
خفر   ٢٢ الثمغج،  الةثغث،  (الثطغب  طعصع  ظحر 
"ضحش  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/١١/٠١م)  ١٤٤٠عـ، 
السططات  أن  الئرغطاظغ،  آي"  إغسئ  "طغثل  طعصع 
السسعدغئ، تتاةج المؤات طظ طسطمغ الروعغظشا شغ 
أي  تعجغه  دون  جظعات  طظث  وصاجغئ  جغؤئ  ظروف 
اتعاطات رجمغئ ضثعط. وأوضح تتصغص اجاصخائغ 
اجاشرق ٤ أحعر، أجراه المعصع الئرغطاظغ، أن غالئغئ 
الظزاطغغظ الثغظ صثطعا  غغر  السمال  طظ  المتاةجغظ 
طظ  وأذفاق  ظساء  بغظعط  طظ  أن  ضما  الممطضئ،  إلى 
جمغع افسمار. وذضر المعصع أن طسث الاتصغص، تتثث 
طع طساصطغظ جابصغظ وتالغغظ طظ طسطمغ الروعغظشا 
أو  بةثة،  "الحمغسغ"  بسةظ  السسعدغئ  شغ  جعاء 
المعصع  وأوضح  بظشقدغح.  شغ  القجؤغظ  بمثغمات 
أن طتاةجغظ جابصغظ شروا إلى بظشقدغح ضحفعا أن 
الحمغسغ  طرضج  شغ  طتاةجا  ظض  طظعط  ضئغرا  سثدا 
لط  تغث  جظعات،  و٦  جظئ  بغظ  تاراوح  لفارة  بةثة 
عاتش  وباجاثثام  المشادرة.  سطى  صادرغظ  غضعظعا 
المرضج  شغ  تالغا  المتاةج   - سئغث"  "أبع  صام  طعّرب، 
 - ظفسه  لتماغئ  التصغصغ  اجمه  غصثم  لط  والثي 
طا  ضض  إن  صائق،  الحمغسغ،  داخض  افوضاع  بحرح 
المضان،  طشادرة  عع  المتاةجغظ  جمغع  شغه  غرغإ 
لعجعدظا  والثعف  باإلتئاط  ظحسر  "ظتظ  صالعا:  إذ 
اتاةازعط  تط  ضبغرغظ  أن  سئغث"  "أبع  وأضاف  عظا". 
"طا  طاسائق:  طجورة،  جفر  بةعازات  الئقد  لثخعلعط 
الثي غاعصسعن طظا شسطه؟ إن تضعطئ طغاظمار ترشخ 
السفر.  جعاز  سظ  شدق  العبائص  طظ  ظعع  بأي  ظا  طثَّ
ذعغطئ،  لفارة  عظا  ظزض  أن  طظ  بالثعف  ظحسر  ظتظ 
بترغئ".  والسغح  المشادرة  سطى  صادرغظ  ظضعن  وأق 
والمتاةجون بالحمغسغ صثطعا لطسسعدغئ باجاثثام 
بظشقدغح  طظ  سطغعا  تخطعا  طجورة  جفر  جعازات 
طظ  لطفرار  طتاولئ  شغ  وظغئال،  وباضساان  والعظث 
بالممطضئ.  سمض  سظ  والئتث  طغاظمار  شغ  اقضطعاد 
بخمات  بتفر  السسعدغئ  العةرة  جططات  وتصعم 
جمغع افحثاص الثغظ غتمطعن جعازات جفر أجظئغئ، 
شغ إذار ظزام بثأ تفسغطه طظث ٢٠١٠ لمظع افجاظإ 
غسظغ  طا  وعع  الئقد،  شغ  إصاطاتعط  شارة  تةاوز  طظ 
أن قجؤغ الروعغظشا طسةطعن اآلن بةعازات جفرعط 
الفغثغع  وطصاذع  الخعر  طظ  سثد  وأظعر  المجورة. 
طرضج  شغ  السابصغظ  المتاةجغظ  بسخ  الاصطعا  الاغ 
الحمغسغ أظعط غسغحعن شغ ظروف جغؤئ، إذ أخغإ 
بسدعط باضطرابات سصطغئ ظاغةئ اتاةازعط لفارات 

ذعغطئ، ضما تعشغ سثد آخر طظعط".
: إن ظزام آل جسعد ضان صث أسطظ شغ السام 
سطى  تربه  شغ  طغاظمار  لظزام  تأغغثه  الماضغ 
لقبادة  تأغغثه  أسطظ  أظه  غسظغ  وعثا  (اإلرعاب). 
اتعماعط  الثغظ  الروعغظةا  لمسطمغ  الةماسغئ 
بصاض  شصاطعا  (باإلرعاب)  وجغحعا  طغاظمار  تضعطئ 
صراعط  وترق  أسراضعط  واظاعاك  طظعط  اآلقف 
وطماطضاتعط  أراضغعط  سطى  واقجاغقء  وطظازلعط 
طظ  أضبر  إلغعا  شر  الاغ  بظشقدش  إلى  وتعةغرعط 
ظزام  غصعم  ظفسه  العصئ  وشغ  حثص.  ألش   ٧٠٠
لةأوا  الثغظ  المسطمغظ  عآقء  بمساططئ  جسعد  آل 
اتاراطعط  سظ  بثق  المساططئ  خظعف  بأجعأ  إلغه 
وطساسثتعط وإغعائعط، والعصعف شغ وجه الظزام 

اإلجراطغ شغ طغاظمار ظخرة لعط.

افرض  شغ  الاترغر  تجب  أذطصعا  الاغ  التمطئ  ضمظ 
افسراض  سظ  لطثشاع  أجابغع  طظث  شطسطغظ  المئارضئ 
والاخثي لطساببغظ بترائر شطسطغظ سصث تجب الاترغر شغ 
طثغظئ الئغرة طساء السئئ ظثوة تاحثة شغ صاسئ طظاجه 
طرطى  شغ  شطسطغظ  "ترائر  سظعان:  تتئ  الئغرة  بطثغئ 
اقجاسمار والتدارة الشربغئ". تدرعا المؤات طظ الرجال 
والظساء المثسعغظ والمعامغظ، وتاضر شغعا المعظثس 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  خالح،  باعر 

شطسطغظ. اباثأ خالح طتاضرته باإلحارة إلى افجئاب الاغ تصش وراء اعامام الشرب واقجاسمار وترخه الحثغث سطى 
إشساد أعض شطسطغظ والظغض طظ افسراض وظحر الفاتحئ، وسجا ذلك إلى أّن اقجاسمار طمبق بأطرغضا وأوروبا وغععد 
غرغثون أن غفسثوا أعض شطسطغظ لضغ غعغؤعا الئغؤئ والحارع لطصئعل بالاظازقت والاثطغ سظ البعابئ واإلجقم 
شغمضظعا بثلك لقتاقل شغ شطسطغظ. ووصش خالح سطى تةط الةععد والظحاذات الممظعةئ الاغ تصعدعا وترساعا 
السططئ وتظفثعا أدوات طتطغئ طظ وزارات وطآجسات وحرضات وطراضج والاغ تاطصى دسما جثغا طظ الشرب لطمدغ 
صثطا شغ طحارغع اإلشساد، جعاء طظ خقل طظاعب الاسطغط أو وجائض اإلسقم أو الظحاذات المثرجغئ القطظعةغئ 
أو المعرجاظات والمآتمرات والتفقت الاغ تحةع سطى اقخاقط وتسسى لظحر الفاتحئ بغظ المسطمغظ. ولثص 
خالح غاغات اقجاسمار طظ العةمئ الحرجئ الاغ غصعدعا سطى ظساء وأعض شطسطغظ بضسر تاجج التغاء بغظ الرجال 
والظساء وتحةغع اقخاقط والثطعة بتةئ المساواة والامضغظ وصاض الشغرة سطى السرض وتحةغع الثغابئ وظحر 
السفعر والائرج وضحش السعرات وإشساد الثوق السام وتحةغع اقظتقل. وعع طا اسائره غساثسغ وصفئ جادة طظ 
أعض شطسطغظ، أتجابا وأشرادا، وعغؤات وسطماء، شغ وجه عثه التمطئ والاخثي لعا جغاجغا وشضرغا بفدح السططئ 

والصائمغظ سطغعا ورشع الخعت سالغا شغ وجععط، وتتثغر الظاس طظ العصعع شغ أتابغطعط وطثططاتعط الثئغبئ. 
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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

جغعحضط،  شغ  طظسصث  افطض  إن  المسطمعن:  أغعا 
الثي  الخادق،  خغارعا  قتثاذ  افطئ  عثه  جغعش 
إلى  إظثوظغسغا  طظ  تظاجرعا  به  وتخثح  خثتئ 
المساسطمئ  أظزماعا  لثغار  والمظاصخ  المشرب، 
فسثائعا، بالاترك سمطغاً قجاسادة الصثس وشطسطغظ 
ضض شطسطغظ، وعغ تسطط أن عثا افطر طمضٌظ غسغر، 
غتعلعن  الثغظ  التضام  عآقء  سةج  تةاوزت  طا  إذا 
والصداء  بض  غععد،  ضغان  سطى  الصداء  وبغظ  بغظعط 
سطى ظفعذ الشرب ضطه طظ بقدظا واظاجاع جططان افطئ 
إلسقن  له  تاعق  الاغ  لفطئ،  وإسادته  طشاخئغه  طظ 

دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  أزطئ الغمظ والاخرغتات افطرغضغئ 

    والئرغطاظغئ بحأن إغصاف الترب الثائرة شغه ...٢
-  اقظاثابات الظخفغئ افطرغضغئ ٢٠١٨ حسإ طصسط ...٢

-  أطرغضا تحثد الثظاق سطى الخعطال
    سظ ذرغص خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ ...٣

-  اتفاق جعتحغ 
    إجصاط لطبعرة وإتغاء لطظزام سطى غث الداطظ الارضغ ...٤

-  طتغغ الثغظ ضئغري وطساصئض ذاجغضساان ...٤
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ضطمئ السثد

تاسابص دوغقت الثطغب شغ طسغرة الاطئغع الثغاظغئ 
افول/ تحرغظ  حعر  أواخر  شفغ  غععد؛  ضغان  طع 

أضاعبر الفائئ اجاصئض صابعس جططان ُسمان بحضٍض 
ُطفاجأ وبثون ُطصّثطات رئغج تضعطئ ضغان غععد 
ذلك  طظ  سثة  جعغسات  وبسث  ظاظغاعع،  بظغاطغظ 
اقجاصئال، اجاصئطئ بثورعا دولئ صطر وشثًا رغاضغًا 
وسحرغظ  أربع  طظ  أصض  بسث  بّط  لطةمئاز،  غععدغًا 
الغععدغئ  الرغاضئ  وزغرة  ظئغ  أبع  اجاصئطئ  جاسئ 
وتّط  لطةعدو،  رغاضغ  وشث  رأس  سطى  رغشغش  طغري 
ضغان  سطط  رشع  المصئعتئ،  الجغارات  عثه  جمغع  شغ 
شغ  غععد  لضغان  الرجمغ  الظحغث  وسجف  غععد 
بأغام  ذلك  وأسصإ  البقث،  الثطغةغئ  الثول  سعاخط 
زغارتان صام بعما وزغرا اقتخاقت والظصض شغ ضغان 
طآتمرغظ  لتدعر  وطسصط  دبغ  طظ  لضٍض  غععد 

دولغغظ أصغما شغ ُسمان واإلطارات.
الثوغقت  عثه  بأّن  السغاجغغظ  طظ  أتث  غحك  ق 
أسمال  شغ  ُطظثرذئ  الُمخطظسئ  السمغطئ  الثطغةغئ 
بسغث،  زطٍظ  ُطظث  غععد  ضغان  طع  الثغاظغئ  الاطئغع 
عع  شغعا  الةثغث  ولضّظ  جثغثة،  لغسئ  شعغ 
الاطئغع،  ُطساعى  شغ  العصتئ  الظعسغئ  الظصطئ  عثه 
سظ  تثاطش  الةثغثة  الاطئغع  أسمال  أخئتئ  إذ 
وطظ  وُطئاحرة  ورجمغئ  سطظغئ  بضعظعا  جابصاتعا 

دون تاجئ في تئرغر أو تأوغض!!
طظ  ُبّث  شق  لُسمان  ظاظغاعع  زغارة  بثخعص  أّطا 
ربطعا بما جئصعا وطا تقعا طظ زغارات وتترضات، 
الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  زغارة  جئصعا  شصث 
لعا  ظاظغاعع  زغارة  صئغض  لُسمان  سئاس  طتمعد 
تخرغتاته  شغ  أظعر  صث  سئاس  وضان  بسعغسات، 
السطظغئ  لطمفاوضات  لطسعدة  واحاغاصًا  تطعفًا  افخغرة 
حروط،  أغئ  دون  وطظ  غععد  ضغان  طع  السرغئ  أو 
الُمثابرات  لرساغئ  وبشده  تسثه  ذلك  شغ  وداشسه 
غععد  ضغان  بغظ  ُطئاحرة  غغر  لُمفاوضات  المخرغئ 
لثى  أعمغاه  شصثان  طظ  وخعشه  تماس،  وترضئ 
ُطظاشسئ  بثطر  وحسعره  غععد،  وضغان  أطرغضا 
جماجرة  ُغعّجط  راح  لثلك  لسططاه،  تماس  ترضئ 
ضغان  إصظاع  شغ  لمساسثته  ُسمان  ضسططان  اإلظةطغج 
لتض  ولغج  بتماس،  ظضاغًئ  طسه  لطافاوض  غععد 
غعجث  ق  أّظه  عع  غثرك  الاغ  الفطسطغظغئ  المحضطئ 

شغ افشص أي تض لعا.
وطا غثل سطى عثا الفعط تخرغح طسآولغظ ُسماظغغظ 
بأّن السططئ عغ طظ ذطئئ طظ ُسمان الاعجط لثى 
سئاس،  جططئ  طع  الافاوض  إلى  لطسعدة  ظاظغاعع 
غآضث  وطا  السطمغئ،  بالسمطغئ  ُغسّمى  طا  وتترغك 
خارجغئ  وزغر  سطعي  بظ  غعجش  الاصاء  أغدًا  ذلك 
لمسصط  ظاظغاعع  زغارة  بسث  سئاس  بمتمعد  ُسمان 

وإذقسه سطى ظاغةئ المتادبات.
شسئئه  الغععدي  الةمئاز  لعشث  صطر  اجاصئال  وأّطا 
المئاحر عع جماح ضغان غععد لصطر بإدخال العصعد 
إلى صطاع غجة دسمًا لترضئ تماس، وتثفغفًا لطتخار 
الصطاع،  سطى  سئاس  جططئ  شرضاه  الثي  الثاظص 
شالاطئغع السطظغ عع البمظ الثي صّثطاه صطر لضغان 
غععد ُطصابض إدخال العصعد سئر المسابر الاغ غسغطر 
دور  لطسإ  تماس  تأعغض  إلى  باإلضاشئ  سطغعا، 

جغاجغ ُطسارف به دولغًا.
الغععدغئ  الرغاضئ  لعزغرة  ظئغ  أبع  اجاصئال  وأّطا 
طظ  ظعع  شعع  لقجقم  الحثغث  بسثائعا  المسروشئ 
ضغان  طظ  الاصّرب  سطى  صطر  طع  الرخغص  الاظاشج 
أضبر  غععد  سظث  تزعة  لقطارات  تضعن  وأن  غععد، 

طظ التزعة الاغ تامّاع بعا صطر!
جغاجغًا  الاابسئ  الثطغةغئ  الثوغقت  عثه  تترك  إّن 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

المائئ  السظعغئ  الثضرى   ٢٠١٨/١١/٢ غعم  خادشئ 
وواتث لعسث بطفعر المحؤعم، وصث طدى سطى تظفغث 
أولى طراتض عثا العسث؛ بإصاطئ ضغان غععد سطى برى 
بغئ المصثس الطاعر جئسغظ ساطا... شعض أخئح عثا 
الضغان المست طصئعق لثى حسعب المظطصئ ضما خطط 
الشرب وأراد؟ وطا عع طساصئض عثا الضغان الحرغر شغ 

المظزعر الصرغإ؟
جرت  لصث  ظصعل:  السآال  عثا  سظ  ظةغإ  أن  وصئض 
الثول  جاجئ  بغظ  سثغثة؛  وطثاوقت  طحاورات 
الخعغعظغئ  الترضئ  صادة  وبغظ  جاظإ،  طظ  الشربغئ 
طظ جاظإ آخر؛ تعل طحروع إصاطئ الثولئ الغععدغئ 
عظاك  وضاظئ  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  برى  سطى 
أخعات سثغثة بغظ الةاظئغظ طظ صادة الشرب والترضئ 
الخعغعظغئ؛ تاردد شغ عثا افطر، وتثحى طظ اظصداض 
السالط اإلجقطغ سطى عثا المحروع؛ شغضعن وباق سطى 
الشرب؛ أوق باظئغه طحاسر المسطمغظ الثغظغئ، وضاربئ 
سطى الغععد باظغا بستصعط وتحرغثعط طرة أخرى شغ 

دول أوروبا ودول السالط... إق أن المخالح المحارضئ 
الشربغغظ  والساجئ  الخعغعظغئ،  الترضئ  صادة  بغظ 
رجتئ إصاطئ عثا المحروع سطى برى افرض المئارضئ 
سثغثة  طثاذر  طظ  به  غتغط  طا  رغط  شطسطغظ، 
المحروع؛  عثا  برساغئ  برغطاظغا  وتضّفطئ  طساصئق، 
تصعى  تاى  شطسطغظ،  سطى  العاصع  اقظاثاب  تتئ 
المظطصئ...  دول  لثى  طصئعق  واصسا  وغخئح  حعضاه 
برساغئ   ١٩٤٨ جظئ  الضغان  عثا  أصغط  شصث  وبالفسض 
دولغئ، وخغاظئ إصطغمغئ طظ بسخ دول المظطصئ وبثأ 
إلخراج  المظطصئ  حسعب  طظ  الرشخ  وبثأ  الخراع، 
وخاخئ  اإلجقطغ؛  المتغط  طظ  الشرغإ  الةسط  عثا 
وأتضام  بسصغثته  تاخض  طصثجئ  أرضاً  اغاخإ  أظه 
حرغساه، وترتئط بماض وتارغت سرغص فطئ طةغثة؛ 
جاعثت جظعات ذعغطئ لاترغر عثه الئصسئ طظ سّئاد 

الخطغإ شغ الصرون العجطى...
عثا  طظع  سطى  بالفسض  صادرة  الحسعب  ضاظئ  لصث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حكام آل سعود يحذون 
حذو البوذيين في اضطهاد 

الروهينجا!! مسلمي 

ندوة حاشدة لحزب التحرير في البيرة ضمن حملة الدفاع عن األعراض

بسث جئسني ساطا طظ تظفغث وسث بطفعر؛ 
بإصاطئ ضغان غععد

ضغان غععد غصئطه التضام.. وترشده 
الحسعب اإلجقطغئ
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ظغضسعن:  رغاحارد  افجئص  افطرغضغ  الرئغج  صال 
"غافاسض الظاس طع الثعف ولغج التإ. ق غسّطمعن ذلك 
شغ المثرجئ، لضظ عثا ختغح". لصث وخفئ ضطماته 
افطرغضغئ  العقغئ  طظاخش  قظاثابات  المجاجغئ  التالئ 
الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٦ شغ  جاصرر  والاغ  التالغئ، 
التجب الثي جغسغطر سطى طةطسغ الظعاب والحغعخ، 
تمطئ  تامغج  التضعطئ.  طعاصش  طظ  السثغث  سظ  شدق 
ذلك  شغ  والسئإ  بالثعف،  عثه  الظخفغئ  اقظاثابات 
الماتثة  العقغات  غصطع  الثي  السمغص  الاصسغط  عع 

وتاى السائقت إلى الظخش.
طغسعري  وقغئ  شغ  جمععري  طرحح  وابظئ  ابظ  إن 
غططئان طظ الظاخئغظ رشخ والثعما، شصث صال اقبظ: 
"والثي طاسخإ ق بث طظ إغصاشه. شضرته عغ الضراعغئ 
الثالخئ. إظعا شضرة طةظعظئ تماطا". ضما صالئ اقبظئ: 
ظغفادا  وشغ  سظخرغئ".  طاسثدة  باسطغصات  أدلى  "لصث 
ضاإ ابظا سحر طظ أصارب المرحح الةمععري لمظخإ 
إظعط  صالعا  تغث  شغه،  غسارضعظه  طصاق  العقغئ  تاضط 
"غحسرون بأظعط طدطرون لتماغئ اجط سائطاعط طظ 
اقجاشقل". ضما أن طرحح جمععرغا آخر، بعل جعجار، 
تتثث طآخرًا شغ تةمع طظاعخ لطمسطمغظ شغ برغطاظغا 
طع  طاساوظاً  ضان  جعروس  جعرج  بأن  ادساءات  وصثم 
شصث  وأخعاته.  إخعته  طظ  جائ  سارضه  وصث  الظازغغظ، 
صاطعا بإسقن تطفجغعظغ غثغظ حصغصعط وغآغث طظاشسه 

الثغمصراذغ الثي غصش شغ وقغئ أرغجوظا.

سطى المساعى العذظغ أغدا شإن الظاس غثاشعن. بسث 
أن صام طسّطح غمغظغ بصاض ١١ طخطغاً غععدغاً شغ ضظغج 
غععدي شغ بغاسئغرغ، وخض تراطإ لغةث المازاعرغظ 
غرددون: "إظه خطآك" و"الضطمات طعمئ". صئض ساطغظ 
وخض تراطإ إلى السططئ سطى أجاس الثعف والثطإ 
المطغؤئ بالضراعغئ، وغساثثم المعاضغع ظفسعا لاتفغج 
شغ  لطةمععرغغظ  الاخعغئ  سطى  الئغخ  الصعطغغظ 
اظاثابات الاةثغث الظخفغ. وعع غسصث طسغرات تاحثة 
شغ وقغات رئغسغئ، وغتثر طظ طثاذر افجاظإ صائًق 
بسثرغئ: "غرغث الثغمصراذغعن الماطرشعن إغراق بطثظا 
شغ ضابعس طظ الةمعد والفصر والفعضى، ضما تسطمعن. 
إظعط غرغثون شرض اقحاراضغئ سطى بطثظا، وتتعغطظا إلى 
شظجوغق أخرى، وجسض تثودظا طفاعتئ سطى طخراسغعا 
لطمثثرات الممغائ والسخابات الصاجغئ. تفدطعا بالثخعل 
جمغساً! عغا!". إن أظخاره غتئعن عثا الثطاب، وغبغرعط 

إلى عثا الةظعن بتغث غساصثون أظعط شغ تالئ ترب. 
شغ طسغرة تراطإ شغ وقغئ وغسضعظسظ، أجرى طراجض 
طظ ختغفئ الةاردغان طصابطئ طع أتث المآغثغظ الثغظ 
أعطغئ  ترب  عظاك  ضاظئ  أخاه: "إذا  أخئر  بأظه  تفاخروا 
أواجه  شطظ  الثطأ،  الةاظإ  سطى  وضظئ  الئطث  عثا  شغ 
طحضطئ شغ إذقق الظار سطى وجعك". وصث أرجض طآغث 
آخر لاراطإ ١٤ صظئطئ سئر الئرغث شغ تحرغظ افول/أضاعبر 
إلى دغمصراذغغظ بارزغظ وغغرعط طظ طسارضغ تراطإ. 
طع عثه المحاسر غاط إظفاق الضبغر طظ المال طظ صئض 
ضق الطرشغظ، وطظ الماعصع أن تئطس الاضطفئ الظعائغئ 

لقظاثابات ٥ ططغارات دوقر.
أن  الظاس  غرغث  الظاس.  فوعام  "ألسإ  تراطإ:  صال 
وافضبر  وافسزط  افضئر  عع  طا  حغؤًا  أن  غخثصعا 
اإلرعابغغظ  أن  عع  افوعام  عثه  وأتث  إبارة"، 
"الحرصغغظ" طثائؤعن بغظ صاشطئ تدط سثة آقف طظ 
المعاجرغظ الثغظ غمرون سئر المضسغك إلى أطرغضا. 
وجعد  سطى  دلغض  غعجث  وق  طسالمعن،  المعاجرون 
بأظه  وخفه  تراطإ  لضظ  بـ(اإلرعاب)،  لعط  خطئ  أي 
غجو وغرجض آقف الةظعد إلى التثود طع المضسغك. 
افطرغضان  لتماغئ  تراطإ  غصاتض  فتئاسه  بالظسئئ 
الصعى  وطآاطرات  أضاذغإ  طظ  الظجغعغظ  الئغخ 

الحرغرة الاغ تثطر الئقد وتسرق وظائفعط.
غادمظ ظزام التضط افطرغضغ ظزاطًا طظ "الدعابط 
السططئ،  اجاثثام  إجاءة  لمظع  طخممًا  والاعازظات" 

وطظ بط وبسث ساطغظ طظ اقظاثابات الرئاجغئ، ظةري 
طظ  لاشغغر  الفرخئ  إلتاتئ  المثة  ظخش  اظاثابات 
تجب  وغسغطر  الظعاب.  الحغعخ  طةطسغ  سطى  غسغطر 
ولضظ  طظعما،  ضض  سطى  التالغ  العصئ  شغ  الرئغج 
السغطرة  إلى  الظعاب  طةطج  غاتعل  أن  المرجح  طظ 
تثث  إذا  افجئعع.  عثا  اظاثابات  بسث  الثغمصراذغئ 
ذلك شسغصعم الثغمصراذغعن بمطاردة ضرائإ تراطإ 
وشدائتعط سطى أطض طصاضاته، ضما شسض الةمععرغعن 
جغضعن  لعغظسضغ.  طعظغضا  شدغتئ  بسئإ  لضطغظاعن 
الرد طظ الصعطغغظ الئغخ أضبر سظفا، فظعط غساصثون 
أظعط ججء طظ الترب "قجاسادة بطثعط" وتراطإ عع 
الةمععرغعن  اجامر  إذا  ذلك،  وطع  العتغث.  بططعط 
الضعظشرس،  طةطسغ  شغ  أغطئغاعط  سطى  التفاظ  شغ 
شإن عثا جغضعن تأضغثا لصغادة تراطإ وجغخئح أضبر 

 جرأة طظ أي وصئ طدى

تطض سطغظا الثول الماخارسئ شغ الغمظ باخرغتات تثسع 
بسصعل  تساثش  وضأظعا  شغه  المساسرة  الترب  إلغصاف 
الضبغر طمظ ق غثرضعن أن أطرغضا وبرغطاظغا عما الثولاان 
الماخارساان سطى الظفعذ والبروة شغ الغمظ وذلك سئر 
أدواتعط المتطغغظ واإلصطغمغغظ. إن عثه الثسعات إلغصاف 
الترب طا عغ إق لثر الرطاد شغ سغعن الظاس سظ تصغصئ 
الخراع والترب الثائرة شغ الغمظ وتشطغئ سطى طظ غصش 
وراءعا؛ شسطى افرض ق غجال سمقء اإلظةطغج غخرون سطى 
تترغر طثغظئ التثغثة الاغ سادت إلغعا الترب طةثدا 
بسث أن خمثت ظغراظعا لحععر ظاغةئ الدشعط افطرغضغئ 
سطى سمقء اإلظةطغج (دولئ اإلطارات والرئغج عادي)، وطع 
تخرغح عآقء أن السمطغات السسضرغئ شغ التثغثة لظ 
تضعن طظ أجض التسط السسضري ولضظ لطدشط سطى 
التعبغغظ طظ أجض السعدة إلى المفاوضات إق أن أطرغضا 

ق تجال غغر ططمؤظئ إلى تطك العسعد...
شغ  لفزطئ  وتطعل  طئادرة  سظ  طساعطك  ضقم  عظاك 
الغمظ جعاء طظ أطرغضا أو برغطاظغا، وتطك الاخرغتات 
برغطاظغا  تساثثم  تغث  جــعشــاء؛  تخرغتات  عــغ 
جرائط  ضث  اإلظساظغ  بالطابع  المطفعشئ  تخرغتاتعا 
السسعدغئ شغ الغمظ، بغظما تخرح أطرغضا ضثلك داسغئ 
إغران لضش غثعا سظ دسط التعبغغظ. وضطعا تخرغتات 
اباجاز وخثاع وضسإ أخعات شغ اقظاثابات افطرغضغئ، 
لضظ سعدة الرئغج عادي إلى أطرغضا لطمرة الباظغئ غعتغ 
بأن الجغارة لغسئ لمةرد سمض شتعخات ذئغئ، وعع طا 
غاط اإلسقن سظه، بض إظه طظ المرجح أن عظاك ضشعذات 
أطرغضغئ تمارس سطغه لطصئعل بالتض السغاجغ لطغمظ 
الثي ترغثه عغ وسرصطئ دور اإلطارات المعالغئ لقظةطغج، 
وطع ذلك شإن أطرغضا ترغث تفر طاء وجه السسعدغئ 
وإخراجعا طظ الترب شغ الغمظ خاخئ طع ارتفاع وتغرة 
ضث  الئرغطاظغئ  والدشعط  خاحصةغ  اغاغال  صدغئ 
وعثا  الغمظ،  ترب  وططش  المطش  ذلك  شغ  السسعدغئ 
طظ المرجح أن غةسض ضقً طظ أطرغضا وبرغطاظغا تافصان 
سطى تشغغرات شغ السسعدغئ أو شغ ططش الغمظ، وإن لط 
غاط ذلك شمظ الخسإ إصظاع السسعدغئ وتثعا بإغصاف 
الترب دون اإلطارات الاغ تسمض إلرجاع ظفعذ اإلظةطغج 
شغ الغمظ بسث أن أخئح عادي ساججا سظ تتصغص الضبغر 
لعا ضعظه بغث السسعدغئ وأطرغضا وق غساطغع سمض حغء 

إق تثعغش السسعدغئ بإغران وظسرتعا الفارجغئ.
شغ  غطعح  تض  طظ  وطا  طسصثة  الغمظ  شغ  افزطئ  إن 
افشص، وعثا غثحى طظه أن غسمض لافاغئ الغمظ بإبصاء 
ضض ذرف طسغطرًا سطى ججء طظ أججائه، وعثا طا تعثد 
خاخئ  لطسقم  لغثدسعا  اإلظةطغج  سمقء  أطرغضا  به 
باطك الاخرغتات افخغرة الاغ خرح بعا وزغر الثشاع 
ذاتغًا  تضماً  بإسطاء التعبغغظ  طاتغج  جعن  افطرغضغ 
شغ خسثة حمال الغمظ وإسطاء التراك الةظعبغ تضما 

ذاتغا شغ جظعب الغمظ وعضثا.
إن العاجإ سطى أعض الغمظ أن غسمطعا لما غثطخعط طظ 
عثه الخراسات والتروب والمآاطرات الاغ تتاك ضثعط 
وضث بقدعط، وإن ذلك لظ غضعن إق بالسمض إلسادة 
وذلك  والتضمئ،  اإلغمان  أرض  شغ  اإلجقم  جططان 
وتطفأ  حااتعط  تةمع  الاغ  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ 
وتةسطعط  أضئادعط  شطثات  تطاعط  الاغ  الفاظ  ظغران 

 ...غسغحعن المةاسئ والثعف والثطار
رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ
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إلى  غرغفغث  طارتظ  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  لفئ 
المفاوضات  ذاولئ  إلى  الغمظغئ  الةعات  "جغةمع  أظه 
شغ غدعن حعر" وتث سطى "اغاظام الفرخئ طظ أجض 

الاعخض إلى اتفاق بحأن تثابغر لئظاء البصئ".
ورتإ غرغفغث بـ"الثسعات الشربغئ افخغرة لقجاؤظاف 
الفعري لطسمطغئ السغاجغئ، ولقتفاق سطى تثابغر لعصش 
افسمال السثائغئ"، طحثدًا سطى أظه "ق غمضظ أن غضعن 
"جغعاخض  أظه  طآضثا  لطخراع"،  سسضري  تض  عظاك 
خطعات  سطى  لقتفاق  افذـــراف  جمغع  طع  السمض 
الضاربغئ  الظاائب  الغمظغغظ  جمغع  لاةظغإ  ططمعجئ 
طع  السرسئ  وجه  سطى  ولطاساطض  الخراع،  قجامرار 

افزطئ السغاجغئ وافطظغئ واإلظساظغئ".
عثه  "اغاظام  سطى  المسظغئ  الةعات  جمغع  تث  شغما 
التالغئ  جععدظا  طع  بظاء  بحضض  لقظثراط  الفرخئ 
قجاؤظاف المحاورات السغاجغئ سطى وجه السرسئ، طظ 
أجض الاعخض إلى اتفاق سطى إذار لطمفاوضات السغاجغئ، 
بظاء  "تثابغر  أن  إلى  طحغرًا  البصئ"،  لئظاء  تثابغر  وسطى 
البصئ تادمظ سطى وجه الثخعص تسجغج صثرات الئظك 
ططار  شاح  وإســادة  افجــرى،  وتئادل  الغمظغ،  المرضجي 

خظساء الثاضسئ لسغطرة التعبغغظ تالغا". 
اإلسقطغ  طصاض  صدغئ  "إن  غرغفغث:  طارتظ  وصــال 
الظخفغئ  اقظاثابات  وصرب  خاحصةغ،  جمال  السسعدي 

بأطرغضا وراء دسعة وصش الترب بالغمظ".
أطرغضا  دسعة  طظ  اظثعاحه  سثم  سظ  غرغفغث  وأسرب 
لعصش إذقق الظار شغ الغمظ خاخئ أظه ضان شغ واحظطظ 
طآخرا والاصى طسآولغظ عظاك وجرى التثغث سظ أعمغئ 

الثسعة لتض الخراع شغ طصابطئ طع حئضئ "جغ إن إن".
وردا سطى جآال تعل طثى تأبغر صدغئ طصاض خاحصةغ 
وصرب اقظاثابات الظخفغئ افطرغضغئ، صال غرغفث: "أساصث 
أظعا خطغط طظ افطعر الاغ ذضرتعا بخراتئ، أساصث أظه 
ضان عظاك طظث الئثاغئ وطظ طسرشاغ الحثخغئ رغئئ 

صعغئ لطاتعل طظ الترب إلى السقم شغ الغمظ".
ولفئ إلى أن "لثى العقغات الماتثة افطرغضغئ شرخئ 

صعغئ إلظعاء الترب شغ الغمظ".
وأضث شغ العصئ ذاته سطى أن "الثسعات إلظعاء الترب أطر 

واتثاذ خطعات سمطغئ لثلك غسائر أطرا آخر".
وأضاف: "أساصث أن تطك افطعر تفجت طبض عثه الثطعة 
وتفجت المخالح شغ الثول المسظغئ، ولغج شصط شغ 

واحظطظ والمظطصئ بض تاى شغ أوروبا".
دسعة  برغطاظغا  وزراء  رئغسئ  طاي  تغرغجا  أغثت  وصث 
أطرغضا إلى وصش الاخسغث شغ الغمظ، وصث صالئ لطئرلمان 
لعصش  افطرغضغئ  الثسعة  ظثسط  "بالاأضغث  افربساء  غعم 
شغ  الظار  إذقق  لعصش  غضعن  لظ  الغمظ،  شغ  الاخسغث 
أظتاء الئقد تأبغر سطى افرض إن لط غرتضج سطى اتفاق 

جغاجغ بغظ افذراف الماتاربئ".
دسا  صث  بعطئغع،  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وضان 
الغمظ،  شغ  الصاالغئ  افسمال  وصش  إلى  الفائئ،  افربساء 
وصال إن المفاوضات الاغ تصعدعا افطط الماتثة إلظعاء 

الترب افعطغئ غظئشغ أن تئثأ الحعر المصئض.
وشغ بغان، صال بعطئغع إظه غظئشغ أن تضش ترضئ التعبغ 
الماتالفئ طع إغران سظ تظفغث ضربات خاروخغئ وعةمات 
سطى  وإن  واإلطــارات،  السسعدغئ  ضث  طسغرة  بطائرات 
الاتالش بصغادة السسعدغئ أن غاعصش سظ حظ ضربات 

جعغئ شغ ضض المظاذص المأععلئ بالغمظ...

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغ*ـ  ـ 

اقظاثابات الظخفغئ افطرغضغئ ٢٠١٨ 
حسإ طصسط

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 
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ظحر طعصع (سظإ بطثي، البقباء، ٢١ خفر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/٣٠م) خئرا جاء شغه: "عثدت ترضغا بالاثخض 
شغ إدلإ حمالغ جعرغا شغ تال خالفئ الفخائض المسطتئ اتفاق جعتحغ المعصع طع روجغا، بتسإ تخرغتات 
وزغر الثارجغئ الارضغ، طعلعد جاوغح أوغطع. وصال أوغطع شغ طآتمر ختفغ طع ظزغرغه اإلغراظغ وافذربغةاظغ 
الغعم، البقباء ٣٠ طظ تحرغظ افول، إن "ترضغا جاضعن أول الماثخطغظ شغ تال تخرشئ المةمعسات (اإلرعابغئ) 
والرادغضالغئ شغ طتاشزئ إدلإ السعرغئ بحضض طثالش قتفاصغئ جعتحغ". وضاظئ ترضغا تعخطئ إلى اتفاق 
طع روجغا، شغ ١٧ طظ أغطعل الماضغ، غادمظ إظحاء طظطصئ طظجوسئ السقح بغظ طظاذص المسارضئ وطظاذص 
جغطرة الظزام شغ إدلإ. المظطصئ بسمص ١٥ ضغطعطارًا شغ إدلإ و٢٠ ضغطعطارًا شغ جعض الشاب برغش تماة 

الشربغ، وغظص اقتفاق سطى اظستاب الفخائض الرادغضالغئ طظ المظطصئ المافص سطغعا".
: غبئئ ظزام ترضغا أردوغان غعطاً بسث غعم أن طعماه عغ الصداء سطى بعرة الحام، وطتاربئ أعض 

غ

جعرغا المثطخغظ الراشدغظ لتضط ظزام أجث، وطا تخرغح أوغطع وصئطه الضبغر طظ تخرغتات المسآولغظ شغ 
ترضغا إق دلغض واضح سطى أن ظزام ترضغا أردوغان لغج ضاطظا حرغفا لمظع اجاعثاف إدلإ وتماغئ المسطمغظ 
شغ الحمال السعري، بض عع طاآطر وغطسإ دور السخا الشطغزئ شغ تعثغث ضض طظ غفضر شغ الثروج سظ طسار 
جعتحغ الثغاظغ. شأردوغان عع الثي أجئر الفخائض سطى جتإ جقتعا البصغض وترك طساتات تفعق ٨٠٠٠ 
ضغطع طار طربع شرغسئ جعطئ لظزام أجث جغأخثعا بق سظاء وق صاال طاى حاء. وعع اآلن غسمض سطى صدط 
المجغث طظ افراضغ شغ جعرغا لخالح الظزام السعري وتطغفه الروجغ طظ خقل شاح الطرق الرئغسغئ العاخطئ 
بغظ تطإ والقذصغئ وتطإ وتماة وذلك تمعغثًا لاسطغط أضبر طظ بطث طساتئ طتاشزئ إدلإ طظ جعئ الحمال 
لطروس والظزام. إن سثاوة الظزام الارضغ لبعرة الحام وأعطعا افخض أظه بات واضتاً لطةمغع، وأن شخعل عثه 
السثاوة تاضحش أضبر غعطاً بسث غعم، طع خدعع تام لصادة الفخائض الثعظئ الثغظ رضعا بأن غضعظعا طرتجصئ 
سظث الظزام الارضغ الثي غساعط ضافا إلى ضاش طع روجغا وإغران شغ الصداء سطى إدلإ آخر طساصض البعرة. 
لثلك ق بث طظ تترك تصغصغ وواضح لطبعار الحرشاء المثطخغظ لصطع جطعة صادة الفخائض ولاعجغه بعخطئ 
البعرة بما غرضغ اهللا والسمض سطى إجصاط جعتحغ وضض طظ غآغث جعتحغ لاسامر البعرة تاى تتصص أعثاشعا 

بإجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

تركيا تهدد بالتدخل في إدلب 
إذا خالفت (الفصائل المتشددة) اتفاق سوتشي

خرجئ السثغث طظ المزاعرات الراشدئ قتفاق جعتحغ الثغاظغ سصإ خقة الةمسئ شغ طثغظئ إدلإ ورغفعا 
ضفر  بطثات  إلى  إضاشئ  الضراطئ  وتض  تسان  ودغر  ورغان  دبج  تض  وبطثات  أرغتا  طثغظئ  شغ  أبرزعا  وضان 
باصثغط  الحرصغ  الظسمان  طسرة  رغش  وجعاء  صام  ذاته  السغاق  وشغ  الشربغ،  تطإ  برغش  تسال  وضفر  ظاخح 
رجالئ إلى الةغح الارضغ سئر ظصطئ المراصئئ الارضغئ شغ الخرطان غآضثون شغعا رشدعط قتفاق جعتحغ 
وصام  العشث.  طصابطئ  الارضغ  الدابط  رشخ  أن  بسث  الحام  شغطص  لتاجج  الرجالئ  تسطغط  تط  وصث  الثغاظغ، 
وجعاء رغش تطإ ورغش إدلإ والمثغمات باصثغط رجالئ إلى الةغح الارضغ سئر ظصطئ المراصئئ الارضغئ شغ 
اجاضمال  طظ  لعط  وطاظسا  لادتغاتعط  عثرًا  باسائاره  جعتحغ  قتفاق  رشدعط  شغعا  غآضثون  خطعة  صرغئ 

بعرتعط. وصث تط تسطغط الرجالئ لطدابط الارضغ المعجعد شغ ظصطئ المراصئئ.

استمرار المظاهرات الرافضة التفاق سوتشي الخياني في سوريا
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أصثطئ صعات السططئ سطى اساصال وشث طظ تجب الاترغر طظ ضمظعط الثضاعر إبراعغط الامغمغ، سدع المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، أبظاء صغاطه بةعلئ سطى أختاب المخاظع والحرضات شغ 
طثغظئ الثطغض لاعسغاعط سطى آبار صاظعن الدمان اقجاماسغ الثي تسسى السططئ لفرضه بالصعة سطى الظاس. 
إن عثه الفرسعظغئ شغ السطعك تآضث تصغصئ عثه السططئ الاغ تثحى أن غسمع الظاس خعت تمطئ الثسعة 
والمثطخغظ طظ أبظاء شطسطغظ، الثغظ غائظعن صداغاعط وغتغطعظعط بالظخح واإلرحاد، ولع ضاظئ السططئ 
عثا  أن  ذمسعا،  غمضظ  ق  الاغ  التصغصئ  لضظ  تةةعا،  لصثطئ  الظاس  طخطتئ  الصاظعن  عثا  طظ  ترغث  بتص 
الصاظعن إظما أرادته السططئ لسرصئ أطعال الظاس وإشصار الئقد. وإن تجب الاترغر جغئصى تارجًا أطغظا لقجقم، 
غخثع بالتص وق غثحى شغ اهللا لعطئ قئط، وإن اساصال تمطئ الثسعة الثغظ غظضرون سطى السططئ جرائمعا 
بتص شطسطغظ وأعطعا، لظ غجغث التجب إق إخرارا وبئاتا، وأعض شطسطغظ صث خئروا السططئ وخئروا شسادعا... 

شثغر لطسططئ أن تضش سظ جرائمعا، صئض أن غأتغ غعم ق طرد له إن ضاظعا غسصطعن!

الاغ  الرباسغئ  الصمئ  طثرجات  أّن  ختفغ:  بغان  شغ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أّضث 
سصثت شغ إجطظئعل الارضغئ السئئ الماضغ لئتث المطش السعري؛ أبئائ ضضض المآتمرات والطصاءات طظث 
سطى  الصداء  شغ  الشرب  لمثططات  وتمرغرًا  الحام؛  فعض  تثثغرا  إقّ  تضظ  لط  أظعا  اآلن؛  وتاى  اظطقصاعا 
البعرة؛ وإسادة أعطعا إلى بغئ الطاسئ افطرغضغ؛ الثي داشع بحراجئ سظ سمغطه ذاغغئ الحام؛ وق زال غسغر 
سظعان  تتئ  والاثثغر  الادطغض  طظ  العائض  الضط  إلى:  الئغان  ولفئ  جثغث.  طظ  تثوغره  إسادة  ذرغص  شغ 
تصظ الثطاء وإظعاء المساظاة، وأن طخغر ذاغغئ الحام غتثده الحسإ السعري، وتساءل الئغان: ألط تتثد 
طزاعرات الحسإ السعري طخغر الطاغغئ طظث بماظغ جظعات؟ ألغج المةامع الثولغ عع طظ دسمه وطظسه 
طظ السصعط لغصش بثلك ضث إرادة الحسإ السعري؟ ضما أوضح الئغان: أن أخطر افدوار طا غطسئه الظزام 
الارضغ، وتزاعره بالترص سطى تماغئ المسطمغظ شغ الحمال السعري المترر؛ بغظما غسعق الظاس لطثبح، 
والمظاذص لطاسطغط، طاسائق: أغظ تطإ وطظاذص خفخ الاخسغث؟ الاغ جطمئ بمحارضئ طظ صادة الفخائض 
طظ  واعط  أظه:  سطى  الاأضغث  إلى  الئغان  وخطص  الارضغ؛  الظزام  سظث  طرتجصئ  أخئتعا  الثغظ  المرتئطغظ؛ 
غزظ أن الشرب الضاشر غسئأ بمخغر أعض الحام تاى لع تمئ إبادتعط؛ وواعط طظ غزظ أن التض السغاجغ 
افطرغضغ جعف غظعغ طساظاة أعض الحام، وعثه تعظج وطخر أطبطئ تغئ. شغ المصابض، شإن إظعاء طساظاة 
أعض الحام وجمغع المسطمغظ ق تضعن إق بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة بحرى رجعل اهللا 

؛ فن المساظاة جئئعا التصغصغ إصخاء حرع اهللا سظ الثولئ والمةامع.

ظّزط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش بسث خقة الةمسئ 
طزاعرات وطسغرات شغ طثاطش المساجث شغ الساخمئ 
دضا ضث المساعثات الثغاظغئ الاغ أبرطعا ظزام تسغظئ؛ 
والاغ تسمح لطعظث باجاثثام طعاظأ بظشقدش ضظصاط 
سئعر لعا. وصث وخش الماتثبعن شغ المزاعرات عثا 
جغاجغ،  إشقس  بأظعا  المثطرة  المساعثات  طظ  الظعع 
وصالعا إن التضعطئ شصثت دسط الظاس وبصاعط بسئإ 
اقجائثاد المسامر والثي ق ظعاغئ له وغرق الظزام شغ 

الفساد والصمع، ولضغ تخض تسغظئ إلى السططئ طرة أخرى، شإظعا ق تدغع أغئ شرخئ إلرضاء أجغادعا افجاظإ. 
الثغمصراذغئ  بالسغاجئ  ُغسمى  لما  الماضغئ  البقبئ  السصعد  شغ  الرئغسغ  الحسار  إن  أغدا  الماتثبعن  وصال 
لطضاشرغظ  طقئما  طةاق  بظشقدش  جسض  طما  السططات"؛  طخثر  جمغسا  عط  "السطماظغعن  عع  التاضمئ  لطظثئئ 
الرأجمالغغظ، طظ أجض شرض عغمظاعط اإلصطغمغئ وجغطرتعط سطى طعاردظا وطعاصسظا اقجاراتغةغئ لمخطتاعط 
اقصاخادغئ والسغاجغئ. ضما دسا الماتثبعن المسطمغظ إلى رشخ السغاجئ الفاحطئ لةئعئ سعاطغ، والاعتث 
تتئ الصغادة المثطخئ لتجب الاترغر شغ الضفاح طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة المعسعدة، وصالعا إن دولئ 
الرأجمالغغظ،  الضاشرغظ  عغمظئ  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  جاتمغ  الاغ  وتثعا  عغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
اقجاراتغةغئ.  وطعاردظا  واصاخادظا  جغحظا  سطى  العغمظئ  طظ  طضظاعط  الاغ  المساعثات  ضض  طسعط  وجاطشغ 
وصئض ذلك ضطه، جاعتث الثقشئ المعارد العائطئ لفطئ تتئ راغئ الاعتغث، وتضسر سظص الحرغك افطرغضغ ـ 

ُ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾. الئرغطاظغ ـ العظثي. غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َولَْن جَيَْعَل ابَّ

الثول  وجمغع  غععد  وضغان  وبرغطاظغا  فطرغضا  طةاقً 
ُبصسٍئ  أي  شغ  دوٍر  أي  لعط  غضعن  بأّن  اقجاسمارغئ 
طظ بصاع السالط اإلجقطغ، وذلك باجاؤخال العجط 
وإجصاط  الُمساسمرة،  الثول  لعثه  السمغض  السغاجغ 
طظ  افجظئغ  الظفعذ  وضظج  السمغطئ،  افظزمئ  عثه 
بقد المسطمغظ ضظسًا ظعائغًا إلى غغر رجسئ، ﴿َويَُقولُوَن 

 ﴾ن يَُكوَن َقِريًبا
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع َم

غثثم  بأّظه  حك  ق  الاطئغع  طعضعع  شغ  لئرغطاظغا 
والاغ  افوجط،  الحرق  شغ  الئرغطاظغئ  السغاجات 
دور  لعا  غضعن  فن  الاطئغع  عثا  خقل  طظ  تسسى 
صداغا  شغ  فطرغضا  الاابسئ  الثول  جاظإ  إلى  ُطعط 

المعمئ. المظطصئ 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  دولئ  لضّظ 
طظعاج الظئعة الصادطئ صرغئًا بإذن اهللا تسالى لظ تثع 

والثي ق غصض خطعرة سظ وسث بطفعر المحؤعم؛ بض 
صدغئ  تخفغئ  ذرغص  سطى  العسث  لعثا  طضمض  إظه 
اتفاق  بسث  وتاابسئ  شطسطغظ.  المئارضئ  افرض 
أوجطع اقساراشات وطساعثات السقم طع ضغان غععد؛ 
بغروت  صمئ  وضاظئ   ،١٩٩٤ سربئ  وادي  اتفاق  شضان 
السربغئ  الثول  تضام  شغعا  أجمع  الاغ   ٢٠٠٢ السربغئ 
سطى اقساراف بضغان غععد، بط ضاظئ صمئ الزعران 
ظادت  والاغ  ٢٠١٨؛  السام  عثا  شغ  إجطظئعل  وصمئ 
غععد  ضغان  بةاظإ  شطسطغظغ  ضغان  بإصاطئ  خراتئ 
حغء  وظسغان   ١٩٦٧ جظئ  المشاخئئ  افرض  سطى 

اجمه شطسطغظ الاارغثغئ أو الحرسغئ!!
لصث تثطض عثه المآاطرات والثغاظات فرض افصخى 
والمسرى شاح السفارات طع بسخ افظزمئ شغ السالط 
أطظغ  وتئادل  تةارغئ،  سقصات  وإصاطئ  اإلجقطغ، 
وزغارات  بصاشغئ  ووشعد  طحارك،  دشاع  وطساعثات 
طائادلئ طع ضغان غععد؛ ضان آخرعا زغارة رئغج وزراء 
ضغان غععد إلى طسصط ولصاؤه طع السططان صابعس، 
وأغدا زغارة وزغرة البصاشئ والرغاضئ الغععدغئ طغري 
رغشغش، ٢٠١٨/١٠/٢٩ أبع ظئغ سطى رأس وشث رغاضغ 
غععدي، وعااشعا الظحغث العذظغ لضغان غععد وضثلك 

زغارة طسةث الحغت زاغث بظ جططان شغ أبع ظئغ.
وخااطا ظصعل: إن طا غسمى الغعم بالسقم والعئام طع 
ضغان غععد لغج إق وعٌط وجراب ضاذب ق غطئث أن 
شغ  راجثئ  جثور  أغئ  له  تعجث  ق  فظه  جرغسا؛  غجول 
حسعب المظطصئ. وصث خرح أضبر طظ طسؤعل غععدي 
تغث  ظاظغاعع،  العزراء  رئغج  طظعط  التصغصئ؛  بعثه 
صال: "...إن السائص أطام تعجغع السقم شغ المظطصئ، 
(إلجرائغض)،  السربغئ  الحسعب  طساداة  شغ  غضمظ 
ألصاعا  ضطمئ  شغ  وأضاف  دولعط".  صادة  شغ  ولغج 
شغ الضظغسئ، ٢٠١٧/١١/٢٢، بمظاجئئ الثضرى افربسغظ 
لجغارة السادات لضغان غععد: "إن السصئئ الضئرى أطام 
تعجغع السقم ق تسعد إلى صادة الثول تعلظا، وإظما 
والثي  السربغ  الحارع  شغ  السائث  السام  الرأي  إلى 
تمبض  دطاغ  لشسض  ذعغطئ  جظعات  خقل  تسرض 
بسرض خعرة خاذؤئ وطظتازة سظ دولئ (إجرائغض)". 
وأضمض صائق: "تاى بسث طرور السحرات طظ السظعات، 
الاترر  جثًا  غخسإ  الةغعلعجغئ،  الطئصات  غرار  وسطى 
تصغصاعا  سطى  (إجرائغض)  وسرض  الخعرة  تطك  طظ 

وبعجععا الةمغض والتصغصغ".
سقصات  غععد  شغعا  أصام  الاغ  المظاذص  جمغع  إن 
الحسعب  صئض  طظ  صئعل  شغعا  غعجث  ق  التضام؛  طع 
بض  التضام..  أشسال  سظ  رضا  وق  المساعثات،  لعثه 
إن الغععد ق غةرؤون سطى السغر شغ أغئ ساخمئ طظ 
طساسارة..  أجماء  وق  تراجات  دون  السعاخط  تطك 
طظ  طرشعض  السقم  أن  سطى  جاذع  دلغض  وعثا 
جاجئ  غثرضه  الثي  الباظغ؛  وافطر  الحسعب..  صئض 
المسطمغظ  تضام  وغثرضه  الشرب،  وجاجئ  غععد 
طآصئ  اجاسماري  طحروع  عع  غععد  ضغان  أن  عع 
السالط  شغ  التاضمئ  افظزمئ  بئصاء  وطربعط  طرععن 
اإلجقطغ، شإذا زالئ افظزمئ زال عثا الضغان تطصائغا، 
ولظ تساطغع ضض دول السالط أن تتمغه فظه طتاط 
بصسئ  سطى  وطصام  اتةاه..  ضض  طظ  اإلجقطغ  بالسالط 
عغ ججء طظ سصغثة ططغار وظخش المطغار تعحك أن 

 تفغص وتظعخ طظ جئاتعا

الةسط الشرغإ (الةربعطئ) طظ اقجاصرار شغ جسثعا 
جماعغر  صئض  طظ  سثغثة  طتاوقت  وتثبئ  التّغ، 
التضام  طآاطرات  أن  إق  إلخراجه،  اإلجقطغئ  افطئ 
لطثول  افطر  عثا  غعضطعا  بأن  لطحسعب؛  وتدطغطعط 
المتغطئ صث تال دون افطئ، ودون الصداء سطى عثا 
طع  بالاآطر  الضاشر،  الشرب  وضع  شصث  المست.  الضغان 
وضسعا  التضام؛  طظ  وسمقئعط  الخعغعظغئ  الترضئ 
افطر  شرض  إلى  تآدي  طساصئطغئ  وخططا  براطب 
العاصع والصئعل بعثا الضغان المست، وجسطه ججءًا طظ 
بصغ  افطر  عثا  لضظ  السغاجغئ،  المظطصئ  طظزعطئ 
ذغ الضامان، ولط غةرؤ تضام المسطمغظ شغ الئثاغئ 
بالمةاعرة والاخرغح به، رغط اجامرار المآاطرة شغ 
الثفاء... شصث أراد زسغط الصعطغئ السربغئ سئث الظاخر 
تمرغر خفصئ الصرن شغ بثاغئ الثمسغظات (١٩٥٣)؛ إق 
أن المزاعرات السارطئ اظططصئ طظ غجة عاحط ضث 
تترضات سئث الظاخر؛ طما أدى إلى اجاحعاد السحرات 
سطى أغثي بظغ جطثتعط طظ الةغح المخري، وشحض 
المحروع وتط تأجغطه. وضاظئ عظاك طتاوقت لارتغإ 
أن  إق  غععد،  وصادة  افردن  تضام  بغظ  طسغظ  وضع 
تالئ الخراع السغاجغ بغظ الصعى الشربغئ سطى افرض 
شغ  الحسإ  لثى  الشطغان  وتالئ  شطسطغظ،  المئارضئ 
سطى  تاى  غاةرؤون  ق  افردن  تضام  جسطئ  افردن، 

إظعار الطصاءات بغظعط وبغظ غععد.
المتغط  بغظ  جطط)  وق   - ترب  (ق  تالئ  ظطئ  لصث 
الفارة،  عثه  ذعال  صائمئ  غععد  وضغان  اإلجقطغ 
ضغان  طع  بالمخالتئ  الاضطط  سطى  التضام  غاةرأ  ولط 
جظئ  أضاعبر  ترب  بسث  إق  بالافاوض  تاى  أو  غععد 
بط  الصثس،  بجغارة   ١٩٧٧ جظئ  السادات  وصغام   ١٩٧٣
ذلك  بسث   .١٩٧٨ جظئ  دغفغث  ضاطإ  طساعثة  تعصغع 
سمطغئ  وبثأت  شحغؤا،  حغؤا  تاضحش  الثغاظات  بثأت 
لصث  غععد...  ضغان  طع  والخطح  بالافاوض  المةاعرة 
المتغط  أظزمئ  طظ  الزاعرة  الثطعات  أولى  ضاظئ 
السربغ طا جرى جظئ ١٩٨٢ شغ طآتمر الصمئ السربغ شغ 
السسعدي  المطك  طئادرة  صئعل  وتط  (شاس)،  الةجائر 
غععد...  طع  والافاوض  السقم  طئثأ  بصئعل  شعث 
طع  سقصاتعا  إسادة  إلى  الاترغر  طظزمئ  سمثت  بط 
طخر ١٩٨٣؛ الاغ صطساعا اتاةاجا سطى ضاطإ دغفغث، 
جظئ  وشغ   ،١٩٨٢ لئظان  سطى  غععد  ترب  بسث  وذلك 
طظزمئ  وصادة  افردن  صادة  بغظ  تعاشص  تخض   ١٩٨٥
الاترغر طظ أجض السغر شغ ذرغص الافاوض طع ضغان 
غععد لتض صدغئ شطسطغظ؛ سظ ذرغص وشث طحارك 
سثة  سصئات  واجعئ  افطعر  أن  إق  شطسطغظغ؛  أردظغ 
ولط تسامر، وظطئ افطعر تاى صئطئ طظزمئ الاترغر 
بمئادرة وزغر خارجغئ أطرغضا جعرج حعلاج وذلك شغ 
طآتمر الةجائر ١٩٨٨؛ شصئطئ اقساراف بصرار ٢٤٢ وتثطئ 
شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  طظ  افضئر  الةجء  سظ 
طصابض إصاطئ دولئ شطسطغظغئ سطى تثود ١٩٦٧، وبسث 
افطط  عغؤئ  إلى  الاترغر  طظزمئ  رئغج  ذعإ  ذلك 
ظفسه،  السام  شغ  الحعغر  الثطاب  وألصى  الماتثة، 
طع  بالسقم  صئعله  الماتثة  افطط  طظئر  سظ  وأسطظ 
غععد سطى أجاس الصرار الثولغ ٢٤٢، وظئث (اإلرعاب) 
و(السظش). بط تاابسئ افطعر بسث عثه المرتطئ بحضض 
جرغع شضان طآتمر طثرغث لطسقم ١٩٩١، بط طئاتبات 
أوجطع بط الاعصغع سطى اتفاق أوجطع المحؤعم ١٩٩٣، 

تامئ: بسث جئسغظ ساطا طظ تظفغث وسث بطفعر؛ بإصاطئ ضغان غععد ...

تامئ ضطمئ السثد: طعجئ تطئغع خطغةغئ خغاظغئ جثغثة طع ضغان غععد

٢٠١٧. وسقوة سطى ذلك، شإن السغاجات افطرغضغئ طظث 
سعث جغاد بري وتاى اآلن ق تسظى إق باجاشقل طعارد 
افطرغضغئ  الصعات  عجغمئ  وطع  ذلك،  وطع  الخعطال. 
شغ الخعطال بسئإ اجاةابئ المسطمغظ سطى الخسغث 
السالمغ لطاعتغث تتئ راغئ "الةعاد لطرد المتاطغظ"، 
شصث تسرضئ أطرغضا لقعاظئ سطى الرغط طظ أجطتاعا 
الماطعرة وتثرغئعا سطى الاضظعلعجغا الفائصئ شغ الترب 

طصارظئ بأجطتئ المةاعثغظ.
وطظث ذلك التغظ، غغرت أطرغضا تضاغضاتعا واجاثثطئ 
بثق طظ ذلك الثسعة إلى إخقح الثغمصراذغئ والتضط 
جععره  شغ  غسظغ  وعثا  الخعطالغئ.  المآجسات  شغ 
أن أطرغضا تتاول أن تحعه الحسإ الخعطالغ بالبصاشئ 
والصغط الشربغئ السطماظغئ السمغصئ بتغث تضعن ععغاه 
الحرغرة  أعثاشعا  ولاتصغص  تماطا،  طحععًئ  اإلجقطغئ 
تساثثم أطرغضا طآجساتعا المالغئ، بما شغ ذلك، سطى 
جئغض المبال ق التخر، خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ 
القزطئ  بافطعال  الخعطالغئ  التضعطئ  غثسمان  الطثغظ 
لثسط الظزام وضمان أن غظفث إرادتعا وتظفغث جغاجاتعا 
لخظثوق  الرئغسغ  الثور  شإن  ولثلك،  الخعطال.  شغ 
الظصث والئظك الثولغغظ عع اقظثراط شغ السغطرة سطى 
الثولئ وشرض السغاجات وسثم اقساظاء بحآون أعض 
الخعطال، وضما تط تأضغثه شغ ٢٠١٧ سظثطا ضان أضبر طظ 
٦ ططغعن طظ أعض الخعطال غعاجععن طةاسئ حثغثة 
بسئإ إتثى التروب الطعغطئ الاغ صادتعا أطرغضا باجط 
تروب  أظعا  عغ  التصغصئ  ولضظ  و(الاطرف)  (اإلرعاب) 

السمالئ والعضالئ الاغ تعثف إلى ظعإ الئقد!
طظ العاضح تماطا أن أطرغضا وطآجساتعا المالغئ لغسعا 
شصط أسثاء لطخعطال ولضظ أغدا لضغظغا الاغ أصرت طآخرا 
طصارتات  غسضج  الثي   ٢٠١٨ المالغئ  صاظعن  طحروع 
خظثوق الظصث الاغ أشدئ إلى إظعاك الظاس شغ المجغث 
طظ أظماط التغاة المظضعبئ بالفصر! والتض افضبر إلتاتا 
عع أن تصطع الخعطال وضغظغا وأشرغصغا بأجرعا سقصاتعا 
طع عثه المآجسات الشربغئ طبض خظثوق الظصث والئظك 
الثولغغظ الاغ تثاشع سظ السغاجات الرأجمالغئ السطماظغئ 
اتادان  ذلك،  طظ  وبثق  ضتطعغات!  الماظضرة  الساطئ 
شضرة الثسعة إلى الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ولظ تدمظ 
الثقشئ ظعدئ أشرغصغا التصغصغئ شتسإ، بض جاطرد أغدًا 
المساسمرغظ السطماظغغظ، وبالاالغ تساسغث أشرغصغا أططعا 

 وتظفص إطضاظاتعا سطى ذرغص الطمأظغظئ واقزدعار
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا

لط تضظ الخعطال سطى طثى بقبئ سصعد تصرغئاً طآعطئ 
الاابسئ  الثولغئ  الاظمغئ  طآجسئ  أطعال  سطى  لطتخعل 
الظصث  وخظثوق  لطئظك  تثغظ  فظعا  الثولغ  لطئظك 
ططغعن دوقر ضةجء طظ دغظ  بأضبر طظ ٨٠٠  الثولغغظ 
صغماه ٥,٥ ططغار دوقر، طسزمه شعائث ربعغئ وسصعبات 
طساتصئ لطثول الماسثدة افذراف، والثائظغظ البظائغغظ 
أطرغضا  صغادة  وطع  الماضغ.  الصرن  بماظغظات  طظث 
سعث  خقل  بحثة  الئقد  أصرضئ  الاغ  تطك  بغظ  طظ 
الرئغج المعالغ فطرغضا طتمث جغاد بري، بالاالغ، شإن 
المآجسات الممطعضئ فطرغضا تحارك شغ طةمعسئ طظ 
الخعطال  دغعن  حطإ  طظ  لطاتصص  اإلخقح  سمطغات 

وبثء إخثار صروض جثغثة!
لصث آتئ الةععد المظسصئ ذعغطئ افجض بغظ طا غسمى 
خظثوق  وطسآولغ  الةثغثة"  الخعطال  بـ"تضعطئ 
الظصث والئظك الثولغغظ الساططغظ شغ طصثغحع بمارعا، 
اجاعشئ  صث  الخعطال  بأن  طآخرًا  الاصارغر  أشادت  شصث 
السالمغئ  لطخظادغص  الـ٢٧  اقتاغاجات  جمغع  بالضاطض 
الاابسئ لخظثوق الظصث الثولغ الاغ ضاظئ طحارذئ طظ 
دالسان،  (رادغع  المساتصئ  دغعظعا  طظ  الاثفغش  أجض 
الثولغ  الئظك  واشص  ذلك،  سطى  وسقوة   .(٢٠١٨/٠٩/٢٢
لطخعطال  طظح  حضض  سطى  دوقر  ططغعن   ٨٠ دشع  سطى 
لامعغض إخقتات المالغئ الساطئ، وعع طا غمبض أول دشسئ 
لتضعطئ الئقد المظضعبئ بالخراع خقل ٣٠ ساطا، وشصا لما 

ذضره الئظك الثولغ (رادغع دالسان، ٢٠١٨/٠٩/٢٧).
الخعطال عع بطث ذو أغطئغئ طسطمئ وغصع ضتغئ الخراع 
اقجاسماري الشربغ بغظ أطرغضا وأوروبا وخاخئ برغطاظغا 
العائطئ  الطئغسغئ  طعاردعا  وظعإ  السغطرة  أجض  طظ 
وخاخئ الظفط واجاثثام طخإ الئتر افتمر. وازداد 
العضع جعءا بسث جصعط طتمث جغاد بري سمغض أطرغضا 
شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ١٩٩١. وبما أن بطبغ الخعطال 
ضعظعضع  افطرغضغغظ  الظفط  لسمالصئ  خخخئ  تصرغئا 
واطعضع وحغفرون وشغطغئج شغ السظعات افخغرة صئض 
طتمث  فطرغضا  المعالغ  الخعطالغ  بالرئغج  اإلذاتئ 
جغاد بري وجادت الفعضى لثى افطئ، وطظ أجض إظصاذ 
إرجال  بعش  إدارة  صررت  الاساعطغئ،  الحرضات  تصعق 
الاغ  اجابماراتعا  لتماغئ  (اقتاقل)  افطرغضغئ  الصعات 
تتمغ  بأظعا  تظضرت  والاغ  الثوقرات  طقغغظ  صغماعا 

حتظات المساسثات إلى الخعطال.
إن صئدئ أطرغضا وظعئعا الخعطال ق غجاقن باباغظ طع 
طتمث سئث اهللا "شارطاجع" طتمث ضرئغج تالغ طظث سام 

أطرغضا تحثد الثظاق سطى الخعطال 
سظ ذرغص خظثوق الظصث والئظك الثولغني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغ ظاخعرو سطغ*ـ 

حزب التحرير/ والية بنغالدش
مظاهرات ومسيرات ضد المعاهدات الخيانية

التي أبرمتها حسينة مع الهند

قمة إسطنبول الرباعية 
هي لتمرير مخططات الغرب للقضاء على ثورة الشام

السلطة الفلسطينية تعتقل وفدا من حزب التحرير في فلسطين
ضمن جولة له لتوعية الناس على آثار قانون الضمان االجتماعي

جط
طار



افربساء ٢٩ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ٢٠٧

المسطمغظ  جغعش  صادة  تدعر  الاترغر  تجب  اجاظضر 
وطظعط طمبض سظ الةغح الئاضسااظغ المسطط، لمآتمر 
طضاشتئ  تعل  افول/أضاعبر  تحرغظ  طظاخش  دولغ 
عغؤئ  رئغج  بدغاشئ  السظغفئ)،  الماطرشئ  (المظزمات 
افرضان افطرغضغئ، الةظرال جعزغش داظفعرد، شغ وقغئ 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  وصال  افطرغضغئ،  طارغقظث 
الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ: بات واضتا 
أن أطرغضا تساثثم جغعش المسطمغظ طظ خقل صغادتعا 
لاظفغث  وطرتجصئ  ضاربئ  ضصعات  والسسضرغئ،  السغاجغئ 

طحارغسعا اقجاسمارغئ وخخعخا شغ السالط اإلجقطغ، وأضاف الئغان أن طفععم (اإلرعاب) شغ الصاطعس الثولغ 
لمضاشتئ  طآتمر  إلى  الةغعش  تطك  صادة  أطرغضا  تثسع  وتغظ  اإلجقم،  غسظغ  بسغاجاتعا،  أطرغضا  خطاه  الثي 
(اإلرعاب)، شالمسظى التصغصغ لعثا المآتمر عع طضاشتئ اإلجقم ق غغر. ضما تثر الئغان الدئاط المثطخغظ شغ 
الةغح الئاضسااظغ طظ أن غضعظعا جعماً شغ ضظاظئ تراطإ! أو ضاغئئ شغ جغح (بقك ووتر ورغمعظث دغفغج) 
لمقتصئ إخعان السصغثة واإلجقم! طظئعا إغاعط بصعله: اسطمعا أن ذلك عع طا غراد لضط، شاقظجقق ظتع العاوغئ 
غئثأ بجّلئ بسغطئ، والثغاظئ ضضرة البطب، تئثأ خشغرة وتظاعغ ضئغرة، شاثارضعا أطرضط وخثوا سطى أغثي صادتضط 
وتاجئععط، وخاط الئغان داسغا الةغح لاسطغط صغادة الئقد لمظ غساتصعا طظ المثطخغظ، وإسطاء الظخرة لتجب 

الاترغر طظ أجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، سج الثظغا وشقح اآلخرة.

ظاظغاعع  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  صام 
غعم  صابعس  والاصى  ُسمان  إلى  بجغارة 
وزغرة  رغشغش  وصاطئ   .٢٠١٨/١٠/٢٦
بجغارة  غععد  ضغان  شغ  والرغاضئ  البصاشئ 
 ٢٠١٨/١٠/٢٨ غعم  ظئغ  أبع  إطارة  إلى 
رغاضغ  شعز  بسث  غععد  ضغان  ظحغث  وسجف 
طظه حارك شغ ألساب رغاضغئ عظاك. وأسطظ 
غععد  ضغان  شغ  اقتخاقت  وزغر  صرا  أغعب 
تعل  دولغ  طآتمر  لتدعر  دبغ  غجور  أظه 
وأسطظ   .٢٠١٨/١٠/٢٩ غعم  اقتخاقت 
جغجور  أظه  الضغان  عثا  شغ  الظصض  وزغر  ضاتج 
لتدعر  المصئض  افجئعع  سمان  جططظئ 
ظزغره  طظ  بثسعة  الثولغ  الظصض  طآتمر 
السماظغ. بغظما تعجه وشث رغاضغ طظ ضغان 
لطةمئاز  السالط  بطعلئ  شغ  لطمحارضئ  غععد 

 ٢٠١٨/١٠/٢٩ غعم  الغععدغئ  بعجئ  جروزالط  ختغفئ  ذضرت  ظفسه  العصئ  وشغ  صطر.  شغ  جاصام  الاغ 
السسعدغئ  أن  الختغفئ  وذضرت  دوقر.  ططغعن   ٢٥٠ بصغمئ  تةسج  أجعجة  لطسسعدغئ  باع  الضغان  أن 
ولظثن  واحظطظ  شغ  أجرغئ  الاغ  اقجاماسات  شغ  اقجاراتغةغئ  السسضرغئ  المسطعطات  تئادق  غععد  وضغان 
طاطعرة  تةسج  أجعجة  سطى  تصرغئا  سام  صئض  تخطئ  صث  اإلطارات  دولئ  وأن  أوروبغ،  وجغط  خقل  طظ 
الشرب  فجظثة  وشصا  تسمض  الثول  عثه  أن  غسظغ  ضطه  عثا  إن  غععد.  ضغان  طظ  تثغبئ  اجاطقع  وذائرات 
الضاشر المساسمر، الثي غترص سطى بصاء ضغان غععد وتصعغاه، وجسض الثول السربغئ تسارف به وتطئع طسه 
طردوا  أظعط  ذلك  طسه؛  وغاساوظعن  غععد  ضغان  طع  طاخالتعن  افخض  شغ  شعط  السرب  تضام  أطا  سقظغئ. 
طع  الاطئغع  شغ  تاسابص  الثطغب  دول  شإن  ولعثا  إلغعا.  ورضظعا  اقجاسمارغئ  الشرب  دول  طع  الاساطض  سطى 
بغعتعط  وغعثم  شطسطغظ  شغ  المسطمغظ  أبظاء  طظ  السثغث  غعطغا  وغساصض  وغةرح  غصاض  الثي  غععد  ضغان 
وغخادر أراضغعط وغثاعط المسةث افصخى لغصغط شغه عغضطه المجسعم، وتضام الثطغب ق غعمعط ضض ذلك، 
شغصعطعن بضض وصاتئ بسمطغات الاطئغع طع الضغان الشاخإ فرض المسطمغظ. وخثق رجعل اهللا  سظثطا 

ع ما شئت». ي فاص صال: «إذا ل ت

طثى المضر الثي طضره الظزام الارضغ بتص أعض الحام 
وبعرتعط الاغ صررت طخغر افجث وظزاطه طظ أول غعم 
سظثطا خثتئ التظاجر "الحسإ غرغث إجصاط الظزام"، 
ولضظ  وافســـراض،  الثطاء  ذلك  جئغض  شغ  وصثطئ 
الارضغ  الظزام  سطى  لغج  والطعم  عظا  لغسئ  الصدغئ 
بالحام،  ذفض  فخشر  والمضحعف  المفدعح  السمغض 
صرارعط  رعظعا  الثغظ  المرتئطغظ  الفخائض  لصادة  بض 
السطماظغ  الارضغ  الظزام  إلى  حسئعط  بعرة  وطخغر 
الظزام  الظزام السعري، عثا  سظ  ق غصض إجراطاً  الثي 
الارضغ الثي شاح صعاسثه السسضرغئ لدرب المسطمغظ 
شغ السراق وجعرغا وطظ صئطعط شغ أششاظساان، شضغش 

لعآقء أن غصعدوا بعرة سزغمئ ضبعرة الحام؟!
صئض  الخثغص  طظ  والثثاع  المضر  عثا  ضض  طع  لضظ 
تاضظئ  وعغ  افطئ  أن  الخثر  غبطب  طا  أن  إّق  السثو 
البعرة وطظئسعا وأجعا وأجاجعا صث تظئعئ لما غتاك 
لعا بسث أن خرج سطغعا تجبعا افطغظ سطغعا والرؤوف 
ظثغرًا  أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث  الاترغر  تجب  بعا؛ 
شغ  اإلجقم  أطئ  غا  أن  شغعا  وغخغح  غتثرعا  سرغاظًا 
الحام صعطغ واظفدغ سظك غئار الثل الثي ارتداه لك 
الصرغإ والئسغث، شضان له الثور الضئغر شثرجئ وطفت 
وتطالإ  والثثاع  المضر  طآتمرات  تسصط  الساتات 
إلى  تعجعئ  بض  شتسإ  عثا  لغج  البعرة،  باجامرار 
ظصاط المراصئئ الارضغئ ترجض الرجائض إلى صادة ترضغا 
وأن  الثفاء  شغ  غتاك  لما  جثًا  واسعن  أظظا  وجغحعا 
طآتمرات  طظ  صئطه  طا  طّر  ضما  غمر  لظ  عثا  جعتحغ 
صثائش  تسث  الاغ  طراصئاضط  ظصاط  وأن  وطآاطرات، 
وأظظا  لعا،  بتاجئ  لسظا  اآلطظغظ  سطى  وغاراته  الظزام 
الظزام  إجصاط  عثف  وأن  والرد،  السّث  سطى  صادرغظ 
له  شإن  ضئا  وإن  افخغض  الفرس  وأن  تاضرًا  زال  طا 
سعدة طغمعظئ صرغئًا بإذن اهللا، وأن الحام ضاظئ وطا 
تجال سصر دار اإلجقم، وأن افطض غظمع وغضئر ذالما 
أظه ُغسصى بماء اإلغمان، وأن اإلجقم سائث طعما تضئر 

الماضئرون وساظث المساظثون.
أن  تسطمعا  أن  سطغضط  الحام!  شغ  المسطمعن  أغعا 
العسغ الثي تحضض لثغضط غسائر خثرة سزغمئ أطام 
تمرغر المآاطرات وداشساً طعماً لطسمض، شق ترضظعا إلى 
غرغثون  الثغظ  المثادسغظ  إلى  ترضظعا  وق  الزالمغظ 
تدتغاتضط،  تساب  سطى  حثخغئ  طضاجإ  تتخغض 
تتطغط  شغ  سقه  شغ  جض  اهللا  بسث  افطئ  أطض  شأظاط 
الصغعد وإزالئ السعائص أطام اجامرار البعرة ووخعلعا 
إلى عثشعا الثي خرجئ طظ أجطه، وق تسامسعا إلى 
شإظعط  الثطاء  تصظ  سظ  غتثبعظضط  الثغظ  الضاذبغظ 
وسخاباه  بحار  المةرطغظ  دطاء  لتصظ  غسسعن  واهللا 
الثغظ  المظاشصغظ  إلــى  ــاقً  ب تطصعا  وق  وحئغتاه، 
غتثبعظضط سظ الخطح شالثطاء الاغ روت أرض الحام 
بتص  وأجرم  جفضعا  َطظ  سطغعا  ظخالح  أن  طظ  أغجر 
جعتحغ  شغ  تط  الثي  اقتفاق  أن  واسطمعا  أعطعا، 
الثي  الاخسغث  خفخ  ضسابصه  عع  المةرطغظ  بغظ 
أجطى أعطظا شغ الشعذئ ودرسا ورغش تمص وضسابصه 
أجااظئ الثي أخرج أعض تطإ، ولظ غضعن جعتحغ إّق 
خثسئ جثغثة شغ طسطسض الثثع المسمى طآتمرات 
لطسقم الثي لط غضظ غعطاً إق جقطاً لطمةرطغظ وذعق 
ظةاة لعط طما ارتضئعا طظ جرائط، وأن جعتحغ عثشه 
واضح جثًا وعع إجصاط البعرة وإتغاء الظزام، وإسطاؤه 
المسطمغظ  صمع  شغ  طعماه  لماابسئ  ضئغرة  جرسًئ 
ُهْم  وصاطعط وجتصعط، شالتثر التثر والظةاء الظةاء. ﴿إَِغّ
ْو يُِعيُدوُكْم فِي ِملَّتِِهْم َولَن 

َ
إِن َفْظَهُروا َعلَْيُكْم يَرُْجُموُكْم أ

 ﴾ًبَدا
َ
ُيْفلُِحوا إِذاً أ

اتفاق جعتحغ إجصاط لطبعرة وإتغاء 
لطظزام سطى غث الداطظ الرتضغ

ارتضئئ صعات الظزام الةمسئ، طةجرة شغ رغش إدلإ 
الةظعبغ الحرصغ، وأشاد ظاحطعن بأن طثشسغئ الظزام 
صخفئ  الحمالغ  تماة  رغش  شغ  خعران  بطثة  صرب 
الزعر  أذان  بسث  إدلــإ  حرق  جظعب  جرجظاز  بطثة 
طئاحرة أبظاء تعجُّه الظاس فداء خقة الةمسئ طا أدى 
الةرتى،  طظ  السثغث  سظ  شدًق  حعثاء   ١٠ لعصعع 
بصرى  المامرضجة  المةرم  الظزام  صعات  واجاعثشئ 
"حرق السضئ" برغش إدلإ بالصثائش المثشسغئ طثّغمًا 
الارضغئ  المراصئئ  ظصطئ  طظ  أطااٍر  ُبسث  سطى  لطظازتغظ 
وصخفئ  الحرصغ،  إدلإ  برغش  الخرطان  بطثة  شغ 
صعات الظزام صرى وبطثات سّثة برغفغ إدلإ الةظعبغ 
وافتغاء  المثظغغظ  طظازل  طساعثشًئ  والحرصغ، 
السضظغئ، طا تسئإ بةرح سثٍد طظ المثظغغظ، باإلضاشئ 
عغ  عثه  المظطصئ،  حعثتعا  جثغثة  ظجوح  لترضئ 
تصغصئ اقتفاصغات الاغ غسصثعا الشرب الضاشر وأتئاسه 
السمقء والاغ طا زال بسخ الظاس غسطص سطغعا اآلطال، 
صئض  جئصاعا  جرجظاز  بطثة  شغ  وصسئ  الاغ  شالمةجرة 
أغام طةجرة شغ صرغئ الرشئ برغش إدلإ أغدًا، والاغ 

راح ضتغاعا ٧ حعثاء والسثغث طظ الةرتى...
تتخض عثه المةازر سطى وصع اتفاق جعتحغ الثغاظغ 
غعثف  والــثي  والارضغ،  الروجغ  الداطظغظ  بغظ 
بافجاس إلسادة الظاس إلى أتدان الظزام، بسث أن 
تط اجائساد الثغار السسضري خعشًا طظ اظصقب الطاولئ 
ضئطعا  أن  بسث  لروتعا  البعرة  واجاسادة  الةمغع  سطى 
طا  أصض  باتفاصغات  الارضغ  وضاطظعط  الفخائض  صادة 
وظفثعا،  وصسعا  طظ  سطى  وحظار  سار  إظعا  سظعا  غصال 
وتاى طظ جضئ سظعا، شالبعرة الاغ خرجئ إلجصاط 
ظعار  لغض  سطغعا  الاآطر  غاط  اإلجقم  وتتضغط  الظزام 
طظ  افخسإ  لضظ  لعثشعا،  العخعل  طظ  لمظسعا 
صادة  طظ  خغرًا  به  الظاُس  ظظ  طظ  غحارك  أن  ذلك 
إلى  وغاتعلعا  الثئغبئ،  المآاطرات  بعثه  الفخائض 
أدوات رخغخئ بغث الارضغ وطظ خطفه افطرغضغ بتةب 
والمخابر،  الخابر  الحسإ  آقم  طظ  شغجغثوا  واعغئ، 
خثور  إلى  التصغصغ  السثو  سظ  بظادصعط  وغتعلعا 
سطى  التفاظ  شغ  أطرغضا  فجظثات  خثطئ  بسدعط 

سمغطعا أجث وظزاطه العالك!
أطا الظزام الارضغ الثي ضحش اهللا جرغرته سطى لسان 
جاضعن  ترضغا  أن  البقباء  باخرغته  خارجغاه  وزغر 
(اإلرعابغئ)  الةماسات  أخّطئ  تال  شغ  غاثخض  طظ  أول 
إدلإ  تعل  الروجغ  الارضغ  باقتفاق  والرادغضالغئ 
الظصاط  وأن  الطغض  سامئ  الخئح  شدح  شصث  السعرغئ، 
وإظما  الارضغئ وتسجغجعا شغ الفارة افخغرة لغج سئباً 
وطا  جعتحغ  إلجصاط  بالاترك  غفضر  طظ  لمتاربئ 
جغةّره سطى البعرة طظ وغقت، لغج عثا شتسإ بض 
أضاف أوغطع شغ تخرغته أن ذعران تسائر طظ الثول 
الرئغج  بغظ  المئرم  جعتحغ  قتفاق  دسما  افضبر 
الروجغ المةرم بعتغظ وظزغره الارضغ أردوغان، وأن 
إلغران طساعمات ضئغرة شغ إظةاح طسار أجااظئ واتفاق 
جعتحغ، لصث شدتعط اهللا بألسظاعط؛ شإغران ق أتث 
غسرف طثى إجراطعا ضما غسرشه الحسإ السعري الثي 

ساظى طظعا وطظ جرائط ططغحغاتعا الحغء الضبغر.
إن الاتعل الثي غتخض حغؤاً شحغؤاً والمعصش التصغصغ 
ورأجه  الارضغ  لطظزام  بالظسئئ  الحام  شغ  غةري  طما 
غةإ  بأظه  جظعات  صئض  غخرح  ضان  الثي  ــان  أردوغ
إجصاط ظزام افجث صث تثرج إلى أظه ق طضان لفجث شغ 
طساصئض جعرغا، بط أخغرًا شغ إجاباه سظ جآال ختفغ 
اسائر أن الحسإ السعري عع طظ غصرر طخغر الرئغج 
السعري سئر خظادغص اقظاثابات، شغ طحعث غثل سظ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ 

طتغغ الثغظ ضئريي 
ذاجغضساان وطساصئض 

ذاجغضساان  شغ  اإلجقطغئ  الظعدئ  تجب  زسغط  أضث 
غطاجم  تجبعط  أن  أخرى  طرًة  ضئغري  الثغظ  طتغغ 
بأشضار السطماظغئ: شعع غساصث أن ذاجغضساان غةإ أن 
سظ  الثغظ  شخض  غةإ  أظه  أي  سطماظغئ،  دولئ  تضعن 
التغاة والثولئ، ضما صال شغ طصابطئ طع الختفغئ آظا 
تسغسطغفسضاغا لمعصع IA Fergana.ru: "ضغش غةإ 
أن غضعن طساصئض ذاجغضساان؟ طا الثولئ الاغ ظرغث 
رؤغاعا؟ الةمغع غافص سطى أن ذاجغضساان غةإ أن 
وغةإ  الصاظعن،  سطى  صائمئ  بتص  دغمصراذغئ  تخئح 
أن تضعن دولًئ سطماظغئ". عثا لغج الاخرغح افول له 
طظ عثا الظعع، شفغ وصئ جابص تتثث ضئغري طرارًا 

وتضرارًا تعل المساصئض السطماظغ لطئقد.
الظعدئ  تجب  وقدة  تارغت  أن  إلى  اإلحارة  تةثر 
أبظاء  ساطاً   ٧٠ إلى  غسعد  ذاجغضساان  شغ  اإلجقطغئ 
اقتاقل السعشغغاغ لحسعب آجغا العجطى. ظحأ التجب 
اإلجقم  إتغاء  وعغ  الحئاب؛  بغظ  ترضئ  حضض  شغ 
"ظثجتغ إجطعم"، الاغ ضاظئ طعجعدة شغ ذاجغضساان 
رادغضالغئ  ظض  وشغ  طحروسئ.  غغر  بطرغصئ  المتاطئ 
طآجسغ  شإن  السعشغاغئ  لطصعة  الخارطئ  اإللتاد 
المظزمئ وشصا لـ(S. Nuri) ضان لعط عثشان رئغسغان: 
ظحر أشضار اإلجقم الظصغ، وتسطغط الظاس الروح الثغظغئ. 
تاى سام ١٩٩١ سظثطا تخض تجب الظعدئ سطى وضع 
رجمغ شغ ذاجغضساان، تغث ضان السثغث طظ أسدائه 
الصرن  تسسغظات  أوائض  وشغ  السةظ.  شغ  وأظخاره 
الماضغ أسطظ التجب سطى المف سظ طعصفه اإلجقطغ 
شغما غاسطص بظزام الثولئ اإلضاشغئ شغ ذاجغضساان، 

تغث دسط عثا المعصش افغطئغئ شغ التجب.
اظاعئ  الاغ  المثظغئ"،  بـ"المعاجعئ  غسمى  طا  وبسث 
جاظإ  طظ  جقم  اتفاصات  سطى  التضعطئ  باعصغع 
تضعطئ ذاجغضساان والمسارضئ الطاجغضغئ المعتثة 
حارك  (اإلرعاب)،  طراصئئ  عغؤئ  أغدا  حمطئ  والاغ 
وتخض  الئرلماظغئ  اقظاثابات  شغ  ذلك  بسث  التجب 
سطى سثة طصاسث ظغابغئ شغ الئرلمان، وبالاالغ اباسث 

سظ طعصسه افخطغ.
ولضظ سطى الرغط طظ ذلك أسطى حسإ ذاجغضساان 
طرتئط  التجب  اجط  فن  وأغثه  لطتجب  ضئغرة  بصئ 
التجب  صغادة  دسمئ  طرة  طظ  أضبر  ولضظ  باإلجقم. 
صرارات التضعطئ بحأن صمع طثاطش الترضات وافتجاب 
اإلجقطغئ. سطى جئغض المبال شغ حئاط/شئراغر ٢٠٠٥ 
أخئر السغث ضئغري طسعث ختاشئ الترب والسقم بأظه: 
"غعجث بالفسض تجب جغاجغ إجقطغ شغ ذاجغضساان، 
وق تعجث تاجئ إلى تجب آخر طظ عثا الصئغض". ضما 
اإلجقطغئ"  الظعدئ  "تجب  زسغط  ظعري  سئثي  أن 
طصابطئ  شغ  جابص  وصئ  شغ  الرأي  عثا  سظ  سئر  صث 
تجب  "إن  ضئغري:  صال  وصث  "تادزععت".  ختغفئ  طع 
الظعدئ اإلجقطغئ شغ ذاجغضساان غساصث أن الترغات 
الثغمصراذغئ الاغ غائظاعا المةامع الثولغ ق تاظاصخ 
طع أشضار وسئارات اإلجقم" طحغرًا بثلك إلى أن تجب 
باسائاره  السطماظغ  السغاجغ  الظزام  غرشخ  الاترغر 

"جطسئ غربغئ" وغثاشع سظ إصاطئ الثقشئ السالمغئ.
ُ ِمْرآُة  ُْؤِم روى أبع عرغرة أن رجعل اهللا  صال: «اْل
ِه  ُفُّ َعَلْ ُث َلِقَُه َ ْ َحْ ِ ِم ُْؤِم ُ َأُخ اْل ُْؤِم ِ َواْل ُْؤِم اْل

ْ َوَراِئِه». ُُه ِم ُ َعَُه َوَ َضْ
أي  تثفغ  وق  عع  ضما  حغء  ضض  تسضج  المرآة  إن 
خطض أو سغإ وق تصطض طظ جمال حغء طا؛ لثلك ضض 
طاتغجة،  المرآة  تضعن  ولظ  ظفسعا،  عغ  اقظسضاجات 
طاساوون  شالةمغع  طا،  حثص  غدإ  تتفر  ولظ 
الخشار  أو  والفصراء  لفغظغاء  صسط  غعجث  ق  أطاطعا؛ 
والضئار أو الةمغطغظ وغغر الةمغطغظ، وظغفاعا عغ أن 
تسضج ضض حغء بثصئ، لثا غةإ أن غضعن المسطط 
عع ظفسه، وق غظئشغ أن غضعن طاتغجًا شغ الاساطض طع 
الظاس، غةإ أن غضعن سادقً وخادصاً طع الةمغع. بسث 
التثغث أسقه إضاشئ إلى التةب الحرسغئ افخرى طظ 
الدروري أن ظحغر إلى أخطاء اإلخعة شغ تجب الظعدئ 
اإلجقطغئ وظرحثعط إلى الطرغص الثي جغرضى اهللا 

ورجعله والمآطظعن به.
إن الشرب طظ أجض تتصغص طخالته شإظه غمارس سطى 
الثي  ذاجغضساان  ظزام  سطى  الدشط  بسخ  افصض 
غثدع لطظفعذ الروجغ بحضض ق رغإ شغه، شصث صام 
حروذه  وإطقء  التجب  لجسغط  المأوى  باعشغر  الشرب 
غفغ  الشرب  بعسعد  طساصثًا  ضئغري  إن  سطغه.  الثاخئ 
إلى  الشرب  غخض  أن  بمةرد  ولضظ  الحروط،  بعثه 
أعثاشه أو غرى سثم جثوى الاساون طع التجب، شإظه 
جغاثطى سظه شعرًا، ضما تثث طع ترضات وأتجاب أخرى 
شغ وصئ جابص، طبال ذلك "اإلخعان المسطمعن". إن 
بض  اإلذقق  سطى  طاطابصغظ  غغر  واإلجقم  السطماظغئ 
إظعما طظ افضثاد: شاإلجقم غطالإ بإخداع جمغع 
السطماظغئ  تثسع  بغظما  الثالص،  فواطر  التغاة  أظزمئ 

لفخض الثغظ سظ تغاة المةامع والثولئ.
لصث أرجض اهللا اإلجقم لظا طع سصغثته وحرغساه والاغ 
ق تتااج إلى اجاضمال أو تظصغح طع طرور العصئ، وطظ 
غغر المصئعل أغداً تسثغض أتضام الحرغسئ باشّغر العاصع. 
عثا لغج ظعب الظئغ ، وق ظعب الختابئ والاابسغظ 
وتابسغعط، عثا لغج ظعب أجقشظا افبرار؛ أطبال جطمان 
الفارجغ والئثاري وأبغ تظغفئ وغغرعط... غصعل اهللا 
ْيَمْمُت 

َ
ْكَملُْت لَُكْم ِديَنُكْم وَأ

َ
جئتاظه وتسالى: ﴿الَْيْوَم أ

ِْسَالَم ِديناً﴾، وغصعل 
ْ

َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإل
جئتاظه: ﴿َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوَال الّنََصاَرى َحّتَى 
اّيََبْعَت  َولَئِِن  الُْهَدى  ُهَو   ِ اّبَ ُهَدى  إِّنَ  قُْل  ِملََّتُهْم  تَتَّبَِع 
ِ ِمن  ْهوَاَءُهم َنْعَد الَِّذي َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َما لََك ِمَن اّبَ

َ
أ

ٍّ َوَال نَِصيٍر﴾. ِ َو
الثدعع  سثم  سطى  ضئغري  الثغظ  طتغغ  ظتث  إظظا 
اإلجقم  تشغغر  وسثم  الشرب  طظ  طثاطفئ  لعسعد 
بتسإ العاصع بض السعدة إلى جثوره، أي ظحر أشضار 
اإلجقم وتبصغش الظاس بروح اإلجقم، وعثا طمضظ 
شصط طع اجاؤظاف ذرغصئ التغاة اإلجقطغئ، الاغ غةإ 
أن تطاجم بظعب الرجعل ، شإن اهللا تسالى غرضى به. 

 عثاظا اهللا جمغسا إلى ذرغص الرحاد
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أمريكا تستخدم جيوش المسلمين كمرتزقة 
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