
جظات  افخئ  سطى  بطرجئعرغ،  جاظئ  طثغظئ  شغ  المتضمئ  تضمئ  الةاري  تمعز/غعلغع  طظ  سحر  الباطظ  شغ 
بغسئالعشا، باعمئ طحارضاعا شغ أسمال تجب الاترغر بالسةظ خمج جظعات، بتةئ اساراف بغسئالعشا بالاعط 
المعجعئ إلغعا وترطاظعا طظ تص اقساراض سطى التضط، ولط تظزر المتضمئ إلى أدلئ إداظئ بغسئالعشا. وبضض بصئ 
وعثوء اجامسئ جظات إلى التضط، ضما أظعا اجاشطئ وجعد وجائض اإلسقم ووجعئ ضطمئ حضر لضض طظ جاظثعا 
وظاخر صدغاعا وصالئ: "ججاضط اهللا خغرا". الةثغر بالثضر أن زوج جظات افخ سغسى رتغمعف ضان صث اساصض صئض 
جظئ، أغدا باعمئ تظزغط ظحاط تجب الاترغر، وصث تضط سطغه بالسةظ ابظغ سحر ساطا طع افحشال الحاصئ، وعثا 

َِميِد﴾.  ْن يُْؤِمُنوا بِاهللاِ الَْعِزيزِ احلْ
َ
غئغظ وجه روجغا التثغبئ تغث غاط صطإ افطعر، صال تسالى: ﴿َوَما َغَقُموا ِمْنُهْم إِالَّ أ

وخارجغاً،  داخطغاً  افطئ  حآون  رساغئ  عغ  السغاجئ 
الاغ  عغ  شالثولئ  وافطئ  الثولئ  صئض  طظ  وتضعن 
تتاجإ  الاغ  عغ  وافطئ  سمطغاً،  الرساغئ  عثه  تئاحر 
بعا الثولئ. وطظث أن ُعثطئ الثقشئ وُذّئصئ أظزمئ 
الضفر السغاجغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، اظاعى اإلجقم 
السغاجغ  الفضر  طتّطه  وتضَّ  جغاجغاً،  ضعظه  طظ 
سصغثة  الرأجمالغ،  المئثأ  سصغثة  سظ  المظئبص  الشربغ 
افطئ  تثرضه  أن  غةإ  وطما  التغاة.  سظ  الثغظ  شخض 
إق  تضعن  ق  باإلجقم  حآوظعا  رساغئ  أّن  اإلجقطغئ، 
بثولئ الثقشئ، وأن شخض اإلجقم السغاجغ سظ التغاة 
وأتضاطه،  وأظزماه  لقجقم  وأٌد  عع  الثغظ،  وسظ 
والثول  ورجالاعا.  وتدارتعا  وِصَغمعا  لفطئ  وجتص 
الرأجمالغئ تائظى سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة وسظ 
السغاجئ، وتسمض سطى ظحرعا وتطئغص أتضاطعا سطى 
افطئ اإلجقطغئ، وتسمض سطى تدطغض افطئ وُتخعِّر لعا 
بأن السغاجئ والثغظ ق غةامسان، وأن السغاجئ إظما 
تسظغ العاصسغئ والرضا بافطر العاصع طع اجاتالئ تشغغره، 
تاى تئصى افطئ رازتئ تتئ ظغر دول الضفر، دول الزطط 
والطشغان، وتاى ق تارجط افطئ بتال جئغقً لطظعدئ. 
باإلضاشئ إلى تظفغر المسطمغظ طظ الترضات اإلجقطغئ 
الضفر  دول  فن  بالسغاجئ.  اقحاشال  وطظ  السغاجغئ، 
تسطط أظه ق غمضظ ضرب أشضارعا وأتضاطعا السغاجغئ 
أجاس  سطى  بالسغاجئ  واقحاشال  جغاجغ،  بسمض  إق 
السغاجئ  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  تظفغر  وغخض  اإلجقم. 
تاظاصخ  أظعا  السغاجئ  تخعغر  تث  إلى  والسغاجغغظ 
طع جمع اإلجقم وروتاظغاه. ولثلك ضان ق بث طظ أن 
تثرك افطئ السّر وراء طتاربئ الثول الضاشرة، والتضام 
إلظعاض  تسمض  وعغ  اإلجقطغئ  لطترضات  السمقء 
المسطمغظ بإصاطئ دولئ الثقشئ وتدرب أشضار الضفر، 
وتسغث طةث اإلجقم. وسطغه شق بث طظ أن َتِسَغ افطئ 
اإلجقم  وأن  وحرساً،  لشئ  السغاجئ  طسظى  اإلجقطغئ 
بثوظعا  والاغ  الثقشئ،  بثولئ  إق  غعجث  ق  السغاجغ 
إق  تغاً  غسائر  وق  جغاجغاً،  ضعظه  طظ  اإلجقم  غشغخ 
بعثه الثولئ، باسائارعا ضغاظاً جغاجغاً تظفغثغاً لاطئغص 
الحرسغئ  الطرغصئ  وعغ  وتظفغثعا،  اإلجقم  أتضام 
التغاة  شغ  وأظزماه  اإلجقم  أتضام  بعا  ُتظفث  الاغ 
عثه  تطئغص  افطئ  سطى  أوجإ  صث  اهللا  وأن  الساطئ، 
لمثالفاعا  الضفر،  فظزمئ  اقتاضام  وتّرم  افتضام، 
بث  ق  ضان  ولثلك  الئحر.  وضع  طظ  وفظعا  لقجقم 
طظ أن ُتبصَّش افطئ البصاشئ اإلجقطغئ، ودوام جصغعا 
بافشضار وافتضام السغاجغئ، وبغان اظئباق عثه افشضار 
وعثه افتضام سظ السصغثة اإلجقطغئ باسائارعا شضرة 
جغاجغئ، والارضغج سطى ذلك طظ الظاتغئ الروتغئ الاغ 
وخٍش  بأيِّ  ق  اهللا  طظ  وظعاٍه  أواطر  أظعا  باسائار  شغعا، 
آخر. وعثا العخش عع الثي غضفض تمّضظ أشضار وأتضام 
السغاجئ  طسظى  لفطئ  وغضحش  الظفعس،  شغ  اإلجقم 
المطصاة  المسآولغئ  تثرك  وغةسطعا  السغاجغ،  والفضر 
سطى ساتصعا إلغةاد أشضار اإلجقم وأتضاطه شغ تغاتعا 
اهللا  أوجإ  الاغ  السالمغئ  الرجالئ  وأعمغئ  السمطغئ، 
تمطعا لطظاس ضاشئ، خاخئ وعغ ترى طثى طا وخض 
إلغه تالعا شغ عثا السخر لشغاب دولئ اإلجقم وأشضار 
إلغه  وخض  طا  وطثى  تغاتعا،  طظ  اإلجقم  وأتضام 
السالط طظ حٍر وحصاٍء واجاسئاد لطظاس. وعثا الابصغش 
السغاجغ، جعاٌء أضان تبصغفاً بأشضار اإلجقم وأتضاطه، 
العسغ  ُغعجث  شإظه  السغاجغئ  لفتثاث  تائساً  ضان  أم 
السغاجغ، وغةسض افطئ تدططع بمعماعا افجاجغئ، 
اإلجقطغئ  الثسعة  تمض  وعغ  أق  افخطغئ  ووظغفاعا 

إلى الحسعب وافطط افخرى.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

روجغئ أطرغضغئ.) وضالئ جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/٦/٢٤. 
وسطغه شإن أعط طا غةإ الظزر إلغه شغ عثه الصمئ الاغ 
سصثت شغ ٢٠١٨/٧/١٦ عع لماذا صررت أطرغضا (ولغج 
روجغا) سصث الصمئ بغظ الرئغسغظ، وطا الثي ترغثه طظ 

خقل ذلك؟ ولاعضغح عثا افطر ظصعل:
١- ضض المآحرات تحغر إلى اجامرار الدشط افطرغضغ 
اتعمئ  الصمئ  سصث  طظ  غعطغظ  شصئض  روجغا،  سطى 
أطرغضا ضئاط اجاثئارات روجغغظ بالدطعع شغ صرخظئ 
افطرغضغئ  السثل  وزارة  (اتعمئ  افطرغضغئ  اقظاثابات 
١٢ ضابطا شغ اقجاثئارات الروجغئ باخاراق تسابات 
طسآولغظ شغ التجب الثغمصراذغ إّبان اظاثابات ٢٠١٦ 
الرئاجغئ. وصال رود روزظحااغظ، ظائإ وزغر السثل، إن 
الماعمغظ اجاثثطعا رجائض اخاراق تسرف باجط "الاخغث 
بالرطح" إلى جاظإ برطةغات خئغبئ... وصال الئغئ افبغخ 
إن الطصاء المرتصإ بغظ تراطإ وبعتغظ اقبظغظ جغمدغ 
صثطا.) ختغفئ الشث المخرغئ ٢٠١٨/٧/١٤. وضثلك وشعر 
شصث  عطسظضغ  شغ  تراطإ-بعتغظ  صمئ  طظ  اقظاعاء 
ظصطئ صظاة الةجغرة ٢٠١٨/٧/١٦ إسقن أطرغضا اساصال اطرأة 
روجغئ شغ واحظطظ باعمئ الاثابر طع روجغا. وبعثه 
افسمال الاغ ظفثتعا أجعجة تضعطغئ أطرغضغئ شإن تثفغش 
الدشط سظ روجغا غغر طاعصع تتصغصه ضما ترغث روجغا 
رغط اظسصاد الصمئ بغظ الرئغسغظ. وعثا غسظغ أن عظاك 
سعاطض أخرى دشسئ بأطرغضا لطمعاشصئ سطى ذطإ روجغا 
تراطإ  الرئغسغظ  بغظ  الصمئ  بسصث  الةثغث  الصثغط 
وبعتغظ وعثه السعاطض تعضتعا ظروف اظسصاد الصمئ...

٢- اظسصثت الصمئ افطرغضغئ الروجغئ شغ ظرف تثعض 
عما  ضئغرغظ،  خخمغظ  ضث  تةارغئ  ترباً  أطرغضا  شغه 
اقتتاد افوروبغ والخغظ، والزاعر أن أطرغضا صررت سصث 

الصمئ لاطسإ بالعرصئ الروجغئ ضث الثخمغظ طساً!
أطرغضا  اخاارت  شصث  افوروبغ،  اقتتاد  جاظإ  سطى  أطا 
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط 
الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

ضطمئ ظصعلعا إلى جغعش المسطمغظ الرابدئ شغ بضظاتعا... 
إن أطرضط سةإ، شإذا اجاظفرضط التضام لصاض المسطمغظ شسطاط، 
بض  وتثاذلاط،  تئاذأتط  لظخرتعط،  المسطمعن  اجاظفرضط  وإن 
خمّاط خمئ الصئعر، وتةاضط ذاساضط لرؤجائضط، طع أن ذاسئ 
أولؤك الرؤجاء عغ الطرغص لطثجي شغ الثظغا والسثاب افلغط 
شغ اآلخرة، ولظ غشظعا سظضط تغظعا حغؤاً، تاى إن صطاط وصطاط 
ْتََنا  َ َفُقولُوَن يَا  سظ أظفسضط: ﴿يَوَْم ُيَقلَُّب وُُجوُهُهْم يِف اجَّارِ  دشاساً 
َضلُّونَا 

َ
َطْعَنا َساَدَيَنا َوُكرَبَاَءنَا َفأ

َ
َطْعَنا الرَُّسوَال  َوَقالُوا َربََّنا إِنَّا أ

َ
َ وَأ َطْعَنا ابَّ

َ
أ

بِيَال﴾. وطع ذلك شإن لثغضط طاسساً طظ العصئ، لاضفِّروا سما  السَّ
خظساط، شاظخروا دغظ اهللا، إلسادة تضط اإلجقم شغ افرض، 
المساسمرغظ،  والضفار  والمظاشصغظ،  الزطمئ  طع  التئال  وصطع 
 ِّ

ِ ﴿َوإ السزغط  اهللا  وخثق  لضط،  ضفارة  ذلك  غضعن  أن  شسسى 
اٌر لَِمْن تَاَب َوآَمَن وََعِمَل َصاحِلًا ُعمَّ اْهَتَدى﴾. لََغفَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  إدلإ بغظ تطمغظات ُطّثسغ الخثاصئ وتصث 

   افسثاء الماربخغظ! ...٢
-  ضغان غععد غصرر صعطغئ الثولئ... شماذا صّرر 

   تضام المسطمغظ؟! ...٢
-  المخالتئ بغظ إبغعبغا وإرغارغا ترتغإ اجاسماري لتماغئ 

    طخالح الرأجمالغغظ الشربغغظ  ...٤ 
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ضطمئ السثد
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السآال: سصثت شغ بروضسض ساخمئ بطةغضا وساخمئ 
اقتتاد افوروبغ غعطغ ١١ و٢٠١٨/٧/١٢ صمئ تطش 
حمال افذطسغ (الظاتع) تدرعا الرئغج افطرغضغ طع 
زسماء الثول افسداء شغ التطش الـ٢٩. واتاث الظصاش 
بغظعط وبغظ تراطإ وضاد غتخر تعل طعضعع زغادة 
اإلظفاق السسضري إلى ٢٪ طظ إجمالغ الثخض المتطغ. 

شطماذا تفسض أطرغضا ذلك؟ وطا طخغر عثا التطش؟
الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:

آخر  جطعضا  غسطك  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  إن   -١
غخرح  شعع  والثوران.  والطش  الثبطعطاجغئ  سظ  بسغثا 
وغضحش سطظا سظ ضض طا غرغث، وغمارس الدشعذات 
سطظا، شما غصعله وغططئه وراء الضعالغج وشغ اقجاماسات 
الثاخئ طع ظزرائه شغ الثول افخرى غصعله وغططئه 
سطظا وبشطرجئ وسظةعغئ أضبر طظ طبغطه جعرج بعش 
اقبظ. وضثلك شعع سطى سضج جطفه أوباطا، شصث ضان 
أوباطا غفسض ذلك وراء الضعالغج وغمارس الدشعذات 
سطى ظزرائه وسطى الثول وغصعم بالمثاورات السغاجغئ 
إظةطغجي!  جغاجغ  وضأظه  الثفاء  شغ  والثوران  وبالطش 
شالرئغج افطرغضغ السابص أوباطا عع الثي شرض زغادة 
ظسئئ ٢٪ طظ إجمالغ الظاتب المتطغ سطى دول افسداء 
سام ٢٠١٤، وبثأ غمارس الدشعذات سطغعا بأجالغإ 
طثاطفئ تاى تطاجم باقتفاق. وضان غرد شغ افخئار سظ 
اتخاقته طع الثول افسداء تعل عثه الجغادة بثون 
إبارة ضةئ وخظاق سطظا لازعر ضأن التطش طاماجك وأظه 
وتثة واتثة، وزسغماه أطرغضا راضغئ سظ جغره وجغر 
أسدائه وعغ شغ العاصع شغ خقف حثغث طسعط. وصث 
تسعث أسداء التطش أطام أوباطا شغ تطك السظئ بإظفاق 
عثه الظسئئ طظ إجمالغ الظاتب المتطغ لئطثاظعط سطى 
حآون الثشاع بتطعل سام ٢٠٢٤، لضظ ظتع ١٥ دولئ 
طظ افسداء طظ بغظعا ألماظغا وضظثا وإغطالغا وبطةغضا 
وإجئاظغا ق غجال إظفاصعا تتئ سائئ ١,٤٪ وجاضعن غغر 
صادرة سطى اتارام وسثعا طما غبغر غدإ تراطإ. وشغ 
إذار المئادرة افطرغضغئ تعل عثا المعضعع شسااسعث 
بتطعل ٢٠٣٠  صادرة  تضعن  بأن  افذطسغ  تطش  دول 
سطى أن تظحر خقل ٣٠ غعطا ٣٠ ضاغئئ آلغئ و٣٠ جرب 
طعاجعئ  طظ  لاامضظ  طصاتطئ  جفغظئ  و٣٠  ذائرات 
سمطغئ سسضرغئ طتامطئ لروجغا تغث تةسض أطرغضا طظ 
روجغا سثوا وعمغا طتامق لفرض عغمظاعا سطى أوروبا 
وطظسعا طظ أن تساصض بصراراتعا السسضرغئ والسغاجغئ، 
وطزطاعا  صغادتعا  تتئ  إبصائعا  سطى  تةئرعا  وعضثا 

السسضرغئ سطى افصض.
٢- إن تراطإ غثرك خسعبئ افطر طع تطفائه وإصظاسعط، 
ولعثا ضاإ سطى تعغار غعم ٢٠١٨/٧/١٠ وعع غاعجه 
ظتع صمئ الظاتع شغ بروضسض "إن لصاءه (المظازر غعم 
الروجغ  الرئغج  طع  عطسظضغ  شغ   (٢٠١٨/٧/١٦
بعتغظ صث غضعن أجعض طظ صمئ افذطسغ"، إن ضقطه 
عثا شغه ظسئئ ضئغرة طظ الختئ، شروجغا تئثو ضالثاظع 
والمساسث لاصثغط الثثطات فطرغضا شغ جئغض تتصغص 
بسخ المخالح لعا، ولازعر ضأظعا دولئ ضئرى طآبرة 
سالمغا بةاظإ الثولئ افولى، وضثلك لضش حر أطرغضا 
سظعا وخاخئ شغ طظطصئ ظفعذعا وطتغطعا الثي تسمض 
أطرغضا سطى اقحاشال به لطسغطرة سطغه. أطا أوروبا شعغ 
اتتادعا  شأوجثت  والمظاشج،  والثخط  ضالظث  تزعر 
افوروبغ لاصش شغ وجه أطرغضا وتظاشسعا، ولعثا تاثث 
سطى  وتسمض  طسادغا،  طعصفا  اقتتاد  عثا  طظ  أطرغضا 
طظه،  برغطاظغا  خروج  شأغثت  سطظغئ،  بخعرة  تفضغضه 
وعاجط تراطإ جغاجئ تضعطئ تغرغجا طاي الئرغطاظغئ 
الاغ تاعجه ظتع إصاطئ جعق ترة طع اقتتاد افوروبغ 
بسث خروجعا طظ اقتتاد صائق "خطئ طاي جاصدغ سطى 
افرجح سطى اقتفاصغئ طع أطرغضا، فظعط إذا أبرطعا اتفاصا
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

/c/AlraiahNet

الةعاب: لقجابئ سطى عثه افجؤطئ تعل الصمئ افطرغضغئ 
ظسئغًا  ذعغطئ  شارة  بسث  ظصعل:  عطسظضغ  شغ  الروجغئ 
طظ الاعتر شغ السقصات افطرغضغئ الروجغئ بثأت جظئ 
أطرغضا  شردت  الصرم  ججغرة  روجغا  ضمئ  تغظ   ٢٠١٤
وأوروبا بفرض سصعبات اصاخادغئ سطى روجغا، واحاث 
الاعتر بغظ الئطثغظ طع ظعاغئ إدارة أوباطا الاغ اتعمئ 
روجغا بالاثخض شغ اقظاثابات افطرغضغئ لخالح المرحح 
اقجاماسات  سمطغاً  تعصفئ  التغظ  ذلك  وطظث  تراطإ، 
سالغئ المساعى بغظ الةاظئغظ... وسطى الرغط طظ اجاماع 
الرئغسغظ طرتغظ صئض عثه الصمئ، إذ الاصغا سطى عاطح 
صمئ السحرغظ شغ عاطئعرغ بألماظغا شغ تمعز ٢٠١٧، والاصغا 
سطى عاطح طظاثى الاساون اقصاخادي (أبغك) شغ شغاظام 
شغ تحرغظ الباظغ ٢٠١٧، إق أن تطك الطصاءات لط ترتص إلى 
طساعى الصمئ، شضاظئ لصاءات سابرة لط تثخ بما غضفغ 
شغ المطفات الساخظئ بغظعما. وخقل شارة السام والظخش 
الاغ عغ سمر إدارة تراطإ جسئ روجغا بحضض تبغث 
لسصث صمئ بغظ الرئغسغظ إق أن أطرغضا ضاظئ تآجض ذلك، 
وضاظئ تاثث طظ الاأجغض وجغطئ لطدشط سطى روجغا. 
وظطئ روجغا تظازر طئادرة طظ تراطإ لاتسغظ السقصات 
بغظعما، إق أظعا ضاظئ تثرك خسعبات تتصغص ذلك ظزرًا 
لما غةااح أطرغضا طظ طعجئ طسارضئ ضئغرة لاعجعات 
الاتصغصات  شغ  ذلك  آبار  ظعرت  وصث  تراطإ،  الرئغج 
المفاعتئ ضث روجغا، واجاصاقت أسداء شغ شرغص تراطإ 

بسئإ السقصئ المجسعطئ طع روجغا.
وعضثا شصث أخئح سصث لصاء طضامض سطى طساعى الصمئ 
تطماً روجغاً ضئغرًا شحطئ روجغا شغ تتصغصه. وأخئح ذلك 
طمضظاً شصط بسث أن صررت أطرغضا ذلك (وأسطظ الماتثث 
باجط طةطج افطظ الصعطغ افطرغضغ، عارغئ طارضعغج، 
الثمغج الماضغ "٢٠١٨/٠٦/٢١م"، أن طساحار الرئغج 
افطرغضغ لحآون افطظ الصعطغ بعلاعن، جغجور طعجضع 
شغ ظعاغئ الحعر الةاري وجغئتث الاظزغط لسصث صمئ 

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

السياسة هي رعاية شؤون 
األمة داخليًا وخارجيًا

روسيا المجرمة تحكم على األخت جنات بيسبالوفا
بالسجن خمس سنوات بتهمة االنتماء لحزب التحرير

الصمئ افطرغضغئ الروجغئ 
يف عطسظضغ

آال
ب ج
جعا

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
آال
ب ج
جعا

السآال: سصث الرئغسان افطرغضغ والروجغ الصمئ بغظعما شغ عطسظضغ ساخمئ شظطظثا غعم اقبظغظ ٢٠١٨/٧/١٦ شعض 
غسظغ ذلك اظاعاء الاعتر بغظ الثولاغظ؟ وعض طظ دققت لسصث عثه الصمئ بسث صمئ دول الظاتع ٢٠١٨/٧/١٢ والاعتر 
الثي ذفا سطى السطح بغظ أطرغضا وتطغفاتعا افوروبغات؟ وعض لعا تأبغر سطى السقصئ الروجغئ الخغظغئ؟ بط عض 

طظ أبر لعثه الصمئ سطى الاسعغئ شغ جعرغا؟
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شغ الةطسئ الاغ سصثعا الضظغسئ الغععدي (الئرلمان) 
المصثم  المحروع  سطى  المعاشصئ  صرر  باارغت ٢٠١٨/٧/١٩ 
بأغطئغئ  البالبئ؛  بالصراءة  الثولئ،  غععدغئ  بثخعص 
٦٢ خعتا... وغظّص عثا الصرار سطى (غععدغئ، أو صعطغئ 
الثولئ) ضما غظص سطى أن تظمغئ اقجاغطان الغععدي 
طظ الصغط العذظغئ، وجغسمض الضغان سطى تحةغسه ودسط 
تأجغسه... وبسث إصرار الصرار طئاحرة وصش رئغج ضغان 
وصال:  الضظغسئ  أسداء  شغه  حضر  خطابا  وألصى  غععد، 
وشغ  (إجرائغض)،  دولئ  تارغت  شغ  تارغثغئ  لتزئ  "إظعا 

تارغت الترضئ الخعغعظغئ".
السغاجغ  الصرار  لعثا  المساصئطغئ  افعثاف  عغ  شما 
بالظسئئ لضغان غععد، وبالظسئئ لما غسمى بسمطغئ السقم 
بثخعص صدغئ شطسطغظ؟ وطاذا صرر تضام المسطمغظ 

تةاه عثه الصرارات الخعغعظغئ الثطغرة؟!
إن عثا الصرار - الصثغط الةثغث - عع ضما سئر سظه رئغج 

ضغان غععد؛ ضمظ المحروع الخعغعظغ شغ المظطصئ؛ 
وغعثف إلى إشراغ شطسطغظ طظ أعطعا طساصئق، وتسإ 
خطعات طااابسئ وطثروجئ... أطا بالظسئئ لسمطغئ السقم 
شإن عثا المحروع غافص طع ظزرة غععد لسمطغئ السقم، 
افظزمئ  وطع  شطسطغظ  أعض  تمبغض  غثسعن  طظ  طع 
المتغطئ بافرض المئارضئ شطسطغظ؛ وظزرة غععد عغ 
إصاطئ دولئ حضطغئ طرتطغئ فعض شطسطغظ؛ بتغث تمعث 
طساصئق لفعثاف الخعغعظغئ والمحروع الخعغعظغ، وق 

تاسارض أو تاظاصخ طسه.
افخغر؛  وق  افول  الصرار  عع  لغج  عثا  أن  والتصغصئ 
السغطرة  شغ  الخعغعظغ؛  المحروع  خثطئ  بثخعص 
أعطعا  طظ  وإشراغعا  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  سطى 
طساصئق... شصث جئص عثا المحروع طحارغع سثة شغ 
تجب  صرار  طظعا  ٢٠١٧؛  السابص  والسام   ٢٠١٨ السام  عثا 
 ٢٠١٧/١٢/٣١ باارغت  غععد  ضغان  شغ  التاضط  الطغضعد 
بافغطئغئ الساتصئ سطى طحروع غصدغ بفرض صاظعن 
ضغان غععد سطى المساعذظات، واطاثاداتعا شغ الدفئ 
الشربغئ (طظاذص ج) - بما شغعا الصثس... وسرض عثا 
إق أن  طرة؛  طظ  أضبر  الضظغسئ إلصراره  سطى  المحروع 
ظاظغاعع ذطإ تأجغض الاخعغئ سطغه لما بسث تفاخغض 
الصرن...  خفصئ  بثخعص  الةثغثة  أطرغضا  طصارتات 
الضظغسئ؛  شغ  الاخعغئ  تط   ٢٠١٨/١/٢ تارغت  وشغ 
بعجعب التخعل سطى طعاشصئ بطبغ ظعاب الضظغسئ - 
أي ٨٠ طظ أخض ١٢٠ - سطى أي صرار بالاظازل سظ افراضغ 
الصثس،  طثغظئ  طظ  ججءا  غععد  ضغان  غسائرعا  الاغ 
إضاشئ إلى ذلك، غسمح الصاظعن باشغغر الاسرغش الئطثي 
طظ  أججاء  إسقن  إطضاظغئ  غسظغ  طا  الصثس،  لمثغظئ 
بغان  بتسإ  طظفخطئ)،  (ضغاظات  المصثجئ  المثغظئ 
خادر سظ الئرلمان... وشغ تارغت ٢٠١٨/٥/١٤ تط اإلسقن 
سمطغا سظ ظصض السفارة افطرغضغئ إلى الصثس؛ وذلك 
طمبض  وتدره  سثة،  دول  تدرته  رجمغ  اتافال  شغ 
سظ الرئغج افطرغضغ... بط جاء عثا الصرار وعع صعطغئ 
الثولئ، وصث غائسه شغ افحعر المصئطئ صرار ضط (طظاذص 

خطرعا  طظ  تثر  بض  الثولغئ  المآتمرات  شغ  غحارك 
وطظ المحارضئ شغعا، ولط غترض سطى اقصااال الثي 
تخض بغظ الفخائض بض سطى السضج تاول طظسه بضض 

العجائض المحروسئ...
وإذا ظزرظا إلى ضض المساوئ الاغ تخطئ شغ البعرة 
سمض  جظةثه  بض  شغعا،  غثًا  الاترغر  لتجب  ظةث  شطظ 
سظ  ظاتب  وسغ  ــقص؛  وإخ وسغ  بضض  إزالاعا  سطى 
إدراضه لطئغسئ الخراع وأعثاشه وذرغصئ تظفغث عثه 
افعثاف وأجالغإ تظفغثعا وافدوات المساثثطئ شغ 
طتعر  عع  اإلجقم  جسض  سظ  ظاتب  وإخقص  الاظفغث، 
سمطه شغ سصغثته وافتضام المظئبصئ سظعا، شعع تجب 
طاشغرات  طع  تطعظه  وسثم  بئاته  غفسر  وعثا  طئثئغ، 
بسمض  اقجاسثاف  خثاسا  الشرب  تاول  ولعثا  العاصع، 
وأذطص  َقلِيلُوَن﴾  ِذَمٌة  لرَِشْ ــُؤَالءِ  َهٰ ﴿إَِنّ  التجب  عثا 
الرجمغئ  غغر  الئحرغئ  وضقبه  اإلسقطغئ  طاضغظاه 
طظ  والاصطغض  خعرته  وتحعغه  التجب  عثا  لمتاربئ 

حأظه واقجاعجاء به...
ظسط ق بث طظ إدراك ذلك ضطه صئض التثغث سظ التض 
أن  الظاس  طظ  الضبغر  غتطط  تغث  البعرة،  غظصث  الثي 
التض غضمظ بأن تاثخض الصعة اإللعغئ وبحضض طئاحر 
شاصطإ المعازغظ وتتصص الشطئئ لطمسطمغظ، والتص أن 
عثا الاثخض طمضظ وضائظ إن حاء اهللا ولضظه طحروط، 
وتاطثص  والختابئ،  لفظئغاء  ضاظئ  الحروط  وعثه 

الغعم شغ حروط بقبئ: 
السطماظغ  المثظغ  المحروع  الظاس  غرشخ  أن  أولعا: 
طةالسعط  سئر  وغافصعن  المطاتغ،  أو  التطغص  جعاء 
وطمبطغعط وأشرادعط سطى تئظغ طحروع الثقشئ سطى 
وتسالى  جئتاظه  ربظا  سطغظا  أوجئه  الثي  الظئعة  طظعاج 
ساجق  افطر  عثا  غضعن  وأن  ؛  اهللا  رجعل  به  وبحر 

شافطر جطض.
وباظغعا: أن تةعر افطئ بعثا المحروع وبضض وجائض 
بغظ  الةعر؛ والتصغصئ إن الةعر بالثقشئ ُغسائر طغباصاً 
الظاس وبغظ اهللا، أظظا غا رب ق ظثحى جعاك، شاجسض 
عع  الةعر  إن  بظخرك،  واظخرظا  طسظا  جئتاظك  صعتك 

بالدئط طسظى ﴿ِإْن َتْظُخُروا اهللاََّ﴾.
وبالبعا: ططالئئ افطئ سئر طةالسعا وطمبطغعا وأشرادعا 
بأن تسّطط صغادة البعرة لطصادر سطى تتّمض عثا المحروع 
المثطخعن  السسضرغعن  غاصثم  وأن  جغاجغئ،  صغادة 

لظخرة عثه الصغادة السغاجغئ العاسغئ والمثطخئ.
إن تتصغص عثه الحروط بسث اقتضال سطى اهللا الصاعر 
واإلغمان  غاثّطش،  ق  الثي  بعسثه  والبصئ  سئاده،  شعق 
لضفغض  عثا  إن  ولطمآطظغظ،  ولرجعله  هللا  السّجة  بأن 
طعصش  اتثاذ  وأطا  تسالى،  اهللا  طظ  الظخر  باجاتصاق 
غرف  ضمظ  دشاسغئ  أسمال  شغ  اقظثراط  أو  اقظازار 
سمطغات ق تائظى صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ، شعع 
شغ  ووصــعع  الماضررة،  الثغاظئ  لسغظارغععات  تضرار 
الفثاخ الزاعرة، وتدغغع لطادتغات السزغمئ، وعثا طا 
ق غصئطه طآطظ ق غصئض أن ُغطثغ طظ الةتر ذاته طّرتغظ.
طتالئ،  ق  دغظه  ظاخر  اهللا  أن  المآضث  لمظ  ــه  وإظ
الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  اهللا  بإذن  وجاضعن 
أتمث  رواه  شغما  الصائض    اهللا  رجعل  بعا  بّحرظا  ضما 
والطغالسغ وغغرعما «...ُبطَّ َتُضعُن ِخَقَشٌئ َسَطى ِطْظَعاجِ 
صعة  طظ  أوتغظا  طا  بضض  لعا  السمض  شعجإ  ِة».  الظُُّئعَّ
وأن ظماطك ضاشئ افدوات وظئاضر ضاشئ افجالغإ وشص 
ذرغصئ طتثدة رجمعا رجعل اهللا  تاى تظاصض افطئ 
الثي  والععان  الثل  سخر  طظ  بمةمعسعا  اإلجقطغئ 
وشصر  صاض  طظ  سظه  ظاب  وطا  الةئري  التضط  شرضه 
واظاعاك أسراض إلى سخر السجة والضراطئ وطا جغظاب 
وجض...  سج  اهللا  تضط  ظض  شغ  وعظاء  جسادة  طظ  سظه 

وشغ ذلك شطغاظاشج الماظاشسعن.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا 

ضغان غععد غصرر صعطغئ الثولئ... شماذا صّرر 
تضام املسطمني؟!
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طظاذص  طظ  ضبغر  سطى  الُمةرم  الظزام  أجعج  أن  بسث 
تثغث  عع  إدلــإ  طسرضئ  سظ  التثغث  بات  البعرة، 
التطعل،  لعا  ُتصارح  الاغ  افجاجغئ  والصدغئ  الساسئ، 
شاثرج أخعات ُتطمؤظ الظاس وتسثعط وتمظغعط بأن 
إدلإ لغسئ ضشغرعا؛ شعغ بتماغئ الظزام الارضغ الثي 
طظاذص  بغظ  الةئعئ  ذعل  سطى  طراصئاه  ظصاط  زرع 
تمظع  لط  الاغ  الظصاط  تطك  البعار،  وطظاذص  الظزام 
ذائرات روجغا طظ أن تظفث إجراطعا بتص أعض الحام 

طاى تحاء!
تحضغض  شغ  غضمظ  التض  أن  تــرى  أخــرى  وأخـــعاٌت 
إبساد  بسث  افطعر  زطام  تساطط  طثطخئ  سسضرغئ  صّعة 
ولضظ  بالعةعم،  الصعة  عثه  لائادر  الثائظئ،  الصغادات 
والثي  الدفادع  سمض  سظ  تاشاشض  افخــعات  عثه 
راشسغظ  "تمغمغط"  شغ  الروس  طفاوضئ  شغ  جغارضج 
حسار "تصظ الثطاء"، طسطظغظ اقجاسقم الضاطض وإلصاء 
السقح، بغظما الُمصاتطعن طظحشطعن برد السثوان، ضما 

تخض شغ ضبغر طظ المظاذص شغ الحام...
إذ  سزغط  أطر  إدلإ  طسرضئ  سظ  التثغث  إن  بالاأضغث 
سظ  غئتث  الةمغع  وبات  البعرة،  صقع  آخر  عغ  ُتسائر 
تّض ُغظصث عثه البعرة طما وصسئ شغه طظ برابظ المال 
السغاجغ الصثر، وطظ تسّطط صادة طا ظخروا إخعاظعط 
تاى غظاخروا فظفسعط، رضعا أن ُغصّاض إخعاظعط وعط 
غافرجعن بض وغصااطعن شغما بغظعط، وارتئطعا بأجعجة 
المثابرات السالمغئ واإلصطغمغئ والاجطعا أواطرعا شأوصفعا 

الةئعات ووصسعا شغ تفرة العثن والمفاوضات...
بث  ق  البعرة؛  جغظصث  الثي  التض  سظ  التثغث  وصئض 
طظ إدراك أن دول السالط لط تاآطر سطى بعرة الحام 
فظعا ذالئئ برغغش خئج أو تصغئئ وزارغئ أو إخقتات 
الظزام  تصاطع  أن  أرادت  بعرة  فظعا  بض  دجاعرغئ، 
به  وتسائثل  الشرب،  طخالح  غتفر  الثي  السطماظغ 
رشدعا  المسطمغظ  الحام  أعض  وفن  اإلجــقم،  ظزام 
بأسطى  وخثتعا  دغظعط،  شغ  الثظغئ  وأبــعا  الائسغئ 
ظرضع  و"لظ   ،" طتمث  جغثظا  لفبث  "صائثظا  خعتعط 
إق هللا" و"المعت وق المثلئ"، شضان عثا الصاض والاثطغر 
والاعةغر وضاظئ عثه الادتغات الةسام الاغ غساتصعا 

طظعط اإلجقم السزغط.
الغعم  البعرة  إلغه  وخطئ  طا  أن  إدراك  طظ  بث  وق 
وجصط  الخفعف،  تماغجت  صث  تغث  سزغط،  خغٌر  شغه 
أولؤك  تاى  الصثر،  السغاجغ  بالمال  ارتئط  طظ  ضض 
دطاء  شغ  أوغطعا  شصث  اإلجقم؛  حسارات  رشسعا  الثغظ 
الظاس  ودشسعا  اإلتاوات  سطغعط  وشرضعا  المسطمغظ 
الثغظ  أولؤك  وضثلك  واقجاسقم،  الافاوض  لصئعل 
أسطظعا خقشئ طجسعطئ صث تئغظ أن إسقظعط طا ضان إق 
المعجعدة  المحرصئ  الخعرة  وإلزالئ  الثقشئ  لاحعغه 
وخاخئ  والثطفاء  الثقشئ  سظ  المسطمغظ  أذعان  شغ 
سظعا؛  بثق  طحععئ  خعرة  وزرع  الراحثغظ؛  الثطفاء 
الخعرة  لفذعان  غائادر  الثقشئ  ذضــرت  إذا  تاى 
المحععئ شغظفر الظاس طظعا وطظ الساططغظ المثطخغظ 
لعا؛ الثغظ طا شاؤعا غئثلعن جعثعط لضحش المآاطرات 
وضحش  وخطره،  الصثر  السغاجغ  المال  طظ  والاتثغر 
دور افظزمئ الاغ اّدسئ خثاصاعا ضالظزاطغظ الارضغ 

والسسعدي وغغرعما...
عع  الخفعف  تماغج  طظ  افعط  أن  إدراك  طظ  بث  وق 
جّض  غتمطه  الثي  الشربغ  المحروع  المحارغع؛  تماغج 
صغادات الفخائض والصعى السغاجغئ؛ وطحروع الثقشئ 
عثا  الاترغر،  تجب  غتمطه  الثي  الظئعة  طظعاج  سطى 
التجب الثي لط غساصض الظاس ولط غسثبعط بض تسرض 
حئابه لقساصال والاسثغإ، ولط غةطج طع المثابرات 
الثولغئ جعاء الارضغئ أو الصطرغئ أو غغرعا طظ طثابرات 
الثول، ولط غحارك شغ غرف الاآطر "المعك والمعم" 
ولط غثُع إلى العثن والمفاوضات بض تثر طظعا، ولط 

ج) والمساعذظات، بالاخعغئ سطغه شغ الضظغسئ...
والسآال الثي غرد عظا: عثا طا صرره تضام غععد؛ تةاه 
شسض  شماذا  المئارضئ...  وافرض  والمصثجات  الصثس 
تضام المسطمغظ تةاه عثا افطر الةطض الثطغر؟ عض صام 
تضام المسطمغظ بصطع السقصات وذرد السفراء الغععد؟ 
عض صاطعا باةغغح الةغعش ظخرة لفصخى، والصثس 
وفعض افصخى؟ عض صاطعا بإلشاء المفاوضات واسائارعا 
اساراشعط  بحطإ  صاطعا  عض  واتث؟  ذرف  طظ  قغغئ 
بضغان غععد شغ صمئ بغروت السربغئ جظئ ٢٠٠٢، وصمئ 
الزعران جظئ ٢٠١٨، وصمئ إجطظئعل "اإلجقطغئ" جظئ 
٢٠١٨؟ عض صاطعا بإلشاء ضاشئ اقتفاصات المعصسئ طع ضغان 

غععد شغ ضاطإ دغفغث وأوجطع ووادي سربئ؟!
إظعط لط غفسطعا عثا وق ذاك، ولظ غفسطعا حغؤا تةاه 
الصثس وق المصثجات، بض إظعط طسامرون شغ الاآطر 
طع غععد؛ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ شغما غسمى بخفصئ 

الصرن، وشغ دسط عثا المحروع اصاخادغا وجغاجغا!!
إن تضاطاً صث شرذعا بافرض المئارضئ شطسطغظ، وتآطروا 
سطغعا؛ طظث جاغضج بغضع طرورا بعسث بطفعر، وطرورا 
باغاخابعا طظ صئض اإلظةطغج - بسث تآطر تضام المسطمغظ 
 - سطغعا  تاشزئ  الاغ  السبماظغئ  الثقشئ  عثم  سطى 
جظئ ٤٨، ٥٦، ٦٧  المخطظسئ  الاآطرغئ  بالتروب  وطرورا 
- والاغ طعثت لصغام ضغان غععد سطى برى شطسطغظ 
الطاعر الطععر، وطرورا بمساعثات طا غسمى بالسقم، 
واقساراشات شغ بغروت والزعران وإجطظئعل وغغرعا... 
إن تضاطاً عثه تالعط وعثا تارغثعط تةاه شطسطغظ، 
جغئصعن شغ دائرة الثغاظئ تاى إضمال الفخض افخغر 
لخالح  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  تفرغس  وعع  طظعا؛ 

غععد إلضمال شخعل المحروع الخعغعظغ.
إن افرض المئارضئ شطسطغظ تتااج إلى صادة سزام؛ 
الثغظ  خقح  وأطبال  الصثس،  شاتح  سئغثة  أبغ  أطبال 
والزاعر بغئرس المتررغظ لعا طظ رجج الخطغئغغظ 
راحثة  خقشئ  ظض  شغ  إق  غضعن  ق  وعثا  والمشعل... 
والاآطر  الثغاظئ  سروش  وإزالئ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
سطى صداغا أطئ اإلجقم... سظثعا تسعد شطسطغظ إلى 
أخطعا؛ لغخثق شغعا تثغث المخطفى ؛ تغث بحر 
شصال:  الجطان.  آخر  شغ  الثقشئ  تاضرة  جاسعد  بأظعا 
َدَنْت  َفَقْد  َسِة  َُقدَّ اْل اَألْرَض  َنَزَلْت  َقْد  َالَفَة  ِ اْل َرَأْيَت  «ِإَذا 
َأْقَرُب  َمِئٍذ  ْ َي اَعُة  َّ َوال َاُم  اْلِع ُر  َالِزُل  َواْلََالِبلُ   َواْألُُم الزَّ
داود  أبع  رواه   « َرْأِس  ْ ِم َهِذِه  َيِد   ْ ِم الَّاِس   ْ ِم
شغ جظظه. وشغ رواغئ ذضرعا ابظ سساضر شغ تارغثه 
ِديَِة،  َ ِاْل ْعِد  َ  ٌ اِئ َ اَألْمُر  صال: «َهَذا    الرجعل  سظ 
 َّ ُث ِديَِة،  َ ِاْل  َّ ُث ِاْلِعَراِق،   َّ ُث َرِة،  ِز َ ِاْل  َّ ُث اِم،  َّ ِال  َّ َّ ُعْقُر َداِرَها، ُث ْقِدِس َفَ َ ِت اْل ْ اَن ِبَ َ ْقِدِس، َفِإَذا  َ ِت اْل ْ ِبَ
ْ َأَبًدا» شظسأله تسالى أن  ِه َد ِإَلْ ٌم َفَُع ْ ِرَجَها َق ْ ُ  ْ َوَل
الروغئدات،  التضام  بجوال  أوق  اإلجقم؛  أطئ  غضرم 
شساد  لاجغض  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة  وبالثقشئ 
بثخعص  السغاجغئ،  وطحارغسعط  وحرورعط  غععد 

 شطسطغظ والمسطمغظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*ـ  ـ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج ٢٨ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/١٢م) الثئر الاالغ: "باخرف": "جثد رئغج وزراء 
ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع الغعم الثمغج طعصفه الخرغح بسثم رغئاه شغ تعثغث ظزام بحار افجث شغ جعرغا فظه 
لط غططص رخاخئ واتثة شغ الةعقن المتاض طظث أربسغظ ساطا، طعضتا أن طا غعمه عع إخراج الصعات اإلغراظغئ طظ 
جعرغا. وظصطئ ختغفئ عآرتج سظ ظاظغاعع صعله لطختفغغظ صئغض طشادرته طعجضع "لغسئ لثغظا طحضطئ طع ظزام 

افجث، شسطى طثى أربسغظ ساطا لط غاط إذقق رخاخئ واتثة طظ طرتفسات الةعقن"."
ظزام  وتماغئ  سغظغظ،  ذي  لضض  سغاظا  ظاعرة  فطرغضا  والعلث  العالث  السعري  الظزام  سمالئ  :إن 
جعرغا فطظ وأطان غععد وضغاظعط الشاخإ تحعث سطغه أربسئ سصعد خطئ طظ تضط آل أجث، تغث إظعط 
لط غططصعا ولع رخاخئ واتثة سطى ضغان غععد الثي غتاض الةعقن أغدا طظث أضبر طظ ٥٠ ساطا، طع أن 
الئسبغ  الظزام  أن  التصغصئ  وضتاعا.  سحغئ  بغظ  وشطسطغظ  الةعقن  غترر  أن  غساطغع  السعري  الةغح 
لئج بض ُألئج بعب المماظسئ لثثاع السثج طظ الظاس؛ وذلك لامرغر طحارغع جغثته أطرغضا شغ المظطصئ 
طظ خقل اتاعاء ترضات المصاوطئ ضغ غضعظعا تتئ جغطرته. والثقخئ عغ أن تضام جعرغا، طبطعط طبض 
باصغ تضام المسطمغظ، سمقء أوشغاء لطشرب الضاشر المساسمر، غظفثون جغاجاته وغتصصعن طخالته، وإن 

اخاطفئ شغ ذلك افجالغإ وتسثدت الرؤى.

نتنياهو: نظام آل أسد يحفظ أمن يهود على مدى 40 عاما
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 السثد ١٩٢  ٣ افربساء ١٢ طظ ذي الصسثة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢٥ تمعز/ غعلغع ٢٠١٨ طـ  

ذو   ٩ افتث   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠١٨/٠٧/٢٢م)  ١٤٣٩عـ،  الصسثة 
ألش  سظ  غجغث  طا  "اصاتط  شغه:  ورد 
طساعذظ غععدي المسةث افصخى 
تماغئ  تتئ  افتث،  خئاح  المئارك 
باأدغئ  وحرسعا  اقتاقل  حرذئ 
ذصعس تطمعدغئ، وجط تالئ طظ 
الاعتر بغظ المخطغظ الثغظ تاولعا 
اقصاتام  وغأتغ  لقصاتام.  الاخثي 
اجاةابئ لثسعات طظزمات غععدغئ 
"ذضرى  غسمى  طا  إلتغاء  طاطرشئ 
الصعى  دسئ  شغما  العغضض"،  خراب 
العذظغئ واإلجقطغئ شغ الصثس إلى 

"الظفغر السام والرباط شغ المسةث افصخى بسث اصاتاطه طظ صئض طؤات المساعذظغظ". بثوره، أضث طثغر حآون 
المسةث افصخى المئارك، الحغت سمر الضسعاظغ، أن عظاك "عةمئ طسسعرة سطى المسةث افصخى المئارك طظ صئض 
الماطرشغظ الغععد"، قشاا أن سثد المصاتمغظ لفصخى وخض ١٠٢٣ طساعذظاً، بتماغئ الصعات الثاخئ (اإلجرائغطغئ)". 
وجئص اقصاتام تمطئ اساصاقت حظاعا صعات اقتاقل شغ الئطثة الصثغمئ بمثغظئ الصثس المتاطئ ذالئ طرابطغظ 

وظاحطغظ شغ طةال الاخثي قصاتاطات المساعذظغظ لفصخى".
:إلى طاى أغعا المسطمعن غسامر اساثاء جظعد غععد سطى المسةث افصخى، وتسامر صطسان طساعذظغه 
باصاتاطه، دون صغاطضط - خاخئ الةغعش - سطى تماغاه والثود سظه؟! إلى طاى غئصغ اإلجراء العتغث لطثود سظ 
افصخى عع ذلك الثي غصعم به الُسّجل طظ أعض شطسطغظ خاخئ المصثجغغظ الثغظ غاخثون لغععد بخثورعط 
السارغئ وبرباذعط شغ المسةث تغث غاسرضعن لطدرب المئرح ولطمقتصئ والمطاردة واقساصال؟! شعض تسةج 
أطئ حارشئ سطى المطغارغظ سظ اقظاخار لمسرى ظئغعا؟! أغظ جغعحعا الةرارة وأغظ ذائراتعا العثارة؟! ألغج شغ 
جغعحظا صائث تصغ ظصغ غطئغ ظثاء افصخى افجغر وغاأجى بخقح الثغظ، شغفك أجره وغترره طظ صغثه، شغضعن 

إن حاء اهللا طظ الفائجغظ المفطتغظ شغ الثظغا واآلخرة؟!

بدرورة اقظخغاع لطمطالإ افطرغضغئ وزغادة الظفصات 
الثشاسغئ شغ الظاتع... أي أن أطرغضا ضشطئ سطى دول 
اقتتاد افوروبغ سئر تصاربعا طع روجغا، وعثا عع أتث 
افعثاف افطرغضغئ الرئغسغئ لسصث الصمئ بغظ تراطإ 

وبعتغظ.
الظتع  سطى  غسغر  شافطر  الخغظغ  الةاظإ  سطى  وأطا   -٣

الاالغ:
وصع  سطى  ضثلك  الروجغئ  افطرغضغئ  الصمئ  اظسصثت  أ- 
ترب تةارغئ تحظعا أطرغضا ضث بضغظ. شما إن اجاظفثت 
أطرغضا الثثطات الخغظغئ باطغغظ طعصش ضعرغا الحمالغئ 
ووضسعا سطى جضئ التطعل السطمغئ وإبساد حئح الترب 
بالصمئ  ذلك  تمبض  وصث  الضعرغئ،  الةجغرة  حئه  شغ 
افطرغضغئ الضعرغئ الحمالغئ شغ جظشاشعرة ٢٠١٨/٦/١٢، 
وتطصئ الخغظ حضرًا طظ الرئغج افطرغضغ سطى جععدعا 
شغ ذلك، وطا إن تمئ عثه افطعر تاى أخثت أطرغضا 
باظفغث جغاجاتعا الاغ أسطظعا تراطإ ضث الخغظ تاى 
صئض أن غخئح رئغساً... شفرضئ أطرغضا رجعطاً جمرضغئ 
السظئ،  شغ  دوقر  ططغار  بصغمئ ٥٠  خغظغئ  واردات  سطى 
شردت الخغظ بفرض رجعم جمرضغئ بالصغمئ ظفسعا 
سطى واردات أطرغضغئ، وأسطظئ أطرغضا سظ خطئ جثغثة 
بفرض رجعم جمرضغئ سطى واردات خغظغئ أخرى بصغمئ 
٢٠٠ ططغار دوقر، افطر الثي ق غمضظ لطخغظ أن ترد سطغه 
بافجطعب ظفسه، وذلك فن إجمالغ وارداتعا طظ أطرغضا 
١٣٠ ططغار دوقر، بغظما تئطس خادراتعا فطرغضا ٥٠٠ ططغار 
دوقر، طا غتمض الخغظ سطى الافضغر شغ وجائض أخرى 

لطرد سطى الترب الاةارغئ طع أطرغضا.
ب- لصث ضاظئ إتثى تطك العجائض الخغظغئ عغ الاصارب 
طع روجغا، شضان أن سصثت طظزمئ حظشعاي اجاماسعا 
افخغر شغ الخغظ ٢٠١٨/٦/١٠ بالاجاطظ طع اجاماع الثول 
 (٢٠١٤ جظئ  روجغا  طظه  ذردت  (الثي  السئع  الخظاسغئ 
المظسصث شغ ضظثا ٢٠١٨/٦/٩. وعثان اقجاماسان أظعرا 
والحرق  ضظثا  شغ  غةامع  شالشرب  السالط،  شغ  اظصساطا 
غةامع شغ الخغظ، وعثا ق غروق فطرغضا بسث أن رجثئ 
عغمظاعا السالمغئ سصإ اظعغار اقتتاد السعشغغاغ جظئ 
١٩٩١. ورأت أطرغضا بق حك أن الثولاغظ الفاسطاغظ شغ 
واحظطظ  تثعض  الاغ  الخغظ  عما  حظشعاي  طظزمئ 
تةارغئ، وروجغا الاغ تفرض أطرغضا سطغعا  طسعا ترباً 
سصعبات صاجغئ وطاجاغثة. وطظ ظاتغئ أخرى رأت أطرغضا 
أن روجغا والخغظ غمضظ أن غجداد ترابطعما شغ ظض 
خخمغظ  واسائارعما  ضثعما،  افطرغضغئ  السغاجئ 
طامردغظ شغ الاةارة والسغاجئ الثولغاغظ، وشغ ظض 
شصث  وروجغا  الخغظ  تةاه  افطرغضغئ  السغاجئ  تطك 
حاعثت أطرغضا أن جغاجاعا تطك تثشع الثولاغظ لمجغث 
طظ الاصارب والاساون بما شغ ذلك الةاظإ السسضري. 
شالثولاان روجغا والخغظ تحسران أظعما شغ طعاجعئ 
خخط واتث عع العقغات الماتثة، وأن تساوظعما غسجز 
الخغظغ  الثشاع  وزغر  رجالئ  ضاظئ  وصث  صعتعما،  طظ 
بالشئ الاسئغر سظ عثا الحسعر، شصث (اجاصئض وزغر الثشاع 
الروجغ جغرغغ حعغشع ظزغره الخغظغ وي شظس خه الثي 
وخض إلى طعجضع سطى رأس وشث سسضري لطمحارضئ شغ 
طآتمر طعجضع لفطظ الثولغ. وصال وي شظس خه خقل 
الطصاء طع حعغشع إظه غصعم بعثه الجغارة "لثسط الةاظإ 
الثولغ.  لفطظ  طعجضع  طآتمر  تظزغط  شغ  الروجغ 
وصث وخض العشث الخغظغ لضغ غسرف افطرغضغعن سظ 
الروابط الصعغئ بغظ الصعات المسطتئ الخغظغئ والروجغئ، 
وخاخئ شغ العضع التالغ". وأضث العزغر الخغظغ: "وخطظا 
لثسمضط. وإن الةاظإ الخغظغ طساسث لغسئر جعغئ طع 
المعتث  وطعصفظا  المحارك  صطصظا  سظ  الروجغ  الةاظإ 

بحأن الصداغا الثولغئ المعمئ") روجغا الغعم ٢٠١٨/٤/٣.
باصارب  لروجغا  افطض  شاح  أن  أطرغضا  رأت  ولثلك  ج- 
أطرغضغ طسعا جغآدي إلى تئاسث بغظ روجغا والخغظ، 
وشغ الظعاغئ تفضغك تتالفعما العح صئض أن تضامض 
لثى  طا  تسطط  أطرغضا  إن  إذ  السسضرغئ.  خاخئ  أرضاظه، 
روجغا طظ ذاصات سسضرغئ، ووضع عثه الطاصات أو ججء 
طظعا بةاظإ الخغظ جغآدي إلى تصعغاعا وتمطعا سطى 
رشخ السغاجئ افطرغضغئ، أي سثم الثدعع لمطالإ 
واحظطظ. لصث رأت واحظطظ أن عثا افطر جعض الاتصغص، 
شروجغا تاعجه لطخغظ ضاجاراتغةغئ جثغثة لعا بسئإ 
جعء سقصاتعا طع الشرب، شإذا أظعرت أطرغضا حغؤاً طظ 
الاصارب طع روجغا شاثفش الدشط سطغعا شإظعا جاسثل 

سظ طسغرتعا تةاه الخغظ...
لفطض  لضض ذلك رأت واحظطظ أن تفاح لروجغا باباً 
سظ  سعثعا  جابص  إلى  أطرغضا  طع  سقصاتعا  بإسادة 
الاعجه  إلغصاف  أي  الرئغسغظ،  بغظ  الصمئ  ذرغص 
الروجغ ظتع الخغظ، وإذا ضان طظ المئضر التضط سطى 
تتصغص عثه افعثاف افطرغضغئ طظ الصمئ طع روجغا، 
وأن ذلك غسامث سطى الثطعات القتصئ لطاصارب بغظ 
واحظطظ وطعجضع، إق أن أطرغضا غمضظعا وبسععلئ 
بغظ  اآلن  تاى  والشاطخ  العح  "الاتالش"  تفضغك 
ذلك  جئغض  شغ  تاثث  وأطرغضا  والخغظ.  روجغا 
خطعات طاسثدة، تارًة سطى الةاظإ الروجغ ضما شغ 
سصث الصمئ عثه، وتارًة سطى الةاظإ الخغظغ، إذ إن 
المخالح الاةارغئ لطخغظ طع أطرغضا أسزط أولعغئ شغ 

بضغظ طظ أي سقصات لطخغظ طع روجغا.
٤- وزغادة شغ الاأبغر شغما غعثف إلغه تراطإ طظ رجائض 

تعصغئ اجاماع الصمئ طع روجغا طئاحرة بسث صمئ دول 
الظاتع الاغ اظسصثت شغ بروضسض وجط خقشات ضئغرة 
بغظ دول اقتتاد افوروبغ وأطرغضا (اظططصئ شغ بروضسض 
طحتعظئ  تضعن  بأن  تعصسات  وجط  الظاتع  صمئ  الغعم 
بالاعتر، وخاخئ بغظ واحظطظ وتطفائعا افوروبغغظ سطى 
خطفغئ الثقشات تعل الاةارة والظفصات الثشاسغئ واتفاق 
إغران الظعوي. وأصر افطغظ السام لطظاتع غظج جاعلاظئرغ 
بعجعد "خقشات وآراء طثاطفئ بغظ التطفاء") روجغا الغعم 
اقتتاد  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  ووخش   ،٢٠١٨/٧/١١
افوروبغ بـ"الثخط" سطظاً لطمرة افولى شغ تارغت السقصات 
بغظ ضفاغ افذطسغ. وضاظئ الصمئ طع روجغا طظ أعط 
أدوات الدشط افطرغضغئ ضث افوروبغغظ، وبغان ذلك 

ضالاالغ:
أ- عثد الرئغج افطرغضغ تراطإ افوروبغغظ بمعادظئ 
المةطج  رئغج  صال  شصث  أوضراظغا،  بثخعص  روجغا 
افوروبغ، دوظالث تعجك (إن الرئغج افطرغضغ دوظالث 
أوضراظغا  تةاه  روجغا  جغاجئ  دواشع  بأن  أبطشه  تراطإ 
تبغر اعاماطه، واسارف تراطإ، أن تماجه تةاه أوضراظغا، 
 TVN٢٤ لصظاة  تثغث  شغ  تعجك،  وأضاف  بضبغر.  أصض 
الئعلظثغئ: "خقل أتادغث سثة طسغ، لط غتاول دوظالث 
تةاه  التماس  طظ  أصض  بصثر  غحسر  أظه  إخفاء  تراطإ 
أوضراظغا، ولثغه المجغث طظ الافعط ظتع طا شسطاه روجغا 
شغ أوضراظغا".) روجغا الغعم ٢٠١٨/٧/١٥... وزاد الطغظ بطئ 
أن الرئغج افطرغضغ ضان صث أسطظ خقل صمئ "طةمعسئ 
الثول السئع الضئار" شغ تجغران/غعظغع الماضغ، أسطظ 
"أن حئه ججغرة الصرم تسعد لروجغا فن غالئغئ جضاظعا 
طظ الظاذصغظ بالروجغئ" روجغا الغعم ٢٠١٨/٧/١٥. وعثا 
أطر تساس لطشاغئ شغ أوروبا، إذ غظزر افوروبغعن إلى 
أسمال روجغا شغ أوضراظغا باسائارعا سئباً بافطظ افوروبغ 
برطاه ق غمضظ الاساطح طسه، وأن تخرغح تراطإ غسائره 
اقتتاد أطرًا بالس الثطعرة فوروبا شعع غسظغ أن تعثم 

روجغا التثود والثرغطئ افوروبغئ طظ جعئ الحرق!!
بإسادة  فوروبا  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  تعثغث  ب- 
روجغا إلى طةمعسئ السئع الضئار (دسا الرئغج افطرغضغ، 
شغ  ظزراءه  ٢٠١٨/٠٦/٠٨م،  الةمسئ  تراطإ،  دوظالث 
طةمعسئ الثول الخظاسغئ السئع الضئرى إلى الافضغر شغ 
إسادة روجغا إلى المةمعع، وصال تراطإ صئض أن غاعجه 
شغ  قطالئغه  المةمعسئ  صمئ  شغ  لطمحارضئ  ضظثا  إلى 
روجغا  إسادة  وسطغعط  روجغا  "ذردوا  ضغئغك  طصاذسئ 
فظه غةإ أن تضعن روجغا طسظا سطى ذاولئ المفاوضات" 
بسث  البماظغ  طةمعسئ  طظ  اجائسثت  روجغا  وضاظئ 
ضمعا حئه ججغرة الصرم وأخئتئ المةمعسئ تدط جئع 

دول شصط.) السربغئ ظئ ٢٠١٨/٦/٨.
اظاعاء  بسث  أي   ٢٠١٨/٧/١٥ الةجغرة  صظاة  ظصطئ  وصث  ج- 
صمئ الظاتع (تعجج الصادة افوروبغغظ طظ تصارب روجغا 
وأطرغضا)، وطا غحغر إلى عثا الاعجج افوروبغ الضئغر 
تةاه الاصارب افطرغضغ طع روجغا طا صاله وزغر الثارجغئ 
طاس  عاغضع  افلماظغ  الثارجغئ  وزغر  (تثر  افلماظغ 
أي  سطى  اإلصثام  طظ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج 
أبظاء  افوروبغغظ  تطفائه  تساب  سطى  طظفردة  خفصات 
لصائه طع الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ. وصال طاس 
شغ تثغبه لختغفئ "Bild": "جاطتص الخفصات المظفردة 
سطى تساب تطفائه ضررا بالعقغات الماتثة أغدا. وطظ 
الغعم  روجغا  الطسئئ")  بثسارة  غثاذر  تطفاءه  غدرب 
٢٠١٨/٧/١٥. بط إن الاصارب افطرغضغ الروجغ غمضظ أن 
افوروبغئ  السصعبات  غةسض  تغث  باقتتاد  ضررًا  غطتص 
أحعر  جائ  ضض  تةثد  والاغ  روجغا  سطى  المفروضئ 
بسئإ الصرم وأوضراظغا، غةسطعا غغر شاسطئ، شق تأبه تغظعا 

روجغا بالثول افوروبغئ.
د- والرئغج افطرغضغ تراطإ الثي غفاصث إلى التضمئ 
السغاجغئ ق غظفك سظ طعاجمئ اقتتاد افوروبغ سطظاً، 
ضما  الروجغ  الشاز  حراء  طسألئ  شغ  ألماظغا  وخاخئ 
٢٠١٨/٠٧/١٧م...  شغ  المآرخ  السآال  جعاب  شغ  ذضرظا 
غترض  وتارة  السثو،  أي  بالـ"خخط"  غخفه  شاارة 
ضثه ضما شغ ظخغتاه لرئغسئ العزراء الئرغطاظغئ أبظاء 
اجاماع الصمئ بغظعما شغ لظثن (وشغ طصابطئ طع بغ بغ 
جغ، صالئ طاي ردا سطى جآال بحأن ظخغتئ تراطإ 
افوروبغ،  اقتتاد  أصاضغ  أن  سطغ  غةإ  بأظه  "أبطشظغ 
ولغج الثخعل شغ طفاوضات") بغ بغ جغ ٢٠١٨/٧/١٥. 
بالثروج  المسطظئ  ظعاغاعا  طظ  الرغط  وسطى  وبرغطاظغا، 
طظ اقتتاد افوروبغ، إق أظعا تحارك الثول افوروبغئ 
الظزرة ظفسعا لروجغا، ولغج طظ المسائسث أن غضعن 
اجافجاز روجغا طظ جاظإ برغطاظغا عع لطاحعغح سطى 
 Mil طعصع  (أشاد  وأطرغضا  روجغا  بغظ  الصمئ  اجاماع 
Radar، المثاص بمراصئئ ترضئ الطغران، بأن ذائرة 
اجاطقع تابسئ لسقح الةع الئرغطاظغ، ظفثت تتطغصات 
الصرم  ججغرة  حئه  جعاتض  طظ  بالصرب  اجاطقسغئ 

الروجغئ.) روجغا الغعم ٢٠١٨/٧/١٥.
وعضثا، وبدشط أطرغضا سطى أوروبا وتعثغثعا بإسادة 
روجغا إلى طةمعسئ السئع الضئار والاطمغح باقساراف 
وسثم  روجغا،  طظ  ضةجء  الصرم  بةجغرة  افطرغضغ 
أتئاع  عةعم  أطام  أوضراظغا  بثسط  افطرغضغ  اقضاراث 
ولعغاظسك)،  دوظغاسك  (طصاذسات  حرصعا  شغ  روجغا 
وتتسغظ السقصات افطرغضغئ طع روجغا سئر لصاء الصمئ، 
ضطعا تعثغثات ضئغرة وإن ضاظئ غغر طئاحرة فوروبا 

تامئ: الصمئ افطرغضغئ الروجغئ شغ عطسظضغ

أكثر من ألف مستوطن يقتحمون األقصى
فإلى متى القعود عن نصرته يا جيوش األمة؟!

الصمئ  جسض  شصث  والخغظ،  افوروبغ  لقتتاد  جاخظئ 
اجاماساً طفاعتاً لاترغضه ضطما لجم أي عع بثاغئ لثطعات 
قتصئ! ولثلك أسطظ سصإ لصائه المشطص طع بعتغظ شغ 
عطسظضغ بأن عثه الصمئ "بثاغئ جغثة" تسإ صظاة روجغا 
الثي  الختفغ  المآتمر  شغ  وأسطظ   ،٢٠١٨/٧/١٦ الغعم 
بباه صظاة روجغا الغعم طئاحرًة سظ اتفاق الئطثغظ سطى 
شاح المفاوضات بثخعص تمثغث السمض باتفاصغئ ظجع 
السقح الظعوي المسصعدة بغظعما سام ٢٠١٠ والاغ غظاعغ 
السمض بعا جظئ ٢٠٢١، وأسطظ الرئغج افطرغضغ تراطإ 
بأن السقصات طع روجغا ضاظئ شغ وضع عع افجعأ بغظعما 
صئض أربع جاسات، وأطا اآلن شصث تشّغرت... وعثا ضطه ضقم 
سام غاعاشص تماطاً طع طا ضان أسطظه جعن بعلاعن (وصال 
افبغخ  بالئغئ  الصعطغ  افطظ  طساحار  بعلاعن  جعن 
لئرظاطب "عثا افجئعع" سطى حئضئ أغه بغ جغ (ذطئظا 
والروس واشصعا سطى أن "اقجاماع" جغضعن طفاعتا. ظتظ 
ق ظاططع لظاائب ططمعجئ) وصال السفغر افطرغضغ لثى 
روجغا جعن عاظاسمان لحئضئ إن بغ جغ (لغسئ صمئ... 
إظه اجاماع... عثه طتاولئ لظرى طا إذا ضان باإلطضان ظجع 
الفاغض وتصطغض اقظفساقت وبخراتئ بسخ المثاذر شغ 

السقصات اآلن.) روغارز ٢٠١٨/٧/١٦.
لاتسغظ  بسث  تثطط  لط  أطرغضا  أن  غآضث  وعثا   -٥
سقصاتعا طع روجغا، وأظعا ق تجال تسغر بسغاجئ الدشط 
سطغعا، ولضظعا فجئاب طاسطصئ بالزرف الثولغ والترب 
رأت  والخغظ  افوروبغ  اقتتاد  طع  افطرغضغئ  الاةارغئ 
تفاح  أن  ورأت  روجغا،  طع  باصاربعا  أوروبا  تثغش  أن 
باباً لفطض شغ روجغا بافضغك سجلاعا الثولغئ وتتسغظ 
سظ  إبسادعا  أجض  طظ  ذلك  ضض  أطرغضا،  طع  سقصاتعا 
الاصارب طع الخغظ طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى سسى 
أن تساةغإ روجغا لطمطالإ افطرغضغئ شغ صداغا دولغئ 
أخرى ضما خظسئ شغ دسط السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا 
بإبصاء الظزام السمغض فطرغضا شغ جعرغا صائماً! وسطغه شطط 
تضظ الصمئ لتسط صداغا دولغئ طتثدة بض عغ رجالئ 
جاخظئ طعجعئ ظتع الخغظ وظتع اقتتاد افوروبغ، وطا 
سثا ذلك شصث ضان الضقم ساطاً والتثغث شغ ضض حغء 
دون تتثغث، وعع طا أضثته تخرغتات الطرشغظ، (وصال 
تراطإ إن طتادباته طع بعتغظ جااظاول" ضض حغء بثءا 
والخعارغت  السسضرغئ  بالحآون  وطرورا  الاةارة  طظ 
"واظاعاء" بالخغظ. جظاتثث صطغق سظ الخغظ وخثغصظا 
الروجغ  الرئغج  (صال  بغظما  حغ")  الرئغج  المحارك 
شقدغمغر بعتغظ لطرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ شغ 
بثاغئ صماعما شغ عطسظضغ إن العصئ صث تان لطاتثث 
سظ السقصات بغظ طعجضع وواحظطظ. وأضاف أن سطغعما 
أغدا طظاصحئ صداغا دولغئ طسصثة طاسثدة افذراف.) 
روغارز ٢٠١٨/٧/١٦. وضثلك طا أضثه قشروف (وغحغر وزغر 
عطسظضغ  صمئ  أن  قشروف  جغرغغ  الروجغ  الثارجغئ 
جااظاول "جمغع المعاضغع المسّصثة تغث تائاغظ طعاصفظا، 
ضغ ظساطغع السمض سطى تصرغإ وجعات ظزرظا تعل جئض 
تض عثه المحضقت"، طسائسثا العخعل إلى اتفاصات.) 
الةجغرة ظئ ٢٠١٨/٧/١٦. وعثا السمعم غةسض المصخعد طظ 
الصمئ لغج تسط صداغا دولغئ طتثدة، وعثا واضح طظ 
طثرجات الصمئ الاغ تظاصطاعا بسخ وجائض اإلسقم، شمبًق 
تعاشص الطرشان سطى أطظ ضغان غععد (وصال تراطإ "تعشغر 
افطظ لـ(إجرائغض) حغء غعد بعتغظ وأظا أن ظراه بحضض 
غطالئان  الطرشغظ  وأن   ٢٠١٨/٧/١٦ روغارز  جثا".)  ضئغر 
الةاظإ السعري بالسعدة إلى وضع الصعات المافص سطغه 

جظئ ١٩٧٤ بسث إظعاء المسارك جظعبغ جعرغا... وضض عثا 
لغج جثغثًا، شأطرغضا وروجغا غسطظان ذلك سطى رؤوس 
افحعاد طظث زطظ، شعثا لغج حغؤاً غةامع فجطه رؤجاء 
بغظعما  الظعوغئ  افجطتئ  ظجع  وضثلك  وروجغا.  أطرغضا 
(اسائر الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، أن طحضطئ ظجع 
السقح الظعوي عغ المحضطئ افجاجغئ الاغ غظئشغ تطعا 
بغظ الةاظئغظ الروجغ وافطرغضغ. وصال تراطإ شغ طصابطئ 
طع "شعضج ظغعز" إن ٩٠٪ طظ السقح الظعوي شغ السالط 
غسعد لروجغا والعقغات الماتثة، طحغرا إلى أن جطفه 
الرئغج باراك أوباطا ضان غسائر أن اقتائاس التراري 
وارتفاع درجات الترارة عغ المحضطئ افعط والاغ غةإ 
الارضغج سطغعا.) روجغا الغعم ٢٠١٨/٧/١٧... وضض خاتإ 
بخر وبخغرة غسطط أن أطرغضا وروجغا ق غةامسان لغظجسا 
جقتعما الظعوي باخاغارعما طعما صاق وصاق وطظ بط ق 

غضعن اجاماسعما لعثا الشرض...
٦- أطا سظ أبر الصمئ سطى الساتئ السعرغئ، شغمضظ الصعل 
السغاجاغظ  بثخعص  الصمئ  عثه  شغ  جثغث  ق  بأظه 
افطرغضغئ والروجغئ شغ جعرغا. شالثولاان طافصاان تماطًا 
سطى تخفغئ البعرة السعرغئ، وعما ترصئان إظةاز ذلك 
وطافصاان سطغه، بض إظه طظث اجاماع أوباطا وبعتغظ شغ 
٢٠١٥/٩/٢٩ وروجغا تظفث السغاجئ افطرغضغئ شغ جعرغا 
روجغا  شغه  تصعم  الثي  العصئ  شفغ  طساً،  وبالاظسغص 
بافسمال السسضرغئ المئاحرة ضما شغ صخش درسا وطا 
الرجالئ  شغ  ضما  بمآازرتعا،  تصعم  أطرغضا  شإن  تعلعا، 
الاغ أرجطئ بعا إلى المسارضئ السعرغئ شغ الةظعب، بأن 
"أطرغضا لظ تعشر لعط أي دسط أطام العةعم سطى درسا". 
البعرة  لاخفغئ  الروجغئ  الةععد  بثخعص  جثغث  شق 

السعرغئ سسضرغاً والاسعغض افطرغضغ لثلك.
صث  أطرغضا  شإن  جعرغا،  شغ  السغاجغئ  الاسعغئ  وأطا   
وروجغا  دطحص  شغ  الظزام  غظةج  تاى  تآجطعا  باتئ 
سمطغئ تخفغئ المسارضئ المسطتئ، بط تئادر أطرغضا 
وشص  جعرغا  شغ  الحاططئ  السغاجغئ  السمطغئ  لصغادة 
وتطك  بثوظه.  أو  طرجعم،  روجغ  بثوٍر  طخالتعا، 
السمطغئ السغاجغئ لط تاطرق إلغعا الصمئ طا غحغر إلى 
أن أطرغضا تآجض ذلك أو ق ترغث دورًا لروجغا، أو ضقعما 
طساً... ولغج طظ المسائسث أن روجغا تثرك أن أعثاف 
تحارضعا  أن  تسمح  ق  جعرغا  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ 
روجغا شغ ذلك، ولضظ روجغا تأطض أن ق ُتدغِّص أطرغضا 
سطغعا الثظاق شغ أوضراظغا وبثاخئ الصرم... ولصث دغثغ 
تراطإ طحاسر روجغا باخرغتاته تعل الصرم ضما ذضرظا 
أسقه تغث أسطظ خقل صمئ "طةمعسئ الثول السئع الضئار" 
(وشغ تجغران/غعظغع الماضغ، أشادت وجائض اإلسقم بأن 
تراطإ خقل صمئ طةمعسئ الثول السئع الضئار أسطظ أن 
حئه ججغرة الصرم تسعد لروجغا فن غالئغئ جضاظعا طظ 
الظاذصغظ بالروجغئ) روجغا الغعم ٢٠١٨/٧/١٥. وعثا أطر 
بالس الثطعرة فوروبا الاغ ترى أن روجغا تعثم التثود 
والثرغطئ افوروبغئ طظ جعئ الحرق. ولسض روجغا تصع 
شغ حر أسمالعا باخرغتات تراطإ، بض وصسئ، شصث اجعدَّ 
وجععا طع المسطمغظ بسئإ جرائمعا تةاععط لمخطتئ 
أطرغضا! وجائصى عثه شغ ذاضرة المسطمغظ تةاه أطرغضا 
وروجغا وافحغاع وافتئاع، شافغام دول، والةرائط لظ 
ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد 

َ
ِيَن أ َّ ُتئصغ سطى أختابعا ﴿َسُيِصيُب ا
 ﴾وََعَذاٌب َشِديٌد بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن ِ ابَّ

الباطظ طظ ذي الصسثة ١٤٣٩عـ
٢٠١٨/٧/٢١م
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داخض إبغعبغا وخارجعا.
وباظغا: تجوغث إبغعبغا بثشسئ اصاخادغئ طظ أجض تتصغص 
اقجاصرار وتعثئئ اقتاةاجات الاغ حمطئ سطى ظتع ضئغر 
الحئاب، تغث إن ظخش جضان إبغعبغا تصرغئاً عط دون 
جظ الباطظئ سحر، افطر الثي حض الظزام اإلبغعبغ شغ 
سعث رئغج العزراء السابص. إن إبغعبغا، ضئطث غغر جاتطغ 
غسامث اصاخادعا اسامادًا ضئغرًا سطى الخادرات الجراسغئ، 
لعا  غاسظى  تاى  إرغارغا  طع  اتفاق  إلى  ططتئ  بتاجئ 
العخعل إلى الثط الساتطغ العاجع لطئتر افتمر ضئعابئ 
لحرضاء الاةارة السالمغئ، وخاخئ الحرضات الاغ تفرض 

سصعبات أطرغضغئ سطغعا.
أبغ  إبغعبغا  وزراء  لرئغج  إصطغمغئ  طظخئ  تعشغر  بالًبا: 
أتمث لطاأبغر سطى الصداغا اإلصطغمغئ الاغ تصرعا السغاجات 

افطرغضغئ طبض:
أضئر  إبغعبغا  تماطك   - (اإلرعــاب)  طضاشتئ  طئادرات  أ ) 
جغح شغ المظطصئ وأضبرعا شسالغئ وعغ تصاتض ترضئ 
الحئاب طظث سام ٢٠٠٨. وطع وجعد إرغارغا شغ جةض 
المئادرات  تضعن  أن  الماعصع  شمظ  إبغعبغا،  طع  جغث 
طعجسئ وطاسثدة افوجه إلسادة تظزغط افدوار المتثدة 
لفسداء اإلصطغمغغظ. بما شغ ذلك جغئعتغ الاغ تسادغش 
أضئر صاسثة سسضرغئ أطرغضغئ شغ أشرغصغا والاغ تسائر 
ضرورغئ أغداً لتمطئ الغمظ الاغ تاتالش شغعا أطرغضا طع 
السسعدغئ شغ الترب ضث التطفاء الئرغطاظغغظ لمظسعط 

طظ السغطرة سطى صغادة الغمظ.
ب ) الاأبغر الخغظغ المسادي شغ أشرغصغا، شضما أضث وزغر 
غعم  تغطرجعن،  رغضج  افجئص،  افطرغضغ  الثارجغئ 
الثمغج ٨ آذار/طارس ٢٠١٨، شغ أول رتطئ دبطعطاجغئ 
له إلى أشرغصغا، تغث صال: "إظه غةإ سطى الثول افشرغصغئ 
أن تترص سطى سثم الاظازل سظ جغادتعا سظثطا تصئض 
صروضاً طظ الخغظ". وصال تغطرجعن أغداً إن اقجابمارات 
الخغظغئ "ق تةطإ سمقً طتطغاً ضئغرًا"، واظاصث ضغش تصثم 
شإن  وبالاالغ،  افشرغصغئ.  التضعطات  إلى  صروضاً  بضغظ 
الاطعرات افخغرة بغظ إبغعبغا وإرغارغا جاةسض الئطثغظ 
غسمقن ضمظخاغظ لاتصغص المخالح افطرغضغئ طظ خقل 

ربط افظزمئ افطرغضغئ السمغطئ بإرغارغا.
غآضث طا جئص أن ضقً طظ إبغعبغا وإرغارغا عما ظزاطان 
سمغقن تابسان غاط اجاثثاطعما لطمجغث طظ المضائث 
اقجاسمارغئ سئر إشرغصغا لخالح أجغادعما الشربغغظ. شصط 
تتئ ظض دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة جغاط تتصغص 
 طخالتئ تصغصغئ طظ أجض تض طحاضض أشرغصغا جمغسعا

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

 ٦ الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
خئرا  ٢٠١٨/٠٧/١٩م)  ١٤٣٩عـ،  الصسثة  ذو 
طظزمئ  أخثرته  تصرغر  "أشاد  شغه:  جاء 
أن  الثمغج  الغعم  التصعصغئ  شعرتغفغ 
طضبفئ  "اجاسثادات  وضسئ  طغاظمار 
وطمظعةئ" لاظفغث صمع سسضري لطروعغظةا 
تصرغر  شغ  وجاء   .٢٠١٧ آب/أغسطج  شغ 
طآلش طظ ١٢٢ خفتئ أن طا ق غصض سظ 
رجض  و٩٠٠  ضاغئئ   ٢٧ طظ  جظثي  ألش   ١١
واغاخئعا  صاطعا  بعذغغظ  وأشراد  حرذئ 

وأترصعا طظازل أشراد الروعغظةا، طما اضطر ٧٠٠ ألش طظعط لطفرار طظ وقغئ راخغظ (أراضان) غرب طغاظمار إلى 
بظشقدغح. وأحار الاصرغر إلى أظه خقل افحعر الاغ جئصئ سمطغئ الصمع، صام أشراد الةغح والحرذئ بافاغح 
وتسطغح  تثرغإ  طع  بالاجاطظ  وذلك  جقتا،  اجاثثاطه  غمضظ  حغء  وأي  جضاضغظ  وخادروا  الروعغظةا  طظازل 
أشراد بعذغغظ شغ العقغئ بالسغعف. وصال طابغع جمغث، الرئغج الاظفغثي لطمظزمئ إن "أسمال اإلبادة الةماسغئ 
ق تتثث بخعرة سفعغئ"، طدغفا أن "إشقت عثه الةرائط طظ السصاب جعف غمعث الطرغص أطام تثوث طجغث 
طظ اقظاعاضات والعةمات شغ المساصئض". وأضاف "السالط ق غساطغع أن غصش خاطاا وعع غحاعث وصعع إبادة 

جماسغئ أخرى، ولضظ عثا بالدئط طا غتثث اآلن"." 
: إن عثه التصائص المروسئ الاغ ذضرعا الاصرغر أسقه عغ غغخ طظ شغخ الةرائط الاغ غرتضئعا ظزام 
طغاظمار ضث طسطمغ الروعغظةا، شإن طا صام به الئعذغعن العبظغعن وطا زالعا غصعطعن به طظ طمارجات شغ تص 
طسطمغ الروعغظةا عع بمبابئ تمطئ إبادة جماسغئ. وطا الصاض والترق والاحرغث والترطان طظ الرساغئ الختغئ 
وطظ الاسطغط وطظع الرجال طظ السمض وطظع الظساء طظ اإلظةاب وجتإ التصعق السغاجغئ، إق دلغض سطى ذلك.

إّن طسطمغ الروعغظةا غاسّرضعن لعثه الةرائط والمةازر العتحغئ؛ فظعط صالعا ربظا اهللا، وفن تضام المسطمغظ 
الصرغإ طظعط والئسغث صث تثطعا سظعط وتثاذلعا سظ ظخرتعط، ولظ غساظصث طسطمغ الروعغظةا طظ برابظ 

الئعذغغظ العبظغغظ، إق سعدة الثقشئ الاغ اجازطعا بعا طظث سعث الثطغفئ عارون الرحغث رتمه اهللا.

املخالتئ بني إبغعبغا وإرغرتغا
ترتغإ اجاسماري لتماغئ طخالح الرأجمالغني الشربغني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: سطغ ظاخعرو سطغ*ـ 

شغ طآتمر صمئ شغ ٩ تمعز/غعلغع ٢٠١٨ شغ أجمرة، وصع 
رئغج إرغارغا إجغاس أشعرصغ ورئغج العزراء اإلبغعبغ 
أبغ أتمث سطى اتفاق "إسقن طحارك لطسقم والخثاصئ". 

غطثص اقتفاق المعصع سطى الظتع الاالغ:
أوقً: اظاعاء تالئ الترب.

السغاجغ  الاساون  باعبغص  الثولاان  جاصعم  باظغاً: 
واقصاخادي و(اقجاماسغ) والبصاشغ وافطظغ.

واقصاخادغئ  الاةارغئ  السقصات  اجاؤظاف  بالًبا: 
والثبطعطاجغئ بغظ الثولاغظ.
رابساً: تظفغث الصرار التثودي.

خاطًسا: جُاسطغ ضق الثولاغظ افولعغئ لطسقم اإلصطغمغ.
جاء اقتفاق بسث سصثغظ (١٩٩٨ - ٢٠١٨) طظ الخراع 
تترغده  غاط  خراسعما  ضان  الثولاغظ.  بغظ  الطعغض 
وتحةغسه اجاسمارغاً طظث أن ضاظئ إبغعبغا تتئ التضط 
دطغًئ  أخئتئ  سثغثة  طظاورات  بسث  بط  الئرغطاظغ 
أجض  طظ  الخراع  سطى  برغطاظغا  وترضئ  أطرغضغئ. 
وطظتئ  سام ١٩٩٣،  وشغ  إبغعبغا  سظ  إرغارغا  اظفخال 
إرغارغا اقجاصقل رجمغاً واظدمئ إلى افطط الماتثة، 
لضظعا ظطئ سثًوا إلبغعبغا. طظ ظاتغئ أخرى، ضاظئ أطرغضا 
طخممًئ سطى ضمان أن تضعن إرغارغا سطى سقصئ جغثة 
طع إبغعبغا فظعا بعابئ طعمئ فظزماعا السمغطئ افخرى 

المةاورة إلرغارغا شغ الصرن افشرغصغ والئتر افتمر.
تأتغ عثه الاطعرات افخغرة شغ وصئ ترج لطشاغئ بسثطا 
الخغظ  طع  طئاحرة  تةارغئ  ترب  شغ  أطرغضا  دخطئ 
واقتتاد افوروبغ. لثلك، ترغث أطرغضا تض الصداغا ذات 
الخطئ شغ أشرغصغا، وتخعغر ظفسعا سطى أظعا السططئ 
السالمغئ، والارضغج شغ ظعاغئ المطاف سطى آخر ٢١ ترًبا 

اصاخادغئ. شأطرغضا تسسى:
أوقً: إلى تتسغظ خعرة الظزام اإلبغعبغ الثي ضان ططغؤًا 
بالزطط والزروف المسغحغئ الرعغئئ لرساغاه، سظ ذرغص 
إجئار رئغج العزراء السابص عغطمارغام دغسطةظ سطى 
اقجاصالئ شغ ١٥ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ وتسطغط طصالغث 
 ٢ شغ  أتمث  أبغ  الةثغث  العزراء  رئغج  إلى  السططئ 
ظغسان/أبرغض ٢٠١٨. وشغ خطاب تسغغظه، تط تخعغره 
ضإخقتغ جغاجغ ووسث باسجغج وتثة إبغعبغا والعتثة 
لتض  اإلرغارغئ  التضعطئ  إلى  لطعخعل  حسعبعا،  بغظ 
الظجاع التثودي اإلرغاري-اإلبغعبغ الةاري بسث الترب 
اإلرغارغئ-اإلبغعبغئ والاعاخض طع المسارضئ السغاجغئ 
داخض وخارج إبغعبغا. وصث تط تعثئئ الظاس طظث أن تط 
رشع تفاؤلعط، وتطصى أبغ أتمث بثوره رد شسض إغةابغ 
طظ الةمععر اإلبغعبغ، بما شغ ذلك جماسات المسارضئ 

ميانمار تضع خطة "مكثفة" إلبادة مسلمي الروهينجا

أضثت ظحرة أخثرعا تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا اقبظغظ ٢٠١٨/٠٧/١٦م: أن أطرغضا باتئ عغ الُمظّفث الفسطغ 
لمصعلئ "افجث أو ظترق الئطث"، بربطعا صادة الفخائض بشرف "المعك والمعم" وأواطر أجعجة المثابرات؛ بط إلجاطعط 
باتفاق خفخ الاخسغث طظ ذرف واتث؛ طا طّضظ ظزام اإلجرام طظ الافرد بالمظاذص العاتثة تطع افخرى؛ وصالئ 
الظحرة: إن تطك المصثطات تقعا اظعغار شخائطغ طصخعد لثطص شعضى سارطئ، وطساظصع تظحط شغه الدفادع 
والروغئدات الاغ تئعأت طراضج الصغادة واإلشااء إلغةاد طئررات اقجاسقم بتةئ تصظ الثطاء والمتاشزئ سطى طا 
تئصى تاى وخض عثا التال إلدلإ، آخر صقع البعرة. وحثدت الظحرة: سطى أن أطرغضا تسمض جاعثة سطى إسادة ضض 
المظاذص لتدظ سمغطعا ذاغغئ الحام؛ جعاء بالتض السسضري أو السغاجغ؛ طتثرا أعض البعرة: ق غشرظضط الظزام 
الارضغ بعسعده وأطاظغه؛ شعع أداة أطرغضا شغ اقتاعاء والاثثغر رغبما غتغظ دور المظطصئ لطثبح، طاسائق طا تفسغر 
جثار الفخض السظخري بغظ ترضغا وجعرغا؟ وطاذا جافسطعن بسث أن تتعلئ جعرغا ضطعا إلى تماة باظغئ، وتطإ الثط 
افتمر جطمئ لطاغغئ الحام، خاخئ وصث تئغظ فعطظا شغ درسا أن ضماظات أطرغضا ضاظئ طةرد تثثغر، وأوضتئ 
الظحرة: أظه بالشفطئ سظ المحروع السغاجغ اإلجقطغ العاضح والصغادة السغاجغئ العاسغئ والمثطخئ - ضما عع 
تاخض اآلن - غخئح لضض شخغض ضفادع جغاجغئ وطحروع طظاذصغ خاص؛ شغما غصثم المثطخعن الثطاء لغةظغ 
بمرتعا أختاب المحروع الشربغ المامبض شغ دولئ طثظغئ دغمصراذغئ تفخض اإلجقم سظ الثولئ والمةامع. طصابض 
طحروع اإلجقم المامبض بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بسعدتعا رجعل اهللا ، وخامئ الظحرة 
طثّضرة: ضما خثصظاضط شغ ضض المعاصش الاغ طرت بعا البعرة، ظثسعضط أن تاثارضعا أطرضط وأن ق تظثثسعا بالعسعد 

. المثثرة، وأن تسمطعا طسظا إلغةاد طحروع اإلجقم السزغط وشص ذرغصئ واضتئ وطتثدة خطعا رجعل اهللا

تركيا أردوغان أداة أمريكا في احتواء وتخدير أهل الشام 
ريثما يحين ذبحهم!

افطرغضغئ،  السغاجات  سطى  لطرد  افلمان  المسآولغظ 
وإسقن رغئئ ألماظغا بظصض الثقف طع العقغات الماتثة 
إلى السطظ... وعثا إن تعجع ضبغرًا شإظه جغثطثض أوروبا 
جرغع  تسطح  إلى  ظعاغاه  شغ  غثشع  وصث  ضئغر،  بحضض 

فلماظغا وطظ السغار البصغض".
وتمادغعا شغ  ٤- لصث حاعث تراطإ تتثي ألماظغا له 
سثم اقضاراث به ضبغرا، خاخئ بسث أن ضحش سثاوته 
لقتتاد افوروبغ الثي تسائره ألماظغا جعصا اصاخادغئ 
شغعا  تخسث  الاغ  المرضئئ  بمبابئ  وتسائره  لعا،  صعغئ 
ألماظغا إلى شداء الساتئ الثولغئ لطاأبغر شغ السغاجئ 
السالمغئ... وسطغه شصث زاد تراطإ طظ اظاصاده فلماظغا 
تماغئ  سطى  المطغارات  طؤات  بثشع  وذالئعا  بالثات 
أطرغضا لعا طظث الترب السالمغئ الباظغئ، شصال صئض بثء 
الصمئ وعع غحظ عةعطا سطى ألماظغا خقل لصائه افطغظ 
السام لطظاتع إن "ألماظغا تبري روجغا، إظعا رعغظئ روجغا، 
إظعا خاضسئ بالضاطض لسغطرة روجغا. إظعا تثشع ططغارات 
وسطغظا  بالطاصئ  إطثاداتعا  لاأطغظ  لروجغا  الثوقرات 
الثشاع سظعط شغ طعاجعئ روجغا. ضغش غمضظ تفسغر 
عثا افطر؟ عثا لغج سثق"، وصال تراطإ أبظاء الصمئ: 
"ألماظغا خاضسئ لسغطرة روجغا تماطا فظعا جاتخض 
سطى ٦٠٪ إلى ٧٠٪ طظ ذاصاعا طظ روجغا باإلضاشئ 
إلى خط أظابغإ جثغث، وأساصث أن عثا لغج طظاجئا إظه 
أطر جغأ لطشاغئ بالظسئئ لطتطش افذطسغ". (بغ بغ جغ 
٢٠١٨/٧/١٢)، وردت سطغه المساحارة افلماظغئ طغرضض 
صائطئ: "إن فلماظغا جغاجاتعا الثاخئ إظعا تاثث صراراتعا 
بحضض طساصض. لصث سحئ حثخغا شغ الةجء طظ ألماظغا 
الثي ضان غتاطه اقتتاد السعشغاتغ. إظغ جسغثة جثا 
بأظظا الغعم طعتثون تتئ راغئ الترغئ، وبسئإ ذلك 
غمضظظا الصعل إظظا ظساطغع أن ظدع جغاجاتظا المساصطئ 
خارجغئ  وزغر  وصال  طساصطئ".  صرارات  باتثاذ  وظصعم 
ألماظغا عاغضع طاس "إظظا لسظا أجرى لروجغا أو فطرغضا" 
(بغ بغ جغ ٢٠١٨/٧/١٢). وتةاعض تراطإ وطغرضض 
ضضٌّ طظعما اآلخر وعما غسغران شغ طمر المصر الةثغث 
لطتطش تاى المظخئ قلاصاط الخعرة الاصطغثغئ. وضان 
ظعر  الشاز  أظئعب  بمحروع  سثة  طرات  ظثد  صث  تراطإ 
جارغط الثي جغربط روجغا بألماظغا وذالئعا بالاثطغ 
سظه. وعثا المحروع غسارضه بسخ افوروبغغظ لغسئإ 

ضعثا، شسظضعن بثلك ظاساطض طع اقتتاد افوروبغ بثق 
طظ الاساطض طع برغطاظغا"، وصال: "لصث أخئرت تغرغجا طاي 
طثاطفئ،  بطرغصئ  الئرغضسئ  طع  جأتساطض  ضظئ  أظظغ 
وأخئرتعا ضغفغئ شسض ذلك، لضظعا لط تعاشص، لط تسامع 
إلغ، وأرادت أن تسطك ذرغصا طثاطفا"، واطاثح بعرغج 
بسئإ  اجاصال  الثي  برغطاظغا  خارجغئ  وزغر  جعظسعن 
طسارضاه لثطئ طاي صائق إظه "جغضعن رئغج تضعطئ 
سزغما" (بغ بغ جغ ظصق سظ ذي خظ ٢٠١٨/٧/١٣)، 
ودسا الثول افخرى لطثروج طظه بخعرة سطظغئ. تاى إظه 
سرض سطى الرئغج الفرظسغ الثي صام بجغارته شغ حعر 
ظغسان/أبرغض الماضغ الثروج طظ اقتتاد افوروبغ. شصث 
أوردت ختغفئ واحظطظ بعجئ غعم ٢٠١٨/٦/٢٩ أن 
"تراطإ سرض سطى ظزغره الفرظسغ طاضرون الثروج طظ 
اقتتاد افوروبغ سطى أن غاط الاعخض إلى اتفاق تئادل 
بظائغ طع أطرغضا، وذلك خقل لصائعما شغ الئغئ افبغخ 
شغ ظغسان الماضغ". وظصطئ سظ ابظغظ طظ المسآولغظ 
افوروبغغظ أن "تراطإ صال لماضرون: لماذا ق تثرج طظ 

اقتتاد افوروبغ؟".
وبثاخئ  افوروبغ  اقتتاد  تراطإ  اظاصث  ولعثا   -٣
لصث  وافصسى!  افحث  عغ  أطرغضا  طع  شأزطاعا  ألماظغا، 
أجئاب   ٢٠١٧/٦/٧ باارغت  جآال  جعاب  شغ  ذضرظا 
تخاسث افزطئ طع ألماظغا خاخئ شصطظا: "إن ألماظغا عغ 
المرضج المالغ افضئر شغ أوروبا، واقصاخاد الرابع سالمغًا 
بسث أطرغضا والخغظ والغابان، لثلك ظطئ سغعن تراطإ 
طظعا  وشغرة  أطعال  لةظغ  طتاولئ  شغ  خعبعا  طاةعئ 
لخالح العقغات الماتثة، خاخئ وأن أطرغضا تاثرع سطى 
إلى  ألماظغا  لثشع  الروجغئ  بالمثاذر  افلماظغ  الةاظإ 
المجغث طظ المساعمئ والمحارضئ والسطاء داخض الظاتع، 
إذ تظفص برلغظ ١,٢٪ طظ دخطعا الصعطغ سطى الظعاتغ 
المغجان  غمغض  وضثلك  دوقر،  ططغار   ٤٢ السسضرغئ 
الاةاري بغظ أطرغضا وألماظغا لةعئ افخغرة بحضض ضئغر، 
ظتع جاغظ ططغار غعرو، شصث بطس تةط الاةارة افطرغضغئ 
 ١٠٧ طظعا   ،٢٠١٦ خقل  غعرو  ططغار   ١٦٥ افلماظغئ 
ططغارات غعرو تةط اقجاغراد افطرغضغ طظ ألماظغا..." 
وذضرظا أن "... المحعث افوروبغ طصئض سطى طجغث طظ 
السغاجغ  المساعغغظ  سطى  افلماظغئ  لطصغادة  الئروز 
ر  َتخثُّ عع  وغآضثه  عثا  إلى  غحغر  وطا  واقصاخادي، 

تامئ ضطمئ السثد: تراطإ وصمئ تطش حمال افذطسغ (الظاتع)
اظصساطا شغ جغاجئ اقتتاد افوروبغ، إذ تسائر بعلظثا 
أن أوروبا لغسئ بتاجئ إلغه. شصال وزغر خارجغئ بعلظثا 
جاجغك حابعتعشغاح لثى وخعله إلى طصر التطش: "إن 
ظعر جارغط عع ظمعذج الثول افوروبغئ الاغ تصثم أطعاق 
ضث  اجاثثاطعا  غمضظ  وجائض  وتسطغعا  روجغا  إلى 
أطظ بعلظثا". (شراظج برس ٢٠١٨/٧/١١) شعع غاضطط 
بطسان تراطإ. وذلك فن بعلظثا تعالغ أطرغضا، شاسمض 
تسمض  وعضثا  افوروبغ.  اقتتاد  داخض  أطرغضا  لتساب 
الثاخض  طظ  لظثره  افوروبغ  اقتتاد  داخض  طظ  أطرغضا 
طظث زطظ، ولضظ الةثغث سطى سعث تراطإ أظه أضاف 
السمض المئاحر والسطظغ لعثم اقتتاد جاسقً طظ إرغام 
إلظعار  له  طخغرغئ  صدغئ   ٪٢ الظسئئ  لاطئغص  أوروبا 
ظةاته شغما لط غظةح شغه جطفه أوباطا طظ الدشط سطى 
بط  وطظ   ...٪٢ إلى  الثشاع  ظفصات  لجغادة  افوروبغغظ 
التجب  تزعظ  غتسظ  طا  الثاخض  شغ  وضسه  تتسغظ 
الةمععري شغ اقظاثابات الظخفغئ وضثلك تزعظه عع 

شغ دورة رئاجغئ باظغئ...
٥- ولضظ شرظسا ضاظئ أضبر تةاوبا شصال رئغسعا طاضرون 
"إن شرظسا جاطئغ العثف المافص سطغه شغ الظاتع بجغادة 
وإن   ،٢٠٢٤ سام  بتطعل   ٪٢ لغخئح  الثشاسغ  اإلظفاق 
الاماجك شغ التطش لظ غضعن طمضظا إق إذا تط تصاجط 
الاجام  جثد  تراطإ  "إن  وصال:  طظخش".  بحضض  السإء 
أطرغضا بالتطش رغط تسئغره سظ حضعضه شغ وصئ جابص 
الصمئ  خقل  باقظستاب  طئاحر  بحضض  غعثد  لط  وإظه 
غعم الثمغج (٢٠١٨/٧/١٢)". (روغارز ٢٠١٨/٧/١٢) 
سطما أن شرظسا تظفص تالغا ظتع ١,٨٪ طظ ظاتةعا المتطغ 
اإلجمالغ سطى الثشاع. ولضظعا تسمض سطى طقغظئ أطرغضا 
تاى تمظتعا دورا دولغا بةاظئعا لاثغثغ طحاسر تإ 
السزمئ الاغ تطشى سطى الفرظسغغظ، ولضظ دون تثطغعا 
سظ اقتتاد افوروبغ بةاظإ تثعشعا طظ خسعد ألماظغا. 
شمرة تحث شرظسا لخالح اقتتاد افوروبغ ضما تخض 
شغ اجاماع صمئ السئع شغ ضظثا طآخرا والترب الاةارغئ 
الاغ أسطظعا تراطإ، وشغ طعضعع المتاشزئ سطى اقتفاق 
الظعوي طع إغران رغط خروج أطرغضا طظه، وأتغاظا تطغظ 

تةاه أطرغضا ضما تخض شغ صمئ بروضسض افخغرة.
٦- لصث أظعر تراطإ أن أطرغضا طساسثة لطاثطغ سظ 
الظاتع، وعع وإن لط غفسض ذلك اآلن ولضظ غئصى عثا 

الاعثغث صائما، وصث أسطظ الترب الاةارغئ سطى تطفائه 
أطرغضا  جغاجئ  شغ  جثغث  تعجه  وعثا  أسثائه،  وسطى 
بصغادة رئغسعا الماععر ضما عع طساسث لطاثطغ سظ 
باارغت  جآال  جعاب  شغ  صطظا  لصث  افخرى.  الاتالفات 
الترب  ططش  أن  سطى  غثل  عثا  "وضض   ٢٠١٨/٦/١٦
زالئ  طا  تغث  فطرغضا،  بالظسئئ  جثا  طعط  الاةارغئ 
سام  تفةرت  الاغ  المالغئ  افزطئ  تثاسغات  طظ  تساظغ 
دوقر،  ترلغعن   ٢٠ طظ  أضبر  دغعظعا  وبطشئ   ٢٠٠٨
وغسمض الرئغج تراطإ خاتإ السصطغئ الاةارغئ سطى 
طما  أوق"  "أطرغضا  حساره  راشسا  أطرغضا  اصاخاد  إظصاذ 
اجاثثطاعا  ذالما  سالمغئ  طآجسات  بافضك  غظثر 
أطرغضا لفرض ظفعذعا سالمغا وبالاالغ تفضك الظزام 
تسث  لط  تغث  جثغث  دولغ  طعصش  وظععر  السالمغ 
السالط  جغثة  تئصى  أن  أجض  طظ  تدتغ  أطرغضا 
بمساسثة الثول افخرى والاساطح بةسض طغجان الاةارة 
طع  السغادة  شغ  شصط  تفضر  أخئتئ  بض  إلغعا،  غمغض 
الربح الاةاري طظ دون طساسثة لطتطفاء لائصغعط تتئ 

طزطاعا وتسّغرعط خطفعا".
غئحر  وعثا  التطفاء،  بغظ  الترب  تساسر  وعضثا   -٧
بافضك أتقشعط، وظحعب تروب اصاخادغئ وجغاجغئ 
الظعوغئ  افجطتئ  اجاسمال  طظ  خعشعط  ولعق  بغظعط، 
قظثلسئ بغظعط ترب سالمغئ بالبئ سطى غرار التربغظ 
طخثر  عط  التطفاء  أولؤك  إن  السابصاغظ.  السالمغاغظ 
الثي  الرأجمالغ  الحر  طئثأ  لائظغعط  لطسالط،  الحر 
عغ  المادغئ  والصغمئ  افسمال  طصغاس  الظفسغئ  غةسض 
السالط  شأخئح  المةامع.  تسعد  الاغ  العتغثة  الصغمئ 
الثقشئ  دولئ  الثغر  دولئ  ظععر  إلى  التاجئ  بأطج 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاظحر الصغط الروتغئ 
وافخقصغئ واإلظساظغئ وق تصاخر سطى تتصغص الصغمئ 
طع  خادصغظ  هللا  طثطخغظ  سئادًا  هللا  وإن  المادغئ. 
لغطعط  غخطعن  أتثا،  اهللا  سطى  ظجضغ  وق  اهللا،  رجعل 
رذإ  لساظعط  السزغط،  الثغر  عثا  لاتصغص  بظعارعط 
اهللا،  إلى  بالثسعة  طظحشطئ  وجعارتعط  اهللا،  بثضر 
ِيَن  َّ وصطعبعط ططمؤظئ بظخر اهللا ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا
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