
الةمسئ  غعم  خئاح  غععد  ضغان  شغ  طخادر  أسطظئ 
الماضغ، اجاحعاد طظفث سمطغئ تض أبغإ، الحاب رسث 
خقل  جظغظ،  طثغط  طظ  ساطا   ٢٩ تازم  زغثان  شاتغ 
احائاك طع صعات خاخئ طظ الضغان المست شغ غاشا. 

إن سمطغئ رسث رتمه اهللا صث أضثت افطعر الاالغئ:
بغئ  طظ  أوعظ  وأظه  غععد،  ضغان  عحاحئ  أوقً: 
السظضئعت، شئطض واتث طظ أبطال افطئ بسقح خفغش 
شعضى  تالئ  شغ  وغعصسه  أرضاظه  غعج  أن  اجاطاع 
عساغرغئ، شضغش لع واجه عثا الضغان المست جغحاً طظ 

جغعش افطئ؟!
اغاخابه  أن  ظآضث  غععد  ضغان  عحاحئ  أطام  باظغاً: 
ولفرض  والسقم  الخقة  سطغه  اهللا  رجعل  لمسرى 
المئارضئ لط غضظ لغضعن وغسامر تاى عثه الطتزئ لعق 
خغاظئ تضام المسطمغظ ق جغما دول الةعار الاغ تسعر 
لاترغر  الاترك  وبغظ  افطئ  بغظ  وتتعل  تماغاه  سطى 
حثاذ  طظ  لتفظئ  شضغش  وإق  طظعا،  وصطسه  شطسطغظ 
اآلشاق الةئظاء، أحث الظاس ترخا سطى تغاة أن غئصعا 
طتاطغظ لمسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وعط غسغحعن وجط 
صرابئ ططغاري طسطط غالئغاعط طظ افبطال الحةسان، 

الثغظ غاعصعن لصاال غععد وتطعغر شطسطغظ طظعط؟!
بالباً: إن ضطمات والث الحعغث الطغئئ، الاغ دسا شغعا 
إلى تمض راغئ الُسصاب، راغئ رجعل اهللا، راغئ ق إله إق 
اهللا طتمث رجعل اهللا، ودسعته إلى السمض لظخرة الثغظ 
والثشاع سظ المصثجات، تسئر سظ أعض افرض المئارضئ 
وتئرق رجالئ فختاب الظغاحغظ والرتإ السسضرغئ شغ 
جغعش افطئ لطاترك لظخرة شطسطغظ وتترغر طسرى 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، ودخعل المسةث افصخى المئارك ضما دخطه 
المسطمعن أول طرة، ولغسةثوا طع والث الحعغث رسث 
جةعد الحضر جعغئ، شفغ ذلك الفعز شغ الثظغا والفقح 
حعر  الفدغض  الحعر  عثا  شغ  جغما  ق  اآلخرة،  شغ 

المسارك الفاخطئ، حعر اقظاخارات والفاعتات.
أعض  وإن  لطثغر،  طظئع  اإلجقطغئ  افطئ  إن  رابسًا: 
اجاطاسعا  بما  طصثجاتعط  سظ  غثودون  شطسطغظ 
طظ خفغش السقح والعاجإ سطى جغعش افطئ الاترك 

الساجض لظخرتعط.
خاطسًا: إن ضض اقتفاصغات اقجاسقطغئ الاغ سصثتعا 
والاغ  غععد،  ضغان  طع  السربغئ  وافظزمئ  السططئ 
تشغر  ولظ  لط  المئارضئ،  افرض  اغاخاب  سطى  أصرته 
وجائصى  افطئ،  ولثى  شطسطغظ  أعض  لثى  حغؤا 
بضض  ظعرعا،  إلى  بترعا  طظ  شطسطغظ  ضض  شطسطغظ 
حئر شغعا أرضًا إجقطغئ غاططع المسطمعن لاترغرعا 
بغظ  وق  وسسصقن  وغاشا  وتغفا  الصثس  بغظ  شرق  ق 
غجة  صطاع  بغظ  وق  وخفث  والرططئ  والطث  اهللا  رام 

والظاخرة وأم الفتط وباظغاس...
الئطعلغئ  لطسمطغئ  السططئ  رئغج  إداظئ  إن  جادجاً: 
شارة  العثوء  لاأطغظ  تسسى  جططاه  أن  وتخرغته 
افسغاد بما شغعا أسغاد الغععد، غآضث تةط الععة بغظ 
إلغه  وخطئ  طا  وطثى  السططئ،  وعثه  شطسطغظ  أعض 
السططئ طظ اقظئطاح وخثطئ أطظ اقتاقل وأن دورعا 

بات طتخعرا شغ ضعظعا ذراسا أطظغا لضغان غععد.
جابسًا: إن صدغئ افرض المئارضئ شطسطغظ ق تض لعا 
جعى تترغرعا ضاططئ، واصاقع ضغان غععد طظعا طظ 
جثوره، وعع التض الحرسغ العتغث الثي غعجإ سطى 
التعادث  عثه  وإن  لاتصغصه،  الاترك  افطئ  جغعش 
ضض  تترغر  بمصثورعا  أن  افطئ  لةغعش  رجالئ  تعجه 
شطسطغظ شغ بدع جاسات إن عغ أخطخئ هللا وتجطئ 

أطرعا وتعضطئ سطى ربعا.
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- خراع افجظتئ السالمغئ..

   وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!! (التطصئ افولى) ...٤
- الظصعد العرصغئ طظ وجغطئ لائادل الةععد وافطعال
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الاغ  الاحزغ  تالئ  لمطمئ  إلى  عادي  إسقن  غعثف 
تحعثعا حرسغاه المعارئئ شغ المتاشزات الةظعبغئ، 
طظ خقل تسمغئ رئغج المةطج اقظاصالغ سغثروس 
سغظه  الثي  الرئاجغ  المةطج  سدعغئ  شغ  الجبغثي 
وصش  إلى  المئطظئ  عادي  ودسعة  عادي،  ربه  سئث 
المعاجعات الاغ غاعقعا ضثه المةطج اقظاصالغ شغ 
وخعل  بسث  خخعخًا  الةظعبغئ،  والمتاشزات  سثن 
صعات السمالصئ إلى طتاشزئ حئعة تتئ صغادة ذارق 
طتمث سئث اهللا خالح، واغاغال بابئ جعاس، الثاسط 
لطمةطج اقظاصالغ، شصث اظاعئ طعمئ طةطج التراك 
ذمج  طظ  الجبغثي  سغثروس  برئاجئ  الةظعبغ 
طةطج التراك البعري الثي غرأجه تسظ باسعم الاابع 
فطرغضا. ودسعة عادي الخرغتئ إلى إجراء طفاوضات 
طع التعبغغظ، بعثف إظعاء الترب الثائرة طظث السام 

٢٠١٤م وتاى الغعم.
الماتالش  المآتمر  تجب  بعرصئ  برغطاظغا  اتافاظ  طع 
والمحارك  خظساء،  الساخمئ  شغ  التعبغغظ  طع 
طظث  اإلظصاذ  تضعطئ  شغ  التعبغغظ  طع  بالمظاخفئ 
السام ٢٠١٦م، وغثسمعط شغ رئاجئ طةطج الظعاب، 
ضما  ٢٠٠٦م.  السام  طظث  اظاثابات  غسصث  لط  الثي 
وطظ  عادي  بحرسغئ  تتافر  تجال  ق  برغطاظغا  أن 
جغثطفه، وسثم إسطاء بعب الحرسغئ الثي غفاصر إلغه 
تتئ  طا  تضط  وشغ  الثولغئ،  السقصات  شغ  التعبغعن 
باطعغض  طصابطئ،  طضاجإ  تتصغص  دون  أغثغعط، طظ 

طارابعن المفاوضات لسئع جظعات.
أطا الثور افطرغضغ شغئرز شغ جسض التعبغغظ غصئطعن 
بمئادرة المئسعث افطمغ إلى الغمظ عاظج غروظثبغرغ 

بعرة الحام لط تجل تّغئ 
يف ظفعس أبظائعا

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ سئثو الثلغ*

يف ظض تعاشص بني أذراف الخراع الثولغ سطى الغمظ
عادي غاظتى سظ التضط

غث  صطع  سطى  صادرون  بأظعط  الغمظ  أعض  غثرك  طاى 

سظه  واقجاشظاء  بقدعط  شغ  الشربغ  افجظئغ  الاثخض 

اإلغمان  بطث  شغ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  خقل  طظ 

سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بإصاطئ  والتضمئ 

طظعاج الظئعة الاغ غسمض لعا بةث واجاعاد تجب الاترغر، 

غث  وصطع  الفرض  عثا  إلصاطئ  طسه  لطسمض  غثسعضط  الثي 

المسطمغظ؟ بقد  شغ  الزالمغظ  التضام  وطتاجئئ  الضفار 
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ضطمئ السثد

إن الظاظر لما غةري شغ بعرة الحام ظزرة جطتغئ غزظ 
ألسظئ  سطى  غاردد  تغث  افخغرة،  أغاطعا  تحعث  أظعا 
صث  الحام  بعرة  أن  واإلسقطغغظ  السغاجغغظ  بسخ 
اظاعئ وأن التض السغاجغ افطرغضغ العادف لطمتاشزئ 
عثه  وفختاب  غاتصص.  أن  بث  ق  اإلجرام  ظزام  سطى 
الظزرة السطتغئ، جظعرد تصائص ق ُتشطى بشربال تآضث 

أن البعرة ق تجال تغئ شغ صطعب أعطعا.
ظئثأ طظ ضغش خرجئ البعرة وأجئاب خروجعا، وضغش 
أظعا ضاظئ ظااج تسئؤئ اجامرت لسظعات، ضان لظزام 

اإلجرام الثور افضئر شغ عثه الاسئؤئ.
تعلى ظزام أجث التضط شغ جئسغظات الصرن الماضغ، 
وذلك بسث خراع طتمعم طع رجاقت برغطاظغا الثغظ 
جغطروا سطى العجط السغاجغ لسصعد بقث. ولصث ضان 
أول باب طظ أبعاب اقتاصان الحسئغ عع تعلغ ذائفئ 
صطغطئ لسعاد سزغط طظ حسإ طسطط، لثلك ظقتر أن 
الاسئؤئ لطبعرة بثأت طظث تطك الطتزئ، وازدادت سمطغئ 
ظزام  خقلعا  طظ  أدار  الاغ  بالسصطغئ  طامبطئ  الاسئؤئ 
الظاس  سطى  الدشط  سمطغئ  بثأت  شصث  الئقد؛  أجث 
بإظحاء طةمعسئ أشرع تظاوبئ شغ طمارجئ ضض أظعاع 

الصعر سطى الظاس.
ظعاغئ  شغ  تزعر  الاسئؤئ  عثه  إرعاخات  أول  بثأت 
السئسغظات وبثاغئ البماظغظات، وذلك طظ خقل البعرة 
الاغ حمطئ سثدًا طظ المتاشزات، طظعا دطحص وتطإ 
طروسئ  بمةجرة  اظاعئ  إدلإ،  طظ  وأججاء  وتماة 
ارتضئعا الظزام شغ طثغظئ تماة، الاغ صاض شغعا الضبغر 
طظ الظاس افبرغاء، وصاد اآلقف طظ أبظاء الحام إلى 
جةظ  شغ  بالاخفغئ  المطاف  بعط  لغظاعغ  السةعن، 
تاشزًا  إن  الصعل  غمضظ  وبثلك  الخغئ.  جغأ  تثطر 
الحام  شغ  تضمه  اظاعاء  طسمار  دق  صث  المطسعن 
وبثاخئ أظه صث بثأ شارة تضمه بالمةازر. وسطغه شصث 
طاى  ولضظ  لطثقص  التاضظئ  سظث  الاسئؤئ  ارتفسئ 
ضان  ولضظ  غسطط،  أتث  غضظ  لط  الخفر  جاسئ  تضعن 

ذلك طاعصع التثوث وبثرجئ سالغئ.
الظزام  أسمال  طظ  طجغث  عع  ذلك  بسث  تخض  وطا 
إق  الظاس  تضط  غساطغع  لظ  أظه  إلدراضه  المسائث 
بمجغث طظ الثعف، لغجداد تةط الدشط سطى الظاس 
شطظ  إبرعا  سطى  اقظفةار  تخض  إن  الاغ  والاسئؤئ، 

غساطغع أتث إغصاشه أو تاى العصعف بعجعه.
التاضظئ  تصث  طظ  زاد  الثي  المفخطغ  التثث  وضان 
عع طا تخض شغ سام ٢٠٠٠م، طظ ذرغصئ تعلغئ أجث 
اقبظ لطتضط، والاغ أرجطئ إحارات لضمغئ اقجاعاار 

بالظاس واقجاثفاف بعط.
أطسظ  شصث  والثه،  سظ  طثاطفئ  اقبظ  أسمال  تضظ  لط 
واقساصاقت  والمقتصات  الظاس  سطى  الادغغص  شغ 
الاسسفغئ، وضض ذلك ضان غجغث اتاصان الظاس، وبالاالغ 
صرب تثوث اقظفةار الضئغر؛ وضاظئ بعرة تعظج حرارة 
جر  شصث  بالعغظ،  تعظج  تثث  غضظ  ولط  اقظفةار، 
خطفه طخر ولغئغا والغمظ لاضعن بسث ذلك الحام الاغ 

اظططصئ بعرتعا طظ درسا.
بثاغئ افطر ضاظئ عظاك إطضاظغئ اتاعاء الاترك وإظعائه 
شغ طعثه لعق السصطغئ الصمسغئ لطظزام والسظةعغئ الاغ 
شضاظئ  الماضغئ،  السصعد  طر  سطى  سظه  الظاس  خئرعا 
شغ  واظاحارعا  البعرة  تأجغب  شغ  جئئاً  السصطغئ  عثه 
طرتطئ  شغ  ذلك  بسث  الحام  لاثخض  المظاذص،  باصغ 
جثغثة طظ الخراع طع تضعطات المةامع الثولغ، بغظ 
اقجامرار بالبعرة وبغظ افسمال طظ صئطعط لاصعغدعا 

وإسادة الظاس لتزغرة الظزام طظ جثغث.
بضاشئ  الثولغ  المةامع  فسمال  الماائسئ  السغظ  إن 
أذغاشه، طظ دول اجاسمارغئ وأخرى تثور شغ شطضعا، 
وآخرعا الثول السمغطئ وافدوات، لغصعل إظعا صث صدئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لغطئ الثمغج ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م  سئث ربه عادي  أسطظ 
وتظازله  طظخئه،  طظ  افتمر  طتسظ  سطغ  ظائئه  إسفاء 
سظ السططئ شغ الغمظ، وتسغغظ طةطج رئاجغ غدط 
السطغمغ  رحاد  طساحاره  غرأجعط  أحثاص  بماظغئ 
لفارة  خالح،  سطغ  سعث  شغ  افجئص  الثاخطغئ  ووزغر 
تضعطئ  سطى  واإلبصاء  الجطظ،  طتثدة  غغر  اظاصالغئ 
طسغظ سئث المطك، وطةطسغ الظعاب والحعرى. وبعثا 
غظعغ عادي شارة اظاصالغئ داطئ سحر جظعات - بثقً 
طظ جظاغظ - طظ تعلغه رئاجئ ظزام التضط شغ الغمظ 
وشص  خالح  لسطغ  خطفاً  ٢٠١٢م،  السام  شغ  بالاجضغئ 
المئادرة الثطغةغئ، الاغ جاءت لاثمث بعرة حئاط/شئراغر 
٢٠١١م وتطاش سطغعا بالتفاظ سطى الظزام الةمععري 
وإجظاده طظ المطضغات واإلطارات والسططظات المةاورة، 
ولغج إجصاذه وتئثغض ظزام آخر جثغث به، لغج له 

خطئ بالظزام الةمععري والثغمصراذغئ الجائفئ.
وراءه،  تصش  الاغ  وبرغطاظغا  عادي،  إسقن  غأتغ 
الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  إذقق  سصإ  بالاظتغ، 
لعصش  بعثظئ  أطمغئ  طئادرة  غروظثبغرغ  عاظج 
إذقق الظار بغظ ذرشغ الخراع الرئغسغغظ شغ الغمظ 
طفاوضات  سصث  بعثف  لطامثغث  صابطئ  حعرغظ  لمثة 
وبسث  الترب،  وإظعاء  جغاجغئ  تسعغئ  إلى  والاعخض 
اظاعاء المآتمر الثي دسا إلغه رئغج طةطج الاساون 
الثطغةغ ظاغش التةرف شغ طصر افطاظئ الساطئ بالرغاض، 
وشغ  ٢٠٢٢/٠٤/٠٧م.   -٠٣/٣٠ الفارة  طظ  واظسصث 
لثى  الئرغطاظغ  السفغر  ظعر  دولغئ  شسض  ردة  أول 
الغمظ رغاحارد أوبظعاغط لغفخح سظ سصث طفاوضات 
بغظ المةطج المسغظ والتعبغغظ شغ الخغش المصئض، 
طئظغئ سطى التض الظعائغ باتفاق الرغاض والتعبغغظ.

رعد لم یبق عذرا 
لجیوش المسلمین

أضث طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر المعظثس خقح الثغظ سداضئ: أن رطدان عثا السام، 
اإلجقطغئ،  افطئ  لثى  اقجاسقم  روح  إغةاد  شغ  اإلرعاب)  سطى  (الترب  غسمى  طا  تمطئ  شحض  بسث  غأتغ 
والمسطمغظ  اإلجقم  ذئغسئ  أن  الشرب  أدرك  تضاطه،  لعا  تسرض  الاغ  السربغ  الربغع  بعرات  خثطئ  وبسث 
تتاط بأن وتغرة اظافاضات المسطمغظ سطى افوضاع اقجاسمارغئ جاجداد تئاسا، لضظه ق غرغث أن غارك افطئ 
عثا  فجض  طسه  وجّغح  بأظفسعط؛  المسطمغظ  إلحشال  بإجراءات  بثأ  عثا  وفجض  أظفاجعا.  تطاصط  اإلجقطغئ 
لغطئ  ختفغ  بغان  شغ  سداضئ  المعظثس  وأضاف  غسعد.  أن  إلى  طتطه  تتض  لضغ  وافدوات  السمقء  جمغع 
السئئ: إن الشرب لط غطةأ إلى عثه اإلجراءات إق فظه أدرك طسألاغظ طعماغظ: أوقعا أن افطئ اإلجقطغئ طا 
زالئ طظافدئ سطى أوضاسعا وترغث اجاسادة جططاظعا وإخراج ظفعذ الشرب طظ بقدعا. وباظغاعا أن صدغاغ 
شإن  لثلك  السمقء.  التضام  إلى  المعمئ  أوضض  ولثلك  المسطمغظ  بقد  سظ  الشرب  جاحشقن  والخغظ  روجغا 
بقدعا،  وتسارجع  ظفعذه  طظ  تظساص  وأن  وخغاظاعط،  الشرب  سمقء  طظ  افطئ  تاثطص  فن  جاظتئ  الفرخئ 
بأذر  المئارك  الحعر  عثا  شغ  المسطمعن  أغعا  شسارسعا  شغعا،  والمظسئ  الصعة  أعض  سطى  طسصعد  افطر  وعثا 
أعض الصعة والمظسئ بغظضط سطى ظخرة اإلجقم، لغدسعا غثعط بغث تجب الاترغر سسى أن غتصص اهللا الظخر.

الفرصۀ سانحۀ ألن تتخلص األمۀ
من حکامها عمالء الغرب وخیانتهم
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شغ ظض طا غاسرض له ذقب الةاطسات شغ شطسطغظ طظ عةمئ غربغئ حرجئ، تساعثف إجقطعط وأخقصعط 
وصَغمعط، وتسسى لطاروغب فشضار غربغئ شاجثة، تساعثف شؤئ الحئاب، ظزمئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بغرزغئ 
ظصطئ تعار أطام ضطغئ التصعق، لمثة بقبئ أغام، تعل الضااب الةثغث الثي أخثره تجب الاترغر بسظعان "ظصخ 
الفضر الشربغ" تغث سرض حئاب الضاطئ لطقب الةاطسئ بسخ افشضار المعمئ الاغ وردت شغ الضااب، وأباروا 
عط طظ أشضار خئغبئ  وظاصحعا بسخ الاساؤقت طع الططئئ بعثف رشع طساعى العسغ سظثعط سطى طا ُغتاك ضثَّ
شاجثة ُطفسثة. ضما سطَّصئ ضاطئ العسغ لعتات ُضاَإ سطغعا بسخ افشضار والمفاعغط الاغ تعاعا الضااب، ووزَّسئ 
الضااب سطى بسخ الططئئ وافجاتثة شغ الةاطسئ، تغث قصئ عثه الظحاذات اجاتساظاً وإصئاقً سظث السثغث طظ 
الططئئ وأجاتثة الةاطسئ، وأبثوا إسةابعط بالضااب وضرورة طظاصحئ طبض عثه افشضار، خخعخاً شغ ظض طا غاسرض 
له طةامسظا طظ غجٍو شضري وبصاشغ غربغ. ضما وجَّعئ ضاطئ العسغ شغ جاطسات بغرزغئ والثطغض وبعلغاضظك رجالئ 
لجطقئعط الططئئ بمظاجئئ حعر رطدان المئارك، وذلك طظ خقل تعزغع ططعغئ تبَّئ شغعا الططئئ سطى أطعر طظعا: 
ضرورة رشع طساعاعط الفضري والبصاشغ شغ اإلجقم السزغط، الثي أطرظا ربظا باطئغصه وتمطه إلى الظاس ضاشئ، 
وذلك طظ خقل دراجئ السصغثة والفصه والسغرة الظئعغئ وتغاة الختابئ رضعان اهللا سطغعط. ضما تبَّئ الطقب 
سطى ضرورة اإلصقع سظ المساخغ والمسارسئ إلى الاعبئ الخادصئ، الاغ تفاح لطمسطط خفتئ بغداء طع خالصه 
سجَّ وجض، وسطى أعمغئ اخاغار الختئئ الطّغئئ. واخاامئ ضاطئ العسغ المطعغئ بظخغتئ الططئئ باجاشقل وتظزغط 
العصئ، وسثم تدغغسه سطى أطعر تاشعئ، وذضرتعط بِسَزط السمض إلغةاد اإلجقم شغ واصع التغاة، وذلك طظ خقل 
السمض سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ شغعا السج والامضغظ ورضعان طظ اهللا أضئر.

ظحرته  رجمغ  بغان  شغ  جارول،  داظا  افوجط،  الحرق  لحآون  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  طساسث  ظائئئ  صالئ 
العزارة، إن "إغران عغ المخثر الرئغسغ لسثم اقجاصرار شغ الحرق افوجط، وتظزغط الثولئ ق غجال غحضض 
أغدًا تعثغثًا لطمظطصئ، وأضاشئ أن وزارة الثشاع افطرغضغئ "تمغض إلى الاساون افطظغ طاسثد افذراف لطردع 
الفسال ضث إغران، والاعثغثات المثسعطئ طظ المظزمات الماطرشئ، وافخرى السابرة لطتثود"، طحغرة إلى 
أن "طراجسئ المعصش السالمغ لعزارة الثشاع أضثت بحضض خاص أن العقغات الماتثة جاتاشر سطى وجعدعا 
شغ جعرغا والسراق". وأحارت جارول إلى أن "ظعب إدارة الرئغج باغثن تةاه جعرغا غرتضج سطى أولعغات 
أجاجغئ، عغ: تعجغع وخعل المساسثات اإلظساظغئ شغ جمغع أظتاء جعرغا، والتفاظ سطى العجعد السسضري 
شغ جعرغا، والاساون طع الحرضاء المتطغغظ". وحثدت المسآولئ افطرغضغئ سطى أظه "تان العصئ لطعصعف 
لفزائع  السماح  بسثم  الاجاطظا  تأضغث  إلسادة  بض  الترب،  جرائط  سظ  بالمساءلئ  لطمطالئئ  شصط  لغج  طسًا، 
ظزام أجث شغ جعرغا بالاضرار". وضاظئ السفارة افطرغضغئ شغ جعرغا تعسثت سئر طعصع تعغار بإذقق تمطئ 
آذار حعر المتاجئئ ظزام أجث، وسثم اإلشقت طظ السصاب. وصث ضان عثا طثار تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ 
ّلغ، تغث صال: عا  اإلسقطغ المرضجي، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ سئثو الثَّ
صث اظاعى آذار وضقم افطرغضغغظ شغه ضتال حئاط، "طا سطغه رباط"! شضقطعط سظ طتاجئئ أجث ق غاسثى 
تشرغثة سطى تعغار شصط، وتساءل الثلغ: شغ أي واد غسغح عآقء؟! أوق غسطمعن أظعط شدتعا طظث ظسعطئ 
أظاشر البعرة؛ سظثطا جّمئ إتثى طزاعراتعا "أطرغضا، ألط غحئع تصثك طظ دطائظا؟"، شطماذا عثه المضابرة؟ 
دشساط  طظ  أظضط  غسطمعن  وعط  أجث،  ظزام  لاشغغر  تسسعن  ق  بأظضط  تخرغتاتضط  صرأوا  صث  البعرة  شأعض 
لغضعن جظغش وبظعده لطمتاشزئ سطى الظزام، وأظضط أظاط طظ تظسحعظه ضض تغظ سظثطا تصارب جاساه، وأظاط 
طظ أتدر روجغا وإغران وططغحغاتعا، وأن رجالضط تثخطعا شغ البعرة لغثربععا طظ طبض أردوغان وغغره.

٣٠ افربساء  جسّغث،  صغج  الاعظسغ  الرئغج  أسطظ 
بماظغئ  بسث  وذلك  الظعاب،  طةطج  تّض  آذار/طارس، 
السططئ  ضاطض  وتعلغه  أسماله  تسطغص  طظ  أحعر 
صرار   .٢٠٢١ تمعز/غعلغع  شغ  والاحرغسغئ  الاظفغثغئ 
جسّغث جاء بسث جاسات طظ سصث أضبر طظ ١٢٠ ظائئا 
جطسئ  الاعظسغ،  الئرلمان  شغ  ظائئا   ٢١٧ بغظ  طظ 
بظسط  ظائئا   ١١٦ خقلعا  خّعت  الفغثغع،  تصظغئ  سئر 
سطى طحروع صاظعن غطشغ اإلجراءات اقجابظائغئ الاغ 
وطظعا  الماضغ،  تمعز/غعلغع   ٢٥ شغ  جسّغث  بثأعا 
تحرغسات  وإخثار  الئرلمان  اخاخاخات  تةمغث 

بمراجغط رئاجغئ وتض المةطج افسطى لطصداء.
افسمال  أخطر  طظ  عثا  الئرلمان  اجاماع  وغسائر 
فن  جسّغث،  الرئغج  تضط  تعثد  الاغ  السغاجغئ 
بعط  وطسارف  اظاثابغئ  رجمغئ  خفئ  لعط  الظعاب 
أن  وغمضظ  تعظج،  شغ  الثولغغظ  القسئغظ  لثى 
لغئغا  شغ  غتثث  بما  حئغه  وضع  إلى  صرارعط  غآدي 
سمطغا  تسغطر  واتثة  جططاغظ:  بغظ  اظصسام  طظ 
طامبطئ  الصاعرة،  الصعة  وتتاضر  السططات  ضض  سطى 
وأخرى  التضعطئ،  ورئاجئ  الةمععرغئ  رئاجئ  شغ 
والثي  أحشاله،  المسطصئ  الئرلمان  خقل  طظ  طعازغئ 
سصث جطسئ سئر الفغثغع، وخادق سطى صرار غدع تّثًا 
قتصا  غصثم  وربما  اقجابظائغئ شغ الئقد،  لقجراءات 

سطى ظجع الحرسغئ طظ الرئغج ظفسه.
"طتاولئ  بأظه  اقجاماع  جسّغث  الرئغج  وخش  لثلك 
الثاخطغ  الثولئ  أطظ  سطى  وتآطر  لقظصقب  شاحطئ 
ججائغا".  (الظعاب)  طقتصاعط  وجغاط  والثارجغ، 
وعضثا ضان تغث ذطئئ وزغرة السثل الاعظسغئ لغطى 
شاح  اقجاؤظاف  بمتضمئ  الثولئ  وضغض  طظ  جفال 
"باعمئ  اقجاماع  سصثوا  الثغظ  الظعاب  ضث  تتصغص 
إجراطغ"،  وشاق  وتضعغظ  الثولئ  أطظ  سطى  الاآطر 
طبعل  ظغسان/أبرغض   ١ الةمسئ  غعم  إبرعا  سطى  وتط 
وسطى  اإلرعاب  طضاشتئ  شرصئ  أطام  الظعاب  سحرات 
رأجعط رئغج طةطج الظعاب راحث الشظعحغ، الثي 
تتثى صرار تض الئرلمان شغ تخرغح ختفغ لعضالئ 
صائط"  الئرلمان  أن  "ظسائر  بصعله:  برس  شراظج 

و"الرئغج لغج طظ تصه الثجاعري تض الئرلمان".
تثة  طظ  جسّغث  الرئغج  إجراءات  زادت  لصث 
السطظ  إلى  وأظعر  وخخعطه  الرئغج  بغظ  الامعصع 
شرظسا  بغظ  تعظج  شغ  الظفعذ  سطى  الثولغ  الخراع 
طظ  أضبر  تعظج  أخئتئ  تاى  وأطرغضا،  وبرغطاظغا 
وطسرتا  الثارجغئ  لطاثخقت  طرتسا  طدى  وصئ  أي 
الارتغإ  تط  الئرلمان  شةطسئ  الثولغئ،  لطخراسات 
عغطغظ  برغطاظغا  لسفغرة  القشائ  الاترضات  بسث  لعا 
طظ  بالسثغث  الاصئ  الاغ  تعظج  شغ  وظارتعن 
الظعدئ  ترضئ  رئغج  رأجعط  وسطى  المسآولغظ 
١١ شغ  وذلك  الشظعحغ،  راحث  الئرلمان،  ورئغج 

بغظ  الخثاصئ  سقصات  خقلعا  تظاول  آذار/طارس 
تعظج.  شغ  افخغرة  المساةثات  ضعء  سطى  الئطثغظ 
ذرف  طظ  اقجابظائغئ  اإلجراءات  إلشاء  صرار  جاء  ضما 
الئرلمان بسغث زغارة وضغطئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ 
سجرا  اإلظسان  وتصعق  والثغمصراذغئ  المثظغ  لفطظ 
التضعطغغظ،  المسآولغظ  بضئار  خقلعا  والاصئ  زغا 
ووزغر  بعدن،  ظةقء  العزراء  رئغسئ  شغعط  بمظ 
تعشغص  الثاخطغئ  ووزغر  الةرظثي،  سبمان  الثارجغئ 
المةامع  سظ  بممبطغظ  أغدا  والاصئ  الثغظ،  حرف 
المثظغ وحثدت شغ زغارتعا إلى تعظج سطى أعمغئ 
تسجغج الثغمصراذغئ شغ تعظج وتظفغث سمطغئ إخقح 
افتجاب  طع  بالاظسغص  حاططئ  واصاخادي  جغاجغ 

عثه  شغ  جرى  الثي  ولضظ  الــثورات،  طظ  ضسابصاعا 
الثورة أن المتاض افطرغضغ صرر إبساد التحث الحسئغ 
وتتةغمه، طظ خقل الظاائب المسطظئ لقظاثابات، شصث 
تخض تتالش الفاح، الممبض الرئغسغ لفخائض التحث 
الظاائب  سطى  اساراضه  بسث  الئرلمان  داخض  الحسئغ 
افولغئ بثسعى تثوث تجوغر سطى ١٧ طصسثا، بسثطا ضان 
غحشض ٤٨ طصسثا شغ الئرلمان، وتاول الثاجرون تشغغر 
والثسعى  والاعثغثات  المزاعرات  ذرغص  سظ  الظاائب 
وصث  بالفحض،  باءت  ولضظعا  اقتتادغئ  المتضمئ  لثى 
لسئئ إغران دورا طعما لاعثئئ العضع والصئعل بالظاائب 
وسثم الاخسغث الثي صث غصعد إلى خراع حغسغ حغسغ.
ظاائةعا  اخاطفئ  وإن  اقظاثابغئ  الثورة  عثه  شتال 
بسخ الحغء لضظعا لظ تشغر حغؤا طظ تال الئطث، وق 

تحضض أي سقج لعضسه.
طظ  غحعثه  وطا  السراق  شغ  اآلن  غةري  لما  شالماابع 
أظه  غرى  السغاجغئ،  الضاض  بغظ  وخقشات  خراسات 
ووضسعا  وطساظاتعا،  افطئ  بتال  سقصئ  أغئ  له  لغج 
تضعطئ  أو  وذظغئ  أغطئغئ  تضعطئ  غشغره  ق  السغأ 
وادي  شغ  وافطئ  لغقه،  سطى  غئضغ  شالضض  تعاشصغئ، 
والتضعطئ شغ واٍد آخر، وغرى واضتا شصثان عثا الئطث 
لسغادته طظ خقل الاثخض اإلغراظغ العاضح والجغارات 
تتئ  والمشطصئ  المفاعتئ  واقجاماسات  المضعضغئ 

ذرغسئ المتاشزئ سطى وتثة الئغئ الحغسغ.
السراق  طحضطئ  إن  الــســراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
السغاجغئ  الضاض  جمغع  وأن  طتاض  بطث  أظه  افجاجغئ 
سطى اخاقشعا سمغطئ لعثا المتاض، شعغ تترص سطى 
المتاشزئ سطى ظزاطه وتصثغج دجاعره، إضاشئ إلى 
شثقشاتعا  المادغئ،  وطضاجئعا  الحثخغئ  طخالتعا 
عغ خقشات الطخعص سطى المسروصات، وق تسظغعط 
طساظاتضط، وصث سعثتط عثه العجعه طظث سام ٢٠٠٣م 
إلى اآلن شعغ ظفسعا ضصطع الثوطغظع تثطط ضض أربع 
صائمئ  افجاجغئ  المحضطئ  أن  وذالما  وتعزع،  جظغظ 
شق غمضظ أن غضعن عظاك تشغغر طعما تئثلئ العجعه 

وتشغرت المعاصع.
تضعطئ  أو  وذظغئ  بتضعطئ  لغج  السراق  شثقص 
رغئر  أم  برعط  الةمععرغئ  برئغج  ولغج  تعاشصغئ 
شعآقء  غغره،  أم  الخثر  جسفر  التضعطئ  برئغج  وق 
الفغثرالغ  اقتتادي  التضط  سطى  طافصعن  جمغسعط 
العضسغ  ــعره  دجــا وسطى  المتاض  شرضه  الــثي 
سطى  خقشات  عغ  الثقشات  عثه  وضض  السطماظغ، 
وغةري  جرى  وطا  له،  والمطئص  الظزام  لعثا  المظّفث 
الرئغسغ  جئئه  وترطان  وتاجئ  طآٍس  طظ  اآلن  لتث 
عع الظزام السغاجغ الثي ُغتضط به الئطث، وق خقص 
باترغر  إق  ذلك  غضعن  وق  جثرغا،  تشغغرا  باشغغره  إق 
والسغاجغ  السسضري  أظعاسه  بضض  اقتاقل  طظ  الئطث 
بةسض  اقجاصقل  شغاتصص  والبصاشغ،  واقصاخادي 
طظ  باظاثاب  لفطئ  والسططان  اهللا  لحرع  السغادة 
غطئص حرع اهللا طمظ تبص افطئ بسثالاه وصثرته سطى 
بسغثا  بتصعصعا  افطئ  تاساوى  التضط،  بأسئاء  الصغام 

سظ الطائفغئ المصغائ أو الصعطغئ الظاظئ.
السراق  لمحضطئ  العتغث  الظاجع  السقج  عع  عثا  ظسط 
اهللا  أظجل  بما  التضط  وعع  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغره 
بظزام الثقشئ الثي غةسض السغادة هللا وحرسه، ولغج 
بالظزام الةمععري أو المطضغ أو اقتتادي الفغثرالغ أو 
 غغره طظ افظزمئ الاغ تةسض السغادة لقظسان وسصطه

السغاجغئ واقتتادات الظصابغئ والمةامع المثظغ.
اظصقبه  طظث  جسّغث  لصغج  شرظسا  دسط  طظ  وبالرغط 
سطى  لطمتاشزئ  تمعز/غعلغع،   ٢٥ شغ  خخعطه  سطى 
وسطى  برغطاظغا  سمقء  تخفغئ  وبعثف  طخالتعا 
الرضائج  وضرب  الظعدئ  ترضئ  صغادات  رأجعط 
الئقد  ربط  شغ  برغطاظغا  سطغعا  تسامث  ضاظئ  الاغ 
المتطغ  التضط  وضرب  الئرلمان  ضتض  بظفعذعا 
وزارة  ضعادر  وتشغغر  الثجاعرغئ  المتضمئ  وتسطغض 
إق  لطصداء،  افسطى  بالمةطج  واإلذاتئ  الثاخطغئ 
تفةرت  طا  إذا  جثوى  له  غضعن  لظ  الثسط  عثا  أن 
افزطئ  بسئإ  الرئغج  وجه  شغ  المسغحغئ  افوضاع 
المعاد  وظثرة  افجسار  وارتفاع  الثاظصئ  اقصاخادغئ 
أخئتئ  الاغ  المثابج  أطام  والطعابغر  افجاجغئ 

طحعثا طألعشا شغ تعظج.
عع  جسّغث  الرئغج  غعاجه  الثي  الضئغر  الاتثي  إذن 
العائطئ  والمثغعظغئ  الثاظصئ  اقصاخادغئ  افزطئ 
أن  التضعطئ  وسطى  دغظار،  ططغار   ١٠٠ تةاوزت  الاغ 
تةث طخادر لاسئؤئ خجغظئ الثولئ الثاوغئ، وعع أطر 
طسائسث بسئإ سثم الاعخض إلى اتفاق طع خظثوق 
المالغئ  المآجسات  سطى  ضشط  الثي  الثولغ  الظصث 
بسثم تصثغط صروض لاعظج إذا لط تاعخض تعظج 
غحضض  طا  وعع  الخظثوق،  طع  اتفاصغئ  تعصغع  إلى 
أداة ضشط سطى صغج جسغث طظ ذرف الثول الاغ 
أطرغضا،  رأجعا  وسطى  الامعغض  طخادر  شغ  تاتضط 
لط  تغث  جسغث،  سطغه  أصثم  طما  افضئر  المسافغث 
جفغرعا  وظحط  تعظج  زغارة  سظ  وشعدعا  تاعصش 
وطظزمات  السغاجغئ  افوجاط  شغ  بطعم  دوظالث 
والمقتر  الةغح،  شغ  وتاى  المثظغ  المةامع 
زار  بطغظضظ،  أظاعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أن 
تعظج،  واجابظى  والةجائر  المشرب  الفائئ  افجئعع 
وعع طا غثضرظا بطصاء صائث أشرغضعم الةظرال تاوظسظث 
شغ جعلاه المشاربغئ شغ ٢٨ أغطعل/جئامئر الماضغ 
الةجائري  والرئغج  الثبغئئ  الطغئغئ  التضعطئ  برئغج 
(بالرغط  جسّغث  صغج  الرئغج  غطاص  لط  ولضظه  تئعن 
طظ أظه الصائث افسطى لطصعات المسطتئ) واصاخر سطى 
رجالئ  وعغ  الاعظسغ،  الةغح  شغ  افرضان  رؤجاء 
جغاجغئ طفادعا أن أطرغضا غغر راضغئ سطى إجراءات 

الرئغج وترغث إظعاء التالئ اقجابظائغئ.
تمبض  الاغ  اإللضاروظغئ  العذظغئ  اقجاحارة  شحض 
الرضغجة والثطعة افولى لثارذئ الطرغص الاغ ذرتعا 
بما تادمظه طظ طتطات ضئرى: أبرزعا تظزغط اجافااء 
وإجراء  تمعز/غعلغع   ٢٥ غعم  الثجاعر  تسثغض  تعل 
افول/دغسمئر  ضاظعن   ١٧ غعم  تحرغسغئ  اظاثابات 
الصادم، لظ تبظغ صغج جسّغث سظ السغر ظتع تتصغص 
المتطغئ  المةالج  سئر  غمر  الثي  القطرضجغئ  طحروع 
المتطغ  طظ  والرصابغئ  الاحرغسغئ  السططئ  لاحضغض 
ظتع المرضجي، وعع طا جغجغث طظ سجلئ الرئغج وصث 
غثشع شرظسا لرشع الشطاء سظه وتشغغره بأتث رجاقتعا، 
بثأت  الاغ  أطرغضا  أو  برغطاظغا  تسئصعا  لط  طا  عثا 

تامثد شغ الضبغر طظ افوجاط الظاشثة شغ الئقد.
لثخعطه،  وق  جسغث  لصغج  افوضاع  تساصر  لظ 
شالحسإ الاعظسغ الثي ضان حرارة الاشغغر شغ الحمال 
افشرغصغ زطظ الفاح اإلجقطغ، والثي ضان المترك 
الاغ  المئارضئ  البعرة  عثه  شغ  اإلجقطغئ؛  لطحسعب 
والسصعل،  الظفعس  شغ  الظزغر  طظصطع  تشغغرا  أتثبئ 
جعف غصطإ الطاولئ سطى اقجاسمار وأدواته المتطغئ 
شغ  اإلجقم،  أجاس  سطى  تصغصغ  لاشغغر  وغآجج 

 ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

طعجلئ اظاثابات الرئاجئ السراصغئ

طظث اتاقل أطرغضا لطسراق سام ٢٠٠٣م، والئطث غارق 
المحضطئ  عغ  المحاضض  عثه  وأبــرز  المحاضض،  شغ 
الثي  السغاجغ  الظزام  طظ  تعلثت  الاغ  السغاجغئ 
الثي  المحآوم  ودجاعره  افطرغضغ  المتاض  شرضه 
الئطث  عــثا  شغ  المسطمغظ  أبظاء  بغظ  الفرصئ  زرع 
الثئغبئ  الثسعة  وعثه  والصعطغ،  الطائفغ  بالاخظغش 
ضاظئ جقح برغطاظغا جابصا وطسعل العثم شغ إضساف 

الثقشئ السبماظغئ وتفضضعا.
أسطى  والصعطغ  الطائفغ  الاصسغط  عثا  ضعء  وسطى 
وغطغه  أضئر  ضمضعن  لطحغسئ  التضعطئ  رئاجئ  المتاض 
المضعن السظغ بمظته رئاجئ الئرلمان وأخغرا رئاجئ 
الةمععرغئ لطمضعن الضردي ولضض رئاجئ ظائئان طظ 
السابصئ  ــثورات  ال جمغع  وشغ  اآلخرغظ،  المضعظغظ 
بغظعط  وتةري  الحغسغ  الئغئ  غسمعظه  طا  غةامع 
تعاشصات وتصاجط المظاخإ، ولط غحعث الئطث أي تشغغر 
أو إخقح شغ أوضاسه، بض سطى السضج غضعن التال 
خثاع  شغعا  غاط  دورة  ضض  وشغ  أجعأ،  إلى  جغأ  طظ 
التال،  باتسغظ  والعسعد  الحسارات  وإذقق  افطئ 
وضطما سجشئ افطئ سظ المحارضئ شغ اقظاثابات غاط 
بدرورة  الثغظ  وسطماء  المراجع  ذرغص  سظ  خثاسعا 
لطفاجثغظ،  ترضعا  وسثم  افخطح  واظاثاب  المحارضئ 
الاغ  الاخرغتات  طظ  وغغرعا  غةرب،  ق  والمةرب 
عع  ضما  افطــر  شغ  الحرسغ  التضط  بغان  غسظغعا  ق 
ُغتامض  غسث  لط  وأظه  التال  حثة  وطع  المفروض، 
اظططصئ طزاعرات سمئ بشثاد والمتاشزات الةظعبغئ 
وسرشئ باظافاضئ تحرغظ الاغ أذاتئ برئغج العزراء 
سادل سئث المعثي وتضطغش طخطفى الضاظمغ الثي 
صام بصرار إجراء اظاثابات طئضرة، وعضثا ُخثسئ افطئ 

ولثغئ طظ الةتر ظفسه طرة أخرى.
وضاظئ ظاائب اقظاثابات طفاجؤئ تغث تخثرت "الضاطئ 
تتالش  تقعا  طصسثا،  بـ٧٣  اقظاثابات،  الخثرغئ" 
بط  بـ٣٣،  الصاظعن"  "دولئ  وائاقف  بـ٣٧،  "تصثم" 
التجب "الثغمصراذغ الضردجااظغ" بـ٣١، ولط تتخض 
الاتالفات الاغ تمبض التحث الحسئغ سطى حغء غثضر.

وصث أسطظ الاغار الخثري الفائج باقظاثابات أظه غسسى 
اجائساد  خقل  طظ  وذظغئ  أغطئغئ  تضعطئ  لاحضغض 
الصاظعن"  "دولئ  ائاقف  رأجعا  وسطى  الصعى،  بسخ 
والثي  ظعري المالضغ،  افجئص  بجساطئ رئغج العزراء 
بـ"اإلذار  المامبطئ  الحغسغئ  الصعى  بصغئ  ترشده 
تحارك  تعاشصغئ  بتضعطئ  تطالإ  والاغ  الاظسغصغ"، 
شغعا جمغع الصعى السغاجغئ داخض الئرلمان سطى غرار 

الثورات السابصئ.
وعضثا وبسث طدغ خمسئ أحعر سطى إجراء اقظاثابات 
الئرلماظغئ المئضرة شغ السراق، لط تظةح الصعى السغاجغئ 
رئغسا  التطئعجغ  طتمث  اظاثاب  شغ  إق  اآلن  تاى 
لطئرلمان شغ ٩ ضاظعن الباظغ، وق تجال الصعى السغاجغئ 
الفائجة ساججة سظ اجاضمال تحضغض السططات، بسئإ 
الثقشات الضئغرة بغظ اإلذار الاظسغصغ والاغار الخثري 
وضثلك خقف التجب الثغمصراذغ طع اقتتاد العذظغ 
التجب  رحح  تغث  الةمععرغئ،  رئغج  ترحغح  تعل 
لطفعز  تزا  أوشر  غضعن  وصث  أتمث،  رغئر  الثغمصراذغ 
اقتتاد  طرحح  خالح  برعط  طظ  الرئاجئ  بمظخإ 
طاتالش  الثغمصراذغ  التجب  أن  اسائار  سطى  العذظغ، 

طع الضاطئ الخثرغئ وتتالش السغادة.
عع  اقظاثابغئ  الــثورة  عثه  تال  أن  المسطعم  وطظ 

بسث تض الربملان 
إىل أغظ غمدغ الخراع يف تعظج؟
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   السثد ٣٨٦   ٣   افربساء ١٢ طظ رطدان ١٤٤٣عـ المعاشص ١٣ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢ طـ

سطى خطفغئ زغارة الرئغج الارضغ أردوغان افخغرة إلى أوزبغضساان، والاعصغع سطى ٩ وبائص تعثف إلى زغادة 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  أضث  افوجه،  الماسثد  الارضغ  افوزبغضغ  الاساون  تعجغع 
أوزبغضساان: أن طغرزغاغغش بسث وخعله إلى السططئ غتاول إرضاء ضض طظ أطرغضا وروجغا. وإلرضاء أطرغضا 
غسسى إلى اجاسادة السقصات طع الثول العاصسئ تتئ ظفعذعا وتطعغرعا، وعثف أردوغان أغدًا عع تظفغث خطط 
أطرغضا شغ آجغا العجطى وتظفغث ججء طظ طخالح ترضغا. ولفئ الئغان إلى: إن زغارة أردوغان عثه ق خغر شغعا 
لقجقم والمسطمغظ؛ وعع الثي أدى فطرغضا خثطات سزغمئ شغ جعرغا ولغئغا والسراق وأششاظساان، وصث لسإ 
دورًا تاجمًا شغ تدطغض البعرة المئارضئ شغ جعرغا وتعجغععا ظتع تض أطرغضا السغاجغ، ق غمضظ تفسغر زغارته 
عثه إق سطى أظعا خطعة أخرى شغ تعجغع ظفعذ أطرغضا شغ بقدظا. لثلك غةإ سطى المسطمغظ أن غضعظعا غصزغظ 
سطى طبض عثه الطصاءات، طثرضغظ فعثاشعا. وسطى وجه الثخعص غةإ أن غضعظعا غصزغظ لطشاغئ سطى زغارات 
المظاشصغظ والثعظئ طبض أردوغان الثي غطصغ خطابات ظارغئ تتئ جاار اإلجقم ولضظه شغ العاصع طساٍد لقجقم.

اتخاق  غععد،  جغح  وزغر  غاظاج  بغظغ  أجرى 
ودساه  سّئاس،  طتمعد  السططئ  برئغج  عاتفغا 
وحضره  العثوء"،  سطى  "المتاشزئ  ضرورة  إلى 
ظصض  ضما  براك".  "بظغ  شغ  السمطغئ  إداظاه  سطى 
سظه صعله خقل المضالمئ، إن "شارة افسغاد غةإ 
أن تضعن شارة جقم وذمأظغظئ ق شارة إرعاب". 
وسطغه شإن المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ صال شغ تسطغص ختفغ 
ظحره سطى طعاصسه: غثرك صادة غععد جغثا أن 
طثططاتعط الةعظمغئ الثئغبئ ق غمضظ لعا أن 

تئخر الظعر إق باظثراط السططئ شغعا، شعغ ضظجعط اقجاراتغةغ الثي ق غظدإ، وصث سعدتعط السططئ سطى اإلجعام 
بإظةاح جغاجاتعط طظ خقل تبئغطعا وتظضغطعا وتضئغطعا فعض شطسطغظ طظ ظاتغئ، وطثعا غععد بمسطعطات لط 
تثطر لعط بئال طظ ظاتغئ أخرى. شضض ذلك طتض حضر وتصثغر سظث صادة غععد، شئادر وزغر تربعط غاظاج بحضر 
سئاس سطى ذلك، ططالئا إغاه باسعغض طعمئ تععغث افصخى، طظ خقل ططالئاه باتصغص افطظ والطمأظغظئ شارة 
افسغاد، والمصخعد بافسغاد ذئسا أسغاد غععد، أطا أسغاد أعض شطسطغظ شصث جاءت شغ السظعات افخغرة طططثئ 
بالثطاء. طا غثور شغ أوجاط غععد أن التاخاطات غثرجعن أداء الطصعس الاطمعدغئ شغ افصخى خقل افسغاد 
شغ الفارة العاصسئ بغظ ١٥ إلى ٢١ طظ حعر رطدان وتامتعر أظحطئ التاخاطات وتتدغراتعط لـ"صربان الفخح" 
و"بظاء العغضض" المجسعم و"صثوم المسغح المثطص"، وضرورة "الئظاء الئحري لطعغضض"، وأعمغئ العجعد الغععدي 
الضئغر شغ المسةث افصخى! لصث آن افوان لصادة جغعش المسطمغظ، وعغؤات افرضان أن تسطظ الظفغر السام ظخرة 
هللا ورجعله وافصخى، لصطع دابر المطئسغظ والمظسصغظ وأجغادعط الغععد الشاخئغظ، شاظعمر جتاشطعط طظ 
شعرعا طضئرة وق تاعصش إق شغ باتات المسةث افصخى شاسغث لطمسةث افصخى طضاظاه ولحعر رطدان عغئاه.

تامئ: شغ ظض تعاشص بغظ أذراف الخراع الثولغ سطى الغمظ عادي غاظتى سظ التضط

التضام  وجائر  وبحار  والصثاشغ  سطغ  بابظ  جاء  طظ 
وجعا لعجه طع طحشطغ عآقء  افطئ  الثعظئ، شعصفئ 
التضام وداسمغعط، شالخراع ضان طع الظزام السالمغ 
أن  ولقجقم  غزعر  أن  لطتص  غرغث  ق  الثي  برطاه 
جغاجئ  صعة  شغ  الثقشئ؛  دولئ  شغ  وغاةسث  غسعد 

تعثد الظزام السالمغ الرأجمالغ.
دوغقت  لعا  وأظحأ  افطئ  صسط  اجاسماري  ظزام 
وتضاطاً وأظزمئ سمغطئ وبات غترجعا طظ غدئئ افطئ 
وجسغعا لطاشغغر، شاراءى الةمسان طرة أخرى ووصفا أطام 
وجمع  لطاشغغر  الماتفجة  افطئ  جمع  بسداً،  بسدعما 
وأظزماعط،  الطعاغغئ  غترس  الثي  الثولغ  الظزام 
وعظا غاضرر المحعث، لضظ افطئ لط تسأ الزظعن باهللا 
طعصش  تمبطئ  بض  إجرائغض،  بظع  ججع  ضما  تةجع  ولط 
ِديِن﴾، شطط تساسطط  ْ َ ي َس ِ

ّ َ َر ِ التص وصالئ: ﴿َكالَّ ِإنَّ َم
ولط تصئض باشغغر دغظعا طا دام الئتر طظ أطاطعا والسثو 
طظ ورائعا! لط ترض افطئ بمحروع الثولئ المثظغئ 
العجعه،  وتشغغر  بسمغض  سمغض  قجائثال  تساضظ  ولط 
شغ  الئاذض  طع  التص  شغه  غاحارك  بتضط  تصاظع  ولط 
برلماظات وطةالج تحرغسغئ غحّرع شغعا طظ دون اهللا، 

بض طا زالئ تشطغ وترظع سغعظعا لطاشغغر الةثري.
تشغغر جثري تامغ غظازر افطئ المآطظئ بربعا وتساصث 
أظعا إْن َخَئْرت سطى طا أرجض به الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص َوسمطئ 
سطى إصاطئ الثقشئ الراحثة الاغ أطرعا اهللا بإغةادعا، 

شإن اهللا ُطْزِعرعا َسَطى الظزام الثولغ َوُطْسِطغعا َسَطْغه.
ي  ِ
ّ َر  َ ِ َم ِإنَّ  ﴿َكالَّ  حساره  شغعا  طثطص  وضض  شافطئ 

الرجالئ  بعثه  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمثًا  أرجض  الثي  شإن  ِديِن﴾،  ْ َ َس
وسثه بثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شافطئ جائصى سطى 
غصغظ بمسغئ اهللا وظخره وإظةاز وسثه، شصث ساحئ تطك 

المسغئ وجضظ سصطعا وصطئعا تامغئ ظخر اهللا لعا.
شغ  سخفئ  الاغ  الزروف  أتطك  شغ  اهللا  ظخرعا  شصث 
تارغت افطئ، شصث ظةئ طظ غجوة الثظثق إذ تاخرتعا 
صرغح وطسزط صئائض السرب وخاظاعا غععد، وصث أجاء 
الئسخ تغظعا الزظ شاخعر أظعا ظعاغئ افطئ اإلجقطغئ 
طظاخرة  افطئ  وخرجئ  طضئ!  شاح  وضان  افطئ  شظةئ 
طظ التمقت الخطغئغئ تغظ ضان الصرآن طعثدا وطضئ 
والمثغظئ أعثاشا، شةاء خقح الثغظ وضظج الخطغئغغظ، 
وضسرت افطئ المشعل بسث طةازر جضظئ سصعل افطئ 
لصرون وذاف المسطمعن برؤوس المشعل شغ حعارع 
وجصطئ  أششاظساان  شاتاطئ  أطرغضا  وجاءت  الحام، 
بشثاد وصخفئ الحام وحردت المقغغظ، لضظ افطئ لط 
ي  ِ
ّ َ َر ِ تساسطط ولط تشغر دغظعا وبصغئ تصعل ﴿َكالَّ ِإنَّ َم

غرغثوظعا  أظعط  غرددون  المثطخعن  وبصغ  ِديِن﴾  ْ َ َس
خقشئ سطى طظعاج الظئعة.

الئتر  اظفطص  سظثطا  تتصص  صث  المساتغض  ضان  شإن 
الحرسغ  العاجإ  شإن  السقم،  سطغه  طعجى  لسغثظا 
السمض  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  اهللا  شرضه  الثي 
تتصص  ظاغةاه  جاضعن  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
وسث اهللا بثقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة وذلك عع 
وجه  شغ  افطئ  لعصعف  العتغث  السغاجغ  السغظارغع 

 الظزام السالمغ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

 َ ُمو اُب  َ ْ
َ
أ َقاَل  ْمَعاِن  َ ْ ا َتَراَءى  ا  ﴿َفَلمَّ تسالى:  صال 

ْوَحْيَنا 
َ
َفأ   ِديِن  ْ َ َس ي  ِ

ّ َر  َ ِ َم ِإنَّ  َكالَّ  َقاَل    ُْدَرُكوَن 
َ
مل ا  ِإنَّ

لُّ ِفْرٍق  ُ اَن  َ َعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َف ِ
ّ ِن اْضِرب 

َ
َ أ َ ُمو ِإ

 َ ُمو نَجْيَنا 
َ
َوأ   َن  اْآلَخِر َثمَّ  ْزَلْفَنا 

َ
َوأ   اْلَعِظيِم  ْوِد  الطَّ َ

ِ َذِلَك َآلَيًة   
َن  ِإنَّ ْغَرْقَنا اْآلَخِر

َ
َن  ُثمَّ أ ْجَمِع

َ
َعُھ أ َوَمن مَّ

ِحيُم﴾. ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َك َل َّ نَّ َر ِ َن  َو ْؤِمِن م مُّ ُ ُ َ ْك
َ
اَن أ َ َوَما 

ترجط عثه اآلغات الضرغمئ السغظارغع السغاجغ لطظاغةئ 
التامغئ قلاصاء جمسْغظ؛ جمع غصعده ظئغ طرجض خابر 
وجمع  وظخره،  اهللا  بعسث  غصغظا  صطئه  غماطأ  طتاسإ 
وتسئر  السخر،  ذلك  ذاغعت  شرسعن  غصعده  الئاذض 
اآلغات تفاخغض الطصاء لاضعن سئرة لسغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
طع  خراسعط  شغ  َآلَيًة﴾  َذِلَك   ِ  

﴿ِإنَّ بسثه  طظ  وأطاه 
الئاذض والاصائعط التامغ طع الئاذض.

شرسعن الثي لتص بةمسه طعجى وجمسه وصرب طظعط، 
أطاطعط  والئتر  الصعي  السثو  إجرائغض  بظع  رأى  شطما 
الاعبغت  جعئ  سطى  لمعجى،  وصالعا  ظظعظعط،  جاءت 
ُْدَرُكوَن﴾، شضان رد طعجى سطغه السقم  ا ملَ والةفاء ﴿ِإنَّ
طظ  العابص  سطغه  الماعضض  ربه  ظخر  طظ  الماغصظ  رد 
وسثه، شرد سطغعط صعلعط وزجرعط وذضرعط بعسث اهللا 
﴾ أي لظ غثرضعضط  جئتاظه له بالعثاغئ والزفر ﴿َكالَّ
أي  ِديِن﴾  ْ َ ﴿َس السثو  سطى  بالظخر  أي  ي﴾  ِ

ّ َر  َ ِ َم ﴿ِإنَّ 
جغثلظغ سطى ذرغص الظةاة.

اَن  َ َعَصاَك اْلَبْحَر َفانَفَلَق َف ِ
ّ ِن اْضِرب 

َ
َ أ َ ُمو ْوَحْيَنا ِإ

َ
﴿َفأ

ْوِد اْلَعِظيِم﴾ ووصسئ المسةجة، وتتصص الثي  الطَّ َ لُّ ِفْرٍق  ُ

غصعل سظه الظاس: طساتغض، فظعط غصغسعن جظئ اهللا 
سطى المألعف المضرور، واهللا الثي خطص السظظ صادر سطى 
 ِ َذِلَك َآلَيًة﴾.

أن غةرغعا وشص طحغؤاه سظثطا غرغث و﴿ِإنَّ
ِ َذِلَك َآلَيًة﴾ لك غا طتمث وطظ طسك وفطاك طظ   

﴿ِإنَّ
ِبِفْرَسْعن  َشَسْطئ  ِشغَما  ِإنَّ  ِذْضره:  َتَساَلى  َغُصعل  بسثك، 
َوَطْظ َطَسُه َتْشِرغِصغ ِإغَّاُعْط ِشغ اْلَئْتر ِإْذ َضثَُّبعا َرُجعِلغ 
ث ِلَصْعِطك ِطْظ ُصَرْغح  ُطعَجى َواْإلِْظَثار ِلَثَقَلِئ َبغَِّظئ َغا ُطَتمَّ
َسَطى َأنَّ َذِلَك ُجظَِّاغ ِشغَمْظ َجَطَك َجِئغطعْط ِطْظ َتْضِثغإ 
َضُروا َواْسَاَئُروا َأْن َغْفَسُطعا  ُرُجِطغ، َوِسَزئ َلُعْط َوِسْئَرة َأِن ادَّ
ِطْبض ِشْسطعْط ِطْظ َتْضِثغئك َطَع اْلُئْرَعان َواْآلَغات الَِّاغ َصْث 
َأَتْغاعْط، َشَغِتّض ِبِعْط ِطْظ اْلُسُصعَبئ َظِزغر َطا َتضَّ ِبِعْط، َوَلك 
آَغئ ِشغ ِشْسِطغ ِبُمعَجى، َوَتْظِةَغِاغ ِإغَّاُه َبْسث ُذعل ِسَقجه 
َوَصْعطه  َوَتْعِرغبه  ِإغَّاُه  َوِإْظَعاِري  ِطْظُه،  َوَصْعطه  ِشْرَسْعن 
ِشغك  َجاِلك  َأظِّغ  َسَطى  َوَأْطَعالعْط،  َوَأْرضعْط  ُدورعْط 
َجاَلئ  َجِئغطه، ِإْن َأْظَئ َخَئْرت َخْئره، َوُصْمئ ِطْظ َتْئِطغس الرِّ
ِإَلى َطْظ َأْرَجْطُاك ِإَلْغِه ِصَغاطه، َوُطْزِعرك َسَطى ُطَضثِِّبغك، 

َوُطْسِطغك َسَطْغِعْط، وعثا طا ضان طع المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص.
والغعم، غاضرر المحعث وغاراءى الةمسان؛ جمع افطئ 
اإلجقطغئ تصش وتغثة أطام الظزام السالمغ ضطه، أطام 
اإلجقطغئ  افطئ  بارت  شصث  والشرب،  وروجغا  أطرغضا 
افطئ  خراع  غضظ  ولط  لطشرب  السمغطئ  افظزمئ  سطى 
طع السمقء الثعظئ شصط بض ضان خراسعا طع الظزام 
السالمغ الثي تصعده أطرغضا، شطط تضظ طحضطئ افطئ 
وبحار  سطغ  وبظ  ضمئارك  لقجاسمار  سئغث  صادة  طع 
المةرم، شعآقء أصجام أطام صعة افطئ وتراضعا العادر، 
لعق  بسععلئ  إزالاعط  افطئ  تساطغع  لطشرب  أذظاب 
ارتئاذعط بالشرب المساسمر وتماغاه لعط، شالخراع 
طع  بالسغسغ،  بسثه  وأتى  طئارك  أوجث  طظ  طع  ضان 

السغظارغع السغاجغ لعصعف افطئ
يف وجه الظزام الساملغ
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بالعثظئ، والدشط افطرغضغ الثي طعِرَس طظث طآتمر 
بطمطمئ  ٢٠١٩م  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ  الرغاض 
الرؤوس الماحسئئ شغ المتاشزات الةظعبغئ شغ طصسث 
واتث، شغ طعاجعئ التعبغغظ سطى ذاولئ المفاوضات 
تغمعبغ  سغظئ  صث  واحظطظ  أن  السطط  طع  الصادطئ، 
لغظثرضظس طئسعباً لعا إلى الغمظ طططع السام ٢٠٢١م، 
بشرض تسةغض العخعل إلى تسعغئ جغاجغئ شغ الغمظ.
الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  عثظئ  إسقن  غأتغ 
المظحآت  سطى  الخعارغت  إذقق  إلغصاف  غروظثبغرغ 
طا  طع  غاعاءم  بما  والتةاز،  ظةث  أرض  شغ  الظفطغئ 
ترغثه أطرغضا طظ زغادة إظااج الرغاض الظفطغ، لاشطغئ 
الظصص شغ تاجئ أوروبا طظ الظفط، لاةسض أطرغضا غثعا 
التعبغغظ  واجافادة  فوروبا.  غخض  الثي  الظفط  سطى 
شغ رشع التخار المفروض سطغعط طظث صثوم الاتالش 
الثي تصعده الرغاض لابئغاعط شغ التضط شغ ٢٦ آذار/

طارس ٢٠١٥م، سئر شاح ططار خظساء وطغظاء التثغثة، 
وسعدة التغاة إلى ذئغساعا.

شغ  وأطرغضا  برغطاظغا  بغظ  الخراع  تعثئئ  تأتغ  ضما 
الروجغئ  لطترب  المتامطئ  الاثاسغات  ظض  شغ  الغمظ، 
سطى أوضراظغا، لاأطغظ إطثادات الظفط والشاز إلى الشرب 
اتاغاجات  ظخش  أن  سطمظا  إذا  وافطرغضغ،  افوروبغ 
المظطصئ  طظ  تأتغ  سصعد،  طثى  سطى  الظفطغئ  أطرغضا 
الحرصغئ العاصسئ تتئ جططئ الرغاض، الاغ طظ جعاعا 

جئصئ عثظئ المئسعث افطمغ، بالططإ طظ أطرغضا إذا 
الاغ  العةمات  تعصش  أن  الظفط،  إظااج  زغادة  أرادت 
ظض  وشغ  الظفطغئ،  طظحآتعا  سطى  التعبغعن  غحظعا 
الاصارب المسطظ شغ السقصات الثبطعطاجغئ بغظ ذعران 
الاعجط  إغران  طظ  رجمغاً  الرغاض  ذطئئ  والرغاض، 
لطعخعل إلى تسعغئ شغ الغمظ. طا غسظغ أن الرغاض 

ُتْثَشُع لطعخعل إلى تسعغئ طع التعبغغظ.
تترغضعا  بأن  بعضعح  غرى  الغمظ  شغ  لطترب  الماائع 
ضان خارجغاً، بالخراع بغظ برغطاظغا الاغ تصش وراء عادي 
والمةطج اقظاصالغ الةظعبغ، وبغظ أطرغضا الاغ ترغث 
التعبغغظ  ذرغص  سظ  طتطعا  والتطعل  برغطاظغا  إصخاء 
شصث  باسعم.  تسظ  برئاجئ  الةظعبغ  البعري  والتراك 
ترتغإ  إرباك  وشغ  اقظاصالغئ،  عادي  شارة  شغ  تسةطئ 
لظفسعا  لاةسض  عادي،  إسقن  تحئه  رئاجغئ  اظاثابات 
وإجراء  عادي،  بسث  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  تأبغرًا 
الرئاجغئ شغ ظض التعبغغظ الثغظ صادعط  اقظاثابات 

المئسعث افطمغ جمال بظ سمر خعب خظساء.
افتثاث  ظض  شغ  المسطمغظ  ظتظ  بظا  ترغاً  ألغج 
الساتئ  شغ  ظزعر  أن  السالط،  شغ  التالغئ  الثولغئ 
الثولغئ بضغاظظا السغاجغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى 
طظعاج الظئعة، ُظْتَضُط باإلجقم وظدع أغثغظا سطى الظفط 
والشاز جطسئ اجاراتغةغئ ظاتضط شغ بغسعا بثقً طظ أن 

 !غظعئعا الشرب جطسئ ظصثغئ بأبثج افبمان؟

الحسئغ شاصئ الاعصسات، بشخ الظزر سما حابعا عظا 
بعرتضط"،  "عثه  لغصال  طصخعدة  أسمال  طظ  عظاك  أو 
تط  إن  شما  ترغثه،  لما  وسغ  سطغعا  غطإ  تحعدات 
بارت  تاى  بحار  إلجصاط  بأظعا  لطمزاعرات  الاروغب 
وطظ  الحسار  بأن  الاعاخض  وجائض  سطى  الظاس  بائرة 
أخثره جاصط، وأظه ق غمبض البعار شغ ذضرى البعرة 
بثجاعره  الظزام"  إجصاط  غرغث  "الحسإ  حسار  جعى 
وبضاشئ أرضاظه ورطعزه، شُصطع الطرغص سطى الثطعات 
القتصئ الاغ جائظغ صراراتعا سطى طا تط رجمه، وتئغظ 
ذلك بحضض جطغ سظث اجاماع الطةظئ الثجاعرغئ الاغ 
أسطظ الصائمعن سطغعا أظعا لط تاعخض في ظاغةئ ضاظئ، 

ضما جابص اجاماساتعا.
وشغ الظعاغئ ظصعل: إن المسطغات لطعخعل إلى العثف 
اقجامرار  أجئاب  وإن  وبصعة،  طعجعدة،  تجال  طا 
غثطط  الاغ  الظعاغئ  شإن  وبالاالغ  ضبغرة،  واقظاخار 
لعا أسثاؤظا غغر طمضظئ، شغ الفارة التالغئ سطى افصض، 
وبثاخئ أن الخراع بات طتمعطاً، والعاضح الغعم شغ 
المحعث عع اقجامرار تاى تتصغص افعثاف الاغ ظادت 
اإلجرام  ظزام  إجصاط  رأجعا  وسطى  الحام  بعرة  بعا 

وإصاطئ تضط اإلجقم.
طعجعد  شاقتاصان  المئادرة؛  طصعطات  تماطك  شالبعرة 
وغتثث بحضض غعطغ، وضثلك الئرظاطب السغاجغ الثي 
جغفةر عثا اقتاصان بالحضض الختغح تاضر وبصعة، 
وطسه تجب جغاجغ سرغص وواعٍ غثرك الطسئئ وتفاخغطعا 
اإلطضاظغات  غةمع  الثي  الثقص  طحروع  وغماطك 
افعثاف  لاتصغص  الختغح  الحرسغ  جغرعا  وغدمظ 

المحروسئ، شعع ذو تةربئ وخئرة جغاجغئ وضفاءة.
المحارغع  ضض  ُتسصط  وعغ  تظاِه،  لط  البعرة  ظسط، 
والثطط الاآطرغئ، وعغ تحاث وتصعى ضطما زاد الاآطر 
سطغعا، شةمغع الدربات ضاظئ طآذغئ ولضظعا لط تضظ 
صاتطئ، ولضظ سطغظا أن ظأخث بسث تختغح المسار أخث 
زطام المئادرة، واقجافادة طظ إطضاظغاتظا تاى ظامضظ 

 طظ السغر صثطا لاتصغص أعثاشظا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

جمغع  دخطئ  شصث  بالثقص،  الظاس  تططسات  سطى 
إغابغئ  إلى  وجغاجغئ  سسضرغئ  طظ  البعرة  طفاخض 
بأي  ضئغر  بحضض  تاتضط  أخئتئ  وبالاالغ  وخثطغئ، 
ترضئ تصعم بعا البعرة بضاشئ أذغاشعا. شصث ضاظئ عثه 

افسمال طرضجة ولط تضظ طرتطغئ أو ارتةالغئ.
الثارجغ  المترك  ذات  افسمال  عثه  طع  وتراشصئ 
افطظغ  الدشط  شارتفع  الثاخض،  طظ  أخرى  أسمال 
وبثأت  والمقتصات  اقساصاقت  وضُبرت  الظاس  سطى 
شغ  تتثث  ضاظئ  الاغ  الاخفغات  صخث  سظ  تاسرب 
لطمثن  الممظعب  الاثطغر  ذلك  طع  تراشص  المساصقت. 
والصرى والئطثات، أسمال وّلثت تصغصًئ ضشطاً ق غمضظ 
فتث أن غاثغطه، تاى دشسئ الئسخ لطصعل إن جسغظا 
وأسمالعا؛  الثول  صعة  وبثدته  اظاعى  صث  لطثقص 
ولضظ عض ضاظئ عثه افسمال ضفغطئ بأن ُتظعغ تطط 

الثقص الثي بثأ سام ٢٠١١م؟!
إن الماائع بسغظ السغاجغ لطبعرة وضغش ضاظئ تثرج 
عثه  أن  ضغش  لُغثرك  لعا  ُغظخإ  ضان  شت  ضض  بسث 
أسمال  طظ  جابصاتعا  ضاظئ  ضما  إق  تضظ  لط  افسمال 
اقتاصان  طظ  طجغثًا  تحضض  ضاظئ  شصث  البعرة،  صئض 
شغ ظفعس الظاس، وبالاالغ تةعغجًا قظفةار أضئر طظ 
جابصه، جغضعن سطى طساعى المةامع الثولغ؛ شئسث 
أن ضاظئ اتامالغئ الصئعل بالظزام وطآجساته أطرًا غغر 
طصئعل، أخئح الاساغح طسه غغر طتامض بض وطساتغقً، 
والصئعل بالمةامع الثولغ أغداً ضثلك، وُرشسئ حسارات 
ُجمغئ  شصث  ُجمع،  أجماء  طظعا  ذلك،  سظ  تسئر  ضبغرة 
طةازره  أجث شغ  حرغك  بأن المةامع الثولغ  إتثاعا 
وأخرى تتئ سظعان: "الصاتض بتماغئ المةامع الثولغ".

ظسط جسعا لثشع الظاس لقجاسقم ورشع الراغئ الئغداء 
ولضظ خابئ طساسغعط، بسئإ العسغ الثي تجاغث سظث 
أعض الحام سطى تآطر الئسغث والصرغإ سطغعط، شضاظئ 
طظ  طجغثًا  تعلث  الماآطرون  بعا  غصعم  الاغ  افسمال 
إلتثاث  اقجامرار  أجض  طظ  الحسئغئ  لطصاسثة  الاسئؤئ 
سظه  سئرت  طا  إظه  الصعل  طظ  غمضظظا  طا  عثا  الاشغغر، 
الظجول  شضمغئ  سحرة.  التادغئ  البعرة  ذضرى  أتثاث 

تامئ ضطمئ السثد: بعرة الحام لط تجل تّغئ شغ ظفعس أبظائعا

زیارة أردوغان ألوزبیکستان تعزیز نفوذ أمریکا فی آسیا الوسطى

رغم کل جرائم کیان یهود بحق أهل فلسطین 
ما زالت السلطۀ صدیقه الوفی

طع تثحغظ تخاد طتخعل الصمح شغ طتاشزئ خسثة، بالاساون طع الطةظئ الثولغئ لطخطغإ افتمر، ودسعة المظزمات 
افجظئغئ إلى طّث غث المساسثة لطمجارسغظ باعشغر بثور جققت صمح طتسظئ، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ إن: اقضافاء الثاتغ الثي غاتثث سظه التعبغعن لغج إق لقجاعقك اإلسقطغ 
شصط، وصث ُأْذِطَصْئ سطغه رخاخئ الرتمئ، وظصعل لطتعبغغظ: إن طظ أرجض إلغضط المظزمات الثولغئ، وأغثق سطغضط 
المسعظات بافطج، عع طظ غسامر شغ خثاسضط الغعم، بةسض اسامادضط سطى الشرب ولغج سطى أظفسضط شغ تعشغر 
الئثور المتطغئ، وأضاف الئغان: إن تعشغر الشثاء طسآولغئ سزغمئ، شاإلطام راعٍ وعع طسآول سظ رسغاه، وطظ رساغاه 
تعشغر افصعات لطظاس، تاى ق غةعسعا أوقً، وتاى تساصر افجسار، وغصطع دابر المتاضرغظ، وخاخئ اقتاضار السالمغ 
الثي تصعم به تفظئ طظ الرأجمالغغظ. لصث اعاط اإلجقم بالجراسئ الاغ تحضض سخإ الشثاء الرئغسغ، شافطظ الشثائغ 
طرععن بمصثرة الثولئ سطى تتصغص طا غضفغ أو غجغث طظ اإلظااج الجراسغ لضاشئ رساغاعا، بتغث ق تضعن طسامثة سطى 
الشثاء العاشث طظ الثول افخرى؛ فن سةج الثولئ سظ تعشغر الشثاء لرساغاعا جعف غةسطعا طرععظئ لشغرعا، وبالاالغ 
جعف غصعم الشغر بالاتضط بإدارتعا. واقضافاء الثاتغ لظ تتصصه جعى دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

االکتفاء الذاتی من الحبوب فی الیمن 
لن یتم فی ظل الرأسمالیۀ وأدواتها
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سصإ تض الئرلمان الئاضسااظغ، والثعاب إلى اظاثابات طئضرة، أضث بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان أن: جثور طحاضطظا لغسئ شغ طظ غتضمظا، بض شغ طا غتضمعظظا به. وذالما أن 
باضساان غتضمعا صاظعن طظ خظع اإلظسان شغ ظض الثغمصراذغئ، لظ ظحعث تشغغرا تصغصغا جعاء ظةح سمران 
خان أو ظعاز حرغش أو زرداري شغ اقظاثابات، وجعاء ظةح الةظرال باجعا أو الةظرال شاغج تمغث أو جظرال آخر شغ أن 
غخئح صائثًا لطةغح، شطظ غضعن عظاك تشغغر تصغصغ. وأحار الئغان إلى أن: إلشاء الثغمصراذغئ وإصاطئ دولئ الثقشئ 
وتثه غعجث افطظ وافطان لظا. شصث جمتئ الثغمصراذغئ لطتضام بمظع الةعاد ضث طظ غتاض أراضغ المسطمغظ، 
واسائرته إرعابًا. شإصاطئ الثقشئ جاظعغ جمغع أحضال الاتالفات طع أسثائظا، بما شغ ذلك أطرغضا، ضما جاسمض 
الثقشئ سطى تعتغث بقد المسطمغظ شغ دولئ واتثة صعغئ وطعابئ الةاظإ. وجاطئغ واجإ الةعاد لاترغر بقد 
المسطمغظ المتاطئ. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان: ق تدغسعا ذاصاتضط شغ السسغ إلى الثغمصراذغئ 
بسث اآلن، واسمطعا طع تجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وشاًء بعاجإ التضط بما أظجل اهللا تسالى.

الثولغئ، وضثلك تاى ق غماث ظفعذعا ضثولئ خظاسغئ 
عغمظئ  شغ  تآبر  أخرى  دول  إلى  طظاشسئ  وسسضرغئ 

أطرغضا طساصئق.
بسخ  سطى  لطاأبغر  السسضرغئ  الخراسات  إحسال   -٣
الثول؛ تاى تفّك حراضاعا اقجاراتغةغئ، أو تحشطعا 
بخراسات تةسطعا تثور شغ دائرة طسغظئ، وتظحشض سظ 
شغ  الغعم  التاخطئ  افزطئ  طبض  فطرغضا،  طظاشساعا 

أوضراظغا.
٤- طتاربئ الاطعر الاصظغ والسطمغ سظث الثول افخرى؛ 
شغ  وروجغا  الخغظ  تةاه  أطرغضا  به  تصعم  طا  خاخئ 
الماطعرة.  وافجطتئ  اإللضاروظغات  خظاسئ  طعضعع 
السقح  لئغع  افجعاق  طظ  روجغا  ترطان  وضثلك 

الماطعر ضما تثث طع العظث وترضغا.
الثول  سطى  السغاجغئ  العغمظئ  ظزام  ترجغت   -٥
وصطع  الثام،  والمعاد  افجعاق  أجض  طظ  الدسغفئ؛ 

الطرغص سطى الثول المظاشسئ.
٦- طا تصعم به أطرغضا طظ طتاربئ الاتالفات الثولغئ؛ 
واقتتاد  وروجغا،  الخغظ  تةاه  به  تصعم  طا  خاخئ 
جطعتعا  طظ  لطافطئ  طتاولئ  أي  لمتاربئ  افوروبغ؛ 

وجغطرتعا السالمغئ.
السطع  بسخ  شغ  افطرغضغ  الاتضمات  ظزام   -٧
التغعغئ؛ طبض الئارول والشاز والجغئ الخثري، وشرض 
ظزام طظ العغمظئ شغ افجسار والائادقت والحرضات 

المظاةئ، وذرغصئ إجراء السصعد بالثوقر افطرغضغ.
والخراسات  الخراسات  طظ  السابصئ  افطعر  تأبغر  إن 
المدادة صث شاصط افزطئ اقصاخادغئ السالمغئ، ووجع 
الفصر  طبض  ضبغرة؛  طحاضض  شغ  وتسئئئ  دائرتعا، 
والئطالئ، وتتةغط المعارد شغ بسخ الثول، وارتفاع 
وربما  وبظعك  حرضات  اصاخادات  وتتطط  افجسار، 
لصث  افطعر.  عثه  سطى  ترتإ  طما  ذلك  وغغر  دول، 
أضغش إلى سمص افزطئ اقصاخادغئ، وتسّثد رواشثعا 
وأجئابعا، وتمثدعا شغ السالط، واتساع رصساعا، أزطئ 
شغ  السمقصئ  افجظتئ  بغظ  الغعم  التاخطئ  الخراع 
طظ  وأتقشعما  وروجغا  الخغظ  بغظ  أوروبا،  أذراف 
طظ  وأتقشعط  افوروبغ  واقتتاد  وأطرغضا  جاظإ، 
سظه  تعلث  وطا  الخراع،  عثا  طزاعر  وطظ  آخر،  جاظإ 
وطا  أوضراظغا،  شغ  الغعم  التاخطئ  السسضرغئ  افزطئ 
افزطئ  سطى  ضئغر  تأبغر  لعا  ضبغرة؛  أطعر  طظ  غضاظفعا 
اقصاخادغئ السالمغئ، وطا غمضظ أن تخض إلغه افطعر 

طساصئق ظاغةئ اتساع دائرة عثه افزطئ وتمثدعا.
طزعر  عغ  أوضراظغا  شغ  الغعم  التاخطئ  افزطئ  إن 
أجض  طظ  ظفسه؛  العصئ  شغ  وخطغر  طرغر  لخراع 
بروز  وطظع  السالط،  سطى  افطرغضغئ  العغمظئ  ترجغت 
المرتئئ  عثه  سظ  أطرغضا  ُغظجل  تصغصغ  طظاشج  أي 
عثه  طظ  اقظسااق  افخرى  الثول  وطتاولئ  السالمغئ، 
سظ  أطرغضا  إظجال  فن  الحرغرة؛  السالمغئ  العغمظئ 
طرتئاعا غسظغ تعجغه ضربئ صاضغئ لقتتاد افطرغضغ 
شغ  عع  أطرغضا  بصاء  جّر  أن  عع  والسئإ  برطاه؛ 
عغمظاعا السغاجغئ السالمغئ، وبسط أجظتاعا بالصعة 
السالط،  اباجاز  سطى  أخًق  صائمئ  فظعا  السالط؛  سطى 
السالمغئ،  افجعاق  شغ  الاتضط  وسطى  برواته،  وظعإ 
عثه  شصثت  وإذا  وتثعا،  الثاتغئ  صعتعا  سطى  ولغج 
المغجة الثولغئ الحرغرة شإظعا تفصث المعارد الرئغسغئ 
قصاخادعا المظافت والمامثد أضئر طظ تةمه أضساشا 
والائسات  بالظفصات  تصعم  أن  تساطغع  وق  طداسفئ، 
شغ  افولى  الثولئ  بعخفعا  تاتمطعا؛  الاغ  السالمغئ 
السالط، وعغ شغ التصغصئ أضئر طظ تةمعا اقصاخادي 
تطشراف  ختغفئ  ظحرته  تصرغر  شفغ  سثغثة؛  بمرات 
الئرغطاظغئ، ٢٠٢١/٩/٢١ غصعل الضاتإ تغط واقس: 
افطرغضغئ  التضعطئ  دغعن  تخض  أن  المصرر  طظ  إظه 
ترغطغعن   ٢٨,٥ إلى  المصئض  افول  تحرغظ  طظاخش 
الثجاظئ  وزارة  شغ  السغعلئ  تصطص  وبالاالغ  دوقر، 
افطرغضغئ، ووخض السةج افطرغضغ تعالغ ٣ ترغطغعن 

دوقر سام ٢٠٢٠ وعع شغ ارتفاع طسامر  غائع ...

الثعإ  المسثظغظ  صاسثة  سظ  السالط  تثطى  أن  طظث 
وخعرعا  بمراتض  العرصغئ  الظصعد  وظععر  والفدئ، 
بالثعإ،  المشطاة  الظائئئ  العرصغئ  الظصعد  البقث: 
طتثدة،  بظسئئ  المشطاة  العبغصئ  العرصغئ  والظصعد 
والظصعد العرصغئ اإللجاطغئ الاغ لغسئ طشطاة بالثعإ، 
المالغئ  افزطات  تدربه  والسالط  الصاظعن،  بصعة  شصط 
بغظ  السزغمئ  الفعارق  تزعر  وبثأت  واقصاخادغئ. 
الضئرى  الثول  بغظ  الععة  وتاسع  الثول،  اصاخادغات 
ودول السالط البالث تغث اجاطاسئ الثول اقجاسمارغئ 
بأبثج  البالث  السالط  دول  وطعارد  بروات  تتعز  أن 
افبمان ظاغةئ لفارق صعة سمطاعط الحرائغئ والسعصغئ 
التضعطات  تصعم  تغث  الماأخرة  الثول  سمطئ  طصابض 
السمغطئ المرتئطئ بالثول اقجاسمارغئ بطئاسئ السمطئ 
اتااجئ  ضطما  بض  رابط؛  وق  ضابط  دون  المتطغئ 
صغمئ  ق  أخئتئ  تاى  بالظصعد  الئقد  شأغرصئ  ذئسئ 
لعا، وبالاالغ طصابض ضض دوقر طبق تساطغع أن تتعز 
السالط  بقد  طظ  بطث  أي  شغ  المتطغ  الظصث  طظ  ضمغئ 
البالث تحاري بعا طا تحاء. طا طضظ الثول اقجاسمارغئ 
غفسر  طا  بالدئط  عثا  الحسعب.  بروات  ظعإ  طظ 
إخرار خظثوق الظصث الثولغ سطى التضعطات بأن تصعم 
باسعغط جسر خرف سمطاعا المتطغئ طصابض الثوقر وطا 

تسمى بالسمقت الترة.
السطع  لائادل  وجغطئ  عغ  الظصعد  أن  المسطعم  طظ 
والثثطات واجاغفاء التصعق. ضما أظعا وبغصئ تارغثغئ 
والسئارات  جضعا  وتارغت  سطغعا  الاغ  الظصعش  تتضغ 
شغعا  جضئ  الاغ  التصئئ  سظ  تتضغ  سطغعا،  المضاعبئ 
وسظ البصاشئ والصغط التدارغئ السائثة شغ تطك التصئئ. 
لضظعا طظث طآتمر برغاعن وودز الثي سصث سام ١٩٤٤م 
شغ طثغظئ برغاعن ضاتغئ غابات ظغععاطحغر افطرغضغئ 
والاغ طظعا أخث اجط المآتمر برغاعن وودز، ظصعل طظ 
ذلك الاارغت تتعلئ الظصعد العرصغئ طظ وجغطئ لائادل 
السطع والثثطات إلى أداة اصاخادغئ صاتطئ اجاطاسئ 
أو  بالثوقر  السالط  سمقت  ربط  خقلعا  طظ  أطرغضا 
تتعغض اتاغاذات الثول إلى الثوقر بثق طظ الثعإ. 
إلى ٢٢ طظ ١  دولئ  سظ ٤٤  وشثًا  اجامع ٧٣٠  شصث 

تمعز/غعلغع ١٩٤٤ شغ شظثق جئض واحظطظ صرروا شغه 
تضرغج اقجاسمار ورعظ السالط فطرغضا سئر طصررات 

عثا المآتمر الاغ جاء شغعا:
١- إظحاء خظثوق الظصث الثولغ والئظك الثولغ لقظحاء 
والاسمغر واقتفاصغئ الساطئ لطاسرغفئ الةمرضغئ والاةارة، 
الحسعب  صعر  وأداة  اقجاسمارغئ  المآجسات  تطك 

واجاسئادعا.
الخرف  أجاس  سطى  الةثغث  الظصثي  الظزام  صغام   -٢
طظ  افطرغضغ  الثوقر  تتعل  وبثلك  الثعئغ  بالثوقر 
سمطئ طتطغئ إلى سمطئ اتاغاط دولغئ، وسطغه سطى ضض 
دولئ سدع شغ الخظثوق أن تتثد صغمئ تئادل سمطاعا 
المتطغئ بالظسئئ إلى الثوقر افطرغضغ بالعزن والسغار 
دوقر   ١ وعع   ١٩٤٤ تمعز/غعلغع   ١ شغ  الظاشثغظ 
غساوي ٠,٨٨٦٧١ جرام ذعإ، صث الاجطئ أطرغضا أطام 
المخارف المرضجغئ لطثول افسداء بائثغض تغازتعا طظ 
الثوقرات العرصغئ بالثعإ وسطى جسر بابئ وعع ٣٥
دوقرًا لضض أوصغئ (أوظخئ) ذعإ. وبسث أصض طظ ٣٠
ساطا غثرت أطرغضا بعط وتتثغثا شغ ١٩٧١/٨/١٥م 
أسطظ الرئغج ظغضسعن وصش تئثغض الثوقر إلى ذعإ. 
وعع طا تثا بثول السالط إلى دسط اقصاخاد افطرغضغ 
والثوقر سئر افزطئ المالغئ السالمغئ والاغ بثأت باظعغار 
جعق السصار بط الاأطغظات شغ الئظعك شغ أطرغضا تاى 
اجااتئ السالط وذلك طظ أجض التفاظ سطى طثخراتعط 
واتاغاذغاتعط المالغئ طظ الدغاع. اآلن أطرغضا تساطغع 
سئر عثه العرصئ أن تتعز طظ بروات السالط طا تحاء؛ 

شافصر الثول وتصاض الحسعب.
طعمئ  الثولغان  والئظك  الظصث  خظثوق  غاعلى  اآلن 
وظعإ  تضعطاتعا  وترضغع  الثول  سطى  اقظصداض 
برواتعا سئر شرض تسعغط سمطاعا وربطعا بالصروض 
باقجابمار  غسمى  طا  لطسثاد  الصابطئ  غغر  الربعغئ 
وتسطط  لطثائظغظ  السغاجغ  صرارعا  شارعظ  افجظئغ 

بروات حسئعا لطسغث.
عضثا تةري افطعر وعع طا غةإ أن تسغه حسعب السالط 
والمسطمعن بثاخئ، تغث ظةث عثا السغظارغع غاضرر شغ 
ضض بقد المسطمغظ. وشغ السعدان ظةث عثا السغظارغع 

الظصعد العرصغئ طظ وجغطئ لائادل الةععد وافطعال
إىل آلئ اصاخادغئ صاتطئ
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الثولغان  والئظك  الظصث  خظثوق  صام  شصث  جثا  واضتا 
بالدشط المسامر سطى تضعطئ اإلظصاذ الاغ ضاظئ تماظع 
سظ تظفغث الروحاات المعطضئ لطحسإ والظاعئئ لبروات 
الئقد تاى أخدساعا بسث اجاظجاف الثولئ شغ تروب 
داخطغئ طعطضئ وصاتطئ (ترب الةظعب ودارشعر) شغ سام 
والئظك  الخظثوق  لحروط  الثولئ  خدسئ  ٢٠١٧م 
المعازظئ  وضع  شغ  بالاثخض  لعما  وجمتئ  الثولغغظ 
الساطئ لطثولئ. شضاظئ طعازظئ السام ٢٠١٨م عغ صاخمئ 
الزعر الاغ أجصطئ تضعطئ اإلظصاذ السمغطئ الاغ بثأت 
خطعات تسطغط الئقد بضض برواتعا وطعاردعا العائطئ 
لطثول اقجاسمارغئ الطاطسئ شغ بقدظا. وصام وزغر المالغئ 
تسعغط  بثطعات  ٢٠١٨م  افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ 
السمطئ فول طرة شغ تارغت السعدان تغث صام باضعغظ 
خرف  جسر  لاتثغث  السعق،  خظاع  آلغئ  جماعا  لةظئ 
الةظغه طصابض الثوقر ضمظ جغاجئ المالغئ لاترغر جسر 
الخرف، والثي بمعجئه غصعم الئظك المرضجي باتثغث 
خرف الةظغه طصابض السمقت بسسر تأحغري لطثوقر، شغ 
أول غعم آللغئ خظاع السعق رشسئ جسر خرف الثوقر 
طصابض الةظغه طظ ٢٩,٥ جظغعاً لطثوقر إلى ٤٧,٥ جظغعاً، 
شاظسثطئ السغعلئ وارتفسئ افجسار واظسثطئ السطع طا 
أبار غدئئ الحارع وبعرته تاى أجصط الئحغر وتضعطئ 
(تضعطئ  اقظاصالغئ  الفارة  تضعطئ  جاءت  ولما  اإلظصاذ. 
تمثوك) جاء وزغر طالغاه افول إبراعغط الئثوي لغضمض 
طا بثأه وزغر اإلظصاذ طساج طعجى شصام الئثوي بثطعات 
جرغؤئ ق غصثم سطغعا إق خائظ وسمغض؛ تغث صام باسعغط 
السمطئ بالضاطض شغ حئاط/شئراغر ٢٠٢١ شارتفع جسر 
خرف الةظغه طصابض الثوقر طظ ٥٥ إلى ٣٧٥ جظغعا، 
وضاسش ذئاسئ السمطئ وزاد المرتئات إلى ٦٠٠ ضسش 
تاى وخض الادثط شغ حععر صطغطئ إلى ٣٠٠٪ بتسإ 

تصارغر الئظك الثولغ ظفسه.
ضض ذلك بجسط الئثوي إلخقح اقصاخاد الضطغ وجطإ 
المظح والمساسثات واقجابمارات، وغساسث سطى إسفاء 

الثغعن، شعض تتصص حغء طظ ذلك؟
بطئ  الطغظ  زاد  بض  ذلك،  طظ  حغء  غاتصص  لط  صطساً 
شاظثفدئ السمطئ إلى طساعغات خغالغئ (أضبر طظ ٨٠٠

جظغه لطثوقر) وتداسفئ أجسار السطع أضساشاً طداسفئ، 
سظث  جظغعاً   ٢٨ طظ  الئظجغظ  جالعن  جسر  ارتفع  تغث 
جصعط اإلظصاذ إلى ٣,٣٠٠ جظغه، وأجطعاظئ غاز الطئت 
العشرة،  سثم  طع  جظغه   ٥,٠٠٠ إلى  جظغعاً   ١٥٠ طظ 
والمضعس  الدرائإ  بط  جتغماً،  الظاس  تغاة  شأتالعا 
شامزعرت  المحضقت  سمصئ  الاغ  الترام  والةئاغات 
افطظغ  واقظفقت  افجري  والافضك  الطقق  ضبرة  شغ 
غغر المسئعق، طا غظثر باظفةار ُغثعإ الثولئ وغمجصعا. 
ضغش السئغض إلى الثروج طظ عثا المأزق؟ وطا عع التض؟

ظتظ أطئ طعثغئ بضااب ربعا وجظئ ظئغعا، شصث جسض 
أتضام  شربط  والفدئ،  الثعإ  أجاجه  الظصث  اإلجقم 
اإلجقم وحسائره الاسئثغئ بالثعإ والفدئ، ضالجضاة 
وطثخراتعط.  الظاس  جعث  غتفر  بما  طبق  والثغات 
وترم الربا وصئح شسطه، وجّرم طظ غةسض لطضاشرغظ سطغظا 
إظااج  ورجعم  جمارك  طظ  المضعس  ترم  ضما  جئغق. 
وغغرعا تاى تئصى افجسار شغ طاظاول الظاس، وبحضض 
سمطغ ق غمضظ أن تظةطغ عثه افزطئ إق بالرجعع إلى 
أتضام اإلجقم وتطئغصه شغ دولئ خقشئ سطى طظعاج 
الظئعة تدع افطعر شغ ظخابعا، شاسغث صاسثة الثعإ 
إلى السمض طظ جثغث وذلك اباثاء بتخر ضمغات الثعإ 
الاغ تظاةعا الئطث، بط صسمئ ضمغئ الظصث المعجعد سطى 
ضمغئ الثعإ المعجعد بتغث غتثد جسر خرف لسمطئ 
الئطث، شق تسعد لطئاسئ الظصث إق طصابض ذعإ تمطضه 
شغساصر جسر الخرف، وتساصر افجسار، وتتفر افطئ 

برواتعا، وتصطع دابر الضاشرغظ طظ بقدظا.
الثقشئ وتثعا الاغ تفسض ذلك، شضاظئ الثسعة إلصاطاعا 
دسعة طاةثدة، تعجئعا ختئ وخثق طسالةات اإلجقم، 
وضرورة العاصع لطثروج طما ظتظ شغه، شحمروا جعاسث 
الةطغض  السالط  وأطغره  الاترغر  تجب  طع  لطسمض  الةث 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ إلصاطاعا خقشئ راحثة سطى 
ُسوِل  ِ َوِللرَّ َّ ِ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 

ا الَّ َ ُّ
َ
طظعاج الظئعة. ﴿َيا أ

َْرِء َوَقْلِبِھ 
ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب َّ نَّ 

َ
ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا أ

 ﴾ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ
َ
َوأ

* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان

ضبغرة  الرأجمالغ  الظزام  سظ  ظاةئ  الاغ  افزطات 
وطاسثدة وطاةثدة، وق تصش سظث تّث طسغظ، وغماّث 
حررعا وغاطاغر عظا وعظاك، وغاسئإ ذلك بمحاضض 
وافطراض  واقجاسمار،  الفصر،  طظعا  ضبغرة؛  دولغئ 
الفااضئ، والطئصغئ المصغائ... وغغرعا طظ أزطات تئرز 
افزطات  أبرز  وطظ  الجطان.  طظ  وشارة  شارة  ضض  بغظ 
الاغ ظاةئ سظ الظزام الرأجمالغ افزطئ اقصاخادغئ؛ 
بمزاعرعا الماسثدة والماةثدة. وق ظرغث أن ظئتث 
الضبغرة،  طزاعرعا  وق  افزطئ،  عثه  أجئاب  شغ  عظا 
طعضعع  شعثا  افخرى،  الثول  إلى  اظاصالعا  ذرق  وق 
الخراع  شغ  جظئتث  ولضظظا  طظفرد،  بتث  إلى  غتااج 
التاخض الغعم سطى المعصش الثولغ، وطا غسئئه ذلك 

طظ اتساع لثائرة افزطئ اقصاخادغئ السالمغئ.
شما عغ عثه الخراسات؟ وطا طثى تأبغرعا سطى افزطئ 
تثٍّ  أّي  وإلى  الاأبغر؟  عثا  غضعن  وضغش  اقصاخادغئ؟ 
غمضظ أن غماّث عثا الثطر السالمغ؟ وطا عغ السئغض 

إلغصاف طثاذره؟
وصئض اإلجابئ سظ افجؤطئ ظصعل: بأن الخراسات الثولغئ 
سطى تطام الثظغا، وطظ أجض السطعة والسغطرة عغ 
أزطئ بتّث ذاتعا شغ الظزام الشربغ، وظاب سظعا أطعٌر 
المثطرة،  شالتروب  اقصاخادغئ.  افزطئ  طظعا:  ضبغرة 
الدسغفئ،  والثول  بالحسعب  الاتضمات  وظزام 
والمضائث الثولغئ، والسغاجات السصغمئ المئظغئ سطى 
ظاائب  ذلك  ضض  والثثاع؛  والضثب  والثوران،  الطّش 

لعثه الظزرة الرأجمالغئ الحرغرة العابطئ.
عثه  ولغثة  لغسئ  السالمغئ  اقصاخادغئ  افزطئ  إن 
الحرغر،  الظزام  عثا  طغقد  طع  بثأت  وإظما  افغام 
الظزام  عثا  رصسئ  اتساع  طع  وتافاصط  تاسع  وأخثت 
واطاثاده زطاظغًا وطضاظغا. لصث ظاةئ أزطات ضبغرة شغ 
السظعات السابصئ سظ الخراسات الثولغئ؛ جعاء سطى 
الثولغ،  المعصش  سطى  أو  اقجاسماري  الظفعذ  طظاذص 
سظ  تعّلثت  الاغ  الخراسات  ألعان  طظ  ذلك  غغر  أو 

عثا الظزام.
طاسثدة  أجالغإ  السالمغئ  الضئرى  الثول  اتئسئ  لصث 
السطعة  إبصاء  أجض  طظ  جعاٌء  الثولغ؛  خراسعا  شغ 
إزاتئ  أجض  طظ  أو  أطرغضا،  تال  عع  ضما  والعغمظئ؛ 
أو  المحارضئ  أجض  طظ  المرتئئ؛  عثه  سظ  أطرغضا 
عع  ضما  الثولغئ؛  وجطعتعا  حرورعا  طظ  الاثفغش 
افوروبغ.  اقتتاد  دول  وبسخ  وروجغا  الخغظ  تال 
وضض عثه الخراسات تسئئئ شغ اتساع رصسئ افزطئ 
السالمغئ، وتمّثدعا إلى طظاذص ضبغرة، وبالاالغ اضاعاء 

الئحرغئ بظارعا وحررعا.
عغ  المدادة  والخراسات  الخراسات  عثه  أبرز  إن 
سطى  الثولغئ  العغمظئ  ظزام  إبصاء  أطرغضا  طتاوقت 
الثول  تفسطه  طا  ظفسه  العصئ  وشغ  الضئرى،  الثول 
جغش  طظ  واقظسااق  الافطئ  أجض  طظ  افخرى  الضئرى 
أطرغضا المسطط سطى رصابعا. وصث تعّلث سظ عثا افطر 
السالط،  طظ  طظاذص  شغ  السسضرغئ  الخراسات  بسخ 
أخث  ذلك  وضض  أغدا،  طاسثدة  اصاخادغئ  وخراسات 
غجغث طظ رصسئ افزطئ اقصاخادغئ الثولّغئ المعجعدة.

لصث صاطئ أطرغضا بأسمال جغاجغئ وسسضرغئ طاسثدة، 
وشغ أضبر دول السالط؛ إلبصاء عغمظاعا وترجغثعا سطى 
طسألئ  سطى  طئاحر  تأبغر  بالاالغ  لعا  وضان  السالط؛ 
اتساع رصسئ افزطئ، وتمّثدعا إلى طظاذص ضبغرة طظ 

السالط، طظ عثه افطعر:
١- أسمال أطرغضا إلبصاء عغمظئ الثوقر سالمغا ضشطاء 
وخاخئ  الاةارغئ  لطائادقت  وأداة  السالمغئ،  لطسمقت 
وغغره.  والشاز  الئارول  طبض  اقجاراتغةغئ  السطع  شغ 
لقظسااق  افخرى  الثول  طتاوقت  ظفسه  العصئ  وشغ 
طظ عثه العغمظئ بأجالغإ حاى، تتاول طظ خقلعا 
عثه  طظ  واقظسااق  المالغ  والاتّرر  اقجاصقلغئ 

العغمظئ المالغئ.
وجغاجغا  اصاخادغا  الخغظ  تتةغط  سطى  السمض   -٢
وسسضرغا؛ تاى ق تآبر سطى عغمظئ أطرغضا وجغطرتعا 

خراع افجظتئ الساملغئ..
وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!!

(التطصئ افوىل)
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