
ظحر طعصع (جرغثة التغاة الطظثظغئ، الثمغج، ١٦ خفر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/٢٥م) الثئر الاالغ: "أضث رئغج 
طغاظمار،  شغ  التصائص  لاصخغ  الماتثة  افطط  بسبئ 
طرزوصغ داروجمان، أن "إبادة" طسطمغ الروعغظشا شغ 
عثا الئطث طسامرة. وشغ تصرغر رشسه إلى طةطج افطظ 
الثولغ، خقل اجاماع ذطإ غربغعن اظسصاده، وأخفصئ 
الخغظ وروجغا شغ طظسه، صال داروجمان: "إظعا إبادة ق 
تجال جارغئ. ضض جمات عثه الةرغمئ الةماسغئ ق تجال 
طعجعدة، طظ ترعغإ السضان وإخداسعط لامغغج وطظع 
العقدات واتاةازعط شغ طثغمات". وأضث أظه "غمضظ 
طظطصغاً لمج ظغئ اإلبادة" تغال الروعغظشا، طثضرًا بأن 
ظتع ٣٩٠ صرغئ أبغثت، وُصاض ١٠ آقف طظ الروعغظشا، 
وشّر أضبر طظ ٧٢٠ ألفاً طظ أشراد الروعغظشا طظ وقغئ 
شغ  الةغح  حظعا  تمطئ  طظث  بظشقدش،  إلى  راخغظ 
طغاظمار شغ آب/أغسطج ٢٠١٧. وأضاف أن "حروط 
سعدة الروعغظشا لط تضامض"، طحثدًا سطى أن إسادتعط 
الغعم "تسظغ التضط سطغعط بسمطغات صاض أخرى". ضما 
المتضمئ  سطى  المطش  سرض  إلى  افطظ  طةطج  دسا 
بمغاظمار،  خاخئ  طتضمئ  إظحاء  أو  الثولغئ،  الةظائغئ 
افجطتئ.  تسطغط  وتزر  طتثدة  سصعبات  وشرض 
طظ  ودائمئ  سادلئ  طخالتئ  إجراء  غمضظ  "ق  وصال: 
دون تتثغث المسآولغات، طسائرًا أن ذلك لظ غاتصص 
إق بسمطغئ دولغئ، إذ "أخفصئ الاتصغصات الثاخطغئ شغ 
وأضث  طساصئًق".  ذلك  غاشغر  أن  شغ  أطض  وق  طغاظمار، 
السفغر الفرظسغ لثى افطط الماتثة شرظسعا دوقتر، 
سظ  تثطى  إذا  إق  الظزر  غخ  غمضظه  "ق  المةطج  أن 
طسآولغاته وتظازل سظ جئإ وجعده. إذا لط غَر طةطج 
غفسض  شماى  الظعع،  عثا  طظ  بعضع  طسظغ  أظه  افطظ 
زغارة  اظاصث  جاوتحع  طا  الخغظغ  ظزغره  لضظ  ذلك؟". 
"تسائر جابصئ" لرئغج "آلغئ خاخئ" أظحؤئ تعل تصعق 
اإلظسان شغ بطث طتثد، طسائرا أن ذلك غسظغ "ازدواجغئ" 
شغ سمض عغؤات أخرى، وغحغر بثلك ضمظاً إلى طةطج 
وضرر  جظغش.  وطصّره  اإلظسان،  لتصعق  الماتثة  افطط 
زطغطه الروجغ شاجغطغ ظغئغظجغا الرأي ذاته، طاتثباً سظ 
"ازدواجغئ شغ السمض"، وسظ أزطئ غةإ تطعا شغ حضض 

"بظائغ" بغظ طغاظمار وبظشقدش". 
رحغث  رجض  المسطمغظ  جغعش  شغ  ألغج   :

غ

بإخعاظه طضئرغظ غظخرون  غجطةر بسقته طختعباً 
أولؤك  سطغعط  غساثي  الثغظ  الروعغظةا  طسطمغ 
المةرطعن سئاد افوبان شغ وقغئ أراضان شغ طغاظمار؟! 
ألغج شغ جغعش المسطمغظ رجٌض رحغث تشطغ الثطاء 
وغثوجعن  طغاظمار  ظتع  ضاائئه  شغصعد  سروصه  شغ 
العاصفغظ  الروغئدات  المسطمغظ  تضام  بأصثاطعط 
رجٌض  المسطمغظ  جغعش  شغ  ألغج  ذرغصعط؟!  شغ 
رحغث غساعثي جغرة أظخار اهللا ورجعله  شغظخر 
تمطئ الثسعة الخادصغظ، غظخر تجب الاترغر، وغجغض 
الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  وغصغط  الروغئدات  عآقء 
الثقشئ  جغح  شغصعد  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
العبظغغظ  الئعذغغظ  طغاظمار  تضام  طظ  لطصخاص 
ورعئاظعط وجظعدعط وإزالئ ضغاظعط المست؛ ظخرة 
ربعط  فطر  اجاةابئ  الروعغظةا،  طسطمغ  إلخعاظعط 
يِن َفَعلَْيُكُم  ِّ وُكْم يِف ا جئتاظه وتسالى: ﴿َوإِِن اْستَنرَصُ
َاِن  ْ اْلُ َ ِ ُْؤِم ُ لْل ُْؤم ﴾، وفطر رجعل اهللا : «اْل اجَّرْصُ
ِن  هللا ِفي َعْ ا» وحئك بغظ أخابسه، «َ ً ْع ُهَ  ُ ْع دُّ  َ

ِه»؟! ِن َأِخ ُد ِفي َعْ اَن اْلَعْ ِد َما َ اْلَعْ

أورد طعصع (غظغ حفص الارضغئ، الةمسئ، ٣ خفر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٠/١٢م) خئرا جاء شغه "باخرف": "اجاداشئ 
الساخمئ افوزبغضغئ ذحصظث، الغعم الةمسئ، اقجاماع الـ٧٥ لمةطج وزراء دشاع الثول افسداء شغ "رابطئ الثول 
المساصطئ" المضّعظئ طظ ١٢ جمععرغئ جعشغغاغئ جابصئ وعغ (روجغا وبغقروجغا، وأوضراظغا، وطعلثاشغا، وجعرجغا، 
وأرطغظغا، وأذربغةان، إلى جاظإ ضض طظ ضازاخساان، وصرغغجغا، وذاجغضساان، وترضماظساان، وأوزبغضساان). 
وطصرعا شغ "طغظسك" بروجغا الئغداء (بغقروجغا). ووشص طراجض افظاضعل، حارك شغ اقجاماع وزراء الثشاع 
الروجغ جغرغغ حعغشع، وافذري ذاضر تسظعف، والضازاخغ ظعرقن أرطضئاغغش، وافرطغظغ داشغئ ذعظعغان. ضما 
تدره وزغر الثشاع الطاجغضغ حغرسطغ طغرزو، والئغقروجغ أظثرغه راشضعف، ورئغج افرضان الصرغغجي رتغط 
بردي دوغحظئغغش، شدقً سظ أطغظ سام المةطج غعري داحضغظ. وشغ تخرغتات إسقطغئ سصإ اقجاماع، صال 

وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع، إن المةامسغظ صرروا اتثاذ تثابغر ضث (اإلرعاب) الثولغ".
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بصطط: الثضاعر طتمث الةغقظغ

إق  المسطمعن  أغعا  لضط  ضرغمًئ  تغاة  ق  إظه 
سظضط  والحتظاُء  الافرصُئ  ُترشع  ولظ  باإلجقم، 
إق باطئغص حرع اهللا، شصث جرباط الثغمصراذغئ 
وتاُل  والعذظغئ،  والصعطغئ  والرأجمالغئ 
ٍق بضض ظعاتغ التغاة،  الظاس شغ تحرذم وتفرُّ
شارشسعا راغئ رجعل اهللا ، واسمطعا طع تجب 
إصاطئ  ذرغص  سظ  اهللا  حرع  لاطئغص  الاترغر 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
واهللا  خقخضط،  شغعا  وتثعا  الاغ  الظئعة؛ 

طسضط ولظ غارضط أسمالضط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  المعصش افوروبغ 

   طظ طصاض خاحصةغ أْرَبك اإلدارة افطرغضغئ ...٢
-  طخغئئ لغئغا عض عغ الاثخقت افجظئغئ أم السمقء؟! ...٢

-  السغظ تضسر المثرز إذا ضاظئ بمسغئ اهللا ...٣
-  الظثاء والظعدئ بغظ الئتث سظ الطقق واقلاجام بالاعاشص

   رتطئ طظ الائسّغئ والاثّطغ سظ المئثئّغئ ...٤
-  صاظعن الدمان اقجاماسغ 

   ُحّرع لثثطئ السططئ وجرصئ أطعال الظاس وإشصارعط ...٤
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ضطمئ السثد

ططتصغ  إظعاء  سظ  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  ططك  أسطظ 
طع  المعصسئ  سربئ  وادي  اتفاصغئ  طظ  والشمر  الئاصعرة 
ضغان غععد سام ١٩٩٤. وصال المطك غعم افتث المعاشص 
٢٠١٨/١٠/٢١ إظه تط إبقغ تض أبغإ بصراره، طحثدا سطى أن 
أراضغ طظطصاغ الئاصعرة والشمر أردظغئ خالخئ، وجازض 
أردظغئ، وغمارس افردن جغادته سطغعا بالضاطض، تسإ 
صعله. ضما أوضح شغ تشرغثته سطى تعغار والاغ صال شغعا 
"وصرارظا عع إظعاء ططتصغ الئاصعرة والشمر طظ اتفاصغئ 
السقم اظطقصا طظ ترخظا سطى اتثاذ ضض طا غطجم طظ 

أجض طخطتئ افردن وافردظغغظ".
الثاص  والمطتص  سربئ  وادي  اتفاصغئ  إلى  وبالرجعع 
ج)   ١ (ططتص  والشمر  ب)   ١ (ططتص  الئاصعرة  بمظطصاغ 
غائغظ أن افردن صث تثطى شسطغا سظ السغادة سطى عاتغظ 
المظطصاغظ طظث سام ١٩٩٤. تغث ورد شغ اقتفاصغئ طا 
ظخه شغ المادة ٢ "اساراشا بأن عثه المظطصئ تصع تتئ 
خاخئ  أراض  ططضغئ  تصعق  وشغعا  افردظغئ  السغادة 
وطخالح طمطعضئ (إجرائغطغئ) (الماخرشعن بافرض) شغ 
افرض الاغ تاضعن طظعا المظطصئ"؛ طا غسظغ أن افردن 
غسارف أن لضغان غععد ططضغئ أرٍض خاخئ لط غتثد 
شغ  بغظما  الئاصعرة.  شغ  طمطعضئ  وطخالح  طساتاعا 
المطتص الثاص بصرغئ الشمر ذضر شغ المادة ٢ (المطتص 
ج) طا ظخه "تصعق اجاسمال (إجرائغطغئ) خاخئ تاسطص 
بافرض"؛ شصث طغجت اقتفاصغئ بغظ تص اقجاسمال شغ 
الشمر والمطضغئ الثاخئ والمخالح الممطعضئ الاغ تثعل 

غععد الاخرف شغ أرض الئاصعرة.
جغادة  عغ  اقتفاصغئ  تثسغعا  الاغ  السغادة  شإن  لثا 
وعمغئ ولغج لعا أي طسظى، تغث إن ظخعص اقتفاصغئ 
صث ظجسئ الاخرف السغادي سطى أرض الئاصعرة شغما 
غثص غععد تغث ورد شغ المادة ٢(أ) "غاسعث افردن 
طصغثة  غغر  ترغئ  رجعم،  اجاغفاء  دون  غمظح،  أن 
طساثثطغعط،  أو  وضغعشعط  بافرض  لطماخرشغظ 
والترضئ  واجاسمالعا  طظعا  والثروج  إلغعا  بالثخعل 
بافرض  لطماخرشغظ  غسمح  وأن  تثودعا  ضمظ 
بالاثطغ بترغئ سظ تصعصعط بالاخرف بافرض وشص 
الصاظعن افردظغ المسمعل به". شأغظ السغادة سطى عثه 
افرض إذا ضان غععد غخعلعن وغةعلعن ضما غحاؤون 
دون خدعسعط في صاظعن طالغ أو غغره، وغمطضعن 
تص الاثطغ سظ تصعصعط بالاخرف في جعئ أخرى؟ ضما 
ورد شغ اقتفاصغئ شغ المادة ٢(ب) "غاسعث افردن أق 
غفرض ضرائإ تمغغجغئ أو رجعطاً تمغغجغئ سطى افرض 
أو افظحطئ ضمظعا"، شغ العصئ الثي غفرض ضرائإ 
سطى ضض حرائح أعض افردن، شأغظ السغادة عظا؟ ولط 
تصش اقتفاصغئ سظث عثا التث تاى رشسئ جغادة افردن 
الصاظعظغئ ظعائغا سظ عثه المظاذص تغث ورد شغ المادة 
٤(ج) طا ظخه "بالظزر إلى عثا المطتص، ق غطئص افردن 
صعاظغظه الةظائغئ سطى افظحطئ شغ المظطصئ المتخعرة 
بأحثاص طظ الاابسغئ (اإلجرائغطغئ)". لغج عظاك حك 
جغادة  عغ  والشمر  الئاصعرة  أرض  سطى  السغادة  أن 
وعمغئ ق واصع لعا، الطعط إق إذا ظزرظا شغ المادة ٣(ج) 
والاغ ورد شغعا "تاسعث (إجرائغض) بسثم السماح بإلصاء 
الفدقت طظ خارج المظطصئ إلى داخطعا"!! شالسغادة 
سطى أرض الئاصعرة والشمر وعمغئ طظث أن تط تعصغع 
اقتفاصغئ وعغ طسطعبئ أخق طظث اتاقلعما جظئ ١٩٥٠ 

الئاصعرة وجظئ ١٩٦٨ الشمر.
أطا تخرغح المطك بإبقغ ضغان غععد ظغئ افردن إظعاء 
السمض باقتفاصغئ شصث جاء عثا اإلسقن بظاء سطى طا ورد 
شغ اقتفاصغئ شغ الئظث رصط ٦ طا ظخه "دون المساس 
المظطصئ  شغ  بافرض  بالاخرف  الثاخئ  بالتصعق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

وخطظا صراءظا الضرام إلى المتطئ افخغرة شغ صطار تمطئ 
افجرة الاغ ظزمعا الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر، وخطظا إلى المآتمر، والثي غأتغ 
بسث بقبئ أجابغع طظ التمطئ السالمغئ المضبفئ الماسطصئ 
تاسرض  والاغ  الجواج  بعا  غمر  الاغ  السالمغئ  بافزطئ 
لعا التغاة افجرغئ الغعم، والاغ تظاولئ أجئاب افزطئ 
وصثطئ المسالةات اإلجقطغئ لضبغر طظ المحاضض الاغ 
تفاسض  عظاك  ضان  وصث  ووتثتعا.  افجرة  وئام  تمج 
طع المةامسات والمظزمات والمآبِّرات ووجائض اإلسقم، 
الاعاخض  وجائض  سطى  ظحطئ  تمطئ  أغدا  وتدمظئ 

اإللضاروظغ تزغئ بثسط سالمغ واجع الظطاق..
ضطه بمآتمر ظسائغ سالمغ  وعا ظتظ طع تاعغب ذلك 
طعط اجاداشه تجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم السئئ 
ظفسه  التمطئ  سظعان  تتئ  افول/أضاعبر  تحرغظ   ٢٧
وذلك  اإلجقطغئ"،  والمسالةات  الاتثغات  "افجرة: 
لمسالةئ افزطئ الاغ تآبر سطى افلفئ والعئام شغ الجواج 
والتغاة افجرغئ شغ المةامسات شغ جمغع أظتاء السالط، 
بما شغ ذلك الئقد اإلجقطغئ. وتط ببه طئاحرًة لطةمععر 

شغ السالط بطشات طثاطفئ.
جمع عثا المآتمر ظساء طثاارات طظ تعظج وبطثان 
أخرى طمظ لثغعظ خئرة شغ عثا الحأن. وصث جئصه 
طآتمر ختفغ طعط أجابئ شغه المحارضات سظ أجؤطئ 
طعمان  ظصاحان  دار  وضثلك  والمعامغظ..  الختاشئ 
سطى  باإلظةطغجغئ  واآلخر  بالسربغئ  أتثعما  طئاحران 
خفتئ الاعاخض اإللضاروظغ المرأة والحرغسئ بالطشاغظ 

السربغئ واإلظةطغجغئ..
وألصئ ضطمات المآتمر طاتثبات طظ تجب الاترغر طظ 
الحرق افوجط وطظطصئ الثطغب وأشرغصغا وآجغا وجظعب 

حرق آجغا وأوروبا.
وصث اباثأ المآتمر بضطمئ ترتغئغئ بط آغات سطرة طظ 
الظاذصئ  طظ  اقشاااتغئ  الضطمئ  تطاه  الضرغط،  الصرآن 
الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج، 

والاغ أسطظئ شغعا رجمغا اشاااح المآتمر.
بط تعالئ افخعات الماتثبات، تغث ضاظئ الضطمئ افولى 
طظ تعظج بسظعان افزطات شغ وتثة افجرة: أجئابعا 
وسعاصئعا. تطاعا ضطمئ ععلظثا والاغ حرتئ شغعا افخئ 
ضغش ظطمئ المساواة بغظ الةظسغظ افجرة. أطا ضطمئ 
تصعغخ  شغ  اإلسقم  دور  سطى  اظخّئئ  شصث  باضساان 
تعظج  طظ  زعرة  صثطئ  بط  افجرغئ.  والتغاة  الجواج 

صخغثة حسرغئ بسظعان: "أطاه! وغض لمظ غدظغك!".
بط سثظا طع ضطمئ تعظج الاغ ضاظئ سظ أطر طعط غآبر 
افجئاب  افجري:  السظش  وعع  افجرغئ  السقصات  سطى 
لئظان  ضطمئ  تطاه  إجقطغ.  طظزعر  طظ  العصاغئ  وجئض 
ووضتئ شغه افخئ ضغفغئ الاخّثي لفجظثات الّثولّغئ 

والعذظّغئ لمظاعدئ صعاظغظ افجرة اإلجقطّغئ.
طبض  طآبرة  شغثغععات  سرض  الةطسئ  تطك  وتثطض 
شغثغع تصثغمغ لطمآتمر، وشغثغع سطى لسان أذفالظا 
اذطسظا طظ خقله سطى افجرة شغ سغعن أبظائظا: بغظ 

العاصع والمططعب.
جآال  بةطسئ  المآتمر  طظ  افول  الصسط  واظاعى 
أجؤطئ  سظ  الماتثبات  افخعات  شغه  أجابئ  وجعاب 

الماظعسئ. الةمععر 
أرحثتظا  الاغ  ترضغا  بضطمئ  الباظغ  الةجء  طع  ظسعد 
إلى ضغفغئ إظصاذ افجرة طظ خقل الظزام اقجاماسغ 
سطى  رضجت  الاغ  إظثوظغسغا  ضطمئ  تطاعا  اإلجقطغ. 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

إبادة مسلمي الروهينجا 
مستمرة في ميانمار

أليس في جيوش المسلمين
رجل رشيد ينهض لنصرتهم؟!

أوزبيكستان تستضيف اجتماعا لمحاربة اإلسالم
بذريعة محاربة اإلرهاب الدولي

تمطئ 
"افجرة: الاتثغات واملسالةات اإلجقطغئ"
تثااط أسمالعا بمآتمر ظسائغ ساملغ يف تعظج

(الةجء الرابع وافخري)
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جقطئ  غسان  لغئغا  إلى  الماتثة  افطط  طئسعث  صال 
 :٢٠١٨/١٠/١٤ غعم  ظحر  افوجط"  "الحرق  لختغفئ 
"عظاك دول تائظى عثا الطرف أو ذاك شغ لغئغا، وظتظ 
واضح،  افطظ  طةطج  أغدا  عظاك  ولضظ  ذلك،  ظسطط 
الاثخقت  إلى  غحغر  جظعي  ظخش  تصرغرا  وغخثر 
الثارجغئ وغظثد بعا، وغثسع إلى اتارام تزر السقح 
دول  أن  سطما  لغئغا".  شغ  السسضرغئ  المحارضئ  أو 

طةطج افطظ الثائمئ السدعغئ عغ الاغ تاثخض!
وصال: "عظاك تظاشج بغظ إغطالغا وشرظسا، ضان تادا، 
ولط غسث بظفج التثة اآلن". سطما أن إغطالغا تاترك 
شغ لغئغا بثسط طظ أطرغضا. والثلغض سطى ذلك عع صغام 
وزغر الثاخطغئ اإلغطالغ طارضع طغظغاغ بمعمئ رجمغئ 
طظ  الباظغ  الحعر  بثاغئ  شغ  لعاحظطظ  زغارته  خقل 
عثه السظئ وسصثه اجاماسات طع طسآولغظ عظاك ظاب 
تفعغخ  طظح  واحظطظ  "اجاسثاد  إلى  الاعخض  سظعا 
عظاك"  اقجاصرار  تتصغص  بعثف  لغئغا  شغ  إلغطالغا 
"قجااطئا"  ختغفئ  سظ  لغئغا"  "بعابئ  طعصع  ظصض  ضما 
اإلغطالغئ غعم ٢٠١٨/٢/٤ وصال: "أطرغضا غمضظعا طاابسئ 
طظ  ضظجا  تمطك  وإظعا  بثصئ  الثولئ  تظزغط  تترضات 
طحارك..".  بحضض  تعظغفعا  وغمضظ  المسطعطات 
لغئغا،  اجاسمرت  صثغمئ  اجاسمارغئ  دولئ  شإغطالغا 
أطرغضا  وتثسمعا  لقجاسمار،  تسعد  أن  ترغث  وعغ 
أطرغضا  طظ  طتاولئ  شغ  الفرظسغ  المساسمر  ضث 
ضرب المساسمرغظ افوروبغغظ بئسدعط بسدا تاى 
تافرد عغ بطغئغا وتخئح خاتئئ الظفعذ وتامضظ طظ 

اجاسمارعا وظعإ برواتعا بثق طظ افوروبغغظ.

خالح  الطغئغ  الئرلمان  سدع  سظ  الطغئغ  المعصع  وظصض 
إغطالغا تأطض شغ الصسط افضئر طظ  شتغمئ صعله: "إن 
"الضسضئ" الطغئغئ ضعظعا المساسمر الصثغط وظعاغاعا ق 
لضظ  أظفسعط  الطغئغغظ  سظ  شدق  السالط  سطى  تثفى 
طسألئ الافعغخ افطرغضغ شعع بمبابئ "سطاء طظ ق 
غمطك لمظ ق غساتص". ظسط ذلك ختغح، ولضظ افذراف 
الثاخطغئ عغ الاغ تساسغظ بمظ ق غمطك لغسطغ لمظ ق 

غساتص لغخئح عع خاتإ المطك شغ الئطث"!
شمئسعث افطط الماتثة إلى لغئغا غسطظ بضض خراتئ 
أن طعضعع لغئغا عع طظتخر شغ الاثخقت الثارجغئ 
وأن افذراف الثاخطغئ طرتئطئ بعثا الطرف افجظئغ 
أو ذاك. شعثا عع جئإ افزطئ الطغئغئ؛ الاثخض افجظئغ 

وارتئاط افذراف الثاخطغئ به.
وظصطئ ختغفئ "ذا خظ" الئرغطاظغئ غعم ٢٠١٨/١٠/٩ 
سظ طخثر تضعطغ رشغع بأن "اقجاثئارات الئرغطاظغئ 
غرغث  بعتغظ  بأن  طاي  تغرغجا  العزراء  رئغسئ  أبطشئ 
صعاته  واجاثثام  جثغثة  جعرغا  إلى  لغئغا  تتعغض 
عظاك لطاأبغر سطى الشرب.. وإن السحرات طظ ضئاط 
وسظاخر  الروجغئ  السسضرغئ  اقجاثئارات  وضالئ 
الثاخئ  الصعات  وتثة  وعغ  "جئغاسظاز"  صعات  طظ 
الاابسئ لطةغح الروجغ طعجعدون بالفسض شغ حرق 
وعظاك  وطراصئئ،  تثرغإ  بمعام  وغصعطعن  لغئغا 
طثغظاغ  شغ  تسمقن  روجغاان  سسضرغاان  صاسثتان 
سسضرغئ  روجغئ  حرضئ  غطاء  تتئ  وذئرق  بظشازي 
شظصطئ  لغئغا".  شغ  طصرات  لعا  "شاغظر"  تسمى  خاخئ 
الرد  ظفسه  الغعم  شغ  الروجغئ  جئعتظغك  وضالئ 
طثغر  ضراطارغظضع  ألضسظثر  لسان  سطى  الروجغ 
الثارجغئ  لطحآون  الروجغ  المةطج  شغ  الاطعغر 
العجعد  تساعثف  بتمطئ  بصغاطعا  برغطاظغا  طاعما 
والتمطئ  "بالمجاسط  ذلك  وواخفا  لغئغا  شغ  الروجغ 
الروجغئ..  المسطتئ  الصعات  تساعثف  الاغ  المثبرة 
أسظغ  افظةطعجضسعظغعن  غصئض  أن  غمضظ  ق  بالطئع 
غعاجععن  أظعط  وظثئعط  وافطرغضغغظ  الئرغطاظغغظ 
تصغصئ أظظا صادرون بثضاء اجاسراض الصعة السسضرغئ 
بإظعار اقساثال وإجراء سمض دبطعطاجغ طاسثد  أي 

افوجه شغ العصئ ظفسه طع جمغع القسئغظ".
شئرغطاظغا تفدح الثور الروجغ وتسرف أن أطرغضا عغ 
افوروبغ.  الظفعذ  ضث  دورا  لاطسإ  روجغا  تثشع  الاغ 
شروجغا ططغئ أطرغضا شغ الحرق افوجط، وق تساطغع 
أن تاثخض شغ بطث طظ بطثان الحرق افوجط إق بإغساز 
أطرغضغ. وضأن الروس ططاجطعن طظ ذرشعط باتفاصغئ 
شغّظا سام ١٩٦١ بغظ رئغسعط السابص خرتحعف وظزغره 
طظطصئ  افوجط  الحرق  أن  سطى  ضظغثي  افطرغضغ 
أطرغضغ،  بإذن  إق  روجغا  شغعا  تاثخض  وق  أطرغضغئ، 
وغاساوظان ضث الظفعذ افوروبغ. وصث رأغظا طبض ذلك 
طع  شغعا  الاثخض  سطى  الروس  غةرؤ  شطط  جعرغا،  شغ 
تطغفعط  ضث  شغعا  البعرة  اظثقع  سطى  جظعات  طرور 
سظثطا  لعط  أطرغضا  أوسجت  بسثطا  إق  السعري  الظزام 
اجامع الرئغج افطرغضغ السابص أوباطا طع رئغسعط 
طسه  وظاصح  ظغعغعرك  شغ   ٢٠١٥/٩/٢٩ غعم  بعتغظ 
تاى  عظاك  طظ  بعتغظ  ساد  إن  شما  جعرغا  طعضعع 
اجاخثر طظ طةطج الثوطا طعاشصئ سطى الاثخض شغ 
وظض  الاالغ  الغعم  شغ  به  الئثء  سظ  وأسطظ  جعرغا، 

الاظسغص افطرغضغ الروجغ طسامرا تاى الغعم.
بروجغا  لقتخال  تفار  سمغطعا  أطرغضا  دشسئ  وعضثا 
سطى  تسغظه  تاى   ٢٠١٦ سام  طرتغظ  بجغارتعا  لغصعم 
بظشازي  وخاخئ  افخرى  المظاذص  سطى  اقجاغقء 
والاغ تمضظ طظ السغطرة سطغعا شغ حعر تمعز سام 
٢٠١٧ وطظ بط طتاولاه لطسغطرة سطى ذرابطج تاى 
عظاك  افطرغضغ  الظفعذ  لاأطغظ  التضط  سطى  غساعلغ 
بأطرغضا  غرتئط  شعع  لطغئغا.  رئغسا  غخئح  أن  طصابض 

الحثخغئ  طآربه  لاتصغص  روجغا  طساسثة  وغططإ 
سطى حاضطئ ضاشئ السمقء.

عثا واصع لغئغا: تثخض خارجغ طظ صئض الطاطسغظ طظ 
افطرغضغ  المساسمر  إلى  افوروبغغظ  المساسمرغظ 
الطاطسئ  روجغا  إلى  طتطعط  لطتطعل  غسسى  الثي 
أطرغضا  تثشسعا  والاغ  لغئغا  شغ  لعا  وجعد  باتصغص 

لاطسإ دورا ضث افوروبغغظ.
إلى  لتاجاعط  اإلغطالغغظ  ططاطع  تثرك  شأطرغضا 
السمضغئ  والبروة  والشاز  الظفط  طظ  لغئغا  بروات 
لثسط اصاخادعط الماردي، وشرظسا بتاجئ إلى ذلك، 
ضما أن برغطاظغا بتاجئ إلى ذلك، وأطرغضا ترغث أن 
تتعل دوظعط وعثه البروات تاى تساتعذ عغ سطى 

الظخغإ افضئر طظعا.
سطغظا  طاضالئئ  اجاسمارغئ  دول  المخغئئ:  عغ  وعثه 

وسمقء غائسعن عثه الثول اقجاسمارغئ.
ولضظ عثه الثول اقجاسمارغئ طعما ضاظئ صعغئ ق 
تظال خغرا لع ضاظئ أطاظا طتخظئ طظ السمقء الثغظ 
طآربعط  تتصغص  عع  عمعط  شضض  الضفار.  غعالعن 
الحثخغئ، شق غدغرعط طعاقة الضفار ضما ضان غفسض 
طرضى الظفعس طظ المظاشصغظ والمرجفغظ وأختاب 
ولعثا   ، اهللا  رجعل  سعث  سطى  الرخغخئ  الثطط 
أظجل اهللا جئتاظه وتسالى آغات سثغثة باترغط ذلك 
والاأبغر  الصرار  طرضج  سظ  وإبسادعط  طظعط  والتثر 

وشدح تساططعط طع الضفار.
وتتخغظ جسط افطئ طظ الفغروجات السمقء ذرغصه 
بظحر  العاسغظ  لطمثطخغظ  الثؤوب  الظحاط  عع 
الاغ  وخاخئ  افطئ  شغ  الخاشغئ  اإلجقطغئ  افشضار 
الثخغطئ  افشضار  وضرب  والسغاجئ،  بالتضط  تاسطص 
خطط  وشدح  وترغات،  ودغمصراذغئ  سطماظغئ  طظ 
سطى  والسمض  وارتئاذاتعط  وسمقئعط  المساسمرغظ 
بعا  واقظطقق  افطئ  صغادة  سطى  والسمض  إجصاذعط، 
وطسعا بضض سجم وبئات إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة والاغ جاضسر أرجض المساسمرغظ 
والطاطسغظ شامظسعط طظ الاثخض شغ بقدظا وتصطع 

 أغثغعط شامظسعط طظ جرصئ بروات حسعبظا

الفعري  بــ"الاسطغص  وذالئئ  خاحصةغ"،  صدغئ  شغ 
لسدعغئ السسعدغئ شغ طةطج تصعق اإلظسان الاابع 
الاغ  خاحصةغ"  "قئتئ  وبإظحاء  الماتثة"،  لفطط 
تادمظ ضض الماعرذغظ شغ الةرغمئ لفرض سصعبات 
شغثرغضا  افوروبغئ  المفعضغئ  رئغسئ  وصالئ  سطغعط، 
طعغرغظغ إّن "صاض ختفغ واتث عع اساثاء سطى ترغئ 

الاسئغر وعةعم سطغظا جمغسا".
طعاصش  تةمًا  أخشر  أوروبغئ  دول  أغدًا  واتثثت 
ُطاحثدة ظسئغًا طظ السسعدغئ، شستئئ الاحغك أتث 
السفغر  اجاثسئ  بسثطا  الرغاض  طظ  دبطعطاجغغعا 
الثظمارضغئ  الثارجغئ  واجاثسئ  لثغعا،  السسعدي 
السفغر السسعدي لثغعا، وألشئ ععلظثا ضض أظحطاعا 
الظمسا  وتسسى  السسعدغئ،  طع  المحارضئ  التضعطغئ 
الاغ تاعلى تالغًا رئاجئ اقتتاد افوروبغ لعصش ضاشئ 

خادرات افجطتئ طظ اقتتاد افوروبغ لطسسعدغئ.
وأّطا شغ طةال الختاشئ افوروبغئ وخاّخًئ الئرغطاظغئ 
افولى،  صدغاعا  خاحصةغ  طصاض  طظ  اتثثت  شصث 
افخغرة،  الفارة  شغ  لعا  الحاغض  الحشض  وأخئتئ 
جطمان  بظ  طتمث  حثص  سطى  عةعطعا  ــجت  ورّض
تتثغثًا، وتّمطاه المسآولغئ الضاططئ، وذالئئ بإزاتاه 

سظ وقغئ السعث.
طظ  الاالغ  شالظمعذج  التخر  ق  المبال  جئغض  وسطى 
ختفغ  ظمعذج  ُطةرد  عع  الئرغطاظغئ  الااغمج  جرغثة 
الختاشئ  به  سّةئ  عائض  ختفغ  شغخ  طظ  واتــث 
شصث  المسظى،  عثا  سطى  غثل  وافوروبغئ  الئرغطاظغئ 
بـ"افطغر  اشاااتغاعا  الطظثظغئ  الااغمج  ختغفئ  سظعظئ 
المجسب" وصالئ: "إن ولغ السعث السسعدي طتمث بظ 
جطمان أضتى طرضج الثراطا الاغ تحضض خطعرة بأن 
"إن  وأضاشئ:  جغعجغاجغئ"،  أزطئ  لاخئح  تاخاسث 
حك  أي  تارك  ق  الارضغئ  اإلسقم  وجائض  تسرغئات 
السسعدي  الختفغ  بصاض  أطر  جطمان  بظ  طتمث  بأن 
"إن  بالصعل:  وخامئ  خاحصةغ"،  جمال  المسارض 
السعث  ولغ  باظتغ  غامبض  افزطئ  عثه  طظ  المثرج 
السسعدي طظ طظخئه"، وتتئ سظعان "عض غظةع ولغ 
السعث السسعدي؟" ضاإ رغاحارد جئغظسر شغ الااغمج 
غصعل: "إن افضعاء تاسطط سطى دولئ واتثة ورجض 
السسعدغئ  عغ  شالثولئ  خاحصةغ،  تادث  شغ  واتث 
تطغفئ العقغات الماتثة وبرغطاظغا، والرجض عع ولغ 

السعث السسعدي طتمث بظ جطمان".
وعضثا غتاثم الخراع بغظ أطرغضا الاغ ُتتاول الاسار 
سطى الةرغمئ الاغ تتعم شغعا ضض الحئعات سطى رجطعا 
ضطه،  افوجط  الحرق  وشغ  بض  السسعدغئ،  شغ  افّول 
طتمث بظ جطمان، وبغظ برغطاظغا وأوروبا الاغ تسسى 
بضض صعة إلضساف الظفعذ افطرغضغ شغ السسعدغئ طظ 

خقل اإلذاتئ بابظ جطمان أو إضساف ظفعذه.
وُتتاول أطرغضا جاعثًة خّث التمطئ اإلسقطغئ افوروبغئ 
الحسعاء ضث ابظ جطمان، طظ خقل الثشاع سظه بضض 
ختفعا  تةسض  شاارًة  الُمااتئ،  وافجالغإ  الطرق 
وتــارًة  افوروبــغــئ،  اإلسقطغئ  المعجئ  طع  تاماحى 
تاعط أحثاخًا (طارصغظ) دون تتثغث بدطعسعط شغ 
الةرغمئ، وذعرًا تّثسغ بأّن الةرغمئ ُتسائر أضئر جرغمئ 
طظ  ُتعّضح  ق  ولضّظعا  سطغعا،  الاسار  غاط  الاارغت  شغ 
ضحش  سطى  جاسمض  بأّظعا  تصعل  وتارًة  وراءعا،  غصش 
ق  افتــعال  ضض  شغ  ولضّظعا  وُطساصئاعط،  ُطرتضئغعا 
تاعط ابظ جطمان، وق ُترغث إدخاله شغ دائرة اقتعام 

بأي حضٍض طظ افحضال.
جطمان،  ابظ  حثص  طعضعع  لغسئ  إذًا  شالمسألئ 
وإْن ضان طتض الخراع، وق المسألئ تاسّطص باقساثاء 
بض  غحغسعن،  ضما  والختفغغظ  الختاشئ  ترغئ  سطى 
وتطاتظ  خراع  شغ  تامّبض  تصغصاعا  شغ  المسألئ 
سطى الظفعذ شغ أعط وأخطر طظطصئ شغ السالط ُطشطش 

 بةرغمئ اغاغال
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أبارت تادبئ اغاغال جمال خاحصةغ داخض الصظخطغئ 
السسعدغئ شغ إجطظئعل اعاماطًا ضئغرًا طظ صئض الثول 
بمغظٍئ  شرخٍئ  إلى  اقعامام  عثا  وتتّعل  افوروبغئ، 
السسعدغئ،  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  لجسجسئ  ــا  فوروب
وإلبئات دورعا شغ طظطصئ الحرق افوجط، شاجاشض 
الختش  وراتئ  تث،  أبسث  إلى  التادبئ  افوروبغعن 
ضاجتًا  ساطًا  رأغًا  إسقطعا  وجائض  شغ  تظفت  افوروبغئ 
وغرشخ  جرغماعا،  سطى  السسعدغئ  بمساصئئ  ُغطالإ 
الصغادة  تتمغض  سطى  وُغرّضج  الةرغمئ،  سطى  الاسار 
السسعدغئ المسآولغئ سظعا، شطالئئ ضض طظ برغطاظغا 
وشرظسا وألماظغا السسعدغئ بإجابات "طفخطئ وشعرغئ" 
افوروبغئ  الفسض  ردود  وتعالئ  خاحصةغ،  طصاض  سظ 
جرى،  طا  بحأن  السسعدغئ  بالرواغئ  بحّثة  المظّثدة 
وتسالئ افخعات داخض أوروبا لطمطالئئ بالمجغث طظ 
السسعدغئ،  تةاه  خراطئ  أضبر  طعاصش  قتثاذ  الاترك 
أجرع  طغرضض  أظةغق  افلماظغئ  المساحارة  شضاظئ 
الصادة افوروبغغظ تترضًا شغ عثا الحأن، شأوصفئ ضض 
خادرات السقح افلماظغئ لطسسعدغئ، وأّضثت رئغسئ 
المطك  أبطشئ  أظعا  طاي  تغرغجا  الئرغطاظغئ  ــعزراء  ال
جطمان بأن تفسغر السسعدغئ لمصاض خاحصةغ "غفاصث 
أطام  صئض  طظ  أّضثت  صث  طاي  وضاظئ  المخثاصغئ"، 
طةطج السمعم الئرغطاظغ بأّن تضعطاعا جاماظع سظ 
المحارضئ شغ طظاثى "داشعس الختراء" بالسسعدغئ، 
وأسطظ سثد طظ أصطاب الاةارة واإلسقم الئرغطاظغغظ 
اظستابعط طظ الُمظاثى اتاةاجًا سطى طصاض خاحصةغ، 
وسطى رأجعط المطغاردغر الئرغطاظغ رغاحارد براظسعن 
الثي سّطص ضض ظحاذاته الاةارغئ طع السسعدغئ، بما 
حرضئ  شغ  دوقر  ططغار  بصغمئ  اجابمارات  ذلك  شغ 
الئرغطاظغ  اقظستاب  عثا  ولسّض  أتقظاغك،  شغرجغظ 
الُمئضر طظ الُمظاثى ضان الثاشع لسائر الثول افخرى 
جغرغمغ  الئرغطاظغ  الثارجغئ  وزغر  واتثث  لُمصاذساه، 
دخعل  طظ  لمظسعط  بعط  المحائه  ضث  تثابغر  عاظئ 
افجعبئ  اظازار  شغ  زال  طا  "السالط  وصال:  برغطاظغا، 

بحأن طصاض جمال خاحصةغ".
وأّطا الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون شصث سّئر شغ 
غدئه الحثغث إزاء  جطمان سظ  اتخال له طع المطك 
بغان  شغ  الفرظسغئ  الرئاجئ  وصالئ  خاحصةغ،  طصاض 
الصدغئ  طقبسات  ضحش  إلى  دسا  طاضرون  إّن  لعا 
ضاططئ، وظصطئ صعله إن بارغج "لظ تاردد شغ تظفغث 
سصعبات دولغئ سطى المسآولغظ سظ طصاض خاحصةغ 

سئر الاظسغص طع الحرضاء".
وشرظسا  برغطاظغا  الضئرى  البقث  افوروبغئ  شالثول 
وألماظغا ضاظئ وُطظث بثاغئ ظععر الةرغمئ صث ذالئئ 
بــ"رد تفخغطغ وضاطض" سطغعا، وحّثد الئغان الخادر 
طعبعق  تتصغص  وجعد  "ضــرورة  سطى  اجاماسعا  بسث 
سظ  المسآولغظ  وتتثغث  تثث،  طا  تصغصئ  لضحش 

اخافاء خاحصةغ وطتاجئاعط".
وأّطا سطى ُطساعى اقتتاد افوروبغ شصث تّثر رئغج 
اقتتاد  دول  تعجك  دوظــالــث  افوروبـــغ  المةطج 
بــ"دائرة  أجماه  شغما  السصعط  طشئئ  طظ  افوروبغ 
غاعصع  أظه  طآضثا  خاحصةغ،  طصاض  ططش  شغ  الظفاق" 
طظ دول اقتتاد وطآجساته تةظإ أي "لسئئ ُطرغئئ"، 
المخالح  تشطغإ  طظ  طثاوشه  إلى  طظه  إحــارة  شغ 
تعجك  وتتّثث  التصغصغئ،  المخالح  سطى  اقصاخادغئ 
طةاطقت  أي  "إّن  شصال:  افوروبغ  المةطج  فسداء 
شغ التثغث سظ عثه الصدغئ غمبض طخثر خجي لظا"، 
الثغظ  أولؤك  سظ  أتتثث  أن  دوري  "لغج  وأضاف: 
واتثًا،  حغؤًا  أسرف  لضظغ  طخالتعط،  تماغئ  غرغثون 
ضحش  عغ  العتغثة  افوروبــغــئ  المخطتئ  أن  وعع 
طقبسات عثه الصدغئ بشخ الظزر سظ المسآولغظ 
صرار  طسعدة  دسئ  ضما  وراءعــط"،  غصش  وطظ  سظعا 
وطتاغث  دولغ  "تتصغص  إجراء  إلى  افوروبغ  لطئرلمان 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

طخغئئ لغئغا عض عغ الاثخقت افجظئغئ 
أم السمقء؟!
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 السثد ٢٠٦  ٣افربساء ٢٢ طظ خفر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٣١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨ طـ 

١٤٤٠عـ،  خفر   ١٥ افربساء،  (الترة،  طعصع  ظحر 
٢٠١٨/١٠/٢٤م) الثئر الاالغ "باخرف": "وخض وشث 
رغاضغ طظ ضغان غععد إلى صطر لطمحارضئ شغ بطعلئ 
افول/ تحرغظ   ٢٥ شغ  تئثأ  والاغ  لطةمئاز،  السالط 

طعصع  وأشاد  الباظغ/ظعشمئر.  تحرغظ   ٣ تاى  أضاعبر 
الةمئاز،  رغاضئ  أخئار  بظحر  المعاط   Gymnovosti

ضغان  جغح  شغ  ضمةظث  طثرج  القسئغظ  أتث  أن 
غععد، وجغحارك شغ الئطعلئ. وطظ المصرر أن غرشع 
سطط ضغان غععد شغ الئطعلئ وغسجف الظحغث العذظغ 

لطضغان، لضظ طظ دون ذئاسئ اجط ضغان غععد أو السطط سطى طقبج اإلتماء الثاخئ بالقسئغظ. وصال طثغر 
وشث ضغان غععد جاضغ شغحغظا لختغفئ غثغسعت أتروظعت، "عثا الخئاح، شتص طظزمعظا السطط (اإلجرائغطغ) 

لغاأضثوا أظه ق بأس به، وجغاط سجف العاتغضفا (الظحغث العذظغ اإلجرائغطغ)".
: غأتغ عثا الاطئغع بسث وصئ صخغر طظ طحارضئ طظاثإ ضغان غععد شغ بطعلئ ضرة الغث لطقب 
المثارس الاغ أصغمئ شغ الساخمئ الصطرغئ الثوتئ. ظسط عثا عع العجه التصغصغ لطظزام الصطري، شعع 
ضغاظا  ولغج  وذظغ  وظحغث  وسطط  وجغادة  وجعد  لعا  دولئ  أظه  سطى  غععد  ضغان  إلى  غظزر  سمغض  ظزام 
غاخئا لفرض المئارضئ شطسطغظ غةإ خطسه طظعا، وعع شغ العصئ ظفسه غسمث إلى الثثاع والادطغض سطى 
ظعب جغثته برغطاظغا شغرجض العصعد إلى صطاع غجة لثغثغئ طحاسر أعطعا، وفعثاف جغاجغئ طحئععئ. 
ولغج تئًا وترخًا سطى أعض غجة! شمظ ضان ترغخا تصا سطى شطسطغظ وطصثجاتعا وأعطعا ق غطّئع طع 
طشاخئغعا. شغ السغاق ذاته اجاصئض جططان ُسمان صابعس بظ جسغث افجئعع الماضغ رئغج وزراء ضغان 
غععد بظغاطغظ ظااظغاعع، وذلك بسث غعطغظ طظ اجاداشئ طتمعد سئاس، شغ إذار طا غسمى تترغك سمطغئ 
السقم شغ الحرق افوجط. وضان حمسعن بغرغج زار السططظئ سام ١٩٩٦ سظثطا ضان صائمًا بأسمال رئغج 
العزراء. وشغ السام ١٩٩٤، زارعا رئغج العزراء آظثاك إجتاق رابغظ، وشغ السام ١٩٩٦، وصع الةاظئان 
اتفاصغئ لفاح طضاتإ تمبغطغئ تةارغئ. وبسث أجابغع طظ اظثقع اظافاضئ افصخى شغ ضاظعن افول/أضاعبر 
٢٠٠٠، أغطصئ ُسمان عثه المضاتإ. ضما وخطئ وزغرة البصاشئ والرغاضئ شغ ضغان غععد، طغري رغشغش، 
غعم الةمسئ، سطى رأس وشث رغاضغ إلى اإلطارات، لطمحارضئ شغ بطعلئ الةعدو السالمغئ، شغ الساخمئ 
اإلطاراتغئ، وجغرشع العشث سطط اقتاقل شغ أبع ظئغ، ضما جُغسجف ظحغث "عاغضفا" (السقم العذظغ لضغان 
غععد) أبظاء المئارغات. وعثا غسظغ أن أظزمئ الدرار شغ بقد المسطمغظ جمغسعا شغ السمالئ والاطئغع 

طع ضغان غععد جعاء ق شرق بغظ السسعدغئ وصطر أو بغظ طخر وترضغا أو بغظ اإلطارات وُسمان...

خطا سطى طسار أبغه الثي رجماه برغطاظغا طظث إظحاء 
افردن صئض طا غصرب طظ ١٠٠ سام؟!

وأطا السغادة الاغ تتثث سظعا المطك شعغ السغادة 
جغادة  وعغ  اقتفاصغئ  سظعا  تتثبئ  الاغ  ظفسعا 
دون  لغععد  الخقتغات  ضاشئ  تسطغ  تماطا،  وعمغئ 
أن غضعن لفردن أدظى جغادة تاى سطى الةرائط الاغ 
تصع عظاك! وطظ العاضح أن خغاغئ اقتفاصغئ ضاظئ 
طتضمئ طظ تغث طا غاسطص بثغمعطئ اقتفاصغئ، شصث 
إلشاء  ق  إظعاء  تعصغاعا  وجسض  جظئ   ٢٥ لمثة  جسطعا 
والفرق بغظعما واضح جثا. وطظ المفغث عظا الاثضغر 
بما صام به المطك السابص تسغظ تغظ أسطظ سظ ظغاه 
سطى  الئرغطاظغ  واقظاثاب  التماغئ  طساعثة  إظعاء 
اظاعاء  سطى  المساعثة  ظخئ  تغث   ١٩٥٦ سام  افردن 
الثخعل  لططرشغظ  والسماح  طسغظ  باارغت  وصاعا 
بمفاوضات تةثغث المساعثة بحروط جثغثة. شزظ 
الضبغرون أن تسغظًا أخئح جغثا واظساص طظ سئعدغاه 
اإلظعاء  خغشئ  اجاسمض  الثي  العصئ  شغ  لقظةطغج، 
غساسمض  ولط  لئرغطاظغا  الائسغئ  وتبئغئ  لاةثغث 

لفر اإللشاء بالرغط طظ ططالئاه بثلك.
وسطى ظعب أبغه، وطساسمق افلفاظ ظفسعا، وافجطعب 
ظفسه ولطشاغئ ظفسعا، صام المطك سئث اهللا بالططإ طظ 
ضغان غععد الافاوض تعل اقتفاصغئ ق إللشائعا بض فن 
طثتعا الصاظعظغئ اظاعئ، وسطغه إسقم غععد صئض جظئ 
افردن  داخض  أطا  حروذعا.  سطى  لطافاوض  ذلك  طظ 
سطى  الترغص  بالمزعر  جثغث  طظ  المطك  شِطغزعر 
السغادة الاغ شرط بعا أبعه وجار سطى ظعةه ٢٤ ساطا، 

واآلن جاء دوره لغآضث اجامراره سطى الظعب ظفسه.
اهللا  رتمه  الثاسعر  أتمث  الضئغر  افجااذ  صال  وضما 
"أتتثى  افردظغئ  التضعطئ  طثاذئا  افطئ  طةطج  شغ 
أن تشغر التضعطئ لفر إظعاء المساعثة وتسائثل به 
أن  اهللا  سئث  المطك  ظاتثى  الغعم  ظصعل  وظتظ  إلشاء"، 

غططإ إلشاء المساعثة وق غضافغ باإلظعاء.
دوظعط  وطظ  أسعاظه  طظ  تعله  وطظ  عع  ولغاثضر 
 ُ الحسإ شغ افردن أن اهللا تسالى صال: ﴿َولَن جَيَْعَل ابَّ
لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾، شق تةسطعا أظاط جئغًق 
لغععد سطى أرض الئاصعرة والشمر وعغ تتئ جططاظضط 
ضما تثسعن، بض غةإ أن ق غضعن جططان لغععد سطى 
أي حئر طظ أراضغ المسطمغظ شغ شطسطغظ، ﴿وَاهللاُ 

 ﴾ْكرَثَ اجَّاِس َال َفْعلَُموَن
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ْمرِهِ َولَِكنَّ أ

َ
ذَللٌِب بَلَ أ

غسامر عثا المطتص ظاشث المفسعل لمثة خمج وسحرغظ 
جظئ، وغةثد تطصائغا لفارات طمابطئ طا لط غثطر أتث 
الطرشغظ الطرف اآلخر بظغاه بإظعاء السمض بعثا المطتص 
صئض جظئ طظ اظاعائه وشغ عثه التالئ غثخض الطرشان 
شغ طحاورات تغالعا بظاء سطى ذطإ أي طظعما." شالمطك 
تخرف بظاء سطى عثا الظص وصثطئ التضعطئ افردظغئ 
السمض  إظعاء  افردن  بظغئ  تفغث  طثضرة  اآلخر  لططرف 
بالمطتص ١(أ) الماسطص بالئاصعرة والمطتص ١(ب) الماسطص 
غظعي  ضغاظه  بأن  غععد  وزراء  رئغج  رد  وصث  بالشمر، 
الثخعل شغ طفاوضات طع افردن وذلك أغدا تسإ 
اقتفاصغئ  إلشاء  لفردن  تاغح  ق  شاقتفاصغئ  اقتفاصغئ. 
ظخا وروتا، وضض طا تاغته عع الثخعل شغ طفاوضات 
جثغثة تعل المطتص باقتفاصغئ، وافردن لط غثرج سظ 
سمض  شصث  طططصا.  بظعدعا  غاسّث  ولط  اقتفاصغئ  ظص 
بمعضعع  والثاخئ   ٦ المادة  إن  بط  تماطا.  بمعجئعا 
إظعاء السمض بالمطتص أضثت سطى أن أغا طا ضاظئ ظاغةئ 
الثاخئ  بالتصعق  المساس  غةعز  ق  شإظه  المفاوضات 
غععد  بتصعق  أي  المظطصئ،  شغ  بافراضغ  بالاخرف 

الثغظ اجاعلعا سطى افرض أبظاء اتاقلعا.
وق بث طظ اإلحارة عظا أن المطك اجاثثم لفر "إظعاء" 
وأخر سطغه شغ تخرغته لطختاشئ وشغ تشرغثته بصعله 
"وصرارظا عع إظعاء ططتصغ الئاصعرة والشمر طظ اتفاصغئ 
السقم". وإن لفر "إظعاء" لغج طرادشا لطفر "إلشاء" 
غثل  وق  والمراصئغظ  الختفغغظ  بسخ  تععط  ضما 
طططصا سطى إلشاء اقتفاصغئ، بض إظه غثل شصط سطى أن 
شارة اقتفاصغئ صث اظاعئ وغةإ الثخعل شغ طحاورات 
تغالعا أي تعل حروذعا وبظعدعا، إطا إلصرارعا ضما عغ 
أو لاسثغطعا أو تسثغض بسخ بظعدعا. أطا سمطغئ اإللشاء 
شعغ غغر واردة طططصا. وصث سطص سطى عثه المسألئ 
طروان المسحر أتث حععد طساعثة وادي سربئ داسغا 
إلى "ضرورة الاسطح وإسثاد السثة لطمفاوضات المصئطئ 
طع غععد وشصا لظخعص المساعثة طاعصسا طفاوضات 
الضئغرة".  الصاظعظغئ  بالثئرات  بالاسطح  وططالئا  حاصئ 
طسألئ  عغ  تصغصاعا  شغ  المسألئ  أن  سطى  غثل  طا 
طفاوضات جثغثة تعل اقتفاصغئ، شإذا شرط افردن بما 
اآلن؟  ضسئه  غساطغع  الثي  شما   ١٩٩٤ جظئ  شغه  شرط 
ججء  سطى  السغادة  اجاسادة  شغ  جادا  المطك  ضان  ولع 
بض  المطتص  عثا  غطشغ  أن  به  أجثى  شضان  أرضه  طظ 
وصث  ذلك  له  وأظى  وتفخغق.  جمطئ  ضطعا  والمساعثة 

والاغ  شطسطغظ   - المئارضئ  افرض  لضطمئ  اجامسظا 
تقه  اإلجقم..  شغ  الجوجغئ  التغاة  طاعّغئ  لظا  وضتئ 
سرض شغثغع سظ التغاة الجوجغئ لطظئغ طتمث  لغرجط 

خعرة واصسغئ تصغصغئ شغ ظض أتضام اإلجقم.
وضان طسك خاام الضطمات عع ضطمئ المضاإ اإلسقطغ 
الصسط  طثغرة  لسان  سطى  الاترغر  لتجب  المرضجي 
ضان  والاغ   - ظعاز  ظسرغظ  الثضاعرة   - شغه  الظسائغ 
شغعا حرح التض لضض طا تسغحه افجرة والمرأة طظ أزطئ 

وطحاضض وضاظئ بسظعان.. الثقشئ: تخظ افجرة.
شصث وضتئ افخئ ضغش جاسمض الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة سطى إصاطئ أجر صعغئ، شإظعا جاشثي الاصعى شغ 
افجرة،  لتماغئ  افجاجغ  الساطض  عع  والثي  المةامع 
وجاسمض سطى تظزغط المةامع بظاًء سطى الظزرة الختغتئ 
بغظ  الاساون  تتصص  الاغ  والمرأة  الرجض  بغظ  لطسقصئ 
الةظسغظ والعتثة افجرغئ، وجاثسط أظزمئ الثقشئ 
أداء افدوار والتصعق والعاجئات اإلجقطغئ شغ التغاة 
افجرغئ طظ أجض تتصغص العثوء شغ الجواج واقظسةام 
شغ عغضض افجرة... لاثُطص إلى أن دولئ الثقشئ عغ 

وتثعا الصطسئ التصغصغئ لفجرة.
باظغئ  وجعاب  جآال  جطسئ  عظاك  ضاظئ  ذلك  وبسث 
الماسثدة.  الةمععر  أجؤطئ  سظ  افخعات  شغعا  أجابئ 
طثغرة  ألصاعا  والاغ  لطمآتمر  الثااطغئ  الضطمئ  تطاه 
الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب 
الاترغر الثضاعرة ظسرغظ ظعاز. بط ُسرض شغثغع طآبر 
الثاام  وشغ  الثقشئ.  بإصاطئ  افجرة  أظصثوا  بسظعان 

ضان عظاك دساء طآبر طظ إتثى افخعات..
ظسأل اهللا تسالى أن غةجي الصائمغظ سطى عثه التمطئ 
بالثقشئ  وغسةض  الةجاء،  خغر  السالمغغظ  والمآتمر 
أزطئ  جاتض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
المرأة  تتمغ  الاغ  الصعاظغظ  بسظ  وطحاضطعا  افجرة 

 والطفض وضض أشرادعا بإذن اهللا تسالى

دور المرأة افجاجغ وعع افطعطئ، تغث ضان طتعر 
الثور  أعمغئ  افطعطئ:  طفععم  إخقح  ضغفغئ  الضطمئ 
افجاجغ لطمرأة ضجوجئ وأّم. بط أدت بسخ الجعرات 
سائقتظا!".  "أظصثوا  بسظعان:  عادشا  طسرتغا  طحعثا 
الثطغب  لمظطصئ  وضاظئ  الباطظئ  لطضطمئ  بسثعا  لظخض 
الرجض  لصعاطئ  اإلجقطغئ  الظزر  وجعئ  سظ  السربغ 

سطى المرأة شغ اإلجقم.
شغعا  تةعلظ  اجاراتئ  شغ  ذلك  بسث  افخعات  خرجئ 
شغ طسرض لطضااب أصغط سطى عاطح المآتمر وضان 
بسظعان "اقرتعان واقجاسمار طسعقن لعثم افجرة". 
وصث غطى عثا المسرض بضائه وطظحعراته وططخصاته 
طعاضغع سثة تعط المرأة والمةامع سالمغا طبض افجرة 
واظاحار  والظاائب،  الةثور  الرأجمالغ  الظزام  ظض  شغ 
الظسعغئ شغ السالط السربغ، والختعة اإلجقطغئ شغ 
الشربغئ  واإلطقءات  بالثقشئ،  الظساء  وططالئئ  البعرة 
وخظثوق الظصث الثولغ الثي أدى إلى وضع صعاظغظ 
طظ  والسثغث  جغثاو،  اتفاصغئ  سظ  وضثلك  سطماظغئ، 
فظعا  أجمع  والسالط  اإلجقطغئ  لفطئ  المعمئ  الضاإ 
تتاعي سطى تض لضبغر طظ الصداغا طبض أزطئ التضط 
ظصخ  ضااب  وافجرة،  والاسطغط  اقجاماسغ  والظزام 
الحثخغئ،  افتعال  طةطئ  وظصث  المثظغ  الصاظعن 
طةطئ  والمساواة..  الفردغئ  الترغات  لةظئ  طحروع 
طظ  افجرة  طحاضض  وطسالةات  افجرة  سظ  طثاارات 

طظزعر إجقطغ.. وغغرعا.
وصث ضان اإلصئال سطى المسرض جغثا، ولط تضظ بسخ 
افخعات غسرشظ سظ ضاإ التجب وطا شغعا طظ طسالةات 

لضض عمعم افطئ.
وبسث سرض طحضقت افجرة وأجئابعا، وحرح وضع 
التضعطات  ودور  اإلجقم،  غغاب  شغ  وافجرة  المرأة 
جاء  اإلجقم،  طفاعغط  تشغغإ  شغ  والشرب  السطماظغئ 
تغث  المآتمر.  طظ  وافخغر  البالث  الةجء  شغ  التض 

تامئ: تمطئ افجرة: الاتّثغات والمسالةات اإلجقطّغئ ...

تامئ ضطمئ السثد: المطك سئث اهللا غأبى أن غطشغ اتفاصغئ وادي سربئ ...

شالفعط السغاجغ في خئر والاساطض طع أي تثث غةإ 
أن غضعن طئظغاً سطى بعابئ وتصائص تاى غضعن ختغتًا 
ق غسارغه الععط والتثر طظ المشالطات الاغ تخرف سظ 
التصائص، وعثه المشالطات تتخض بإغةاد أسمال تخرف 
سظ التصائص أو إغةاد أشضار تخرف سظ التصائص؛ شمبًق 
ضعن افطئ ق سج لعا وق تمضغظ إق بثولئ طظ جظج 
سصغثتعا عثه تصغصئ، ولضظ لخرف المسطمغظ سظ عثه 
التصغصئ أوجثت أشضار (أصط دولئ اإلجقم شغ صطئك تصط 
سطى أرض العاصع) وحشطئ المسطمغظ بالعسر واإلرحاد 

وضبرة تفزئ الصرآن والصربات الفردغئ...
وطبقً ضعن تضام المسطمغظ غائسعن لطمظزعطئ الثولغئ 
الاغ تصعم بضض رطعزعا وأرضاظعا وجظعدعا سطى طئثأ 
التغاة  سظ  الثغظ  وشخض  افرض  سظ  اهللا  تضط  إبساد 
عثه تصغصئ، ولضظ لخرف المسطمغظ سظ عثه التصغصئ 
طخالح  سظ  الثشاع  غثسعن  ضثبئ  تضاطاً  لعط  أوجثت 
دخعلعط  سظث  تقتصعط  اإلسقم  سثجات  وراتئ  افطئ 
آلغئ  صراءتعط  أو  طحرد  لطفض  تمطعط  أو  المسةث 
جرائمعط  سطى  تسّاط  بغظما  رخغط  بخعت  الصرآن  طظ 

واظاعاضعط لتثود اهللا.
العخعل  سظ  الظاس  لخرف  المشالطات  تةري  وعضثا 

إلى التصائص.
ولثلك ق بث طظ اقظائاه لطمشالطات وق بث طظ الامسك 
بالتصائص والصئخ سطى التصغصئ بغث طظ تثغث، وق بث 
طظ السمص شغ الفضر واإلخقص شغ الافضغر لطعخعل 

إلى التصائص.
عع  بالتصائص  اقظافاع  لسثم  غتخض  طا  أخطر  وطظ 

إعمال تصائص الاارغت؛
شالاارغت غصعل: إظه سظثطا ضان لطمسطمغظ دولئ ضاظعا 
شغ طظسئ طظ أسثائعط ولظ غخطح أطر آخر عثه افطئ 

إق بما خطح به أوله.
والاارغت غصعل أغداً: إن المسطمغظ طا غطئعا أسثاءعط 
لعط  غضعن  إظما الظخر  سثة  أو صعة  سثد  بضبرة  غعطاً 
الئثاري  الظخر  أبع  الحغت  صال  ضما  اهللا  بثغظ  دائماً 
لطصائث ألإ أرجقن: غا بظغ إظك تصاتض سظ دغٍظ َوَسَث 

اهللا بظخره شاطخ سطى برضئ اهللا.
والاارغت غصعل: إن ططئ الضفر واتثة ق سعث لعط وق 
طغباق... وطا جرى بغظ تغمعرلظك والصاضغ ابظ طفطح 

غعضح ذلك ضطه.
طعالك  طظ  غظةع  لظ  الاارغت  بتصائص  غسائر  لط  شمظ 

العاصع أو المساصئض...
اهللا  رتمه  الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  الحغت  غصعل  وضما 
لثى  طا  أغطى  عغ  الاارغت  الافضغر: "تصائص  ضاابه  شغ 

اإلظسان، وأسطى أظعاع افشضار".
ذّضر  ضما  الاارغت  بتصائص  غثضرظا  وجض  سج  واهللا 
ْغُتْم 

َ
أ إِْذ  ﴿وَاْذُكُروا  تسالى:  غصعل  والمآطظغظ  الختابئ 

َفُكُم  ْن َفَتَخّطَ
َ
ْرِض تََخافُوَن أ

َ ْ
َقلِيٌل ُمْسَتْضَعُفوَن فِي األ

ّيَِباِت  يََّدُكْم بَِنْصرِهِ َوَرَزَقُكْم ِمَن الّطَ
َ
الّنَاُس َفآوَاُكْم وَك

لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾ [افظفال: ٢٦]
 شالسغظ تضسر المثرز إذا ضاظئ بمسغئ اهللا

أتثاث جغاجغئ طاجاتمئ سطى حاحات الاطفجغعن وطاضغظئ 
وتخظع  بض  وتتطغطه  التثث  ظصض  سظ  تفار  ق  إسقطغئ 
افتثاث ضثلك، غداف إلغعا حسعر افطئ بزقم المخغر 
تتئ ذشمئ التضط الةئري، ضض عثا وذاك جسض ضبغرًا 
طظ المسطمغظ غاابسعن بَظَعٍط طا غتثث طظ أخطار وطا 
غساةث طظ أخئار. إق أظعط شغ طاابساعط صث ق غمغجون 
بغظ التصائص والمشالطات شغظعطعن طما غسمسعن غبه 
المساسمر  الشرب  أشضار  بآذاظعط  وتاحئث  وجمغظه، 
وبصاشاه وتاسرب إلغعط ضققته واشاراءاته وتظاحر شغ 
طظعط  الضبغر  بات  تاى  وأوعام،  طشالطات  أوجاذعط 
غدسعن التصائص السغاجغئ طعضع الظصاش وإبثاء الرأي، 
شضض خئر غسمسعظه أو تثث غسغحعظه تراعط بغظ طآغث 
له وطسارض، وضض طعصش دولغ غراه الئسخ غخإ شغ 

طخطتاعط بغظما الئسخ اآلخر غراه طعطضئ.
شئالتثغث سظ افطط الماتثة واظازار التض والثقص 
الماتثة  افطط  أن  طشالطئ:  شغ  الضبغر  غدغع  طظعا 
تترص سطى تفر السقم وافطان وأظعا ق ترغث لئقدظا 
افزطات والحر، طاشاشطغظ سظ تصغصئ أصرعا اهللا شغ ضاابه 
غغر صابطئ لطظصاش وق إلبثاء الرأي صال تسالى: ﴿َما يَوَّدُ 
َل  ْن ُفَنّزَ

َ
ْهِل الِْكَتاِب َوَال الُْمْشِركِيَن أ

َ
الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أ

َعلَْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َرّبُِكْم﴾ [الئصرة: ١٠٥]
وبالتثغث سظ ظزام افجث وصعة الثول الاغ تساظثه 
غثعإ الئسخ إلى أظه ق غمضظ فعض الحام أن غصفعا 
غطئئ  الحام  فعض  تضعن  شطظ  بأجره  السالط  وجه  شغ 
سطى أسثائعط ضمظ عثه المسطغات، طاةاعطغظ تصغصئ 
أصرعا اهللا شغ ضاابه غغر صابطئ لطظصاش صال تسالى: ﴿قُْل 
َوبِئَْس  َجَهّنََم  إِلَى  َوتُْحَشُروَن  َسُتْغلَُبوَن  َكَفُروا  لِلَِّذيَن 

الِْمَهاُد﴾ [آل سمران: ١٢]
وبالظزر لفارق الصعة المادغئ بغظ المسطمغظ المسادسفغظ 
وبغظ تضعطات الطشغان تاردد ضطمات الغأس والصظعط؛ 
أظى لطسغظ أن تصاوم المثرز وأظى لطسقح الثفغش أن 
والمثرسات،  والئعارج  والخعارغت  الطائرات  طع  غفسض 
طاظاجغظ تصغصئ صرآظغئ ضثلك صال تسالى: ﴿َوَال يَْحَسَبّنَ 

الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا إِّغَُهْم َال ُفْعِجُزوَن﴾ [افظفال: ٥٩]
اقجاشابئ  خرخات  وتاسالى  بض  شتسإ  عثا  لغج 
ضما  والترغات  الثغمصراذغئ  دول  طظ  الثسط  وذطإ 
غسمغعا أختابعا وطظزمات السالط تاى غفغدعا سطى 
شغ  غتثرظا  وجض  سج  واهللا  بافطعال،  المظضعبئ  بقدظا 
ْموَالَُهْم 

َ
أ ُفْنِفُقوَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  ﴿إِّنَ  صرآظغئ:  تصغصئ 

َفَسيُْنِفُقوَغَها ُعّمَ تَُكوُن َعلَْيِهْم   ِ وا َقْن َسبِيِل اّبَ لَِيُصّدُ
َحْسَرةً ُعّمَ ُفْغلَُبوَن وَالَِّذيَن َكَفُروا إِلَى َجَهّنََم يُْحَشُروَن 
ّيِِب َويَْجَعَل الَْخبِيَث َنْعَضُه  ُ الَْخبِيَث ِمَن الّطَ  لَِيِميَز اّبَ
ولَئَِك ُهُم 

ُ
َعلَى َنْعٍض َفَيْرُكَمُه َجِميعاً َفَيْجَعلَُه فِي َجَهّنََم أ

الَْخاِسُروَن﴾ [افظفال: ٣٦-٣٧]
غسائحر  تخسغث  خفخ  اتفاق  أو  عثظئ  خئر  وبسماع 
خغر  العثظئ  وأن  الثطار  وصطئ  الثطاء  بتصظ  ضبغرون 
ورتمئ، ولع رجسظا إلى صرآظظا لعجثظا التصغصئ ﴿َكْيَف َوإِْن 
ًة يُْرُضونَُكْم  َفْظَهُروا َعلَْيُكْم َال يَرُْقُبوا فِيُكْم إِّالً َوَال ذِّمَ

ْكَثرُُهْم َفاِسُقوَن﴾ [الاعبئ: ٨]
َ
بَى قُلُوُبُهْم وَأ

ْ
ْفوَاِهِهْم َوتَأ

َ
بِأ

السني تضسر املثرز إذا ضاظئ بمسغئ اهللا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمثـ 

حكام المسلمين كلهم في الخيانة والتطبيع مع كيان يهود سواء
وحكام قطر وُعمان واإلمارات هم ليسوا استثناء

غظحط حئاب ضاطئ العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ رشع طساعى العسغ 
طظ  وأول  لمةامسه،  افطان  خمام  المبصش  الحئاب  بأن  طظعط  إغماظا  غجة،  صطاع  شغ  الةاطسات  ذقب  لثى 
غاخثى وغعاجه الترب الحرجئ الاغ غحظعا الضفار المساسمرون سطى أطاعط سطى طساعى افشضار والمفاعغط. 
وتعزغع  الئعجارات  تسطغص  خقل  طظ  ضاشئ،  الصطاع  جاطسات  شغ  العسغ  ضاطئ  حئاب  غاترك  اإلذار  عثا  وشغ 
الظحرات والضاغئات وسصث الظثوات والتعارات والظصاحات طع زطقئعط الطقب، وذلك ضمظ طحارضاعط شغ 
التمطئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ لتماغئ افسراض، وطتاربئ الفساد واإلشساد 
الثي تمارجه السططئ سئر طآجساتعا المثاطفئ بحضض طئاحر، أو غغر طئاحر سئر دسمعا لمآجسات وجمسغات 

ذات تعجعات غربغئ تتئ سظاوغظ طدططئ بتةئ الثشاع سظ تصعق افجرة والمرأة والطفض.

كتلة الوعي في جامعات قطاع غزة تنظم نشاطات لحماية األعراض
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طئثأ  سظ  بالاظازل  إصرار  ذاته  تث  شغ  عع  وبراطةعا 
السطماظغ  الفضر  لخالح  اإلجقم  أشضار  وسظ  اإلجقم 
ولخالح سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة الاغ غائظاعا 

الرأجمالغ. الظزام 
إن جغاجئ الاعاشص بغظ الترضات اإلجقطغئ وافتجاب 
سطى  تسمض  الضاشر،  الشرب  برساغئ  ذئسا  السطماظغئ، 
سطى  صــادر  غغر  السغاجغ  اإلجــقم  أن  شضرة  تروغب 
الظاس  حآون  رساغئ  سطى  صادر  وغغر  بمفرده  التضط 
لمسالةئ  والئراطب  التطعل  غمطك  ق  اإلجــقم  وأن 

المحاضض السغاجغئ واقصاخادغئ والمةامسغئ...
جاظئعا  اإلجقطغئ  الترضات  ُتفصث  السغاجئ،  عثه 
ُتشّطإ  براغماتغئ،  ترضات  طظعا  وتةسض  المئثئغ 
طصغاس  سطى  الحثخّغئ  والمظاشع  التجبغئ  المخطتئ 
سطى لسان  بالصعل  تث العخعل  التقل والترام، إلى 
شغ  "لغج  الظعدئ:  ترضئ  زسغط  الشظعحغ  راحــث 
برظاطةظا تطئغص الحرغسئ، شأولعغاظا عغ إصاطئ ظزام 
دغمصراذغ تصغصغ غدمظ الترغات لةمغع المعاذظغظ 

طظ دون تمغغج سطى أي أجاس".
تعاشصّغئ  ائاقشغئ  تضعطات  تحضغض  سطى  اإلخرار  إن 
اإلجقم  وإصاطئ  اإلجقم  تمبغض  سغ  تثَّ أتجاب  بغظ 
والتضط به طع صعى سطماظغئ تسائر تضط اإلجقم تثّطفًا 
ورجسغئ عع طظ باب تروغب ظمعذج أو تّغار "اإلجقم 
سطى  عغمظاه  وشرض  تسعغصه  بات  الثي  المساثل" 

الساتئ اإلجقطغئ غاغئ غربغئ طسطظئ سطى المف.
وطظ بط شإن تجاوج اإلجقم والسطماظغئ غسظغ بخفئ 
وطفاعغط  اإلجقم  وأشضار  اإلجقم  تسطغض  طئاحرة 
اإلجقم وظمط سغح اإلجقم. تاى إن طا غآخث طظه 
والسئادات  الحثخغئ  ضافتعال  المةاقت  أضغص  شغ 
إظما غأتغ طظ باب الترغئ الحثخغئ الاغ تظئبص سظ 
أتضاطًا  ضعظعا  ولغج  السطماظغ  الشرب  ظزر  وجعئ 

حرسغئ غفرضعا اإلجقم.
إن اساماد التضعطئ اقئاقشغئ ضظمعذج غفدغ سمطغاً إلى 
خرف افطئ بسغثًا سظ المبال المططعب، شإتقل إجقم 
حضطغ غعثئ طظ غطغان افطئ وغظفج رغئاتعا وغفصثعا 
أن  غمضظ  طا  جض  عع  عثا  بأن  وغععمعا  تماجاعا، 
غصثطه اإلجقم، طا غسظغ الاتاغض سطى طحاسر الظاس طع 
اجامرار الظزط العضسغئ ضما عغ ببعب إجقطغ، ظاعغك 
سظ اتامال ارتثاده إلى الخعرة السطماظغئ الخرشئ قتصًا 
بثرغسئ إخفاق المحروع اإلجقطغ. وشغ تصغصئ افطر 
راجع  غجسمعن  طا  وسضج  الغعم  التاخض  الفحض  شإن 
بافجاس إلى جغاجئ اقئاقف المسمعم، وعغ خطط 
لقجقم بشغره طظ افشضار والمسالةات. شاإلجقم طئثأ 
صائط بثاته والثطط غفصثه خئشاه، وبالاالغ ق غضعن 
المحروع إجقطغاً، وق غمضظ تظسغإ الفحض لمحروع 
والظماذج  المظاعب  عثه  فختاب  الفحض  بض  اإلجقم 

 اقئاقشغئ الاعاشصّغئ

الظثاء والظعدئ بني الئتث سظ الطقق 
بالاعاشص واقلاجام 

رتطئ طظ الائسّغئ والاثّطغ سظ املئثئّغئ

أسطظ الرئغج الاعظسغ الئاجغ صائث السئسغ شغ تعار 
بّبه تطفجغعن التعار الاعظسغ غعم ٢٤ أغطعل/جئامئر 
جظعات   ٥ طظث  الصائط  السغاجغ  الاعاشص  أن   ٢٠١٨

بغظه وبغظ ترضئ الظعدئ اظاعى بططإ طظعا.
صررظا  الفارط  افجئعع  "طظث  السئسغ:  صــال  ضما 
اقظصطاع بططإ طظ الظعدئ... عغ ترغث الاعاشص طع 
التضعطئ الاغ غرأجعا غعجش الحاعث... السقصات بغظ 

الئاجغ صائث السئسغ والظعدئ اظصطسئ".
وتابع السئسغ: "لط غسث عظاك تعاشص لطاعاخض بغظ 
الئاجغ والظعدئ، بسسغ طظعا، الظعدئ ظفدئ غثعا 
غضعن  اهللا  حاء  إن  آخر،  ذرغصا  واخاارت  الئاجغ  طظ 

طعشصًا، لضظ ق أظظ ذلك".
الظعدئ  ترضئ  أسطظئ  السئسغ  خطاب  طع  وتفاسًق 
شغ بقغ إسقطغ لعا غعم ٢٥ أغطعل/جئامئر ٢٠١٨ 
الةمععرغئ...  رئغج  طع  الاعاشص  بمسار  "الاجاطعا 
وأن خغار الاعاشص غسعد له الفدض شغ ظسب اقجابظاء 
بقدظا  قجاصرار  المبطى  افرضّغئ  وغئصى  الاعظسغ 
العذظغئ  المسآولغئ  ضظش  شغ  اقخــاــقف  وإدارة 

واقتارام المائادل".
وجعات  شغ  "اقخاقف  أن  الظعدئ  ترضئ  أضثت  ضما 
الظزر تعل سثد طظ الصداغا الاغ تسغحعا الئقد وشغ 
الظعدئ  تظضر  غسظغ  ق  التضعطغ  اقجاصرار  طصثطاعا 
لطسقصئ الماغظئ الاغ تربطظا بفثاطئ رئغج الةمععرغئ، 
بض عع طظ خمغط التغاة الثغمصراذغئ وطظ طاططئات 
اقصاخادغئ  الاتثغات  وجساطئ  المرتطئ  ــئ  دص

واقجاماسغئ الاغ تحشض الرأي السام العذظغ".
صاغث  الئاجغ  بغظ  سثطه  طظ  الاعاشص  اظاعاء  إن 
جسغ  ورائه  طظ  غثفغ  الشظعحغ،  وراحث  السئسغ 
الطرشغظ إلبراز طا الاجاطا به لطةعات الشربغئ الراسغئ 
لعثا الاعاشص، وإبراز أن ضًق طظعما طا زال سطى السعث 
وغاةّطى  بالمغباق،  أخّض  طظ  عع  اآلخر  الطرف  ولضظ 
أن  سطى  تعاره  شغ  السئسغ  تأضغث  شغ  خاخئ  عثا 
الظعدئ  إن  تغظ  شغ  الظعدئ  طظ  بططإ  اقظصطاع 

تظفغ صطسًا ذلك بض وتطاجم بمسار الاعاشص.
تعظج  شغ  الغعم  التاضمئ  السغاجغئ  افتــجاب  إن 
تّث  سطى  الضئغر،  المسآول  إلرضاء  ظعارًا،  لغًق  تسمض 
سطى  ذلك  ضان  ولع  طعّدته  وضسإ  السئسغ،  صعل 
افتجاب  شعثه  وطفاعغط،  طئثأ  طظ  تائظاه  طا  تساب 
الشرب  وأشضار  الشرب  طظزعر  طظ  إق  التضط  ترى  ق 
وق ترى جئغق لطعخعل لطتضط إق بالامسح والاثلض 
غثي  بغظ  والثدعع  والثظعع  السفارات  أسااب  سطى 
ضخظثوق  اقجاسمارغئ  الثولغئ  المالغئ  المآجسات 

الظصث الثولغ والئظك الثولغ.
إن إخرار ترضئ الظعدئ سطى اقلاجام بسغاجئ الاعاشص 
طع عثه افتجاب السطماظغئ وإخرارعا بالثخعل طسعا 
أذروتاتعا  شغ  طسعا  والاماعغ  التضط  وطحارضاعا 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طمثوح بعسجغجـ 

صاظعن الدمان اقجاماسغ ُحّرع لثثطئ
السططئ وجرصئ أطعال الظاس وإشصارعط

أسطظئ السططئ الفطسطغظغئ سظ سجطعا تطئغص صاظعن 
شاسالئ  الصادم،  الحعر  طططع  اقجاماسغ  الدمان 
الراشدئ  المسغرات  وخرجئ  المسارضئ  افخعات 
زالئ  وطا  الصاظعن  ضث  اقتاةاجات  وتساظمئ 
السططئ طخرًة سطى تطئغصه، شما عع صاظعن الدمان 
اقجاماسغ عثا؟ وطظ أغظ جاء؟ ولماذا تخر السططئ 
رغط  اقتاةاجات  عثه  ولماذا  بالصعة؟  شرضه  سطى 
أن السططئ تّثسغ أن عثا الصاظعن عع إظةاز تارغثغ 
طخطتئ طظ  وشغ  الضادتئ؟  والطئصئ  لطسمال  واظتغاز 
غخإ عثا الصاظعن وطظ عغ الةعئ المسافغثة طظه؟ 

وطا عع أخطر حغء شغ عثا الصاظعن؟
صاظعن الدمان اقجاماسغ شغ افخض عع صاظعن وضع 
المظفسئ  جسض  الثي  الرأجمالغ  الظزام  سغعب  لارصغع 
والصغمئ المادغئ أجاس ضض حغء وجسض رساغئ الحآون 
وشص عثه الظزرة، واإلظسان بطئغساه بسث جظٍّ طسغظئ 
الصغام  غساطغع  ق  طسغظ  طرض  أو  إخابئ  ظاغةئ  أو 
بالسمض واإلظااج شغخئح حثخا ق صغمئ له تسإ الظزرة 
الرأجمالغئ، طما جئإ لعا طحضطئ تسإ ظزرتعا شق 
عغ صادرة سطى الاثطص طظه بعخفه سالئ وق عغ ترغث 
اإلظفاق سطغه شاثسر المال، شةاء عثا الصاظعن لطاساطض 
طع عثه الفؤئ طظ الظاس ورساغئ حآوظعط طظ صئض 
طآجسئ تةمع أطعال المحارضغظ والسمال خقل شارة 
سمطعط لاظفص سطغعط سظث الحغثعخئ أو اإلخابئ "رساغئ 
الثشع المسئص". أطا شغ اإلجقم شعظالك أتضام حرسغئ 
تظزط الظفصئ سطى عثه الفؤئ طمظ تةإ سطغعط الظفصئ 
إن ضاظعا صادرغظ، طبض إظفاق افبظاء سطى آبائعط شإن 
لط غعجث طظ تةإ سطغه الظفصئ أو ضان غغر صادر اظاصض 
وجعب الظفصئ إلى الثولئ، أطا الاأطغظ شق تاجئ له فن 

الثولئ ططجطئ باعشغر الاطئغإ لرساغاعا جمغسا.
لماذا تخر السططئ سطى عثا الصاظعن رغط اقتاةاجات 

والمسغرات الراشدئ له؟
ذلك فن السططئ لط غعجثعا اقجاسمار لرساغئ حآون 
أعض شطسطغظ، وإظما لاظفغث أجظثات جغاجغئ لاخفغئ 
صدغئ شطسطغظ، وعع طا غةسض السططئ تسمض جاعثة 
لطاثطص صثر اإلطضان طظ أي الاجام تةاه أعض شطسطغظ 
المتااج  إسالئ  طبض  طظ  الحآون،  رساغئ  تتئ  غظثرج 
والمسثم وطظ طبض الاطئغإ، وصث وجثت السططئ شغ 
عثا الصاظعن ضالاعا تغث جعف تظصض عثه المسآولغات 
رساغئ  "طآجسئ  الدمان  طآجسئ  إلى  السططئ  طظ 
السئإ  سظ  أعمغئ  غصض  ق  آخر  وأطر  المسئص".  الثشع 
افول عع أن عثه المآجسئ جعف تةمع أطعاق ذائطئ 
تغث غصثر سثد طظ جغةئرون سطى المحارضئ شغ عثه 
المآجسئ بأضبر طظ ططغعن حثص، ولع شرضظا أظعط 
ططغعن وبماعجط دخض ٧٠٠ دوقر شغ الحعر شإن أول 
حعر جعف تةمع عثه المآجسئ طا غصرب ٥٠ ططغعن 
طظ  دوقر  ططغعن   ٧٠ غصارب  وطا  السمال  طظ  دوقر 
أختاب السمض، أي طا طةمعسه ١٢٠ ططغعن دوقر شغ 
أول حعر شصط، ولطسطط شإن أول راتإ جعف غثشع بسث 
تطئغص الصاظعن جغضعن بسث سحر جظغظ، أي أن عثا 
الصاظعن غةظغ لطسططئ أطعاق ذائطئ وبروة ق تظدإ 
المرتجصئ،  وإبصاء  الثطط  وحراء  وجرصاعا  قجابمارعا 
ضض  رغط  تطئغصه  سطى  السططئ  إخرار  غفسر  طا  وعع 

اقتاةاجات وافخعات المسارضئ.
عغ  صاظعظعا  بتسإ  المآجسئ  عثه  إن  غصال  وق 
طآجسئ طساصطئ وق تثخض أطعالعا خجغظئ السططئ، 
شعثا تثلغج وخثاع غضثبه العاصع، شالسططئ تسغطر 
سطى عثه المآجسئ طظ خقل السغطرة سطى طةطج 

إدارتعا الثي غرأجه وزغر السمض وغخادق سطى بصغئ 
أسدائه طةطج العزراء.

لماذا عثا اقساراض طظ أعض شطسطغظ سطى الصاظعن 
رغط أن السططئ تّثسغ أظه لثثطاعط وتماغئ أطعالعط؟

ضبرُة  ضاعطعط  أبصطئ  صث  المئارضئ  افرض  أعض  إن   -
لغضعن  الصاظعن  عثا  شةاء  السططئ  صئض  طظ  الدرائإ 
بفسض  اظتظى  الثي  الظاس  ظعر  تصخط  الاغ  الصحئ 
الدرائإ والةمارك؛ تغث غصعم الصاظعن سطى اصاطاع 
٧,٢٪ طظ راتإ الساطض طما أبار غدإ الساطض الثي غضاد 
غضفغه الراتإ دون اصاطاع، وأغداً غظص الصاظعن سطى 
أن غثشع خاتإ السمض ١٠,٩٪ سظ ضض ساطض وعع إذا طا 
أضغش لطدرائإ افخرى الاغ غثشسعا أختاب المخاظع 
والمحارغع الاغ تحشض السمال شإظه غمبض التال الاغ سئر 
سظعا أتث أختاب عثه المحارغع بالصعل "جعف ظشطص 
ولسان  لطسططئ"  لظسطمعا  المفاتغح  وظةمع  المخاظع 

تاله غصعل لصث أخئتئ عثه المخاظع تسمض لطسططئ!
إذا  لطحثص  الصاظعن  عثا  غعشره  الثي  الراتإ  إن   -
ضأن  الخسئئ،  حروذه  تتصغص  بسث  الراتإ  اجاتص 
الساغظ  جظ  وبطس  ساطا   ١٥ لمثة  طحارضًا  غضعن 
طدروب   ٪٢) الاالغئ  المسادلئ  خقل  طظ  جغضعن 
بسثد السظعات طدروب بماعجط آخر بقبئ رواتإ) 
أدظى  لاعشغر  غضفغ  ق  جثغش  راتإ  عع  والظاتب 
حسار  اقتاةاجات  شغ  رشع  وصث  التغاة،  طاططئات 

"الدمان لقشصار، غسصط غسصط الدمان".
لعثا  - إن أعض شطسطغظ ق غصئطعن بالسططئ ضاطظاً 
الخظثوق، شالسططئ بظزر أعض شطسطغظ ق ضاطظ لعا 
بض عغ تمبض الةعئ الاغ تسرق وتظعإ الحسإ، وصث 

عافعا شغ اقتاةاجات "عّغ عّغ حطئ تراطغئ".
طظ  ظابع  الصاظعن  عثا  سطى  اقساراض  أن  والثقخئ 
إدراك أعض شطسطغظ لثطعرته وأظه غعثف إلى جرصئ 
اقجابمار  طسمى  تتئ  لطثارج  وتخثغرعا  أطعالعط 
الثارجغ، وطا حسارات السططئ وتروغةعا لطصاظعن سطى 
أظه إظةاز تارغثغ لثثطئ السمال إق دسابئ جمةئ سطى 

أظاس شصثوا بصاعط شغ السططئ وطحارغسعا.
شغ طخطتئ طظ غخإ عثا الصاظعن وطظ المسافغث طظه؟

طظ خقل طا جئص وطعاد الصاظعن افخرى الاغ ق غاسع 
المصام لثضرعا غائغظ أن الةعئ العتغثة المسافغثة طظ 
الصاظعن عغ السططئ سئر طآجسئ الدمان اقجاماسغ 
طةطج  خقل  طظ  سطغعا  السغطرة  ضمظئ  الاغ 
إدارتعا، وضثلك رجاقت السططئ وتفظئ الرأجمالغغظ 
السططئ  غساسثون  الثغظ  السمان)  (الصطط  الضئار 

وغحارضعظعا جرصاعا وعط طظعا وعغ طظعط.
أخطر طا شغ الصاظعن:

أظه ترام حرساً؛ شالسططئ ترغث أن تأخث أطعال الظاس 
 ٍ ِل ْ لُّ َماُل اْمِرٍئ ُم ِ بالشخإ والرجعل  غصعل: «َال َ
ُه»، وطظ بط غاط اجابمار عثا المال  ِب َنْفٍس ِمْ ِ ِإالَّ ِ
شغ المآجسات الربعغئ طا غساةطإ غدإ اهللا والسغاذ 
َ وََذُروا َما بَِقَي ِمَن الّرَِبا  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا اّيَُقوا اّبَ

َ
باهللا ﴿يَا ك

 ِ َذنُوا بَِحْرٍب ّمَِن اّبَ
ْ
ْؤِمنِيَن  َفإِن لَّْم َيْفَعلُوا َفأ إِن ُكنُتم ّمُ

َيْظلُِموَن  َال  ْموَالُِكْم 
َ
أ رُُءوُس  َفلَُكْم  تُبُْتْم  َوإِن  َورَُسولِِه 

غثحى  طظ  ضض  السططئ  تةئر  وبثلك  ُيْظلَُموَن﴾  َوَال 
واتثًا شغ تساب ربعي  اهللا وغرشخ أن غدع درعماً 
أن غضعن له طال غحشض شغ المآجسات الربعغئ وأن 
تطسط شاات عثا المال الثي اجابمرته شغ الربا لطظاس 

 بسث شارة طظ الجطظ!! شتسئظا اهللا وظسط العضغض
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض 

شطسطغظ المئارضئ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*ـ 

طا شاأ الظزام شغ افردن غقتص حئاب تجب الاترغر 
المرابط،  الئطث  عثا  شغ  التص  دساة  طظ  وغغرعط 
طا  خقل  طظ  ظالمئ،  خعرغئ  بمتاضمات  لعط  وغضغث 
أتضاطعا  تضعن  والاغ  الثولئ  أطظ  طتضمئ  غسمغه 
طصررًة طسئصا طظ دائرة الزطط والزقم شغ الةظثوغض 
بالخراع  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  دساة  بمتاربئ 
الفضري والضفاح السغاجغ، وإضاشئ الاعط الئاذطئ الاغ 
ق أجاس لعا طظ طبض الاترغخ سطى تصعغخ ظزام 
شتسإ  الاترغر  لتجب  اقظاماء  أن  رأت  سظثطا  التضط 
ودساته،  اإلجقم  سطى  تصثعط  غطغض  تحفغ  ق  تعمئ 
 ٢٠١٨/١٠/٢٤ افربساء  غعم  خئاح  تضمئ  شصث 
السالط  طساخط  افجااذ  سطى  الثولئ  أطظ  طتضمئ 

والمساصض طظث طا غجغث سظ سحرة أحعر بالسةظ بقث جظعات ق لحغء إق أن غصعل اهللا ربغ بضض طا تتمض 
عثه الضطمئ طظ طساظغ الربعبغئ. وإزاء عثه الةرغمئ الظضراء صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
افردن شغ بغان ختفغ: "وإظظا شغ تجب الاترغر، وضما غسطط الصاخغ والثاظغ، أن طبض عثه افتضام الةائرة 
الزالمئ شغ الخث سظ جئغض اهللا لظ تبظغظا سظ طعاخطئ الطغض بالظعار لطسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة، شتسئظا اهللا وظسط العضغض واهللا أضئر سطى الزالمغظ".

محكمة أمن النظام في األردن
تصدر حكمها الجائر على األستاذ معتصم السالم

١٤٤٠عـ،  خفر   ٤ السئئ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
٢٠١٨/١٠/١٣م) خئرا جاء شغه: "غادر الصج افطرغضغ 
أظثرو بروظسعن طساء الةمسئ ترضغا، طاعجعا إلى ألماظغا 
سصإ إذقق الصداء الارضغ جراته بسث طتاضماه باعط 
إرعابغئ".  طظزمات  باجط  جرائط  وارتضاب  "الاةسج 
وذضرت وضالئ "افظاضعل" أظه غادر ترضغا تراشصه زوجاه 
وتط  إزطغر.  شغ  طظثرغج"  "سثظان  ططار  طظ  ظعرغظ 
تعصغش بروظسعن شغ ٩ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦، 
لخالح  جرائط  وارتضاب  "الاةسج  باعط  وتعضط 
وتضط  الضردجااظغ"،  السمال  و"تجب  "غعلظ"  طظزمئ 

سطغه بالسةظ لـ٣ أسعام وحعر و١٥ غعطا".
: عا صث أجثل أردوغان الساار سطى طسرتغئ الصج افطرغضغ أظثرو بروظسعن طساشق الدةغب 
اإلسقطغ والخثإ السغاجغ شغ ترضغا والسالط تعل اخافاء الختفغ السسعدي جمال خاحصةغ، وسطغه 
أخثره  جآال  جعاب  شغ  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  وأطغره  الاترغر  تجب  خثق  ظصعل: 
شغ البالث والسحرغظ طظ آب/أغسطج ٢٠١٨، تغث جاء شغه: "وعضثا شإنَّ افزطئ المالغئ بغظ أطرغضا 
إرضاء  شغ  افطرغضغ  الرئغج  ورغئئ  بروظسعن،  الصج  صدغئ  ظااج  وضأظعا  ظاعرعا  شغ  تئثو  وترضغا 
الضعظشرس  اظاثابات  سطى  شصط  صطغطئ  حععر  صئض  اقظاثابغئ  صاسثته  طظ  افخعلغ  المسغتغ  الصطاع 
افجئاب  سطى  الاشطغئ  أجض  طظ  اجُاثثطئ  بروظسعن  الصج  صدغئ  أنَّ  شعغ  التصغصئ  أطا  الظخفغئ. 
وصال  أوروبا".  لدرب  الماتثة  العقغات  ُتشّثغعا  جغاجغئ  أزطئ  وعغ  الارضغئ  الطغرة  قظعغار  التصغصغئ 
وأطرغضا،  ترضغا  بغظ  عادئئ  افطعر  وضاظئ  جظاغظ  ظتع  اساصاله  سطى  طدى  شصث  الصسغج  "أطا  أغدًا: 
بالاأبغر  غساسث  وأطرغضا  ترضغا  بغظ  الاعتُّر  طظ  جع  إلغةاد  وأغدًا  اظاثابغ،  لشرض  تراطإ  أبرزه  واآلن 
شغ افجعاق المالغئ، شعع سظخر طساسث شغ عثه الدةئ ولغج أخغًق، ولثلك شسظثطا غضافغ بما تثث 
لطغعرو، والماعصع أن ق غطعل... شسغاط تسطغط ذلك الصسغج إلى أطرغضا طع تفر طاء العجه فردوغان 
تطعل  أن  الماعصع  طظ  شطغج  أطرغضا  شطك  شغ  غثور  أردوغان  إنَّ  "وتغث  وصال:  تفر!".  دون  تاى  أو 
ضما  صاضغئ  ضربئ  غضظ  لط  وإن  تاى  الغعرو  شغ  تثث  الثي  باقظثفاض  تراطإ  اضافى  إذا  بض  افزطئ، 
ضان غأطض، وضأنَّ عثا لغج بسغثًا... شسظثعا ضما بثأ تراطإ افزطئ شعع جغظعغعا بحغء طظ تفر طاء 

العجه فردوغان أو دون حغء...".

إطالق سراح الجاسوس األمريكي القس أندرو برونسون 
وفراسة حزب التحرير
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