
الاترغر  تجب  غظزمعا  الاغ  السالمغئ  التمطئ  ضمظ 
لفخئ  الئاضسااظغئ  افطظ  أجعجة  اخاطاف  إبر  سطى 
افجااذة روطاظا وافخئ الثضاعرة روحان طع زوجعا، 
اإلجقم  إلى  بالثسعة  غامسضعن  فظعط  إق  لحغء  ق 
الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف  ساططغظ 
تجب  خفعف  شغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الاترغر، صام تجب الاترغر بإرجال وشعد إلى السفارات 
والمفعضغات الئاضسااظغئ شغ السثغث طظ الثول طظعا 
وأوضراظغا،  وععلظثا،  والسعدان،  وافردن،  (تظجاظغا، 
باسطغط  العشعد  صاطئ  وصث  عثا  واجضظثغظاشغا)، 
الثول  تطك  شغ  الئاضسااظغئ  والمفعضغات  السفارات 
بغاظغظ ختفغغظ خادرغظ سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب 
باضساان  تضام  تمادي  تعل  باضساان،  شغ  الاترغر 

الزطمئ سمقء أطرغضا شغ غّغعط وتةئرعط سطى المسطمغظ شغ باضساان وخاخئ أسداء وأظخار تجب الاترغر 
جثغثًا باخاطاف الظساء أغدا. لصث آن  طظعط، الثغظ وَبسث أن دأبعا سطى اخاطاف حئاب التجب ظعةعا ظعةاً 
افوان الثي غةإ شغه سطى الزالمغظ بما شغ ذلك السططات شغ باضساان أن غفضروا ططًغا وأن غطصعا بالعط 
َوٍْم  ِ رُُهْم  الُِموَن إِغََّما يَُؤخِّ ا َفْعَمُل الظَّ َ ذَلفِالً َقمَّ َْسنَبَّ ابَّ لطاتثغر الحثغث والعسغث الثي جاء شغ الصرآن الضرغط: ﴿َوالَ حتَ
هُ َنْعَد ِحنٍي﴾.

َ
ْفئَِدُيُهْم َهوَاٌء﴾، هذا ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

َ
ِْهْم َطرُْفُهْم وَأ َ ِ بَْصاُر  ُمْهِطِعنَي ُمْقنيِِع رُُءوِسِهْم الَ يَْرتَدُّ إ

َ
تَْشَخُص فِيِه األ

التضط شغ الطشئ عع الصداء، والتاضط طظفِّث التضط، وشغ 
اقخطقح شإن التضط والمطك والسططان بمسظى واتث، 
وعع السططئ الاغ ُتظفِّث افتضام، أو عع سمض اإلطارة الاغ 
أوجئعا الحرع سطى المسطمغظ، وسمض اإلطارة عثا عع 
السططئ الاغ ُتساسمض لثشع الازالط، وشخض الاثاخط. 
أو بسئارة أخرى، التضط عع وقغئ افطر العاردة شغ صعله 
ْمرِ ِمنُكْم﴾ 

َ
ِ األ ْو

ُ
ِطيُعواْ الرَُّسوَل وَأ

َ
َ وَأ ِطيُعواْ ابَّ

َ
تسالى: ﴿أ

ْمِر 
َ
ِ األ ْو

ُ
وشغ صعله تسالى: ﴿َولَْو َردُّوهُ إىَِل الرَُّسوِل َوإىَِل أ

ِمْنُهْم﴾ وعع طئاحرة رساغئ الحآون بالفسض. واإلجقم 
الثولئ  جسض  والتغاة  والمةامع  لطثولئ  طئثأً  باسائاره 
والتضط ججءًا طظه، وأطر المسطمغظ بأن ُغصغمعا الثولئ 
ظجلئ  وصث  اإلجقم.  بأتضام  غتضمعا  وأن  والتضط 
سحرات اآلغات شغ الصرآن الضرغط شغ التضط والسططان 
تأطر المسطمغظ بالتضط بما أظجل اهللا. صال اهللا تسالى: 
ا َجاءَك  ْهوَاءُهْم َقمَّ

َ
ُ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل ابَّ

َ
﴿َفاْحُكم بَيَْنُهم بَِما أ

ُ َوالَ  نَزَل ابَّ
َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِمآ أ

َ
﴾، وصال: ﴿وَأ َقِّ ِمَن احلْ

 ُ نَزَل ابَّ
َ
ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض َما أ

َ
ْهوَاءُهْم وَاْحَذْرُهْم أ

َ
تَتَّبِْع أ

َْك﴾ وصال: ﴿ومْن لم حيكْم بما أنزَل اُهللا فأوحَك ُهُم  َ ِ إ
الاكفروَن﴾، وصال: ﴿ومْن لْم حيكْم بما أنزَل اُهللا فأوحَك 
اُهللا  أنزَل  بما  حيكْم  لْم  ﴿ومْن  وصال:  الظاملوَن﴾،  ُهُم 
فأوحَك ُهُم الفاسقوَن﴾، وصال: ﴿فال وربَِّك ال يؤمنوَن 
موَك فيما َشَجَر بينهم ثمَّ ال جيدوا يف أنفسهْم حرجاً  ح حُيكِّ
ين آمنوا  مما قضيَت ويُسلِّموا تسليماً﴾، وصال: ﴿يا كيُّها ا
و األمرِ منكْم﴾، وصال: 

ُ
أطيعوا اَهللا وأطيعوا الرسوَل وأ

﴿وإذا حكمتْم بنَي اجاِس أْن حتكموا بالعدِل﴾. وغغرعا 
طظ سحرات اآلغات الماسطصئ بالتضط طظ تغث عع تضط 
وجططان، وعظاك اآلغات الضبغرة الثالئ سطى تفخغقت 
تعادث التضط. شعظاك آغات الاحرغع التربغ، والاحرغع 
اقجاماسغ،  والاحرغع  الةظائغ،  والاحرغع  السغاجغ، 
صال  الاحرغسات،  طظ  ذلك  وغغر  المثظغ  والاحرغع 
مَن  يلونكْم  يَن  ا قاتلوا  آمنوا  يَن  ا كيُّها  ﴿يا  تسالى: 
جدوا فيكْم ِغلْظًة﴾، وصال: ﴿فإّما تثقفنَّهْم  ْ الكّفارِ و
يف احلرِب فرّشْد بهم مْن خلفهم لعلّهم يّذكرون  وإّما 
هْم بل سواٍء﴾، وصال: ﴿وإْن  ختافنَّ مْن قوٍم خيانًة فانبْذ إ
جنحوا للّسلِم فاجنْح هلا وتولّكْ بل اهللاِ﴾، وصال: ﴿يا أيّها 
يَن آمنوا أوفوا بالعقوِد﴾، وصال: ﴿وال تأكلوا أموالَكْم  ا
بينكْم باكاطِل وتُْدلوا بها إىل احلاكِم حكأكلوا فريقاً من 
﴿ولكْم  وصال:  تعلموَن﴾،  وأنتْم  باإلثِم  اجاِس  أمواِل 
ارُِق  ﴿وَالسَّ وصال:  األكاِب﴾،  أو  يا  حياٌة  القصاِص  يف 
َن  مِّ نََكاًال  َكَسَبا  بَِما  َجزَاًء  يِْدَفُهَما 

َ
أ َفاْقَطُعوا  ارَِقُة  وَالسَّ

 ،﴾ أجوَرهنَّ فآتوهنَّ  لكْم  أرضْعَن  ﴿فإْن  وصال:   ،﴾�ِ ابَّ
ُنفْق ذو سعٍة مْن سعتِه ومْن قُدَر عليِه رزقُُه  ِ وصال: ﴿
صدقًة  أمواهلْم  مْن  ﴿ُخْذ  وصال:  اُهللا﴾،  آتاهُ  مما  فلَينفْق 
لطاحرغع  السرغدئ  الثطعط  ظةث  وعضثا  تُطهرُهم﴾. 
المثظغ، والسسضري، والةظائغ، والسغاجغ، ولطمساطقت 
واضتًئ شغ طؤات اآلغات، شدقً سظ الضبرة العاشرة طظ 
افتادغث الختغتئ. وضطعا ظجلئ لطتضط بعا ولاطئغصعا 
أغام  ُذّئصئ بالفسض شغ العاصع السمطغ  وصث  وتظفغثعا. 
الرجعل ، وأغام الثطفاء الراحثغظ، وَطظ أتى بسثعط 
طظ تضام المسطمغظ. طما غثل دقلئ واضتئ سطى أن 
اإلجقم ظزام لطتضط والثولئ، ولطمةامع والتغاة، ولفطئ 
وافشراد. ضما غثل سطى أن الثولئ ق تمطك التضط إق إذا 
ضاظئ تسغر وشص ظزام اإلجقم. وق غضعن لقجقم وجعد 
شغ دولئ ُتظّفُث أتضاطه، شاإلجقم دغظ  إق إذا ضان تّغاً 
وطئثأ والتضط ججء طظه، والثولئ عغ الطرغصئ الحرسغئ 
العتغثة الاغ وضسعا اإلجقم لاطئغص أتضاطه وتظفغثعا 
إق إذا  شغ التغاة الساطئ. وق غعجث اإلجقم وجعدًا تغاً 

ضاظئ له دولئ ُتطّئصه شغ جمغع افتعال...
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر

وضان الئظك المرضجي الارضغ صث أسطظ شغ أواخر سام ٢٠١٦ 
أن دغعن الحرضات الارضغئ بالسمطئ افجظئغئ بطشئ ظتع 
٢١٠ ططغار دوقر، واجامرت باقصاراض بمسثقت شائثة 
المثشعسئ  افرباح  وتسزغط  الثغعن  لةثولئ  طرتفسئ 

بالثغعن.
طظ عظا شإن الظمع اقصاخادي الثي أسطظاه ترضغا أواخر 
آذار الماضغ، والثي بطس ٧,٤٪ سام ٢٠١٧، عع ظمع طثشعع 
بالثغعن. شفغ العصئ الثي ضاظئ تتافغ شغه التضعطئ 
الارضغئ بثلك المسثل الضئغر لطظمع، ضاظئ إتثى أضئر 
الحرضات الارضغئ السالمغئ المحععرة باخظغع المظاةات 
الشثائغئ "غطثغج الصابدئ" تسطظ سظ اتفاق إلسادة تمعغض 

طئطس وخض إلى ٧ ططغارات دوقر طع طصرضغعا.
اقئاماظغ  لطاخظغش  طعدغج  وضالئ  صررت  شصث  وبالاالغ 
تثفغخ تخظغش ترضغا إلى BA٢ شغ أوائض آذار/طارس 
تجال  ق  الارضغئ  التضعطئ  بأن  ذلك  وسططئ  الماضغ، 
ترضج سطى الاثابغر صخغرة افجض، سطى تساب السغاجئ 
الظصثغئ الفسالئ واإلخقح اقصاخادي افجاجغ، وتثرت 

ترضغا طظ طثاذر أزطئ طالغئ ترضغئ طرتصئئ.
بط إن وزارة الثجاظئ الارضغئ أسطظئ شغ آذار/طارس ٢٠١٧ 
سظ إجمالغ الثغظ الثارجغ لارضغا والثي بطس ٤٥٣,٢ ططغار 
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بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساان

تجب الاترغر ططمؤظ بظخر اهللا، 
ضثلك  بض  والمرجطغظ،  لفظئغاء  شصط  لغج 
لطمآطظغظ الخادصغظ، ولغج شصط شغ اآلخرة، 
ِيَن  َّ بض شغ الثظغا ضثلك، ﴿إِنَّا َجَْنرُصُ رُُسلََنا وَا
ْشَهاُد﴾، 

َ ْ
األ َفُقوُم  َويَوَْم  ْغَيا  ُّ ا ََياةِ 

ْ
احل يِف  آَمُنوا 

وغخغإ  اهللا،  بظخر  المآطظعن  غفرح  وغعطؤث 
الثغظ أجرطعا خشار شغ الثظغا، وسثاب ألغط شغ 

اآلخرة، واهللا طظاصط جئار، سجغج تضغط.
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جعئ  في  تسمح  ق  تمراء  خطعط  سزغمئ  أطئ  لضض 
باثطغعا، لثلك تساظغ افطط السزغمئ - خخعخا افطط 
المئثئغئ طظعا - بصعتعا السسضرغئ إلى جاظإ اعاماطعا 
تماغاعا  حأظعا  طظ  الاغ  الاثابغر  وتاثث  بمئثئعا، 
وتعظش  المئادئ،  طثاطش  سطى  وعغمظاعا  واظاحارعا 
تعظغفعا  جاظإ  إلى  ذلك،  لاتصغص  السسضرغئ  صعتعا 
صعة الثولئ السغاجغئ والسسضرغئ والمئثئغئ. إق أظه طع 
الئرغماتغئ،  تفضغره  وذرغصئ  الرأجمالغ  المئثأ  ظععر 
أخئتئ المساوطئ سطى الثطعط التمراء لطثول وافطط 
عغ الطرغصئ السمطغئ شغ الاساطض طع الاعثغثات الثاخطغئ 
والثارجغئ شغما غاسطص باثطغعا، اباثاًء بالاسثي سطى 
المصثجات وتثظغسعا واظاعاء بعاك افسراض، تاى خار 
الظاس غحاعثون تطك اقظاعاضات لطمصثجات وافسراض 
سطى حاحات الاطفاز ضأظعط غحاعثون شطما وبائصغا أو 
المةامع  شغ  المحاعثات  تطك  تترك  وق  إبارة!  شطط 
الثولغ أو الحسئغ جاضظا، إق بالصثر الثي غرشع الدشط 
سظعط وتغظ غطفح الضغض شصط! ولسئ أبالس إن صطئ 
إن الطرغصئ التثغبئ الشربغئ الئرغماتغئ شغ الافضغر عغ 
أتط ذرق الافضغر الئحري، تغث صاطئ صثرة السصض سطى 
التضط سطى العاصع واتثاذ المعاصش الختغتئ والتازطئ 

شغ العصئ الثي غاعجإ الاترك السرغع والتازم.
لصث ضاظئ افطئ اإلجقطغئ عغ افطئ العتغثة شغ الاارغت 
الاغ أسطئ السصض الئحري طضاظاه واتارطئ طصثجات 
افطط وترطاتعا، تاى أخئتئ طدرب طبض شغ الاارغت 
الصثغط والتثغث سطى تث جعاء، وافطبطئ شغ الاارغت 

اإلجقطغ سطى ذلك ضبغرة؛
طظعا ذرغصئ تساطض الظئغ  طع صرغح لظصدعا خطح 
التثغئغئ، تغث ظصدئ صرغح أتث بظعد الخطح بإطثادعا 
تطفائعا (بظغ بضر) بالسقح، وطساسثتعا لعط بالمال 
والرجال شغ صاالعط لتطفاء الظئغ  (بظغ خجاسئ)؛ شصث 
ضان طظ حروط الخطح بغظ الظئغ  وبغظ صرغح أن 
الصئائض المتغطئ بمضئ لعا ترغئ خغار اقظدمام لسصث 
شاخاارت  وسعثعا،  صرغح  سصث  أو  وسعثه،    طتمث 
خجاسئ الثخعل شغ سصث الظئغ  وسعثه، واخاارت بظع 
بضر سصث صرغح وسعثعط، وصث تثث أن عةط رجال 
طظ بظغ بضر سطى خجاسئ، شاصااطعا لغقً سطى طاء لثجاسئ، 
جالط  بظ  سمرو  شصثم  بضر،  بظغ  صرغح  وجاسثت 
الثجاسغ (زسغط خجاسئ) سطى الظئغ  لغسطمه بما أصثطئ 
سطغه بظع بضر، بمساسثة صرغح لعط شغ عثا اقساثاء 
الشادر والظاضث لحرط طظ حروط خطح التثغئغئ، شةاء 
إلى المثغظئ ووصش سطى رأس رجعل اهللا  بالمسةث 

الظئعي، وأظحثه أبغاتاً طظعا:
غا رب إظغ ظاحث طتمثًا *** تطش أبغظا وأبغه افتطثا
ثا *** وصاطعظا رضسـاً وجةـثا عط بغاعظا بالَعتغر ُعةَّ

طع  طئاحر  غغر  بحضض  لطسعث  صرغح  ظصخ  ضان  وصث 
صائث  وعع   ، اهللا  لرجعل  ضاشغا  جئئا   ، اهللا  رجعل 
ضان  والمئثئغ،  السغاجغ  وصائثه  التصغصغ  الةغح 
ذلك ضاشغا لتحث جغح المسطمغظ، ق لرد اسائار خجاسئ 
والمطالئئ "باساثار" لعا، بض لثك تخعن صرغح وشاح 
وبغظ  السرب  ججغرة  شغ  طضئ  ضاظئ  وصث  ضطعا،  طضئ 

الصئائض السربغئ تغظعا ضعاحظطظ عثه افغام.
طبال آخر غثل سطى سثم تعاون المسطمغظ شغ اقساثاء 
سطى أسراضعط، طا صام به أتث رجال غععد طظ صئغطئ 
بظغ صغظصاع، تغث ضحش سظ سعرة اطرأة طسطمئ، شرآه 
طسطط شغ السعق شصاطه تمغئ لسرض المسطمئ، شاضابر 
سطغه غععد طمظ ضاظعا شغ السعق شصاطعه، ولما بطس ذلك 
لرجعل اهللا ، أطر طظ دون تردد باةغغح الةغح، ق 
لاتخغض دغئ المسطط الثي صاطه الغععدي أو ذطإ اساثار 
لطمرأة الُمساثى سطغعا، بض تاخر بظغ صغظصاع وذردعط 

طظ المثغظئ.
وتّضط  جسث بظ طساذ شغ بظغ صرغزئ، لظصدعط السعث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسطظئ   ،٢٠١٧ سام  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظاخش  شغ 
السعغسرغئ،   (GAM) "جام"  السالمغئ  افخعل  إدارة 
والاغ تثغر أخعق صثرعا ١٨٦ ططغار دوقر، سظ تخفغئ 
طع  ترضغا  شغ  أخعلعا  وجمغع  اجابماراتعا  طتفزئ 
تعصسعا بتثوث أزطئ طالغئ شغ ترضغا بسئإ الادثط 
المرتفع والمرحح لطجغادة بسئإ ارتفاع أجسار الطاصئ، 
وبسئإ اقرتفاع الضئغر شغ اقصاراض الثارجغ لئظعضعا 
المتطغئ. وصث جاسث سطى تسارع تخعل افزطئ زغادة 
تسامث  ضاظئ  ترضغا  إن  تغث  افطرغضغئ  الفائثة  أجسار 
بحثة سطى اقصاراض الثارجغ خاخئ اصاراض طا غسرف 
بافطعال الساخظئ، أي تطك الاغ تسسى إلى الربح السرغع 
شغ وصئ صخغر. وذلك أن رشع أجسار الفائثة افطرغضغئ 
أجعاق  إلى  الصخغر  افجض  طسابمري  تعجه  غسظغ 
اقجابمار افطرغضغئ وخروجعط طظ ترضغا وطظ بط تصغغث 
وخعل ترضغا اقئاماظغ إلى افطعال الثارجغئ، وعع حغء 
غمضظ له أن غاسئإ وبظسئئ طسصعلئ شغ اظعغار اقصاخاد 
الارضغ وبمااالغئ جرغسئ. خاخئ وأظه سطى طثار السصث 
طئالس  المالغئ  غغر  الارضغئ  الحرضات  اصارضئ  الماضغ 
ضثمئ بالسمقت افجظئغئ وسطى رأجعا الثوقر طا جسض 
تطك الحرضات تتاض المرتئئ الباظغئ فضئر دغعن حرضات 

غغر طالغئ شغ السالط بسث الحرضات الخغظغئ.

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الحكم في اإلسالم

ضمن الحملة العالمية التي ينظمها حزب التحرير نصرة لألختين 
رومانا وروشان

وفود من حزب التحرير تزور سفارات ومفوضيات باكستان في 
دول عدة

خفخ الطرية الرتضغئ 
بني عحاحئ اصاخاد ترضغا وجغاجئ أردوغان

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ـ 
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 افربساء ٢٥ طظ ذي التةئ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٥ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ    ٢     السثد ١٩٨

 ضاظئ حئه الةجغرة الضعرغئ ضتغئ لسمطغئ تصسغط ظفعذ 
بغظ السمقصغظ المظاخرغظ افطرغضغ والسعشغاتغ بسث 
الترب السالمغئ الباظغئ، وتخض السعشغات آظثاك سطى 
الةجء الحمالغ طظ الئقد، شغ تغظ تاز افطرغضغعن سطى 
الحص الةظعبغ، لضظ التصائص الةغعجغاجئ ضاظئ حثغثة 
الائاغظ، شصث أجفرت سظ تحضغض دولاغظ تثاطفان سظ 
بسدعما بحضض ضئغر، تغث تزغ الحمال بظخغإ أصض 
شغ ضض حغء - باجابظاء المساتئ شإظعا ضاظئ طاصاربئ 
- بثاغئ طظ الصثرات الئحرغئ ولغج اظاعاًء بالسععل 
طظث  ظطئ  الحمالغئ  ضعرغا  أن  طبًق  غسظغ  طا  الجراسغئ، 

ظحأتعا بطًثا غغر صادر سطى إظااج ضفاغاه طظ الشثاء.
بثأت ضعرغا السعشغاتغئ (الحمالغئ) طئاحرة شغ اجاصطاب 
الصادة الحغعسغغظ المظفغغظ طظث الترب الغاباظغئ، صئض 
الاصسغط افطرغضغ السعشغاتغ، والماعاشثغظ طظ الخغظ 
لطثولئ  افطرغضغ،  الةظعب  وقغات  طظ  وتاى  وروجغا 
الضعرغئ الةثغثة. وضان أتث عآقء المظفغغظ عع ضغط 
إل جعظس الثي ُظخإ تاضًما لطحمال بسث ٢٥ ساًطا صداعا 
شغ المظفى شغ روجغا، شغ تغظ ظخئئ أطرغضا تضعطئ 
طظاثئئ شغ الةظعب. وشغ سام ١٩٥٠، صرر إل جعظس، بإغساز 
بشجو  شصام  تضمه،  تتئ  الضعرغاغظ  تعتغث  جعشغاغ، 
ضعرغا الةظعبغئ طا تسئإ باثخض أطرغضغ صاطئ سطى إبره 
الترب الثطعغئ الحعغرة بغظ الحطرغظ. وصث تثخطئ 
الخغظ لمساسثة الةغح الضعري الحمالغ الثي اظستإ 
شغ ظعاغئ المطاف إلى خط الاصسغط، صئض أن غاط تعصغع 
اتفاق وصش إذقق لطظار بسث بقث جظعات طظ الترب، 
ُطثخًق الئطثغظ شغ عثظئ ذعغطئ طع طظطصئ سازلئ بطعل 
التثود تعل خط سرض ٣٨، ولضظ الثولاغظ لط تعصسا 

أبًثا سطى أي اتفاق جقم ظعائغ إلى الغعم.
ضعرغا  أزطئ  تسمصئ  السعشغاتغ  اقتتاد  اظعغار  بسث 
الرئغج  تاطغعا  شصثت  أظعا  حسرت  تغث  الحمالغئ، 
أن  ورغط  الحغعسغئ،  الثول  سظ  افول  الثشاع  وخط 
الخغظ دخطئ سطى الثط لسث عثه الفةعة بحضض ضئغر، 
لضظعا لط تصط بعثا الثور، طظ باب الظاتغئ المئثئغئ، طظ 
أجض وصعف الحغعسغئ شغ وجه الرأجمالغئ، وإظما ضاظئ 
ورغئئ  لمخالتعا،  خثطئ  الحمالغئ  لضعرغا  طساسثتعا 
شغ أن تضعن دول الةعار خادطئ لعا، وطظطصئ اجاصرار 
لطتثود بسثم وجعد سثو بغث الشرب غصخ طداجسعا، 
شالخغظ ق ترغإ أن غاضرر جغظارغع شغاظام الاغ اظصطئئ 
سقصاعا طسعا إلى السثاء بسث اظاعاء الترب الفغاظاطغئ 
الضئغرة  الخغظ  طساسثة  طظ  الرغط  سطى  والاعتث، 
لفغاظام شغ عثه الترب، شالمسألئ إذن لغسئ طئثئغئ 
وإظما طسألئ دشاع سظ تثود الخغظ، وأن تضعن ضعرغا 
الحمالغئ خط دشاع سظ بضغظ شغ ظض جغاجئ أطرغضا 

قتاعاء الخغظ.
أطرغضا  وجسطئ  طا،  ظعسا  أطرغضا  تصطص  ضعرغا  وطسألئ 
تخش ضعرغا الحمالغئ بالثولئ المارصئ قطاقضعا السقح 
عثه  أن  خاخئ  لطصارات،  السابرة  والخعارغت  الظعوي 
الخعارغت صادرة سطى العخعل لطئر افطرغضغ، شدق سظ 
ججغرة غعام الاغ تتاض الصعاسث افطرغضغئ بطث طساتاعا؛ 
شصاسثة أظثرجعن الةعغئ تسث أضئر طساعدع لفجطتئ 
والصثائش اقجاراتغةغئ لاجوغث السمطغات افطرغضغئ تعل 
السالط، باإلضاشئ لصاسثة أبرا الئترغئ اقجاراتغةغئ الاغ 
تطسإ دورا تغعغا شغ ربط الصعاسث افطرغضغئ شغ المتغط 
العادئ، ولما تمبطه أغدا طظ إزساج لتطفاء أطرغضا شغ 
تضظ  لط  الةعار  بثول  الخغظ  سقصئ  ولضظ  المظطصئ، 
والثول  الةعار  طع  سقصاعا  تئظغ  شعغ  طئثئغئ،  سقصئ 
افخرى خثطئ لضغاظعا ولغج دشاسا سظ المئثأ، وطظ عظا 
ظساطغع أن ظفعط سقصئ الخغظ بضعرغا وسقصئ الخغظ 

بأطرغضا طظ خقل ضعرغا الحمالغئ.
أطا بالظسئئ لسغاجئ أطرغضا طع الخغظ، شمما ق حك 
شغه أن الخغظ عغ أعط أولعغات أطرغضا وافضبر خطعرة 
لثغعا شغ العصئ التالغ، وطظ عظا غفعط وجعد الةار 
الخغظ  بغظ  الخراع  تطئئ  ضمظ  الحمالغ  الضعري 
وأطرغضا، شصث اجاثارت أطرغضا ظتع طظطصئ آجغا المتغط 
العادي لما تمبطه طظ خطر تصغصغ صادم سطى الجساطئ 
والصغادة السالمغئ، ولما تمبطه طظ خطر ضئغر شغ طظطصئ 
طظ السالط تتعي دوق ضئرى وأجطتئ ظعوغئ وذمعتات 
الخغظ  لاطعغص  أطرغضا  جسئ  وصث  إصطغمغئ،  طرتطغئ 
واجاسمطئ  اقجاراتغةغئ،  اقتاعاء  لسغاجئ  تطئغصا 
خقل الثخعل شغ  سثغثة جعاء طظ  أجالغإ  شغ ذلك 
تتالفات طع الثول المظاوئئ لعا شغ جظعب حرق آجغا، 
أعمغئ  تمبض  الاغ  الثول  شغ  اقضطرابات  إبارة  أو 
اجاراتغةغئ لطخغظ طبض طغاظمار، أو تاى الاعرط شغ 

إبارة اقضطرابات داخض الخغظ.
شصث صاطئ أطرغضا شغ أوائض تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٥، 
عغ وإتثى سحرة دولئ طططئ سطى المتغط العادئ، 
وعغ: أجارالغا، بروظاي، ضظثا، حغطغ، الغابان، طالغجغا، 
المضسغك، ظغعزغطظثا، بغرو، جظشاشعرة، شغاظام، باعصغع 
اتفاصغئ الحراضئ اقصاخادغئ اقجاراتغةغئ سئر المتغط 
افذراف  طاسثدة  ترة  تةارة  اتفاصغئ  وعغ  العادي، 
تعثف إلى زغادة تترر اصاخادات طظطصئ آجغا والمتغط 
العادئ، وخرح الرئغج افطرغضغ باراك أوباطا بالصعل 

تحضغض  ذرغص  غسارض  طا  لطمراصإ  غائغظ  وعضثا 
عثشه،  طظ  الئسخ  اصارب  شضطما  الةثغثة.  التضعطئ 
أن  وذلك  تسئاظه...  شغ  تضظ  لط  طفاجآت  له  بثت 
المخائإ - ضما غصال أتغاظا - تعتث المادررغظ - وعط 
السرب السظئ، وافضراد - شافذراف (السظغئ) طاآطرون 
وصث  أتعالعط..!  أتسظ  شغ  زور  حععد  أو  تصغصئ، 
أخابئ جماعغرعط ضعارث صض ظزغرعا، شئسث أن ضاظعا 
أجغادا شغما طدى، باتعا قجؤغظ وطحردغظ بسث تثطغر 
طثظعط بفسض طآاطرة المتاض وتظزغط الثولئ. والطرف 
إخعاظه  سطى  لطضفار  وسعن  طاآطر  اآلخر  عع  الضردي 
أجظتاعط،  وصخئ  أظفارعط  أطرغضا  صطمئ  السراصغغظ، 
المرجعم...  سظ  وخروجعط  افجغاد  أواطر  لمثالفاعط 
شداع الضبغر طظ ططضعط الجائش ضرضعك الشظغئ بالظفط، 

وطا جمغ - زورا - بالمظاذص الماظازع سطغعا..!
الصئان،  بغدئ  ـــراد)  و(افض (السظئ)  الطرشان  وبــات 
لغظدط  الحروط  وغفرض  أخابه  بما  غاثرع  شضض 
تتالش  ــعز  رط أتــث  ضحش  شصث  الفرغصغظ...  فتــث 
المتعر  حروط  سظ  الضربعلغ  جمال  العذظغ  المتعر 
ططغحغات  إخراج  وطظعا  الضئرى،  الضاطئ  إلى  لقظدمام 
التحث الحسئغ طظ المثن المتررة، وإسادة الظازتغظ 
طخغر  سظ  والضحش  طثظعط،  وإسمار  وتسعغدعط، 
المفصعدغظ والمشغئغظ، طحغرا إلى أن "طظ غماطك تطك 
اقجاتصاق  سظ  الضقم  صئض  غثغه  سطى  جظحث  اإلرادة 
وطا  ضرضعك  بسعدة  ذالئعا  افضراد  وضثا  اقظاثابغ". 
ذضر آظفا إلى إصطغمعط المجسعم، وتض جمغع المحاضض 

طع تضعطئ بشثاد. (السربغئ).
وبسث اجاسراضظا لما غةري، ق غئثو أن افطعر جاتسط 
صرغئا، قتاثام السئاق بغظ الفرصاء، وطتاولئ ضض طظعط 
تحضغض  شغ  عع  لغظفرد  المسارضئ،  إلى  خخمه  دشع 
رئغج  ظائإ  أضــث  وصــث  الشظائط،  وتعزغع  التضعطئ 
لصائه  خقل   -  ٢٠١٨/٨/١٩ شغ  المالضغ  الةمععرغئ 
المئسعث الثاص لطرئغج افطرغضغ برغئ طاضشعرك، أن 
الصعى العذظغئ اصاربئ ضبغرا طظ تحضغض الضاطئ الضئرى. 
(الةجغرة). ولظا أن ظاثغض المعصش ضغش جغضعن إذا أرغث 
دشع طصاثى الخثر الفائج افول شغ تطك اقظاثابات إلى 

المسارضئ...!
ولظا أن ظاساءل - بسث سصث وظخش طظ الجطظ - عض 
جغامضظ المتعر الفائج طظ تض أزطات السراق السغاجغئ 
جمغع  سطى  الئطث  أظعك  بسثطا  وغغرعا،  واقصاخادغئ 
الفساد  وتةثر  والثراب،  الفعضى  وسماه  افخسثة، 
شغه بضض خعره، وباتئ جغعش تتمغه ارتئط وجعدعا 
بعجعده؟ المعصش خسإ جثا... وذلك أن الثغظ تسصث 
اآلطال سطغعط شغ إظخاف الحسإ المشطعب سطى أطره، 
عط أظفسعط طظ أوخض السراق إلى العاوغئ! وافطاظئ ق 
تاةجأ، وق غسعغ سصق تتعل شرد رأجا طظ صاتض إلى أب 
رتغط! شق ظرى بخغص أطض شغ عثه الجطرة التاضمئ 
المربع  إلى  حك  وق  وجظسعد  طحاربعا،  اخاقف  سطى 
افول - ضما غتطع لسغاجغغ طا بسث اقتاقل تضراره - وق 
طظاص طظ اقباعال وترصإ الفرج بظخر سزغط طظ اهللا 
سج وجض غسسث المآطظغظ، وغثجي السمقء والمةرطغظ 

 ﴾يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ﴿وََسَيْعلَُم ا

السقصئ بني أطرغضا والخني، واتعام تراطإ الخني 
بسرصطئ جععده طع ضعرغا الحمالغئ
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طدى زطظ سطى الفراغ طظ سمطغات اقصاراع الاغ جرت 
شغ سمعم طتاشزات السراق غعم الباظغ سحر طظ حعر 
أغار طظ السام الةاري. وصث حاب تطك اقظاثابات تجوغر 
ضئغر، حعث به الصاخغ والثاظغ، وتمغجت سظ جابصاتعا 
طظ  أخابعط  لما  الةماعغر،  طظ  طسئعق  غغر  بسجوف 
الغأس طظ أي بارصئ أطض شغ الخقح أو اإلخقح سطى 
طثى ١٥ ساطا، لفساد الطئصئ السغاجغئ المعغمظئ سطى 
شاثظئ  ٢٠٠٣م،  جظئ  اتاقله  بسث  التضط  طفاخض 
ظسإ المحارضئ لما غصرب طظ ٣٠ - ٣٥ بالمائئ عثه 
المرة، طا تثا بالئسخ لطمظاداة بإلشائعا. لضظ إخرار 
المتاض افطرغضغ باساماد ظاائةعا رغط طا تخض، عع 
العثف  لاتصغص  لصاءاتعا  لمعاخطئ  افتجاب  غثشع  طا 
المئسعث  تثخض  طظ  طحاعث  عع  وضما  المظحعد... 
الثولغ برغئ طاضشعرك شغ تفاخغض تحضغض التضعطئ 
الةثغثة، طاجاطظا طع طئسعث خاطظؤغ صائث شغطص الصثس 

جطغماظغ.
الضاض  بغظ  المتادبات  وجــعقت  التغظ،  ذلك  وطظث 
والظاذصعن  الماضغئ،  أحعر  البقبئ  ذعال  طسامرة 
باخرغتات   - واآلخر  التغظ  بغظ   - غثرجعن  باجمعا 
تعتغ بئثل الةععد لاحضغض الضاطئ افضئر الاغ جاضطش 
الخسعبات  أن  والتص  الصادم.  العزراء  رئغج  بارحغح 
افذراف  ضشعط  شغ  تمبطئ  ربما  أسمالعط  إظةاز  شغ 
الثارجغئ، ضأطرغضا وإغران، والسسعدغئ وصطر وترضغا، 
لاتصغص طخالح طسغظئ، شدق سظ خراع الفرصاء تتخغق 
دون  وغتعل  المحعث،  غسصث  طا  المترطئ،  لطمضاجإ 
لقظسصاد  الةثغث  الظعاب  طةطج  بثسعة  افطعر  تسط 

شغ وصئ طئضر.
بجساطئ  (جائرون)  تتالفا  أسطظ  طمض  اظازار  وبسث 
(تغار  إلى  باإلضاشئ  السئادي  برئاجئ  (والظخر)  الخثر، 
برئاجئ  العذظغئ)  (وائاقف  التضغط،  وغرأجه  التضمئ) 
"ظعاة"  تحضغض  سظ   ٢٠١٨/٨/١٩ افتث  سقوي  إغاد 
التضعطئ  جاحضض  الاغ  الضئرى،  الئرلماظغئ  الضاطئ 
السراصغئ المصئطئ. وأخثرت الصعى افربع بغاظا طحارضا 
سراصغ  بصرار  "إظه  شغه:  صالئ  بشثاد  شغ  اجاماع  سصإ 
لمطالإ  واجاةابئ  بطثظا،  طخطتئ  طظ  ظابع  وذظغ 
غسسى  لاتالش  ظعاة  تحضغض  سطى  اتفصظا  المعاذظغظ 
إلى تحضغض الضاطئ الئرلماظغئ الاغ تامضظ طظ تحضغض 
سطغعا  تخطئ  الاغ  المصاسث  طةمعع  لضظ  التضعطئ". 
لاحضغض  غآعطعا  ق  طا  طصسثا،   ١٣٦ بطس  الضاض  عثه 
طظ   ٧٤ المادة  تسإ  طظفردة  الةثغثة  التضعطئ 
دجاعر برغمر، الاغ احارذئ بطعغ سثد المصاسث ١٦٥ 
 ٣٢٩ الئالس  الئرلمان  طصاسث  سثد  ظخش  وعع  طصسثا 
زائثا طصسثا واتثا... أي: أن الاتالش الرباسغ المثضعر 
 ٢٩ سظ  طصاسثعا  تصض  ق  أخرى  ضاطئ  إلحراك  بتاجئ 
المحارك  بغاظعط  شغ  جاء  لثا  الظخاب،  لئطعغ  طصسثا 
أظعط صرروا "اقظفااح سطى الحرضاء اآلخرغظ لطمساعمئ 

طسا شغ تحضغض عثه الضاطئ". (الترة والةجغرة).
وإن طا غسصث المعصش، جسغ طتعر آخر لاةمغع الصعى 
جععد  شغ  تمبض  الرباسغ  الاتالش  خارج  السغاجغئ 
(والفاح)  الصاظعن)،  (دولئ  زسغمغ  والساطري  المالضغ 
شغ إغراء الضاطاغظ الئاصغاغظ (المتعر العذظغ) لطصعى 
الضردغئ)،  و(الضاض  الثظةر،  خمغج  بجساطئ  السظغئ 
افخغرتغظ  طظ  لضض  لضظ  افضئر،  الضاطئ  لاحضغض 
الباظغئ..!  أو  افولى  المةمعسئ  طع  لطاتالش  حروذعا 
وصث جاء شغ افظئاء أن رئغج الةمععرغئ شآاد طسخعم 
ظاائب  لئتث   ،٢٠١٨/٨/٢٥ السئئ  اجامسا  والساطري 
الرئغج  طغض  سظ  غظئأ  طا  الضئرى،  الضاطئ  تحضغض 
ضفئ  لارجغح  اإلغراظغئ  بالدشعط  وتأبره  طسخعم 
الطرغص  وصطع  والساطري،  المالضغ  إلغران:  المعالغظ 
سطى طصاثى الخثر المامرد سطغعا، وترطاظه طظ تئعؤ 
ضحش  طططع  طخثر  سظ  أظئاء  وظصطئ  الرغادة.  طصسث 
سظ اظسصاد اجاماع جابص بأربغض باارغت ٢٠١٨/٨/٢٠ 
بغظ طمبطغ (الفاح) (والمتعر العذظغ) السظغ بتدعر 

افضراد. (السعطرغئ ظغعز).

"إن واحظطظ لظ تسمح لئطثان طبض الخغظ أو غغرعا 
"سظثطا  صال:  ضما  السالمغ"،  اقصاخاد  صعاسث  بضاابئ 
غسغح طا غجغث سطى ٩٥٪ طظ طساعطضغظا المتامطغظ خارج 
تثودظا، شق غمضظ أن ظةسض دوق ضالخغظ تضاإ صعاسث 
اقصاخاد السالمغ"، وأضاف: "غظئشغ لظا أن ظضاإ عثه 
الصعاسث، وأن ظفاح أجعاصا جثغثة لطمظاةات افطرغضغئ 
شغ العصئ الثي ظرجغ شغه طساغغر سالغئ لتماغئ سمالظا 

إلى جاظإ التفاظ سطى بغؤاظا".
اقصاخادغئ  ذمعتاتعا  وضئح  الخغظ  لاتةغط  وجسغا 
والسسضرغئ، تعاخض أطرغضا طظث سثة حععر طتادبات 
طع روجغا إلصتاطعا شغ الةععد الاغ تئثلعا قتاعائعا. 
ولاتفغج روجغا سطى اقظثراط شغ جععد اقتاعاء، تتاول 
الخفصات،  ضسصث  لعا  اإلغراءات  بسخ  تصثغط  أطرغضا 
وسطى الةاظإ اآلخر الاعثغث بالسصعبات ضثعا لةسطعا 
قتاعاء  اجاثثاطعا  شغ  افطرغضغئ  لطمتاولئ  تثدع 

الخغظ.
روجغا  طع  المتادبات  أتاط  الثي  الشمعض  وبسئإ 
وصطسا لطحائسات، ببئ وضالئ الخغظ الرجمغئ لفظئاء 
بغاظا ظحرته ختغفئ التجب الحغعسغ الخغظغ العاجسئ 
شغه  ظفئ   ٢٠١٢/١٠/٣٠ شغ   (Global Times) اقظاحار 
اجاةابئ روجغا لدشعط أطرغضا قتاعاء الخغظ، ولضظ 
شغ العصئ ظفسه ق تعجث أغئ طآحرات تثل سطى وخعل 
المتادبات بغظ الثولاغظ إلى ذرغص طسثود. واجاضماق 
لاظفغث سمطغات اتاعاء الخغظ تةري أطرغضا طتادبات طع 
العظث المةاورة لطخغظ طساشطئ السثاء الاارغثغ بغظعما 
فجض ضمعا إلى صائمئ الثول الاغ تصش طع أطرغضا ضث 
الخغظ. وافطر ق غصش سظث عثه الثول بض تتاول أطرغضا 
إحراك جمغع الثول شغ تطك المظطصئ، وتساثثم جمغع 
باجاراتغةغئ  غسرف  بات  الثي  الخغظ  قتاعاء  افدوات 
تعازن الصعى طظ أجض تتصغص العثف المظحعد فطرغضا.

والخغظ تثرك تمام اإلدراك عثه السغاجئ وافدوات 
الاغ تساثثطعا أطرغضا شغ ذلك، وتتاول إغةاد جغاجئ 
واجاراتغةغئ طدادة لسرصطئ المساسغ افطرغضغئ، أطا طظ 
ظاتغئ إدراك الخغظ لعثه السغاجئ شصث جاء شغ المصال 
الثي ضائه الةظرال لع غعان "إن العقغات الماتثة تظحر 
صعاتعا شغ حاى أرجاء طظطصئ آجغا والمتغط العادئ 
لع  الةظرال  وأضاف  الخغظ".  خسعد  اتاعاء  أجض  طظ 
غعان "إن اقدساءات الاغ جاصاعا واحظطظ شغ افجئعع 
الماضغ طظ أن عثه اقجاراتغةغئ لغسئ طعجعئ ضث 
وتتثث  وضعتا".  أضبر  افطرغضغئ  الظعاغا  جسض  الخغظ 
تعلظا  طا  إلى  ظزرظا  "لع  أغدا  طصاله  شغ  لع  الةظرال 
جظةث أن أطرغضا تسجز الاتالفات السسضرغئ الثمسئ الاغ 
تظثرط شغعا شغ طظطصئ آجغا والمتغط العادئ، وتسثل 
طعاصع تةمسات صعاسثعا السسضرغئ الثمسئ شغ المظطصئ 
بغظما تطالإ بجغادة عثه الصعاسث شغ الئطثان المتغطئ 
بالخغظ". وصال طثاذئا افطرغضغغظ "طظ غخثق أظضط 
ق تساعثشعن الخغظ؟ ألغسئ عثه سعدة إلى سصطغئ 
بآرائه  طسروف  لع  الةظرال  أن  وغثضر  الئاردة؟".  الترب 
وطعاصفه الماحثدة الاغ غظحرعا شغ الختش الخغظغئ 
الحسئغئ، ولضظ ظععر طصاله عثا شغ الختغفئ الرجمغئ 
لطةغح الخغظغ غحغر إلى أن اآلراء الاغ سئر سظعا تاماع 

بصثر طظ الثسط الرجمغ.
جسغا  الخغظ  بعا  تصعم  الاغ  اإلجراءات  ظاتغئ  وطظ 
شعغ  اتاعائعا،  جغاجئ  شغ  أطرغضا  طساسغ  إلشحال 
تتاول طظع اجاثثام دول الةعار ضمثطإ ضثعا، وذلك 
طظ خقل المساعثات، وتأطغظ التثود، وجغاجئ سثم 
اقساثاء، والاصارب ضما تثث طع العظث السثو الاصطغثي، 
عع  ضما  الشاز  وحراء  واقصاخادغئ  الاةارغئ  والسقصات 
طع روجغا طبق، وبسخ السقصات اقصاخادغئ طع دول 
الئري؛  الترغر  ذرغص  اجاراتغةغئ  شغ  خاخئ  الةعار، 
الصعة  تةط  الخغظ  إلدراك  والطرغص"  "التجام  طئادرة 
الئترغئ افطرغضغئ وجغطرة أطرغضا سطى ذرق المقتئ 

والئتار وصثرتعا السمقصئ سطى العخعل والترضئ.
تظاشج،  سقصئ  عغ  وأطرغضا  الخغظ  بغظ  السقصئ  إن 
الخغظ،  تةاه  افطرغضغئ  اقتاعاء  جغاجئ  تتضمعا 
وجغاجئ الظفج الطعغض والسغاجئ الظاسمئ طظ الخغظ، 
وسثم اقتاضاك شغ المرتطئ التالغئ إدراضا طظ الخغظ 
 لتةط الفارق بغظعا وبغظ أطرغضا، وضبرة افدوات بغثعا

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرتمظ العابص – السراقـ  ـ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ 

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، البقباء ١٧ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٢٨م) خئرا جاء شغه: "خطص تصرغر أسثه خئراء 
تصعق اإلظسان شغ افطط الماتثة إلى أن طثاطش أذراف الظجاع شغ الغمظ صث تضعن ارتضئئ جرائط ترب. وأوضح 
الاصرغر أن الصعات التضعطغئ الغمظغئ وصعات الاتالش بصغادة السسعدغئ والمامردغظ التعبغغظ لط غئثلعا إق طةععدا 
طتثودا لطتث طظ جصعط ضتاغا طظ المثظغغظ. وغحغر الاصرغر إلى صخش المثارس والمساحفغات وافجعاق، الاغ 
صاض شغعا اآلقف. وأحار أغدا إلى أن التخار الةعي والئتري الثي تفرضه صعات الاتالش صث غمبض أغدا جرائط ترب".
: إن الشرب الضاشر وسطى رأجه أطرغضا الخطغئغئ صث دأبعا سطى الاروغب لمخططتات لغةسطعا طظعا طصاغغج   
و(الاطرف)  (اإلرعاب)  طبض  طظ  دولغئ،  وأسراشا  طسطمات  ولاخئح  الثولغئ  والصرارات  لطاخرشات  وطرجسغات 
و(افخعلغئ) والرادغضالغئ وتصعق اإلظسان وجرائط الترب، وغغرعا طظ المخططتات، الاغ غساثثطعظعا شغ 
تتصغص أعثاشعط اقجاسمارغئ. وشغ تغظ غاتثبعن شغ تصرغرعط عثا سظ جرائط الترب شغ الغمظ، ظراعط عط 
الثغظ غمعلعن وغثغرون السمطغات اإلجراطغئ والعتحغئ شغ الغمظ والحام ولغئغا الاغ ذعإ ضتغاعا طؤات 
اآلقف طظ الظساء وافذفال والحغعخ افبرغاء؛ وذلك بأدوات سمغطئ رخغخئ طتطغئ وإصطغمغئ، وطع ذلك تطض 
سطغظا طآجسات الشرب الحضطغئ لاتثر طظ "جرائط ترب طتامطئ"، شإن ضاظئ ضض تطك العتحغئ المحععدة عغ 

جرائط طتامطئ، شما عغ الةرائط اآلضثة؟!.
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الدشط سطى صطاع الطاصئ الثي غسامث بحضض ضئغر سطى 
اقجاغراد وجثاد الفعاتغر وأصساط الصروض بالثوقر. 
وطع ذلك شعظاك بمئ شعائث صث تاتصص طظ تثفغخ 
الاةاري  السةج  تثفغخ  شغ  أوق  تضمظ  الطغرة  جسر 
والثي بطس أضبر طظ ٧٠ ططغار دوقر. ذلك أن اظثفاض 
طظ  بمظا  أصض  الارضغئ  الئدائع  طظ  غةسض  الطغرة  جسر 
الئدائع  تال  عع  ضما  السالمغئ  السعق  شغ  طظاشسغعا 
الخغظغئ واظثفاض صغمئ السمطئ الخغظغئ. وشغ العصئ 
طا  ترضغا  شغ  ضطفئ  أضبر  غخئح  اقجاغراد  شإن  ظفسه 
غسمض سطى خفخ اقجاغراد إق شغ التاقت الدرورغئ 
ضالطاصئ طبق. بط إن اظثفاض جسر خرف الطغرة طصابض 
الثوقر غاغح لطتضعطئ تثفغخ ضمغئ اتاغاذغ الثوقر 
القزم لطتفاظ سطى جسر خرف طرتفع، طا غسظغ تعشغر 
أضبر طظ ٥٠ ططغار دوقر لطثولئ غمضظعا طظ تعظغش عثا 
طا  أعط  ولسض  إظااجغئ.  أو  إظمائغئ  طحارغع  شغ  المئطس 
غمضظ أن غظاب سظ خفخ جسر الطغرة عع تصطغص صغمئ 
الثغعن المساتصئ بالطغرة الارضغئ، وجسر خثطئ الثغعن 
الثارجغئ والاغ تساتص بالطغرة الارضغئ بثق طظ الثوقر، 
وعثا طظ حأظه تعشغر أطعال ضبغرة صث تخض إلى ٢٥٪ 

طظ صغمئ المثشعسات المساتصئ سطى الثغعن.
وق غثفى أن الثساغئ الاغ تراشص اظثفاض صغمئ الطغرة 
والاغ تصعل إن أطرغضا والمداربغظ غصفعن وراء خفخ 
الطغرة طظ أجض إجصاط أردوغان، تعشر فردوغان دساغئ 
تةسطه بطق صعطغا شغ ترضغا! سطما بأظه ق غثفى سطى 
الساجئ واقصاخادغغظ أن خفخ جسر خرف سمطئ أي 
بطث خاخئ إذا ضان غتمض دغظا ضئغرا لثائظغظ دولغغظ، 
ق غاط ججاشا عضثا ودون تسعغض وتظسغص طع خظثوق 
الظصث والئظك الثولغغظ وطظ ورائعما أطرغضا ضما تخض 
طع المضسغك خقل أزطئ جظئ ١٩٩٤ الاغ دشسئ المضسغك 
لاسعغط سمطاعا الئغسع، طا اضطر الئظك الثولغ وخظثوق 
الظصث وأطرغضا لدت ٥٠ ططغار دوقر شغ اصاخاد المضسغك 

لغسعد سظ صرار تسعغط الئغسع.
طظ عظا شإن خفخ جسر الطغرة سطى افغطإ أظه سمض 
باأغغث  وغتزى  وتجبه  أردوغان  وراءه  غصش  جغاجغ 
ورائعما  وطظ  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  ودسط 
أطرغضا، وطظ المرجح أن غسامر اقظثفاض إلى أن غاط 
خفخ السةج الاةاري، وتثفغش تثة الثغعن الثاخطغئ 
والثارجغئ، أو أن غاثخض الخظثوق الثولغ بدت طا غطجم 
طظ المال إلظصاذ ترضغا طظ حئح اظعغار اصاخادي وزسجسئ 

ظزاطعا السغاجغ ورئغسه أردوغان.
ولسض أعط طا غمضظ أن ظثطص إلغه طظ عثه الزاعرة 
عع أن اقصاخاد والمال طا عع إق بظاء ذو أرضان، شإن 
ضاظئ أرضاظه واعغئ طاعاوغئ طئظغئ سطى وعط واشاراض 
وربا، شق حك أن الئغئ والئظاء إلى زوال وطتص. وإن 
ضاظئ أرضاظه صائمئ سطى أجج تصغصغئ لغسئ وعمغئ، 
وصعاطه اإلظااج ق اقجاعقك، وصاسثته الثعإ والفدئ 
ق الثوقر وق الغعرو وق أي ظصث آخر، شتغظعا غضعن بظاء 

خطئا سخغا سطى المداربغظ والقسئغظ والساببغظ.
م 

َ
ِ َورِْضوَاٍن َخرْيٌ أ ٰ َيْقَوٰى ِمَن ابَّ َس بُنَْيانَُه بَلَ سَّ

َ
َفَمْن أ

َ
﴿أ

ٰ َشَفا ُجرٍُف َهاٍر َفاْغَهاَر بِِه يِف نَارِ َجَهنََّم  َس بُنَْيانَُه بَلَ سَّ
َ
ْن أ مَّ

 ﴾الِِمنَي ُ َال َفْهِدي الَْقوَْم الظَّ وَابَّ

دوقر، وعع رصط غاةاوز ظخش الظاتب المتطغ اإلجمالغ، 
الثغعن  تطك  طظ  التضعطغئ  الثغعن  ظخغإ  ضان  شغما 
أضبر طظ الظخش طططع ٢٠١٨. وضاظئ إتثى ظاائب الاعجع 
باقصاراض زغادة السةج شغ المغجان الاةاري (٧٤,٤ ططغار 
دوقر) لخالح العاردات سطى تساب الخادرات، وبالاالغ 
تسجغج الظمع اقصاخادي المثشعع باقجاعقك ق المثشعع 
باإلظااج. ولسض عثا السةج شغ التساب الةاري غسث أتث 

افجئاب الرئغسئ شغ عئعط جسر الطغرة الارضغئ.
وعثه التالئ تحئه إلى تث طا افزطئ المالغئ اآلجغعغئ 
سام ١٩٩٧ تغث إن الئطثان الاغ جتصاعا افزطئ ضاظئ 
تساظغ طظ سةج ضئغر شغ تساباتعا الةارغئ سظثطا سمثت 
لةثب رؤوس أطعال أجظئغئ صخغرة افجض أو طا غسرف 
بافطعال الساخظئ لامعغض عثا السةج، وتغظما اظثفدئ 
لاارك  الساخظئ،  الظصثغئ  الاثشصات  عثه  جفئ  البصئ 
واجثة  تصغصغئ،  ورذئ  شغ  آجغا  حرق  دول  اصاخادات 
ظفسعا شغ واتثة طظ أجعأ افزطات المالغئ شغ شارة طا 
بسث الترب السالمغئ الباظغئ. وق حك أن اساماد اصاخاد 
بسئإ  غضفغ  بما  خطغر  الساخظئ  افطعال  سطى  الثولئ 
صثرة تطك افطعال حئه الثائمئ سطى اجاحسار الثطر، 
أو  جغاجغئ  جعاء  اضطرابات  أي  طظ  السرغع  وظفعرعا 
اصاخادغئ، لغج شغ داخض الثولئ المسظغئ شصط، وإظما 
شغ طتغطعا اإلصطغمغ والسالمغ أغدا. وغسامث اقصاخاد 
رؤوس  طظ  الاثشصات  تطك  سطى  ضئغرة  بظسئئ  الارضغ 
افطعال صخغرة افجض طظث إلشاء الصغعد سطى ترضئ رأس 

المال سام ١٩٨٩.
والقشئ لطظزر أن عظاك طظ غرى أن تخرغتات أردوغان 
السئإ  عغ  المالغئ  وجغاجاه  الارضغ  اقصاخاد  تعل 
الرئغج شغ عروب افطعال الساخظئ طظ ترضغا وطظ بط 
اظثفاض الطغرة الارضغئ، وعغ تخرغتات تةطئ أضبر طا 
تةطئ شغ إسقظه باعجعه الفارة الصادطئ ظتع الاتضط 
بحضض أضئر شغ السغاجئ الظصثغئ تال شعزه شغ اظاثابات 
بطعطئغرج  طع  طصابطاه  شغ  جاء  ضما  تجغران/غعظغع،   ٢٤
تعل  الماضررة  وادساءاته  الماضغ،  أغار/طاغع   ١٤ شغ 
أجسار الفائثة بأظعا "أخض ضض الحرور"، رغط أن افطعال 
الساخظئ - الاغ غسطط الرئغج جغثا أظعا المخثر افول 
أجسار  أجض  طظ  تأتغ   - الةاري  التساب  سةج  لامعغض 
الفائثة شغ افجاس. لثا، وبسث طصابطاه طع بطعطئغرج 
اظثفدئ صغمئ الطغرة والسظثات الارضغئ شغ الغعم الاالغ 
طئاحرة بسئإ خعف المسابمرغظ طما صاله، وطظ بط 
ارتفسئ طثاذر اقئامان. وعثا غحغر بحضض واضح أن 
أردوغان سمض باخرغتاته وإحاراته لطمسابمرغظ إلى 
خفخ جسر الطغرة الارضغئ بحضض ضئغر، تاى وإن تاول 
ذمأظئ المسابمرغظ المرابغظ سطى جقطئ اجابماراتعط. 
وجغاجئ أردوغان عثه تاماحى طع وجعئ ظزر خظثوق 
الظصث الثولغ ظزرغا، أي أن خظثوق الظصث ق غرى بأجا شغ 
جغاجئ أردوغان الاغ أخرت سطى تثفغخ جسر الفائثة 
وطظ بط خفخ جسر الطغرة، وإن بثت ضأظعا ظاتةئ سظ 

اظستاب أطعال المسابمرغظ الساخظئ.
صغمئ الطغرة  تثفغخ  شإذا خح أن أردوغان غصش وراء 
الارضغئ، شما عغ دواشسه وراء ذلك؟ ق حك أن عظاك 
زغادة  أعمعا  الطغرة  صغمئ  خفخ  سطى  تارتإ  طثاذر 
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إن غغاب اإلجقم سظ التضط شغ افطئ وغغاب السصغثة 
اإلجقطغئ سظ السصغثة السسضرغئ لةغعش المسطمغظ، 
وإتقل تضام سمقء ظّخئعط الشرب الضاشر سطى رؤوس 
افطئ لغتضمععا بالضفر، وإتقل الظسرات العذظغئ والصعطغئ 
سصغثة سسضرغئ لةغعش المسطمغظ، عثان السئئان عما 
غترضعن  ق  وجغعحعط  المسطمغظ  تضام  جسق  الطثان 
جاضظا لطثود سظ ترطات المسطمغظ وطصثجاتعط، شغ 
شطسطغظ وضحمغر والحام وبعرطا... وطظ صئطعا الئعجظئ 
صائث  افغام  عثه  افطئ  ضان شغ  لع  وغغرعا.  والعرجك 
ضمتمث  أو خطغفئ ضأبغ بضر وسمر والمساخط وطتمث 
بظ الصاجط، لما صئطعا شغ غععد إق تضط حرع اهللا شغعط، 
َد َحَّى  َن اْلَُه ضما ورد شغ تثغث رجعل اهللا : «ُتَقاِتُل
 ٌّ ِد ِ َهَذا َيُه َد هللااَّ ُل َا َعْ ِر َفَُق َ َ ْ َوَراَء اْل ََِي َأَحُدُه ْ َ
َوَراِئي َفاْقُْلُه»، ولما صئطعا طظ الئعذغغظ بأصض طظ ذلك، 
ولما صئطعا طظ أطرغضا إق طا صئض به رجعل اهللا  طظ 
صرغح بفاح طضئ، ولما صئطعا طظ الروس إق بما تضط 
به جسث شغ بظغ صرغزئ وبفاح طعجضع... والصئعل بأصض 
طظ ذلك غسّث شغ اإلجقم ذلئ وطعاظئ وبراغماتغئ غغر 
َولِلُْمْؤِمننَِي َولَِكنَّ   ِ ِ َولِرَُسو ةُ  الِْعزَّ  ِ طعجعدة شغه. ﴿َوِبَّ

 ﴾الُْمَنافِِقنَي َال َفْعلَُموَن

طع رجعل اهللا ، شما ضان طظ جسث إق أن تضط شغعط 
سطى ظتع طا ُزرع شغه طظ صغط اإلجقم وطا غعازي ذلك 
طظ ترطئ دم المسطط وسرضه، واتارام السععد طسعط، 
شتضط سطغعط بصاض رجالعط وجئغ ظسائعط وأذفالعط، 
ولط غضظ ذلك الاتضغط طظ رجض له بأر صثغط طع غععد، 
بض ضان تضمه طظ خمغط أتضام اإلجقم السزغط، تغث 
أصره العتغ سطى ذلك التضط، بصعل رجعل اهللا  « َلَقْد 

اٍت». َ َ ِع َس ِق َسْ ْ ْ َف ِ ِم ِ هللااَّ ْ ُ ِ ْ ِه َت ِف ْ َ َح
إن افطبطئ المحّرشئ الاغ تاسطص باثطغ الثطعط التمراء 
افطئ  تاثث  ضاظئ  وصاعا  ضبغرة،  المسطمغظ  تارغت  شغ 
وجغعحعا طعاصش تازطئ تصادغ دائما الترب، طظ تروب 
بالفاعتات،  طرورا  اإلجقم،  سصغثة  سظ  لطثشاع  الردة 
ضفاح سمعرغئ بسئإ ظثاء إتثى أجغرات الروم طظ ترائر 
المسطمغظ، وشاح السظث بسئإ صرخان اساثى سطى إتثى 
جفظ المسطمغظ شغ سرض الئتر... الت. لضظ ذلك ضان 
سظثطا ضان لطمسطمغظ ضغان جغاجغ وضان سطى رأس 
ذلك الضغان صائث جغاجغ سسضري وطئثئغ، تغث ضان 
وأتضام  ودولاعا،  لفطئ  المعّجه  عع  اإلجقطغ  المئثأ 
اإلجقم عغ الاغ تطئص سطى العصائع الاغ تصادغ اتثاذ 

طعاصش تازطئ.
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الخراع الثولغ شغ لغئغا شغ تأزم طسامر، وآخر جعقت 
عثا الاأزم عغ اظثقع الخراع السسضري شغ الساخمئ 
ذرابطج بغظ ططغحغات تتمغ تضعطئ السراج الفاحطئ 
ذرابطج،  خارج  طظ  لعا  طظاوئئ  وأخرى  حغء  ضض  شغ 
تدط ططغحغات طظ ترععظئ تتئ طسمى "الطعاء السابع" 
والثي حرسظه السراج جابصاً شغ طسسى طظه لضسإ وقء 
صئائض ترععظئ ولضظه اآلن غستإ تطك "الحرسظئ" وغستإ 
اساراشه به وغاساطض طسه سطى أجاس أظه ططغحغا ضئصغئ 
بسخ  بعط  والاتص  الصاظعن،  سظ  الثارجئ  المطغحغات 
والةاطع  والجاوغئ.  وغرغان  طخراتئ  طظ  البعار  ضاائإ 
المحارك بغظعط شغ عثه الترب والسئإ المئاحر شغ 
"اتفاق"  تخعل  تعل  افخئار  تعاتر  عع  الاترك  عثا 
جرى طظث حعر تصرغئا بغظ ططغحغات ذرابطج التاطغئ 
تفار،  خطغفئ  وبغظ  سطغه،  الثظاق  تطئص  لطسراج والاغ 
تعل دخعل تفار إلى ذرابطج باقتفاق طسعط طظ دون 
صاال، والسماح لتفار بظصض صغادته طظ الةئض افخدر إلى 
طثغظئ جظجور الصرغئئ طظ الساخمئ ذرابطج المرضج. وعثا 
طا أحسر عثه الصعى المسطتئ والاغ عغ خارج طثغظئ 
ذرابطج شغ المثن الصرغئئ طظعا شغ ترععظئ والجاوغئ 
وطخراتئ وغرغان بالثطر الثاعط فظعا جمغسعا لغسئ 
سطى وشاق طع تفار، شعع غزعر سثاءه لعا لغض ظعار سطى 
أظعا ططغحغات غغر صاظعظغئ، تسإ صعله، وعغ جئإ سثم 
اجاائاب افطظ، شغةإ تخفغاعا أو تطعا، وعثه طعماه 

عع ضما غجسط. عثا طا غزعر سطى طحعث افتثاث.
وطما زاد شغ ضرورة جرسئ الاترك السسضري الثي صاطئ 
به صعات "الضاظغات" الطعاء السابع وبسخ تطفائعط طظ 
بعار طخراتئ وبعار غرغان والجاوغئ عع اظاحار طسطعطئ 
خطغرة وخطئ إلى بسخ بعار المظطصئ الشربغئ طفادعا 
أن أجئاب طماذطئ "طةطج ظعاب ذئرق" إلصرار طسعدة 
الثجاعر عع ضسإ العصئ إلسقن المةرم خطغفئ تفار 
رئغساً لطئقد سظ ذرغص "طةطج ظعاب ذئرق"، وصغض إن 
السمطغئ ضاظئ جااط افجئعع الصادم تسإ المسطعطات 
المسربئ والمآضثة سظث الئسخ. وعثا طا أضثه تخرغح 
تطفجغعن  طع  طصابطئ  شغ  لعدرغان  شرظسا  خارجغئ  وزغر 
شرظسا افجئعع الماضغ طظ أن "تفار الرئغج الفسطغ 
لطغئغا"، وصغض شغ افخئار المسربئ إن طا زاد افطر خطعرة 
سظث المظاوئغظ لطسراج وتضعطاه أن شرظسا ذطئئ طظ 
صادة المطغحغات الاغ تتمغ السراج أن غرتئعا برئاجئ 
المرتصئئ  ذئرق"  ظعاب  "طةطج  خطعة  واسائار  تفار 
الصعى  عثه  تترك  شغ  سةض  طا  وعثا  ختغتئ،  خطعة 

إلبطال طثطط شرظسا وتفار.
افجئاب  أطا  لفتثاث،  الزاعرة  الخعرة  عغ  عثه 
التصغصغئ طظ وراء تترك عآقء اآلن شغمضظ أن غفعط 
شغ جغاق خراع أطرغضا ضث بسخ الصعى افوروبغئ سطى 
لغئغا، شأطرغضا تسمض بعاجطئ تفار طثسعطا طظ طخر 
ودوغطئ اإلطارات طظ أجض العغمظئ المططصئ سطى لغئغا 
ضعظعا بعابئ أشرغصغا، أو اجامرار سمطغئ الاثطغر لمصعطات 
الئقد التغاتغئ واقصاخادغئ، تاى غسعض الاتضط شغعا، 
وغخئح جمغع تمطئ السقح شغ تاجئ فطرغضا شغخئتعن 
شغ خدعع ضاطض لعا لضغ غتفزعا رؤوجعط وطضاجئعط 
عثه السظعات  خقل  سطغعا  اجاتعذوا  الاغ  وطعاصسعط 
وافطعال  الصثاشغ  ظزام  جصعط  بسث  السةاف  السئع 
وطظ  السظغظ،  عثه  شغ  السام  المال  طظ  ظعئععا  الاغ 
جعئ أخرى الصعى افوروبغئ وخخعخاً إغطالغا وألماظغا 
وبرغطاظغا عط شغ خراع طسامغئ طع أطرغضا غثاشسعن 
سظ طخالح لعط شغ الئقد طاسطصئ بالشاز والظفط وطسادن 
حاى تجخر بعا الئقد. وغساسمطعن أبظاء الئقد أظفسعط 
شغ عثه الترب، وغئثو طما غةري اآلن طظ خراع دطعي 
أن إغطالغا لعا دور شغ تترغك "الضاظغات" الطعاء السابع 

لصطع الطرغص أطام تفار وطظ غثسمه وطظ غظسص طسه. 
الثي  السراج  بسمغطعط  وبرغطاظغا  إغطالغا  تدتغ  شصث 
ضاظعا غسمطعن سطى دسمه وتمضغظه، بسث أن تأضثوا طظ 
سةجه وأخئح ق غصثر سطى حغء، وعع طسغَطر سطغه طظ 
المطغحغات الاغ تتمغه، وعع اآلن شغ جظاه البالبئ ولط 
غفسض حغؤا بض أخئح دطغئ شغ غث أطرغضا غطئغ ططالإ 

تفار واتثة تطع افخرى.
ولثلك غزعر سثم الرضا سظ السراج وأدائه شغ تسغغر 
خظاق  سطى  تطئص  أزطات  طظ  الئقد  تسغحه  لما  افطعر 
الظاس شغ افطعر المسغحغئ؛ طظ اظعغار شغ جسر خرف 
الثغظار الطغئغ؛ شفغ طثة صخغرة تراجع جسر خرشه طصابض 
الثوقر ٥٠٠٪، والمخالح الشربغئ الماسطصئ بالشاز والظفط 
طاثععرة، بغظ التغظ واآلخر تسئث بعا صعى افطر العاصع، 
والسغعلئ الظصثغئ تظصطع لمثد ذعغطئ سظ المخارف، 
تداؤل،  شغ  السراج  صثرات  شغ  صظاساعط  شافوروبغعن 
وأخئح الاثطغ سظه أطرًا إغةابغا بالظسئئ لعط، ولعثا لط 
ظحعث خقل افجئعع ضطه رغط احاثاد المسارك والدتاغا 
أّي تترك إسقطغ ضئغر أو دبطعطاجغ، بض الخمئ ضان 
عع جغث المعصش شغ روطا وبرلغظ ولظثن، وعط شغ ترصإ 
وطراصئئ لمسار افتثاث شغ العصئ الثي تاترك شغه صعى 
افطر العاصع طظ ضاائإ تصطع الطرغص سطى تفار تاى 
"طسرتغئ"  تامضظ  وق  ذرابطج،  شغ  طضاظاً  له  غةث  ق 
شعثا  الساخمئ.  شغ  السرض  طظ  ذئرق  ظعاب  طةطج 
الخمئ المرغإ غثل سطى حغء طظ الرضا سطى طا غةري، 
شعض غمطك افوروبغعن طثططاً أو خرغطئ سمض لطمرتطئ 
السمطغئ  سظه  تسفر  أن  غمضظ  طا  ضعء  سطى  الصادطئ 
السسضرغئ الةارغئ اآلن؟ أم عع تثوغر لما سرضه غسان 

جقطئ جابصاً ولط غظةح شغ تظفغثه؟؟
وطما غحةع الصعى الشربغئ سطى الخمئ وسثم اقساراض 
سطى طا غةري أن عثا الصاال والاصاتض غتثث بسغثا سظ 
"العقل الظفطغ" الثي لط تسمح أطرغضا بالطسإ به وشغه 
ضغش  ورأغظا  تفار،  سمغطعا  عع  القسإ  ضان  ولع  تاى 
أطرته بستإ صعاته طظ المعاظأ الظفطغئ وتسطغمعا إلى 

طآجسئ الظفط.
شأطرغضا ترى شغ عثا الاصاتض تتصغصاً فعثاشعا شغ إحاسئ 
الفعضى والصداء سطى الراشدغظ لعجعدعا. واإلغطالغعن 
واإلظةطغج غروظه سمقً غتعل دون وخعل تفار لطرئاجئ. 
أطا الفرظسغعن شعط جسغثون بعثا الصاال فظه غخرف 

افظزار سما غسمطعن شغ الةظعب.
غضعن  أن  غةإ  الئقد  شغ  اآلن  غتخض  الثي  عثا  إن 
طظ  حااتعا  لّط  شغ  تسارع  أن  شغ  التغئ  لطصعى  تاشجًا 
السمقء  أغثي  طظ  السغاجغ  الئقد  صرار  اجارجاع  أجض 
عثه  وإجصاط  ذرد  غاط  ذلك  ضعء  وسطى  والمرتجصئ، 
الاغ  افسعام  عثه  خقل  وتعالثت  تضابرت  الاغ  الجطر 
باقساماد  إق  ذلك  تخعل  غمضظ  وق  البعرة،  أسصئئ 
سطى الصعى الثاتغئ فعض الئقد وإدراك شثاتئ وشزاسئ 
اقتخال  أن  وإدراك  افجظئغ،  سطى  واقساماد  اقتخال 
واقساماد سطى افجظئغ عع الثغاظئ الضئرى هللا ولطرجعل 

 وفعض الئقد أجمسغظ

ضرغئئ الخراع الثطعي سطى لغئغا 
غثشع بمظعا أبظاؤظا بفسض السمقء
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، 
١٤٣٩عـ،  التةئ  ذو   ١٧ البقباء 
شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٨/٢٨م) 
"باخرف ذفغش": "أبطس الرئغج 
طظ  أضادغمغغظ  سئاس  طتمعد 
طآخرا  الاصاعط  غععد  ضغان 
طظجوسئ  دولئ  سطى  طعاشص  أظه 
المتاشزئ  وجغاط  السقح 
صعات  طظ  شغعا  افطظ  سطى 
حرذغئ ولغج صعات سسضرغئ. 
طسارغش  ختغفئ  طعصع  وأضاف 
أبا  الرئغج  أن  اإللضاروظغ 
لمسآولغظ  وشصا  صال  طازن 
تدروا اقجاماع: "أظا أرغث دولئ 
شطسطغظغئ شغ تثود ٦٧ بثون 

جغح. أظا أرغث رجال حرذئ غتمطعن السخغ ولغج السقح. بثل الطائرات والثبابات، أشدض إصاطئ المثارس 
والمساحفغات وتثخغص المغجاظغات والمعارد لطمآجسات اقجاماسغئ". وأضث ابظان آخران طمظ تدرا اقجاماع 
المقتزات غغر السادغئ الاغ أدقعا الرئغج أبع طازن، وأضث طخثر آخر صرغإ طظ أبغ طازن أن "عثا عع المعصش 
الثائط لطرئغج"." رئغسئ المسارضئ تسغئغ لغفظغ سطصئ سطى تخرغتات أبع طازن وضائئ شغ تسابعا باعغار بأن 

أبع طازن "واشص شسق سطى ظجع جقح الثولئ الفطسطغظغئ شغ المفاوضات الاغ أدارتعا طسه".
: رغط الخفسات الضبغرة والمااالغئ الاغ تطصاعا طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ وجططاعا طظ الثول الضئرى   
اقجاسمارغئ، الاغ سّعلئ سطغعا شغ إظةاح طا غسمى السمطغئ السطمغئ وإصاطئ الثولئ الفطسطغظغئ، ورغط خفصئ 
تراطإ وظصطه لطسفارة وجسغه إلجصاط تص القجؤغظ، رغط ضض عثه الخفسات وغغرعا إق أن سئاس طا زال طخرا 
سطى طعاخطئ طسغرة الثل واقظئطاح لطثول المساسمرة. شالتثغث سظ دولئ طظجوسئ السقح غآضث المآضث وعع 
أن الثولئ الاغ غسسى لعا سئاس وطظزماه وجططاه عغ دولئ وظغفاعا صمع أعض شطسطغظ ق تماغاعط، وطا 
تمارجه صعات السططئ اآلن طظ صمع جغاجغ وتضمغط أشعاه وطتاربئ لتمطئ الثسعة ولضض طظ غفضر بمصاوطئ 
المتاض، عع طبال سمطغ سطى ذئغسئ المعام الاغ جامارجعا صعات "الثولئ الفطسطغظغئ الساغثة"!. إن اظفداح 
"المحروع العذظغ" وتآطر الصعى اقجاسمارغئ سطى شطسطغظ وأعطعا وطصثجاتعا غآضث التصغصئ الراجثئ بأن ق 

تض لصدغئ شطسطغظ إق باترغرعا ضاططئ وتطعغرعا طظ إخعان الصردة والثظازغر.

قضية فلسطين تحل بتحريرها 
وليس بدولة منزوعة السالح كما يريد عباس
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 افربساء ٢٥ طظ ذي التةئ ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٥ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ طـ    ٤     السثد ١٩٨

أتضام الجواج شطط غثِش أسداء الطةظئ تائسعط لفتضام 
فتضام  أبر  أي  وإزالئ  لدربعا  الئاب  عثا  شغ  الحرسغئ 
الئاي تسإ تسئغرعط، سطما أن الئاي ضان غسظ الصعاظغظ 
وشص الحرغسئ اإلجقطغئ. شالطةظئ أصرت الفاتحئ إذا تمئ 
وشص اإلجراءات اإلدارغئ والاراتغإ الةاري بعا السمض أي 
غغر  الممارجئ  تالئ  وشغ  طسئص،  بارخغص  ضاظئ  إذا 
السةظ  سصعبئ  إجصاط  الطةظئ  اصارتئ  لعا  المرخص 
واقضافاء بشراطئ طالغئ، أطا الجواج الحرسغ غغر المعبص 
لثى جعئ رجمغئ شصث اصارتئ الطةظئ سصعبئ بالسةظ 
الماجوج  تعظج  شغ  شغسةظ  (ص ٩٤).  أحعر  طثة ٣ 
زواجا حرسغا والجاظغ غشرم طالغا!! ضما أطرت الطةظئ بإلشاء 
افتضام الماسطصئ بالمعر، وشغ عثه لط غسعدوا لما ساد 
إلغه سمر رضغ اهللا سظه. أطا شغ خخعص وقغئ الصاخر 
شصث أطرت الطةظئ بـ"تتصغص المساواة بغظ افب وافم شغ 
المعاشصئ سطى زواج ذفطعما الصاخر" (ص ١٩٦)، وشغ 
عثه إجماع الفصعاء، ولثلك ق تاجئ إلى الرد سطى عثه 
الافاعات المئشدئ شعغ ذئصا لمظعةغئ الاائع لفتضام 
اإلجقطغئ الاغ بصغئ شغ المةطئ ضما أسطظعه شغ ظثوة 
الاصثغط لاصرغرعط. وشغ خخعص السثة اسائرت الطةظئ 
أظه "صث سفا الجطظ سطى السثة" (ص ١٥٥) طسططغظ ذلك 
بأن الطإ غسمح الغعم باتثغث الظسإ، طع طا شغ عثا 
الظاتغئ  إلى  الظزرة  شاصاخرت  أخرى  شعائث  طظ  اإلجراء 
التغعاظغئ، وعثا طظ طأتاه ق غساشرب. وضان طظ باب 
الشرغإ  وطظ  الفصثان.  وسثة  افرططئ  سثة  إلشاء  أولى 
السةغإ تابسئ الطةظئ تربعا سطى افتضام الحرسغئ تاى 
رئاجئ  وطفععم  تتثغثعا  شغ  الجوجغئ  العاجئات  شغ 
السائطئ بإلشائه. ضما ظاصدئ طفععم الظفصئ شغ اإلجقم 
وتخرته شغ تال تاجئ الجوجئ لثلك... شطط تئص عثه 

الطةظئ تضما حرسغا إق وسضساه أو ألشاه.
ولط تضاش الطةظئ بمةطئ افتعال الحثخغئ تاى ذالئ 
الطعاط  جرم  الثي   ٢٣٠ شخطعا  شغ  الةجائغئ  المةطئ 
الطعاط  لاةرغط  طعجئا  الطةظئ  ترى  ق  إذ  والمساتصئ 
والمساتصئ بغظ الرّحث (ص ٤٢)... ضما تسرضئ فتضام 
الضفر والردة والثروج سطى اإلجقم داسمئ ضض أحضال 

الترغئ سطى الظمط الشربغ الضاشر اقجاسماري.
شغ الثاام ق بث طظ اإلحارة إلى أن طظ أبرز الاعخغات 
المغراث.  شغ  المساواة  طسألئ  الرئغج  تئظاعا  والاغ 
شالطةظئ والرئغج غرون أن ظزام اإلرث عع ظزام بحري 
الثظغعغئ،  المساطقت  طظ  شعغ  الفصعاء  اباثاء  أظاةه 
وأن  (ص ١٩/١٨).  السئادات"  أو  السصائث  طظ  "ولغسئ 
الفرق والمثاعإ اخاطفئ شغ تعزغع الارضئ شثطخئ إلى 
أظه "غاسغظ الاثطغ سظ الاظزغط التالغ لطمعارغث برطاه 
ووضع ظزام جثغث" (ص ١٨٦). شاصارتئ الطةظئ تشغغر 
سطى  المساواة  سطعغئ  غةسض  الثي  الظتع  سطى  المغراث 
افظبغغظ"،  تر  طبض  "لطثضر  صاسثة  الرباظغئ  الاعخغئ 
وتارضا سطعغئ العتغ الصرآن والسظئ إلى خساجئ سطعغئ 

الثجاعر المساعرد طظ افسثاء.
وبثلك غائغظ طظ تصرغر الطةظئ بق حك أن الرئغج إظما 
غسسى جاعثا بعثا المحروع إلى ضسإ طرضاة الشرب 
وأتئاسه شغ بقدظا ذاطسا شغ طجغث طظ المثغعظغئ المثلئ 
وشصا لاعخغات اقتتاد افوروبغ لسظئ ٢٠١٦، طاظاجغا 
طرضاة ربه الثي خطصه ورزصه طظ ضض الثغرات. ولغسطط 
الرخغص أن تعظج لظ تأضض ببثغغعا وإن جضئ حغاذغظ 
السغاجئ ودسمعط ضض روغئدات السالط، شالترغئ التصئ 
طظ تعظج طظئسعا. ضما أذضر الرئغج وأتئاسه بمصعلئ 
تعظسغئ حسئغئ حعغرة "السةعز عجعا العاد وعغ تظادي 
بأسطى خعتعا السام سام خابئ" (سام غشاث شغه الظاس 

 (بسث سصعد سةاف
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

الاابسئ  اإلظسان  لتصعق  الساطغئ  المفعضغئ  أخثرت 
لفطط الماتثة افربساء ٢٩ آب/أغسطج ٢٠١٨م تصرغرا 
تعل اظاعاضات تصعق اإلظسان شغ الغمظ، واتعط الاصرغر 
ضق ذرشغ الترب شغ الغمظ باظاعاك تصعق اإلظسان، 
وخعل  وتسطغض  والاسثغإ،  السرغئ  وبالسةعن 
المساسثات لطسضان واجاعثاف المثظغغظ، وغغر ذلك 
طما ورد شغ الاصرغر، إق أن الاتالش بصغادة السسعدغئ 
افظئاء  وضالئ  به  أشادت  طا  وشص  الاصرغر  ذلك  اجاظضر 
افطمغ  الاصرغر  إن  الاتالش  وصال  (واس)،  السسعدغئ 
المساسثات  وخعل  تسعغض  بسثم  طشالطات  تدمظ 
لطسضان، وتةاعض أجئاب الظجاع وعغ اظصقب التعبغغظ 

سطى الحرسغئ شغ الغمظ، ضما جاء شغ بغان الاتالش.
وبثورعا رشدئ تضعطئ سئث ربه عادي الاصرغر افطمغ 
تشرغثات  شغ  ذلك  جاء  اإلظسان،  تصعق  اظاعاك  تعل 
ظحرعا وزغر اإلسقم الغمظغ طسمر اإلرغاظغ، الثي وخش 
الاصرغر افطمغ بأظه "ضاربغ"، ضما ورد شغ طعصع التثث 
ظئ، وصال العزغر الغمظغ إن تصرغر افطط الماتثة وخش 
زسغط التعبغغظ بصائث البعرة، بثق طظ تسمغاه صائث 
اإلرغاظغ  العزغر  وصال  اقظصقبغغظ،  صائث  أو  المطغحغا 
والمصاوطئ  العذظغ  الةغح  وخش  افطمغ  الاصرغر  إن 
أغفض  الاصرغر  أن  وأضاف  لعادي،  طعالغئ  بمطغحغات 
الثور اإلغراظغ وتجب إغران شغ لئظان، شغ إدارة أظحطئ 

التعبغغظ ودسمعط لعط بالمال والسقح.
وجطٌغ لطماابسغظ أن الاصرغر افطمغ جاء لطدشط سطى 
تضعطئ عادي لاصثغط تظازقت لخالح إحراك التعبغغظ 
شغ السططئ شغ الغمظ، طظ خقل المفاوضات افطمغئ 
أغطعل/ طظ  السادس  شغ  جظغش  شغ  جاةرى  الاغ 

جئامئر الةاري.
وِشغ السغاق ظفسه غأتغ طا ظحرته ختغفئ العاحظطظ 
(المساظثة  اإلطارات  بأن  الماضغ  افجئعع  بعجئ 
أئمئ  اغاغاقت  سظ  المسؤعلئ  عغ  عادي)  لتضعطئ 
جاظإ  إلى  الاصرغر  عثا  غةسض  طا  سثن،  شغ  المساجث 
ورصئ  غحضض  اإلظسان،  لتصعق  الماتثة  افطط  تصرغر 
ضشط واضتئ سطى تضعطئ عادي وطظ غصش خطفعا، 
الاابسئ  الصعات  تسغطر  الاغ  السربغئ  اإلطارات  وعغ 
طثغظئ  شغعا  بما  الةظعبغئ  المظاذص  طسزط  سطى  لعا 
سثن. وصث أحار تصرغر واحظطظ بعجئ أن المساسمرة 

ختغفئ  "ظحرت  "باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٠٨/٢٥م)  ١٤٣٩عـ،  التةئ  ذو   ١٤ السئئ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  ظحر 
"الضعظفغثغظسغال" اإلجئاظغئ تصرغرا، تتثبئ شغه سظ الاطعغر السرصغ الثي غاسرض له طسطمع الروعغظةا سطى غث 
التضعطئ الئعرطغئ. شسطى الرغط طظ طرور أضبر طظ جظئ سطى تعةغرعط، لط غامضظعا طظ السعدة إلى دغارعط، ولط 
غتخطعا سطى تص الطةعء، لغاتعل أبظاؤعط إلى جغض ضائع، طتروم طظ أبسط تصعصه. وظصطئ الختغفئ سظ طارغا 
جغمعن، طظسصئ أظحطئ أذئاء بق تثود شغ بظشقدغح، أن سمطغئ الاعةغر الةماسغ لطروعغظةا بثأت صئض جظئ، 
وصث تدرر طظعا أضبر طظ ٧٠٠ ألش إظسان اضطروا لطعروب طظ بعرطا. وغسغح عآقء افشراد اآلن شغ طثغمات 
تفاصر لطاظزغط والئظغئ الاتاغئ، وصث باتعا غمبطعن طةمعسئ سرصغئ طتاخرة داخض دواطئ طظ المساظاة والزطط إلى 
طا ق ظعاغئ. وأضاشئ طارغا أن "الروعغظةا شغ بظشقدغح طدطرون لطئصاء داخض تثود المثغط، وبالاالغ جطئعا 
تصعط شغ ترغئ الترضئ، وأغطئعط غفاصرون إلى الماء الظزغش والتماطات والمراتغخ. ضما ترطعا طظ الاسطغط 
والعظائش والرساغئ الختغئ، وغسغحعن شغ طظازل طخظعسئ طظ الثغجران والطثائظ. وظصطئ الختغفئ سظ شراد 
وغاغفغظ، طثغر طظزمئ وورلث شغةظ بظشقدغح، أن "القجؤغظ غرغثون طظا أن ظاثضر أظعط بحر طبطظا وأظعط ق 
غجالعن طعجعدغظ عظا. وتعجث أطعر طسثودة صث تتسظئ طظث السظئ الماضغئ، وق غجال طظ غغر الممضظ إسادتعط 
إلى دغارعط سطى المثى المظزعر". ضما أضث شراد وغاغفغظ أن افوضاع الاغ تسغحعا أصطغئ الروعغظةا شغ طثغط 
القجؤغظ طأجاوغئ، تغث غساظعن طظ الفصر واقضازاظ، سطى الرغط طظ الةععد الاغ تئثلعا أضبر طظ ١٠٠ طظزمئ 
إغابغئ دولغئ، تسمض إلى جاظإ افطط الماتثة وتضعطئ بظشقدغح لاتسغظ افوضاع. وأردف وغاغفغظ أن "أغطئغئ 
افذفال وسائقتعط ساظعا طظ جظعات طظ اقضطعاد والسظش شغ بعرطا. والغعم، ق غجالعن غاسرضعن لطمثاذر بما 
أظعط طعةرون، ق غاماسعن بـ(المعاذظئ) شغ بعرطا وق غتمطعن خفئ القجأ شغ بظشقدغح". وأضثت الختغفئ 
أن طظزمئ افطط الماتثة تسائر أن طا تاسرض له أصطغئ الروعغظةا المسطمئ عع سمطغئ تطعغر سرصغ تصغصغئ، 
وعع طا تظفغه التضعطئ الئعرطغئ. وشغ افبظاء، ق غجال أبظاء الروعغظةا طتروطغظ طظ ضض تصعصعط، وغسةجون سظ 

السعدة إلى بقدعط، ولط غتخطعا سطى تص الاابسغئ شغ بعرطا أو خفئ الطةعء شغ بظشقدغح".

طئادرة السئسغ: العاصع وافعثاف

آب/أغسطج  غعم ١٣  الاعظسغ  الرئغج  إتثاث  بسث 
ضطفئ  الاغ  والمساواة  الفردغئ  الترغات  لةظئ   ٢٠١٧
بئطعرة وخغاغئ "اإلخقتات الاغ غتااج إلغعا الظزام 
الفردغئ  الترغات  طةال  شغ  الاعظسغ  الصاظعظغ 
 ٦ شغ  تصرغرا  الطةظئ  عثه  تصثغط  وبسث  والمساواة"، 
تجغران/غعظغع ٢٠١٨ إلى الرئغج لسرضه سطى طةطج 
الظعاب ضمحروع صاظعن صام سطى جمطئ طظ اقظتراشات 
خراتئ  شغه  طسطظغظ  الاعظسغ،  الاحرغع  شغ  الحرسغئ 
الغعطغئ  التغاة  طظ  وأتضاطه  اإلجــقم  إبساد  تسمث 

لطمسطمغظ شغ تعظج.
ورغط المسارضئ الحثغثة شغ افوجاط الحسئغئ وأوجاط 
سغث ٠٨/١٣  وبمظاجئئ  السئسغ  تئظى  شصث  المبصفغظ 
طئادرة جائرة شغ المساواة شغ اإلرث وشغ ترغئ المرأة 
الاعظسغئ شغ الجواج طظ غغر المسطط. طسطظا بثلك الحعط 
افخغر طظ طسرضئ الصداء سطى طا تئصى طظ أتضام حرسغئ 

شغ خخعص افتعال الحثخغئ بتةئ اقجاعاد.
وججئغات  شروع  طظ  أصره  طا  سطى  غضاش السئسغ  ولط 
بض تسثى ذلك إلى افخعل والصعاسث الضطغئ الاغ ترطغ 
إلى عثم أجج الثغظ وشطسفاه بصخث إلشاء طفاعغط 
اإلجقم السصثغئ افجاجغئ. شضاظئ عثه الثطعة بتص، 
السمغض  تاى  وق  صئطه  طظ  أتث  سطغعا  غاةرأ  لط  جئصا 
الروتغ  الصائث  بعرصغئئ  الشربغ  لقجاسمار  السابص 
لطسئسغ، تغظ أخثر شغ جظئ ١٩٥٦ "طةطئ افتعال 
شغ  تضمظ  المحروع  شثطعرة  المحآوطئ.  الحثخغئ" 
خطعرة،  الاخعرات  أبرز  وطظ  به  جاءت  الاغ  افجج 
بآس الظزرة لمفععم الثقشئ شغ افرض وشساد الاخعر 
لسقصئ اإلظسان بثالصه طسامثغظ الظزرة الشربغئ الضاشرة 
بأن اإلظسان بسث خطصه وبسبه شغ الضعن جسض طظه ضائظًا 
"ترًا شغ عثا الاخرف (الضعن)، بما شغ ذلك إشساده أو 
إخقته" (ص ٨). ضما تسرضئ لمسألئ الاسعغئ بغظ 
افدغان وتسرغش الثغظ طظ طظططص الطةظئ افطمغئ الاغ 
الصرآن  شغ  جاء  سما  طظترف  بحضض  المساصث  سرشئ 
الحسإ  بععغئ  اإلجــقم  سقصئ  ترشئ  ضما  الضرغط. 
الاعظسغ، طسممغظ ظطما واشاراء تئظغ ضض شرد تعظسغ 
لسصغثة القئضغئ "القدغظغئ" الاغ شرضئ شغ المةامع 
شغآضث  دغظعا"  "اإلجــقم  سئارة  أطا  والةئر.  باإلضراه 
تضمغئ  صاسثة  ق  وخفغئ  صاسثة  أظعا  سطى  المحروع 
ق  والثولئ  طسطمعن،  الاعظسغغظ  أغطئغئ  أن  باسائار 
تضعن بأي حضض طظ افحضال خاضسئ ق لطصرآن الضرغط 
ذلك  أصر  ضما  وتثه  لطئرلمان  بض  الظئعغئ،  لطسظئ  وق 

الثجاعر، شـ"الثجاعر غسطع وق غسطى سطغه".
أطا الثدعع إلرادة الئرلمان افوروبغ والمةطج السالمغ 
لتصعق اإلظسان شعع طظ طصادغات "دجاعر شطثطان". 
بمفععم  تسطصئ  أخــرى  تترغفات  الاصرغر  اسامث  ضما 
سظ  غرغئئ  أجظئغئ،  غربغئ  وصعاسث  بمفاعغط  اقجاعاد 
اإلجقم تتئ طسمى "الصراءة" وطظاصحئ الظص الصطسغ 
بإسادة صراءته بما غثالش طثلعله الصطسغ، شق بابئ وق 
بعابئ لعط. طساسمطغظ جعرا وبعااظا شغ ذلك طسألئ 
السراق.  أرض  وتصسغط  السارق  وتث  صطعبعط  المآلفئ 
ضما تسرض الاصرغر إلى طفععم الترغات والثخعخغئ 
الفردغئ طرتضجغظ سطى الاخعر الشربغ لدعابط الصاظعن 
العضسغ. بط طفععم المساواة بغظ المرأة والرجض ذلك 
المحضض المساعرد طظ الشرب. عثا طظ ظاتغئ افجج، 
وصث تظاولاعا بسةالئ لعضعح طساداتعا فجج السصغثة 
اإلجقطغئ السطغمئ طظ جعئ ولفصثاظعا في طظعب شضري 
غساتص الرد سطغه شغ تصرغر الرعط الاسسئ المحارضغظ 
شغ عثه الةرغمئ، طشالطات تطئغج وتجغغش لطتصائص طظ 

جعئ أخرى.
خخعص  شغ  اصارتاه  وطا  الةجئغات  ظاتغئ  طظ  أطا 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث ذاذار (أبع غعجش)*ـ 

مسلمو الروهينجا يتحولون إلى جيل ضائع
في ظل تخاذل جيوش المسلمين عن نصرتهم

الاتالش السربغ وتضعطئ سئث ربه عادي 
غرشدان الاصرغر افطمغ لتصعق اإلظسان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ 

الئرغطاظغئ السابصئ سثن، تاتضط بعا صعى أطظغئ سثة، 
وأن السسعدغئ واإلطارات تاخارسان داخطعا، خقشا لما 
عع ظاعر بأظعما تطغفاان شغ الترب سطى التعبغغظ، 
المةطج  ططغحغات  تضعن  أن  الاصرغر  غسائسث  ولط 
اقظاصالغ - المثسعم إطاراتغا - طاعرذئ شغ اغاغاقت 
افئمئ شغ سثن، سقوة سطى ظعب اإلطارات شغ طتاربئ 

الثط السغاجغ اإلجقطغ ساطئ.
ورغط أن الاصرغر افطمغ جاء لغساثثم ورصئ جغاجغئ 
وسطى  التعبغغظ  تسظث  الاغ  الثولغئ  الصعى  لخالح 
شغ  تةرا  ألصى   - الاصرغر  أي   - أظه  إق  أطرغضا،  رأجعا 
المغاة الراضثة لغسطط الدعء سطى اقظاعاضات التصغصغئ 
واقظاعاضات  بض  الغمظ،  شغ  اإلظسان  وضراطئ  لتصعق 
لثطائه وطاله وسرضه، شمظ لط ُغصاض بأجطتئ أطرغضا 
الغمظ،  شغ  الظجاع  ذرشغ  تثسمان  الطاغظ  وبرغطاظغا 
شإظه غصاض شغ السةعن الاغ عغ خارج ذائطئ الصاظعن 
لثى ضق الطرشغظ، أو غصاض طاأبرا بافحغ افوبؤئ طبض 
طظ  أطمغئ  تصارغر  تثرت  الاغ  والضعلغرا  الثغفاغرغا 
ظاعغك  وسرضعا،  الئقد  ذعل  شغ  تظاحر  بالبئ  طعجئ 
وازدغاد  المتطغئ  السمطئ  واظعغار  افجسار  ارتفاع  سظ 

طسثقت الةرغمئ شغ الئقد.
وق  الغمظ،  شغ  الظجاع  أذراف  أن  افشص  شغ  غئثو  وق 
الثول اإلصطغمغئ والثولغئ المساظثة لعا، ق غئثو أظعا 
طسظغئ بإغصاف الترب أو السظاغئ بما أوخطاه الترب طظ 
تطك  غسظغ  طا  ضض  بض  والئحر،  لطحةر  ضاربغئ  طساظاة 
ضرجغ  طظ  طساتئ  أضئر  إلى  العخعل  عع  الصغادات 
لمخالته  التضط خثطئ لمخالح الشرب الضاشر وتأطغظاً 
التغعغئ شغ بقدظا، شغ العصئ الثي غمعت الظاس شغ 

حعارع المثن جعسا وضمثا!!
إن التض لفزطئ شغ الغمظ لظ غأتغ طظ أروصئ افطط 
الماتثة - السثو الاارغثغ لطمسطمغظ - ولضظ جغأتغ 
طظ إظجال أتضام اإلجقم طعضع الاطئغص، شغاط إغصاف 
الترب بغظ اإلخعة، وذرد الضاشر المساسمر وطخالته 
فعطعا،  والثغرات  البروات  سطى  والتفاظ  الئقد،  طظ 
وبإصاطئ أتضام الحرع شغ التضط واقصاخاد والاسطغط 
اإلجقم  أسثاء  جغثسأ  وبعثا  التغاة،  أظزمئ  وضاشئ 
وأسعاظعط وجاسعد سجة المسطمغظ بإذن اهللا، ولغج 

 ذلك سطى اهللا بسجغج

ظحر طعصع جرغثة (المثن اإللضاروظغئ، افربساء ١١ ذو التةئ ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٨/٢٢م) خئرا جاء شغه: "خقل خطابه أطام 
تةمع فظخاره شغ وقغئ شغرجغظغا، لغض البقباء، وخش تراطإ صراره الماسطص بالصثس بأظه "حغء جغث ضان غةإ شسطه 
إذا ضان لطسقم طع الفطسطغظغغظ أن غاتصص شغ غعم طا". وصال: "لصث جتئظا الصثس طظ ذاولئ الئتث. شغ ضض طّرة 
ضاظئ عظالك طفاوضات جقم لط غارضعا شرخئ إلبارة إحضالّغئ اقساراف بالصثس ساخمئ (لعط)، لثلك صطئ "دسعظا 
ظستئعا طظ الطاولئ". وتابع: "شغ المفاوضات، جاثشع (إجرائغض) بمظاً أضئر، فظعا أخثت حغؤاً صّغما جثًا، لضظغ جتئئ 
عثا المعضعع طظ الطاولئ". ووسث تراطإ السططئ الفطسطغظغئ بأظعا جاتخض سطى "حغء جغث جثًا طصابض ظصض 

السفارة، فظه "جاء دورعا عثه المرة"، طظ دون ذضر طجغث طظ الافاخغض".
: طا زال تراطإ افتمص غاساطض طع صداغا المسطمغظ ضاساططه طع المداربات المالغئ والخفصات الاةارغئ،   
شغخرح "لصث جتئظا الصثس طظ ذاولئ الئتث"، وبأظه تسط الصثس لخالح ضغان غععد باساراشه بعا ساخمئ لضغان 
غععد وظصض جفارة بقده لعا؛ وعثا غئاء جغاجغ وجعض شغ إدراك واصع صدغئ شطسطغظ، شالصثس طربعذئ 
بسصغثة المسطمغظ وق غمضظ لصعى افرض صاذئئ أن تفخض بغظ عثه الصدغئ السصثغئ وافطئ اإلجقطغئ، ضما ق 
غمضظ لصعى افرض ولع اجامسئ أن تجغض جعرة اإلجراء طظ الصرآن الضرغط. أطا وسث تراطإ لطسططئ الفطسطغظغئ 
بمصابض شعع إطسان طظه شغ الادطغض، شتاى لع رضغئ السططئ بثلك المصابض - وعغ طظث ظحأتعا ططغئ لطثول 
اقجاسمارغئ وأداة لاظفغث جغاجاتعا تالعا شغ ذلك تال افظزمئ السمغطئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ - إق أن 
أعض شطسطغظ وافطئ اإلجقطغئ لظ غصئطعا بأغئ خفصئ طصابض أرضعط وطسرى ظئغعط ، وعط شغ رباط تاى 

تاترك جغعش المسطمغظ لاترغر افرض المئارضئ وتطعغرعا طظ دظج غععد.

لن يرضى أهل فلسطين والمسلمون 
عن تحرير كامل فلسطين بديال
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