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بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*

غظزط تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان تمطئ واجسئ 
تتئ سظعان "إظعاء الاتالش طع أطرغضا" شغ جمغع أظتاء 
باضساان. وصث بثأت عثه التمطئ باعزغع ظحرة بسظعان 
أطرغضا،  طع  الاتالش  بحثة  غثغظعن  باضساان  "تضام 
الةغح  إلظصاذ  روغثًا  روغثًا  غسمطعن  إظعط  تغظ  شغ 
افطرغضغ طظ الثجي". وإلى جاظإ تعزغع عثه الظحرة، 
غاط تظزغط طسغرات وضطمات شغ المساجث وافجعاق 
واقتخال  العشعد  سظ  شدقً  افخرى،  الساطئ  وافطاضظ 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  وأسطظ  بالظاس. 
وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ أخثره غعم اقبظغظ 
حئاط/شئراغر   ١٢ ١٤٣٩عـ،  افولى  جمادى  طظ   ٢٦
٢٠١٨م، سظ تظزغمه عثه التمطئ، وصال: "شصئض جئسئ 
سحر ساطاً، صثم الثائظ طحرف صعاسث، وطمرات جعغئ، 
طظ  أطرغضا  لامضغظ  واجاثئاراتغاً  لعجساغاً،  ودسماً 
طعاجمئ واتاقل أششاظساان، الئطث المسطط. وأضث أن 
خغاظاه ضاظئ لخالح باضساان طثسغاً أن باضساان طظ 
خقل إرضائعا فطرغضا جاامضظ طظ تأطغظ طخالتعا 
بما شغ ذلك اقصاخاد وصدغئ ضحمغر. وطع ذلك، شصث 
بئئ الغعم أظه طظ خقل الاتالش طع أطرغضا شغ تربعا، 
لط تتخض باضساان إق سطى خسائر جغاجغئ واصاخادغئ 
وأطظغئ وبحرغئ ضثمئ. وصث ردت أطرغضا سطى الثسط 
الئاضسااظغ لتربعا بالسماح لطعظث، المظاشج لئاضساان، 
بثخعل أششاظساان واجاثثاطعا ضصاسثة لطصغام بأظحطئ 
تثطغرغئ شغ باضساان، طع بغان ضعلئعحان جاداف الثي 
افطرغضغ  السثاء  شئسث  التصغصئ.  عثه  سطى  دلغض  عع 
تضام  سطى  غظئشغ  ضان  والمثجي،  والمثل  الخارخ 
باضساان إظعاء الاتالش طع أطرغضا وذرد اجاثئاراتعا 
والثبطعطاجغغظ والسسضرغغظ الثاخغظ بعا، وصطع خط 
اإلطثاد وتحث الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ المسطمئ 
لطةعاد إلظعاء العجعد افطرغضغ الُمدّر شغ المظطصئ. 
طظ ذلك، ق تجال الصغادة السغاجغئ  وطع ذلك، وبثقً 
والسسضرغئ الئاضسااظغئ تدمظ وتعشر الثسط وافطان 
فطرغضا. ووشصاً لئغان ختفغ خادر سظ اقتتاد الثولغ 
اجاماع  أضث   ،٢٠١٨ حئاط/شئراغر   ٧ شغ  لطختفغغظ 
صادة الفغطص ٢٠٨ أظه "غةإ تسجغج بمرة جظعات ذعغطئ 
إلى  وخطخئ  "لقرعاب"...  المضاشتئ  الةععد  طظ 
افولعغئ  لعا  تضعن  أن  غظئشغ  العذظغئ  المخطتئ  أن 
لاتصغص  افخرى  افذراف  جمغع  طع  لطاساون  باإلضاشئ 
إلظعاء  افوان  آن  لصث  اإلصطغمغغظ".  واقجاصرار  السقم 
الثل والثجي المسامرغظ. وبالظزر إلى أن بدسئ آقف 
طظ المةاعثغظ افششان المسطتغظ تسطغتاً بسغطاً صث 
شغ  لطثخعل  دسعتعط  أطرغضا  وتتاول  أطرغضا،  أظعضعا 
الئاضسااظغ  الةغح  تةئر  تغظ  شغ  الافاوض،  سمطغئ 
سطى الدشط سطغعط طظ خقل السمطغات، وبالظزر إلى 
أن باضساان وصعاتعا المسطتئ أضبر صثرة وأشدض طضاظًئ 
بأن  ظثطص  والسار،  العجغمئ  أذغال  لةر  أطرغضا  إلجئار 
عثا افطر لغج خسئاً بالظسئئ لئاضساان إذا ضاظئ لثغعا 
صغادة تطئص اإلجقم بحضض حاطض وترشخ الاتالش طع 
أطرغضا وتسطظ الةعاد ضث اقتاقل. صال اهللا جئتاظه 
َما  بِِمْثِل  َعلَْيِه  َفاْقَتُدواْ  َعلَْيُكْم  اْقَتَدى  �َفَمِن  وتسالى: 
اْقَتَدى َعلَْيُكْم�. إن عثه الصغادة الخادصئ ق غمضظ أن 
تاعشر إق بثولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. إن 
سطى المسطمغظ شغ باضساان السسغ طع تجب الاترغر 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. دسعظا ظسسى 
جاعثغظ تاى ظضعن ظتظ طظ غتصص بحرى رجعل اهللا 

ِة»." َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفًة َعَلى ِمْ ُ َّ َت  تغظ صال: «ُث

لصث تاول التضام وسطماء السعء الثغظ باسعا أظفسعط لطحغطان أن غفسثوا 

وطا  اإلجقم  لئعس  ألئسععا  الاغ  افشضار  خقل  طظ  دغظعا،  أطر  افطئ  سطى 

شخارت  ربعا،  فتضام  شعمعا  افطئ  سطى  شالائج  حغء،  شغ  اإلجقم  طظ  عغ 

طثثوسئ  تغاتعا  شساحئ  اإلجقم،  طظ  أظعا  سطى  الشربغئ  الصعاظغظ  تطئص 

تطالإ  الاغ  البعرات  أخعات  سطى  اجافاصئ  وسظثطا  المدطغظ،  افئمئ  بعآقء 

وصفعا  إذ  الظاس،  طظ  لطساطئ  تاى  افئمئ  عآقء  أطر  اظضحش  الظزام،  بإجصاط 

طظ افطئ طعصش افسثاء، شأخثوا بصاطعا وجتصعا شغ طحاعث طرغسئ لط غسرف 

 ، الاارغت طبطعا طظ صئض، وبعثا ُأجصطئ افطُئ بما تثر طظه رجعلظا الضرغط

ولضظ طاذا بسث ذلك؟ عض جائصى افطئ طثثوسئ؟ ضق؛ بض عغ الغعم شغ تالئ 

شرضإ  الحَرك،  شغ  أخرى  طرة  العصعع  طظ  اهللا  بإذن  جاسخمعا  الغصزئ،  طظ 

أطث  طظث  طسغرته  بثأ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الساططغظ 

بسغث، والمسألئ طسألئ وصئ وجغئجغ شةرعا طظ جثغث بإذن اهللا.
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العضع شغ جغظاء عع غاغئ شغ الاسصغث وغثدع لاساغط 
إسقطغ حثغث، تغث طظ غغر المسمعح ظصض أو ظحر أي 
أخئار تاسطص بما غتثث عظاك إق شغ إذار طا غرغثه الظزام 
وباعجغه خرغح طظه، بتغث غضعن عع المخثر العتغث 
لطثئر. وصث رأغظا طا تثث طع طراجض جرغثة المخري 
الغعم أتمث أبع دراع الثي أتغض جابصا لطصداء السسضري، 
افطر الثي جسض جغظاء طظطصئ حئه طشطصئ غفسض شغعا 
الظزام طا غحاء شغعّةر وغعثم المظازل وغصاض بسغثا سظ 
أسغظ اإلسقم الفاضتئ الاغ صث تبغر الرأي السام السالمغ، 
شعع الثي غثحاه. تغث ق غسئأ بأعض الضظاظئ؛ شآلئ صمسه 
طعجعئ لعط وطساسثة لستص اآلقف طظعط بق رتمئ 
طع أي بادرة اتاةاج أو اساراض، وأتضام اإلسثام جاعجة 
لضض طظ تسعل له ظفسه تترغخ الظاس سطى بعرة ضث 

الظزام المةرم ورأجه الةجار.
إن عثه التمطئ الاغ غصعم بعا الظزام ضث أعض جغظاء 
لغسئ عغ افولى ولظ تضعن افخغرة ذالما بصغ ضغان 
دسط  به  غساةثي  لما  تاجئ  شغ  الظزام  وظض  غععد 
الشرب شغ تربه طع (اإلرعاب) المجسعم لضعظه غتمغ 
وغآطظ ضغان غععد، ورأس الظزام ظفسه أسطظ خراتئ 
أظه لظ غسمح بأن تخئح جغظاء طظطصئ خطفغئ لعةمات 
ضث ضغان غععد، افطر الثي ترجمه الاظسغص المسامر 
جغظاء  شغ  المسامرة  التمقت  بحأن  غععد  ضغان  طع 
شمظ  السسضرغئ،  أو  اقجاثئاراتغئ  الظاتغئ  طظ  جعاء 
الئثء غحظ الةغح المخري تمقته افطظغئ شغ جغظاء 
اجاظادًا إلى طسطعطات تصثطعا افجعجة اقجاثئاراتغئ شغ 
ضغان غععد، سطى تث صعل ضئغر المسطصغظ السسضرغغظ 
شغ ختغفئ "غثغسعت أترظعت"، رون بظ غحاي، بتسإ 
"السربغ الةثغث". شغ ٢٠١٤/١١/١م، وأوضح أن "الةغحغظ 
شغ  المسؤعلغات  غاصاجمان  و(اإلجرائغطغ)  المخري 
الترب سطى الةماسات الةعادغئ شغ جغظاء، بتغث غصعم 
الةغح المخري بحظ الترب الفسطغئ سطى الةعادغغظ، 
شغ العصئ الثي تاعلى شغه (إجرائغض) تعشغر المسطعطات 
طخادرعا  إلى  اجاظادًا  اقجاثئاراتغئ  والاصثغرات 
الئحرغئ واإللضاروظغئ". وطظث أغام صال غسرائغض ضاتج، 
الصثس  بتسإ  غععد،  ضغان  شغ  اقجاثئارات  وزغر 
السربغ إن عظاك طخطتئ طحارضئ سمغصئ بغظ ضغان 
جغظاء،  شغ  الثولئ  تظزغط  وجعد  لمظع  وطخر  غععد 
الصاعرة  بغظ  ضئغر  اجاثئاراتغ  أطظغ  تساون  وعظاك 
وتض أبغإ. وأضاف لختغفئ "غثغسعت أتروظعت" طظ 
باظزغط  لطمّج  طغثاظغئ  سمطغات  تظحأ  أن  الطئغسغ 
الةاظئغظ،  ضث  تعثغثاته  تظفغث  طظ  وطظسه  الثولئ، 
فن الاظزغط جئص له أن ضرب إغقت والظصإ. وضاظئ 
ختغفئ "ظغعغعرك تاغمج" صث أشادت بأن جقح الةع شغ 
ضغان غععد صثم طساسثة لمخر شغ تربعا ضث تظزغط 
الثولئ شغ حئه ججغرة جغظاء، طدغفئ أظه صخش خقل 
لاظزغط  تابع  عثف   ١٠٠ طظ  أضبر  افخغرغظ  الساطغظ 
الثولئ بمعاشصئ السغسغ. وتسإ الختغفئ افطرغضغئ 
شإن طصاتقت وطروتغات وذائرات طظ دون ذغار تابسئ 
لةغح غععد حارضئ شغ الدربات الةعغئ، بسث أن تمئ 
إزالئ ضض طا طظ حأظه أن غثل سطى أظعا تابسئ لسقته 
الةعي. وصالئ طخادر أطرغضغئ لطختغفئ، إن عةمات 
ضغان غععد جاعمئ شغ تشطإ الةغح المخري سطى 
الاظزغط شغ جغظاء. وظفئ الصاعرة عثه الاصارغر، طحغرة 

إلى أظعا سارغئ سظ الختئ.
الةمسئ  (أطظساغ)،  الثولغئ  السفع  طظزمئ  واتعمئ 
٢٠١٨/٢/١٦، الةغح المخري "باجاثثام صظابض سظصعدغئ، 
ضمظ التمطئ السسضرغئ الةارغئ شغ جغظاء"، وذالئئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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صام وزغر خارجغئ أطرغضا تغطرجعن بجغارة ترضغا ولصاء 
 ١٥ غعطغ  أوغطع  جاوغح  وظزغره  أردوغان  رئغسعا 
و٢٠١٨/٢/١٦، وسصث وزغرا خارجغئ الئطثغظ طآتمرا ختفغا 

طسطظغظ تةاوز الثقشات وتطابص افعثاف واآللغات!
اجامع  الثقشات..،  بتض  "صمظا  أوغطع:  جاوغح  شصال 
أضبر  الطصاء  واجامر  الةمععرغئ  رئغج  طع  تغطرجعن 
سطى  لغج  الطصاء  خقل  التثغث  وتط  جاسات،   ٣ طظ 
عثه الاطعرات شغ المظطصئ، بض تسمغص الحراضئ بغظ 
الطرشغظ.. ضاظئ عظاك وسعد لط غاط العشاء بعا، صررظا 
أن ظظحأ آلغات قتثاذ عثه الصرارات المطمعجئ تاسطص 
الضردجااظغ  والسمال  الثغمصراذغ  العذظغ  بتجبغ 
ووتثات التماغئ وجماسئ غعلظ والمعاضغع الماسطصئ 
بالمطش السعري.. ولثتر (اإلرعاب).. ولتض اإلحضالغات 
وبضاشئ  ضماتالفغظ  البصئ  باسجغج  وظصعم  السغاجغئ، 
بحأن  وسعدا  جابصا  لظا  صثطئ  واحظطظ  المعاضغع.. 
سطى  صادرة  جاضعن  ترضغا  تظفثعا،  لط  لضظعا  طظئب، 
بمةرد  جعرغا  شغ  أطرغضا  طع  طحارضئ  خطعات  اتثاذ 
أن تشادر العتثات الضردغئ طظئب.. المعط طظ جغتضط 
قجاسادة  جظظسص  المظاذص..  لعثه  افطظ  وغعشر 
وتثات  تشادر  أن  بسث  بمظئب  جظئثأ  شغعا..  اقجاصرار 
التماغئ، الئطثان أجسا آلغئ.. وجغسصثان اجاماسات طرة 

أخرى شغ طظاخش آذار لتض الثقشات". وظصطئ روغارز 
سظ طسآول ترضغ لط تسمه "أظصرة اصارتئ ظحر صعات 
لظ  ذلك  ولضظ  طظئب..  شغ  طحارضئ  وأطرغضغئ  ترضغئ 
لمعاصسعا  التماغئ..  وتثات  اظستئئ  إذا  إق  غتثث 
أطرغضا  طع  طاتالفئ  أظعا  تسطظ  شارضغا  الفرات".  حرق 
وتحارضعا أسمالعا الصثرة شغ جعرغا، وطساسثة لطصغام 

بالمعمات الاغ تططئعا بثق سظ العتثات الضردغئ!
شغ  ترجئ  تالئ  شغ  أظفسظا  "ظةث  تغطرجعن  وصال 
السقصات.. تتثبظا طع رئغج الةمععرغئ شغ الثطعات 
المساصئطغئ والافاخغض جغاط إغداتعا لضط، شمظ اآلن 
الاغ  الصداغا  جظعاجه  بغث،  غثا  طسا  جظسمض  شخاسثا 
تسئإ لظا طحضقت وجظتطعا.. ظسمض سطى آلغئ قتثاذ 
ترضغا  طع  وأعثاشظا  الثقشات،  تةاه  ططمعجئ  خطعات 
طاطابصئ بحأن جعرغا.. إصاطئ طظطصئ آطظئ وإصاطئ دولئ 
دغمصراذغئ.. وإظةاح طفاوضات جظغش.. صطسئ أطرغضا 
لارضغا تسعثات طظ صئض ولط تش بالضاطض بعا، جظسالب 
ذلك طظ خقل طةمعسئ السمض وجغضعن لمظئب افولعغئ. 
ظفضر  أن  سطغظا  وتثعا،  بمظئب  غاسطص  ق  افطر  لضظ 
سظ  الثشاع  تص  ولارضغا  بأجره..  السعري  الحمال  شغ 
تثودعا.. لضظ غةإ ضئط الظفج شغ سمطغئ سفرغظ 
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حزب التحرير/ والية باكستان
ينظم حملة بعنوان: 

أمريكا" مع  التحالف  "إنهاء 

تعاخض افجعجة افطظغئ اإلجراطغئ الصمسغئ لطظزام شغ افردن تمطاعا المسسعرة الحرجئ سطى حئاب تجب الاترغر؛ 
شصث اصاتمئ طظجل رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن، افجااذ طمثوح أبع جعا صطغحات، وخطسئ 
باب طظجله وروسئ أعض بغاه واساصطاه تعالغ الساسئ البالبئ طظ شةر عثا الغعم (الةمسئ ٢٠١٨/٠٢/١٦م)، وشغ 
العصئ ظفسه صاطئ باصاتام طظجل سدع المضاإ اإلسقطغ افجااذ طتمث زلعم، واساصطاه أغدا، بسث أن شصثت أي 
بصغئ طظ طروءة وظثعة، شغ خطعة لط غصثم سطغعا طحرضع السرب ورأس الضفر أبع جعض الثي خحغ طظ لعم السرب 
إن عع روع بظات طتمث . وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن، شغ بغان ختفغ غعم الةمسئ 
٣٠ طظ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، المعاشص ١٦ حئاط/شئراغر ٢٠١٨م، تتئ سظعان "أجعجة أطظ الظزام الصمسغئ 
والمثابرات تصاتط طظازل رئغج وسدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن وتساصطعما شغ جظح الزقم" صال: 
"إظظا إذ ظتمض طسآولغئ جقطئ وختئ رئغج وسدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افردن وضاشئ طساصطغ 
تجب الاترغر جعاء شغ المثابرات أو شغ السةعن والمساصقت، لفجعجة افطظغئ وجعاز المثابرات والظزام شغ 
افردن، لظآضث طظ جثغث، وغسطط الظزام وأجعجته ذلك جغثا، أن عثه اإلجراءات العمةغئ لط ولظ تبظَغ حئاب تجب 
الاترغر سظ بثل الشالغ والظفغج، واقجامرار شغ تمض الثسعة لقجقم بالخراع الفضري والضفاح السغاجغ ضما عع 
سعثه، والسمض لمحروع افطئ الثي به تسج وتظعخ؛ وعع إصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، ولظ غاعصش سظ 
تئظغه لمخالح الظاس وبغان تضط اإلجقم شغعا وشدح تآطر الظزام طع أسثاء افطئ طظ غععد وغرب ضاشر طساسمر، 
وغثسع افطئ شغ العصئ ظفسه لطسمض طسه جغاجغا بافخث سطى غث الظزام وأجعجته والسمض سطى تطئغص الحرع 

اإلجقطغ، وتتصغص إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ، والعصعف إلى جاظإ الساططغظ المثطخغظ طظ أجض ذلك".

النظام األردني 
يعتقل رئيس وعضو المكتب اإلعالمي لحزب التحرير في األردن

طاذا بسث إسقن ترضغا وأطرغضا 
سظ تةاوز الثقشات وتطابص 

افعثاف واآللغات؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 



افربساء ٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢١ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٢     السثد ١٧٠

غادح طظ الدشعذات الاغ تمارجعا اإلدارة افطرغضغئ 
سطى تطش الظاتع شغ طظاذص الخراع بأظعا ق ترغث أن 
تعاجه المظطصئ بمفردعا، بض ترغث أن تتمض أوروبا طسعا 
تغث رتطئ، ولضظ تتئ إطرة أطرغضا وصغادتعا. وذلك 
تاى تاقشى الاضالغش الئاعزئ لثور الحرذغ السالمغ. 
وضثلك تاى ق تبغر السالط والحسعب ضثعا. شعغ ترغث 
أن تئصى وتفرض جغطرتعا سطى الةمغع بأصض الاضالغش 
المادغئ والمسظعغئ. وطا جاء شغ اقجاراتغةغئ السسضرغئ 
بحضض  السرغع  لطاثخض  صعة  تضعغظ  طظ  افطرغضغئ 
شسال وطآبر، وطظ إسادة تعزغع الصعات وترضغجعا سطى 
المظاذص الةظعبغئ الشربغئ والةظعبغئ الحرصغئ لطتطش، 
وطظ طتاولئ إخراج التطش طظ بعبه السسضري إلى أن 
أداة  بات  الظاتع  أن  سطى  غثل  جغاجغئ  طظزمئ  غضعن 
بغث أطرغضا. شمثطط تراطإ غصادغ الئصاء شغ السراق 
ورذئ  شغ  بافوروبغغظ  والجج  طتثد  غغر  وصئ  إلى 
(اإلرعابغئ)  لطاعثغثات  الاخثي  ذرائع  تتئ  جثغثة 
الاغ جاظططص طظ السراق وضثلك المساعمئ شغ إسادة 
ظتع  لقظطقق  أجاجغاغظ  بعاباغظ  غسث  طا  إسماره، 
ترجغت اقتاقل افطرغضغ، وضض ذلك غاط طظ دون أن 
غتزى بمعاشصئ أعض السراق. أطرغضا تثرك جغثًا أظعا 
بسده  سطى  وصطئه  السراصغ  الحسإ  تفاغئ  إلى  تتااج 
بسداً وإتثاث اظصساطات بغظ طضعظاته - وعع طا تسمض 
الصعات  لئصاء  طعاتغئ  الفرخئ  تضعن  وبالاالغ   - سطغه 
"تعشغر  سظاوغظ  تتئ  طمضظئ  شارة  أذعل  افطرغضغئ 
افجعاء  وبعثه  اإلرعابغغظ"  سعدة  و"طظع  التماغئ" 
تدمظ واحظطظ السغطرة الضاططئ سطى السراق وبرواته 

المائغئ والظفطغئ وخغراته افخرى.

غةإ  لطعاصع  الختغح  اإلدراك  وبعثا  اإلذار  عثا  شغ 
أن ظظزر إلى أي تتالفات أطظغئ، أو طئاتبات طع أتقف 
سسضرغئ، وطبض ذلك الاثرغئات المحارضئ والاسعغقت 
فسثاء اإلجقم  والصعاسث السسضرغئ، والاغ تسائر سعظاً 
شغ إسثادعط لترب المسطمغظ. إن طا تصعم به افتقف 
السسضرغئ سطى أرض المسطمغظ طظ تثرغئات سسضرغئ 
ضاأجغر  وسسضرغئ  أطظغئ  اتفاصغات  طظ  تسصثه  وطا 
سمطغئ  خئرة  غضسئعا  والمعاظأ  والمطارات  الصعاسث 
ودطاء  أرواح  سطى  ظاائةعا  تظسضج  بالشئ  أعمغئ  ذات 
سطى  وترطات المسطمغظ، وغةسض لثول الضفر جططاظاً 
الثولئ  جغادة  اظاصاص  إلى  غآدي  طما  اإلجقم  أرض 
سطى أراضغعا، وذلك ق غةعز حرساً فظه غةسض لطضاشرغظ 
تترطه  طا  وعثا  المسطمغظ،  سطى  جططاظاً  أي  جئغقً 
ُ لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي  اآلغئ الضرغمئ: ﴿َولَْن جَيَْعَل ابَّ
َسبِيالً﴾، وجغادة الثولئ عغ صثرتعا سطى أن تاخرف 
بضاطض إرادتعا واخاغارعا اجاظادًا إلى جططاظعا الثاص 
وتثه شغ ضاشئ حآوظعا الثاخطغئ والثارجغئ، وضض ظصص 
شغ عثه السغادة غآبر سطى وجعد الثولئ بعخفعا دولئ، 
طما غساعجإ الترب لتفر عثه السغادة وتماغاعا، 
المسائض  أعط  لطثولئ  بالظسئئ  السغادة  ضاظئ  ولثا 
السغاجغئ وأسقعا. وتصثغرًا لثلك العاصع وجثظا شصعاء 
المسطمغظ صثغماً وتثغباً غحارذعن أن غضعن أطان دار 
اإلجقم بأطان المسطمغظ، أي جسض جغادة الثولئ بصعة 

أبظائعا وتماغاعط داخطغاً وخارجغاً.
والسآال المطروح طا الثي جُاتاربه أطرغضا وأتقشعا 
بقِد  وضضُّ  المسطمغظ،  سظَث  طسعا  والشرُب  السسضرغئ 
المسطمغظ ُتْتَضط بأظزمٍئ وتضام راضسغظ لعا شغ غاغئ 
الثظعع والثدعع؟! بض لماذا غتاربعن بقدًا عغ سمطغَّا 
تتئ تضمعط وتتئ جغطرتعط؟! والةعاب سطى ذلك 
فظعط غثرضعن أن افظزمئ الاغ أصاطععا ق بث أن تجول 
بسث أن ظعر سعارعا وسفظعا وسةجعا المعغظ، شالمسألئ 
طسألئ وصئ لغج غغر، ولثا شإظعط ُغسّثون أظفسعط 
طظث اآلن لطسثوان السسضري سطى أعض المظطصئ برطاعا 
تغظ غأذن المعلى تئارك وتسالى بالاشغغر وغمظ سطى 
شااساصط  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  بإصاطئ  سئاده 
والاغ  الضفار،  بعا  غتامغ  الاغ  الرطض  أضغاس  تغظعا 
تامبض شغ التضام والمظاشصغظ والمفضرغظ المدئعسغظ 
بالبصاشئ افجظئغئ والزقطغغظ الثغظ ألفعا السغح شغ 
ظقم افظزمئ العضسغئ السطماظغئ وارتئطئ طخالتعط 

 بافجظئغ الضاشر المساسمر

ظحر طعصع (ظئخ، افربساء، ٢١ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٢/٧م) خئرا جاء شغه "باخرف": "أسطظئ الثطعط 
السسعدغئ،  بافجعاء  طرورًا  غععد،  ضغان  إلى  العظث  طظ  رتقت  تسغغر ٣  سظ  افربساء،  الغعم  العظثغئ،  الةعغئ 
سطما أن عثه المعاشصئ بمبابئ خطعة ظتع تطئغع السقصات بغظ تض أبغإ والرغاض. وذضرت إذاسئ ضغان غععد 
الرجمغئ، أن السططات السسعدغئ جمتئ لطغران ضغان غععد بالاعجه إلى العظث سئر أجعائعا، واخفئ المعاشصئ 
بـ"غغر المسئعصئ والظادرة"." ضما جاء شغ خئر ظحره طعصع (السربغ الةثغث، السئئ، ٢٤ جمادى افولى ١٤٣٩عـ، 
غعم  الصداء  أطام  الئطعي،  ظعى  السسعدغئ  والتصعصغئ  السغاجغئ  الظاحطئ  "تمبض  "باخرف":  ٢٠١٨/٢/١٠م) 
اقبظغظ المصئض، وصث اساصطئ طظث ٢٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ بسئإ ططالئاعا بعصش الاطئغع السسعدي طع 

ضغان غععد ودسمعا لتصعق المرأة ورشدعا شرض الدرائإ سطى المعاذظغظ وخخثخئ أجعجة الثولئ".
: إن تضام طمطضئ آل جسعد بصغادة جطمان وابظه طتمث باتعا غشثون الُثطا ظتع الاطئغع الرجمغ 
والسطظغ بسث جظعات طظ السقصات السرغئ طع ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ غغر آبعغظ 
بترطئ اإلجراء واجافجازه لفطئ اإلجقطغئ المسطصئ صطعبعا بمسرى ظئغعا  وتحعصعا لاترغره وتطعغره طظ 
غععد، وعط - تضام آل جسعد - بثلك غآدون دورعط الثي ترجمه لعط جغثتعط أطرغضا، الثي غصادغ 
تساوظعط طع أردوغان "رأس التربئ" شغ تظفغث جغاجات أطرغضا شغ المظطصئ، تاى وإن ضان ذلك سئر إسطاء 
ضغان غععد دورا طتعرغا شغ الاتالش اإلصطغمغ الثي سئر سظه طئسعث الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ إلى 

الحرق افوجط جغسعن غرغظئقت طظ أجض طتاربئ اإلجقم شغ المظطصئ.

واشص وزراء دشاع تطش حمال افذطسغ، غعم الثمغج ١٥ 
حئاط/شئراغر، سطى تعجغع طعمئ "الاثرغإ والمحعرة" 
بالسراق، بططإ طظ أطرغضا. وضان وزغر الثشاع افطرغضغ 
جغمج طاتغج صث بسث برجالئ إلى رئاجئ التطش شغ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ، غطالإ شغعا بئسبئ رجمغئ 
دائمئ  حئه  أو  دائمئ  بصغادة  السراق  شغ  الـظاتع  لتطش 
الظاتع  سام  أطغظ  ذضر  شصث  السراصغئ.  الصعات  لاثرغإ 
غظج جاعلاظئرغ، أن الئسبئ المصرر إرجالعا لطسراق "لظ 
تضعن صاالغئ، وإظما جاضعن ذات ذابع تثرغئغ" بعثف 
المساسثة شغ رشع ضفاءة الصعات السراصغئ وإظحاء بظى 
تتاغئ وعغاضض سسضرغئ طاطعرة. تغث خثر الصرار شغ 
ظعاغئ اجاماع وزراء الثشاع الثغظ أضثوا أن تثرغإ الصعات 
السراصغئ وصاا ذعغق غتعل دون سعدة الصعات الصاالغئ 
إلى المغثان. وذضر أطغظ سام الظاتع "إن الثروس الاغ 
تط اجاثقخعا طظ السراق أضثت أن اقظستاب المئضر 
أن  غةإ  صاالغئ.  صعات  إرجال  إسادة  إلى  غدطرظا  صث 
ظزض عظاك العصئ الدروري ضغ ق ظدطر إلى السعدة". 
وأوضح غظج جاعلاظئرغ أن العزراء أوَخعا بالَئثِء شغ 
المعمئ  ُتططص  أن  سطى  الاثرغإ،  لمعمئ  الاثطغط 
تمعز/غعلغع  شغ  افذطسغئ  الصمئ  اجاماع  شغ  رجمغاً 
المصئض شغ بروضسض. وجاحمض تثرغإ الدئاط، وإظحاء 
أضادغمغئ سسضرغئ، والطإ السسضري، وتفضغك افلشام 
والصظابض والصثائش الاغ لط تظفةر والاغ خطفعا تظزغط 
الثولئ، لضظه لظ غرجض سسضرغغظ لمعام صاالغئ. سطمًا 
أن لطتطش تالغاً طعمئ تثرغإ طتثودة شغ بشثاد رغط 
طصاوطئ افسداء افوروبغغظ شغ التطش طظث شارة ذطإ 
واحظطظ شغ تعجغع طعاطعا شغ السراق؛ خحغئ الثخعل 

شغ طعمئ سسضرغئ أخرى طفاعتئ، بسث أضبر طظ سحرة 
أسعام شغ أششاظساان. الدشط افطرغضغ ججء طظ طططإ 
تراطإ سطى أن غاةاوز الاتالش الشربغ طعماه افجاجغئ 
المامبطئ شغ الثشاع سظ أراضغ دوله وغساسث شغ وصش 
الاحثد اإلجقطغ. وضان تراطإ وجه تسظغفا لطتطفاء شغ 
أغار/طاغع الماضغ شغ صمئ سصثت شغ بروضسض تثر شغعا 
طظ وصعع طجغث طظ العةمات شغ أوروبا إذا لط غئثل 
تطش افذطسغ المجغث لعصش الماحثدغظ، ضما أن رئغج 
أطرغضا السابص أوباطا ضان غسسى لثور أضئر لطتطش شغ 
الحرق افوجط تغث ترى أطرغضا أن خئرة التطش الطعغطئ 
شغ أششاظساان تةسطه شغ وضع طبالغ لاأعغض الصعات 
السراصغئ بسث اجاسادة افراضغ الاغ جغطر سطغعا تظزغط 
الثولئ، شصث ذضر دبطعطاجغ ضئغر شغ التطش طحارذا 
سثم الضحش سظ ععغاه "أطرغضا تدشط بحثة طظ أجض 
دور لتطش حمال افذطسغ شغ السراق، لغج دورا صاالغا 
بض طعمئ ذعغطئ افجض". وأضاف الثبطعطاجغ "عثا افطر 
غئثو طبغرا لطرغئئ طبض أششاظساان"، طحغرا إلى أن التطفاء 
غثرضعن جغثا اقظاصادات الاغ أبارعا تراطإ خقل تمطاه 
اقظاثابغئ سام ٢٠١٦ أن التطش "ساغص" فظه ق غئثل جعثا 

أضئر لطاخثي لطماحثدغظ اإلجقطغغظ.
أطا طظ جاظإ السراق شصث ذضر المضاإ اإلسقطغ لرئغج 
العزراء، تغثر السئادي، شغ بغان ظحر باارغت ٢٣ ضاظعن 
عاتفغئ  طضالمئ  تطصى  السئادي  أن   ،٢٠١٨ الباظغ/غظاغر 
تغث  جاعلاظئرغ،  غظج  الظاتع  تطش  سام  أطغظ  طظ 
السراصغئ  الصعات  تثرغإ  وتسرغع  زغادة  الةاظئان  بتث 
بمثاطش خظعشعا، شدق سظ تطعغر المظعب الاسطغمغ 
السسضري الةثغث لغحمض المحاة واقجاثئارات وغغرعا 
طظ الخظعف طع بظاء صثرات وزارة الثشاع. غحار إلى أن 
طسآولغظ ضمظ الظاتع أضثوا لروغارز، خسعبئ تتصغص 
المساسغ افطرغضغئ وإن ضاظئ تتزى بثسط وطعاشصئ 
لطمعمات  السالغئ  الاضطفئ  إلى  ذلك  طرجسغظ  السئادي، 
غغر  أظعا  إلى  باإلضاشئ  أجظئغئ،  بطثان  شغ  السسضرغئ 
الةظعد،  تغاة  سطى  خطغرة  السادة  وشغ  لطساطئ  طتئئئ 
طدغفغظ، بأن ذلك ق غاعصش سظث ذلك التث، بض غةإ 
بعا  جاحارك  الاغ  والثول  الصعة  تطك  تةط  تتثغث 
لاطك  التماغئ  جغعشر  وطظ  لعا،  المططعب  والامعغض 
ق  الظاتع  أن  سطى  أغدا،  طحثدغظ  السراق،  شغ  الصعات 
غمضظ أن غاترك تاى تتئ الدشعط افطرغضغئ، إن لط 
تصثم بشثاد ذطئا رجمغا بثلك لطظاتع، افطر المسائسث، 

قصاراب اقظاثابات، وتئاغظ العضع السغاجغ الثاخطغ.

إزالئ أي سظاخر لثغعا طحاسر إجقطغئ أو أي سمض لط 
تعاشص سطغه عغ تتئ جاار عثه اإلخقتات. شأرادوا 
الساذفغئ  السقصئ  طظ  تماطًا  خال  وتحغ  جغح  بظاء 
عثه  أطرغضا.  سطى  طسامث  بض  حسئه،  طع  والروتغئ 
سظعا،  غئتبعن  الاغ  العتغثة  افطظغئ  الصعة  عغ 
خطئ  بعا  غصطسعن  جعف  الاغ  الطرغصئ  عغ  وعثه 
سطى  جغحعا  إلى  تظزر  الاغ   - بافطئ  الةغح  عثا 
تأبغر  أي  غمظسعا  أن  وغرغثون   - صعتعا  أجاس  أظه 
جغاجغ لفتجاب اإلجقطغئ بالظعدئ، وعع عثف تط 

تتصغصه بالفسض شغ ترضغا وطخر وباضساان.
والعثف اآلخر وراء عثا "الاسثغض" شغ الصطاع افطظغ 
عع إزالئ أي تأبغر لطصادة الصئطغغظ واإلبظغغظ شدقً سظ 
أدت  الاأبغرات  عثه  تارغثغاً  السغاجغغظ.  المآبرغظ 
طسصثة  بثاغاعا  طظ  السططئ  عغضطغئ  جسض  إلى  دائماً 
جثًا وق غمضظ السغطرة سطغعا، وصث لسئئ دورا رئغسغًا 
شغ عجغمئ ضض اتاقل. والعاصع أن تأبغر الصادة الصئطغغظ 
واإلبظغغظ والسغاجغغظ الثغظ غمطضعن دائماً المحاسر 
اإلجقطغئ غحضض تتثغاً لطثطط افطرغضغئ لطمظطصئ - 
الاغ تعثف إلى الئصاء شغ أششاظساان سطى افصض خقل 
أطرغضا  تتاول  ولثلك،  المصئطئ.  الثمسغظ  السظعات 
سمطغئ  إذار  شغ  تثرغةغا،  افشراد  عآقء  صعة  تصطغص 
ذعغطئ افجض؛ وظصض صاسثة الصعة عثه طظ جغح لثغه 
المصثرة شضرغا وجسثغا إلى أطرغضا، طظ أجض السغطرة 
سطى عثه افرض بسععلئ أضئر وتفضغك أغئ تتثغات 

طتامطئ تةاه المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ.
المآبرغظ،  وافشــراد  المسطمغظ  سطى  غةإ  وبالاالغ، 
جمغع  أن  غثرضعا  أن  السابصغظ  أششاظساان  وطةاعثي 
خقل  أطرغضا  إلــى  بسدعط  صثطعا  الاغ  الثثطات 
السظعات الـ١٧ الماضغئ - داخض الةغح افششاظغ - لط 
تامضظ طظ تتصغص أي بصئ بعط. واآلن، بسث أن اجاشطئ 
أطرغضا جططاعط ذعال تطك السظعات، تتاول إزالئ عثه 
واجائثال  الةغح  شغ  اإلخــقح  جاار  تتئ  السظاخر 
بعط.  والسطماظغئ  الشرب  ظزر  تتئ  المثربغظ  الحئاب 
إجاءة  أخــرى  طرة  أطرغضا  جاسغث  الطرغصئ  وبعثه 
طثاطش  بأجطعب  ولضظ  افششاظغ  الحئاب  اجاشقل 
وبمثطط طثاطش، طظ أجض تتصغص أعثاشعا اإلصطغمغئ 
الثثاع  شإن  ولثلك،  افجــض.  ذعغطئ  واقجاراتغةغئ 
افطرغضغ سطى طثى الـ١٧ جظئ الماضغئ، الثي وخش 
بأظه (ترب سطى اإلرعاب)، والثي عع شغ العاصع ترب 
سطى اإلجقم والمسطمغظ، غةإ أن غتارب اآلن، وعثه 
جغاجغئ  سظاخر  أي  إلزالئ  عغ  ذاتعا  تث  شغ  الترب 
الئقد  شغ  السططئ  صعاسث  طظ  وغغرعا  واصاخادغئ 
اإلجقطغئ طظ أجض طظع طا غحضض تعثغثًا تصغصغاً لعط؛ 
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واشص الرئغج افششاظغ طآخرا سطى تصاسث ١٦٤ جظراقً 
ضئار  طظ   ٢٠٠٠ تصاسث  جغسصئه  الثي  الةغح  طظ 
أي  المصئطغظ،  الساطغظ  شغ  اآلخرغظ  الةغح  ضئاط 
تعالغ ٧٠٪ طظ ضئار ضئاط الصطاع افطظغ. وظاغةئ 

لثلك، جغاأبر آقف الدئاط إدارغًا وسسضرغًا.
خقل اقتاقل السعشغاغ تتعلئ صعات افطظ افششاظغئ 
إلى طةمعسئ طظ الطقب الحغعسغغظ سثغمغ الثئرة إلى 
جاظإ تاقت اجابظائغئ طظ صطئ طاأبرغظ بئصاغا برغطاظغئ 
وأطرغضغئ. وطع ذلك، وبسث جصعط اقتتاد السعشغاغ 
السظاخر  طظ  الضبغر  اظدط  المةاعثغظ،  ظزام  وإصاطئ 
اإلجقطغئ والةعادغئ إلى خفعف أسطى طظ عثه الصعى. 
به  الاجم  طا  لئسخ  بالظسئئ  أظه  بالثضر  الةثغر  وطظ 
تضام تطك التصئئ، أسغثت بسخ السظاخر الحغعسغئ إلى 

عثا الصطاع خقل الترب افعطغئ وتضط ذالئان.
وبسث اتاقل أطرغضا وتطش حمال افذطسغ فششاظساان 
شغ سام ٢٠٠١، ضان السثغث طظ ضئار الدئاط شغ عثا 
الصطاع عط طظ السظاخر الةعادغئ والحغعسغئ، الثغظ 
ضاظعا غصاتطعن ضث ذالئان ضصعات برغئ فطرغضا. وسطى 
الرغط طظ ذلك، صاطئ أطرغضا بافضغك الةغح افششاظغ 
طظ  اآلقف  سحرات  بسث  تغث  الئثاغئ؛  شغ  السابص 
أولؤك الثغظ صاتطعا ضث اقتاقل السعشغاغ. ووضسئ 
شعثا  الئقد،  شغ  الةثغث  افششاظغ  الةغح  أجج 
اإلجقطغئ  السظاخر  طظ  الضبغر  لثغه  غجال  ق  الةغح 
طظ المةظثغظ، ولضظ أغداً ضان تتئ تأبغر ضئغر طظ 
السظاخر  وبسخ  وإغران  وباضساان  وبرغطاظغا  أطرغضا 

الحغعسغئ والاغ تسائر تأبغرا روجغا.
اجاثثطئ  صث  أطرغضا  أن  تصغصئ  طظ  الرغط  سطى 
افششاظغ  الحسإ  ضث  الةثغث  افششاظغ  الةغح  عثا 
وطع  الماضغئ،  الـ١٧  السظعات  طثى  سطى  المسطط 
ذلك، ضاظعا ق غجالعن غغر راضغظ تماطا سظ عغضطغاه 
صطصغظ  ضاظعا  شصث  طضامطئ،  غغر  ضعظعا  تغث  طظ 
رئغسغا  جئئا  ذلك  واسائر  اإلجقطغئ.  السظاخر  طظ 
داخض  طظ  صعاتعا  ضث  والصاتطئ  الثطعغئ  لطعةمات 
تث  شغ  عثا  وضان  الماضغ.  شغ  افششاظغ  الةغح 
وتةعغج  تتثغث  لسثم  الرئغسغئ  افجئاب  أتث  ذاته 
تاى  والمططعبئ  المظاجئئ  بافجطتئ  الصعات  عثه 
افجطتئ  شصط  تصثم  ضاظئ  ولثلك،  صرغإ.  وصئ 
تساثثم  وضاظئ  الصثغمئ.  والمثشسغات  الثفغفئ 

صعات المحاة سطى افرض ضث المصاوطئ.
اقجاراتغةغئ  اقتفاصات  تعصغع  وبسث  ــك،  ذل طع 
والمعاشصئ  وضابعل،  واحظطظ  بغظ  البظائغئ  وافطظغئ 
سطى المرضج الثائط لطصعات افطرغضغئ شغ أششاظساان 
ذعغطئ  واقجاراتغةغئ  اإلصطغمغئ  أعثاشعا  لاتصغص 
افششاظغ  الةغح  تجوغث  واحظطظ  صــررت  افجــض؛ 
التثغبئ  وبالمسثات  جظعغا  الــثوقرات  بمطغارات 
أغدا. ولثلك شإن أطرغضا تحسر بالتاجئ المطتئ إلى 
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سظ خثطاته، ولعثا غرغث أن غصعم بما ترغثه شغ جعرغا 
طضان العتثات الضردغئ الاغ غثاف إن صعغئ وخارت لعا 
حعضئ شغ حمال جعرغا أن تآبر سطى العضع الثاخطغ شغ 
ترضغا شاعج سرحه وتسئإ له اإلتراج أطام حسئه، شغسائر 
ساججا سظ طظع صغام ضغان ضردي سطى تثوده الةظعبغئ 
الحرصغئ المدطربئ طظث سحرات السظغظ. ولعثا تطرح 

ظفسعا بثغق لطصعات الضردغئ شغ طظئب وغغرعا.
أن  شارغث  واتثة،  سمغطئ  صعة  إلى  ترضظ  ق  وأطرغضا 
افدوار،  سطغعا  تعزع  سثغثة  سمغطئ  صعى  لعا  تضعن 
وضان خالح طسطط رئغج التجب العذظغ الثغمصراذغ 
وضان  ترضغا،  طع  طافصا  الضردغئ  العتثات  وزسغط 
غثعإ إلى عظاك وغةامع طع رئغج طثابراتعا شغثان 
إلى أن تثبئ طسألئ ضعباظغ سام ٢٠١٤ شئثأت تاخض 
أطرغضا بعثا التجب طئاحرة شاسارضئ ترضغا وأرادت 

أن تئصى السقصئ طسه بعاجطاعا. 
تثد العزغران أواجط آذار لطئثء باتصغص افعثاف طرتطئ 
طرتطئ.. شاقجاماع ضان ططعق طع أردوغان! وتط اقتفاق 
إدلإ  تتصغصعا؛  أطرغضا  ترغث  الاغ  افعثاف  ضض  سطى 
ودولئ  البعار  سطى  والصداء  البعرة  إجعاض  وغغرعا.. 
لسمطغئ  تأغغثعا  أطرغضا  وأبثت  سطماظغئ..،  دغمصراذغئ 
سفرغظ، وعغ المثططئ لعا، ولضظ لطادطغض تصعل ظرغث 
طظ ترضغا ضئط الظفج والمتاشزئ سطى أرواح المثظغغظ 
الثغظ ق تصغط أطرغضا لعط وزظا؛ تغث طا زالئ تصاطعط 

شغ أششاظساان والسراق وجعرغا والخعطال والغمظ...
أطرغضا  طع  طاآطرة  أردوغان  ترضغا  أن  غاأضث  وعضثا 
وضض  الصثرة،  أسمالعا  بضض  لعا  وطحارضئ  جعرغا  شغ 
خقشاتعما ق تاسطص بسعرغا، وإظما بما غآبر سطى ترضغا، 
وعثا الاطابص الارضغ افطرغضغ ظثغر حآم فعض جعرغا 
ولبعرة افطئ، شق غظةغظا طظ المآاطرة جعى اجائثال 
صادة طثطخغظ بصادة الفخائض المسطتئ الثغظ جصطعا 
صغادة  تتئ  اقظدعاء  بط  وطظ  ترضغا،  أتابغض  شغ 
جغاجغئ طثطخئ واسغئ ضتجب الاترغر والاترك الةاد 
المثطص ظتع السمض إلجصاط الظزام السطماظغ وإصاطئ 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

وتةظإ الاخرشات الاغ طظ حأظعا تخسغث تثة الاعتر 
شغ المظطصئ.. ظثسط صعات جعرغا الثغمصراذغئ بحضض 
طتثد طظ أجض الصداء سطى الاظزغمات (اإلرعابغئ)". شعع 
غثضر أن الثقشات ذارئئ بسئإ تأخر بقده باظفغث وسثعا 
ولضظ  افتراك،  لثى  افضراد  طعضعع  لتساجغئ  بمظئب 
ترضغا طاطابصئ طع أطرغضا شغ جتص البعرة وطحروسعا 

اإلجقطغ وإصاطئ ظزام الضفر الثغمصراذغ.
غاسطص  بحغء  ترضغا  وسثت  أطرغضا  أن  غفعط  عظا  طظ 
بمعضعع افضراد، وغزعر أظعا جاتصص ذلك طظ أجض 
طخالتعا، أي أظعا جاثرج العتثات الضردغئ طظ طظئب 
وإصاطئ  الارضغئ  التثود  سظ  بسغثا  الفرات  حرق  إلى 
طظطصئ آطظئ لمتاخرة البعار ودسما فردوغان المعالغ 
لعا. وصث اجاثثطئ الصعات الثغمصراذغئ الاغ أجساعا 
وطظعا العتثات الضردغئ شغ طتاولئ لطصداء سطى البعرة 
بالصداء سطى الةماسات اإلجقطغئ، ضما تساثثم ترضغا 
لطشرض ظفسه. ولضظ دور الاظزغمات غثاطش سظ دور 
الثول. شالاظزغمات الضردغئ تطعث وراء أطرغضا لاتصص 
خغاغئ  طظ  تمضظئ  طا  إذا  وحثخغئ  شؤعغئ  طخالح 
العضع شغ جعرغا ق جمح اهللا، تغث تسطظ أظعا جاصغط 
ضئاصغ  اإلجقم  غتارب  ظزاطاً  أي  دغمصراذغئ،  دولئ 
افخغرة  الخغاغئ  شسظث  الصائمئ.  الثغمصراذغئ  افظزمئ 
وضط  جاظخئه  شغمظ  أطرغضا  جغثتعط  تظزر  لسعرغا 
جاسطغ، شاساثثطعا لشاغئ طتثدة وربما تطفزعا أو 
تئصغعا لاتصغص ججئغات أخرى وطخغرعا بغثعا، ولضظ 
سظعا  تساشظغ  شق  ضئغرة  إطضاظغات  لثغعا  دولئ  ترضغا 
وخاخئ أظعا تصغط سطى أراضغعا صعاسث سسضرغئ وتمرر 
طعاٍل  أردوغان  ورئغسعا  سئرعا،  وإطثاداتعا  طسثاتعا 
لعا، ولضظه غثاف أغدا أن تسصطه أطرغضا شغ غعم طظ 
سطغه  غعاشص  ولط  ترضغا  شغ  آخر  حغؤا  أرادت  إذا  افغام 
طع  تخض  ضما  تشغغره  السغاجغئ  الزروف  اجاثسئ  أو 
طئارك شغ طخر، شغفصث طظخئه وتأتغ بئثغض سظه، وضما 
تفسض شغ جعرغا وعغ تئتث سظ بثغض لسمغطعا بحار 
شغ  لطئصاء  أطرغضا  طعاقة  سطى  أردوغان  شغترص  أجث، 
السططئ، وغثاف طظ ترضات جغثته أطرغضا أن تساشظغ 
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بـ"العصش الفعري لثلك"، جاء ذلك شغ بغان لطمظزمئ أن 
"خئراء بالمظزمئ تططعا الفغثغع، الثي ُظحر سطى الخفتئ 
الرجمغئ لطماتثث باجط الةغح المخري سطى طعصع 
غتّمطعن  المخري  الةغح  طظ  أشرادا  وُغزعر  تعغار، 
طصاتقت طخرغئ بصظابض سظصعدغئ". وشغ طصابطئ عاتفغئ 
طع ختغفئ "ظغعغعرك تاغمج"، رشخ سدع لةظئ السقصات 
الثارجغئ بمةطج الحغعخ افطرغضغ السغظاتعر "بظغاطغظ 
ضاردغظ"، طظاصحئ تفاخغض السمطغات السسضرغئ لضغان 
الثغر  تتإ  "(إجرائغض)  إّن  صال  لضّظه  طخر،  شغ  غععد 
لةغراظعا". وتابع صائقً إّن "الثولئ السئرّغئ ق ترغث افحغاء 
السغؤئ الاغ تتثث شغ جغظاء المخرغئ العخعل لـعا"، 
قشًاا إلى أّن الةععد المخرغئ إلخفاء دور ضغان غععد 
سظ رساغاعا لغسئ ظاعرًة جثغثًة، سطى تّث صعله. وظزًرا 
قساماد طخر سطى جغح غععد، شإّن الئسخ شغ ضغان 
غععد غطالإ المسآولغظ المخرغغظ والثبطعطاجغغظ 
بالاعّصش  الثولئ  سطغعا  ُتسغطر  الاغ  اإلسقم  ووجائض 
سظ إداظئ ضغان غععد، خاّخًئ شغ المتاشض الثولغئ طبض 

افطط الماتثة، ضما أّضثت الختغفئ.
أعطعا  شعق  تثطَّر  والاغ  اآلن  جغظاء  شغ  غتثث  طا  إن 
وغةئرون سطى عةرعا ق غسافغث طظه جعى غععد، لثلك 
شعط غسمثون إلى إطثاد طخر بضض أظعاع الثسط بشغئ بصاء 
عثا الظزام الثي غسسى بثوره لاخثغر ضض طحضقته 
الثاخطغئ وتسطغص شحطه شغ تطعا سطى حماسئ الخراع 
طع تظزغط الثولئ والاظزغمات (اإلرعابغئ)، وأخطر طا شغ 
افطر تتعل سصغثة الةغح المخري تةاه ضغان غععد طظ 
السثاء إلى الحراضئ واسائار السثو عع (اإلرعاب) بمفععطه 
الشربغ الثي غسائر اإلجقم عع طخثر (اإلرعاب)، عثه 
عغ تصغصئ طا غتاول الظزام المخري غرجه شغ جغح 
الضظاظئ وربما غضعن عع الثاشع التصغصغ وراء طا غتثث 
شغ جغظاء طظث جظعات وخاخئ طا رأغظاه وظراه طظ خراع 
ُتساعثف شغه المساجث والمظازل الاغ غسضظعا أعض جغظاء 

السجل افطر الثي لط غةرؤ سطى شسطه غععد أظفسعط.

عغ  جغظاء  سطى  التمطئ  عثه  طظ  التصغصغئ  الشاغئ  إن 
تخثغر المحعث أطام الشرب وإظعار الظزام التالغ شغ 
خعرة التاطغ لضغان غععد الثي غةإ دسمه وإبصاؤه شغ 
السططئ خاخئ وصث برز سطى السطح خراع بغظ سمقء 
السسضرغئ،  المآجسئ  داخض  تاى  الثاخض  شغ  أطرغضا 
وجاطغ  حفغص  أتمث  ترحح  طتاولئ  شغ  جطغا  ظعر 
سظان لطرئاجئ ورد شسض السغسغ الثي أجئر افول سطى 
اقساثار واساصض الباظغ وبسخ أظخاره داخض الةغح، 
وصئطعما رأغظا طا تثث طع الدابط المخري الثي أسطظ 
ظغاه لطارحح ظزرا لاردي العضع شغ طخر، لثلك تتاط 
سطى الظزام أن غعجث طا غحشض به الةغح سظ افوضاع 
الماعصع  الصادم  الشقء  طع  خاخئ  الماردغئ،  الثاخطغئ 
وجطسطئ الصروض الاغ ق تظاعغ، والاغ غاتمض أسئاءعا 
أعض الضظاظئ، وشغ العصئ ظفسه غفرغ ذاصاته شغ خراسات 
وعمغئ ترجت طا غرغثه طظ تتعغض السصغثة الصاالغئ. إن 
الحاب  أطبال  تصا  عثا  غبئئ  تمعت  ق  تغئ  افطئ  عثه 
الارضغ الثي صاض جفغر روجغا غدئئ فعض تطإ وتاى 
عثا الدابط المخري الثي أسطظ ظغاه لطارحح رغط صطئ 
وسغه غبئئ أن شغ جغعش افطئ طثطخغظ طعما تاولعا 
تشغغإ سصعلعط، وإظظا ظططإ طظ عآقء المثطخغظ شغ 
غعجععا  أن  خاخئ  طخر  وجغح  ساطئ  افطئ  جغعش 
جقتعط وجعاه التصغصغئ ظتع الشرب وسمقئه وأدواته، 
وأن تضعن غاغاعط الضئرى عغ اصاقع عثه السروش الاغ 
ارتئطئ بالسمالئ لطشرب وأن غسائثلعا بعا تضما رحغثا 
غطئص اإلجقم شغ ظض الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
غططإ تجب الاترغر ظخرتعط إلصاطاعا، شعغ الاغ تسالب 
جمغع المحضقت سقجا جثرغا حاطق... شغا جسث طظ غظال 
وضطمئ  السطغا  عغ  اهللا  ضطمئ  لاضعن  طسه  السمض  حرف 
الثغظ ضفروا السفطى. ظسأل اهللا أن تضعن صرغئا وبأغثغظا، 
ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِبِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا  َّ فَُّها ا

َ
الطعط آطغظ ﴿يَا ك

 ﴾َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ غعم البقباء المعاشص ٢٠١٨/٢/١٣، لصاًء تعارًغا تعل طتاولئ 
أطرغضا تخفغئ صدغئ شطسطغظ طظ خقل تةجئاعا إلى ططفات. ظاصح شغعا الثضاعر إبراعغط الصخراوي طع الططئئ 
التدعر أعّط المطفات الاغ تسسى طظ خقلعا أطرغضا لاخفغئ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ، وسطى رأس تطك 
المطفات، ططش الصثس، والقجؤغظ، والمساعذظات والتثود، ضما تتثث سظ خفصئ الصرن، ُطتثًرا طظ تطك المحارغع 
والخفصات واسائرعا تغاضئ لمآاطرات طظ ِصَئض أطرغضا والشرب سطى افرض المئارضئ شطسطغظ. وأّضث الثضاعر الصخراوي 
خقل الطصاء سطى أعمغئ العسغ السغاجغ سطى طآاطرات الشرب وجغاجات (المةامع الثولغ)، وذلك طظ أجض الّاخثي 
لاطك المآاطرات والسغاجات التاصثة الاغ ق ترغث خغرا بفطسطغظ وق بأعطعا. ضما أّضث سطى أّن تض صدغئ شطسطغظ 
الةثري عع تترغرعا طظ المتاطغظ وذلك طظ خقل تترغك جغعش المسطمغظ. واجائسث المتاضر طصثرة الشرب وسطى 

رأجه أطرغضا تخفغئ صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ، وذلك بسئإ ارتئاذعا بأطئ اإلجقم وبسصغثتعا اإلجقطغئ.

كتلة الوعي في جامعة بوليتكنك فلسطين
تنظم لقاًء حوارًيا حول محاولة أمريكا تصفية قضية فلسطين

الثولغ. إذًا شعغ تحسض المترصئ لطئسطاء والفصراء طظ 
الظاس، لاصدغ سطغعط، تال ضعظعا تظاتر جغاجغاًّ.

ذاسئ  شغ  الضاطض  بالثخعل  التضعطئ  طسارسئ  إن 
الةظغه  تسعغط  شغ  والئثء  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
السعداظغ، دون الظزر إلى سعاصإ عثه السغاجئ، لعع 
طصاطاعا السزغمئ، شاقظخغاع الاام لروحائ الخظثوق؛ 

باسعغط الةظغه، ورشع طا غسمى بالثسط غسظغ اآلتغ:
الئسطاء  وجتص  المسئعصئ،  غغر  الشقء  تالئ   /١
تاجاتعط  تعشغر  سظ  الظاس  سةج  غسظغ  طا  والفصراء، 
أتسإ  وق  وطسضظ،  وططئج  طأضض  طظ  افجاجغئ؛ 
أن تضعطئ تماطك الصثرة سطى اقجامرار ذالما ضاظئ 

تتارب الظاس شغ تاجاتعط افجاجغئ.
اظسثام  طع  المتطغئ،  السمطئ  صغمئ  تراجع  اجامرار   /٢
اقتاغاذغ، وضسش الخادرات، وتفاصط افزطئ المالغئ 

واقصاخادغئ.
افجاظإ،  لطمسابمرغظ  بالضاطض  الئقد  رعظ   /٣
والحرضات السابرة لطصعطغئ، وطظعا الحرضات افطرغضغئ 
بالطئع، الاغ غسغض لسابعا لبروات الئقد، وعثه جرغمئ 

أخرى تداف إلى جطسطئ جرائط عثه التضعطئ.
الحرضات  وضغض   - الثولغ  الظصث  خظثوق  ظةاح   /٤
الئقد،  اصاخاد  عغضطئ  شغ   - الضئرى  الرأجمالغئ 
المجغث  غسظغ  الئقد،  بروات  ظعإ  سطغعط  لغسعض 
والسئاد،  الئقد  أشصرت  الاغ  الربعغئ،  الصروض  طظ 
وطتصئ برواتعا طتصًا، بسث أن وخض الثغظ الثارجغ 
طظ   ٪١١١ غسظغ  دوقر،  ططغار   ٥٢,٤ إلى  لطسعدان 

إجمالغ الظاتب المتطغ شغ ظعاغئ سام ٢٠١٦م.
٥/ تتعل طظ غئصى طظ أعض الئقد طظ جغعش ساذطغظ 
سظ السمض، إلى سئغث شغ حرضات وطجارع المسابمرغظ 
الرأجمالغغظ، تغث لظ غةظغ أعض الئقد، جعى المجغث 

طظ الفصر، وضظك السغح وافطراض وافوبؤئ.
سظثطا  الئحغر،  الرئغج  أن  الشرغئئ  المفارصئ  ولسض 
شغ  برظاطةه  شغ  الاعم،  الطاعر  اإلسقطغ  جأله 
غثغه  بغظ  الثي  الضااب  سظ  افزرق،  الظغض  شدائغئ 
عع  وخطغرًا،  طعمًا  ضاابًا  غصرأ  الئحغر: (إظه  صال  اآلن، 
صرخان  اساراشات  لفطط،  اقصاخادي  "اقغاغال  ضااب 
خئغر  بغرضظج،  جعن  اقصاخادي  لطصرخان  اصاخادي" 
جابص شغ خظثوق الظصث الثولغ، تغث ضحش الضاتإ، 
ضغش غاط اغاغال افطط اصاخادغا، سئر طخغثة الثغعن 
طا  سغظه  وعع  الفاحطئ،  المحارغع  لامعغض  الربعغئ، 
الطثان  الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  الئظك  غمارجه 

ترتمغ التضعطئ شغ أتداظعما بالضطغئ!
إن عآقء التضام إظما غاصربعن بالئقد والسئاد لطشرب 
الضاشر الرأجمالغ، غرجعن رضاه، واجامرارعط شغ ضراجغ 
التضط، لثلك غةإ السمض سطى تشغغرعط شعرًا، وإصاطئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم،  ظزام 
الظئعة تغث التاضط طثطص لثغظه وسصغثته وأطاه، غصعم 
شغعط راسغاً، غعردعط طعاذظ الطاسات والسجة والرشاه، 

 وغتصص طخالتعط، وغثشع سظعط الدرر والئقء

افتث  غعم  المرضجي  السعدان  بظك  أخثر 
أبرزعا  جثغثة،  طالغئ  صرارات  تجطئ  ٢٠١٨/٠٢/٠٤م، 
لطمرة  الاأحغري  الثوقر  جسر  برشع  الصاضغ  الصرار 
 ٣٠ إلى  جظغعًا،   ١٨ طظ  حعر،  طظ  أصض  خقل  الباظغئ 
جظغعًا لطثوقر، وذلك شغ ظطاق غاراوح بغظ ٢٨,٥ إلى 
الباظغ/ ضاظعن  تاى  بأظه  سطمًا  لطثوقر،  جظغعًا   ٣١,٥
 ٨,٥ الاأحغري تعالغ  الثوقر  جسر  ضان  ٢٠١٨م،  غظاغر 
السظئ  شغ  بثأت  صث  التضعطئ  وضاظئ  شصط!  جظغعًا 
المالغئ ٢٠١٨، بجغادة لسسر الثوقر الةمرضغ طظ ٦,٩ 
جظغعًا إلى ١٨ جظغعا، وعغ زغادة تخض إلى أضبر طظ 
الثوقر  جسر  صفج  أن  المئاحرة  بمرتعا  ضاظئ   ،٪٢٠٠
 ٢٢ طظ  حعرغظ  غدعن  شغ  المعازغئ  السعق  شغ 
تحثغث  وذأة  تتئ  جظغعا،   ٤٥ تعالغ  إلى  جظغعًا 
الصئدئ افطظغئ، بمقتصئ تةار السمطئ، وإتضام الئظك 
خقل  طظ  المساعردة  السطع  سطى  صئداه  المرضجي 
بظاء  المسئصئ،  بمعاشصاه  اقجاغراد  سمطغات  ربط 
سطى أن الثوقر المساثثم شغ اقجاغراد عع الثوقر 
الظزام  داخض  الماثاول   - زسمه  تسإ   - الحرسغ 
الثوقر  جثوى  إلضساف  طتاولئ  شغ  المخرشغ، 
المساثثم شغ السعق المعازغئ لثفخ الططإ سطغه، 

تاى غزض السسر المعازي صرغئًا طظ السسر الرجمغ.
المالغئ  السغاجئ  عثه  تصغصئ  عغ  طا  عع،  والسآال 
الماسارسئ، والاغ أبارت تاى دعحئ خئراء اقصاخاد، 
والاغ ضاظئ بمرتعا المئاحرة اظعغار الةظغه السعداظغ، 
غغر  الشقء  طظ  وتالئ  الظاس،  طثخرات  وجرصئ 
طسئعصئ، تطتظ الظاس ذتظًا؟! ولمخطتئ َطْظ ُتدِسش 
الظاس  سطى  وتدّغص  المتطغئ،  السمطئ  شطضغا  التضعطئ 
اجامرار  جراء  المرة  الظاائب  عغ  وطا  طساحعط؟!  شغ 

التضعطئ شغ عثه السغاجئ الاثرغئغئ؟!
٢٠١٧م  افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٤ الثمغج  غعم  شغ 
غادر الثرذعم وشث طظ خظثوق الظصث الثولغ، بسث 
السعداظغ،  اقصاخاد  سظ  السظعي  تصرغره  أخرج  أن 
لقظاساش  ذرغص  خارذئ  خقله،  طظ  صّثم  الثي 
جظعب  اظفخال  بسث  زسمه،  تسإ  اقصاخادي، 
السعدان شغ تمعز/غعلغع ٢٠١١م، وصث أطر الخظثوق، 

تضعطئ السعدان، شغ خارذاه عثه باآلتغ:
سام  طططع  شغ  بالضاطض  الخرف  أجسار  تترغر   /١

٢٠١٨م (تسعغط الةظغه).
٢/ إلشاء دسط الضعرباء والصمح بغظ ساطغ ٢٠١٩- ٢٠٢١.

٢٠١٨م  سام  طظ  بثءا  (اقجاماسغ)  اإلظفاق  زغادة   /٣
شخاسثًا، لاثفغش آقم الاضغش طع اإلخقتات "وعثا 

طظ صئغض ذر الرطاد شغ السغعن".
إن التضعطئ تسسى لاسعغط الةظغه السعداظغ شغ ظض 
وجغاجات  السظضئعت،  شغعا  غظسب  أجظئغ،  ظصث  خجاظئ 
تتارب ضض أحضال اإلظااج وتقتصعا، تاى تةسطه أبرًا بسث 
سغظ، شغ العصئ الثي تسطط شغعا بروات الئقد المععلئ، 
شغ حضض طعاد خام لطمسابمر افجظئغ... بط افظضى طظ 
ذلك أظعا ترعظ اصاخاد الئقد لروحائ خظثوق الظصث 

تسعغط الةظغه.. تضعطئ تمارس اقغاغال
اقصاخادي سطى أعض السعدان غةإ تشغريعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أبع سطغ تاتط جسفر – الثرذعمـ 

بسظعان:  تمطئ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أذطص 
"غا وغض صعم غخماعن" غطئ غعم الةمسئ، وذلك شغ 
غعطعا افول، سمعم المظاذص المتررة شغ جعرغا طظ 
التمطئ  وأوضتئ  حماق،  أصخاعا  إلى  جظعبا،  أصخاعا 
السضعت  خطر  الثظاق"،  "ضاق  بعاحااغ  تعجئ  الاغ 
السضعت  أن  طظ  وتثرت  المرتئطغظ،  الصادة  سطى 
وحمطئ  والاظازل.  الئغع  سظ  خطًرا  تصض  ق  جرغمئ  عع 
إسجاز  طثغظئ  السعري  الحمال  شغ  المطخصات  شسالغئ 
الةغظئ  وبطثة  افتارب  وطثغظئ  الحمالغ  تطإ  برغش 
تطإ  برغش  تسال  وضفر  والستارة  ظاخح  ضفر  وصرغئ 

الشربغ. أطا شغ الةظعب، شحمطئ بطثات الشارغئ الحرصغئ والضرك والسععة، برغش تعران الحرصغ، وطظطصئ 
الةغثور وبطثات ظمر والتارة وسصربا، برغش تعران الشربغ. شغ تغظ غطئ الفسالغئ شغ طتاشزئ إدلإ، طرضج 
المثغظئ، وتةمع طثغمات السقم، وطثغمات الضراطئ، وبطثة ترطاظغظ وصرغئ دغر تسان وأذمئ برغش إدلإ 
السغاق  وشغ  الشربغ.  الحمالغ  إدلإ  برغش  جطصغظ  وطثغظئ  الةظعبغ  إدلإ  برغش  أرغتا  وطثغظئ  الحمالغ، 
سطى  سمض  الشرب  أن  طعصسه،  سطى  الةمسئ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أوضح  ظفسه 
تتعغض البعرة الحسئغئ إلى شخائطغئ غسعض طسعا ربط صادة الفخائض بالثاسط وبالاالغ السغطرة سطى صرار 
البعرة، إلظةاز التض السغاجغ افطرغضغ بعأد البعرة وإسادة الظاس إلى تدظ الظزام المةرم. وأضث أن طا 
وخطئ إلغه البعرة طظ طظجلصات خطغرة، غعجإ ضرب المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ، شالشرب ق غساطغع 
تمرغر أي طثطط خئغث إق طظ خقلعا وصث تاشر سطى الظزام المةرم باعاذآ صادتعا، شدًق سظ جطعضغاتعا 
دورعط  سظ  والاثطغ  الاراجع  إلى  ودشسعط  العاصع  تشغغر  طظ  الغأس  إلى  الظاس  تثشع  الاغ  الصثرة  افطظغئ 
البعري، بسث أن تتعل المةاعثون المثطخعن إلى أداة بغث الصادة المرتئطغظ غدتغ وغرصع بعط تظازقت 
الفخغض، وشص جثار غتعل بغظعط وبغظ الاشغغر، تاشر المرصسعن سطغه بجسط خغاظئ البعرة والظغض طظ الةعاد. 
المثطخغظ  المةاعثغظ  وإحسار  السطظ،  شغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  عثه  ضرب  عغ  الاشغغر  خطعات  أولى  إن 
وشغ  بعرتعط  سظ  غرباء  أضتعا  وطظضراتعط  ارتئاذعط  سظ  وجضعتعط  لصادتعط  السمغاء  بطاساعط  بأظعط 
خظثق آخر؛ وعع طا جغمعث إلسادتعط إلى أطاعط وخطص افجعاء الاغ تعغأ تمرد المثطخغظ سطى صادتعط 
والاتاصعط برضإ الةماسئ المثطخئ الاغ تظازرعا افطئ بفارغ الخئر بسث غأجعا طظ ضض الفخائض الصائمئ.

حزب التحرير في والية سوريا
ينظم حملة "يا ويل قوم يصمتون"



افربساء ٥ طظ جمادى اآلخرة ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ٢١ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٧٠

أتث  الرجعب  جئرغض  خرج  طدئ،  جئٍّ  جظعات  صئض 
أزقم السططئ لغصعل سطى صظاة تابسئ لضغان اقتاقل 
قبسات  وق  طتةئات  خئاغاظا  غحعشعا  أتسظ  "طغظ 
بساذغر  تتئ  تسغح  الاغ  شالسططئ  حــعرتــات"!! 
اقتاقل، ووجثت لتفر أطظ المتاض وتماغاه ضما 
أن  شطسطغظ  أعض  طظ  ترغث  سئاس،  رئغسعا  ح  خرَّ
وغضعظعا  افطظغ،  الاظسغص  لسصغثة  تراجًا  غخئتعا 
تارك  لط  شعغ  واقظتقل.  الرذغطئ  لمفاعغط  دساًة 
إق  صدغاعا  وتصجغط  بفطسطغظ  لطافرغط  ذرغصًا 
جطضاه، ضما لط تارك بشرة تتفر سطى أعض شطسطغظ 
وشاتاعا  إق  أسراضعط  وتخعن  دغظعط  المسطمغظ 

سطى ُوجسعا واجاعثت فجض تثطغرعا.
بض  ــعب،  ــرج ال طصعلئ  شطسطغظ  أعــض  غــظــَج  لــط 
جططاه  وختغفئ  ختغفاه  شغ  الاارغت  جغثطثعا 
لط  ضما  أبثغًا.  سارًا  لعط  افطئ  وجاتفزعا  السعداء، 
تظج السططئ وظغفاعا شغ تثطغر المظزعطئ الثطصغئ 
خقل  الاربغئ  وزارة  عغ  شعا  افجغال.  سظث  والبصاشغئ 
القطظعةغئ  افظحطئ  سئر  تسسى  افخغرة  السظعات 
أوجاط  شغ  والفةعر  والشظاء  الرصص  بصاشئ  لظحر 
الططئئ، تعثم تغاءعط وتمست صدغئ شطسطغظ شغ 
افولى،  والططصئ  الاترغر  حسارات  شئثل  أذعاظعط. 
جغخئح حسار افجغال إن جاروا خطش السططئ ق صثر 
اهللا: الاترغر بالثبضئ الحسئغئ!! ولغج سةغئًا أن ظرى 
غرصخعن  الماتثة  افطط  بقط  شغ  السططئ  طمبطغ 

وغثبضعن إلبئات تص أعض شطسطغظ شغ أرضعط!
شغ  المسطمات  طظ  الرجعب  غرغث  الاغ  الحعرتات 
ألئساعا  غععد،  إسةاب  لظغض  ارتــثاءعــا  شطسطغظ 
لطفاغات  الرغاضئ  لفرق  الرغاضئ  وزارة  سئر  السططئ 
طئارغات  شغ  الثارج  شغ  شطسطغظ"  "تمبض  الاغ 
أطاطعط  تاسرى  رجــال،  شغعا  الفرَق  غثرب  ظسائغئ 
وحرغساه،  اهللا  بثغظ  التائط  سرض  ضاربغظ  بظاتظا 
ودون أي بصغئ باصغئ طظ تغاء أو خةض. ضما ُتطئج 
المثارس  شغ  لطفاغات  المطرز  والفساان  الئظطال 
ضغعم  (العذظغئ)  المظاجئات  شغ  وغرصخظ  لغثبضظ 
افرض وذضرى اقظافاضئ ووسث بطفعر... شغ طعازل 
غظثى لعا جئغظ افترار. شفغ أي أطئ غخئح اقخاقط 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، الثمغج، ٢٩ جمادى افولى 
"باخرف":  شغه  جاء  خئرا  ٢٠١٨/٢/١٥م)  ١٤٣٩عـ، 
افبغخ  الئغئ  طساحاري  ضئغر  روس،  دغظغج  "دسا 
واحظطظ  رغشان  روظالث  افجئص  الرئغج  سعث  شغ 
بظ  طتمث  السسعدي  السعث  ولغ  "بعرة"  طساظثة  إلى 
بمخطفى  حئعا  أضبر  جطمان  ابظ  أن  طحغرا  جطمان، 
ضمال. ووخش عثا الثئغر الثي ضان له دور شغ خظاسئ 
بظ  طتمث  السسعدي  السعث  ولغ  بقده،  شغ  الصرار 
"الصعة  أخئح  بأظه  ساطا   ٣٢ السمر  طظ  الئالس  جطمان 
أن  إلى  روس  ولفئ  الممطضئ".  شغ  لطاشغغر  المترضئ 
السسعدي  المةامع  تتعغض  "شغ  جطمان  ابظ  جععد 
ترصى إلى بعرة تئثأ طظ افسطى"، راشدا طصارظاه بحاه 

إغران "الثي اساصث أن بإطضاظه أن ُغدفغ الطابع الشربغ سطى بقده طظ دون تتثغث جثورعا اقجاماسغئ 
والثغظغئ، طفدق تحئغعه بمآجج ترضغا التثغبئ طخطفى ضمال. وذالإ روس أن تظاعج الفرخئ وتضعن 

خادصئ طع ولغ السعث السسعدي، فن واحظطظ لعا "طخطتئ ضئغرة شغ ظةاح افطغر طتمث بظ جطمان".
: إن دغظغج روس غحّئه ولغ سعث طمطضئ آل جسعد طتمث بظ جطمان بمخطفى ضمال، طرتضإ 
أضئر جرغمئ بتص افطئ اإلجقطغئ، تغث إظه شرط سصث افطئ وضغع وتثتعا وجئإ صعتعا، وتارب دغظعا 
باآطره طع جغثته برغطاظغا شغ عثم الثقشئ السبماظغئ، شثغظغج روس عثا صث أخاب شغ وخفه؛ ذلك 
أن ضطغعما - ابظ جطمان وطخطفى ضمال - سمغقن لطشرب وسثوان أحران لقجقم والمسطمغظ، ولضظ 
دغظغج روس أخطأ شغ أطر جععري وعع أن الثقشئ السبماظغئ صئض أن غعثطعا طخطفى ضمال ضاظئ 
جسعد  آل  طمطضئ  أطا  بغداعط،  وغتمغ  سظعط  غثود  الثي  العاصغ  ودرسعط  والمسطمغظ  اإلجقم  تخظ 

شعغ طظث ظحأتعا وضر لطاآطر طع الثول اقجاسمارغئ سطى افطئ اإلجقطغئ، شحاان بغظ البرى والبرغا.

التضعطئ الئعرطغئ بدمان جقطئ طعاذظغ الروعغظةا 
السائثغظ ق غمضظ أن ُغآخث سطى طتمض الةث".

إن طسؤعلغئ اقظاخار بالصعة لطمسطمغظ المسادسفغظ 
إخعاظعط  طظ  افصربغظ  ساتص  سطى  تصع  الروعغظةا  شغ 
سطى  صادرة  الثولاغظ  وضطاا  وباضساان،  بظشقدش  شغ 
المةامع  اساراف  ولعق  سظعط،  الزطط  ورشع  ظخرتعط 
الثولغ المةرم بمغاظمار ضثولئ لما اجاتصئ أن تضعن 
تاى طتمغئ أو طصاذسئ شغ دولئ، لثلك شإن بظشقدش 
أن  تساطغع  طسطط  ططغعن  طائاغ  ظتع  غصطظعا  الاغ 
بسخ  أو  غعم  شغ  وتضعطاه  طغاظمار  جغح  تستص 
غسضظعا  الاغ  لئاضساان  بالظسئئ  افطر  وضثلك  غعم، 
ظتع طائاغ ططغعن طسطط وغسّث جغحعا جادس أصعى 
جغح شغ السالط، شإظعا تساطغع أن تطعر بعرطا طظ 
ولطمفارصئ  ظعار،  طظ  بسٍخ  شغ  العبظغغظ  الئعذغغظ 
تسّث دولئ بظشقدش طظ الثول افولى سالمًغا طساعمًئ 
شغ صعات تفر السقم الثولغ الاابسئ لفطط الماتثة 
(الصئسات الجرق) وباضساان ضثلك بالثرجئ الباظغئ، شضطاا 
الثولاغظ ترجض صعاتعما فشرغصغا وغغرعا طظ دول السالط 
الئسغثة جًثا سظعا، ولضظعا ق تصعم بعاجئعا تةاه إخعاظعا 
طظ ذوي الصربى، وعط سطى طرطى تةر طظعا! ضض ذلك 
بسئإ خغاظئ الصغادة السغاجغئ والسسضرغئ الاابسئ لطثول 
اقجاسمارغئ الاغ تتافغ بمآجغ المسطمغظ أغظما ضاظعا!

الضفر  دول  أن  سطى  غعم  بسث  غعًطا  افتــثاث  تحعث 
التصغرة جازض تظال طظ المسطمغظ وتظعح لتعطعط 
ضما غظعح الثئإ الشظط ذالما لغج لطمسطمغظ راعٍ 
ــاُم  َم اإلِْ ا  َ «ِإنَّ َصاَل:    الظَِّئّغِ  َسْظ  ترطاتعط؛  سظ  غثود 
ِِه» ختغح طسطط، لثلك  ََّقى  ْ َوَراِئــِه َوُ ُجٌَّة َُقاَتُل ِم
تاى غفغ المسطمعن - الصرغإ طظعط والئسغث - بعاجإ 
ظخرة إخعاظعط المسادسفغظ شغ بعرطا، شإن سطغعط 
تظخغإ وطئاغسئ اإلطام الثي غصعد جغعش المسطمغظ 
شغسغث طسطمغ بعرطا أعض بغئ تطك الثغار وأجغادعا، 
ضما ضاظعا إبان تضط المسطمغظ لحئه الصارة العظثغئ 
وطظعا بعرطا، وغصاص طمظ ظطط المسطمغظ وأخرجعط 
طظ دغارعط، شغسظ شغعط جظئ رجعل اهللا  شغ بظغ 
ِ الَِّذيَن ُفَقاتِلُونَُكْم َوَال  صرغزئ، ﴿َوَقاتِلُوا فِي َسبِيِل اّبَ
َحْيُث  وَاْقُتلُوُهْم    الُْمْعَتِديَن  يُِحّبُ  َال   َ اّبَ إِّنَ  َيْعَتُدوا 
َشّدُ 

َ
ْخرَُجوُكْم وَالِْفْتَنُة أ

َ
ْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث أ

َ
ثَِقْفُتُموُهْم وَأ

ِمَن الَْقْتِل﴾، ﴿َوَقاتِلُوُهْم َحّتَى َال تَُكوَن فِْتَنٌة َويَُكوَن 
 ﴾الِِميَن ِ َفإِِن اْغَتَهْوا َفَال ُعْدوَاَن إِّالَ َعلَى الّظَ َ يُن ِبّ الّدِ

طأجاة الروعغظةا طسامرة 
وتعصغع تضعطئ طغاظمار سطى اتفاق "إسادة القجؤني" 

طا عع إق تغطئ

طظث بثأت طأجاة الروعغظةا والسالط ضطه - وطظه السالط 
اإلجقطغ - غافرج دون أن غترك جاضًظا، شغ طحعث 
السرصغ  الاطعغر  جرغمئ  سطى  السالط  تعاذآ  غآضث 
التائط  سرض  ضربئ  الاغ  الروعظةغا  لطمسطمغظ 
بةمغع الصغط وافسراف اإلظساظغئ، وغحعث سطى تصغصئ 
تراطإ  أطرغضا  تصعده  الثي  المةرم  الثولغ  المعصش 
وأوروبا السةعز، والثول الضئرى شغ آجغا وسطى رأجعا 
الخغظ والعظث، الطاان ساوظاا شغ صاض المسطمغظ شغ 
بعرطا، وق ُغساعةظ ذلك سطغعما، شالخغظ طبًق تصعم 
ترضساان  شغ  المسطمغظ  ضث  ظفسعا  بالممارجات 
الحرصغئ طظث بدع جظغظ طع جضعت ُططِئص طظ صئض 
أردوغان ترضغا، سطى الرغط طظ أن جاضظغ ذلك اإلصطغط 
المتاض طظ صئض الخغظ عط طظ السرق الارضغ، والعظث 
أغًدا طارجئ إجراطعا وسظخرغاعا سطى المسطمغظ شغ 
تضعطئ  سظ  إجراًطا  والعظث  الخغظ  تصّض  شطط  ضحمغر، 

بعرطا، وضتاغاعما طأجاتعط ضمأجاة الروعغظةا.
شغ  اتفاًصا  وطغاظمار  بظشقدش  تعصغع  طظ  الرغط  سطى 
سمطغئ  لئثء  الماضغ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظ   ٢٣
إسادة بسخ القجؤغظ - الئالس سثدعط ظتع ططغعن - 
الثغظ شّروا طظ طغاظمار شغ افحعر افربسئ الماضغئ، 
شإن وضالئ "أجعحغاث برس" صث ذضرت الثمغج أن 
طمظعب"  ضـ"جقح  الاةعغع  تساثثم  طغاظمار  تضعطئ 
القجؤعن  غفضر  ق  تاى  الروعغظةا،  طسطمغ  ضث 
دغارعط،  إلــى  بالسعدة  الةعار  دول  إلــى  الــفــارون 
شغسرشعا أن الةعع والاظضغض جغضعن شغ اظازارعط إن 
عط سادوا، وصالئ العضالئ إظه "بغظما ق تسمح تضعطئ 
وقغئ  شغ  افوضــاع  باشطغئ  لطختفغغظ  طغاظمار 
أراضان الاغ غحعث شغعا طسطمع الروعغظةا اضطعاًدا 
واجًسا، شإظعا صث قتزئ طظ خقل ظتع سحر طصابقت 
سقطات الئآس والةعع وجعء الاشثغئ سطى القجؤغظ 
والاظضغض  الةعع  إلى  إضاشئ  بظشقدش".  إلى  الفارغظ 
شصث سمثت تضعطئ بعرطا وجغحعا إلى إتراق بغعت 
الروعغظةا، تاى غثرك القجؤعن أغًدا أن ق دار لعط 
غسعدون إلغعا، شغ عثا السغاق صالئ طظزمئ تصعق 
افصمار  خعر  "إن  الماتثة:  لفطط  الاابسئ  اإلظسان 
الترائص  احاسال  سقطات  أظعرت  الاغ  الخظاسغئ 
أن  سطى  دلغًق  ضاظئ  صرغئ   ٤٠ شغ  المئاظغ  وتثطغر 

الروعغظةا لظ غساطغسعا بسث السعدة بأطان".
وعضثا، لط تضظ اقتفاصغئ الاغ ُوصِّسئ بغظ بظشقدش 
وتضعطئ جع تحغ التاخطئ سطى جائجة ظعبض "لطسقم"! 
السالط  وحسعب  السالمغ،  السام  ــرأي  ال لاعثئئ  إق 
اإلجقطغ، وق أصعل افظزمئ السالمغئ أو الثول الصائمئ 
شغ السالط اإلجقطغ، شعغ جمغسعا حععد زور سطى تطك 
اقتفاصغئ، وتسطط أظعا لظ تظّفث سطى افرض، وصث حعث 
بثلك طثغر طظزمئ تصعق اإلظسان السالمغئ شغ آجغا 
(براد آداطج)، تغث صال: "إن تثطغر الةغح الئعرطغ لصرى 
الروعغظةا خقل أغام طظ تعصغع اتفاق إسادة القجؤغظ 
ضان  آطظئ  بسعدة  العسث  أن  سطى  غثل  بظشقدش  طع 
طةرد تغطئ لطسقصات الساطئ"، وأضاف: "إن خعر افصمار 
الخظاسغئ أظعرت طا غظفغه الةغح الئعرطغ، أظعرت 
أن صرى الروعغظةا ق تجال تاسرض لطاثطغر، وأن تسعث 

صغط الرأجمالغئ تعدي بالصغط اإلظساظغئ

الةماسغ  الصاض  ععس  طسطسض  شغ  تطصئ  آخر 
بإذقق الظار سحعائغًا شغ حعارع وأجعاق وطثارس 
وجاطسات وضظائج أطرغضا، ضاظئ تطك التادبئ الاغ 
أودت بتغاة جئسئ سحر حثخًا شغ طثرجٍئ باظعغئ 
شغ طثغظئ بارضقظث بعقغئ شطعرغثا، لظ تضعن صطسًا 
لظ  ضما  الثطعي،  المسطسض  لثلك  افخغرة  التطصئ 
غضعن بطض تطك التطصئ الثطعغئ الحاب ذو الاسسئ 
الصاض  ببصاشئ  المععوجغظ  آخر  سمره  طظ  سحر 
باطك  سصعلعط  اطافت  طمظ  شضبغرون  الةماسغ، 
وعط  جقتعط  زظاد  غاتسسعن  الصاتطئ  البصاشئ 

غئتبعن سظ جاتات جرائمعط واخاغار ضتاغاعط.
طا إن تصع جرغمئ طظ عثا الظعع شغ أطرغضا، وطا أضبرعا، 
والمظزمات  السغاجغغظ  وبسخ  اإلسقم  غئثأ  تاى 
المحاشطئ بتصعق اإلظسان، بالتثغث سظ اظاحار السقح 
وتمطه،  سطغه  التخعل  وجععلئ  الظاس  أغثي  بغظ 

والمطالئئ باصظغظ ذلك والتثِّ طظه لسقج الزاعرة.
إلغه،  غثعئعن  طا  ختئ  سطى  أولؤك  غئرعظ  وتاى 
الصاض  تعادث  جرد  طّرٍة  بسث  طّرًة  غسغثون  شإظعط 
السحعائغ وسثد ضتاغاه وأسمارعط وطضاظه وتارغثه، 

طع ربط ضض ذلك بمعضعع اظاحار افجطتئ.
لضظ خارج أطرغضا، شإن تعادث الصاض تطك شغ أطرغضا 
ضاظئ  الاغ  افرض،  حسعب  طظ  الضبغر  جراح  تظضُأ 
الثي  الصاض  ععس  بصاشئ  لظفج  ضتغئ  زالئ  ق  أو 
الثارجغئ  جغاجاتعا  وخاظسع  أطرغضا  تضام  طارجه 
بض  اآلقف  طؤات  ضطفاعا  والاغ  الحسعب  تطك  ضث 
والمحردغظ؛  والمرضى  والةرتى  الدتاغا  طقغغظ 
الفطئغظ  وتطك  ضتاغاعا  سظ  تاتثث  شغاظام  شعثه 
والخعطال  وأششاظساان  والسراق  وبظما  وظغضاراغعا 

والسطفادور وووو وصائمئ جرائط أطرغضا تطعل.
لضظ صطًئ صطغطئ تتاول أن تةث الرابط بغظ الةرائط 
داخض  بالصاض  المععوجعن  افشراد  غرتضئعا  الاغ 
وتحغئ  افضبر  الةرائط  تطك  طع  وغغرعا،  أطرغضا 
وافضبر دطعغئ وافضبر ضتاغا الاغ غرتضئعا التضام 
والساجئ وخّظاع الصرار الشربغعن ساطئ وافطرغضغعن 

خاخئ خارج بقدعط.
ق غةث عآقء أغئ خسعبئ شغ اإلحارة إلى صغط الشرب 
طظ  واقجاسمارغئ  السظخرغئ  وظزرته  الرأجمالغ 
جعئ وصغط الفردغئ والامغغج السظخري واقجاسقء بض 

وافطراض الظفسغئ المظئبصئ سظ تطك الصغط، سطى أظعا 
الرابط بغظ جرائط افشراد وجرائط التضام والثول.

خاخئ  وافطرغضغ  ساطئ  الرأجمالغ  الشرب  برع  لصث 
شغ اخاقق وخطص الثرائع لائرغر جرائمه ضث حسعب 
الاثطغط  جعاز  رئغج  ظغاح  بعل  شغصعل  افرض، 
أطرغضا  "تماطك   ١٩٥٠ سام  افطرغضغئ  الثارجغئ  شغ 
َد  ظتثِّ أن  الدروري  طظ  جغضعن  لعثا  ضعظّغئ،  صعًة 
لظا سثّوًا ضعظغًا، وسطغظا أن ظدفغ سطى عثا السثو ضض 
خفات الحغطان، بتغث غخئح ضض تثخٍض أو سثواٍن 
رًا طسئصًا، وضأظه سمٌض دشاسٌغ تةاه خطٍر  فطرغضا طَئرَّ
طظ  الغعم  ظحاعثه  طا  وعثا  ضطعا"،  افرض  غحمض 

اتثاذ اإلجقم ضسثوٍّ وحغطظاه لائرغر تربه.
الظفسغئ  الرأجمالغئ  صغط  شإن  أطرغضا،  داخض  شغ  أطا 
أوجثت  صث  اقجاسقئغئ،  السظخرغئ  والظزرة  الحرعئ، 
شغ المةامع افطرغضغ جططئ جثغثة شعق السططات 
المسروشئ، أق وعغ جططئ الماشغات السظخرغئ، وطتارشغ 
اإلجرام والاغ عغ اطاثاد لطةماسات السظخرغئ الداربئ 
ضئار  غثثطعن  الثغظ  افطرغضغ،  الاارغت  سمص  شغ 

السغاجغغظ والرأجمالغغظ، إن لط غضعظعا طظعط.
غعاجه  الثي  الضئغر  والاتثي  افعط  السآال  لضظ 
الةرائط  لاطك  تثٌّ  غعضُع  ضغش  عع  الغعم،  اإلظساظغئ 
بأطظه  وتسخُش  دطه  وتسفك  اإلظسان  تطال  الاغ 

طظ ضض الةعاظإ؟؟؟
الرأجمالغ  الفضر  ذئغسئ  شغ  تضمظ  المحضطئ  إن 
الرأجمالغئ  الثول  عغمظئ  وشغ  جعئ  طظ  وصغمه 
سطى السالط طظ جعئ أخرى، وعظا غضمظ السقج، أي 
بإغةاد بثغض تداري جثغث، تسطع شغه الصغط الروتغئ 
والمسظعغئ وافخقصغئ واإلظساظغئ سطى الصغط المادغئ 
دون أن تطشغعا، وتاعلى صغادة الئحرغئ دولٌئ أخرى 
وأطٌئ أخرى تامبُض شغعا تطك الصغط الرشغسئ، وتاعلى 
سمطغئ  والئحرغئ،  الفضرغئ  وصغادتعا  التدارة  تطك 
إظصاذ اإلظسان طظ برابظ التدارة الرأجمالغئ الصاتطئ، 
شاأخثه إلى برِّ افطان والطمأظغظئ، ولغج غغُر اإلجقم 
طآعًق لطصغام بعثه المعمئ السزغمئ، ﴿َوَطا َأْرَجْطَظاَك 
غسعد  بأن  طحروط  عثا  لضظ  لِّْطَساَلِمغَظ﴾.  َرْتَمًئ  ِإقَّ 
اإلجقم والمسطمعن لصغادة الئحرغئ الغعم ضما ضان 

 بافطج، وعع ضائظ إن حاء اهللا سما صرغإ
*سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا
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ال فرق بين مصطفى كمال وابن سلمان 
إال في الجهة التي خانا األمة لحسابها

الفطسطغظغئ:  السططئ 
تترغر افرض بالرصص واملعال الحسئغ!

أرخص  سظث  اقتاقل إق  ذرغصًا لطاترر طظ  والرصص 
جططئ شغ الاارغت؟!

سئر  بعا  تصعم  الاغ  الظحاذات  لعثه  السططئ  تروج 
والحئاب  الرغاضئ  ووزارة  والاسطغط  الاربغئ  وزارة 
أظعا  سطى  المتطغئ  اإلسقم  وجائض  وسئر  وغغرعما، 
بأجطعب  السطمغ،  لطضفاح  ووجائض  ظدالغئ،  خطعات 
طحارضئ  إظَّــه  شغه  غصال  طا  أصض  طضحعف،  رخغص 
المآطظغظ،  شغ  إلحاساعا  وتإٌّ  الفاتحئ،  ظحر  شغ 
"بثأ  اإلخئاري:  اهللا  رام  طعصع  ظصطه  الثي  الثئر  طبض 
الةمسئ،  الغعم  خئاح  لطعاسثات،  الظسعي  طظاثئظا 
الئغرة،  بمثغظئ  أجسث  طاجث  ططسإ  سطى  اجاسثاداته 
 ١٥ تتئ  آجغا  غرب  بطعلئ  شغ  لطمحارضئ  تتدغرا 
"ظزمئ  الاالغ:  الثئر  طسا  وضالئ  ظصطئ  ضما  ساطًا". 
المرضجغئ  المسابصئ  السالغ  والاسطغط  الاربغئ  وزارة 
والثظغا  السطغا  افجاجغئ  لطمرتطئ  الرغاضغئ  لطسروض 
لقظاث، بمحارضئ طثغرغات الاربغئ والاسطغط السالغ. 
سظ  (رجال)  طمبطغظ  بتدعر  الفسالغات  تمئ  تغث 
أن  وذضر  السقصئ.  ذات  والطةان  الاربغئ  طثغرغات 
العزارة تعلغ اعاماطًا ضئغرًا باظزغط شسالغات رغاضغئ 
تظحغطغئ لطططئئ، وتسجغج بصاشاعط شغ عثا المةال، 
لثغعط  الئثظغئ  الطغاصئ  طساعى  رشع  شغ  غسعط  بما 

وغئظغ حثخغاتعط". طظصعل باخرف
عضثا ترسى السططئ حآون أعض شطسطغظ؛ بالترص 
الفاغات  لغاصئ  لماابسئ  (رجــال)  طثربغظ  وجعد  سطى 
وتسجغج بصاشاعظ شغ المةال الرغاضغ والفظغ، ضاربئ 
سرض التائط بمحاسر أعض شطسطغظ وغغرتعط سطى 
شغ  السغر  تشث  ِغغِّعا،  شغ  جائرة  وبظاتعط،  أسراضعط 

خثطئ الشرب وطحارغسه سطى ضاشئ افخسثة.
السططئ  وجــعد  سطى  شطسطغظ  أعض  غسضئ  شعض 
الزطط  ظــثوب  إن  الماضررة؟!  وطظضراتعا  المظَضر 

تاحئث بئغعت طظ خمئ وحارك!
ِ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكْم  ِيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِبَّ َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

َوَقلْبِِه  الَْمْرءِ  َننْيَ  حَيُوُل   َ ابَّ نَّ 
َ
أ َواْعلَُموا  حُيْيِيُكْم  لَِما 

ِيَن  َّ ا تُِصينَبَّ  الَّ  فِْتَنًة  َوايَُّقوا    وَن  حُتْرَشُ ِْه  َ ِ إ نَُّه 
َ
وَك

الِْعَقاِب﴾  َشِديُد   َ ابَّ نَّ 
َ
أ َواْعلَُموا  ًة  َخاصَّ ِمنُكْم  َظلَُموا 

 [افظفال: ٢٤-٢٥]
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