
شغ  جمغساً  لطمسطمغظ  ساطئ  رئاجئ  عغ  الثقشئ 
الثسعة  وتمض  اإلجقطغ،  الحرع  أتضام  إلصاطئ  الثظغا 
شاإلطاطئ  اإلطاطئ،  سغظعا  وعغ  السالط،  إلى  اإلجقطغئ 
والثقشئ بمسظى واتث. وصث وردت افتادغث الختغتئ 
طظعما  في  غرد  ولط  واتث،  بمسظى  الضطماغظ  بعاتغظ 
طسظى غثالش طسظى افخرى شغ أي ظص حرسغ، أي ق 
الظخعص  وتثعما  فظعما  السّظئ  شغ  وق  الضااب  شغ 
اإلطاطئ  أي  الطفر  عثا  غطاجم  أن  غةإ  وق  الحرسغئ. 
أو الثقشئ، وإظما غطاجم طثلعله. وإصاطئ خطغفئ شرض 
سطى المسطمغظ ضاشئ شغ جمغع أصطار السالط. والصغام 
به ضالصغام بأي شرض طظ الفروض الاغ شرضعا اهللا 
سطى المسطمغظ عع أطر طتاط ق تثغغر شغه وق ععادة 
أضئر  طظ  طسخغئ  به  الصغام  شغ  والاصخغر  حأظه،  شغ 
المساخغ غسثب اهللا سطغعا أحث السثاب. والثلغض سطى 
الضااب  ضاشئ:  المسطمغظ  سطى  الثطغفئ  إصاطئ  وجعب 
والسظئ وإجماع الختابئ... والصسعد سظ إصاطئ خطغفئ 
لطمسطمغظ طسخغئ طظ أضئر المساخغ فظعا صسعد سظ 
الصغام بفرض طظ أعط شروض اإلجقم، وغاعصش سطغه 
اإلجقم  وجعد  سطغه  غاعصش  بض  الثغظ،  أتضام  إصاطئ 
إبمًا  آبمعن  جمغساً  شالمسطمعن  التغاة.  طسارك  شغ 
ضئغرًا شغ صسعدعط سظ إصاطئ خطغفئ لطمسطمغظ. شإن 
أجمسعا سطى عثا الصسعد ضان اإلبط سطى ضض شرد طظعط 
شغ جمغع أصطار المسمعرة. وإن صام بسخ المسطمغظ 
بالسمض إلصاطئ خطغفئ ولط غصط بسدعط اآلخر شإن اإلبط 
غسصط سظ الثغظ صاطعا غسمطعن إلصاطئ الثطغفئ وغئصى 
اقحاشال  فن  الثطغفئ.  غصعم  تاى  سطغعط  الفرض 
إصاطاه  تأخغر  سطى  اإلبط  غسصط  الفرض  بإصاطئ 
به،  بالصغام  لاطئسه  به،  الصغام  سثم  وسطى  وصاه  سظ 
وقجاضراعه بما غصعره سظ إظةاز الصغام به. أطا الثغظ 
لط غاطئسعا بالسمض إلصاطئ الفرض شإن اإلبط بسث بقبئ 
أغام طظ ذعاب الثطغفئ إلى غعم ظخإ الثطغفئ غئصى 
ولط غصعطعا  سطغعط، فن اهللا صث أوجإ سطغعط شرضاً 
به ولط غاطئسعا بافسمال الاغ طظ حأظعا أن تصغمه، 
ولثلك اجاتصعا اإلبط شاجاتصعا سثاب اهللا وخجغه شغ 
الثظغا واآلخرة. واجاتصاصعط اإلبط سطى صسعدعط سظ 
إصاطئ خطغفئ أو سظ افسمال الاغ طظ حأظعا أن تصغمه، 
ظاعر خرغح شغ اجاتصاق المسطط السثاب سطى ترضه 
أي شرض طظ الفروض الاغ شرضعا اهللا سطغه، ق جغما 
الفرض الثي به تظفث الفروض، وتصام أتضام الثغظ، 
شغ  السطغا  عغ  اهللا  ضطمئ  وتخئح  اإلجقم،  أطر  وغسطع 
ق  شإظه  وسطغه  السالط.  أظتاء  جائر  وشغ  اإلجقم،  بقد 
سظ  الصسعد  شغ  افرض  وجه  سطى  لمسطط  سثر  غعجث 
وعع  أق  الثغظ  إلصاطئ  سطغعط  اهللا  شرضه  بما  الصغام 
افرض  تثطع  تغظ  لطمسطمغظ  خطغفئ  إلصاطئ  السمض 
تثود  غصغط  طظ  شغعا  غعجث  ق  وتغظ  الثقشئ،  طظ 
الثغظ،  أتضام  غصغط  طظ  وق  اهللا،  ترطات  لتفر  اهللا 
وغةمع حمض جماسئ المسطمغظ تتئ راغئ ق إله إقّ اهللا 
رخخئ  أغئ  اإلجقم  شغ  تعجث  وق  اهللا.  رجعل  طتمث 
به...  ُغصام  تاى  الفرض  بعثا  الصغام  سظ  الصسعد  شغ 
سطغعط،  تةإ  وق  المسطمغظ  لشغر  الئغسئ  شغ  تص  وق 
فظعا بغسئ سطى اإلجقم وسطى ضااب اهللا وجظئ رجعل 
اهللا، وعغ تصادغ اإلغمان باإلجقم وبالضااب والسظئ. 
وغغر المسطمغظ ق غةعز أن غضعظعا شغ التضط، وق أن 
المسطمغظ،  سطى  لعط  جئغض  ق  فظه  التاضط،  غظاثئعا 

وفظه ق طتض لعط شغ الئغسئ.
سظ ضاغإ "الثقشئ" وعع طظ طظحعرات تجب الاترغر

شغ  شالمطئع  المئارضئ،  افرض  صدغئ  لتض  ضأجاس 
شغ  عما  الثولاغظ  تض  لائظغ  دسعته  سئر  أو  السطظ 
تضام  به  غظادي  الثي  الثولاغظ  شتض  جعاء،  الثغاظئ 
المسطمغظ والسططئ الفطسطغظغئ، أو المئادرة السربغئ 
وتفرغط  خغاظئ  طظ  ذاتعا  لطظاغةئ  غصعد  الثغاظغئ، 
وتظازل سظ جض افرض المئارضئ طصابض دوغطئ عجغطئ 
والاظضغض  غععد  ضغان  تماغئ  وظغفاعا  العرق  سطى 
ذعسا  لاعةغرعط  سطغعط  والادغغص  شطسطغظ  بأعض 
أو تطعغسعط بصاشغا لضغ ق غحضطعا سائصا أطام ضغان 
غععد وطساصئطه شغ سغح آطظ سطى افرض المئارضئ 
غطرتعا  الاغ  اقجاسمارغئ  التطعل  لضاشئ  ضعثف 
افطئ  رصاب  سطى  الماسططئ  أدواته  وتظفثعا  الشرب 
اإلجقطغئ طظ أظزمئ وترضات وعغؤات تظخطئ طظ 

افطئ وق تمبض شغ التصغصئ إق ظفسعا.
ق  المسطمغظ  تضام  ضسائر  عط  اإلطارات  تضام  إن 
سئر  لطحغطان  باسععا  الاغ  أظفسعط  إق  غمبطعن 
سمالاعط فطرغضا والمساسمرغظ الشربغغظ، وتطئغسعط 
طع ضغان غععد عع تطئغع الثادم طع جغثه، وافطئ 
طظه براء. شافطئ الاغ غسضظعا الصرآن الضرغط وجعرة 
اإلجراء ق ترى إق تترغر شطسطغظ تق لصدغئ افرض 
المئارضئ، تق حرسغا ساحاه شغ تطغظ سظثطا ضظج 
وجاسغحه  الخطغئغغظ،  افغعبغ  الثغظ  خقح  الئطض 
واصسا سظثطا تظافخ جغعش افطئ وتجطةر طظ جثغث 
لارشع راغئ اإلجقم سطى أجعار الصثس وربعع افرض 
المئارضئ وتصاطع ضغان غععد طرة واتثة ولفبث شغ 
تثث غحفغ خثور المآطظغظ وغسغث السجة والمضاظئ 
الصادة  أجماء  وغتفر  اإلجقطغئ  لفطئ  المرطعصئ 

المتررغظ شغ تارغت افطئ.

لئظان طا بسث اقظفةار
ضغاٌع لطثطاء واجامرار لطسمقء

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: المعظثس طةثي سطغ
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إظه ق شرق بغظ الاظازل سظ تغفا وسضا وبغظ الاظازل 
اقتاقل  طع  بسقم  شرق  وق  والثطغض،  الصثس  سظ 
طمجصئ  ضظاعظات  شغ  أو  جشراشغًا  طاعاخطئ  دولئ  شغ 
سظ  غاظازل  طظ  بغظ  اخاقف  غعجث  وق  طحرذطئ، 
٧٨٪ أو ٨٢٪ طظ شطسطغظ، شالاظازل سظ حئر واتث 
طظعا عع خغاظئ. شفطسطغظ ضطعا إجقطغئ طظ بترعا 
إلى ظعرعا، وطا طظ تض لعا إق تترغرعا ضاططئ وخطع 
ضغان غععد طظ جثوره، أطا طحارغع الثل والععان؛ 
طحارغع الاطئغع طع ضغان غععد والسغح شغ دوغطئ 
هللا  خغاظئ  شعغ  أطظه  ولتفر  وخاغاه  تتئ  عجغطئ 

ورجعله والمآطظغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- اظاثابات طةطج الحغعخ المخري باب جثغث لطفساد  ...٢
- عض خرج التعبغعن بالغمظ طظ تتئ العخاغئ افجظئغئ؟ ...٢
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- الاعتر شغ حرق الماعجط افجئاب والتطعل ...٤

- الخراسات السغاجغئ شغ تعظج شخض طظ شخعل خثطئ 
   المساسمر وإظضاء شغ جراح افطئ ...٤
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ضطمئ السثد

طع خثور السثد ٣٠٠ طظ جرغثة الراغئ - سسى اهللا 
أن غئطشعا افلش، وصث أسج اهللا دغظه وسئاده الساططغظ 
- غضعن صث طر سطى اظفةار بغروت الضاربغ أجئعسغظ، 
شغ  لئظان،  صداغا  طظ  ضبغٌر  عع  ضما  التثث،  لغثخض 
تائغظ  أن  دون  والاسعغش،  والفساد  الدغاع  غغاعإ 
الطئصئ  طثبح  سطى  افبرغاء  دطاء  شادغع  تصغصئ، 
تثرج  أن  تساطغع  زالئ  طا  الاغ  الفاجثة،  السغاجغئ 
لقسقم - بق تغاٍء - طاتثبًئ طخرتًئ! ولع ضان عثا 
افطر شغ طظزعطئ تتارم اإلظسان، وتخعن دطه وطاله 
غتاضمعن،  السةعن  شغ  الغعم  عآقء  لضان  وسرضه، 

شغظال الفاجث الزالط ججاء طا اصارشئ غثاه.
غمضظ رواغئ المحعث شغ الظصاط الاالغئ:

- وخض الرئغج الفرظسغ طاضرون شغ ٢٠٢٠/٨/٦م، 
وظجل بغظ الظاس، ضأظه تاضط لئظان، خاذئعط بالاشغغر 
سطى طساعى طغباصغ، وأن لئظان بتاجئ لسصث جغاجغ 
الاصى  تغث  ذلك،  خقف  تخرشاته  ضاظئ  بط  جثغث! 
بالطئصئ السغاجغئ ذاتعا، بض بصادة أتجابعا، وتبعط 
سطى البصئ بئسدعط، وظئث خقشاتعط اقجاراتغةغئ ضما 
جماعا، والسمض سطى إخقح الفساد ق جغما شغ صطاع 
الثثطات. وضأن المحضطئ عغ شغ الثثطات، ولغسئ شغ 
عآقء الفاجثغظ أس الئقء، الثغظ اجامع بعط. وخرج 
طظ لصائعط ططالئاً بتضعطئ وتثة وذظغئ، وإْن بامبغض 

غغر بارز لتجب إغران شغ لئظان.
- سصإ عثه الجغارة، تعاخض رئغج أطرغضا تراطإ طع 
لغاخض  زغارته،  طةرغات  سطى  أذطسه  الثي  طاضرون، 
بسثعا تراطإ بالرئغج الطئظاظغ طغحال سعن، طآضثًا 
دسمه، وتدعره المآتمر الثولغ لمساسثة لئظان الثي 
دسا إلغه طاضرون، شعع غثسط رأس جمععرغئ الفساد 

شغ لئظان، وَغِسُث بالثسط شغ طآتمر دسط لئظان.
- بط وخض دغفغث عغض ظائإ وزغر الثارجغئ افطرغضغئ 
إلى  ظجول  ذاته؛  وبالسغظارغع  ٢٠٢٠/٨/١٣م،  شغ 
الحارع، بط لصاء بالطئصئ السغاجغئ سغظعا، ططالئاً إغاعا 
بتضعطئ، لضظ بخغاغٍئ أخرى، عغ تضعطئ تغادغئ، طما 
غسظغ طساصطغظ، والثي غآدي إلى تصطغص وجعد تجب 

إغران شغ التضعطئ ولع بحضضٍّ ظاعري.
الفرظسغ  افطرغضغ  الاظسغص  ذئغسئ  ُغزعر  وعثا   -
شغ المحعث السغاجغ الطئظاظغ، أو طا ُغرى طظ تظاغط 
أطرغضغ شرظسغ، شإن طا غثشع أطرغضا لثلك، لغج صثرة 
شرظسا سطى الخراع شغ لئظان، شعغ ق تمطك تطك الصثرة 
التصغصغئ سطى افرض، بض عع أن طا تططئه شرظسا طظ 
تصطغص ظععر تجب إغران شغ المحعث لمخطتاعا، عع 
طاظاجٌإ - شغ المرتطئ التالغئ - طع المسسى افطرغضغ 
شغ  تاخٌض  وعثا  المظطصئ،  شغ  إغران  ظفعذ  لاصطغص 
أي  غئثو،  طا  سطى  لئظان  إلى  وطماث  والسراق،  جعرغا 
تةمغث أذرع إغران السسضرغئ، وخعقً إلى تعصغع اقتفاق 
الظعوي أتادي الةاظإ طع أطرغضا، شغ طسسًى أطرغضغ 
إلى طجغٍث طظ اإلخداع إلغران، ولظ تسمح أطرغضا بأضبر 

طظ ذلك لفرظسا وغغرعا.
غاسط  ق  الثولغئ  الظاتغئ  طظ  السغاجغ  شالمحعث   -
بالخراع سطى لئظان، شالطرف افصعى شغ لئظان عع أطرغضا، 
وتتاول أوروبا وبثاخٍئ شرظسا التخعل سطى طجغٍث طظ 
المضاسئات، ق جغما أن طظطصئ حرق الماعجط تطفع 
سطى بروٍة عائطٍئ طظ الشاز الطئغسغ تخض إلى ترغطغعظات 

افطاار المضسئئ.
الصطع  طحعث  إلى  غظصطظا  عثا  شإن  واجاطرادًا؛   -  
الئترغئ السسضرغئ، الاغ خارت تخض إلى صرب حعاذأ 
لئظان، صطٌع شرظسغئ وبرغطاظغئ، طا أوعط بسدعط أظعا 
الثي  بالخراع  تاسطص  أظعا  افرجح  ولضظ  لئظان،  فجض 
شغ  الشاز  سظ  الاظصغإ  بحأن  جاخٍظ،  خفغحٍ  سطى  عع 
الثول  بغظ  باقتاضاك  تمبض  والثي  الماعجط،  حرق 
....... الاامئ سطى الخفح ٣
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سطى  غععد  وضغان  الماتثة  السربغئ  اإلطارات  اتفصئ 
وذلك  بغظعما،  ضاططئ  دبطعطاجغئ  سقصات  إصاطئ 
الضغان  وزراء  رئغج  أخثره  طحارك  بغان  بتسإ 
بظغاطغظ ظاظغاعع وولغ سعث أبع ظئغ طتمث بظ زاغث 

آل ظعغان والرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ.
إظه  افبغخ  الئغئ  شغ  بارزون  طسآولعن  وصال 
تسطغص  سطى  غععد  ضغان  واشص  اقتفاق،  بمعجإ 
بسط جغادته سطى طظاذص طظ الدفئ الشربغئ، ضان 

غثرس ضّمعا.
وصال ابظ زاغث إظه تط اقتفاق شغ اتخال طع تراطإ 
طحارك،  لاساون  ذرغص  خارذئ  سطى  وظاظغاعع 
سطغعا،  المافص  البظائغئ  السقصات  إصاطئ  أجض  طظ 
السفراء  الئطثان  جغائادل  اقتفاق،  وبمعجإ 
افطظ  بغظعا  وطظ  المةاقت،  طثاطش  شغ  والاساون 

والختئ. والاسطغط 
تال  لاةسث  الةثغثة  الثغاظغئ  اقتفاصغئ  عثه  تأتغ 
اإلجقطغئ،  افطئ  رصاب  سطى  تسططعا  الثغظ  التضام 
تضام  طظ  غغرعط  طبض  عط  اإلطارات  شتضام 
أسثاء  بأغثي  رخغخئ  أدوات  طةرد  باتعا  المسطمغظ 
افطئ اإلجقطغئ غظفثون طا غأطروظعط به دون تردد 
أو خةض، شسئر اتخال تطفعظغ غثخض تضام اإلطارات 
رجمغا ظادي المطئسغظ سطظا طع ضغان غععد وغظدمعا 
بق خةض إلى زطرة المسارشغظ بعثا الضغان الشاخإ 
وبتصه شغ العجعد سطى جض افرض المئارضئ، وغطئسعا 
وضأن  افرض،  سطى  أخرى  دولئ  ضأي  طسه  السقصات 
الترطغظ  وبالث  الصئطاغظ  أولى  غتاض  ق  غععد  ضغان 
الحرغفغظ وطسرى الظئغ سطغه وآله الخقة والسقم!

شتضام المسطمغظ جعاء شغ الثغاظئ طظعط طظ ذئع 
الثولاغظ  بتض  غظادي  طظ  أو  السقصات  وأصام  سطظا 
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د. طخسإ أبع سرصعب*

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
حملۀ "ال لجریمۀ الحل السیاسی نعم إلسقاط النظام وإقامۀ الخالفۀ"

أذطص تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا تمطئ بسظعان: "ق لةرغمئ التض السغاجغ.. ظسط إلجصاط الظزام وإصاطئ 
الثقشئ". تمطئ تسطط الدعء سطى عثه الةرغمئ واآلبار المارتئئ سطغعا وتتثر طظ الصئعل بعثا التض والسضعت 
سطغه. ودسا بغان ختفغ أخثره الثمغج رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث 
سئث الععاب إلى: السمض الةاد لمظع وصعع عثه الةرغمئ الظضراء؛ الاغ جاسغث أعض الحام إلى ظغر السئعدغئ والاسطط 
والزطط والصعر طظ جثغث، وأضث الئغان سطى: أن الشرب الضاشر غسطط جغثا، أن صعة المسطمغظ تضمظ شغ وقدة 
ظزام جغاجغ جثغث تضعن السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاجه، وغسطط أن إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
الاغ بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جاحضض خطرا سزغما سطغه؛ غصاطع ظفعذه طظ جمغع بقد المسطمغظ، وتقتصه شغ 
سصر داره. وأحار الئغان إلى أن الشرب الضاشر صث وضع لةظئ لخغاغئ دجاعر سطماظغ عع طظ اخاار أشرادعا؛ لدمان 
إغةاد دجاعر طفخض سطى طصاجه؛ غتفر طخالته وغتصص أعثاشه وغضرس الائسغئ له، وعثا وتثه طا غرضغه، 

وغسثط رب السالمغظ ولغج أسزط طظ ذلك جرغمئ وق إبط.
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سطى خطفغئ دسعة رئغج العزراء الئاضسااظغ سمران خان الظادرة لطحغثئ تسغظئ، لئظاء سقصئ أخعغئ طع بظشقدش، 
جسطئ بسخ الةعات شغ بظشقدش طاتمسئ بحأن طآحرات "اظستاب" بظشقدش طظ السغاجئ الاغ ترتضج سطى 
العظث، و"المغض" تةاه الخغظ وباضساان! وصث أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: أن الضاض 
السغاجغئ الاغ تحسر بسسادة غاطرة لرؤغئ "تساون" تسغظئ طع الخغظ وباضساان لطافاوض طع العظث، صث اخاارت 
أن تزض غاشطئ سظ تصغصئ أن باضساان سمران خان عغ دطغئ أخرى فطرغضا لاظفغث طخالتعا شغ حئه الصارة 
اآلجغعغئ طظ خقل تسجغج طضاظئ العظث. وصال المضاإ اإلسقطغ شغ بغان ختفغ: ق ظظسى أظه طع تظاطغ السقصات 
اقصاخادغئ طع الخغظ، شإن باضساان تاثطى سظ الخراع طع العظث طظ خقل خدعسعا لفعثاف افطرغضغئ لضئح 
خسعد الخغظ وتأخغر السعدة العحغضئ لطثقشئ الراحثة شغ عثه المظطصئ طظ خقل تفضغك الصعات المسطتئ 
المسطمئ بحضض طظعةغ، وأضاف الئغان: ق غعجث جئإ لقساصاد بأن بظشقدش جاضعن حغؤاً غاةاوز الدرورات 
الةغعجغاجغئ افطرغضغئ، شالتضام طظ أطبال تسغظئ وسمران طعجعدون شصط لارجغت عغمظئ الضاشر المساسمر. 
وق غةعز أن ظظثثع طظ عثه المظاصحات السغاجغئ غغر المةثغئ وظخئح ألسعبئ شغ أغثي الضاشر المساسمر لاظفغث 
أعثاشه الحرغرة. وخطص الئغان إلى الصعل: إن السئغض العتغث لاةاوز تالئ الثل عثه عع بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الصادرة سطى الاساطض بتظضئ بالشئ طع الخغظ والعظث وأطرغضا، شاجغح طظ ذرغصعا 
عغمظئ أطرغضا واآلخرغظ طظ عثه المظطصئ وخارجعا، وتترر الئحرغئ طظ الظزام الرأجمالغ السطماظغ الصمسغ 

وتظحر اإلجقم السزغط شغ جمغع أظتاء السالط.

تظادي  الثغمصراذغئ،  جعرغا  ططغحغات  لسغطرة  الثاضسئ  الرصئ  طثغظئ  وجط  تاحثة  طزاعرة  خرجئ 
بإجصاط ظزام أجث. وذضرت وجائض إسقم طتطغئ، أن سحرات المثظغغظ تةمسعا وجط طثغظئ الرصئ، خئاح 
السئئ، وظادوا بحسارات تظثد بالظزام السعري وتطالإ بإجصاط الظزام واإلشراج سظ المساصطغظ. وبتسإ 
أبرزعا  بسئارات  المازاعرغظ  عااشات  راشصعا  المثغظئ،  حعارع  طظ  سثدا  جابئ  المزاعرة  شإن  المخادر، 

"الحسإ غرغث إجصاط الظزام".

ق غجال خثى خطابات سئث المطك التعبغ غاردد بأن 
طظ  الغمظ  أخرجئ  ٢٠١٤م  أغطعل/جئامئر   ٢١ بعرة 
أخعه  ضان  طا  سطى  طسطعشاً  سطغه،  الثارجغئ  العخاغئ 
تسغظ غتّثث أتئاسه سظ خطر وجعد أطرغضا شغ الغمظ. 
غعحك صطاع ضئغر طظ الظاس شغ الغمظ ضما شغ غغرعا 
غةجطعن بثروج الغمظ طظ تتئ العخاغئ اقجاسمارغئ 
ذات  "ترة  وخارت  ذلك،  تثث  عض  ترى  شغا  الشربغئ، 

جغادة"، أم أن افطر ق غاسثى العثغان؟
صئض المئادرة باإلغةاب أو الظفغ ق بث طظ الظزر طظ سثة 
جعاظإ جاصعدظا دروب الئتث شغعا إلى الظاغةئ. الةاظإ 
افول السغاجغ: شصث أسطظ سئث المطك التعبغ تفاظه 
سطى الظزام الةمععري، واجامراره سطغه، صئض وخعل 
جماساه خظساء شغ ٢٠١٤م. وبصغئ الغمظ تتئ الئظث 
لفطط  الاابع  افطظ  طةطج  شغه  وضسعا  الثي  السابع 
الماتثة. وافطرغضغ جمال بظ سمر طئسعث افطغظ السام 
لفطط الماتثة بان ضغ طعن عع طظ أشسح لعط الطرغص 
طظ خسثة إلى خظساء. بان ضغ طعن طظ جعاه دسا 

إلى جرسئ الاثخض شغ الغمظ، وسثم ضغاسعا بالترب 
سطى تث صعله، والتصغصئ أظه بفسطه عثا ضان وشر الشطاء 
دولغئ  لصعى  غارك  ولط  الغمظ،  شغ  لطتعبغغظ  الثولغ 
التثغث سظ اجائساد أو إداظئ دخعلعط خظساء لغج سظ 

ذرغص خظثوق اقظاثابات.
وطع اظثقع الترب شغ ٢٠١٥/٠٣/٢٦م اجائثل افطغظ 
السام لفطط الماتثة بمئسعبه أتمث ولث الحغت إجماسغض 
لغسامر الشطاء افطمغ لطتعبغغظ شغ الغمظ واقساراف 
الدمظغ الثولغ بعط طظ خقل الاردد سطغعط شغ خظساء 
والاتثث طسعط، والاثخض لاتصغص عثف الترب بإصساد 
التعبغغظ شغ ضرجغ التضط ولغج إبسادعط ضما ضان 
عثف الترب المسطظ، وغثسط ذلك دسعة افطط الماتثة 
افذراف  وتثخض  التعبغغظ،  طع  لطتعار  طآتمرات  إلى 
الثولغئ شغعا باساراف المئسعث افطمغ. ضما صثم وزغر 
خارجغئ أطرغضا جعن ضغري واتثة طظ طصارتات التعار، 
وصاطئ افطط الماتثة بإخثار رؤغئ الثولئ المثظغئ شغ 

الغمظ لطتعبغغظ بثغقً سظ المسغرة الصرآظغئ.
وعط  التعبغعن  صام  عض  اقصاخادي:  الباظغ  الةاظإ 
خظساء  صثوطعط  سظث  الةرسئ  إجصاط  حسار  غرشسعن 
بإغصاف براطب الئظك الثولغ - الاغ ضاظئ الةرسئ بسئإ 
طضاتئعما  وخظثوق الظصث الثولغ وإغقق  تعخغاته - 
شغ خظساء، وإخراجعما طظ الغمظ إلى غغر رجسئ؟ سطى 
السضج اجامرت براطب اقبظغظ تاى غعطظا، وصث ظاصح 
التعبغعن طسعما خقل آذار/طارس - ظغسان/أبرغض طظ 

السام الةاري طا جغصثطاظه طظ صروض.
غجرع الغمظ ٢,٨٪ طظ تاجاه طظ الصمح، وغظزر اآلن 
شغ رشسعا إلى ١٢,٤٪، وغتااج إلى بقبئ طقغغظ ذظ 
طظ الصمح جظعغاً، وغظاب ٧٥ ألش ذظ طظ الامر جظعغًا 
وغظاب  ذظ،  المطغعن  وظخش  ططغعظا  طظعا  وغساعرد 
المحاصات  طظ  تاجاه  طظ   ٪٣٠ سظ  غصض  طا  جظعغاً 

الظفطغئ وغساعرد طا غجغث سظ ٧٠٪ طظ خارج الغمظ.

شفغ طسزط الثوائر ق تعجث إق صائمئ واتثة تظاشج 
ظفسعا، وعغ الصائمئ الاغ وضساعا افجعجة افطظغئ.

وبرغط أن الظزام صث أسطظ سظ إجراء تطك اقظاثابات 
لط  الظاس  طظ  الضبغر  أن  إق  حعر،  طظ  أضبر  طظث 
تفاجأ  بض  اقظاثابات،  تطك  بإجراء  سطط  سظثعط  غضظ 
الئسخ شغ الغعم افول لعا بأن عظاك اظاثابات تةرى 
المراضج  سطى  الدسغش  اإلصئال  سظ  ظاعغك  الئطث!  شغ 
اقظاثابغئ طما غثل سطى أن الظاس شغ واد والظزام 
وق  الظاس  طساظاة  غعمه  ق  شالظزام  آخر،  واد  شغ 
السطح  تالئ  وق  والئطالئ،  الادثط  طسثقت  ارتفاع 
والاختر الاغ تعثد طخر ضطعا، وق الافرغط شغ طغاه 
الغعظان  طع  التثود  ترجغط  بسث  اقصاخادغئ  طخر 
وطظ صئطعا طع صئرص. بض عع غصعم بإظفاق المقغغظ 
غصثم  ق  حغعخ  لمةطج  حضطغئ  اظاثابغئ  سمطغئ  سطى 
رجال  طظ  طظاخرغه  بسخ  به  لغرضغ  إق  غآخر  وق 
افسمال وأختاب المخالح، وغفاح بابا جثغثا لطفساد 

بإصرار الظزام ظفسه صئض جظعات طظ اآلن.
طظ  لطاخعغئ  الظاس  حتظ  ضسادته  الظزام  وغتاول 
أجض رشع ظسئئ المحارضئ لضسإ حرسغئ غفاصثعا، شصث 
تطصى جمغع الساططغظ المخرغغظ شغ الصطاع التضعطغ 
بدرورة  السمض،  شغ  رؤجائعط  طظ  حفعغئ  تسطغمات 
الاسطغمات  وردت  وصث  اقظاثابات،  شغ  المحارضئ 
وطآجسات  حرضات  أغطإ  شغ  لطساططغظ  ظفسعا 
الصطاع الثاص، بظاًء سطى اتخاقت جرت بغظ الةعات 
افطظغئ، ق جغما جعاز افطظ العذظغ، وأختاب عثه 
المآجسات، سطى طثار الغعطغظ الماضغغظ، طظ أجض 
أجعجة  طظ  المثسعطغظ  المرحتغظ  لخالح  الاخعغئ 
الثولئ، وتتصغص الظسئئ المططعبئ لفعز الصائمئ الاغ 
غصعدعا تجب طساصئض وذظ، والاغ تضفغعا ظسئئ ٥٪ 
ألغسئ  شعزعا.  إلسقن  الظاخئغظ  أخعات  طةمعع  طظ 

عثه طعجلئ غحرف سطغعا الظزام بظفسه؟!
الاعثغث  بعرصئ  الطسإ  ضسادته  الظزام  غشفض  ولط 
لط  طظ  سطى  جاصع  الاغ  المالغئ  الشراطئ  بسصعبئ 
رئغج  أسطظ  شصث  سثر،  دون  طظ  لطاخعغئ  غثعإ 
العغؤئ العذظغئ لقظاثابات، المساحار قحغظ إبراعغط 
جاسمض  اقظاثابات،  شغ  اقصاراع  اظاعاء  "سصإ  بأظه 
العغؤئ سطى تخر جمغع أجماء طظ تثطفعا سظ اإلدقء 
بأخعاتعط، ورشسعا إلى الظغابئ الساطئ قتثاذ القزم"، 

تسإ زسمه.
الظزام،  صئح  تةمغض  تساطغع  لظ  اظاثابات  عضثا  إن 
شصث بان لطظاس سعاره، وأدرضعا طثى إشقجه وتفرغطه 
شغ طصثرات الئطث، وأظه ق غمبض الظاس وق غسئر سظ 
سطى  طخالتعط  غرسى  وق  تططساتعط،  وق  سصغثتعط 
اإلجقم  سطى  تربا  غثعض  عع  بض  اإلجقم،  أجاس 
وتمطئ دسعته، تربًا تصعدعا أطرغضا شغ المظطصئ. إن 
طخر عغ صطسئ اإلجقم، وطظططص الفاعتات، وطئسث 
اقظاخارات سطى أسثاء اإلجقم طظ الخطغئغغظ والااار. 
بشثاد،  شغ  سطغعا  الصداء  بسث  الثقشئ  تاضظئ  وعغ 
والثقشئ  السئاجغئ  الثقشئ  بغظ  العخض  تطصئ  وعغ 
السبماظغئ. وترٌي بعا الغعم أن تضعن طظططص الثقشئ 
طظ جثغث، راحثة سطى طظعاج الظئعة، ولظ غاط عثا 
طظ  المثطخغظ  بةععد  الظزام  عثا  إجصاط  بسث  إق 

أبظاء افطئ.
ُمّنَ َعلَى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي  ن ّغَ
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عئئ المظزمات افجظئغئ تاى تسثى تسثادعا البقبغظ 
طظ بغظعا طظزمئ الاظمغئ افطرغضغئ USAID وطظزمئ 
أدرا اإلظةغطغئ السئاغئ وطظزمئ أطرغضغئ بالبئ، إلى جاظإ 
سحرات المظزمات الثولغئ افخرى لاصثغط غث السعن، 
بما  التعبغغظ  تمعغض  السالمغ  الشثاء  برظاطب  أدار  ضما 
ق غتخى طظ أذظان الشثاء السطغمئ والفاجثة وجط 
خمئ رعغإ، وصاطئ الغعظغسغش باصثغط الثسط لـ١٠٠
طساحفى غسغطر سطغعا التعبغعن، إلى جاظإ دسمعا 

لسثة وزارات شغ تضعطئ اإلظصاذ.
ق زالئ سمطغئ إسادة اإلسمار الاغ لظ تظفثه غغر حرضات 
تصخط  ربعغئ  وصروض  بافجاس"،  "أطرغضغئ  أجظئغئ 
الثغظ والزعر، وتةسطك سئثًا طساثغماً، وجغرتفع طسعا 
الثغظ الثارجغ وغجداد بثقً طظ أن غظثفخ وغاصطص.

التعبغعن  ضش  عض  واقجاثئاراتغ:  السسضري  الةاظإ 
بثءًا  أسثائعط،  طظ  افجطتئ  حراء  سظ  جغضفعن  أو 
بالثخغرة شما شعق، أم جغسامر تثشص السقح ضالسابص؟ 
إن الثول اقجاسمارغئ الشربغئ وخطئ طظ زطظ بسغث 

التعبغعن  غعصفعط  شعض  جغعحظا،  حفرات  ضسر  إلى 
الغعم أم غسامرون، خخعخاً أن الاساون اقجاثئاراتغ 
طتاربئ  خثسئ  تتئ  طسعط  غسامر  والسسضري 
عغضطئ  إسادة  بمطش  أطرغضا  أطسضئ  لصث  "اإلرعاب"؟! 
الةغح شغ الغمظ طظث طآتمر التعار شغ ٢٠١٢م، ولظ 
خظساء،  التعبغغظ  وخعل  الةغح  شغ  تثخطعا  غعصش 
وجاسامر براطةعا العادشئ لطسغطرة سطى الةغح ضما 
شغ إظثوظغسغا وطخر وباضساان، لغمسضعا بالطرشغظ 
السغاجغ والسسضري شغ الغمظ. لغضامض طسظى إطساضعا 
سطى  بسغطرتعا  الماضغ،  الصرن  طظ  السعغج  لصظاة 
باب المظثب الثي غضامض به طسظى السغطرة سطى الصرن 

افشرغصغ المةاور.
أن  غسظغ  العخاغئ  وإخراج  السغاجغ  الصرار  اطاقك  إن 
غصفج اإلظااج طظ السطسئ اقجاراتغةغئ شعرًا إلى اقضافاء 
ضفاغئ  إلى  تصفج  وأن  جعساً،  الظاس  عطك  وإق  الثاتغ 
طخاظسك وآقتك الاغ أظئ بتاجئ إلغعا بالتخعل جرغسًا 
غزعر  وأن  ذلك،  طظ  تمضظك  الاغ  الاضظعلعجغا  سطى 
سطغك أظه لغج فتث جططان سطغك جغاجغ اصاخادي أو 
طظ أي حضض ضان... ق أن تضعن طرععظاً بضض ذلك إلى 
الثول اقجاسمارغئ الشربغئ الاغ تاخارع سطغك، وتضافغ 
أظئ بالاتعل طظ دشئ اقجاسمار الصثغط "برغطاظغا" إلى 

دشئ اقجاسمار الةثغث "أطرغضا"!
بخفئ ساطئ ق تعجث شغ الئقد اإلجقطغئ الغعم دون 
اجابظاء واتثة طظ بغظ أظزماه المجسجسئ خارجئ سظ 
العخاغئ والسغطرة اقجاسمارغئ؛ فن ذلك غسظغ إزالئ 
التثود الاغ رجمعا المساسمرون وطسعا ضظج السروش 
الترب  ظعاغئ  طع  المسطمغظ  بقد  إلى  بعا  أتعا  الاغ 
السالمغئ افولى، وتعتغث جمغع الئقد اإلجقطغئ، وإظعاء 
المسطمغظ،  بقد  طظ  اقجاسمارغئ  لطمخالح  وإخراج 
وعثا لظ غضعن إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 الصائمئ صرغئا بإذن اهللا

اظاثابات طةطج الحغعخ املخري 
باب جثغث لطفساد

جرت  الاغ  المخري  الحغعخ  طةطج  اظاثابات  تأتغ 
شغ طخر غعطغ ١١ و١٢ آب التالغ وجط تساؤقت 
تعل جر العرولئ ظتع إجراء اقظاثابات شغ ظض ضطفاعا 
المادغئ والختغئ شغ ظض تفحغ وباء شغروس ضعروظا، 
وبالاجاطظ طع صداغا إصطغمغئ حائضئ؛ طبض جث الظعدئ 
اإلبغعبغ، سقوة سطى تسارع وتغرة الترب بسث طعاشصئ 
برلماظغئ سطى صغام الةغح بمعام صاالغئ خارج التثود، 
لغئغا،  شغ  سسضري  لاثخض  الثسعة  جغاق  شغ  وذلك 
شدق سظ افداء الماثظغ لمةطج الظعاب، وطع افسثاد 
الضئغرة طظ الظاس شغ السةعن بق طتاضمئ أو تاى 
تتصغص، وطع الصغعد المفروضئ سطى ضض أدوات اإلسقم، 

وسطى ترغئ الاظزغط والاةمع السطمغ.
تجطئ  ضمظ  لطئرلمان  الباظغئ  الشرشئ  سعدة  وجاءت 
لطسغسغ  تسمح  الماضغ،  السام  دجاعرغئ  تسثغقت 
تاى  رئغسا  بالئصاء  ٢٠١٤م  سام  التضط  تعلى  الثي 
خقتغاته  تعجغع  إلــى  باإلضاشئ  ٢٠٣٠م،  ســام 
وظفعذ الةغح شغ التغاة السغاجغئ. وطظ المصرر أن 
بطبا  ُغظاثإ  سدع،   ٣٠٠ طظ  الحغعخ  طةطج  ُغحضَّض 
غسّغظ  تغظ  شغ  والفردي،  الصائمئ  بظزاطغ  أسدائه 
رئغج الةمععرغئ البطث الئاصغ، سطى أن تضعن طثة 

سدعغاه ٥ جظعات.
ورغط تأضغث السططات أن سعدة الشرشئ الباظغئ لطئرلمان 
تسث خطعة جثغثة ظتع "ترجغت طسغرة الثغمصراذغئ 
شإن  الظزام،  غثسغ  ضما  لطحسإ"  السغادة  وطئثأ 
ذلك غاسارض طع أجئاب إلشائه صئض ظتع ٧ جظعات. 
شئالسعدة إلى أواخر ٢٠١٣، شإن غالئغئ أخعات لةظئ 
الثمسغظ الاغ ضاظئ طسظغئ بضاابئ الثجاعر التالغ، 
الحعرى"  "طةطج  إلشاء  أجئاب  أبرز  أن  سطى  اتفصئ 
اسائاره بابًا خطفغا لطفساد ووجغطئ غساثثطعا الظزام 
التاضط لاصثغط ترضغات جغاجغئ لطمعالغظ. والسآال 
باظغئ؟!  طرة  عثا  الفساد  باب  شاح  أسغث  لماذا  اآلن: 
وعض صام طةطج الظعاب التالغ بعاجئه تةاه اتفاصغئ 
لطسسعدغئ،  وخظاشغر  تغران  ججغرتغ  سظ  الاظازل 
بسث  الثاخئ  المئادئ  اتفاصغئ  بسرض  المطالئئ  أو 
الظعدئ سطى الئرلمان، تاى غئتث الظزام سظ غرشئ 
أخرى لطئرلمان تسث تضطفئ زائثة سطى ساتص الحثص 
شطغج  طظعا؟  ذائض  وق  شائثة  ق  الئسغط  المخري 
لطمةطج أي خقتغات تثضر جعى دراجئ طحروسات 
الصعاظغظ ورشع الاعخغات لمةطج الظعاب! لضظ غئثو 
أن الظزام غئتث سظ ترضغئ جغاجغئ لطمعالغظ الثغظ 
لط غاسظ لعط دخعل طةطج الظعاب لغظالعا تخاعط 
طظ الضسضئ، شغ تغظ غساظغ الظاس طظ ضائصئ طالغئ 

زادت الفصغر شصرا وبآجا.
داخض  طظ  لطئرلمان  افولى  الشرشئ  تحضغض  تط  وضما 
أروصئ المثابرات شسغاضرر افطر الغعم طع الشرشئ الباظغئ 
الاغ طا عغ إق دغضعر تةمغطغ صئغح لظزام شاجث ق 
طخالتعط،  سطى  غترص  وق  الظاس  حآون  غرسى 
وتتصغص  التضط  ضرجغ  شغ  اقجامرار  عمه  ضض  بض 
العقءات  وحراء  افبغخ  الئغئ  شغ  أجغاده  طخالح 
وتعجغع دائرة المسافغثغظ. إذًا ق تعجث ضرورة لعثا 
المةطج إق عثه، وعع غمبض إعثارا لطمال السام؛ شصث 
إلى  اقظاثابات،  لعثه  تضطفئ  جظغه  ططغاري  رخث  تط 
جطسات طةطج الحغعخ الاغ  وظفصات  طضاشآت  جاظإ 
ُشّخطئ  وصث  جظعغا.  جظغه  ططغار  ظخش  سظ  تصض  لظ 
وخثاطعا،  السططئ  طصاس  سطى  اقظاثابغئ  الثوائر 

عض خرج التعبغعن بالغمظ طظ تتئ العخاغئ افجظئغئ؟
ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – الغمظـ  ــــــــــ
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مظاهرة فی ریف الرقۀ تطالب بإسقاط النظام

الحکام من أمثال حسینۀ وعمران
موجودون فقط لترسیخ هیمنۀ الکافر المستعمر

raya_no_300.indd   2raya_no_300.indd   2 17. Aug. 2020   15:53:2017. Aug. 2020   15:53:20



 السثد ٣٠٠  ٣ افربساء  ٢٩ طظ ذي التةئ ١٤٤١عـ المعاشص ١٩ آب/أغسطج ٢٠٢٠ طـ 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، السئئ ١٨ ذو 
التةئ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م) خئرا صال شغه 
"باخرف": دان رئغج اقتتاد الئرلماظغ السربغ، 
رئغج طةطج الظعاب افردظغ، المعظثس ساذش 
فججاء  غععد  ضغان  جططات  طخادرة  الطراوظئ، 
اقتتاد،  وظاحث  الحرغش.  اإلبراعغمغ  الترم  طظ 
عغؤئ افطط الماتثة، وضاشئ اقتتادات الئرلماظغئ 
الثولغئ واإلصطغمغئ، إلى تتمض طسآولغاتعا تةاه 
طا غةري طظ المج بافطاضظ المصثجئ اإلجقطغئ 
واضح  تتٍث  طظ  ذلك  غحضطه  وطا  والظخراظغئ، 
جغظسضج  والثي  والظخارى،  المسطمغظ  لمحاسر 
غحضض  وعثا  أشسالعط،  ردود  سطى  بالاأضغث 
وضان  الثولغغظ.  والسطط  لفطظ  خارخا  تعثغثا 
بغظغئ،  ظفاالغ  السابص  غععد  ضغان  جغح  وزغر 
أسطى الدعء افخدر شغ حئاط الماضغ، إلظحاء 
شغ  اإلبراعغمغ  بالمسةث  ضثط  طخسث  طحروع 

طثغظئ الثطغض، سطى تساب أراض غماطضعا 
: إن عثه اإلداظئ لةرائط ضغان غععد الشاخإ، وتطك المظاحثات لطمآجسات اقجاسمارغئ وسطى 
رأجعا افطط الماتثة؛ لظ تردع ضغان غععد سظ المدغ شغ جرائمه، ولظ تسغص جغطرته سطى المسةث 
اإلبراعغمغ، بض إن اقضافاء باإلداظئ شغ ظض وجعد جغعش جرارة طرابطئ سطى طرطى تةر طظ شطسطغظ، 
عع خغاظئ وتفرغط بافرض المئارضئ وبالمصثجات، وعع طتاولئ لثر الرطاد شغ سغعن المسطمغظ، وطتاولئ 
لطامطص طظ اإلتراج أطام الرأي السام الثي غحاعث تشعل ضغان غععد غعطًا بسث غعم سطى أعض شطسطغظ 
السربغئ  الةاطسئ  وأسداء  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  أسداء  طظ  وطسمع  طرأى  سطى  المصثجات  وسطى 
والئرلمان السربغ والظزام افردظغ الثي غاشظى بالعخاغئ والعقغئ وتضام المسطمغظ ضاشئ؛ وعط جمغسًا 
طظ  المصثجات  وضاشئ  اإلبراعغمغ  والمسةث  افصخى  المسةث  غظصث  لظ  ذلك.  تةاه  جاضظًا  غترضعن  ق 
افظزمئ  وتسصط  شعرعا  طظ  تظافخ  أن  سطغعا  غةإ  الاغ  المسطمغظ  جغعش  جعى  غععد  ضغان  برابظ 
لاترغر  تسالى  اهللا  فطر  طساةغئئ  طجطةرة  طعططئ  طضئرة  وتاترك  المعالك  افطئ  أوردت  الاغ  السمغطئ 

شطسطغظ وإسادتعا درة تاج بقد المسطمغظ.

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: أظه لغسئ شصط السططئ الفاجثة التاضمئ عغ الاغ تسطط، 
وجعد طثئأ ضئغر لطمعاد الضغمغائغئ الصابطئ لقظفةار الاغ تط تثجغظعا شغ طغظاء بغروت شغ ظروٍف غغر آطظئ، بض 
غسطط ضثلك أجغادعط شغ السفارة افطرغضغئ، وصال شغ بغان ختفغ: إن تسرغإ خئر برصغٍئ خادرة سظ السفارة 
تثر صئض أربع جظعات سطى افصض، طظ وصعع الضاربئ.  أطرغضغاً  افطرغضغئ شغ لئظان طفاده: أن طساحارًا أطظغاً 
جغاجغئ طحئععئ.  وضثلك طبض عثه افخئار الاغ غاط تسرغئعا شغ طبض عثه افوصات، إظما تضعن فغراض 
لاثفغش الدشط سظ تضعطات أطرغضا شغ لئظان، وضأن لسان تال الئرصغئ غصعل: لغسئ السططئ والتضعطات 
وتثعا طظ سطمئ، بض ظتظ ضثلك سطمظا، شماذا أظاط شاسطعن؟! وخاذإ الئغان أعض لئظان صائق: إن أطرغضا وغغرعا، 
سطمعا بأطر المعاد المافةرة، ضما سطط الفاجثون شغ السططئ، ولط غترك أتثعط جاضظاً، شأظاط لساط شغ جطط 
افولعغات، طا داطئ الئقد بأغثغعط غتضمعن صئداعط سطغعا وغسابمروظعا شغ طحارغسعط. وحثد الئغان سطى 
أن تراطإ وطاضرون، وطظ لشَّ لفعط طظ السغاجغغظ الشربغغظ أو المتطغغظ، ق غرغثون تشغغرًا تصغصغاً جثرغاً شغ 
لئظان، وأردف الئغان غصعل: ألط غأن لضط أن تصاظسعا وتسعا أن عثه الطئصئ السغاجغئ الفاجثة الثربئ، لغج لعا 
طضاٌن بغظضط، وأن طضاظعا اآلن عع المتاضط والسةعن، بسث اصاقسعا طظ جثورعا بأغثغضط وأغثي المثطخغظ، 
لصث تضابرت المتظ وافزطات، شصعطعا واسمطعا سمض طظ عع ُطسائٌر طظ عثه الضعارث الماقتصئ، وباٌء وغقٌء بط 

اظفةاٌر بتةط بطث... وإق شإظضط ق تثرون طا غضعن طظ بسث عثا طظ ظااج طا شسض السفعاء طظا.

الثائرة شغ شطك أطرغضا، أي ترضغا طظ ذرف، والغعظان 
وصئرص "الغعظاظغئ" طظ ذرٍف آخر، طا اجاثسى تثخًق 
أوروبغاً تمبض باثخض خاص طظ طسآولغظ شغ اقتتاد 
والاغ  طغرضض،  أظةغق  افلماظغئ  والمساحارة  افوروبغ 
أظحطئ  باسطغص  تغظه  شغ  ترضغا  تصظع  أن  اجاطاسئ 
جفغظئ الاظصغإ أوروتح رئغج، الاابسئ لطئترغئ الارضغئ 
شغ حرق الماعجط، ضئادرة تسظ ظغئ إلسطاء شرخئ 
افخغرة،  افغام  شغ  افزطئ  تةثد  وطع  لطثبطعطاجغئ. 
عئطئ طصاتقت شرظسغئ شغ صاسثة أظثرغاس باباظثرغع 
لضغان  طروتغات  أن  إلى  إضاشئ  الغعظاظغئ،  صئرص  شغ 
بارجئ  ووخطئ  الغعظاظغئ،  صئرص  إلى  وخطئ  غععد 
برغطاظغئ، إلى صرب طرشأ بغروت، صغض إظعا لرخث افضرار 
الاغ خطفعا اقظفةار، ووخطئ تاططئ ذائرات طروتغئ 
ضثلك بالثرغسئ ظفسعا. شعض عثا ضطه طظ أجض لئظان، 
وإن ضان غمضظ أن غسطغ ظَفساً لرجاقت أوروبا بصرب 
أجغادعط طظعط؟! صطساً عع لغج طظ أجض لئظان، شعثه 
بازار  أطام  الغعم  لضظظا  خغرغئ،  جمسغاٍت  لغسئ  الثول 
اصاخادي شغ المظطصئ، السظعان الرئغج شغه الشاز شغ 
حرق الماعجط، والثي عع طتط خراع، شق بث لضض 
دولئ طظ تأضغث تدعرعا شغ المحعث؛ وذرغسئ لئظان 
شغ  ضعظه  سظ  لئظان  غثرج  وق  العجعد،  لعثا  طظاجئٌئ 
طاضرون  خرح  وصث  لطماعجط.  الحرصغ  الساتض  صطإ 
سئر تسابه سطى تعغار صائقً: (لصث تتثبئ إلى الرئغج 
الئتر  حرق  شغ  العضع  تعل  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 
افبغخ الماعجط ولغئغا ولئظان. ظتظ ظاحاذر ظفج 
طخطتاظا  طظ  المظطصئ  شغ  وافطظ  السقم  إن  اآلراء. 

المحارضئ، وجعف ظثسمعا).
التضعطئ  رئغج  به  صام  طا  عظا،  الظزر  غطفئ  وأخغرًا، 

السابص ذضرعط، شاط جرعط إلى طغثان السغاجئ الثي 
أوعمععط شغه بأظعط طظ القسئغظ افجاجغغظ ولضظ 
ضمظ  ظاذص  ضعطئارس  إق  ضاظعا  طا  أظعط  التصغصئ 
طسطسض الاظازقت غطصَّظ طا غةإ أن غصعل شغ المتاشض 
واقجاماسات! شضاظئ الظاغةئ أن طررت المآاطرات تطع 
المآاطرات وأخابئ البعرة عجائط تارى، وعط تاى اآلن 
ق غثرون تصغصئ العاصع السغاجغ وق طسظى السغاجئ 
أن  وضادوا  شداسعا  السغاجغ،  المحروع  أعمغئ  وق 
ُغدغسعا طسعط بعرة ضطفئ طؤات آقف المساصطغظ وأضبر 

طظ ططغعن حعغث وطقغغظ المعةرغظ والظازتغظ...
وضض ذلك ضان ظااج طظ غسمض صئض أن غسطط وغسامر 
سّغه  لغحفغ  والسغاجئ  السطط  أعض  غسأل  وق  بةعطه 
سطى  وجطط  اهللا  وخطى  تثارضه.  غمضظ  طا  وغاثارك 
رجعلظا إذ صال قبظ طسسعد رضغ اهللا سظه لغسطمظا أن 
ظاسطط صئض السمض شصال له: «َهْل تَْدِري أَيُّ النَّاِس أَْعلَُم؟»

شصال ابظ طسسعد: اهللا ورجعله أسطط. شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َفإِنَّ 
اً  ُهْم ِبالَْحقِّ إَِذا اْخَتلََفِت النَّاُس، َوإِْن كَاَن ُمَقرصِّ أَْعلََم النَّاِس أَبَْرصُ
«أََال َسأَلُوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال  ِيف الَْعَمِل َوإِْن كَاَن يَْزَحُف َعَىل اْسِتِه». 
َؤاُل»... شغا لغاعط جألعا إذ  َا ِشَفاُء الِْعيِّ السُّ إِْذ لَْم يَْعلَُموا َفإمِنَّ
لط غسطمعا، شضغش وصث سطمعا أظعط ضطعا وتاععا سظ 
جادة الخعاب، ولضظ الععى أسمى بخائرعط شطط تسث 

تظفسعط أبخارعط!
إن السمض دون عثف ودون وسغ ودون صغادة واسغئ 
شطظاثارك  الدغاع،  طظ  طجغث  إلى  إق  بعرتظا  غصعد  لظ 
 الطئظاظغئ تسان دغاب، وعع طظ الظاتغئ السغاجغئ ق غسث أخطاءظا لظضعن سطى بخغرة شفغ ذلك خقخظا وسجظا

تجبغاً تابساً فتث افتجاب الصائمئ، تغظ وجث أظه جغاط 
تعرغطه شغ صدغئ المرشأ، طظ أظه تثر طظ اقجاصالئ 
بسث حعرغظ، وصال إظه جغصثم برظاطب اظاثابات ظغابغئ 
طئضرة، وطا عما إق غعطغظ ولغج حعرغظ، تاى خرج 
طسطظاً اجاصالئ تضعطاه، شغما بثا واضتاً أظه تخض بسث 
تعاخض رجاقت أطرغضا شغ لئظان بعثا الحأن، طا أدى 
وصاعا  صئض  العصئ"  تمرغر  "تضعطئ  بإظعاء  لطمسارسئ 
المفارض. شأطرغضا ترشخ اقظاثابات الظغابغئ المئضرة 
الاغ ُتئظى سطى تض الئرلمان التالغ، وق أدل سطى ذلك 
سضج  الثي  جسةع  تخرغح  بط  عغض-جسةع،  لصاء  طظ 
لاحضغض  أطرغضا  شرض  لظاتغئ  بغظعما،  الئتث  ذئغسئ 
تضعطئ دون اظاثابات ظغابغئ طئضرة (...وصث أّضث جسةع 
لطمئسعث افطرغضغ أظه إذا ضان ق طفر شغ العصئ الراعظ 
طظ أجض  طظ تحضغض تضعطئ جثغثة وطساصّطئ شسطغاً 
التض  أن  إق  المطّتئ،  اآلظّغئ  الظاس  بحآون  اقعامام 
الفسطغ لطثروج طظ افوضاع الماردّغئ الاغ وخطئ إلغعا 
الئقد غئصى ضاطظاً شغ تصخغر وقغئ طةطج الظعاب التالغ 

والثسعة قظاثابات طئضرة...).
خااطاً، شإن المحعث: اظفةار زلجالغ، أسصئه تدعٌر دولغ، 
السغاجغ  العجط  طظ  جثغثٍة  تضعطٍئ  تحضغض  أضث 
التضعطغ،  إغران  تجب  لظفعذ  تصطغص  طع  الاصطغثي، 
لعجعٍد  ذرغسًئ  لغضعن  اقظفةار  لصدغئ  واجاشقل 

اجاسماري، لقجاغقء سطى طا ظعر طظ بروات لفطئ.
وإظظا لظسأل اهللا سج وجض الصادر، أن غسةض بفرجه اجاثقشًا 
وتمضغظاً وأطظاً، شق تضعن بروات افطئ وباقً سطغعا، شغ 
اجاةقب المساسمرغظ، بض خغرًا لعا شغ سمارة افرض 

 ...وإظصاذ الئحرغئ

طظ تضام المسطمغظ وتسغث افرض المئارضئ لتدظ 
افطئ اإلجقطغئ.

تطك افطئ اإلجقطغئ الاغ آن لةغعحعا وصادة جظثعا 
المئارضئ  افرض  لاترغر  غاترضعا  أن  وضئاذعط 
شغ  وغسخفعا  غععد،  ضغان  غصاطسعا  وأن  شطسطغظ 
افطئ  سطى  الماآطرغظ  الثعظئ  بالتضام  ذرغصعط 
لفطئ  ظعدئ  وق  لطمسرى  تترغر  شق  وصداغاعا، 
وغظفثوظعا  أسثائعا  بأواطر  غأتمرون  تضام  ظض  شغ 
شغ  أسداء  وضأظعط  لعا  وغروجعن  وإخقص  بافان 
تمطئ تراطإ اقظاثابغئ، شق خقص لفرض المئارضئ 
لطشرب  الاابسئ  التاضمئ  الطشط  تطك  طظ  بثقخظا  إق 
غسمطعن  الثغظ  بافبطال  زاخرة  وافطئ  المساسمر، 
الاترغر  لغعم  وغاحعصعن  افلغط  العاصع  عثا  لاشغغر 

السزغط.
طع  طعسث  سطى  شطسطغظ  المئارضئ  شافرض  ظسط 
لفرض  اإلطارات  تضام  خغاظئ  وإن  المعسعد  الاترغر 
غععد  ضغان  طع  وتطئغسعط  شطسطغظ،  المئارضئ 
تجغث  ق  المسطمغظ  تضام  طظ  وغغرعط  عط  الشاخإ 
خغاظاعط،  ختائش  شغ  جثغثا  جطرا  تضعن  أن  سطى 
طسرتغاعط  شغ  افخغر  الفخض  طظ  جثغثا  وطحعثا 
سطى افطئ، شالتصائص تاةطى واضتئ أطاطعا، وخغاظئ 
طضحعشئ،  باتئ  المساسمر  لطشرب  وسمالاعط  التضام 
شعثه  تراضعا،  شغ  وجاسامر  تسضئ  لظ  وافطئ 
تسامر  لظ  المسطمغظ  تغاة  طظ  اقجابظائغئ  التصئئ 
ق  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  سظ  وجاظصحع 
 تئصى وق تثر لاراطإ وأصظاظه طظ التضام الثعظئ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

الثعظئ  لطتضام  وجغتفر  غرتط  ق  الاارغت  إن 
وصث  اإلطارات،  تضام  أن  أغدا  وجغضاإ  خغاظاعط، 
باسعا أظفسعط لطحغطان، لط غامضظعا طظ تفر طاء 
الةثغث  تطغفعط  لعط  أراصه  شصث  لساسات،  وجعععط 
رئغج وزراء ضغان غععد شأسطظ بسث جعغسات شصط 
لظ  أظه  سطى  طحثدا  الدط،  بمسألئ  ططجم  أظه  سظ 
ظاظغاعع  خرح  شصث  الشربغئ،  الدفئ  ضط  سظ  غاظازل 
جائصى  الدط  صدغئ  بأن  الثمغج،  طساء  ضطمئ  شغ 
سطى الطاولئ وبأظعا ق تجال سطى جثول افسمال، تغث 
صال: "أظا طظ جطئئ صدغئ الدط سطى الطاولئ، وططجم 
شصط".  افطرغضغئ  اإلدارة  طع  بالاظسغص  بعا  الصغام 
وبثلك اإلسقن غسصط ضغان غععد جرغسا تةئ تضام 
بمصعلئ  تمبطئ  والاغ  العاعغئ  وذرغساعط  اإلطارات 
سطى  السغادة  وبسط  الدط  تسطغص  طصابض  الاطئغع 
الدفئ. وعثا طخغر ضض خائظ لثغظه؛ خجي شغ الثظغا 
افرض  صدغئ  لائصى  وأخجى،  أحث  اآلخرة  ولسثاب 
المئارضئ صدغئ سزغمئ بسزط افطئ الاغ تظامغ لعا.

سزغمئ  أطئ  صدغئ  عغ  المئارضئ  افرض  صدغئ  إن 
افرض،  تروب  أسزط  شغ  طظاخرة  خرجئ  سرغصئ 
شغ  المشعل  وضسرت  تطغظ  شغ  الخطغئغغظ  شعجطئ 
سغظ جالعت، وجاظعخ طظ جثغث لاظاخر وتساسغث 
المتاطئ،  المسطمغظ  بقد  وضض  المئارضئ  افرض 
تراطإ  بغث  اظاثابغئ  ورصئ  لغسئ  المئارضئ  شافرض 
أو غغره غتصص سئرعا إظةازات جغاجغئ واعغئ بإغسازه 
لتضام اإلطارات بإصاطئ سقصات طع ضغان غععد، إظعا 
صدغئ أطئ تسسى قجاسادة جططاظعا بإصاطئ الثقشئ 
وأحغاسه  تراطإ  جاظسغ  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
الثعظئ  وأذظابه  ظفعذه  شاصاطع  الحغاذغظ،  وجاوس 

تامئ: تطئغع اإلطارات طع ضغان غععد  تطصئ شغ طسطسض خغاظئ افظزمئ لصداغا افطئ

تامئ ضطمئ السثد: لئظان طا بسث اقظفةار ضغاٌع لطثطاء واجامرار لطسمقء

السغاجغ  العسغ  البعرة  سطى  الصائمعن  غماطك  لط 
الضاشغ؛ شطط غثرضعا واصع الخراع شغ البعرة، وجعطعا 
تئسغئ الظزام السعري جغاجغًا، ولط غفرصعا بغظ الثولئ 
فظعط  المساصطئ؛  والثولئ  السمغطئ  والثولئ  الاابسئ 
بض  جغاجغئ،  صراءة  الاارغت  غصرؤوا  لط  التال  بطئغسئ 
صرؤوه صراءًة صخخغئ طحاسرغئ، وتالعط عثا ذئغسغ 
فن خطفغاعط المةامسغئ تسعد إلى أتث خظفغظ؛ إطا 
جثران  بغظ  وصاه  جضَّ  صدى  طاتمج  سطط  ذالإ 
التروف  طثارج  سطى  طرضجًا  الصرآن  غتفر  المساجث 
غتااجه  طا  الفصه  طظ  وغاسطط  الاةعغث  وضعابط 
اإلظسان شغ تغاته الطئغسغئ، أو حثص خاتإ طعظئ 
أو خئرة سطمغئ طسغظئ أخثته التمغئ وترضاه سصغثته 
وغاثث  الخفعف  وغاخثر  الظزام  بعجه  لغظافخ 
العسغ  إلى  غفاصران  ضاظا  الخظفغظ  شضق  الصرارات، 
السغاجغ، وبالاالغ طظ الطئغسغ طع عثه الصغادة أق 
وغعضح  غصعدعا  جغاجغًا  طحروسًا  الحام  لبعرة  ترى 

خط جغرعا وعثشعا...
طظ عظا بثأت المخغئئ شخرت ترى اقرتةال شغ الصرارات 
الافضغر  طظ  المةردة  المدتضئ  الاتطغقت  وتسمع 
طظ  الئشداء  بثت  طظ  شخادصعا  المساظغر،  السغاجغ 
أشعاععط طظ الثول وأجعجة طثابراتعا. شأدرك الشرب 
الدسش السغاجغ الضئغر سظث عثه الطئصئ شغ البعرة، 
الثي  ذروادة  تخان  له  بالظسئئ  الدسش  عثا  شضان 
البعرة  تخعن  داخض  إلى  الاسطض  خقله  طظ  اجاطاع 
بادسائه خثاصاعا، بط خثاسه لفاصثي العسغ السغاجغ 

«أََال َسأَلُوا إِْذ لَْم يَْعلَُموا 
َؤاُل» َا ِشَفاُء الِْعيِّ السُّ َفإمِنَّ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث حضغر (أبع طعظث)ـ 

المسجد اإلبراهیمی واألقصى وفلسطین المبارکۀ
لن تحررهم اإلدانات ولن تنقذهم المناشدات

أمریکا وغیرها علموا بأمر المواد المتفجرة 
کما علم الفاسدون فی السلطۀ ولم یحرك أحدهم ساکنًا

ظحر طعصع (بغ بغ جغ السربغ، الةمسئ، ٢٤ ذو التةئ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٨/١٤م) الثئر الاالغ: "أبار الرئغج 
الاعظسغ صغج جسغث جثق واجسا أبظاء اتافالغئ بسغث المرأة الاعظسغئ سظثطا صال شغ ضطماه إن "الثغظ لفطط 

ولغج لطثول".".
َّْم  ْولَـئَِك ُهُم الْاَكفُِروَن﴾، وصال جئتاظه: ﴿َوَمن ل

ُ
َُّ َفأ نَزَل اهللا

َ
َّْم حَيُْكم بَِما أ : صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَمن ل

ْولَـئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن﴾، 
ُ
َُّ َفأ نَزَل اهللا

َ
َّْم حَيُْكم بَِما أ الُِموَن﴾، وصال جئتاظه: ﴿َوَمن ل ْولَـئَِك ُهُم الظَّ

ُ
َُّ َفأ حَيُْكم بَِما أنَزَل اهللا

ِيَن  َّ فَُّها ا
َ
َِّ ُحْكماً لَِّقوٍْم يُوقُِنوَن﴾، وصال جئتاظه: ﴿يَا ك ْحَسُن ِمَن اهللا

َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
وصال جئتاظه: ﴿أ

 َِّ َِّ وَالرَُّسوِل إِن ُكنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهللا ٍء َفرُدُّوهُ إىَِل اهللا ْ َ ْمرِ ِمنُكْم َفإِن َيَنازَْقُتْم يِف 
َ
ِ األ ْو

ُ
ِطيُعواْ الرَُّسوَل وَأ

َ
ََّ وَأ ِطيُعواْ اهللا

َ
آَمُنواْ أ

نزَِل ِمن َقْبلَِك يُرِيُدوَن 
ُ
َْك َوَما أ َ ِ نزَِل إ

ُ
غَُّهْم آَمُنواْ بَِما أ

َ
ِيَن يَزُْقُموَن ك َّ لَْم تََر إىَِل ا

َ
وِيالً  أ

ْ
ْحَسُن تَأ

َ
َوِْم اآلِخرِ َذلَِك َخرْيٌ وَأ ْ وَا

ن يِضلَُّهْم َضالَالً بَِعيداً  َوإَِذا قِيَل لَُهْم َيَعالَوْاْ إىَِل 
َ
ْيَطاُن أ ن يَْكُفُرواْ بِِه َويُرِيُد الشَّ

َ
ِمُرواْ أ

ُ
اُغوِت َوَقْد أ ن َفَتَحاَكُمواْ إىَِل الطَّ

َ
أ

ُموَك  َ حُيَكِّ َّ وصال جئتاظه: ﴿َفالَ َوَربَِّك الَ يُْؤِمُنوَن َح وَن َعنَك ُصُدوداً﴾، يَْت الُْمَنافِِقنَي يَُصدُّ
َ
َُّ َوإىَِل الرَُّسوِل رَأ نَزَل اهللا

َ
َما أ

ا َقَضْيَت َويَُسلُِّمواْ تَْسلِيماً﴾. وجاء شغ ضااب "أجـعـجة دولئ الثـقشئ  مَّ نُفِسِهْم َحرَجاً مِّ
َ
فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعمَّ الَ جَيُِدواْ يِف أ

(شغ التضط واإلدارة)" لتجب الاترغر: "شصث صـال تسالى طثاذئاً الرجـعل سطغه الخـقة والسـقم: ﴿َفاْحُكم بَيَْنُهم 
ْهوَاءُهْم وَاْحَذْرُهْم 

َ
َُّ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل اهللا

َ
ِن اْحُكم بَيَْنُهم بَِمآ أ

َ
﴾، وصال: ﴿وَأ َقِّ ا َجاءَك ِمَن احلْ ْهوَاءُهْم َقمَّ

َ
َُّ َوالَ تَتَّبِْع أ نَزَل اهللا

َ
بَِما أ

َْك﴾. وخطاب الرجعل  بالتضط بغظعط بما أظجل اهللا عع خطاب فطاه خطعات  َ ِ َُّ إ نَزَل اهللا
َ
ن َفْفتُِنوَك َعن َنْعِض َما أ

َ
أ

بسث رجعل اهللا  غتضط بغظعط بما أظجل اهللا، وافطر شغ  اهللا وجقطه سطغه، وطفععطه أن غعِجثوا تاضماً 
الثطاب غفغث الةجم؛ فن طعضعع الثطاب شرض، وعثا صرغظئ سطى الةجم ضما شغ افخعل، والتاضط الثي 
غتضط بغظ المسطمغظ بما أظجل اهللا بسث رجعل اهللا  عع الثطغفئ. وظزام التضط سطى عثا العجه عع ظزام 
الثـقشئ. عثا شدقً سظ أن إصاطئ التثود وجائر افتضام واجئئ، وعثه ق تصام إق بالتاضط، وطا ق غاط العاجإ 
إق به شعع واجإ، أي أن إغةاد التاضط الثي غصغط الحرع عع واجإ. والتاضط سطى عثا العجه عع الثطغفئ، 
وظزام التضط عع ظزام الثـقشئ". ولظا أن ظاساءل بسث ذلك عض تخرغح رئغج تعظج صغج جسّغث إن 
"الثغظ لفطط ولغج لطثول" أعع جعض بآغات الصرآن صطسغئ الثقلئ بعجعب تتضغط حرع اهللا تسالى وتطك 

طخغئئ، أم ضفر بعاح خراح بعا هللا به سطغه برعان، وسطغه تضعن المخغئئ أسزط؟!

تصریح رئیس تونس قیس سعّید
أهو جهل أم فسق وظلم أم کفر بواح صراح؟!
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عض وضع رئغج تعظج صغج جسغث طجغثا طظ المطح 
سطى جراح التغاة السغاجغئ شغ تعظج باضطغفه عحام 
المحغحغ باحضغض التضعطئ الةثغثة والاغ جاثطش 
طظ  أضبر  تسمر  لط  أن  بسث  الفثفاخ  إلغاس  تضعطئ 
بدسئ حععر لاطغح بعا الاةاذبات السغاجغئ، لسثم 
الصئعل به اباثاء، وبثرغسئ حئعئ شساد رئغسعا وشغ 
حعثعا  الاغ  التادة  الخراسات  طع  طئاحر  اتخال 
راحث  رئغسه  طظ  البصئ  جتإ  وطساسغ  الئرلمان 
جغظارغععات  سطى  طفاعتئ  الئقد  جسض  طا  الشظعحغ، 
جغظارغع  سطى  لطمحغحغ،  جسّغث  تضطغش  جاء  سثة؟ 
تضطغش الفثفاخ ظفسه وبسث طحاورات خعرغئ ضاابغئ، 
العغؤات  ولئسخ  الئرلمان  شغ  الممبطئ  لفتجاب 
غغر  وسطى  افسراف،  واتتاد  السمال  ضاتتاد  العذظغئ 
الماعصع طرة أخرى، وطظ خارج ضض المصارتات، ضان 
الّظزر  "بسث  الاضطغش:  خطاب  شغ  ورد  وضما  تسغغظه 
الغعم  عثا  ضّطفاُضط  افوضاع،  ضّض  وصراءة  والاسّمص 
إجراءات  وبسث  الثجاعر،  طظ  الـ٨٩  لطفخض  ذئصًا 
المحاورات ضما ظّص سطى ذلك الفخض المثضعر، (..) 
سطى  افصثر  الحثخغئ  باسائاره  التضعطئ"  باحضغض 
صغادة المرتطئ، تسإ تصثغر رئغج الثولئ وضما تثد 

ذلك دجاعر ٢٠١٤.
وذات  المسائرة  افتجاب  طصارتات  بثلك  طاةاوزا 
بسخ  سطى  تةمع  أن  ضادت  والاغ  الئرلماظغ  البصض 
افجماء ضالفاضض سئث الضاشغ أو خغام الارضغ دون 
اخاغار  شحضض  افتجاب،  باصغ  طظ  اساراض  ضئغر 
افجماء  خارج  طظ  المحغحغ  لعحام  الثولئ  رئغج 
غغر  بافتجاب  دشسئ  الفرصاء،  لضض  طفاجأة  المصارتئ 
وإجئاغ  باسغغظه  الارتغإ  إلى  الئرلماظغ  العزن  ذات 
دولئ،  ورجض  طساصّطئ  حثخغئ  ضعظه  سطغه،  المثغح 
بضض  دراغئ  وذو  الاعظسغئ  اإلدارة  ابظ  أّظه  ضما 
الماظعسئ،  وطسغرته  لثئرته  ظزرا  الثولئ  دوالغإ 

وضفاءة تساتص الثسط والمساظثة.
تئثي  ق  الئرلماظغ  البصض  ذات  افتجاب  وبصغئ 
المضطش  رئغج العزراء  أشخح  تاى  خراتئ  اساراضعا 
عحام المحغحغ، بسث أجئعع طظ المحاورات افولغئ 
تضعطئ  تحضغض  ظغاه  سظ  افشسال،  ردود  وتتسج 
أسدائعا  شغ  وتاعشر  افتجاب،  سظ  طساصطئ  ضفاءات 
السغاجغئ"،  الاةاذبات  سظ  بسغثا  والظجاعئ  "الظةاسئ 
ولتضعطاه  له  الحسئغ  الاأغغث  لضسإ  طتاولئ  شغ 
له،  الرئغج  طساظثة  سطى  واسامادا  ولمعاصفه، 
واجع،  ائاقف  تضعطئ  حراك  شغ  العصعع  ولاةظإ 
سظ  والظأي  التالغ،  الاظاشر  بتضط  تةمغسعا  غخسإ 
العضع الثي تال دون طرور تضعطئ التئغإ الةمطغ 
الاحرغسغئ  اقظاثابات  شغ  الفائج  التجب  طظ  المصارح 
افخغرة، والثي أجصط تضعطئ الفثفاخ. شضان إسقظه 
ذاك الحرارة الاغ أسادت المحعث السغاجغ شغ الئقد 
إلى طا ضان سطغه صئض تسغغظه، وسمص الةثل واقظصسام 
أتجاب  شةاعرت  الاعظسغئ،  السغاجغئ  الطئصئ  داخض 
المضطش  التضعطئ  رئغج  لامحغ  برشدعا  السططئ 
تضعطئ  وذظغئ،  وتثة  بتضعطئ  تمسضعا  وأسطظئ 
لطمرتطئ  المططعبئ  الضفاءات  لعشرة  الخثارة،  أتجاب 
ضمظ افتجاب الماخثرة لطمحعث السغاجغ ولطتاجئ 
تحضغطعا،  المجطع  لطتضعطئ  السغاجغ  لطثسط  الماجئ 

ذلك أن ترضغا غغر جادة شغ طعاخطئ الئتث والاظصغإ، 
وعغ طساسثة لطاعصش سظ ذلك باجط الاعثئئ!

اجاؤظاف  سطى  الطرشغظ  "تبئ  شصث  أطرغضا  وأطا 
خارجغئ  وزغر  صال  بغظما  المئاحرة"،  المفاوضات 
افطرغضغ  ظزغره  طع  اجاماسه  بسث  دظثغاس  الغعظان 
بعطئغع شغ شغّظا غعم ٢٠٢٠/٨/١٤: "غتثوظغ افطض 
بالصاظعن  الةمغع  الاجم  إذا  خراع..  ظحعب  سثم  شغ 
الثولغ لطئتار". طما غسظغ أن أطرغضا لط تسطظ تأغغثعا 
شرظسا  وخاخئ  افوروبغئ  الثول  شسطئ  ضما  لطغعظان 
اتخض  ذلك  وبسث  عظاك.  إلى  صعات  أرجطئ  الاغ 
عاتفغا  تراطإ  افطرغضغ  بالرئغج  طاضرون  رئغسعا 
وتتثث طسه تعل المعضعع، شاضافى الئغئ افبغخ 
بغظ  الاعتر  إزاء  صطصعما  سظ  سئرا  "الرئغسان  بالصعل 
الطرشغظ  الاجام  ضرورة  سطى  واتفصا  والغعظان  ترضغا 
أطرغضغ  رشخ  وجعد  سطى  ذلك  شغثل  بالتعار". 
لطاترك السسضري الفرظسغ وسثم تأغغث لطغعظان طما 
جسض طاضرون غاخض باراطإ طئاحرة. شأطرغضا ق تصئض 
الماعجط،  الئتر  حرق  سطى  أوروبغئ  عغمظئ  بعجعد 
شاسمض سطى تصعغدعا، وتسجغج عغمظاعا، وعغ تسمض 
لفرظسا  تسمح  شطظ  صئرص  طظ  برغطاظغا  ذرد  سطى 
سدع  الغعظان  دسط  بثرغسئ  المظطصئ  شغ  بالعجعد 

اقتتاد افوروبغ.
ولفئ وزغر الثشاع الارضغ أضار إلى أن "طساعثة لعزان 
تظزط  الاغ  افجاجغئ  الصاظعظغئ  العبائص  إتثى  تسائر 
المساعثة  لعثه  ووشصا  الغعظاظغئ،  الارضغئ  السقصات 
غططإ أن تتافر ١٦ ججغرة طظ أخض ٢٣ بعضسعا 
عثا  ورغط  ذلك،  سطى  وصسا  والةاظئان  السسضري،  غغر 
ظسطط جمغسا أن الةجر الـ١٦ باتئ تتعي أجطتئ وعثا 
أطر طظاف لطصاظعن الثولغ بحضض ضاطض.. وإن اتفاصغئ 
أجاس  ق  الئترغئ  التثود  لارجغط  والغعظان  طخر 
صاظعظغ لعا.. وججغرة طغج تئسث ضغطعطارغظ سظ ترضغا 
بغظما تئسث سظ الئر الغعظاظغ الرئغسغ ٥٨٠ ضط وتئطس 
طساتاتعا ١٠ ضغطع طارات طربسئ وترضغا تماطك جاتًق 
بمساتئ  بترغئ  خقتغئ  طظطصئ  ضط   ١٨٠٠ بطعل 
٤٠ ألش ضط٢.. وإن التعار عع العجغطئ افجاجغئ لتض 
المحاضض بغظ الثول وإن خئراء أتراضاً وغعظاظغغظ الاصعا 
طرتغظ شغ أبغظا وطرة شغ أظصرة وصث أبطشظا الغعظاظغغظ 
ق  ترضغا  أن  غآضث  طما  أظصرة".  شغ  رابع  اجاماع  لسصث 
تفضر شغ اجاسادة عثه المظطصئ الاغ جطئئ طظعا وعغ 

غغر جادة شغ طعاخطئ الئتث والاظصغإ.
صث  ضمال  طخطفى  سعث  سطى  الارضغ  الظزام  إن  إذ 
سظ  جثا  بسغثة  وعغ  إغةئ  بتر  شغ  الةجر  سظ  تظازل 
الغعظان وطقخصئ لطتثود الارضغئ. شارتضإ طخطفى 
ضمال الثغاظات باظازله ذاك ضما تظازل سظ باصغ الئقد 
غثّضر  ق  وأردوغان  لعزان،  طساعثة  شغ  اإلجقطغئ 
بعثه التصغصئ وق غسمض سطى إجصاط تطك الثغاظات، 
وشرظسا  الغعظان  طع  خطغئغ  تطش  شغ  داخض  عع  بض 

ضمظ الظاتع.
شالتض العتغث لارضغا عع الثروج طظ الظاتع، شأسداؤه 
صثطئ  وصث  صدغئ،  ضض  شغ  ضثعا  غصفعن  دائما 
ضعرغا،  ترب  شغ  تخض  ضما  طةاظا  لطشرب  الثثطات 
بض ضث المسطمغظ ضما شسطئ شغ أششاظساان والسراق 
لعزان  طساعثة  إجصاط  وضثلك  والخعطال،  وجعرغا 
الاغ لط تعصسعا دولئ الثقشئ الاغ تمبض المسطمغظ، 
الحرسغئ  غغر  ضمال  طخطفى  تضعطئ  وصساعا  وإظما 
شاةسض  الشربغ،  اقجاسمار  طظ  بثسط  ُأجسئ  الاغ 
الظفط  تساثرج  إجقطغئ  بتغرة  ضطه  الماعجط  الئتر 
والشاز طظه لةمغع المسطمغظ، وعثا ق غاط إق بالسعدة 
 إلى طا ضاظئ سطغه طظ ظزام خقشئ وتضط باإلجقم

تخاسث الاعتر بغظ ترضغا والغعظان سظثطا أرجطئ ترضغا 
جفغظئ طسح إلى طظطصاعا اقصاخادغئ الئترغئ تتئ 
لطاظصغإ  بترغئ  خارذئ  لرجط  تربغئ  جفظ  تراجئ 
غاز  اتاغاذات  اضاحاف  وأدى  والشاز.  الظفط  سظ 
الماضغئ  افسعام  خقل  الماعجط  حرق  شغ  ضثمئ 
تخاسث الاعتر بغظ الئطثغظ، إذ بثأ ضغان غععد  إلى 
تةارغئ  بضمغات  الشاز  غساثرج  لفطسطغظ  المشاخإ 
ضئغرة. ووصسئ الغعظان وصئرص وضغان غععد بثسط 
أوروبغ غعم ٢٠٢٠/١/٤ سطى طث أظئعب تتئ الئتر 
تئطس   ٢٠٢٥ سام  غضامض  أوروبا  إلى  الشاز  إلغخال 
جظعغا.  الشاز  طظ  م٣  ططغارات   ١٠ افولغئ  ذاصاه 
والةثغر بالثضر أن الظزاطغظ المخري وافردظغ وصسا 
جابصا اتفاصغظ طظفخطغظ لحراء الشاز طظ ضغان غععد 
اقتفاصغظ  الئطثغظ  شغ  المسطمغظ  رشخ  طظ  بالرغط 
المشاخإ  الضغان  طع  وتطئغسًا  خغاظئ  ذلك  طسائرغظ 
لضغان  الشاز  تخثر  ضاظئ  طخر  أن  سطما  له.  وتصعغئ 

غععد ببمظ بثج رغط رشخ الظاس.
بأن  افوروبغ،  اقتتاد  وغثسمعا  الغعظان،  وتّثسغ 
أسمال المسح الارضغئ شغ المظطصئ غغر صاظعظغئ فظعا 
الارضغئ  المسح  جفغظئ  وضاظئ  لعقغاعا.  خاضسئ 
طظ  سثد  صرب  وضرغئ  صئرص  ججغرتغ  بغظ  تاترك 
طظ  غعظاظغئ  شرصاذئ  شاصاربئ  الغعظاظغئ،  الفرصطات 
جفغظئ المسح الارضغئ سظثطا تصاذسئ طع طسار جفغظئ 
التراجئ الارضغئ غعم ٢٠٢٠/٨/١٣، شتخض اخطثام 
صعس  قطج  سظثطا  الغعظاظغئ  الفرصاذئ  بغظ  خفغش 
الرئغج  وتثر  الارضغئ.  الفرصاذئ  طآخرة  طصثطاعا 
السفظ  اجاعثاف  طظ  "الغعظان  أردوغان  الارضغ 
الارضغئ وطظ غعاجمعا جغثشع بمظا باعزا". وصال "إن 
في  تسمح  ق  لضظعا  أتث،  تصعق  شغ  تطمع  ق  ترضغا 
بتري  شغ  الغعظان  طعصش  وإن  تصعصعا.  بظعإ  دولئ 
الماعجط وإغةئ طئظغ سطى جعء الظغئ بالةرف الصاري 
بالسصض  تفسغره  غمضظ  ق  طغج  ججغرة  إلى  اجاظادا 

والمظطص".
وأسطظئ شرظسا تأغغثعا لطغعظان، وأجرت "تثرغئات طع 
صعات غعظاظغئ صئالئ ججغرة ضرغئ" وذلك شغ "أول دلغض 
سطى الاجام الرئغج طاضرون باسجغج وجعد شرظسا طآصاا 
شغ حرق الماعجط"، وظحرت ذائرتغظ طصاتطاغظ طظ 
ذراز راشال والفرصاذئ قشاغئ بحرق الماعجط. ودسئ 
شرظسا "ترضغا إلى وصش الاظصغإ سظ الظفط والشاز شغ 
المغاه الماظازع سطغعا". وتتثث رئغج العزراء الغعظاظغ 
شغ  العضع  تعل  عاتفغا  طاضرون  طع  طغاسعتاضغج 
تعغار  طعصع  شغ  وضاإ   ،٢٠٢٠/٨/١٢ غعم  المظطصئ 
لطغعظان  تصغصغ  خثغص  "طاضرون  اقتخال:  سصإ 
والصاظعن  افوروبغئ  الصغط  سظ  طاتمج  وطثاشع 
الثولغ"، شئثت الغعظان الثلغطئ تاتثى ترضغا بالثسط 
الفرظسغ المئاحر وافوروبغ ساطئ. وسصث وزراء خارجغئ 
وأغثوا   ٢٠٢٠/٨/١٤ غعم  اجاماسا  افوروبغ  اقتتاد 
بالسثاء  تاسط  أظصرة  "أشسال  طسائرغظ  الغعظان  شغه 
شغ  ساطئ  وأوروبا  خاخئ  شرظسا  شعجثت  والثطعرة". 
حرق  شغ  الظفعذ  لاسجغج  تشاظمعا  شرخئ  الاعتر  عثا 

الماعجط وجرصئ برواته.
وصاطئ ألماظغا تطسإ دور العجغط لازعر أظعا دولئ 
شاسطئ طآبرة لاائعأ طضاظئ دولغئ، شأجرت طساحارتعا 
طغرضض اتخالغظ عاتفغغظ طع أردوغان وطغاسعتاضغج 
ودسئ إلى تعثئئ افوضاع وتثفغخ الاعتر، وأسطظ 
أجض  طظ  طتادبات  إجراء  سطى  "طعاشصاه  أردوغان 
الاعثئئ" وصال "إظه غأطض أن تامضظ طغرضض طظ إصظاع 
الارضغئ  السفغظئ  وإن  ذاته،  بالعثف  طغاسعتاضغج 
جاعاخض سمطغات الئتث تاى ٢٣ آب الةاري". شمسظى 

ªàÊi∏\;–Öå;∫;ÖhÊi’\
ÿÊ÷¢\Â;g]eà¯\

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 

الخراسات السغاجغئ يف تعظج 
شخض طظ شخعل خثطئ املساسمر 

وإظضاء يف جراح افطئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الرؤوف الساطريـ  ــــــــــ

رواتإ  دشع  سظ  السةج  خطر  الئقد  لمعاجعئ  ظزرا 
واظعغار  والضعرباء،  الماء  خثطات  وتعصش  المعظفغظ 
اظفةار  بثطر  غظثر  طما  لطظاس،  الحرائغئ  المصثرة 
طةامسغ غغر طصثر السعاصإ، تاى وخض افطر بترضئ 
المحغحغ  تضعطئ  بإجصاط  الاعثغث  تث  الظعدئ 
وأبصئ افطر طعاربا تتئ غطاء طا جافرزه المحاورات 
وسّث  حعراعا،  وطةطج  السغاجغ  لمضائعا  الثاخطغئ 
التضعطئ  شغ  المحارك  الثغمصراذغ،  الاغار  تجب 
المساصغطئ، تضعطئ الضفاءات العذظغئ، عثه، طتاولئ 
لقجاءة لطسمض التجبغ، شغما اجائسثت ترضئ الحسإ 
أي إطضاظغئ لظةاح عثه التضعطئ شغ السغاق السغاجغ 

الثي تسغحه الئقد وشغ ظض عثا الظزام السغاجغ.
وشغ المصابض سئرت أتجاب المسارضئ سظ اجائحارعا 
الراشخ  طعصفعا  لثسط  طتاولئ  شغ  المحغحغ  بثغار 
سطى  ظصاط  لاسةغض  وطتاولئ  السغاجغ  لقجقم 
الثخط الاصطغثي - ترضئ الظعدئ - بثسعى التفاظ 
سطى الظمعذج العذظغ لطثولئ، المسامث طظث أضبر طظ 
٦٠ ساطا والثي بات طعثدا بحضض جثي باظاطغ العسغ 
لثى جماعغر الظاس. أطا باصغ افتجاب شصث رأت أن ق 
شرق بغظ خغاري التضعطئ التجبغئ أو المساصطئ طا دام 

العثف المظحعد عع الثروج بالئقد طظ طأزصعا.
غزض  تظاعغ  ق  الاغ  الاةاذبات  عثه  خدط  شغ 
الساجئ الماسططعن سطغظا، أجرى افذر اإلجرائغئ الاغ 
تئساعط شغعا الصعى المعغمظئ سطى بقدظا وجائر بقد 
المسطمغظ، شزطعا غسّثون تظاترعط وتعارحعط سمق 
سظ  السئبغئ  بخراساتعط  الظاس  أحشطعا  شصث  جغاجغا. 
طسرتغاعط  شخعل  سئر  وظصطععط  التصغصغئ  الصداغا 
العابطئ طظ شخض إلى آخر طما سمص الغأس لثى ساطئ 
الظاس وأشصثعط البصئ بافتجاب وتطط آطالعط باشغغر 
والظعإ  السام  لطظاتب  الثطغر  الاراجع  أطام  تالعط، 
واظعغار  الثارجغ  الثغظ  وارتفاع  السام  لطمال  المروع 
تعازظات طالغئ المآجسات السمعطغئ وتردي الثثطات...

الامحغ  أن  وغثرك  ذلك  ضض  غثرك  جسغث  شصغج 
غشغر  لظ  لطئقد  السغاجغ  العضع  طسالةئ  شغ  المائع 
شغ عثا العضع حغؤا، وغثرك أن طا تمر به بقدظا طظ 
السالمغ  التداري  الخراع  دائرة  ضمظ  غصع  أتثاث، 
بغظ التدارة الشربغئ المعغمظئ سطى السالط وطتاولاعا 
إبصاء عغمظئ طفععطعا سظ التغاة طسغطرة سطى ضض 
عثا  عغمظئ  بدرورة  عع  وإغماظه  الثظغا،  حسعب 
المفععم، وبغظ ظدال افطئ اإلجقطغئ لقظسااق طظ 
ربصئ عثه العغمظئ الشربغئ وجسغعا قشاضاك المئادرة 
طظ السالط الشربغ وإظصاذ الئحرغئ طظ جطعته سطى 
السالط وصعره لحسعب الثظغا، شق غمضظ الظزر إلى طا 
خراع  أظه  سطى  الفرصاء  وطثاطش  جسغث  صغج  غتعضه 
بغظ أذراف جغاجغئ تمطك أطرعا وصرارعا، بض ضمظ 
المعغمظئ  الصعى  تصرره  وطا  الثولغ  الخراع  ذاك 
ق  شضان  أدوار  طظ  ولطئغادق  أوضاع  طظ  لفصالغط 
والثشع  التضعطئ  عثه  إجصاط  سطى  السمض  طظ  بث 
المعاشصئ  سئر  بالمرور  لعا  جمح  إن  الفحض  ظتع  بعا 
أتدان  إلى  السعدة  ظتع  بالظاس  لطثشع  الئرلماظغئ، 
الةثرغئ  التطعل  سظ  افطئ  لادطغض  المعغأة  افتجاب 
التغاة،  شغ  ظزرعا  وجعئ  تفرضعا  والاغ  فزطاعا 

 المظئبصئ سظ سصغثتعا

التةئ  ذو   ٢٤ الةمسئ،  افظاضعل،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
"أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٨/١٤م)  ١٤٤١عـ، 
غمضظعا  ترضغا  أن  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الرئغج 
جتإ  أو  اإلطارات،  طع  الثبطعطاجغئ  السقصات  تسطغص 
الاطئغع  اتفاصغئ  خطفغئ  سطى  ظئغ  أبع  طظ  جفغرعا 
أداء  سصإ  تخرغتات  وشغ  و(إجرائغض).  اإلطارات  بغظ 
خقة الةمسئ بمثغظئ إجطظئعل، صال أردوغان "غئثو 
أن شطسطغظ بخثد إغقق جفارتعا أو جتإ السفغر 
بالظسئئ  تالغًا  غظطئص  ظفسه  افطر  ظئغ)..  (أبع  طظ 
خارجغاغ  وزغر  أسطغئ  أغدا  "أظا  وأضاف:  أغدا".  لظا 

(طعلعد تحاووش أوغطع) الاسطغمات، وصطئ غمضظ أن تضعن لظا خطعة طظ صئغض تسطغص السقصات الثبطعطاجغئ 
بحضض خاص طع إدارة أبع ظئغ أو جتإ جفغرظا ظتظ ضثلك". وأضث أردوغان: "فظظا ظصش إلى جاظإ الحسإ 

الفطسطغظغ.. لط ولظ ظارك شطسطغظ لصمئ جائشئ فتث أبثًا".".
: أق تثل تخرغتات أردوغان عثه سطى وصاتئ سةغئئ؟ إذ ضغش غرشخ خغاظئ اإلطارات لفطسطغظ طظ 
غصعم عع ظفسه بثغاظاعا، ذلك أن ترضغا عغ طظ أوائض الثول الاغ اسارشئ بضغان غععد وأصاطئ سقصات 
طسه، ولعا جفارة شغ تض الربغع وعظاك تساون سسضري ق غظصطع بغظعما. وزغادًة شغ الادطغض أضث أردوغان: 
"فظظا ظصش إلى جاظإ الحسإ الفطسطغظغ.. لط ولظ ظارك شطسطغظ لصمئ جائشئ فتث أبثًا". طع أظه عع وجمغع 
تضام المسطمغظ تارضغظ شطسطغظ تضاعي بظغر غععد الشاخئغظ طظث سصعد، بض إن ترضغا أردوغان لط ترد 

تغظ صاض جغح غععد جائ أتراك ضاظعا سطى طاظ جفغظئ طرطرة لمتاولئ شك التخار سظ غجة.

کیف یرفض خیانۀ اإلمارات لفلسطین 
من یقوم هو نفسه بخیانتها؟!
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