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بصطط: افجااذ تسظ المثععن*

واضطعاده  ظطمه  شغ  افردظغ  الظزام  اجامرار  إزاء 
لحئاب تجب الاترغر، شصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ افردن، غعم الثمغج ٢٢ طظ جمادى 
افولى ١٤٣٩عـ، المعاشص ٠٨ حئاط/شئراغر ٢٠١٨م، بغاظا 
ختفغا بسظعان "الظزام شغ افردن غعاخض اضطعاده 
"تصثا  بصعله:  اجاعطه  الاترغر"،  تجب  لحئاب  وظطمه 
وصفئ  أبر  سطى  حئابه،  طظ  وغغزا  الاترغر  تجب  سطى 
طظ وصفات ظخرة الصثس وضض شطسطغظ الاغ ظفثعا 
التجب شغ وقغئ افردن - بسث ذغ الظزام شغ افردن 
لمطش الصثس - تغث اجاخرخ شغعا ضسابصاتعا، جغعش 
المسطمغظ لطاترك إلظصاذ الصثس ضردٍّ سمطغ سطى صرار 
لضغان  ساخمئ  الصثس  بمثغظئ  اقساراف  أطرغضا  أرسظ 
غععد، ضاظئ أجعجة أطظ الظزام شغ افردن صث اساصطئ 
حابغظ طظ حئاب تجب الاترغر طظ طظطصئ المصابطغظ 
السالط،  شاغج  طساخط  افخ  وعما  سمان،  الساخمئ  شغ 
وافخ سطغ وخفغ ترب الثي طظع أعطه وذووه وطتاطغه 
طظ زغارته طظث اساصاله شغ جةظ المثابرات الساطئ، طما 
غبغر الحضعك تعل اتامال تسرضه لاسثغإ حثغث أتثث 

أبرًا بطغشاً شغ جسمه لط غئرأ طظه بسث".
افطظغئ  وأجعجته  افردظغ  الظزام  الئغان  تمض  وصث 
المسؤعلغئ ضاططئ سظ جقطئ افخ سطغ ترب تغث صال: 
الظزام  ظتمض  افردن  وقغئ  الاترغر/  تجب  شغ  "وإظظا 
وضئاط  الساطئ  المثابرات  وطثغر  افطظغئ  وأجعجته 
الاتصغص المسآولغئ الضاططئ سظ جقطئ افخ سطغ ترب 
شغ  افردن  خظادغث  الاترغر  تجب  حئاب  جةظ  وسظ 
طتاجئئ الظزام وشدح ظطمه وتآطره وشساده واجاعااره 
الثي أخئح ق غثفى سطى أتث طظ الظاس شغ افردن، 
أرض وطخظع الرجال الرجال أختاب الظثعة والتضمئ، 

". طظ أتئاع رجعل اهللا طتمث
بضطمئ  الخادسغظ  سطى  افردظغ  الظزام  اشاراء  سظ  أطا 
التص وتطفغص الاعط الئاذطئ لعط شصث صال الئغان: "وإظظا 
ق ظساشرب طظ الظزام شغ افردن أن غافظظ شغ تظعغع 
بضطمئ  الخادسغظ  الخادصغظ  سطى  وتعزغسعا  الاعط 
التص الاغ تدغء لطمسطمغظ شغ افردن ذرغص الظعدئ 
المسطمغظ،  جغعش  عمط  تساظعخ  أو  والثقص، 
أشطج  وصث  ذلك  طظه  ظساشرب  ق  إغماظعط،  وتسافج 
فعض  الاارغثغ  وظطمه  الرسعي  سةجه  وظعر  جغاجغا 
الئقد بعضعح تام لظ غساثرضه دعاة السرب والسةط وق 
دعاصظئ السغاجئ وافطظ واقصاخاد طظ أختاب السصعل 
 : افطظغئ أو الظفسغئ الرأجمالغئ السفظئ. صال رجعل اهللا

ُْه»." ْفِل  ُ ْ ِ َحَّى ِإَذا َأَخَذُه َل َّاِل ِلي ِلل ْ «ِإنَّ َهللا َلُ
عثا وصث اخااط المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر بغاظه 
الختفغ باةثغث السعث طع اهللا جئتاظه وتسالى بط طع 
  المسطمغظ سطى طعاخطئ السغر سطى طظعب رجعل اهللا
والخثع بالتص تغث صال: "وإظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ 
افردن ظةثد سعثظا طع اهللا وطع المسطمغظ شغ افردن 
رجعل  طظعب  سطى  بالتص  خادسغظ  ظئصى  أن  والسالط 
اهللا  ق ظتغث سظه صغث حسرة، ق ظثحى شغ اهللا لعطئ 
قئط وق تصث تاصث وق جئروت جئار ظالط تاى غزعر 
اهللا اإلجقم سطى ضض افدغان وغمظ سطى افطئ بالظخر 
والامضغظ، أو ظطصى اهللا وظتظ طاطئسعن بالسمض لثلك 
رُُسلََنا  َجَْنرُصُ  ﴿إِنَّا  الثغظ  له  وطثطخعن  هللا  ذائسعن 

ْشَهاُد﴾."
َ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ وَا

لصث ترم اإلجقم أظعاع السخئغئ ضاشئ: 
الصعطغئ والعذظغئ والصئطغئ...إلت، شَسْظ َسْمِرو ْبِظ ِدغَظاٍر، َصاَل: 
َجِمْسُئ َجاِبَر ْبَظ َسْئِث اِهللا َغُصعُل: ُضظَّا ِشغ َغَجاٍة، َشَضَسَع َرُجٌض ِطَظ 
: َغا َلفَْظَخاِر،  اْلُمَعاِجِرغَظ َرُجقً ِطَظ افَْظَخاِر، َشَصاَل افَْظَخاِريُّ
 َرُجعَلُه ، َصاَل: 

ُ
َسَعا اهللا : َغا َلْطُمَعاِجِرغَظ، َشَسمَّ َوَصاَل اْلُمَعاِجِريُّ

«َما َهَذا؟» َشَصاُلعا: َضَسَع َرُجٌض ِطَظ اْلُمَعاِجِرغَظ َرُجقً ِطَظ افَْظَخاِر، 
: َغا َلْطُمَعاِجِرغَظ،  : َغا َلفَْظَخاِر، َوَصاَل اْلُمَعاِجِريُّ َشَصاَل افَْظَخاِريُّ
ٌة». أخرجه الُئَثاري. وَسْظ َأِبغ  َِ َها، َفِإنََّها ُمْ َشَصاَل الظَِّئغُّ : «َدُع
، َصاَل: َصاَل َرُجعُل اِهللا  ِطْةَطٍج، َسْظ ُجْظثِب ْبِظ َسْئِث اِهللا اْلَئَةِطغِّ
َلٌة  ًَِّة، َفِقْ َ ُر َع ُ ًَِّة، َأْو َيْ َ ٍَّة، َيْدُع َع ِّ َت َراٍَة ُع ْ ْ ُقَِل َت : «َم

َجاِهِلٌَّة». أخرجه ُطْسطط.
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لط تسث المساظاة الغعطغئ فعض صطاع غجة طةرد خئر أو 
تصارغر تاثاول، بض إن طزاعر التغاة الغعطغئ حاعثة 
سطى تردي افوضاع المسغحغئ وتالئ اإلرعاق المادي 
والظفسغ لطظاس، شغ بصسئ ضغصئ تسث طظ أضبر أطاضظ 
تضثس السضان شغ السالط، لاضعن غجة شغ تالئ طعت 

وتسثغإ بطغء طرغر...
شصث بطشئ ظسئئ الئطالئ شغ الصطاع تعالغ ٦٠٪ بتسإ 
الاصرغر الثي أخثره برظاطب افطط الماتثة اإلظمائغ 
ظسئئ  بطشئ  ضما  السالط،  شغ  الظسإ  أسطى  طظ  وعغ 
بتسإ   ٪٣٨,٨ تعالغ  غجة  صطاع  شغ  الفصراء  افشراد 
طظ  و٨٠٪  الفطسطغظغ،  لقتخاء  المرضجي  الةعاز 
جضان الصطاع غسامثون سطى اإلساظات، سثا سظ إغقق 
إدخال  وسرصطئ  غععد  ضغان  صئض  طظ  الماضرر  المسابر 
رشح  طسئر  إغقق  واجامرار  غجة،  صطاع  إلى  الئدائع 
بعجه المرضى والمساشرغظ وذالئغ السمض شغ الثارج، 
غجة  لصطاع  المالغئ  الاتعغقت  أظعاع  طسزط  ووصش 
بتةئ طظع تمعغض (اإلرعاب)، شدق سظ تصطص ظسإ 
افراضغ الجراسغئ بحضض ضئغر، وتصطغص طساتات خغث 
وضبرة  بالسرذان،  اإلخابئ  ظسئئ  وارتفاع  افجماك، 

تعادث اقظاتار...
تاى إن عظاك السثغث طظ الاصارغر الاغ خثرت طظ 
جظعات وتظئأت بأن صطاع غجة لظ غخطح لطسغح سام 
٢٠٢٠، جراء الاضثس السضاظغ وتطعث المغاه واظسثام 

المخادر.
وأطام عثا العاصع الئائج، ازداد الدشط اقصاخادي 
ضغان  تخار  جراء  افخغرة،  السظعات  شغ  الظاس  سطى 
وعغ  أسطظعا  الاغ  السغاجئ  شغ  واجامراره  غععد 
احاراط إظساش صطاع غجة بظجع أجطتئ الفخائض شغعا، 
تاتمض  لضغ  طخر  باتةاه  غجة  صطاع  دشع  وطتاولئ 
المسآولغئ سظه، ولجغادة إشحال العخعل إلى طا غسرف 
بتض الثولاغظ، والثي رغط تظازله سظ طسزط شطسطغظ 
لضغان غععد، شإن غععد غرشدعظه وغطالئعن بالمجغث.

ضما وسمث ضغان غععد وبحضض طمظعب خقل السظعات 
الماضغئ إلى تتطغط طصعطات اقصاخاد رغط بساذاعا، 
شتثود الخغث الئتري غثت ق تاةاوز ٦ أطغال بترغئ، 
وتسطغض  افخغرة  الترب  شغ  المخاظع  واجاعثاف 
إدخال المعاد الخظاسغئ وطعاد اإلظااج بتةئ اجاسمالعا 
أعض  سطى  الدشط  شغعا  غجغث  تةئ  السقح  لاخظغع 
والترشغغظ  السمال  دور  اظاعاء  سطى  سقوة  الصطاع، 
تغث  غععد،  ضغان  صئض  طظ  السمض  طظ  طظسعط  بسث 
شغ  افضئر  اقصاخادي  الراشث  الحرغتئ  عثه  طبطئ 
السصعد الماضغئ لصطاع غجة. وتتعغض اساماد الصطاع 
سطى  تسااش  الاغ  الساججة  الفطسطغظغئ  السططئ  سطى 

اإلساظات والائرسات وجئاغئ الدرائإ طظ الظاس.
وطما زاد الطغظ بطئ، اإلجراءات السصابغئ الاغ اتثثعا 
جغاجئ  وشص  لمخالتئ  غجة  إلخداع  السططئ  رئغج 
المصاوطئ  سثا  المصاوطئ  أحضال  ضاشئ  بإلشاء  السططئ 
خئغث  سمض  اإلجراءات،  تطك  جئص  وصث  الحسئغئ، 
بالئظعك  السططئ  طعظفغ  ارتئاط  زغادة  اجاعثف 
وطظتعط تسعغقت بظضغئ، بتغث إذا طا صطص الرواتإ 
غثا المائصغ طظ الراتإ حغؤا غضاد ق غضفغ لطتاجات 
والاغ  المال  دوران  سةطئ  تعصُّش  بط  وطظ  افجاجغئ، 
تضعطئ  طظعا  وتسافغث  افخرى،  الصطاسات  تترك 

تماس سئر الدرائإ الاغ تةظغعا.
شطط غحفع لصطاع غجة تالئ المساظاة، وق بقبئ تروب 
ضاربغئ، طظ أن تفرض السططئ المجغث طظ السصعبات 
تماس  سطى  بالدشط  وتطالئعط  الصطاع،  أعض  سطى 
والثروج سطغعا بتةئ أظعا الطرف الماسئإ بافزطات، 
الةئاغئ  باسطط  بالمطالئئ  جططاه  تظاضش  زالئ  وطا 
دون أن تفغ باجاغساب طعظفغ تماس. ضما وتجغث 
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إن الظجاع التاخض سطى الظفط والشاز شغ حرق الماعجط 
آخث بالاخاسث طظث جظئ ٢٠٠٩ وعع لغج طتخعرًا بغظ 
لئظان وضغان غععد بض غاسثى ذلك لغحمض ضقً طظ ترضغا 
وصئرص والغعظان وجعرغا وطخر. والماابع لعثا المطش 
غععد  لخالح  المسظغغظ  المسطمغظ  تضام  تثاذل  غرى 
طظحآت  تحغغث  شغ  بالائاذآ  إطا  الغعظاظغئ".  و"صئرص 

ظفطغئ أو بالاعاذآ شغ ترجغط التثود الئترغئ.
أطا غععد شطصث باحروا جظئ ٢٠٠٩ شغ سمطغات الاظصغإ 
وتط اضاحاف تصض "تمر" وغسائر طظ أضئر تصعل الشاز 
آظثاك صئض اضاحاف تصض "لغفاغبظ". وصام غععد باحغغث 
"تمر"  تصض  طظ  لضض  الطئغسغ  لطشاز  طسالةئ  طظحأة 
الماعصع  و"لغفاغبظ"   ٢٠١٣ جظئ  الشاز  بإظااج  بثأ  الثي 
بثء اإلظااج شغه جظئ ٢٠١٩. أطا صئرص "الغعظاظغئ" شصث 
صاطئ بسمطغات تظصغإ سظ الشاز شغ بطعك ١٢ تتئ تماغئ 
تعثغثات  وبزض  عظاك  الئرغطاظغئ  الئترغئ  الصعاسث 
ترضغئ باترغك صعاتعا الئترغئ شغ تال الئثء بالتفر. إق 
أن صئرص "الغعظاظغئ" بثأت بالتفر جظئ ٢٠١١ وطظ دون 
أي ردة شسض ترضغئ شزعرت تعثغثات ترضغا أردوغان 

سطى أظعا جسةسئ بق ذتظ!
وشغ ضاظعن افول جظئ ٢٠١٧ وّصسئ صئرص "الغعظاظغئ" 
أظئعب  لئظاء  اتفاصا  وإغطالغا  غععد  وضغان  والغعظان 
الشاز  لظصض  وذلك  الماء  تتئ  السالط  شغ  افذعل  غسائر 
الطئغسغ إلى أوروبا. وجاء شغ بغان طحارك بغظ الثول 

وذعغطئ  طئاحرة  وجغطئ  جغآطظ  "المحروع  أن  افربع 
افطث لاخثغر الشاز طظ (إجرائغض) وصئرص إلى الغعظان 
الئغان  اسائر  ضما  أخرى".  أوروبغئ  وأجعاق  وإغطالغا 
أظه جغاغح أغدا "تسجغج أطظ تمعغظ الشاز إلى اقتتاد 

افوروبغ" (إغقف).
إن وجعد الشاز شغ حرق بتر الماعجط أطر طسطعم لثى 
ضاشئ المسظغغظ طظث سصعد. شفغ طصابطئ طع إبراعغط غسري، 
جفغر طخر لثى الةجائر وطساسث وزغر الثارجغئ وطثغر 
إدارة الصاظعن الثولغ والمساعثات الثولغئ افجئص، صال 
شغعا إن طخر لثغعا تصارغر بأظه شغ طظاخش السئسغظات 
صاطئ أطرغضا بتزر أي سمطغئ تظصغإ سظ الظفط والشاز 
 ٢٤ الةجغرة  (صظاة  الماعجط  بتر  حرق  طظطصئ  شغ 
السططئ  طظتئ   ١٩٩٩ جظئ  وشغ   .(٢٠١٤ الباظغ  تحرغظ 
الفطسطغظغئ اطاغازًا لمثة ٢٥ جظئ لحرضئ "برغاغح غاز" 
(بغ جغ) الئرغطاظغئ قجاضحاف الظفط والشاز وإظااجعما 
شغ المغاه الفطسطغظغئ أطام صطاع غجة. واظدمئ إلى 
"بغ جغ" حرضئ "اتتاد المصاولغظ" وخظثوق اقجابمار 
"غجة  تصض  الئرغطاظغئ  الحرضئ  واضاحفئ  الفطسطغظغ 
طارغظ" شغ جظئ ٢٠٠٠ (ختغفئ التغاة سثد ١٠ آب ٢٠١٤).
الاعاذآ  شغزعر  التثود"  بـ"ترجغط  غاسطص  شغما  أطا 
والثغاظئ خخعخاً سظث تضام طخر. شفغ جظئ ٢٠٠٣ تط 
ترجغط التثود بغظ طخر وصئرص "الغعظاظغئ" وتظازل 
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النظام األردني مستمر 
في حملة اضطهاده وظلمه 

لشباب حزب التحرير

صدغئ  تّض  طظ  المعصش  شغ  افطرغضغئ  "الاشغرات  بسظعان  طتاضرة  الظةاح  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  ظزمئ 
شطسطغظ... الثققت والاعصسات"، أّضث شغعا المعظثس باعر خالح سطى أّن صرار تراطإ اسائار الصثس ساخمئ 
واجعئ  طةرد  لغضعن  به  جغء  الثي  تراطإ  لحثص  ولغج  افطرغضغئ  لقدارة  صرار  تصغصاه  شغ  عع  لقتاقل 
لطمرتطئ الصادطئ، فن أطرغضا دولئ طآجسات ولغسئ دولئ أحثاص. ورأى أن جغاجئ اإلدارة افطرغضغئ الصادطئ 
تاططع إلى إسطاء دور أضئر لضغان غععد وطتاولئ إغةاد سقصات ذئغسغئ له شغ طظطصئ الحرق افوجط، وذلك 
طظ أجض تحضغض تتالش إصطغمغ، غضعن ضغان غععد ججءًا طظه، بثرغسئ طتاربئ (اإلرعاب) والثول الثاسمئ له. 
واسائر خالح حظ ضغان غععد غارات جعغئ سطى طظطصئ جغظاء بمعاشصئ السغسغ خقل السظاغظ الماضغاغظ، 
وغارات جعغئ أخرى سطى جعرغا، بتةئ طتاربئ تظزغط الثولئ و(اإلرعاب)، اسائر ذلك بمبابئ تمعغث لطثور الثي 
جغطسئه غععد طساصئق طظ خقل الاتالش اإلصطغمغ الثي تسمض أطرغضا سطى إظحائه. طساحعثا بضقم طئسعث 
الرئغج افطرغضغ جغسعن غرغظئقت خقل طصابطئ ختفغئ له، الاغ أّضث خقلعا بأن خطئ الاسعغئ الاغ تسمض 
ًرا، وأّن العثف طظ سمطغئ السقم عع  سطغعا أطرغضا عغ خطئ لقصطغط وأّن الطرف الفطسطغظغ لغج ذرشا ُطصرِّ
إصاطئ تتالش إصطغمغ غدط السرب وضغان غععد لمصاوطئ (اإلرعاب) و(الثطر اإلغراظغ)، وأّظه ق غمضظ إصاطئ تتالش 
إصطغمغ طظ دون تض المحضطئ الفطسطغظغئ. وأوضح خالح أن خطئ اإلدارة افطرغضغئ الاغ تسسى إلسثادعا عغ 
تخفغئ لصدغئ شطسطغظ، طظ خقل إخراج الصثس والقجؤغظ والتثود طظ المفاوضات، وطآّضثا سطى أّن تضام 
المسطمغظ ق خغر ُغرجى طظعط، وأن اساراضعط سطى خطئ اإلدارة افطرغضغئ عع اساراض حضطغ ولغج جععرغا. 
وأّن الثغر طعجعد شغ افطئ اإلجقطغئ، شعغ الصادرة بإذن اهللا سطى إشحال طحارغع أطرغضا وغععد، وذلك طظ 
خقل وسغعط سطى طآاطراتعا والاخثي ورشخ جمغع المحارغع والاسعغات الشربغئ اقجاسمارغئ، وطظ خقل 
الامسك بأطر اهللا شغ أرض شطسطغظ الصاضغ بأظعا أرض خراجغئ رصئاعا ططك فطئ اإلجقم وق غةعز الاظازل 

سظ أي حغء طظعا، ووجعب تترغرعا جمغسعا طظ ضغان غععد.

كتلة الوعي في جامعة النجاح
محاضرة حول تغّير موقف أمريكا من حّل قضية فلسطين

;ªfi’\;Ì÷¡;ÎÖŞËâ’\
ªàÊi∏\;Öue’\;–Öå;∫;È¬ËeŞ’\;Ü]∆’\Â

بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*



افربساء ٢٨ طظ جمادى افولى ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ١٦٩

ورحئ  شغ  تثغبعط  خقل  جعداظغعن،  خئراء  صال 
طرضج  ظزمعا  والسععد)،  بالمعابغص  تقغإ  (جعداظغئ 
دراجات المةامع (طثا)، إن الثرائط والمعابغص والصعاظغظ 
الثولغئ تحغر إلى جعداظغئ تقغإ، وتآضث طا ذعإ إلغه 
أرضًا  السعدان  طظ  أخغقً  ججءًا  تمبض  بأظعا  السعدان 
وحسئا، وإن جمغع الثرائط والمعابغص والصعاظغظ الثولغئ 
تآضث جعداظغئ تقغإ وحقتغظ، الماظازع سطغعما طع 
طخر، طسطظغظ رشدعط لما غاسرض له أعض تقغإ طظ 
طظعا  والثروج  الثخعل  إلجراءات  وتحثغث  طداغصات، 
وإلغعا، وطتاوقت الامخغر وذمج ععغاعط السعداظغئ. 

(حئضئ الحروق ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر).
عظاك تصائص شغ ظجاسات التثود ق تظةطغ بالعبائص الاغ 
خطعا المساسمر، وخظع بعا دوغقت وظغفغئ، تسئر سظ 
وجعئ ظزره شغ التغاة، وتتصص له أعثاشه وطخالته، 
تجوغر  سطى  المساسمرون  الرأجمالغعن  سعدظا  وصث 
التصائص شغ تطئغصعط السمطغ لطمضاشغطغئ (الشاغئ تئرر 
العجغطئ) شسمعا اتاقلعط لئقد غغرعط وظعإ برواتعا، 
بأظه اجاسمار، أي ذطإ اإلسمار، ضما جّمئ أطرغضا تربعا 
سطى السراق وأششاظساان بأظعا ترب فجض بسط الترغات، 
والثغمصراذغئ، شإذا بعا إسادة عثه المظاذص إلى طا صئض 
الاارغت، لعثا شمظ غغر السصقظغئ أن ظئتث سظ التصائص 

والئراعغظ سظث َطْظ ذئغساه تجوغر التصائص والئراعغظ.
وطظ أبرز التصائص الاغ تتسط أطر التثود المخطظسئ 
بغظ بقد المسطمغظ، أظعا خظغسئ اقجاسمار شغ السام 
بغظ  تثودًا  وشرظسا  برغطاظغا  رجمئ  شصث  ١٩١٦م، 
بقد المسطمغظ، شغ إذار ترتغئات الثول اقجاسمارغئ 
الخاسثة، قصاسام طماطضات الثقشئ السبماظغئ، ضمظ 
بالصغخر  اإلذاتئ  وبسث  بغضع).  (جاغضج  اتفاصغئ 
سام  الحغعسغئ  البعرة  شغ  الباظغ  ظغضعقي  الروجغ 
سطى  لغظغظ  شقدغمغر  بجساطئ  الحغعسغعن  سبر  ١٩١٧م 
ظسثئ طظ اقتفاصغئ، شغ افرحغش التضعطغ، وظحروعا 
ورابئ  شغ  السزمى  الثول  أذماع  شدح  إذار  شغ 
طآتمر  سصث  طظ  ذلك  غمظع  ولط  السبماظغئ،  السططظئ 
جان رغمع الثي غاعاشص طع تخعرات طارك جاغضج، 

وجعرج بغضع، شغ رؤغئ تصسغط السالط اإلجقطغ.
والتصغصئ افعط عغ أن العثف افجاجى لارجغط التثود، 
عع تةجئئ بقد المسطمغظ؛ الثغظ ق صعة لعط بق وتثة، 
شامضظ طظ إظعاء وتثتعط تاى غسغطر سطغعط بصاسثة 
وتمضظ  التثود،  بعثه  ذلك  طظ  وتمضظ  تسث،  شرق 
أن غجرع صظابض طعصعتئ شغما بغظعط، تضاد تظفةر، وطع 
افجش لط تامضظ افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، 
سطى طر المؤئ جظئ الفائائ، طظ ظجع شاغض عثه الصظابض، 
بض إظعا ترجئ عثا الفاغض لغفةر الخراع شغ أي وصئ، 
وذلك بترخعا سطى تثود وعمغئ، وضسعا المساسمر 
بظفسه، وترك بسدعا سظ صخث، طظ غغر ترجغط، طبض 
تقغإ بغظ طخر والسعدان، وججر "ذظإ الضئرى وذظإ 
الخشرى وأبع طعجى" بغظ إغران واإلطارات، وأغدا تثود 
الغمظ والسسعدغئ... وعضثا، لازض تالئ الترب الفسطغئ أو 

الترب الئاردة عغ طا غمغج سقصئ عثه الئقد.
شغ جمغع عثه الخراسات تعل التثود، غمطك ضض ذرف 
وبائص وخرائط، أصرت شغ تصئات زطظغئ طثاطفئ، تجغث 
طظ افزطئ وتخسإ العخعل لتض، بسئإ تمسك ضض 
ذرف بعجعئ ظزره، وضق الطرشغظ لثغه وبائص وخرائط، 
وبسئإ تدارب العبائص والثرائط، غزض ذطإ العبائص 
والثرائط طظ المساسمر لغفغث شغ تصغصئ عثه التثود، 
اجامرار  عع  أو  الصثغط،  اقجاسمار  شعق  اجاسمار  وعع 
قجاسمار خظع عثه التثود. وسطغظا أن ظاساءل: طا طثى 
ترجغط  شغ  وطخثاصغاعا  الثولغئ،  المعابغص  طحروسغئ 
التثود؟ وطاى ضان المساسمر طخثرًا لطتصغصئ؟! أق غعجث 
لمسرشئ  طسطمغظ،  باسائارظا  سظثظا  طعبعق  آخر  طخثر 
تصغصئ التثود بغظ بقد المسطمغظ؟ غصعل الئرغطاظغ 
وغظساعن تحرحض، بظعع طظ الاحفغ، "إظظا ترضظا وراءظا 
آبارًا ق تجول بمائاغ جظئ"، وصث خثق وعع ضثوب، شعا 
عغ التثود وطحاضض التثود تطض بغظ الفغظئ وافخرى 
طحسطئ التروب، وجائصى إلى أن تتض تقً تصغصغاً غترر 
بقد المسطمغظ طظ الحرك التثودي الطسغظ الثي خظسه 
المساسمر، وتمسضظا به وترخظا سطغه، وعثا المساسمر 
غسسى لطعتثة واقظثطاج وغطشغ اجافااء إصطغط ضاالعظغا 

اإلجئاظغ الساسغ لقظفخال بتسط حثغث.
بغظ  تقغإ،  طبطث  سطى  الخراع  جثور  إلى  وظرجع 
الطرشغظ  ضق  غآضث   ١٩٥٨ سام  شمظث  وطخر،  السعدان 
التثودي  المبطث  تقغإ،  طبطث  اطاقك  أتصغئ  سطى 
الشظغ بالمسادن والبروة السمضغئ. وتئطس طساتاه ٢٠,٨٥٠ 
لطئتر  الحرصغ  الحمال  أصخى  وغصع  طربساً،  ضغطعطارًا 
ضئرى  بطثات  بقث  وغدط  السعدان،  جعئ  طظ  افتمر 
طظ  تسثه  شمخر  وتقغإ،  وحقتغظ،  رطاد،  أبع  عغ: 
بغظ أراضغعا، بمعجإ اتفاصغئ التضط البظائغ اإلظةطغجي 
المخري سام ١٨٩٩، الاغ سئرعا تصاجمئ برغطاظغا وطخر 
التثود  ورجمئ "اقتفاصغئ"  وإدارة السعدان.  اجاسمار 
العاصسئ  افراضغ  ضض  واسائرت  المخرغئ،  السعداظغئ 
سظث خط السرض ٢٢ حماقً طخرغئ، وعع الارجغط الثي 

أظعرته بمزعر الثل والاسعل الثي ألفه سظثطا صال: 
(إن ترضغا ق تجال تظازر أطام باب اقتتاد طظث تعالغ 
٥٠ ساطا) وضان صث تتثث طثاذئا اقتتاد طظ روطاظغا 
بأن ترضغا صث تةاوزت ضض اقطاتاظات واقخائارات الاغ 
وضسعا لعا اقتتاد ولضظعا أي أوروبا طا زالئ ترشخ 
ق  بأظظغ  له)  (والضقم  وخثصعظغ  لعا  ترضغا  اظدمام 
سقصئ  شرظسا  طاضرون  سرض  وصث  السئإ...  طا  أسرف 

حراضئ طع اقتتاد ولغظسى اقظدمام لسدعغاه.
إن ترضغا أردوغان ق تجال تخر سطى تصجغط ظفسعا أطام 
السالط واقتتاد، وجغاجغععا وسطى رأجعط أردوغان ق 
غصثرون صغمئ الئطث الاغ غتضمعظعا وق صغمئ البروات 
غضاد  شق  سطغعا،  بعا  وأظسط  ترضغا  بعا  اهللا  تئا  الاغ 
الخعطال،  أو  ترضغا  غتضط  ضعظه  بغظ  غمغج  أردوغــان 
وصئض ضض عثا شعع ق غثرك أن أزطئ ترضغا لغسئ شغ 
جشراشغاعا أو تارغثعا، وإظما شغ تضاطعا شارضغا عثه 
الاغ غساةثي بعا افوروبغغظ وغصش بعا سطى أساابعط 
عغ ترضغا جطغمان الصاظعظغ وطتمث الفاتح الطثغظ غثسغ 
أردوغان أظعما أجثاده!! وترضغا عثه عغ سغظعا الاغ 
ضاظئ ترتسث شرائص افوروبغغظ سظثطا غجطةر خطغفاعا 
أو غعمج أظه غةعج الةغح، افوروبغعن الثغظ ق عط 
لعط إق العصعف شغ وجه تمثد عثه الثولئ وتعجسعا 
لط غضظ غراود أتقطعط العصعف شغ وجععا، وطظ ضان 
غساثسغ  بمرض  غاعط  ضان  بمتارباعا  غتطط  طظعط 
سقجه... ترضغا عثه الاغ غساةثي بعا أردوغان أوروبا 
عغ الاغ طظع خطغفاعا طسرتغئ ذالئ طظ طصام الظئعة، 
وصئض ذلك طظع السططان جطغط البالث طراصخئ الرجال 
لطظساء شغ شرظسا وعغ لط تضظ تتئ جططاظه الفسطغ... 
عع  عع  وطعصسعا  وطاؤعا  وأرضعا  ترضغا  عغ  شارضغا 
لط غاشغر وإظما اخاطش سطغعا الرجال شطع ساد صاظعظغُّعا 

وشاتُتعا لسادت جغرتعا افولى.
إن ترضغا التالغئ صث تظازل تضاطعا وق غجالعن سظ ضض 
حغء لقظدمام لقتتاد افوروبغ، ولضظ غأبى الساجئ 
افوروبغعن (شرظسا وألماظغا) إسطاءعا السدعغئ الضاططئ 
لقتتاد، وإظما أصخى طا تعاشص سطغه دول اقتتاد عع 
ترضغا  اقتتاد  دول  شغه  تساثثم  الحراضئ  طظ  سعث 
ضطما لجم وبالثات اقجاثثاطات السسضرغئ، شاصاتض إن 
لجم افطر تاى آخر جظثي ترضغ ضما شسض تطش حمال 
افذطسغ سظثطا اجاسمض جظعد ترضغا لصاال إخعاظعط شغ 
أششاظساان. وطع إخفاق المتادبات بغظ اقتتاد وبغظ 
أردوغان شإظظا ظسائحر خغرًا شإن وجعد ترضغا سدعا شغ 
وجشراشغاه،  تارغثه  سظ  وأعطه  لطئطث  جطت  عع  اقتتاد 
وإذا تصادم الجطظ شإن الظاس صث غألفعن أظعط ججء طظ 
الصارة افوروبغئ وبصاشاعا وعثا شغه طظ الحر طا شغه. 
أطا وأن أوروبا ق ترغث اظدمام ترضغا لقتتاد شإن ذلك 
ولضظ  وتضرارا  طرارا  به  خرتعا  وصث  سظثعط  طفععم 
أردوغان ق غرغث أن غسمع شعط لظ غسمتعا لبماظغظ 
ولع  لقتتاد،  السضاظغئ  الارضغئئ  باشغغر  طسطط  ططغعن 
ذلك  شإن  له  ترضغا  باظدمام  اقتتاد  صئض  اهللا  صثر  ق 
بتسإ صعاظغظ اقتتاد جغةسض طظ الةغح المسطط شغ 
ترضغا غصاتض إخعاظه شغ أي صاال غضعن طساصئق بغظ 

الضفار والمسطمغظ.
شظسأل اهللا أن غسغث ترضغا وجغحعا إلى طا ضاظعا سطغه 
أسجاء بثغظعط وسصغثتعط والظزام السغاجغ الثي ضان 

 غتضمعط ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

تضعظئ المةمعسئ افوروبغئ شغ أوائض خمسغظات الصرن 
الفائئ طظ دول أوروبغئ ضاظئ ظعاة لاحضغض اقتتاد 
افوروبغ وزاد سثد الثول الاغ اظدمئ له تئاسا طظ 
دول أوروبا الشربغئ والحرصغئ تاى وخض سثد الثول 
وضان  دولئ  وسحرغظ  بماظغ  راغاه  تتئ  المظدعغئ 
الةاطع وطا زال لعثه الثول أظعا تتمض سصغثة واتثة 
وأعثاشعط  وصغمعط  واتــثة  دغاظئ  دولعا  ودغاظئ 
بطث  أي  اقتتاد  بطثان  بغظ  طظ  ولغج  واتثة،  تصرغئا 
إجقطغ. ولقتتاد افوروبغ صعاظغظ وتحرغسات تسري 
سطى جمغع أسدائه، وتحضطئ شغه عغؤات وطآجسات 
شصعاظغظ  له.  تائع  الاغ  الثول  سطى  الطعلى  الغث  وله 
اقتتاد وتحرغساته ططجطئ فسدائه طظ الثول البماظغ 
الثي  عع  افوروبغ  الئرلمان  غسمى  وطا  والسحرغظ، 
غصرعا  الاغ  اقتتاد  وتحرغسات  الاحرغسات..  غمارس 
أجاس  عما  افوروبــغ  والثجاعر  افوروبــغ  الئرلمان 
اقتتاد  خطا  وصث  اقتتاد.  دول  تربط  الاغ  السقصئ 
تغث  الفائئ  الصرن  طظ  الاسسغظات  أوائض  شغ  خطعة 
وأسدائه  لثوله  ظاظمئ  وتحرغسات  صعاظغظ  له  وضع 
شغ  والسمطئ  والثشاع  وافطظ  والسغاجئ  اقصاخاد  شغ 
تتئ  افوروبغ  اقتتاد  زال  وطا  "طاجارخئ"  طساعثة 
الثطغب  ترب  أن  والراجح  المساعثة.  عثه  صعاظغظ 
طا  وبالثات  المساعثة  عثه  أططئ  الاغ  عغ  افولــى 
تغث  والسمطئ  والثشاع  افطظ  بمعضعع  طظعا  غاسطص 
إن أطرغضا أوحضئ بسث ترب الثطغب افولى سطى وضع 
السالط تتئ ظفعذعا، واصاربئ طظ طساططئ جضان السالط 
ضسئغث لعا، شضاظئ "طاجارخئ" ضرورة تغعغئ لقتتاد 
وبثلك سمطئ الثولاان افصعى شغ اقتتاد وعما شرظسا 
وألماظغا سطى جسض اقتتاد أضبر تماجضا وصعة بثجاعر 
غطجم الثول افسداء شغ اقتتاد افخث بصعاظغظ دشاسغئ 
سطى  والاحرغع  الصاظعن  وغسري  طحارضئ  واصاخادغئ 
اقتتاد  شغ  افصعى  الثولاان  شغعا  بما  جمغسعا  الثول 
شرظسا وألماظغا وبثاخئ بسث طشادرة برغطاظغا لقتتاد. 
شاقتتاد افوروبغ إذا اجابظغظا طظه شرظسا وألماظغا شإن 
دوله ق غضاد غتسإ لعا تساب شعغ لغسئ أضبر طظ 
والاحرغسات  الصعاظغظ  سطغعا  تمطى  بحرغئ  تضاقت 
إطقء وق ِصَئض لعا بثشسعا، وطظ غخثر صعاظغظ اقتتاد 
الثول  باصغ  سطى  وطا  وألماظغا  شرظسا  عما  الشالإ  شغ 
إق اقلاجام. وطا تخض شغ افزطئ المالغئ افخغرة الاغ 
سطى  لعا  طسالةئ  ووضع  اقتتاد  دول  بئسخ  سخفئ 
شغ  صغمئ  شق  ظصعل،  طا  سطى  دلغض  خغر  رغئاعا  خقف 
اقتتاد لئطةغضا وق لطغعظان وق إلغطالغا وإظما طظ غصعد 
وجغاجئ  وألماظغا،  شرظسا  الثولاان  عاتان  عما  أوروبا 

اقتتاد الثاخطغئ والثارجغئ بغثعما.
أوروبــا،  شغ  العتغث  اإلجقطغ  الئطث  عغ  ترضغا  تسث 
وبالرغط طظ أن ترضغا تاماع بمعصع جشراشغ طمغج شعغ 
تفخض آجغا سظ أوروبا شدق سظ وصعع ججء غسغر طظعا 
شغ صارة أوروبا، وتمااز ترضغا بسثد جضاظعا الضئغر الثي 
السضان  سثد  تغث  طظ  أوروبغئ  دولئ  أضئر  غداعغ 
وعغ ألماظغا. وتسث ترضغا ضثلك طظ أغظى دول السالط 
باظعع  تامغج  دولئ  ضثلك  وعغ  المائغئ،  بالمخادر 
اصاخادعا بغظ الخظاسغ والجراسغ... أصعل بالرغط طظ 
ضض عثه الثغرات الاغ تئاعا اهللا بعا إق أن جاجاعا 
طا زالعا غطعبعن وغطّتعن بططإ اقظدمام إلى اقتتاد 
افوروبغ، وصث خرح أردوغان صئض أغام صقئض بسئارات 

ترشده السعدان.
ترجغط  بإسادة  الئرغطاظغئ  اإلدارة  صاطئ  ذلك  بسث 
 ،١٩٠٢ سام  لطسعدان  تقغإ  طبطث  وضمئ  التثود، 
بسث أن وجثت الصئائض السعداظغئ تسغح داخض التثود 
المبطث  أخئح  الصئائض،  تطك  اتاةاج  وطع  المخرغئ، 
داخض افراضغ السعداظغئ، وعع طا تسمغه طخر "خط 
الاصسغط اإلداري" وق تسارف به. شغ سام ١٩٥٦م ولث 
ضغان جغاجغ تثغث وعع السعدان، وأخئتئ تقغإ 
تقغإ  طبطث  ضط  إن  طخر  تصعل  سطغعا،  طاظازساً 
لطسعدان بثاغئ، ضان إدارغاً ولغج جغاجغاً. بغظما غسطض 
اقجاسمار  ضعن  بالمبطث،  أتصغاه  السعداظغ  الةاظإ 
الئرغطاظغ تثد افراضغ السعداظغئ بما شغعا المبطث، 

سظث ضمه لطسعدان جغاجغاً ولغج إدارغاً.
والتصغصئ أن طبطث تقغإ، لغسئ طسألئ ظجاع تثودي 
وطاظفج  جغاجغئ  ضشط  ورصئ  عغ  وإظما  وتسإ، 
السام  الرأي  لاةغغح  الثولاان،  تساثثطعا  حسئغ 
شغعما، ضما غسث طصغاجاً لاردي وتتسظ السقصات بغظ 
الئطثغظ، شضطما ضاظئ السقصات ذغئئ بغظعما، غاط ظسغان 
المبطث، والسضج ختغح! ضما تسث ورصئ غطسئعا الفرصاء 
السغاجغعن واإلسقطغعن شغ طخر، والمدغ صثطا ظتع 
المسارضئ  شااعط  السعدان  شغ  أطا  تقغإ.  تمخغر 
الئقد،  جغادة  شغ  بافرغطه  الئحغر  ظزام  السعداظغئ 
وذلك لسغاجئ تمخغر تقغإ، الاغ غصعم بعا الةاظإ 
المخري، وجضعت تضعطئ السعدان سطى ذلك، ضما غدع 
اإلبغعبغعن بثورعط غثعط سطى طظطصئ الفحصئ، الشظغئ 
بافراضغ الثخئئ، حرصغ الئقد طظ الظاتغئ الةظعبغئ. 
والرد الرجمغ طظ التضعطئ "ق تفرغط شغ أي حئر طظ 
ظتع  بثعاب  العاصع  غضثبه  طا  وعثا  السعدان"  أراضغ 
بطث الاراب السعداظغ بسث اظفخال جظعب السعدان شغ ٩ 
تمعز/غعلغع ٢٠١١م، واظثقع ظجاع تثودي، ضطش الئطثغظ 
ولضظ  الاضالغش،  باعزئ  وسسضرغئ  اصاخادغئ  ترًبا 
التضعطئ  بغظ  العذظغ  التعار  شغ  المخالح  تعتث  سظث 

والمسارضئ ق ذضر لتقغإ غطفع سطى السطح!
والثئراء،  المفضرغظ،  سطى  غعجإ  الماأرجح  العاصع  عثا 
لغج الئتث شغ وبائص اقجاسمار، وخرائطه، لطاثلغض سطى 
أن تقغإ جعداظغئ ولغسئ طخرغئ، بض العاجإ سطى 
الثئراء إزالئ عثه التثود الععمغئ، الاغ تفخض المسطط 
سظ أخغه المسطط، شأرض المسطمغظ واتثة، ودغظعط 
واتث، ورجعلعط واتث، وتقغإ أرض خراجغئ إجقطغئ 
ق غدغرعا أن غسضظعا طخري أو جعداظغ، ولضظ الثي 
غدغرعا عع أن تتضط بشغر أتضام اإلجقم، طا جسطعا 
ظجاساً تةغح فجطه الةغعش لغصاض المسطط أخاه المسطط، 
وباظا ظرى دشاسا طسامغااً سظ عثه الضظاعظات لمفضرغظ 
وطبصفغظ أبعا أن غرتفسعا بآرائعط سظ عثا العاصع الفاجث، 
شئثل أن غسمض المفضر المبصش سطى إزالئ التعاجج والتثود 
طظ خرغطئ العاصع، تراه غاراجع لغساسطط لعثا العاصع 
والئسطاء،  السثج  وسصض  وسغ  شغ  وبجرسه  المحآوم 
سصعل  داخض  طظ  الضظاعظات  المبصفعن  غجغض  أن  وبثل 
الظاس، وصطعبعط، سمطعا بخعرة أو بأخرى سطى ظخإ 
التعاجج والمعاظع، أطام ضض شضرة خغرة تةمع لتمئ افطئ 
بما غئبعظه طظ جمعم شضرغئ رجسغئ، وأصاطعا السغطرات 
لغمظسعا  وطتاجئاعط  الظاس  سصعل  لافاغح  المسطتئ 
اظئباق أغئ شضرة لطامازج، واقخاقط، بغظ أبظاء الثغظ 

العاتث، شأخئتعا غسارضعن حرع اهللا الخرغح.
َيَفَرّقُواْ  َوالَ  مَجِيعاً  ابِّ  حِبَْبِل  ﴿وَاْقَتِصُمواْ  تسالى:  صال 
َننْيَ  لََّف 

َ
َفك ْعَداء 

َ
أ ُكنُتْم  إِْذ  َعلَْيُكْم  ابِّ  نِْعَمَت  وَاْذُكُرواْ 

َن  َ َشَفا ُحْفَرةٍ ِمّ ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخوَاناً َوُكنُتْم بَلَ
َ
قُلُوبُِكْم َفأ

ُ ابُّ لَُكْم آيَاتِِه لََعلَُّكْم  ْنَها َكَذلَِك يُبنَِيّ نَقَذُكم ِمّ
َ
اجَّارِ َفأ

َيْهَتُدوَن﴾ [جعرة آل سمران: ١٠٣]
الصعغط،  بتئطه  تساخط  أن  جمغسا  افطئ  اهللا  أطر  شصث 
طظ  اشاسال  "واقساخام  اهللا:  رتمه  ساحعر  ابظ  صال 
سخط، وعع ذطإ طا غسخط أي غمظع، والتئض: طا غحث 
ظتعه،  أو  غرق،  طظ  لطظةاة  أو  الاثلغ،  أو  لقرتصاء،  به 
والضقم تمبغض لعغؤئ اجاماسعط والافاشعط سطى دغظ اهللا 
ووخاغاه وسععده بعغؤئ اجامساك جماسئ بتئض ألصغ 
إلغعط طظصث لعط طظ غرق أو جصعط، وإضاشئ التئض إلى 
اهللا صرغظئ عثا الامبغض، وصعله: ﴿مَجِيعاً﴾: تال وعع الثي 
باساخام  رجح إرادة الامبغض، إذ لغج المصخعد افطر 
اساخاطا بعثا الثغظ، بض  تال اظفراده  ضض طسطط شغ 
المصخعد افطر باساخام افطئ ضطعا، شعتثة المسطمغظ 
لغسئ خغارا اجاراتغةغا غطةأ إلغه المسطمعن سظث التاجئ 
الضطغئ،  الثغظ  أخعل  طظ  أخض  عغ  بض  الدرورة،  أو 
وصاسثة طظ صعاسثه السزمى، والافرغط شغعا طسخغئ 
تعجإ غدإ اهللا وسثابه شغ الثظغا واآلخرة، صال تسالى: 
ن 

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ ُ َ اَبُّ َورَُسو ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َق

ُ َفَقْد  َ ْمرِِهْم َوَمن َفْعِص اَبَّ َورَُسو
َ
رَِيَةُ ِمْن أ

ْ
يَُكوَن لَُهُم اخل

بِيناً﴾ [جعرة افتجاب: ٣٩]. َضَلّ َضَالالً ُمّ
شإن  اقجاسمار،  خظغسئ  الةشراشغئ  التثود  ضاظئ  شإذا 
خخعخًا  الةمغع،  طسآولغئ  عغ  السصطغئ  التثود  إزالئ 
افتجاب السغاجغئ، والسطماء، وأختاب الصطط والئغان، طظ 
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ خالث افحصر (أبع المساج)ـ  ـ 

تقغإ لغسئ طخرغئ وق جعداظغئ، 
بض عغ أرض إجقطغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار – أم أوابـ 

ظحر طعصع جرغثة (زطان الارضغئ، افربساء، ٢١ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٧م) الثئر الاالغ: "ضحفئ 
طخادر طططسئ أن رئغج جعاز اقجاثئارات الارضغئ عاضان شغثان أجرى لصاء طع طساحار افطظ الصعطغ السعري 
سطغ طمطعك شغ صاسثة تمغمغط السسضرغئ الروجغئ شغ القذصغئ. وزسط الضاتإ الختفغ السعري ظزار طاغعف 
أن وشثا أطظغا ترضغا برئاجئ رئغج جعاز اقجاثئارات الارضغ عاضان شغثان الاصى طع وشث أطظغ جعري برئاجئ 
رئغج طضاإ افطظ الصعطغ السعري سطغ طمطعك شغ صاسثة تمغمغط السعرغئ العاصسئ شغ طظطصئ جئطغئ شغ 
طثغظئ القذصغئ، طثسغا أن الطصاء تظاول سمطغئ سفرغظ السسضرغئ الاغ تحظعا ترضغا داخض افراضغ السعرغئ. القشئ 
أن عثا الطصاء أجري طع اجامرار السمطغات الاغ تحظعا الصعات المسطتئ الارضغئ بمحارضئ الةغح السعري التر 
شغ حمال جعرغا. وجاء الضحش سظ الطصاء سصإ تخرغتات وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد جاووش أوغطع الثي أضث 
أن السمطغئ السسضرغئ شغ سفرغظ ق تحضض تعثغثا لطظزام السعري. ضما جئص وأضث أوغطع أن السمطغئ اظططصئ 

بالاظسغص طع الظزام السعري، بغظما ظفئ التضعطئ السعرغئ تطك اقدساءات".

عملية "غصن الزيتون" تتم بالتنسيق مع النظام السوري



 السثد ١٦٩  ٣افربساء ٢٨ طظ جمادى افولى ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ 

طظ تثاسغات اقظسثاد السغاجغ الثي تحعثه الةجائُر 
المعجئ  وعثه  الحسئغ  الشطغان  عثا  اآلوظئ،  عثه  شغ 
تةااح  الاغ  المثاطفئ  واإلضرابات  اقضطرابات  طظ 
الئقد طظث حععر بحضض غغر طسئعٍق شغ صطاسات سثة، 
طظعا صطاع افذئاء المصغمغظ - الثي ُضربعا بالعراوات 
وطساثثطغ   - اإلسقم  شغ  ظعر  ضما  الساخمئ  شغ 
وأجاتثة  غغرعا)  وشغ  الساخمئ  (شغ  الحئه-ذئغ 
الاسطغط الباظعي وذقب بسخ المثارس السطغا لاثرغب 
افجاتثة وطاصاسثي الةغح الثغظ ُطظسعا بالصعة طظ 
دخعل الساخمئ والازاعر شغعا، وبسخ سمال الخغاظئ 
الرغاضئ  أجاتثة  وتاى  الةعغئ،  الثطعط  حرضئ  شغ 
طآجسات  شغ  لعط  طظاخإ  بفاح  ذالئعا  الثغظ 
عثه  ولضض  وغغرعط.  الاسطغط  طظ  اقباثائغئ  المرتطئ 
الفؤات ططالإ طعظغئ طثاطفئ وطائاغظئ طاسطصئ خاخًئ 
بحروط السمض والاعظغش وافجعر والثثطئ السسضرغئ 
والمثظغئ... وغغر ذلك. وق تجال أضبر عثه الصطاسات 
إلى تث الساسئ طحطعلًئ. سطماً أن الازاعرات السطمغئ 
والمسغرات ضاظئ صث ُطظسئ شغ الساخمئ صاظعظاً بتةئ 

المتاشزئ سطى افطظ واقجاصرار، وطا زالئ طمظعسئ.
اآلن  غةري  وطا  جرى  طا  سطى  وبظاًء  أخرى  جعئ  طظ 
حعر  بثاغئ  طظث  الئطث  شغ  سرغخ  ذعغض  ظصاش  طظ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٨م تعل صرار اساماد "َغـظَّار" أي 
ووذظغًا  رجمغاً  سغثًا  طغقدغئ  جظئ  ضض  طظ   ١/١٢ غعم 
السظئ  رأس  باسائاره  المعظفغظ  لةمغع  افجر  طثشعَع 
(الئربر)  افطازغس  ططالإ  فتث  اجاةابًئ  افطازغشغئ، 
ق  ضان  ذلك  سطى  بظاًء  أطث..  طظث   - خاخئ  الصئائض   -
شعط  بسث  المآاطرات  وضحش  الاتعقت  رخث  طظ  بث 
أن  طا غتثث وطا غةري عثه افغام شغ الةجائر. سطماً 
اتاةاجات ضاظئ صئض ذلك صث اظثلسئ شغ طثن سثة 
طظ الئقد خخعخاً شغ طظطصئ الصئائض وشغ حرق الئقد 
(افوراس) تطالإ بافسغض اسائار افطازغشغئ (المضاعبئ 
الئربرغئ  افضادغمغئ  طظ  باثبغر  القتغظغئ،  بالتروف 
غسظغ  طا  وعع  ورجمغئ.  وذظغئ  لشًئ  بارغج!!!...)  شغ 
بحضض  وتثرغسعا  تسطغمعا  ووجعب  تسطمعا  تسمغَط 
شغ  أي  اإلدارة  شغ  اجاثثاطعا  وضثا  لطةمغع  إجئاري 
جمغع العبائص الرجمغئ وشغ المتاضط واإلسقم وصاظعن 
إطضاظغاٍت  تعغؤئ  أغداً  غسظغ  طا  وعع  وغغره...  المرور 
وضثا  طادغئ ضئغرة وتسثغَر أطعال طسائرة لضض ذلك، 
وأجاتثة  وأضادغمغغظ  وضاإ  حشض  طظاخإ  إسثاد 
وطآذرغظ.. وغغر ذلك. شعض تاتمض الثجغظئ السمعطغئ 
ضض ذلك شغ عثا الزرف؟ سطماً أن عثا "السغث الةثغث" 
ضان صث تصرر (بض ُأصتط ضسظخر طظ سظاخر الععغئ!) شغ 
جظئ ١٩٨٠م طظ ذرف افضادغمغئ الئربرغئ المثضعرة، 
أي شغ بارغج، وق سقصئ له أخقً بافطازغس تاى طظ 
الظاتغئ الاارغثغئ، بض عع طظاجئئ روطاظغئ ضان غتافض 

به الروطان جطئاً لطثخعبئ شغ غابر افزطان!!..
لثا  اإلجقم!  عع  المساعثف  أن  المسألئ  طظ  واضح 
المساسِمر  به  غصعم  الثي  الثؤوب  السمض  شدح  وجإ 
افوروبغ (الفرظسغ تتثغثًا) خثطًئ لمآربه وطخالته، 
والثي غعثف إلى ربط الةجائر (وغغرعا) بالدفئ افخرى 
لطمسطمغظ  بثغطئ  ععغئ  إغةاد  وإلى  الماعجط  طظ 
شخض  سئر  وذلك  أشرغصغا:  حمال  شغ  (الئربر)  افطازغس 
الثغظ سظ الثولئ وتةمغع ضض السظاخر القزطئ بشرض 
"خطص" ععغئ جثغثة فعض حمال أشرغصغا وفعض الةجائر 
باجوغر  ولع  السرصغئ،  افتصاد  بجرع  ولع   - خخعخاً 
الاارغت - بتغث تضعن بثغقً سظ اإلجقم! ﴿َوِإنَّ َعِثِه 
[المآطظعن:  َشاتَُّصعِن﴾  َربُُّضْط  َوَأَظا  َواِتَثًة  ًئ  ُأطَّ ُاُضْط  ُأطَّ
٥٢]. شارى الثغظ شغ صطعبعط زغس طظعط جراء وجعجئ 
الفاح  إلى  غظزرون  اآلن  أخئتعا  الئشغخ  المساسِمر 
اتاقل  أو  اجاسماري  غجو  أظه  سطى  السزغط  اإلجقطغ 
سربغ!!! وق غثفى طا لطضاشر الرأجمالغ المساسِمر طظ 
طظ  الئقد  شغ  والسغاجغغظ  الفضرغغظ  سمقئه  خقل 
شعائث وطآرب شغ حص سخا المسطمغظ بعثه الطرغصئ 
الضراعغئ  وزرع  والثقف،  الفرصئ  إجفغظ  ودق  الطؤغمئ 
والعذظغئ  بالصعطغئ  وتحاغاعط  واقخاقف،  بغظعط 
وغغرعا.  السغاجئ  وسظ  التغاة  سظ  الثغظ  وشخض 
اآلبمئ  المساسِمر  الضاشر  غث  وجعد  إبراز  تتـاط  لثلك 
الثئغبئ شغ المسألئ، وضغش غةري تعظغش أبظاء افطئ 
إذ  الطؤغط.  الشربغ  السثو  عثا  لخالح  وجغاجغاً  شضرغاً 
لط تسث المسألئ طسألَئ لعةئ أو لشئ شصط... بض عغ 
شسقً الترب التدارغئ المسامرة بغظ افطئ اإلجقطغئ 

والشرب الضاشر.
الةظاح  أن  سطى  صعغئ  الثقئض  شإن  آخر  جاظإ  طظ 
الفرظسغ شغ المآجسئ التاضمئ شغ الئقد، والثي ضبغٌر 
طظ أصطابه عط تتثغثًا طظ طظطصئ الصئائض طظ تاططغ 

لغج  (إجرائغض)  طع  "الثقف  بأن  إغران  لتجب  الاابسئ 
أغثغعلعجغا"، طدغفا: "ظتظ ق ظرشخ أن غضعن عظاك 

وجعد (إلجرائغض) وبتصعا بالسغح بأطان".
وخطفاً لجغارة جاترشغطث، طظ المصرر أن غجور وزغر خارجغئ 
أطرغضا رغضج تغطرجعن لئظان وطخر وترضغا وافردن شغ 
طظاخش حئاط ٢٠١٨. وسطى افغطإ جغآضث تغطرجعن شغ 
زغارته لطئظان سطى دسط دولاه لطةغح الطئظاظغ والثي 
بطس تةمه ططغارًا وظخش المطغار دوقر أطرغضغ. وتأضغث 
تغطرجعن عثا جغحضض رجالئ لضغان غععد شغما غاسطص 

بأي تخسغث طتامض طظ صئطه ضث لئظان.
ضما أوردت ختغفئ الطعاء شغما غاسطص بجغارة تغطرجعن 
بأظه جغصعم بعجاذئ بحرط "طاابسئ اإلجراءات الماثثة 
دولغاً ضث تجب اهللا، واجاسثاد الثولئ لاصطغص أي دور 
له شغ طعاجعئ الاسثغات (اإلجرائغطغئ)، طظ زاوغئ الصثرة 
المظخات  اجاعثاف  خص  شغما  لطتجب،  الخاروخغئ 

الئترغئ الظفطغئ." (ختغفئ الطعاء ٩ حئاط ٢٠١٨)
ضض عثا غتثث وطسؤعلع تجب إغران غخماعن خمئ 
أعض الصئعر وَلط غافعععا بأي تخسغث ضقطغ ضث غععد 
أو زغارة جاترشغطث بض تط إبراز الصعى افطظغئ الرجمغئ 
الصخر  شغ  لطثشاع  افسطى  المةطج  اجاماع  خقل  طظ 

الةمععري.
وعثه المسادلئ عغ بالدئط طا ضان غطمح لعا غععد. 
شسغظعط لط تضظ سطى بطعك رصط ٩ وق سطى بدسئ أطاار 
حرسظئ  طظع  بعثف  ضان  الاخسغث  بض  تثودي.  لةثار 
تجب إغران طظ بعابئ تماغئ طظحآت الظفط والشاز وسثم 
الطئظاظغئ  والسططئ  طظحآتعط.  ضث  ضفجاسئ  اجاثثاطه 
وطسعا تجب إغران ذعئعا إلى المعصش الثي غرغثه طظعط 
سثوعط، وعثه ظاغةئ تامغئ لمخادرة الصرار السغاجغ 

شغ لئظان لطمساسمر افطرغضغ.
وضغان  لئظان  بغظ  الاخسغث  ترغث  ق  شعغ  أطرغضا  وأطا 
غععد ولضظعا جائصغ شاغض افزطئ بغثعا لاترك المطش 
طحشعلئ  اآلن  شأطرغضا  ذلك.  لعا  غاسظى  تغظ  قتصاً 
بمطفات أخرى، وعغ صث تأخرت ظعسا طا شغ الاثخض بسث 
أن اجاشطئ ضض طظ برغطاظغا وصئرص "الغعظاظغئ" وضغان 
غععد اظحشالعا طظث جظئ ٢٠١١ ببعرة افطئ. وإلى اآلن 
اتاعاء  تساطع  ولط  جعرغا  شغ  سالصئ  أطرغضا  زالئ  طا 
البعرة عظاك. وبالاالغ شإن أطرغضا لغسئ بخثد تترغك 
الخراع  ططش  شغ  غععد  طعاجعئ  لغاخثر  إغران  تجب 
سطى الظفط والشاز شغ حرق بتر الماعجط. وضثلك لظ 

تاترك ترضغا ضث صئرص "الغعظاظغئ" لطسئإ ظفسه.
إن اقرتعان فجظثة المساسمر عع خغاظئ هللا ورجعله 
صئض أن غضعن خغاظئ لفطئ اإلجقطغئ. إن الئتر افبغخ 
الماعجط ضطه لطمسطمغظ وجغسعد لعط بإذن اهللا تسالى. 
وجاترر شطسطغظ وججغرة صئرص طظ المتاّطغظ، ولظ 
غضعن عظاك تثود برغئ أو بترغئ بغظ المسطمغظ. ضض 
عثا جغتخض بإذن اهللا تسالى، شثولئ الثقشئ الراحثة 
 صائمئ صرغئا إن حاء اهللا، وإن اهللا سطى ضض حغء صثغر

* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ لئظان

صئرص  طظح  طما  الضغطعطارات  سحرات  سظ  طئارك 
شطط  غععد  ضغان  وأطا  "أشرودغئ".  تصض  "الغعظاظغئ" 
غاط ترجغط التثود طسه طا طظته تصض "لغفاغبظ" الثي 
وتسإ الثئراء غتصص لطضغان اضافاًء ذاتغا لمثة ٤٠ جظئ 
ظزرًا لتةمه. وعظاك خرائط تآضث أن التصض عثا غصع 
ضمظ تثود طخر الئترغئ طما غةسطه ططضاً لمخر. سطمًا 
أظه شغ جظئ ٢٠١٥ تط اضاحاف تصض "ظعر" والثي غسث 
أضئر تصض غاز شغ حرق بتر الماعجط وطساشاه صرغئئ 
طظ تصطغ "لغفاغبظ" و"أشرودغئ". وعثا التصض غصع شغ 
طغاه طخر الئترغئ وبثأ إظااج الشاز طظه أوائض جظئ ٢٠١٨.

شغ  غععد  ضغان  سطى  باقساراض  صام  شطصث  لئظان،  أطا 
اجاشقل طظاذص بترغئ. وصّثم جظئ ٢٠١٠ طثضرة تادمظ 
رجما لتثوده الئترغئ إلى افطط الماتثة، وأغثت أطرغضا 
المثضرة عثه. وشغ بثاغئ جظئ ٢٠١٨ وصئض إطداء السصعد 
طع حرضات الاظصغإ سظ الظفط ضمظ التثود الئترغئ 
لطئظان، خرح وزغر دشاع ضغان غععد أشغشثور لغئرطان 
لطئظان،  ولغج  لغععد  ططضغاه  تسعد  رصط ٩  الئطعك  أن 
وعثا الاخرغح شعط طظه أظه تعثغث طظ ِصئض غععد ضث 
اجابمار لئظان لمغاعه اإلصطغمغئ شغ طةال الظفط والشاز. 
وتئطس طةمض طساتئ المغاه اإلصطغمغئ لطئظان تعالغ ٢٢ 
ألش ضط طربع تط تصسغمعا إلى سحر طظاذص أو بطعضات 

غمبض الئطعك ٩ أتث تطك المظاذص.
وسطى إبر تخسغث غععد ضث لئظان، خرح طساسث وزغر 
الثارجغئ افطرغضغئ لحآون الحرق افدظى السفغر دغفغث 
جاترشغطث شغ طآتمر ظزمه طرضج أبتاث تابع لةاطسئ 
باض أبغإ "جعف ظعاخض جععدظا لثسط طآجسات أطظغئ 
رجمغئ وحرسغئ شغ لئظان طبض الصعات المسطتئ الطئظاظغئ 
الصعة الحرسغئ العتغثة شغ لئظان". وأضاف جاترشغطث أن 
الةغح الطئظاظغ "صث غسمض جغثا ضصعة طعازظئ أطام رغئئ 
تجب اهللا شغ تعجغع ظفعذه عظاك وأطام تأبغر إغران شغ 
لئظان" (روغارز السربغئ). ورّد وزغر دشاع ضغان غععد سطى 
ضقم جاترشغطث بالصعل: "بالظسئئ لغ ضض لئظان - الةغح 

الطئظاظغ ولئظان - ق غثاطفان سظ تجب اهللا".
وبسث زغارته لاض أبغإ تعجه جاترشغطث إلى لئظان واجامع 
وخرجئ  عظاك.  وأطظغغظ  جغاجغغظ  طسآولغظ  طع 
الرغئئ  بسثم  تفغث  وضغان غععد  لئظان  تخرغتات طظ 
غععد  غصغمه  تثودي  جثار  بحأن  إطا  الاخسغث  شغ 
سطى التثود طع لئظان أو بحأن تثود المغاه اإلصطغمغئ 

الماظازع سطغعا وبطعك رصط ٩.
وصال طسآول شغ ضغان غععد ذطإ سثم ظحر اجمه: 
"إن جاترشغطث ضان غظصض رجائض لئغروت بحأن صداغا 
خقشغئ سثة. وصال: "طعصفظا دائما أظظا ق ظرغث أن ظرى 
سطى  أوروبغاغظ  دولاغظ  أن  وأضاف  طحاسق".  العضع 

افصض تاعجطان شدق سظ أطرغضا. (روغارز السربغئ)
وضحش طعصع دغئضا الاابع لمثابرات ضغان غععد بأن 
رئغج لئظان طغحال سعن وبحار أجث بسبا رجائض سظ 
ذرغص وجطاء أوروبغغظ لرئغج العزراء ظاظغاعع لطمأظاه 
بثخعص تجب إغران. عثا وصث جئص لعزغر خارجغئ لئظان 
جئران باجغض أن خرح شغ طصابطئ طع صظاة "المغادغظ" 

تامئ: السغطرة سطى الظفط والشاز الطئغسغ شغ حرق بتر الماعجط

بصدغئ  اصارظئ  الاغ  الشعث  وضالئ  سمض  وباصطغص 
القجؤغظ، عغ صطاع غجة والثي تاله ق غثاطش سظ تال 

السةظ المضئر طصارظئ بالمظاذص افخرى.
أطا إظعار ضغان غععد شغ افغام الماضغئ أظه جغسمح 
غجة،  لصطاع  المساسثات  بإدخال  الثولغئ  لطمآجسات 
ططغعن  بـ ٩  غجة  لصطاع  صطر  دسط  غرغظئقت  واطاثاح 
اجائثال  وغععد،  أطرغضا  جغاجئ  طظ  آت  شعع  دوقر، 
طآجسات وأحضال دسط دولغ أخرى بالعضالئ، تسمض 
وشص الئسث اإلغابغ ولغج وشص الئسث السغاجغ المامبض 
بصدغئ القجؤغظ وتص السعدة، خاخئ أن ظاظغاعع صث 
أطر وزراءه بأن تضعن اجاراتغةغاعط لعثا السام صائمئ 

سطى إلشاء وضالئ الشعث.
شسغاجئ الادغغص الاغ تسخر أعض صطاع غجة، طردعا 
صدغئ  تخفغئ  تعل  غطرح  وطا  الصرن"  "خفصئ  إلى 
شطسطغظ، وجسض تعجغع صطاع غجة باتةاه جغظاء طططئا 
طصئعق وشص طا غاط طظ تسرغئات ووشص طا غصعم به 
رئغج طخر الثي أدخض جغحه شغ ترب طع حسئه وطع 
افحئاح وافوعام تتئ طسمى الترب سطى (اإلرعاب)، 
بغظما سثو طخر وجغحعا عع ضغان غععد وأطرغضا الاغ 

تثسط تاضط طخر.
إن التض فزطات الصطاع غامبض بةجئغظ:

افول عع التض الساجض المامبض برشخ "خفصئ الصرن"، 
ضتضام  المظطصئ  شغ  أطرغضا  سمقء  ضشعط  ورشخ 

السسعدغئ وطخر.
بظ  سمر  ذرغص  عع  ذرغصه  شإن  الةثري  التض  وأطا 
الثطاب، وخقح الثغظ، وصطج، وعع الاترر طظ تئسغئ 
وضظج  المسطمغظ  بقد  طظ  وضظسه  الضاشر  الشرب 
غرجه طظ التضام وضغان غععد، وذلك بأن تظخر صعة 
الةغعش صعة الفضرة اإلجقطغئ وتصغط الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

تامئ ضطمئ السثد: طساظاة غجة... بغظ سثو غتاطعا وبسغث غاةعمعا

طظ أزطات الصطاع بالدرائإ الةائرة وباصطغص ضمغئ 
الضعرباء.

غجة،  صطاع  شغ  واقصاخادغئ  الاةارغئ  المحارغع  أطا 
شتماس  جظعات،  طظ  لطفحض  غآول  طسزمعا  شإن 
والاغ تصطص الثسط الثارجغ لعا طظ جظعات، وأغطصئ 
وإسقظه  السغسغ  طةغء  بسث  افظفاق،  تةارة  أطاطعا 
جغعب  جعى  لطامعغض  وجغطئ  تةث  لط  لعا،  السثاء 
الظاس بفرض الدرائإ الئاعزئ والماظعسئ سطغعط، طا 

وجسعا إلى ذلك جئغق.
شدق سظ تصطص السغعلئ المالغئ شغ أغثي الظاس جراء 
السصعبات وتخار ضغان غععد والاثعف طظ المساصئض 
الصاتط وارتفاع ظسإ الئطالئ، وعع طا أدى إلى تعصش 
اظعغار  تالئ  شغ  والثخعل  بض  والحراء،  الئغع  ترضئ 
ضراوة،  تجداد  زالئ  وطا  حععر  طظث  بثأت  اصاخادي 
تاى بات طحعث خطّع افجعاق وإغقق المتال وإضراب 
الاضالغش  تتمض  سطى  الصثرة  سثم  ظاغةئ  أختابعا 
جثاد  شغ  الماسسرغظ  تضابر  سظ  شدق  الاحشغطغئ، 
افشراد،  أو  الاةار  أو  افسمال  رجال  طظ  جعاء  الثغعن 
طما غجغث طظ تالئ الدشط، وغعثد افطظ بغظ الظاس.

أطا أطرغضا والاغ عغ خاتئئ الصرار افضئر شغ الدشط 
سطى أعض شطسطغظ وصطاع غجة، شإن طعاصفعا افخغرة 
شغما غسرف بخفصئ الصرن، والاغ تامبض باخفغئ صدغئ 
شطسطغظ سئر تصسغمعا إلى ططفات ُتخّفى واتثة تطع 
افخرى، شإظعا باتئ تدشط لمجغث طظ الاظضغض بأعض 

شطسطغظ وصطاع غجة.
شئسث صرار تراطإ تعل الصثس، بثأت أطرغضا بالسمض 
لاخفغئ ططش القجؤغظ، طظ خقل تخفغئ وضالئ الشعث 
سطى  اقتفاق  غاط  تاى  لعا،  المالغ  الثسط  وتصطغص 
خرح  ضما  العضالئ،  سمض  إلظعاء  زطظغ  جثول  وضع 

المئسعث افطرغضغ لطسقم جغسعن غرغظئقت.
الاثفغدات  بعثه  جااأبر  طظطصئ  أضبر  أن  وطسطعم 

َطظ غُري الثقشِئ غعصش السئَث بالععغئ يف الةجائر؟؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

السطماظغئ الساشطئ، عع الثي وراء أتثاث بقد الصئائض 
وعع  تتثغثًا).  الساخمئ  حرق  الئقد،  حمال  (أطازغس 
الطشئ  باسمغط  والمطالئئ  لطحارع  الظجول  شغ  تةطى  طا 
افطازغشغئ، شغ لتزئ طظ لتزات الخراع طع الثخعم، 
ضما  دجاعرغاً  ورجمغئ  وذظغئ  أخئتئ  أظعا  بتةئ 
أجطفظا. شق حك أن التراك عثه المرة عع أغداً خراع 
سطى المعاصع بغظ الُسخإ طتطغاً وتةاذبات تاةطى شغ 
تترغك الحارع، غساثثطعا عثا الطرف المفرظج - أي 
عثا الةظاح المعالغ لفرظسا - ضث الةظاح الماتضط شغ 
السططئ المرتئط سئر زطرة بعتفطغصئ باإلظةطغج، وذلك 
طظ أجض الامعصع طظ خقل تتصغص طضاجإ جغاجغئ 
واصاخادغئ وبصاشغئ، تاى ولع تتصص ذلك سطى تساب 
دطاء أبظاء الحسإ المسطط، أي تاى ولع تخض جراءه 
﴿َوَمن  غصعل:  تسالى  واهللا  المسطمغظ!!..  بغظ  اصاااٌل 
اً فِيَها وََغِضَب ابُّ  ِ داً َفَجَزآؤُهُ َجَهنَُّم َخا َتَعمِّ َفْقُتْل ُمْؤِمناً مُّ
ُ َعَذاباً َعِظيماً﴾ [الظساء: ٩٣]، ﴿َوالَ  َ َعدَّ 

َ
َعلَْيِه َولََعَنُه وَأ

ِيَن َيَفرَّقُواْ وَاْخَتلَُفواْ ِمن َنْعِد َما َجاءُهُم اْكَيَِّناُت  َّ تَُكونُواْ اَك
ْولَـئَِك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ [آل سمران: ١٠٥].

ُ
وَأ

صعغئ  أخرى  اتاةاجات  أن  إلى  أغداً  اإلحارة  تةثر 
ضاظئ اظثلسئ صئض أزغث طظ حعر شغ طثن سثة طظ 
الئقد سطى خطفغئ رشخ الئرلمان، الثي غعغمظ سطغه 
اآلن تجبا السططئ؛ جئعئ الاترغر العذظغ الثي رئغسه 
الثغمصراذغ  العذظغ  والاةمع  الةمععرغئ  رئغج  عع 
الثي رئغسه عع رئغج التضعطئ التالغ أتمث أوغتغى 
الثغعان  طثغر  أو  رئغج  ذاته  العصئ  شغ  عع  (والثي 
اقتاةاجات  عثه  اظثلسئ  الةمععرغئ!!)..  رئغج  لثى 
سطى خطفغئ رشخ الئرلمان (المةطج الحسئغ العذظغ) 
المادة  تفسغض  طططَإ  بافغطئغئ  الاخعغئ  خقل  طظ 
اجاثثام  تسمغط  طططإ  أي  السقصئ،  ذات  الثجاعرغئ 
طراتض  طثاطش  شغ  افطازغشغئ  تثرغج  وخخعخاً 
الاسطغط، وشغ ضض المآجسات الاسطغمغئ شغ جمغع أظتاء 
غث  بث طظ ضحش وإبراز أن  ضان ق  ضطه  الئقد. لثلك 
المساسِمر الشربغ ذعغطئ شغ المسألئ، وأن لطمساسِمر 
افوروبغ - الفرظسغ تتثغثًا - أعثاشاً وطآرب وطخالح 
ا غدمره لطمسطمغظ ساطًئ وفعض  وطضاجإ، شدقً سمَّ
الةجائر خاخًئ، طظ ضشغظئ وأتصاد تدارغئ وتارغثغئ. 
ضض ذلك غةري اآلن سطى وصع تعغؤئ الزروف وافرضغئ 
قظاثابات حعر ٢٠١٩/٤م الرئاجغئ بشرض إذالئ سمر 
الةجائر  بروات  تثعإ  (تغث  فوروبا  الاابع  الظزام 
سئر  الةجائر  تضط  سطى  أوروبغ  تعاشص  ضمظ  ظعئاً!!) 
لسعثة  (وزطرته)  طظخئه  شغ  الرئاجئ  شغ  َطظ  تبئغئ 

خاطسئ إن لط تفاجؤه المظاغا!
(الظصابات)  والططئئ  السمال  طمبطغ  أن  إلى  وبالظزر 
غسمى  وطا  اإلظسان  تصعق  طظزمات  رؤوس  وتاى 
المةامع المثظغ شغ الثول السمغطئ المرتئطئ بافجظئغ 
سدعغًا  المرتئطغظ  المظافسغظ  طظ  الشالإ  شغ  عط 
بأجعجة الظزط الصائمئ، ضما عغ تال افتجاب الحضطغئ 
وعجغطئ  وطحاائ  وتابسئ  طائسئ  جغاجغٍئ  أوجاٍط  شغ 
أخقً، شق حك أن الجطرة الماجضئ بمصالغث السططئ شغ 
سئر اقجاةابئ شغ صابض افغام  الئقد جاسافغث قتصاً 
الحسإ  لمطالإ  ٢٠١٩م)  رئاجغات  طعسث  اصاراب  (طع 
وصش  شغ  خسعبئ  أغئ  وصاعا  تةث  ولظ  طسزمعا،  أو 
اآلن  إلى  تئثو  الاغ  افوضاع،  وتعثئئ  اقتاةاجات 
بطث  شغ  خخعخاً  المظزعر  المثى  شغ  السغطرة  تتئ 
غظغ بالمعارد والبروات ضالةجائر، وذلك بعثف ضسإ 
لمرحح  والاخفغص  الثطط  حراء  سئر  واجسئ  حرائح 
الظزام الصادم الثي جغزعر سظثئث شغ خعرة المظصث 
طظ خقل طسرتغئ اظاثابغٍئ جثغثة، وعضثا دوالغك!.. 
والفساد  الاسغإ  جراء  افوضاع  وخعل  بسث  ولضظ 
وجعء الرساغئ سطى جمغع افخسثة إلى طا غحئه تالئ 

الاسفظ واقظسثاد، وعع طا تحعثه الةجائر اآلن!
أغعا المسطمعن: تري بضط أن تطافاعا إلى حرع ربضط 
الرساغَئ  غتصص  حغء  شق  الاطئغص،  طعضع  لادسعه 
التصغصغئ وغعصش عثه المخائإ وغضحش عثه المخائث 
والمضائث، وق حغء ُغفسث افطر سطى أسثاء اهللا الضفار 
راغئ  تتئ  المسطمغظ  تةمع  دولئ  غغر  المساسمرغظ 
اهللا  ضطمُئ  تسطع  سظثطا  إذ  السصغثة،  ورابطئ  اإلجقم 
والعذظغئ  الصعطغئ  رابطُئ  تاقحى  حرُسه  وُغطئص 
المسطمغظ  دطاء  جفك  وغاعصش  المسطمغظ  بقد  شغ 
وظعُإ خغراتعط وبرواتعط!! وق حغء غثمث ظار الفاظئ 
ظئأ  ضسماع  اهللا  أسثاء  ُغرسإ  بض  والسرصغئ  الطائفغئ 
خقشًئ  جثغث  طظ  صاطئ)  إذا  بالك  (شما  صغاطعا  صرب 
واآلخرة.  الثظغا  خغر  شعغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثًة 
ْحَسُن ِمَن ابِّ ُحْكماً 

َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
﴿أ

 [المائثة: ٥٠] ﴾لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن



افربساء ٢٨ طظ جمادى افولى ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١٤ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٦٩

ظحرت (وضالئ خئر الفطسطغظغئ لطختاشئ، الثمغج ٢٢ 
طعصسعا  سطى  افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٨م)  جمادى 
اإللضاروظغ خئرا جاء شغه: "أشادت ختغفئ الشث افردظغئ، 
الغعم افربساء، بأن أطرغضا، تّثدت حروذعا إلسادة دسمعا 
لظحاذات وضالئ غعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ 
"افوظروا"، شغ افردن وافراضغ الفطسطغظغئ، دون جعرغا 
ولئظان. وظصطئ الختغفئ، سظ طخادرعا شغ "افوظروا" 
صعلعا إن الحروط الاغ تّثدتعا اإلدارة افطرغضغئ لطعضالئ 

تاطّثص شغ ظصطاغظ. وأوضتئ، أن عثه الحروط عغ "تشغغر المظاعب الاغ ُتثّرس شغ طثارجعا (العضالئ)، وحطإ 
ضض طا غاسّطص بتص السعدة وصدغئ القجؤغظ الفطسطغظغغظ". وأضاشئ، أظعا احارذئ "إجصاط ععغئ الصثس ضساخمئ 
لطثولئ الفطسطغظغئ المظحعدة، وإلشاء طا غثّص الظدال أو المصاوطئ ضث ضغان غععد، أو تسئغر اقظافاضئ الفطسطغظغئ".
وطظ ضمظ الحروط افطرغضغئ "إلشاء افظحطئ والفسالغات الماسّطصئ بالصدغئ الفطسطغظغئ؛ طبض وسث بطفعر، والظضئئ، 
والسثوان (اإلجرائغطغ) سام ١٩٦٧ وغغرعا، وسثم الاساذغ طع أي ظحاط جغاجغ". والحعر الماضغ، أسطظئ واحظطظ 
تةمغثعا طظح ٦٥ ططغعن دوقر طظ المساسثات لـ "افوظروا"، بسث جاسات طظ الاعثغثات الاغ أذطصعا الرئغج 

افطرغضغ، دوظالث تراطإ، بعصش المساسثات المالغئ لطفطسطغظغغظ".
: عثا الثئر غآضث أن المال الثي تصثطه أطرغضا فعض شطسطغظ عع طال طسمعم ولغج عع طساسثات 

غ

إظساظغئ ضما تثسغ، بض عع لةسض أعض شطسطغظ وطظ خطفعط المسطمعن غئغسعن أرضعط وغاثطعن سظ إتثى 
أعط صداغاعط بالاظازل سظ شطسطغظ وسظ الصثس والمسةث افصخى المئارك، وغصئطعن بضغان غععد وباغاخابه 
لئقدعط. بغظما تصعم أطرغضا باجاظجاف أطعال المسطمغظ طظ دول الثطغب وشغ طصثطاعا طمطضئ آل جسعد الاغ تسعث 
تضاطعا لاراطإ غعم ٢٠١٧/٥/٢٠ بدت ٤٦٠ ططغار دوقر شغ خجغظئ أطرغضا الماعالضئ. بط تأتغ أطرغضا وتمظ سطى 
أعض شطسطغظ وتئاجعط بأطعال عغ شغ افخض أطعالعط، لضظ شطاسطط أطرغضا أن أعض شطسطغظ غصئطعن المظغئ وق 
غصئطعن المثلئ، وأظعط غرشدعن أي تظازل سظ أرض المسطمغظ وطصثجاتعط الاغ غرابطعن لتماغاعا والثود سظعا، 

رغط تفرغط وخغاظئ رجاقت السططئ الفطسطغظغئ الثغظ عط إلى زوال صرغئا بإذن اهللا.

جظئ  واضامض   ١٩٧٣ جظئ  شغخض  بثأه  الثي  الاأطغط 
١٩٨٨. شصث صرر طتمث بظ جطمان الاظازل سظ تعالغ 
ظخش أجعط حرضئ أراطضع السسعدغئ طظ خقل بغسعا 
افطرغضغئ  الحرضات  طظ  وعط  اجاراتغةغغظ  لحرضاء 

السمقصئ بضض تأضغث.
اصاراض  طظ  السسعدغئ  به  تصعم  طا  شإن  عظا  طظ 
فطعال بصغمئ ١٠ ططغارات دوقر طظ طةمعسئ الئظعك 
 HSBC - JPMorgan Chase - Bank of) الثولغئ 
Tokyo Mitsubishi)، وطا تثطط له طظ اصاراض ٣١ 
ططغار دوقر خقل السام الةاري لاشطغئ سةج المعازظئ 
الماعصع والثي تئطس صغماه ٥٢ ططغار دوقر، طا عع إق 
طالغ  طعرد  بأعط  السسعدغئ  لافرغط  ذئغسغئ  ظاغةئ 

لعا وعع الظفط والشاز.
شئثق طظ أن تسمث السسعدغئ أبظاء اظعغار أجسار الظفط 
الثي  افطغري  المطضغ  الئثخ  تالئ  طظ  الاثطص  إلى 
تصثغط  طظ  وبثق  واجاعااره،  بطره  وخش  غمضظ  ق 
افتاوات فطرغضا وربغئاتعا وسمقئعا، وبثق طظ السمض 
سطى تعظغش طعارد الظفط شغ أحضال اصاخادغئ صادرة 
افجسار،  اظثفاض  سظ  الظاتب  الظصص  تسعغخ  سطى 
باصثغط  وأبظائعا  افطئ  بأطعال  اجاعاار  وبضض  صاطئ 
سظ  باإلسقن  بطئ  الطغظ  وزادت  افتاوات،  طظ  طجغث 
السسعدغئ  الظفط  حرضئ  شغ  تخخعا  طظ  ضبغر  بغع 
افطرغضغئ. واخارسئ أضئر أضثوبئ شغ الاارغت التثغث 
ورجال  أطراء  واتاةجت  الفساد  طتاربئ  طسمى  تتئ 
أطعالعط  سطى  لقجاتعاذ  تسسى  تــجال  وق  أسمال، 
وردعا إلى أطرغضا الاغ ترى أظعا خاتئئ عثا افطعال 

ضما خرح تراطإ طرارا وتضرارا.
الظفط  سطى  اقساماد  أن  إلى  اإلحارة  طظ  بث  ق  وعظا 
ضمخثر أجاس لطبروة غسائر خطأ شادتا شغ السغاجئ 
اقصاخادغئ. شضان ق بث طظ اسائار أطعال الظفط طخثرا 
لامعغض المحارغع الخظاسغئ بتغث تخئح الخظاسئ عغ 
أجاس اإلظااج المالغ والعغضض اقصاخادي. شضبغر طظ 
الثول الاغ ق تمطك ظفطا بض تمطك خظاسئ طبض إغطالغا 
دخض  سطى  طــرات  غجغث  طالغا  دخق  تتصص  وإجئاظغا، 

السسعدغئ طظ الظفط.
والتاخض أن السسعدغئ صث اخاطئ طسارا ق غجغثعا إق 
تظضئا، شعغ لط تامضظ طظ تتعغض المال الظفطغ إلى 
الخظاسغئ،  الثول  طخاف  شغ  غةسطعا  تصغصغ  اصاخاد 
ولط تامضظ طظ الثقص طظ عغمظئ أطرغضا وبالاالغ 
اإلظفاق سطى تروبعا وطشاطراتعا شغ خراسعا طع الثول 
تساعسإ  لط  ذلك  ضض  صئض  وعغ  افصالغط،  وخغاغئ 
والسغاجئ  افطعال  وطفععم  الراصغ  اإلجقطغ  الفضر 
خقل  تحثصعا  طظ  بالرغط  اإلجقم،  شغ  اقصاخادغئ 
وأتضاطه.  باإلجقم  الاحئث  طظ  الجطظ  طظ  سصعد 
شاهللا تسالى صث تثر طظ الثغظ غأضطعن المال أضق لّمًا 
أطعالعط  غظفصعن  ق  والثغظ  جّما،  تئا  المال  وغتئعن 
اباشاء طرضاة اهللا ولضظ رئاء الظاس، وتفاخرا بافطعال، 
ولط غسائروا طظ صارون وطا آل إلغه بأطعاله وبرواته، 
تغث وخفه اهللا سج وجض بأدق العخش: ﴿َفَخَسْفَنا بِِه 
 ِ ْرَض َفَما َكاَن لَُه ِمن فَِئٍة يَنُصُرونَُه ِمن ُدوِن اّبَ

َ ْ
َوبَِدارِهِ األ

َمَكانَُه  َيَمّنَْوا  الَِّذيَن  ْصَبَح 
َ
وَأ   الُْمنَتِصِريَن  ِمَن  َكاَن  َوَما 

َ يَبُْسُط الّرِْزَق لَِمن يََشاُء ِمْن  ّنَ اّبَ
َ
ْمِس َفُقولُوَن َوْيَكأ

َ ْ
بِاأل

نَُّه 
َ
ُ َعلَْيَنا لََخَسَف بَِنا َوْيَكك ّنَ اّبَ ن ّمَ

َ
ِعَبادِهِ َويَْقِدُر لَْوَال أ

اُر اْآلِخَرةُ نَْجَعلَُها لِلَِّذيَن َال  َال ُفْفلُِح الَْكافُِروَن  تِلَْك الّدَ
 ﴾ْرِض َوَال َفَساًدا وَالَْعاقَِبُة لِلُْمّتَِقيَن

َ ْ
يُِريُدوَن ُعلُّوًا فِي األ

ظحر طعصع (الصثس السربغ، ٢٠ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٦م) 
أوغطع،  جاووش  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  "صال  شغه:  جاء  خئرا 
البقباء، إظه ق تعجث أي خقشات بغظ ترضغا وروجغا بحأن عةعم أظصرة 
الئري والةعي سطى طظطصئ سفرغظ بحمال جعرغا طدغفا أن الئطثغظ 
سطى اتخال وبغص بحأن السمطغئ. وصال جاووش أوغطع خقل طصابطئ طع 
طتطئ (تغ.جغ.آر.تغ ظغعز) ردا سطى جآال بحأن تعترات طتامطئ طع 
طعجضع بحأن سفرغظ "لغج لثغظا خقشات طع روجغا. ظعاخض اتخاقتظا 
طع روجغا". وأضاف "غةإ أن ظثطر بسدظا بسداً شغ العصئ المظاجإ، 

خاخئ بالدربات الةعغئ والاطعرات شغ المغثان. ظاخض بعط شغ العصئ الفسطغ أو سطى ظتع طسئص"."
: إن خغاظئ أردوغان فعض جعرغا ولطمسطمغظ ساطئ، وسمالاه فطرغضا وجرأته سطى اهللا سج وجض صث شاصئ 
ضض تث، شدق سظ اجاثفاشه بسصعل المسطمغظ وطتاوقت اجاشئائعط. ولفجش عظاك طظ المسطمغظ طظ ق غرغث 
أن غسمع أو غرى عثه التصغصئ العاضتئ وضعح الحمج شغ ضئث السماء، وأن خقص افطئ لظ غاتصص أبًثا إق 
بثقخعا طظ عثا الضثاب افحر وأصراظه طظ الروغئدات، وإغماظعا بأن رشساعا وسجتعا لظ تضعن إق بالسمض سطى 

إرضاء اهللا تسالى باطئغص حرسه شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

السسعدغئ تطعث وراء أطرغضا ولط تاسر بصارون

أطرغضا  اجائساد  وشرظسا  برغطاظغا  طتاولئ  طظ  بالرغط 
ضاظئ  الاغ  المساسمرات  شغ  الئارول  اتفاصغات  طظ 
أن  إق   ،١٩٢١ رغمع  جان  اتفاصغئ  تسإ  لعا  تثدع 
تمضظئ  افطرغضغئ  ضالفعرظغا   - أوغض  جااظثارد  حرضئ 
طظ التخعل سطى اطاغاز تظصغإ سظ الظفط شغ الئترغظ 
وطظ بط شغ السسعدغئ جظئ ١٩٣٣ تغث ضاظئ ظعاة 
حرضات  ترضغئاعا  شغ  دخطئ  والاغ  أراطضع.  حرضئ 
أطرغضغئ أخرى طبض تضساضع (تضساس أوغض) وإضسعن 
وطعبض أوغض. وبعثا تحضطئ طةمعسئ الحرضات الظفطغئ 
السزمى طظ خقل تخخعا شغ اطاغاز الظفط السسعدي. 
ضاططئ  الظفط  بسائثات  تساأبر  الحرضات  عثه  وبصغئ 
تاى عثد المطك سئث السجغج جظئ ١٩٥٠ باأطغط حرضئ 
الظفط افطرغضغئ إن لط تحاذر المطك ظخش افرباح. طا 
اضطر التضعطئ افطرغضغئ إلى إسفاء الحرضات أسداء 
أراطضع طظ الدرائإ بما غضاشأ افرباح الاغ تصثطعا 
سطى  واجاتعذت  سادت  السسعدغئ  أن  إق  لطسسعدغئ. 
ترب  طظ  اباثاء  افطرغضغئ  الحرضات  تخص  ضاطض 
تغث   ١٩٨٨ بسظئ  واظاعاء   ١٩٧٣ جظئ  تحرغظ 
وأخئح  لطسسعدغئ  بالضاطض  طمطعضئ  أراطضع  أخئتئ 
اجط الحرضئ جسعدي أراطضع. وتسائر أراطضع أو جسعدي 
أراطضع تالغا أضئر حرضئ سالمغئ تغث صثرت صغماعا جظئ 
٢٠٠٥ بتعالغ ٧٨١ ططغار دوقر وغصع تتئ جغطرتعا 
أضئر تصض ظفطغ سطى افرض الغابسئ (تصض غعار) وأضئر 

تصض تتئ الماء (تصض السفاظغا).
وأطرغضا وبضض تأضغث لط غرق لعا اجاتعاذ السسعدغئ 
سطى خظاسئ الظفط السسعدغئ وإن ضاظئ بصغئ طتافزئ 
بمضاظاعا الاسعغصغئ والاسسغرغئ لطظفط. وصث سئر سظ 
جثط أطرغضا جفغرعا شغ السسعدغئ خقل البماظغظات 
طظ الصرن الماضغ ولغام جاشغر الثي اسائر أن المال 
الظفطغ غةإ أن ق غئصى تتئ جغطرة افطراء والحغعخ 
ودسا  السزغط،  المظاب  عثا  أعمغئ  غثرضعن  ق  الثغظ 
إلى تشغر تثرغةغ شغ السسعدغئ غئثأ طظ ظحعء ذئصئ 
والسغاجئ  التضط  إدارة  سطى  وصادرة  وطبصفئ  وجطى 
السغاجغئ  الزروف  أن  إق  السسعدغئ.  شغ  واقصاخاد 
شغ  السسعدغئ  السائطئ  طظ  برغطاظغا  سمقء  وتتضط 
طصالغث التضط لط غسمح فطرغضا طظ اجاسادة جغطرتعا 
سطى طصثرات الظفط شغ السسعدغئ بحضض شسال. وطع 
ذلك شصث اظاعةئ أطرغضا جغاجئ خفخ أجسار الظفط 
إلى  أدى  طا  السابصئ،  افسعام  خقل  ططمعس  بحضض 
وظععر  الظفط،  أطــعال  طظ  السسعدغئ  طــعارد  تثظغ 
سعار الظزام المالغ شغ السسعدغئ، والاغ تاشزئ سطى 
صغمئ  باثظغ  تاأبر  أن  دون  والحغعخ  افطراء  طخالح 
الظفط شغ السعق. طا شرض سطى الثولئ تسعغخ صغمئ 
الثولئ  طغجاظغئ  طظ  افجسار  تثظغ  سظ  الظاتب  الظصص 

بثق طظ طغجاظغئ افطراء.
صعة  بضض  جسى  فطرغضا  رئغسا  تراطإ  أخئح  وتغظ 
لاعلغئ طتمث بظ جطمان طصالغث التضط شغ السسعدغئ 
بسث أن تسعث افطغر لاراطإ بأن غسغث فطرغضا طا خسرته 
طظ أطعال جراء ظصض طماطضات أراطضع لطسسعدغئ. شئادر 
طتمث بظ جطمان وأبعه إلى طظح أطرغضا طا غجغث سطى 
وعثاغا  تةارغئ  خفصات  حضض  سطى  دوقر  ططغار   ٥٠٠
الاغ  افربــاح  طظ  جــجءا  غحضض  الرصط  وعــثا  وطظح، 
جرى  الثي  الاأطغط  جراء  افطرغضغئ  الحرضات  خسرتعا 
السعث  ولغ  غضاش  ولط  افطرغضغئ.  أراطضع  حرضئ  سطى 
صاظعن  ظصخ  إلى  سمثا  بض  بثلك  وأبــعه  السسعدي 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط:  الثضاعر طتمث الةغقظغـ 

التخلي عن البالد والمقدسات
هي شروط أمريكا لتعيد (مساعداتها) ألهل فلسطين!

لظ تأطظ افطئ طآاطرات الضفار 
تاى تئاغع خطغفاعا وتاطغ أطظعا وسجعا

لط غضث السراق غطعي خفتئ تظزغط الثولئ تاى بات 
غطعح شغ افشص أبر شاظئ جثغثة تتمض شغ ذغاتعا - شغما 
غئثو - شخق آخر طظ شخعل تآطر أطرغضغ خئغث لط 
غحش غطه طا جرى طظ تثطغر حاطض لثغار أعض السظئ، 
وجفك لثطاء جاضظغعا، شدق سظ تتمغض طغجاظغئ السراق 
الثاوغئ أخق دغعظا غخسإ تخرعا أو جثادعا جسطئ 
طظه أظصاض بطث تعصفئ شغه التغاة والاظمغئ. وظتظ سطى 
غصغظ أن طا جرى وغةري عظا أو شغ جائر بقد المسطمغظ 
ق غحضض إق صسطا ضؤغق طما تتعغه جسئئ الضفار طظ 
تآطر وتصث دشغظ سطى أطئ اإلجقم ظئأظا اهللا سج وجض 
به شصال: ﴿َصْث َبَثِت اْلَئْشَداُء ِطْظ َأْشَعاِعِعْط َوَطا ُتْثِفغ 
ُخُثوُرُعْط َأْضَئُر﴾، وضثا سظ تربعط لظا بق ععادة لسطثظا 
طظ إجقطظا الثي ظتغا به وله شصال جئتاظه: ﴿َوَق َغَجاُلعَن 

ُغَصاِتُطعَظُضْط َتاَّى َغُردُّوُضْط َسْظ ِدغِظُضْط ِإِن اْجَاَطاُسعا﴾.
أطا طا ألمتظا إلغه، طظ بروز شاظئ جثغثة، شعع طا تمطاه 
المسطتئ السراصغئ،  لطصعات  جثغثة  تترضات  أظئاء  إلغظا 
بمسغئ التحث الحسئغ لمضاشتئ تظزغط جثغث ق غجال شغ 
ذعر الاحضض وتحث افتئاع المشرر بعط طمظ تحروا 
جماتئ  طاظاجغظ  ضغصئ،  زواغا  شغ  العاجع  اهللا  حرع 
وصسئ  صطعبعط،  ششطزئ  تحرغساته  وغسر  أتضاطه 
والمسطمغظ.  اإلجقم  سطى  جئئ  باتعا  تاى  أخقصعط 
الراغات  "باظزغط  غسرف  بات  طا  عع  الةثغث  والاظزغط 
الئغداء" وشصا لما تظاصطاه وجائض إسقم طاظعسئ. وضان 
حئاط/شئراغر   ٧ افربساء  غعم  السسضرغئ  السمطغئ  بثء 
الةاري، ضث عثا الاظزغط شغ طتاشزئ خقح الثغظ، 
شأظةجت الصعات المحارضئ خقلعا تترغر طظاذص سثة 
"الراغات  لةماسئ  تابسئ  وأظفاق  طصرات  سطى  وجغطرت 
الئغداء" شغ جئال تمرغظ، وشصا لعضالئ (آر. تغ) الروجغئ.

وسظاخر عثا الاظزغط عط طةمعسئ طسطتئ صعاطعا - 
تسإ تصثغرات طائاغظئ - طظ ٥٠٠ إلى ١٥٠٠ طسطح بثأت 
بالزععر بسث إسقن الصداء سطى تظزغط الثولئ طظ صئض 
رئغج العزراء السئادي شغ ٢٩ تجغران/غعظغع الماضغ، 
طثغظئ  شغ  الضئغر،  الظعري  جاطع  سطى  السغطرة  وبسث 
المعخض الصثغمئ، والثي أسطظ طظه أبع بضر الئشثادي 
الاظزغط  ععغئ  تجال  وق   .٢٠١٤ سام  المجسعطئ  خقشاه 
الةثغث غغر واضتئ..! وربما عغ شغ دور الائطعر، وذضرت 
تصارغر أطظغئ سراصغئ: "أن صائث عثا الاظزغط غثسى أتمث 
تضعطئ، وضان طظ ظاحطغ تظزغط الثولئ وغاترك شغ 
إلغعا  أحرظا  الاغ  المتاشزات  وشغ  والئساتغظ  الصرى 
سظعط.  ظصطاه  دغالى  شغ  أطظغغظ  طسآولغظ  بتسإ   -

(السربغئ).
طتاشزاغ  بغظ  تماث  شغعا  غظحطعن  الاغ  والمساتئ 
لطصغام  تمرغظ  جئال  طساثثطغظ  وضرضعك،  دغالى 
وتتمض  السراصغ.  لطةغح  تابسئ  طعاصع  ضث  بعةمات 
خعرة  غاعجطعا  بغداء  راغات  المسطتئ  المةمعسات 
الثغظ  خقح  طتاشزئ  شغ  ذضرظا  ضما  وتظحط  أجث، 
وخاخئ شغ صداء ذعزخرطاتع الاغ تئسث تعالغ ٧٠ضط 
سظ ضرضعك، وأحارت - الاصارغر افطظغئ - إلى أن سمطغات 
الصخش، الاغ صاطئ بعا أدت إلى ظجوح تعالغ ٥٠ ألش 
حثص سظ تطك المظاذص، وشصا لصظاة (السعطرغئ ظغعز) 
اجاماسا  سصثت  صث  افطظغئ  الصعى  وضاظئ  تغ).  و(آر. 
المحارضئ  السمطغات  صائث  ظائإ  برئاجئ  ضرضعك  شغ 
الفرغص الرضظ سئث افطغر غاراهللا لئتث جئض تأطغظ تطك 

المظاذص، وطعاجعئ ظععر خطغفئ لاظزغط الثولئ، طع 
تجاغث المثاوف طظ ارتفاع سثد المظامغظ لعثا الاظزغط.

وأطا سظ تصغصئ وجعد عثا الاظزغط، شصث ضان أول ظععر 
لعط أواخر السام الماضغ، سطى خطفغئ افزطئ بغظ بشثاد 
وأربغض، وبسث عجغمئ تظزغط الثولئ، ضما أصر طسآولعن 
الئغداء"  "الراغات  جماسئ  بعجعد  السراصغ  الةغح  شغ 
لضظعط رشدعا الاسطغص بحأن السظاخر الاغ تاألش طظعا 
أو طا غاسطص بصادتعا. وسظ ععغئ أختابعا شصث تئاغظئ 

اآلراء تعلعا، لضظعا اظتخرت شغ رأغغظ رئغسغظ، عما:
الئغخ"  "الراغات  بأختاب  غسمعن  طظ  "أن  افول: 
عط بصاغا شطعل تظزغط الثولئ، أضث ذلك الصغادي شغ 
تجب اقتتاد العذظغ الضردجااظغ/تجب ذالئاظغ غغاث 
السعرجغ، ضاحفا سظ وجعد طسطعطات أطظغئ تآضث بأن 
تطك الفطعل طعجعدة شغ تعض جئال تمرغظ والمظاذص 
المتغطئ بصداء ذعزخعرطاتع جظعب ضرضعك بسث أن 
بسخ  الرأي  عثا  أغث  وصث  أظفسعط"،  تظزغط  أسادوا 
المسآولغظ افطظغغظ شغ طتاشزئ دغالى شغ تخرغتات 
ختفغئ "أن سظاخر عثا الاظزغط عط طظ بصاغا أشراد 

تظزغط الثولئ". (السربغئ).
تسثد  بسئإ  ظعرت  ضردغئ  جماسئ  أظعط  الباظغ: 
الخراسات شغ طتاشزئ خقح الثغظ، وأظعط ق غظامعن 
المضعن  سظ  الظائإ  بثلك  خرح  الثولئ.  تظزغط  إلى 
أضرادًا  صادة  طاعما  جسفر،  طتمث  جاجط  الارضماظغ 
أحارت  الثي  افطر  الئغداء"،  "الراغات  طسطتغ  بثسط 
إلغه طسطعطات سظ طخادر أطظغئ سراصغئ. ضما دسط عثا 
الرأي المتطض افطظغ عحام العاحمغ شغ بشثاد، طدغفا 
"أن سظاخر الاظزغط الةثغث عط طظ سثاد الثغظ ظجتعا 
طظ طظاذص ضرضعك وذعزخعرطاتع، شغ تحرغظ افول/

أضاعبر سظثطا جغطرت الصعات السراصغئ سطى المظطصئ، 
وأظه ق تعجث لعط أي سقصئ باظزغط الثولئ وق بتضعطئ 
إصطغط ضردجاان". لضظ الثئغر افطظغ سئث الضرغط خطش 
سارض زطغطه صطغق شغ تخرغح له صائق: "إن ظئأ عثا 
الاظزغط تط تدثغمه إسقطغا، ساّدًا إغاه شخغق ضردغا 
برساغئ جغاجغئ ضردغئ لاسعغخ طظاذصعط وخسارتعط 
شغ ضرضعك وبسخ المظاذص الماظازع سطغعا". (السربغئ، 

جئعتظغك سربغ، خعت السراق والسعطرغئ ظغعز).
وأغا ضان الرأي الراجح شإن ضق الفرغصغظ، شطعل تظزغط 
الةغح  أطام  تخمث  لظ  الضردغئ،  السظاخر  أم  الثولئ 
السراصغ، إق أن غضعن لطضاشر المتاض غرض آخر لمحاغطئ 
السراق باظغئ جراء إخفاصه شغ وضع تض ظاجع وظعائغ 
لفزطئ السعرغئ، وسظثعا جغسمض سطى إذالئ أطث الصداء 
طعاسغث  بثصئ  المشطفئ  بأقسغئه  الةثغث  الاظزغط  سطى 
غرف  شغ  الثورغئ  واقجاماسات  سثطعا،  طظ  العةعم 
السمطغات طع الصادة السراصغغظ، إلى طا عظالك طظ أطعر 
لعجساغئ دأبئ سطغعا أطرغضا جابصا شأخرت الصداء سطى 
تظزغط الثولئ صرابئ بقث جظعات تاى تساشطه سطى 
أضمض وجه شغ تتصغص أعثاشعا. ولصث أحرظا لشاغئ أختاب 
"الراغات الئغداء" المامبطئ بدرب طعاصع الةغح طظ 
جعئ، وخطص تالئ طظ الثسر لتمض السضان سطى الظجوح. 
شالطعط أظةج لظا طا وسثتظا طظ الظخر والامضغظ لخث 
حرور الضاشرغظ وأذظابعط ورشع الزطط سظ المسطمغظ، 
واجمع حااتعط شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراقـ 

خيانة أردوغان واضحة ال ينكرها إال ضال أو مضلَّل


