
أهل مصر الكنانة 
والمخلصون في جيشها
يرفضون صفقة ترامب

خطاه  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  إسقن  سطى  تسطغصا 
وزارة  صالئ  الصرن،  بخفصئ  جمغ  شغما  لطسقم 
الثارجغئ المخرغئ شغ بغان لعا ظحرته سطى طعصسعا 
لمئادرة  الظزر  أعمغئ  طخر  وترى  "عثا،  الرجمغ: 
اإلدارة افطرغضغئ طظ طظططص أعمغئ الاعُخض لاسعغئ 
الفطسطغظغ  لطحسإ  غسغث  بما  الفطسطغظغئ  الصدغئ 
دولاه  إصاطئ  خقل  طظ  المحروسئ  تصعصه  ضاطض 
الفطسطغظغئ  افراضغ  سطى  السغادة  ذات  المساصطئ 
ودسئ  وطصرراتعا".  الثولغئ  لطحرسغئ  وشصًا  المتاطئ، 
بالثراجئ  المسظغغظ  "الطرشغظ  بغاظعا  شغ  طخر 
الماأظغئ لطرؤغئ افطرغضغئ لاتصغص السقم، والعصعف 
قجاؤظاف  التعار  صظعات  وشاح  أبسادعا،  ضاشئ  سطى 
بغان  صال  ذلك  وإزاء  أطرغضغئ".  برساغئ  المفاوضات 
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره 
الثارجغئ  تسطظ  العجغض  الئغان  عثا  "شغ  طخر: 
تثص  صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  أن  المخرغئ 
الطرشغظ  (تثسع  تغظ  وذلك  شصط؛  شطسطغظ  أعض 
المسظغغظ) لثراجئ خفصئ تراطإ المةرطئ باأن وشاح 
صظعات التعار، طع أظعا تسطط أن صدغئ شطسطغظ عغ 
إجقطغئ  أرض  شعغ  حرسا،  اإلجقطغئ  افطئ  صدغئ 
وتضام  الضاشر  الشرب  بمساسثة  غععد  اغاخئعا 
افطئ  سطى  غةإ  وأظه  المسطمغظ،  بقد  شغ  الدرار 
اإلجقطغئ ضاشئ السمض سطى تترغرعا وتطعغرعا طظ 
طعصش  وسظ  اإلجقم".  لثغار  وإسادتعا  غععد  رجج 
جغعحعا  شغ  وأططعا  تضاطعا  طظ  اإلجقطغئ  افطئ 
المسطمغظ  تضام  طظ  تظازر  ق  "وافطئ  الئغان:  صال 
وسمقء  خثم  إق  عط  شما  تراضا،  وسةما  سربا 
الشرب  شغ  أجغادعط  طظ  سطغعط  غمطى  طا  غظفثون 
لعط  جغتفر  عثا  أن  طظعط  ظظا  المساسمر  الضاشر 
المثطخغظ  سطى  تسعل  وإظعا  المعارئئ...  سروحعط 
غرضعن  ق  الثغظ  المسطتئ  الصعات  شغ  أبظائعا  طظ 
بالثل والععان، وعط غرون ضغش أن الظزام صث شرط 
بمصثرات افطئ وأجطط افطئ إلى أسثائعا غسعطعظعا 
ذرد  الثي  طخر  لةغح  ضان  وطا  السثاب،  جعء 
الخطغئغغظ طظ بغئ المصثس وأوصش زتش الااار أن 
غصش طضاعف افغثي وعع غرى طسرى الظئغ  غسطط 
وصث  عثا  آطظعا".  لطثغظ  سثاوة  الظاس  أحث  لغععد 
دسا الئغان افطئ لاضعن عثه المآاطرات الاغ تتاك 
ضثعا تاشجا لعا إلجصاط تضاطعا وإصاطئ تضط اهللا، 
وطظ  والحرق  الشرب  طظ  الاآطر  عثا  "شطغضظ  شصال: 
تضام الثجي والسار سطى افطئ وسطى شطسطغظ داشسا 
وباصغ  طخر  جغح  شغ  أبظائظا  طظ  لطمثطخغظ  صعغا 
جغعش المسطمغظ إلزالئ عثه افظزمئ وإصاطئ دولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لغسغثوا 
ضما  افطئ  ولاسعد  وصعتعط،  سجتعط  لطمسطمغظ 
لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  لعا  اهللا  أراد  وضما  ضاظئ 
اهللا  ظخروا  الثغظ  افظخار  جغرة  ضثلك  وغسغثوا 
ورجعله شثطث اهللا ذضرعط شغ ضاابه السجغج إلى غعم 
لظخرة  طخر  لةغح  بالظثاء  الئغان  واخااط  الثغظ". 
المسطمغظ،  سج  سعدة  شغ  جئئا  شغضعظعا  اإلجقم 
إظضط  الضظاظئ:  جغح  شغ  المثطخعن  "أغعا  شصال: 
بإذن اِهللا لصادروَن سطى عجغمئ أسثائضط، شإن ضغان 
ضثمُئ  دول  عغ  المساسمرَة  الضاشرَة  والثول  غععد 
ضئغرة  أجطتًئ  لثغعا  إن  المثئر،  واعظُئ  المزعر 
رجاٍل  دون  والسقُح  الضئار،  الرجاَل  تمطك  ق  ولضظعا 
تسطغتا  أضسش  عغ  طآطظئ  شؤٍئ  أطام  افبر  ضسغُش 
طظ  أععن  غععد  ضغان  وإن  بأجًا.  طظه  أحث  ولضظعا 
أضئر؛  اهللا  المةاعثغظ  خغتات  أطام  السظضئعت  بغئ 
بطاصًئ  تمثعط  خادصًئ  تغًئ  سصغثًة  لثغعط  فن 
طظ  وافطئ  طسضط  شاهللا  الطشاُة،  غثرضعا  ق  صاالغًئ 
الثي  الغعم  تظازر  شعغ  أبثا،  تثثلضط  لظ  ورائضط 
اهللا،  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  شغه  ترشسعن 

وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا".

شغ أضبر طظ بماظغ طثن رئغسغئ شغ ضاشئ أرجاء ترضغا 
ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا بسث خقة الةمسئ، 
ضاظعن   ٣١ المعاشص  ١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى   ٠٦
الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠م، تتئ حسار "الصثس لظا وجائصى 
لظا"، وصفات اتاةاجغئ ُصرئ خقلعا بغان ختفغ ردا سطى 
"خفصئ الصرن" الاغ أسطظ سظعا المةرطان تراطإ رئغج 
غععد  ضغان  وزراء  رئغج  وظاظغاعع  الخطغئغئ،  أطرغضا 

الشاخإ لفرض المئارضئ شغ شطسطغظ، طساء البقباء ٢٠٢٠/٠١/٢٨م خقل طآتمر ختفغ شغ الئغئ افبغخ.
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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

الفطسطغظغئ  السططئ  به  تطالإ  الثي  الثولاغظ"  "تض  إن 
جمغسعا،  غضظ  لط  إن  الفطسطغظغئ  الفخائض  طسزط  وطسعا 
و"خفصئ الصرن" عما خظعان شضقعما تصران باغاخاب غععد 
المساتئ  شغ  شصط  عع  بغظعما  الفرق  شطسطغظ،  لمسزط 
تضط  شغ  أطا  شطسطغظ.  طظ  باغاخابعا  لغععد  ُغسمح  الاغ 
جمغع  وطسه  الاترغر  تجب  لاتصغصه  غسمض  الثي  تسالى،  اهللا 
أبظاء افطئ اإلجقطغئ المثطخغظ لثغظعط وصداغاعط وطسرى 
شأي  الظاس،  دون  طظ  لطمسطمغظ  خالخئ  شعغ   ، ظئغعط 
َصمِّ 

َ
َواأل ْقىَم 

َ
اَكأل الَْفِريَقنْيِ  ﴿َمَثُل  باقتئاع؟  أتص  المحروسغظ 

ُروَن﴾. َفالَ تََذكَّ
َ
ِميِع َهْل يَْسَتِويَاِن َمَثالً أ َواْكَِصريِ َوالسَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  عض طآتمر برلغظ خطعة لطتض أم عع تطصئ طظ تطصات

   الاآطر سطى لغئغا؟ ...٢
-  السغسغ غخر سطى طعاخطئ تربه سطى اإلجقم 

   باجط الاةثغث ...٢
لصعاتعا  والسغاجغ  الاضاغضغ  أطرغضا  تثفغخ    -

   شغ أششاظساان ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ٢١ ...٣

-  طاذا غتثث شغ آخر طساصض بعرة الحام؟ ...٤
-  بعرة الحام شغ الرؤغئ اقجاراتغةغئ والظزرة 

  المئثئغئ شضرة لظ تمعت تاى تتصص عثشعا ...٤
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ضطمئ السثد

لتضام  التالغئ  الثغاظغئ  المعاصش  ضبغرًا  تثاطش  لط 
السصعد  شغ  أجقشعط  طعاصش  سظ  الغعم  المسطمغظ 
السئسئ الماضغئ إزاء الماشغرات السغاجغئ الاغ تسطصئ 

بالصدغئ الفطسطغظغئ بحضض خاص.
الئقد  شغ  السمالئ  وتضام  الصدغئ  عثه  ظحعء  شمظث 
طااالغئ  خغاظغئ  طعاصش  غسةطعن  اظفضعا  طا  اإلجقطغئ 
خطط  طظ  إلغه  وخطئ  طا  إلى  الصدغئ  أوخطعا  تاى 
الاخفغئ واقخاجال الاغ جسطئ افطئ سطى أغثي عآقء 

الثعظئ شغ تالئ طظ المثلئ والععان والشبائغئ.
سطغ  بظ  تسغظ  طضئ  لحرغش  الضئرى  الثغاظئ  شمظث 
وإسقن بعرته ضث الثولئ السبماظغئ وجغره طع المساسمر 
بسغث  بطفعر  وسث  وخثور  المسطمغظ،  ضث  اإلظةطغجي 
بعرته طئاحرة، وتمجغص جسط افطئ العاتث إلى ضغاظات 
ضرتعظغئ عجغطئ تابسئ لقجاسمار، وطظث صئعل المطك سئث 
السجغج آل جسعد بصغام ضغان غععد سطى أرض شطسطغظ 
بغرجغ ضعضج  لطسغر  بصعله  بئغسعا لغععد  واساراشه 
اإلظةطغجي: "أصر وأسارف ألش طرة بأظه ق طاظع سظثي طظ 
إسطاء شطسطغظ لطمساضغظ الغععد ضما تراه برغطاظغا 
الاغ ق أخرج سظ رأغعا تاى تخغح الساسئ"، طظث ذلك 
العصئ والتضام السرب السمقء غاعاربعن الثغاظئ أحئه 
بالاعارث الةغظغ ضما غاعارث أجغادعط السمض السغاجغ!

وظالئ الصدغئ الفطسطغظغئ ظخغإ افجث طظ المعاصش 
الثعظئ  وأوقده  سطغ  بظ  التسغظ  أغام  طظ  الثغاظغئ 
شغخض وسئث اهللا، وطظث زطظ المطك سئث السجغج وأوقده 
افجث  وتاشر  والسادات  الظاخر  بسئث  طرورا  الثعظئ، 
وزسماء  الثطغب  وتضام  الباظغ  والتسظ  بحار  وابظه 
طظزمئ الاترغر وآخرعط طتمعد سئاس الثي غجسط أظه 
غرشخ خفصئ الصرن طع أّن الضض غسطط أظه وصع صئض 
خمسئ وسحرغظ ساطا سطى وبغصئ "أبع طازن بغطغظ" الاغ 
غسارف شغعا بأبع دغج ساخمئ لطثولئ الفطسطغظغئ، 
وضثا جائر تضام المسطمغظ السرب طظعط والسةط، إلى 
أغاطظا عثه الاغ اظاعئ إلغعا صدغئ شطسطغظ بمئادرة 
تراطإ المسروشئ بخفصئ الصرن والاغ عغ بمرة ذئغسغئ 

قتفاصغات خغاظغئ جابصئ ضاتفاصغئ أوجطع وطحاصاتعا.
وق شرق الغعم بغظ التضام المفدعتغظ ضالمطك جطمان 
وابظه والسغسغ، وبغظ تضام طتعر المماظسئ المجغش 
ضتضام جعرغا وإغران، أو الرئغج الاعظسغ أو الرئغج 
الارضغ، شضطعط طاعرذعن شغ الثغاظئ والائسغئ فطرغضا 

والثول الضئرى افخرى، وضطعط شغ الاآطر جعاء.
ضالسغسغ  طئاحر  بحضض  طاعاذؤعن  إطا  تصغصئ  شعط 
إغران  ضتضام  طئاحر  غغر  بحضض  وإطا  وابظه،  وجطمان 

وترضغا.
شأردوغان طبق غاثث طظ المجاغثات الضقطغئ ظعةا، شمبق 
عع غصعل: "إن خفصئ الصرن تثطر شطسطغظ بحضض تام 
وإن لط ظامضظ طظ تماغئ خخعخغئ المسةث افصخى 
شطظ ظامضظ غثا طظ طظع تتعل سغعن الحر ظتع الضسئئ 

لثلك ظسائر الصثس خطظا افتمر".
شعثه الاخرغتات َتضرر طبُطعا شغ السابص ولط غخاتئعا 
بعثف  غططصعا  طجاغثات  أظعا  سطى  ذلك  شثل  أشسال 
التماجئ  طثجون  وتفرغس  السام  الرأي  طحاسر  دغثغئ 
سظث الةماعغر المطاعئئ والمشااظئ طظ تخرشات أطرغضا 

وضغان غععد.
بالحرسغئ  غسمى  لما  باقتاضام  غظادون  الثغظ  أطا 
السططئ  ضصادة  ضثابعن  إطا  ظعسان:  شعط  الثولغئ 
الفطسطغظغئ، وإطا ساججون ضئصغئ الرؤجاء السرب وطظعط 
صال:  الثي  جسغث  صغج  الةثغث  الاعظسغ  الرئغج 
"جظاعجه لطحرسغئ الثولغئ"، وطا غخثر طظ اجاماسات 
بغاظات  طظ  السربغئ  المآتمرات  وصمط  السرب  الجسماء 

لفزغئ ق طفسعل لعا وق صغمئ.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

عثه الطغطئ شغ لصاء جمع تراطإ وظاظغاعع شغ واحظطظ 
صثف تراطإ ضض أتصاده سطى المسطمغظ وسطى صثس 
وافتئاع...  وافحغاع  ظاظغاعع  تخفغص  أطام  شطسطغظ 
غصعل تراطإ إظه أسث خفصئ تظخش غععد والفطسطغظغغظ 
بالسثل! ولسان تاله غصعل: غععد لعط ضض شطسطغظ، 
وأعض شطسطغظ لعط شطسطغظ إق ضطعا: الصثس لغععد 
وأغعار  تعلعا،  وطا  وظابطج  والمساعذظات  ضطعا، 
وغععد  الفطسطغظغعن  وغافاوض  وططتصاتعا،  افردن 
سطى الئاصغ ضأن عظاك باصغاً! وغصعل تراطإ عثه شرخئ 
لطفطسطغظغغظ طظث ٧٠ جظئ تاغح لعط أن غتخطعا سطى 
دولئ شغ شطسطغظ! وغدغش أظه اجامع شغ السسعدغئ 
شغ أوائض سعثه طع ٥٥ تاضماً شغ بقد المسطمغظ وعط 
طافاعمعن طسه! بط َغِسث الفطسطغظغغظ بثسط طالغ ٥٠ 
أن  لساظه  غظطص  بط  خفصاه!  تظفغث  بسث  دوقر  ططغار 

الثقشئ صث طاتئ، شأطات اهللا لساظه.
لخفصاه،  تراطإ  أصاطه  الثي  الثطابغ  التفض  عثا  إن 
شغه  ظعر  تغث  به،  تفّعه  الثي  السصغط  الضقم  وعثا 
غععدغاً طشاخئاً لفطسطغظ أضبر طظ الغععد أظفسعط، 
طا ضان لغةرؤ أن غاطفر به لعق خغاظئ التضام شغ بقد 
المسطمغظ لثغظعط وأطاعط ولئقدعط! شعع غاخرف 
وضأن شطسطغظ ططك غمغظه غعزسعا ضغش غحاء وعط 
خط بضط سمغ خاطاعن ق غسصطعن، بض إن طظعط طظ 
بأظعط  ططمؤظ  وتراطإ  المحؤعم!  التفض  ذلك  تدر 
غامادى  بط  وطظ  شرتعن!  لسطعط  بض  غسارضعن  ق 
طظ  طا غراه  سطى  افطعر  غغه... إن تراطإ غصغج  شغ 
خظعع عآقء التضام، وضأن الثظغا واصفئ سظث ضراجغعط 
وأظعط دائمعن له غسئتعن بتمثه، وطظ  المسعجئ، 
لعا  غخظع  بظاظه  ذعع  وصثجعا  شطسطغظ  تئصى  بط 
خفصئ بعرذصاته أو بغسئ بثوقراته! إن عآقء التضام 
أععن سطى المسطمغظ طظ أن غئصعا ضما عط، شافغام 
دظَّسعا  صث  الصثس  أن  غسطط  تراطإ  ولسض  دول، 
الثغظ،  خقح  طظعط  ذعَّرعا  بط  جظعات  الخطغئغعن 
وخقتا...  خقتاً  اهللا  بإذن  المسطمعن  ُغسثم  ولظ 

شغتصصعا بسعاسثعط بحرى رجعل اهللا  بالصداء سطى 
دارعط،  سصر  إلى  غثسمعظعط  طظ  وشرار  غععد  ضغان 

عثا إن بصغ لعط سصر دار.
غشالط  شعع  طاتئ  إظعا  تراطإ  صال  الاغ  الثقشئ  أطا 
ظفسه تغث إظه ق حك غسطط أظعا لغسئ عغ الثقشئ 
الاغ بحر بعا رجعل اهللا ... بض إن الثقشئ آلتغئ إن 
حاء اهللا بسعاسث الرجال، وضما تتصصئ بحرى الرجعل 
وجظثه،  الفاتح  طتمث  بسعاسث  الصسطظطغظغئ،  بفاح 
غععد  بصاال    الرجعل  بحرى  جااتصص  شضثلك 
بسعاسث جظث اإلجقم، جاء شغ ختغح طسطط سظ َأِبغ 
َحَّى  اَعُة  َّ ال ُم  َتُق «َال  َصاَل:    اهللاَِّ  َرُجعَل  َأنَّ  ُعَرْغَرَة 
َن»، وطظ بط  ُ ِل ْ ُ َْقُُله اْل َ َد  َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ َُقاِتَل اْل
افرض  وتطعغر  لفطسطغظ،  المشاخإ  ضغاظعط  إزالئ 
اإلجقم،  دار  إلى  وإسادتعا  دظسعط  طظ  المئارضئ 
وإن  ضغط،  سطى  تظام  ق  تغئ  أطئ  اإلجقطغئ  شافطئ 
افطر  عثا  أن  وافحغاع  ظاظغاعع  وتابسه  تراطإ  ظظ 
وأن  باصعن،  الغعم  المسطمغظ  تضام  وأن  غضعن،  ق 
الثقشئ لظ تسعد، شإن ظظظاط عضثا، شإن ظظضط بإذن 
ِي َظَننُْتْم بَِربُِّكْم  َّ اهللا جغردغضط، ﴿َوَذلُِكْم َظنُُّكُم ا
تراطإ  ولسض  َارِسِيَن﴾، 

ْ
اخل ِمَن  ْصَبْحُتْم 

َ
َفأ ْرَداُكْم 

َ
أ

والمسطمغظ،  اإلجقم  خطغفئ  غرى  وقغاه  اظطفاء  صئض 
أن  صئض  تغظثاك  المسطمغظ  جظث  طظ  الرسإ  وغصاطه 

هُ َنْعَد ِحنٍي﴾.
َ
غثخض طسعط شغ سراك ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

أغعا المسطمعن، غا جغعش المسطمغظ، إن تراطإ صث 
ر سظ أظغابه، وخظع خفصاه المةرطئ لثسط ضغان  ضحَّ
غععد وتمضغظه طظ صدط شطسطغظ ضاططئ... شالرد سطى 
تطك الةرغمئ غةإ أن غضعن بضسر أظغاب تراطإ وذلك 
بإزالئ ضغان غععد المست وإسادة شطسطغظ ضاططئ إلى 
دغار اإلجقم... شق غضعن الرد إذن سطى خفصئ تراطإ 
سظ ذرغص التضام التالغغظ، وأغداً ق غضعن الرد سطى 
خفصئ تراطإ باقضافاء بالمصاوطئ شغ الدفئ والصطاع 
صدغئ  عغ  شطسطغظ  بأن  والصعل  ارتفسئ،  طعما 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ والية تركيا
فعاليات "القدس لنا وستبقى لنا" ردا على "صفقة القرن"

أغعا املسطمعن، بض غا جغعش املسطمني، إظظا ظساظفرضط
رعا جغعشضط ر سثوضط تراطإ سظ أظغابه، شطاضسِّ لصث ضحَّ
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ



افربساء ١١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٥ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٧٢

شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠١/٣٠م)  ١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى   ٥ الثمغج،  اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر 
"صال جارغث ضعحظر، طساحار الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ إن الثقف تعل أغظ تصع الساخمئ شغ "خفصئ 
وصال  طصئعل".  أطر  وعع  ذلك  أبارت  طظ  عغ  افردن  لضظ  شطسطغظغا،  خقشا  افجاس  طظ  غضظ  لط  الصرن" 
بثق  افذراف  جمغع  سطغعا  لغططع  سظعا  اإلسقن  وجغاط  خرغطئ  "لثغظا  السربغئ  لصظاة  تخرغتات  شغ  ضعحظر 
طظ اجاثثام المفاعغط، وتاولظا أن ظضعن دصغصغظ فن الضقم صث غتعر". وأضاف ضعحظر: "الثطئ طظ ٨٠ 
خفتئ بإطضان الةمغع اقذقع سطغعا". وخاط غصعل: "طظث جظعات وعط غتاربعن وغتاولعن التخعل سطى 

دولئ، اآلن بات باإلطضان ذلك فن المصارح سطى ذاولئ المفاوضات".
لط  شعغ  ذتظ،  غغر  طظ  الةسةسئ  عع  تراطإ  إسقن  طظ  الفطسطغظغئ  السططئ  طعصش  أن  غئثو   :
وطظعا  والقتصئ  السابصئ  الاظازقت  لضض  افرضغئ  حضطئ  الاغ  الثغاظغئ  أوجطع  اتفاصغئ  طظ  غثعا  تثطع 
خفصئ الصرن، ولط تضفر السططئ بالحرسغئ الثولغئ والصرارات افطمغئ الاغ ضغسئ صدغئ شطسطغظ صدمئ 
صدمئ، واضافئ بالخثإ اإلسقطغ والادطغض بالتثغث سظ ضرورة أن غضعن حرصغ الصثس ساخمئ لثولئ 
شطسطغظ المرتصئئ. وعثا المعصش العجغض شغ ظض تخرغح ضعحظر غظثر بأظه لغج طسائسثا سطى السططئ 
أن تسغر شغ تعغؤئ افجعاء ضما جارت طظ صئض لاةسض طظ خفصئ الصرن بسث جظعات إظةازا طبطما شسطئ 
شغ اتفاصغئ أوجطع، ذالما أن طا غئثو رشدا طظ السططئ لغج ظابسا طظ الامسك بافرض والمصثجات، بض 

عع رشخ تآضث طسه الاجاطعا بتض الثولاغظ الثغاظغ والسغح بسقم بةعار ضغان غععد.

تربه  شغ  صثطا  المدغ  سطى  طخرا  السغسغ  غجال  ق 
الاغ غحظعا سطى اإلجقم طظ خقل تمطاه سطى طفاعغط 
اإلجقم وأتضاطه تتئ دسعى تةثغث الثطاب الثغظغ، 
شصث جثد تطك الثسعة طظ خقل طآتمر افزعر السالمغ 
لاةثغث الثغظ، شصث صال السغسغ خقل ضطمئ له أطام 
سظه  ظغابئ  ألصاعا   ٢٠٢٠/١/٢٧ غعم  سصث  الثي  المآتمر 
طظث  الثغظغئ  المآجسات  ذالئئ  "لصث  وزرائه:  رئغج 
الحرغش  افزعر  طآجسئ  طصثطاعا  وشغ  جظعات  سثة 
بأن تعلغ افعمغئ الصخعى لمعضعع تةثغث الثطاب 
الثغظغ، طظ طظططص أن أي تصاسج أو تراخٍ سظ اقعامام 
بعثا افطر طظ حأظه ترك الساتئ فدسغاء السطط وأحئاه 
السطماء طظ غغر الماثخخغظ لغثطفعا سصعل الحئاب 
سطى  واقساثاء  والظعإ  الصاض  اجائاتئ  لعط  وغجغظعا 
الحرغسئ  أتضام  سطغعط  وغثلسعا  وافسراض  افطعال 
شغ  المظترف  الثاذأ  الفعط  لعط  وغظصطعا  السمتئ 

تفسغر الصرآن، والاحعغه الماسمث لطسظئ المطعرة".
طظ  لطاثطص  دغظغئ  تةثغث  لبعرة  غثسع  شالسغسغ 
(أشضار وظخعص تط تصثغسعا سطى طثى صرون وباتئ 

طخثر صطص لطسالط ضطه)، وطما ق حك شغه أن السغسغ 
لط غأت بةثغث؛ شما تتثث به شغ ذلك المآتمر وطا 
غسسى له طظ خقل عضثا طآتمرات عع اجامرار لما صاله 
طظ صئض "لغج طسصعق أن غضعن الفضر الثي ظصثجه 
سطى طؤات السظغظ غثشع افطئ بضاططعا لطصطص والثطر 
والصاض والاثطغر شغ الثظغا ضطعا". و"إظه ق غمضظ أن 
شغعا  غسغح  الاغ  ضطَّعا  الثظغا  طسطط  ططغار   ١,٦ َغصاض 
جئسئ ططغارات تاى غامضظعا عط طظ السغح"، وعع طا 
ظض الشرب غردده لسحرات السظغظ وغتطط به وغةغح 
له الةغعش طظ أبعاصه الثغظ جماعط بالمفضرغظ شغ 
سطى  ظخئعط  الثغظ  السمقء  السغاجغغظ  وطظ  بقدظا 
لغةسطعا  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  عثم  أن  بسث  رصابظا 
تافه  إلى  غساق  الظساج  طظ  صطغسا  اإلجقم  أطئ  طظ 
طع  لغافص  اإلجقم  باطعغع  ولغصعطعا  طسرورا،  شرتا 
شضرة شخض الثغظ سظ الثولئ والسغاجئ والتضط بض 
ضما  المسةث  زواغا  شغ  لغتحروه  ضطعا،  التغاة  وسظ 
شسطعا بالظخراظغئ طظ صئض، وحاان طا بغظ الظخراظغئ 
واإلجقم، شاإلجقم عع دغظ حاطض ضاطض وعع سصغثة 

سصطغئ غظئبص سظعا ظزام غظزط ضض حؤعن التغاة.
إظعط غرغثون لظا دغظا سطى المصاس الشربغ طفرغا طظ 
وق  جعاد  وق  تضط  ظزام  وق  خقشئ  شق  طدمعن،  أي 
وق  اإلجقم،  أجاس  سطى  طتاجئئ  وق  لفطئ،  وتثة 
أتجاباً جغاجغئ تصعم سطى طئثأ اإلجقم السزغط، عثا طا 
غرغثه الشرب وطا غثسع له السغسغ وأضرابه طظ التضام 
الروغئدات، وعع أطر غغر طساشرب طظ عآقء شعط ق 
غعمعط دغظ وق ضراطئ وق رشسئ، ضض طا غعمعط عع 
بصاؤعط سطى ضراجغعط المسعجئ، لضظ المساشرب أن 
غساةغإ افزعر لمبض تطك الثسعات العثاطئ وغروج لعا.

والثي غآضث أن عثا المظتى غرشده أغطإ رجاقت افزعر 
عع ضط اإلسةاب الثي قصاه ضطمات حغت افزعر الثي 
لصظ بعا رئغج جاطسئ الصاعرة الثحئ درجا لظ غظساه، 
شالةمغع صث تفاسض طع ضطماه تطك بحضض إغةابغ شصث 

الظار بغظ الماصاتطغظ تغث عط، ولط تحر إلى ضرورة 
اظستاب طسطتغ تفار "الماسثدي الةظسغات" طظ تعل 

ذرابطج بض أصروا بصاءعا تغث عغ.
طظ عظا غئرز السآال الضئغر: عض طآتمر برلغظ أجج 
لتض المسألئ الطغئغئ سطى أي وجه ضان؟ أم عع طتاولئ 
الشظائط  سطى  السغطرة  سطى  خراساتعط  لتض  أوروبغئ 
شغ لغئغا ولةط الثخعل الروجغ والارضغ إلى الساتئ 
الطغئغئ؟ وبالماابسئ لمةرغات المآتمر ووصائسه غادح 
سمطغئ  سطى  لقلافاف  غآجج  أعثاشه  أتث  شغ  أظه 
الثخعل الارضغ والروجغ الثي أخئح طسطظا طظ خقل 
لصاء طعجضع بتدعر أردوغان والسراج وبعتغظ وجسض 
عثا الثخعل الارضغ سطى الثخعص ق شاسطغئ له بض 
أن  لظا  غتص  ولثلك  الارضغئ.  الثولئ  سطى  سئؤا  جسطه 
ظصعل بأن عثا المآتمر لغج جعى تطصئ طظ تطصات 
الاآطر سطى الئقد ووصفئ أوروبغئ لاظزغط تالئ الخراع 

سطى لغئغا، ولغج شغ ظاائةه أي بادرة لطتض شغ لغئغا.
غسغحعن  السالط  شغ  الماتضمغظ  الغعم  ظحعث  وظتظ 
تالئ طظ الظفاق والاظاصخ المرغسئ، شعط سئر طةطج 
وصعاظغظعط  أسماله،  وشغ  شغه  غاتضمعن  الثي  افطظ 
ق  الــثولــغ"  "الصاظعن  طسمى  سطغعا  أذطصعا  الاغ 
غةغجون تعثغث الضغان السغاجغ الثي اضاسإ حرسغئ 
طظ صعاظغظعط الثولغئ عثه، وشغ العصئ ظفسه تثسط 
بسخ صعى عثا السالط سخابات ق تسارف وق تراسغ 
بض  سظعا  تظحأ  لط  والاغ  الثولغئ!  الصعاظغظ  عثه 
وتعثد صغط المةامسات وتعثطعا، وتسمض بثسط طظ 
عثه الثول سطى عثم طا اسائرته عثه الثول "جططئ 
حرسغئ وتغثة" شغ الئقد، وطا صاطئ به سخابات تفار 
طظ إصفال لطتصعل الظفطغئ والمعاظأ الظفطغئ إق طبال 
لغسئ  شتفار  الاظاصخ.  عثا  طظ  إلغه  أحرظا  طا  سطى 
عثه عغ المرة افولى الاغ غصعم شغعا بإصفال التصعل 
سطى   ٢٠١٨ جظئ  شغ  أصثم  شصث  الظفطغئ،  والمعاظأ 
ذلك، وشغ جاسات اتخض به تراطإ وظعاه سظ الطسإ 
طآجسئ  إلى  وجطمه  جاساه  طظ  شاظستإ  بالظفط 

الظفط الطغئغئ ولط غاأخر.
أطرغضا  تترك  ولط  طسامر  شاإلصفال  المرة  عثه  أطا 
جاضظًا رغط بسخ الئغاظات الحاجئئ وعغ سطى صاسثة 
والسسعدغئ  لقطارات  اإلغساز  طع  ترجع"!  وق  "ارجع 
ولثلك  السالمغ،  الظفط  جعق  شغ  الظصص  باسعغخ 
المتطغ  افبر  وغئصى  السالط،  شغ  اإلصفال  لعثا  أبر  ق 
شغ  السراج  "جططئ  تصعغخ  سطى  غسمض  طما  شصط 
ذرابطج"، وغمّضظ عثه السخابات طظ ضرب طخالح 
الظاس شغ لغئغا الاغ غسغح أضبر طظ ٣٠٪ طظ الحسإ 
سطى راتإ العظائش الساطئ شغ الصطاع السام وق غعجث 

دخض لطثجغظئ إق طظ صطاع الظفط.
بمخالح  الدرر  إغصاع  طظ  تفار  سخابات  شامضغظ 
الثول  تتمغه  إجراطغ  سمض  وعع  وأرزاصعط  الظاس 
ظزام  بإغةاد  الظاس  لةمعع  السماح  وسثم  الضئرى 
لغئغا،  شغ  وذمعتاتعط  الظاس  آطال  بسخ  سظ  غسئر 
عع جغاجئ إجراطغئ غظفثعا تفار وسخاباته باسعغض 
الثولغئ،  صعاظغظعط  تاى  غثالش  طما  دولغئ  وتماغئ 
شعثه الثول اقجاسمارغئ الةحسئ شغ جئغض طخالتعا 

تعثم ضض الصغط اإلظساظغئ وق تئالغ.
شالعغض لظا ولحسعبظا إذا لط ظسارجع صداغاظا المخغرغئ 
طعما  طحاضطظا  وظتض  السثوة،  الثول  عثه  أغثي  طظ 
شالطةعء  بغظظا،  بقدظا  داخــض  شغ  طساسخغئ  ضاظئ 
هللا  الضئرى  الثغاظئ  وعع  المرغع  العقك  عع  لفجظئغ 

 ولرجعله ولفطئ بأضمطعا

ضان شغعا ظصث واضح لفضرة الاةثغث التثابغ الماتطض 
طظ ضض صغث والثي غآدي إلى دغظ غغر الثغظ الثي أظجل 
سطى طتمث . وبرغط أن الضبغر طظ الظاس صث اجائحروا 
خغرا بما صاله حغت افزعر، إق أظه عع ظفسه لط غطاجم بما 
صاله سظ سزمئ تراث المسطمغظ وطا أدى إلغه عثا الاراث 
طظ تحضغض أطئ سزغمئ اجاطاسئ شغ أصض طظ بماظغظ 
ساطا أن تدع ِرجق شغ الخغظ حرصا ورجق أخرى شغ 
افظثلج غربا، شصث تق الحغت الئغان الثااطغ لطمآتمر 
الثي ظسش ضض طا صاله صئض غعم واتث، شإذا به غآضث 
أظه ق غعجث شغ ظخعص الضااب والسظئ طا غطجم بظزام 
تضط طسغظ، بض ضض ظزام طظ أظزمئ التضط المساخرة 
تصئطه الحرغسئ طا دام غعّشر السثَل والمساواة والترغئ، 
اخاقف  سطى  المعاذظغظ  وتصعق  العذظ،  وتماغئ 
سصائثعط وِطَطِطعط، ولط غاخادم طع بابئ طظ بعابئ 
الثغظ، وأن الثقشئ ظزام تضط ارتداه ختابئ رجعل 
ظغا،  اهللا  ظاجإ زطاظعط، وخطح سطغه أطر الثِّغظ والثُّ
ولضظه غغر طظاجإ لسخرظا، شالثولئ (شغ اإلجقم عغ 

الثولئ العذظغئ الثغمصراذغئ) ضما صال الئغان!

ظخعص  غراجع  أن  افزعر  حغت  أذالإ  لظ  عظا  وأظا 
الصرآن والسظئ الاغ تآضث أن حضض التضط شغ اإلجقم 
عع الثقشئ، شأظا سطى بصئ تاطئ أظه غسرشعا جغثا، وق أن 
غسعد لما تثث شغ السصغفئ وطا بسثعا لغائغظ أن عظاك 
إجماسا طظ الختابئ سطى لجوم بغسئ خطغفئ لطمسطمغظ 
غصعدعط بضااب اهللا شعع أغدا غسرف ذلك، ولظ أذالئه 
بالسعدة إلى طا صاله سطماء افزعر سظعا شغ اقجاماع الثي 
سصثه افزعر الحرغش لعغؤئ ضئار السطماء شغه سام ١٩٢٥م 
بثخعص عثم الثقشئ شغ أظعا (شرض وأظعا طظخإ 
ضروري لطمسطمغظ ضرطج لعتثتعط واجاماسعط. ولضظ 
لضغ غضعن عثا المظخإ شساقً، ق بث أن غةمع الثطغفئ 
بغظ السططئ الثغظغئ والسططئ المثظغئ. وأظعا رغاجئ 
ساطئ شغ الثغظ صعاطعا الظزر شغ طخالح المطئ وتثبغر 
افطئ. واإلطام ظائإ سظ خاتإ الحرغسئ  شغ الثغظ 
وتظفغث أتضاطه، وشغ تثبغر حؤعن الثطص الثظغعغئ سطى 
طصادى الظزر الحرسغ)، شعع وق حك غسرف عثا افطر 
وعع  سئاده  شعق  الصاعر  شعع  باهللا  جأذضره  بض  جغثا، 
الراشع الثاشخ الثي ق غسةجه حغء شغ السماوات وق 
لطشرب  ظفسه  باع  صث  السغسغ  ضان  شإذا  افرض.  شغ 
ورضغ أن غضعن افداة الاغ غساسمطعا الشرب شغ الترب 
وحغثه  بافزعر  ظربأ  شإظظا  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
وسطمائه أن غضعظعا جعاطا شغ ضظاظئ عثا الرجض، شئاب 
الاعبئ طفاعح لط غشطص، وسطى افزعر أن غصعم بثوره 
طظ  المثطخغظ  طع  والسسغ  اهللا  دغظ  سظ  الثود  شغ 
الثقشئ  دولئ  شغ  الاطئغص  طعضع  لعضسه  افطئ  أبظاء 
سجتعا  لفطئ  تسغث  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
أغثي  وتصطع  التصغصغ  دوره  لفزعر  وتسغث  ورشساعا 

أسثاء افطئ وتمظسعط طظ ظعإ خغرات وبروات افطئ.
ُبَل  ّنَ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً َفاتَّبُِعوهُ َوَال تَتَّبُِعوا الّسُ

َ
﴿َوأ

لََعلَُّكْم  بِِه  اُكْم  َوّصَ َذلُِكْم  َسبِيلِِه  َقْن  بُِكْم  َق  َفَتَفّرَ
 ﴾َيّتَُقوَن

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

عض طآتمر برلني خطعة لطتض
أم عع تطصئ طظ تطصات الاآطر سطى لغئغا؟

الطغئغئ  افزطئ  لمظاصحئ  برلغظ  طآتمر  سظ  اإلسقن 
صمئ  أبظاء  ٢٠١٩م  آب/أغسطج  حعر  ظعاغئ  جاء 
شغ  وأحــاروا  بروضسض،  شغ  سصث  الثي  الضئار  السئع 
الحعر  خقل  غسصث  جعف  المآتمر  بأن  اإلسقن  ذلك 
الااجع (أغطعل) شغ السظئ الماضغئ. غغر أظه لط غظسصث 
واجامر الاأجغض ظاغةئ سثم اتفاق الثول الضئرى سطى 
طساٍر طعتٍث غةإ أن تسغر شغه افزطئ، وعثا غضحش 
غرغث  ضضٌّ  لغئغا،  سطى  بغظعا  الثائر  الخراع  حثة  سظ 

اقجاتعاذ سطى أضئر ظخغإ طظ بروتعا.
وسظثطا ظعر فطرغضا ضسش الثور افوروبغ "الماصاتض" 
الاغ  ترضغا  إلى  طظعا  أخدر  بدعء  أوسجت  لغئغا  شغ 
تسغر شغ شطضعا لطثخعل شغ افزطئ إلى جاظإ تضعطئ 
افطط  بسبئ  بإحراف  المحضطئ  (ظاعرغا)  السراج 

الماتثة بظاًء سطى اتفاصغئ "الخثغرات".
لعثا  غضفغ  طا  والمترضات  المئررات  طظ  لعا  وترضغا 
شغ  لقجراع  لعا  جاظتئ  الفرخئ  ضاظئ  وصث  الثخعل، 
عثا الثخعل، شالدسش السغاجغ الظاحأ سظ الثقشات 
التاخطئ بغظ الثول افوروبغئ شغما بغظعا سطى الظفعذ 
جاسث  لعط،  طخالح  طظ  لغئغا  تحضطه  لما  لغئغا  شغ 
عثا العاصع ترضغا سطى الصفج جرغساً إلى ذرابطج الاغ 
ضاظئ صاب صعجغظ طظ السصعط شغ غث تفار، وجاسث 
إلى  لغثعإ  السراج  سطى  ضاغط  داخطغ  ذرف  وجعد 
ترضغا وغططإ المساسثة لاعشغر المئرر الصاظعظغ لارضغا 
شضاظئ  الطغئغئ،  افزطئ  شغ  شاسض  ضسظخر  دخعلعا  شغ 
طثضرات الافاعط الارضغئ الطغئغئ ذات الحصغظ افطظغ 
والئتري، وعثا الحص الئتري عع افعط سظث ترضغا فظعا 
الئتري  الغعظاظغ  التخار  طظ  لطثروج  وجغطئ  ضاظئ 
طشاغر  تفسغر  سطى  طسامثة  ترضغا  تعل  المدروب 
لافسغر الغعظان لطصاظعن "الثولغ لطئتار" أي أصسام طا 
الاعصغع  شتخض  الئتار،  فسالغ  الصاري  بالةرف  غسمى 
سطى عثه المثضرة بحصغعا الئتري وافطظغ طظ ذرف 
السراج وترضغا باسائار أن السراج غتعز سطى الحرسغئ 
طما  سطغه،  والاعصغع  اإلبرام  عثا  تثعله  الاغ  الثولغئ 
لاسعغئ  برلغظ  طآتمر  لسصث  جرغساً  بافوروبغغظ  دشع 
لعط  غسغث  طسار  سطى  واقتفاق  لغئغا  تعل  خقشاتعط 
ولضظ  لغئغا،  شغ  الخراع  جاتئ  سطى  السغطرة  بسخ 
عغعات أن غسعدوا بالجخط ظفسه الثي ضان لعط بض 
إن أطرغضا صث أطسضئ بأذراف افزطئ سئر وضقئعا شغ 
المظطصئ والماساوظغظ طسعا، وطا دخعل روجغا إق ساطض 

آخر جثغث غظعك افوروبغغظ.
وطظ المقتر أن طا ظاب سظ طآتمر برلغظ عغ بظعد 
ساطئ  ظزرة  شغ  وعغ  الافسغرات،  شغعا  تاسثد  ساطئ 
اقساراف  لستإ  طتاولئ  وعغ  تفار  طخطتئ  شغ  لعا 
الثولغ طظ تضعطئ السراج أو اإلسقن "دولغًا" سظ أن 
الاساطض  طظ  بث  وق  سسضرغئ  حرسغئ  غضاسإ  تفار 
عثا  غصعد  طظ  عغ  وشرظسا  افجاس،  عثا  سطى  طسه 
وضغفغئ الاساطض طسه، وصث أشخح  المظتى شغ افزطئ 
الحرسغئ  له  "السراج  بأن  أخغرًا  شرظسا  خارجغئ  وزغر 
السغاجغئ وتفار له حرسغئ سسضرغئ". رغط شساد عثا 
المظطص ولضظه غتاول أن غصره ضمئثأ شغ الاساطض طع 
تفار، ولسطه طتاولئ طظ شرظسا إلرضاء أطرغضا وعثا 

صث غجغث الحرخ بغظ افوروبغغظ.
ضاظئ  برلغظ  شغ  صثطئ  الاغ  افوراق  أغطإ  بأن  سطما 
طخر  وورصئ  شرظسا  ورصئ  طبض  طظ  تفار،  خالح  شغ 
وورصئ روجغا، شعغ ترضج سطى ضرورة تض المطغحغات، 
وتفار غصاتض "بالةغح". عثه ظاتغئ، والظاتغئ الباظغئ 
أن عثه افوراق ضاظئ ترضج سطى ضرورة وصش إذقق 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ـ 

السغسغ غخر سطى طعاخطئ تربه 
سطى اإلجقم باجط الاةثغث
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغج*ـ 

جغئ
جغا
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طظ  الفخائطغئ  المظزعطئ  بإجصاط  لطمطالئئ  المترر  السعري  الحمال  طظاذص  شغ  لطازاعر  دسعات  اظاحرت 
بطثة  شغ  تاحثة  طزاعرة  خرجئ  تغث  جثغث.  طظ  البعرة  صرار  قجاسادة  بعرغئ  ضاائإ  وتحضغض  جثورعا، 
ضططغ حمال إدلإ ذالئئ بإجصاط المظزعطئ الفخائطغئ بضض أحضالعا، وتحضغض ضاائإ طساصطئ. عثا وتثر 
الردغفئ  الاحضغقت  طظ  جعرغا:  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  الععاب  سئث  أتمث  افجااذ 
لطمظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ، شالردغش لطمرتئط طرتئط، وطا تحضطئ عثه المةمعسات الردغفئ إق قتاعاء 

الحئاب الشاضإ والمظثشع؛ وذلك لدمان سثم خروجعط سظ خط السغر المرجعم طظ الثول الثاسمئ.

مظاهرات في سوريا للمطالبة بإسقاط المنظومة الفصائلية
وتشكيل كتائب ثورية الستعادة قرار الثورة من جديد

كوشنر: الخالف حول أين تقع العاصمة في "صفقة القرن"
لم يكن من األساس خالفا فلسطينيا
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لصث أضاع عآقء التضام صدغئ شطسطغظ ضما أضاسعا 
غغرعا طظ صداغا المسطمغظ، ولط غصثطعا حغؤا لفطئ، 
سطى  وغاآطرون  خغاظاتعط،  غةّثدون  زالعا  طا  وعط 
افطئ طع أجغادعط الضفار وغجغفعن التصائص، وغئغسعن 
الحسارات الضاذبئ لحسعبعط، شغما عط طسامرون شغ 
الاساطض السطظغ والسري طع أطرغضا وضغان غععد طظ شعق 
الطاولئ ضأردوغان، أو طظ تتاعا ضتضام دول الثطغب 

والمشرب.
شطع ضان عآقء جادغظ شغ طعاجعئ ضغان غععد قتثثوا 
طع  السقصات  صطع  أصطعا  لغج  سمطغئ  إجراءات  ضثه 
عثا الضغان طئاحرة، وفسطظعا تالئ الترب ضثه لاترغر 

شطسطغظ.
ضغان  طع  ذئغسغئ  سقصات  تصغط  ترضغا  زالئ  طا  شطماذا 

شطسطغظ  غدغع  صعل  عع  غغرعط  دون  الفطسطغظغغظ 
بغث أعطعا، بض عغ صدغئ ضض السرب وضض المسطمغظ 
حرساً... وضثلك ق غضعن الرد بالعااشات طعما ضاظئ 
جثعظاعا، شالعااف طسااد سظث المسطمغظ سظث اظطقق 
لاحةغسعط  العااف  غضعن  أن  شغمضظ  لطةعاد  الةظث 
وبظاء سطغعط... وعضثا شضض ذلك ق غصدغ سطى ضغان 
غععد، وطظ بط ق غضعن ردًا غصطع دابر الةرغمئ، بض 
جثور  قصاقع  جغعحعا  تترك  دول  طظ  الرد  غضعن 
وأظحأوا  شطسطغظ  اغاخئعا  صث  شغععد  غععد،  ضغان 
شغ  التضام  تعاذآ  ذلك  سطى  وجاسثعط  دولئ  لعط 
بثولئ  إق  تصاطع  ق  وإذن  وخغاظاعط،  المسطمغظ  بقد 
غعجطعا وغصاطع جثورعا... ولثلك شالرد  تترك جغحاً 

العاجإ عع أتث أطرغظ أو ضقعما:
التغاة  قجاؤظاف  المةث  الةاد  السمض  طئاحرة  افول: 
المسطمغظ  جغح  شاترك  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
ضاططئ  شطسطغظ  وإسادة  ضغاظعط،  وإزالئ  غععد  لصاال 

إلى دغار اإلجقم.
وأطا افطر الباظغ شعع شغ واصسظا الغعم تغث ق وجعد 
لطثقشئ، شإن صاال الضفار وخاخئ المتاطغظ لئقدظا ق 
غاعصش سطى وجعد الثقشئ أو سثم وجعدعا، بض صاال 
الضفار واجإ جعاء أضان التاضط المسطط خطغفئ أم ضان 
التاضط المسطط ق غتضط باإلجقم، شالعاجإ سطى جغعش 
المسطمغظ الاترك لصاال غععد وإزالئ ضغاظعط المست 
وإسادة شطسطغظ إلى دغار اإلجقم، شإذا واشص التاضط 
سطى تترغك الةغح شصث أتسظ، وإن تاول طظع الةغح 
الةغح  شغ  شطغضظ  جظئغه،  طظ  واسارضه  الصاال  طظ 
وغظططص  بصثطغه،  التاضط  ذلك  غثوس  الثغظ  خقح 
بالةغح لغطعر افرض المئارضئ طظ دظج غععد ضما 

ذعرعا جابصاً خقح الثغظ طظ دظج الخطغئغغظ...
عثا عع الرد الثي غةإ أن غضعن، شمظ ضان غاضئًا 
ضغان  سطى  ظاصماً  أو  سطغعا  بائرًا  أو  تراطإ  خفصئ  طظ 
غععد وغرغث إزالئ ضغاظعط وإسادة شطسطغظ إلى دغار 

بالحرسغئ  غسمى  بما  عآقء  غامسك  ولماذا  غععد؟! 
شطسطغظ  طظ  بالمائئ  بماظغظ  اصاطسئ  الاغ  الثولغئ 
بعثه  غطاجطعن  ق  غععد  ضغان  صادة  بغظما  لغععد، 
جغادي  تص  بأي  غسارشعن  وق  بصراراتعا،  وق  الحرسغئ 

فعض شطسطغظ سطى أرضعط؟!
عآقء  السار  تضام  طظ  واقجاسقم  الثظعع  عثا  إّن 
ر إق بضعظعط  لغععد وافطرغضان والضفار سمعطاً ق غفسَّ
سمقء تابسغظ لقجاسمار، أجراء تصغصغغظ ولغسعا تضاطا 

أختاب جغادة.
وخغاظاعط  سمالاعط  سطى  لاآضث  عثه  طعاصفعط  وإّن 
وتئسغاعط لطضاشر المساسمر، وإّن واجإ افطئ السمض بضض 
ذاصاتعا سطى خطسعط شغ أجرع وصئ ضعظعط تضام ضرار 

 غاعجإ إزالاعط طظ باب وجعب إزالئ الدرر

السربغ،  (الصثس  طعصع  سطى  خئر  شغ  جاء 
١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى   ٧ السئئ، 
اجاماع  "خطص  غطغ:  طا  ٢٠٢٠/٠٢/٠١م) 
الطارئ،  السربغئ  الثول  جاطسئ  طةطج 
خطئ  تعل  الصاعرة،  شغ  السئئ  المظسصث 
خفصئ  "رشخ  إلى  افطرغضغئ،  السقم 
شغ  وجاء  اإلجرائغطغئ".   – افطرغضغئ  الصرن 
طساعى  سطى  المظسصث  الةاطسئ  طةطج  صرار 
وزراء الثارجغئ أظه تط "رشخ خفصئ الصرن 
ق  أظعا  باسائار  اإلجرائغطغئ،   – افطرغضغئ 

المساظثة  السقم  سمطغئ  طرجسغات  وتثالش  الفطسطغظغ،  الحسإ  وذمعتات  تصعق  طظ  افدظى  التث  تطئغ 
اتفاق  إلى  تآدي  لظ  الثطئ  أن  السربغئ  الةاطسئ  وأضاشئ  الماتثة".  افطط  وصرارات  الثولغ  الصاظعن  إلى 
جقم سادل، وبأظعا لظ تاساون طع العقغات الماتثة شغ تظفغث عثه الثطئ، ضما تثرت طظ صغام (إجرائغض) 
باظفغثعا بالصعة. وأضث صرار وزراء الثارجغئ السرب سطى "الثسط الضاطض لظدال الحسإ الفطسطغظغ وصغادته 

العذظغئ (...) شغ طعاجعئ عثه الخفصئ وأي خفصئ تصعض تصعق الحسإ الفطسطغظغ"."
السقم  سمطغئ  طرجسغات  (وتثالش  بأظعا  طسططئ  الصرن  لخفصئ  رشدعا  السربغئ  الةاطسئ  أسطظئ   :
المساظثة إلى الصاظعن الثولغ وصرارات افطط الماتثة)، وأظعا (لظ تآدي إلى اتفاق جقم سادل)، وعثا 
غسظغ أن الةاطسئ السربغئ تصر غععد سطى اغاخابعط لتعالغ ٨٠٪ طظ أرض شطسطغظ الاارغثغئ، وتسارف 
بضغاظعط المست، طبطعا طبض سئاس وطظزماه وجططاه وطظ لش لفغفعط، شائًا لةمع عثا عع جصش سجطعط.

اإلجقم شعا عع الطرغص بغِّظ شطغطجم غرزه بسمض دؤوب 
بخثق وإخقص طاضقً سطى اهللا الصعي السجغج، و﴿لِِمْثِل 

َهَذا َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن﴾.
ضغش  لضط  ح  وضَّ وصث  الاترغر  تجب  شإن  الثاام  وشغ 
غضعن الرد سطى خفصئ تراطإ الثاجرة بإذن اهللا، شإن 

التجب غظادي المسطمغظ وجغعش المسطمغظ:
أسقه  ذضرظاه  طا  بأخث  شظظادغضط  المسطمعن  أطا 
طأخث الةث، شطاسمطعا طسظا بالةث واقجاعاد والخثق 
واإلخقص لاتصغص وسث اهللا جئتاظه بالثقشئ ﴿َوَعَد 
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم  ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِملُوا الصَّ َّ ُ ا ابَّ
بسعدة    اهللا  رجعل  بحرى  وتتصغص  ْرِض﴾، 

َ ْ
األ يِف 

شغه  ظتظ  الثي  الةئري  المطك  بسث  الراحثة  الثقشئ 
ضما روى أتمث شغ طسظثه سظ تثغفئ رضغ اهللا سظه 
ُن َما  ُ ًَّة َفَ ِ ًا َجْ ُن ُمْل ُ َّ َت أن رجعل اهللا  صال: «ُث
ُن  ُ َّ َت َفَعَها ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َّ َيْ َن ُث ُ ُ َأْن َت َّ َشاَء 

ِة». َّ ُ َهاِج الُّ ِخَالَفًة َعَلى ِمْ
ذضرظاه  طا  بربط  شظظادغضط  المسطمغظ  جغعش  وأطا 
ظخرتضط  ظططإ  وضثلك  رطاتضط،  جظان  بأسطى  آظفاً 
وإصاطئ  المسطمغظ  بقد  شغ  العضسغئ  افظزمئ  لاشغغر 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ولاسغثوا سج 
المسطمغظ وصعتعط وخغاظئ بقدعط... وتسغثوا ضثلك 
اهللا  شأسطى  ورجعله  اهللا  ظخروا  الثغظ  افظخار  جغرة 
ذضرعط شغ آغاته وجارت المقئضئ شغ جظازة جغثعط 
جسث بظ طساذ رضغ اهللا سظه وأرضاه سظث طماته... أخرج 
الارطثي سظ أظج بظ طالك أن رجعل اهللا  صال سظ 
ا  ُلُه»، شظسمَّ ِ ْ ْ َت اَن ََة َ َالِئ َ جظازة جسث بظ طساذ: «ِإنَّ اْل
افظخار وطظ جطك جئغطعط، رضغ اهللا سظعط وأرضاعط.

ٌ وَاِحٌد  َ ِ غََّما ُهَو إ
َ
َْعلَُموا ك ِ ُْنَذُروا بِِه َو ِ ﴿َهَذا بََالٌغ لِلنَّاِس َو

 ﴾ْكَاِب
َ ْ
ولُو األ

ُ
َر أ كَّ َذَّ ِ َو

الرابع طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١عـ
٢٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠طـ

تجب الاترغر

تامئ: أغعا المسطمعن، بض غا جغعش المسطمغظ، إظظا ظساظفرضط ...

لثلك، ق غعجث تظاصخ بغظ تخرغح الرئغج غاظغ تعل 
أخشر  وعع  أجغاده.  وبغظ  افطرغضغئ  الصعات  اظستاب 
بضبغر طظ الصثرة سطى اتثاذ صرار أو الاسطغص سطى ذئغسئ 
غاظغ  الرئغج  العاصع  شغ  افطرغضغئ.  الصعات  اظستاب 
وشرغصه شغ صطص تصغصغ بحأن عثا اقظستاب وبصائعط 
طا بسث اقظستاب طظ أششاظساان، فن الصعات افششاظغئ 
لظ تصثر سطى الصغام بأغئ سمطغات سسضرغئ، إذا ذعإ 

الثسط المالغ والسسضري افطرغضغ.
دسط  ظاتغئ  طظ  غاظغ  أحرف  غتاول  ذلك،  وطع 
سقصات  إصاطئ  أجض  طظ  افطرغضغئ،  الصعات  اظستاب 
أوبص طع دوظالث تراطإ - لاطصغ طسروف - ولضظ شغ 
الظاتغئ افخرى، غرغث أن غاط تظسغص عثه اقظستابات 
طع تضعطاه، وضمان صئداه سطى السططئ شغ طرتطئ 
إن  تغظ  شغ  فششاظساان.  افطرغضغ  اقتاقل  بسث  طا 
أول سمض رئاجغ له ضان شغ العاصع عع الاعصغع سطى 
اقتفاق افطظغ البظائغ شغ غدعن ٢٤ جاسئ طظ تعلغه 
طظخئه، لدمان جططاه، وغثسغ اآلن أظه ق غعاجه أي 

طحضطئ بسث جتإ الصعات افطرغضغئ!
والتصغصئ الاغ ق حك شغعا عغ أن الحسإ افششاظغ 
المسطط طسااء طظ العجعد افطرغضغ شغ أششاظساان 
عثا  وغظعغ  غثرجه  أن  طمضظئ  ذرغصئ  بضض  وغتاول 
الثغظ  الظاس،  طظ  العتغثة  المةمعسئ  اقتاقل. 
أولؤك  طظ  تاضعن  اقظستاب  عثا  طظ  غاضئعن  عط 
الثغظ جاءوا إلى السططئ ظاغةئ لقتاقل. عآقء عط 
طظ  سادوا  الثغظ  أظفسعط  والسطماظغعن  الاضظعصراط 
الرئغسغئ  المظاخإ  سطى  وغسغطرون  الشربغئ  الثول 
ق  وعط  الئقد.  طعارد  وغظعئعن  التضعطئ،  عثه  شغ 
أي  لثغعط  ولغج  الظاس،  بغظ  اتارام  بأي  غاماسعن 

دسط جغاجغ أو حسئغ شغ الئطث.
وظاغةئ لثلك، ق غسسظا إق أن ظاعصع اظستابا جغاجغا 
وتضاغضغا لطصعات افجظئغئ طظ أششاظساان. بغث أن عثا 
ضاطض  اظستاب  إلى  افتعال  طظ  تال  بأي  غآدي  لظ 
لعثه الصعات طظ أششاظساان، بشخ الظزر سظ السظعان 
تسائثل  لظ  أطرغضا  أن  إلى  ذلك  وغرجع  الُمسطى. 
حغء.  أي  افششاظغ  اقجاراتغةغ  الةشراشغ  بالمعصع 
تةئر  أن  غمضظ  الاغ  الممضظئ  العتغثة  العجغطئ  إن 
تدع  وأن  أششاظساان  طظ  صعاتعا  جتإ  سطى  أطرغضا 
الةغعش  تسغغر  عغ  اإلظساظغئ،  ضث  لةرائمعا  تثًا 
 اإلجقطغئ شغ ظض تضط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *
أششاظساان

صال الرئغج افششاظغ أحرف غاظغ شغ طظاثى داشعس 
لظ  افششاظغئ  التضعطئ  إن  السالمغ  اقصاخادي 
طظ  افجظئغئ  الصعات  اظستاب  بسث  طحضطئ  أي  تعاجه 
أششاظساان، إق أظه إذا اجامرت عثه المفاوضات طع 
ذالئان بثق طظ تضعطاه، شإن عثه الترب غمضظ أن 

تثخض طرتطئ جثغثة.
إذا راصئظا سظ ضبإ سمطغئ طفاوضات السقم بغظ أطرغضا 
وذالئان، شإن تضعطئ الرئغج غاظغ وجثت ظفسعا أطام 
افبعاب المشطصئ شصط، وق تمطك أي إطضاظغئ لطتخعل 
سطى أدظى طسطعطئ طعبعصئ سظ وضع عثه المفاوضات. 
وجغطئ  ضض  غساثثم  غاظغ  الرئغج  إن  تغظ  وشغ 
بائج  العضع  شإن  المفاوضات،  ذاولئ  إلى  لطعخعل 
لثرجئ أظه صئض إلشاء السطسطئ السابصئ طظ طفاوضات 
افطرغضغ  المئسعث  زاد،  خطغض  زلماي  ضان  السقم، 
غاظغ  لطرئغج  جمح  صث  السقم،  لمتادبات  الثاص 
أن غصرأ شصط طظ ظسثئ ططئعسئ طظ طسعدة اتفاق 
السقم أسغرت له لئدع دصائص. وغرجع ذلك شغ العاصع 
إلى تصغصئ أن افطرغضغغظ لثغعط صثر صطغض طظ البصئ 
شغ الثطى شغ ضابعل، وأن التضعطئ افششاظغئ لط تسارف 
بسث بالطئغسئ التصغصغئ لقجاسمار، تغث ق ُغسمح أبثًا 

لطثطغئ بأن غضعن لعا رأي شغ الصداغا الضئرى.
شغ برظاطب دوظالث تراطإ المصارح، جعف غظستإ سثد 
طظ الصعات افطرغضغئ طظ أششاظساان تاى اقظاثابات 
المرتطئ  شغ  طظعا  وجغظستإ   ،٢٠٢٠ سام  افطرغضغئ 
أن  تصغصئ  إلى  عثا  ضض  وغرجع  جظثي.   ٤٠٠٠ افولى 
ترب أششاظساان تتعلئ إلى جرح ظازف فطرغضا وأذعل 
ترب لعا شغ الاارغت. وغاجاغث اقجاغاء الحسئغ داخض 
غسائر  وق  أششاظساان،  ترب  ضث  وخارجعا  أطرغضا 
الرأي السام افطرغضغ عثه الترب جعى شحض وطعمئ 
جثغفئ. لثلك، تعثف أطرغضا إلى خفخ صعاتعا شغ 
أششاظساان إلخفاء عجغماعا طظ ظاتغئ وتتصغص اظاخار 

اظاثابغ لطرئغج تراطإ طظ ظاتغئ أخرى.
أششاظساان  شغ  صعاتعا  لثفخ  افطرغضغئ  الثطئ  إن 
عغ طظاورة جغاجغئ، تاى ق تعجث سقصات طئاحرة طع 
طتادبات السقم الةارغئ، وإق شإن ذلك جغسائر عجغمئ 
فطرغضا شغ أششاظساان. وعضثا، ظسمع أتغاظا جغاجغغظ 
اظستاب  بغظ  المحارضئ  السقصئ  غظضرون  أطرغضغغظ 
السئإ  ولعثا  السقم.  وطتادبات  افطرغضغئ  الصعات 
أسطظ طارك إجئر، وزغر الثشاع افطرغضغ، أن اظستاب 
صعاته طظ أششاظساان لغج ردًا سطى المفاوضات، جعاء 

أضاظئ طتادبات السقم جارغئ أم ق.

تثفغخ أطرغضا الاضاغضغ والسغاجغ 
لصعاتعا يف أششاظساان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جغش اهللا طساظغر*ـ 

الجامعة العربية تدعي رفضها لصفقة القرن
وتؤكد على اعترافها باغتصاب يهود لفلسطين

تامئ ضطمئ السثد: طعاصش تضام الثغاظئ والدرار طظ خفصئ الثجي والسار

جط
افردن إىل أغظ؟طار

الةجء ٢١

رجالئ  وعثه  طسعا،  الاساطض  سطى  صادر  وأظه  الظزام 
جغاجغئ طظ اإلظةطغج لطعقغات الماتثة لسطمعا وتغصظعا 
لغج  شسض  طا  شسض  الثولغ  الظصث  خظثوق  أداتعا  أن 
فجئاب اصاخادغئ وإظما فجئاب ودواشع جغاجغئ. عثا 
واهللا أسطط عع جئإ سثم صطع الجغارة، ولضظ اإلظةطغج 
أدرضعا أن المسالةئ افطظغئ جاجغث طظ الظصمئ خاخئ 
بسث أن عثد الظزام طثغظئ طسان بالدرب الضغماوي 
ضما شسطئ بسخ أظزمئ الةعار ولط تعثأ افطعر شضان 
ق بث طظ التض السغاجغ لفزطئ باقلافاف سطغعا شضاظئ 

اإلجراءات السغاجغئ الاالغئ:
١- اجاصالئ التضعطئ بسث ١٠ أغام.

٢- تّط الاراجع سظ صراراتعا.
٣- ألشغ صاظعن الطعارئ الثي ضان غتضط الئقد طظث 

ظضسئ تجغران/غعظغع ١٩٦٧.
٤- تّمئ الثسعة إلى إجراء اظاثابات برلماظغئ شغ ٨ 

تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ١٩٨٩.
٥- وضع طغباق وذظغ غطاجم به الةمغع وحضطئ لةظئ 
وذظغئ برئاجئ أتمث سئغثات (طثغر المثابرات الساطئ 
واتثة  شغ   ،١٩٨٢ سام  تاى   ١٩٧٤ طظث  لعاء  برتئئ 
طظ أضبر الفارات التساجئ شغ تارغت الممطضئ افردظغئ 
الثطغرة  السغاجغئ  افزطات  شغ  الظزام  رواشع  وأتث 
وقسإ دور المسارضئ شغ افزطات لسثم وجعد صغادة 

تصغصغئ خارجئ سظ إرادة الظزام في تترك داخطغ).
١٩٩٠/٤/٩م  وشغ  سدعًا،  جاغظ  طظ  الطةظئ  وضاظئ 
خثرت اإلرادة المطضغئ لخغاغئ المغباق العذظغ، وأراد 
السغاجغئ  السمطغئ  شغ  الةمغع  إحراك  آظثاك  الظزام 
رغئئ  لثغه  ضاظئ  إظه  تاى  السغاجغئ  افزطئ  لغتاعي 
بعجعد تجب الاترغر شغ السمطغئ السغاجغئ تغث أرجض 
بسخ أزقطه لغسرف طعصش التجب طظ السمطغئ السغاجغئ 
شثخض  سئاءته.  تتئ  الةمغع  ولغدمظ  شغعا  والثخعل 
أضاظعا  جعاء  الاترغر،  تجب  إق  سئاءته،  تتئ  الةمغع 
أتجابا غسارغئ وصعطغئ أو إجقطغئ وسطى رأجعا جماسئ 
الثور افضئر شغ  لعط  ضان  المسطمغظ الثغظ  اإلخعان 
اتاعاء الثاخض وضان لعط دور الاثخض السرغع بثخعل 
طسئصا  المصاسث  طظ  سثد  وأخــث  السغاجغئ  السمطغئ 
باقتفاق طع الثضاعر إجتاق الفرتان الثي اسارف بعثا 
افطر وسثد المصاسث المصررة لعط، وسمطئ الطةظئ سطى 
طثى تسسئ حععر ُطظعغًئ خغاغئ العبغصئ الاغ شاتئ 
بعجعد  الظزام  جصش  تتئ  التجبغ  السمض  أطام  الئاب 
صاظعن أتجاب غدمظ سثم خروج أي تجب سظ الثط 
فظه طظ الممضظ دخعل أتجاب ق تسطغ العقء لطظزام 
جغاجغ  بصاظعن  الثط  سظ  أتث  خروج  سثم  شدمظ 
تساجئ، شضان عثا الصاظعن الثي ق  لمرتطئ اظاصالغئ 

زال سصئئ ضئغرة أطام أي تترك تصغصغ طظ افطئ.
عئئ  آبــار  طسالةئ  شغ  الظزام  إجـــراءات  أبــرز  عــثه 

ظغسان... غائع

وخطغرة  وجعدغئ  تتثبظا شغ الةجء السابص سظ أزطئ 
عثه  واظططصئ  افردن،  شغ  الظزام  تسصط  أن  ضادت 
الةظعب  طثن  إلى  واطاثت  طسان  طثغظئ  طظ  افزطئ 
الازاعرة  بثاغئ  افطظ  صعات  واجعئ  "وصث  والعجط 
وبسث  التغ،  والرخاص  لطثطعع  المسّغطئ  بالصظابض 
غعطغظ طظ اقساثاء سطى الازاعرة، أخئح افطظ ساججًا 
جضاظعا،  جمغع  بار  الاغ  المثغظئ  سطى  السغطرة  سظ 
ورّدوا سطى الرخاص بالرخاص، وأترصعا اإلذارات شغ 

الحعارع، وضائعا سطى الةثران: غسصط الرشاسغ".
سطى  السغطرة  سظ  افطظغئ  الصعات  سةجت  وسظثطا 
المثغظئ، تّمئ اقجاساظئ بالةغح الثي ذعق طسان شغ 
تمطئ  وحّظ  الاةعل،  تزر  وأسطظ  ظغسان/أبرغض،   ٢١
ُوّزسعا  حثص،   ٦٠٠ تعالغ  ذالئ  واجسئ،  اساصاقت 

سطى طساصقت خارج المثغظئ".
المزعر  شغ  داخطغئ  فجئاب  ضاظئ  افزطئ  أن  ختغح 
طع  افردظــغ  اقصاخاد  سطى  الدشعذات  تاالئ  تغث 
ظعاغئ سصث البماظغظات، شصث شاصئ ظسئئ الثغظ الثارجغ 
(الـ٢٠٠٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ) وسةج التساب 
الةاري إلى (١٤٪ طظ الظاتب) وسةج المعازظئ الساطئ إلى 

(٢٣٪ طظ الظاتب) باإلضاشئ إلى أزطئ بظك الئاراء.
افزطئ  جئإ  أن  الئال  سظ  غشغإ  أق  غةإ  طما  ولضظ 
بثواشع  الثولغ  الظصث  خظثوق  وإطقءات  إجراءات  عع 
الثولغ  الظصث  خظثوق  ربط  بسث  أطرغضغئ  جغاجغئ 

بالسغاجئ الثارجغئ افطرغضغئ.
غصعل سثظان أبع سعدة، ولطسطط عع أتث أرضان الثولئ 
أسطظئ   ١٩٨٩ ظغسان/أبرغض   ١٦ (وشــغ  السمغصئ، 
المعاد  وبسخ  العصعد  أجسار  شغ  زغــادة  التضعطئ 
افخرى. وتثث أن جقلئ المرتعم بسث غعم طظ عثا 
ضاظئ  الماتثة  لطعقغات  رجمغئ  بجغارة  بثأ  الصرار 
طصررة جابصاً... وضاظئ الئرصغات تخض باجامرار لةقلئ 
المطك شاظئؤه سطى تطعرات اقتاةاجات وطا راشصعا طظ 
بأسمال  سظعا  الاسئغر  وتطعرات  وباظاحارعا  تعادث. 
وتثّغطئ  جقلاه،  ظفج  شغ  غثّب  الصطص  بثأ  الاثرغإ، 
وضظئ أتث أسداء العشث المراشص أن جقلاه غمجصه طظ 

الثاخض خغاران طاظاصدان:
١- عض غصطع الجغارة وغسعد إلظصاذ العضع صئض تفاصمه؟

٢- أو غعاخض برظاطب الجغارة؟ لضظه اخاار اقجامرار شغ 
الجغارة. وطظ طسرشاغ بحثص جقلاه ضظئ طاأضثًا أن 
جقلاه ضان ططمؤظا سطى افردن والظزام ولضظه خحغ 
افطرغضغ  التطغش  جغسطغ  شإظه  الجغارة  صطع  لع  أظه 
خعرة  وعغ  ضسغش،  بأظه  الظزام  سظ  خاذؤئ  خعرة 
طظ حأظعا أن تفسث ظزرة التطغش لفردن، وربما تآبر 

جطئاً شغ جغاجاه ظتعه طساصئًق). اظاعى
ذروته  بطس  الظزام  سطى  الثعف  أن  افضغثة  والتصغصئ 
غئّغظ  أن  أراد  لضظه  ــعدة،  س أبــع  غصعل  ضما  ولغج 
لطعقغات الماتثة أن افزطئ تتئ السغطرة وق تحشض 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ المساخط باهللا (أبع دجاظئ)ـ 



افربساء ١١ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٥ حئاط/شئراغر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٧٢

أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان بغاظا ختفغا صال شغه "سّط الشدإ بغظ المسطمغظ 
شغ باضساان بسث إسقن تراطإ شغ ٢٨ طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠، سظ جسض افراضغ المئارضئ شغ الصثس 
الحرغش ساخمئ لقتاقل الغععدي. أطا بالظسئئ لتطفاء تراطإ تضام باضساان، شعط طا زالعا غسسعن جاعثغظ 
لثثطئ تراطإ وعع غساسث إلسادة اظاثابه. وطع ذلك، شإظعط غثحعن أغدًا ردة شسض المسطمغظ شغ باضساان 
بسئإ تئعط الحثغث فولى الصئطاغظ وأرض اإلجراء والمسراج لتئغئظا رجعل اهللا . وعضثا شإظه شغ بغان 
خغس بسظاغئ شغ ٣٠ طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠، أسربئ وزارة الثارجغئ الئاضسااظغئ سظ اساراضعا سطى 
خطئ تراطإ طظ أجض تعثئئ المسطمغظ، ولضظعا ذالئئ "بمساغغر طافص سطغعا دولغًا" لفرض تض الثولاغظ، 
شغ العصئ الثي ق غةعز شغه الاظازل سظ حئر واتث طظ شطسطغظ لقتاقل الغععدي. وبعثا شصث وضع تضام 
باضساان افجج قساراشعط باقتاقل الغععدي، وضثلك الصئعل بالاتضغط اقجاسماري سطى أرض إجقطغئ، 
والاغ غةإ تترغرعا بالضاطض، وإزالئ اقتاقل الغععدي طظ العجعد، وق غارك له أي أبر. وعثا المعصش الةئان 
ْخرُِجوُهْم 

َ
لتضام باضساان غاسارض بحضض خارخ طع صعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َواْقُتلُوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َوأ

ْخرَُجوُكْم﴾". عثا وأردف الئغان صائق "أغعا المسطمعن شغ الئاضساان! بسث السماح لثولئ العظثوس 
َ
ِمْن َحْيُث أ

المسطمغظ  تضام  خفعف  إلى  باضساان  تضام  غظدط  اإلجراطغ،  تصاسسعط  خقل  طظ  المتاطئ  ضحمغر  بدط 
وطصثجاتعط.  المسطمغظ  أرض  غثظج  الغععدي  اقتاقل  غرون  وعط  جاضظا  غترضعن  ق  الثغظ  الروغئدات 
وغصش عآقء التضام شغ ذرغص افجعد طظ صعاتظا المسطتئ لمظسعا طظ تترغر شطسطغظ المتاطئ، تماطًا طبطما 
طظسععط طظ تترغر ضحمغر. والتصغصئ أن تضام باضساان التالغغظ عط سإء ططسعن وغةإ إزالاعط سطى الفعر. 
وطظ أجض إرضاء اهللا جئتاظه وتسالى، ادسعا أصرباءضط شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ إلى العشاء بعاجئعط 
لاترغر المسةث افصخى وجمغع افرض المئارضئ. وذالئععط لقذاتئ بالتضام التالغغظ، طظ خقل إسطائعط 
الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شإظه شغ ظض صغادة خطغفئ راحث جغاط تسئؤئ صعاتظا 
اَعُة  َّ ُم ال المسطتئ لاتصغص بحرى رجعل اهللا  باترغر افرض المئارضئ شطسطغظ. صال رجعل اهللا : «َال َتُق

".« ْ ِه َن َعَلْ ُ لَّ َ ُد، َفُ ُ َيُه ُ َن» وصال أغدا: «ُتَقاِتُل ُ ِل ْ ُ ُ اْل ْقُُلُه َ َد، َ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ َحَّى َُقاِتَل اْل

"تحعث  ٢٠٢٠/٠١/٣١م)  ١٤٤١عـ،  اآلخرة  جمادى   ٦ الةمسئ،   ،٢١ (سربغ  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
رشدا  حسئغئ  شسالغات  السالط،  تعل  الثول  طظ  السثغث  وضثلك  الطةعء،  وطثغمات  الفطسطغظغئ  افراضغ 
خرج  الةمسئ،  خقة  وسصإ  طآخرا.  سظعا  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  أسطظ  الاغ  الصرن"،  لـ"خفصئ 
المتاطئ  الشربغئ  والدفئ  غجة  صطاع  طظ  طثاطفئ  طظاذص  شغ  تاحثة  بمزاعرات  الفطسطغظغغظ  آقف 
طع  طعاجعات  بسدعا  حعث  لـ"الخفصئ"،  ورشدعط  غدئعط  سظ  لطاسئغر   ،١٩٤٨ سام  المتاطئ  وافراضغ 
وبرج  حاتغق  وحمطئ  بطئظان،  الفطسطغظغغظ  القجؤغظ  طثغمات  شغ  طزاعرات  خرجئ  ضما  اقتاقل.  صعات 
الئراجظئ شغ بغروت، والمغئ وطغئ وسغظ التطعة شغ خغثا، شدق سظ طثغمات طثغظئ خعر: الئرج الحمالغ، 
والئص والرحغثغئ، وطثغط الةطغض بئسطئك، وطثغما الئثاوي وظعر الئارد. وشغ افردن، تةمع المؤات صرب 
جفارة واحظطظ لثى سّمان، شغما حارك اآلقف شغ طسغرة وجط الساخمئ، ضما ظزمئ شسالغات طحابعئ 
ووصفات  طزاعرات  ترضغا  شغ  طثن  سثة  وحعثت  الممطضئ.  اطاثاد  سطى  والمثغمات  المثن  طثاطش  شغ 
الصرن"،  بـ"خفصئ  تظثغثا  حسئغئ  شسالغات  أغام،  طثار  سطى  أوروبا،  شغ  شطسطغظغعن  وغظزط  اتاةاجغئ، 
اقبظغظ.  وتاى  الةمسئ،  طظ  اباثاء  وبرغطاظغا،  والسعغث  والثظمارك  وألماظغا  وععلظثا  إغطالغا  تحمض 
والةمسئ أغدا، حارك سحرات المعاذظغظ وطمبطغ طآجسات طةامع طثظغ، وصفئ اتاةاجغئ أطام المسرح 
أطام  الاةمعر  المعرغااظغغظ  طؤات  اخاار  شغما  افطرغضغئ،  بالثطئ  لطاظثغث  تعظج،  الساخمئ  وجط  الئطثي 

الرجمغ. الثولغ  المعصش  ضسش  إزاء  الشدإ  سظ  تسئغرا  ظعاضحعط،  بالساخمئ  الماتثة  افطط  طمبطغئ 

طاذا غتثث يف آخر طساصض بعرة الحام؟

الةظعبغ والحرصغ وضثلك رغش تطإ الشربغ.
إن طا غتثث الساسئ شغ آخر طسصض طظ طساصض بعرة 
الحام المئارضئ ضاظئ بثاغاه طظث لتزئ إسقظعا، تغث 
ظسط  إلظعائعا؛  الثئغبئ  أسماله  الشرب  بثأ  طا  جرسان 
عع عّط بأن غظعغعا طظث بثاغاعا ولضظه لط غضظ لغئثأ 
شضاظئ  لثلك،  المظاجئئ  افدوات  تعشر  صئض  ذلك  شغ 
وطمعل  داسط  بحضض  دخعله  سظث  التصغصئ  الئثاغئ 
وطساسث، ووصعف الظاس طعصش المافرج لما غتخض، 
المظاذص  جصعط  شضان  الاظازلغ  السث  بثأ  تغظه  وطظ 
اظصغاد  ظاغةئ  ذئغسغًا  حغؤًا  أجث  لتدظ  وإرجاسعا 
وحثخغات.  وشخائض  صادة  طظ  بتئالعط  المرتئطغظ 
خطاه  خقل  طظ  طغساعرا  دي  ضئره  تعلى  طا  وعثا 
غسائر  والغعم  الاخسغث.  خفخ  طظاذص  المسماة 

المترر تتئ المةعر بسث طآتمر ذعران.
وتعةغر  الظاس  سطى  تدغغص  طظ  غتخض  طا  شطغج 
والتضعطات  بثغاظاعا  الفخائض  طظ  لعط  طمظعب 
باظفخالعا سظ العاصع وجغرعا سطى خطا طبغقتعا شغ 
أظزمئ التضط الةئري، باإلضاشئ لاععان الئعخطئ سظث 
ضبغر طظ المفاخض سطى افرض وغغره، إق بسث تثطغط 
ضّئار دبر بطغض شغ دور ظثوة تصغرة، شغ طحعث غحابه 
طا تخض بافطج الصرغإ شغ درسا، شطسان تال الظاس 
غصعل تغظعا إن غعم التحر صث تط، وإن التساب صث 
ولضظ  ضثلك  وظزرتعط  تص  صعلعط  وشسطغاً  اصارب، 
اهللا،  إلى  ظسعد  سّطظا  دظغا  زجرة  بض  آخرة  تساب  لغج 
جططاٍن  سظ  غفطئ  ظاغةئ  إق  تغظعا  تخض  طا  شطغج 
جرصاه الفخائض وغغاب صاسثة المتاجئئ وغحاوة سظ 
بعابئ تسغر سطغعا البعرة، غداف لثلك طخادرة الصرار 

السغاجغ لطبعرة طظ الثارج.
شغما  تخض  طا  غحابه  المترر  شغ  الساسئ  غتثث  طا 
طدى شغ جغاجئ دشع الظاس لططإ الثقص طظ عثا 

العاصع المرغر الثي ُخظع لعط.
ولضظ رغط ضض ذلك شإن التض شغ طاظاول الغث، ولغج 
التال الغعم بأشزع طما ضان سطغه سظث تسطط ظزام أجث 
طا صئض آذار لسام ٢٠١١، ورغط ذلك خرج الظاس وضسروا 

صغعد سئعدغاعط وتسطط الظزام الةئري سطغعط...
ُتسائر الصاسثة الحسئغئ بغدئ الصئان شغ ضض افسمال، 
ولغج الستص الممظعب لعا إق إلدراك الماآطرغظ ذلك، 
وسطغه شصث وجإ سطى عثه التاضظئ أن تسعد طظ جثغث 
بثاغئ  شغ  ضما  شااترك  أخرى  طرة  السعث  ُتةثد  وأن 
أجصطئ  ضما  الفخائطغئ  المظزعطئ  وُتسصط  البعرة 
المظزعطئ  عثه  صغادة  وُتسصط  السسضرغئ،  المآجسئ 
ضما أجصطئ صغادة المآجسئ السسضرغئ، وأن تاسطح 
السابصئ  المطئات  شغ  وصعسعا  وغمظع  غتخظعا  شغما 
ظفسعا، شق ُغسمح بارتئاط ق داخطغ وق خارجغ طعما 
صض، وق صرار جغاجغ لطبعرة جعى الصرار الثاخطغ الظابع 
طظ سصغثة الظاس وطساصثاتعط، وق شخائطغئ طصغائ وق 
سخمئ فتث إق طا سخماه البعرة شصط، شق ظةاة إق 
البعرة  باأجغج  إق  شقح  وق  الماضغ  أخطاء  باثطغ 

ببعابئ لعا طرضغئ هللا ولرجعله وطتصصئ رضعاظه.
الفخائض  سطى  بسغثًا  غسغر  أن  الساسئ  المترر  شسطى 
وصرارعا المخاَدر، وأن غثطع عثه السئاءة الاغ أظعضئ 

ضاش البعرة بالائسغئ.
إن ظخر اهللا بغث اهللا جئتاظه والثي لظ غضعن إق بظاء 
سطى رضعاظه جئتاظه، شق تئاؤسعا طظ طضر الزالمغظ 
وإن سق، ﴿َفالَ تَْحَسَبّنَ اّبَ ُمْخلَِف َوْعِدهِ ُرُسلَُه إِّنَ اّبَ 

 ﴾َعِزيٌز ُذو انْتَِقاٍم

بعرة الحام يف الرؤغئ اقجرتاتغةغئ والظزرة املئثئغئ 
شضرة لظ تمعت تاى تتصص عثشعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جسغث السئعدـ 

وضاظئ  السربغ  بالربغع  سطغه  أذطص  طا  بعرات  صاطئ 
السالط  شغ  الظفعذ  خاتئئ  الشربغئ  لطثول  طفاجؤئ 
وشغ الئقد اإلجقطغئ وسطى رأجعا أطرغضا، شاثئطئ 
شغ طعاجعئ عثه البعرات الاغ أذاح بسدعا بسمقء 
طقطح  أبرز  ولضظ  جثد،  بسمقء  وجاء  جابصغظ 
الاغ  ظفسعا  الطرغصئ  عغ  البعرات  لعثه  المعاجعئ 
بسث  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  افظزمئ  الشرب  بعا  أظحأ 
عثطه الثقشئ السبماظغئ واتاقله الئقد اإلجقطغئ، 
إلى  الشرب  دشع  طا  طظه،  لطاترر  بعرات  صاطئ  الثي 
ودسمعط  البعار  خفعف  شغ  سمقئه  بسخ  دس 
بالمضر والضغث والمال واظستئئ الثول اقجاسمارغئ 
اقجاسمار  سمقء  اطاطاعا  الاغ  البعرات  عثه  أطام 
سطى  رؤجاء  شأخئتعا  طظاخرغظ  صادة  أظعرعط  طا 

أظعط صادة طترِّرون!
المحروع  واشاصاد  الافضغر  وطرتطغئ  الظزر  صخر  إن 
البائرة  الحسعب  لثى  والعاضح  الضاطض  السغاجغ 
البعرات  لغتاعوا  افطئ  أسثاء  طظعا  غظفث  بشرة  عع 
طحارغسعط  وغطرتعا  داخطعا  السمقء  وغةظثوا 
السغاجغئ  والعغؤات  المصاتطئ  المةمعسات  وغحضطعا 
لغآّذروا البعرات وغسغطروا سطغعا وغعجعععا تغث 
لعط  تتصص  أو  ظفعذعط  وتئصغ  طخالتعط  تثثم 
ظفعذا جثغثا. وعظا أود أن آخث بعرة الحام ظمعذجًا 
ضحش  شغ  البعرات  بغظ  طظ  افبرز  عغ  ضاظئ  فظعا 
اآلظغئ  وطحارغسعط  والمااجرغظ  الماآطرغظ  وشدح 
والمخطتغئ والمرتطغئ الاغ ترطغ إلى الصداء سطى 
اهللا  حاء  إن  وجائصى  طسامرة  زالئ  ق  الاغ  البعرة 

تاى تتصص عثشعا وغاغاعا.
غةغح  سما  خادصا  تسئغرا  الحام  بعرة  ضاظئ  لصث 
التاخض  لقتاصان  ضئغرا  واظفةارا  افطئ  بخثر 
الضراطات  وإعاظئ  واقجائثاد  والصعر  الزطط  ظاغةئ 
شغ  اجاحرى  الثي  والفساد  بالظاس  واقجاثفاف 
لصث  وسصغثتعا،  افطئ  دغظ  وطتاربئ  الخسث  ضاشئ 
جططان  إزاتئ  صغاجغ  وصئ  شغ  البعرة  تصصئ 
وتخرت  جعرغا  طظ  بالمائئ  جئسغظ  سظ  الظزام 
الظزام شغ أطعات المثن وضاد غسصط لعق تثخض 
أوسجت  والاغ  الظزام،  سطى  الظفعذ  خاتئئ  أطرغضا 
لسمقئعا طمظ زسمعا أظعط أخثصاء الحسإ السعري 
بجطاطعا  وغمسضعا  وغآذروعا  البعرة  غتاعوا  أن 
والثسط  السغاجغ  المال  أبرزعا  صثرة  أدوات  سئر 

السسضري المعجه سئر غرشاغ المعك والمعم.
إجصاط  وعع  العثف  وطرتطغئ  الافضغر  طرتطغئ  إن 
البعرة،  ضسش  جمات  أبرز  طظ  ضان  شتسإ  الظزام 
الافضغر  دون  الظزام  بإجصاط  الافضغر  ضان  تغث 
بالظزام الئثغض والمحروع الةاطع عع طا جسض الثول 
وشخائض  طةمعسات  البعرة  داخض  تحضض  الماثخطئ 
غاط اجاعقضعا بمراتض جغاجغئ وسسضرغئ، واتثاذ 
والاثطص  ترصعط  غاط  طرتطئ  رجال  غضعظعن  صادة 
الاخفغات  إلى  العخعل  تاى  وعضثا  طظعط، 
بحضض  وطمسعضئ  طثجظئ  سسضرغئ  بصعى  الظعائغئ 
المراتض  لترق  تشغغرعا  غاط  جغاجغئ  وعغؤات  جغث 
السغاجغ  التض  إلى  العخعل  تاى  العصئ  وضسإ 
طخالتعا،  غتفر  طا  وشص  أطرغضا  تظحثه  الثي 
عغؤئ  بط  العذظغ  واقئاقف  العذظغ  المةطج  وطا 
الرغاض  ضمظخئ  السغاجغئ  المظخات  بط  الافاوض 
إق  الثجاعرغئ  والطةظئ  والصاعرة  وطعجضع  وأظصرة 
ُخظسئ  الاغ  المخطظسئ  العغؤات  لعثه  ظمعذج 

لثثاع البعرة والظاس.
سطى  الثقشئ  طحروع  سرض  تط  شصث  المصابض  وشغ 
تعتغث  سطى  غسمض  بثغض  ضظزام  الظئعة  طظعاج 
السغاجغئ  الرؤغئ  وتعتغث  أجاجه  سطى  الفخائض 
لعثا  اجاةابئ  عظاك  وضاظئ  الحسئغئ،  والتاضظئ 

المحروع إق أن المضر والمال السغاجغ الصثر ضان 
لعما دور شغ الاحعغح سطى عثا المحروع بمحارغع 
وأعثاف  ضغصئ  حثخغئ  وطخالح  وطرتطغئ  آظغئ 
صخغرة الظزر ضالعذظغئ والفغثرالغئ والاصسغط سطى 
عثا  طظ  ذلك  حاضض  وطا  ذائفغ  أو  سرصغ  أجاس 
الافضغر السطتغ المتثد الثي ضان تروغةه تثثغرا 
طظدئطئ  سسضرغئ  صعة  خغاغئ  سمطغئ  تاط  رغبما 
وطحروسعا  فطرغضا  طعاٍل  سمغض  جغاجغ  ووجط 
خقشاه  الثولئ  تظزغط  إسقن  ضان  ضما  السغاجغ، 
الاحعغح  أحضال  أتث  المحععئ  المجسعطئ 
والتداري  التصغصغ  الثقشئ  لمحروع  والاحعغه 

الثي تثحاه أطرغضا والشرب أجمع.
الظاس  صسط  البعرة  به  طرت  الثي  العاصع  عثا  إن 
صسط  والافضغر:  السمض  شغ  صسمغظ  إلى  شغعا 
وأي  بمظ  بأي  السرغع  اآلظغ  التض  غرغث  طظعط 
والمفاوضات  العثن  سظه  تظاب  طا  غظازر  حضض، 
بسمطغئ  البعرة  أدخطئ  الاغ  الثولغئ  والمآتمرات 
وعةر  ترصا  المترر  طسعا  ترق  الاغ  المراتض  ترق 
غظازر  ضالزمآن  أولؤك  زال  وق  وحردوا،  أعطه 
ظعاغاتعا  شغ  البعرة  وغسائرون  طاء!  السراب  طظ 
شضاظعا ججءًا طظ طحروع اآلخرغظ فظعط ق غسرشعن 
وعط  آخر  وصسط  الظزام،  سظ  بثغق  غرغثون  طاذا 
أختاب طحروع افطئ الثغظ أذطعا سطى الظاس طظ 
الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ  بمحروع  البعرة  خقل 
الطروتات  ضض  غخارسعن  اجاراتغةغ  ضمحروع 
الاغ  السغاجغئ  والفثاخ  والمآاطرات  المرتطغئ 
ترطغ إلى إظعاء البعرة وتخفغاعا بالتض السغاجغ 
افطرغضغ، وغسائرون طا طرت به البعرة عع طرتطئ 
لابئئ  ووسغا  صعة  افطئ  أضسئئ  خراع  وجعلئ 
لطبعرة  ظعاغئ  ولغج  طدى  طما  وتسافغث  وتسامر 
شضرغا  وغتمطعن  واقخائار،  لطامتغص  طظسطش  بض 
وجغاجغا عثا المحروع وجط افطئ والبعرة لغضعن 
تخض  تاى  تمعت  ق  شضرة  عغ  الاغ  لطبعرة  التغاة 

إلى عثشعا وطحروسعا التداري.
وبعرة  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  البعرات  إن  ظسط 
تضئر  بثأت  شضرة  عغ  الثخعص  وجه  سطى  الحام 
تعلعا  افطئ  أبظاء  تةمع  البطب  ضضرة  وتاثترج 
اجاراتغةغئ  ورؤغئ  باصئئ  بظزرة  طحروسعا  وسطى 
جغاجغ  طحروع  خقل  طظ  السالط  شغ  الخراع  إلى 
والعاسغظ  المثطخغظ  افطئ  أبظاء  طظ  بطئ  تتمطه 
شعط  السزغط،  افطر  لعثا  أظفسعط  وذثوا  الثغظ 
رجال  ولغسعا  السغاجغ  السمض  سطى  ذارئغظ  لغسعا 
جغاجغ  تجب  عط  بض  طرتطغئ...  جماسئ  وق  طرتطئ 
سرغص شغ السمض السغاجغ والخراع الفضري والضفاح 
بعرات  واضإ  وصث  وسمقئه،  لقجاسمار  السغاجغ 
افطئ وتراضعا طظث اتاقل شطسطغظ إلى غعطظا عثا 
وذرغصا  جغاجغا  شضرغا  طئثأ  افطئ  طحروع  غتمض 
تتصغصا  اهللا،  بإذن  طئاشاه  إلى  غخض  تاى  واضتا 

لعسث اهللا شغ اقجاثقف والامضغظ شغ افرض.
إن بعرة الحام عغ الغعم أطام طفارق ذرق واطاتان 
بإذفاء  وتخفغاعا  إظعاءعا  غرغث  طظ  عظاك  سسغر؛ 
جثغث  طظ  غاساظط  ق  ضغ  تراضعا  وإخماد  جثوتعا 
لطاثطص  طظه  افطئ  تظططص  الثي  المغثان  شاضعن 
طظ  بسدا  أن  المآجش  وطظ  أسثائعا،  عغمظئ  طظ 
لطسقطئ  ذطئا  اقتةاه  عثا  طع  غاساوصعن  الظاس 
طظ  غرضى  ضمظ  شعط  اآلظغ،  الثولغ  بالتض  ورضا 
غسمض  طظ  عظاك  بالمصابض  ولضظ  باإلغاب!  الشظغمئ 
سطى إبصاء شضرتعا وإغصاد جثوتعا وتختغح طسارعا 
طحروع  سطى  تصعم  اجاراتغةغئ  ورؤغئ  ظزرة  وشص 
َغالٌِب  ﴿َواهللاُ  الظئعة.  طظعاج  سطى  خقشئ  جغاجغ؛ 
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ُسصث طآتمر ذعران تتئ طسمى الصمئ البقبغئ شغ ٧ 
البقبئ  المةرطعن  شغعا  ورّضج   ،٢٠١٨ أغطعل/جئامئر 
سطى طساةثات افوضاع شغ "طظاذص خفخ الاخسغث" 
بمتاشزئ إدلإ، طئرطغظ شغ ظعاغئ المآتمر بظعدا ضان 
طظ أعمعا؛ "سجطعط طعاخطئ الاساون طظ أجض الصداء 
اإلرعابغ  (داســح)  تظزغط  سطى  المطاف  ظعاغئ  شغ 
وجئعئ الظخرة وجمغع افشراد والةماسات والمحروسات 
أصروا  ضما  بالصاسثة"،  المرتئطئ  افخــرى  والعغؤات 
لطخراع  سسضري  تض  عظاك  غضعن  أن  غمضظ  ق  "بأظه 
السعري، وأظه ق غمضظ أن غظاعغ إق طظ خقل سمطغئ 
سجطعط  جثغث  طظ  وأضثوا  سطغعا.  طافاوض  جغاجغئ 
السمطغئ  دشع  أجض  طظ  الظحط  الاساون  طعاخطئ  سطى 
العذظغ  التعار  طآتمر  صرارات  طع  بالاعاشص  السغاجغئ 
السعري شغ جعتحغ، وصرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤".

وخطص المآتمر سظ تخسغث طظ الثب الروجغ بحضض 
فن  لارضغا  طساسثة  إق  غضظ  لط  وطرضج  طسئعق  غغر 
تترك رجاقتعا ضغ تأخث الحرسغئ بأن تخئح خاتإ 
الخقتغئ المططصئ بإظعاء البعرة السعرغئ، وضان لعا 
ذلك بأن خرجئ طزاعرات راشسئ افسقم الارضغئ ذالئئ 
ترضغا بالاثخض ضداطظ وخثغص لطبعرة؛ وبثلك تتصصئ 
طصاخث طآتمر ذعران. شئسث سحرة أغام، الاصى أردوغان 
وبعتغظ شغ جعتحغ، وتعخق إلى اتفاق لعصش إذقق 
الظار وإظحاء طظطصئ طظجوسئ السقح شغ إدلإ بغظ صعات 

الظزام وشخائض المسارضئ المساثلئ.
وطعثت  ُسصثت  لمآتمرات  جئص  طا  ضض  جثور  تسعد 
اتفص  تغث   ٢٠١٧ سام  أغــار  حعر  شغ  بــثأت  لثلك 
خفخ  غادمظ  اتفاق  سطى  تغظعا  شغ  المةامسعن 
طحارضئ  سسضرغئ  وسمطغئ  إدلــإ  شــغ  الاخسغث 
وجعئ  طظ  الماطرف  الفضر  غتمض  طظ  ضض  تساعثف 
ظزر المةامسغظ، باإلضاشئ إلصاطئ طظطصئ آطظئ غحرف 
سطغعا الةغح الارضغ طع شخائض المسارضئ المثسعطئ 
طظه، باإلضاشئ لمطش بالث طاسطص باحضغض لةظئ خغاغئ 
الثجاعر. تق ذلك المآتمر طآتمران، جارا سطى ظفج 
طا صث جئص طظ بظعد، وُسصثا شغ أظصرة وذعران سطى 

الاعالغ شغ ظغسان وأغطعل ٢٠١٨.
غمضظ الصعل إن جعتحغ ضان ظاغةئ تامغئ لما تط الئثء 
به سام ٢٠١٧ وأن بظعده ضان تظفغثعا بظاء سطى طصررات 
ذعران ٢٠١٨ الصاضغ باجاثثام الصعى الشاحمئ ضغ 
غاط تتخغض المطالإ الاغ تط اقتفاق سطغعا. ولغج 
اجاماع ضض طظ وزغري دشاع ترضغا وروجغا خطعخغ أضار 
بأغام  جعتحغ  سصث  بسث  أظصرة  شغ  حعغشع،  وجغرغغ 
إق لرجط طثطط الاظفغث المافص سطغه بغظ الداطظغظ 

وتترغك الئغادق بتسإ المططعب.
طظاذص  تــعزع  ظض  شغ  ضطه  ذلك  لغتخض  غضظ  لط 
واتثة  صعى  طظ  بث  ق  شضان  المترر،  سطى  السغطرة 
عع  طا  وتئاطع  المظاذص  ضاشئ  سطى  جغطرتعا  تئسط 
طعجعد طظ شخائض، لغج طظ باب طظع تحائ المترر 
ودطةه تتئ صغادة واتثة وطظ باب رص الخفعف - 
وعثا طا سمض سطى الاروغب له المطئطعن والمرصسعن 
وزباظغئ الفخائض والصادة -، بض لاضعن أواطر الاظفغث 
تةاه  تحعغح  أي  غتخض  ق  وضغ  وطعجعئ  طتثدة 
ضض  الحام  تترغر  عغؤئ  شاباطسئ  سطغه؛  اقتفاق  تط  طا 
تضعن  أن  المافص  المظاذص  شغ  المعجعدة  الفخائض 
والمظجوسئ  الاخسغث  خفخ  طظاذص  ــرة  دائ ضمظ 
السقح الاغ غةإ أن ُتحرف سطغعا ترضغا عغ وشخائطعا 
المثسعطئ طظعا، طظ طظاذص رغش تماة الحمالغ وإدلإ 
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