
١٤٣٩عـ،  طترم   ١٧ السئئ   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
٢٠١٧/١٠/٧م)، خئرا جاء شغه: "تعاجه وزغرة الاربغئ 
العذظغئ والاسطغط الةجائرغئ ظعرغئ بظ غئرغط اظاصادات 
الظصاب  ارتثاء  تزر  تطئغص  وزارتعا  صرار  بسث  تادة، 
شغ المثارس جعاء بالظسئئ لطاطمغثات أم لطمسطمات 
صرار  لمحروع  تطئغصا  الصرار  عثا  وغأتغ  والمعظفات. 
غتعل  لئاس  أي  "طظع  سطى  شغه  طادتان  تظص  وزاري 
داخض  والمعظفغظ  الاقطغث  ععغئ  سطى  الاسرف  دون 
طظ   ٧١ المادة  شغ  وجاء  الاسطغمغئ".  المآجسات 
دون  غتعل  لئاس  ضض  ارتثاء  "غمظع  العزاري:  الصرار 
 :٤٦ المادة  شغ  وجاء  المعظش".  ععغئ  سطى  الاسرف 
لئاس  غتعل  أن  افتعال  طظ  تال  بأي  غمضظ  "ق 
الاقطغث دون الاسرف سطى ععغاعط، أو السماح لعط 
الفروض  أبظاء  الشح  سطى  تساسث  وجغطئ  أي  بتةإ 
والظصابغ  الظائإ  ظحرعا  وبغصئ  تسإ  واقخائارات"، 
الاربغئ  وزغرة  وضاظئ  السمراوي.  طسسعد  الةجائري 
الثراجغ  المعجط  ظعاغئ  أسطظئ  الةجائرغئ،  والاسطغط 
الماضغ (٢٠١٦-٢٠١٧) سظ إخقتات شغ صطاسعا، 
لضظعا لط تضحش، آظثاك، سظ ذئغسئ عثه اإلخقتات، 
إق أن المفاجأة افولى ضاظئ تئظغ إجراء غصدغ بتثف 
المثرجغئ  والضاإ  الاسطغمغئ  المصررات  طظ  الئسمطئ 
الثاخئ بالطعر اقباثائغ، لغأتغ بسثعا بثاغئ تطئغص 
اهللا  (بسط  الئسمطئ  تثف  إجراء  وأبار  الظصاب.  تزر 
المثرجغئ  الضاإ  طظ  صرآظغئ  وآغات  الرتغط)  الرتمظ 
غدإ  طعجئ  الةجائر،  شغ  اقباثائغ  بالطعر  الثاخئ 
وجمسغات،  جغاجغئ،  أتجاب  سظعا  سئرت  واجسئ، 
الاربغئ  وزارة  اتعمئ  ودسعغئ،  إجقطغئ  وحثخغات 
المثرجئ".  "تشرغإ  إلى  بالسسغ  الئقد  شغ  والاسطغط 
والاظمغئ  السثالئ  جئعئ  سظ  الةجائري  الظائإ  وتعسث 
جماه  طا  سطى  غئرغط"  "بظ  بمساءلئ  سرغئغ،  تسظ 
الةجائري،  والمةامع  المثرجئ  سطمظئ  طحروع  "تمرغر 
السعدة  دون  الاربعغئ،  المظزعطئ  إخقح  غطاء  تتئ 
لطفاسطغظ  اقجاحارة  تعجغع  أو  الحسإ،  طمبطغ  إلى 
شغ الصطاع، لقدقء بآرائعط وتخعراتعط شغ المسائض 
شغ  واجسا  جثق  العزغرة  خطعات  وأبارت  التساجئ". 
المسطمغظ،  السطماء  جمسغئ  تثخض  بسث  خاخئ  الئقد، 
"طاحثدة"  صرارات  إظعا  صغض  طا  إبر  بالصرار،  لطاظثغث 
شغ إذار تجطئ اإلخقتات الاغ باحرتعا العزغرة طظث 
 ،٢٠١٤ سام  تسغغظعا،  وطظث   .٢٠١٤ السام  تسغغظعا 
أتجاب  طظ  اظاصادات  غئرغط"  "بظ  العزغرة  تعاجه 
وطظزمات وأوجاط حسئغئ شغ الةجائر؛ بثسعى تئظغعا 
ععغاعا  سظ  المثرجئ  شخض  إلى  غعثف  لمثطط 
السربغئ واإلجقطغئ. وطع ضض تشغغر تةرغه تسطظ وزارة 
لطمظزعطئ  إخقتغا"  "برظاطةا  تطئص  أظعا  الاسطغط 
الاسطغمغئ، بمعاشصئ الرئغج سئث السجغج بعتفطغصئ، طظ 
افذر  سظ  بسغثا  الاسطغمغ،  بالمساعى  الظععض  أجض 
أواخر  غئرغط"،  "بظ  وزارة  وأسطظئ  افغثغعلعجغئ. 
الساطغئ  الطعةئ  باثرغج  صرارا   ،٢٠١٥ آب/أغسطج 
طظ  واقباثائغ  الاتدغري  الطعرغظ  شغ  الةجائرغئ 
اتسسئ  غدإ  وذأة  تتئ  تراجسئ،  لضظعا  الاسطغط، 
الثراجغ  السام  بثاغئ  طع  العزارة،  وواجعئ  رصساه. 
سظثطا أطرت بستإ  بـ"الفدغتئ"  وخش  طا  الماضغ، 
اجط  لادمظه  اإلسثادغئ،  لطمرتطئ  الةشراشغا  ضااب 
بإتثى  خرغطئ  شغ  شطسطغظ  طظ  بثق  (إجرائغض) 
خفتات الضااب. وآظثاك حّظ ظحطاء ججائرغعن تمطئ 
غطالئعن  (اقجاماسغ)،  الاعاخض  طعاصع  سطى  واجسئ 
وغاعمعن  لطضااب،  الفعري  بالستإ  السططات  شغعا 
المثارس.  شغ  (إجرائغض)  طع  الاطئغع  بظحر  العزغرة 
وطططع سام ٢٠١٦ راجئ تسرغئات تعل صرار وزاري 
شغ  ضروري  ضحرط  الفرظسغئ  الطشئ  إتصان  بدرورة 
إلى  تطفع  أن  صئض  المثرجغظ،  تعظغش  طسابصات 
اآلغات  إللشاء  ضشعط  سظ  أخرى  تسرغئات  العاجعئ 

الصرآظغئ وافتادغث الظئعغئ طظ الضاإ المثرجغئ".

دوافع زيارة امللك سلمان لروسيا

لصث بات ضض شسض وضض صعل أو تخرف غصعم به 
لطمسطمغظ  غآضث  المسطمغظ،  تضام  الروغئدات 
جفاعئ وتفاعئ تضاطعط، بض خغاظاعط وسمالاعط، 
وإصاطئ  بعط،  لقذاتئ  السمض  تامغئ  غآضث  بض 
سطى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
وأظزماعط  صعائمعا،  المسعجئ  سروحعط  أظصاض 
طظعط،  المسطمعن  لغسارغح  السمغطئ؛  السطماظغئ 
سجعط  لطمسطمغظ  وغسعد  سارعط،  طظ  وغاثطخعا 

وطةثعط، وتسعد لعط ضراطاعط وطضاظاعط 
شغ طصثطئ افطط.
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أضواء على استفتاء 
كردستان العراق

ــ ــــــــــ ــــــــــــــــــ
بصطط: سقء التارث - السراق

سطى الرغط طظ طسارضئ أذراف طتطغئ ودولغئ إجراء 
اجافااء سطى اجاصقل إصطغط ضردجاان، شإنَّ اقجافااء 
وأسطظئ   ،(٢٠١٧/٩/٢٥) الُمتثد:  طعسثه  شغ  جرى 
بـ(ظسط)  خعتعا  الثغظ  ظسئئ  أنَّ  اقجافااء  طفعضغئ 

بطشئ: ٩٢٪ لخالح اقجاصقل.
طظ  سثة  تخرغتات  خثرت  اقجافااء  اظاعاء  وبسث 
رأجعط  وسطى  المرضجغئ  التضعطئ  شغ  المسآولغظ 
اقجافااء  ظاغةئ  رشخ  الثي  السراصغ  العزراء  رئغج 
وضثلك  اإلصطغط،  ضث  سصابغئ  إجراءات  باتثاذ  ووسث 
بمتاجئئ  ذالإ  تغث  الظعاب  طةطج  رئغج  شسض 
الظعاب الضرد المحارضغظ شغ اقجافااء صدائغاً ووجه 
ضااباً إلى المتضمئ اقتتادغئ بعثا الثخعص، وذالإ 
الاساطقت  إغصاف  طظعا:  إجراءات،  باتثاذ  الئرلمان 
والاتعغقت المالغئ، والسغطرة سطى المظاشث التثودغئ 
اإلجراءات!  طظ  وغغرعا  الةعي،  المةال  وغطص  الئرغئ، 
أجرت  السراصغئ  الصعات  أن  إخئارغئ  تصارغر  وذضرت 
صرب  الارضغئ  الصعات  طع  طحارضئ  سسضرغئ  طظاورات 

التثود السراصغئ الارضغئ طظ جعئ اإلصطغط.
عما  وإغران  ترضغا  شإنَّ  الثارجغئ  افشسال  ردود  ا  أطَّ
أضبر الثول الاغ اظاصثت اقجافااء وأوسثت وتعسثت 
لصائه  خقل  خاطظؤغ  شخرح  حثغثة،  بسصعبات 
بأردوغان الثي زار إغران: "إنَّ الصعى افجظئغئ تتاول 
خطص (إجرائغض) جثغثة"، وأوردت حئضئ أخئار السراق 
سظ السفغر افطرغضغ صعله: "إنَّ بقده ُأخغئْئ بثغئئ 
أطض طظ إجراء اقجافااء"، وأضاف: "ظتث الةمغع سطى 

الاعثئئ وظثسط سراصاً طعتثًا".
ا سطى الخسغث افوروبغ: شفغ بارغج الاصى تغثر  وأطَّ
الثي  طاضرون،  إطاظعغض  الفرظسغ:  بالرئغج  السئادي 
خّرح بأنَّ سطى التضعطئ المرضجغئ أن تافعط ططالإ 
الُضرد، وطظ جاظئعا صالئ برغطاظغا بسث اقجافااء إظعا 
تخرغح  شغ  أظعا  سطماً  السراق،  وتثة  سطى  ترغخئ 

جابص أغَّثت إجراء اقجافااء!
وطظ خقل طاابسئ الاخرغتات المتطغئ والثارجغئ تعل 
رشده؛  سطى  إجماع  حئه  عظاك  أنَّ  ظقتر  اقجافااء 
الاخرغتات  ضض  ولضظ  السراق،  وتثة  غعثد  فظَّه 
قتثاذ  الةثغئ  شغعا  غزعر  لط  طظعا  المتطغئ  وخاخئ 
إلصاطئ  الُضرد  تططسات  وجه  شغ  لطعصعف  تاجط  إجراء 
طسسعد  جمع  الثي  الطصاء  بسث  خاخئ  طساصطئ،  دولئ 
الئارزاظغ بظائئغ رئغج الةمععرغئ إغاد سقوي، وأبغض 
إلى  دسعا  تغث   ،٢٠١٧/١٠/٧ السئئ  غعم  الظةغفغ، 
وإجراء  اإلصطغط،  سطى  التخار  إجراءات  إلشاء  ضرورة 

طئاتبات بغظ تضعطئ المرضج واإلصطغط.
الطاان  عما  وإغران  ترضغا  شإنَّ  افخرى؛  الثول  ا  أطَّ
تاثعشان طظ إصاطئ دولئ ضردغئ وذلك لعجعد الُضرد 
شغ المظاذص المتاذغئ إلصطغط ضردجاان السراق، وعظاك 
تمرد ضردي صعي شغ ترضغا، وبخعرة أصض شغ إغران، 
برشدعما  باجامرار  تخرتان  الثولاغظ  ظةث  لثلك 

إلصاطئ دولئ لطُضرد شغ السراق.
ا الثول اقجاسمارغئ شضطُّعا طع تفاغئ الئقد، ولضظ  أطَّ
الثقف بغظعط أنَّ لضض طظعا طخالح تثاطش سظ افخرى، 
شأطرغضا طبقً طظث الاتدغر قتاقل السراق بسث أتثاث 
أغاظعا  والثي  السراق،  تصسغط  شغ  تفضر  وعغ   ،٩/١١
برغطاظغا  ا  أطَّ طخالتعا،  غثثم  ق  الثي  الاعصغئ  عع 
شإظَّعا خرتئ طظث الئثاغئ طآغثة لقجافااء سطى إصاطئ 
دولئ ضردغئ، وتثت شرظسا تثوعا بسث إسقن ظاائب 
اقجافااء، شغ طتاولئ إلتراج أطرغضا الاغ لط تةث تًق 
طظ  غساظغ  غجال  ق  الثي  لطسراق  تافرغ  تاى  لسعرغا 

بصاغا تظزغط الثولئ شغ بسخ طظاذصه!!
إنَّ تالئ الافضك الاغ غساظغ طظعا السراق وبقد المسطمغظ 
الشرب  طخالح  تثثم  صغاجات  سطى  وتصسغمعا  جمغساً 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وضضض  ضالسادة،  لروجغا  جطمان  المطك  زغارة  ُوخفئ 
ووخفعا  تارغثغئ،  بأّظعا  طضان،  في  افخرى  زغاراته 
الرئغج الروجغ بعتغظ بالتثث الئارز والممغج، ووّصسئ 
روجغا والسسعدغئ خقلعا سطى تجطئ خفصات ضثمئ 

بمطغارات الثوقرات تمّبطئ شغ ١٤ اتفاصغئ بظائغئ.
وُذضر شغ الئغاظات الرجمغئ لطجغارة أّظه صث تّط تعذغظ 
افراضغ  سطى  الروجغئ  افجطتئ  طظ  سثد  تخظغع 

السسعدغئ، وعثه افجطتئ باخاخار عغ:
دشسات  سطى  البصغطئ  الخعارغت  لرطغ  طظزعطئ   -  ١

بظفج ذرغصئ سمض الراجمات.
٢ - صاذشئ طتمعلئ لطصظابض الغثوغئ صادرة سطى تعشغر 

طروظئ سالغئ وشسالغئ ظارغئ ضئغرة.
لطمثرسات  طداد  المثى  ذعغض  خاروخغ  ظزام   -  ٣

غمضظ تعجغعه بالطغجر.
.(٤٠٠-S)٤ - ظزام الثشاع الةعي الماصثم والمسروف بـ
٥ - خظاسئ بظثصغئ (الضقحغظضعف) الحعغرة، وذخائرعا.

وغائّغظ طظ خقل عثه الخفصات الدثمئ أّن الثاشع 
افول لعثه الجغارة عع دشع افطعال السسعدغئ لروجغا 
ُطضاشأًة لعا سطى جرائمعا شغ جعرغا، شصث اتفصا سطى 
تصعده  الثي  السغاجغ  التض  وسطى  أجااظئ،  تفاعمات 
روجغا شغ جعرغا، لثرجئ أّن بسخ المراصئغظ اجاشربعا 
الةئغر  سادل  السسعدي  الثارجغئ  وزغر  تخرغتات  طظ 
شغعا  غاتثث  وأخئح  شةأة،  تشغرت  والاغ  روجغا  شغ 
سظ ضرورة المتاشزئ سطى طآّجسات الثولئ السعرغئ، 
شعاذأت تخرغتاته بثلك المعاصش الروجغئ السثواظغئ 

طظ جعرغا بحضض غضاد غخض إلى تّث الاطابص.
افطعال  عثه  تصثغط  خقل  طظ  أطرغضا  أّن  والزاعر 
ُتصّثم  أجطتئ،  خفصات  حضض  سطى  لروجغا  السسعدغئ 
صغاطعط  سطى  لعط  ُطضاشأًة  ضثمئ  رحعًة  لطروس 

بإجعاض البعرة السعرغئ، وتبئغئ ظزام الطاغغئ بحار 
شغ  سظه  فطرغضا  بثغض  ق  الثي  أطرغضا  سمغض  افجث 

جعرغا تاى عثه الطتزئ سطى افصض.
اتسمئ  الاغ  واإلجراف  والئطر  الئثخ  طزاعر  ولسض 
بعا الجغارة الرجمغئ افولى لمطك جسعدي إلى روجغا 
لطروس  افطعال  تصثغط  وعع  اقجاظااج،  عثا  ُتثّسط 
شغ  طسه  جطمان  المطك  اخطتإ  تغث  وجغطئ،  بأي 
الجغارة تاحغئ طآلفئ طظ ألش وخمسمائئ حثص بمظ 
والثثم،  افسمال  ورجال  والمساحارون  العزراء  شغعط 
وأتدر  أصّطاه،  الاغ  لططائرة  ذعئغاً  طخسثًا  واجاثثم 
ذائرة  عظاك  وضاظئ  طسه،  الثاص  وجةاده  أطاساه 
لظصض  وطعجضع  الرغاض  بغظ  غعطغاً  تساشر  جسعدغئ 
 ٨٠٠ إتدار  جرى  ضما  الجغارة،  صئض  والطعازم  المآن 
ضغطعغرام طظ الطسام، واجائثل أسداء العشث المطضغ 
غسطمعن  الثغظ  الثاص  ذاصمعط  أشراد  السسعدي 
بئسخ  الصععة  تظاول  ططضعط  غتإ  ضغش  بالدئط 
طعظفغ الفظثق، وضاظئ التضعطئ السسعدغئ صث تةجت 
شظثصغظ شثمغظ بالضاطض طظ أجض عثه الجغارة، وعما 
بسخ  طظ  وُذِطإ  وشعرجغجوظج،  ضارلاعن  رغاج  شظثق 
المةال  إلشساح  تةعزاتعط  ُغطشعا  أن  السادغغظ  الظجقء 
فشراد العشث السسعدي، وتّط إخراج افحثاص المصغمغظ 

بالفظثق بحضٍض دائط إلى أطاضظ أخرى.
وبطشئ صغمئ تةج الفظثصغظ بالضاطض خقل الجغارة ظتع ٣ 
طقغغظ دوقر أطرغضغ، وذلك ق غحمض طا أظفصه العشث 
المظاةسات  وخثطات  المطاسط  ووجئات  الثثطات  سطى 
الختغئ، ضما ق غحمض تشغغر السثغث طظ أباث الشرف ذي 

الظمط الحرصغ لغاظاجإ طع الثوق السربغ السسعدي!
تضبغش  سطى  اقتفاق  شعع  لطجغارة  الباظغ  الثاشع  وأّطا 
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أتمث الثطعاظغـ  ـ 

النظام الجزائري 
يشن حربا على اإلسالم

عبر وزارة التربية الوطنية 
والتعليم

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، افتث ١١ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/١م) "باخرف": "صال وزغر 
الثشاع الغعظاظغ باظعس ضاطغظعس إن بقده تظعي المحارضئ شغ تثرغإ سسضري طحارك بغظ جقح جع طخر 
وضغان غععد وصئرص. وصال ضاطغظعس إن الاثطغط غةري عثه افغام إلصاطئ تثرغإ طحارك رباسغ لسقح 
الةع، طحغرا إلى أظه غمضظ اظدمام دول أوروبغئ أخرى، ضةجء طظ خطط الثشاع المحارك لطتفاظ سطى افطظ 
واقجاصرار شغ المظطصئ. وغأتغ الاثرغإ شغ ظض سقصات وبغصئ بغظ طخر وضغان غععد، ق جغما بسث الثور الثي 
غآدغه الظزام المخري شغ غجة، وتتثغثًا طا غثص المخالتئ الفطسطغظغئ، وخفصئ تئادل افجرى بغظ ترضئ 

المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) وضغان غععد.
: ألغج جقح جع ضغان غععد عثا، عع ظفسه جقح الةع الثي صخش صطاع غجة ودطره طرات وطرات 
وصاض اآلقف طظ أعطه؟! وطظ صئُض لط َتْسَطْط طظه لئظان وق السراق وق السعدان؛ شأيُّ أطظ واجاصرار غمضظ 
الةع  جقح  وبغظ  بغظه  غةمع  أن  غةعز  تثرغإ  وأي  غاخإ،  طتاض  لضغان  المةرم  السقح  عثا  غتصصه  أن 
المخري، أو غغره طظ جغعش الئقد اإلجقطغئ؟! ألغسئ جرغمئ ضئرى وخغاظئ سزمى أن غخئح السثو افحر 
ا تةش بسث طظ سطى غثغه المةرطاغظ، وسطعجه ق غجالعن غثظسعن  خثغصا تمغما، وتطغش صاال ودطاؤظا لمَّ

طسرى رجعل اهللاملسو هيلع هللا ىلص؟!

التنسيق األمني والتدريبات العسكرية مع كيان يهود هي 
خيانة عظمى
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اتادظئ الثرذعم شغ ٢٧ و٢٨ أغطعل/جئامئر الماضغ 
الصارة  شغ  والمثابرات  افطظ  أجعجة  لةظئ  اجاماسات 
تدعر  وجط  بـ(جغسا)  اخاخارا  والمسروشئ  اإلشرغصغئ 
طثراء أجعجة المثابرات فضبر طظ بقبغظ دولئ إشرغصغئ 
وطمبطغظ فجعجة افطظ شغ أطرغضا وشرظسا والسسعدغئ 
اجامرت  والاغ  اقجاماسات  عثه  وتسائر  واإلطارات. 
لغعطغظ عغ اجاماسات الثورة الرابسئ سحرة، وصث جاءت 
اقجاراتغةغئ  الحراضئ  حسار:  تتئ  اقجاماسات  عثه 
الحاططئ لمضاشتئ (اإلرعاب) وتتصغص اقجاصرار السغادي 
الةطسئ  الئحغر  سمر  الرئغج  خاذإ  وصث  إشرغصغا.  شغ 
اجاراتغةغئ  حراضئ  ظتع  المساسغ  واخفا  اقشاااتغئ 
حاططئ لمضاشتئ (اإلرعاب) وتتصغص اقجاصرار السغاجغ 
شغ إشرغصغا بـ"الثطعة المعشصئ". وشغ خاام اقجاماسات 
ججم طثغر سام جعاز افطظ والمثابرات العذظغ (رئغج 
السغسا لطثورة التالغئ) الفرغص أول طتمث سطا المعلى 
ق  طاقزطان  واقجاصرار  افطظ  سطى  المتاشزئ  بأن 
غظفخقن سظ بسدعما الئسخ، وصال إن المآتمر بتث 
باروٍّ وتآدة سئر خئراء تارغت وجثور طحضطئ (اإلرعاب) 
تاضرعا وطساصئطعا، صاذسا بأن المحارضغظ شغ المآتمر 
لمضاشتئ  الحاططئ  اقجاراتغةغئ  الحراضئ  سطى  تعابصعا 
تتصغص  سطى  بحثة  الاعخغئ  سظ  شدق  (اإلرعاب)، 

اقجاصرار السغاجغ بالصارة.

وتثغث  اقجاماسات  لعثه  المرشعع  الحسار  خقل  طظ 
افطظ  جعاز  سام  طثغر  وتثغث  الةمععرغئ  رئغج 
بمتاربئ  غسمى  طا  سطى  الارضغج  أن  ظرى  والمثابرات 
لطصارة  السغاجغ  اقجاصرار  سظ  التثغث  أطا  (اإلرعاب)، 
سطى  الرطاد  وذر  الصعل  ظاشطئ  باب  طظ  شعع  اإلشرغصغئ 
السغعن؛ شالمعضعع افجاجغ عع طضاشتئ (اإلرعاب). شما 
عع اإلرعاب الثي تةامع له ضض عثه افجعجة افطظغئ 
والمثابراتغئ بضض عثا الجخط لادع اجاراتغةغئ حاططئ 

لمتارباه أو طضاشتاه؟
أطرغضا  تصعدعا  الاغ  الثولغئ  لطسغاجئ  طاابع  ضض  إن 
أطرغضا،  طحروع  عع  اإلرعاب)  سطى  (الترب  أن  غسطط 
شعغ الاغ جظثت ضض السالط طظ أجض عثا المحروع، 
وصث اظثرط ضض سمقئعا شغ طظطصئ السالط اإلجقطغ 
افدوات  ضض  طسثِّرغظ  عثا  طحروسعا  شغ  وإشرغصغا 
أطرغضا،  رضا  ظغض  جئغض  شغ  والمآجسات  وافجعجة 
شما عع (اإلرعاب) الثي ترغث أطرغضا طتارباه وغظثرط 
تضام  شغعط  بمظ  إشرغصغا  وتضام  المسطمغظ  تضام 

السعدان شغ طتارباه؟
إن الترب سطى (اإلرعاب) الثي تسظغه أطرغضا عع بق حك 
الترب  إسقظعا  أن  تثرك  وفظعا  اإلجقم،  سطى  الترب 
سطى اإلجقم خراتئ جغبغر ضثعا وضث سمقئعا ططغارًا 
وظخش المطغار طسطط، وتسطط - أي أطرغضا - أظعا جاضعن 
خاجرة، شإظعا والشرب ضطه غسطمعن أن اإلجقم ق غمضظ 
طةابعاه ق شضرغا وق سسضرغا، وصث جربعا ذلك صروظا 
تربعط  عع  الزاعر  جسطعا  لثلك  وشحطعا،  الجطان  طظ 
سطى الةماسات اإلجقطغئ المسطتئ طبض الصاسثة وتظزغط 
الثولئ، تغث جسطعا عثه الةماسات الثرغسئ والحماسئ 
لضض جرائمعط وضثبعط وظطمعط، شإن أسمال تظزغط 
الثولئ الاغ تئظغ سطغعا أطرغضا أضاذغئعا وطآاطراتعا ضث 
اإلجقم والمسطمغظ، عثه افسمال تثثم سمطغا جغاجئ 
أطرغضا شغ تربعا سطى اإلجقم، وإن عثه افسمال شغعا 
سطى  الظاس  غتمض  طا  اقحمؤجاز  وإبارة  الحظاسئ  طظ 
الظفعر طظعا والثعف طظ تضمعا، وصث جاء الاظزغط لغسطظ 
(الثقشئ) ولغصعل أن طا غطئصه عع اإلجقم، وعثا غثثم 
المحروع افطرغضغ شغ طتارباه لقجقم بأغثي أعطه 

الساخمئ  شغ  سصث  الثي  اقجاماع  إن  الشث"  "سثن 
دولغئ  خظادغص  سظ  طمبطغظ  وضط  سمان  افردظغئ 
وآخرغظ طظ دول الاتالش ظاصح العضع اإلظساظغ شغ 
والاتالش  الماتثة  افطط  طساعمئ  وإطضاظغئ  الغمظ 
السربغ شغ خرف طرتئات طعظفغ التضعطئ. وأحارت 
المخادر إلى أن اقجاماع سصث سصإ تعخض المةامع 
الرئغج  تضعطئ  تعصش  بدرورة  تعاشص  إلى  الثولغ 
عادي سظ ذئع أي ضمغات إضاشغئ طظ السمطئ المتطغئ 

الاغ حعثت اظعغارا عع افشزع لعا طظث جظعات.
ق  الغمظ  شغ  اإلظةطعأطرغضغ  الثولغ  الخراع  إن 
ذرغص  سظ  جعاء  وتةعغسا؛  صاق  بأعطعا  غسخش  غجال 
الترب والصخش أو سظ ذرغص افطراض الاغ اظاحرت 
بسئإ تسطض الثثطات افجاجغئ وعثم الئظى الاتاغئ 
الخراع  عثا  ظاغةئ  ذلك  وضض  الرواتإ...،  وتعصغش 
الثاطغ بغظ أذراف الخراع المتطغئ المثسعطئ إصطغمغا 
شغ  إظةطعأطرغضغئ  دولغئ  طثططات  تتصص  والاغ 

خراسعا شغ الغمظ.
الثاسمئ  الماتثة  افطط  سطى  المسغطرة  أطرغضا  إن 
تخعغر  سطى  تسمض  والاغ  الغمظ  شغ  لطتعبغغظ 
إلحراضعط  وذلــك  طزطعطغئ  أعض  أظعط  التعبغغظ 
تدشط  أغدا  ظراعا  شغما  الغمظ،  شغ  السططئ  شغ 
شعغ  ذلــك؛  لاتصغص  افخــرى  الخراع  أذــراف  سطى 
جغاجغ  تض  سطى  لطمعاشصئ  السسعدغئ  سطى  تدشط 
جععد  تسرصض  بعا  وإذا  لثلك،  السسعدغئ  شاساةغإ 
اإلظةطغج وخاخئ جظاح عادي الاغ تخرح بأن التسط 
عغ  وعا  التعبغغظ،  تسظئ  أطام  التض  عع  السسضري 
افطط الماتثة بمظزماتعا الساططئ شغ الغمظ تدشط 
طظعا  سثة  بدشعط  عادي  وجظاح  الاتالش  دول  سطى 
بالتعبغغظ  وطساواتعا  الصاض  طسؤعلغئ  تتمغطعا 
الاغ  الدشعط  عثه  طظ  وأغدا  الترب،  جرائط  شغ 
اقصاخادغئ  الدشعط  عغ  الماتثة  افطط  تمارجعا 
والسمض  وتضعطاه  عادي  خقتغات  لاصطغص  الراطغئ 
الاتالش؛  ودول  الماتثة  افطط  سئر  المرتئات  لخرف 
الــعاردات  وأخث  عادي  خقتغات  تتةغط  غسظغ  طما 
الاغ  الرواتإ  لخالح  له  تثدع  الاغ  المظاذص  شغ 
ق  شغما  سطغه،  باإلحراف  عغ  وجاصعم  إلغعا  جاعرد 
غجال التعبغعن غصطخعن طظ تةط سطغ خالح وصّعته 
باقساصاقت  تجبه  طظ  الختفغغظ  أشعاه  وغضممعن 
وغسامرون  واقســاــثاء،  واقخاطاف  والاعثغثات 
طظعال  سطى  السسضرغئ  والصعات  العزارات  عغضطئ  شغ 
طظث  أطرغضا  بثأتعا  الاغ  لطةغح  السسضرغئ  العغضطئ 

تعلغ عادي وتاى عروبه طظ خظساء إلى الرغاض.
تسغر  الغمظ  شغ  ــئ  افزط تض  شغ  المماذطئ  إن 
طا  وعثا  الئقد،  شغ  وتمضظعط  التعبغغظ  لخالح 
ترغثه أطرغضا وافطط الماتثة شغ تال لط غساةإ 
اإلظةطغج وجظاتاعط - عادي وسطغ خالح - لطمئادرة 
خارجغاعا  ووزغــر  أطرغضا  خاغاعا  الاغ  افطمغئ 

ضغري. جعن  السابص 
وغعصش  الغمظ  أعض  غظصث  الــثي  الختغح  التض  إن 
الخراسات بغظعط عع التض الثي غظئبص طظ سصغثتعط 
تطك  الثغظ،  شغ  وافخــعة  والسقم  اإلجقم  سصغثة 
السصغثة الاغ جسطئ صاض ظفج بشغر تص جرطًا غسثل 
وطظسئ  والظجاع  اقصااال  وترطئ  جمغسا  الظاس  صاض 
المامسضغظ  العاسغظ  الغمظ  أعض  وسطى  أجئابه، 
باإلجقم أن غأخثوا سطى أغثي الزالمغظ الماخارسغظ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  التص،  إلى  وإرجاسعط 
سطى طظعاج الظئعة الاغ بعا غضعن خقخعط وتضعن 

 بعا وتثتعط وسجتعط والمسطمغظ جمغسا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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شغ  بالحرسغئ  غسمى  طا  لثسط  السربغ  الاتالش  أسطظ 
الغمظ «رشده الاام» لما وخفه «بمسطعطات وبغاظات 
السظعي  الاصرغر  شغ  وردت  وطدططئ»  ختغتئ  غغر 
لمظزمئ افطط الماتثة تعل الثول «المظاعضئ لتصعق 
افذفال»، الخادر أطج افول الثمغج، طادمًظا اجط 
واسائر  الغمظ.  شغ  الخراع  وذرشغ  السربغ،  الاتالش 
طظ  طدططئ  "طسطعطات  بالاصرغر  ورد  طا  أن  الاتالش 
حأظه الاأبغر سطى طخثاصغئ افطط الماتثة". وبغظ أظه 
افطط  تجوغث  خقلعا  طظ  تط  الاغ  افجالغإ  "غرشخ 
الماتثة بمسطعطات طدططئ وغغر ختغتئ". وتثر طظ 
افظزار  خرف  عثشعا  المدططئ  "المسطعطات  تطك  أن 
الاتالش  وأضث  خالح".  وأتئاع  التعبغغظ  جرائط  سظ 
الثولغئ  والصعاظغظ  بالمساغغر  اقلاجام  "سطى  ترخه 
التعبغغظ  واتعط  وجقطاعط".  المثظغغظ  لتماغئ 
والجج  وتةظغثعط  بحرغئ  ضثروع  افذفال  باجاثثام 
اإلظسان.  لتصعق  خارخ  باظاعاك  جرائمعا  شغ  بعط 
وتّمض الاتالش السربغ، إغران، المسآولغئ سظ افزطئ 
تثخض  لعق  لغظحأ  ضان  طا  "الظجاع  إن  صائق:  الغمظغئ، 
الماتثة  افطط  الاتالش  وذالإ  الغمظ".  شغ  إغران 
لاسجغج  الاتالش  دول  طع  الاساون  شغ  "باقجامرار 

اإلجراءات الضفغطئ بتماغئ وجقطئ افذفال".
وأول أطج، جّطط أطغظ سام افطط الماتثة، أظطعظغع 
"المظاعضئ  الثول  تعل  السظعي  تصرغره  غعتغرغح، 
الاصرغر  وضحش  افطظ.  طةطج  إلى  افذفال"  لتصعق 
الخراسات  شغ  افذفال  أوضاع  غاظاول  الثي  السظعي 
بصغادة  السربغ  الاتالش  اجط  إدراج  سظ  المسطتئ، 
السسعدغئ شغ الصائمئ السعداء، والثي غصعد طسارك 
ضث التعبغغظ بالغمظ. ضما تدمظ الاصرغر "التعبغغظ" 
المسطتئ  والمةمعسات  الغمظغئ  التضعطئ  وصــعات 
حئه  شغ  "الصاسثة"  تظزغط  إلى  إضاشئ  لعا،  المعالغئ 
الاتالش،  صــعات  الاصرغر  وتّمض  السربغئ.  الةجغرة 
شغ  الةعغئ  غاراتعا  شغ  ذفق   ٦٨٣ طخرع  طسآولغئ 

الغمظ، السام الماضغ.
شغما صالئ طعاصع إخئارغئ غمظغئ سظ طخادر جغاجغئ 
لتض  جثغثة  أطمغئ  طئادرة  طسعدة  إن  صعلعا  رشغسئ 
افزطئ الغمظغئ غةري بتبعا وخغاغاعا طظ صئض دول 
المئادرة  إن  السغاجغئ  المخادر  وصالئ  الاتالش. 
بعا  تصثم  الاغ  المئادرة  طظ  ظسثئ  عغ  الةثغثة 
المئسعث افطمغ إلى الغمظ إجماسغض ولث الحغت غغر 
أظعا عثه المرة غصعدعا ظائئه المسغظ طآخرًا "طسغظ 
بثخعص  الاسثغقت  بسخ  شغعا  وجــرى  حرغط" 
سظ  وظصض  المفاوضات.  سصث  وطضان  عادي  طساصئض 
تسطغط  بحرط  تامسك  المئادرة  إن  صعلعا  المخادر 
إن  المخادر  وصالئ  بالث.  ذرف  إلى  التثغثة  طغظاء 
الصادطئ  المفاوضات  تضعن  أن  إلى  غسسى  الاتالش 
ظائإ  أن  إلى  طحغرا  طسصط،  السماظغئ  الساخمئ  شغ 
المئسعث افطمغ جغجور خظساء صرغئا. ورخث المعصع 
سثدًا طظ الاخرغتات ظصطعا خادق أبع حعارب سدع 
طا غسمى الطةظئ البعرغئ السطغا التعبغئ ألمح شغعا إلى 
المرحعي،  تاحث  طضائه  طثغر  خفتئ  سئر  المئادرة، 

وأحارت إلى رشخ المئادرة.
خطئ  سطى  دولغئ  طخادر  صالئ  ــرى  أخ جعئ  طظ 
السربغ  الاتالش  دول  طظ  لسثد  أخغرة  باترضات 
إن  الماتثة  بافطط  خطئ  سطى  دولغئ  وطآجسات 
اجاماسا ضط طمبطغظ سظ دول الاتالش وآخرغظ طظ 
عغؤات دولغئ سطى خطئ بافطط الماتثة سصث صئض أغام 
وظاصح شرخئ إطضاظغئ تعلغ طآجسات دولغئ ودول 
طظ الاتالش السربغ خرف طرتئات طعظفغ التضعطئ 
لختغفئ  خاخئ  إشادة  شغ  المخادر  وصالئ  الغمظغئ. 
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وبما غسمغه المحارضئ.
إن الترب سطى (اإلرعاب) طآاطرة غربغئ أطرغضغئ، وعغ 
غتاربعن  أظعط  والتصغصئ  آخرعا،  إلى  أولعا  طظ  ضثبئ 
ضاشئ  لطظاس  وتدارة  جغاجغ  ظزام  فظه  اإلجقم 
الاغ  الرجمألغئ  السغح  ذرغصئ  تعثد  سغح  وذرغصئ 
أشسثت تغاة الئحرغئ ضطعا وجسطاعا تاطزى شغ جتغط 

الةحع والزطط والفساد.
إن أطرغضا ترغث السغطرة سطى بقد المسطمغظ والاتضط 
اإلجقم  عع  وجععا  شغ  غصش  والثي  برواتعط  شغ 
تتارب  شعغ  ولثلك  المثطخعن،  ودساته  وأتضاطه 
اإلجقم  قصاقع  (اإلرعاب)  سطى  الترب  باجط  اإلجقم 
غساسثعا  أن  ذلك  طع  وترغث  طتطه،  الضفر  وإتقل 
أغدا،  الحسعب  وإظما  شصط  التضام  لغج  المسطمعن، 
إظعا ضمظ غثعض طسرضئ ضث سثوه لغصدغ سطغه وطظ 
ضمظ خططه إصظاع أسثائه بأظه ق غتاربعط وق غدمر 
واقزدعار  الاصثم  لعط  غرغث  عع  وإظما  جعء  أي  لعط 
وبالاالغ سطغعط أن غبصعا به وأق غتاربعه وق غثحعه 
بالدئط  عثا  جغفه!!  تث  إلى  رصابعط  غصربعا  أن  بض 
به  غصعم  أن  وغةإ  أطرغضا  اجاراتغةغئ  تادمظه  طا 
المسطمعن أظفسعط تتئ سظعان جمغض وحسار جثاب 
عع المحارضئ، وبعثا الاسئغر غحسر الروغئدات أظعط 

ضئار وأظعط شغ حراضئ طع دولئ سزمى!!

إن الثي ُغساشرب له تصا عع أن غظثرط ظزام اإلظصاذ 
شغ عثه الترب الصثرة ضث اإلجقم وأتضاطه ودساته 
اإلجقم  حسارات  غتمض  جاء  الثي  شعع  المثطخغظ، 
طةرد  ضاظئ  أظعا  ورغط  اإلجقطغئ،  الحرغسئ  وتطئغص 
حسارات لط تقطج أرض العاصع إق أظعا أبارت شغ أعض 
عغ  شعا  وسثله،  اإلجقم  تضط  إلى  افحعاق  السعدان 
تضعطئ اإلظصاذ اآلن تصثم الاظازل تطع الاظازل طظ أجض 
اإلجقم  حسارات  سظ  شاثطئ  أطرغضا؛  سظعا  ترضى  أن 
أو التثغث سظ تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ، بض ظصدئ 
غجلعا سظثطا تراجسئ وألشئ أتضاطا طسطعطئ طظ الثغظ 
بالدرورة لاضسإ رضا الشرب وبثاخئ أطرغضا، وعا عغ 
أطرغضا ترضى سظعا ججئغا شارشع سظعا سصعبات اصاخادغئ 
شرضاعا سطغعا صئض سصثغظ طظ الجطان ولضظعا وإطساظا 
السعدان  تدع  أطرغضا  زالئ  طا  الظزام  عثا  إذقل  شغ 
اإلظصاذ  ضاظئ  شطع  (لقرعاب)!  الراسغئ  الثول  صائمئ  شغ 
تفعط لفعمئ أن المصخعد (باإلرعاب) عع اإلجقم وإق 
بض  السقح؟  تتمض  الاغ  الةماسات  غرسى  الظزام  شعض 
الاظازقت  طظ  المجغث  تصثغط  الظزام  طظ  المططعب  إن 
بأسمال  الصائط  عع  شعا  وأتضاطه.  اإلجقم  طتاربئ  شغ 
السفارة افطرغضغئ بالثرذعم (جاغفظ ضعتسغج) غصعل 
إن الزروف غغر طعاتغئ شغ العصئ الراعظ إلجراء تعار 
طع الثرذعم لرشسعا طظ الصائمئ افطرغضغئ لطثول الراسغئ 
(لقرعاب)، وأردف صائق شغ المآتمر الختفغ الثي سصثه 
بمصر السفارة غعم السئئ ٢٠١٧/١٠/٧م (... التضعطئ تسرف 
تماطا طا سطغعا شسطه لطثروج طظ الصائمئ وظاطض أن تاتصص 

عثه الحروط صرغئا) والطئغإ باإلحارة غفعط.
إن أطرغضا طعما شسطئ شغ تربعا سطى اإلجقم وطعما 
بثظغا  دغظعط  باسعا  طمظ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  جظثت 
غغرعط ورضعا بأن غضعظعا تئسا لطشرب الضاشر، شإن اهللا 
طاط ظعره ولع ضره الضاشرون والمظاشصعن، وطظةج وسثه 
إن حاء اهللا بالامضغظ لعثا الثغظ شغ ظض خقشئ راحثة 
باظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ غسج شغعا اإلجقم وأعطه وغثل 
 ظسأل أن غضعن ذلك صرغئا، إظه 

َ
شغعا الضفر وتعابسه، واهللا
 ولغ ذلك والصادر سطغه

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان
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تحرغظ   ٠٦ المعاشص  ١٤٣٩عـ  الترام  طترم   ١٦ الةمسئ،  غعم  خقة  سصإ  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظزط 
افول/أضاعبر ٢٠١٧م، شغ بماظغ طثن رئغسغئ شغ ترضغا، خقة الشائإ سطى حعثاء طثغظئ إدلإ الثغظ صدعا 
ظتئعط ظاغةئ الصخش العمةغ لمطغحغات بحار والطغران التربغ الروجغ المةرم سطى المثغظئ، أسصئعا صراءة 

بغان ختفغ بسظعان "إدلإ تصاض.. ق تضعظعا حرضاء لطصاطئ!"

والية تركيا: فعاليات قراءة بيان صحفي
"إدلب تقتل.. ال تكونوا شركاء للقتلة!"



 السثد ١٥١  ٣افربساء ٢١ طظ  طتّرم ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ طـ

ُطتاربئ اإلجقم، والعصعف جظئاً إلى جظإ طع (المةامع 
تغث  لقجقم،  الاخثي  شغ  أطرغضا  طع  أي  الثولغ) 
اتفص الةاظئان الروجغ والسسعدي سطى تضبغش طتاربئ 
"إّن  جطمان:  المطك  شصال  (باإلرعاب)،  ُغسّمى  طا 
الممطضئ تاساطض بةثغئ طع طعضعع طضاشتئ (اإلرعاب 
لاظسغص  دولغئ  طآجسات  بإظحاء  وتصعم  والاطرف) 
الثشاع  وزغر  وحاذره  الحر"،  عثا  طعاجعئ  جععد 
الروجغ حعغشع الاسئغر ظفسه شغ وخش اإلجقم شصال: 
لمتاربئ  بأضمطه  الثولغ  المةامع  وتثة  إلى  "ظتااج 
صال  سظثطا  أْوَجُه  بغظعما  اقظسةام  وبطس  الحر"،  عثا 
السسعدغئ  "إّن  طغثشغثغش:  الروجغ  العزراء  رئغج 
ظساطغع  وأظظا  افوجط،  الحرق  شغ  لظا  طعط  حرغك 

دشع عثا الاساون إلى طساعى سال جثا".
ولاظصغئ الحعائإ بغظعما تّط إجراء ُطخالتئ أحئه باصثغط 
اقساثار طظ صئض الرئغج الحغحاظغ رطدان صثغروف 
الاابع لئعتغظ، والثي ضان صئض ُطثة صث أجاء لطسسعدغئ 
السظئ  (أعض  طفععم  طظ  الععابغ  المثعإ  وأخرج 
والةماسئ) خقل طآتمر تّط سصثه شغ الحغحان، شةاء 
له، وأصّر  بالمطك وُطةاطقً  صثغروف إلى طعجضع ُطرتئاً 
بالاساطض الةثي لطسسعدغئ شغ ططش طضاشتئ (اإلرعاب).

 ضما الاصى المطك جطمان برؤجاء المظاذص المسطمئ 
افخرى الاابسئ لروجغا وعغ تاارجاان وأظشعحغا، وشغ 
بغظ  افجعاء  وتططغش  تظصغئ  سطى  واضتئ  دقلئ  ذلك 

السسعدغئ وروجغا.
طع  سقصاتعا  باطعغر  لطسسعدغئ  أطرغضا  جماح  إّن 

افطرغضغ  الاعاشص  سمص  طثى  سطى  غثل  روجغا 
بالظسئئ  السسعدغئ  وطا  دولغئ،  ظاتغئ  طظ  الروجغ 
فطرغضا إق طةرد بصرة تطعب ضما وخفعا تراطإ ذات 
طرة، شاساثثطعا أطرغضا اجاثثاطات حاى، وق طاظع 
لسصغ   - َتْطِئعا  بسث   - التاجئ  سظث  اجاثثاطعا  طظ 

حرضائعا وتطفائعا طظ تطغئعا.
شمظ زاوغئ السقصات الثولغئ إذًا شإّن زغارة جطمان لروجغا 
تثل سطى تحابك المخالح بغظ أطرغضا وروجغا، وطا حراء 
افطعال  لثشع  ذرغسئ  إق  الروجغئ  لفجطتئ  السسعدغئ 
افجطتئ، ولغسئ  لعا، شالسسعدغئ ُطاثمئ بمحارغات 
إلى السقح الروجغ، شطثغعا طظ السقح  بتاجئ أخقً 
وزارة  إسقن  ولسض  تاجاعا،  سظ  غفغخ  طا  افطرغضغ 
الثارجغئ افطرغضغئ سظ طعاشصاعا سطى بغع السسعدغئ 
لمظزعطئ خعارغت باد افطرغضغئ الُماطعرة بصغمئ ١٥ 
ططغارًا بسث طرور غعم واتث سطى حراء السسعدغئ فظزمئ 
طسألئ  بأّن  ُغبئئ  ذلك  لسض  روجغا،  طظ  جعغئ  دشاع 
ولغسئ  أطرغضا  ُتصّررعا  إّظما  لفجطتئ  السسعدغئ  حراء 
السسعدغئ، شاعصغئ عثا اإلسقن افطرغضغ ضان ُطفاجؤًا 
وغغر ُطظاجإ طظ ظاتغئ دبطعطاجغئ، وضان طظ افظسإ 
لضّظ  الجغارة،  اظاعاء  بسث  اإلسقن  افطرغضان  أرجأ  لع 
أطرغضا - وبعصاتاعا المسععدة شغ الاساطض طع سمقئعا 
خفصات  بأّن  لروجغا  تأضغث  رجالئ  إرجال  طظه  ُترغث   -

الئغع الروجغئ لطسسعدغئ إّظما تّمئ بإذٍن أطرغضغ.
شإلى طاى جائصى السسعدغئ طخثر تمعغض لطخفصات 

 !افطرغضغئ اقجاسمارغئ باعزئ الاضالغش؟

غرجع جئئه إلى ُبْسث المسطمغظ سظ أتضام دغظعط، وسثم 
تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ؛ لثا شافطئ تفاصر إلى إطام 
سادل غأخث بغثعا لاظعخ وتضعن دولئ طئثئغئ تصارع 
دول السالط، وتعتث بقد المسطمغظ وق تفرصعا، وتمظع 
الضفار طظ الاثخض شغ حآوظعا، دولئ تضعن طعابئ طظ 
وتتمطه  الثاخض  شغ  اإلجقم  تطئص  فظَّعا  ضطِّه؛  السالط 

تامئ: دواشع زغارة المطك جطمان لروجغا

إطام  غضعن  ذلك  وسظث  الثارج،  إلى  والةعاد  بالثسعة 
عثه الثولئ «ُجظٌَّئ؛ ُغَصاَتُض ِطْظ َوَراِئِه، َوُغاََّصى ِبِه»، وسظث 
ذاك ق غئصى وجعد فطبال الئارزاظغ وتغثر السئادي، وق 
جغسغ طخر وبحار جطغض اإلجرام، إظَّعا دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * 

 ﴾َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ بَِنرْصِ ابَّ

تامئ ضطمئ السثد: أضعاء سطى اجافااء ضردجاان السراق

ظحر طعصع (الثطغب أوظقغظ، السئئ ١٧ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٧م)، الثئر الاالغ: "صال الرئغج الارضغ، رجإ 
ذغإ أردوغان، السئئ، إن سمطغئ ضئغرة بثأت الغعم شغ إدلإ بسعرغا، طحغرًا إلى أن الةغح السعري التر غصعم 
بعثه السمطغات السسضرغئ. وأضاف شغ ضطمئ ألصاعا خقل اقجاماع الاحاوري والاصغغمغ لتجب السثالئ والاظمغئ 
إلى  طحغرًا  روجغ"،  جعي  بثسط  تةري  التر  الةغح  سمطغئ  "أن  الارضغئ،  "أشغعن"  وقغئ  شغ  المظسصث  الارضغ، 
أن "الةغح الارضغ جغآّطظ داخض طثغظئ إدلإ، والروس جغآطظعن افرغاف". واجاثرك أردوغان: "ظّاثث عثه 
الثطعة الةثغثة لاتصغص افطظ بإدلإ، شغ إذار طساسغظا الراطغئ لاعجغع ظطاق سمطغئ درع الفرات". وأضث أن 
"الصعات الارضغئ لط تثخض إدلإ بسث"، طعضتاً أن "السمطغئ غظّفثعا الةغح السعري التر" بثسط طظ أظصرة. وتابع 
أردوغان: "لظ ظسمح بإصاطئ طمّر إرعابغ سظث تثودظا طع جعرغا، وجظسامر شغ تطئغص طئادرات جثغثة بسث 
سمطغئ إدلإ". وأحار إلى أظه: "طعما ضاظئ الزروف شإظه ق غمضظظا أن ظارك إخعاظظا العاربغظ طظ تطإ إلى إدلإ 

بمفردعط، بض سطغظا أن ظمّث غثظا إلغعط، وصث اّتثثظا الثطعات القزطئ لثلك وطسامرون شغعا"."
: الزاعر أن رئغج ترضغا أردوغان لط غسث بإطضاظه إخفاء سثائه لبعرة الحام، ذلك أظه صث اضطر إلى 
ظجع آخر ورصئ تعت ضاظئ تسار جعأته وتعاري سثاءه المسافتض لبعرة الحام، وبالاالغ سثاءه لمحروسعا 
الثي  المعععم  افطرغضغ  لطتض  تظفغثًا  وذلك  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  الصاضغ 
لطظزام  تطإ  جطط  أن  بسث  أردوغان  عع  شعا  التضط،  جثة  شغ  الحام  ذاغغئ  بحار  سمغطعا  سطى  غتاشر 
السعري، غتاول الغعم الصداء سطى البعرة شغ آخر تخعظعا وطساصطعا بإدخال الفخائض السعرغئ الاابسئ له 
إلى إدلإ بثسط طظ ذغران روجغا الخطغئغئ، الثي ارتضإ سحرات المةازر المروسئ والمثابح الفزغسئ بتص 
أعض جعرغا بحضض سام، وبتص أعض إدلإ سطى وجه الثخعص. شعض طظ غساسث روجغا شغ تربعا الخطغئغئ 
سطى اإلجقم والمسطمغظ أخالئ ووضالئ سظ أطرغضا، وعض طظ غثسط الطغران الروجغ شغ خإ جام تصثه 

سطى أعض جعرغا، عض طظ غفسض ذلك ضطه غرغث تصا خغرا ببعرة الحام، أو باإلجقم؟!

لم يعد بإمكان أردوغان إخفاء عدائه لثورة الشام

الرائث الثي ق غضثب أعطه 
جاءضط ظثغراً ُسرغاظاً، شعض طظ طّثضر؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سئثو الثلغـ 

غاطعر المحعث السعري غعطا بسث غعم وغثاطش تال 
الضبغرغظ سما ضاظعا سطغه شغما طدى طظ جالش افغام، 
وتسصط أصظسئ ضاظئ تطئج سطى الظاس أطعر دغظعط، 
وغضحش سظ طثططات ضاظئ ُتثط فجض ضرب بعرة 
أجعد  الحام  أعض  سطى  وغاثاسى  طصاض،  شغ  الحام 
رسعه  الثي  طعلعدعط  صاض  فجض  وأتمرعط  الظاس 

بالثم والسرض...
والمحعث   ٢٠١١ سام  شغ  التظاجر  خثتئ  أن  شمظث 
جماسات  تزعر  جابصه؛  سظ  غعم  ضض  غثاطش  الحاطغ 
وغئرز  جغاجغعن،  وطمبطعن  وتحضغقت  وشؤات 
طاسطصعن وغاصثطعن فعض الحام بثطاباتعط الرظاظئ 
وجسغا  بعرتعط  سطى  وخعشا  سطغعط  ترخا  طثسغظ 
لدمان تدتغاتعط، ولضظ رساغئ اهللا وتضماه اصادئ 
أن تسامر البعرة لسظعات تاى غزعر زغش المثسغظ 
وتسصط أصظساعط، شاراعط الغعم غعرولعن لخالعظات 
السغاجئ شغ دول الشرب الضاشر ضاربغظ سرض التائط 
بضض طا ضاظعا غثسعن لاضحش العجعه سظ تصغصاعا بأن 
لغج طا صاطئ به إق فجض لساسئ طظ الثظغا والسئغض 

لثلك دطاء المسطمغظ وأسراضعط.
تالئ طظ الاععان ساحعا المحعث الحاطغ وألئج سطغه 
أطر دغظه بسث الةعث الثي بثله الشرب الضاشر فجض أن 
سطى  سخغئ  بصغئ  الحام  شبعرة  الاععان،  عثا  غتخض 
به  ترغإ  سما  بعرتعا  شضرة  تائطعر  وجائرة  اقخاراق 
وتدتغ فجطه، وضادت أن ُتسصط الظزام بضاشئ أرضاظه 
ورطعزه وأن تظعغ ظفعذ المساسمرغظ شغ بقد المسطمغظ 
وأن تصغط تضط اهللا، وضان افطر جائرًا سطى عثا المظتى 
تاى ظعر "سمرو بظ ُلَتغ" شغ الحام عثه المرة بسظٍئ 
جغئعء بإبمعا تاى غعم الصغاطئ وجغسثب سثاباً ق غسثَُّبه 
أتٌث طظ بسثه، سمض بعا شحرع وأباح لاحضغقت سسضرغئ 
الخائض،  سظعط  وتثشع  الحام  أعض  سظ  لاثب  تحضطئ 
العجغطئ"  تئرر  "الشاغئ  إطا  طسمغات  تتئ  لعط  أباح 
شضان طغجاظه الظفع طعما ضاظئ الادتغئ، وإطا "تصاذع 
المخالح" طاشاشق أن المسطغ لغج جمسغئ خغرغئ، أو 
تتئ "خطح طع الحغطان" طاشاشق أن الحغطان غسثعط 
وغمظغعط وطا غسثعط الحغطان إق غرورا، تاى وخض 
أن  طخطتاضط  لعط  شصال  سصغثتعط،  تترغش  لثرجئ 
سطغضط،  خائض  طفسثة  لاثشسعا  سثوضط  طظ  تأخثوا 
طاظاجغا أن الثغظ ضفروا غظفصعن أطعالعط لغخثوا سظ 
جئغض اهللا، ألئج سطى الظاس وخطإ خطاب الترغص 
سظثه  طضر  سظ  وإطا  سظثه  طعجعد  طرضإ  بةعض  إطا 

لغثثم طظ تةمعر لطصداء سطى أعض الحام وبعرتعط.
شئسث تئطعر بعابئ البعرة فعض الحام جظئ جظئ جعاز 
طظ  شئثأ  ضسغفئ،  واعغئ  أسثار  باب  طظ  الثسط  أخث 
تالعا اظتراف بعخطئ البعرة سظ صئطاعا الختغتئ، شئثأ 
الثمعل غثخض طغثان أسمالعا السسضرغئ تغث إن جض 
افسمال السسضرغئ طظ تغظعا ضاظئ تتئ طحعرة وتعجغه 
غرف السمطغات إق طا رتط ربغ طظعا، وضاظئ ظاائب عثه  
افسمال حعثاء تسصط وظصمئ حسئغئ لطتاضظئ تجداد، 
وعثا ضان العثف؛ فجض أن غظفر الظاس طمظ اتادظععط 

وبالاالغ تثث أول بطط شغ جسث البعرة...
شطغج طا تخض طظ الافاشات سطى أسمال طثطخئ واصااال 
واظاضاجات  المظاذص  إدارة  وخراسات  الاحضغقت  بغظ 
الةئعات وشاح أسمال غغر طةثغئ وذات شسالغئ ظاجسئ 
وزباظغاه،  أجث  صعات  بغث  المظاذص  طظ  ضبغر  وجصعط 
لغج إق ظاغةئ لطمال السغاجغ المسمعم الثي غجا البعرة 

ضما الطاسعن شأخابعا بالععظ والةمعد.
أطظغ؛  تثععر  السسضري  الاثععر  طظ  التالئ  عثه  تق 
شأخئح الضبغر طمظ غثالفعن تعجعات غرف السمطغات 
دغظ؛ إطا بالثطش والاشغغإ بأطاضظ اساصال طةععلئ،  طعثَّ
إق  لغج  ذلك  وضض  واغاغاقت،  جسثغئ  تخفغات  وإطا 
الظاس  أظزار  وترف  ووجعده  الظزام  ضرورة  إلظعار 
إلغه، ولط غثاطش العاصع اإلظساظغ سظ جابصغه؛ شتاقت 
الصخش المرضج واجاثثام افجطتئ الفااضئ ضاظئ جابصئ 

لاجداد  الظاس  دشع  بشغئ  الظار  إذقق  وصش  اتفاق  في 
تاى  طسطعم  غغر  لعصئ  العثظئ  باجامرار  ططالئعط 
غسااد الظاس سطى واصع العثظئ سظث طصارظاه طع الصخش 
الثي ضاظعا غسغحعظه وبالاالغ غضعظعن عط المماظسغظ 

في سمض صث غتخض!
ضض ذلك ضان غاراشص طع ظععر طرتجصئ طأجعرغظ أخثوا 
سطى ساتصعط بغع الادتغات سطى ذاوقت المفاوضات 
ضما بغسئ ضض صداغا المسطمغظ سطغعا، شسصط الصظاع 
سظعط وسظ طرادعط وأظعط لط غثرجعا طظ ربصئ الظزام 
لغظخروا حسئا طزطعطا ذالإ بتصعصه وباجاسادة جططاظه 
وإظما لغضعظعا طأجعرغظ وغاتمطعا ضئر عثا الئغع، وظعروا 
سطى الظاس بتةب أن طا دشسعط لثلك إق رشع المساظاة 

سظ أعض الحام وضمان سثم تخعل المجغث سطغعط.
طحعث سطى الساتئ الحاطغئ لط غسث غثفى سطى أتث؛ طظ 
تحضغقت غجاعا المال المسمعم شضئطعا وضئط تعجععا، 
إلى أوضاع أطظغئ طجرغئ وإظساظغئ لسإ سطغعا السالط ضطه 
بعرة  ضحفاعط  جغاجغغظ  طرتجصئ  إلى  طظفساه،  فجض 
الحام وشدتاعط وأظعرت السئإ التصغصغ لثروجعط 
طعجئ البعرة  بأظه لغج إق لرضعب  طظ تدظ الظزام 

سسى أن غرضعا أجغادعط وغعجعععا ضغفما غحاؤون.
بسث طا تط ذضره طظ تال الساتئ الحاطغئ وطا تخض 
سطغعا طظ اظتراف لطئعخطئ بسث السظئ الباظغئ لطبعرة 
ضان ظاغةاه أظاجاً ق غاصعن اهللا، أشاعا وجمتعا وخرتعا 
المسمعم  المال  وعع  أق  المحضطئ  أّس  صئعل  بةعاز 
لطمسطط  شأباتعا  العجغطئ"  تئرر  "الشاغئ  بسطض  جعاء 
طع  وتساضث  "تداشر  أو  هللا!  غاغاه  داطئ  طا  التراَم 
الحغطان" طاشاشطغظ أن الحغطان غسثعط وغمظغعط وطا 
غسثعط الحغطان إق غرورا، وصالعا بـ"تصاذع المخالح" 
وسمعا سغعظعط أن الشرب الضاشر لغج جمسغات خغرغئ 
غاغاعا رشع الزطط سظ الحسعب تاى وخض بعط الشغ 
أن أوجثوا دغظا جثغثا غغر دغظ اهللا، شصالعا بأن طظ 
طخطتئ البعار أن غأخثوا طظ الثاسمغظ لغردوا طفسثة 
افجث وجغحه! بالاالغ جسطعا الضبغر سطى أرض الحام 
وجغطئ لثلك لغئسثوعط سظ أعثاشعط وغاغئ بعرتعط... 
وبالاالغ جروعط لساتئ الخث واإلسراض سظ ذضر اهللا 
الطغإ،  التقل  إق  خقخعط  جئغض  شغ  غرضعا  ق  بأن 
سغحئ  اإلطضاظغات  ضض  تعاشر  رغط  تالاعط  شأخئتئ 

ضظضى وتالئ تثطغ الصطعب وتثرف لعا السغعن دطا.
شق ظخر طع ضض عثه المساخغ والمثالفات وق شاح بمال 
ترام وق سجة سظث أسثاء اهللا والخادغظ سظ جئغطه شاهللا 
جئتاظه تخر الظخر سظثه ولظ غضعن إق ضمظ دائرة 
والثالص  الطغإ  إق  غصئض  ولظ  ذغإ  اهللا  فن  ذاساه 
لعجعه الضرغط شما دون ذلك إق اتاطاب بطغض شق ظخر 

بغث الخادغظ سظ جئغض اهللا وق سجة وتمضغظ.
لغسغثوعا  أبظائضط  أغثي  سطى  خثوا  الحام!  أعض  شغا 
تاععا  الاغ  بعخطاعط  لعط  وارجمعا  افولى،  جغرتعا 
سظعا بأن غرجع عثشعط إجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه 
شغ  الضاشر  الشرب  ظفعذ  طظ  غاثطخعا  وأن  ورطعزه، 
وسمطعط  غاغاعط  جض  غضعن  وأن  المسطمغظ،  بقد 
جسغاً إلصاطئ تضط اهللا والثي لظ غضعن إق بطعق ظةاة 
تطجطعظعط إغاه؛ طحروع جغاجغ طساظئط طظ ضااب 
اهللا وجظئ ظئغه الثي غصثطه لعط إخعاظعط شغ تجب 
السطماظغئ  المحارغع  بعجه  درسا  لعط  غضعن  الاترغر، 
الاغ تتاول أطرغضا إلئاجعط إغاعا لغضعن بعب ذل لعط 
شعثا  الصغاطئ،  غعم  سطغعط  وسثاباً  وجآاقً  الثظغا  شغ 

عمعط طظث أن أسطظ أعض الحام بعرتعط.
لعط  ألصغاط  طا  أظضط  فبظائضط  صعلععا  الحام!  أعض  غا 
إق  والظفغج  بالشالغ  ضتغاط  وطا  أضئادضط  بفطثات 
فظضط صادرون وسطى اجاسثاد أن تضمطعا طسعط طحعار 
الادتغات تاى غاتصص الظخر والامضغظ. وصعلععا لعط 
لطاشغغر  طساسثون  شإظضط  تالعط  سطى  بصعا  إن  أظعط 
سطغعط ضما غغرتط سطى طظ صئطعط، شالسططان جططاظضط 

 وجاساسغثوظه بإذن اهللا ولع بسث تغظ

ظحر طعصع (شراظج برس، السئئ ١٧ طترم ١٤٣٩عـ، ٢٠١٧/١٠/٧م) خئرا جاء شغه: "صالئ وزارة الثشاع افطرغضغئ 
(الئظااجعن) الةمسئ إن وزارة الثارجغئ واشصئ سطى خفصئ طتامطئ طع السسعدغئ صغماعا ١٥ ططغار دوقر لئغع 
ظزام "باد" الثشاسغ المداد لطخعارغت. وصالئ العزارة شغ بغان إن "عثا الئغع غثسط افطظ الصعطغ افطرغضغ 
وطخالح السغاجئ الثارجغئ، وغثسط افطظ ذعغض افطث لطممطضئ السربغئ السسعدغئ وطظطصئ الثطغب شغ طعاجعئ 
إغران والاعثغثات اإلصطغمغئ افخرى". وغسائر ظزام "باد" الثي تط بغسه أغدا لقطارات وصطر واتثا طظ أضبر 
بطارغات الثشاع الخاروخغ صثرة شغ الارجاظئ افطرغضغئ، وغأتغ طةعجا بظزام رادار طاطعر. وأدى ظحر الةغح 
افطرغضغ لعثه المظزعطئ طآخرا شغ ضعرغا الةظعبغئ لتماغاعا ضث تعثغثات ضعرغا الحمالغئ إلى اتاةاجات 
شغ بضغظ، الاغ تثحى أن تضعن عثه المظزعطئ صادرة سطى اخاراق المةال الةعي الخغظغ طا غتثث خطق شغ 
المغجان السسضري شغ المظطصئ. وصالئ وزارة الثارجغئ شغ بغان إظعا جاظخح الضعظشرس بأن اطاقك السسعدغئ 
لمظزعطئ "باد" جغآدي إلى اجاصرار افوضاع شغ الثطغب وتماغئ الصعات افطرغضغئ وتطفائعا شغ المظطصئ الثغظ 

غعاجععن تعثغثا خاروخغا إغراظغا طاظاطغا".
: عثا غسظغ أن تضام آل جسعد غسثرون أطعال المسطمغظ لطثشاع سظ أطظ أطرغضا الصعطغ، تغث إن 
خطئ أطرغضا خقل سصعد تامبض بثشع إغران لاعثغث المظطصئ، لاامضظ أطرغضا طظ شرض عغمظاعا سطى دول 
الثطغب بتةئ تماغاعا طظ تعثغثات إغران، وطظ جعئ أخرى شإن جمع افتاوات طظ تضام آل جسعد وغغرعط 
طظ روغئدات الثطغب أخئتئ سطى سعث تراطإ طظ أعط أدوات أطرغضا إلظساش اصاخادعا المظعار. وأطا طظ 
جعئ بالبئ شصث ظحرت أطرغضا طظزعطئ باد شغ ضعرغا الةظعبغئ السام الةاري لردع أي عةعم بخعارغت صخغرة 
المثى طظ ضعرغا الحمالغئ. وقصى اإلجراء اظاصادات قذسئ طظ الخغظ الاغ تصعل إن أظزمئ الرادار الصعغئ شغ 
باد صث تاةسج سطى أظحطئ شغ أراضغعا، طا غسظغ أّن ظخإ أظزمئ "باد" شغ ظةث والتةاز جامضظ أطرغضا طظ 
الاةسج سطى المظطصئ برطاعا دون أن غضعن لظزام آل جسعد أي صثرة سطى اجاثثام الظزام دون ذعاصمه 

افطرغضغغظ.

حكام آل سعود يهدرون أموال المسلمين 
لحماية أمن أمريكا القومي



افربساء ٢١ طظ  طتّرم ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٧ طـ٤     السثد ١٥١

تئتث  دولئ  أي  لعا  تاظئه  أن  غةإ  الاغ  الظصاط  طظ 
سظ الثور السالمغ عغ طسألئ العغمظئ اإلصطغمغئ وسثم 
وجعد دولئ تخارع المرضج. وطما غةإ اقظائاه له طسألئ 
الةعار اإلصطغمغ وشرض الثولئ ظفسعا ضصعة ق تعثدعا 
شغ طرضجعا دول تساطغع تعثغثعا تصغصئ، شضغش لعا 
اإلبتار سالمغا وافطعاج تعلعا ساتغئ صث تةااح طرضجعا 
شغ أي لتزئ؟ وضغش لثولئ أن تفرض وجعدعا الثولغ 
وعغ ق تساطغع إبئات ذاتعا شغ جعارعا، إق إذا ضان 
الخراع بغظ الصعى اإلصطغمغئ طظ خقل افدوات والسمقء 
ولغج طئاحرة، ضما تثث بغظ برغطاظغا وشرظسا، شصث 
ضان الخراع سطى غغر أرضعما وطظ خقل سمقئعما ولط 

غتثث الاخادم المئاحر بغظ الثولاغظ.
ظفسعا  الثولئ  شرض  إن  ظصعل:  المسألئ  ولاعضغح 
إصطغمغاً أوقً، وسثم وجعد خطر تصغصغ سطى المرضج عع 
صئض  شمبقً:  السالمغئ،  ظتع  والختغتئ  افولى  الثطعة 
أن تثرج أطرغضا إلى السالط جسطئ طظ السالط الةثغث 
(افطرغضغاغظ) طظطصئ ظفعذ خاخئ بعا ضتثغصئ أطاطغئ 
وخطفغئ، وجّظئئ تطك المظاذص الخراع الثولغ طظ خقل 
إصرارعا لمئثأ طعظرو، الثي جسطاه صاظعظاً دولغاً؛ شئسث أن 
أّطظئ جعارعا، وجسطئ طظ دول الةعار ظفعذًا تصغصغاً لعا 
وتثعا، وتّرطئ سطغه الخراع الثولغ، اظططصئ شغ شداء 

السالط لاائعأ طضاظئ الثولئ افولى.
الظفعذ  غسئص  الثي  اإلصطغمغ  الظفعذ  سطى  آخر  وطبال 
جغطرت  تغث  ؛  اهللا  رجعل  شسطه  طا  عع  السالمغ؛ 
الثولئ اإلجقطغئ الظاحؤئ سطى جعارعا شغ ضاطض الةجغرة 
بسث أن ضاظئ صرغح السصئئ الاغ تتعل بغظعا وبغظ ظحر 
الثسعة، لقظطقق ظتع الةجغرة السربغئ، شصام  بثطئ 

طتضمئ طظ طرتطاغظ:
١- طرتطئ تتغغث صرغح بخطح التثغئغئ، وضان خطتًا 
وظخرًا بظص الصرآن الضرغط، تغث اظططصئ الثسعة شغ 

أرض الةجغرة السربغئ بسث الخطح طع صرغح.
٢- طرتطئ الصداء سطى ضغان صرغح ظعائغا بفاح طضئ 

ودخعل طضئ اإلجقم ودخعلعا تتئ تضط دولئ اإلجقم.
ولاطئغص عثا سطى الخغظ، ق بث طظ الاثضغر بثطعرة 
وتسثد  وطضاظاعا،  وأعمغاعا  افصخى  الحرق  طظطصئ 
الصعى الضئرى والظعوغئ شغعا واخاقف طخالتعط، بض 
وتظاصدعا إلى درجئ التروب، بض بسخ دولعا ضاظئ 
سالمغئ شغ طرتطئ طا وعغ تتاول تالغا اجاسادة طضاظاعا 
دورعا  لطخغظ  تسطط  أن  سطغعا  جعق  غضعن  ولظ 
وصغادتعا، شدق سطى أن تضعن خاضسئ وتابسئ أو سطى 
عاطح الثول ق صغمئ لعا؛ شاارغت عثه الثول وطضاظاعا 
عثه  وجظثضر  افذعان.  سظ  غشغإ  تاى  بسغثا  لغج 
الثول واتثة تطع افخرى، وخطرعا سطى الثور السالمغ 
المثاذر  عثه  تقشغ  الخغظ  بإطضان  وعض  لطخغظ، 

طةامسئ أم طظفردة وطا عغ اجاراتغةغاعا:
أولى عثه الثول والاغ تسائر ُسصثة الخغظ الضئرى عغ 
تروب  شغ  طرتغظ  الخغظ  الغابان  اتاطئ  شصث  الغابان. 

طروسئ.
الترب  اباثأت  ضعرغا،  سطى  لطسغطرة  ضاظئ  افولى:   *
شغ ١ آب/أغسطج ١٨٩٤م واظاعئ شغ ٣ ظغسان/أبرغض 

١٨٩٥م، واظاخرت شغعا الغابان.
* أطا شغ الترب الباظغئ:

إن الظاظر شغ تارغت افزطات اقصاخادغئ السالمغئ الضئغرة؛ 
الاغ تثبئ - شغ الصرن الماضغ أو التالغ - غرى أن 
الحسطئ الاغ أدت إلى احاسالعا عغ أجعاء الترب وظاائةعا، 
أو افجعاء السغاجغئ المحتعظئ والاعثغثات بالتروب... 
ختغح أن الظزام الرأجمالغ عع السئإ التصغصغ لتخعل 
افزطات بضاشئ أحضالعا، وعع طعغأٌ شغ أغئ لتزئ إلحسال 
أزطئ؛ فظه صائط سطى أجاس شاجث، وتظئبص سظه أتضام 
شاجثة... إق أن التروب وظاائةعا، وافجعاء المحتعظئ، 
سعد  بمبابئ  تضعن  الثول  بغظ  بالترب  والاعثغثات 
البصاب؛ الثي غحسض ضعطئ الصح المعغأة لقحاسال... 
شأزطئ جظئ ١٩٢٩م وعغ طا تسرف (بالضساد الضئغر)، ضان 
السئإ الرئغج شغ تخعلعا عع ظاائب الترب السالمغئ 
طظ  السثغث  وإغقق  السمال،  آقف  وتسرغح  افولى، 
الخظاسات الضئرى البصغطئ، طما أدى بالاالغ إلى اظعغار 
جعق افجعط شغ (وول جارغئ)؛ غعم البقباء افجعد، 
وأزطئ  الضئغرة...  المثطرة  افزطئ  عثه  حرارة  واحاسال 
السصاري)؛  الرعظ  (بأزطئ  تسرف  طا  وعغ  ٢٠٠٨م  جظئ 
ضان السئإ التصغصغ شغ تعغآ أجئابعا؛ عع ظاائب ترب 
تضئثتعا  الاغ  الضئغرة  والثسائر  وأششاظساان،  السراق 
أطرغضا شغ عثه التروب؛ والئالشئ تعالغ (٤,٧٩) ترغطغعن 
دوقر تسإ تصرغر (طسعث واتسعن؛ لطحآون الثولغئ 
والساطئ) الاابع لـةاطسئ (براون افطرغضغئ) وذلك اسائارا 
طظ أتثاث أغطعل/جئامئر ٢٠٠١ وتاى جظئ ٢٠١٦،... وطا 
زالئ عثه افزطئ طسامرة ولط تثمث ظارعا ولط غظاه 

حرعا...
جثغثة؛  أزطئ  أبعاب  سطى  بأضمطه  السالط  غصش  والغعم 
بسئإ طا غةري طظ تسثغظ لفجعاء، وبسئإ المظاضفات 
وبسئإ  والخغظ.  أطرغضا  السمقصغظ؛  بغظ  السغاجغئ 
ضعرغا  طظ  ضض  رؤجاء  صئض  طظ  السسضرغئ  الاعثغثات 
وأطرغضا... وعثه افزطئ تحمض أطعرا ضبغرة؛ أولعا أجعاق 
المال؛ فظعا بمبابئ المغجان الجئئصغ؛ الثي غاأبر بحضض 
جرغع بأغئ أجعاء طحتعظئ؛ جغاجغا أو سسضرغا. وإن ضًق 
طعضعع  اجاشقل  الغعم  تتاوقن  والخغظ  أطرغضا  طظ 
افزطئ الضعرغئ لخالتعما جغاجغا واصاخادغا؛ شأطرغضا 
ضعرغا  بعا  تصعم  الاغ  والعسغث  الاعثغث  تالئ  تساشض 
الحمالغئ؛ شغ ظحر المجغث طظ صعاتعا شغ طتغط الخغظ 
لطادغغص سطغعا وتتةغمعا إصطغمغا... وشغ تسجغج ظفعذعا 
والخغظ  العظث  طبض  المةاورة؛  الئقد  شغ  السغاجغ 
السصعبات  طظ  المجغث  شرض  وشغ  والغابان،  وروجغا 
وشغ  دولغ،  بإجماع  الحمالغئ  ضعرغا  سطى  اقصاخادغئ 
الخغظ؛  بتص  ضثلك  تةارغئ  وسصعبات  إجراءات  اتثاذ 
وخاخئ الاسرشئ الةمرضغئ... وبمسظى آخر تساشض أطرغضا 
أجعاء عثه افزطئ شغ سرصطئ ذمعح الخغظ شغ اقظفااح 
والامثد إلى المتغط، وشغ إصاطئ صغعد جثغثة اصاخادغئ 
وجغاجغئ سطى ضعرغا الحمالغئ والخغظ طسا... وصث صاطئ 
بالفسض بإرجال المجغث طظ الصعات السسضرغئ، وتاطقت 
الطائرات السمقصئ تراشصعا بقث جفظ صاذشئ لطخعارغت، 
وغعاخات إلى حئه الةجغرة الضعرغئ، ضما أرجطئ طثطرة 
اآلقف  ظحر  وشغ  الةظعبغ،  الخغظ  بتر  إلى  خاروخغئ 
طظ الةظعد شغ صعاسثعا السسضرغئ تعل الخغظ، وشغ 
ضعرغا الةظعبغئ والغابان... أطا الخغظ شإظعا تساشض عثه 
وتمرغس  أطرغضا  عغئئ  ضسر  وعع  آخر؛  اتةاه  شغ  افزطئ 
أظفعا أطام السالط؛ بسئإ تعثغثات دولئ خشغرة التةط 
والصثرات طبض ضعرغا الحمالغئ، وتساشض افزطئ ضثلك 
شغ اباجاز أطرغضا؛ طظ أجض لةط تعثغثات ضعرغا الحمالغئ 

لعا، وسثم اقجامرار شغ الاعثغث والعسغث، وتساشطعا 
أغدا لاألغإ دول أخرى سطى أطرغضا؛ بسئإ سظةعغاعا 
أظعا  ضما  جاشر.  بحضض  افخرى  الئقد  شغ  وتثخقتعا 
صاطئ بإرجال آقف الةظعد - ضثطعة شغعا تتث فطرغضا - 

سطى طصربئ طظ تثود ضعرغا الحمالغئ...
إن طعضعع ظحعب الخراع السسضري المئاحر بغظ الثول 
الظعوغئ؛ عع أطر طسائسث شغ ظض الزروف التالغئ، إق 
تاخض،  أطر  عع  واقصاخادي  السغاجغ  الاظاشج  أن 
السسضرغئ.  الساخظئ  الترب  سظ  خطعرة  غصض  ق  وعع 
بغظ  اقصاخادي  الخراع  واصع  شغ  الظاظر  أن  والتصغصئ 
الخغظ وأطرغضا؛ غرى أظه سطى صثم وجاق وغأخث أبسادا 
وتظازع  اصاخادي  سمقق  شالخغظ  ضبغرة...  وأحضاق 
أطرغضا اصاخادغا، وخاخئ أن طسثل الظمع سظثعا طرتفع، 
وتةط تةارتعا ضئغر تاى داخض أطرغضا ظفسعا تغث تئطس 
تعالغ ٢٥٪ طظ خادرات الخغظ. شصث ذضرت (طظزمئ 
الاساون اقصاخادي والاظمغئ) شغ تصرغر لعا ٢٠١٥/١٢/١٣ 
شغ   - الماتثة  العقغات  طضان  تتض  جعف  الخغظ  أن 
المرتئئ افولى - ضأضئر اصاخاد شغ السالط بتطعل ٢٠١٦، 
طع اجامرار ظمععا اقصاخادي...)، والخغظ أغدا سمقق 
سسضري، وإن ضاظئ ق تعازي أطرغضا، لضظعا دولئ سزمى 
طعابئ الةاظإ وغتسإ لعا ألش تساب. لصث اجاطاسئ 
أطرغضا شغ السصعد الماضغئ - ببصطعا وصعتعا اقصاخادغئ 
وجغاجاتعا وتتضماتعا - اجاطاسئ أن تعصش ذمعتات 
اقتتاد افوروبغ شغ بظاء صعة اصاخادغئ شاسطئ تآبر سطى 
عغمظئ أطرغضا الظصثغئ، واجاطاسئ أن تجسجع أجج عثا 
وبالاالغ  طظه...  بالثروج  لئرغطاظغا  باحةغسعا  اقتتاد؛ 
صدئ سطى ذمعح أوروبا شغ العتثة السغاجغئ طساصئق، 
تماطا ضما اجاطاسئ طظ صئض أن تصدغ سطى ذمعح 
الفثاخ  بسئإ  واصاخادغا؛  جغاجغا  السعشغاغ  اقتتاد 
الثولغئ، وجغاجئ جئاق الاسطح... وغغر ذلك طظ أسمال 

غاغئ شغ الثعاء السغاجغ.
تتضمات  طظ  اقظسااق  جاعثة  الخغظ  تتاول  والغعم 
ضثلك  جاعثة  أطرغضا  وتتاول  اقصاخادغئ،  أطرغضا 
اإلذئاق سطى الخغظ تاى ق تظساص طظ تتضماتعا؛ فظعا 
باظسااصعا - ضما ذضرظا - تاسئإ شغ ضعارث اصاخادغئ 
فطرغضا، وتصدغ سطى تتضط الثوقر (ضسمطئ سالمغئ)، 
وتساطغع أن تاصثم حغؤا شحغؤا لاخئح دولئ شاسطئ شغ 
المعصش الثولغ المظاشج فطرغضا، وشغ رجط السغاجئ 

افزطئ الضعرغئ ُتظثر بأزطات اصاخادغئ صادطئ
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: تمث ذئغإـ  ـ 

الثولغئ وشغ عثا طصاض أطرغضا.
لصث أظعرت الخغظ طتاوقت سثغثة طظ صئض لقظسااق 
طظ تئسغئ الثوقر، وطا زالئ... شصث ذرتئ طعضعع إظحاء 
سمطئ سالمغئ طضان الثوقر أضبر طظ طرة ضان آخرعا شغ 
الرئغج  دسا  وصث  جظئ ٢٠١٥.  ترضغا  شغ  السحرغظ  صمئ 
طةمعسئ  صمئ  اشاااح  خقل  بغظس)  جغظ  (حغ  الخغظغ 
السحرغظ شغ الخغظ جظئ ٢٠١٦ إلى بظاء اصاخاد سالمغ 
طفاعح، وطعاجعئ ضشعط إلصاطئ تعاجج تةارغئ. وعغ 
الضعرغاغظ،  شغ  الخراع  صدغئ  اجاشقل  الغعم  تتاول 
لاتصغص طضاجإ جغاجغئ شغ إبارة الرأي السام الثولغ 
ظفسه  العصئ  وشغ  ضعرغا،  تةاه  أطرغضا  جغاجات  ضث 
تساسثعا سطى اقظسااق طظ تتضماتعا وحرورعا... شصث 
لعزغر  تخرغتا   ٢٠١٧/٤/١٤ شغ  (روغارز)  وضالئ  ذضرت 
خارجغئ الخغظ (واظس غغ)؛ دسا شغه إلى ضرورة وجعد 
طتادبات تصعد إلى تض جطمغ، وإلى ظجع السقح الظعوي 
طظ حئه الةجغرة الضعرغئ،... وصال: (إن الصعة السسضرغئ 
الضعرغئ...  الةجغرة  حئه  شغ  العضع  تتض  أن  غمضظ  ق 
وإن أي ذرف غآجب العضع شغ ضعرغا الحمالغئ غةإ أن 

غاتمض المسآولغئ الاارغثغئ سظ ذلك...).
وتتضماتعا  وبثعائعا  الثولغ،  ببصطعا  أطرغضا  أن  إق 
ظفعذعا  دائرة  واتساع  واقصاخادغئ،  السغاجغئ 
وبمساسثة دول سثغثة شاسطئ شغ طتغط الخغظ (طبض 
الةظعبغئ)  وضعرغا  وروجغا  وباضساان  والعظث  الغابان 
تسمض سطى تئثغث آطال الخغظ شغ اقظسااق، وشغ تتصغص 
طضاجإ جغاجغئ... وعغ ظاجتئ شغ عثا افطر تاى اآلن، 
وتصعم بأسمال سثغثة طظ أجض عثا العثف السغاجغ 
افسمال  عثه  طظ  اظسااصعا)؛  وسثم  الخغظ،  (تتةغط 

والسغاجات:
الخغظ؛  تةاه  والارغغإ  الارعغإ  جغاجئ  اجاثثام   -١
بثخعص صدغئ ضعرغا الحمالغئ، وإرجال رجالئ واضتئ 
طفادعا أن أطرغضا صادرة سطى تطعغص أي تترك شغ حئه 

الةجغرة الضعرغئ، وشغ بتر الخغظ وشغ طتغطعا...
٢- شرض صغعد تةارغئ جثغثة سطى الخغظ، والاعثغث 
بفرض سصعبات تةاه الاةارة إلى أطرغضا، أو سظ ذرغص 

الاسرشئ الةمرضغئ...
المةال  شغ  السئاق  جغاجئ  باتئاع  أطرغضا  صغام   -٣
اقصاخادي والسسضري طظ أجض إرعاق اقصاخاد الخغظغ 

ضما شسطئ طظ صئض طع اقتتاد السعشغاغ...

سطى  الفائثة  جسر  برشع  بالفسض  أطرغضا  صاطئ  وصث   -٤
وعثا  ذلك،  شغ  لمةاراتعا  الخغظ  دشع  طما  الثوقر؛ 

تسئإ بثسائر ضئغرة شغ المةال الاةاري...
٥- إدخال الخغظ شغ براطب جئاق الاسطح، وظحر الصعات 
خارج أرضعا، وإظفاصعا الضبغر سطى عثا المةال؛ طما غآدي 

إلى إرعاق اصاخادعا...
وبغظ عثا وذاك طظ الاةاذبات السغاجغئ واقصاخادغئ... 
الرعظ  أزطئ  وعغ  بسث  تظاه  لط  أزطئ  أجعاء  ظض  وشغ 
السصاري ٢٠٠٨، شإن اقصاخاد السالمغ الغعم بالفسض غصش 
سطى تاشئ أزطئ سالمغئ جثغثة؛ وخاخئ أن أطرغضا تساظغ 
طا تساظغ طظ أزطئ داخطغئ اصاخادغئ خاظصئ تغث رشسئ 
أطرغضا جصش الثغظ التضعطغ إلى ٢٠ ترلغعن دوقر شغ 
ظسئئ  إلى  بطس  صث  الئطالئ  طسثل  وضان   ،٢٠١٥/١٠/٣٠
طحاضض  طظ  وتساظغ   ،٪٧,٥ بطس  تغث   -  ٢٠١٦ طرتفسئ 
دولغئ وطحاضض داخطغئ ضئغرة شغ ظض تضط تراطإ... 
وإن أول طظ غاأبر بعثه افطعر عغ أجعاق المال، وصث 
الاسثغظ  أجعاء  شغ  صطغطئ؛  أجابغع  صئض  بالفسض  تأبرت 
والاعثغث باجاثثام الصعة ضث ضعرغا... وصث رأغظا ضغش 
الحمالغئ  ضعرغا  عثدت  سظثطا  المال  أجعاق  تعترت 
بإذقق خاروخ شغ أوائض آب ٢٠١٧ سطى (ججغرة جعام 
داو  طآحر  شاظثفخ  العادي  المتغط  شغ  افطرغضغئ) 
جعظج الخظاسغ ٧٥,٦٢ ظصطئ أو طا غسادل ٠,٣٤ بالمائئ، 
ضما اظثفخ الثوقر - رغط رشع جسر الفائثة - وارتفع 
جسر الثعإ إلى أسطى طساعغاته طصابض الثوقر... وأدى 

إلى عجات شغ ضض أجعاق المال السالمغئ...
الغعم؛  السالط  رصاب  شغ  الماتضمئ  الثول  عثه  إن 
تةطإ سطى السالط العغقت والتروب، والفصر والترطان؛ 
المال  تإ  سطى  المئظغئ  الةحسئ،  جغاجاتعا  بسئإ 
وتضبغره بأغئ ذرغصئ تاى لع أدى إلى دطار السالط... 
وإن الثي غظصث السالط طظ عثه السغاجات والاتضمات 
المال،  أجعاق  اظعغار  طظ  تةره  وطا  المثطرة،  الصاتطئ 

واظعغارات السمقت عع:
سطى  ق  والرتمئ  السثل  أجاس  سطى  غصعم  ظزاٌم  أوق: 

أجاس الةحع وتإ الثات...
باظغا: وجعد دولئ طئثئغئ تتمض عثا المئثأ السادل بصعة، 

وتاتثى أطرغضا وحرعا واجاسمارعا لطحسعب...
بالبا: السمض سطى إغةاد ظزام دولغ سادل؛ ضمرجسغئ 
وغصش  الزطط،  وغرشع  السثل  غتصص  والحسعب،  لطثول 
أطام غطرجئ أطرغضا، وإغةاد الرأي السام لعثا الظزام 

بغظ الثول...
رابسا: السمض سطى عثم عثه المآجسات الثولغئ الزالمئ 
طبض (عغؤئ افطط الماتثة)، وطا غافرع سظه طظ طآجسات 

دولغئ؛ والاغ تسثرعا أطرغضا شغ اجاسئاد السالط...
سطى  غصعم  ق  ختغح؛  ظصثي  ظزام  شرض  خاطسا: 
بض  الغعم،  ضالثوقر  وتتضماتعا  الثول  طظاشع  أجاس 
غصعم سطى أجاس بابئ؛ غغر صابض لطاتضط والاقسإ؛ 
وعثا الظزام عع ظزام الثعإ الثي غتمض صغماه شغ 

ذاته ضسطسئ وظصث...
وبعثا غساطغع السالط أن غاثطص طظ عثه الضعابغج 
والحرور؛ جعاء أضاظئ جغاجغئ أم اصاخادغئ، أم تعثغثات 
بالتروب؛ طظ أجض المخالح والمظاشع... شظسأله تسالى 
أن غضرم أطئ اإلجقم أوق بعثا الظزام السادل، لاتمطه 
بسث ذلك رجالئ خغر إلى جمغع الحسعب، وتثطخعط طظ 
والثول  الرأجمالغ  الظزام  الصاتض  العتح  عثا  حرور 

 الصائمئ به... آطغظ غا رب السالمغظ

 ١١ شغ  واظاعئ  ١٩٣٧م  تمعز/غعلغع   ٧ شغ  بثأت  شصث 
أغطعل/جئامئر ١٩٤٥م، وطع اظاعاء الترب السالمغئ الباظغئ 
سطى  الظعوغئ  الدربئ  بسث  اجاسقطعا  الغابان  أسطظئ 
ق  لطترب  الغابان  خسارة  ولعق  وظاجازاضغ.  عغروحغما 
ظسطط إلى طا ضاظئ جاآول إلغه الخغظ؟ وطثة اقتاقل؟ 
وعض جائصغعا طعتثة أم ق؟ وطثى صثرة الخغظ سطى 

الاساشغ طظ آبار الترب؟
ولضظ بسث خسعد الخغظ لعثه المضاظئ الضئرى، وأخثعا 
الغابان  وتراجع  سالمغا،  الباظغئ  اقصاخادغئ  لطمضاظئ 
لطمرتئئ البالبئ اصاخادغا وظععر بعادر الصعة الخغظغئ 
السسضرغئ واقصاخادغئ، وطا تصعم به شغ بتر الخغظ 
الةظعبغ وبظاء الصعاسث والمظحآت السسضرغئ، وططالئاعا 
بثدعع أضبر طظ ٨٠٪ طظ بتر الخغظ لمةالعا اإلصطغمغ، 
وشغ المصابض الدسش الثي ذرأ سطى الضغان افطرغضغ 
المالغئ  وافزطات  وأششاظساان،  السراق  تربغ  بسث 
الماتثة  العقغات  حرسئ  ذلك  لضض  واقصاخادغئ، 
لمخطتاعا،  وتعظغفعط  اآلخرغظ  اجاثثام  بسغاجئ 
وضان عثا واضتا شغ سعث أوباطا باجاراتغةغئ الصغادة 
طظ الثطش، واجاثثام ضض افدوات وافوراق لمعاجعئ 
خطر طسغظ، لثا رأغظا أطرغضا تشخ الظزر سظ جغاجئ 

بعضع   ،٢٠٠٦ شغ  افولى  وقغاه  خقل  آبغ  حغظجو 
الثجاعر،  طع  ضئغر  تث  إلى  طاعاشصئ  غغر  صعاظغظ 
أجاظإ.  حرضاء  طع  افطظغ  لطاساون  أضئر  بثور  تسمح 
وطراجسئ التزر المفروض سطى إرجال صعاته لطثارج، 
إضاشئ قصاراح إظحاء طةطج أطظ وذظغ، وطع سعدة 
«آبغ» لرئاجئ العزراء شغ ٢٠١٢ أتغا خططه السسضرغئ 
الااجسئ  المادة  تسثغض  سطى  اآلن  وغسمض  الصثغمئ، 
طظ دجاعر الئقد. شصث شاز تجبه بأغطئغئ البطبغظ شغ 
خقًشا   ،٢٠١٦ تمعز/غعلغع  شغ  المساحارغظ  طةطج 
لسغطرته سطى طةطج الظعاب، شدق سظ زغادة اإلظفاق 
بظسئئ  زغادتعا  الئرلمان  أصر  تغث  لطغابان،  السسضري 
١,٥٪ سام ٢٠١٦، وبعثا بطس اإلظفاق السسضري الغاباظغ 
تسجغج  شغ  لمساسغه  إضاشئ  دوقر.  ططغار   ٤٢,٤ جظعًغا 
الصعات بمسثات ذات ذئغسئ عةعطغئ طبض رغئاه شغ 

حراء تعالغ ٤٠ ذائرة «إف ٣٥» افطرغضغئ.
وأدوات  صعات  باطعغر  لطغابان  أوباطا  إدارة  جمتئ 
ظغسان/أبرغض  وشغ  عةعطغئ.  ذئغسئ  ذات  سسضرغئ 
٢٠١٥ اتفص الئطثان سطى طةمعسئ طظصتئ طظ المئادئ 
الاعجغعغئ لطاساون الثشاسغ لمعاجعئ تتثغات الصرن 
التادي والسحرغظ، والماعصع أن إدارة تراطإ جاسجز 

طظ عثا الثور.
الضاطظ  الثطر  طع  سالمغ  لثور  الخغظ  جاثرج  شضغش 
شغ سعدة السسضرغئ الغاباظغئ، خاخئ وأن أجئاب الترب 
صائمئ بغظعما سطى الةجر والمغاه شغ بتر الخغظ والمعارد 
الاغ تتئ الئتر؟ شما عغ اجاراتغةغئ الخغظ لعثا الثطر 
وصثرتعا سطى طعاجعاه طع سإء البصض السالمغ؟ وعض 
تتسإ لعثا الثطر تسابه؟ خاخئ أن ورصئ الغابان بغث 
العقغات الماتثة، والسقصئ اقجاراتغةغئ بغظعما طاغظئ، 
افطرغضغ،  السغاجغ  بالصرار  الاام  الغابان  الاجام  طع 
خاخئ وأن افطر شغ طخطتئ أطرغضا، شارشع الصغعد أو 
تشخ الظزر سظ سعدة الغابان إلى طاضغعا؛ اجاثثاطا 

 طظعا لعرصئ الغابان شغ طعاجعئ الاظغظ الخاسث
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