
تخرغتات  شإن  وضثلك  الافاخغض.  طظ  طجغثا  غضحش 
وزغر خارجغئ ترضغا طعلعد جاوغح أوغطع لاطفجغعن "تغ 
إن شغ" الارضغ غعم ٢٠٢٠/٦/١١ تآضث ذلك تغث صال: 
"إن طسؤعلغظ أتراضا وأطرغضغغظ جغظاصحعن الثطعات 
المتامطئ وشصا لما اتفص سطغه الرئغج أردوغان وظزغره 
اقبظغظ  غعم  عاتفغ  اتخال  خقل  تراطإ  افطرغضغ 
(٢٠٢٠/٦/٨)"، وأحار أغدا إلى أن "طئادرة ترضغئ أطرغضغئ 
صث تخثر بثخعص لغئغا")، وضض ذلك غآضث أن ترضغا 

تظفث شغ لغئغا السغاجات افطرغضغئ ق غغر.
جرت  سطى  السغطرة  السراج  غساطع  لط  وسظثطا   -٢
والةفرة بسئإ تعصش الثسط الارضغ وضان غخر سطى 
عثا  غاعصش  لط  ولع  تفار  غسصط  تاى  اصاتاطعما 
الثسط لامضظ طظ السغطرة سطغعما، وصث وضع تتئ 
الدشط لصئعل وصش إذقق الظار والافاوض طع الطرف 
اجاصالاه  جغصثم  أظه  ٢٠٢٠/٩/١٦م  غعم  شأسطظ  اآلخر 
إلتراج  الصادم  افول/أضاعبر  تحرغظ  حعر  ظعاغئ  شغ 
الرجمغ  الاطفجغعن  ببه  خطاب  شغ  شأسطظ  أردوغان. 
الاطفجغعن  ظصطعا  ضطمئ  "شغ  ٢٠٢٠/٩/١٦م  غعم  الطغئغ 
الخادصئ  رغئاغ  لطةمغع  ("أسطظ  الرجمغ:  الطغئغ 
أضاعبر..  حعر  آخر  أصخاه  طعسث  شغ  طعاطغ  تسطغط 
سمطعا  اجاضمطئ  التعار  لةظئ  تضعن  أن  أطض  سطى 
واخاارت طةطسا رئاجغا جثغثا ورئغج تضعطئ" وأصر 

الشام عقر دار اإلسالم
الحام  بعرة  اظثلسئ  ٢٠١١/٠٣/١٥م  غعم 
وظزاطه  أجث  بحار  سطى  الحام  أعض  وبار  المئارضئ، 
الضاشر  الشرب  شأدرك  الثولغئ،  لطمظزعطئ  الاابع 
الثطر المتثق به شسارع إلى السمض قتاعاء البعار 
بعرات  سطى  اقلافاف  تاول  ضما  البعرة،  وإجعاض 
شاجاسمض  والةجائر  والسعدان  والغمظ  ولغئغا  طخر 
وتروغدعا.  الفغطئ  خغث  تغطئ  الحام  أعض  طع 
أطرغضا  رأجعا  وسطى  الثولغئ  المظزعطئ  تترضئ 
الاغ صاطئ باعزغع افدوار سطى الثول تاى تساطغع 
تروغخ الحسإ البائر، شصسمئ الثول إلى صسمغظ:

البعرة  وأسثاء  السعري  الحسإ  أسثاء  افول:  الصسط 
الثول  عثه  وإغران،  وروجغا  الخغظ  طبض  طظ 
وجاسثته  المةرم  السعري  الظزام  طع  وصفئ  الاغ 

وطادغا. وجغاجغا  سسضرغا 
طبض  طظ  السعري  الحسإ  أخثصاء  الباظغ:  الصسط 

وترضغا. وصطر  آل جسعد  طمطضئ 
بمتاوقت  جعرغا  أعض  تروغخ  سمطغئ  بثأت  وعظا 
والاثطغر  والاعةغر  ضالصخش  سسضرغئ  طظعا  سثة؛ 
سطى  والادغغص  والاةعغع  واقساصاقت  والصاض، 
الظاس طظ ذرف أسثاء البعرة، وضان دور افخثصاء 
عع اقتادان وتصثغط المساسثات واإلغابئ والثغام 
تشظغ  وق  تسمظ  ق  الاغ  الرظاظئ  الحسارات  وإذقق 
طظ جعع، وعثا ضطه طظ أجض ضسإ بصئ الظاس، تاى 
افطرغضغ؛  السغاجغ  التض  إلى  جعصعط  غساطغع 
إلى  أي  المةرم،  الظزام  تدظ  إلى  الظاس  إلسادة 
الاغ  افجالغإ  عثه  جثغث.  طظ  الثولغئ  المظزعطئ 
أطرغضا  رأجعا  وسطى  الثولغئ  المظزعطئ  اجاسمطاعا 
جعرغا  فعض  خثغصا  تةسض  أن  بث  ق  ضان  الخطغئغئ 
وخثاسعط  بعط  المضر  طظ  تامضظ  ضغ  إلغه  غطةأون 
وضاظئ  الحام،  لبعرة  خثغصًا  بخفاه  خقله  طظ 
خثع  تغث  (الخثغص)،  ذلك  عغ  أردوغان  ترضغا 
الرظاظئ،  الةعشاء  باخرغتاته  طظعط  ضبغرا  أردوغان 
إسادتعط  أجض  طظ  بعط  غمضر  وعع  بصاعط،  وضسإ 
إلى  وبالاالغ  المةرم،  السعري  الظزام  تدظ  إلى 
أبئائ  الحام  بعرة  ولضظ  الثولغ.  الطاسئ  بغئ 
لطسالط أجمع أظعا بعرة رباظغئ، بعرة طظ أجض تشغغر 
طتطه  لغتض  السالمغ  والزطط  والصعر  الاسطط  ظزام 
طظ  ظزام  جمساء،  لطئحرغئ  والصسط  السثل  ظزام 
الرأجمالغئ  ظطمات  طظ  الظاس  غظصث  السالمغظ  رب 
عغ  جعرغا  إن  وظعره.  اإلجقم  سثل  إلى  وسفظعا 
وجصعذعا  افوجط  الحرق  طفااح  سظعا  صغض  ضما 
الئثغض  ضان  إذا  وخاخئ  شغه،  زسجسئ  إتثاث  غسظغ 
شعثا  الثولغئ  لطمظزعطئ  غائع  ق  طئثئغًا  ظزاطًا  عع 
فن  بالسصعط،  المعارئ  السالمغ  الظزام  غعثد 
وذأة  تتئ  السغح  جؤط  أن  وبسث  الغعم  السالط 
وساظئ  الظاس  تغاة  دطر  الثي  الرأجمالغ  الظزام 
تاى  أشضاره  زغش  ظعر  وصث  العغقت،  الثول  طظه 
طظ  خظط  تتطط  طا  شإذا  أبظائه،  طظ  الضبغرغظ  بغظ 
طآطظئ  بطئ  غث  سطى  وجصط  المظزعطئ  عثه  أخظام 
اإلجقم.  دار  سصر  الحام  بقد  شغ  وخاخئ  خادصئ، 
وخئر  وبئات  إرادة  بط  وطظ  اهللا  سظاغئ  ضاظئ  لصث 
الثولغئ  المظزعطئ  طظ  أصعى  الحام  شغ  المسطمغظ 
بثاغاعا  ضاظئ  بعرة  سطى  تضالئئ  الاغ  وأدواتعا 
شضان  اهللا.  حرع  تتضغط  وططالئعا  اهللا  بغعت  طظ 
وجه  شغ  ذعغطئ  جظعات  الحام  أعض  ووسغ  بئات 
المظزعطئ الثولغئ وسطى رأجعا أطرغضا عع اظاخارا 
غرضعا  لظ  الحام  أعض  أن  غغر  ذاته.  بتث  جاتصا 
والحعثاء  الادتغات  عثه  بسث  بثغق  اإلجقم  سظ 
الةمر  سطى  تسغر  الحام  بعرة  لائصى  والمعةرغظ، 
جئتاظه  وتثه  ربعا  سطى  طاعضطئ  طتاسئئ  خابرة 
تاى غمظ اهللا سطغعا بالظخر واقجاثقف والامضغظ، 
يَُكوَن  ن 

َ
أ  َ َع قُْل  ُهَو   َ َم ﴿َويَُقولُوَن  تسالى:  صال 

َقْبُل  ِمن  ْمُر 
َ
األ  ِ ﴿ِبَّ صائض:  طظ  سج  وصال  َقِريباً﴾، 

 ِ ابَّ بَِنرْصِ    الُْمْؤِمُنوَن  َفْفَرُح  َويَْوَمئٍِذ  َنْعُد  َوِمن 
ال   ِ ابَّ َوْعَد    الرَِّحيُم  الَْعِزيُز  َوُهَو  يََشاء  َمن  يَنرُصُ 
َفْعلَُموَن﴾. ال  اجَّاِس  ْكرَثَ 

َ
أ َولَِكنَّ  َوْعَدهُ   ُ ابَّ خُيْلُِف 

ظحر طعصع (وضالئ وذظ لفظئاء، الةمسئ، ١٢ ربغع اآلخر 
اظاحرت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/١١/٢٧م)  ١٤٤٢عـ، 
سطى طعصع الاعاخض "تعغار" طةمعسئ خعر لضعغاغغظ 
الضغطعطارات  سثد  إضاشئ  طع  طظازلعط  بارصغط  صاطعا 
بغظعا وبغظ المسةث افصخى شغ شطسطغظ. وأظعرت 
سعض  الضعغاغ،  المعاذظ  طظجل  سظعان  الخعر  إتثى 
سظ  غئسث  دغعاظه  أن  سطى  شغه  أضث  الثي  العجمغ، 

المسةث افصخى طساشئ ١٢٤٤ ضغطعطارا.
شغ  تسضظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  إن   :

سصعل المسطمغظ وشغ جعغثاء صطعبعط، ولظ تساطغع طتاوقت الثول اقجاسمارغئ وأدواتعط الروغئدات 
السمقء تضام المسطمغظ ظجع تئعط لمسرى رجعلعط  طظ صطعبعط، وإن سطئ أطعاج الادطغض اإلسقطغئ 
وأخعات المطئسغظ الثعظئ، شضغان غععد طخطظع ذارئ جغجول ضما زالئ طمالك الخطغئغغظ طظ بقدظا، شافطئ 
اإلجقطغئ جاسطظ طسرضئ الاترغر صرغئا وأظعف المساسمرغظ وأذظابعط راغمئ، وجاسطر تطغظ وسغظ جالعت 
الثالثتغظ طظ جثغث، وجاةامع تتئ راغئ واتثة شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. 
آن لطمثطخغظ طظ أعض الصعة والمظسئ أن غظتازوا فطاعط وأن غثطسعا أظزمئ الدرار الاغ تترس ضغان غععد 
وتحائ افطئ شغ ضغاظات سطى طصاس جاغضج بغضع، وأن غصغمعا الثقشئ الاغ تسغثعط خغر أطئ أخرجئ لطظاس.
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ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج

إن ضان لطئاذض جعلئ شططتّص جعقت وجعقت وبثاخئ 
أن سظث افطئ تجبًا؛ تجب الاترغر، غخض لغطه بظعاره 
سروش  شااعاوى  جثغث  طظ  الثقشئ  شةر  غئجغ  تاى 
السزغط:  اهللا  وخثق  والشرب،  الحرق  شغ  الطشاة 
يَن  ِ

اذلَّ  ُ ابَّ َويِلَْعلََم  اجَّاِس  َننْيَ  نَُداِولَُها  يَّاُم 
َ
اْأل ﴿َوتِلَْك 

الِِمنَي  الظَّ حُيِبُّ  َال   ُ َوابَّ ُشَهَداَء  ِمنُْكْم  َوَيتَِّخَذ  آَمنُوا 
الاَْكفِِريَن﴾. َوَيْمَحَق  آَمنُوا  يَن  ِ

اذلَّ  ُ ابَّ َص  َويِلَُمحِّ  

اصرأ شغ عثا السثد:

افتمر الئتر  شغ  الروجغئ  الصاسثة  إظحاء    -
٢ ... المسطمغظ  بقد  شغ  المساسمرغظ  لطضاشرغظ  تمضغظ     
٢ ... اقجاماسغئ  لطتعاجج  ترضغج  عغ  إجطظئعل  اتفاصغئ    -

زادة شثري  طتسظ  غععد  اغاغال    -
٤ ... السغاجغئ  افطئ  أزطئ  سمص  غضحش      

٤ ... إرعابغئ؟  جماسًئ  التعبغغظ  تخظغش  غسظغ  طاذا    -
٤ ... بأغثغضط  بقدضط  تثطروا  ق    -
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ضطمئ السثد

اإلجقطغ  بالاغار  غسمى  طا  تةربئ  شحطئ  بسثطا 
الثولئ  سظ  غضبر  التثغث  بثأ  التضط،  شغ  (المساثل) 
السمغصئ، ودورعا شغ إشحال عثه الاةربئ، وبثأت تضبر 
السمغصئ  الثولئ  واصع  تخش  الاغ  وافبتاث  المصاقت 
وآلغاتعا شغ السمض. والتصغصئ الاغ غاشاشطعا الضبغرون 
أن الثي أجصط (التضط اإلجقطغ المساثل) شغ طخر 
لغج عع الثولئ السمغصئ، بض عغ الثولئ ظفسعا الاغ 
ق  وظاعرة  طعجعدة  وبصغئ  غظاغر   ٢٥ بعرة  تجلعا  لط 
تثطؤعا السغظ، شطصث أزغض رأس الظزام المامبض شغ 
وبصغ  الحسئغ،  الشدإ  قطاخاص  الرئغج  حثص 
الظزام بضض طآجساته وطفاخطه صائماً، وعثا الظزام 
عع الثي أشحض تةربئ طا غسمى بـ(اإلجقم المساثل) 
غرغث  تصغصئ  وعثه  التضط،  طظ  أظخاره  وأجصط 

الضبغرون الصفج سطغعا وتةاعطعا سظ صخث.
باظصقب  طخر  شغ  الاغار  عثا  إصخاء  بسث  واآلن 
لغسطص  السمغصئ،  الثولئ  شضرة  اجاثساء  تط  سسضري، 
الةمغع سطغعا شحطه، وغعرب طظ افجؤطئ المعمئ؛ أق 
وعغ: طا الطرغصئ الختغتئ إلزالئ عثا الظزام الزاعر 
أي الثولئ السطماظغئ السطظغئ الصائمئ طظث عثم الثقشئ 
وإزالئ تضط اإلجقم شغ طخر؟ وطا عع السئغض الظاجح 
المحروع  تطئغص  طظ  غمضِّظ  الثي  التصغصغ  لطاشغغر 
اإلجقطغ شغ طخر؟ أو بضطمات أخرى طا عغ الطرغصئ 

الاغ غاط بعا إغخال اإلجقم إلى التضط؟
اإلجقطغعن  غساعسئه  لط  الثي  افجاس  الحغء  إن 
الثغظ عرولعا إلى التضط شغ ظزام لط غسصط بسث، 
عع أن الثولئ ق غمضظ أن تاتمض ععغاغظ، شإطا دولئ 
إجقطغئ تصعم سطى أجاس اإلجقم، وإطا دولئ سطماظغئ 
تصعم سطى شضرة شخض الثغظ سظ الثولئ. والثطغؤئ 
أن  تخعرعط  عغ  اإلجقطغعن  ارتضئعا  الاغ  الضئرى 
عظاك ععغئ طا بغظ الععغاغظ وعغ الاغ أذطصعا سطغعا 
(دولئ طثظغئ بمرجسغئ إجقطغئ)، شمبض عثه الفضرة 

تسائر شضرة خغالغئ ق غمضظ أن تعجث.
شالثولئ بطئغساعا ق تصئض أن غضعن لعا رأجان، وإذا 
عع  بض  افخض،  غضعن  أن  غمضظ  شق  عثا  طبض  وجث 
الرأجغظ  أتث  غتطط  أن  إلى  طآصائ  طرضغئ  ظاعرة 
الرأس اآلخر، أو بافترى تاى غتطط الرأس افخغض 
الةسط  جظج  طظ  عع  لغج  الثي  الشرغإ  الرأس 
طخر؛  شغ  تتخض  لط  التالئ  عثه  وتاى  وذئغساه، 
بض  رأس،  بثون  غعطا  غسح  لط  الثولئ  جسط  فن 
ُدترج رأس طئارك بسث أن تط تبئغئ رأس المآجسئ 
له  غئص  ولط  والطتزئ،  التغظ  شغ  طضاظه  السسضرغئ 
إق اخاغار الصظاع المظاجإ لطمرتطئ؛ وصث ضان الصظاع 
المصئعل شغ طخر عع (اإلجقطغعن المساثلعن)، وطا 
طا  أول  جاظئا  شغطصغه  بصظاسه  المصظع  غدةر  أن  أجرع 
سطى  السغطرة  إتضام  بسث  أي  افطان،  بر  إلى  غخض 
الحسإ. وعثا طا تثث باقظصقب، تغث أزاح السسضر 
السطماظغ شغ صغادته اإلجقطغغظ وطا تخعروه تضما، 
طخر  زالئ  طا  وظضسات  سعاصإ  طظ  تئسه  طا  وتئسه 

تؤظ طظعا إلى اآلن.
إذًا الاعخغش الثصغص لما تثث شغ طخر عع أن الثولئ 
غتاول  ضما  ولغج  اإلجقطغغظ،  أزاتئ  الاغ  عغ 
الئسخ تأوغض طا تخض بأن الثولئ السمغصئ عغ الاغ 
أن  ورغط  التضط.  شغ  اإلجقطغغظ  ظةاح  دون  تالئ 
إجقطغئ،  بمرجسغئ  المثظغئ  الثولئ  طحروع  أختاب 
والمفروض  تصغصغ  إجقطغ  طحروع  أختاب  لغسعا 
السطماظغئ  الثولئ  عع  الثي  الةسث  طع  غظسةمعا  أن 

ضصثوتعط أردوغان! شطماذا أزغتعا وبصغ أردوغان؟!
ق طةال عظا لطمصارظئ بأردوغان؛ الثي لط غةث ترجًا 
ظزاطًا  غرأس  طسطط  (بأظه  الضظاظئ  أرض  شغ  لغخرح 
طظسةمًا  بثلك  شضان  سطماظغ)،  دجاعر  تتئ  سطماظغاً 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

اجاسراض  طظ  بث  ق  السآال  سطى  لقجابئ  الةعاب: 
افطعر الاالغئ:

صعاته  دترت  تاى  السراج  بثسط  ترضغا  صاطئ  لصث   -١
صعات تفار سظ الساخمئ ذرابطج وقتصاه تاى جرت، 
إذقق  بعصش  الصئعل  طظه  ذطئئ  بط  وطظ  والةفرة، 
والمفاوضات طع الطرف اآلخر الثي  ظار دائط والتعار 
وزغر  صام  ولعثا  حرسغ!  وغغر  طامردا  ترضغا  تسائره 
الثارجغئ الارضغ غعم ٢٠٢٠/٦/١٧م بجغارة إلى ذرابطج 
تضعطئ  رئغج  السراج  شاغج  طع  لغةامع  الساخمئ 
العشاق ولغسطظ صائق: ("تظاولظا جئض تتصغص وصش دائط 
إلذقق الظار شغ لغئغا والاعخض لتض جغاجغ دائط"... 
افظاضعل ٢٠٢٠/٦/١٨م). شاثّخض ترضغا لط غضظ لخالح 
السراج وتضعطاه، بض لةسطعا تتئ الدشط تاى تصئض 
بخعرة  أطرغضا  شطك  شغ  تثور  وترضغا  اآلخر.  بالطرف 
ترضغا  خطعات  تثسط  أظعا  أطرغضا  أسطظئ  وصث  سطظغئ. 
شغ لغئغا طما غسظغ أن الاترك الارضغ غةري لتسابعا. 
وصث جرى اتخال عاتفغ غعم ٢٠٢٠/٦/٨م بغظ رئغسغ 
الطغئغ،  الحأن  شغه  بتبا  وأردوغان  تراطإ  الئطثغظ 
وأسطظ أردوغان أن "عظاك سمقً إلخراج طئادرة أطرغضغئ 
ترضغئ لتض افزطئ الطغئغئ"، شصال شغ تعار طع تطفجغعن 
"تغ آر تغ" الارضغ الرجمغ سصإ عثا اقتخال إظه "تط 
"اتامال  إلى  وأحار  تراطإ"  طع  اتفاصات  إلى  الاعخض 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣خغاغئ الئطثغظ "طئادرة طحارضئ" تعل لغئغا دون أن 

فلسطين في سويداء قلوب المسلمين رغم خيانة حكامهم

اجاؤظاف التعار بني افذراف الطغئغئ
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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السآال: اجاآظش التعار اقبظغظ ٢٠٢٠/١١/٢٣م شغ جعلئ باظغئ بغظ افذراف الطغئغئ سئر تصظغئ اقتخال 
المرئغ وترضج التعار تعل آلغات الارحح لطتضعطئ الةثغثة والمةطج الرئاجغ، وضاظئ الةعلئ افولى 
صث سصثت افتث ٢٠٢٠/١١/١٥، وأسطظ سظ الاعخض إلى اتفاق تعل ظصاط طسغظئ، وبصغئ أطعر طسطصئ. 
التعارات؟  ترب  وراء  شمظ  أغدا.  الطغئغئ  افذرف  بغظ  المشرب  شغ  بثأ  تعار  بمعازاة  التعار  عثا  وبثأ 

وعض تعخطئ إلى أطعر طعمئ غمضظ أن تتض افزطئ شغ لغئغا؟ وطا عغ المعاصش الثولغئ تعل ذلك؟
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رغط أن الشرب اذمأن لما وخطئ إلغه المةامسات شغ 
بفدض  واظتقل  وتفضك  تشرغإ  طظ  اإلجقطغئ  الئقد 
طا ظحره طظ شضر الظسعغئ والترغئ، إق أظه ظض غراصإ 
وغثرس ضض ترضئ تظثر بختعة لطمسطمغظ أو غصزئ 
شضرغئ تزعر ولع سطى شؤئ طظعط، شالشرب طاأضث طظ 
وسجعط،  طةثعط  لسابص  المسطمغظ  سعدة  تامغئ 
وغسمض  بثلك  تثئر  وافتادغث  اآلغات  أن  وغسرف 
جاعثا لغآخر سعدتعط لمضاظاعط افخطغئ طا اجاطاع؛ 
الحسعب  ترضئ  دراجئ  طراضج  سظثعط  تضبر  لعثا 
وغصعطعن  طسعا  الاساطض  ضغفغئ  لاتثغث  المسطمئ 

باشغغر خططعط وأجالغإ تأبغرعط سطغعا.
ورغط أن ترضئ البعرات الاغ صاطئ شغ بقدظا طظث جظئ 
طفاجؤئ وغغر طاعصسئ إق أن الشرب جارع  ٢٠١١ ضاظئ 
شغ اتاعائعا وإرجاع افطعر إلى طا ضاظئ سطغه أو أحث 
صسعة، لضظ عثا لط غمظسه طظ زغادة اقتاغاذات وأخث 
الاثابغر الاغ ُتتضط صئداه سطى المسطمغظ وُتثدسعط 

لسططاه وتمظسعط طظ اقظسااق طظ جغطرته.
شاصسغط جاغضج بغضع طبق، لط غسث ضاشغا شغ تفرغص 
إلى  السزمى  الثول  جارسئ  لعثا  المسطمغظ،  وتثة 
تمضظ  سثم  بفدطعا  تدمظ  سسضرغئ  تعاجج  ظخإ 
تال  شغ  اإلجقطغئ  بالثولئ  اقلاتاق  طظ  المسطمغظ 
وبغظ  بغظه  والتغطعلئ  افصطار  طظ  صطر  شغ  صغاطعا 
تعظج  شفغ  الظاحؤئ.  لطثولئ  المةاور  الصطر  الاتام 
الطغئغئ  التثود  سطى  وطائغ  ترابغ  تاجج  بظغ  طبق 
سسضرغئ  طظطصئ  الختراء  وأخئتئ  الاعظسغئ، 
غسصث  ضثلك  تعظج  وشغ  الاعظسغغظ.  سطى  طمظعسئ 
الةغح وافطظ اتفاصغات طع أطرغضا وبرغطاظغا لتماغئ 
التثود ولاسطغح الةغح ولطاتضط شغ السصغثة افطظغئ 
طا  لضظ  لطسغان  ظاعرا  ضان  طا  عثا  الةغح.  وسصغثة 
الشرب  غرضجه  طما  وأخطر  أضئر  غضعن  صث  سطغظا  خفغ 
طظ تعاجج سسضرغئ، عط غسطمعن أظعا ق تطشغ صغام 

الثولئ ولضظعا تسغصعا وتسططعا تغظ تصعم.
وق غصاخر الشرب سطى تبئغئ التعاجج السسضرغئ، شعط 
غعلعن اعاماطا ضئغرا لطظاتغئ اقجاماسغئ وغرون أظعا ق 
أعط،  تضعن  وربما  السسضرغئ  الظاتغئ  سظ  أعمغئ  تصض 
تشغغر  إتثاث  شغ  الثقشئ  عثم  طظث  ظةح  أظه  خاخئ 
تفضغرعط  وذرغصئ  المسطمغظ  سغح  ظمط  سطى  ضئغر 
دسئ  وطا  والمساواة  الترغئ  شفضرة  ظزرعط؛  ووجعئ 
إلغه الترضات الظسعغئ طظ تترغر المرأة ذئسئ طةامسظا 
بالطابع الشربغ إلى تث بسغث، لضظ طا بصغ طظ بسخ أبر 
لطسصغثة ظعر شغ أول اخائار تغظ تسابصئ الظساء شغ 
تعظج بأسثاد ضئغرة لقلاتاق بةمسغات تتفغر الصرآن 
بسث السماح لعا بالظحاط، وإصئال الفاغات والظساء سطى 
ارتثاء التةاب بسث إلشاء المرجعم سثد ١٠٨ الثي ضان 
غمظع وغساصإ طظ ترتثغه. أضث عثا لطشرب أن السصغثة 
اإلجقطغئ تغئ شغ ظفعس المسطمغظ وأن المرأة الاغ 
حشطعا باتصغص ذاتعا وبالمساواة شاثطئ سظ أجرتعا 
وخرجئ لطسمض طائرجئ طسطظئ الترب سطى الرجض، صث 
افتضام  إلى  إرادتعا  بضاطض  وتسعد  عثا  ضض  ُتراجع 
جثغئ  جرد  سمطغئ  أول  شغ  راضغئ  خاضسئ  اإلجقطغئ 

لما جظاه طظ خغئات جراء اظخغاسعا فشضار غربغئ غرغئئ 
سظعا طظاصدئ لسصغثتعا طظاشغئ لفطرتعا السطغمئ.

جثغثا  أجطعبا  غاثث  الشرب  جسض  وغغره  عثا  ضض 
ترغئ  إصرار  شضان  افتثاث،  طةرغات  سطى  لطسغطرة 
شغ  والظساء  الرجال  بغظ  الااطئ  والمساواة  الدمغر 
الثجاعر طثخق لمجغث طظ اإلجراءات الاتفزغئ القتصئ.

ولط غثخر الشرب جعثا وق وصاا، شسرسان طا خسثت 
وسظ  سظعا  التثغث  وبثأ  السطح  إلى  جغثاو  اتفاصغئ 
المتاشض  ضض  غشجو  أعمغاعا  وطثى  تفسغطعا  وجعب 
ضض  السئسغ  صاغث  الئاجغ  رشع  تاى  والمةالج، 
الظعاب  طةطج  شغ  طظاصحاعا  وتمئ  سظعا  الاتفزات 
وخادق سطغعا المةطج، وُأدرجئ شغ الرائث الرجمغ 
دق  وبعثا   ،٥٨ سثد  الصاظعن  طسمى  تتئ  لطثولئ 
غسمض  الثي  اقجاماسغ  التاجج  شغ  طعما  وتثا  الشرب 

سطى تبئغاه بصعة ضئغرة.
جثغثة  اتفاصغئ  سظ  لطتثغث  ظظاصض  الغعم  ظتظ  وعا 
الاظفغثي،  الةاظإ  شغ  صعة  طظ  تتعغه  لما  وخطغرة 
والسظش  المرأة  ضث  السظش  وطضاشتئ  طظع  شاتفاصغئ 
سظ  تامغج  إجطظئعل"  "باتفاصغئ  المسروشئ  المظجلغ 
"جغثاو" بحثة الارضغج سطى جاظإ الرصابئ سطى الظاتغئ 
الاظفغثغئ تغث طضظئ طظزمات المةامع المثظغ طظ 
بئظعد  اقلاجام  سثم  تال  شغ  والماثخض  المراصإ  دور 
ضطما  الشربغئ  المتاضط  شغ  الصداغا  ورشع  اقتفاصغئ 
اصادى ذلك. ضما أن طظح الصائمغظ سطى اقتفاصغئ طظ 
التخاظئ الااطئ وترغئ الاظصض والاثخض شغ ضض الثول 
المعصسئ سطغعا غةسض طةامسظا رعغظ صراراتعط وآرائعط.

إن الساصض لغاساءل: لماذا بقدظا تسسى لاعصغع اتفاصغئ 
خاخئ باقتتاد افوروبغ وعغ لغسئ ججءا طظه؟ وطا 
عع الثاسغ لعثه اقتفاصغئ وعغ تحئه إلى تث ضئغر 

اتفاصغئ جغثاو؟
والةعاب سطى عثا، أن دولظا طسائاتئ وق تمطك إرادة 
لطمثى  غثطط  الغعم  الشرب  وأن  جغاجغا،  صرارا  وق 
أختاب  وغراه  بسغثا  طظا  ضبغر  غراه  الثي  الئسغث، 
صربه  طظ  الماعجج  الشرب  غراه  ضما  صرغئا  الئخغرة 

والساطض سطى التغطعلئ دون تتصغصه.
 شاقجاثقف الثي وسثظا به اهللا جئتاظه وبحرظا به 
صرغإ  بات  سطغه  وجقطه  ربغ  خطعات  الضرغط  ظئغظا 
السثة  وغسث  صربه  غتج  المساسمر  والضاشر  المظال 

لاسطغطه بئظاء ضض عثه التعاجج.
ولؤظ ضان التاجج السسضري غتعل دون اتساع الثولئ 
الثولئ  غسطض  اقجاماسغ  التاجج  شإن  صغاطعا  تال 
شؤات  طع  داخطغئ  ترب  شغ  وغحشطعا  اإلجقطغئ 
ظغطعا  شغ  بالشرب  وتساسغظ  افشضار  بعثه  طدئعسئ 

وسثم الاثطغ سظعا.
عثه التعاجج وإن ضاظئ طتضمئ الابئغئ إق أظعا لظ 
شاظعار  وصاه  تان  إذا  الظخر  تتصص  دون  طاظسا  تصش 
وسثل  صعة  أطام  ضسفعا  وغزعر  صخغر  وصئ  شغ 

 ...اقجقم بإذن اهللا
#اتفاصغئ_اجطظئعل_جرغمئ

#أوصفعا_الاعصغع

اآلخر  ربغع   ٨ اقبظغظ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٠/١١/٢٣م)  عـ،   ١٤٤٢
أن  غاقظئ  غعآف  (اإلجرائغطغ)  الاسطغط  وزغر  "أضث 
السعث  ولغ  الاصى  ظاظغاعع  بظغاطغظ  العزراء  رئغج 
السسعدي افطغر طتمث بظ جطمان ووزغر الثارجغئ 
جعاز  رئغج  بتدعر  بعطئغع،  طاغك  افطرغضغ 
زغارة  خقل  افتث،  أطج  ضععغظ  غعجغ  المعجاد 
إجتاق  صال  السغاق،  وشغ  السسعدغئ.  إلى  جرغئ 
شغ  والثئغر  السابص  (اإلجرائغطغ)  السفغر  لغفاظعن 

حآون الحرق افوجط إن الطصاءات بغظ المسآولغظ السسعدغغظ و(اإلجرائغطغغظ) طسامرة طظث زطظ. وخقل 
طثاخطئ طع الةجغرة، أضاف لغفاظعن أن زغارة ظاظغاعع إلى السسعدغئ لغسئ طساشربئ بالظزر إلى السقصات 
طثغر  وأحار  السسعدغغظ.  المسآولغظ  طظ  وسثد  ضععغظ  غعجغ  المعجاد  جعاز  رئغج  بغظ  واقتخاقت 

طضاإ الةجغرة شغ شطسطغظ ولغث السمري إلى أن جماح الرصابئ (اإلجرائغطغئ) بظحر الثئر غآضث ختاه".
ذلك  غسائر  فظه  السطظ؛  إلى  جسعد  آل  ظزام  طع  تطئغسه  غثرج  أن  غععد  ضغان  تمظى  لطالما   :
آل  تضام  وتطئغع  ضفئ  شغ  جمغسا  المسطمغظ  تضام  تطئغع  وأن  بأضمطعا،  الاطئغع  لسمطغئ  تاعغب  بمبابئ 
جسعد شغ ضفئ أخرى، لما لئقد التةاز طظ صثاجئ شغ صطعب المسطمغظ؛ ولثلك شإن الاطئغع طسعط عع 
إظةاز ضئغر وضربئ طسظعغئ فطئ اإلجقم الاغ ترشخ الاطئغع، وشعق ذلك شإن ضغان غععد غطمع شغ أن 
غآدي ذلك إلى الاسرغع شغ اظثراط بصغئ تضام المسطمغظ شغ سمطغئ الاطئغع. إن عثا المعصش المثجي 
لط غضظ طساشربًا طظ ظزام صام سطى الثغاظئ والاآطر سطى دولئ الثقشئ اباثاًء، وطظ بط سطى بصغئ صداغا 
المسطمغظ، والظزام السسعدي سطى سقصئ طع ضغان غععد طظث صغاطه ولضظه وقسائارات وتفخغقت جغاجغئ 
وطصادغات بسخ المحارغع الشربغئ وتثعشات أطظغئ وجغاجغئ سطى سرحه، ضان غفدض أن تئصى السقصات 
حئه جرغئ، ولضظ طع صثوم تراطإ وتظفغث جغاجاه الماسةرشئ والتاصثة تةاه صدغئ شطسطغظ واشاااح 
إسقن الاطئغع بمآتمر جمع الئترغظ واإلطارات وضغان غععد وطا تئسه طظ تطئغع جعداظغ ولئظاظغ، شصث 
بات الظزام السسعدي غظازر سطى أتر طظ الةمر الئعح بعثه الثغاظئ وإخراجعا لطسطظ، وغئثو أن العصئ صث 
تان لثلك وبرساغئ تراطإ ووزغر خارجغاه وشغ أجرع وصئ، وذلك قسائارات جغاجغئ غرغثعا تراطإ صئض 
تسطغط طفاتغح الئغئ افبغخ لةع باغثن وتاى غظسإ عثا اإلظةاز له شغ تال إخراجه طظ الئغئ افبغخ.

١. طثة اقتفاصغئ ٢٥ ساطاً صابطئ لطامثغث تطصائغاً لمثة 
١٠ جظعات سطى الاعالغ..

التربغئ  السفظ  سثد  غاةاوز  أق  سطى  تظص  ضما   .٢
تطك  بما شغ ذلك  جفظ،  افربع  الصاسثة  الروجغئ شغ 

الساططئ بالطاصئ الظعوغئ.
٣. وق غجغث سثد السسضرغغظ شغعا سطى ٣٠٠ سسضري، 

وغمضظ زغادة السثد باتفاق بغظ الطرشغظ.
٤. وبتسإ طحروع اقتفاق، شإن تماغئ الصاسثة طظ 

الثارج تصع سطى ساتص السططات السعداظغئ.
بتخاظئ  وسائقتعط  الـــروس  الةظعد  غاماع   .٥

دبطعطاجغئ بمصادى طساعثات شغّظا ١٩٦١.
٦. ولط غتثد اقتفاق حروذاً طالغئ قجاؤةار المظاذص 

الئّرغئ والئترغئ.
سطى  التخعل  لروجغا  غمضظ  اقتفاق،  وبتسإ   .٧

طساتات إضاشغئ تتثدعا بروتعضعقت إضاشغئ.
حعر  ظتع  بسث  المئثئغ  اقتفاق  سظ  اإلســقن  وجــاء 
 ١٠ شغ  السعداظغئ  الئترغئ  الصعات  صغادة  تسطط  طظ 
تحرغظ افول/أضاعبر الماضغ، شغ صاسثة بعرتسعدان 
طظ  طعثاة  تربغئ  تثرغإ  جفغظئ  (شطمظةع)،  الئترغئ 
سظ  "جعظا"  السعداظغئ  افظئاء  وضالئ  وظصطئ  روجغا. 
تاج  بتري  الطعاء  السعداظغئ  الئترغئ  الصعات  طمبض 
أتمث غعجش، أن "السفغظئ تسّث إضاشئ تصغصغئ لصثرات 

الصعات الئترغئ خاخئ شغ طةال الاثرغإ".
العاضح جثا أن عثا اقتفاق سئارة سظ اجاسمار طصظظ 
باعصغع التضعطئ، تثشع شغه افراضغ بالمةان لامضغظ 
المةرطغظ  تساعرد  الاغ  اقجاسمارغئ،  الثولئ  عثه 

والمرتجصئ وتظعإ البروات.
شصث ظحر طعصع صظاة شراظج ٢٤ شغ ٢٠١٨/٠٩/٢٠م 
أظه "شغ أواخر تمعز/غعلغع، صاض بقبئ ختاشغغظ طظ 
روجغا شغ حمال الئقد تغث ضاظعا غةرون تتصغصاً تعل 
المثربغظ الروس، الثغظ غحائه شغ أظعط طرتجصئ طظ 

حرضئ "شاغظر" افطظغئ الثاخئ".
وظحر طعصع بغ بغ جغ ظغعز شغ ٢٣ تحرغظ افول/

روجغا  وصسئ   ،٢٠١٤ سام  "طظث  ٢٠١٩م:  أضاعبر 
اتفاصغات تساون سسضري طع تعالغ ١٩ دولئ أشرغصغئ، 
وتسجز روجغا خقتعا السغاجغئ شغ المظطصئ، إذ زار ١٢ 
صائثا أشرغصغاً الئقد طظث سام ٢٠١٥، وحعث سام ٢٠١٨ 
وتثه جئ زغارات. تسث روجغا حرغضا دشاسغا طعما شغ 

أشرغصغا، وعغ أضئر طعرد لطسقح شغ المظطصئ".
وظحر المعصع شغ الاارغت أسقه: "ُجةض دور لطمرتجصئ 
الروس شغ السعدان ولغئغا وغغرعا طظ الثول، طظ 
سطى  إظعا  ُغصال  الاغ  الثاخئ،  شاغظر  حرضئ  بغظعا 

بالضرططغظ". خطئ 
ظصص  طظ  "تساظغ  روجغا:  أن  ذاته  المعصع  ظحر  ضما 
شغ طسادن طبض المظشظغج والئعضسغئ والضروم، وضطعا 
افلماس  سظ  الاظصغإ  وأن  لطخظاسئ.  بالظسئئ  طعمئ 
غأتغ سطى رأس المحروسات الروجغئ شغ أشرغصغا" (بغ 

بغ جغ ٢٠١٩/١١/٢٣م).
المسطمغظ  ضث  لطضغث  إق  تصام  ق  الصعاسث  عثه  إن 
المسطمغظ  تضام  طظ  خغاظئ  شعغ  برواتعط،  وظعإ 
وطحارضئ لعثه الثول اقجاسمارغئ شغ وأد أي طتاولئ 
م  لظعدئ افطئ لقظسااق طظ ربصئ الضاشرغظ، شصث ترَّ
المسطمغظ،  سطى  لطضاشرغظ  جططان  جسض  اإلجــقم 
ُ لِلَْكافِِريَن َعلَى  شصث صال اهللا تسالى: ﴿َولَن يَْجَعَل اّبَ

الُْمْؤِمنِيَن َسبِيالً﴾.
إن عثه الثول جازض تمضر وتضغث طساشطئ سمقءعا 
دولئ  إق  ظفعذعط  سطى  غصدغ  ولظ  التضام،  طظ 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم؛ 
أظض زطاظعا وقتئ بحائرعا، شالطعط سةض لظا بعا غا 

 رب السالمغظ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

إظحاء الصاسثة الروجغئ يف الئتر افتمر
تمضني لطضاشرغظ املساسمرغظ يف بقد املسطمني

ضحفئ التضعطئ الروجغئ سظ الاعخض قتفاق طئثئغ 
طع السعدان، طظ أجض بظاء صاسثة دسط تصظغ - شظغ 
بعرتسعدان  طثغظئ  شغ  الروجغ  لفجطعل  بترغئ 
الــعزراء  رئغج  وأسطظ  افتمر.  الئتر  سطى  الساتطغئ 
واشصئ  التضعطئ  أن  طغحعجاغظ،  طغثائغض  الروجغ، 
التالغ،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ   ٦ شغ  اقتفاصغئ  سطى 
والثارجغئ،  الثشاع  وزارتغ  شغ  واجسئ  طظاصحات  بسث 
إضاشئ إلى المآجسات الفغثرالغئ المسظغئ شغ السططات 
ولةظئ  الساطئ،  والظغابئ  السطغا  والمتضمئ  الاظفغثغئ، 

الاتصغصات. (السربغ الةثغث ٢٠٢٠/١١/١٣م).
لطثول  السسضرغئ  الصعاسث  عثه  إظحاء  تصغصئ  عغ  طا 
اقجاسمارغئ شغ بقدظا؟ وطا الفائثة الاغ غةظغعا أعض 
الئقد طظ عثه الصعاسث؟ وعض اإلجقم غةغج لطمسطمغظ 
إظحاء صعاسث سسضرغئ شغ بقدعط لطثول اقجاسمارغئ؟
ق  المسطمغظ  تضام  أن  والعصائع  افتثاث  أبئائ  لصث 
غثاطفعن سظ بسدعط شغ ارتمائعط شغ تدظ افسثاء 
وتظفغث تسطغماتعط ورساغئ طخالتعط، تغث ظحرت صظاة 
آر تغ الروجغئ باارغت ٢٠١٧/١١/٢٥م: "أضث الرئغج 
السعداظغ سمر الئحغر أظه ظاصح إصاطئ صاسثة سسضرغئ 
دشاسعا،  ووزغر  روجغا  رئغج  طع  افتمر  الئتر  سطى 
طدغفا أظه ذطإ تجوغث بقده بأجطتئ دشاسغئ روجغئ".
ذرغص  شغ  جارت  اقظاصالغئ  التضعطئ  جاءت  وسظثطا 
السربغ  طعصع  ذضر  تغث  ظفسه،  والثدعع  اقظئطاح 
تحرغظ  "شــغ  أظــه:  ٢٠٢٠/١١/١٣م  شغ  الةثغث 
افول/أضاعبر ٢٠١٩، أسطظ بعتغظ، لثى لصائه رئغج 
سطى  الئرعان،  الفااح  سئث  اقظاصالغ  السغادة  طةطج 
طثغظئ  شغ  افشرغصغئ   - الروجغئ  الصمئ  عاطح 
العضع  تطئغع  أجض  طظ  السعدان  دسط  جعتحغ، 
السعداظغ  العزراء  رئغج  وضان  الثاخطغ.  السغاجغ 
أغطعل/جئامئر  شغ  الاصى  صث  تمثوك،  اهللا  سئث 
٢٠١٩، وزغر الثارجغئ الروجغ جغرغغ قشروف، شغ 
طصر افطط الماتثة، سطى عاطح الثورة ٧٤ لطةمسغئ 
طعاخطئ  سطى  الرجقن  واتفص  ظغعغعرك.  شغ  الساطئ 
ذات  الصداغا  جمغع  شغ  والاظسغص  بغظعما،  الاساون 
حئاط/شئراغر  ظعاغئ  وشــغ  المحارك.  اقعامام 
طتمث  السعداظغ  افرضان  عغؤئ  رئغج  أضث   ،٢٠٢٠
سبمان التسغظ، أعمغئ تفسغض اقتفاصغات السسضرغئ 

المعصسئ بغظ الثرذعم وطعجضع".
وسظثطا ضحفئ روجغا سظ خفصئ اتفاصعا طع التضعطئ 
التالغئ تعل إظحاء الصاسثة، تاولئ التضعطئ اقظاصالغئ 
طعاراة الفدغتئ باخرغح عجغض طاظاصخ تغث ظحرت 
طا  ٢٠٢٠/١١/٢٠م  باارغت  افوجط  الحرق  جرغثة 
الفرغص  السعداظغ  الةغح  أرضان  رئغج  "أضث  ظخه: 
الرضظ طتمث سبمان التسغظ، أن السعدان لط (غئرم) 
أي اتفاق طع الةاظإ الروجغ سطى إظحاء صاسثة بترغئ 
روجغئ شغ جعاتطه سطى الئتر افتمر، ولضظه صال إن 

اقتفاق (غثدع لطثراجئ..)".
تغث لط غظِش رئغج افرضان الاعاذآ سطى إظحاء عثه 
الصاسثة، وإظما ظفى اإلبرام واقظاعاء طظ اقتفاق تسإ 
الثئر أسقه، ضما لط غئرئ التضعطئ اقظاصالغئ طظ عثا 
(غثدع  اقتفاق  صال: "إن  وإظما  الثغاظئ،  وعثه  الةرم 
لطثراجئ)"، وصال التسغظ: "تاى اآلن لغج لثغظا اتفاق 
الئتر  شغ  بترغئ  صاسثة  إظحاء  تعل  روجغا،  طع  ضاطض 
افتمر، لضظ الاساون السسضري بغظظا طماث...". (الحرق 

افوجط باارغت ٢٠٢٠/١١/٢٠م).
٢٠٢٠/١١/١٣م،  شغ  الةثغث  السربغ  طعصع  وظحر 
سطى المفاوضات طع الةاظإ  طططساً  أن طخثرًا روجغاً 
أن  ذضر  الةثغث"،  "السربغ  طع  اتخال  شغ  السعداظغ، 
"روجغا تسسى إلى تعصغع اقتفاق طع التضعطئ اقظاصالغئ 

شغ السعدان صئض ظعاغئ السام التالغ".
وبتسإ ظّص اقتفاصغئ الاغ تخطئ "السربغ الةثغث" 

سطى ظسثئ طظعا بالطشئ الروجغئ شإن:

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ـ 

اتفاصغئ إجطظئعل عغ ترضغج 
لطتعاجج اقجاماسغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة جعام سروسـ 
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تالئ  "إن  صائق:  أضاف  سظثطا  سطغه  الدشط  بعجعد 
اقجاصطاب جسطئ ضض المئاتبات العادشئ إلى إغةاد 
طاعما  الخسعبئ  غاغئ  وشغ  حاصئ  جطمغئ  تسعغات 
وأصر  الترب"  خغار  سطى  بالمراعظئ  غسمعا  لط  أذراشا 
أو  ذئغسغئ  أجعاء  شغ  تسمض  تضظ  لط  "تضعطاه  بأن 
تاى حئه ذئغسغئ طظث تحضغطعا وضاظئ تاسرض ضض 
أن  السطط  طع  عثا  وخارجغا").  داخطغا  لطمآاطرات  غعم 
السراج صث تعلى رئاجئ التضعطئ الطغئغئ الاغ حضطاعا 
برغطاظغا شغ تعظج وظصطاعا إلى ذرابطج بسث سصثعا 
طئاحرة قتفاق الخثغرات سام ٢٠١٥، شق غساصغض دون 

داشع طظ أوروبا وخاخئ برغطاظغا.
ظغاه  سظ  السراج  إسقن  خئر  أردوغان  تطصى  وصث   -٣
اقجاصالئ باظجساج شصال: ("إظه الاصى السراج افجئعع 
عضثا  تثوث  إن  بالطئع  إجطظئعل...  شغ  الماضغ 
ضان  (الطصاء)  ذلك  بسث  الظئأ  عثا  طبض  وتطصغ  تطعر 
بغظ  "لصاءات  إلى  ولفئ  لظا"  بالظسئئ  طآجفا  أطرا 
وشعد ترضغئ وتضعطئ العشاق صث تةري خقل افجئعع 
الصادم.. طظ خقل عثه اقجاماسات إن حاء اهللا جظتعل 
وروغارز  افظاضعل  المططعب"...  اقتةاه  خعب  افطر 
سظ  السراج  سثل  المطاف  ظعاغئ  وشغ  ٢٠٢٠/٩/١٨م) 
اجاصالاه شصث ظحرت الةجغرة شغ ٢٠٢٠/١٠/٣٠م: (أسطظ 
رئغج المةطج الرئاجغ الطغئغ شاغج السراج - الغعم 
سظ  بالاراجع  ذالئاه  لثسعات  اجاةاباه   - الةمسئ 
صراره اقجاصالئ طظ طظخئه شغ ظعاغئ أضاعبر/تحرغظ 
افول. وجاء ذلك شغ بغان لشالإ الجصطسغ الظاذص باجط 
صظاة  وظصطاه  تعغار،  شغ  خفتاه  سئر  ظحره  السراج، 
"لغئغا" الرجمغئ سئر تسابعا المعبص سطى شغسئعك...
الةجغرة ٢٠٢٠/١٠/٣٠م) وصث اضطرت أوروبا لطمعاشصئ 
سطى رجعسه سظ اقجاصالئ لازعر وضأظعا لط تثدع 
المخثر  شإن  ولثلك  أغدًا  رأغعا  عع  بض  فردوغان 
افلماظغ  الثارجغئ  وزغر  (وذطإ  أضاف:  صث  السابص 
عاغضع طاس - الغعم الةمسئ - طظ السراج اقجامرار 
شغ أداء طعاطه ذعال طثة التعار الطغئغ. وجاء ذلك 
بتبا  والسراج،  طاس  بغظ  جرى  عاتفغ  اتخال  خقل 
خقله طساةثات افوضاع شغ لغئغا، وشص بغان ظحرته 
افلماظغ  العزغر  وصال  شغسئعك.  سئر  الطغئغئ  التضعطئ 
خقل اقتخال إن بصاء السراج شغ طظخئه "أطر طعط" 
لدمان اقجامرارغئ شغ صغادة التضعطئ الطغئغئ خقل 

عثه المرتطئ... الةجغرة ٢٠٢٠/١٠/٣٠م) اظاعى
٤- وعضثا شئثل أن غترج السراج أردوغان باجاصالاه 
رجع  أن  بسث  شتاى  ذلك  وطع  سظعا!  لطسعدة  اضطر 
أن  سطغه  غضرر  به  أردوغان  اتخض  شصث  سظعا  السراج 
طعصع "خئر٧"  ظصض  شصث  خائإ!  غغر  باقجاصالئ  صراره 
الارضغ غعم ٢٠٢٠/١١/٧م (سظ طخادر دبطعطاجغئ أن 
"أردوغان أبطس السراج بأن صرار اقجاصالئ الثي اتثثه 
لغج خائئًا، وعثا الصرار جغساعط شغ تشغغر المعازغظ 

لخالح الةعات المسادغئ لطحسإ الطغئغ...).
٥- وأطا الاثخض الروجغ شضان بمعاشصئ أطرغضغئ، إذ 
تاثث  أن  تتاول  وروجغا  ترضغا،  طع  بالاظسغص  غةرى 
تسمض  ضأظعا  وتزعر  الطرشغظ  طظ  طاسادق  طعصفا 
وإن  تفار  لثسط  صعات  أرجطئ  أظعا  رغط  ضعجغط 
لحرضئ  صعات  ولضظعا  صعات،  ترجض  لط  أظعا  اّدسئ 
شاغظر افطظغئ الروجغئ المرتئطئ بالرئغج بعتغظ! شق 
ترغث أن تصطع خقتعا طع تضعطئ السراج تاى غضعن 
طحارضئ  لعا  وتضعن  دورعا  لاطسإ  سطغعا  تأبغر  لعا 
طغثائغض  خرح  ولعثا  لغئغا.  تعل  المفاوضات  شغ 
إلى  الروجغ  لطرئغج  الحثخغ  المئسعث  بعغثاظعف 
سطى  طعجضع  ("إن  صائق  وأشرغصغا  افوجط  الحرق 
اتخال طع ضض القسئغظ الثولغغظ المآبرغظ، بما شغ 
ذلك ترضغا، اظطقصا طظ طراساة سقصاتعا الثاخئ طع 
الارضغ  الروجغ  الاساون  واطاثح  ذرابطج"  جططات 
الرئغسان  أسطظعا  الاغ  المئادرة  "اسائر"  إذ  لغئغا  شغ 
 ٢٠٢٠/١/١٣ غعم  الماضغ  غظاغر  شغ  والارضغ  الروجغ 
وصش  الظجاع  ذرشغ  إسقن  شغ  إغةابغ  دور  لعا  ضان 
إذقق الظار وعع طا وشر الثطفغئ المظاجئئ لسصث طآتمر 

برلغظ... افعرام ٢٠٢٠/٧/٢٠م).
وزغر  لسان  سطى  أطرغضا  ططالئئ  جاءت  عظا  وطظ   -٦
الفعري  ("بالعصش  ٢٠٢٠/٦/١٠م  غعم  بعطئغع  خارجغاعا 
إلذقق الظار شغ لغئغا، داسغا إلى إظعاء ضض الاثخقت 
الثارجغئ شغ لغئغا والسعدة لطاولئ المفاوضات". وصال 
الطغئغ  العذظغ  والةغح  العشاق  تضعطئ  طعاشصئ  "إن 
"جغح تفار" سطى السعدة إلى طتادبات افطط الماتثة 
جثا.  وإغةابغئ  جغثة  أولى  خطعة  بافطظ  الثاخئ 
والمططعب اآلن بثء طفاوضات جرغسئ تةري بتسظ 
المتادبات  واجاؤظاف  الظار  إذقق  وصش  لاطئغص  ظغئ 
الماتثة"...  افطط  تصعدعا  الاغ  الطغئغئ  السغاجغئ 
جضاي ظغعز ٢٠٢٠/٦/١٠م)، وصث رتئئ أطرغضا باقتفاق 
افخغر الثي أسطظ الطرشان شغه بالصئعل بعصش إذقق 
الظار، شأسطظئ سطى لسان وزغر خارجغاعا بعطئغع غعم 
لغئغا  شغ  الظار  إذقق  وصش  ("اتفاق  أن  ٢٠٢٠/١٠/٢٦م 
افجاظإ  المصاتطغظ  ضض  سطى  وغةإ  حةاسئ  خطعة 
طع  غاماحى  بما  غعطا   ٩٠ طثة  خقل  لغئغا  طشادرة 
إلى  لغئغا  شغ  السططئ  اظاصال  ظآغث  وتابع  اقتفاق 
وصث  لقظاثابات".  لطاتدغر  جثغثة  تظفغثغئ  جططات 

أسطظئ الئسبئ افطمغئ لطثسط شغ لغئغا غعم ٢٠٢٠/١٠/٢٣ 
لعصش  دائط  اتفاق  سطى  وصسا  صث  الظجاع  "ذرشغ  أن 
شغ  أغام  خمسئ  اجامرت  طتادبات  بسث  الظار  إذقق 
شأطرغضا  ٢٠٢٠/١٠/٢٣م).  روغارز  الماتثة...  افطط 
لغئغا  شغ  طئاحر  بحضض  وجغاجغا  دبطعطاجغا  تاثخض 
وجتإ  افطعر  بجطام  لامسك  الماتثة،  افطط  باجط 

الئساط طظ تتئ أصثام أوروبا وبثاخئ برغطاظغا.
٧- وفن طا غةري شغ لغئغا عع خراع جغاجغ تاثططه 
أسمال سسضرغئ شصث جرى تسابص سطى سصث اقجاماسات 
لطاعصغع  بض  واقتفاق،  لطتعار  الطغئغئ  افذرف  بةمع 
المشرب  شغ  برغطاظغا  سصثت  شصث  اإلطقءات...  سطى 
بقث جعقت شغ طثغظئ بعزظغصئ المشربغئ لما غسمى 
التعار الطغئغ بغظ وشثي المةطج افسطى لطثولئ شغ 
ذرابطج وطةطج ظعاب ذئرق، وضاظئ الةعلئ افولى 
صث سصثت غعطغ ٦-٢٠٢٠/٩/١٠م، والةعلئ الباظغئ غعطغ 
وصث  ٢٠٢٠/١١/٥م  غعم  البالبئ  والةعلئ  ٢-٢٠٢٠/١٠/٦م، 
وصع وشثا الطرشغظ طسعدة اتفاق بحأن طساغغر اخاغار 
عثه  وراء  طظ  أن  ظاعرا  وضان  السغادغئ.  المظاخإ 
وغاسطص  سمقئعا،  ذرغص  سظ  برغطاظغا  اقجاماسات 
التعار تعل إغةاد تعاشص لاطئغص المادة ١٥ طظ اتفاق 
شمظ  ٢٠١٥/١٢/١٧م.  شغ  المعصع  بالمشرب  الخثغرات 
جاظإ التضعطئ الطغئغئ شغ ذرابطج وصع طتدر اقتفاق 
رئغج وشث المةطج افسطى لطثولئ شعزي السصاب وطظ 
جاظإ برلمان ذئرق وصسه رئغج وشث الئرلمان غعجش 
السصعري شغ ضعاتغ الساخمئ الرباط. وتحغر المادة 
١٥ شغ شصرتعا افولى إلى أن "طةطج الظعاب غاحاور 
طع طةطج الثولئ بالعخعل إلى تعاشص تعل حاغطغ 
المظاخإ الصغادغئ لطعظائش السغادغئ الاالغئ: طتاشر 
المتاجئئ،  دغعان  ورئغج  المرضجي،  لغئغا  طخرف 
ورئغج جعاز الرصابئ اإلدارغئ، ورئغج جعاز طضاشتئ 
الفساد ورئغج المفعضغئ السطغا لقظاثابات وأسدائعا، 
ورئغج المتضمئ السطغا والظائإ السام". وتظص الفصرة 
أسداء  بطبغ  طعاشصئ  "غاططإ  أظه  المادة  طظ  الباظغئ 
طةطج الظعاب سطى عثه المظاخإ". وضان ذرشا التعار 
صث اجامسا لطةعلئ افولى طا بغظ ٦ و١٠ أغطعل الماضغ. 
وصث تعخق إلى اتفاق حاطض تعل آلغئ تعلغ المظاخإ 
اإلجراءات  قجاضمال  الةطسات  واجاؤظاف  السغادغئ 

بحأن اقتفاق وتظفغثه.
ذرغص  سظ  افوراق  ضض  لاثطط  أطرغضا  شثعئئ   -٨
ولغاطج،  جاغفاظغ  باإلظابئ  الماتثة  افطط  طئسعبئ 
وعغ حثخغئ دبطعطاجغئ أطرغضغئ، شثسئ إلى سصث 
جطسات تعار لغئغ طعاز لما تثث شغ بعزظغصئ تتئ 
حسار "لغئغا أوق" اظططصئ غعم ٢٠٢٠/١١/٩م شغ تعظج 
جعلئ طفاوضات طئاحرة بغظ أذراف الظجاع شغ لغئغا 
افطط  برساغئ  لغئغئ  جغاجغئ  حثخغئ   ٧٥ بمحارضئ 
الماتثة اخاارتعط عغ. وغاألش شرغص التعار طظ ظعاب 
سظ  وطمبطغظ  وأسغان  افسطى  المةطج  شغ  وأسداء 
وصالئ  وشجان.  وبرصئ  ذرابطج  وعغ  البقبئ  افصالغط 
التعار  جعلئ  ("إن  ٢٠٢٠/١١/١٥م  غعم  طساء  وغطغاطج 
جثا  إغةابغئ  بظاائب  اظاعئ  باعظج  المئاحر  الطغئغ 
وإن جعلئ جثغثة جاسصث سئر اإلظارظئ بسث أجئعع. 
إجراء  تارغت  باتثغث  تاةسث  اإلغةابغئ  الظاائب  وإن 
الاظفغثغئ  السططئ  اخاخاخات  وتتثغث  اقظاثابات 
وإن  والتضعطغ،  الرئاجغ  لطمةطج  الارحح  وحروط 
المحارضغظ شغ التعار الطغئغ تعخطعا شغ جابع أغام 
المظاصحات إلى تعاشص شغ بقبئ ططفات أجاجغئ أولعا 
أول/ ضاظعن   ٢٤ غعم  اقظاثابات  إجراء  تارغت  تتثغث 

وعع  لطغئغغظ  طعط  لاارغت  المعاشص   ٢٠٢١ دغسمئر 
اخاخاخات  تتثغث  تط   ...١٩٥١ سام  الئقد  اجاصقل 
السططئ الاظفغثغئ وحروط الارحح لطمةطج الرئاجغ 
السمض  بغظعا  بسغطئ  طسآولغات  لثغه  جغضعن  تغث 
أسداء  بقبئ  طظ  وغاضعن  العذظغئ  المخالتئ  سطى 
وأطا  والشرب...  والحرق  الةظعب  طظاذص  غمبطعن 
غاةسث  المحارضعن  سطغه  تعاشص  الثي  البالث  المطش 
باخاخاص التضعطئ الثي جغضعن طتثدا شغ تصثغط 
وغغرعا..  والضعرباء  ضالماء  الطغئغ  لطحسإ  الثثطات 
جغضعظان عغضطغظ  وإن المةطج الرئاجغ والتضعطئ 
لعثه  اخاغارعط  جغاط  وطظ  سمطعما  شغ  طظفخطغظ 
طظ  وجغضعظعن  صخغرة  لفارة  جغسمطعن  المظاخإ 
غجال  ق  إظه  فتجاب"..  طظامغظ  "غغر  الاضظعصراط 
طظ  أسعام  سحرة  السمض..  طظ  بالضبغر  الصغام  غاسغظ 
الخراع ق غمضظ تطعا شغ أجئعع واتث... المحارضعن 
الفغثغع  تصظغئ  سئر  أجئعع  خقل  الطصاء  سطى  تعاشصعا 
وتتثغث  صاظعظغئ،  لةظئ  اخاغار  آلغات  لاتثغث 
طسألئ  جاضعن  الاغ  لقظاثابات  الثجاعرغئ  الصاسثة 
تةاعطئ  وصث  ٢٠٢٠/١١/١٦م).  افظاضعل  جغادغئ"... 
اتفاق الخثغرات ضطغا، وضأظعا تسمض طظ الخفر سظثطا 
شغ  تطعا  غمضظ  ق  الخراع  طظ  أسعام  "سحرة  تصعل 
جثغث  طظ  المطفات  ضاشئ  تئتث  شعغ  واتث".  أجئعع 
لاطشغ اتفاق الخثغرات بحضض غغر رجمغ، وتصطض طظ 
أو  أطضظ  إن  ظعائغا  إلظعائه  الئرغطاظغ  الاأبغر  حأن 
وضسه تتئ السغطرة إن لط تامضظ طظ الصداء سطغه.
ولغاطج  جاغفاظغ  باإلظابئ  افطط  طئسعبئ  وتعسثت   -٩
غتاولعن  ("الثغظ  شصالئ:  بالسصعبات  التعار  طسرصطغ 
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أظه  أي  غتضمعا،  الاغ  الثولئ  طع  بط  أوقً،  ظفسه  طع 
ضان رأجا أخغطئ لةسث الظزام السطماظغ الارضغ ولغج 
خراسًا  غضظ  شطط  الةغح  طع  خراسه  أطا  صظاع.  طةرد 
سصثغا بض خراساً سطى الظفعذ داخض المظزعطئ السطماظغئ 

بسئإ اخاقف العقءات والائسغات السغاجغئ ق أضبر.
أطا تةربئ اإلجقطغغظ شغ طخر شإظعط لط غساطغسعا 
الاغ  السرغدئ  الةماعغر  بغظ  الاظاصخ  طحضطئ  تض 
تآغثعط، ق لحغء إق تئًا شغ اإلجقم، وبغظ الظزام 
الثولغ الثي أخدسعا أظفسعط له. وبرغط أظعط لغسعا 
أظعط  غآضثوا  أن  إق  أبعا  أظعط  إق  الغعم  التضط  شغ 
طا زالعا غراعظعن سطى الظزام الثولغ وسطى الرئغج 
بئغاظعط  شثرجعا  تراطإ  سظ  بثغق  الصادم  افطرغضغ 
العجغض لاعظؤئ باغثن! أضش إلى ذلك غغاب الاخعر 
الضاطض لطتضط، طما جعض سطى الثولئ اتثاذعط صظاسا، 
ظةح شغ إخفاء العجه الضالح لطظزام لفارة طظ الجطظ. 
طحروع  أختاب  إن  الصعل  ظةمض  أخرى  وبضطمات 
أي  غماطضعا  لط  إجقطغئ  بمرجسغئ  المثظغئ  الثولئ 
طحروع لطثولئ ق إجقطغًا وق سطماظغاً! ظاعغك أظعط لط 
غضعظعا لغعم أو بسخ غعم رأجا لطثولئ المخرغئ رغط 

تظازقتعط الثطغرة شغ تص أظفسعط وطحروسعط.
غضعظعا  لط  المساثل)  (اإلجقم  طحروع  أختاب  إن 
لفزعط  غاط  تاى  المآلمئ  الاةربئ  عثه  إلى  بتاجئ 
تعثف  والاغ  لطاشغغر،  الختغتئ  الطرغصئ  أدرضعا  لع 
وعثه  تضط،  اجاقم  طةرد  ولغج  دولئ،  بظاء  إلى 
لعثه  الفضري  افجاس  بئظاء  إق  تاط  أن  غمضظ  ق 
بتمض  غاط  الثولئ  لعثه  الطئغسغ  والئظاء  الثولئ. 
تاط  افطئ  سصغثة  سظ  طظئبص  جغاجغ  شضري  طحروع 
له.  السام  الرأي  غخئح  تاى  الظاس،  بغظ  له  الثسعة 
لعثا  السام  الرأي  تحضغض  غاط  بض  شتسإ  عثا  لغج 
الظاس  سطى  غةإ  حرسغًا  واجئًا  بعخفه  المحروع 
بضطمات  أو  الاظفغث،  طعضع  وضسه  أجض  طظ  السمض 
وإدراك،  وسغ  سظ  السام  الرأي  عثا  غاحضض  أخرى 
تسطصئ  لع  تاى  طخطتئ،  خطش  اظةرار  طةرد  ولغج 
سظ  المظئبص  السام  الرأي  إن  التغاة.  جئض  باتسغظ 
وسغ، غةسض الظاس غعئعن لطاشغغر وغدتعن بالشالغ 

والظفغج طظ أجطه فظه صربئ إلى اهللا تسالى.

صائمئ  طئثئغئ،  خغاغئ  السام  الرأي  خغاغئ  تاط  تغظ 
طظ  الاشغغر  سظثعا  غضعن  اإلجقطغئ،  السصغثة  سطى 
أجعض طا غضعن، فن عثه الثولئ المسماة بالسمغصئ، 
جاخئح  الزاعرة،  السطماظغئ  افم  دولاعا  تاى  أو 
غخئح  جصعذعا  وبالاالغ  المةامع،  شغ  غرغئاً  جسماً 
طسعا.  المةامع  غظسةط  أن  غمضظ  ق  ططتئ  ضرورة 
وسظث ذلك جغضعن السمض إلغخال اإلجقم إلى التضط 
بضسإ الةغح لعثا الاشغغر ق اقخطثام طسه، وبثلك 
غائظى أعض الصعة شغ عثه التالئ المحروع الثي تئظاه 
جئغطه  شغ  جغئثلعن  بض  شتسإ  عثا  لغج  الظاس، 
ساطًا، بض  الُمعب، لغج شصط فن لعثا المحروع رأغاً 
فظه المحروع الثي غظئبص سظ سصغثة افطئ وعط طظعا، 
وبالاالغ شعع المحروع الثي غترر عثه الةغعش طظ 

الائسغئ لطشرب وغسغثعا جغعحاً تاطغئ لطسصغثة.
عضثا غضعن الاشغغر الظزغش الثي ق غضطش افطئ غالئا 
طع  اقخطثام  غضعن  ق  الطرغصئ  وبعثه  دم،  صطرة 
طآجسات طعجعدة بالفسض، بض غضعن بإزالئ افجاس 
جثغث  شضري  أجاس  وبظاء  سطغه،  صاطئ  الثي  الفضري 
لعا. شغاتعل الحرذغ الثي تربى سطى طساداة حسئه 
إلى رجض أطظ غئثل طعةاه شغ الثشاع سظه، وغاتعل 
الفضر  أجاس  سطى  سمطه  طارس  الثي  اقصاخاد  رجض 
سطى  سمطه  غمارس  اصاخاد  رجض  إلى  الرأجمالغ، 
أجاس اقصاخاد اإلجقطغ، ورجض الصداء الثي غفخض 
الثي  الفرظسغ  الصاظعن  أجاس  سطى  المتاضط  شغ 
وضسه المساسمر، غاتعل عع ظفسه إلى صاٍض غفخض 
اإلجقم،  أجاس  سطى  الظاس  بغظ  الثخعطات  شغ 
وغساظئط أتضاطه باجاعاد حرسغ طظ الضااب والسظئ، 

بثل أن غةاعث شغ ظخعص ضائعا أسثاؤظا.
تحرغسغئ،  صراءة    الرجعل  جغرة  صراءة  تمئ  لع 
ذرغصئ  لاساظئط  اإلجقطغئ  الترضات  ذلك  لضفى 
ججئغاتعا  ضض  شغ  وصائسعا  تظطص  تضاد  حرسغئ  تشغغر 
بما ظسغحه الغعم ترشغًا، ولضظ الرضعن إلى السصض شغ 
غدض  أن  إلى  بالتاط  غآدي  لطاشغغر،  ذرغصئ  اخاراع 
بض  إلغه،  غخئعن  طا  ظتع  ذرغصعط  لطاشغغر  الساططعن 
ربما ُتةئرعط أخطاؤعط إلى أن غاتعلعا إلى المتطض 
 الحرسغ لفظزمئ الاغ غةإ سطى افطئ أن تجغطعا
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تصثغط افطعال لطمحارضغظ شغ التعار جغاط تخظغفعط 
طسطعطات  شغ  تتصغص  شاح  جغاط  ضما  له  ضمسرصطغظ 
أن  إلى  وأحارت  أخعات"  وحراء  رحاوى  دشع  سظ 
السغاجغ  المال  تثخض  بحأن  جطعك  طثوظئ  "عظاك 
الفاجث" وصالئ "لط غتخض طصارح اجائساد الحثخغات 
 ٪٦١ بطشئ  الظسئئ  أن  إق  المظاخإ  طظ  المحارضئ 
افوجط  الحرق  تعله"...  لطاعاشص   ٪٧٥ والمططعب 
لطسغاجئ  ضممبطئ  تاخرف  شعغ  ٢٠٢٠/١١/١٧م). 
وصث  الماتثة.  افطط  طئسعبئ  اجط  تتئ  افطرغضغئ 
صاطئ أطرغضا ظفسعا بثسط صرارعا سظ ذرغص طةطج 
الظعاب افطرغضغ تغث خعت طةطج الظعاب افطرغضغ 
شغ  اقجاصرار  دسط  "صاظعن  طحروع  سطى  بالمعاشصئ 
لغئغا". وغثّضر الصاظعن ("بأعمغئ المتادبات الاغ صادتعا 
افطط الماتثة بحأن لغئغا... وغثسع المحروع لفرض 
غغر  بحضض  تساشض  جعئ  أو  حثص  أي  سطى  سصعبات 
الطغئغئ،  المالغئ  المآجسات  أو  الظفط  طعارد  طحروع 
عثا إلى جاظإ الاحثغث سطى طتاجئئ الماعاذؤغظ شغ 
اظاعاضات تصعق اإلظسان... جضاي ظغعز ٢٠٢٠/١١/١٩م).

السسضرغئ  الطةظئ  وشثي  بغظ  طفاوضات  وجرت   -١٠
طآتمر  طسار  سظ  المظئبصئ   (٥+٥) المحارضئ  الطغئغئ 
برلغظ لاطئغص وصش إذقق الظار بإحراف طئسعبئ افطط 
غعم  شأسطظئ  افطرغضغئ  جاغفاظغ  باإلظابئ  الماتثة 
اقتفاق  بظعد  تعل  تعاشص  إلى  الاعخض  ٢٠٢٠/١١/٤م 
أبرزعا  الظار  إذقق  وصش  لاطئغص  بظثا   ١٢") وصالئ: 
تحضغض لةظئ سسضرغئ شرسغئ لقحراف سطى سعدة ضاشئ 
الصعات افجظئغئ "إلى بقدعا" واظستاب صعات الطرشغظ 
شغ  وصع  الثي  اقتفاق  وبمعجإ  والةفرة  جرت  سظ 
غعطا  طثتعا ٩٠  شارة  وتثدت  غعم ٢٠٢٠/١٠/٢٣  جظغش 
الطغئغئ"...  افراضغ  افجظئغئ  الصعات  جمغع  لمشادرة 
روغارز ٢٠٢٠/١٠/٢٣م). وصال أردوغان ("ق ظسطط إن ضان 
المرتجصئ طظ أطبال شاغظر جغظستئعن طظ لغئغا خقل 
عثا  غصعل  ٢٠٢٠/١٠/٢٣م)  روغارز  ق"..  أم  أحعر  بقبئ 
وعع غظسص طع روجغا شغ لغئغا! وأطرغضا ق تدشط سطى 
روجغا لاستإ عثه الصعات وغغرعا تاى تتصص أطرغضا 

أعثاشعا شغ لغئغا والمظطصئ ضما شسطئ شغ جعرغا.
١١- والثقخئ بإغةاز بظاء سطى طا بغظاه وشخطظاه عغ 

ضما غطغ:
أ- إن تضعطئ السراج أرادت أن تساثثم الثسط الارضغ 
لاتصغص المحروع افوروبغ وبثاخئ الئرغطاظغ وذلك 
ظفعذه  طظاذص  سطى  والسغطرة  تفار  حعضئ  لضسر 
وخاخئ جرت والةفرة، ولضظ ترضغا وظفئ دسط السراج 
لتساب المحروع افطرغضغ شما إن وخطئ صعات السراج 
إلى جرت والةفرة تاى أوصفئ ترضغا دسمعا وذطئئ 
إلى  والرجعع  الظار  إذقق  بعصش  غصئض  أن  السراج  طظ 

المفاوضات والتعار طع الطرف اآلخر الثي تسثه طامردا 
وغغر طحروع! شأجصط شغ غثي السراج شأراد أن غترج 
أردوغان بإسقن اجاصالاه، ولضظ ترضغا ضشطئ سطغه 
لمظسه طظ ذلك، ولما وجثت أوروبا أن الدشط الارضغ 
صث تجاغث سطى السراج وتاى ق تزعر خاضسئ لدشعط 
عع  اجاصالاه  سظ  السراج  رجعع  أن  أظعرت  أردوغان 
طا ترغثه فن طظ طخطتئ برغطاظغا وأوروبا أن غسامر 

السراج طع أظعا عغ الاغ ضاظئ طظ وراء اجاصالاه!
الثول  تخطظسعا  طخطظسئ  التعارات  عثه  إن  ب- 
الضئرى الفاسطئ، لاخئح الئقد رعغظئ لعثه الثول تتض 
تظفغثعا  سطى  افذراف  وتةئر  ثعا  تسصِّ أو  طحاضطعا 
لغسئ  شعغ  وإق  ظفعذعا،  بسط  طظ  تامضظ  تاى 
لتض المحضطئ بحضض ختغح، واتفاق الخثغرات غظطص 
بثلك، شصث صاطئ برغطاظغا وسمطئ سطى تظفغثه شحضطئ 
شغ  برغطاظغا  تاولئ  وصث  السراج.  تضعطئ  الفعر  سطى 
أن  طآخرا  سصثت  الاغ  بالمشرب  بعزظغصئ  اجاماسات 
الخثغرات،  اتفاق  طظ  أخرى  بظعد  تظفغث  سطى  تسمض 
ولضظ الثبطعطاجغئ افطرغضغئ ولغاطج الاغ تسمض تتئ 
طسمى طئسعبئ أطمغئ باإلظابئ سصثت اجاماسات تعار 
طعازغئ بغظ الطرشغظ لابئغئ وصش إذقق الظار شغ جظغش 
وغثاطج بطغئغا، وطظ بط شغ تعظج لغاط اقتفاق سطى 
إجراء اظاثابات بسث جظئ، وعضثا شإن أطرغضا تساسمض 
ضض أدواتعا إلظةاح طعمئ الثبطعطاجغئ افطرغضغئ تاى 
برغطاظغا  أرجض  تتئ  طظ  الئساط  جتإ  طظ  تامضظ 

وإدارة الخراع وتعجغعه ضما ترغث.
أطرغضا  الرئغسئ  الماظاشسئ  الفاسطئ  الثول  إن  ج- 
وبرغطاظغا جاصعم بسرصطئ طحارغع بسدعا بسدا تاى 
تفحض طحروع الطرف اآلخر وتظةح طحروسعا. وبثلك 
شإظه طظ المسائسث سطى عثه الثول أن تعجث تقً غعشر 
افطظ وافطان لطحسإ الطغئغ، شتاى لع جرت اظاثابات 
غسامر  بض  آطظ  ظعائغ  تض  سظ  تامثخ  ق  شسعف 
الخراع تاى تامضظ أطرغضا أو أوروبا طظ ضسإ الظفعذ 
شغ لغئغا، وغضعن الطغئغعن عط وصعد عثا الخراع! شضان 
لجاطا سطى أعض لغئغا أن غرشدعا ضض عثه المآاطرات وق 
غظساصعا وراء عثه الثولئ أو تطك أو وراء عثا السمغض 
افطعر  زطام  أخث  سطى  غسمطعا  وأن  السمغض،  ذاك  أو 
طظ تطك افغادي وتسطغمعا فغاد ذاعرة ظصغئ، أغادي 
المثطخغظ العاسغظ جغاجغا طظ أبظاء افطئ، وأن غسمطعا 
لاعغؤئ لغئغا فن تضعن ججءا طظ دولئ إجقطغئ تحمض 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وعغ  ضطعا  اإلجقم  بقد 
ُن  ُ َت  َّ «ُث   اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج 

 «ِة َّ ُ َهاِج الُّ ِخَالَفة َعَلى ِمْ
الساحر طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ

٢٠٢٠/١١/٢٥م
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افربساء ١٧ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢ عـ المعاشص ٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٣١٥

غعم  الساطئ  المثابرات  دائرة  طظ  أطظغئ  صعة  صاطئ 
الطالإ  طظجل  بمثاعمئ  ٢٠٢٠/١١/٢٦م  الثمغج 
الاترغر،  تجب  حئاب  أتث  وعع  الةازي  التمغث  سئث 
وعاتفه  ضمئغعتر  جعاز  وخادروا  خراباً  شغه  وسابعا 
الظصال والضاإ الاغ شغ المظجل، بط صاطعا باساصاله بسث 
وإزاء  وطصاطعط.  جظعط  ضئر  رغط  الئغئ  أعض  تروغع 
عثه الةرغمئ صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ افردن: "لصث تضررت شغ اآلوظئ افخغرة اساصاقت 
المثابرات افردظغئ لحئاب تجب الاترغر وطظ الطقب 

تتثغثًا، الثغظ ظثروا أظفسعط لتمض الثسعة اإلجقطغئ والثشاع سظ شطسطغظ والمصثجات اإلجقطغئ، وظحر 
العبائص الاغ تثسع لطاسعث بسثم الاطئغع طع ضغان غععد والاظازل لغععد سظ أي ججء طظ شطسطغظ، ظاعغك سظ 
الصثس وافصخى". وأضاف الئغان: "إن عثه افسمال الثسغسئ والثظغؤئ طظ صعات الظزام افردظغ الاغ تروع 
شغعا الطقب وحئاب تجب الاترغر، وأعالغعط طظ ظساء وأذفال وضئار السظ، لمةرد الاسئغر سظ غدئاعط لثغظ 
اهللا والثظغئ شغ الاظازل سظ أراضغ المسطمغظ فحث الظاس سثاوة لطثغظ آطظعا، َلافدُح وُتضثِّب ادساءات الظزام 
بترغئ الاسئغر والثشاع سظ شطسطغظ وتماغئ افصخى والعخاغئ سطغه، وعع السّئاُق باسطغط الصثس والمصثجات 
وتعصغع اتفاصغات الامضغظ والاطئغع الثغاظغئ طع ضغان غععد والمتاشزئ سطى أطظه". عثا واخااط الئغان بالصعل: 
"لظ غاعصش تجب الاترغر سظ طعاخطئ الطغض بالظعار بالسمض الةاد المثطص، طظ أجض سعدة اإلجقم ططئصاً شغ 
التغاة، تتئ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الاغ غسمض طظ أجض إصاطاعا، وعع غجداد بصئ باهللا ضض غعم بظخره، 

وغسطط طثى الدسش الثي وخطئ إلغه عثه افظزمئ الاغ تصخ طداجسعا طةرد ضطمئ تص سظث جططان جائر".

ذطار،  طتاشزئ  شغ  المتسظئ  الئثار  إلضبار  الساطئ  المآجسئ  تثحغظ  بثئر  التعبغغظ  ختاشئ  اتافاء  طع 
واجاسراض خطابات سئث المطك التعبغ سظ اقضافاء الثاتغ، أضث تجب الاترغر: أن شضرة إظحاء المآجسئ 
لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  وصال  صعته،  شغ  بالثارج  طرتئطا  الغمظ  إلبصاء  وُطعَِّلئ  لعا  ُخطَِّط 
الاترغر شغ وقغئ الغمظ: إن التثغث سظ اقضافاء الثاتغ عع تثغث أخّط، طع سثم وجعد خطط لاتثغث 
أن  إلى  قشاا  ضطفاه.  وارتفاع  صطاه  سطى  الثغجل  وتعشغر  رّغعا،  تعشغر  وضغفغئ  جاجرع  الاغ  افراضغ  طساتئ 
شغ  اقصاخادي  الظزام  سظ  طططصا  شضرة  لثغعط  لغج  جطفعط،  طدى  ضما  السغاجغ،  وطةطسه  التعبغ 
الظصث  وخظثوق  الثولغ  الئظك  طظ  واقصاراض  السالمغ،  الشثاء  برظاطب  سطى  اسامادعط  بثلغض  اإلجقم، 
طظ  إلى  طاجئ  بتاجئ  الغمظ  شإن  المصابض.  شغ  السالط".  اصاخادغات  سطى  لطسغطرة  أطرغضا  "أذرع  الثولغ 
المحضطئ  تسغغظ  وإسادة  اإلجقم  تطئغص  سطى  المصثرة  ولثغه  اقجاسمارغئ،  الثول  جغطرة  طظ  غظصثه 
اقصاخادغئ وتطعلعا الافخغطغئ، ودتخ الظزام اقصاخادي الرأجمالغ التالغ المعغمظ سطى الغمظ. ولظ 
غاتصص افطظ الشثائغ لطغمظ إق باطئغص اإلجقم شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

تؤظ تتئ وذأة اقجاسمار طظث ١٠٠ سام وتاى اآلن.
وبرغطاظغا المةرطئ صاطئ باثرغج أبظاء افجر الثغظ 
جاظث  ضطغئ  شغ  طساسمراتعا  سطى  تضاطا  سغظاعط 
طظ  أدطشاعط  غسض  بسث  تضاطا  وأسادتعط  عغرجئ 
والطاسئ  العقء  بصغط  وتحععا  ودغظعط  سصغثتعط 

لعا. المططصئ 
شعض تسسى افردن إلى تافعا بغث أبظائعا؟ أق تضفغ 
عآقء  غرغث  واآلن  لئرغطاظغا  السمالئ  طظ  جظئ   ١٠٠
لغضعظعا  افطرغضغئ  المجرسئ  إلى  والسئاد  الئقد  ظصض 

سئغثا لطسغث افطرغضغ ١٠٠ جظئ أخرى؟!
شغ  الاثخص  إلــى  بتاجئ  بأظظا  صائض  غصعلظ  ق 
الثراجات السسضرغئ الاغ ظفاصر إلغعا، فن عآقء لظ 
جغاسرضعن  ولضظعط  شصط  أضادغمغئ  طعاد  غثرجعا 
أطرغضا  غث  شغ  بغادق  طظعط  غةسض  دطــاغ  لشسغض 

تساثثطعط شغ تتطغط بقدعط.
الظخرة  غسطغ  أن  الةغح  شغ  طثطص  بضض  أعغإ 
لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شطط 
غسث شغ المظطصئ جغح طاماجك غغرضط، وأن غثطخظا 
طظ ضض أحضال التضط الاغ غسسى الماحاضسعن لعا.

ق خغر شغ المطضغئ الظغابغئ وق شغ المطضغئ الثجاعرغئ 
وق شغ الظزام الةمععري وق شغ اإلخقح الثغمصراذغ 
وق شغ دولئ المآجسات والصاظعن الاغ تطئص صاظعظا 
اهللا  بضااب  تتضمظا  دولــئ  ظرغث  بض  صاخرا،  بحرغا 
طةال  ق  واضح  طسطر  طسروف  بظزام  رجعله،  وجظئ 
غصثم  الاترغر  تجب  وإن  والسخئغات،  لطاضعظات  شغه 
لضط دجاعرا طأخعذا طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله شغه 

أظزمئ واضتئ صابطئ لطاطئغص الفعري.
إلغعا،  غسغر  الاغ  العاوغئ  طظ  افردن  إظصاذ  بغثضط 
بغثضط إظصاذ افردن طظ الفاجثغظ الثغظ باسعا ضض 
رغغش  تساةثون  جغاسا  وترضعضط  وبرواته  إطضاظغاته 
اإللتاد  طظ  افردن  إظصاذ  بغثضط  الثواء،  وتئئ  الثئج 
 الثي شرض إغقق المساجث وطظع الةمع والةماسات

لفئ ظزري إسقن صرأته خادر سظ الصغادة الساطئ لطصعات 
دراجغئ  طظح  تعشر  سظ  شغه  تسطظ  افردظغئ  المسطتئ 
لطتخعل سطى درجئ الئضالعرغعس شغ بسخ تثخخات 
العظثجئ شغ العقغات الماتثة افطرغضغئ (افضادغمغات 
السسضرغئ والئترغئ وجقح الةع وخفر السعاتض)، خقل 
حعر تجغران ٢٠٢٠م ولمثة أربع جظعات، وتط الظحر 
السفارة  إسقن  طع  عثا  وتجاطظ  ٢٠١٩/٨/٢٥م.  شغ 
افطرغضغئ شغ سمان سظ دسعتعا لفردظغغظ بالثراجئ 
شغ أطرغضا لطثثطئ شغ الةغح، شعض عظاك اتفاق بغظ 
افردن وأطرغضا سطى إرجال الططئئ لطثراجئ السسضرغئ 

ولطثثطئ شغ الةغح افطرغضغ أو افردظغ؟
صئض  السراق  شغ  افجطعب  عثا  أطرغضا  اجاثثطئ  لصث 
شغ  لطثراجئ  السراق  حئاب  دسئ  سظثطا  ساطا  سحرغظ 
إلى  صثم  الثي  افطرغضغ  الةغح  شغ  والسمض  أطرغضا 
درجاعط  طظ  واجاثثطئ   ٢٠٠٣ سام  السراق  اتاقل 
افجطعب  اجاثثطئ  وضثلك  لعا.  وسمقء  جعاجغج 
ظفسه شغ جعرغا شغ بثاغئ البعرة لاةسض طظعط دروسا 
بحرغئ أبظاء دخعلعا جعرغا لطصداء سطى البعرة والتفاظ 
افجطعب  أطرغضا  اجاثثطئ  ضما  المةرم.  بحار  سطى 
ظفسه شغ إرجال الططئئ السعداظغغظ وتسطغمعط العقء 
لعا وأسادتعط إلى بطثعط لغظفثوا السغاجئ افطرغضغئ 
شغ السعدان، ولع تفتخئ أجماء العزراء شغ التضعطئ 
الاغ تحضطئ بسث البعرة لعجثت طسزمعط درس شغ 

أطرغضا... عضثا تخظع الثول السمقء!
طع  افجطعب  عثا  وشرظسا  برغطاظغا  اجاثثطئ  وصث 
السبماظغئ  الثولئ  طظ  الصادطغظ  المسطمغظ  الطقب 
والخظاسئ  السطعم  لثراجئ  دولاعط  أرجطاعط  الثغظ 
أشضار  وسطمععط  والفرظسغعن  اإلظةطغج  شاطصفعط 
أن  بسث  بقدعط  إلى  وأسادوعط  والعذظغئ،  الصعطغئ 
لعط،  والطاسئ  بالعقء  غثغظعن  سمقء  طظعط  جسطعا 
اإلجقطغئ،  افطئ  جسث  شغ  طسمعطا  خظةرا  شضاظعا 
وجسطععا  أطاعط  وشرصعا  بأغثغعط  دولاعط  شثطروا 

اغاغال غععد طتسظ شثري زادة
غضحش سمص أزطئ افطئ السغاجغئ

براء  طظه  واإلجــقم  باإلجقم  غاسار  طا  افظزمئ 
أن  عع  غتخض  الثي  إن  جسعد.  وآل  إغران  ضظزاطغ 
سظث  والخثغص  السثو  طفععم  غغرت  افظزمئ  عثه 
خطفعا  غصش  طظ  وطخالح  طخالتعا  تسإ  حسعبعا 
طظ الثول المساسمرة، وبعثا غغرت طفاعغط اإلجقم 
ضطعا الماسطصئ بافخعة والعتثة وترطئ الثم المسطط 
التابض  اخاطط  وبالاالغ  السغاجغئ،  الصغادة  ووتثة 
ودم  سثوًا،  والخثغص  خثغصًا  السثو  لغخئح  بالظابض 
الئسخ تققً جفضه ودم اآلخر تراطًا وعضثا؛ تحرذم 
وتفرق وتمجق وطعطضئ وتصاتض... وظسغ الةمغع ضغان 
الثول  طظ  له  والراسعن  واتاض  اغاال  الثي  غععد 
وبرغطاظغا  أطرغضا  التصغصغغظ  أسثاءظا  وظسغظا  الضئرى، 

وشرظسا... وتضاطظا طسعط.
ذئسا المساسمرون عط أضبر المسافغثغظ والمترضغظ 
والمآجسغظ فشضار الفاظئ والحصاق وخطط المفاعغط 
وإلئاس التص بالئاذض لغسعض سطغعط تمجغص المظطصئ.

عثه الطاصات طظ السطماء أطبال طتسظ شثري زادة أو 
المفضرغظ أو السغاجغغظ افشثاذ أو الصادة السسضرغغظ 
غةإ  ذاصات  عط  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  المعجعدغظ 
لارجغت  ولغج  ووتثتعا  افطــئ  لمخطتئ  تعجغععا 
تمجصعا، ولضظ المحضطئ تضمظ شغ الاحائ السغاجغ 
الثي غتغاه المسطمعن بسئإ تفرصعط وتسثد أظزماعط.
بسدًا،  بسدظا  لثطاء  وجفضا  وتحرذطا  شرصئ  ضفاظا 
ولظعتث ذاصاتظا وجععدظا وخغراتظا ضث أسثائظا ولغج 
ضث بسدظا بسدا، وأول عثا الطرغص غضعن بارك العقء 
لعثه افظزمئ السمغطئ، والسمض بةث قجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الثم  وترطئ  الطاصات  وتعتغث  السج  شغعا  الاغ  الظئعة 

 المسطط ورضعان اهللا شغ الثارغظ

طاذا غسظغ تخظغش التعبغني جماسًئ إرعابغئ؟
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أن  افطرغضغئ  بعجئ  واحظطظ  ختغفئ  شغ  جاء 
التعبغغظ  تخظغش  غثرجعن  أطرغضغغظ  طسآولغظ 
تخظغش  طظ  سام  تعالغ  بسث  إرعابغئ"،  "جماسًئ 
واحظطظ الترس البعري اإلغراظغ "طظزمًئ إرعابغئ"، 
إذار  شغ  غأتغ  الاخظغش  ذلك  إن  الختغفئ  وصالئ 

تدغغص الثظاق سطى إغران.
وضاظئ طةطئ شعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ صث ضحفئ سظ 
صغام واحظطظ بظصض سثد طظ المعظفغظ افطرغضغغظ 
شغ  الساططغظ  وبسخ  الماتثة  افطــط  طظزمئ  شغ 
الغمظ،  حمال  خارج  إلى  التضعطغئ  غغر  المظزمات 
تتسئاً لاخظغش إدارة تراطإ المتامض لمطغحغا التعبغ 
"جماسًئ إرعابغئ"، طا غثل سطى جثغئ واحظطظ باسائار 
تةمغث  سمطغاً  غسظغ  طا  إرعابغئ،  جماسًئ  التعبغغظ 
تساباتعط شغ الئظعك الثارجغئ وطظع صغاداتعط طظ 
لعط،  المساسثة  باصثغط  غصعم  طظ  وتةرغط  السفر 

وعظا غضعن المصخعد به تطغفاعط إغران.
إلدارة  الصرار  عثا  إن  بعلغسغ  شعرغظ  طةطئ  وصالئ 
تراطإ صث غضعن طظ أجض سرصطئ جغاجئ باغثن الرئغج 
افطرغضغ المظاثإ، الاغ أسطظ شغعا الثغار الثبطعطاجغ 
طع إغران، وشص طا ظحره طعصع جرغثة الصثس السربغ 

شغ ١٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠م.
الساخمئ  سطى  جغطرت  صث  التعبغئ  الةماسئ  وضاظئ 
جمغ  طا  دخعل  ذلك  وبسث  ٢٠١٥م،  طظث  خظساء 
بالاتالش السربغ الترب سطى الغمظ بصغادة السسعدغئ 
واإلطارات، وعا عغ الترب تصارب طظ ساطعا السادس، 
ولط غاشغر أي حغٍء شغ العضع السغاجغ، إق أن الثي 
عع الثطار العائض الثي تثث شغ الغمظ،  تشغر شسطغاً 
وتفحغ الفصر شغ الئقد، تاى إن افطط الماتثة تثرت 

شغ الباظغ سحر طظ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الةاري أن 
السث الاظازلغ لضاربئ شغ الغمظ صث بثأ، وتخش افطط 
الماتثة الغمظ بأظه أضئر أزطئ إظساظغئ شغ السالط، طع 

اتاغاج ٨٠ شغ المؤئ طظ جضاظه لطمساسثة.
الترب  عثه  أن  الغمظ  فعض  جطغًا  غادح  وبعثا 
والضعارث،  المآجغ  طظ  طجغٍث  إلى  إق  تصعدعط  لظ 
الاغ  السزمى  الــثول  جغاجات  إق  تثثم  ق  وأظعا 
أبظاء  وأن  الغمظ،  شغ  والبروة  الظفعذ  سطى  تاظاشج 
الحرجئ  المظاشسئ  لاطك  وصعدًا  غساثثطعن  الغمظ 
الئقد،  شغ  طخالتعما  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ 
والمظاذصغئ إق تشطغش ضال  وطا الحسارات الطائفغئ 
ترب  بأظعا  الترب  تطك  واصع  سظ  اقظائاه  لخرف 
دولغئ بأدوات طتطغئ خائظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، 
وصش  عع  افزطئ  لعثه  والعتغث  الختغح  التض  وإن 
سطى  البروة  تعزغع  طحضقت  وطسالةئ  شعرا،  الترب 
أعض الغمظ وشص أتضام اإلجقم الثي غرسى حآون 
فسثائعط،  غسطمعا  أو  برواتعط  غظعإ  وق  الظاس 
الثولئ  بسططان  الختغتئ  اإلجقم  طفاعغط  وشرض 
اإلجقطغئ وطظع افشضار المثالفئ لقجقم والثسعات 
الطائفغئ الةاعطغئ الاغ ترم اإلجقم الثسعة إلغعا. 
برواتعط  وتتفر  الغمظ  أعض  دطاء  تتصظ  وبعثا 
ظفعذ  ذرد  وغاط  وأسراضعط  ضراطاعط  وتخان 
الضاشر المساسمر طظ بقدعط، ولظ غصعم بثلك إق 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ أزف 
أواظعا بإذن اهللا، وغثحى الشرب طظ سعدتعا، فظعا 
افزطات  سطى  الصائمئ  السفظئ  تدارته  سطى  جازعر 
﴿َوَما  تسالى:  صال  السالط.  حسعب  لظعإ  والتروب 
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شرح بسخ الظاس بمصاض السالط اإلغراظغ طتسظ شثري 
زادة فظه طتسعب سطى الظزام اإلغراظغ المةرم الثي 
أذاق المسطمغظ العغقت شغ السراق وجعرغا وغغرعما، 
لمتعر  غظامغ  السالط  عثا  فن  آخــرون  تجن  بغظما 
المماظسئ ضث ضغان غععد والثلغض أن الثي اغااله عع 
ضغان غععد... وعضثا شإن طظخات الاعاخض اإللضاروظغئ 
تجخر بالمخفصغظ قغاغال زادة، والشاضئغظ طظ اغاغاله، 

وضق الطرشغظ له أجئابه ودواشسه.
افطئ؛  تتغاعا  تصغصغئ  جغاجغئ  أزطئ  أظعا  والتصغصئ 
اإلجقم  وضتعا  الاغ  افطعر  وأغسر  أبسط  طظ  شإن 
عع  طظ  عغ:  السغاجغ  بالفضر  الماسطصئ  وخخعخا 
والئراء،  العقء  وطعضعع  السثو؟  عع  وطظ  الخثغص 
شغ  وأخعه  لمسطط  جطط  وق  المسطط،  الثم  وترطئ 

ترب، والمسطمعن تاضاشأ دطاؤعط...
ذئسا ضض عثه افشضار افجاجغئ والمعمئ تةسثت سئر 
السخعر بصغادة جغاجغئ واتثة تةمع افطئ سطى السصغثة 
والظزام وإن اخاطش الظاس شغما بغظعط بالمثاعإ، شعثا 
وغاجوجعن  غخطعن  ضاظعا  وإن  جسفري،  وذاك  تظفغ 
سطى طثاعإ طاسثدة إق أظعط جمغسعط ضاظعا غسرشعن 
المسطط  الثم  ترطئ  وغسطمعن  وخثغصعط  سثوعط 
وغاتثون ضضاطئ واتثة شغ عثا افطر إق طظ حث وخرج 
سظ عثه الضاطئ واخطش طع أسثاء افطئ ولثا سعطض 

طساططئ السثو فظه خالش الةماسئ.
إن افزطئ السغاجغئ بثأت غعم تفرصئ افطئ وتمجصئ 
أجسعا  سمغطئ  خائظئ  أظزمئ  تتضمعا  ضغاظات  إلى 
عثطعا  أن  بسث  وشرظسا)  (برغطاظغا  المساسمرون 
جاءت  بط  وطظ  تةمسعا،  ضاظئ  الاغ  الثقشئ  دولئ 
خروجعا  بسث  بقدظا  سطى  السغطرة  لاظازسعما  أطرغضا 
عثه  طظ  الباظغئ.  السالمغئ  الترب  إبان  سجلاعا  طظ 
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ق تثطروا بقدضط بأغثغضط
ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذة راغئ طالك - وقغئ افردنـ  ـ 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، السئئ، ١٣ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١١/٢٨م) خئرا جاء شغه: "أبثت شرظسا 
اجاسادت  الاغ  افراضغ  شغ  افرطظغ  والاارغثغ  والبصاشغ  الثغظغ  الاراث  تماغئ  شغ  لطمساسثة  اجاسثادعا 
أذربغةان السغطرة سطغعا ضمظ الةعلئ افخغرة طظ الاخسغث شغ طظطصئ صره باغ. وجاء عثا اإلسقن خقل 
اجاماع سصثه وشث شرظسغ برئاجئ وزغر الثولئ لطحآون الثارجغئ جان باتغسئ لغمعان شغ غرغفان الغعم 
السئئ طع رئغج العزراء افرطظغ ظغضعل باحغظغان. وأحار العزغر الفرظسغ إلى وجعد آبار تسعد إلى الاراث 
تماغئ  أن  سطى  طحثدا  أذربغةان،  لسغطرة  الثاضسئ  تطك  شغعا  بما  سطغعا،  الماظازع  افراضغ  شغ  السالمغ 
جارغئ  الةععد  إن  العزغر  وصال  الظجاع.  تسعغئ  إذار  ضمظ  اقلاجاطات  طظ  غسث  باغ  صره  شغ  الروتغ  الاراث 
تالغا إلصاطئ الاساون طع المظزمات الثولغئ لتماغئ الاراث البصاشغ شغ المظطصئ. وجاء العشث طظ شرظسا إلى 
غرغفان بحتظئ طظ المساسثات اإلظساظغئ تجن ٢٥ ذظا. وأحار لغمعان إلى أن الرئغج الفرظسغ إغماظعغض 
طاضرون أضث تسعثه باقجامرار شغ تصثغط المساسثات اإلظساظغئ إلى أرطظ صره باغ، طدغفا: "تمظى الرئغج 

الفرظسغ إغخال عثه المساسثات شغ أجرع وصئ، وغتااج إلغعا تاجئ طاجئ المخابعن والظازتعن".".

فرنسا تؤكد على شدة عدائها لإلسالم والمسلمين

استقالل َمن عن َمن أيها الحوثيون؟!
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