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بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

ظحر طعصع (جئعتظغك سربغ، افربساء ١٩ جمادى اآلخرة 
١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٧م) خئرا جاء شغه: "أشاد الئغان الثااطغ 
لقجاماع العزاري الثي اخااط طساء الغعم افربساء شغ 
تتصغصعا  تط  الاغ  "اقظاخارات  أن  الةجائرغئ  الساخمئ 
سطى الةماسات (اإلرعابغئ) شغ المظطصئ السربغئ، غةإ 
أق تظسغظا ضرورة طعاجعئ الاتثغات التالغئ المرتئطئ 
بسعدة المصاتطغظ افجاظإ أو اظاصال الةماسات (اإلرعابغئ) 
إلى طظاذص أخرى، وبالاالغ غةإ سطغظا تظسغص جععدظا 
المحارضئ طع المةامع الثولغ لمضاشتئ عثه الزاعرة 
وطعاجعاعا". وأبرز بغان اقجاماع السربغ سطى ضرورة 
"تسجغج الرصابئ سطى التثود وتأطغظعا لمظع الثطر المثاعط 
الثي غحضطه ظجوح المصاتطغظ و(اإلرعابغغظ) طظ طظاذص 
وارتئاذعط  الثول  داخض  إلى  تسططعط  وإغصاف  الصاال 
تعرغإ  وطظابع  ذرق  ولمعاجعئ  الظائمئ،  الثقغا  طع 
المثثرات". ودسا الئغان إلى تعتغث جععد الثول السربغئ 
لمعاجعئ الاتثغات المطروتئ المرتئطئ بافطظ الفضري 
وطضاشتئ الاطرف المفدغ إلى (اإلرعاب) سئر حئضات 
الاعاخض وطعاصع اإلظارظئ"، وأضث سطى أعمغئ الاساون 
وتمثده  (اإلرعاب)  أظحطئ  لمظع  السربغئ  الئطثان  بغظ 
وتةفغش طظابسه الفضرغئ والمالغئ، وصطع الاعاخض بغظ 
اإلسقم  تضظعلعجغات  سئر  جغما  ق  طسه  الماساذفغظ 
واقتخال. وأحاد الئغان بثور افجعجة افطظغئ شغ الثول 
السربغئ شغ "إتئاط السثغث طظ المثططات (اإلرعابغئ) 
والصداء سطى ضبغر طظ الاظزغمات والثقغا (اإلرعابغئ) 
زسجسئ افطظ  خارجغئ تسسى إلى  بةعات  ترتئط  الاغ 

واقجاصرار شغ الثول السربغئ".
:  إن تضام المسطمغظ المةرطغظ سربا وسةما عط 
السئإ الرئغج شغ ضض طخغئئ ألمئ بافطئ اإلجقطغئ؛ 
فظعط عط أدوات اإلرعاب السالمغ الخطغئغ الثي غصاض 
أبظاءظا وغفاك بئقدظا وغظعإ خغراتعا وغسطإ برواتعا 
وطصثراتعا... ألغسعا عط الثغظ تآطروا وطا زالعا سطى 
بعرة افطئ اإلجقطغئ شغ جعرغا، وضاظعا سعظا لطظزام 
السعري الئسبغ السمغض وروجغا المةرطئ وطظ خطفعط 
أطرغضا الخطغئغئ شغ جسغعط لطصداء سطغعا وشغ صاض 
وتحرغث أعض الحام طظ دغارعط؟! ألغسعا عط الثغظ 
غحظعن تربا ضروجا سطى الغمظ دطرت افخدر والغابج 
وتظفغثا  وبرغطاظغا  أطرغضا  شغ  فجغادعط  خثطئ  شغه 
والظسض  الترث  أعطك  طظ  عط  ألغسعا  لمخالتعط؟! 
شغ لغئغا وجسطععا صاسا خفخفا أو ضادوا؟! ألغسعا عط 
الثغظ أجطمعا السراق وأششاظساان فطرغضا لاسغث شغعما 
جعء  حسعبعط  غثغصعن  الثغظ  عط  ألغسعا  شساًدا؟! 
السثاب وجسطعا طسغحاعط ضظضا؟! بط طظ الثي تصاسج 
سظ ظخرة شطسطغظ وتثاذل سظ تترغرعا طظ غععد 
وتطعغرعا طظ دظسعط ورجسعط، ألغسعا عط؟! أولغج 
طظ العصاتئ بسث ضض عثا أن غأتغ عآقء الروغئدات 
شغ  العصعف  وضرورة  اإلرعاب  طتاربئ  سظ  لغاتثبعا 
إظعا  بض  والمالغئ؟!  الفضرغئ  طظابسه  وتةفغش  وجعه 
العصاتئ بسغظعا! إن اجاماع وزراء داخطغئ الثول السربغئ 
عثا لط غضظ شغ برظاطةه إق التثغث سظ ضغفغئ صمع 
الحسعب والادغغص سطغعا، أطا بقد المسطمغظ المتاطئ 
شعغ شغ ظزرعط، بض بأواطر أجغادعط شغ الشرب الضاشر، 
الةغعش  تترغك  إلى  وق  أطظغ  تساون  إلى  تتااج  ق 
لاترغرعا وتثطغخعا طظ المتاطغظ الشاخئغظ. ضغش ق 
وعآقء الروغئدات طا عط إق سئغث غسعرون سطى خثطئ 
أجغادعط المساسمرغظ، شعط غظاخئعن افطئ اإلجقطغئ 
آن  شصث  لثلك  أولغاء؛  أسثائعا  طظ  وغاثثون  السثاء 
لفطئ أن تاترك لقذاتئ بعط، وإصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعط؛ لاثطخعط طظ الصعر 

واقجاسئاد وتعثغعط جئغض الرحاد.

الدقل  ساصئاعا  السفعاء  التضام  عآقء  ذاسئ  إن  تصاً 
والثجي شغ الثظغا والسثاب افلغط شغ اآلخرة، شعط تضام 
طردوا سطى الضثب والثغاظئ والدقل والادطغض: َسْظ َجاِبِر 
 ْ ُ ِم َرَة: َأَعاَذَك هللااَّ ْ ِ ُع َْعِب ْب ِيَّ  َقاَل ِل ْبِظ َسْئِث اهللاَِّ: «َأنَّ الَّ
َن  ُن ُ َفَهاِء؟ َقاَل: ُأَمَراُء َ ُّ َفَهاِء. َقاَل: َوَما ِإَماَرُة ال ُّ ْ ِإَماَرِة ال ِذِبِه َ ِ ْ َقُه ْ َصدَّ َ ِي، َف َّ ُ َن ِ َُّ ْ ْقَُدوَن ِبَهْدِيي َوَالَ  ْعِد َالَ  ْ َوَال َيِرُدوا َ ُه ُت ِمْ ْ ا ِمِّي َوَل ُ َ َلْ ْ َفُأوَلِئ ِه ِ ُْل ْ َعَلى  ْ َوَأَعاَنُه ِه ِ ُْل ْ َعَلى  ُه ْ ُِعْ ْ َوَل ِذِبِه َ ِ ْ ْقُه دِّ َ ُ ْ ْ َل ِضي، َوَم َعَليَّ َحْ
ِضي» أخرجه أتمث  ْ َوَسَِرُدوا َعَليَّ َحْ ُه َ ِمِّي َوَأَنا ِمْ َفُأوَلِئ
شغ طسظثه... شئادروا أغعا المسطمعن بالسمض الةاد إلزالئ 
الثارغظ  شغ  شاسجوا  اإلجقم  جططان  وأصغمعا  جططاظعط، 
ِ َفْنرُصُ َمْن  الثظغا واآلخرة ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ ابَّ

يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طآتمر أطرغضا تعل افزطئ اإلظساظغئ شغ غجة لط غضظ 

   له طظ اجمه ظخغإ  ...٢
- زغارة تغطرجعن إلى إشرغصغا رضجت شصط سطى إراصئ المجغث 

   طظ دطاء المسطمغظ بتةئ طضاشتئ (اإلرعاب)...٢
-  إصالئ تراطإ لعزغر خارجغاه وأبره سطى جغاجئ 

   أطرغضا الثارجغئ ...٣
-  ظاائب زغارة ابظ جطمان لئرغطاظغا  ...٤

-  غا أعض الحام: أدرضعا بعرتضط صئض أن تئضعا 
   سطى أذقلعا ...٤
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الظزام  لعتحغئ  ترصى  وتحغئ  الاارغت  غسرف  لط 
الرأجمالغ؛ الثي حظ تمطاه المسسعرة سطى الئحرغئ 
جمساء، شأباد الئحر التةر والحةر؛ وتعل اإلظسان إلى 
سئث لحععاته وأععائه غطعث إلحئاسعا، بسث أن خعر 
له التغاة تخعغرًا ظفسغاً؛ ولط غراع صغمئ جعى الصغمئ 
وتثطغر،  صاض  آلئ  اإلظسان  طظ  جسطئ  الاغ  المادغئ 
طتطماً بثلك ضض الصغط اإلظساظغئ والروتغئ والثطصغئ، 
وصث ضان لطمسطمغظ ساطئ وفعض الحام خاخئ التر 
افوشر طظ عثه العتحغئ؛ تغث تخثرت المحعث جبث 
أذفالعط الاغ صدئ تتئ رضام طظازلعط المثطرة؛ شغ 
لط  تغث  المحاعثغظ،  طقغغظ  أطام  وطئاحر  تغ  بث 
تعصر عثه المحاعث إظساظغئ المةامع الثولغ المغائ؛ 
ولط تترك خرخات ظساء أعض الحام ظثعة تضام طردوا 
افطط  تصطص  الثطاء  طحاعث  تسث  ولط  السمالئ،  سطى 

الماتثة وأطغظعا السام.
لصث أغصظ أعض الحام أن بعرتعط بعرة غاغمئ بضض طا 
تتمض الضطمئ طظ طسظى، بعرة وصسئ بغظ أظغاب وتعش 
المعاجعئ؛  طظ  بث  ق  شضان  الرتمئ،  تسرف  ق  ضارغئ 
شاقجاسقم لطعتعش المفارجئ غسظغ المعت المتصص، 
إق أن سثم وجعد صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ؛ جسض 
طظ المعاجعئ سئارة سظ ترضات طدطربئ تفاصث إلى 
الاعجغه الختغح، وخاخئ طع وجعد جعات سثة لئسئ 
الحام  فعض  خثاصاعا  شأظعرت  العدغع  التمض  بعب 
المحعث  وزاد  افطر  سصث  طما  لعط،  سثاءعا  وأبطظئ 

ضئابغئ؛ تاى ضادت الرؤغئ الختغتئ أن تظسثم...
طظث  الاترغر  تجب  دأب  افتثاث  عثه  خدط  وشغ 
اظطقصئ بعرة الحام سطى ترحغث البعرة؛ وتئثغث الزقم 
التالك الثي أراد الشرب الضاشر أن غثغط سطغعا، شأخث 
التجب سطى ساتصه ضحش المآاطرات الاغ تغضئ بأغاد 
دولغئ وإصطغمغئ وطتطغئ، شضان الظاخح افطغظ والرائث 
الثي لط غضثب أعطه، وخض الطغض بالظعار جاسغاً لاعجغه 
جمغع  تتطغط  طتاوق  الختغح،  اقتةاه  شغ  الثشئ 
افدوات الاغ غساثثطعا الشرب الضاشر طظ خقل ضحفعا 
افجالغإ  جمغع  ضحش  سطى  سمض  ضما  الحام،  فعض 
الصثرة الاغ غساثثطعا الشرب الضاشر لطصداء سطى بعرة 
الحام، شتثر طظ المال السغاجغ الصثر؛ وطظ العثن 
التض  وطظ  وأظعاسعا؛  أحضالعا  بضاشئ  والمفاوضات 
السغاجغ افطرغضغ؛ وطظ المآتمرات الثولغئ اظطقصًا 
طظ طآتمر جظغش بضاشئ تطصاته طرورًا بمآتمر أجااظئ 
اظاعاًء  ولغج  وشغظا  الرغاض  وطآتمر  تطصاته  بضاشئ 
بمآتمر جعتحغ؛ ضما تثر طظ الثور الصثر الثي غطسئه 
غاثثوا  فن  الحام  أعض  ودسا  أردوغان؛  ترضغا  ظزام 
أن  لعط  وبغظ  وطثطخئ؛  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  لعط 
الظخر غضعن بالسمض سطى إصاطئ تضط اهللا شغ افرض، 
شئه وتثه ظساتص الظخر؛ وتثد لعط بعابئ طظئبصئ 
طظ سصغثة اإلجقم تمبطئ شغ إجصاط الظزام بضاشئ 
أرضاظه ورطعزه؛ والاترر طظ دول الضفر وإظعاء ظفعذعا؛ 
وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ وتاول تعجغه 
أعض الصعة طظ الفخائض شغ اقتةاه الختغح ظتع رأس 
الظزام شغ دطحص وخاخرته شغ الساتض؛ وتثر صغادات 
الفخائض طظ اقصااال شغما بغظعا؛ طئغظا أن عثا اقصااال 
عع بمبابئ الاثطغر الثاتغ لعا، ودساعا إلى اقساخام 
بتئض اهللا الماغظ والاعتث سطى طحروع جغاجغ واضح 

وطتثد غرضى سظه جاضظ السماء وجاضظ افرض
العجائض  ضض  ذلك  شغ  الاترغر  تجب  اجاثثم  وصث 
المزاعرات  آقف  شسغر  الممضظئ؛  الحرسغئ  وافجالغإ 
الاغ  المزاعرات  آخرعا  ولغسئ  السام،  الرأي  لاعجغه 
ولطدشط  لطشعذئ  ظخرًة  المتررة  المظاذص  حعثتعا 
سطى صغادات الفخائض المرتئطئ بتئض الثاسط لفاح ضاشئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سطى  خفتاه  خقل  طظ  طآخرًا  تراطإ  دوظالث  أسطظ 
تعغار أن أطرغضا جافرض رجعطا سصابغئ جثغثة سطى 
واردات الخطإ بظسئئ ٢٥٪ وواردات افلعطظغعم بظسئئ 
١٠٪ الاغ تثخض إلى أطرغضا. وبالرغط طظ أظه طظ غغر 
المسااد أن غسطظ رئغج طا عثه السغاجات سئر وجائض 
غزعر  أن  غتإ  تراطإ  أن  إق  اإللضاروظغ،  الاعاخض 
عثه  صئعل  تط  وصث  خئغًرا.  وطفاوًضا  طثاطًفا  ظفسه 
الثطعة سطى أظعا ذطصئ اشاااتغئ شغ جغاجئ تةارغئ 
أضبر سثواظغئ طظ صئض أطرغضا، وخاخئ ضث الخغظ الاغ 
تةاري ضثط  شائخ  سطى  تاشزئ شغ السام الماضغ 

غئطس ٥٠٠ ططغار دوقر طع افطرغضغغظ.
إن الظزرة الساذجئ الاغ غةادل تراطإ بظاء سطغعا عغ 
وبدائع  بمعاد  أطرغضا  طظ  تسافغث  افخرى  الثول  أن 
ذات أجسار باعزئ، سئر اجاراتغةغات الاسسغر الاغ تدر 
المظاةغظ افطرغضغغظ وتساسث شغ تشثغئ السةج الضئغر. 
عظاك وجعئ ظزر أخرى تامبض شغ أن أطرغضا بخفاعا 
الةعئ المخثرة لطسمطئ السالمغئ الفسطغئ (الثوقر)؛ تصعم 
بامعغض أضئر جغح شغ السالط وتمعغض أجطعب تغاة طئظغ 
سطى الارف سطى تساب جمغع الثول الاغ تئغع جطسعا 
وتصئض الظصعد العرصغئ افطرغضغئ الماثظغئ باجامرار. شغ 
المصابض تماطك الخغظ طا غصرب طظ ٢ ترغطغعن دوقر 
طظ جظثات الثجاظئ افطرغضغئ وجعف تادرر بحثة طظ 

اظثفاض صغمئ عثه الفعاتغر إذا اجامرت أجسار الفائثة 
شغ اقرتفاع وبسسر الدرائإ الةثغثة سطى الخطإ.

سطى الرغط طظ أن خطابات زسماء السالط بما شغ ذلك 
غجال  ق  السالط  أن  إق  الترة  الاةارة  إلى  تثسع  تراطإ 

غثسط ظزام التمائغئ.
إن التةئ لطاةارة المفاعتئ بغظ افطط طصظسئ، شغمضظ 
فولؤك الثغظ غاماسعن بمغجة تظاشسغئ شغ بسخ السطع 
أن غااجروا طع اآلخرغظ بمجاغا شغ جطع أو خثطات أخرى، 
وبالاالغ غسافغث ضق الطرشغظ طظ افجسار المظثفدئ 
ووجعد اخاخاخات أوجع والمجغث طظ الاةارة. التةئ 
لطئسخ  تسمح  أظعا  عغ  الترة  الاةارة  ضث  الرئغسغئ 
والخظاسات  الرئغسغئ  افجعاق  سطى  غعغمظ  بأن 

اقجاراتغةغئ سطى تساب المظاةغظ المتطغغظ.
الضئرى  الثول  طظ  وغغرعما  وبرغطاظغا  أطرغضا  لضظ 
ضاظئ دائماً تمائغئ سطى الرغط طظ أن خطاباتعا تزعر 
شغ  أجقشه  ظعب  غائع  تراطإ  ودوظالث  ذلك.  سضج 

الئغئ افبغخ شغ تعادث سثغثة.
أطرغضا  شغ  خجاظئ  وزغر  أول   - عاططاعن  ألضسظثر  صال 
وطعظثس الظزام اقصاخادي افطرغضغ التثغث شغ سام 
١٧٨٩ - بأن الخظاسات شغ طرتطئ الطفعلئ بتاجئ إلى 
التماغئ، ضما أخر سطى اقجابمار السام شغ الئظغئ الاتاغئ.
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اجتماع وزراء الداخلية العرب 
التأم للتشاور في كيفية 

التضييق على العرب!!

اجاظضر أعض التض والسصث شغ الثطغض الظحاذات القطظعةغئ المثاططئ الاغ غاسرض لعا الطقب شغ المثارس، 
وصث جطط وشث طظ أعض التض والسصث غعم البقباء الماضغ ضااباً باجط العجعاء وأولغاء افطعر لمثغر الاربغئ شغ 
الثطغض دسعه شغه لطاعصش سظ عثه الظحاذات الاغ تاظاشى طع بصاشئ افطئ وتظفثعا جمسغات تمعَّل طظ الشرب 
الثي غسسى لظحر بصاشاه الشرغئئ سطى أعض شطسطغظ. وأضث العشث سطى رشخ أعض شطسطغظ لطظحاذات المثاططئ 
بغظ الةظسغظ شغ المثارس وشاح طثارس اإلظاث لطرجال ورصص الفاغات أطام الرجال الشرباء وإصاطئ الظحاذات 
الرغاضغئ بتدعر الرجال شغ طثارس الئظات، ودسا العشث إلى ضش أغثي المآجسات الاغ تظفث عثه الظحاذات 
سظ أبظائظا. شغما تعجه إلى طثغرغئ تربغئ جظعب الثطغض الغعم افربساء وشث آخر طظ وجعاء وأولغاء افطعر طظ إذظا 
والزاعرغئ ودورا طساظضرا بثوره الظحاذات القطظعةغئ شغ المثارس، وداسغا لمظسعا والعصعف شغ وجععا وتتمض 
المسآولغئ وافطاظئ السزغمئ الاغ تصع سطى الصائمغظ سطى الاسطغط شغ طظع تطك الظحاذات الاغ تشجو المثارس 
وتروج لقخاقط بغظ الةظسغظ والاساطض بالربا ولطبصاشئ الشربغئ واجائساد الرجعع إلى اإلجقم والظخعص الحرسغئ 
شغ الظصاش والتعار طظ خقل طآجسات بسدعا طمعل طظ الئسبئ الئابعغئ والاغ وخفعا بسخ أولغاء افطعر طظ 
العشث بالئسبات الائحغرغئ الاغ تمارس ظحاذاتعا الاثطغرغئ سطى أبظائظا تتئ جاار الظحاذات القطظعةغئ. وبثوره 
حثد الثضاعر طخسإ أبع سرصعب سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ والثي ضان ضمظ العشث سطى 
ضرورة العصعف بحضض جثي أطام عثه العةمئ سطى أبظائظا الاغ تساعثف بصاشاعط وتسسى إلى خطص جغض طظسطت 
سظ أطاه ودغظه وتدارته، داسغا شغ العصئ ظفسه أولغاء افطعر إلى طظع أوقدعط طظ المحارضئ شغ عثه الظحاذات 
الاثرغئغئ واجاظضار تطك الظحاذات وسثم شاح المثارس لاطك المآجسات المحئععئ. وأوضح أبع سرصعب أن تجب 
الاترغر شغ شطسطغظ غصعد تمطئ طاعاخطئ طع أعض شطسطغظ وأولغاء افطعر والسحائر لرشخ تطك الظحاذات، 
شغ المساجث وزغارات طغثاظغئ لطمثارس وطثغرات الاربغئ والاسطغط  وخطئاً  وتادمظ التمطئ شسالغات ودروجاً 

لطاتثغر طظ تطك الظحاذات ورشدعا وبغان طثى خطعرتعا سطى أبظاء شطسطغظ.

وجهاء الخليل 
يستنكرون النشاطات الالمنهجية التخريبية في المدارس
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بصطط: افجااذ جمال عاروود
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رشغع  طسآول  صئض  طظ  الجغارة  سظ  اإلسقن  تط  لصث 
المساعى شغ وزارة الثارجغئ بعثف طاابسئ اقجاماع 
الثي سصثه وزغر الثارجغئ تغطرجعن سطى وجه السرسئ 
طع وزراء الثارجغئ افشارصئ شغ واحظطظ شغ تحرغظ 
اقجاماع  أن  طظ  الرغط  وسطى   .٢٠١٧ الباظغ/ظعشمئر 
إق  وافطظ  والاظمغئ  الاةارة  صداغا  تظاول  العزاري 
ضئغر  بحضض  طرضجة  ضاظئ  افخغرة  تغطرجعن  رتطئ  أن 
سطى الاساون افطظغ ودسط أطرغضا لحرضائعا افشارصئ 
الرئغسغغظ شغ الصاال ضث ترضئ الحئاب شغ الخعطال 
وتظزغط بعضع ترام شغ حمال حرق ظغةغرغا وطظطصئ 

بتغرة تحاد.

إن جغاجئ دوظالث تراطإ الثاخئ بةسض "أطرغضا أوق" 
تعثف إلى رؤغئ جمغع المحارضغظ اآلخرغظ جعاء التطفاء 
أو افسثاء سطى أظعط أتةار شغ لسئئ الحطرظب السغاجغئ 
افطرغضغئ السالمغئ طسه بعخفه جغث الحطرظب. وبعضع 
أن  أطرغضا  سطى  غةإ  اقسائار  شغ  السغاجئ  عثه  طبض 
تسطغ جططاعا ذابسا طمغجا بتغث غظزر إلغعا سطى أظعا 
الداطظ لفطظ شغ السالط. وتتصغصا لعثه الشاغئ، تسمض 
سطى تةثغث وإسادة خغاغئ جغاجاعا لاخئح رصط واتث 
وذلك لدمان سثم تمضغظ اإلجقم ضأغثغعلعجغئ بثغطئ 
لطرأجمالغئ السطماظغئ والاغ تظاضض أطرغضا وتطفاؤعا طظ 
أجض إبصائعا جائثة بسئإ اظعغارعا العحغك. لصث صررت 
سطغعط  غططص  الثغظ  افشارصئ  سمقئعا  زغارة  أطرغضا 
الحرضاء الرئغسغعن شغ الترب ضث (اإلرعاب) باصثغط 

اصاراح لضض طظ الحرضاء سطى الظتع الاالغ:
المظطصئ  شغ  جغح  أضئر  تمطك  الاغ  إبغعبغا  إن  أوقً: 
 .٢٠٠٨ سام  طظث  الحئاب  ترضئ  تصاتض  شسالغئ  وأضبرعا 
ترضغج  ولضظ  وحضعًضا،  جغاجًغا  تعتًرا  الئقد  وتحعث 
تغطرجعن شغ أدغج أبابا ضاظئ تعغمظ سطغه المثاوف 
افطظغئ. وصث اجاثثم زغارته إلسادة تأضغث دسط أطرغضا 
لطتضعطئ وتتثغر التضعطئ طظ سثم السماح لطصداغا 
السغاجغئ الثاخطغئ بخرف اقظائاه سظ جععد طضاشتئ 

(اإلرعاب) شغ المظطصئ.
باظغاً: ضاظئ جغئعتغ وعغ بطث خشغر غئطس سثد جضاظه أصض 
طظ ططغعن ظسمئ طرضج السمطغات السسضرغئ افطرغضغئ 
شغ المظطصئ، وطعصساً اجاراتغةغ حمال الخعطال وسئر 

الئتر افتمر بثل الغمظ الثي طجصاه الترب.
جغئعتغ عغ طعذظ لسثة آقف طظ الصعات افطرغضغئ 
شغ طسسضر لغمعظغر، وعع أضئر ترضغج لطةظعد افطرغضغغظ 
تعثغًثا  تحضض  الحئاب  ترضئ  داطئ  طا  أشرغصغا.  شغ 
شغ الخعطال جغضعن طثغط لغمعظغر تةر الجاوغئ شغ 
حئضئ الثشاع افطرغضغئ شغ المظطصئ. ضان العثف طظ 
زغارة تغطرجعن لةغئعتغ عع طعاجعئ الظفعذ والعجعد 
الماظاطغ لطخغظ شغ ذلك الئطث. وشغ السصث الماضغ 
ضثئ الخغظ طقغغظ الثوقرات لطئطث الخشغر وسمطئ 

شغ  العضع  تض  "إن  ٢٠١٨/٣/١٢م:  اقبظغظ  باجمه 
غجة عع أطر تغعي فجئاب إظساظغئ طعمئ، وفطظ طخر 
و(إجرائغض)، وأّظه خطعة ضرورغئ ظتع الاعخض قتفاق 
جقم حاطض بغظ (اإلجرائغطغغظ) والفطسطغظغغظ، بمظ 
شغعط الفطسطغظغعن شغ ضض طظ غجة والدفئ الشربغئ".

ختغفئ  سئر  له  طصال  شغ  أضث  صث  غرغظئقت  وضــان 
لدط  إطضاظغئ  عظاك  غجال  "ق  أظه  بعجئ"،  "واحظطظ 
ترضئ تماس شغ تال اتثاذعا طا صال إظعا الثطعات 
الدرورغئ". وصال إن سطى تماس "الاثطغ سظ السقح 
واقلاجام بالمفاوضات الاغ تائظاعا السططئ الفطسطغظغئ، 
المتاةجغظ  (اإلجرائغطغغظ)  الةظعد  جباطغظ  وإســادة 

لثغعا، إضاشئ إلى المثظغغظ (اإلجرائغطغغظ)".
شغ  خطعة  غضعن  أن  المآتمر  طظ  أرادت  شأطرغضا 
ظتع  تماس  ترضئ  وتطعغع  الصدغئ  تطعغص  طسغرة 
جاء  المآتمر  أّن  ورغط  لثلك  اإلجراطغئ،  الصرن  خفصئ 
تتئ ذرغسئ اإلظساظغئ إق أن ترضئ تماس والسططئ 
شسارسا  لطمآتمر  التصغصغئ  افعــثاف  طظ  حغؤا  أدرضا 
إلى رشده ورشخ طثرجاته صئض اظسصاده، لثلك شمظ 
تماس شصث خرح جاطغ أبع زعري بأن  جاظإ ترضئ 
صطاع  جضان  طساظاة  واجابمار  تعظغش  تتاول  أطرغضا 
غجة لفرض رؤغاعا لطتض شغ شطسطغظ والمظطصئ، وصال 
بأن الترضئ سئرت طرارا وتضرارا سظ رشدعا لمتاوقت 
اإلدارة افطرغضغئ تخفغئ الصدغئ الفطسطغظغئ طظ خقل 

طا غسمى "خفصئ الصرن".
وطظ جاظإ السططئ الاغ رشدئ المحارضئ شغ المآتمر 
شصث أسطظ سدع الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر أتمث 
طظ  دسعة  رشدئ  الفطسطغظغئ  السططئ  أن  طةثقظغ 
واحظطظ  "اجاماع  أن  وذضر  المآتمر  لتدعر  أطرغضا، 
غرغظئقت  جغسعن  افطرغضغ  المئسعث  إلغه  دسا  الثي 
إذار  شغ  وإظما  إظساظغئ،  لثواعٍ  وق  شراغ  طظ  غأت  لط 

المحروع الاخفعي لصدغاظا".
شالخعرة ضاظئ واضتئ سظث افذراف بأّن المآتمر لط 
أطرغضا  ترغثه  طا  عظاك  وأّن  اإلظساظغئ  لطظاتغئ  غسصث 
غغر الظاتغئ اإلظساظغئ ق جغما وأن أطرغضا صث ضحرت 
سظ أظغابعا تةاه شطسطغظ وأعطعا وتاى تةاه السططئ 
الاغ  تماس  ترضئ  وتةاه  أوجثتعا  الاغ  الفطسطغظغئ 
افجعاء  لاعغؤئ  جادة  أطرغضا  وأّن  غجة،  صطاع  تتضط 
اإلدارة  تائظاعا  الاغ  الصرن  خفصئ  لمغقد  والزروف 
افطرغضغئ والاغ طظ ضمظعا التمطئ افطظغئ المةرطئ 
الاعةغر  وسمطغات  جغظاء  شغ  السغسغ  غصعدعا  الاغ 
والعثم المصخعدة شغ المظاذص المااخمئ لصطاع غجة، 
طخالتعما  الاصئ  صث  وغجة  الدفئ  شغ  السططئ  وفن 
عثه المرة شغ رشخ خفصئ الصرن لثلك ضان طعصفعما 

واتثا شغ رشخ عثا المآتمر المجسعم.
سطى  الئثاغئ  طظث  طةمسعن  شعط  شطسطغظ  أعض  أطا 
والعثن  والــســقم  الاخفغئ  طحارغع  ضــض  رشــخ 
"خفصئ  ظقل  شغ  جعاء  غععد  ضغان  طع  والاساغح 
المثابرات  أو  أوجطع  طآتمر  ظقل  شغ  أم  الصرن" 
شطسطغظ  أعض  سظث  والمسألئ  والمخالتئ،  المخرغئ 
ضطعا  شطسطغظ  أرض  ــأن  ب طتسعطئ  وافحـــراف 
لطمسطمغظ وق طضان شغعا وق طصام لغععد وق لشغرعط 
طظ المساسمرغظ. وجعاء أخرت اإلدارة افطرغضغئ سطى 
طعاخطئ جسغعا إلظةاح "خفصئ الصرن" أم أرجأت ذلك 
ضما تردد طآخرا سئر ختش سئرغئ، شإن أعض شطسطغظ 
افطئ  قجاظعاض  جسغعط  جغعاخطعن  والمثطخغظ 
افصخى  المسةث  وتسغث  شطسطغظ  لاترر  وجغعحعا 

 المئارك إلى تزغرة اإلجقم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

٢٠١٨/٣/١٣م،  البقباء  طساء  افبغخ  الئغئ  ظزط 
غجة  صطاع  شغ  اإلظساظغئ  افزطئ  لتض  إّظه  صال  طآتمرا 
وحارك شغه ١٩ دولئ طظ بغظعا ضغان غععد، وضط ضق 
وجططظئ  طظ الئترغظ وافردن والسسعدغئ واإلطارات 
سمان وصطر والغابان والظروغب وضظثا والسعغث وصئرص 
وععلظثا والطةظئ الرباسغئ الاغ تدط (أطرغضا، وروجغا، 
غغاب  ظض  شغ  الماتثة)،  وافطط  افوروبــغ،  واقتتاد 

لطسططئ الفطسطغظغئ الاغ رشدئ تدعره.
والمثصص شغ عثا المآتمر غةث أّظه صث جاء شغ ظقل 
بقث طسطغات رئغسغئ تساعط شغ رؤغئ غاغات المآتمر 

سطى تصغصاعا.
شصث جاء المآتمر بسث تفاصط أزطئ صطاع غجة إلى درجئ 
إذ  لفوضاع،  وحغك  اظفةار  سظ  شغعا  التثغث  بات 
أخئح صطاع غجة غساظغ طظ أزطات إظساظغئ واصاخادغئ 
وختغئ تصغصغئ، بسئإ التخار المفروض سطغه طظث 
١١ ساطا، والثي ضاسش طظ أسثاد الفصراء ورشع ظسئئ 
الئطالئ بحضض ضئغر، تغث ارتفسئ ظسئئ الفصر لاخض 
بات  شغما   ،٪٤٣ ظتع  الئطالئ  وبطشئ   ،٪٦٥ طظ  أضبر 
٨٠٪ طظ السضان غسامثون سطى المساسثات الثارجغئ 
لاثبغر أطعر تغاتعط، وزاد الطغظ بطئ طآخرا تصطغص 
واحظطظ دسمعا المصثم لفوظروا الاغ تثثم أضبر طظ 
ططغعن وخمسمؤئ ألش قجأ شغ غجة، تغث ضاظئ اإلدارة 
افطرغضغئ صث صررت تصطغص دسمعا المالغ الثي ضاظئ 
تئطس صغماه السظعغئ ظتع ٣٠٠ ططغعن دوقر، ولط تتعل 
شغ طططع السام التالغ إق ظخش الثشسئ افولى بظاء سطى 
صرارعا، وصررت دشع ٦٠ ططغعن دوقر طظ أخض ١٢٥ 
ططغعن دوقر، وربطئ واحظطظ صرارعا بسعدة السططئ 

لطمفاوضات طةثدا طع ضغان غععد.
لثلك شإن أتث افطعر الاغ دشسئ إلى سصث عثا المآتمر 
طا  وعع  الصطاع  شغ  افوضــاع  اظفةار  طظ  الثعف  عع 
المظطصئ،  شغ  أطرغضا  وطحارغع  غععد  ضغان  جغآذي 
غغر  وبحضض  طئاحرة  تماس  صادة  به  عثد  طا  وعع 
طئاحر شغ أضبر طظ طرة طآخرا، وصث خرح جاطغ أبع 
الاعجه  "إن  صائق:  تماس  ترضئ  شغ  الصغادي  زعري 
افطرغضغ الماسطص بشجة طتاولئ إلظصاذ اقتاقل شغ ظض 
إدراضه لقظفةار العحغك شغ الصطاع ظاغةئ السغاجات 

(اإلجرائغطغئ) الصاتطئ".
وأطا افطر الباظغ، شصث جاء المآتمر بسث الثور الماخاسث 
الثي بثأ غطسئه الةاظإ افوروبغ ودسمه لتراك السططئ 
ططفغ  وبثاخئ  الصرن  خفصئ  شغ  جاء  لما  الراشخ 
طساظاة  سطى  الارضغج  سطى  شسمطعا  والقجؤغظ،  الصثس 
الصطاع والتالئ اإلظساظغئ المأجاوغئ الاغ وخض إلغعا، 
الرأي  أطام  ترج  شغ  افطرغضغئ  اإلدارة  أوصع  طا  وعع 
باصطغص  الماسطصئ  افخغرة  خطعتعا  ظض  شغ  السام 
دسمعا لعضالئ الشعث، وعع طا خرح به طئسعث الرئغج 
افطرغضغ دوظالث تراطإ لطمفاوضات الثولغئ جغسعن 
غرغظئقت صائق "إدارة تراطإ تساصث أن تثععر افوضاع 
شةاءت  شعرًغا".  اعاماًطا  غاططإ  غجة  شغ  اإلظساظغئ 
سطى  الطرغص  صطع  لمتاولئ  افطرغضغئ  المئادرة  عثه 
تصعد  طظ  عغ  أظعا  سطى  أطرغضا  ولاآضث  افوروبغغظ، 
السمطغئ السغاجغئ شغ الحرق افوجط سمعطا، والمطش 

الفطسطغظغ سطى وجه الثخعص.
وأطا افطر البالث شغسعد إلى طا غاسطص بالرؤغئ افطرغضغئ 
لتض الخراع شغ شطسطغظ، وأّظه ق بث طظ تعغؤئ تماس 
وصطاع غجة لما أرغث لعما شغ خفصئ الصرن، شالمآتمر 
وخفه  ضما  الثعظغ  والسخش  لطثردحئ  غضظ  لط 
جغسعن غرغظئقت، بض عع فضبر طظ ذلك وأبسث، شصث 
صال غرغظئقت شغ الئغان الثي أخثره الئغئ افبغخ 

اإلظمائغ  الحرغك  لاضعن  طضاظاعا  تشغغر  سطى  بظحاط 
طآخرا  بضغظ  اجاضمطئ  وصث  جغئعتغ.  فطظ  افول 
تثغث  جضئ  خط  جغئعتغ:  شغ  ضئغرغظ  طحروسغظ 
وأول  الساتطغئ  غغر  إبغعبغا  شغ  الثوقرات  بمقغغظ 
صاسثة سسضرغئ خارجغئ شغ الخغظ، وعع طةمع طاراطغ 

افذراف غظاشج العقغات الماتثة.
العةمات  طظ  لطسثغث  عثشا  ضاظئ  الاغ  ضغظغا  بالبا: 
سثة  لثغعا  وعغ  الحئاب،  لترضئ  المروسئ  اإلرعابغئ 
آقف طظ الةظعد شغ الخعطال ضةجء طظ بسبئ اقتتاد 
افشرغصغ شغ الخعطال. وشغ اآلوظئ افخغرة شإن بسبئ 
اقتتاد افشرغصغ شغ الخعطال (أطغسعم) الاغ تفخض 

الةثول  بأن  اسارشئ  صث  الضغظغئ؛  الثشاع  صعات  بغظعا 
الجطظغ لقظستاب طظ الخعطال بتطعل سام ٢٠٢٠ غغر 
حرغك  أصثم  ضغظغا،  لطمأظئ  تغطرجعن  ذعإ  واصسغ. 
طسامر  واحظطظ  دسط  أن  طظ  المظطصئ  شغ  أطرغضغ 
لطةغح والمثابرات وضثلك الامعغض لطئصاء وطعاخطئ 

الصاال شغ الخعطال.
ظغةغرغا  بغظ  افطظغئ  السقصات  تضظ  لط  رابًسا: 
المسآولعن  غدإ  وصث  الثوام،  سطى  ضتطئ  وأطرغضا 
حراء  سطى  السابصئ  افطرغضغئ  الصغعد  طظ  الظغةغرغعن 
أخعل  وخاخًئ  افطرغضغئ  السسضرغئ  المسثات  واصاظاء 
الطغران. وذعإ تغطرجعن لغآضث دسط أطرغضا لظغةغرغا 
تضبغش  سطى  المسآولعن  شغه  غحةع  الثي  العصئ  شغ 
صاالعط ضث بعضع ترام وتسجغج الاظسغص طع الثول شغ 

المظطصئ الاغ غسمض شغعا بعضع ترام.
خاطًسا: تحاد السدع افضبر شاسطغئ شغ طةمعسئ الثول 
الاغ  اإلرعاب)  لمضاشتئ  اإلصطغمغئ  (الحئضئ  الثمج 
تثغرعا خمج دول والاغ تسمض ضث بعضع ترام شغ 
المظطصئ، تسرضئ تحاد لطاحعغه والفخض طظ جاظإ 
إدارة تراطإ ضعاتثة طظ بماظغئ بقد إجقطغئ إلى تث 
أطرغضا.  إلى  السفر  لتزر  رساغاعا  غثدع  والاغ  ضئغر. 
سطى  الاحادغغظ  المسآولغظ  لغحضر  تغطرجعن  ذعإ 
بغظما  ترام  بعضع  طتاربئ  شغ  غطسئعظه  الثي  الثور 
ضض  جافسض  الثارجغئ  وزارة  بأن  بعثوء  غطمؤظعط 
طا شغ وجسعا إلزالئ تحاد طظ صائمئ الثول الماأبرة 

بتزر السفر.
شغ الثقخئ، سطى الرغط طظ المتاوقت السثغثة طظ 
صئض افغثي الثطعغئ لطصغادة افطرغضغئ وتطفائعا طظ 
أجض دسط أغثغعلعجغاعط الرأجمالغئ السطماظغئ والاغ 
جازض  اإلجقطغئ  افطئ  شإن  اقظعغار،  طظ  تظةع  لظ 
الثغظ  الجائفغظ  المظاحثغظ  ضض  وتضحش  خاطثة 
سطى  الثقشئ  لمحروع  وتئظغعا  اجاغصاظعا  غسارضعن 
طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا بإذن اهللا جئتاظه وتسالى. 
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خرجئ طزاعرات سثة شغ بطثات ضططغ والثاظا وجرطثا برغش إدلإ الحمالغ إضاشئ إلى وصفئ شغ طثغظئ جراصإ 
برغش إدلإ، ظزمعا حئاب تجب الاترغر شغ الثضرى السابسئ قظطقصئ بعرة الحام المئارضئ وذلك لطائرؤ طظ 
الصادة الثغظ تثطعا سظ بعابئ البعرة، وعغ إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه شغ دطحص، وإصاطئ دولئ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة، والاترر طظ العغمظئ الثولغئ. وتثطض المزاعرات سثد طظ الضطمات لحئاب التجب رضجوا شغعا 
سطى الامسك ببعابئ البعرة رغط طا تساظغه طظ تدغغص وتآطر سالمغ سطغعا، ضما ذضروا بظخرة الشعذئ، وذالئعا 

باختغح طسار البعرة وافخث سطى غث الصادة المرتئطغظ، وإغصاف اقصااال المترم بغظ الفخائض.

حزب التحرير في سوريا: فعاليات في الذكرى السابعة للثورة

 ،FM أخثر رادغع تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، تعضغًتا تعل تشغغر تردد الرادغع الثاص به إلى الاردد: ٩٩,٧
أضث شغه أن جئإ تشغغر الاردد عع صغام الظزام الارضغ بالئث سطى ظفج الاردد السابص الثاص برادغع تجب 
الاترغر شغ وقغئ جعرغا، والاحعغح سطغه شغ خطعة تسضج جغاجئ تضمغط افشعاه وطتاولئ إجضات التجب 
وطظسه طظ إغخال ضطمئ التص. وأضاف الاعضغح بأن الظزام السطماظغ الارضغ غصعم ضمظ عثا الئث باعجغه 
رجائض بالطشئ السربغئ والارضغئ تروج لما غسمى سمطغئ "غخظ الجغاعن"، والاغ تثرظا طظعا طراًرا سئر أبغر رادغع 
تجب الاترغر، وصطظا إظعا طظ ضمظ جطسطئ افسمال الاغ صام بعا أردوغان باعجغه أطرغضغ طظ أجض تبئغئ 
الظزام السعري. وخاط الاعضغح طآضًثا سطى أن عثا السمض طظ ظزام أردوغان عع سمض دظغء صثر وظساظضر 
اجاشقل طضاظئ الرادغع شغ صطعب المسطمغظ لطئث سئر تردده الثاص رجائض تثثم طثططات أطرغضا الاغ تثر 
طظعا تجب الاترغر طراًرا وتضراًرا. وظآضث طا صطظاه جابًصا طظ أن أتجاب الـ "ب ك ك" والـ "بغ واي دي"... وغغرعا 
طظ افتجاب السطماظغئ الضردغئ، أظعا عغ شغ وقئعا لطشرب طبض وقء تضعطئ أردوغان فطرغضا وأظعط جمغًسا 
طةرد أدوات تثثم المثططات افطرغضغئ لطصداء سطى بعرة الحام المئارضئ. وأخغًرا: إظظا سطى غصغظ أن اهللا 
جغظخر دغظه وأن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ جاصدغ سطى جمغع أحضال ظفعذ الشرب الضاشر 
شغ المظطصئ وجاطصغ سمقءه شغ غغاعإ الاارغت وأظعا جاةمع تتئ راغئ رجعل اهللا ، ضض المسطمغظ دون 

تفرغص، شق شدض لسربغ سطى أسةمغ إق بالاصعى.

أردوغان يمارس سياسة تكميم األفواه ضد حزب التحرير 
لطمس كلمة الحق
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رغضج  خارجغاه،  وزغر  إصالئ  تراطإ  الرئغج  أسطظ 
تغطرجعن، سئر تعغار غعم ١٣ آذار/طارس، وسغظ طثغر 
آي  الـ"جغ  افطرغضغئ  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ 
إغه" طاغك بعطئغع طضاظه. بط، بسث جاسات شصط طظ 
إصالئ تغطرجعن، تمئ إصالئ جاغش غعلثحااغظ، وضغض 
وزارة الثارجغئ لطحآون الساطئ طظ صئض الئغئ افبغخ 
تعل  افبغخ  الئغئ  لصرار  السطظغئ  طسارضاه  بسئإ 
الئغئ  إلى  المراجطغظ  اجاثساء  وتط  تغطرجعن،  إصالئ 
افبغخ شغ السادس سحر طظ آذار/طارس لغثئرعط 
"بغظما  بإصالاه  تغطرجعن  إبقغ  تط  أظه  افرضان  رئغج 
ضان غساظغ طظ سثوى شغ طسثته شغ إشرغصغا". وجاءت 
إعاظئ تغطرجعن طظ صئض الئغئ افبغخ بسث أحعر طظ 
بأظه  اقساراف  تغطرجعن  ورشخ  والاضعظات  الثقشات 
وخش تراطإ بأظه "طساعه"! وطع ذلك، شإن اقخاقشات 
الحثخغئ لغسئ السئإ العتغث إلصالئ تغطرجعن طظ 

طظخئه ضعزغر لطثارجغئ.
شصث أحار تصرغر الـ"جغ إن بغ جغ" إلى أن اقخاقف 
تعل السغاجئ طع روجغا صث غضعن السئإ، شضما ضان 
سظ  تغطرجعن  اخاطش  (شصث  إلصالاه  السابص  الغعم  شغ 
صاض  شغ  المساثثم  السط  إن  بصعله  افبغخ  الئغئ 
روجغا").  طظ  "جاء  برغطاظغا  شغ  السابص  الةاجعس 
وطع ذلك، شإن طسآولغظ آخرغظ شغ الئغئ افبغخ، 
روجغا.  تعل  تراطإ  طع  اخاطفعا  التضعطغئ،  والثوائر 
سقوًة سطى ذلك، شإن خغار تراطإ قجائثال تغطرجعن 
تط اتثاذه بالاجاطظ طع لشئ خارطئ بحضض أضئر شغما 
ظعاخض  أن  "غةإ  بعطئغع  صال  شصث  بروجغا:  غاسطص 

الدشط ضث الروس شغ ضض طضان ظةثعط شغه".
وأحار طصال شغ "خعت أطرغضا" شغ السادس سحر طظ 
آذار/طارس، إلى تأبغر الاشغغر سطى جغاجئ الخغظ، طع 
الثارجغئ  وزارة  شغ  "الاشغغر  الاالغ:  الرئغسغ  السظعان 
الخغظ  بتر  شغ  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  إذقق  غسغث 
ضقم  طظ  الضاتإ  واصائج  سطغه".  الماظازع  الةظعبغ 
الثئراء اإلصطغمغغظ لثسط الرأي الصائض بأن تغطرجعن لط 
شغ إظعار الصغادة الثبطعطاجغئ افطرغضغئ  غضظ شساقً 
شغ بتر الخغظ الةظعبغ: غصعل غرغشعري بعلغظس، طثغر 
طسعث الحفاشغئ الئتري اآلجغعي: "إن الئظااغعن اآلن 
غثغر جغاجاظا، وعع أطر طبغر لطمحاضض فظه ق تعجث 
ق  والئظااغعن...  (الئترغئ)،  لطظجاسات  سسضرغئ  تطعل 
أضئر".  دبطعطاجغئ  اجاراتغةغئ  دون  غظةح  أن  غمضظ 
ولصث تخطئ عثه الظزرغئ سطى بسخ الثسط شغ الغعم 
الاالغ سظثطا وصع تراطإ صاظعظاً لاتسغظ السقصات طع 
تاغعان، الاغ تسائرعا الخغظ إصطغماً طظفخقً غغر حرسغ. 
الةاظإ  ظتث  "إظظا  صاجغئ:  بضطمات  الخغظغعن  ورد 
افطرغضغ سطى تختغح خطؤه، ووصش الائادل الرجمغ 
الجغادة  ووصش  وتاغعان،  افطرغضغغظ  المسآولغظ  بغظ 

اآلخرة  جمادى   ٢٣ افتث،  الةثغث،  (السربغ  طعصع  ظحر 
رئغج  "حّثد  شغه:  ذضر  خئرا  ٢٠١٨/٣/١١م)  ١٤٣٩عـ، 
التضعطئ المشربغئ، افطغظ السام لتجب "السثالئ والاظمغئ"، 
جسث الثغظ السبماظغ، سطى أن تجبه "طامّسك بالمطضغئ"، 
و"طساّج بالثور الثي تطسئه شغ إرجاء الثغمصراذغئ شغ 
الئقد"، طدغفاً أن المطضغئ تعشر أجعاء إغةابغئ لمعاخطئ 
تظفغث التضعطئ لقخقتات وتطئغئ اظازارات المشاربئ. 
وأضمض السبماظغ، شغ ضطماه الغعم افتث، خقل ترؤجه 
أول اجاماع لطمضاإ الاظفغثي لمآجسئ طظاثئغ "السثالئ 
والاظمغئ"، بأظه غاسّغظ الاعاشص طع المآجسئ المطضغئ طظ 

أجض اجاصرار الئقد".
: إن حـضض ظزـام التـضط شغ اإلجـقم (الثـقشئ) عع لغج ظزاطاً ططضغاً، وق غصر الظزام المطضغ، وق غحئه 
الظزام المطضغ؛ وذلك فظه شغ الظزام المطضغ غخئح اقبظ ططضاً بالعرابئ، وق سقصئ لفطئ بثلك. أطا شغ ظزام 
الثقشئ شق ورابئ، بض إن بغسئ افطئ عغ الطرغصئ لظخإ الثطغفئ. وضثلك شإن الظزام المطضغ غثص المطك 
باطاغازات وتصعق خاخئ ق تضعن فتث جعاه طظ أشراد الرسغئ، وغةسطه شعق الصاظعن، ورطجًا لفطئ: غمطك وق غتضط 
ضما شغ بسخ افظزمئ المطضغئ، وغمطك وغتضط طاخرشاً بالئقد والسئاد سطى ععاه ضما شغ أظزمئ ططضغئ أخرى، 
وغمظع ذاته طظ أن تمج طعما أجاء وظطط. أطا شغ ظزام الثـقشئ شق غثص الثطغفئ بأغئ اطاغازات تةسطه شعق 
الرسغئ سطى الظتع المطضغ، أو تصعق خاخئ تمغجه شغ الصداء سظ أي شرد طظ أشراد افطئ، ضما أظه لغج رطجًا لعا 
بالمسظى المثضعر شغ الظزام المطضغ، بض عع ظائإ سظ افطئ شغ التضط والسططان اخاارته وباغساه لغطئص سطغعا 

حرع اهللا، وعع طصغث شغ جمغع تخرشاته وأتضاطه ورساغاه لحآون افطئ وطخالتعا بافتضام الحرسغئ.
وشعق ذلك ضطه، شإن افظزمئ المطضغئ والةمععرغئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ بما شغعا الظزام المشربغ، جمغسعا 
أظزمئ سمغطئ لطشرب المساسمر، سثوة هللا ولثغظه ولسئاده، أوربئ الظاس ضظك السغح وجاطاعط جعء السثاب، وطا 

زالئ تةاعث طظ أجض إذالئ سمر اقجاسمار شغ بقدظا ودوام تضط الضفر شغعا.
ولثلك شإن طا غرتضئه تجب السثالئ والاظمغئ (اإلجقطغ) شغ المشرب عع جرغمئ بتص اإلجقم والمسطمغظ طظ 
جعاغظ؛ افولى عغ طعاقته لطظزام السمغض شغ المشرب والسمض سطى تماغاه، والةعئ الباظغئ تأغغثه لظزام التضط 

المطضغ المثالش لقجقم، والسمض سطى دغمعطاه؟!

جغساظجف اصاخادك لخالتطظا لسصعد طظ الجطظ.
بأن  السغاجات  عثه  طبض  طشالطئ  طقتزئ  غمضظ 
أطرغضا وبرغطاظغا باسائارعما السدعتغظ الئارزتغظ شغ 
الثطط  عثه  طبض  تائظغا  لظ  الثولغ،  الظصث  خظثوق 

قصاخادعما.
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  شإن  أشدض؛  ذرغصئ  عظاك 
الظئعة عغ دولئ طئثئغئ وق ترضج شصط سطى اقصاخاد 
أو إبرام أشدض الخفصات بتسإ (طظزعر الاراب). لثلك 
وشغ بسخ افتغان جاةري خفصات تةارغئ طعاتغئ طع 
الثول الاغ ترغإ شغ تسجغج سقصئ صعغئ طسعا - غمضظ 
أن غضعن عثا عثًشا لطثسعة أو عثًشا اجاراتغةًغا بسغث 

المثى لطسطع أو الثثطات افجاجغئ.
شغ أخطعا شإن التمائغئ ترام شغ اإلجقم. روى أتمث 
وأبع سئغث سظ سصئئ بظ ساطر أن رجعل اهللا  صال: «ال 
س»، وطع ذلك، سظثطا غاط شرض  ة صاحب م يدخل ال
عثه الدرائإ غمضظ تطئغصعا أغًدا طظ خقل المساططئ 

بالمبض، إذا اخاار الثطغفئ ذلك.
لضظ السآال غثعإ أبسث طظ إطضاظغئ تطئغص الدرائإ 
الاةارة  طفععم  دراجئ  إسادة  شغةإ  ق.  أم  السصابغئ 
سطى  القزم  طظ  أضبر  ترضج  الشربغئ  الصعى  إن  الترة. 
واجاشقل  السةج  وسطى  الاةارة  شغ  الئسغط  الاعازن 
الثول افخرى لطمعارد. شغ تغظ غظحط تظزغط الثقشئ 
لطسغاجات الاةارغئ لطئقد لدمان إدارة الثول افخرى 
بالمساططئ بالمبض، وذلك لاعشغر اتاغاجات الئقد بما شغ 
ذلك المضاجإ الظصثغئ وافخعل اقجاراتغةغئ والسمطئ 
 افجظئغئ. وافعط طظ ذلك، تمض الثسعة اإلجقطغئ

سطى  ردا  طرة  ذات  غراظئ  غعلغسغج  الرئغج  وصال 
الدشعط الئرغطاظغئ طظ أجض الاةارة الترة: "شغ غدعن 
٢٠٠ سام، سظثطا تظعغ أطرغضا التماغئ سطى ضض طا غمضظعا 
أن تصثطه، شإظعا أغدا جاسامث الاةارة الترة". أظثرو 
جاضسعن - غساثثم الرجعم الةمرضغئ شغ المظطصئ طظ 
٣٥٪ إلى ٤٠٪. ضما ظفث أبراعام لظضعلظ طساعغات أسطى 
طظ الرجعم الةمرضغئ. عثه السغاجات التمائغئ جاسثت 

سطى ظمع اقصاخاد افطرغضغ العلغث.
الئرغطاظغعن أغداً ضاظعا تمائغغظ، سطى جئغض المبال شغ 

خظاساتعط الخعشغئ والظسغةغئ الةثغثة.
الرأجمالغغظ  الصادة  تصطغث  غعاخض  تراطإ  غجال  وق 
جمغسا  إظعط  التثغث.  السخر  شغ  الشربغغظ  الطغئرالغغظ 
غثسعن إلى "الاةارة الترة" طع السالط الظاطغ، ولضظ شغ 

سالط الغعم عثا غسظغ:
• اشاح أجعاصك لسطسظا

• طّضظا طظ العخعل إلى السطع الثاخئ بك الاغ جظئصغعا 
اآلجطئ  المائادلئ  الاةارة  سصعد  سئر  طظثفخ  بسسر 

الماقسإ بعا.
السماح  غسظغ  وعثا   - بك  الثاص  اقصاخاد  تترغر   •

باقجابمار افجظئغ دون سعائص.
• اساماد الثخثخئ - أي بغع أخعلك الساطئ الرئغسغئ 

لطصطاع الثاص.
• خفخ صغمئ سمطاك - السماح بحراء الئدائع الثاخئ 

بك بسسر طثفخ.
باعزئ  صروض  سطى  اتخض  ذلك،  ضض  رأس  وسطى   •
البمظ طظ خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ الثي 

تامئ: التروب الاةارغئ افطرغضغئ - صث رأغظاعا طظ صئض

أورد طعصع (الصثس السربغ، الةمسئ ٢١ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٣/٩م) خئرا جاء شغه: "صال رئغج الئرلمان 
المةري قجطع ضعشغر، إن سثد المسطمغظ المآدغظ لسئاداتعط شغ المسةث بالساخمئ الئرغطاظغئ لظثن سام 
٢٠٢٠، جغضعن طساوغاً لطمآدغظ لطخقة شغ الضظائج، وأضاف: "سطغظا تةظإ تثوث طبض عثا افطر شغ بقدظا". 
وأحار ضعشغر شغ ضطمئ ألصاعا خقل طظاثى بمثغظئ جعبرون غربغ المةر، إن ٥٠٠ ضظغسئ أغطصئ أبعابعا شغ 
المسطمغظ  سثد  أّن  إلى  ولفئ  المثغظئ.  شغ  جثغثًا  طسةثًا   ٤٢٣ بظاء  طصابض   ،٢٠٠١ سام  طظث  لظثن  الساخمئ 
والظخارى المآدغظ لطخطعات شغ لظثن جغئطس طا بغظ ٨٠٠ و٩٠٠ ألش حثص، واجاثرك صائًق: "ولضظ جغضعن 
أسمار ٥٠ بالمؤئ طظ المخطغظ الظخارى أضبر طظ ٦٥ ساطاً، بغظما ٥٠ بالمؤئ طظ المخطغظ المسطمغظ أصض طظ ٢٥ 
ساطًا". وصال: "إّن الارضغئئ السضاظغئ والبصاشغئ لطممطضئ الماتثة تئثو سطى عثا الحضض، والسآال عض ترغث المةر 

تةظإ تثوث طبض عثا العضع"."
والتصث  : إن رسإ تضام وجاجئ الثول الشربغئ أخئح غاةطى غعطا بسث غعم، وباتئ تئثو الئشداء 
طظ أشعاععط سطى اإلجقم المسطمغظ بحضض طاسارع وطاجاغث وطا تثفغ خثورعط طظ بشخ وتصث سطى 
والعتغث  الختغح  التداري  الئثغض  أن  غثرضعن  بض  غسطمعن  فظعط  ضطه  وعثا  أضئر،  ودغظعط  المسطمغظ 
لمئثئعط الرأجمالغ الئاذض والفاجث، عع اإلجقم السزغط، ولثلك شإظعط غتاربعن بتصث وضراوة ضض طا 
غمئ لقجقم بخطئ، ولضظ لغمعتعا بشغزعط، شما عغ إق سحغئ أو ضتاعا وجاصعم دولئ المسطمغظ الاغ 
غزعر اهللا تسالى بعا اإلجقم سطى افدغان والمئادئ ضطعا، ولظ غئصى بغئ طثر أو وبر إق ودخطه اإلجقم بسج 

سجغج وذل ذلغض.

سظثطا غسازض بزض تضط اإلجقم تغاة ضرغمئ جسغثة 
بسث تغاة الحصاء الاغ أخدسه الظزام الرأجمالغ لعا؛ 

شما رجالئ اإلجقم إق رتمئ لطسالمغظ.
وأخغرًا وبسث جئع جظغظ طظ الصاض والاثطغر واقباقء 
والامتغص؛ آن فعض الحام أن غائغظ لعط السثو طظ 
الخثغص، شعثه البعرة بعرة ضاحفئ شاضتئ، وآن لعط 
أن غثرضعا أن تجب الاترغر عع الرائث الثي لط غضثب 
أعطه صط، وآن لعط أن غسمطعا طسه لما عع خقخعط 
شغ الثظغا واآلخرة بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، وآن لعط أن غسطمعه صغادتعط السغاجغئ شعع 
الشرب  طثططات  سطى  العاسغ  وعع  افطغظ  الظاخح 
وأذظابه؛ وعع ابظ عثه افطئ اإلجقطغئ الئار، والثقشئ 
لغسئ  وعغ  الفروض  تاج  عغ  إلصاطاعا  غسسى  الاغ 
شرضاً سطغه شصط بض شرض سطى جمغع المسطمغظ؛ وعغ 
لغسئ دولاه الثاخئ بض عغ دولئ المسطمغظ جمغساً وق 
وجعد لقجقم شغ طسارك التغاة إق بعا وق تض لمساظاة 
تِيَنَُّكْم ِمينِّ 

ْ
ا يَأ المسطمغظ بثوظعا، صال تسالى: ﴿...َفإِمَّ

ْعرََض 
َ
َبَع ُهَداَي َفَال يَِضلُّ َوَال يَْشىَق  َوَمْن أ ُهًدى َفَمِن ايَّ

ْقىَم 
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ ُ َمِعيَشًة َضْناًك َوحنَ َ َقْن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َقاَل    بَِصريًا  ُكْنُت  َوَقْد  ْقىَم 
َ
أ تيَِن  َحرَشْ لَِم  َربِّ  َقاَل   

 ﴾ َ َوَْم تُنْ ْ َيْتَك آَيَاُيَنا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك ا
َ
َكَذلَِك أ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: إضاءات سطى بسخ ظحاذات تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا ...

الةئعات لطاثفغش سظ أعطظا شغ الشعذئ الحرصغئ، ضما 
أخثر طؤات الئغاظات الختفغئ والعرصات السغاجغئ الاغ 
بعرة  سطى  الصداء  شغ  الشرب  أجالغإ  وتئغظ  تضحش 
وأذطص  الثقص،  ذرغص  وترجط  وإجعاضعا  الحام 
السثغث طظ التمقت، وألصى حئاب تجب الاترغر طؤات 
الثطإ والضطمات شغ المساجث الاغ تتث أعض الحام 
سطى ضسر تاجج الخمئ وتتثرعط طشئئ السضعت وبأن 
الئقء جغسط الةمغع والفاظئ جاخغإ الضض، ضما سمض 
التجب سطى ظحر المطخصات الاغ تثسع لثلك؛ والطصاءات 

الماعاخطئ طع الفسالغات المثظغئ والسسضرغئ...
وق زال التجب غتاول أن غظاحض عثه البعرة الغاغمئ 
وأن  الضاشر؛  الشرب  بعا  أوصسعا  الاغ  افوتال  طظ 
وجغئصى  الستغصئ،  أودغاه  شغ  الاردي  طظ  غظصثعا 
التص؛  سطى  بابااً  اهللا؛  أطر  سطى  خابرًا  الاترغر  تجب 
وحسطئ تظغر لفطئ اإلجقطغئ ذرغصعا؛ تاى غخض طسعا 
وبعا إلى طعسعد اهللا جئتاظه وتسالى شغ اقجاثقف 
  والامضغظ وافطظ؛ وتاى تاتصص بحرى رجعل اهللا
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
طسطط  أي  سطى  جاماث  الاغ  الغث  جاصطع  وسظثعا 
خئشئ  التغاة  وجاخئس  الثظغا  بصاع  طظ  بصسئ  أي  شغ 
وجغظسط  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  غرغثعا  ضما  إجقطغئ 
أجمع  السالط  جغتغا  بض  بقدعط،  بثغرات  المسطمعن 

إصالئ تراطإ لعزغر خارجغاه وأبرعا 
سطى جغاجئ أطرغضا الثارجغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 

الضئغرة شغ السقصات، والاساطض بتضمئ وبحضض طظاجإ 
طع صدغئ تاغعان لاةظإ إلتاق ضرر جسغط بالسقصات 
بغظ الخغظ وأطرغضا وبالسقم واقجاصرار شغ طظطصئ 

طدغص تاغعان".
طظ  ضض  تةاه  "خصرًا"  الةثغث  الثارجغئ  وزغر  غسائر 
شغ  تطرشاً  افضبر  تعجعاته  ولضظ  والخغظ،  روجغا 
ضعرغا  ظتع  تاةه  تراطإ،  طع  تاعاشص  والاغ  السغاجئ، 
الحمالغئ وإغران. شصئض غعطغظ شصط طظ تسغغظه ضعزغر 
لطثارجغئ، ضان ذمعتاً لطشاغئ بحأن صمئ دوظالث تراطإ 
المرتصئئ طع الجسغط الضعري الحمالغ ضغط جعظس أون. 
تغث صال شغ برظاطب "طعاجعئ افطئ" الثي تئبه حئضئ 
طظ  تافاوض  السابصئ  اإلدارة  "ضاظئ  أس":  بغ  "جغ 
طعصع  طظ  جاافاوض  اإلدارة  عثه  أطا  ضسش.  طعصش 
ضعرغا  "إخقء  إلى  وتسسى  أغدا:  وصال  عائطئ"،  صعة 
وصابض  ضاطض  بحضض  الظعوغئ  افجطتئ  طظ  الحمالغئ 
شصث  إلغران،  بالظسئئ  أطا  شغه".  رجسئ  وق  لطاتصص 
اصارح صخش المفاسقت الظعوغئ اإلغراظغئ واظاصث إدارة 
السصعبات  طظ  "اقجافادة  شغ  لفحطعا  بصسعة  أوباطا 
الظعوي"،  إغران  برظاطب  إلظعاء  الساتصئ  اقصاخادغئ 
سظثطا تط إبرام اقتفاق. "عثه لغسئ جغاجئ خارجغئ. 

عثا اجاسقم".
طظ  بعطئغع  شإن  افوجط،  لطحرق  بالظسئئ  أطا 
بما  صغاطه  لسثم  أوباطا  اظاصثوا  الثغظ  المتاشزغظ 
شغ  والغععدغئ  الظخراظغئ  الصغط  سطى  لطتفاظ  غضفغ 

طعاجعئ الاعثغثات طظ اإلجقم.
الاغ  الحاي"  "تجب  لترضئ  واضًتا  خغاًرا  بعطئغع  ُغسث 
تسائر ظفسعا طظ الةمععرغغظ، والاغ ُتسث أعط طمعل 
شصئض  الةمععري.  التجب  داخض  له  والثاسمئ  لاراطإ 
شغ  المرضجغئ  اقجاثئارات  لعضالئ  طثغًرا  غخئح  أن 
الةمععري  الظعاب  طةطج  شغ  سدًعا  ضان   ،٢٠١٧ سام 
الظعاب  طةطج  لةظئ  شغ  وسمض  جظعات  جئ  لمثة 
الثائمئ  اقخاغار  ولةظئ  والاةارة  بالطاصئ  المسظغئ 
لطمثابرات ولةظئ اقخاغار شغ بظشازي. شغ عثا العصئ، 
الماحثدة   (Koch) ضعش خظاسات  طظ  تمعغقً  تطصى 
بحضض ضئغر طصارظًئ بالسغاجغغظ اآلخرغظ شغ الاارغت. 
(تشرغثة:   "Open Democracy" طظزمئ  جمسئ  شصث 
تةاوزت  طساعمات   (٢٠١٦ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ١٨
٩٠٠ ألش دوقر طظ ضعش (Koch) وخظاساتعا وطراضج 
الثراجات  طرضج  ظحر  ذلك،  سطى  وسقوًة  أبتابعا. 
 (Koch) اآلجغعغئ الاابع لمآجسئ الاراث الاابع لضعش
تأضغًثا سطى تسغغظ بعطئغع بسث غعطغظ طظ إسقظه صائًق 
إن بعطئغع تمغج بصثرته سطى السمض بحضض جغث طع ضض 
طظ الضعظشرس والرئغج: "طخالح أطرغضا العذظغئ لظ 
تاشغر. الطرغصئ الاغ تمارجعا أطرغضا لاأطغظ - السغاجئ 

 "الثارجغئ - عغ الاغ جااشغر

جط
طرت

تمسك حزب العدالة والتنمية المغربي بالملكية 
جريمة من جهتين

نمو اإلسالم وتزايد عدد المسلمين في أوروبا
 يقض مضاجع ساستها



 افربساء ٣ طظ رجإ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢١ آذار/طارس ٢٠١٨ طـ  ٤     السثد ١٧٤

جمادى   ٢٨ الةمسئ،  أوظقغظ،  (الثطغب  طعصع  ظحر 
"باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٣/١٦م)  ١٤٣٩عـ،  اآلخرة 
"أبثى ولغ السعث السسعدي طتمث بظ جطمان تفاؤله 
بغظ  جطمغئ  تسعغئ  إلى  لطاعخض  المئثولئ  بالةععد 
سطغه  ُغئظى  والثي  غععد،  وضغان  الفطسطغظغئ  السططئ 
الاطئغع الضاطض بغظ الثول السربغئ واقتاقل، طحثدًا 
سطى ضرورة تتصغص "طخالح الةمغع". وأضث ابظ جطمان 
أطرغضا،  وتتثغثًا  تطفائعا،  طع  تاساون  السسعدغئ  أن 

لاتصغص السقم شغ طظطصئ الحرق افوجط. وردًا سطى جآال إن ضان صرار الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ ظصض 
جفارة واحظطظ إلى الصثس غدر بسمطغئ السقم أو غفغثعا، أجاب ابظ جطمان شغ لصاء طع حئضئ "جغ بغ أس" 
افطرغضغئ، بالصعل إن بقده ترضج سطى افطعر الاغ تثثم طخالح الفطسطغظغغظ وجمغع افذراف، بتسإ تسئغره. 
وأضاف افطغر السسعدي: "ظتاول الارضغج سطى الةععد الاغ تتصص السقم لطةمغع، وق ظرضج سطى طا غبغر الاعتر... 
بطئغساغ أظا طافائض". وتعل طعصش تراطإ طظ السقم شغ الحرق افوجط وطظاصحئ المطش طع جارغث ضعحظر، 
خعر الرئغج افطرغضغ الثي غعخش بأظه "طعظثس خفصئ الصرن"، صال ولغ السعث السسعدي: "إن جارغث عع 
المضطش بالمطش طظ صئض الئغئ افبغخ، وواجئظا ضسسعدغغظ عع تطعغر سقصاتظا طع تطفائظا وضض طمبطغ عثه 
المآجسات". وتأتغ تخرغتات ولغ السعث السسعدي صئض أغام طظ زغارته المرتصئئ إلى واحظطظ، ولصائه الرئغج 

افطرغضغ دوظالث تراطإ غعم ٢٠ آذار/طارس الةاري".
: تأتغ تخرغتات ولغ سعث طمطضئ آل جسعد طتمث بظ جطمان الثلغطئ عثه شغ جغاصعا الطئغسغ المظسةط 

غ

تماطا طع سمالاه فطرغضا وجسغه الثؤوب إلرضاء أجغاده شغ واحظطظ، طعما ضاظئ تضطفئ ذلك غالغئ سطى 
المسطمغظ، تاى ولع ضان البمظ الافرغط بالصثس وأصخاعا وبافرض المئارضئ شطسطغظ؛ وذلك فن حأظه حأن 
الروغئدات تضام المسطمغظ الثغظ طَرُدوا سطى الثغاظئ والسمالئ فجغادعط شغ الشرب الضاشر المساسمر، طظفخطعن 
سظ افطئ اإلجقطغئ وتططساتعا وطخالتعا، بض عط أسثاؤعا الثغظ غتاربعن دغظعا وغمظسعن ظعداعا، وغسسعن 

جاعثغظ إلبصائعا تتئ عغمظئ الضفار المساسمرغظ.

أطرغضا،  بسث  السسعدغئ  شغ  تراضمغ  أجظئغ  طسابمر 
وعظاك ظتع ٣٠٠ طحروع برغطاظغ - جسعدي طحارك، 
 ١٧,٥ ظتع  لقجابمارات  اإلجمالغئ  الصغمئ  تئطس  شغما 

ططغار دوقر أطرغضغ.
السسعدغئ  السقصات  شغ  ُطتّرك  أعط  اقصاخاد  وغسائر 
بغظ  الاةاري  الائادل  تةط  غخض  إذ  الئرغطاظغئ، 
الثولاغظ إلى أضبر طظ ١٧ ططغار رغال جسعدي، وعظاك 
٣٧٤ ترخغخا اجابمارغا برغطاظغا شغ السسعدغئ برأس 

طال إجمالغ صثره ٣,٤ ططغار دوقر أطرغضغ.
(الحراضئ  إذقق  سظ  اإلسقن  تّط  الجغارة  خاام  وشغ 
اقجاراتغةغئ) لاضعن آلغئ رئغسغئ لتعار طظازط لاسجغج 
المةاقت  غحمض  بما  البظائغئ  السقصئ  جعاظإ  ضض 
اإلظساظغئ  والمساسثات  وافطظ  والثشاع  اقصاخادغئ 
سطى  الطرشان  واتفص  والثولغئ،  اإلصطغمغئ  والمعاضغع 
خطئ تظفغث سمطغئ لاتصغص عثه الحراضئ اقجاراتغةغئ، 
 ،٢٠١٨ سام  خقل  أخرى  اجاماسات  شغ  وطاابساعا، 
وتّط الاجام السسعدغئ وبرغطاظغا بحراضئ ذعغطئ افجض 
تحمض  بتغث   ٢٠٣٠ برؤغئ  ُغسّمى  طا  تتصغص  لثسط 
الفرص  تصغغط  ذلك:  شغ  بما  المةاقت  طظ  طةمعسئ 
واقجابمارات المائادلئ طع برغطاظغا طظ صئض خظثوق 
الئطثغظ،  بغظ  الئغظغئ  والاةارة  الساطئ،  اقجابمارات 
والمحارغات الساطئ طظ الصطاع الثاص لئرغطاظغا شغ 
المةاقت افولعغئ لرؤغئ ٢٠٣٠، بما شغ ذلك: الاسطغط 
والاثرغإ والمعارات، والثثطات المالغئ واقجابمارغئ، 
وسطعم  الختغئ  الرساغئ  وخثطات  والارشغه،  والبصاشئ 

التغاة، والاصظغئ والطاصئ الماةثدة، وخظاسئ الثشاع.
تاسّطص  الثولاغظ  بغظ  تفاعط  طثضرة  تعصغع  تّط  ضما 
بالحراضئ شغ تطعغر طظعةغات الاسطغط وبظاء الصثرات، 
لغضعن  جغطثون  أظطعظغ  السغر  برغطاظغا  سّغظئ  وصث 
طئسعبا خاخاً لطاسطغط لثسط رؤغئ ٢٠٣٠، وسّغظئ أغدًا 
السغر طاغك رغاحارد طئسعبا خاخا لعا لطرساغئ الختغئ 
برغطاظغا  بغع  سطى  اقتفاق  أغداً  وتّط  الرؤغئ،  لثسط 

لطسسعدغئ ٤٨ ذائرة تاغفعن تربغئ.
بالظاتغئ  غاسّطص  شغما  سطغه  اقتفاق  تّط  طا  أخطر  وطظ 
بالمسطعطات  برغطاظغا  باجوغث  السسعدغئ  صغام  افطظغئ 
اقجاثئارغئ (الثام) سظ ضض حغء، وسظ ضض حثص، 
السسعدغئ،  التضعطئ  سطغه  تتخض  تثث،  ضض  وسظ 

وذلك صئض تتطغطعا وتخظغفعا وشطارتعا.
الُمامّغجة  السقصات  عثه  طبض  اجاسراض  ُطةّرد  إّن   
الاشطشض  عــثا  تةط  طــثى  وُطقتزئ  والُماثاخطئ، 
الئرغطاظغ شغ ضض طفاخض التغاة السسعدغئ طظ خقل 
عثه الجغارة شصط، إّن ُطةرد ذلك غثل دقلئ واضتئ 
شغ  الئرغطاظغ  الظفعذ  تتةغط  إطضاظغئ  خسعبئ  سطى 
السسعدغئ بحضض ظعائغ، وغثل سطى أّن عثه الثولئ 
والسمغطئ  ُطططصئ،  تئسغئ  لطشرب  الاابسئ  السسعدغئ 
لطئرغطاظغغظ وافطرغضغغظ طظث إظحائعا اباثاء سطى غث 
اإلظةطغج، بّط بسث دخعل الظفعذ افطرغضغ إلغعا، طا زالئ 
خاضسئ لظفعذ الثولاغظ - أطرغضا وبرغطاظغا - وإّن عثه 
الثولئ ق ُغمضظ أْن تاتّعل بعقئعا بحضٍض ضاطض ظتع 
أطرغضا، بض جغئصى شغعا الظفعذان افطرغضغ والئرغطاظغ 
بغظعما  والاظاشج  الخراع  وجغئصى  صائمئ،  داطئ  طا 
سطغعا صائماً طظ دون تسط ظعائغ لخالح أّيٍ طظعما طا 

داطئ عثه الثولئ السسعدغئ طعجعدة.
ولظ غثرج الظفعذان افطرغضغ والئرغطاظغ طظعا ظعائغًا 
إقّ بجوال تضط آل جسعد طظ العجعد، ولظ غجول عثا 
التضط الئاذض إقّ بإصاطئ دولئ اإلجقم التصغصغئ؛ دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاض عثه 

 الثولئ السسعدغئ الُمْخطظسئ العّحئ

تتئ السظعان أسقه ظحر طعصع (الثرر الحاطغئ، الثمغج ٢٧ جمادى اآلخرة ١٤٣٩عـ، ٣/١٥/ ٢٠١٨م) الثئر الاالغ: 
"ضحش خئغران روجغَّان، سظ الضغفغئ الاغ تمضظ طظ خقلعا "ظزام افجث" تتصغص طضاجإ سطى افرض، بسث 
تعصغسه اتفاصغات "خفخ الاخسغث" طع الفخائض السسضرغئ. وصال الثئغران، أظاعن طادراجعف، وضغرغض جغمغعظعف، 
المصرَبْغظ طظ دوائر خظع الصرار شغ طعجضع، إن "تطك اقتفاصغات جمتئ لطظزام باترغك صعاته باقتةاه المرغعب 
له". وأضاف الثئغران، شغ طصاٍل ُظحر سطى طعصع "المةطج الروجغ لطحآون الثولغئ": أظه "ظاغةئ لثلك اجاطاع 
شك التخار سظ دغر الجور، وطظ بطَّ ذعإ إلى طظاذص شغ إدلإ، وأخغًرا سمطغاه العاجسئ شغ الشعذئ الحرصغئ". 
وتابع المصال: "أبئائ المسارضئ صثرتعا سطى الاةمع والرد سطى عةمات الظزام وتمضظئ طظ إزالئ الاعثغث سظ 
الشعذئ، بإحشال الظزام شغ ضض طظ درسا وتماة، ولضظ بسث تحضغض طظاذص خفخ الاخسغث اظضفأت المسارضئ 
ضمظ عثه المظاذص". غحار إلى أن اتفاصغات "خفخ الاخسغث" تصصئ طضسًئا لطظزام سظثطا جّمث جئعات طتثدة 
طع الفخائض السسضرغئ، بتةئ دخعلعا شغ طظاذص "خفخ الاعتر"، شغ تغظ إظه اجافرد بمظاذص أخرى سطى الرغط 

طظ دخعلعا أغًدا ضمظ اتفاصغات "أجااظئ"، ضالشعذئ الحرصغئ".
: إن طا جاء شغ عثا الثئر غآضث بما ق غثع طةاق لطحك طا تثرظا وق زلظا ظتثر طظه بأن العثف طظ 
طظاذص "خفخ الاخسغث" عع تبئغئ الظزام السعري والصداء سطى بعرة الحام، ولضغ غافرغ الظزام وأحغاسه طظ 
ظصض صعاتعط المظعضئ إلى طظاذص أخرى غمارجعن شغعا تخسغثا شغ الصاض والاثطغر الممظعب، طظ أجض شرض 
حروذعط شغ التض، أو إسادة تطك المظاذص إلى جغطرتعط، وإخراج طظ غرشخ ذلك. وبالفسض شمظ خقل طظاذص 
"خفخ الاخسغث" عثه اجاطاع الظزام وداسمعه طظ الثول الماآطرة سطى البعرة، تفاغئ جععد البعار وجسض 
الحسعر الفخائطغ والمظاذصغ المتثود عع المسغطر سطى تفضغرعط، وجسطعا طططئا لئسخ الصادة المرتئطغظ 
والمصغثغظ بتئال المال السغاجغ الصثر. شعق أدرك أعطظا شغ الحام عثه التصغصئ المرة، وسادوا لغحسطعا افرض 

ضطعا تتئ أزقم الظزام وأسعاظه، وغسطظععا طرة أخرى "عغ هللا عغ هللا" تاى تطئغص حرع اهللا.

ظاائب زغارة ابظ جطمان لربغطاظغا

لطسسعدغئ  التاّد  السغاجغ  اقظــةــراف  طظ  بالرغط 
السططئ،  إلى  جطمان  المطك  طةغء  بسث  أطرغضا  ظتع 
صام  الاغ  الُمساثاطئ  الاطعغر  سمطغات  طظ  وبالرغط 
بعا طتمث بظ جطمان ضث السظاخر المعالغئ لئرغطاظغا 
إقّ  الصخر،  وشغ  العذظغ،  الترس  وشغ  الةغح،  شغ 
طع  والُماةّثر  والسمغص  الصثغط  السسعدغئ  ارتئاط  أّن 
برغطاظغا شغ ضض طةاقت التغاة، صث جسض طظ الخسعبئ 
شدًق  السسعدغئ  شغ  الئرغطاظغ  الثور  تتةغط  بمضان 
سظ إظعائه، خاخئ وأّن السسعدغئ ُطتاذئ بمةمعسئ 
ووقءات  ارتئاذات  لعا  الاغ  الثطغةغئ  الثوغقت  طظ 
جغاجغئ تصطغثغئ صعغئ طع برغطاظغا، ق جغما وأّن عثه 
الثوغقت ق حّك بأّظعا تآّبر سطى السغاجئ السسعدغئ 
تأبغرًا ُطئاحرًا بسئإ احاراضعا طسعا شغ طةطج الاساون 
الثطغةغ، الثي أوجثته برغطاظغا شغ المظطصئ لُاتاشر 

به سطى ظفعذعا.
السغاجئ  سطى  ضاغطاً  آخر  برغطاظغاً  ُبسثًا  أضفظا  وإذا 
شغ  طسعا  أطرغضا  وشحض  شحطعا  وعع  أق  السسعدغئ، 
الثور  إلى  الماّجئ  وتاجاعما  الغمظ،  أزطــئ  تسط 
الئرغطاظغ لطمساسثة شغ الثروج طظ عثه افزطئ، شإّظظا 
ظساطغع الصعل بأّن زغارة طتمث بظ جطمان لئرغطاظغا 
ضان طظ أعط أعثاشعا ذطإ المساسثة طظ برغطاظغا 
لُمتاولئ إظعاء ورذئ السسعدغئ شغ الغمظ، والاعخض 

طسعا وطع أطرغضا إلى خفصئ ُتظعغ تطك افزطئ.
اجامرت ٣  الاغ  جطمان  بظ  طتمث  زغارة  قصئ  لثلك 
أغام إلى برغطاظغا اعاماطاً واجساً سطى جمغع المساعغات 
وافخسثة، وجرى شغعا تعصغع اتفاصغات ضثمئ شغ طةاقت 

طثاطفئ ُصّثرت صغماعا بـ ١٠٠ ططغار دوقر أطرغضغ.
وصث أّضثت رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي سطى 
لاسجغج  ِطظّخئ  "جاآّجج  بأّظعا  الجغارة  عثه  سظعان 
السقصات البظائغئ"، ووخش ابظ جطمان السقصئ الثاخئ 
إلى  تسعد  والاغ  وبرغطاظغا  السسعدغئ  بغظ  الصائمئ 
أضبر طظ ١٠٠ سام بصعله: إّن "السقصئ بغظ السسعدغئ 
تأجغج  إلى  وتسعد  تارغثغئ  سقصئ  عغ  وبرغطاظغا 
إلى  تسعد  طحارضئ  طخطتئ  لثغظا  أن  ضما  الممطضئ، 
برغطاظغا  طع  السقصئ  وإن  السقصئ،  طظ  افولى  افغام 
أن  شغ  "غأطض  بأّظه  وصال  سزغمئ"  سقصئ  عغ  الغعم 
تضعن الحرضات الئرغطاظغئ صادرة سطى اقجافادة طظ 
وأّضث  السسعدغئ"،  شغ  تتثث  الاغ  السمغصئ  الاشغرات 
ظاغةئ  لطظثن  ضثمئ  شرٌص  عظاك  "جاضعن  أّظه  سطى 

لرؤغئ ٢٠٣٠".
تغرغجا  الئرغطاظغئ  العزراء  رئغسئ  أحادت  جعاعا  طظ 
إّن  وصالئ  الئطثغظ،  بغظ  اقصاخادغئ  بالسقصات  طاي 
"الحراضئ بغظ الرغاض ولظثن تساسث بالفسض شغ جسض 
بطثغظا أضبر ازدعارًا طظ خقل تعشغر آقف شرص السمض 
لطحرضات  عائطئ  شرص  وشاح  الماتثة،  الممطضئ  شغ 

الئرغطاظغئ شغ السسعدغئ".
وتتّثث سظ المعضعع ظفسه وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ 
شرخئ  جاضعن  الجغارة  "إّن  شصال:  جعظسعن  بعرغج 
طظ  اآلقف  سحرات  وإّن  السسعدغئ،  طع  سقصاظا  لاسجغج 
العظائش الئرغطاظغئ تسامث سطى خادراتظا إلى السسعدغئ 
والاغ ارتفسئ لاخض صغماعا إلى ٦,٢ ططغار جظغه شغ سام 

٢٠١٦ أي بجغادة ظسئاعا ٤١٪ طظث سام ٢٠١٠".
شغ  حعث  صث  السسعدي   - الئرغطاظغ  الائادل  وضان 
ططغار   ٢,٣ شاصئ  زغــادة  الماضغئ  الثمج  السظعات 
جظغه إجارلغظغ، وشغ سام ٢٠١٦ بطس تةط الاةارة طظ 
جطع وخثطات ظتع ٩ ططغارات جظغه إجارلغظغ، وُتسائر 
ظمعًا  افجعاق  أضئر  بالث   ٢٠١٠ سام  طظث  السسعدغئ 
أضئر  باظغ  برغطاظغا  ُتسائر  ضما  الئرغطاظغئ،  لطخادرات 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط:  افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

مرضاة أمريكا غاية ابن سلمان ولو كان ثمنها التفريط بالقدس!!

غا أعض الحام: أدرضعا بعرتضط صئض أن 
تئضعا سطى أذقلعا

أوصات  ظض  شغ  الباطظ  ساطعا  الحام  بعرة  تثخض 
الحام  أعض  غسغحعا  الاغ  بالثطاء  طثدئئ  سخغئئ 
عثه افغام، وخاخئ شغ الشعذئ الحرصغئ المتاخرة 
تضرار  طع  تطإ،  جغظارغع  تساظست  أن  لعا  غراد  الاغ 
افجئاب ظفسعا الاغ خسرظا بسئئعا تطإ، شغ طحعث 
وتثطغر  ترق  العلثان؛  له  وتحغإ  الصطعب  له  تافطر 
وتعةغر، وآقف طظ التمط والصثائش، وصخش بحاى 
أظعاع افجطتئ "المتّرطئ" المفدطئ دولغاً، وتخار شعق 
تخار، وتمجغص الشعذئ ظفسعا إلى أججاء، وارتفاع سثد 
صسري  ظجوح  وترضئ  افبرغاء،  أحقء  وتظابر  الحعثاء 
لسحرات اآلقف طمظ اشارحعا افرض والاتفعا جماًء 
الضغمغائغئ  افجطتئ  تطعبه  وععاًء  بالرخاص  طاذرة 
أطمغ  أطرغضغ  أخدر  بدعء  الظزام  اجاثثطعا  الاغ 
لطمرة الثاطسئ شغ أصض طظ أجئعسغظ... ضض ذلك سطى 
طرأى وطسمع السالط الماثاذل طظه والماآطر، وخمئ 
وضأن  المتررة  المثن  باصغ  شغ  والفخائض  الظاس 
افطر ق غسظغعا أو ضأن الثور لظ غخض غعطاً إلغعا، وطا 
جتر  لعق  لاثرس  بظادصعا  وق  لغخثأ  جقتعا  ضان 
أطعال الثاسمغظ الصثرة الاغ أوردتظا المعالك. وبالبئ 
طحارك  بغان  شغ  الشعذئ  شخائض  أسطظاه  طا  افباشغ 
طظ اجاسثاد إلجراء طفاوضات طئاحرة طع روجغا شغ 
"الافاسض  طآضثًة  الماتثة،  افطط  رساغئ  تتئ  جظغش، 
الضاطض لاظفغث الصرارات افطمغئ واقظثراط الضاطض شغ 

السمطغئ السغاجغئ"!
أسثاؤظا غرطعظظا سظ صعس واتثة، وق غرابئ، جعاء طظ 
جاعر طظعط بالسثاء أو لئج بعب افخثصاء. شالظزام 
وطظ ورائه الروس بطائراتعط وبعارجعط وططغحغات 
إغران وتجبعا شغ لئظان غاصاجمعن أصثر افدوار سطى 
سئر  اإلجرام  لظزام  جاشر  أطرغضغ  ودسط  افرض، 
الدشط سطى شخائض الةظعب قلاجام الخمئ و"ضئط 
اصاتام  شغ  طعماه  الظزام  غظعغ  رغبما  الظفج" 
شغ  الماترضئ  وأرتالعا  الارضغئ  الصعات  أطا  الشعذئ، 
طسغظئ  طظاذص  شغ  طعاصسعا  أخثت  إن  شما  الحمال، 
شغ الثاخض السعري دون غغرعا بتةئ طراصئئ "خفخ 
الاخسغث" ودشسئ بالفخائض المرتئطئ بعا المظحشطئ 
شغما  اقصااال  ظار  إلحسال  والظفعذ  السغطرة  بئسط 
الترج  العصئ  عثا  شغ  المترم  الثم  وجفك  بغظعا 
ططمؤظاً،  طائثارًا  أرتاله،  الظزام  جتإ  تاى  بالثات، 
لطئطح  الةرغتئ  الشعذئ  ظتع  تعلعا  وطا  تماة  طظ 
بأعطعا إلسادتعط إلى تزغرة الطشغان طظ جثغث، طع 
ظحاط دائط لطمضر افردوغاظغ الثي بات ق غئثأ تمطئ 
سسضرغئ شغ الحمال إق بالاجاطظ طع تمطئ طسسعرة 
طصابطئ لظزام أجث بشغئ صدط طثغظئ طتررة جثغثة، 
وبات سطى ضض لسان أظه ضما ضاظئ تطإ طصابض طثغظئ 
أغام درع الفرات، ضثلك شإن "غخظ الجغاعن"  الئاب 
الظاس  غردده  طما  وغغرعا  الشعذئ  طصابض  وسفرغظ 
سظ حرصغ السضئ وغربعا، أطا آقف المصاتطغظ الثغظ 
المظعط  دورعط  شعثا  سفرغظ  إلى  أردوغان  جتئعط 
بعط دون أن غسطمعا أن الثور ق بث غعطاً صادم إلغعط 

إن ضان شغعط بصاغا سجة!
طظه شغ الظفاق وتظفغث طا غمطغه سطغه جاجئ  وإطساظاً 
سظ  دوطاً،  ضثأبه  أردوغان،  سئر  شصث  افبغخ،  الئغئ 
اجاسثاده قجاصئال طظ تئصى طظ أعالغ الشعذئ، وعع 

الثي سطى دطائعط وأحقئعط غصاات سرحه وجططاظه 
المثدإ بثطاء افبرغاء الثغظ غحضعن إلى اهللا طظ 

صاطعط وطظ خثلعط.
ضشط  طظ  جئئاه  وطا  سفرغظ  فتثاث  ضان  ضما 
اصاخادي عائض سطى الظاس طظ تخار وغقء طاسمث 
شغ المتروصات افبر الضئغر شغ ظفعس الظاس الثغظ 
غراد لعط أن غخطعا إلى طرتطئ طظ الغأس والصظعط 
بما  لطصئعل  طعغؤغظ  لغضعظعا  السغح  حزش  وطساظاة 
السغاجغ  بالتض  والرضا  اإلجقم،  أسثاء  سطغظا  غمطغه 
افطرغضغ الثي غئصغ المآجسات افطظغئ والسسضرغئ 
جابمئ سطى خثور السئاد طع تشغغر حضطغ شغ العجعه 

الضالتئ المةرطئ ق غغر.
صثطاعا  الاغ  الةطغطئ  بالثثطات  الاثضغر  غفعتظا  وق 
العثن الضاربغئ (طظ ذرف واتث) لخالح ظزام اإلجرام، 
وغسافرد  أرتاله  غستإ  ضغ  طاظفسه  ضاظئ  والاغ 
وجط  تئاساً  وغصدمعا  افخرى  تطع  واتثة  بالمظاذص 
صادة  طظ  الثاسمغظ  أطعال  أجضرتعط  طظ  اجاثثاء 
إق  وأعطعا  البعرة  سطى  ولسظًئ  جئًَّئ  باتعا  و"حرسغغظ" 
طظ رتط ربغ، وعط طظ تاولعا الصغام بئسخ المسارك 
اقجاسراضغئ تظفغساً لمحاسر افطئ الشاضئئ وظفعس 

أبظائعا المتاصظئ.
وظثاذإ عظا المثطخغظ طظ إخعاظظا شغ الفخائض أظضط 
بغدئ الصئان إن تمطاط افطاظئ بتص، وإن جضعتضط 
سظ ارتئاط صادتضط عع الثي غئثد جععدضط وسزغط 
أتئابضط،  أسج  طظ  حعغث  ططغعن  ودطاء  تدتغاتضط 
شاهللا اهللا شغ دغظضط وسرضضط ودطاء حعثائضط ضغ 
تطصعا اهللا غعم الصغاطئ بختائش سج بغداء وعع سظضط 

بإذن اهللا راض.
وخااطاً، شإظظا ظآضث، بسث ضض طا جئص، أن الضرب حثغث 
بتص وأن الصادم أسزط طا لط غاثارك طثطخع أعطظا 
والمةرطغظ  الزالمغظ  أغثي  سطى  شغأخثوا  المعصش، 
لغدئطعا  إلغه؛  وخطئ  طا  إلى  بعرتظا  أوخطعا  الثغظ 
الئعخطئ طظ جثغث وغختتعا المسار وغطاجطعا ببعابئ 
بعرة الحام وغطافعا تعل طحروع جغاجغ واع وطثطص 
طظ خمغط سصغثتظا، غسغر بافطئ وطسعا ببصئ وبئات 
ظتع إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، صئض أن غأتغ 
غعم ظئضغ شغه دطاً، غعم ق غظفع بضاء أو ظتغإ سطى 
أغدًا  وظآضث  بعا.  ظفرط  أن  باهللا  ظسعذ  بعرة  أذقل 
أن ظخرة التص وأعطه حرف سزغط ق غتعزه إق رجال 
غرشسعن الخعت سالغاً، غئغسعن أظفسعط هللا، غئاغسعظه 
سطى طا غرضغه جئتاظه طظ خطع بعب الرضعن والمعاظئ 
وطظ تسئإ بعا طظ صادة الدرار، والسغر بثطا بابائ 
الحام  غعذئ  ضغ تسعد  سصر داره  الظزام شغ  لدرب 
طظ جثغث سصرًا لثار اإلجقم ولع ضره المةرطعن، بسث 
تعتغث الةععد خطش صغادة جغاجغئ تاصغ اهللا شغ دغظ 
سجعط  تغث  إلى  بعط  وتسغر  ودطائعط،  الحام  أعض 
ورشساعط، لسض اهللا غرضى بثلك سظا شغظخرظا بفدطه، 
﴿َفانَتَقْمَنا ِمَن الَِّذيَن  الاظجغض:  طتضط  شغ  الصائض  شعع 
الصائض  وعع  الُْمْؤِمنِيَن﴾  نَْصُر  َعلَْيَنا  َحّقاً  َواَكَن  ْجَرُموا 

َ
أ

فِي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن  َعلَى  ُمّنَ  ّغَ ن 
َ
أ ﴿َونُرِيُد  جئتاظه: 

 ﴾ًة َونَْجَعلَُهُم الْوَارِعِيَن ئِّمَ
َ
ْرِض َونَْجَعلَُهْم أ

َ ْ
األ

* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ جعرغا
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خبيران روسيَّان يكشفان
كيف حقق النظام مكاسب من اتفاقيات "خفض التصعيد"


