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حزب التحرير / والية السودان
في مدينة القضارف شرق السودان

شغ  بفسالغات  السعدان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  صام 
رئغج  شغعا  حارك  السعدان،  حرق  الصدارف  طثغظئ 
رضا،  ظاخر  افجااذ/  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ 
وافجااذ/ طتمث جاطع طساسث الظاذص الرجمغ، تغث 
أوجثت تفاسقً ذغئاً طع أعطعا الضرام. وضاظئ الجغارات 

والفسالغات ضما غطغ: 
أوقً: المحارضئ شغ جطسئ عغؤئ سطماء الصدارف: تدر 
رضا،  ظاخر  افجااذ/  بإطارة  الاترغر  تجب  طظ  وشث 
جطسئ عغؤئ سطماء الصدارف، الاغ اظسصثت غعم السئئ 
حارك  وصث  الظئعغئ،  العةرة  سظ  ٢٠١٩/٨/٣١م، 
افجااذ ظاخر بالاسصغإ سطى الماتثث، خاخئ الظصاط 
دولئ  إلصاطئ  ضاظئ  العةرة  أن  إلى  شغعا  أحار  الاغ 
(طثظغئ) وأن دولئ المثغظئ عغ دولئ (طعاذظئ)، تخثى 
المظعرة  المثغظئ  دولئ  أن  وبغَّظ  ظاخر،  افجااذ  له 
له  غروج  الثي  السطماظغ  بالمسظى  طثظغئ  دولئ  لغسئ 
عثه افغام، وإظما عغ دولئ اإلجقم الاغ ذئصئ أتضام 
اإلجقم، وأن افجاس الاغ وضع به الظئغ سطغه الخقة 
والسقم وبغصئ المثغظئ عع اإلجقم ولغج المعاذظئ، 
وصال إن جئإ افزطات والمحاضض الغعم عع سثم وجعد 
دولئ تتضط باإلجقم، وصث تفاسض التدعر طظ السطماء 

طع طا صاله افجااذ ظاخر خغرًا.
باظغًا: زغارة لئغئ الحغت/ سبمان افزرق: صثم الحغت/ 
دسعة  الصدارف،  سطماء  عغؤئ  رئغج  افزرق  سبمان 
تغث  الضرغمئ،  داره  إلى  طسه  لطثعاب  التجب  لعشث 
بتفاوة  العشث  وأوقده  إخعته  طع  الحغت  اجاصئض 

وضرم طحععد لعط.
بالباً: طظاثى تجب الاترغر – طثغظئ الصدارف: أصام تجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان بمضائه شغ طثغظئ الصدارف، 
طظاثاه الحعري الثي ضان بسظعان: "العضع السغاجغ 
الراعظ – صراءة تتطغطغئ" غعم السئئ ٢٠١٩/٨/٣١م، 
تتثث شغه: افجااذان ظاخر رضا، وطتمث جاطع، تغث 
تظاوق العضع السغاجغ بسث تعصغع العبغصئ الثجاعرغئ، 
وترضغج  اإلجقم،  وإصخاء  الخرغتئ،  السطماظغئ  وإصرار 
الةععغئ سئر المتاخخات شغ طةطج السغادة، وضثا 
الظصث  خظثوق  طبض  اقجاسمارغئ  المآجسات  تمضغظ 
والئظك الثولغغظ، والتثغث تعل تصعق المرأة بسغثًا 
أن  وبغظا  التضغمئ،  وتحرغساته  اإللعغ  العثي  سظ 
المسطمغظ،  سطى  تطئغصه  غترم  ضفر  ظزام  السطماظغئ 
وأس  الثاء  جئإ  ظفسه  عع  الرأجمالغ  الظزام  وأن 
الئقء وخاظع الضعارث وافزطات طظث اقجاسمار طرورا 
بضض التضعطات تاى تضعطئ الئحغر، وأن الاساطض طع 
الخظادغص اقجاسمارغئ عع خغاظئ وجرم، فظعا جئإ 
طئاحر شغ ظعإ البروات وخظاسئ الفصر، وأطا التثغث 
شعغ  اإلجقم  أتضام  سظ  بسغثًا  المرأة  تصعق  سظ 
أن  وبغَّظا  اإلجقم،  ولمثالفئ  لطفةعر  واضتئ  دساوى 
وضغش  والئشداء،  لطفاظئ  بثور  عغ  والصئطغئ  الةععغئ 
لاسغغظ  أجاجا  عغ  تضعن  أن  ترم  صث  اإلجقم  أن 
شضرة  لغسئ  المعاذظئ  وأن  التصعق،  أو  المظاخإ 
لطتصعق والعاجئات ضما ظخئ العبغصئ،  لاضعن أجاجاً 
بض إن اإلجقم عع وتثه افجاس فظه غتعي أشضارًا 

وظخعخاً تحرغسغئ لسقج المحاضض اإلظساظغئ.
رابساً: وصث ُأصغمئ طتاضرات سثغثة ضما غطغ: 

طسةث  شغ:  طتاضرات  ٢٠١٩/٨/٣١م:  السئئ  غعم 
الصدارف الساغص، طسةث إبراعغط طعجى - جعق الصدارف 

الضئغر، طسةث تغ الةئاراب، طسةث سمر الئثوي.
غعم افتث ٢٠١٩/٩/١م: طتاضرات شغ: طسةث السعق 
الحسئغ الصدارف، طسةث السضئ تثغث جعق الصدارف 

الضئغر، طسةث دغط الظعرغرب.
سصإ  افتث  غعم  وشغ  داوود:  حغت  زغارة  خاطساً: 
الضئغر  الصدارف  جعق  تثغث  السضئ  طسةث  طتاضرة 
طتض  داوود  المعصر  الحغت  زار  الزعر،  خقة  بسث 
إصاطئ وشث التجب، وصث دار الظصاش تعل صداغا افطئ 
اإلجقم  خرح  إلصاطئ  تعتثعا  وضرورة  اإلجقطغئ 
اإلجقم  أطئ  بعا  تمر  طعمئ  طرتطئ  وعثه  السزغط 

تعجإ العتثة، وظئث الفرصئ والحاات.

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، الثمغج، ٢٠ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/١٩م) خئرا صال شغه: "جثد تجب الاترغر 
رشده قظاثابات الظزام الاعظسغ، طآضثا أظعا "خثسئ" ووجغطئ لابئغئ العخاغئ الشربغئ والصعى الرأجمالغئ سطى صرار 
الئقد. وصال رئغج المضاإ السغاجغ لتجب الاترغر شغ تعظج سئث الرؤوف الساطري، سطى عاطح طآتمر ختفغ، 
الثمغج، بمصر التجب باعظج الساخمئ، "أسطظا شغ السابص، وعا ظتظ ظةثد الصعل، إن اقظاثابات عغ سمطغئ 
تضرغج لطظزام الشربغ المفروض سطى تعظج". وشص المظزعطئ ظفسعا الاغ تثدع تتئ جططئ الثجاعر والصعاظغظ 
الاغ جظئ بدشعط أجظئغئ وباداد طع السصغثة اإلجقطغئ، وبثلك شإن ذرغص اقظاثابات ق غآدي إلى الاشغغر"، 
واسائر الساطري، شغ ضطمئ خقل المآتمر الختفغ، أن المرحتغظ الطثغظ سئرا إلى الثور الباظغ طظ جئاق الرئاجئ 

(صغج جسغث وظئغض الصروي) "لغسا طظ خارج المظزعطئ الاصطغثغئ، بض صثطا طظ خمغط المظزعطئ السغاجغئ"."
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بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)

إن التضام الروغئدات شغ بقد المسطمغظ غسمتعن لطضفار 
المساسمرغظ بض دون جماح وق إذن! شغاثخطعن شغ صداغا 
لاتصغص  الثطط  وغرجمعن  التطعل  وغدسعن  المسطمغظ 
طخالتعط وصاض طخالح المسطمغظ... وأطا المسطمعن أختاب 
الئقد شإذا صاطئ جماسئ أو تجب طظ بغظعط غثسع إلى التص 
التغاة  باجاؤظاف  لصداغاظا  الختغح  الحرسغ  التض  وغئغظ 
لطصاظعن وتعضط وُسثِّب  اإلجقطغئ وإصاطئ الثقشئ ُسثَّ طثالفاً 
ضض  طظ  لططغر  تقل  الثوح  بقبطه  سطى  أترام  وُجِةظ...إلت. 

جظج؟! ولضظ جغةغء التص بإذن اهللا وغجعص الئاذض، 
يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ﴿وََسَيْعلَُم ا

اصرأ شغ عثا السثد:

-  ظزرة سطى المساةثات شغ لغئغا ...٢
-  الةغح شغ طخر غسغطر سطى أصعات الظاس ...٢

-  تراك الةجائر إلى أغظ؟ ...٣
-  التض السغاجغ سطى الطرغصئ افطرغضغئ 
    صمئ الاآطر لطصداء سطى بعرة الحام ...٤

-  بعرة الحام غظفغ ضغُرعا خئَبعا ...٤
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ضطمئ السثد

الماابع لفتثاث شغ السعدان عثه افغام غرى سةئا شغ 
السقصئ الخرغتئ بغظ التضعطئ اقظاصالغئ والشرب، وسادة 
طا تسعد لصاءات المسآولغظ أجعاء العد، وتخرغتاتعط 
إلى  وجعاعط  وجععا  أظعط  تآضث  اإلسقم  وجائض  شغ 
لاحضغض  بسسادته  غخرح  أغداً  غظفك  ق  الثي  الشرب 
افطرغضغئ  الثارجغئ  أضثت  شصث  اقظاصالغئ،  التضعطئ 
دسط واحظطظ لطتضعطئ اقظاصالغئ الاغ حضطعا سئث اهللا 
تمثوك  تطصاعا  تعؤظئ  رجالئ  شغ  ذلك  جاء  تمثوك، 
بمظاجئئ تحضغض تضعطاه طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ، 
طاغك بعطئغع، بتسإ بغان لطثارجغئ السعداظغئ، ضما 
ضحش سدع طةطج السغادة، طتمث تسظ الاساغحغ، 
سظ اقتفاق طع الترضات المسطتئ سطى إسادة المظزمات 
اإلظساظغئ الثولغئ الاغ ذردت شغ سعث الرئغج المسجول 
الئحغر، (جعدان تربغعن ١٤ أغطعل/جئامئر ٢٠١٩م)، شغما 
اجاصئطئ أجماء طتمث سئث اهللا وزغرة الثارجغئ رئغسئ 
المساسثات  طظسصئ  الماتثة،  لفطط  الصطري  الفرغص 
الماتثة  افطط  لئرظاطب  المصغمئ  والممبطئ  اإلظساظغئ، 
اإلظمائغ وبّمظئ العزغرة الثور الثي تصعم به وضاقت 
وبراطب افطط الماتثة شغ السعدان شغ دسط وتسجغج 
اقجاصرار لطمعاذظ خاخئ شغ طظاذص الظجاسات، وظاصح 
الطصاء الارتغئات الةارغئ لمحارضئ السعدان شغ اجاماسات 
الثورة ٧٤ لطةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، طظ جاظئعا 
جثدت الممبض المصغط لئرظاطب افطط الماتثة اإلظمائغ 
طظ  لطاتعل  ودسمه  لطسعدان  السعن  باصثغط  اقلاجام 
طرتطئ تعشغر المساسثات إلى إسادة اإلسمار والاظمغئ شغ 

اإلصطغط. ٢٠١٩/٩/١٥م (جعظا).
وأضث أغداً إبراعغط أتمث الئثوي وزغر المالغئ والاثطغط 
اقصاخادي سطى الثور الثي ظطئ تطسئه افطط الماتثة 
برظاطب افطط الماتثة اقجامرار شغ  بالسعدان، داسغاً 
تساوظه طظ أجض طساسثة السعدان شغ برظاطب المرتطئ 
اقظاصالغئ شغ طةال السعن الفظغ وبظاء الصثرات وخاخئ 
صداغا الحئاب وخطص شرص السمالئ لعط، واقظاصال طظ 
السعن اإلظساظغ إلى السعن الاظمعي شغ المظاذص الماأبرة 
طسار  طع  اجاماسه  شغ  ذلك  جاء  والظجاسات،  بالتروب 
جطفا راطا حظثران الممبض المصغط لئرظاطب افطط الماتثة 
الثارجغ.  الامعغض  إدارة  بتدعر  بالسعدان،  اإلظمائغ 

٢٠١٩/٩/١٢م (جعظا).
تسامر طتاوقت الشرب المساسمر وأدواته طظ افظزمئ 
التاضمئ شغ بقد المسطمغظ شغ إخفاء تصغصئ السقصئ 
الصائمئ بغظه وبغظعا، وتخعغرعا بأظعا سقصات تساون 
تمبض  افظزمئ  عثه  أن  عغ  التصغصئ  ولضظ  وحراضئ، 
وتسمث  المسطمغظ،  بقد  شغ  اقجاسماري  الشرب  ظض 
إلى تشغغإ طفاعغط اإلجقم وطعصفه تةاه عثه الثول 
تغاة  سطى  جغطرتعا  ضاطض  تتضط  الاغ  اقجاسمارغئ 
تاثخض  (إظساظغئ)  تسمى  الاغ  طظزماتعا  سئر  الظاس 
شغ ضض تفاخغض تغاتعط، تاى خرظا ظسمع طظ غظزر 
وتاى  واقصاخاد  والسغاجئ  التضط  أزطئ  وغظاصح 
افزطات اإلظساظغئ شغ بقد المسطمغظ سطى أجاس طا 
غسمى "الحرسغئ الثولغئ"، طسائرا طا غسمى بالمةامع 
الثولغ وطظزماته أظعا افم الرؤوم الاغ تفظغ تغاتعا 
فجض اإلظساظغئ، وتئسا لثلك تئصى براطب افطط الماتثة 
سظث أختاب عثا الفعط طظتئ تاظجل بثغراتعا وبرضاتعا 
بشخ الظزر سظ تئساتعا الاغ ق غظضر أتث وصعسعا... 
صداغا  طع  الاساطض  شغ  اقظاصائغئ  افتثاث  أضثت  وصث 
طرورا  جربظغاحغا  طظ  بمضغالغظ  والضغض  المسطمغظ، 
وأشرغصغا  الروعغظةا  فزطئ  وخعق  وأششاظساان  بالسراق 

العجطى وتاى جظعب السعدان...
والتصغصئ المشغئئ عغ أن أضبر بقد السالط تدررا طظ دول 
الشرب وطظزماته اقجاسمارغئ عغ الئقد اإلجقطغئ، إذ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الحسإ  شاجأ  الرئاجغئ،  لقظاثابات  افولى  الةعلئ  شغ 
الاعظسغ المسطط السالط طظ جثغث وضسر صعاسث الطسئئ، 
شطط غساطع أن غآبر شغ خغاراته، ق المال السغاجغ الصثر 
وق اإلسقم الفاجث وق الثسط الشربغ لئسخ المرحتغظ 
والرؤجاء،  التضام  تظاب  الاغ  اقظاثابغئ  الماضغظات  وق 
السغاجغئ  لططئصئ  غظامغ  ق  الثي  جسغث  صغج  شاخاار 
طظ  ظسئئ  أسطى  سطى  شتخض  لطمسارضئ،  وق  التاضمئ 

أخعات الظاخئغظ (١٨,٤٪)، طثالفا بثلك ضض الاعصسات.
تعظج  أعض  رشخ  الرئاجغئ  اقظاثابات  حعثت  لصث 
صاذع  تغث  سطغعا،  والصائمغظ  الشربغئ  لطثغمصراذغئ 
اقظاثابات طسزط الظاخئغظ ولط غحارك طظعط إق ٤٥٪، 
بالرغط طظ سمطغئ التحث الضئغر الاغ طارجعا اإلسقم 
قساصاد  وذلك  لقظاثابات،  المساصطئ  السطغا  والعغؤئ 
الظاس بأن اقظاثابات لظ تآدي إق لاشغغر العجعه طع 
طظ  حثخا  اخااروا  شصث  المحارضعن  أطا  الظزام.  بصاء 
خارج المحعث السغاجغ ظظا طظعط أظه صادر سطى تشغغر 
المظزعطئ وعع طا غآضث رشدعط لطظزام الشربغ ووضقئه 

شغ التضط.
ضما ضاظئ عثه الظاائب خفسئ صعغئ لقسقم ولططئصئ 
السغاجغئ التاضمئ والمسارضئ سطى تث جعاء، وعغ شغ 
اآلن ظفسه خفسئ صعغئ لترضئ الظعدئ الاغ اظاعةئ 
شرضغئ  وأطاعا،  دغظعا  تساب  سطى  الاظازل  جغاجئ 
بسطمظئ الثولئ، والمبطغئ الةظسغئ، واجاسثادعا لطاةاوب 
طع المساواة شغ المغراث، وجضائ سظ ظعإ بروات الئقد 
واظاعاك جغادتعا طظ السفراء افجاظإ، شضان طرحتعا 
باعط  الصروي المسةعن  ظئغض  بسث  البالبئ  المرتئئ  شغ 
الفساد والاعرب الدرغئغ، وشغ ذلك رجالئ واضتئ إلى 
شحض ظزرغاٍت طظ صئغض: اإلخقح الاثرغةغ والةجئغ، 
وبظاء الةسعر طع افظزمئ الصابسئ شغ الئطث اإلجقطغ، 
بحضٍض  اقجاسمارغئ  الصعى  شغه  تاتضط  زالئ  طا  الثي 

خطٍش وطعغٍظ، بض وطئاحٍر شغ أضبر افتغان.
تمطاه  أبظاء  الظاخئغظ  جثب  جسغث  صغج  اجاطاع  لصث 

اقظاثابغئ برشده لطمبطغئ الةظسغئ، والاطئغع طع غععد، 
سظث  وصع  لعا  صداغا  وبإبارة  المغراث،  شغ  والمساواة 
افطئ ضمسألئ جغادة الئقد وظعإ البروات واقجاسمار، 
سرضعا  شغ  السئص  الاترغر  لتجب  ضان  صداغا  وعغ 
وإبارتعا، وعع طا جسض اإلسقم غخفه بأظه طرحح تجب 
الاترغر وذلك لسجله جغاجغا وتثعغش الظاس طظه، شطغطئ 
اقظاثابات صال اإلسقطغ المحععر برعان بسغج: "شغ 
غفطئ طظ الةمغع... تجب الاترغر شغ ذرغص طفاعح..."، 
غعم  المرحح  عثا  سطى  التمطئ  عثه  احاثت  وصث 
اقظاثابات تغث صال أتثعط إن رئغج الثولئ عع الصائث 
افسطى لطصعات المسطتئ وق غةعز أن غاعلى عثا المظخإ 
طرحح تجب الاترغر، إق أن الظاائب ضاظئ سضسغئ تغث 
زاد عثا طظ حسئغئ صغج جسغث الثي لط تضظ وراءه أي 

طاضغظئ إسقطغئ.
وبالرغط طظ أن عثه الظاائب لظ تشغر حغؤا باسائار أن 
المحضطئ تضمظ شغ الثجاعر والصعاظغظ العضسغئ ولغج 
شغ حثص التاضط، إق أن أول اظطئاع غتخض عع أن 
الحسإ الاعظسغ المسطط عع حسإ تغ وواعٍ، ولعق أن 
الشرب ووضقءه صث سجلعا اإلجقم سظ التضط لضان اخاغار 
الثي  التداري  وطحروسه  لقجقم  الاعظسغ  الحسإ 

غائظاه تجب الاترغر أجرع طظ رد الطرف.
تئسغئ الصرار السغاجغ  أعطظا شغ تعظج طظ  لظ غثرج 
لطثارج بمةرد اظاثاب حثص التاضط تاى لع ضان خالتا، 
فن صعاسث الطسئئ غثغرعا الشرب وشص طصاغغسه وحروذه.

وأدواته  الشرب  طظ  الحاطض  الاترر  شغ  عع  التض  إن 
المتطغئ، شغ اقجاصقل، شغ اجارجاع السططان والثروج 

طظ العغمظئ، واطاقك الصرار!
الاترر المططعب لغج عع الاترر طظ افظزمئ اقجائثادغئ 
الاغ عغ أدوات لطعغمظئ الشربغئ، وإظما الاترر المططعب 
عع تترر الئقد والسئاد طظ إرادة افجظئغ الثي لط غدمر 
غعطا لقجقم والمسطمغظ إق حرا، وطظ ق غصغظ سظثه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

تونس والية  التحرير/  حزب 
الغربية الوصايا  لتثبيت  وسيلة  تونس  في  االنتخابات 

زلجال الةعلئ افوىل طظ اقظاثابات 
الرئاجغئ يف تعظج
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جاء شغ خئر سطى طعصع (الةجغرة ظئ، البقباء، ١٨ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/١٧م) طا ظخه: "لط غأت صرار 
المتضمئ الثجاعرغئ افردظغئ ضما أراده طةطج الظعاب بما غثص اتفاصغئ الشاز اإلجرائغطغ، إذ صررت المتضمئ 
سثم طسآولغئ طةطج افطئ سظ المعاشصئ سطى اتفاصغئ الشاز المئرطئ طع اقتاقل. واسامثت المتضمئ شغ صرارعا 
الخادر اقبظغظ سطى ظخعص صاظعظغئ، طسائرة أن حرضئ الضعرباء العذظغئ وإن ضاظئ جمغع أجعمعا طمطعضئ 
لطتضعطئ شإن ذلك ق غسئس سطغعا خفئ المآجسات الساطئ، تغث لط تسث إدارتعا تتئ اإلدارة الساطئ لطثولئ. 
وتظص اقتفاصغئ سطى تجوغث افردن بالشاز لمثة ١٥ ساطا بصغمئ تخض إلى ظتع ١٥ ططغار دوقر، طما اسائر طئطشا 
ضئغرا شغ ظض اظثفاض أجسار الشاز سالمغا وتعشر المخادر الئثغطئ. وتدمظئ اقتفاصغئ حروذا ججائغئ تخض إلى 

١,٥ ططغار دوقر شغ تال إلشاء اقتفاصغئ وسثم اقتاضام لطصاظعن افردظغ.
: رغط أن عثه اقتفاصغئ عغ ضث طخالح أعض افردن، وعغ تثثم طخالح ضغان غععد، إق أن الصداء 
شغ افردن غأبى إق أن غساظث الظزام افردظغ شغ تمرغر عثه اقتفاصغئ الثغاظغئ، بض وغتاول حرسظاعا 
بظخعص صاظعظغئ تجغض الترج سظ الظزام الثي خدع فواطر أطرغضا راسغئ اقتفاصغئ، وضاطظئ الاجام الظزام 
افردظغ بعا، تغث صثطئ الحرضئ افطرغضغئ العجغطئ "ظعبض إغظرجغ" شغ اقتفاصغئ ضماظات بأن افردن 
ججائغئ تخض إلى ١,٥ ططغار دوقر شغ تال إلشاء اقتفاصغئ.  لظ غاثطى سظ الخفصئ الاغ تدمظئ حروذاً 
إن الاخثي لطظزام المةرم وشساده وتآطره سطى صدغئ شطسطغظ وأعض افردن ق غضعن بالطةعء إلى أتث 
دوالغإ الظزام طظ صداء وتضعطئ وطةطج ظعاب وغغرعط، وإظما غضعن بالسمض سطى اصاقع عثا الظزام 
ربغإ الشرب المساسمر طظ جثوره، وتترغك الةغح لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ، وبثلك غظعغ عثه 

اقتفاصغئ الثغاظغئ، بض غصدغ سطى ضغان غععد المست.

اإلدارة  سئر  المخرغئ  اإلجضان  وزارة  طجاتمئ  أبارت 
سظ  (المسآولئ  المسطتئ  لطصعات  الاابسئ  العظثجغئ 
الاظفغث) شغ طحروسات اإلجضان الفاخر، صطص صطاسات 
أن  عآقء  واسائر  السصارغغظ،  المطعرغظ  طظ  ضئغرة 
سطغعط  أّبر  لطةغح  اقصاخادي  الظحاط  اجافتال 
الطرشغظ  بغظ  الفرص  تضاشآ  قظسثام  وذلك  جطئا، 
تفصث  طمغجات  طظ  السسضرغئ  المآجسئ  تماطضه  لما 
الصطاع الثاص الصثرة سطى العصعف أطاطعا، شدق سظ 
الرضعد الثي غحعثه السعق المتطغ طظث صرار "تسعغط 

الةظغه". طعصع الةجغرة ٢٠١٩/٨/٢٩م.
لط غارك الةغح شغ طخر طحروسا وق ظحاذا اصاخادغا 
إلى  افذفال  لئظ  طظ  طظه؛  وتربح  شغه  وتثخض  إق 
السصارات وافدوغئ، تاى الطرق، بثقف السطع الشثائغئ 
اجاثثام  سطى  صثرته  طساشق  وغغرعا،  وافجعجة 
المةّظثغظ ضأغٍث ساططئ رخغخئ، ضما أن أرباته طسفاة 
وشصًا  الاةاري  الارخغص  وطاطّطئات  الدرائإ  طظ 
لطمادة ٤٧ طظ صاظعن ضرغئئ الثخض لسام ٢٠٠٥، وتظّص 
لسام  الةمرضغئ  اإلسفاءات  صاظعن  طظ  افولى  المادة 
الثولئ  ووزارة  الثشاع  وزارة  واردات  إسفاء  سطى   ١٩٨٦
السعاطض  عثه  ضض  ضرغئئ.  أي  طظ  التربغ  لقظااج 
الاةارغئ،  أظحطاه  شغ  لطةغح  ضئغرة  طجاغا  تسطغ 
لطثولئ  الممطعضئ  الحرضات  سطى  الخسإ  طظ  وتةسض 
وضالئ  أسثته  تصرغر  وشغ  طظاشساه،  الثاص  والصطاع 
بحأن  تائاغظ  الاصثغرات  أن  سام  طثى  سطى  روغارز 
صال  تغظ  شفغ  المخري،  اقصاخاد  شغ  الةغح  تخئ 
السغسغ شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٦ إظعا ق تاسثى 
تتعلئ  شصث   .٪٥٠ تئطس  ربما  إظعا  الئسخ  غصعل   ،٪٢
طحروسات  إلى  تصرغئا  وإداراته  الةغح  طخاظع  ضض 
لطثثطئ العذظغئ، شالعذظغئ لطثواجظ وطبغقتعا لططرق 
وأخرى لطمظاةات الشثائغئ الاغ أخئتئ طظاشثعا شغ 
ضض المغادغظ تصرغئا تاى تطك الاغ أزالعا طظعا الئاسئ 
سظعة، غمغجعط سظ غغرعط شغ واصع المظاشسئ الاةارغئ 
رخغخئ  سمالئ  أجطفظا  شضما  شسطغئ  تضالغش  بق  أظعا 
وإسفاء ضرغئغ وجمرضغ ظاعغك سظ اجاثثام افطاضظ 

الساطئ بمراشصعا وخثطاتعا بق طصابض غثضر.
المآجسات  بصراراته  غمّضظ  الظزام  أن  افطر  واصع 
السسضرغئ طظ الاشطشض والاتضط شغ اقصاخاد المخري 
والاربح بحضض ضئغر سطى جئغض الرحعة لغحشطعط باطك 
أطام  ودسمعط  وقءعط  ولغدمظ  وأرباتعا  المحارغع 
أي تراك طتامض صث تظاةه صراراته الضاربغئ، شحرضات 
تالغعن  جظراقت  غارأجعا  خار  والاغ  اآلن  الةغح 
الصطاسات  ضض  شغ  طظاحرة  خارت  طاصاسثون،  أو 
اقصاخادغئ ق غضاد غثطع طظعا صطاع، افطر الثي أخئح 
غعثد الظاس شغ أرزاصعط وأصعاتعط شطغج عظاك طظ 
غمطك الصثرة سطى طظاشساعط تصا أطام طا غتخطعن سطغه 
طظ اطاغازات عغ شغ واصسعا تصعق لضض طظ غمارس 
السمض الاةاري شغ بقد اإلجقم وشغ ظض أتضاطه، بض 
وتاى طا غصام طظ طخاظع لخظاسئ طا غتااجه الظاس 
تصا شغ الثولئ غةإ أن غضعن سطى أجاس تربغ بتغث 
الثولئ  اتااجئ  طاى  شعرا  التربغ  اإلظااج  إلى  غاتعل 
أن  شغةإ  طبق  الثعاظات  طخاظع  تال  عع  ضما  ذلك 
وطا  والفاائض  الصظابض  لاخظغع  لااتعل  طآعطئ  تضعن 
تتااجه الترب طظ ضغماوغات طاى تططإ افطر ذلك، 

وأواظغ  وافجعجة  السغارات  طخاظع  شغ  التال  وضثا 
الطعغ وغغرعا غةإ أن تضعن جمغسعا طآعطئ لطاخظغع 
سطى أجاس تربغ وشعرا، عثا طا غةإ أن غحارط شغ 
أي طخظع غصام شغ الثولئ جعاء أضان ططضا لطثولئ أم 
ططضا لفرد طظ رساغاعا وغةإ أن تثسمه الثولئ لغاط 
الاخظغع  عغ  تتاضر  أن  ق  الضغفغئ،  تطك  سطى  افطر 
وتمظسه طظ تص المظاشسئ، إق أن عثا غغر طمضظ شغ 
سطى  الةظراقت  تحةع  الاغ  التاضمئ  الرأجمالغئ  ظض 
رحعتعط  جئغض  سطى  اقجابمارات  خدط  شغ  الثخعل 
تاى غشمدعا أسغظعط سظ أخطاء وخطاغا الظزام، رغط 
أن طا غتخطعظه طظ خقل تطك افسمال وطا غعئه لعط 
رحاوى ق تسادل أبثا طا لعط طظ تصعق  الظزام طظ 
بروات  طظ  الضاشر  الشرب  شغ  وجادته  الظزام  غسطئعا 
بقدظا والاغ لعط صطسا ظخغإ طظعا ضما لئاصغ رساغا 
الثولئ، ظاعغك سما غظالعط طظ غدإ اهللا وجثطه جراء 

دسمعط لطظزام ورأجه الممسظ شغ الثغاظئ والسمالئ.
تطك  ضض  سظ  غظى  شغ  إظضط  الضظاظئ!  جغح  أبظاء  غا 
إغاعا  وغطصمضط  الظزام  بعا  غطعغضط  الاغ  المحارغع 
سطى جئغض رحعتضط لغصمع بضط طظ غطالإ بتصه طظ 
الظاس، وعغ ق تسادل طزطمئ واتثة تصفعن لعا أطام 
تبئغاًا  غراق  طسطط  اطرئ  دم  طظ  دشصئ  وق  غعطا  اهللا 
تترضعا  دطغئ  شعصه  غةطج  السعس  شغه  ظثر  لسرش 
غث الشرب السابث شغ بقدظا، إن الصرار بغثضط والثغار 
اظتغازضط  غغر  غظصخعا  وق  بتاجاضط  وافطئ  خغارضط 
لعا وتمطضط طع إخعاظضط شغ تجب الاترغر طحروسعا 
المظئبص سظ سصغثتعا وإغخاله لطتضط شغ دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ بعا وتثعا تسعد التصعق 
الائسغئ  ربصئ  طظ  السئاد  رصاب  وتاترر  الئقد  وتظساص 
وخغراتظا،  لبرواتظا  ظعئه  سصعد  وتظاعغ  الضاشر  لطشرب 
عثا وتثه طا غظةغضط طظ غدإ اهللا وسصابه وغةّإ طا 
ضان طظ دسط لسمغض الشرب الصابع شعق سرش الضظاظئ، 
وتغظعا ظئحرضط برضا اهللا سج وجض وشعصه شدض سزغط 
وأرضظا تشمرعا الثغرات  وافرض،  برضات طظ السماء 
باإلجقم  تصعدعا  طثطخئ  صغادة  إق  غظصخعا  وق  تصا 
وتتسظ تعزغع عثه البروات والثغرات تاى تخض لضض 
الظاس وق تضعن دولئ بغظ افغظغاء وأختاب رؤوس 

افطعال ضما عع واصع الرأجمالغئ الاغ تتضط بقدظا.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ! إن سمطضط لغج عع 
الئظاء والعثم والاةارة والجرع، وق تاى تماغئ سروش 
تضام دوغقت جاغضج بغضع السمقء، بض سمطضط عع 
وإسادة  والسئاد  الئقد  وتأطغظ  والثظغا  الثغظ  تراجئ 
أرض اإلجقم طظ طشاخئغعا، واهللا طتاجئضط سطى عثا 
وجائطضط سظه سطى رؤوس افحعاد غعم الصغاطئ شئماذا 
طا  عع  أطاطضط  العتغث  الثقص  وإن  طةغئعظه؟  أظاط 
غتمطه لضط ولفطئ تجُب الاترغر والثي ق غظصخه جعى 
ظخرة خادصئ طثطخئ طظضط تصغط الثولئ الاغ تترس 
دغظ الظاس ودظغاعط وتطئص اإلجقم بسثله وضماله 
سطغعط، وتتمطه لطسالط رجالئ عثى ورتمئ لطسالمغظ، 
شغا شعز طظ ضاإ اهللا له ظخرتعا وصغاطعا سطى غثغه. 
ظخرتعا  أعض  طخر  جغح  واجسض  بعا  سةض  الطعط 
ّفَُها الَِّذيَن آَمُنواْ 

َ
واجسطظا طظ جظعدعا وحععدعا. ﴿يَا ك

 ﴾َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَعاُكم لَِما يُْحيِيُكْم ِ اْسَتِجيُبواْ ِبّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

وخالته، ولضظه شحض رغط خئرعط  الترب لخالتعط 
سطغه، وإسطائه الفرخئ تطع افخرى طظث أضبر طظ أربع 
جظعات ودسمه بضض طا غططئه طظ طصعطات الترب. وشغ 
جغاق تخرغتات غسان جقطئ ظحغر إلى طا خرح به 
لختغفئ (لئراجغعن) سظ صئعل تفار لستإ صعاته طظ 
الصاال طصابض تخعله طظ خخعطه شغ ذرابطج سطى 
ضماظات تمضظه طظ تعلغ أتث المظاخإ السطغا شغ الثولئ 
طع حروط أخرى ذطئعا. وعثا غسظغ أن تفار صث عجم 
شغ الترب وخسر المسرضئ، وأراد أن غتفر طاء وجعه 
وغظستإ بحروط وضأظه طظاخر، بثل أن غظستإ طضرعًا 
أطام صعات خخعطه. وربما ضاظئ ذطئات ضبغر طظ الثول 
افطظ،  وطةطج  السفراء،  وبسخ  واإلصطغمغئ،  الضئرى 
وافطط الماتثة، ربما ضاظئ ذطئاتعط بعصش إذقق الظار 
تخإ شغ عثا المسظى، وشغ عثا السغاق، أي شغ التفاظ 
سطى عغئئ وطاء وجه تفار وداسمغه طظ الثول الضئرى 

والخشرى سطى السعاء وطظ أظخاره وأتئاسه.
وطما غحغر أغدا إلى أن تفار صث خسر الترب طا خثر 
أخغرا سظ طةطج افطظ طظ الاأضغث سطى حرسغئ تضعطئ 
الئقد  حآون  بإدارة  المثعلئ  العتغثة  وأظعا  العشاق، 
الاساطض  وسثم  والمالغئ،  اقصاخادغئ  والمآجسات 
طع الةعات المعازغئ، وعثا غحمض التضعطئ المآصائ، 
المظاذص  شغ  الظفط  وطآجسئ  المرضجي،  والمخرف 

الحرصغئ، والاغ عغ تتئ تضط وجغطرة تفار.
إن عثه الماشغرات والمآحرات سطى صرب ظعاغئ دور 
تفار شغ لغئغا ق تسظغ ظعاغئ طحروع أطرغضا شغ لغئغا 
سثغثة،  لسظعات  أجطه  طظ  غسمض  تفار  ضان  الثي 
تفار  تسطغ  أن  ترغث  ق  أطرغضا  أن  غسظغ  ذلك  وإظما 
المسامر  شحطه  بسث  لغئغا  سطى  لطسغطرة  أخرى  شرخًا 
لسثة جظعات، وغسظغ أن أطرغضا صث أوجثت أو وجثت 
بثائض سظ تفار شغ المظاذص الحرصغئ والشربغئ جعاء 
أضان عآقء افحثاص الئثائض طثظغغظ أو سسضرغغظ. 
السغاجغغظ  المتططغظ  أتث  غصعله  طا  ختغتا  ولغج 
سظ  والماابع  والمططع  أطرغضا  شغ  المصغط  الطغئغغظ 
صرب لثوائر الصرار شغ أطرغضا: إن أطرغضا لغج لعا أي 
وتاى  لطغئغا،  طتااجئ  لغسئ  وأظعا  لغئغا  شغ  طحروع 
بسخ حرضاتعا الظفطغئ صث باسئ تخاعا إلى حرضئ 
تعتال الفرظسغئ وغغرعا. وضأظه غرغث أن غئرئ أطرغضا 
وغععط  وأخابعا،  تفار  أخاب  الثي  عثا الفحض  طظ 
طخالح  لعا  ولغج  طتاغثة  أطرغضا  بأن  السام  الرأي 
بسثم  ضثلك  غصعل  وضأظه  (اإلرعاب)،  طتاربئ  شغ  إق 
وجعد الخراع الثولغ بغظ الثول سطى المخالح وسطى 
اجاسمار الحسعب، وسطى الظفعذ وسطى تظخغإ التضام 
الثغظ غسطعن فجغادعط طظ افطعال شغ جاسات طا 

لط تثّره سطغعط طؤات الحرضات شغ سحرات السظغظ!
وعضثا ظرى أن بقدظا طع افجش الحثغث وجائر بقد 
والمثططات  لطمآاطرات  طسرتا  أخئتئ  المسطمغظ 
إجقطغئ  دولئ  صغادة  تتئ  تضعن  أن  بثل  الثولغئ 
اطاباق  السزغط  اإلجــقم  بمئثأ  السالط  تصعد  واتــثة 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلّنَاِس تَأ

ُ
ٍة أ ّمَ

ُ
لصعله تسالى: ﴿ُكنُتْم َخْيَر أ
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ظزرة سطى املساةثات يف لغئغا

الراعظ،  الطغئغ  والمحعث  العاصع،  شعط  طتاولئ  إن 
عثا  سظ  المسطعطات  بئسخ  وظطّط  ظسرف  أن  تصادغ 
الئطث، طظ تغث المعصع، والمساتئ، والسضان، والبروات، 
والثول المةاورة، وغغر ذلك... شطغئغا تسائر بعابئ أشرغصغا 
سطى أوروبا بحاذأ سطى الئتر افبغخ الماعجط ذعله 
بمطغعن  تصثر  الئقد  لعثه  وبمساتئ  تصرغئا  ضط  ألفا 
جضان  وبسثد  طربسا،  ضغطعطارًا  وخمسغظ  وجئسمائئ 
ق غجغثون سظ جئسئ طقغغظ ظسمئ، وبروات ذئغسغئ 
عائطئ طظ ظفط، وغاز، وطسادن طثاطفئ، وذاصئ حمسغئ 
وغغرعا، وبتثود طاراطغئ تربطعا بسئٍّ طظ دول الةعار 

الاغ لعا تأبغر شغ المحعث الطغئغ بالسطإ أو اإلغةاب.
إن بطثا بعثه افعمغئ شغ المعصع، وبعثا التةط شغ 
لعا  غسغض  الاغ  العائطئ  البروات  وبعثه  المساتئ، 
لساب الثول الضئرى واإلصطغمغئ، وبعثا الفراغ السضاظغ 
وافطظغ والسسضري والسغاجغ، ق حك أن ذلك ضطه 
عع طا جسض لغئغا بآرة تظاشج وخراع بغظ ضبغر طظ 

الصعى الثولغئ واإلصطغمغئ لطفعز بالبروات والظفعذ.
الطغئغ،  المحعث  شغ  الاسصغثات  عثه  طظ  ظراه  طا  إن 
وعثه اإلذالئ شغ سمر افزطئ عغ ظاغةئ لعثا الخراع 
والمتطغئ،  واإلصطغمغئ،  الثولغئ،  افذراف  بغظ  الحثغث 
ق  افذــراف  عثه  طظ  ذرف  أي  أن  طظه  غئثو  والــثي 
ذلك  شغ  جــعاء  لخالته،  افطــر  غتسط  أن  غساطغع 
افذراف المتطغئ أو الثارجغئ، ضما ظراه اآلن طظ عثه 
والاغ  الماخارسئ  الطغئغئ  الصعى  بغظ  الثائرة  الترب 
تشثغعا جعات خارجغئ ضضٌّ تسإ طخالته وطحارغسه.

وربما ضان طظ ظاائب عثه الترب افخغرة أظعا وّتثت 
خفعف ضبغر طظ الضاائإ والمطغحغات الاغ ضاظئ تاصاتض 
شغ ذرابطج والمظاذص الشربغئ، ووتثت خفعف بعار 
شئراغر شغ طعاجعئ عثه الترب الاغ غحظعا تفار، وطظ 
غثسمه. وصث اجافاد السراج وتضعطئ العشاق طظ عثه 
الضاائإ  ووتثت  البعار،  خفعف  وتثت  الاغ  الترب 
والمطغحغات المثاطفئ، وجسطاعط جمغسا غصاتطعن تتئ 
صغادته، رغط خقشعط واخاقشعط طسه، وظزرة السراج 
إلغعط بأظعط ضاظعا خارجغظ سظ جططاه، وسظ الصاظعن.
العاصع  عثا  طظ  البعار  اجافاد  المصابض  شغ  أظه  ضما 
خفعشعط،  وتعتغث  عغئاعط،  واجاسادوا  الةثغث 
والسسضري،  السغاجغ  المحعث  إلى  بصعة  وسعدتعط 
وافطظغ، طما صث غحضض سصئئ شغ وجه السراج إذا طا 
تاول الافاوض أو تصثغط تظازقت إلى الطرف اآلخر، أو 
خدعسه لدشعذات دولغئ أو إصطغمغئ. ضما أن سعدة 
البعار إلى المحعث بعثه الصعة، واتامال تسط الترب 
الضئرى  الثول  طثططات  وأشحض  أربك  صث  لخالتعط 
تفار  طةععدات  وإشحال  إرباك  سظ  شدقً  واإلصطغمغئ 

الثي غصاتض ظغابئ سظ عثه الثول.
جقطئ  غسان  سظ  خثر  طا  السغاق  عثا  شغ  وظثضر 
شغ المثة الماضغئ طظ تخرغح بأن (جغاجئ العقغات 
الماتثة افطرغضغئ ضاظئ إسطاء شرخئ لطترب)، وأن دولئ 
أو دوق ضاظئ تراعظ سطى أتث افذراف لضسإ الترب، 
وطسعا  أطرغضا  أن  غسظغ  وعثا  تفار.  عع  والمصخعد 
الثول الثاسمئ لتفار ضاظعا غظازرون أن غتسط تفار 
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طظ  المالضغ  رغاض  الفطسطغظغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
لطافاوض  طساسّثة  الفطسطغظغئ  السططئ  أّن  أوجطع، 
طظ  تظئبص  جثغثة  "غععدغئ"  تضعطئ  رئغج  أي  طع 
ختفغ  تسطغص  أضث  جاظئه  طظ  الاحرغسغئ.  اقظاثابات 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  خفتئ  ظحرته 
افرض المئارضئ شطسطغظ: أن الظاائب الضاربغئ لطسمطغئ 
أوجطع،  طظ  صرن  ربع  صئض  اظططصئ  الاغ  الافاوضغئ 
الفطسطغظغ"  اقجاصقل  "لتطط  العخعل  شغ  وشحطعا 
إزالئ  شغ  تاى  وسةجعا  غعطؤث،  دساتعا  له  روج  ضما 
أوخال  تصطع  الاغ  التعاجج  طؤات  طظ  واتث  تاجج 

الدفئ الشربغئ وتضثر سغح الظاس شغعا، لط تبظ ضض تطك الضعارث جططئ الاظسغص افطظغ "المصثس" سظ 
لطئثء  جططاه  اجاسثاد  المالضغ  رغاض  خارجغاعا  وزغر  شأبثى  الافرغطغ،  الافاوضغ  ظعةعا  شغ  اقجامرار 
المالضغ  تخرغح  أن  إلى:  الاسطغص  ولفئ  طظاثإ.  غععدغئ  تضعطئ  رئغج  أي  طع  بالحراضئ  جثغثة  بأوجطع 
عثا جاء بسث أغام صقئض سطى إسقن رئغج جططاه طتمعد سئاس، سظ "وصش السمض" باقتفاصغات المعصسئ 
وأضاف  لطمظازل.  المظزط  وعثطعط  لفراضغ  وطخادرتعط  السجل  المثظغغظ  سطى  لاشعلعط  ظزرا  غععد،  طع 
الاسطغص: إن تعجض أزقم السططئ لطمفاوضات السصغمئ طع غععد غزعر بةقء سثم رغئاعط شغ وصش السمض 
باب  طظ  غظئع  وعع  جثغا  لغج  المسطظ  رشدعط  وأن  الشاخإ،  ضغاظعط  طع  المئرطئ  الثغاظغئ  باقتفاصغات 
الثثاع والمظاورة سطى حسئعط الثي ذاق افطرغظ طظ تعجع المساعذظات والاثظغج الممظعب لطمصثجات! 
شغ  صثطا  لطمدغ  الةثغث  اقتاقل  تضعطئ  لرئغج  الدمظغئ  بالمئارضئ  غئرق  المحغظ  السططئ  طسطك  وإن 
تعاجه  لظ  وأظعا  الشاخإ،  لضغاظعط  افردن  غعر  ضط  رأجعا  سطى  والاغ  الدفئ  شغ  الاعجسغئ  جغاجاتعط 
الماتثة  افطط  لمآجسات  الطةعء  أو  المظحعد  السقم  أذقل  سطى  الظتغإ  طظ  بأضبر  اإلجراطغئ  جغاجاتعط 
وجه  شغ  سالغا  خعتعط  غرشسعا  أن  شطسطغظ  فعض  افوان  آن  لصث  بالصعل:  الاسطغص  واخااط  اقجاسمارغئ. 
السططئ وجغاجاتعا وظعةعا اقجاسقطغ الافرغطغ، وأن غعجععا الئعخطئ باتةاععا الختغح وغساخرخعا 

افطئ وغساظفروا ذاصاتعا لااترك لظخرة افرض المئارضئ وتترغر طسرى رجعل اهللا.

آن األوان ألهل فلسطين 
أن يتصدوا للسلطة ونهجها االستسالمي

القضاء األردني يشرعن للنظام 
تنفيذ اتفاقية الغاز مع كيان يهود
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افتث، ٢٣ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/٢٢م) خئرا جاء شغه: "تعاخطئ المزاعرات 
دشسئ  تغظ  شغ  المخرغئ،  المثن  طظ  سثد  شغ  السغسغ  الفااح  سئث  المخري  الرئغج  برتغض  المطالئئ 
السعغج  طثغظئ  حعثت  وصث  واجسئ.  اساصاقت  تمطئ  وحظئ  الصاعرة  شغ  أطظغئ  باسجغجات  السططات 
الشاز  المخرغئ  الحرذئ  وأذطصئ  لطرئغج.  طظاوئئ  حسارات  خقلعا  المازاعرون  ردد  تاحثة  طزاعرات 
المثطع لافرغص المازاعرغظ، وأغطصئ بسخ الحعارع المآدغئ إلى طغثان الازاعر، تغث ترضجت المزاعرة 
المتطئ  طثغظئ  حعثت  ضما  أطج.  أول  ظفسه  لطشرض  خرجئ  طزاعرات  بسث  وذلك  المثغظئ،  وجط  شغ 
سئث  الرئغج  برتغض  تطالإ  الباظغ  لطغعم  طزاعرات  المخرغئ  الساخمئ  حمال  الشربغئ  طتاشزئ  شغ  الضئرى 
الفااح السغسغ. وحعثت طثغظئ ظةع تمادي شغ طتاشزئ صظا طسغرة حئابغئ عغ افولى شغ خسغث طخر 
طظث بثء اقتاةاجات افخغرة الاغ تطالإ برتغض الرئغج المخري. وردد الحئاب المحارضعن شغ المسغرة 
حسارات ضث ظزام السغسغ تطالإ بالاشغغر الحاطض، وصث أظعرت خعر ببعا ظاحطعن إصثام صعات الحرذئ 
سطى اساصال سثد طظ الحئاب المحارضغظ شغ المسغرة. وشغ بعرجسغث حمالغ طخر، خرجئ طسغرة ذالإ 

المازاعرون خقلعا برتغض الرئغج، ورددوا عااشات ضثه، طظثدغظ باردي افوضاع المسغحغئ.
: إن التض العتغث الثي غدمظ ظةاح أي بعرة شغ بقد المسطمغظ عع تمطعا لمحروع افطئ المامبض شغ 
تطئغص اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة وظخرتعا طظ أعض الصعة والمظسئ المثطخغظ طظ 
أبظاء افطئ شغ الةغعش، وطا دون ذلك عع تفاظ سطى ارتعان الئقد لطشرب وبصائعا شغ ربصئ الائسغئ، وعثا 
عع المحروع الثي غصثطه لفطئ تجب الاترغر وغثسع المثطخغظ طظ أبظاء افطئ لتمطه واتاداظه وغساظخر 
شغ جئغض ذلك المثطخغظ طظ أبظاء افطئ شغ الةغعش لغعضع طعضع الاطئغص ضاطق حاطق غغر طظصعص، وصث 
خارت شضرته رأغا ساطا شغ افطئ الاغ تتإ دغظعا وترغإ شغ السغح تتئ طزطاه. وتجب الاترغر غدع عثا 
المحروع بغظ أغثغضط غا أعض الضظاظئ بةاعجغاه الضاططئ لطاطئغص شعرا وأظاط سطى أسااب طعجئ بعرغئ جثغثة 
لغضعن الئثغض الثي غتصص ذمعتضط وغسالب جمغع طحضقت تغاتضط سقجا تصغصغا ولغج وعما وجرابا ضالثي 
تئغسضط الرأجمالغئ إغاه، شاتمطعه شأظاط أعطه وأولى بتمطه، ولغضظ عثا طططئضط الثي ق تتغثون سظه، شئه 
غرضى سظضط ربضط وشغه وتثه خقخضط وظةاتضط طظ برابظ الشرب وأدواته وظزاطه السفظ، شطغضظ غاغاضط 

سسى اهللا أن غظةج بضط وسثه شاضعن الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى أغثغضط شافعزوا شعزا سزغما.

تحضض عثه الئقد أوق سثوا سصائثغا لفطط الماتثة، ضما 
تحضض باظغا طظئسا جث طعط لثغرات ذئغسغئ عط شغ أطج 

التاجئ إلغعا إلظساش اصاخادعط وخظاساتعط.
والثطر السصائثي لطئقد اإلجقطغئ سطى دول الشرب غضمظ 
شغ اإلجقم، إذ إن سصغثة اإلجقم عغ سصغثة جغاجغئ 
وجغادغئ، سصغثة تسطع وق غسطى سطغعا وتسعد وق تصئض 
أن تضعن طسعدة، شإذا طا ُأتغغئ عثه السصغثة اإلجقطغئ 
وخرجئ  َوتََّثتعط  المسطمغظ،  ظفعس  شغ  جثغث  طظ 
سظ ذعع وجغادة الشرب وذراسه افطط الماتثة، وأظعئ 
سطى  وجغادتعط  اإلجقطغئ،  الئطثان  لثغرات  ظعئعط 
السالط، شسغحضض ذلك تعثغثا لتدارة الشرب المارظتئ، 
لثلك أخئتئ طتاربئ اإلجقم طسألئ أطظ صعطغ لثول 
اقجاضئار، غطّئسعن شغه اإلجقم بعب (اإلرعاب والاطرف)، 
بمساسثة شسطغئ طظ بسخ أبظاء المسطمغظ الثغظ رشدعا 
إق أن غضعظعا جعما شغ ضظاظئ السثو شصئطعا بعثا الثور 
الرخغص، ولطئج والادطغض تصثم "عغؤئ افطط الماتثة" 
سئر افظزمئ التاضمئ شغ بقدظا سطى أظعا تثاص بالظزر 
شغ الصداغا الثولغئ، وتعثف إلى طظع سثوان الثول سطى 
بسدعا، لاتصغص السطط وافطظ لضض دول السالط وتصثغط 
المساسثات والثسط عع السمض افخطى لعثه المظزمئ... 
والتصغصئ الاغ غةإ أن ق غةعطعا أو غشفض سظعا طسطط 
أداة  زالئ  وطا  ضاظئ  الثولغئ  المظزمئ  عثه  أن  عغ 
الادطغض  وطظ  والمسطمغظ.  اإلجقم  لمتاربئ  خطغئغئ 
والثجض تسمغاعا "عغؤئ افطط الماتثة" قجاتالئ أن 
تاعتث افطط شغ أطئ واتثة والتص أظعا طظزمئ الثول 
السطماظغئ شغ السالط، والاغ لظ تةطإ لطسعدان وغغره طظ 

بقد المسطمغظ إق الثراب والثطار ضما سعثظاعا دائما.
وصث ظحأت طا ُتسمى "بعغؤئ افطط الماتثة" بسث الترب 
السالمغئ الباظغئ، بمئادرة أطرغضغئ سام ١٩٤٥م ورغبئ لما 
جمغ (سخئئ افطط) الاغ وربئ بثورعا (افجرة الثولغئ) 
الاغ ظحأت شغ أوروبا شغ الصرن السادس سحر، لمعاجعئ 
خطر اإلجقم والثولئ اإلجقطغئ، تغظ اظثشسئ جغعش 
تاططئ  أوروبا بطثًا بسث آخر،  افطئ الاغ ق تصعر شاتتئ 
رجالئ اإلجقم إلظصاذ وتترغر حسعبعا طظ ذشغان المطعك 
شغظَّا،  أجعار  وخطئ  تاى  ورجالعا،  الضظغسئ  وضعظعت 

تص  روجغا  "اجاثثطئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٩/١٩م)  ١٤٤١عـ،  طترم   ٢٠ الثمغج،  (روغارز،  طعصع  ظحر 
الظصخ (الفغاع) غعم الثمغج شغ طةطج افطظ الثولغ لطمرة البالبئ سحرة شغما غاسطص بالمطش السعري لامظع 
بثلك المخادصئ سطى طحروع صرار غثسع لطعثظئ شغ حمال غرب جعرغا فظه ق غسابظغ العةمات سطى الةماسات 
الماحثدة المثرجئ سطى صائمئ افطط الماتثة السعداء. ضما دسمئ الخغظ المعصش الروجغ بمظع الصرار. وعثه 
سظ  اقجاعائغئ  غغظغا  واطاظسئ  السعري.  الخراع  بحأن  الفغاع  الخغظ  شغعا  تساثثم  الاغ  السابسئ  المرة  عغ 

الاخعغئ. أطا الثول افسداء الئاصغئ شغ طةطج افطظ الثولغ وسثدعا ١٢ دولئ شصث خعتئ بالمعاشصئ".
: طاذا جغاشغر بسث اجاماع الثئاب شغ طةطج افطظ سصإ اجاماع بقبغ اإلجرام شغ أظصرة؟ لظ غاشغر 
حغء جعى جفك طجغث طظ دطاء أعض الحام الجضغئ. بغظما الئقد ُتسطط لمةرم السخر ذاغغئ الحام بالترب 
والثطار أو بالعثن والمفاوضات، وق غرابئ شغ ذلك شعط جمغسعط أسثاء بعرة الحام وأعطعا. ولضظ السآال 
الثي غفرض ظفسه بصعة عض تصاً طا زال بغظ أعض الحام طظ غظازر طصرراتعط، وغزظ أظعط جغصثطعن لعط 
خغرا، رغط تارغثعط التاشض بالثثقن واإلجرام؟! غا أعض الحام! سطغضط أن تاثارضعا بعرتضط صئض أن تاثطفعا 
أغادي المةرطغظ الماضرغظ، بثءًا بالعسغ سطى طا ُغتاك لضط، والاترك باقتةاه الختغح تغث السمض وشص 
أواطر اهللا، والائرؤ طمظ عط جعاه، ولغةامع المثطخعن طظ المةاعثغظ لغصطئعا الطاولئ سطى الماآطرغظ، ق 

أن غظازروا عةعم المةرطغظ شغصفعا ساججغظ أطام آلئ اإلجرام شغ ظض صادة المتعر العاتث.

شامطك الثسر والثعف صطعب المطعك الخطغئغغظ وأطراء 
اإلصطاع سطى جططاعط، وتاولعا الاضاض شفحطعا، بط سصث 
الجسماء افوروبغعن، بسث تخعل الظعدئ سطى أجاس 
(السطماظغئ) شخض الثغظ سظ الثولئ، طآتمرا شغ وجافالغا 
١٦٤٨م، إلغةاد تضاض غظزط السقصات بغظ دولعط وتظسغص 
الةععد والثطط قتصاء خطر اإلجقم والثولئ اإلجقطغئ 

سطى طخالتعط، شأوجثوا طا جمغ (افجرة الثولغئ).
وشغ ظعاغئ الترب السالمغئ افولى باظاخار التطفاء بصغادة 
برغطاظغا سطى ألماظغا، وتصسغط الئقد اإلجقطغئ ق جغما 
السربغئ، بغظ برغطاظغا وشرظسا باتفاصغئ جاغضج بغضع، 
السالط  شغ  افولى  الثولئ  أخئتئ  الاغ  برغطاظغا  تئظئ 
إلظحاء  الثسعة  تئظئ  اإلجقطغئ،  الثولئ  تفضغك  بسث 
"سخئئ افطط" ضاطاثاد "لفجرة الثولغئ"، وأداة لطتفاظ 
أذماسعا  وتتصغص  الثولغ،  المعصش  شغ  طرضجعا  سطى 

اقجاسمارغئ شغ المظطصئ اإلجقطغئ والسالط.
بط باظاعاء الترب السالمغئ الباظغئ، وبروز أطرغضا صعة أولى 
شغ المعصش الثولغ، طاططسئ باأبغر طئثئعا الرأجمالغ 
المظطصئ  اجاسمار  شغ  افوروبغئ  الصعى  طتض  لطتطعل 
بعا  دشع  شصث  ساطئ،  بخفئ  والسالط  خاخئ  اإلجقطغئ 
ترخعا سطى ترضغج طضاظاعا شغ المعصش الثولغ وتتصغص 
أذماسعا اقجاسمارغئ لائظغ إظحاء طا جمغ زورًا "عغؤئ 
افطط الماتثة" سام ١٩٤٥م، وضما عع واضح شإن عثه 
المظزمئ بمةطج أطظعا، أداة أطرغضغئ لثثطئ طحارغسعا 
والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  اقجاسمارغئ  وطثططاتعا 

بخفئ خاخئ، والسالط بخفئ ساطئ.
شعض بسث عثه التصائص غصئض طسطٌط رعظ صداغا افطئ 
شغ غث دول اقجاضئار وطظزماتعا المةرطئ وإلرادة أسثاء 

اإلجقم وافطئ طظ صعى اقجاسمار؟!
إن أجثادظا بسغاجاعط صعروا الصغاخرة وافضاجرة، ذلك 
فظعط سرشعا سثوعط شما اباشعا طظه حفصئ وق ارتةعا 
طظه رتمئ، وق دسما طعما ضان تالعط، شعض ضاظئ دولئ 
ضاشرة ضأطرغضا أو غغرعا لااةرأ أن تأتغ طظ أصخى افرض 
لافرض سطغظا سظةعغاعا وتطعلعا العضسغئ الثئغبئ، وظتظ 
ظتضط وظاتاضط إلى أسزط ضااب سرشه تارغت الئحرغئ؛ 

 !الصرآن السزغط الثي أظجل طظ رب السالمغظ؟

لصث بات واضتاً أّظه ق بث طظ تترك صعى افطئ التصغصغئ 
شغ الئقد اإلجقطغئ لاترغر إرادتعا، شعض غطسإ الةغح 
شغ تعظج عثا الثور بحضٍض ظزغٍش بسغثا سظ تأبغر الصعى 
الشربغئ، بسث أن تّط تعمغح وتعحغط صعى افطئ افخرى، 
لغتسط الخراع لخالح افطئ، ولغساصعا طظ سئعدغاعا 
الئقد  تثخض  تاى  جغظازر  أم  سطغعا؟  الشرب  وتسطط 
داٍم طظ صئغض ذلك التاخض شغ جعرغا، أم  شغ خراعٍ 
أظه جغئصى غغر طئاٍل باظازار المطرصئ افطرغضغئ لافضغضه 

وإعاظاه ضما شسطئ طع جغح السراق؟
طظ عظا ظاعجه إلى طراضج الصعة أن غاطصفعا رجالئ الحسإ 
الاعظسغ المسطط شغسصطعا المظزعطئ الشربغئ الماتضمئ 
وغضسروا الصغث الثي ضئطظا به الشرب ضما ضسر الحسإ 

 الاعظسغ صعاسث الطسئئ اقظاثابغئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

تعظج

بعثا شطغراجع ظفسه ولغراجع ضااب اهللا ولغراجع الاارغت 
لط  الثي  والشرب  اإلجقطغئ  افطئ  بغظ  بالسثاء  التاشض 

غاثض غعطا سظ خطغئغاه شغ تساططه طع المسطمغظ.
خارج  طظ  تداري  طحروع  بائظغ  إق  غضعن  ق  الاترر 
المظزعطئ الشربغئ، طحروع جغاجغ غظئع طظ سصغثة افطئ 
وترابعا الاحرغسغ، تائظاه افطئ وتدسه طعضع الاطئغص 
والاظفغث بمساسثة أعض الصعة شغعا، أي بصغام دولئ غضعن 
إق  غضعن  ق  وعثا  لطمسطمغظ،  شغعا  الضاطض  السططان 
بثولئ ذات حعضئ وعغئئ تساظث شغ صرارعا وجغاجاعا 
أي  غغرعما،  دون  افطئ  وجططان  الحرع  جغادة  إلى 

بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
جغتاولعن  التضط  شغ  ووضقؤعا  الشربغئ  المضر  دوائر 
الاساطض طع عثا العاصع إذا تأضث شغ الةعلئ الباظغئ، خاخئ 
أن الرئغج طتثود الخقتغات وصعاظغظ الطسئئ تثور شغ 
إذار طئثئه وتدارته، شطظ غثرج حغء سظ اإلذار السام.

تامئ: زلجال الةعلئ افولى طظ اقظاثابات الرئاجغئ شغ تعظج

الفرغص  أجماعط  َطظ  خفعف  شغ  اساصاقت  طعجئ  طع 
أتمث صاغث خالح "بصاغا السخابئ" طظ "الفاجثغظ" طظ 
طظ  المسارضغظ  خفعف  شغ  وخاخًئ  افذغاف،  جمغع 
سطى  الاترغخ  شغ  والظاحطغظ  السغاجغغظ  الثخعم 
الظزام والاسئؤئ لطتراك شغ حعارع الساخمئ لمعاجعئ 

أو سرصطئ خطئ رئاجئ افرضان شغ صابض افغام.
سطماً أن رئغج أرضان الةغح ضان صث أخثر صئض أغام 
أواطر لصعات الثرك بمظع دخعل الساخمئ الةجائرغئ الاغ 
تتاضر ضض البصض السغاجغ سطى المتاةغظ وبالادغغص 
سطى أختاب المرضئات الاغ تتمض العاشثغظ إلغعا طظ 
ضض العقغات بشرض اقتاةاج شغعا شغ أغام الةمسئ. 
اإلجراءات  عثه  ضض  بسث  الراجح  غغر  طظ  غئثو  ولعثا 
طةثدًا  التراك  غظةح  أن  الساخمئ  تعل  والاسجغجات 
سرصطئ  شغ   - رأس  بثون  الطتزئ  عثه  لشاغئ  وعع   -
السطعة  خاتئئ  السسضرغئ  المآجسِئ  ذرغص  خارذئ 

والظفعذ، أو شغ طظعِ إجراء اقظاثابات شغ طعسثعا.
السططُئ  تظةح  أن  أغداً  المآضث  طظ  لغج  أظه  إق 
الرئاجغئ  اقظاثابات  إجراء  وشرض  الثطئ  إطداء  شغ 
ضض  رغط  المصئض  افول/دغسمئر  ضاظعن  حعر  شغ 
خسرت  طا  إذا  اقجاتصاق،  إلظةاح  الماثثة  الاثابغر 
وأخر  التراك  إخماد  أو  خظص  رعان  افرضان  صغادُة 
رطعز  بصاء  طع  اقظاثابات  عثه  رشخ  سطى  الحارع 
شغ  التحعُد  خرجئ  طا  إذا  خخعخاً  بعتفطغصئ.  ظزام 
تسسش  راشدًئ  المثن  ضاشئ  شغ  المصئطئ  الُةمسات 
السططئ وطاتثغًئ طعصش الصغادة السسضرغئ وططالئًئ 
باظستاب أو تظتغئ رئغج افرضان الفرغص أتمث صاغث 
خالح ظفسه، وعع طا جغثخض الئطَث شغ طرتطئ جثغثة 
سظ  السططئ  سةج  أي  التالئ  عثه  وشغ  الخراع.  طظ 
طعاخطئ  الةماعغُر  وصررت  الحسئغئ  اقظافاضئ  ضسر 
التحث  طظ  طاعصع  غغر  بسثًا  التراك  وأخَث  اقتاةاج، 
تامًا  الئطُث  شسغثخض  الصادطئ،  افجابغع  شغ  والاسئؤئ 
شغ ظفص طزطط، إذ جغثشع التراك بالظزام والسططئ 
الصائمئ إلى ذرغص طسثود. وتغظؤث صث تطةأ السططئ 
إلى شرض تثابغر أحث شغ الادغغص وطظع الازاعر صث 
 تخض إلى شرض تالئ اقجابظاء أو تالئ الطعارئ

المقتر عثه افغام شغ الةجائر أن العاجعئ المثظغئ 
لطظزام الةجائري اخافئ وتعارت سظ المحعث تماطاً، وأن 
المآجسئ السسضرغئ الممسضئ بالئطث ألصئ بضض بصطعا 
شغ الساتئ السغاجغئ طظ خقل خطابات رئغج افرضان 
السسضرغئ  الظعاتغ  طثاطش  طظ  البضظات  طظ  المااالغئ 
بشرض شرض خارذِئ ذرغص السططئ الفسطغئ المامبطئ 
٢٠١٩/١٢/١٢م،  غعم  رئاجغئ  اظاثابات  إجراء  شغ  أوقً 
طساثثطًئ أجالغإ ذضغئ شغ إخفاء دورعا شغعا، وطتثرًة 
طظ سعاصإ الاأجغض، وذلك سئر الاعثغث والاثعغش طظ 
سثم اقجاصرار وتالئ الفعضى الاغ صث تآول إلغعا الئقد. 
وضاظئ صغادة افرضان صئض العخعل إلى عثه المتطئ صث 
تئظئ شضرَة "طراشصئ" التراك طظث اظطقصاه، بط صاطئ 
بسث ذلك باعغؤئ افجعاء بسث اطاخاص غدإ الظاس 
شغ الحارع وتصطغص زخط التراك لصئعل رؤغئ المآجسئ 
السسضرغئ (جططئ افطر العاصع) طظ خقل ظثوة التعار 
والاحاور طع "جمغع افذراف" طظ العغؤات والحثخغات 
الفاسطئ لطعزغر السابص سئث السجغج رتابغ، بط سئر إظحاء 
طا جمغ "السططئ العذظغئ المساصطئ لاظزغط وطراصئئ 
اقظاثابات" برئاجئ وزغر السثل افجئص طتمث حرشغ 
ضااعغب لما تمثخ سظ جععد عغؤئ التعار والعجاذئ 
ورئغج  الظزام  ابظ  أجابغع  طثى  سطى  صادعا  الاغ 
المةطج العذظغ افجئص ضرغط غعظج. طا أشدى شغ 
الظعاغئ إلى اجاثساء العغؤئ الظاخئئ إلجراء اقجاتصاق 
شغ المعسث المثضعر، وعع طا شاح الئاب اآلن لطارحح 
لمظخإ الرئاجئ. ضما أن صئعل افذراف المتسعبئ سطى 
السطماظغغظ  غقة  غغر  طظ  العجط  أختاب  طظ  شرظسا 
بعثه الثارذئ ضمثرج طظ اقظسثاد السغاجغ بسث أن 
ضاظئ ترشخ عثا المسار شغ بثاغئ التراك، غآحر إلى 
أن عظالك تسعغًئ صث تمئ بالفسض جغتخض بمعجئعا 
أصطاُب عثه الجطرة طظ أطبال سطى بظ شطغج رئغج 
شغ  والمظاخإ  التصائإ  بسخ  سطى  افجئص  التضعطئ 
المظزعطئ السغاجغئ الصادطئ، وعع الثي ضان طظث بثاغئ 
اقتاةاجات طمسضاً بالسخا طظ العجط ضأظه غاعغأ لثور 
طا جغطسئه طساصئقً شغ الظزام، ربما ضرئغج وزراء بسث 
اظاثاب رئغج الةمععرغئ الصادم. غتثث عثا طاجاطظًا 

تراك الةجائر إىل أغظ؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

تامئ ضطمئ السثد: تصغصئ سقصئ التضعطئ اقظاصالغئ السعداظغئ بالشرب

في ظل تواصل المظاهرات المطالبة برحيل السيسي
"الحل الوحيد الذي يضمن نجاح أي ثورة في بالد المسلمين"

ثورة الشام بين قمة ثالثي اإلجرام
واجتماع الذئاب في مجلس األمن

حعث رغش تطإ الشربغ سصإ خقة الةمسئ الماضغئ شسالغات حسئغئ رشدا لمآتمرات المةامع الثولغ، ولطمطالئئ 
باإلشراج سظ المساصطغظ سظث أطظغئ عغؤئ تترغر الحام. شصث ظزط أعالغ بطثة بابضئ وصفئ رشسعا شغعا قشاات تصعل: 
"ق ظساشرب اساصال ظزام اإلجرام حئاب تجب الاترغر بض ظسةإ أن غساصطعط طظ غرشع حسار اإلجقم" وأن "الثسعة 
إلصاطئ الثقشئ سج وشثار وذرغص اظاخار ق جرغمئ غجّج دساتعا شغ جةعن افطظغات". وحثدت قشاات أخرى سطى: 
أن المةامع الثولغ حرغك ظزام اإلجرام شغ صاطظا ق ُغساةثى وق ُغساسطش بض غعضع شغ خاظئ افسثاء. طحغرة 
إلى: أظظا لط ظصط ببعرتظا لظفاوض الظزام أو ظعادظه بض خرجظا إلجصاذه وإصاطئ تضط اإلجقم، وطا صثطظا الثطاء 
وافحقء لةرغمئ شاح الطرق الثولغئ وخغاظئ تظسح ظزام اإلجرام وتؤث بعرة الحام، طسائطئ طظ غرتةغ طظ افطط 
الماتثة والمةامع الثولغ خغرا!: عض ُغرجى طظ الحعك السظإ؟ أطا شغ بطثة الستارة برغش تطإ الشربغ أغدا، شصث 
ضاظئ وصفاعا بسظعان ق تض لطبعرة إق بصغادة طثطخئ، وأضثت القشاات: أن بعرة الحام بتاجئ إلى صغادة طساصطئ 
غغر طرتئطئ بالثول ترتئط بتئض اهللا، وتةمع المثطخغظ. لاسصط العثن والمفاوضات والمآتمرات، وأضثت أن 
المآتمرات الاغ تاط بالاظسغص طع الخثغص الارضغ أسطئ الدعء افخدر لطروس والمةعس لاسطغط طجغث طظ 
المظاذص. وشغ السغاق ذاته، حعثت بطثة ضفر تسال برغش تطإ الشربغ طزاعرة رشدا لمآتمرات المةامع الثولغ 
ودسما لطمةاعثغظ المثطخغظ، وخاذئئ حساراتعا طةاعثي الحام! شصالئ: "اسطمعا أن المآتمرات ق تظفث إق 
بالاظسغص طع المرتئطغظ، شاظئثوا المآتمرات واخطسعا الصادة". ورضجت الحسارات سطى أن: اجاماع بقبغ اإلجرام شغ 
أظصرة والثئاب شغ طةطج افطظ غسظغ تسطغط طظاذص جثغثة لطمةرطغظ، شاشاتعا الةئعات واشدتعا الماثاذلغظ. 
أطا برغش إدلإ الحمالغ وتتثغثا شغ طثغمات الشاب شغ بطثة دغر تسان وتتئ حسار: ق ضاطظ إق اهللا ولغسصط 
ضض الداطظغظ طظ دوظه. شصث خرجئ طزاعرة أضثت قشااتعا: أن العثن والمفاوضات ق تسغث أرضا وق تسصط 
ظزاطا، وأن ارتئاط صغادات الفخائض بالظزام الارضغ طسدطئ ضئغرة تعاجه أعض الحام وتعثد بعرتعط بالدغاع، 
شعض غاثارضعن المعصش وغختتعن المسار صئض شعات افوان بثطع صغادات الفخائض الاغ جارت طع الظزام الارضغ، 
الثي طا زال طسامرا شغ لسإ دوره لطصداء سطى بعرة الحام؟ طظ جاظإ آخر، ظفثت طةمعسئ طظ ترائر طثغط رغش 
تطإ الةظعبغ، وصفئ ذالئئ طتضمئ أذمئ الاابسئ فطظغئ تترغر الحام بإذقق جراح المساصطغظ تسظ السساف، 
وطتمث السجو، وسئث الرتمظ التسظ، وظاحثت أعض الظثعة والتمغئ طظ أبظاء رغش تطإ الةظعبغ، طاسائطئ: إلى طاى 
السضعت؟ وأغظ أظاط طظ ظطط أبظائضط؟ شغ المصابض، حعثت طثن: إدلإ، وضفر تثارغط، وطسرة الظسمان، وجاتئ 
طسئر باب الععى شغ طتاشزئ إدلإ الةمسئ خروج طزاعرات، ضان جصفعا صرارات طةطج افطظ الثولغ المظتازة، 
ورغط ذلك ذالئئ المةامع الثولغ بتماغئ المثظغغظ والمظحآت التغعغئ طظ صخش الظزام وروجغا. المتاشزئ الاغ 

تحعث تالغاً وصش إذقق ظار، تطاجم به صغادات الفخائض دون أن تئثي طعصفاً رجمغاً طظه.

ثورة الشام بحاجة إلى قيادة مستقلة
غير مرتبطة بالدول وترتبط بحبل اهللا
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ترضئ  "تعسثت  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٩/١٠م)  ١٤٤١عـ،  طترم   ١١ البقباء،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
ذالئان بمعاخطئ الصاال ضث الصعات افطرغضغئ شغ أششاظساان، وذلك بسث إسقن الرئغج افطرغضغ دوظالث 
تراطإ شحض المفاوضات طع المامردغظ ووخفعا بأظعا "طغائ" بسث عةعم شغ ضابعل تئظاه الترضئ. وضاظئ 
اظستاب  تمعغث  بشرض  أششاظساان  شغ  المامردة  الترضئ  طع  طفاوضات  سام  ظتع  طظث  بثأت  صث  واحظطظ 
طع  الافاوض  شغ  تامبض  لطشاغئ  جرغئ  خطئ  ألشى  صث  تراطإ  وضان  ساطا.   ١٨ طظث  عظاك  المعجعدة  صعاتعا 

صادة ذالئان طئاحرة شغ طظاةع ضاطإ دغفغث الرئاجغ صرب واحظطظ".
طظ  وتترغرعا  تتاطعا،  زالئ  وق  ٢٠٠١م  سام  أششاظساان  اتاطئ  طتاطئ  دولئ  عغ  أطرغضا  إن   :
اقتاقل ق غضعن إق بالةعاد، أطا الافاوض شق غترر أرضا وق غثرج سثوا إق بحروط طثلئ وطثالفئ لحرع 
اهللا جئتاظه وتسالى. شإلى إخعاظظا شغ ذالئان: لصث تارباط الصعات افطرغضغئ طظث ١٨ ساطا ﴿إِن تَُكونُواْ 
ملَوَن َوتَرُْجوَن ِمَن ابِّ َما الَ يَرُْجوَن﴾. لعثا شعط غسامغاعن شغ إخراج صعاتعط ولضظعط 

ْ
لَُموَن َكَما تَأ

ْ
لَُموَن َفإِغَُّهْم يَأ

ْ
تَأ

ق غرغثون الثروج وعط غةرون أذغال العجغمئ والثجي والسار، بض غرغثون أن غتعلعا عجغماعط إلى ظخر 
الترب  إق  خاضاعا  تربا  تضسإ  لط  أطرغضا  أن  واسطمعا  ذلك،  طظ  تمضظععط  شق  صعة،  إلى  واجاسقطعط 
السالمغئ الباظغئ. وبسث ذلك خسرت تروبعا ضطعا طظ شغاظام إلى ضعرغا إلى أششاظساان والسراق وجعرغا 
والغمظ ولغئغا وغغرعا... ولعق الثعظئ الثغظ غصثطعن لعا المسعظئ لزعرت عجغماعا، ولضظعا دولئ تتاور 
وتظاور وتضسإ طسارضعا السغاجغئ لاسعض خسارتعا السسضرغئ، شق تفاوضععا فظعا جاضسإ وجاظاخر 

سطغضط، وتأخث طظضط بالمفاوضات طا سةجت سظ أخثه بالترب ذعال ١٨ جظئ.

ظحر طعصع (الثطغب أوظقغظ، البقباء، ١٨ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٩/١٧م) خئرا صال شغه: "ضحش شرغص الاتصغص 
افطمغ شغ أسمال السظش بمغاظمار، الغعم البقباء، أن ظتع ٦٠٠ ألش طسطط أراضاظغ طا زالعا غعاجععن خطر "اإلبادة 
الةطسئ  أطام  صثطه  الثي  داروجمان،  طرزوصغ  الفرغص،  رئغج  تصرغر  شغ  ذلك  ورد  الئطث.  ذلك  شغ  الةماسغئ" 
الـ٤٢ لمةطج تصعق اإلظسان، شغ طضاإ افطط الماتثة بةظغش السعغسرغئ، تعل "أوضاع المسطمغظ شغ إصطغط 
أراضان بمغاظمار". وصال داروجمان: إن "طا طةمعسه ٦٠٠ ألش طسطط شغ طغاظمار، طظعط ١٢٠ ألفاً غسغحعن شغ 
طسسضرات بمصاذسئ أراضان، طا زالعا غعاجععن خطر اإلبادة". وأضاف المسآول افطمغ أن "جغاجات اقضطعاد 
ضث المسطمغظ شغ طغاظمار ق تجال طسامرة"، طحغرًا إلى أن طغاظمار "تمارس اقضطعاد المظعةغ والمظزط ضث 

طسطمغ أراضان"، وأن أسمال السظش الاغ ارتضئاعا التضعطئ ضثعط "تط تظفغثعا بعثف اإلبادة الةماسغئ".
: أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: إن التالئ الئائسئ لطمسطمغظ الروعغظةا، تآضث لضط ضغش أخئتئ 

غ

دطاء المسطمغظ رخغخئ بسث غغاب الراسغ الثي غرسى حؤعن المسطمغظ؛ دولئ الثقشئ. إن شرض ظزام 
الثولئ الصعطغئ المطسعن والثي ُظتضط به صخرًا جسض خراخ الروعغظةا غخض إلى آذان خماء، وصث آن افوان 
لضط أن تعئعا إلظصاذ المسطمغظ شغ أراضان. شعطط لقذاتئ بتضاطضط، وتسطغط السططئ لتجب الاترغر إلصاطئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وتغظعا جعف غصعدضط الثطغفئ إلى الةعاد إلظصاذ إخعتضط الروعغظةا 
ضما أطر اهللا جئتاظه وتسالى وتترغر أراضان وإسادتعا لزض الثقشئ، وتثار طظ سثم اقجاةابئ لعثا الظثاء 
والسمض لظخرة المدطعثغظ شغ أراضان، شإن شغ ذلك خجغاً شغ التغاة الثظغا وجغضعظعن حععدًا سطغضط 
ِ وَالُْمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل وَالنَِّساءِ  غعم الصغاطئ، غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َوَما لَُكْم َال ُيَقاتِلُوَن يِف َسبِيِل ابَّ

نَْك نَِصرياً﴾. ُ َ ّاً وَاْجَعْل َجَا ِمْن  ِ نَْك َو ُ َ ْهلَُها وَاْجَعْل َجَا ِمْن 
َ
الِِم أ ْخرِْجَنا ِمْن َهِذهِ الَْقْريَِة الظَّ

َ
ِيَن َفُقولُوَن َربََّنا أ َّ اِن ا َ ْ وَالِْو

أدواتعا وخاخئ البالعث المةرم، بثأت طرتطئ جثغثة 
طظعا أن الظاس صث وخطعا  شغ آخر طساصض البعرة ظظاً 
بسث التمطئ العمةغئ افخغرة والاغ تط بمعجئعا صدط 
وطعجئ  ــإ،  وإدل تماة  رغفغ  شغ  واجسئ  طساتات 
الاثطغر العتحغ الاغ صادتعا ذائرات اإلجرام الروجغ 
ضث الظاس اآلطظغظ وحردت طؤات اآلقف ورطئ بعط 
شغ السراء شغ طتاشزئ إدلإ وشغ طثغمات بةاظإ جثار 
"الفخض السظخري الثي بظاه ظزام أردوغان" ق غمطضعن 

أدظى طصعطات التغاة.
وشغ عثه افبظاء تطعح شغ افشص طرتطئ خطغرة، تعثف 
أطرغضا سئر أدواتعا وخاخئ الظزام الارضغ، لطصداء سطى 
أعثاف  لاتصغص  الظاس  ظفعس  شغ  أطض  طظ  تئصى  طا 

بعرتعط والاغ ق غجال أبرزعا إجصاط الظزام المةرم.
سئر  ــك  وذل طئاحرة  المغثان  أطرغضا  دخطئ  شصث 
وصاطئ  إرعابغئ،  اسائرتعا  لفخائض  طصرات  اجاعثاف 
باخظغش شخائض أخرى سطى أظعا إرعابغئ، وتعثف طظ 
وراء ذلك إلى إتثاث شرز جثغث لطفخائض شغ المترر 
والاعذؤئ قشاسال اصااال جثغث، غععظ الةمغع وغصدغ 
ذلك  وغاراشص  الظاس،  ظفعس  شغ  افطض  بصغئ  سطى 
لمظع  المةرم  الظزام  طع  افطث  ذعغطئ  عثظئ  سصث  طع 
بمعجئعا  ُتفاح  ظتعه،  سمض  بأي  الصغام  طظ  الفخائض 
المتررة  المظاذص  جاصسط  الاغ  الرئغسغئ،  الطرصات 
وتدسفعا وتةسطعا تتئ رتمئ الظزام المةرم وتطفه، 
وجاضبر سظثعا تعادث اقغاغال والافةغرات، طع تفسغض 
طبض  السغاجغ  الةاظإ  سطى  السمطغئ  الثطعات  بسخ 
سطماظغ  دجاعر  إسثاد  أجض  طظ  الثجاعرغئ"  "الطةظئ 
جثغث غآضث سطى سطماظغئ الثولئ وضرورة المتاشزئ 
سطى أجعجتعا الرئغسغئ طظ جغح وأجعجة أطظغئ بصطع 
الظزر سظ افحثاص، وعثا سغظ التض السغاجغ الثي 
تدمظ  وبثلك  جظعات،  طظث  جظغش  شغ  أطرغضا  بثأته 
أطرغضا ظفعذعا شغ الحام وتدمظ الصداء سطى بثور 

عثه البعرة الاغ حغئئ رؤوس زسمائعا.
شسطى أعض الحام الخابرغظ المتاسئغظ خغرة أطئ طتمث 
 أن غظائععا لمضر الماضرغظ، وأن غصطسعا الطرغص سطى 
طظ غاربص بعط وببعرتعط الثوائر وغظسعه أتقطه، 
وغضعن ذلك سئر اتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ 
  خاتئئ طحروع طساظئط طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله
غضعن أجاجاً لطظزام الئثغض سظ ظزام اإلجرام، وضثلك 
باةمغع المثطخغظ طظ المةاعثغظ، وعط ضبر والتمث 
هللا، تتئ صغادة طثطخئ واسغئ خئغرة غغر طرتئطئ، تظزط 
خفعشعط وتفاح الةئعات وخاخئ اقجاراتغةغئ طظعا، 
وتدع ظخإ سغظغعا سصر دار الظزام، غغر آبعئ بالثطعط 
أن  غةإ  وق  الظزام.  لتماغئ  الثاسمعن  وضسعا  الاغ 
غظسعا ضثلك صطع غث وتئال ضض دول الضفر وأدواتعط 
طظ تضام المسطمغظ المةرطغظ، والاحئث بتئض اهللا سج 
وجض، شمسرضاظا طع دول الضفر عغ طسرضئ طخغرغئ، إظعا 
عط  وضفر،  إجقم  طسرضئ  والئاذض،  التص  بغظ  طسرضئ 
أرادوعا ضثلك وغثعضعظعا سطى أجاس أظعا طسرضاعط 
المخغرغئ، وسطغظا أن ظظزر إلغعا ضثلك، وأن ظثعضعا 
سطى عثا افجاس شق غعجث أظخاف بعرة وق أظخاف 
إجقم، شطظآطظ أن الظخر بغث اهللا جئتاظه وتسالى ولغج 
بغث أطرغضا وق أدواتعا، ولظ غاظجل الظخر إن ظتظ تثطغظا 
السغاجغ  بالتض  ورضغظا  دغظه  وظخرة  اهللا  ظخرة  سظ 
افطرغضغ وخدسظا لمصرراتعط وتعجغعاتعط، غصعل اهللا 
َ يَنُصْرُكْم  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا إِن تَنُصُروا اّبَ

َ
سج وجض: ﴿يَا ك

ْقَداَمُكْم﴾ [جعرة طتمث: ٧]. شاظئثوا أطرغضا 
َ
َويُثَّبِْت أ

الضاذبئ،  والثاسمغظ  الداطظغظ  ووسعد  المثطر  وتطعا 
واساخمعا بتئض اهللا جمغساً، واسطمعا أن الظخر طع الخئر 

 وأن الساصئئ لطماصغظ وأن طع السسر غسرًا
* سدع لةظئ اقتخاقت لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بعرة الحام غظفغ ضُريعا خئَبعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

تشغغر  إتثاث  غسظغ   - بعرة  أي   - البعرة  واصع  إّن 
جغاجغ حاطض شغ الثولئ، شمسظى البعرة ُطظتخر شغ 
غحمطعا  الاغ  افجاجغئ  والسظاخر  الحمعلغ،  الاشغغر 
الاشغغر عغ: الفضر والظزام وافجعجة وافحثاص، شإن 
اصاخر الاشغغر سطى افحثاص شصط غضعن اظصقبًا وق 

غرصى إلى ُطساعى البعرة بتال.
وتشغغر السظاخر افربسئ عع طا تخض بالفسض شغ جمغع 
البعرات المحععرة شغ الاارغت، ضالبعرة الفرظسغئ الاغ 
صدئ سطى المطضغئ بسظاخرعا افربسئ، الفضر والظزام 
وافجعجة وافحثاص وسطى رأجعط آخر ططعضعا لعغج 
السادس سحر الثي أسثم بالمصخطئ شغ ١٧٩٣/١/٢١ شغ 
وضالبعرة  بارغج،  الفرظسغئ  بالساخمئ  البعرة  جاتئ 
الئطحفغئ الاغ صدئ سطى ظزام الصغخر اإلصطاسغ شغ 
وأجعجته  بفضره  جثغث،  حغعسغ  بظزاٍم  وأتئ  روجغا 
ورجاله، وضالبعرة افطرغضغئ الاغ أظعئ تضط اقجاسمار 
وحثعخه  وأحضاله  ورطعزه  أشضاره  بضض  الئرغطاظغ 
صعغًئ  جثغثًة  دولئ  وأصاطئ  وارتئاذاته،  وُطاسطصاته 

تمّثدت طا بغظ المتغطغظ افذطسغ والعادي.
البعرات،  أسثاء  ألّث  طظ  الصائمئ  الثول  ضاظئ  عظا  وطظ 
فّظعا إْن صئطئ بعجعد البعرات شعثا غسظغ صئعلعا بفضرة 
الاشغغر بحضٍض تطصائغ، وصئعلعا به غسظغ إصرارعا بفرضغئ 

الاشغغر السغاجغ بثاخطعا، وعع طا ق غمضظ تصّئطه.
لثلك وصفئ افظزمئ شغ عثه الثول - وسطى اخاقف 
ُطساداة  شغ  خارطئ  وصفاٍت   - وتئسغاتعا  طحاربعا 
وغغر  الُمئاحرة  افجالغإ  بضض  وُطعاجعاعا  البعرات، 
الُمئاحرة، وضاظئ السئإ الُمئاحر شغ ترف البعرات سظ 

طساراتعا، وإجعاضعا، واقلافاف سطى أعثاشعا.
شصث  التصغصئ،  عثه  سطى  طبال  أوضح  الحام  وبعرة 
وجثظا ضغش أّن جمغع دول السالط صث ظاخئاعا السثاء، 
والمائعسئ،  طظعا  الاابسئ  والخشغرة،  طظعا  الضئغرة 
الصعغئ طظعا والدسغفئ، شضض الثول رطاعا سظ صعٍس 
واتثة، وسطى رأس عثه الثول أطرغضا الاغ أطسضئ 
ضاطق  برظاطةا  ووضسئ  شثّططئ  الطسئئ  خغعط  بضض 
شغ  تطسئه  دورًا  دولئ  لضض  وأسطئ  إلتئاذعا،  ُطظزما 
بسخ  طئاحر  بحضض  واجاثثطئ  عثا،  برظاطةعا 
بّط  أعثاشعا،  لاتصغص  والشئغئ  السمغطئ  المطغحغات 
سرضئ سطى البعار بسخ التطعل الارصغسغئ، والثجاتغر 
بعثف  العضسغئ  الثجاتغر  بصاغا  طظ  المساظسثئ 
اإللعاء والاحاغئ، وتاشزئ بثلك سطى ظزام الطاغغئ 
بحار بضض العجائض واإلطضاظغات، شمظسئ السقح سظ 

البعار، وجّططئ سطى البعرة الثول السمغطئ.
لمتاربئ  سطظًا  الةغعش  جّغح  َطْظ  الثول  عثه  وطظ 
صغادات  احارى  طظ  وطظعا  وإغران،  ضروجغا  البعرة 
شخائطعا بالظفعذ والمال السغاجغ الصثر ضالسسعدغئ 
اإلسقم  بعجائض  تاربعا  طظ  وطظعا  وافردن،  وصطر 
جئئًا  واسائرعا  والمشرب،  والةجائر  ضمخر  المأجعرة 
وطظعا  الثطاء،  وجفك  الفعضى  وظحر  لطفاظ  رئغسغًا 
ضث  الئّراصئ  الضقطغئ  الحسارات  بئسخ  ظاعرعا  طظ 
طظ  بطسظعا  صام  بّط  وطظ  صغاداتعا  لغسامغض  الظزام 

الثطش ذسظات صاتطئ ضارضغا.
إّن أضئر خطأ بض خطغؤئ وصسئ شغعا البعرة أو صغادات 
شغعا عغ رضعظعط لعثه الثول وتساوظعط طسعا، لصث 
لعا، شأغظ عع "جغح  تصغصغاً  ضان عثا الاساون طصاقً 
اإلجقم" الثي ضان غماطك سحرات اآلقف طظ الةظعد 
وأجطتاه  وطرضئاته  دباباته  عغ  وأغظ  المثربغظ، 
وذخائره؟ لصث أخئح أبرًا بسث سغظ، والسئإ عع رضعظه 
إلى السسعدغئ، شاتافر بالشعذئ إلى تغظ، بّط جّطمعا 
طظ  الضبغر  سطى  غظطئص  طبال  وعثا  ورتض،  لطظزام 

الفخائض الاغ ضاظئ غعطاً ُتسائر طظ أسمثة البعرة.
إّن تساون الفخائض طع الثول وافظزمئ التاضمئ ق غمضظ 

أْن ُغفدغ إلى أي تشغغر، وطا غتثث اآلن بغظ عغؤئ تترغر 
الحام وترضغا طا عع جعى ظمعذج ُطضّرر ُطساظست لما 
افطر  وجغظاعغ  اإلجقم"،  "جغح  طع  تخض  صث  ضان 
بالعغؤئ إلى الجوال واقظثبار شغ صابض افغام ضما تخض 

طع جطفعا، شعثه ظاغةئ طآضثة ق تاثّطش.
لصث اظفدح الثور السسعدي والصطري شغ وصئ ُطئضر طظ 
سمر البعرة، واظفدح طسه دور الفخائض الاغ ارتئطئ 
ورعظئ ظفسعا لمالعما السغاجغ، والغعم غظضحش الثور 
ُطظّثدًة  الخاخئئ  الُمزاعرات  شاثرج  بعضعح  الارضغ 
افجعجة  وتصعم  بسصعذه،  وعاتفًئ  الظزام،  برأس 
افطظغئ الارضغئ شغ المسابر التثودغئ بمتاولئ تفرغص 
المازاعرغظ بالرخاص والشاز، وغضاحش تاى السعام 
طظ ُطظاخري البعرة تةط الاآطر الارضغ سطى بعرتعط، 
تغث رأوا بأّم أسغظعط ضغش أّن بسخ الظصاط السسضرغئ 
الارضغئ ُتتاَخر وُتعان سطى أغثي رجال بّحار، وغرضخ 
طاء  سطى  لقبصاء  بعتغظ  بالمةرم  ُطساظةثًا  أردوغان 
السسضرغئ  ظصاذه  طج  سثم  إغاه  وُطساةثغاً  وجعه، 
الاغ ظحرعا بفدض عغؤئ تترغر الحام لتماغئ الظزام 

المةرم طظ عةمات البعار.
وضاظئ الخعرة المسّئرة سظ شحض أردوغان وسةجه شغ 
جعرغا ُبسغث اجاماسه بئعتغظ تغث تّط تطصغمه بمدشٍئ 
طظ (اآلغج ضرغط) لسطعا ُتئّرد طا ذرأ سطغه طظ ارتفاع 
جماعغر  اإلعاظئ طظ  تأتغه  بّط  السغاجغ،  شحطه  ترارة 
التاضظئ البعرغئ الثغظ غعافعن بسصعذه، شغما تثاجل 
سطى  شُاسّطص  سفعغئ  بطرغصٍئ  الرد  المازاعرات  إتثى 
(اآلغج  غطاعمان  وعما  بعتغظ  طع  أردوغان  خعرة 
ضرغط) شاصعل: إذا ضاظئ طحضطاه تضمظ شغ (الئعظئ) 

شظتظ ظسطغه إّغاعا طظ سظثظا ولماذا طظ روجغا؟!
إّن أردوغان صث رعظ جغاجئ بقده فطرغضا وروجغا، 
شئالظسئئ إلدلإ وطا تعلعا شق غساطغع الثروج صغث 
أظمطئ سظ ُطصررات أجااظئ وجعتحغ، وبالظسئئ لحرق 
الفرات شق غساطغع الاترك شغ المظطصئ (اآلطظئ) سطى 
وإحراف  طعاشصئ  دون  طظ  واتثا  جظاغمارًا  التثود 
ُغثرضه  السغاجغ  العاصع  وعثا  افطرغضان،  الدئاط 
ضض طظ ضان غفعط حغؤًا طظ السغاجئ، وطظ عظا شإّن 
سطى  المتسعبئ  والفخائض  العذظغئ  الفخائض  تساون 
السئثة  ضأظج  وزساطاتعا  اإلجقطغئ  الترضات  بسخ 
غسظغ  ترضغا  طع  تساوظعا  إّن  السعري،  اقئاقف  رئغج 
وطظاخإ  طراضج  وراء  ولعابعا  البعرة،  سظ  تثطغعا 
زائفئ طعسعدة ق ُتصّثم وق تآّخر شغ أي تشغغر تصغصغ، 
أضئر  جرطًا  ترتضإ  الاغ  الحام  تترغر  عغؤئ  وطبطعا 
السمض  اتاضار  وُطتاولاعا  لطبعار،  طتارباعا  بسئإ 

السسضري والبعري بمفردعا.
عثه  ضض  طظ  وبالرغط  الحام  بعرة  أّن  السةغإ  لضّظ 
المآاطرات، وطظ ضض عثا السصعط، شما زالئ خاطثة 
وبابائ سطى أعثاشعا، ولسّض أشدض طتخعقت تخادعا 
ضالظزام  لعا  المثادسئ  افظزمئ  أطر  اظفداح  عع 
الارضغ، واظضحاف أطر الفخائض الثائظئ وآخرعا عغؤئ 
تصعم  بما  حئغعئ  بأسمال  تصعم  الاغ  الحام  تترغر 
وطخادرة  واساصال  بطح  طظ  التاضمئ  افظزمئ  بعا 
ضتجب  البعرة  شغ  ُطثطخئ  ُطضّعظات  وأطعال  فجعجة 

الاترغر، وضاٍط لخعت التص الثي غخثح به.
جثوتعا  زالئ  وطا  تظاِه،  لط  الحام  شغ  البعرة  إّن 
ُطحاسطئ، وطا زال شغعا صابطغئ لقجامرار والعصعف سطى 
الاغ  وبعاباعا  ُظدةًا،  أضبر  باتئ  شتاضظاعا  صثطغعا، 
خّطعا لعا تجب الاترغر أخئتئ أضبر وضعتًا وتصئًق، 
وصغاداتعا المثطخئ بثأت تاصّثم الخفعف، وبالةمطئ 
شإّن البعرة الغعم تظفخ سظعا أبعاب المثلئ، وغظفغ 
طسغرتعا،  ُتةّثد  غعم  ضض  شغ  شعغ  خئبعا،  ضغرعا 

 وتثطع بثطًا وابصئ ظتع غاغاعا

طظث أن اظثلسئ بعرة الحام صئض تعالغ تسع جظعات، 
أدرضئ الثول اقجاسمارغئ وبثاخئ أطرغضا خطعرة عثه 
البعرة، وخطعرة ططالئعا، الاغ ألعئئ المحاسر اإلجقطغئ 
آلئ  تعاجه  الظاس  جمعع  شاظثشسئ  الظاس،  ظفعس  شغ 
اإلجرام بخثور سارغئ، وأغصزئ شغ الظفعس الاططع إلى 
إصاطئ دولئ تطئص ظزام اإلجقم طظ جثغث، افطر الثي 

ظظ الضاشر أظه صث اظثبر شغ عثه افطئ إلى افبث.
لعثه  ُضاإ  إن  أظه  اقجاسمارغئ،  الثول  أدرضئ  وصث 
لغج  جمغساً،  جثورعط  جاصاطع  شإظعا  الظةاح،  البعرة 
شصط طظ الحام، بض وطظ ضاشئ بقد المسطمغظ، افطر 
الثي أصخ طداجسعط، وجسطعط غخطعن الطغض بالظعار 
دون  غتعلعا  تاى  البعرة  عثه  سطى  والاآطر  لطضغث 

اظاخارعا وتتصغص طا تاططع إلغه طظ أعثاف.
جمغع  طع  بالاساون  أطرغضا،  الضفر  رأس  تاضئ  شصث 
الثول وطظ خقل المظزمات الثولغئ وسطى رأجعا وضر 
المآاطرات طةطج افطظ طا أذطصئ سطغه التض السغاجغ 
لفزطئ السعرغئ، والثي تاضئ ظعاته شغ جظغش والثي 
غظص بحضض واضح سطى المتاشزئ سطى أجج الظزام 
طظ خقل المتاشزئ سطى الةغح وافجعجة افطظغئ الاغ 
جاطئ الظاس جعء السثاب سطى طثى سصعد طدئ شدًق 
الاظضغض  أظعاع  وحاى  والاعةغر  والاثطغر  الاصاغض  سظ 

الثي ذال طسزط أعض الحام الخابرغظ المتاسئغظ.
السغاجغ  التض  ظعاة  سصثت  تغظ  الزروف  ضاظئ  وصث 
شغ جظغش غغر طعاتغئ لصئعله طظ أعض الحام البائرغظ، 
سطى  لقلافاف  طآاطرة  جظغش  بأن  وصاعا  أدرضعا  شصث 
جغطرة  خارج  المظاذص  أغطإ  ضاظئ  تغث  بعرتعط، 
الظزام، وضان صث أحرف سطى السصعط، وظحعة الظخر 

تةسض الظفعس تساظص السماء، بصرب اظاخار البعرة.
سظثعا أدرضئ رأس الضفر أطرغضا، بأن سطغعا تروغخ 
عثا الحسإ، لغضعن سئرة لشغره طظ الحسعب، وذلك سئر 
السمض سطى إشساد البعرة طظ الثاخض، وتتعغض الةعاد طظ 
جعاد حسإ بائر إلى صاال شخائض وطةمعسات طرتئطئ 
بثاسط غظفث أواطر أطرغضا، شزعرت الفخائض المرتئطئ، 
وُأغثق سطغعا المال السغاجغ المسمعم، وُشرضئ سطغعا 
الثطعط التمراء الاغ ُجسطئ لطمتاشزئ سطى الظزام طظ 
السصعط، وشغ المصابض أذطصئ أطرغضا غث إغران وتجبعا 
أجض  طظ  وتصاغقُ  شسادًا  لغسغبعا  الطائفغئ  وططغحغاتعا 
المتاشزئ سطى الظزام المةرم، ولّما شحطئ، جطئئ روجغا 
أظعا  طظعا  ظظاً  المةرطئ  السسضرغئ  آلاعا  غث  وأذطصئ 
بصعتعا الاثطغرغئ العائطئ تساطغع أن ترضع أعض الحام 
خقل بقبئ أحعر. لضظ أعض الحام الخابرغظ الباباغظ، 
لط ترسئعط آلئ الروس العتحغئ ورأغظاعط غاظثرون شغ 

طصاذع طرئغئ أدخطئ الرسإ شغ ظفعس المةرطغظ.
إلى  والتغطئ،  المضر  إلى  لةأوا  أن  إق  طظعط  ضان  شما 
المآاطرات والمآتمرات، وحضطئ أطرغضا لعثه المعمئ 
وبثأت  والروجغ،  واإلغراظغ  الارضغ  اإلجــرام  بالعث 
جطسطئ أجااظئ الاغ احارضئ شغعا الفخائض المصاتطئ 
المظاذص  ُجّطمئ  شصث  ضاربغئ،  ظاغةاعا  ضاظئ  والاغ 
بطرغصئ  الفخائض  خاضاعا  وعمغئ  بمسارك  لطظزام 
أجاجغ  بحضض  ذال  بربري  صخش  تتئ  دراطاتغضغئ، 
الظاس اآلطظغظ، والعثف ضان وق غجال واضتاً جطغاً وعع 

ترضغع الظاس لطصئعل بالتض السغاجغ.
الثي  الثطغر  الــثور  ضثلك  ظظسى  أن  لظا  غظئشغ  وق 
لسئاه دول الضفر سئر السماح بامثد تظزغط الثولئ طظ 
المعخض إلى الرصئ وطظاذص واجسئ شغ جعرغا وادسائه 
بإصاطئ "خقشاه المجسعطئ" وبممارجاته المرسئئ الاغ 
أرغث طظعا تحعغه خعرة الثقشئ لثى المسطمغظ، طع 
لبعرة  إجقطغ  تعجه  أي  سطى  لطصداء  المئرر  إسطاء 

الحام تتئ ذرغسئ طتاربئ (اإلرعاب).
سئر  تعلعا  وطا  الظزام  ساخمئ  أطرغضا  أّطظئ  وسظثطا 

التض السغاجغ سطى الطرغصئ افطرغضغئ 
صمئ الاآطر لطصداء سطى بعرة الحام
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