
الثولئ  شغ  الرسغئ  حآون  رساغئ  تسظ  طظ  إن 
العجه  سطى  بسرسئ  المخالح،  إظةاز  اإلجقطغئ 
سظ  افسمال.  صداء  شغ  اإلتسان  طظ  وعثا  افضمض، 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أن  سظه،  اهللا  رضغ  أوس  بظ  حثاد 
َقَتلُتْم  َفإَِذا  ٍء،  َيشْ كُلِّ  َعَىل  اِإلْحَساَن  كََتَب  اللََّه  «إِنَّ  صال: 
أخرجه  بَْح...»  الذَّ َفأَْحِسُنوا  َذبَحُتْم  َوإَِذا  الِْقْتلََة،  َفأَْحِسُنوا 
شغ  واإلتسان  الرساغئ  تسظ  إلى  ولطعخعل  طسطط. 
إدارة  جغاجئ  تصعم  أن  طظ  بث  ق  المخالح،  صداء 
المخالح شغ دولئ الثقشئ سطى أجج بقبئ: الُغْسر، 
الئساذئ  وغسظغ  الغسر:  أوقً:  والضفاغئ.  والسرسئ، 
السئاد  سطى  بالاغسغر  غاسطص  وطما  الاسصغث.  وسثم 
والئساذئ سثم اتثاذ الئعابغظ والتةئئ، صال رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر النَّاِس َشْيئاً، َفاْحَتَجَب َعْن أُوِيل 
أخرجه  الِْقَياَمِة»  يَْوَم  َعْنُه  اللَُّه  اْحَتَجَب  َوالَْحاَجِة  َعَفِة  الضَّ
وَصاَل:  َصْخرًا،  َبَظى  َجْسثًا  َأنَّ  ُسَمر  َبَطَس  ولما  أتمث، 
افجعاق  شغ  المرتفسئ  افخعات   - َعْغُئ  الخُّ اْظَصَطَع 
َأْخَرَج  َصِثَم  ا  َشَطمَّ َطْسَطَمَئ،  ْبَظ  َث  ُطَتمَّ ِإَلْغِه  َبَسَث   -
ِإَلْغِه  َشَثَرَج  ِبِثْرَعٍط،  َتَطئًا  َواْبَااَع  َظاَرُه،  َوَأْوَرى  َزْظَثُه 
َتُصعُلُه  الَِّثي  َسْظَك  ُظَآدِّي  َشَصاَل:  َصاَلُه،  َطا  ِباهللاَِّ  َشَتَطَش 
أتمث.  أخرجه  اْلَئاَب.  َشَأْتَرَق  ِبِه.  ُأِطْرَظا  َطا  َوَظْفَسُض 
العجه  سطى  المساطقت  إظةاز  جرسئ  السرسئ:  باظغًا: 
افضمض طظ اإلتسان الثي أطر اإلجقم به، سظ أظج 
بظ طالك صال: ُضْظُئ َأْطِحغ َطَع الظَِّئغِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَسَطْغِه ُبْرٌد 
َظْةَراِظغٌّ َغِطغُر اْلَتاِحَغِئ، َشَأْدَرَضُه َأْسَراِبغٌّ َشَةَثَبُه َجْثَبًئ 
َحِثغَثًة، َتاَّى َظَزْرُت ِإَلى َخْفَتِئ َساِتِص الظَِّئغِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصْث 
ِة َجْثَبِاِه، ُبطَّ َصاَل: ُطْر  َداِء ِطْظ ِحثَّ َأبََّرْت ِبِه َتاِحَغُئ الرِّ
ِلغ ِطْظ َطاِل اهللاَِّ الَِّثي ِسْظَثَك. َشاْلَاَفَئ ِإَلْغِه َشَدِتَك، ُبطَّ 
َأَطَر َلُه ِبَسَطاٍء. ختغح الئثاري، وذطإ افسرابغ المال 
طظ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، ضان بعخفه تاضمًا. بالبًا: الضفاغئ: 
أن غضعن طظ غاعلى أطعر الظاس تضما أو إدارة أعًق 
لعا صادرًا سطى الصغام بأسئائعا. سظ أبغ ذر رضغ اهللا 
صال:  َتساْسِمُطِظغ؟  أق  اهللا،  رجعل  غا  صطئ:  صال:  سظه 
، إِنََّك َضِعيٌف،  َب ِبَيِدِه َعَىل َمْنِكِبي ثُمَّ َقاَل: يَا يَا أَبَا َذرٍّ «َفَرضَ
َوإِنََّها أََمانٌَة، َوإِنََّها يَْوَم الِْقَياَمِة ِخْزٌي َونََداَمٌة، إِالَّ َمْن أََخَذَها 
شأخثعا  طسطط؛  أخرجه  ِفيَها»  َعلَْيِه  الَِّذي  ى  َوأَدَّ َها،  ِبَحقِّ
بتصعا وأداء الثي سطغه شغعا ق غاتصص إق أن غضعن 
الرجال،  طسرشئ  إلى  غتااج  افضفاء  واخاغار  لعا.  أعًق 
باصإ.  وظزر  بخغرة  إلى  تتااج  خسئئ  طعمئ  وعغ 
صال سمر بظ الثطاب رضغ اهللا سظه لةطسائه: َتمظَّعا! 
شامظَّى ضض واتث طظعط طضء الثار طظ ظفغج المال، 
سظه:  اهللا  رضغ  سمر  شصال  اهللا.  جئغض  شغ  غظفصه 
ْبِظ  ُسَئْغَثَة  َأِبغ  ِطْبَض  ِرَجاقً  َطْمُطعَءٌة  َأظََّعا  َلْع  "َأَتَمظَّى 
ُتَثْغَفَئ،  َأِبغ  َطْعَلى  َوَجاِلٍط  َجَئٍض،  ْبِظ  َوُطَساِذ  احِ،  اْلَةرَّ
َوُتَثْغَفَئ ْبِظ اْلَغَماِن" أخرجه التاضط شغ المساثرك. 
ولئغان عثه السمئ الئارزة شغ الةعاز اإلداري لثولئ 
الثقشئ، جاءت المادة ٩٧، شغ طحروع دجاعر دولئ 
إدارة  "جغاجئ  الاترغر:  تجب  أسّثه  الثي  الثقشئ، 
المخالح والثوائر واإلدارات تصعم سطى الئساذئ شغ 
شغمظ  والضفاغئ  افسمال،  إظةاز  شغ  واإلجراع  الظزام 
الثقشئ).  دولئ  دجاعر  (طحروع  اإلدارة".  غاعلعن 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  صال:  سظه  اهللا  رضغ  أظج  سظ 
سطغه. طافص  ُروا»  تَُنفِّ َوَال  َوَسكُِّنوا  وا،  ُ تَُعرسِّ َوَال  وا  ُ «يَرسِّ

اصرأ شغ عثا السثد:

- الرغسعظغ ُغئّرر لطةماسات اإلجقطغئ جرغمئ الاخالح طع التضام! ...٢

- جث الظعدئ تعثغث وإضرار بالسعدان وطخر ...٢

- آبار ظصخ سرى اإلجقم شغ تغاة المسطمغظ ...٣

- ظزام ترضغا أردوغان سثو لضغان غععد أم داسط له؟! ...٤

- طزاعر الخراع التجبّغ افطرغضغ طآحراٌت ودقئض ...٤

لفطط  الاابسئ  المآجسات  تطك  سطى  أوروبغ  تأبغر 
الةظاغات  طتضمئ  سطى  لطعغمظئ  إضاشئ  الماتثة 
الثولغئ ضمآجسئ صدائغئ خارج إذار افطط الماتثة 
الثول  ولغج  افشراد  طتاضمئ  شغ  طاثخخئ  وعغ 
الظزر  وبإطسان  الثولغئ،  السثل  طتضمئ  تال  عع  ضما 
تطك  ضض  أن  غائغظ  السغاجغئ  التصغصئ  عثه  شغ 
المآجسات وخاخئ الصدائغئ - الاغ عغ طتض الئتث 
عظا شغ عثه المصالئ - تظططص شغ ظزرعا لطصداغا طظ 
وجعئ ظزر الثول الماتضمئ بعا وخطعذعا السغاجغئ 
وذلك  المثاطفئ،  الصداغا  شغ  وتفخغقتعا  السرغدئ 
إظخاف  ولغج  التصغصغ  والمعجه  المصغاس  عع 
وطظع  الةرغمئ  ووصش  الزالط  وطتاضمئ  المزطعم 
تضرارعا، شاطك أجطتئ تحعرعا المتاضط ضث افظزمئ 
الاظاشج  ضمظ  التاجئ  سظث  والسغاجغغظ  والثول 
لئسط  الضئرى  الثول  بغظ  اقجاسماري  السغاجغ 

ظفعذعا وإزاتئ خخعطعا.
ضاظئ  المآجسات  شعثه  شطسطغظ  لصدغئ  وبالظسئئ 
لاخفغئ  الشربغ  الاعجه  طع  تماطًا  طظسةمئ  طعاصفعا 
بط  وطظ   ،١٩٤٧ سام  الاصسغط  صرار  شضان  الصدغئ، 
وطا   ،١٩٤٩ سام  غععد  ضغان  سطى  الحرسغئ  إضفاء 
أطظه  تماغئ  سطى  غصعم  بابئ  تعجه  طظ  ذلك  لتص 
ووجعده وإبساد ضض خطر سظه والمساسثة سطى دطةه 
غثثم  طا  إذار  شغ  إق  إزساجه  وسثم  طتغطه  شغ 
الضئرى  الثول  بظزر  غسائر  الثي  الثولاغظ  طحروع 
غرس  غرغإ  ضغان  سمر  إلذالئ  أطان  خمام  وأطرغضا 
أن  بسث  صئطه  طظ  الخطغئغغظ  لفزئ  أطئ  جسث  شغ 
شصط  الاعجه  عثا  وضمظ  سثة،  سصعدًا  شغعا  طضبعا 
الدفئ  شغ  اقجاغطان  تثغظ  الاغ  الصرارات  ُتفسر 
طحروع  باتةاه  الثشع  أي  والصثس،  القجؤغظ  وططش 
غفرضعا  الاغ  لطعصائع  بسغث  طظ  والظصث  الثولاغظ 
ضما  ولغج  تظفغثه،  لسرصطئ  سصعد  طظث  غععد  ضغان 
أعض  إظخاف  المآجسات  وتطك  السططئ  تثسغ 

شطسطغظ والثشاع سظعط وتماغئ أرضعط!

السراق غظجف دطاً 
تتئ تضط املةرطني!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طازن الثباغ

الاعجه لطمآجسات واملتاضط الثولغئ 
بغع لصدغئ شطسطني وسئث جغاجغ!

اإلجقم  طفاعغط  غغاب  عع  المسطمغظ  بقد  شغ  الئقء  أس  إن 
ذئغسغ  ظااج  وذلك  والمرأة،  الرجض  بغظ  السقصئ  تظزغط  طظ 
وق  التغاة.  طظاتغ  حاى  شغ  وأتضاطه  اإلجقم  أظزمئ  لشغاب 
غمضظ أن تظسط المرأة بافطظ وافطان شغ ظض طفاعغط الشاب 
بقد  سطى  المعغمظ  الرأجمالغ  الظزام  أشضار  تةسثعا  الاغ 
المسطمغظ. شافطان ضض افطان لطمرأة والرجض جغضعن شغ ظض 
طظزعطئ شضرغئ تةسث رتمئ خالص السئاد بسئاده ذضراظًا وإظابًا، 
الظئعة. طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تطئصعا 
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ضطمئ السثد

شغ طظاخش افجئعع الماضغ وتتثغثا غعم اقبظغظ 
شعضى  شغ  السراق  دخض  ٢٠٢٢/٨/٢٩م  المعاشص 
وطؤات  صاغق  بقبغظ  طظ  أضبر  ضتغاعا  راح  طسطتئ 
المرجع  إسقن  سصإ  الفعضى  عثه  وجاءت  الةرتى، 
الثغظغ ضاظط التائري اساجاله السمض المرجسغ، طاسطق 
باثاسغ خّتاه وصعاه الئثظغئ بسئإ المرض وتصّثم 
السمر به، وضان واضتا الدشط اإلغراظغ الثي طعرس 
سطغه طظ خقل وخغاه افولى الاغ أوخى بعا بطاسئ 
العلغ صائث البعرة اإلجقطغئ سطغ الثاطظؤغ، وضثلك 
الباظغئ  وخغاه  طظ  افخغرتغظ  الظصطاغظ  شغ  جاء  طا 

فبظاء الئطث وعما:
أ- سطى أبظاء الحعغثغظ الخثرغظ (صّثس اهللا جّرعما) 
أن غسرشعا أن تإ الحعغثغظ ق غضفغ طا لط غصارن 
التصغصغ  واقتئاع  الخالح  بالسمض  بظعةعما  اإلغمان 
وق  أجطعا،  طظ  بظفسغعما  ضّتغا  الاغ  فعثاشعما 
غضفغ طةرد اقدساء أو اقظاساب، وطظ غسسى لافرغص 
الخثرغظ،  الحعغثغظ  باجط  والمثعإ  الحسإ  أبظاء 
أو غاخّثى لطصغادة باجمعما وعع شاصث لقجاعاد أو 
لئاصغ الحرائط المحارذئ شغ الصغادة الحرسّغئ شعع 

شغ التصغصئ لغج خثرّغاً طعما ادسى أو اظاسإ.
ب- ُأوخغ جمغع المآطظغظ بتحثظا المصثس وق بث 
شغ  طثطةئ  غغر  طساصطئ  ضصعة  وتأغغثه  دسمه  طظ 

جائر الصعى.
وخثقظا  تسصغطا  الخثر  طصاثى  اسائره  طا  وعثا 
السمض  اساجاله  إسقن  إق  طظه  ضان  شما  لحثخه، 
السغاجغ، وصث أسطظ ذلك شغ تشرغثة له سطى تعتغر، 
"غزظ الضبغرون بما شغعط السغث التائري (دام ظّطه) 
أنَّ عثه الصغادة جاءت بفدطعط أو بأطرعط، ضق إنَّ 
العالث  السغث  شغعضات  وطظ  أوقً،  رّبغ  بفدض  ذلك 
وحسئه"،  السراق  سظ  غاثض  لط  الثي  جره،  صثس 
: "الظةش افحرف عغ المصر افضئر لطمرجسغئ  طدغفًا أنَّ

ضما عع التال دوطًا".
إرادته،  بمتخ  غضظ  لط  التائري  صرار  أنَّ  أضث  ضما   
المآغثغظ  المازاعرغظ  آقف  ذلك  إبر  سطى  لغثرج 
لطخثر شغ باصغ المتاشزات الةظعبغئ، وغاط اصاتام 
المسطتئ  المطغحغات  شااترك  الرئاجغ،  الصخر 
المظطصئ  طظ  إلخراجعط  إغران  طظ  المثسعطئ 
الثدراء بالصعة، وصث صال حععد سغان وعط غعربعن 
السقح  أخرجعا  اإلذار  طساخمغ  إن  الرخاص،  طظ 
طظ خغمعط، وشاتعا الظار سطى المازاعرغظ، لاظططص 
سطى إبر ذلك جراغا السقم الاابسئ لطخثر، وتخطثم 
سطئ  وعظا  سارطئ،  وشعضى  دطعي  غعم  شغ  طسعط 
أخعات التضعطئ وجمغع السغاجغغظ طظاحثة طصاثى 

الخثر لطاثخض بعصش عثه الفعضى وعثا الظجغش.
وشغ الغعم الاالغ خرج الخثر بثطاب وصث بثا سطغه 
اقظفسال واضتا، وذطإ شغه اقظستاب وبحضض ضاطض 
جاسئ  خقل  الئغعت،  إلى  والسعدة  اقساخام  وإظعاء 
واتثة، ولط تمر الساسئ، لغاشغر ضض حغء، وإذا بعثه 
فتث  صئض  ق  أظه  الضبغر  ظظ  والاغ  الساتغئ  الساخفئ 
بالعصعف أطاطعا، تاقحى بثصائص، شغاظفج الخسثاء 
جمغع الثغظ ضاظعا غثحعن اظعغار السمطغئ السغاجغئ، 
وغئثون حضرعط لمعصش الخثر، وحةاساه شغ إظصاذ 
الئطث، شعض ضان الخثر غرغث تشغغر الثارذئ السغاجغئ؟! 
وعض طحضطاه طع الظزام، أم طع افحثاص؟ وأغا ضاظئ 

طحضطاه، عض لثغه الصثرة سطى ذلك؟!
والةعاب سطى ذلك:

السغاجغئ  السمطغئ  طظ  ججء  عع  الخثر  إن  أوق: 
ووزراء،  ظعاب،  لثغه  اآلن،  وإلى  السراق  اتاقل  طظث 
وطثراء، شق غسصض أن طظ لثغه عثه المخالح وعثه 
التالغئ  السغاجغئ  الثارذئ  تشغغر  غرغث  المضاجإ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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جئالغا غدع  طصئرة  طةجرة  بارتضاب  "اساراف اقتاقل 
اخائار  التصعصغئ الثولغئ أطام  المتاضط والمآجسات 
الةرغمئ  عثه  طع  الاساطض  شغ  والةثغئ  المخثاصغئ 
الاغ  المةازر  وعثه  المساغغر  ازدواجغئ  سظ  بسغثًا 
سطى  افخغر  السثوان  خقل  اقتاقل  جغح  ارتضئعا 
أعطظا شغ غجة تداف إلى جةطه "إجرائغض" اإلجراطغ 
المآجسات  صغام  سثم  وإن  الثولغئ  المتاضط  شغ 
السثالئ  بإجراءات  والتصعصغئ  الصاظعظغئ  الثولغئ 
لدمان سثم إشقت الةظاة طظ السصاب غسظغ أن جرائط 
تضعطئ  رئغج  به  خرح  طا  عثا  جارتضإ"،  أخرى 
طسآولغئ  سظ  السربغئ  الختاشئ  تثغث  بسث  السططئ 
ضتغاعا  راح  الاغ  جئالغا  طةجرة  سظ  غععد  ضغان 
خمسئ أذفال وضان ضغان غععد غاظخض طظعا، وسطى 
وبعثا  الثولغئ  لطمآجسات  الاعجه  طظ  الظسص  عثا 
سطى  تاردد  الاخرغتات  طظ  الضبغر  باتئ  المسظى 
تاى  وطةجرة،  سثوان  ضض  بسث  السططئ  أزقم  لسان 
الساططئ  الفخائض  بسخ  إلى  طآخرًا  السثوى  اظاصطئ 
لطمآجسات  الاعجه  ذلك  وأخئح  الساتئ،  سطى 
سظث  بمغظ  جغاجغ  تعجه  بمبابئ  الثولغئ  والمتاضط 
تطك الةعات الاغ باتئ تسعل سطغه بحضض شسطغ شغ 
طتاجئئ ضغان غععد ووصش جرائمه، وعثا بتاجئ إلى 
طظ  وجعض  جطتغئ  طثى  إلدراك  جغاجغ  تحرغح 
غسعل سطى تطك المآجسات وغزظعا طرضجًا لطحفاشغئ 

والظجاعئ وإظخاف المزطعم.
إن المآجسات الثولغئ لغسئ طآجسات صائمئ بتث 
ذاتعا، شق غعجث حغء اجمه طآجسئ دولغئ طساصطئ 
وتطك  الضئرى،  الثول  وطظعا  طساصطئ  دول  غعجث  بض 
الثول لعا طآجسات تعغمظ سطغعا طظ خقل الئراطب 
والامعغض واقتادان وضض طا عع قزم لاامضظ تطك 
والبصاشغئ  السغاجغئ  بأسمالعا  الصغام  طظ  المآجسات 
شغ طظاذص طثاطفئ طظ السالط، وأحعر تطك المظزمات 
الثولغئ عغ افطط الماتثة الاغ تعغمظ أطرغضا سطى 
طسزط طآجساتعا اقصاخادغئ والتصعصغئ والسغاجغئ 
وجعد  طع  الثولغئ،  السثل  طتضمئ  وطظعا  والصدائغئ 

اخاطفئ أطظغات عغؤئ تترغر الحام، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ ظاخر حغت سئث التغ، غعم الثمغج الماضغ، شغ طثغظئ افتارب برغش 
تطإ الشربغ. وصال رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر افجااذ أتمث سئث الععاب شغ وقغئ جعرغا، إن أطظغات عغؤئ تترغر الحام اخاطفئ، افجااذ ظاخر حغت سئث 
التغ طظ أطام طظجله شغ طثغظئ افتارب، بسث تخرغتاته ضث المخالتئ الاغ دسا لعا وزغر الثارجغئ الارضغ جاوغح أوغطع طع ظزام ذاغغئ الحام، شغ العصئ الثي تتمغ 
ذصعس الظخارى وتترس الثورغات الروجغئ واإلسقطغات الساشرات. وشغ وصئ طاأخر طظ الطغض، تزاعر السحرات طظ أعالغ افتارب أطام طثفر الحرذئ الاابع لعغؤئ 
تترغر الحام، لطمطالئئ باإلشراج سظه، ضما خرجئ طزاعرة حسئغئ تاحثة بسث خقة الةمسئ طظ طثغظئ افتارب ضث عغؤئ الةعقظغ لطمطالئئ بالمساصطغظ وخخعخا 
افجااذ ظاخر حغت سئث التغ وعاش المازاعرون ضث العغؤئ ووخفعا أطظغغعا بالحئغتئ. ضما خرجئ طزاعرة ظزمعا حئاب تجب الاترغر شغ بطثة دغر تسان ظثدت 
باخاطاف حغت سئث التغ، وتمض المازاعرون قشاات ذالئئ باإلشراج سظ أختاب ضطمئ التص، وظثدت بسغاجئ تضمغط افشعاه الاغ تظاعةعا المظزعطئ الفخائطغئ.

أمنیات هیئۀ تحریر الشام تختطف األستاذ ناصر شیخ عبد الحی
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جاوغح  طعلعد  الارضغ،  الثارجغئ  وزغر  الاصى 
المسارضئ  صادة  أجماعط  طمظ  سثدًا  أوغطع، 
تسابه  سئر  ظحرعا  تشرغثة  بتسإ  السعرغئ، 
رئغج  لصائه  سصإ  أوغطع  وصال  تعغار.  شغ  الرجمغ 
المسطط،  جالط  لطشرب  المعالغ  السطماظغ  اقئاقف 
ورئغج  جاطعس،  بثر  الافاوض  عغؤئ  ورئغج 
المخطفى،  الرتمظ  سئث  المآصائ  التضعطئ 
بالسمطغئ  المسارضئ  طساعمئ  وظثسط  ظصّثر  "إظظا 
الثولغ  افطظ  طةطج  صرار  إذار  شغ  السغاجغئ 

التمغث  سئث  افجااذ  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  رئغج  سطص  بثوره   ."...٢٢٥٤
اقئاقف  ق  البعرة:  عثه  غمبض  ق  أظه  أوغطع  جاوغح  أجماع  إلى  غخض  أن  غةإ  بالصعل:  التمغث  سئث 
التمغث  سئث  افجااذ  وأضاف  ورئغسعا.  المآصائ  التضعطئ  وق  ورئغسعا،  الافاوض  عغؤئ  وق  ورئغسه، 
البعرة  عثه  أعض  غمبض  ق  أظه  العزغر  غسمع  أن  غةإ  شغسئعك:  بمعصع  الرجمغئ  خفتاه  سطى  ظحره  شغما 
تةرجرعا  وراتئ  البعرة،  لعثه  طخطظسئ  رأجًا  تضعطاه  رّضئاعا  جغاجغئ  حثخغئ  أو  جغاجغئ  عغؤئ  أي 
وأجااظئ  إجطظئعل  طظ  ضض  شظادق  طااعات  شغ  تفرة،  تطع  تفرة  شغ  وتصثشعا  طضان،  إلى  طضان  طظ 
وق  طخالتعط،  لثثطئ  لثغعط  أجراء  طةرد  عط  عآقء  أن  طآضثا:  التمغث  سئث  وخاط  وجظغش...  وجعتحغ 
الارضغ  العزغر  غخثق  لط  وإذا  أعطعا،  سطى  وق  سطغعا  لعط  جططئ  شق  السزغمئ،  البعرة  بعثه  لعط  دخض 
البعرة! أعض  جغخالته  ضان  إن  تغظعا  ولغظزر  المةرم،  الظزام  غخالتعن  عآقء  ولغةسض  شطغةرب،  ضقطظا 

أسطظئ التضعطئ اإلبغعبغئ الةمسئ ٢٠٢٢/٨/١٢ رجمغا 
إضمال سمطغئ المضء البالث لسث الظعدئ بتةط ٢٢ ططغار 
طار طضسإ وبأظه تط تمرغر المغاه سئر الممر افوجط 
لطسث، وشغ عثه المظاجئئ صال رئغج العزراء اإلبغعبغ 
آبغ أتمث إن طساعى ارتفاع السث وخض إلى ٦٠٠ طار، 
طدغفاً جظصعم بئغع الضعرباء لثول الةعار لاتصغص تظمغئ 
طحارضئ والظغض طخثر شثر واساجاز لقبغعبغغظ وجظتصص 
الاظمغئ طظ خقله، وصال أغدا جئص وصطظا وظضرر لطثول 
المططئ سطى الظغض خخعخا طخر والسعدان إظه بإظااج 
لمعاذظغظا  ظسمح  أن  وظعد  اصاخادظا  ظطعر  الضعرباء 
الثغظ غسغحعن السامئ أن غروا الظعر، وصال ق ظسسى 

إلى تعمغحعما واإلضرار بعما.
السعدان  لاعمغح  لغج  الظعدئ  جث  تصغصئ  شعض 
وطخر وق اإلضرار بعما وإخراجعما طظ الاارغت وطتع 
سطى  ضئرى  طآاطرة  عع  الظعدئ  جث  إن  جشراشغاعما؟ 
أعض السعدان وطخر، وضاربئ سزغمئ تتض سطغعط، إذا 
سرشظا طظ وراء بظاء السث، وسرشظا صعل الثئراء الظجغعغظ 
اجاخقح  طضاإ  طظ  خئراء  صام  شصث  الماآطرغظ!  غغر 
بثراجات  إبغعبغا  طع  بالاظسغص  افطرغضغئ  افراضغ 
حظصعل  بظغ  طظطصئ  شغ  افراضغ  واجاخقح  ضثمئ 
دراجات  وأسثت  إبغعبغا،  سمعم  شغ  المغاه  وطحارغع 
طحروساً،   ٣٣ إلى  وخطئ  المحارغع  طظ  لمةمعسئ 
بما شغ ذلك أربسئ جثود خممئ لاتعغض بتغرة تاظا 
ووادي أباي إلى خجان طغاه لضض الظغض، لغخئح المةمعع 
عثه  شغ  افزرق  الظغض  سطى  السثود  لعثه  الضطغ 
الثراجئ ٧٣ ططغارا و١٠٣ ططغعن طار طضسإ، وأخثت 
عثه الثراجات سثة جظعات طظث ١٩٥٨ واضامطئ شغ 
١٩٦٤ ولضظ لط تساطع إبغعبغا إظحاء عثه السثود 
شغ ذلك العصئ، وعع غامبض اآلن شغ جث الظعدئ الثي 
ضما  طضسإ،  طار  ططغار   ٧٤ غثجن  اضاماله  ظعاغئ  شغ 
خططئ إبغعبغا لطسغطرة سطى الظغض، وبرزت طحارغع 
شفغ  الظغض،  طغاه  طظ  تخئ  سطى  لطتخعل  غععدغئ 
طظاخش السئسغظات أبثت دوغطئ غععد لمخر رغئاعا 

وعع  الظغض  ظعر  إغرادات  طظ   ٪١٠ سطى  التخعل  شغ 
طا غمبض ٨ ططغارات طار طضسإ، ضثلك المصارح الثي 
تصثم به رئغج جاطسئ تض أبغإ تاغغط بظ حاعار بأن 
تسسى دولاعط إلصظاع طخر بدرورة طظتعا تخئ طظ 
الرأي  رشخ  وصث  أظابغإ،  بعاجطئ  تظصض  الظغض  طغاه 
السام شغ طخر طبض عثه الخفصات شطط غتخض غععد 
سطى طرادعط ولثلك صاطئ دوغطاعط بالاترك والسمض 
تمضظ  الاغ  المائغئ  اقتفاصات  لاشغغر  المظئع  دول  طع 
السعدان وطخر طظ طغاه الظغض واإلضرار بعما، شضان 
ذرح شضرة تصسغط المغاه وإصاطئ السثود لتةج المغاه 

سظ دول المخإ (السعدان وطخر).
باارغت  الطئظاظغئ  المساصئض  بختغفئ  طصالئ  شغ 
تصعم  (إجرائغض)  "إن  غطغ:  طا  ذضر   ٢٠٢٠/١٠/٢٠
شغ  الظغض  طغاه  لاثجغظ  جثود  خمسئ  إظحاء  بامعغض 
تظجاظغا ورواظثا، وذلك شغ أسصاب الجغارة افخغرة الاغ 
صام بعا وزغر الثارجغئ (اإلجرائغطغ) أششغثور لغئرطان 
آرظعن  الغععدي  الثئغر  وغسارف  التعض"،  دول  إلى 
حعشغر شغ ضاابه "خراسات المغاه شغ الحرق افوجط" 
أزطئ  تثوث  طظ  لغععد  اجاراتغةغئ  طخطتئ  بعجعد 
دورعا  تتةغط  إلى  جغآدي  ذلك  فن  طخر  شغ  طغاه 
شغ المظطصئ، ضما تطصئ الصاعرة طآخرًا سرضا طظ ضغان 
غععد بالاثخض إلظعاء الثقشات بغظعا وبغظ دول المظئع 
تعل اقتفاصغئ اإلذارغئ طصابض طعاشصئ طخر سطى إصاطئ 

غععد طحارغع طائغئ شغ إبغعبغا.
إن صادة غععد رضجوا سطى المغاه صئض إظحاء دولاعط 
شصائثعط بغعدور عغرتجل ضان غصعل: "إن المآجسغظ 
طعظثجع  عط  الصثغمئ،  الةثغثة  لفرض  التصغصغغظ 
المغاه، سطغعط غاعصش ضض حغء طظ تةفغش المساظصسات 
تعلغث  طساطض  وإظحاء  المةثبئ،  المساتات  ري  إلى 
شصث  غعرغعن  بظ  دغفغث  أطا  الضعربائغئ"،  الطاصئ 
عغ  "المغاه  بأن  الضظغسئ  أطام   ١٩٥٥ سام  خرح 
الثطاء لتغاتظا والعذظ جثوره شغ المغاه، إظظا ظثعض 
طخغر  غاعصش  شغعا  اظاخارظا  وسطى  السرب  طع  طسرضئ 
(إجرائغض)"، أطا غعلثا طائغر شصث ظصض سظعا صعلعا "إن 
السغطرة سطى طظابع المغاه تةسض (إجرائغض) دولئ غغر 

طشطصئ جشراشغا"...
وعضثا ظةث أن المطاطع شغ السغطرة سطى طغاه الظغض 
السغاجغ  المتطض  ضحش  ضما  الطتزئ  ولغثة  لغسئ 
طخادر  "تروب  ضااب  طآلش  ضغطع  طاغضض  افطرغضغ 

شغ طخر ولطظعدئ شغ تعظج، بض جّعغ أغدًا لترضئ 
بحار  الصاتض  الطاغغئ  ظزام  طع  تاخالح  أن  تماس 
شصال: "إذا صررت تماس أْن تسغث طضاتئعا ووجعدعا 
بحضض طا داخض جعرغا شإّن لثلك طا ُغتّامه وُغسّعغه، 

وعثا افطر غثّخعط"!
شضأّن سمض الرغسعظغ شغ طا غسمى باقتتاد السالمغ 
لسطماء المسطمغظ أخئح بمبابئ إسطاء خضعك تئرغر 
لفظزمئ  والثظعع  لقجاسقم  اإلجقطغئ  لطةماسات 

السمغطئ! الثائظئ 
والتصغصئ أّن طا غخثر سظ الرغسعظغ طظ تخرغتات 
طظ  ق  الحرسغئ  بافتضام  لعا  سقصئ  ق  وشااوى 
عثه  أصعاله  شغ  غرجع  ق  شعع  بسغث،  طظ  وق  صرغإ 
اقجاثقل،  شغ  غساثثطعا  وق  الحرسغئ،  افدلئ  إلى 
التضام  وأعــعاء  الصاخر،  سصطه  عع  العتغث  ودلغطه 
المشربغئ  الختراء  سظ  وتخرغتاته  غائسعط،  الثغظ 
المشرب  شغ  المطضغ  التضط  ظزام  رؤغئ  طظ  ظابسئ 
غثسع  أن  طظ  شئثق  الحرع،  طظ  ظابسئ  ولغسئ  لعا، 
دسا  إلغعا،  الظزرة  شغ  اإلجقم  إلى  لطرجعع  الظاس 
بحضض سةغإ وطاسخإ إلى اسائارعا أراضَغ طشربغئ 
بما شغعا طظطصئ تظثوف شغ الةجائر، وتث المشاربئ 
سطى الجتش إلغعا والصاال طظ أجطعا، وعثا غسظغ أّظه 
بغظ  الرطال  شغ  طخطظسئ  تثود  ترب  إحسال  غرغث 
طظ الصغام باإلخقح والعتثة  الةجائر والمشرب بثقً 

بغظ المسطمغظ شغ الئقد العاتثة أخًق!
سظ  المحآوم  المحععر  تخرغته  ضثلك  ظظسى  وق 
الثقشئ  لفر  اخافى  "لع  شغه:  صال  والثي  الثقشئ 
ظصص  طا  افبث  إلى  المسطمغظ  تغاة  طظ  والثطغفئ 

ذلك طظ دغظعط طبصال ذرة وق أخشر طظعا"!
واهللا لصث سةج الضفار أْن غصعلعا طبض عثا الضقم التاصث 
المسطمغظ  طظ  سطماء  غساسغس  شضغش  الثقشئ،  سطى 
ق  الثي  عثا،  ضالرغسعظغ  رئغسًا  سطغعط  ُغظّخئعا  أْن 
بض  الضفر،  أشضار  رائتئ  طظه  وتحاط  إق  بطفر  غظطص 
فشضار  الاروغب  إلى  واضح  وبحضض  طآخرًا  دسا  إّظه 
الضفر وتدارته سقظغًئ سظثطا صال: "سطى اإلجقطغغظ 
طظ  بثقً  وذلك  والترغئ"  الثغمصراذغئ  لظحر  السمض 

دسعتعط لظحر اإلجقم وطفاعغمه وطصاغغسه!
لطةماسات  ُغئّرر  الثي  الرغسعظغ  تصغصئ  عغ  عثه 
الطعاغغئ،  التضام  طع  الاخالح  جرغمئ  اإلجقطغئ 
افظزمئ  أتدان  شغ  اقرتــمــاء  سطى  وُغحةسعط 

 السمغطئ

البروة" تغث صال: "إن (إجرائغض) لسئئ دورا ضئغرا طع 
الاغ  الثولغئ  المساعثات  لظصخ  الظغض  تعض  دول 
(إجرائغض)  "إن  وأضاف:  الظغض"،  طغاه  تعزغع  تظزط 
تطسإ دورا بغظ تعض الظغض ضمظ طثطط أطرغضغ 
ضغطع  وخاط  أوروبا".  طظ  الثول  تطك  قظاجاع  غسسى 
صائق: "إن الظغض جغخئح شغ السظعات الصادطئ صدغئ 
طعارد  طظ   ٪٩٥ أن  الصدغئ  وجععر  طعت  أو  تغاة 
طخر الظغطغئ تأتغ طظ إبغعبغا". وصث سصثت السثغث طظ 
طظعا  الظغض  تعض  صدغئ  تظاولئ  الشرب  شغ  الظثوات 
الثولغئ  الثراجات  طرضج  شغ  سصثت  الاغ  الظثوة  تطك 
شغعا  صال  الاغ  تاون،  جعرج  بةاطسئ  واقجاراتغةغئ 
أن  غمضظ  جقح  أظةع  "إن  د٠شروغث  الةاطسئ  طثغر 
غساثثم ضث السعدان وطخر عع المغاه فظه طخثر 
وظزمئ  شظاء".  طخثر  غضعن  أن  وغمضظ  لعما  التغاة 
السفارة اإلبغعبغئ شغ تض أبغإ شغ حعر تحرغظ افول/

أضاعبر ٢٠٢٠ ظثوة بسظعان "الصسمئ الماساوغئ لمغاه 
غاظا  وجفغري  اإلبغعبغئ  السفغرة  بتدعر  الظغض"  ظعر 
تتثث  وربع  جاسئ  لمثة  واجامرت  وجظعب السعدان 
شغعا عغةاي إغرلت الماثخص شغ الحآون افشرغصغئ 
بةاطسئ تض أبغإ وطآلش ضااب "الخطغإ والظعر... طخر 
إبغعبغا والظغض"، وطما جاء سطى لساظه أن "شضرة التصعق 
الاارغثغئ شغ الظغض ق تجال تسغطر سطى سصض المخرغغظ 
الظعدئ  شسث  الاارغت،  سئر  إبغعبغا  غاةاعطعن  وعط 
زلجال طثطر ضرب طخر، وسصض المخرغغظ ق غساعسإ 
جث  بعجعد  اآلن  تئثأ  الاارغت  شغ  جثغثة  طرتطئ  أن 
وعغ  السالغ  السث  بتغرة  صرغئا  ظرى  وجعف  الظعدئ، 
تفرغ تماطا طظ المغاه خقل جظعات صطغطئ ولظ تعلث 
ذالئ  "طعما  وأضاف:  السالغ..."  السث  طظ  الضعرباء 
المفاوضات شعغ ق تسظغ الضبغر فن السث طعجعد أخق 

وجغاط المضء البالث وتاتضط إبغعبغا شغ الظغض".
جث  أن  غادح  وغغرعا،  الاخرغتات  عثه  خقل  طظ 
أطرغضا،  وبثاخئ  اقجاسمارغئ؛  الصعى  وراءه  الظعدئ 
وغساوظعا شغ ذلك ضغان غععد المست، وعع جث لاتصغص 

أغراض وغاغات جغاجغئ اجاسمارغئ لطمظطصئ تساثثم 
وعما  وطخر،  السعدان  سظ  المغاه  لتةج  إبغعبغا  شغعا 
غسامثان سطغه شغ الجراسئ والحرب والضعرباء والاظمغئ 
عثه  شارغث  لعما،  التغاة  حرغان  وغمبض  سام  بحضض 
الصعى اقجاسمارغئ الاتضط شغ طخثر التغاة لطدشط 
سطى حسعب عثه المظطصئ لاصئض بأطعر ضبغرة غرغثعا 
اقجاسمار وق تصئض بعا الحسعب، إذًا عع جقح الماء 
الثي غحعر شغ وجه حسعب عثه المظطصئ، وظةث أن 
التضام شغ طخر والسعدان طاعاذؤعن شغ عثه الةرغمئ 
باعصغع اتفاصغئ إسقن المئادئ شغ ٢٠١٥/٥/٢٣، عثا 
اقتفاق الثي أسطى الدعء افخدر إلبغعبغا باقجامرار 
تضعطاا  السابصئ.  اقتفاصات  وإجصاط  السث  بظاء  شغ 
لفطئ  تغعغئ  طخالح  شغ  تفرذان  وطخر  السعدان 
وغساعجإ ذلك السمض سطى عثم وإجصاط عثه افظزمئ 
العظغفغئ الاغ تتصص طخالح اقجاسمار وخططه وطضره 
الةعظمغ سطى المسطمغظ والمسادسفغظ شغ طظطصئ 
وادي الظغض، وإصاطئ دولئ طئثئغئ سطى سصغثة اإلجقم 
السزغط تتاشر سطى المخالح التغعغئ لفطئ وتثعض 
تربا ضروجا طظ أجض تماغاعا والتفاظ سطغعا، وتسمض 
سطى الاساطض طع عثا السث بما غجغض خطره سطى أعض 
الاةعغع  شغ  غامبض  الثي  الثطر  وطخر،  السعدان 
والاسطغح والشرق، وصث أخئح السث بسث المضء البالث 

صظئطئ طائغئ خطرة سطى السعدان وطخر.
والمسطمغظ  وطخر  السعدان  أعض  طظ  المططعب  إن 
الدرار  أظزمئ  لاشغغر  الشث  صئض  الغعم  الاترك  صاذئئ 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  عثه 
أطرغضا  عغمظئ  غسصط  الثي  الجلجال  لظتثث  الظئعة، 
والشرب المساسمر سطى المظطصئ، وظامضظ طظ خظاسئ 
عط  المسطمغظ  تةسض  الاغ  الةشراشغا  وتشغغر  الاارغت 
أختاب الضطمئ شغ عثا السالط، وظثطص الئحرغئ طظ 
حرور الظزام الرأجمالغ الماعتح، الثي أعطك الترث 
والظسض، وخظع افزطات وأشسث شغ افرض، شصث آن أوان 
السالط  لصغادة  اإلجقطغئ  افطئ  لخالح  الضعظغ  الاشغغر 
الةغعش  شغ  المثطخغظ  شسطى  جثغث،  طظ  باإلجقم 
الاترغر  لتجب  الظخرة  غسطعا  أن  وطخر  السعدان  شغ 
الرائث الثي ق غضثب أعطه، وصث أسث السثة الاغ تآعطه 

 لغساأظش المسطمعن التغاة اإلجقطغئ طظ جثغث
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

الرغسعظغ ُغّربر لطةماسات اإلجقطغئ 
جرغمئ الاخالح طع التضام!

الةماسات  لئسخ  خطغرة  جثغثة  تظازقت  ظعرت 
اإلجقطغئ شغ الفارة افخغرة خاخئ الترضات الاابسئ 

لاغارات جماسئ اإلخعان المسطمغظ وأعمعا:
السام  المرحث  ظائإ  طظغر  إبراعغط  ذضــره  طا   -١
سطى  جثغثًا  خراسًا  ظثعض  "لظ  صال:  تغث  لطةماسئ 
غسظغ  وعثا  التضط"،  طظ  بعا  اإلذاتئ  بسث  السططئ 
والصئعل  السغسغ،  وطظعط  التضام  طضاشتئ  ترك 
اقســاــراف  بــّط  وطــظ  لعط،  والثدعع  بتضمعط، 

بالعجغمئ أطاطعط، واقجاسقم لعط.
راحــث  ظائإ  الُئتغري  الــثغــظ  ــعر  ظ ــره  ذض طــا   -٢
تغث  تعظج  شغ  الظعدئ  ترضئ  رئغج  الشظعحغ 
الاظازقت  وتصثغط  لقظستاب  طساسثون  "ظتظ  صال: 
المسآولغئ،  طعاصع  طظ  اقظستاب  افطر  تطّطإ  ولع 
ولغج  تعظج،  جئغض  شغ  لطمعت  طساسثون  شظتظ 

اقظستاب شصط"!
ترك  غسظغ  المسآولغئ  طعاصع  طظ  شاقظستاب 
الطاغعتغ،  بتضمعط  والصئعل  لططعاغغئ،  السططئ 
لغج  شعثا  تعظج  أجض  طظ  لطمعت  اقجاسثاد  وأّطا 
طظ اإلجقم شغ حغء، شالمسطط غساسث لطمعت شغ 
الئتغري  وضأّن  تعظج،  جئغض  شغ  ولغج  اهللا  جئغض 
ضما  السططئ  لارك  طساسثون  ظتظ  غصعل  أن  غرغث 
غارك  أّظه  تظاجى  ولضّظه  ظئالغ،  وق  لطمعت  ظساسث 
اإلجقم،  غتارب  ولمظ  غساتصعا،  ق  لمظ  السططئ 

ولمظ غعالغ الضفار!
السالمغ  اقتتاد  رئغج  الرغسعظغ  أتمث  الاصط 
عثه  المسطمغظ)  اإلخعان  (أتئاع  المسطمغظ  لسطماء 
الاخرغتات وراح غدع لعا الفااوى والمئررات، شصال: 
المبصفئ  والظثإ  افظزمئ  بغظ  المخالتات  "ظئارك 
المخالتات  طع  وظتظ  (المسارضئ)،  السغاجغئ 
والافاعمات، والمخالتئ غةإ أن تضعن بغظ الةمغع 
شغ  واسامث  المخالتات"،  عثه  وظئارك  اجابظاء  بق 
ُغارك  ق  ضطه  ُغثرك  ق  "طا  صاسثة  سطى  عثه  شاعاه 
جثقً  بعا  جطمظا  ولع  الصاسثة  عثه  أّن  طع  ُجّطه"، 
شإّظعا ق تفغث عثا المسظى بااتًا، فّظعط بالمخالتات 
ضض  سظ  وتظازلعا  حغء،  أي  سطى  غتخطعا  لط  عثه 
سطى  غتخطعا  لط  بض  ُغــثرك،  طا  ضض  شارضعا  حغء، 
وجطّمعا  اظستئعا  فّظعط  ُغــثرك،  صث  طما  حغء  أي 
تطك  طسه  غاصاجمعا  شطط  لسثوعط،  طعاصسعط  جمغع 

المعاصع، بض ترضععا ضطعا له سطى ذئص طظ ذعإ.
ولط غضاِش الرغسعظغ بعثه الفاعى المثّثلئ لقخعان 

جث الظعدئ 
تعثغث وإضرار بالسعدان وطخر
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ (أبع طتمث الفاتح)*ـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

ال سلطۀ لألجراء والمرتزقۀ على ثورة الشام المبارکۀ



   السثد ٤٠٧   ٣   افربساء ١١ طظ خفر ١٤٤٤عـ المعاشص ٧ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢ طـ

ظفثت الحرذئ والةغح المخري تمقت طااالغئ لعثم بغعت صاذظغ ججغرة العراق، وترق طتاخغطعط الجراسغئ 
بسئإ طا صالئ إظه اساثاء سطى أطقك الثولئ، وبالمصابض تزاعر افعالغ اتاةاجا سطى ذردعط طظ أرضعط، 
ووصسئ احائاضات، واساصض السحرات طظ جضان الةجغرة سطى خطفغئ تطك اقحائاضات. طظ جاظئه أضث بغان ختفغ 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر: أن تطك الةجغرة ضضض افراضغ الاغ أتغاعا وسمرعا أعض طخر عغ 
ططضغئ خاخئ لعط، تبئئ بجراساعا وإسمارعا والسضظ شغعا لصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَْحَيا أَْرضاً َمْيَتًة َفِهَي لَُه». وق غةعز ظجسعا 
طظعط ق باإلغراء وق باإلجئار واإلضراه بتةئ تطعغرعا ضما غثسغ الظزام. وتساءل الئغان: لع ضاظئ الثولئ ترغث 
تصا تطعغرعا وإغخال الثثطات لعا شما الثي غمظع ذلك؟! وعض غةإ أن غحارغعا ضئار رجال المال والظثإ تاى 
تخض الثثطات إلغعا؟! ألغج طظ واجإ الثولئ أن ترسى أعض طخر وتعخض لعط ضاشئ الثثطات وتعشر لعط التغاة 
الضرغمئ، أم أن تطك التغاة الضرغمئ درجات سطى تسإ طا غمطضعن طظ أطعال وسطى تسإ طعصسعط طظ السططئ 
وصربعط طظ أختاب الصرار؟! وخاذإ الئغان أعض ججغرة العراق بالصعل: إظعا أرضضط؛ تصا طحروسا ق غةعز لضط 
الافرغط شغه، وخمعدضط أطام تمقت الظزام واجإ، وغةإ سطى أعض طخر دسط تصضط عثا وطظسضط طظ الظزام 
وبطحه لاضعظعا غثا واتثة تمظع تشعل عثا الظزام وجحسه. وتعجه الئغان إلى أعض طخر الضظاظئ بالصعل: إن 
الظزام الثي غفضر بسصطغئ الااجر والمصاول لظ تصش غثه سظث ججغرة العراق بض جاماث إلى ضض أرض غطمح شغعا ولع 
حغؤا طظ إطضاظغئ اقجابمار وجغظاجسعا صعرا وصسرا، ووصعشضط شغ وجه الظزام اآلن وطظسه طظ الاسثي واقساثاء 
سطى أعض العراق واجإ حرسغ، وإذا خثلامععط الغعم شسغظفرد بضط الظزام واتثا تطع اآلخر. وخاط الئغان بالصعل: 
إن طا غدمظ لضط السثل والتصعق إظما عع تطئغص اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وعغ 
وتثعا ذعق الظةاة لضط ولفطئ بسمعطعا، وإظظا شغ تجب الاترغر ظتمض لضط طحروسعا التداري ضاطق وجاعجا 
لطاطئغص شعرا، شاسمطعا طسظا لغطئص اإلجقم الثي غسغث التصعق فعطعا وغدمظ السثل فعض العراق ولمخر ضطعا.

اسائر طتططعن جغاجغعن تةثغث الظائإ افول لرئغج طةطج السغادة الفرغص أول طتمث تمثان دصطع "تمغثتغ"، 
تأضغثه بالاجام المآجسئ السسضرغئ الخارم بارك أطر التضط لطمثظغغظ، والافرغ الاام فداء المعام العذظغئ 
المظخعص سطغعا شغ الثجاعر والصاظعن، دقلئ واضتئ سطى ترص المضعن السسضري سطى تتصغص تططسات 
الحسإ السعداظغ شغ افطظ واقجاصرار.  لسض طا ق غسطمه عآقء الثغظ غثسعن أظعط طظ أعض تتطغض افتثاث 
والعصائع أظه وطظث عثم دولئ الثقشئ صعة المسطمغظ وتخظعط التخغظ، وتصسغط بقد المسطمغظ إلى ضغاظات 
وطجق ضرتعظغئ وتسطغط زطام افطعر شغعا لتضام ظعاذغر، لط غسث لتاضط ضائظًا طظ ضان صرار طظ تطصاء ظفسه، 
شعط ق غصعطعن بأي أطر خشغرا ضان أو ضئغرا إق باسطغمات وأواطر واضتئ طظ أولغاء ظسماعط طظ تضام الثول 
الضئرى. ولظ تسعد عثه افطئ لطسغادة والرغادة شغ ظض وجعد تضام خعظئ غتضمعظظا بشغر طا أظجل اهللا غأتمرون 
بأطر الضاشر المساسمر، بض بمئاغسئ خطغفئ غتضمعا باإلجقم شغ ظض الثقشئ. شاسمطعا إلصاطاعا أغعا المسطمعن.

تامئ: الاعجه لطمآجسات والمتاضط الثولغئ بغع لصدغئ شطسطغظ وسئث جغاجغ!

المةاور  والصطر  الشربغئ  المالغئ  والعغمظئ  اقجاسمار 
الشرب!!  بظعك  شغ  بإغثاسعا  الفائدئ  البروة  غسطض 
افجقك  سططاه  سظثطا  الاضاطض  طسظى  غاب  وبثلك 

الحائضئ والتثود الاغ صطسئ أججاء الةسط العاتث.
وطبض غغاب ظزام التضط والسططان، ضاظئ آبار غغاب 
بصغئ أظزمئ اإلجقم شغ التغاة وعغ الاغ اجائثلئ 
بعا صعاظغظ الشرب السطماظغئ الضفرغئ، تغث خار الظاس 
الاغ  سطغعط  الصعاظغظ  تطك  تطئغص  آبار  طظ  غساظعن 

أظاةئ شغ تغاتعط الفصر والدر والئآس والحصاء.
شمبق، وطع ضبرة الةرائط واظاحارعا وخخعخا جرائط 
الصخاص  تضط  إلى  التاجئ  الظاس  لمج  شصث  الصاض، 
وأبر غغابه، وخار غساثضر طع ضض جرغمئ، وغثضر غغاب 
الةرغمئ،  اظاسحئ  تغث  السصعبات  صعاظغظ  شغ  الردع 
تطك الصعاظغظ الاغ ق تردع وق تججر، وطبق طع وجعد 
صعاظغظ الربا - ذلك الربا الثي ترطاه أتضام اإلجقم 
تترغما حثغثا - وطا ظاب سظعا طظ طآجسات ربعغئ، 
لثى  رعظا  لاضعن  وأطعالعط  الظاس  تغاة  تتعلئ  شصث 
الئظعك الاغ أغرصئ الظاس شغ الثغعن وشغ الصروض 
الاغ  الحرسغئ  افتضام  تشغغإ  وطع  المترطات،  وشغ 
والظفصات،  اإلغرادات  تغث  طظ  المال  بئغئ  تاسطص 
طظ خراج غصعم سطى إتغاء افرض الجراسغئ وإظااجعا، 
وطبغقت  العائطئ،  والمعارد  لطبروات  ساطئ  وططضغئ 
شصث  حآوظعط،  سطى  طظعا  وغظفص  لطظاس  تسعد  ذلك، 
اسامثت افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ الظمط 
الشربغ الرأجمالغ، وظزط الشرب الدرغئغئ الاغ تسطع 
تاى  وأصعاتعط،  وجععدعط  الظاس  طصثرات  سطى 
وتحارى  افجعاق  شغ  تئاع  الاغ  السطع  أبمان  خارت 
أغطئعا طضعن طظ الدرائإ، والاغ عغ السئإ الرئغسغ 
ذلك  وعع  الفصر،  وشغ  الشقء  وشغ  افجسار  ارتفاع  شغ 
الحضض الثي ترطه اإلجقم طظ الدرائإ واسائره أضًق 
لمال الظاس بالئاذض، وضثلك أعمطئ افرض الجراسغئ 
سالئ  المسطمغظ  بطثان  غثت  تاى  الجراسغ  واإلظااج 
سطى غغرعا تاى شغ خئجعا، بض وأعثرت تطك افظزمئ 
طظ  لطثاخئ  ططضا  وجسطاعا  الساطئ  المسطمغظ  طعارد 

الشرباء افجاظإ والشربغغظ افسثاء!
إن طا صث غصال سظ ظعاتغ اقصاخاد والسصعبات غصال 
طظ  طتاعاعا  ُأشرغ  الاغ  الاسطغط  جغاجات  سظ  ضثلك 
السصغثة وطا راشص ذلك طظ أجعاء الفساد، تاى أظاةئ 
بغؤئ شاجثة غصاض شغعا اإلبثاع وتظتثر افخقق وترتع 

الةرغمئ، وضض ذلك طحاعث ططمعس.
دون  جمغسعا  المحضقت  عثه  سقج  ضان  ولثلك 
ربطعا بأجئابعا افخطغئ وعغ غغاب أتضام اإلجقم، 
الئغؤئ  طظ  التطعل  اجارار  وضان  الفحض،  إلى  طخغره 
الثاء  أجاس  عغ  الاغ  ذاتعا  وأشضارعا  السطماظغئ 
وضان  ذاتعا،  لطمحضقت  وتفاصما  طجغثا  إق  غسظغ  ق 
غغاب  وعغ  التصغصغئ  بأجئابعا  المحضقت  ربط 
والمامبض  ذلك  صئض  تضمه  وظزام  اإلجقم  طسالةات 
عع  المحضقت  باطك  الماخطئ  وتطعله  الثقشئ،  شغ 
سطى  المسطمغظ  وسغ  بجغادة  وذلك  التض،  طظ  ججء 
بتض  ططالئعط  تخئح  تاى  ربعط،  حرع  غغاب  آبار 
وتج  وسغ  وسظ  اظفضاك  بق  طرتئطئ  طحضقتعط 
طا  ضض  ورشخ  اإلجقم  بأتضام  بالمطالئئ  وإدراك 
جعاعا، وذلك باإلضاشئ لما تصادغه تطك المطالئات 
وسئعدغاعط  وإغماظعط  سصغثتعط  افول،  المصام  شغ 

 وذاساعط لربعط
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

لصث حرع اهللا سج وجض أتضام الثغظ، شضان الصغام بعا 
بالظسئئ لطمسطمغظ والاجاطعا عع ذاسئ هللا وسئعدغئ 
له جئتاظه، ولضظ اهللا جض وسق صث حرسعا ضثلك طظ 
ظاتغئ أخرى لاساصغط بعا تغاة الظاس شغ عثه الثظغا 
اهللا  أتضام  ضاظئ  إذا  شإظه  وسطغه  حآوظعط،  وتظازط 
َذا ِصَراِطي  َ نَّ 

َ
تسالى ودغظه عغ الخراط المساصغط ﴿َوأ

اسعجاج،  عع  سظعا  الثروج  شإن  ِبُعوُه﴾  َفاتَّ ُمْسَتِقيمًا 
وخفعا  ضما  أتضاطه  ضاظئ  وإذا  آباره،  له  واقسعجاج 
جض وسق عغ تثودًا، شإن التثود ضعابط، وتةاوزعا 
له آباره ضثلك طظ الاغه والاثئط والزطط والزطمات 
ُم  ُ وَلِئَك 

ُ
ِ َفأ َّ ا َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد  َ ْعَتُدو َ ِ َفَال  َّ ﴿ِتْلَك ُحُدوُد 

اِملُوَن﴾، وسطغه شصث ضان ضض تفرغط وتشغغإ لتضط  الظَّ
وضظك،  التغاة  شغ  خطض  إلى  غصعد  طتالئ  ق  حرسغ 
ْعَرَض َعن 

َ
وله أبر طادي وواصع شغ تغاة الظاس ﴿َوَمْن أ

ًا ...﴾. َشًة َضن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع
وطظ عظا، شإن ضض تضط طظ أتضام اهللا إن غاب ضاظئ 
له آبار تسصئه، وفن المةامع شغ اإلجقم لغج طضعظا 
خطض  شإن  غثطؤعن،  بحر  طظ  عع  بض  المقئضئ،  طظ 
طظه  الاصعى  شإن  شردغا  أو  ججئغا  ضان  إن  المسخغئ 
وصاغئ، وإن وصع شإن الاعبئ صث تتثه والسصعبئ تججره 
أو تةئره، وبصغئ افتضام المطئصئ تتخر تأبغره، أي 
باظغا  وتردع  أوق  تصغ  افتضام  طظ  بغؤئ  عظاك  أن 
طةمض  غابئ  إذا  غضعن  الثطر  ولضظ  بالبا،  وتةئر 
شإن  الاطئغص،  وطظ  التغاة  واصع  طظ  الحرع  أتضام 
غخغر  تاى  وحاطق،  وذاطا  ساطا  غضعن  تغظعا  الثطض 
غضاد  ق  إذ  افغام،  عثه  شغ  شغه  ظتظ  طا  إلى  العاصع 
غضاد  خطض  وعع  الثطض،  إق  الظاس  تغاة  شغ  غعجث 
غضعن حاطق شغ ضض زاوغئ وتفخغض ظاجط سظ غغاب 
أتضام اإلجقم شغ جمطاعا طظ ضعظعا أجاس الاحرغع 
والصعاظغظ والتغاة، وعع الدغاع الثي سئر سظه الظئغ 
سطغه الخقة والسقم شغ التثغث: «لَُتْنَقَضنَّ ُعَرى اْإلِْسَالِم 
تَلِيَها،  ِبالَِّتي  النَّاُس  تََشبََّث  ُعْرَوٌة  انَْتَقَضْت  َفكُلَّاَم  ُعْرَوًة،  ُعْرَوًة 

َالُة». لُُهنُّ نَْقضاً الُْحكُْم، َوآِخُرُهنَّ الصَّ َفأَوَّ
إن عثا اقظاصاض صث بثأ شسق شغ سرى اإلجقم بالتضط 
والسططان، وصث ضان ذلك بجوال الثقشئ، إذ إن التضط 
الحرسغئ  افتضام  بمةاطع  تمسك  الاغ  الظاتغئ  عع 
المظزمئ لحآون التغاة ضاشئ شغ اقصاخاد واقجاماع 
والسطعضغات،  والمساطقت  والسصعبات  والاسطغط 
إذا  تاى  اإلجقم،  لاطئغص  الداطظ  عع  والسططان 
اظفرذئ ظاتغئ التضط لط غسث عظالك ضماظئ وجططان 
ظزام  بشغاب  إظه  إذ  ضان،  وصث  افتضام،  بصغئ  لتفر 
التضط شغ اإلجقم غابئ أتضام اإلجقم، وجتئئ طظ 
الاثاول شغ تغاتعط، واجائثلئ بعا صعاظغظ أخرى شغ 
طتسعس  طادي  أبر  ذلك  لضض  شضان  المةاقت،  حاى 
وططمعس شغ تغاة الظاس، وعع أبر طظ الثراب والثطار 

والدظك وتالئ طظ الئآس خارت طسافتطئ.
التثغث  إلغعا  أحار  الاغ  التضط  سروة  بشغاب  شمبق 
صسمئ  سظثطا  العتثة،  رضغجة  المسطمعن  شَصَث  شصْث 
شصثوا  وبالاالغ  وحزاغا،  دوغقت  شخارت  دولاعط 
المعجعدة  العائطئ  البروة  وصغمئ  الصعة  طظاشع  ضض 
تسطط  أو  بطثاظعط  طظ  بطث  اتاطئ  إذا  تاى  لثغعط، 
وخغاظئ  والثثقن  السةج  ضان  بسدعط،  سطى  السثو 
بض  الةغعش،  وجعد  رغط  الظخرة  واظسثطئ  التضام، 
والةفاف  السطح  غساظغ  الظاتغئ  أو  الصطر  خار  لصث 
الصطر  وخار  المةاور!  الصطر  شغ  افظعار  وجعد  رغط 
غفغخ  المةاور  والصطر  والضعرباء  الطاصئ  غةث  ق 
طآجسات  طظ  المال  غصارض  الصطر  وخار  بالطاصئ! 

آبار ظصخ سرى اإلجقم
يف تغاة املسطمني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ غعجش أبع زر*ـ 

تسثو  ق  الاترضات  تطك  أن  سطى  ضبغرة  والحعاعث 
ضعظعا اظاصادات ق تخض لمرتطئ طتاضمئ ضغان غععد 
الصائط  الشربغ  افجاس  وشص  ذئسًا  سطغه،  والادغغص 
شغ  طاصثم  عةعم  ضثط  سطغه  التفاظ  ضرورة  سطى 
طظ  وتعربه  طحاضساته  رغط  اإلجقطغئ  افطئ  صطإ 
طحروع الثولاغظ، وطظ تطك الحعاعث طا سرف باصرغر 
الةمسغئ  بمخادصئ  بثأ  الثي  الحعغر  غعلثجاعن 
باساثار  واظاعى  الاصرغر،  سطى  الماتثة  لفطط  الساطئ 
المخادصئ  بغظ  وطا  تصرغره،  سظ  بظفسه  غعلثجاعن 
أبر  غطمج  لط   ٢٠١١ سام  واقساثار   ٢٠٠٩ سام 
لطاصرغر سطى افرض، وضثا تال ضض الاصارغر بسث ضض 

سثوان؛ لةظئ وخفتات ورف وأرحغش بط ظسغان!!
ذلك سطى شرض أظه غخح أن غصال سظ تطك الاصارغر 
لئسخ  تثوغظ  التصغصئ  شغ  وعغ  تتصغصات،  بأظعا 
شق  والمعبصئ،  والمخعرة  العاضتئ  الةرغمئ  طحاعث 
وعثا  تتصغص.  عظالك  لغضعن  طةععل  حغء  غعجث 
إذا؟  المشالطئ  عثه  لماذا  وعع  طعط  فطر  غثشع 
غضعن  اإلظخاف  أن  المسطمغظ  إلغعام  أظعا  والةعاب 
سظث الشرب وطآجساته، إضاشئ إلى تفر طاء العجه 
لطثول الضئرى أطام الرأي السام السالمغ سظثطا غدب 
طظعا،  بشطاء  غتخض  الثي  والاثطغر  المةازر  سطى 
إذار  شغ  غععد  ضغان  سطى  المثفش  الدشط  وضثلك 
لطةرغمئ  تصجغط  المصابض  وشغ  الثولاغظ،  طحروع 
الارضغج  طبض  افخرى  وإصرار  طحاعثعا  بسخ  وإداظئ 

سطى المثظغغظ وإباتئ صاض ضض طظ غعاجه ضغان غععد 
ووخفه باإلرعابغ، وافخطر طظ ذلك المساواة بغظ 
بعصش  تتصغص  ضض  سصإ  والمطالئئ  والةقد  الدتغئ 
الةرائط بتص المثظغغظ طظ الطرشغظ وتسّمث اجاثثام 
وتساوي  افذراف  طثاطش  تثغظ  الاغ  الساطئ  افلفاظ 
غصخش  طسادسش  وحسإ  جفاح  طتاض  ضغان  بغظ 

بالطائرات والثبابات وأتثث أظعاع افجطتئ.
أرض  صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  إن  الثاام  وشغ 
إلى  ولغج  لاتررعا  صعة  إلى  بتاجئ  طتاطئ  إجقطغئ 
سطى  تاثترج  اجاسمارغئ  دولغئ  وطآجسات  طتاضط 
إلى  بتاجئ  المئارضئ  افرض  شغ  والةرائط  أساابعا، 
لةان  إلى  ق  باجامرار،  غرتضئعا  طظ  باصاقع  وصفعا 
شغ  السئبغئ  وافرحفئ  لطاثوغظ  وطتصصغظ  وطئسعبغظ 
الثولغئ،  والمتاضط  اإلظسان  تصعق  طةطج  أروصئ 
اإلجقم  أطئ  شغ  تاةسث  لطاترغر  القزطئ  والصعة 
السغاجغ  العسغ  شضان  ذلك،  سطى  الصادرة  وجغعحعا 
السغاجغ  اقظاتار  وضان  وذطئه،  السقج  إلى  بالاعجه 
وأدواتعا  اقجاسمارغئ  الضئرى  لطثول  بالاعجه 
السغاجغئ المسماة طآجسات دولغئ، وطا بغظ السقج 
والسط طعت وتغاة وظخر وعجغمئ، صال تسالى: ﴿َوَال 
ن ُدوِن  اُر َوَما َلُكم ّمِ ُكُم النَّ ِذيَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ َ الَّ َتْرَكُنوْا ِإ

 ﴾ْوِلَياَء ُثمَّ َال ُتنَصُروَن
َ
ِ ِمْن أ َّ

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ (شطسطغظ)

الضاظمغ  طخطفى  السراصغ  العزراء  رئغج  تثر  ضما 
أظه "إذا أرادوا (الفرصاء) اقجاـمرار شغ إبارة الفعضى، 
اقجاماع  وسثم  والاظاتر،  والثقف،  والخـراع، 
والعذظغئ  افخقصغئ  بثطعتغ  جأصعم  السصض،  لخعت 
بإسقن خطع المظخإ شغ العصئ المظاجإ وتتمغطعط 

المسآولغئ أطام السراصغغظ، وأطام الاارغت".
وأظئ  والمتجن  المآجش  لمظ  إظه  المسطمعن:  أغعا 
ترى تبالئ الظاس، وعط ق غمطضعن شضرا وق خطابا وق 
أخقصا، طاظسمغظ بالستئ طظ بروات عثا الئطث، تترك 
غسغحعن  جعسى  غالئغاعط  شغ  وعط  افلعف،  طؤات 
حزش السغح، وضأظعط غظط تساق ق تثرك أعغ ذاعئئ 
إلى الرغع، أم المثبح؟! شالاغار غاعسث بمطغعظغئ، واإلذار 
غاعسث بمطغعظغئ، وعط أتفه طا غضعظعن، والمقغغظ طظ 
أبظاء الحسإ غثشسعن البمظ، وخثق شغظا صعل رجعل 
ِفيَها  ُق  يَُصدَّ اَعاٌت،  َخدَّ َسَنَواٌت  النَّاِس  َعَىل  «َسَيأيِْت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا 
ُن ِفيَها  اِدُق، َويُْؤمَتَُن ِفيَها الَْخائُِن َويَُخوَّ ُب ِفيَها الصَّ الْكَاِذُب َويُكَذَّ
َوْغِئَدُئ؟ َصاَل:  َويِْبَضُة» ِصغَض: َوَطا الرُّ اْألَِمنُي، َويَْنِطُق ِفيَها الرُّ

ِة». ُجُل التَّاِفُه ِيف أَْمِر الَْعامَّ «الرَّ
وصّعاعا  باإلجقم،  اهللا  أسجعا  بأطئ  غطغص  شعض 
باإلغمان، أن تسغح الثل، وتثظع لطزالمغظ، وق تأخث 
إتثى  وتسالى  جئتاظه  وسثعا  وصث  أغثغعط،  سطى 

التسظغغظ، الظخر أو الحعادة؟!
أطا آن فطئ اإلجقم أن تسعد لظئسعا الخاشغ وتظاعض 
تغاتعا،  شغ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  حرع  وتتضط  طظه، 
ضما  أطئ  خغر  وتشثو  واآلخرة،  الثظغا  جسادة  شاظال 
ْم َفَعُلوا َما  ُ َّ

َ
أرادعا اهللا أن تضعن؟! صال تسالى: ﴿َوَلْو أ

 ﴾يتًا ِ  َتْث
َشدَّ

َ
ْم َوأ ُ ًا َل ْ اَن َخ َ ُيوَعُظوَن ِبِھ َل

والاغ اضاسإ طظ خقلعا عثه المخالح.
ولغج  افحثاص  طع  عغ  الخثر  طحضطئ  إن  باظغا: 
طئثئغئ،  ولغسئ  حثخغئ  شمحضطاه  الظزام،  طع 
صئض  خطاب  شغ  ذلك  أسطظ  وصث  جغاجغئ،  تاى  وق 
حعر "إن أغطإ الحسإ جؤط الطئصئ التاضمئ برطاعا 
غضعن  ولظ  الفساد  إلظعاء  وجعدي  اجاشطعا  ولثلك 
سمطغئ  خقل  طظ  اآلن  بسث  وجعد  الصثغمئ  لطعجعه 
دغمصراذغئ بعرغئ جطمغئ أوق، بط سمطغئ دغمصراذغئ 

طئضرة". اظاثابغئ 
وإغصاشعا،  خظع الفعضى  خقل  بالبا: أراد الخثر طظ 
تترغك  سطى  الصثرة  لثغه  أن  وعغ  رجالئ،  إرجال 
الحارع وإتثاث الفعضى، وأن تثطغ طرجسغاه ضاظط 
التائري سظه لظ غآبر سطغه، وأن عثه التحعد وقؤعا 

له ولغج لطتائري، وإذقصعا وإتةاطعا بغثه.
وصث شعط الةمغع عثه الرجالئ، وإظه وإن ضان الخثر 
لخالته،  الخراع  تسط  المآضث  طظ  لغج  أظه  غسطط، 

ولضظ شغ طبض عضثا خراع ضطظا خاجرون.
غمضظ  ق  وأظه  الخثر،  إرضاء  الةمغع  غتاول  لثلك 
اإلذار  جرب  وصث  بثوظه،  السغاجغئ  السمطغئ  اجامرار 
شسض  ردة  التضعطئ،  باحضغض  تخرغته  خقل  طظ 
سطى  الرد  لغأتغ  حثغثة،  الطعةئ  ضاظئ  وضغش  الاغار، 
لسان خالح طتمث السراصغ المسروف بـ"وزغر الخثر"، 
طعاصش  طظ  سغظ  ذرشئ  وق  أجاشرب  "لط  بغان  شغ 
العصتئ  ططغحغاته  طظ  وق  العصتئ  الاظسغصغ  اإلذار 
برطاه  الحسإ  طاتثغظ  وصاتئ  وبضض  غسطظعن  تغظما 
الئرلمان  بسصث  طاضعن  بأظعط  وذعائفه  وبمرجسغاه 

لاحضغض تضعطاعط العصتئ".

تامئ ضطمئ السثد: السراق غظجف دطاً تتئ تضط المةرطغظ!

أرض جزیرة الوراق ملٌک ألهلها وساکنیها
وال یجوز إخراجهم منها أو إجبارهم على بیعها

ادعاء العسکر فی السودان انسحاَبهم من الحکم 
تعلیماٌت أمریکیۀ وال عالقۀ له بتطلعات أهل البلد

أحار بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوزبغضساان: أن زغارات المسآولغظ افطرغضغغظ 
لطثول العاصسئ تتئ ظفعذعط، وضثلك العشعد الروجغئ فوزبغضساان بحضض طاجاغث غحغر إلى تثة الخراع سطى 
آجغا العجطى وخاخئ سطى أوزبغضساان. وأحار الئغان إلى: أن أطرغضا تسائر تعرط روجغا شغ الترب افوضراظغئ 
شرخئ لاعجغع دائرة ظفعذعا شغ بقدظا، بغظما تترص روجغا سطى سثم ظسغان تماغئ طخالتعا شغ آجغا العجطى 
وخاخئ شغ أوزبغضساان. وعثه المظطصئ عغ طظطصئ سازلئ طعمئ لطشاغئ بالظسئئ لروجغا طبض أوضراظغا شعغ ق 
ترغث أن تمظح أوزبغضساان وآجغا العجطى فطرغضا. وطظ ظاتغئ أخرى تسمض الخغظ بحضض رئغسغ شغ اقتةاه 
اقصاخادي لاسجغج طضاظاعا شغ أوزبغضساان وشغ المظطصئ. وأضاف الئغان: أن عآقء المساسمرغظ غدسعن أغثغعط 
الثطعغئ سطى بقدظا طظث سصعد وغازاعرون بأظعط أخثصاء لظا طظ أجض طخالتعط الثاخئ شصط. وشغ العاصع 
عثشعط اجاسئادظا وظعإ برواتظا سئر سمقئعط طظ بظغ جطثتظا والثغظ ق غثاشعن اهللا وق غسسعن إق إلرضاء 
أجغادعط طظ أجض الةطعس سطى سروحعط لفارة ذعغطئ، وإبسادظا سظ اإلجقم وإبصائظا شغ تالئ الثل والخشار. 
وخاط الئغان طآضثا: أن التضام الثعظئ غئظعن سقصات وبغصئ طع أسثائظا، وظتظ المسطمغظ برآء طظ جرائمعط 
التغاة. شغ  تطئغصه  أجض  طظ  بأرواتظا  لطادتغئ  وطساسثون  وتثه  اإلجقم  بتضط  ظسارف  وإظظا  عثه.  الئحسئ 

الزیارات المتکررة لممثلی أمریکا وروسیا 
عالمۀ على احتدام الصراع بینهما على آسیا الوسطى
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الفغداظات  طظ  باضساان  طظ  حاجسئ  طظاذص  تساظغ 
بسئإ افططار المعجمغئ الشجغرة، ووشصاً لقدارة العذظغئ 
٩٠٣ لصغ  تجغران/غعظغع،  طظ   ١٢ طظث  شإظه  لطضعارث، 

حثخاً،   ١٢٩٠ طظ  أضبر  وأخغإ  طخرسعط،  أحثاص 
وُدطر طا غصرب طظ ٢٠٠ ألش طظجل ضطغاً، إضاشئ إلى ظجوح 
أضبر طظ ٢٠ ططغعن حثص. وشغ عثا الخثد أضث بغان 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ 
وقغئ باضساان: أن تثوث الفغداظات غعجإ سطى الثولئ 

أن تتحث صعاتعا لغق وظعارا، دون ادخار أي جعث لاصثغط اإلغابئ. وطع ذلك، شإن طعصش التضام ضما لع أن عثه الظضئئ 
لط تتض بئحر تصغصغغظ، بض عغ شرخئ إلدقء تخرغتات سابرة، أطا المثاوف التصغصغئ لطصغادة السغاجغئ والسسضرغئ 
شعغ خراسعا الرخغص سطى السططئ. وأضاف الئغان: إن الصغادة الئاضسااظغئ التالغئ تثوس سطى تصعق الظاس أبظاء 
الفغداظات، وعغ تاثطى سظ الظاس شاارضعط ضافغاام، فن السغاجئ شغ ظض الثغمصراذغئ ق تاسطص بثثطئ اآلخرغظ، 
بض عغ خثطئ الظثئئ سطى تساب بروة الئقد. وأحار الئغان: أن تضام باضساان، طظحشطعن شغ اجامالئ خظثوق الظصث 
الثولغ أو اجاثساء الةغح الئاضسااظغ لغخئح تارجا لضأس السالط لضرة الصثم، ضما لع ضان عثشه العتغث عع ضسإ 
الثوقرات! وخاط الئغان بالصعل: إظعا الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتثعا الاغ جاضعن ولغ أطرظا أبظاء الفغداظات أو 
أي طحضطئ ظعاجععا. والثطغفئ ق غطئص اإلجقم بالضاطض شتسإ، بض غسائر أغداً أن رشاعغئ الظاس عغ طسآولغاه، 
خحغئ العصعف أطام اهللا جئتاظه وتسالى، لثلك غةإ سطى الدئاط المثطخغظ شغ الةغح الئاضسااظغ إجراء الاشغغر، 
بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر طظ أجض إصاطئ الثقشئ شعرًا، والاغ جاتحث بضض صعة واعامام، إلغابئ ضتاغا الفغداظات.

اسائر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
جاء  اقساخام  بفخ  الخثر  طعصش  أنَّ  السراق: 
وأخرى  داخطغئ،  وتعثغثات  ضشعط  ظاغةئ 
خارجغئ تامبض بإغران والمتاض افطرغضغ، بثءًا 
واظاعاء  سظه،  التائري  ضاظط  طرجسه  باثطغ 
بأتئاع  العصتئ  المطغحغا  جماه  طا  باخطثام 
إنَّ  ختفغ:  بغان  شغ  المضاإ  وأضاف  تغاره. 
أنَّ  طاابع  لضض  واضتئ  أخئتئ  الاغ  التصغصئ 
رأي؛  سطى  تبئئ  ق  حثخغئ  الخثر  طصاثى 
ضما  تتضمه  الاغ  عغ  الحثخغئ  المخالح  فنَّ 
اظستابه،  غسطظ  طرة  ضض  شغ  شعع  غغره،  تتضط 

الاسعغات  تتخض  أن  بسث  صعله،  سظ  غرجع  أن  غطئث  ق  ُبطَّ  السغاجغئ،  والسمطغئ  لقظاثابات  طصاذساه  أو 
م الدماظات، وتثعإ حسارات الصداء سطى الفساد، ورشخ التعار طع الفاجثغظ أدراج الرغاح! وأضث  وُتصثَّ
الئغان: إنَّ طا جرى وغةري شغ السراق، عع خراع طةرطغظ سطى المظاخإ والمضاجإ والسرصات، وعط سطى 
اجاسثاد لترق الئطث طصابض طخالتعط وسمالاعط؛ لثا شالاماس الثقص طظ خقلعط عع رضخ وراء جراب، 
وخاط  سطغه.  بالتفاظ  وغظادون  إلغه  غتاضمعن  شعط  السفظ،  الثغمصراذغ  الظزام  عثا  سطى  ترغص  شضطعط 
ق  أظَّه  غصغظًا  وتثرضعا  أبخارضط،  سظ  الشحاوة  وتجغتعا  غفطاضط،  طظ  ُتفغصعا  أن  افوان  آن  بالصعل:  الئغان 
خقص لضط إق بالرجعع إلى ربضط، وأظَّه: "ق غخطح آخر عثه افطئ إق بما خطح به أولعا"، وذلك بالامسك 
بثغظ اهللا وحرغساه، شق سجَّ لضط وق ضراطئ إق بثغظضط. شإلى سج الثظغا واآلخرة ظثسعضط أغعا المسطمعن، 
الظئعة. طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ظض  شغ  ربضط  حرع  وتتضغط  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف  السمض  إلى 

بالاثخض  دائما  أردوغان  غصعم  أن  غسظغ  طاذا 
والصخش  والمةازر  الاخسغث  طعاجط  شغ  لطاعثئئ 
أق  غجة؟!  فعض  التصغصغئ  ظخرته  وسثم  غجة  لصطاع 
غسظغ أظه غرخص صاض أعض افرض المئارضئ؟ شضغان 
التضام  طظ  وغغره  أردوغان  فن  غامادى  غععد 
وغشسطعن  الاعثئئ  شصط  غصثطعن  السمقء  الثعظئ 
بثسعتعط  غجة  أعض  دطاء  طظ  غععد  ضغان  أغثي 
وبئئ  تبإ  أن  طظ  افطئ  تعثئئ  وطتاولئ  لطاعثئئ، 
آخر  جاظإ  وطظ  المئارضئ،  افرض  لاترغر  واتثة 
ذرغص  سظ  التغاة  بسئض  غععد  ضغان  أردوغان  غمث 
المتفجات  ذرغص  وسظ  الضئغر  الاةاري  الائادل 
شصث "أضث  قصاخاده،  ترضغا  أبعاب  وشاح  اقصاخادغئ 
أن  أوغطع،  جاوغح  طعلعد  الارضغ،  الثارجغئ  وزغر 
ضعروظا،  رغط  تجاغث  شغ  (إجرائغض)  طع  الاةارة  تةط 
صث  الئطثغظ  بغظ  الاةاري  الائادل  تةط  أن  طعضتا 
تةاوز ١٠ ططغارات دوقر السام الماضغ" (جضاي ظغعز 

سربغئ ٢٥ أغار/طاغع ٢٠٢٢).
افطئ  أطام  غسعصه  أن  فردوغان  غمضظ  طظطص  شأي 
لشسض سار دسمه لضغان غععد؟! شالثولئ سظثطا تسادي 
شغظشمج  أردوغان  أطا  تخارا،  سطغعا  تفرض  دولئ 
الثي  الاةاري  والائادل  السفراء  وتئادل  بالاطئغع 
العصئ  وشغ  غععد!  ضغان  طع  شطضغئ  أرصاطا  غدرب 
لطسغاجئ  تئسغاه  لاظضحش  ظفسه  طع  غاظاصخ  ظفسه 
روجغا  سطى  تخار  شرض  شغ  شغحارك  افطرغضغئ 
شغشطص المدائص أطاطعا وصث شاتعا لعا سظثطا تترضئ 

جفظعا لصاض إخعاظظا شغ الحام!
أظه  إق  تعخغفا  افطئ  أطام  لظفسه  أردوغان  غئص  لط 
أداة تظفغثغئ بغث سثو اإلجقم أطرغضا وداسط تصغصغ 

لضغان غععد جغاجغا واصاخادغا وأطظغا.
إق أن افطئ اإلجقطغئ ترى شغ ترضغا وأعطعا خعرة 
أخرى تثاطش سظ خعرة أردوغان وظزاطه السطماظغ 
جغادتعا  اجاسادت  عغ  إن  لارضغا  شغمضظ  المصغئ، 
وإرادتعا السغاجغئ وسادت إلى طا ضاظئ سطغه ترضغا 
لعا أن تترر  غمضظ  وافبطال افشثاذ،  طتمث الفاتح 
طظ  الارضغ  شالةغح  ظعار،  طظ  جاسئ  شغ  شطسطغظ 
جغح  أضئر  رابع  وغسث  السالط  شغ  الةغعش  أسزط 

شغ السالط.
غمضظعا  ترضغا  أن  غصغظ  سطى  اإلجقطغئ  افطئ  إن 
تترغر افرض المئارضئ، بض غمضظعا أن تثطص افطئ 
اإلجقطغئ طظ عثا اقجاسمار وطظ عآقء الطعاغغئ 
بغظعا  غتعل  الثي  لضظ  طضان،  ضض  وشغ  جعرغا  شغ 
وبغظ عثه السزمئ وذلك المةث عع الظزام السطماظغ 
الثي  عع  الظزام  عثا  أطرغضا،  شطك  شغ  غثور  الثي 
افطئ  شغ  التصغصغ  دورعا  تأخث  أن  طظ  ترضغا  غمظع 
اإلجقطغئ، وسطى أعطظا شغ ترضغا وأعض الصعة والمظسئ 
افظزمئ  عثه  طظ  اإلجقطغئ  افطئ  غثطخعا  أن  شغعا 
والاغ  المعالك  افطئ  أوردت  الاغ  لطشرب  السمغطئ 
الثقشئ  تصغط  وأن  أسثاءعا،  وتعالغ  وتعادن  تسالط 
افظزمئ  عثه  طظ  تثطخظا  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
افرض  وتترر  بقدظا  طظ  اقجاسمار  وتةاث  السمغطئ 
اهللا  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  وترشع  المئارضئ 

 سطى أجعار الصثس
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

والماابسعن  السغاجغعن  غطرتعا  سثة  أجؤطئ  عظاك 
ظّض  شغ  وخاخئ  افغام؛  عثه  افطرغضغئ  لطحؤعن 
المرتئطئ  وخارجغا  داخطغا  المتمعطئ  افجعاء 
بالعضع  المرتئطئ  أو  افطرغضغئ،  بالسغاجات 
افجؤطئ:  عثه  طظ  والماأرجح.  الماصطإ  اقصاخادي 
الضعظشرس  اظاثابات  الةمععرغعن  اضاسح  لع  طاذا 
تأبغر  وطا  الصادم؟  الباظغ  تحرغظ  حعر  شغ  الظخفغئ 
لطتضعطئ  والثاخطغئ  الثارجغئ  السغاجئ  سطى  ذلك 
الترب  شغ  الثارجغئ  الثغمصراذغغظ؛  برئاجئ  التالغئ 
والادثط  المغجاظغئ  أطعر  شغ  والثاخطغئ  افوضراظغئ، 
وغغر ذلك؟ والسآال الباظغ: طاذا جغتخض لع اجاطاع 
التجب الثغمصراذغ إبساد تراطإ سظ طعضعع الارحح 
وطاذا  جظاغظ؟  بسث  الصادطئ  افطرغضغئ  لقظاثابات 
الصداء  ذرغص  سظ  له  الاعط  تطفغص  اجاطاسعا  لع 

وطتاضماه سطى ذلك؟
طما  وغغرعا  افجؤطئ  عثه  سطى  اإلجابئ  أن  والتصغصئ 
الخراع  طعضعع  إلى  غصعدظا  افطر،  بعثا  غاسطص 
افطرغضغ،  المةامع  شغ  الغعم  والماظاطغ  الماأّزم 
وغصعدظا أغدا إلى تارغت الخراع المرغر الثي طرت به 
أو  والةظعب،  الحمال  بغظ  أضان  جعاء  جابصا؛  أطرغضا 
بغظ السعد والئغخ، أو غغر ذلك طظ خراسات دطعغئ 

اجامرت جظعات سثغثة.
جغاجغ  أطر  أي  سظ  تظفخض  ق  أطعر  بقبئ  عظاك  إن 
شغ أطرغضا، وتآبر سطى عثا الخراع بطرغصئ أو بأخرى:

تحضض  الاغ  السغؤئ  السرصغئ  الاحضغطئ  عع  افول: 
بمعجئعا المةامع شغ أطرغضا، وبالاالغ أبرت سطى ضض 

افطعر داخض أطرغضا وطظعا السغاجغئ.
البروة  تغث  طظ  الضئغر  الافاوت  عع  الباظغ:  افطر 
الحمال  خاخئ  العقغات؛  بغظ  اقصاخادي  والمساعى 

والةظعب.
افطر البالث: عع ذئغسئ المئثأ الرأجمالغ الثي غشّثي 
بغظ  والاطاتظ  والئشداء  الحتظاء  وغعّلث  الفرصئ، 

الظاس تاى شغ الئطث العاتث.
السغاجغ  العجط  داخض  الغعم  التاخض  الخراع  إن 
الرأجمالغ  المئثأ  بطئغسئ  طئاحرة  غرتئط  افطرغضغ 
المخالح  أجض  طظ  الاظاشج  طزاعر  أو  الاظاشج،  شغ 
وافطعال والبروات؛ تاى وإن ضان سطى ضرجغ الرئاجئ.

وصث رأغظا ضغش وخض افطر شغ اقظاثابات السابصئ سطى 
طظخإ الرئغج إلى تّث اقصااال، وتةاوز ضض الثطعط 
بعا.  غاشّظعن  الاغ  الثغمصراذغئ  الظزط  شغ  التمراء 
أجض  طظ  والاطفغص  بالاجوغر  اقتعاطات  ذلك  تئع  بط 
خثطئ التجب العاتث شغ عثه اقظاثابات. ولضظ عض 
اظاعى افطر بإسقن ظاغةئ الفعز لطتجب الثغمصراذغ؟ 
التجب  تابع  بض  ذلك،  إلى  غظاه  لط  افطر  أن  التصغصئ 
اتعاطات  طظ  السغاجغ  بصطه  ضض  إلصاء  الثغمصراذغ 
وصثح وتطفغص وغغر ذلك؛ طظ أجض إبساد ظاغةئ الفعز 

لطتجب الةمععري شغ اقظاثابات الظخفغئ الصادطئ.
اقظاثابات  شغ  الثغمصراذغ  التجب  شحض  اتامال  إن 
التجب،  لعثا  الضبغر  الضبغر  جاسظغ  الصادطئ  الظخفغئ 
الثاخطغئ  لسغاجاته  صاخمئ  ضربئ  وجاضعن 
والثارجغئ؛ خاخئ طعضعع الادثط والئطالئ والترب 
ظةاتًا  وجاحضض  الخغظ.  طع  والسقصات  افوضراظغئ، 
أصعى  إلى  بصعة  سعدته  شغ  الةمععري  لطتجب  ضئغرًا 
لثلك  الرئاجئ؛  ضرجغ  بسث  افطرغضغئ  المآجسات 
غسسى التجب الثغمصراذغ بضض صعة إلبساد عثا الظخر 
جغاجات  واظاضاس  شحض  ظض  شغ  خاخئ  الماعصع، 

طزاعر الخراع التجبّغ افطرغضغ 
طآحراٌت ودقئض
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سطى  سثة،  واصاخادغئ  جغاجغئ  ططفات  شغ  باغثن 
رأجعا اقصاخاد المظاضج ضما أجطفظا.

إن طعضعع تراطإ شغ صدغئ تفاغح طظجله، وإلخاق 
شغ  طظعا  العثف  لغج  المطفات،  بسرصئ  له  الاعط 
التصغصئ طتاجئئ حثص تراطإ، وإظما تحعغه خعرة 
التجب الةمععري بحضض سام، وضثلك إبارة الثقشات 
بغظ ضئار أسداء التجب؛ إلصخاء تراطإ سظ طعضعع 
أسداء  بغظ  سمغصئ  خقشات  إبارة  وبالاالغ  الارحغح، 
سطى  أوق  الاأبغر  ذلك:  ضض  طظ  والعثف  التجب. 
وباظغا:  الضعظشرس،  شغ  الصادطئ  الظخفغئ  اقظاثابات 
الةمععري؛  التجب  لثى  الصرار  وتثة  سطى  الاأبغر 
تراطإ  إصخاء  طعضعع  وإن  صراراته.  خطثطئ  وبالاالغ 
خفعف  داخض  صعغئ  ساخفئ  جغبغر  الارحح  سظ 
الةمععري  التجب  اجاةاب  إذا  خاخئ  له؛  المآغثغظ 

لفطر بسععلئ!
وظخض إلى السآال الباظغ وعع: طاذا لع اجاطاع التجب 
أو  ططفات  إخفاء  باعمئ  تراطإ  طتاضمئ  الثغمصراذغ 
غغر ذلك؛ طما غسائر طظ أطعر الثغاظئ الثاخطغئ لطحسإ 
غئالغ  وق  خطغر  افطر  عثا  إن  التصغصئ  افطرغضغ؟ 
الضرجغ.  أجض  طظ  بثطعرته  الثغمصراذغ  التجب 
الةمععري  التجب  وصش  إذا  أظه  شغ  تئرز  وخطعرته 
تطفغص،  افطر  أن  سطى  وأخر  تراطإ،  خطش  واخطش 
افطرغضغ  الحسإ  بغظ  طتاثطا  خراسًا  جغعلث  شعثا 
ضمآغثغظ لطتجبغظ؛ الةمععري والثغمصراذغ، وربما 
الثاخطغ  الخراع  طعضعع  شغ  أخرى  أطعر  إلى  صاد 

والفاظ الاغ ترصث تتئ الرطاد.
وق  ضسغفئ،  أظعا  غرى  باغثن  لسغاجات  الظاظر  إن 
أو  الثاخطغئ  المطفات  شغ  ظةاتات  غتصص  أن  غساطغع 
الثارجغئ. عثا سثا سظ ضسش حثخه ضرئغج وضسش 
صطع  طتاوقت  إلى  التجب  غثعإ  ولثلك  جسمه. 
الطرغص سطى خخمه بأجالغإ عابطئ، ق تاظاجإ إق 
الحععر  وإن  المظتط.  الرأجمالغ  المئثأ  ذئغسئ  طع 
السغاجغئ  افوجاط  سطى  ضبغرة  بأطعر  لاظثر  الصادطئ 
افطرغضغئ، وربما غظسضج ذلك سطى الحسإ افطرغضغ 
شغ  أو  العاتثة،  العقغئ  داخض  جعاء  سام؛  بحضض 
العقغات المافرصئ والمائاسثة؛ خاخئ المآغثغظ لضق 
الةمععرغعن  شاز  إذا  أضبر  غئرز  افطر  وعثا  التجبغظ. 
أن  غسائسث  وق  لطضعظشرس.  الظخفغئ  اقظاثابات  شغ 
التجبغظ،  بغظ  الثقشات  تأزم  إلى  افطعر  عثه  تةّر 
واظةرار الحسإ افطرغضغ خطفعما، وربما اظةرار بسخ 
العقغات أغدا تأغغثا لطةمععرغغظ أو الثغمصراذغغظ.

إن عثا ضطه غصعدظا إلى التصغصئ الاغ حعث بعا رب 
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فظعا  الئحر؛  أطعر  جغاجئ  شغ  والمئادئ  الظزط  عثه 
طئظغئ سطى خثطئ المخالح الحثخغئ أو التجبغئ، وق 
تئالغ تاى لع صاطئ الحسإ وأبارت بغظه الفاظ. وإن 
وغتّصص  اإلظسان،  بضراطئ  غطغص  الثي  الختغح  الظزام 
بثالص  الماخض  الثغظ  عع  واقجاصاطئ،  السثل  له 
السماوات وافرض، ولغج بمخالح آظغئ أو حثخغئ 
تامسك  أن  اإلجقم  بأطئ  لتري  وإظه  تجبغئ.  أو 
طظ  أوق  ظفسعا  لاثطغص  صعة  بضض  وتسسى  بثغظعا، 
عثا السفظ الرأجمالغ الماتّضط بئقدعا، بط تثطغص 
 عثه الحسعب الاغ تضاعي بظغراظه شغ ضض حغء

إصاطه  دسمه  سظ  أردوغان  الارضغ  الرئغج  أسرب 
وأسطظ  غععد،  وضغان  ترضغا  بغظ  والتعار  الاساون 
تئادل  صررتا  وترضغا  غععد  ضغان  أنَّ  خارجغاه  وزغر 

السفراء بغظ الثولاغظ.
عثا  الحائظ  وجطعضه  الارضغ  الظزام  طعصش  لفعط 
تعخغفه  طظ  بث  ق  ضان  غععد  ضغان  طع  تساططه  شغ 
طظ  ضشغره  صام  سطماظغ  ظزام  شعع  دصغصا،  وخفا 
الثقشئ  أظصاض  سطى  اإلجقطغئ  بقدظا  شغ  افظزمئ 
السبماظغئ، وصث ارتئط بالمظزعطئ اقجاسمارغئ الاغ 
بسث  أطرغضا  ورباعا  والاغ  آظثاك  طعجعدة  ضاظئ 

الترب السالمغئ الباظغئ.
والظزام السطماظغ الثي ق غتضط بما أظجل اهللا ق ُغظازر 
وطظ  لطمساسمر،  الثثطات  وتصثغط  المآجغ  إق  طظه 
شعع  الارضغ،  الظزام  تخرشات  تأتغ  المظططص  عثا 
وغصعم  شطضعا،  شغ  وغثور  بأطرغضا  جغاجغا  طرتئط 
افطئ  صداغا  ضض  شغ  اقجاسمارغئ  رؤغاعا  باظفغث 
اإلجقطغئ وطظعا صدغئ افرض المئارضئ، شعع ق غظزر 
اإلجقطغئ  السصغثة  طظزعر  طظ  شطسطغظ  صدغئ  إلى 
ضغان  طع  ترب  تالئ  شغ  اإلجقطغئ  افطئ  تةسض  الاغ 
غععد إلزالاه وتترغر افرض المئارضئ، وإظما غظططص 
تظفغثا لطرؤغئ افطرغضغئ الاغ ترغث تبئغئ ضغان غععد 
تض  سئر  له  الظةاة  ذعق  وإلصاء  المئارضئ  افرض  شغ 

الثولاغظ أطام أطئ طاتفجة قجابابه.
السططئ  طع  بثلك  الارضغ  الظزام  وغاماعى 
الفطسطغظغئ، شئسث أجئعع طظ إسقن ترضغا واقتاقل 
إلى  السفراء  وسعدة  بغظعما  ضاططئ  السقصات  إسادة 

الئطثغظ ضان أردوغان شغ اجاصئال سئاس.
شالسططئ الفطسطغظغئ والظزام الارضغ ططاجطان بالتض 
افطرغضغ لفرض المئارضئ وعع تض الثولاغظ، وأراد 
أن  الفطسطغظغئ  السططئ  لرئغج  باجاصئاله  أردوغان 
غثفش طظ وذأة اجاصئاله لرئغج ضغان غععد ورشع 
أسقطه شغ إجطظئعل والزععر بخعرة الماعازن شغ 
تساذغه طع صدغئ شطسطغظ، وأسطاه السططئ بجغارة 
رئغسعا إلجطظئعل تطك الخعرة المجغفئ الاغ أرادعا، 
وبسثم اجاظضارعا لاطئغسه السقصات طع ضغان غععد 

ولع بضطمئ تشطغ سطى خغاظاه!
إن ارتئاط الظزام الارضغ بأطرغضا بات طضحعشا وططغؤا 
بالاظاصدات أطام افطئ اإلجقطغئ ظاعغك أظه غاسارض 
شغ  شأردوغان  وبصاشاعا،  وطساصثاتعا  بعاباعا  طع 
صدغئ الترب شغ أوضراظغا غطالإ برجعع ضض ذرة طظ 
تراب أوضراظغا بما شغعا الصرم، لضظ سظثطا غاسطص افطر 
أي  الثولاغظ،  بتض  غطالإ  شإظه  المئارضئ  بافرض 
بإسطاء جض افرض المئارضئ لغععد، شأي طظطص عثا؟!

افتجاب  طع  تاساطض  ق  بأن  شظطظثا  أردوغان  وغطالإ 
دولئ  جغسائرعا  بأظه  وغعثد  له  المسارضئ  الضردغئ 
اآلخر  الةاظإ  وسطى  ذلك،  شسطئ  إن  لقرعاب  راسغئ 
شعع ق غسائر ضغان غععد راسغا لقرعاب وإظما غائادل 
طسه السفراء وغائادل السمطغات الاةارغئ، شأي طظطص 
عثا، جعى الاعرط شسطغا شغ دسط ضغان غععد جغاجغا 

وأطظغا سسضرغا اصاخادغا؟!
بضغان  أردوغان  ظزام  غسارف  أن  غسظغ  طاذا  بط 
غععد، إق أظعا ذسظئ شغ ظعر افطئ اإلجقطغئ، وأظه 
غسطغ غطاء لطةرائط الاغ غصعم بعا ضغان غععد شغ 

افرض المئارضئ؟!

ظزام ترضغا أردوغان
سثو لضغان غععد أم داسط له؟!
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