
أبئئ الضحش سظ المغجاظغئ بحأن الدرائإ والاثفغدات المثاوف الماجاغثة طظ افبر الضئغر سطى تغاة المسطمغظ 
شغ باضساان. وبسث اقتفاق الثي تخض سطى طساعى المعظفغظ طع خظثوق الظصث الثولغ (IMF)، أسطظ وزغر 
ضئغرة  ضشعط  بفرض  الئاضسااظغ  اقصاخاد  تستص  طغجاظغئ  سظ  تجغران،  طظ   ١١ شغ  أزعر،  تّماد  اإلغرادات 
لاصطغص الامعغض سظ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ، طع ضمان صغام باضساان بالدشط سطى ظفسعا طظ أجض 
جثاد الثغعن الصائمئ سطى الربا. وسطغه شصث أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان بغاظا ختفغا 
تساءل شغه: عض بصغ حغء طثفغ أو ظاعر لمسرشئ أظه ق غعجث أطض شغ الظزام اقصاخادي اقجاسماري التالغ؟! 
ألط غتظ العصئ إلظعاء التطصئ المفرغئ لاثطغر اقصاخاد الئاضسااظغ، طظ خقل اجاسادة التضط بما أظجل اهللا سج 
وجض؟ ضما أضث الئغان: أن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ جاعصش الدرائإ الرأجمالغئ الصمسغئ، طبض ضرغئئ 
المئغسات، الاغ ق تسابظغ تاى الفصراء والمساضغظ، سطى الرغط طظ أظعط طمظ تةإ سطغعط الجضاة. إّن الثقشئ 
عغ الاغ جادمظ جظغ اإلغرادات طظ افغظغاء، طظ خقل الجضاة سطى سروض الاةارة، وطظ الثراج سطى افراضغ 
الجراسغئ. وتاى ق غاط إعمال التاجات افجاجغئ لطمةامع طظ طبض الختئ والاسطغط واإلظفاق السسضري، شإن 
الثقشئ جادمظ جظغ إغرادات وشغرة طظ خقل عغمظاعا سطى الخظاسات البصغطئ... وتابع الئغان: بأّن الثقشئ عغ 
الاغ جادمظ إظفاق السائثات الماعلثة طظ صطاع الطاصئ والمسادن سطى جمغع الظاس، بثقً طظ أن غسافغث طظعا 
سثد صطغض طظ المسابمرغظ طظ خقل خخثخاعا... وخاط الئغان بالصعل: لثلك شإّظه طظ أجض الفعز شغ عثه 
التغاة الثظغا وشغ التغاة اآلخرة، شإّظه غةإ سطى المسطمغظ السسغ جاعثغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 

َِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم﴾. ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللا َّ فَُّها ا
َ
صال تسالى: ﴿يَا ك

سطى خطفغئ تعزغع تجب الاترغر/ وقغئ السعدان لظحرة 
خادرة سظ التجب بسظعان: (اقتفاق بغظ ذرشغ افزطئ، 
إسادة إظااج لطظزام السابص بعجعه جثغثة وق تض إق 
باإلجقم تطئصه دولئ الثقشئ)، صاطئ افجعجة افطظغئ 

باساصال افخعغظ الضرغمغظ:
١/ طتمث افطغظ دشع اهللا – الثرذعم، تط اصاغاده طظ 

طغثان جاضسعن.
٢/ سطغ تسظ سطغ – ود طثظغ، تط اصاغاده طظ طعصش 

افطةاد.
الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر  سطغه  وبظاء 
وقغئ السعدان بغاظا ختفغا صال شغه: "لصث تط تعزغع 
وشغ  وطتطغاتعا،  بالساخمئ  أسقه  بالسظعان  المظحعر 
بسخ طثن السعدان افخرى شغ المساجث، وافجعاق، 
وافطاضظ الساطئ، وغغرعا، وصث وضح التجب تصائص سظ 
اقتفاق الثي تط بغظ المةطج السسضري وصعى الترغئ 
(لصث  غطغ:  طا  ظصاذه  بسخ  شغ  جاء  تغث  والاشغغر، 
طعرس سطى أعض السعدان تدطغض ضبغش لغثااروا بغظ 
أتث ظزاطغظ؛ إطا ظزام سسضري غضعن اطاثادًا لطظزام 
الئائث، أو ظزام طثظغ غحضض تشغغرًا! والتصغصئ أن ضق 
الظزاطغظ وجعان لسمطئ واتثة عغ السطماظغئ؛ أي شخض 
الثغظ سظ التغاة، تغث غاط إبساد الثغظ، ووضع أظزمئ 
التغاة وتحرغساتعا بافغطئغئ، وعثا طا ضان سطغه الظزام 
سطغه الظزام  السسضري الئائث، وعع ظفسه طا جغضعن 
المثظغ الثي غآجج له عثا اقتفاق، لثلك شإن الظزام 
السطماظغ الثي غتضط الئقد لط غاشغر، بض الثي تشغر عع 
رأس الظزام وبسخ طظ رطعزه، لثلك لظ َغْةِظغ أعض 
السعدان جعى طجغٍث طظ الزطط وضظك السغح، غصعل 
ُ َمِعيَشًة  َ ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
جئتاظه وتسالى: ﴿َوَمْن أ

جاء شغه: (إن  ْقىَم﴾. وأغداً 
َ
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة أ َضْناكً َوحنَ

ذرشغ اقتفاق عما المةطج السسضري؛ اطاثاد الظزام 
شفغ  أطرغضا،  طخالح  سطى  لطمتاشزئ  غسسى  الئائث، 
العصئ الثي تثسط شغه أطرغضا المةطج السسضري، تغث 
الاصى غعم افتث ٢٠١٩/٠٤/١٤م، أي بسث غعطغظ طظ 
جصعط رأس الظزام، الاصى الصائط بافسمال افطرغضغ 
(ضعتسغج) بظائإ رئغج المةطج السسضري (دصطع)، 
افطرغضغ  بافسمال  الصائط  أن  الئغان  شغ  ورد  تغث 
تتصغص  شغ  السعداظغ  السسضري  المةطج  بثور  رّتإ 
اقجاصرار وافطظ، وشغ لصائه طع ختغفئ الاغار باارغت 
٢٠١٩/٠٦/٢٧م، صال المئسعث افطرغضغ إلى السعدان 
سطى  عظا  افطرغضغ  بافسمال  (الصائط  بعث):  (دوظالث 
اتخال بخعرة غعطغئ طع افذراف). والاصى غعم اقبظغظ 
الثرذعم  شغ  الئرغطاظغ  السفغر  ٢٠١٩/٠٤/١٥م 
السسضري،  المةطج  رئغج  بظائإ  خثغص)  (سرشان 
الطصاء  تفاخغض  تعغار  سطى  خفتاه  شغ  السفغر  وظحر 
صائقً: (الاصغئ دصطع لغج لطاأغغث أو طظح الحرسغئ، بض 
اتثاذعا  برغطاظغا  ترغث  الاغ  الثطعات  سطى  لطاأضغث 
تصغصئ  شإن  لثلك  السعدان)،  شغ  افوضاع  لاتسغظ 
وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  دولغ  خراع  أظه  الخراع  عثا 
سطى الظفعذ شغ السعدان، تغث تسسى أطرغضا لابئغئ 
وعثا  أخرى،  طرة  السعدة  برغطاظغا  وتتاول  ظفعذعا، 
طا غفسر إسادة تسغغظ طئسعث أطرغضغ إلى السعدان، 
شغ  والئرغطاظغئ  افطرغضغئ  السفارتغظ؛  تثخض  وضباشئ 
ضض تفاخغض التغاة شغ الئقد، وضبرة تردد المسآولغظ 
والسغاجغغظ سطغعما!!) وخاط الظحرة بالصعل: (شطظرشع 
أخعاتظا ططالئغظ بإصاطئ الثقشئ لغتثث تشغغر تصغصغ، 
بمئثأ اإلجقم السزغط، عثا وتثه عع الثي غةسطظا خغر 
أطئ أخرجئ لطظاس ضما جسض الختابئ الثغظ جسثوا 
وسجوا، وتمطعا الثغر لطسالمغظ)". واخااط الئغان طتثرا 
المةطج السسضري تغث صال: "إظظا شغ تجب الاترغر/ 
وأجعجته  السسضري  المةطج  ظتثر  السعدان،  وقغئ 
افطظغئ طظ الامادي شغ الئاذض، وطمارجئ الزطط ضما 
غتمطعن  الثغظ  الثسعة  تمطئ  واساصال  الئائث،  الظزام 
إذقق  افطظغئ  وأجعجته  المةطج  وسطى  لفطئ،  الثغر 

جراح افخعغظ الضرغمغظ شعرًا، واقساثار لعما".
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بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*

أغعا المسطمعن: إلى طاى جائصى التروب ُتحسض شغ بقدظا 
ضظك  تغاة  وغتغعن  الطاعرة،  وبظاتظا  أبظائظا  دطاء  وتسغض 
وحصاء، بغظما غةظغ المساسمرون بمار عثه التروب؟! ألط غأن 
افوان لفطئ اإلجقطغئ أن تصعل ضطماعا وتساسغث طضاظاعا بغظ 
افطط؟! ألط غأِن لعا أن تصاطع عآقء التضام افدوات وتظخإ 
بثقً طظعط تاضماً طثطخاً غتضمظا بضااب ربظا وغسغث لظا سجتظا 
وضراطاظا؟! أق تاعق افظفج فغام السجة الاغ خاذإ شغعا الرحغث 
الستاب لغمطر تغث حاء شثراجه سائث إلى بغئ طال المسطمغظ؟! 
أق تاعق افظفج فغام سجة ُغثاشع شغعا سظ أسراض المسطمغظ 
ودطائعط وغضعن الةعاب سطى أي اساثاء سطغعط "الرد طا ترون ق 
طا تسمسعن"؟! بطى واهللا إظعا تاعق، شعض شغ جغعش المسطمغظ 
طظ غطئغ الظثاء وغفعز بثغري الثظغا واآلخرة شغسغث تطك افغام 
َِّ َفْنرُصُ َمْن يََشاُء وَُهَو  السزام؟! ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اهللا

الَْعِزيُز الرَِّحيُم﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اظاثابات الئطثغئ شغ إجطظئعل وطظاصحئ الظزام  ...٢

- الجطرة الظاشثة شغ الةجائر تعظش التراَك لابئغئ 

   ظفسعا شغ التضط...٢

- إسقم البعرة بغظ المعظغئ وتعجغعات الثاسمغظ ...٤

- تعل الئارول والشاز شغ حرق الئتر الماعجط 

   (الةجء الباظغ) ...٤
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ضطمئ السثد

دولغئ  وبرساغئ  طحارضئ،  إبغعبغئ  أشرغصغئ  بعجاذئ 
ضاططئ؛ وبثاخئ أطرغضا، وبرغطاظغا، واقتتاد افوروبغ، 
ُأسِطظ شةر الةمسئ ٢٠١٩/٧/٥م سظ اتفاق بغظ المةطج 
السسضري وصعى الترغئ والاشغغر، سطى تصاجط التضط شغ 
الفارة اقظاصالغئ، المصثرة ببقث جظعات وبقبئ أحعر، 
وذلك سئر حراضئ بمظاخإ طثاطفئ شغ طساعغات التضط 
والمةطج  العزراء،  وطةطج  السغادة،  طةطج  البقبئ؛ 
الاحرغسغ الثي ُأّجض بتبه إلى شارة تارواح طا بغظ ٤٥

غعطاً إلى بقبئ أحعر، وطما اُتِفَص سطغه:
٥ سدعًا؛  سحر  أتث  طظ  طضعن  جغادة  طةطج   •
طثظغغظ، والسدع التادي سحر طثظغ  و٥  سسضرغغظ، 
بثطفغئ سسضرغئ، وأن غرأس سسضري طةطج السغادة 
شغ دورته افولى؛ المصثرة بـ٢١ حعرًا، بط غرأس طثظغ 

دورته الباظغئ لمثة ١٨ حعرًا.
• تحضغض طةطج وزراء طظ ضفاءات وذظغئ طساصطئ، 

بارحغح طظ صعى إسقن الترغئ والاشغغر.
• تحضغض لةظئ تتصغص طساصطئ شغ طةجرة شخ اقساخام 

أطام الصغادة باارغت ٠٣ تجغران/غعظغع ٢٠١٩م.
افولى  الععطئ  طظث  غسطمان  الخراع  ذرشا  ضان  لصث 
المةطج  وق  العزراء،  طةطج  شغ  لغسئ  السططئ  أن 
الاحرغسغ، بض عغ شغ طةطج السغادة؛ خاتإ الصرار 
سطى الةغح، والثسط السرغع، وافطظ، والحرذئ، شمظ 
أي  افصعى،  الفؤئ  شغ  تضمظ  السططئ  أن  الصعل  ظاشطئ 
سطى  اقتفاق  شغ  الاسظئ  سظث  لثلك  المسطتئ،  الصعى 
صعى  إشصاد  السسضري  المةطج  تاول  السغادة  طةطج 
المامبطئ  أغثغعط؛  شغ  الصعة  سظاخر  والاشغغر  الترغئ 
شغ اقساخام أطام الصغادة الساطئ لطةغح، شضان شخ 
صعى  إدخال  وطتاولئ  التراك،  وحغطظئ  اقساخام، 
جغاجغئ أخرى سطى خط اصاسام التضط؛ الثي غسمعظه 
(ضغضئ)، ضما صام السسضري بسمطغئ واجسئ الظطاق لحراء 
الثطط لصعى جغاجغئ وُسَمث وُظّزار وحغعخ وبثأ السغر 
شغ طتاولئ تحضغض طا غسمى بالتضعطئ المثظغئ إلجئار 
صعى الترغئ والاشغغر سطى الصئعل بمةطج العزراء ضاطق 
أن  سطى  المصاسث  طظ   ٪٦٧ الاحرغسغ  طصاسث  وبطبغ 
وغرأجعظه،  غسغطر السسضرغعن سطى طةطج السغادة 
لضظ طسغرات ٣٠ تجغران/غعظغع ٢٠١٩م الاغ خرجئ 
شغعا جمعع غفغرة طظ الظاس المدطَّطغظ الثغظ غزظعن 
أظعط بثغار طثظغئ طةطج السغادة غتمعن بعرتعط!! 
المةطج  خدع  تجغران/غعظغع  أتثاث ٣٠  تأبغر  تتئ 
السسضري لطمئادرة وَصِئَض باصاجط السططئ طع صعى إسقن 

الترغئ والاشغغر.
أغعا اإلخعة الضرام:

إن البعرة الاغ حضطئ المحعث السغاجغ بثأت اظطقصاعا 
سفعغاً طظ طثغظئ سطئرة شغ ٢٠١٨/١٢/١٩م بسغثا سظ 
تأبغر الصعى السغاجغئ تغث خرج الظاس بسئإ تفحغ 
الئطالئ  وزغادة  المسغحئ  وغقء  افجسار  وارتفاع  الفصر 
وجعء تعزغع البروات بط دخض سطى الثط تةمع المعظغغظ 
الثي شاتئ له المظابر اإلسقطغئ لغصعد جمعع البائرغظ 
تتئ حسار (ترغئ، جقم، وسثالئ) بط ضاظئ وقدة طا 

غسمى صعى إسقن الترغئ والاشغغر؛ أتث ذرشغ افزطئ.
لصث تئطعر طططإ البعار تعل حسار (ترغئ، جقم، وسثالئ) 
لثطاء  الصخاص  طبض  طثاطفئ  أخرى  ططالإ  وظحأت 

الصاطى، وطتاجئئ رطعز الظزام السابص.
شعض غتصص عثا اقتفاق ططالإ الظاس شغ إغةاد السثل، 
ورشع الزطط، والسقم، وغصاص لثطاء الصاطى والةرتى 

وغعِجث التغاة الضرغمئ الاغ غاططع إلغعا أعض الئقد؟!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طغباق "أوبك بطج"
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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ألم یحن الوقت إلنهاء الحلقۀ المفرغۀ 
لتدمیر االقتصاد الباکستانی؟!
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أسقه،  الاساؤقت  جعاب  غادح  تاى  الةعاب:   
شسظساسرض افطعر الاالغئ:

أوقً: واصع اقتفاق:
- صاطئ طظزمئ أوبك الاغ تدط ١٤ دولئ بالمعاشصئ سطى 
طغباق لطاساون طع ١٠ دول أخرى سطى رأجعا روجغا، وعغ 
طظاب ضثط لطظفط، وضان ذلك شغ شغغظا ٢٠١٩/٧/٢

خقل اجاماع وزاري لمظزمئ أوبك طع أولؤك المظاةغظ، 
وأذطص سطى اقتفاق "تتالش شغغظا-أوبك بطج" سطى أن 
غاط الاعصغع رجمغاً سطغه شغ الثرغش الصادم خقل الجغارة 
المجطسئ لطرئغج الروجغ إلى السسعدغئ، واتفصئ عثه 
الثول الـ٢٤ سطى تمثغث اتفاق خفخ اإلظااج المسمعل 
به طظث جظاغظ وظخش لمثة تسسئ أحعر أخرى. لصث 
ضان ذلك اقتفاق سئارة سظ سمطغئ تعبغص لطسقصئ الاغ 
افسعام  خقل  (أوبك)  والسسعدغئ  روجغا  بغظ  ظحأت 
البقبئ الماضغئ سطى أبر العئعط التاد فجسار الظفط 
جظئ ٢٠١٤ بسث أن وخطئ الثروة ١٤٧ دوقرًا لطئرطغض، 
واجامر الظفط بسثعا شغ اقظثفاض واصارب طظ ٢٧

دوقرًا لطئرطغض طططع ٢٠١٦، وذلك طظ أجض طتاولئ 
ضئط ترضئ افجسار سظ ذرغص تظزغط المسروض طظ 
الظفط لمقءطئ الططإ السالمغ. وخقل تطك الفارة صادت 

السسعدغئ اتفاق طظزمئ أوبك طع روجغا سطى خفخ 
اإلظااج بمصثار ١,٢ ططغعن برطغض غعطغاً فوبك سطى أن 
تثفخ روجغا إظااجعا بتعالغ ٣٠٠ ألش برطغض غعطغاً، 
وشسقً تط وصش اظعغار افجسار وارتفع جسر الئرطغض إلى 
٥٥ دوقرًا بسث اقتفاق وواخض طسغرة الخسعد خقل 
لمظاةغ  طرضغاً  اسائر  الثي  افطر  الفائااغظ،  السظاغظ 

الظفط.
٢- وعثا الاتالش الةثغث لمظاةغ الظفط غدغش لمظزمئ 
والمضسغك  ضازاخساان  طبض  طعمغظ  طظاةغظ  أوبك 
وأذربغةان باإلضاشئ إلى روجغا، وغةسض الاتالش الةثغث 
"أوبك بطج" غاتضط بـ٤٧٪ طظ إظااج الظفط السالمغ 
اإلظااج  بطث  تعالغ  تظاب  لعتثعا  أوبك  ضاظئ  أن  بسث 
السالمغ، أي أظه غفارض أن غساسث طظاةغ الظفط ضبغرًا 
شغ الاتضط بأجسار الظفط، لضظ عثا طظ الظاتغئ الظزرغئ، 
أطا طظ الظاتغئ السمطغئ شإن أطعرًا ضبغرة أخرى تتضط عثا 

اقتفاق، وطظعا:
أ- عثا اقتفاق لط غطس طظزمئ أوبك، بض صام أسداؤعا 
بالاعاشص سطغه طع طظاةغظ آخرغظ أحعرعط روجغا، أي 
أظه صابض لطفست، شعع لغج طظزمئ جثغثة بثغطئ سظ 

السآال: ظحر طعصع الرغاض شغ ٢٠١٩/٧/٩ أن السسعدغئ ضان لعا دور طآبر شغ [اقتفاق الثي وصساه طظزمئ 
الثول المخثرة لطظفط "أوبك"، إلى جاظإ طظاةغظ آخرغظ طظ خارج المظزمئ (بطج) البقباء الماضغ، وتمض 
طسمى "تتالش شغغظا".]، شعض غسظغ عثا أن طظزمئ جثغثة تحضَّطئ بثقً طظ أوبك؟ بط عض دور السسعدغئ 
المثضعر عع بثاشع جسعدي ذاتغ أو بثاشع خارجغ؟ وطا طخطتئ السسعدغئ شغ عثا الاتالش؟ وطا طثى اجامرار 

عثا الاتالش الةثغث؟ وججاك اهللا خغرًا.

على خطا النظام البائد
أجهزة أمن المجلس العسکري 
تعتقل شباب حزب التحریر



افربساء ١٤ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ٢     السثد ٢٤٣

الظزام الرئاجغ تط تطعغره واجاثثاطه لاصعغئ الاأبغر 
السغاجغ فطرغضا وخثطئ طخالتعا. ولط غاط تعغؤئ أي 
طظ الظزاطغظ سطى ععى المسطمغظ. شعط ق غظامعن لظا 

وتط إسثادعط لغثثطعا غغرظا ق لغثثطعظا.
والةع  تجغران/غعظغع   ٢٣ اظاثابات  ظاغةئ  عغ  عثه 
عع  عثا  بالثلغض،  إبئاته  تط  والثي  الةثغث  السغاجغ 
عثه  إلى  المسطمغظ  أوخــض  الــثي  الظعائغ  المثرج 
المرتطئ: ضاربئ ضئغرة وخغئئ أطض. إن الظاغةئ الظعائغئ 
٣٠ طظ  فضبر  اجامرت  والاغ  وجغاجاه  أربضان  بسث 

والاغ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  وجغاجئ  وأردوغان  ساطا 
اجامرت لتعالغ ٢٠ ساطا، ضاظئ إغصاع المسطمغظ شغ 
ضاربئ ضثمئ وإتئاط ضئغر. طا الثي أتى به عآقء التضام 
وافتجاب السغاجغئ لطمسطمغظ تسإ المفععم اإلجقطغ 
خقل عثه الثمسغظ ساطا طظ الخراع؟ إن الظصطئ الاغ 
وخطظا لعا اآلن ظتظ المسطمغظ عغ أظظا أوحضظا أن ظبص 
وظسامث سطى التجب الثي عثم الثقشئ، تجب الحسإ 
الةمععري، وبطثغئ إجطظئعل التالغئ الاغ أخئتئ بغثه. 
وتصغصئ شإظعا عغ تطك السغاجئ غغر اإلجقطغئ ولضظ 
الثغمصراذغئ الاغ اتئسعا أربضان وتطمغثه أردوغان عغ 
الاغ جسطئ المسطمغظ غخعتعن لمظاشسغعط/ أسثائعط. 

شضغش غمضظ تصغغط اظاثابات ٢٣ تجغران/غعظغع؟
بمقتصئ  الةمععري  ظزاطعا  صام  واتثة  دولئ  أن  لع 
وذبح وطساططئ المسطمغظ افضراد ضاآلخر، خعت الغعم 
لتجب الحسإ الةمععري، وعط التجب المآجج لثلك 
أظعما  ُغفارض  والطثغظ  التجبغظ  ضق  شإن  إذا  الظزام 
إجقطغان لط ُغسطغا أي حغء فولؤك المسطمغظ. وعثا 
غسظغ أظه لط غمضظك تض أي طظ طحاضطعط. أي أظك لط 
تضظ صادرا سطى تئظغ الفضرة أو المحروع اإلجقطغ. إن 
المعضعع لغج طعضعع إظحاء ذرق وجسعر وططارات؛ 
بض صدغئ ربط الصطعب وافرواح، وق غمضظ أن غاط عثا 

إق تتئ صغادة إجقطغئ.
ضما أظه غعجث وراءك خئرة جغؤئ؛ تغث إن الحسإ غرى 
إدارتك ضإدارة إجقطغئ، فظك طسطط وتسامر باجاثثام 
بالطعم  غطصعن  فظعط  وبالاالغ  اإلجقطغ،  الثطاب 
شغ جعء إدارتك سطى اإلجقم. إن طالضغ عثا الظزام 
صالعا صئض ظخش صرن إظه وبعثف إدخال المسطمغظ شغ 
ظزاطعط الثغمصراذغ السطماظغ شإظه غصع سطغك "تأجغج 
تال  وشغ  الحسإ،  طظ  افخعات  وذطإ  والسمض  تجب 
شعزك غمضظك أن تتضط". أي سطغك باأجغج تجب ودسعة 
جظثثم  "أظظا  اقدساء  خقل  طظ  لطاخعغئ  المسطمغظ 
اإلجقم، بط تدمعط شغ عثا الظزام غغر اإلجقطغ". 
بسث ذلك تساطط زطام السططئ لضظك ق تطئص أي حغء 
طظ اإلجقم وق تثثم اإلجقم. شغ المطثص، تضعن صث 
أتممئ العاجإ بةسض عثا الظزام الثغمصراذغ السطماظغ 
أضبر حسئغئ بغظ المسطمغظ. شعض تسطط طاذا غصعل طالضع 
عثا الظزام اآلن؟ لصث طظتظاضط شرخئ، لضظضط شحطاط 
وبالاالغ  التضط،  سطى  صادرغظ  غغر  وأظاط  التضط،  شغ 

جظسعد ظتظ قجاقم التضط.
إن عثا عع العضع التالغ لما غثسى بـ"اإلجقم السغاجغ" 
والثي بثأه أربضان واجامر به أردوغان. وظتظ ظأطض 
أن ذلك جغضعن تةربئ ودرجا لطمسطمغظ، أي أظه لظ 
سطى  الصائمئ  اإلجقطغئ  السغاجغئ  لفسمال  غصعدعط 
اإلجقطغ  بالظزام  غتضط  ولظ  اإلجقطغئ،  الحرغسئ 
الئرلماظغ  الظزام  سظ  ضئثغض  الراحثة  الثقشئ  جعى 
لطضمالغغظ المعارئغظ والظزام السغاجغ غغر المسّرف 

  لطثغمصراذغغظ الطغئرالغغظ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا

وجه الرئغج الةجائري اقظاصالغ سئث الصادر بظ خالح 
غعم افربساء ٢٠١٩/٠٧/٠٣م خطاباً لطحسإ بمظاجئئ 
اقجاصقل  سغث  جمغ  لما  الـ٥٧  المجدوجئ  الثضرى 
والحئاب الاغ تتض شغ الثاطج طظ حعر تمعز/غعلغع 
طظ ضض سام، دسا شغه جمغع طضعظات الطئصئ السغاجغئ 
والحثخغات الفاسطئ شغ المةامع والمعغِضطئ لطمةامع 
المثظغ شغ الةجائر إلى اقظثراط شغ طسار تعار وذظغ 
إلى  الاعخض  أجض  طظ  إذقَصـه  الثولئ  تساجم  حاطض 
إغةاد تض لاةاوز تالِئ الاأزم واقظسثاد سطى خطفغئ طا 
تحعثه الئقد طظ تراك غظحث تشغغر طظزعطِئ التضط 
برطاعا. إق أن خطاب الرئغج لط غأت بةثغث ولط غأت 
لعثه الرغئئ، وإظما جاء شغ التصغصئ لغفرض  طساةغئاً 

الصادطئ،  لطمرتطئ  التاضمئ  السسضرغئ  المآجسئ  رؤغَئ 
المظزعطئ  ظض  شغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  إجراء  طسائرًا 
الصائمئ عع التض العتغث لاةظإ ضض المثاذر واقظجقصات. 
السئغض  "...أظعا  اقظاثابات  بحأن  ضطماه  شغ  جاء  شصث 
العتغث الثي غضفض تةظَإ المصارتات المتفعشئ بالمثاذر 
وإشحاَل المثططات المرغئئ الاغ تعثف إلى جر الئقد 
ظتع الفراغ الثجاعري وتشغغإ دور الثولئ والجج بعا شغ 
دواطئ الفعضى والقاجاصرار"، طآضثًا سطى أن اقظاثابات 
والعاصسغ  العتغث  الثغمصراذغ  التض  "تئصى  الرئاجغئ 

والمسصعل".
عضثا وبسث طرور ظتع خمسئ أحعر سطى اظطقق التراك 
الحسئغ الثي بثأ طظادغاً برشخ السعثة الثاطسئ لطرئغج 
المثطعع بط وخض إلى طططإ تشغغر طظزعطئ التضط ضطعا، 
ق تاشغر بمةرد الثروج  غرى أن افطعر  تئغظ لضض طظ 
ولع بالمقغغظ، ضما أن طثاطش  والظجول لطحارع جطمغاً 
الصعى السغاجغئ المآبرة شغ الساتئ أدرضئ طع اتاثام 
الخراع أن السططئ الفسطغئ والمآجسئ السسضرغئ وسطى 
رأجعا الفرغص أتمث صاغث خالح عغ الاغ تمظع الاشغغر، 

وعغ الاغ تمسك شغ تصغصئ افطر بةمغع افوراق.
الحسئغئ  الصعى  أن  سغظغظ  ذي  لضض  اآلن  تئغظ  وإذ 
المظافدئ سطى افوضاع السغؤئ شغ الةجائر لغسئ طظ 
تغث العسغ السغاجغ شغ المساعى الثي غمضِّظ طظ 
تتصغص الاشغغر الةثري وإتثاث الصطغسئ طع طظزعطئ 
التضط الفاجثة والمرتئطئ بافجظئغ، أي بالسثو الضاشر 
المساسمر الشربغ الماثخض شغ ضض خشغرة وضئغرة شغ 
الئطث، بثا جطغاً اظصسام داخض الصعى المطالئئ بالاشغغر 
الثارجغئ،  لطةعات  والقسئغظ  ضغظ  المترِّ وقء  بتسإ 
طمظ  الباظغئ  الةمععرغئ  أذروتئ  أختاب  بغظ  أي 
إتثاث  بشرض  الحسئغئ  العئئ  شغ  اقجابمار  غرغثون 
تشغغر جثري شغ ترضغئئ الظزام سئر الثسعة إلى طرتطئ 
طظ  الظاشثة  الجطرة  زتجتَئ  تاماً  تفرض  اظاصالغئ 
طعصسعا، وبغظ َطظ غرغث إسادة إظااج الظزام والتفاَظ 
سطى الثولئ العذظغئ التالغئ بمظزعطاعا الصائمئ ولضظ 
بإخراجعا شغ بعب جثغث. إق أن الةظاح الماتضط شغ 
السططئ تمضظ بضض صعة وشسالغئ سئر تترغك الصداء 
بصض  طساثثطاً  والاثعغش،  والدشط  اإلسقم  وأجعجة 
رئاجئ افرضان شغ الساتئ السغاجغئ واإلسقطغئ، تمضظ 
طظ سجل الثخعم وإظعاء حعضاعط سئر شخطعط سظ 
بسث إبارة طسألئ رشع الراغئ  التراك الحسئغ خخعخاً 
افطازغشغئ وطظسعا شغ الساتات وطا أتثباه شغ طثاطش 
وجغاجغ  أغثغعلعجغ  وخراع  سرصغ  ظجاع  طظ  المثن 
اإلسقطغئ  المظابر  وسطى  المغثان  شغ  الععغئ  سطى 

وطعاصع الاعاخض سطى الحئضئ.
وباضطغش  بالثات  الطتزئ  عثه  وشغ  السغاق  عثا  وشغ 
طظ السططئ الفسطغئ المامبطئ شغ المآجسئ السسضرغئ 
ووزغر  الثبطعطاجغ  تترك  الةغح،  أرضان  صغادة  أي 

تثر بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان طظ إحسال ظغران الضراعغئ بغظ المسطمغظ شغ أششاظساان وباضساان، سصإ طئاراة (لطضرغضغئ) بغظ شرغصغ الئطثغظ، تاى وخطئ إلى المطالئئ بطرد المعاجرغظ افششان 
طظ باضساان. وأضث أن طظ زرع بثور الضراعغئ الصئغتئ عط تضام المسطمغظ، طظ خقل تتالفعط طع أسثاء المسطمغظ. طظث اخطفاف تضام باضساان طع تطش أطرغضا الخطغئغ ودسمه شغ تربه سطى أششاظساان، وطظ ظاتغئ أخرى، تمّسك 
تضام أششاظساان بالاتالش طع الثولئ العظثوجغئ، طما جمح لعط باجاشقل بقد خراجان المئارضئ لخالح المثابرات العظثغئ، والاغ راتئ تتّرض سطى حظ عةمات طسطتئ سطى الةغح الئاضسااظغ شغ بطعحساان والمظاذص الصئطغئ. 
وذضر الئغان: ضغش ضاظئ رابطئ افخّعة شغ اإلجقم بغظ أجعد الصعات الئاضسااظغئ وطصاتطغ صئائض الئحاعن سطى جاظئغ التثود الئاضسااظغئ افششاظغئ طظث وصئ لغج بئسغث، وضغش عجطئ تطك افخّعة الروس السعشغغئ المتاطغظ، ولط 
غةرؤوا سطى السعدة بسثعا. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ باضساان: شغ العصئ الثي غسجز شغه تضام المسطمغظ السقصات الثاشؤئ طع الثولئ العظثوجغئ طظ خقل "الاطئغع" طسعا، شإظعط غسمتعن بالاترغخ سطى الضراعغئ الصعطغئ 
بغظ المسطمغظ شغ أششاظساان وباضساان. لثلك غةإ أن ظرشخ الصعطغئ فظعا تثسع إلى اقظصسام وتدسفظا أطام أسثائظا التصغصغغظ، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لَْيَس ِمنَّا َمْن َدَعا إَِىل َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َقاتََل َعَىل َعَصِبيٍَّة َولَْيَس ِمنَّا َمْن َماَت َعَىل َعَصِبيٍَّة» 

(أبع داود). وغةإ أن ظسسى جاعثغظ إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاعصش اتاراصظا بظغران الفاظئ، طظ خقل تعتغث أطاظا شغ دولئ واتثة، وشغ خش واتث ضث أسثائظا.

المتسعب  وعع  رتابغ،  السجغج  سئث  افجئص  اقتخال 
سطى المساثلغظ طظ الطرف المظاوئ لطجطرة الظاشثة شغما 
والفسالغات  افتجاب  طظ  سثد  فضئر  لصاًء  لغظسص  جئص، 
السغاجغئ شغما جمغ "ظثوة التعار العذظغ" الاغ جمتئ 
لعا السططُئ باقظسصاد غعم ٢٠١٩/٠٧/٠٦م ودسغ إلغعا 
سطى  غربع  طا  تدرعا  ولضظ  حثخغئ   ٧٠٠ طظ  أضبر 
٩٠٠ شغ ضاتغئ الساخمئ، لط ُغحارط شغ الئثاغئ سطى 
سطى  افحشال  ظعاغئ  شغ  المعاشصئ  جعى  غتدرعا  طظ 
طثرجاتعا بافغطئغئ، لغاط تاعغب الظثوة بعبغصئ تدمظئ 
بظعدًا عغ سئارة سظ تضٍّ تعاشصغٍّ ق غخطثم طع رؤغئ 
الةغح لطمثرج طظ افزطئ وضغفغئ تةاوز تالئ اقظسثاد، 

وشغ العصئ ظفسه ق غصفج سطى ططالإ التراك.

غعم  افخغرة  افرضان  رئغج  ضطمئ  بسث  أظه  إق 
٢٠١٩/٠٧/١٠م بمظاجئئ تفض تئادل الاعاظغ وتعزغع 
جعائج اقجاتصاق سطى ضفاءات الةغح العذظغ الحسئغ 
الاغ تمطئ الضبغَر طظ الاعثغث والعسغث لمظ أجماعط 
الثغظ  والسمقء  بالثعظئ  السئارة  بخرغح  المرة  عثه 
تةرؤوا سطى بعابئ الحسإ وتةرؤوا سطى صغادة الةغح 
ضما  السسضرغئ،  بالمآجسئ  المساس  شغ  وتعرذعا 
المال  وتئثغث  ظعإ  شغ  الفاجثغظ  طظ  غغُرعط  تعرط 
السام والسطع سطى بروات الحسإ بضض الطرق، غمضظ 
ُغـاعصع  ضما  اصاربئ.  صث  التسط  جاسئ  إن  اآلن  الصعل 
أضبر  وبحضض  طةثدًا  بصعة  تاترك  أن  افغام  صابض  شغ 
تجطاً وسجطاً الةعاُت الفاسطئ لطةط طا تئصى طظ أصطاب 
الجطرة المظاِوئئ الثغظ ق غجالعن غحضطعن تةَر سبرة شغ 
وجه تظفغث خارذئ ذرغص الةظاح الماتضط شغ دوالغإ 
السططئ سئر المآجسئ السسضرغئ. إق أن العثف المسطظ 
بطئغسئ التال لثى عثا الةظاح الثي تضط الئقد لسصعد 
جاً جمغع أخظاف  سئر طظزعطئ بعتفطغصئ الساصطئ، طضرِّ
صعاسث  إرجاء  عع  إظما  الئقد،  شغ  وسرضاً  ذعقً  الفساد 
دولئ التص والصاظعن والسثالئ والثغمصراذغئ التصغصغئ 
(!!) ضما جاء شغ آخر خطاب لرئغج افرضان الثي تدمظ 
أغداً تثعغفاً وتعثغثا خرغتاً بالسصاب الخارم طظ خقل 
جعاز الصداء وجغش السثالئ ضث ضض الثخعم والمظاوئغظ 
والفاجثغظ!! ضما أظه بات بطسان التال والمصال غسطظ 
الثغمصراذغ"  اقظاصال  و"تطط  "اإلخقتات"  تأجغض  سظ 

إلى طا بسث "اظاثاب الرئغج الصادم"!!
بصغ أن ظحغر إلى أن الثغظ غظحثون شغ الةجائر وشغ 
غغرعا طظ بقد المسطمغظ الاشغغَر الةثري أو الصطغسئ طع 
افجظئغ المساسمر أو تاى التطعل الاعاشصغئ، سئر بعابئ 
سئر  أو  التصئ،  الثغمصراذغئ  الثولئ  أو  المثظغئ  الثولئ 
الاعشغص بغظ طفاعغط التدارة الشربغئ وطفاعغط التدارة 
اإلجقطغئ، خخعخاً طظ المساثلغظ الثغظ غساظةث بعط 
التضاُم المفسثون الزَطَمئ ضطما اتسسئ الععة بغظعط 
وبغظ طتضعطغعط.. َطظ غظحثون عثه الصطغسئ الععمغئ 
أو غغَرعا طظ التطعل الممغائ شغ ظض المظزعطئ الثولغئ 
الصائمئ، شغ تةاعض تام لقجقم الثي عع سصغثة جغاجغئ 
تسالب ضض المحاضض اإلظساظغئ شغ ضض زطان وطضان طعما 
ضبرت وطعما تسصثت، والثي عع المثرج والمظصث التصغصغ 
طما غساظغه المسطمعن بض الئحرغئ سئر إصاطئ دولاه، دولئ 
الثقشئ، الاغ ق تسارف بالمظزعطئ الثولغئ التالغئ الصائمِئ 
وسطى  افرض،  شغ  والفساد  اقجاسماري  الزطط  سطى 
طساداة  وسطى  المصغائ،  والرأجمالغئ  الساشطئ  السطماظغئ 
اإلجقم وأعطه وتضرغج تفعق الشرب الرأجمالغ الضاشر. 
إن َطظ غظحثون طسالةئ أوضاع وأوجاع وأجصام افطئ 
اإلجقطغئ طظ خقل اجاغراد التطعل "الظاجسئ" طظ السثو 
الشربغ ظفسه، ولع سظ تسظ ظغئ، طا عط إق ضتاذئغ لغٍض 

 !ق غأطظعن أن غةطئعا فطاعط طع التطإ السطإ

اظاثابات الئطثغئ يف إجطظئعل 
وطظاصحئ الظزام

السثالئ  تجب  لعا  تسرض  الاغ  الظضراء  العجغمئ  إن 
والاظمغئ وتتالش الحسإ شغ اظاثابات بطثغئ إجطظئعل 
المسادة شغ ٢٣ تجغران/غعظغع تدع طظاصحئ الظزام طرة 
أخرى سطى افجظثة. شمظ بغظ افتجاب المسارضئ، دسا 
زسغط تجب الحسإ الةمععري، ضمال ضغطغةثار أوغطع، 
وصائث تجب الضاغغ، طغرال أضحغظغر، وصائث تجب جسادت، 
الظزام  إلى  السططئ  إرجاع  إلى  دسعا  أوغطع،  ضاراطعل 
الئرلماظغ. أطا بالظسئئ لتجب السثالئ والاظمغئ، شإظه غسائر 
أن الظزام الرئاجغ به بسخ السغعب، وصث تط الاخرغح 
بأظعط جغسامرون بارطغط وتسعغخ الظصص باجاشقل 
أضبر طظ سام طظ الثئرة. وصث تثر رئغج تجب الترضئ 
الصعطغئ، دولئ بعةاطغ، أسداء تجب السثالئ والاظمغئ 
طظ أن المسارضئ جاسافغث طظ المظاصحات الاغ تاط 

أطام الساطئ بسث عجغمئ اظاثابات ٢٣ تجغران/غعظغع.
وطظ الطئغسغ أن تضعن عثه شرخئ لــ"تتالش العذظ" 
سعدة  إلى  لغثسع  الةمععري،  الحسإ  تجب  بصغادة 
ظسئئ  بثرغسئ  الصثغط  اإلظةطغجي  الئرلماظغ  الظزام 
الاخعغئ السالغئ شغ اظاثابات بطثغئ إجطظئعل شغ ٢٣

تجغران/غعظغع. وبشخ الظزر سما جغتخض طظ سعدة 
الةمععري  الحسإ  تجب  شإن  ق،  أم  الصثغط  لطظزام 
جغثطص رأغا ساطا بعثا اقتةاه وجغدع ظصائص وسغعب 
وشحض التجب التاضط سطى الطاولئ أطام الساطئ. وطظ 
حأن عثا أن غسئإ بسخ الثطار شغ "تتالش العذظ" 
الترضئ  وتــجب  والاظمغئ  السثالئ  تجب  غدط  الــثي 
الصعطغئ. وظاغةئ لثلك، شإن "تتالش العذظ" المعالغ 
لئرغطاظغا جغسافغث طظ طظاصحات إسادة الظزام، افطر 

الثي صث غعشر دسما جغاجغا لفتجاب المسارضئ.
إق أن العضع لغج ضثلك لتجب السثالئ والاظمغئ التاضط 
والرئغج أردوغان. شضما غئثو شإظه لظ غضعن طظ السعض 
العروب طظ الخثطات الظفسغئ السغاجغئ لطعجغمئ الظضراء 
شغ اظاثابات ٢٣ تجغران/غعظغع. شثسارة إجطظئعل الاغ 
شازوا بعا صئض ٢٥ ساطا طظ تجب الحسإ الةمععري ، 
والاغ عغ شغ التصغصئ تجب الحسإ الةمععري الغعم، 
ضما أن الثعف طظ تسطغط تضط المثغظئ إلى تجب الحسإ 
الةمععري، لغج بأطر غمضظ تةاوزه بسععلئ. وعثا سطى 
وجه الثخعص أخسإ بسئإ طساظاة الثولئ طع افزطات 
غمضظظا  تجغران/غعظغع،   ٢٣ عجغمئ  شئسث  اقصاخادغئ. 
بسئإ  تتثغا  أضبر  جاضعن  الاسطغط  سمطغئ  إن  الصعل 
تعصع تثوث بطئقت داخض التجب، واظصساطات طرتصئئ 

وتأجغج فتجاب جثغثة.
ولظ ُأجعإ شغ التثغث سظ افجظثة السغاجغئ الاغ 
طظ  ضض  طظ  الظزام  طظاصحئ  خقل  طظ  تظفغثعا  غاط 
الاتالش الةمععري المعالغ فطرغضا والاتالش العذظغ 
الاشطغئ  غتاولعن  أجاجا  فظعط  لئرغطاظغا،  المعالغ 
وبعثه  المظاصحئ.  عثه  باجاثثام  آخر  حغ  ضض  سطى 
المظاصحئ شإظعط غزعرون طثى اظصساطعط وبسثعط 
غساظغ  الثي  العصئ  شفغ  طحاضطه.  وسظ  الحسإ  سظ 
شغه حسئعط طظ خسعبئ التغاة وسثم صثرتعط سطى 
أسطى  إلى  الئطالئ  طساعغات  ووخعل  دغعظعط،  دشع 
والمسارضئ  التاضمئ  افتجاب  طظ  ضق  شإن  التثود، 

طسامرغظ شغ طظاصحئ الظزام.
وطا غصع سطغظا بخفاظا طسطمغظ عع أن ظثرك أظه سئر 
عثه السمطغئ شإظه ق غمضظ لعثه افظزمئ تض طحاضض 
الحسإ. شضق الظزاطغظ لط غسسغا لتض طحاضض الحسإ. 
بض سطى السضج، شمظ جعئ شإن الظزام الئرلماظغ اجامر 
بالتفاظ سطى الاأبغر السغاجغ الئرغطاظغ والثي خثم 
الةاظإ افوروبغ وطخالتعط. أطا سطى الةعئ افخرى شإن 

الجطرة الظاشثة يف الةجائر 
تعظش التراَك لابئغئ ظفسعا يف التضط
ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائر ــــــــــ
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 السثد ٢٤٣  ٣افربساء ١٤ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افربساء، ٢٣ حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/٢٦م) خئرا ورد شغه: "شةر طةععلعن، طساء 
افربساء، خط أظابغإ لظصض الشاز شغ طتاشزئ حئعة جظعب حرصغ الغمظ. وظصطئ وضالئ "ظعشعجاغ"، سظ طخثر شغ 
السططات المتطغئ صعله، إن ذعل الثط المساعثف غخض إلى ٣٢٠ ضغطعطارا، وإن الافةغر وصع شغ طظطصئ سغظ 
باطسئث شغ طثغرغئ رضعم جظعب حرصغ طتاشزئ حئعة. وذضر المخثر، أن الافةغر تسئإ باظثقع ترغص صعي شغ 
الثط. وعثا عع الافةغر البالث، لثط الشاز خقل حعر تجغران/غعظغع التالغ. وتحعث الغمظ طظث سام ٢٠١٤، ظجاسا 
جغاجغا - سسضرغا، بغظ تضعطئ سئث ربه طظخعر عادي، وترضئ "أظخار اهللا" التعبغئ. وطظث آذار/طارس سام ٢٠١٥، 

تصاتض إلى جاظإ التضعطئ الغمظغئ، صعات الاتالش السربغ بصغادة السربغئ السسعدغئ".
: إن الخراع السغاجغ واقصااال السسضري شغ طتاشزئ حئعة بحضض خاص، أو شغ جظعب الغمظ 
بحضض سام، وطبطه الصاال بغظ سئث ربه طظخعر عادي طظ جعئ والتعبغغظ طظ جعئ أخرى، ق غثثم جعى طظ 
غصش وراءعط طظ الثول اقجاسمارغئ الماخارسئ سطى الغمظ؛ أطرغضا وبرغطاظغا، شعع ق غثثم أعض اإلغمان 
والتضمئ الثغظ ظعاعط اهللا جئتاظه سظ اقصااال شغما بغظعط وترم سطغعط صاض بسدعط بسدا، وتعسث طظ 
غفسض ذلك بسعء الساصئئ. صال تسالى: ﴿َوَطا َضاَن ِلُمْآِطٍظ َأن َغْصُاَض ُطْآِطظاً ِإقَّ َخَطًأ﴾، وصال جئتاظه وتسالى: 
ثًا َشَةَجاُؤُه َجَعظَُّط َخاِلثًا ِشغَعا َوَغِدَإ اهللاَُّ َسَطْغِه َوَلَسَظُه َوَأَسثَّ َلُه َسَثاباً َسِزغمًا﴾. شأغظ  ﴿َوَطظ َغْصُاْض ُطْآِطظاً طَُّاَسمِّ
أعض اإلغمان والتضمئ طظ إبساد الماخارسغظ سطى بقدعط، بالسمض طع المثطخغظ طظ أبظائعط الساططغظ 

إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟!

ق  الثي  الرائث  عع  السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  إن 
غضثب أعطه، وق غةاطض، وق غظاشص أتثًا، بض غدع الظصاط 
سطى التروف وغئغظ التصائص وغعضح رأغه شغ الظصاط 

اآلتغئ:
اإلجقم،  أجاس  سطى  صائماً  الافاوض  غضظ  لط  أوقً: 
وصعى  السسضري  المةطج  بغظ  اقخاقف  ُغَرّد  ولط 
الترغئ والاشغغر إلى ضااب اهللا وجظئ ظئغه  ضما صال 
إىَِل  َفُحْكُمُه  ٍء  ْ َ ِمْن  فِيِه  اْخَتلَْفُتْم  ﴿َوَما  تسالى:  اهللا 
ٍء َفُردُّوهُ إىَِل  ْ َ َِّ﴾ وصعله جئتاظه ﴿َفإِْن َيَنازَْقُتْم يِف  اهللا
َْوِم اآلِخِر﴾، بض  ْ َِّ وَا َِّ وَالرَُّسوِل إِْن ُكْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا اهللا
ضان الرد إلى اقتتاد افشرغصغ ودولئ إبغعبغا برساغئ 

أطرغضغئ برغطاظغئ؛ أي برساغئ الضاشر المساسمر! 
الثجاعر  ظفسه؛  الصثغط  الظزام  بصاء  طع  باظغاً: 
والصعاظغظ، غآجج اقتفاق لطظزام الصثغط ظفسه شغ 
عغاضطه وأظزماه طع اجائثال طةطج السغادة طضان 
فخرى  الصثغمئ  العجعه  وتشغغر  الرئاجئ،  طآجسئ 
لطظزام  إظااج  إسادة  سمطغئ  أطام  شإظظا  لثلك  جثغثة، 
الئحر  طخثرعا  وأظزمئ  تحرغسات  ظفسه؛  السطماظغ 
بافغطئغئ لثلك لظ غةظغ أعض السعدان إق طجغثًا طظ 

الزطط والفصر وضظك السغح.
إلى  الظزر  شغ  ظفسه  الصثغط  الظعب  اجامرار  بالباً: 
السططئ بعخفعا طشظما (ضغضئ)، ُغسسى إلى المتاخخئ 
شغعا، وطا تساعجئه عثه الظزرة طظ إبارة الةععغات 
والسرصغات، شالمةطج السسضري وصعى الترغئ والاشغغر 
جتئئ  البعرغئ  والةئعئ  التخص،  عثه  شغ  اخاطفعا 
طمبطعا صئض الاعصغع تاى تثخض بتخئ أضئر، والترضات 
المسطتئ ذالإ بسدعا بتخئ تثدتعا بـ٣٠٪، وعضثا 
شإن طبض عآقء السغاجغغظ لظ تةظغ الئقد طظعط خغرًا.

رابساً: إن افخطر طظ ضض ذلك عع ارتئاط ذرشغ اقتفاق 
بصعى خارجغئ، بض بصعى عغ السثو، شئرغطاظغا المساسمر 
السابص تسسى لطسعدة إلى جثة التضط طرة أخرى سئر 
صعى الترغئ والاشغغر وبسخ الترضات المسطتئ، وأطرغضا 
الاغ دخض ظفعذعا إلى السعدان سئر الةغح طظث اظصقب 
الظمغري ١٩٦٩م، اجاثثطئ سمغطعا الئحغر شغ شخض 
الةظعب، وتسسى لاسجغج ظفعذعا واجامراره سئر المةطج 

السسضري، وعثا أغداً لظ غةطإ لطئقد خغرا.
اخُاِطفئ غعم أن  خاطساً: إن البعرة الاغ بثأت سفعغاً 
شالثولئ  المثظغ،  بالتضط  بالمطالئئ  طسارعا  اظترف 
المثظغئ إظما عغ الثولئ السطماظغئ الاغ تفخض الثغظ 
سظ التغاة، وعع طظعب الظزام الصثغط سغظه، الثي ضان 
غأخث افظزمئ والاحرغسات بافغطئغئ (زورًا أو تصغصئ)، 
بسغثا سظ العتغ السزغط. شالمثظغئ والسسضرغئ وجعان 
السغح  ضظك  الظاس  أوربئ  الاغ  الئشغدئ  لطسطماظغئ 

ذعال سصعد طا غسمى بالتضط العذظغ!!
المجسعم  اجاصقله  وطظث  السعدان  ساش  لصث  جادجاً: 
 -١٩٥٤) عغ  طثظغئ  طظعا  بقباً  سةاف؛  تصإ  جئ 
وبقبًا   (١٩٨٩ و(١٩٨٥-   (١٩٦٩ و(١٩٦٤-   (١٩٥٨
 (١٩٨٥ و(١٩٦٩-   (١٩٦٤  -١٩٥٨) عغ  سسضرغئ 

تخئ روجغا السعصغئ"). أي أن روجغا ضاظئ ترى خفخ 
السسعدغئ  تعثغث  ولضظ  طخطتاعا  طظ  لغج  اإلظااج 
بجغادة اإلظااج وإغراق افجعاق وطظ بط تظثفخ افجسار 
بحضض ططتعظ طاثٍن طا غفصث روجغا الفائثة طظ زغادة 
اإلظااج قظثفاض العارد المالغ طظ ذلك، وتضعن الظاغةئ 
ضارة بروجغا فن ظتع ظخش طغجاظغاعا عغ طظ الئارول، 
افجسار  شاجغث  اإلظااج!  خفخ  سطى  طضرعئ  شاعاشص 
لاظاجإ تخثغر الظفط الخثري، وعثا غآدي إلى تمثد 
حرضات الظفط افطرغضغئ... أي أن السسعدغئ عغ جغش 
أطرغضغ طسطط سطى رصئئ روجغا لثشسعا لثفخ اإلظااج 

الظفطغ ضطما أرادت أطرغضا ذلك...
٥- وإلدراك أعمغئ خفخ اإلظااج فطرغضا شإن أطرغضا 
الغعم تثاطش سظ أطرغضا افطج بثخعص الظفط، إذ 
أخئح إظااج الظفط الخثري تصغصئ واصسئ شغ العقغات 
وزغادته  طسامر،  تجاغث  شغ  إظااجه  وأخئح  الماتثة، 
طظ  غساظغ  الثي  افطرغضغ  لقصاخاد  تغعغئ  طسألئ 
الجغادة  وتطك  اإلظااج  وعثا  لطشاغئ،  سالغئ  طثغعظغئ 
بتاجئ إلى ظروف جعصغئ ق جغما السسر، لثلك ضطفئ 
لطظفط،  أوبك  إظااج  خفخ  بمعمئ  السسعدغئ  أطرغضا 
التخعل  افطرغضغئ  لطحرضات  غاغح  ظاتغئ  طظ  شعثا 
سطى تخص جعصغئ بسععلئ، وطظ ظاتغئ باظغئ غئصغ 
لمظاةغ  اصاخادغئ  جثوى  ذا  أي  طرتفساً،  الظفط  جسر 
الظفط الخثري افطرغضغ، وضان الظفط الخثري بتاجئ 
لسسر ٦٩ دوقرًا لطئرطغض لغضعن طةثغاً، لضظ تطعغر 
تضظعلعجغا اجاثراجه صث خفخ عثا الرصط دون ذلك. 
إن أطرغضا ترى شغ ظفطعا الخثري وجغطئ لعا لطاربع 

سطى سرش أجعاق الظفط...
٦- وإذا ضاظئ السخا السسعدغئ تةاه روجغا عغ الاعثغث 
الةجرة  شإن  الظجول،  إلى  افجسار  ودشع  اإلظااج  بجغادة 
تامبض شغ إغعام روجغا بضسإ المجغث طظ الظفعذ شغ 
الحرق افوجط، شصث صام المطك جطمان بجغارة لمعجضع 
شغ ٢٠١٧ عغ افولى لمطك جسعدي لروجغا، وصث دسئ 
السسعدغئ الرئغج الروجغ لجغارتعا شغ الثرغش الصادم، 
وعغ ضثلك زغارة ظادرة طظ ظعسعا لرئغج روجغ إلى 
السسعدغئ والباظغئ سطى اإلذقق، وضان الرئغج الروجغ 
اقجاماع  بسث  شغغظا  اتفاق  إلى  الاعخض  أسطظ  طظ  أول 
الثي سصثه طع ولغ السعث السسعدي ابظ جطمان خقل 
شغ  الغاباظغئ  أوجاضا  شغ  اظسصثت  الاغ  السحرغظ  صمئ 
٢٠١٩/٦/٢٩، وصث (أبطس الرئغج الروجغ ولغ السعث 
السسعدي افطغر طتمث بظ جطمان، أظه "جسغث لئتث 
الاساون بغظ الئطثغظ شغ أجعاق الطاصئ". وأضاف بعتغظ، 
إلى  أدت  بطج)  (أوبك  داخض  اقجاراتغةغئ  "الحراضئ 
اجاصرار أجعاق الظفط، وجمتئ بثفخ اإلظااج وزغادته، 
تسإ طصادغات الططإ شغ السعق، وعع طا ُغسعط شغ 
الاضعظ بآشاق اقجابمارات وظمععا بالصطاع")، وأسطظ 
بعتغظ (أن "اقتفاق جُغمثد بحضطه التالغ وبالضمغات 
ضطه  وعثا   .٢٠١٩/٦/٢٩ سربغئ  إظثبظثظئ  ذاتعا".) 
غععط روجغا بأن لعا ظفعذًا شغ السسعدغئ وداخض أوبك 
وسطى أجعاق الظفط! وطظ أجض ترجغت عثه المفاعغط 
غععمعن  افطرغضان  شإن  الروس  أذعان  شغ  الضاذبئ 
السغث  (وصال  اقتفاق،  عثا  سظ  رضاعط  بسثم  الروس 
بعردوف، الثي حشض طظخإ طساحار الطاصئ شغ إدارة 
أوباطا: "لصث ضاظئ العقغات الماتثة تساماع بإطضاظغئ 
إجراء التعارات طع طسزط دول طظزمئ أوبك الرئغسغئ". 
صغادي  دور  وشغ  دخض،  اآلن  "لضظ  غدغش:  أن  صئض 
شغ اقتفاق، بطث ُغسث طظ خخعم أطرغضا". السربغئ ظئ 
٢٠١٩/٧/٣)، وضثلك وشص المخثر ظفسه شصث (أجاب 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع تغظما جؤض شغ 
وصئ جابص طظ عثا السام سما إذا ضان بعجع الرئغج 
بعتغظ اجاثثام الثبطعطاجغئ الظفطغئ لضغ تتض روجغا 
طتض العقغات الماتثة شغ الحرق افوجط صائقً: "إظظغ 
وابص طظ أن جععد الرئغج الروجغ بعتغظ جافحض".).

٧- عثه عغ تصغصئ عثا المغباق، وتطك ضاظئ دواشسه، 
أطا أن غضعن دائماً... شإن عثا طسائسث ظزرًا فن روجغا 
طظ  واقجافادة  الصغعد  تطك  طظ  الافطئ  دائماً  تتاول 
ارتفاع أجسار الظفط بجغادة اإلظااج، خاخئ وأن ظروشًا 
شغ المساصئض الصرغإ صث تسصث الاجام روجغا بعثا اقتفاق 
طبض الترب الاةارغئ وأبرعا سطى أجسار الظفط، واتامال 
سعدة اقجاصرار إلظااج الظفط شغ شظجوغق ولغئغا وإغران، 
أن  ذلك  إلى  غداف  افجعاق،  سطى  أبر  طظ  لثلك  وطا 
طثجون روجغا التالغ المآضث طظ الظفط جغظدإ خقل 
أصض طظ ٢٠ ساطاً وشص وتغرة اإلظااج التالغئ، طا غةسطعا 
تسابص الجطظ لمتاولئ جظغ افرباح خقل عثه الفارة 
غغر الطعغطئ، إق أن ُتضاحش شغعا تصعل جثغثة لطظفط، 
لضظ عثا اقتفاق غمضظ أن غخمث تاى ٢٠٢٥ وعع 
السام الثي غاعصع أن غساصر شغعا طساعى إظااج الظفط 
الخثري افطرغضغ، شغسرف بحضض واضح تأبغر ذلك سطى 
افجعاق، شاصعم روجغا بئظاء جغاجاعا الظفطغئ سطى تطك 
التصائص الاغ ق غجال غضاظفعا الضبغر طظ الشمعض الغعم.

٨- وأخغرًا، وطما تةثر اإلحارة إلغه أن ظةاح السغاجئ 
افطرغضغئ طظ وراء جاار بثشع السسعدغئ تاططًئ سخا 
زغادة إظااج الظفط وججرة اإلغعام بظفعذ جثغث لروجغا 
شغ المظطصئ، ظةاتعا بثشع روجغا طضرعًئ إلى طغباق 
"أوبك بطج"، ضض عثا جغجغث طظ آطال أطرغضا بظةاح 
جغاجاعا افخرى، جغاجئ الدشط والسصعبات طع روجغا، 
آطال  زادت  طا  وإذا  الخغظ،  ضث  خثطاعا  إلى  لثشسعا 

تامئ: طغباق "أوبك بطج"
أوبك، أي أن طغباق أوبك ظض صائماً، وإن دخطئ دول 
ذعسغ  اتفاق  وعع  بطج"،  "أوبك  طزطئ  تتئ  جثغثة 

غمضظ لطثول الةثغثة الثروج طظ طغباصه.
ب- عثا اقتفاق شرضاه سطى المظاةغظ تصغصئ جثغثة 
افطرغضغ،  الخثري  الظفط  وعغ  الظفط،  أجعاق  لثى 
تسإ  وخسعدًا  عئعذاً  غاثبثب  إظااجه  غجال  ق  الثي 
افجسار، وق غظازر له أن غساصر صئض ٢٠٢٥، لثلك شإن 
عثا اقتفاق طظ المرجح أن غسامر تاى اجاصرار إظااج 
الظفط الخثري شغ العقغات الماتثة واتداح أبره سطى 

افجعاق.
ج- السسعدغئ عغ الثولئ افبرز بغظ دول أوبك الصائمئ 
غمضظعا  وق  فطرغضا،  سمغطئ  دولئ  وعغ  اقتفاق،  سطى 
الاترك خارج السغاجئ افطرغضغئ، لثلك شإن غث أطرغضا 
شغ عثا اقتفاق ططمعجئ بصعة، وغئصى اتفاصعا طع روجغا 

طاأبرًا بمساةثات السغاجئ افطرغضغئ.
باظغاً: الثواشع لعثا الاتالش:

١- طظث اظعغار أجسار الظفط جظئ ٢٠١٤ أخئح الاظسغص 
ضئط  لمتاولئ  ضرورغاً  أطرًا  المظاةئ  الثول  بغظ 
وبالاالغ  السالمغئ،  افجعاق  شغ  الظفط  طظ  المسروض 
الاتضط بأجسار الظفط وشص طاططئات السعق، أي وشص 
ظزرغئ السرض والططإ. وضان ذلك شغ السصعد الماضغئ 
غاط داخض طظزمئ أوبك الاغ تدط أضئر طظاةغ الظفط، 
طظاةًا  روجغا  أخئتئ  شصث  افخغرة  السظعات  شغ  لضظ 
سمقصاً لطظفط وزاد إظااجعا سظ ١١ ططغعن برطغض غعطغاً، 
أي أظعا تظاب ١٠٪ طظ اإلظااج السالمغ، وضاظئ روجغا 
تراصإ أوبك شإذا خفدئ اإلظااج وطظ بط ارتفسئ افجسار 
تجغث روجغا طظ إظااجعا طساشطئ ارتفاع افجسار، وعغ 
غغر ططجطئ بصرارات أوبك، شأزسب عثا أطرغضا وبثاخئ 
وعغ تفرض سصعبات سطى روجغا... شضطفئ السسعدغئ 
أضئر طظاب شغ أوبك وذو تأبغر صعي شغعا بأن تظحط شغ 
اجاسمال افجالغإ القزطئ إلغةاد تتالش طظ ظعع طا بغظ 
أوبك وروجغا لدئط إظااج روجغا ضمظ تثود أوبك 

وشص الاظسغص بغظ السسعدغئ وروجغا...
شصث  افرض  سطى  واصساً  الاظسغص  غخئح  وتاى   -٢
تتسظئ السقصات السسعدغئ الروجغئ ضبغرًا بسث ٢٠١٤، 
وصام المطك جطمان شغ ٢٠١٧/١٠/٤ بجغارة لمعجضع 
عغ افولى لمطك جسعدي لروجغا، وتط سصث سثة لصاءات 
بغظ الرئغج الروجغ وولغ السعث السسعدي، وتط إجالئ 
لساب روجغا بإطضاظغئ تعجغه سصعد السقح السسعدغئ 
الضئغرة باتةاه طخاظع روجغا السسضرغئ، وعضثا دحظئ 
روجغا والسسعدغئ سعثًا جثغثًا طظ السقصات الظفطغئ 
بغظعما، وضض ذلك ضان شغ سعث سمغض أطرغضا جطمان 
وابظه، وضاظئ الةععد السسعدغئ-الروجغئ صث تضططئ شغ 
٢٠١٦/١١/٣٠ باعصغع أول اتفاق لثفخ إظااج الظفط 
بغظ طظزمئ أوبك و١١ دولًئ أخرى سطى رأجعا روجغا، 
وبمعجئه صاطئ أوبك بثفخ اإلظااج بعاصع ١,٢ ططغعن 
برطغض غعطغاً، شغما صاطئ الثول الـ١١ افخرى بثفخ 
ظخغإ  ضان  غعطغاً،  برطغض  ألش   ٥٦٠ بصغمئ  إظااجعا 
روجغا لعتثعا طظ عثا الثفخ ٣٠٠ ألش برطغض غعطغاً. 
شغ  عثدت  صث  اقتفاق  عثا  صئض  السسعدغئ  وضاظئ 
٢٠١٦/١١/٤ بإغراق افجعاق بالظفط، وعثا طا حةع 
واظثفاض  اإلغراق  طثاشئ  طسعا  الاظسغص  سطى  روجغا 
الاغ  روجغا  شغ  طالغئ  ضائصئ  طظع  وبالاالغ  افجسار، 
تسامث طغجاظغاعا بظسئئ تصارب ٥٠٪ سطى واردات الطاصئ 

(الظفط والشاز).
٣- وصث ضان لعثا اقتفاق أبر إغةابغ سطى أجسار الظفط 
شارتفع جسر برطغض الظفط شعر الاعصغع سطى اقتفاق، لضظ 
ظصاش  تقه  بط  حععر،  جائ  لمثة  ضان  اقتفاق  ذلك 
بحضض  روجغا  شضاظئ  اقتفاق،  لامثغث  سرغخ  ذعغض 
سام، خاخئ وأن أجسار الظفط جغثة، ترغث زغادة إظااجعا 
باجامرار  ترغث  ضاظئ السسعدغئ  شغما  طغجاظغاعا  لثسط 
طعاخطئ خفخ اإلظااج ضسغاجئ بابائ لعا، وإن ضاظئ 
تعثد بغظ الفغظئ وافخرى بارك السعق سطى غاربه، أي 
تعثد بجغادة ضئغرة شغ اإلظااج، وضان عثا الاعثغث دائمًا 
شغ وجه طتاوقت روجغا إظعاء سمطغات خفخ اإلظااج. 
وشغ لسئئ طضحعشئ لمظ له بخر ضان الرئغج افطرغضغ 
غططإ طظ السسعدغئ زغادة إظااج الظفط لضئح افجسار، 
وذلك لاحةغع روجغا سطى اقظثراط طةثدًا شغ سمطغات 
وضأظعا  روجغا  شازعر  السسعدغئ،  طع  اإلظااج  خفخ 
تصاوم جغاجئ الرئغج افطرغضغ وتثحى طظ اجاةابئ 
طضرعًئ  السسعدغئ  طع  روجغا  شاظثشع  له،  السسعدغئ 
لطاظسغص سطى خفخ اإلظااج. وضمبال سطى ذلك (وصال 
تراطإ السئئ، شغ تشرغثة له سطى "تعغار" إظه تتثث 
إلى المطك جطمان بظ سئث السجغج وذطإ طظه زغادة إظااج 
الممطضئ طظ الظفط، بما صث غخض إلى ططغعظغ برطغض 
غعطغاً، لعصش ارتفاع جسره، وأن المطك جطمان واشص سطى 

ذطئه. السربغ الةثغث ٢٠١٨/٧/١).
اإلظااج  خفخ  طظ  الروس  اطاساض  غآضث  والثي   -٤
إغةعر  سظ   ٢٠١٩/٦/٥ شغ  اإلخئارغئ  السغظ  ظصطاه  طا 
الروجغئ  الظفط  لحرضئ  الاظفغثي  الرئغج  جغاحظ 
السمقصئ روجظفئ، البقباء، (أن الحرضئ تئتث إطضاظغئ 
التخعل سطى تسعغخ طظ التضعطئ شغ تالئ تمثغث 
اتفاق سالمغ لثفخ اإلطثادات. وتساءل جغاحظ سظ 
المظطص شغ خفخ روجغا لقظااج أضبر شغ إذار اتفاق 
بغظ طظزمئ الئطثان المخثرة لطئارول (أوبك) وتطفائعا 
صائق: "إن العقغات الماتثة صث تسجز اإلظااج وتتخض سطى 

بطج"،  "أوبك  خطئ  شغ  الظةاح  بسئإ  بثلك  أطرغضا 
شإن الدشعط افطرغضغئ ضث روجغا جاجداد حثًة، وإن 
ضاظئ أطرغضا جادغش لعا ججرة ضاذبئ لثثاع روجغا 
الاغ غسعض خثاسعا، تاى تظخاع لطسغاجئ افطرغضغئ 
شاخئح خادطاً لعا شغ طتغط الخغظ، وصث بثأت أطرغضا 
الرئغج  طظ  تراطإ  الرئغج  ذطإ  خقل  طظ  بثلك 
بعتغظ خقل اجاماسعما شغ الغابان سطى عاطح صمئ 
السحرغظ شغ ٢٠١٩/٦/٢٩ إحراك الخغظ شغ طساعثة 
الخعارغت الماعجطئ المثى إذا أرادت روجغا أن تسعد 
أطرغضا لقتفاصغئ، وتغث إن روجغا ترى عثه اقتفاصغئ 
لطصئعل،  الخغظ  سطى  جادشط  شعغ  فطظعا  تغعغئ 
وفن الخغظ ترشخ ذلك ضما عع طاعصع شإذن جاظحأ 
أزطئ بغظ روجغا والخغظ، وعثا جغسعض وصعف روجغا 
طع أطرغضا شغ طتغط الخغظ... لضض ذلك شإن "تتالش 
أطرغضغ  شت  عع  الظفط  أجعاق  لدئط  الةثغث  شغغظا" 
الظاتغئ  له أبساد أضئر طظ  شغه  أطرغضا  وظةاح  لروجغا، 

المثظغئ  افظزمئ  عثه  وجمغع   (٢٠١٩ و(١٩٨٩- 
والسسضرغئ تحارك شغ إغخالظا إلى عثا العضع المجري 
والتال الاسغج، وضما غصعل المبض السعداظغ (الئغةّرب 
اقتفاق  عثا  سئر  اآلن  عط  عا  بط  ظثطان)  المةّرب 

غسسعن لاةربئ المةرب!!
واخاقف  افزطئ  ذرشغ  ارتئاط  إلى  بالظزر  جابساً: 
شإن  وجغطئ،  بضض  السططئ  إلى  وتعجطعما  طخالتعما 
المرتطئ  ذابع  عغ  جاضعن  والةثب  الحث  طظ  تالئ 
اقظاصالغئ تغث غسسى ضض ذرف لاةرغط اآلخر، ووخمه 
بالفحض، وتالئ اقجاصطاب التاد، ضض ذلك إظما عع ظثغر 

حر لطئقد والسئاد.
باطظاً: شغ ظض إسادة إظااج الظزام ظفسه، والخراع سطى 
الضراجغ لظ تاتصص ططالإ البعار شغ التغاة الضرغمئ، 
والةرتى،  الصاطى  لثطاء  والصخاص  والسقم،  والسثل، 
طظ  سادلئ  جغاجغئ  شضرة  إلى  اقتفاق  ذرشغ  قشاصار 
السصغثة اإلجقطغئ، وفن الطرف افصعى شغ المسادلئ عع 

المسآول سظ دطاء الصاطى والةرتى.
أغعا اإلخعة الضرام:

بض  السعدان،  أعض  غظحثه  الثي  التصغصغ  الاشغغر  إن 
المسطمعن شغ أرجاء المسمعرة، والظاس أجمسغظ عع 
سطى  طئظغئ  سادلئ،  جغاجغئ  شضرة  سطى  غصعم  الثي 
السثل،  وتسالى  جئتاظه  باهللا  اإلغمان  سصغثة  أجاس 
وذلك إظما غاتصص بعخعل حرغسئ اإلجقم إلى جثة 
َأْن  َغْأُطُرُضْط  اهللاََّ  ﴿ِإنَّ  الثقشئ،  دولئ  تطئصعا  التضط، 
ُتَآدُّوا اْفََطاَظاِت ِإَلى َأْعِطَعا َوِإَذا َتَضْمُاْط َبْغَظ الظَّاِس َأْن 
َضاَن  ا َغِسُزُضْط ِبِه ِإنَّ اهللاََّ  ِظِسمَّ َتْتُضُمعا ِباْلَسْثِل ِإنَّ اهللاََّ 
َجِمغًسا َبِخغًرا﴾، وفجض ذلك أسث تجب الاترغر تخعرًا 
واقصاخاد،  التضط،  أظزمئ  اإلجقطغئ؛  لطتغاة  ضاطًق 
الثارجغئ؛  والسغاجئ  الاسطغط،  وجغاجئ  واقجاماع، 
وجائر  لطثولئ،  دجاعرا  حاططئ  وأظزمئ  تحرغسات 
الصعاظغظ. والتجب غثاذإ المثطخغظ طظ أعض الصعة 
التغاة  اجاؤظاف  أجض  طظ  التضط  لغسطمعه  والمظسئ، 
اإلجقطغئ، بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
المسطمغظ  صدغئ  اإلجقطغئ؛  الثسعة  وتمض  الظئعة، 
ق  عثا  بسمطه  الاترغر  وتجب  السالط،  إلى  المخغرغئ 
وطظزماتعط،  المساسمرغظ  الضفار  لرضا  باقً  غطصغ 
بض غةسض رضا اهللا جئتاظه وتسالى عع الشاغئ المبطى 

والمصخث افجمى. 
إظظا ظططإ طظ جمغع اإلخعة اإلسقطغغظ والسغاجغغظ 
الفضرغئ  البروة  غدسعا  أن  والظاحطغظ،  والمفضرغظ 
الصائمئ سطى أجاس سصغثة اإلجقم الاغ تئظاعا تجب 
الاترغر طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، أن غدسععا 
بعاجئعط  غصعطعا  تاى  والامتغص،  الئتث  طعضع 
الحرسغ تةاععا، إسقًء وتمقً وتئحغرًا، شإن شغعا خغرْي 
ْكرَثَ 

َ
أ َولَـِكنَّ  ْمرِهِ 

َ
أ بَلَ  ذَللٌِب   ُّ ﴿وَاهللا واآلخرة.  الثظغا 

 ﴾اجَّاِس الَ َفْعلَُموَن
إبراعغط سبمان (أبع خطغض)

الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: ضطمئ المآتمر الختفغ بعضالئ السعدان لفظئاء (جعظا)...

اقجاراتغةغئ.
٩- وعضثا شإن التضام شغ بقد المسطمغظ صث وضسعا 
برواتظا شغ باب افقسغإ السغاجغئ بغظ الثول الضاشرة 
المساسمرة، شإن اصادئ طخالح عثه الثول تثفغخ 
اصادئ  وإن  لئْغِك،  الروغئدات  أولؤك  صال  اإلظااج 
اصادئ  وإن  ضثلك...  لّئعا  اإلظااج  زغادة  طخالتعط 
طخالتعط أن غأخثوا برواتظا ببمظ بثج واشص أولؤك 
أخثعا  طخالتعط  اصادئ  إذا  أطا  خاظسغظ...  التضام 
تراطإ  أسطظ  ضما  سروحعط  تماغئ  بتةئ  بمظ  دون 
عّجوا رؤوجعط طعاشصغظ باطاظان أن َتَمعا سروحعط!! 
َال  َفُهْم  ُقيْمٌ  بُْكٌم  ﴿ُصمٌّ  الثظغا  شغ  عط  وضثلك 
َفْعِقلُوَن﴾ وشغ اآلخرة سمٌغ وأضض جئغق، وخثق اهللا 
ْقىَم َفُهَو يِف اْآلِخَرةِ 

َ
السجغج التضغط: ﴿َوَمْن اَكَن يِف َهِذهِ أ

 ﴾ًَضلُّ َسبِيال
َ
ْقىَم وَأ

َ
أ

الااجع طظ ذي الصسثة ١٤٤٠عـ
٢٠١٩/٠٧/١٢م

الصراع السیاسی والعسکري فی الیمن 
ال یخدم إال أمریکا وبریطانیا االستعماریتین



افربساء ١٤ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٧ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٤٣

تعل الئرتول والشاز يف حرق الئتر املاعجط
(الةجء الباظغ)

بطعةئ ططآعا السةرشئ وخالغئ طظ ضض المفردات 
صطر،  روغئدئ  طع  تراطإ  تتثث  الثبطعطاجغئ 
تراطإ  صام  به  اجاعااره  سظ  تظط  خطعة  وشغ 
باجاصئاله شغ طضان طحئعه داخض وزارة الثجاظئ 
شصث  السغاجغئ.  افسراف  لضض  خقشا  افطرغضغئ 
بظ  تمغط  صطر  فطغر  حضره  سظ  تراطإ  أسرب 
"السثغث"  صاسثة  تعجغع  سطى  باظغ،  آل  تمث 
لضغ  بقده،  تساب  سطى  السسضرغئ  الةعغئ 
افطرغضغغظ.  السسضرغغظ  طظ  طجغثا  تسادغش 
طأدبئ  خقل  ألصاعا  ضطمئ  شغ  تراطإ،  وصال 
جاغفظ  افطرغضغ،  المالغئ  وزغر  أصاطعا  سحاء 
"أظئ  اقبظغظ:  طساء  صطر،  لتاضط  طظعتحغظ، 
تطغش سزغط، وجاسثتظا (بصاسثة السثغث) وططار 
سسضري لط غر الظاس طبغق له طظث وصئ ذعغض". 

وأضاف تراطإ، طثاذئا تمغط: "وتسئما أشعط، تط خقل ذلك اجابمار ٨ ططغارات دوقر، والتمث هللا ضاظئ أغطئعا 
طظ أطعالضط ولغج أطعالظا. وبالتصغصئ، افطر أشدض طظ ذلك، تغث ضاظئ ضطعا طظ أطعالضط". إن سةرشئ تراطإ 
وإذقله لتضام المسطمغظ، واباجازعط طالغا، وتسثغرعط شغ طتاربئ اإلجقم بتةئ طتاربئ (اإلرعاب) جاسامر؛ 
ضراجغعط  سطى  إلبصائعط  تراطإ  رحعة  جعى  غسظغعط  وق  ضراطئ،  وق  لعط  سجة  ق  المسطمغظ  تضام  أن  ذلك 
المسعجئ صعائمعا الاغ تعحك الحسعب أن تسصطعط سظعا وتتطمعا، ولظ غثل ضئرغاء تراطإ وغثوس سطى 
جغاجاته الصثرة جعى دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة برجالعا السزام ضما أذل الختابغ ربسغ 

بظ ساطر رضغ اهللا سظه ضئرغاء جطش تراطإ وحئغه الشطرجئ ضسرى ططك الفرس.

إسقم البعرة بني املعظغئ وتعجغعات الثاسمني

جرغثة  طظ  السثد  لعثا  غضاإ  أن  المصرر  طظ  ضان 
الراغئ افخ الثطعق أتمث طساز أبع سطغ، ولضظ صثر اهللا 
شخغض  جةعن  غغاعإ  شغ  طزطعطاً  طساصقً  غضعن  أن 
إجقطغ لفجش، وعا أظا أضاإ الغعم طسططاً الدعء سطى 
السطئغئ الاغ ظعر بعا اإلسقم البعري شغ الحام وضغش 
طظ  بصطغطئ  لغسئ  طةمعسئ  اساصال  صدغئ  طع  تساطض 

حئاب تجب الاترغر.
خرجئ بعرة الحام سام ٢٠١١ سطى ظزام رصغإ سطى 
ضض حغء تاى اإلسقم، شصث ضاظئ طآجساته اإلسقطغئ 
طآجسات تطئغض وتجطغر لطصائث افوتث شرغث الخفات! 
جمغع  شغ  التغاة  ودبئ  الصاسثة  عثه  البعرة  َضسرت 
البعرة  خقل  برز  اإلسقم،  طظعا  ضان  والاغ  أوخالعا 
ضما  والعصائع  افتثاث  غشطعن  وظحطاء  إسقطغعن 
أرضان  باصغ  وضتال  أعطعط،  طخالح  وغطئعن  تتخض 
الدثمئ  المآجسات  طظ  العد  خطابات  بثأت  البعرة 
باتبئ لعا سظ طراجطغظ، لغظصطعا لتسابعا العاصع بتسإ 
باحضغض  الئثء  ذلك  طع  تراشص  اإلسقطغئ،  ضعابطعا 
طآجسات إسقطغئ بعرغئ - ضما ادسى الئسخ - ضاظئ 
صعاسث اظطقصعا شغ دول الةعار طظ طبض افردن وترضغا 
البعرة  تعجغه  شغ  التصغصغ  الثور  أخث  لئثء  ولئظان 

والمئاحرة باطصغ الثسط والمال.
تطعر المحعث اإلسقطغ شغ البعرة بحضض دراطاتغضغ 
واظصطإ المراجض أو الظاحط طظ تالئ اقجاصقلغئ شغ 
الاشطغئ والماابسئ إلى تالئ الائسغئ لطثاسط تتئ ذرغسئ 
شأخئتئ  لعا،  الاابع  لطمآجسئ  اإلسقطغئ  المسارغش 

الرصابئ سطى الضطمات والمخططتات وضثلك الخعرة.
شغ  الضاطض  دوره  لسإ  صث  المسمعم  المال  أن  شضما 
لط  اإلسقم  تال  شإن  والسسضري  السغاجغ  المساعى 
وارتئط  ظفسه  الضأس  طظ  حرب  شصث  أشدض  غضظ 
سثم  إلى  به  التال  وخطئ  تاى  التامغ  اقرتئاط 
والاسطغط  الثاسمغظ  ربصئ  طظ  الاثطص  سطى  الصثرة 
بتامغئ السغر وشصعط بتةئ سثم وجعد بثغض، وأن 
العاجإ غصادغ أن غساشض المظئر فصخى درجئ ضغ 

ُتظصض طساظاة الظاس سطغه.
وضسئ  الحرسغ  الطئعس  افطر  تطئغج  غاط  وضغ 
الاغ  والصعاسث  اإلسقطغئ  الدعابط  طظ  طةمعسئ 
لغسئ عغ إق لثر الرطاد شغ السغعن وإلغعام ضبغر طظ 
صعاسث  وشص  طدئعط  افطر  بأن  الئسطاء  اإلسقطغغظ 

وحروط حرسغئ طتضمئ.
لصث ضان لقسقم الثور الرئغج شغ تدغغع صدغئ أعض 
الحام وتتعغطعا طظ صدغئ إجصاط ظزام بضاشئ أرضاظه 
ورطعزه إلى إجصاط بحار حثخغا، وصطإ البابئ طظ 
السسغ لصطع ظفعذ الشرب الضاشر طظ بقد المسطمغظ 
إلى أن عظاك دوقً خثغصئ لظا غعمعا صدغاظا، ولثلك 
وأخئح  سظعا  والمحعرة  الثسط  تطصغ  طظ  بأس  شق 
اإلسقم غتارب شضرة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وغروج لمحروع الثولئ الصطرغئ الدغصئ تتئ سظعان أن 
دول السالط ضطعا جاعاجمظا، وأظظا ق ظساطغع الخمعد 
شغ وجه عثه الصعة الساتغئ، وأن بعرتظا لط تثرج أخًق 

لاظادي بمبض عضثا شضرة.
وبحفاشغئ  عع  ضما  العاصع  ظصض  سظ  اإلسقم  شاةاوز 
طططصئ، تغث أغفض سصطه سظ ضعن خروج البعرة ضان 
طظ المساجث وأن حساراتعا لطغعم ق تثطع طظ تضئغر هللا 
وتمةغث له جئتاظه، ودسعة لطمعت شغ جئغطه وضثلك 
الاغ  السسضرغئ  المةمعسات  ضض  أن  سظ  سغظه  أغفض 
تحضطئ بثاغئ التراك السسضري لطبعرة تطئسئ بطئعس 

اإلجقم طظ اقجط تاى الراغئ والمغباق...
غشِط  لط  تغظ  طظخفاً  البعري  اإلسقم  غضظ  ولط 
ططالإ الظاس بصطع السقصات طع غرف السمطغات شغ 
غصعل  الظاس  تال  لسان  أخئح  وتغظ  وافردن  ترضغا 
إن الةئعات ُتفاح بأطر الثاسط، وأن أي اظستاب طظ 
إحارة  شغ  الثاسط؛  بأطر  أغداً  عع  ُتسّطط  طظطصئ  أي 
واضتئ لما شسطه تثخض أغادي الشرب اآلبمئ شغ البعرة 

السعرغئ.
سظ  واقظفخام  التَعل  تالئ  شغخ  طظ  غغخ  عثا 
العاصع الاغ تساظغ طظعا دضاضغظ اإلسقم الاغ ظعرت 
تعاضإ  أن  صثرت  عغ  شق  السزغمئ،  البعرة  عثه  شغ 
ترضاعا السرغسئ لثلك اظتازت لخش أسثائعا لاضعن 
شاشطغ  طسعا  تسغر  أن  وق  تترضعا،  سةطئ  شغ  سخا 

طساظاتعا بتص دون تجغغظ وق تطئغج.
حسارات  اإلسقطغئ  الثضاضغظ  طظ  ضبغر  أذطصئ  لصث 
رظاظئ تاسطص بالاشطغئ والظجاعئ والتغادغئ، لط تتصص 
براصئ ذات  وإظما ضاظئ حسارات  طظ عثه افشضار  أغاً 
بعرج خثاع لاطئج سطى الظاس أخئار وأعثاف بعرتعط.

ودضاضغظه  البعري  اإلسقم  سظ  ذضرته  الثي  عثا  ضان 
ضغ  طثخق  سمطه  بعخطئ  وغغر  واظترف  تتعل  وضغش 
أصعل؛ تخطئ طظث طثة صرغئئ اساصاقت تسسفغئ غغر 
تجب  حئاب  طظ  لبطئ  الحام  تترغر  عغؤئ  طظ  طئررة 
الاترغر، لط تضظ اساصاقت جرغئ ولط تضظ تمطئ غغر 
أظه  إلى  باإلضاشئ  شاضتئ!  خاخئئ  ضاظئ  بض  طسطظئ 
تط طع السمطغئ جطإ لبقث صعاسث بث لرادغع التجب 
شغ طظاذص طثاطفئ باإلضاشئ لسطإ طماطضات وأطعال 
خاخئ، ضض ذلك ولط تاطرق أي وجغطئ إسقطغئ وق 
أي طآجسئ وق تاى إسقطغ طتطغ لثلك، سثا وجغطئ 
واتثة شصط وعغ "جمارت"، شعض وراء إدارة العجه 
سظ ضض ذلك تسطغماٌت طظ داسمغظ أم تعجغعات طظ 

طثغرغظ أم طاذا...؟!
غظجل  وطا  أعطضط  طساظاة  تظصطعا  أن  أصسماط  أولساط 
سطغعط طظ ظطط وجعر وأسطظاط صسمضط شأغظ برضط 

بصسمضط؟!
عض أخئح المال السغاجغ غسغر شغضط ضتال أصراظضط 

طظ صادة الفخائض والمظافسغظ؟!
إن أضئر خطر غعاجه اإلسقطغ عع أن غخئح بق طئثأ؛ 
فظك شغ تغظعا جارى رجقً اظاعازغاً آخر عمه طساظاة 
الظاس وآقطعط، شظزرته لعط عغ ظزرة ظفسغئ بتائ.

إن طما صاطئ سطغه البعرة شغ الحام البعرة سطى الظزام 
بمةمطه بضاشئ أرضاظه ورطعزه وطآجساته السطماظغئ، 
وأن الئثغض جغضعن ظزاطاً إجقطغاً طاضاطقً غضعن دور 
لمخالتعط  وتئظغاً  الظاس  حآون  رساغئ  شغه  اإلسقم 

وطاابسئ تظفغث لفسمال.
عضثا  ظض  شغ  تالضط  شعثا  شسطضط،  طظ  تثةطعا  شق 
ظزام صائط، شالظاس سطى دغظ ططعضعط، وأظاط تتئ 
طزطئ عثه المآجسئ وتتئ خطعذعا وق طظةاة لضط 

طظعا طا دطاط بعا صابطغظ.
شظخغتئ أخٍ أن تان دورضط فن تضعظعا جعاز تشغغر شغ 
عثه البعرة وأن تصطسعا تئال الثاسمغظ سظ سمطضط 
لعط  بصسمضط  وتئروا  أعطضط  لتدظ  تسعدوا  وأن 
وتططئعا طظعط السفع والسماح وأن تضعظعا طسعط شغ 

ذرغصعط إلجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه.
وأخغرًا لفخ الشالغ أبغ سطغ طساز وختئه طظ حئاب 
تجب الاترغر، أن اخئروا شفرج اهللا صادم وظطط السةظ 

 ًُطظةٍض، وسسى أن غضعن صرغئا

سصث تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش غعم الةمسئ، ٢٠١٩/٧/٥م، طآتمرا اصاخادغا سئر اإلظارظئ بسظعان "الرؤغئ 
بث  تط  أّظه  إق  التضعطئ،  وضساعا  الاغ  المثاطفئ  السصئات  طظ  الرغط  وسطى  اإلجقطغئ"،  لطثقشئ  اقصاخادغئ 
المآتمر دولغاً بعاجطئ تطفجغعن العاصغئ سطى اإلظارظئ. وصث تاول ظزام تسغظئ طظع الظاس طظ طحاعثة المآتمر 
سظ ذرغص طظع العخعل إلى حئضئ اإلظارظئ لصظاة العاصغئ الاطفجغعظغئ شغ الئقد، وطظ خقل إبطاء خثطئ اإلظارظئ 
لمحشطغ العاتش المتمعل بتةئ الثطض الاصظغ، تماطا ضما غفسض الظزام شغ إغصاف وجائض الظصض الساطئ سظثطا 
غتاب الظاس سطغه. ولضظ باءت عثه الاثابغر الثئغبئ بالفحض، ولط تامضظ طظ طظع الظاس طظ المحارضئ شغ 
المآتمر، تغث تابع الظاس شصرات المآتمر بتماس، بحضض شردي وبحضض جماسغ، شغ جغاق العضع السغاجغ 
واقصاخادي التالغ شغ الئقد، أسطظ المآتمر برظاطةاً جغاجغاً طظ جئع ظصاط، طظعا: بظشقدش أرض إجقطغئ 
وغةإ سثم صئعل تضمعا بالسطماظغئ، بض تئظغ إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تعتث افطئ. ورشخ جغاجئ 
الاظمغئ الاغ صّثطاعا تسغظئ، شالظزام التاضط ظزام رأجمالغ طسامث طظ سصغثة المساسمرغظ، وغةإ طصاوطئ 
عغمظئ أطرغضا وبرغطاظغا والعظث سطى السغاجئ واقصاخاد. وصئض اإلسقن سظ الئرظاطب السغاجغ عثا، تتثث 
المتاضر افول شغ المآتمر سظ جغاجات الحغثئ تسغظئ لطاظمغئ. وصال إّظه خقل السظعات السحر الماضغئ، تةاعض 
بالمحارغع  غسمى  شغما  التضعطئ  تسابمر  ولضظ  الظاس  واتاغاجات  الئقد  شغ  افجاجغئ  الاتاغئ  الئظى  الظزام 
الدثمئ، وطظ أجض تمعغض عثه المحارغع، تفرض التضعطئ ضرغئئ الثخض وضرغئئ الصغمئ المداشئ، طما غجغث 
طظ جسر الضعرباء والشاز، وغسئإ ارتفاساً ق غطاق شغ افجسار. وشساد ضئغر غاثطض عثه المحارغع لغج جرا. 
وبسث ذلك، صال الماتثث الباظغ، وصئض تصثغط الرؤغئ اقصاخادغئ لطثقشئ الراحثة، الصائمئ صرغئا بإذن اهللا: 
إن طا غسمى بسغاجات الاظمغئ الاغ تفاثر بعا الحغثئ تسغظئ تسطط الدعء شسطغاً سطى شحض سصعد طظ تضط 
تتالش رابطئ سعاطغ وتجب الحسإ الئظشالغ. بغظما شغ ظض التضط باإلجقم، غمضظ تتصغص المجغث طظ الاطعغر 
طظ خقل اقجافادة طظ صثراتظا وطعاردظا. وظتظ ق ظطالإ الظاس أن غتطمعا بثولئ طاعجطئ الثخض طبطعا طبض 
دولئ تسغظئ، ولضظظا ظسطغ رؤغئ لثولئ رائثة تصعد السالط جغاجغا واصاخادغا، إن حاء اهللا. وصئض اخااام المآتمر، 
صّثم الماتثث البالث الئرظاطب السغاجغ، ووجه خطابا لطمثطخغظ العاسغظ والحةسان والسغاجغغظ والدئاط 
ِيَن  َّ فَُّها ا

َ
السسضرغغظ لقجاةابئ لطثسعة الاغ غتمطعا تجب الاترغر، طحفعسئ بصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿يَا ك

َِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم لَِما حُيْيِيُكْم﴾. آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِهللا

حزب التحریر/ والیۀ بنغالدش
یعقد مؤتمرا اقتصادیا عبر اإلنترنت بعنوان 

"الرؤیۀ االقتصادیۀ للخالفۀ اإلسالمیۀ"

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ (أبع المظثر)ـ 

والشاز  الظفط  سظ  الاظصغإ  ظحاذات  إغةاز  وغمضظ 
الطئغسغ شغ تعض الئتر افبغخ الماعجط، وخاخئ 
شغ طخر وترضغا ولئظان وجعرغا وضغان غععد وأذراف 
الظصاط  شغ  بعا  الماسطصئ  والظزرات  صئرص،  ججغرة 

الاالغئ:
١- بثأ ضغان غععد بالاظصغإ سظ الشاز الطئغسغ والظفط 
غساثرج  وعع   ،٢٠٠٩ سام  طظث  المحرق  تعض  شغ 

الشاز الطئغسغ وغساثثطه تالغاً.
٢- تثدت الغعظان صطاسات وشص "المظاذص اقصاخادغئ 
وبثأت  صئطعا،  الصطاسات المتثدة طظ  التخرغئ" شغ 
الئرغطاظغئ  الحرضات  خقل  طظ  ظحاذاتعا  شغعا 
الةظعبغئ  والضعرغئ  واإلغطالغئ  وافطرغضغئ  والفرظسغئ 

اسائارًا طظ سام ٢٠٠٧.
٣- اقتاغاذغ المعجعد شغ عثا التعض غشطغ تاجات 
الثول افوروبغئ طظ الشاز الطئغسغ لمثة خمسغظ جظئ. 
لقجاشظاء  الثول  لعثه  شرخئ  عظاك  ذلك،  سطى  بظاًء 

ججئغاً سظ الشاز الطئغسغ الروجغ.
٤- بثأت ترضغا شغ اآلوظئ افخغرة بالاظصغإ سظ الشاز 
طظ  واتثة  ضعظعا  طظ  الرغط  سطى  والظفط  الطئغسغ 
افبغخ  الئتر  سطى  إذقلئ  أضئر  لثغعا  الاغ  الئطثان 
تعل  الغعظان  وبغظ  بغظعا  خقشات  وعظاك  الماعجط. 
اقصاخادغئ  "المظطصئ  إذار  شغ  المتثدة  الصطاسات 

التخرغئ".
٥- غقتر أن أردوغان لط غاظاول شغ أي تخرغح له 
الاغ  الظفط  واجاثراج  الاظصغإ  ظحاذات  الغعم  تاى 
تصعم بعا أطرغضا وإظةطارا الطاان ق تطقن سطى الئتر 
التعض،  عثا  شغ  غععد  وضغان  وإغطالغا  الماعجط 
واضافى بالرد سطى تخرغتات الرئغج الفرظسغ. ولؤظ 
ضاظئ شرظسا ق تمطك إذقلئ سطى الئتر الماعجط شإن 
أطرغضا وإظةطارا وإغطالغا لغج لعا إذقلئ ضثلك. ولط 
غاظاول ضثلك ظحاذات ضغان غععد المشاخإ، وغفاصر 

إلى طحروسغئ العجعد وشص افتضام الحرسغئ.
٦- لصث اجاعلى اإلظةطغج سطى صئرص شغ سعث الثولئ 
الغعظان،  إلى  وجطمععا  الثثاع،  ذرغص  سظ  السبماظغئ 
والعاجإ عع إلتاق صئرص بارضغا ضطغاً. وتئصى ططالئات 
الغعظان بالظفط والشاز الطئغسغ باذطئ، جعاء شغ الةرف 
بـ"المظطصئ  المسروشئ  افطاضظ  شغ  أو  لصئرص  الصاري 

اقصاخادغئ التخرغئ".
لطئتر  الحرصغ  التعض  أن  إلى  افبتاث  تحغر   -٧
الماعجط غظام سطى اتاغاذغ ضئغر طظ الشاز الطئغسغ 
والظفط، وصث أبار ذلك لساب جمغع الثول المساسمرة 
وبثأت  الفعر،  سطى  شاترضئ  أطرغضا،  رأجعا  وسطى 
جمغع  تصع  ذلك،  وطع  الشظغئ.  المظاذص  شغ  باإلظااج 
طظاذص اإلظااج تاى اآلن داخض المغاه اإلصطغمغئ لفطئ 
اإلجقطغئ. وجمغع أظعاع الظفط المساثرجئ طظ عثه 
المظاذص عغ ططك لفطئ اإلجقطغئ، لضظ تضام الئقد 
غضافعن  ترضغا،  تضام  طصثطاعط  وشغ  اإلجقطغئ، 
ترضغ  الاغ  الاثابغر  واتثاذ  المصادئئ،  بالاخرغتات 
أجغادعط، وغطاجطعن الخمئ طع افجش تةاه ظحاذات 
الاظصغإ واجاثراج الظفط والشاز الطئغسغ الاغ تظفثعا 

الحرضات الاابسئ لطثول اقجاسمارغئ شغ عثه التصعل 
الاابسئ لفطئ اإلجقطغئ.

باسعغص  غاسطص  آخر  أطر  عظاك  أخرى،  جعئ  طظ   -٨
وظصطعا  عظا  طظ  المساثرج  الطئغسغ  والشاز  الظفط 
تعل  دراجات  شعظاك  افوروبغئ،  الثول  إلى  جغما  ق 

الئثائض المثاطفئ شغ عثا الحأن، طظعا:
أ - تط ظصض الشاز الطئغسغ سئر أظابغإ تمر طظ افراضغ 

الارضغئ بطعل ٥٠٠ ضط.
ب - تط الظصض سئر أظئعب ظصض بطعل ٢٠٠٠ ضط تصرغئًا 
إلى  وخعقً  شافدرغاتغك  والغعظان  ضرغئ  طظ  غمر 

إغطالغا.
ت - تط ظصض الشاز طظ تصض أشرودغئ إلى طخر سظ خط 

أظئعب تتئ الئتر.
ودغطغك  افطرغضغئ  إظغرجغ  ظعبض  حرضاا  تظزر  ث - 
طظ  المساثرج  الطئغسغ  الشاز  تسعغص  إلى  الغععدغئ 

تصض قشاظاان سئر افراضغ المخرغئ.
لثلك شإن أعمغئ ظصض الظفط والشاز الطئغسغ المساثرج 
تصض  ق  طظعا  الفائخ  وتسعغص  المظطصئ  عثه  طظ 
أعمغئ سظ الظفط والشاز ظفسغعما. وأطظ خطعط ظصض 
الطاصئ الاغ تسائر طعمئ بالظسئئ فطرغضا، وتساثثطعا 
ضأداة لطدشط السغاجغ طظ خقل الحرضات افطرغضغئ 
الصئرخغئ  والصدغئ  المظطصئ.  شغ  شسطغاً  الظاحطئ 
طرحتئ لطزععر شغ جثول افسمال شغ افغام المصئطئ.

٩- بروات افطئ اإلجقطغئ المسروشئ طظعا والمةععلئ، 
والزاعرة طظعا والئاذظئ شغ عثه المظاذص العاصسئ شغ 
تعض الئتر الماعجط أو شغ افراضغ والئتار الاابسئ 
لطئطثان اإلجقطغئ عائطئ. لضظ التضام الثعظئ غارضعن 
عثه البروات ظعئاً لطمساسمرغظ، وغارضعن أبظاء افطئ 
الماعجط  والئتر  المثصع.  شصرعط  غساظعن  اإلجقطغئ 
الثي ضان شغ السعث السبماظغ بتغرة سبماظغئ غسغطر 
جاتئ  إلى  الغعم  تتعل  السبماظغ،  افجطعل  سطغعا 
الاغ   - أطرغضا  طصثطاعط  وشغ  لطمساسمرغظ،  جئاق 
طثة  السبماظغئ  الثقشئ  لثولئ  خراجعا  تآدي  ضاظئ 
٢٩ ساطاً - رغط أظعا ق تطض سطى الئتر الماعجط طع 
ضاظئ  الاغ  السبماظغئ  الثولئ  تتعلئ  وعضثا  افجش. 
الضغطعطارات  تئسث آقف  أطرغضا الاغ  تأخث الثراج طظ 
سظ طرضج الثقشئ دون التاجئ إلى إرجال جغح بأي 
صاطئ  ودول  أحقء،  إلى  تتعلئ  افحضال،  طظ  حضض 
سطى أظصاضعا، وتضام باسعا أظفسعط لطثغاظئ والةئظ 
وتإ الثظغا، شق غمطضعن ضطمئ تاى شغ ججء خشغر طظ 
الئتر الماعجط الثي ضان بتغرة إجقطغئ، وغفرذعن 
وبغظ  بغظعا  وغتعلعن  سطغعا،  ائامظعا  الاغ  بالبروات 
المسطمغظ، وغصثطعظعا جثغئ بق طصابض لطمساسمرغظ.
وجغطرتعا  سجعا،  جابص  إلى  اإلجقطغئ  افطئ  وسعدة 
سطى برواتعا، وسعدة الئتر الماعجط بتغرة إجقطغئ 
ضما ضاظئ، إظما تاتصص بإذن اهللا تسالى بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث، شاساأظش تمض 

راغئ اإلجقم والعثاغئ لطسالمغظ.
ِه يَنرُصُ َمن يََشاُء  ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَِنرْصِ اللَـّ

  ﴾وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم

لوال خیانۀ تمیم هللا وألمته ما کان لترامب أن یذله 

ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تظفغ غشمعر – أظصرة ــــــــــ


