
ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ ٨ رطدان ١٤٣٨عـ، 
دغطغ  ختغفئ  "أشادت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٧/٦/٣م) 
اإلظارظئ  صراخظئ  طظ  طةمعسئ  بأن  افطرغضغئ  بغسئ 
تططص سطى ظفسعا اجط "غطعبال لغضج" اخارصئ الئرغث 
غعجش  واحظطظ  شغ  اإلطاراتغ  لطسفغر  اإللضاروظغ 
الساغئئ، وصام الصراخظئ باقجاغقء سطى وبائص السفغر، 
بط جربعا بسدعا إلى الختغفئ. وتضحش عثه العبائص 
سظ ضغفغئ اجاثثام طقغغظ الثوقرات لاحعغه خعرة 
واحظطظ  شغ  الةجغرة  طراجطئ  وصالئ  أطرغضا.  تطفاء 
الئرغث  اخارصعا  الثغظ  الصراخظئ  إن  وصفغ  وجث 
روجغا،  شغ  طعجعدون  اإلطاراتغ  لطسفغر  اإللضاروظغ 
افطرغضغئ  لطختغفئ  المسربئ  العبائص  صثطعا  وإظعط 
صئض أجئعع، طدغفئ أن الختغفئ صررت بسث تردد أن 
تظحر ضض العبائص الغعم السئئ. وأحارت المراجطئ إلى 
أن العبائص تادمظ طراجقت تماث طا بغظ سام ٢٠١٤ 
والحعر الماضغ، وعغ تضحش السثغث طظ الافاخغض 
ساطئ  سقصات  حرضات  طع  السفارة  باعاخض  الماسطصئ 
لاحعغه خعرة تطفاء واحظطظ. وطظ بغظ طا جاء شغ 
السابص  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  بغظ  تعاخض  العبائص 
روبرت غغاج والسفغر اإلطاراتغ، غفغث بمحارضئ العزغر 
ظئغ.  أبع  اإلطاراتغئ  بالساخمئ  ظثوة  شغ  افطرغضغ 
الساغئئ  غعجش  السفغر  أن  الةجغرة  طراجطئ  وذضرت 
غسث طظ أبرز الحثخغات الاغ تصثم طتاضرات تاسطص 
بمضاشتئ الاطرف شغ واحظطظ، وعع غاماع بسقصات 

جغثة طع السثغث طظ المسآولغظ افطرغضغغظ.
: غأتغ عثا الثئر طخثصا بض طآضثا لما صاله 

ع

أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع 
الرحائ، شغ جعاب السآال الثي ضان بسظعان "تئسغئ 
اإلصطغمغئ  الصداغا  بسخ  طظ  وطعاصفعا  اإلطارات 
دورعا  اإلطارات  "طارجئ  شغه  جاء  تغث  الساخظئ"، 
شغ  اقجاسمارغئ  الاتالفات  إلى  شاظدمئ  بإتصان 
أضاظئ  جعاء  الئرغطاظغئ،  لطسغاجئ  تظفغثًا  المظطصئ 
الاتالفات إظةطغجغئ سطى تصغصاعا أم ضاظئ أطرغضغئ، 
شاثخطعا اإلطارات سطى الطرغصئ الئرغطاظغئ لاضعن سغظ 
برغطاظغا سطى السغاجئ افطرغضغئ"، وأضاف "اإلطارات 
تصعم بطسإ دور غرجمه اإلظةطغج". طظ عظا غمضظ شعط 
"إغثاء  اإلطارات  طتاولئ  طظ  أسقه  الثئر  شغ  ورد  طا 
جمسئ تطفاء أطرغضا"، وطآضث أظه ق غمضظ أن غضعن 
عثا طظ زاوغئ ضفاتغئ لثى تضام اإلطارات ضث أطرغضا، 
أو تخرف طظفرد طظ صئطعط، وأظى لعط ذلك؟ ضما أن 
ظحر الةجغرة - ذات الائسغئ الئرغطاظغئ - لعثا الثئر ق 
غسظغ طططصا أظعا تصعم بفدح اإلطارات خثطئ فطرغضا، 
دول  شغ  برغطاظغا  سمقء  بغظ  أدوار  تعزغع  عع  بض 
الثطغب، طظ عثه افدوار طا عع طضحعف اآلن وطظعا طا 
جعف تضحفه افغام. بصغ أن ظصعل إظه طظ السار سطى 
سطماء السقذغظ شغ الثطغب أن غتخروا طعاسزعط شغ 
أتضام العضعء وطئطقت الخعم وطا حابه، شغ تغظ 
إظعط غشدعن الطرف بض غاساطعن سظ تدغغع بقد 
المساسمر،  الضاشر  الشرب  لثول  ورعظعا  المسطمغظ 
أق غسطط عآقء السطماء الثغظ غاابسعن أخئار الخراع 
أن  دون  فجغادعط  خثطئ  تضاطعط  غثعضه  الثي 
غظئسعا بئظئ حفئ، أق غسطمعن أن اهللا السجغج التضغط 
جغسألعط سظ أطاظئ السطط الاغ تّمطعط إغاعا، طخثاصا 
َم اْلِقَاَمِة َحَّى  ْ ٍد َي لصعل الرجعل : «َال َتُزوُل َقَدَما َعْ
ْ َشَاِِه،  َ َأْفَاُه؟ وَع ُرِِه، ِف ْ ُع اٍل: َع َ ْ َأْرَِع ِخ َأَل َع ْ ِه، َماَذا ُ ِ ْ ِعْل َ َأْنَفَقُه؟ َوَع ؟ َوِف َ ْ َأْي ْ َماِلِه، ِم َ َأْبَالُه؟ َوَع ِه؟».ِف َل ِف ِ َع

تأبري اظستاب أطرغضا طظ اتفاصغئ 
بارغج لطمظاخ سطى السقصات الثولغئ

أطرًا  السالط  شغ  دولئ  لضض  السغاجئ  طسرشئ  ضاظئ  إذا 
ضظه  إدراك  شإن  طسطط،  جغاجغ  ضض  سظه  غساشظغ  ق 
وخفاغا وخطط وأجالغإ ووجائض الثول الضئرى أطر بالس 
بض  جغاجغ  ولضض  إجمالغ  بحضض  طسطط.  لضض  افعمغئ 
طفضر طسطط بحضض تفخغطغ واصسغ، جائرًا طع افتثاث 
الضاطض  الاخعر  بصاء  طع  والماةثدة  الماشغرة  الغعطغئ 
دولئ  أغئ  جغاجئ  سطغعا  تصعم  الاغ  والصعاسث  لفجج 
فطظ  السمض  ودوام  افخطار،  إدراك  أجض  طظ  ضئرى، 
الئقد، أي فطظ الثولئ وافطئ اإلجقطغئ وتمض الثسعة 

اإلجقطغئ إلى السالط.
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بصطط: جالط أبع سئغثة – تعظج

أخثرت غعم افربساء ٢٤ أغار/طاغع ٢٠١٧ الرئاجئ الةجائرغئ 
بغاظا جاء شغه "وشصا لطمادة ٩١ طظ الثجاعر وبسث اجاحارة 
افغطئغئ الئرلماظغئ سغظ رئغج الةمععرغئ سئث السجغج 
بعتفطغصئ وزغر السضظ السابص "سئث المةغث تئعن" وزغرا 

أوق خطفا لسئث المالك جقل".
 ٢٥ الثمغج  غعم  بان  بغان  شغ  "بعتفطغصئ"  أسطظ  بّط 
أغار/طاغع ٢٠١٧ سظ تحضغض تضعطئ جثغثة: تغث أظعى 
جقل  تضعطئ  طظ  وزغرا   ١٢ طعام  الةجائري  الرئغج 
المساصغطئ، واتافر بـ ١١ آخرغظ، شغما سّغظ وزراء جثدا 
طظ بغظعط أربسئ وقة جمععرغئ، وجثد بصاه شغ الفرغص 
أتمث صاغث خالح، وزغر الثشاع رئغج أرضان الةغح، 
وصث اسائرت الختاشئ الةجائرغئ عثا السثد الضئغر طظ 
العزراء المشادرغظ، تشغغرا غغر طسئعق، شغ التضعطات 
عثه  ووخفئ  بعتفطغصئ  تضط  شارة  خقل  الماساصئئ 

التضعطئ بتضعطئ تضظعصراط.
وشغ أول تخرغح لطعزغر افول سئث المةغث تئعن صال إن 
أولعغئ تضعطاه تامبض شغ طعاخطئ ضض طحارغع السضظ 
الاربغئ  طةال  شغ  وإخقتات  لمساتصغعا  وتسطغمعا 
والختئ واقصاخاد، طآضثا أن تضعطاه تضعطئ تتثغات 

وتختغح افخطاء المرتضئئ واجاثراك الظصائص.
وخرح تئعن سصإ اجاقم طعاطه الةثغثة خقل تفض 
المالك  سئث  السابص  افول  العزغر  طع  المعام  تسطغط 
عغ  ظفسعا  تفرض  الاغ  افخرى  "افولعغئ  أن  جقل 
السابص  افول  العزغر  باحره  الثي  اقصاخادي  الاتعل 
خثغصغ وأخغ سئث المالك جقل، وعع تتعل اصاخادي 
طرععظا  الةجائر  وضع  غئصى  ق  تاى  وساجض  ضروري 

باصطئات أجسار المتروصات".
وأضاف أن افطر غاسطص بئظاء اصاخاد "أضبر ساشغئ وتعازظا" 
"جغضعن شغه لطصطاع الثاص "طضاظاه الضاططئ" وتاى 
طضاظئ ذات أولعغئ طع ضض الدئط والرصابئ الاغ غةإ 

سطى التضعطئ الصغام بعا باجط رئغج الةمععرغئ".
طظ  ضئغر  سثد  وتسغغظ  العزراء  رئغج  تشغغر  إن   -١
العزراء وخفاعط الختاشئ الةجائرغئ بالاضظعصراط إغعاٌم 
لطةجائرغغظ بأّن الفؤئ التاضمئ جاّدة شغ الاشغغر واإلخقح، 
غغر أّن الاخرغح افول لرئغج العزراء الةثغث غبئئ أّن 
التضعطئ الةثغثة جاسامّر شغما بثأته تضعطئ جقل 
الاغ أدخطئ خظثوق الظصث الثولغ وبثأت شغ الثدعع 
لحروذه وإطقءاته. شسئث المةغث تئعن رئغج العزراء 
الةثغث ضحش سظ "خّطاه" اقصاخادّغئ الاغ جاعاخض 
"الاتعل اقصاخادي الثي باحره العزغر افول السابص... 
سئث المالك جقل"، وعغ جغاجئ اصاخادغئ تصعم سطى 
الاصّحش (رشع الثسط سظ المعاد افجاجغئ) والسغر صثطا 
شغ الثخثخئ، (جغضعن شغه لطصطاع الثاص "طضاظاه 
الضاططئ") وزغادة الدرائإ تاى ق تئصى الةجائر تسإ 

زسمه طرععظئ باصطئات أجسار المتروصات.
٢- إن تخرغح رئغج وزراء الةجائر "الةثغث" غضحش سصطّغئ 
السغاجغغظ والتّضام شغ بقد المسطمغظ وعغ سصطّغئ ق 
ترى وق تسمع إق طا غفرضه سطغعا المساسمر طظ خطط 
شمظث  الّظاس،  حآون  رساغئ  تساطغع  وق  وجغاجات، 
أصض طظ ١٠ جظعات (أّغام الطفرة شغ أجسار المتروصات) 
جّثدت الةجائر ضّض دغعظعا وشاضئ خجغظاعا بافطعال. 
شأغظ ذعئئ تطك افطعال الّطائطئ؟ ولماذا تسعد الةجائر 

طظ جثغث تتئ جغطرة خظثوق الظصث الثولغ؟!
٣- إن طا تثث شغ الةجائر ُغبئئ أّن الّظزام الّثغمصراذغ 
تعخض  ق  شالثغمصراذّغئ  وسةج،  سئث  ظزام  إق  عع  طا 
افخعات،  حراء  وغساطغع  المال  غمطك  طظ  إق 
والّثغمصراذّغئ ق تسئأ بالمقغغظ الثغظ رشدعا اظاثاب 
عثه الفؤئ السغاجّغئ الساججة الفاجثة، شظسئئ المحارضئ 
شغ اقظاثابات الةجائرّغئ ضاظئ شدغتئ بضّض المصاغغج. 
بما غسظغ أّن الحسإ الةجائري رشخ الفؤئ السغاجّغئ 
التاضمئ رشدا ظاعرا، وطع ذلك غاسّططعن سطغه وغاصّثم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ خطعة ضاظئ ُطاعصسئ أسطظ الرئغج افطرغضغ غعم 
اظستابه   ٢٠١٧ تجغران/غعظغع  طظ  افول  الثمغج 
طظ اتفاصغئ بارغج لطمظاخ الاغ تّط الاعصغع سطغعا شغ 
ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٥ طظ ِصَئض ضض دول السالط 
باجابظاء جعرغا وظغضاراغعا، وجاء شغ إسقن اقظستاب 
أّن بقده: "جااعصش بثاغئ طظ الغعم سظ تظفغث بظعد 
أسئاء  طظ  تفرضه  وطا  المطجطئ،  غغر  بارغج  اتفاصغئ 
طالغئ واصاخادغئ سطى بقدظا"، وصال تراطإ شغ إسقظه 
عثا: "إن اقتفاصغئ تدر بالعقغات الماتثة، وإظه سطى 
اجاسثاد إلسادة الظزر شغ افطر وشص حروط والاجاطات 
طثاطفئ"، وصال بأّن اقتفاصغئ: "تساصإ العقغات الماتثة 
وتضطفعا طقغغظ شرص السمض"، وأضاف: "لصث اظُاثئئ 
ق  أطرغضغئ)  (طثغظئ  بغاسئغرغ  طثغظئ  جضان  فَُطّبض 
جضان بارغج"، واّدسى تراطإ أّن: "اقتفاصغئ جاضطش 
طظ  دوقر  ترغطغعظات  بقبئ  خسارة  الماتثة  العقغات 
بغظما  وظغفئ،  ططغعن  و٦,٥  الصعطغ،  ظاتةعا  إجمالغ 
الخغظ  أطبال  طظ  اقصاخادغغظ  طظاشسغعا  ُتساطض 

والعظث بمتاباة".
وأبثى تراطإ اجاسثاده لمظاصحئ اتفاصغئ جثغثة بثقً 
طظعا، وصال الئغئ افبغخ شغ بغان له: "إن تراطإ شّسر 
لمغرضض وطاضرون وطاي ورئغج العزراء الضظثي جاجاظ 
طظ  اقظستاب  صراره  عاتفغئ  اتخاقت  شغ  ترودو 
أطرغضا "طا  بأّن  الجسماء  عآقء  ذمأن  وأّظه  اقتفاصغئ"، 
زالئ ططاجطئ بالاتالش سئر افذطسغ وبالةععد الصعغئ 

لتماغئ الئغؤئ".
السام  اقظاثابغئ  تمطاه  أبظاء  تسعث  صث  تراطإ  وضان 
طساسثة  إلى  تعثف  خطعات  غاثث  بأن  الماضغ 

خظاساغ الفتط والظفط شغ بقده، وظسئ اقتفاصغئ شغ 
تغظه بأّظعا خثسئ، ورأت حرضات الفتط أن صرار تراطإ 
باقظستاب طظ اقتفاصغئ غخإ شغ خالتعا، وأّغث زسغط 
الشالئغئ الةمععرغئ شغ طةطج الحغعخ طغاح طاضعظغض 
شغ  الثغمصراذغئ  افصطغئ  زسغط  وخش  بغظما  الصرار، 
طةطج الحغعخ تحاك حعطر الصرار بأّظه "إتثى أجعأ 
خطعات رجط السغاجئ الاغ اتثثت شغ الصرن العاتث 
والسحرغظ، بسئإ ضرره العائض سطى اصاخادظا وبغؤاظا 
وطعصفظا الةغعجغاجغ"،ضما رشخ صرار اقظستاب طظ 
وظّثد  افطرغضغْغظ،  وافسمال  المال  صطاع  اقتفاصغئ 
به طثراء حرضات سالمغئ طبض غعغض وأبض وشغسئعك 
دغجظغ،  ووالئ  جاضج  وغعلثطان  إلضارغك  وجظرال 
ضإضسعن  الضئرى  الظفطغئ  الحرضات  رشداه  وضثلك 
طعبغض وحغفرون، وطؤات الحرضات افخرى الاغ تّبئ 
طظ  الضبغر  وتاولئ  باقتفاصغئ،  اقلاجام  سطى  تراطإ 
لسثم  افطرغضغئ  اإلدارة  سطى  الدشط  الحرضات  تطك 
بطثغات  اقظستاب طظ اقتفاصغئ، ورشدئ الصرار أغداً 
العقغات  ضئرى  ضالغفعرظغا  وطظعا  ضئرى  أطرغضغئ 
اقتفاصغئ  بئظعد  باقلاجام  رؤجاؤعا  وتسعث  افطرغضغئ، 

وسثم طثالفاعا.
وتظص اتفاصغئ بارغج لطمظاخ سطى اقتافاظ بثرجات 
ترارة افرض بمساعى أصض بضبغر طظ طساعى ٢ درجئ 
طا  أزطظئ  شغ  سطغه  ضاظئ  الثي  المساعى  شعق  طؤعغئ 
صئض الخظاسئ، والسسغ لاصطغطعا إلى طساعى ١,٥ درجئ 
طؤعغئ شغ المساصئض، وتثسع إلى تصطغض ضمغئ الشازات 
سطى  وتآضث  اإلظسان،  ظحاذات  طظ  المظئسبئ  الثشغؤئ 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: أتمث الثطعاظغ ـ 

رويبضات اإلمارات ضد أمريكا 
خدمة لسيدتهم بريطانيا

شغ سالط الغعم الثي أخئتئ افخئار شغه خظاسئ، وذمج التصغصئ ترشئ، وتجغغش الرأي السام طعظئ... تظططص صظاة 
العاصغئ لاصغ طحاعثغعا طظ الجلض، ولاةّطَغ التصغصئ ضما عغ، ولارجط الثط المساصغط أطام الثطعط السعجاء.

إن صظاة العاصغئ عغ درع إسقطغ غائظى صداغا افطئ المخغرغئ، وغاعلى تصثغمعا بصعة وجرأة، لاساعط شغ 
بطعرة العسغ السغاجغ سظث أبظاء افطئ؛ لثلك شإظظا ظثسع جمععر رجال اإلسقم إلى طاابسئ الصظاة واقظافاع طظعا. 
صظاة العاصغئ عغ صظاة طرئغئ تسامث شغ ببعا وإظااجعا اإلسقطغ ـ شغ عثه المرتطئ ـ سطى شداء اإلظارظئ الرتإ 
ووجائض اقتخال والاعاخض التثغبئ لاعخض رجالاعا إلى السالط ساطئ وإلى المسطمغظ خاخئ سربا وغغر سرب. 
وذلك طعاضئئ لطاطعرات الاضظعلعجغئ طظ جعئ وصرباً طظ سمعم الظاس طظ جعئ أخرى. وق غفعتظا أن ظعجه سظاغئ 
اإلخعة المحاعثغظ إلى أن الئث الافاسطغ المئاحر سطى العاصغئ جغضعن غعطغ اقبظغظ والثمغج طظ ضض أجئعع، 

باإلضاشئ إلى الئراطب الغعطغئ خقل الحعر الفدغض، شضعظعا طسظا...
الروابط الرجمغئ لمعاصع وخفتات صظاة العاصغئ:

http://www.alwaqiyah.tv :المعصع الرجمغ لصظاة العاصغئ
https://twitter.com/AlwaqiyahTV :خفتئ العاصغئ سطى الاعتغر

https://www.facebook.com/alwaqiyah.tv :خفتئ العاصغئ سطى الفغسئعك
https://plus.google.com/+AlwaqiyahTv :خفتئ العاصغئ سطى الشعغض بطج

https://www.youtube.com/AlwaqiyahTv :خفتئ العاصغئ سطى الغعتغعب
alwaqiyahtv@outlook.com :الئرغث اإللضاروظغ

"قناة الواقية"  درع إعالمي يتبنى قضايا األمة المصيرية
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افوجط  صال المثغر اإلصطغمغ لطغعظغسغش شغ الحرق 
تجغران/  ٢ الةمسئ  ضاباقري)  (خغرت  إشرغصغا  وحمال 
غعظغع الةاري: "إن وضع افذفال شغ الغمظ تتعل إلى 
ضاربئ ظاغةئ اظاحار وباء الضعلغرا بسرسئ، وأضاف: أظه 
تط اإلبقغ سظ ٧٠ ألش تالئ خقل حعر واتث، وطخرع 
٦٠٠ حثص، طرجتاً اجامرار اظاحار الضعلغرا طع وخعل 
التاقت المحائه بعا إلى ١٣٠ ألش تالئ خقل أجئعسغظ".

وق زالئ افرصام شغ تجاغث تال ضاابئ عثا المصال، وضأن 
الاتالش  غسمى  طا  خعارغت  تضفغعط  ق  الغمظ  أعض 

السربغ، الساصطئ غعطغا شعق رؤوجعط.
وواضح أن أذراف الظجاع الثولغئ شغ ترب الغمظ لغسئ 
سطى سةطئ طظ أطرعا، شصث صال الماتثث باجط الئغئ 
افبغخ شغ المتادبات الغمظغئ السابصئ إن أطام أعض 
الغمظ طسطسض ذعغض وحاق، وعا عغ بقده تضحش 
ولط  البالث،  ساطعا  الترب  دخطئ  شصث  طثاه،  سظ  لظا 
تسفر تطك الترب إق سظ طجغٍث طظ المساظاة والضعارث 
سطى أعض الغمظ، بغظما افذراف الشربغئ لط تافص بسث، 
ضما ورد ذلك شغ ختغفئ اإلظثبظثظئ الئرغطاظغئ (أن 

افذراف الشربغئ لط تافص بسث تعل الغمظ).

الماتاربئ  افذراف  زالئ  طا  المغثاظغ  الخسغث  وسطى 
تراجع  أو  عظا  تصثم  سظ  اإلسقن  رغط  طضاظعا،  تراوح 
عظاك، لضظ ذلك طةرد تحشغض لمخاظع السقح الشربغئ 
طا  فن  المغثان،  شغ  تصغصغ  تسط  أي  سظ  غسفر  وق 
غغر  عةغظ  خطغط  سظ  سئارة  السربغ  الاتالش  غسمى 
طافص، شضض ذرف شغه غثثم جعئ طثاطفئ، وعثا عع 
جئإ إذالئ أطث الظجاع، شالسسعدغئ الاغ تصعد الاتالش، 
ترصص طع أطرغضا تراطإ، وق تثرج سظ تظفغث افجظثات 
افطرغضغئ شغ المظطصئ والمسظغئ بابئغئ صثطغعا داخض 
الغمظ سظ ذرغص سمقئعا التعبغغظ، وبسخ التراك 
الةظعبغ المعالغ إلغران. بغظما تصش اإلطارات شغ الةعئ 
الاغ  برغطاظغا  السرغصئ  جغثتعا  سظ  ظغابئ  المصابطئ 
لثغعا صعاسث سسضرغئ واتفاصغات تماغئ شغ اإلطارات، 
غسسى  الثي  الفثرالغ  المحروع  خطش  اإلطارات  وتصش 
إلغه الرئغج الغمظغ سئث ربه عادي، وِشغ العصئ ذاته 
تسمض طظ أجض إسادة تثوغر ظزام المثطعع خالح وابظه 

وتجبه المآتمر الحسئغ السام، ضما خرح بثلك طآخرا 
وزغر خارجغاعا بأن بقده تتثبئ طع السسعدغئ بحأن 

إسادة خالح إلى التضط طظ أجض طخطتئ الغمظ!
تاظاشج  إظما  والئقد  بالسئاد  الساببئ  الصعى  عثه  إن 
سطى الظفعذ والبروة والاغ تحضض سخإ التغاة لطشرب 
الضاشر، وق تثثم طططصا طخالح الظاس وق رساغاعط، 
شساخمئ سئث ربه عادي اظعارت شغعا حئضئ الضعرباء 
ارتفاع  وجط  داطج  ظقم  شغ  سثن  وغرصئ  تماطا 
درجات الترارة الخغفغئ، لغحاث المخاب سطى الظاس 
وتافحى شغعط افوبؤئ وتظاحر بغظعط الةرغمئ، بغظما 

تاظاشج دوغقت الثطغب العرصغئ شغ خثطئ أجغادعا.
لصث أخئح واصع الخراع الشربغ شغ الغمظ طابق لطسغان 
الغعم، ضما أخئتئ صغادات ضق الطرشغظ سارغئ سظ أي 
ورصئ تعت تثفغ سمالاعا، ولط غئص إق أن غشسض أعض 
تعل  غطافعا  وأن  الصغادات،  تطك  سظ  أغثغعط  الغمظ 
المحروع العتغث الثي جغثطخعط طما عط شغه وعع 
لاضعن  الظئعة،  طظعاج  سطى  السزغط  الثقشئ  طحروع 
الغمظ ظعاة لطثولئ اإلجقطغئ الاغ جاتضط بحرع اهللا 
وتطرد المساسمر الشربغ وظفعذه طظ دغار المسطمغظ، 

وتتصظ دطاء المسطمغظ بثق سظ جفضعا شغ طا بغظعط 
تتئ دساوى ذائفغئ وطظاذصغئ زرسعا المساسمر الضاشر 
وأسعاظه ضغ غاسظى له تظفغث طحارغسه، وغاصاتض اإلخعة 

ظغابئ سظه!
إن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ وتثعا الصادرة سطى 
وذرد  وغغرعما،  والحام  الغمظ  شغ  الثم  ظجغش  وصش 
ظفعذ الشرب طظعا، وتفر ضراطئ المسطمغظ وأسراضعط 
بثق سظ الثل والخشار الثي غثغصه المساسمر الشربغ 

وأسعاظه لطحسعب شغ السالط اإلجقطغ الغعم.
بصغ أن ظثضر أن الثقشئ الراحثة لغسئ تطما بض عغ 
ِيَن آَمُنوا  َّ ُ ا تصغصئ وسث بعا رب السجة سئاده ﴿وََعَد ابَّ
ْرِض...﴾ 

َ
األ يِف  لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم  احِلَاِت  الصَّ وََعِملُوا  ِمنُكْم 

على  خالفة  ن  ت «...ث  وعادغعا  افطئ  ظئغ  وبحرى 
ة» هاج ال م

شاسمطعا غا أعطظا طع الساططغظ المثطخغظ إلصاطئ جططان 
 اهللا وتتضغط حرسه، شفغ ذلك خغر الثظغا واآلخرة

المةطج واقجافااء. غغر أن دسط تجب الترضئ الصعطغئ 
بصغ طظتخرا شغ الظسئئ الئسغطئ والماعصسئ ٢-٣٪، 
طما غثل سطى أن المسارضغظ داخض الترضئ الصعطغئ ذوو 
تأبغر أضئر. ضما أن دولئ بعحطغ جصط تالغا شغ طعجئ 
تادة طظ المسارضئ وظةاته أو سثطه طرتئط بظسئئ 

الثسط الثي جغصثطه له أردوغان.
افضراد: إن أخعات افضراد ضاظئ ساطق تاجما رئغسغا 
شغ ظاائب اقجافااء بق حك. ضما أن اساصال السثغث طظ 
الحسعب  تجب  زسغط  بغظعط  وطظ  افتــجاب  طسآولغ 
الثغمصراذغ خقح الثغظ دطغرتاش وزغادة السمطغات 
أغدا.  تأبغر  لعا  ضان  الضردجااظغ،  السمال  تجب  ضث 
باإلضاشئ إلى أن أردوغان صثم دسما طضحعشا لفتجاب 
الضردغئ ذات الطابع اإلجقطغ. تغث إن تخرغح "ظزام 
صئض  أردوغــان  طساحاري  أتث  صثطه  الثي  العقغات" 
غعطغظ طظ اقجافااء ضان بمبابئ رجالئ بالعسث بترغئ 
افضراد شغ المساصئض إلى جاظإ الظزام الرئاجغ. لثلك 
بالمتاشزئ  أردوغان  غصعم  بغظما  الصادطئ  الفارة  شفغ 
المعالغئ  الضردغئ  افصسام  سطى  الدشط  إتضام  سطى 
لفصسام  الثسط  تصثغط  سطى  غتاشر  ضثلك  لقظةطغج، 

الاغ طظ الممضظ أن تصارب طظ التضعطئ.
تصرغئا  الفؤات  جمغع  شإن  لفجش  اإلجقطغئ:  الفؤات 
الاغ تتمض خفئ "اإلجقم" شغ ترضغا تصش إلى جاظإ 
التضعطئ. وصث تط تظزغط سمطغات عدط ضث المةمعسات 
الصطغطئ المسارضئ. شإن لط غضظ لعا تأبغر شسطغ إق أظه 
غثسط  ق  لمظ  بالظسئئ  سخا  وعغ  رطجغئ،  أعمغئ  لعا 
التضعطئ أو غرشع خعته شغ وجععا. وطظ جعئ أخرى 
شإن بسخ الضااب الطغئرالغغظ المعالغظ لطتضعطئ ذرتعا 
بسخ الضطمات الاغ تفغث بمتاجئئ اإلجقطغغظ داخض 
التجب وضرورة اجائسادعط. طما أذطص ظصاحاً تادًا سطى 
الساتئ. إق أظه غظئشغ تتطغض اتةاه عثه الظصاحات بحضض 
جغث. تغث إن الصخث طظه غمضظ أن غضعن زغادة الدشط 
أن  غمضظ  ضما  لطتضعطئ  المسارضغظ  المسطمغظ  سطى 
غضعن شغ العصئ ذاته طسارضغ أردوغان داخض التجب. 
ضما تط اجائساد بسخ افجماء ذوي الطابع اإلجقطغ 
أو  غعقن  بةماسئ  سقصئ  لعط  طظ  جعاء  التجب،  طظ 
الثغظ بإطضاظعط ضسإ صاسثة إجقطغئ. شعظاك السثغث 
السابص  الةمععرغئ  رئغج  طبض  المآبرة  افجماء  طظ 
سئث اهللا غعل، وطساسث رئغج العزراء السابص بعلغظئ 
أرظح، ووزغر السثل السابص جمغض تحغحغك، غسثون 

تسابات جثغثة طظ أجض اظاثابات ٢٠١٩.
بق حك شإن أردوغان تسئإ سئر حثخغاه شغ تثوث 
ذمعتاته  شئسئإ  الئطث،  شغ  تاد  جغاجغ  اجاصطاب 
الفؤات  شةمغع  خطر.  شغ  طسا  والثولئ  ظفسه  وضع 
ضثه.  جثي  بحضض  تةمسئ  صث  فردوغان  المسارضئ 
تاى إن الظائإ السام السابص لتجب الحسإ الةمععري 
دظغج باغضال صث لمح بأن تجب الحسإ الةمععري صث 
غصثم سئث اهللا غعل ضمرحح قظاثابات ٢٠١٩. ضثلك 
شإن سئث اهللا غعل الثي تاشر سطى خماه لفارة ذعغطئ 
خقة  بسث  باخرغح  باإلدقء  شسض  ردة  أظعر  أظه  ولع 
الئاب  غشطص  لط  أظه  إق  أغار/طاغع   ٥ غعم  شغ  الةمسئ 
طظ  افخدر  الدعء  سطى  التخعل  تط  تال  شغ  ضطغا. 
أطرغضا شإن طعصفه جغاشغر بالاأضغث وغمضظ أن غستإ 

أردوغان إلى أزطئ تادة.
ــان  أردوغ شــإن  والصطص  الثعف  عــثا  وبسئإ  لثلك 
خاطثا،  الئصاء  أجض  طظ  صعته  ضض  خرف  جغعاخض 
شمظ الممضظ أن غجغث طظ تثة اقساصاقت والسمطغات 
َيّ 

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ والدشعذات إن لجم افطر. ﴿وََسَيْعلَُم ا

 ﴾ُمنَقلٍَب  يَنَقلُِبوَن
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: غعجش أبع أجغثـ 

إن أردوغان صث خاذر بالمصاطرة باقجافااء الثي جرى 
تغث  باظاخاره.  والثي اظاعى  ظغسان ٢٠١٧  شغ ١٦ 
إن اظتخار اقجافااء بظسط بظسئئ ٥١,٤٪ شصط، وضعن 
الفرق ضؤغقً بغظ أخعات "ظسط" و"ق" وغساوي ١ ططغعن 
و٤٠٠ ألش تصرغئا، أدى إلى وضع أردوغان شغ طعصش 

خسإ بالظسئئ لقظاثابات الةمععرغئ لسام ٢٠١٩.
فردوغان  لطصطص  طئسباً  ضاظئ  اقجافااء  ظاائب  أن  غغر 
وتجبه طظ جعئ، وطحةسئ لفتجاب المسارضئ والفؤات 
المسارضئ داخض التجب ظفسه طظ جعئ أخرى، تغث زاد 
لثغعط افطض شغ إطضاظغئ إجصاط أردوغان شغ اظاثابات 

.٢٠١٩
بإطضاظظا تصغغط ذلك طظ ظعاح سثة:

أردوغان  سطى  اقجافااء  رضج  والاظمغئ:  السثالئ  تجب 
ظفسه، طما أبار ظصاش "الرجض العاتث"، و"الثضااتعرغئ"، 
تغث إن عثا اإلدراك ولث إزساجا تاى شغ صاسثة التجب. 
بمسظى آخر إن أردوغان ذرح ظزام الرئاجئ لقجافااء 
دون طخالتئ طع المةماع أو تسعغئ طع افتجاب افخرى. 
ضما أن أردوغان الثي ترصإ عثه الفرخئ طظث زطظ، 
وبالظسئئ لطاعصغئ صث اخاار العصئ افظسإ تسإ رأغه. 
ضثلك شصث اضطر أردوغان لتحث ضض طا غمطك طظ صعة 
شغ عثا السئغض بسئإ الزروف السغاجغئ الاغ ظحأت 
بسث اظصقب ١٥ تمعز وخقتغات تالئ الطعارئ. غغر أن 
ظاائب اقجافااء خغئئ أطض أردوغان وسرضئ اتامالغئ 
سثم  وفن  لطثطر.  اظاثابات ٢٠١٩  شغ  أردوغان  شعز 
شعز أردوغان شغ عثه اقظاثابات غسظغ ظعاغئ الطرغص 
بالظسئئ له، لثلك عع اآلن غسسى جاعثا لطصداء سطى 

جمغع المثاذر.
تجب الحسإ الةمععري: إن تجب الحسإ الةمععري 
بجساطئ ضمال ضطغحاار أوغطع تصثم بثطعات تثرة جثا 
واجاثثم اجاراتغةغئ طثاطفئ شغ عثا اقجافااء. لسئئ 
العجائض طبض "أدبغات الادتغئ" و"الاثاخط" دورا طعما 
شغ شعز أردوغان شغ اقظاثابات الماضغئ. فن أردوغان 
صئض ضض اظاثابات ضان غساثثم تةةاً تزعر أظه ضتغئ، 
ضما أظه جسى لضسإ طساظثة الحسإ له بالزععر ضث 
خخعطه طبض تجب الحسإ الةمععري، وتجب السمال 
الضردجااظغ، وجماسئ غعقن. إق أظه شغ عثا اقجافااء 
اظصقب  طتاولئ  إن  تغث  العجائض.  عثه  غساثثم  لط 
١٥ تمعز ضاظئ لاضعن طئررًا جغثًا إلظعار ضعظه ضتغئ، 
لع لط غساثثم خقتغات تالئ الطعارئ وغظفث تمطئ 
اساصاقت واجسئ الظطاق الاغ جسطئ طظ عثه العجغطئ 
طفغثة  غغر  شضاظئ  الاثاخط  وجغطئ  أطا  خالتئ.  غغر 
ظاغةئ طعصش تجب الحسإ الةمععري العادئ وبصائه 
بسغثا سظ الةثل. ضما أن ضطغحاار أوغطع لط غظزط أي 
التجب  أجماء  واجاثثم  لقجافااء  تمطاه  شغ  تةمع 
افزطئ  باخاقق  أردوغان  صام  لثلك  افخرى.  المآبرة 
سطى  لطتخعل  وجسى  وععلظثا  ألماظغا  طع  المجغفئ 

طحروسغئ سئر سثاء اقتتاد افوروبغ.
سطى الرغط طظ ذلك تترضئ افصسام المسارضئ داخض 
التجب الاغ تسسى لةسض الاتدغرات قظاثابات ٢٠١٩ 
صعغئ، وأذطصئ ترضئ جثغثة ضث ضطغحاار أوغطع. ضما 
الةمععري  الحسإ  تجب  تأجغج  شمظث  طسطعم  عع 
وتاى غعطظا عثا لط غاثطص التجب أبثا طظ الخراع 

.﴾ َّ َْسُبُهْم مَجِيًعا َوقُلُوُبُهْم َش والظصاحات، ﴿حتَ
داخض  المسارضئ  الترضئ  إن  الصعطغئ:  الترضئ  تجب 
بعحطغ  دولئ  لطتجب  السام  لطظائإ  المثالفئ  التجب 
دسط  بفدض  تأبغر  بق  أخئتئ  السابصئ  السظعات  شغ 
أردوغان. تغث إن بعحطغ أظعر وقءه فردوغان الثي 
تخعغئ  شغ  فردوغان  الضاطض  الثسط  باصثغط  أظصثه، 
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الةمسئ ٧ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٢م) خئرا جاء شغه: "أضث الرئغج الروجغ، شقدغمغر 
بعتغظ، أن روجغا تثاشع شغ جعرغا بالثرجئ افولى سظ طآجسات الثولئ السعرغئ ولغج سظ حثخغئ الرئغج، 
بحار افجث. وصال بعتغظ، الغعم الةمسئ، خقل طحارضاه شغ الةطسئ الساطئ لمظاثى جان بطرجئعرغ اقصاخادي 
الثولغ، ردا سطى جآال تعل دور روجغا شغ افزطئ السعرغئ: "إظظا ظثاشع بالثرجئ افولى سظ طآجسات الثولئ 
السعرغئ ولغج سظ الرئغج افجث، وق ظرغث أن غاحضض شغ جعرغا وضع طحابه لما تمر به لغئغا أو الخعطال 
أو أششاظساان، تغث تامعضع عظاك صعات الظاتع سطى طثار جظعات ذعغطئ، لضظ العضع لط غاشغر ظتع افشدض". 
وأحار الرئغج الروجغ إلى أن "الةمغع عظاك طثظئعن سطى افرجح شغ حغء طا"، لضظه أضاف طع ذلك: "غةإ أق 
ظظسى أظه لع لط غضظ عظاك تثخض ظحغط طظ الثارج لما ضاظئ عظاك طبض عثه افوضاع والترب افعطغئ الاغ 
ظحعثعا اآلن". وحثد بعتغظ سطى أن روجغا تسسى إلى التفاظ سطى طآجسات الثولئ السعرغئ واجاثثام تض 

عثه الصدغئ ضظصطئ لطاصثم ظتع تسعغئ افزطئ السعرغئ طظ خقل السئض السغاجغئ.
: خثق بعتغظ وعع الضثاب افحر، شإن الثور الثي ضطفاه به أطرغضا شغ جعرغا، لغصعم به بالظغابئ سظعا 
عع التفاظ اباثاء سطى الظزام السطماظغ السمغض فطرغضا شغ جعرغا، بشخ الظزر سظ رأس عثا الظزام طظ غضعن، 
جعاء أضان بحار المةرم أم غغره. فن افطر المعط سظث الشرب الضاشر المساسمر لغج عع طظ غتضط جعرغا وإظما 
بماذا ُتتضط، طع ضمان أن غضعن التاضط سمغقً لطشرب الضاشر غتصص طخالتعط وغأتمر بأطرعط وغةسض الترب 
سطى اإلجقم أولى أولعغاته لثلك أوسجت أطرغضا إلى سمقئعا لطتفاظ سطى الثولئ السمغصئ وطآجساتعا اإلجراطغئ 
الرئغسغئ المامبطئ بالةغح وافطظ. إن طحضطئ أطرغضا طع بعرة الحام عغ أن أعض الحام لط تسث تظططغ سطغعط 

بسععلئ تطك التغض الماضرة، لثلك ظراعا طدطرة لطامسك بالطاغغئ بحار سطى الرغط طظ جصعط ورصاه.

أورد طعصع (الةسر، السئئ ٨ رطدان ١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٣م) الثئر الاالغ: "ألصئ السططات شغ طغاظمار الصئخ سطى ٣ 
طسطمغظ غعم أطج الةمسئ، وذلك باعمئ تظزغط خقة الةماسئ شغ حعر رطدان، أطام طثرجئ إجقطغئ طشطصئ 
بالساخمئ الاةارغئ لطئقد غاظشعن، "بتسإ وجائض إسقم طتطغئ". واساصطئ السططات شغ غاظشعن المسآول سظ 
تظزغط الخقة خارج إتثى المثارس اإلجقطغئ المشطصئ شغ اإلصطغط واجمه "طع زاو"، إضاشئ إلى ابظغظ آخرغظ، 
بسث تحث ظتع ٥٠ طسطما لاأدغئ الخقة شغ طضان سام دون التخعل سطى تخرغح. شغ تغظ صال أتث المسطمغظ 
المصغمغظ شغ غاظشعن شغ تخرغح إلذاسئ "آجغا الترة"، إن "حرذئ بطثة باضغاا شغ المثغظئ اتعمئ المسطمغظ 
بالاسثي سطى الصاظعن". وأضاف "صطئ لطحرذئ إظظا لط ظاسمث اإلخقل بالصاظعن، لضظ جمغع المثارس اإلجقطغئ 
شغ الئطثة طشطصئ، وأخئح طظ الخسإ سطى المسطمغظ اطاقك طسةث، لثا أصمظا الخقة شغ الحارع لسثم وجعد 
أي طضان آخر". وتط اساصال المسطمغظ بمعجإ المادة ١٣٣ طظ الصاظعن الةظائغ شغ طغاظمار، والثي غتزر إصاطئ 
الخقة دون تخرغح طسئص، واتعاطعط بـ "تعثغث اقجاصرار واإلخقل بسغادة الصاظعن". غثضر أن السططات شغ 
طغاظمار أغطصئ ظعاغئ ظغسان/أبرغض الماضغ، طثرجاغظ إجقطغاغظ شغ إصطغط غاظشعن، إبر ضشعذات قتصئ 

السططات طظ طةمعسئ بعذغغظ طاطرشغظ، اسارضعا سطى اجاثثام المثرجئ طضاظا لطخقة."

سلطات ميانمار تحارب اإلسالم في أقدس صوره وأبسطها

أصام تجب الاترغر / وقغئ ترضغا شغ تغ الفاتح شغ إجطظئعل غعم الةمسئ، ٠٧ رطدان المئارك ١٤٣٨عـ المعاشص 
٠٢ تجغران/غعظغع ٢٠١٧م، طائثة اإلشطار السظعغئ تتئ سظعان "رطدان، وصئ العتثة ٢٠١٧"، والثي تدره سثد 
ضئغر طظ طمبطغ السغاجئ وطظزمات غغر تضعطغئ وجعات إسقطغئ، شدق سظ ختفغغظ ورجال أسمال وأضادغمغغظ 
وطآلفغظ. وصث ألصى افجااذ طتمعد ضار رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا ضطمئ صخغرة، 
صال شغعا: "إذا طا تتثبظا سظ "رطدان وصئ العتثة" شإظظا ظصخث وتثة شغ صطعبظا، وشغ أشضارظا، وشغ أطاظا وشغ 
أغدا  ألصعا  الثغظ  التاضرغظ،  الدغعف  بغظ  طظ  وضان  واتثة...".  أشسال  شغ  ظحارك  ضعظظا  سظ  شدق  بقدظا، 
بسخ الضطمات الصخغرة افجااذ رطدان باغعان، والئاتث الضاتإ طعمئ باطاك، والمثغر السام لةرغثة دوغرو 
خئر سئث اهللا أخقن، والئاتث الضاتإ طخطفى أوزضان، والضاتإ شغ أخئار "تص جعز" تمجة تعرضمظ، وآخرون. 
وصث جططعا الدعء جمغسا سطى العضع التالغ والزطط الثي غاسرض له المسطمعن، ضما سئروا سظ حضرعط لتجب 

الاترغر لارضغجه سطى وتثة المسطمغظ ورابطئ افخعة بغظعط.

والية تركيا: مائدة اإلفطار السنوية تحت 
عنوان "رمضان، وقت الوحدة!"
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ظزام  وغرجغ  الظاعئئ  الساببئ  اقجاسمار  غث  وغصطع 
اإلجقم السزغط أجاجه سصغثة ق إله إق اهللا طتمث رجعل 
سظعا  تظئبص  الاغ  المسطمغظ  الةجائر  أعض  سصغثة  اهللا، 
أتضام رّباظّغئ أظجلعا اهللا جئتاظه وتسالى سطى الرجعل 
والاسطغط  والاطئغإ  افطظ  تص  لطةماسئ  تدمظ   ،
ولضّض افشراد شردا شردا تّص المأضض والمطئج والسضظ... 
وتدمظ صئض ذلك وبسثه سّجة وضراطئ تأبى الثدعع 
لطضفار المساسمرغظ وتفرض أن غضعن السططان لفّطئ 
تئاغع طظ غثطش شغعا رجعل اهللا  خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئّعة الاغ وسث بعا ربظا وبحر بعا ظئغظا سطغه 
 «ة هاج ال ن خالفة على م الخقة والسقم «...ث ت

سئث المةغث تئعن وطظ ورائه الئرلمان "المظاثإ" لغظّفث 
جغاجئ خظثوق الظصث اقجاسمارّغئ.

٤- إن الاشغغر الثي غاعق إلغه الحسإ الةجائري المسطط طظث 
سصعد لظ غضعن باشغغر وجعه جغاجغئ وتصائإ وزارغئ، 
ولظ غضعن والثول اقجاسمارّغئ تسّطر جغاجئ الةجائر 
وخظثوق الظصث الثولغ ذراسعا اقجاسماري غّططع سطى 
أدّق أجرار الةجائر وغفرض الحروط، ولظ غتثث الاشغغر 
الثي غظازره أعطظا شغ الةجائر والظزام الثغمصراذغ غسئث 

بمخائرعط وغسّطط سطغعط أختاب المال والظفعذ.
٥- إّن الاشغغر الثي غاعق إلغه الحسإ الةجائري المسطط 
عع تشغغر جثري حاطض غجغض الّظزام الثغمصراذغ الفاجث 

تامئ: تأبغر اظستاب أطرغضا طظ اتفاصغئ بارغج لطمظاخ سطى السقصات الثولغئ

 تامئ ضطمئ السثد: الةجائر: تشغغر جثري أم حضطغ؟

طراجسئ طساعمئ ضض دولئ شغ تصطغض اظئساث الشازات 
طعاجعئ  تةط  بصغاس  غسمح  بما  جظعات  خمج  ضض 
باصثغط  الشظغئ  الثول  وُتطالإ  المظاخغ،  تتثي الاشغر 
بامعغقت  وباجوغثعا  الفصغرة،  لطثول  طساسثات 
لامضغظعا طظ الاأصطط طع الاشغر المظاخغ، واقظاصال إلى 

طخادر ذاصئ طاةثدة.
وُتسائر أطرغضا باظغ أضئر دولئ شغ السالط بسث الخغظ 
طسآولئ سظ تطعغث الئغؤئ، شعغ طسآولئ سظ ١٥ شغ 

المؤئ طظ طةمعع اقظئسابات الضربعظغئ سالمغا.
وجاءت رّدات شسض افوروبغغظ صعغئ وجرغسئ وغاضئئ 
سطى اظستاب أطرغضا طظ اقتفاصغئ، شفغ بغان طحارك 
سّئر الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون والمساحارة 
افلماظغئ أظةغق طغرضض ورئغج العزراء اإلغطالغ باولع 
جظاغطعظغ سظ افجش لصرار أطرغضا اقظستاب طظ اتفاق 
إطضاظغئ  سثم  سطى  ذاته  العصئ  شغ  وحّثدوا  بارغج، 
إسادة الافاوض سطى اقتفاق ضما ذالإ تراطإ، وصال 
أرغاس  طغشغض  المظاخ  لحآون  افوروبغ  المفعض 
اتفاصغئ  سطى  الافاوض  إسادة  غمضظ  "ق  إظه  ضاظغاغ 
بارغج لطمظاخ طبطما صال الرئغج افطرغضغ"، وأضاف: 
أوروبا  سطى  الاسعغض  غعاخض  أن  غمضظه  السالط  "إن 
أجفه  وأبثى  التراري"،  لقتائاس  الاخثي  لصغادة 
رئغج  وظّثد  افتادي"،  تراطإ  إدارة  لـ"صرار  الضئغر 
تراطإ  بصرار  غعظضر  ضطعد  جان  افوروبغئ  المفعضغئ 
خطغر"،  تث  إلى  خاذؤا  "صرارا  واسائره  اقظستاب، 
"خطأ  بأّظه  الصرار  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  ووخش 

تصغصغ بتص العقغات الماتثة وضعضئظا طسا".
تطغفعظغًا  اتخاق  طاي  تغرغجا  العزراء  رئغسئ  وأجرت 
بالرئغج افطرغضغ وسّئرت له سظ خغئئ أططعا لصراره، 
اظاصاد  شاةظإ  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  الرئغج  وأطا 
تراطإ لصراره باقظستاب طظ اقتفاصغئ، ورشخ التضط 
سطغه بسئإ عثا الصرار، ودسا إلى سمض طحارك طسه طظ 
أجض الاعخض إلى اتفاق، وأّطا الخغظ شأّضثت الاجاطعا 
اقتتاد  طع  طحارضا  بغاظا  وأخثرت  بارغج،  باتفاصغئ 
افوروبغ تسعثت شغه باضبغش الاساون شغ جئغض خفخ 

ضمغئ اقظئسابات الضربعظغئ.
تّط  دولغئ  اتفاصغئ  أعط  طظ  تراطإ  إدارة  اظستاب  إّن 
تعصغسعا، والاعاشص سطغعا، طظ صئض طسزط دول السالط 
وبمحارضئ  أوباطا،  الساغص  افطرغضغ  الرئغج  بصغادة 
أطرغضغ  ظضعص  بمبابئ  ُغسائر  الضئرى،  الثول  جمغع 
شاضح تةاه طا ُغسّمى بسقطئ الئغؤئ وأطظ الئحرغئ، 
طسآولغاتعا  سظ  ُطَئّرر  غغر  فطرغضا  تراجع  عع  بض 
الساجئ  بعا  أخّط  لطالما  طسألٍئ  شغ  والاجاطاتعا، 
والثئراء افطرغضان أظفُسعط آذاَن السالط وعط ُغطّتعن 
أعمغاعا  لمثى  اقتفاصغئ  سطى  الاعصغع  ضرورة  سطى 

وخطعرتعا وضرورة اقلاجام بئظعدعا.
صاله  طا  شُغئّثل  تراطإ  غأتغ  بساذئ  وبضض  وعضثا 
أجقشه، وغجسط بأّن أطرغضا تثسر الارغطغعظات بسئإ 
جاظإ  رّجتئ  شإدارته  تسثغطعا،  غةإ  وأّظه  اقتفاصغئ، 
طظ  تظططص  فّظعا  الئغؤئ،  تساب  سطى  المادغئ  افرباح 
صاسثة الربح والثسارة شغ ضض جغاجاتعا، وق ُغدغرعا 
خروجعا سطى اإلجماع الثولغ، ضما أّظعا لط تطافئ إلى 
لط  شعغ  الصرار،  عثا  بسئإ  لثغعا  الثاخطغ  اقظصسام 
افجعاء  بالاعاب  وق  الثولغئ،  افجعاء  باعتغر  ق  تأبه 
الثاخطغئ، ذالما أّن أطرغضا لظ تاضّطش بأي إظفاق ق غسعد 
سطغعا بالربح، شعثه إدارة ُتفّضر بسصطغئ الااجر ولغج 

بسصطغئ السغاجغ.
المجغث  لعا  جُغعّشر  ضان  وإْن  عثا  أطرغضا  اظستاب  إّن 
طظ افطعال، ولضّظه بالُمصابض جغجسجع طضاظاعا الثولغئ، 
لصغادة  لطاصثم  أخرى  دولغئ  لصعى  الفرخئ  وجُغاغح 

السالط بثقً طظعا.
ختغح أّظه ق غعجث شغ سالط الغعم طظ الصعى الثولغئ طظ 
غمطك الصثرة سطى التطعل طضان أطرغضا، لضّظ تضرار طبض 
عثه الصرارات غغر التضغمئ الاغ تخثر سظ إدارة تراطإ 
جغجغث طظ ُسجلاعا، وجغعجث الفرخئ الثخئئ لاضاغض 
الصعى الثولغئ ضث أطرغضا، وجُغْدسش طظ صئدئ اإلدارة 
افطرغضغئ سطى الحآون الثولغئ، وجغعغأ لصثوم الصعة 
الثولغئ اإلجقطغئ بإذظه تسالى، وُغمّضظعا طظ الخسعد 

 جرغساً، لاائعأ طضاظعا القئص بعا شغ صغادة السالط

رطدان   ٨ السئئ،  الطظثظغئ،  (التغاة  طعصع  أورد 
١٤٣٨عـ، ٢٠١٧/٦/٣م) خئرا جاء شغه: "صالئ صعات تابسئ 
لغئغا  حرق  شغ  المامرضج  الطغئغ»  العذظغ  لـ «الةغح 
شغ  اجاراتغةغئ  طثظاً  دخطئ  إظعا  (الةمسئ)،  أطج 
طظطصئ الةفرة الختراوغئ واحائضئ طع شخائض طظاوئئ 
بسث حظ غارات جعغئ طضبفئ شغ المظطصئ. وغدشط 
«الةغح العذظغ الطغئغ» طظ أجض تعجغع وجعده شغ 
السغطرة  سطى  غاظاشج  تغث  وجظعبعا،  لغئغا  وجط 
افطط  طظ  المثسعطئ  بالتضعطئ  طرتئطئ  صعات  طع 
والاخسغث  آخرغظ.  وخخعم  ذرابطج  شغ  الماتثة 
إلى  الراطغئ  الثولغئ  الةععد  لطثطر  غسرض  السسضري 
تعتغث المسسضرات السغاجغئ والمسطتئ شغ حرق لغئغا 
وغربعا، والاغ تعاخض الاظاشج سطى السططئ، سطى رغط 
الاعخض إلى خطئ اظاصالغئ بعجاذئ افطط الماتثة شغ 
أواخر السام ٢٠١٥. وضاظئ احائاضات أطج بغظ الصعات 

المعالغئ لـ «الةغح العذظغ» و«جراغا الثشاع سظ بظشازي»، وعغ صعة تدط إجقطغغظ وطصاتطغظ آخرغظ شروا 
أطام تصثم «الةغح» طظث السام الماضغ شغ طثغظئ بظشازي حرق الئقد. وصال الظاذص باجط «الةغح العذظغ 
الطغئغ» أتمث المسماري إن ١٢ طصاتقً، جائ سطى ضض جاظإ، لصعا تافعط. وأضاف أن «الةغح العذظغ» بسط 
جغطرته سطى طثن ودان وععن وجعضظئ، سطى رغط أظه لط غسغطر سطى صاسثة الةفرة الةعغئ إلى الشرب طظ 
ودان. وأظعرت لصطات شغثغع طظ ودان، الاغ دخطاعا «ضاغئئ الجاوغئ» الاابسئ لـ «الةغح العذظغ الطغئغ» أطج، 
جغارات تتارق سطى جاظإ الطرغص وسثدًا طظ الةبث ططصاة سطى افرض. وجاء الاصثم بسث أن صال طسآولعن 
سسضرغعن وجضان إن ذائرات طصاتطئ تابسئ لصعات «الةغح العذظغ» حظئ ضربات جعغئ طضبفئ لغض الثمغج 
سطى الةفرة. وبثأ تفار شغ السغطرة تثرغةاً سطى افرض شغ العصئ الثي غرشخ شغه التضعطئ المثسعطئ طظ 
افطط الماتثة شغ ذرابطج. وذالما غصعل «الةغح العذظغ الطغئغ» إظه غاعصع السغطرة سطى الساخمئ سطى رغط 
أن ضبغرغظ غحضضعن شغ أن لثغه الصثرة سطى الصغام بثلك. وجاء الاخسغث افخغر شغ أسمال السظش شغ المظاذص 
الختراوغئ بعجط لغئغا بسث طصاض سحرات المصاتطغظ المعالغظ لـ «الةغح العذظغ» الحعر الماضغ شغ عةعم 

سطى صاسثة «براك الحاذأ» الةعغئ صرب جئعا جظعب غربغ الةفرة".
: إلى طاى غسامر حقل دم المسطمغظ الظازف عثا باقظعمار شغ لغئغا؟!، إلى طاى جغئصى عآقء 
البعار أدوات شغ أغثي برغطاظغا وأطرغضا شغ خراسعما سطى بسط الظفعذ السغاجغ وظعإ بروات لغئغا؟!، 
طخالتعط  أن  غثرضعا  أن  لعط  آن  أطا  الجائفئ؟!،  والمخالح  الدالئ  افععاء  تاصاذشعط  جغئصعن  طاى  إلى 
التصغصغئ عغ باقظسااق طظ الائسغئ فطرغضا وأوروبا، وبطفر طحارغسعط وطثططاتعط، وشغ لط حمطعط 
وتعتغث خفعط سطى طحروع واتث وعع إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ شغعا سجعط شغ 

الثظغا وشقتعط شغ اآلخرة.

يا ثوار ليبيا: أليس فيكم رجل رشيد؟!

نساء وذراري الروهينجا وطوفان الرهبان البوذيين

روت زبغثة ذات الثمسئ وسحرغظ ربغسا ضغش اصاتط 
شإذا  غعم  ذات  الخشغرة  صرغاعا  طغاظمار  شغ  الةغح 
الثي  بابظعا  وإذا  بتغاتعط  بالفرار  غطعذون  بالرجال 
غئطس طظ السمر ٨ جظعات غفر خطفعط وصئض أن غئاسث 
لئغاعا  زبغثة  سادت  صاغق.  شغصع  رخاخئ  تخغئه 
تتادظ ذفطعا وجطج الظسعة تعلعا شإذا بالةغح 
غسعد وغصاادعا الطشاة تتئ تعثغث السقح لقساثاء 
سطغعا. (عغعطظ راغاج أوبجغرشر ٢٠١٧/٤/١٧). زبغثة 
اجط طساسار لعاتثة طظ ظساء الروعغظةا طظ صرغئ 
الروعغظةا  لمساظاة  رطج  زبغثة  ولسض  ظغعظشسعظس، 
الثولغ  المةامع  لظفاق  رطج  الثاطج،  ساطعا  شغ 
ظخرة  سظ  المسطمغظ  ووعظ  الفارغئ  وحساراته 

إخعاظعط شغ اهللا.
طضبفئ  دبطعطاجغئ  تترضات  افخغرة  الفارة  حعثت 
لطتضعطئ شغ طغاظمار طظ أجض تتسغظ خعرة الظزام 
أطام المةامع الثولغ بسث تعالغ الاصارغر والحعادات 
طظ ظاجغظ طظ سمطغات الاطعغر السرصغ شغ طغاظمار. 
وظعرت الرئغسئ الماعجئ زورا وبعااظاً بةائجة السقم 
أوظب جان جع سطى حاحات الاطفاز وشغ المآتمرات 
إلى  اقظاصال  بخسعبئ  السالط  لاصظع  الختفغئ 
وسمث  تتثغات.  طظ  عثا  غخاتإ  وطا  الثغمصراذغئ 
الثولغ  الثسط  سطى  لطتفاظ  خعرته  لاطمغع  الظزام 
والثي ظعر شغ زغادة اقجابمارات الثارجغئ والثسط 
دبطعطاجغًا  خطابا  الثولئ  وتئظئ  الماعاخض.  المادي 
غثفش طظ تثة الاظثغث باضطعاد الروعغظةا وغطالإ 
بالسقم والمخالتئ دون اإلخقل بالمعصش الرجمغ 
سرصغ  لاطعغر  تحغر  الاغ  افطمغئ  لطاصارغر  الراشخ 
شغ  الروعغظةا  بتص  لقساراف  والرشخ  طغاظمار  شغ 
الةظسغئ والتصعق والتماغئ. وحمطئ عثه الاترضات 
الرطعز  وبسخ  الشرب  شغ  الثول  بجسماء  لصاءات 
طتاضمات  طآخرا  حمطئ  ضما  والسغاجغئ  الثغظغئ 
وتغرة  أن  إق  الماحثدغظ  الصعطغغظ  لئسخ  خعرغئ 
شعق  تسغح  والمظطصئ  تاخاسث  أراضان  شغ  افتثاث 

خفغح جاخظ.
الراعإ  اجاعض  أراضان  شغ  افتثاث  تفاصط  وطع 
الئعذي جغأ الثضر أحغظ وغرابع عثا الحعر بجغارة 
إلى طثغظئ أضغاب شغ وقغئ أراضان. ووخفئ الختش 
الماطرشئ   ٩٦٩ لترضئ  الروتغ  لطجسغط  الةعلئ  عثه 
الةعلئ  أن  والقشئ  بالشاطدئ.  لطمسطمغظ  المسادغئ 
طظ  طحثدة  تراجئ  تتئ  تمئ  أراضان  وقغئ  شغ 
الضراعغئ  غظحر  المسطمغظ  طظاذص  شغ  شاةعل  افطظ 
ضث  الصعطغغظ  وغبغر  الئعذغغظ  الرعئان  بغظ 
لعط  لغج  بظشال  بأظعط  غخفعط  الثغظ  المسطمغظ 
تص شغ أرض طغاظمار. وبالرغط طظ أن وغرابع غظحر 
خطاب الضراعغئ إق أظه شغ طأطظ طظ التضعطئ وتتئ 
تماغئ ودسط افطظ، وأبارت عثه الجغارة الرسإ شغ 
الترب  ذئعل  بصرع  أحئه  وضأظعا  السجل  المسطمغظ 
لسثم  الروعغظةا  دشع  الثي  عع  الثعف  عثا  ضثعط. 
طعاجعئ الرعئان الماطرشغظ والصعطغغظ الثغظ أغطصعا 
بتةب  ظغسان/أبرغض   ٢٨ شغ  إجقطغاغظ  طثرجاغظ 
واعغئ شطط غضظ الرعئان شغ طعاجعئ المسطمغظ بض 
ضاظعا برشصئ وتماغئ افطظ والحرذئ. َشِعَط المسطمعن 
المسادسفعن شغ أراضان طظ عثه الةعلئ لسثو اهللا 
وغرابع أن الرعئان الئعذغغظ غتدرون فطر طا وأظعا 
بمبابئ إظثار بطعشان صادم. ظسأل اهللا أن غتفزعط 

وغبئاعط وغةئر ضسرعط.
الرعئان  بغظ  الضراعغئ  ظحر  سطى  وغرابع  غصاخر  لط 
الئعذغغظ بض بات غثاذإ اإلسقطغ الشربغ الثي ذشئ 
ضسإء  المسطمغظ  سظ  وغاتثث  اإلجقطعشعبغا  سطغه 
طحارك ق بث طظ الاضاتش لطصداء سطغه والعصعف شغ 
وجعه طظ أجض تماغئ الععغئ الصعطغئ ضما جماعا. 
غتثر الشرب طظ أن سثم العصعف شغ وجه المسطمغظ 

خّسث  المةامع.  وأجطمئ  اإلجقم  لظحر  جغآدي 
تئظئ  بغظما  الضراعغئ  خطاب  طظ  الئعذغعن  الرعئان 
سظ  والثشاع  الظاسمئ  الثبطعطاجغئ  الطشئ  التضعطئ 
وجعان  أظعما  افطر  وتصغصئ  الثغمصراذغئ،  حسارات 

لسمطئ واتثة.
وشغ إذار الةععد لاشغغر الخعرة السطئغئ سظ طغاظمار 
وردًا سطى اقتعاطات بالاساغط اإلسقطغ سطى الروعغظةا 
الختفغغظ  طظ  لةعلئ  طغاظمار  شغ  التضعطئ  ظسصئ 
افغطئغئ  ذات  أراضان  وقغئ  شغ  والثولغغظ  المتطغغظ 
المسطمئ وصث اجامرت الةعلئ طظ ١٠-٢٩ آذار/طارس 
وحمطئ طثغظاغ طاوظشثاو وبعبغثاوظس وضعاتغعما 
وتمضظ الختفغعن طظ الاةعل شغ ١٦ صرغئ و٤ طثغمات 
الظاس  لعط  وذضر  جضاظعا.  طظ  وجمسعا  لطظازتغظ 
تثععر افوضاع وجعء التال والثعف الثي غثغط سطى 
لطظزام  المعالعن  الختفغعن  بثل  الغعطغئ.  تغاتعط 
سطى  الطعم  وإلصاء  التضعطئ  طعصش  تئرغر  شغ  الةعث 
الدتاغا واتعام السجل بممارجئ أسمال سظش ولضظعط 
ذضروا تصغصئ تثطغ الصطعب وعغ أن الظساء شغ ضض 
صرغئ طظ الصرى الـ١٦ ذضرن اظاحار تاقت اقغاخاب 
سظ  الختفغ  الاصرغر  (وظحر  باقغاخاب.  والاعثغث 
والثعف  "السظش  بسظعان  المتطغ  اإلسقم  شغ  الجغارة 
شروظاغر  لماظشثاو"  اإلسقطغئ  الرتطئ  سطى  غعغمظان 

طغاظمار ١١ أغار/طاغع ٢٠١٧).
تصعق  لمفعضغئ  تصرغر  المتطغ  الاصرغر  جئص  وصث 
طروسئ  سمطغات  سظ  الماتثة  لفطط  اإلظسان 
واظاعاضات جسغمئ طظ صئض صعات افطظ شغ طغاظمار 
ضث الروعغظةا شغ وقغئ أراضان الحمالغئ. وأن عثه 
لقغاخاب  طسئعق  غغر  تةما  حمطئ  اقظاعاضات 
"الةاردغان"  ختغفئ  جططئ  وصث  والصاض.  الةماسغ 
تضحش  طآخرا  ظعرت  خعر  سطى  الدعء  الئرغطاظغئ 
الثغظ  افذفال  وطظعط  الروعغظةا  القجؤغظ  طساظاة 

تسرضعا لةروح وتروق سطى غث الةغح شغ طغاظمار.
ذضرت طفعضغئ افطط الماتثة لقجؤغظ أن أضبر طظ 
١٨٦,٠٠٠ طظ الروعغظةا صث شروا طظ طغاظمار شغ إذار 
سمطغئ الاعةغر الصسري الاغ تصعم بعا التضعطئ شغ 
إن  بظةقدغح  شغ  المفعضغئ  طمبض  وصال  طغاظمار. 
الرجال والظساء وافذفال طظ عآقء القجؤغظ سرضئ 
لثطر العصعع ضدتاغا لطةرغمئ طا لط تاثث إجراءات 
ساجطئ. ولسض طظ أعط أجئاب عرب الظاس طظ صراعط 
طظازل  سطى  الشعغاء  بعا  غصعم  الاغ  العةمات  عغ 
افذفال  وغصاطعن  الرجال  غصاادون  تغث  المسطمغظ 
وغساثون سطى أسراض الظساء. وبسث عثا إذا بالحغثئ 
طةرطغ  طع  والاساون  السعن  غث  تمث  واجث  تسغظئ 
طظ  السظخري  الظزام  طع  لطافاوض  وتظادي  طغاظمار 
سج  المعلى  صعل  طاظاجغئ  الروعغظةا،  أزطئ  تض  أجض 
يِن  ِّ ا يِف  َقاتَلُوُكْم  ِيَن  َّ ا َعِن   ُ ابَّ َفْنَهاُكُم  ﴿إِغََّما  وجض 
َّوُْهْم  ن تََول

َ
ْخرَُجوُكم مِّن دِيَارُِكْم وََظاَهُروا بَلَ إِْخرَاِجُكْم أ

َ
وَأ

الُِموَن﴾. ْوَحَِك ُهُم الظَّ
ُ
َُّهْم َفأ َوَمن َفَتَول

ظساء  دطعع  تةش  ولط  الاعالغ  سطى  الثاطج  لطسام 
وشاغات الروعغظةا. خمج جظعات سةاف واقجاشابئ 
إن  لعا.  صغمئ  ق  وتظثغثات  حسارات  إق  غصابطعا  ق 
ق  ظخرتعط  وذرغص  طسروف  والزالط  طسطعم  السثو 
فعض  طعجعئ  والثسعة  وبخغرة،  بخر  ذو  غثطؤه 
وطالغجغا  بظةقدغح  جغعش  شغ  والمظسئ  الصعة 
وبقد المسطمغظ لغظفدعا غئار الثل سظعط وغسارسعا 

لتماغئ أسراضعط والثوذ سظ ذرارغعط.
وجاوس  الشعغاء  غظسغ  رحغث  رجض  شغضط  ألغج 

الحغطان؟ 
ِ وَالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن  ﴿َوَما لَُكْم َال ُيَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابَّ
ْخرِْجَنا ِمْن 

َ
ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا أ َّ اِن ا َ ْ الرَِّجاِل وَالنَِّساءِ وَالِْو

ًّا وَاْجَعل  ِ نَك َو ُ َّ َا ِمن  ْهلَُها وَاْجَعل جَّ
َ
الِِم أ ِذهِ الَْقْريَِة الظَّ َهٰ

 ﴾نَك نَِصريًا ُ َّ َا ِمن  جَّ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: عثى طتمث (أم غتغى)ـ 
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وشرضئ  الةاظئغظ،  طظ  وطثظغغظ  جظعد  طصاض  سظ 
التضعطئ المتطغئ شغ ضحمغر العظثغئ افتث الماضغ 
(٢٠١٧/٥/٢٨) تزر الاةعال سطى المظطصئ لطسغطرة 
سطى العضع افطظغ شغ أسصاب طصاض جئجار أتمث بعات 
(زسغط تجب المةاعثغظ) الثي غطالإ بإلتاق ضحمغر 

المتاطئ بئاضساان.
وعضثا شإظه ضطما عثأت افوضاع افطظغئ شغ ضحمغر 
المتاطئ تعثأ الةئعئ سطى الثط الفاخض بغظ الئطثغظ، 
وضطما صاطئ التضعطئ العظثغئ بأسمال صاض أو تخسغث 
الئطثغظ.  بغظ  الةئعئ  احاسطئ  المتاطئ  ضحمغر  شغ 
صرار  تطئغص  ترغث  ق  العظث  أن  الةمغع  لثى  وطسطعم 
تصرغر  تص  بمظح  الصاضغ  الثضر  جابص  افطظ  طةطج 
المخغر، شعغ تسطط أظه إن ُذئص شإن الظاس شغ ضحمغر 
غسائروظعا  تغث  باضساان  إلى  اقظدمام  جغصررون 
حسار  بسئإ  إلغعا  وغظامعن  تمبطعط  الاغ  دولاعط 
اإلجقم الثي ترشسه؛ شخثق شغ العظثوس طا خثق 
شغ  والظخارى  الغععد  طظ  أطبالعط  المحرضغظ  سطى 
اْلُمْطِك  ِطَظ  َظِخغٌإ  َلُعْط  ﴿َأْم  وتسالى:  جئتاظه  صعله 
اآلخر،  الةاظإ  وسطى  َظِصغًرا﴾.  الظَّاَس  ُغْآُتعَن  َق  َشــِإًذا 
عع  المتاطئ  ضحمغر  شغ  المصاوطئ  غثسط  الثي  شإن 
جعاز اقجاثئارات الئاضسااظغ (ISI)، وعع الةعاز الثي 
إجقطغئ  ظحأة  ُأظحأ  والثي  الةغح،  لصغادة  غثدع 
سظث ظحأة الثولئ الئاضسااظغئ، وضان جض سمطه غصعم 
ضاظئ  لثلك  (العظث)،  الاارغثغ  لطسثو  الارخث  سطى 
اإلجقطغئ  الةماسات  طقتصئ  لغسئ  الةعاز  سصغثة 
المثابرات  أجعجة  ضتال  الثاخض،  شغ  والمسارضغظ 
شغ طثاطش بطثان السالط اإلجقطغ، وفظه لط غتخض 
اتفاق جغاجغ بغظ الئطثغظ ظض الةعاز سطى سصغثته 
طع  ضحمغر،  بصدغئ  غاسطص  شغما  وتتثغًثا  السغاجغئ، 
الاتفر سطى طثاطش الصداغا بغظ الئطثغظ واقظحشال 
بحضض أضئر شغ طقتصئ المثطخغظ طظ أعض الئطث، طظ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  قجائثال  الساططغظ 
بالثولئ المثظغئ الصائمئ، وطظ المةاعثغظ المصاوطغظ 

شغ ضحمغر أو شغ أششاظساان.
إّن الظزام شغ باضساان ق غعاط لطرأي السام شغ الئقد، 
السئض  بحاى  وتدطغطه  شغه  الاقسإ  سطى  صادر  شعع 
وخخعخا طظ خقل اإلسقم المتطغ الثي أخئح سةغظئ 
والادطغض.  الضثب  جغاجاه  وسظعان  غثه  شغ  ذغسئ 
الةغح،  طآجسئ  شغ  تضمظ  الظزام  طحضطئ  لضظ 
والمعالغئ  الاابسئ  الةغح  صغادة  بغظ  طظصسمئ  شعغ 
المثطخغظ  وبغظ  أطرغضا -،  ظفسه -أي  الظزام  لسغث 
شغ الةغح وعط افغطئغئ، وعثه افغطئغئ بالظسئئ له 
بتاجئ إلى تروغخ وتصثغط بسخ اإلظةازات السغاجغئ 
شغما غاسطص بضحمغر تاى تشغر طظ سصغثتعا الصاالغئ 
التالغئ  افطرغضغئ  اإلدارة  ضسش  وبسئإ  العظث.  ضث 
واظحشال  إلتاتا،  أضبر  دولغئ  ططفات  شغ  واظحشالعا 
اإلدارات السابصئ شغ المطفات ذاتعا الاغ سةجت سظ تض 
شغ  اقصاخادغئ  افوضاع  تفاصط  إلى  إضاشئ  طظعا،  أي 
أطرغضا، ضض عثه السعاطض جسطئ صدغئ ضحمغر تراوح 
طضاظعا بالرغط طظ تعاشص الصغادتغظ السغاجغاغظ شغ 

ضق الئطثغظ سطى التض.
تغك  طعما  شطسطغظ،  صدغئ  طبض  ضحمغر  صدغئ  إّن 
وعما  جئغًق،  لعما  تةث  ق  شإظعا  طآاطرات  طظ  لعما 
شغ اظازار طظ غتررعما، وعع غغر ضائظ إق بالةغح 
به  بحر  الثي  الراحث  الثطغفئ  غصعده  الثي  المسطط 
 ْ ِه ُ َعَلْ َد، َفَْفَُح هللااَّ ِي اْلِهْ ْ ُأمَّ ٌم ِم ْ رجعل اهللا : «َْغُزو َق
 ْ ُ َلُه ْغِفُر هللااَّ الِسِل،َ  َّ َ ِفي ال ِل ِد َمْغُل ِك اْلِهْ ُُل اِ  َ َحَّى ُيْلُق َ َمْرَ ى اْب َ ُدوَن ِع ِ اِم َفَ َّ َن ِإَلى ال ِرُف َ ْ ْ، َفَ َُه ُذُن

 «اِم َّ ِال

بغظ  السالص  العتغث  المطش  ضحمغر  صدغئ  تضعن  تضاد 
العظث وباضساان طظث تصسغط اقتاقل الئرغطاظغ لحئه 
الصارة العظثغئ شغ سام ١٩٤٧م وإظحاء دولئ باضساان، 
الئاضسااظغ  السغاجغ  المعصش  أن  طظ  الرغط  وسطى 
ضحمغر،  صدغئ  تعل  طاطابًصا  غضعن  غضاد  والعظثي 
المظاذص  افول:  صسمغظ؛  إلى  ضحمغر  تصسغط  وعع 
(الاغ  وضحمغر"  "جاطع  وعغ  العظث  صئض  طظ  المتاطئ 
والباظغ:  وقداخ)،  ضحمغر،  ووادي  جاطع،  طظ  تاألش 
و"جغطةغئ".  تابع لئاضساان وعع "أزاد ضحمغر"  صسط 
وعثا الاطابص شغ الرؤى تخض بسث اقجاصرار الظسئغ 
شغ المحعث السغاجغ العظثي بسث صثوم تجب بعاراتغا 
وعع  ١٩٩٦م،  سام  اظاثابات  شغ  السططئ  إلى  جاظاتا 

التجب الثي غمغض شغ جغاجاه إلى الائسغئ فطرغضا.
سطى الرغط طظ عثا الاطابص وسصث السثغث طظ الطصاءات 
السغاجغئ بغظ الئطثغظ لطعخعل إلى تض غاط تطئغصه 
سمطًغا سطى افرض، إق أن الةئعئ لط تعثأ غعًطا، طظث 
أخثر الئرلمان الئرغطاظغ شغ ١٧ تمعز/غعلغع ١٩٤٧م 
الئرغطاظغ  التضط  أظعى  الثي  العظث  اجاصقل  صاظعن 
تئصغ  ضاظئ  الاغ  الثئغبئ  برغطاظغا  وضسادة   - لعا 
تتاطعا  ضاظئ  الاغ  المةاورة  الئطثان  بغظ  لطظجاع  بآرًا 
برغطاظغا  أوسجت   - حضطغا  اجاصقق  وأسطاعا  سسضرغا 
تتضمعا  ضاظئ  الاغ  اإلطارات  تطك  إلى  اظستابعا  بسث 
شغ العظث بأن تظدط إطا إلى العظث أو باضساان وشًصا 
الاصسغمات  اقسائار  بسغظ  افخث  طع  جضاظعا  لرغئئ 
دولاا  لثلك  تئًسا  وتضعظئ  إطارة،  ضض  شغ  الةشراشغئ 
العظث وباضساان، غغر أن بقث إطارات لط تاثث صراًرا 
بعثا الحأن، وعغ تغثر آباد وجعظاغاد وضحمغر، أطا 
 - جغظس)  (عاري  العظثوجغ  تاضمعا  صرر  شصث  ضحمغر 
إلى  اقظدمام   - طساصًق  غزض  أن  شغ  شحض  أن  بسث 
باقظدمام  المسطمئ  افغطئغئ  رغئئ  طاةاعًق  العظث، 
السابصئ  الئرغطاظغئ  الصعاسث  وطاةاعًق  باضساان  إلى 
شغ الاصسغط. وصث صئطئ العظث اظدمام ضحمغر إلغعا، 
ورشدئ اظدمام اإلطارتغظ افخرتغظ إلى باضساان بظاء 
سطى رأي تاضمغعما. بسث ذلك تطعرت افتثاث جرغساً، 
شاظثلع صاال طسطح بغظ المسطمغظ شغ ضحمغر والصعات 
لبطبغ  العظث  اتاقل  سظ  أجفر  ١٩٤٧م  سام  العظثغئ 
العقغئ، بط تثخطئ افطط الماتثة شغ الظجاع وأخثر 
سطى  غظّص  ١٩٤٨/٨/١٣م  شغ  صــراًرا  افطظ  طةطج 
وصش إذقق الظار وإجراء اجافااء لاصرغر طخغر اإلصطغط.

العظث  طظ  طسؤعلعن  صــال  الماضغ  افجــئــعع  شغ 
وباضساان إن بقبئ أحثاص صاطعا شى إصطغط ضحمغر 
الثولاان  تئادلئ  تغظ  الثمغج،  غعم  سطغه  الماظازع 
بغظعما.  الاعتر  غآجب  طا  وعع  التثود،  سئر  الصخش 
الئاضسااظغ  الةغح  اتعط  صئطه  الثي  افجئعع  وشغ 
الصرى  شغ  باضساان  أعض  بمعاجمئ  العظثي  الةاظإ 
التثودغئ سطى الةاظإ الئاضسااظغ طظ إصطغط ضحمغر، 
لطةغح  طعاصع  عاجمئ  إظعا  العظثغئ  الصعات  وصالئ 
الئاضسااظغ شغ ضحمغر ودطرتعا جسًغا لمظع طسطتغظ 
طظ الاسطض طظ الةاظإ الئاضسااظغ، لضظ إجقم أباد 
شغ  الحرذئ  (طسؤعل  سبمان  طتمث  وصال  ذلك،  ظفئ 
طظ  الئاضسااظغ  الحطر  شغ  الةظعبغئ  بعظح  طظطصئ 
طثظغان  وُصاض  الخئاح،  شغ  بثأ  الصخش  إن  ضحمغر) 
وأخغإ جائ، وشغ أسمال سظش طظفخطئ صال طاتثث 
إن  ضحمغر  طظ  العظثي  الحطر  شغ  الحرذئ  باجط 
ابظغظ طظ "الماحثدغظ" ُصاق شغ طظطصئ جعبعر غعم 

الثمغج.
الةظعد  بغظ  احائاضات  اظثلسئ  افخغرة  افجابغع  شغ 
المظاذص  طظ  السثغث  شغ  والئاضسااظغغظ  العظعد 
أجفر  طا  ضحمغر،  حطري  بغظ  الفاخض  الثط  سطى 

أبطشئ وزغرة الثولئ بعزارة السثل السعداظغئ، (تعاظغ 
تعر الثبئ)، طسآول الترغات وافدغان بعزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ، (اغان تغرظر)، البقباء باتةاه التضعطئ لاسثغض 
طعاد بالصاظعن الةظائغ، لااسص طع الثجاعر، والمعابغص 
الثولغئ، طظ بغظعا المادة الماسطصئ بالجي الفاضح، شغ 
الصاظعن الةظائغ، والمادة (٨) الماسطصئ بالتصعق الثغظغئ 

والسئادة. (ختش افربساء ٢٠١٧/٥/٢٤م)
شغ ضض غعم تضحش تضعطئ السعدان لطظاس تثطغعا 
سظ حسارات اإلجقم الاغ رشساعا بسث اظصقب ١٩٨٩م، 
وذلك بسث أن اخطش أعض السعدان تعلعا، وجاظثوعا 
بالمال، وصثطعا أوقدعط، ودطاءعط وأرواتعط تماغئ 
لعا ولرئغسعا، إق أن ظزام اإلظصاذ بصغادة الئحغر خان 
لغئحر  سظعا،  وظضث  الحرغسئ،  باطئغص  سععده  ضض 
الظاس بثولئ دغمصراذغئ تثغبئ، غضعن الاحرغع شغعا 
سطى  بظاء  تآخث  وافتضام  الظاس،  لرب  ولغج  لطظاس 
طعاشصاعا لحرسئ الشرب ق بظاء سطى صعة الثلغض، وعثا 
طا أضثته أسقه وزغرة الثولئ بعزارة السثل، لاسطظ سطى 
طع  لااماحى  الصعاظغظ  وغئثلعن  غشغرون  أظعط  المف، 
حرسئ الشرب الضاشر المساسمر، شغ بطث أضبر طظ ٩٩٪ 

طظ أعطه طسطمعن.
شعغ  تطئص،  ق  الصعاظغظ  عثه  أضبر  أن  طظ  بالرغط 
لط  ذلك  ولضظ  العرق،  سطى  حضطغاً  شصط  طعجعدة 
غرِض تططسات التضعطئ لطاطئغع طع أطرغضا، طما جسض 
سطغعا،  غساأجثون  وطظزماتعط  بسفاراتعط  الضفار 
وإلشاء  الاظازقت،  طظ  المجغث  تصثم  لضغ  وغعثدوظعا 
الصاظعن  تعاعا  الاغ  الحرسغئ،  وافتضام  الصعاظغظ 
الةظائغ لسظئ ١٩٩١م، طبض المادة ١٤٦ سصعبئ الجظا الرجط 
لطمتخظ، والةطث لشغر المتخظ، والمادة ١٤٨ سصعبئ 
الطعاط، والمادة ١٢٦ سصعبئ الردة؛ الصاض، لمظ لط غضظ 

تثغث سعث باإلجقم، ولط غاإ بسث اقجااابئ...إلت.
باارغت  ووتح،  راغاج  عغعطظ  خفتئ  شغ  جاء  شصث 
اإلسثام  سصعبئ  إلشاء  غةإ  سظعان:  تتئ  ٢٠١٢/٥/٣١م، 
رجماً شغ السعدان، ظصقً سظ داظغغض بغضغض، طثغر صسط 
أشرغصغا شغ عغعطظ راغاج ووتح صعله: "ق غةعز رجط 
أتث تاى المعت. ق بث أن ُغخطح السعدان شعرًا صعاظغظه 
الامغغجغئ وأن ُغطشغ سصعبئ اإلسثام، وجمغع السصعبات 
بمعجإ  سطغه  المارتئئ  الاجاطاته  تثرق  الاغ  الئثظغئ، 

المعابغص الثولغئ، الاغ وسث باتاراطعا.
ضما أن خئغر افطط الماتثة الثي جغرشع تصرغره سظ 
الاحرغسات والصعاظغظ شغ السعدان شغ أغطعل/جئامئر 
٢٠١٧م، أضث أظه لط غائَص الضبغر لاظسةط ضض الصعاظغظ 
بالمعابغص  غسمى  طا  طع  السعدان  شغ  والاحرغسات 

والصعاظغظ الثولغئ.
إن تظضإ التضعطئ وتساعطعا شغ تطئغص بسخ افتضام 
الةظائغ،  الصاظعن  طظ  لاشغغرعا  وسمطعا  الحرسغئ، 
والسسغ إلرضاء الضاشرغظ بأي بمظ، شاح الئاب واجساً، 
الحئاب  أتث  صثم  تغث  اإلجقم،  أتضام  سطى  لطةرأة 
طظ  دغظه  لاشغغر  ٢٠١٧/٥/٧م،  باارغت  لطمتضمئ  ذطئاً 
عظاك  أن  لطظاس  غآضث  تاى  دغظغ)،  (ق  إلى  (طسطط) 

طظ   (٣٨) المادة  سطى  بظاء  السعدان،  شغ  دغظغئ  ترغئ 
الاسثغقت الثجاعغئ افخغرة، إق أن المتضمئ برأته طظ 
تعمئ الردة، بتةئ أظعط سرضعه سطى ذئغإ، ادَّسى أن 
الحاب طرغخ ظفسغاً، برغط إظضار طتاطغ الحاب وأعطه 
عثا اقتعام بالمرض، ولط تضظ عثه التادبئ افولى؛ 
جاتئ  السعداظغئ  المتاضط  ضاظئ   ٢٠١٤ السام  شفغ 
لسةال طبغر بسث التضط بإسثام طرغط إبراعغط إجتص، 
اظاعى  دولغا  غدئا  أبار  طا  والجظا،  بالردة  قتعاطعا 
بإجصاط طتضمئ اقجاؤظاف لطتضط وطشادرة طرغط طع 
رضغساعا إلى روطا تغث الاصئ رئغج العزراء اإلغطالغ 
طاتغع رغظجي والئابا شراظسغج بالفاتغضان، وطظعا إلى 

أطرغضا. (جعدان ترغئغعن الةمسئ ٢٠١٧/٥/١٢م).
أعض  سظ  أطرغضا  جارضى  الاشغغر  عثا  ضض  بسث  شعض 
اإلجابئ  ربعط؟  بحرغسئ  طامسضعن  وعط  السعدان 
صطساً ق إق إذا ضفروا بثغظ اإلجقم، صال تسالى: ﴿َولَن 
َّ تَتَّبَِع ِملََّتُهْم قُْل إِنَّ  َُهوُد َوالَ اجََّصاَرى َح ْ َ َعنَك ا تَْر
ِي َجاَءَك  َّ ْهوَاَءُهم َنْعَد ا

َ
ِ ُهَو الُْهَدى َولنَِئِ ايََّبْعَت أ ُهَدى ابَّ

ٍّ َوالَ نَِصرٍي﴾ ِ ِ ِمن َو ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن ابَّ
تضٍط،  أي  باطئغص  غرضى  ق  الشرب  أن  المسطعم  وطظ 
شغ  اإلجقم  لغاثخض  (اإلجقم)،  افطئ  طئثأ  سظ  غسئر 
المسطمعن  غسغح  تاى  المسطمغظ،  حآون  تظزغط 
تغاة إجقطغئ، شغثشسعط ذلك إلى إصاطئ دولاعط شدق 
سظ أن الظزام الشربغ شحض شغ تصثغط طسالةات ظاجسئ 
الحرجئ  العةمئ  عثه  شإن  لثا  الئحرغئ.  لطمحضقت 
ضث أتضام اإلجقم شغ التضط والسغاجئ واقصاخاد...

إلت، باجط (اإلرعاب) تآضث طا ذعئُئ إلغه أسقه.
إن طثالفئ أواطر اهللا شغ أي حأٍن طظ الحآون، وتئثغض 
تسثغعا  ترم  واضتئ،  تثودًا  جسطعا  الاغ  أتضاطه 
﴿تِلَْك  تسالى:  صال  ضئغر،  وجرم  ظطط  لعع  وتةاوزعا، 
ْوَحَِك ُهُم 

ُ
ِ َفأ ِ َفالَ َيْعَتُدوَها َوَمن َفَتَعدَّ ُحُدوَد ابَّ ُحُدوُد ابَّ

الُِموَن﴾. الظَّ
وطا تصعم به تضعطئ السعدان، طظ اجائثاٍل لفتضام 
الضاشر  حرسئ  طع  لاظسةط  الحرسغئ،  والصعاظغظ 
الثي  والدسش،  الاظازل  طساعى  تئغظ  المساسمر، 
وخض إلغه ظزام التضط شغ السعدان، لاظضحش تصغصئ 
الاعجه السطماظغ الخرغح لطثولئ، تماعغاً طع المحروع 
افطرغضغ، شغ الترب سطى اإلجقم باجط (اإلرعاب)، طما 
غآضث أن الثول الصائمئ شغ بقد المسطمغظ دول رعغظئ 
تصغط  لظ  شإظعا  السعدان،  تضعطئ  وطظعا  لطضاشرغظ، 
سطغه،  الترب  شغ  أطرغضا  تحارك  بض  اإلجقم؛  أتضام 
تمطاه، ولسض عثا داشع صعي لغرشع المسطمعن  وسطى 
المثطخعن أغادغعط سظ تأغغث عثا الظزام، والسمض طع 
المثطخغظ طظ أبظاء افطئ الساططغظ إلصاطئ حرع اهللا، 
بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
َعٌة تثَّر الظئغُّ سطغه الخقة والسقم، طظ إبط الصسعد سظ  ْ َماَت َوَلَْس ِفى ُعُِقِه َبْ إصاطاعا، شصال : «... َوَم

 ًَة َجاِهِلًَّة». رواه طسطط َماَت ِم
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

االشتباكات بين الهند وباكستان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: بقل المعاجر – باضساانـ 

النظام السوداني سادر في حربه على اهللا!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

حص اتفاق تثفغش الاخسغث ذرغصه وجط زتام المخالح 
اإلصطغمغئ والثولغئ رغط الثروصات الماضررة تارضا وراءه 
خرخات افراطض والغااطى وتدتغات جساطاً ضتاعا أعض 
الحام سطى طثى صرابئ جئع جظعات، وق زالئ ترتغئات 
إلى  به  لطعخعل  وجاق  صثم  سطى  جارغئ  اقتفاق  عثا 
الحضض المططعب الثي غتّعل جضان طظاذص اقتفاق إلى 
جةظاء ق غمطضعن طظ أطرعط حغؤا، وق جغما بسث أن 
تط تةمغع المسارضغظ لطاغغئ الحام طظ طظاذص طثاطفئ 
لغاط الجج بعط شغ عثا السةظ الضئغر، عثا السةظ الثي 
غفاصث إلى أدظى طصعطات التغاة المساصطئ وخاخئ طع 
اشاصاده لطبروات الئاذظغئ وطخادر المغاه، وشغ أبظاء ذلك 
غاط الاتدغر لمسرضئ ضث تظزغط الثولئ شغ طثغظئ الرصئ 
والاغ تسائر ساخمئ خقشاه المجسعطئ وخسارتعا تسائر 
ضربئ صعغئ لعثا الاظزغط بسث أن أوحك سطى خسارة 
المعخض ساخمئ الثقشئ المجسعطئ شغ حصعا السراصغ، 
والاغ جطماعا له الصعات السراصغئ سطى ذئص طظ ذعإ 
المسرضئ  عثه  وتصعد  وجغج،  بعصئ  خقشاه  إسقن  صئض 

أطرغضغًا  المثسعطئ  الضردغئ  الحسإ  تماغئ  وتثات 
والاغ تسائر السخإ الرئغج لصعات جعرغا الثغمصراذغئ 
وخاخئ بسث الاتدغرات الاغ أجرتعا وافجطتئ الاغ تط 
تسطغمعا طظ صئض أطرغضا الاغ جاآّطظ الشطاء الةعي لعا 
شغ طسارضعا ضث تظزغط الثولئ والاغ طظ الماعصع أن 
غاط شغعا ذرد تظزغط الثولئ طظ الرصئ باتةاه طثغظئ 
دغر الجور الاغ غاةعج ذاغغئ الحام بثوره لفاح طسرضئ 
طسزط  تةمثت  أن  بسث  وذلك  الثولئ،  تظزغط  ضث 
أسطاه  طما  الاخسغث؛  تثفغش  اتفاق  ظاغةئ  الةئعات 

له  المساظثة  والصعات  صعاته  لاةمغع  والمةال  العصئ 
طظ المطغحغات اإلغراظغئ وافششاظغئ تمعغثا لئثء طسارك 
السغطرة سطى دغر الجور، والاغ جاحعث طسارك حرجئ 
صث تطعل لغسثل الساار شغ ظعاغئ المطاف سطى وجعد 
لعا  غتسإ  وعمغئ  ضصعة  جعرغا  شغ  الثولئ  تظزغط 
الثور  أظعى  صث  غضعن  أن  بسث  وذلك  وعمغ،  تساب 
المرجعم له بظةاح بسث أن أوجث جرتا غائرا شغ جسط 
البعرة وحرخا ضئغرا شغ وصئ ضاظئ البعرة أتعج طا تضعن 
شغه إلى وتثة الخش والضطمئ، وبسث أن تحث السالط 

ضثه تتئ طسمى طتاربئ (اإلرعاب).
إن اظعاء دور تظزغط الثولئ شغ عثا الاعصغئ غظسةط 
الساطئ  والسغاجئ  الثولغ  لطمةامع  السام  الاعجه  طع 
المائسئ طظ صئض أطرغضا وطساسثتعا روجغا، وخاخئ بسث 
العخعل إلى اتفاق تثفغش الاعتر شغ بسخ المظاذص شغ 
جعرغا، شافطران غسغران بحضض طاعاٍز، وضض واتث طظعما 
غتااج إلى وصئ لغج بالصطغض، ولضظ ق حك أن افطر 
ضطه طاعصش سطى ظةاح اتفاق تثفغش الاخسغث تاى شغما 
غاسطص بمآتمر جظغش والتض السغاجغ افطرغضغ، شضان 
الثول  تثرضعا  ضئرى  أعمغئ  الاخسغث  تثفغش  قتفاق 
الفاسطئ والاغ وضسئ ضض بصطعا وطارجئ ضاشئ الدشعط 
تظزغط  جغئصى  التغظ  ذلك  وإلى  اقتفاق،  عثا  إلظةاح 
الثولئ وطتاربئ طا غسمى (اإلرعاب) شجاسئ تمارس طظ 
خقلعا ضاشئ أظعاع اإلرعاب الثولغ سطى أعض الحام طظ 

 صئض ذاغغئ الحام وأجغاده طظ الشرب الضاشر
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

جعرغا

هل انتهى دور تنظيم الدولة في سوريا؟؟
ـــــــــ ــــــــــ  بصطط: أتمث سئث الععاب*ـ 
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