
المجلس العسکري االنتقالی 
وقوى الحریۀ والتغییر

کالهما ال یرجى خیر منهم 
ألهل السودان

حعال   ٣ الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
"أسطظئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٦/٠٦م)  ١٤٤٠عـ، 
السسضري  المةطج  سرض  رشدعا  الاشغغر  صعى 

لطافاوض. وصالئ إن المةطج "لغج طخثر بصئ".
أن  واضتا  "أخئح  المسارضئ  الصعى  بغان  وصال 
رئغج  بصغادة  الئحغر،  لظزام  افطظغئ  الطةظئ  بصاء 
وظائئه  الئرعان،  الفااح  سئث  السسضري  المةطج 
غصطع  التضط  جثة  سطى  تمغثتغ،  تمثان  طتمث 
الثي  بالسعدان  وتطمه  الحسإ  بغظ  الطرغص 
لسغطرة  غآجج  الظزام  "عثا  أن  وتابع  غرغث". 
السسضر سطى التضط، وتماغئ الظزام الئائث ق طتالئ 
السعداظغغظ  المعظغغظ  تةمع  وجثد  ورطعزه". 
السخغان  عغ  بارزة،  إجراءات  أربسئ  إلى  دسعته 
والةسعر  الرئغسغئ  الطرق  وإغقق  الحاطض،  المثظغ 
والمظاشث بالماارغج، وحض التغاة الساطئ، واإلضراب 
والمظحآت  السمض  طعاصع  ضض  شغ  المفاعح  السغاجغ 
والامسك  والثاص،  السام  الصطاع  شغ  والمراشص 
اظاعاضات  وتعبغص  بالسطمغئ،  الضاطض  واقلاجام 
تصعق اإلظسان. وغأتغ بغان المسارضئ سصإ جاسات 
لطافاوض  المةطج  اجاسثاد  الئرعان  إسقن  طظ 
لسصعط  أجفه  سظ  طسربا  جثغثة،  خفتئ  وشاح 
وصش  إسقظه  غثاة  الماضغئ،  افغام  خقل  ضتاغا 
وتحضغض  الافاوض طع صعى الترغئ والاشغغر،  سمطغئ 
الئقد  شغ  ساطئ  اظاثابات  لاظزغط  اظاصالغئ  تضعطئ 
أسطظئ  جابص  وصئ  وشغ  أحعر.  تسسئ  غدعن  شغ 
لةظئ افذئاء طصاض ١٠٨ سطى افصض طظث اقبظغظ شغ 
طغاه  شغ  جببعط  سطى  سبر   ٤٠ بغظعط  الصمع،  تمطئ 
أغدا  جرغتا   ٣٢٦ جصعط  إلى  طحغرة  الظغض،  ظعر 

جراء أسمال الصمع".
وصعى  اقظاصالغ،  السسضري  المةطج  إن   :
الترغئ والاشغغر ضقعما لفجش ق غرجى خغر طظعط 
خراسعط  أن  اتدح  أن  بسث  ذلك  السعدان؛  فعض 
الطرشغظ  جسئئ  خطّع  ضثلك  السططئ،  سطى  شصط  عع 
طظ أغئ رؤغئ جغاجغئ تصغصغئ تساظث إلى السصغثة 
ذلك  إلى  إضاشئ  الئقد،  أعض  سصغثة  اإلجقطغئ 
لفظزمئ  الاام  وخدعسعط  المططص  خظعسعط 
تدارة  طظ  والمساعردة  الثخغطئ  الرأجمالغئ 
الشرب الضاشر المساسمر الاغ لط تخطح حأن أعطعا 
جظسعا،  طظ  عط  الثغظ  الرأجمالغغظ  وأختابعا 
وعغ  المسطمغظ،  السعدان  أعض  تال  تخطح  شضغش 
شعق بطقظعا وشسادعا جاءتعط طمسعخئ؟! وسقوة 
اقظاصالغ  السسضري  المةطج  تططع  جطش  طا  سطى 
سطى  الحثغث  وترخعط  والاشغغر  الترغئ  وصعى 
تثوغر  وإسادة  والسغاجئ،  التضط  سظ  الثغظ  شخض 
غساظعن  السعدان  أعض  ظض  الثي  الظزام  وإظااج 
ضض  وإن  ذعغطئ،  سصعدا  جعره  وطظ  ظطمه  طظ 
ذمعتاتعط عغ بظاء دولئ صطرغئ وذظغئ وظغفغئ 
تصعم سطى أجاس اتارام المعابغص الثولغئ الشاحمئ 
اقجاسمارغئ،  الضفر  لثول  الزالمئ  والمظزمات 
سئغثًا  غضعظعا  فن  إرادتعط  بمتخ  غسسعن  أي 
لطثول اقجاسمارغئ وغرزتعن تتئ وذأة أظزماعا 
الرأجمالغئ الفاجثة. أق غسطمعن أو أق غثرضعن أن 
بغداء  ظصغئ،  خاشغئ  بعا  جاء  صث  السزغط  اإلجقم 
لغطعا ضظعارعا، ق غجغس سظعا إق عالك وق غاظضئعا 
اإلظخاف  إلى  وغاحعق  غاططع  الثي  إن  ضال؟!  إق 
والسثل والسغح الضرغط العظغء شغ الثظغا والفقح 
شغ اآلخرة شسطغه أن غطامج ذلك شغ طئثأ اإلجقم 
ق جعاه، وظزاطه المظجل طظ لثن سطغط خئغر، والثي 
تصغمه وتطئصه دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
الظاس  تسعس  الاغ  الرساغئ  دولئ  الظئعة،  طظعاج 

بأتضام اإلجقم.

بعا  صاطئ  الاغ  اقساصاقت  تخغطئ  بأن  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أشاد 
السططئ تةاه حئاب التجب وأصاربعط شاصئ افربسغظ بسث أن ظفثت تمطئ طثاعمات واصاتاطات شغ جاسات 
طاأخرة طظ الطغض لئغعت حئاب التجب. وجاءت اقساصاقت طظ طظاذص طثاطفئ سئر الدفئ، طظ صطصغطغئ وظابطج 
جطمان  وسجبئ  وبثغا  وسصربا  وبغاا  وصئقن  وتطفغئ  وصرغعت  وأرغتا  لتط  وبغئ  اهللا  ورام  وجظغظ  وذعلضرم 
وخاظعر  وجسغر  وترصعطغا  ودورا  والسرصئ  صاد  وبغئ  التاربغئ  والسغطئ  وساغض  الحرصغئ  وباصئ  وتئطئ  وسجون 
وخعرغش وبغئ أوق وباغر. وصال المضاإ اإلسقطغ بأّن أجعجة السططئ افطظغئ ظفثت أضبر طظ ١٠ اصاتاطات 
وخادرت  شسادا  الئغعت  بأغراض  وسابئ  افبعاب  شغعا  ضّسرت  التجب،  سظاخر  لئغعت  عمةغئ  بطرغصئ  لغطغئ 
بسخ المصاظغات وروسئ أعالغ الئغعت، وضان طظ بغظعا اصاتام وتضسغر أبعاب طظجل ضض طظ الثضاعر طخسإ 
جطعك  جعى  غحئه  ق  بسطعك  السططئ  وصاطئ  عثا  اقبظغظ.  وأحصائه  اإلسقطغ،  المضاإ  سدع  سرصعب،  أبع 
السخابات والماشغا، تغث اساثت أبظاء طتاوقت اقساصال سطى سثد طظ حئاب التجب وذوغعط بالدرب المئرح، 
واساصطئ بسدا طظ أصاربعط ضرعائظ لتغظ تسطغط المططعبغظ لثغعا أظفسعط. تأتغ عثه اقساصاقت سطى إبر 
تعزغع التجب شغ شطسطغظ بغاظًا سصإ خقة الةمسئ عاجط شغه السططئ لما صاطئ به طظ تفرغص المسطمغظ شغ 
غعم السغث، وشدح تآطرعا طع باصغ التضام إذساظًا فطرغضا وطتاربئ لقجقم، وضحش تقسئعا بثغظ الظاس طظ 

خقل اجاشقل المفاغ الثي أخثر إسقظا تعل السغث طثالفا لفاعاه السابصئ.
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بصطط: افجااذ حاغش الحرادي  -الغمظ

الثم  حققت  لعصش  جئغض  ق  إظه  المسطمعن:  أغعا 
الاغ تسغض شغ بقد المسطمغظ وإظعاء المساظاة الاغ 
وإصاطئ  السمغطئ،  افظزمئ  عثه  باصاقع  إق  غسغحعظعا 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضعا، 
المسادسفغظ  وتظخر  المسطمغظ  تعتث  الاغ  الثقشئ 
غضعن  الاغ  الثقشئ  وسجتعا،  طضاظاعا  لفطئ  وتسغث 
أسثائعط  طع  طاآطرًا  أو  سثوعط  ق  السغال  أبا  خطغفاعا 
إلصاطاعا،  الساططغظ  طع  واسمطعا  السغر  ششثوا  سطغعط، 
وخثوا سطى أغثي أبظائضط شغ الةغعش إلصاطاعا شالثطإ 
جطض والتغاة صخغرة وظخرة إخعاظضط أطاظئ شغ رصابضط.
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   طظ الزطمات ...٣
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ضطمئ السثد

اإلجقم  سطى  الثشغظ  الضفار  تصث  طثجون  إن 
غغاب  شغ  الصعة  بثغعط  وإطساضعط  والمسطمغظ 
سمقئعط  سئر  المسطمغظ  بقد  شغ  الثقشئ  دولئ 
الماصثم  وخطعط  ترباعط  رأس  عط  الثغظ  التضام 
سطى  تربعط  غةسض  ذلك  ضض  المسطمغظ،  بقد  شغ 
تظطفأ  وق  تاعصش  ق  طاعاخطئ  والمسطمغظ  اإلجقم 
ظغراظعا وتآطرعط طسامرًا باظفغث طثططاته وطضرعط 
سظث  السغاجغ  العسغ  ولاثظغ  الةئال،  طظه  لاجول 
طرتئطئ  بصغادات  طظعط  ضبغر  ووبعق  المسطمغظ 
بأسثائعط شمظ السةغإ أن غةث طتمعد سئاس طظ 
المسطمغظ أتئاسًا له غضعظعن بغثه أداة تصمع وتظضض 
سطى  بتربعا  وتةاعر  باساصالعط  وتصعم  بالمسطمغظ 
ضحفعا  صث  السمقء  التضام  إن  والمسطمغظ.  اإلجقم 
اإلجقم  بأتضام  تقسئعط  وأخئح  جعءاتعط،  سظ 
وصئ  أي  طظ  أضبر  طضحعشئ  واإلشطار  الخعم  وطظعا 
والتثود  السغاجغئ  الثقشات  أخئتئ  شصث  طدى، 
بغضع  جاغضج  اتفاصغئ  خظساعا  الاغ  اقجاسمارغئ 
عغ الاغ تتثد الخعم واإلشطار ولغسئ رؤغئ العقل 
الاغ ظص سطغعا التثغث الظئعي تغث صال رجعل اهللا 
 «ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه َفإِْن ُغبَِّي َعلَْيكُْم َفأَكِْملُوا 
َة َشْعَباَن ثَالثنَِي» رواه الئثاري. وطسظى ُغئَِّغ أي خفغ  ِعدَّ

وعثا التثغث طاسطص بالخغام.
بض إن طا عع أصطع شغ التةئ وأبغظ شغ اقجاثقل عع 
طا رواه الئثاري سظ ذرغص ابظ سمر بطفر «َق َتُخعُطعا 
َتاَّى َتَرُوا اْلِعَقَل َوَق ُتْفِطُروا َتاَّى َتَرْوُه» وعثا غآضث 
أن رؤغئ العقل رؤغئ لةمغع المسطمغظ شغةإ سطغعط 
غخح  شق  لرؤغاه  غفطروا  وأن  لرؤغاه  غخعطعا  أن 
التساب الفطضغ. أطا دسعى اخاقف المطالع شإن العقل 
عع عقل واتث شغ الثظغا ضطعا، ضما أن طةمع الئتعث 
اإلجقطغئ شغ الصاعرة أخثر سام ١٩٦٦م طا غطغ (ق 
بحرط  افصالغط  تئاسثت  ولع  المطالع  باخاقف  سئرة 
أن تضعن طحارضئ شغ لغطئ واتثة وعثا غظطئص سطى 

الئقد السربغئ ضطعا) شعثا غآضث سطى وتثة المطالع.
دولئ  عثم  شغ  وسمقؤعط  الضفار  ظةح  أن  طظث  إظه 
الةسث  تمجق  طظ  ذلك  تئع  وطا  السبماظغئ  الثقشئ 
شغ  تافص  تضاد  ق  الدرار  ودوغقت  العاتث  اإلجقطغ 
شغ  تافص  أن  ظاعغك  ظثر،  طا  إق  اإلشطار  أو  الخعم 
صث  الحرخ  ذلك  أن  إق  واتثة.  لمرة  ولع  طسا  ضطغعما 
ازداد شغ عثا السام العةري ١٤٤٠ بالاتثغث. شئغظما 
الصطر  داخض  واإلشطار  الخعم  غاعتث  السام  صئض  ضان 
العاتث فظه غسائر ظفسه طساصقً سظ افطئ اإلجقطغئ 
افطئ  طظ  غاةجأ  ق  ججء  إظه  دجاعره  شغ  صال  وإن 
اإلجقطغئ شثلك ضطه لطادطغض وذر الرطاد شغ سغعن 
المسطمغظ. بغظما ظةث عثا السام أن اقخاقف لط غسث 
خارج التثود اقجاسمارغئ بض صث أخئح داخطعا؛ شئسث 
أن بئائ الرؤغئ الحرسغئ لطعقل وأن غعم البقباء عع 
بسخ  وصام  الفطر)  سغث  (غعم  حعال  حعر  أغام  أول 
شغ  المسطمغظ  إخعاظعط  طع  الاترغر  تجب  حئاب 
شطسطغظ بأداء خقة السغث شغ المساجث إذا بالسططئ 
الفطسطغظغئ الاغ غرأجعا طتمعد سئاس والاغ تثدت 
اإلجقم  سطى  ترباً  وذلك  افربساء  غعم  السغث  أن 
والمسطمغظ شغ افرض المئارضئ شصث صاطئ باقساثاء 
وصاطئ  السغث  خقة  غآدون  وعط  المسطمغظ  سطى 
بافرغصعط، وشغ العصئ ظفسه ظةثعا خاظسئ ذلغطئ أطام 

غععد وطظئطتئ لةمغع صرارات دول الضفر.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

االئئقققد اااإلإلججقجقططغئئئ ططظظظ ططظظاظااذذصذصص سسثثثةة شششغشغغ اآلآلآلققففف ااتاححثثث
غغعممم ذذذذضضرىىى ششغغغ ووشششطططسسسطططغغغظظظظ وووغغغغررعععااا وإغغرااانن شششغ الغغغمظظظظ
ا اللثثثمغغمغظغغغغ شششغغغآآآخخررررججمممسئئئئ ططظظظححعررر االصثثسسس ا الللثثييابااااثثسسسه
رررطدداننسسساسام١١٣٩٩٩ععـــ اللمممعععاششصصصآآآببب//أغغسسسسطططجججج١٩٩٧٧٧٩ممم
سسطىىى اللثثثممغغغظغظغغئغئئ (((اففطططرغغضضضضغئئ) ااظظااخخخخاارر اللببببععرررةة وووذللكك إبابانننن
ببعثثففف ببربررغغطططاظظغغغاا سسسمممغمغغضضض بببعععطططعييعي رررضضضاا ططتتتممثثث االحاحاهه
ططسطسطاشششععععاا ببحححسسسسارراتتضضضااذبببئعغغغ واجججااا اافففططئئئ ضضضسإإححسسسسئئغئئئ
اافففضضضئئئرر) وغغغغغغرعععا طظظظ اللححححغغططططاننننن أأططرررغغضضااا االصصثثثسسس،، (((غعمم
ضضاننن الللممخخخخغغرررغئئ الاغغغ ااالتتتااللئئئئ تتستسضضضضجضجججج ققق االحسحساارراتتتت الاااغغ
الششششااححطط طظظظ غععععععدد ضضضغااننن تتغغغااللل طططظ اللععاججججإإ اتتثثثثاذذععاا

االللصصثثسسس. ششششططسسسططططغغغظظظظ ووووللغغججججغعغعمم اللصصصصثثسسسسووووضضضضض تتتتررغرر
أممم غعععمم  إلىىىى  االصصصثثسسسسس  تتتتااااجج ععععضضض  االممطمططرررروحح وووالسسآآالل
اللضضاذذبئئئ ططططظظ اللححححسسااراتتتت جججؤؤمممئئئ افففططئئئ إإلى تتتترغغرررر؟ للصصثثث
سظظظ بضضض  وواصصععع سسظظظظ تتتسسئئئرر ققق وواالللااغغغ اللممممدددمممعنننن شششارغغئئ 
بضضض الصصصصثثسسس  تتتتتترررغغرر  ضضضااننن ششصصصثث ددصصصصغغصصصص، بببقق جججسةةسسئئ
ذذضضرررىى ووأغغام،، إللللىى لططط غغتتتتاببب ططططرر االسسسخخخخعععرر سسططىىى شششطسسططغغظظ
أننن ذذاللمما  تتتممااجججغغحح، وووددطططعععععع ووحححةةةةةإإإ تتتئئرسسساتتتت إلىىى وووق 
دوطااا ضضاظئئ وواللاااغغ إلإلاإلجججقجققمممم ددوولللئئ ععغغغغ ددوووللئ  عععظاك
اإلإلإلججقممم ظظظححررر ببضضضض االلمممشششااخخخخئئئااتتت تتترتررغغرررر ششصطصططط تتائئظظظىى ققق
شغغغ ششطشطسسسطسططغظغظظ  شاااتتئئئئ ججإلجإلجققققمم  اا ششثثووللئئئئ لططسسسسالططط، رررجاالئئ 
ووتتررررتعااا اللئلئغغجغججظططططغغغغغظظ أغغثثثييي ططظظظظظ أججججظااددغظظظظ طططسررضئئئ 
ووضضثثلككك اااففغغععببغغغغ اللثثثثغظغظظظ خخخخقققحح  غثثثث سسططططىى اللففررظظظةةئئ طططظ 
سسطسطسططططغظظظظظسسسطىىىىىأغغثثثيياللممممماللغككك أأخرجرجئئئالخخخخططغغئئغغغغغغظظظططظظظظششش
سسعثثث ششغغ سسططغغععاا تتتاششششززئئئئ ببططبط اللممشششععلللل ععججججطعععا االثغغظظ
عععثثممم اللثثققشئئئ اللبباظظظغغغ، بببطط ببسسسثسث سسئئثث الللتتمممغغثثثث االسسطططططانن
ضضضسسشش بضضض بببتتااللئ لللغغجججج غغظظظططططصصص االلععاصصصعع أخخخئئحححح االسببمااظغغئئئ
دولئئئ بثثثثوونن تتتتتتغغاا أظظظععاا ععععغغغغ اففففططئئئ سسسسطىىى ذذذذررأتتت بببضاررببئئ

َا اإلَِماُم  ««إمِنَّ :اهللاهللاهللاهللاهللا رررجججعععللل صصاصاللل للعععاا، ووتتاااامم رراااعع وووبثثوننن
ششططسسطسطططغظظظ طظظظ ششششااتتااططئئئئ ُجنَُّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه»»»
ووسثثث غغعععععددد شغغغ طططظعععااا ططضضضظظظظ الثثثييي ااقججاسسسمااررر اإلإلإلظظةةطططغغجججييي
تتتظظازززر طظظظ االغغععمم ١٩١٩١١٧٧٧٧ممم. وووعععغغغ سسامم الممححححآآوومم بببطفععرر
شعشعغغغ وووببررارااببظظظ غغعععععدد ضضضغغانننن طططظظظظ أجججررععععاا غغغثطخطخخععا ووووغفففكك
إلىىى تتتتتاااج خخخخطططااابباتتتت ببضض صصصثثسسسسس ووإإإلىىىى ققق تتتااااج إإللىى غغعممم
ططثثططصصص إإطااممم سسطططىى غغغثث للااتتترررغغرررععاا تااااتتررركك جججغععشششججرررراررةة

ششغغغغهه.. عععغغغ اهللاهللاهللاهللا وغغغثثطخخخخخعععا ططططممما غغغثافف
ببقددد جججغعععشش أنننن الململممئئضضغغغغغ الممممدددتتكتكككك لممظظظظ وووإظهه
سسمسمققئههه سسئئئرر للففججججششش غغغتتررررضضععععا اللشششرربببب وواللاغغغغ االمسسططممغغظظظظ
ببعثثففف اإلإلججقققطغغغئئئ االلئئققققدد  لمممظظاااذذذصصص تتتااتتررككك االتضضاممم
تتتترككك ططبببقق ششأططررغغغغضضا ططظظظعععااا. الضضضاشششرر اللششررربب تتتمضضغظظظ
وججععرغااا ووووإغررراننن ووتررررضضضغغاا واالسسسسسسععععدغغئئ ططخخخخرر جججغححح
جغغححح تتتتررركك ششعععغعغعغغ ببرررغغغططططااظظغغغاغا أططططا لللثثثثثططااععععاعا.. وووالسسرراق
ععطططط تاابسسعننن ططمطمممظظظ ووغغغغغررررععاا وواإلإلططططااررااتتت وواللةةجججائئرررر اافرددننن
وواللثللل الللعققققءء تتااللئئئ اااللااتتترضرضرضرضااتتت ععععثثهه للااةةسسسسث  لللعا 
اللمااضرر،، للعععثثثثا اللششرربببب اافففططئئئئ ووووخخخططئئئئ إلللغغههه االلثثييي وووالععععاانن
اللممممسسسطممطمغغظظظ ظظظتتعع اللللصصثثسسسس ششععغعغععاتتت جججغغعششششش أأطا تتتترغغكككك
اإلإلغغرراظغغغ الللببععرريي اللتتترررسسسس غغغاتتتترركككك  شمممببقققق عععغععاتتت!!!
للااتتتتررغررر اللصلصصصثسسس طععع غغغااتتترركككك ووقق جججججارر ججججعععررغغاا لللمسساظظثظثةة
تررضغااا جججععررغغااا،، وووضضثثثثلككك ظززززاامم تتثثثثووددد سسطططىطىى ششططسسسططططغغظظ أأن
سسطىىى للطصصدددداءءء ججغجغحححححهه غغغتتترررككك أطططررغغغضضااا شششطككككك ششغغغغ االثاائرر
وققق اااففجججث  اللممممةةررمم سسطططىىى  لللطططصصددداااء غغااتتترتركككك ووقق اافضرضرادد
ووضضثثثلكلك ظززاممم للااتتتتررغغررعععااا، شششطسسسسسطططغظظغظ ظظتتتععع غغغاتتررركك تتتاىى
غغغجةةةة و وبباالاااالغغغ صصصطططااااعع ششششطغغجججججبغغغظظههه ووبببغغظظظظ طططخخر السسغغغسسسغغغ
ججااضظااا غغتتررركك قق ذذللكلكك طططعع ووععععع أططاااررر ججععىى شششطسسططغطغظظ
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افربساء ٩ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ مـ ٢     السثد ٢٣٨

ذضرت طخادر طتطغئ أن الةظعد السسعدغغظ شغ طظفث 
"خرشغئ" بمظطصئ "تعف" شغ طتاشزئ المعرة الغمظغئ، 
طع  التثودي  المظفث  شغ  جثغثة  طئان  تحغغث  بثأوا 
جططظئ ُسمان. (صظاة الةجغرة ٢٠١٩/٦/٢). واسارضئ 
شغ  السسعدي  لطعجعد  طظاعدغظ  بعار  طةمعسئ 
سسضرغئ  تسجغجات  افتث،  الطغطئ  المعرة،  طتاشزئ 
(المعرة  الشغزئ.  إلى  ذرغصعا  شغ  ضاظئ  جسعدغئ 

بعجئ ٢٠١٩/٦/٣م).
أضئر  وباظغ  لطغمظ  الحرصغئ  الئعابئ  عغ  المعرة 
كم2) وتحضض  المتاشزات طظ تغث المساتئ (٨٢٤٠٥
التثود الحرصغئ طع ُسمان، أطا طظ الظاتغئ الحمالغئ 
بتر السرب،  شالربع الثالغ (طمطضئ آل جسعد) وجظعباً 
وبسئإ  ٣٧٥ضط،  الةظعبغ  الساتض  ذـعل  وغئـطـس 
التثغصئ  تسائرعا  تغث  ُسمان  طع  التثودي  طعصسعا 
الثطفغئ لعا، أطا طمطضئ آل جسعد شعغ تطمع أن تمث 
أظئعب ظفط طظ المظطصئ الحرصغئ الشظغئ بالظفط سئر 
المتاشزئ وخعق إلى بتر السرب، عثا افظئعب جعف 
بالثطغب  المرور  دون  السالط،  إلى  الظفط  طث  غآطظ 
ضبغرًا  غسعض  جعف  وبالاالغ  عرطج  وطدغص  السربغ 

سمطغئ ضت الظفط سئر طتاشزئ المعرة.
سام  وشغ  سفرار،  بظع  أجرة  تتضمعا  ضاظئ  والمعرة 

شغما  أخئتئ  بط  برغطاظغئ  طتمغئ  أخئتئ  ١٨٨٦م 
ألشغئ   ١٩٦٧ سام  وشغ  سثن،  طتمغئ  طظ  ججءًا  بسث 
السططظئ بسث جقء اإلظةطغج طظ سثن، وبالاالغ ارتئط 
سثن  اتاطعا  اإلظةطغج  أن  سطماً  شغعا طئضرًا،  السقذغظ 

شغ ١٨٣٩م.
وبسئإ الاظاشج اقجاسماري سطى الغمظ بغظ برغطاظغا 
العجعد  تخفغئ  سطى  أطرغضا  تسمض  تغث  وأطرغضا، 
الئرغطاظغ السرغص شغ الئطث سظ ذرغص التعبغغظ شغ 
الحمال، وتراك تسظ باسعم شغ الةظعب، وتسمض سظ 
الفسالغات  طظ  الضبغر  ربط  سطى  وابظه  جطمان  ذرغص 
لعط  غصفعن  ضاظعا  اإلظةطغج  ولضظ  الةظعب  شغ  بعط 
بالمرخاد سظ ذرغص اإلطارات شأوجثوا التجام افطظغ 
شغ سثن وصعات الظثإ الحئعاظغئ والتدرطغئ، واتاعوا 
المةطج اقظاصالغ خاتإ الخعت افصعى شغ الةظعب، 
وسمطئ اإلطارات شغ ججغرة جصطرى سطى حراء ذطط 
طظ  الضبغر  وسمطعا  المال  سطغعط  وأغثصعا  السضان 
المحارغع تاى إن خعر زاغث وابظه طفت جظعب الغمظ، 
سثم  السسعدغئ  اجاشطئ  شصث  المعرة  طتاشزئ  أطا 
شصاطئ  الثثطات  إلى  الظاس  وتاجئ  اإلطارات،  وجعد 
اإلظساظغ  السمض  جاار  تتئ  طثاطفئ  براطب  باضبغش 
داخض المعرة. ذضرت ختغفئ سضاظ شغ ٢٠١٨/٨/٢م 
(٨ طحارغع جسعدغئ شغ المعرة بـ١٣٣ ططغعن دوقر)، 
المتاشزئ  سسضرة  باتةاه  سمطئ  عثا  طع  بالاعازي 
"طضاشتئ  ذرغسئ  تتئ  طسطتئ  تحضغقت  وتفرغت 
الاعرغإ" طظ ُسمان إلى المعرة وسمطئ سطى الاعاخض 
طع حثخغات طرطعصئ شغ المعرة بغظعط طتمث سئث 
اهللا خالح سفرار، وصاطئ بثسمه إلظحاء طةطج صئطغ 
طربعط بعا، وأغدا أدخطئ صعاتعا إلى ططار الشغزئ 
وإلى طغظاء ظحطعن. لط غصش اإلظةطغج طضاعشغ افغثي 
شأوضطعا إلى جططظئ سمان الاغ تربطعا سقصات صعغئ 
دسط  خط  سطى  السططظئ  شثخطئ  المعرة،  بصئائض 
ظاصح   ٢٠١٩/٣/٢٩ بعجئ  (المعرة  المتاشزئ. 
المعظثس  الفظغئ،  لطحآون  المعرة  طتاشزئ  وضغض 
الثثطات  لةظئ  رئغج  طع  السئعدي،  طتمث  جالط 
بمثغرغئ تعف، جمغح بظ ضعاتغ، المحارغع الثثطغئ 
لطمثغرغئ.  ُسمان  جططظئ  طظ  المثسعطئ  والاظمعغئ 
واجاسرض الطصاء، جعاظإ الثسط الثي تصثطه جططظئ 
سمان لمتاشزئ المعرة، شغ طثاطش الةعاظإ، وتتثغثا 
شغ الصطاع الختغ)، ولط غضاش اإلظةطغج بعثا شترضعا 

أدواتعط سطى الصغام بسمض اساخاطات وطزاعرات ضث 
الثطغب  طعصع  ذضر  المتاشزئ.  شغ  السسعدي  العجعد 
طظ  صئطغعن  طسطتعن  (اسارض   ٢٠١٩/٦/٣ أوظقغظ 
شغ  ضاظئ  جسعدغئ  وآلغات  صعات  المعرة  طتاشزئ 
ذرغصعا إلى المتاشزئ، وأجئروعا سطى الاراجع). وذضر 
طعصع الةجغرة ٢٠١٩/٥/٤م (دسئ لةظئ اساخام أبظاء 
تعف شغ المعرة حرصغ الغمظ إلى المحارضئ الغعم 
السئئ شغ اساخام طفاعح أطام بعابئ طظفث خرشغئ 
الئري اتاةاجا سطى اجامرار اظاعاك السغادة العذظغئ 
و...) وبسبعا سمقءعط طظ تتئ الرطال طبض الحغت سئث 
اهللا بظ سغسى آل سفرار أتث أبظاء السقذغظ وعع طظ 
أبرز العجعه الثاسمئ لقساخام، وله تأبغر ضئغر بسئإ 
رطجغاه الماسطصئ بالسططظئ السفرارغئ الاغ ضاظئ تتضط 
فبظاء  السام  المةطج  أغداً  غرأس  شعع  المتاشزئ 
المعرة وجصطرى وعثه افجرة طربعذئ باإلظةطغج طظث 
شارة ذعغطئ، وأغدا الحغت أتمث جالط التجغجي وضغض 
السثغث  تعلى  سسضري  صائث  وعع  جابصا  المتاشزئ 
شغ  الظاس  طظ  الضبغر  سطى  تأبغر  وله  المظاخإ،  طظ 
شغ  اإلخقح  تجب  تترغك  سطى  وسمطعا  المتاشزئ، 
اإلخقح  لتجب  المتطغ  الفرع  رئغج  صال  المتاشزئ 
تتخض  الثي  الثسط  إن  الةسفري.  طثاار  بالمعرة، 

سطغه السططئ المتطغئ غةإ أن غسثر لثسط طآجسات 
الثولئ، ولغج إلظحاء تحضغقت تسمض خارج جغطرته 
- شغ إحارة إلى الاحضغقت الاغ تسمض السسعدغئ سطى 

تأجغسعا وربطعا بعا.
عثه عغ افتثاث التاخطئ شغ طتاشزئ المعرة تغث 
دولغ  خراع  وعع  الظاس  ود  ضسإ  ذرف  ضض  غتاول 
بأغث إصطغمغئ وطتطغئ تغث تسمض جططظئ سمان سطى 
المتاشزئ سطى اجامرار ظفعذ اإلظةطغج شغ الغمظ شصث 
أوضطعا إلغعا طتاشزئ المعرة، أطا طمطضئ آل جسعد شغ 
ضظج  سطى  غسمطعن  شعط  طتمث  وابظه  جطمان  سعث 
والمظطصئ  الغمظ  وتسثغر  الغمظ  طظ  اإلظةطغج  وجعد 
لثثطئ أطرغضا، فظه ق غمضظ تخعر أن جططظئ ُسمان 
أو طمطضئ آل جسعد غسمقن لخالح أي طظعما فظعما 
دولاان تابساان والثول الاابسئ ق تسمض شغ جغاجاعا 
الضئرى  الثول  طظ  سطغعا  غمطى  طا  وشص  إق  الثارجغئ 

الماتضمئ شغعا.
طظث  الاترغر  تجب  صاله  طا  تآضث  افتثاث  عثه  إن 
أن  ذضر  تغث  المحآوطئ  التجم  لساخفئ  أجئعع  أول 
أطرغضا  لثثطئ  عغ  السسعدغئ  تصعدعا  الاغ  الساخفئ 
شغ الغمظ لطمتاشزئ سطى سمقئعا وخخعخا التعبغ، 
رجالعط  احاراك  شغ  ذرغصاعط  سطى  اإلظةطغج  شسمض 
شضاظئ اإلطارات أبرز المحارضغظ شغ الساخفئ، وبالاالغ 
غزعر الخراع بغظ السسعدغئ واإلطارات واضتاً، وصث 
أحرك اإلظةطغج جططظئ سمان شغ صدغئ الخراع سطى 
طتاشزئ المعرة، وعثا غفسر سثم تسط المسرضئ شغ 
الغمظ بسئإ الخراع بغظ دول الاتالش المحارضئ شغ 

الترب شغ الغمظ.
إظه طظ المتجن أن تزض بقد المسطمغظ طغثاظاً لطخراع 
ودطاء المسطمغظ عغ الاغ تسغض، وأطعال المسطمغظ 
الضاشر  الشرب  عع  والمسافغث  الخراع  غشثي  طظ  عغ 
الخراع  وأدوات  المسطمعن  جغفغص  شعض  المساسمر، 
وغصطسعا  وأطاعط،  وسصغثتعط  دغظعط  إلى  وغظتازوا 
أغثي الضاشر المساسمر وأغثي الثعظئ والسمقء الثغظ 
اظسطثعا سظ أطاعط؟! إظظا شغ تجب الاترغر ظثسع أبظاء 
الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  طسظا  السمض  إلى  اإلجقم  أطئ 
تترر  جعف  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
المساسمرغظ  الضفار  أغثي  وتصطع  المسطمغظ  بقد 
قُْل  ُهَو  َمَتى  ﴿َويَُقولُوَن  تسالى:  صال  بالرضإ.  شالتصعا 

 ﴾ن يَُكوَن َقِريًبا
َ
َعَسى أ

لحرضات سالمغئ؛ شالمعاخقت والطرق والضعرباء والمغاه 
وغغر ذلك طظ خثطات بثأت الثولئ شغ زغادة أجسارعا 
بحضض تثرغةغ وخعق بعا لطسسر السالمغ لاطك الثثطات، 
شالمارو رشسئ تثضرته طظ جظغه واتث إلى جئع جظغعات 
تمعغثا لئغسه وخاخئ أن عظاك بظثا غسمح لعغؤئ طارو 
افظفاق أن تسطغ تص تحشغطه لةعئ وذظغئ أو أجظئغئ 
لمثة ق تجغث سظ بقبغظ ساطا، وتسعغط الاثضرة طا عع 
إق ترغغإ وتحةغع لطمحاري (المسابمر) وإزالئ لطسصئات 
طظ ذرغصه، وتئرر التضعطئ عثه الجغادات بارتفاع تضطفئ 
تطك الثثطات وتسئئعا شغ سةج بمغجاظغئ الثولئ، وضثلك 
الضعرباء أسطظ وزغرعا طظث أغام أن الثسط جغرشع سظ 
والمغاه   ٢٠١٩ تمعز/غعلغع  حعر  شغ  تماطا  الضعرباء 
رشسئ الثولئ جسرعا طرات سثة طظث بثأت طفاوضاتعا 
طع خظثوق الظصث، وضثلك المتروصات طظ بظجغظ وجعقر 

زادت أجسارعا طرات سثة تمعغثا لرشع الثسط سظعا
طظ ضض طا جئص غائغظ لظا أن الثولئ طخرة سطى الافرغط 
الرأجمالغغظ  طظ  لتفظئ  وتسطغمعا  الئقد  بروات  شغ 
الئقد  شغ  المساحرغئ  الفصر  تالئ  زغادة  سطى  وطخرة 
السطع  أجسار  ورشع  الدرائإ  طظ  طجغث  بفرض  وذلك 
والثثطات بسث أن ططضاعا لتفظئ طظ الرأجمالغغظ طما 
أدى إلى زغادة افسئاء سطى الظاس، وعغ طخرة أغدا سطى 
اقجامرار شغ اقجاثاظئ طظ الثاخض والثارج طما أدى 

إلغراق الئقد شغ دواطئ الثغعن الربعغئ.
وصث غسأل جائض وطا الئثغض؟

سطى  شرض  صث  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أن  عع  والةعاب 
وأطرعط  طسغحاعط  غظزط  اصاخادغا  ظزاطا  المسطمغظ 
طتمث  اهللا  إق  إلــه  ق  سصغثة  أجاجه  ظزاطا  باتئاسه 
رجعل اهللا وطصغاجه التقل والترام سطى سضج الظزام 
اقصاخادي الشربغ الضاشر الثي أجج سطى الربا واظئبص 

طظ سصغثة شخض الثغظ سظ التغاة وطصغاجه الظفسغئ.
لصث تثد اإلجقم المحضطئ اقصاخادغئ بأظعا سثم إحئاع 
التاجات افجاجغئ لضض شرد بسغظه ووضع لتطعا تحرغسات 
شغ غاغئ الرصغ؛ شفرض الجضاة شغ أطعال طسغظئ وجسض 
غصعم  أن  المسطمغظ  خطغفئ  وأطر  بماظغئ  طخارف  لعا 
سطى جمسعا طظ طعاردعا وإظفاصعا شغ طخارشعا وطظع 
افشراد طظ تمطك بروات بسغظعا وجسطعا ططضغئ ساطئ لضض 
المسطمغظ غظفص طظعا سطى طخالتعط افجاجغئ طظ بظى 
خطغفئ  وأطر  ذلك  وغغر  وطثارس  وطساحفغات  تتاغئ 
المسطمغظ أن غصعم سطى رساغاعا وطظسه طظ تمطغضعا 
في شرد جعاء أضان طظ المسطمغظ أم طظ غغرعط وجسض 
الثولئ  غطجم  طا  البروات  تطك  طظ  غصاطع  أن  لطثطغفئ 
لطصغام برساغئ حآون الظاس طظ طئان وجغارات ورواتإ 
وغغر ذلك، وترم الربا والشح واقتاضار، وأطرظا بالاصثم 
شغ الخظاسات التغعغئ وجسض ذلك شرضا ضخظاسئ السقح 
والرساغئ  واجإ الةعاد  غاط  ق  طما  وغغر ذلك  والثواء 
الاضظعلعجغا  ظماطك  أن  سطغظا  أوجإ  بض  به  إق  لفطئ 
تةسض  أن  حأظعا  طظ  الاغ  الخظاسات  سطى  والصثرة 

لطضاشرغظ سطغظا جئغق إن شصثظاعا وتمطضعا أسثاؤظا...
لقصاخاد  اإلجــقم  ظزرة  سظ  طثاخرة  ظئثة  تطك 

وسقجه لمحضقته.
إق أن تئسغئ التضام لطشرب الضاشر جسطاعط غارضعن طا 
حرسه اهللا خطش ظععرعط وغائسعن جظظ أسثائظا، وق 
جئغض لطثقص طظ عغمظئ الشرب إق بإزالئ عثه افظزمئ 
الثقشئ  وإصاطئ  بقدظا  طظ  الرأجمالغئ  بإزالئ  السمغطئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة شغظسط المسطمعن شغ ظض 
اإلجقم وغتمطعظه ظعرا وعثى لطسالط أجمع وغثطخعن 
به الئحرغئ ضطعا طظ ظطط وتةئر الرأجمالغئ الطثغظ لط 

 غسطط طظعما طسطط وق ضاشر

الظزام املخري غصعد أعض طخر 
إىل العاوغئ

الماائع لطسغاجات والاحرغسات اقصاخادغئ الاغ تصعم 
بعا التضعطئ المخرغئ غةثعا ترتضج سطى طتعرغظ:

افول: بغع طصثرات الئقد وبرواتعا لفؤئ طظ المظافسغظ 
وترطان أعض طخر طظعا تماطا.

المتعر الباظغ: شرض الدرائإ سطى أعض طخر واقصاراض 
طظ الثاخض والثارج.

تطك عغ طتاور السغاجئ اقصاخادغئ شغ طخر؛ شالمطضغئ 
الساطئ طظ غاز وبارول وخاطات طبض الثعإ والفعجفات 
وغغر ذلك، طسزط تطك البروات تط بغسعا لطشرب والئاصغ 
طظعا غسث لطئغع، ضض ذلك غاط تتئ اجط اقجابمار وعع 
شغ تصغصاه بغع لمصثرات الئقد وبرواتعا، وتئع بغع تطك 
المصثرات طخغئئ أضئر طظ أخاعا أق وعغ تعغؤئ افجعاء 
لطمحاري (المسابمر) ضغ غامضظ طظ اقجافادة سطى 
أضمض وجه طظ برواتظا ضاسعغط الةظغه المخري والثي 
ظاب سظه تدثط شغ افجسار لط تحعثه الئقد طظ صئض 
وضثلك تسرغح الساططغظ بالصطاع السام ورشع الثسط سظ 

المتروصات والسطع الشثائغئ.
واقصاراض  الدرائإ  شرض  شعع  الباظغ  المتعر  أطا 
طظ الثاخض والثارج وعع ظاغةئ ذئغسغئ لطمتعر افول. 
شئسث بغع المطضغئ الساطئ والافرغط شغعا شصث أعض طخر 
وارداتعط الاغ ضاظئ تساثثم شغ تعشغر الئظغئ الاتاغئ 
طعردعا  الثولئ  وشصثت  لعط  افجاجغئ  السطع  وتأطغظ 
الثي تسامث سطغه شغ طئاحرة سمطعا شاتةعئ لفرض 
تسغحه  الثي  الفصر  لتالئ  وظزرا  الظاس  سطى  الدرائإ 
الئقد ظاغةئ ظعإ برواتعط واظسثام طصعطات الخظاسئ 
والاةارة والجراسئ لط تساطع الثولئ التخعل سطى ضط 
الدرائإ القزم شاتةعئ لقصاراض طظ الثاخض والثارج 
إجمالغ  بطس  تغث  بضاربئ  غظثر  طسثق  الثغظ  بطس  تاى 
الثغظ الثارجغ والثاخطغ ٣٣٨ ططغار دوقر تصرغئا وبسث 
أن ضاظئ تصارض لطصغام بأسئائعا ضثولئ أخئتئ تصارض 
لسثاد الربا وافخعل الاغ تض أجطعا شاسث الثغظ بالثغظ 

طما أدى لافاصط افطعر وازدغاد شصر الئقد والسئاد.
وسطى الرغط طظ وضعح افزطئ وتفاصمعا طا زالئ الثولئ 
العاوغئ  إلى  طخر  بأعض  صثطا  المدغ  سطى  طخرة 
بإخرارعا سطى طمارجئ تطك السغاجات الاغ طظ حأظعا 
أن تصدغ سطى افخدر والغابج بض وتةئر الظاس سطى 
تطك السغاجات بصعة السقح وق تسمح في حثص أن 
غظاصث جغاجاتعا المثطرة وضأظعا ضااب أظجله اهللا طظ 

السماء شطغج فتث أن غسارض سطغعا!
إن المثصص شغ تطك السغاجات غةثعا تخإ شغ طخطتئ 
تفظئ صطغطئ طظ المظافسغظ الرأجمالغغظ الشربغغظ أختاب 
الحرضات الضئرى وبسخ رجاقت الةغح المخري وأن 
دور الثولئ بةمغع طآجساتعا عع تماغئ طخالح عآقء 
لدمان  عغ  لطةغح  الماروضئ  والتخئ  الرأجمالغغظ 
تتئ  المبال  جئغض  سطى  الشاز  شتصعل  لطتاضط؛  وقئه 
جغطرة حرضئ إغظغ اإلغطالغئ وحرضئ برغاح بارولغعم 
الئرغطاظغئ، وطظةط السضري لطثعإ تتئ جغطرة حرضئ 
أجارالغئ، وتط ذلك بسصعد ق غسطط أعض طخر حغؤا سظ 
بغسعا  تط  الساطئ  الثثطات  طسزط  وضثلك  طدمعظعا، 
لحرضات سالمغئ والئاصغ ُغسث لطئغع وتط ذلك باتعغض 
الصطاع السام لصطاع خاص... شعشصا لصاظعن (٢٠٣) لسظئ 
١٩٩١ الماسطص بحرضات الصطاع السام تط إتقل الحرضات 
الصابدئ طتض عغؤات الصطاع السام وبظص الصاظعن. شعثه 
وبعثا  المساعمئ  الحرضات  طساططئ  تساطض  الحرضات 
تتعلئ المطضغئ الساطئ لمطضغئ خاخئ وتئع ذلك إزالئ ضض 
السعائص طظ أطام المحاري (المسابمر) طساصئق شئثأت 
التضعطئ بالسسغ لاسعغط جسر تطك الثثطات ورشع أي 
دسط تضعطغ سظعا تمعغثا لثخثخاعا بالضاطض وبغسعا 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث اهللاـ  ـ 

تسطغط الدعء سطى الخراع يف طتاشزئ 
املعرة يف الغمظ

بصطط: افجااذ سئث العادي تغثر – الغمظــــــــــ ــــــــــ
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الةمسئ، ٤ حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/٠٧م) خئرا جاء شغه: "تعاشث آقف المتاةغظ إلى 
وجط الساخمئ الةجائرغئ شغ الةمسئ ١٦ لطتراك، شغ طزاعرة جثغثة عغ افولى طظث إلشاء اقظاثابات الرئاجغئ، 
وتأتغ بسث الثسعة الاغ وجععا الرئغج المآصئ الثمغج إلى التعار، شغ تطعرات صث تجغث طظ تةط الاسئؤئ. 
وتةمع المتاةعن شغ جاتئ الئرغث المرضجي، بغظما شرضئ السططات ذعصا أطظغا تسئإ شغ تسطض ترضئ المرور 
سئر طثاطش طثاخض وقغئ الةجائر، ضما اساصطئ سحرات المتاةغظ. وتعزسئ حاتظات رجال افطظ وجغاراتعط بحضض 
طضّبش، خاخئ شغ صطإ الساخمئ تغث غةامع الةجائرغعن شغ طسغراتعط ضض جمسئ. وذالإ المازاعرون برتغض ضض 
رطعز ظزام الرئغج المساصغض سئث السجغج بعتفطغصئ، ورشسعا حسارات طظعا "ق لقظاثابات غا السخابات" و"بظ خالح 
ارتض" و"صاغث خالح ارتض"، شغ إحارة إلى رئغج أرضان الةغح الفرغص أتمث صاغث خالح الثي أخئح بتضط العاصع 
الرجض الصعي شغ الثولئ طظث اجاصالئ بعتفطغصئ تتئ ضشط الترضئ اقتاةاجغئ والةغح. ورد المازاعرون سطى 
خطاب الرئغج المآصئ سئث الصادر بظ خالح الثي وّجعه أطج لطحسإ، طآّضثغظ "غثك الممثودة لظ تةث طظ 
غخاشتعا". ورشخ المازاعرون أي تعار أو تفاوض سطى ذاولئ غةطج شغعا بظ خالح أو العزغر افول ظعر الثغظ 

بثوي وبعجعد رئغج الئرلمان طساذ بعحارب، طسائرغظ بصاءه "شاغق غحسض غدإ الحارع ق أضبر"."

 مظاهرات فی الجزائر فی الجمعۀ ١٦ للرد على دعوة بن صالح للحوار



 السثد ٢٣٨  ٣افربساء ٩ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ مـ 

ظحر طعصع (بطثي ظغعز، السئئ، ٥ حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/٠٨م) خئرا جاء شغه: "واخطئ صعات الظزام 
التمطئ  ضمظ  إدلإ،  طتاشزئ  رغش  وبطثات  صرى  سطى  والةعي  والخاروخغ  المثشسغ  صخفعما  وروجغا 
بطثي  طراجض  ووشص  أغار/طاغع.  الفائئ  الحعر  طططع  السعري  الحمال  طظاذص  سطى  أذطصاعا  الاغ  السسضرغئ 
صرى  سطى  الفراغغئ  الخعارغت  طظ  بسثد  السئئ،  الغعم  التربغئ،  الظزام  ذائرات  أغارت  إدلإ؛  شغ  ظغعز 
أضرارًا  طثطفًئ  الةظعبغ،  إدلإ  برغش  تاس"  وأذراف  وطسرتترطئ،  وضرجسئ،  وضفرسعغث،  "العئغط،  وبطثات 
لطظزام  الاابسئ  المروتغئ  الطائرات  أن  طراجطظا،  وأضاف  المثظغغظ.  خفعف  شغ  إخابات  وصعع  دون  طادغئ 
ألصئ سثدا طظ الئراطغض المافةرة سطى طظطصئ التاطثغئ جظعب طثغظئ طسرة الظسمان برغش إدلإ الةظعبغ، 
دون تسةغض إخابات. عثا واجاعثشئ الطائرات التربغئ الروجغئ بشارتغظ جعغاغظ بطثتغ "ترطق وضعضئئ" 

العاصساغظ شغ طظطصئ جئض حتحئع برغش إدلإ الةظعبغ".
: إن ظزام اإلجرام والطغران الروجغ التاصث طا غجال غصعم بمؤات الططسات الةعغئ وغطصغ آقف 
الئسغطئ  بإطضاظغاتعط  الظاس  غصاوطعط  ذلك  وطع  المتروصئ،  افرض  جغاجئ  وشص  والخعارغت  الصثائش 
وغةسطعن تصثطعط خسئاً طاسبرا، وطظ بط تحعث بسخ المظاذص أسمال ضر وشر وتئادل لطسغطرة سطغعا. 
إن افتثاث الاغ ظحعثعا سطى افرض شغ الحام أضثت تصائص بات الةمغع غثرضعا، شصث ظعر جطغا ضسش 
صعات ظزام اإلجرام واظثفاض طسظعغات جظعده وسثم صثرتعط سطى المعاجعئ وتسط المسارك سطى افرض 
رغط تحث صعاته افرضغئ والةعغئ واجاثثام الضباشئ الظغراظغئ، ولعق المساسثات الثولغئ له باثطغط طظ 
أطرغضا وروجغا، والثسط اإلصطغمغ المئاحر له طظ إغران وأحغاسعا، والخمئ الارضغ قظاعى عثا الظزام 
طظث زطظ؛ لثلك شإن العاجإ سطى التاضظئ الحسئغئ أن تامسك بتئض اهللا الماغظ وأن تصش شغ وجه طا 
غتاك لعا طظ طآاطرات، وأن ق غثالطعا الغأس، بض تسامر بابائ سطى التص الثي تترضئ طظ أجطه، وتطاش 
تعل المثطخغظ طظ أبظائعا، ضما إن العاجإ عع السغر سطى بخغرة والامسك بالمحروع الثي غرضغ ربظا 
وغظئبص طظ سصغثتظا "طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة" الثي غةإ السسغ إلصاطاه سطى أظصاض ظزام 
الراحثة  الثقشئ  دولاه  وإصاطئ  دغظه  ظخرة  أجض  طظ  ربظا  طرضاة  اباشاء  وذلك  واإلجرام  والصمع  الضفر 

الباظغئ سطى طظعاج الظئعة شفغ ذلك شقتظا وظةاتظا شغ الثظغا واآلخرة.

ظحر طعصع (إغقف، الةمسئ، ٤ حعال ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٦/٠٧م) خئرا جاء شغه: "صالئ ألغظ لعرد طساسثة 
حراء  سظ  تمعز/غعلغع  طظ  والبقبغظ  التادي  بتطعل  ترضغا  تاثض  لط  تال  شغ  إظه  افطرغضغ،  الثشاع  وزغر 
ظزام إس-٤٠٠، شإن الطغارغظ افتراك الثغظ غاثربعن تالغا شغ العقغات الماتثة سطى ذائرات إف-٣٥

عثا  وغأتغ  إف-٣٥.  لطائرات  صطع  لخظاسئ  ترضغئ  لحرضات  الممظعتئ  الئاذظ  سصعد  وجاطشى  جغطردون، 
شغعا  أضث  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  لطرئغج  جثغثة  تخرغتات  طظ  أغام  بقبئ  بسث  افطرغضغ  المعصش 
سثم الاراجع سظ التخعل سطى طظزعطئ الخعارغت الروجغئ، طحغرا إلى أن ترضغا لظ تفضر شغ حراء ظزام 
خعارغت  سصث  شغ  العاردة  لاطك  طظاشسئ  السصث  حروط  تضظ  لط  طا  لطخعارغت،  المداد  افطرغضغ  باترغعت 

إس-٤٠٠ طع روجغا". 
: "الماعصع بالظسئئ لاظفغث الخفصئ شعع غاراوح بغظ افطعر الاالغئ:

واصاخادغاً،  أ- أن تصرر ترضغا سثم المدغ صثطا شغ الخفصئ، ظزرًا قرتئاذاتعا العبغصئ بأطرغضا جغاجغاً 
إذ  إس-٤٠٠،  طظ خفصئ  بثقً  روجغا  طظ  طبض المروتغات،  أجطتئ تضاغضغئ،  بحراء  الخفصئ  تسعض  وأن 
إن طبض عثه افجطتئ الاضاغضغئ لظ تتزى برد شسض سثائغ طظ تطش الظاتع أو العقغات الماتثة، وطظ بط 
تتخض ترضغا طظ أطرغضا سطى طسثات دشاسغئ تتفر أطظعا.... ب- أو غطرح افطرغضغعن "التض الغعظاظغ"، 
أي وضع الخعارغت الروجغئ شغ طساعدسات وترضعا لرتمئ الخثأ، طصابض حراء بطارغات خعارغت باترغعت 
طظ العقغات الماتثة الاغ تئطس ضطفاعا بقبئ ططغارات دوقر وظخش المطغار... ج- أو طظ الممضظ إرجال 
عثا الظزام إلى دولئ بالبئ ضالعظث لسثم إجثاط روجغا وعع أغدا غاماحى طع اجاراتغةغئ أطرغضا لاطعغص 
أذراف  طظ  التالغئ  الاخرغتات  أن  لعتر  تغث  أ)  (الظصطئ  افول  عع  افرجح  اقتامال  أن  وغئثو  الخغظ. 
الصدغئ تمعث لثلك طبض تخرغح حاظاعان شغ ٢٠١٩/٤/٢، وضثلك تخرغح ظائإ رئغج العزراء الروجغ 
لحآون الاخظغع السسضري: (ق تعجث طثاوف لثغظا طظ إطضاظغئ تراجع ترضغا سظ خفصئ إس ٤٠٠ الةجغرة شغ 
٢٠١٩/٤/٣) وأغداً طا ظصطاه الةجغرة شغ الغعم ظفسه ٢٠١٩/٤/٣ (لط غسائسث رئغج لةظئ الثشاع بمةطج 
الثوطا الروجغ شقدغمغر حاطاظعف إطضاظغئ تثطغ ترضغا سظ خفصئ طظزعطئ خعارغت إس ٤٠٠ طع روجغا... 
الةجغرة ظئ شغ ٢٠١٩/٤/٣)، وأغداً طا ظصطاه السربغئ التثث عثا الغعم ٢٠١٩/٤/٤: (ترضغا تثسع لمةمعسئ 
سمض طع واحظطظ تئتث خطر طظزعطئ الخعارغت الروجغئ إس ٤٠٠)... وضض عثا غرجح اقتامال افول بسثم 
تظفغث خفصئ الخعارغت طع روجغا، أي إلشاء الخفصئ". (طظ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ شغ الباطظ والسحرغظ طظ رجإ ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٤/٤م).

شغ  العقل  رؤغئ  لبئعت  الظاس  أشطر  الغمظ  شفغ 
أجئر  بغظما  بالحرسغئ،  تسمى  طا  جغطرة  طظاذص 
إضمال  سطى  جغطرتعط  طظاذص  شغ  الظاس  التعبغعن 
سثة رطدان بقبغظ لسثم رؤغاعط لعقل حعال ضما 
غجسمعن، ضما أظعط ق غسائرون رؤغئ العقل طظ غغرعط 
رؤغئ لعط شصاطعا لغطئ البقباء (لغطئ سغث الفطر) بإجئار 
أئمئ المساجث سطى أداء خقة الاراوغح وشاح طضئرات 
الخعت لغسمسعا الظاس شغصئطعا سطى الخقة، طع السطط 
أن التعبغغظ ضاظعا صث أخثروا تسمغما لطمساجث طظ 
الثارجغئ  السماسات  بإغقق  واإلرحاد  افوصاف  طضاإ 
شغ  صاطعا  بط  رطدان  حعر  خقل  الاراوغح  خقة  شغ 
تتسئا  الحعارع  شغ  بططةغاعط  بظحر  البقباء  خئاح 
أشطر  شصث  ذلك  وطع  السغث  خقة  فداء  الظاس  لثروج 
ضبغر طظ الظاس ولضظعط لط غثرجعا لخقة السغث خعشا 
طظ بطح التعبغغظ، وشغ إتثى صرى طتاشزئ سمران 
أضمض أعطعا خقة السغث لضظ سظاخر التعبغغظ ضاظئ 
صث ذعصئ المخطى بط صاطئ باساصالعط جمغسا وعط 
بالسحرات بط أودساعط السةظ بط ذطئئ طظ ضض شرد 
٥٠٠٠ رغال لغاط إذقصعط شفسطعا، ظاعغك سظ اساصال 

طظ أشطر شغ غعم السغث طظ حعارع المثن.
إق أن بسخ الثغظ لط غصاظسعا بإضمال سثة رطدان 
لغسئ  شااوى  سطى  بظاء  خاطعا  صث  غعطا  بقبغظ 
جغاتمطعن  وتثعط  التعبغغظ  أن  طفادعا  ختغتئ 
اإلبط شغ إجئارعط سطى الخغام وغفطعا سظ صعل اهللا 
َفْعَمْل  َوَمن   * يَرَهُ  َخرْيًا  ةٍ  َذرَّ ِمْثَقاَل  َفْعَمْل  ﴿َفَمن  تسالى: 
الرجعل  تتثغر  تظاجعا  أو  وظسعا  رَشًّا يَرَهُ﴾  ةٍ  ِمْثَقاَل َذرَّ
 لمظ غخعم غعم السغث أو غعم الحك، شطط غثاطش 

غعطغ  خعم  أن  سطى  والثطش  السطش  طظ  الفصعاء 
الفطر وافضتى ترام ق غةعز. شسظ سائحئ رضغ اهللا 
: يَْوِم الِْفطِْر  صالئ: «نََهى َرُسوُل اللِه  َعْن َصْوَمنْيِ سظعا 
َويَْوِم األَْضَحى» رواه طسطط وابظ أبغ حغئئ. وسظ أبغ 
عرغرة رضغ اهللا سظه: «أنَّ َرُسوَل اللِه  نََهى َعْن ِصياِم 

: يَْوِم األَْضَحى َويَْوِم الِْفطِْر» رواه الئثاري وطسطط. يَْوَمنْيِ
غثل  ق  ظعغ  طةرد  عع  التثغبغظ  شغ  العارد  والظعغ 
سطى الاترغط إق أن وجعد الصرغظئ شغ التثغث الاالغ 
بطفر «َال يَْصلُُح»  السغث  غعم  شغ  الخغام  ترطئ  غئغظ 
اهللا  رضغ  الثثري  جسغث  أبغ  سظ  عع  والتثغث 
َياُم ِيفْ  سظه صال: جمسئ رجعل  غصعل: «َال يَْصلُُح الصِّ
يَْوَمنْيِ يَْوِم األَْضَحى َويَْوِم الِْفطِْر ِمْن َرَمَضاَن» رواه الئثاري 

وطسطط.
واإلشطار  الخعم  شغ  المسطمغظ  بغظ  اقخاقف  إن 
والتثود  صائمئ  السمغطئ  افظزمئ  داطئ  طا  جغسامر 
الاغ خظسعا اقجاسمار طعجعدة وصرار المسطمغظ بغث 
الضفار المساسمرغظ وسمقئعط غظفثون طثططاتعط.

إن المثرج طظ عثا اقظتطاط الثي وخطئ إلغه أطئ 
اإلجقم عع شغ السمض الةاد طع تجب الاترغر إلصاطئ 
المسطمغظ  تعتث  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
المسطمعن  غثاطش  لظ  وسظثعا  اهللا  بحرع  وتتضمعط 
واتث  غعم  شغ  غخعطعن  بض  واإلشطار  الخعم  شغ 
وغفطرون شغ غعم واتث سمق بصعل رجعلعط الضرغط 
وا   «ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه َفإِْن أُْغِمَي َعلَْيكُْم َفُعدُّ
ثـََالثنَِي َفإِْن َشِهَد ُذو َعْدٍل َفُصوُموا َوأَْفِطُروا َوانُْسكُوا» رواه 
شطغسمض  عثا  لمبض  والظسائغ،  وأتمث  الثارصطظغ 

 الساططعن ولغاظاشج الماظاشسعن

﴿َوَطااا لطططساالللطط سسساالمممغغئئ ضضضضررججججالللئئ اإلإلإلججققققممم ظظححرر  -٤٤
وووالةةةةععادد. بباباالثثثسسععععةة لِِلْطسسَسَسااَلمممِمغغظظظَظ﴾﴾﴾ ئئًً أأََْرجَجْطظَظااكَك إِِإقَّقَّ ررََتْتممممََََ

االللممسسسطممغظظظ شششغغ بقققدد االلغغعععممم اللصصصاصائئمممئئئ إإنددووغغققتتتت اللدددررررارر
ططبضضض ططظظظ سسطططظاا إططاااا لللهه ووتتتثثددددععع اللشلشششررربب ججغغااججئئئ  تتتائعع
وااللسرراققق أرددددووغغغانننن ووتترتررضضضضغغا  وططططخخخرر جججسسععععدد آآلللل طططمططضئئئ
خخطششش وووططظظظ وررااء الضضضععاللللغجججج اللثثططغغغبغبب، أوو ططظظظظ وووضظظاععظظاتتتت
ططبضضض ططظظظ للللططششررربب وووززوووا ضضثثثببااا االلسسثثثثااءء تُتزززععرررر ببضض جججااار
ااتتااقللل شششغغغ أططررررغغضضاا جججااسسسثثتتت طططظظظ ووووععغغغ وججججععررغغاا إإغران
ووأطططرغغضا،، وواللللسسررااقق إغغغرراننن عععععع  ططبببطبباااًً للاااححضضضضض االسرراققق
أأأططرررغغضضضاا سسططىىىى  اتتتاققققلل االلسرراققق جججاسسسسثثتتت ععععغغ  االااغغغغ شششإغرراننن
إغرراننن خخااررججغغغئئ ووززغغرر بباسسساارررافففف وععععثثا وووأشششاظظسسااااانن
االللااغت تةةسضضض االساسابصصص ررشششسشسسظظةةاظظغغغ.. أططططا تترضضرضغغاا ششعععععغغ الثثثثووللئئ
سسسققققصاات طععع ووتتصصصغغططط فففطططررغغغضضضا سسسسسضضضرررغغئئئ صصصصاسسثثثة أأراضضغغععا
طظظااورراتتت ططسسهه وووتتةةةرريييي تترررائئئصصههه ووتتططططففأفأأ غععععععد ضضضغانن
اللظززاممم الللتتتفففاااظظ سططىىىى سسسططىىىى ررئئغغغغسسسععااا سسسسضضررغرغئئ، وغغصغصصسسسسطط

سسسططمممااظظظغغئئئ.... دددوللئئ تتررررضضغغغا االسططمااظغغ ووأننن
ععثههه بممممببض غغغضضععععنن  قققق شطططسسسسططططغغغظظظ تتتترترغغغغرر حححرفففف إإن
اإلإلإلججقممم غغصصصغطططط بببظظظزززامم غغغضضعععننن ببضضض الثثثاائئظظئئئ اافظززمممئ
رررججعلههه ووجظظظظئئئ اهللاهللاهللاهللاهللا ضضضااابببب صصععااظغغغظظ ووشصصصص بببهه وووغتتضطضطط
دووغققتتت ببإإززاللئئئ اللمممسسسسططمممغظظظظظ خخخففففععففف  وغغععتتتتثث االضررغططط
ششغغغةسسطههه الشششاددرر غغعععععددد ضضضغغاننن للثثثثككك غغظظطططططصصصص بببطط االددراارر،
ضضئئاططط ططظطظظظ بببببططئئئ إققق غغغضضعععننن ققق ووعععثثاا تغغغظظ ببسسثث أأبراا
اللسسممقءءء التتتضضاممم  سسسطىىى غغغظظصصصططئئئععننن الملمثثثططخخخخغغظظظ االةغغححح 
اهللاهللاهللا تتضضطط  ششغغصصصصغغمممععا الللممسسمسططمممغغظظظظ ببقققددد ططظظظظ ببطططثث أييي شششغ 
إلىىى ششططسسسطططغظظظ ششغغغسسغغغثثووووا االثثثثلل ووااللثثغغغاظظاظئئ،، وووغججغططععا غغغئئاررر
إلىىى اللسسسسققمم سسسطططغغهه غغععججججششش سسااددد ضضمممماا تتتددظظ اللمممسسطططممغغظظظظ

﴿إِنَّ َهَذا لَُهَو  أببغغغههه ببسسثث ششرررااققووغغغغغابببب.. صصااالل تسساااالىىى:: تتتددظظ
﴾الَْفْوُز الَْعِظيُم * لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن

ضغغاننن عععععع غغسسسااسسثث ببضضض غغجججةة،، ظظظخخخخررةةة أوو ششطططسسطططغغظظظظ لللاتررغغرر
غغااتترككك جججسععععدد آلللل طططممطططضضئئئ تخخخخاررررععاا،، وووججغغغحححح غغغعععد شغغغ
ععثاا ضضضثثببب ششأيي ففففططررغغغضغضضا،،.... خخثثثثططئئ اللغغمممظظظ أععضضضض لللصاضض
سسطىىى السسسسممققءء االممممسسسططممغغغغظظ تتتضضاااممم ببعععممااا ددجضضض غصصصععممم وووأيي

أأطئ اإلإلإلججقققم؟؟؟!
غغررررغغثث تتتتتتررغررر اللصصصصثسسس شققق ظظأظهه طططظظ اففظظزززمزممئئئ شششمظظ ادسسىىىى
باجججممعا،، غغغغسسمممغهههه الللسسسظظظئئ شششغغغ للعععا غغغععطططاا أنن غغةةسسسضضض غغغضففغغ
أننن سططغغه  بضضض بببتتئئعععاعا وغغوغااشششظىىىىى االلممززززااعععرراتتت شغغهههه غغغظززطط

غغغصععم باآلآلآلآلتتغغ::
دولئئئ إإظححححاائهه ططططظظظ لعلعلعل اهللاهللاهللاهللا ررجججج ببمماا صاااامم  ببهه ١١- غصصععمم
أعضضض ووتتاىىى ضضظظظظففععاا ششششغغ ضضضضضضض اللممممسسسططمممغغظظظ تتتةةمممعع إإجققططغغئ
ببأأأتضضاممم ررررسساغغغاععاعاا تررررسسىىى رسسسسااغغااعاعاعا، طظطظظظظ  ضضااظظعاا االثططئئ
اللتتتتاال الغغعممم ععععغغغ ضضممماا ببأتتتضضااممم ووضضضسسسغغئئئ ااإلججققمم وووللغجججج
الششرببب تتمممضضظظظظ ووالللاغاغغغغ ببغضغضغضضعع، ججججاغغضضضججججج ددوغغققققتت شششغ
اإلإلإلذسساننن خخققلللل  ططظظظظ الللممسسسطسطمممغغغظظظظ بقققددد  ششغغغغ اللااتتضضضطط طططظ 
طظظظ وووططظظظززمممااتههه  االلثثووووللغئئئ للصصععااظظظغغظظظههه ووالثثدثدددععععع للله،
أأطططظعععاا وخخخخظثثووق الظظصثثث وووطططةةطجطجطجججج ااففطططططط اللممااتاتتثثثةة طططبضض
واللممظزظززمماتتت االعععغغؤؤؤؤاتتت طططظظظظ ووغغغغغغغرررعععاا االللثثووللغغغغظظظظظ وووالئئظككك
دولئئئ  ااالررجججععللل ددددوللئئ تتضتضضظظظ ااقججاسسسماارررغغئئ.. وضضضضثثلللككك لططط
ببضض ضااظئئئ فففعععضضض اللممممثغظظظئ،، غغغبغببررببغئئغئ ططضضئئئئ أووو فععععضض طططضغغئ

ااجججاابببظظظااءء. ددوونن لللضضض اللمسسسسططممغغظظ
ببقددد ضضضضطط سسطىىى اااإلإلجججققققطغغغئئ اللثثوووولئئئ عععثثهههه تسسسممضضضض  -٢٢
بباإلإلإلججقممم ششااتتتتضضمممععاا وورسسسااغغااععععاا ضضظظففععععاا إإللىى االمسسططممغغظظظظ
وجججققطههه ررربغغغغ خخخخطططعععاتتتت اللئحئحئححررر خخغغغغررر ششسسضضضضض ضضمممما  وووسثثلههه

سسسطغهه.
تثثثاججلعااا وقققق ضضضففطططسسسطططغغظظظظ اللمممششاااخاخخخئئئئئ االلئقققدد ترررد   -٣٣٣
ااففففظثثلللجججج (إجججئااظغااا تتتتتررررغغررر ووضضضضثثللكككك اللصصصثسسسس شششغ صدددغغئئئ

االلضفففارر. ططظظ االللممتتتااططئئئ اللئئقئققددد طططظظظ ووغغغررررععااا وووالئئرتتششاللل))

تامئ: غعم الصثس أم تترغر الصثس؟!

والسطط  الّثغظ  جاار  تتئ  تعظغفعا  تط  الاغ  الفؤات 
لغج لفظزمئ شصط، بض خثطًا  والفصه لغضعظعا خثطاً 
وتضرغج  وتدغغسعط  المسطمغظ  حرذطئ  لفضرة 

ذاساعط فظزماعط وترطئ الثروج سطغعا.
ظطمات  شغ  الظاس  طظ  ضبغرًا  غمسئ  الفؤئ  عثه 
الةعض بثغظ اهللا وأتضاطه، فظعط وبمسعظئ السططان 
واإلسقم رّضجوا شغ الصطعب والسصعل أظعط المرجع لحرع 
اهللا، شخثصعط ضبغر طظ الظاس وجاروا خطفعط، عآقء 
أطسظعا شغ تسئغث الظاس لفظزمئ، وأوغطعا شغ إغراصعط 
شغ ظقطعا، وبسث أن ضان لطمسطمغظ دولئ تصعم سطى 
أخئتعا  افرض،  عثه  وجه  سطى  شرغث  طئثئغ  أجاس 
بق طئثأ وبق سصغثة واضتئ، وبق أتضام غظدئط الفرد 
والمةامع بتسئعا بما غرضغ اهللا، وعط بعثا غثثطعن 
أجاس السمض وأجاس الفضرة وعغ: عثم الضفار لثولئ 

اإلجقم، وق أصّض طظ ذلك.
ظعارًا  جعارًا  اهللا  سطى  تمادوا  أن  التال  بعط  ووخطئ 
بعصاتاعط شغ طتاربئ أتضاطه وتجغغظ باذض الزالمغظ، 
أن  لطتاضط  إّن  غصعل  عثا  غسمسعن  الظاس  شأخئح 
غسضر وغجظغ سطظاً وصااً طظ الظعار وق غةعز اإلظضار سطغه 
سطظاً! وآخر غسائر أن تاضماً باظئ جرائمه أظه غعتى إلغه 
وأظه رجعل طرجض طظ سظث اهللا! وبالٌث غرى بأّم سغظه 
طا أوخطظا إلغه ولّغ أطره طظ تدغغع لضّض أتضام اهللا، 
ضث  وصعر  وظطط  صاض  وطظ  لطضاشرغظ،  طعاقة  وطظ 
ُث المطعط! وآخر غساثر  المسطمغظ بط غخفه بأظه المتثَّ
سظ سصعد طظ سمره زسط شغعا أظه غثسع إلى اهللا سطى 
بخغرة، اساثر سظعا وأسطظ وقءه لسّغثه وأن اإلجقم 

المحّعه الثي غرغثه جغثه عع اإلجقم التّص!!
أو  المسطمغظ،  سظث  المئثئغئ  غغاب  أن  الثقخئ: 
ظعاغئ  شغ  غعخض  وتسمغمعا،  وتترغفعا  تحعغععا 
المطاف إلى الفراغ السصثي والفراغ السغاجّغ طظ تغاة 
المسطمغظ، الطعط إق طا تسّطص بئسخ حسائر اإلجقم 

سظث افشراد وق تاسثاعط.
وعثا غسظغ أظه ق غعجث طا غبئاعن سطغه، فّن الئظاء شغه 
خطض سزغط، والاظحؤئ صاطئ سطى غغر أجاس اإلجقم 
الثغظ  سظث  طظ  طساعردة  التغاة  وأظزمئ  وأتضاطه، 

غترخعن سطى ضغاسظا وتحرذطظا.
ولطسعدة إلى الظعر ق بث طظ السعدة إلى المئثأ، المئثأ 
افظعار  إلغظا  أوخطاه  الثي  الرباظغ  المئثأ  الختغح، 
السصعل  شغ  المئثأ  عثا  وترجغت  الحرغفئ،  الظئعغئ 
والصطعب، تاى غظسصث اظسصادًا ق اظفضاك له، بط البئات 
سطغه بسث طسرشئ طاططئات تمطه وظحره شغ أرض اهللا.

الةعض  ظطمات  طظ  الظاس،  طسظا  وغثرج  ظثرج،  بعثا 
سثل  إلى  الغعم،  أظزمئ  ضض  ترساه  الثي  والطاغعت 
ورتمئ وظعر الظزام الرباظغ بثولاه الاغ تتمغه وترساه 
وتظحره شغ افرض ظحر رساغئ وعثاغئ، وطا ذلك سطى 

اهللا بسجغج.
لُِتْخرَِج  إِلَْيَك  نَْزلَْناهُ 

َ
أ كَِتاٌب  ﴿الر  جئتاظه:  اهللا  غصعل 

لَُماِت إِلَى الّنُورِ بِإِْذِن َرّبِِهْم إِلَٰى ِصرَاِط الَْعِزيِز  الّنَاَس ِمَن الّظُ
 [جعرة إبراعغط: ١٤] الَْحِميِد﴾

إذا رجسظا إلى الثطش شغ الاارغت، إلى شارة طا صئض عثم 
وربظاه  الثي  اإلجقم  ذئغسئ  أن  جظةث  الثقشئ  دولئ 
وصاؤث عع شغ أغطئه اإلجقم الروتغ، اإلجقم الماسطص 
والطاسات الفردغئ. ختغح أن الةعاد  أضبر بالسئادات 
اجامّر زطظ دولئ الثقشئ السبماظغئ، والفاعتات ضاظئ ق 
تجال تاضرة، لضظ المظزعطئ الثاخطغئ لتغاة المسطمغظ 
وتضعغظ  واقجاعاد  اإلبثاع  طظ  الضبغر  الحغء  شصثت 
ورجال  صادة  طساصئطعط  شغ  لغضعظعا  المسطمغظ  أبظاء 
المةامع  اظدئاط  ظعاتغ  طظ  السثغث  ضسفئ  دولئ، 
دول  أن  وذلك  وغرضى،  اهللا  غتإ  ضما  اهللا  بأتضام 
الشرب تغظؤث بثلئ الضبغر طظ الةعث والعصئ وافطعال 
لدسدسئ جسث دولئ الثقشئ وإظعاضه وبثر الثقشات 
بغظ المسطمغظ سمعطا، وبغظ سربعط وسةمعط، وإبارة 
وّظفعا  أظعط  وظسطط  سخئغاتعط،  وإتغاء  صعطغاتعط، 
أدواتعط لاضرغج طرض دولئ الثقشئ تمعغثًا لصاطعا 
أو  السغاجغ  جعاء  السالمغ،  المحعث  سظ  وإزاتاعا 
وشرز  وتعزغسعا،  تصسغمعا  إلى  وخعقً  بط  السسضري، 

افدوار لسمقئعا سطغعا.
سظث  سزغط  عثٌف  الثقشئ  دولئ  بتةط  دولئ  تفضغك 
غاثارك  أن  غمضظ  ق  أخطاٌر  لطافضغك  ولضظ  الشرب، 
دولئ  ترك  فن  ضان،  طظ  ضائظاً  دولئ  أو  أتث  آبارعا 
الثقشئ بسث تفضغضعا دون ضئط عثا الافضغك، ودون 
اقساظاء بئصاء الافضغك وترضغجه وتضرغسه بّط رساغاه، 
طظعط  رساغئ  دون  المصسمئ  لطثولئ  ترضعط  إن  أصعل 
المسطمغظ  ظفعس  شغ  غتغغ  صث  الاصسغمات  لعثه 
دغظعط وطئثأعط، بّط غتغغ إرادتعط الثشغظئ لغسعدوا 

وغسعدوا، وعثا طا ق غرغثه الضاشر صطساً.
لعا  ورجط  افدوات،  سطغعا  ووّظش  الضغاظات،  زرع  لثا 
ظزط التضط وأظزمئ التغاة الاغ غةإ أن تسغر سطغعا 
وتظفثعا دون تغٍث وق ترّدد، شضاظئ الاصسغمات تطك 
عغ أول خطعة لاشغغإ اإلجقم ضظزام تغاة سظ عثه 
افرض، وضاظئ الثطعة الباظغئ غرس ضغاظات حغطاظغئ 
خئغبئ شغ صطإ بقد المسطمغظ، لاضعن جئئاً طسامرًا 
لاثّخض  وداشساً  بسدا،  بسدعط  ضث  الظاس  لاتّفج 
وتةب  ذرائع  تتئ  طضان  وأي  وصئ  أي  شغ  الضفار 
حاى، وطظ عثه الضغاظات ضغان غععد شغ شطسطغظ، 
وضغان الظخغرغغظ شغ جعرغا وطا جطئعه سطى الظاس 
لطظاس  وحرذطئ  لطثغظ  وطتاربئ  وإشساٍد  وغقت  طظ 
بغظعط  والئشداء  لطسثاوة  وزرعٍ  بسخ  سظ  بسدعط 
ذالما  اإلظعاء  أو  لقخقح  صابض  غغر  طسامر  بحضض 
ظطمئ،  الزطمات  شجادت  صائمئ.  الضغاظات  تطك  بصغئ 
الفرد  سظ  وغابئ  اهللا  أتضام  طظ  الضبغر  وضاسئ 

والمةامع بسث أن غابئ الثولئ.
طفاخض  طظ  آخر  طفخقً  وأسعاظعط  الشرب  وأضاف 
دغظعط،  سظ  المسطمغظ  تشغغإ  وتضرغج  جغطرتعط 
وتمّبض بمظ أذطصعا سطغعط (سطماء وحغعخاً وطفضرغظ 

وططعمغظ وطةثدغظ...الت )
أساى  طظ  غجالعن  وق  ضاظعا   - طئالشئ  دون   - وعآقء 
أجطتئ الضاشر شغ بقد المسطمغظ، وأصخث بعط، تطك 

املئثئغئ والبئات سطى التص 
ذرغص الثروج طظ الزطمات

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

تامئ ضطمئ السثد: تقسإ التضام السمقء بالخعم واإلشطار...

حقیقۀ الجدل المثار حول شراء ترکیا نظام إس-٤٠٠ من روسیا 
المتوقعۀ ونهایته 

یا أهل الشام تمسکوا بحبل اهللا المتین 
وقفوا فی وجه ما یحاك لثورتکم من مؤامرات



افربساء ٩ طظ حعال ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٢ تجغران/غعظغع ٢٠١٩ مـ ٤     السثد ٢٣٨

َة ثـََالثنَِي». والثطاب  إن التص َبغِّظ أبطب، صال رجعل اهللا : «ُصوُموا لُِرْؤيَِتِه َوأَْفِطُروا لُِرْؤيَِتِه، َفإِْن ُغمَّ َعلَْيكُْم َفأَكِْملُوا الِْعدَّ
شغ عثا التثغث (صوموا... وأفطروا) عع لةمغع المسطمغظ ق شرق بغظ تعظسّغ وطشربغ وججائري وطعرغااظغ وق 
بغظ تعظسّغ وإظثوظغسغ أو ترضغ أو طخري... إّن رؤغَئ أّي طسطٍط (غحعث أن ق إله إق اهللا وأّن طتّمثا رجعل 
اهللا) غحعث عقَل رطدان أو عقل حعال تعجإ حعادته سطى المسطمغظ جمغسعط الخعم أو اإلشطار، ق شرق 
بغظ بطث وبطث، وق بغظ طسطط وطسطط، فّن طظ غرى العقل طظ المسطمغظ تةئ سطى طظ لط غره. شصث ُروي 
سظ ابظ سئاس أّظه صال: «جاء أعرايب إىل النبي  فقال: رأيت الهالل، فقال: أتشهد أن ال إله إال الله وأّن محمداً رسول الله، 
قال: نعم، فنادى النبي  أن صوموا». وسظ ابظ سمر رضغ اهللا سظعما صال: «تراءى الظاُس العقل، شأخئرُت رجعل 
اهللا  َأظغ رأغاه، شخاطه وأطر الظاس بخغاطه»، ولغسئ حعادة طسطط شغ بطث أْولى طظ حعادة طسطط شغ 
بطث آخر، وق صغمئ لطاصسغمات والتثود الاغ أصاطعا الضفار شغ بقد المسطمغظ. أغعا المسطمعن: إن التص أتص 
أن غائع وأظاط تسرشعظه، وعثه الثوغقت الدرار لط غضفعا أن سئبئ بمخغرضط شأجطمئ بقدضط لسثّوضط، شعا 
عغ تماّث غثعا لطسئث بسئادتضط. عآقء أحئاه تّضام تساوظعا سطى ضّض إبط وسمطعا "بإخقص" لامجغص افّطئ 
غئسثون  تروظعط  أظاط  وعا  المساسمر،  لطضاشر  بائسّغاعط  سئادتضط  بض  تغاتضط  وإشساد  وتفرغصضط  اإلجقطّغئ 
اإلجقم وغتغثون سظ خرغح أتضام اهللا تسالى وغسّثرون شغ ذلك سطماء السقذغظ ُغفاعظعط تسإ الّططإ. 
أّغعا المسطمعن: إّظه ق ذاسئ لمثطعق شغ طسخغئ الثالص. وإّن العاجإ الغعم أن تضمطعا سئادتضط لرّبضط بةسض 
الّظزام ضّطه ظزاطا إجقطّغا تطّئصه خقشئ راحثة سطى طظعاج الّظئّعة، تةمع حمض المسطمغظ شغ دولئ واتثة 

وتعتث خعطعط وشطرعط وحسائرعط، بعا غسّجون شغ الّثظغا واآلخرة.

أخثرت وزارة الاةارة شغ أطرغضا أطرا بإضاشئ حرضئ 
صائمئ  إلــى  السمقصئ  الخغظغئ  ــعاوي  ع اقتــخــاقت 
الاخثغر السعداء والاغ تتزر سطغعا حراء أي خثطات 
حرضئ  باحرت  وصث  أطرغضغئ،  حرضات  طظ  بدائع  أو 
جعجض وغغرعا طظ الحرضات الضئرى شغ أطرغضا تعصغش 

طئغساتعا وخثطاتعا لحرضئ ععاوي.
لطالما تحثق أرباب الظزام الرأجمالغ بترغئ الاةارة 
السالمغئ، وسعلمئ المال والسعق، وترغئ اظاصال افطعال 
والئدائع. ولضظ التصغصئ الاغ ذالما جادل بعا أرباب 
الظزام أو المدئعسعن بالشرب وتاولعا إظضارعا، بثت 
أن  وذلك  ععاوي.  حرضئ  طع  بالاساطض  واضتئ  جطغئ 
أوروبا  دول  وطسعا  أطرغضا  أرادته  ظزام  عغ  السعلمئ 
طظ  المالغئ  المضاجإ  طظ  صثر  أضئر  لاتصغص  الشربغئ 
السالمغئ  افجعاق  دخعل  طظ  حرضاتعا  تمضغظ  خقل 
أو  ضرغئغئ  سعائص  أي  دون  وخثطاتعا  طظاةاتعا  لئغع 
جمرضغئ، وطظ بط السماح لفطعال لقظاصال طظ طثاطش 
الاابسئ  والمخارف  الئظعك  شغ  لاظاعغ  السالط  بصاع 
لطحرضات السمقصئ. ولط غضظ بتسئان أطرغضا وأرباب 
تساثثم  سمقصئ  حرضات  السالط  غظاب  أن  الرأجمالغئ 
ظزام السعلمئ ذاته لئغع بدائسعا وخثطاتعا شغ أطرغضا 
وأوروبا وتترك افطعال باقتةاه المساضج ضما شسطئ 
تسطظ  طصثطات  وبثون  وعظا   .ZTE وحرضئ  ععاوي 
أطرغضا أن حرضئ ععاوي سطى صائمئ جعداء طظ خظع 
أطرغضا، وق تساطغع طمارجئ الاةارة بترغئ، وق بظاء 

سطى صعاظغظ السعق والسعلمئ.
شأطرغضا وأرباب الظزام الرأجمالغ اساادوا سطى تخمغط 
وخظع الطسئئ السغاجغئ واقصاخادغئ ووضع صعاظغظعا، 
السمقصئ  حرضاتعط  تضعن  بتغث  الضاططئ  وإجراءاتعا 
عغ الرابح افول وافخغر، وبتغث غسامر تثشص الئدائع 
الةظعب  إلى  الشظغ  الحمال  طظ  والثثطات  والسطع 
الطسئئ  طقك  باتةاه  المال  تثشص  وغسامر  الفصغر، 
عثه  الطسئئ  طغجان  غثاض  لتزئ  أي  وشغ  وخاظسغعا. 
تسمث أطرغضا وطسعا حرضاؤعا الرأجمالغعن إلى تشغغر 
صعاسث الطسئئ، أو إخراج أي جعئ طظ الطسئئ إذا بثا أظعا 
بثأت  ععاوي  شحرضئ  تصغصغا.  قسئا  وتخئح  تربح  صث 
أطرغضا  تراه  الثي  السعق  طظ  ضئغر  ججء  سطى  تسغطر 
صعاسث  وضسرت  المةظ،  ظعر  لعا  شأدارت  لعا.  تضرا 
الطسئئ ضطعا، وضربئ سرض التائط بصعاظغظ اقصاخاد 

التر والسعلمئ وجعاز البمظ وغغرعا.
تازم  وبحضض  تمسك  تتثغثا  أطرغضا  أن  والتاخض 
بجطام الطسئئ اقصاخادغئ، شق تسمح في جعئ ضاظئ أن 
تساتعذ سطى صسط طظ افجعاق السالمغئ إذا ضان ذلك 
شضغش  وربتعا.  أطعالعا  وطخادر  حرضاتعا  سطى  غآبر 
إذا ضاظئ عثه الةعئ تسائر طظ بطث طبض الخغظ والاغ 

تسائر المظاشج اقصاخادي افضئر فطرغضا؟!
طظ عظا لط غضظ طظ الشرغإ أن ظرى ضئرى الحرضات 
وأتغاظا  خرف  أطرغضغ  لرأجمال  طمطعضئ  السمقصئ 
بالاحارك طع دول أوروبغئ طظ طبض برغطاظغا وألماظغا 
والسعغث. ولغج طساشربا ضثلك أن ظرى الفرق العائض 
طظ  وغغرعا  أطرغضا  بغظ  الصعطغ  الثخض  طغجان  شغ 
لفارة  الخغظ  ضاظئ  وتغظ  أوروبا.  تاى  السالط  دول 
أطرغضغئ،  أطــعال  بــرؤوس  حرضاتعا  تسمض  طتثودة 
لط تضظ عظاك أزطات اصاخادغئ وتروب تةارغئ بغظ 
الخغظ وأطرغضا فن أطرغضا ضاظئ تسائر الخغظ طتض 
اجابمار وأن خراجعا سائث فطرغضا. ولضظ تغظ تةاوزت 
الخغظ طرتطئ الئظاء الخظاسغ وأخئتئ صادرة سطى بظاء 
طآجسات طالغئ وخظاسغئ خاخئ بعا، أخئتئ تحضض 
ظسةئ  والاغ  اقصاخادغئ  السغاجغئ  لطسئئ  تتثغا 

صعاسثعا بإتضام طآجسات المال افطرغضغئ.

خراشئ اصاخاد السعق والسعملئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ 

حرضات  لخالح  تسمض  عــعاوي  حرضئ  ضاظئ  شطما 
اقتخاقت افطرغضغئ طبض طعتعروق ولعجظئ وغغرعا، 
غظزر  ضمظ  افطرغضغئ  الحرضات  لعا  تظزر  ضاظئ 
الطسام  أذغإ  طظ  وتحرب  تأضض  الصخر،  لحشاقت 
تالعا  ذلك  وضان  حغؤا.  تمطك  ق  ولضظعا  والحراب، 
سطى  تساتعذ  بثأت  تغظ  أظعا  إق  الصرن؛  عثا  طططع 
والاعزغع  الاتضط  أجعجة  طظ  اباثاء  اقتخاقت  جعق 
إلى أجعجة الثطعغات، شصث أخئتئ بظزر أطرغضا حرضئ 
إظعا  إذ  الرأجمالغئ  الطسئئ  ضمظ  تئصى  أن  تساتص  ق 
غمضظ  تصغصئ  عغ  التر  والسعق  السعلمئ  أن  ظظئ 
وأضثوبئ  طحغظئ  خراشئ  أظعا  تسطط  ولط  اجاثثاطعا. 
تساسمض لفرض العغمظئ اقجاسمارغئ، شق بث أن تثرج 

طظ الطسئئ بظفسعا أو غاط إخراجعا.
الطسئئ  أجاس  أن  طسطعطا  غضعن  أن  بث  شق  عظا  طظ 
طئثئغ  خراع  وصعاطعا  جغاجغئ  لسئئ  عغ  وتصغصاعا 
طرغر. شمظ غرغث أن غئغع وغحاري شغ السعق السالمغ 
سطغه أن غضعن خاتإ جغادة شغ السالط وسطى طساعى 
السالط. شعثا السعق لغج طفاعتا ضما غحاع، والاةارة 
شغه لغسئ ترة، واقتةار بالئدائع والثثطات لغج ضما 
ُغعغأ لطئسخ، بأظك إذا ططضئ الئداسئ والاغ غرغئعا 
عضثا  افطر  لغج  وتربح.  تئغع  أن  شاساطغع  الجبائظ 
بضازغظع  السالمغ  السعق  أطر  غضعن  طا  وأحئه  أبثا، 
الصمار شغ طقعغ قس شغشاس وغغرعا. شالقسإ غطسإ 
تسإ صعاظغظ الضازغظع، وغزظ أظه غربح وغثسر تسإ 
صعاظغظ الطسئئ المسطظئ، ولضظ التصغصئ عغ أن الضازغظع 
طظ  عع  والثاجر  دائما،  غربتعن  طظ  عط  وأختابه 
غزظ أظه غساطغع أن غضسإ رغما سظ أرباب الضازغظع.

لثلك ضان سطى الخغظ أن تثرك أن خراسعا التصغصغ 
طع أطرغضا لغج خراسا طالغا اصاخادغا شغ أخطه، بض 
عع خراع سطى طظ غمطك السغادة سطى السعق السالمغ. 
وعثا غسظغ أظه خراع جغاجغ طئثئغ. والخغظ لدسش 
رؤغاعا السغاجغئ وسثم الاجاطعا صعاسث طئثئغئ أخطأت 
الظزرة لطعاصع، وظظئ أظعا تساطغع أن تظاشج افجث 
الطسئئ  صعاظغظ  أن  تثرك  أن  دون  وططسئه،  سرغظه  شغ 

تاشغر وتائثل تسإ طخطتئ أجث الشاب.
العتغث  الطرف  أن  سطى  الاأضغث  طظ  أخغرا  طظاص  وق 
الثي غمضظ أن غشغر عثا العاصع افلغط عع دولئ خاتئئ 
طئثأ، تضعن صادرة سطى خطص أخعل جثغثة شغ العاصع 
المالغ واقصاخادي تحض ترضئ أرباب المال واقصاخاد 
افطرغضغ وتصدغ سطى خراشئ السعق التر والسعلمئ. 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  افطر  عثا  طبض  غمطك  وق 
الاغ غفرض سطغعا المئثأ سثم اجاسمال صعاظغظ لسئئ 
الاساطض  ترشخ  تغظ  الثقشئ  شثولئ  وظالمئ.  صثرة 
المال  أرباب  تترم  شإظعا  والسظثات  وافجعط  بالربا 
أطعال  سطى  السغطرة  أو  الدشط  شرخئ  أطرغضا  شغ 
ضأجاس  لطثوقر والغعرو  وتغظ تثغر ظعرعا  الثولئ. 
لطظصث وتسامث الثعإ والفدئ صعق واتثا، شإظعا ُتفصث 
أطرغضا أداة السغطرة الرئغسئ شغ الظزام المالغ. وتغظ 
تائظى الثولئ صعاظغظعا الثاخئ بالاساطض طع دار الترب 
بسثا  الثراشغئ  السعلمئ  ُتفصث  شإظعا  طسعا،  واقتةار 

جشراشغا ضثما.
الرأجمالغئ  حرور  طظ  لطسالط  طظصث  ق  شإظه  وعضثا 
غضعن  دولئ  إق  الةحسغظ  أربابعا  وحــرور  السالمغئ 
ظزاطعا أجاجه السثل وطخثره وتغ طظ اهللا السادل 

السالط بأتعال السئاد.
بِالَْبيَِّناِت  رُُسلََنا  ْرَسلَْنا 

َ
أ ﴿لََقْد  وتعالى:  سبحانه  قال 

بِالِْقْسِط  الّنَاُس  لَِيُقوَم  وَالِْميزَاَن  الِْكَتاَب  َمَعُهُم  نَزلَْنا 
َ
وَأ

ٌس َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلّنَاِس َولَِيْعلََم 
ْ
نَزلَْنا الَْحِديَد فِيِه بَأ

َ
وَأ

 ﴾َقوِّيٌ َعِزيٌز ََ ّ َُ َمن يَنُصرُهُ َورُُسلَُه بِالَْغْيِب إِّنَ اهللا ّ اهللا

الاظضُر لععغئ افطئ يف بطث طسطٍط 
جرغمئ ظضراء وظثغُر حر صادم

(الةجء افول)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

أوق- السغادة سطى حمال أشرغصغا... عغ اآلن لمظ؟
بالسعدة إلى ظروف وطقبساِت الشجو الفرظسغ لطةجائر 
شغ ١٨٣٠م وضغش تمضظ الفرظسغعن طظ جطثعا سظ 
الثولغ  المعصش  وبمراجسئ  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ 
السغاجغئ  وافوضاع  المغقدي  سحر  الااجع  الصرن  شغ 
الاغ ضاظئ جائثًة تغظؤث، غائغظ أن شرظسا اقجاسمارغئ 
دخطئ الةجائر برضا بض بإذن طظ الئرغطاظغغظ، الثغظ 
ضاظئ دولاعط صث بطشئ أوج صعتعا وسزماعا شغ ذلك 
حمال أشرغصغا عغ طظث  العصئ. لثا شإن السغادة سطى 
سصعد لقظةطغج، ضمظ تعاشص طع الصعى افوروبغئ وطع 
شرظسا تتثغثًا، بما غدمظ طخالتعا خخعخاً البصاشغئ 
الفرظسغ  الظفعذ  تشطشض  بتضط  أظه  إق  واقصاخادغئ. 
شغ  شرظسا  ظفعذ  شإن  افوجاط،  ضاشئ  شغ  الجطظ  طع 
برغطاظغا  سمقء  وخعل  بمةرد  غائثر  ق  المظطصئ، 
طظه  خرجئ  بطث  أي  شغ  السططئ  بمصالغث  وإطساضعط 
أو  الاراضغ  ذلك  بسث  الخراع  أن  أو  سسضرغاً،  شرظسا 
أطرغضا  دخطئ  ولما  اظاعى.  صث  برغطاظغا  طع  الاعاشص 
طع  أي  افوروبغغظ  طع  السغاجغئ  المعاجعئ  خط  سطى 
برغطاظغا بافجاس لاتض طتطعا شغ طساسمراتعا، باتئ 
ضض بقد المسطمغظ بآرًا لعثا الخراع بأدوات طتطغئ، 

وطظه طا ظحعثه اآلن شغ الغمظ طبًق، أو شغ لغئغا.
وطظ المسطعم أن الةظرال دغشعل خقل الترب السالمغئ 
افلمان  ضث  الفرظسغئ  المصاوطئ  رائث  بخفاه  الباظغئ 
سصإ  لظثن  شغ  وجعده  أبظاء  ذطإ  صث  ضان  تغظعا، 
تحرحض  برغطاظغا  طساسثَة  لئقده  افلماظغ  اقتاقل 
له شغ تترغر شرظسا طظ صعات عاطر، وذلك شغ طصابض 
طجغث طظ الاظازل المآلط سظ الظفعذ شغ حمال أشرغصغا، 
سطماً أن دغشعل ضان غسطط طثى أعمغئ طا ضاظئ تسائره 
شرظسا اطاثادًا لعا أو بافترى ججءًا طظعا سطى الدفئ 

الةظعبغئ لطماعجط، وشغ الصارة افشرغصغئ ساطًئ.
الةجائر  شغ  التضط  سطى  اإلظةطغج  جماسئ  عغمظئ  وبسث 
بعخعل بعتفطغصئ إلى جثة الرئاجئ، تعرط المتغطعن 
بالرئغج طظ الماسطصغظ والمظافسغظ وحرضائعط طظ 
أرباب افسمال المعالغظ لعط، وضثلك طظ الطرف اآلخر 
المتسعب سطى شرظسا، تعرذعا جمغساً شغ ظعإ المال 
السام بحاى العجائض والطرق سطى طثى سصثغظ. وإذ 
وجغاجغًا  أدى عثا الظجغش إلى وخعل الئطث اصاخادغاً 
إلى تاشئ العاوغئ، دخطئ الئقُد شغ تالئ طظ الشطغان، 
العصعد  طظ  ضئغرًا  خجاظاً  الحسإ  أذغاف  طثاطش  وباتئ 
الاثطر  تالئ  ضطه  ذلك  إلى  غداف  لقحاسال.  طاأعئاً 
واقجافجاز  باإلعاظئ  الظاس  وحسعر  السارم  والشدإ 
جابمًا  إلبصائه  خاطسئ  لسعثة  بعتفطغصئ  ترحغح  ظاغةئ 
سطى ضرجغ التضط فطث غغر طظزعر. صام سطى إبر ذلك 
سطماظغع  ذلك  شغ  غصعدعط  الظاشثة،  الجطرة  خخعُم 
الصئائض المرتئطعن بفرظسا بصاشغاً وجغاجغاً وطخطتغاً، 
تطالإ  المةامع  طظ  واجسئ  حرائح  باترغك  صاطعا 
لئبئ أن  طا  بط  شغ الئثاغئ برشخ السعثة الثاطسئ، 
تطعرت اقتاةاجات إلى المطالئئ برتغض الظزام وإبساد 
ضض رطعزه، وتترك الحارع سطى العجه الثي ظراه الغعَم 
طظ طسغرات واتاةاجاٍت بالمقغغظ ططالئئ بالاشغغر شغ 

أغطإ طثن الةجائر طظث حعر حئاط/شئراغر ٢٠١٩م.
إن الثطأ شغ شطسفئ أو ذرغصئ الاشغغر، أو اظسثام الرؤغئ 
جغجغث  اإلجقطغئ،  افطئ  شغ  تراٍك  أي  شغ  الختغتئ 
تبئغئ  إق  طآله  غضعن  ولظ  المخغئئ،  تةط  طظ  تاماً 
أصثام المساسِمر، بثل أن غضعن بارصَئ أطض سطى ذرغص 
الئقد،  أعض  وغفطئ  المساسمر  دعاء  وبسئإ  الاترر. 
افغام  عثه  الةجائر  تراك  شغ  بالتج  المحاعث  شإن 
عع أن الخراع، بظزر الماابسغظ سظ صرب، بثأ غاتعل 
الفرظسغئ  العخاغئ  أشدض:  أغعما  طفاده  اجافااء  إلى 
أم العخاغئ الئرغطاظغئ سطى الةجائر، أم تعاشص جثغث 
غدمظ طخالح الشرب المساسِمر؟ والسئإ شغ ذلك عع 
الاظضر لمئثأ افطئ الثي عع اإلجقم وإبساده سظ التراك 
الحسئغ، إذ لغج عثا السئغض طظ العسغ السغاجغ شغ 
اتاةاجات  شغ  المساةثات  شإن  أخرى  وبسئارة  حغء. 
طظث  والساتات  الحعارع  إلى  وخروجعط  الةجائر  أعض 
الةغح،  أرضان  صغادة  أن  إلى  بعضعح  تحغر  أحعر 
بثأت  لقظةطغج،  الاابسئ  الجطرة  ظفج  شغ  المظدعغئ 

تصارب طظ شرض تخعرعا لمرتطئ طا بسث إزاتئ رأس 
الفساد المثطعع. ضما تظئأ بأن افطعر شغ تال اتاثام 
افرضان  صغادة  وخعل  وسثم  الثخعم  طع  الخراع 
إلى طا ترغث شرَضه سطى الحسإ أو شغ تالئ حسعرعا 
بالاعثغث، شإن افطعر صث تاةه ظتع الاسفظ أو الاخادم 
غئثو  الثي  افطر  السسضرغئ،  والمآجسئ  التراك  بغظ 
تاى اآلن طسائسثًا. سطماً أن صغادة أرضان الةغح شغ 
الةجائر وعغ الداطظ لطائسغئ لفجظئغ طظث (اقجاصقل)، 
ظطئ تآضث سطى السطمغئ سطى لسان الفرغص أتمث صاغث 
خالح طظث بثاغئ التراك، وأن التعار عع السئغض العتغث 
لطثروج طظ تالئ اقظسثاد. إق أن عثا التعار بتسئعا 
ق بث أن غضعن ضمظ افذر الثجاعرغئ بسغثًا سظ أي 
شارات اظاصالغٍئ صث تفاح الطرغص ظتع المةععل، ضما 
خطعة  آخر  شغ  دسئ  ضما  الفرغص!  خطابات  شغ  جاء 
جمغع الفاسطغظ طظ الحثخغات وافتجاب السغاجغئ إلى 
اقظثراط شغ عثا المسار طظ أجض تةاوز افزطئ. وصث 
لعتر طآخرًا تةاوب واضح بض طسارسٌئ شغ الاةاوب 
طع عثا المسسى طظ رطعز تغار (اإلجقم المساثل) بض 
سطى  المتسعبئ  والحثخغات  افتجاب  صادة  طظ  تاى 
العجط  شغ  الحثخغات  طظ  وضبغر  الفرظسغ  الةظاح 
السغاجغ شدقً سظ أتجاب المعاقة. وعع طا غآحر إلى 
بثاغئ اظفراج سطى أجاس أرضغئ تعاشصغئ جثغثة ُتئصغ 

سطى الظزام الصائط شغ الئقد.
باظغا- الةجائر بطث طعط شغ خراع افطئ طع الشرب طظ 

أجض إصاطئ ضغان المسطمغظ!!
المسطمغظ  بقد  شغ  الضبغر  أن  بالثضر  الةثغر  طظ 
غظزرون ربما ظزرَة إسةاب إلى طا غتثث عثه افغام 
شغ حعارع الةجائر طظ تغث زخط اقتاةاجات وجطمغئ 
المسغرات وظعسغئ الحسارات، ططالئغظ باشغغر الظزام 
الئطث  فعمغئ  ظزرًا  ولضظ  الفساد.  رطعز  ضض  وإجصاط 
شغه،  الضاطظئ  الطاصات  تغث  وطظ  المعصع  تغث  طظ 
صعة  طظ  شغه  غضمظ  طا  تغث  وطظ  وغغرعا،  الئحرغئ 
أسثاء  طثططاِت  طعاجعئ  شغ  افطئ  لمئثأ  اقظاماء 
الضاشر،  اقجاسماري  الشرب  صعى  طظ  والغعم  افطج 
وبشخ الظزر سظ ذئغسئ الخراع بغظ الجطر الماظاترة 
ظاغةئ  اباثاًء  الظاس  تترك  وضغش  بافجظئغ  المرتئطئ 
عثا الخراع وطا تتصص طظ ططالئعط إلى تث الساسئ، 
تغث  طظ  الغعم  التراُك  وخض  أغظ  عع  المعط  غئصى 
ظدةه جغاجغاً وشضرغاً بسث بقبئ أحعر طظ اظطقصاه. 
الةجائري  الةغح  أرضان  رئغج  خطابات  شغ  جاء  وصث 
افخغرة خاخئ طظ طثن الةظعب ورصطئ وبسضرة، وطظ 
شغ  إجماله  غمضظ  طا  الةظعب  أصخى  شغ  تاطظراجئ 

الظصاط الاالغئ:
١- دسا إلى إخراج طمبطغظ تصغصغغظ لطتراك، وضرورة 
أن غفرز التراُك الحسئغ صغاداٍت ترشع ططالئه وتسئر سظ 

تططساته "المحروسئ"، ولضظ المسصعل طظعا شصط.
غغر  ذلك  طسائرًا  الظزام،  لرتغض  ق  خراتًئ:  صال   -٢

طسصعل.
٣- رشَخ صائث افرضان شاَح أي تعار طئاحر طع الةغح، 
وذلك سطى اسائار أن الةغح شغ الةجائر ق غاثخض شغ 

السغاجئ!!
٤- أضث سطى ضرورة إجراء اقظاثابات الرئاجغئ ضمثرج 
وتغث طظ افزطئ وسطى سثم الثروج سطى إذار الثجاعر! 
إلى  المرور  رشَده  صاذع  وبحضض  طرارًا  أغداً  أضث  ضما 
طرطعصئ  جغاجغئ  حثخغاٌت  ُتسغرعا  اظاصالغئ  طرتطئ 

"تغادغئ".
العغؤئ  وتظخغإ  تحضغض  شغ  السرسئ  إلى  دسا   -٥
المساصطئ لاظزغط واإلحراف سطى اقظاثابات الرئاجغئ 
المصئطئ، طع الاأضغث سطى أن عثه اقظاثابات جاضعن 

المثرج طظ اقظسثاد السغاجغ.
٦- اظاصث شغ تخرغتاته أغداً "سثم وجعد" حثخغات 

وذظغئ ذات وزن وشسالغات وذظغئ طظ الظثإ.
٧- تثر طظ طثاذر العصعع شغ الفراغ الثجاعري.

الثخعم،  تةاه  الثطاب  شغ  الطعةئ  طظ  خسث   -٨
غغر  الصعى  أو  السخابئ  أجماه  طا  رؤوس  وبافخص 
الثجاعرغئ وَطظ طسعط ِطظ زارسغ الفاظ شغ المةامع 

 الةجائري... غائع
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