
كتلة الوعي في جامعات 
سياسة  تستنكر  فلسطين 

التطبيع مع يهود

شطسطغظ  بعلغاضظك  جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  صاطئ 
والثطغض وبغرزغئ باعزغع ططعّغئ سطى ذّقب الةاطسئ 
المتاّطغظ،  تراب  تتئ  قسئغظ  (جاؤوظا  سظعان:  تتمض 
طع  الّاطئغع  ق  المتّررغظ،  غظازرون  وأعطه  وافصخى 
الغععد). وجططئ الضاطئ شغ إخثارعا الّدعء سطى طسظى 
الّاطئغع، وعع جسض السقصئ ذئغسّغئ. أي تالئ جقم ق 
تالئ ترب وق تعثغثًا بترب. وتالئ الّاطئغع تصادغ 
اقساراف المائادل، وإصاطئ سقصات جغاجّغئ ودبطعطاجّغئ 
وتةارّغئ وبصاشّغئ وجغاتّغئ ورغاضئ واّتخاقت وغغرعا. 
وأضثت الضاطئ أّن أّي سقصات تصام طع الضغان المشاخإ 
فرض شطسطغظ تسّث طظ الّاطئغع، طبض شاح الّسفارات 
والّرغاضّغئ.  الّسغاتّغئ  واقّتفاصّغات  الّاةارّغئ  والمضاتإ 
طظ  الثطغب  روغئدات  به  غصعم  طا  أّن  إلى  وأحارت 
طسارسئ سطظّغئ شغ الّاطئغع طع ضغان غععد لعع أطر طثٍج 
لعآقء  ضان  شما  غّائع،  أن  أتّص  التّص  ولضّظ  وطحغظ، 
الّسفعاء اّلثغظ اجامرؤوا الثغاظئ، أن غةاعروا بسقصاتعط 
التمغمّغئ طع ضغان غععد لع سطمعا أّن حسعبعط لظ تمر 
سطغعا طرور الضرام، بض جاظافخ سطغعط وتترق افرض 
طظ تتئ أصثاطعط وجاصطإ سروحعط سطى رؤوجعط، 
ولضّظ جضعت الّحسعب حّةسعط سطى المدّغ صثطاً شغ 
المخطفى  صعل  الّحسعب  ظسغئ  أن  بسث  خغاظاتعط، 
ُمُرنَّ بِالَْمْعُروِف َوحَكَْنَهُونَّ َعِن 

ْ
حَكَأ ِ نَِيِدهِ  ِْي َغْف َّ : «وَا

ْن َفْبَعَث َعلَْيُكْم ِعَقاباً ِمْنُه، 
َ
ُْوِشَكنَّ اهللاُ أ َ ْو 

َ
الُْمْنَكِر أ

ُعمَّ تَْدُعونَُه َفَال يُْسَتَجاُب لَُكْم». وإّن طا غصعم به عآقء 
الّروغئدات طظ خغاظات لط غسث غرغئاً، شعثا ظعةعط 
طظث أن وخطعا إلى جّثة التضط، وسقصاتعط طع ضغان 
غععد صثغمئ جّثًا واآلن بثأت تثرج إلى السطظ. ودسئ 
الضاطئ افّطئ بضّض صعاعا وشغ طصّثطاعا الةغعش اّلاغ 
أخث  إلى  الّاترغر  سطى  الفسطّغئ  والصثرة  الصّعة  تمطك 
شطسطغظ  أعض  ترك  وسثم  بثورعا،  والصغام  واجئعا، 
وتثعط. وعغ بالّاأضغث لغسئ طعّمئ أظثغئ وقسئغظ. 
ضما وظزمئ وصفات خئاتّغئ تثّططعا رشع الّطّقب أطام 
تفاسض  وضان  عثا  بالاطئغع.  تظثد  لعتات  الةاطسات 
أّن  سطى  طآّضثغظ  جغثا،  الظحاط  طع  الةاطسات  ذّقب 
عثه افرض لظ غتّررعا إّق أغٍث طاعّضؤئ طسّئتئ لرّبعا 
ضاطئ  ظزمئ  طظفخض  غغر  جغاق  وشغ  سطغه.  وطاعّضطئ 
لطخعر  طسرضا  دغج  الصثس-أبع  جاطسئ  شغ  العسغ 
تتئ سظعان (أطئ اإلجقم اجائاعا اهللا لثغظه غةإ سطغعا 
تخثر افطط شغ اقخاراسات والخظاسات) وذلك شغ صاسئ 
طظ  وذلك  الططئئ،  حآون  سمادة  طئظى  شغ  افظحطئ 
غعم افتث المعاشص ٢٠١٩/١٠/٢٠ تاى غعم البقباء 
٢٠١٩/١٠/٢٢. حعث المسرض إصئاق طظ الططئئ الثغظ 
طاضغ  تظاول  تغث  المسرض  بفضرة  إسةابعط  أبثوا 
المسطمغظ المةغث الثي تةطى برواد السطعم واقخاراسات 
التثغبئ شغ ذلك العصئ، الثي غرجع الفدض شغه إلى 
وجعد ظزام جغاجغ غتضط باإلجقم طامبق بالثقشئ 
الاغ رسئ واتادظئ تطك السصعل والةععد ووشرت لعا 
سطغه  ظتظ  طا  خقف  سطى  وذلك  لقبثاع،  اإلطضاظغات 
طظث عثم دولئ الثقشئ تغث تثطش المسطمعن سطمغا 
الرغط  سطى  واقخاراسات  الخظاسات  رضإ  سظ  وتأخروا 
تعاجر  ولضظعا  المسطمغظ  طظ  ظغرة  سصعل  وجعد  طظ 
تغث غضعن اقجابمار لاطك الطاصات. عثا وتط تعزغع 
والمتاعى الثي  رجالئ المسرض  سطى  تتاعي  ططعغئ 
خقل  طظ  إغةابغا  تفاسق  المسرض  وحعث  غادمظه. 
الططئئ  اظاماء  سمص  غزعر  طا  والظصاحات،  التعارات 
لثغظعط ووسغعط سطى دورعط شغ إسادة اإلجقم إلى 

طسارك التغاة ضتاضط وظاظط لسطعك الئحر.

اساصطئ عغؤئ تترغر الحام، الةمسئ، بقبئ إسقطغغظ سطى 
طسرشئ  دون  الحمالغ  إدلإ  رغش  شغ  بطعط  دغر  تاجج 
أجئاب اقساصال. شغ السغاق ذاته ظزط حئاب تجب الاترغر 
شغ طثغمات طظطصئ صاح، برغش إدلإ الحمالغ/ الةمسئ 
طزاعرة بسظعان: "طؤئ غعم والظثغر السرغان خطش الصدئان"؛ 
ذلك أظه صث طدى طؤئ غعم سطى حئاب تجب الاترغر وعط 
خطش صدئان جةعن عغؤئ تترغر الحام، ذالئعا شغعا عغؤئ 
تترغر الحام، باإلشراج سظ المساصطغظ طظ العجعاء وحئاب 

تجب الاترغر، ورشع المازاعرون قشاات أضثت إتثاعا أن (البعرة خرجئ ضث الزطط، شضفاضط ظطما)، وصالئ أخرى 
(إذا دساك صثرتك سطى ظطط الظاس شاثضر صثرة اهللا سطغك)، وتساءلئ بالبئ: (عض طظ أخر سطى شاح طسرضئ الساتض 

وإجصاط الظزام طخغره السةعن؟)، واجاظضرت قشائ رابسئ: (طظ جةعن الظزام إلى جةعن تترغر الحام).
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أظه  اهللا  رتمه  الئخري  التسظ  سظ  روي 
أخث  وتسالى  جئتاظه  اهللا  إن  غصعل:  ضان 
بقبئ  والتضام  وافطراء،  الثطفاء،  سطى 
ظةا،  طظعط  اهللا  بسعث  أوشى  شمظ  أحغاء، 
غائسعا  أق  سطغعط  أخث  عطك،  صخر  وطظ 
وأق  وغثحعه،  الظاس  غثحعا  وق  الععى، 

غحاروا بآغاته بمظا صطغق.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  طا جر اظثشاع روجغا إلى أشرغصغا، ولثثطئ طظ؟ 
   وعض باتئ صعة سزمى شغعا؟ ...٢

-  أجئاب تشغغر وزراء الثارجغئ شغ طمطضئ آل جسعد ...٢
-  عض ُصاض الئشثادي تصًا؟ ...٣

-  طةطج "اإلظصاذ العذظغ الةظعبغ" 
   عض جاء شسق إلظصاذ الغمظ أم إلظصاذ غغره؟ ...٤

-  السراق بغظ ططرصئ الظزام وجظثان شساد رطعزه ...٤
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ضطمئ السثد

الثول  حسعب  طسزط  شغه  اظافدئ  الثي  العصئ  شغ 
السربغئ سطى المظزعطئ اقجاسمارغئ، عا صث جاء دور 
لئظان. شطصث بار أعطه ضث ظزام المتاخخئ الطائفغئ 

الشارق بالفساد وظعإ البروات.
تعاجج  تثطئ  بعرة  أواظعا.  آن  سفعغئ  بعرة  إظعا 
الطائفغئ والمثعئغئ شاضاتفئ المظاذص المتسعبئ سطى 
المسطمغظ السظئ طع تطك المتسعبئ سطى المسطمغظ 
تطك  طع  الظخارى  سطى  المتسعبئ  والمظاذص  الحغسئ 
السططئ  ضث  وجمغسعط  الثروز.  سطى  المتسعبئ 
طساططاعط  وأجاءت  أطعالعط  ظعئئ  الاغ  الفاجثة 

ذعال سصعد طظ الجطظ.
لظزام  تسعد  لئظان  شغ  التاخض  التراك  أجئاب  إن 
عط  تضام   .١٩٩٠ جظئ  طظث  الئطث  تضمئ  وسصطغئ 
أجاجًا زسماء ططغحغات تسططعا سطى الظاس وتخروا 
رساغئ الحآون بمخالتعط شصط وترطعا الظاس طظ 

الرساغئ والتصعق.
ضغان  لئظان  أن  ظثضر  جرغسئ،  تارغثغئ  لمتئ  وشغ 
سظ  جطثه  بسث  الفرظسغ  اقجاسمار  خظسه  ذائفغ 

طتغطه الحاطغ. 
وبسث الترب افعطغئ جاءت أطرغضا وسّثلئ شغ ظزاطه 
السعري  لطظزام  الئطث  وجطمئ  طخالتعا  غظاجإ  بما 
تاى جظئ ٢٠٠٥ تغث تط إخراجه بصعة الحارع، بط تخض 
جمغ  طا  خقل  طظ   ٢٠١٦ جظئ  اظاعى  داخطغ  اظصسام 

بـ"الاسعغئ السغاجغئ" الاغ طا زالئ صائمئ تاى اآلن.
وبغثعا  وسرضه  بطعله  بالئطث  تاتضط  أطرغضا  إن 
أتئ  طظ  شعغ  وافطظغئ.  اقصاخادغئ  المراشص  ضاشئ 
له  وجثدت  لئظان  لمخرف  تاضمًا  جقطئ  برغاض 
الثاخطغئ،  افذراف  بسخ  طظ  حضطغئ  طسارضئ  رغط 
صائثا  سعن  جعزغش  الةظرال  شرضئ  طظ  وعغ 
شغ  افجاجغئ  السغاجغئ  افذراف  وأطا  لطةغح. 
ضان  إن  فطرغضا  بالعقء  غضظعن  شةمغسعط  التضط 
وأطا  إصطغمغئ.  دول  ذرغص  سظ  أو  طئاحر  بحضض 
طظ  شمظعا  فطرغضا  بالعقء  تثغظ  ق  الاغ  افتجاب 
اظستإ طظ التضعطئ بثاغئ التراك وطظعا طظ بصغ 

داخطعا بعثف الاحعغح سطى صراراتعا.
أطا الظزام اقصاخادي شغ لئظان شعع ظزام رأجمالغ 
السام  الثغظ  بالثعإ.  طشطاة  غغر  العرصغئ  وسمطاه 
الظاتب  طظ   ٪١٥٠ وغعازي  دوقر  ططغار   ٨٥ إلى  وخض 
المتطغ. الجغادة الربعغئ السظعغئ سطى الثغظ السام 
رصما  جةض  الاةاري  والسةج  دوقر.  ططغار   ٦ بطشئ 
ططغار   ١٧ إلى  وخض  تغث   ٢٠١٨ جظئ  شغ  صغاجغا 
المثشعسات  طغجان  جةض  ذاتعا  السظئ  وشغ  دوقر 
سةجا صغاجغًا بطس ٤,٨ ططغار دوقر. وبالرغط طظ عثه 
برئاجئ  الطئظاظغئ  التضعطئ  أن  إق  الخادطئ  افرصام 
جسث الترغري لط تشغر طظ ظعةعا بض أصرت طعازظئ 
جظئ ٢٠١٩ بطشئ شغعا الجغادات الربعغئ لطثغظ السام 
٣٧٪ طظ المعازظئ ضضض. وضاظئ صئض ذلك وفعثاف 
السام  الصطاع  شغ  اآلقف  افتجاب  وظفئ  اظاثابغئ 
رشسئ  الاغ  والرواتإ  الرتإ  جطسطئ  بإصرار  وصاطئ 
طظ صغمئ رواتإ طعظفغ الصطاع السام. ضض ذلك طع 
البروات  وظعإ  المحئععئ  الخفصات  جغاجات  إبصاء 
واقجاثاظئ  الثارجغ  المالغ  الثسط  سطى  واقتضال 
آب  وطظث  إظااجغئ.  اصاخادغئ  جغاجئ  اتئاع  وسثم 
٢٠١٩ تعصش المخرف المرضجي سظ دسط جسر خرف 
طظ  جطسطئ  إلى  أدى  طما  الثوقر  طصابض  الطغرة 

المحاضض المالغئ شغ سثة صطاسات خاخئ.
وأطا سظ تاجات الظاس؛ شالصطاع الضعربائغ شغ سةج 
الاغار  اظصطاع  اجامرار  ظض  شغ   ١٩٩٢ جظئ  طظث  طالغ 
اظاحار  عغ  والظاغةئ  افوصات.  طسزط  شغ  الضعربائغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اقظاثابات الرئاجّغئ: السغاق الّثولغ الساّم:
وطّجصاعا  الثقشئ  الرأجمالّغئ  الشربّغئ  الصعى  أجصطئ 
طجصئ  ضّض  سطى  وضسئ  بّط  عجغطئ  خشغرة  دوغقت 
تظخغإ  أّن  المسطعم  وطظ  تاضما.  جّماه  لعا  سمغق 
رئغج أو تشغغر برلمان شغ عثه الّثوغقت ق غمّر دون 
تثّخطعا (الثفّغ تغظا والّساشر أتغاظا) وق تحّث تعظج 

سظ عثه الصاسثة.
وإّظظا تغظ ظرغث أن ظفعط تصغصئ طا غةري طظ أتثاث 
جغاجّغئ (وبثاّخئ اقظاثابات الرئاجّغئ) شإّن اقصاخار 
طظه  الادطغض  إلى  أصرب  غضعن  المتطّغئ  الظزرة  سطى 
إلى الاتطغض، إذ ق بّث طظ الّظزر إلى التثث شغ جغاصه 
الّثولغ الساّم، ذلك أّن الّثول الشربّغئ اقجاسمارّغئ وشغ 
سطى  العغمظئ  إلى  تسسى  وبرغطاظغا  أطرغضا  طصّثطاعا 
تتارب  عغ  ولثلك  اإلجقطغئ،  الئقد  وبثاّخئ  السالط 
سعدة  دون  لطتغطعلئ  والّظعار  بالطغض  وتسمض  اإلجقم 
الثقشئ، بض إّن الّثول الضئرى تاثث طظ التغطعلئ دون 
خقلعا  طظ  غظزر  الاغ  الثاّخئ  الجاوغئ  الثقشئ  إصاطئ 
الساجئ الشربّغعن إلى السالط اإلجقطغ ضّطه وطظ ضمظه 
تعظج. شخارت أسمال الثول اقجاسمارغئ الضئرى تاضغش 
السغاجغئ  افسمال  إلى  تظزر  وخارت  الجاوغئ،  بعثه 
الاغ تةري شغ عثا السالط طظ عثه الجاوغئ. طما جسطعا 
تسمض سطى شرض الثغمصراذّغئ شرضا إلصخاء اإلجقم، 
وجسطعا تساظث افتجاب "اإلجقطّغئ" الاغ اجاطاسئ أن 
تطعسعا وتسثلعا تسإ المفاعغط الشربغئ الرأجمالغئ، 
وجسطعا تتثر طظ الثقشئ وطظ تجب الاترغر، وجسطعا 
الّثسعة  وتمطئ  اإلجقم  به  لاخط  اإلرعاب  تخطظع 
لاسطظعا تربا سالمّغئ تحّعه بعا اإلجقم والةعاد وتتاول 
إرساب الحسعب اإلجقطّغئ، وجسطعا تظفص المطغارات طظ 
أجض دسط اقظاثابات شغ السراق وشطسطغظ وأششاظساان 

وتعظج. شغ تثّخض جاشر، أدواته وجط جغاجّغ غسّب 
تّط  اإلذار  عثا  وشغ  المأجعرغظ،  والمرتجصئ  بالسمقء 

تظزغط السمطّغئ اقظاثابّغئ لـ:
- تبئغئ الّظزام الّثغمصراذغ ترجغثا لعغمظاه.

-  اإلغعام باشغغر لظ غتخض.
- إصخاء اإلجقم طظ التضط والاحرغع.

الطئغسغ  اطاثادعا  سظ  تعظج  شخض  شغ  اإلطسان   -
الثي غامبض شغ الئقد اإلجقطغئ الاغ ضاظئ طعتثة 

تتئ دولئ الثقشئ.
دققت شعز صغج جسّغث بالرئاجئ:

شغ  جسّغث  صغج  شعز  ظصرأ  الرؤغئ  عثه  وضمظ 
الرئاجئ: اظاثابات 

الثجاعري  اإلذار  ضمظ  اقظاثابات  عثه  تّمئ   -١
شضاظئ  شرضا  الاعظسغغظ  سطى  ُشرض  الثي  والصاظعظغ 
الثغظ  افحثاص  قخاغار  آلغئ  اقظاثابغئ  السمطغئ 
(الثجاعر  السائث  الظزام  صعاسث  تظفغث  جغاعلعن 
وجغطئ  اقظاثابات  عاته  ضاظئ  وبالاالغ  والصعاظغظ). 
لابئغئ الظزام ولغج لاشغغره. وغاأضث افطر إذا وضسظا 
الصاظعن  أجااذ  عع  الفائج  جسغث  صغج  أن  اقسائار  شغ 
الثجاعري ولط غثش تصغثه بعثا الثجاعر واتاراطه، بض 

أصسط سطى المتاشزئ سطغه وتسظ تطئغصه.
طظ  جسّغث  صغج  الاعظسّغعن  اظاثإ  عض  ولضظ   -٢
أجض تطئغص الّثجاعر؟ لقجابئ سطى عثا السآال ظثّضر 

بأطرغظ ابظغظ:
بّغظئ  إذ  الثجاعر،  طظ  الاعظسغغظ  طعصش  أولعما   -
طةرغات افتثاث أّن دجاعر ٢٠١٤ ق غتزى باقتارام 
المةطج  أن  الةمغع  وغثضر  له،  العقء  سظ  شدق 
أن  أراد  الثجاعر  سطى  خادق  أن  بسث  الاأجغسغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سوريا والية  التحرير/  حزب 
القضبان خلف  العريان  والنذير  يوم  مئة  بعنوان:  مظاهرة 

اظاثابات الرئاجئ يف تعظج ٢٠١٩ 
 السغاصات والّثققت
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افربساء ٢ طظ ربغع افول ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٣٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٥٨

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، الةمسئ، ٢٦ خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/٢٥م) خئرا جاء شغه: "اطافت حعارع الساخمئ 
الةجائرغئ الةمسئ بالمتاةغظ شغ طزاعرات تاحثة رشدا إلجراء اقظاثابات الرئاجغئ المصررة شغ ١٢ ضاظعن افول/
دغسمئر الصادم، سحغئ اظاعاء أجض تصثغط الارحتات. واجائثل المتاةعن الةمسئ عثشعط المسااد ضث صائث الةغح، 
بالرئغج سئث الصادر بظ خالح إبر تخرغتات أدلى بعا طآخرا خقل لصائه طع ظزغره الروجغ شقدغمغر بعتغظ شغ 
جعتحغ. وضان بظ خالح صث صال الثمغج شغ تخرغتات صطض شغعا طظ أعمغئ ترضئ اقتاةاج ظصطاعا صظاة أر تغ 
الروجغئ. وخاذإ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ، صائق إظه "غترص سطى ذمأظاه" بأن العضع "تتئ السغطرة" 
شغ الةجائر. وأبارت عثه الاخرغتات غدئا شغ وجائض الاعاخض. وذالإ المتاةعن أغدا باإلشراج سظ "طؤئ جةغظ 

رأي" طظ طازاعرغظ وظاحطغظ وختفغغظ تط تعصغفعط طظث تجغران/غعظغع لعصائع سطى خطئ باقتاةاج".

أخثر ططك آل جسعد جطمان غعم افربساء ٢٠١٩/١٠/٢٣ 
وضان  العزراء،  طةطج  تحضغض  بإسادة  ططضغا  أطرا 
سطى  الةثغث  العزاري  الاحضغض  شغ  جاء  طا  أبرز  طظ 
المساعى الثبطعطاجغ تسغغظ افطغر شغخض بظ شرتان 
وزغرا  جسعد  آل  شرتان  بظ  شغخض  بظ  اهللا  سئث  بظ 
وزغر  ُسغظ  الثي  السساف  إبراعغط  طظ  بثق  لطثارجغئ 

دولئ وسدعا شغ طةطج العزراء السسعدي.
وضان السساف صث خطش وزغر الثارجغئ السابص، سادل 
دولئ  وزغر  الةئغر  ُسّغظ  أن  بسث  طظخئه  شغ  الةئغر 
 ،٢٠١٨ افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  الثارجغئ  لطحآون 

شغ إذار تشغغر وزاري واجع.
وزغرًا  السساف  إبراعغط  تسغغظ  طظ  غآطض  وضان 
لطثارجغئ بثقً طظ سادل الةئغر تتسغظ جمسئ الثولئ 
الثولئ  بأّن  واإلغعام  خعرتعا،  وتطمغع  الثارج،  شغ 
صادرة سطى أْن ُتةّثد ظفسعا بظفسعا، وذلك بسث أْن 
تحّععئ خعرتعا، بسئإ تططت أغثغعا بالثطاء ظاغةًئ 
قرتضابعا المةازر ضث المثظغغظ شغ الغمظ، وبسئإ 
زالئ  طا  الاغ  خاحصةغ  جمال  الختفغ  صاض  جرغمئ 

ذغعلعا ُطسامرة تاى اآلن.
وأّطا السئإ الرئغج لسجل وزغر الثارجغئ افجئص سادل 
ارتئاذا  اجمه  ارتئاط  إلى  شغسعد  طظخئه  سظ  الةئغر 
خاخئًا  إسقطغاً  بعصاً  ضان  إذ  خاحصةغ،  بصدغئ  طئاحرًا 
وأجعَف ُغظاشح سظ ابظ جطمان شغ المظابر الثولغئ، وُغئّرر 
والسقصات  الثارجغئ  السغاجئ  طساعى  سطى  جرائمه  له 
الثولغئ، وعثا طا جسطه طظئعذًا طظ ظاتغٍئ دبطعطاجغئ، 
شطط غسث ُطساساغاً لثى السغاجغغظ افجاظإ الاساطض طسه.

خاحصةغ  طصاض  بسث  اجاصالاه  الةئغر  صّثم  أْن  وجئص 
الةرغمئ،  تئسات  طظ  بسداً  الظزام  سظ  لُغثّفش  بمثة 
جطمان  المطك  أّن  بغث  وزرعا،  طظ  صسطاً  ولغاتّمض 
رشخ اجاصالاه شغ تغظعا - ضما صغض - بّط جاء العصئ 
المظاجإ لاشغغره صئض سحرة أحعر، وذلك شغ طتاولئ 
غائسئ طظ طتمث بظ جطمان لائثغض الخعرة الظمطغئ 
المطئعسئ شغ ذعظ الثبطعطاجغغظ افجاظإ سظ ارتئاط 
الةئغر به وبةرغمئ صاض خاحصةغ، والاغ وجمئ جطعك 

الثولئ السسعدغئ شغ الثارج بالعتحغئ والعمةغئ.
الثارجغئ  وزغر  طظخإ  سظ  الةئغر  تسعغخ  وتّط 
بمظخإ وزغر الثولئ لطحآون الثارجغئ، لغئاسث صطغًق 
طعصع  شغ  جطمان  قبظ  خادطًا  ولغسمض  افضعاء،  سظ 

آخر صرغإ طظ طظخإ الثارجغئ الثي تمّرس شغه.
شعع  السساف  إبراعغط  السابص  الثارجغئ  وزغر  وأّطا 
وإن ضان طسروشًا بخقته الصعغئ طع أطرغضا وبسقصاته 
شغ  غفطح  لط  لضّظه  الثولغئ،  بالمآجسات  العبغصئ 
إخراج الثبطعطاجغئ السسعدغئ طظ الطرغص المسثود 
الثي آلئ إلغه بسث تادبئ خاحصةغ، والسساف درس 
شغ  الثضاعراه  سطى  وتخض  افطرغضغئ،  الةاطسات  شغ 
اقصاخاد طظ جاطسئ وقغئ ضعلعرادو سام ١٩٨١، وحشض 
طظخإ وزغر المالغئ لسحرغظ ساطًا طظ ١٩٩٦ إلى ٢٠١٦، 
الثولغ  الظصث  خظثوق  شغ  لطسسعدغئ  ظائئا  ضان  ضما 
بغظ ساطغ ١٩٨٦ و١٩٨٩، وطّبطعا شغ الئظك الثولغ، وعع 
سدع بارز شغ طةطج إدارة حرضئ الظفط السسعدغئ 
السسعدي  الخظثوق  طساحار  طظخإ  وحشض  أراطضع، 
إدارة  طةالج  شغ  الاظفغثي  المثغر  وتعلى  لطاظمغئ، 
سمادة  وتعلى  لطسسعدغئ،  الثولغ  الئظك  طةمعسئ 
غرأس  وضان  السالمغ،  الئظك  طةمعسئ  إدارة  طةطج 
شغ  وجاعط  المحارضئ،  السعرغئ  السسعدغئ  الطةظئ 
تصارب وجعات الظزر السربغئ بحأن الصدغئ السعرغئ 
خئرة  غمطك  بثلك  وعع  افجث،  بحار  ظزام  لخالح 
لطسسعدغئ،  والثارجغئ  المالغئ  بالسغاجات  تراضمغئ 
ضرجض  افجظئغئ  الثول  أطام  غزعر  أْن  له  أرغث  وضان 
شغ  الرئغسغ  السئإ  عع  عثا  وُربما  طتارف،  دولئ 
اخاغاره آظثاك لمظخإ وزغر الثارجغئ، لغضعن طصئعق 

بسث  طسه،  الاساطض  شغصئطعن  افجاظإ  لطثبطعطاجغغظ 
وزارة  طع  الثبطعطاجغئ  الصطغسئ  غحئه  طا  وصع  طا 
الثارجغئ السسعدغئ إبر تادبئ خاحصةغ، وضان ُغاعصع 
طظ تسغغظه أْن ُغئّغخ جةض التضعطئ افجعد التاشض 
بالةرائط المفدعتئ، لضّظه لط غساطع تطتطئ العضع 

الثبطعطاجغ الماةمث ولع جظاغمارًا واتثًا.
الثارجغئ  السغاجئ  وظطئ  غاتّصص،  لط  شالعثف 
غئسث  أْن  السساف  غساطع  ولط  طحطعلئ،  السسعدغئ 
بعثف  الةثغث  الاسغغظ  عثا  جاء  لثلك  شغعا،  التغاة 
الماثععرة،  السسعدغئ  الثبطعطاجغئ  إتغاء  ُطتاولئ 
غضعن  لسّطه  التاضمئ  افجرة  أطراء  طظ  بعزغر  شةغء 
طضث  الثي  افجئص  الثارجغئ  وزغر  الفغخض  ضسسعد 
بقبغظ جظئ شغ العزارة، وظةح شغ إدارة الثبطعطاجغئ 

السسعدغئ ظةاتًا ضئغرًا صغاجًا بمظ أتعا طظ بسثه.
ضان  جسعد  آل  شرتان  بظ  شغخض  الةثغث  والعزغر 
ذلك  طظ  وافعط  ألماظغا،  شغ  لطسسعدغئ  جفغرًا 
السفارة  شغ  المساحارغظ  ضئغر  طظخإ  حشض  أّظه 
السسعدغئ شغ واحظطظ، وجاسث سطى إغةاد ظعع طظ 
الافاسض طع وجائض اإلسقم افطرغضغئ والثئراء وصادة 
الروجغ  الضاتإ  ذضره  لما  وشصًا  افطرغضغغظ  الرأي 
إغشعر غاظفارغش، والثي صال أغدًا بأّن ابظ شرتان آل 
اقصاخادغئ  المئادرات  طظ  السثغث  خطش  غصش  جسعد 
بما شغ ذلك طحروع خظاسات الفداء المحارك بغظ 

حرضئ بعغظس افطرغضغئ والتضعطئ السسعدغئ.
العزغر  عثا  شغ  المعجعدة  المعاخفات  عثه  ولسض 
ُترضغ رغئئ إدارة تراطإ ضعظعا صث ُتثّر سطى أطرغضا 
أرباتًا ضبغرة طظ خقل وصعف ابظ شرتان خطش خفصات 

جسعدغئ ضثمئ طع حرضئ بعغظس.
شعثه عغ إذًا أجئاب تشغغر وزغري الثارجغئ السابصغظ 
وعما سادل الةئغر الثي اصارن اجمه دبطعطاجغاً بالثشاع 
وتسعغص  خاحصةغ،  تادبئ  وتشطغئ  جطمان  ابظ  سظ 
خارجغاً،  التادبئ  سظ  المصظسئ  غغر  السسعدغئ  الرواغئ 
وإبراعغط السساف الثي شحض شغ إتثاث أي اخاراق شغ 

السغاجئ الثارجغئ شغ السحرة أحعر الماضغئ.
المساعغات  أّطا  الثبطعطاجغ،  المساعى  سطى  عثا 
العزاري  الاسثغض  شغ  تشغغر  أي  غطالعا  شطط  افخرى 
غجال  شق  وافطظغ  السسضري  المساعى  شسطى  الةثغث؛ 
ولغ السعث طتمث بظ جطمان غتافر بضاشئ طظاخئه 
السعث،  ولغ  وأبرزعا  العزارغئ،  الاسثغقت  ضض  بسث 
ووزغر الثشاع، وظائإ رئغج العزراء، ورئغج طةطج 
الحآون افطظغئ والسغاجغئ، ورئغج طةطج الحآون 

اقصاخادغئ، وطةالج أخرى.
بظ  اهللا  سئث  سطى  افخغر  العزاري  الاسثغض  أبصى  ضما   
بظثر بظ سئث السجغج شغ طظخإ وزغر الترس العذظغ 
طظ افطغر طاسإ بظ المطك  الثي ضان صث ُسّغظ بثقً 
سئث اهللا، وبثل الثي جاء بسثه، وضان طاسإ صث أزغح 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  طثة  واساصض  طظخئه  سظ 
رئغسغا  صعة  طرضج  ُغمّبض  ضان  ضعظه   ٢٠١٧ جظئ  طظ 
ططضًا  لغضعن  ُغسث  وضان  اإلظةطغج،  لخالح  الثولئ  شغ 

لطسسعدغئ بسث المطك جطمان.
الرذغطئ  وظحر  اإلشساد  بعغؤئ  غاسطص  شغما  وأطا 
المسّماة بعغؤئ الارشغه، والاغ ُتسائر طظ أضئر إظةازات 
ابظ جطمان شغ سطمظئ الثولئ، شاّط تبئغئ ترضغ سئث 
ذات  العجعه  طظ  وعع  لعا،  رئغسًا  حغت  آل  المتسظ 
الئسث الصئطغ المعط شغ الثولئ، ضعظه غظاسإ لسائطئ 

طآجج الععابغئ شغ السسعدغئ.
وأّطا بصغئ أسداء طةطج العزراء شعط أخقً طظ الُمعالغظ 
لمتمث بظ جطمان، وطظ الممبطغظ لطسحائر الاغ غاصعى 
بعا، وغجداد بعا ظفعذه داخض الثولئ، وعع طا غزظ أّظه 
سطى  المجسعطئ  رؤغاه  شرض  طظ  خقلعا  طظ  غامّضظ 

 أعض التةاز وظةث ُطساسغظاً بأجغاده افطرغضان

الصعات  لستإ  تراطإ  إدارة  دراجئ  طع  ذلك  وغاجاطظ 
افطرغضغئ طظ أشرغصغا وبثاخئ طظ الظغةر، تغث تاسرض 
أن  وترى  المسطمغظ.  الئقد  أعض  طظ  لمصاوطئ  صعاتعا 
وجعد صعاتعا غغر طةث شطط غسجز ظفعذعا ضما عع ظاعر 
شغ لغئغا أغدا، وترغث أن تسمض ضما ضاظئ صئض إرجال 
تأجغج  سظ  أسطظئ  سظثطا   ٢٠٠٨ سام  الصعات  عثه 
أشرغضعم لطاثخض السسضري سطى سعث بعش اقبظ، شارغث 
أن ترضج سطى السمقء واجاثثام الثول الطاطسئ ضروجغا.

ولعثا تساشض أطرغضا روجغا وتةسض سمقءعا غاةاوبعن 
وسسضره  جابصا  والئحغر  ضالسغسغ  أشرغصغا  شغ  طسعا 
قتصا وتفار وآبغ أتمث وأشعرصغ. وتةرباعا شغ جعرغا 
طع روجغا ظاجتئ شثشساعا إلى عظاك بالاساون طع إغران 
وأرضاظه  الظزام  جصعط  خطر  تالغا  شأزالئ  وأردوغان 

سمقئعا وسطى رأجعط بحار أجث.
ولعثا ترغث روجغا أن تطسإ دورا شغ تض الظجاع المخري 
اإلبغعبغ سطى جث الظعدئ، وصث لسئئ دورا شغ أشرغصغا 
العجطى ضث الظفعذ الفرظسغ ساطغ ٢٠١٧-٢٠١٨، 
وترغث أن تطسإ دورا شغ جظعب السعدان لاسجغج اتفاق 
الثي  جطفاضغر  أطرغضا  سمغض  سطى  لطتفاظ  السقم 

غخارسه ظائئه سمغض برغطاظغا رغك طحار.
بالمئثأ  ــثت  وأخ الحغعسغئ  سظ  تثطئ  صث  وروجغا 
الرأجمالغ لاطئصه شغ الثاخض، وتاصرب لطشرب لاخئح 
أوروبغئ لااثطص طظ سصثة الظصص الاغ تحسر بعا لضعن 
الشرب غسائرعا دولئ حرصغئ أي طاأخرة تسإ طصاغغج 
الاسالغ الشربغئ وتاصرب طظ أطرغضا لاةسطعا العخغفئ، 
ولضظعا ق تتمض رجالئ الشرب المجغفئ والاغ تساسمض 
الترغات  وضمان  اإلظسان  تصعق  طبض  لطاثخض  ذرغسئ 
أشرغصغا  تضام  طع  غاةاوب  شعثا  الثغمصراذغئ  وظحر 
اإلجقم  تتارب  أظعا  بةاظإ  التضط،  شغ  المسائثغظ 
تضام  غرى  والثي  والاطرف)  (اإلرعاب  طتاربئ  بثسعى 
أشرغصغا وغغرعط أظه الثطر افضئر الثي غعثد سروحعط، 
إذ إن اإلجقم عع المئثأ العتغث الثي غاتثى الرأجمالغئ 

السائثة شغ السالط ودولعا الضئرى والخشرى.
ولعثا وإن ضاظئ روجغا صث اظططصئ شغ أشرغصغا لاتصص 
طخالتعا اقصاخادغئ وتعجث لعا ظفعذا لاسجز وجعدعا 
وتأبغرعا شغ المسرح الثولغ لائصى دولئ ضئرى شاسطئ، 
ولضظ ذلك غأتغ باحةغع طظ أطرغضا لغثثم المخالح 
افطرغضغئ شغ طعاجعئ أوروبا والخغظ، وربما تخطثم 
طسعما، وعثا طا ترغثه أطرغضا، وخاخئ تخادطعا طع 
الخغظ تاى غظاعغ الاعاشص الروجغ الخغظغ. وجعف 
تسامث سطى الافاعط والاظسغص طع أطرغضا، وإق ق تساطغع 
أن تسمض ضبغرا، تغث ق سمقء وق وجعد لعا عظاك، وفن 
سمقء أطرغضا عط الثغظ غسعطعن لعا ذلك، ضما تخض 
شغ جعرغا إذ إن سمغض أطرغضا بحار أجث عع الثي واشص 
سطى تثخطعا بسثطا أذظئ أطرغضا بسث اجاماع أوباطا - 
روجغا  تخئح  شطظ  ولعثا   .٢٠١٥/٩/٢٩ غعم  بعتغظ 
فطرغضا  طتااجئ  وجائصى  أشرغصغا،  شغ  سزمى  دولئ 
اجاثثطئ  صث  أطرغضا  تضعن  وعضثا  طسعا،  والاظسغص 
المسطمغظ  ضث  أغدا  بعا  وتاصعى  أخرى،  طرة  روجغا 

الثغظ غسسعن لطثقص طظ برابظ اقجاسمار.
سطما أن حمال وغرب وحرق ووجط أشرغصغا حسعبعا 
افطئ وعغ  تثب شغ  وبثأت التغعغئ  تصرغئا،  إجقطغئ 
التصغصغئ  الظعدئ  ظتع  ذرغصعا  شغ  وعغ  طظعا،  ججء 
ولعثا  ظعائغ.  بحضض  اقجاسمار  ربصئ  طظ  والاترر 
جاثرج ضض تطك الثول المساسمرة والطاطسئ والظاعئئ 
لبروات أشرغصغا طظعا وتسعد البروات فختابعا وتخئح 
 ججءا طظ دولئ اإلجقم الضئرى الصائمئ صرغئا بإذن اهللا

طا جر اظثشاع روجغا إىل أشرغصغا، 
ولثثطئ طظ؟ وعض باتئ صعة سزمى شغعا؟

اجاداشئ روجغا صمئ ضئرى لصادة الثول افشرغصغئ شغ 
طظاةع جعتحغ غعطغ ٢٤ و٢٠١٩/١٠/٢٥ طا غدغش 
إلى دورعا الماظاطغ ضأتث أعط القسئغظ شغ المظطصئ. 
شأسطظئ حطإ دغعن بطثان أشرغصغئ بصغمئ ٢٠ ططغار 
دوقر وتعصغع ٥٠ وبغصئ طع دول أشرغصغا بصغمئ ١٢,٥ 
دوقر،  ططغار   ٤٠ إلى  زغادتعا  وإطضاظغئ  دوقر  ططغار 
بعتغظ  رئغسعا  وصال  دورغئ.  طآتمرات  سصث  وأسطظئ 
أتث  غسث  افشرغصغئ  الئطثان  طع  السقصات  تصعغئ  "إن 

أولعغات السغاجئ الثارجغئ الروجغئ".
إن روجغا تسسى دائما فن تئصى دولئ شاسطئ شغ المسرح 
الثولغ، ولعثا تسمض سطى اقتخال بضض دولئ شغ السالط 
شاشاظط  شغعا،  الاثخض  سطى  تسمض  ضما  سطغعا  لطاأبغر 
الفرص فن تطب شغعا شاخئح خاتئئ ظفعذ أو تأبغر لاسجز 
طعصفعا الثولغ شغ طعاجعئ الثول الضئرى افخرى وطظ 

بط تتصص طخالتعا وطآربعا وعثا دأب الثول الضئرى.
الباظغئ  الثولئ  السعشغاتغ  اقتتاد  سعث  سطى  وضاظئ 
سالمغا وتجاتط أطرغضا سطى المرتئئ افولى، واتفصئ طسعا 
سام ١٩٦١ شغ شغّظا سطى تصاجط السالط، وسطى أن تضعن 
أشرغصغا طظطصئ خدراء لطاظاشج بغظعما طظ دون خثام 
طسطح واتفصاا سطى الاظسغص بغظعما إلخراج أوروبا طظعا. 
ولعثا لط غتخض أي خثام بغظعما، بغظما تسططاا سطى 
ودسماا  والاترر،  اقجاسمار  طتاربئ  إلى  شثساا  أوروبا، 
ترضات المصاوطئ وذرد المساسمر. شاضطرت برغطاظغا 
وشرظسا خاتئاا الظفعذ افضئر شغ أشرغصغا لطاتاغض سطى 
افطر شمظتاا اقجاصقل لضض طساسمراتعما وأصاطاا شغعا 
الثول  شغ  ظفعذعما  سطى  شتاشزاا  لعما.  تابسئ  دوق 

افشرغصغئ، وصث تمضظئ أطرغضا طظ أخث بسدعا.
وتمضظئ روجغا السعشغاتغئ طظ أخث أظشعق وترضئ لعا 
تأبغرا سطى بسدعا. ولضظ بسث جصعط اقتتاد السعشغاتغ 
أعمطئ أشرغصغا، شطط غسث لعا أي ظحاط غثضر شغعا. إق 
شغعا،  ظحاذعا  تسغث  بثأت  افخغرة  السظعات  شغ  أظعا 
شأذطصئ سام ٢٠١٥ المظاثى الروجغ افشرغصغ، ووصع 
رئغسعا بعتغظ وبغصئ تاسطص بسغاجئ بقده الثارجغئ 
سقصاتعا  باعجغع  أشرغصغا  غثص  طا  طظعا   ٢٠١٦ سام 
طع دولعا سطى المساعى البظائغ والةماسغ وشغ ضاشئ 
دولعا  بغظ  الخراسات  تسعغئ  سطى  والسمض  المةاقت 
وتض افزطات اإلصطغمغئ. وطظ أعط طثاخطعا سصث خفصات 
الاظصغإ سظ الظفط والمعاد الثام والبروات الطئغسغئ، 
وخفصات السقح تغث وخطئ خادراتعا فشرغصغا ظتع 
٤٠٪ طظ طةمعع خادراتعا لطسقح، بةاظإ طحارضاعا 
شغ صعات افطط الماتثة شغ دول أشرغصغئ سثة شاطسإ 
دورا شغما غسمى طتاربئ (اإلرعاب) وتفر السقم، وإلى 
جاظإ ذلك تسمض سطى تصثغط المظح الثراجغئ لططقب 

افشارصئ شغ الةاطسات الروجغئ لضسإ سمقء طظعط.
وتسمض سطى اقجافادة طظ طاضغعا سطى سعث اقتتاد 
السعشغاتغ، وغساسثعا تحةغع أطرغضا لعا شغ طعاجعئ 
الظفعذ افوروبغ الثي لط تساطع أطرغضا أن تصدغ سطغه 
عظاك. شاساشطعا أطرغضا شغ ذلك وشغ تسجغج ظفعذعا 
والسعدان  طخر  شغ  تاخض  عع  ضما  سمقئعا  ودسط 
ولغئغا وإرغارغا وإبغعبغا. ولةسطعا تظاشج الخغظ الاغ 
أخئح  أن  إلى  أوروبــا،  ضث  صئض  طظ  أطرغضا  اجاشطاعا 
لطخغظ ظفعذ اصاخادي صعي بإطضاظه أن غآجج لظفعذ 
جغاجغ إذا أتسظئ اجاشقله. سطما أن أطرغضا تثعض 
تربا تةارغئ ضث الةمغع وترضج شغ تربعا سطى الخغظ 
وأوروبا الطاغظ لثغعما صعى اصاخادغئ سزمى تداعغ 
أطرغضا، وروجغا لغسئ سطى ذلك الصثر اصاخادغا ولغسئ 

لثغعا أغئ طظاشسئ تةارغئ طع أطرغضا.
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المخري  تراطإ (ظزغره)  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  الاصى  تتثغثًا،  وشغ ٢٠١٨/٠٩/٢٥م  الماضغ،  السام  شغ 
سئث الفااح السغسغ سطى عاطح أسمال الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ ظغعغعرك. وعظأه سطى "السمض الرائع 
شغ طتاربئ اإلرعاب". وصال تراطإ "أسطط أظك تسمض بةث سطى ذلك. إظه لغج بافطر السعض. وأظئ شغ الططغسئ. 
بما  السغسغ  أحاد  المصابض  وشغ  الحضر".  ججغض  لضط  وأصثم  أعظؤضط  أن  شصط  ُأرغث  رائع،  بسمض  صمئ  لضظك 
السام،  عثا  وشغ  افطظغ.  الخسغث  سطى  جغما  وق  لتضعطاه  افطرغضغئ  اإلدارة  تصثطه  الثي  الضئغر  الثسط  جماه 
وشغ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، ضثلك الاصى الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ ظزغره المخري سئث الفااح السغسغ سطى 
عاطح أسمال الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ ظغعغعرك وسطَّص سطى المزاعرات الاغ اظثلسئ شغ طخر غعم 
الةمسئ شغ ٢٠١٩/٠٩/٢٠م، تطالإ برتغض السغسغ سظ السططئ وتظثر باةثد بعرة ٢٠١١م. صائقً إن لثى 
طخر صائثًا رائساً غتزى باقتارام. وتةاعض الرئغج افطرغضغ المثاوف بحأن اقتاةاجات ضث ظزام السغسغ، 
صائقً إن "الةمغع لثغعط طزاعرات". وطظ جعاه صال الرئغج المخري إن اإلجقم السغاجغ عع جئإ الفعضى 
شغ المظطصئ. وأضاف السغسغ أن "الرأي السام شغ طخر لط غصئض بعجعد جماسات اإلجقم السغاجغ شغ التضط، 

وجازض المظطصئ شغ تالئ طظ سثم اقجاصرار ذالما غسسعن إلى السططئ".
: عثه عغ أطرغضا، الاغ تثسغ الثغمصراذغئ وتص الحسعب شغ اخاغار تضاطعا، شعغ تسضئ سظ الاسثغقت 
الثجاعرغئ الاغ أتثبعا السغسغ لغئصى شغ التضط تاى ٢٠٣٤م، وغصعل تراطإ سظ السغسغ إظه "رئغج 
سزغط"، وتسضئ سظ تمقت الصمع والئطح الاغ غصعم بعا السغسغ وجتص ضض طسارضغه، وشاح المساصقت 
والسةعن وتتعغض جغض بعرة ٢٠١١م إلى جغض جةعن وطساصقت، وطع عثا غصعل تراطإ سظه إظه "دغضااتعره 

المفدض". عثا عع الشرب، وعثه عغ تدارته، وعآقء عط تضاطه، شئؤسئ تطك تدارة وبؤج تضاطعا.

السيسي حجر شطرنج أمريكي في منطقة تعاد صياغتها

مظاهرات حاشدة في الجزائر
رفضا إلجراء انتخابات رئاسية عشية انتهاء مهلة الترشح
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طعلثات ضعربائغئ لسث التاجئ. شأخئح الظاس غثشسعن 
فختاب  والباظغئ  لطثولئ  افولى  لطضعرباء؛  شاتعرتغظ 
المعلثات. وافطر ظفسه غتخض بمخطتئ طغاه الحفئ 
والباظغئ  لطثولئ  افولى  شاتعرتغظ؛  تثشع  شالظاس 
فختاب خجاظات المغاه الماظصطئ. وطع ارتفاع أصساط 
المثارس الثاخئ بسئإ إصرار جطسطئ الرتإ والرواتإ 
إلى  أوقدعط  ظصض  إلى   ٪١٨ بظسئئ  الظاس  اضطر 
المثارس الرجمغئ الاغ تساظغ طظ جعء الرساغئ طبطعا 
طبض أي طرشص لطثولئ. سطماً أن افضبرغئ الضاجتئ طظ 
وأطا  خاخئ.  طثراس  شغ  أوقدعا  تدع  ضاظئ  الظاس 
الظفاغات شالثولئ سةجت سظ طسالةئ عثا المطش أغدًا 
الظفاغات  بسئإ   ٢٠١٥ جظئ  تراك  تخعل  طظ  بالرغط 

وضادت افطعر أن تآدي إلى اظفةار حاطض.
واضتئ  إحارات  عظاك  ضاظئ  الفارة  عثه  ضض  وشغ 
تث  إلى  وخض  الظاس  لثى  السام  المجاج  أن  لطسططئ 
اقظفةار. شفغ جظئ ٢٠١٥ ضان عظاك تراك واجع ضث 
السططئ بثخعص الظفاغات. وشغ اقظاثابات الئطثغئ 
افخغرة ضادت قئتئ السططئ أن تسصط شغ الساخمئ 
بغروت وجصطئ قئتاعا بالفسض شغ طثغظئ ذرابطج. 
وشغ اقظاثابات الظغابغئ افخغرة ورغط الثسط الثولغ 
ظسئئ  ضاظئ  "جغثر"،  طآتمر  شغ  السططئ  فزقم 
لعائح  اظاثإ  طظعط   ٪٤٠ الظاس.  طظ   ٪٤٦ المحارضئ 
السططئ  تاسر  لط  إحارات  ضاظئ  عثه  ضض  السططئ. 
طظ  تعلعا  طظ  تخض  طما  تاسر  لط  أظعا  ضما  طظعا 

دول بار أعطعا سطى تضاطعط.
الحارع  قظفةار  أدت  الاغ  المئاحرة  افجئاب  أطا 
تضمظ  افولى  بتادباغظ:  شاثاخر  الطتزئ  عثه  شغ 
بالترائص الاغ حئئ شغ طظاذص سثة طظ ١٤-١٦ تحرغظ 
خمث  وإظما  إذفائعا،  شغ  الثولئ  شحطئ  تغث  افول. 
الباظغ  السئإ  أطا  افططار.  عطعل  بسئإ  طسزمعا 
تحرغظ   ١٧ الثمغج  ظعار  جثغثة  ضرائإ  إصرار  شعع 
افول أي بسث غعم واتث طظ إخماد الترائص. شئالرغط 
حسطئ  غظازر  برضان  بمبابئ  أخئح  الحارع  أن  طظ 
طصرراتعا  وخرجئ  لثلك  التضعطئ  تأبه  لط  لقظفةار، 
ظعار الثمغج لاسطظ ضرائإ جثغثة طظعا طا غاسطص 
وطظعا  اإلظارظئ  خقل  طظ  المضالمات  سطى  بدرغئئ 
طضالمات "العاتسآب" وأخرى زغادة ظسئئ ضرغئئ سطى 

الصغمئ المداشئ لاخئح ١٥٪ شغ جظئ ٢٠٢٢.
بثاغئ الاترضات ضاظئ بأسثاد صطغطئ شغ جاتئ رغاض 
الخطح أطام السراي التضعطغ وأغداً شغ طظطصئ الشئغري 
بحضض  تساظمئ  بط  لئغروت.  الةظعبغئ  الداتغئ  شغ 
سظ  التضعطئ  تراجسئ  لئظان.  طساتئ  ضاشئ  سطى  ضئغر 
صراراتعا افخغرة لضظ الئرضان اظفةر لغسطظ الظاس أطرا 

واتثا باإلجماع: ق بصئ بالعجط السغاجغ شغ لئظان.

١٤٤١عـ،  خفر   ٢٠ السئئ،  طسا،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
٢٠١٩/١٠/١٩م) خئرا جاء شغه: "الاصى وشث صغادي طظ ترضئ 
تماس برئاجئ د. طعجى أبع طرزوق، خئاح الغعم السئئ، 
الممبض الثاص لطرئغج الروجغ لحآون الحرق افوجط 
بعغثاظعف،  طغثائغض  الثارجغئ  وزغر  ظائإ  وبطثان أشرغصغا 
والسفغر الروجغ لثى الثوتئ ظعر طتمث خعلعف. ووضع 
وشث تماس الثي ضط سدع المضاإ السغاجغ سجت الرحص، 
لطصدغئ  السغاجغئ  المساةثات  خعرة  شغ  "بعغثاظعف" 

الفطسطغظغئ. وبتث العشث خقل الطصاء تطعرات طسغرة السعدة الضئرى، وافوضاع المسغحغئ الخسئئ الاغ غتغاعا 
حسئظا شغ صطاع غّجة ظاغةئ اجامرار التخار سطى الصطاع. وتئادل الةاظئان خقل الطصاء اآلراء تعل الاطعرات اإلصطغمغئ. 
بثوره، أضث بعغثاظعف أعمغئ العتثة العذظغئ بغظ افذراف الفطسطغظغئ، طحغرًا إلى أن طعصش روجغا بابئ شغ 
دسط الحسإ الفطسطغظغ الخثغص سطى أجاس صرارات الحرسغئ الثولغئ. ضما أضث سطى تصثغط روجغا الثسط القزم 

لطفطسطغظغغظ طظ أجض تتصغص العتثة العذظغئ، باسائارعا ساطق أجاجغا شغ تتصغص الاططسات الحرسغئ لطحسإ".
: الماابع لعثه الطصاءات شغ الثوتئ وطا جئصعا طظ زغارات إلى طعجضع غقتر طثى ضسش وغفطئ 
الصائمغظ سطغعا جغاجغاً؛ شروجغا دولئ طةرطئ بتص المسطمغظ ق غرجى طظعا خغر اباثاًء، عثا شعق ضعظعا 
ق تماطك أوراصا جغاجغئ شغ الصدغئ الفطسطغظغئ وق تةغث حغؤا جعى الاشرغث بالحرسغئ الثولغئ وتض 
الثولاغظ - التض افطرغضغ - وعغ تسمض ضئعق أطرغضغ لاخفغئ الصدغئ. وتزعر ضثلك طثى الشفطئ سظ 
بعثه  المحارضعن  ضان  ولع  سصثغئ،  إجقطغئ  صدغئ  لئتث  ولصائعط  الضفار  إلى  بالاعجه  الحرسغ  التضط 
الطصاءات والصائمعن سطغعا غصفعن سظث التثود الحرسغئ لسادوا إلى ضااب اهللا وجظئ ظئغه  لمسرشئ التض 
سطى  الاظازع  تضط  ولمسرشئ  المسطمغظ،  صداغا  شغ  الضفار  تتضغط  تضط  ولمسرشئ  الصدغئ،  لعثه  الرباظغ 
جططئ تصعم سطى تماغئ المتاض، ولمسرشئ تضط إتغاء طظزمئ طعماعا الاغ وجثت لاتصغصعا الاظازل سظ 
افرض المئارضئ، ولمسرشئ ضغش غضعن تض الظجاع والثخام بغظ المسطمغظ، ق أن غظةروا إلى طظاشسئ جططئ 
سئاس الثائظئ شغ إظعار طثى اجاسثادعط لثعض اظاثابات جثغثة واقظثراط شغ جططئ الاظسغص افطظغ 
والسمض تتئ طزطئ طظزمئ الاترغر المةرطئ وضمظ المحارغع الشربغئ الاغ أصطعا إجراطاً غصدغ بالاظازل 
سظ ٨٠٪ طظ أرض شطسطغظ. إن روجغا دولئ طةرطئ، وجرائمعا شغ أششاظساان والحغحان والصرم والحام 
صث ذئسئ شغ ذعظ افطئ اإلجقطغئ وطظعط أعض شطسطغظ، وعثه التصغصئ ق تشغرعا لصاءات الثوتئ وق 
تمتععا تخرغتات بعغثاظعف، شأعض شطسطغظ لغسعا أخثصاًء لروجغا بض عط إخعان فعض الحام الثغظ 
ذبتاعط روجغا ودطرت طثظعط وصراعط وعط ضما بصغئ المسطمغظ غسمطعن وغارصئعن صغام دولئ اإلجقم 

لاصدغ سطى ضغان غععد وتتاجإ روجغا سطى جرائمعا وتظسغ أطرغضا وأوروبا وجاوس الحغطان.

سرض رئغج العزراء جسث الترغري ورصاه اإلخقتغئ 
الطئظاظغ  إغران  تجب  زسغط  وخرج  الحارع.  شأجصطعا 
تضعطاه  التضعطئ  أن  شغعا  أسطظ  افولى  طرتغظ؛ 
أظه  التراك  شغعا  اتعط  والباظغئ  إجصاذعا،  وطمظعع 
طمعل طظ الثارج. ضض افتجاب تاولئ رضعب التراك 
واخاراصه إق أظعط جمغسعط شحطعا. شتجب إغران تاول 
وتغظ  المخارف  طعاجمئ  ذرغص  سظ  التراك  اخاراق 
الترغري  جسث  أطا  لطثارج.  بالسمالئ  سطغه  تضط  شحض 
شغ  التراك  ططالإ  غائظى  أظه  خعرة  إسطاء  شتاول 
ولضظ  طئضرة  ظغابغئ  اظاثابات  إجراء  طع  أظه  إسقظه 

الظاس بصغئ تطالئه باقجاصالئ.
إق أن تصغصئ التراك سئر سظه العزغر جئران باجغض شغ 
وخش  تغث  الثردحئ  طةمعسات  إتثى  طظ  تسرغإ 

التراك بالجلجال الثي غمضظ أن غثطرعط جمغسا.
والثارجغئ  الئظااغعن  أسطظ  شطصث  الضئرى  الثول  أطا 
افطرغضغئ أظعط غاابسعن سظ ضبإ التراك شغ لئظان. 
وتاى عثه الطتزئ لط غثرج ضقم رجمغ طظ أطرغضا. 
اقتتاد  جفراء  وطسعا  افطرغضغئ  السفغرة  أن  إق 
لطعرصئ  دسمعط  أسطظعا  وبرغطاظغا  وشرظسا  افوروبغ 
غآضث  طما  الترغري.  سظعا  أسطظ  الاغ  "اإلخقتغئ" 

تمسك الثول الضئرى بالتضعطئ التالغئ.
وتجب  الترغري  جسث  تغار  افربسئ:  بأسمثتعا  السططئ 
الاابسئ  أطض  وترضئ  الةمععرغئ  رئغج  وتغار  إغران 
الظاس.  ضث  طعتثون  جمغسعط  الظعاب،  لرئغج 
شالسططئ تالغا عغ بضئاش طع أعض الئطث، وخغاراتعا 
تاى  أو  التضعطئ  شغ  تسثغض  أو  اجاصالئ  بغظ  تارواح 
اجاصالئ الظعاب وطسعط رئغج الةمععرغئ لاخض إلى 
تث أصخى إسقن تالئ الطعارئ وظحر الةغح. إق أن 
السططئ ق ترغث الاظازل إلرادة الظاس وترشخ اقجاصالئ.

تراضمات  أجطفظا  ضما  وعغ  جثًا  سمغصئ  لئظان  أزطئ 
عع  التراك  عثا  إن  الرساغئ.  اظسثام  طظ  سصعد 
تراك سفعي ق تصش وراءه دول وق غترضه تجب أو 
الربغع  لبعرات  اطاثاد  عع  التراك  جغاجغئ.  ترضئ 
تمرد  بض  وأزقطه  اقجاسمار  سطى  تمرد  عع  السربغ. 
ق  الثاخغئ  عثه  ضاظئ  وإن  الرأجمالغ  الظزام  سطى 

غسطمعا ساطئ الظاس.
والتض شغ لئظان ضما شغ أي بطث آخر غضمظ شغ ظئث 
المتطغغظ  بسمقئه  واإلذاتئ  السطماظغ  الشربغ  الفضر 
وإرجاء صعاسث جغاجغئ واصاخادغئ واجاماسغئ طئظغئ 
سطى سصغثة ختغتئ: سصغثة ق إله إق اهللا طتمث رجعل 
اهللا. شأظزمئ المةامع شغ اإلجقم ضفغطئ بتض طحاضض 

 اإلظسان بشخ الظزر سظ جظسه وطساصثه
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  ظائإ   *

وقغئ لئظان

وعثا  اقظاثابغئ،  التمقت  زطظ  شغ  وتغرتعا  ازدادت 
أطر غغر ذئغسغ، شطع ضاظئ اقظاثابات سظثعط وجغطئ 
لطاشغغر لارضعا اقتاةاج ولعرسعا إلى خظادغص اقصاراع 
ولضظعط  غغرعط،  وغظاثئعا  التالغغظ  التضام  لُغساصئعا 
سرشعا أن اقظاثابات لظ تشغر طظ افطر حغؤا شطط غطافاعا 
شضاظئ  التالغ  الّظزام  شغ  غبصعن  ق  أّظعط  ضما  إلغعا، 
اقتاةاجات عغ جئغطعط العتغث لظغض بسخ تصعصعط 
اقتاةاجات  زالئ  وطا  سطغعط.  الماسّططئ  الفؤئ  طظ 
صائمئ تّاى بسث إسقن شعز صغج جسّغث، ولط تاعّصش 
وق ظرى طآّحرات سطى تعّصفعا، وشغ عثا دقلئ واضتئ 
بالسمقء  غسّب  الثي  الصثغط  السغاجّغ  العجط  أّن 
المساسمر  بغث  طعارئئ  بالغئ  أداة  خار  صث  والمرتجصئ 
شأّظى له أن ُغثغط جغطرته سطى تعظج وسطى المظطصئ؟ 

شعض غضعن صغج جسّغث وأطباله عع المثرج؟
٤- التاخض طظ ضّض طا جئص أّن الضاشر المساسمر لؤظ 
غحه  وأن  طشحعش  ربته  شإن  أخرى،  جعلئ  "ربح" 
طظضحش وطا ساد غساطغع إخفاءه، شالظزام الثغمصراذغ 
العغمظئ،  طظ  ُغمضظه  الئقد  شغ  اجاصرارا  غدمظ  ق 
وطسطعم أن الشرب غرغث أن غةسض طظ تعظج ظمعذجا 
اتاةاجات  لضّظ  اإلجقطغئ،  الئقد  لئصّغئ  "دغمصراذّغا" 
الّاعظسغغظ الماعاخطئ ورشدعط لضض طا غسادي دغظعط 
جعرة ورشدعط الثدعع لقجاسمار، شاح الئاب لئاصغ 
الحسعب اإلجقطغئ لطبعرة ضث افظزمئ طما جسض ضاطض 
المظطصئ اإلجقطغئ طافّةرة تطغح بالسمقء والمرتجصئ 
طاسفظئ،  خائظئ  جغاجغئ  أوجاط  سظ  افجاار  وتعاك 
وتافطئ ترغث الاترر التصغصغ وترغث ظزاطا سادق ودولئ 

تصغصغئ تةمع حمطعا وتسغث طةثعا.
أن  اقظاثابات  عثه  شغ  العاضتات  أوضح  طظ   -٥
صغادة  سظ  غئتث  غظفك  ق  المسطط  الاعظسغ  الحسإ 
تصغصغئ تصعده لغاترر طظ اقجاسمار وتصعده لُغضّعن 
دولئ تصغصّغئ، ولظ غاعصش تاى غةث الصغادة الخادصئ 
لغعاخض  السزغط  باإلجقم  تصعده  الاغ  التصغصغئ 
لاترغر    الظئغ  بثأعا  الاغ  والثغر  الظعر  طسغرة 
إلى  السئاد  سئادة  طظ  وإخراجعا  جمغسعا  الئحرغئ 
سئادة رب السئاد وطظ جعر الرأجمالغئ والثغمصراذغئ 

 إلى سثل اإلجقم
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

غظزط حعرا غطعف شغه أسداؤه شغ العقغات لطاروغب 
لطثجاعر وأخث العقء له طظ سمعم الحسإ، غغر أظعط 
شعجؤعا برشخ سارم طظ أول جعلئ إذ واجععط حئاب 
الصخرغظ وجغثي بعزغث بامجغصه، واضطر وصاعا ظعاب 

الاأجغسغ إلى إلشاء جعلاعط تفزا لماء العجه.
اقظاثابات  إلى  ذعئعا  الثغظ  شإن  الباظغ  افطر  أطا   -
(وضاظعا أصّض طظ الظخش) ضان ذعابعط خعشا طظ سعدة 
لطمساسمر  سمالاعط  الئّغظئ  السمقء  الصثغط"  "الترس 
الثغظ ُغمّبطعط ظئغض الصروي الثي لط غظج أعض تعظج 
له طساداته لقجقم تغظ تاول أن غسرض شطما طسغؤا 
الاطفجّغعظغئ،  صظاته  شغ  "برجغئعلغج"  اإللعّغئ  لطثات 
وأّن اخاغارعط لصغج جسّغث لط غضظ لرأغه شغ الّثجاعر 
طظ  وطعصفه  المغراث  شغ  لطمساواة  لرشده  ضان  إّظما 
المبطّغئ الةظسّغئ واسائاره الاطئغع طع ضغان غععد خغاظئ 
وطعاشصئ  باإلجقم  سقصئ  ذات  صداغا  وعغ  سزمى 
طعاصش صغج جسّغث لتضط اإلجقم شغعا عع الثي أسطى 
الرئاجّغئ  شغ  المرّحتغظ  بسخ  أّن  بثلغض  حأظه  طظ 
شغ الّثور افّول ضاظئ لعط بسخ طظ الحسئّغئ تصرب 
طعاصفعط  لضّظ  جسّغث،  صغج  حسئّغئ  تفعق  رّبما  أو 
المسطظئ طظ تطك الصداغا ضان طثالفا فتضام اإلجقم 
شضان جصعذعط طثّوغا وبصغ طظ بغظعط صغج جسّغث. 
عثا إضاشئ إلى طا صغض سظه طظ ظزاشئ الغث والّظجاعئ 

والّخراطئ شدق سظ سثم جابصئ له شغ التضط.
غتّثد  ق  الاعظسغغظ  أّن  واضتئ  دقلئ  عثا  وشغ 
اّتةاععط الّثجاعر وق الصعاظغظ العضسّغئ بض غجغثعط 
أتضاطه  شغ  أو  اإلجقم  شغ  ذسظ  طظ  ضّض  ظفعرا 
المسطعطئ، طّما غسظغ أّن اخاغارعط لصغج جسّغث ضان 
الصثغمئ،  المظزعطئ  خارج  طظ  أّظه  ساّم  تخّعر  ظاغةئ 
المساسمر  أرجاه  الثي  الّظزام  أّن  أخرى  دقلئ  وعظا 
وغةعث لارجغثه سئر اقظاثابات غاعاوى وق ُغئصغه إق 
أبر طظ غحاوة (ظجاعئ الرئغج الةثغث وظزاشئ وغثه 
وأّظه لط غسرف سظه سمالئ أو خغاظئ) جرسان طا تجول.

الاعظسغغظ  أّن  تعظج  شغ  الةارغئ  افتثاث  تئّغظ   -٣
غثاارون  شصث  المدّططئ  الّجساطات  تثثسعط  سادت  طا 
الّرجض الغعم وغتاّةعن سطغه غثا، بض صث غثطسعظه خطسا 
عع  ذلك  سطى  غثلك  وطما  بسثعا،  إلغه  غطافاعن  وق 
ظراعا  بض  اقظاثابات  رغط  تاعصش  لط  اقتاةاجات  أن 

تامئ: اظاثابات الرئاجئ شغ تعظج ٢٠١٩ السغاصات والّثققت

غسغر بحضض ذئغسغ، شعض طظ الطئغسغ لثى الظزام 
الارضغ طا غاسرض له أعض الحام طظ صاض وصخش؟! 
المظاذص  عثه  الظزام  تسطغط  عع  الطئغسغ  أن  أم 

الحاجسئ حرق الفرات؟!
أغدا  شغعا  حارك  الاغ  الجغاعن  غخظ  سمطغئ  بسث 
أردوغان  وسثعط  الحمالغ،  تطإ  رغش  طظ  طصاتطعن 
سمطغئ  وبسث  تعلعا"،  وطا  رشسئ  طثظعط "تض  باترغر 
تعلعا،  وطا  طظئب  باترغر  وسثعط  أغدا  الفرات  درع 
جاءت  بط  غاتصص،  لط  العسعد  تطك  طظ  أغًا  ولضظ 
الئقد،  طظ  طجغثا  لطظزام  لاسطغ  السقم  ظئع  سمطغئ 
شعض جائصى عثه الفخائض طرتئطئ بالظزام الارضغ؟! 
أم أظعا أدرضئ التصغصئ الاغ لطالما أجمسظاعط إغاعا 

وجغاثارضعن أطرعط؟
وسعدة سطى خئر طصاض الئشثادي، شعض لطمضان الثي 
المصئطئ  المرتطئ  شغ  سقصئ  شغه  وجعده  ادساء  تط 
غةث  تغث  البعرة؟  طساصض  آخر  إدلإ  له  تاسرض  لما 
طع  السخر  جرغمئ  شغ  الحرغك   - الثولغ  المةامع 
سظ  وخماه  جضعته  قجامرار  طئررا   - أجث  المةرم 
عثا  بسث  ربما  بض  والقتصئ،  السابصئ  أجث  جرائط 
أجث  المةرم  طع  الرجمغ  تداطظعط  غسطظعن  الثئر 
خاخئ بسث طتاوقت ترضغا اإلسقن سظ تظسغصعا طسه 

اجاثئاراتغا لغاطعر افطر إلى الاظسغص شغ ضض حغء.
ظتظ  افجاجغئ  صدغاظا  شإن  بثء  ذي  سطى  وسعدًا 
زلظا  طا  أظظا  سمعطا  والمسطمغظ  خاخئ  الحام  أعض 
تةعب  ذائراتعط  عغ  شعا  أسثائظا،  طظ  طساسمرغظ 
الئقد وتصاض طظ تحاء وق تسغإ لعط وق طظ غرد 
سطغعط، شعط غفسطعن شسطاعط بط غظسةعن لظا الرواغئ 
أجاجعا،  سطى  غتاضمعظظا  بط  باخثغصعا  وُغطالئعظظا 
وذلك أظه لغج لطمسطمغظ دولٌئ ترساعط بحرع اهللا 
المةرطغظ  حرور  طظ  وتتفزعط  تماعط  سظ  وتثود 

وترد فسثائظا الخاع خاسغظ.
طظ  وُعّةر  صاض  طظ  طظعط  ُصاض  الثغظ  الحام  شأعض 
عّةر وُحّرد طظ ُحرد غاططسعن إلى أن غاثطخعا طظ 
ظغر اقجاسمار وأذظابه، وصث صثطعا فجض ذلك الشالغ 
والظفغج، شضان ضض عثا المضر سطى طر جظغظ البعرة، 
فجض أن غؤثوا طعلعد افطئ صئض أن ُغعلث، ولضظ خاب 
طسساعط، وخار ظظعط، شعثه افطئ تظافخ شغ أضبر 
طظ بطث ُتسطظ رشدعا لضض ذشمئ التضط الاغ جسطعا 
الشرب ظعاذغر سطى بقدظا تظعإ برواتظا وتمظع ظعداظا.
وأخغرًا شإن الخراع بغظظا وبغظ سثّوظا تامغ، وضثلك 
عثه  لضظ  لطماصغظ،  شالساصئئ  تامغئ  ظاغةاه  شإن 
وأن  المسآولغئ  صثر  سطى  ظضعن  أن  تاططإ  الساصئئ 
بظخر  تاجسجع  ق  وبصئ  وبتجم  بصعة،  دغظظا  أطر  ظأخث 
اهللا الثي وسث به سئاده الخالتغظ، شإظظا بشغر تئض اهللا 
عالضعن، وسطى غغر جفغظئ حرسه غارصعن، شق ساخط 
طظ أطر اهللا إق أن ظضعن طظ الساططغظ إلسجاز دغظه، صال 

 ﴾سّج طظ صائض: ﴿َفاْصبِْر إِّنَ الَْعاقَِبَة لِلُْمّتَِقيَن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

المآضث أظه صث ُصاض أضبر طظ ططغعن حثص شغ جعرغا 
وأداة  طسروف  الصاتض  أن  والمآضث  البعرة،  بثء  طظث 
اإلسقم...  وجائض  سظعا  تاساطى  أن  طظ  أضئر  الةرغمئ 
شعثا عع المةرم بحار طا زال غةعب الئقد الاغ جغطر 
سطغعا بالصاض وجّعى أرضعا بالاثطغر، وطا زالئ ذائراته 
جعرغا،  شغ  وتصاض  تصخش  الروجغ  المةرم  وذائرات 
وطظ بط تتدر اقجاماسات وتسصث المآتمرات طع طظ 

اّدسى غعطاً خثاصئ عثا الحسإ الغاغط.
جرائط  سظ  بالتثغث  بثأت  "لَط  الصارئ  غسألظغ  ربما 
الظزام وروجغا طع أن السظعان عع سظ طصاض الئشثادي؟" 
ظسط غتص لك أن تسأل، والةعاب عع أظه ضبغرا طا غصعم 
طاةاعق  خشغرة  صداغا  سطى  الدعء  باسطغط  اإلسقم 
ق  ضان  لثلك  وجثق،  تساجغئ  وأضبر  أسزط  صداغا 
بث أن ق ظظةّر خطش دساغات اإلسقم وظرضج دائما سطى 
ودراجئ  بتبا  وظحئسعا  والمخغرغئ  المعمئ  صداغاظا 

لظرجط خطعط الثقص وخغعط الفقح.
ظأخث  أن  سطغظا  التثث  عثا  سطى  الدعء  وباسطغط 
عثه لغسئ المرة  بسغظ اقسائار التصائص الاالغئ: أوقً 
وباظغا  الئشثادي،  طصاض  سظ  شغعا  ُغسطظ  الاغ  افولى 
عثه لغسئ المرة افولى الاغ غساعثف شغعا الاتالش 
الثولغ أعثاشاً غّثسغ أظعا لاظزغمات ُغتاربعا بط غائغظ 
ضثب اقدساء ضما تخض سظثطا صخفئ ذائرات الاتالش 
وادسى  الشربغ  تطإ  برغش  الةغظئ  صرغئ  شغ  طسةثا 
الاتالش أظه صخش اجاماسا لاظزغط الصاسثة، وتئغظ أن 

المساعثف عط جماسئ الثسعة والائطغس.
بط ق بث طظ ذرح أجؤطئ طظ حأظعا أن تسرشظا سطى 
الرجائض السغاجغئ طظ عثا السمض، وطظ عثه افجؤطئ: 
طظ المسافغث طظ عثا الثئر؟ وطا الثي جغساصر شغ 
عغ  وطا  الظئأ؟  عثا  جماع  بسث  الحام  أعض  ظفعس 
بط  وطظ  سطغعا  الاشطغئ  ُغراد  الاغ  الثطغرة  افتثاث 
طظطصئ  تعل  جااضعن  الاغ  الظزرة  وطا  تمرغرعا؟ 
جعتحغ؟  باتفاق  سقصاه  وطا  الثئر؟  عثا  بسث  إدلإ 
طظ  طجغث  لصدط  الماضررة  بالمتاوقت  سقصاه  وطا 

المظاذص لخالح الظزام؟...
الدعء  ظطصغ  تةسطظا  التصائص  وتطك  افجؤطئ  عثه 
سطى المساةثات شغ جعرغا شظةث أن طا تخض حرق 
الفرات أطٌر سزغط ُغراد تشطغاه وإخفاؤه، شسمطغئ ظئع 
طظ  شخائض  وطسه  أردوغان  بعا  صام  الاغ  السقم 
المسارضئ ضاظئ ظاغةاعا ضاربغئ بالظسئئ لطبعرة، شصث 
حرق  حاجسئ  طساتات  المةرم  الظزام  تسطغط  تط 
جرائط  لسةض  ُتداف  جثغثة  جرغمئ  وعثه  الفرات، 
الظزام الارضغ بتص البعرة وأعطعا، بض جرغمئ تضاد 

تسصطه سظث أظخاره وُطتئغه.
غأتغ خئر طصاض الئشثادي لغضعن الثئر افول والصدغئ 
وطسه  المةرم  الظزام  بغظما  اإلسقم  لعجائض  افعط 
شغ  جثغثة  طظاذص  صدط  طرارا  غتاولعن  روجغا 
البظائغ  اقتفاق  بسث  وذلك  القذصغئ،  برغش  الضئغظئ 
بغظ بعتغظ وأردوغان الطثغظ أضثا أن اتفاق جعتحغ 

عض ُصاض الئشثادي تصاً؟
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تامئ ضطمئ السثد: لئظان غظافخ طامردا سطى أزقم اقجاسمار

إلى الحركات اإلسالمية في فلسطين
ِيَن َظلَُموا...﴾ َّ ﴿َوَال تَْرَكُنوا إىَِل ا



افربساء ٢ طظ ربغع افول ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٣٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٥٨

أسطظ الرئغج افطرغضغ تراطإ غعم ٢٠١٩/١٠/٢٣ شغ ضطمئ ببئ سئر الاطفجغعن أن التضعطئ الارضغئ صث أبطشاه بأظعا 
جاعصش السمطغات الصاالغئ وعةعطعا شغ جعرغا طا غةسض وصش إذقق الظار دائما.. لثا أطرُت وزغر الثجاظئ برشع ضض 
السصعبات الاغ شرضئ سطى أظصرة شغ ٢٠١٩/١٠/١٤،  وأضاف أن "بقده جارشع السصعبات سظ ترضغا إق إذا تثث 
حغء ق غسرظغ، وإن بقده جاسمض سطى تتصغص وصش دائط إلذقق الظار حمال جعرغا، وأن سطى جعرغا وترضغا السمض 
لدمان سثم جغطرة تظزغط الثولئ سطى افراضغ طةثدا، وأن سثدا صطغق طظ الةظعد افطرغضغغظ جغئصى شغ جعرغا 
شغ المظطصئ الاغ غعجث شغعا الظفط" وحضر الرئغج الارضغ أردوغان الثي صثم خثطات ضئغرة فطرغضا وأحاد به صائق: 
"إظه غصعم بما عع خائإ لئطثه". وحضر صائث الصعات الضردغئ طزطعم ضعباظغ الثي طا زال غصثم الثثطات فطرغضا. 
وشغ العصئ ظفسه أسطظئ وزارة الثجاظئ افطرغضغئ أظعا رشسئ السصعبات سظ وزراء الثشاع والثاخطغئ والطاصئ افتراك". 
(روجغا الغعم ٢٠١٩/١٠/٢٣) وعضثا غسارف تراطإ بخعرة سطظغئ بالظزام السعري وغططإ طظه وطظ ترضغا أن 
غتاشزا طسا سطى حمال جعرغا طظ أسثاء أطرغضا، وغآضث أن طا صام به أردوغان عع لتساب أطرغضا وسمغطعا بحار أجث.

خفر   ٢٢ اقبظغظ،  روغارز،  (وضالئ  ظصطئ 
سظ  خئرا  ٢٠١٩/١٠/٢١م)  ١٤٤١عـ، 
أن  جعغج  ضرغثي  بظك  أسثعا  دراجئ 
طظ  سثدعط  شاق  الخغظغغظ  افغظغاء  سثد 
غعاخض  تغظ  شغ  طرة  فول  افطرغضغغظ 
الئطثان إشراز المطغعظغرات. وصالئ الثراجئ 
إن طؤئ ططغعن خغظغ طثرجعن سطى صائمئ 
السحرة بالمؤئ افغظى سطى طساعى السالط 
طظث طظاخش عثا السام طصابض ٩٩ ططغعن 
ظاظغظئ  سظ  العضالئ  وظصطئ  أطرغضغ. 

عاحطر – شاغثربغ رئغسئ صطاع اقصاخادغات وافبتاث بئظك ضرغثي جعغج صعلعا: "رغط الاعترات الاةارغئ 
بغظ أطرغضا والخغظ سطى طثى ١٢ حعرا طدئ تصص الئطثان أداء صعغا شغ تضعغظ البروات وأجعما بمئطس ٣,٨ 
ترغطغعن دوقر و١,٩ ترغطغعن دوقر سطى الاعالغ" وأضاشئ الثراجئ أن "سثد ططغعظغرات السالط زاد بمصثار ١,١ 
ططغعن إلى ٤٦,٨ ططغعن غمطضعن طسا ١٥٨,٣ ترغطغعن دوقر سطى حضض أخعل بابائ أي طا غسادل ٤٤٪ طظ 
اإلجمالغ السالمغ". وضان الئظك الثولغ صث أسطظ غعم ٢٠١٨/١٠/١٧ أن أضبر طظ ظخش جضان السالط تصرغئا 

غسغحعن بأصض طظ ٥,٥ دوقر غعطغا طع ارتفاع ظسئئ الفصراء شغ اقصاخادات افضبر براء.
السالط الغعم، والثي غضاعي الظاس  الرأجمالغ المعغمظ سطى  المئثأ  طظ بمار  : إن عثا ضطه عع 
بظار شساده وجرائمه، ولظ غثطخعط وغظةغعط طظه إق طئثأ اإلجقم السزغط وظزاطه السادل الثي غمظع 
تضثس البروات بأغثي شؤئ صطغطئ طظ الثئاب الئحرغئ، وغئغح لةمغع الظاس اجاشقل واجابمار البروات 

َوْشَص أتضام رب السالمغظ تئارك وتسالى، شغتعل دون وجعد الفصر.

المفاوضات  صغادة  شغ  أو  السسضري  الاتالش  صغادة 
السغاجغئ طع ضاشئ افذراف المتطغئ، إق أن السسعدغئ 
تةث طصاوطئ حثغثة طظ افذراف الاابسئ لقجاسمار 
اإلظةطغجي السرغص شغ الغمظ، والمامبض شغ جططئ سئث 
ربه عادي وافتجاب المظدعغئ تتاه (المآتمر الحسئغ 
الةثغثة  وافتجاب  وغغرعما)  اإلخقح  وتجب  السام 
افطرغضغئ  السسعدغئ  المساسغ  لسرصطئ  تئاسا  المظحأة 
(المةطج اقظاصالغ وطةطج اإلظصاذ العذظغ الةظعبغ 
وغغرعما) سقوًة سطى الصعى السسضرغئ الاغ أظحأتعا 

اإلطارات شغ الةظعب (الظثإ وافتجطئ افطظغئ).
والتاخض أن الاظاشج بغظ الصعى الثولغئ الضئرى سطى 
طخادر البروة والمعصع اقجاراتغةغ المعط لطغمظ شغ 
أوجه، إق أظه غزعر طظ خقل افذراف المتطغئ الاغ 
تصعم به، وغئصى الضاشر المساسمر غثغر المحعث شغ 

الثفاء، رغط ظععره أتغاظا ضبغرة شغ السطظ.
إن طةطج اإلظصاذ العذظغ الةظعبغ عع أتث افتجاب 
المظحأة سطى سغظ بخغرة طظ اإلظةطغج وحرسغئ سئث 
ظض  شغ  الغمظ  داخــض  ظفعذعط  إلظصاذ  عــادي  ربه 
الغمظغئ  الضسضئ  سطى  السغطرة  السسعدغئ  طتاولئ 
طظ  المةطج  إحعار  جاء  ولعثا  أطرغضا،  لمخطتئ 
طثغظئ الشغدئ الاغ تامرضج شغعا صعات جسعدغئ شغ 
رجالئ جغاجغئ واضتئ الثقلئ، وبمسعظئ طظ الةارة 

ُسمان الصطسئ اإلظةطغجغئ التخغظئ.
التالغئ  افظزمئ  خقل  طظ  غأتغ  ق  الغمظ  إظصاذ  إن 
غأتغ  وق  المساسمر،  لطضاشر  السمالئ  شغ  المعغطئ 
إظما  الاشغغر،  شغ  الشرب  طظعب  خطش  السغر  خقل  طظ 
ــه  وأدوات المساسمر  الضاشر  ذرد  ذرغص  سظ  غأتغ 
تتاشر  الاغ  طحارغسعط  سظ  واقظفداض  المتطغئ 
تعل  باقلافاف  وغأتغ  الئقد،  شغ  طخالتعط  سطى 
المثطخغظ الساططغظ إلصاطئ حرع اهللا وذلك باجاؤظاف 
الراحثة  الثقشئ  إصاطئ  ذرغص  سظ  اإلجقطغئ  التغاة 
سطى طظعاج الظئعة الاغ وسث اهللا بعا سئاده الخالتغظ 
بسعدتعا  وبحر  افرض،  شغ  ولثغظه  لعط  والامضغظ 
َهاِج  ِمْ َعَلى  ِخــَالَفــٌة  ُن  ــ ُ َتــ  َّ ــ «ُث   طتمث  افطئ  ظئغ 
ِة» ولط غئص لطمسطمغظ إق السمض الةاد والمثطص  َّ ُ الُّ

 بإصاطاعا سطى طظعاج الظئعة

السراق بني ططرصئ الظزام وجظثان شساد رطعزه
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شغ لغطئ الةمسئ وصئض بثء الازاعرات ألصى رئغج العزراء 
سادل سئث المعثي خطاباً طسةقً رشخ شغه اقجاصالئ 
ووسث باسثغض وزاري وتةمغث سمض طةالج المتاشزات 
وتثفغخ رواتإ بسخ المسآولغظ شغ طتاولئ لطاشطغئ 

سطى الفساد الثي غظثر بضض طفاخض الثولئ.
اظططصئ الازاعرات شغ  الةمسئ ٢٠١٩/١٠/٢٥  وشغ شةر 
بشثاد واجاطاع المازاعرون دخعل المظطصئ الثدراء 
بط اظستئعا طظعا، وسمئ الازاعرات ضاشئ المتاشزات 
الةظعبغئ، وتخثت الصعات افطظغئ بصسعة حثغثة أغدًا 
لطمازاعرغظ وأذطصئ الظار والشاز المسغض لطثطعع شغ 
المؤات،  وجرح  السحرات  صاض  إلى  أدى  طما  سثة  طثن 
وترصعا  افتجاب  طصرات  باصاتام  المازاعرون  وصام 
الظار  طسطتئ  ططغحغات  وأذطصئ  الةظعب،  طثن  شغ 
بثعج  تضعطغئ  طرضئات  وصاطئ  المازاعرغظ  سطى 
المازاعرغظ شغ الئخرة، وتثبئ تالئ طظ الفعضى شغ 
طثن الةظعب بسئإ عروب طظاسئغ الحرذئ واجاغقء 
المازاعرغظ سطى سةقتعط خاخئ شغ طثغظئ الئخرة، 
الفدائغئ،  الصظعات  طراجطغ  طظ  سثد  أغداً  وأخغإ 
طظ  وبصعة  أغداً  السئئ  غعم  الازاعرات  واجامرت 
ورغط  الئخرة،  وإلى  الةظعب  طثن  بضض  طرورًا  بشثاد 
أن  إق  الةظعبغئ  المتاشزات  ضاشئ  شغ  الاةعال  تزر 
الازاعرات لط تاعصش وسئر المازاعرون سظ تصثعط 
طظ تضام الئقد بالعةعم سطى بسخ طظحآت الثولئ 
شصاطعا  افتجاب  وطصرات  المتاشزات  أبظغئ  طبض 

بالسغطرة سطغعا وترق بسدعا.
تغث  طفرذئ  بصعة  افطظغئ  الصعات  تخثت  وأغدًا 
أذطصئ صظابض الشاز المسغض لطثطعع والسغارات الظارغئ 
جاتئ  شغ  وخاخئ  الازاعرات  لافرغص  طتاولئ  شغ 

الاترغر شغ الساخمئ بشثاد.
اإللضاروظغ  الاعاخض  طعصع  خقل  طظ  الططئئ  وأخثر 
وافجاتثة  والةاطسات  المثارس  ذطئئ  تتث  بغاظات 
السخغان  بإسقن  وذلك  المازاعرغظ  طآازرة  سطى 
سطى  لطدشط  وذلك  أجئعع  لمثة  الثوام  وسثم 
التضعطئ طظ أجض إجئارعا سطى اقجاصالئ الاغ أخئتئ 
طططئعط  ضان  أن  بسث  المازاعرغظ  لثى  صعغًا  طططئًا 

غاطثص باتسغظ الثثطات وتعشغر شرص السمض.
الظفعذ  تشطشض  طظ  غدئعط  سظ  المازاعرون  وسئر 
الثمغظغ  خعر  بترق  شصاطعا  السراق  شغ  اإلغراظغ 

وخاطظؤغ، وشغ ضربقء اتاطعا الصظخطغئ اإلغراظغئ.
المازاعرغظ  لمساظثة  السحائر  بسخ  وتترضئ 
غظثر  طما  المطغحغات  بعجه  السقح  بتمض  وعثدت 

بثطر ترب أعطغئ وخاخئ شغ طتاشزئ بابض.
لسثم  اقظسصاد  شغ  الظعاب  طةطج  شحض  جاظئه  وطظ 
غادروا  أظعط  غساصث  الثغظ  أسدائه  غالئغئ  تدعر 
رئغج  واجامع  المازاعرغظ.  غدإ  طظ  عربًا  السراق 
جاتئ  شغ  المازاعرغظ  طظ  بسثد  الظعاب  طةطج 

الظسعر بئشثاد ووسث باظفغث ططالئعط.
إن الازاعرات الاغ خرجئ جعاء شغ السراق أو غغرعا 
تضام  لفحض  ذئغسغئ  ظاغةئ  عغ  المظطصئ  دول  طظ 
سطغعا  غاسططعن  الاغ  الثول  إدارة  شغ  المظطصئ 
الضئرى  الثول  شغ  أجغادعط  سطغعا  ظخئعط  والاغ 
طظ  بثقً  ورساغاعا  طخالتعط  لتراجئ  اقجاسمارغئ 
شساد  وإن  غتضمعظعط،  الثغظ  الظاس  طخالح  رساغئ 
الرئغسغ  الساطض  عع  الظاس  سطى  غطئص  الثي  الظزام 
لما ظحاعثه طظ ظطط وخراب شغ بقدظا، إضاشئ إلى 
جسطعا  الثغظ  السمقء  المةرطغظ  طظ  حرذطئ  تسطط 
الئقد طصاذسات تتضمعا طاشغا طسطتئ تساصض وتصاض 

وتحرد ضض طظ غصش شغ ذرغصعا.
بالسططئ  طامسضئ  المةرطئ  الفؤئ  عثه  تجال  وق 
التضعطئ  إجصاط  بدرورة  المازاعرغظ  ططالئئ  رغط 
وتحضغض تضعطئ جثغثة تساةغإ لمطالئعط، وغزعر 
طظ خقل رشخ رئغج العزراء اقجاصالئ  ذلك واضتاً 
وطظ خقل بغاظات أخثرتعا بسخ أتجاب السططئ طبض 
ائاقف دولئ الصاظعن الثي غرأجه ظعري المالضغ والثي 
افطظ.  غعثد  طظ  ضض  تثغث  طظ  بغث  بالدرب  ذالإ 
وضثلك تعثغث صغج الثجسطغ وعادي الساطري بافخث 
بالبأر لمصاض طثغر طضاإ السخائإ شغ طثغظئ السمارة.

لط  المسطتئ  والمطغحغات  افتجاب  صادة  أن  وغئثو 
غسعا الثرس بسث، شئثقً طظ الئتث شغ أجئاب اظثقع 
الازاعرات وإغةاد التطعل ظراعط غعثدون وغاعسثون 
لطسراق  تضاطاً  جسطاعط  الاغ  أطرغضا  أن  وغساصثون 
افطرغضغ  جغثعط  أن  وغظسعن  بثسمعط،  جاسامر 
جغطفزعط وغسائثل بعط آخرغظ إذا طا اجامرت عثه 
الازاعرات ولط غامضظعا طظ السغطرة سطغعا واتاعائعا.

صث  افطئ  شإن  واعمعن،  وأجغادعط  التضام  وعآقء 
عثه  شغ  لضط  طضان  ق  أن  ضطماعا  وصالئ  لفزاعط 
شإن  افطئ  رصاب  طظ  الغعم  عآقء  تمضظ  وإذا  الئقد، 
الغعم  وجغأتغ  بالزطط  تصئض  ولظ  تسضئ  لظ  افطئ 
السمقء  غصطع  الثي  الةثري  الاشغغر  شغه  غتخض  الثي 
وخعظئ افطئ لغج طظ السراق شتسإ ولضظ طظ ضض 
بقد المسطمغظ وطا ذلك الغعم بئسغث. ﴿وََسَيْعلَُم الَِّذيَن 

 ﴾ّيَ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن
َ
َظلَُموا أ

شغ  ٢٠١٩م  افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٩ السئئ  ُاسطظ 
لسططظئ  المةاورة  المعرة  طتاشزئ  تاضرة  الشغدئ 
سمان، سظ إحعار "طةطج اإلظصاذ العذظغ الةظعبغ"، 
الثي صال رئغسه الطعاء أتمث صتطان إظه غمبض جمغع 
طبض  أخرى  جغاجغئ  صعى  غدط  وإظه  المتاشزات، 
سئث  سطغ  العالك  (تجب  السام  الحسئغ  المآتمر  تجب 
إن  صتطان  وصال  الحسئغئ،  الصعى  واتتاد  خالح)  اهللا 
الغمظغ  الرئغج  "حرسغئ"  طع  تعاخض  سطى  المةطج 
سئث ربه عادي صئض وبسث إحعار المةطج، طحغرا إلى 
أن عثا الاعاخض "لط غظصطع صط". ولط غظِش صتطان 

دسط جططظئ سمان لضاشئ الغمظغغظ.
وجاء شغ بغان أخثره المةطج أظه غعثف إلى الحراضئ 
بغظ افذراف السغاجغئ وغرشخ شرض التطعل بصعة 
السقح أو باقجاظاد إلى صعى خارجغئ (شغ إحارة إلى 
دسط اإلطارات لطمةطج اقظاصالغ الةظعبغ) وإظما سئر 
الئغان  شغ  وجاء  والثغمصراذغئ"،  الحرسغئ  "وجائض 
أو  الئقد  شغ  افجظئغ  السسضري  العجعد  غرشخ  أظه 

اصاطاع أي ججء طظه.
اجاطاسئ  أن  بسث  المةطج  إحعار  تعصغئ  وغأتغ 
سظ  واإلسقن  اقظاصالغ  المةطج  اتاعاء  السسعدغئ 
عادي،  ربه  سئث  "حرسغئ"  طع  اقظاصالغ  اتفاق  تعصغع 
شغ  "الحرسغئ"  ضمظ  اقظاصالغ  المةطج  بةسض 
اقظاصالغ  ضان  أن  بسث  التعبغ،  المحروع  طعاجعئ 
المفاوضات  شغ  طساصض  طصسث  له  غضعن  أن  غطمح 
لطصدغئ  طمبق  بعخفه  التعبغغظ  طع  السغاجغئ 
طةطج  إحعار  طظ  الشرض  أن  غسظغ  طا  الةظعبغئ. 
اإلظصاذ الةظعبغ عع إغةاد طمبض آخر لطصدغئ الةظعبغئ 
ضمظ  الةظعبغئ  الصدغئ  لتض  بض  لقظفخال  غثسع  ق 
حرسغئ سئث ربه عادي، وبعثا تاسثد المصاسث الممبطئ 
لطصدغئ الةظعبغئ شغ المفاوضات السغاجغئ الاغ طظ 
الماعصع أن ترساعا السسعدغئ بسث إسقظعا طآخرا سظ 

تحضغض لةظئ لطمفاوضات طع التعبغغظ.
المطش  شغ  افصعى  الطرف  وعغ  الغعم  السسعدغئ  إن 
ولضظ  الغمظ  تــرب  طظ  لطثروج  تسسى  الغمظغ، 
افجغاد  طخالح  سطى  التفاظ  غدمظ  جغاجغ  بتض 
شغ  جعاء  غثعا  تططص  أطرغضا  شإن  ولعثا  افطرغضان، 

طةطج "اإلظصاذ العذظغ الةظعبغ"
عض جاء شسق إلظصاذ الغمظ أم إلظصاذ غريه؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – الغمظـ 

ترامب يشيد بأردوغان لتنفيذه أوامره

من ثمار الحضارة الرأسمالية
46,8 مليون شخص يملكون 44٪ من اإلجمالي العالمي

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ٢٧ خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/٢٦م) خئرا جاء شغه: "تاعاخض الترضئ اقتاةاجغئ 
العضع  سطى  السغاجغئ  الطئصئ  وطتاجئئ  التضعطئ  باجاصالئ  لطمطالئئ  الاعالغ  سطى  الساحر  لطغعم  لئظان  شغ 
اقصاخادي الثي وخطئ إلغه الئقد. وصال طثغر طضاإ الةجغرة شغ بغروت طازن إبراعغط إن المازاعرغظ غتاولعن 
اقجامرار شغ زخط الاترك إلجئار الطئصئ السغاجغئ التاضمئ سطى الاعخض إلى تطعل ترضغ الحارع الشاضإ، 
وسطى رأس ططالئه اجاصالئ التضعطئ. وبّغظ المراجض أن عظاك تالئ طظ اقجاسخاء السغاجغ، طحغرا إلى أن 
رئغج العزراء جسث الترغري سرض اقجاصالئ سطى رئغج الثولئ طغحال سعن حرط أن غاط تحضغض تضعطئ 
طظ غغر التجبغغظ أي الاضظعصراط. وبصغئ الةاطسات والمثارس والمخارف طشطصئ لطغعم الساحر سطى الاعالغ طظ 

اقتاةاجات سطى طساعى الئقد، الاغ أبارتعا الدرائإ الةثغثة المصارتئ طظ جاظإ التضعطئ الطئظاظغئ".
: إن دولئ لئظان عغ دولئ شاحطئ طظ ضض الظعاتغ، شعغ لغسئ ضغاظا جغاجغا طساصق وطاماجضا، بض 
عغ دولئ ذعائش تاصاجط شغما بغظعا السططئ، وعثه السططئ عغ لغسئ جططئ ذاتغئ طساصطئ سظ طتغطعا 
اإلصطغمغ والثولغ، بض ضض ذائفئ شغعا تائع دولئ طظ الثول اإلصطغمغئ السمغطئ لطشرب أو دولئ غربغئ طئاحرة، 
شأذراف الثولئ طظصسمئ بغظ الثغظ غجسمعن أظعط زسماء لطسظئ وغائسعن ظزام آل جسعد سمغض أطرغضا 
تالغا، وطظ غثسعن تمبغض الحغسئ وغائسعن إغران الثائرة شغ شطك أطرغضا تث الائسغئ، وطظ غرضئعن طعجئ 
الظخارى وطسعط الثروز وغائسعن برغطاظغا وشرظسا. أطا الثجاعر الثي تصعم سطغه دولئ لئظان، شعع ضثلك 
دجاعر غصعم سطى المتاخخئ الطائفغئ، وعع طا غرّجت الفرصئ والظجاع وق غعجث افطظ وافطان واقجاصرار 
لطظاس. أطا العجط السغاجغ، شئما أظه طمبض لطعائش وسمغض لطشرب، شإن جغاجاه لغسئ ذاتغئ، بض عغ 
إطقءات طظ الثارج خثطئ وتظفغثا لمخالح الشرب شغ المظطصئ، لغج أصطعا تفر تثود ضغان غععد طظ أعض 
الحام وطظعط أعض لئظان. أطا الفحض اقصاخادي، شإن اصاخاد لئظان لغج اصاخادا ذاتغا غصعم سطى الخظاسئ 
والجراسئ والاةارة، بض عع اصاخاد غسامث سطى الثارج طظ المشاربغظ والثول الثاسمئ لضغان غععد. أطا الفساد 
افخقصغ، شعع طمظعب وطثسعم طظ الثارج وخخعخا طظ شرظسا، جغثة اقظتقل السالمغ، تاى أخئتئ رائتئ 
الفتح شغ أوجاط طسغظئ تجضط افظعف. إن واصع الثولئ الطئظاظغئ ق غمضظ إخقته إق باقظصقب الةثري 
سطغه، ولئظان ضئطث ق غمضظ أن غضعن طساصق بثاته، بض اطاثاده الطئغسغ عع بقد الحام وخخعخا جعرغا، 
وصث جئص أعض جعرغا أعض لئظان شغ البعرة سطى الظزام الظخغري الطائفغ شغ بطثعط، وسطى أعض لئظان 
اإلذاتئ بالظزام شغ لئظان بط وضع غثعط بغث إخعتعط البائرغظ شغ جعرغا وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة، شعغ الثولئ العتغثة الصادرة سطى تعتغث الطعائش وإظخاشعط بأتضام رباظغئ.

يا أهل لبنان يدكم بيد إخوانكم في سوريا 
إلسقاط األنظمة وإقامة حكم اإلسالم
ففيه خالصكم مسلمين وغير مسلمين

أورد طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، الةمسئ، ٢٦ خفر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٠/٢٥م) خئرا صال شغه: "صال تسام 
شطسطغظغ،  طططإ  عع  الثولاغظ  تض  أّن  خاذأ  اساصاد  "عظاك  لظثن  شغ  الفطسطغظغئ  السططئ  جفغر  زططط 
التصغصئ أظه طططإ دولغ وتظازل شطسطغظغ وأن تخمغط (إجرائغض) سطى صاض تض الثولاغظ بما شغه تص السعدة 

لقجؤغظ ق غسظغ اظاعاء الصدغئ الفطسطغظغئ بض جصعط الظزام الثولغ الثي أصره وشرضه سطغظا"."
طسزط  سظ  الاظازل  بأن  لظثن  شغ  الفطسطغظغئ  السططئ  جفغر  زططط  تسام  اساراف  غسائر  أق   :
ذاته  العصئ  شغ  الشرب  لعثا  ططالئاه  بط  الةعظمغئ،  لمحارغسه  وتظفغثًا  لطشرب  إرضاء  ضان  شطسطغظ 
أن  زططط  غزظ  عض  والثغاظئ؟!  بالاظازل  تمسضا  عثا  غسائر  أق  المحارغع،  تطك  باظفغث  اقلاجام  بدرورة 
أعض شطسطغظ صث ترضعا الساتئ لمظزماه وجططاعا وأزقطعا المفرذغظ؟! خسؤعا ضطعط جمغسا، إن صدغئ 
شطسطغظ عغ صدغئ إجقطغئ لط ولظ غثرجعا سظ ذلك خغاظات طظزمئ الاترغر، وق طحارغع الشرب الضاشر 
المساسمر، وق تاى جبعم ضغان غععد شعق خثرعا، وعا عغ افطئ اإلجقطغئ شغ بعراتعا وشغ ضض طعصش 

وتثث تثضر الشرب بأظعا طامسضئ بفطسطغظ وتاطعش لطغعم الثي تطعرعا شغه طظ رجج غععد.

لماذا يتشبث أزالم السلطة بمشاريع الغرب 
مع إقرارهم بأنها تنازل وخيانة؟!


