
حئاط/شئراغر   ٠١ المعاشص  ١٤٤٠عـ،  افولى  جمادى   ٢٦ الةمسئ،  غعم  باضساان  وقغئ  الاترغر/  تجب  أسطظ 
المضاإ اإلسقطغ  إذاسئ  اشاااح  سظ  الاترغر افشاضض  تجب  طعاصع  وطاابسغ  زوار  وافخعات  لقخعة  ٢٠١٩م؛ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان والاغ جائث طعادعا بالطشاغظ اإلظةطغجغئ وافردغئ، جائطغظ اهللا جئتاظه أن 

غأخث بأغثغظا وغعشصظا لما شغه ذاساه وأن ُغسةض لظا بظخر سجغج طآزر.

/https://anchor.fm/htmediapak  لجغارة خفتئ اإلذاسئ

ظزط تجب الاترغر/ ععلظثا غعم افتث ٢٨ جمادى افولى 
١٤٤٠عـ، المعاشص ٢٠١٩/٠٢/٠٣م ظثوة جغاجغئ بسظعان 
وتداطظا  ظخرة  اإلغشعر"،  لمسطمغ  السرصغ  "الاطعغر 
طع إخعاظظا اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ، تغث غصعم 
بعط  والاظضغض  باخفغاعط  العتحغ  الخغظغ  الظزام 
بحضض لط غسئص له طبغض، دون تفرغص بغظ حغت أو 
حاب أو ذفض أو اطرأة، صخص طرسئئ ُروغئ تعل طا 
تصعم به السططات الخغظغئ بتص طسطمغ اإلغشعر، تسغث 
الئعجظئ  طسطمغ  بتص  الخرب  جرائط  افذعان  إلى 
الروعغظةا،  طسطمغ  بتص  طغاظمار  وجرائط  والعرجك 
لثلك جططئ الظثوة افضعاء سطى المساظاة الحِثغثة 
الاغ غساظغ طظعا طسطمع اإلغشعر تتئ التضط الخغظغ 
افطر  رعغإ،  سالمغ  إسقطغ  تساغط  ظض  شغ  الشاحط، 
الثي حةع السططات الخغظغئ سطى أن تصعم بةرائمعا 
بأرغتغئ دون أن غضعن عظاك رصغإ أو تسغإ غتاجئعا 
سطى جرائمعا. عثا وصث اجُاعطئ الظثوة باقوة سطرة 
الشظغ  سئث  افخ  ضطمئ  تطاعا  وجض،  سج  اهللا  ضااب  طظ 
جابئ، وعع ظاحط وضاتإ طظ أخض إغشعري، والثي 
وطعصسعا  الحرصغئ  ترضساان  سظ  الئثاغئ  شغ  تتثث 
وأعمغاعا بالظسئئ لطخغظ، شعغ تسائر جثس طساتئ 
طظ  غصرب  طا  جضاظعا  تسثاد  غئطس  تغظ  شغ  الخغظ، 
١٣ ططغعن ظسمئ، بط تتثث وأجعإ شغ التثغث سظ 
طساظاة طسطمغ اإلغشعر، وضغش أن السططات الخغظغئ 
تةئرعط سطى أضض لتط الثظجغر وتظاول الثمعر واإلشطار 
حر  وتسثبعط  طثغمات  شغ  بعط  وتجج  رطدان،  شغ 
تسثغإ، بط اخااط افخ سئث الشظغ تثغبه صائق: ظتظ 
غةري  طا  اإلجقطغئ،  افطئ  طظ  ججء  وظتظ  طسطمعن 
غتثث  لما  تماطا  طحابه  عع  الحرصغئ  ترضساان  شغ 
اإلجقطغئ،  الئقد  طظ  وغغرعا  وجعرغا  شطسطغظ  شغ 
أن  المسطمغظ  طظ  والمفروض  واتثة  أطئ  شظتظ 
شصث  الباظغئ  الضطمئ  أطا  اإلغشعر.  إخعاظعط  طع  غصفعا 
بعاجإ  التدعر  ذّضر  الثي  غاجغظ  طتمث  افخ  ألصاعا 
ظخرة إخعاظظا شغ ترضساان الحرصغئ، وذضر المسطمغظ 
سدع  طظه  احاضى  إذا  الثي  العاتث  ضالةسث  بأظعط 
تثاسى له جائر الةسث بالتمى والسعر، وأن المسطط 
سما  والسضعت  غسطمه،  وق  غزطمه  ق  المسطط  أخع 
غةري شغ ترضساان الحرصغئ عع جرغمئ بتص إخعتظا. 
أطا الضطمئ البالبئ وافخغرة شصث ألصاعا افجااذ أوضاي 
باق الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ععلظثا، الثي 
اإلغشعر  طسطمغ  طساظاة  سظ  التثغث  شغ  اجافاض 
تمظسعط  شعغ  بتصعط،  الخغظغئ  السططات  وإجرام 
وأن  بغعتعط،  شغ  تاى  افم  بطشاعط  الاضطط  طظ 
السططات الخغظغئ صث سغظئ طا غصرب طظ ططغعن رجض 
طظعط  خثرت  شطع  اإلغشعر،  طظ  إخعاظظا  لمراصئئ  أطظ 
ضطمئ واتثة لعا سقصئ باإلجقم شإن رجال افطظ ق 
غاعرسعن سظ الاظضغض بعط والجج بعط شغ المساصقت 
ضغش  باق  افجااذ  وأوضح  أذفالعط،  وراءعط  تارضغظ 
أن طا غسمى بتضام المسطمغظ ق غضاربعن لما غةري 
شغ ترضساان الحرصغئ، شسقصاتعط طع الخغظ طا زالئ 
صعغئ ووبغصئ سطى الرغط طظ إجراطعا بتص المسطمغظ 
لغفسطعه  الضبغر  بأغثغعط  أن  طظ  الرغط  وسطى  عظاك، 
ضصطع  وظطمعا  غغعا  سظ  الخغظغئ  السططات  لغعصفعا 
السقصات اقصاخادغئ طسعا، تغث إن تةط طحارغاتعط 
إن  الصعل  إلى  وخطص  بالمطغارات،  تصثر  الخغظ  طظ 
صدغئ طسطمغ اإلغشعر وغغرعا طظ صداغا افطئ لاثل 
لع  لاتخض  ضاظئ  طا  الصداغا  عثه  أن  واضح  بحضض 
لتضام  غصعل  خطغفئ  سادل،  خطغفئ  غسعجعا  افطئ  أن 

الخغظ: الةعاب طا جاروظه ق طا جاسمسعظه.
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بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

ضان  دغظظا  أن  تساغصظعا  أن  افوان  آن  المسطمعن:  أغعا 
غعم ضاظئ خقشاظا، وصث ضاع دغظظا  وسرضظا طخعظاً  طتفعظاً 
سطى  السجم  سصثتط  شعق  ضاسئ.  غعم  أسراضظا  واظاعضئ 
إصاطئ الثقشئ، وسمطاط بخثق طع طظ حمر سظ جعاسث الةث 
إلصاطاعا، ولاضعظعا خغر ظخغر لتجب الاترغر الثي أوصش ظفسه 
طظث ظحأته سطى إصاطاعا؟ شغظةطغ سظ أطاظا طا ظجل بعا طظ ذل 
افسثاء وععان الائسغئ لعط، شاسعد المظسئ والشطئئ لقجقم 
ْرِض 

َ
األ يِف  ْسَتْضَعُفوَن  مُّ َقلِيٌل  نُتْم 

َ
أ إِْذ  ﴿وَاْذُكُرواْ  والمسطمغظ؟ 

يََّدُكم بَِنرْصِهِ َوَرَزَقُكم 
َ
َفُكُم اجَّاُس َفآوَاُكْم وَك ن َفَتَخطَّ

َ
َافُوَن أ

َ
خت

يَِّباِت لََعلَُّكْم تَْشُكُروَن﴾. َن الطَّ مِّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  حغت افزعر والئابا خظعان شغ طتاربئ اإلجقم ...٢

-  اظافاضئ السعدان بغظ تحئث الئحغر بالسططئ وإخرار 

   أعض السعدان سطى الاشغغر ...٢

-  لع ضاظئ خقشئ تصا لما تةرأ سطغعا تراطإ.. ولضظ! ...٤

- افردن إلى أغظ؟ الةجء السادس ..٤

http://www.alraiah.net :افربساء ٨ طظ جمادى الباظغئ ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٣ حئاط/شئراغر  ٢٠١٩ طـ                          الرائث الثي ق غضثب أعطه                    السثد: ٢٢١ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ 

ضطمئ السثد

أحرشئ بعرة الحام سطى إتمام ساطعا الباطظ، ولط تتصص 
أعثاشعا؛ ولط تامضظ بسث طظ إسقن اظاخارعا، وق زالئ 

تثحى طظ تآطر السالط سطغعا.
لط تسث أعثاف البعرة طعضع ظصاش وجثال؛ بض خارت 
صئض  السثو  وغسطمعا  والضئغر؛  الخشغر  غسرشعا  بعابئ 
الخثغص، شإجصاط الظزام المةرم بضاشئ أرضاظه ورطعزه 
وإصاطئ تضط اإلجقم خقشئ سطى طظعاج الظئعة ضما وسث 
اهللا وبحر ظئغه ، شعثه أعثاف بعرة افطئ شغ الحام.

إجصاط  صئض  اإلجقم  تضط  إصاطئ  غمضظ  ق  بالاأضغث 
أعض  سطغعا  غسغ  أولى  تصغصئ  شعثه  المةرم؛  الظزام 
الحام، شسثم اظحشالعط بضغفغئ إصاطئ الثقشئ ق غسظغ 
إق حغؤا واتثا سظثعط وعع الارضغج سطى الثطعة افولى 

قجاغازعا لطثطعة الباظغئ.
ببعرتعط؛  صرارعط  اظاجسعا  الثغظ  الحام  أعض  أن  غغر 
غسطظعن  صعته؛  غاتثون  سثوعط  وجه  شغ  وخرجعا 
أظعط اجاسادوا جططاظعط، وعط سازطعن سطى إجصاط 
بسغظ  حاعثوا  اإلجقم؛  تضط  وإصاطئ  المةرم  الظزام 
الرضا الفخائض تاخثر البعرة وتاعلى صرارعا، ولتئعط 
لطفخائض وتصثغرعط لةعاد سظاخرعا؛ ترك أعض الحام 
الصرار  الفخائض  شاتاضرت  الشارب،  سطى  التئض  لعا 
واجائثت به بط قتصا أسادت اغاخاب صرار أعض الحام.

والتصغصئ الباظغئ أن صغادات الفخائض (وعغ المظعط بعا 
تتصغص الثطعة افولى) صث شحطئ شحق ذرغسا شغ صغادة 
البعرة إلغخالعا إلجصاط الظزام المةرم، وعثا الفحض 
أعض  بض  شخائطعا؛  سظث  الصثرة  غغاب  بسئإ  غضظ  لط 
الحام لط غئثطعا بحغء سطى الفخائض؛ شعط طظ تئعط 
لطبعرة صثطعا لعا أبظاءعط وأطعالعط ودورعط وصرارعط، 
بض لط غضارث أعض الحام بثطار وق باعةغر وق بفصر 
وق باحرغث؛ بض صثطعا ضض طا لثغعط لطبعرة؛ وجسطعه 
شغ غث صغادات الفخائض الاغ أجاءت اجاثثام إطضاظات 
وشرذئ  الطاصات  وأعثرت  افطاظئ  وضغسئ  البعرة؛ 

بالمسآولغات ولط ترع البصئ الاغ وضسئ شغعا.
غعطا  تتمض  لط  الفخائض  صغادات  أن  البالبئ  والتصغصئ 
عمعا  تمطئ  وإظما  البعرة،  عّط  وق  افطئ؛  طحروع 
بسغث  تث  إلى  تحئه  الفخائض  شارضغئئ  وطخالتعا، 
ترضغئئ افظزمئ السربغئ؛ طظ تغث إظعا ق تمطك بظاء 
تصعم عغضطغاه سطى أشضار طتثدة تةسض صرارعا باتةاه 
تتصغص افعثاف الاغ وجثت فجطعا، وإظما صرار الفخغض 
عع صرار صائثه وبسخ طظ بطاظاه ضتال التضام؛ وعع 
غارضج سطى طخالح الصادة الحثخغئ بسغثا سظ طخالح 

وأعثاف افطئ.
وعثا افطر عع الثي جعض سطى الثول الثاسمئ اجامالئ 
صادة الفخائض باتصغص طخالتعط الحثخغئ؛ لامسك 
تةسطعط  ضغ  الطجوم  سظث  بعا  تدشط  أوراصا  سطغعط 
غسغرون شغ رضاب طخالتعا، شالمةرم بحار ضان غاططع 
لطرتغض طظث افغام افولى لطبعرة؛ ولضظ أطرغضا لط تربِّه 

سمغق لغظةع بظفسه بض لغتصص طخالتعا.
الثسط  طساظصسات  شغ  الفخائض  صغادات  غرصئ  لصث 
ووتعل الامعغض وشثاخ اقرتئاذات، شطط تسث خاتئئ 
غططإ  طا  وأطا  طظعا؛  غططإ  طا  تظفث  خارت  بض  صرار؛ 
وأجااظئ  جظغش  دولغئ  طآتمرات  شغ  ر  غصرَّ شعع  طظعا 
وجعتحغ، لصث غثرت صغادات الفخائض ببعرة الحام؛ 

وأجطمئ أعطعا لمضر الثول تساوم سطغعط.
التصغصئ الرابسئ أن أعض الحام ضاظعا غاتاحعن أن غروا 
بعرتعط شغ طعاجعئ دول السالط؛ وعط غغر طساسثغظ 
بسث لمبض عثه المعاجعئ، لضظ التصغصئ أن بعرة الحام 
ذعال بماظغ جظغظ ضاظئ شغ صطإ المعاجعئ طع دول 
السالط؛ طظ أطرغضا وروجغا وافطط الماتثة؛ إلى دول 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير/ هولندا
ندوة بعنوان  "التطهير العرقي 

لمسلمي اإليغور!"
املفاوضات 

بني أطرغضا وذالئان
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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حزب التحرير/ والية باكستان
إعالن عن افتتاح إذاعة للمكتب اإلعالمي

آال
اب ج

جع

السآال: تتثبئ طخادر ترضئ ذالئان افششاظغئ سظ تصثم طعط شغ طفاوضاتعا الاغ اجامرت جائ أغام طع 
المئسعث افطرغضغ زلماي خطغض زاد شغ الثوتئ، وأن أطرغضا جاستإ صعاتعا شغ غدعن ١٨ حعرًا بسث إتمام 
اقتفاق، وسطى الرغط طظ أن اتفاق الثوتئ غئصى طسعدة تظطص بعا الاخرغتات طظ عظا وعظاك، ولغسئ 
ططجطئ تاى اآلن، وأن جعلئ أخرى طظ المفاوضات جاسصث شغ ٢٥ طظ عثا الحعر ٢٠١٩/٢ ضما ذضرت روغارز 
شغ ٢٠١٩/١/٢٧... إق أن السآال المرضجي غئصى: عض وصسئ ترضئ ذالئان بسث عثه السظعات الطعغطئ طظ الةعاد 

شغ الفت افطرغضغ؟ وضغش تخض ذلك؟ وإلى أغظ تسغر افطعر؟ وججاك اهللا خغرًا. 

ر بةعاب السآال السابص بسظعان  الةعاب: شغ الئثاغئ ُأذضِّ
 ٢٠١٧/٨/١٦ باارغت  أششاظساان)  شغ  أطرغضا  (اجاراتغةغئ 
صث  افذطسغغظ  تطفائعا  طع  أطرغضا  أن  شغه  بغَّظا  تغث 
سةجت سظ تتصغص الظخر السسضري شغ أششاظساان، وأن 
الضبغر طظ المظاذص افششاظغئ صث باتئ شسقً تتئ جغطرة 
ترضئ ذالئان، وبغّظا سةج التضعطئ افششاظغئ السمغطئ سظ 
تسغطر  بخسعبئ  وأظعا  افطرغضغئ  الترب  تطك  خعض 
شغ  وذضرظا  افخرى،  المظاذص  وبسخ  الساخمئ  سطى 
جعاب السآال أغداً أن أطرغضا - تراطإ تراجع جغاجاتعا 
شغ أششاظساان (تسغر عثه المراجسئ باتةاه تئرغث ضئغر 
لطساتئ افششاظغئ، وتخر العجعد افطرغضغ شغ صعاسث 
طعماعا  وإظعار  الثطر،  سظث  واجاثثاطعا  سسضرغئ 
(ولاسعغض  وأضفظا:  الثولئ"...)  "تظزغط  ضث  وضأظعا 
إغراء ذالئان بالصئعل شإن أطرغضا جاسعد إلى تظحغط 
الثور الئاضسااظغ بأن ُتزعر الصغادة السسضرغئ الةثغثة 
ذالئان  طع  والاساذش  الطغظ  طظ  طجغثًا  باضساان  شغ 
لثشسعا لطةطعس والمفاوضات طع التضعطئ السمغطئ شغ 
شغ  افطرغضغ  السغاجغ  الظزام  شغ  وإحراضعا  ضابعل 
أششاظساان... شئسث أن أدرضئ أطرغضا ضغص خغاراتعا شغ 
أششاظساان، وإشقس الثغار العظثي، لةأت إلى طفاوضئ 
ترضئ ذالئان سطى أطض إدطاجعا شغ التضط افطرغضغ 
شغ  التضط  شغ  سمقءعا  واجاثثطئ  أششاظساان،  شغ 
باضساان لةر صادة ترضئ ذالئان إلى الافاوض... وطع 
ذلك شصث شحطئ ضض تطك المتاوقت، شطط تظةح أطرغضا 
اظاعى  أششاظساان).  طعضعع  شغ  جغاجغاً  وق  سسضرغاً 
اقصائاس طظ جعاب السآال. ولضظ أطرغضا لط تغأس طظ 
تتصغص عثا افطر طسامثة سطى سمقئعا شغ المظطصئ، 
وخاخئ أن طساظاة أطرغضا شغ أششاظساان سسضرغاً وطالغًا 

أخئتئ تصخ طداجسعا... وباجاسراض أزطئ أطرغضا شغ 
أششاظساان غائغظ طا غطغ:

تعثد  ضثمئ  طثغعظغئ  طظ  تساظغ  أطرغضا  إن  أوقً: 
زالئ  وطا   ٢٠٠٨ سام  فزطئ  تسرض  الثي  اصاخادعا 
تثاسغاته طسامرة، وترى أظعا أظفصئ سطى التروب شغ 
الحرق افوجط أي شغ الئقد اإلجقطغئ طا غسادل جئسئ 
ترغطغعظات ولط تتخض طظعا حغؤا ضما صال رئغسعا تراطإ، 
شصث ضاإ سطى تسابه شغ تعغار غعم ٢٠١٧/١/٢٢ صائق: 
"بسث أن أظفصظا بتماصئ جئسئ ترغطغعظات دوقر شغ الحرق 
افوجط تان العصئ لطئثء بإسادة بظاء بطثظا". وصث ظصطئ 
بغ بغ جغ غعم ٢٠١٦/١/٩ سظ طةطئ شعربج افطرغضغئ 
أن (الترب شغ أششاظساان ضطفئ أطرغضا تاى اآلن ظتع 
ترغطغعن و٧٠ ططغار دوقر إضاشئ إلى طصاض أضبر طظ ٢٤٠٠ 
جظثي أطرغضغ وإخابئ سحرات اآلقف بةراح وتحععات 
وإساصات دائمئ، ورغط عثه الثسائر الئحرغئ والمالغئ 

الضئغرة شصث شحطئ أطرغضا شغ الصداء سطى الترضئ...).
باظغاً: بسث شحض أطرغضا شغ الصداء سطى الترضئ سسضرغًا 
إلى  ذالئان  ترضئ  جر  إق  أطاطعا  جئغض  ق  أن  رأت 
المفاوضات باسائاره الثغار افطرغضغ العتغث لطثروج طظ 
الترب افششاظغئ دون أن تزعر سطغعا العجغمئ... وأخئح 
عثا الثغار عع اقجاراتغةغئ افطرغضغئ المسمعل بعا شغ 
أن  فطرغضا  الثغار  عثا  تغعغئ  غآضث  وطا  أششاظساان، 
الثارجغئ افطرغضغئ صث سّغظئ ٢٠١٨/٩/٥ زلماي خطغض زادة 
طئسعباً لعا إلى أششاظساان بمعمئ طتثدة عغ: (ولثخئ 
الثارجغئ افطرغضغئ شغ بغان جابص طعمئ "خطغض زادة"، 
إلى  تعثف  الاغ  افطرغضغئ  الةععد  وتعجغه  باظسغص 
ضمان جطعس "ذالئان" سطى ذاولئ المفاوضات... وضالئ 
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بسث خمسغظ غعطاً طظ اظطقصئ الازاعرات، واقتاةاجات 
شغ السعدان، وشغ غعم الثمغج السابع طظ حئاط/

طثن  طثاطش  شغ  تزاعرات  اظازمئ  ٢٠١٩م،  شئراغر 
ضان  ولضظ  الثرذعم،  الساخمئ  أتغاء  وشغ  السعدان، 
أضئرعا تةماً، وأضبرعا تظزغماً، تطك الاغ اظططصئ طظ 
وجط الثرذعم، تتئ حسار (الجتش افضئر)، وسطى بسث 
طؤات افطاار شصط طظ طصر الصخر الرئاجغ، تسإ طا 
وخفعا المراصئعن، وعثا إن دل سطى حغء شإظما غثل 
سطى سجغمئ أعض السعدان شغ اقجامرار شغ المطالئئ 

بسصعط الظزام.
إق أن عظاك بسخ العصائع وافتثاث صئض، وأبظاء، وبسث 
تزاعرات الثمغج التاحثة، تخطح فن تضعن طآحرًا 
شغ اتةاه جغر افتثاث، شصث اجائص رئغج الةمععرغئ 
الازاعرة،  غعم  واجائص  افطظ،  طةطج  جطسئ  الئحغر 
لغرجض  الرئاجغ،  الصخر  إلى  الختفغغظ  بسخ  شثسا 
طظ خقلعط بسخ الرجائض، وخفعا بسخ اإلسقطغغظ 
وخش  تغث  تشغرت،  صث  الئحغر  ظئرة  فن  بالاخالتغئ 
الئحغر المازاعرغظ بأظعط طظ الحئاب، بسث أن ضان 
والثعظئ،  والسمقء  بالمثربغظ  السابص،  شغ  غخفعط 
الحارع،  إلى  لطثروج  دشساعط  دواشع  عظاك  إن  وصال 
وطظ ضمظعا الادثط، الثي أدى إلى ارتفاع افجسار، 
وشرص الاحشغض والعظائش المتثودة. وأضاف الئحغر 
لصاظعن  الثاذأ  الاطئغص  طظ  ظابع  الحئاب  غدإ  أن 
الظزام السام، بخعرة بسغثة بمائئ وبماظغظ درجئ، سظ 
طصاخث الحرغسئ اإلجقطغئ. بط ذضر بأن ضض الختفغغظ 

جغفرج  باقتاةاجات  غاخض  شغما  ُجةظعا  الثغظ 
سظعط، وشسًق تط اإلشراج سظعط طساء السئئ الماضغ، 
ورغط عثا اقجائاق إق أظه لط غساطع أن غمظع صغام 
غمظع  ولط  به،  صاطئ  الثي  بالتةط  الثمغج  تزاعرة 
طةطج افطظ طظ تمثغث وقغئ شرغص الثئراء، المسظغ 
باطئغص السصعبات الثولغئ المفروضئ سطى السعدان، 
تاى آذار/طارس ٢٠٢٠م، وصدى الصرار أن التالئ شغ 
السعدان تحضض تعثغثًا لطسطط وافطظ شغ المظطصئ، 
المةطج،  ظزر  صغث  المسألئ  تئصى  أن  غساثسغ  طا 
وعثا الصرار خادر بمعجإ الفخض السابع طظ طغباق 
افطط الماتثة، طا غسظغ جعاز اجاثثام الصعة لاظفغثه. 
أن  إق  بالازاعرات،  غاسطص  ق  الصرار  أن  طظ  وبالرغط 
الرجالئ  سظ  تفخح  بعا  ُضاإ  الاغ  والطعةئ  الاعصغئ 

السغاجغئ الاغ ُغراد لعا أن تخض.
المآتمر  صغادات  طظ  سدعًا  سحر  ابظا  تصثم  وصث  عثا 
باجاصاقتعط  بالساخمئ،  الظغض  حرق  بمتطغئ  العذظغ، 
طظ سدعغئ تجب المآتمر العذظغ، وعثا طآحر خطغر، 
وظثغر باخّثع الظزام وتآضطه طظ الثاخض، وتسإ طا 
تظاصطاه افجاشغر، شغئثو أن عثا طا ظعر طظ جئض الةطغث، 
وتدطغطه،  وضثبه  الظزام،  زغش  اظضحاف  بسث  خاخئ 
شغ صدغئ طصاض المسطط/ أتمث الثغر، الثي طات تتئ 
بعقغئ  الصربئ  خحط  بمثغظئ  افطظغئ  افجعجة  تسثغإ 

افطظغئ  افجعجة  أخثرت  تغث  السعدان،  حرق  ضسق 
صالئ شغه إن المسطط أتمث الثغر  تغظعا تصرغرًا طفئرضاً 
رتمه اهللا طات بطسام طسمعم، أضض طظه عع وبسخ 
ضئاط افطظ، وعغ رواغئ لط تخمث أطام حععد السغان، 
وأعض الصاغض، الثغظ اجاطمعا جبمان الفصغث، طما اضطر 
الاسثغإ  بسئإ  طات  افجااذ  بأن  لقساراف  الظزام 
ولغج الاسمط، بط جارسئ افجعجة افطظغئ بالصعل إظعا 
وصاطئ  التادبئ،  شغ  تعرذه  غبئئ  طظ  ضض  جاتاجإ 
الةعاز  شغ  (شرغص)  سطغا  رتئئ  برئاجئ  لةظئ  باحضغض 
السغاق  وشغ  الماعرذغظ.  وطتاجئئ  التصائص،  لاصخغ 
السثلغئ  الةعات  والاسطغط  الاربغئ  وزغرة  ذالئئ  ذاته 
ووشاة  تسثغإ  شغ  الماعرذغظ  الةظاة  طساصئئ  باسرغع 
التغاة  شارق  الثي  ضسق،  بعقغئ  الصربئ)  (خحط  طسطط 
الاغ  والسرسئ  الحفاشغئ  بثات  افطظ،  تراجات  داخض 
أجرغئ بعا الاتصغصات، رغط أظه لط تضظ عظاك جرسئ 
ضما اّدسئ العزغرة، وإظما ضشعط الحارع، وضشط أعض 

المصاعل عع الثي أجرع بافطر أخغرًا.
واظسثام  المالغئ،  الدائصئ  طظ  لطاثفغش  طتاولئ  وشغ 
السغعلئ، وطظسعا سظ أختابعا، عثه المسألئ الاغ أخثت 
بدت  التضعطئ  صاطئ  غثغعا،  بضطاا  التضعطئ  باقبغإ 
الظصث طظ شؤات المائئ والمائاغ جظغه، بسث شارة ذعغطئ 
طظ الاردد شغ ضت أي جغعلئ ظصثغئ، طثاشئ الادثط 
الثي بطشئ ظسئاه أضبر طظ ٧٠٪، وخحغئ أن تجل صثم 
التضعطئ شاععي باقصاخاد برطاه. عثه المتاولئ جسطئ 
التضعطئ طبطعا طبض الُمظَئّئ، شق أرضاً صطع، وق ظعرًا 

أبصى، شطط تخطح التال، ولط تعصش الازاعرات.
لطامسك  التضعطئ  طظ  طمابطئ  طتاوقت  وشغ 
بالسططئ، والاثفغش طظ تثة الازاعرات، أضث المثغر 
السام لةعاز افطظ والمثابرات السعداظغئ، أن "الصعات 
الظزاطغئ طخطفئ تماطا وراء الحرسغئ"... طحغرا إلى 
أن "الحئاب عط أبظاء اإلظصاذ، وغظئشغ اقلافات الةاد 
لصداغاعط التصغصغئ وططالئعط المعضعسغئ"، طآضثا 
حاططئ  طسالةات  تجطئ  بظةاح  تظّفث  "التضعطئ  أن 
(السربغ  المابطئ".  والثثطغئ  اقصاخادغئ  لفوضاع 
الةثغث ٩ حئاط/شئراغر ٢٠١٩م). طبض عثه الاخرغتات، 
الزطط،  وتض  شغ  الظزام  تعرط  سظ  الظزر  تخرف  ق 

والفساد، والاسثغإ تاى المعت.
إن إخرار التضعطئ سطى الاحئث بالسططئ، رغط الزطط 
سطى  السعدان  أعض  وإخرار  الظزام،  داخض  والفساد 
إجصاذعا، بتباً سظ السثل، جسض طظ التالئ الاغ غسغحعا 
السعدان ضئابغئ، ق ُغرى لعا طثرج إق ذلك الدعء، الثي 
غطعح شغ الظفص المزطط، والثي غحع طظ خقل وصفات 
روح  خقلعا  طظ  غئث  الثي  وظثاءاته،  الاترغر،  تجب 
العسغ شغ افطئ، وعع المثرج الختغح الثي غامبض شغ 
اإلجقم السزغط، ودولاه دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، تاى ق ظسعد لاطك الاةارب الفاحطئ 

 الاغ طرت سطى السعدان طظ صئض

وضاابه  ورجعله  هللا  سثو  إق  غضائعا  ق  ضعثه  وبغصئ 
أن  صئض  طظ  إق  بعا  وغرضى  سطغعا  غعصع  وق  وحرسه 
الترب  طظ  وجــجءًا  وأعطه  اإلجــقم  سطى  تربا  غضعن 
بحغت  أتى  وطظ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  السالمغئ 
غسغ  المسطمغظ  باجط  الاعصغع  سطى  وتمطه  افزعــر 
تماطا أن افطئ تتإ دغظعا وتاسطص به، ولعثا غدربعا 
والةئئ  السماطئ  ألئسعط  سطماظغغظ  بحغعخ  دغظعا  شغ 
تاى غظثثع بعط الظاس، وخطر عثه العبغصئ ق غصع 
وإظما سطى سعام الظاس الئسطاء الثغظ  سطى العاسغظ 

تةثبعط السماطئ وجمئ الحغعخ.
اإلجقم لغج ضشغره طظ افدغان وق غساعي بعا ﴿إِّنَ 
ِْسَالُم﴾، وطا جعاه غغر طصئعل ﴿َوَمْن 

ْ
ِ اإل يَن ِعْنَد اّبَ الّدِ

اْآلِخَرةِ  فِي  َوُهَو  ِمْنُه  ُفْقَبَل  َفلَْن  ِديناً  اإلسالم  َلْيَر  يَبَْتِغ 
ِمَن الَْخاِسِريَن﴾، ووضع اإلجقم وغغره طظ افدغان شغ 
ضفئ واتثة بثسئ خطرة، لط غةرؤ سطغعا تاضط طسطط 
وق سالط حرغسئ، وق غةرؤ سطغعا إق طدئعع اظسطت طظ 
اإلجقم أخق، وإق شضغش غساعي طع طظ غةإ سطغه 
الاغ  الظار  طظ  والظةاة  وتثه  باهللا  لقغمان  دسعتعط 
آِمُنوا  الِْكَتاَب  وتُوا 

ُ
أ الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا  بعا  اهللا  تعسثعط 

ْن َغْطِمَس وُُجوهاً 
َ
قاً لَِما َمَعُكْم ِمْن َقْبِل أ لَْنا ُمَصّدِ بَِما نَّزَ

ْبِت  ْصَحاَب الّسَ
َ
ْو نَلَْعَنُهْم َكَما لََعّنَا أ

َ
ْدبَارَِها أ

َ
َها َعلَى أ َفَنُرّدَ

الفعاخض  تطك  غجغض  وضغش  َمْفُعوالً﴾؟   ِ اّبَ ْمُر 
َ
أ َواَكَن 

افدغان  طظ  وغغره  اإلجــقم  بغظ  اهللا  وضسعا  الاغ 
والرجاقت؟! لصث بغظ الصرآن ضغش غضعن خطاب أعض 
الضفر صاذئئ شغ آغئ تشاشض سظعا حغت افزعر ﴿لَُكْم 

َ ِديِن﴾. ِ ِديُنُكْم َو
أغعا المسطمعن ساطئ وأعض طخر خاخئ! إن طظ غعصع 
سطى طبض تطك العبغصئ ق غةعز له أن غمبطضط، شصث تص 
 ُ َضلَُّه اَبّ

َ
يَْت َمِن اتََّخَذ إِلََهُه َهوَاهُ وَأ

َ
َفرَأ

َ
شغه صعله تسالى: ﴿أ

بََصرِهِ  َعلَى  وََجَعَل  َوَقلْبِِه  َسْمِعِه  َعلَى  وََخَتَم  ِعلٍْم  َعلَى 
ُروَن﴾ وعثا عع  َفال تََذَكّ

َ
ِ أ ِغَشاَوةً َفَمْن َفْهِديِه ِمْن َنْعِد اَبّ

واصع حغت افزعر الثي ارتدى لظفسه أن غضعن أداة شغ 
غث الشرب وتربًئ تعجه ظتع اإلجقم والمسطمغظ، ولصث 
ضان ترغاً به أن غطالإ عع وتضماء طةطسه المجسعم 
باطئغص اإلجقم شغ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة الاغ غسرشعن، وضان لجاطا سطغه وسطغعط تعجغه 
تسطغ  وأن  صغادتعا  ُتسطط  أن  افطئ  لةغعش  خطاب 
الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقم  لاطئغص  غسمض  لمظ  وقءعا 
وتظخغإ خطغفئ تضعن رئاجاه ساطئ لضض افطئ تئاغسه 
وتظغئه سظعا شغ تطئغص اإلجقم، وتغظعا جاضعن العبغصئ 
العتغثة الاغ جظصئطعا طظ الفاتغضان عغ الاغ جغثطعا 
الئابا بغثه لغسطظ شغعا خدعسه فتضام اإلجقم ودولاه 
صئعل  تصا  المسطمغظ  غمبض  الثي  الثطغفئ  طظ  وغرجع 
الةجغئ طظعط سظ غث وعط خاغرون. الطعط سةض بعثا 

الغعم الثي ظرى شغه سج دغظظا وذل سثوظا.
ِكن لَِّيْبلَُوُكْم فِي 

ًة وَاِحَدةً َولَٰ ّمَ
ُ
ُ لََجَعلَُكْم أ ﴿َولَْو َشاَء اّبَ

ِ َمرِْجُعُكْم َجِميعاً  َما آتَاُكْم َفاْستَبُِقوا الَْخْيرَاِت إِلَى اّبَ
 ﴾َفُينَّبُِئُكم بَِما ُكنُتْم فِيِه تَْخَتلُِفوَن

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر
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وشغ  ٢٠١٩م،  حئاط/شئراغر  طظ  افول  افجئعع  شغ 
وبغصئ  الفاتغضان  وبابا  افزعر  حغت  وصع  السرب  ججغرة 
أجمععا "افخعة اإلظساظغئ"، تتمض رؤغاعما لما غةإ 
ولطمضاظئ  افدغان  أتئاع  بغظ  السقصئ  سطغه  تضعن  أن 
سالمظا  شغ  افدغان  به  تصعم  أن  غظئشغ  الثي  والثور 
الاغ  السرب  ججغرة  شغ  العبغصئ  ُتعصع  سظثطا  المساخر. 
ظجل شغعا اإلجقم وغعصسعا حغت افزعر سطى اسائار أظه 
به افزعر  غاماع  بما  له  عضثا غراد  أو  اإلجقم،  غمبض 
طظ طضاظئ لثى أعض طخر وافطئ بسمعطعا، وضأظعط 
وحغت  الظخارى  بابا  العبغصئ  وصع  لصث  لفطئ  غصعلعن 
اإلجقم  أن  طثرضغظ  غغر  غثخضط،  الثي  الئابا  افزعر 
لغج شغه ضعظعت وق إضطغروس، وق غحةع سطى وجعد 
دغظه  سطى  غأتمظ  وق  أخــق،  الثغظ  رجــال  طخططح 
طظ باسعه لرضا تضام سمقء خاظعا افطئ وارتمعا شغ 
أتدان الشرب، وحغت افزعر واتث طظعط بض عع سطى 
رأجعط، وظسعا أن تارغت الرجض طسروف فعض طخر طظث 
ضان سدعا شغ لةظئ جغاجات التجب العذظغ التاضط 

أغام طئارك.
وبغصئ ضض ألفاظعا ضظسّغئ سطماظغئ وضسئ بق رغإ شغ 
أروصئ المثابرات الثولغئ، ضطعا تآجج لثغظ جثغث ق 
ظسرشه، شضغش بربضط غساعي طظ غآطظ باهللا سج وجض 
طع طظ غظسإ هللا العلث والخاتئئ؟! ق غساعغان طبق 
تسالى اهللا سما غصعلعن سطعا ضئغرا، اهللا الثي خطص جمغع 
  طتمث  الثاتط  ظئغه  سطى  وتضما  دغظا  أظجل  الثقئص 
بِالَْحِقّ  الِْكَتاَب  إِلَْيَك  نَزلَْنا 

َ
﴿وَأ صئطه،  طا  وغةإ  غظست 

قاً لَِّما َنْيَن يََديِْه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيِه َفاْحُكم  ُمَصِدّ
ِمَن  َجاَءَك  ا  َقَمّ ْهوَاَءُهْم 

َ
أ تَتَّبِْع  َوَال   ُ اَبّ نَزَل 

َ
أ بَِما  بَيَْنُهم 

َصاَل:  َأظَُّه    اِهللا  َرُجعِل  َسْظ  ُعَرْغَرَة  َأِبغ  وَسْظ   ﴾ الَْحّقِ
ِه اُألمَِّة  ْ هِ ُع ِبي َأَحٌ ِم َ ْ ِه َال َ ِ ٍ ِبَ َّ َ ُ ُم ِ َنْف «َوالَّ
 ُ ِ ُأْرِسْل ْ ِالَّ ِم ْ ْ ُي ُت َوَل ُ َ َّ ، ُث اِنيٌّ َ ْ ٌّ َوَال َن ِد َيُه

اِب الَّاِر». رواه طسطط. َ ْ َأْص اَن ِم ِِه، ِإالَّ َ
أولط غسمع حغت افزعر بضض تطك افظفج الاغ تجعص 
والمسطمغظ؟!  اإلجقم  سطى  جثغثة  خطغئغئ  ترب  شغ 
أم أظه ججء طظعا وأداة طظ أدواتعا لمتاولئ إظااج دغظ 
جثغث غصئض بسإ ذات اهللا وذات ظئغه وق غأبه لاسطغض 
حرسه وق اظاعاك ترطاته وغغابه سظ الاطئغص، وق غرى 
غداضئ شغ صاض إخعته شغ السصغثة واغاخاب ظسائعط 
سطى غث طظ غسمغعط حغت افزعر إخعته شغ اإلظساظغئ، 
عآقء الثغظ ظعئعا بروات الحسعب وأشصروعا لاماطأ 
خجائظعط، ولغأتعا بسثعا بأطبالضط طظ أختاب الئطعن 
المماطؤئ لغتثبعا الحسعب المشطعبئ الةائسئ الاغ ظعإ 
جادتضط أصعاتعا وأرزاصعا سظ الاساطح واإلظساظغئ وطث 
غث السعن! أق عق ذالئئ الشرب بضش غثه سظ عآقء 
الفصراء المسثطغظ ولغارك لعط طا تئصى طظ بروتعط 
شصط شعط ق غرغثون سعظه، شصط لغارضعط وحأظعط 
وجغظخطح تالعط، لغارك أعض الحام طبق وق غةئرعط 
سطى صئعل سمغض أطرغضا بحار، سطى جئغض المبال ألغج 
طظ غصاطعط بحار إخعَة إظساظغٍئ أغدا أم أن المسطمغظ 

البائرغظ لط تحمطعط وبغصُئ إظساظغِئ طثابراتضط؟

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ*ـ  ـ 

اظافاضئ السعدان بني تحئث الئحري بالسططئ 
وإخرار أعض السعدان سطى الاشغري
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – الثرذعمـ 
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لطمرة الباظغئ وشغ أصض طظ حعر ودون تصثغط إغداتات 
أو جابص إظثار، صاطئ إدارة "الفغج بعك" بإغقق خفتئ 
تجب الاترغر/ وقغئ تعظج، طآضثة وصعشعا طع العةمئ 
سصغثة  ضث  واإلسقطغئ  السغاجغئ  السخابئ  تصعدعا  الاغ 
طآاطراتعا  بضحش  غصعم  طظ  ضض  وضث  وتدارتعا،  افطئ 
وأسمالعا الصثرة، وذلك بسث غعم واتث طظ خثور الئغان 
ضث  الثولئ  تمارجه  الثي  اإلرعاب  ضحش  الثي  الختفغ 
لعا  جئص  الاغ  بعك"  "الفغج  إدارة  الصرآظغئ.   المثارس 
أن أغطصئ السحرات طظ الخفتات اإلجقطغئ شغ شطسطغظ 

وأغطصئ خفتات سثة لطمضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر باترغخ طظ ضغان غععد، تصثم الثلغض طرة أخرى 
أظعا طساسثة لضاط افخعات وإغقق الخفتات خثطئ لطصعى اقجاسمارغئ الشربغئ ووضقئعا ضطما ازداد اظضحاشعط، 

وسةجعط سظ تسعغص طآاطراتعط وإرعابعط.

الرئغج  "أسطظ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٢/٠٦م)  ١٤٤٠عـ،  اآلخرة  جمادى   ١ افربساء،  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
الفطسطغظغ، طتمعد سئاس، افربساء، أن بقده تآغث سعدة الظزام السعري إلى جاطسئ الثول السربغئ، لغضعن 
"جئعتظغك"  وضالئ  طع  طصابطئ  شغ  سئاس،  وصال  الثطعة.  لعثه  تأغغثه  رجمغا  غسطظ  سربغ  رئغج  أول  بثلك 
الروجغئ: "ظتظ ظآغث طظ تغث المئثأ سعدة جعرغا إلى الةاطسئ السربغئ، وظأطض أن غاط الاعخض إلى عثا العثف 

بالاحاور بغظ الثول السربغئ خقل الفارة الصادطئ"."
: تخرغح سئاس عثا لغج طساشربا طظه وق غرغئا سطغه، شعع ذو تارغت تاشض شغ طعاقة أسثاء افطئ 
اإلجقطغئ وصاطئ أبظائعا، وغحعث سطى ذلك ترخه سطى ضغان غععد وتظسغصه افطظغ طسه، ضما أن تخرغته عثا 
غآضث اظسقخه عع وجططاه سظ افطئ اإلجقطغئ، وتصغثعط بأواطر أطرغضا لسمقئعا طظ تضام المسطمغظ بدرورة 
تسعغط ظزام افجث المةرم الثي صاض وسثب المقغغظ وحرد وعةر سحرات المقغغظ تتئ وذأة الئراطغض 
المافةرة والشازات الساطئ شغ إجرام صض طبغطه شغ الاارغت. إن جطعك سئاس وجططاه وطظ ظتى طظتاعط صطسا ق 
غمبض أعض شطسطغظ وق افطئ اإلجقطغئ الاغ باتئ تثرك أن تضاطعا وطآجساتعط وطظعا جاطسئ الثول السربغئ 
طا عط إق أدوات بغث الثول اقجاسمارغئ الاغ تحظ تربا سطى اإلجقم والمسطمغظ. وسطى افطئ أن تتسط أطرعا 

بأظه ق خقص لعا إق باصاقع عثه افظزمئ السمغطئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

عباس يواصل انسالخه عن األمة اإلسالمية بتحريض من وكالء االستعمار في تونس
إدارة "الفيس بوك" تقوم بإغالق صفحة حزب التحرير/ والية تونس
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تامئ: المفاوضات بغظ أطرغضا وذالئان

افظاضعل الارضغئ ٢٠١٩/١/١٢). لثلك شإن أطرغضا صث جارت 
سطغعا  والدشط  ذالئان  ترضئ  دشع  عع  وتغث،  بثغار 
لطةطعس إلى ذاولئ المفاوضات، وعثه الرؤغئ افطرغضغئ 
لطثروج طظ الترب افششاظغئ لغسئ جثغثة، شصث تاولئ 
أطرغضا شغ الئثاغئ أن تعجث خط تفاوض بغظ ذالئان 
والظزام ولضظ تطك المتاوقت شحطئ... وعضثا اظاصض 
الافاوض لغضعن طع أطرغضا بسث أن ضاظئ ترغثه بغظ 
لضظ  ساه  أجَّ الثي  افششاظغ  والظزام  ذالئان  ترضئ 
الترضئ ضاظئ ترشخ، وذلك فظعا ضاظئ ترى التضعطئ 
دطغئ طاترضئ بغث أطرغضا... بط واشصئ سطى الافاوض طع 

أطرغضا طع أظعا عغ طآجِّج ذلك الظزام!
بالباً: وطظ الةثغر بالمقتزئ والاثبُّر عع أن أطرغضا وشغ 
جئغض إصظاع ترضئ ذالئان بالثخعل شغ طفاوضات جطمغئ 
صث صاطئ باعغؤئ المظاخ لثلك سطى ذرغصاعا الثئغبئ، 
شصاطئ بأسمال داخطغئ شغ أششاظساان وأخرى إصطغمغئ طظ 

ذرف سمقئعا وغغر سمقئعا تعل أششاظساان:
ذالئان،  ترضئ  صادة  سطى  افطرغضغئ  الشارات  ترضغج   -١
خاخئ الراشدغظ لطمفاوضات: (صال طسآولعن أطرغضغعن 
إن العقغات الماتثة حظئ عةعطا بطائرة بق ذغار أطج 
السئئ ضث زسغط ترضئ ذالئان افششاظغئ أخار طظخعر... 
ووخفئ وزارة الثشاع افطرغضغئ "الئظااجعن" أخار طظخعر 
التضعطئ  بغظ  والمخالتئ  السقم  أطام  "سصئئ  بأظه 
أن  أي   .(٢٠١٦/٥/٢٢ العذظ  دظغا  وذالئان"...  افششاظغئ 
إبان  عثا  وضان  المفاوضات،  لرشده  ضان  اجاعثاشه 
إدارة أوباطا، واجامرت أطرغضا بالسغاق ظفسه خقل إدارة 
تراطإ (صالئ بسبئ تطش حمال افذطسغ "الثسط التازم" 
شغ بغان ختفغ طساء الغعم افربساء: "صاض صائثان طظ 
لثسط  أطرغضغئ  غارة  شغ  ضابغسا  طصاذسئ  شغ  ذالئان  
صعات افطظ الثاخئ افششاظغئ شغ طصاذسئ تاجاب غعم 
٢٢ تمعز/غعلغع". وضالئ جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/٧/٢٥)، 
وتادبئ أخرى بسث ذلك صاض شغعا صغادي آخر بطالئان 
(صال الضعلعظغض دغش باطر، الظاذص باجط الصعات افطرغضغئ 
شغ أششاظساان، إظه "غمضظظا أن ظآضث غارة جعغئ أطرغضغئ 
أجرغئ أطج أجفرت سظ طصاض الصغادي بطالئان، المق 
 CNN ...طاظان"، طدغفاً: "ظتظ ظصعد ظتع تض جغاجغ

سربغ ٢٠١٨/١٢/٢)
٢- طثَّت إغران غثعا لترضئ ذالئان، شزظَّئ افخغرة أظعا 
طظعا أن إغران "دولئ طسادغئ فطرغضا"،  شغ طأطظ ظظاً 
شطةأ إلغعا بسخ صادتعا، ولط تاسر بأن سمطغئ اغاغال 
صائثعا المق أخار طظخعر وعع سائث طظ إغران، وسطى 
أطرغضغ-إغراظغ،  باظسغص  افرجح  سطى  ضان  تثودعا 
واجامرت تبص بإغران... وإغران لط تثشسعا إق شغ اتةاه 
التض السغاجغ افطرغضغ، (صالئ إغران إن طمبطغظ سظ 
ترضئ ذالئان افششاظغئ أجروا طفاوضات طع طسآولغظ 

إغراظغغظ شغ ذعران أطج افتث شغما تسسى الةمععرغئ 
اإلجقطغئ إلى دشع طتادبات السقم شغ الثولئ المةاورة 
بعرام  وذضر  أخرى.  إجقطغئ  جماسات  تأبغر  لضئح 
صاجمغ الماتثث باجط وزارة الثارجغئ الغعم اقبظغظ 
أحرف  افششاظغ  الرئغج  بسطط  جرت  المتادبات  أن 
غاظغ وتعثف إلى رجط طسالط طفاوضات بغظ ذالئان 

والتضعطئ افششاظغئ... غعرو ظغعز ٢٠١٨/١٢/٣١).
٣- شاتئ صطر طضائاً لترضئ ذالئان شغ الثوتئ، شزظئ 
افخغرة أن اساراف صطر بعا غصعغعا، لضظ صطر صث خرتئ 
سطظاً بأن عثا المضاإ إظما شاح بالاظسغص طع أطرغضا طظ 
أجض المفاوضات طع ترضئ ذالئان، شصث صالئ صطر أبظاء 
أزطاعا طع دول "التخار" (إن تخرغتات المثغر السابص 
أن  ذضر  سظثطا  ضاشغئ  باراغعس  دغفغث  أغـه  آي  لطسغ 
ذطإ  سطى  بظاًء  تط  بالثوتئ  وتماس  ذالئان  اجاماع 
التضعطئ افطرغضغئ، وعثا شغ تث ذاته غبئئ أن صطر 
لط تصارف حغؤاً تثفغه، وعثا ضان بسطط الةمغع ولغج 
وذالئان  تماس  وجعد  أن  ضما  ظععرعط...  وراء  طظ 
شغ الثوتئ ضان بططإ طظ العقغات الماتثة افطرغضغئ 
جرغثة  ولطـالئان)  الفطسطغظغئ  لطصدغئ  طثرج  إلغةاد 
الحرق الصطرغئ ٢٠١٧/٧/٤. شصطر تععط ذالئان بأظعا شغ 
خفعا وتثسمعا وتسارف بعا، شسصطئ افخغرة شغ عثا 
الفت... ولما احاث الثطإ سطى صطر طظ دول "التخار"، 
تاى  أطعالعا  وتثشع  تراطإ  إدارة  تساةثي  وأخئتئ 
اإلظةطغج،  سمغطئ  وعغ  صطر،  زادت  شصث  ظزاطعا  تتمغ 
إلى  ذالئان  ترضئ  لثشع  فطرغضا  طساغرتعا  شغ  زادت 
تراطإ  إدارة  سظعا  تثفش  أن  أطض  سطى  المفاوضات، 
طظ المثاذر السسعدغئ... وعضثا جسطئ أطرغضا طسألئ 
جسطاعا  السقم،  طفاوضات  إلى  ذالئان  بثشع  خثطاعا 
طعضع تظاشج بغظ الثوغقت الماظاترة شغما بغظعا شغ 
الثطغب، شثولئ اإلطارات تظاشج صطر بةر المفاوضات إلى 
طثغظئ أبع ظئغ، والسسعدغئ تةرعا إلى جثة... وظصطئ 
ضثلك "روغارز" سظ صائث سسضري شغ ذالئان طحارك 
بالمفاوضات، ذطإ سثم ظحر اجمه: (شغ التصغصئ، لصث 
السقم  سمطغئ  وصطر  السسعدغئ  بغظ  الثقشات  دطرت 
تماطا". وتابع صائق: "غدشط سطغظا السسعدغعن بق داع، 
جئعتظغك  وضالئ  الظار...  إذقق  وصش  إسقن  أجض  طظ 
الروجغئ ٢٠١٩/١/١٤)، وبعثا الحث الثي ظاعره الاظاصخ 
واقخاقف شصث وجثت ترضئ ذالئان ظفسعا طحثودًة 
ببقبئ تئال خطغةغئ، ظاعرعا الاظاصخ، ولضظ باتةاه 
واتث، عع المفاوضات طع أطرغضا، شغاظاشج سمقء أطرغضا 
شغ السسعدغئ طع سمقء برغطاظغا شغ اإلطارات وصطر أي 
طظعما غسئص لثثطئ أطرغضا وغظال رضاعا، ولضظ أبظاء 
عثه المظاشسئ شغ الئاذض غةري اإلغصاع بترضئ ذالئان 
وتعتغث تعجععا لطمفاوضات افطرغضغئ والتض السغاجغ. 

وبرغطاظغا ق تسارض تعجه صطر عثا باسائاره دشاساً سظ 
شغ  برغطاظغا  وضساعا  شصث  اإلطارات  وأطا  صطر،  ظزام 

الثطعط افطاطغئ طع سمقء أطرغضا فغراض أخرى.
٤- أطا باضساان، وعغ بغدئ الصئان لثى ذالئان، شئسث 
تثطغعا سظ الترضئ والمسارك الدارغئ الاغ شاتعا جغحعا 
طع  افجعاء  تططش  أخثت  شصث  باضساان،  ذالئان  ضث 
خان  سمران  وبصثوم  اقتخاقت،  طسعا  وتجغث  الترضئ 
رئغساً لعزراء باضساان ٢٠١٨/٧/٢٥، وإذقصه الاخرغتات 
الاغ غزعر شغعا الاصرب طظ ترضئ ذالئان افششاظغئ، شصث 
تعغأت المجغث طظ الزروف لبصئ ترضئ ذالئان به دون 
أن تثرك أن ذلك شثاً غظخإ إلغصاسعا شغ المفاوضات 
افطرغضغئ... وعضثا وصسئ ذالئان، "أو أوصسئ ظفسعا" 
شغ أن تطثغ طظ الةتر طرتغظ، جتر التضعطئ الئاضسااظغئ 
الاغ ق تظفث إق السغاجئ افطرغضغئ: دسماعا جظئ ١٩٩٦ 
لاتضط ذالئان أششاظساان، بط تثطئ سظعا أطام عةمئ 
بعش الخشغر جظئ ٢٠٠١ وطا بسثعا، بض وحارضئ أطرغضا 
عةعطعا بمقتصئ ذالئان داخض باضساان... واآلن لما 
وصررت  ذالئان  ترضئ  سطى  الصداء  شغ  أطرغضا  شحطئ 
لطتض  لعا  وتغثًا  خغارًا  باسائاره  لطمفاوضات  السعدة 
والتفاظ سطى ظفعذعا شغ باضساان شصث سادت إجقم 
ولضظ  ذالئان،  ترضئ  طع  الصثغمئ  جسعرعا  تئظغ  أباد 
بعثف وتغث، وعع تظفغث اقجاراتغةغئ افطرغضغئ الةثغثة 
والتفاظ سطى الظفعذ افطرغضغ شغ أششاظساان، شعصسئ 
ذالئان شغ الةتر طرة أخرى! طع أن افطعر واضتئ دون 
خان،  سمران  الئاضسااظغ،  العزراء  رئغج  (ضحش  خفاء: 
تراطإ،  دوظالث  افطرغضغ،  الرئغج  أن  اقبظغظ،  الغعم 
وظصطئ  افششاظغئ.  السقم  سمطغئ  شغ  طساسثته  ذطإ 
صظاة "جغع تغ شغ" الئاضسااظغئ سظ خان صعله إظه "تسطط 
خطابا طظ الرئغج افطرغضغ شغ وصئ جابص طظ الغعم، 
ذطإ شغه طظ باضساان لسإ دور شغ طتادبات السقم 
افششاظغئ، والمساسثة شغ جطإ ترضئ ذالئان إلى ذاولئ 
المفاوضات"... جئعتظغك الروجغئ ٢٠١٨/١٢/٣)، وطظ بط 
غطاصغ رئغج العزراء الئاضسااظغ بسث غعطغظ بالمئسعث 
افطرغضغ الثاص خطغض زاد شغ إجقم أباد طآضثًا جغر 
باضساان شغ الثطئ افطرغضغئ شغ أششاظساان (وطظ جاظئه 
صال سمران إن "باضساان ترغث تسعغئ جغاجغئ طظ أجض 
 ،(٢٠١٨/١٢/٥ طخراوي  افششاظغئ"...  والمخالتئ  السقم 
وصث أضث رئغج العزراء الئاضسااظغ سمران خان الغعم 
البقباء، (أن بقده جافسض ضض طا شغ وجسعا لاسجغج سمطغئ 
السقم افششاظغئ، طحغرا إلى أن بقده جاعمئ شغ التعار 
بغظ ترضئ ذالئان والعقغات الماتثة افطرغضغئ شغ أبع 
ظئغ طآخرا... الغعم السابع ٢٠١٨/١٢/١٨). وضان سمران صث 
ضحش ظفسه سطى تسابه بمعصع تعغار غعم ٢٠١٨/١١/١٩ 
 ..." شصال:  فطرغضا  الئاضساان  خثطات  سظ  غثاشع  وعع 
باضساان اخاارت المحارضئ شغ الترب افطرغضغئ سطى 
اإلرعاب، تضئثت باضساان ٧٥ ألفا طظ الدتاغا شغ عثه 
الترب، وخسرت طظ اصاخادعا أضبر طظ ١٢٣ ططغار دوقر، 
شغما ضاظئ المساسثات افطرغضغئ ٢٠ ططغار دوقر شصط..." 
خعاجئ  السابص  الئاضسااظغ  الثشاع  وزغر  أضث  وضثلك 
آخش خغاظئ تضام الئاضساان وعع طظعط إذ ضاإ غعم 
٢٠١٨/١١/١٩ سطى تسابه بمعصع تعغار "إن الئاضساان طا 
زالئ تئثل دطاء طظ أجض أطرغضا بسئإ خعضظا تروبا 
طع  غاظاجإ  لةسطه  دغظظا  صغط  أعثرظا  تروبظا.  لغسئ 
المخالح افطرغضغئ ودطرظا روتظا السمتئ واجائثلظا بعا 
الاسخإ وسثم الاساطح". شق غعجث أضبر خراتئ طظ عثا 
الضقم: خاضئ الئاضساان تربا لغسئ تربعا... وأراصئ 
دطاء طظ أبظاء المسطمغظ فجض أطرغضا... وأعثرت صغط 
دغظعا اإلجقطغ طظ أجض خثطئ المخالح افطرغضغئ... إن 
دور الئاضساان شغ أششاظساان غحئه دور ترضغا وتاضمعا 
أردوغان شغ جعرغا، وخثطاته فطرغضا بدشعذه سطى 
الفخائض المسطتئ وإخداسعا لطتطعل افطرغضغئ، رغط 

إعاظئ أطرغضا له طرات!
أششاظساان  داخض  المتطغئ  الزروف  عغ  عثه   -٥
سمقئعا  وغغر  أطرغضا  سمقء  طظ  اإلصطغمغئ  والاترضات 
ذالئان  بترضئ  لاثشع  تساثثطعا  أطرغضا  ضاظئ  الاغ 
السغاجغئ،  والتطعل  المفاوضات  خعب  خارم  باتةاه 
شضاظئ ترضئ ذالئان وتغبما وّلئ وجععا إلى باضساان 
أو إغران أو السسعدغئ أو صطر أو اإلطارات تةث ظفسعا 
سطى  لطتفاظ  افطرغضغئ  المفاوضات  جضئ  سطى  تسغر 
الظفعذ افطرغضغ شغ أششاظساان! وطع ذلك شإن ذالئان لع 
تثبرت تعالك أطرغضا سطى الافاوض طسعا وطثى ضشطعا 
افجالغإ  اجاسمال  شغ  العجع  لغئثلعا  سمقئعا  سطى 
المطاعغئ الثئغبئ شغ إصظاع ذالئان بصئعل المفاوضات... 
ولع تثبروا سمص المأزق الثي تساظغ طظه أطرغضا سسضرغًا 
وطالغاً خقل ١٧ ساطاً طظ الةعاد الئطعلغ لطالئان... ولع 
وعغ  ذالئان  طع  الافاوض  سطى  أطرغضا  إلتاح  تثبروا 
ضاظئ تسثُّعط إرعابغغظ ضسادتعا باتعام ضض طظ غصاوم 
إرعابعا وغطرجاعا بأظه إرعابغ... لع تثبروا ضض ذلك 
لرأوه إسقَن عجغمئ أطرغضا شغ أششاظساان بخعرة غغر 
عثه  بعا  تطغح  أن  صئض  تثرج  أن  ترغث  شعغ  رجمغئ، 
العجائط، شاظفدح وغظضحش سعارعا بأظعا دولئ سزمى 
تاعاوى... وضان العاجإ اجاشقل ذلك والدشط سطغه 
تمضظعا  أن  ق  طثتعرة  طثطعطئ  أطرغضا  شاثرج  بحثة 

ذالئان طظ اجاراتئ المتارب بالمفاوضات شأطرغضا ق 
وَحَِك 

ُ
ًة وَأ غآطظ جاظئعا ﴿َال يَرُْقُبوَن يِف ُمْؤِمٍن إِالًّ َوَال ذِمَّ

ُهُم الُْمْعَتُدوَن﴾، شإظعا ق ترضى باظازقت ذالئان طعما 
ضاظئ طظ خقل المفاوضات إق أن غئصى ظفعذ أطرغضا 
شغ أششاظساان تاى وإن اباسط طمبطع أطرغضا شغ وجه 

ذالئان، شما تثفغ خثورعط أضئر!!
طفاوضات  تخئح  أن  المآلط  طظ  شإظه  ذلك  لضض   -٦
شغ  لطاصثم  شاتتًئ  أغام  جائ  اجامرت  الاغ  الثوتئ 

المفاوضات بحعادة ترضئ ذالئان ظفسعا:
أ- (وشغ تثغث لفظاضعل، صال الصغادي شغ "ذالئان"، 
وتغث طعجثا، إن الطرشغظ تفاعما إلى تث ضئغر بحأن 
اظستاب الصعات افجظئغئ، وأق تحضض أششاظساان تعثغثًا 
طظ  تسسى  الترضئ  أّن  وأوضح  السالط.  طظ  بصسئ  في 
جاظئعا إلى ضمان تماع سمطغئ السقم المصارتئ بتماغئ 
دولغئ. وأضاف: "لط غاط اقظاعاء طظ اقتفاق شغ الثوتئ 
بسئإ بسخ الصداغا الفظغئ وخغاغئ اقتفاق"... وضالئ 

افظاضعل ٢٠١٩/١/٢٦).
سظ   ٢٠١٩/١/٢٦ غعم  روغارز  وضالئ  وظصطئ  ب- 
طسآولغظ شغ ذالئان: "إظعط اتفصعا سطى بسخ الئظعد 
وغآضث  الظعائغ،  اقتفاق  إلى  لدمعا  واحظطظ  طع 
أتث عثه الئظعد وجعب اظستاب الصعات افجظئغئ طظ 
اقتفاق  تعصغع  طظ  حعرًا   ١٨ غدعن  شغ  أششاظساان 
السماح  بسثم  ذالئان  ترضئ  طظ  ضماظات  طصابض 
لاظزغط الصاسثة أو تظزغط الثولئ باجاثثام افراضغ 
افششاظغئ ضث أطرغضا..." وواضح طظ الظص سطى سثم 
السماح لطصاسثة وتظزغط الثولئ... أن أطرغضا ترغث أن 
طظعا  تططإ  تغث  الظزام  شغ  طضاظئ  لطالئان  تسطغ 
ضماظات لاصش شغ وجه الاظزغمات افخرى، شارغث أن 

تساثثطعا لعثه الشاغئ أغدا.
٧- وضثلك شصث جاءت تخرغتات المسؤعلغظ افطرغضغغظ 

تآضث طا جاء شغ تخرغتات المسؤعلغظ طظ ذالئان:
أ- (... وضاإ زلماي خطغض زادة الممبض افطرغضغ الثاص 
سطى تعغار بسث جائ أغام طظ المتادبات طع ذالئان شغ 
صطر "اقجاماسات الاغ جرت عظا ضاظئ طبمرة أضبر طما 
ضاظئ شغ السابص. لصث أترزظا تصثطاً ضئغرًا بحأن صداغا 

تغعغئ". دوتحغه شغطغه سربغ ٢٠١٩/١/٢٦).
ب- وصال وزغر الثشاع افطرغضغ بالعضالئ باترغك حاظاعان 
غعم ٢٠١٩/١/٢٨ تعل طتادبات السقم طع ذالئان ("أود 
أن أصعل إن اقجاظااجات الاغ تط اجاثقخعا طحةسئ"... 

الترة افطرغضغئ ٢٠١٩/١/٢٨).
٨- وبعثا شإن طسعدة اتفاق الثوتئ تسائر خرصاً ضئغرًا 
شغ جثار ذالئان الثي ضان خطئاً، بط أخثت التضعطات 
الاخرغتات  بسخ  طظ  الرغط  وسطى  باطغغظه،  السمغطئ 
الماتفزئ طظ ترضئ ذالئان بأظعا لظ تفاوض تضعطئ 
ضابض، والاخرغتات افطرغضغئ الحئغعئ بأن اقتفاق غةإ 
أن غضعن سطى ضض حغء وإق شق حغء، سطى الرغط طظ 
ذلك شإن اظثشاع الطرشغظ لةعقت أخرى طظ المفاوضات 
طئظغ سطى الجخط الثي وشرته طفاوضات الثوتئ والثشع 
الخارم طظ السمقء، لثلك غمضظ الصعل إن أطرغضا أخغرًا 
وبسث ١٧ ساطاً طظ الترب صث خارت ترى ضعءًا شغ ظعاغئ 
الظفص لطثروج طظ ورذاعا شغ أششاظساان... إق أْن غعإ 
اقتفاق  بعثا  شغسخش  ذالئان  داخض  المثطخغظ  تغار 
وغةسطه أدراج الرغاح، وغطفأ ذلك الدعء الثي رأت شغه 

أطرغضا ذرغصاً آطظاً لطثروج طظ الترب افششاظغئ.
ضض  وسطى  ذالئان  ترضئ  سطى  غةإ  شإظه  ولعثا   -٩
افطرغضغ  الخطغئغ  لقتاقل  المصاوطغظ  المةاعثغظ 
وافذطسغ أق غاظازلعا فطرغضا ولطظزام الاابع لعا، وأق 
غظثرذعا شغه، وغئصعا سطى طصاوطاعط تاى تدطر أطرغضا 
شأطرغضا  جاسئ،  خئر  والترب  طضسعرة،  ذلغطئ  لطثروج 
إرادة  ضسر  سظ  سةجعا  بسث  إق  بالمفاوضات  تصئض  لط 
المةاعثغظ. ولغتثروا السصعط شغ طساظصع المفاوضات 
الثي غسظغ لثى افطرغضان والشربغغظ تظازقً طظ الطرف 
اآلخر لغضسئعا بالمفاوضات طا لط غساطغسعه بالترب، 
أي عجغمئ الثخط سطى الطاولئ طظ دون إراصئ صطرة 
دم أو إظفاق أي شطج! عثا تسإ طفاعغمعط السغاجغئ 
الئرغماتغئ... إن أطرغضا طساثغئ طةرطئ غةإ أن تتاجإ 
سطى سثواظعا وسطى جرائمعا شصث صاطئ وجرتئ وترضئ 
طساصغظ وعةرت المقغغظ طظ أعض أششاظساان ودطرت 
جرائط  وتداعغ  تتخى  وق  تسث  ق  شةرائمعا  الئقد، 
اقتتاد السعشغاتغ الئائث شغ أششاظساان وتجغث... وضما 
ذرد اقتتاد السعشغاتغ ذلغقً طظضسرًا، شغمضظ أن غضعن 
ضثلك طخغر أطرغضا إذا طا بئائ ترضئ ذالئان سطى طا 
خرجئ طظ أجطه شغ صاال أطرغضا والخئر سطغه، شاهللا وسث 
طظ  أصض  ضاظعا  وإن  تاى  بالظخر  والباباغظ  الخابرغظ 
ِ َكْم ِمْن  غَُّهْم ُمَالقُو ابَّ

َ
ِيَن َفُظنُّوَن ك َّ السثو صال تسالى: ﴿ا

ابِِريَن﴾  ُ َمَع الصَّ ِ وَابَّ فَِئٍة َقلِيلٍَة َغلََبْت فَِئًة َكثرَِيةً بِإِْذِن ابَّ
وغةإ أق غصئطعا اقحاراك شغ الظزام السمغض الصائط شغ 
أششاظساان، بض بعثطه، وإصاطئ تضط اإلجقم، الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ بحر بصثوطعا رجعل 
ِة»، ﴿لِِمْثِل َهَذا  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت اهللا  «ُث

 ﴾َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن
افول طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ

٢٠١٩/٢/٦م

تامئ ضطمئ السثد: طا الثي تتااجه بعرة الحام لاظاخر سطى السالط؟...

تجال  ق  الاغ  ترضغا  وتاى  وإغران  الثطغب  ودول  الةعار 
تازاعر بطئعس التمض العدغع.

وخئروا  خمثوا  الحام  أعض  أن  الثاطسئ  والتصغصئ 
وق  غتادظعظعا  غجالعن  ق  شعط  بعرتعط  سطى  وبئاعا 
عغ  الفخائض  صغادات  ولضظ  غغرعا؛  بعا  غسائثلعن 
ضان  إن  سطغعط  شغظئشغ  البعرة،  صرار  اغاخئئ  الاغ 
سظثعط صطغض الثعف طظ اهللا وصطغض تج بالمسآولغئ 
أن غاعصفعا سظ اغاخاب صرار البعرة وغاظتعا جاظئا، أو 
غسثوا السثة لطةعاد شعثا سمطعط ولعثا وجثوا ولعثا 

ق زال أعض الحام غاتمطعظعط.
والتصغصئ السادجئ أن البعرات بالرغط طظ ضعظعا طضطفئ 
سطى افطئ؛ إق أن افطئ رأتعا السئغض العتغث لطثقص 
طظ أظزمئ التضط الةئري، وفن افطئ تثغظ لربعا بثغظ 
اإلجقم شعغ طساسثة لطادتغئ شغ جئغطه بق تثود 
وعغ راضغئ بثلك؛ بض وتاصرب إلى اهللا به، لضظ وفن 
افظزمئ المةرطئ أتضمئ صئداعا افطظغئ سطى الصعة 
افطئ  ضاظئ  لثلك  الةغح؛  وعغ  الئقد  شغ  الرئغسغئ 
تحسر بسةجعا سظ عثم افظزمئ التاضمئ، شطما ولةئ 
شاجارجسئ  واظثشاع  بصعة  شغعا  جارت  البعرات  ذرغص 
الادتغات  لتةط  ضبغرًا  تضارث  ولط  المسطعب  صرارعا 

شعغ أطئ الادتغات.
لما  بالرسإ  حسرت  السالط  دول  أن  السابسئ  والتصغصئ 
حاعثت افطئ تظاجع صرارعا شغ بعراتعا، شأخثت تثسط 
صغادات الفخائض تاى تمضظئ طظ جسطعا تشاخإ صرار 
شعغ  الصرار،  طسطعبئ  باظغئ  افطئ  ولاسعد  البعرة؛  أعض 
أعض  سظ  تصرر  وتةعل  تخعل  الفخائض  تحاعث  الغعم 
الثم  وجفضئ  اقصاااقت  شاصارشئ  تحاء،  ضغش  الحام 
لاسطغط  تسسى  الغعم  وعغ  الئطثان  وجطمئ  الترام 

الطرصات وطا خفغ أسزط.
والتصغصئ الباطظئ أظه وإن ضاظئ البعرة اظتسرت حضقً شغ 
ر؛ إق أن شغ المترر طقغغظ المسطمغظ وعط تاضظئ  المترَّ
البعرة وق غرضعن بشغر إجصاط الظزام المةرم وإصاطئ 
تضط اإلجقم، تاضظئ تثربئ سطى التروب؛ وطارجئ 

رضغئ  السغح،  وحزش  والصر  التر  وتتمطئ  الاعةغر 
بالصطغض وتأصطمئ طع ظروف المثغمات الخسئئ، لط تئثل 
ولط تشغر؛ أغطإ أعطعا طظ الرجال والحئان، تطمع أسزط 
الثول أن غضعن لثغعا طبض عثه الارضغئئ السضاظغئ، ظسط 
شالبعرة الغعم ق تجال تماطك ضض اإلطضاظغات لاظاخر سطى 
أسثائعا، وق تجال تمطك اإلرادة لطعخعل إلى أعثاشعا... 

ولضظ طاذا تتااج البعرة لاظاخر؟
طا تتااجه البعرة لاظاخر ظساسرضه بالظصاط الاالغئ:

الخادصغظ  المةاعثغظ  طظ  المثطخعن  غاضاض  أن   -١
شغما بغظعط سطى بعابئ البعرة، غتخض عثا شغ ضض بطث 

بط شغ ضض طظطصئ.
لغضعظعا  بسدعط  طع  المثطخعن  الصادة  غاضاض  أن   -٢

الصغادة السسضرغئ الاغ تصعد تضاض المةاعثغظ.
٣- أن غاضاض العجعاء البعرغعن والمآبرون طظ البعار طع 
بسدعط سطى بعابئ البعرة شغ ضض بطث بط غاقصعا شغ 
طظاذصعط لغضعظعا الصغادات الحسئغئ الاغ تصعد التاضظئ.

٤- أن غاعجه العجعاء البعرغعن إلى تعاضظعط لغضاطععا 
تعلعط سطى بعابئ البعرة، وغصعدوعا قتادان تضاض 

المثطخغظ المةاعثغظ.
٥- إذا تخطئ عثه الاضاقت شغ تاضظئ البعرة غضعن 

صث تخض الئظاء المططعب شغ افطئ.
٦- أن غصعم تضاض العجعاء بالططإ طظ تجب الاترغر ضغ 
غثلعط ضغش غسغرون بأعطعط لغخطعا إلى أعثاشعط؛ 
إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، وعثا غسظغ أن 
غاثثوا تجب الاترغر صغادة جغاجغئ لطبعرة؛ غسغر بعط 
سطى طحروع الثقشئ الراحثة برؤغئ وبخغرة وغةظئعط 

ططئات الثول وحراضعا.
عثه تصائص سظ بعرة الحام أظعا صادرة سطى أن تظاخر 
وجارت  بعرتعا؛  بعابئ  سطى  تضاطئ  لع  بمصثراتعا 
طظ  شالظخر  فطره،  طساةغئئ  به  طآطظئ  ربعا  باعشغص 
سظثه وعع وسث به، شصال اهللا جئتاظه: ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا 

 ﴾ْشَهاُد
َ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ وَا

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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افردن إىل أغظ؟
الةجء السادس

شغ ١٨ آذار ١٩٤٨م أي صئض إسقن ضغان غععد شغ ترب 
"الظضئئ" بحعرغظ تصرغئًا، اجاصئض الرئغج افطرغضغ 
تروطان الجسغط الغععدي تاغغط واغجطان جرًا وتسعث 
ظفسه،  السام  طظ  أغار   ١٥ شغ  بضغاظعط  باقساراف  له 
إلى  الفطسطغظغئ  الصدغئ  ططش  برغطاظغا  أتالئ  ولما 
افطط الماتثة سام ١٩٤٧م تاى ق تأخث سطى ساتصعا 
شطسطغظ  لةظئ  رشدئ  غععد،  ضغان  إظحاء  وتثعا 
الثولئ الماتثة شغ ٢٥ تحرغظ الباظغ ١٩٤٨م وأغثت 
شطسطغظ  تصسغط  صرار  وخثر  الاصسغط،  طحروع 
الباظغ  تحرغظ   ٢٩ شغ  وغععدغئ  سربغئ  دولاغظ  إلى 
تدمظ  تغث  الصثس  تثوغض  طع   ،(١٨١ (رصط  ١٩٤٨م 
ظخه أظه: "تآجج شغ شطسطغظ دولاان طساصطاان: 
الصثس  شغ  تآجج  غععدغئ،  وأخرى  سربغئ  واتثة 
إدارة دولغئ خاخئ..."، وأسطى طحروع الاصسغط طا 
ظسئاه ٥٦,٥٪ طظ شطسطغظ لطغععد، وتدمظ تحضغض 
السربغئ  لطثولاغظ  الفطسطغظغ  اقصاخادي  اقتتاد 
وضاظئ   .(١٨١ رصط  الاصسغط  صرار  (ظص  والغععدغئ 
وواشصئ  الصرار،  ذلك  خثور  ظتع  دشع  طمظ  أطرغضا 
(روجغا  العصئ  ذلك  شغ  السزمى  الثول  طظ  بقث 
برغطاظغا  اطاظسئ  شغما  الصرار،  سطى  وشرظسا)  وأطرغضا 
طع  الثولاغظ  تض  ظعاة  الصرار  وحّضض  الاخعغئ،  سظ 
طسالط  طظ  طسطمغظ  وخارا  الصثس،  تثوغض  طحروع 
التض افطرغضغ لطصدغئ الفطسطغظغئ، شغ طصابض التض 

الصثغط، الثولئ السطماظغئ.
وطظ المسطعم أن برغطاظغا ضاظئ صث أجسئ سقصات 
جاجئ  بغظ  ظفعذ  لعا  وضان  غععد،  صادة  طع  صعغئ 
تجب  وصادوا  أجسعا  الثغظ  وطظعط  افوائض،  غععد 
طظث  ساطاً   ٣٠ لمثة  غععد  ضغان  تضط  الثي  السمض 
طظ  وضاظعا  غعرغعن"  "بظ  أطبال  طظ  تأجغسه، 
طسارضغ الاصسغط: وضان بظ غعرغعن صث أسطظ طظث 
طسارضاه  الغععدغئ  العضالئ  صغادة  أطام  ١٩٣٨م  سام 
لفضرة الاصسغط وظض طسارضا لعا، ولثى خثور الصرار 

رصط ١٨١ خّرح بغشظ بئطقن حرسغئ الاصسغط.
السخابات  صادة  أسطظ  ١٩٤٨م  سام  ترب  وسحغئ 
شغ  تثوده  تتثغث  دون  ضغاظعط،  إصاطئ  الغععدغئ 
أرض  شغ  غععدغئ  "دولئ  باسرغفه  واضافعا  اإلسقن 
(إجرائغض)"، وجارع الرئغج افطرغضغ عظري تروطان 
غعم  إسقظه  طظ  دصائص  بسث  غععد  بضغان  لقساراف 
لطسدعغئ  غععد  ضغان  تصّثم  ولثى  ١٩٤٨م  أغار   ١٤
شغ افطط الماتثة، تخض جثل جغاجغ شغ أروصاعا 

غسضج تئاغظ الرؤى الثولغئ:
ظعاغئ  شغ  غععد  لضغان  المآصائ  التضعطئ  تصثطئ 
وشغ  الماتثة،  لفطط  اظدماطعا  بططإ  ١٩٤٨م  سام 
الططإ  لمظاصحئ  افطظ  طةطج  سصثعا  الاغ  الةطسئ 
اتاثم الةثل "الصاظعظغ" بغظ المظثوب السعري طظ 
طثى  تعل  أخرى  جعئ  طظ  أطرغضا  وطظثوب  جعئ 
تغث  غععد،  ضغان  سطى  السدعغئ  حروط  اظطئاق 
الضغان  جثارة  سظ  لطثشاع  افطرغضغ  المظثوب  اظئرى 
ضاظاا  وروجغا  أطرغضا  أن  المسروف  وطظ  بالسدعغئ، 
طاتمساغظ شغ جطسئ ٢ ضاظعن افول ١٩٤٨م لطاعخغئ 
شغ  افسداء  الثول  بصغئ  رأي  ضان  شغما  بالصئعل، 
أتال  ولما  فواظه،  جابص  الصئعل  ذلك  أن  المةطج 

المةطج الططإ إلى "لةظئ صئعل افسداء الةثد شغه" 
لط تئئ بصرار، وصرر طةطج افطظ تتعغطه لطاخعغئ 
وروجغا،  أطرغضا  أغثته  الثي  الصرار  طحروع  شفحض 
وبرغطاظغا  (شرظسا  سطغه  الاخعغئ  سظ  اطاظسئ  شغما 
شغ  بان  بططإ  الاصثم  غععد  ضغان  شأساد  والخغظ)، 
حئاط ١٩٤٩م، وسظث إجراء اقصاراع شغ طةطج افطظ 
الاخعغئ  سظ  برغطاظغا  اطاظسئ  ١٩٤٩م  آذار   ٤ شغ 
بالصئعل،  تعخغئ  افطظ  طةطج  وأخثر  أخرى،  طرة 
وسارضئ طخر  (صئض اقظصقب افطرغضغ)، ولما أتغطئ 
تعخغئ طةطج افطظ عثه إلى الةمسغئ الساطئ لطظزر 
شغعا تةثد الةثل الصاظعظغ والسغاجغ، وشغ الظعاغئ 
خثر صرار الةمسغئ الساطئ رصط ٢٧٣ (٣) باارغت ١١ أغار 

١٩٤٩م الثي صرر حرسغئ ضغان غععد.
تطصغ  أن  أطرغضا  صررت  الماضغ  الصرن  طظاخش  وطع 
بمسالةئ  تافرد  وأن  الثولغئ  الساتئ  سطى  ببصطعا 
الصداغا الساخظئ، وغسائر اقجاماع الثي سصثه وضغض 
بالسفراء  طاغغ  جعرج  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة 
طآتمر  شغ  المظطصئ،  شغ  افطرغضغغظ  والممبطغظ 
الةجء  شغ  بغاظه  جئص  (ولصث  ١٩٥٠م،  سام  إجطظئعل 
الرابع)، ظصطئ شاخطئ شغ تترك أطرغضا ظتع الثخعل 
تئطعرت  وصث  الفطسطغظغئ،  الصدغئ  ططش  شغ  ببصض 
لطئغئ  رشسعا  تط  (اجاراتغةغئ)  تعخغئ  اقجاماع  سظ 
افطرغضغئ  السغاجئ  شخض  بدرورة  تصدغ  افبغخ 
سظ السغاجئ الئرغطاظغئ شغ طظطصئ الحرق افوجط، 
افطط  عغؤئ  تحةغع  اقجاماع  ذلك  سظ  وتمثخ 
إلى  شطسطغظ  تصسغط  طحروع  تظفغث  سطى  الماتثة 
دولاغظ: سربغئ وغععدغئ، طما غمّبض الرؤغئ افطرغضغئ 

البابائ لتض الصدغئ الفطسطغظغئ.
اقجاصرار  سثم  سطى  رّضج  صث  أغجظعاور  خطاب  وضان 
ضغان  وجعد  بسئإ  المظطصئ  اجااتئ  الاغ  والصقصض 
غععد وبالطئع تحةسئ أطرغضا سطى تفسغض جغاجاعا، 
اجاسمارغئ  لسغاجئ  إسقظا  أغجظعاور"  "طئثأ  شضان 
لمتاولئ  السمطغئ  أطرغضا  خطعات  وبثأت  سثواظغئ، 
شطسطغظغ  ضغان  إصاطئ  وتتصص  تاجاغث  التض  تظفغث 
غععد  غث  لرشع  وافردن  غععد  ضغان  بغظ  غفخض 
ترشده  ضاظئ  طا  وعثا  سظعا،  وشخطعط  افردن  سظ 
سظث  السمغصئ  الثولئ  وأدوات  اإلظةطغجغئ  السغاجئ 
صاسثة  افردن  أن  أطرغضا  لثى  تأّخض  تغث  غععد، 
جغاجغئ لئرغطاظغا شغ المظطصئ طع السقصئ السدعغئ 
طع ضغان غععد، تغث أخثت بالفخض بغظعط طظ خقل 

الثولئ السازلئ.
تعل  دولّغاان  أذروتاان  جغاجغاً  تئطعرت  وعضثا 
الصدغئ الفطسطغظغئ تمبطاا بتض الثولئ العاتثة ضرؤغئ 
برغطاظغا، وتض الثولاغظ (طع تثوغض الصثس) ضرؤغئ 
أطرغضغئ، وظض عظاك خراع جغاجغ تعل الرؤغاغظ، 
اظسضج شغ تترضات افظزمئ السربغئ وتضاطعا الثغظ 
اقجاسمارغاغظ  الصعتغظ  بغظ  وقءاتعط  شغ  تعّزسعا 
واخاطفعا شغ أسمالعط وبراطةعط السغاجغئ بظاء سطى 
ذلك، وطع ذلك ظّطئ الثولاان تاظاشسان سطى تبئغئ 
ضغان غععد، ورساغاه ضثط بابئ وصطسغ بالرغط طظ 
تئاغظ طخالتعما بحأظه وتئاغظ ذرصعما شغ تسثغره 

 وتحضغطه وضغفغئ التض

أدان المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ: عةمئ صطغع طظ اإلسقم الاعظسغ ضث 
المثارس الصرآظغئ واإلجقم، تاى وخض الئسخ إلى الاسئغر خراتئ سظ تصثعط الخطغئغ وبشدعط اإللتادي سطى 
الئطث وأعطه وإجقطه، وأرجع الئغان جئإ بروز عثه الصدغئ إلى أن العغؤئ التاضمئ بثأت تاتسج شحطعا شغ إصظاع 
الظاس بمعاخطئ اقظثراط شغ ظزاطعا المظئعذ حسئغا واآلغض إلى السصعط وعغ سطى أبعاب اقظاثابات الاحرغسغئ 
والرئاجغئ، وازداد إدراضعا أن ظزام اإلجقم عع الئثغض العتغث والمثطص لفطئ شغ تعظج وغغرعا طظ برابظ الظزام 
الرأجمالغ المتادر، وأن اخاغار عثا الاعصغئ غمبض أتث جغظارغععات المظاورات السغاجغئ الاغ طا اظفضئ السططئ 
تتئضعا شغ ضض جظئ لظجع شاغض بعرة الظاس ضث الفصر والاعمغح والاةعغع، وعغ العجائض الاغ اجاسمطعا اقجاسمار 
ضث جمغع الحسعب إلتئاذعا وإخداسعا وجسض أي طتاولئ لطبعرة سطى سمقئعط باعزئ البمظ. وخاط الئغان طآضثا: 
أن اشاسال صدغئ المثرجئ الصرآظغئ بالرصاب عغ سمطغئ إرعابغئ جثغثة وطظ ذراز خاص غرتضئعا الظزام التاضط شغ 
تعظج ضث الحسإ المسطط، لغعاخض الاسطط سطى رصابه وتضمه تتئ وذأة شعبغا الثعف طظ اإلجقم، والادطغض 

السغاجغ لطظاس إلحشالعط سظ التض الضاطظ شغ الظزام المظئبص سظ سصغثتعط.

ورغط  وتدطغقتضط،  فضاذغئضط  المسّثرة  اإلسقطغئ 
بقدظا،  شغ  سمقئضط  ضبرة  ورغط  الةّرارة،  جغعحضط 
به  تصعطعن  الثي  والاحرغث  والاسثغإ  الاصاغض  ورغط 
شغ بقدظا؛ رغط ضض ذلك شإظضط ترون افطئ اإلجقطغئ 
تسسى جسغاً تبغباً إلصاطئ الثقشئ التصغصغئ، الاغ عغ 
لعا،  طخغرغئ  صدغئ  شاتثثتعا  الظئعة،  طظعاج  سطى 
شعاهللا الثي ق إله إق عع إن افطئ اإلجقطغئ لاماث غثعا 
إلى ِرتاج باب الثقشئ لاسطظعا خقشئ راحثة سطى طظعاج 
وتتمض  السالمغظ،  إلى  رجالئ  اإلجقم  تتمض  الظئعة 
العغض والبئعر فطبالك طمظ غائةتعن وغاطاولعن سطى 

الثقشئ وسطى اإلجقم والمسطمغظ.
ولغاك طظ السصقء لاسغ الاارغت وتسائر طما تثث فصراظك 
لما رشدعا أن غثشسعا الةجغئ لثولئ الثقشئ. وق تصعَلظَّ 
ظك صعتك وصعة  إظك وبطثك أطرغضا لساط ضأولؤك، وق تشرَّ
بطثك.. شق حك أّن بطثك صث جّرب صاال أشراد وتظزغمات 
طظ المسطمغظ شعّلغاط عاربغظ.. طع أظضط لط تعاجععا 
جغحاً طسطماً تصغصغاً طظ جغعش دولئ الثقشئ التصغصغئ، 
شضغش بضط لع واجعامعه... دسظا ظثضرك إذن بالمساعثة 
صرظغظ  تعالغ  صئض  الةجائر  والغ  طع  وّصسامععا  الاغ 
طظ الجطان، وضغش دشساط الفثاء لاططص دولئ الثقشئ 
عثا  أوظسغَئ  طاظعا...  سطى  الثغظ  وجظعدضط  ُجُفَظضط 
غا طظ غاشاشض سظ الاارغت وتصائصه، وغسمغ بخره سظ 
تصغصئ اإلجقم وتصغصئ المسطمغظ، شأظاط تسطمعن أن 
المسطمغظ ق ُغشَطئعن، وإن خسروا طسرضًئ شق غثسرون 
سثوعط..  طظ  طئاشاعط  ظغض  طظ  غغأجعن  وق  الترب، 
المعَت  غتّئعن  المسطمغظ  أن  تراطإ -  غا  غضفغ -  أق 
شغ جئغض اهللا ضما تتإُّ أظئ وجظُثك التغاة؟ شإن ضظئ 
صث ظسغئ شاجأل أرحغش وزارة الثشاع سظثك سظ سثد 
الصاطى طظ جظعدضط شغ بقدظا.. واجأل وزارة الختئ 
سظثك سظ سثد الةرتى والمخابغظ.. واجأل الَمَخّتات 
طظ  الظفساظغغظ  المرضى  سثد  سظ  والظفسغئ  السصطغئ 
جظثك الثغظ اجاطسئ أن تظةع بعط طظ أتعن المعت 
شغ أششاظساان والسراق.. شعرْباط بعط صئض أن غظضحش 
ضثبضط وخثاسضط لحسئضط.. طع أظضط لط تعاجععا جغحًا 
تصغصغاً طظ جغعش دولئ الثقشئ التصغصغئ.. شضغش بك 
وبةظثك لع واجعاط طبطه؟... ق حّك أن طخغرك جغضعن 
أجعأ طظ طخغر جثك عرصض وجتاشض جظعده وجغعحه...

إن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة - غا تراطإ - لظ تارك 
لك أدظى شرخئ لاأتغ بةغعحك إلى أراضغ المسطمغظ، 
بض جارى جغعحعا شغ سصر دارك - إن بصغ لك سصر 
دار، وإن لط تفسض ضما شسض جثك عرصض - ولظ تامضظ 
تصثم  طظ  لثغعا  وبما  صعة،  طظ  أوتغئ  بما  دولاك 
تصظغ، وأصمار خظاسغئ، وأجعجة رخث؛ لظ تامّضظ طظ 
بتطصعطك،  الثقشئ  دولئ  تمسك  أن  دون  التغطعلئ 
سطى  به  وتاطاول  تائةح  لسان  لك  غئصى  لظ  وتغظعا 
الثقشئ، وتامظى أن لع لط تضظ صث خطصئ.. ظسط، لع 
الاطاول  سطى  أطبالك  تةرأ  لما  تصغصغئ  الثقشئ  ضاظئ 
سطغعا لطظغض طظعا والاصطغض طظ حأظعا وطظ حأن افطئ 
سظ أن تتاربعا وتافاخر بالسغطرة  اإلجقطغئ.. شدقً 
وسث  وبغظك  شئغظظا  خئرًا..  بط  شخئرًا  أراضغعا...  سطى 

 اهللا، ولظ غثطش اهللا وسثه

أسداء  أطام  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  صال 
الاتالش الثولغ "جغاط اإلسقن افجئعع المصئض بأظظا 
جغطرظا رجمغاً سطى طؤئ شغ المؤئ طظ أرض الثقشئ". 

(بغ بغ جغ).
غائةح الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بالسغطرة سطى 
طمبطغظ  أطام  ذلك  وضان  المجسعطئ،  الثقشئ  أراضغ 
وبتدعر  الثولئ،  تظزغط  ضث  الثولغ  الاتالش  فسداء 
المسطمغظ،  بقد  طظ  سثدا  غمبطعن  وسرب  طسطمغظ 
لضظعط لط غطأذؤعا رؤوجعط خةقً طظ ظثالاعط أطام 
طظ  تغاًء  وق  والمسطمغظ،  اإلجقم  سثو  افطئ،  سثو 
تآطرعط طسه شغ الترب سطى بقد المسطمغظ، بض وخض 
بعط التث شغ الظثالئ والثغاظئ والاآطر أن غفثروا وغائاععا 
بمحارضاعط ذلك السثو شغ تطك الترب، شصث جاصعط إلى 
الاتالش َجعَق الظساج إلى الثبح، وجاصعط إلى ساخمئ 
ضالةئان  أطاطعط،  شثرًا  طاِضَشغه  لغمف  واحظطظ  الضفر 

الثي غائاعى بصاض دودة أو تحرة خشغرة...
حاعئ  الثغظ  الةمع  ذلك  أطام  تراطإ  غائةح  ظسط 
بالسغطرة  غائةح  إظه  غائةح؟  بط  ولضظ  وجعععط، 
تظزغط  سطغعا  غسغطر  ضان  الاغ  افراضغ  أضبر  سطى 
سطى  المؤئ  شغ  طؤئ  بظسئئ  بالسغطرة  وَغِسُث  الثولئ، 
تطك افراضغ.. ولضظ أراضغ طظ؟ أراضغ تظزغط أسطظ 

خقشئ طجسعطئ... شغا لطسةإ!!
تراطإ غسطط، ضما غسطط الةمغع، أظه غاتثث سظ طةرد 
تظزغط، وغسطط عع وغسطط الةمغع أظه لط غضظ دولئ، 
ولط غضظ غمطك طصعطات الثولئ.. شدقً سظ أن غضعن 
دولئ ضئرى بتةط دولئ خقشئ تصغصغئ تثّوي جمساعا 
غرعئعا  الصارات،  شغ  ظفعذعا  وتئسط  اآلشاق،  شغ 
الظاس،  ساطئ  سثلعا  شغ  وغطمع  والثاظغ..  الصاخغ 
بسططاظعا  غتامعن  افرض  ططعك  بصعتعا  وغطعذ 
وعغئاعا، ضما شسطئ شرظسا، شثاذئئ خطغفئ المسطمغظ 

قجاظصاذ ططضعا المأجعر..
لع  التصغصغئ  الثقشئ  أسااب  غطبمعن  تراطإ  غا  أطبالك 
ضاظئ طعجعدة، ولضظك تسطط - ضما ظسطط - أظك لط تفسض 
طظ  طا شسطئ شغ أششاظساان والسراق وجعرغا إق خعشاً 
وأظئ تخرح  تفسض،  زلئ  وطا  شسطئ  التصغصغئ،  الثقشئ 
بمبض عثا الاخرغح أطام حرذطئ طظ السفعاء غصااتعن 
سطى شاات الروغئدات، الثغظ غسارضعن السطعج أطبالك 

لطتفاظ سطى ضراجغعط المسعّجئ صعائمعا...
خعرة  لاحعغه  إق  الاخرغتات  تطك  أذطصئ  طا  ولضظك 
اإلجقم، وتحعغه الثقشئ التصغصغئ والاصطغض طظ حأظعا، 
إذقلعط  شغ  اإلطسان  طتاوقً  المسطمغظ،  وتدطغض 
وإخداسعط، لاخرشعط سما اتثثوه صدغئ طخغرغئ لعط 
طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، أظئ 
تسطط عثا ضما ظسطمه ظتظ سطط الغصغظ، ولضظك لط تةث 
شغ التدعر أطاطك - طظ طمبطغ الئقد اإلجقطغئ الاغ 
حارضاك تتالفك الصثر - لط تةث شغعط رجقً واتثًا.. بض 
ضطعط باسعا أظفسعط لطحغاذغظ طظ أطبالك وطظ أطبال 
التضام الروغئدات شغ بقدظا، شصثوا الحعاطئ والظثعة 
والرجعلئ طظ أجض جاصٍط طظ المااع لغئصعا شغ طظاخئعط 
الجائطئ ق طتالئ.. وعغعات عغعات - غا تراطإ - أن تظةح 
شغ تحعغه خعرة اإلجقم وخعرة الثقشئ.. شرغط اآللئ 

لع ضاظئ خقشئ تصا 
ملا تةرأ سطغعا تراطإ.. ولضظ!
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اآلخرة  جمادى   ٢ الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٢/٠٧م) خئرا جاء شغه: "ضحش 
وزغر خارجغئ ترضغا، طعلعد تحاووش أوغطع، سظ 
تحضغض صعة طعام طحارضئ بغظ أظصرة وواحظطظ، 
طظ  افطرغضغئ  الصعات  اظستاب  تظسغص  بعثف 
افراضغ السعرغئ. وجاء تخرغح تحاووش أوغطع 
افطرغضغئ  بالساخمئ  ختفغ  طآتمر  شغ  عثا، 
اجاماع  شغ  لطمحارضئ  غجورعا  الاغ  واحظطظ 
وزراء خارجغئ الثول افسداء شغ الاتالش الثولغ 

لمضاشتئ (تظزغط داسح اإلرعابغ)". 
والسسضري  السغاجغ  الاظسغص  إن   :
بغظ ترضغا وأطرغضا لغج غرغئا، تغث إن ترضغا 
طع  طتضماً  جغرًا  وتسغر  أطرغضا  شطك  شغ  تثور 
سظ  غصال  وطا  جعرغا.  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ 
اظستاب الصعات افطرغضغئ طظ حرق جعرغا عع 
ذرغص  وسظ  شأطرغضا  أدوار،  تئثغض  سظ  سئارة 
بتةئ  المظاذص  بسخ  الارضغ  الظزام  تسطغط 
تماغاعا طظ الاظزغمات اإلرعابغئ (تجب السمال 
إلى  المظاذص  عثه  إسادة  ترغث  الضردجااظغ)؛ 

ظزام أجث المةرم ضما شسض شغ تطإ جابصا. غةإ أن تسطط أطرغضا وأتئاسعا أن أعض الحام صالعا ضطماعط 
ولظ غاراجسعا سظ عثشعط المظحعد الثي صثطعا شغ جئغطه الادتغات الةسام، أق وعع إجصاط الظزام 
 ِ ُْطِفُئوا نُوَر ابَّ ِ بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه. ﴿يُِريُدوَن 

ُ ُمتِمُّ نُورِهِ َولَْو َكرَِه الْاَكفُِروَن﴾. ْفَواِهِهْم َوابَّ
َ
بِأ

تشكيل قوة مهام مشتركة بين أنقرة  وواشنطن
لتمكين النظام السوري من المناطق المحررة

هجمة النظام التونسي وإعالمه ضد المدارس القرآنية دليل على فشلهم
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