
أظحطئ تطعغر الخعارغت 
يف حئه الصارة العظثغئ

تتصغص  شغ  الضئرى  غغر  وتاى  الضئرى  الثول  تاخارع 
بغظ  الظفعذ  تفاوت  وشص  ذلك  شغ  الافاوت  طع  طخالتعا 
تطك الثول، والصاجط المحارك بغظعا عع عثا الحصاء والحر 
المابض لطسغان شغ السالط. والمآلط أن لغج لقجقم دولئ 
تمسك بجطام افطعر وتسغث عثا السالط إلى خعابه وتظحر 
الثغر شغ ربعسه، لغج شغ بقد اإلجقم شتسإ، بض ضثلك 
شغ أضظاف بقد اإلجقم، وطع ذلك شإن لقجقم رجاقً ﴿َصَدقُوا 
َوَما  يَنَْتِظُر  َمْن  َوِمْنُهْم  َْبُه 

َ
حن  َ َق َمْن  َفِمْنُهْم  َعلَْيِه   َ ابَّ َخَهُدوا  َما 

لُوا َيْبِديًال﴾ وجغسغثون بإذن اهللا دولئ اإلجقم، الثقشئ  بَدَّ
َ بَالُِغ  الراحثة الاغ تثشع الاعازن شغ السالط إلى الثغر  ﴿إِنَّ ابَّ

ٍء َقْدرًا﴾. ْ َ ُ للُِكِّ  ْمرِهِ َقْد َجَعَل ابَّ
َ
أ
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ها قد وصلتكم الرسالة 
فأين جوابها؟

----------
بصطط: أتمث سئث الععاب*

ظحر طعصع (صظاة المظار، باارغت ٢٠١٧/٠٣/١٤م)، الثئر 
الاالغ: "أسطظئ السططات شغ جمععرغئ تاارجاان الروجغئ 
سطى  تاارجاان  شغ  جرت  الظطاق  واجسئ  "اساصاقت  أن 
خطفغئ صداغا جظائغئ تاسطص بأسمال جماسئ تجب الاترغر 
اإلرعابغئ المتزعرة شغ روجغا"، بتسإ طا أشادت وضالئ 
حثخا  العضالئ "اساصض ١٥  وصالئ  لفظئاء.  "جئعتظغك" 
طظعط ١٤ حثخا طظ صادة الةماسات وظحطاء الثقغا 
اإلرعابغئ"، وتابسئ "تط شاح ١٢ صدغئ جظائغئ ضث صغادات 
وأسداء شغ المظزمئ"، وأوضتئ أن "عثه المظزمئ عغ 
أتث افصسام العغضطغئ لمظزمئ تجب الاترغر اإلرعابغئ"."

: وتغث إن طعصع صظاة المظار، عثا تابع إدارغا 
وجغاجغا لتجب إغران شغ لئظان، شصث أخثر المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان، غعم البقباء 
١٥ جمادى الباظغئ ١٤٣٨عـ، المعاشص ٢٠١٧/٠٣/١٤م 
غزاعر  إغران  تجب  "إسقم  بسظعان  ختفغا،  بغاظا 
الضاشرغظ سطى المسطمغظ"، غضحش سعار تجب إغران 
الطئظاظغ، وغفدح تآطره سطى المسطمغظ، وأن إسقطه 
أخئح بعصا لطضفار المساسمرغظ ضث المسطمغظ، صال 
شغه: "لط غضاش تجب إغران بصاض المسطمغظ افبرغاء 
والعصعف شغ خش اقجاسمار افطرغضغ وصااله تتئ 
راغئ دولئ اإلجرام روجغا، بض تثطى ضض عثا، وبثأ 
الئغان  تساءل  بط  الضاشر".  بطسان  غظطص  إسقطه 
طساظضرا أشسال تجب إغران وإسقطه الحظغسئ عثه، 
وطساظضرا ضثلك وقءه لطضفار المساسمرغظ طظ دون 
المسطمغظ، شصال: "وعظا ظسأل عآقء: لمظ وقؤضط؟! 
الثئر  عثا  تطصفضط  إن  فسثائعط؟!  أم  لطمسطمغظ 
وظحره عع إجابئ طسئصئ طظضط، أظضط آبرتط طعاقة 
شأخئتاط  المسطمغظ.  سطى  وطزاعرتعط  الضاشرغظ 
وباتئ  اقجاسمارغئ،  المظزعطئ  طظ  غاةجأ  ق  ججءا 
صدغاضط افجاجغئ عغ ضغفغئ بصاء عثه المظزعطئ. 
بشطاء  صاض  أداة  شأظاط  الحام  شغ  التثث  ضان  شإن 
طثعئغ طصغئ، وإن ضان التثث شغ أرض المسطمغظ 
شغ تاارجاان شعا أظاط ترددون ضقطا طظ طتاطغعا 
لطئحرغئ".  الثغر  رجالئ  غتمض  طظ  غساصطعن  الثغظ 
بط اخااط المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
لئظان بغاظه طئغظا أن ظخرة الضفار المساسمرغظ سطى 
المسطمغظ عغ جرغمئ شغ دغظ اهللا جئتاظه وتسالى، 
روجغا  لمعصش  طآغثًا  طعصفضط  غضعن  "شضغش  شصال: 
الضاشرة المتاطئ لطمسطمغظ شغ تاارجاان؟! إن ظخرة 
اهللا،  دغظ  شغ  جرغمئ  عغ  المسطمغظ  سطى  الضفار 
اآلخرة  شغ  وسثاب  الثظغا  شغ  خشاٌر  شاسطعا  غخغإ 
ِ وََعَذاٌب َشِديٌد  ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد ابَّ

َ
ِيَن أ َّ ألغط ﴿َسُيِصيُب ا

بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن﴾."

ربما صث وخطئ أخغرًا الرجالئ الاغ أرجطعا ذاغغئ الحام 
السادجئ  الثضرى  اخاار  أن  بسث  المصاتطئ  لطفخائض 
قظطقصئ بعرة الحام طعسثًا لارتغض أعالغ تغ العسر 
الثي غسائر المسصض افخغر لطمسارضئ المسطتئ شغ طثغظئ 
تمص ساخمئ البعرة السعرغئ، وبدماظئ حرغضاه شغ 
اإلجرام روجغا إطساظاً طظه شغ إذقلعط وشرض حروذه 
سطغعط؛ طع غغاب تام لعغؤئ افطط الماتثة سظ طحعث 
الةرغمئ، لاخئح بثلك طثغظئ تمص باظغ المثن الاغ 
غظاجسعا ذاغغئ الحام بحضض ضاطض طظ أغثي الفخائض 
المصاتطئ بسث طثغظئ تطإ، لغثطع بثلك خطعة جثغثة 
شغ ذرغص السغطرة الضاططئ سطى المثن السعرغئ؛ شغ 
طتاولئ طظه لتخر البعرة شغ الصرى وافرغاف بسغثة سظ 
المثن ذات الاأبغر الضئغر وافعمغئ اقجاراتغةغئ؛ والاغ 

تسطغ زخماً لمسار البعرة وتآبر سطى طةرغاتعا.
شئسث العخعل إلى اتفاق طخالتئ طع أعالغ تغ العسر 
وترتغض طظ أراد الرتغض طظعط إلى أطاضظ طاسثدة؛ عا 
عع غحظ تمطاه المسسعرة سطى الشعذئ الحرصغئ شغ 
دطحص وذلك لطسغطرة سطى بسخ المظاذص شغعا وزغادة 
الدشط سطى أعطعا؛ ظظاً طظه أظه جغخغئعا صارسئ الثغظ 
جئصععا وجط خمئ ططئص طظ المةامع الثولغ الثي 
ضان وق غجال حاعث زور سطى أبحع الةرائط الاغ ترتضإ 
قسئًا  بض  شتسإ  زور  حاعث  لغج  اإلظساظغئ،  تص  شغ 
أجاجغاً شغعا، شعا عغ ذائرات الاتالش الثولغ تتخث 
أرواح السحرات شغ بغئ طظ بغعت اهللا شغ رغش تطإ 
الشربغ، ودائماً الثرغسئ تاضرة (طتاربئ اإلرعاب)، ضغش 
ق وصث طعث لةرائمه بسث أن دق إجفغظه بغظ الفخائض 
ضئغرًا  حرخاً  وأوجث  وطاطرف؛  طساثل  بغظ  شحطرعا 
ضان له أبره الضئغر سطى افرض، لغئصغ الئاب طفاعتًا 
أطام إجرام ذائراته بتةئ اجابظاء الماطرشغظ طظ وصش 
إذقق الظار، تغث أشاد المرخث السعري لتصعق اإلظسان 
بمصاض ٤٦ حثخا، غالئغاعط طظ المثظغغظ، وإخابئ أضبر 
طظ طائئ آخرغظ بةروح شغ صخش جعي ظفثته ذائرات 
تربغئ لط غتثد ععغاعا طساء الثمغج ٢٠١٧/٣/١٦ سطى 

طسةث شغ صرغئ الةغظئ بمتاشزئ تطإ.
وشغ واحظطظ، صال الماتثث باجط الصغادة المرضجغئ 
افطرغضغئ جعن تعطاس إن الطغران افطرغضغ اجاعثف 
"تةمسا لاظزغط الصاسثة شغ جعرغا"، طا أدى إلى طصاض 

السثغث طظ "اإلرعابغغظ".
أضش إلى ذلك الصخش السظغش الثي تاسرض له طثغظئ 
السعري  اإلجرام  ظزام  ذغران  صئض  طظ  ورغفعا  إدلإ 
ضاطظًا  ذرشاً  روجغا  تسائر  تغظ  شغ  الروجغ؛  وتطغفه 
لعصش إذقق الظار شغ طفارصئ سةغئئ تثسع إلى السثرغئ 
المططصئ، لااتعل جماء أرض الحام إلى طسرح لطائرات 
المةامع الثولغ الثي غطسإ دورا آخر ق غجال شغه ضاطظ 
الاعةغر الممظعب لحسإ شضر غعطاً بالثروج سطى سمقئه 
افخغر  الاترك  أن  إق  المسطعب،  جططاظه  قجاسادة 
لطفخائض المصاتطئ شغ تغ جعبر وطظطصئ السئاجغغظ شغ 
صطإ الساخمئ دطحص والاصثم الثي تخض شغه؛ غئسث 
بارصئ أطض بضسر الصغث المفروض سطغعا وتةاوز الثطعط 
التمر المرجعطئ لعا، سطعا تساسغث زطام المئادرة بسغثًا 
سظ تطك الصغعد، وخاخئ بسث الاصثم الثي أترزه ذاغغئ 
الحام والمطغحغات المساظثة له سطى جئعئ تغ برزة 
حارع  طظ  واجسئ  أججاء  سطى  بسغطرته  تحرغظ  وتغ 
رئغسغ غربط التغغظ العاصسغظ شغ حرق دطحص". ولط 
تمظع ضض الةرائط الاغ تصش وراءعا أطرغضا بتةئ طتاربئ 
(اإلرعاب) ولغ ولغ السعث السسعدي طتمث بظ جطمان، 
والمساعمئ  اإلرعاب"  طتع  أجض  طظ  حغء  بفسض "ضض 
الثشاع  وزغر  طع  لصائه  صئغض  جعرغا،  داخض  الترب  شغ 
بظ  وصال  الئظااغعن.  شغ  طاتغج،  جغمج  افطرغضغ، 
ختفغ  طآتمر  شغ  أغدا،  الثشاع  وزغر  وعع  جطمان، 
وزارة  طصر  شغ  اجاماسعما  جئص  طاتغج،  طع  طحارك 
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الةعاب:
عغ  وباضساان  العظث  شغ  الخاروخغئ  الاةارب  إن 
الظعوي  الئصاء  تتصغص  شغ  الئطثغظ  لةععد  اجامرار 
طظ خقل تطعغر الصثرة سطى الصغام بالدربئ الباظغئ، 
الدروري  طظ  شإظه  أشدض  بحضض  افطر  عثا  ولفعط 
الصارة  حئه  شغ  الظعوي  الاسطح  جئاق  خقخئ  شعط 

العظثغئ.
الظعوغئ  افجطتئ  اطاقك  إلى  الثول  تسسى   -١
الافعق  طداسفئ  عع  افول:  أجاجغغظ؛  لسئئغظ 
السسضري الاصطغثي، شمبق ضعرغا الحمالغئ تآضث عثا 
الاعجه، شعغ تسائر افجطتئ الظعوغئ أجاجغئ لطاشطإ 
الةظعبغئ  لضعرغا  الاصطغثي  السسضري  الافعق  سطى 
الصعات  طظ  اآلقف  لثغعا  الاغ  أطرغضا  وطحاضسئ 
السقح...  طظجوسئ  الضعرغئ  المظطصئ  شغ  المامرضجة 
شمبق  ظعوغا،  المسطتئ  الثول  طعاجعئ  عع  الباظغ: 
المزطئ  تعجغع  شغ  السعشغاغ  اقتتاد  شحض  سظثطا 
الظعوغئ لاحمض الخغظ خقل الترب الضعرغئ، سمثت 
الخغظ لطتخعل سطى جقتعا الظعوي، طا دشع العظث 

بثوره  أدى  الثي  افطر  الظعوي،  برظاطةعا  لمعاخطئ 
وعضثا  الظعوي،  برظاطةعا  إلذقق  باضساان  لسسغ 
الاضاشآ  طظ  تالئ  إلى  لطعخعل  البقث  الثول  جسئ 
الظعوي طع بسدعا بسدًا لمظع وصعع عةمات ظعوغئ 

طتامطئ بغظعا:
Waltz, K. (1981). The Spread of Nuclear Weapons: 
More May Be Better: Introduction. The Adelphi 
Papers, 21(171), pp.383-425.

التربغئ  الرؤوس  تغازة  طةرد  شإن  ذلك  طع   -٢
سظ  الظعوغغظ  الثخعم  لردع  ضاشغئ  لغسئ  الظعوغئ 
الظعوي  الردع  غاغئ  تاتصص  شتاى  الصاالغئ،  افسمال 
الرؤوس  تماطك  الاغ  الثول  لثى  تضعن  أن  غةإ 
الظعوغئ الصثرة سطى تماغئ ترجاظاعا الظعوغئ طظ أي 
التربغئ  الرؤوس  إذقق  سطى  الصثرة  طتامض.  عةعم 
تسمى  لطثخعم  الظعوغئ  افعثاف  وإخابئ  الظعوغئ 
الدربئ افولى، والصثرة سطى اجاغساب الدربئ افولى 
الدربئ  باجط  غسرف  اظاصاطغئ  ظعوغئ  ضربئ  وإذقق 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

آال
ب ج
جعا

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

دبطعطاجغ إغراظغ غسارف باظتغاز واحظطظ 
لطعران ضث السسعدغئ وترضغا
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السآال:
(شغ اآلوظئ افخغرة ضاظئ عظاك جطسطئ طظ أظحطئ إذقق الخعارغت شغ حئه الصارة العظثغئ، وشغ افول طظ 
آذار/طارس ٢٠١٧م اخائرت العظث طظزعطئ خعارغت اساراضغئ طاصثطئ سطى ججغرة سئث الضرغط (صئالئ جاتض 
أودغحا شغ خطغب الئظشال). شغ وصئ جابص طظ عثا السام، اخائرت باضساان ظزام خعارغت (أبابغض)، والاغ 
غخض طثاعا إلى ٢٢٠٠ضط، وعغ صادرة سطى تمض رؤوس طاسثدة. شعض عثه الاةارب الخاروخغئ ججء طظ 

جئاق تسطح جثغث بغظ العظث وباضساان؟ وطا طثى اآلبار اإلصطغمغئ لعثه الاةارب؟). وججاك اهللا خغرا.

إعالم حزب إيران يظاهر 
الكافرين على المسلمين

الرئغج  بأن  طثدرم  إغراظغ  دبطعطاجغ  اسارف 
افطرغضغ السابص، باراك أوباطا، ضان طظتاًزا إلى إغران 
جاعاجه  بقده  أن  طسائًرا  وترضغا،  السسعدغئ  ضث 
أغاًطا أخسإ بسث اظاعاء رئاجاه وتعلغ دوظالث تراطإ 
م»، المساحار  السططئ. وضاإ الثضاعر «جغث سطغ ُخرَّ
بالثارجغئ اإلغراظغئ والسفغر السابص لثى طضاإ جظغش 
الصرغئئ  اإلغراظغئ  ختغفئ «حرق»  شغ  الماتثة  لفطط 
عاشظشاعن  طعصع  ظحر  تسئما  روتاظغ،  تضعطئ  طظ 
بعجئ أن «باراك أوباطا ربط تئًق سطى سظص ضض طظ 
البماظغ  جظعاته  خقل  وترضغا  والسسعدغئ  إجرائغض 
الماضغئ، وضان غمظع عثه الثول طظ أن غفضروا شغ 
وظفى «خرم»  تسئغره.  تث  سطى  إغران»،  سطى  اقساثاء 
ضان  فظه  الظعوي  اقتفاق  وصع  أوباطا  بأن  طصاله  شغ 
سطى  غجغث  أن  غساطغع  ضان  «أوباطا  صائًق:  طدطًرا 
والاعثغثات  واقصاخادغئ  السغاجغئ  الدشعط  إغران 
السسضرغئ ضث إغران وغعثر ذاصاتعا لضظه لط غفسض». 

(طةطئ العسغ، السثد ٣٦٤).

ظزرًا لطسظعات السةاف الاغ طّرت بعا بعرة الحام، وطا آلئ إلغه افطعر طظ ترٍف لمسار البعرة، وتدغغع لطادتغات 
الةسغمئ الاغ صثطعا أعض الحام، تاى باتئ خسارة المظاذص، المظطصئ تطع المظطصئ عغ السمئ الئارزة شغ طةرغات 
أتثاث بعرة الحام، وذلك ظاةغئ ارتعان ضبغر طظ صادة الفخائض لطشرب الضاشر ولطمال السغاجغ الصثر الثي تصثطه 
الثول الاغ تثسغ خثاصئ البعرة، طما أدى إلى اظسغاصعط خطش وعط المفاوضات وسصث المآتمرات، طا جسطعط 

غفرذعن ببعابئ البعرة شغ الحام وسطى رأجعا "إجصاط الظزام وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة".
لثلك صاطئ طةمعسئ طظ المظاذص باتثاذ طعصش غظصث البعرة وغدع افطعر شغ ظخابعا شأضثت عثه المظاذص أظه ق 
بث طظ صغادة جغاجغئ تصعد البعرة إلى بّر افطان وتثطص افطئ وتظعغ طأجاتعا، وتتصص لعا غاغاعا بإجصاط الظزام 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وصاطئ بائظغ طحروع الثقشئ الثي غصثطه تجب الاترغر، ضما 
واتثثت طظ تجب الاترغر صغادة جغاجغئ لعا، وذلك لما رأوه طظ خثصه طسعط خقل طسغرة بعرتعط، شتثرعط طظ 
المال السغاجغ وطظ اقصااال وطظ خطر الثور الارضغ، ولما سرشعه شغه طظ العسغ سطى المضائث المتغطئ ببعرة الحام.

وعثه المظاذص تاعزع شغ حمال جعرغا تغث المظاذص المتررة، وعغ طثغظئ افتارب، وصرغئ الستارة، وبطثة ضططغ، 
وصرغئ الئردصطغ، وضفر تسال، وصرغئ خطعة، وعغ تاعزع شغ رغش طثغظئ تطإ، وضثلك رغش طثغظئ إدلإ، وصث 
تدمظئ الئغاظات الخادرة دسعة جمغع المظاذص المتررة فن تتثو تثوعا وتاثث المعصش ذاته فظه المعصش الثي ق 
بث طظه لتفر الثطاء صئض أن غئغسعا المفاوضعن شغ جعق الظثاجئ، وق بث طظه أغداً لاتصغص أعثاف وبعابئ البعرة.

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

مناطق ووجهاء في سوريا يعطون حزب التحرير 
قيادتهم السياسية

----- بصطط: طظغر ظاخر* -----



افربساء ٢٣ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٨ عـ/ المعاشص ٢٢ آذار / طارس ٢٠١٧ طـ٢     السثد ١٢٢

الاثخض التصغصغ شغ التض، وق غمضظ إلدارة أطرغضغئ أن 
تدت الثطاء شغ جبئ "تض الثولئ العاتثة"، الثي ضاظئ 
بسظعات.  بطفعر  وسث  إخثار  بسث  ذرتاه  صث  برغطاظغا 
وصث تثشاه أطرغضا طظ التدعر السغاجغ طظث أن ظةتئ 
شغ تحضغض "الطةظئ الرباسغئ"، وخدسئ برغطاظغا وطسعا 

الصعى السالمغئ لطتض افطرغضغ.
الافرد  ذلك  سطى  أطرغضغ  رئغج  غظصطإ  أن  غسصض  وق 
افطرغضغ بالتض، وسطى إدارة طسغرة المفاوضات، طعما 
غمضظ  طا  وأبسث  لثغه.  اإلسقطغئ  اإلبــارة  طساعى  سق 
إلدارة تراطإ عع تةرغإ أجطعب آخر شغ الدشط لامرغر 
التض افطرغضغ. وغةإ الاأضغث سطى أظه لغج طظ الماعصع 
تثوث تشغغر شغ الثطعط افطرغضغئ السرغدئ، وإن تخض 
تشّغر شغ افجالغإ، فن بمئ طآجسات جغادغئ تخظع 

الصرار افطرغضغ، وعظاك تصاجط راجت شغ الخقتغات.
ولثلك ساد صادة السططئ لطاماعغ طع تعجعات اإلدارة 
لرئغسعا  تراطإ  بثسعة  لقتافاء  وجارسعا  افطرغضغئ، 
لجغارة واحظطظ، وظصطئ الةجغرة ظئ (شغ ٢٠١٧/٣/١١) 
سظ ظئغض أبع ردغظئ الماتثث باجط الرئغج الفطسطغظغ 
ضغفغئ  بئتث  غرغإ  إظه  لسئاس  صال  تراطإ  إن  الصعل 
بسمطغئ  "الاجاطه  سطى  وأضث  المفاوضات،  إلى  السعدة 

جطمغئ تصعد إلى جقم تصغصغ".
شغ  تراطإ  إدارة  تجغث  أن  الممضظ  طظ  ذلك،  وطع 
الفستئ المااتئ لظاظغاعع لطمحاضسئ والاسظئ، إذ إن 
الخثاطغئ الطغضعدغئ لثى ظاظغاعع تضعن أضبر اظسةاطا 
اقلاصاء  وعثا  الةمععري،  التجب  لثى  الخثاطغئ  طع 
السغاجغ بغظ الطغضعد والةمععرغغظ عع طا راعظ سطغه 
ظاظغاعع خقل إدارة أوباطا، تغث ظض غسّعف وغماذض 
آطق بسعدة الةمععرغغظ لطتضط شغ أطرغضا، لاظفغج 

الدشعط الاغ غاسرض لعا.
إلى  جغسعدون  الغععدي  اقتاقل  صادة  شإن  ولثلك، 
ظعب المماذطئ وظضث السععد واقجاغقء سطى طجغث طظ 
افراضغ، شغ ظض إدارة تراطإ، بض لغج طسائسثا أن 
ُغاغح لعط ظعب "الصعة الخطئئ" لثى الةمععرغغظ، طظ 
الصفج ظتع إراصئ طجغث طظ دطاء أعض شطسطغظ، وظتع 
تسثغظ افجعاء شغ غجة، وخخعخا أن تضعطئ ظاظغاعع 
الافةغر  صابطغئ  لثغعا  جغاجغ،  "تفثغت"  تضعطئ  عغ 

السسضري شغ أي وصئ.
ورغط وضعح ذلك لطماابع السغاجغ، تسامر السططئ 
غثطر  وق  واقجاثثاء،  الاظازل  ظعب  شغ  "العذظغئ" 
بئال صادتعا إسادة الظزر شغ المسار السغاجغ الئاذض 
السةاف،  المفاوضات  جظعات  ذالئ  طعما  والفاحض، 
شق خغار سظثعط، وق بثغض لثغعط، وصث جسطعا "التغاة 

طفاوضات"!
وخقخئ الصعل، إن رؤغئ أطرغضا لصدغئ شطسطغظ بابائ 
صابطغئ  طع  المفاوضات،  ظعب  سئر  الثولاغظ  تض  سطى 
الاشغغر شغ افجالغإ، وطع شستئ تفسغض أجطعب الصعة 
الصعة  طسار  شعق  الةمععرغغظ)،  لثى  (ضظعب  الخطئئ 
طسغرة  لازّض  طسه.  أو  الثغمصراذغغظ)،  (لثى  الظاسمئ 
إجرام التّضام طسامرة، وعط غرعظعن التراك السغاجغ 
طظ  التغئ  وصعاعا  افطئ  وغمظسعن  المساسمرغظ  شغ 
التراك المئثئغ وتحث الصعة السسضرغئ لطةغعش ظتع 
العتغث  الحرسغ  التض  غشّغئعن  وعط  التصغصغ،  الاترغر 

 لصدغئ شطسطغظ، وعع الاترغر ق الافاوض
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

قضية فلسطين 
بين الثابت والمتغير في السياسة األمريكية

الرئغج  جغاجئ  شغ  اإلسقطغئ  ــارة  اإلب ظاعرة  بــرزت 
الاراجع  بط  الحاذة  الاخرغتات  سئر  الةثغث  افطرغضغ 
اقجاراتغةغئ  بالرؤى  المعجئ  ضئط  ــادة  وإس سظعا، 
افطرغضغئ، وطظ ذلك تخرغتاته خقل زغارة رئغج وزراء 
ضغان غععد ظاظغاعع لعاحظطظ الحعر الماضغ، بأظه لظ 
غخر بسث اآلن سطى تض الثولاغظ، وصال "أظزر إلى تض 
(الةجغرة  غظاجئاظظغ"  التقن  الثولئ...  وتض  الثولاغظ 

طئاحر ٢٠١٧/٢/١٦).
ظاعرغا، غمضظ اسائار ذلك الاخرغح اظصقبا سطى الرؤغئ 
إذ  الثولاغظ،  تض  سطى  الصائمئ  الراجثئ  افطرغضغئ 
وخفئ وجائض اإلسقم ذلك التثغث بالاماغج الةثغث 
ولضظ  افوجط.  الحرق  تغال  افطرغضغئ  السغاجئ  شغ 
ذلك الاتطغض الثاذأ غثرج طظ طسادلئ الفعط السغاجغ 
لثى اجاتدار أدوار طآجسات خظع الصرار افطرغضغ، 
وظعب  الخثاطغئ،  الةمععري  التجب  ذئغسئ  وشعط 
اإلبارة شغ الزععر اإلسقطغ سظث تراطإ، وتضرار طحعث 
الفعط  شإن  بط  وطظ  لثغه.  الاخرغتات  سظ  الاراجع 
الختغح غسغث افطعر إلى جضئ المفاوضات افطرغضغئ، 
الاغ ق تثاطش بغظ اإلدارة الثغمصراذغئ والةمععرغئ 

وإن اخاطفئ شغعا افجالغإ.
تطك المفاوضات الاغ ظطئ تطتظ الععاء وتشطغ الماء 
شغ الصثر افطرغضغ بق ظاغةئ واصسغئ، غغر طجغث طظ الثل 
والععان تتئ وصع المحروع افطظغ، الثي طّضظ المتاض 
الغععدي طظ تتصغص طجغث طظ العغمظئ واتاقل افرض 
وطجغث طظ الصاض والاثطغر، واقخاراق لفظزمئ السربغئ 
أعض  طظ  وضغق  بمئ  أن  غةث  وعع  اجارخائه،  ظض  شغ 
شطسطغظ غتفر أطظه وأطظ طساعذظغه بق تضطفئ، بض 

غاط ذلك سطى تساب أعض شطسطغظ.
(الافرغط)  الاترغر  طظزمئ  صــادة  شــإن  ذلــك،  ورغــط 
الئحسئ  التصغصئ  عــثه  سظ  غاساطعن  الفطسطغظغئ، 
جراب  خطش  غطعبعن  وغزطعن  المفاوضات،  لمسغرة 
التض افطرغضغ، ضغش ق وصث صئطعا بسططئ عجغطئ أجغرة 
اقجابماري؟  العذظغ  المحروع  طظةجات  طظ  اسائروعا 
وجسطعا الاظسغص افطظغ طصثجا، وصئطعا بفطسفئ تتعغض 
"المظاضطغظ الصثاطى" إلى طعظفغظ شغ الثراع افطظغ 
لطمتاض. وق غمضظ أن غفضروا شغ الثروج طظ خظثوق 
المفاوضات، طعما دشسعا طظ ضراطاتعط تتئ "بسطار" 
ظاظغاعع، وعط صث رعظعا طعاصفعط وطساصئطعط لضغان 

غععد وفطرغضا.
سطى الةاظإ افطرغضغ، وبسث تطك الاخرغتات المبغرة، 
سادت إدارة تراطإ لطتثغث سظ أن المفاوضات المئاحرة 
بغظ ضغان غععد والسططئ عغ التض وعغ الاغ جاةطإ 
السقم وافطظ واقجاصرار لططرشغظ، وشغ ذلك سعد سطى 
ذي بثء، إذ إن إدارة أوباطا الثغمصراذغئ ضاظئ شغ خاام 
طرتطاعا صث أسطئ ظئرة التثغث سظ التراك السغاجغ 
إذقصعا  طع  المفاوضات،  سئر  الثولاغظ"  "تض  ظتع 
"لرؤغئ ضغري الحاططئ"، والاغ تدمظئ "طئادئ ضئرى" 
لطمفاوضات أعمعا الثولئ الفطسطغظغئ "غغر المسسضرة"، 
طةاورة لثولئ "لطحسإ الغععدي"، طع تفر أطظعا، طع 

الاطئغع الحاطض تسإ "طئادرة السقم السربغئ".
تسغث  جعف  الةمععرغئ  تراطإ  إدارة  شإن  بط  وطظ 
جغاق المفاوضات إلى السضئ ظفسعا، وعغ جاترص 
الطسئئ  خغعط  إبصاء  سطى  جابصئ  أطرغضغئ  إدارة  ضضض 
بغثعا، ولظ تسمح في جعئ دولغئ أن تتزى بفرخئ 

مرامي زيارة الملك سلمان 
إلى إندونيسيا

----- بصطط: أدي جعدغاظا -----
إلى  السجغج،  سئث  بظ  جطمان  المطك  زغارة  جاءت 
إظثوظغسغا، شغ إذار جعلاه اآلجغعغئ الاغ تحمض جئع 
"جعضع  الرئغج  طع  أجراعا  الاغ  والمتادبات  دول، 
وغثودو" وضئار المسآولغظ اإلظثوظغسغغظ خقل زغارته 
جظئ ٢٠١٥ الاغ تط شغعا اقتفاق شغ المةاقت افطظغئ 
السحرغظ  طةمعسئ  قجاماع  والماابسئ  واقجابمارغئ، 
أسرب  الاغ   ٢٠١٦ جظئ  عاظشاحع-الخغظ  طثغظئ  شغ 
شغعا ولغ ولغ السعث طتمث بظ جطمان الاجام بقده 

لقجابمار بالمئالس العائطئ شغ إظثوظغسغا.
تفاعط  طثضرة   ١١ تعصغع  الجغارة  عثه  خقل  تط  وصث 
واتفاصغات، والاغ تسائر اظطقصئ جثغثة شغ السقصات 
ئ شغ تارغت  البظائغئ بغظ الئطثغظ، وتثحظ طرتطئ ُطِعمَّ
افولى  عغ  الجغارة  أن  جغما  ق  الئطثغظ  بغظ  السقصئ 

لساعض جسعدي إلى إظثوظغسغا طظث ٤٧ ساطا.
ق حك أظه طظ الظاتغئ السغاجغئ ضاظئ السسعدغئ عغ 
أصرب إلى المخالح افطرغضغئ ق جغما بسث تعلغئ المطك 
جطمان الثي أصخى ظفعذ إظةطارا شغ ذلك الئطث، وعثا 
أضث  الثي  الرئغسغظ  بغظ  الجغارات  تئادل  شغ  ظاعر 
الخثاصئ والحراضئ اقجاراتغةغئ السمغصئ بغظ أطرغضا 
اإلصطغمغئ  الظجاسات  صداغا  شغ  جغما  وق  والسسعدغئ 

وافزطئ السعرغئ بحضض أخص.

وبما أن تمثد الظفعذ الخغظغ خاخئ شغ بقد الحرق 
أطرغضا  بغظ  لطخراع  طغثاظا  تمبطئ  الاغ  افصخى 
طظ  الزاعر  السسضرغئ  الخغظ  صعة  وتجاغث  والخغظ، 
الماضغ،  السام  بطشئ  تغث  الثشاسغئ،  طغجاظغاعا  رشع 
١٣٨,٦ ططغار دوقر، وارتفسئ بظسئئ ٧,٦ طصارظًئ طع السام 
الثي صئطه، طا طضظعا طظ طجاتمئ المخالح افطرغضغئ 
إلى تث طا، شةاءت زغارة جطمان لةثب الثول اإلصطغمغئ 

إلى جاظئعا وبالاالغ تصعغئ ظفعذ أطرغضا شغ المظطصئ.
وأغدا شإن طعضعع "اإلرعاب" تزغ باعامام بالس شغ 
أطام  ألصاعا  ضطمئ  شغ  دسا  تغث  جطمان  المطك  زغارة 
الئرلمان اإلظثوظغسغ شغ الساخمئ جاضرتا إلى تضبغش 
الصاال ضث (اإلرعاب)، وصال إن "الاتثي الثي ظعاجعه 
طدغفا  (اإلرعاب)"،  عع  المسطمغظ،  وخخعخا  اآلن، 
"سطغظا رص الخفعف شغ طضاشتئ (اإلرعاب والاطرف)، 

والسسغ إلى تتصغص السقم السالمغ لخالتظا جمغسا".
والشرب  أطرغضا  سرف  شغ  (اإلرعاب)  أن  وطسروف 
خطرا  غمبض  الثي  السغاجغ  اإلجقم  عع  وسمقئعط 
وبالاالغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الشربغئ  العغمظئ  سطى 
سطى طظاخإ سمقئعا، وطسروف أن السسعدغئ عغ أعط 

حرضاء أطرغضا شغ تطفعا الخطغئغ ضث اإلجقم.
أطا الثاشع المئاحر لعثه الجغارات شإظه إظصاذ قصاخاد 
السسعدغئ وتتصغصا لرؤغئ الممطضئ ٢٠٣٠ الاغ أذطصاعا 
السالمغئ  الظفط  أجسار  عئعط  أن  وذلك   ،٢٠١٦ سام 
تغث  السسعدغئ،  اصاخاد  سطى  جطئغئ  ظاائب  إلى  أدى 
الغمظ  لترب  صغادتعا  ظض  شغ  الضاربغئ  لتث  وخطئ 
اجاظجف  الثي  الحام  بعرة  إجعاض  شغ  ودورعا 
طعاردعا. ظسط، إن عئعط أجسار الظفط إلى أن وخض 
طظ  لـ٨٠٪  شاصثة  السسعدغئ  جسض  لطئرطغض  دوقرًا   ٤٠
دخطعا الظفطغ تاى اتااجئ شغ جظئ ٢٠١٥ إلى بغع ٦٢ 
ططغار   ٤ بمئطس  واقجاثاظئ  اتاغاذعا  طظ  دوقر  ططغار 

دوقر طظ الئظعك المتطغئ.
فجض ذلك صاطئ السسعدغئ خقل عثه الجغارة بأطرغظ 

إن  تغث  الظفطغ  جعصعا  سطى  التفاظ  أوق:  طعمغظ، 
طظ  تساعردعا  لطظفط  إظثوظغسغا  واردات  طظ   ٪١٩
السسعدغئ. فجض ذلك تدمظ ٦ ططغار دوقر طظ تةط 
ططغار   ٢٥ صغماعا  بطشئ  الاغ  السسعدغئ  اقجابمارات 
وباظغا:  السسعدغئ.  أراطضع  حرضئ  طع  لمحارغع  دوقر 
تظعغع طعارد اصاخادعا وسثم اقساماد بحضض أجاجغ 

سطى الئارول.
سصث  إلظثوظغسغا،  المطضغئ  الجغارة  عاطح  شسطى 
السسعدي- افسمال  (ططاصى  جاضرتا  الساخمئ  شغ 

اإلظثوظغسغ) تغث جرى خقله تعصغع طثضرات تفاعط 
الطاصئ  طةاقت  شغ  اجاراتغةغئ  حراضئ  واتفاصغئ 
والختئ واإلجضان والسغاتئ بصغمئ إجمالغئ بطشئ أضبر 
وطثضرات  اقتفاصغات  حمطئ  وصث  رغال،  ططغار   ١٣ طظ 
الافاعط طحروسات شغ صطاع إظااج الطاصئ الضعربائغئ، 
وخثطات الرساغئ الختغئ، والثثطات الطئغئ، وحمطئ 
اجاراتغةغات  خطص  شغ  والاساون  اإلجضان  طحروسات 
ذعغطئ افطث شغ تعذغظ الثئرات والطصاءات الئحرغئ، 
والاضظعلعجغا الماطعرة شغ طةال المعارد الئحرغئ، ضما 
حمطئ اقتفاصغات وطثضرات الافاعط طا غثص المةال 

السغاتغ وخثطات التب والسمرة.
تتاض إظثوظغسغا أعمغئ خاخئ شى الةعلئ، لغج شصط 

فظعا أضئر بطث إجقطغ، أو فن لعا تةربئ شغ الاظمغئ 
ذلك  شعق  بض  ساًطا،  خمسغظ  طظ  فضبر  اطاثت  الاغ 
شإن إظثوظغسغا صث شاتئ أبعابعا طآخرا لطعران لامث 
وذعران  جاضرتا  سقصات  تظاطئ  تغث  آلجغا،  ظفعذعا 

سطى طساعى تئادل الجغارات الرجمغئ.
وضاظئ حرضئ الظفط العذظغئ اإلظثوظغسغئ صث أسطظئ 
شغ السام الماضغ شغ بغان ختفغ لعا سظ تعخطعا 
ألش  لحراء ٦٠٠  اإلغراظغئ  الظفط  حرضئ  طع  خفصئ  إلى 

ذظ طاري طظ الشاز الظفطغ المسال.
وغاظثا  برتاطغظا  حرضئ  باجط  الماتثث  ووخش 
بعجئعظغشعرو عثه الخفصئ بأظعا "اجاراتغةغئ لطشاغئ 
طع ارتفاع طئغسات برتاطغظا طظ الشاز"، طحغرا إلى أن 
"طا جغخض طظ حتظات الشاز اإلغراظغ جغسجز طثجوظظا 

العذظغ طظ الشاز".
الشاز،  طةال  سظث  الحرضاغظ  بغظ  الاساون  غصش  ولظ 
لطعخعل   - وغاظثا  أضثه  تسئما   - جارغئ  شالمئاتبات 
إلى اتفاق بحأن تخثغر الظفط اإلغراظغ الثام. وضاظئ 
أغار/  ٢٠ غعم  ظصطئ  صث  اإلظثوظغسغئ  افظئاء  وضالئ 
والمالغئ  اقصاخاد  وزغر  سظ  الماضغ  السام  طظ  طاغع 
بسث  طساسثة  إغران  إن  صعله  ظغا  ذغإ  سطغ  اإلغراظغ 
رشع السصعبات أن تخثر إلى إظثوظغسغا ٢٠٠ ألش برطغض 
ظفط غعطغا وربما أضبر. بض أضث ذلك الرئغج اإلغراظغ 
تسظ روتاظغ خقل زغارة جعضع وغثودو إلى ذعران، 
بأن السقصات بغظ إغران وإظثوظغسغا شغ طةال الطاصئ 
جاعشر  إغران  "إن  وصال:  اجاراتغةغئ،  سقصات  عغ 
تاجات إظثوظغسغا طظ تغث الظفط الثام والشاز المسال 

والئاروضغمغاوغات وغغر ذلك".
سطى  تسغران  وإغران  السسعدغئ  أن  طظ  الرغط  شسطى 
طرضإ أطرغضا شغ الصداغا اإلصطغمغئ شإن الاظاشج بغظ 
الثولاغظ أظعر، وشغ عث اإلذار أغدا تأتغ أعمغئ زغارة 
المطك جطمان إلى إظثوظغسغا، وعغ لضسإ إظثوظغسغا 

...إلى جاظإ السسعدغئ شغ طعاجعئ إغران

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

 ----- بصطط: الثضاعر طاعر الةسئري* -----

االئتالف يطالب أردوغان بمحاكمة الطيار السوري
فمن يحاكم االئتالف وأردوغان؟

ظحر طعصع (طسار برس ٢٠١٧/٠٣/١٨)، خئرا ورد شغه: "وجعئ الطةظئ الصاظعظغئ شغ اقئاقف العذظغ لصعى البعرة 
الصدائغئ  والسططات  السثل،  ووزغر  غطثرغط،  سطغ  بظ  الارضغ  العزراء  رئغج  إلى  طثضرة  السعرغئ  والمسارضئ 
المثاخئ شغ ترضغا، ذالئئ شغعا بمصاضاة الطغار لثى ظزام افجث طتمث خعشعان الثي جصطئ ذائرته شغ 

افراضغ الارضغئ بسث اتعاطه بارتضاب طةازر بتص طثظغغظ جعرغغظ".
: إذا ضان اقئاقف السعري، غطالإ ترضغا بمتاضمئ الطغار السعري الثي جصطئ ذائرته شغ ترضغا، وعع 

غ

غساتص ذلك، شمظ غتاضط اقئاقف خظغسئ أطرغضا، الثي أجطط طخغر بعرة الحام فطرغضا المةرطئ؟! وطظ غتاضط 
أردوغان الثي خان البعرة وأعض جعرغا، وعع أغدا غظفث طحارغع وخطط أطرغضا شغ جعرغا؟!

قمة الحكومات العالمية وأرقام مخيفة حول العالم العربي
أظعرت الصمئ التضعطغئ السالمغئ الاغ رساعا دبغ طآخًرا، أنَّ ٥٧ ططغعن سربغ ق غسرشعن الصراءة والضاابئ، 
وأن ١٣,٥ ططغعن ذفض سربغ لط غطاتصعا بالمثرجئ عثا السام، وأن ٣٠ ططغعن سربغ غسغحعن تتئ خط الفصر، 
وأن ترلغعن دوقر (١٠٠٠ ططغار) ضطفئ الفساد شغ المظطصئ السربغئ، وأن ٥ دول سربغئ شغ صائمئ السحر دول 
افضبر شساًدا شغ السالط، وأن ٧٥٪ طظ القجؤغظ سالمًغا شغ السظعات افخغرة عط سرب، ضما تط تحرغث أضبر 
طظ ١٤ ططغعن سربغ طظ سام ٢٠١١م تاى ٢٠١٧م، إضاشئ إلى خسائر بحرغئ تخض إلى ١,٤ ططغعن صاغض وجرغح 
طظ سام ٢٠١١م تاى ٢٠١٧م، إضاشئ إلى تثطغر بظغئ تتاغئ بصغمئ ٤٦٠ ططغار دوقر شغ ظفج الفارة. (طةطئ 

العسغ، السثد ٣٦٤).
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جعلئ جثغثة طظ جعقت الافاوض الاغ تمث طظ سمر 
صدط  شغ  لقجامرار  الضاشغ  العصئ  وتسطغه  الظزام 
المظاذص وتدغغص الثظاق سطغعا غعطاً بسث غعم، أضش إلى 
ذلك إحراك المجغث طظ الصاطئ شغ المفاوضات وجسطعط 

ضاطظغظ لعا...
عثا عع المحعث سطى الخسغثغظ السغاجغ والسسضري، 
شطصث تثاسى الشرب الضاشر سطى أعض الحام ضما تثاسى 
افضطئ إلى صخساعا، لضظ اهللا صث تضفض لرجعله  بالحام 
غجول  جعف  الةئري  التضط  ظقم  أن  حك  وق  وأعطه، 
وجاحرق حمج الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ 
ْمرِهِ 

َ
جثغث، حاء طظ حاء وأبى طظ أبى، ﴿وَاهللاُ ذَللٌِب بَلَ أ

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن
َ
َولَِكنَّ أ

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

الثشاع افطرغضغئ "ظتظ طساسثون لفسض ضض حغء طظ 
أجض طتع (اإلرعاب)، أي حغء سطى اإلذقق". وأحار إلى أن 
بقده "تدع شغ اسائارعا" المساعمئ شغ المسارك الةارغئ 
شغ جعرغا. وبثلك غئثي ظزام آل جسعد اجاسثاده الاام 
الارضغ  بالظزام  أجعة  الحام  أعض  صاض  شغ  لطمحارضئ 

وطرة أخرى بتةئ طتاربئ (اإلرعاب)!
وسطى خسغث آخر؛ وسطى طساعى جغر المفاوضات، شإن 
ضسإ  شغ  المائع  افجطعب  بعضعح  غرى  لعا  الماائع 
العصئ لخالح ذاغغئ الحام وتدغغسه سطى البائرغظ ضث 
الاأضغث  عع  المفاوضعن  له  غخض  طا  شأصخى  ذشغاظه، 
سطى اجامرارغئ العثظئ رغط ضض الثروصات الاغ جسطئ 
لمراصئئ  لةان  وتحضغض  واتث،  ذرف  طظ  عثظئ  طظعا 
سصث  سطى  واقتفاق  زسمعط،  تث  سطى  الثروصات  عثه 

التغاة  صغث  سطى  الئصاء  سطى  صادرة  أظعا  أي  الباظغئ، 
ظعوغئ  تربغئ  رؤوس  ولعا  افولى  الدربئ  ظاغةئ 
بالبالعث  غسمى  طا  وعثا  الدربات،  لمعاجعئ  ضاشغئ 
غعاخات  الثولئ  تماطك  سظثطا  غعجث  وعع  الظعوي، 
غخسإ  تغث  ظعوغئ،  خعارغت  إذقق  سطى  صادرة 
اضاحاف الشعاخات ولثغعا الصثرة سطى تسثغث ضربئ 

طدادة تحض صثرة الطغران.
بحضض  غسمض  الظعوغئ  الثول  بغظ  الظعوي  الردع   -٣
جغث سظثطا تماطك ضطاا الثولاغظ الصثرة سطى الدربئ 
لضق  طائادل  دطار  تخعل  غدمظ  وعثا  الباظغئ، 
حظ  طظ  الطرشغظ  غمظع  عثا  طظ  والثعف  الطرشغظ، 
غططصعن  الظعوغعن  واقجاراتغةغعن  افولى،  الدربئ 
 .(MAD) المآضث  المائادل  بالثطار  التالئ  عثه  سطى 
بالاالغ خقشًا لفجطتئ الاصطغثغئ شإن الصغمئ التصغصغئ 
لفجطتئ الظعوغئ عغ ردع السثو طظ اجاثثام جقته 

الظعوي.
الظعوغئ  بالاةارب  وباضساان  العظث  بثأت  طظث   -٤
الظعوغعن  السطماء  جسى  ١٩٩٨م،  سام  شغ 
الردع  ظزرغئ  لاطئغص  والسغاجغعن  واقجاراتغةغعن 
وبسئإ  العاصع،  أرض  سطى  أسقه  المثضعرة  الظعوي 
ضق  غساصث   ،(MAD) المآضث  المائادل  الثطار  ظاعرة 
الةاظئغظ أن السقم الظعوي طعجعد سطى حئه الصارة، 
السرغع  الاطعر  وراء  الرئغسغ  المترك  عع  وعثا 
الظعوغئ  الرؤوس  وتخشغر  الخعارغت،  لاضظعلعجغا 
اإلذقق.  سمطغات  وتطعغر  الخعارغت،  سطى  لتمطعا 
الردع  طظزعر  اجاثثام  طظ  بث  ق  ظفسه،  العصئ  شغ 
الظعوي لفعط الاةارب الخاروخغئ افخغرة بغظ العظث 
وباضساان، سطى طثى السصث الماضغ ضان عظاك تصثم 
الدربئ  خغار  تأطغظ  وتعل  الخعارغت  تضظعلعجغا  شغ 
الاطعرات  تحغر  ذلك  طع  الةاظئغظ،  ضق  سظث  افولى 
افخغرة إلى بثل جععد أضئر لطتفاظ سطى خغار الدربئ 

الباظغئ، اظزر شغ افطبطئ الاالغئ:
أ- غعاخات الخعارغت الئالغساغئ (SLBM): شغ الااجع 
باضساان  أجرت  ٢٠١٧م،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظ 
تةربئ ظاجتئ لخاروخ (بابعر٣) طظ طضان غغر طسطعم 
شغ المتغط العظثي، تغث أذطصئ خعارغت ضروز طظ 
الئتر  شغ  وأجرغئ  ضط،   ٤٥٠ طثاعا  ضان  الماء  تتئ 
إظه  الئاضسااظغ  الةغح  صال  وصث  اضاحاشعا،  لافادي 
إجقم  غسطغ  الثي   (٣ (بابعر  خاروخ  لاةرغإ  ضان 

أباد الصثرة سطى تسثغث "الدربئ الباظغئ":
https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/28/
inpk-f28.html،

ظعوغئ  غعاخات  تماطك  ق  باضساان  شإن  ذلك،  طع   
تسمض  غعاخات  شغ  (بابعر٣)  تمض  إلى  وتدطر 
بالثغجل والضعرباء، والاغ لثغعا صثرة طتثودة سطى 
الئصاء تتئ الماء. وصث ضان (بابعر٣) الئاضسااظغ ردًا 
سطى طظزعطئ الخعارغت العظثغئ (K٤) الاغ تططص طظ 
 (SLBM) صئض غعاخات الخعارغت الئالغساغئ العظثغئ
والاغ تط إذقصعا شغ حعر ٢٠١٤/٥، وغخض طثاعا 
باضساان  إلى  تخض  أن  وغمضظ  ضط،   ٣٠٠٠ إلى 
تماطضان  وباضساان  العظث  شإن  وعضثا  والخغظ، 

الصثرة سطى الدربئ الباظغئ.
ظفثت   :(MIRV) اقجاعثاف  طاسثدة  المرضئات  ب- 
شغ  الظعوغئ  الصثرة  لعما  لخاروخغظ  اخائارات  العظث 
الباظغ/غظاغر  وضاظعن  ٢٠١٦م  افول/دغسمئر  ضاظعن 
أرض  خاروخ  وعع   ،(V-اجظى) عع  افول  ٢٠١٧م. 
الظعوغئ.  لطارجاظئ  جرغسًا  تطعرًا  غسث  بالغساغ  أرض 
ظعوغئ  رؤوجًا  غتمض  الثي  الثاطج)  (اجظى  والباظغ 
ضط.   ٥٠٠٠ إلى  طثاعا  غخض  افعثاف  طاسثدة 
باإلضاشئ إلى ذلك، شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٧م 
المظزعطئ  وعغ  الرابع)،  (اجظى  ظغعدلعغ  اخائرت 
(اجظى  خاروخ  ضط.   ٤٠٠٠ إلى  طثاعا  غخض  الاغ 
الظعوغئ  افعثاف  ضرب  إطضاظغئ  غسطغ  الثاطج) 
اخائرت  السام،  عثا  وشغ  الخغظ...  شغ  تصع  الاغ 
صثرات  لثغعا  الاغ  (أبابغض)  خعارغت  ظزام  باضساان 
بغان  وشغ   ،(MIRV اقجاعثاف  طاسثدة  (المرضئات 

غطغ:  طا  شغه  ُذضر  الئاضسااظغ  الةغح  سظ  خثر 
(أبابغض)  خعارغت  قخائار  ظاجتئ  سمطغئ  أول  "أجرغئ 
أرض أرض الئالغساغئ الاغ غخض طثاعا إلى ٢٢٠٠ 
وذلك  طاسثدة،  رؤوس  تمض  سطى  وصادرة  ضط، 
الاساطض  سطى  وصادرة   ،(MIRV) تضظعلعجغا باجاثثام 
رادارات  وعجغمئ  الثصئ  سالغئ  طاسثدة  أعثاف  طع 

السثو المسادغئ":
 https://www.dawn.com/news/1310630، 

وتط تخمغط خعارغت (أبابغض) باضساان لاطشى سطى 
دشاسات الخعارغت الئالغساغئ العظثغئ لطثرع الظعوي. 
اساراضغئ  خعارغت  بظحاط  تثائر  العظث  أن  ضما 
باضسااظغئ  ظعوغئ  خعارغت  إلجصاط   (Ashvin) طبض 
غمضظ   ،(MIRV) تضظعلعجغا  ظحر  خقل  طظ  طتامطئ. 
ظعوغئ  خعارغت  إلى  غاتعل  أن  واتث  ظعوي  لخاروخ 

سثة، طما غةسطه غئطض صثرة الخعارغت اقساراضغئ.
بغظ  الظعوي  الاسطح  جئاق  أن  شغه  حك  ق  طما   -٥
الباظغئ  الدربئ  لثغار  لطاةعغج  عع  وباضساان  العظث 
(أي  العظث  طظاشسئ  طع  الظعوي  الاعازن  جغصطإ  الثي 
الخغظ)، بغظما تسمض الخغظ سطى التث افدظى شصط 
السرغع  العظث  وتطعغر  الظعوي.  الردع  طسألئ  طظ 
لاضظعلعجغا (MIRV) والشعاخات الاغ تتمض الخعارغت 
العظثي  الةغح  صائث  خرح  شصث  صادتعا،  حةع  صث 
لثعض  "طساسثة  بقده  أن  راوات)  بغئغظ  (الةظرال 
وصئ  شغ  والخغظ  باضساان  طع  جئعاغظ"  سطى  ترب 

واتث:
http://www.ibtimes.co.uk/india-prepared-two-
front-war-pakistan-china-says-new-army-
chief-1599031

أغدإ  صث  العظثي  الثاطج)  (اجظى  خاروخ  واخائار 
الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  صال  تغث  الخغظ، 
الخغظغئ (Chunying): "إن لثى طةطج افطظ لفطط 
غمضظ  ضان  إذا  طا  بحأن  واضتئ  لعائح  الماتثة 
سطى  الصادرة  الئالغساغئ  الخعارغت  تطعر  أن  لطعظث 
تمض أجطتئ ظعوغئ"، وذعئئ العزارة إلى الصعل بأن 
ذمعتات العظث طع (اجظى خمسئ) صث غضعن المصخعد 

طظعا طعاجعئ الخغظ:
http://www.upi.com/Defense-News /2016/12/27/
India-tests-Agni- V-ballistic- missile-tensions-
with- China- rise/9001482862013/.

٦- ق غمضظ أن تضعن العظث صث تئّظئ عثه السغاجئ 
اقجافجازغئ دون الثسط افطرغضغ سئر اتفاصغئ (١٢٣) 
طظ  طضظاعا  والاغ  ٢٠٠٥م،  سام  شغ  وّصسئ  الاغ 
الظعوي  العصعد  طظ  بابائ  إطثادات  سطى  التخعل 
لمفاسقتعا المثظغئ، بالاالغ اجاثثام العصعد الظعوي 
إدارة  أحارت  وصث  العظثي،  الظعوي  الئرظاطب  شغ 
الثي  الاصثم  سطى  الئظاء  ترغث  أظعا  بعضعح  تراطإ 
 ٨ شفغ  لطعظث،  السابصئ  افطرغضغئ  اإلدارات  أترزته 
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  أحاد  ٢٠١٧م  حئاط/شئراغر 
طع  له  عاتفغ  اتخال  شغ  طاتغج)  جغمج  (الةظرال 
العائض"  "بالاصثم  بارغضار)  (طاظععار  العظثي  ظزغره 
الثي أترزته العظث شغ "السظعات افخغرة" وأحار إلى 
الثشاع"،  طةال  شغ  الئطثغظ  بغظ  المحارك  "الاساون 
وصال إن اإلدارة الةثغثة ترغخئ سطى "التفاظ سطى 

الجخط والئظاء سطغه":
https://www.wsws.org/en/articles/2017/02/15/
inus-f15.html.

جئاق  اجاشقل  أطرغضا  تعاخض  أن  الماعصع  وطظ 
شغ  الخغظ  لاعرغط  الصارة  حئه  شغ  الظعوي  الاسطح 
جئاق تسطح ظعوي، وعثف أطرغضا طظ ذلك عع إبساد 
الخغظ سظ الظحاط اقصاخادي إلى الظحاط السسضري، 
العقغات  شسطئ  ضما  تماطًا  الخغظ،  اظعغار  لغسُعض 
الماتثة طع اقتتاد السعشغاغ. شغ العصئ الراعظ طا 
زالئ الخغظ تتاشر سطى التث افدظى لطردع الظعوي 

 وترشخ اقظةرار إلى جئاق الاسطح الظعوي
١٢ جمادى اآلخرة ١٤٣٨عـ

٢٠١٧/٣/١١م

تامئ: أظحطئ تطعغر الخعارغت شغ حئه الصارة العظثغئ

 تامئ ضطمئ السثد: عا صث وخطاضط الرجالئ شأغظ جعابعا؟

جط
طار
التضخم يفتك بأهل الكنانة

الادثط عع ارتفاع طاجاغث شغ أجسار السطع والثثطات، 
الظصثغئ  لطسغاجات  الماائع  أن  إق  أجئاب  ولطادثط 
افخغرة  اآلوظئ  شغ  المخرغئ  التضعطئ  تمارجعا  الاغ 
عثا  جئإ  له  غائغظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  بأطر 
الظاس  بمخالح  غسخش  غضاد  الثي  العائض  الادثط 
شغ  المخري  الةظغه  تسعغط  وعع  أق  أرزاصعط  وغعثد 
حعر ٢٠١٦/١١. شالادثط لط غتثث بسئإ زغادة ضطغئ 
شغ تضطفئ المعاد الثام وظفصات الخظاسئ والاةارة بسئإ 
ظثرتعا، بض جئئه عع عئعط صغمئ الةظغه أطام الثوقر 
بسث الاسعغط طئاحرة، وغائغظ عثا جطغا إذا اجاسرضظا 
ظسإ الادثط صئض الاسعغط وبسثه وشصا لما ورد شغ 

تصرغر لطئظك المرضجي باارغت ١١ آذار/طارس ٢٠١٧.
وشغ  الادثط ١٥,٧٪،  ظسئئ  ضاظئ  حعر ٢٠١٦/١٠  شفغ 
حعر ٢٠١٦/١١ ضاظئ ظسئاه ٢٠,٧٪، وشغ حعر ٢٠١٦/١٢ 
بطشئ ظسئئ الادثط ٢٥,٨٦٪، وشغ حعر ٢٠١٧/١ بطشئ 
ظسئاه ٣٠,٨٦٪، وعثا طسظاه أن افجسار ارتفسئ بظسئئ 
١٠٠٪ بسث تسعغط الةظغه! عثا عع واصع الادثط التادث 
شغ طخر. أطا الاسعغط شعع سثم تثخض الئظك المرضجي 
افخرى  السمقت  طصابض  الةظغه  خرف  جسر  تتثغث  شغ 
وخاخئ الثوقر وتثطغه سظ جغاجات الثسط الاغ ضان 
غصثطعا لطئظعك ضغ غتاشر سطى جسر خرف بابئ ظسئغا 
وطصئعل، والاسعغط شغ تث ذاته لغج السئإ المئاحر 
شغ الادثط؛ إذ الاسعغط شغ تصغصاه عع تثطغ الثولئ 
تضمظ  التصغصغئ  المحضطئ  بض  لطسمقت.  الاسسغر  سظ 
المحضطئ  غسائر  الثي  الرأجمالغ  الظزام  أجج  شغ 
اقصاخادغئ عغ ظصص السطع والثثطات طصابض التاجات 
وعع طا غسمعظه بالظثرة الظسئغئ، وغساصثون أن تض 
تطك المحضطئ غضعن بجغادة الظاتب الصعطغ اإلجمالغ سظ 
ذرغص جثب اقجابمارات افجظئغئ. وطظ سعاطض الةثب 
سظثعط تسعغط السمطئ، والمحضطئ افضئر طظ ذلك عغ 
سظ  تطصائغا  جغضعن  الثخض  عثا  تعزغع  أن  اساصادعط 
دون  اإلظااجغئ  السمطغئ  شغ  الظاس  طحارضئ  ذرغص 
تثخض طظعا، بض غساصثون أن تثخض الثولئ شغ تعزغع 
شاتةعئ  وظمعه  اقصاخاد  سطى  وسإء  خطأ  البروة 
والطاصئ  الامعغظغئ  السطع  سظ  الثسط  لرشع  الثولئ 
وتصطغص سثد الساططغظ شغ الثولئ وبغع طا تئصى طظ 
خظثوق  حروط  سطى  بظاء  ضطه  وعثا  السام،  الصطاع 
الظصث الثولغ طصابض صرض ربعي ق غسمظ وق غشظغ 
طظ جعع. وغداف إلى ذلك ظزام الظصث العرصغ العح 
الصائط سطى أجاس ورصئ الثوقر الاغ ق تساظث لحغء 

إق لسظثات وأذوظات خجاظئ أطرغضغئ.
شأدى ذلك ضطه إلى تدثط شاتح تسثت زغادة افجسار 
شغه ظسئئ ١٠٠٪؛ شارتفع ضغطع افرز طظ بقبئ جظغعات 
إلى سحرة، وضغطع السضر طظ أربسئ جظغعات إلى أربسئ 
إلى  جظغعات  تسسئ  طظ  الجغئ  وزجاجئ  جظغعا،  سحر 
سحرغظ جظغعا، وشغ المصابض تط تصطغص الثسط سطى 

اجائثلئ  غعم  سطغه  الصداء  تط  بض  الامعغظغئ  السطع 
الثولئ طا غأخثه الفرد طظ زغئ وجضر وأرز بثمسئ 
سحر جظغعا شصثت عغ افخرى صغماعا بسث الاسعغط بض 
وخض افطر إلى تصطغص ضمغئ الثئج المثسعم طما أبار 

الظاس شاراجسئ الثولئ طئاحرة سظ عثا الصرار.
ازدادت  افجاظإ  المسابمرغظ  أن  تةث  المصابض  وشغ 
إغظغ  شحرضئ  الئقد؛  داخض  ضئغر  بحضض  برواتعط 
أرضظا  طظ  تساثرجه  الثي  الشاز  لظا  تئغع  اإلغطالغئ 
بالسسر السالمغ وبالثوقر وظتظ طثغظعن لعا، وحرضات 
اإلظةطغجغئ  وشعداشعن  الفرظسغئ  أوراظب  اقتخاقت 
واتخاقت اإلطاراتغئ غتخطعن سطى أرباح ذائطئ تاسثى 
الئقد  طظ  تثرج  حعرغا  جظغه  المطغار  وظخش  المطغار 
بالثوقر، وطظاجط الثعإ طبض طظةط السضري تتخض 
افجظئغ  والمسابمر  الثام  طظ   ٪٤٠ سطى  طخر  طظه 
غتخض سطى ٦٠٪ بط تفصث طخر طسزط ظسئئ الـ٤٠٪ 

طصابض اجاثقص الثعإ طظ الثام خارج الئقد.
شمما جئص غائغظ أن الادثط لط غضظ جئئه شصر الئقد 
وصطئ المعارد ضما صال السغسغ شغ خطاب له (اتظا شصرا 
أوي) بض جئئه السغاجات المالغئ الفاحطئ المئظغئ سطى 

الظزام اقصاخادي الرأجمالغ.
سظ  اإلجقم  تظتغئ  شغ  عغ  التصغصغئ  المحضطئ  إن 
التضط وتطئغص تضط الئحر الصاخر الصائط سطى الشرائج.

اقصاخادي  الظزام  باطئغص  غضعن  المحضطئ  شسقج 
الثقشئ  دولئ  السغاجغئ  تاضظاه  داخض  اإلجقطغ 
الثي  الرباظغ  اقصاخادي  الظزام  الظئعة،  طظعاج  سطى 
غسائر المحضطئ اقصاخادغئ عغ سثم إحئاع التاجات 
افجاجغئ لفشراد شردا شردا ق إحئاع التاجات الضطغئ 
أو  المةامع  أشراد  لضض  وخعلعا  سظ  الظزر  بشخ 
اظتسارعا شغ أغثي شؤئ، شصام الظزام اقصاخادي شغ 
اإلجقم سطى سقج ضغفغئ الاساطض طع البروة بالامطك 
والاخرف؛ شمظع طظ تمطك افشراد لطمطضغئ الساطئ وطظع 
الثولئ طظ بغسعا بض تصعم سطى رساغاعا وطئاحرتعا 
وتمضغظ الظاس طظ اقظافاع بعا طبض الشاز والثعإ 
والععاء، صال رجعل اهللا  «الناس شركاء في ثالث الماء 
والكأل والنار» وطظسئ الشح واقتاضار والصمار وأتاتئ 
لطظاس أن غظافسعا بافرض شصال رجعل اهللا : «من 
أحاط أرضا فهي له»، وأطر اإلجقم باجاشقل افرض 
شغ اإلظااج «لغج لمتاةر تص بسث بقث»، وحرسئ 
المحارضئ  سطى  الصادرغظ  غغر  طحضطئ  لاسالب  الجضاة 
شغ السمطغئ اإلظااجغئ، وتاشزئ لطظاس سطى برواتعط 
وطةععداتعط سظ ذرغص ظزام الظصث المسثظغ (الثعإ 
شغ  غآبر  شق  بعما  المساطقت  ضض  وربط  والفدئ) 
أغظى  وطا  وذطإ،  سرض  بض  جغاجغ  صرار  صغماغعما 
وَايََّقواْ  ْهَل الُْقَرى آَمُنواْ 

َ
نَّ أ

َ
بقد المسطمغظ بعما. ﴿َولَْو أ

بُواْ  َكذَّ َولَِكن  ْرِض 
َ
وَاأل َماء  السَّ َن  مِّ بََراَكٍت  َعلَْيِهم  لََفَتْحَنا 

 ﴾َخْذنَاُهم بَِما اَكنُواْ يَْكِسُبوَن
َ
َفأ

----- بصطط: تاطث سئث اهللا -----

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ جعغسرا غعم السئئ 
٠٥ جمادى اآلخرة ١٤٣٨عـ المعاشص ٠٤ آذار/طارس 
٢٠١٧م، وصفًئ أطام طئظى افطط الماتثة شغ جظغش 
سطى سصث جعلٍئ جثغثٍة طظ المفاوضات  اتاةاجاً 
بغظ طا غسمى بالمسارضئ السعرغئ وبغظ حئغتئ 
العصفئ  تدمظئ  وصث  المةرم،  السعري  الظزام 
رشع قشاٍئ ضئغرٍة ضاإ سطغعا تجب الاترغر بالطشئ 
السربغئ واإلظةطغجغئ لطاسرغش بأن طظ ظزط عثه 
الحسارات  وأطا  الاترغر،  تجب  حئاب  عط  العصفئ 

الاغ رشسعا الحئاب شصث ضاظئ بالطشئ السربغئ طع ترجماعا إلى الطشئ الفرظسغئ، وضاظئ الحسارات ضما غطغ:
تظازقٌت جثغٌئ + طفاوضاٌت سئبغٌئ = خغاظٌئ لطصدغئ

دطاء الحعثاء تخعظعا جعاسث المثطخغظ والساجئ المئثئغغظ... وغثعظعا خئغئ الثرعط والثغظار شغ جظغش.
ق قجابمار الثطاء الطاعرة شغ طفاوضاٍت طع ظزام الطاغغئ.

الحام افبغئ ق ترضى إق بثقشٍئ ترضغ رب الئرغئ... وترشخ طفاوضات جظغش٤ الاغ ترضغ الثول الشربغئ.
طظ تظازل شغ افجااظئ سظ بسخ دغظه... جغئغع طا بصغ طظه شغ جظغش٤

وقفة احتجاجية لحزب التحرير في سويسرا
أمام مبنى األمم المتحدة في جنيف
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٣- إظعاء خطاب المزطعطغئ: طظث أن تعلى بظ ضغران 
افطاظئ الساطئ لتجب السثالئ والاظمغئ بط رئاجئ التضعطئ 
"الاماجغح  ألفاظ  المشرب  شغ  السغاجغ  الثطاب  سرف 
والسفارغئ" و"الاتضط" وصث ضان وراء ذلك حثص بظ 
تضعطاه  وشحض  تجبه  تظازقت  غئرر  ضان  تغث  ضغران 
بعجعد  لطفساد  طتارباه  وسثم  إخقتاته  وطتثودغئ 
التجب  تتارب  باجمعا  غعطا  غسمعا  لط  خفغئ  صعى 
وتسسى لطظغض طظه وصث ظساعا أتغاظا بالاماجغح والسفارغئ 
وأتغاظا أخرى بالاتضط، وعع غسرض شغ ضض ذلك بالصخر 
(المثجن) وبمساحاري المطك وأدواتعط طظ السغاجغغظ 

واإلسقطغغظ وغغرعط.
إن تسغغظ بظ ضغران لاحضغض التضعطئ بط إسفاءه، ضض 
ذلك طظدئط بالحساب البقث المثضعرة أسقه وبتاجئ 
الصخر لتجب السثالئ والاظمغئ شغ المرتطئ التالغئ، شصث 
صال السغث جسث الثغظ السبماظغ، رئغج التضعطئ الةثغث 
إبر  اقجابظائغ  العذظغ  المةطج  اجاماع  شغ  المسغظ 
إسفاء بظ ضغران، إن المطك ضطفه بأن غئطس أسداء تجب 
السثالئ والاظمغئ جقطا تارا، وأظه ترغص سطى اقجامرار 
شغ السمض طع التجب، وأظه غرغث أن غاط الطرغص طسضط، 

فظضط تجب وذظغ وسظثه أعمغئ.
إن تجب السثالئ والاظمغئ عع الثي جغحضض التضعطئ 
وشص طا غرغث الصخر وجظرى أن افتجاب الماحاضسئ ذغطئ 
خمسئ أحعر جااعاشص فجض المخطتئ السطغا لطعذظ، 
والئثاغئ ضاظئ طع بغان المةطج العذظغ لطسثالئ والاظمغئ 
الثي جاء شغه شغ وخش تثبغر بظ ضغران لطمفاوضات: 
"ضض ذلك شغ ظطاق طظ اإلتساس السالغ بالمسآولغئ، 
والمروظئ القزطئ، والاظازل طظ أجض المخطتئ العذظغئ 
السطغا طظ أجض تحضغض تضعطئ صعغئ وطظسةمئ تضعن 
شغ طساعى تططسات جقلئ المطك وجسغ قتارام إرادة 
الظاخئغظ" بط خاط الئغان بثضر رؤغاه لمظعةغئ تثبغر 
المفاوضات قتصا: "وغآضث المةطج العذظغ أن التجب 
جغزض وشغا دوطا قسائار المخطتئ العذظغئ السطغا وترغخا 
سطى تسجغج اقخاغار الثغمصراذغ وتشطغإ طظطص الاعاشص 
شغ ظطاق ق غمج ببعابئ الئقد وطصعطاتعا افجاجغئ".

إن الثي تشغر عع حثص بظ ضغران لغتض طتطه جسث 
الاقجظ  طرتطئ  باظاعاء  إغثان  وعثا  السبماظغ،  الثغظ 
و"الاتضط"،  والسفارغئ"  "الاماجغح  وطرتطئ  التجبغ 
عفعات لسان بظ ضغران سةطئ بإسفائه شصث دسا المطك 
قتارام الثغار الثغمصراذغ وشغ زلئ لسان تراجع سظعا 
إشرغصغا  حسعب  ضروب  المطك  غفرج  أن  غمضظ  "ق  صال 

وحسإ المشرب شغ المصابض غعان".
شالصخر طظ خقل إسفاء بظ ضغران غرجض الرجائض الاالغئ:

الثغمصراذغ  لطثغار  التاطغ  وعع  التضط  عع  أظه  أ - 
ولمخالح العذظ السطغا،

ب - وأن تأوغض الثجاعر طظ خقتغئ المآجسئ المطضغئ 
شصث اخاار تسغغظ حثص بان طظ التجب افول طظ سثة 

خغارات أخرى،
ت - وأن الحرسغئ اقظاثابغئ ظسئغئ،

ث - وأن طرتطئ اتعام الصخر ولع تسرغدا بالاتضط اظاعئ.
وجغضعن الصخر شغ عثه المرتطئ أطام تجب صئض أن 
غضعن طخغره بغث المطك، وجغصعم تجب السثالئ والاظمغئ 
 بما صام به شغ وقغاه افولى وأضبر شصط بثون بربرة

إن افخض شغ السقصات الارضغئ افوروبغئ طظث وخعل 
أردوغان إلى التضط عع الاعتر، وصث غجداد وصث غظصص، 
شازداد بسث أن سجل أردوغان رئغج تضعطاه داود أوغطع 
السظئ الماضغئ بإغساز طظ أطرغضا سظثطا أظعر أوغطع 
غعم ٢٠١٦/٣/١٨  اتفاصغئ  طعصسا  افوروبغغظ  تةاه  الطغظ 
تعل القجؤغظ، وصابطعا افوروبغعن بعسث إلشاء تأحغرة 
خغفئ  أوروبا، شاعجسئ أطرغضا  دخعل أعض ترضغا إلى 
افوروبغ  الاأبغر  لجغادة  وجغطئ  ذلك  غضعن  أن  طظ 
سطى داود أوغطع شغةث سمقء اإلظةطغج شرخئ لغامضظعا 
شغ  أطرغضا  أجصطاعط  بسثطا  التضط،  إلى  السعدة  طظ 
اظاثابات سام ٢٠٠٢ وطضظئ أردوغان شغ التضط. ولثلك 
أظعرت ألماظغا غدئاعا شائظى برلماظعا غعم ٢٠١٦/٦/٢ 

ضثبئ اإلبادة الةماسغئ لفرطظ.
وسظثطا تخطئ طتاولئ اقظصقب الفاحض ضث أردوغان 
واجاظضروا  افوروبغعن،  بعا  شرح   ٢٠١٦/٧/١٥ غعم 
اقساصاقت والاخفغات الاغ أسصئاعا، وطا زالعا تاى اآلن 
تصعق  سطى  بالمتاشزئ  طاثرسغظ  ذلك  سطى  غتاةعن 
اإلظسان والترغات الاغ غاحثصعن بعا سظثطا تصادغ 
لعط  غضعن  ق  سظثطا  لعا  وغاظضرون  ذلك،  طخالتعط 
طخطتئ شغعا، شسظثطا جرت اساصاقت لحئاب تجب الاترغر 

لط غطافاعا إلغعا، تاى إظعط لط غظحروا أخئارعا!
وصث ظةح أردوغان بامرغر صاظعن إلجراء اجافااء حسئغ 
غعم ٢٠١٧/٤/١٦ باأغغث التجب الصعطغ الثي غعالغ رئغسه 
تجب  طسارضئ  وبفحض  أردوغان،  حاضطئ  سطى  أطرغضا 
الحسإ الةمععري المعالغ لقظةطغج وافوروبغغظ، شئثأ 
إلى  ذلك  أخثاء  وخطئ  تاى  الرئاجغ  لطظزام  غروج 
سصر دار افوروبغغظ، شاجاحاذعا غدئا، شأراد أردوغان 
أعض  أخعات  لضسإ  الظزام  لعثا  غروجعا  أن  ووزراؤه 
ترضغا الصاذظغظ شغ أوروبا، وخاخئ شغ ألماظغا وععلظثا 
باإلضاشئ إلى الظمسا الاغ تتمض لعاء الترب اإلسقطغئ 
حثغثة  افوروبغغظ  شسض  ردة  شةاءت  أردوغان.  ضث 
سطى أردوغان وأتئاسه، شمظسعا سصثعط طآتمرات تاسطص 
باقجافااء، وسظثطا جاء وزغر خارجغئ ترضغا طظساه ألماظغا 
طظسئ  وضثلك  أتئاسه،  سطى  خطإ  إلصاء  طظ  وععلظثا 
الاتدغر  وضان  الارضغئ،  افجرة  حآون  وزغرة  ععلظثا 
غةري لصثوم أردوغان إللصاء الثطابات شغ ألماظغا، شضان 
ذلك بمبابئ جث لطثرغسئ، شطط غصثم أردوغان، وبثأ الاعتر 
بممارجئ  وععلظثا  ألماظغا  أردوغان  اتعط  تاى  غحاث 
افسمال الظازغئ. سطما أظه شغ العصئ ظفسه طارس طبطعا 
تتئ  طآتمرعط  سصث  شمظع  الاترغر  تجب  حئاب  ضث 
سظعان "تاجئ السالط لطثقشئ" وصام باساصال المؤات طظعط 
بمظ شغعط الظساء وافذفال، شضان أضبر ظازغئ طظ أوروبا!

إن أوروبا تسارض الظزام الرئاجغ فظه غةسض الخقتغات 
شغ أغثي أردوغان المعالغ فطرغضا، وق غسعد لطئرلمان 
جغاثث  الرئغج  إن  تغث  الصرارات،  اتثاذ  سطى  صثرة 
الصرارات، وبسثعا غسارض الئرلمان وغطةأ إلى المتضمئ 
الثي  السمض  وأدى  ظفثعا  صث  الرئغج  شغضعن  السطغا، 
ضطفاه به أطرغضا. جغما وأن الئرلمان عع الصطسئ افخغرة 
الةمععري  الحسإ  تجب  غتاض  تغث  اإلظةطغج،  لسمقء 
بسثم  ععلظثا  وتثرسئ  المصاسث.  ربع  لعط  المعالغ 
اجاسثادعا لاظزغط لصاءات جماعغرغئ لطةالغئ الارضغئ 
بالتفاظ سطى افطظ السام، وطا تفسطه عع حأن داخطغ 
شغ إذار جغادتعا سطى أراضغعا، وصغمعا الثغمصراذغئ 
تمظسعا طظ دسط أردوغان لافرده بالسططئ. شضحفئ 
سظ جئإ رئغسغ شغ طسارضاعا فردوغان؛ خعشعا طظ 

ضرب ظفعذ افوروبغغظ بافرده بالسططئ.
اجاشض أردوغان ذلك وخسث تمطاه ضث ععلظثا طاعما 
اقجافااء  شغ  الرئاجغ  لطظزام  الراشدغظ  بثسط  إغاعا 
به  صاطئ  طا  ووخش  حرجا،  عةعطا  وعاجمعا  الصادم 
دخعل  تمظع  صث  "ترضغا  أن  ولمح  والظازغئ"  "بالفاحغئ 
المسآولغظ الععلظثغغظ إلغعا" وادسى أن "ترضغا باصثطعا 
باتئ تاتثى السالط بأجره، وأوروبا ترغإ شغ التث طظ 
عثا الاصثم". وأردوغان غخسث طع أوروبا طبغرا لطمحاسر 
الصعطغئ الارضغئ لغضسإ أخعاتا أضبر. وله خخعطئ طسعا، 

ظحر طعصع (الصثس السربغ ٢٠١٧/٠٣/١٨م)، الثئر الاالغ: "صال طخثر غمظغ سسضري إن الصعات الاابسئ لطتعبغغظ 
والرئغج السابص سطغ سئث اهللا خالح شغ الغمظ، أصثطئ سطى طةجرة طروسئ، أطج الةمسئ، باجاعثاف طسةث 
شغ طتاشزئ طأرب بعةعم خاروخغ، أجفر سظ طصاض السحرات طظ المخطغظ. وأضث المخثر لـ"الصثس السربغ" 
جصعط ٤ صثائش خاروخغئ سطى افصض سطى جاطع ضعشض أبظاء خقة الةمسئ، وعع طا تسئإ بسصعط أضبر طظ ٥٠ 
بغظ صاغض وجرغح. وشغ العصئ الثي تفاوتئ شغه أسثاد الصاطى طظ صئض المخادر التضعطغئ سظ عثه المةجرة، 
أسطظئ صظاة «المسغرة» الاابسئ لطتعبغغظ سظ طصاض ٦٠ حثخا، شغ صخش صعاتعط لةاطع ضعشض شغ طتاشزئ طأرب. 
وضحفئ أن سمطغئ الصخش ضاظئ بصثائش خاروخ زلجال ١، طتطغ الخظع بمساسثة خئرات إغراظغئ. طظ جاظئعا 
ذضرت طخادر خاخئ لـ"الصثس السربغ" صرغئئ طظ طعصع التادث، أن التخغطئ افولغئ لسمطغئ الصخش التعبغ 
سطى جاطع ضعشض تةاوزت الـ٥٠ ضتغئ، بغظعا ٢٢ صاغق وأضبر طظ ٤٠ جرغتا، وأن السثد طرحح لطجغادة طع اجامرار 

سمطغئ اإلظصاذ والتخر لطدتاغا تاى وصئ طاأخر أطج، ظزرا لئسثه سظ طرضج طثغظئ طأرب.
: ولظا أن ظاساءل بماذا اخاطش عظا التعبغعن سظ ظزام المةرم السفاح بحار، وسظ ضغان غععد شغ صخش 
بغعت اهللا، وعغ ساطرة بسئاد اهللا الرضع السةعد؟!، شعض أخئح التضط سظثعط غاغئ تئرر ضض وجغطئ، لطعخعل 

إلغه، والاحئث به؟!.

ملك المغرب يقرر خفض ضوء حزب المصباح 
وال يطفئه

إن تجب السثالئ والاظمغئ غامغج سظ غغره طظ افتجاب 
بصاسثته اقظاثابغئ البابائ المضعظئ طظ أظخار التجب، 
وجسئ  الاغ  اإلجقطغئ  وطرجسغاه  افخقصغ  وبثطابه 
صاسثته الحسئغئ، وبظزاشئ غثه طصارظئ بفساد الطئصئ 
السغاجغئ التجبغئ طما جسطه أععن الحرور سظث اقخاغار. 
خمام  غاثثه  شإظه  التصغصئ  لعثه  الصخر  طظ  وإدراضا 
أطان، لضظ شغ العصئ ظفسه شإن الصخر ترغص سطى 
رجط طةال تترك التجب وإشعاطه أن المظع والسطاء إظما 
عع طظ الصخر وأن الحرسغئ اقظاثابغئ أو الحسئغئ ق وزن 

لعا، ولطصغام بثلك جار الصخر شغ بقث ظعاتغ:
١- ضرب الثطاب افخقصغ اإلجقطغ لطتجب: وصث بثا 
ذلك شغ اساصال الحغت سمر بظ تماد والسغثة شاذمئ 
الظةار الصغادغغظ شغ ترضئ الاعتغث واإلخقح, الاغ تسائر 

الةظاح الثسعي والراشث لتجب السثالئ والاظمغئ.
٢- ضرب الحرسغئ اقظاثابغئ لطتجب: وصث ظعر ذلك جطغا 
شغما جمغ "بالئطعضاج التضعطغ" بسث اظاثابات ٧ تحرغظ 
افول/أضاعبر. شمئاحرة بسث إسقن ظاائب اقظاثابات سغظ 
المطك السغث سئث اإلله بظضغران رئغسا لطتضعطئ وضطفه 
باحضغض افغطئغئ التضعطغئ. وإدراضا طظ بظضغران وتجبه 
أن التضعطئ غةإ أن تظال رضا الصخر شصث ترص بظ 
بصغادة  افتــرار  تجب  ضط  سطى  طحاوراته  شغ  ضغران 
أخظعش لطاتالش التضعطغ، لضظ أخظعش وبسث جطعجه 
لطمفاوضئ طع بظ ضغران احارط بثاغئ اجائساد تجب 
رشده  الثي  افطر  التضعطغئ  الاحضغطئ  طظ  اقجاصقل 
بظ ضغران بثاغئ بط تراجع سظه بسث تخرغتات افطغظ 
السام لتجب اقجاصقل بثخعص تئسغئ طعرغااظغا تارغثغا 
لطمشرب طما تسئإ شغ أزطئ بغظ طعرغااظغا والمشرب. 
لضظ وسطى غغر طا ضان طظازرا وبسث تظازل تجب السثالئ 
والاظمغئ وإسقن طعاشصاه تحضغض التضعطئ طظ افغطئغئ 
السابصئ افترار والترضئ الحسئغئ والاصثم واقحاراضغئ 
الثجاعري  اقتتاد  طظ  أحثاص  باجاعزار  السماح  طع 
باجط تجب افترار، شاجأ أخظعش الةمغع بئغان رباسغ 
طع تجب اقتتاد الثجاعري والترضئ الحسئغئ واقتتاد 
لطتضعطئ.  افربسئ  افتجاب  دخعل  غحارط  اقحاراضغ 
شضان رد بظ ضغران بئغان "اظاعى الضقم" ورشخ دخعل 
اقتتاد لطتضعطئ. وصث ضان واضتا أن أخظعش غئاج رئغج 
التضعطئ المسغظ وأن أخظعش غاخرف ضرئغج التضعطئ 
شغسغظ طظ غثخض لطتضعطئ وطظ ق غثخض. وصث ضاظئ 
تةئ أخظعش وطظ تعله طظ افتجاب أن التضعطئ غةإ 
تضعن  أن  غظئشغ  وإظما  سثدغئ  لتسابات  تثدع  ق  أن 
تضعطئ صعغئ وطظسةمئ بئرظاطب واضح تثثم المخالح 
السطغا لطعذظ. وعع أي أخظعش شغ عثا غتغض إلى خطاب 
المطك طظ داضار بمظاجئئ ذضرى المسغرة الثدراء الثي 
جاء شغه: "إن المشرب غتااج لتضعطئ جادة وطسآولئ. غغر 
أن التضعطئ المصئطئ، ق غظئشغ أن تضعن طسألئ تسابغئ، 
تاسطص بإرضاء رغئات أتجاب جغاجغئ، وتضعغظ أغطئغئ 

سثدغئ، وضأن افطر غاسطص باصسغط غظغمئ اظاثابغئ".
وعضثا وصش صطار طفاوضات تحضغض التضعطئ أطام الئاب 

المسثود.
وإن طظ ظاشطئ الصعل أن عثه اقحاراذات طظ أخظعش عغ 
بدعء أخدر طظ الصخر وأن الاسبر التضعطغ طاتضط شغه 
وبرضا الصخر، شطع أراد الصخر تحضغض التضعطئ بالسرسئ 
الصخعى لفسض ولظ غةث طسارضا أو طماظسا، شئإحارة طظه 
اجامسئ ضض افتجاب رغط خقشاتعا وجارسئ باظاثاب 
تأجغج  طساعثة  سطى  لطمخادصئ  افولى  الشرشئ  لةان 
اقتتاد اإلشرغصغ تمعغثا لسعدة المشرب إلى المظزمئ 
اإلشرغصغئ، وضض عثا رغط سثم وجعد أغطئغئ تضعطغئ، 
اقحاراضغ  اقتتاد  طظ  المالضغ  التئغإ  اظاثاب  وتط 
رئغسا لطشرشئ افولى دون اساراض تجب السثالئ والاظمغئ 

رغط اساراضه الصعي سطى دخعله التضعطئ.

----- بصطط: طتمث بظ سئث اهللا -----

العالقات التركية األوروبية: توتر واستغالل 
على حساب المسلمين

----- بصطط: أجسث طظخعر -----
فظعا لط تصئطه شغ اقتتاد افوروبغ تغث راجسعا رجمغا 
سام ٢٠٠٥، شماذطئ ضبغرا وشاتئ شغ وجعه المطش تطع 
وبما  بضبغر.  ترضغا  طساعى  دون  دوق  وصئطئ  المطش، 
أظه غائع السغاجئ افطرغضغئ، وأطرغضا تسسى إلضساف 
اقتتاد افوروبغ وجسض دوله تتئ طزطاعا وتتضمعا 
وأن تاثطى سظ الغعرو الثي غظاشج الثوقر، تغث إن 
أوروبا تظاشسعا اصاخادغا، وتسسى لمظاشساعا جغاجغا، 
وتسسى لاحضغض صعة سسضرغئ خارج ظطاق الظاتع العاصع 
تتئ تتضط أطرغضا، شاثسط أطرغضا تمطئ أردوغان ضث 
أوروبا. شضض عثه السعاطض طةامسئ تةسض الاعتر بغظ 

ترضغا وأوروبا غجداد تثة.
وأوروبا ترغث أن تدشط سطى أردوغان، ولغج الصطغسئ 
الضاططئ، شارغث أن تسامر شغ اتفاصغئ طظع تثشص القجؤغظ، 
وتةط الحراضئ اقصاخادغئ بغظ ترضغا واقتتاد افوروبغ 
إلى  "غعروجاات"  افوروبغ  اإلتخاء  طضاإ  غحغر  ضما 
الائادل  تةط  شغ  الثاطسئ  بالمرتئئ  تأتغ  ترضغا  أن 
فوروبا،  وسسضري  اجاراتغةغ  حرغك  وترضغا  الاةاري، 
ق  ترضغا  وضثلك  وروجغا،  أطرغضا  ضث  ضسئعا  وترغث 
ترغث الصطسغئ الضاططئ، شأوروبا تأتغ شغ الثرجئ افولى 
لطاخثغر بالظسئئ لارضغا. ولثلك صال وزغر خارجغاعا "لط 

ظاساطض طع ععلظثا بالمبض وق ظرغث تخسغث الاعتر".
والةثغر بالثضر أن بسخ الثول افوروبغئ تحعث تمطئ 
المساثل  الغمغظ  غعثد  الماطرف  والغمغظ  اظاثابات 
شالتجب  أوروبا،  غتضمان  الطثغظ  المساثل  والغسار 
الثغمصراذغ شغ ععلظثا اجاشض العضع وسمث إلى تعتغر 
الماطرف  الغمغظ  لسان  طساسمق  ترضغا  طع  السقصات 
الماطرف،  الترغئ  تجب  ضث  افخعات  غضسإ  تاى 
وبالفسض جرت اقظاثابات غعم ٢٠١٧/٣/١٤ شضسئعا التجب 
الثغمصراذغ، وضثلك شغ ألماظغا تغث جاةري اقظاثابات 
الساطئ شغ أغطعل الصادم، شرأغظا اجاشقل تضعطئ طغرضض 
وصغاطعا  الماطرف  الغمغظ  لسان  واجاسمالعا  لثلك، 
بأسمال تسسفغئ ضث المسطمغظ، شارتفسئ أخعات تجبعا 
"الثغمصراذغ المسغتغ" تسإ اجاطقسات الرأي السام 
وضثلك  الماطرف،  الئثغض  تجب  أخعات  واظثفدئ 
الةئعئ  ضث  شرظسا  شغ  ذلك  طبض  غاتصص  أن  غأططعن 
العذظغئ تجب لعبان الماطرشئ، شغرجعن دشع خطر تفضك 
الماطرشئ.  افتجاب  تساعثشه  الثي  افوروبغ  اقتتاد 
وصث تظفج افوروبغعن الخسثاء بظاائب اقظاثابات شغ 

ععلظثا، واسائرتعا طغرضض "غعطا جغثا لطثغمصراذغئ".
أوروبا  طع  وخراسه  تمطاه  ضمظ  أردوغان  صام 
غثعل  الثي  افوروبغئ  السثل  طتضمئ  صرار  باجاشقل 
خاتإ السمض ذرد أغئ طسطمئ بسئإ لئاجعا الحرسغ، 
افوروبغ،  اقتتاد  "طتضمئ   :٢٠١٧/٣/١٦ غعم  شصال 
ضث  خطغئغئ  تمطئ  بثأت  افوروبغئ،  السثل  طتضمئ 
العقل"، ضما صام واجاشض طثبتئ جئرظغاحا سام ١٩٩٥ 
باتعام ععلظثا بالاعاذآ شغعا، شغ العصئ الثي غاتالش 
بةاظإ  الخطغئغئ  الثول  رأس  أطرغضا  طع  أردوغان 
لطخطغئغغظ  تطإ  وغسطط  جعرغا،  أعض  ضث  روجغا 
وأتئاسعط، وغفاح الصعاسث لططائرات الخطغئغئ لادرب 
وغظدعي  والسراق،  جعرغا  شغ  المسطمغظ  وتصاض 
عآقء  طع  طاتالفا  الظاتع،  حسار  الخطغإ،  حسار  تتئ 
غروج  وضثلك  الظاتع،  أسداء  افوروبغغظ  الخطغئغغظ 
لطفضر السطماظغ والثغمصراذغ الثي أشرزه الخطغئغعن 
افوروبغعن وغطئصه وغثسع له، وغتارب ظزام الثقشئ 

ظزام التضط شغ اإلجقم والساسغظ إلصاطاه.
الخراع  ضمظ  غثخض  وأوروبا  ترضغا  بغظ  غةري  طا  إن 
افطرغضغ افوروبغ، شغ العصئ الثي غعظش ضض ذرف 
ذلك لمخالته الثاخطغئ، شأردوغان غآجب المحاسر ضث 
الرئاجغ،  الظزام  سطى  اقجافااء  طسرضئ  لضسإ  أوروبا 
اتتادعا  تفضك  دون  لاتعل  المحاسر  تآجب  وأوروبا 
بصثوم الغمغظ الماطرف. والمسطمعن شغ أوروبا ضتغئ 
أردوغان  غضعن  أن  دون  طظ  واقجاشقل  الخراع  عثا 
خادصا طسعط، طظاخرا لثغظعط، تاطق لثسعة اإلجقم، 
 ضما جغفسض خطغفئ المسطمغظ الصادم صرغئا بإذن اهللا

بماذا اختلف الحوثيون عن نظام بشار وكيان يهود؟!
ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، ٢٠١٧/٠٣/١٨)، خئرا جاء شغه: "بثأ طسطتع المسارضئ وسائقتعط الثروج طظ تغ 
العسر آخر طسصض لعط بمثغظئ تمص السعرغئ باتةاه جرابطج شغ رغش تطإ وشصا قتفاق بغظ التضعطئ والمسارضئ.

وبتسإ اقتفاق، غثرج ٤٠٠ طظ طسطتغ المسارضئ طع سائقتعط طاعجعغظ إلى ٣ طظاذص عغ الرغش الحمالغ 
لتمص، وجرابطج شغ رغش تطإ، وإدلإ، وعغ طظاذص تسغطر سطغعا المسارضئ. وغسضظ شغ تغ العسر ظتع ٧٥ ألش 
حثص، وتسرض لطتخار طظ صئض الصعات التضعطغئ طظث أواخر سام ٢٠١٣. وجاء اقتفاق برساغئ روجغا لضظ بثون 
طحارضئ طظزمئ افطط الماتثة. وصالئ طخادر شغ المسارضئ إن ظتع ١٥ ألش حثص غمضظ أن غشادروا تمص 
شغ افجابغع المصئطئ، تسإ وضالئ روغارز. وصالئ التضعطئ السعرغئ إن "اتفاصغات المخالتئ" الاغ تط الاعخض إلغعا 
شغ سثة طظاذص تسغطر سطغعا المسارضئ ججء أجاجغ باتةاه إظعاء الترب افعطغئ المسامرة طظث جئ جظعات. لضظ 

طسطتغ المسارضئ غصعلعن إظعط أرغمعا سطى صئعل عثه اقتفاصغات بسئإ التخار والصخش الحثغث"
: غةإ سطى أعض الحام وشغ ذطغساعط البعار المثطخعن الافضغر بةثغئ شغ ضغفغئ الظةاة ببعرتعط، 

غ

وروجغا  لئظان  شغ  وتجبعا  وإغران  بحار  تخار  إن  ظسط  الظثم!.  غظفع  ق  جاسئ  افوان شغظثطعا  شعات  صئض 
لتمص وغغر تمص طظ طثن جعرغا عع تصغصئ وطخغئئ، ولضظ التصغصئ افشزع والمخغئئ افضئر طظ ذلك 
عما أن طظ بعار جعرغا الثغظ تتعلعا إلى بعار الثوقر، عط السئإ وراء عثه المآجغ، تغث ضان افولى بعط 
الاعتث ورص خفعشعط وضان بإطضاظعط إجصاط الظزام، تاى صئض أن تأتغ أطرغضا بإغران وتجبعا شغ لئظان 
بط بروجغا وترضغا، إق أن تعلغئ وجعععط خعب الثوقر صث خثعط سظ جئغض اهللا؛ لثلك شسطى أعض جعرغا 
تظصغئ خفعشعط واجاثراك طا شات، وطاابسئ البعرة، شإن سثوعط واعظ تاى طع طساسثة أطرغضا وأدواتعا 

روجغا وإغران وترضغا أردوغان له.

على أهل سوريا التفكير بجدية للنجاة بثورتهم قبل فوات األوان


