
الاترغر،  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ،  ضاطئ  ظزمئ 
شغ جاطسئ بغرزغئ شغ افرض المئارضئ طسرضا سطمغا 
لثغظه  اهللا  اجائاعا  أطئ  اإلجقم  "أطئ  بسظعان:  طمغجا 
وغةإ سطغعا تخثر افطط شغ الخظاسات واقخاراسات". 
اجامر المسرض لمثة أربسئ أغام وجط تدعر قشئ 
طظ افجاتثة والطقب والمعظفغظ وصث زار المسرض 
بقبئ  سطى  المسرض  احامض  المثارس.  ذقب  بسخ 
أصسام رئغسغئ؛ سرض الصسط افول طظه سحرات الخعر 
الاغ تآضث أّن طا ظحاعثه طظ تصثم سطمغ وتضظعلعجغ 
شغ طسزط المةاقت شغ تغاتظا المساخرة، طئظغ بحضض 
افوائض  المسطمغظ  سطماء  له  تعخض  طا  سطى  بآخر  أو 
طسزط  شغ  وذلك  وتطعر،  واضاحاشات  اخاراسات  طظ 
المةاقت السطمغئ؛ طظ ذإ وشطك ورغاضغات وعظثجئ 
وخظاسئ افجطتئ، والصثرات الئترغئ والئرغئ. أطا الصسط 
اقضاحاشات  طسزط  وراء  الثاشع  أّن  أظعر  شصث  الباظغ 
واقخاراسات الاغ تعخض لعا المسطمعن افوائض، ضان 
الاصثم  طظ  الحعاعث  بسخ  سارضاً  السزغط،  اإلجقم 
والاطعر شغ المةال السسضري، الثي ضان اجاةابئ لصعله 
ةٍ...﴾، وضثلك شغ  ا اْسَتَطْعُتم مِّن قُوَّ واْ لَُهم مَّ ِعدُّ

َ
تسالى: ﴿وَأ

طةال المغضاظغضا، واخاراع السثغث طظ الساسات المثاطفئ 
لطتفاظ سطى العصئ وتتثغث طعاسغث الخقة بثصئ، وشغ 
طةال الطإ وغغرعا. أطا الصسط البالث شصث جسى إلى 
الاأّضغث سطى أّن سعدة المسطمغظ لخثارة ورغادة السالط 
لصرارعط  باجاسادتعط  طربعذئ  وسطمغاً،  تضظعلعجغاً 
ضما  ضعئغئ  جظغظ  غساشرق  لظ  ذلك  وأّن  السغاجغ، 
غزظ الئسخ، بض جغضعن جرغسا إن حاء اهللا، وذلك 
وداشع  وخئراء  خام  طعاد  طظ  المصعطات،  جمغع  لاعشر 
شغثغع  طصاذع  سرض  تط  وصث  عثا  وغغرعا.  "المئثأ" 
طظ خقل حاحات حرتئ بحضض قشئ وحغص بخمات 
المسطمغظ وإبثاساتعط شغ طةال السطعم بضاشئ أظعاسعا، 
واساماد السطعم التثغبئ سطى عثه اإلبثاسات. وتدمظ 
المسرض ضثلك تعزغع ططعغئ تتمض رجالئ المسرض 
وبسخ طصاطفات طظ ضاغإ، "جغاجئ الاخظغع وبظاء 
تجب  فطغر  اإلجقم"،  ظزر  وجعئ  طظ  خظاسغا  الثولئ 
الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ، تآضث 
تخظع  طخاظع  وجعد  عع  الاخظغع  جغاجئ  طتعر  بأّن 
اآلقت، وأّن بقدظا ططغؤئ بضض طا غطجم طظ طعاد خام 
إلغةاد البعرة الخظاسغئ، وأّن البعرة الخظاسغئ تصادغ 
البعرة سطى الظفعذ افجظئغ. ضما اتاعى المسرض سطى 
لعتات لفائ اظائاه الجوار، تسطط إتثاعا الدعء سطى 
لسطماء  شدض  طظ  الشرب  سطماء  بسخ  به  اسارف  طا 
اغاغال  تئغظ  وأخرى  التثغبئ،  السطعم  سطى  المسطمغظ 
سطماء المسطمغظ سطى غث المعجاد بظسإ واضتئ شغ 
جمغع الاثخخات دون أن تفرق بغظ الرجال والظساء. 
أطا البالبئ شاثعض المحاعث بسثد السطماء الثي غصرب 
طظ ططغعظغ سالط طسطط، ترضعا بقدعط وعاجروا إلى 
بقد الشرب. إّن الجائر لطمسرض خرج بفضرة طفادعا أّن 
السعدة قصاساد ذروة المةث واتادان السطط والسطماء 
التصغصغئ،  الرساغئ  تمارس  دولئ  ظض  شغ  إق  غضعن  ق 
ق  لقظسان  خثطئ  السطط  لغضعن  باإلجقم  تتضط 
سطى  والطقب  افجاتثة  أبثى  وصث  عثا  سطغه.  وباقً 
اخاقف تعجعاتعط طقتزات طضاعبئ وحفعغئ تحغث 
إلظةاته، وططالئغظ  بثلئ  الاغ  وبالةععد  بالمسرض 
ضاطئ  لحئاب  وطامظغظ  الممغجة،  افسمال  طظ  بالمجغث 

العسغ الثغر والمجغث طظ السطاء.

اسائر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ أن الةرغمئ الظضراء، الاغ ارتضئعا جغح ضغان غععد الشاخإ حرق 
طثغظئ خان غعظج، وتشعله شغ صخفه العمةغ سطى صطاع غجة، دلغض إضاشغ سطى سظةعغئ ذلك الضغان المست 
وغطرجاه. جاء ذلك شغ تخرغح ختفغ لفجااذ خالث جسغث، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 
المئارضئ شطسطغظ، والثي أضث شغه أن بئات أعض غجة وخمعدعط، رغط صطئ سثدعط وخفغش جقتعط، غبئئ - ضما شغ 
ضض طرة - عحاحئ ضغان غععد وسثم صثرته سطى المعاجعئ شغ طسرضئ تصغصغئ، وعغ رجالئ واضتئ لضض طظ غجسط 
ترخه سطى غجة وأعطعا ودشع افذى سظعط ووصش إجرام غععد ضثعط، بأن الاترك الخادق لاتصغص ذلك عع باترغك 
الةغعش، وتسثغر ضض طا تمطك افطئ طظ أجئاب الصعة لطاخثي لعثا الضغان المةرم، وتترغر افرض المئارضئ شطسطغظ 
ضاططئ. واسائر جسغث أن طساسغ العجاذئ طظ صئض افظزمئ، ودسعات ضئط الظفج، وتبئغئ طا غسمى باتفاصغات 
الاعثئئ، جعاء طظ الظزام المخري أو الصطري، عغ خثطئ لغععد وخغاظئ فعض غجة وتدتغاتعط، وطتاولئ قجاشقل 
عثه الثطاء الجضغئ لامرغر طثططات المساسمرغظ. ووجه جسغث رجالئ لفخائض المصاوطئ تثرعا شغعا طظ اقجاماع 
لاطك افظزمئ والرضعن إلغعا، وظختعا بصطع أي اتخال طسعا شق ذائض طظعا وق خالح، وق غأتغ طظعا إق الحر والاآطر، 
ودساعا لاةاوز عثه افظزمئ واقظطقق إلى رتاب افطئ الاغ تطعب ألسظاعا بالثساء بالظخر فعض شطسطغظ، وتاحعق 

لاجتش ظتع افرض المئارضئ شاترر غجة وضض شطسطغظ وتطعر افصخى طظ رجج غععد المتاطغظ.
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بصطط: افجااذ أبع المساج باهللا افحصر

إن ذضرى المعلث الظئعي الحرغش عغ ذضرى تغاة 
عغ  بسغظه.  طتثد  غعم  ذضرى  ولغسئ  بأضمطعا، 
ذضرى، إضراطعا غضعن بإذاسئ الرجعل  طثى التغاة، 
ولغج بإصاطئ اقتافاقت الثغظغئ شغ غعم طظ السظئ 

شتسإ، شعغ ذضرى سمض ولغسئ ذضرى تسطغض.
طظ عثا الفعط لطثضرى شإظظا ظثسع جمغع المسطمغظ 
أن غمابطعا جغرته ، صال تسالى: ﴿لََقْد اَكَن لَُكْم 
َْوَم  ْ َوا  َ ابَّ يَرُْجو  اَكَن  لَِّمن  َحَسَنٌة  ْسَوٌة 

ُ
أ  ِ ابَّ َرُسوِل  يِف 

إِن  ﴿قُْل  جئتاظه:  وصال  َكثرِيًا﴾.   َ ابَّ َوَذَكَر  اْآلِخَر 
ُ َويَْغِفْر لَُكْم  َ َفاتَّبُِعوىِي حُيْبِْبُكُم ابَّ ُكنُتْم حُتِبُّوَن ابَّ

ُ َلُفوٌر رَِّحيٌم﴾. ُذنُوَبُكْم َوابَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  سمقء اإلظةطغج غترزون تصثطا طغثاظغا 

    غةسطعط غثعئعن إلى السعغث بضسإ أسطى ...٢
-  المسؤعل الضئغر 

    ُغسغث ترتغإ المحعث السغاجغ شغ تعظج ...٢
-  شطسطغظ بسث ٣٠ ساطا طظ إسقن اقجاصقل!! ...٣

-  طا الثي غثفغه ضثب 
    وجائض اإلسقم الروجغئ سطى تجب الاترغر؟ ...٤

-  "طظاثى السقم الثولغ شغ بارغج"
   ظاعره شغه الرتمئ... وباذظه طظ صئطه السثاب!! ...٤
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ضطمئ السثد

أدلى الرئغج الفرظسغ طاضرون باخرغتات ربما غضعن 
السالط بسثعا أطام ظعع جثغث طظ أظعاع الخراع الثولغ، 
الثي غتضط سقصئ الصارة السةعز طع أطرغضا، ولظصض بأن 
طا ضان تتئ الطاولئ أضتى شعصعا شصث صال الرئغج 
الفرظسغ: بأظه (بات سطى أوروبا أن تسمض سطى إظحاء 
جغح أوروبغ لتماغئ أوروبا طظ روجغا والخغظ، بض 
وربما تماغئ أوروبا طظ أطرغضا، وصال أغدا: تغظ أرى 
الرئغج تراطإ غسطظ اظستابه طظ اتفاصغئ ضئرى لظجع 
شغ  أوروبا  شغ  الخعارغت  أزطئ  بسث  ُأبرطئ  السقح، 
البماظغظات، طظ غضعن الدتغئ؟ وأجاب أوروبا وأطظعا)، 
وعع غصخث اقتفاصغئ الاغ وصساعا أطرغضا وروجغا شغ 
رغشان  بغظ  المظخرم،  الصرن  طظ  البماظغظات  طظاخش 
الخعراغت  تزر  سطى  ظخئ  والاغ  وغعرباتحعف، 
طاعجطئ المثى طظ الارجاظاغظ افطرغضغئ والروجغئ، 

والاغ أسطظ تراطإ اظستابه طظعا.
إن أوروبا باتئ تثرك أضبر طظ أي وصئ طدى، أن أطرغضا 
ضاظئ وق زالئ تصاطر سطى اقتتاد افوروبغ ودوله طع 
اقجاماع  وطا  أخرى،  أتغاظا  الخغظ  وطع  أتغاظا،  روجغا 
الثي جمع وزغري خارجغئ الئطثغظ والثي جغأتغ بسثه 
اجاماع الجسغمغظ افطرغضغ والخغظغ سظعا بئسغث، شإذا 
رأت أطرغضا أن طخطتاعا ترك أوروبا قباجاز روجغا شسطئ، 
وإذا رأت أن طخطتاعا طع الخغظ بسث عاتغك المصاربئ، 
أن تعلغ وجععا لقتتاد ودوله شسطئ ضثلك، جغما وعغ 
ترى أن تراطإ عثا الماععر ودولاه طظ خطفه ق تضاد 
تصر سطى صرار، شما ضان طمظعسا بافطج الصرغإ، ربما 

غخئح طئاتا والسضج ضثلك.
إن أوروبا لئبئ سحرات السظعات أصرب طا تضعن طتمغئ 
رساغئ  ساتصعا  سطى  أخثت  أن  طظث  شأطرغضا  أطرغضغئ، 
تةغغح  أرادت  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث  السالط 
السالط ضث اقتتاد السعشغغاغ تغظعا، وعثا طا دساعا 
إلى أن تصعم بثور الصائث لطسالط، شضاظئ تثشع الضبغر 
تطش  شأظحأت  روجغئ،  أذماع  أي  طظ  أوروبا  لتماغئ 
ضاظئ  وصث  المعمئ،  بعثه  لغصعم  افذطسغ،  حمال 
تساسمطه وتثشع المئالس الطائطئ طظ أجض بصاء التطش، 
ولط تضظ تظزر لثول اقتتاد الاغ ق تضاد تثشع الظجر 
بسث  تشغر  افطر  ولضظ  الثشاسغئ،  طغجاظغاه  طظ  الغسغر 
سطى  تمظ  باتئ  أطرغضا  شإن  الماععر،  تراطإ  طةغء 
لسصعد  وروجغا  الخغظ  وجه  شغ  سظعا  دشاسعا  أوروبا 
وإق  لطتطش،  طثشعساتعا  بجغادة  وتطالئعا  بض  خطئ، 

شإظعا صث تسغث الظزر بئصائعا شغه.
شغعا  واذأته  والاغ  الفرظسغ  الرئغج  تخرغتات  إن 
وإظما  جثغثة،  لغسئ  طغرضض،  افلماظغئ  المساحارة 
الةثغث شغعا أظعا صفجت شعق الطاولئ، بسث أن ضاظئ 
تتاعا، وإق شإن شرظسا جئص لعا أن جاصئ تسع دول 
صئض سثة جظعات، طظ أجض إظحاء صعة تثخض جرغسئ 
أوروبغئ، وصئطعا تط إدخال الغعرو سمطئ أوروبغئ طعتثة، 
تظاشج الثوقر شغ المساطقت الاةارغئ السالمغئ، ولغج 
بئسغث أظعا شغ السام الفائئ وطع دول اقتتاد أجسئ 
بعثف  ططغارات  بسثة  الثشاسغ)  (الخظثوق  غسمى  طا 
تطعغر صثرات الصارة سسضرغا، شافطر تثرضه شرظسا جغثا، 
ولغج جرا ولضظه ضما صطظا ذفا سطى السطح، وصث تسمث 
الرئغج الفرظسغ أن غاتثث بعثا افطر صئض اقجاماع 
الثي جمسه بالرئغج افطرغضغ، وصث غرد تراطإ سطى 
خفتاه صائق: ربما بات سطى شرظسا أن تثشع طساتصاتعا 

لطتطش صئض أن تفضر شغ عثا افطر.
إن طا دشع شرظسا وألماظغا لقجاسةال شغ عثا افطر عع 
تخرشات الثولئ افولى شغ السالط أتادغئ الةاظإ، شفغ 
طةال اقتفاق الظعوي بغظ إغران والثول السئ، ضربئ 
أطرغضا سرض التائط باقتفاق، طع سطمعا بأن المادرر 
افضئر طظ إظعاء اقتفاق عع أوروبا، طع طا غساائع عثا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طظث بثاغئ حعر تحرغظ افول/أضاعبر ضبفئ التضعطئ 
طآتمر  سصث  بحأن  وتخرغتاتعا  اتخاقتعا  اإلغطالغئ 
دولغ خاص بثراجئ العضع الطغئغ والثروج بثارذئ 
طثغظئ  واخاغرت  لغئغا،  شغ  السغاجغ  لطتض  ذرغص 
بالغرطع شغ ججغرة خصطغئ المعاجعئ لطسعاتض الطغئغئ 

طضاظاً قظسصاد عثا المآتمر.
باخرغح  المآتمر  طسائصاً  جقطئ  غسان  سطغظا  وخرج 
عثا  ظعاغئ  شغ  اظاثابات  تخعل  إطضاظغئ  شغه  غظفغ 
السام ضما ضان طصررًا شغ "طآتمر بارغج" المظسصث شغ 

أغار/طاغع الماضغ.
غظفث  ولط  بارغج  طآتمر  طثرجات  ضض  ذعغئ  شصث 
سطى  إغةابغ  تأبغر  لعا  غضظ  ولط  بالضاطض  حغء  طظعا 
جغر افتثاث شغ لغئغا، بض ضض طا أدت إلغه عع إسطاء 
وعثا  درظئ،  طثغظئ  لاثطغر  العصئ  طظ  طجغثًا  تفار 
غئثو أظه عع المصخعد تخعله دولغاً. شصث رأغظا وتغرة 
السئث افطمغ بطغئغا تاخاسث، شصث اتدح الثور الثطغر 
الثي تصعم به بسبئ افطط الماتثة شغ لغئغا طع تعصغع 
العبغصئ المحآوطئ، وبغصئ "الخثغرات" وطا ظحأ سظعا طظ 
تحضغض تضعطئ السراج "الطصغطئ" الاغ صادت وق زالئ 
تصعد سمطغئ السئث بالئقد. إذ إظعا طظث وخعلعا تتالفئ 
طع سثد طظ ططغحغات طتطغئ شغ ذرابطج باصثغمعط 
ضتماة لطرابطج الساخمئ، وألئساعط بعب الحرسغئ بسث 
أن تط اتاعاء صادتعا طظ ذرف جفارات الثول الضئرى 
الاغ صاطئ باسعغض وخعل السقح التثغث إلى عثه 
المطغحغات بالرغط طظ وجعد صرار دولغ غمظع ذلك، طع 
طا صاطئ به تضعطئ السراج طظ تسعغض سمطغات السطع 

سطى المال السام لخالح عثه المطغحغات وصادتعا.
وتدثمئ عثه المطغحغات وتعّرطئ تاى أخئتئ جغفًا 
طسططاً سطى رصاب الظاس بسضعت ورساغئ عثه التضعطئ 
وبسبئ افطط الماتثة وطا ظاب طظ عثه اإلجراءات وعثه 
أزطئ  طصثطاعا  وشغ  افزطات  اجافتال  طظ  السغاجئ 

جعى  لغسئ  تصغصاعا  شغ  عغ  الاغ  السغعلئ"  "ظصص 
"ضثبئ سرغدئ"، شعثه التضعطئ طظث وخعلعا زادت طظ 
وتغرة ذئاسئ السمطئ بأضبر طما ضاظئ سطغه شغ العصئ 
عثه  ضض  شأخئتئ  جغعلئ،  أزطئ  شغه  تضظ  لط  الثي 
المطغحغات وعثا الضط العائض طظ الفاجثغظ المطاخصغظ 
بعثه التضعطئ غمارجعن سمطغات الظعإ الغعطغ لطمال 
السام شغ الئقد، وجّر الئقد جرغساً لتاشئ اإلشقس، وعثا 
طا تسسى إلغه بسبئ افطط الماتثة بصغادة غسان جقطئ 
فظعط  اقجاسمارغئ؛  لطثول  السام  العضغض  باسائارعا 
بثلك غخطعن بالئقد إلى تالئ اإلظعاك الاام، شغسعض 
بغظ  العقءات  طاسثد  جقطئ  ششسان  سطغعا،  السغطرة 
شرظسا والثول افوروبغئ افخرى طبض برغطاظغا وألماظغا 
وإغطالغا، طع جسغه الثؤوب إلرضاء أطرغضا شغ حثص 

سمغطعا تفار رأس السئث شغ الئقد.
غغر أن عثه الئسبئ بسث طآتمر بارغج بثأت تراوح طضاظعا 
ولط تساطع شسض حغء بض تراجسئ تاى سما ضان طصررًا 
طما  اإلغطالغ  اقظجساج  بفسض  الثولغ  بارغج  لصاء  شغ 
جرى شغ بارغج، وصث خرجئ بسخ الختش اإلغطالغئ 
غعطعا بسظاوغظ طسئرة سظ عثا طظ طبض "طاضرون غسرق 
لغئغا"، شطط غمخ العصئ ذعغقً إق وإغطالغا تصرر أظعا 
بأطعر  طاثرسئ  لطغئغا  دولغ  طآتمر  لسصث  تتّدر  جعف 
سثة طظ طبض العةرة غغر الحرسغئ طظ لغئغا وطظ طبض 
سرصطئ سمطغئ تخثغر الشاز والظفط إلى إغطالغا وأوروبا 
افوروبغ  اقتتاد  شغ  صرارًا  اتثثوا  أغام  وطظث  وغغرعا. 
بإخرار طظ إغطالغا بأن لعط التص شغ خغث افجماك 

طظ حعاذأ لغئغا وداخض طغاععا اإلصطغمغئ.
عثا وصث ظعر سطى أسداء عغؤئ افطط ظحاط طتمعم 
"سمطغئ  طسمى  تتئ  افخغرة  افتثاث  اظثلسئ  سظثطا 
تطعغر ذرابطج"، وشغ السغاق ذاته تترضئ تضعطئ 
السراج "الثجغسئ" بمةمعسئ طظ الاثابغر واإلجراءات 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

كتلة الوعي 
تختتم معرضا علميا الفتا 

في جامعة بيرزيت

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين:
إجرام يهود يتطلب تحرك الجيوش ال وساطات التهدئة

"ططئت" بالريطع ضسابصاته!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ 

/alraiah.net @ht_alrayah +AlraiahNet/posts info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

raya_no_209.indd   1raya_no_209.indd   1 19.11.2018   10:43:5819.11.2018   10:43:58



افربساء ١٣ طظ ربغع افول ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ٢٠٩

خعت طةطج ظعاب الحسإ شغ ٢٠١٨/١١/١٠ سطى طظح 
البصئ لصائمئ العزراء الةثد المسغظغظ شغ تضعطئ غعجش 
التضعطغ  الاسثغض  عثا  تط  وصث  أجئعع.  صئض  الحاعث 
شغ أجعاء ظجاسات تعل الخقتغات بغظ رئغج التضعطئ 
الثي  السئسغ  صائث  الئاجغ  والرئغج  الحاعث  غعجش 
خقشات  ووجط  الاتعغر،  شغ  اجاحارته  سثم  أسطظ 
باجاصاقت  تمغجت  تعظج  ظثاء  تجب  داخض  داخطغئ 
وبثسعة  الئرلمان  وظعاب  افسداء  خفعف  شغ  طااالغئ 
إلى  المسغظغظ  التضعطئ  وزراء  ضاشئ  الاظفغثي  طثغره 
اقخاغار بغظ اقجاصالئ طظ التضعطئ أو اقجاصالئ طظ 
تضعطئ  أخئتئ  بأظعا  لطتضعطئ  اتعاطات  طع  التجب، 

الظعدئ بسث اإلسقن سظ اظاعاء جغاجئ الاعاشص.
ولطعصعف سطى تصغصئ طا غةري بسغثا سطى المجاغثات 
اإلسقطغئ الاغ تاتضط شغعا السططئ ق بث طظ إدراك 
أن المحعث السغاجغ شغ تعظج غسغر طظث اظاثابات 
ترضئ  بغظ  الاعاشص"  "بسغاجئ  غسمى  طا  وشص   ٢٠١٤
طفروضئ  جغاجئ  وعغ  تعظج،  ظثاء  وتجب  الظعدئ 
ترضئ  طحارضئ  سطى  تصعم  السغاجغ  العجط  سطى 
الظعدئ شغ التضط، وطساظثة ظعابعا شغ الئرلمان لضض 
طصابض  التضعطئ  تصثطعا  الاغ  الاحرغسغئ  المئادرات 

بدسئ طظاخإ وزارغئ ق تسئر سظ وزظعا اقظاثابغ.
ططاجطئ  الفارة  عثه  ذعال  الظعدئ  ترضئ  ضاظئ  وصث 
سطى  الئرلمان  شغ  ظعابعا  خادق  وصث  السغاجئ  بعثه 
تطك  شغعا  بما  التضعطئ  صثطاعا  الاغ  الصعاظغظ  ضض 
الصعاظغظ المرشعضئ حسئغا ضصاظعن السفع سظ رجاقت 
الظزام السابص والثي جمغ زورا بـ"صاظعن المخالتئ"، 
والصعاظغظ المفروضئ طظ خظثوق الظصث الثولغ ضالظزام 
افجاجغ الةثغث لطئظك المرضجي، وصعاظغظ المالغئ الاغ 

رشسئ طظ صغمئ الدرائإ سطى الظاس.
أطا تجب ظثاء تعظج شصث دخض طظث ظعاغئ اظاثابات ٢٠١٤ 
شغ دواطئ طظ الثقشات الثاخطغئ واقجاصاقت الةماسغئ 
وتضعظئ  والئرلماظغئ  التجبغئ  السغاتئ  ظاعرة  وبرزت 
أتجاب جثغثة طظ حصعصه واظصسمئ ضاطاه الئرلماظغئ 
الئرلمان،  شغ  ضاطئ  ضأصعى  افول  طرضجعا  وشصثت 
وأخئتئ عغ الباظغئ بسث ضاطئ الظعدئ. وازدادت تّثة 
الثقشات داخض تجب الظثاء بسث تسغغظ غعجش الحاعث 
رئغسا لطتضعطئ وبثء تمطئ لمصاوطئ (الفساد) بسث أن 
تئغظ أن أغطإ الماعرذغظ طظ خشار الفاجثغظ الثغظ 
حمطاعط التمطئ عط طظ ظثاء تعظج وسطى سقصئ بضئار 
المسؤعلغظ شغه، وعضثا بثأت ترتفع افخعات المطالئئ 
ظثاء  لتجب  الاظفغثي  المثغر  طظ  التضعطئ  بإجصاط 
تعظج والثي عع ابظ السئسغ. عثه الثسعات الاصئ 
طع دسعات "اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض" إلصالئ رئغج 
التضعطئ ظاغةئ إخرار الحاعث سطى تظفغث الحروط الاغ 
شرضعا خظثوق الظصث الثولغ طظ تةمغث افجعر ووصش 
طظ  المجغث  وشرض  السمعطغئ  العظغفئ  شغ  اقظاثابات 

الدرائإ وإلشاء الثسط سطى المعاد افجاجغئ.
غساظغعا  الاغ  الثاخطغئ  المحاضض  طظ  وبالرغط  ولضظ 
اتتاد  وطظ  تجبه  إدارة  طظ  إصالاه  ودسعات  الحاعث 
الحشض وأتجاب المسارضئ إق أن سقصاته الثارجغئ الاغ 
 ٢٠١٧ تمعز/غعلغع   ١٠ شغ  فطرغضا  زغارته  بسث  ضعظعا 
السقصئ  وتعذغث  والفساد  (اإلرعاب)  بمضاشتئ  والاجاطه 
طع المآجسات المالغئ الثولغئ ضخظثوق الظصث الثولغ 
والئظك الثولغ، وبسث زغارته لئروضسغض واجاصئاله شغ 
الئرلمان افوروبغ شغ ٢٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ ولصائه بضئار 
المسؤعلغظ شغه وتصثغمه وسعدًا بإبرام اتفاق الحراضئ 

المعجع والمسمص طع اقتتاد افوروبغ شغ ٢٠١٩، ضض عثا 
جطإ له طساظثة واضتئ طظ جفراء الثول الشربغئ شغ 
تعظج والثغظ أخئتعا غثسعن خراتئ إلى اإلبصاء سطى 

غعجش الحاعث رئغسا لطتضعطئ شغ المرتطئ الصادطئ.
عثا الثسط الثارجغ لتضعطئ غعجش الحاعث عع الثي 
جماسئ  وطظ  تجبه  طظ  خخعطه  أطام  طعصفه  صّعى 
دسط  وراء  ضان  الثي  وعع  صرذاج،  صخر  شغ  الرئاجئ 
إبصائه  شغ  أوروبغئ  لرغئئ  اجاةابئ  له  الظعدئ  ترضئ 
ضما  السغاجغ  اقجاصرار  سظ  الئتث  بتةئ  ولغج 
غجسمعن. لثلك لط تظةح الدشعط الاغ طارجعا الئاجغ 
صائث السئسغ بإسقظه ظعاغئ "جغاجئ الاعاشص" لةسض 
حسر  أن  بسث  الحاعث  دسط  سظ  تئاسث  الظعدئ  ترضئ 

بدسفه السغاجغ أطام صعة الحاعث الخاسثة.
وعضثا شإن الاشغغر شغ المحعث السغاجغ شغ تعظج 
ترضئ  بغظ  الاعاشص  جغاجئ  ظعاغئ  سظ  ظاتةا  لغج 
دسط  سظ  ظاتب  عع  بض  تعظج  ظثاء  وتجب  الظعدئ 
اقجامرار  عع  لغاعلى  الحاعث  لغعجش  واضح  أوروبغ 
والظجاسات  المحاضض  سظ  بسغثا  الاعاشص"  "جغاجئ  شغ 
والاغ  تعظج  ظثاء  تجب  طظعا  غساظغ  الاغ  الثاخطغئ 

أخئتئ تآبر سطى جغر السمض التضعطغ.
وفجض إتمام عثا المسار تضعظئ ضاطئ برلماظغئ جثغثة 
ضاطئ  عغ  الحاعث  غعجش  لثسط  الظعاب  طةطج  شغ 
"اقئاقف العذظغ" وعغ طضعظئ طظ المساصغطغظ طظ 
ضغ  الظعاب  طظ  آخر  سثد  إلغعا  واظدط  الظثاء  تجب 
غدمظ الحاعث اجامراره شغ التضط بسغثا سظ تجبه 
ظثاء تعظج. وعضثا تمضظ غعجش الحاعث طظ ظغض بصئ 
الئرلمان لطاسثغض العزاري افخغر رغط غغاب ظعاب ضاطئ 

ظثاء تعظج سظ الاخعغئ.
وعضثا شإن إسادة تحضغض المحعث السغاجغ شغ تعظج 
تثاخطئ شغه سعاطض داخطغئ شغ تجب ظثاء تعظج الثي 
والفساد  واقظاعازغئ  الثاخطغئ  الثقشات  سطغه  ذشئ 
اقتتاد  ترص  أعمعا  خارجغئ  سعاطض  طع  المفرط 
افوروبغ وبرغطاظغا سطى إغةاد سمقء صادرغظ سطى رساغئ 
طخالته وتظفغث أواطره، وصث جئص لطسئسغ شغ إتثى 
جصطاته اإلسقطغئ أن ذضر بأّن المسؤعل الضئغر قطه سطى 
اجافتال الثقشات داخض تجب ظثاء تعظج ودساه إلى 
تطعا. لثلك شإن طا ظحاعثه طظ اجاصاقت وتضعغظ ضاض 
جثغثة شغ الئرلمان وطا غخثر طظ طعاصش طظ بسخ 
لغج  الفاظئ  ودرء  السغاجغ  اقجاصرار  بتةئ  افتجاب 
جعى ترتغإ وتعزغع أدوار غحرف سطغه المسؤعل الضئغر 

تسإ رأغه وطخالح دولاه اقجاسمارغئ.
إن المسار الثغمصراذغ والسمطغئ اقظاثابغئ شغ تعظج 
عغمظاه  لفرض  الشرب  غسامثعا  الاغ  العجغطئ  عغ 
سظ  الاسئغر  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  وطظع  اقجاسمارغئ 
تططساتعا لطسغح شغ ظزام اإلجقم وذلك سئر شرض 
تضام سطماظغغظ وبسث تروغخ الترضات اإلجقطغئ الاغ 
السمض  دائرة  طظ  إلخراجعا  الثغمصراذغئ  بالطسئئ  تصئض 
والاظازقت  السغاجغئ  العاصسغئ  شداء  إلى  لطاشغغر  الةاد 

المثلئ ضما تخض طع ترضئ الظعدئ شغ تعظج.
ولضظ المضر السغأ ق غتغص إق بأعطه ولظ غةظغ السمقء 
وجازض  والثثقن  الفحض  طظ  طجغثا  إق  والماظازلعن 
تاى  واتاصارعط  ظئثعط  شغ  طسامرة  افطئ  جماعغر 
ُغاّعج طسارعا البعري باترغر افطئ طظ تئال المساسمر 

 وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  لتجب الاترغر شغ  المضاإ اإلسقطغ  رئغج   *

تعظج

الةاري، والاغ أسطظ شغعا سظ بثء طفاوضات السعغث 
ظعاغئ الحعر الةاري لطعخعل إلى اتفاق جغاجغ حاطض 

غآدي إلى وصش الصاال شغ الغمظ.
وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  تط  صث  اتفاصا  أن  ظةث  وبعثا 
لطعخعل إلى وصش الصاال شغ الغمظ، إذ أرادت أطرغضا 
تاى  الثولغئ  الدشعط  طظ  جطمان  بظ  طتمث  إخراج 
داخض أطرغضا ظفسعا، وتتسغظ خعرته المحععئ دولغا 
وإظصاذ السسعدغئ طظ ترب اجاظجاف ق تئثو ظعاغاعا 
أن  أطرغضا  أرادت  ظفسه  العصئ  وِشغ  لطسغان،  طابطئ 
غثعإ سمغطعا التعبغ إلى المفاوضات السغاجغئ تّغا 
ولغج طاعالضا طع الاراجع المغثاظغ المطتعظ لصعاته، 
أطرغضا  اخاارت  لعثا  فتئاسه،  السغاجغئ  واقظحصاصات 

عثا الاعصغئ إلسقن وصش الترب شغ الغمظ.
أطا الةاظإ الئرغطاظغ شعع ضسادته شغ الصداغا الثولغئ 
لغحارضعا  ولضظ  ضثعا،  غصش  وق  أطرغضا  غساغر 
وغظاشسعا بض وغسرصطعا أتغاظا، شاخاارت برغطاظغا أغدا 
وصش ترب الغمظ طساغرًة فطرغضا بسث أن أوسجت لطسمقء 
بالاصثم شغ الةئعات وصئض المجغث طظ اظعغار السمطئ 
تسخش  صث  الاغ  اقصاخادغئ  افزطات  وتفاصط  المتطغئ 
بتضعطئ عادي الدسغفئ أخق شغ طا غسمى المظاذص 
الصثغط  السغاجغ  العجط  تماجك  طشاظمئ  المتررة، 
المثن  شغ  المضحعف  اإلطاراتغ  والعجعد  لعا  الاابع 
الساتطغئ والمعاظأ الغمظغئ، وبعثا جااعجه إلى السعغث 
بتخاغظ طصابض تخئ واتثة لسمقء أطرغضا التعبغغظ؛ 
وباظغعا  له،  الاابسئ  وافتجاب  عادي  ربه  سئث  إتثاعا 
تخئ التراك الةظعبغ الثي اتاعته اإلطارات لخالتعا 

سظ ذرغص طا أجماه المةطج اقظاصالغ الةظعبغ.
وعضثا ظةث أن أسثاء افطئ اإلجقطغئ الثغظ اتاطععا 
دعرا طظ الجطظ وظعئعا برواتعا وق غجالعن، عط طظ 
الئقد  لاثطغر  بافجطتئ  افذراف  وغمث  الترب  غحسض 
والسئاد، وعط طظ غعصفعا بإخثارعط افواطر لطسمقء 
سطى  بغظعط  وتصاجماً  طخالتعط  سطى  تفاظاً  السئغث، 

الظفعذ والبروة شغ بقدظا.
واإلصطغمغئ  المتطغئ  الغمظغئ  الترب  أذراف  عغ  وعا 
خثطئ  الضاشر  لطشرب  وسمالاعا  تئسغاعا  اظضحفئ  صث 
لمخالته وتفاظغًا لاظفغث أجظثته شغ تربه التدارغئ 

ضث اإلجقم.
التغاة"  سظ  الثغظ  "شخض  سصغثة  خاتإ  الشرب  إن 
ق غفاأ غتارب اإلجقم وأعطه، غاشق سظ أن اإلجقم 
يَن ِعْنَد اهللاِ اِإلْسَالُم﴾ وأظه  دغظ اهللا السزغط ﴿إِّنَ الّدِ
طحسض  وغتمطعظه  سظه  جغثاشسعن  له  سئادا  له  جثر 
الراحثة  الثقشئ  دولــئ  خقل  طظ  ضطه  لطسالط  ظعر 
افشص  شغ  ظعرت  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
ُن  ُ َّ َت خغعط حمسعا، صال سطغه الخقة والسقم: «ُث

 «ِة َّ ُ َهاِج الُّ ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ

سمقء اإلظةطغج غترزون تصثطا طغثاظغا
غةسطعط غثعئعن إىل السعغث بضسإ أسطى

شغ  السسعدغئ  ضث  الثولغ  السام  الــرأي  تخاسث  طع 
أطرغضا  أدرضئ  الغمظ،  ترب  وصدغئ  خاحصةغ  صدغئ 
جطمان  بظ  طتمث  رجطعا  سطى  تتاشر  أن  بث  ق  أظعا 
له  لاخظع  الغمظ  صدغئ  إلى  شطةأت  التضط،  شغ  صعغا 
اظاخارا شغ طفاوضات السعغث، الاغ أسطظ سظعا وزغر 
الثشاع افطرغضغ ظعاغئ الحعر الماضغ، وبعثا تعجه 
أظزار السالط ظتع طفاوضات التض الحاطض المآدي إلى 
وصش الترب شغ الغمظ، الاغ غصعدعا طا غسمى الاتالش 
السربغ بصغادة الممطضئ السسعدغئ، وبإسقن السسعدغئ 
وصش الترب شغ الغمظ جاثش تثة اقظاصادات الثولغئ 
سطى ظزام التضط السسعدي وافطغر طتمث بظ جطمان 

الماعرط شغ صاض الختفغ جمال خاحصةغ.
وصاطئ  افطرغضغئ  الثسعة  تطك  برغطاظغا  اغاظمئ 
باعجغه سمقئعا لطاصثم شغ جئعات الصاال شغ خسثة 
الاابسئ  الصعات  أترزت  وبالفسض  والتثغثة،  والدالع 
الةئعات  تطك  شغ  ططتعظا  تصثطا  عادي  ربه  لسئث 
ذات  التثغثة  طثغظئ  دخعل  طرة  فول  واجاطاسئ 
عثه  وتسث  افتمر.  الئتر  شغ  اقجاراتغةغ  المغظاء 
تاولئ  الثغظ  لطتعبغغظ  إضاشغئ  سسضرغئ  خسارة 
سطى  والتفاظ  دواع (إظساظغئ)  تتئ  إظصاذعط  أطرغضا 
شغ  لطصاال  الفعري  بالعصش  وظادت  المثظغغظ،  أرواح 
التثغثة، إق أن صعات سئث ربه عادي طسظعدة بالسااد 
المثغظئ،  حــعارع  داخض  تصثطعا  واخطئ  اإلطاراتغ 
تراجع  وجط  الصاال  شغ  افخرى  الةئعات  واجامرت 

قشئ لطصعات الاابسئ لسئث المطك التعبغ.
وسطى تغظ غرة ظعر وزغر الثارجغئ الئرغطاظغ جغرغمغ 
عظئ شغ الرغاض بط شغ أبع ظئغ، والاصى شغ الرغاض 
ظئغ  أبع  وِشغ  عادي،  ربه  وسئث  جطمان  بظ  بمتمث 
وصغادات  زاغث  بظ  طتمث  إسقطغا  الماتاربغظ  جمع 
الاةمع الغمظغ لقخقح (إخعان طسطمغظ) شغ طةطج 
واتث أبار دعحئ أتئاع الفرغصغظ، وأخثر لعط افواطر 
بعصش الصاال شغ الةئعات - رغط صثرتعا سطى تتصغص 
الاصثم المغثاظغ - طساغرة فطرغضا واغاظاطا لثسعتعا 
لعصش الصاال، شغ تعصغئ غئثو شغه سمقء اإلظةطغج افسطى 
ضسئا شغ المغثان السسضري والسغاجغ، وشسق تط وصش 
الصاال شغ التثغثة شةأة، وتسارسئ الاخرغتات بإتراز 
عظئ:  جغرغمغ  وصــال  السغاجغ.  المسار  شغ  تصثم 
إلتراز  طآحرات  فرى  طافائض  وأظا  المظطصئ  (غادرت 
لاتعغض  المساطاع  ضض  بثل  سطى  سازم  وإظظغ  تصثم، 

ذلك إلى جقم دائط لطحسإ الغمظغ).
الرباسغئ  اجاماع  سظ  اإلسقن  تط  ظفسه  السغاق  وِشغ 
واإلطــارات)  وبرغطاظغا  والسسعدغئ  (أطرغضا  الثولغئ 
لمسالةئ اقصاخاد الغمظغ ووصش تثععر السمطئ. بط جاء 
تصثغط طارتظ غرغفغث ورصاه إلى طةطج افطظ الثولغ 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ١٦ الةمسئ  الغمظ  بثخعص 
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أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان أن ظزام باجعا-سمران شغ باضساان 
إخقص  بضض  غسمض  بغظما   ، طتمث  ولظئعة  لقجقم  طثطص  بأظه  ادسائه  خقل  طظ  المسطمغظ  غثثع 
جغفااح  إصاطاه،  طصر  شغ   ، الظئغ  طغقد  ذضرى  بمظاجئئ  تفًق  "باجعا"  تظزغط  شئسث  اقجاسمار.  لامضغظ 
سمران خان طآتمر "رتمئ"، ضما غجسط وزغر اإلسقم أّن طآتمر السغرة عع الثطعة افولى لةسض باضساان 
لعط  لطامضغظ  المساسمرغظ  طع  تتالفه  خقل  طظ  الظئعة  أتضام  الظزام  غاةاعض  بغظما  المثغظئ،  ضثولئ 
ظغابئ  الصئطغئ  المظاذص  شغ  بالصاال  بالصغام  تطالئه  الاغ  أطرغضا،  طع  غاتالش  ضما  طخالتعط.  ولثثطئ 
المسةث  وجئعئ  المتاطئ  ضحمغر  جئعئ  سطى  الظفج  ضئط  بممارجئ  تطالئه  ظفسه  العصئ  وشغ  سظعا، 
«َال   : اهللا  رجعل  صال  أطرغضا.  طبض  المتاربئ  الثول  طع  الاتالش  غتزر  اإلجقم  أن  رغط  افصخى، 
». ضما غطاجم الظزام بأواطر خظثوق الظصث الثولغ شغ زغادة الدرائإ المعطضئ  َ ِ ِر ْ ُ ا ِبَاِر اْل ُئ ِ َ ْ َت
طظ  الرغط  سطى  والاةارة،  والجراسئ  الخظاسئ  غدسش  طما  الثخض،  وضرغئئ  والثثطات  السطع  ضرغئئ  طبض 
الئظك  بسغاجئ  ططاجم  الظزام  أن  الئغان:  وأوضح  ٍْس».  َم َصاِحُب  ََّة  َ اْل َيْدُخُل  «َال  صال:    اهللا  رجعل  أن 
بغظما  طظعا،  الطائطئ  افرباح  غةظعن  طمظ  صطغطئ  شؤئ  لثثطئ  الطاصئ،  صطاع  بثخثخئ  الثاخئ  الثولغ 
طظ  الطاصئ  جسض  صث  اإلجقم  أن  طظ  الرغط  سطى  أجسارعا،  غقء  طظ  افضئر  السإء  الظاس  ساطئ  غاتمض 
اِء  َ اْل َثَالٍث  ِفي  ُشَرَكاُء  َن  ُ ِل ْ ُ «اْل  : اهللا  رجعل  صال  تغث  الظاس،  ساطئ  طظعا  غظافع  الساطئ،  المطضغئ 
المثادسئ،  باجعا-سمران  ظزام  تصغصئ  طسرشئ  المسطمغظ  سطى  غةإ  بأظه  الئغان  وخاط  َوالَّاِر».  ََإلِ  َواْل
تماطا  اقجاسمارغئ،  افجظثة  لاتصغص  ظعار  لغض  غسمطعن  بغظما  الظئعة،  بخثق  باإلغمان  غفعن  ق  وأظعط 
سطى  وغةإ  صئطه.  طظ  طحرف-سجغج  وظزام  ضغاظغ-زرداري،  وظزام  راتغض-ظعاز،  ظزام  سطغه  ضان  ضما 
الصغاطئ،  غعم    اهللا  رجعل  برشصئ  والتحر  اهللا  غرضغ  الثي  التصغصغ  لطاشغغر  السمض  المثطخغظ  جمغع 

الظئعة. طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  بالسمض 

المسلمين  يخدع  الباكستاني  النظام 
 بادعائه اإلخالص لإلسالم وللرسول

السسعدغئ  شغه: "صررت  ورد  خئرا  ٢٠١٨/١١/١٥م)  ١٤٤٠عـ،  افول  ربغع   ٧ الثمغج  (العذظ،  طعصع  ظحر 
واإلطارات وأطرغضا وبرغطاظغا، اتثاذ جطسطئ خطعات طظ أجض دسط اصاخاد الغمظ وسمطاه المتطغئ، ودسئ 
المةامع الثولغ إلى طساسثة الئطث الشارق شغ الترب. وأوضح الئغان أن الثول افربع واشصئ سطى تأجغج 
وتسجغج  الغمظغ،  الرغال  اجاصرار  لاتصغص  إضاشغئ  تثابغر  اتثاذ  بعثف  حعرغا،  تةامع  شظغئ  اجاحارغئ  لةظئ 
وأضثت  اقصاخادغئ.  إدارتعا  لاتسغظ  الغمظغئ  التضعطئ  جععد  ودسط  افجظئغئ،  السمقت  تثشصات  إدارة 
الثول افربع سطى أعمغئ الاظمغئ اقصاخادغئ شغ الاثفغش طظ تثة العضع اإلظساظغ، وحثدت سطى تماغئ 
المثظغغظ والئظغئ الاتاغئ المثظغئ. ولفائ إلى أن صغمئ الرغال الغمظغ والعضع اقصاخادي شغ الغمظ ق غجال 

عحا، طما غاططإ بثل جععد طاداشرة لدمان التفاظ سطى طا تتصص طظ طضاجإ".
شغه،  طخالتعما  تدمظ  الاغ  الغمظ؛  سطى  رؤغاعما  لفرض  وبرغطاظغا  أطرغضا  تثطط  عضثا   :
وتمظع أي تعثغث لعثه المخالح ذعغطئ افطث، وتراعظ أطرغضا وبرغطاظغا شغ ظةاتعما سطى سمقئعما 
أن  إق  خقخعط.  شغه  أن  غاععمعن  تض  بأي  لغصئطعا  الغمظ  أعض  طساظاة  وسطى  والمتطغغظ،  اإلصطغمغغظ 
سطى  الترب  أحسطئ  الاغ  شعغ  اقجاسمارغئ،  الثول  ظفعذ  طظ  تثطخعط  شغ  غضمظ  الغمظ  أعض  خقص 
أعض  سطى  العاجإ  شإن  لثلك  طخالتعا؛  إق  تتصص  لظ  الاغ  التطعل  جافرض  طظ  وعغ  سمقئعا،  أغثي 
وضث  ضثعط  تتاك  الاغ  والمآاطرات  والتروب  الخراسات  عثه  طظ  غثطخعط  لما  غسمطعا  أن  الغمظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقم  جططان  إلسادة  بالسمض  إق  غضعن  لظ  ذلك  وإن  بقدعط، 

الظئعة الاغ تةمع حااتعط وتطفأ ظغران الفاظ الاغ تترق بقدعط وتطاعط شطثات أضئادعط.

يجتمعون  وعميلتاهما  وبريطانيا  أمريكا 
لمواصلة التآمر على أهل اليمن
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أضث تجب الاترغر/ وقغئ لئظان أظه ق تضاد تمر جظٌئ إق وتتخض 
والُعجال  اإلخفاق  طساعى  سطى  ُتئرعظ  لئظان،  شغ  داخطغئ  أزطئ 
شغ  التجب  وأضاف  ضغاظًا.  بعخفه  الئطث  عثا  إلغه  وخض  الثي 
بشغئ  الضغان  عثا  أجسئ  شرظسا  أن  السئئ:  أخثرعا  ظحرة 
وذلك  أعطه،  حصاء  تساب  سطى  اقجاسمارغئ  طخالتعا  تتصغص 
ذائفئ  ضض  وجسطئ  اإلجقطغ،  طتغطه  سظ  جطثاه  أن  بسث 
التخص  سطى  افخرى  الطعائش  تخارع  أصطغًئ  ظفسعا  تسّث  شغه 
بسث  الطئظاظغ  الضغان  أطرغضا  وربئ  بط  الثولئ،  طآجسات  داخض 
الطائش  اتفاق  ضّرجئ  تغظ  ِبطًَّئ،  الطغظ  شجادت  افعطغئ  الترب 
خار  تاى  طةامسًا".  العزراء  "طةطج  لئظان  شغ  التاضط  وجسطئ 
ضض  واتثة  تضعطئ  عع  الطائش  اتفاق  بسث  التضعطات  طسثل 
الساطئ  لفطعال  "المظزط"  والظعإ  الفساد  شحاع  وظخش،  جظئ 

طسرتغئ  وبسث  أظه  إلى:  الظحرة  وأحارت  المحارك".  "السغح  بمخططح  المصّظسئ  المتاخخئ،  طسمى  تتئ 
شضاظئ  الزععر،  شغ  السصئات  وبثأت  التضعطئ،  تحضغض  طرتطئ  شغ  لئظان  دخض  افخغرة،  الظغابغئ  اقظاثابات 
ُأوقعا السصثة الثرزغئ، بط الصعات الطئظاظغئ، والاغ اجامرت صرابئ الثمسئ أحعر، بط أبثى الطرشان تةاوبًا 
تجب إغران باسغغظ  ططالئئ  تضمظ شغ  جثغثة  سصثة  طفاجأ  غرغئًا لخالح تحضغض التضعطئ! لازعر بحضض 
وزغر إضاشغ طظ تطفائه السظئ المعالغظ لظزام أجث، لاعضع عثه السصئئ، ضأظعا حماسئ إلذالئ أطث تحضغض 
التضعطئ، الاغ غئثو أن أطرغضا، ق تراعا ساجطًئ شغ عثا العصئ. وحثدت الظحرة سطى: أن لئظان دولئ أبسث 
طا تضعن سظ السغادة، وعع ضما جائر بقد المسطمغظ "طساصض" باقجط شصط... شأطرغضا تاتضط بمفاخطه 
السغاجئ  أدسغاء  سطى  غضعن  بط  تسطغطعا،  غاط  وطاى  التضعطئ  تحضغض  غاط  طاى  تصرر  طظ  وعغ  ضاشًئ، 
ذاصعا  الثغظ  الئطث  أعض  شعط  البمظ  غثشع  طظ  وأطا  الصرارات،  تظفغث  لئظان،  شغ  الطعائش  زسماء  والسغادة، 
شعع  الثاخض،  طظ  إلخقته  جئغض  وق  عجغٌض،  طثفٌص  ضغاٌن  لئظان  إن  الصعل:  إلى  الظحرة  وخطخئ  افطرغظ. 
صائط سطى صعاسث شاجثة أبرزعا ترضغئاه الطائفغئ. وإن خقص أعض لئظان عع أن غسعد لئظان ضما ضان ججءًا 
المساسمر،  غث  تصطع  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تضط  ظض  شغ  اإلجقطغ،  السالط  طظ 
وتظعغ الظزام السغاجغ الصائط سطى المتاخخئ والفساد، وتطتصه بظزام رساغئ ق جئاغئ، غرسى حآون ضض 
طظ غتمطعن تابسغئ عثه الثولئ بشخ الظزر سظ طساصثعط، وسظثعا غسصط عآقء الساجئ وغتاجئعن سطى 

طا شرذعا شغ تص أطاعط وحسئعط، وسطى طا ضاظعا سطغه طظ تئسغئ لطشرب الضاشر المساسمر.

افوروبغئ، بثأت تساظغ طظ المجاجغئ افطرغضغئ، ولطمبال 
لطاساطقت  حئضئ  وعغ  افوروبغئ  جعغفئ  حرضئ  شإن 
المالغئ والئظضغئ بغظ الثول، أخئتئ بغظ ططرصئ الصاظعن 
افوروبغ وجظثان أطرغضا، شأوروبا تعثدعا بالسصعبات، إن 
عغ سطصئ طحارضئ الئظعك اإلغراظغئ شغ ظزاطعا المالغ، 
وأطرغضا تعثدعا ضثلك، إن عغ بالمصابض أبصئ الئظعك 
صعاظغظه  بمعجإ  واقتتاد  طساطقتعا،  ضمظ  اإلغراظغئ 
ُغةري سطغعا صعاظغظ اقتتاد، وأطرغضا بمعجإ السصعبات 
المساطقت  شإن  وعضثا  ذلك،  طظ  تمظسعا  إغران  سطى 
بغظ الثول الضئرى صث تخغر إلى تائط طسثود تاسثر 
طسه التطعل العجط الاغ طا شاأ الظزام الرأجمالغ غتض 
طحاضطه سطى أجاجعا، وأن أطرغضا الماععرة ضحرت سظ 

أظغابعا، ولط تسث تطصغ باق لقتتاد ودوله.
الئحرغئ،  صثم  وصثغط  تامغ  الثول  بغظ  الخراع  إن 
ولظ غظاعغ إلى أن غرث اهللا افرض وطظ سطغعا، ولضّظ 
أجئابه طثاطفئ، شصث غضعن جئئه طئثئغا ضما شغ صاال 
المسطمغظ لطضفار أو السضج، وإطا أن غضعن الخراع سطى 
طشاظط وخغرات وطخالح، ضما تخض بغظ الثول الشربغئ 
الظخراظغئ شغ التربغظ السالمغاغظ افولى والباظغئ، وإن 
صغادة  ساتصعا  سطى  تأخث  السالط  شغ  أولى  دولئ  وجعد 
السالط، عع الدماظئ لةسض السالط أضبر أطظا وأطاظا، وصث 
بصغئ دولئ الثقشئ بقبئ سحر صرظا تصعم بعثه المعمئ 
جظئات  شغ  الرتمئ  وتظحر  واصاثار،  بسثل  الثظغا  تثغر 
السرب  خعظئ  بمساوظئ  الشرب  سطغعا  تآطر  تاى  افرض 
والارك شعثطعا ووربعا ششاب السثل طظ افرض ضطعا 
وأخئتئ الثول تثار بحرغسئ الشاب الاغ تربط سقصئ 
افجث بالتمار، شافجث جغأضض سطى ضض تال وأي تال، 
والتمار جغآضض سطى أي تال، ولغج له تاى أن غثاار 
الطرغصئ الاغ جغآضض بعا، وإن السقصات بغظ الثول لظ 
تسامر بعثه الثبطعطاجغئ ضبغرا، بض إظه جغزعر بض ظعر 
الاظازع والاسارض بغظ عثه الثول شغ المخالح، والاغ 

بثأت تطصغ بزقلعا سطى السقصات بغظعا...
وخاتمئ الصعل شإن افطعر جاسغر طظ جغأ إلى أجعأ، 
ضطه  والشرب  أطرغضا  تمضره  الثي  والظعار  الطغض  وطضر 
باإلجقم وأعطه جغرتث سطغعط ق طتالئ، وتغظعا جاسعد 
الثظغا شغ خعاء شضري وتداري لظ غمفه إق اإلجقم، 
شاسعد الثقشئ سثق وظعرا تدغء الثظغا بسثلعا ورتماعا، 

 وإن غثا لظاظره صرغإ

طظعا  تادرر  وطالغئ  ظفطغئ  سصعبات  طظ  اقظستاب 
الثول والحرضات افوروبغئ الاغ دخطئ السعق الظفطغئ 
اإلغراظغئ، بسث تعصغع اقتفاق صئض جئ جظعات، بط طا 
لئبئ أطرغضا إق صطغق تاى أسطئ الثول والحرضات طثة 
غسغرة، وأطرتعا باقظستاب طظ السعق اإلغراظغئ، وطظسئ 
بالرغط  اإلغراظغ،  الظفط  اجاغراد  طظ  افوروبغئ  الثول 
طظ جماتعا لئسخ الثول والحرضات بالاةارة طع إغران 
ضارضغا والعظث، وعثه اقظاصائغئ عغ طا تثت بأوروبا أن 
تفضر شغ طخالتعا بسغثا سظ أطرغضا، ولغج بئسغث سظ 
أوروبا ضثلك شرض الرجعم الةمرضغئ سطى بدائسعا، 
الاغ أشصثتعا الصثرة سطى المظاشسئ شغ السعق افطرغضغئ 
بسث أن ارتفع بمظعا. ووخض افطر تثه سظثطا أخئتئ 
أطرغضا تثاذإ أوروبا وضأظعا حرضئ أطظغئ، شغةإ سطى 

أوروبا أن تثشع لظا طصابض تماغاعا!
أطرغضا  أن  تثرك  أخئتئ  وألماظغا)  (شرظسا  أوروبا  إن 
شدق سظ أظعا ترغث تفضغك اقتتاد ودوله، وعغ ق تئثي 
اظجساجعا طظ ذلك ضما شسطئ طع برغطاظغا، إق أظعا ضثلك 
ترغث دول اقتتاد طةرد دول تابسئ لعا، ق تمطك إق أن 
تسطط فطرغضا بضض طا ترغث، وأوروبا ق ترضى لظفسعا 
عثا الثور، لعثا ظرى اظافاضئ شرظسا وألماظغا، لمتاولئ 
والسسضرغئ،  اقصاخادغئ  المظصعخئ  السغادة  اجاسادة 
وعغ أي أوروبا تثرك أن الصغط الرأجمالغئ ق تطصغ باق 
في أطر إق لطصغمئ المادغئ، ولع أدى افطر إلى الاظازع 
والاطاتظ، وطا الترب السالمغئ افولى والباظغئ إق ججء 
الرأجمالغئ  والثول  الرأجمالغ،  الافضغر  ذرغصئ  طظ 
وسطى رأجعا أطرغضا تثغر سقصاتعا طع الثول سطى عثا 
أغدا  وتثرك  خغرغئ،  جمسغئ  لغسئ  شأطرغضا  افجاس، 
أن الاطاتظ والاظازع ق بث صادم، وبثاخئ إذا وخطئ 
أطرغضا  وأن  الثول،  لاطك  التغعغئ  المخالح  إلى  افطعر 
تامغئ  طظ  تسةض  ربما  المسروشئ،  وغطرجاعا  بضئرعا 
الخراع الثي ق تسطط ظاائةه، وأن دولئ طبض روجغا الاغ 
ذضرت ختغفئ (ظغعغعرك تاغمج) أظعا بثأت تظحر سطى 
ضرب  سطى  صادرة  المثى  طاعجطئ  خعارغت  أراضغعا 
أوروبا الشربغئ، ضض عثا وغغره أغصر السسضرة افوروبغئ، 
وجسطعا تفضر باقظفضاك والئسث سظ أطرغضا وطخالتعا 

وتفضر بظفسعا بسغثة سظ أطرغضا.
عع  السالط،  سطى  أطرغضا  تمارجه  الثي  الادغغص  إن 
والحرضات  الثول  وإن  وسصغثتعا،  تدارتعا  طظ  ججء 

عغ  شعا  الضئرى؛  اقجاسمارغئ  الثول  بغظ  الئقد  سطى 
جاغفاظغ ضراضسغ ظائئئ رئغج لةظئ الحآون الثارجغئ 
المآتمر  اظسصاد  تسائص  إغطالغا  حغعخ  طةطج  شغ 
باخرغح تصعل شغه: "إن رئغج العزراء جعزغئغ ضعظاغ 
غةازف بظاائب سضسغئ لطمآتمر المجطع سصثه شغ بالغرطع 
تعل لغئغا"، وتصعل أغداً: "إن عظاك طةازشئ ضئغرة بأن 
تاتعل شضرة جغثة إلى ضغث طرتث "بعطغرظس" أي ظاائب 
سضسغئ طع ضض طا غارتإ طظ أضرار لسمطغئ اقجاصرار 
شغ لغئغا"، وطا أدلى به أظطعظغع تاغاظغ رئغج اقتتاد 
افوروربغ طظ طظاحثة دول اقتتاد طظ "إغةاد طعصش 
جسض  شغ  شاةعث  شرظسا  أطا  لغئغا".  شغ  لطسمض  طعتث 

طآتمر بالغرطع غثثم ظاائب طآتمر بارغج.
تطصاه  طع دسط  إغطالغا  اقعامام الحثغث طظ  إن عثا 
طظ  شرظسا  تمارجه  وطا  الطغئغ،  بالحأن  أطرغضا  طظ 
أسمال وطآاطرات شغ الةظعب خاخئ وسمعم لغئغا ساطئ 
الئقد،  عثه  تةاه  الحر  ظعاغا  سطى  واضتئ  دقلئ  لعع 
وعع تسئغر واضح سظ تالئ الخراع الةغعجغاجغ بغظ 
إغطالغا وشرظسا طداشاً إلغه الخراع اإلظةطغجي افطرغضغ 
المسامر سطى العغمظئ سطى الئقد وطا شغعا طظ خغرات 
ضمثخض  طمغج  جشراشغ  وطعصع  اصاخادغئ  وطعارد 

فشرغصغا طصابض الصارة افوروبغئ.
رغط طا غئثو واضتاً طظ احاثاد الخراع سطى الئقد وطا 
غختئه طظ شعضى سارطئ وجغقن لطثطاء الطاعرة، وطا 
غتاولعظه طظ خطص السثاوات بغظ الصعى المتطغئ الاغ 
تطئج لئعس الةععغئ والصئطغئ، غغر أن التض شغ الئقد 
لغج طساسخغا وق حائضاً بض بالسضج تماطاً شعع طمضظ 
المسعصات  طظ  ضبغر  طظ  غثطع  لغئغا  شغ  المةامع  فن 
شغ  المةامسات  طظ  غغره  شغ  المعجعدة  والمحاضض 
بصغئ الئقد اإلجقطغئ؛ شعع غثطع طظ اقظصسام الطائفغ 
أو اإلبظغ، تاى الصئطغئ لغسئ طاةثرة شغه، شاقظثطاج 
أختاب  بسخ  ولعق  هللا،  والتمث  تاخض  والامازج 
الظفعس المرغدئ ووضقء افجظئغ عط طظ غسمض سطى 
إلرضاء جغثعط خاتإ  خطص افزطات وتسمغصعا جسغاً 
المال  جظغ  شغ  وتسارع  اقجاسماري  الثولغ  الصرار 
الترام طظ صعت الحسإ تاى أخئح واصع التال "لغئغعن 
وفطضظ  أصرب  التض  لضان  عثا  لعق  لغئغغظ"،  غتاربعن 

إغةاده وإصراره شغ زطظ صغاجغ صخغر.
وظتظ ظصعل فعطظا شغ لغئغا: خمعا آذاظضط سما غصعله 
لضط حغاذغظ الشرب وطا غروجه المرجفعن شغ الئقد، 
ْعَرَض َقْن ِذْكرِي﴾ 

َ
واجامسعا لصعل اهللا تسالى: ﴿َوَمْن أ

ُ َمِعيَشُة َضْناكً  َ - باجاماسه لعآقء الحغاذغظ - ﴿َفإِنَّ 
ذاتضط  إلى  شارجسعا  ْقىَم﴾... 

َ
أ الِْقَياَمِة  يَْوَم  ْرُشُهُ  َوحنَ

ظئغضط  عثي  واجاطعمعا  ربضط  ضااب  واجاتدروا 
 ...تفطتعا وتثرجعا طما أظاط شغه

تاى تصطع سطى المعاجمغظ الثرغسئ الاغ جاءوا طظ 
أجطعا وعغ سمطغئ "تظزغش ذرابطج"، شفغ ظرف أجئعع 
واتث أخثرت عثه التضعطئ السثغث طظ الصرارات تتئ 
سظعان "اإلخقتات!"، وطع طدغ حعر واتث تئغظ ضثب 
عثه اإلخقتات وأظه لط غضظ المصخعد طظعا الاظفغث 
وإظما سرصطئ "سمطغئ تظزغش ذرابطج"، بض سطى السضج 
طظ ذلك شصث تمادت عثه التضعطئ شغ تمضغظ العضغض 
السام لطشرب "بسبئ افطط الماتثة" طظ اإلطساك إدارغًا 

بمآجسات الئقد.
طعاد  خمج  طظ  إداري  صرار  أجئعع  طظث  أخثر  شصث 
تظزغمغئ تتئ طسمى "لةظئ تظسغص افسمال طع بسبئ 
أصر  "الماظتئ"!!  الضئرى  الثول  وجفراء  الماتثة  افطط 
شغعا بأظه جعف غسغح سدع طسآول طظ بسبئ افطط 
شغ ضض إدارة طظ إدارات التضعطئ شغ ضض العزارات ورأغه 
شغ المسائض الثاخطغئ ططجم، وتسغغظ صغادة لعثه الطةظئ 
طضعظئ طظ السراج وغسان جقطئ. وبثلك غاط رجمغًا 
تظخغإ غسان جقطئ "برغمر لغئغا"، تاى إظك سظثطا 
تصرأ عثه الاعخغات تضاد تةجم أن الثي ضائعا وأخثرعا 

عع غسان جقطئ ولغج السراج!
شطظ  بالغرطع"  لـ"ططئت  الثااطغ  الئغان  صرأظا  طا  وإذا 
ظةث شغه طا غسث ظةاتاً أبثًا. بض جرسان طا دّب الثقف 
طظ  أحغاسعط  بغظ  الثقف  واظاصض  الضئرى  الثول  بغظ 
الطغئغغظ... شتفار رغط رشده الثعاب والمحارضئ تراجع 
سظ رشده وتدر آخر افطر سظثطا صرر السغسغ الثعاب. 
وسصغطئ خالح رئغج الئرلمان لط غحارك، وخالث المحري 
شغ  غحارك  ولط  ذعإ  افسطى  الثولئ  طةطج  رئغج 
الةطسات الساطئ، وشغ طظاخش اظسصاد المآتمر اظستإ 
العشث الارضغ سظثطا جاء الظزام المخري بحرط تسطغط 
صغادة الةغح السطغا طظخإ صائث أسطى لطةغح إلى تفار 
وذطإ أن غسامر شغ عثا المظخإ طثة خمج جظعات 
ترغث  ضما  الةغح  بظغئ  ترتغإ  شرخئ  له  غاسظى  تاى 

طخر، وسظثعا اظستإ وشث افتراك طظ اقجاماع.
سطى  أغطئه  شغ  والسالمغ  افوروبغ  التدعر  ضان  وصث 
طساعى طاثٍن، ولعثا ضان عثا المآتمر شاحقً وجغضعن 
شحطه أجرع طظ شحض طا جئصه طظ طآتمرات ولصاءات 

دولغئ تاسطص بالحأن الطغئغ.
شإغطالغا ترى وتخرح بأن الحأن الطغئغ حأن إغطالغ، 
وشرظسا طاضالئئ سطى الاثخض شغ ضض افطعر وخخعخًا 
برغطاظغا  أطا  الئقد.  طظ  الةظعبغ  بالةجء  غاسطص  شغما 
شغ  غاةعل  تعظج  شغ  والمصغط  لغئغا  شغ  شسفغرعا 
الئقد وغصابض تاى حغعخ المتقت "المثاتغر" وغئتث 

الحأن السام.
ورغط ضض الظحاذات المتمعطئ الاغ أظاةئ عثا الطصاء 
شإظه طتضعم سطغعا بالفحض بفسض تصغصئ الخراع الثائر 

تامئ: "ططئت" بالغرطع  ضسابصاته!!

تامئ ضطمئ السثد: عض باتئ أطرغضا وأوروبا شغ خراع طظ ظعع طثاطش؟

دور  اظاصض  تاى  افبساد،  بقبغئ  بخعرة  الثل  طحعث 
الدئاط والسصثاء شغ السططئ إلى (بظحرجغئ!) لةغئات 
اقتاقل، وأخئح ظحاط السططئ افطظغ طظتخرا شغ 
طساعذظغه  أطظه وأطظ  سطى  اقتاقل والسعر  تماغئ 
بحضض جاشر غظثى له الةئغظ، شغ تغظ تشغإ صعات 
تماغئ  سظ  اآلقف  سحرات  تسث  الاغ  افطظغئ  السططئ 

أعض شطسطغظ أو أراضغعط غغابا ططئصا.
واساراشعا  السططئ  وجعد  أضفى  شصث  جغاجغا،  وأطا 
بضغان غععد (حرسغًئ) سطى اقتاقل، وبات التثغث سظ 
اقساراف الثولغ المططعب عع بثولئ شطسطغظغئ جظئا 
شصث  غععد  ضغان  (حرسغئ)  أطا  غععد،  ضغان  جظإ  إلى 
باتئ طظ ظاشطئ التثغث سظث السططئ الفطسطغظغئ وتضام 
السرب والمسطمغظ وباصغ تضام السالط، شاظاصض اقتاقل 
طظ ذارئ سابر إلى أخغض طاةثر، والثولئ الفطسطغظغئ 
عغ الاغ تظاضض طظ أجض ظغض اقساراف! شضاظئ بثلك 
وبغصئ اقجاصقل تثضرة دخعل جغاجغئ رجمغئ لضغان 

غععد إلى السالط اإلجقطغ طظ الئاب العاجع.
طظزمئ  طظ  اقجاصقل  بإسقن  الافضغر  طةرد  إّن 
طعجلئ  ذاته  بتث  ضان  العذظغ  والمةطج  الاترغر 
ق  وطةطج  بمظزمئ  شضغش  لطسثرغئ،  وطثساة 
افصثام  سطى  طحغا  ولع  الثخعل  سطى  أشراده  غصعى 
إلى افرض المئارضئ شطسطغظ دون إذن غععد، أن 
ولضظه  افرض؟!  عثه  سطى  طساصطئ  دولئ  سظ  غسطظ 
الصعم،  أخاب  الثي  والععان  بالسصعل  اقجاثفاف 
شالثولئ ق ُتصام سطى افوراق وق ُتسطظ طظ بسغث سئر 
وبائص  أو  جعشاء  بثطابات  المسألئ  ولغسئ  افبغر، 
ورصغئ... بض الثولئ تثطعا جاتات العغى وتحغثعا 
أجض  طظ  اهللا  بعا  أطر  الاغ  التصغصغئ  الاترغر  طسارك 
وخطسه  اقتاقل  رجج  طظ  المئارضئ  افرض  تطعغر 

طظ جثوره طظ عثه افرض المئارضئ.
لطئظثصغئ  التثغث  غئصى  أن  غرغثوا  لط  ولضظعط 
خطابات  غخئح  أن  أرادوه  بض  لطسقح،  والخعت 
وحسارات واجاةثاء شغ أروصئ المآجسات والعغؤات 
السغاجغئ السربغئ والثولغئ المةرطئ الاغ عغ ظفسعا 
بأجئاب  وأطثته  الشاخإ  غععد  ضغان  زرسئ  طظ 
ساطا   ٣٠ بسث  اآلن  التال  وأخئح  وافطظ.  التغاة 
جغادة  بق  عجغطئ  جططئ  عع  اقجاصقل،  إسقن  طظ 
طظ  لامضظعا  وأطرغضا  السالط  تساةثي  جططان  وق 
إصاطئ دوغطئ حضطغئ بق طصعطات دولئ بةاظإ ضغان 
لغععد غمطك ضاطض الخقتغات والسغادة سطى أرض 
بسثعا  جغطغإ  أظه  بثلك  غزظعن  وعط  شطسطغظ، 
وتسضظ  وافطان  افطظ  لعط  وغاتصص  لغععد  المصام 
بثلك أظفج المسطمغظ وغئثأ الاساغح والعئام ضما 

شغ افشقم الروطاظسغئ والمحاعث الحاسرغئ!
إّن صدغئ شطسطغظ ق غمضظ أن غساصغط لعا تال صئض 
إق  غضعن  ق  طا  وعع  اقتاقل،  طظ  ضاططئ  تاترر  أن 
بصعة الةغعش وجعاد الاترغر الثي أطر به اهللا تسالى 

 افطئ اإلجقطغئ، وعع ضائظ صرغئا إن حاء اهللا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

شطسطغظ المئارضئ 

أسطظ غاجر سرشات غعم ١٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٨٨ 
الثولئ  صغام  الةجائرغئ  بالساخمئ  الخظعبر  صخر  شغ 
الحرغش،  الصثس  وساخماعا  المساصطئ  الفطسطغظغئ 
وذلك شغ خطاب أطام المةطج العذظغ الفطسطغظغ 
ُسرف بعبغصئ اقجاصقل، جاء شغه أن المةطج "غسطظ 
صغام  الفطسطغظغ  السربغ  الحسإ  وباجط  اهللا  باجط 
وساخماعا  الفطسطغظغئ  أرضظا  شعق  شطسطغظ  دولئ 
تررعا  الاغ   - العبغصئ  وظخئ  الحرغش".  الصثس 
سطى   - دروغح  طتمعد  الراتض  الفطسطغظغ  الحاسر 
وترجغت  اقتاقل،  جقء  أجض  طظ  الظدال  "طعاخطئ 

السغادة واقجاصقل".
اقجاصقل  إسقن  سطى  ساطا   ٣٠ طرور  وبسث  واآلن 
العاصع  سطى  العصعف  طظ  بث  ق  العرق  سطى  الظزري 

السمطغ الثي وخطئ إلغه صدغئ شطسطغظ.
شظزرة واتثة إلى طا آلئ إلغه افتعال شغ ظض تخثر 
صدغئ  لمطش  الفطسطغظغئ  والسططئ  الاترغر  طظزمئ 
شطسطغظ  أخابئ  الاغ  المأجاة  تةط  ُتري  شطسطغظ 

وأعطعا.
تصرغر  ضحش  شصث  والسغطرة،  الةشراشغا  تغث  شمظ 
أغار/ شغ  الفطسطغظغ  المرضجي  اإلتخاء  سظ  خادر 
 ٪٨٥ سطى  غساعلغ  غععد  ضغان  أن  سظ   ٢٠١٦ طاغع 
طظ أراضغ شطسطغظ الاارغثغئ والئالشئ ظتع ٢٧ ألش 
ضغطعطار طربع، ولط غائص فعض شطسطغظ جعى ظتع 
١٥٪ شصط طظ طساتئ تطك افراضغ، وإذا طا أضغش 
إلى ذلك تةط الاعجع اقجاغطاظغ طظث ذلك الاارغت 
طظ  والاغ  الـ١٥٪  طظ  تئصى  طا  ظاخعر  أن  غمضظظا 
المفارض أظعا تتئ جغطرة السططئ ظزرغا. وعع طا 
طآخرا  غرى  ظاظغاعع،  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  جسض 
شغ التضط الثاتغ لضظاعظات أو طصاذسات شطسطغظغئ 

تق طبالغا وسمطغا لطخراع.
الثئغث  المخططح  ذلك  وعع  الحرغش،  الصثس  أطا 
والسططئ  الاترغر  طظزمئ  به  تحئبئ  الثي 
افطاضظ  شغ  وافذعان  الافضغر  لاتخر  الفطسطغظغئ 
شحرصغ  الاعجع  أرادت  إن  أو  الصثس  شغ  المصثجئ 
الصثس دون غربغعا، وعع طا غتمض شغ ذغاته الاظازل 
إلى  شظزرة  والاتخغض،  المضاسئات  صئض  والافرغط 
تةط الظحاذات الاععغثغئ واقجاغطاظغئ طظ غععد 
ساخمئ  بالصثس  تراطإ  واساراف  الصثس  لمثغظئ 
بالصثس  الافضغر  أخئح  ضط  ُتزعر  غععد،  لضغان 
ساخمئ لطثولئ الفطسطغظغئ أصرب إلى افتقم. وبسث 
طرور ٣٠ ساطا سطى إسقن اقجاصقل طا زالئ الصثس 
تتئ السغطرة الضاططئ لغععد بض وطترم دخعلعا إق 
طساغغر  وضمظ  شطسطغظ  أعض  طظ  الغسغر  الظجر  سطى 

وحروط اقتاقل.
أطا الظدال وترجغت السغادة واقجاصقل الثي ظخئ 
ساطا   ٣٠ طرور  وبسث  أظه  العاضح  شمظ  العبغصئ،  سطغه 
أخئح العاصع طثجغا طحععدا، شصث تتعل الظدال طظ 
الئظثصغئ إلى طعرجاظات الرصص وطارابعظات الاطئغع، 
افطظغ  الاظسغص  إلى  المصاوطئ  طظ  التثغث  واظاصض 
غرجط  السططئ  واصع  وبات  اقتاقل،  طع  (المصثس!) 

شطسطني بسث ٣٠ ساطا طظ إسقن اقجاصقل!!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس باعر خالح*ـ 

كيان لبنان هو كيان مخفق هزيل 
منتفعون متهالكون  ساسة  يحكمه 
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تجسط وجعد خطر إرعابغ غامبض شغ التجب. شئغاظات 
جعاز المثابرات الروجغئ الختفغئ تثضر "المساصطعن 
روجغا  شغ  صاطعا  الثارج  طظ  جاءتعط  أواطر  بتسإ 
بأسمال طثالفئ لطثجاعر. تخرشعا بتسإ سصغثة بظاء 
وذلك  السالمغئ  الثقشئ  وعغ  سالمغئ  (إرعابغئ)  دولئ 
شغعا  وبما  الثجاعري  التضط  ظزام  صطإ  ذرغص  سظ 

سظ ذرغص افسمال (اإلرعابغئ)".
اجاماع  شغ  اجامرت  روجغا  أن  ذلــك  إلــى  أضــش 
شغ  لفطظ  الةماسغ  اقتفاق  طظزمئ  شغ  الئرلماظغغظ 
قئتئ  ووضع  تظصغح  شغ  افول/أضاعبر  تحرغظ  ظعاغئ 
طعتثة لطمظزمات (اإلرعابغئ). ضان وراء عثه الفضرة 
ظائإ طةطج الثوطا فسمال افطظ والترب سطى الفساد 
الماتثث  الفضرة  عثه  ذرح  بط  شغئعرظغ.  أظاتعلغ 
وخرح  شالعدغظ  شغاحسقف  الروجغ  الئرلمان  باجط 
بالصعل: "التض المطروح غسمح لفجعجة افطظغئ لطثول 
بالسمض  لفطظ  الةماسغ  اقتفاق  طظزمئ  شغ  الثاخطئ 
صعاظغظ  بأن  وأضــاف  ــظ".  افط طةال  شغ  الةماسغ 
الثول غغر طسثلئ. ترغث روجغا طظ خقل عثه القئتئ 
لغج شصط تعذغث سقصاتعا بافجعجة افطظغئ لطثول 
المةاورة، بض وأن ق تئصى الثولئ العتغثة شغ السالط 
الاغ تخظش تجب الاترغر سطى أظه (طظزمئ إرعابغئ).

آجغا  فراضــغ  الروجغئ  اإلطئراذعرغئ  اتاقل  طظث 
طعجضع  شإن  الفعلشا،  وتعض  الصفصاس  العجطى، 
تاربئ اإلجقم سطى عثه افرض بشخ الظزر سمظ 
وتسثغإ  واساصال  صاض  بسمطغات  وصاطئ  غتضمعا، 
السئإ  ولعثا  الضاذبئ.  الثساغئ  وظحر  المسطمغظ 
بالثات شإن جظغظ اقتاقل ضطعا لط تثطص أي تأبغر 
اجاراتغةغ. ضسش السقصئ بغظ افجعجة افطظغئ والاغ 
تراعظ سطغعا روجغا، غمضظ أن ظراعا شغ السقصئ طع 
أوزبغضساان، والاغ باشغر الرئغج شغعا وإبساد طثغر 
جعاز المثابرات افوزبغضغ رجاام إغظغاتعف لط غئص 

لروجغا شغ أوزبغضساان أي تأبغر.
السغاجغ،  التجب  الاترغر،  تجب  لظحاط  بالظسئئ  أطا 
صطإ  سصغثة  غائع  بأظه  ضثبًا  والصعل  طسروف  شعع 
أطر  (اإلرعابغئ)،  افسمال  باجاثثام  التضط  ظزام 
غثتده سمض ٧٠ ساطًا شغ الثسعة شغ سحرات الثول 
الاغ  الساالغظغئ  افتضام  ذضرت  وإذا  السالط.  شغ 
غتاضط بعا أسداء تجب الاترغر شغ روجغا شإن ذلك 
ولثولاعط  لعط  جغتثث  بما  بصاعط  سثم  سطى  غثل 

خقل افسعام الصطغطئ الصادطئ.
َوُهْم  َمْكراً  َوَمَكْرنَا  َمْكراً  ﴿َوَمَكُروا  تسالى:  اهللا  صال 
نَّا 

َ
ك َمْكرِِهْم  َعاقَِبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْغُظْر    يَْشُعُروَن  ال 

ْجَمِعيَن  َفتِلَْك ُنُيوُيُهْم َخاوِيًَة بَِما 
َ
ْرنَاُهْم َوَقْوَمُهْم أ َدّمَ

نَْجْيَنا الَِّذيَن 
َ
َظلَُموا إِّنَ فِي َذلَِك آليًَة لَِقْوٍم َفْعلَُموَن  وَأ

 ﴾آَمُنوا َواَكنُوا َفّتَُقوَن

طا الثي غثفغه ضثب وجائض اإلسقم 
الروجغئ سطى تجب الاترغر؟

اساصاقت  تعل  الروجغئ  اإلسقم  وجائض  تخفح  سظث 
أسداء تجب الاترغر شإظك تقتر سقصئ عثه افخئار 
افول/أضاعبر  تحرغظ   ١١ شفغ  افتـــثاث.  بئسخ 
خئر  بظحر  الروجغئ  اإلســقم  وجائض  صاطئ  ٢٠١٨م 
تطصاه طظ افجعجة افطظغئ تعل اساصال طسؤعلغ تجب 
الاترغر شغ روجغا شغ تاارجاان. وسصث شغ الغعم ظفسه 
طآتمر لرؤجاء دول طظزمئ حظشعاي. وبسث حعر، وشغ 
وجائض  إلى  وخض  ٢٠١٨م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٦
أسداء  اساصال  تعل  افطظغئ  افجعجة  طظ  خئر  اإلسقم 
تجب الاترغر شغ تاارجاان، وعثه المرة ضان الثئر سظث 
سصث لصاء لمظزمئ اقتفاق الةماسغ لفطظ شغ أجااظئ 
افجظئغئ  افطظغئ  افجعجة  لرؤجاء  الـ١٧  الطصاء  وبثاغئ 
شغ  سصث  والثي  الروجغئ  المثابرات  جعاز  بمحارضئ 
الباظغ/ظعشمئر.  تحرغظ   ٧-٨ طظ  الفارة  شغ  طعجضع 
وعثا لغج طظ صئغض الخثشئ أن تاضرر لسظعات سثة 
تحرغظ   ٦ شغ  أظه  تصغصئ  إلى  باإلضاشئ  السقصئ  تطك 
تط  الثي  المسطمغظ  اساصال  سظ  أسطظ  الباظغ/ظعشمئر 

اساصالعط صئض أجئعسغظ طظ عثا الاارغت.
وسطى ضعء ذلك ظظعه إلى اساصال المصسث سطى ضرجغ 
باقظاماء  واتعاطه  غغطغازوف  أطغر  تحغطغابظسك  شغ 
تحرغظ   ٢٣ شغ  ظحر  اساصاله  خئر  الاترغر.  تجب  إلى 
وطظ  اإللضاروظغ  الاعاخض  طعاصع  شغ  افول/أضاعبر 
خقلعا وخض وجائض اإلسقم ولغج طظ خقل بغاظات 
غمضظ  ق  المصسث  المسطط  شاساصال  افطظغئ،  افجعجة 
لفائ  وبسث أن  سطى (اإلرعاب).  ترب  أظه  سطى  إبرازه 
جعاز  صام  الصدغئ  عثه  إلى  الظزر  اإلسقم  وجائض 

المثابرات الروجغئ بإسطاء تسطغصه سطغعا.
عثه افطبطئ ُتري بأن طسطعطات افجعجة افطظغئ تعل 
اساصال أسداء تجب الاترغر تسطى لعجائض اإلسقم صئغض 
الطصاءات الاغ تسمض روجغا طظ خقلعا سطى بغان شسالغئ 
أجالغئعا شغ التفاظ سطى افطظ والترب ضث (اإلرعاب). 
لةغراظعا  تصثطه  طا  تمطك  ق  روجغا  فن  غتثث  وعثا 
واصع  إلى  ظزرت  إذا  افطظ.  طعضعع  غغر  الثول  طظ 
دول طظزمئ حظشعاي وطظزمئ اقتفاق الةماسغ لفطظ 
شساثرك لماذا ترضج افجعجة افطظغئ الروجغئ سطى تجب 
العجطى  آجغا  شغ  طضاظاعا  شصثت  طعجضع  الاترغر. 
المظطصئ  عثه  شغ  تأبغرعا  سطى  التفاظ  شغ  وترغإ 
طظ خقل تقسئعا باطك الثول الاغ تظاحر شغعا دسعة 
تجب الاترغر، بمسظى أن طعجضع تتاول التفاظ سطى 
تأبغرعا شغ طظاذص اقتتاد السعشغاغ الصثغط وتصعغعا 
سظ ذرغص افجعجة افطظغئ، ضما أن الترب سطى الثسعة 

اإلجقطغئ تافص طع طخالح دول طظزمئ حظشعاي.
شغ  تطعلعا  ــثول  ال عــثه  ــام  أط تساسرض  روجغا 
طسعا  لطاساون  وتثشسعا  الاترغر  تجب  ضث  الترب 
تغظ  تضثب  وعغ  طرة  بسث  طرة  اقتةاه  عثا  شغ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان إبراعغمعفـ 

"طظاثى السقم الثولغ يف بارغج"
ظاعره شغه الرتمئ... وباذظه طظ صئطه السثاب!!

بارغج؛  شغ  ضئغرًا  اتافاقً  الفرظسغئ  التضعطئ  أصاطئ 
اجامر بقبئ أغام طااالغئ، طظ ١١ – ١٣ تحرغظ الباظغ 
سثغثة؛  دول  ورؤجاء  دولغئ،  وشعد  وتدرته  ٢٠١٨؛ 
وذلك بمظاجئئ المؤعغئ افولى لظعاغئ الترب السالمغئ 
افولى، وأصاطئ بارغج طع عثا اقتافال الضئغر، والثي 
تدره تعالغ ٩٨ وشثا دولغا، و٧٢ رئغسا، أصاطئ طظاثى 
وشغ  السالمغ،  السقم  طعضعع  شغ  غئتث  لطسقم، 
ضغفغئ المتاشزئ سطغه، وذلك طظ خقل ورش سمض، 
غحارك شغعا ضئار الصادة والماثخخغظ، وُتَصّثم طظ 
الثروس  اجاثقص  سطى  طئظغئ  وتطعٌل،  رؤًى  خقلعا 
والسئر طظ طآجغ الماضغ، وخاخئ التروب السالمغئ، 

وطا جرته سطى الئحرغئ طظ وغقت وحرور...
شعض تصغصئ أن شرظسا اجاثضرت طآجغ السالط بسئإ 
براطب  وتدع  السئر،  تساثطص  أن  وأرادت  التروب، 
تتصص  أن  ترغث  إظعا  أم  السالمغ،  لطسطط  طساصئطغئ 
وتتصص  الثخعم،  بعا  تةابه  جغاجغًئ  وأعثاشاً  غاغات 
طظ خقلعا طضاجإ خاخئ؛ تثثم جغاجات اجاسمارغئ، 
وتضاعي بظارعا الحسعب سطى الثوام؛ شاضعن بثلك تربًا 

سطى السقم والسطط الثي تثسغه وتثسع له؟!
ولقجابئ سظ عثا السآال ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- إن شرظسا ضاظئ وطا زالئ سطى رأس التروب السالمغئ 
الباظغئ،  أم  افولى  السالمغئ  أضاظئ  جعاء  واإلصطغمغئ؛ 
أم التروب الاغ جئصاعا شغ السالط اإلجقطغ؛ وطظعا 
التروب الخطغئغئ المااابسئ، وتروب ظابطغعن سطى بقد 
اإلجقم، والتروب اقجاسمارغئ؛ وأحعرعا تروبعا شغ 
الةجائر، والمآجغ الاغ جرتعا سطى السالط طظ خقلعا، 
شفرظسا لط تظاه تروبعا وحرورعا سطى السالط، بض إظعا 
طا زالئ تحارك شغ تروب عظا وعظاك؛ شغ السراق والحام 
وطظاذص أشرغصغا، وأششاظساان، شعغ سدٌع شاسض شغ تطش 
افذطسغ السثواظغ اقجاسماري، وعغ دولئ اجاسمارغئ 
حرغرة، لط ُتشغر طظ جغاجاعا حغؤا، تاى وعغ تسصث 

عثا المآتمر الراسغ لطسطط والسقم الثولغ.
ق  المآتمر،  عثا  لعا  دسا  الاغ  افشضار  ذئغسئ  إن   -٢
المصغئ؛  الثولغ  الظزام  عثا  ظض  شغ  إذقصا  تاتصص 
الصائط سطى تإ العغمظئ والسغطرة سطى الشغر، وسطى 
دسط الثول الزالمئ المساسمرة ضضغان غععد، وسطى 
الثدعع لسغاجات السظةعغئ افطرغضغئ؛ العادشئ لطافرد 
الثولغ والعغمظئ سطى دول السالط وحسعبه. شعظاك حصئ 
واجسئ بغظ الثسعة لفطظ والسطط الثولغ، والمتاشزئ 
سطى الئغؤئ، والاظمغئ السالمغئ، والاضظعلعجغا الةثغثة 
والرصمغئ، واقصاخاد الحاطض... عظاك حصئ واجسئ بغظ 
عثه افشضار، وبغظ أعثاف الظزام الثولغ؛ الصائط الغعم 
سطى اقباجاز والضثب، وتسثغر الشغر شغ خثطئ الثات. 
جثغث،  دولغ  ظزام  إلى  تتااج  جاطغئ؛  أعثاف  شعثه 
طآجساته؛  بضاشئ  الصائط،  الثولغ  الظزام  عثم  وإلى 
فظعا سئارة سظ أدوات اجاسمارغئ بغث أطرغضا سطى وجه 

الثخعص، تئاجعا ضغفما تحاء وطاى تحاء.
غساظغه السالط  طا  المآتمر  سطى  الصائمعن  ذضر  لصث   -٣
الصائمئ  السغاجات  سظ  ظاتةئ  حرغرة؛  إشرازات  طظ 
(تراجع  طزاعرعا  وطظ  الثولغ.  الظزام  أزطئ  طظعا: 
الاساون الثولغ، وتجاغث المثاذر الةغعجغاجغئ، وخسعد 
اقتةاعات الحسعبغئ، وتراجع الفداءات الثغمصراذغئ، 
اإلظسان،  تصعق  واظاعاك  المساواة،  غغاب  واجافتال 
وارتفاع المغجاظغات الثشاسغئ، وتراجع المظزمات طاسثدة 
افذراف، وتراجع الصعاسث الظاظمئ لطاضظعلعجغا الةثغثة، 
والتفاظ  الاختر  لمتاربئ  السالمغئ  الاسئؤئ  وتراجع 
سطى الئغؤئ...)، وبسث أن ذضروا عثه المحاضض الثولغئ 
رص  طظعا:  تطعقً  لعا  ذضروا  غسمعظعا  ضما  السالمغئ 
خفعف الثول والمةامسات؛ الاغ طا زالئ تآطظ بالسمض 
الةماسغ والاسثدغئ الصطئغئ، وإغةاد الصعاسث السالمغئ 

إلدارة بروات الئحرغئ والثغر السام.
لعا؛  المعضعسئ  والتطعل  المثضعرة  افطعر  وعثه 
عغ سئارة سظ ضقم ظزري، لغج له واصع، وق غمضظ 
وافشضار  الاظاصدات  سطى  صائط  سالط  شغ  غعجث  أن 
ارتئاط  لعا  لغج  التطعل  أن  سظ  سثا  المسمعطئ، 
أخق بالمحاضض المطروتئ السثغثة. شأغظ عع السمض 
بض  الصطئغئ؟  الاسثدغئ  عغ  وأغظ  الثولغ؟  الةماسغ 
أغظ عغ الصعاسث السادلئ إلدارة بروات الئحرغئ والثغر 
السام؟ شضض عثه افطعر المطروتئ عغ سئارة سظ ضقم 
لغج له أيُّ واصع، وق غاتصص أبثا شغ ظض عثه الظزط 

السصغمئ وعثا الظزام الثولغ المصغئ الحرغر.
عغ  السالمغ  لطسطط  الثسعة  إن  ظصعل:  الثاام  وشغ 
بتث ذاتعا شضرة اجاسمارغئ؛ طبطعا طبض طا جئصعا طظ 
طآجسات وعغؤات، ادسئ السطط السالمغ؛ طبض سخئئ 
افطط الاغ برزت طظ ظااج الترب السالمغئ افولى ١٩١٩ 
لعضع تث لطتروب، ولط تآبر حغؤا شغ اظجقق السالط ظتع 
ترب سالمغئ باظغئ؛ بض إظعا جاسثت ودشسئ شغ اتةاه 
عثه الترب؛ بسئإ تسثغر بسخ الثول لعثه العغؤئ 
الثولغئ. وضعغؤئ افطط الماتثة وطةطج افطظ الاابع 
لعا أغدا؛ والاغ أجسئ لظحر السطط السالمغ طئاحرة 
الئحرغئ  واضاعاء   ،١٩٤٥ الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث 
بظارعا، وخارت شغما بسث أضئر المآجسات الاغ تظحر 
الزطط، وعدط التصعق وتثشع باتةاه التروب والحرور. 
وطبض شضرة السقم الضاذب الاغ غثسع لعا ضغان غععد 
غشاخئعن  ظفسه  العصئ  وشغ  وأتجابه،  وطآجساته 
غرغث  شمظ  المثادع!  السقم  عثا  باجط  وحسئا  أرضا 
السقم والسطط الثولغ وغثسع له غطئصه سطى ظفسه 
أوق؛ شغستإ جغعحه طظ السالط، وق غحارك شغ تروب 
وق  تصعصعط،  سطى  وتساثي  الئحر،  إظساظغئ  تظاعك 
غثسط طةرطغظ طبض ضغان غععد شغ اجاسمارعط لحسإ 

آخر... وخثق الحاسر شغما صال: 
ق تظه سظ خطص وتأتغ طبطه *** 

ساٌر سطغه إذا شسطئ سزغط
طآتمر  شغ  الغعم  المطروتئ  عثه  السقم  شضرة  إن 
تساثثطعا  (أوروبغئ)؛  شرظسغئ  جغاجئ  عغ  بارغج؛ 
شغ وجه أطرغضا الاغ تحثد وذأتعا الغعم سطى أوروبا 
وسطى وتثتعا، وتصعد السالط أجمع شغ وجه أي تشغغر 
غآبر سطى عغمظاعا الثولغئ. شأرادت شرظسا أن ُتسمع 
خعتعا بطرغصئ غغر جرغؤئ لاصعل فطرغضا: إظعا دولئ 
تئاجُّ السالط، وتتارب ضض طظ غصش شغ وجععا، وتسثر 
أن  شأرادت  جغاجاتعا.  خثطئ  شغ  وطآجساته  السالط 
غضعن عثا الخعت بطرغصئ الافاشغئ غغر خرغتئ وق 

جرغؤئ؛ شغ وجه أطرغضا.
ولضظ عثه الثسعات وغغرعا؛ لظ تساطغع أن تشغر طظ 
العاصع حغؤا، ولظ تآبر سطى أطرغضا وجغاجاتعا، ولظ 
تساطغع أن تآبر تاى داخض اقتتاد افوروبغ ظفسه؛ 
تائظ  ولط  أوق،  ظفسعا  سطى  افشضار  تطئص  لط  فظعا 
طبض عثه افشضار بصعة؛ أي سظ ذرغص تضاقت دولغئ 
شاسطئ تساطغع أن تصش شغ وجه أطرغضا وجغاجاتعا 

بخعت ساٍل طسمعع وجريء.
إن طعضعع السطط والسقم السالمغ غتااج إلى دولئ 
طئثئغئ صعغئ؛ تطئصه بخثق وإخقص أوق سطى ظفسعا، 
وتاتثى به السالط أجمع، وسطى رأجه أطرغضا. وعثا ق 
غعجث إق شغ ظزام واتث عع ظزام اإلجقم، ظزام السثل 
والرتمئ. وجعف غئصى السالط شغ تروٍب وحرور، واظسثام 
وجض  سج  اهللا  غأذن  تاى  والثولغ،  اإلصطغمغ  السطط 
بعقدة ظزام السثل والرتمئ؛ شغ ظض دولئ اإلجقم، 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. ظسأله 
بسثل  جمغسا  والئحرغئ  اإلجقم،  أطئ  غضرم  أن  تسالى 

 ...اإلجقم وذمأظغظئ التغاة شغ ظض اإلجقم
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طتاشزئ  سّمئ  وطزاعرات  وصفات  سئر  الةمسئ،  خسعده،  جعتحغ  قتفاق  الراشخ  الحسئغ  التراك  واخض 
العجعاء  تصثطعا  الحمالغ،  إدلإ  برغش   - خطعة  بطثة  شغ  طزاعرة  خرجئ  الةمسئ،  خقة  وسصإ  إدلإ، 
وافسغان، ورشسئ شغعا قشاات سئرت سظ تصغصئ طعصش افعالغ طظ اقتفاق الثغاظغ. وضاظئ القشائ افبرز 
وافضثط، وسطى خطفغئ خرغطئ لحمال جعرغا تزعر الطرق الثولغئ طظ تطإ إلى القذصغئ ودطحص، ضاإ 
سطغعا: شاح الطرق لطظزام، جفك لطثطاء واظاعاك لفسراض. شغ تغظ اخاجلئ وصفئ طثغظئ إدلإ الراشدئ 
لطسّث  والارضغ  لطعّث  "الروجغ  ضاآلتغ:  الداطظغظ  أدوار  شصرأت  البعرة،  طةاظئئ  طحعث  جعتحغ  قتفاق 
وطثرجاته  جعتحغ  اتفاق  بإجصاط  المطالئئ  اقتاةاجغئ  العصفات  وغّطئ  الرّد"!  بتص  تتافر  والفخائض 
اآلبمئ رغش إدلإ الحمالغ، شفغ بطثة ضفر درغان ظفثت وصفئ طظّثدة، صال أتث حساراتعا المرشعسئ: "طظ 
جضئ سظ جعتحغ جغسضئ سظ اظاعاك السرض وتسطغط افرض، والئثغض شاح الةئعات وإجصاط الظزام"، 
وشغ وصفئ بطثة الئردصطغ أضثت الحسارات: أن جعتحغ غتصظ دطاء الظزام وغسائغح دطاءظا وأسراضظا، أطا 
الطرق الاغ تررت بثطاء الحعثاء، شطظ تفاح إقّ سطى أحقئظا، بغظما لفائ وصفئ بطثة تجرة إلى أظظا لط ظثسر 
غعطا فجئاب سسضرغئ بض بمآاطرات جغاجغئ. طآضثة أن جعتحغ تسظغ جربرغظغاحا جثغثة. ضما ظفث وشث 
طظ أعالغ ووجعاء رغفغ طسرة الظسمان وإدلإ الةظعبغ ورغش تماة وصفئ أطام ظصطئ المراصئئ الارضغئ شغ 

طعرك الثمغج وأوخطعا لعط رجالئ رشدعط لمآتمر جعتحغ الصاضغ باصطغع أوخال طتاشزئ إدلإ.

مظاهرات ووقفات جماهيرية حاشدة في سوريا
تحت شعار "سوتشي أهدر دماءنا وحمى أعداءنا"

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الثمغج، ٧ ربغع افول ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/١٥م) خئرا جاء شغه: "جثدت 
جاطسئ الثول السربغئ ططالئاعا لطمةامع الثولغ باعشغر التماغئ الثولغئ لطحسإ الفطسطغظغ، طظثدة باجاثثام 
بحضض  طاتثغئ  افبرغاء،  بأرواح  واقجاعاظئ  الفطسطغظغ  الحسإ  ضث  المفرذئ  السسضرغئ  لطصعة  غععد  ضغان 

خارخ الصعاظغظ والحرسغئ الثولغئ، وطساعارة بإرادة المةامع الثولغ".
المطئص  خماعا  بسئإ  أجاجه  طظ  السربغئ  الثول  جاطسئ  وجعد  غظسعن  الظاس  ضاد  أن  بسث   :

خ

تاى سظ بغاظات الحةإ واقجاظضار العجغطئ والثةعلئ الاغ سّعدتعط سطغعا، تةاه الةرائط الاغ غرتضئعا 
وظطص  دعرا  "جضئ  الصائض:  صعل  سطغعا  غخثق  بعا  شإذا  شطسطغظ؛  المئارضئ  افرض  أعض  ضث  غععد 
دسعة  عغ  شطسطغظ  فعض  دولغئ  تماغئ  تعشغر  إلى  الثسعة  أن  ذلك  سزغط!  بئعاان  وجاءت  ضفرا"، 
قتارام  الثسعة  أن  ضما  غععد،  اتاقل  سظ  شدق  دولغئ  المرة بصعات  وعثه  شطسطغظ  اتاقل  لاضرغج 
صرارات الحرسغئ الثولغئ عغ دسعة لاحرغع اتاقل شطسطغظ، وحرسظئ ضغان غععد المست شعق أرضعا 
المئارضئ وبراعا الطاعر. شغ تغظ ضان واجإ عثه الةاطسئ سطى افصض عع دسعة جغعش الئقد السربغئ 

المتغطئ بفطسطغظ إلى الاترك لاترغرعا، ولضظه الاآطر والثغاظئ، ﴿َوَقْد َخاَب َمْن مَحََل ُظلْماً﴾.

الجامعة العربية تدعو الحتالل دولي لألرض المباركة فلسطين!
ظحر طعصع (جضاي ظغعز سربغئ، ٢٤ خفر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١١/٠٢م) خئرا جاء شغه "باخرف": "ساد الةثل طرة 
أخرى بحأن تضالغش جفر السغثة افولى طغقظغا تراطإ، بسثطا ضحفئ وبائص اإلظفاق التضعطغ سظ تضالغش 
رتطاعا افخغرة إلى ضظثا والاغ لط تساشرق جعى ١٢ جاسئ. وبسث أن تسئئئ زغارتعا إلى الصاعرة شغ تحرغظ 
افول/أضاعبر الماضغ شغ اظاصادات ضعظعا ضطفئ الثجغظئ التضعطغئ طئطشا ضئغرا (٩٥ ألش دوقر) شغ ٦ جاسات 
 ١٧٤ ضطفئ داشسغ الدرائإ افطرغضغغظ  طغقظغا السام الماضغ إلى ضظثا  رتطئ  شصط، ذضر طعصع ضعارتج أن 
ألش دوقر، بتسإ العبائص التضعطغئ. وذضر المعصع أن طغقظغا تعجعئ شغ ٢٣ أغطعل/جئامئر سام ٢٠١٧ إلى 
تعرظاع لتدعر اشاااح ألساب إظفضاج، تغث الاصئ عظاك رئغج العزراء الضظثي جاجاظ ترودو وضثلك افطغر 
عاري. وأحار طعصع ضعارتج الثي جطط الدعء سطى زغارة طغقظغا إلى طخر طآخرا إلى أن إجمالغ شعاتغر الفظادق 
لط تاسث ١٨ ألش دوقر، طع تضالغش إضاشغئ لطاظصقت، وتساءل سظ ضغفغئ إظفاق ١٧٤ ألش دوقر رغط ذلك. 

وصال إظه جرى تفخغض الظفصات شغ ٦ شعاتغر طظفخطئ تتئ بظث "طساتصغظ طاظعسغظ"."
: أغعا المسطمعن: عثه عغ أطعالضط الاغ غئثدعا الروغئدات تضاطضط سطى أسثائضط، تارة بتةئ 
ذطط  قباغاع  وتارة  ضثضط،  إق  غساثثم  ق  الثي  السقح  حراء  بتةئ  وتارة  الشرب،  دول  شغ  اقجابمار 
تراطإ  طظ  بأطعالضط  أولى  ألساط  طصابض!  بق  اقجاسمارغئ  لطثول  عئئ  وأذعارا  والظفاق،  الحصاق  أعض 
شغ  أخعاتضط  ترشسعا  أن  لضط  آن  أطا  بعا؟!  أتص  وأظاط  أطعالضط  عثه  ألغسئ  ودولاه؟!  وزوجاه  وابظاه 
وطظ  طخالتعا،  سطى  تظفصعا  الاغ  أطرغضا  طظ  بأطعالظا  أتص  ظتظ  لعط  وتصعلعا  السمقء،  تضاطضط  وجه 

زوجئ رئغج أطرغضا الاغ تظفصعا سطى بثخعا وترشعا؟! أطا واهللا إظه صث آن وآن وآن طظث زطان.

أموال المسلمين تنفق على بذخ ميالنيا ترامب!
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