
صام تجب الاترغر شغ ععلظثا غعم افربساء، ١٠ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م، بإرجال وشث إلى السفارة الخغظغئ شغ قعاي 
ضةجء طظ تمطئ سالمغئ غصعم بعا تجب الاترغر ظخرة لمسطمغ اإلغشعر. وضاظئ الجغارة تثور تعل إداظئ السغاجئ 
الصمسغئ لطظزام الخغظغ ضث طسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ. وذضر بغان خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ ععلظثا أن "العشث أراد تسطغط خطاب رجمغ إق أظه صعبض بالرشخ طظ ذرف طمبطغ الظزام اقجائثادي، 
وشغ العاصع، تط اجاثساء الحرذئ قجاةعابظا، إق أظظا لط ظاعصع صغام ظزام غسةظ طقغغظ طظ الرجال والظساء وافذفال 
افبرغاء شغ طسسضرات اقساصال لطاضطط طسظا بحضض تداري. وبغظما ظتظ ظاتثث، عظاك تطعغر سرصغ غتثث شغ 
ترضساان الحرصغئ تغث ُغةئر المسطمعن سطى الاثطغ سظ دغظعط، وغراصإ المةامع الثولغ بأجره ضغش أن السططات 
الخغظغئ تدطعث المسطمغظ اإلغشعر بخعرة طظعةغئ.  إن رجالاظا واضتئ؛ ربما تط ظسغان طسطمغ اإلغشعر فجئاب 
اصاخادغئ أو فجئاب أخرى، لضظظا ظآضث لعط أن افطئ اإلجقطغئ لظ تظسى أبثًا المساظاة الاغ غعاجععظعا. لثلك، ظثسع 
افطئ اإلجقطغئ إلى العتثة تتئ صغادة إجقطغئ واتثة (الثقشئ)، لاعتغث صعاعا تاى ظامضظ طرة أخرى طظ ظخرة 

ضض المدطعثغظ طظ المسطمغظ وغغر المسطمغظ". 

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افربساء، ١١ حسئان ١٤٤٠عـ، 
٢٠١٩/٠٤/١٧م) الثئر الاالغ: "أضث وزغر الثارجغئ اإلغراظغ 
"طتمث جعاد ظرغش" أن ذعران تسسى إلسادة السقصات 
إلى ذئغساعا بغظ أظصرة ودطحص. وأضاف خقل لصائه 
ظزغره الارضغ "طعلعد تحاووش أوغطع" شغ أظصرة أن 
إغران تافعط طثاوف ترضغا تعل الاظزغمات اإلرعابغئ 
وأن جغطرة الةغح السعري جاظعغ عثه المثاوف". 

: هللا در الحاسر الماظئغ تغظ صال: 
ولغج غخح شغ افذعان حغء 

                                        إذا اتااج الظعار إلى دلغض
تجغض  غعم  بسث  غعطا  المئارضئ  الحام  بعرة  زالئ  ق 
زورا  غّثسغ  بمظ  المدئعسغظ  سغعن  سظ  الشحاوة 
وبعااظا ظخرة اإلجقم والمسطمغظ، شصث شدح الخئُح 
شتمئ الثجى، وظعر لضض ذي سغظغظ تصغصئ طعصش 
ترضغا أردوغان، شصث صال اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿ِإنَّ 
اهللاََّ َق َغْعِثي َطْظ ُعَع ُطْسِرٌف َضثَّاٌب﴾. لصث ضان طضر 
الضاشرغظ الضّئار غتاك فعض الحام إلجعاض بعرتعط 
اإلجرام  ظزام  إجصاط  شغ  عثشعط  سظ  وخرشعط 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم  تضط  وإصاطئ 
الظئعة؛ الثي ق غاتصص إق بالائرؤ طظ ضض تعل وصعة 
إلى تعل اهللا وصعته، صال جئتاظه وتسالى: ﴿َوَطا الظَّْخُر 
ِإقَّ ِطْظ ِسظِث اهللاِّ اْلَسِجغِج اْلَتِضغِط﴾. ضان الشرب وأسعاظه 
الحام  أعض  غسثون  اإلظج  حغاذغظ  طظ  وأحغاسه 
وُغمّظعظعط بالثقص، وتالعط ضتال حغاذغظ الةظ طا 
غسثوظعط إق غرورا، صال تسالى: ﴿َغِسُثُعْط َوُغَمظِّغِعْط 
إق  وسعدعط  وطا  ُغُرورًا﴾،  ِإقَّ  ْغَطاُن  الحَّ َغِسُثُعُط  َوَطا 
غصعل  الثي  وتثه  اهللا  بتئض  الامسك  سظ  لخرشعط 
ْرِك،  َرضاِء َسِظ الحِّ شغ التثغث الصثجغ: «أظا أْغظى الحُّ
َطظ َسِمَض َسَمقً أْحَرَك شغه َطِسغ غغِري، َتَرْضُاُه وِحْرَضُه» 
رواه طسطط. وعا عع الظزام اإلغراظغ المةرم غاعجط 
شغ  الطاغغئ  وظزام  الارضغ  الظزام  بغظ  (ظاعرغا) 
الحام إلسادة السقصات بغظعما إلى ذئغساعا، وظصعل 
عع  التصغصئ  شغ  أردوغان  ترضغا  دور  فن  ظاعرغا 
خثطئ ظزام بحار المةرم سمغض أطرغضا الخطغئغئ وشص 
خطعات التض افطرغضغ اقجاسماري لسعرغا، وإن ضض 
طا خثر سظعط طظ تخرغتات ضث بحار وظزاطه طا عغ 
إق سظارغات ضاذبئ وجسةسات شارغئ تسعق أعض الحام 
بالثثاع والادطغض وطسسعل الضقم، وتالعط ضما صال 

الحاسر:
غسطغك طظ ذرف الطسان تقوًة 

                                  وغروغ طظك ضما غروغ البسطإ
ولسمرك ذالما ظئعظا ظتظ شغ تجب الاترغر أعض الحام؛ 
ترضغا  ظزام  تآطر  لضحش  سالغا  خعتظا  بغظعط  رشسظا 
أردوغان سطغعط وسطى بعرتعط صئض أن غفعت افوان 
وغئغع أردوغان لظزام اإلجرام شغ جعرغا طا تئصى طظ 
بعرتعط المئارضئ الاغ ضتعا خقلعا بالشالغ والبمغظ 
جطعته  وطظ  طظه  لطثقص  والظفغج  وبالظفج 
وإجراطه. وعا عغ الغعم بفدض اهللا سج وجض تاضحش 
أوراصعط وتئثو جعءاتعط وطآاطراتعط لضض ظاظر، وصث 
ظعرت عثه التصغصئ واضتئ جطغئ وضعح الحمج شغ 
ضئث السماء إق لجطرة المااجرغظ والمظافسغظ الثغظ 
رضعا بأن غضعظعا خثطا أذقء لمثططات أسثائعط بض 
أجغادعط، ولضظ غأبى اهللا تئارك وتسالى إق أن غاط 
ظعره ولع ضره الضفار المساسمرون وأذظابعط السمقء. 

﴿َفَال َيْعَجْل َعلَْيِهْم إِغََّما َغُعدُّ لَُهْم َعّداً﴾.
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بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط - الةجائر

تجب الاترغر
سمطه،  شالسغاجئ  اإلجقم.  طئثؤه  جغاجغ  تجب  عع 
واإلجقم طئثؤه، وعع غسمض بغظ افطئ وطسعا لااثث 
اإلجقم صدغئ لعا، ولغصعدعا إلسادة الثـقشئ والتضط 

بما أظجل اهللا إلى العجعد.
وتـجب الاتـرغر عع تضاض جغاجغ، ولغج تضاقً روتغاً، 
وق تضاقً سطمغاً، وق تسطغمغاً، وق تضاقً خغرغاً، والفضرة 

اإلجقطغئ عغ الروح لةسمه، وعغ ظعاته وجّر تغاته.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  تترضات طرغئئ سطى أرض الحام  ...٢

-  ق تشرجعا رؤوجضط شغ الاراب... عاضط التض  ...٢

- الثقشئ طحروع واصسغ ولغسئ خغاقً غثاسإ افتقم ...٤

- أسمال أطرغضا افخغرة شغ الغمظ الةجء الباظغ  ...٤
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ضطمئ السثد

تاسارع افتثاث شغ الةجائر سطى ظتع غغِر طسئعق شغ 
الثي  الصعي  الحسئغ  التراك  خطفغئ  سطى  اآلوظئ  عثه 
ذلك  شئسث  ٢٠١٩/٠٢/٢٢م.  الةمسئ  غعم  طظث  الئقد  عج 
الغعم خارت تثرج طسغراٌت تاحثة شغ طثاطش طثن 
الةجائر تطالإ بالاشغغر. وباتئ تطرأ سطى الساتئ شغ 
ضض غعم بض ضضِّ جاسئ طساةثاٌت تفرض ظفَسعا سطى 
صائمئ سظاخر تتطغض طا غةري تصغصًئ شغ الئقد. وطظ 
آخر عثه المساةثات طا أوردته وضالُئ افظئاء الةجائرغئ 
غعم البقباء ٢٠١٩/٠٤/١٦م سطى لسان الفرغص أتمث صاغث 
خالح ظائإ وزغر الثشاع ورئغج أرضان الةغح الةجائري 
شغ خطاب له طظ طثغظئ ورصطئ، دسا شغه إلى ضرورة 
اظاعاج أجطعب التضمئ والخئر، فن العضع السائث طع 
بثاغئ عثه المرتطئ اقظاصالغئ غسائر وضساً خاخاً وطسصثًا، 
طآضثًا سطى الاجام الةغح بمراشصئ طآجسات الثولئ شغ 
عثه المرتطئ وأن ضاشئ اآلشاق الممضظئ تئصى طفاعتئ، 
وأن العضع ق غتامض المجغث طظ الاأجغض! ضما أضث أن 
ضاشئ الثغارات باتئ طااتئ طظ أجض إغةاد تض لفزطئ شغ 
الئقد شغ أصرب وصئ، وأن تسطغمات واضتًئ ق لئج شغعا 
خثرت طظه لتماغئ المعاذظغظ ق جغما أبظاء المسغرات! 
جاء عثا غعم اجاصالئ رئغج المةطج الثجاعري الطغإ 
بإبساد  المظادغئ  الةماعغر  عااشات  ضشط  تتئ  بطسغج 
ضض رطعز طتغط بعتفطغصئ، لغـُسغظ جرغساً خطفاً له ضمال 
شظغح سدع المةطج الثجاعري عع اآلخر طظث ٢٠١٦م. 
وصث ذرأت عثه افتثاث سطى الساتئ بسث الةمسئ الاغ 
أسصئئ تسطط سئث الصادر بظ خالح رئغج طةطج افطئ 
السابص غعم ٢٠١٩/٠٤/٠٩م رئاجَئ الئقد بحضض طآصئ 
إلى غاغئ إجراء اقظاثابات الرئاجغئ الاغ تأطض السططئ 
وشص  افطعر  جارت  طا  إذا  ٢٠١٩/٠٧/٠٤م  غعم  إجراَءعا 
طصادغات الثجاعر ولط تثرج افوضاع سظ السغطرة!! 
التراك  وجمعع  السغاجغئ  المسارضئ  أتجاب  أن  سطماً 
أسطظئ طصاذَساعا طظ اآلن. والقشئ شغ افطر أظه فول 
بحضض  خالح  صاغث  الةغح  أرضان  رئغج  غعاجُط  طرة 
طئاحر رجَض جعاز اقجاسقطات وافطظ السابص الةظرال 
تعشغص، طاعماً إغاه بالاآطر شغ الثفاء طع جعات جغاجغئ 
افزطئ.  تأجغب  شغ  والدطعع  وبالاترغخ  طحئععئ 
شصث جاء شغ خطابه: "لصث تطرصُئ غعم ٣٠ آذار/طارس 
قجاماسات طحئععٍئ ُتسصث شغ الثفاء طظ أجض الاآطر سطى 
ططالإ الحسإ وسرصطئ طساسغ الةغح العذظغ الحسئغ 
وشغ  افذراف  بسَخ  أن  إق  افزطئ.  لتض  وطصارتاته 
طصثطاعا رئغج دائرة اقجاسقم وافطظ السابص خرجئ 
تتاول سئباً ظفَغ تعاجثعا شغ عثه اقجاماسات وطشالطَئ 
الرأي السام، رغط وجعد أدلئ صطسغٍئ تبئئ عثه العصائع 
إظثار!..  آخَر  الحثص  لعثا  ـُه  أوجِّ وسطغه  المشرضئ... 
وشغ تالئ اجامراره شغ عثه الاخرشات شإظظا جظاثث 
ضثه إجراءات صاظعظغئ خارطئ!" (ظصقً سظ وضالئ افظئاء 
وخروجِ  التاد  الثطاب  عثا  بسث  غئسث  وق  الةجائرغئ). 
الخراع إلى السطح أن تاترك شغ صابض افغام صغادُة 
ضصادة  السسضرغغظ  طظ  الظاشثغظ  بسخ  ضث  افرضان 
الظعاتغ السابصغظ طظ الةظراقت بشرض لةط أصطاب 
عثه الجطرة بعجائض حاى طظعا الاعثغث والمتاضمات 
ق  ضما  ضثعط.  شساد  صداغا  باترغك  أو  واقساصاقت 
غسائسث تترغك الاغار العذظغ - اإلجقطغ شغ طعاجعئ 
ولع  الصثغط،  بالمساسمر  المرتئطغظ  السطماظغغظ  غقة 
أدى ذلك إلى الثروج سظ السطمغئ بحضض طتثود شغ 
ولع  الفعضى  شغ  بالثخعل  الخراع  وتسط  المسغرات 
طآصااً طساصئقً. إق أن المأطعل لثى الطرف المتسعب 
سطى شرظسا عع بالاأضغث لغج أضبر طظ تخعل تعاشص 
جثغث سطى أرضغئ جثغثة! وصث حععثت بالفسض بعادر 
الخثام والسظش شغ بسخ طظاذص الساخمئ غعم الةمسئ 
٢٠١٩/٠٤/١٢م. إق أظه طظ المئضر ضحش خئاغا ضض عثا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

آخر املساةثات 
سطى الساتاني الطغئغئ والسعداظغئ

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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وفد من حزب التحرير/ هولندا يزور السفارة الصينية
إلدانة سياساتها القمعية ضد مسلمي اإليغور
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 الةعاب: - إظه غمضظ شعط الةعاب طما جاء شغما أخثرظاه 
شغ ٢٠١٩/٢/٢٠ أي صئض بثء عةعم تفار بظتع ٤٠ غعطًا 
وشغه أسطغظا خعرة واضتئ سظ طةرغات افطعر شغ لغئغا، 

وجأذضر لك بسخ طا جاء شغه:
[أوقً: بسث أن جغطر تفار سمغض أطرغضا سطى طثغظئ 
الطغئغ،  الحرق  سطى  غسغطر  أخئح  شصث  بظشازي 
وبتسمه الخراع لخالته شغ طثغظئ درظئ طظاخش ٢٠١٨ 
شصث أتضط تفار صئداه سطى حرق لغئغا تماطاً، وباظاصال 
المسارك إلى طظطصئ العقل الظفطغ شصث زادت جثعظئ 
الخراع شغ لغئغا بغظ سمقء أطرغضا بصغادة تفار وسمقء 
افوروبغغظ بصغادة السراج شغ ذرابطج، وبامضظه طظ 
بسط السغطرة سطى العقل الظفطغ شإن ضفاه السسضرغئ 
صث باتئ ترجح سطى تضعطئ السراج. لضظ صعته السسضرغئ 
المثسعطئ طظ سمغض أطرغضا السغسغ لغسئ تاجمئ تماطًا 
ظه طظ أخث غرب لغئغا، تغث تخثه الثول افوروبغئ  لُامضِّ
ظفسعا سظ غرب لغئغا، وضثلك صرب تطك المظطصئ طظ 
الةجائر  طظ  الثعف  وعثا  لفوروبغغظ.  المعالغئ  الةجائر 
وتثخطعا ظاعر غغر خفغ شغ تخرغتات تفار (تئرأ وزغر 
الثارجغئ الطغئغ ذاعر جغالئ اقبظغظ طظ "الاخرغتات غغر 
المسآولئ" لطمحغر خطغفئ تفار والاغ عثد شغعا بـ"ظصض 
الترب الطغئغئ إلى الةجائر شغ لتزات..." وضان تفار صث 
أسطظ أن الةجائر "تساشض افوضاع افطظغئ شغ لغئغا" وأن 
"جظعدا ججائرغغظ تةاوزوا التثود الطغئغئ... شراظج ٢٤ شغ 

.(٢٠١٨/٩/١٠
وطظ  السغسغ  طخر  دسط  طظ  العاصع  وعثا  باظغاً: 
ورائعا أطرغضا لتفار والثي جسطه غسغطر سطى حرق لغئغا 
وطظطصئ العقل الظفطغ، والعاصع المصابض الثي تمبطه 
بتضط  سظعا  لطثشاع  الةجائر  واجاسثاد  السراج  تضعطئ 

خطفعا...  غصفعن  الثغظ  وافوروبغعن  الةشراشغ،  الصرب 
عثا العاصع والعاصع المصابض أوجث ظعساً طظ الاسادل وإن 
بسئإ  تفار  ظتع  لطمغض  تاةه  السسضرغئ  الضفئ  ضاظئ 
الثسط افطرغضغ الضئغر الثي غاظاجإ طع رؤغاعا لطتض 
شغ لغئغا، أي شاح المفاوضات بسث أن غخئح وضع تفار 
تاجماً أو حئه تاجط. لضظ وطظ زاوغئ العجط السغاجغ 
شإن الضفئ ق تجال تمغض لخالح السراج، شالظفعذ افوروبغ 
غدمظ له السغطرة سطى ذرابطج الساخمئ، وطا شغعا 
شق  وبعثا  فوروبا.  الاابع  السغاجغ  لطعجط  بصض  طظ 
غساطغع تفار الاصثم وأخث الساخمئ وق غساطغع شاح 
المفاوضات الةثغئ طع تضعطئ السراج لغزعرا ضطرشغظ 
طاساوغغظ... وعثان المأزصان لطرشغ الخراع شغ لغئغا 
طظ الطرشغظ  صث أوجثا تالئ طظ الةمعد ق تمضظ أغاً 
جظعب  إلى  بالمسارك  اقظاصال  ضان  لثلك  التسط،  طظ 
لغئغا ُغحضِّض طثرجاً لتفار تاى غامضظ طظ زغادة رصسئ 
جغطرته السسضرغئ وطظ بط غةري التض باأبغر أطرغضغ 
أصعى طظ تأبغر أوروبا. وعثا طا ضان، شـ(أذطصئ صعات 
المحغر خطغفئ تفار افربساء سمطغئ سسضرغئ واجسئ شغ 
جظعب الئقد بعثف "تطعغرعا" طظ الةماسات المسطتئ... 
بتسإ طا أسطظ طاتثث باجط الةغح العذظغ الطغئغ... 

شراظج ٢٤، ٢٠١٩/١/١٧)
الضئغر  السسضري  وبالثسط  تفار  أن  عغ  والثقخئ 
الثي تعشره أطرغضا له، خاخئ سئر طخر، شإظه صث تمضظ 
طظ حص لغئغا إلى حطرغظ، جغطر بالضاطض سطى الحص 
اصاخاد  سخإ  الظفطغ  العقل  سطى  وجغطر  الحرصغ، 
لغئغا، وتمضظ طظ إتثاث اخاراق شغ الحص الشربغ، وعا 
عغ تعجعه إلى الةظعب لمجغث طظ السغطرة السسضرغئ 

السآال افول: صام تفار بعةعم طفاجأ سطى غرب لغئغا وعع طسامر شغه... طع أن الةئعئ ضاظئ حئه عادئئ بغظه 
وبغظ السراج، شما الثي اجاةث تاى غئثأ عثا العةعم وبثاخئ وأن تضعطئ السراج شغ الشرب الطغئغ عغ المسارف 

بعا دولغاً؟ وطا ظاغةئ عثا العةعم؟ وحضرًا.

لقد فضح الصبُح تآمر النظامين 
التركي واإليراني على
 ثورة األمة في الشام



افربساء ١٨ طظ حسئان ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ طـ  ٢     السثد ٢٣١

غاساططعن لطغعم بالسصطغئ ذاتعا طع أعض الحام طاظاجغظ 
التص  رواد  وخاخئ  الحام  أعض  أن  طثرضغظ  غغر  أو 
وأختاب الئخغرة طظعط صث وخض وسغعط طساعغات 

سالغئ لط تسث تظفع طسه أقسغئعط وخططعط.
لع شرض جثقً أن الئثغض صث اصارب ظدعجه وأن ططش 
جعرغا سظث دول الاآطر صث تان وصئ إغقصه وأن بمرة 
جغأتغ  طظ  أن  شاثضروا  اضامطئ،  صث  لطسمغض  بظائعط 
السطماظغئ  حةرة   - خئغبئ  حةرة  طظ  ظخإ  عع  إظما 
الصثرة - زرع شغ البعرة وظما شغ جظعاتعا وظدب سطى 
أربابه  طع  وتآطر  وصاطر  شغعا  تاجر  تدتغاتعا،  دطاء 

لغتاشر سطى تخظ السطماظغئ افخغر شغ دطحص.
شالئثغض الثي تط السمض سطغه طظث بثاغئ البعرة بحصغه 
السغاجغ والسسضري ضاظئ الشاغئ طظه عغ العخعل إلى 
عثه الطتزئ. وبالاالغ غتخض اظاصال جغاجغ لطبعرة 
افخعلغغظ  بعخعل  غسائرون  ضما  ضعضاء  أي  بثون 
لطتضط وإظعاء صطسئ السطماظغئ شغ دطحص ضما ُذضرت 
شغ أضبر طظ طظئر، شما عغ إق ذرغئ بسدعا طظ بسخ 
طظ  تجرع  ضغ  الضاشرغظ  أتدان  شغ  وترسرسئ  ظمئ 

جثغث وغسامر تضط السطماظغئ شارة أخرى.
الادتغات  ضض  تدغع  أن  طظعا  ضبغرة  طساٍن  ولطتثث 
ق  افســـراض  وأن  الحعثاء  ــاء  دط خغاظئ  تاط  وأن 
طساخط لعا لغأخث تصعا، وأن بقدا ضاظئ ربغع الثولئ 
الةئرغغظ  ضث  بعرتعا  وضاظئ  خثرعا،  شغ  اإلجقطغئ 
أذاظاً بجوال الزطط سظ رصاب المسطمغظ، َجُاساد لتزغرة 
أشرع  تسعد  أن  أغداً  وطسظاه  والسطماظغغظ،  السطماظغئ 
وأن  السثاب،  أظعاع  حاى  الظاس  سطى  تمارس  الزقم 
غطئص،  لظ  اهللا  أطر  وأن  بشغاعئعا  المثطخعن  ُغشغإ 
الشربان  لظعإ  سرضئ  جائصى  المسطمغظ  خغرات  وأن 
لعا، والئقد جائصى طرتساً لتدارة صثرة ظطئ جابمئ 
طظ  غغخ  عثا  ذعغطئ...  سصعدا  الظاس  خثور  سطى 
التاضظئ  بصغئ  تال  شغ  غتثث  أن  غمضظ  سما  شغخ 
غغر طئالغئ وتصش طعصش المافرج طظ الاةار والسمقء، 
عثا طا جغتخض إن لط تظجل افطئ لاصعل ضطماعا وترشع 

طظ خعتعا وتضسر تعاجج الخمئ.
إن ظزام أجث آغض لطسصعط تصغصئ واضتئ ضالحمج 
شغ رابسئ الظعار، ورغط وضع أصثام طظ تثغث له لضظ 
عثه افصثام ظالعا الخثأ، شق غتااج عثا الظزام الغعم 
ترشسه  بثغقً  طسعا  َتتمض  طثطخئ  طرضجة  ضربئ  إق 
تجب  تصثغمه  سطى  دأب  طا  وعثا  ذلك،  تتصص  بسث 
الاترغر سطى طر جظعات البعرة بتطععا وطرعا بخغفعا 

وحاائعا...
وصث أبئائ الزروف وافتثاث سمص الظزرة واجاظارتعا، 
شالعاجإ الغعم شغ ظض غغاب المحروع اإلجقطغ سظث 
ضبغٍر طمظ تسّعد البعرة أن غائظى طحروع تجب الاترغر 
وأن غسطغ صغادته لطتجب شعع طائخر لططرغص سالٌط 

 لطعثف طالٌك لطمحروع

لمسالةئ  التطعل  إغةاد  غتاولعن  طمظ  الضبغرون  غصش 
أزطات غجة الماقتصئ ساججغظ سظ إتراز أي ظةاح ُغثضر، 
جعاظإ  طظ  جاظئاً  تثع  لط  بسخ  شعق  بسدعا  أزطات 
التغاة إق وأخاباه، الاسطغط والختئ والثثطات بحضض 
أن  غمضظ  طساططئ  وأخشر  افدظى،  التث  طظ  أصض  سام 
اآلدطغ  لقجاثثام  خالتئ  غغر  المغاه  أغاطاً،  تساشرق 
بتسإ دراجات طتطغئ ودولغئ، الضعرباء وطا أدراك طا 
الضعرباء، طظ جعئ طحضطئ تعشغر العصعد، وطظ جعئ 
جثول جاسات العخض والصطع الثي غحئه دوقب التر، 
وطظ جعئ أخرى اقتعاطات المائادلئ بغظ جططئ غجة 
وضثلك   ،٪٥٠ طسثل  تفعق  الئطالئ  اهللا،  رام  وجططئ 
طساعى الفصر تسإ اإلتخاء المرضجي، أجعر طاثظغئ، 

غقء طسغحئ، ... إلى طا ق ظعاغئ طظ المحاضض.

تطك  وجعد  طظضرًا  الاراب  شغ  رأجه  الئسخ  غثس 
غخعر  أن  وغتاول  طافرصئ،  أو  طةامسئ  المحاضض 
المحعث سطى أظه وردي، والئسخ اآلخر غةعث ظفسه 
شغ إغةاد التطعل بغظما عع شغ التصغصئ ُغسمص المحضطئ 
طضسئًا  له  بات افطر  اآلخر  والئسخ  وغجغثعا تسصغثًا، 
أن  إلى  اإلحارة  تةثر  وعظا  تفعت،  ق  تةارغئ  وشرخئ 
طما عغ سطغه  افتعال شغ الدفئ لغسئ بأتسظ تاقً 

شغ غجة ولضظ الافاخغض تثاطش.
التخار  غضعن  شصث  افجئاب  سظ  بتبظا  إذا  ذئساً 
المفروض سطى غجة طاعماً، وصث غضعن اقظصسام شغ 
السططئ والمظاضفئ بغظ الفخائض أغداً طاعماً، وضثلك 
والمالغ  اإلداري  الفساد  سظ  الطرف  غخ  غمضظ  ق 
ضةجء طظ المحضطئ، وطعما اجاعثظا شغ تخر افجئاب 
أو  والمسئئات شإن ضض طا غمضظ رخثه غئصى باظعغاً 
اقتاقل،  وعع  افجاجغ  السئإ  سطى  ترتئئ  ظاغةئ 
غساظعن  شطسطغظ  وأعض  طتاطئ،  زالئ  ق  شفطسطغظ 
والتغاة  ظطط،  طظ  سطغعط  غصع  طا  جراء  طظ  افطرغظ 
أخئتئ تاطثص شغ جآال واتث ووتغث طاى غظاعغ 
عثا الضابعس؟ وأي تثغث سظ ضغظعظئ أو اجاصقل بأي 

حضض ضان وبأي طسمى شعع ضقل وتدطغض.
طسه،  غاساوق  أن  الئسخ  غتاول  الثي  اقتاقل 
وطمارجئ دور العضغض، ضما تفسض السططئ الفطسطغظغئ 
جاءت  والاغ  صرن،  ربع  طظ  أضبر  صئض  تأجغسعا  طظث 
طظزمئ  بغظ  جغاجغ  جفاح  وبمرة  لصغط،  ضمعلعد 
الاترغر وغععد، شاجاضمطئ طسغرة الافرغط والاخفغئ 
لصدغئ شطسطغظ، وق تاجئ لطاثلغض سطى ذلك، غضفغ 
أن صغادتعا اتثثت طظ حسار "التغاة طفاوضات" أجاجًا 
لعا، شغ طتاولئ لخرف المسطمغظ سظ الاعجه لاترغر 
تفخغطغئ  طساوطات  شغ  الصدغئ  وتخرت  شطسطغظ، 
أن  ورضغئ  غعطغئ،  وطسغحغئ  آظغئ،  بمطالإ  تاسطص 
تتعل  إلى  أدى  طا  وعع  لغععد،  أطغظاً  تارجاً  تضعن 
الصعى اقجاسمارغئ الثولغئ، والمآجسات الاابسئ لعا، 
ووضقؤعط طظ تضام المسطمغظ طظ أسثاء إلى وجطاء 
ُغرضظ إلغعط لغضعظعا تضماً بغظ الدتغئ والةقد، وأصرب 
حاعث سطى ذلك طا ظراه بسث ضض سثوان إجراطغ سطى 
السمغض  الثائظ  الظزام  إلى  رضعن  طظ  الثبغتئ،  غجة 
سطى  المدروب  التخار  شغ  افضئر  الحرغك  طخر،  شغ 
الفطسطغظغئ  السططئ  بغظ  وجغطا  لغضعن  غجة،  أعض 
وضغان غععد، وعع الغعم وجغط بغظ جططئ غجة وبغظ 
طظ  وغغرعا  الماتثة  لفطط  والمظاحثات  اقتاقل، 
السططئ  رئغج  ودسعات  لطاثخض  الثولغئ  المآجسات 
أعض  تماغئ  بتةئ  دولغئ  صعات  باجاةقب  الماضررة 
شطسطغظ، بغظما عغ دسعة لابئغئ ضغان غععد وإخداع 
أعض شطسطغظ قتاقل دولغ شعق اتاقل غععد، وإطسان 
بافرض  الاتضط  طظ  اقجاسمارغئ  الثول  تمضغظ  شغ 

المئارضئ  شطسطغظ.

الثئر: صظاة الةجغرة ٢٠١٩/٠٤/٢١؛ المةطج السسضري اقظاصالغ 
شغ #السعدان غطاصغ سثدا طظ أئمئ المساجث والثساة بعقغئ 

الثرذعم.
: عا ظتظ بغظ غثي عثه افتثاث والبعرة السزغمئ 

م
 

شغ السعدان ووسغ عثا الحئاب البائر وضغش أظعط تصصعا 
غتضط  ساطا  طظ ٣٠  أضبر  سمره  ظزاطا  وأجصطعا  غاغاتعط 
السام  الرأي  شعثا  السزغط،  الئطث  عثا  شغ  وغظعإ  وغصمع 
المعجعد شغ حئاب السعدان عع طظ صغمعط اإلجقطغئ وصعة 

سصغثتعط بصطاعط وسجلاعط طظ أي صعة طادغئ وسثم خدعسعط وخظعسعط لعثا الظزام الفاجث تاى جصط. وشغ 
افطج صام أجث طظ أجعد تجب الاترغر وعع الحغت ظاخر رضا رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان شغ وجط المةطج السسضري وتمض الةمغع طسآولغاعط أطام اهللا تسالى. شظصخ بضطمات تسطر 
بماء الثعإ سرى الضاشر وطضره، ووخش العضع بأظه أطر جطض ولغج بساذفئ تجول بفخ اقجاماع وذعاب 
المةامسغظ إلى بغعتعط؛ فن الشرب الضاشر غثغر المعجئ وافطئ  تستر بةثغثعا وتساق لصثغمعا. وصال لعط 
إظعا فطاظئ ضئغرة وإظعط أعض الصعة وأعض الترب والمظسئ ودورعط غةإ أن غضعن ضما أظاذه بعط الحرع بأن 
غظجسعا جططان الحر والئاذض وغئاغسعا خطغفئ وإطاطا لغطئص اإلجقم شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، وأظعط عط المسآولعن سظ ذلك أطام اهللا جئتاظه وتسالى. ضما تثرعط طظ أن غسطمععا لتضعطئ طثظغئ 
وإظما غةسطعا عثا افطر لفطئ تئاغع إطاطا لغصغط شغعط الحرع، وأن صدغاظا لغسئ صدغئ تضط شغ طةطج سسضري 
أو تضعطئ طثظغئ وإظما الصدغئ عغ إصاطئ تضط اهللا وتطئغص حرسه. الطعط حث أزرظا بأجعد الصعة لظصغط تضمك 

شغ افرض وظسغث أطةاد الثقشئ وظتصص بحرى الرجعل الضرغط  سطى أغثغظا.

بمظاجئئ الثضرى الـ٩٨ لعثم دولئ الثقشئ، وضمظ شسالغات تجب الاترغر السالمغئ لاثضغر افطئ بمخابعا الةطض 
وقجاظعاضعا إلسادة جابص طةثعا بإصاطئ دولئ اإلجقم (الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة) طظ جثغث ظزط 

تجب الاترغر/ أطرغضا طآتمره السظعي تتئ سظعان:
"تصعغئ السائطئ تدمظ طساصئق طحرصا"

وذلك غعم افتث ٠٨ حسئان ١٤٤٠عـ، المعاشص ١٤ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩م، عثا وصث حارك شغه ظثئئ ذغئئ طظ 
أبظاء أطاظا السزغمئ.

اقتاقل الثي اجاطاع تروغخ شخائض السمض السسضري، 
وغتخر سمطعا شغ إذار ردات الفسض، واسائار اقتاقل ججءًا 
طظ التض ولع طرتطغاً تسإ زسمعط، ذلك بسئإ سثم 
العسغ السغاجغ سظث تطك الفخائض، وصئعلعا الثخعل شغ 
لسئئ الاتالفات اإلصطغمغئ، وتةاذب الصعى بغظ افظزمئ 
السمغطئ شغ المظطصئ، والمرتئط بثوره بالصعى الثولغئ 
والخراع شغما بغظعا، وضما أُلئسئ طظزمئ الاترغر بعب 
الثغاظئ طظ الثول الشربغئ وباساون طع الثول السربغئ، 
شاسارشئ بضغان غععد، وشرذئ ببقبئ أرباع شطسطغظ، 
والتئض سطى الةرار، ظصعل ضما أُلئسئ طظزمئ الاترغر 
اقجاسمارغئ  الصعى  جاسمض  صئُض  طظ  الثغاظئ  بعب 
وبالاساون طع سمقئعط طظ التضام سطى إلئاس باصغ 
الفخائض لئعس الثغاظئ، فن طا غثبر لفطسطغظ جرغمئ 

ضئرى، وخغاظئ سزمى ق تصض سظ خغاظئ اتفاق أوجطع، 
وق تثاطش سظ خغاظئ التضام شغ سام ١٩٦٧ أو خغاظاعط 
سام ١٩٤٨، بض عغ أحث جرطاً وخغاظئ، غاعلى ضئرعا تضام 
طخر وافردن وطمطضئ آل جسعد، غحارضعط شغ ذلك 

المظافسعن والمرتجصئ طظ أصجام شطسطغظ.
وتاى ق غصع المتزعر، وتغظعا لظ غظفع الظثم، شإظظا 
ظظخح الفخائض جمغسا: إن طصاطضط عع افظزمئ السمغطئ 
الثائظئ، شالتثر التثر طظ العصعع شغ تئائطعا، اصطسعا 
المحارغع  وطظ  طظعا  براءتضط  وأسطظعا  بعا،  خطاضط 
الشربغئ، واتاضمعا إلى اإلجقم، وأسغثوا الصدغئ إلى 
جغعحعا  واجاظخروا  اإلجقطغئ،  افطئ  إلى  أخطعا 
الصادة  شسض  ضما  شطسطغظ  وتترغر  الثقشئ،  إلصاطئ 

المثطخعن طظ صئض.
وإظظا سطى غصغظ أظه لع ضان لطمسطمغظ صغادة طثطخئ 
وقؤعا هللا ولرجعله ولطمآطظغظ، طا ضان فطرغضا أن تاةرأ 
سطى اقساراف بالصثس ساخمئ لضغان غععد، وبسغادته 
سطى الةعقن ضاربئ بما غثسعظه طظ "الحرسغئ الثولغئ" 
سرض التائط، وعغ تاعغأ عثه افغام إلسقن خفصاعا 
شغ  تةث  لط  أطرغضا  لضظ  الصدغئ،  لاخفغئ  المجسعطئ 
تضام المسطمغظ رجقً ترًا تتسإ له تساباً، شةمغسعط 
شغ السمالئ والثغاظئ جعاء، ق شرق شغ ذلك بغظ طساثل 
أو  لفطسطغظ  الثسط  صثم  طظ  بغظ  شرق  وق  وطماظع، 
اطاظع سظ تصثغمه، وق شرق بغظ طظ حةإ واجاظضر أو 
خمئ، ق شرق بغظ طظ ذئع طظ شعق الطاولئ وبغظ طظ 
ذئع طظ تتاعا، شأطرغضا طاضغئ شغ تطئغص طحروسعا 
لاخفغئ الصدغئ، وتبئغئ ضغان غععد، وتضام المسطمغظ 

أدوات لعا شغ تظفغث ذلك المحروع المحآوم.
أغعا المسطمعن: إظظا الغعم أطام خغارغظ: إطا أن ظفرط 
بفطسطغظ والسغاذ باهللا، طصابض شاات ظاطصاه، ظتسظ به 
ظروف طسغحاظا، وظئصى سطى صغث التغاة أذقء طسطعبغ 
اإلرادة، أو أن ظبئئ، وظخئر وظخابر وظرابط، خحغئ هللا، 
والاجاطاً بأطره، وتمسضاً بمسرى رجعله ، ولظا الةجاء 

افوشى طظ اهللا جئتاظه.
جغعش  شغ  والدئاط  الةظعد  طظ  فبظائظا  وظصعل 
والصادجغئ  بثرًا  خظع  الثي  الةغح  إن  المسطمغظ، 
جغضعن  الصسطظطغظغئ،  وشاح  وتطغظ  والغرطعك 
اطاثاده ذلك الةغح الثي جغترر افصخى بإذن اهللا، 
السسضرغئ،  وصثراتعا  جغعحظا  جععزغئ  ظثرك  وإظظا 
سظ  تظفخض  ق  الاغ  الصاالغئ  سصغثتعا  طظ  وطاغصظعن 
سصغثتعا اإلجقطغئ، شطظ ظفصث افطض بعا، وباجاةاباعا 
هللا ظخرة لثغظه وسئاده، وتترغر افرض المئارضئ، أولى 
الصئطاغظ وبالث الترطغظ الحرغفغظ، وغصعلعن طاى عع 
ُ َمن يَنرُصُهُ إِنَّ  نَّ ابَّ َنرُصَ َ صض سسى أن غضعن صرغئا، ﴿َو

 ﴾لََقوِيٌّ َعِزيٌز َ ابَّ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   افرض المئارضئ شطسطغظ
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تحعث الساتئ الحاطغئ الغعم تراضاً دبطعطاجغاً طامبًق 
بجغارة وشث روجغ رشغع المساعى لطرغاض بتسإ بغان 
طظ الثارجغئ الروجغئ، "وشغ بغان لعا، صالئ الثارجغئ 
الرئغج  طئسعث  "غدط  الروجغ  العشث  إن  الروجغئ 
ألضسظثر  السعرغئ  الاسعغئ  إلى  الثاص  الروجغ 
قشرغظاغغش، وظائإ وزغر الثارجغئ جغرغغ شغرحغظغظ، 

وضثلك طمبطغظ سظ وزارة الثشاع".
 الاصى العشث بابظ جطمان وبتث طسه خقل الطصاء المطش 
السعري وضرورة اساماد طصررات طآتمر جظغش إلظعائه 
جغاجغئ  تسعغئ  ضمان  إلى  الطصاء  "وتطرق  جغاجغاً، 
افطظ  طةطج  صرار  أجاس  سطى  جعرغا  شغ  طساثاطئ 
لةععد  الثسط  طظ  غطجم  طا  وتصثغط   ٢٢٥٤ الثولغ 

إسادة إسمار الئقد". (سربغ ٢١).
تراشص ذلك طع زغارة وزغر خارجغئ إغران جعاد ظرغش 
ضقً طظ دطحص وأظصرة بسث سثوله سظ اقجاصالئ الاغ 
صثطعا شغ حئاط طظ السام ظفسه تمض بسثعا ططثص 
لصائه طع ظزام أجث لارضغا "وصئغض لصائه بأردوغان شغ 
الصخر الرئاجغ بأظصرة، صال ظرغش إظه جغسرض سطغه 
(طعصع  افجــث".  طع  سصثه  ططعل  اجاماع  سظ  تصرغرا 

الةجغرة).
غداف لضض ذلك تخرغتات تخثر طظ عظا وعظاك طظ 
تعل  والثثاع  والضثب  المضر  بسمئ  اتسمئ  أصطاب 
البعرة وطا صثطاه، وأن طساظاة أعض الحام تان وصئ 
الغعم  غسغحعا  أزطئ  ظض  شغ  غأتغ  ذلك  ضض  وصفعا، 
ظزام أجث، سطى طساعى العصعد وغقء افجسار وتالئ 
طظ الضساد تسغحه طثظه الضئرى وشغ تخاسث طسامر 
لطثوقر؛ غأتغ بسث ضض تخرغح طظ الاخرغتات وبسث 

سثة تثاوقت سظ تفسغض صاظعن صغخر (جغجر).
ضض ذلك غبئئ تصغصئ عثا الظزام وأظه خعري طاعالك 
ق غصعى سطى أن غعاجه ظسمئ ععاء وأظه آغض لطسصعط 
بأي لتزئ، وق غتااج إق إلى ضربئ طرضجة طظ طثطص 

طساسغظ باهللا طاعضض سطغه لغضعن أبرا بسث سغظ.
لطثورغات  تسغغر  اجامرار  ذضر  طا  ضض  طع  غاجاطظ 
والئطثات  لطصرى  صخش  طظ  غراشصعا  وطا  الارضغئ، 
وارتضاب المةازر بتص اآلطظغظ ضطما جارت شغ ذرغص 
أو سئرت طضاظاً. سئر سظ ذلك أعض تطك المظاذص سئر 
غسظغ  طرورعا  "أن  تعضمغئ  بطضظئ  الاعاخض  وجائض 
بغظ  طحارضئ  لثورغات  تروغب  وشغ  وطةجرة"،  صخفاً 

الداطظغظ الثئغبغظ الروجغ والارضغ.
تأتغ ضض تطك المحاعث وافتثاث لاععط أعض الحام 
ولاطئج سطغعط أطرعط بأن خقخعط صث اصارب وأن 
طساظاتعط حارشئ سطى اقظاعاء، وأن الثول تسغر بثطا 
غسسعن  وبظعده،  وطصرراته  جظغش  تطئغص  ظتع  بابائ 
وسثم  وبئاتعط  تماجضعط  غزعروا  فن  جاعثغظ 
وقدته  وصئ  تاظئ  الثي  طسردبعط  وأن  تثئطعط 

جغزعر سما صرغإ!
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الةعاب: ١- غا أخغ لع ضظئ طظ الماابسغظ لما ظخثره 
قتدتئ الخعرة لثغك ولما ضان عظاك تحعغح، شصث 
جئص أن أخثرظا إخثارًا شغ ٢٠١٩/٣/٤ أي صئض إصالئ الئحغر 

بأضبر طظ حعر وضاظئ خاتمئ إخثارظا طا غطغ:
بالاثبر  جثغرغظ  أطرغظ  عظاك  شإن  الثاام  [وشغ 

وإظسام الظزر:
سمقئعا  سطى  أطرغضا  تفرضه  طا  أول  شإن  افول  أطا 
عع بثل العجع شغ خثطئ طخالتعا، وصث بثل الئحغر 
الةظعب  شفخض  صسمه  خان  إظه  تاى  ذلك  شغ  العجع 
سظ السعدان... وتاى الغعم شإن أطرغضا طا زالئ تثسط 
الئحغر شاتخاقتعا به وبظزاطه ضما بغَّظا تثل سطى ذلك... 
سطى  الئحغر  غصثر  ولط  اقتاةاجات  اجامرت  إذا  لضظ 
ضئطعا شغ وصئ صرغإ شإظه غسصط طظ سغظ أطرغضا 
وطظ بط غخئح ساججًا سظ خثطئ أطرغضا شغ طخالتعا، 
وسظثعا غرجح أن تسسى أطرغضا لاشغغره، ولسض ترتغإ 
طعجئ  لغرضئعا  التضعطئ  طظ  رجالعا  بسخ  اظستاب 
المسارضئ وبثاخئ تجب المغرغظغ المعالغ لعا... لسض 
ضض ذلك غضعن جائرًا شغ عثا اقتةاه، أي تعغؤئ الئثغض، 
فن أي تشغغر لطئحغر غاططإ وجعد الئثغض المصئعل لثى 
الظاس، وأطرغضا تساسمض عثا افجطعب طع سمقئعا، شصث 
اجاسمطاه طع طئارك شطما لط غساطع ضئط اقتاةاجات 
وطةطسه  الطظطاوي  وضطش  شاجاصال  بالرتغض  أطرته 
السسضري طضاظه... شعع أجطعب طسااد سظث أطرغضا، شصط 
إظعا تتااج الئثغض صئض أن تأطر سمغطعا بالرتغض، شعغ 
تثحى إن ضان الاشغغر صئض إظداج الئثغض أن غخض إلى 
شغ  حعضئ  غضعظعن  طثطخعن  خادصعن  رجال  التضط 
تطصعا بض خظةرًا شغ خثرعا، وإبصاء سمغطعا بحار تاى 

اآلن عع طظ عثا الئاب...
وأطا افطر الباظغ شإن الثي ُغثحى طظه عع أن تدغع 
شغ  الثسائر  وتطك  والةرتى  الصاطى  طظ  الثطاء  تطك 
شغ  اقتاةاجات  وتفدغ  الساطئ،  والمراشص  الحعارع 
الثجاعر  وغئصى  بسمغض  سمغض  تئثغض  إلى  الظعاغئ 
العضسغ صائماً شغ الئقد غجعص افظفج وغرعص السئاد... 
وعثا طا ظتثر طظه وذلك فن اقتاةاجات تاى الغعم ق 
تائظى ططالإ اإلجقم وق تطالإ بعضع أتضام الحرع 
تسمض  خادصئ  خالتئ  صغادة  باتئاع  الاطئغص  طعضع 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة... 
تضعن  بض  عغ  عغ  السغاجغئ  افزطئ  تئصى  بط  وطظ 
أجعأ، وتضعن افزطئ اقصاخادغئ عغ عغ بض صث تضعن 
ُهَداَي  َبَع  ايَّ ﴿َفَمِن  المئغظ  التص  عع  اهللا  وصعل  أجعأ، 
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٢- وطا جرى وغةري عع غضاد غظطص بما جاء شغ إخثارظا 
شالئحغر لط غساطع إظعاء اقتاةاجات شألصئ به جاظئا 
وضان ساصئئ أطره ُخسرًا وذقً وطعاظئ! وخطفه سعض بظ 
سعف غعم الثمغج بط شغ غعم الةمسئ أُلصغ به جاظئًا 
شغ  صئعله  سثم  سظ  شدقً  وخض!  ضتطصئ  جاء  وضأظه 
الحارع، بط جغء بسئث الفااح الئرعان، (وصث سغظه الئحغر 
شغ حئاط/شئراغر ٢٠١٨ رئغساً فرضان الصعات الئرغئ، وشغ 
٢٦ حئاط/شئراغر ٢٠١٩ صرر الئحغر ترشغع الفرغص الرضظ 
سئث الفااح إلى رتئئ شرغص أول ضما جرى تسغغظه طفاحًا 
ساطا لطصعات المسطتئ غعطعا... طعصع السعدان الغعم شغ 
لطةغح خقل  ٢٠١٩/٤/١٣)، أي سغظه الئحغر طفاحا ساطاً 
اقتاةاجات! وعع طظ شاوض المساخمغظ خئاح الةمسئ 
طساء  السسضري  لطمةطج  رئغساً  وأخئح   ،٢٠١٩/٤/١٢
الةمسئ وشص إسقن بظ سعف الثي تظتى بمعجئه سظ 
رئاجئ المةطج السسضري بسث تسطمه لغعم واتث! وصث 
صام الئرعان بئسخ الثطعات لطاثفغش طظ الاعتر، شصث 
(ترص رئغج المةطج السسضري اقظاصالغ السعداظغ، 
سئث الفااح الئرعان، سطى الاعدد لطمازاعرغظ، وأسطظ 
شغ أول بغان له، تحضغض طةطج سسضري لامبغض جغادة 
الثولئ، وتضعطئ طثظغئ «طافص سطغعا» إلدارة الئقد خقل 
جراح  وإذقق  الاةعال،  تزر  وإلشاء  المصئطئ،  المرتطئ 
بط   ،(٢٠١٩/٤/١٤ الئغان   - الثرذعم  سطغعط...  المتضعم 
سغَّظ صائث صعات الثسط السرغع طتمث تمثان دصطع ظائئًا 
له، والشرغإ أن دصطع عثا ضان صث خرح غعم الثمغج 
٢٠١٩/٤/١١ بأظه لظ غحارك شغ المةطج السسضري، وشغ 
الغعم الاالغ ضان ظائئاً لرئغج المةطج السسضري! وعثا 
طا خّرح به: "أود أن أسطظ لساطئ الحسإ السعداظغ بأظغ 
ضصائث لصعات الثسط السرغع صث اساثرت سظ المحارضئ 
شغ المةطج السسضري طظث غعم ١١ أبرغض ٢٠١٩ وجعف 
الئقد  لعتثة  وظسمض  المسطتئ  الصعات  طظ  ججء  ظزض 
واتارام تصعق اإلظسان وتماغئ الحسإ السعداظغ"... آر 
تغ ٢٠١٩/٤/١٢)، ولضظه شغ الغعم الاالغ أخئح ظائإ رئغج 

الاةاذب شغ أسطى العرم سطى وجه التصغصئ، وعض عع 
خراع تصغصغ أو طظاورة أخرى جاةر الحسإ طةثدًا إلى 
تخادم تسافغث طظه الجطُر المرتئطئ بالمساسمر افوروبغ 
وُغفدغ إلى تبئغئ ظزام سمغٍض جثغث، وغفعِّت طرًة أخرى 

شرخَئ الاشغغر التصغصغ سطى الحسإ المضطعم.
 وإزاء عثا العضع الماأزم شإظظا ُظةمض طا غتثث طظ تراك 

شغ الئطث طظ تغث طسئئاته وتفاسقته شغما غطغ:
١- دور شطعل "الثولئ السمغصئ" شغ التراك.

إن خخعَم الجطرة الاابسِئ لقظةطغج المعغمظئ سطى التضط 
أذظاب  طظ  السمغصئ  الثولئ  شطعل  أي  اآلن،  الةجائر  شغ 
شرظسا الماشطشطغظ شغ ضاشئ افوجاط، الةغح واإلدارة 
واإلسقم سطى وجه الثخعص، ق حك أن لعط أغادي 
ذعغطئ شغما غتثث اآلن شغ الةجائر، بض ضاظعا طاأعئغظ 
سئر  الحارع  لاترغك  جظعاٍت  طظث  أدواتعط  بمثاطش 
رجاقتعط المحاشطغظ شغ المغثان باثبغر طظ سظاخر 
الثي  السابص  (المثابرات)  واقجاسقم  افطظ  جعاز 
ضان سطى رأجه طتمث طثغظ المسروف بالةظرال تعشغص 
طظ  وبثسط  الاعاخض  طظخات  سئر  الحئاب  باجاثثام 
غقة السطماظغغظ طظ بسخ افتجاب المتسعبئ سطغعط 
جغاجغاً (أغثغعلعجغاً وطخطتغاً) ضتجب الاةمع طظ أجض 
الصعطغ-افطازغشغ  الاعجه  ذي  والثغمصراذغئ  البصاشئ 
السطماظغ المافرظج، بض تاى طظ تجب ذقئع الترغات 
الثي غرأجه سطغ بظ شطغج، الثي ضان صث خسر الرعان 
طظ  ودسط  بإغساز  ٢٠٠٤م  اظاثابات  شغ  بعتفطغصئ  ضث 
صائث افرضان السابص المصئعر طتمث السماري وخالث ظجار 

وغغرعما طظ الةظراقت المسروشغظ بعقئعط لفرظسا.
إق أظه ق غثفى أن طظ بغظ أعط افجئاب والزروف الاغ 
المئسث  الرئغج  أن  الةجائر  شغ  غبعرون  الظاس  جسطئ 
به  والمتغطغظ  الفاجثة  طظزعطاه  وأصطاَب  بعتفطغصئ 
افسمال  أرباب  طظ  وحرضائعط  المظافسغظ  جمغع  طظ 
السغاجغغظ  خخعطعط  طظ  وتاى  لعط،  المعالغظ 
الماضغ  الصرن  تسسغظات  جظراقت  طظ  والسسضرغغظ 

تامئ: آخر المساةثات سطى الساتاغظ الطغئغئ والسعداظغئ
الةمعد  طظ  تالئ  ظض  شغ  شإظه  وعضثا  واقصاخادغئ. 
الظاتب سظ اجاسخاء غرب لغئغا بسئإ الثعف طظ الةجائر 
أطرغضا  شإن  السراج،  لتضعطئ  الضئغر  افوروبغ  والثسط 
تثشع تفار لاتصغص أعثاف أخرى لعا، تجغث بعا طظ إرعاق 
الثول افوروبغئ شغ طسألئ العةرة، وتعاجط طظ زاوغئ 
طظ  بثءًا  المةاورة  الثول  شغ  الفرظسغ  الظفعذ  أخرى 

تحاد...] اظاعى اقصائاس
وغئثو أن تفار اجاشض أتثاث الةجائر واظحشال الةغح 
وبثأ  الطغئغ،  الشرب  سطى  بعةعطه  شصام  بعا  الةجائري 
باجاصالئ  افزطئ  صمئ  بسث  أي   ٢٠١٩/٤/٤ شغ  العةعم 
ظه طظ الاصثم ظتع ذرابطج  بعتفطغصئ بغعطغظ! وعثا طضَّ

بحضض قشئ لطظزر...
٢- أطا طا عغ ظاغةئ عثا العةعم شطغج طظ الماعصع أن 
غتسط تفار عثا افطر باقجاغقء سطى ذرابطج لسئئغظ:

أوروبا  عما  تفار  وجه  شغ  غصش  ضان  الثي  أن  افول 
بزروشعا  تالغاً  طحشعلئ  شعغ  الةجائر  أطا  والةجائر... 
المتطغئ، وأطا أوروبا شعغ ق زالئ صادرة سطى الدشعط 
السغاجغئ: (دسئ طسؤعلئ السغاجئ الثارجغئ شغ اقتتاد 
افوروبغ شغثغرغضا طعغغرغظغ اإلبظغظ إلى عثظئ إظساظغئ 
شغ  ظغعز  جضاي  طفاوضات...  إلى  والسعدة  لغئغا  شغ 
إلى  طحروساً  صثطئ  برغطاظغا  شإن  وضثلك   ،(٢٠١٩/٤/٨

طةطج افطظ بعصش الصاال:
(سرضئ برغطاظغا سطى طةطج افطظ الثولغ طحروع صرار 
غثسع إلى وصش شعري إلذقق الظار شغ لغئغا بسثطا أذطصئ 
الصعات المعالغئ لطمحغر خطغفئ تفار، الرجض الصعي شغ 
الحرق الطغئغ، عةعطا لطسغطرة سطى ذرابطج، وشص ظص 
المحروع الثي تخطئ وضالئ شراظج برس البقباء سطى 
ظسثئ طظه. وجاء شغ طحروع الصرار أن عةعم "الةغح 
العذظغ الطغئغ" بصغادة تفار "غعثد اقجاصرار شغ لغئغا 
الماتثة  افطط  ترساه  الثي  السغاجغ  التعار  وآشاق 
والتض السغاجغ الحاطض لفزطئ".... وضالئ شراظج برس 
السالمغئ شغ ٢٠١٩/٤/١٦)... شأوروبا جاساسمض طا وجسعا 
والاثخض  بض  تفار،  تصثم  لعصش  جغاجغئ  ضشعط  طظ 
السسضري إذا لجم... (أضث الماتثث الرجمغ باجط الةغح 
العذظغ الطغئغ الطعاء أتمث المسماري أن ذغارغظ أجاظإ 
شغ  العشاق  لتضعطئ  الاابسئ  الصعات  ذائرات  غصعدون 
غاراتعا سطى المعاصع الطغئغئ... السربغئ ظئ ٢٠١٩/٤/١٣)، 
شغثغرغضا  افوروبغئ  الثارجغئ  وزغرة  ("تدئ  وضثلك 
سطى  افوروبغ  اقتتاد  دول  البقباء  الغعم  طعغغرغظغ 
إسادة إرجال جفظ تربغئ إلى الئتر الماعجط لطسماح 
لسمطغئ "خعشغا" بمضاشتئ تعرغإ افجطتئ والظفط شغ 
لغئغا..." بط أضاشئ "وصالئ طعغغرغظغ إن "العةعم الثي 
حظه (المحغر خطغفئ) تفار سطى ذرابطج صث غاتعل إلى 
ظجاع دائط طع أجطتئ غظئشغ سثم اجاثثاطعا شغ لغئغا"... 
طعصع المثغظئ شغ ٢٠١٩/٤/١٧) اظاعى، شمع أظعا ذالئئ 
افجطتئ  تعرغإ  طظع  أجض  طظ  التربغئ  السفظ  بإسادة 
والظفط، إق أظعا سادت وأدخطئ طعضعع تفـار وعةعطه 
سطى ذرابطج شغ المعضعع! شق ُغسائسث أن ُتساسمض 
ططاعغئ  بطرق  تفار  عةعم  ضث  التربغئ  السفظ  عثه 

بتةئ تعرغإ افجطتئ والظفط.
سظ  وخاخئ  تفار،  تثسط  الاغ  أطرغضا  أن  والباظغ 
بطغئغا،  أوروبا  اعامام  تثرك  السغسغ،  طخر  ذرغص 
بثروج  السماح  سثم  شغ  العجع  جائثل  أوروبا  وأن 
ضما  بط  وطظ  تفار  بدربات  عضثا  غثعا  طظ  لغئغا 
صغض تضافغ طظ الشظغمئ باإلغاب! إن أطرغضا تثرك أن 
وذلك  بالضاطض  غثعا  طظ  لغئغا  خروج  جاصاوم  أوروبا 
تض  إلى  أطرغضا  دسئ  ولعثا  المثاطفئ،  بأجالغئعا 
بغاظًا  لغئغا،  شغ  افطرغضغئ  السفارة  (أخثرت  تفاوضغ 
الغعم اإلبظغظ تآضث شغه طظ جثغث سطى أظه "ق غعجث 
تض سسضري لطخراع شغ لغئغا" وحثدت سئر تسابعا 
الرجمغ سطى طعصع تعغار، سطى أن "التض السغاجغ عع 
الطرغصئ العتغثة لاعتغث الئقد وتصثغط خطئ لاعشغر 
افطظ واقجاصرار واقزدعار لةمغع الطغئغغظ". جئعتظك 
سربغ شغ ٢٠١٩/٤/٨) اظاعى... ولضظعا جاماذض شغه إلى 
الاغ  المظاذص  رصسئ  باعجغع  تفار  وضع  غاتسظ  أن 
افصعى،  عع  الافاوضغ  طعصفه  شغضعن  سطغعا،  غسغطر 
وطظ بط غضعن ظخغإ أطرغضا طظ التض الافاوضغ عع 
افصعى وافغظى طع ظخغإ أصض ظسئغاً فوروبا وبثاخئ 
برغطاظغا فن طسزط الطئصئ السغاجغئ طظ أتئاسعا... 
السغطرة  سظ  تفار  غاعصش  أن  الماعصع  شمظ  وسطغه 
سطى ذرابطج ضطعا وطظاذص أخرى صرغئئ طظعا بط غئثأ 
الافاوض وغضعن تفار شغ طرضج صعة، عثا طا غزعر 
المثططات  عثه  تفحض  وصث  أطرغضا،  طثططات  طظ 
وأخئح  بسرسئ  طحضطاعا  تض  طظ  الةجائر  تمضظئ  إذا 
الةغح الةجائري ُغعثد وغاعسث تفار بض ُغئاحر الاظفغث، 
وإن ضاظئ طةرغات افطعر شغ الةجائر ق تظطص بسرسئ 

التض... وعثا غةسض التطعل تأخث وصااً...
٣- وعضثا ُغصاض المسطمعن طظ الطرشغظ طظ تضعطئ 
السراج وجغح تفار، لغج إلسجاز دغظ اهللا وق لظعدئ 
سئاد اهللا، بض لادتك أطرغضا وأوروبا بمضء حثصغعما 
غآدوا  أن  وبسث  غغرعط،  لمخطتئ  غاصاتطعن  صعم  سطى 
عضثا  سطغعط...  طأجعف  غغر  خثطاتعط  ُتظعى  دورعط 
غخظع الضفار المساسمرون بسمقئعط، شق غاسزعن وق 
غرسعون وق ُغئخرون طآجغعط شغ دظغاعط وق طظازلعط 
الستغصئ شغ أخراعط. وخثق اهللا الصعي السجغج: ﴿َوَمْن 

َضلُّ َسبِيالً﴾.
َ
ْقىَم وَأ

َ
ْقىَم َفُهَو يِف اْآلِخَرةِ أ

َ
اَكَن يِف َهِذهِ أ

السعدان؟  شغ  غةري  الثي  عثا  طا  الباظغ:  السآال 
طضان  شغ  سطغه  وُغاتفر  ُغصال  أو  الئحغر  غساصغض 
أطغظ... وغثطفه سعض وبسث غعم غساصغض... شغثطفه 
الئرعان... وغخرح صائث صعات الاثخض السرغع أظه ق 
غثخض المةطج السسضري، وشغ الغعم الاالغ غضعن 
ظائإ رئغج المةطج السسضري! وتطالإ المسارضئ 
بتضط طثظغ ضاطض الخقتغئ شغرد المةطج السسضري 
بأظه جغحضض تضعطئ طثظغئ ولضظ طع بصاء السغادة 
لطمةطج السسضري... وعضثا غطش افذراف صثر طظ 

الاحعغح! شما تصغصئ طا غةري؟ ولك ججغض الحضر.

المةطج السسضري! (سغظ المةطج السسضري اقظاصالغ 
السرغع  الثسط  صعات  صائث  السئئ  طساء  السعدان  شغ 
لرئغج المةطج اقظاصالغ...  طتمث تمثان دصطع ظائئاً 
الرجض  عثا  بأن  سطماً   ،(٢٠١٩/٤/١٤ شغ  افتث  المرخث 
ضان طظ أرضان ظزام الئحغر، وغئثو أظه ق زال رضظاً شغ 
الظزام الةثغث، شطط غمِخ سطى تسغغظه غعم واتث تاى 
الاصى بالصائط بأسمال السفارة افطرغضغئ بالعد والارتاب: 
(الاصى ظائإ رئغج المةطج السسضري اقظاصالغ الفرغص 
أول طتمث تمثان دصطع، الغعم افتث، بالصخر الةمععري 
بالصائط بأسمال السفارة افطرغضغئ بالثرذعم، جاغفظ 
ضعتسغج. ووشصاً لعضالئ السعدان لفظئاء "جعظا" أذطع 
دصطع الثبطعطاجغ افطرغضغ سطى "افوضاع والاطعرات 
المةطج  تحضغض  إلى  أدت  الاغ  وافجئاب  بالئقد، 
السسضري اقظاصالغ، وطا اتثثه طظ خطعات لطمتاشزئ 
رتإ  لطعضالئ،  ووشصاً  السعدان".  واجاصرار  أطظ  سطى 
الصائط بافسمال افطرغضغ بثور المةطج السسضري شغ 
تتصغص اقجاصرار، وحثد سطى ضرورة اجامرار الاساون 
بغظ الةاظئغظ، بما غسجز السقصات السعداظغئ افطرغضغئ... 

طعصع ٢٤ شغ ٢٠١٩/٤/١٤).
٣- ولطمساعمئ شغ تبئغئ العضع الصائط، شصث ألمتئ 
بعزارة  طسآول  (صال  السصعبات:  رشع  بإطضاظغئ  أطرغضا 
جاثرس  الماتثة  العقغات  إن  افطرغضغئ  الثارجغئ 
جئق جثغثة لرشع اجط السعدان طظ صائماعا لطثول 
تضعطاه  شغ  جععرغا  تشغرا  رأت  إذا  لقرعاب  الراسغئ 
سظ  ظصق  الئغان  طعصع  اإلرعاب...  دسط  بسثم  والاجاطا 

روغارز شغ ٢٠١٩/٤/١٧).
وبسث ذلك تصاذر سمقء أطرغضا لثسط العضع الةثغث:

شغ  السسضري  المةطج  برئغج  غاخض  (السغسغ   -
المةطج  لرئغج  المخري  الرئغج  أضث  السعدان: 
سئث  رضظ  أول  شرغص  السعدان  شغ  اقظاصالغ  السسضري 
واجاصرار  فطظ  الضاطض  طخر  دسط  الئرعان  الفااح 
السعدان... أخئار السالط السربغ شغ ٢٠١٩/٤/١٦) اظاعى

- (أ ش أ الغعم السابع شغ ٢٠١٩/٤/١٧ وشث طخري رشغع 
المساعى غجور الثرذعم لطاأضغث سطى دسط خغارات الحسإ 
السعداظغ: ُغةري وشث طخري رشغع المساعى زغارة إلى 
دولئ السعدان لطاأضغث سطى دسط طخر الضاطض... الغعم 

السابع شغ ٢٠١٩/٤/١٧) اظاعى
وزراء  طةطج  أضث  سربغئ:  ظغعز  جضاي   - ظئغ  (أبع   -
السعداظغ  الحسإ  ارتآه  لما  تأغغثه  البقباء  السسعدي 
تغال طساصئطه وطا اتثثه المةطج السسضري اقظاصالغ 
السسعدغئ  افظئاء  وضالئ  أوردت  طا  وشص  السعدان  شغ 

"واس"... طعصع العذظ شغ ٢٠١٩/٤/١٦) اظاعى
٤- لصث أخئتئ جغاجئ أطرغضا طضحعشئ لضض ذي سغظغظ، 
شعغ تسامث سطى رجالعا شغ الةغح وتططإ طظعط خثطئ 
طخالتعا والعغمظئ سطى العضع، شإن لط غساطغسعا ألصئ 
بعط جاظئاً وجاءت برجض آخر طظ أتئاسعا شغ الةغح، وسطى 
ضبرة المثطخغظ شغ جغعش المسطمغظ إق أن أطرغضا تةث 
شغ عثه الةغعش طظ ُتشرغه بُمَاع الثظغا شغثعن أطاه، 
إلى طا تثث فحغاسه طظ صئض بسث أن  وق ُغسطغ باقً 
غساظفثوا دورعط! وجغاجاعا تصئض أن ُغسغَّظ شغ خثطاعا 
شغ  سمقءعا  وتسغث  تجغطه  ذلك  بسث  بط  طثظغ  تضط 

الةغح... خظسئ ذلك طع طئارك شطما تثبئ اقتاةاجات 
ولط غساطع العصعف أطاطعا ألصئ به جاظئاً بط جاء طةطج 
ذظطاوي السسضري شتضعطئ طثظغئ بعغمظئ الةغح بط 
بسث ذلك ساد السغسغ طظ رجال أطرغضا شغ الةغح، أي 
ساد الةغح طظ جثغث إلى التضط... وخظسئ ذلك طع 
الظمغري شطما تثبئ اقتاةاجات ولط غساطع العصعف 
شالمعثي  الثعإ  جعار  جاء  بط  جاظئاً  به  ألصئ  أطاطعا 
ضتضط طثظغ بعغمظئ الةغح بط بسث ذلك ساد الئحغر 
طظ رجال أطرغضا شغ الةغح، أي ساد الةغح طظ جثغث... 
واآلن لط غساطع الئحغر العصعف أطام اقتاةاجات شألصئ 
به جاظئاً بط عا عع الئرعان وطةطسه السسضري وظائئه 
دصطع، وخّرح برعان بأظه جغحضض تضعطئ طثظغئ ولضظ 
السغادة لطةغح ، وطظ بط ُغحرك المثظغغظ لفارة بط 
غسعد العضع جغرته افولى! وتضاد عثه السغاجئ تضعن 
وخاخئ  أوروبا  أن  غغر  سمقئعط...  طع  غربغاً  تصطغثا 
برغطاظغا تتاول إغةاد طثارج صاظعظغئ لثلك شغ تغظ إن 

أطرغضا ق تعمعا المثارج الصاظعظغئ!
٥- وسطى الرغط طظ أن المسارضئ اخاطط شغعا التابض 
شغ  خاخئ  لطظزر  قشئ  شغعا  برغطاظغا  وتأبغر  بالظابض 
تةمع المعظغغظ وتجب الخادق المعثي إق أن تأبغرعط 
غئصى طتثودًا تاى لع دخطعا شغ التضعطئ المثظغئ طا 
الةغح...  شغ  أطرغضا  لرجال  الفسطغئ  السغادة  داطئ 
وعثه ضما صطظا آظفاً تضاد تضعن جغاجئ أطرغضا المائسئ 
قظاثابات  وزظاً  تصغط  ق  شعغ  المسطمغظ،  بقد  شغ 
جطغمئ فن الظاائب تضعن شغ غغر خالتعا وإظما تسامث 
سطى أسثاد طظ أتئاسعا شغ جغعش المسطمغظ صئطعا أن 
غثعظعا دغظعط وأطاعط وشغ الظعاغئ سظثطا غساظفثون 
بط  وطظ  الطرغص  صارسئ  شغ  بعط  ُغطصى  أدوارعط 

غثسرون دظغاعط بسث أن غضعظعا خسروا دغظعط.
٦- لضظ المآلط عع أن عثه الةغعش شغعا الضبغر طظ 
المتئغظ لثغظعط وأطاعط شضغش غارضعن أتئاع أطرغضا شغ 
عثه الةغعش وعط افدظى وافصض باإلضاشئ لطمشرر بعط، 
ضغش غارضعظعط غسغبعن شغ افرض الفساد، شغسغرون 
طع أطرغضا، وعع جغر لغج جعقً، بض ُغدّتعن وُغصاطعن 
وُغةرتعن شغ جئغض زسغمئ الحر أطرغضا ودول الشرب 
لفازوا  ودغظه  اهللا  ظخروا  لع  أظعط  طع  ضغش؟!  افخرى؟ 
اهللا  ذضروا  الثغظ  ضافظخار  وضاظعا  واآلخرة  الثظغا  شغ 
جغثعط  طات  ولما  وظخرعط،  اهللا  شثضرعط  وظخروه 
جسث بظ طساذ تدر جظازته جئسعن ألش ططك، واعاج 
السرش لمعته، وضض ذلك فظعط ظخروا دغظ اهللا، شطمبض 
عثا أغعا الةظث الخادصعن اسمطعا شغضرطضط اهللا بالسج شغ 
الثظغا وبالفعز شغ اآلخرة وذلك الفعز السزغط... أطا أولؤك 
الثغظ غثعظعن أطاعط وغظخرون رؤوس الضفر أطرغضا 
وبرغطاظغا وأتئاسعط شعط خاجرون آخرتعط بض ودظغاعط 
ضثلك شئسث أن غآدوا دورعط جغطصى بعط شغ صارسئ 
الطرغص ق غظالعن خغرا ضما ُشسض بأحغاسعط طظ صئض، 
وغظثطعن وقت تغظ طظثم، شعض غاثارضعن أطرعط إن 
ْو 

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمْن اَكَن  َ ضاظعا غسصطعن؟ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ﴾ْمَع وَُهَو َشِهيٌد لىَْق السَّ
َ
أ
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وحرضائعط طظ رجال المال وافسمال، ولشعا جمغساً سطى 
طثى سصعد شغ ظعإ المال السام والسطع سطى بروات 
وتتعغطه  المثاطفئ  المطاعغئ  والطرق  بافجالغإ  الئقد 
إلى خارج الئقد. إق أن الفساد لط غصاخر ضما ُغاععط 
سطى ظاتغئ المال واقصاخاد شصط، بض تسثاه إلى ضاشئ 
ضالاسطغط  افخسثة،  ضاشئ  سطى  التغاة  وظعاتغ  أوجه 

واإلدارة والختئ وغغرعا.
إق  وسمقئه  الشرب  عغمظئ  طظ  لطمسطمغظ  تترر  ق   -٢

باإلجقم!!
الساتات  شغ  المتاةغظ  وأسثاد  التراك  تةط  إن 
تةاوزت  الحسارات  شغ  ترشع  باتئ  الاغ  والمطالإ 
تعصسات افذراف الفاسطئ الماخارسئ! ولضظ القشئ شغ 
ضض طا جرى وغةري إلى عثه الطتزئ عع أن الساتئ 
بسخ  باجابظاء  اإلجقطغئ  الحسارات  طظ  تماطاً  خالغئ 
غغر!  ق  الساخمئ  طظ  واتثة  طظطصئ  شغ  الةغعب 
والتصغصئ عغ أظه أرغث لطمسغرات أن تضعن ضثلك طظ 
ذرف الةعات الاغ تترضعا شغ الثفاء! إن طططإ ذعاب 
إجصاط  أو  الظزام  رتغض  أو  ضأحثاص،  الفساد  رطعز 
الظزام وشص حسار "الترغئ أوقً" أو "الثغمصراذغئ أوقً"، 
أو إظحاء "الةمععرغئ الباظغئ" ضما عع سظث السطماظغغظ 
المرتئطغظ بفرظسا، وتاى طططإ "الثولئ المثظغئ" ضما 
عع سظثعط وسظث بسخ "اإلجقطغغظ" المدئعسغظ، لظ 
لط  إذا  تصغصًئ  المسطمعن  غرغثه  طا  إلى  أبثًا  غفدغ 
جغاجغ  وطحروٌع  واضتئ  رؤغئ  غسئْصه  بض  غختئُه 
طظئبص سظ طئثأ افطئ غاةسث طظ خقله طا غةإ حرسًا 
أن غضعن: خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة غاتصص بعا 
تمُض رجالئ اإلجقم إلى الئحرغئ جمساء، وغاتصص شغعا 
أضئر.  اهللا  طظ  ورضعان  الرساغئ  وتسُظ  والسجة  السثُل 
غخغئعا  أن  طظ  باهللا  وظسعذ  أطاظا  سطى  لظحفص  وإظا 
لطمرة افلش خغئُئ أطٍض جثغثٍة جراء إبساد اإلجقم سظ 
المسارك السغاجغ، إذ عع طظئع سج المسطمغظ وطخثر 

 صعتعط شغ وجه أسثاء افطئ طظ ضض خظش

تامئ ضطمئ السثد: الشدإ الحسئغ الماخاسُث شغ الةجائر...
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"خخص  ٢٠١٩/٠٤/١٨م)  ١٤٤٠عـ،  حسئان   ١٢ الثمغج،  اإلخئاري،  (الظةاح  طعصع  سطى  الاالغ  الثئر  ورد 
الساعض المشربغ، رئغج لةظئ الصثس، المطك طتمث السادس، طظتئ طالغئ، ضمساعمئ طظ الممطضئ المشربغئ 
الحآون  وزارة  وأوضتئ  طتغطه.  وشغ  المئارك  افصخى  المسةث  داخض  الفداءات  بسخ  وتعغؤئ  ترطغط  شغ 
الثارجغئ والاساون الثولغ المشربغئ، شغ بغان ختفغ، أن عثه المضرطئ المطضغئ تظثرج شغ إذار الةععد الثؤوبئ 
والماعاخطئ الاغ طا شاأ ططك المشرب غئثلعا سطى ضاشئ افخسثة لفائثة طثغظئ الصثس الحرغش، ودسما لخمعد 
المصثجغغظ، ودشاسا سظ العضع الاارغثغ لعثه المثغظئ وتأضغثا سطى ععغاعا التدارغئ ورطجغاعا الثغظغئ ضفداء 
طفاعح لطاساغح والاساطح بغظ طثاطش افدغان السماوغئ. وأضاف أظه جغاط، شغ عثا اإلذار، إرجال طسمارغغظ 
وخظاع تصطغثغغظ طشاربئ لخغاظئ افخالئ المسمارغئ السرغصئ لطمسةث افصخى، وأن غاط عثا افطر باظسغص طع 

دائرة افوصاف اإلجقطغئ العاحمغئ افردظغئ".
: إن عثه افطعال عغ أطعال طسمعطئ، افعثاف طظ ورائعا خئغبئ، شالصثس لغسئ بتاجئ إلى المال   
أو المعظثجغظ بض عغ بتاجئ إلى الصادة المةاعثغظ والمتررغظ، إق أن تضام المسطمغظ بسئإ خغاظاعط 
وسمالاعط وترخعط سطى ضغان غععد، وخعشعط سطى سروحعط المارظتئ الاغ تسخش بعا رغاح الاشغغر؛ 
غسمطعن سطى اجاسطاف حسعبعط وتدطغطعط باقدساء أظعط غثسمعن شطسطغظ والمسةث افصخى طظ خقل 
عثه المظح وغسططعن الدعء سطغعا. وشغ العصئ ذاته غخرشعن افظزار سظ التض التصغصغ الثي غجغض ضغان 
غععد طظ العجعد وغظعغ حروره إلى افبث. إن العاجإ سطى الةغح المشربغ أن غسصط عثا الظزام السمغض 
وأن غأتغظا طتررًا طضئرًا شغصاطع ضغان غععد طظ جثوره، شسظثعا غطاؤط جرح افطئ الظازف وتسعد لطصثس 

ترغاعا وبعةاعا وشرتاعا، وعثا حرف لظ غظاله إق سئاد اهللا الخالتعن.

الثقشئ طحروع واصسغ 
ولغسئ خغاقً غثاسإ افتقم

لصث أصام الرجعل افضرم  لطمسطمغظ دولئ ضربئ 
جثورعا شغ أسماق افرض وضان شرسعا شغ السماء، 
وتتمض  والسثل  بالثغر  السالط  تسعد  بصغئ  دولًئ 
سطى  عثطئ  تاى  لطسالمغظ،  عثاغئ  طحسض  اإلجقم 
غث التاصثغظ والمساسمرغظ، شأخاب المسطمغظ بسث 
ذلك الثل والمعاظئ، وباتعا شغ ذغض الصاشطئ بسث أن 

ضاظعا شغ سطع وصمئ.
والغعم وظتظ ظسغح الثضرى الـ٩٨ لعثم الثقشئ، ظةثد 
السجم وظحث المسغر وظظغر الثرب وظرجط المسار ظتع 
طعضع  اإلجقم  تدع  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ 
الاطئغص والاظفغث شاسغث خغاغئ التغاة، وتسغث تحضغض 
المعصش الثولغ، شمحروع الثقشئ ضان وق زال عع المظصث 
العتغث والثقص افضغث لضض طا تساظغه افطئ الغعم، وعع 

الطرغص ظتع اجاسادة ضراطاعا وطضاظاعا بغظ افطط.
إن الثقشئ عغ الطرغص ظتع اصاقع ظفعذ المساسمرغظ 
برابظ  طظ  السالط  إلظصاذ  السئغض  وعغ  بقدظا  طظ 
وأبعاصعط  المساسمرغظ  ترى  لثلك  الرأجمالغئ، 
غحظعن تمقت تدطغطغئ لغدسعا السراصغض تطع السراصغض 
لطتغطعلئ دون إصاطاعا، وطظ ذلك صعلعط إن الثقشئ 
صابض  غغر  لضظه  جمغض  تطط  وإظعا  خغالغ،  طحروع 

لطاتصص، وإن الثقشئ ق تخطح لعثا الجطان...
ولطرد سطى عثه اقدساءات، ق بث لظا طظ الاأضغث أوقً 
الثقشئ  شإصاطئ  حرسغ،  واجإ  عغ  الثقشئ  إصاطئ  أن 
عغ إصاطئ الثغظ وعع شرض لط غثاطش سطغه طسطمان، 
اهللا  غفرض  شعض  وطضان،  زطان  ضض  شغ  واجإ  وعع 
أم  بالمتال؟!  اهللا  غضطفظا  وعض  الثغال؟!  تتصغص  سطغظا 

غتمطظا طا ق ذاصئ لظا به؟!
بط إن الصعل بأن الثقشئ تطط عع صعل باذض، شطغسئ 
الثقشئ شضرة أشقذعظغئ تمثدئ سظ أوعام بض ضاظئ 
واصساً طتسعجاً طةسثا شغ التغاة، واصسا ساحاه افطئ 
سطى طثى أضبر طظ ألش وبقبمائئ سام، وأي طحروع 

أضبر واصسغئ طظ ذلك؟!
ُ الَِّذيَن آَمُنوا  بط إن سعدة الثقشئ وسث طظ اهللا ﴿وََعَد اّبَ
ْرِض﴾، 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهْم  الَِحاِت  الّصَ وََعِملُوا  ِمنُكْم 

ِة»،  َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت وبحرى طظ ظئغه  «ُث
شمظ أخثق طظ اهللا صغقً؟! وعض طظ غطمع وغسمض لظعال 
وسث اهللا وتتصغص بحرى الرجعل سطى غثغه غسث واعمًا 

أم غاططع لطسج شغ الثظغا والفعز والفقح شغ اآلخرة؟!
وبالرغط طظ ذلك ضطه، شإظظا عظا ظثضر افدلئ والمآحرات 
التسغئ سطى واصسغئ طحروع الثقشئ، وظآضث سطى أن 

افطئ تسغر جغرا ططردا ظتع تتصغصعا:
شضرة  شالثقشئ  واصسغ،  طحروع  الثقشئ  طحروع  إن 
تظطئص تمام اقظطئاق سطى العاصع، طما غظفغ سظعا أغئ 

حئعئ خغالغئ، ولطثقلئ سطى ذلك ظسعق افطعر الاالغئ:
١. الثقشئ ظزام تضط طةرب وصث ظعر لطظاس ظةاح 
عغضطغاه وخقتغاه لقدارة والتضط، وظةاته شغ تطئغص 
وشغ  الثقشئ  زطظ  اإلجقم  اظاحار  شغ  ظاعر  اإلجقم 
دخعل الحسعب واظخعارعا شغ بعتصاه، وق حغء أضبر 

واصسغئ طظ ظزام طةرب.
٢. والثقشئ تصدغ بعتثة افطئ شغ ضغان جغاجغ واتث، 
وبقدعا  واتثًا  دغظا  تساظص  شافطئ  خغاق،  لغج  وعثا 
طارابطئ، وعغ ضاظئ تاى وصئ صرغإ تظازط شغ دولئ 
واتثة، شعتثة افطئ شغ ضغان واتث عع افطر الطئغسغ 

والعاصسغ لتال افطئ وطا جعاه عع الحاذ والمخطظع.
رباظغ  ظزام  وعع  اإلجقم،  ظزام  تطئص  والثقشئ   .٣
وعع  إظسان،  عع  تغث  طظ  اإلظسان  طحاضض  غسالب 
ظزام خالح لضض زطان وطضان، وصث ساش المسطمعن 
والئحرغئ جمساء إبان تضط اإلجقم تالئ طظ اقجاصرار 
والسثل والضراطئ اإلظساظغئ، طما غةسض الثقشئ لغسئ 

واصسغئ شتسإ بض ضرورة بحرغئ ططتئ.

إلصاطاعا  شغسغرون  الثقشئ،  إلصاطئ  الساسعن  أطا   .٤
بطرغص سمطغ شعق ضعظه حرسغا، وغماطضعن طرجعطا 
عظثجغاً ولثغعط رؤغئ طساظغرة لطعاصع الثي غسسعن 
تضمعا،  وظزام  لطثولئ  رؤغئ  شغمطضعن  لاتصغصه، 
شغعا  المطئص  واقجاماسغ  اقصاخادي  والظزام 
والمسامث طظ أتضام اإلجقم وحرغساه، ضما لثغعط 
دجاعر ُطَسثٌّ لطاطئغص، طما غةسض العثف الثي غسسعن 

له شغ غاغئ العاصسغئ.
٥. إن افطئ الغعم طعغأة لطاشغغر، شالعاصع السغأ الثي 
تسغحه شغ ضاشئ جعاظإ التغاة غثشسعا لطاترك، شالسسغ 
إلصاطئ الثقشئ شغ ظض ترضئ الاشغغر الاغ تحعثعا افطئ 
اقجاصرار  تالئ  طظ  أصرب  وتتصصه  ذئغسغ،  جسغ  عع 
والةمعد. شإصاطئ الثقشئ شغ ظض العاصع الثي ظسغح عع 

أطر واصسغ ضثلك.
تتضغط  طططإ  بات  والسظغظ،  التعادث  تساصإ  طع   .٦
اإلجقم بإصاطئ الثولئ اإلجقطغئ طططئا لثى جماعغر 
افطئ، وعثا طآحر واضح سطى أن افطئ ترى واصسغئ عثا 

المحروع وتاجاعا له.
٧. تثعشات الشرب وتتثغرات صادته طظ سعدة الثقشئ، 
عغ طآحر إضاشغ سطى واصسغئ عثا المحروع، ولع ضان 
طحروسا خغالغا لما أسثوا لمتارباه الثطط والسغاجات 

ورخثوا لاتصغصعا المعازظات.
٨. طتاوقت اجاقم التضط الاغ شحطئ عغ طآحر سطى 
إلصاطئ  الساسعن  شحض  ولؤظ  المحروع،  عثا  واصسغئ 
الثقشئ شغ طرات سثغثة لضظ اجامرار تطك المتاوقت 
طآذن بظةاتعا، شإصاطئ الثقشئ غاططإ ظةاتا شغ طتاولئ 

واتثة شصط، وعثا طمضظ بضض المصاغغج السصطغئ.
عثه بسخ المآحرات والثقئض سطى واصسغئ طحروع 
له  تدغء  أن  طظخش  لضض  ضاشغئ  وعغ  الثقشئ، 

التصغصئ وتجغض الشحاوة.
ظعب  عع  اإلجقطغئ  الثسعة  واصسغئ  شغ  الاحضغك  إن 
بأظه    افضرم  الرجعل  وخفعا  طضئ  شضفار  صثغط، 
ضان  طظ  أن  غثرضعن  وعط  وطةظعن،  وضاعظ  جاتر 
عثا تاله شطظ غصغط دولئ أو غشغر طسار الاارغت، وعط 
لثلك  دسعاعط،  بطقن  أظفسعط  صرارة  شغ  غثرضعن 
إلخماد  جسغا  ضروجاً  تربا  اإلجقطغئ  الثسعة  تاربعا 
الفحض  لضظ  لطتضط،  وخعلعا  دون  والتغطعلئ  ظعرعا 
اإلجقم  وسج  دولئ  لطمسطمغظ  وصاطئ  تطغفعط،  ضان 
واظاحر وأظش الضاشرغظ راغط. والغعم غسسى السطماظغعن 
والزقطغعن والمساسمرون طظ ورائعط لعخش اإلجقم 
وظزام تضمه بالثغالغ لطشاغئ ظفسعا، جسغا إلجعاض 
السسغ إلصاطئ الثقشئ، وعا عط بسث أن شرغئ ضظاظاعط 
غتاولعن زرع الغأس لثى افطئ سئر الجسط بفحض تطئغص 
الترضات  بسخ  بفحض  ذلك  سطى  طساثلغظ  اإلجقم 
الثي  العاصع  طع  وتماعئ  تماحئ  الاغ  اإلجقطغئ 
شرضه المساسمرون شضان إخفاصعا شحق لعا واطاتاظا 

لمئثئغاعا ق شحق لقجقم وطحروسه.
جثوى  شغ  المحضضعن  غطفاظضط  ق  المسطمعن:  أغعا 
أبطب  شالتص  طسساضط،  سظ  الثقشئ  إصاطئ  وواصسغئ 
والئاذض إلى زوال، وق تصخروا شغ افخث بأجئاب الظخر 
وتتصغص الشاغئ، شما ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ، 
وإن تظخروا اهللا غظخرضط وغبئئ أصثاطضط، شعططَّ لطسمض 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة بأصخى ذاصئ 
وأصخى جرسئ، شإصاطئ الثقشئ عغ صدغاضط المخغرغئ، 

شئالثقشئ تتغعن وتسجون، وبثوظعا تدغسعن...
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َ
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 ﴾إِلَْيِه تُْحَشُروَن
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

ظحر طعصع (وضالئ طسا اإلخئارغئ، السئئ، ٧ حسئان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٤/١٣م) خئرا جاء شغه: "أدت التضعطئ    شغ افرض المئارضئ شطسطغظ
الةثغثة، برئاجئ الثضاعر طتمث احاغه سدع الطةظئ المرضجّغئ لترضئ شاح، طساء الغعم السئئ، الغمغظ الصاظعظغئ أطام 

رئغج دولئ شطسطغظ طتمعد سئاس، شغ طصر الرئاجئ بمثغظئ رام اهللا".
: لصث بات واضتا أّن تضعطات السططئ الفطسطغظغئ الماساصئئ طظث سام ١٩٩٤ لط تةطإ خغرا فعض شطسطغظ   
ق سطى الخسغث السغاجغ تغث ضغان غععد طا زال جابما سطى خثور أعض شطسطغظ، وق سطى الخسغث اقصاخادي، 
تغث الفصر والئطالئ وجعء افتعال شغ تظام بفسض الدرائإ الةائرة والصعاظغظ الزالمئ الاغ جسطئ طظ السططئ 
طحروسا اجابمارغا فزقطعا، وق سطى الخسغث الختغ تغث افوضاع الختغئ شغ ترد بسئإ اإلعمال والقطئاقة 
والمساحفغات التضعطغئ خغر حاعث سطى ذلك، وق سطى الخسغث الاسطغمغ تغث الاسطغط شغ اظتطاط وترد بفسض 
تشغغر المظاعب وشاح وزارة الاربغئ والاسطغط الئاب سطى طخراسغه أطام الةمسغات اإلشسادغئ والظحاذات غغر 
افخقصغئ لاثطغر المثارس والةاطسات، أطا الئظغئ الاتاغئ شعغ طاعالضئ بسئإ السرصات والفساد، وضثا افطر 
سطى جمغع الخسث، شتثث وق ترج.  إن تشغغر التضعطات وطظعا افخغرة طا عع إق ألعغات إلحشال الرأي السام 
بعا شغ طتاولئ طاضررة طظ السططئ إلسادة تثوغر ظفسعا لاامضظ طظ المدغ صثطاً شغ طحروسعا الثغاظغ، 
السقم طع غععد، إّن عثه التضعطئ لغسئ بأشدض تاق طظ السئع سحرة تضعطئ الاغ جئصاعا، شاشغغر السططئ 
لطتضعطئ طبطه طبض تشغغر افشسى لةطثعا ضطما اعارأ، شق غسعل سطى السططئ شغ إظصاذ افجرى وتترغر المسرى، 
وق غسعل سطغعا شغ تثطغص الظاس طظ ضغص السغح شعغ الاغ تسئئئ بالةجء افضئر طظه، وق غسعل سطغعا شغ 
ردع ضغان غععد وطظع بطحه شعغ الاغ اسارشئ به وتماه وأساظاه، وضثلك ق غسعل سطى طا تفرزه السططئ طظ 
تضعطات. أطا السئغض لطثقص طظ الصعر والثل وضغص السغح والاةئر سطى افجرى وتثظغج المسرى شغضعن 
طظ خقل اجاظعاض افطئ وجغعحعا إلسقن الةعاد قصاقع ضغان غععد طظ جثوره شسظثعا تجول افسراض 
بجوال المسئإ، وطا سثا ذلك عع طدغسئ لطعصئ ودوران شغ تطصئ طفرغئ، عثا شعق إحشال الفخائض شغ خراع 
طصغئ سطى جططئ وعمغئ وتضعطات وطظاخإ وطسمغات حضطغئ، ودشسعط لمجغث طظ الاحرذم واقظصسام. عثا 

عع التض الحرسغ والسمطغ ذال الجطظ أم صخر، اجاسعطه الئسخ أم رآه خسإ الاتصص.

السلطة الفلسطينية تغير من جلدها وتعيد تدوير نفسها
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سطغ  اقحاراضغ  لطتجب  السابصان  الساطان  افطغظان 
ظاخر طتمث وسطغ جالط الئغخ، الصاذظان شغ دطحص 
والداتغئ الةظعبغئ بئغروت بط اإلطارات بصغا رعظ إحارة 
الثي  الةظعبغ  التراك  شغ  أتئاع  لعما  ووجث  أطرغضا، 
ارتئط بالسفغر افطرغضغ لثى الغمظ جاغفظ جغح، شصث 
ظعر سطغ ظاخر طتمث فول طرة شغ الصاعرة شغ ٢٠١٥م 
السغاجغ،  السمض  لمجاولئ  الغمظ  إلى  لطسعدة  طاتمسا 
بسث رشده الاام لثسعات جابصئ طاضررة طظ سطغ سئث 
اهللا خالح. وضثلك الئغخ الثي بصغ لسظعات ذعغطئ 
شصث  السغاجغئ،  وافسمال  افضعاء  سظ  بسغثا  بسمان 
ساود الزععر شغ ٢٠١٢م بط تاالى ظععره شغ المحعث 
السغاجغ شغ الغمظ وتاى الغعم. ووخفعط التعبغعن 
بالحرشاء طظ أبظاء الةظعب، وسظث وخعل التعبغئظ سثن 
شغ طظاخش ٢٠١٥م خططعا لاسطغط أتئاسعط سثن شطط 

غفطتعا، وُأخرجعا طظ سثن شغ آب/أغسطج ٢٠١٥م.
الحرق  شغ  أطرغضا  طثططات  طظ  صسطاً  ظالئ  الغمظ 
افوجط ضمظ طحروع الحرق افوجط الضئغر شغ ٢٠٠٦م، 
السغاجغئ  بغضع  جاغضج  تثود  ترجغط  إسادة  وشغ 
بمظاجئئ طرور طائئ سام سطى اقتفاصغئ، وتثطط أطرغضا 
لاصسغط الغمظ صسمغظ أو أضبر. وتثطط لاسطغط زطام 
شغ  طتمث  ظاخر  وسطغ  الحمال  شغ  لطتعبغغظ  التضط 

الةظعب والئغخ وباسعم شغ تدرطعت.
الثولغئ  أدواتعا  أطرغضا  اجاشطئ  الثولغئ  الظاتغئ  شغ 
الاغ أظاةاعا شغ أسصاب الترب السالمغئ الباظغئ ضالئظك 
الثولغ وخظثوق الظصث الثولغ الطثغظ غسعل سطغعما 
اإلطساك باقصاخاد شغ الغمظ شغ شارة طا بسث الترب 
ضثلك  افطرغضغئ،  السغاجئ  طثططات  لخالح  الصائمئ 
الثغظ  المئسعبغظ  إلرجال  الماتثة  افطط  اجاثثطئ 
غتصصعن طثططاتعا ضةمال بظ سمر الثي ضان إرجاله 
بصخث ترف ذرغص بعرة حئاط/شئراغر ٢٠١١م، شثعإ 
تحرغظ  شغ  خسثة  شغ  التعبغ  المطك  سئث  لمصابطئ 
بالتراك  خظساء  شغ  والطصاء  ٢٠١١م،  الباظغ/ظعشمئر 
لعط  ووسثه  باقظفخال  الُمطالإ  افطرغضغ  الةظعبغ 
بسرض صدغاعط شغ افطط الماتثة شعر الاثطص طظ 
خالح. ضما صام جمال بظ سمر بإحراك التعبغغظ بامبغض 
غفعق تةمعط شغ طآتمر التعار الثي سصث شغ آذار/

تضعطئ  شغ  تخئ  إسطائعط  وطتاولئ  ٢٠١٢م،  طارس 
تعجععط  شغ  لعط  الطرغص  تثطغئ  بط  وطظ  طةعر، 
ظتع خظساء طرورا بسمران، وإزالئ المسعصات الاغ تصش 
أطاطعط، وطظ بط رساغئ وسصث اتفاق السطط والحراضئ 
٢٠١٤/٠٩/٢١م.  شغ  عادي  طظخعر  ربه  سئث  طضاإ  شغ 
وطظ بسثه إجماسغض ولث الحغت أتمث الثي صام بسصث 
أول طفاوضات شغ جعغسرا بغظ التعبغغظ وخالح طظ 
جعئ وعادي طظ جعئ باظغئ، وتحث لعط المساسثات 

الشثائغئ والطئغئ الاغ صاطئ أطرغضا  باةمغسعا.
شغ  خظساء  خارج  تمثدعط  شغ  التعبغعن  تسبر  وتغظ 
جئض البسالإ بالمظاجح صاتطئ الطائرات بثون ذغار إلى 
بغضف  باإلظجال  خاخئ  أطرغضغئ  صعات  وصاطئ  جاظئعط، 
ذرغص  شغ  تصش  سصئات  إلزالئ  الئغداء  طتاشزئ  شغ 
الظفطغئ،  حئعة  طتاشزئ  شغ  بغتان  باتةاه  التعبغغظ 
وتتثث طسآول اجاثئاراتغ أطرغضغ بعجعد اتخاقت 

اجاثئاراتغئ بغظعط وبغظ التعبغغظ. 
إللئاس  الافاوضغئ  المئادرات  أطرغضا  أذطصئ  ضما   
التعبغغظ حرسغئ التضط، واساراف المةامع الثولغ بعط 
ضمئادرة -ضغري حاظعن شغ ٢٠١٧م ودسعة تراطإ أبظاء 
لصائه بعلغ سعث آل جسعد طتمث بظ جطمان شغ آذار/

وتةثغث  الغمظ،  شغ  جغاجغ  تض  إلى  ٢٠١٨م  طارس 
ووزغر  طاتغج  جغمج  الثشاع  وزغر  طظ  الثسعات 
٢٠١٨م  افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  بعطئغع  الثارجغئ 
ذاولئ  إلى  والةطعس  الغمظ  شغ  الترب  إظعاء  إلى 
طططع  باجاداشاعا  السعغث  رتئئ  الاغ  المفاوضات 

حعر ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨م.
بسث إزاتئ خالح سظ عرم السططئ بالمئادرة الثطغةغئ 
أطرغضا  سرضئ  ٢٠١١م،  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ 
السرض تطع السرض لخالح بإخراجه طظ الغمظ برشصئ 
ذوغه، شطط غصئض سروضعا لثحغاه طظ أن تقتصه شغ 
المتاضط الثولغئ، شأصثطئ سظ ذرغص طثابراتعا سطى 
تتثغث طضان وجعده افخغر بسث تدعره اتافال تأجغج 
تجبه شغ آب/أغسطج ٢٠١٧م، شتاخرته بط صاطاه شغ 
سطى  بالبعرة  افخغر  ظثاءه  أذطص  أن  بسث  ٢٠١٧/١٢/٠٤م 

التعبغغظ.
طظ ظاتغئ إصطغمغئ لسئئ إغران ربغئئ أطرغضا دورا شغ 
تعرغإ افجطتئ لطتعبغغظ سظ ذرغص الئتر افتمر، تغث 
تظططص الجوارق المتمطئ بافجطتئ والثئراء والمثربغظ 
اإلرغارغئ  الةجر  حعاذأ  طظ  والطئظاظغغظ  اإلغراظغغظ 
الخعطالغئ  الحعاذأ  وضثلك  إغران،  تساأجرعا  الاغ 
باتةاه حعاذأ الغمظ العاصسئ تتئ جغطرة التعبغغظ، 
وسظ ذرغص بتر السرب شغ أبغظ وحئعة بط اظطقصعا 
برا إلى طأرب والةعف. وتماطك الغمظ أدلئ سطى ذلك؛ 

السفغظاغظ جغعان ١ وجغعان ٢.
ضثلك لسئئ دورا شغ اجاصطاب واجاداشئ آقف الحئان 
وبغروت  ذعران  شغ  افطرغضغئ  افذرع  طظ  التراضغغظ 
دطحص  طظ  ضض  شغ  الصئطغغظ  والمحائت  وإجطظئعل، 

وبغروت.
ضما لسإ ظزام آل جسعد شغ ظسثاه افطرغضغئ "جطمان 
بظ سئث السجغج وابظه طتمث" دورا جغاجغا لخالح أطرغضا 
طظث وخعل جطمان إلى ضرجغ التضط شغ حئاط/شئراغر 
٢٠١٤م، ضإغصاف تصثم جئعات الصاال شغ ضض طظ ظعط 
السغطرة  طظ  التعبغغظ  ترطان  وطظع  خظساء،  باتةاه 
سطى طغظاء التثغثة، وتخرغتات سادل الةئغر أضبر طظ 
طرة بالصئعل بالتعبغغظ، والثسط لقصاخاد شغ الغمظ 
المقغغظ  طؤات  وتصثغط  دوقر،  ططغارات  بقبئ  بإغثاع 
الاجوغث  جاظإ  إلى  وطساسثات  عئات  الثوقرات  طظ 
شغ  التعبغعن  طظعا  ترم  الاغ  الظفطغئ  بالمحاصات 
الغمظ. وإذقق غث جفغرعا طتمث الةئغر شغ تدرطعت 
لثسط تراضغغ أطرغضا شغعا، والمعرة الاغ ترغث بارعا 
بتر  سطى  ظحطعن   - الثرخغر  الظفطغ  افظئعب  ووراء 
السرب وتعجغه ظفطعا حرصا بالمتغط العظثي والعادي 

ظتع أطرغضا بثق سظ المتغط افذطسغ.
ضان ذلك تطثغخا طعججًا فبرز أسمال أطرغضا السغاجغئ 
ظفعذ  وإخراج  الغمظ  شغ  السغاجغ  ظفعذعا  لئسط 

برغطاظغا السغاجغ طظه.
عضثا خق الةع لطثول الشربغئ أن تاخارع سطى الغمظ، 
السصغثة  طظ  غاثثون  طثطخغظ  جغاجغغظ  غغاب  شغ 
السالط،  إلى  زاوغاعا  طظ  غظزرون  أجاجا  اإلجقطغئ 
السغاجغئ  بافسمال  الظاس  حآون  برساغئ  غصعطعن 
سطى  التخعل  طظ  غامضظعن  الحرسغئ،  افتضام  وشص 
بصئ أعض اإلغمان والتضمئ لطسمض طسعط إلسادة الغمظ 
إلى ظزام اإلجقم شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
السابصعن  التاضمعن  السغاجغعن  خثلعط  أن  بسث 
المساسمرغظ  طثططات  شغ  واظثرذعا  والتالغعن، 

 لئقدعط الصثطاء والةثد

أسمال أطرغضا افخرية يف الغمظ
الةجء الباظغ
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