
شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  وّجه 
والثطئاء،  وافئمئ  اإلشااء  دوائر  إلى  طفاعتا  ضاابا 
بالخثع  الظاس  أتص  عط  السطماء  أّن  سطى:  شغه  أّضث 
الطاغعت.  وتضام  الزالمغظ  سطى  واإلظضار  بالتص 
ضان  ِرَتاِلُضْط»  ِشغ  َخطُّعا  «َأَق  تثغث  أن  إلى  طحغرا 
طظ  الظاس  غمظع  ولسثر  السفر،  أبظاء  المطر  لسثر 
العخعل إلى المسةث، ولغج دلغًق سطى جعاز إغقق 
المتاشزئ  بجسط  شغعا،  الخقة  إصاطئ  وطظع  المساجث 
الاترغر  تجب  وأجش  وختاعط،  الظاس  أرواح  سطى 
شغ ضاابه: أن أشاى المفاعن بثلك، وبرروا شاعاعط 
بالزظ،  تآخث  افتضام  أن  أو  افطر  أولغ  بطاسئ 
درء  وأن  والمضان،  الجطان  باشغر  تاشغر  افتضام  وأن 
افبثان  وتفر  المخالح،  جطإ  طظ  أولى  المفاجث 
بعثه  لفاعاعط  شصثطعا  افدغان،  تفر  سطى  طصثم 
افتضام بحضض طشطعط وطسعج لائرغر جرغمئ التضام 
شغ إغقق بغعت اهللا وتسطغض خقة الةمسئ. وتساءل 
ترون  وأظاط  هللا  غدئًا  وجععضط  تامسر  أق  الضااب: 
أق  افبعاب؟!!  طحرسئ  الربا  وبظعك  طشطصئ  اهللا  بغعت 
طظ  المةرطئ  افطظغئ  افجعجة  به  تصعم  طا  غآلمضط 
ولع  الةماسئ  خقة  غصغمعن  طظ  واساصال  طقتصئ 
شغةامسعن  وزباظغاعط  عط  أطا  أشراد،  بدسئ  ضاظعا 
بط  واجاماع،  طظاجئئ  طظ  أضبر  شغ  وغتاحثون 
بةعاز  أشاى  طظ  شاعى  سطى  جرغماعط  شغ  غاضؤعن 

إغقق المساجث.
إن  اإلخعة:  "أغعا  المفاعح:  الضااب  شغ  جاء  وطما 
شغ  المةرطئ  افظزمئ  بعا  صاطئ  الاغ  اإلجراءات 
صاطئ  لما  اتئاسًا  ضاظئ  العباء  تةاه  المسطمغظ  بقد 
لاعجغعات طظزمئ الختئ  به الثول الشربغئ واطاباقً 
السالمغئ، وعثه الةعات ق غمضظ أن تصثم المسالةئ 
سظ  الئسث  ضض  بسغثة  فظعا  العباء  لعثا  الختغتئ 
المظعب الختغح شغ رساغئ حآون الظاس، شعغ دول 
والمحاضض  الصداغا  إلى  تظزر  رأجمالغئ  وطآجسات 
اسائار  في  وزظًا  تصغط  وق  شصط،  ظفسغئ  زاوغئ  طظ 
آخر... ولعثا تثئطئ شغ إجراءاتعا وضان إلجراءاتعا 
الئقد،  واصاخاد  الظاس  طخالح  سطى  طثطرة  آبار 
ولضظعط  به،  تسئئئ  طا  اجاثراك  تتاول  اآلن  وعغ 

صعم ق غسصطعن وق غفصععن...
الصغام  عع  الظاس  حآون  رساغئ  شغ  الختغح  والظعب 
الظاس  سطى  تتفر  الاغ  اإلجراءات  طظ  غطجم  بما 
دغظعط وطخالتعط وأرواتعط، بتغث غآدون حسائر 
شق  بمخالتعط  وغصعطعن  وجععا،  سطى  اإلجقم 
وطسالةاه  لطعباء  طتاخرة  عثا  وُغخاتإ  تاسطض، 

تغث غزعر...
أق تامسر وجععضط غدئًا هللا سظثطا تسمسعن المآذن 
غظادي "الخقة شغ بغعتضط" والظاس طاجاتمعن شغ 
افجعاق؟! أق تامسر وجععضط غدئًا هللا وأظاط ترون 

بغعت اهللا طشطصئ وبظعك الربا طحرسئ افبعاب؟!!
أق غآلمضط طا تصعم به افجعجة افطظغئ المةرطئ طظ 
ولع  الةماسئ  خقة  غصغمعن  لمظ  واساصال  طقتصئ 
شغةامسعن  وزباظغاعط  عط  أطا  أشراد،  بدسئ  ضاظعا 
بط  واجاماع،  طظاجئئ  طظ  أضبر  شغ  وغتاحثون 
بةعاز  أشاى  طظ  شاعى  سطى  جرغماعط  شغ  غاضؤعن 

إغقق المساجث، أغرضغضط عثا؟!"
لظ  التضام  عآقء  إن  الصعل:  إلى  الضااب  وخطص 
خئط  غاثئطعن  وجغئصعن  خغر.  إلى  اهللا  غعشصعط 
غاثئطه الحغطان طظ المج إلى أن  ضالثي  سحعاء 
غأذن اهللا تسالى بظخره، وظزظضط تثرضعن وتاابسعن 
اإلجقم  قجاصئال  غاعغأ  شعع  اآلن  السالط  سطغه  طا 
ودولئ الثقشئ الاغ جاضعن شرجًا لطظاس جمغسًا وسجًا 
اهللا  وسث  الظئعة،  طظعاج  سطى  خقشئ  إظعا  لطمآطظغظ، 
جئتاظه وبحرى رجعله ، شاتصعا اهللا تسالى واجسطعا 
طظ  لاضعظعا  إلغعا  والثسعة  إصاطاعا  شغ  جعمًا  لضط 

الفائجغظ.

الشربغئ وضط طظطصئ غعر افردن تماطاً، وأضث ظاظغاعع 
غدعن  شغ  أظه  (إجرائغض)  أجض  طظ  افوروبغئ  لطةظئ 
حعرغظ طظ اآلن أظا سطى بصئ طظ أن عثا العسث جغظفث" 
(الةجغرة ظئ ٢٠٢٠/٤/٢٦). وطظ بط جاءت تخرغتات 
لعزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع صال شغعا "إن 
اتثاذ صرار بحأن ضط أججاء طظ الدفئ الشربغئ غسعد 
شغ ظعاغئ المطاف لـ(إجرائغض)، وإن واحظطظ جائثي 
الةثغثة  (اإلجرائغطغئ)  لطتضعطئ  الحأن  بعثا  طعصفعا 
وطظ  ظئ ٢٠٢٠/٤/٢٢)،  (الةجغرة  طسطظ"  غغر  بحضض 
ضغان  إلى  بعطئغع  لماغك  افخغرة  الجغارة  ضاظئ  بط 
غععد وعغ أول زغارة له خارج العقغات الماتثة طظث 
تخعل أزطئ ضعروظا، وصث خرح بثخعص الدط صائًق 
وآلغات  تعصغئ  جاتسط  (اإلجرائغطغئ)  التضعطئ  "إن 
سطى  السغادة  وشرض  المساعذظات  ضط  خطئ  تظفغث 
أججاء طظ الدفئ الشربغئ وطظطصئ افغعار" (وضالئ طسا 

.(٢٠٢٠/٥/١٤
الاغ  والاطعرات  والاشغرات  الاخرغتات  تطك  ظض  شغ 
ذرأت بثأ غثور التثغث سظ آلغئ طعاجعئ عثه المآاطرة 
وضغفغئ الاخثي لاترك ضغان غععد لدط بطث الدفئ 
أن  وجثت  الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  وبثأت  الشربغئ، 
أشصعا السغاجغ أخئح تتئ أصثام تراطإ بالتثغث سظ 
آلغئ طعاجعئ عثه المآاطرة، تغث عّثد رئغج السططئ 
طتمعد سئاس باقظستاب طظ اقتفاصغات طع ضغان غععد 
إذا ضط أي ججء طظ افراضغ المتاطئ، تغث صال "جظسغث 
الظزر شغ طعصفظا طظ ضض اقتفاصات والافاعمات، جعاء 
افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  طع  أو  اقتاقل  دولئ  طع 
ظفسعا، وجعف ظضعن شغ تض طظ ضض تطك اقتفاصات 

أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ بأن افجعجة افطظغئ صاطئ خقل افغام الصطغطئ 
صفغظ  بطثة  طظ  ساطر  سمران  الحاب  اساصطئ  تغث  ذعلضرم،  طتاشزئ  شغ  حئابه  طظ  بقبئ  باساصال  الماضغئ، 
بمتاشزئ ذعلضرم، ضما اساصطئ ضق طظ سئث اهللا ضظسان طظ طثغظئ ذعلضرم، وإجماسغض جالط طظ بطثة بجارغا 
سصطغئ  ضمظ  طتزعرا  افطظغئ  افجعجة  تسائره  الثي  السغاجغ  ظحاذعط  خطفغئ  سطى  وذلك  ظابطج،  بمتاشزئ 
حئاب  طساصطغظ طظ  السططئ أربسئ  لثى  أخئح  وبثلك  افطظغئ.  افجعجة  سطغعا  تربئ  والشطرجئ الاغ  الفرسظئ 
تجب الاترغر، بقبئ طظ ذعلضرم وظابطج باإلضاشئ إلى المربغ الفاضض ظمر ظخار طظ طثغظئ صطصغطغئ المساصض 
سطى خطفغئ الاعمئ المسماة بإبارة الظسرات الطائفغئ! بثوره أضث تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ بأّن اساصاقت 
السططئ الماعاخطئ لحئابه ق تثل إق سطى خعشعا الثائط طمظ غسطط الدعء سطى خغاظاتعا وتفرغطعا وسثواظعا 
سطى اإلجقم وأعض شطسطغظ، وترخعا سطى سثم اظفداح أطرعا وتآطرعا سطى أعض شطسطغظ، تغث تأتغ عثه 
اقساصاقت البقبئ افخغرة بسث أن وزع التجب ضاابا طفاعتا لفئمئ والثطئاء والمفاغظ تعل جرغمئ طعاخطئ 
السططئ إلغقق المساجث وطظع الخطعات والةمع، وذالإ شغعا بفاح المساجث شعرا طع تعشغر اإلجراءات الختغئ 
القزطئ. وحثد سطى أن اساصاقت السططئ وغطرجاعا لظ تبظغه وحئابه سظ طعاخطئ واجئعط شغ افطر بالمسروف 
والظعغ سظ المظضر وشدح المةرطغظ والثائظغظ تاى غضاإ اهللا الظخر لقجقم والمثطخغظ. وذالإ السططئ 

باإلشراج الفعري سظ حئابه وتمطعا المسآولغئ الضاططئ سظ جقطاعط.

رطدان آذن بالرتغض 
شأدرضعا أظفسضط

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ خطغفئ طتمث – وقغئ افردن

املآاطرة سطى شطسطني تحاث 
وق تض إق باجاظفار الةغعش

شغ  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  المثطخغظ  سطى  لظسجم  إظظا 
أغام الساص طظ الظار؛ وعثا الحعر الفدغض غأذن برتغض أن 
شغسسعا  ساتصعط،  سطى  المطصاة  المسآولغئ  سزط  غساتدروا 
غسمض  الثي  الاترغر؛  لتجب  السططئ  باسطغط  ذطاعط  إلبراء 
شغ سثة أصطار إجقطغئ قجاقم التضط طظ أجض إظحاء ظعاة 
صعغئ لثولئ إجقطغئ تعتث الئقد اإلجقطغئ شغ دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بعا ظئغ العثى 
صال  سزغمًا.  شعزًا  شغفعزوا  والسقم،  الخقة  أشدض  سطغه 
ِيَن  َّ وَا نَصارِ 

َ ْ
وَاأل الُْمَهاِجرِيَن  ِمَن  لُوَن  وَّ

َ ْ
األ ابُِقوَن  ﴿وَالسَّ تسالى: 

َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت 
َ
َُّ َقْنُهْم َوَرُضوا َقْنُه وَأ َ اهللا ِ ايََّبُعوُهم بِإِْحَساٍن رَّ

بَداً َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم﴾.
َ
ِيَن فِيَها أ ِ ْغَهاُر َخا

َ ْ
َْتَها األ

َ
ْرِي حت جتَ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  ذرشا الخراع شغ الغمظ غدرطان ظار الترب 

   وأعض الغمظ وصعدعا! ...٢
- التضعطئ اقظاصالغئ تفحض شغ طسغار الصثرة والضفاغئ 

   شغمظ ُغسَظث إلغه السمض ...٢
- ضغش تضعن الرساغئ الختغئ شغ ظض دولئ اإلجقم (٤) ...٣

- طساظاة ضحمغر: أطا لعا طظ ظعاغئ؟! ...٤
- الظجاسات الصئطغئ شغ السعدان  عض عغ ذئغسغئ 

  أم ترب جغاجغئ؟...٤
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ضطمئ السثد

لغج سةغئاً أن غثاّص اهللا جئتاظه وتسالى عثه افطئ 
بعثا الحعر الفدغض طظ دون افطط، شعغ أطئ الثغر، 
خغر أطئ أخرجئ لطظاس بإغماظعا باهللا وتثه ق حرغك 
له، وبأطرعا بالمسروف وظعغعا سظ المظضر، شق غرو أن 

اخاخعا التضغط الثئغر بحعر ُتداسش شغه افجعر.
إظه ظفتئ طظ ظفتات اهللا جئتاظه وتسالى، شاز شغه الضبغر 
شاصئض  الظفتئ،  لعثه  تسرضعا  الثغظ  المسطمغظ  طظ 
اهللا سج وجض طظعط صرباتعط، وأظطعط شغ ظض رتماه، 

ولضظ؛ طا بال جائر المسطمغظ؟
ظصعل عثا الصعل ظزرًا لما غزظه بسخ المسطمغظ طظ 
اصاخار حعر الخعم سطى السئادة بمفععطعا الثاص، 
شعط لط غألعا جعثًا شغ الخغام وجسطه خالخاً لعجه اهللا 
تسالى، ولط غصخروا شغ صغام الطغض، ولط غثخروا جعثًا 
أطعالعط،  بفدض  وتخّثصعا  الضرغط،  الصرآن  صراءة  شغ 

ظسأل اهللا السمغع السطغط أن غاصئض طظا وطظعط.
وغئصى السآال صائماً: طا بالعط؟ أعثا عع ضض المططعب 

طظ المسطط بساطئ، وشغ رطدان بثاخئ؟
تصعم  ق  الثي  الفروض،  لااج  المسطمعن  سمض  طاذا 
التضط  أسادوا  عض  به؟  إق  ضاططًئ  اإلجقم  شروض 
باإلجقم؛ شأصاطعا دولاه، دولئ الثقشئ؟ عض سمطعا له 

تص السمض؟
طع  رطدان  حعر  طةغء  وجض  سج  اهللا  ِتَضط  طظ  لسض 
شغ  الظاس  وتةر  افرض،  سطى  ضعروظا  وباء  تطعل 
بغعتعط أضبر وصاعط، لغضعن لعط شرخئ لغسغثوا الظزر 
شغ أظفسعط وواصسعط التالغ، وطا غةإ أن غضعن سطغه 
عثه  شغ  المسطمعن  رأى  الختغح،  اإلجقطغ  العاصع 
الفارة المئثأ الرأجمالغ غارّظح، شعض اظائععا أن لثغعط 
بتاجئ  ضطعا  الئحرغئ  وأن  الاارغت،  سرشه  طئثأ  أسزط 
إلى طئثئعط؟ جمع المسطمعن طفضري الشرب وصادته 
غسطظعن تخرغتاً ق تطمغتاً شحض المئثأ الرأجمالغ شغ 
العتغث  المئثأ  غماطضعن  وعط  الئحر،  طحضقت  تض 
الختغح الصادر سطى طسالةئ طحضقت الئحر ضاشئ طعما 
بطشئ وطعما ضاظئ، شعض رجسعا إلى أظفسعط، وأدرضعا 
أن سطغعط أن غصعطعا بعاجئعط الحرسغ، الثي شرضه 
اهللا جئتاظه وتسالى سطغعط؛ أن غصغمعا تضط اإلجقم، 
وغتمطعه  الاطئغص،  وغدسعا طئثأعط الختغح طعضع 
الرأجمالغئ  ظطمات  طظ  لغثرجععط  ضاشئ،  الظاس  إلى 

وظطمعا إلى ظعر اإلجقم وسثله؟
جئتاظه  اهللا  حرع  تطئغص  إلى  المسطمغظ  أتعج  طا 
 وتسالى، وغصغمعا دولئ اإلجقم ضما أصاطعا رجعل اهللا

شغ المثغظئ المظعرة أول طرة! لصث ضان عثا الحعر شرخئ 
لعط لغائغظعا ضبغرًا طظ أتضام اإلجقم الشائئئ بشغاب 
تضط اإلجقم، عض تفّضروا شغ رساغئ حآون المسطمغظ، 
وضغش صّخرت افظزمئ المسائثة الاغ تتضمعط شغعا؟ 
الرساغئ  سطى  الصادر  عع  وتثه  اإلجقم  أن  لغثرضعا 
التصغصغئ لحآون الظاس، شغصعطعا بعاجئعط، وتاداسش 

أجعر أسمالعط شغ عثا الحعر الفدغض؟
وباء  وطع  الفدغض  الحعر  عثا  شغ  لطظاس  تئّغظ  لصث 
العباء،  لمحضطئ  الرأجمالغئ  المسالةات  خطض  ضعروظا 
والمحاضض الظاتةئ سظه، شعض دشسعط ذلك أن غئرزوا 
الظاس،  طحاضض  تض  سطى  وصثرتعا  اإلجقم،  أتضام 
افجر  شغظالعا  الاطئغص،  طعضع  افتضام  عثه  شغدسعا 

أجرغظ، وغفعزوا شغ الثارغظ؟
بغظ  رتاله  تط  إن  وطا  واتث،  حعر  أظه  ختغح 
ظعراظغعط تاى أوحك سطى الرتغض، ولضظ طا زال شغه 
شاتعط  طما  حغؤاً  غساثرضعن  المسطمغظ  ولسض  بصغئ، 
شغه، شغساةغئعن فطر اهللا تسالى لعط: ﴿َفالَ َوَربَِّك الَ 
يِف  جَيُِدواْ  ُموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعمَّ الَ  َ حُيَكِّ َّ يُْؤِمُنوَن َح
ا َقَضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسلِيماً﴾، وغةغئعن  مَّ نُفِسِهْم َحرًَجا مِّ

َ
أ

وذأة  طظ  غؤظعن  الثغظ  الظاس  لعط،  الظاس  ظثاءات 
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طع ظعاغئ حعر ضاظعن الباظغ/غظاغر طظ عثا السام صام 
تراطإ باإلسقن بحضض رجمغ سظ خفصاه المحآوطئ، 
والاغ تظص سطى ضط ضغان غععد لفغعار وطساعذظات 
الدفئ الشربغئ الاغ تحضض طةامسئ ٣٠٪ طظ طساتئ 
الثولئ  طظ  ججءا  تضعن  أن  غفارض  والاغ  الدفئ، 
الثولاغظ  طحروع  بتسإ  المعسعدة  الفطسطغظغئ 
سطى   ١٩٥٩ سام  إذقصه  طظث  حضض  الثي  افطرغضغ، 
سعث الرئغج افطرغضغ أغجظعاور افجاس الثي بظغئ 
سطغه ضض اقتفاصغات السغاجغئ وخاخئ اتفاصغئ أوجطع 
المئادرة  حاضطئ  سطى  والمئادرات  الاترضات  وضثلك 
السربغئ وخارذئ الطرغص، وصث تئع عثا اإلسقن والاشغر 
طظ  ضان  تشغرات  افطرغضغ،  المعصش  سطى  ذرأ  الثي 
أبرزعا التثغث سظ طعضعع ضط افغعار وطساعذظات 

الدفئ الشربغئ.
المحآوطئ  الخفصئ  سظ  الرجمغ  اإلسقن  ذلك  صئض   
الدط  لمعضعع  بالاطمغح  بثأ  صث  غععد  ضغان  ضان 
بحضض غظسةط طع تفاخغض الخفصئ الاغ ضاظئ تظحر 
ذرح  طع  ولضظ  آلخر،  تغظ  طظ  تسرغئات  حضض  سطى 
سطى  بصعة  المعضعع  عثا  برز  رجمغ  بحضض  الخفصئ 
صطئغ  اتفاق  بسث  خاخئ  طثاطش  وبحضض  السطح 
السغاجئ شغ ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع زسغط تجب 
سطى  أبغخ  أزرق  تجب  زسغط  غاظاج  وبغظغ  الطغضعد 
طسألئ الدط وإسقظعط ذلك بحضض خرغح، وطظ بط 
ضان اقتفاق سطى تحضغض تضعطئ وتثة بغظعط "ضان 
ظاظغاعع لثى إسقظه اقتفاق طع طظاشسه بغظغ غاظاج 
لاحضغض تضعطئ وتثة صث تثد ١ تمعز/غعلغع المصئض 
طعسثا لئثء طظاصحات شغ التضعطئ بحأن بسط جغادة 
الدفئ  شغ  الغععدغئ  المساعذظات  سطى  (إجرائغض) 
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تغولها تواصل  الفلسطینیۀ  السلطۀ 
باالعتقال السیاسی لثالثۀ من شباب حزب التحریر
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إن التثغث سظ افوضاع غغر الطئغسغئ الاغ تسغحعا افطئ الغعم ظاغةئ خغاظئ الروغئدات الثغظ ظخئعط الشرب 
تضاطا سطغعا، وإعثارعط لثطائعا وبرواتعا وتدغغسعط طصثجاتعا وطتارباعط هللا ورجعله والمآطظغظ أخئح 
حعر  شغ  وصاتئ  أضبر  أخئح  وتسالى  جئتاظه  اهللا  حرع  سطى  الطعاغغئ  عآقء  تةرؤ  أن  إق  الصعل؛  ظاشطئ  طظ 
الخغام عثا السام، غساظثعط أسعاظعط طمظ غتئعن أن تحغع الفاتحئ بغظ المسطمغظ، وسطماء جعء جسطعا طظ 
عآقء التضام وقة أطر حرسغغظ غجغظعن لعط جعء أسمالعط. شطط غضاش عآقء الدالعن المدطعن بالافرغص 
اجائاتعا  لصث  بض  سام،  ضض  غفسطعن  ضما  بغضع  جاغضج  لتثود  تئسا  خغاطعط  بثء  غعم  شغ  المسطمغظ  بغظ 
المئارضئ  لفرض  المشاخإ  غععد  ضغان  طع  لطاطئغع  غروج  خئغث  رطداظغ  إسقم  بئث  الخغام  حعر  ترطئ 
شطسطغظ وطسطسقت تثسع إلى الرذغطئ والفاتحئ وتروج لطحثوذ الةظسغ. وبثق طظ أن غفاتعا بغعت اهللا 
لطخائمغظ ضغ غاصربعا شغعا إلى اهللا وغطتعا له بالثساء بأن غرشع سظعط الئقء والعباء ظراعط غساشطعن وباء 
عآقء  وجعد  طظ  الشاغئ  أن  صطسغ  بحضض  غثل  طما  رطدان،  حعر  ذعال  المساجث  إغقق  قجامرار  ضعروظا 
الطعاغغئ عغ شصط طتاربئ دغظ اهللا والخث سظ جئغطه. ولع ضان سظث عثه افظزمئ حغء غسغر طما تثسغه 
طظ أن المصخث افجاجغ طظ صرار إغقق المساجث عع طخطتئ الظاس وجقطاعط قجاطاسئ اتثاذ الاثابغر 
واقتاغاذات القزطئ ضالاغ تاثثعا شغ طراضج الاسعق وغغرعا طظ افطاضظ الاغ عغ افضبر اضازاظًا، لثلك 
شإن أسزط طا اباطغ به المسطمعن شغ عثا الجطان عع غغاب اإلجقم سظ تغاتعط ووجعد عآقء التضام افذقء 
وأسعاظعط الثغظ غسمثون إلى طا تئصى طظ سرى اإلجقم لغظصدععا سروة سروة، بسث أن اظاصدئ سروة التضط 

وأجصطئ دولئ الثقشئ، وغمظسعا اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بسعدة الثقشئ والتضط باإلجقم.

ظزط السحرات طظ أبظاء طثغظئ درسا، وصفئ اتاةاجغئ بسث خقة الةمسئ، تظثغثا بممارجات الظزام وتداطظا طع 
الرغش الشربغ، الثي غحعث سمطغئ تحث غغر طسئعصئ لصعات الظزام والمسطتغظ المعالغظ لعا تمعغثا قصاتاطه. 
بغظما أضثت السئئ إذاسئ تعران طعث البعرة سئر خفتاعا سطى طعصع شغسئعك، أنَّ الةطعس طع الروس عع 
خك اساراف بعط، وططالئاعط بالاجاطاتعط ضداطظغظ عع بمبابئ إسطاء حرسغئ لعط ضمساسمرغظ. جاء عثا 
سطى ضعء اقجاماع الثي سصث الةمسئ بغظ الطةان المرضجغئ وبغظ صائث الصعات الروجغئ شغ الةظعب، وذضرت 
اإلذاسئ أعض تعران ولةاظعا المرضجغئ، بشثر الظزام السعري المةرم وخغاظاه لطسععد والمعابغص، وصالئ: إن 
الاسعغات سمطغًا عغ بتضط المطشاة، بسث أن خثرت أعض تعران ولثلك غسغث الروس تةثغث الاسعغات طرة أخرى 
فظعا تسغث تضئغض أعض تعران، شصث صام الروس بطسئئ التحعد السسضرغئ، ضغ غثشسعا بأعض تعران دشسًا ظتع 
المطالئئ بالاسعغات بط (تافدض) سطغعط روجغا المثادسئ بإسادة تةثغث الاسعغات لفارة زطظغئ، رغبما غافرغ 

الظزام المةرم ضطغًا إلخداع تعران وعثا طا تخض طع الطةان المرضجغئ.

جاء رد وزغرة الثارجغئ السعداظغئ أجماء طتمث سئث اهللا 
طفاجؤاً سطى جآال طصثم برظاطب تعار الئظاء العذظغ سئر 
تطفجغعن السعدان الرجمغ لغض السئئ ٢٠٢٠/٥/١م 
تعل الطصاء الثي جمع رئغج طةطج السغادة الفرغص 
ضغان  وزراء  ورئغج  الئرعان  الفااح  سئث  رضظ  أول 
غععد بظغاطغظ ظاظغاعع شغ سظاغئغ طططع حئاط/شئراغر 
الطصاء  سظ  لثغعا  تسطغص  ق  إظه  أجماء  صالئ  الماضغ، 
تغظما  أتمث  لصمان  الئرظاطب  لمصثم  ردعا  شغ  وزادت 
تعجه لعا بسآال سظ الطصاء بعخفعا وزغرة الثارجغئ 
ضتضئ  بط  السغادة  طةطج  رئغج  "اجأل  صالئ: 

وأردشئ ق سطط لغ".
سغظئ الثبطعطاجغئ أجماء طتمث سئث اهللا شغ طظخإ 
وزغرة الثارجغئ بالتضعطئ السعداظغئ الةثغثة، لاضعن 
أول اطرأة جعداظغئ تاعلى طظخإ عثه التصغئئ السغادغئ 

وضأول اطرأة تتاض طظخإ رئاجئ وزارة الثارجغئ شغ 
اهللا  سئث  العزراء  رئغج  ضبغرًا  سطغعا  وغسعل  السعدان 
عثه  لاعلغ  اجمعا  اصاراح  وراء  ضان  الثي  تمثوك، 
السعداظغئ  الثبطعطاجغئ  صغادة  شغ  السغادغئ،  التصغئئ 
بظفج جثغث شغ المرتطئ الةثغثة، قجاسادة بقدعا 
وافشرغصغئ  السربغئ  الثارذئ  سطى  الطئغسغ  طضاظعا 

والثولغئ.
لغسئ عثه عغ المرة افولى الاغ تزعر شغعا وزغرة 
الثارجغئ سثم الضفاءة والصثرة سطى حشض عثا المظخإ 
التساس، شصث ضان أول ظععر لعا سطى شدائغئ بغ بغ 
جغ وصث ضاظئ ردودعا ضسغفئ وعغ تتمض رزطئ ورق 

غاظابر سظ غثعا.
إن إدارة حآون الثولئ وطخالح الظاس تاعقعا طخالح 
وصداء  الثولئ،  بحآون  الظععض  سطى  تصعم  ودوائر، 
طخالح الظاس، وعثه افجعجة إظما ُتظَحأ وُتصام فجض 
الظععض بحآون الثولئ بضفاءة سالغئ وطعظغئ لاةظإ 

اإلخفاصات طمظ تعضض إلغعط المعام.
وظتظ عظا لظ ظئتث الةاظإ الفصعغ شغ تعلغئ المرأة 
التضط شعع تضط طسطعم بسثم جعاز ذلك، ولضظ شغ 
العاصع جعاز الثارجغئ عع العاجعئ في دولئ، طا غتاط 
أن تاخش الثائرة الاغ غصعم أشرادعا باظفغث الةعاظإ 
والاظزغط  بـالاثطغط  الثارجغئ  لطسغاجئ  المثاطفئ 
والاعجغه والرصابئ سطى جمغع المساعغات وأن غاط ذلك 
بالضفاءة السالغئ والامغج شغ إظةاز المعام ولدمان جغر 
عثه المخالح دون أن تزعر اضطراب الثولئ وسثم 
الثاخطغ  اقضطراب  سطى  غظسضج  طا  خارجغا  بئاتعا 
الثارجغئ  وزغر  ُغَسّث  الماصثطئ  الثول  وشغ  والاثئط. 
تةعث  لثلك  الثولئ،  رئغج  بسث  الباظغئ  المرتئئ  شغ 
عثه الثول ظفسعا شغ الئتث سظ طسآولغظ أضفاء طظ 
ذوي الصثرة والضفاغئ شغمظ ُغسَظث إلغه السمض، وعثا 
بالسمض  الصغام  غصادغه  ضما  السمض،  إتسان  غعجئه 
الـثـارجغئ  السـغـاجـئ  بمطش  غدططسعن  وعط  ظفسه 
والباظعغئ  التغعغئ  والمخالح  واجـاـراتـغـةـغـاـعـا، 
العجائض  بضض  لطاتصغص  صابطئ  أعثاف  شغ  وخغاغاعا 
ضمظ  طظ  الثارجغئ  والسغاجئ  الممضظئ.  وافجالغإ 
أعط أجعجة الثولئ فن لضض دولئ طظ الثول شغ السالط 

الطعاء  تسطغط  أجض  طظ  السابص  الصائث  طع  السسعدغئ 
لطصغادة الةثغثة.

بض  لطسسعدغئ  الخفسئ  بعثه  ــارات  اإلط تضاش  ولط 
أتئساعا بخفسئ باظغئ وذلك طظ أجض إشحال أسمالعا 
وخخعخا إشحال اتفاق الرغاض الثي أخئتئ اإلطارات 
بسغثة سظه، شضاظئ عثه الخفسئ طظ المةطج اقظاصالغ 
الةظعبغ الاابع لقطارات شغ الغعم الاالغ بئغان "غسطظ 
لغض  طظاخش  طظ  اسائارًا  لطةظعب  الثاتغئ  اإلدارة  شغه 
تأدغئ  شغ  بالفحض  الغمظغئ  التضعطئ  طاعماً  السئئ"، 
واجئاتعا، واتعط المةطج اقظاصالغ التضعطئ الغمظغئ 
بعاجئاتعا"  الصغام  شغ  والاسظئ  الخطش  "باجامرار 
غاسطص  طا  تظفغث  طظ  وتعربعا  "تطضآعا  إلى  باإلضاشئ 

بعا طظ اتفاق الرغاض"، سطى تث زسمه.
 بغظما غحعث الغمظ وبالثات شغ المظاذص الةظعبغئ - 
الاغ تسث الئآرة لعثا الخراع بسئإ المعصع اقجاراتغةغ 
غرق ٢١ شغ  تسئئئ  جغعقً  افغام  عثه  شغ   - المعط 

حثخاً سطى افصض، وتثطغر طظازل سطى جضاظعا، إضاشئ 
إلى ذلك ظععر وباء ضعروظا، بغظما المسظغعن بالرساغئ 
صعائمعا،  طسعجئ  ضراجغ  سطى  وغاصاتطعن  غاخارسعن 

وخثطئ لمخالح أجغادعط شغ أطرغضا وبرغطاظغا.
 غا أعض الغمظ! إن عثه الصغادات جعاء شغ الةظعب أو 
الحمال صث أوردتضط طعارد العقك والثل والععان بالصاض 
اإلغابئ  طظزمات  طظ  بمساظاتضط  وتاسعل  بغظضط  شغما 
لاظصثضط شعط ساججون ق غعمعط جعى السرصئ والظعإ، 

شتري بضط تشغغرعط وضظسعط ضما تضظج الصثارات.
شغ  تصع  تغث  السالط  شغ  الئقد  أغظى  طظ  بقدظا  إن   
بمظاخ  اهللا  تئاعا  وأغدا  طعط،  اجاراتغةغ  طعصع 
طعجمغ وعغ بطث زراسغ طظ الطراز افول ولعا حرغط 
وبروة  الةظعب  إلى  الشرب  طظ  غطفعا  ذعغض  جاتطغ 
المعجعدة  الظفطغئ  البروة  إلى  إضاشئ  عائطئ،  جمضغئ 
شغ باذظعا وطا زالئ بضرًا لط تساثرج، شظتظ بتاجئ 
إلى رساغئ ولظ تضعن إق بثولئ اإلجقم؛ دولئ الثقشئ 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
 إن تجب الاترغر الظثغر السرغان عا عع طسضط وبغظضط 
اآلخــرة،  بــعاب  وُتسظ  الثظغا  سج  شغه  لما  غثسعضط 
غثسعضط لاسمطعا طسه إلصاطئ طحروع اإلجقم السزغط 
والئثغض التداري افخغض لغظصث الئحرغئ ضطعا ولغج 
أعض الغمظ شتسإ، طظ رجج الرأجمالغئ الصثرة الاغ 
أعطضئ الترث والظسض، شضعظعا ضما وخفضط رجعل اهللا 
 . أعض إغمان وتضمئ سظث اجاةاباضط هللا والرجعل 
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللاِّ َولِلرَُّسوِل 

َ
صال تسالى: ﴿يَا ك

َنْيَن  يَُحوُل   َّ اهللا ّنَ 
َ
أ وَاْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم  إَِذا 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه وَك

سقصات طع غغرعا طظ الثول تصعم سطى أجج طسغظئ 
وطساغغر خاخئ، تظئع طظ صظاسات تطك الثولئ وطفاعغمعا 
الاغ  الثارجغئ  بسغاجاعا  غسرف  طا  وعع  التغاة،  سظ 
ترسى بعا حآون الظاس الثغظ غتمطعن تابسغاعا شغ 
طةال السقصات طع غغرعط طظ افطط والحسعب والثول. 
وسطى عثا شاضعن السغاجئ الثارجغئ عغ سقصئ الثولئ 
السقصئ  تطك  ضعء  شغ  وتاصرر  الثول،  طظ  بشغرعا 
طعاصش الثولئ طظ افتثاث اإلصطغمغئ والثولغئ، وبعا 
الاظئُّآ  غـمـضظ  ذرغـصـعـا  وسظ  الثولئ،  تعجه  غسرف 

باـخـرشاتعا تغال افتثاث وافزطات.
ضض  سطى  شراغ  طظ  غساظغ  الغعم  السعدان  إن 
المساعغات، شعع غساظغ طظ سثم وجعد رأس شضري 
غتثد له صغادته الفضرغئ، وخعرته التدارغئ التصغصغئ 
الغعم  السعدان  المسطمغظ.  بقد  طظ  غاةجأ  ق  ضةجء 

عع بق رأس جغاجغ غرسى حآوظه بما غخطح الئقد 
والسئاد، وغدئط سقصات أجعجة الثولئ بما غمظع خراع 
تثخعط  ق  طعام  إظةاز  سطى  وتسابصعط  المسآولغظ 
ظاغةئ لدسش طظ أوضض إلغعط المعام طما غآدي لعثا 
اقرتئاك شغ اإلجابئ سطى جآال ضان غمضظ إجاباه إذا 

تعشرت الثئرة السغاجغئ والتظضئ.
رئغج  وق  العزغرة  تساطغسعا  ق  الاغ  اإلجابئ  وربما 
طةطج السغادة الثي الاصى برئغج وزراء ضغان غععد 
عغ أن الثول المتاربئ شسقً والمتاطئ فراض إجقطغئ 
ضثوغطئ غععد غةإ أن تاثث طسعا تالئ الترب أجاجًا 
لضاشئ الاخرشات، وغمظع جمغع رساغاعا طظ دخعل الئقد. 
عثه اإلجابئ التصغصغئ والعاصسغئ والتصغصئ الحرسغئ الاغ 

ق غمضظ أن غظطص بعا الروغئدات.
غسطط  طظ  إق  لعا  غاخثى  وق  بصغطئ  افطاظئ  إن 
سزمعا، شق غظئشغ الاططع إلى المسآولغئ والتضط إق 
ضان  ضغش  رأغظا  وصث  المظخإ،  لثلك  أعًق  ضان  لمظ 
الختابئ غظأون بأظفسعط سظ المسآولغئ لمسرشاعط 
الخقة  سطغه  الظئغ  ظخح  وضغش  سزغمئ  أطاظئ  بأظعا 
طسآولغئ  بارك  وسزغط  راجت  إغماظه  َطظ  والسقم 
التضط. أخرج طسطط شغ ختغته سظ أبغ ذر رضغ اهللا 
سظه صال: صطئ: "غا رجعل اهللا أق تساسمطظغ؛ غسظغ أق 
تةسطظغ والغًا أو أطغرًا أو رئغسًا لك سطى إتثى المثن؟" 
صال: شدرب بغثه سطى طظضئغ، بط صال: «يَا أَبَا َذرٍّ إِنََّك 
َضِعيٌف، َوإِنََّها أََمانَُة، َوإِنََّها يَْوَم الِْقَياَمِة ِخْزٌي َونََداَمٌة، إِالَّ َمْن 

َها َوأَدَّى الَِّذي َعلَْيِه ِفيَها». أََخَذَها ِبَحقِّ
إن دولئ الثقشئ عغ الاغ تةمع ضطمئ المسطمغظ تتئ 
وتمضِّظ  بسططاظعا،  اإلجقم  بغدئ  وتتمغ  راغاعا، 
وجسطعط  السالط،  إلى  دسعتعط  تمض  طظ  المسطمغظ 
صعة دولغئ تآبر شغ المعصش الثولغ وشغ طخائر افطط، 
وصث شرضعا اهللا سطى المسطمغظ جمغساً. ولثلك غةإ 
سطى ضض طسطط أن غسسى إلصاطاعا، فظعا عغ وتثعا 
الاغ تظصث افّطئ طظ الفظاء، وتةسطعا خغر أّطئ ُأخرجئ 
لطظاس وتةسض جغاجاعا الثارجغئ جغاجئ حرسغئ طئظغئ 
سطى أجاس سزغط وعع ظحُر اإلجقم شغ السالط ضطه 
وتمُض الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط بالثسعة والةعاد 

 إلخراجعط طظ الزطمات إلى الظعر

ذرشا الخراع يف الغمظ غدرطان ظار الترب 
وأعض الغمظ وصعدعا!

إن الخراع شغ الغمظ أخئح طسروشا لطصاخغ والثاظغ وق 
غتااج إلى طجغث طظ الافخغض، ولضظ الثي غتااج إلى 
ضحش وبغان عع طةرغات عثا الخراع وإلى أغظ وخض؟ 
وبالثات بسث أن أسطظ الاتالش الثي تصعده السسعدغئ 
وصش الترب، وبعثا اإلسقن الثي طدى سطغه طا غصارب 
الحعر، اجائحر الئسطاء وأختاب الظزرة السطتغئ بعثا 
اإلسقن وظظعا أظه شاتتئ خغر وأظه جغظعغ الترب، ولضظه 

بالسضج أخئح وباقً سطى أعض الغمظ.
بض ضان عثا اإلسقن شرخئ بمغظئ فطرغضا تغث تسسى 
طظ خقله لاصارب بغظ سمقئعا السسعدغئ والتعبغغظ سئر 

لصاءات جرغئ وسطظغئ.
جارغئ  "وول  ختغفئ  شغ  أطرغضغ  تصرغر  ضحش  شصث 
٢٦ شغ  برس  طأرب  طعصع  وظصض  افطرغضغئ،  جعرظال" 
ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠م بسخ طا ورد شغه تتئ سظعان 
 - السسعدغئ  الافاعمات  وضعالغج  طساةثات  "آخر 
التعبغئ" (وطما جاء شغ عثا الاصرغر تعل طثى ختئ 
سصث لصاءات بغظ التعبغغظ وطسآولغظ بالسسعدغئ ذضر 
المحاط أن عظاك تئادق لطرؤى واتخاقت تاسط بالصعة 
والدسش بظاء سطى ذئغسئ افتثاث والاطعرات)، وضان 
طظ ضمظ طا جرى شغ عثه الطصاءات، أن افعثاف الاغ 
أسطظعا الاتالش لط تسث طثرجئ شغ جثول التعار الثي 
سطى  ارتضج  والثي  التعبغ  جماسئ  طع  الممطضئ  تةرغه 
وتضعطاه  بعادي  طمبطئ  بالحرسغئ  غسمى  طا  إسادة 
المسارف بعا دولغاً إلى الساخمئ خظساء وإظعاء اقظصقب 

وجتإ السقح وعجغمئ إغران.
افغثي  طضاعشئ  برغطاظغا  تصش  لط  المصابض  شغ  ولضظ 
وعغ ترصإ عثه افسمال سظ ذرغص سمغطاعا اإلطارات 
بض أسطئ الدعء افخدر لعا لاترك افتئاع طظ أجض 
إشحال وسرصطئ افسمال الاغ تصعم بعا السسعدغئ سمغطئ 
أطرغضا شضان أول رد طظعا سطى عثه المتادبات شغ ٢٥

ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠م.
حعثت طتاشزئ أرخئغض جصطرى (حرق الغمظ) تمردًا 
طحاة  افول  الطعاء  صغادة  طظ  الحرسغئ  سطى  جثغثًا 
بتري، الثي جئص وأن أسطظ وقءه لما غسمى المةطج 
اقظاصالغ المثسعم طظ اإلطارات، وصالئ طخادر طتطغئ، 
إن الطعاء افول طحاة بتري رشع أسقم اقظفخال سطى 

بعابات الطعاء وططار جصطرى، ذئصا لصظاة بطصغج.
وتتثبئ طخادر سظ خثور صرار بإصالئ رئغج أرضان 
الطعاء السمغث الرضظ ظاخر صغج الثي جئص وأن أسطظ 
إلى  وخض  جثغث  صائث  وتسغغِظ  الحرسغئ،  سطى  تمرده 
جصطرى صئض أغام صادطاً طظ السسعدغئ. (طأرب برس، 

٢٠٢٠/٠٤/٢٥م).
وأحارت إلى أظه ضاظئ عظاك طفاوضات تصعدعا الصعات 

التضعطئ اقظاصالغئ تفحض يف طسغار الصثرة والضفاغئ 
شغمظ ُغسَظث إلغه السمض

ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – الثرذعمـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان المعاجري - الغمظـ  ـ 

إعالم خبیث یروج للتطبیع مع کیان یهود 
ویدعو إلى الفحش والرذیلۀ

احتجاجات فی درعا تندیدا بممارسات النظام 
وتضامنا مع الریف الغربی



 السثد ٢٨٧  ٣افربساء ٢٧ طظ رطدان ١٤٤١عـ المعاشص ٢٠ أغار /طاغع  ٢٠٢٠ طـ 

أظعى وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع زغارته إلى 
العزراء  رئغج  طع  طتادبات  أجرى  تغث  غععد،  ضغان 
ضععغظ  غعجغ  المعجاد  ورئغج  ظاظغاعع  بظغاطغظ 
وزغري  أحضغظازي  وغابغ  غاظاج  بغظغ  إلى  باإلضاشئ 
الثشاع والثارجغئ شغ تضعطئ العتثة الاغ طظ المصرر 
شغ  بعطئغع  وصال  افتث،  الثجاعري  الغمغظ  تآدي  أن 
الشربغئ  الدفئ  ضط  الجغارة "إن  سصإ  ختفغئ  طصابطئ 
صرار (إجرائغطغ) طظ تص ظاظغاعع وغاظاج اتثاذه"، لضظه 
أحار إلى أن عثه الصدغئ طسصثة وتاططإ الاظسغص طع 
واحظطظ ذئصاً لثطئ الرئغج دوظالث تراطإ لطسقم شغ 

الحرق افوجط. وصال "إن التضعطئ (اإلجرائغطغئ) جاتسط تعصغئ وآلغات تظفغث خطئ ضط المساعذظات وشرض 
السغادة سطى أججاء طظ الدفئ الشربغئ وطظطصئ افغعار". طظ جاظئه اسائر تسطغص ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ شطسطغظ وظحره سطى طعصسه أن أطرغضا تاساطض طع المطفات والصداغا بما غثثم طخالتعا اقجاسمارغئ، 
شاارة تساسةض شغ ذرح طحارغسعا وتظفغثعا، وتارة تآخر تظفغث بسخ بظعدعا أو تةمثعا. وأضث الاسطغص أن أي 
تأجغض طتامض طظ أطرغضا لئسخ بظعد خفصئ الصرن المحآوطئ بسئإ افزطات الاغ تسغحعا أطرغضا ق غسظغ بتال 
أن الثطر الضئغر صث زال وأن الةرغمئ اظاعئ بض عغ صائمئ. ضما أحار الاسطغص إلى أن بظغاطغظ ظاظغاعع وبغظغ غاظاج 
اتفصا سطى تحضغض تضعطئ وتثة، طاةاوزغظ طا بغظعما طظ خقشات وطتاوقت جابصئ لقجافراد بالسططئ، رغئئ شغ 
سثم تدغغع شرخئ ضط بطث الدفئ الاغ "طظتعا" تراطإ لضغان غععد وشص خفصاه المحآوطئ. وظعه الاسطغص أغدا 
إلى أن طسارضئ أوروبا لمعضعع الدط، لغج فظعا تظاخر أعض شطسطغظ ضما غحغع أزقم السططئ، بض إّن أوروبا 
تاآطر سطى أعض شطسطغظ طبطعا طبض أطرغضا، ولضظعا تتاول بمعاصفعا أن تتاشر سطى الئصغئ الئاصغئ طظ ظفعذعا 
وطخالتعا اقجاسمارغئ شغ المظطصئ. وحثد الاسطغص سطى أن افظزمئ شغ بقد المسطمغظ وخطئ لمرتطئ طظ الثغاظئ، 
أخئتئ تحةع ضغان غععد سطى المدغ صثطاً شغ جغاجاه طظ خقل طشازلاه بالاطئغع اإلسقطغ والبصاشغ والسغاجغ 
واقصاخادي والرغاضغ، وعع طا غحةع ضغان غععد سطى المجغث طظ الشطرجئ والطشغان. واظاعى الاسطغص إلى أن 
طا تروج له السططئ وبسخ الفخائض طظ تعجه المةامع الثولغ وافطط الماتثة وأظزمئ بقد المسطمغظ وطةطج 
افطظ وروجغا واقتتاد افوروبغ لضئح جماح ضغان غععد عع ضثب وتدطغض وتماصئ جغاجغئ، شصدغئ شطسطغظ تمر 
بمظسطش خطغر، اجاعان بعا افسثاء لثرجئ أظعا أخئتئ تساثثم ورصئ اظاثابغئ سظث تراطإ غصسمعا ضغفما غحاء، 
والعاجإ سطى أطئ اإلجقم أن تاترك لظخرة شطسطغظ وأعطعا شعغ خاتئئ الصدغئ واهللا أوجإ سطغعا أن تاترك 
وتترك الةغعش إلجصاط التضام السمقء وظسش تثود جاغضج بغضع وضظج غععد طظ عثه افرض الطاعرة، شعثا 

عع التض وعثا عع المططعب وطا سثاه تدغغع وتبئغط وإسادة تثوغر لفزطئ والثغاظات.

والافاعمات إذا أسطظئ التضعطئ (اإلجرائغطغئ) سظ ضط 
صال  ذاته  السغاق  شغ  المتاطئ"،  أراضغظا  طظ  ججء  أي 
رئغج وزراء السططئ طتمث احاغئ "إن المرتطئ المصئطئ 
جاسصث  الفطسطغظغئ  الصغادة  وإن  الخسعبئ،  غاغئ  شغ 
اجاماساً طعماً غعم السئئ لمعاجعئ صرار (إجرائغض) ضط 
أججاء طظ الدفئ الشربغئ"، وبثوره أضث خائإ سرغصات 
أطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر "أن الصغادة 
الفطسطغظغئ جاثرج بصرارات خقل اجاماسعا السئئ لطرد 
سطى اإلجراء (اإلجرائغطغ)" (الةجغرة ظئ ٢٠٢٠/٥/١٣). 
خظعسعا  طثى  غرى  السططئ  تخرغتات  إلى  الظاظر  إن 
جغاجغ  جصش  لعا  غائص  لط  أظه  طظ  شئالرغط  وذلعا؛ 
تاسار به وطحروع تروج له إق أظعا تخر سطى تدغغع 
طا تئصى طظ الصدغئ وتتاول أن تئرز ظفسعا سطى أظعا 
ضاذبئ  بسظارغات  غععد  لضغان  الاخثي  سطى  صادرة 
غساسث  الاغ  الطتزئ  شفغ  طضررة،  شارغئ  وتعثغثات 
طظ  تئصى  طا  سطى  لقظصداض  غععد  ضغان  شغعا 
تعثد  السططئ  ظةث  لثلك،  الفرخئ  وغاتغظ  افرض 
سطى لسان رئغسعا بأظه إن تخض ذلك شإظعط شغ تض 
ضغان  جغمظع  ذلك  وضأن  والافاعمات!  اقتفاصغات  طظ 
غععد أو جغةسطه غاراجع إن تخض وظفث الدط! ولحثة 
ضسش السططئ وخظعسعا وسثم اطاقضعا فطرعا تاى 
اقجاماع الثي أسطظ سظه لئتث آلغئ الاخثي وجسض له 
عالئ إسقطغئ ضثمئ سطى لسان صغاداتعا وأظه جغثرج 
بصرارات طعمئ وطخغرغئ وإذا باقجاماع غآجض إلى أجض 
غغر طسمى، وضما غصال تمثخ الةئض شعلث شأرا شصث 

تمثدئ السططئ شثرجئ باجاماع لط غسصث!
أطا ترضئ تماس شصث رأت بأن الاخثي غضعن بالمصاوطئ 
لترضئ  السغاجغ  المضاإ  رئغج  دسا  "تغث  الحسئغئ 
المصاوطئ اإلجقطغئ (تماس) إجماسغض عظغئ إلى طصاوطئ 
حسئغئ شغ ضض طظ غجة والدفئ لمعاجعئ طثطط طا 
تسمى خفصئ الصرن" (الةجغرة ظئ ٢٠٢٠/٥/١٣)، وعغ 
المصاوطئ ذاتعا الاغ ضاظعا غسثرون طظعا سظثطا ضان 

١٨ اقبظغظ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
خئرا  رطدان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/١١م) 
صال شغه: "غحص جاطسع الصماطئ شغ الئخرة 
جظعبغ السراق ذرغصعط إلى طضإ الظفاغات 
إجراءات  طاتثغظ  المثغظئ،  شغ  الرئغسغ 
شغروس  تفحغ  لمظع  العادشئ  السام  السجل 
الصماطئ  جاطسع  وغأتغ  المساةث.  ضعروظا 
والظفاغات إلى المضإ شغ طةمعسات وضبغر 
صطسئ  جعى  غدسعن  وق  أذفال،  طظعط 
صماش سطى وجعععط لطتماغئ طظ افبثرة 
الئقجاغك  سئعات  سظ  وغئتبعن  الساطئ، 

والصخثغر والمسثن والججاج، شعط غئتبعن سظ أي حغء غمضظعط إسادة بغسه. وغسغح ظتع ٥٠٠ أجرة سطى جمع 
ظفاغات شغ الئخرة الشظغئ بالظفط. وغاتخض جاطسع الظفاغات سطى طا بغظ بماظغئ إلى ١٥ دوقرا شغ الغعم. وتفرغ صرابئ 
٤٠٠ حاتظئ تعالغ ١٢٠٠ ذظ طظ الصماطئ شغ طضإ الظفاغات ضض غعم. وغمبض تخثغر الظفط الثام طسزط إغرادات 
الثولئ السراصغئ بظسئئ تاةاوز ٩٠٪ طظ خقل تخثغر أضبر طظ ٣,٥ طقغغظ برطغض غعطغا طسزمعا طظ تصعل الئخرة، 

وتسئإ تراجع أجسار الظفط طآخرا بدشط ضئغر سطى اقصاخاد".
: إن السراق شغعا طظ المعارد الطئغسغئ وطظعا الظفط طا غضفغ لةسض ضض أعض السراق سطى افصض 
أغظغاء، وطع ذلك شإن عثا المحعث الثي غثطغ الصطإ عع طظ طثغظئ الئخرة الاغ تخثر أضبر طظ ٣,٥ طقغغظ 
برطغض ظفط غعطغاً، شأي إجرام عثا الثي غرتضئه تضام السراق السمقء؟! إن التضام صث جسطعا خغرات المسطمغظ 
ظعئا لطشرب الضاشر المساسمر. شالفصر الثي تساظغ طظه افطئ اإلجقطغئ لغج عع بسئإ شصر الئقد، ضما أظه 
لغج بسئإ جائتئ ضعروظا، وإظما بسئإ التضام المةرطغظ الثغظ غسغرون سطى الظعب اآلبط ظفسه شغ ضض 
بقد المسطمغظ، وطا طظ جئغض إلى ظخرة افطئ وإذسام أبظائعا واجاسادة ضراطاعا إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ شعغ الاغ ظاصغ بعا طظ ظعإ برواتظا، وظصاتض ضض طظ تسعل له ظفسه المساس بعا.

تامئ: المآاطرة سطى شطسطغظ تحاث وق تض إق باجاظفار الةغعش

المئات فی البصرة الغنیۀ بالنفط یبحثون عن قوتهم وسط القمامۀ!!

غطالإ بعا طتمعد سئاس تتئ حسار المصاوطئ السطمغئ، 
والسةغإ أظه سظثطا غاسطص افطر بأعض شطسطغظ السجل 
غضعن التثغث سظ طصاوطئ وسظثطا غاسطص افطر بئقد 
المسطمغظ والاغ شغعا جغعش جرارة وذائرات ودبابات 
صادرة سطى اصاقع ضغان غععد شغ أصض طظ طسرضئ غضعن 
التثغث سظ دسط جغاجغ ودبطعطاجغ وطالغ وغخئح 
التثغث سظ السقصات الطغئئ طع جمغع افظزمئ وطظعا 
السسعدي والمخري واإلغراظغ والارضغ ضما خرح عظغئ 

شغ لصائه بئرظاطب بق تثود!
ضئغرة  طآاطرة  شطسطغظ  صدغئ  سطى  المآاطرة  إن 
بقد  شغ  الثائظئ  افظزمئ  بمساسثة  ترغث  وأطرغضا 
المسطمغظ والسططئ الثلغطئ شغ شطسطغظ، ترغث تخفغئ 
الصدغئ وإظعاءعا لخالح ضغان غععد، وعثه المآاطرة 
لحثة إجراطعا شإظعا تترك أذعان المسطمغظ وتسافج 
طحاسرعط بمظ شغعط أولؤك الثغظ ضاظعا طثثوسغظ 
بمآتمرات السقم وتض الثولاغظ والمآجسات الثولغئ 
غرى  بات  شالةمغع  اقجاسمار،  أدوات  طظ  ذلك  وغغر 
شطسطغظ،  لصدغئ  سظخرغئ  سطظغئ  واضتئ  تخفغئ 
وبالاالغ شإن أذعان المسطمغظ وأظزارعط طاةعئ إلى 
أعض شطسطغظ وإلى الصدغئ وجئغض إظصاذعا، وعظا غصع 
سطى ساتص أعض شطسطغظ تخعغإ عثا الشدإ لغبمر 
شغ تترغك الحسعب إلجصاط التضام الثعظئ وتترغك 
وبفطسطغظغئ  بالعذظغئ  المظاداة  سظ  والضش  الةغعش 
الصدغئ وغغرعا طظ الحسارات الاغ ُتدغع الصدغئ بغث 
وضغض  الادطغض  سظ  والاعصش  التثر  وضثلك  أعطعا، 
غترف  شعثا  خغاظاعا  سطى  والاسار  لفظزمئ  المثغح 
وغآخر  تضاطعا  تةاه  غدئعا  وغماص  افطئ  بعخطئ 
شغ  غظخإ  دسمعا  وغةسض  صداغاعا  تةاه  تترضعا 
الةعاظإ الاغ ق تترك جغحا وق تترر أرضا وق تصاطع 

 سثوا وق تسصط خائظا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

المئثأ الرأجمالغ المطئص سطغعط بسةره وبةره، الظاس 
الثغظ اجاسئثعط المئثأ الرأجمالغ شأشصثعط ضض طسظى 
لطتغاة، غخططعن بظاره شغ ضض طظاتغ التغاة، وأخئتعا 
غئتبعن سظ الئثغض، وغسطظعن أن طا بسث ضعروظا لغج 
ضما صئطه، وأن السالط بتاجئ إلى ظزام سالمغ جثغث، 
غةغئعن ظثاءات الظاس لعط، شغصعلعن لعط: ظتظ سظثظا 
الظاس،  غسعس  أن  غخطح  الثي  المئثأ  سظثظا  الئثغض، 
جمغع الظاس، المئثأ الثي غظزر لطمحضطئ أغئ طحضطئ 
تغظ طسالةاعا أظعا طحضطئ إظسان، لثغه تاجات سدعغئ 
المحضقت  تض  إلى  وتتااج  إحئاع،  إلى  تتااج  وغرائج 
الظاحؤئ سظعا، ظسط، ظتظ أختاب الظزام السالمغ الةثغث 
الثي جغمف افرض سثقً ضما ططؤئ جعرًا، ظتظ جظدع 
طئثأظا الختغح طعضع الاطئغص، جظصغط دولئ الثقشئ 
بتضط  الظاس  بغظ  السثل  جظتصص  الظئعة،  طظعاج  سطى 
اإلجقم شغ دولئ اإلجقم، وجظتمض عثا المئثأ لطظاس، 
لظثغصعط تقوة اإلجقم، والسسادة والراتئ، لغطمؤظ 
وبغعتعط،  وأطعالعط  وأعطغعط  أظفسعط  سطى  الظاس 
لطتضام  سئغثًا  ضاظعا  بسثطا  وتثه،  هللا  سئادًا  وغسعدوا 
والماتضمغظ طظ الرأجمالغغظ وحرضاتعط، وعض عظاك 
خغر طظ أغام رطدان وطا تئصى طظه لعثا السمض الةطغض، 
أجر،  بسثه  لغج  الثي  افجر  طظ  المسطمعن  لغشارف 

والبعاب الثي لغج بسثه بعاب؟

تامئ ضطمئ السثد: رطدان آذن بالرتغض شأدرضعا أظفسضط
ظسط أغعا المسطمعن، ظسط أغعا الخائمعن، عططَّ قغاراف 
وتسالى  جئتاظه  ربضط  وسث  وتّصصعا  المداَسش،  افجر 
لضط، لغساثطفضط شغ افرض، وغمّضظ لضط دغظضط الثي 
ارتدى لضط، وغئثلضط طظ بسث خعشضط أطظاً، وتّصصعا 
بحرى رجعلضط ، الثي ق غظطص سظ الععى، «ثُمَّ تَكُوُن 
ِة»، شإن السمض إلصاطئ الثقشئ أجره  ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
سزغط خاخئ شغ أغام رطدان، وإن ظخرة اإلجقم طظ 
أسزط افسمال، وأجرعا طظ أسزط افجعر، شضغش لع ضاظئ 

شغ حعر تاداسش شغه افجعر؟
أغعا الخائمعن، إن لضط إخعة شغ تجب الاترغر وخطعا 
لغطعط بظعارعط شغ تمض دسعة اإلجقم، إلصاطئ دولئ 
اإلجقم، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعثه شرخئ لضط 
أن تداسفعا أجعر أسمالضط، وتسمطعا طسعط وتظخروعط، 
تسالى،  اهللا  بإذن  الظخر  طع  طعسث  لسطى  وإغاضط  وإظا 
شعثا وصاضط وأواظضط، أبئائ المئادئ وافظزمئ افخرى 
اهللا،  ظخر  إلى  شأصئطعا  افدبار،  تعلغ  عغ  وعا  شحطعا، 
شضما ظخر اهللا جئتاظه رجعله شغ غجوة بثر وشاح طضئ، 
وغغر  رطدان  شغ  تارغثعط  ذعال  المسطمغظ  وظخر 
شعع  ظخرظاه،  إن  ظخرعط  ضما  غظخرظا  شإظه  رطدان، 
وسثه جئتاظه الثي ق غثطش وسثه: ﴿َغظُخُر َطظ َغَحاء 
ِتغُط * َوْسَث اهللاَِّ َق ُغْثِطُش اهللاَُّ َوْسَثُه﴾، شأروا  َوُعَع اْلَسِجغُج الرَّ

 اهللا طظضط طا غتّإ، لاروا طظه طا تتّئعن

غتافر بعا لظفسه وغظافع بعا وتثه. شعثا ضطه جائج 
وجاء به اإلجقم. إق أن لطمطضغئ الفردغئ ولطئغع حروذًا 
جاء بعا اإلجقم أغدا. وطظ حروط المطضغئ أن غضعن 
لطمالك جططان سطى طا غمطك أسطاه الحرع إغاه. وطظ 
أرضان الئغع أن غظاصض السططان طظ الئائع إلى المحاري. 
وق جططان لطئائع سطى طا باع بسث الئغع أي بسث إسطاء 
السططان. وعثا غظطئص سطى افشضار، شئسث أن غئغسعا أو 
غسطمعا لشغره تخئح ططك طظ تسطمعا وله أن غظافع بعا 
أو أن غسطمعا لشغره بأجر أو بثون أجر. وخاتإ السططان 
غتص له أن غفسض بمطضه طا حاء طما أصره الحرع (وق 
سئرة شغ بصاء جططان لطئائع شغ تالئ بغع افشضار، فن 
السئرة شغ أن غتخض المحاري سطى السططان سطى طا 
احارى ق أن غظجع السططان طظ الئائع). والئائع ق غتص 
له أن غحارط حغؤاً غثالش عثا فن عثا طظ أرضان الئغع 
شإن خالفه أو احارط حرذاً غظصص طظه شإن ذلك طثالش 

لطحرع وغضعن الحرط باذقً.
وبعثا غضعن اإلجقم صث أجاز تمطك افشضار وأسطى التص 
باسطغمعا أو بغسعا بأجر أو بثون أجر ضما أسطى التص 
لماسطمعا أو لمحارغعا أن غاخرف بعا ضما حاء بئغسعا 

أو عئاعا أو تاى إتقشعا بما ق غثالش أتضاطاً أخرى.
وعثا التضط الحرسغ ضفغض بفاح السعق أطام طظاةغ 
افدوغئ إلظااج ضض أظعاع الثواء، شغظثفخ جسر الثواء 
ُج  بخعرة ضئغرة، وغخئح شغ طاظاول الةمغع، بض وُغتفَّ
تغازة  بسئإ  طاتةرًا  غئصى  ق  الثي  السطمغ  الئتث 
افشضار وطظع تثاولعا، أو بسئإ ترضغجه سطى طةاقت 
بثغطئ  وجغطئ  وبمئ  الفصراء.  أطراض  وإعمال  الربح 
ضبغرًا  أشدض  وجغطئ  وعغ  افبتاث،  وتتفغج  لامعغض 
السمطغئ  تعجغه  تغث  طظ  جعاء  الئراءات،  ظزام  طظ 
اإلبثاسغئ أو ضمان اظاحار اقجافادة طظ المسرشئ سطى 
أوجع ظطاق طمضظ. وتاطثص عثه العجغطئ شغ إظحاء 
عآقء  غضاشأ  المال  بغئ  طظ  ذئغئ  جعائج  خظثوق 
أن  وغمضظ  والطصاتات.  السقجات  غضاحفعن  الثغظ 
غصثم عثا الخظثوق أضئر الةعائج لمظاةغ السقجات أو 
جئض العصاغئ طظ افطراض افخطر وافضبر اظاحارًا الاغ 

غئاطى بعا طؤات المقغغظ طظ الئحر.
غئاسث  فن  غضفغ  وعــثا  الحرسغئ  الظاتغئ  طظ  عثا 
المسطمعن سظ طبض عثه الاطئغصات المثالفئ لقجقم. 
ولضظ طع اظاحار المئثأ الرأجمالغ شغ السالط واظئعار 
الضبغرغظ بض واظدئاسعط به، ضان ق بث طظ الاسرض 
لثتدعا  أغداً  السصطغئ  بالتةئ  الدالئ  افشضار  لعثه 
وبغان شسادعا وشساد المئثأ الثي اظئبصئ سظه وضحش 

الخطئ بغظ عثه افشضار واقجاسمار ضحفاً جغاجغاً.
شإلى سفٍع طظ اهللا وساشغئ ظثسعضط أغعا المسطمعن، إلى 
سقج الظفعس والصطعب وإخراج الظاس طَظ الزطمات إلى 
الظعِر ظثسعُضْط، ِإلى السمِض قجاؤظاِف التغاٍة اإلجقطغٍئ، 

 شغ ظض الثقشئ سطى طظعاجِ الظئعِة

والضسرة  الثرصئ  الظاس  ترطئ  شصث  الرأجمالغئ،  أطا 
والثعف،  والةعض  السصط  وأورباعط  التةر،  وعثطئ 
ذضر  ِإنَّ  افذعان.  طظ  الحآون  رساغئ  طفععم  وطتئ 
الجضغئ  الظفعس  وُغسصط  المرض،  غعرث  الرأجمالغئ 
الماططسئ إلى رضا الرتمظ، وطا لط ُغةاث عثا المرض 
طظ جسث اإلظساظغئ، بصغئ تخططغ بظاره وحصعاه، ولسض 
أظاةعا  الاغ  افشضار  أبحع  طظ  الفضرغئ  المطضغئ  شضرة 
الفضر الرأجمالغ لغضمض جغطرته سطى طفاخض التغاة 
شغ الثول الاغ تثدع لعغمظئ الشرب سطى السالط لخالح 
شؤئ صطغطئ طظ الرأجمالغغظ الضئار، وصث اجافادت طاشغا 
اقخاراع،  وبراءات  الفضرغئ  المطضغئ  شضرة  طظ  الثواء 
لااتضط شغ جعق افدوغئ شاطرح طا تحاء طظ أدوغئ 
ق  فظعا  أدوغــئ  طظ  تحاء  طا  وتمظع  خغالغئ،  بأجسار 
تتصص لعا افرباح الاغ ترغثعا. وصث أخرت صعاظغظ براءة 
اقخاراع اقظافاع بضبغر طظ المضاحفات المعمئ؛ فن 
تماغئ  سطى  صثرتعا  لسثم  اجاسمالعا  تآخر  الحرضات 
اقضاحاف. وخاخئ شغ طةال الطإ وخظاسئ افدوغئ، 
طظ  ولغج  السمطغئ  الظاتغئ  طظ  خسعبئ  افضبر  شإظعا 
الظاتغئ الصاظعظغئ. وعظالك أطبطئ ضبغرة تئغظ أن تخظغسًا 
فدوغئ صث تأخر جظعات ضبغرة طع أن الظاس شغ أطج 
التاجئ إلغعا؛ وذلك لسثم الامضظ طظ تماغاعا بسئإ 
الحرضات  تمضظئ  ُسرف  إذا  فظه   - اقخاراع  بساذئ 
افخرى طظ إسادة اقخاراع بطرق أخرى غغر طتمغئ - 
لط  طفغث  دواء  طظ  وضط  ذلك.  غغر  سمطغئ  فجئاب  أو 
غاط إظااجه لسثم تعشر الةثوى اقصاخادغئ طع أعمغاه 

لتغاة اآلقف طظ الظاس.
والمطضغئ الفضرغئ سظث الشرب عغ تص افشراد والحرضات 
بامطك اقباضارات إذا تعشر شغعا حرذان؛ افول أن غضعن 
عثا اقباضار إظحاًء جثغثًا غغر طسروف، والباظغ أن غضعن 
له تطئغص سمطغ أو اجاسمال طفغث، والصخث أن غضعن له 

اجاسمال أو تطئغص طسغظ أو طةرد تخعر لثلك.
والمظفسئ  السغظ  تمطك  تص  غسطغ  عثا  الامطك  وتص 
لخاتإ اقباضار وق غتص فتث أن غظافع بعثا اقباضار 
إق بإذن خاتإ اقباضار، وسادًة شخاتإ اقباضار إطا 
طسغظئ،  بصغعد  المظفسئ  تص  غئغع  أن  وإطا  غتاضره  أن 
وعثا غاط إطا بئغع تسةغض الئراءة لشغره وإطا أن غأخث 
الفضرغئ  لطمطضغئ  التماغئ  وصعاظغظ  ذلك.  سطى  رجماً 
تسطغ تص ططضغئ افشضار عثا سظ ذرغص آلغئ طا غسمى 
تسةغض  إلى  غسئص  شالثي  اقخاراع)  (براءة  باسةغض 
اقباضار غضعن طالك السغظ والمظفسئ غاخرف بعما ضما 

حاء.
افشضار  ططضغئ  تحمض  الفردغئ  المطضغئ  وأتــضــام 
طالضعا  عع  اقباضار  أو  الفضرة  شخاتإ  واقباضارات. 
وله تص اقظافاع بعا وله أن غئغسعا وأن غسطمعا لشغره 
ضااب  شغ  غثوظعا  أن  له  أن  ضما  أجر  بثون  أو  بأجر 
أو سطى حرغط أو غغر ذلك وغئغسعا أو غعزسعا أو أن 

ضغش تضعن الرساغئ الختغئ يف ظض دولئ اإلجقم
(٤)

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

أمریکا تتعامل مع قضایا المسلمین 
بما یخدم مصالحها االستعماریۀ



  افربساء ٢٧ طظ رطدان ١٤٤١عـ المعاشص ٢٠ أغار /طاغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٨٧

طا  الماضغات  افغام  شغ  وأجى  تجن  بضض  تابسظا  لصث 
لروح  ذفٍع  طظ  المثاطفئ  السعدان  وقغات  شغ  تخض 
الظجسئ الصئطغئ المصغائ بثاغئ طظ وقغئ جظعب دارشعر 
السعدان  حرق  تئساعا  بط  والفقتئ،  الرزغصات  بغظ 
طثغظئ ضسق بغظ الظعبئ والئظغ ساطر، بط أخغرًا طثغظئ 
الةجغرة وساخمئ جظعب ضردشان طثغظئ ضادصطغ، ضض 
عثه المظاذص طظ وقغات السعدان ذفئ وذشئ سطغعا 
ظجسئ الصئطغئ شةأة خقل أجئعع شصط وعغ جابصئ لط 
طظ  الاعجع  عثا  تأخث  لط  الصئطغئ  ظار  إن  إذ  تتخض؛ 
صئض وتاى إن عظاك طظاذص ظعرت شغعا عثه الظجسئ 
الصئطغئ لط تزعر شغعا طظ صئض طبض طظطصئ ضسق طما 
غبغر اقظائاه والثعحئ وخاخئ ظععرعا تجاطظاً طع بصغئ 
العقغات، شعض عثه افتثاث تخطئ سفعغئ ظااج وجعد 
حغء طظ سخئغئ بغظ عثه المضعظات أم أن عظاك طظ 

أذضى ظارعا لضغ غاضسإ طظعا؟
اهللا  بتضمئ  غامغج  أظه  غةث  السعدان  لعاصع  الظاظر  إن 
طظ  جسطه  الثي  واقخاقف  الاظعع  وعغ  الثطص  طظ 
أجض المسرشئ والاسارف والثي غظئظغ سطغه جمال التغاة 
الثظغا تغظما تاةرد الظزرة لطشغر طظ الاضئر واقجاسقء 
وتماجج بظعر اإلجقم وغاآخى السرب والسةط ق غمغجعط 

حغء سظ بسدعط جعى الاصعى.
الاغ  السعدان  أعض  وذئغسئ  تصغصئ  عغ  عثه  ظسط 
شطرعط اهللا سطغعا، ولضظ سظثطا ظخطثم بالعاصع شغ 
تارغت السعدان طظث اقجاسمار إلى غعطظا عثا ظةث أظعا 
صث تتعلئ إلى صئطغئ طصغائ تثسع إلى اقتاراب والظجاع 
عثه  اجاشض  صث  المساسمر  الشرب  أن  وذلك  والصاال 
الطئغسئ تاى غامضظ طظ بقدظا ودغمعطئ وجعده شغعا 
شاجاشض ظزام (التعاضغر) وعغ سئارة سظ صطسئ أرض 
ضاظئ شغ السابص تمّطك لصئغطئ أو طةمعسئ صئائض طظ 
اإلحراف  ظاظرعا  طظ  الصئغطئ  زساطئ  شااعلى  السططان 
الاام سطى عثه التاضعرة وتصسغمعا لئطعن الصئغطئ أو 
الصئائض الاغ عغ داخطئ تتئ عثه التاضعرة شاجاشطعا 
المساسمر سظ ذرغص إظحاء الظزام اإلداري لما غسمى 
بـ(اإلدارة افعطغئ) ضغ غسعض له تضط بقدظا بأصض سثد 
طظ المعظفغظ وضثلك لطامغغج بغظ أعض الثغظ والصئطئ 
العاتثة، وبالاالغ وربئ التضعطات العذظغئ الماساصئئ 
ظعةه  تظاعب  وظطئ  الئشغخ  اقجاسماري  اإلرث  عثا 
تدمظ  تاى  أخرى  ضث  صئائض  تسطح  طظ  طظعا  شضان 
طضاجإ  بعا  تتصص  لضغ  وتساثثطعا  لعا  وقءعط 
جغاجغئ ضما ضاظئ تفسض تضعطئ اإلظصاذ طما غآجب ظار 
الفاظئ والخراع بغظ أعض الثغظ العاتث شاصطر الثطاء 

وتجعص افرواح وتظاعك الترطات.
سطى طثار الاارغت لط غضظ تسثد الصئائض شغ السعدان 
عع الثاسغ لطظجاع واقتاراب وإظما الثي ضان جئئاً لثلك 
بثاغئ طظ الضاشر المساسمر بط تضعطات السمالئ الاغ 

ورباه بسث ذلك شغ تضط السعدان.
لثلك،  ظاغةئ  عع  الماضغئ  افغام  خقل  تثث  وطا 
وخاخئ شغ عثه الفارة والخراع دائر سطى أوجه بغظ 
المضعن التاضط طظ المثظغغظ والسسضرغغظ باسائار أن 
طساسمر  دولغ  ذرف  طخالح  غثثم  طظعما  واتث  ضض 
طا  غصثم  طظعط  ضقً  تةث  ولثلك  اآلخر،  سظ  طثاطش 
غساطغع طظ صرابغظ العقء تاى غفعز بالرضا والصئعل، 
ولثلك طظث بثء الفارة اقظاصالغئ حعث السعدان سثدًا 
طظ الخثاطات والاراحصات؛ شئسغث الاعصغع سطى العبغصئ 
الثجاعرغئ شغ آب/أغسطج الماضغ حعثت طثغظئ 
بعرتسعدان خراساً بغظ الظعبئ والئظغ ساطر، وضثلك طع 

سائقتعط  زالئ  وطا  طعاجرغظ،  أظفسعط  غسائرون 
السصائثي  التاشج  ضان  لثلك  الئطثغظ،  بغظ  طظصسمئ 
والاارغثغ سظث أعض ضحمغر وباضساان ضاشغغظ إلسقن 
الترب سطى العظث، لغج شصط لعضع تث لةرائط العظث 
بتص المسطمغظ شغ ضحمغر بض وباترغرعا وتترغر باصغ 

المسطمغظ شغ جمغع العظث طظ تضط العظثوس لعط.
وطظعا  العظثغئ،  الصارة  حئه  شغ  المسطمغظ  واصع  إن 
أششاظساان،  وطسعط  وبظشقدش  وضحمغر  باضساان 
واصع طآلط، شعط طظ خغر أطئ لطظاس، وصث أبئاعا طرارا 
وتضرارا صثرتعط سطى طعاجعئ الخساب وصثرتعط سطى 
صعر الشجاة، وتارغت جعادعط ضث اقجاسمار اإلظةطغجي 
حاعث سطى ذلك، شعط طظ أجئروا برغطاظغا المساسمرة 
سطى الرتغض طظ المظطصئ، وختغح أظعا ظّخئئ تضاطا 
السسضري  اجاسمارعا  بثل  المظطصئ  شغ  لعا  سمقء 
المئاحر، ولضظ ضاظئ طةئرة سطى ذلك الثغار، طظ حثة 
طا قصئ طظ طصاوطئ حرجئ، وطبال صعر أعض المظطصئ 
لقتاقل السعشغاغ شغ أششاظساان طبال آخر، والتصغصئ 
شغ  سطغعط  طساث  أي  غعطا  المسطمعن  غعاجه  لط  أظه 
المظطصئ إق وتمضظ المسطمعن طظ عجغماه، وتاى شغ 
المسارك الصخغرة الاغ جرت بغظ المسطمغظ شغ ضحمغر 
وباضساان وبغظ العظث، شصث ضاظئ ظاائةعا ضطعا ظخرًا 
لطمسطمغظ وعجغمئ وخشارًا لطعظث، وطا طسرضئ طرتفسات 
ضارجض إق طبال سطى ذلك، تغث طظغ الةغح العظثي 
بالعجغمئ الظضراء أطام الةغح الئاضسااظغ، ولعق خغاظئ 
ظعاز حرغش وصائث الةغح بروغج طحرف تغظعا، بأطر طظ 

أطرغضا لعما، لاط تترغر ضحمغر تغظعا.
ختغح أن أعض ضحمغر شغ سظاء واضطعاد حثغثغظ 
سطى أغثي العظث طظث الاصسغط شغ سام ١٩٤٧، إق أن 
العظث أغدا تثعض ترب اجاظجاف شغعا، شثسائر العظث 
اقصاخادغئ ضئغرة جثا، وطبال بسغط سطى ذلك، شصث 
خسرت العظث ظتع ططغار وظخش المطغار دوقر سطى طثار 
الثي  الاةعال  تزر  شرض  طظ  افولى  البقبئ  الحععر 
شرضاه سطى ضحمغر شغ افول طظ تحرغظ الباظغ ٢٠١٩، 
أطا خسائرعا السسضرغئ شعغ أغدا ضئغرة جثا، وتتسإ 
خسائرعا بتسإ المسرضئ الاغ تثعضعا، وافعط طظ 
المسطمغظ  بصئ  عع  العظث،  طعاجعئ  شغ  الثسائر  عثه 
شغ المظطصئ شغ صثرتعط سطى طعاجعئ العظث وإلتاق 
العجغمئ شغعا، ولضظ الثي غتعل بغظعط وبغظ تتصغص 
باضساان،  تضام  وخخعخا  المظطصئ  تضام  عط  ذلك 
الثغظ غمارجعن الاثثغض والادطغض، شغ طتاولئ طظعط 
إلصظاع الظاس بالسمطغئ السطمغئ الاغ ترغث أطرغضا شرضعا 
الئطثغظ  ضق  شغ  افظزمئ  تافرغ  تاى  الئطثغظ،  بغظ 
إلصاطئ  الةاد  بالسمض  المامبطئ  افطئ  ختعة  لمعاجعئ 
ولمعاجعئ  المظطصئ،  شغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
الخغظ، المظاشج افصعى فطرغضا شغ حرق وجظعب حرق 
آجغا، ولضظ عغعات عغعات، شصث شحطئ أطرغضا وطظ 
طسعا طظ التضام شغ بظغ المسطمغظ شغ المظطصئ سظ 
الاترر طظ صئدئ أطرغضا والعظث وطظ طسعط طظ تضام 
المسطمغظ الروغئدات، وصث باتعا غتفزعن، سظ ظعر 
صطإ، تثغث رجعل اهللا  الثي غئّحرعط باترغر العظث 
ولغج ضحمغر شصط، تغث ورد َسْظ َأِبغ ُعَرْغَرَة رضغ اهللا 
َغْزَوَة الِْهْنِد َفإِْن أَْدَركُْتَها أُنِْفْق   سظه َصاَل: «َوَعَدنَا َرُسوُل اللَِّه
َهَداِء َوإِْن َرَجْعُت َفأَنَا  ِفيَها نَْفِيس َوَماِيل َوإِْن ُقِتلُْت كُْنُت أَْفَضَل الشُّ

 (رواه الظسائغ) «ُر أَبُو ُهَريَْرَة الُْمَحرَّ

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (جئعتظغك، السئئ، ٢٣ رطدان ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/١٦م) "ضحفئ ختغفئ لئظاظغئ، 
الغعم السئئ، سظ وجعد غطاء أطرغضغ لتماغئ تاضط طخرف لئظان رغاض جقطئ، وذلك بسث تراجع المثسغ السام 
المالغ سظ اجاثسائه إلى الاتصغص. وذضرت ختغفئ "افخئار" الطئظاظغئ ظصق سظ طخادرعا أن صرار المثسغ السام 
المالغ، الصاضغ سطغ إبراعغط، بسثم اجاثساء تاضط طخرف لئظان رغاض جقطئ إلى الاتصغص، لط غخثر فجئاب 
طتخ حثخغئ طاخطئ بالصاضغ ظفسه، وق بسئإ الشطاء الثاخطغ الثي غتزى به جقطئ، وتسإ، بض إن تثخًق 
صاطئ به السفغرة افطرغضغئ شغ بغروت، دوروبغ حغا، جاعط شغ تماغئ تاضط طخرف لئظان. وبتسإ  واضتاً 
المخادر، اتخطئ السفغرة حغا بمسآولغظ تضعطغغظ، وأبطشاعط بعضعح أن "أي اظاصام جغاجغ طظ جقطئ، بثرغسئ 
الاتصغصات"، جاضعن له تئسات ضئغرة. وتأتغ عثه الاثخقت افطرغضغئ بسث تتصغصات تبئئ تعرط تاضط طخرف لئظان 

رغاض جقطئ بصدغئ الاقسإ بالثوقر شغ الئقد".
: عض طا زال أتث شغ لئظان غخثق حسارات (جغادة اجاصقل ترغئ)؟ أو تظططغ سطغه طجاسط طماعظغ 
الضثب طظ المماظسغظ سمقء أطرغضا؟! وعض عظاك طظ ق غجال غرجع خغرًا طظ دول الشرب الاغ تتمغ الفساد 
والفاجثغظ والطشاة شغ بقدظا وترساعط؟! إظه لظ غخطح تال الئقد والسئاد إق بالاثطص طظ عآقء الروغئدات 

السمقء وسعدة السغادة لطحرع، وتترغر الئقد طظ الظفعذ الشربغ وسمقئه وتطعغرعا طظ رجسعط.

وصسئ احائاضات سظغفئ بغظ طؤات المازاعرغظ والصعات 
التضعطغئ افربساء شغ الحطر العظثي طظ ضحمغر، بسث 
طصاض الحاب طعر الثغظ بغر حاه، ٢٥ ساطا، بغظما ضان 
غصعد جغارته سظثطا أذطصئ سظاخر طظ صعات عظثغئ 
تفاغح  ظصطئ  طظ  بالصرب  سطغه  الظار  سسضرغئ  حئه 
شغ ضعاتغ جرغظاغار، ساخمئ ضحمغر المتاطئ، وصث 
رشخ  الحرذئ،  اّدسئ  وضما  فظه،  سطغه  الظار  أذطصئ 
ظئغ  غقم  والثه  بغظما  لطافاغح!  تاجج  سطى  العصعف 
رشخ طا أسطظاه الحرذئ وصال إن "ابظه ُصاض بالرخاص 
بثم بارد". وجاء صاض الحاب طعر الثغظ وجط تخاسث 
الاعتر شغ ضحمغر ذات الشالئغئ المسطمئ، وبسثطا ألشئ 
ظغعدلعغ التضط الثاتغ لضحمغر وشرضئ تزر الاةعل 
سطغعا طظث افول طظ تحرغظ الباظغ ٢٠١٩، لطسغطرة 
سطى اقضطرابات. وغأتغ ذلك شغ ظض إغقق تام شغ 
العظث لمضاشتئ اظاحار شغروس ضعروظا المساةّث، تغث 
تط ظحر آقف طظ سظاخر الةغح والحرذئ سظث ظصاط 

الافاغح لطتث طظ الاظصقت.
وشغ افجئعع الماضغ، اجاحعث صائث السمطغات شغ أضئر 
طظزمئ جعادغئ شغ ضحمغر، تجب المةاعثغظ، شغ ٦

الصعات  طع  ذعغض  احائاك  بسث  أغار/طاغع ٢٠٢٠،  طظ 
المسطتئ الاابسئ لطثولئ العظثوجغئ اإلرعابغئ، تغث حظ 
طؤات الةظعد العظعد سمطغئ سسضرغئ بسث تطصغ طسطعطات 
طظ المثابرات سظ أن رغاض ظاغضع، صائث جماسئ "تجب 
المةاعثغظ"، طثائأ شغ صرغئ بمظطصئ بعلعاطا بةظعب 
صاض  الماضغ،  الحعر  وظخش  الحعر  وخقل  ضحمغر. 
طةاعثا.  وبقبغظ  جائ  اإلرعابغ  العظثوجغ  الةغح 
حرجئ  طصاوطئ   ١٩٨٩ طظث  العظثغئ  ضحمغر  وتحعث 
وطسامرة أودت بتغاة أضبر طظ ٧٠ ألش حعغث، وسطى 
الةاظإ الئاضسااظغ، صاض جظثي وجغثتان طظ باضساان 
شغ  وصرى  طراصئئ  طراضج  عظثغئ  صعات  اجاعثاف  إبر 
طظطصئ ضحمغر، واتعط بغان لطةغح الئاضسااظغ العظث 
بـ"اظاعاك غغر طئرر قتفاق وصش إذقق الظار"، ضما أجفر 

العةعم أغدا سظ إخابئ ذفض وجغثة أخرى.
بتص  العظث  بعا  صاطئ  الاغ  الةرائط  عثه  سطى  وردا 
الفاخض  السغطرة  خط  وخرق  ضحمغر  شغ  المسطمغظ 
بغظ الئطثغظ وصاض طسطمغظ سطى الةاظإ الئاضسااظغ، 
عظثغا  دبطعطاجغا  الئاضسااظغئ،  الثارجغئ  اجاثسئ 
الثي  العثظئ  لثرق  ورشدعا  "اتاةاجعا  سظ  لطاسئغر 
الرد  عثا  وغأتغ  المظطصئ"!  شغ  السقم  سمطغئ  غعثد 
الئارد طظسةما طع طا سعدتظا سطغه التضعطات الماساصئئ 
شغ باضساان، والاغ لط تئادر غعطا بأخث إجراء غظسةط 
طع ذئغسئ الخراع بغظ الئطثغظ، وغاظاجإ طع الطئغسئ 
الةعادغئ فعض ضحمغر وأعض باضساان سطى تث جعاء، 
شأعض باضساان وضحمغر ظحأوا سطى تإ الةعاد والصاال 
شغ جئغض اهللا، واظجرسئ شغ ظفعجعط السثاوة لطثولئ 
المتاطغظ  العظثوس  لصاال  غاتفجون  وعط  العظثغئ، 
لضحمغر ولاترغر جمغع المسطمغظ المدطعثغظ شغ 
أعض  طظ  وضبغر  ضحمغر،  تترغر  شصط  ولغج  العظث، 
طظ  عّةروا  طعاجرغظ،  أظفسعط  غسائرون  باضساان 
بقدعط إلى باضساان بسث اصاطاع باضساان طظ حئه 
بحطرغعا  باضساان،  دولئ  وإظحاء  العظثغئ  الصارة 
الحرصغئ،  وبظشقدش  الشربغئ  وعغ  التالغئ  باضساان 
وطا زال أضبر أعض أضئر طثغظئ شغ باضساان، ضراتحغ، 
والاغ تسثاد جضاظعا غظاعج السحرغظ ططغعظا، طا زالعا 
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الظجاسات الصئطغئ يف السعدان  
عض عغ ذئغسغئ أم ترب جغاجغئ؟

ـــــــــ بصطط: المعظثس أتمث جسفرـ  ــــــــــ

تسغغظ العزراء اظفةر غرب السعدان، واآلن طع إذقق 
والةظعب،  والحرق  الشرب  اظفةر  طثظغغظ  وقة  تسغغظ 
وتاى الثرذعم لط تسطط طظ بسخ افتثاث المحابعئ 

وضض ذلك شغ إذار الترب السغاجغئ بغظ الفرغصغظ.
غرأجه  الثي  السغادة  طةطج  طظ  تخض  وطا 
افربساء  غعم  المسطتئ  لطصعات  السام  الصائث  الئرعان 
٢٠٢٠/٥/١٣م تعل تخرغح سطى خفتاه شغ الفغج 
سطى  السططئ  حرضاء  "تعاشص  شغه:  صال  وتعغار  بعك 
إصالئ وزغر الختئ"، بط تثف الثئر بسث ظخش جاسئ 
طظ ظحره، وبسثعا ظحر طةطج العزراء بغاظاً أضث شغه 
البصئ شغ وزغر الختئ، بط غسعد إلغظا طةطج السغادة 
ظفسه  اإلصالئ  بثئر  أخرى  طرة  ظفسه  الغعم  طساء 
واقخاقف  الادارب  تالئ  غآضث  طا  خفتاه،  سطى 
رئغج  ظائإ  تخرغح  تضرار  وضثلك  الفرغصغظ،  بغظ 
طتمث  السرغع  الثسط  صعات  وصائث  السغادة  طةطج 
وذرشًا  خفغئ  أغادَي  عظاك  بأن  (تمغثتغ)  تمثان 
وراء عثه افتثاث، شصث صام بظفسه شغ أتثاث  بالباً 
دارشعر بماترك أجماه "إسادة التص" بصعام بقبمائئ 
وضثلك  عظاك،  الظجاع  وتض  لثارشعر  بالاعجه  سربئ 
سصإ أتثاث ضادصطغ صال: "عظاك جعات ترغث إخراج 
صعات الثسط السرغع طظ الثرذعم وجرعا لخثام طع 

الةغح" (الةجغرة ٢٠٢٠/٥/١٣م).
خطفعا  وغصش  الظسرات  عثه  غترك  طظ  عظاك  إذًا 
وضثلك عظاك اخاقف بغظ المضعن التاضط شغ حصغه 
السسضري والمثظغ ولضظ ق غساطغع المضعن المثظغ 
أن غثضغ ظار عثه الترب فن ذلك لغج شغ طخطتاه 
غحرسظ  طما  أطظغ  تعثغث  شغ  الئطث  غثخض  إظه  إذ 
تثخض السسضر لاثارك افطر، عثا شدًق سظ ضسش عثا 
طظعا  غساظغ  الاغ  والاثئطات  واقظحطارات  المضعن 
وزادت  السسضر  طع  السططئ  صسمئ  تعلغه  طظث  بثاغئ 
تثتعا شغ اآلوظئ افخغرة طما غسائسثه طظ أن غصعم 
بثلك، وبالاالغ غضعن المضعن السسضري والصغادة شغ 
تاى  الفاظئ؛  عثه  وراء  افولى  الماعمئ  عغ  الةغح 
طظ  وتصخغه  المثظغ  المظاشج  إضساف  بعا  تجغث 
بتةئ  تعلعا  الظاس  تتحث  آخر  جاظإ  وطظ  الساتئ، 
أظعا عغ العتغثة الصادرة سطى تسط عثه الافطاات، 
وعثا طا عع بارز، وتتثغثًا اجاثثام تمغثتغ لغصعم 
بعثه المعمئ، الثي ظض غاخثر جمغع الظجاسات شغ 
تطمغع  خقله  طظ  غراد  آخر  جاظإ  وعثا  السعدان، 
خعرة الرجض الثي تططثئ غثاه بثطاء أعض السعدان، 
وبالاالغ تضعن صغادة السسضر بعثه الضغفغئ صث أرضئ 
السططئ  جسطئ  بأن  الرضا؛  تمام  أطرغضا  جغثتعا 

خالخئ لعا طظ غغر طظازع أو طحاغإ.
عثه عغ التصغصئ الُمّرة لفجش الحثغث، ولثلك ق بث أن 
غثرك أعطظا شغ طظاذص الظجاع أظعط شغ ظض التضعطات 
العذظغئ لغسعا جعى أدوات رخغخئ غاط اجاثثاطعط 
لعثه  غظائععا  أن  شسطغعط  بسدا،  بسدعط  لصاض 
المسألئ الثطغرة وغسطمعا أظعط طسطمعن وإجقطعط 
ضما غمظع اقصااال الصئطغ وعع طظ المسطعم طظ الثغظ 
طظ  وجعد  سطغعط  وغترم  غمظع  شضثلك  بالدرورة، 
غحسض عثه الفاظئ بغظعط، وعثا لظ غضعن إق بعثم 
طا بظاه المساسمر طظ عثه التضعطات العذظغئ وإصاطئ 
طضاظعا طا بظاه الظئغ  وعثم به عثه السخئغئ الظاظئ 
وعغ دولئ الثقشئ الراحثة، شئعا وتثعا غصدى سطى 
صئائض  وضض  وضردشان  دارشعر  أعض  وغسعد  الفاظئ  ظار 

السعدان بض المسطمعن جمغساً إخعة طاتابغظ.

رطدان   ٢١ الثمغج،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
رئغج  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٥/١٤م) 
دائرة السقصات الثارجغئ بتجب "السثالئ والاظمغئ" الارضغ، 
جعدت غطماز، إن ترضغا تسمض جادًة طع دول السالط المسظغئ 
بالمطش السعري طظ أجض إغةاد تض جغاجغ لفزطئ شغعا. 
وشغ لصاء طع اإلسقم افجظئغ سئر دائرة تطفجغعظغئ طشطصئ، 
الثمغج، أشاد غطماز أن "تطعرات تخطئ شغ جعرغا بسث 
العةعم سطى الصعات الارضغئ طظ صعات الظزام، تغث بثأت 

ترضغا سمطغئ سسضرغئ عظاك". وأوضح أن ترضغا "تثشع باتةاه التض السغاجغ سئر طسار افطط الماتثة، ودسط عثا 
المسار طظ خقل طسار أجااظئ، وتأطض طعاخطئ سمض الطةظئ الثجاعرغئ"." 

: بسث تسع جظعات طظ البعرة طا زال المسآولعن افتراك غسائرون أن طا غةري شغ جعرغا طا عع إق 
"أزطئ" وعثا إن دل سطى حغء شإظما غثل سطى السصطغئ الاغ غثغر بعا ظزام ترضغا أردوغان ططش بعرة افطئ شغ 
الحام. إن الثور الظاسط الثئغث الثي غطسئه أردوغان وظزاطه صث دخض سطى ضبغر طظ الظاس بخعرة المثّطص، 
وعع شغ التصغصئ ضان حرضاً وصع شغه طظ خّثق وتابع، أطا طظ شّضر وتثبر، شعع صث ظةا طظ عثا الحَرك الضئغر. 
إن ظةاة أعض الحام وبعرتعط عغ بضحش تئسغئ أردوغان فطرغضا وتظفغثه طحارغسعا الثئغبئ إلجعاض البعرة 
شغ جعرغا وإسادتعا لتدظ الظزام السعري، بط بسث الاعضض سطى اهللا واقساماد سطغه؛ اقلافاف تعل صغادة 

جغاجغئ واسغئ طثطخئ تسمض شسطغاً سطى إجصاط الظزام وتتضغط اإلجقم.

الدور الخبیث الذي یلعبه أردوغان ونظامه مفضوح
إال على البسطاء ومن أعمى اهللا بصائرهم


