخغرة بستإ 
رجالعا طظ جعرغا والغمظ، وأضتئ أطرغضا تسامث شغ 
المظطصئ سطى سمغطعا الةثغث طتمث بظ جطمان، ولعثا 
ق زالئ السمطغات شغ الغمظ تاط باجط الاتالش السربغ 
تساشض  اإلطارات  ضاظئ  وإن  السسعدغئ،  تصعده  الثي 
ذعل  سطى  السسضري  تصثطعا  لفرض  شغه  طحارضاعا 
السعاتض الغمظغئ، وغئثو أن أطرغضا بسث أن اجائثلئ 
سمغق بسمغض آخر، جاةسض طظ السسعدغئ وابظ جطمان 
تتثغثا، طعظثجا لطمفاوضات السغاجغئ الصادطئ شغ 
باإلضاشئ  جغاجغا  تجبا  التعبغغظ  وجافرض  الغمظ، 
طسرضئ  شغ  تضسئعط  أن  تتاول  آخرغظ  رجال  إلى 
شصث  برغطاظغا،  السرغصئ  شغعا  تظاشسعا  الاغ  السمالئ 
المآتمر  شغ  صغادات  فطرغضا،  المعالغئ  طخر  جمسئ 
الحسئغ السام، وصالئ دورغئ إظاطةظج اقجاثئاراتغئ 
بالحغت  الصاعرة  شغ  الاصى  السغسغ  إن  افطرغضغئ 
الطعاء  الاصى  ضما  بضغض،  صئغطئ  حغت  الحاغش،  ظاجغ 
سئاس ضاطض شغ الصاعرة بسثد طظ الصغادات المظاخرة 

لطرئغج السابص سطغ خالح.
والثقخئ أن برغطاظغا تسامث شغ جغاجاعا شغ الغمظ 
سطى العجط السغاجغ المجروع طظث اجاسمارعا لسثن 
والمامبض شغ سئث ربه عادي وافتجاب السغاجغئ عظاك، 
وجغطرته  السسضري  اإلطاراتغ  الثور  إلى  باإلضاشئ 
سطى السعاتض والمآاظأ الغمظغئ، بغظما تسامث أطرغضا 
سطى سمغطاعا السسعدغئ شغ صغادة ظخر سسضري قبظ 
لثثطئ  به  المظعط  المساصئطغ  الثور  غسجز  جطمان 
إغران  سظ  بثغق  المظطصئ  شغ  افطرغضغئ  المخالح 
الاغ لط تفطح شغ خثطئ أطرغضا خخعخا شغ الغمظ، 
وجاضافغ طظ التعبغغظ بثور جغاجغ غةسطعط داخض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ ظائغظ تصغصئ افطر ظساسرض افطعر الاالغئ:
١- تاولئ أطرغضا بالاعثغثات الماضررة والماخاسثة أن 
تةسض ضعرغا الحمالغئ تعاشص سطى الاثطغ سظ جقتعا 
الظعوي، ولضظ عثه الاعثغثات لط تةث ظفساً ولط تثدع 
ضعرغا الحمالغئ لعا شطط تاثض سظ برظاطةعا وجقتعا 
أخرى،  أجالغإ  إلى  أطرغضا  لةأت  ذلك  سظث  الظعوي... 
والدشعذات  والسغاجغئ  الثبطعطاجغئ  افجالغإ  وعغ 
اقصاخادغئ، وضان طظ عثه افجالغإ أن تئثل أطرغضا 
العجع لةسض الخغظ تدشط سطى ضعرغا الحمالغئ. لصث 
ذلك  (لضض   :٢٠١٧/٤/٢٣ باارغت  جآال  جعاب  شغ  ذضرظا 
شأطرغضا لغسئ جاعجة لطترب شغ ضعرغا الحمالغئ اآلن، 
أن  باظازار  وعغ  طظاجئئ  أخرى  تطعل  لثغعا  ولغج 
وضأظعا  ذلك،  تسرغع  وتتاول  بالدشط،  الخغظ  تصعم 
واقظثراط  فطرغضا  اقظخغاع  بعجعب  الخغظ  تعثد 
شغ الدشط سطى بغعظس غاظس لظجع أجطتاعا الظعوغئ.)... 
طساسثة  لسان  سطى  بعضعح  غعطعا  أطرغضا  وأسطظئ 
والمتغط  آجغا  حرق  لحآون  بالعضالئ  خارجغاعا  وزغر 
العادئ جعزان بعرظاعن بأظعا (ترغث تض عثه المحضطئ 
طع ضعرغا الحمالغئ طظ خقل ظجع السقح الظعوي جطمغا 
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الوعي السياسي

تهنئة أمير حزب التحرير العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة
بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٩هـ، ٢٠١٨م

الصمئ الرئاجغئ بني أطرغضا 
وضعرغا الحمالغئ
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: سصثت صمئ رئاجغئ بغظ أطرغضا وضعرغا الحمالغئ باجاماع رئغسغعما تراطإ وضغط غعم ٢٠١٨/٦/١٢ 
شغ جظشاشعرة، ووصسا سطى وبغصئ طحارضئ شغ خاام الصمئ. وتخض اقتفاق جرغسا سطما أن الاعتر بغظعما 
وخض ذروته السام الماضغ بأن عثد ضقعما بدرب اآلخر بالسقح الظعوي. شضغش تخض اقتفاق بمبض عثه 

السرسئ؟ وطا عغ طداطغظه وظاائةه؟
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واحظطظ  لسفارة  باإلظابئ  بافسمال  الصائط  (أبثى 
بالثرذعم إغرشغظ طاجغظشا لثى طحارضاه شغ طآتمر 
إلضارغك الثي أصغط بالثرذعم، أبثى بصاه شغ تثوث 
الاصارب اقصاخادي المظحعد شغ الصرغإ الساجض، وتابع: 
ظتظ وابصعن طظ أن ذلك جغتثث شغ المساصئض، لضظ 
شغ العصئ ظفسه، غمضظ لتضعطئ السعدان الئثء شغ 
لقجابمار  أصعى  أجاس  لثطص  الدرورغئ  اإلخقتات 

افجظئغ..) ختغفئ افخئار السئئ ٢٠١٨/٥/١٢م.
إن تخرغتات عثا المسآول افطرغضغ ُتسثُّ اجاثفاشًا 
المسغحئ  ضغص  طظ  غساظعن  الثغظ  السعدان،  بأعض 
التزر  رشع  بسث  السمطئ،  واظعغار  الشقء،  وضابعس 
افطرغضغ، الثي أجصط ورصئ الاعت الاغ تشطغ سعرات 
الظاس  لغسرف  السعدان؛  شغ  التاضط  الظزام  وجعءات 
أن المحضطئ لغسئ شصط شغ التخار افطرغضغ، وإظما 
جئإ الئطعى عع الظزام الرأجمالغ الثي تطئصه أطرغضا 

وتئحر به الثول، الظزام الرأجمالغ الثي غاتضط شغه 
خظثوق الظصث الثولغ افداة اقجاسمارغئ، الاغ ُتظعإ 
غظغ،  بطث  والسعدان  الدسغفئ،  الحسعب  برواُت  بعا 
الاغ  وخغراته؛  لبرواته  رحغثة  إدارة  إلى  غتااج  شصط 
غمضظ أن تتصص رشاعاً اصاخادغاً فعض الئقد، بط تخثر 
خغراته لاضفغ حسعباً أخرى، وخثق الصعل: إن السعدان 
جطئ غثاء السالط، لما شغه طظ البروات والثغرات، طظ 
افراضغ الجراسغئ العاجسئ، والمغاه السطتغئ والةعشغئ، 
وضثا الئارول والمسادن الماسثدة، وبطث بعثه البروات 
طثطخئ  إدارة  إلى  غتااج  بض  طسابمر،  إلى  غتااج  ق 

تائظى ظزاطاً رحغثًا.
باقجابمارات  غسمى  بما  غضعن  التض  إن  غصعل  طظ 
افطرغضغئ شعع واعط، فظه ق غثفى سطى أتث أن أطرغضا 
دولئ اجاسمارغئ ذاطسئ شغ بروات الئطثان الاغ تسمى 
ق  وأطرغضا  طظعا،  واتثة  والسعدان  البالث،  بالسالط 
تعمعا إق طخالتعا، ولع أدى افطر إلى إعقك الحةر 
طا  سطى  طدى  صث  غضعن  وبالغعم  والئحر،  والتةر 
غسمى بالرشع الضطغ لطتخار اقصاخادي افطرغضغ سطى 
السعدان جئسئ أحعر، وأطا الرشع الةجئغ طظث الرئغج 
أوباطا شصث تط جائ سحر حعرًا، أي جظئ وأربسئ أحعر، 
التخار،  رشع  صئض  سطغه  ضان  طما  أجعأ  أخئح  والتال 
وصث شحطئ التضعطئ شغ طعاجعئ افزطات الاغ تسخش 
ترضِّإ  وأخئتئ  اقصاخادي،  التزر  رشع  بسث  بالئقد 
لطظاس  والمسضظات  الئالعظات  وتططص  الحماسات، 
باظفراج صرغإ لفزطئ، إق أن ذلك لط ُغةِث طع احاثاد 
ضغص المسغحئ سطى أعض الئقد وعط شغ خفعف أطام 
تطعقً  تمطك  ق  والتضعطئ  العصعد،  وطتطات  المثابج، 
والمطعك  افطراء  أبعاب  سطى  الاسعل  جعى  لفوضاع، 
اقجابمار  باجط  الئقد  بروات  تمطغك  أو  الثطغب،  شغ 

افوروبغ  اقتتاد  صثم  وصث  المصئض،  الحعر  المفسعل 
حضعى إلى طظزمئ الاةارة السالمغئ. أطرغضا الاغ ق غسرف 
غرورعا تثودًا، صالئ إظعا صث تظستإ طظ طظزمئ الاةارة 
السالمغئ إذا أغثت حضعى اقتتاد افوروبغ، شغ تغظ إن 
اقتتاد افوروبغ صث خطط بالفسض لمةمعسئ باظغئ طظ 

الاسرغفات بصغمئ ٤,٣ ططغار دوقر إذا لط تاراجع أطرغضا.
أطرغضا تسجل ظفسعا بسرسئ سظ الساتئ السالمغئ بسئإ 
تعثغثاتعا المفاعتئ وتسططعا، ضما رأغظا شغ اجاماع 
طةمعسئ الثول السئع المرغر افجئعع الماضغ، تغث 
الثي  افطر  طحارك،  بغان  سطى  لقتفاق  الصادة  ضاشح 
غغر تراطإ رأغه بحأظه ورشخ الاعصغع سطغه. وصث تثر 
الرئغج الفرظسغ طاضرون طظ أن "الصعطغئ اقصاخادغئ 
شغ  تــثث  طا  بالدئط  وعــثا  الترب،  إلــى  جاآدي 
البقبغظات"، شغ تغظ تّثر وزغر الثارجغئ افلماظغ عغضع 
طاس طظ أن ظزام طا بسث الترب السالمغئ الباظغئ "لط 
غسث طعجعًدا". ودسا طاس إلى إسادة تسرغش السقصئ طع 
أطرغضا: "جغاجئ تراطإ اقظسجالغئ صث شاتئ شراًغا سالمًغا 
ضثًما. لثا غةإ أن غضعن ردظا المحارك الغعم سطى 

"أطرغضا أوقً" عع "أوروبا الماتثة".
بالةمطئ  الئغع  قتتاد  السام  المثغر  صال  ذلك،  وطع 
والاةارة الثارجغئ افلماظغئ (BGA)، جغرعارد عاظثك، 
لروغارز إن جمغع الئطثان افسداء شغ اقتتاد افوروبغ 
لط تاأبر بالاسرغفات افسطى بظفج الثرجئ طبض ألماظغا، 
الاغ تدررت بحثة: "سطى عثه الثطفغئ، شإن التفاظ 
الرغط  سطى  طشطصئ  افوروبــغ  اقتتاد  خفعف  سطى 
 ٢٧ الـ  افسداء  بغظ  المثاطفئ  العذظغئ  المخالح  طظ 

جغضعن أطًرا ذعغًق".
افطرغضغغظ  اقصاخاد  سطماء  طظ  سحر  خمسئ  ضاإ 
المساحارغظ  لمةطج  جابصغظ  ضرؤجاء  سمطعا  الثغظ 
اإلدارات  طظ  ضض  إحراف  تتئ  لطرئغج  اقصاخادغغظ 
الةمععرغئ والثغمصراذغئ رجالئ طحارضئ شغ طسارضئ 
الاسرغفئ الةمرضغئ بسث أن تط اصاراتعا فول طرة: "لثى 
العقغات الماتثة بالفسض أضبر طظ ١٥٠ رجماً جمرضغًا 
تسعغدغاً وطصاوطاً لقغراق سطى الفعقذ طظ العاردات... 
طظ المرجح أن تدر الاسرغفات اإلضاشغئ بسقصاتظا طع 
الثول الخثغصئ؛ الاةربئ السابصئ طع الاسرغفات الطارئئ 
لطخطإ شغ سعث الرئغج بعش تتمض عثه المثاوف" 
و"الاسرغفات اإلضاشغئ جادر شسق باقصاخاد افطرغضغ". 
اقتاغاذغ  الرئغج  الرجالئ  سطى  المعصسغظ  أتث  وضان 
الفغثرالغ السابص آقن جرغظسئان الثي حضك شغ طظطص 
الصعطغئ اقصاخادغئ لاراطإ بصعله: "ظتظ سطى التاشئ، 
أساصث أظظا غةإ أن ظضعن تجغظغظ جثًا إذا شسطظا ذلك، فن 

 "اقشاراض بأن افجاظإ غمجصعظظا عع عراء

الدغص اقصاخادي يف السعدان جئئه الظزام 
الرأجمالغ، واإلجقم عع املثرج!
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وافلمظغعم  الخطإ  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  ضرب 
الةمرضغئ  الاسرغفات  خقل  طظ  افوروبغ  اقتتاد  شغ 
سطى العاردات شغ بثاغئ تجغران/غعظغع، ودسمئ دول 
تجغران/غعظغع   ١٤ شغ  باإلجماع  ــغ  افوروب اقتتاد 
خطئ لفرض تسرغفات سطى المظاةات افطرغضغئ بصغمئ 
٣,٣ ططغار دوقر. شغ الغعم الاالغ دسا تراطإ الرئغج 
الفرظسغ إغماظعغض طاضرون إلى تث اقتتاد افوروبغ 
لطافاوض سطى تثفغدات التاجج الاةاري، لضظ اقتتاد 
افوروبغ "أغطص الئاب" شغ وجه المفاوضات. شصث صال 
رئغج طةطج اقتتاد افوروبغ دوظالث تاجك الحعر 
سظ  لطتثغث  "طساسث  افوروبــغ  اقتتاد  إن  الماضغ 
شصط  ولضظ  افطرغضغغظ  أخثصائظا  طع  الاةارة  تترغر 
إذا صررت العقغات الماتثة تصثغط إسفاء غغر طتثود 
اقتتاد  غارك  طما  وافلمظغعم"،  الخطإ  تسرغفئ  طظ 
افوروبغ وأطرغضا سطى حفا دورة طظ افسمال اقظاصاطغئ 
الاةارغئ الاغ "طظ المتامض أن تترك السالط بسغثًا سظ 
طع  الصعاسث،  سطى  وصائط  وسادل  طفاعح  تةاري  ظزام 
تأبغرات ضارة لضض طظ اقصاخاد افطرغضغ والحرضاء 

الاةارغغظ"، وشًصا لخظثوق الظصث الثولغ.
لثى اقتتاد افوروبغ وأطرغضا أضبر طظ ١ ترغطغعن دوقر 
طظ الاةارة ضض سام، وعغ أضئر سقصئ تةارغئ بظائغئ 
شغ السالط، وطع ذلك شرض تراطإ طآخرًا الاسرغفات 
طما وضع عثه السقصات الاةارغئ والثبطعطاجغئ تتئ 
شغ  السئع  الثول  طةمعسئ  اجاماع  وضان  الاعثغث. 
وصئ جابص طظ عثا الحعر طاعترًا لطشاغئ لثرجئ أن 
الرئغج الفرظسغ ترك سقطئ واضتئ سطى غث تراطإ 
بسث طظاشسئ عمةغئ طظ صئض الرئغسغظ. ضاظئ عظاك 
ضطمات صاجغئ سطى ظتع خاص طظ تراطإ لماضرون، 
وضثلك رئغج العزراء الضظثي جعجاغظ ترودو، الثي 
وخش بأظه "غغر خادق وضسغش"، بغظما صال المساحار 
"طضاظًا  عظاك  إن  ظاشارو  بغار  افبغخ  لطئغئ  الاةاري 

خاخاً شغ الةتغط" لارودو.
تسعث تراطإ باصطغص السةج الاةاري افطرغضغ والسعدة 
إلى أطرغضا بالبروة طظ خقل شرض تسرغفئ جمرضغئ سطى 
العاردات طظ الثول الاغ تخثر المجغث إلى أطرغضا أضبر 
طظ اقجاغراد، وصث جاسثت عثه الرجالئ شغ اظاثابه شغ 
سام ٢٠١٦. واآلن طع تمطئ اقظاثابات الرئاجغئ الةارغئ 
شغ أطرغضا شإن تراطإ غسغث تأضغث وسثه بأن غةسض أطرغضا 
سزغمئ باظغئ طظ خقل تثفغخ السةج الاةاري. شغ عثه 
افبظاء، غخطش افخثصاء وافسثاء شغ أطرغضا طًسا لطرد 
سطى الدشعط افطرغضغئ بالاسرغفات الةمرضغئ الثاخئ 
بعط. جعف تخئح الاسرغفات افوروبغئ المافص سطغعا 
سطى العاردات افطرغضغئ بصغمئ ٣,٣ ططغار دوقر جارغئ 

لطثول الشربغئ اقجاسمارغئ.
وبرغط ذلك غعاخض افطرغضان والتضعطئ الضثب سطى 
أشدض،  أطرغضا  طع  المساصئض  بأن  السعدان  حسإ 
والتصغصئ أن طا غسمى برشع التخار افطرغضغ طا عع إق 
ورصئ تعت تشطغ بعا تضعطئ السعدان شحطعا وسةجعا 
والبروات،  بالثغرات  الشظغئ  الئقد  حآون  إدارة  سظ 
عثه  بروات  وظعإ  قجاشقل  أطرغضا  وجثتعا  وبشرة 
طظ  غرغثون  شافطرغضان  اقجابمار،  باجط  الئقد 
التضعطئ طجغثًا طظ الاسعغقت والاظازقت، والتضعطئ 
طع  الجراسغئ  لطمحارغع  وتثطغرعا  لقظااج،  باسطغطعا 
إغقق المخاظع بالةئاغات والدرائإ، وتفرغت جغعش 
الئغؤئ  فطرغضا  عغأت  صث  تضعن  السمض،  سظ  الساذطغظ 
المظاجئئ لطاثخض والاتضط شغ عثا الئطث ضما غرغثون، 
واباجاز  اجاشقل  أطرغضا  طعاخطئ  شغ  ذلك  وغادح 
تضعطئ السعدان بتةب طثاطفئ طظعا طتاربئ (اإلرعاب)، 

بط ططش الترغات الثغظغئ، وتصعق اإلظسان، بط طعضعع 
جث الظعدئ الثي أدخطاه أطرغضا أخغرًا ضمظ طططعبات 

رشع السعدان طما غسمى بصائمئ (اإلرعاب).
إلى  غتااج  افجاس  شغ  السعدان  طحاضض  تض  إنَّ 
إرادة جغاجغئ، وطظزعطئ خخئئ بالتطعل والمسالةات، 
شغ  تضمظ  الةثرغئ  المسالةات  أن  عغ  والتصغصئ 
اإلجقم باسائاره الظزام العتغث الصادر سطى صطع أغادي 
سطى  الصثرة  طع  الفاجثغظ،  وطتاجئئ  المساسمرغظ، 
السعدان  أعض  إلى  وتصثغمعا  الئقد  بروات  اجابمار 
بغسر وجععلئ؛ فن أتضام اإلجقم تساظث سطى رؤغئ 
تائطعر  لطمحاضض،  والمسالةات  التطعل  تصثم  طئثئغئ 
عثه الرؤغئ شغ حضض أتضام وتحرغسات تتثد التصعق 
تتثد  وضثا  الرسغئ،  أشراد  طظ  شرد  لضض  والعاجئات 
ططضغئ البروات؛ جعاء أضاظئ ططضغات ساطئ، أم شردغئ، 
بط تئغظ عثه الاحرغسات ضغفغئ تعزغع عثه البروات 
ورحغث؛  دصغص  ظزام  وشص  المةامع،  أشراد  ضض  سطى 
وصث  الزالمغظ،  وغتاجإ  الزطط  وغرشع  السثل  غتصص 
تتصص ذلك شغ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ سطى جئغض 
شصط  جظاغظ  السجغج  سئث  بظ  سمر  شغعا  تضط  المبال 
رسغاه،  لضض  الضفاغئ  غتصص  أن  شاجاطاع  وباإلجقم، 
سظعط؛  اهللا  رضغ  الراحثغظ  الثطفاء  طظ  غغره  وضثا 
الثغظ طا تادوا سظ تطئغص اإلجقم، والغعم غمضظ أن 
تاتصص الرشاعغئ اقصاخادغئ شغ السعدان سئر تطئغص 
عثه افتضام، بإصاطئ دولئ سطى أجاس اإلجقم الاغ 
الراحثة  الثقشئ  والسقم،  الخقة  سطغه  الظئغ  جماعا 
ْجَا َعلَْيَك الِْكَتاَب  سطى طظعاج الظئعة، صال تسالى: ﴿َونَزَّ
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 * طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان
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درجئ إغران وأتجابعا شغ آخر جمسئ طظ حعر رطدان 
بما  الازاعرات  وإصاطئ  اقتافال  سطى  جظعغاً  المئارك 
تسمغه غعم الصثس السالمغ إطساظاً شغ زغادة تدطغض 
المسطمغظ لضغ غاسظى لعا وفتجابعا تظفغث المثططات 
افطرغضغئ المعضطئ إلغعط شغ الحام والسراق والغمظ. 
الثاضسئ  خظساء  الساخمئ  شغ  التعبغعن  اتاحث  شصث 
حسارعط  تردغث  اقتافالغئ  تطك  وتثطض  لسغطرتعط 
المساعرد طظ الثمغظغ "المعت فطرغضا"!! لضغ غععمعا 
شطسطغظ  تترغر  إلى  غسسى  طظ  عط  أظعط  الظاس 
وإسادتعا ضاططئ إلى دغار المسطمغظ. إق أن عثا السمض 

لط غسث غدطض ضبغرًا طظ الظاس، شعع:
سظ  بالاثطغ  خرغح  واضح  بحضض  طظعط  اساراف   -١
الاغ  الصثس  حرصغ  باجابظاء  لغععد  ضطعا  شطسطغظ 
تظازلعط  غآضث  شعثا  الاماجغح.  دطعع  سطغعا  غثرشعن 
سظ شطسطغظ واساراشعط بسغادة ضغان غععد سطغعا وأن 
المحضطئ طع غععد عغ الصثس شصط!! بض إظعط بحسارعط 
"المعت فطرغضا... المعت لـ(إجرائغض)" غسارشعن ضمظغًا 
بضعن ضغان غععد دولئ، والحسار لغج عع المعصش الثي 
تثده الحرع بض الحرع أطر بالةعاد ضث غععد الشاخئغظ 
لضظعط ق غةرؤون سطى تشغغر حسارعط إلى (الةعاد ضث 

أطرغضا أو الةعاد ضث ضغان غععد الشاخئغظ)!!
٢- إن عثا السمض تثثغر لطمسطمغظ سظ التض الختغح 
الثي غترر شطسطغظ والصثس أق وعع تترغك الةغعش 
عثه  إلجصاط  الاترغر  تجب  طع  الةاد  افطئ  سمض  أو 
تطك  تمظع  الاغ  المساسمر  لطضاشر  السمغطئ  افظزمئ 
المئارضئ  افرض  ظتع  بعاجئعا  الصغام  طظ  الةغعش 

شطسطغظ وأخعاتعا، أق وعع تترغرعا.
٣ - إن عثه افسمال تاظاصخ طع افسمال اإلجراطغئ الاغ 
تصعم بعا إغران وأتجابعا شغ المظطصئ؛ شإغران وتجبعا 
شغ لئظان غصاطعن المسطمغظ شغ جعرغا طظ خقل تربعط 
الطائفغئ الئشغدئ طظث جئع جظعات وصث شرغعا المثجون 
طؤات  خطش  الثي  الئشغخ  الطائفغ  التصث  طظ  العائض 
آقف الصاطى طظ المسطمغظ وتحرغث المقغغظ وتثطغر 
خعرة  شغ  وطساجثعط  وطساعخفاتعط  طظازلعط 
عمةغئ تسغث لفذعان طا شسطه المةرم ععقضع بئشثاد 
وأعطعا سظثطا عثم الثقشئ السئاجغئ، وعا عع التحث 
ضاربغئ طثطرة تتئ جاار  الحغسغ السراصغ غحظ ترباً 
طقتصئ تظزغط الثولئ، وغضفغ أن ظحغر إلى ظجوح طؤات 
العتحغئ  تربعط  بسئإ  المعخض  طثغظئ  طظ  اآلقف 
التعبغعن  عط  وعا  تصرغئاً.  سام  طظ  أضبر  صئض  سطغعا 
حسعاء سطى أعطعا  ذراع إغران شغ الغمظ غحظعن ترباً 
طظ خسثة إلى الئغداء وحسارعط عع "المعت فطرغضا"! 
ورغط تراجسعط عثه افغام شغ بسخ الةئعات وخاخئ 
شغ التثغثة الاغ تضاد اإلطارات وأتئاسعا أن غسصطععا 
لعق طظع أطرغضا لعط طظ ذلك، إق أن صغام التعبغغظ 
باطك الفسالغات طسامر لضغ غظثشع الظاس طسعط إلى 
الةئعات لطمتاشزئ سطى طظاذص جغطرتعط شصث شصثوا 

بسدعا ضحئعة وتراجسعا شغ أخرى.

غغر  طسطعم  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  صدغئ  تض  إن 
طةععل وعع تترغك الةغعش؛ شطغج تطعا وتترغرعا 
جطعا  سظ  الاظازل  ذرغصعا  سظ  تط  الاغ  بالمفاوضات 
لغععد واقساراف بثولاعط شغ طا أجمعه "افرض طصابض 
شغ  واقتافاقت  بالازاعرات  تترغرعا  ولغج  السقم"! 
آخر جمسئ طظ رطدان أو شغ غغر ذلك، شعثا لغج إق 
تثثغر لطمسطمغظ سظ التض الختغح الثي غسغث افرض 

المئارضئ شطسطغظ وأخعاتعا ضاططئ إلى دغار المسطمغظ.
إن الثقشئ عغ الاغ أسادت افرض المئارضئ شطسطغظ شغ 
السابص بصغادة خقح الثغظ وباعجغه طظ الثطغفئ الظاخر 
ضاططئ إلى دغار المسطمغظ وإلى جسط الثقشئ السئاجغئ 
طظ جثغث، والثقشئ السبماظغئ عغ الاغ طظسئ غععد طظ 
جطت شطسطغظ طظ جسمعا؛ شصث رشخ السططان سئث 
التمغث الباظغ رتمه اهللا رشداً صاذساً أن غسطغ شطسطغظ 
لغععد ضعذظ صعطغ لعط وصال صعلاه المحععرة (لسمض 
المئدع شغ جسثي أععن سطّغ طظ أن أرى شطسطغظ وصث 

بارت طظ جسط الثقشئ).
٤- إن عثا السمض عع تشطغئ سطى خغاظئ التضام السمقء 
الثغظ ق زالعا جغاجاً أطظغاً لضغان غععد الشاخإ لفرض 
المئارضئ شطسطغظ، شعط الثغظ خظسعا طظ غععد الثغظ 
ضرب اهللا سطغعط الثلئ والمسضظئ بطقً ق غصعر وذلك 
والتضام  السئسئ!  السربغئ  الةغعش  عجغمئ  بمسرتغئ 
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أغداً طظ غمظع المسطمغظ طظ تترغر افرض المئارضئ 
شطسطغظ وذلك بتربعط الحسعاء سطى طحروع الثقشئ 

والساططغظ لعا...
شالةعقن  لغععد؛  ظععرعط  أداروا  وأتجابعا  شإغران 
ولط  ساطاً  خمسغظ  طظث  غععد  جغطرة  تتئ  السعرغئ 
غططصعا سطغعط رخاخئ، وشغ المصابض شصث اجاثثطعا 
المسطمغظ  صاض  شغ  أغثغعط  شغ  الاغ  افجطتئ  ضض 
شغ  شطسطغظ  سطى  الثطعع  غثرشعن  بط  وتحرغثعط 
تزاعرات ضاذبئ أتصظعا شغعا شظ الامبغض طع أن ضغان 
غععد صث صام بدرب أتئاع إغران شغ جعرغا طرة تطع 
افخرى لضظ الظزام اإلغراظغ غرد سطى ضغان غععد بصاض 
أعض الحام المسطمغظ!! أطا المسغرات الاغ تعصر افطئ 
شالفرق  الاترغر،  تجب  غصغمعا  الاغ  شعغ  اإلجقطغئ 
أجض  طظ  شازاعراتعط  حاجع؛  والئعن  ضئغر  بغظعما 
الادطغض السغاجغ والثجض اإلسقطغ وتثثغر افطئ سظ 
التض الختغح لصدغئ شطسطغظ، بغظما شسالغاتظا عغ طظ 
أجض بغان التض الختغح والمطالئئ باترغك الةغعش 
الشاغئ  شغ  طثاطفان  شالسمقن  السروش،  إجصاط  أو 
افطئ  غجغث  شافول  والطرغصئ؛  والمحروع  والعثف 
والباظغ  المساسمر،  الضاشر  جغطرة  وغآّبث  اظتطاذاً 
غدمظ ظعدئ افطئ وسجتعا وغتصص ضراطاعا ووتثتعا 

وغسغثعا ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس.
وتترغر  وظعداعا  وسجتعا  افطئ  لعتثة  الطرغص  إن 
بالسمض  عع  إظما  وأخعاتعا  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
الةاد طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/١٦م) الثئر الاالغ: "أسطظئ السططات المخرغئ السئئ 
أسطظاعا  جثغثة  زغادات  سصإ  الرضاب،  جغارات  وطعاصش  العصعد  طتطات  شغ  اقظاحار  بثأت  أطظغئ  صعات  أن 
التضعطئ الةثغثة. وأوضتئ وزارة الثاخطغئ شغ بغان أن افجعجة افطظغئ ضبفئ الثثطات افطظغئ والمرورغئ 
بمتغط طتطات العصعد وطعاصش جغارات الرضاب لدئط طا غصع طظ طثالفات. وظصطئ وضالئ افظئاء الرجمغئ 
المتاشزات  بغظ  لطظصض  الةثغثة  بالاسرغفئ  غطاجم  ولط  الاسطغمات  غثالش  طظ  صعله  طسآول  أطظغ  طخثر  سظ 
المثاطفئ، وشصا لفجسار المتثدة والمسامثة بعثا الحأن؛ جغاط اتثاذ اإلجراءات الصاظعظغئ ضثه. طظ جعاه، 
أضث رئغج العزراء المخري طخطفى طثبعلغ أن وزارة الامعغظ جااتمض شروق أجسار السعقر الةثغثة سظ 
المثابج، وأن جسر رغغش الثئج لظ غاأبر. ورشسئ التضعطئ المخرغئ السئئ أجسار العصعد بظسإ تخض إلى ٦٦,٦٪، 
طعاخطئ بثلك خططعا لاصطغص الثسط، تغث حعثت الفارة افخغرة زغادة شغ أجسار المغاه والضعرباء وتثاضر 
طارو افظفاق. وعثه عغ المرة البالبئ الاغ ترشع شغعا التضعطئ أجسار العصعد طظث تترغر جسر خرف الةظغه شغ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٦ ضمظ اتفاق صرض صغماه ١٢ ططغار دوقر طع خظثوق الظصث الثولغ. ورغط أن الصرار 
ضان طاعصسا، شصث بثت خغئئ افطض واضتئ سطى المعاذظغظ، تغث جاءت زغادة أجسار العصعد بسث أغام صطغطئ طظ 
زغادة أجسار الضعرباء والمغاه وطارو افظفاق وسثد طظ الثثطات المصثطئ لطمعاذظغظ، شغ إذار إخقتات تصعل 
التضعطئ إظعا ضرورغئ، لضظعا تجغث السإء سطى ضاعض المخرغغظ. وغصعل طتططعن إن اإلخقتات الاغ تئاحرعا 
تضعطئ الرئغج سئث الفااح السغسغ شغ إذار اتفاق صرض صغماه ١٢ ططغار دوقر طع خظثوق الظصث الثولغ لعا 
آبار جطئغئ، ق جغما سطى الطئصاغظ الفصغرة والماعجطئ الاغ اساادت سطى درجئ طظ الثسط التضعطغ تاى شغ 

أتطك الزروف الاغ طرت بعا طخر."
برتط  الثي  طئارك  ظزام  سظ  طططصا  غثاطش  ق  السغسغ  ظزام  أن  تثرضعن  طاى  الضظاظئ:  أعض  غا   :
وخرجاط سطغه، بض عع أضبر حرا وأضئر خطرا سطغضط، وطاى تاغصظعن أن ذرغص خقخضط العتغث طظ ضض عثه 
الثي  السمغض  الظزام  عثا  طظ  اظسااصضط  شغ  عع  ضثضط  تتاك  الاغ  والمآاطرات  بضط  تتض  الاغ  الضعارث 
غتضمضط وغاسطط سطى جغعبضط وصعت سغالضط، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى 

أظصاضه؛ دولئ التص والسثل، الاغ تتضمضط باإلجقم وترسى حؤعظضط بأتضاطه؟!

الضئرى طرابح تةارغئ ولغج تماغئ دول حغعسغئ أخرى 
تطغفئ لعا! وضأن الخغظ ق تثرك أن أطرغضا وعغ تسسى 
لظجع جقح ضعرغا الحمالغئ إظما تساثثم عثه المسألئ 
بتري  طظطصئ  سطى  جغطرتعا  وطظع  الخغظ  لاطعغص 

الخغظ الحرصغ والةظعبغ!
٤- وطا غآضث ذلك إسقن الخغظ ترتغئعا بالصمئ وبإسقن 
الظعوي  جقتعا  سظ  تظازلعا  الحمالغئ  ضعرغا  تطغفاعا 
الخغظغغظ  الثبطعطاجغغظ  ضئغر  شصال  أطرغضا.  لتساب 
الصمئ:  سصإ  بغ  واظس  الخغظغ  الثولئ  طةطج  وسدع 
"إن بضغظ ترتإ بالصمئ بغظ الرئغج افطرغضغ تراطإ 
والجسغط الضعري الحمالغ ضغط جعظس أون وتثسمعا وتأطض 
ظجع  تتصغص  تةاه  أجاجغ  لاعاشص  الئطثان  غاعخض  أن 
السقح الظعوي". وأضاف: "شغ العصئ ذاته عظاك تاجئ 
إلى آلغئ جقم لحئه الةجغرة الضعرغئ لائثغث المثاوف 
افطظغئ الضعرغئ الحمالغئ المظطصغئ". (روغارز ٢٠١٨/٦/١٢) 
شالخغظ لع ضان سظثعا العسغ السغاجغ الضاشغ واإلرادة 
السغاجغئ الصعغئ لما ضشطئ سطى ضعرغا الحمالغئ وعغ 
تطغفاعا بعثا الحضض! ولضظ أبئائ أن أشصعا ووسغعا 
السغاجغ سطى السغاجئ الثولغئ طا زاق ضغصغظ وإرادتعا 
السغاجغئ طا زالئ ضسغفئ، شاضافئ بالترص سطى أن 
تضعن سقصاتعا الاةارغئ طع أطرغضا جغثة طصابض إخداسعا 
لضعرغا الحمالغئ، وعغ ق تظزر إلى بسغث تعل طا جاآول 
إلغه افطعر، شطغج طظ المسائسث أن تسمض أطرغضا سطى 
ضسإ ضعرغا الحمالغئ وتخئح افخغرة أصرب فطرغضا طظ 
الخغظ، وصث تسسى أطرغضا إلغةاد وتثة أو اتتاد بغظ 
الضعرغاغظ شاخئح ضعرغا الةثغثة صعة طظفخطئ سظ تأبغر 
الخغظ، وطبال شغاظام لغج بئسغث تغث أخئتئ تسادي 
الخغظ بسثطا وتثت أطرغضا شغاظام الةظعبغئ طع الحمالغئ 

شغ اتفاصغئ بارغج سام ١٩٧٥!
ضعرغا  جسض  شغ  افجاس  الثور  لطخغظ  ضان  لصث   -٥
ظجع  غضعن  وأن  الصمئ  اجاماع  سطى  تعاشص  الحمالغئ 
جقتعا الظعوي سطى ذاولئ الئتث دون أن غعضع بةاظئه 
ظجع السقح الظعوي افطرغضغ تغث إن أطرغضا عغ الثولئ 
العتغثة الاغ اجاسمطاه وظحرت شغ افرض الفساد لضظ 
سصثت  وعضثا  الفسال!  افبر  لعا  ضان  الخغظ  ضشعط 
الصمئ... وضان طظ الماعصع أن تسامر الصمئ طثة غعطغظ 
واخاخرت بغعم واتث وتط اتفاق إذار حاطض طما غثل 
سطى جرسئ تةاوب ضعرغا الحمالغئ طع طا ترغثه أطرغضا. 
لطاةارب  اخائار  طعصع  باثطغر  الحمالغئ  ضعرغا  وصاطئ 
الظعوغئ لابئئ اجاسثادعا لطاثطغ سظ برظاطةعا الظعوي، 
وضثلك إذقق بقبئ أطرغضغغظ طتاةجغظ لثغعا. وصث 
ضاظئ  الصمئ  "إن  صائق:  تصصه  بما  شرتاه  تراطإ  أبثى 
رائسئ وتصصئ تصثطا ضئغرا" بغظما اسائر ضغط ذلك تثبا 
(روغارز،  ضئغرا".  تشغرا  السالط  "جغحعث  صائق:  تارغثغا 
٢٠١٨/٦/١٢) وصث وصسا سطى بغان طحارك غاألش طظ أربع 
ظصاط: افولى: غطاجم الطرشان بإصاطئ سقصات جغثة وشصا 
لاططع الحسئغظ إلى السقم واقزدعار، والباظغئ: جغسمض 
الطرشان سطى إصاطئ وتسجغج جقم دائط وطساصر شغ حئه 
الةجغرة الضعرغئ، والبالبئ: تطاجم ضعرغا الحمالغئ باتثاذ 
إجراءات لظجع ضاطض افجطتئ شغ حئه الةجغرة الضعرغئ، 
اإلظساظغئ  بالظاتغئ  تاسطص  شضاظئ  الرابسئ  الظصطئ  وأطا 
بالاسعث بإسادة رشات المفصعدغظ وافجرى افطرغضغغظ 
طظث الترب الضعرغئ افطرغضغئ (ساطغ ١٩٥٠ - ١٩٥٣). وصث 
وضغط  جثا"  وطعط  "حاطض  بأظه  اقتفاق  تراطإ  وخش 
غاسعث شغ الئغان ظتع "ظجع ضاطض لفجطتئ الظعوغئ شغ 
حئه الةجغرة الضعرغئ". (بغ بغ جغ، ٢٠١٨/٦/١٢). شعثا 
اتفاصًا  ولغج  إذار،  اتفاق  عظاك  أن  سطى  غثل  الئغان 
بظصاط تتثد طا اتفص سطغه وضغفغئ تظفغث ظجع السقح 
الظعوي وآلغاته وزطظه والرصابئ سطى الاظفغث وإلى غغر ذلك 
طظ افطعر الاغ غساعجئعا اقتفاق الصابض لطاظفغث الفعري 
ضما تثث شغ اقتفاق الظعوي طع إغران، تغث ُضائئ ضض 

تطك الافاخغض...
٦- وبظاء سطغه شإن الماعصع أن أطرغضا جاصعم بالمفاوضات 
تماث  ربما  الحمالغئ  ضعرغا  طع  المطعلئ  والمئاتبات 
أولغا  اتفاصا  غظةج  أن  أراد  تراطإ  أن  وغزعر  لسظعات، 
جرغسا وغسعي المحضطئ طع ضعرغا الحمالغئ تغث صام 
بالاعثغثات وق غساطغع أن غاراجع سظعا إق بإظةاز حغء 
طا غزعر شغه أظه ظةح شأخدع ضعرغا الحمالغئ، وضما 
شطعق ضشعذات الخغظ لما أظاةئ تعثغثات  صطظا آظفاً 
تراطإ عثه الصمئ وإسقن ضعرغا الحمالغئ اجاسثادعا 
بط  وطظ  ذلك،  سطى  وتعصغسعا  الظعوي  جقتعا  لظجع 
غسةض تراطإ لظفسه ظخرا تارغثغا صث غسعض له الظةاح 
شغ الثورة الباظغئ لقظاثابات الرئاجغئ افطرغضغئ سظثطا 
الفدائح  ضض  سطى  وغشطغ  وظغش،  جظاغظ  بسث  تةري 
واقتعاطات  اآلن،  تاى  تاعصش  ولط  ضثه  أبغرت  الاغ 
بفحطه واظاصادات اآلخرغظ لتماصاه وغئائه. وطا غبئئ 
ذلك تخرغتات تراطإ ظفسه إذ صال: "أون أبطشظغ أن 
بقده تسضش بالفسض سطى تثطغر طظحأة قخائار طترضات 
خطعات  ظتصص  سظثطا  السصعبات  جظرشع  الخعارغت... 
طعمئ شغ طسألئ ظجع السقح الظعوي... لط ظاظازل سظ 
طظاورات  إجراء  جظعصش  المفاوضات...  خقل  حغء  أي 
سسضرغئ تساعثف ضعرغا الحمالغئ... جأدسع أون إلى 
الئغئ افبغخ شغ العصئ المظاجإ"، وصال "إظه وصع طع 
أون اتفاصغئ سطى ظجع السقح الظعوي، أساصث أن لثغظا 
إذار السمض القزم لقسثاد لظجع السقح الظعوي لضعرغا 

غعم ٢٠١٧/٧/٢٠ ضما ضحفئ شغما بسث صظاة إن بغ جغ 
افطرغضغئ غعم ٢٠١٧/١٠/٤ سظثطا ظصطئ ذلك سظ بقبئ 
طسآولغظ أطرغضغغظ. وضان تراطإ صث ضاإ شغ تشرغثة 
سطى تعغار غثاة إسقن تغطرجعن أن فطرغضا صظعات اتخال 
لرغضج  صطئ  "لصث  ضاإ  الحمالغئ،  ضعرغا  طع  طئاحرة 
تغطرجعن وزغر خارجغاظا الرائع إظه غدغع وصاه شغ طتاولئ 
الافاوض طع رجض الخعارغت الخشغر". وتثث طبض عثا، 
أي اجاسمال الاعثغث أبظاء المئاتبات سظثطا تاول ظائإ 
بالضعرغغظ  غطاصغ  أن  بظج  طاغك  افطرغضغ  الرئغج 
الحمالغغظ شغ ضعرغا الةظعبغئ خقل طةغؤه إلى عظاك 
بثرغسئ اقحاراك شغ افلساب افولمئغئ الحاعغئ، وطعث 
لثلك بصعله شغ ٢٠١٨/٢/٧ أبظاء ضطمئ أطام صعات بقده 
المعجعدة شغ صاسثة غعضعتا الةعغئ بالغابان إن "بقده 
جاسسى دائما لطسقم وجظسمض أضبر طظ أي وصئ طدى 
طظ أجض طساصئض أشدض..." (روغارز ٢٠١٨/٢/٧) صال ذلك 
وعع غاأعإ لطثعاب إلى ضعرغا الةظعبغئ شغ طتاولئ لطصاء 
طسآولغظ طظ ضعرغا الحمالغئ تتئ غطاء تدعر اشاااح 
افلساب افولمئغئ الحاعغئ شغ بغعظس تحاظس الاغ تئسث 
ظتع ٨٠ ضطط سظ التثود طع ضعرغا الحمالغئ... لضظ بظج 
(طظ  صائقً:  خرح   ٢٠١٨/٢/١٠ شغ  أغام  ببقبئ  ذلك  بسث 
الدروري اقجامرار شغ سجل ضعرغا الحمالغئ اصاخادغا 
الظعوي  برظاطةغعا  سظ  تثطغعا  تغظ  إلى  ودبطعطاجغا 
ضعرغا  دشع  طا  وعثا  (السربغئ، ٢٠١٨/٢/١٠)  والئالغساغ). 
الحمالغئ إلى إلشاء الطصاء طع بظج، وضض ذلك غثل سطى 
أن افجطعب السغاجغ افطرغضغ الثي اتثثه تراطإ عع 
اجاسمال الاعثغثات لطدشط سطى الثخط أبظاء المئاتبات 
لما  غثدع  الثخط  لغةسض  الثبطعطاجغئ  واقتخاقت 
ترغثه أطرغضا. وغآضث ذلك أغداً طا صاله طاغك بعطئغع 
أبظاء تعلغه لرئاجئ وضالئ المثابرات افطرغضغئ جغ آي 
إغه (إن الرئغج تراطإ غرضج سطى تض دبطعطاجغ لفزطئ 
طع ضعرغا الحمالغئ، لضظ جغ آي إغه تسمض سطى تجوغثه 
 ،(٢٠١٨/١/٢٣ (روغارز،  الثغارات).  طظ  أخرى  بمةمعسئ 
وعضثا تمجج طع التض الثبطعطاجغ خغارات أخرى طعتغئ 
خقل  الاعثغث  أي  افجطعب،  عثا  أن  وغئثو  بالاعثغث. 
طئاتبات التض الثبطعطاجغ، لط غسةإ تغطرجعن فن شغه 

إتراجاً له ضعزغر لطثارجغئ، شصام تراطإ بسجله...
٣- وعضثا شطط غظفع عثا افجطعب طع ضعرغا الحمالغئ، 
طظ  ظعع  عظاك  ضان  إن  الافاوض  غصطسعن  شضاظعا 
الاعثغث، ولعق تثخض الخغظ لما سصثت الصمئ، ولعثا 
صام تراطإ سصإ الصمئ طع ضغط أبظاء طآتمره الختفغ 
شغ جظشاشعرة ووجه "حضره لطرئغج الخغظغ حغ جغظ 
بغظس الثي بثل جععدا شغ الحععر الماضغئ سطى تسعغض 
عثه الصمئ الاارغثغئ" (شراظج برس، ٢٠١٨/٦/١٢). وضاظئ 
الحمالغئ  ضعرغا  سطى  الدشعذات  طارجئ  صث  الخغظ 
الخغظ  أظئاء  وضالئ  ذضرت  شصث  الاظازقت.  لاصثغط 
ضعرغا  "زسغط  أن   ٢٠١٨/٣/٢٨ غعم  الرجمغئ  "حغظثعا" 
الحمالغئ ضغط جعظس أون صام بجغارة غغر رجمغئ لطخغظ 
طظ غعم افتث (٢٠١٨/٣/٢٥) إلى غعم افربساء (٢٠١٨/٣/٢٨) 
وحئه  السالط  شغ  العضع  حاطض  بحضض  ظاصحا  تغث 
الةجغرة الضعرغئ، وأن الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس 
أبطس ظزغره الضعري الحمالغ أن الخغظ ططاجطئ بعثف 
ظجع السقح الظعوي شغ حئه الةجغرة الضعرغئ وضمان 
وجعد السقم واقجاصرار وضثلك تض المحضطئ طظ خقل 
التعار والمفاوضات". وظصطئ وضالئ أظئاء ضعرغا الحمالغئ 
أن "زسغمعا ضغط جعظس أون صام بجغارة الخغظ لغعظأ 
حثخغا حغ جغظ بغظس بمظاجئئ إسادة اظاثابه رئغسا 
الئطثغظ...  بغظ  العدغئ  الاصالغث  طع  غاعاشص  طا  لطخغظ 
وأظه "أسرب سظ أططه بأن تساعط زغارته افولى لطخغظ 
الضعرغئ  الةجغرة  بحئه  واقجاصرار  السقم  إصاطئ  شغ 
طسطظا اجاسثاده إلجراء تعار طع أطرغضا وضعرغا الةظعبغئ 
شدق سظ سصث اجاماسات طع صادتعط"، وأظه أضاف صائق: 
"إن ظجع السقح الظعوي شغ ضعرغا طمضظ تال اتثثت 
واحظطظ وجغؤعل إجراءات طاسصئ وطاداشرة لاتصغص 
السقم". ولعثا أسطظ تراطإ شغ تسابه سطى تعغار غعم 
"تطصغئ  الجغارة  تطك  طظ  تتصص  بما  طئاعةا   ٢٠١٨/٣/٢٨
رجالئ الئارتئ طظ الرئغج الخغظغ طفادعا أن اجاماسه 
طع ضغط جار بحضض جغث لطشاغئ وأن ضغط غاططع إلى لصاء 
فطرغضا  صرباظا  الحمالغئ  ضعرغا  الخغظ  شصثطئ  طسغ". 
شغ جئغض طخالتعا، شمارجئ الدشعذات سطى ضعرغا 
الحمالغئ تاى جسطئ رئغسعا غساسث لاصثغط الاظازقت 
ولصاء الماشطرس تراطإ. ق جغما وأن الخغظ صث حارضئ 
شسق شغ الدشعذات السغاجغئ وشغ اتثاذ الصرارات شغ 
طةطج افطظ ووضع السصعبات سطى ضعرغا الحمالغئ، شضان 
ذلك ساطق طآبرا شغ جسض ضعرغا الحمالغئ تساسث لاصثغط 
الاظازقت بالظسئئ لئرظاطةعا الظعوي. شعغ ترى أظعا إذا 
شصثت تأغغث الخغظ ودسمعا لعا وطظ بط سمطئ الخغظ 
سطى طتاخرتعا والادغغص سطغعا، شإن ضعرغا الحمالغئ 
جاثوق افطرَّغظ! ولثلك صثطئ ضعرغا الحمالغئ تظازقت! 
شغ  المآبر  دورعا  سظ  الخغظغئ  الثارجغئ  ضحفئ  وصث 
صرار ضعرغا الحمالغئ شأسطظئ أن "بضغظ أدت دورا إغةابغا 
شغ حئه الةجغرة الضعرغئ" (روغارز، أ ف ب، ٢٠١٨/٥/٢٣) 
طخالتعا  تتصغص  سطى  تترص  أظعا  الخغظ  شأظعرت 
الاةارغئ طع أطرغضا أضبر طما تترص سطى تطغش لعا ق 
تتصص طرابح تةارغئ طظه، بض ربما تادرر تةارغا بسئئه 
ولع ضان رشغصا حغعسغا، شئاتئ تسابات الثولئ الحغعسغئ 
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الحمالغئ". (الةجغرة، ٢٠١٨/٦/١٢) وعضثا أراد تراطإ أن 
غظعغ ططش الاعتر طع ضعرغا الحمالغئ طزعرا أظه بثلك 

تصص ظخرًا ضئغرا.
٧- إن إظعاء ططش الاعتر طع ضعرغا الحمالغئ أو تعثئاه 
غساسث تراطإ لغافرغ لتربه الاةارغئ طع تطفائه وأسثائه! 
شصث تعترت سقصاته طع تطفائه سظثطا أسطظ أظه شرض 
بقده  إلى  وافلعطظغعم  الخطإ  طظ  خادراتعط  سطى 
ضرائإ جمرضغئ سالغئ، طسائرا اقتفاصات الاةارغئ السابصئ 
طسعط غغر سادلئ، شضاإ سطى تعغار غعم ٢٠١٨/٦/٨ وعع 
إلى  "أتططع  بضظثا  ضغئغك  شغ  السئع  صمئ  إلى  غاعجه 
تصعغط اقتفاصات الاةارغئ غغر السادلئ طع دول طةمعسئ 
السئع. إذا لط غتثث عثا شسظثرج شغ وضع أشدض لظا". 
وصث رشخ جاجاظ ترودو رئغج وزراء ضظثا وطاضرون 
رئغج شرظسا تطك اإلجراءات شغ طآتمر ختفغ طحارك 
تغث صاق شغه: "إظعما لغسا طساسثغظ لطصئعل بضض حغء 
طظ أجض أن غخثر بغان طحارك طع أطرغضا". (شراظج 
برس، ٢٠١٨/٦/٦) شصام تراطإ واتعط شرظسا وضظثا بفرض 
رجعم ضثمئ سطى السطع افطرغضغئ واتعط رئغج وزراء 
ضظثي  طسآول  وصال  جثا".  "ظاصط  بأظه  ترودو  ضظثا 
لطختاشغغظ طساء غعم ٢٠١٨/٦/٧: "جاضعن عظاك بسخ 
(روغارز،  المسائض"  طظ  ضبغر  بحأن  الضئغرة  الثقشات 
٢٠١٨/٦/٨) تاى إن الرئغج الفرظسغ طاضرون الثي سمض 
سطى الاصارب الفرظسغ افطرغضغ لط غسث غاتمض ضئط 
أسخابه وطتاولئ طساغرة أطرغضا والسمض سطى المثاورة 
والطش والثوران الثي ق غاصظه الفرظسغعن وغاصظه اإلظةطغج 
بمةمعسئ  اآلخرغظ  السائ  افسداء  "إن  طاضرون:  شصال 
السئع صث غحضطعن طةمعساعط الثاخئ إذا اصادى افطر" 
وأضاف طعجعا اظاصاده لاراطإ أظه: "ق زسغط غئصى إلى 
افبث". (روغارز، ٢٠١٨/٦/٨) وظعر الثئث اإلظةطغجي سظثطا 
الردود  بعثه  تصئض  ق  أظعا  تزعر  أن  برغطاظغا  أرادت 
لائصغ ِرجق لعا سظث أطرغضا وعغ تترِّض اآلخرغظ سطغعا 
شصالئ رئغسئ وزرائعا طاي أطام الختاشغغظ: "إظعا ترغث 
أن غطاجم اقتتاد افوروبغ ضئط الظفج شغ رده سطى 
طاظاجئا  غضعن  أن  غةإ  الرد  وإن  افطرغضغئ،  الرجعم 
وصاظعظغا" (روغارز، ٢٠١٨/٦/٨) وصالئ رئغسئ وزراء ألماظغا 
شغ طصابطئ طع الاطفجغعن افلماظغ آر دي غعم ٢٠١٨/٦/١٠ 
تعل صرار تراطإ جتإ تعصغسه: "عثا صاس، عثا طثغإ 
لفطال عثه المرة، لضظعا لغسئ ظعاغئ"، وصال وزغر خارجغئ 
سطى  ردا  تعغار  سطى  تشرغثة  شغ  طاس  عاغضع  ألماظغا 
تشرغثة تراطإ "دطرت طصثارا عائق طظ البصئ"، وصث تعج 
الاعتر شغ صمئ السئع الاغ سصثت شغ ضظثا بالعةعم سطى 
تراطإ طظ صئض صادة الثول افخرى المحارضئ شغ الصمئ. 
وصث جتإ تراطإ تعصغسه سطى الئغان المحارك لصمئ 
السئع واتعط رئغج وزراء ضظثا الثي ترأس الصمئ بأظه 

غغر ظجغه وضسغش" (شراظج برس، ٢٠١٨/٦/١٠) وصث غادر 
الصمئ صئض اظاعائعا ضما جاء إلغعا طاأخرا. وعضثا غزعر 
أن عظاك تربا تةارغئ صث اظثلسئ، وصث أسطظعا تراطإ غعم 
٢٠١٨/٣/٢ سظثطا ضاإ تشرغثة سطى تعغار: "سظثطا تثسر 
دولئ ططغارات الثوقرات شغ الاةارة طع ضض الثول الاغ 
تاساطض طسعا تصرغئا، شإن التروب الاةارغئ جغثة، وطظ 
الترب  ططش  أن  سطى  غثل  عثا  وضض  ضسئعا".  السعض 
الاةارغئ طعط جثا بالظسئئ فطرغضا، تغث طا زالئ تساظغ 
طظ تثاسغات افزطئ المالغئ الاغ تفةرت سام ٢٠٠٨ وبطشئ 
دغعظعا أضبر طظ ٢٠ ترلغعن دوقر، وغسمض الرئغج تراطإ 
خاتإ السصطغئ الاةارغئ سطى إظصاذ اصاخاد أطرغضا راشسا 
حساره "أطرغضا أوق" طما غظثر بافضك طآجسات سالمغئ 
ذالما اجاثثطاعا أطرغضا لفرض ظفعذعا سالمغا وبالاالغ 
تفضك الظزام السالمغ وظععر طعصش دولغ جثغث تغث 
لط تسث أطرغضا تدتغ طظ أجض أن تئصى جغثة السالط 
بمساسثة الثول افخرى والاساطح بةسض طغجان الاةارة 
غمغض إلغعا، بض أخئتئ تفضر شصط شغ السغادة طع الربح 
الاةاري طظ دون طساسثة لطتطفاء لائصغعط تتئ طزطاعا 

وتسّغرعط خطفعا.
٨- إن أطرغضا ق تطاجم بأغئ اتفاصغئ وجرسان طا تظصدعا 
الظضث  تصادغ  طخطتاعا  أن  رأت  إذا  سظعا  تاثطى  أو 
والظضعص سطى سصئغعا، وصث شسطئ طبض ذلك طع ضعرغا 
الحمالغئ سام ٢٠٠٣ سطى سعث جعرج بعش اقبظ شظصدئ 
بغض  سعث  سطى  سام ١٩٩٤  طسعا  وصساعا  الاغ  اقتفاصغئ 
ضطغظاعن. وعا عع رئغسعا التالغ تراطإ غعصع سطى بغان 
طحارك طع تطفائه شغ صمئ السئع بضظثا وطظ بط غظصخ 
ظصخ  وصث  واتث،  غعم  بسث  تعصغسه  وغستإ  اتفاصه 
سعث  سطى  بقده  وصساه  الثي  اإلغراظغ  الظعوي  اقتفاق 
أوباطا سام ٢٠١٥. شعثا اقتفاق طع ضعرغا الحمالغئ غغر 
طدمعن وجاسمض سطى الاعثغث بظصده لطدشط سطى 
تعل  المفاوضات  تئثأ  سظثطا  لاظفغثه  الحمالغئ  ضعرغا 

ذلك وضطما وجثت تمظسا طظعا أو رشدا لئظث طظ الئظعد!
لصث أخئح الظضث بالسععد والشطرجئ والسظةعغئ وسثم 
اقضاراث باآلخرغظ والسمض سطى اباجازعط جمئ ق تظفك 
سظ أطرغضا، وضض عثه افطعر طظ سعاطض السصعط ساجًق 
أم آجقً... وجعف تسعد دولئ الثقشئ الراحثة الاغ جاائعأ 
طصسث الثولئ افولى بإذن اهللا لاصغط السثل وتتاشر سطى 
السعث وتظحر العثى وتتص التص وتجغض الئاذض لاسسث 
الئحرغئ وغعظأ الظاس شغ أطظ وأطان شغ ضاشئ المةاقت. 
 َّ وصث بحر بعا رجعل اهللا  بسث عثا المطك الةئري «ُث
ِة»، رواه أتمث سظ تثغفئ  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفًة َعَلى ِمْ ُ َت

 .رضغ اهللا سظه، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
الباظغ طظ حعال ١٤٣٩ه

٢٠١٨/٦/١٦م

وتصظ  الترب  بإغصاف  غصدغ  المظزعر  وعثا  الغمظ، 
الئقد،  طظ  وسمقئه  المساسمر  الضاشر  وذرد  الثطاء، 
وإظجال أتضام الحرع طظجل الاطئغص والاظفغث شغ تعزغع 
البروات والتصعق، ورشع راغئ اإلجقم شغ دولئ تةسض 
التضط  شغ  الحرع  أتضام  وشص  تسغر  التغاة  أظزمئ 
واقصاخاد والاسطغط والسغاجئ الثارجغئ، اجمعا دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ بحرظا رجعل 
افطئ بثخعل زطاظعا، صال خطى اهللا سطغه وآله وجطط: 

 ِة» رواه أتمث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت «...ُث

السططئ الصادطئ شغ الئقد.
وتاى لع اتفصئ افذراف الثولغئ سطى تض جغاجغ غظعغ 
طساظاة  افحصاء، شإن  أضبر طظ بقث جظعات طظ ترب 
أعض الغمظ لظ تظاِعغ، ذالما تظاشج اقجاسمار الشربغ 
سطى بروات الئقد العاسثة بغظما غخططغ أعطعا بظغران 
شغ  الشرب  اتفاق  سطى  سقوة  إلغظا!!  المخثرة  أجطتاه 

تربه التدارغئ سطى اإلجقم.
إن التض الختغح والعتغث لفزطئ الغمظغئ عع تطعا طظ 
طظزعر حرسغ إجقطغ، وعع طا غةمع تعله ضض أعض 

تامئ ضطمئ السثد: الخراع الشربغ سطى الغمظ غزعر واضتا شغ طسرضئ التثغثة
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"اساثاًء سطى تصعق المرأة"، وتمظئ "تزر ارتثاء جمغع 
أحضال الظصاب شغ ألماظغا وأوروبا بالضاطض".

إنَّ جاجئ أوروبا غسطمعن أن المظاصئات صث اخارن عثا 
ضغش  والسآال  غطئسظه،  أن  ورضغظ  تاطئ،  بترغئ  الجي 
غظاعضظ ترغاعظ الحثخغئ بأظفسعظ بغظما شرُض تزٍر 
سطى لئاجعظ ُغسّث تماغئ لطترغئ؟ ضغش غمضظ أن تفعط 

عثه الخغاغات غغر الماسصئ؟
وإن ضاظئ المرأة صث اخاارت ذلك شطماذا تفرض دول 
أوروبا طظسعا طظ طمارجئ ترغاعا أم أن الترغئ الشربغئ 
وغغرعا شغ الاسري عغ المصثجئ بغظما ترغئ المسطمئ 
شغ لئج طا تحاء ق تساعسئعا ترغئ الشرب الاغ تضغض 
بمضغالغظ. إنَّ الترب طا عغ إق اجامرار الادغغص سطى 
بعثا  وجعدعظ  فن  ضراطاعظ،  واظاصاص  المسطمات، 
الجي عع اجافجاز لطاسري الثي عع جمئ لمةامسات تةسض 
المرأة ق تصاس بسصطعا وإظساظغاعا بض بمصثار ضحفعا 

لةسثعا وتسرغعا!!
الماصخثة  عغ  وتثعا  اإلجقم  طزاعر  أن  والمفارصئ 
طبض  افخــرى  لطثغاظات  الامغج  طزاعر  اظاحار  طصابض 
الغععدغئ والعظثوجغئ والمةعجغئ والظخراظغئ، ألغج 
تثخغص  جئإ  شما  دغظغاً؟!  ق  سطماظغاً  غرباً  الشرب 
المسطمغظ بعثه الصرارات السظخرغَّئ وترك التئض سطى 
حاؤوا  طا  وغفسطعا  غحاؤون  طا  لغطئسعا  لطئصغئ،  الشارب 
وغسئثوا طا غحاؤون؟! أم أن السطماظغئ تاسع لضض الثغاظات 
المسطمغظ  اجاعثاف  إنَّ  اإلجقم!!  سطى  تدغص  لضظعا 
بات شغ التصغصئ سطى الععغئ والمزعر، والاارغت غحعث 
بثلك؛ شفغ طثغظئ عاططاعن الضظثغئ، وبسئإ أحضال 
العظعد وسمائمعط الاغ تعصع الضظثغعن أظَّعط طسطمعن، 
شأترصعا طسئثًا لطسغت، وشغ الغعم الاالغ، ضاإ السغت 
شصث  طسطمغظ)  لسظا  (ظتظ  تصعل:  المسئث  أطام  لعتئ 
خار المسطمعن بالفسض طدطعثغظ طظ غغرعط بسئإ 
طقطتعط وجتظاعط وغآضث ذلك طصاض طروة الحربغظغ 
شغ ألماظغا، بسث أن تضط الصاضغ لخالتعا ضث ألماظغ 
أجاء إلى تةابعا، شما ضان طظ افلماظغ إق أن ذسظعا 
ذسظات صاتطئ، وعغ تئطى، شغ جاتئ المتضمئ، وضثلك 
طا ذضرته ختغفئ "ذا دغطغ طغض" الئرغطاظغئ أن طتضمئ 
المةرم  اسارف  أن  بسث  البقباء  تضمعا  أخثرت  لغسار 
جاغفظ أرد، الثي عاجط اطرأة طسطمئ طظاصئئ (رغتاظئ 
جغثات) تغث عاجمعا وضان جضراظاً، صائق "اظجسغ ذلك 

سظ وجعك أغاعا المرأة".
أرجض  دولئ  لطمسطمغظ  ضان  غعم  بأظه  أوروبا  وظثضر 
إلى  سضا،  إلى  بسث  والثي  الخطغئغغظ  افجاصفئ  أتث 
الئابا شغ روطا، احاضى شغعا تحئه الظخارى الخطغئغغظ 
ذلك  شمظ  تغاتعط،  وذرغصئ  زغعط  شغ  بالمسطمغظ 
طبقً تصطغث الظساء الخطغئغات لظساء المسطمغظ بالتةاب 
والطئاس المتاحط. تغث صال أتث الضااب افوروبغغظ 
شغ ذلك: وضاظئ الظساء الخطغئغات غصطثن المسطمات 
التحمئ  المرأة  سطى  غدفغ  الثي  التةاب  لئج  شغ 
اجاعثاف  سظ  أوروبا  تاعصش  أن  غمضظ  ق  والعصار... 
ذات  دولئ  لقجقم  تصعم  أن  إق  وطزاعره  اإلجقم 
طادغئ  بصعة  طزاعره  وتتمغ  حرائسه  تطئص  حعضئ 
تسظثعا، لاضعن رأغا ساطاً سالمغاً غاحرف طظ غصعم به 

 تاى طظ غغر المسطمغظ

بسث سثة طتاوقت طظ المةطج السسضري شغ طثغظئ طسرة الظسمان لمظع ظحاط تجب الاترغر، تغث ضان آخرعا 
اساصال المعظثس رضعان الثعلغ - طظ طعةري الشعذئ الحرصغئ - وعع غعزع الئغان الثي أخثره التجب بسظعان 
"الثقشئ شرض صئض البعرات وبسثعا"؛ سصإ ذلك أخثر المةطج السسضري شغ طثغظئ طسرة الظسمان بغاظاً طظع 
بمعجئه ظحر أي ورصغات أو طظاحغر أو ضاغئات تابسئ لتجب الاترغر شغ طثغظئ طسرة الظسمان، وشغ عثا الخثد 
أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا الثمغج: أن المةطج غسطك شغ ذلك 
ظعب الطشاة شغ تربعط ضث التجب وأشضاره المسامثة طظ السصغثة اإلجقطغئ، والاغ تثسع إلى تتضغط حرع اهللا 
سج وجض سظ ذرغص إصاطئ الثقشئ الباظغئ الاغ بحر بسعدتعا رجعل اهللا . وأضاف الئغان: أن عثا ظعب الدسفاء 
المفطسغظ والطشاة الةئابرة سظثطا غسةجون سظ طعاجعئ التةئ بالتةئ شغطةآون إلى تضمغط افشعاه والصمع 
والمقتصئ واقساصال، لغمارجعا بثلك أشسال تظزغط الثولئ الثي طظع ظحاط التجب شغ طظاذصه وصام باساصال 
بسخ حئاب التجب وتخفغئ أتثعط. وتعجه الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ الحام بالصعل: لصث أخئتئ أشضار تجب 
الاترغر طسروشئ لطصاخغ والثاظغ، شصث دسا وق غجال غثسع إلى الاعتث تعل طحروع غرضغ اهللا سج وجض والاعجه 
إلجصاط الظزام شغ سصر داره وإصاطئ حرع اهللا طضاظه؛ ضما دسا إلى وصش اقصااال بغظ الفخائض؛ وتثر طظ العثن 
والمفاوضات وطظ المال السغاجغ الصثر والمآتمرات الثغاظغئ، وصث أبئئ العاصع خثق طا دسا إلغه التجب وتثر 
طظه. إق أن الئسخ لط غساطغسعا أن غساعسئعا أشضارًا تثالش تعجعات أجغادعط، شآبروا أن غضعظعا رأس تربئ 
شغ الترب ضث التجب وأشضاره؛ وعثا دلغض تسغ سطى صعة تأبغر التجب، البابئ سطى أشضاره. وخاط الئغان صائق: 
إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا ظآضث أن عثه الممارجات الصمسغئ الاغ غمارجعا بسخ المظافسغظ طظ المال 
السغاجغ الصثر لظ تمظسظا طظ طاابسئ دسعتظا إلى تتضغط حرع اهللا، شصث سةج ذاغغئ الحام افب والطاغغئ اقبظ 
ِْفَن  َّ وسةج باصغ الطشاة طظ طظع التجب سظ طمارجئ واجئاته الاغ شرضعا رب السجة جض شغ سقه ﴿وََسَيْعلَُم ا

َيّ ُمْنَقلٍُب َفْنَقلُِبون﴾.
َ
َظلَُموا أ

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ٢٩ رطدان ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/١٤م) خئرا جاء شغه: "صال رئغج الظزام السعري 
بحار افجث إظه ق غعجث أي حغء غمظع إغران طظ إصاطئ صعاسث سسضرغئ شغ جعرغا، طا دام أظعا دولئ تطغفئ ضما 
عغ روجغا، ظاشغا وجعد وتثات إغراظغئ ظزاطغئ طصاتطئ شغ الئقد. وأضاف افجث - شغ طصابطئ أجرتعا طسه افربساء 
صظاة السالط اإلخئارغئ اإلغراظغئ - أن عظاك طةمعسات طمظ أجماعط الماطعسغظ اإلغراظغغظ الثغظ أتعا لطصاال شغ 
جعرغا غصعدعط ضئاط إغراظغعن. وأضث أن جغح ظزاطه غاطصى دسما طظ طصاتطغظ طظ السراق وإغران ولئظان، 
وسظثطا جؤض سما إذا ضان تجب اهللا الطئظاظغ جغشادر جعرغا، صال افجث إظه جغزض إلى أن "غساصث التجب أو إغران 
أو غغرعط بأن اإلرعاب صدغ سطغه". وتابع أن "تجب اهللا سظخر أجاجغ شغ عثه الترب؛ شالمسرضئ ذعغطئ والتاجئ 

لعثه الصعى السسضرغئ جاسامر لفارة ذعغطئ"."
: رغط أن البعار خسروا السثغث طظ المظاذص التغعغئ والاغ ضاظئ الشعذئ الحرصغئ أضبرعا تغعغئ، وأن 
الظزام وأسعاظه ظظعا أظعط صث صخمعا ظعر البعرة، وطا خاتإ ذلك طظ ظععر الدفادع الاغ جاعط ظصغصعا 
شغ طتاولئ زسجسئ بصئ أعض الحام ببعرتعط وأن الظزام وتطفاءه صعة ق تصعر... بالرغط طظ ضض ذلك، شعا عع 
رأس الظزام غخرح بأن طسرضاه طع البعرة ذعغطئ المثى، وأن ظخره بسغث المظال. إن التصغصئ الاغ صث غابئ 
اِم َوَأْهِلِه»؛  َّ َل ِلي ِال َفَّ سظ أسثاء عثه افطئ، أن أعض الحام شغ ضفالئ اهللا سج وجض، صال رجعل اهللا : «ِإنَّ َهللا َت
ولضظ سطى أعض الحام أن غسعا بأن سطغعط تمض واخاغار المحروع الثي غرضى سظه اهللا سج وجض وغرضى سظه 
رجعله  وعع طحروع الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الثي جغصخ طداجع الضفر أجمع وغساةطإ الظخر 

ا َعلَْيَنا نرَْصُ املْْؤِمننَِي﴾ ْجَرُموا َواَكَن َحقًّ
َ
ِيَن أ َّ طظ اهللا سج وجض شعع الصائض جئتاظه ﴿َفانَتَقْمَنا ِمَن ا

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (وضالئ جما اإلخئارغئ، السئئ ٢ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/١٦م): "صال الرئغج الارضغ رجإ 
ذغإ أردوغان السئئ، إظظا "لظ ظسمح لثولئ اقتاقل (اإلجرائغطغ) باثظغج الترم الصثجغ الحرغش، الثي ظطظا حرف 
خثطاه لمثة أربسئ صرون". وأضاف أردوغان شغ تشرغثة له شغ طعصع "تعغار": "لظ ظارك الصثس صئطاظا افولى تتئ 

رتمئ دولئ اقتاقل (اإلجرائغطغ)، الاغ ق تاشثى إق سطى الثطاء والمةازر والثطعع"، بتسإ تسئغره.
: غئثو أن أردوغان غتاول تشاشض بسخ التصائص بثخعص الصثس وبثخعص سقصاه طع غععد؛ طظعا 
أن الصثس غتاطعا غععد طظث أضبر طظ جئسغظ ساطا، وق زال غععد طظ تغظعا غثظسعظعا وغسعطعن أعطعا 
جعء السثاب، ظسط طا زالئ الصثس تثظَّج طصثجاتعا وُتظاعك ترطاتعا طظ غععد الثغظ تصغط طسعط سقصات 
دبطعطاجغئ غا أردوغان، والثغظ وصسئ طسعط اتفاصغئ بظاء أظابغإ الشاز لغخض غازعط، بض غاز المسطمغظ شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ الثي اجاعلعا سطغه ظاغةئ اغاخابعط لعا؛ لغخض إلى أوروبا والسالط، والثغظ ُتةري 
طسعط الاثرغئات والمظاورات السسضرغئ، والثغظ أرجطئ ذائراتك إلذفاء ترائصعط، شعض غخثق أتث صعلك 
إظك لظ تارك الصثس تتئ "رتمئ" غععد؟! وعض غصاظع أتث أن الصثس تسج سطغك تصا ضما سجت سطى أجثادك 
السبماظغغظ الثغظ تاشزعا سطغعا بةغعحعط بض بثطائعط وأرواتعط وطظاخئعط؟! وعض غخثق أتث أن غععد عط 

شسق أسثاؤك؟! أم أن جمغع المسطمغظ باتعا غثرضعن تصغصاك إق الثغظ سمغئ بخائرعط؟!

ترغئ الاسري سظث الشرب طصثجئ بغظما شدغطئ 
السرت ق تساعسئعا ترغاعط الاغ تضغض بمضغالني

اسامث الئرلمان الثظمارضغ، صاظعظاً غتزر ارتثاء الظصاب 
شغ افطاضظ الساطئ، لغتثو بثلك تثو دول أوروبغئ أخرى 
طبض شرظسا وبطةغضا، واسامث الظص بشالئغئ ٧٥ خعتًا 
طصابض ٣٠ وغفغث "أن ضض حثص غرتثي طقبج تثفغ 
وجعه شغ افطاضظ الساطئ سرضئ لثشع غراطئ... وطحروع 
الصاظعن الثي صثطاه تضعطئ العجط/الغمغظ ظال أغدًا 
تأغغث أضئر صعتغظ جغاجغاغظ شغ الئرلمان: اقحاراضغعن 
حسئعي  الثظمارضغ؛  الحسئغ  والتجب  الثغمصراذغعن 
طظاعخ لطعةرة. واسائارًا طظ ١ آب/أغسطج ٢٠١٨م 
طعسث دخعل الصاظعن الةثغث تغج الاظفغث، أي طثالفئ له 
جغساصإ سطغعا بشراطئ تئطس ألش ضعرون دظمارضغ (١٣٤ 
أن  غمضظ  الشراطئ  شإن  المثالفات  تضررت  وإذا  غعرو). 

تخض إلى ١٠ آقف ضعرون".
تاعالى عضثا افتثاث ساخفئ لمتاربئ طزعر طظ طزاعر 
اخاطش  وإن  واتث  والثاشع  السةعز  الصارة  شغ  اإلجقم 
شغ  اإلجقطغ  الحرسغ  الجي  تزر  طظ  بــثءًا  المضان، 
المآجسات الساطئ بتةئ طثالفاه لروح الثولئ السطماظغئ، 
إلى الاروغب لطرجعم الضارغضاتغرغئ المسافجة لطمحاسر 
شغ الثظمارك باجط تصثغج ترغئ الاسئغر، إلى اقجافااء 
الثي جمح بمظع المآذن شغ جعغسرا لسثم تصئطعا سظث 
الظصاب  ترتثي  الاغ  المرأة  اجاعثاف  إلى  السام،  الرأي 
طآخرًا تتئ ذرغسئ الثشاع سظ ترغاعا عغ ظفسعا، وتارة 
بتةئ طتاربئ (الاطرف)، أو لثاشع أطظغ غاططإ ضحش 
العجه شغ سالط غظاابه رعاب الثعف غغر المئرر بتةب 
واعغئ وأوعام اخطظسئ شغ دوائر المثابرات طا غفاح 
الئاب سطى طخراسغه لاعصع ترب أخرى سطى طزعر آخر 
طظ طزاعر اإلجقم وغخئح شصط السآال المحروع: طا 

عع السغظارغع الصادم وطاذا جغضعن بسث الثي ضان؟
ضض  سطى  تزرعا  إسقن  شغ  افوروبغئ  الثول  تاسابص 
طا غشطغ العجه وبافخص الظصاب والئرصع ولطائرغر غغر 
خطرًا  غمبض  بأظه  الظصاب  تزر  طآغثو  غخش  المصئعل 
سطى افطظ السام وإعاظئ لضراطئ المرأة، أو بأظه غاظاشى 
التغاة  شغ  الثغظ  وغصتط  الةظسغظ  بغظ  المساواة  طع 
السغاجغَّئ  الصغادات  طظ  اقدســاءات  عثه  تأتغ  الساطئ، 
بسث اجابمار ضربئ أغطعل/جئامئر لمخطتاعط السغاجغَّئ 
تئرغرا لفحطعط شغ جغاجات سثغثة داخطغئ وخارجغئ، 
طظ  أرادوا  الاغ  السئبغَّئ  بالاخرغتات  اإلدقء  وطتاولئ 
خقلعا ترعغإ الظاس طظ اإلجقم والمسطمغظ. ورغما 
سظ الصعاظغظ والثجاتغر الاغ تصثس الترغئ الحثخغئ 
وترغئ اقساصاد لضظعط اتاالعا سطغعا وأضطعا خظط السةعة 

الثي خظسعه وصثجعه.
ولظصش وصفئ طع جاجئ أوروبا شغ تربعط سطى الظصاب 

ولظثع ضطماتعط تسئر سظعط:
 ١١) اإلظسان  لتصعق  افوروبغئ  المتضمئ  أصرت  سظثطا 
الساطئ  افطاضظ  شغ  الظصاب  تزر   (٢٠١٧ تمعز/غعلغع 
أظه  اسائرت  إذ  بطةغضا،  شغ   ٢٠١١ السام  شغ  الخادر 
"ضروري شغ طةامع دغمصراذغ". واسائر صداة المتضمئ 
أن التزر "غعثف إلى ضمان حروط السغح طساً بخفاه 
أتث سظاخر تماغئ تصعق وترغات اآلخرغظ"، وإظه غمضظ 
أن غضعن ضرورغا شغ طةامع دغمصراذغ. وضاظئ شرظسا 
الساطئ  افطاضظ  شغ  الظصاب  تتزر  أوروبغئ  دولئ  أول 
(ظغسان/أبرغض  شغ  الاظفغث  تغج  دخض  صاظعن  بمعجإ 
٢٠١١) وأسطظ الرئغج ظغضعق جارضعزي خقل الةطسئ 
الاغ سصثعا طةطج العزراء لئتث عثا المحروع صائقً: 
(ظتظ أطئ سرغصئ طةامسئ تعل شضرة طسغظئ سظ ضراطئ 
طسغظئ  ظزرة  وتعل  المرأة  ضراطئ  جغما  وق  اإلظسان 
بحأن التغاة المحارضئ، وأن الظصاب الثي غثفغ تماطًا 
العجه غطال تطك الصغط الاغ ظسائرعا أجاجغئ وجععرغئ 
شغ طغباق الةمععرغئ)، وذالئئ ظائئئ رئغج الئرلمان 
افوروبغ، جغطفاظا ضعخ¬ طغرغظ، بتزر الظصاب شغ أظتاء 
آم  "بغطث  ختغفئ  ظحرته  طصال  وشغ  افوروبغئ،  الصارة 
زوظااغ" افلماظغئ، صالئ جغاجغئ طسروشئ إن الظصاب غسائر 
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إنما النصر صبر ساعة 
فاثبتوا يا أهل الشام إّن فرج اهللا قريب

القدس تنتظر أحفاد عبد الحميد والقانوني ومحمد الفاتح
وليس جعجعات أردوغان الفارغة!

سصإ ذرد تحث ضثط طظ المازاعرغظ لـ٢٠ سدعا طظ ترضئ "بغشغثا الععلظثغئ" المظاعدئ لقجقم والاغ 
أرادت حعاء لتط الثظجغر خارج طسةث قلغ شغ جظعب روتردام أضث افجااذ أوضاي باق الممبض اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ ععلظثا، شغ بغان ختفغ: أظه طظ المعط اآلن أضبر طظ أي وصئ طدى أن غحمر المسطمعن شغ 
ععلظثا سظ جعاسثعط وأن غساسثوا لفوصات الصادطئ. فن تعثغثًا طروساً طسادغاً لقجقم جغسغطر سطى أوروبا 
بأضمطعا. واجاثل افجااذ باق سطى ذلك بالصعل: شغ الظمسا تط إغقق ٧ طساجث وصث غعاجه جاعن إطاًطا الطرد. 
وشغ شرظسا أسطظ الرئغج طاضرون أظه غسمض سطى إخقح اإلجقم طظ خقل وضع لمسات شرظسغئ سطغه، أي غرغث 
تزرت  ضما  الظصاب.  سطى  تزرا  طآخرا  أخثرت  الثظمارك  وشغ  السطماظغئ.  افشضار  طع  لغاعاشص  اإلجقم  تسثغض 
ألماظغا ارتثاء التةاب شغ المثارس لطفاغات دون جظ الرابسئ سحر شغ طصاذسئ وجافالغا حمال الراغظ. وأحار 
افجااذ باق شغ بغاظه إلى: أن عثا لغج أضبر طظ طتاولئ خئغبئ لطسمض بصعة ضث افسراف والصغط وافتضام واآلراء 
اإلجقطغئ غغرالمرغعب شغعا، شمظ ظاتغئ غائاععن بالثغمصراذغئ والترغات، وطظ جعئ أخرى شإظعط غرغثون 
طظ ضض شرد أن غفضر وغاخرف وشصاً لقذار الثي تثده الطغئرالغعن السطماظغعن. وحثد الممبض اإلسقطغ لتجب 
الاترغر سطى: أن تعجع المحاسر المسادغئ لقجقم شغ أوروبا بحضض جرغع غساثثم لائرغر اإلجراءات الامغغجغئ 
ضث الةالغات اإلجقطغئ شغ طتاولئ قجاغساب المسطمغظ بإجئارعط سطى الاظازل سظ أتضام دغظعط أو تاى ترك 
اإلجقم. وظعه الئغان: إلى أن السغاجئ الصمسغئ صث شحطئ وضان لعا أبر سضسغ سطى المسطمغظ. شعشًصا لئتث 
جثغث أجراه المسعث الععلظثي لطئتعث اقجاماسغئ، وجث أن المسطمغظ أخئتعا أضبر تثغظاً وأن الةغض افخشر 
جظاً غرصى إلى اإلجقم سطى وجه الثخعص بمجغث طظ اقصاظاع والتماس، وأظعط جغظصطعن ذلك إلى افجغال 
الصادطئ. وخاط الئغان بالصعل: إن الاتثي الثي غعاجه الةالغئ اإلجقطغئ عع التفاظ سطى عثا، وتطعغره بحضض 

أضئر، والسمض بعسغ وبفسالغئ لاعتغث المسطمغظ، وإداظئ اإلجراءات الصمسغئ وظحر رجالئ اإلجقم.

الممارسات القمعية ضد المسلمين في أوروبا
لم تزدهم إال ثباتا على دينهم وتمسكا بأحكامه

المجلس العسكري يسلك نهج الطغاة
في حربهم ضد حزب التحرير

َب  ْرِب، َوَما َتَقرَّ َ ْ َعاَد ِلي َوِلًّا َفَقْد آَذْنُُه ِال َ َقاَل: َم سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا : «ِإنَّ هللااَّ
َعُه  ْ ُت َس ْ ُُه: ُ ْ اِفِل َحَّى ُأِحَُّه، َفِإَذا َأْحَ َ ُب ِإَليَّ ِالَّ ِد َيََقرَّ ِه، َوَما َيَزاُل َعْ َّا اْفََرْضُت َعَلْ ْيٍء َأَحبَّ ِإَليَّ ِم َ ِد ِ ِ ِإَليَّ َعْ ََُّه، َوَلِئ ِ ي ِبَها، َوِإْن َسَأَلِي َألُْع ِ ْ ُش ِبَها، َوِرْجَلُه الَِّي َ ِ َدُه الَِّي َيْ ُر ِِه، َوَ ِ َرُه الَِّذ ُيْ َ ُع ِِه، َوَ َ ْ الَِّذ َ
َذنَُّه». رواه الئثاري. سظثطا بثأت بعرة الحام خثتئ تظاجر أعطعا بحسارات تسئر سظ ععغاعط  اْسََعاَذِني َألُِع
اإلجقطغئ شصعبطئ ططالئعط بالتثغث والظار واجاثثطئ ضثعط أساى أظعاع افجطتئ الماطعرة، ولضظ بالرغط 
طظ ذلك وبإطضاظغات بسغطئ اجاطاسعا تترغر تعالغ ٨٠٪ طظ طساتئ جعرغا بفدض اهللا وطسغاه، بط بسئإ 
إخقص أعض الحام لبعرتعط، ولضظ لما رضظ ججء طظعط إلى الثول (الثاسمئ) وخاروا غزظعن أن عثه الثول 
جاساسثعط وتمثعط بما غطجطعط طظ طال وجقح إلجصاط الظزام المةرم بثأ غزعر سطغعط الاراجع واقظتسار 
ُكُم اجَّاُر َوَما  ِيَن َظلَُمواْ َفَتَمَسّ َّ وخاروا غثسرون المظطصئ تطع افخرى شاتصص شغعط صعله تسالى ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إىَِل ا
وَن﴾ وشسق خسروا طظاذص ضبغرة ولط غتصصعا أي ظخر. لثلك إذا أراد أعض  َاء ُعَمّ الَ تُنرَصُ ِ ْو

َ
لَُكم ِمّن ُدوِن اَبِّ ِمْن أ

الحام تصا إجصاط الظزام شسطغعط أن غائظعا طحروسا غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، وغصطسعا ضض سقصئ لعط طع 
غغره، وغاثثوا صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تتمض عثا المحروع السزغط طاعضطئ شغ ذلك سطى اهللا وتثه، بثلك 
تضعن طسادلئ الظخر صث تتصصئ، وظخر اهللا صث أزف... شأي صربئ إلى اهللا أسزط طظ السسغ لاطئغص حرسه، وتتصغص 

وسثه، وجسض ضطمئ اهللا عغ السطغا، وضطمئ الثغظ ضفروا السفطى.
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