
ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، افربساء، ١٣ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/١٤م) خئرا جاء شغه: "صال وزغر 
افطظ الثاخطغ جطساد أردان إظه "غةإ تشغغر العضع الراعظ (اقجااضع) شغ المسةث افصخى تاى غساطغع الغععد 
الخقة شغه. وأضاف أردان شغ تخرغتات له: "طظ تص الغععد الخقة شغ افصخى بحضض شردي، أو جماسغ، 
شغ طضان طفاعح أو طضان طشطص "أي داخض طخطغات المسةث افصخى". وتأتغ تخرغتات أردان بسث غعطغظ طظ 
تخرغتات رئغج العزراء (اإلجرائغطغ) بظغاطغظ ظاغاعع، الاغ صال خقلعا إن "طظ تص الغععد إتغاء ذضرى خراب 
العغضض شغ "جئض العغضض"، وأضث أظه عع طظ صرر إدخال الغععد لفصخى شغ أول أغام سغث افضتى المئارك. ضما 

صال صائث حرذئ "لعاء الصثس" ق غعجث وضع راعظ سظثطا غاسطص افطر بةئض العغضض"."
: إن تخرغتات صادة غععد عثه عغ بمبابئ إسقن خرغح طظ ضغان غععد سظ ظغاه الئثء باصسغط 
بالمسةث  شسض  ضما  والثظازغر  الصردة  وإخعان  المسطمغظ  بغظ  وطضاظغاً  زطاظغاً  المئارك  افصخى  المسةث 
اإلبراعغمغ شغ طثغظئ الثطغض. ضما أظعا إسقن بأن ضغان غععد جغارجط عثه الاخرغتات إلى خطعات سمطغئ 
شغ صابض افغام، شغ ظض دسط أطرغضا والشرب وتعاذآ تضام المسطمغظ. لظ غترر المسةث افصخى وافرض 
المئارضئ طظ غععد، ولظ غطعرعا طظ دظسعط ورجسعط إق أن تساظعخ افطئ اإلجقطغئ ضض جععدعا 
وتاترك بضض صعاعا لقذاتئ بتضاطعا السمقء، وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاساظفر 

جغعحعا لاترغر افرض المئارضئ وضاشئ بقد المسطمغظ المتاطئ.

التةئ  ذو   ١٣ افربساء،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"أغثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٨/١٤م)  ١٤٤٠عـ، 
افطظ  لمةطج  اجاماع  سصث  باضساان  ذطإ  الخغظ 
جاطع  وقغئ  تعل  افوضاع  تطعرات  لئتث  الثولغ 
وضحمغر، تسئما جاء شغ رجالئ وجعاعا الئسبئ الخغظغئ 
إلى رئاجئ المةطج، الغعم افربساء. وجاء شغ الرجالئ: 
"تططإ الخغظ طظ طةطج افطظ إجراء طحاورات طشطصئ 
تتئ سظعان: طسألئ العظث وباضساان، بسث ظعر غعم 
١٥ آب/أغسطج أو شغ خئاح غعم ١٦ آب/أغسطج"، 
الحآون  حسئاغ  طظ  طصرر  دسعة  ذطإ  إلى  إضاشئ 
السغاجغئ وسمطغات خظع السقم لاصثغط إتاذئ بحأن 
الاطعرات تعل وقغئ جاطع وضحمغر السابصئ. وبثلك، 
أغثت الخغظ، بخفاعا دولئ دائمئ السدعغئ بمةطج 
أوائض  باضساان،  به  تعجعئ  ذطئا  الثولغ،  افطظ 
لمظاصحئ  الثولغ  افطظ  طةطج  إلى  الةاري،  افجئعع 
"ظزرا  الخغظغئ:  الرجالئ  وتابسئ  المثضعر.  المعضعع 
الخغظ  تثسط  الاعتر،  تخاسث  وخطر  العضع  لثطعرة 
أو  طفاعتئ  طظاصحات  افطظ  طةطج  غسصث  أن  ضرورة 
إلى  الرجالئ  وأحارت  المطش".  لعثا  افصض  سطى  طشطصئ 
أن الخغظ "ق تسارض سطى إجراء طحاورات طشطصئ أوق، 
تطئغئ لمطالإ جمغع افذراف". وشغ ٥ آب/أغسطج، 
أسطظئ ظغعدلعغ صرارعا إلشاء وقغئ جاطع وضحمغر ذاتغئ 
التضط وإظحاء طظطصاغظ اتتادغاغظ خقتغاتعما أصض 
العظثي  الئرلمان  خادق  ضما  العقغئ.  خقتغات  طظ 
وضحمغر  جاطع  وقغئ  تمظح  دجاعرغئ  سطى إلشاء طادة 

وضسا صاظعظغا خاخا".
: تغظما غضعن الافضغر شغ صداغا المسطمغظ 
طظ طبض صداغا افرض المئارضئ شطسطغظ وترضساان 
بمظطص الثولئ  الحرصغئ وأراضان وضحمغر، طتضعطاً 
والثدعع  الثولغئ  والحرسئ  السطماظغئ  العذظغئ 
الافضغر  جصش  جغضعن  شصطسا  اقجاسمارغئ،  لطثول 
والسمض السغاجغ عع الاظثغث والحةإ واقجاظضار، 
وصث أضاف بسخ التضام إلى عثا الصاطعس السصغط 
الصطص  سظ  لطاسئغر  تعغار  سئر  الاشرغث  المئاثل 
الحثغث! أطا تغظما غضعن الافضغر والفسض السغاجغ 
ضحمغر  إلى  الظزرة  شإن  اإلجقم  بأتضام  ططاجطا 
تضعن سطى أظعا بطث إجقطغ غةإ تترغرعا بالةعاد 
شغ جئغض اهللا، وضثلك العظث ضطعا بطث إجقطغ، وضما 
شاتاعا الثقشئ شغ الصرن افول العةري، شإن الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، عغ الصادرة سطى 
إسادة جططان اإلجقم إلى ضحمغر وإلى حئه الصارة 
وافسمال  واقضطعاد  الزطط  وإزالئ  ضطعا،  العظثغئ 
العظثوس  غرتضئعا  الاغ  المسطمغظ  سظ  العتحغئ 
المةرطعن. إن عثا لغج طساتغق وق عع ضربا طظ 
ضروب الثغال، إذا طا تعشرت صعة اإلغمان والسصغثة، 
عثه  شغ  اقجامرار  سطى  والسجغمئ  اإلرادة  وصعة 
تترغر  شغ  المسطمغظ  أعثاف  تاتصص  تاى  الطرغص 
الئصر.  سئثة  العظثوس  وظطط  بطح  طظ  بقدعط 
خااطا ظصعل: سظثطا ضان المسطمعن غتفرون الثظثق 
صئض غجوة افتجاب، ضرب الرجعل  خثرة سزغمئ 
بطبعا،  شطصئ  شعصسئ  اللِه»  «ِبْسِم   : شصال  حثغثة، 
اِم َوَربِّ الْكَْعَبِة». بط ضرب أخرى  شصال: «اللُه أَكَْربُ ُقُصوُر الشَّ
شعصسئ شطصئ شصال: «اللُه أَكَْربُ ُقُصوُر َفاِرَس َوَربِّ الْكَْعَبِة» 
شصال سظثعا المظاشصعن: ظتظ ظثظثق سطى أظفسظا، 

وعع غسثظا صخعر شارس والروم.
عضثا عع المسطط التص، رأجه وتططساته دائما شعق 
الستاب، تاى إن ضان شغ تالئ اجادساف. وعضثا 
عع الثي شغ صطئه طرض، غثطث إلى افرض، ولسان 
رٌَض يَُسارُِعوَن  ِيَن يِف قُلُوبِِهم مَّ َّ تاله وطصاله ﴿َفرَتَى ا

ن تُِصيبََنا َدائَِرةٌ...﴾.
َ
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بصطط: افجااذ طتمث جاطع أبع أغمظ*

 : صال رجعل اهللا
«الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن كَالُْبْنَياِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعضاً»، 

ثُمَّ َشبََّك بنَْيَ أََصاِبِعِه. ختغح الئثاري.
 : وصال

«تََرى املُْؤِمِننَي ِيف تََراُحِمِهْم َوتََوادِِّهْم َوتََعاطُِفِهْم، 
كََمَثِل الَجَسِد، إَِذا اْشَتىَك ُعْضواً تََداَعى لَُه َسائُِر 

َهِر َوالُحمَّى». ختغح الئثاري َجَسِدِه ِبالسَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تخرغتات خان الظعوغئ عض عظاك أزطات طخطظسئ 

   إلضفاء الحرسغئ سطى ضط العظث لضحمغر؟  ...٢

- لسظئ البعرة غغر العاسغئ تقتص السعدان...٢

- افردن إلى أغظ؟ الةجء الرابع سحر  ...٤

- الحام تحث افظزار لِسزط المضر الُضّئار الثي 

   غتغص بأعطعا ...٤
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ضطمئ السثد

تعاجه تضعطئ صعى الترغئ والاشغغر طظجلصاً جغؤاً وصئغتًا 
شغ خطعتعا لاحضغض التضعطئ اقظاصالغئ، تغث جصطئ 
طما  والةععغئ،  السغاجغئ  المتاخخات  طساظصع  شغ 
ترتإ سطغه طثاخمات وطحاضسات تضحش تصغصئ الفراغ 
الفضري والسغاجغ الثي تتمطه عثه المةمعسات لتضط 
السعدان، وق طتالئ شإن أي تظزغمات اتةعئ إلى اخاغار 
تضاطعا وطاظفثغعا سطى أجج جععغئ أو طتاخخات 
جغاجغئ، دون الظزر إلى أجاس شضري، لظ تتصص الاشغغر 
التصغصغ الثي غسئر سظ إرادة أعض الئطث وسظ سصغثتعط، 
بقدظا  دطرت  الاغ  اقجاسمارغئ،  افجظثة  لااثخض 

وأوردتعا طعارد العقك.
ضائئ الضاتئئ شغ ختغفئ السعداظغ لغظا غسصعب غعم 
السئئ ٢٠١٩/٨/١٧م، وعع غعم اقتافال بالاعصغع سطى 
العبغصئ الثجاعرغئ، شغ سمعدعا شغ الخفتئ افخغرة 
(فجض الضطمئ) تتئ سظعان (طع الئثاغئ؟!) صالئ: (أتجظظغ 
أظظا بثأظا بمتاخخئ جشراشغئ ضظا صث ضرعظاعا شغ السعث 
السابص، شصث اتارشئ اإلظصاذ وتماعئ ذعال جظعاتعا 
بالمتاخخات الةشراشغئ والصئطغئ والسغاجغئ، وعع طا 
بثأت به صعى الاشغغر شغ طةطسعا السغادي.. صسمئ صعى 
الترغئ الاغ تدط خمج ضاض رئغسغئ تعزغسعا السغادي 
سطى أجاس جشراشغ شسطى ضاطئ اإلجماع العذظغ تصثغط 
طرحح طظ (جظعب ضردشان) وتةمع الصعى المثظغئ طظ 
(دارشعر)  طظ  السعداظغغظ  المعظغغظ  وتةمع  (العجط) 
وضاطئ ظثاء السعدان طظ (الحرق) والاةمع اقتتادي طظ 
(الحمال). وصالئ: (وطظ المتجن تصاً أن غاتثث صغادي 
شغ صعى الاشغغر أن طرحح تةمع المعظغغظ تط جتئه فظه 

ق غمبض صئائض طسغظئ شغ دارشعر).
الةمسئ  غعم  ترغئغعن  جعدان  طعصع  ظحر  وصث 
٢٠١٩/٨/١٦م: (اساثرت افجااذة الةاطسغئ شثوى سئث 
الرتمظ سظ المحارضئ شغ المةطج السغادي اتاةاجا 
سطى الطرغصئ الاغ تط بعا رشخ المرحح طتمث التسظ 
الاساغحغ)، وأضاشئ "ضظئ أظظ أن تدعري لعثا المعصع 

غسامث سطى خثطئ العذظ دون طتاخخات وجععغئ".
سطى  بالاعصغع  اقتافال  البعرغئ  الةئعئ  رشدئ  وصث 
العبغصئ الثجاعرغئ، فظه لط غاط تدمغظ طا اتفصعا سطغه 

شغ أدغج أبابا شغ العبغصئ ضظص (طصثس)!
الترغئ  صعى  شغ  الصغادي  افطغظ  إبراعغط  أشاد  تغث 
والاشغغر لعضالئ السعدان لفظئاء: (أن ظصاط الثقف بغظ 
صعى الترغئ والاشغغر طع الةئعئ البعرغئ عغ غغاب اجط 
الئاب  غفاح  "طا  وعع  الثجاعرغئ  العبغصئ  طظ  افخغرة 
لئصغئ تمطئ السقح والمصاوطئ المسطتئ إلغراد أجمائعط 
أغدا شغ العبغصئ". وتابع "الةئعئ البعرغئ تتثبئ سظ 
اقظاصالغئ". جعدان ترغئغعن  المرتطئ  طتاخخات شغ 
٢٠١٩/٨/١٢م، وشغ الاارغت ظفسه ظحر المعصع أسقه 
تخرغتات رئغج ترضئ السثل والمساواة جئرغض إبراعغط: 
"أظا حثخغا ق أجاتغ أن أصعل إن الةئعئ البعرغئ طظ 
تصعا أن تحارك شغ طآجسات الفارة اقظاصالغئ.. عثه 
طآحرات إغةابغئ فظعا ترغث أن تأتغ بالسقم ولغج 

لطمتاخخئ".
لصث روجئ صعى إسقن الترغئ والاشغغر بغظ الحئاب أبظاء 
البعرة لحسار (تضعطئ ضفاءات غغر تجبغئ)، سئروا سظه 
بتضعطئ (تضظعصراط)، وغزعر اآلن أن الحسار ضان سئارة 
سظ ضثب وتدطغض، شصث بثأت عثه الصعى بالمتاخخئ 
السغاجغئ ٦٧٪ شغ المةطج الاحرغسغ، وخمسئ طصاسث 
الةشراشغئ  المتاخخئ  إلى  اظاصطئ  بط  السغادي،  شغ 
سطغعا  غرضج  الاغ  الحصاق  بثرة  عغ  الاغ  والةععغئ، 
المساسمر شغ تمجغص بقد المسطمغظ، شمظ ذا الثي له 
التص أن غمبض أعض الحمال أو الةظعب أو الحرق أو الشرب 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

تصغصئ طا جرى وغةري يف سثن!
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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کیان یهود یعلن عن نیته تقسیم المسجد األقصى زمانیًا ومکانیًا
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 الةعاب: تاى غادح الةعاب ق بث طظ اجاسراض افطعر 
الاالغئ:

طظث بثء ساخفئ التجم شإن برغطاظغا ضاظئ تثرك  أوقً:
بسمطغات  التجم"  "ساخفئ  باجط  السسعدغئ  تثخض  أن 
جعغئ لط تضظ لطصداء سطى التعبغغظ شسقً، وإق فدخطئ 
صعات برغئ، بض لغزعر التعبغعن طثاشسغظ سظ الغمظ 
أطام الطائرات التربغئ، شغزعروا طزطعطغظ، وشغ العصئ 
ظفسه أبطاقً، شغتخطعا سطى الصئعل الحسئغ، وسطى الرأي 
السام، وطظ بط تحرضعط شغ التضط بظخغإ أوشى شغ 
تضط الغمظ، شئسث أن ضاظعا صئغطئ شغ طظطصئ خسثة 
غخئتعن طظاشسغظ لطتضعطئ شغ ضض الغمظ! ولمسرشئ 
السسعدغئ  طع  اإلطارات  ألخصئ  شصث  بثلك  برغطاظغا 
شغ تتالش الساخفئ إلشساح المةال لقطارات بمعاجعئ 
التعبغغظ شسق ولغج حضقً، وصث بثأت برغطاظغا شغ دشع 

اإلطارات لاتصغص أطرغظ:
حئه  إظه  تغث  لعادي،  الئثغض  إغةاد  افول:  العثف 
أجغر شغ السسعدغئ ق تعل له وق صعة، شأرادت أن تعجث 
لئرغطاظغا بثغقً سظ عادي شغ سثن بتغث غضعن خاضسا 
لعا ولغج أجغرا سظث السسعدغئ، ولعثا صاطئ اإلطارات 
بإغةاد الئثغض بثطعات طاقتصئ، شصث ضان عظاك التراك 
الغمظ  جظعبغ  رجمغاً  ظفسه  سظ  أسطظ  الثي  الةظعبغ 
باسعم  تسظ  المسارض  الظاحط  برئاجئ   ٢٠٠٧ جظئ 
المرتئط بأطرغضا والمثسعم طظ إغران... وضاظئ برغطاظغا 
تثحى تترضاته ولضظ عثه الثحغئ بطشئ أحثعا بسث 
طصاض خالح تغث اضمتض ظفعذ برغطاظغا شغ الحمال 

الحمال،  شغ  ظفعذعط  بسط  شغ  التعبغغظ  ظةاح  بسث 
ولثلك بثأت تفضر بحضض جثي شغ أن تضعن لعا صعة 
طظ  تمضظعا  ضشط  ورصئ  سظثعا  شاضعن  الةظعب  شغ 
العجعد شغ تضط الغمظ، شإن لط تساطع شسطى افصض شغ 
الةظعب... ولثلك بثأت الافضغر بةث شغ ترضغج ظفعذ لعا 
سطى  شغ الةظعب، وبثاخئ وأظعا لط تضظ تسامث ضطغاً 
عادي سطى اسائار أن السسعدغئ طعغمظئ سطغه، وعضثا 
اعامئ برغطاظغا بعثا افطر سظ ذرغص اإلطارات قخاراق 
التراك الةظعبغ افخطغ أو تعمغحه بخظع تراك جثغث 
اإلطارات  ذرغص  سظ  جت  رضَّ بط  وطظ  الساتئ...  غاخثر 
باسعم  لةظاح  طعاز  جظعبغ  تراك  إغةاد  سطى  وافتئاع 
شغ  ضالاعط  ووجثوا  الةظعب،  صدغئ  شغ  سطغه  غجاغث 
شغ  المسروشئ  الصغادات  طظ  شعع  الجبغثي،  سغثروس 
التراك الةظعبغ، ولصربه طظ جماسئ اإلظةطغج شصث سغظه 
الرئغج عادي ٢٠١٥/١٢/٧ طتاشزاً لسثن، وذلك بسث 
اظطقق ساخفئ التجم السسعدغئ (آذار ٢٠١٥) بأحعر، 
شضان ذلك طآحرًا صعغاً سطى بصئ سمقء اإلظةطغج به، وصث 
أتاذئ سغثروس الجبغثي عالئ ضئغرة شغ سثن، شضان 
طتاشزاً ظاجتاً لطمثغظئ وصث أساد إلغعا الضعرباء وذرد 
السخابات المسطتئ، وتارب التعبغغظ... وطظ َبطَّ احاثت 
طرطعصئ  جغاجغئ  ضحثخغئ  الةظعب  شغ  افظزار  إلغه 
التراك  شغ  باسعم  لتسظ  الاارغثغئ  الصغادة  تظاشج 
الةظعبغ... وسسضرغاً غسامث سغثروس الجبغثي سطى عاظغ 
بظ برغك طآجج صعات "التجام الةظعبغ" والثي غعخش 

السآال: طا تصغصئ طا جرى وغةري شغ سثن؟ وضغش غتثث صاال بغظ طةطج الجبغثي وتضعطئ عادي طع أن 
الجبغثي ضان طتاشر سثن باسغغظ طظ عادي ضما أظه بسثطا أصغض بصغ شغ سثن دون اتثاذ أي إجراء ضثه 
طظ تضعطئ عادي، بض ضان غةمع صعاته سطى جمع وبخر التضعطئ؟! بط طا الماعصع اآلن بسث اجاغقء المةطج 

اقظاصالغ سطى سثن؟ ولك الحضر واقتارام.

کشمیر یحررها الجهاد فی 
سبیل اهللا

ولیس أنصاف المواقف 
وال االستجداء على عتبات 

المنظمات الدولیۀ



افربساء ٢٠ طظ ذي التّةئ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢١  آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ٢     السثد ٢٤٨

أن  عع  أطرغضا  طع  الحمالغئ  لضعرغا  الظعوغئ  المعاجعئ 
افجطتئ الظعوغئ تردع السثو وتمظع اظثقع التروب. وصث 
حّةع غغاب افجطتئ الظعوغئ شغ دول طظ طبض السراق 
سطى  أطرغضا  طبض  الظعوغئ  الصعى  حّةع  ولغئغا،  وجعرغا 
وغئثو أن عثا  خعف طظ السصاب.  أي  دون  غجوعا طظ 
الفعط المعط لصغمئ الرؤوس الظعوغئ صث غاب سظ سصض 

خان الئسغط.
ترب  اظثقع  تثعف  تخاسث  تعل  خان  تأضغث  أن  ضما 
تصطغثغئ طع العظث وتطعرعا إلى ترب ظعوغئ عع شغ غغر 
طتطه. شفغ أوصات افزطات الحثغثة، غسمض اطاقك الثول 
لفجطتئ الظعوغئ سطى ظجع شاغض الاعتر وتتصغص السقم، 
وذلك فن سعاصإ الترب الظعوغئ غةسض الةعات الماتاربئ 
الحاطض)  (الاثطغر  الئاعزئ  الاضالغش  أن  تثرك  ظعوغا 
قجاثثام افجطتئ الظعوغئ تفعق أي طضاجإ طاعصسئ. 
وعثا المظطص غبغر الثعف بغظ الماتاربغظ وغساسث سطى 
اجاسادة التغاة الطئغسغئ بغظعما، وسطى جئغض المبال، 
والترب   ١٩٩٩ سام  شغ  (ضارجغض)  طرتفسات  ظجاع  شغ 
ضان   ،١٩٦٩ سام  شغ  وروجغا  الخغظ  بغظ  التثودغئ 
الثعف طظ اجاثثام أي طظ افذراف لفجطتئ الظعوغئ 
ساطق طعما لظجع شاغض الاعتر وتتصص السقم شغ ظعاغئ 

المطاف.
المثغظئ  لثولئ  ظمعذج  بإغةاد  خان  غائاعى  طا  وغالئاً 
اإلجقطغئ، لضظه ق غجال غاشقً سظ اجاراتغةغاعا الظعوغئ. 
تغث تسائر افجطتئ الظعوغئ شغ اإلجقم حرًا بشغداً ولضظ 
المسطمغظ ططجطعن باطاقضعا شغ عثا السخر الظعوي. 
وصغماعا افجاجغئ عغ إبارة الرسإ والردع بغظ الثول 
الظعوغئ الماتاربئ، لبظغعا سظ تعثغث المخالح التغعغئ 
الصخعى  افولعغئ  شإن  وبالاالغ،  اإلجقطغئ.  لطثولئ 
لطثولئ اإلجقطغئ ذات حصغظ؛ أوقً، طظع الثول المالضئ 
لفجطتئ الظعوغئ - بأي بمظ - طظ اإلضرار بعتثة افطئ. 
وباظغاً، تعشغر الزروف القزطئ لاتصغص "الخفر" السالمغ، 
أي الصداء سطى جمغع افجطتئ الظعوغئ طظ سطى وجه 

افرض وجسض السالط طضاظاً أضبر أطاظاً.
إّن جعض خان بالتضط الحرسغ الماسطص بافجطتئ الظعوغئ 
غحغر إلى أظه جعف غفحض شغ سضج سمطغئ ضط العظث 
إلى  الظعوغئ  باضساان  اجاراتغةغئ  وجغسّرض  لضحمغر 
تعثغث فطظ باضساان. وبثقً طظ ذلك، طظ المرّجح أن 
تفاح عجغمئ خان الثاظصئ الئاب أطام أطرغضا قجاثثام 
اقباجاز الظعوي بغظ باضساان والعظث، وإجئار الرأي السام 
الئاضسااظغ سطى صئعل ضط العظث لضحمغر المتاطئ. وعثا 
غحئه تفرغط ظعاز حرغش بالمضاجإ اقجاراتغةغئ شغ 
الظعوغئ،  لفجطتئ  باضساان  اطاقك  ظض  شغ  (ضارجغض) 
وتمضغظ تجب (بعارتغا جاظاتا) طظ الفعز باقظاثابات لضغ 
تساعض أطرغضا سخرًا جثغثًا طظ السقصات اقجاراتغةغئ 
طع العظث. وضثلك سمران خان شإظه سطى وحك تضرار عثا 

 !الاارغت الثغاظغ

سطى الرغط طظ أن البعرة شغ السعدان أجصطئ رأس 
الظزام السابص سمر الئحغر، وتطَّئ الئرلمان وتّطئ أغدا 
طظ  غتثث  طا  أن  إق  التاضط،  العذظغ  المآتمر  تجب 
وضان  طتاعطئ،  لظاائب  غعخض  طاضررة  جغظارغععات 
افخض أن ظساصغ السئر طظ تةارب الئطثان الاغ صاطئ 
بعا بعرات الربغع السربغ تاى ق ظصع شغما وصسعا شغه 
طظ واصع لط غتصص طا غخئع إلغه الظاس، بض أخئتئ 
التضعطات الاالغئ لطبعرة وباق سطغعط، شتضط شغ تعظج 
أذشى  عع  طظ  طخر  شغ  وتضط  سطغ  بظ  درب  رشغص 
طظ طئارك! شما الثي غةسض افطعر تسغر شغ اتةاعات 
ظفسعا؟!  الظاائب  إلى  تفدغ  سظعا،  تثرج  ق  طتثدة 

وضغش غمضظ العخعل لطاشغغر التصغصغ؟
افطض  الظاس  شغ  تئسث  السعدان  شغ  البعرة  اظططصئ 
والبصئ بأّظعط صادرون سطى تشغغر المسادلئ، بض وأّظعط 
صث  داطعا  طا  افشدض  إلى  غشغروا  أن  سطى  صادرون 
ظةتعا شغ شك صغعدعط طظ تضط الئحغر الثي جغح 
الظاس  تغاة  تفاخغض  ضض  وربط  لتماغاه  الةغعش 
ظعرت  طا  جرسان  لضظ  افبث،  إلى  تاضما  به  بالرضا 
أول أزطئ ساظاعا البعرة شغ السعدان شغ بثاغاعا وعغ 
سثم وجعد برظاطب واضح المسالط لطترضئ اقتاةاجغئ 
سثم  طظ  ذلك  وظاب  بج)!  (تسصط  العتغث  والحسار 
وجعد وسغ جغاجغ ظاضب لطصغادة البعرغئ الاغ تضعظئ 
قتصا غفدغ إلى إجصاط الظزام وغصعد إلى تضط رحغث 

غصعد الئقد إلى ذرغص الظعدئ والرصغ.
وأحغر   - البعرغئ  الاغارات  بسخ  طارجاه  خطأ  وأضئر 
شغ  والصادة  الظاحطغظ  بسخ  إلى  خاّص  بحضض  عظا 
صعى إسقن الترغئ والاشغغر - أّظعا تخرت الصدغئ شغ 
الاثّطص طظ ظطط تجب المآتمر العذظغ وطظ حثص 
الئحغر، شأخئتئ الاثخقت افجظئغئ طئاتئ واقجاماسات 
شغ السفارات افجظئغئ وزغارة السفراء والمئسعبغظ أطرا 
أضبر طظ سادي تاثاوله وجائط اإلسقم ضض لتزئ! بض 
اسارف العجغط افشرغصغ بظ لئات شغ تخرغح له أن 
عظاك تثخقت أجظئغئ تسرصض العخعل إلى اتفاق بغظ 
لغثعإ  غصعل  والمصال  التال  ولسان  الخراع  أذراف 
خاضسًا  جغأتغ  الثي  التاضط  ذلك  بسث  ولغضظ  الئحغر 
افجظئغئ…  لطاثخقت  ورعغظئ  السفارات  إلطقءات 
طظ  تعّجه  أخطر  عثا  الزطط!  طظ  ظاثطص  أن  المعط 
وغثعإ  سطغعا  غصدغ  وأن  البعرة  غةعخ  أن  حأظه 

ببمراتعا ضّطعا، تماطا ضما تثث شغ تعظج وطخر.
لثلك ضاظئ ظاائب غغاب العسغ السغاجغ عغ العصعع 
شغ حراك طثططات الشرب اقجاسماري الثي ق غثسط 
أتثًا طظ أجض جعاد سغعظه بض غثسط لغاضسإ، ولما 
طظ  لطسالط  الظزر  عع  الثي  السغاجغ  العسغ  ضان 
السصغثة  طسطمغظ  بعخفظا  سظثظا  وعغ  خاخئ،  زاوغئ 
سصطغئ  تضعظئ  المحعث،  سظ  تماطا  غائئئ  اإلجقطغئ، 
جغاجغئ طحارضئ شغ ضض الئقد اإلجقطغئ الاغ صاطئ 
أتجاب  لثى  جغما  ق  السعدان،  وطظعا  بعرات  شغعا 
افطعر،  طصالغث  سطى  تسغطر  الاغ  السغاجغئ  الطئصئ 
غثاجل أزطئ ظزام التضط السائث شغ افحثاص الثغظ 
غائعؤون رئاجئ التضعطئ وبمةرد إزاتاعط سظ جثة 
التضط ضأن ضض المحاضض تطئ وتمئ طسالةئ افزطات 
طظعا  تساظغ  الاغ  الماراضمئ  واقجاماسغئ  اقصاخادغئ 
الئقد، لعثا السئإ أخئتئ الئراطب والفضر السغاجغ 
طتخعرة  الئقد  شغ  الماتضمئ  السغاجغئ  لفتجاب 
ضسضئ التضط  وأخث أضئر صسط طظ  المتاخخات  شغ 
الئراغماتغئ  شغ  العجع  وبثل  الاسثدي  الثغمصراذغ 
لثرجئ أخئتئ عثه افتجاب ق تةغث طظ التضط جعى 
سطى  صادرة  طاضغظئ  قساماد  ظزرًا  باقظاثابات،  الفعز 
التحث وجمع افخعات واقجاؤبار بالظخغإ افضئر طظ 
لطتضط  برظاطةعا  عع  طا  أطا  اقصاراع!  خظادغص  ظاائب 

شعثا طأخعذ ضأظه صثر ق ظصاش شغه وق بثغض سظه!!
والفحض شغ تتصغص آطال الحسإ السعداظغ ضشغره طظ 
حسعب المظطصئ الاغ صاطئ شغعا بعرات عع الحغء العتغث 
الثي جغتثث تاما، ضأظما عغ لسظئ البعرة غغر العاسغئ 
تقتص جمغع بقد المسطمغظ، بض أخئتئ عثه البعرات 
غغر العاسغئ طظ طخادر سثم اقجاصرار السغاجغ وشص 
خطط أسثت خخغخا طظ بغعت السغاجئ اقجاسمارغئ 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢ ذو التةئ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٨/٠٣م): "وبصئ طظخئ تصعصغئ 
جثغثة تتئ اجط "ظتظ ظسةض" اقظاعاضات الاغ تسرضئ لعا الظساء بمخر طظث اقظصقب السسضري سطى الرئغج 
الراتض طتمث طرجغ شغ ٣ تمعز/غعلغع ٢٠١٣ وتاى ٣١ تجغران/غعظغع الماضغ. ورخثت المظخئ الاغ تسرف 
ظفسعا بأظعا طظخئ تصعصغئ دولغئ تعاط بةمع الئغاظات وتعبغص اقظاعاضات سئر الافاسض طع الدتاغا والظحطاء 
وطآجسات المةامع المثظغ "اساصال ٢٧٦٢ جغثة بغظعظ ١٢٥ طا زلظ صغث التئج تالغاً، و٣٩٦ تالئ اخافاء صسري 
طا زال ١٥ طظعظ صغث اقخافاء تاى ١٥ تمعز/غعلغع الماضغ". وسطى خسغث الصاض خارج إذار الصاظعن، رخث الاصرغر 
طا ق غصض سظ ٣١٢ تالئ، تظعسئ طا بغظ الصاض باقجاعثاف المئاحر، أو السحعائغ أبظاء طحارضاعظ شغ طزاعرات، 
وضثلك الصخش الةعي والمثشسغ السحعائغ سطى افتغاء السضظغئ بمتاشزئ حمال جغظاء. الاصرغر رخث أغدا شخض 
خمج طظ سدعات عغؤات الاثرغج الةاطسغئ، باإلضاشئ إلى شخض طا ق غصض سظ ٥٣٠ ذالئئ طظ دراجاعظ 
الةاطسغئ. "ظتظ ظسةض" أحارت إلى أن السططات اجاتثبئ حضقً آخر طظ أحضال الئطح واقظاصام بتص المرأة - 
وشص تسئغر المظخئ - طظ خقل الاتفر سطى أطعال سحرات الظساء بصرارات إدارغئ تسسفغئ، وطخادرة طماطضات طا ق 
غصض سظ طؤئ جغثة، بثواشع اقظاصام طظعظ سطى خطفغئ أظحطاعظ الساطئ، أو الدشط سطى ذوغعظ طظ الحثخغات 
الساطئ المسارضئ لطظزام. وطظ بغظ اقظاعاضات الاغ رخثعا الاصرغر طظع ١٦٠ جغثة طظ السفر إلى الثارج تسسفغا، 

وذلك سطى خطفغئ ظحاط سام غصمظ به، أو اظامائعظ فجر حثخغات ساطئ طططعبئ سطى خطفغئ طعاصش جغاجغئ".

تتثث طعاذظعن شغ الحطر المتاض طظ إصطغط ضحمغر، سظ طظسعط طظ العخعل إلى المساجث ودخعلعا لاأدغئ 
خقة الةمسئ، وجط تالئ طظ الشطغان شغ سمعم اإلصطغط، وجغاجات صمسغئ تمارجعا السططات العظثغئ. وحععث 
المسةث الةاطع شغ جرغظاغار، أضئر طثغظئ شغ وقغئ جاطع وضحمغر، طشطصاً خئاح الةمسئ، طع وجعد جغارة طثجةئ 
أضثت  بغظما  ططتعظ،  بحضض  خالغئ  ضبغرة  حعارع  وظطئ  أبعابعا  المااجر  تفاح  لط  شغما  أبعابه،  أطام  بالسقح 
باضساان، اجاسثادعا لاسعغئ جطمغئ طع العظث تعل إصطغط ضحمغر. جاء ذلك شغ تخرغتات لمظثوبئ باضساان 
الثائمئ لثى افطط الماتثة السفغرة ططغتئ لعدي، سصإ اظاعاء الةطسئ الطارئئ الاغ سصثعا الةمسئ طةطج افطظ 
بظاء سطى ذطإ خغظغ، وصالئ لعدي لطختفغغظ "إن باضساان طساسثة لاسعغئ جطمغئ لعثا الظجاع". بثوره، أسرب 
المظثوب الخغظغ الثائط لثى افطط الماتثة سظ "صطص بقده السمغص الاغ تسارض أي إجراء طظ جاظإ واتث، 
غحار إلى أن الةطسئ الطارئئ لمةطج افطظ لط غخثر سظعا أي "طظاب رجمغ" (بغان أو صرار) بحأن ضحمغر. 
خاخئ وأن العقغات الماتثة عغ طظ تثغر الطسئئ. شغ المصابض، صال وزغر الثشاع العظثي، راجظاث جغظس، إن بقده 
تتافر لظفسعا بتص تشغغر جغاجاعا بثخعص "الدربئ افولى" الثاخئ باجاثثام افجطتئ الظعوغئ، قشااً إلى 

أن طساصئض تطك السغاجئ "طرععن بالزروف".

الاغ تثصئ تراجغثغاتعا السغاجغئ الاغ تئصغ المسطمغظ 
شغ ذغض افطط، ولسإ أدوارعا الئطعلغئ ظثئئ طظ أعض 
وغطسئعا  غاصاتطعا  أن  شغ  ترجا  غةثون  ق  الثغظ  الئطث 
لسئئ صثرة طاسثدة التطصات وتاحاضج افذراف وتاضرر 
الدشعط سطى الحسإ المشطعب سطى أطره بمجغث طظ 
والصاض  والستض  والدرب  والاروغع  والشقء  الةراتات 
لطاسئؤئ المسامرة لغضامض خثاع الظاس شغظادوا جمغسعط 
آلئ  وتترضئ  الظاائب!  ضاظئ  طعما  اقتفاق  بدرورة 
اإلسقم المعجعئ لاتخر اظصغاد السعام والئسطاء فتث 
الطرشغظ، وعع تاما الطرف المظاعخ لطظزام السابص 
سظثظا شغ السعدان الثي خعر لطظاس زورا أظه ططئص 
أتضام الحرع، شأخئح التضط المثظغ عع المططإ العتغث 
لطةماعغر رغط سثم العسغ سطى أن المثظغئ عغ سطماظغئ 
ق تثاطش سظ سطماظغئ الظزام السابص الثي شخض الثغظ 
سظ التغاة وتابع خطا الشرب شغ ضض طا غمطغه سطغه تاى 

أوخض الئقد إلى عثه التالئ الئائسئ.
الثغظ  السعدان  أعض  سطى  المآاطرة  تضامض  وبثلك 
خرجعا شغ بعراتعط ضث الزطط وعدط التصعق ظاغةئ 
شرض الظزام السغاجغ الثغمصراذغ والظزام الرأجمالغ 
اقصاخادي الثي تئظاه الظزام السابص والثي غظادي به 
الظاس،  لمحاضض  الستري  التض  أظه  سطى  الاشغغر  صادة 
الخراع  ذرشغ  بغظ  سطغعا  المعّصع  العبائص  شاطافت 
صاسثة  سطى  ُبظغ  الثي  الثغمصراذغ  التضط  بمفاعغط 
اقصاخادي  والظزام  لطحسإ،  والسططئ  السغادة  أّن 
الامّطك  ترغئ  صعاسث  سطى  غثرج  لظ  الثي  الرأجمالغ 
وظزام السعق وظزرغئ الظثرة الظسئغئ لطسطع والثثطات، 
والظزام اقجاماسغ ُبظَغ شغ العبغصئ سطى صاسثة الترغئ 
الحثخغئ والمساواة، وصعاظغظ اإلسقم والختاشئ ُبظَغئ 
سطى صاسثة ترغئ الرأي، شصث ضط الفخض افول طظ اتفاق 
العذظغئ  العتثة  طئثأ  صثجغئ  طآضثًا  الساطئ،  المئادئ 
الثغمصراذغئ  طئادئ  والاجام  تظعساته  بضض  لطسعدان 
وتصعق اإلظسان، ضض ذلك عع سخإ الظزام السابص بض 

أخطص شغ تطئغصه بخعرة طظصطسئ الظزغر...
والسةإ السةاب ورد شغ الفخض السادس وافخغر شةاء 

طا ظخه:
(الفخض السادس: المساظثة اإلصطغمغئ والثولغئ

٢٠. غثسع الطرشان اقتتاد افشرغصغ، والعغؤئ التضعطغئ 
لطاظمغئ (اإلغصاد)، وافطط الماتثة، واقتتاد افوروبغ، 
اإلجقطغ،  الاساون  وطظزمئ  السربغئ،  الثول  وجاطسئ 
والثول دائمئ السدعغئ شغ طةطج افطظ، وضاشئ الثول 
اقصاخادي  الصعي  الثسط  لتحث  والخثغصئ،  الحصغصئ 
وطساظثة  اقتفاق  عثا  إلظصاذ  واإلظساظغ  والمالغ 
السططات اقظاصالغئ فجض تتصغص الظةاح الاام لمعاطعا 

ووظائفعا المثاطفئ.
الحصغصئ  والثول  المظزمات  الطرشان  غظاحث   .٢١
والمظزمات  الثول  لثى  السسغ  المثضعرة  والخثغصئ 
اإلصطغمغئ والثولغئ لطمساسثة شغ رشع اجط السعدان طظ 
صائمئ الثول الراسغئ (لقرعاب) ورشع السصعبات وإسفاء 

الثغعن).
الثئغبئ  لفغادي  السعدان  أعض  طخغر  غسطط  وبعثا 
شئاساه  السابص  الظزام  سطغعا  اتضأ  ذالما  الاغ  ظفسعا 
بثون بمظ؛ لط غاشغر حغء، بض ظصض العضع إلى خطعة 
جثغثة ق تفطئ طظ غث الماظتغظ والحرضاء الثغظ رسعا 

 !!المفاوضات

تخرغتات خان الظعوغئ
عض عظاك أزطات طخطظسئ إلضفاء الحرسغئ سطى 

ضط العظث لضحمري؟

اظاصض رئغج العزراء الئاضسااظغ سمران خان شغ غدعن 
أجئعسغظ طظ التثغث سظ تسطغط افجطتئ الظعوغئ إلى 
تمعز/غعلغع  طظ  البالث  وشغ  العظث،  ضث  اجاثثاطعا 
٢٠١٩، صال خان "إن الترب الظعوغئ لغسئ خغارًا وإن 
تفسض  أن  حرغطئ  الظعوغئ  أجطتاعا  جاسطط  باضساان 
العظث الحغء ظفسه" (١) وبسث أجئعسغظ، ألمح خان، ردًا 
سطى ضط العظث لضحمغر، إلى "اتامال اظثقع ترب ظعوغئ 

إذا لط غاط تض الظجاع بغظ الثخمغظ ودغاً" (٢).
إّن الاخرغتات الماظاصدئ تعل افجطتئ الظعوغئ تزعر 
وافطر  افجطتئ.  عثه  وأعمغئ  لصغمئ  خان  إدراك  سثم 
المصطص أضبر طظ ذلك عع السرسئ الاغ دخطئ بعا تضعطئ 
خان شغ المساوطئ سطى طسألئ تغعغئ أخرى بسث رعظ 

اصاخاد الئقد وصدغئ أششاظساان وضحمغر.
وتاى لع تمضظ الطرشان طظ تض صدغئ ضحمغر جطمغا 
وسصث اتفاق أطظغ غطاجم به الطرشان، طبض تعصغع طساعثة 
جقم بغظعما، شإظه ق غعجث طا غثشع العظث إلى تفضغك 
ترجاظاعا الظعوغئ، وذلك فن اجاراتغةغئ العظث الظعوغئ 
افخطغ  الثاشع  ضان  شصث  باضساان.  طتعرعا  لغسئ 
لظغعدلعغ لطتخعل سطى أجطتئ ظعوغئ عع تتغغث الافعق 
الاصطغثي لطصعات المسطتئ الخغظغئ، ولبظغ الخغظ شغما 

بسث سظ اجاثثام أجطتاعا الظعوغئ ضث العظث.
وأتث الاسصغثات افخغرة شغ تسابات الافاضض والاضاطض 
الظعوي لطعظث عع سقصاعا العبغصئ طع أطرغضا، وعع افطر 
الثي جسض روجغا والخغظ تحسران بالصطص الحثغث طظ 
ظعاغا العظث سطى المثى الئسغث. وصث دشسئ خفصئ العظث 
الظعوغئ طع أطرغضا وسقصاتعا السسضرغئ والئترغئ العبغصئ 
طع الئظااغعن، دشسئ الخغظ إلى بظاء سقصات وبغصئ طع 
روجغا طظ أجض طعازظئ أي تعثغث صث غتخض طظ الاتالش 
السسضرغئ  الصعة  خسغث  سطى  جعاء  افطرغضغ،  العظثي 
الاصطغثغئ أو خسغث الافعق الظعوي. لثلك ضان اتامال 
أن تاظازل العظث سظ ترجاظاعا الظعوغئ غاعصش سطى صغام 
الخغظ وروجغا بالثطعة ظفسعا. ولضظ طظ غغر المرجح 
أن تاثطى الثولاان سظ أجطتاعما الظعوغئ طا لط تظدط 
إلغعما أطرغضا شغ السسغ ظتع سالط خاٍل طظ افجطتئ 

الظعوغئ.
وبالاالغ شإن إدراك خان الدسغش لقجاراتغةغئ الظعوغئ 
وجغاجئ افجطتئ الظعوغئ غبغر الصطص سطى أصض تصثغر. 
افجطتئ  سظ  العظث  تثطئ  تال  "شغ  أظه  خان  وطظطص 
المظطص  عثا  ظفسه"،  الحغء  جغفسض  شإظه  الظعوغئ، 
غةسض باضساان سرضئ لطاعثغثات الاصطغثغئ والظعوغئ 
الخغظ.  تاى  أو  روجغا  أو  غععد  ضغان  أو  أطرغضا  طظ 
لردع  تضفغ  ق  لئاضساان  الاصطغثغئ  السسضرغئ  شالصعة 
عثه الصعى سظ اتاقلعا أو الاتالش طع العظث الظعوغئ 
طظجوسئ السقح لاصطغع الئقد. لثلك ضان طظ الدروري 
أن تتاشر باضساان سطى ترجاظاعا الظعوغئ وطداسفاعا 
واجاثثاطعا إذا اظثلسئ الترب. والثرس المسافاد طظ 

لسظئ البعرة غري العاسغئ تقتص السعدان
ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) ــــــــــ
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الهند تمنع صالة الجمعۀ فی کشمیر المحتلۀ
وباکستان مستعدة لتسویۀ سلمیۀ!!

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغـ  ـ 

ثالثۀ آالف معتقلۀ 
تعرضن للتعذیب واإلهانۀ منذ انقالب السیسی
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طظ السسعدغئ...
صث  لعادي  الئثغض  أن  برغطاظغا  وجثت  وعظا  باظغاً:
جاء دوره الفسطغ لطسمض، شإذا ظةتئ أطرغضا شغ تبئغئ 
لعادي  اإلظةطغجي  الئثغض  ضان  الحمال  شغ  التعبغغظ 
عغ  تامضظ  ق  أطرغضا  غةسض  تغث  الةظعب،  شغ  بابٌئ 
والسسعدغئ طظ إغةاد تض طع التعبغغظ شغ ظض سمغض 
بأطرغضا  المرتئطئ  السسعدغئ  سطغه  تعغمظ  إظةطغجي 
صعغا  الةظعب  شغ  اإلظةطغجي  التراك  أطاطعا  جاةث  بض 
طظ  عغمظئ  دون  برغطاظغا  لمخطتئ  غسمض  حعضئ  ذا 
السسعدغئ... وبثلك تضعن برغطاظغا شغ خعرة أي تض 
لمعضعع الغمظ... وعضثا تط تترغك الئثغض، أي طةطج 

الجبغثي، لئثء أتثاث سثن:
طاسارسئ  سثن  شغ  افخغرة  افتثاث  ضاظئ  لصث   -١
المةطج  بغظ  الاعتر  بثأ  شصث  لطظزر!  قشئ  بحضض 
اقظاصالغ الةظعبغ وصعات التضعطئ الحرسغئ شغ سثن، 
وطظ بط اقحائاضات بغظ صعات "التجام افطظغ والصعات 
وطساء   ...٢٠١٩/٨/٧ شغ  بثأ  ذلك  ضض  التضعطغئ... 
السئئ ٢٠١٩/٨/١٠، أي شصط بسث أربسئ أغام، (أسطظ 
المةطج اقظاصالغ الةظعبغ بالغمظ طساء السئئ السغطرة 
سطى صخر طساحغص الرئاجغ شغ سثن بسث أربسئ أغام طظ 
المعاجعات... شراظج ٢٤ شغ ٢٠١٩/٨/١٠)... وضثلك 

جصطئ المسسضرات افخرى والثوائر شغ سثن...!
بسرسئ "خقل  افتثاث  عثه  تسط  شغ  جاسث  لصث   -٢
ورئغج  وأجعجتعا  عادي  تضعطئ  أن  أغام"  أربسئ 
الةمععرغئ وظائئه عط طظ المعالغظ لئرغطاظغا، شسعطعا 
وعضثا  برغطاظغا!  طظ  له  المعضعلئ  طعماه  لطمةطج 
اجاطاع المةطج تسط افطر بسرسئ، وبسخ المآحرات 

تثل سطى ذلك:
أ- (صال طسؤعل شغ صعات التجام افطظغ "تسطمظا صخر 
المساحغص طظ الصعات الرئاجغئ بثون طعاجعات" شراظج 

٢٤ شغ ٢٠١٩/٨/١٠).
ب- وزغر الثاخطغئ الغمظغ أتمث المغسري: َخْمُئ الرئاجئ 
الغمظغئ سطى طا جرى شغ سثن ضان طرغئاً ولط غضظ طعشصاً. 

الةجغرة ٢٠١٩/٨/١١)
ج- (...وأسطظ صائث الصعات الثاخئ شغ التضعطئ الغمظغئ، 
اظحصاصه   ،"٢٠١٩/٨/١٠" السئئ  باسح،  شدض  الطعاء 
واقظدمام إلى صعات المةطج اقظاصالغ وأظعر طصطع 
باسح"  "شدض  لقظاصالغ  تابسئ  طظخات  بباه  شغثغع، 
غسطظ اظحصاصه سظ صعات التضعطئ الحرسغئ، واظدماطه 
وجظعده إلى صعات المةطج اقظاصالغ الةظعبغ بصغادة 
طغثل إغسئ أون  سغثروس الجبغثي"...  الرئغج الطعاء 

قغظ شغ ٢٠١٩/٨/١٠).
د- عثا باإلضاشئ إلى الثور الضئغر لقطارات الاغ ضاظئ 
الرئغج  الثاسط  عغ  شاإلطارات  جغثتعا...  طبض  تثادع 
ضث  به  تصعم  سمض  ضض  شئسث  ذلك  وطع  لطجبغثي! 
طثططات السسعدغئ تخرح شعرًا بأظعا سدع شغ اقئاقف 

بصغادة السسعدغئ! وتسمقن طساً قجاصرار الغمظ!
بالباً: وغئثو أن السسعدغئ لط تضظ تاعصع عثه السرسئ شغ 
التسط وبثاخئ وعغ شغ شارة التب... شاجاعلى المةطج 
اقظاصالغ سطى سثن طساء السئئ٢٠١٩/٨/١٠... وسظثعا 

بثأت السسعدغئ باثارك افطر:
أ- (...دسا تتالش دسط الحرسغئ شغ الغمظ، شغ وصئ طاأخر 
طظ غعم أطج، جمغع المضعظات والاحضغقت السسضرغئ، 
شغ سثن، وطظ بغظعا صعات المةطج اقظاصالغ الةظعبغ، 
افوضاع  سطى  جغطرت  الاغ  افطظغ،  التجام  وصعات 
طظ  واقظستاب  لمعاصسعا،  الفعرغئ  السعدة  إلى  عظاك، 
المعاصع الاغ اجاعلئ سطغعا خقل افغام الماضغئ، وسثم 
المساس بالمماطضات الساطئ والثاخئ.. ضما دسا الاتالش 
إلى وصش شعري إلذقق الظار شغ الساخمئ الغمظغئ المآصائ 
«سثن»، اسائارًا طظ الساسئ العاتثة بسث طظاخش الطغطئ 
الماضغئ، طآضثًا أن صعاته «جاساثثم الصعة السسضرغئ 
اظاعاء  طظ  دصائص  وبسث  ذلك...  غثالش  طظ  ضض  ضث 
طعاشصاه  الةظعبغ،  اقظاصالغ  المةطج  أسطظ  المعطئ، 
سطى وصش الظار، وبمَّظ دسعة الرغاض لطتعار... الحرق 
افوجط شغ ٢٠١٩/٨/١١) اظاعى... وطع ذلك شصث (صال 
ظائإ رئغج المةطج عاظغ سطغ برغك سطى "تعغار" إن 
المةطج ق غجال ططاجطاً بالاتالش، لضظه غآضث سطى "سثم 
الافاوض تتئ وذأة الاعثغث"... ووخش طخثر طسآول 
شغ الاتالش السربغ تخرغح اقظاصالغ بحأن وصش إذقق 
الظار بالةغث ولضظه غغر ضاف طحثدا ضرورة اظستابه طظ 
المعاصع الاغ جغطر سطغه بالسمض المسطح. وصال المخثر 
إن اقجاماع بغظ افذراف الغمظغئ شغ السسعدغئ جغضعن 
طعاصسعا"...  إلى  صعاته  وسعدة  اقظاصالغ  اظستاب  "شعر 

اظثبظثظئ سربغئ شغ ٢٠١٩/٨/١١) اظاعى
ب- ولةسض طخثاصغئ إلسقن الاتالش شصث اجاعثف أتث 
المعاصع (اجاعثف إتثى المظاذص الاغ تحضض تعثغثا 
طظ جاظإ اقظفخالغغظ ضث التضعطئ الغمظغئ الحرسغئ 
شغ الساخمئ المآصائ سثن، وصال الاتالش إظعا السمطغئ 
افولى الاغ غظفثعا شغ عثا الخثد وجاطغعا سمطغئ أخرى 
شغ تال سثم الاصغث بئغان وصش إذقق الظار شغ سثن 
والثي غعثد باجاثثام الصعة ضث المثالفغظ... السربغئ 

.(٢٠١٩/٨/١١
ج- أشاد طخثر طسآول شغ الاتالش السربغ بأن (صعات 
المةطج اقظاصالغ الةظعبغ بثأت اقظستاب طظ بسخ 
المظاذص الاغ جغطرت سطغعا شغ سثن بسثطا اجاعثشئ 
وغأتغ  لطمةطج،  الاابسئ  المعاصع  أتث  الاتالش  صعات 

١٤٤٠عـ،  التةئ  ذو   ٤ اقبظغظ،  (جمارت،  طعصع  ظحر 
٢٠١٩/٠٨/٠٥م) الثئر الاالغ: "رّتطئ السططات الارضغئ آقف 
القجؤغظ السعرغغظ خقل حعر تمعز الماضغ إلى طتاشزاغ 
إدلإ وتطإ حمالغ جعرغا. وصالئ إدارة طسئر باب الععى 
شغ تخغطئ لعا سطى طعصسعا الرجمغ إظعا اجاصئطئ ٦١٦٠

قجؤا جعرغا طرتق طظ صئض السططات الارضغئ إلى طتاشزئ 
إدلإ. وبثوره خرح طثغر طسئر باب السقطئ سطى التثود 

السعرغئ الارضغئ شغ طظطصئ إسجاز السمغث صاجط صاجط لـ"جمارت"، أظعط اجاصئطعا أضبر طظ ٨٠٠ قجأ جعري خقل 
افغام افربسئ الماضغئ بمسثل وجطغ ٢٠٠ قجأ غعطغا. وأحار "صاجط" أن جمغع المرّتطغظ طظ ترضغا إلى طظطصئ 
إسجاز قجؤعن شغ ترضغا طظث أضبر طظ خمسئ أسعام، تغث رّتطعا طظ طثغظئ إجطظئعل لسثم تغازتعط "بطاصئ التماغئ 
المآصائ" (الضغمطغك). ولفئ "صاجط" أن جمغع القجؤغظ الثغظ وخطعا إلى طظطصئ إسجاز لعط ترغئ الاظصض والثعاب 
أغظما غرغثون. وبثوره لفئ طخثر طظ طسئر جرابطج لـ"جمارت" أن القجؤغظ المرّتطغظ تصعم ترضغا تالغا باثغغرعط 
سظ ذرغص أي طسئر غرغثون العخعل إلى جعرغا. وضاظئ السططات الارضغئ رّتطئ ٤١٧٨ قجؤا جعرغا خقل حعر 
تجغران ٢٠١٩، سظ ذرغص طسئر باب الععى إلى إدلإ شصط، بغظما لط تخثر إتخائغات رجمغئ طظ المسابر بغظ 
ترضغا وطظاذص حمال تطإ (سفرغظ، إسجاز، جرابطج، الئاب) وجط تساغط إسقطغ طظ صئض إدارات عثه المسابر بالةاظإ 
السعري. وغساظغ آقف السعرغغظ شغ ترضغا طظ خسعبات شغ التخعل سطى افوراق الرجمغئ بما شغعا بطاصئ التماغئ 
المآصائ رغط وجعدعط شغ ترضغا طظث جظعات، إضاشئ إلى خسعبئ التخعل سطى إذن لطسفر بغظ العقغات الارضغئ، طا 

غدطر ضبغرا طظعط إلى دشع طئالس إضاشغئ لطاظصض بغظعا بطرق غغر صاظعظغئ".

بسرصه أو صئغطاه أو لعظه؟! شعثا المسغار اإلبظغ أو الةععي 
وصث  غةمسعط،  وق  الظاس  غفرق  وصئغح  طظتط  طسغار 
شطظ تجب الاترغر لعثه افشضار العثاطئ شضاظئ أولى 
تطصات تجب الاترغر الاغ غثرس شغعا حئابه، لئظائعط 
شضرغاً وبصاشغاً لخظاسئ الحثخغات اإلجقطغئ، شغ ضااب 
ظزام اإلجقم؛ الثي تتثث سظ الصغادة الفضرغئ، وأبرعا 
سطى رصغ اإلظسان، شدرب التجب الروابط المظتطئ الاغ 
تربط الظاس، طبض الروابط العذظغئ والصعطغئ والصئطغئ 
والسائطغئ والمخطتغئ، وبغَّظ خطعرتعا شغ ظحر السثاء 
وافتصاد بغظ الظاس، وتثد أن الرابط ق بث أن غضعن 
سطى أجاس طئثئغ؛ سصغثة روتغئ غظئبص سظعا ظزام، 
دون الظزر إلى لعن اإلظسان أو سرصه أو صئغطاه وجعاه، 
لثا ضان اإلجقم أرصى ظزام لطربط بغظ الظاس ضما شسض 
والمعاجرغظ  والثجرج،  افوس  بغظ  آخى  لما    الظئغ 
وافظخار، شخارت دولئ اإلجقم أشدض ظمعذج شغ السالط 

لرتص الظسغب المةامسغ.
اقتفاق  عثا  شغ  المتاخخات  عثه  شغ  طا  أخطر  إن 
خظةر  الثاتغ؛  والتضط  لطفثرالغئ  الاعغؤئ  عع  الئاذض 
الترضات  إخرار  شغ  ذلك  غزعر  المحآوم،  الاصسغط 
رشدئ  شصث  طثاطش،  ضةسط  الافاوض  سطى  المسطتئ 
الةئعئ البعرغئ اقتافال تاى غاط تدمغظ اقتفاق طسعا 
شغ العبغصئ الثجاعرغئ، وضثلك رشخ سئث السجغج التطع 
الةطعس طع العشث المحارك لطمةطج السسضري وصعى 
الترغئ والاشغغر بصغادة تمغثتغ والضئاحغ وأتمث ربغع، 
طعصع  ذضر  شصث  ظفسه،  لطشرض  جعبا  إلى  جاشر  الثي 
جعدان ترغئغعن غعم افتث ٢٠١٩/٧/٢٨م: (طةمعسئ 
(التطع) ترشخ الافاوض صئض تضعغظ التضعطئ اقظاصالغئ) 
ولط غتدر التطع عثا الطصاء غعم السئئ ٢٠١٩/٧/٢٧م 
ضغر،  جطفا  السعدان  جظعب  رئغج  شغه  تعجط  الثي 

تامئ: تصغصئ طا جرى وغةري شغ سثن!
سطى ظطاق واجع برجض اإلطارات شغ الةظعب (وأجج طا 
غسرف بصعات «التجام افطظغ»، وعغ المطغحغا المثسعطئ 
سطظاً طظ دولئ اإلطارات شغ جظعب الغمظ... جاجئ بعجئ 
٢٠١٧/١١/٢)، وعضثا شالجبغثي وبرغك ضان لعما حأن 
شغ الةظعب، ولضظ فظعما ضاظا شغ تضعطئ عادي ووقؤعا 
طضحعف لقظةطغج وعثه ق تعِجث لعما حسئغئ شغ الثسعة 
لطتراك الةظعبغ، شضاظئ الثطعة افولى إخراجعما طظ 
الجبغثي،  وخاخئ  تزعرعما،  بطرغصئ  عادي  تضعطئ 
سطى خقف صعي طع طسسضر عادي وطظ بط غطاش تعله 
الةظعبغعن لاحضغض التراك الةثغث وعضثا ضان... لصث 
أخثر الرئغج الغمظغ شغ ٢٧ ظغسان/أبرغض ٢٠١٧ صرارًا 
بإصالئ سغثروس الجبغثي، طتاشر سثن، ووزغر الثولئ 
عاظغ بظ برغك، طع إتالئ افخغر لطاتصغص، وخرج اآلقف 
الةظعبغئ  سثن  طثغظئ  شغ  طزاعرة  شغ  الغمظغغظ  طظ 
تظثغثا بصرارات عادي... بط أسطظ الجبغثي سظ رئاجاه 
لعغؤئ رئاجئ المةطج اقظاصالغ الةظعبغ شغ طثغظئ سثن 
غعم ١١ أغار/طاغع ٢٠١٧، وأن عاظغ بظ برغك جغضعن 
ظائئاً لرئغج المةطج طع ٢٦ سدعًا، ... وعضثا حضطئ 
برغطاظغا سظ ذرغص اإلطارات بثغقً لتضعطئ عادي، وعع 
المةطج اقظاصالغ لاساسمطه سظثطا غأتغ دوره... وبصغ 

شغ سثن وله صعة ذات حأن طتمغاً بةغح اإلطارات...
العثف الباظغ: تترغر التثغثة طظ صئدئ التعبغغظ:

 أ- ضاظئ اإلطارات صث دخطئ شغ الغمظ برا وجعا فن الصاال 
الةعي وتثه ق غتسط المسرضئ سطى افرض إق بالاثخض 
التثغثة،  إلى  وأسعاظعا  بصعاتعا  دشسئ  ولثلك  الئري، 
وضادت تساعلغ سطغعا طظ صئدئ التعبغغظ لعق وصعف 
أطرغضا شغ وجععا بتةئ المساسثات اإلظساظغئ. أطا لماذا 
اقعامام بالتثغثة شفن برغطاظغا تسطط أن طا غصغط ُخطإ 
التعبغغظ عع الثسط اإلغراظغ، وبسث إغقق ططار خظساء 
والسغطرة سطى طعاظأ الةظعب شصث أخئح طغظاء التثغثة 
عع الحرغان حئه العتغث إلغران لضغ تعخض دسمعا إلى 
التعبغغظ. لثلك تعجعئ اإلطارات إلى التثغثة لطسغطرة 
سطغعا... ووصش التعبغعن أطام طثاذر ضئغرة تامبض بصرب 
اجاغقء الصعات المثسعطئ إطاراتغاً سطى التثغثة وطغظائعا، 
أخئتئ  بطَّ  وطظ  طحارشعا...  سطى  أخئتئ  أن  بسث 
طسارك التثغثة واتاماقت جغطرة اإلطارات والمطغحغات 
المثسعطئ طظعا سطى طغظاء التثغثة أضئر خطر غعثد تضط 
التعبغغظ شغ الغمظ، لثلك جظث له التعبغ ضض صعاه لمظع 
تتصغصه، وجظثت أطرغضا طسآولغعا لطائاضغ سطى العضع 
اإلظساظغ شغ الغمظ، وأن طغظاء التثغثة عع حرغان لمظع 
المةاسئ شغ الغمظ... وضاظئ اإلطارات وتطفاؤعا المتطغعن 
العةمات  طظ  المجغث  لحظ  الثولغئ  الفرص  غاتغظعن 
وخطعا  أن  بسث  التثغثة  سطى  السغطرة  واجاضمال 
طحارشعا... وطظ بط أخئح وصش العةعم اإلطاراتغ سطى 
التثغثة أطرًا ذا بال سظث أطرغضا فن خروج التثغثة طظ 

غث التعبغغظ غةسطعط شغ طأزق!
ب- بط ضاظئ تادبئ اقغاغال العتحغ لطختفغ السسعدي 
خاحصةغ شغ إجطظئعل، وصث أوجث أجعاء دولغئ طحتعظئ 
تةاه السسعدغئ وتراطإ ضثلك لثشاسه سظ السسعدغئ، 
شرأت أطرغضا أن تخرف أظزار العضع الثولغ إلى صدغئ 
تشطغ إلى تث طا سطى طعضعع خاحصةغ وترشع الترج سظ 
السسعدغئ وإدارة تراطإ شضاظئ الغمظ، وطظ بط خعَّت 
طةطج الحغعخ افطرغضغ تأغغثا إلظعاء الثسط السسضري 
افطرغضغ لطترب شغ الغمظ (وشغ خطعة تارغثغئ خعت 
٤١ طصابض  خعتا   ٥٦ بأغطئغئ  الحغعخ  طةطج  أسداء 

إلظعاء الثسط السسضري لطتمطئ الاغ تصعدعا السسعدغئ 
شغ الغمظ... روغارز ٢٠١٨/١٢/١٤) وبظاء سطغه وطظ أجض 
إزالئ الترج الثولغ سظ السسعدغئ والاشطغئ سطى طسألئ 
الختفغ السسعدي... دسئ أطرغضا إلى وصش إذقق الظار 
الثشاع،  وزغر  (وذالإ  غعطاً...  بقبغظ  خقل  الغمظ  شغ 
جغمج طاتغج، أذراف الخراع الغمظغ بعصش إذقق الظار 
خقل بقبغظ غعطاً، والثخعل شغ طفاوضات جادة إلظعاء 
الترب بالئقد... وأضث أن "سطى افذراف الماتاربئ شغ 
الغمظ الاترك صثطاً ظتع جععد السقم"، وتابع: "ظتااج 
إلى شسض ذلك خقل البقبغظ غعطاً الصادطئ، وأساصث أن 
السسعدغئ واإلطارات سطى اجاسثاد لطمدغ شغ افطر"... 

الثطغب أوظقغظ ٢٠١٨/١٠/٣١)...
الغمظ،  طعضعع  لتض  السعغث  اتفاق  ذلك  تئع  لصث  ج- 
وضاظئ برغطاظغا تثرك أن اقتفاق تثغره أطرغضا لمخطتئ 
التعبغغظ شالمافاوضعن عط التعبغعن وعادي المشطعب 
سطى أطره طظ السسعدغئ... شصث تعاردت أخئار أن العشث 
غظص  ق  فظه  اقتفاق  تعصغع  سثم  رأغه  ضان  التضعطغ 
سطى خروج التعبغغظ طظ التثغثة ولضظ تتئ ضشط 
السسعدغئ واشص عادي! (صالئ طخادر لطةجغرة بأن العشث 
الرغاض"  شغ  "المصغط  عادي  إلى  ورصئ  صثم  التضعطغ 
تعخغ بسثم الاعصغع سطى اقتفاق ضعظه ق غظص خراتئ 
سطى خروج التعبغغظ طظ طثغظئ التثغثة وطغظائعا، لضظ 
الرئغج الغمظغ وّجه بالاعصغع سطغه بسث ضشعط حثغثة 
طظ السسعدغئ خقل الساسات الماضغئ، وشصا لطمخادر... 
شصث  التال  وبطئغسئ   ...(٢٠١٨/١٢/١٣ ظئ  الةجغرة 
الثارجغئ  وزغر  (رتإ  باقتفاق،  سطظاً  أطرغضا  رتئئ 
أخئح  "السقم  أن  طسائرًا  باقتفاق  بعطئغع  افطرغضغ 
طمضظاً شغ الغمظ"... بغ بغ جغ ٢٠١٨/١٢/١٤) وضاظئ 
أطرغضا طعامئ باظفغث اقتفاق دون اظستاب التعبغغظ 
طظ التثغثة، شعغ تزظ أن عثا طمضظ فن افذراف 
المافاوضئ ذعع بظاظعا؛ التعبغغظ وعادي المعغمظ سطغه 

صغادة  أذطصاعا  الاغ  الاتثغرات  بسث  اقجاعثاف  عثا 
الاتالش شغ بغان طساء السئئ "٢٠١٩/٨/١٠" ذالئئ 
طظ خقله بعصش شعري إلذقق الظار شغ سثن... آر تغ 

...(٢٠١٩/٨/١١
رابساً: أطا الماعصع شعع أتث أطرغظ:

افول، أن السسعدغئ، وصث دسئ الطرشغظ لطتعار سظثعا، 
جاتاول طا وجسعا أن تعغمظ سطى الجبغثي وطةطسه 
ضما شسطئ طع عادي وتضعطاه، وطع أن عثا لغج جعض 
المظال فن برغطاظغا وراء تحضغض عثا المةطج بسئإ 
وصعع عادي تتئ عغمظئ السسعدغئ، ولثلك شطظ تسمح 
بأن غصع شغ التفرة الاغ وصع شغعا عادي طظ جثغث... 
وافرجح أن السسعدغئ جاساسمض طع الجبغثي وطةطسه 
تضعطئ  شغ  بإحراضه  شاشرغه  والسخا،  الةجرة  أجطعب 
عادي بخقتغات له واجسئ شغ التضعطئ، وغضعن عادي 
بخقتغات أصض ولضظه غئصى رئغسا ضتفر لماء العجه، 
وق  السسضرغئ...  بالعةمات  رشخ  إن  الجبغثي  وتعثد 
ُغسائسث أن غضعن اجاماع المطك جطمان طع ولغ سعث 
أبع ظئغ ٢٠١٩/٨/١٢ عع لعثا الشرض طظ أجض إسادة 
افطعر ضما ضاظئ، تغث إن السسعدغئ تثرك أن اإلطارات 

عغ وراء إظحاء المةطج اقظاصالغ برئاجئ الجبغثي...
والباظغ، شإن رشخ المةطج اقظاصالغ، وطظ بط شحطئ 
طئاحرة  برغطاظغا  تاثخض  شسظثعا  السسعدغئ،  طساسغ 
شُاةري طتادبات طع أطرغضا وتاسعث لعا بثشع المةطج 
غضعن  تض  إلغةاد  التعبغغظ  طع  لطافاوض  اقظاصالغ 
لطتعبغغظ شغه ظخغإ ذو حأن شغ التضط... وصث ق غضعن 
طخادشئ أن غظحر طتمث الئثغاغ سدع المضاإ السغاجغ 
لطتعبغغظ سطى خفتاه الفغج بعك شغ ٢٠١٩/٨/١١

سثن  سطى  اقظاصالغ  المةطج  جغطرة  بسث  شعرًا  أي 
لطتعار:  افذراف  السسعدغئ  دسعة  طع  تجاطظاً  وضثلك 
المضعظات  وبافخص  السغاجغئ  المضعظات  ضض  (ظثسعا 
وتجب  المآتمر  وتجب  اهللا  بأظخار  طمبطئ  الرئغسغئ 
ذاولئ  سطى  بالةطعس  اقظاصالغ  والمةطج  اإلخقح 

واضافى التطع بإرجال وشث برئاجئ ظائئه، جصعد طضعار، 
الترضئ  إن  بةعبا  ختفغئ  تخرغتات  شغ  طضعار  وصال 
التضعطئ  طع  السقم،  صداغا  سطى  بالافاوض  ططاجطئ 
اقظاصالغئ المصئطئ). ضما أورد طعصع جعدان ترغئغعن شغ 
(تعاترت  ظخه:  طا  البعرغئ  الةئعئ  سظ  ٢٠١٩/٨/١٢م 
المةطج  شغ  تمبغطعط  غاط  بأن  ططالئاتعط  سظ  أظئاء 
السغادي وطظتعط التضعطات شغ وقغات الترب بثارشعر 

وجظعب ضردشان).
أن  السعدان  فعض  غتص  ضغش  الضعارث  عثه  ضض  شمع 
غتافطعا باتفاق غضرس لطمتاخخات السغاجغئ وُغمضِّظ 

لطةععغئ وتمجغص الئقد ضما تثث شغ ظغفاحا؟!
إن عثا اقتفاق عع إسادة لطظزام السابص؛ الثغمصراذغ 
السطماظغ بحصغه (المثظغ أو السسضري)، السسضري شخض 
غثادسعن  وعآقء  الثغظ،  باجط  الظاس  خادساً  الةظعب 
المساسمر،  طحارغع  وضطعا  والترغئ)،  (المثظغئ  باجط 
شعغ الثطئ افظةطعأطرغضغئ إلصخاء اإلجقم وطتارباه، 
وتصسغط السعدان إلى خمج دول، طا غآضث أن الاشغغر 
شغ السعدان لط غتثث طظث اقجاسمار إلى الغعم؛ فن 
الاشغغر غتااج إلى ظزام غغر ظزام المساسمر، وإلى أشضار 
اإلجقم  شغ  إق  ذلك  غعجث  وق  المساسمر،  أشضار  غغر 
شسطى  الظئعة؛  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ودولاه 
أعض السعدان السمض طع أبظائعط المثطخغظ إلصاطاعا، 
شعغ وتثعا افطظ وافطان والسقم واقذمؤظان، صال 
احِلَاِت  ِيَن آَمُنوا ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ َُّ ا تسالى: ﴿وََعَد اهللا
ِيَن ِمن َقْبلِِهْم  َّ ْرِض َكَما اْسَتْخلََف ا

َ
لَيَْسَتْخلَِفنَُّهم يِف األ

َجَُّهم مِّن َنْعِد  َُبدِّ َ َ لَُهْم َو ِي اْرتَ َّ نَنَّ لَُهْم دِيَنُهُم ا َُمكِّ َ َو
 ﴾ًْمنا

َ
َخْوفِِهْم أ

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: التضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان طتاخخات جغاجغئ ...

التعار إلظعاء الترب واقتفاق سطى تحضغض جططئ اظاصالغئ 
طحروع  سطى  الاعاشص  بط  وطظ  الةمغع  تمبض  جثغثة 
المخالتئ...) وعضثا شإن طبض عثا التض تئثو ظروشه 
طعغأة، شأطرغضا ترغث إظعاء المسألئ الغمظغئ ضما ظعر 
والسسعدغئ  السعغث،  طفاوضات  صئغض  تخرغتاتعا  طظ 
ترغث الثروج طظ طساظصع الغمظ، وبرغطاظغا وصث أخئح 
لعا طظ غأتمر بأطرعا شسقً دون الثدعع لطسسعدغئ شعغ 
ضثلك تعاشص سطى المفاوضات وق تسطض طسارعا ضما 
ضان افطر طظ صئض تغث ضان عادي طشطعبا سطى أطره... 
وإذا اتفصئ أطرغضا وبرغطاظغا سطى تض طحارك شسغظفثه 
والسسعدغئ...  اقظاصالغ  والمةطج  التعبغعن  افتئاع: 
ولضظ السصئئ شغ وجه أي تض طحارك بغظ الرأجمالغغظ 
عغ ظزرة اقجاشقل والظفسغئ الاغ تسري شغ دطعط، 
شافولعغئ سظث أطرغضا وبرغطاظغا صئض التض المحارك عغ 
أن غفرض ضض طظعما التض الثي غتصص طخالته عع، 
وعثا طا غةسض طئاتباتعما تطعل.. والتعبغ والسسعدي 

وعادي والمةطج غظازرون...!
خاطساً: أطا الثي غآلط شعع أن أعض الغمظ صادرون سطى 
تض صدغاعط بأظفسعط لع أخطخعا هللا جئتاظه وخثصعا 
تض  غاعلَّعن  أسثاءظا  غارضعن  شضغش   ، اهللا  رجعل  طع 
صداغاظا؟!.. إن الضفار المساسمرغظ غائاتبعن وغاثارجعن 
التطعل بسفك دطاء المسطمغظ بط غةطسعن تعل تطك 
والتضام  لمخالتعط...  المظاجإ  التض  قخاغار  الثطاء 
غسمععن،  غغعط  شغ  المسطمغظ  بقد  شغ  وأسعاظعط 
ضأن طا غتثث عع شغ بقد العاق واق ولغج شغ بقد 
المسطمغظ! إن تسطغمعط صداغاظا لطضفار المساسمرغظ 
لغتطععا والرضعن إلغعط شغ ذلك، لعع جرغمئ ضئرى غئعء 
طرتضئعا بالثجي شغ الثظغا والسثاب افلغط شغ اآلخرة. 
وََعَذاٌب َشِديٌد   َِّ ْجَرُموا َصَغاٌر ِعْنَد اهللا

َ
ِيَن أ َّ ﴿َسُيِصيُب ا
 ﴾بَِما اَكنُوا َفْمُكُروَن

الباظغ سحر طظ ذي التةئ ١٤٤٠عـ
٢٠١٩/٨/١٣م

هل هذا ما یفعله األنصار بالمهاجرین یا أردوغان؟!



افربساء ٢٠ طظ ذي التّةئ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢١  آب/أغسطج ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٤٨

تثر خئراء طظ خطعرة اظثفاض طساعى طغاه الئتر المغئ إلى ٣٤ طارًا دون طساعى جطح الئتر طسةقً بثلك 
أدظى طساعغاته شغ الاارغت، وأن ذلك بات غحضض خطرًا سطى وجعده. وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ سطى طعصسه: إن اظثفاض طظسعب الئتر المغئ طرده 
إلى جغاجئ طصخعدة غظفثعا ضغان غععد خاخئ خقل السصعد افخغرة، وأن أتث افجئاب الرئغسغئ لعثا الاراجع 
عع صغام ضغان غععد باتعغض طغاه ظعر افردن - الراشث الرئغسغ لطئتر المغئ - إلى ختراء الظصإ شغ الةظعب 
واجاظجاف ٩٥٪ طظه صئض أن غضمض الظعر طسغره إلى الئتر، إضاشئ إلى زغادة طخاظع اجاثراج افطقح والئعتاس 
سطى حعاذأ الئتر طظ حرضات ضغان غععد والاغ غاططإ سمطعا ضت ضمغات ضئغرة طظ طغاه الئتر. وأضاف 
الاسطغص: أن ضغان غععد غثشع طظ خقل عثه السغاجئ افطعر ظتع المدغ صثطاً لاظفغث طحروع صظاة الئترغظ 
الاروغب  شغ  وغساسثه  افوان،  شعات  صئض  واقضمتقل  اقخافاء  خطر  غاعثده  الثي  المغئ  الئتر  إظصاذ  بتةئ 
لثلك الظزام افردظغ الماعاذأ، الثي غشمخ سغظغه سظ طمارجات ضغان غععد بتص الئتر المغئ وظعر افردن 
رغط الدرر الثي تطتصه تطك الممارجات بافردن وأعطه، وشغ المصابض غمث الظزام غثغه لمساسثة ضغان غععد 
شغ تظفغث طحروع صظاة الئترغظ الثي غسسى طظ ورائه لاتصغص طآرب وأعثاف سثة ظاعرعا إظصاذ الئتر المغئ 
وتصغصاعا أبسث طظ ذلك؛ جعاء أضاظئ أطظغئ بإغةاد تاجج طائغ غسغص أي عةعم طظ الحرق، أو سسضرغئ باجاثثام 
المغاه شغ تئرغث المفاسقت الظعوغئ، أو اصاخادغئ باجاشقل تثشص المغاه لاعلغث الضعرباء وتحشغض المخاظع، أو 
زراسغئ باجاثثام المغاه شغ الري والجراسئ، أو تةارغئ باجاثثاطعا شغ الظصض الئتري. وخاط الاسطغص طآضثا: إن 
جغاجئ ضغان غععد شغ تةفغش الئتر المغئ جغاجئ طصخعدة العثف طظعا تمرغر طثططات خئغبئ، والاخثي 
لاطك السغاجئ غضعن بالاخثي لاطك المثططات وإشحالعا بإجصاط افظزمئ السمغطئ الثائظئ وإصاطئ دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعا، الاغ جاصدغ سطى ضغان غععد وتظعغ شساده وتظزط اقظافاع 
بالثغرات والبروات الاغ َطظَّ اهللا بعا سطى الئحرغئ، وتئثع شغ تسظ اجاثثاطعا وتساشض المعارد الطئغسغئ، طع 

بثل الةعث شغ التفاظ سطغعا وتسمض سطى تثطغص الئحرغئ طظ الساببغظ والمفسثغظ.

الحام تحث افظزار لِسزط املضر الُضّئار الثي غتغص بأعطعا

شغ أسصاب صرار اإلدارة افطرغضغئ افربساء ١٤ آب/أغسطج الةاري بمظع رئغج جعاز المثابرات السعداظغ السابص 
افجااذ  السعدان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  أضث  أراضغعا،  دخعل  طظ  (صعش)  اهللا  سئث  خقح 
إبراعغط سبمان (أبع خطغض) شغ بغان ختفغ أن عثه عغ تصغصئ أطرغضا الاغ ظض تجب الاترغر غتثر المسطمغظ 
طظعا وطظ طضرعا، شصث صثم صعش خثطات ضثمئ فطرغضا شغ طةال طتاربئ اإلجقم تتئ طسمى (اإلرعاب)، إق 
أن ذلك لط غحفع له، وصال افجااذ أبع خطغض إن أطرغضا تطصغ بسمقئعا شغ صارسئ الطرغص، بضض إذقل ووصاتئ ضما 
ُتطَصى افوجاخ شغ جطئ الصماطئ، وق بعاضغ لعط، برغط تمضغظعط لعا شغ بقدعط، وخغاظاعط هللا جئتاظه ولرجعله 
 وفطاعط، ولغسئ عثه عغ أول طرة، شصث اسارف ظزام الئحغر بالةرائط الاغ ظفثعا لخالح أطرغضا وسظ اباجاز 
أطرغضا لعط، لاصثغط المجغث برغط جثط الظاس سطى ظزاطعط ظاغةئ لعثه الةرائط، إق أن أطرغضا ظطئ تططإ 
طظعط المجغث تاى جصطعا شاجائثلئ بعط غغرعط!! وتساءل أبع خطغض عض جغاسر السغاجغعن المرتئطعن 
بالضاشرغظ المساسمرغظ؛ أطرغضا وأوروبا وروجغا، شغاعبعا سظ طعاقتعط، وغسعدوا إلى رحثعط، شغدسعا أغثغعط 
شغ أغثي إخعتعط المثطخغظ؛ الساططغظ إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاةاث ظفعذ 

الضاشرغظ طظ بقد المسطمغظ شاترر الئقد والسئاد طظ جططاظعط؟

افردن إىل أغظ؟
الةجء الرابع سحر

بافردن  العضع  سظ  ظئثة  السابص  الةجء  شغ  ذضرظا 
والخراع بغظ أطرغضا وبرغطاظغا وضغش تاولئ أطرغضا 
أخث افردن طظ برغطاظغا طما أدى إلى طصاض المطك سئث 
اهللا افول وبتضط الثجاعر تط تظخغإ المطك ذقل بسث 
اغاغال والثه ولضظه لط غمضث ضبغرا شغ التضط بض تط 
إبساده بثسعى المرض والةظعن، والتصغصئ شغما غئثو 
لغسئ ضثلك بض لعا سقصئ بالخراع آظثاك تغث ظحرت 

طبق وضالئ زاد افردن الثئر الاالغ:
الراتض  افردظغ  المطك  أن  برغطاظغئ  وبغصئ  (ضحفئ 
طع  افردن  تعتغث  تاول  صث  اهللا،  سئث  بظ  ذقل 
السسعدغئ خقل الفارة الصخغرة الاغ تضط شغعا افردن 
آب/أغسطج   ١١  -  ١٩٥١ تمعز/غعلغع   ٢٠ بغظ  طا 
تصثم  وأظه  بالتةاز،  ربطعا  أجض  طظ  وذلك   ١٩٥٢
بططإ لطمطك سئث السجغج آل جسعد بعثا الحأن وتمئ 
الرصط  تتمض  الاغ  العبغصئ  وضحفئ  سطغه،  المعاشصئ 
٩١٧٩٨/٣٧١) أظه رشخ ذطئا طمابق غئثو  PR-FO)
أظه تزغ برغئئ برغطاظغئ وعع تعتغث افردن طع السراق 
والاغ تاماع بزرف طحابه بافردن طظ تغث ارتئاذعا 
بئرغطاظغا سطى سضج السسعدغئ والاغ تتعلئ آظثاك 
طظ السغطرة الئرغطاظغئ إلى السغطرة افطرغضغئ بسث 
اتفاق المطك سئث السجغج طع الرئغج افطرغضغ روزشطئ 
سام ١٩٤٥، طما غةسض وتثة طا بغظ افردن والسسعدغئ 

عغ أضئر خفسئ لئرغطاظغا آظثاك.
حسعاء  لترب  تسرض  صث  ذقل  الراتض  المطك  وضان 
أخطرعا  سام ١٩٧٢  وشاته  تاى  تظاه  لط  وطداغصات 
ووالثه  برغطاظغا  بثأتعا  والاغ  بالةظعن  له  اتعاطات 
اجامرت  بط  سام ١٩٥٢  اغاغض  الثي  اهللا  سئث  المطك 
سطغه المداغصات طظ صئض حثخغات طصربئ طظ والثه 
والثغظ ضاظعا برغطاظغغظ أو أردظغغظ سطى ارتئاط طع 
التضعطئ الئرغطاظغئ والعضالئ الغععدغئ وسطى رأجعط 
رئغج العزراء آظثاك تعشغص أبع العثى وجسغث المفاغ 
وجطغمان ذعصان وطظ وراء الزض زوجاه المطضئ زغظ 

الحرف...
ضما أن المطك ذقل صث بثأ تضمه بمتاولئ سجل ضض 
الحثخغات الفاجثة وصام باصرغإ الحثخغات العذظغئ 
سطى  تاز  لفردن  طثظغ  دجاعر  أول  وضع  ضما  طظه، 
تعل  حسئغ  والافاف  وصئعل  افردن،  شغ  سام  تعاشص 

عثا المطك الحاب الثي احاعر بثضائه ووذظغاه وتثغظه 
وضرعه السمغص لطئرغطاظغغظ والترضئ الخعغعظغئ سطى 
طثى  سطى  طظه  ظالئ  الاغ  المشرضئ  الثساغات  سضج 

جظغظ ذعغطئ.
وصث بطس بئرغطاظغا تاى الاثخض شغ تسطغمه سظثطا أرجطئ 
له طظ غصظسه بثراجئ الجراسئ شغ الةاطسات الئرغطاظغئ 
الاتص  أظه  وطع  أراد  ضما  السسضرغئ  السطعم  ولغج 
بثراجئ السطعم السسضرغئ شغ أضادغمغئ جاظثعغرجئ 
السسضرغئ المطضغئ إق أظه تسرض لتعادث طرغئئ أبظاء 

دراجاه أدت أن غصطع دراجاه وغشادر برغطاظغا.
وافسةإ أن آقف المطفات والعبائص الاغ غتافر بعا 
افرحغش الئرغطاظغ ضاظئ تاابع عثا الجسغط طظث خئاه 
وتاى وشاته، وطظعا لط غضحش سظه غطاء السرغئ تاى 

غعطظا عثا.
غثضر أن المطك ذقل صث ساظى ذعغق بسئإ طعاصفه 
وصش  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بثأت  وسظثطا  العذظغئ 
طع افتراك وافلمان وبعرة رحغث سالغ الضغقظغ ضث 

الئرغطاظغغظ.)
تسإ طثضرات المطك ذقل، والاغ ظحرت شغ ضااب 
سام ١٩٧٢، بسث وشاته، تغث غروي ذعصان ضغش ظةتئ 
المطضئ زغظ الحرف، زوجئ ذقل والةظرال الئرغطاظغ 
سئث  آظثاك  المطضغ  الثغعان  ورئغج  باحا،  جطعب 
الرتمظ خطغفئ، والعزراء وصادة افطظ وحعضئ الساذغ 
الطئغإ الثاص لطمطك ذقل شغ تظتغئ افخغر، وظصطه 
إلى طثغظئ إربث افردظغئ، بط إلى طساحفى لفطراض 

السصطغئ شغ الصاعرة.
وغرغإ  اإلظةطغج  غضره  ضان  ذقل  أن  العبائص  وتثضر 
بالسقصئ طع أطرغضا وعثا جئإ إبساده واتعاطه وتظتغاه 
سظ التضط وتط عثا بسئإ صعة الظفعذ اإلظةطغجي آظثاك 
تغث العجط السغاجغ اإلظةطغجي وبق طظازع بافردن 
والسمقء لعا جعاء أضان بالدفئ الحرصغئ أو الشربغئ ق 
بض ضان الظفعذ اإلظةطغجي بالدفئ الشربغئ أسمص وأصعى 
افطرغضغ  الظفعذ  ضسش  طع  الحرصغئ  شغ  طظه  وأضبر 
ظاغةئ ضسش أدواتعا بالثاخض وسراصئ الظفعذ اإلظةطغجي 
سظ  ذقل  المطك  إبساد  برغطاظغا  رأت  شصث  بالمظطصئ 
لتغظ  إحراشعا  تتئ  وخاغئ  طةطج  وتحضغض  التضط 

     بطعغ ولثه جظ الئطعغ

ظحر طعصع (سظإ بطثي، السئئ، ١٦ ذو 
٢٠١٩/٠٨/١٧م)  ١٤٤٠عـ،  التةئ 
خئرا جاء شغه: "دسئ وزارة الثارجغئ 
الفرظسغئ إلى إظعاء شعري لطصاال شغ 
وشغ  جعرغا.  حمالغ  إدلإ  طتاشزئ 
بغان لعا خثر أطج، الةمسئ ١٦ طظ 
إظعا  الفرظسغئ  الثارجغئ  صالئ  آب، 
تثسع إلى إظعاء الصاال شعرًا بمثغظئ 
وجه  سطى  العزارة  وظثدت  إدلإ. 
الثخعص بصخش طسسضر لطظازتغظ 
صاض  إلى  أدى  الثي  إدلإ،  جظعب 
بغظعط  المثظغغظ  سحرات  وإخابئ 
"لع  ختغفئ  وظصطئ  وظساء.  أذفال 

شغشارو" الفرظسغئ سظ ظائإ الماتثث باجط الثارجغئ الفرظسغئ، أولغفغغه غعشغظ، صعله إن "اجامرار افسمال 
السثائغئ غسرض لطثطر الئتث سظ تسعغئ جغاجغئ طعبعصئ وطافاوض سطغعا" شغ جعرغا.

غعطغ؛  بحضض  الحام  أعض  بتص  المةازر  ترتضإ  زالئ  ق  وافجثي  الروجغ  اإلجرام  ذائرات  إن   :
بسث غعم، وق زال الئسخ غسعل سطى الثاسمغظ وغطاجم بثطعذعط التمراء،  وق زالئ البعرة تظتسر غعطاً 
وضأن حغؤا لط غضظ! لصث ربط المال السغاجغ الصثر صغادات الفخائض وأتضط وباصعط شئاتعا ق غصعطعن 
إق بافسمال الاغ غعاشص سطغعا الثاسط؛ وغماظسعن سظ افسمال الاغ ترطعا سطغعط؛ ظظا طظعط أظعط بثلك 
غرضعظه وغأطظعن حره؛ طاظاجغظ صعله جئتاظه وتسالى: ﴿َوَلْظ َتْرَضى َسْظَك اْلَغُععُد َوَق الظََّخاَرى َتاَّى َتاَِّئَع 
ِططََّاُعْط﴾. إن ارتئاط صغادات الفخائض بالثول الثاسمئ جطإ سطغعط الثطار وغدإ المظاصط الةئار، واظتسرت 
بعرة الحام تاى أخئتئ طتاخرة ضمظ بصسئ جشراشغئ ضغصئ أحئه طا تضعن بالسةظ الضئغر، وأخث الشرب 
الضاشر المساسمر غمارس سطى أعض الحام اإلبادة الممظعةئ لضسر إرادتعط وإخداسعط لتطه السغاجغ؛ شعع 
غسطط جغثا أن الصرار افخغر عع لطتاضظئ الحسئغئ شعغ خاتئئ الضطمئ افخغرة إن بئائ وتترضئ، شضان ق 
بث فعض الحام أن غاترضعا جرغسا إلظصاذ جفغظاعط وذلك بافخث سطى غث الساببغظ بمخغرعا طظ صغادات 
الفخائض وطتاجئاعط سطى الثسارة الماضررة الاغ طظغئ بعا بعرة الحام، وتحضغض ضغاظات جثغثة غغر 
طرتئطئ بالثول الثاسمئ تضعن خاتئئ صرار طساصض وإرادة طساصطئ لطثشاع سظ المظاذص المتررة والسمض 
سطى إجصاط الظزام بضاشئ أحضاله ورطعزه، وطظ بط تئظغ عثه الاحضغقت واتاداظعا، وعثا افطر غاططإ 

السرسئ شغ الاترك صئض شعات افوان. شةمغع تدتغات أعض الحام سطى المتك.

یا أهل الشام أدرکوا ثورتکم وتضحیاتکم 
فقد باتت على المحک

ـــــــــ شغ العصئ الثي تعفع شغه الصطعب إلى زغارة بغئ اهللا ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 
سطى  والسقم  افظام  خغر  طسةث  شغ  والخقة  الترام 
الرجعل وختاباه الضرام، بصسئ أخرى سطى وجه افرض 
تحث افظزار وتآرق السغاجغغظ، تاترك شغعا الةغعش 

وتسصث فجطعا المآتمرات...
إظعا الحام، إظعا البعرة والةعاد، إظعا الاارغت والمثاد، 
إظعا باظغ خغر الئقد، عغ الاغ إن شسث أعطعا شق خغر 
شغ بصغئ السئاد، إظعا خمام أطان افطئ وصغادتعا تغظ 

تصع الفاظ...
افسخاب  وترعص  الثم  تةّمث  تضاد  الئصسئ  عثه  أخئار 

شضض أعض افرض غاابسعن وغارصئعن...
وظفعجعط  وجطئ  وصطعبعط  شغاابسعن  الضفر  دول  أطا 
صطصئ، غثحعن أن غضعن زوال ططضعط وتدارتعط سطى 
غث أعض الحام أعض اإلغمان، شسّثروا ضض طا بغثعط طظ 
إطضاظغات لطخث سظ جئغض اهللا وتط تعزغع افدوار سطى 

الظتع الاالغ:
وظغفاعط  السقذغظ:  وأتئاع  المظافسعن  المحاغت   •
شظخرة  الثغظ،  وتترغش  التصائص  باشغغر  افطئ  تدطغض 
الثغظ جمععا (إرعاباً) وطتاجئئ التضام جمععا (شاظئ) 
والثدعع لطشرب جمعه (طخطتئ) والعثظئ طع الضاشر 

المةرم والافاوض طسه جمعه (جغاجئ حرسغئ)!
• التضام السمقء: وظغفاعط سطى ظعسغظ: شمظعط طظ 
أخث دور إرعاب الحسعب وصمع أي تترك شغ وجه الزطط 
غرسثون  وراتعا  الحام،  بعرة  طظ  اقطاساض  وإظعار 
وغجبثون وغتثرون افطئ طظ طثاذر الثروج سطغعط 
وطشئئ العصعع بما وصع به أعض الحام، ولضظ العاتث 
تزه  غظثب  رأجه  سطى  غثه  غدع  خطعته  شغ  طظعط 
لمسات  غاطمسه  الترغري  ضرجغه  سطى  افخرى  وغثه 
الترص أن غصع سظه ضما وصع صئطه طظ ق ظخغإ لعط 
سطغعط  وزغظ)  وسطغ،  وطئارك،  (طسمر،  أجمائعط  طظ 

طظ اهللا طا غساتصعن.
وآخرون طظ طبض ترضغا والسسعدغئ وصطر ضان دورعط 
إظعار الخثاصئ والاداطظ طع بعرة الحام وضان لعط 
طعاصش أو خطابات ظاعرعا الخثاصئ والرتمئ وباذظعا 

السثاوة والشثر.
السغاجغ  اإلجقم  طظ  الاظفغر  وظغفاه  اإلسقم:   •
بعخفه جاء لطصطع والئار والسطت! وصث خثطه شغ عثا 
والمصخعد  الثغظ.  خعرة  حععئ  تظزغمات  الةاظإ 
باإلجقم السغاجغ عظا عع اإلجقم السمطغ الاطئغصغ 
الراحثة  الثقشئ  ظزام  عع  أي  الضعظعتغئ،  سظ  بسغثًا 

سطى طظعاج الظئعة.
وظغفاعا  والمتطغئ:  واإلصطغمغئ  الثولغئ  المظزمات   •
وتعغؤئ  عثشعط  سظ  والمظافدغظ  البائرغظ  تثثغر 
آخر  بمسظى  أو  الرأجمالغئ  لطمآجسات  صثم  طعذأ 
الرأجمالغئ  ظزام  شغ  غاصطئعن  الظاس  جسض  وظغفاعا 

وق غثرجعن طظه.
اغاخاب  وظغفاعا  وصغاداتعا:  الفخائطغئ  المظزعطئ   •

شغ  ببعرتعا  اجاسادته  الثي  جثغث  طظ  افطئ  جططان 
وجه ذاغغئ الحام أو ضادت.

الاغ  والثطط  افسمال  طظ  الضبغر  ذلك  إلى  وغداف 
غئاشغ شغعا الشرب تأخغر سعدة اإلجقم.

طظ  تفغخ  وأسغظعط  غاابسعن  شعط  المسطمعن  أطا 
الثطع وأشؤثتعط تظفطر طظ افجى وسصعلعط تطغح 
طظ ععل طا غصع سطى إدلإ وتماة، شإذا أرادوا الاترك 
أذظاب  والثغاظئ  السمالئ  تضعطات  وجععط  شغ  وصفئ 
المساسمر وأخثصاء ضغان غععد تاى وخطعا إلى تالئ 
طظ الععظ؛ أظعط إذا جمسعا لساسئ طظ الثظغا وحغؤاً طظ 
المال ظظعا أظفسعط صث ظاخروا إخعاظعط طظ أعض الحام 
المةاعثغظ، ولضظ لساسئ الثظغا تطك ق تعصش صخفاً وق 
تتمغ سرضاً وق ترُد أرضاً، بض افصئح طظ ذلك وافطّر أن 
تطك افطعال تخض إلى أعض الحام سظ ذرغص التضعطات 
ق سظ ذرغص إخعة اإلغمان شاسثَّر فجظثة التضعطات 

والمظزمات الثولغئ ق لخالح افطئ والمسادسفغظ!
وترص الشرب أن ق غثع أعض الحام بمسجل سظ تالئ 
الععظ تاى ولع ضاظعا أختاب الصدغئ والئطعى شةسطعا 
تسري إلغعط سظثطا جطئعط صرارعط بمظزعطئ شخائطغئ 
طرتئطئ ضما ذضرت آظفاً، أي أن صرار الظاس ُجطإ لخالح 
صغادات  لخالح  المةاعثغظ  صرار  جطإ  بط  الفخائض، 
شغ  وصرارعا  وتصعا  افطئ  جططان  ُصّثم  بط  الفخائض، 
ذئص طظ السمالئ والثغاظئ سطى ذاولئ ترضغا وأطرغضا 
أعض  سظ  ظغابئ  المفن  بالفط  غاتثث  أردوغان  شئات 

الحام واإلغمان!!
الحام  أعض  غجال  شق  غتثث  طا  ضض  طظ  بالرغط  لضظ 
إدلإ  لمظاذص  شتص  غائزغظ،  ولسثوعط  خابرغظ 
تحث  أن  وطسطمغظ  طةاعثغظ  طظ  تعته  وطا  وتماة 
تصطإ  وشغعا  الاتعل  ظصطئ  شعغ  أجمع،  السالط  أظزار 
الطاولئ سطى خطط المساسمر وتاتطط سطى خثرتعا 
إن  المةرطغظ  الضاشرغظ  ورؤوس  الماضرغظ  طآاطرات 

سمطظا بما غطغ:
١. رشع الخعت بمتاجئئ صادة الفخائض تاى غزعر سطى 
خعت طظ غثاشع سظعط بالئاذض وسطى رأس المثاشسغظ 
والةعطئ  المظافسعن  المحاغت  عط  بالئاذض،  سظعط 

المطئطعن.
شغ  المظازمغظ  المثطخغظ  المةاعثغظ  ططالئئ   .٢
الفخائض أو المساصطغظ أو تاى طظ وضسعا السقح جأطًا 
طرتئطئ  غغر  سسضرغئ  ضاائإ  باحضغض  اقرتئاط،  طظ 
تاثث حسارًا لعا (ُجسض رزصغ تتئ جظ رطتغ) ولغج طا 

غطصغه الثاسط طع أواطره وتعجغعاته.
تطك  سظ  غظحص  طةاعث  في  الاام  الثسط  إسقن   .٣
الفخائض المرتئطئ وغئثأ بالسمض المساصض لفاح طسرضئ 
الساتض الاغ تثفش الدشط سظ رغش تماة والاغ تسائر 

بعابئ إجصاط الظزام...
سسى اهللا أن غضرطظا بإصاطئ تضط اإلجقم؛ خقشئ راحثة 

 سطى طظعاج الظئعة

أمریکا تلقی بعمالئها عندما تقضی وطرها منهم
دون أن تکترث لتاریخهم الذي سودوه فی خدمتها

ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمث ــــــــــ

سیاسۀ کیان یهود فی تجفیف البحر المیت
سیاسۀ مقصودة الهدف منها تمریر مخططاته الخبیثۀ


