
أطرًا بالمسروف وظعغاً سظ المظضر، ورشداً لطزطط والمعاظئ... وشغ طعاجعئ الفاظئ الاغ غترض سطغعا تّضام لئظان 
بالثطابات والممارجات السظخرغئ، ضّث المسطمغظ شغ لئظان سمعطاً، وضّث أعطظا الظازتغظ السعرغغظ خخعخا. 
١٤٤٠عـ  حعال   ٢٥ الةمسئ،  خقة  سصإ  اتاةاجغئ  وصفئ  شغ  المحارضئ  إلى  لئظان  وقغئ  الاترغر/  تجب  دسا 
المعاشص ٢٨ تجغران/غعظغع ٢٠١٩م، بسظعان "ق لسعدة الترب افعطغئ"، وذلك أطام طسةث الخثغص طصابض جراي 
ذرابطج، وضان تجب الاترغر/ وقغئ لئظان صث تثر السططئ الطئظاظغئ، طظ إحسال السظخرغئ الطائفغئ المثعئغئ، 
وصال شغ ظحرة له اقبظغظ: غثرج سطغظا رأٌس طظ رؤوس الفاظئ شغ لئظان، بثطابه الئرتصالغ الطائفغ المثعئغ، 
لغخإ ضضَّ تصثه سطى أعطظا وإخعاظظا طظ أعض جعرغا، وسطى أعض شطسطغظ المعجعدغظ شغ لئظان صئض وقدة 
عثا السظخري وأحئاعه وتغاره! وصال: غساثثم الطائفغعن المثعئغعن طآجسات الثولئ، تظفغثًا لعثه افجظثة 
التاصثة، شغثرج رئغج بطثغئ التثث طاحثصاً سطى إتثى اإلذاسات، بصعله: "ظتظ شثعرون بالصرار الثي أخثظاه 
طظث ١٠ جظعات تعل سثم بغع أو تأجغر المسطمغظ" بط غجغث صائقً: "أظا طشطًّى طظ صئض رئغج الةمععرغئ طظث 
وصئ ذعغض، والحغسئ لغسعا شصط راضغظ سظ الصرار بض غثسمعظظغ!! بط ُتسطص غاشطات شغ افحرشغئ تصعل (جاء 
المشعل والسبماظغعن والسعرغعن. ورتطعا وبصغ لئظان)، دون ذضر لقظةطغج والفرظسغغظ وغععد!! وخطخئ الظحرة 
إلى الصعل: إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ لئظان، ظتثر وظرشع الخعت سالغاً، شطصث بطس السغض الجبى، وغضاد الخئر 
غظفث، طظ طبض عثا التصث افسمى، لثا، ظثسع السططئ الطئظاظغئ لطاظئه والتثر، ِلعأد السظخرغئ الطائفغئ المثعئغئ، 
المحسطئ لطفرصئ والظجاع والتروب. وق تزظعا أن المسطمغظ شغ لئظان لصمٌئ جائشٌئ، واسطمعا أن أعض الحام أعطظا، 
دطعط دطظا، وعثطعط عثطظا، وظخرعط ظخرظا... تارغٌت واتٌث، وطساصئٌض واتٌث طحرٌق بإذن اهللا، ق ظرى شغه 

العجعه الضالتئ الطائفغئ المثعئغئ، شغ ظض خقشٍئ راحثٍة سطى طظعاج الظئعة.

ذالإ المئسعث افطرغضغ لطسعدان دوظالث بعث المةطج 
السسضري اقظاصالغ بسثم إجراء أي اظاثابات خقل شارة 
سام، لدمان تثوث (اظاصال دغمصراذغ) بالئقد، خقل 
سدع  وصال  البقباء.  السسضري  المةطج  أسداء  لصائه 
المئسعث  أبطشعا  إظعط  السطا  غاجر  الفرغص  المةطج 
المةطج  سطى  والاشغغر  الترغئ  صعى  جغطرة  برشدعط 
شغ  طظاخفئ  بأي  غماظسعن  ق  أظعط  وأضث  الاحرغسغ، 
المةطج السغادي (أخئار الغعم افربساء ٢٠١٩/٦/٢٦م). 
طا  سعدة  افطرغضغ  المئسعث  ربط  آخر  جاظإ  وشغ 
إلى  باقظاصال  السعدان  طع  الثولغ)  (الاساون  غسمى 
تضط طثظغ. وإزاء ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ السعدان بغاظا ختفغا صال شغه: "غآضث 
عثا الطصاء المحآوم طا ظض غتثِّر طظه تجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان أن أطرغضا تسغطر، سئر سمقئعا، سطى 
السسضري  المةطج  ذا  عع  شعا  والسئاد،  الئقد  حآون 
طظ  تسطغماته  وغاطصى  الئحغر،  المثطعع  جغرة  غسغث 
افطرغضان، دون أن غاسر طظ جعء ساصئئ الئحغر الثي 
أخطص فطرغضا وخظع لعا تاى خرج الظاس سطغه ظاصمغظ! 
شصث تثَّر تجب الاترغر/ وقغئ السعدان تضعطئ الئحغر، 
بض وضض أعض السعدان، طظ أتابغض أطرغضا وأظعا دولئ 
اجاسمارغئ، ق تأجش سطى سمغض جصط، أو بطث اظعار، 
ذالما أظعا تةث طظ غظتظغ فواطرعا وغثثم طخالتعا". 
السعدان،  فعض  أطرغضا  سثاء  سطى  طآضثا  الئغان  وتابع 
وأن طظ غاماعى طسعا شعع واتث طظ ابظغظ إطا خائظ 
أو جاذج، شصال: "إن طئسعبغ أطرغضا ق غأتعن (طظ أجض 
طخالتظا) وق غسسعن لتض طحاضطظا ضما غثسعن، شمظ 
غزظ ذلك شعع إطا طةرم طاعاذأ، أو واعط وجاذج، 
شأطرغضا دولئ اجاسمارغئ ق تعمعا إق طخالتعا، ألغج 
طظ السار والحظار أن غثاار (بعث) الرجض ظفسه الثي رسى 
دوغطئ الةظعب بسث اظفخالعا؟! شئأيِّ ضاربٍئ غأتغظا اآلن؟ 
ألغسئ أطرغضا عغ طعظثجئ التعار العذظغ الثي أجج 
لثولئ سطماظغئ شغ السعدان ولامجغصه باجط الفغثرالغئ؟ 
افزطات  شغ  الئقد  أدخطئ  طظ  عغ  أطرغضا  ألغسئ 
والضعارث باسطغماتعا تاى اظعار اقصاخاد شغ بطث غسائر 
جطئ غثاء السالط؟ إن أطرغضا لظ تتصص الثغر لطمسطمغظ، 
ْهِل الِْكَتاِب َوالَ 

َ
ِيَن َكَفُرواْ ِمْن أ َّ ا يَوَدُّ ا صال تسالى: ﴿مَّ

بُِّكْم﴾. شعغ  ْن َخرْيٍ مِّن رَّ ن ُفزَنََّل َعلَْيُكم مِّ
َ
الُْمرْشِكنَِي أ

شصط ترغث أن تطمؤظ بإغةاد سمغض جثغث بسث الئحغر، 
بط سظثطا غظاعغ دوره تصثشه شغ عاوغئ جتغصئ، شصث 
خرَّح الئحغر طافائقً برشع التزر اقصاخادي افطرغضغ 
السصعبات  رشع  غضعن  أن  (ظأطض  صائقً:  السعدان،  سظ 
اقصاخادغئ افطرغضغئ طثخقً لاطعر السقصات شغ سعث 
٢٠١٧/١/٢٢م.  اقبظغظ  السعداظغ  ختغفئ  تراطإ) 
خطابه  طعجعا  الئغان  واخااط  اآلن؟!".  الئحغر  شأغظ 
فعض السعدان طئغظا العاجإ المطصى سطى ساتصعط اآلن: 
"إن العاجإ سطى أعض السعدان بسث جصعط الئحغر أن 
غمظسعا الاثخض افجظئغ اقجاسماري، وغفدتعا العجط 
السغاجغ المرتئط بالشرب المساسمر وجفاراته الثغظ 
رٌَض  مَّ قُلُوبِِهم  يِف  ِيَن  َّ ا ﴿َفرَتَى  تسالى:  اهللا  شغعط  صال 
وأن  َدآئَِرةٌ﴾،  تُِصيبََنا  ن 

َ
أ  َ ْ خنَ َفُقولُوَن  فِيِهْم  يَُسارُِعوَن 

وتتض  الزطط  غرشع  به  الثي  التصغصغ  لطاشغغر  غسمطعا 
ضض المحاضض بإصاطئ تضط اهللا تطئصه دولئ اإلجقم؛ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ ترد ضض 
ٍء َفرُدُّوهُ  ْ َ افطعر إلى تضط اهللا الصائض: ﴿َفإِن َيَنازَْقُتْم يِف 
َوِْم اآلِخرِ َذلَِك  ْ َِّ وَا َِّ وَالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا إىَِل اهللا

وِيالً﴾."
ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َخرْيٌ وَأ
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بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان أبع خطغض*

أغعا المسطمعن! إن بغئ المصثس لظ غاترر أبثًا 
بالثطابات الظارغئ لتضام المسطمغظ. إن افرض 
وإن  وبالثقشئ.  بالةعاد  إق  تاترر  لظ  المئارضئ 
أظتاء  جمغع  شغ  ظعار  لغض  غسمض  الاترغر  تجب 
السالط إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، والاغ تال إصاطاعا صرغئاً بإذن اهللا جعف 
تسطظ الةعاد طظ أجض تترغر بغئ المصثس ضما 
سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  الثطغفئ  شسض 

وخقح الثغظ افغعبغ رتمه اهللا.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض بثأ ظةط أردوغان بافشعل؟ وطاذا بسثه؟  ...٢

- العضع الراعظ شغ لغئغا ...٢

- بّط طاذا بسُث غا أّطئ طتّمث ؟ ...٤

- زغارة خالح لئرغطاظغا؛ طجغث طظ الائسغئ وعثر 

   لطمال السام ...٤

- تتالش خطغئغ عظثوجغ بعذي ضث المسطمغظ 

   برساغٍئ أطرغضغئ ...٤
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ضطمئ السثد

طا غجال العضع السغاجغ شغ السعدان ضئابغاً غحعبه 
افجظئغئ  الاثخقت  أوجثته  الثي  الاسصغث،  طظ  الضبغر 
غعجث  أن  غرغث  طظعا  ضض  طاخارسئ،  لصعى  الضبغرة 
وبثاخئ  افوروبغئ  شالثول  الئقد،  شغ  أضئر  ظفعذًا  له 
برغطاظغا تسمض سئر طظزمات أطمغئ وغغرعا لمساظثة 
صعى الترغئ والاشغغر، وتصعغئ طعصفعا، طصابض المةطج 
السسضري الثي تصش خطفه أطرغضا بصعة، سئر سمقئعا شغ 
المظطصئ، وسئر المظزمات اإلصطغمغئ الاابسئ لعا، شصعى 
إسقن الترغئ والاشغغر تخّسث طظ جاظئعا بالمزاعرات 
والمسغرات لطدشط سطى المةطج السسضري، وبالمصابض 
غصعم المةطج السسضري بالاتحغث والاعثغث بإصاطئ 
تضعطئ تخرغش أسمال، والاعغؤئ إلجراء اظاثابات خقل 
سام، شصث تحث المةطج رجال اإلدارة افعطغئ، وذطإ 
وبمتطغئ  الطصاءات،  عثه  إتثى  وشغ  تفعغداً،  طظعط 
حرق الظغض بعقغئ الثرذعم، صال ظائإ رئغج المةطج 
السسضري الفرغص أول تمغثتغ: (إن ضض الحئاب الثي 
أطام  ضاظعا  والثغظ  الئحغر،  وتضط  اإلظصاذ،  ظزام  غغر 
تضعطئ  باحضغض  جغصعطعن  وغغرعط  الساطئ  الصغادة 
الضفاءات لاسغغر المعام تاى تسطط لتضعطئ طساصطئ)، 
الترغئ  لصعى   ٪٦٧ غمظح  أن  غمضظ  ق  أظه  وأوضح 
والاشغغر لطاتضط شغ الظاس، وغفرضعا رأغعط، وعثا أطر 

ق غصئطه أي حثص.
وتاى غبئئ المةطج السسضري أصثاطه، أصثم سطى خطعة 
طسائصاً صغام التضعطئ الةثغثة، وذلك بإخثار صرار غعم 
ضض  وطتضعطغ  أجرى  جراح  بإذقق  الماضغ  اقبظغظ 
الترضات المسطتئ المساصطغظ والمتضعطغظ طظث اظثقع 
افزطئ شغ إصطغط دارشعر شغ السام ٢٠٠٣م، ضما حضض 
لةظئ لقتخال بالترضات المسطتئ برئاجئ ظائإ رئغج 
المةطج السسضري تمغثتغ، وسدعغئ الفرغص حمج 
الرجمغ  والظاذص  السغاجغئ  الطةظئ  رئغج  الثغظ، 
باجط المةطج السسضري، وغاجر السطا سدع المةطج، 
وغغرعط. وصث باحرت شسقً عثه الطةظئ سمطعا، والاصئ 
طظاوي،  طظغ  بأرضع  الاحادغئ  الساخمئ  اظةاطغظا،  شغ 
رئغج ترضئ تترغر السعدان، ضما الاصئ طمبض ترضئ 
الرئغج  الطصاءات  عثه  شغ  وحارك  والمساواة.  السثل 

الاحادي إدرغج دغئغ.
ورغط عثه الاةاذبات بغظ السسضري والترغئ والاشغغر، 
شغ  العضع  سطى  جغطرتعا  أتضمئ  صث  أطرغضا  أن  إق 
السعدان سئر المةطج السسضري، وبثاخئ بسث شخ 
بمبابئ  ضان  الثي  لطةغح،  الساطئ  الصغادة  اساخام 
ضرت الدشط الرابح لصعى الترغئ والاشغغر، لثلك ظةث 
أن أوروبا، وتاى ق تفصث ضض الظفعذ، ظةثعا صئطئ بما 
ذلك  أضث  وصث  اإلبغعبغئ،  افشرغصغئ  بالمئادرة  غسمى 
طئسعث اقتتاد افشرغصغ لطسعدان طتمث تسظ لغئاد 
شغ طآتمر ختفغ طحارك طع المئسعث اإلبغعبغ غعم 
طعاشصئ  (تطصغظا  صال:  تغث  ٢٠١٩/٠٦/٢٩م،  السئئ 
المةطج السسضري، وصعى الترغئ والاشغغر سطى المصارح، 
وعما غسضفان سطى دراجاه)، والةثغر بالثضر أن المصارح 
الةثغث غرضج سطى طةطج العزراء والمةطج السغادي، 
وغشفض المةطج الاحرغسغ الثي عع طبار الةثل والرشخ 
طظ المةطج السسضري. وصث أسطظ المةطج السسضري 
تسطمه طصارح العجاذئ الةثغث بحأن الفارة اقظاصالغئ 
صائقً: (إن المصارح غمضظ أن غحضض صاسثة قجاؤظاف 
الافاوض)، وصث خرح الظاذص الرجمغ باجط المةطج، 
وصعى  السسضري  المةطج  أن  الثغظ  حمج  الفرغص 
الترغئ والاشغغر اظثرذا شغ جطسئ تفاوض ظعار أطج 
الباظغئ  سظث  أخرى  بةطسئ  وأسصئاعا   (٠٦/٢٩) السئئ 
سحرة لغقً، وصال الفرغص حمج الثغظ إظعط جطسعا بظاء 
سطى المئادرة المحارضئ، وصال إن أبرز طا تمئ طظاصحاه، 
وإظعط  والاظفغثي)،  (السغادي  السططئ  طساعغات  عع 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طآتمر الئترغظ 
وخفصئ الصرن

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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وقفۀ احتجاجیۀ عقب صالة الجمعۀ بعنوان "ال لعودة الحرب األهلیۀ"
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 الةعاب: لضغ غادح الةعاب ق بث طظ بغان افطعر الاالغئ:
أوقً: طآتمر الئترغظ:

١- (أسطظ الئغئ افبغخ طساء أطج أظه جغسصث "ورحئ 
سمض" اصاخادغئ شغ الساخمئ الئترغظغئ المظاطئ أواخر 
الحعر المصئض غسطظ خقلعا الحص اقصاخادي طظ خطئ 
الرئغج دوظالث تراطإ لطسقم شغ الحرق افوجط. طعصع 

الحرق افوجط شغ ٢٠ أغار/طاغع ٢٠١٩)
٢- (صئض ورحئ سمض الئترغظ، وشغ ٢٠١٩/٦/٢٢ ضحش 
ضعحظر سظ تفاخغض الحص اقصاخادي طظ خطئ السقم. 
وتحمض الثطئ إظحاء خظثوق اجابمار دولغ بصغمئ ٥٠

ططغار دوقر إلظساش اقصاخاد الفطسطغظغ واصاخادات 
الثول السربغئ المةاورة باإلضاشئ إلى بظاء طمر لعجائض 
الظصض غخض بغظ الدفئ الشربغئ وصطاع غجة بصغمئ خمسئ 
ططغارات دوقر. شراظج ٢٤ شغ ٢٠١٩/٦/٢٤) اظاعى

٣- (وشغ ٢٠١٩/٦/٢٥ اظسصث طآتمر الئترغظ الثي دسئ 
إلغه المظاطئ وواحظطظ والثي غسرف باجط "ورحئ سمض 
السقم طظ أجض اقزدعار بعثِف الاحةغع سطى اقجابمار 
شغ افراضغ الفطسطغظغئ"... طعصع بغ بغ جغ سربغ شغ 

٢٠١٩/٦/٢٥) اظاعى
٤- وصث (اشااح جارغث ضعحظر طساحار وخعر الرئغج 
افطرغضغ دوظالث تراطإ شغ المظاطئ "ورحئ الئترغظ"، 

بفطسطغظ...  خاص  تظمعي  اصاخادي  طظاثى  وعغ 
افطرغضغئ  الثطئ  تفاخغض  بسخ  سظ  ضعحظر  وضحش 
لطاظمغئ شغ الدفئ الشربغئ وصطاع غجة، وتصثر صغماعا 
بـ٥٠ ططغار دوقر، طحغرا إلى أن عظاك إطضاظغئ لمداسفئ 
RT ...الظاتب المتطغ لطفطسطغظغغظ وتعشغر شرص سمض

وضاقت شغ ٢٠١٩/٦/٢٥) اظاعى
٥- (صال جارغث ضعحظر طساحار الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ: إن "واحظطظ جاسطظ سظ خطئ لطتض السغاجغ 

سظثطا تضعن جاعجة".
وأضاف ضعحظر، شغ تخرغح له، الغعم افربساء: إن "طآتمر 
الئترغظ ُغزعر أن طحضطئ الحرق افوجط غمضظ تطعا 
اصاخادغاً"، سطى تث زسمه... جاء ذلك شغ تخرغتات له، 
اقصاخادغئ،  الئترغظ  ورحئ  أسمال  طظ  اقظاعاء  سصإ 
الغعم،  تاى  واجامرت  البقباء،  أطج  اظططصئ  والاغ 
شغ الساخمئ الئترغظغئ المظاطئ... طعصع صظاة السالط شغ 

٢٠١٩/٦/٢٦) اظاعى
شغ  المحارضعن  (دسا  شغه:  جاء  الثااطغ  الئغان   -٦
إلى  افربساء،  طساء  اقزدعار"،  أجض  طظ  "السقم  ورحئ 
الفطسطغظغ،  الحسإ  لخالح  واقجابمار  الاظمغئ  تسجغج 
لاتصغص اقزدعار اقصاخادي... وذضر الئغان أن العرحئ 

السآال: اخااط طآتمر الئترغظ اقصاخادي الغعم أسماله بإدارة ضعحظر وصث صال شغ ضطماه اقشاااتغئ شغ 
المظاطئ: ("ورحئ الئترغظ لغسئ خفصئ الصرن بض شرخئ الصرن"... طعصع جئعتظك سربغ شغ ٢٠١٩/٦/٢٥)، 
شعض عثا المآتمر ججء طظ خفصئ الصرن؟ أو عع طحروع طظفخض ضما صال ضعحظر؟ بط لماذا لط ُغضحش سظ 

طتاعى الخفصئ؟ وعض طظ تسرغئات تعلعا؟ وطا عع طثى ظخغئعا طظ الظةاح؟ وججاك اهللا خغرا.

ألیس من العار والشنار 
أن ُتدار بالدنا بتعلیمات 
الکافرین  المستعمرین؟!



افربساء ٣٠ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ   ٢     السثد ٢٤١

طظه  وغطرجئ  تسططا  عظاك  أن  الظاس  إدراك  طظعا 
ضان،  ضغفما  إجطظئعل  شغ  طرحته  غظةح  أن  شغرغث 
باب  شاح  سظثطا  افضراد  غازل  وصث  اقظاثابات.  شغسغث 
الجغارة واقتخال بأوجقن بسثطا طظسئ زغارته شراعظ 
سطى أخعاتعط ظاظا أن ظةاح تجب الحسإ ضان بأخعات 
لطمسارضغظ،  الماعاخض  اقضطعاد  وطظعا  افضــراد. 
اظصقب  بمتاولئ  بسقصاعط  غاعمعط  الثغظ  وطظعط 
١٥ تمعز، إذ أسطظ وزغر الثاخطغئ الارضغ خعغطع غعم 
٥١١ تعصغفعط  جرى  الثغظ  سثد  أن   ٢٠١٩/٣/١٠

ألش حثص شغما اساصض طظعط ٣٠٨٢١ ألفا. وطا زالئ 
وغغرعما  وافطظ  الةغح  شغ  والاخفغات  اقساصاقت 
وتةاوز  وظائفعط  سظ  أبسثوا  الثغظ  سثا  طسامرة. 
سثدعط ١٥٠ ألفا، ضض ذلك غجغث التظص والشدإ سطغه.

قجائثاده  تجبه  داخض  تمطمض  وجعد  إلى  باإلضاشئ 
وغطرجاه وأظاظغاه، ولعثا جاءت طتاولئ داود أوغطع 
تعغؤئ  سطى  أطرغضا  تسمض  شربما  آخر.  تجب  تأجغج 

الئثغض إذا طا جصط أردوغان.
أردوغــان  سطغعا  غسامث  ضان  الاغ  افطــعر  أعط  وطظ 
شاظثفدئ  اقصاخادي  العضع  تثععر  شصث  اقصاخاد، 
الظمع  واظثفخ  إظصاذعا،  غساطع  ولط  الارضغئ  الطغرة 
وارتفسئ  السام.  عثا   ٪٢ إلى   ٢٠١٧ سام   ٪٧,٤ طظ 
ظسئئ الئطالئ إلى ١٤,٧٪ وارتفسئ ظسئئ الادثط إلى 

٢٠٪ وظسئئ الفائثة الربعغئ إلى ٢٤٪.
وأطا السغاجئ الثارجغئ شعع طاتالش طع روجغا وإغران 
أجث  بحار  ظزام  تثسط  الاغ  الــثول  وعغ  وأطرغضا 
لطظزام،  وجطمعط  جعرغا  أعض  خثل  وصث  اإلجراطغ، 
بمئارضئ  بعتغظ  طع  جعتحغ  اتفاصغئ  وصع  وأخغرا 
أطرغضغئ غعم ٢٠١٨/٩/١٧ لغتاخر الفخائض المسطتئ 
والبائرغظ شغ طظطصئ إدلإ وغدع طظطصئ سازلئ تتعل 
وصاسثة  الظزام  جغطرة  طظاذص  ظتع  تصثطعط  دون 
الروس شغ تمغمغط وغساظجف صعاعط تاى غساسطمعا 

لطتض السغاجغ الثي تطرته أطرغضا.
ولعثا شإن حضعى بسخ الظاس شغ ترضغا طظ تضابر 
أعض جعرغا شغ الئطث وادساء الئسخ أظعط أخثوا طظعط 
أسمالعط شاسائروعط جئئا لطمحاضض اقصاخادغئ، وشغ 
ذلك تتاطض سطى أعض جعرغا وظطط لعط... وطع ذلك 
شإن جئئه أردوغان ظفسه، إذ إن تآطره طع الماآطرغظ 
سطى أعض جعرغا وسرصطاعط لسصعط الظزام تال دون 
طحضطاعط  تض  شضان  جعرغا.  قجؤغ  طحضطئ  تتض  أن 
بإجصاط الظزام، شطع جصط الظزام لساد أعض جعرغا طظ 
ترضغا وطظ غغرعا إلى دغارعط وأطعالعط. ولضظ تطفاء 
أردوغان أطرغضا وروجغا وإغران وأحغاسعا والسسعدغئ 
الظزام  جصعط  دون  لطتغطعلئ  تآطروا  ضطعط  وغغرعا 
طظاذص  طظ  وأخرجععا  المسطتئ  الفخائض  وخثسعا 
جغطرتعا وطظسععا طظ دخعل دطحص إلجصاط الظزام 

وضاظئ تطك الفخائض صادرة سطى تتصغصه.
وظساطغع أن ظصعل إن ضبغرا طظ الظاس بثأوا غظفدعن 
سظه وغظافدعن سطغه وغظاصمعن طظه. شعع الصائض "الثي 
إجطظئعل  غثسر  والثي  ترضغا  غربح  إجطظئعل  غربح 
غثسر ترضغا" وعغ طصعلئ طسروشئ لثى الحارع الارضغ. 
خسارته  سطى  طآحر  عغ  عثه  خسارته  شإن  ولعثا 
الضئرى. سثا السعاطض افخرى وخاخئ ُبسثه سظ اإلجقم 
والثغمصراذغئ  السطماظغئ  بارضغج  سظه  الظاس  وإبساد 
اإلجقطغعن  غختع  جعف  ولعثا  الساطئ.  والترغات 
الثغظ اظثثسعا به ذعال ١٧ ساطا. شاظثثسعا بالاثرج 
وق  تراجع.  بض  تصثم  غعجث  ق  أظه  طظعط  الضبغر  شرأى 
غسظغ أن تجب الحسإ جغسعد، وتارغثه أجعد تالك، 
طحععر بالزطط والاسسش طظث سعث طآجسه طخطفى 
جابصا،  المحاضض  غسالب  لط  شاحض  تجب  وعع  ضمال، 
ولغج  أردوغــان  طظ  اظاصاطا  ضان  طرحته  واظاثاب 
تئا شغ تجب الحسإ. ولعثا جاضعن خسارة أردوغان 
الدربئ الاغ غختع طظعا المشمى سطغعط وجغثرضعن 
عع  غجال،  وق  الاترغر،  تجب  لعط  غصعله  ضان  طا  أن 
الختغح، وتضعن شرخئ لعثا التجب تجب الثقشئ بأن 
تاسمص جثوره وغارسرع وغطعل جاصه وتعرف أوراصه 
وتآتغ بماره أضطعا، شطسطعا تصعم شغ أظصرة ولغج شغ 
إجطظئعل، فظعا إذا جصطئ شغ طثغظئ شق تسعد إلغعا، 
وطظ بط تظاصض إلى بغئ المصثس وذاك سصر دارعا ضما 

  بحر رجعل اهللا

إن  تفار  لتضعطئ  الاابسئ  الطغئغئ  افظئاء  وضالئ  صالئ 
الصعات المسطتئ السربغئ الطغئغئ (صعات تفار) بسطئ 
طرضج  باتةاه  وتاصثم  الظصطغئ،  طسسضر  سطى  جغطرتعا 
ذرابطج، طظ جعئ أخرى أضث الةغح الطغئغ أظه ضئث 
ططغحغات ذرابطج خسائر شادتئ شغ افرواح والسااد، 
بسث طسارك اجامرت ٦ جاسات خقل العةعم الفاحض 

سطى ططار ذرابطج الثولغ.
دأبئ عثه العضالئ ضما غغرعا طظ العجائض اإلسقطغئ 
الاابسئ لتفار، تطفجغعظغئ أو إذاسغئ، أو غغرعا الممعلئ 
بالضاطض طظ دوغقت الثطغب، دأبئ جمغسعا سطى جرد 
وباخاقق  تفار،  جغح  بأخئار  غاسطص  شغما  افضاذغإ 
تظصخ  الثئر  عثا  شغ  شعغ  واقظاخارات،  افتثاث 
ق  الظصطغئ  طسسضر  غثسر  الثي  شإن  بظفسعا،  ظفسعا 
غمضظ أن غعاجط المطار، واآلن تاعارد أخئار جصعط 

الاابسئ  العشاق  وصعات  البعار  أغثي  شغ  غرغان  طثغظئ 
طظعا  تفار  صعات  عروب  وغاأضث  السراج،  لتضعطئ 
تصرب  طساتئ  سطى  البعار  اجاعلى  شصث  طروع،  بحضض 
صاخمئ  ضربئ  تسائر  وعثه  ضط٢،  آقف  خمسئ  طظ 
طظ  لطرابطج  طثخق  تسائر  شالمثغظئ  تفار،  لصعات 
الةظعب، وطعصسعا طعط جثا شغ تماغئ طثن الساتض، 
طع  الماساوظئ  الباظغئ  المثغظئ  لسصعط  غمعث  وعثا 
تفار، وعغ طثغظئ ترععظئ، وبالاالغ أخئتئ صعاته ق 

تمطك خطعط إطثاد آطظئ.
وبسث عثه الدربات المعجسئ، والاغ طعثت قظعغارات 
سطى  ضئغر  بحضض  تسامث  والاغ  صعاته،  خفعف  شغ 
والسعدان،  تحاد،  طظ  الصادطئ  المرتجصئ  السظاخر 
وبسخ الثول افشرغصغئ. وطسطعم أن عثا المضعن غفصث 
طعجعد  شصط  شعع  الصاالغئ،  السصغثة  أو  لطصاال  المئرر 

بثاشع التخعل سطى المال.
تفار  لعجغمئ  السرغسئ  الظاائب  رخث  طظ  بث  ق  وعظا 
بسخ  تخرغتات  شغ  الاشغر  شظقتر  غرغان،  شغ 
داسمغ تفار، بالمطالئئ بإغصاف إذقق الظار والئثء شغ 
وشرظسا،  اإلطارات  خارجغئ  وزغرا  عآقء  وطظ  تعارات، 
وتاى افطرغضان غصعلعن بأظعط غثسمعن بسبئ افطط 
طع  وبأظعط  السغاجغئ،  التعارات  إجراء  شغ  الماتثة 
تضعطئ العشاق، وشغ عثا السغاق ظةث أظفسظا ططجطغظ 
بدرورة تئغان وتئغغظ تصغصئ طعصش أطرغضا طظ تفار 
عثه  رغط  لغئغا  شغ  رجطعا  اساماده  شغ  جاسامر  عض 
اقظاضاجئ الاغ تطئ به وبصعاته؟ وعض طئادرة السراج 

شغ تصغصاعا عغ ذاتغئ أم خطفعا أذراف دولغئ؟
وبأظه  فطرغضا،  تفار  تئسغئ  أتث  سطى  غثفى  غضظ  لط 
غثص برساغاعا ودسمعا سئر سمقئعا. ولط غسث عظاك 
حك شغ أن الاعاذآ والثثاع عما تصغصئ طعصش غسان 
ضان  بض  افخغرة،  تفار  سمطغئ  طظ  وبسباه  جقطئ، 
جقطئ عع الماغسارو الثي سطغه دور إخفاء تصغصئ ظعاغا 

تفار تةاه ذرابطج، وسمطغئ الشجو الاغ صام بعا.
واآلن إظعط غراعظعن سطى خمعده شغ طظطصئ جعض 
التفارة، وططار ذرابطج السالمغ سطى طساشئ ٢٢ضط 
الظار  إذقق  وصش  شرض  وغرغث  ذرابطج،  أجعار  طظ 
تاى غئصى صادرا سطى تعثغث ذرابطج تغظ الصاال. غغر 
أن عجغماه شغ طثغظئ غرغان صططئ تزعظ خمعده شغ 
غرغثون  وأوروبا  الماتثة،  افطط  وبسبئ  السعض،  عثا 
سئر طا غسمى بمئادرة السراج طتاولئ اصاسام الظفعذ، 
وإق شافسمال السسضرغئ ظروشعا صائمئ بسث، وخخعخا 
بسثطا أخئتئ ضض افذراف المتطغئ عغ ضمظ تصض 
اقجاسمال لثى افذراف الثولغئ الماخارسئ، شالبعار، 
المظطصئ  شغ  المطغحغات  لةمغع  المسطتئ  والضاائإ 
الشربغئ، جمغسعط اآلن شغ السغاق الثي غثثم تضعطئ 
شغ  عجغماه  شئسث  تفار  أطا  غثسمعا.  وطظ  السراج، 
ضسغفئ!  حروذه  شرض  شغ  تزعظه  أخئتئ  غربان 
وبثأت بسخ الصعى شغ إغةاد شرق غمبطعن المظطصئ 
تفار  جطعة  سظ  بسغثا  التعار  سمطغئ  شغ  الحرصغئ 
شغ  تخض  وطا  الئرصاوغئ،  العغؤئ  أطبال  طظ  وظفعذه 
طةطج "ذئرق" لطظعاب طظ اظحصاصات، شصث اظحص سظ 
ذرابطج،  إلى  وتدعرعط  ظخفه،  طظ  أضبر  المةطج 
وسصثعط لةطساتعط شغ ذرابطج، وبغاظاتعط المظثدة 

بسمطغئ تفار افخغرة، ووخفعا "بالمةرطئ"، واتثاذعط 
وصاطعا  ساطا،  صائثا  تسغغظه  صرار  وإلشاء  بستإ  صرارا 
بإلشاء عثا المظخإ، وأرجسعا افطر إلى رئاجئ افرضان 

الساطئ لطةغح.
ضض عثه الاطعرات صططئ طظ شرص تفار شغ الئصاء سطى 
رأس افتثاث شغ لغئغا، وصث أخغئئ صغادته، وظفعذه 
بسخ  لثى  الاتعل  بسخ  طع  باقظاضاجئ  السغاجغ 
الصعى الثولغئ شغ سثم اساماده أجاجا شغ المسادلئ 
المتطغئ. وغأتغ السآال عظا سظ طعصش أطرغضا؛ عض طا 
زالئ تسامثه وتثه شغ المسادلئ المتطغئ؟ أم أظعا تصئض 
طآصاا طظطص الاصاجط طع افوروبغغظ الثاسمغظ لتضعطئ 
السراج؟ افطر الثي ق غتااج إلى ضبغر سظاء إلدراضه عع 
أن أطرغضا، ووضقءعا شغ المظطصئ غثسمعن تفار شغ 
إتثاث أضئر سمطغئ تثطغر لمصثرات الئقد، وضأظغ بعا 

جغاجئ أطرغضغئ شغ ضض طظطصئ.
أطا الضقم سظ طئادرة السراج عض عغ ذاتغئ، أم بثشع 

طظ بسخ الثول الضئرى؟ شق بث طظ طقتزئ الاالغ:
سظث سرض بظعدعا ق ظةث حغؤا جثغثا، شصث وردت عثه 
الئظعد شغ طئادرات غسان جقطئ السابصئ وغغرعا، بض 
عغ تضرار لما سرض سطى لسان السراج بثاغئ ٢٠١٨، 
شغ  شغه  إظااجعا  أسغث  الثي  العصئ  عع  الةثغث  وإظما 
لتزئ احاثاد الخراع السسضري تعل ذرابطج، شعغ 
شصط تسئر سظ حسعر بسخ أصطاب الخثغرات بالصطص 

سطى طخغرعط، وطتاولئ أخث افظفاس.
وخقخئ الصعل: إظه غجداد الغصغظ غعطا بسث غعم بأن 
الترب الثائرة شغ ذرابطج الشرب بغظ ططغحغات تفار 
شغ  المعجعدة  والمطغحغات  البعار  طةمعسات  وبغظ 
الضئرى  الصعى  سظ  بالعضالئ  ترب  عغ  الطغئغ  الشرب 
الماخارسئ سطى الظفعذ شغ لغئغا. وبأن السعاطض المتطغئ 
المسئئئ لعثا الاصاتض ق تجغث ظسئاعا شعق ٢٥٪ طظ 
طةمعع السعاطض الفسطغئ الاغ تثشع بافذراف المتطغئ 
تالئ  طظ  تصارب  ضطعا  افطعر  ضاظئ  وصث  لطاصاتض، 
الةطعس سطى ذاولئ التعار والافاوض سطى إصرار تض 
أو حئه تض لطظجاع الصائط شغ الئقد، ولضظ ظزرا فن 
سطى  بغظعا  شغما  تافص  لط  اقجاسمارغئ  الضئرى  الصعى 
تصاجط طا شغ الئقد طظ طصثرات وأن بسدعا ق ترغث 
له اجاصرارا، وإغةاد تض طا، أو تاى حئه تض، وتاربص 
الصعى  وأخئتئ  بض  الثوائر،  الئقد  وبأبظاء  بئسدعا، 
أدوات  وطرتجصاعا -  طثطخعا  الئقد -  شغ  المعجعدة 
وصاض  بقدعا،  لاثطغر  طئاحرة  وربما  بسث،  سظ  تثار 
تئصغ  ق  سئبغئ  ترب  شغ  الحابئ  الطاصات  طظ  أبظائعا 

وق تثر!
تالئ طظ اظسثام العسغ الختغح  غتثث طع  ضض ذلك 
سطى تصغصئ الثول الضئرى، وأذماسعا، أو سثم إدراك 
واقجاساظئ  ضان،  أغا  بافجظئغ  اقجاساظئ  لثطعرة 

بالضغاظات السمغطئ شغ الئقد السربغئ.
بغث  المخغرغئ  صداغاظا  رعظ  بمضان  الثطعرة  وطظ 
ظجاعئ  سثم  بئئ  شصث  وبسباعا.  الماتثة  افطط  عغؤئ 
لطثول  طمبق  ضعظعا  سظ  تسثو  ق  وأظعا  الئسبئ،  عثه 
الضئرى الماخارسئ سطى بقدظا، وضض سمطعا أن تمعث 
لظا،  السثوة  الصعى  عثه  بغظ  الظفعذ  تصاجط  لسمطغئ 
والماثاخمئ سطغظا. شرئغج الئسبئ غسطظ حغؤا وغئطظ 

خقشه، وعع غسغر تبغبا لاظفغث أجظثاته الثفغئ.
سطى  تماث  الاغ  والسثابات  المساظاة  عثه  بسث  وإظظا 
تض  ق  أظه  الاأضغث  طظ  لظا  بث  ق  جظعات   ٨ طساشئ 
لمحضطئ الئقد خارج طا وضسه اإلجقم. شالماصاتطعن 
عط طسطمعن غةمسعط اإلجقم السزغط، وق غفرصعط 

جعى الثجائج والعجاوس طظ حغاذغظ الشرب.
شاهللا جئتاظه وتسالى غثاذئظا بعخفظا طسطمغظ شغصعل 
َخَوْيُكْم وَايَُّقوا 

َ
ْصلُِحوا َننْيَ أ

َ
لظا: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ َفأ

ََّ لََعلَُّكْم تُرمَْحُوَن﴾، وصث أوضض اإلجقم عثا التض إلى  اهللا
المسطمغظ، ولغج لشسان جقطئ وق إلى عغؤئ افطط 
الضاشرة الاغ ق تدمر لظا إق حرا، بض غةإ أن غتخض 
اقظفخال الضاطض سظعا، وسظ وجائطعا، وإعمالعا بثاغئ 
تاى تامضظ صعى افطئ التغئ طظ ذردعا وإخراجعا طظ 

 الئقد. شظسأل اهللا تسالى أن غةسض ذلك صرغئا

عض بثأ ظةط أردوغان بافشعل؟ وطاذا بسثه؟

أضرم  الةمععري  الحسإ  تجب  طرحح  شعز  سظ  أسطظ 
إطام أوغطع شغ اظاثابات اإلسادة لئطثغئ إجطظئعل غعم 
طظاشسه  سطى  طاصثطا   ٪٥٤,٢١ بظسئئ   ٢٠١٩/٦/٢٣
طرحح تجب أردوغان تجب السثالئ والاظمغئ بظ سطغ 
أردوغان  شاضطر   .٪٤٤,٩٩ بظسئئ  شاز  الثي  غطثرغط 

لقساراف بالعجغمئ عع وطرحته وبارضا لطفائج.
سطغعا  تخض  الاغ  الظاائب  ــان  ــ أردوغ تسةإ  لــط 
غعم  أحعر  بقبئ  صئض  جــرت  الاغ  اقظاثابات  شغ 
الفارق  ضان  سظثطا  الظاائب  شغ  وحضك   ،٢٠١٩/٣/٣١
خعت،  ألش   ٢٥ الحسإ  تجب  وطرحح  طرحته  بغظ 
إلى  الفارق  شاصطص  افخــعات،  شرز  بإسادة  شطالإ 
بإسادة  غطالإ  بأن  ذلك  شأذمسه  خــعت.  ألش   ١٣
اقظاثابات، شاصرر المعسث عثا الثي جرت شغه اظاثابات 
اإلسادة، شةاءت الظاائب طثعطئ جثا، تغث تعجع الفارق 

إلى ٨٠٦,٤٢٦ ألش خعت.
وعثه الظاائب لغسئ تئا شغ طرحح تجب الحسإ، بض 
عغ ُضره لشطرجئ أردوغان وإحارة إلى بثء الاثطغ سظه. 
تغث إن المظاذص المحععرة باأغغث أردوغان وغصطظعا 
المسطمعن الضارععن لتجب الحسإ وطآجسه طخطفى 
ضمال طبض طظطصئ الفاتح وأغعب واجضعدار تغث طظجل 
أردوغان أظعرت شغعا الظاائب شعز طرحح تجب الحسإ.

شغ  لطفعز  اإلجقطغئ  المحاسر  غساشض  أردوغــان  ضان 
شغ  ولضظه  والرئاجغئ،  والمتطغئ  الساطئ  اقظاثابات 
العاصع ق غطئص حغؤا طظ اإلجقم، بض أذطص الترغات 
شاظاحرت الفاتحئ والرذغطئ ودساة اقظتراف والحثوذ 
طظ شسض صعم لعط إلى سئثة الحغطان بةاظإ ترغئ 
تطعث  تاى  الربا  وأضض  المغسر  ولسإ  الثمعر  تساذغ 
اقصاخادي،  الظمع  تحةغع  بثرغسئ  الظاس  أغطإ  به 
بةاظإ إغةاد افجعاء الفاجثة الاغ أبسثت الظاس سظ 
الاصغث بافتضام الحرسغئ، وخاخئ وجائض اإلسقم الاغ 
تحغع الفاتحئ، وجسض ضض المثالفات لطحرع ذئغسغئ 
الثسعة  تمطئ  سطى  الادغغص  ازداد  بغظما  وطصئعلئ، 
سظ  الظاعغظ  وسطى  الثقشئ  دساة  وخاخئ  اإلجقطغئ 
المظضر. شق غتص في حثص أن غظضر المظضرات الاغ 
اظاحرت شغ الئطث أو غظعى سظعا، وق أن غأطر بمسروف!

جغطئص  بأظه  الظاس  غمّظعن  ــان  أردوغ أتئاع  وضــان 
اإلجقم ولضظ بالاثرج، وغصعلعن عثه طرتطئ، وبسثعا 
اإلجقم  تطئغص  شعض  لقجقم!  الاطئغص  طرتطئ  تأتغ 
واظاحار  الترغات  إذقق  إلى  الصعصرى  بالرجعع  غأتغ 
افجعاء  وإغةاد  طترم  سمض  وضض  وشاتحئ  رذغطئ  ضض 
الفاجثة المفسثة؟! شعض غثخض ذلك سصض ساصض أن عثا 
جغأتغ باإلجقم؟! وعض إخرار أردوغان سطى السطماظغئ 
ق  بأظعا  الظاس  وتدطغض  لعا  والثسعة  والثغمصراذغئ 
تثالش اإلجقم غضعن طرتطئ أو تثرجا لاطئغصه؟! وعض 
بةاظإ  اإلجقم بعتغظ  سثو  طع  سطى الاتالش  اإلخرار 
طراتض  طظ  طرتطئ  أطرغضا  طع  الاتالش  شغ  اقجامرار 
الاثرج ظتع تطئغص اإلجقم؟! شما لضط ضغش تتضمعن؟! 

وضغش تفعمعن افطعر؟!
اتامال  عظاك  لضان  ذلك  سضج  جغر  عظاك  ضان  لع 
تطئغص  ظتع  الاثرج  غةري  بأظه  اقدســاء  لاخثغص 
غصال  أن  غمضظ  شق  ضثلك  والتال  ولضظ  اإلجــقم. 
تثالش  الاثرج  ذرغصئ  أن  سثا  أخق!  تثرجا  عظاك  إن 
وجعب تطئغص اإلجقم ضاطق وشعرا سظث وخعل التاضط 

المسطط إلى التضط.
غعم  أردوغــان  سطى  اقظصقب  طتاولئ  جرت  شسظثطا 
اقظصقبغغظ  غعاجععن  الظاس  خرج   ٢٠١٦ تمعز   ١٥
بالاضئغر والاعطغض وغساخمعن شغ المساجث غخّطعن 
وغثسعن اهللا. شسظثطا ظةا أردوغان وشحطئ المتاولئ 
لعا،  طسغرة  وإصاطئ  بالثغمصراذغئ  الامسك  إلى  دسا 
طسغرة  بأجئعع  بسثعا  الحسإ  تجب  جّغر  وسظثطا 
غحارضعا  أن  أتئاسه  طظ  أردوغان  ذطإ  الثغمصراذغئ 
اتارام  طسغرة  لاسغغر  ألماظغا  شغ  أتئاسه  ودسا  شغعا، 
الثغمصراذغئ ولغج اتارام اإلجقم، وضض ذلك إلبساد 
الظاس سظ المحاسر اإلجقطغئ وطظع تعظغفعا إلسادة 
لاطئغص  الثاسغئ  اإلجقطغئ  افجعاء  بإغةاد  اإلجقم 
أردوغان  جغطر  سظثطا  الفرخئ  جظتئ  تغث  اإلجقم 
سطى الةغح بسث شحض المتاولئ بةاظإ جغطرته سطى 

افطظ والمثابرات وتساذش الظاس طسه.
وعظاك سعاطض أخرى أدت إلى عجغمئ تجب أردوغان. 

العضع الراعظ يف لغئغا
بصطط: افجااذ أتمث المعثبــــــــــ ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 
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المساعغغظ،  شغ  اقتفاق  تضمطئ  سطى  طئثئغاً  اتفصعا 
وأضاف (ظسطص المةطج الاحرغسغ إلى طا بسث تحضغض 
سطى  وجظآضث  السغادي  المةطج  وتحضغض  التضعطئ، 
تضعن  تعاشص  ظتع  تسغر  افطعر  أن  غسظغ  وعثا  ذلك). 

الشطئئ شغه لرجال أطرغضا والضطمئ السطغا لعط.
عثا طظ الظاتغئ السغاجغئ، أطا طظ الظاتغئ اقصاخادغئ 
الاغ ق تظفك سظ التالئ السغاجغئ، شإن الفعضى تدرب 
افجعاق، تغث ارتفسئ جض السطع ارتفاساً جظعظغاً، ضما 
بض  الساخمئ،  شغ  والعصعد  الثئج  خفعف  اجامرت 
رئغج  وخش  وصث  افصالغط،  شغ  تادة  بخعرة  سادت 
المةطج السسضري شغ لصائه بالختفغغظ غعم الةمسئ 
٢٠١٩/٠٦/٢٨م الئقد بأن (تالعا واصش)، وأن الئقد 
طسغرة أطعرعا بما ق غسرشه الظاس، طعاخقً صعله: بأن 
بظك السعدان طا ضاظئ شغ السابص تخطه افطعال، وق 
ظثري أغظ ضاظئ تثعإ! وصال: ظتاول إخقح ذلك، وق 
بث طظ حضر الثسط السرغع سطى الثسط طظ طعارده!! 
ضثلك ظسثر طال وزارة الثشاع إلخقح التال، خسٌإ 
اجامرار التال سطى عثا المظعال. طدغفاً: دولئ سرجاء 
ضاظئ تمحغ بق عاد، وضاظئ جاظعار طظ تطصاء ظفسعا.
الئطث  عثا  شغ  الظاس  تال  غئغظ  عثا  الئرعان  تثغث 

بصطعا  ضض  ووضسئ  الثولئ.  عثه  إصاطئ  طظ  تامضظ 
سطى سعث الرئغج السابص أوباطا لاطئغص تض الثولاغظ 
باجاؤظاف المفاوضات طرتغظ سام ٢٠٠٩ وسام ٢٠١٣

ولضظعا شحطئ. وعضثا سمض ضض الرؤجاء افطرغضغغظ سطى 
تطئغص طحروع تض الثولاغظ ولضظعط شحطعا. تاى جاء 
تراطإ، شرأت أطرغضا سةجعا سظ تطئغص طحروسعا تض 
الثولاغظ شأرادت تئثغطه أو تسثغطه. وضان الضعظشرس صث 
أخثر صرارا سام ١٩٩٥ باقساراف بالصثس ساخمئ لضغان 
غععد، ولضظه جسض صراره غغر ططجم لطرئغج، وترك في 

رئغج أطرغضغ صادم التص شغ تظفغث الصرار طاى حاء.
٢- بثأ تراطإ السغر شغ عثا الثط بسث أن أّدى الغمغظ 
الثجاعرغئ، شصال شغ خطاب له إن تض الثولاغظ لغج عع 
الطرغصئ العتغثة إلظعاء الخراع (اإلجرائغطغ) الفطسطغظغ، 
طحغرًا إلى أظه طساسث لثغارات بثغطئ إذا ضاظئ تآدي 
إلى السقم. صال تراطإ "إظظغ أظزر إلى تض الثولاغظ 
وتض الثولئ العاتثة إذا ضاظئ (إجرائغض) والفطسطغظغعن 
غفدطعظه،  الثي  بالتض  جسغثًا  جأضعن  بثلك،  جسثاء 
ضق التطغظ غظاجئظغ" (الةجغرة شغ ٢٠١٧/٢/١٦)... بط 
سطغه،  تراطإ  غسغر  الثي  الثط  سطى  طآحرات  تعالئ 
إلى  أبغإ  تض  طظ  افطرغضغئ  السفارة  تراطإ  ظصض  شصث 
الصثس، وذلك شغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧ أي أن تراطإ 
أسطظ طعاشصاه سطى أن تضعن الصثس ججءًا طظ الضغان 
الخعغعظغ شغ خطئ تراطإ... بسث ذلك تتثث تراطإ سظ 
دشع الخراع بغظ شطسطغظ والضغان الخعغعظغ إلى افطام 
طظ خقل خفصئ ظعائغئ أو خفصئ طظ الصرن... بط تعّلى 
ضض طظ جارغث ضعحظر، خعر الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ والمساحار الرئغسغ وجغسعن غرغظئقت، طئسعث 
قتفاق  الاروغب  افوجط،  الحرق  إلى  الثاص  الرئغج 
الصرن... ولصث جاشر ضعحظر إلى السثغث طظ الئطثان شغ 
حئاط/شئراغر ٢٠١٩ لطتخعل سطى دسط الثطئ، شالاصى 
ضما  جطمان.  بظ  طتمث  افطغر  السسعدي  السعث  ولغ 
الاصى أردوغان شغ أظصرة شغ ٢٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩، 
بط صابض صادة دولئ اإلطارات السربغئ الماتثة والئترغظ 
وسمان... وصث رضجت عثه الجغارات سطى ضسإ الثسط طظ 
التضام شغ المظطصئ... بط وسثت إدارة تراطإ بأن غاط 
تسطغط الثطئ خقل الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ 
ظغعغعرك شغ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨... لضظ تط تأجغطعا 
شغ  اقظاثابات  تأجغض  بسئإ   ،٢٠١٩ سام  أوائض  إلى 
بتطعل  بط   ...٢٠١٩ أغار/طاغع  إلى  الخعغعظغ  الضغان 
حعر رطدان، أسطظ تراطإ أظه جغاط اإلسقن سظعا بسث 
حعر رطدان شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٩... واآلن أجطئ 
إلى تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩ وذلك بسث اقظاثابات 
الغععدغئ، وصث "اظجسب" تراطإ طظ ظاظغاعع لسثم تسط 
اقظاثابات طظ أول طرة ق أن تساد لطمرة الباظغئ وطظ 
بط غآجض إسقن خفصاه... (وخش تراطإ، شغ تخرغح 
ختفغ أدلى به أطام الئغئ افبغخ سظث طشادرته إلى 
برغطاظغا العضع السغاجغ شغ "إجرائغض" الاغ تاةه ظتع 
اظاثابات جثغثة شغ أغطعل/جئامئر المصئض بسث شحض 
ظاظغاعع شغ تحضغض تضعطئ صئض اظصداء المعطئ غعم 
اظاثاب  "تط  وصال:  "شعضعي"...  بأظه  الماضغ،  افربساء 

تامئ: طآتمر الئترغظ وخفصئ الصرن
اخاامئ أسمالعا بـ"تفاؤل ضئغر تعل الاظمغئ اقصاخادغئ 
ورضجت  الفطسطغظغ"،  الحسإ  لخالح  واقجابمار 
طظاصحات الغعم افخغر طظ العرحئ، تسإ الئغان، سطى 
"الاظمغئ واقجابمار لخالح الحسإ الفطسطغظغ لاتصغص 
اقزدعار اقصاخادي وتظعغع الفرص أطاطه... ضما رضجت 
المظاصحات سطى تطعغر الصعى الساططئ، سئر تمضغظ المرأة، 
غعاجععن  الثغظ  الحئاب  طع  الفسال  الاعاخض  وأعمغئ 
طسثقت بطالئ طرتفسئ... وتعثف الثطئ اقصاخادغئ، 
الاغ اجاسرضعا ضعحظر، البقباء، إلى ضت اجابمارات شغ 
افراضغ الفطسطغظغئ بصغمئ ٢٨ ططغار دوقر، وتثخغص 
بصغمئ  طثسعطئ)،  وصروض  (طظح  أخرى  اجابمارات 
دول  وعغ  ولئظان،  وطخر  افردن  شغ  دوقر  ططغار   ٢٢
شغ  افظاضعل  وضالئ  شطسطغظغغظ...  قجؤغظ  تسادغش 

٢٠١٩/٦/٢٧) اظاعى
وعضثا شإن المآتمر عع طثخض لاعغؤئ افجعاء لامرغر 
خفصئ الصرن سظث إسقظعا، وبسئارة أخرى عع رحعة طالغئ 
وسةمعا  المظطصئ  أسراب  لثعظئ  تراطإ  ذرغصئ  سطى 
لغاةرسعا خفصئ تراطإ الصاتطئ لئطثاظعط... أشق غسصطعن؟!

باظغاً: خفصئ الصرن وطا تسرب طظعا:
سام  طظث  الثولاغظ  تض  طحروع  أطرغضا  تئظئ  لصث   -١
١٩٥٩ سطى سعث أغجظعاور الثي أذطص عثا المحروع. 
وترضئ سئث الظاخر لاطئغصه، شأوجثت أطرغضا سظ ذرغصه 
طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ بصغادة أتمث الحصغري سام 
إبر  سطى  المظزمئ  الحصغري  ترك  أن  وبسث   ...١٩٦٤
عجغمئ سام ١٩٦٧ تمضظئ برغطاظغا سظ ذرغص سمغطعا 
المطك تسغظ وبثسط دول الثطغب سام ١٩٦٨ طظ وضع 
غاجر سرشات سطى رأس طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ والثي 
ضان غظادي بالتض الئرغطاظغ طحروع الثولئ الفطسطغظغئ 
عآقء  بثسط   ١٩٦٥ سام  شاح  أجج  سظثطا  السطماظغئ 
السمقء. ولضظه تثطى سظ المظاداة بالتض الئرغطاظغ تتئ 
ضشعذات سمقء أطرغضا أظعر السادات شغ طخر وتاشر 
أجث شغ جعرغا، شائظى التض افطرغضغ، وبثلك اسارشئ 
وتغثا  طمبق  بالمظزمئ   ١٩٧٤ سام  السربغئ  الةاطسئ 
وحرسغا لطحسإ الفطسطغظغ، وضثلك تط اقساراف بعا شغ 
عغؤئ افطط الماتثة ودخطئ سدعا طراصئا شغعا. وشغ سام 
١٩٨٨ أسطظ سرشات بخعرة رجمغئ سظ اساراشه بضغان 
شطسطغظ  طظ  تعالغ ٨٠٪  قغاخابعط  وإصراره  غععد 
سظثطا أسطظ صغام دولئ شطسطغظ وصئعله رجمغا بالمحروع 
افطرغضغ بصعله "دولاغظ لحسئغظ شغ شطسطغظ". بط 
إصاطئ  سظ  وأسطظ   ١٩٩٣ سام  أوجطع  اتفاصغئ  وصسئ 
جططئ شطسطغظغئ بصغادة طظزمئ الاترغر سطى أن تصام 
دولئ شطسطغظغئ بتطعل سام ١٩٩٩. وطع ذلك لط تامضظ 
أطرغضا ذعال سعث ضطغظاعن طظ تظفغثه. وسظثطا جاء جعرج 
طا  سام ٢٠٠٢  الةاطسئ السربغئ شغ  تئظئ  بعش اقبظ 
جمغ بالمئادرة السسعدغئ وأذطص سطغعا المئادرة السربغئ 
وعغ تظص سطى اجاسثاد الثول السربغئ اقساراف بضغان 
غععد تال صئعلعط بثولئ شطسطغظغئ بةاظئعط، وسصإ 
ذلك أخثرت أطرغضا سام ٢٠٠٣ طحروع خارذئ الطرغص 
الاغ تظص سطى إصاطئ دولئ شطسطغظغئ بتطعل سام ٢٠٠٥

وأوجثت الطةظئ الرباسغئ لطحرق افوجط، وطع ذلك شطط 

بغئغ، واآلن شةأة جغسغثون اقظاثابات برطاعا طرة أخرى 
بتطعل أغطعل/جئامئر. إظه أطر جثغش، وظتظ لسظا جسثاء 

به"... روجغا الغعم ٢٠١٩/٠٦/٠٣م)
بعا  غخعل  بعا،  شرٌح  وعع  خطاه  تراطإ  أسث  وعضثا 
وغةعل، وغزظ أن طا شحض به جطفه طظ تض الثولاغظ 
اهللا  بإذن  وعغ  الصرن...  خفصئ  شغ  عع  به  جغظةح 

جافحض ضما شحض تض الثولاغظ.
بالباً: أطا سثم ضحش الخفصئ والاسرغئات:

١- إن تراطإ غظسى أو غاظاجى أن شطسطغظ لعا طضاظئ 
سزغمئ الحأن شغ صطعب المسطمغظ وسصعلعط وطظ بط 
شطظ غصئطعا تطك الخفصئ بض جغردوظعا رشداً وخفسئ... 
وطع ذلك ظظ تراطإ أن ططغاراته شغ طحروسه اقصاخادي 
جاضعن ججرة غطصغعا إلغراء أعض شطسطغظ شغعاشصعن، 
لعثا لط غسطظ تفاخغطعا وجسض طآتمر الئترغظ غسئص 

خفصئ صرظه تعغؤئ فجعاء الصئعل بعا!
شظسط  الصرن،  خفصئ  تعل  الاسرغئات  سظ  أطا   -٢
وأظعا  طصخعد،  تسرغئعا  أن  وغزعر  تسرغئات،  عظاك 
صرغئئ طما غةري إسثاده شغ خفصئ الصرن، وأضبر عثه 
الاسرغئات ظصطاعا ختغفئ "غسرائغض عغعم" الغععدغئ 
غعم ٢٠١٩/٥/٧ وتسعد ططضغئ الّختغفئ إلى (حغطثون 
أدغطسعن)، أتث ضئار الّثاسمغظ المالغغظ لتمطئ تراطإ 
عثه  وطظ  ظاظغاعع...  طظ  أغداً  صرغإ  وعع  اقظاثابغئ 

الاسرغئات طا غطغ:
[- "اقتفاق: غاط اتفاق بقبغ بغظ "إجرائغض" وطظزمئ 
سطغعا  غططص  شطسطغظغئ  دولئ  وتصام  وتماس  الاترغر 
شطسطغظ الةثغثة سطى أراضغ الدفئ الشربغئ وصطاع 

غجة طظ دون المساعذظات الغععدغئ الصائمئ.
- إخقء افرض: الضاض اقجاغطاظغئ تئصى ضما عغ وتدط 
إلغعا الضاض اقجاغطاظغئ المسجولئ وتماث وتاعاخض طع 

بسدعا وتئصى بغث ضغان غععد.
بغظ  طحارضئ  وتضعن  تصسغمعا  غةري  لظ  الصثس:   -
لغخئتعا  السرب  السضان  وغظصض  وشطسطغظ  "إجرائغض" 
جضان شطسطغظ الةثغثة ولغج (إجرائغطغغظ) وتضعن 
أراضغ  جمغع  سظ  وطسآولئ  حاططئ  الصثس  بطثغئ 
الصثس باجابظاء الاسطغط الثي تاعقه شطسطغظ الةثغثة، 
الصثس  لئطثغئ  جاثشع  الاغ  عغ  الةثغثة  وشطسطغظ 
الغععدغئ ضرغئئ افرظعظا (ضرغئئ المسصفات المفروضئ 

سطى طساثثطغ المئاظغ وافراضغ) والمغاه.
- غجة: جاصعم طخر بمظح أراض جثغثة لفسطغظ إلصاطئ 
ططار وطخاظع ولطائادل الاةاري والجراسئ دون السماح 

لطفطسطغظغغظ بالسضظ شغعا.
- الةغح: غمظع سطى شطسطغظ الةثغثة أن غضعن لعا 
وتفضك  الحرذئ...  جقح  عع  العتغث  والسقح  جغح، 
تماس جمغع أجطتاعا وتسطغتعا بما شغه الفردي وغاط 
تسطغمه لطمخرغغظ. غأخث رجال تماس بثق سظ ذلك 
رواتإ حعرغئ طظ الثول السربغئ... بسث طرور سام سطى 
اقتفاق تصام اظاثابات لتضعطئ شطسطغظغئ... وبسث طرور 
سام سطى اقظاثابات غططص جراح جمغع افجرى تثرغةغا 

سطى طثى ٣ جظعات.
- شغ غدعن ٥ جظعات جغاط إظحاء طغظاء بتري وططار 
الفطسطغظغعن  غساثثم  التغظ  ذلك  وتاى  شطسطغظغ 
شطسطغظ  بغظ  التثود  "إجرائغض"...  وطعاظأ  ططارات 

وصث  المساش!  شغ  والادغغص  الزطط  ضث  بار  الثي 
رأي  (بفرض  لطختفغغظ  تثغبه  شغ  الئرعان  ذالإ 
وضطمئ الحسإ تاى ق تسعد الئقد لسادتعا الصثغمئ، 
أظزمئ برلماظغئ تسصئعا اظصقبات سسضرغئ. ق بث طظ 
ذرح السآال سظ افجئاب المفدغئ لعثا العاصع وخعقً 
جثغثًا لطتضط بسغثًا سظ  إلجابئ غرغثعا الظاس ظزاطاً 

دواطئ الفحض...).
الئرعان  لطفرغص  ذضرظاه  الثي  افخغر  التثغث  عثا  إن 
عع بغئ الصخغث، شإن ضان الئرعان جادًا شغما غصعل، 
شإن الظزام الثي غتض المحاضض وغعجث التغاة الضرغمئ، 
وغثرجظا طما ظتظ شغه اآلن وإلى صغام الساسئ، إظما عع 
بالرجعع إلى سصغثة افطئ، وبظاء الظزام سطى أجاجعا، 
شصث أرجض تجب الاترغر رجالئ لطئرعان غئغظ شغعا التض 
الاترغر  لتجب  السططئ  تسطغط  طظه  وغططإ  الةثري، 
تاى غصغط عثا الظزام الثي غئسث الظاس سظ أظزمئ 
إن  طثظغئ...  أو  ضاظئ  سسضرغئ  ذضرعا،  الاغ  الفحض 
الظزام الثي غةإ أن غتض طتض عثه افظزمئ العضسغئ 
الساصطئ الفاحطئ، عع ظزام اإلجقم، الثقشئ الراحثة 

 سطى طظعاج الظئعة، عثا أو اجامرار دواطئ الفحض
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: السعدان: خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، أو دواطئ الفحض

"وإجرائغض" تئصى طفاعتئ ضعظعا دوقً خثغصئ... غصام 
جسر طسطص غرتفع ٣٠ طارا سظ جطح افرض غربط غجة 
والدفئ تعضض المعمئ لحرضئ خغظغئ تحارك الخغظ 
وأجارالغا   ٪١٠ الةظعبغئ  وضعرغا   ٪١٠ والغابان   ٪٥٠
١٠٪ ضظثا ١٠٪ أطرغضا واقتتاد افوروبغ طسا ١٠٪... 
غعر افردن غئصى بغث "إجرائغض" ضما عع الغعم وغاتعل 
الطرغص ٩٠ إلى ذرغص طظ أربسئ طسارات و"إجرائغض" 
تحرف سطى حصه، وطسطضان طظه غضعظان لطفطسطغظغغظ 

وغحرشعن سطغه وتربط شطسطغظ بافردن...إلت]
وطع أن عثه الاسرغئات غغر رجمغئ، لضظ واصع تسرغئعا 
أدغطسعن)،  (حغطثون  وطالضعا  غععدغئ  ختغفئ  وطظ 
أتث ضئار الّثاسمغظ المالغغظ لتمطئ تراطإ اقظاثابغئ وعع 
صرغإ أغداً طظ ظاظغاعع، وضض عثا غسظغ أن ضبغرًا طظ 
عثه الاسرغئات غسضج رأي تراطإ وزباظغاه... وواضح 
لثرجٍئ  المئارضئ  لفرض  الثغاظئ  شغ  طعغطئ  أظعا  طظعا 
بصطئ تاى سطى خعظئ السرب والسةط أن غصئطععا، شعط 
غصئطعن بتض الثولاغظ وعع خغاظئ ضثلك فن شطسطغظ 
ضض شطسطغظ بطث إجقطغ غةإ أن غسعد إلى أعطه دوظما 
تفرغط بحئر طظعا أو بحغء طظ حئر وإق ضان خغاظئ، 
شضغش بتض الثولاغظ الثي ُغدغع طسزط شطسطغظ؟! ولضظ 
خعظئ السرب والسةط غصئطعن بعثا التض وغئرروظه بأظه 
ُغئصغ لعط حغؤاً طظ دولئ وسطط غجععن به! أطا خفصئ 
تراطإ شق تئصغ لعط حغؤاً ذا بال. صال ضعحظر طساحار 
الثولاغظ  تض  طظ  تثطع  صث  الصرن  خفصئ  "إن  تراطإ: 
ضما جاضعن الصثس ساخمئ "إجرائغض" افبثغئ"... (بغ 
بغ جغ ٢٠١٩/٥/٢) وتاى "المساعذظات" شغ الدفئ 
شاسامر تظثر طا غائصى طظ الدفئ الثي ق غاةاوز ١٢٪، 

وعثا الةجء تتئ السططئ السسضرغئ لثولئ غععد!...
رابساً: أطا سظ طثى ظخغإ خفصئ تراطإ طظ الظةاح، 
شق ظةاح... شتاى خاتئعا رغط جسةساه بعا، شعع غاعصع 
شحطعا (وصال تراطإ أغدا إن وزغر خارجغاه طاغك بعطئغع 
صث غضعن طتصا شغ تصغغمه بأن خطئ اإلدارة افطرغضغئ 
المظازرة لطسقم شغ الحرق افوجط صث تفحض. وضاظئ 
ختغفئ "واحظطظ بعجئ" صث ظصطئ سظ بعطئغع صعله 
لمةمعسئ طظ الصادة الغععد شغ ظغعغعرك إن الثطئ الاغ 
تط تأجغض ذرتعا ضبغرا صث ق "تضاسإ زخما". تاغمج أوف 

"إجرائغض": ٢٠١٩/٠٦/٠٣)
إن غئاء تراطإ جسطه ق غثرك أن شطسطغظ ق تئاع وق 
تحارى، شعغ صئطئ المسطمغظ افولى، وطسةثعا بالث 
 ، الرجعل  وطسرى  الرتال،  لعا  تحث  الاغ  المساجث 
وجاتررعا جغعش المسطمغظ بإذن اهللا، وتضئغرات الةظث 
تجشُّعط وراغئ الُسصاب ُتزطُّعط... وإن ضان تراطإ الغعم غةث 
طظ روغئدات التضام وأحغاسعط طظ تعفع ظفسه لطمال 
الصثر شعع لظ غةث غثًا إق جغعف الثقشئ طحرسئ بإذن 
المساسمرغظ،  الضفار  طظ  وداسمغعط  غععد  لصاال  اهللا 
ضما  وداسمغعط  غععد  طظ  شطسطغظ  تترغر  بط  وطظ 
تتررت طظ الخطغئغغظ، وإن غثًا لظاظره صرغإ... وعع 
ضائظ بإذن اهللا، أخرج طسطط شغ ختغته سظ أبغ عرغرة 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد   صال: صال : «َال تَُقوُم السَّ

 ﴾هُ َنْعَد ِحنٍي
َ
َفَيْقُتلُهْم الُْمْسلُِموَن...». ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ
الرابع والسحرون طظ حعال ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٦/٢٧م

ظزط حئاب تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا طزاعرة اتاةاجغئ غعم الةمسئ شغ طثغظئ افتارب برغش تطإ الشربغ؛ وذلك 
سطى خطفغئ اساصال أطظّغئ عغؤئ تترغر الحام لفخ أتمث الصاخر. وأضثت القشاات المرشعسئ: أن افطر بالمسروف والظعغ 
سظ المظضر لغج تعمئ بض عع شرض، وأن افطظغغظ غحعععن خعرة المةاعثغظ باسططعط سطى رصاب الظاس، 
وذالئئ القشاات المرشعسئ بظصض المسرضئ إلى أرض الظزام شغ الساتض، وسّثتعا أولى خطعات الظخر، طتثرة طظ 
العثن وصالئ إظعا عثر لطادتغات. ولظا أن ظاساءل: لماذا المةاعث الخادق أتمث الصاخر شغ جةعن أطظغات عغؤئ 
تترغر الحام؟! ُترى عض باع أتمث الصاخر تطإ أم جّطط الشعذئ؟! عض تثابر طع الثول أم أدخض جغح ترضغا لسعرغا؟! 
عض ظخإ التعاجج وصطع الطرصات سطى الظاس أم أراق الثطاء واظاعك الترطات وأشسث شغ افرض؟! أم ضاظئ جرغماه 

عغ صعل التص وتتثغر إخعاظه المةاعثغظ طظ خغاظات صادتعط المرتئطغظ بالثول وضحش طآاطراتعا؟!

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
مظاهرة احتجاجا على اعتقال أمنّیۀ هیئۀ تحریر الشام لألخ أحمد القاصر

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افربساء، ٢٣ حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/٢٦م) خئرا جاء شغه: "أظعرت خعرة 
بتبا  افطرغضغئ،  الماتثة  العقغات  ظتع  المضسغضغئ  التثود  سئعر  غتاولعن  الثغظ  المعاجرغظ  طأجاة  جثغثة 
سظ تغاة أشدض، لضظعط وجثوا المعت غرصا، بثقً طظ تتصغص تطمعط، وترخث الخعر الةثغثة أبا وابظاه تطفع 
جباغعما شعق المغاه بةاظإ إتثى ضفاف ظعر "رغع جراظثي"، بسثطا غرصا شغ طغاعه، الاغ تمبض إتثى ظصاط 
التثود بغظ المضسغك وأطرغضا. وأشادت "جضاي ظغعز"، البقباء، أن افب طظ السطفادور واجمه أوجضار راطغرغج 
وابظاه شالغرغا، الئالشئ طظ السمر ٢٣ حعرا شصط، وغمضظ طقتزئ جبئ الطفطئ، وعغ تمسك بةبئ أبغعا شعق 

المغاه الدتطئ، طما غحغر إلى أظعما ظق طسا تاى الطتزات افخغرة طظ تغاتعما". 
: جاتث تاصث عع المئثأ الرأجمالغ شعق ضعظه باذقً شاجثًا، تغث إّن ظطمه لط غصاخر سطى المسطمغظ 
الثغظ غرزتعن تتئ وذأة دوله اقجاسمارغئ شصط، بض لصث ذال الئحرغئ جمساء بمظ شغعط الدسفاء طظ 
أتئاسه أظفسعط، وطا زالئ الخعر وافتثاث والعصائع الماةثدة والماعاخطئ غعطغا تفدح إجراطه وشساده. 
شالمئثأ الرأجمالغ عع طئثأ غغر إظساظغ وضساه تفظئ طظ المةرطغظ شصظظعا وشطسفعا طص دطاء الحسعب 
وإزعاق أرواح الفصراء والدسفاء طظ أجض طخالح الماظفثغظ والرأجمالغغظ. وإن عط ادسعا غغر ذلك، شإن 
العاصع غضثبعط وتغاة الئآس والدظك الاغ ذشئ سطى أغطإ حسعب السالط أضئر حاعث سطى إجراطعط وشساد 
رأجمالغاعط. وإن أطرغضا الخطغئغئ عغ شغ طصثطئ بض شغ ذطغسئ الثول الرأجمالغئ التاصثة الاغ طفت 
افرض ظطما وجعرا؛ لثلك شما أتعج افرض إلى طظ غمطآعا صسطا وسثق! وطا أتعج الئحرغئ إلى حرغسئ 

اإلجقم السزغمئ لاظصثعا طظ برابظ الرأجمالغئ!!

ما زالت الصور والوقائع 
تفضح فساد المبدأ الرأسمالی وإجرام رواده

أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: أن الظاذص الرجمغ لطتجب، ظفغث بعت، ق غجال 
صغث اقخاطاف طظث ٧ أسعام، ورغط إخثار "لةظئ المفصعدغظ" أطرًا باصثغط إبئات تصغصئ اتاةاز وضاقت اقجاثئارات 
لظفغث، وإخثار أطر إلى السططات التضعطغئ ذات الخطئ بسرضه سطى المتضمئ، إق أظه لط غاط سرضه سطى أي طتضمئ 
صاظعظغئ لشاغئ اآلن. ولفئ الئغان إلى: أّن صدغئ ظفغث بعت تآضث أن الظزام التالغ أسمى سظثطا غاسطص افطر بإظخاف 
المسطمغظ، وتثب شغه التغعغئ والظحاط سظثطا غضعن افطر طاسطصاً بثثطئ المساسمرغظ! وصارن الئغان: ضغش أساد 
تضام باضساان بحضض جرغع المصاتض العظثي (أبعظاظثان) إلى سائطاه طسجزا طضرطا، ولضظعط ترطعا ظفغث طظ إجراء 
طةرد طضالمئ عاتفغئ واتثة طع أجرته سطى طثار أضبر طظ جئع جظعات. وخاط الئغان طحثدا: أن تضام باضساان 
ططاجطعن بالترب اقجاسمارغئ ضث اإلجقم وضث الساسغظ لطتضط به. وصث ضان اخاطاف ظفغث بعت إرضاًء لطثغظ 
تصخ طداجسعط شضرة سعدة الثقشئ، شعض غظأى المسطمعن المثطخعن بأظفسعط سظ خطغؤئ التضام عثه، طظ 
خقل رشع أخعاتعط شغ المطالئئ باإلشراج سظ ظفغث بعت؟! شغ جغاق طاخض، صاطئ الحرذئ الارضغئ باظفغث سمطغات 

اساصال ضث تجب الاترغر شغ طتاشزاغ أغثن وإزطغر، ذالئ تسسئ طظ أسدائه.

النظامان الباکستانی والترکی یتسابقان فی محاربۀ حزب التحریر
تنفیذا لمطالب أسیادهم المستعمرین



افربساء ٣٠ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ   ٤     السثد ٢٤١

زغارة خالح لربغطاظغا؛ طجغث طظ الائسغئ وعثر لطمال السام بّط طاذا بسُث غا أّطئ طتّمث ؟

دغٌظ سزغٌط بثأ بعتغ طظ السماء سطى رجٍض شغ أرض 
افوبان  وسئثة  والمحرضغظ  بالحرك  طتاٍط  صاتطئ 
وافخظام، دغٌظ لط غضظ غثطر سطى باِل أتٍث طظ الثغظ 
تاربعه أو سطى بال أوائض الثغظ آطظعا به أّظه جغئطس شغ 
طثاه تاى غخض أخصاع افرض شغمطآعا ظعرًا وسثقً، 
تارب عثا الثغَظ َطظ تاربه شغ أوائض طعلثه، وآطظ به 

بّطئ صطغطئ جّطعط طظ ضسفاء الصعم.
وبثأ تمُض عثا الّثغظ تمقً صعغاً طاغظاً سطى أغثي طظ 
آطظعا برجالئ المخطفى ، وعط لط غروا بسُث أبرًا وق 
اهللا  طظ  وسث  سطى  وضّتعا  وسمطعا  آطظعا  له،  اجاةابئ 
وظئّغه أّن لعط الةظئ، شعصع الغصغظ شغ صطعبعط، وبه تّط 
حتث عّماعط، وبثأت صاشطئ عثا الثغظ بضّض طا تمطئ 

طسعا طظ آقم وآطال.
طّرت السظغظ صئض أن تعلث لطمسطمغظ دولئ أو غضعن 
لعط ضغان، بّط لما أذن اهللا بثلك ضاظئ دولئ المسطمغظ 
شغ المثغظئ، شأخئح لعثه الرجالئ، لعثه الفضرة، لعثه 
السصغثة، دولئ تتمطعا وتتمغعا، دولئ تظحرعا شغ ربعع 
السالمغظ سطى أغثي أجعٍد تةّثر اإلغمان شغ صطعبعط 
وأدرضعا أظعط غتمطعن رجالئ سالمغئ سزغمئ خقخًا 
لطئحرغئ وعثى ورتمئ لطسالمغظ، وضان ظئّغ اهللا غحتث 
عمط المسطمغظ ضطما ادلعّمئ الثطعب، وضطما احاّثت 
افزطات، شضان غصعل لمظ آطظعا طسه: «ليبلغنَّ هذا األمر ما 
بلغ الليل والنهار، وال يرتك اللُه بيَت َمَدٍر وال َوبٍَر، إال أدَخله الله 
هذا الدين بعزِّ عزيز أو بذلِّ ذليٍل، عّزاً يُِعزُّ الله به اإلسالَم، وذّالً 

يُِذلُّ الله به الكفر».
شما َخَئئ شغ الصطعب حسطئ اإلغمان، وق اظطفأ غعطاً ظعر 
الغصغظ، بض ضان خشار المسطمغظ غظحأون سطى تّإ اهللا 
ودغظ اهللا تمقً وتطئغصاً وظحرًا، شظحأ جغٌض طامّغج، جغٌض 
خئشاه واتثة ورجالاه واتثة، صعّي طاغظ وطاماجك، 

تاى بات صادرًا سطى طعاجعئ جغعش شارس والروم...
وضاظئ الئحارات تاعالى وتحّث طظ سجغمئ عآقء الرجال، 
شصث روى التاضط شغ المساثرك وغغره سظ سئث اهللا بظ 
سمرو صال: بغظما ظتظ تعل رجعل اهللا  ظضاإ إذ جؤض 
رجعل اهللا  أي المثغظاغظ تفاح أوق صسطظطغظغئ أو 
روطغئ؟ شصال الظئغ : ق بض طثغظئ عرصض أوق - غسظغ 

الصسطظطغظغئ.
شاعتات طا ضاظئ لاثطر سطى بال السرب شغ ذاك الجطان، 
بض ضاظئ الفرس والروم طتّض رعئئ تثدع لعا جّض بقد 
الةجغرة السربغئ سثا سظ غغرعا طظ الئقد، شصدغئ أن 
غعلث دغٌظ جثغث، وظحء جثغث غضعن صادرًا سطى طصارسئ 
أصعى صعتغظ شغ السالط آظثاك أطٌر لط غضظ غسصطه ساصض.

بّط حاء اهللا أن تسصط دولئ الثقشئ السبماظغئ، دولئ 
اإلجقم، بسث صرون، بسث أن اطاّثت وجادت وتضمئ 
ضبغرًا طظ بصاع افرض، وغسطط الةمغع صخئ تتالش أعض 
الضفر إلجصاذعا طساسغظغظ بالثعظئ طظ السرب والسةط.

وطظث ذلك الغعم والمسطمعن غثوصعن الععان بألعاظه 
وأحضاله، شضان الامجغص والاحاغئ والصاض واقغاخاب 
شعق  تّطئ  الاغ  والرزاغا  الئقغا  أظعاع  وضّض  واإلذقل 
رؤوس المسطمغظ بسث أن أخئتعا ضافغاام سطى طعائث 
الطؤام، غاظاوب سطى إذقلعط أرذل الثطص وأحثعط تصثًا 
تآذن  الحآم  ُظُثر  وتعالئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
طظ غعطعا بأتعال سخغئئ سطى المسطمغظ، وأتاذئ بظا 
صطسان الثئاب تظعح أجسادظا بسث دولاظا وق طسغظ 
إق اهللا جئتاظه شغ سقه. وازدادت تطضئ الزقم باشّعل 
افظزمئ العضسغئ الاغ خظسعا الضاشر لغترص سطى بصاء 

تمجغصظا وإذقلظا.
شأغَظ طّظا ذاك المةث الاطغث غا أتفاد الفاتتغظ؟ أغظ طّظا 
ذاك السّج وتطك الضراطئ والرغادة غا أبظاء خغر أّطئ أخرجئ 

لطظاس؟ أغظ طظ ذاضرتضط تطك الثطاء والسرق والثطعع 
الاغ جالئ طظ افوائض وعط غتمطعن عمعطضط وعمعم 
أعض افرض صاذئئ وجسطاعط غآّجسعن ضغاظاً ق طبغض له 

سطى وجه افرض اطاباقً فطر اهللا جئتاظه؟
إّن عثا الثغظ غا رجال وترائر المسطمغظ ظاعٌر سطى 
ق  صدغئ  شعثه  ذلغض،  بثّل  أو  سجغٍج  بسّج  ضّطه  الثغظ 
جثال شغعا، تصغصئ حرسغئ طظ سظث الثالص آضثة، شعض 
جاضعظعن أظاط طظ تاحرشعن بأن تضعن سطى أغثغضط؟

إن بقد المسطمغظ بما شغعا طظ بروات وذاصات واّتساع 
ُتسائر التاضظئ الةاعجة لسعدة عثا الثغظ ودولاه سعدة 
تمٍض وتطئغص وظحٍر ضما ضاظئ تال جطفظا الرجال الرجال، 
شعض جاسغثون جغرتعط افولى وتتخطعن سطى عثا 
شعض  بثوظضط،  أو  بضط  صائمئ  فظعا  السزغط؟  الحرف 

جاسارسعن لعثا الثغر السزغط؟
أبع بضر وسمر وسبمان وسطغ وذطتئ والمصثاد وطتمث 
الفاتح وسئث التمغث إّظما بظاعط عثه السصغثة وخظسعط 
عثا الثغظ شأخئتعا جادة الثظغا وصادتعا شما اجاضاظعا 
وتآطظعن  ذاته  الثغظ  تتمطعن  ألساط  اجاعاظعا،  وق 
أن  وترضعن  تسضاعن  لضط  شما  ظفسعا؟  بسصغثتعط 

غضعن افظثال شعق رصابظا وغاتضمعن شغ أسظاصظا؟!
وسُث اهللا وبحرى ظئّغه خطعات اهللا سطغه تاضرة وُطسّطرة، 
وق تظازر إق الرجال الثغظ تاعّصث السصغثة شغ صطعبعط 
ولظ  افرض  أرجاء  لغمف  ظعُرعا  شغظئسث  وخثورعط 

تخمث جاساؤث صّعة سطى وجه افرض شغ وجعععط.
ق تةسطعا العاصع المزطط وتدطغض المدططغظ غتئطضط 
الثي  المثّل  افلغط  العاصع  إلى  شارضظعا  وغثثلضط 
افبث...  إلى  شغه  وتظشمسعا  تسغحعا  أن  غرغثوظضط 
جثورعط  طظ  الزالمغظ  صطع  تساطغسعن  بأغثغضط 
وصطع ضغاظاتعط بأغثغضط الماعضؤئ الطاعرة شاسغثوا 
تغظؤث جغرة السابثغظ الفاتتغظ، شاسعد السجة والضراطئ 
والسآدد وتظحروا الرتمئ بغظ السالمغظ، وتغظ تطصعن 
رّبضط تافاخرون بغظ غثي ظئّغضط وتئغئضط بأظضط الرجال 
الثغظ أسادوا فطاه ضراطاعا وأصاطعا شغ افرض دغظه 
وتفزعا بغظ الثقئص إربه الثي أظجله سطغه رّب السالمغظ.

دغظ اهللا سجغٌج، وق غاحّرف أن غضعن طظ أعطه إق طظ 
تصّربعا إلى اهللا بعثه السّجة.

طساتغطئ،  الماثاذلعن  رآعا  ولع  صرغئئ  ظراعا  إّظا  واهللا 
وذالما غعجث سطى وجه افرض تجٌب ضتجب الاترغر، 
أضطسعط  بغظ  واجاصّرت  بربعط  آطظعا  وترائر  ورجاٌل 
تصغصئ أن اإلجقم جغثخض ضّض بغئ بسّج سجغج أو بثل 
ذلغض، شطظ غثثلعط اهللا جئتاظه، ولظ غثثل ضّض غغعر 
آخر سطى دغظه وحرغسئ خالصه إن عع أتسظ واجاصام 
وسمض لما غرضغ اهللا جئتاظه، ولغج طظ سمٍض سطى 
وجه افرض الغعم أشدض وق أسّج طظ اجاؤظاف حرع اهللا 

وإصاطئ أتضاطه شغ أرضه شعض أظاط شاسطعن؟!
اْسَمُطعْا  ﴿َوُصِض  جئتاظه:  التص  غصعله  طا  طسغ  اجمسعا 
َشَسَغَرى اهللاُّ َسَمَطُضْط َوَرُجعُلُه َواْلُمْآِطُظعَن َوَجُاَردُّوَن إَِلى 
َعاَدِة َشُغَظئُِّؤُضط ِبَما ُضظُاْط َتْسَمُطعَن﴾،  َساِلِط اْلَشْغِإ َوالحَّ
ُموَك  حُيَكِّ  ٰ َّ َح يُْؤِمُنوَن  َال  َوَربَِّك  ﴿َفَال  تسالى:  وغصعل 
ا َقَضْيَت  مَّ نُفِسِهْم َحرَجاً مِّ

َ
فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعمَّ َال جَيُِدوا يِف أ

ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿وََعَد  وجض:  سج  وغصعل  تَْسلِيماً﴾،  َويَُسلُِّموا 
ْرِض 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

ِي  َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ ِيَن ِمن َقْبلِِهْم َو َّ َكَما اْسَتْخلََف ا
َفْعُبُدونيَِن   � ْمًنا 

َ
أ َخْوفِِهْم  َنْعِد  مِّن  َجَُّهم  َُبدِّ َ َو لَُهْم   ٰ َ اْرتَ

َِك ُهُم 
ٰ

وَح
ُ
لَِك َفأ

ٰ
� َوَمن َكَفَر َنْعَد َذ ِ َشيًْئا  َال يرُْشُِكوَن 

الَْفاِسُقوَن ﴾.
الطعط اجاسمطظا وق تسائثلظا، الطعط وضظ لظا ظسَط الظاخر 

 ...والمسغظ، والتمث هللا رب السالمغظ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

وخض الرئغج السراصغ برعط خالح إلى برغطاظغا غعم 
تساشرق  رجمغئ  زغارة  بثاغئ  شغ  الماضغ  البقباء 
غحمض  المساعى  رشغع  وشث  رأس  سطى  أغام،  بقبئ 
آخرغظ.  وطسآولغظ  والختئ  والظفط  الثارجغئ  وزراء 
اإلسقم  طرضج  ظحره  تصرغر  بتسإ  الجغارة  وتعثف 
إلى  الئرغطاظغئ،  لطتضعطئ  الاابع  اإلصطغمغ  والاعاخض 
تسجغج السقصات البظائغئ بغظ الئطثغظ سطى الخسغثغظ 
طعاخطئ  سطى  سجطعما  وتأضغث  والاةاري،  السغاجغ 
اقجاصرار  وتتصغص  السراصغ  اقصاخاد  لاطعغر  السمض 
السمض  سئر  جغما  ق  والمظطصئ،  السراق  شغ  واقزدعار 
سطى ضمان عجغمئ دائمئ لاظزغط الثولئ اإلجقطغئ. 

(وضاقت - الةجغرة)
زغارة  سطى  حعرغظ  ظتع  بسث  عثه  خالح  زغارة  تأتغ 
لعزغر الاةارة الثولغئ الئرغطاظغ لغام شعضج لطسراق 
لاصثغط  المثخص  المئطس  رشع  خقلعا  أسطظ  الاغ 
الدماظات الاغ تثسط الخادرات الئرغطاظغئ إلى السراق، 
لغخض إلى ططغاري جظغه إجارلغظغ، لما غاعشر لعثا الئطث 
طةاقت  شغ  الئرغطاظغئ  لطحرضات  ضئغرة  شرص  طظ 
الةظسغئ  غتمض  الثي  السراصغ  شالرئغج  طثاطفئ. 
طظاحثة  تاول  صرن،  ربع  طظ  أضبر  طظث  الئرغطاظغئ 
رجطعا  تدع  وعغ  طاي  تغرغجا  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ 
سطى سائئ باب الرئاجئ لاشادر سحرة داوظظس جارغئ، 
لاصعم بثور شاسض شغ تسجغج اجاصرار المظطصئ وتثفغش 
تثة الاعترات شغعا، طآضثا سطى ضرورة الاثخض لظجع 
شاغض الاخسغث ضث إغران، تغث أضاف خالح شغ ضطمئ 
له شغ طآتمر لمسعث تحاتط عاوس شغ لظثن "ساخرظا 
أربسئ سصعد طظ اقضطرابات. ق ظرغث أن ظةث أظفسظا 
بطثه  تتعل  أن  ورشخ  جثغثة".  ترب  شغ  طاعرذغظ 
إلى جاتئ ترب بالعضالئ، شغ وصئ غساسر الاعتر بغظ 
واحظطظ وذعران، وصال "ظططإ طظ الةمغع العثوء، 
ق ظمطك ترف ترب أخرى". وحثد سطى أّن طظ "طخطتئ 
بقده التفاظ سطى سقصات ذّغئئ طع إغران"، وأن تضعن 
العقغات الماتثة شغ العصئ ظفسه حرغضا طعما جثا 
لطسراق. وشغ العصئ ظفسه بّمظ خالح الثور الئرغطاظغ 
لطصعات  المسامر  ودسمعا  اإلرعاب  سطى  الترب  شغ 
افطظغئ السراصغئ وتثرغئعا وتةعغجعا، ططالئا أن تسجز 
والئظاء  اإلسمار  خقل  طظ  بصعة  السراق  شغ  وجعدعا 

خاخئ شغ المظاذص المتررة. (السعطرغئ ظغعز)
غدرب  أن  غرغث  زغارته  خقل  طظ  خالح  شئرعط 
اإلغراظغغظ  تطمغظ  خقل  طظ  واتث  بتةر  سخفعرغظ 
بأظه غآدي العاجإ إزاء دسمه له شغ الاظخغإ رئغسا 
لاصثغط  شرخئ  عغ  بط  وطظ  السراق،  شغ  لطةمععرغئ 
ظفسه لطصادة الشربغغظ بعخفه زسغماً عثه المرة ولغج 

صغادغا شغ تجب ضردي أو طسآوقً شغ تضعطئ.
إنَّ ظزرة شاتخئ شغ الاارغت الصرغإ ترغظا بعضعح ق 
غشفطه إق أسمى أنَّ برغطاظغا الاغ حضرعا خالح وبمظ 
دورعا شغ طتاربئ (اإلرعاب) عغ َطْظ اباثسئ اإلرعاب 
أخقً، شصث اجاسمرت برغطاظغا طسزط حسعب افرض، 
شغعط  وأسمطئ  واجاسئثتعط  السثاب  جعء  وجاطاعط 

صاقً وذقً ق غمتعه الجطظ.
الضاشر  العمةغ  اقتاقل  عثا  صئض  السراق  سرف  عض 
سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  به  صاطئ  الثي   ٢٠٠٣ سام 
وجه الثخعص حغؤاً طظ اإلرعاب أو سظ الطائفغئ أو 
المفثثات بأظعاسعا، أو صثوم المسطتغظ سطى اخاقف 
والمثثرات  افوبؤئ  اظاحار  أو  وطظاعةعط،  طحاربعط 
الضعظضرغاغئ  والتعاجج  الحائضئ  افجقك  (وبصاشئ) 
الاغ أضتى الئطث بفسطعا أحئه بسةظ ضئغر؟.. الةعاب 
المسطمغظ  وتثة  طجصئ  الاغ  برغطاظغا،  إن  طسروف. 

السغاجغئ، وظخئئ سطغعط تراجا لمخالتعا، وزرسئ 
افطئ  جسط  سظ  غرغئا  ضغاظا  وغرجئ  بغظعط،  التثود 
شغ صطئعا الثي الاخص بالسماء لغطئ اإلجراء، ق غمضظ 
أن تضعن خثغصئ فطئ ق زالئ تساظغ طظ تطك المضائث. 
تةّرم  لعا  اجاراتغةغئ  أسطظئ  الاغ  برغطاظغا  وإن 
بمعجئعا "طظ غطالإ بإصاطئ الثقشئ أو طظ غثسع إلى 
تعتغث افطئ اإلجقطغئ تتئ راغئ دولئ واتثة أو طظ 
غظادي باطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ وغروج لعا، أو طظ 
غسائر الةعاد ذرغصا طحروسا لاترغر الئقد"، ق غمضظ 
المساظغ  عثه  تحربئ  أطئ  طع  اقتارام"  "تائادل  أن 

السغاجغئ طع تطغإ افطعات.
 إن طما ق حّك شغه أّن تضام السراق ق غمطضعن طظ 
أطرعط حغؤاً، وطا سطغعط غغر تظفغث أواطر المتاض، وطا 
تطك الجغارات الماضررة لثول الشرب إق تّث لعط فن 
المجغث  ذطإ  أو  المتاطئ  الصعات  إبصاء  رجمغاً  غططئعا 
وطا  الخغئ  جغؤئ  افطظغئ  اقتفاصغئ  أّن  ظاعغك  طظعا، 
تئسعا طظ تخعغرعا لطظاس (شاتاً طئغظاً) وإضراعاً لطمتاض 
سطى جتإ صعاته لط تضظ جعى أضثوبئ لاشغغر حضض 
اقتاقل وجسطه أطرًا طحروساً. بط طاذا جظى السراصغعن 
شغ  وزغادة  السام  المال  عثر  غغر  الجغارات  عثه  طظ 
تط  عض  الغعم؟  وتاى  اقتاقل  طظث  والائسغئ  الفساد 
أم  المتاطئ؟  الصعات  وإخراج  السراق  باترغر  صرار  اتثاذ 
وإسمار  المسغحغئ  أوضاسعط  باتسغظ  صرار  اتثاذ  تط 
الئظى الاتاغئ ورشع الزطط الثي لتص بعط جراء جغاجغئ 
أطرغضا وسمقئعا؟ أم أن ضض زغاراتعط وصراراتعا ضاظئ 
تظفغثا لمثططات الثول الشربغئ وسطى رأجعا أطرغضا 
وبرغطاظغا، وضاظئ ضطعا لمتاربئ المسطمغظ إن شضروا 
بالثروج سظ المظزعطئ التالغئ لطشرب الضاشر؟ ألط تضظ 
أغطإ صراراتعط الاغ تمثدئ سظ زغارات المسآولغظ 
دسط وزارات الثاخطغئ وجعاز المثابرات واقجاثئارات 
ضض  وضاظئ  بأغثغعط  خظسعه  الثي  اإلرعاب  لمتاربئ 

صراراتعا تمطى سطغعط طظ الشرب الضاشر؟
جاتئ  السراق  جسض  رشده  سظ  خالح  به  تضطط  طا  أطا 
الماظازسئ  افذراف  بغظ  التسابات  وتخفغئ  لطترب 
وغصخث إغران وأطرغضا وأظه غسسى لظجع شاغض الترب 
ضقم  شعع  وواحظطظ  بشثاد  بغظ  وجاذئ  إجراء  سئر 
جطتغ وجاذج وضتك سطى الثصعن، شالسراق طتاض 
وأطرغضا تمسك جمغع أججائه وعغ اآلطر الظاعغ وعغ 
طظ جططئ إغران وأذظابعا لتضط الئطث، وطا إغران إق 
رئغسا  ظخئه  طظ  عغ  إغران  إن  بض  أطرغضا  بغث  دطغئ 

لطةمععرغئ بسث أن صثم لعا شروض العقء والطاسئ.
تفسض  لظ  أطرغضا  شرضاعا  ضعثه  تضعطئ  شإن  وسطغه 
عا وذّط، وباتئ  بسئاد اهللا تسالى طا غرضغه؛ شصث سّط حرُّ
افظعف،  تجضط  طرشص  لضض  وإشسادعا  شسادعا  رائتئ 
واغاغاقت  غعطغئ  وتفةغرات  أطظغئ  اظعغارات  شمظ 
شاتح  ظعإ  إلى  تةئ،  وبشغر  بتةئ  لفبرغاء  وخطش 
لطمال السام دون تغاء أو وجض، شمظزعطئ التضط شغ 
وعغ  اقجاسمار  وضسعا  طظث  ضطعا  اإلجقطغئ  الئقد 
تتارب اهللا ورجعله والمآطظغظ وضطعا سمغطئ لطشرب ق 
شرق بغظعا، شسابصا ضان المسطمعن طثثوسغظ بخثام 
وسرشات والمطك شغخض وجمال سئث الظاخر وغغرعط، أطا 
الغعم شأوقدعط ق غساطغسعن خثاع المسطمغظ لغج 
إق، والسئإ عع أن العسغ أخئح غاظاطى بثرجئ ضئغرة 
بغظ المسطمغظ، وصعة العسغ عثه جسطاعط غثرضعن 
وعظاك،  عظا  سطغعط  غبعرون  شأخثوا  تضاطعط،  خغاظئ 
أظصاض  سطى  وغصغمعن  اهللا  بإذن  وجغسصطعظعط 
سروحعط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تسغثعط خغر 

 أطئ أخرجئ لطظاس
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ُطساٍد  جثغث  بقبغ  تتالش  افخغرة  اآلوظئ  شغ  تضّعن 
لقجقم والُمسطمغظ بمئارضٍئ أطرغضغئ، وأصطابه بقبئ 
غظتثرون طظ الخطغئغغظ والعظثوس والئعذغغظ، وُغمّبض 
الصطإ افول رئغج وزراء المةر شغضاعر أوربان، وعع 
خطغئغ أوروبغ تاصث، باإلضاشئ إلى ضعظه سمغقً أطرغضغًا 
دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  جغاجات  غسحص  طسروشاً 
تراطإ، وضان شغ السابص خثغصاً تمغماً لمساسث تراطإ 
وطساحاره جاغش باظعن الثي ضان غامّغج أبظاء سمطه شغ 
المسطمغظ،  ضث  خارخئ  سثائغئ  بمعاصش  تراطإ  إدارة 
والثي وخش اإلجقم بأّظه داء غساحري شغ الةسط طبض 

السرذان.
وأّطا الصطإ الباظغ شغ عثا الاتالش شعع رئغج وزراء 
العظث ظارغظثرا طعدي، وعع عظثوجغ ُطاسّخإ غفرض 
بالصعة  العظعد  المسطمغظ  سطى  العظثوجغئ  الصعاظغظ 
ضحمغر  شغ  العظعد  المسطمغظ  ضث  وغاثث  واإلضراه، 
وشغ العظث ظفسعا إجراءات سظخرغئ صاجغئ، لثرجئ أّن 
غمظع شغه المسطمغظ العظعد  وزغر داخطغاه جّظ صاظعظاً 
طظ العةرة طظ حرق الئقد إلى داخطعا، بغظما غسمح 
لعةرة العظثوس والئعذغغظ والسغت بثلك شغ سظخرغئ 
واضتئ، واجاثثطئ أطرغضا طعدي ضسمغض صعي لعا لظحر 
ظفعذعا شغ العظث طظ خقل اقظتغاز الساشر لطعظثوس 
ضث المسطمغظ، وإلتقل ظفعذعا شغ العظث طظ خقله 

سطى تساب ظفعذ تجب المآتمر الُمعالغ لقظةطغج.

طغاظمار  رئغسئ  شعغ  الاتالش  شغ  البالث  الصطإ  وأّطا 
شغ  أطرغضا  زرساعا  الاغ  جعتحغ  جاظس  أوظس  الئعذغئ 
العجط السغاجغ شغ طغاظمار ُطظث وصٍئ ُطئّضر، وصّطثتعا 
لطئقد،  رئغسًئ  بسث  شغما  ِلاخئح  لطسقم  ظعبض  جائجة 
وتظصض بثلك طغاظمار طظ الظفعذ اإلظةطغجي إلى الظفعذ 
افطرغضغ، وضاظئ ضراعغاعا لقجقم وتسخئعا لطئعذغئ 
السططئ،  إلى  العخعل  طظ  طّضظعا  الثي  افجطعب  عع 
وطظ دسط أطرغضا لعا، شصاطئ طع الةغح المغاظماري 
بتمطٍئ ُطرسئئ ضث طسطمغ الروعغظةا شصاطئ وعّةرت 
طؤات اآلقف طظعط، ودّطرت الئطثات، وترطئ المسطمغظ 

طظ السعدة إلى دغارعط.
ظّسصئ جعتحغ طعاصفعا طع طعدي شغ ُطتاربئ العجعد 
اإلجقطغ شغ العظث وطغاظمار، ولسئئ دور السّراب شغ 
تحضغض طا ُغحئه الاتالش الئعذي العظثوجغ الخطغئغ 
واجامسئ  والمةر،  الاحغك  شجارت  المسطمغظ،  ضث 
برئغج وزرائعا أوربان، واتفصئ طسه سطى ُطتاربئ عةرة 

المسطمغظ.
السام  شغ  طحععر  سظخري  تخرغح  لسعتحغ  وضان 
صعٌة  اإلجقم  أّن  تخعرًا  بّمئ  "إّن  شغه:  صالئ   ٢٠١٣

بقدي"،  وشغ  السالط  شغ  طعجعٌد  لطشاغئ  ضئغرة  سالمغٌئ 
الُمساصئطغئ،  وصعته  اإلجقم  سالمغئ  طظ  تثحى  شعغ 
وطبض عثه السئارات الضئغرة ق ُغاخعر أّظعا تخثر سظ 
رئغسئ دولئ بعذغئ خشغرة ضمغاظمار، شعغ سئارات أضئر 
طظعا، وق ُبّث طظ وجعد طظ ُغطّصظعا إّغاعا، شافطرغضان 
سطى افرجح عط طظ ُغطصظعظعا طبض عثه السئارات، فّظعا 

سمغطئ لعط ضسمالئ أوربان وطعدي.
شأطرغضا إذًا سصثت بغظ سمقئعا البقبئ أوربان وطعدي 
وجعتحغ تطفاً خطغئغاً عظثوجغاً بعذغاً لمتاربئ اإلجقم 
ذلك،  ُغظضر  الثولغ  اإلسقم  ولضّظ  اإلجقطغ،  والامثد 
وُغحغر إلى عثا التطش بسئارات ُطثادسئ ضالصعل بالاصارب 
بغظ تضام غمغظغغظ ُطاطرشغظ، وق غأتغ سطى ذضر سثائعط 
الخارخ لقجقم، وأتغاظاً ُغططص سطغعط خفئ الحسئعغئ 
ُطاةاعقً تصغصئ أّن جععر جغاجاتعط تصعم سطى أجاس 
ُطساداة اإلجقم والمسطمغظ، وإبارة الضراعغئ لثى ضض 

ُطساظصغ الثغاظات افخرى ضث المسطمغظ.
الُمسادي  الةثغث  الاتالش  عثا  تراطإ  غآّجج  وبغظما 
التضام  طظ  الشرب  وسمقء  سمقؤه  غصعم  لقجقم 
افسراب شغ ججغرة السرب بظخإ تمابغض بعذا، وإصاطئ 

طسابث وضظائج لطعظثوس والظخارى شغعا، شغما ُتثّحظ 
التضعطئ السسعدغئ طرصص دغسضع شغ جثة غغر آبعئ 
بإظحاء طبض عثه الاتالفات المسادغئ لفطئ اإلجقطغئ، 
بض إّن عآقء التضام غصعطعن بمتاربئ اإلجقم بأحث طا 

تتاربه دول عثا الاتالش الخطغئغ العظثوجغ الئعذي.
إّن عثه الاتالفات وطا تحّظه طظ تروب سطى المسطمغظ 
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ  غساعثف  ق 
بالطئع، بض غساعثف شصط الحسعب اإلجقطغئ والعجعد 
وخثغصئ  تطغفئ  عغ  التاضمئ  شافظزمئ  اإلجقطغ، 
السمقء  المسطمغظ  وتضام  الاتالفات،  تطك  لصغادات 
غخمعن آذاظعط سّما ُغتاك ضث اإلجقم والمسطمغظ، 
الحسعب  ضث  الضفار  وخطط  لمآاطرات  غضاربعن  وق 
اإلجقطغئ، شأطرغضا الاغ تسصث الاتالفات ضث المسطمغظ، 
ُغساصئض طئسعبععا شغ سعاخط الئقد اإلجقطغئ اجاصئال 
رغظ لطسغاجات الثاخطغئ والثارجغئ  السادة افبطال المصرِّ
أطرغضا  سثاوة  بغظ  شرق  ق  أّظه  والظاغةئ  الثول،  لعثه 
لطمسطمغظ وسثاوة افظزمئ التاضمئ لعط، شضطعا ُتسادي 

اإلجقم والمسطمغظ بالثرجئ ظفسعا.
والتصغصئ أّظه ق غعجث ذعق لطظةاة طظ عآقء افسثاء 
الثارجغغظ والثاخطغغظ إق بإصاطئ دولئ اإلجقم التصغصغئ؛ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شعغ ذعق 
الظةاة العتغث لطمسطمغظ، وعغ شصط الاغ بمصثورعا 

 صعر أسثاء المسطمغظ الزاعرغظ والمساارغظ

تتالش خطغئغ عظثوجغ بعذي ضث املسطمني برساغٍئ أطرغضغئ
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