
صال تجب الاترغر/ وقغئ لئظان إن صغام تجب إغران الطئظاظغ وتطغفه الاغار العذظغ التر باحضغض لةان داخطغئ 
لارتغض أعض جعرغا الظازتغظ طظ لئظان! صال إظه غثضر الئحرغئ بمتاضط الافاغح الاغ طارجئ الارتغض الصسري 
لمسطمغ افظثلج! جاء ذلك شغ بغان ختفغ أخثره الةمسئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان، 
وتابع: "ظثرك طثى سظخرغئ الاغار العذظغ التر تةاه المسطمغظ وظثرك إجرام تجب إغران الطئظاظغ وصث تتعل 
لمآجسئ حئغعئ بئقك ووتر بطئاٍس ذائفغٍّ طصغئ، إق أن ضطمئ التص الاغ غةإ أن تصال: إن عثه الطةان 
جاضعن شغ الشث الصرغإ وباًق سطى َطظ حّضطعا، شإن الثطاب السظخري - وإن ضان طعجًعا شغ الزاعر ضث أعطظا 
شغ جعرغا - شصث بثأظا ظراه غارَجط واصسًغا إلى خراع ذائفغ بغظ أبظاء الئطث". طاسائق: "عض أخئح رئغج العزراء 
المضطش حاعث زور؟ ولماذا ق غدع تًثا لعثا افطر؟" وأوضح الئغان: أن َظْسَإ تردي العضع اقصاخادي شغ الئطث 
إلى وجعد أعطظا الظازتغظ عع إشك أبغط، واتاصار لسصعل أعض الئطث، وطسطعم تةط الفساد والسرصات الاغ غصعم 
بعا زسماء الطعائش طظث أن جطثئ شرظسا لئظان سظ طتغطه اإلجقطغ! شعع بطث طسطط، وصرغئًا جغسعد ججًءا 
طظ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة رغط أظش شرظسا وأطرغضا. وأضث الئغان: أظه ق غظئشغ لطمسطمغظ شغ لئظان 

تصّئض عثا الزطط أو تمرغره شغ جعصئ الاتاخص المثجي، لطئطث وأعطه، طظ صئض التضعطئ ووزاراتعا.
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بصطط: الحغت طتمث جسغث السئعد

جعاء  الحآون،  برساغئ  تاسطص  أشضار  عغ  السغاجئ 
أشساقً  ضاظئ  أم  أتضاطًا،  أم  سصائث،  صعاسث:  أضاظئ 
شإذا  أخئارًا.  ضاظئ  أم  جاةري،  أو  جرت  أو  تةري 
أطعر  شغ  جعاء  جغاجئ  ضاظئ  واصع  أطر  شغ  ضاظئ 
طدى  صث  ضاظئ  وإن  طساصئطغئ،  أطعر  أو  تالغئ، 
وصاعا، أي ضاظئ واصسًا َطّر وشات، جعاء َطّر تثغبًا أو 
صثغمًا ضاظئ تارغثًا، ولثلك شإن الاارغت ضان جغاجئ 
باشغر  تاشغر  ق  تصائص  أضان  جعاء  تارغثًا.  شأخئح 
أم  طسرشاه،  سطى  غترص  أن  غةإ  طا  وعع  الزروف، 
ضان تعادث شغ ظروف طّرت وطّرت ظروشه، وعع طا 
وسغ  تالئ  شغ  صارئه  غضعن  وأن  غآخث،  ق  أن  غةإ 
ظروشه،  غغر  ظروف  شغ  غأخثه  ق  تاى  صراءته  سظث 
شغصع شغ خطأ، شغصع الدرر طظ أخثه. واإلظسان طظ 
تغث عع إظسان، أو الفرد طظ تغث ضعظه غسغح شغ 
وغساظغعا،  السغاجئ،  غتإ  جغاجغ  عع  التغاة،  عثه 
فظه غرسى حآون ظفسه، أو حآون طظ عع طسآول 
أشضاره.  أو  طئثئه  حآون  أو  أطاه  حآون  أو  سظعط، 
الاضاقت  أو  الثول  أو  الضاض،  أو  افشراد  أن  إق 
أو  أطاعط  حآون  لرساغئ  َغاّخثْون  الثغظ  الثولغئ، 
غضعظعن  شإظعط  ودولعط،  طظطصاعط  أو  دولاعط، 
جغاجغغظ ذئسًا طظ تغث ضعظعط طظ بظغ اإلظسان، 
سغحعط  وذئغسئ  سمطعط،  ذئغسئ  تغث  طظ  وذئغسغًا 
بارزغظ،  جغاجغغظ  غضعظعن  ولثلك  وجغاجاعط. 
وعط الثغظ غططص سطغعط لفر السغاجغ، وق غططص 
ذلك سطى الفرد السادي، فظه طتثود الافضغر شغ أطر 
والئتث  التغاة.  شغ  السمض  وطتثود  الحآون  رساغئ 
شغ السغاجئ إظما غسظغ السغاجغغظ عآقء، وق غسظغ 
جمغع افشراد. وصث سرف السطماء السغاجئ، بأظعا شظ 
ختغح.  الاسرغش  وعثا  الممضظ.  شظ  أو  الممضظات، 
تخرعا  طظ  الظاس  سطغه  جرى  طا  تغث  طظ  أظه  إق 
العاصسغئ  غسظغ  فظه  خطأ،  عع  اآلظغئ،  افحغاء  شغ 
تسإ  والسغر  العاصع  بتث  وعع  الثاذىء،  بمسظاعا 
ولما  تارغت،  وجث  لما  بعثا،  ُجطِّط  ولع  العاصع.  عثا 
العاصع،  تشغغر  عع  الاارغت  فن  جغاجغئ،  تغاة  وجثت 
إلى  الةارغئ  العصائع  تتعغض  عغ  السغاجغئ  والتغاة 
وصائع أخرى. ولثلك ضان تسرغش السغاجئ بأظعا شظ 
أو  له،  الظاس  شعط  تسإ  خاذؤًا  تسرغفًا  الممضظ، 
ضطمئ  إن  تغث  طظ  ولضظ  السغاجغغظ.  شعط  تسإ 
غصابض  طا  وعع  لعا،  التصغصغ  المسظى  تسظغ  طمضظ 
السغاجئ  فن  ختغتئ،  شإظعا  والعاجإ،  المساتغض 
شصط.  الممضظ  شظ  عغ  بض  المساتغض.  شظ  لغسئ 
افخح  سطى  أو  بالممضظات،  تاسطص  ق  الاغ  شافشضار 
شإظعا  والعاصع،  الممضظئ  بالعصائع  تاسطص  ق  الاغ 
لغسئ جغاجئ، وإظما عغ شروض طظطصغئ، أو طةرد 
افشضار  تضعن  شتاى  تثغُّقت.  أو  تالمئ  خغاقت 
شق  جغاجئ  افشضار  تضعن  تاى  أي  جغاجغئ،  أشضارًا 
شظ  السغاجئ  ضاظئ  لثلك  بالممضظ.  تاسطص  أن  بث 
الممضظ ق شظ المساتغض. شالمساتغض لغج جغاجئ، 
والعاصع والعاصسغئ عع ضثلك لغج جغاجئ، فظه ضث 
لما  الممضظات  تسإ  افحغاء  َتشغُّر  ولعق  الاارغت. 
وجثت جغاجئ، ولما وجث تارغت، شالاارغت عع تشغغر 
العاصع بعاصع غغره، شالسغاجئ عغ شسًق شظ الممضظ 
إلى  غظزر  ضان  تغظ    والرجعل  المساتغض.  طصابض 
المساتغض،  غغر  لمسظى  الممضظ  شظ  بأظعا  السغاجئ 
اإلجقم  أشضار  وضاظئ  الحرك  طضان  اإلجقم  أوجث 
وُوِضسئ  الظاس  طحاضض  تسالب  الاغ  عغ  وأتضاطه 

طضان أشضار الحرك وأشضار الضفر ضطه.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

وأسزمعا  افسمال  أجضِّ  طظ  عع  السغاجغ  السمض  إن 
الراحثغظ،  والثطفاء  والمرجطغظ  افظئغاء  سمض  عع  إذ 
روى طسطط شغ ختغته َسْظ َأِبغ َتاِزٍم َصاَل: َصاَسْثُت َأَبا 
ُعَرْغَرَة َخْمَج ِجِظغَظ، َشَسِمْسُاُه ُغَتّثُث َسِظ الّظِئّغ  َصاَل: 
َ َنِّي َخَلَفُه  ا َهَل َ ّل ُ ُ اَألْنَِاُء،  ُسُه ُ َل َت «َكاَنْت َبُ إْسَراِئ
ُُر» َصاُلعا: َشَما  ْ ُن ُخَلَفاُء َفَ ُ . َوَسَ ْعِد . َنِّي، َوإّنُه َال َنِّي َ ْ َحّقُه  ْ ُه ُ َوَأْع َفاَألّوِل.  اَألّوِل  َعِة  ْ ِبَ ا  «ُف َصاَل:  َتْأُطُرَظا؟ 
»، وعع أرصى افسمال فظه  ْ ّا اْسَْرَعاُه ْ َع َفإّن هللاّاَ َساِئُلُه
طاسطص بالسغاجئ الاغ عغ رساغئ حآون الظاس، إذ إظه 
غظصض اإلظسان طظ دائرة اقعامام بظفسه إلى اقعامام 
باآلخرغظ، وبه وتثه تظعخ افطئ طظ ضئعتعا، وتختع 

طظ غفعتعا، شاخئح عغ الصائث وعغ الرائث.
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طا تخض شغ تسطغط درسا صث غثاطش طظ تغث الحضض 
طظ  صئطعا  شغما  تخض  سما  المدمعن  تغث  طظ  ق 
تسطغط لطمظاذص والسقح شغ تجام دطحص والشعذئ 
حرصغ  بط  وتطإ  المثغظئ  تمص  وصئطعا  والصطمعن 
جضئ الصطار شغما غسرف برغفغ تماة وإدلإ الحرصغ 

بط رغفغ تمص الحمالغ وتماة الةظعبغ.
الاغ  الثول  طظ  وسمقؤعا  أطرغضا  اجاطاسئ  لصث 
سمقءعط  غجرسعا  أن  السعري  الحسإ  خثاصئ  زسمئ 
المال  سئر  صغادتعا  إلى  أوخطععط  بض  الفخائض  شغ 
المةاعثغظ  باثثغر  أولؤك  شصام  الصثر،  السغاجغ 
وطفاوضات  عثن  شغ  والثخعل  الةئعات  وتةمغث 
جطإ  سئر  المئادرة  زطام  باجاسادة  لطظزام  جمتئ 
المطغحغات الطئظاظغئ والسراصغئ واإلغراظغئ وجطإ جقح 
ظفص  شغ  البعرة  إدخال  إلى  أدى  طما  الروجغ  الةع 
طزطط وطظسرج صاتض طظ تصطغع أوخالعا واقجافراد 
بالتخار  سطغعط  والدشط  أعطعا  وتخار  بمظاذصعا 
غاثثه  طما  والاعةغر،  والاثطغر  والصخش  والاةعغع 
وتسطغط  لطمخالتات  طئررا  الئائسعن  الفخائض  صادة 
طظ  الظاس  اصاطع  طثل  طأجاوي  بحضض  المظاذص 
أرضعط وعةرعط بسث طا ساظعه طظ الصاض والتخار...

تسطغط  تغث  طظ  افجعأ  ضان  درسا  شغ  تخض  وطا 
إلى  واقظدمام  فعطعا  طفاجؤئ  بسرسئ  المظاذص 
المةرطغظ الروس وشغطصعط الثاطج رغط أن سعاطض 
أضئر  ضاظئ  الثغاظئ  أن  إق  أضئر،  ضاظئ  الخمعد 
المحعث  اخاطش  وإن  أجرع،  ضان  المرغع  والسصعط 
بالحضض شاقظدمام لطروس ق غثاطش سظ اقظدمام 

إلى الظزام شعط شغ اإلجرام والسثاوة حرضاء.
ورغط تآطر صادة الفخائض المئاسغظ بالثوقر وإدخالعط 
لطحرذئ الروجغئ ورشسعط سطط الظزام إق أن الدشط 
طما  الثغاظات  لعثه  وراشدا  طعجعدا  ضان  الحسئغ 
وغصعم  سةض  سطى  وغثرج  غخعر  الظزام  إسقم  جسض 
خعر  وتضسغر  الظزام  سطط  بامجغص  ذلك  بسث  الظاس 
المةرم بحار وعثا غثل سطى أن افطئ شغعا خغر ضبغر 
الصادة  خظاسئ  سطى  رضجوا  وسمقءعا  أطرغضا  أن  لعق 
السمقء بالثوقر وسمطعا سطى طتاخرة الظاس وإغقق 
التثود الثولغئ لطدشط سطى التاضظئ الحسئغئ غثائغا 
وختغا وجضظغا تغث وصش الظاس سطى تثود افردن 
غساةثون الماء والثواء وق طظ طةغإ، وضثلك افطط 
الةرائط  تطك  ضض  سظ  سغظغعا  أغمدئ  الاغ  الماتثة 
بثورعا  تصط  شطط  اقجاشابات  سظ  أذظغعا  وأخمئ 
اإلغابغ المجسعم الثي تثسغه شغ طبض عثه الزروف...
بسث  طاذا  الغعم:  الظاس  بال  غحشض  الثي  والسآال 

درسا وطا عع طخغر إدلإ؟
إن التض السغاجغ ق غمضظ أن تظةجه أطرغضا والثول 
اهللا  تعتث  بارودة  وعظاك  سظه  تسطظ  أو  لعا  السمغطئ 
شغ  الةعادغئ  التالئ  إظعاء  طظ  بث  ق  لثا  وتضئره، 
إدلإ والحمال شعظاك جغظارغععات سثة؛ شصث غضعن 
بةمع السقح تثرغةغا البصغض بط الماعجط شغ طرتطئ 
غرصص  وذظغ  جغح  لخالح  ترضغا  صئض  طظ  قتصئ 
سطى أظشام افغاظغ العذظغئ الضاذبئ الاغ طض الظاس 
جماسعا طظ صئُض لغظثطب عثا الةغح طع بصاغا جغح 
اآلن،  باحضغطعا  الروس  غصعم  الاغ  والصعى  الظزام 
الحرذئ  إدخال  طططإ  السغظارغع  عثا  غختإ  وصث 
افوتعجاراد  تماغئ  بتةئ  المظطصئ  إلى  الروجغئ 
وشاته طظ باب السقطئ طرورا بتطإ إلى دطحص بط 
طظ  الثطعة  عثه  شغ  طا  وطسطعم  ظخغإ،  طسئر  إلى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لط غضظ السثوان افخغر لضغان غععد سطى صطاع غجة 
وعط  شطسطغظ  بأعض  قجاثفاشه  ذئغسغئ  ظاغةئ  إق 
تماغاه  سطى  غاسابصعن  المظطصئ  شغ  التضام  غرون 
طآخرا  شسض  ضما  طاسارع،  بحضض  طسه  والاطئغع 
تضام السسعدغئ واإلطارات وطظ صئطعط تضام طخر 
دور  غطسإ  طظ  ذرغصئ  وأطبطعط  وصطر،  وافردن 
غععد،  وضغان  الفطسطغظغئ  الترضات  بغظ  العجغط 

شغاعجط إلبرام عثظئ بسث عثظئ.
وشغ العصئ ذاته تاماعى الثول وافظزمئ شغ اقحاراك 
شغ تخفغئ صدغئ شطسطغظ، جغرا وراء طا ُغسرف بخفصئ 
الصرن، وتحضغض تتالش بغظ الثول السربغئ وضغان غععد 
وسمقئعا  أوروبا  طسارضئ  رغط  إغران!  طعاجعئ  بتةئ 
افظزمئ  بسخ  سطى  الاأبغر  طظ  خعشا  الخفصئ  لعثه 

الاابسئ لعط وترخا سطى سثم تفرد أطرغضا بالتطعل.
شئسث صرار تراطإ باسائار الصثس ساخمئ لضغان غععد، 
صدغئ  تخفغئ  سطى  السمض  شغ  أطرغضا  خطعات  بثأت 
سثة  أبساد  لعا  شطسطغظ  صدغئ  أّن  باسائار  القجؤغظ 

أعمعا الصثس والقجؤعن والتثود والمغاه.
شغ  أطرغضا  طخالح  طع  غععد  ضغان  طخالح  شالاصئ 
غععد  ضغان  وزراء  رئغج  ذطإ  بثلغض  الظصطئ،  عثه 
بظغاطغظ ظاظغاعع طظ وزرائه السمض خقل السام التالغ 
سطى تخفغئ وضالئ غعث وتحشغض القجؤغظ باسائارعا 
رطجا لصدغئ القجؤغظ وذات بسث جغاجغ غثص صدغئ 
طظ  القجؤغظ  صدغئ  تتعغض  سطى  والسمض  شطسطغظ، 
صدغئ جغاجغئ إلى طةرد صدغئ إظساظغئ وإغابغئ ق أضبر، 
طساشطغظ شغ ذلك العاصع المسغحغ المجري المفروض 
سطى صطاع غجة، بفسض جغاجات السططئ الفطسطغظغئ 
والسصعبات المفروضئ سطى صطاع غجة بعثف تسطغمه 
ضاطق لطسططئ شغ رام اهللا، وبفسض التخار اقصاخادي 
الثي غفرضه ضغان غععد، عثا شدق سظ تصطغض أسثاد 

جعرغا  طظ  ضض  شغ  سصعد  طظث  الماعاخض  القجؤغظ 
ولئظان شغ إذار أسمال طظزمئ عثشئ لادغغص جئض 
السغح سطغعط طصابض شاح باب العةرة لطثول افوروبغئ 
أطاطعط، وطا جرى طظ أتثاث شغ سثد طظ المثغمات 
شغ جعرغا طآخرا ظاغةئ جغاجات بسخ الترضات والاغ 
ضاظئ سادة طا تظاعغ باعةغر أعالغ المظاذص بط تسطغط 

السقح وظصض المصاتطغظ إلى طظاذص أخرى.
وشغ جغاق طتاولئ أطرغضا وضغان غععد تخفغئ صدغئ 
أطرغضا  جمثت  الشعث،  وضالئ  تخفغئ  سئر  القجؤغظ 
ججءا ضئغرا طظ طساسثاتعا لاطك العضالئ، شردت دول 

أوروبغئ بالاسعث باجامرار تصثغط الائرسات لطعضالئ.
والسغاجات الاغ اظاعةاعا العضالئ، تطصغ بزقل طظ 
الحك سطى تعاذآ أطرغضا وطسعا ضغان غععد شغ الاأبغر 

سطى تطك السغاجات طظ أجض تخفغاعا.
شمظث جظعات ضبغرة وتةط الثسط الشثائغ والختغ صث 
تصطص بثرجئ ضئغرة، طا دشع القجؤغظ شغ صطاع غجة 
لقتاةاج أضبر طظ طرة سطى تطك الاصطغخات، سقوة سطى 
اتعاطات لطعضالئ بثخعص جغاجئ تصطغص الاعظغش 
شغ سثد طظ دوائرعا ضالاسطغط والختئ، إضاشئ لاشغغر 
ظعسغئ الاعظغش والثي ضان طتخعرا شصط بمظ غتمض 
بطاصئ قجأ لغحمض طظ ق غخظش ضقجأ طما غسطغ 

اظطئاسا سظعا أظعا لغسئ وضالئ لقجؤغظ تخرا.
وصث احاث شغ اآلوظئ افخغرة تةط الاصطغخات، شصئض 
أجابغع تط إصالئ طا غصارب ألش طعظش ضاظعا غسمطعن 
طظ  سثد  تخرغتات  اجامرت  بض  السصعد،  بظث  سطى 
ضئار طعظفغعا لاطصغ ظقق طظ الثعف والحك تعل 
العضالئ  طعظفغ  تةاه  حثغثة  وتصطغخات  إجراءات 
بثء  تأجغض  اتامال  طع  الثمج،  سمطعا  طظاذص  شغ 

السام الثراجغ شغ طثارس العضالئ.
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أعض غجة بني الصاض صخفاً أو تةعغساً!!
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إن الفساد المساحري شغ أسطى عرم السططئ شغ الةجائر 
الثي غاتثث سظه اإلسقم عثه افغام، والدالع شغه ضبغٌر 
الُسخإ  داخض  المآبرغظ  وافشراد  السططئ  رطعز  طظ 
الظاشثة، والمامبض أجاجاً شغ جرصئ وظعإ المال السام 
بحاى الطرق وافجالغإ وطظعا خاخًئ اقجاغراد المصّظع 
لضض السطع والئدائع شغ طثاطش الصطاسات تتئ اجط 
اقجابمار والمحارغع اقصاخادغئ والحراضئ طع الثارج، 
شغ  اقرتحاء  خقل  طظ  الخسئئ  السمطئ  تعرغإ  وسئر 
الخفصات المحئععئ، والمااجرة شغ المثثرات والسقح، 
خثطًئ لطمخالح الحثخغئ فشراد عثه السخإ الظاشثة 
وإصطغمغًا  (طتطغاً  افوروبغ  المساسمر  فجظثات  وخثطًئ 
ودولغاً)... ضض ذلك الفساد ق غمبض شغ التصغصئ جعى 
جاظإ واتث طظ أظعاع الفساد شغ الةجائر!! شعظالك شغ 
اإلخفاق  طظ  سصعد  جائ  وظاائب  تثاسغات  افطر  واصع 
الحاطض شغ تسغغر الحأن السام بض الفحض الاام المئرطب 
سئر تضرغج الرداءة وظحر الفساد سطى جمغع المساعغات 
الاسطغط  طظزعطئ  أبرزعا  المةامع،  ظعاتغ  جمغع  وشغ 
والختئ والصداء واإلدارة. وعع طا أوصع الئقد شغ تالئ 
غرغئئ طظ اقتاصان واقظسثاد وأوخطعا إلى تالئ طجرغئ 
الةجائر  شغ  افطئ  حئاب  جسطئ  والدغاع  الاردي  طظ 
غرضئعن صعارب المعت عروباً طما آلئ إلغه أوضاع الئقد، 

رغط حساسئ أراضغعا وتظعع برواتعا!!
اجاحرى  الثي  وألعاظه  أخظاشه  بةمغع  الفساد  عثا 
أوخض  والثي  الثولئ  طفاخض  ضض  شغ  طجطظ  بحضض 
طظ  طاصثطٍئ  تالئ  إلى  الئقد  شغ  التضط  طظزعطئ 
الاسفظ واإلشقس، ُغئرز شغ تصغصئ افطر تالَئ اإلخفاق 
شغ الرساغئ وعحاحئ الظزام السطماظغ الماسطط، بض 
سطى  المساسمُر  أظحأعا  الاغ  العذظغئ  الثولئ  شحض 
غثثم  شاجٍث  طاعرئ  ظزام  سطى  والصائمِئ  طصاجه، 

طخالح افجظئغ بثل طخالح أعض الئقد المسطمغظ.

ولضظ الةثغث عثه افغام عع اجافتال الخراع داخض 
طظ  بالسططئ  غمسك  الثي  ظفسه  اإلظةطغج  جظاح 
خقل طآجسئ الرئاجئ وعغؤئ أرضان الةغح وجئعئ 
الاترغر العذظغ إلى التث الثي ظحعثه اآلن طظ خقل 
افتثاث والعصائع الةارغئ، وذلك بشرض الامعصع شغ 
اقظاثابات  طعسث  طظ  طصربئ  سطى  المصئطئ  المرتطئ 

الرئاجغئ شغ حعر ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م.
إصاقت  طظ  طآخرًا  سظه  ظةط  وطا  الخراع  أحضال  شضض 
الرئاجئ  طظ  فختابعا  ُتساخثر  وتسغغظات  وتشغغرات 
شغ غغاب الرئغج شغ صغادات الةغح والثرك وأجقك 
واإلدارة،  الئظعك  شغ  وتاى  والةمارك  والصداء  افطظ 
طما ق زلظا ظحعثه، إظما عع طظثرج ضمظ عثا السغاق، 
جعف  اظاثابغئ  تمطئ  وبثء  الارحح  إلسقن  تتدغرًا 
تةري شغ الشالإ - إن تصرر الامثغث لئعتفطغصئ - سطى 
تماطًا  سظعا الرئغج  الفطضطعرغئ الاغ جغشغإ  الطرغصئ 
ضما جرى شغ سمطغئ تمرغر السعثة الرابسئ شغ ظغسان/

أبرغض ٢٠١٤م)، وجُاـئَرز خقلعا "إظةازاُت الرئغج" طظث 
طراتض  طظ  طرتطئ  ضآخر  الغعم،  إلى  شغ ١٩٩٩م  طةغؤه 
تسعغص الامثغث وتضرغج اقجامرارغئ لطسخئئ الظاشثة 
إلى أجض غغر طسطعم، بمئارضئ زباظغئ الثاخض وصئعٍل دولغٍ 
طظ الثارج. وذلك شغ غغاب وسغ جغاجغ شاسض غفرض 
الاشغغَر شغ الئطث أو غأتغ بمظ غظزر تصغصًئ شغ طخالح 
أعض الئقد بثل طخالح السخإ الماظاترة خثطًئ وتظفغثًا 
فجظثات المساسمر. غثضر أن صائث أرضان الةغح أتمث 
والصائث  الثشاع  وزغر  سمطغاً  اآلن  عع  الثي  خالح  صائث 
ضان  الرئغج)  غغاب  (بتضط  المسطتئ  لطصعات  افسطى 
جسى طظث طرض الرئغج بعتفطغصئ شغ حعر ٢٠١٣/٤م، 
لاسجغج طعصسه وجططاه بعضع رجاله شغ المعاصع المعمئ 
والمراضج التساجئ شغ الثولئ، ضصادة الظعاتغ السسضرغئ 
والعتثات الصاالغئ طبقً، سطى أجاس العقء لطجطرة الظاشثة 

والةععغئ، بثسط وتثبغر طظ الثارج.
وخاخًئ  افتثاث  طةرغات  وتائع  العضع  طراصئئ  شمظ 
تثاسغات إصالئ سئث الشظغ عاطض المثغر السام لطحرذئ 
الثي عع أخقً طظ زطرة الرئغج والمصرب طظ الرئاجئ، 
الضعضاغغظ،  حتظئ  صخئ  سصإ  أغام  صئض  ُأبسث  والثي 
وضثلك إظعاء طعام صائث الثرك العذظغ طظاد ظعبئ. بط 
تشغغر طعصع الةظرال بظ بغحئ المصرب طظ رئغج افرضان 
طظ طسؤعل طضاإ الثثطئ العذظغئ سطى طساعى الصطر 

إلى طسؤعل طضاإ طساثثطغ وطعظفغ الةغح، وعع 
طظخإ إداري طعط شغ وزارة الثشاع ُغاتضط طظ خقله 
شغ الاعظغش أي شغ الاسغغظات والارصغات داخض طآجسئ 
الةغح... إلى غغر ذلك طظ اإلصاقت والاسغغظات، والصائمئ 
ق تجال طفاعتئ! طظ ضض ذلك غائغظ أن الارتغئات التالغئ 
إظما تةري اجاسثادًا لمرتطئ شرض طظطص اقجامرارغئ 
سعثة  تسمغَاعا  العذظغ  الاترغر  جئعئ  ترشخ  الاغ 
الةثغث  الثجاعر  بمعجإ  وذلك  لطرئغج،  خاطسًئ 
المسمعل به تالغاً، والثي ُأصر صئض شارة سئر اجافااء شغ 
الئرلمان! شغ اظازار طا جعف غضحفه جمال ولث سئاس 
أطغظ سام جئعئ الاترغر أي تجب الرئغج ضمظ صائماه 
رأس  سطى  طةغؤه  طظث  بعتفطغصئ  لـ"إظةازات"  الطعغطئ 
السططئ، والاغ غراد طظعا تئرغُر بض تفسغر أغظ ذعإ 
أزغث طظ ألش ططغار دوقر طظ الظفصات، ولضظ أغداً تثضغُر 

الحسإ بـ"أشدال" بعتفطغصئ سطغه.
شصغادة أرضان الةغح بةمغع أجعجتعا وخاخئ الصعات 
الئرغئ والثرك وطثابرات الةغح، والاغ عغ شغ التصغصئ 
طظث  الئقد  شغ  التاضمئ  المآجسئ  شغ  افصعى  الطرف 
اآلن  تمبض  والاغ  ١٩٦٢م،  شغ  شرظسا  سظ  (اجاصقلعا) 
بطئغسئ طظطص الخراع الةعَئ الظاشثة ضمظ جظاح اإلظةطغج 
الماتضط شغ دوالغإ السططئ، وخاخًئ شغ تالئ الحشعر 
غغر المسطظ سطى طساعى الرئاجئ بسئإ طرض وغغاب 
الرئغج طظث ٢٠١٣م... ترغث أن تضعن لعا الغث السطغا شغ 
شرض طظ جغضعن رئغساً شغ المرتطئ المصئطئ، وبالاالغ 
له  طظ  ضض  بإبساد  وذلك  الئقد.  طساصئض  تتثغث  شغ 
ذمعح خارج إرادتعا شغ خقشئ بعتفطغصئ شغ تال تصرر 
إبساُده أو تشغغره ظزرًا لتالاه الختغئ واسائاراٍت أخرى، 
وذلك بصرار وترتغإ طظ افوروبغغظ، وعع طا لط ُغسرف 
السغاجغ  العجط  شغ  طساعى  أسطى  سطى  تاى  بسث 
شغ الئقد، ولضظ أغداً باجارضاء وذمأظئ أطرغضا سطى 

طخالتعا شغ الةجائر، خاخًئ تطك الاغ شغ جظعب الئقد.
الئقد  طظ  ضشغرعا  الةجائر  أن  عغ  المرة  التصغصئ 
بالمساسمر  طرتئطئ  جرغئ  أجعجة  تتضمعا  اإلجقطغئ 
شاتضمعا صرابئ سصثغظ طظ  الشربغ. أطا شغ العاجعئ 
المرتئطئ  المفسثة  الفاجثة  بعتفطغصئ  سخئُئ  الجطظ 
بالصعى الثارجغئ، والاغ اجاطاسئ باتفاق طع طآجسئ 
خالح  صاغث  أتمث  ُوضع  أن  طظث  وتتثغثًا  الةغح 
سطى رأس عثه العغؤئ شغ حعر ٨/ ٢٠٠٤م بصرار طظ 
بعتفطغصئ، اجاطاسئ عثه السخئئ أن تفرض ظفَسعا 
بثسط طظ المساسمر وأن ُتتِضط الصئدئ سطى الةغح 
وتسغطر سطى ضض طفاخض الثولئ وأن تدع غثعا سطى 
ضض خغرات وبروات الئقد خاخًئ الشاز والظفط، الاغ عغ 
سطى  تربع  بظسئئ  افجظئغئ،  لطسمطئ  الرئغسغ  المخثر 
٩٥٪. ضما اجاطاسئ أن تتصص لطسثو الضاشر المساسمر 
بصاشغاً واصاخادغاً وجغاجغاً طا لط غصثر سطغه عع بظفسه 
سطى جمغع المساعغات وشغ جمغع الصطاسات. ضض ذلك 
شغ تعاشص طع الةظاح الاابع لفرظسا الدالع عع اآلخر شغ 
ضض أظعاع الفساد والمظضرات والضغث فعض الئقد، والثي 
عع شغ عثه المرتطئ أضسش طظ أن غخارع سطى أسطى 
المساعغات أو ُغسمع له خعت، وعع غتاول باجاماتئ 

وبئات أن غتاشر سطى طعاصسه وطخالته لغج أضبر.
عثه  تصارشه  شغما  تضمظ  ق  التصغصغئ  الضاربئ  ولضظ 
الجطُر الظاشثة طظ طظضر وشساد شغ ذعل الئقد وسرضعا 
شغ  المسطط  الحسإ  أبظاء  طظ  غئثو  شغما  بض  شتسإ، 
الةجائر جضعظاً وجضعتاً وصسعدًا سظ السمض لاشغغر المظضر، 
ضما غعجإ اإلجقم. شالحرغسئ اإلجقطغئ تفرض سطى 
غتضمعط  وأن  طظعط،  تاضُمعط  غضعن  أن  المسطمغظ 
غتصص  طا  وعع  تغاتعط،  حؤعن  جمغع  شغ  بأتضاطعا 
الرشسَئ شغ الثظغا والفعز سظث اهللا شغ اآلخرة. ضما أن 
الصدغئ شغ التصغصئ عغ أضئر بضبغر طظ ظعٍإ لطثغرات 
وتخارع سطى البروات، بض عغ طظضر تسطغض الحرغسئ 
بإبساد اإلجقم سظ التضط وتسطغط الئطث طةثدًا لطضاشر 
الاغ  السمغطئ  الفاجثة  الجطر  عثه  غث  سطى  المساسمر 
تةإ  الثي  المظضر  عثا  الةجائر،  أعض  بمخغر  تسئث 
إزالاه. إن طا غتصص السجة والصعة والظماء وضض أخظاف 
إظما عع تخرًا  الثغر فعض الةجائر ولطمسطمغظ جمغساً 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ الئثغض 

 التصغصغ الثي غعصش جمغع عثه المآجغ

اقتاضام  سطى  ُطةمسئ  وألماظغا،  وبرغطاظغا  شرظسا 
لطظزام الئرلماظغ الثي ضان جائثًا شغ ترضغا طع طةغء 
دولئ  إجصاط  بسث  ضمال  طخطفى  اإلظةطغج  سمغض 
الثقشئ السبماظغئ، وعثا الظزام غةسض رئغج التضعطئ 
رئغسا سطى الئقد طع خقتغات ضؤغطئ وخفغفئ تةاه 
أردوغان  طظه  ساظى  طا  سغظ  وعثا  والصداء  الةغح 
والةغح  ذعال جظعات ُتضمه طظ طآجساغ الصداء 
ضان  طرات  سّثة  سطغه  اقظصقب  افخغر  تاول  والثي 
آخرعا شغ سام ٢٠١٦، ولثلك جاء أردوغان باعخغات 
طظ أطرغضا باتعغض حضض ظزام التضط لطظزام الرئاجغ 
افطرغضغ لغضعن أول ظزام رئاجغ شغ أوروبا، وعثا 
وطظ  أوروبــا،  به  وتثالش  أطرغضا  له  تتاضط  الظزام 
طططصئ،  حئه  خقتغات  خاتإ  الرئغج  أّن  ُطمّغجاته 
لسثم  باإلضاشئ  والةغح،  الصداء  شغ  الاتّضط  طظعا 
الفسطغ  الرئغج  فّن  التضعطئ  رئغج  طظخإ  وجعد 
لطئقد عع رئغج الةمععرغئ تخرًا، وطظ عظا غسعض 
وخخعطه  طسارضغه  ضــرب  الارضغ  الرئغج  سطى 
السغاجغغظ المعجعدغظ شغ طفاخض الثولئ التساجئ 
ظاغةئ تطئغص الظزام الرئاجغ (افطرغضغ) والاثّطغ سظ 
شغ  السغر  غسظغ  وعثا  (افوروبــغ)،  الئرلماظغ  الظزام 

رضاب أطرغضا وتظفغث طحارغسعا شغ المظطصئ.
افطرغضغ  الاعجه  طع  غسغر  أردوغــان  أّن  وذالما 
اهللا  سظث  عغ  الضئرى  والثسارة  الثاجرغظ  طظ  شعع 
شمع  الصغاطئ،  غعم  والسصاب  التساب  تغث  الّثغان، 
عثه الثغاظات الاغ جغتاجإ سطغعا أردوغان سظث اهللا 
(طظ اتاعاء لطدئاط المظحصغظ طظ الةغح السعري 
اتاعاء  بط  السعري،  بالثاخض  اقتخال  طظ  وطظسعط 
بعار جعرغا وإحشالعط بالصاال شغما بغظعط وجتئعط 
ولطتفاظ  قجاظجاشعط  طآبرة  غغر  جئعات  شغ  لطصاال 
روجغا  طع  والاساون  وتماغاه  السعري  الظزام  سطى 
طع  الاةاري  الائادل  ظسئئ  قرتفاع  باإلضاشئ  وإغران 
ظتع  صدى  شصث  ذلك  لضض  باإلضاشئ  غععد)،  ضغان 
١٦ ساطًا شغ التضط وعع غطئص ظزام الضفر السطماظغ 
وغثاشع سظه وغروج له بضض صعة ضما شسض سظثطا ذعإ 
إلى طخر شغ أغطعل سام ٢٠١١ لغصعل صعلاه المظضرة 
أن أشدض ظزام لمخر ولطمظطصئ عع الظزام السطماظغ، 

وصث ظخح وأصظع اإلخعان بالسطماظغئ سطى تّث صعله!
وسظثطا صاطئ جماسئ اإلظةطغج بمتاولئ اقظصقب الفاحطئ 
ضثه غعم ٢٠١٦/٧/١٥ وخرج الظاس ضث اقظصقبغغظ 
بالاضئغر والاعطغض والخقة شغ المساجث طما غثل سطى 
تعجععط اإلجقطغ، رشخ أردوغان عثا المظزر ودسا 
سطى  لطاأضغث  الثغمصراذغئ"  "طسغرة  إلى  الفعر  سطى 
الظزام السطماظغ وسثم الاعجه اإلجقطغ، وذطإ طظ 
طآغثغه أن غظدمعا لمسغرة الثغمصراذغئ الباظغئ الاغ 
أن  لغآضث  (الضمالغ)  الةمععري  الحسإ  تجب  ظزمعا 
الثي  ضمال  طخطفى  تجب  التجب  عثا  طع  الاداطظ 

تارب اإلجقم أشدض طظ السعدة إلى اإلجقم!!
وغتارب  السطماظغ  الضفر  ظزام  سطى  غخر  شأردوغان 
الظزام  عثا  تشغغر  سطى  غسمطعن  الثغظ  المثطخغظ 
وعضثا  التداري،  الظعدعي  اإلجقم  ظزام  وإصاطئ 
الشرب  طحارغع  طع  السغر  شغ  أردوغـــان  غسامر 
أظمطئ،  صغث  أواطرعا  سظ  غظفك  وق  أطرغضا،  وخاخئ 
لامتغص  بتاجئ  أردوغان  ظاعرة  ضاظئ  عظا  وطظ 
غصع  ق  تاى  السغاجغئ  الظزرة  شغ  واجاظارة  وُسمص 
أبظاء افطئ شغ شثاخه السغاجغئ الاغ تعثف لاةمغض 
الارضغ  الظمعذج  وتصثغط  الصئغتئ  السطماظغئ  خعرة 
اإلجقطغئ  الةماعغر  لثى  صثري  ضطمعح  السطماظغ 
التغاة،  طظاتغ  سظ  اإلجــقم  سجل  اجامرارغئ  طع 
سصعل  طظ  غامّضظ  صث  تداري  واظعجام  خطر  وعثا 
ظئث  سطى  السمض  عع  وافخض  المسطمغظ،  وظفعس 
سصغثة  طظ  المظئبص  الضفري  السطماظغ  الظمعذج  عثا 
اإلجقم  لاطئغص  والسمض  التغاة  سظ  الثغظ  شخض 
الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف 
الرعان  عغ  والاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
العتغث والتصغصغ الصادر سطى إظصاذ افطئ طظ الشرق، 

 ولمبض عثا شطغسمض الساططعن
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وافسمال  افتثاث  بسخ  جأجاسرض  المصال  عثا  شغ 
السغاجغئ المئاحرة وغغر المئاحرة الماسطصئ باأبغر أطرغضا 
افبساد  سظ  بُسمص  والتثغث  الارضغئ،  اقظاثابات  شغ 
السغاجغئ الماسطصئ شغ ترضغا طظ الةاظإ العاصسغ (وخش 
عثه  غصرأ  أن  الضرغط  الصارئ  طظ  أتمظى  لثلك  واصــع)، 

السطعر بروّغئ تاّطئ وق ُغتّضط طحاسره صئض سصطه.
شعز  الارضغئ  اقظاثابات  ــرة  دائ أسطظئ  ــام  أّغ صئض 
التجب  طع  باتالفه  الةمععرغئ  برئاجئ  أردوغــان 
سطى  الظسإ  تعزسئ  بغظما   .٪٥٢,٤ بظسئئ  الصعطغ 
طرحح  أسقعط  وضان  اآلخرغظ،  الثمسئ  المرحتغظ 
وعثه   ،٪٣٠,٧ بظسئئ  إظةغ  طترم  الحسإ  تجب 
تسط  اجاطاع  الارضغ  الرئغج  أّن  تسظغ  الظاائب 
طآّحر  وعثا  افولى  الةعلئ  طظ  اقظاثابات  خراع 
صّعة ق بث أن تضعن له دسائط سطى افرض وطسّئئات 
أشدئ إلى عثه الظاغةئ، طظعا دور أطرغضا شغ دسط 

أردوغان طظ جاظئغظ، طئاحر، وغغر طئاحر.
طاسّطص  افّول  تثبان؛  شُعظاك  المئاحر  الةاظإ  أّطا 
بثسط أطرغضا لارضغا بطائرات F٣٥، شصث دسط الرئغج 
افطرغضغ تراطإ ترضغا ُصئغض اقظاثابات الارضغئ بأّغام 
خفصئ  بسصث   - ودصغص  طعط  تعصغئ  وعثا   - صطغطئ 
ذائرة  أتثث  ترضغا  تسطغط  بمعجئعا  غاط  سسضرغئ 
ق  الاغ   "F٣٥" ظعع  طظ  السالط  شغ  أطرغضغئ  طصاتطئ 
غماطضعا إّق ضغان غععد شغ المظطصئ، رغط أظعا ضاظئ 
أطرغضا  شغ  السغاجغ  العجط  طظ  أخــعات  عظالك 
ذلك  وطع  الضعظشرس،  طظ  خاخئ  لطخفصئ  طسارضئ 
سزمعا  سطى  افخــعات  عثه  وإدارتــه  تراطإ  تةاوز 
طما  الخفصئ،  وظّفث  افطرغضغئ  السغاجئ  شغ  وبصطعا 
أّدى لجغادة حسئغئ الرئغج الارضغ داخطًغا ُرغط وجعد 
بغظ  السقصئ  وجفاء  ضسش  تآضث  ختفغئ  تخرغتات 
اجاطاع  أردوغــان  أن  إّق  وأطرغضا  الارضغ  الرئغج 
وشغ  السزمى  الــثول  طظ  لئقده  بالثسط  غأتغ  أن 
أطرغضغئ  ذائرة  بأتثث  اقظاثابغ  الجخط  تعصغئ 
ترضغا،  أسطظئ  تجغران/غعظغع   ٢٠ (افربساء،  طصاتطئ. 
 "٣٥-F" طصاتقت  طظ  افولى  الثشسئ  جاساطط  أظعا 
افطرغضغئ الخظع، غثا الثمغج، جاء ذلك شغ طصابطئ 
أجرتعا طتطئ "تغ جغ آر تغ" الارضغئ، طع الماتثث 

باجط التضعطئ الارضغئ، بضر بعزداغ).
أّطا الباظغ شعع طاسّطص بأتثاث جعرغا وخاخئ طظطصئ 
الضردغئ  الصعات  سطغعا  ُتسغطر  ضاظئ  الاغ  "طظئب" 
الاابسئ فطرغضا، شمع اصاراب طعسث اقظاثابات الرئاجغئ 
وضغفغئ  طظئب  سظ  التثغث  بثأ  ترضغا  شغ  والئرلماظغئ 
وصئ  تان  تاى  الارضغ  الةغح  صئض  طظ  دخعلعا 
دخعلعا ُصئغض اقظاثابات بغعطغظ أو بقبئ باظسغص تام 
بغظ الصعات الارضغئ وواحظطظ، وجغطر الةغح الارضغ 
طع الصعات افطرغضغئ سطى المثغظئ بثون صاال ووضع 
ظصاط طراصئئ طما غسظغ أّن أطرغضا أطرت الصعات الضردغئ 
والسماح  طظئب  طظ  الفعري  باقظستاب  لعا  الاابسئ 
لثخعل الصعات الارضغئ المثغظئ لاتض طتّطعا وعثا طا 
افبساد  ذي  السسضري  السمض  عثا  وتأبغر  شسقً،  تخض 
ضئطض  أردوغان  إلبراز  الارضغ  الثاخض  شغ  السغاجغئ 
صعطغ طظع إظحاء ضغان ضردي طتاٍذ لارضغا وسطّع ضسإ 
السرق الارضغ سطى الضردي داخض ترضغا وسجل افضراد 
جغاجغا طظ طظاشسئ أردوغان، باإلضاشئ لجغادة حسئغئ 
 :٢٠١٨/٦/٥ (وضاقت  الصعطغئ  الظاتغئ  طظ  أردوغان 
ظةتئ أظصرة أطج شغ التخعل سطى طعاشصئ واحظطظ 
سطى "خرغطئ ذرغص" تدمظ لعا السغطرة سطى طثغظئ 
طظئب حمال جعرغا، بسث اظستاب الصعات الضردغئ طظعا، 
طظ  والروس  الظزام  صعات  اظستاب  طع  ذلك  تجاطظ 

طثغظئ تض رشسئ لاتّض بثقً طظعا الصعات الارضغئ).
ضاظئ  أطرغضا  أّن  ُتئّغظ  السغاجغئ  المسطغات  وعثه 
طسظغئ بفعز أردوغان بض وصّثطئ الثسط له. عثا طظ 

المئاحر. الةاظإ 
أّطا الةاظإ غغر المئاحر شثسط واحظطظ فردوغان ضان 
وتتعغطه  الارضغ  السغاجغ  الظزام  حضض  تسثغض  شغ 
ق  وعظا  الئرلماظغ،  الظزام  طظ  بثقً  الرئاجغ  لطظزام 
بث طظ تفخغض لائغان طعضع الثسط، شأوروبا، خاخئ 
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رئاجئ أرضان الةغح يف الةجائر تفرض طةثدًا
طظطَص "اجامرارغئ" سخئئ بعتفطغصئ الفاجثة
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٢٩ حعال ١٤٣٩عـ، 
دغفغث  "ضاإ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٧/١٣م) 
جابص  جاطسغ  وأجااذ  وطساحار  ختفغ   - بارحارد 
أول  أردوغان  ذغإ  رجإ  تظخغإ  أن   - ترضغا  شغ 
بارصإ  غظزرون  افتراك  غةسض  لارضغا  تظفغثي  رئغج 
لاشغغر غغر طسئعق شغ ظزاطعط التضعطغ طظث ظعاغئ 
سام  شغ  الةمععرغئ  وإسقن  السبماظغئ  اإلطئراذعرغئ 
جرغسئ  إدارغئ  آلئ  إظحاء  عع  عثشه  تشغغر  ١٩٢٣م. 
طضاظئ  لدمان  حثخغا  الرئغج  دشاعا  غصعد  الاترك 
ترضغا دولئ سزغمئ وصعغئ. وتساءل الضاتإ شغ طصاله 
أردوغان  إسادة  إطضاظغئ  سظ  آي  إغسئ  طغثل  بمعصع 

ترضغا لسزماعا وصعتعا، واسائر طا تثث بعرة أضبر سظفا طظ أي حغء وصع شغ السظعات الـ١٦ السابصئ طظث 
بالضاطض،  تظضحش  تاى  جظعات  سثة  آبارعا  وجاساشرق  السططئ  إلى  التاضط  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وخعل 

لضظ الحسعر بعا جغضعن شغ ضض طةال طظ طةاقت تغاة افطئ سطى الفعر".
: ظسط إن أردوغان غساطغع أن غسغث ترضغا لسزماعا وصعتعا، إذا عع طث جسعر اقتخال التصغصغ 
طع اهللا جئتاظه وتسالى، ولط غتارب حرغساه، وغجج بالساططغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وإسادة 
طةث ترضغا وسزماعا وصعتعا شغ السةعن، شغتضط سطغعط سطى طثار سصث وظخش طا طةمعسه ١٦٢١ جظئ 
طظ السةظ! وغساطغع أن غسغث ترضغا لسزماعا وصعتعا، إن عع اجائثل بالظزام اقصاخادي الرأجمالغ 
ظزاَم اإلجقم اقصاخادي، شطغج المعط سظث المسطط أن غسغح تغاة رخاء شغ ظض أظزمئ تصخغ دغظه 
وأتضاطه سظ تغاته، شغضعن رخاؤه ظااج اصاخاد صائط سطى الربا والثغعن الثارجغئ والثاخطغئ والسماح 
بالئشاء وبغع الثمعر، والخفصات الاةارغئ غغر الماظاعغئ طع الضغان الشاخإ فرض اإلجراء، فن السآال 
الضئغر وصاعا عع: أغظ اإلجقم؟ ق أغظ الثوقر! ظسط غساطغع أردوغان أن غسغث ترضغا لسزماعا وصعتعا، 
إن عع طث غث ترضغا وأبخارعا ظتع السالط اإلجقطغ، لغضعن ظعاة تعتغثه ووتثته، وإسادة الضغان الثي 
تط تفاغاه، شاضعن صعة ترضغا طسامثة طظ اطاثادعا اإلجقطغ، وظزاطعا الرباظغ، وصعة افطئ اإلجقطغئ 
العائطئ وبرواتعا غغر المتثودة، شغصطع بثلك سطى الشرب ضض وجائض ظعئعط لئقد المسطمغظ وبرواتعط، 
وغسغث لفطئ طةثعا وجآددعا. إق أن العاضح أن بعخطئ أردوغان لفجش عغ طاةعئ ظتع الشرب الضاشر 
عثا  وضض  غععد،  وضغان  وأوروبا  أطرغضا  طع  السقصات  وتعذغث  والرأجمالغئ،  السطماظغئ  وظتع  المساسمر، 
غشرق ترضغا شغ طظزعطئ الدسش والائسغئ، ق السزمئ والصعة، ولضظ أعض ترضغا، لظ غطئبعا إق صطغق تاى 

تظصحع الشماطئ سظ أسغظعط، شغظئثوا ضض طظ غتارب دغظعط، ولظ غرتدعا سظ ذلك بثغق.

ظحر طعصع (جرغثة الرأي، الثمغج، ٢٨ حعال ١٤٣٩عـ، 
أن  المرتصإ  "طظ  شغه:  ورد  خئرا  ٢٠١٨/٠٧/١٢م) 
لقطثادات  جعي  طرشأ  اشاااح  صرغئاً  الضعغئ  تحعث 
والحتظ الطعجساغ السسضري، وعع المرشأ الثي جغضعن 
افضثط طظ ظعسه سطى طساعى طظطصئ الحرق افوجط. 
وظصق سظ بغان رجمغ خادر سظ صغادة الصعات افطرغضغئ 
 «military.com» طعصع  ذضر  الضعغئ،  شغ  المامرضجة 
الحتظ  طثغظئ  أن  السسضرغئ  الحآون  شغ  الماثخص 

عغ «أضثط طرشأ تفرغس وإظجال سطى طساعى طظطصئ الحرق افوجط» وأظه «ظصطئ إطثاد سسضري اجاراتغةغئ 
تساعثف طضء شةعة إلى أن غاط اقظاعاء طظ تحغغث صاسثة غرب المئارك الةعغئ الاغ طظ المصرر اشاااتعا شغ 
السام ٢٠٢٣». وصال طسآولعن تابسعن لسقح الةع افطرغضغ ان وجعد طبض عثا المرشأ الةثغث (وقتصا صاسثة 
غرب المئارك الةعغئ) عع أطر بالس افعمغئ والتغعغئ طظ أجض ظصض وتعزغع حتظات اإلطثادات لطصعات افطرغضغئ 
وصعات تطفائعا شغ حاى أرجاء طظطصئ الحرق افوجط، طآضثغظ سطى أظعا جاسمض بمبابئ بعابئ رئغسغئ لمظطصئ 
سمطغات الصغادة المرضجغئ افطرغضغئ شغ المظطصئ. وأوضح المعصع أن الةاظإ الضعغاغ المحارك شغ المحروع صام 
طظ جاظئه باعرغث أضبر طظ ١,٢٤ ططغعن طار طضسإ طظ الردم إلى طعصع الاحغغث، وأن شرق سمض واخطئ الطغض 

بالظعار غعطغاً سطى طثار أضبر طظ ٤ أحعر طظ أجض تظفغث أسمال تمعغث أرض المرشأ.
: شغ حعر أغار/طاغع ٢٠١٧م أصر صاظعن بالمعاشصئ سطى اتفاصغئ بغظ الضعغئ وتطش الظاتع بحأن 
طحارغع  اسامثت  ٢٠١٨م  حئاط/شئراغر  حعر  وشغ  "الظاتع"،  افذطسغ  حمال  تطش  وأشراد  صعات  سئعر 
سمطغات  سطى  لاتاشر  دائمئ  تتاغئ  بظغئ  ذات  صاسثة  صطر  شغ  افطرغضغئ  الةعغئ  السثغث  صاسثة  لةسض 
ذعغطئ افطث، وعا عع الغعم ُغسطظ سظ اشاااح صرغإ لمرشأ جعي سسضري أطرغضغ شغ الضعغئ عع افضثط 
شغ الحرق افوجط. أغسصض أن تضعن أبعاب طظطصئ الثطغب بغابساعا وجمائعا طحّرسئ سطى طخارغسعا 
فطرغضا تظططص طظعا لاتصغص طخالتعا وترجغت ظفعذعا شغ بقد المسطمغظ؟! إن عثه المظضرات غةإ 
الاتالفات  جمغع  بإلشاء  الساجطئ  المطالئئ  بطَّ  وطظ  المططص،  بالرشخ  تةاَبه  وأن  بصعة  لعا  ُغاخثى 
افطظغئ والسسضرغئ طع الثول اقجاسمارغئ، والسمض الةاد والتبغث إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة، الاغ جاصطع دابر المساسمرغظ طظ بقد المسطمغظ.

طا تسصط وتاقحى وغضعن اقظعغار الضئغر، عثه عغ 
السغظارغععات الماعصسئ إلدلإ بسث درسا، وترضغا عغ 
تثاطش  ق  المدمعن  شغ  وعغ  شغعا،  ذروادة  تخان 
الحضض  شغ  إق  صئطعا  وطا  درسا  شغ  تخض  سما  حغؤا 
الثي  المعغظ  المثل  السغاجغ  التض  ذلك  بسث  لغظاب 
الصمسغئ  طآجساته  بضض  الظزام  إظااج  إلى  غسسى 

والسعدة إلى تضط التثغث والظار.
وأطام عثا العاصع ق بث لطئصغئ الئاصغئ طظ المثطخغظ 
الثغظ تةمسعا طظ ضض المظاذص شغ إدلإ والحمال، 
التالئ  طظ  غثرجعا  أن  بعا،  غساعان  ق  صعة  وعط 
السابصئ وغارضعا الصغادات المااجرة وأن غاعتثوا خطش 
صغادة جغاجغئ واسغئ تتمض طحروسا جغاجغا تصغصغا؛ 
خقشئ سطى طظعاج الظئعة بصغادة تجب الاترغر، وصغادة 
أن  صئض  المصئطئ  المرتطئ  لمعاجعئ  طتارشئ  سسضرغئ 
غةعج السثو وسمقؤه وضفادسه سطى عثه الصعة الاغ 
صغادة  سطى  اجامسئ  إذا  المسادلئ  تصطإ  أن  تساطغع 

جغاجغئ وطحروع غظخر دغظ اهللا.
لصث وضح لطةمغع أن عثا عع التض السغاجغ افطرغضغ 
الحام  فعض  وطثلئ  طأجاوغئ  بطرغصئ  أرادته  الثي 
سطى  بالبعرة  غغرعط  أو  عط  أخرى  طرة  غفضروا  لضغق 
سمقئعا بغظما جصط سمقء برغطاظغا ضجغظ السابثغظ 

والصثاشغ وسطغ سئث اهللا خالح.
بظغ  أغطإ  غسغر  أن  المتجن  شمظ  ذلك  أدرضظا  وإذا 
غسغثظا  الثي  المسار  عثا  شغ  بعرتظا  وأعض  جطثتظا 
الصثاطى  أطرغضا  سمقء  طظ  والظار  التثغث  تضط  إلى 
وأعض  أبظائظا  غث  سطى  ظأخث  أن  طظ  بث  شق  والةثد 

 بعرتظا طظ عثا المظجلص الثطغر

دخطعه  طضان  بتماغئ  غطاجطعا  لط  شالروس  الثطعرة؛ 
الظزام  لصعات  طضظ  الثي  ذروادة  تخان  ضاظعا  بض 
طظ اتاقل المظاذص وتعةغر أعطعا وجطئعا، وصغادات 
جابصاتعا  سظ  ضبغرا  تثاطش  ق  الحمال  شغ  الفخائض 
الثغظ جطمعا، شالضض رضع طظ بثي واتث وحرب طظ 

ضش واتثة عغ المعك والمعم.
ضالاعثغث  ضشطا  ترضغا  تمارس  أن  الماعصع  وطظ 
باقظستاب شغما إذا تاول الئسخ أن غسرصض طحارغع 
لتراجئ  الروس  ودخعل  وذظغ  بةغح  اقظثطاج 
افوتعجاراد، بض إن الاخرغتات الارضغئ تعل جتإ 
ظصاط المراصئئ وإظعاء تالئ خفخ الاخسغث شغما إذا 
تازاعر  الاغ  الاخرغتات  عثه  إدلإ،  الظزام  عاجط 
ظصاذعا  لستإ  بعا  وتمعث  بالسةج  أطاطعا  ترضغا 
الشعذئ  جتص  أحعر  ذعال  الظزام  بعا  تمئ  الاغ 
درسا،  أعض  سطى  والصداء  وتماة  تمص  ورغفغ 
تثضرظا  وعغ  خطغرة  دقلئ  ذات  الاخرغتات  عثه 
إظعط  صالعا  سظثطا  الشعذئ  تعل  افتراك  باخرغتات 
رجالئ  شضاظئ  ترضغا  شغ  قجاصئالعط  طساسثون 
تعةغرعط، بض إظه طظ المرجح أن تفاسض ترضغا أزطئ 
المعاد  وطظع  المظاذص  لمتاخرة  الفخائض  بسخ  طع 
الشثائغئ وجعاعا بسث جتإ ظصاذعا لضغ غطةأ الظاس 
باب  طظ  لسعدته  طئررا  ذلك  شغضعن  الظزام  إلى 
إلصاطاعا  بث  ق  والاغ  الثثطات  وتصثغط  المخالتات 
وإزالئ  التضعطغئ  المئاظغ  سطى  الظزام  سطط  رشع  طظ 
وبصثجغاه  به  رؤوجظا  خثسعا  الثي  (البعرة)  سطط 
الاغ جاسصط أطام الثواء والشثاء والماء والضعرباء، 
جرسان  المئادئ  تتضمعا  ق  الاغ  والمحارغع  شالرؤى 

غسغحعا أعض صطاع غجة.
شطسطغظ  المئارضئ  لفرض  غععد  ضغان  اتاقل  إّن 
عع الثي أوجث الضعارث الاغ غسغحعا أعض شطسطغظ، 
وطظ أوجث ضغان غععد طظ الثول الشربغئ الضئرى عع 
الثي أوجث أغدا المظزمات الثولغئ الاغ جعصئ تطعق 

تدمظ تسضغظ آبار جرائط ضغان غععد إلبصائه.
لضظ جععر صدغئ شطسطغظ عع أظعا أرض طتاطئ غةإ 
الصعة  وأعض  افطئ  سطى  المفروض  بالةعاد  تترغرعا 

شغعا، شعاجإ افطئ تترغر شطسطغظ وإغابئ أعطعا.
شطسطغظ  صدغئ  تصجغط  شغ  أطرغضا  ظةتئ  لع  وتاى 
شإّن  أعطعا،  سطى  السغح  ضظك  وزغادة  وأضبر  أضبر 
أطا  وذظغئ،  ضصدغئ  تخفغاعا  شغ  جغضعن  ظةاتعا 
بغظ  الخراع  شغعا  غاةطى  إجقطغئ  صدغئ  باسائارعا 
تدارة اإلجقم المشغئئ المعسعدة بالشطئئ والامضغظ 
وبغظ تدارة الشرب واقجاسمار الثي زرع عثا الضغان، 
صعة  تعجث  لط  طا  شغعا  الظةاح  طظ  تامضظ  لظ  شإظعا 
الضرغط  الصرآن  طتع  سطى  صادرة  افرض  وجه  سطى 
وجعرة اإلجراء وجظئ الظئغ ، ولظ تعجث تطك الصعة 
بالطئع، وضما صال اإلجقم ضطماه الفخض واظاخر شغ 
التروب ضث الخطغئغغظ والااار طظ صئض، شإّظه جغخرع 
التدارة الشربغئ واقجاسمار وضغان غععد شغ المظطصئ 
وجغعحعا  افطئ  تترك  لتزئ  وذلك  ضظسا  وجغضظسه 

 تتئ راغئ اإلجقم صرغئا إن حاء اهللا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

الثثطات  تصثغط  تةاه  افخغرة  الاعثغثات  وعثه 
جغاجئ  طع  تطاصغ  المظاذص  طظ  سثدا  تمج  والاغ 
رؤغئ  وشص  شطسطغظ  أعض  طع  الاساطض  شغ  أطرغضا 
تخفعغئ تسائر أعض افرض المئارضئ شطسطغظ طةرد 
صدغئ إغابغئ أو إظساظغئ ولضظعا لغسئ جغاجغئ، بض 
إظعا تاقصى طع الثور الثي غصعم به المئسعث افطمغ 
لسمطغئ السقم ظغضعقي طغقدغظعف، والثي أسث خطئ 

بثخعص صطاع غجة وغسمض بضض صعة لطاروغب لعا.
تغث ترضج تطك الثطئ سطى طا ُغسرف بالئسث اإلظساظغ 
شغ صطاع غجة، وسطى ضرورة إصاطئ طحارغع إظساظغئ 
شغ صطاع غجة تتثغثا، وغضعن لمخر دور ضئغر شغ 
المئسعث  غروجه  طا  بثلك  طتصصا  المحارغع،  تطك 
جارغث  تراطإ  وخعر  السقم  لسمطغئ  افطرغضغ 
اقصاخادغئ  المحارغع  سطى  الارضغج  بدرورة  ضعحظر 
شحطعما  بسث  خاخئ  غجة،  صطاع  شغ  واإلظساظغئ 
لخفصئ  الاروغب  شغ  لطمظطصئ  افخغرة  الجغارة  شغ 
اقصاخادغئ  الظاتغئ  سطى  بالسمض  الرد  شضان  الصرن، 
تطك  بامرغر  لطاعثغث  غجة،  صطاع  شغ  واإلظساظغئ 
الخفصئ بثءا طظ صطاع غجة ورغما سظ رشخ سئاس 
سطى  الثولاغظ  تض  لفضرة  السعدة  سطى  غخر  والثي 
تثود ٦٧ ولغج دولئ سطى طظاذص السططئ المصطسئ 

شغ الدفئ الشربغئ طع تعجغع لصطاع غجة.
إّن اجاشقل طساظاة أعض شطسطغظ وصطاع غجة تتثغثا 
تتعضعا  الاغ  الثولغئ  بالمحارغع  الصئعل  أجض  طظ 
الاغ  والمساظاة  لطادتغات  بحع  اجاشقل  عع  أطرغضا 

تامئ: أعض غجة بغظ الصاض صخفاً أو تةعغساً!!

تامئ ضطمئ السثد: طا بسث درسا طبض طا صئطعا جغظارغع واتث ...

وإخعاظضط،  أعطضط  بعا  غصمع  غثه  شغ  أداة  تضعظعا 
ولع جطساط شغ بغعتضط لضان خغرًا لضط طظ أن تطصعا 
إق  لعا  ذظإ  ق  ذاعرة،  دطاء  أسظاصضط  وشغ  ربضط 

جسغعا لطاشغغر ورشدعا لعثا الظزام.
غا أعض الضظاظئ! إن عثا الظزام غتضمضط بأغاٍد طرتسحئ 
وغسطط أن صراراته وجغاجاته وباٌل سطغضط وجاثشسضط 
غسسى  ولعثا  جثوره  طظ  تصاطسه  بعرة  إلى  تاما 
طظ  غساتثبه  وطا  وطساصقته  بسةعظه  إلرعابضط 
صعاظغظ تةسض صاطه وجتصه لضط تتئ طةظجراته طصظظا، 
ورغط عثا ضطه شعع غحسر بالرسإ طظ أي بادرة تراك 
قتاعائعا  جادته  طع  وغسسى  بغظضط  طظ  تخثر  صث 
وجرصاعا طظ جثغث ضما شسض طع بعرة غظاغر السابصئ، 
شضطعا  طساصقته  وق  بطحه  وق  أتضاطه  ترعئظضط  شق 
أحغاء تسئر سظ سمغص رسئه وخعشه طظ أي تراك بسغط 
غخثر طظضط شغظحر زباظغاه وجقدغه بغظضط شغ طتاولئ 
السغض  جغئطس  تاما  أظه  غغر  طتامض،  تراك  أي  لمظع 
الجبى وجاضعن لضط بعرة وربما بعرات سطى ظطط عثا 
الظزام وتطئغص رأجمالغاه سطغضط، جاضعن بعرة تطع 
الثي  الئثغض  وغظدب  شغضط  العسغ  غظمع  تاى  بعرة 
غتغغضط وغتصص ذمعتضط وغتصص طا خرجاط تطالئعن 
به طظ غعطضط افول (خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة) 
وإن لط تثرضعه تاى اآلن باأبغر الشرب وإسقطه الثئغث 

جسغا لترشضط وخرشضط سظه ولع إلى تغظ.
غا أعض الضظاظئ! إظضط سطى أسااب طعجئ بعرغئ جثغثة 
شاجسطععا هللا ق لطثئج واجسطععا بعرة لثغظضط ق لسث 
جعساضط وذالئعا بما غرضغ ربضط سظضط خقشئ راحثة 
وتثعا  عغ  أظعا  غصغظا  واسطمعا  الظئعة،  طظعاج  سطى 
الاغ تسغث لضط تصعصضط وطا جطئه الشرب وطا زال طظ 
بروتضط، وشغ ظطعا وتثعا تةثون طا خرجاط تطالئعن 
به طظ ترغئ وضراطئ ورغث سغح وبثوظعا تسغرون شغ 
تطصات طفرغئ غثور بضط الشرب تغث حاء وغثثسضط 
تاطَغ  وق  لضط  أب  ق  أغاام  بثوظعا  شأظاط  غحاء،  ضما 

غتمغضط وغثود سظضط وغتمغ بغداضط...
غا أعض طخر الضظاظئ! دوظضط الثقشئ شاجسطععا صدغاضط 
وتمطعا  اتاداظعا  سطى  أبظاءضط  وترضعا  المخغرغئ 
التاططغظ  الاترغر  تجب  حئاب  لعا؛  الثاسغظ  وظخرة 
لفضرتعا ضاططئ والصادرغظ سطى تطئغصعا وصغادة افطئ 
بعا طظ شعرعط، شفعق ضعن الثقشئ شرضا شرضه اهللا 
سطغضط شعغ درسضط وتماغاضط، وطا تةرأ الشرب سطى 
غمظع  تاى  جاعثا  غسسى  وعع  زوالعا  بسث  إق  افطئ 
سعدتعا إلدراضه أظعا ضفغطئ بإظعاء عغمظاه وجغطرته 
سطى بقدظا وطظع ظعئه لثغراتظا بض ورده خائئا خاجرا 

إلى سصر داره إن بصغ له سصر دار.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

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

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

أتضام   ٣ الماضغئ  افحعر  خقل  طخر  شغ  خثرت 
باإلسثام ضث ٤٩ طاعماً، ضان طظ بغظعا تضط سسضري 
واتث بإسثام ٣٦ طثظغا، وشص "الحئضئ السربغئ لمسطعطات 
غغر  طخرغئ  تصعصغئ  طظزمئ  وعغ  اإلظسان"،  تصعق 
تضعطغئ، أخثرت تصرغرا افربساء ٢٠١٨/٧/١١م، غاظاول 
أحعر.   ٣ خقل  طخر  شغ  الثغمصراذغئ  طسار  وضسغئ 
لما  اجامرارا  افتضام  عثه  وتسث  السربغ)،  (الصثس 
غظاعةه الظزام طظ إرعاب فعض طخر بالصاض والاخفغئ 
واقساصال واقخافاء الصسري وتاى أتضام اإلسثام تطك 
غغر  جئئا  الصداة  وق  شغعا  المتضعطعن  غسطط  ق  الاغ 
غعجععا  ورجالئ  الشاحمئ  لصعته  الظزام  اجاسراض 
طا  لاضمغط  واآلخر،  التغظ  بغظ  وطظاشسغه  لمسارضغه 

تئصى طظ أشعاه بائرة...
عثه افتضام وطا جئصعا إظما تسئر بحضض واضح سظ 
رسإ الظزام وأدواته طظ الحسإ رغط اجاضاظاه الشرغئئ 
العاضتئ تتئ ضض عثا الصمع والصعر واإلشصار والاةعغع 
اجافجازغئ  جغاجات  طظ  الظزام  غمارجه  طا  ورغط 
واضتئ غصابطعا تحث سسضري واضح غرعإ به الظاس 
لطمسارضغظ  إسثاطه  أتضام  أن  وسرشعا  سرشعه  الثغظ 
طظعط جاعجة شغ أدراج الصداة ق غظصخعا غغر أجماء 
طظ تسعل لعط أظفسعط باقساراض سطى صرارات رأس 
الظزام، غزعرعا الصداة بأغاٍد طرتسحئ خعشا طظ بعرة 

صادطئ لظ تئصغ ولظ تثر.
إن طةمض عثه الصداغا الاغ ُغتضط شغعا اآلن سطى ضض 
طثالفغ الظزام عغ صداغا ططفصئ أختابعا طساصطعن 
وعثا  أجطه!  طظ  غتاضمعن  الثي  التثث  وصعع  صئض 
تثث شغ ضض الصداغا الاغ تضط شغعا سطى طسارضغ 
شغعا  باإلسثام  سطغعط  تضط  طظ  وخاخئ  الظزام  عثا 
ضطعط طثافعن صسرغا أو تط اساصالعط وإجئارعط سطى 
اقساراف باطك افسمال شغ أروصئ افطظ العذظغ الثي 

ازداد بطحه بسث اظصقب ٦/٣٠.
بض  الظاس  لمحضقت  تطعق  غمطك  ق  الثي  الظزام 
غجغثعا تفاصما بصراراته السضسغئ، غسطط غصغظا أن تتئ 
شغ  ذعغق  غفطح  لظ  المثادع  إسقطه  وأن  ظارًا  الرطاد 
خثاع الظاس، وتاى تطعله افطظغئ بما شغعا طظ صاض 
شغ  جئئا  تضعن  لظ  غغرعا  أو  اإلسثام  بأتضام  طصظظ 
إرعاب الظاس وتضمغط أشعاععط بض جاضعن طظ دواشع 
بعرتعط بعرة تصغصغئ ق تئصغ لعثا الظزام وق طظ عط 
خطفه باصغئ، ولظ تتمغه أصسام الحرذئ الاغ تعلعا لما 

غحئه الصقع، بض جاضعن جةظا له وفتئاسه.
بحر  أرواح  عثه  إن  الضظاظئ!  أرض  شغ  الصداة  أغعا 
بغظ أغثغضط وطا تظطصعن به طظ أتضام رغط ضعظعا 
وعثه  طغجاظضط  شغ  أظعا  إق  سظضط  خادرة  لغسئ 
بأغثغضط  الظزام  غجعصعا  الاغ  الئرغؤئ  افظفج 
صاطئ،  ذظإ  بأي  وجض  سج  اهللا  أطام  سظعا  جُاسألعن 
شةعجوا أظفسضط لعثا السآال! وصث ضان افولى بضط 
وأق  وصعاظغظه  وأتضاطه  الظزام  عثا  طظ  تئرؤوا  أن 

اإلسثاطات يف طخر؛ إرعاب وتضمغط لفشعاه
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ 

هل يستطيع أردوغان إعادة تركيا لعظمتها وقوتها؟!

مرفأ جوي أمريكي في الكويت هو األضخم في الشرق األوسط!
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شغ  طزاعرة  الةمسئ  غعم  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
بفاح  المثطخغظ  وططالئئ  لثرسا  ظخرة  إدلإ  طثغظئ 
الةئعات، وتمض المازاعرون قشاات اجاظضرت خمئ 
السظاخر  وذالئئ  درسا،  ظخرة  سظ  وتثاذلعط  الصادة 
باقظفضاك سظ الصادة الدفادع، ضما تثر المازاعرون 
طظ العصعع شغ الفت الارضغ الروجغ المسمى بثفخ 
الفت  سئر  بثرسا  تض  طما  غسائروا  وأن  الاخسغث، 
افطرغضغ الروجغ الثي أشدى شغ الظعاغئ إلى تثطغ 

أطرغضا سظ شخائض الةظعب وترضعا لمخغرعا.

الارضغئ  والاطفجغعن  اإلذاسئ  (عغؤئ  طعصع  ظحر 
١٤٣٩عـ،  حعال   ٢٣ السئئ،  السربغئ،   TRT
السئثة،  أظج  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٧/٠٧م) 
الظاذص باجط اقئاقف العذظغ السعري، غعم السئئ، 
إن "التض السغاجغ الصائط سطى صرارات طةطج افطظ 
شغ  افزطئ  تض  ذرغص  عع  الماتثة،  افطط  وبرساغئ 
اقئاقف  سصثه  ختفغ،  طآتمر  شغ  ذلك  جاء  جعرغا". 
بفظثق  السعرغئ،  والمسارضئ  البعرة  لصعى  العذظغ 
تعل  لطتثغث  إجطظئعل،  بمثغظئ   "wow hotel"
جعرغا.  شغ  والسغاجغئ  المغثاظغئ  افوضاع  تطعر 
الثولغئ  الةععد  ضاشئ  سطى  "غاعجإ  أظه  السئثة  ورأى 
افطظ  طةطج  (صرارات  التصغصئ  تطك  إلى  تساظث  أن 

الماسطصئ شغ جعرغا)، بسغثًا سظ أي طتاوقت لفرض أجظثات خاخئ في ذرف طظ افذراف"."
أن  غرى  السئثة  أن  غسظغ  السعري،  العذظغ  اقئاقف  باجط  الظاذص  السئثة  أظج  تخرغح  إن   :
المساجث  طظ  خرجئ  اظثلسئ  سظثطا  الحام  بعرة  أن  ِسطًما  افطظ.  بمةطج  طسصعد  الحام  بعرة  اظاخار 
أو  أطرغضا  أو  افطظ  طةطج  طظزعر  طظ  الظخر  إلى  تظزر  تضظ  لط  آخر،  إلى  طضان  طظ  تظاحر  وبثأت 
اقئاقف عثا، بض أغصظئ طظ الئثاغئ أن الظخر ق غضعن إق باقساخام بتئض اهللا الماغظ وبالاعضض سطغه 
ولمةطج  فطرغضا  ذلغطئ  تابسئ  جعرغا  تئصى  أن  غرغثون  وأزقطه  السمغض  السطماظغ  اقئاقف  إن  وتثه. 
ططاتغئ  بحثخغات  ولضظ  تالعا،  سطى  والصعاظغظ  والثجاعر  التضط  ظزام  إبصاء  غرغثون  شعط  افطظ، 
ترضى سظعا أطرغضا، ُتطئص طا تأطرعا به وتظاعغ سما تظعاعا سظه. ولضظعا بالمصابض تشدإ رب السجة 

جض جقله وتتّغث حرغساه سظ التضط إرضاء لرأس الضفر أطرغضا.

وطظاشغئ طثطرة وطدادة لمخالح العقغات الماتثة". 
واتعط تراطإ بأظه وصح، لضظ التصغصئ أن تجبه وشخغًق 
طظ الرأجمالغغظ الضئار شغ أطرغضا غآغثوظه وغرون أن 

عظاك عثشا طظ وراء ذلك.
إن اساثاءات تراطإ الطفزغئ سطى الجسماء افوروبغغظ 
بئساذئ.  الثشاسغ  اإلظفاق  زغادة  أجض  طظ  لغسئ 
اإلظفاق،  زغادة  سطى  بالفسض  افوروبغعن  واشص  وصث 
غغر  تخئ  تثشع  أطرغضا  بــأن  تراطإ  ـــاءات  وادس
افوروبغ  اقتتاد  تساعثف  شأطرغضا  خاذؤئ.  سادلئ 
شفغ  ضسغش.  فظه  لغج  لطشاغئ،  صعغا  أخئح  فظه 
المةطج  رئغج  بسث  الظاتع،  لصمئ  السابص  الغعم 
أطرغضا،  "سجغجتغ  برجالئ:  تاجك  دوظالث  افوروبغ 
لثغضط  غضعن  لظ  عــثا  ضض  بسث  تطفاءضط،  أصــثر 
أن  بسث  الرجالئ  عثه  وجاءت  الضئغر".  السثد  عثا 
أوروبا  شغ  دبطعطاجغا  ظخرا  افوروبغ  اقتتاد  تصص 
اقجاراتغةغئ  المعارد  إلى  العخعل  زغادة  لدمان 
لطظاتع. وطظث اجاماع وارجع شغ سام ٢٠١٦، طا شاأ 
ضعغؤئ  الظاتع  تطش  شغ  دوره  غسجز  افوروبغ  اقتتاد 
أطرغضا.  ترغث  ضما  شردغا  ضعظه  طظ  بثق  جماسغئ، 
بمطالإ  غاصثم  تراطإ  غةسض  الثي  السئإ  عع  عثا 
طظ   ٪٤ بثشع  شةأة  ططالئاعط  طبض  خسعبئ،  أضبر 
دشع  سطى  واشصعا  أن  بسث  اإلجمالغ  المتطغ  ظاتةعط 
السئإ  عع  وعثا  أضئر،  بسرسئ  اإلظفاق  وزغادة   ٪٢

شغ أظه غصعض وغعغظ زسماءعط.
افوروبغ  اقتتاد  أطرغضا  اجاعثشئ  جابص،  وصئ  شغ 
جغاجاعا  اتئاع  بسثم  وعثدته  الةمرضغئ  بالرجعم 
سصثت  الاغ  افوروبغ  اقتتاد  صمئ  وشغ  إغران.  سطى 
شغ أغار/طاغع، حرح رئغج المةطج افوروبغ الاتثي 
ظحعث  "إظظا  بصعله  أطرغضا  طظ  أوروبا  تعاجعه  الثي 
الغعم ظاعرة جثغثة: التجم العائض واإلخرار الماصطإ 
الاغ  الصرارات  أتثث  إلى  بالظزر  افطرغضغئ.  لقدارة 
اتثثعا الرئغج تراطإ، غمضظ أن غفضر الئسخ، طع 
أســثاء؟...  إلى  غتااج  طظ  الصئغض،  عثا  طظ  أخثصاء 
لغج لثي حك شغ أظه شغ الطسئئ السالمغئ الةثغثة، 
جاضعن أوروبا إطا واتثة طظ القسئغظ الرئغسغغظ، أو 
رعغظئ. عثا عع الئثغض التصغصغ العتغث. لضغ تضعن 
أوروبا طعضعًسا ولغج عثشا لطسغاجئ السالمغئ، غةإ 
أن تضعن أوروبا طعتثة اصاخادًغا وجغاجًغا وسسضرًغا 
ضما لط غتثث طظ صئض. بضض بساذئ: إطا أن ظضعن 
طسا، أو أظظا لظ ظضعن سطى اإلذقق...، وبخراتئ غةإ 
بفدطه  طماظئ لطرئغج تراطإ، فن  أوروبا  أن تضعن 

 "تثطخظا طظ افوعام الصثغمئ

ملاذا غعثد تراطإ بثروج أطرغضا 
طظ تطش حمال افذطسغ؟

غضظ  ولط  افول،  الغعم  شغ  الظاتع  صمئ  إسقن  خثر 
عظاك حغء غبغر الثعحئ شغه، وجاءت المفاجآت شغ 
وصئ قتص. لصث ضان تراطإ غثغش الثول افوروبغئ 
طظث  سظعط  لطثشاع  بالمال  الضاشغئ  طساعماعا  لسثم 
٢٠١٦، ولضظ شغ صمئ الظاتع  تمطاه اقظاثابغئ سام 
١١ و١٢ تمعز/غعلغع الةاري، رشع  شغ بروضسض شغ 
افول  الغعم  شفغ  الشطغان.  ظصطئ  إلى  الترارة  درجئ 
طظ صمئ تطش الظاتع، صال تراطإ: "إظظا ظتمغ ألماظغا، 
ألماظغا  الــثول...  عثه  ضض  وظتمغ  شرظسا،  وظتمغ 
-٦٠ سطى  جاتخض  فظعا  لروجغا  بالضاطض  خاضسئ 

جثغث.  أظابغإ  وخط  روجغا  طظ  ذاصاعا  طظ   ٪٧٠
أظه  أساصث  فظظغ  طظاجًئا  ذلك  ضان  إذا  طا  أخئرظغ 
تثشع  ألماظغا  شإن  ذلك،  سطى  سقوة  ضثلك.  لغج 
طظ   ٪٤,٢ الماتثة  العقغات  تثشع  بغظما   ٪١ شصط 

الظاتب المتطغ اإلجمالغ".
الصمئ  طظ  افول  الغعم  تثث شغ  طا  شإن  ذلك،  وطع 
ضان ق حغء طصارظئ بالغعم الباظغ. شصئض جاسئ طظ 
اقجاماع، صال شغ تشرغثة: "غةإ سطى جمغع دول تطش 
حمال افذطسغ العشاء بالاجاطاتعا الئالشئ ٢٪، والاغ 
غةإ أن تثعإ شغ الظعاغئ إلى ٤٪"! جاء تراطإ شغ 
وصئ طاأخر، طع جثول أسمال طفاجأ جثغث، وتعصش 
سظ السمض لغحغر بإخئسه إلى المساحارة افلماظغئ، 
إلى  بتاجئ  أظئ  أظةغق،  "أظئ،  بفزاظئ  تظاوله  الثي 
الصغام بحغء تغال عثا افطر"! وظاغةئ لثلك، تمجصئ 
أجظثة الغعم، وتط إلشاء اقجاماسات وسصثت "جطسئ 
حرضاء  ــثون  وب الختاشئ،  بــثون  ذارئئ  طشطصئ" 
بارزغظ شغ الظاتع. بسث ذلك، غادر طسزط الجسماء شغ 
الاغ  الختفغئ  المآتمرات  وألشعا  أطرعط  طظ  سةطئ 
ضان طظ المصرر سصثعا جابًصا، باجابظاء تراطإ، الثي 
تفاخر بالظخر "لصث اجامع الةمغع شغ الظعاغئ". أخئح 
بسخ طا صغض شغ اقجاماع المشطص طسروًشا لطختاشئ، 
اإلظفاق  غرشسعا  أن  "غةإ  تراطإ  صال  خادًطا:  ضان 
العقغات  أن  أو   ٢٠١٩ الباظغ/غظاغر  ضاظعن  بتطعل 
لمراجض  إجاباه  وضاظئ  لعتثعا"،  جاثعإ  الماتثة 
تعل اقظستاب طظ الظاتع بثون طعاشصئ الضعظشرس 

"أساصث أظظغ أجاطغع ذلك".
لماذا غرّطط تراطإ تطفاء أطرغضا شغ أوروبا؟ صال السظاتعر 
افطرغضغ جعن طاضغظ إن جطعك تراطإ ضان "طثغًئا 
لفطال، ولضظ لغج طفاجًؤا... إظعا ضطمات رجض واتث. 
ق غجال افطرغضغعن والضعظشرس غآطظعن بالاتالش سئر 
افذطسغ". جعن ضغري، وزغر خارجغئ أطرغضا افجئص، 
"طحغظئ  ضاظئ  ألماظغا  تعل  تراطإ  تسطغصات  إن  صال 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 

اإلطارات ذراع برغطاظغا يف الغمظ وأداتعا 
الرئغسغئ يف تظفغث طثططاتعا

إن تئسغئ اإلطارات لقظةطغج تصغصئ ق غساطغع إظضارعا إق 
طضابر، شصث اجاسمرت برغطاظغا دول الثطغب وخظساعا 
بغث  الثطغب  دول  صغادة  وضاظئ  بخغرة  سغظ  سطى 
السسعدغئ سظثطا ضان تضاطعا سمقء لئرغطاظغا. وسظثطا 
جار جسعد طع أطرغضا بثأ الخراع شغ السسعدغئ سطى 
الظفعذ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا. تاى صام جطمان باظصقبه 
افبغخ سطى سمقء اإلظةطغج شظصطئ برغطاظغا صغادة دول 
الثطغب إلى اإلطارات شصث أسثتعا لثلك الثور طظث زطظ 
تتسئاً لثعاب ظفعذعا أو تصطخه شغ السسعدغئ بسئإ 
طجاتمئ أطرغضا لعا سطى الظفعذ شغعا. طظث جغر المطك 
جسعد طع أطرغضا واإلطارات سمغطئ لقظةطغج وتابسئ لعط 
شعغ تتضط بصعاظغظعط العضسغئ وتظفث طثططاتعط 
وتتارب خخعطعط وتترس طخالتعط وتفجع إلغعط 
وصئ الثطر. وبرغطاظغا شغ المصابض تتمغعط وتثاشع 
سظعط، شسظث زغارة رئغسئ وزراء برغطاظغا تغرغجا طاي 
لثول الثطغب السام الماضغ صالئ (إن أطظ دول الثطغب 
طظ أطظ برغطاظغا) وعع تعثغث فطرغضا سظثطا زادت 

ضشعذاتعا سطى صطر واإلطارات.
اإلطارات ذراع برغطاظغا شغ الغمظ

سظثطا اظططصئ ساخفئ التجم المحآوطئ شغ ٢٠١٥/٣/٢٦م 
التعبغ  وتبئغئ  اإلظةطغج  سمقء  إلزاتئ  أطرغضا  بأواطر 
اإلطارات  شطتصئ  سطغه،  الحرسغئ  وإضفاء  طضاظعط 
تصعده  الثي  الاتالش  بصطار  برغطاظغا  طظ  باعجغه 
السسعدغئ المعالغئ فطرغضا والساسغئ لابئغئ التعبغغظ 
شغ التضط لاضعن الممسضئ بمطش الغمظ إلخراج إغران 
شصاطئ  أجظثتعا.  تظفغث  طصابض  أطرغضا  بمعاشصئ  طظعا 
إلغعط  ضرباتعا  وتعجغه  التعبغغظ  بمقتصئ  اإلطارات 
شعصفئ لعا أطرغضا بالمرخاد وتةمئ ذطساتعا الةعغئ. 
والسغطرة  الةظعب  باجاسمار  برغطاظغا  لعا  شأوسجت 
الضاططئ سطغه. طما جسض سئث المطك التعبغ غحغر شغ 
ضطماه بسث جصعط سثن بغث اإلطارات سام ٢٠١٥م أظعا 
(المسغرة).  لطةظعب.  برغطاظغا  اجاسمار  إلسادة  تسسى 
جظعب  شغ  برغطاظغا  أجظثة  باظفغث  اإلطارات  صاطئ  بط 
الغمظ وذلك بالسغطرة الضاططئ سطغه وإظحاء المسسضرات 
والصعاسث السسضرغئ المعمئ وأعمعا تعل باب المظثب 
الثي غسائر طظ أعط الممرات السالمغئ. شصث جغطرت 
سطى أرخئغض جعصطرة اقجاراتغةغ العاصع جظعب سثن 
أطام المدغص. ضما جغطرت سطى ججغرة طغعن العاصسئ 
إطاراتغ  جظثي  بظحر ٤٠٠  وصاطئ  المدغص.  شععئ  شغ 
إلى  وتتعغطه  المدغص  طظ  الصرغإ  المثاء  طغظاء  شغ 
صاسثة إطثادات سسضرغئ بترغئ رئغسغئ لثثطئ العجعد 
السسضري اإلطاراتغ شغ ضض أظتاء الغمظ لضغ تسغث ظفعذ 
برغطاظغا طظ جثغث. ضما أظحأت تجاطا أطظغا طتضما تعل 
ضما  سطغعا.  السغطرة  إلتضام  وططارعا  سثن  طثغظئ 
الةظعب  شغ  طسطتئ  ططغحغات  بإظحاء  اإلطارات  صاطئ 
ضمطغحغات المةطج اقظاصالغ بصغادة سغثروس الجبغثي 
وططغحغات التجام  ذي الاعجه اقظفخالغ شغ الزاعر، 
افطظغ بصغادة عاظغ بظ برغك ذي الاعجه السطفغ، ضما 
أظحأت ططغحغات جغح الحمال المسروشئ بألعغئ تراس 

الةمععرغئ بصغادة ذارق طتمث سئث اهللا خالح.
اإلطارات والسةعن

تاى  الةظعب  شغ  أصثاطعا  تدع  اإلطارات  ضادت  طا 
أوجثت السةعن السرغئ الاغ تصعم باسثغإ الثخعم 
والمظاوئغظ لسغاجاعا اقجاسمارغئ الثئغبئ الاغ تظفث 
أجعحغاثبرس  وضالئ  أضثت  شصث  برغطاظغا.  أجظثة 
جرغًا  جةظاً   ١٨ وجعد  ختفغ  تتصغص  شغ  افطرغضغئ 
تثغرعا اإلطارات وتطفاؤعا جظعب الغمظ، وإن طا غصرب 

طظ ٢٠٠٠ غمظغ اخافعا شغ السةعن تغث ضاظئ أجالغإ 
الاسثغإ الصاجغئ عغ الصاسثة الرئغسغئ بما شغ ذلك 
أجطعب (الحعاء) تغث غاط ربط الدتغئ بسمعد وغصطإ 
أوضتئ  ضما  الحعاء.  طبض  دائري  بحضض  الظار  سطى 
العضالئ أن وزارة الثشاع افطرغضغئ (الئظااغعن) دسئ إلى 
الاتصغص شغ سمطغات الاسثغإ بسةعن اإلطارات بالغمظ 
وصال تصرغر أسثه شرغص طظ الثئراء شغ افطط الماتثة 
شغ  اإلطارات  صعات  إن  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  حعر  شغ 
الغمظ عغ المسآولئ سظ أسمال الاسثغإ الاغ حمطئ 
الدرب والخسص والضعرباء والترطان طظ السقج الطئغ 
الثولغئ  السفع  طظزمئ  وبصئ  ضما  الةظسغ.  والسظش 
(أطظساغ) اظاعاضات خارخئ ترتضإ بحضض طمظعب بق 
طتاجئئ تخض إلى طخاف جرائط الترب شغ السةعن 
جظعب  شغ  اإلطارات  دولئ  سطغعا  تحرف  الاغ  السرغئ 
الغمظ. ضما ذالإ وزغر الثاخطغئ الغمظغ أتمث المغسري 
اإلطارات بإغقق جةعظعا شغ بقده وإخداسعا لطصداء 
والمساصطغظ  المثاطفغظ  أطعات  تزاعر  طع  بالاجاطظ 
سظ  لطضحش  سثن  شغ  المغسري  طظجل  أطام  صسرًا 
عثه  وجاءت  سظعط.  اإلشراج  وجرسئ  أبظائعظ  طخغر 
الثسعة أبظاء اجاصئال المغسري وزغرة الثولئ اإلطاراتغئ 
صخر  شغ  العاحمغ  رغط  الثولغ  الاساون  لحآون 
المساحغص بالساخمئ المآصائ سثن شغ بثاغئ افجئعع 
الماتثبئ  أضثت  ضما  وضاقت).   + (الةجغرة  الماضغ. 
باجط المفعضغئ افطمغئ الساطغئ لتصعق اإلظسان لغج 
بروضسغض شغ تخرغح لعضالئ افظاضعل صئض أغام أن 

اإلطارات تثغر جةعظاً جرغئ شغ الغمظ.
اتاثام الخراع سطى التثغثة 

أطرغضا  بغظ  الماضغئ  افغام  شغ  الخراع  اتاثم  لصث 
والتعبغغظ طظ جعئ وبغظ برغطاظغا واإلطارات وأتئاسعا 
طظ جعئ باظغئ. شصث اجاسرت الترب وتخاسث لعغئعا. 
شاإلطارات بثسط طظ برغطاظغا وأوروبا تخر بحثة سطى 
وتاةاعض  التعبغغظ  غث  طظ  وطغظائعا  التثغثة  اظاجاع 
طتاولئ طظع أطرغضا لعا طظ اصاتاطعا بازاعرعا الضاذب 
بالتفاظ سطى المثظغغظ والمغظاء شأطرغضا تثرف دطعع 
الاماجغح سطى المثظغغظ ولضظعا شغ الحام تسطغ افواطر 
لروجغا وإغران والظزام بالصغام بالمةازر إلخداع أعطعا 
لتطعلعا الاغ غرشدعظعا. وشغ المصابض ظةث اجاماتئ 
التعبغغظ شغ الثشاع سظعا شعغ الرئئ الاغ غاظفسعن 
بعا. والثول افوروبغئ تثاشع سظ طسرضئ التثغثة وأظعا 
حرسغئ تسامث حرسغاعا طظ التضعطئ الحرسغئ، شصث 
أذطص ذارق خالح بغاظاً أضث شغه تئسغاه لطاتالش وأظه 
غصاتض تتئ إطرة عادي. إق أن ضشعذات أطرغضا جسطئ 
اإلطارات تعصش الترب شغ التثغثة وتظستإ طظ المطار 
ولضظعا جغطرت بالضاطض سطى الاتغاا، وبثلك صطسئ 
اإلطثاد سطى التعبغغظ طظ سثة جعات شالاتغاا تربط 

بغظ طتاشزات سثة طظعا إب وذطار...
الثقشئ عغ السقج الختغح لمحاضض الغمظ والسالط

الغمظ  فعض  الحصاء  غسئإ  الخراع  اجامرار  إن 
وغسرضعط لشدإ اهللا تسالى، شصث أوجإ اهللا سطغعط 
أن غتطعا ضض طحاضض تغاتعط باإلجقم وترم سطغعط 

اقتاضام لشغره طططصاً...
السمض  عع  والسالط  الغمظ  طحاضض  لضض  التض  إن 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع 
وظعداعط  سجتعط  جئغض  شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
زطام  تظاجع  لطظاس؛  أخرجئ  أطئ  خغر  وسعدتعط 
طظ  السالط  وتثرج  الرأجمالغئ  الثول  طظ  المئادرة 

 ...ظطماتعا إلى ظعر اإلجقم وسثله
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١٤٣٩عـ،  الصسثة  ذو   ١ السئئ  (الرجالئ،  طعصع  ظحر 
التضعطئ  "صررت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٧/١٤م) 
السسعدغئ إلشاء براطب "الاعسغئ اإلجقطغئ" طظ جمغع 
المثارس التضعطغئ، شغ خطعة طبغرة وغغر طسئعصئ. 
وزارة  سظ  خادرا  تسمغما  جسعدغئ،  ختش  وظحرت 
"شطظ،  براطب  بإلشاء  المثارس  بةمغع  غعغإ  الاسطغط 
الطةان  جمغع  وإلشاء  اإلجقطغئ"،  والاعسغئ  وتخاظئ، 
المرتئطئ بعا. ووشصا لطصرار، شإن جمغع افظحطئ جغاط 
إتالاعا إلى برظاطب "العسغ الفضري" الثي أذطصاه وزارة 
الاسطغط طآخرا. واتُّعمئ "الاعسغئ اإلجقطغئ" طظ صئض 
جغض  باظحؤئ  الماضغئ،  السظعات  شغ  الطغئرالغ  الاغار 
"طاطّرف" وعع طا دشع لطمطالئئ بإلشائعا. وشغ جغاق 

والثورات الاغ  والئراطب،  ضاشئ، والمتاضرات،  الثسعغئ  المظاحط  اإلجقطغئ  وزارة الحآون  أوصفئ  طاخض، 
اظططصئ طع بثاغئ اإلجازة الخغفغئ، وضان طظ المفارض أن غسامر غالئغاعا تاى سغث افضتى المئارك".

طمطضئ  سعث  ولغ  جطمان  بظ  طتمث  بعا  غصعم  الاغ  السغاجئ  جغاق  شغ  اإلجراءات  عثه  تأتغ   :
الترطغظ  بطث  شغ  السئاد  وإشساد  الئقد  سطمظئ  إلى  أطرغضا  جغثته  خطفه  وطظ  طظه  جسغا  جسعد،  آل 
وإشساده  شساده  وسظ  اإلطسئ  الروغئدئ  عثا  سظ  والتةاز  ظةث  أعض  جغخمئ  طاى  شإلى  الحرغفغظ، 

تطئغئ لرغئات وأواطر أجغاده شغ أطرغضا؟!

مملكة آل سعود تلغي برنامج التوعية اإلسالمية 
من جميع المدارس الحكومية


