
حول التوقف المؤقت
الذي تعرضت له مؤخرا 

مواقع حزب التحرير على اإلنترنت

رغط جمغع المتاوقت والمآاطرات الاغ صام بعا أسثاء 
المسطمغظ إلبساد شضرة الثقشئ سظ أذعان الظاس إق أن 
عثه الفضرة صث أخئتئ رأغا ساطا سظث افطئ اإلجقطغئ 
تصخ  الثقشئ"  إلسادة  "الثسعة  زالئ  وطا  صاذئئ. 
السغاجغئ  ضغاظاته  بةمغع  الشرب  تضعطات  طداجع 
لمظع  العجائض  وبحاى  جاعثا  غسمض  شاراه  والفضرغئ، 
المئارضئ.  الثسعة  عثه  إلى  العخعل  طظ  السام  الرأي 
ولصث اظدط إلى صاشطئ السثاء ضغاظات "تةارغئ تصظغئ" 
لظفسعا  رضغئ  ضغاظات  اقظتغاز!  وسثم  التغاد  تثسغ 
أن تضعن أداة جغاجغئ شغ أغثي تضعطات تسطظ السثاء 
الخرغح لفضرة الثقشئ. شصث صاطئ حرضئ "ضقودشطغر" 
(Cloudflare) (بسث جظعات طظ تصثغط خثطاتعا) وطظ 
صاطاا   ،(Stackpath) "جااضئاث"  حرضئ  تئساعا  بط 
اإلظارظئ"  طعاصع  و"تماغئ   "DNS"الـ خثطات  بصطع 
غغر  طظ  الاترغر  تجب  طعاصع  سظ  المدمعن"  و"ظحر 
تعصش  إلى  أدى  طما  طفاجأ،  وبحضض  طسئص  إحسار 
المعاصع سظ السمض طرتغظ خقل الحعرغظ الماضغغظ. 
طعاصسظا  بتماغئ  لظا  تسعثتا  الطاغظ  الحرضاغظ  أن  أي 
صاطاا باسطغض المعاصع بظفسغعما! شأي خغاظئ عثه وأي 
افبغخ  الئغئ  جغث  سصطغئ  شإن  غئثو  طا  سطى  غثر؟! 
بسثائه  حعغرا  أخئح  والثي   - تراطإ  دوظالث  التالغ 
وسعده  سطى  اقظصقب  شغ  وبعصاتاه  لطمسطمغظ 
وغثره بافصربغظ - غئثو أن سصطغاه عثه صث تسربئ 
تاسرب  بثأت  طا  إذا  ظثري  وق  الحرضاغظ  لعاتغظ 
لطضغاظات الاةارغئ والاصظغئ افخرى شغ أطرغضا! ولائرغر 
اساثائعما، ادسئ الحرضئ افولى بأن السئإ عع ضعن 
أن  افخرى  ادسئ  بغظما  طتزعرًا،  تجباً  الاترغر  تجب 
السئإ عع طثالفئ حروط جغاجئ اقجاثثام! وبالرغط 
طظ أظظا راجسظا الحرضاغظ وبغظا لعما بافدلئ التسغئ 
وبالعبائص الرجمغئ سثم صاظعظغئ طا صاطاا به، وأبئاظا 
لعما أن تجب الاترغر عع تجب جغاجغ شضري غسمض 
وبحضض  السعاخط  أطعات  وشغ  السالط  بقد  أضبر  شغ 
طفاعح؛ تغث غسصث طآتمراته وغثرج بمسغراته وغظحر 
غائظى  ق  التجب  وأن  المةامسات،  أوجاط  شغ  أشضاره 
طظث  البابئ  بمظعاجه  طسروف  وأظه  المادي  السمض 
جئسئ سصعد، وأن عثا طثضعر شغ المراجع السغاجغئ 
بغظا  أظظا  طظ  وبالرغط  السالمغئ...  افرحغفات  أعط  شغ 
إق  طتزعرا  تجبا  لغج  الاترغر  تجب  بأن  لطحرضاغظ 
بقد  أظعا  سطى  سالمغا  ُخظفئ  الاغ  الئقد  بسخ  شغ 
السغاجغ  لطسمض  طساتئ  أي  تمظع  والاغ  دغضااتعرغئ 
طبض بسخ بطثان الحرق افوجط... وبالرغط طظ أظظا 
بغظا بأن الئطث الاغ تصطظ شغه الحرضاان المثضعرتان 
غسمض التجب شغه بحضض صاظعظغ وطفاعح... بالرغط طظ 
ضض عثا وذاك، إق أن رد الحرضاغظ ضان باتعغطظا إلى 
إلضاروظغ  برغثي  سظعان  خطش  تثائأ  صاظعظغئ  دائرة 
غرد  وق  واقساراضات  واقجافسارات  الرجائض  غاطصى 
سطغعا! شغما ق غمضظ وخفه إق بمآاطرة طظ الخمئ. 
افطرغضغئ  بعا التضعطئ  التمطئ الاغ تصعم  وإن عثه 
وطظ ساوظعا طظ الضغاظات المثربئ التاصثة، إن دلئ 
لاطك  الفضري  اإلشقس  سطى  تثل  شإظما  حغء  سطى 
الةعات. إن طتاولئ تضمغط أشعاعظا عغ إسقن خرغح 
بعجغماعط أطام طا غتمطه تجب الاترغر طظ شضر صعي 
غدسش  لظ  التسابات  إغقق  وإن  ظصغ،  خاف  صعغط 
وطسرشئ  شغعا  المعامغظ  أسثاد  شإن  الاترغر،  تجب 
تصغصئ طا تتمطه والراغئغظ شغ السمض طسعا وتأغغثعا، 

إن أسثاد عآقء تجداد بتمث اهللا وشدطه.

حعثت طظاذص سثة شغ جمسئ دجاعرظا صرآظظا بمتاشزئ إدلإ، طزاعرات حسئغئ بمطالإ طثاطفئ، أبرزعا رشخ 
الطةظئ الثجاعرغئ، والاأضغث سطى إجصاط الظزام. شاتئ سظعان: "ق لطثجاتغر العضسغئ ظسط لثجاعر أجاجه العتغث 
سصغثتظا اإلجقطغئ" وبرغش إدلإ الحمالغ خرجئ طزاعرة ظزمعا حئاب تجب الاترغر شغ بطثة دغر تسان - 
أضثت حساراتعا: أن الثجاتغر العضسغئ عغ جئإ حصائظا وضظك طسغحاظا، قشائ إلى أن الطةظئ الثجاعرغئ عغ 
أداة الشرب السغاجغئ لطصداء سطى بعرة الحام. ضما أن شاح الطرق أطام ظزام اإلجرام طآاطرة دولغئ بمحارضئ 
صادة المظزعطئ الفخائطغئ، بعثف إسادتظا إلى تزغرة ظزام اإلجرام طظ جثغث. أطا شغ طثغمات جرطثا، شصث 
خرجئ طزاعرة أضثت قشااتعا: أن تشغغر الثجاعر لظ غشغر طظ افطر حغؤا، ذالما جغئصى دجاعرا وضسغا، ﴿َوَمْن 
ْقىَم﴾، وطظ أطام طسةث حغماء المطغري شغ طثغمات 
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أذمئ الشربغئ سطى التثود السعرغئ الارضغئ خرجئ طزاعرة صالئ: ق لطثجاتغر العضسغئ، وسّرشئ قشااتعا الطةظئ 
الثجاعرغئ: بأظعا تضط الةاعطغئ وتحرغع طظ دون اهللا. وأضثت أن أجاس دجاعرظا صعاظغظ ربظا لثولئ الثقشئ. 
أطا شغ الحمال الشربغ طظ طتاشزئ إدلإ شصث ظزمئ تظسغصغئ طثغظئ أرطظاز طزاعرة حثدت قشااتعا سطى: 
أن الطةظئ الثجاعرغئ ق تمبطظا، وشغ السغاق ذاته، وبرغش تطإ الشربغ، خاذإ المازاعرون شغ بطثة الستارة 
عثشضط  ولغضظ  الثجاعرغئ،  الطةظئ  طآاطرة  طظ  طعصفضط  شتثدوا  باظازارضط..  افطئ  المثطخغظ:  المةاعثغظ 
إجصاط الظزام وتطئغص دجاعر طظ خطإ سصغثتظا. وتحعث إدلإ طظث أجابغع اتاةاجات حسئغئ حارك شغعا 
اآلقف، واصاتط شغ إتثاعا المازاعرون التثود السعرغئ- الارضغئ، طظ جعئ طسئري أذمئ وباب الععى. بسث أن 
اجاعلئ صعات الظزام سطى رغش تماة الحمالغ وطثغظئ خان حغثعن بالاعاذآ طع صغادات المظزعطئ الفخائطغئ.
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بصطط: افجااذ خالث جسغث*

إجقطغئ،  طظطصئ  افجاس  شغ  وعغ  افوجط،  الحرق  طظطصئ  إن 
صث تئاعا اهللا بالبروات العائطئ طظ الئارول والشاز والمسادن...إلت 
ولضظ الثي غظعئعا وغاظسط بعا عط الضفار المساسمرون وطسعط 
عآقء  وضض  شطسطغظ...  المئارضئ  لفرض  المشاخئئ  غععد  دولئ 
وغخض  وأجعاصعط...  طخاظسعط  وغترضعن  اصاخادعط،  به  ُغبرون 
لعط طع أن عثه  خاخاً  حغء طظه لطتضام سمقئعط غةسطعظه طاقً 
البروة ططك سام لطظاس أختاِبه ولغج لمشاخئغه! إن العاجإ سطى 
افطئ أن تاترك لاشغغر عآقء التضام الزطمئ الثغظ غمضظعن الضفار 
ضظك  شغ  افطئ  تئصى  بط  وطظ  برواتظا...  ظعإ  طظ  المساسمرغظ 
طظ السغح ق تظافع ببروتعا وعغ طتغطئ بعا: ضالسغج شغ الئغثاء 

غصاطعا الزمأ والماء شعق ظععرعا طتمعل.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  خطاب تمثوك أطام افطط الماتثة
   والفحض شغ اجاقم طفاتغته المجسعطئ لطظةاح!! ...٢

-  أزطئ ترضغا اقصاخادغئ 
   سمصعا وسصط المسالةات وشحض أردوغان ...٢

-  برغطاظغا – جمععرغئ المعز الةثغثة ...٤
-  السئرة طظ المسارات الاغ طرت بعا بعرة الحام ...٤
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ضطمئ السثد

الاغ  المساظاة  وحثة  الادتغات  سزط  طظ  بالرغط 
غضابثعا أعض شطسطغظ، وبالرغط طظ السثد القظعائغ 
وطبطعا  بفطسطغظ  الماسطصئ  الثولغئ"  "الصرارات  طظ 
تطك المآتمرات الطارئئ والسادغئ المظسصثة طظ أجض 
الصدغئ، شغ طتاولئ طظ أختاب تطك الصرارات وطظ 
أولؤك الماآطرغظ لتض الصدغئ تق سادقً ضما غجسمعن، 

ق زالئ صدغئ شطسطغظ تراوح طضاظعا وق تض لعا.
بعرة بسث بعرة، واظافاضئ بسث أخرى، وتروب بقث 
التةر  وُدطر  الئحر  شغعا  ُصاض  غجة،  بظغراظعا  اضاعت 
والحةر، وتخار غضاد غفاك بضض طزاعر التغاة، وق 

طئالشئ إن صطظا إن أعض غجة عط "افطعات افتغاء".
صطاع  أعض  إلى  ُتصثم  الاغ  المساسثات  تطك  تاى 
تصثم  إظما  تخارعط،  وضسر  دسمعط  بتةئ  غجة 
إلغعط ضطما وخض التال بعط إلى الرطص افخغر، وصئض 
اظصطاع الظفج، وطع طرور افغام وتضرر التالئ شاتئ 
وظسمع  ظرى  وظتظ  جغما  ق  المآاطرة،  رائتئ  طظعا 
أن طظ غصثم تطك المساسثات غتمطعا وعع ترغص 
أعض  سطى  ترخه  طظ  أضبر  وطخطتاعط  غععد  سطى 
تطك  باسائار  طرة  طظ  أضبر  طظه  تثرظا  طا  وعع  غجة، 
رحى  إق  التصغصئ  شغ  عغ  طا  والمساسثات  افطعال 
جغاجغئ، وأجطعب غفغخ خسئ ودظاءة شغ طساوطئ 
وصعت  صعتعط  طصابض  صدغاعط  سطى  شطسطغظ  أعض 

أذفالعط وطساصئطعط.
إن اظافاضئ افصخى، والاغ ارتئط اجمعا بالمسةث 
شغ  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  اصاتام  بسث  افصخى 
ذلك العصئ أرئغض حارون لطمسةث افصخى، وسمطغات 
الاععغث والاثطغر الماقتصئ، ضاظئ بمبابئ ظثاء ساجض 
افلعف  إلى  شغعا،  الصعة  وأعض  اإلجقطغئ،  افطئ  إلى 
بأن  بضظاتعا،  شغ  الرابدئ  الةغعش  طظ  المآلفئ 
بثطاء  ُضاإ  ظثاء  خطر،  شغ  المسطمعن  أغعا  أصخاظا 
اآلقف  تسثادعط  وخض  الثغظ  والةرتى  الحعثاء 
وق زال غاخاسث، ظثاء غاخاسث طع ضض طعاجعئ طظ 
المعاجعات طع صطسان المساعذظغظ وجظعد اقتاقل 
أزصئ  وشغ  المعت  تعاجج  سطى  بالسقح  المثجةغظ 

حعارع صرى وطثن الدفئ الشربغئ.
اظافاضئ افصخى، وأخاعا طظ صئض اظافاضئ التةارة، 
ساصض  لضض  أبئائ  أتثاث  طظ  تقعا  وطا  جئصعا  وطا 
لاترغر  جسغه  شغ  وجاد  لفطسطغظ  وطتإ  وطثطص 
افظزمئ  تطك  عع  وأجاجه  الثاء  أس  بأن  شطسطغظ 
المةرطئ الماربسئ سطى خثر أطاظا، تطك افظزمئ عغ 
الاغ  وعغ  بمظ،  بق  لغععد  شطسطغظ  جطمئ  الاغ 
صغثت افطئ، وطظسئ تترك جغعحعا لاترغر شطسطغظ، 
عثرت الطاصات وبثدتعا، ترشئ افجغال وأشسثتعط، 
طظعا  ذائض  ق  ذاتظئ  تروب  شغ  الةغعش  وأدخطئ 
تطك  لمخالته،  وتماغئ  المساسمر  لطشرب  خثطئ  إق 
وحراء  الدشعط  تمارس  اظفضئ  طا  الاغ  افظزمئ 
صدغئ  شطسطغظ  صدغئ  بةسض  والادطغض  الثطط، 
بافطئ  طمبق  السالمغ  بسثعا  سظ  وشخطعا  وذظغئ 
شخائض  جععد  شغ  الاترغر  طعمئ  وتخر  اإلجقطغئ، 
الصثرة  تمطك  أن  سظ  شدًق  أطرعا  تمطك  ق  وترضات 
ضغان  طع  تاجمئ  طعاجعئ  وخعض  الاترغر  سطى 
غععد تعثف إلى الصداء سطغه، وإظعاء وجعده. عثه 
الاصطغض  بالمططص  تسظغ  ق  والاغ  المرة  التصغصئ  عغ 
حئاب  طظ  وتدتغات  جععد  طظ  غئثل  طا  حأن  طظ 
شطسطغظ الثغظ ق غفسطعن ذلك إق طرضاة هللا، شطعط 
أن  طثرضاً  غضعن  أن  بث  ق  ذلك  وطع  الثساء،  ضض 
بظفسعا  ألصئ  وترضات  شخائض  تتررعا  ق  شطسطغظ 
شغ أتدان أظزمئ جسطئ طظ الثغاظئ والسمالئ جئئًا 
لعجعدعا، وتفظظئ شغ طمارجئ اإلجرام والطشغان سطى 
السمض  شتخر  شغعا،  والاترر  الةعاد  روح  لصاض  افطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
أوقً: جئإ سثم المظاداة باإلجقم شغ التراك:

ذلك  بئئ  وصث  أخغض،  إجقطغ  بطث  الةجائر  ظسط،   -١
سظثطا بثا وضأن الثولئ تفسح المةال قظاثابات ترة 
وظجغعئ شغ بثاغئ الاسسغظات شضاظئ الظاغةئ أن أخئتئ 
الثسعة لاتضغط حرع اهللا ضاجتئ وغتمطعا المقغغظ شغ 
حعارع الةجائر، وضةئ أوروبا وعثدت شرظسا بالاثخض 
السسضري، بط دشسئ شرظسا وأوروبا بتضام الةجائر بثاغئ 
وتثخض   ،١٩٩١ جظئ  اظاثابات  ظاائب  طظ  لطاظخض   ١٩٩٢
الةغح وأسطظ جغطرته سطى الئقد، وضان الثسط افبرز 
لتضام الةجائر غأتغعط طظ ساخمئ الزقم "بارغج" الاغ 
بساخمئ الظعر... بط أحسطئ  غططص سطغعا زورًا وبعااظاً 
المثابرات الفرظسغئ بالاساون طع أجعجة افطظ المتطغئ 
الاابسئ لعا حرارات المثابح العتحغئ، شثحظئ تصئًئ طظ 
ضتغاعا  راح  الئحاسئ  حثغثة  الاسسغظات  شغ  المةازر 
طؤات اآلقف طظ المسطمغظ شغ الةجائر... بط دون تغاء أو 
خةض صام الظزام شغ الةجائر وطظ خطفه شرظسا وبرغطاظغا 
بإلخاق ضض عثه المةازر باإلجقطغغظ، وسمئ الئطعى 

بتغث ربط الظزام بغظ ضض صطرة دم وطثبتئ وبغظ 
اإلجقطغغظ، وصث ذالئ الفارة لما غصرب السحر جظعات، 
الظزام  وخار  السعداء"،  بـ"السحرغئ  جمغئ  بط  وطظ 
غحغع الثعف شغ أذعان الظاس طظ المظاداة باإلجقم، 
وأن ضض طظ غظادي باتضغط اإلجقم غرغث إسادة السحرغئ 
السعداء! وصث تمطئ الختاشئ الفرظسغئ راغئ الاثعغش 
عثه، وأخئح الاثعغش طظ اإلجقم ععجاً لثى الساجئ 
شغ بارغج، وعثا الثعف والععس الفرظسغ وافوروبغ 
طظ تراك الةجائر إذا ظادى باإلجقم، شصث اظاصض شعرًا إلى 
الظزام الةجائري شصث ("روجئ أذراف صرغئئ طظ دوائر 
خظع الصرار شغ الئقد أن اإلجقطغغظ" جغظصطئعن سطى 
الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  لصغام  وغثططعن  السطماظغغظ 
جائظى سطى أظصاض السطماظغغظ وربما تاى سطى جببعط 
وعضثا   (٢٠١٩/٣/٢١ إظثبظثظئ  ذلك"...  افطر  تططإ  إذا 
طظ  وضتاعا  سحغئ  ضض  بغظ  الحسإ  غتثر  شالظزام 
"شجاسئ اإلجقم الماطرف" المساسث لسفك الثطاء! طع أن 
الظزام عع الثي غقتص المسطمغظ وغبغر الثطاء (اساثت 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

شعبية مظاهرات  إدلب  بمحافظة  قرآننا  دستورنا  جمعة  في 
اإلسالمية" عقيدتنا  الوحيد  أساسه  لدستور  نعم  الوضعية  للدساتير  "ال 

طا تصغصئ الخراع الثولغ 
سطى الظفعذ يف الةجائر؟
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال: شغ بطث غثغظ ضض أعطه باإلجقم، بطث المطغعن حعغث لةعاده ضث اقتاقل الفرظسغ الثي اجامر 
طظث  الةجائر  ذعاغغئ  طظ  الثعف  تاجج  ضاجرًة  الحسئغئ  اقتاةاجات  اظثلسئ  الئطث  عثا  شغ  ساطًا،   ١٣٢
٢٠١٩/٢/٢٢ وتاى الغعم، ولضظعا ق تظادي باإلجقم! شما عغ أجئاب ذلك؟ بط طا عغ تصغصئ الخراع 

الثولغ سطى الظفعذ شغ الةجائر؟ وعض له دور شغ طا غتثث؟ بط طا الماعصع وخاخئ سظ اقظاثابات؟
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افربساء ١٠ طظ خفر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢٥٥

ظّزمئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ جاطسئ الئعلغاضظك ظصطئ تعار شغ ضض طظ طئظى 
وادي العرّغئ وطئظى (أبع رّطان) اجامّرت لمثة غعطغظ بسظعان "بعرات الّربغع السربّغ: أغظ الثطض؟ تساؤقت 
وإجابات" تّط خقلعا طظاصحئ الّطّقب تعل طةمعسئ طظ افشضار اّلاغ تاسّطص ببعرات الّربغع السربّغ وشحطعا، 
والعصعف سطى أجئاب شحطعا، وأغظ الثطض شغ طسارعا وأشضارعا؟ وتّط الّارضغج طظ خقل ظصطئ التعار سطى أّن 
الشرب غاساطض طع تضّام بقدظا ضالسغث طع سئثه؛ غدع وغبّئئ وغثطع وغثسط وغظصطإ بما غّافص طع طخالته 
وخغراتعا.  بقدظا  لبروات  ظعئه  سطى  وغتاشر  غتمغ  واّلثي  الشرب،  غرغثه  اّلثي  بالّحضض  الّظزام  غئصغ  وطا 

وتّط أغدًا الّارضغج سطى أشضار ذرتئ تعل الّبعرات لطتغطعلئ دون شحطعا وطظعا:
- اصاقع الّظزام الّرأجمالّغ التاضط طظ جثوره بأحضاله ضاّشئ وأبعاصه ورطعزه ورجاله.

- اقظسااق طظ الّائسّغئ لطشرب الضاشر وخاّخئ أطرغضا بضّض أحضالعا وخعرعا.
- إصاطئ الثقشئ الّراحثة سطى طظعاج الّظئّعة سطى أظصاض عثا الّظزام الئائج.

الامطك  ضغفغئ  تسالب  شضرة  سطى  غصعم  اقصاخاد  إن 
أجئاب  تئتث  وعغ  المطك،  شغ  الاخرف  وضغفغئ 
تظمغئ المطك  ضغفغئ  الامطك تارك اإلظسان غفضر شغ 
والئتث سظ طخادره شغما تةغجه، وتارك له الافضغر 
ذائطئ  تتئ  غصع  لؤق  اإلظفاق  طظ  التث  ضغفغئ  شغ 
شغ  اإلجقم  شضرة  سطى  تصعم  ترضغا  شضاظئ  الثغظ. 
شغ  دولئ  أصعى  ضاظئ  الاغ  السبماظغئ  الثقشئ  ظض 
اصاخادغئ  أزطات  شغعا  تتثث  ولط  لصرون  السالط 

وبصغئ سمطاعا الثعئغئ بابائ تاى بسث عثطعا.
وأطا ترضغا التثغبئ! شئسئإ تثطغعا سظ عثه الفضرة 
أجغرة  أخئتئ  الرأجمالغئ  الضفر  لفضرة  وتئظغعا 
الظعدئ،  طظ  تامضظ  شطط  اقجاسمارغئ،  اإلطقءات 
تأجغج  سصإ  عحا  اصاخادعا  شأخئح  تثععرت،  بض 
وتثطغه  لطثقشئ  عثطه  بسث  لعا  ضمال  طخطفى 
لتساب  وطماطضاتعا  وقغاتعا  وسظ  جغاجاتعا  سظ 
الثارجغئ،  طثغعظاعا  شادثمئ  المساسمرغظ، 
الثائظعن  وشرض  السثاد،  سطى  صثرتعا  وضسفئ 
صاجغئ  حروذا  وبظعضعط  بخظادغصعط  المساسمرون 
أدت إلى تسارع جصعط السمطئ إلى أن أخئح الثوقر 
الثي ضان غساوي لغرة واتثة، أخئح غساوي ططغعظًا 
المعالغ  أجاوغث  سعث  سطى   ٢٠٠١ سام  لغرة  ألش  و٦٥٠ 
سام  اظاثابات  وجرت  تضعطاه  شسصطئ  لقظةطغج 
٢٠٠٢ لغظةح أردوغان وتجبه بثسط أطرغضغ. شاعصفئ 
خظثوق  دغعن  وتتعلئ  ترضغا،  سطى  الدشعذات 
وبظعضعط  لطمسابمرغظ  دغعن  إلى  الثولغ  الظصث 

افجظئغئ الاابسئ لطثول اقجاسمارغئ.
غساوي  الثوقر  شأخئح  جصعذعا  السمطئ  وواخطئ 
صرارًا  التضعطئ  شاتَّثثت  لغرة.  ألش  و٧٩٠  ططغعظا 
 ،٢٠٠٥/١/١ غعم  به  السمض  وبثأت  أخفار  جائ  بإلشاء 
شأخئح الثوقر غساوي ١,٧٩ لغرة. واجاصر ذلك تاى 
وجةَّطئ  طةثدًا،  بالسصعط  الطغرة  شئثأت   ،٢٠١٣ سام 
تاى  أحعر  تسسئ  خقل   ٪٣٠ بظسئئ  ضئغرًا  عئعذًا 
وتاولئ  الغعم،  تاى  تاعصش  ولط   ٢٠١٤ سام  بثاغئ 
تضعطئ أردوغان التّث طظ العئعط والمتاشزئ سطى 
تسصط  الطغرة  وبثأت  تساطع.  لط  ولضظَّعا  اقجاصرار 
خقل  شفصثت  قشئ،  بحضض   ٢٠١٨ سام  بثاغئ  طظُث 
جائ أحعر ٢١٪ طظ صغماعا. وضاظئ سعاطض السصعط 
اصاخادغئ سطى افضبر. إذ إن العضع السغاجغ اجاصر 
فردوغان وصعي ظفعذه وأطسك بجطام افطعر وخاخئ 
 ،٢٠١٦/٠٧/١٥ غعم  سطغه  اقظصقب  طتاولئ  شحض  بسث 

وطع ذلك بصغ اقصاخاد غاثئط.
وسظثطا أسطظ الئظك المرضجي الارضغ غعم ٢٠١٨/٠٧/٢٤ 
ذطإ  تسإ   ٪١٧,٧٥ سظث  الربعغئ  الظسئئ  اجاصرار 
ظسئئ  وبطشئ   ٪٢٠ السمطئ  صغمئ  اظثفدئ  أردوغان 
طا  إلى  خفدعا  المططعب  إن  إذ   ،٪١٥,٨٥ الادثط 
وعغ  افوروبغ  اقتتاد  طصاغغج  لاظاجإ   ٪٥ تتئ 
اصاخادعا.  عحاحئ  طثى  لاآضث  لثخعله،  تسسى 
وسصإ ذلك ظعرت شةأة تعثغثات الرئغج افطرغضغ 
بفرض سصعبات سطى ترضغا إذا لط غاط إذقق جراح 
الصج افطرغضغ الةاجعس بروظسعن شعرا، وبالفسض 
السمطئ  لاعاخض   ٢٠١٨/٠٨/١٠ غعم  السصعبات  شرضئ 
حعرغظ،  بسث   ٪٢٥ لغئطس  الادثط  ولغرتفع  جصعذعا 

وارتفع السةج الاةاري شئطس ٣٧,٥٪.
ساطض  بإضاشئ  اصاخادغئ،  السصعط  سعاطض  شضاظئ 
جغاجغ لطاشطغئ سطى تصغصئ اظعغار اقصاخاد لتماغئ 
إغصاشه  سظ  سةجه  بسئإ  فطرغضا  المعالغ  أردوغان 
غسصط، شاععط ضبغر طظ الظاس أن السئإ عع  لؤق 
أن  سطما  العتر.  عثا  سطى  أردوغان  وسجف  أطرغضا، 
الةاجعس  الصج  جراح  إذقق  بسث  رشسئ  سصعباتعا 

غعم ٢٠١٨/١٠/١٢ وتتسظئ السقصات بغظ الطرشغظ.
شضان اجاصرار السمطئ لئدع جظغظ وإسطاء طآحرات 
سطى ظمع اقصاخاد لغج بسئإ أظه تط سقج أجئاب 
عحاحئ اقصاخاد الارضغ وأظه أصغط سطى رضائج صعغئ 

سعاطض  بسئإ  ذلك  ضان  بض  سضازات،  سطى  ولغج 
جغاجغئ بالثرجئ افولى، شثفئ ضشعذات الثائظغظ 
سطى تضعطئ أردوغان وجرى تطمغسعا لاسائر ظمعذجا 
السطماظغ  ظعةه  باتئاع  المسطمغظ  تثثع  تاى  ظاجتا 
شاساوظئ  الشرب،  رضاب  شغ  السائر  الثغمصراذغ 
افبعاب  وشاتئ  الحأن،  عثا  شغ  أطرغضا  طع  أوروبا 
الثغظ  شاداسش  افوروبغغظ،  وخاخئ  لطمسابمرغظ 
طظ  أردوغان  سعث  سطى  وأضبر  طرات  بقث  الثارجغ 
ططغار   ٤٥٣ لغئطس  التضط  اجاطط  غعم  دوقر  ططغار   ١٣٠
الثجاظئ  وزارة  أسطظئ  ضما   ٢٠١٩/٠٦/٢٨ غعم  دوقر 
الظسئئ  باثفغخ  المرضجي  الئظك  وصام  والمالغئ. 
١٩,٧٥٪ لاظحغط اقصاخاد بسثطا تخض  الربعغئ إلى 
تظثفخ،  الطغرة  ظطئ  التاقت  ضض  وشغ  رضعد،  حئه 
وطا   .٪٨ السظئ  عثه  الثوقر  أطام  خسائرعا  لائطس 
تمعز  شغ   ٪١٦,٦٥ شئطشئ  سالغئ  الادثط  ظسئئ  زالئ 
الماضغ وتراجسئ شغ آب الماضغ إلى ١٥,١٪ تسإ 

طسعث اإلتخاء الارضغ.
تةط  بجغادة  أردوغان  دسط  سطى  أطرغضا  وتسمض 
الائادل الاةاري إلى أربسئ أضساف بض إلى ١٠٠ ططغار 
أردوغان  طع  اجاماسه  سظث  تراطإ  أسطظ  ضما  دوقر 
-٢٨ غعطغ  الغابان  شغ  السحرغظ  صمئ  عاطح  سطى 
ططغار   ١٨,٧ الماضغ  السام  بطس  أظه  سطما   ،٢٠١٩/٠٦/٢٩
ولعثا  ططغارا.   ١١ بظتع  أطرغضا  لخالح  وغمغض  دوقر 
جعف  شإظه  شسق،  بغظعما  الاةارة  تةط  ارتفع  إذا 
تساب  سطى  ذلك  وجغضعن  أطرغضا  لتساب  غمغض 
وغمغض  دوقر  ططغار   ١٦٠ تالغا  غئطس  الثي  أوروبا 
تدرب  أن  ترغث  أطرغضا  وضأن  أوروبا.  لتساب 
ضث  تثعضعا  الاغ  الاةارغئ  الترب  ظض  شغ  أوروبا 
أسثائعا وأخثصائعا بسثطا جمتئ لعا جابصا بجغادة 

اقجابمارات لثسط أردوغان.
الفضرة  عغ  افجاس  شغ  ترضغا  طحضطئ  شإن  وعضثا 
طظعا  الظابسئ  لطمسالةات  وتطئغصعا  سطغعا  الصائمئ 
واتئاسعا لطسغاجات الصائمئ سطغعا والاغ غحرف سطغعا 
سطغعا، ولط  المساسمرون، شضان ارتئاذعا بعط وباقً 
تامضظ طظ الظعدئ سطى عثه الفضرة بسئإ تئسغاعا 
سطغعط  شرضئ  الاغ  لطفضرة  الظاس  تئظغ  ولسثم 
التظغش  بثغظعط  طامسضعن  وعط  والظار  بالتثغث 
الظزام  وطظظ  لطتغاة  حاطض  ظزام  طظه  غظئع  الثي 
ضمال  طخطفى  سعث  شمظث  اإلجقطغ.  اقصاخادي 
ضمظثرغج  تضام  وجاء  بئرغطاظغا  ترضغا  ارتئطئ 
برغطاظغا  سظ  شخطعا  سطى  سمطعا  وأوزال  ودغمغرغض 
والسغر طع أطرغضا. إلى أن تمضظ أردوغان طظ ذلك 
شأخئتئ ترضغا تسغر شغ شطك أطرغضا. وبات غظفث لعا 
طا ترغث شغ المظطصئ وخاخئ شغ جعرغا تاى تثسمه 
شغ التضط وتثسط اقصاخاد الارضغ، شخار اصاخادعا 
غسامث سطى الثغعن الثارجغئ والمسابمرغظ افجاظإ، 
ولط غسامث سطى جغاجئ اصاخادغئ جطغمئ، وق سطى 
خظاسغئ  بعرة  تتثث  شطط  طاغظئ،  اصاخادغئ  طخادر 
وتضظعلعجغئ وإلضاروظغئ، بض بصغئ طرتئطئ بالثارج. 
السغاجغئ  والدشعذات  بالاصطئات  اصاخادعا  وغاأبر 
اقضافاء  جغاجئ  سطى  غصعم  ق  وعع  واقصاخادغئ، 
أردوغان  وغترص  اإلجقم.  غفرضعا  الاغ  الثاتغ 
سطى إظعار ظةاته اقصاخادي وتساسثه أطرغضا تاى 
لطئصاء  أو  اقظاثابات  شغ  جعاء  جغاجغا  ظةاتا  غتصص 
شغ التضط. واآلن ظعر طثى سمص افزطئ وطثى سصط 
به،  البصئ  شادسدسئ  السغاجات  وشحض  المسالةات 
داخض  طظ  المسارضئ  وتجداد  غاأرجح  طخغره  وبثأ 
اقظاثابات،  شغ  صعغئ  لخفسات  وغاسرض  تجبه 
القجؤغظ  بمحضطئ  شحطه  سطى  غشطغ  أن  وغتاول 
السعرغغظ المعجعدغظ طظث سام ٢٠١٢ ولط غضظ لعط 
أي دور جطئغ شغ اقصاخاد، بض ضان دورعط إغةابغا، 
أخئتعا  واآلن  بثلك،  غخفعط  وضان  إخعة،  وعط 

 !أجاظإ شغ ظزره وظزر أطباله المدططغظ

وإحاسئ  جغثاو  اتفاصغئ  تعصغع  ذلك  وصئض  الثغظغئ، 
اقظتقل والافست شغ أعض السعدان والاثطغ سظ ضض طا 
غحغر إلى أن اإلجقم ظزام لطتغاة!! لثلك وتاى تصطع 
أطرغضا الطرغص سطى طططإ تمثوك وتمطئ افوروبغغظ، 
اجائصئ السفارة افطرغضغئ شغ الثرذعم خطابه أطام 
الثمغج  باارغت  تسمغما  وأخــثرت  الماتثة،  افطط 
الماتثة  العقغات  (سممئ  أغطعل/جئامئر ٢٠١٩:   ٢٦
افطرغضغئ الثمغج تتثغرا طظ الثرجئ البالبئ لرساغاعا 
"الةرغمئ  تفحغ  بسئإ  السعدان  إلى  السفر  بسثم 
جرت  بض  تربغعن).  (جعدان  واقضطرابات")  واإلرعاب 
شغ  ضئغرًا  طسآوقً  لصائه  طظ  شئثقً  شت،  إلى  تمثوك 
به  الاصئ  (اإلرعاب)  صدغئ  لئتث  افطرغضغئ  التضعطئ 
 ٢٠١٩ أغطعل/جئامئر   ٢٦ الثمغج  ظفسه  الغعم  شغ 
لقرعاب  افطرغضغئ  الثجاظئ  وزارة  وضغطئ  بظغعغعرك، 
عاطح  سطى  طاظثلضر  جغةال  المالغئ  واقجاثئارات 
الماتثة،  لفطط  الساطئ  لطةمسغئ   ٧٤ الــثورة  أسمال 
وصالئ وضالئ أظئاء السعدان (جعظا): (إن الطرشغظ ظاصحا 
جئض الاساون والاظسغص بغظ طضاإ وضغطئ وزارة الثجاظئ 
المظاظرة  وافجعجة  المالغئ  واقجاثئارات  لقرعاب 
له شغ التضعطئ السعداظغئ. وأضث اقجاماع سطى دسط 
العقغات الماتثة لطسعدان شغ طةال اإلخقح العغضطغ 
رشع  براطب  جاظإ  إلــى  والئظعك،  المخارف  لصطاع 
الصثرات شغ طةال طضاشتئ تمعغض اإلرعاب). وأضاشئ 
الةاد  بالسمض  تسعث  افطرغضغ  الةاظإ  (إن  العضالئ 
السعدان  اجط  لرشع  المسظغئ  المآجسات  طع  والساجض 
الماتثث  لضظ  لقرعاب).  الراسغئ  الثول  صائمئ  طظ 
باجط وزارة الثجاظئ افطرغضغئ شغ واحظطظ جغث اظةر 
افطرغضغئ  المسآولئ  تصثغط  تربغعن)  لـ(جعدان  ظفى 
أي وسعد شغ عثا الثخعص وذضر أن اقجاماع ظاصح 
طضاشتئ غسض افطعال وتمعغض (اإلرعاب)!! وتابع "تاططع 
طضاشتئ  شغ  السعدان  طع  السمض  إلى  الثجاظئ  وزارة 
غسض افطعال وتمعغض اإلرعاب، ضما جاسمض أغدا طع 
السعدان سطى المساءلئ سظ اظاعاضات تصعق اإلظسان 
والفساد". وحثد أن طاظثلضر لط تصثم أي "وسث" غاسطص 
بإزالئ السعدان طظ صائمئ الثولئ الراسغئ (لقرعاب) ضما 

ذضرت وضالئ افظئاء السعداظغئ الرجمغئ.
شغ  افوروبغغظ  ورائه  وطظ  تمثوك  وشحض  خاب  لصث 
صائمئ  طظ  السعدان  رشع  طعضعع  شغ  حغء  تتصغص 
(اإلرعاب) فن إبصاء السعدان شغ عثه الصائمئ عع أداة 
أطرغضا الفسالئ شغ ترضغع سمقء أوروبا؛ تمثوك وتضعطاه 
الاغ  الدشعط  طعاجعئ  شغ  السسضر  سمقئعا  ولظخرة 

غاسرضعن لعا شغ تطئئ الخراع السغاجغ الثاخطغ.
الضاشر  بالشرب  المرتئط  السغاجغ  العجط  عثا  إن 
الثي عع السثو، إظما عع وجط جغاجغ شاحض وساجج 
وخائإ وذلغض، ولظ غةظغ أعض السعدان طظه إق الثل 
والععان والفصر وضظك السغح، وق تض إق بالسمض طع 
رجال طثطخغظ وجغاجغغظ طئثئغغظ غثعضعن غمار 
السغاجئ بفضر طئثئغ عع طئثأ اإلجقم السزغط، الثي 
طظه غأخثون التصغصئ، وغصطسعن تئال الشرب الضاشر، 
والسغاجغ  الفضري  الخراع  جاتات  شغ  وغصابطعظه 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  غساأظفعا  أن  إلى  والمادي؛ 
خغري  شفجض  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

 الثظغا واآلخرة شطغسمض الساططعن

خطاب تمثوك أطام افطط املاتثة 
والفحض يف اجاقم طفاتغته املجسعطئ لطظةاح!!

شةر  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  أطام  خطابه  شغ 
السئئ ٢٠١٩/٠٩/٢٨ ذطإ تمثوك طظ أطرغضا رشع 
السعدان طظ قئتئ (اإلرعاب) صائقً: "إظظا شغ التضعطئ 
اقظاصالغئ ظثسع العقغات الماتثة إلى رشع اجط السعدان 
طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب، وسثم طعاخطئ طساصئئ 
الحسإ السعداظغ". (طعصع جئعتظك سربغ). شماذا غسظغ 
لتضعطئ  بالظسئئ  (اإلرعاب)  صائمئ  شغ  السعدان  إبصاء 
تمثوك؟ وعض غظةح عثا الثطاب الساذفغ شغ تتصغص 
عثشه؛ إخراج السعدان طظ الصائمئ السعداء؟ وطا عغ 
تصغصئ التمطئ واجسئ الظطاق الاغ اباثرتعا أوروبا لرشع 

السعدان طظ صائمئ (اإلرعاب) افطرغضغئ؟
تمثوك:  صال  برس  أجعحغاث  وضالئ  طع  طصابطئ  شغ 
(الثروج طظ صائمئ الثول الراسغئ لقرعاب عع طفااح 
أي حغء غمضظظا الصغام به شغ عثا الئطث)!! وشغ طآتمر 
ختفغ سصإ لصائه بعزغر خارجغئ ألماظغا عاغضع طاس 
أن  (ظرغث  تمثوك  صال   ٢٠١٩/٠٩/٠٣ البقباء  غعم 
ظسمض سطى زغادة اإلظااج وخطص بغؤئ طقئمئ لقجابمار، 
صائمئ  سطى  الــســعدان  بعجعد  طرتئط  عــثا  لضظ 
اإلرعاب)!! لصث جسض تمثوك طظ خروج السعدان طظ 
وإق  حغء،  لضض  طفااتًا  افطرغضغئ  (اإلرعــاب)  صائمئ 
رشع  تمثوك  جسض  لصث  حغء!!  ضض  شغ  الفحض  ضان 
السعدان طظ صائمئ (اإلرعاب) صدغئ طخغرغئ؛ غاعصش 

ظةاح ضض جغاجاته شغ تتصغصعا!!
إن التضعطئ الاغ حضطعا تمثوك غعم ٢٠١٩/٠٩/٠٥ 
أول  عغ  والاشغغر  الترغئ  إسقن  صعى  رحتاعا  والاغ 
تضعطئ طعالغئ لفوروبغغظ وبثاخئ برغطاظغا طظث أضبر 
بعاجطئ  غتضط  السعدان  شغعا  ضان  ساطاً  بقبغظ  طظ 
سمقء أطرغضا الئحغر بط الئرعان وتمغثتغ سظ ذرغص 
الصعة المسطتئ، وعثا طا غفسر تعاشئ وزراء الثارجغئ 
تمثوك  أداء  سصإ  افوروبغ  اقتتاد  دول  وطسآولغ 
لطعزراء بخقتغات تظفغثغئ طآبرة، وصث  الصسط رئغساً 
الظطاق  واجسئ  إسقطغئ  تمطئ  افوروبغعن صغادة  تعلى 
أطرغضا  سطى  بالدشط  الظةاح؛  طفااح  تمثوك  لاسطغط 
غعم  وخض  تغث  (اإلرعاب)،  صائمئ  طظ  السعدان  لرشع 
خارجغئ  وزغر  التضعطئ  تحضغض  صئض  ٢٠١٩/٠٩/٠٣؛ 
طع  المحارك  الختفغ  المآتمر  شغ  وخــرح  ألماظغا 
تمثوك صائقً: (جظثسع لمظاصحئ طعضعع رشع السعدان 
طظ صائمئ اإلرعاب خقل الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة 
وشغ  افظاضعل)،  (وضالئ  التالغ)  الحعر  شغ  المظسصث 
٢٠١٩/٠٩/١٦ وخض إلى الثرذعم وزغر خارجغئ شرظسا، 
صائمئ  طظ  السعدان  إزالــئ  سطى  جغسمض  بأظه  وخرح 
افشرغصغ  اقتتاد  التمطئ  لعثه  اظدط  وصث  (اإلرعــاب). 
والةاطسئ السربغئ وافطغظ السام لفطط الماتثة، وعع 
طا سئر سظه تمثوك بصعله: (ظتظ شغ حعر سسض طع 
السالط)! وطظ ذلك غادح دور افوروبغغظ شغ طتاولئ 

رشع السعدان طظ الصائمئ افطرغضغئ (لقرعاب).
(اإلرعـــاب)،  صائمئ  شغ  الــســعدان  إبصاء  صدغئ  إن 
أعط  طظ  تزض  جعف  ذلك  سطى  المارتئئ  والسصعبات 
تضام  سطى  الدشط  شغ  افطرغضغئ  السغاجئ  أدوات 
ضما  السعدان  تمجغص  ترغثه؛  طا  لاتصغص  السعدان 
شسطئ بفخطعا لةظعبه وإصاطئ دوغطئ شاحطئ، أو تتصغص 
ظاائب ططمعجئ شغ تربعا سطى اإلجقم والاغ جصفعا 
جطت المسطمغظ سظ دغظعط لغرتثوا تتئ جاار الترغئ 
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واتث،  ورجض  شاغات،  و١٠  اطرأة،   ١٩ عط:  ضتغئ   ٤٣ (تحمض  حضعى   ٣٨ تطصئ  إظعا  الماتثة  افطط  صالئ 
تخظغش  وتط  ععغاعا.  تتثغث  غاط  لط  طةععلئ  وضتغئ  طسروشئ،  غغر  جظ  شغ  إظاث  و١٠  ابظان،  وخئغان 
١٢ طظ عآقء سطى أظعظ ضتاغا اساثاء جظسغ، و١٩ ضتاغا اجاشقل جظسغ، وابظان غغر طسروشغظ، و١٠ 
شغ خاظئ أخرى). وعثه الحضاوى وصسئ طظ طعظفغعا وساططغظ بالعضاقت والخظادغص افطمغئ خقل بقبئ 
حععر طظ الفارة طظ ١ ظغسان/أبرغض إلى ٣٠ تجغران/غعظغع الماضغغظ.. وصال جاغفان دوغرغك الماتثث 
باجط افطغظ السام لفطط الماتثة إن طظزماه تطصئ تطك الحضاوى إلى جاظإ ٣٩ حضعى أخرى (تحمض ٤٢ 
ضتغئ و٣٩ طظ الةظاة) تاسطص بمعظفغظ طظ خارج افطط الماتثة غسمطعن لتساب الحرضاء المظفثغظ خقل 
طعظفغ  غث  سطى  جعاء  اقظاعاضات  تطك  شغعا  ارتضئئ  الاغ  الثول  دوغرغك  غتثد  ولط  عثا  ظفسعا.  الفارة 

المظزمئ افطمغئ أو طعظفغظ طظ خارجعا غسمطعن لتساب الحرضاء المظفثغظ.
شغ  والسسضرغغظ  المثظغغظ  الماتثة  افطط  طعظفغ  سظ  اإلجراطغئ  افخئار  عثه  طبض  ورود  إن   :
أظتاء السالط أخئح طاعاترًا، أي أظعا جرائط أطمغئ، وغالئغئ ضتاغاعا طظ المسطمغظ. إن طظزمئ افطط 
الماتثة شعق ضعظعا أداة اجاسمارغئ شغ أغثي الثول الضئرى وسطى رأجعا أطرغضا، شعغ طآجسئ لظحر 

الفتحاء والرذغطئ شغ السالط خاخئ شغما غسمى دول السالط البالث وشغ طصثطاعا الئقد اإلجقطغئ.

األمم المتحدة أداة لنشر الفحشاء والمنكر والبغي في العالم كتلة الوعي في جامعة بوليتكنك فلسطين 
تنّظم نقطة حوار بعنوان
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 السثد ٢٥٥  ٣افربساء ١٠ طظ خفر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ 

١٤٤١عـ،  طترم   ٣٠ افتث،  طسا،  (وضالئ  طعصع  ظحر 
صاضغ   - العئاش  "أوضح  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٩/٢٩م) 
صئض  طظ  واقساثاءات  افتثاث  تسارع  أن   - السططئ  صداة 
أدوات دولئ اقتاقل السغاجغئ وافطظغئ وسئر سخابات اإلرعاب 
الغععدي شغ طثغظئ الصثس والمسةث افصخى المئارك سطى 
وجه الثخعص، تآضث سطى ضرورة أن غاثث السالط اإلجقطغ 
صرارا واضتا سئر طآجساته الرجمغئ والثغظغئ ورجال الفضر 
واإلسقم بالثسعة إلى حث الرتال إلى طثغظئ الصثس والرباط 

شغ الترم الصثجغ الحرغش لطاأضغث سطى إجقطغئ المسةث ورجالئ واضتئ لطسالط أن المساس بالصثس وافصخى 
عع طساس بسصغثة أضبر طظ ططغار وظخش المطغار طسطط شغ ضض بصاع افرض وأن الترب الثغظغئ الاغ تسسى دولئ 

اقتاقل إلحسالعا جغضاعي بظارعا ضض السالط ولظ غسطط طظعا أو طظ تئساتعا أي ضان سطى وجه افرض".
: إن دسعة المسطمغظ شغ الئقد اإلجقطغئ، إلى زغارة افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ تغظ إن جغعش 
بقدعط الةرارة صادرة سطى تترغر افرض المئارضئ وإزالئ ضغان غععد شغ بدسئ أغام إن لط غضظ جعغسات، إن 
دسعة عآقء المسطمغظ إلى حث الرتال إلى المسةث افصخى المئارك تتئ تراب اقتاقل بض تتئ ظسال سطعجه، 
لعع خثقن لطمسةث افصخى وضض افرض المئارضئ وأعطعا؛ ذلك أن السططئ ورجالعا غسطمعن أن المسةث 
افصخى لغج بتاجئ فن غجوره المسطمعن باخرغح طظ غععد الشاخئغظ، وغسطمعن أن ذلك لظ غعصش اساثاءات 
جغح غععد وطساعذظغعط سطغه لغض ظعار، لضظعط غسطمعن أغدا أن بثغض دسعاتعط عثه عع التصغصئ الاغ 
تآلمعط وغثحعظعا عط وأجغادعط الضفار المساسمرون، أق وعغ اجاظعاض افطئ اإلجقطغئ وخاخئ جغعحعا 
إلجصاط افظزمئ الثائظئ وتترغك الةغعش لطصداء سطى ضغان غععد وتطعغر افرض المئارضئ والسالط طظ 
حروره، وعثا جغآدي بالطئع إلى الصداء سطى طحارغع الشرب الضاشر، الاغ تةري شغ سروق أزقم السططئ طةرى 
الثم شغ العرغث، تطك المحارغع الاغ تطئ لثغعط طتض افتضام الحرسغئ الاغ شغعا شصط تض صدغئ شطسطغظ. 
إن الخراع سطى صدغئ شطسطغظ عع خراع بغظ إجقم وضفر، خراع سصثي بغظ ضغان غاخإ تثسمه وتساظثه 
دول ضاشرة عغ الاغ زرساه شغ شطسطغظ وأطثته بأجئاب التغاة والئصاء، وبغظ افطئ اإلجقطغئ الاغ تاأعإ 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاتسط بثورعا عثا الخراع طخثاصا لئحرى خغر الئحر «َال 
ُل  َُق َ ، ِ َ َّ ِ َوال َ َ ْ َوَراِء اْل ُّ ِم ِد ََِئ اْلَُه ْ َن َحَّى َ ُ ِل ْ ُ ُ اْل ْقُُلُه َ َد، َ َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ اَعُة َحَّى َُقاِتَل اْل َّ ُم ال َتُق
ِد». رواه طسطط ِ اْلَُه َ ْ َش ، َفِإنَُّه ِم َقَ ٌّ َخْلِفي، َفََعاَل َفاْقُْلُه، ِإالَّ اْلَغْ ِد َا َيُه َ ِهللا َه ا َعْ  َُ ِل ْ ا ُم  َ: ُ َ َّ ُ َأِو ال َ َ اْل

لاترغر شطسطغظ شغ اإلذار العذظغ وضمظ إطضاظغات 
تصجغط  إق  التصغصئ  شغ  عع  طا  والترضات  الفخائض 
وتخفغاعا  سطغعا  الصداء  وجسض  شطسطغظ،  لصدغئ 
أجعض وأغسر، وعع طا حعثت به العصائع وافتثاث 
سطى ذعل تارغت الصدغئ وسرضه، وطا شسطاه وتفسطه 
والعتغث  الحرسغ  الممبض  أظعا  بتةئ  الاترغر  طظزمئ 
لطحسإ الفطسطغظغ إق دلغض وحاعث، وسطى رأس تطك 
افدلئ والحعاعث اتفاق أوجطع المحآوم الثي تاراشص 
ذضرى تعصغسه طع ذضرى اظافاضئ افصخى والفرق ضئغر 
أخض  سطى  تأضغثًا  جاءت  افصخى  شاظافاضئ  بغظعما، 
طشاخئئ،  وأرض  طتاض  حسإ  صدغئ  بأظعا  الصدغئ 
جعء  سظ  ضحفئ  افصخى  اظافاضئ  سمغطئ،  وجططئ 
بضغان  اقساراف  خقله  طظ  طرر  الثي  أوجطع  اتفاق 
غععد، وولثت طظ رتمه السططئ الفطسطغظغئ، لاضعن 
جغفاً طسططاً سطى رصاب أعض شطسطغظ، ولاضعن الثرع 
التاطغ لغععد سئر جغاجئ الاظسغص افطظغ الثي وخض 
جر  بعخفه  تصثغسه  إلى  السططئ  برجاقت  التال 
تغاتعط، جططئ أوجطع الاغ ق تثخر جعثًا شغ إشساد 
أعض شطسطغظ، وطمارجئ الادطغض سطى الةغض الظاحأ 
والرغاضئ  واإلسقم  المظاعب  شغ  العجائض  بحاى 
وغغرعا، جططئ باتئ تسااش سطى صعت أعض شطسطغظ 
المحروع  وخار  سثة،  بأجالغإ  أطعالعط  وتظعإ 
اجابمارغًا  طحروساً  لرجاقتعا  بالظسئئ  العذظغ 
طدمعن افرباح، وق غرابئ أن غاظثر الئسخ باسائار 
أن تترغر شطسطغظ وإظعاء صدغاعا ربما غضعن خسارة 
لمحروسعط واظعغارا لطمعتاتعط وأتقطعط الةحسئ 

ولفسادعط القطتثود.

لاصعل  جاءت  افصخى  اظافاضئ  شإن  بثء  سطى  وسعد 
ولغسئ  وذظغئ  صدغئ  لغسئ  شطسطغظ  صدغئ  إن 
صدغئ شخائطغئ وإظما عغ صدغئ إجقطغئ، غساثسغ 
غسظغ  طا  إجقطغئ،  أطئ  بعخفعا  افطئ  تترك  تطعا 
تطك  سظ  الشطاء  ورشع  الةغعش  تترك  وجعب 
واقظدمام  المسطمغظ،  بقد  شغ  السمغطئ  افظزمئ 
الاغ  افطئ  إرادة  سظ  والاسئغر  الةماعغر  لخفعف 
اهللا  بإذن  صادرة  وعغ  شطسطغظ،  لاترغر  تاحعق 
إشساد  طظ  التضام  شسطه  طا  ضض  رغط  ذلك  سطى 
لخعرتعا  وتحعغه  الصاالغئ،  الةغعش  تطك  لسصغثة 
وبغظ  بغظعا  الفةعة  لاعجغع  الظاس،  سصعل  شغ 
اإلرادة  تعشرت  طا  إذا  بأظه  بصئ  سطى  أظظا  إق  افطئ، 
شإن  والعاسغئ  المثطخئ  والصغادة  والةادة  الختغتئ 
افطئ وجغعحعا جاحضض جئعئ داخطغئ صعغئ وخطئئ 
صادرة سطى طعاجعئ ضغان غععد وأغئ صعة تصش خطفه 
ضغان  إزالئ  غدمظ  الثي  الضاجح  الظخر  وجاتصص 
طظه  المئارضئ  افرض  وتطعغر  جثوره  طظ  غععد 
شضعظعا  اهللا  وسث  ذلك  حروره،  طظ  افطئ  وتثطغص 
وَالُهَما َنَعْثَنا َعلَْيُكْم ِعَباداً 

ُ
جظعده ﴿َفإَِذا َجاَء َوْعُد أ

َوْعداً  َواَكَن  يَارِ  ِّ ا ِخَالَل  َفَجاُسوا  َشِديٍد  ٍس 
ْ
بَأ  ِ و

ُ
أ َا  جَّ

ْمَدْدنَاُكم 
َ
َوأ َعلَْيِهْم  َة  الَْكرَّ لَُكُم  َرَدْدنَا  ُعمَّ    ْفُعوالً  مَّ

ْحَسنُتْم 
َ
أ إِْن    نَِفرياً  ْكرَثَ 

َ
أ وََجَعلَْناُكْم  َوَبننَِي  ْمَواٍل 

َ
بِأ

َوْعُد  َجاَء  َفإَِذا  َفلََها  ُيْم 
ْ
َسأ

َ
أ َوإِْن  نُفِسُكْم 

َ
ِأل ْحَسنُتْم 

َ
أ

َكَما  الَْمْسِجَد  َْدُخلُوا  ِ َو وُُجوَهُكْم  لِيَُسوُءوا  اْآلِخَرةِ 
 ﴾ًوا َما َعلَْوا تَتْبرِيا ُ ُترَبِّ ِ ٍة َو َل َمرَّ وَّ

َ
َدَخلُوهُ أ

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ شطسطغظ

لضظ إسفاء بعتفطغصئ ٢٠١٥/٩/١٣ لمثغر المثابرات الساطئ 
طتمث طثغظ المسروف بـ(الةظرال تعشغص) ضاظئ ضربئ 
طآلمئ لطظفعذ الفرظسغ شغ الةجائر الثي ضان صث أخرج 
طظ الةغح بحضض ضئغر وظض غسامث سطى المثابرات 
شغ  الفرظسغ  لطظفعذ  وتغث  حئه  أطظغاً  رضظاً  باسائارعا 
الةجائر، شضاظئ عثه الدربئ المآلمئ إحساقً لطظار تتئ 
رطاد العثوء الزاعر لطسقصئ بغظ الظفعذغظ شغ الةجائر...
الظفعذغظ  بغظ  الاظاشج  أخرجا  ظرشان  تثث  لصث  ب- 
الاظاشج  تالئ  سظ  الةجائر  شغ  والفرظسغ  الئرغطاظغ 
الرغاضغ وأخئح الخراع بغظعما أصرب إلى "لغ افذرع" 
وإن لط غخض إلى تث "ضسر السزط"... أطا عثان الزرشان 

الطثان جسق الاظاشج بغظ الثولاغظ جاخظاً شعما:
افول: باجافااء برغطاظغا لطثروج طظ اقتتاد افوروبغ 
"برغضسئ" جظئ ٢٠١٦ شصث تعجسئ حصئ الثقف بغظ 
برغطاظغا وشرظسا، وظعر ذلك شغ تخطإ شرظسا "اقتتاد 
افوروبغ" شغ طفاوضاتعا طع رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ 
طاي، وظعر ذلك أغداً شغ خطط رئغج العزراء الةثغث 
جعظسعن لطثروج طظ اقتتاد تاى ولع بثون اتفاق، 
وشغ عثا ضرر ضئغر لفرظسا. وصث ظعر الثقف ضثلك 
شغ طسألئ تعتغر أطرغضا لفزطئ طع إغران بسث اظستابعا 
طظ اقتفاق الظعوي، شفغ العصئ الثي ضاظئ شغه شرظسا 
برغطاظغا  ضاظئ  أطرغضا  لمعصش  طشاغرًا  طعصفاً  تائظى 
أصرب له، واجامرت الثقشات بغظعما بالاعجع، وعثه 
الثقشات الئرغطاظغئ الفرظسغئ الةثغثة تظسضج سطى 

طعصفغعما شغ أطاضظ أخرى ضالةجائر...
والباظغ: باظثقع التراك الحسئغ شغ الةجائر ٢٠١٩/٢/٢٢ 
الةجائر  شغ  اقجاصرار  سثم  تالئ  أن  شرظسا  رأت  شصث 
شرخئ  تحضض  شغعا  اإلظةطغجي  الظفعذ  أرضان  واعاجاز 
إلسادة ظفعذ أضئر لعا شغ الةجائر، أي أن التراك الحسئغ 

السفعي صث ضحش الظار الفرظسغئ الضاطظئ طظث ٢٠١٥!
ج- وظاغةئ ذلك شصث اظاصطئ تالئ الاظاشج بغظعما إلى 
خطئ  افطظ  أجعجة  ضحفئ  شصث  افذرع"  طساعى "لغ 
سظ  خالح  صاغث  إلبساد  السسضري  باقظصقب  حئغعئ 
رئاجئ أرضان الةغح، شاساصطئ أجعجة افطظ بمعجئعا 
طتمث  وعط  الةجائر،  شغ  شرظسا  رجاقت  وأخطر  أصعى 
طثغظ (الةظرال تعشغص) وبحغر ذرذاق وعما طثغران 
شغ  اساصالعما  تط  الطثغظ  المثابرات  لةعاز  جابصان 
٢٠١٩/٥/٥، بط اساصال لعغجة تظعن زسغمئ تجب السمال 
٢٠١٩/٥/٩م، غداف إلغعط جسغث بعتفطغصئ الثي غزعر 
بأن رجاقت شرظسا شغ الةجائر صث اجاصطئعه لخفعط 
وصث  بعتفطغصئ...  الرئغج  أخغه  اجاصالئ  بسث  خاخئ 
تعضمعا (طتضمئ سسضرغئ ججائرغئ شغ الئطغثة صدئ 
ضث  بالاآطر  طاعمغظ  أربسئ  سطى  ساطا   ١٥ بالسةظ 
جططئ الثولئ والةغح، وخثرت افتضام تدعرغاً سطى 
السمال  تجب  زسغمئ  تظعن  ولعغجة  بعتفطغصئ  السسغث 
والفرغص الماصاسث طتمث طثغظ... ضما صدئ المتضمئ 
الظاشث  بالسةظ  تضما  الئطغثة  طثغظئ  شغ  السسضرغئ 
ظجار.  خالث  افجئص  الثشاع  وزغر  ضث  غغابغاً  ساطاً   (٢٠)
شرظسا  ضةئ  وصث   (٢٠١٩/٩/٢٥ شغ  سربغ  ظغعز  جضاي 
ضث الصغادة السسضرغئ شغ الةجائر بسئإ اقساصاقت، 
شسظث اساصال لعغجة تظعن بتسإ ختغفئ اإلظثبظثظئ 
شرظسغئ  حثخغئ   ١٠٠٠ وّصسئ   ٢٠١٩/٥/١٨ الئرغطاظغئ 
إغرولئ  طارك  جان  السابص  العزراء  رئغج  بغظعا  طظ 
الختغفئ:  وأضاشئ  جراتعا،  بإذقق  تطالإ  طئادرة 

صعات افطظ الةجائري سطى طسارض طسروف، غسث أتث 
طآجسغ الةئعئ اإلجقطغئ لقظصاذ، سطغ بطتاج، وصاطئ 
أي شغ  سربغ٢١، ٢٠١٩/٢/٢٣)  أتث الحعارع.  بستطه شغ 

الغعم الباظغ قظثقع اقتاةاجات شغ الةجائر...!
اإلجقم  سطى  افطرغضغئ  الترب  إلى  باإلضاشئ  عثا   -٢
الاغ اتثثت طظ "اإلرعاب اإلجقطغ" سظعاظاً سرغداً لعا، 
اإلجقطغ  السالط  شغ  المثطخغظ  ضاشئ  اجاعثاف  شاط 
طظ ترضات وأتجاب وجمسغات وحثخغات، وتط وخمعا 
ضالراغات...  اإلجقطغئ  الرطعز  تةرغط  بط  باإلرعاب، 
بالماطرشغظ  الحرسغئ  بافتضام  المامسضغظ  وظسئ 
اآلخر  عع  ألصى  صث  ذلك  ضض  شإن  واإلرعابغغظ...إلت، 

بزقله سطى طظاداة التراك الحسئغ شغ الةجائر.
المطالئات  بروز  أساصئ  الاغ  افجئاب  وطظ   -٣
اإلجقطغئ شغ تراك الةجائر طا سطص شغ أذعان الظاس 
سظ بسخ الترضات ذات الخئشئ اإلجقطغئ المسماة 
ترضات  ظفسعا  تسمغ  تارة  رأوعا  شصث  بـ"المساثلئ"، 
طسارضئ... وتارة تحارك شغ التضط وتتزى بتصائإ 
المحارضئ  عثه  شأبرت  برلماظغئ...  وطصاسث  وزارغئ 
وبصعا  الثغظ  خاخئ  الظاس  طظ  واجسئ  حرغتئ  سطى 
بعثه الترضات بأظعا إظما تسمض لقجقم، بط وجثوعا 
تسمض طع الظزام... عثا ظاعغك سظ افتضام الحرسغئ 
الاغ لط غاصغثوا بعا طظ ترطئ الاحرغع العضسغ شغ 
طظ  لغسئ  أظزمئ  شغ  المحارضئ  وترطئ  الئرلماظات 
اإلجقم شغ حغء... شثشع ذلك حرغتئ لغسئ بالصطغطئ 

طظ الةجائرغغظ أن ق تثضر اإلجقم شغ التراك.
٤- وأخغرًا الخراع الثولغ سطى الةجائر بئسط الظفعذ 
بظحر  شرظسا"  "وبثاخئ  المسامغائ  الشرب  وطتاولئ 
البصاشئ السطماظغئ، وإبراز صغادات تابسئ لعا شغ التراك، 
وعغ بالاأضغث سطماظغئ لغتصصعا سظ ذرغصعا ظفعذعط 
السغاجغ شغ الةجائر، سطمًا بأن أذراف الخراع الثولغ 
شغ الةجائر طافصئ تماطًا سطى ذمج الععغئ اإلجقطغئ 

لطةجائر وإبراز الخفئ السطماظغئ لطثولئ.
عثه عغ افجئاب السمغصئ الاغ جعطئ ظععر الخفئ 
السطماظغئ سطى التراك الحسئغ شغ الةجائر وعغ ضطعا 
وراءعا الثثاع والادطغض والثئث السغاجغ طظ الشرب 
وسمقئه... وعع وإن ظةح ظاعرغًا بمظع بروز اإلجقم 
صطعب  أسماق  شغ  طساصر  اإلجقم  شإن  التراك  سطى 
اهللا،  بإذن  بجوغه  غاأخر  ولظ  حعغث  المطغعن  ججائر 
َجَعَل  َقْد  ْمرِهِ 

َ
أ بَالُِغ   َ ابَّ ﴿إِنَّ  صرغإ،  لظاظره  غثًا  وإن 

ٍء َقْدراً﴾. ْ َ ُ للُِكِّ  ابَّ
باظغًا: أطا سظ الخراع الثولغ شغ الةجائر:

١- بالظسئئ لئرغطاظغا وشرظسا:
اإلظةطغجي  والظفعذ  جظئ ١٩٦٥  بعطثغظ  اظصقب  طظث  أ- 
طساتضط شغ الةجائر غخاتئه بسخ الظاعءات الفرظسغئ... 
لضظ وبسث إصالئ الرئغج الحاذلغ لسمغض شرظسا خالث ظجار 
طظ وزارة الثشاع جظئ ١٩٩٣ شصث أخث ظفعذ شرظسا غدسش 
داخض الةغح تاى وخض إلى وضع أصرب  شحغؤاً  حغؤاً 
إلى تئسغئ "البصاشئ السسضرغئ" طظه إلى العقء السغاجغ، 
وظض بعتفطغصئ "المسروف بعقئه لئرغطاظغا" خقل شارة 
تضمه الطعغطئ طظث ١٩٩٩ غطةأ إلى سقج تطك الظاعءات 
طسألئ  شضاظئ  ضةئ،  إبارة  ودون  بالاثرغب  الفرظسغئ 
إلى  أصرب  الثولئ  أجعجة  سظ  الفرظسغ  الظفعذ  إبساد 
الاظاشج الرغاضغ، أي لط تزعر أي بعادر تسثغظ طظ 
الطرشغظ شغ طسألئ الظفعذ الاغ أخثت خفئ الاظاشج، 

تامئ: طا تصغصئ الخراع الثولغ سطى الظفعذ شغ الةجائر؟

تامئ ضطمئ السثد: اظافاضئ افصخى ذضرى وتثضرة

الئرلمان  شغ  الةمععري  التجب  سظ  الظائإ  (وأبثى 
افتثاث  اظسضاس  طظ  تثعشاً  قجال،  جان  الفرظسغ، 
سطى طخالح بقده، وصال إن "خسعد جغض جثغث طظ 
الدئاط والةظراقت شغ المآجسئ السسضرغئ الةجائرغئ، 
باضعغظ وتأذغر صعطغ طرضج، غعثد المخالح الفرظسغئ 
شغ الةجائر، ق جغما شغ الةعاظإ البصاشغئ واقصاخادغئ 
غتثث،  طما  شرظسا  ضغص  سطى  غثل  طا  والسغاجغئ") 
أي أن عثا الخراع صث خار غأخث طظتى شغه حغء طظ 
شغ  الراجتئ  عغ  برغطاظغا  ضفئ  ضاظئ  وإن  الاسثغظ 

الظزام المثسعم طظ رئغج افرضان شغ الةغح.
٢- طتاوقت أطرغضا قخاراق الساتئ الةجائرغئ:

لئسخ  الاروغب  أطرغضغئ  إسقم  وجائض  تاولئ  لصث 
الحثخغات الاغ برزت شغ التراك الحسئغ طبض ضرغط 
ذابع افطغظ السام لةئعئ الصعى اقحاراضغئ شعخفاه 
شغ  افبرز  ("العجه  بأظه   ٢٠١٩/٩/١٢ افطرغضغئ  "الترة" 
ذابع  ضرغط  لفغثغععات  وروجئ  الحسئغ"  التراك 
الةجائر  الساخمئ  شغ  طسغرات  غصعد  "وعع  بعخفعا 
ضمظ التراك الحسئغ، وروجئ لـ"طسارضاه التصغصغئ 
لطسططئ، ولغج ضئاصغ افتجاب")، وربما شغ عثا إحارة 
الظاحطغظ  عآقء  بمبض  أطرغضغئ  اتخاقت  وجعد  إلى 
أجعجة  اساصطئ  وصث  الةجائر.  شغ  الحسئغ  التراك  شغ 
افطظ الةجائرغئ عثا الظاحط وغغره ووجعئ له تعمئ 
"إضساف الروح المسظعغئ لطةغح"، وسطى شرض وجعد 
اتخاقت أطرغضغئ برطعز لطتراك الحسئغ شغ الةجائر، 
وعثا طاعصع، شإن طبض عآقء لط غئطشعا طظ الصثرة سطى 
الاأبغر شغ التغاة السغاجغئ شغ الةجائر بما تخئع إلغه 
أطرغضا الاغ لط تامضظ طظ الاسطض إلى الظفعذ داخض 

الةغح أو طآجسات الثولئ تاى اآلن...
لضض ذلك شإن الساتئ الةجائرغئ تضاد تثطع طظ الخراع 
افوروبغ طع أطرغضا، بض عغ بغظ برغطاظغا وبغظ شرظسا 
طع المتاولئ الةادة لئرغطاظغا وطظزعطاعا السسضرغئ 
لصخصخئ افجظتئ الفرظسغئ المعجعدة شغ الساتئ... 
الثور  باخاراق  تظةح  شطط  افطرغضغئ  المتاوقت  أطا 
التاضمئ  السخابئ  ضاظئ  وإن  الةجائر،  شغ  افوروبغ 
شغ الةجائر تاثعف طظ أن ذعل شارة افزطئ - التراك 
الحسئغ - صث تمضظ أطرغضا طظ إتثاث اخاراق تسسى 
له طظث جظعات، بض إن شرظسا ضثلك صث تساشض ذعل 

شارة التراك لاظحغط أتئاسعا وإتاتئ الفرص لعط.
 بالباً: أطا الماعصع سظ اقظاثابات شغمضظ شعمه ضما غطغ:

تالغًا  التضط  شغ  وطظ  عغ  برغطاظغا  تمضظئ  لصث   -١
وصغادة الةغح طظ إبساد رجال شرظسا بحضض ضئغر سظ 
أجعجة الثولئ، لثلك أخثت عثه المظزعطئ تساسةض 
وأن  خاخًئ  الزروف  عثه  تائثل  ق  تاى  اقظاثابات 
التراك طسامر، صال صاغث خالح (صئض اآلن ضظا ظاضطط 
سظ ضرورة اإلجراع شغ إجراء اقظاثابات الرئاجغئ. أطا 
الغعم، شإظظا سطى غصغظ تام بأن عثه اقظاثابات جاتخض 
 ،(٢٠١٩/٩/١٤ إظثبظثظئ  لعا".  المتثدة  اآلجال  شغ 
وضثلك ططالئاه بمعصش واضح طبض (إسقظه أّن الفارة 
واضتاً "ق طةال لمسك السخا  التالغئ تصادغ طعصفاً 
أسثائعا"،  طع  أو  الةجائر  طع  إطا  العجط…  طظ  (شغه) 
طظزعطئ  أن  سطى  طآحر  وعثا  إظثبظثظئ ٢٠١٩/٩/١٤)، 
فن  الغعم  التسط  تساسةض  لقظةطغج  الاابسئ  التضط 
والصعى  شرظسا  وأطا  خالتعا.  شغ  ظسئغاً  تئثو  افطعر 
الاابسئ لعا شعغ تسارض إجراء عثه اقظاثابات، أو تعد 

تخرغتات  تخثر  ق  ولضظعا  غظاجئعا  لزرف  تأجغطعا 
سطظغئ بثلك، بض تصعله بحضض دبطعطاجغ بأن الحسإ 

الةجائري عع طظ غصرر حآون بقده!
٢- تتاول طظزعطئ التضط أن تثشع إلى اظاثابات الرئاجئ 
طرحتغظ طظ أتئاسعا بسث تشغغر ألعاظعط (وأسطظ رئغسا 
العزراء السابصان سطغ بظ شطغج وسئث المةغث تئعن غعم 
الثمغج ترحتعما شغ اقظاثابات الرئاجغئ الاغ تةرى 
شغ ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر. روغارز ٢٠١٩/٩/٢٨)، وعآقء 
وأطبالعط طظ العجعه المعبعصئ لمظزعطئ التضط، وغطسإ 
بسدعط الغعم دور المسارضئ، شسطغ بظ شطغج زسغط 
تجب ذقئع الترغات غصثم ظفسه سطى أظه تجب طسارض 
وغثسع إلى الاشغغر، وزسغمه بظ شطغج ضان رئغج وزراء 
بعتفطغصئ بغظ ساطغ ٢٠٠٠-٢٠٠٣، أي أن عثه المظزعطئ 
أن  سسى  ظسئغاً  جثغثة  بعجعه  الظزام  تةثغث  ترغث 

غظططغ ذلك سطى حسإ الةجائر شُغظعغ التراك!
٣- ورغط ذلك شإن الزاعر عع أن الصطاسات افوجع 
شغ  لقظاثابات  الراشدئ  السفعي  الحسئغ  التراك  شغ 
افخعات  طظ  بضبغر  أصعى  عغ  ظفسه،  الظزام  ظض 
بالمسارضئ  المسماة  افذراف  أو  لطظزام  المآغثة 
والاغ غمضظ أن تآغث اقظاثابات، وعثا غةسض الئقد 

تسغر إلى أتث اتامالغظ:
تأجغض  سطى  التالغئ  التضط  طظزعطئ  تةئر  أن  إطا   -
طعسث  شغ  تثث  ضما  افخغرة  الطتزئ  شغ  اقظاثابات 

اظاثابات ٢٠١٩/٤/١٨ شأجطئ...
- وإطا أن تةري اظاثابات طظصعخئ بحضض ضئغر، بتغث 
تتخض  لط  اقظاثابات  وضأن  الحسئغ  التراك  غسامر 
الحسئغ،  التراك  سظ  الصعى  بسخ  اظسطثئ  لع  تاى 
لضظ تغظعا تضعن الزروف طعغأة فسمال سظش تصعم 
تط  بأظه  تصعل  بسثطا  لطتراك  تث  لعضع  السططئ  بعا 
بصراراته!  اقلاجام  العاجإ  وأن  حرسغ  رئغج  اظاثاب 

وعضثا تسامر افطعر شغ اضطراب بغظ أخث ورد!!
٤- وعضثا شإن التراك التالغ لظ ُغتثث تشغغرًا تصغصغًا 
أو ظعدئ طآبرة فن عثا التراك وإن ظحأ سفعغاً إق أن 
تثخقت برغطاظغا وشرظسا شغه وافحغاع وافتئاع ُغفصث 
التراك شاسطغاه خاخئ وصث ضحش الساار سظ اخطفاف 
شغه،  أخغض  ججء  عغ  بض  الظزام،  طع  الةغح  صغادة 
تأطر وتظعى، وعثا غسظغ أن الاشغغر ق غمضظ إتثابه 
شغ الةجائر إق سئر تتعغض وقء الةغح لخالح إجقم 
عثا الحسإ افخغض، وعثا طمضظ وصابض لطاتصغص بسث 
إزالئ ضئار الةظراقت سمقء برغطاظغا والشرب، وتمضغظ 
الفؤئ المثطخئ طظ الدئاط طظ السغطرة سطى زطام 
افطعر داخض الةغح، بط ظخرة الاشغغر التصغصغ الثي 
تخئع إلغه افطئ سطى أجاس اإلجقم... ولغج طسظى 
ذلك أن غمسك السسضر بالتضط، بض أن غضعظعا أعض 
تظازرعا  الاغ  التصغصئ  الصغادة  شاأتغ  بالتص،  ظخرته 
افطئ إلتثاث الاشغغر الحاطض، وذلك باجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ وإصاطئ الثقشئ الراحثة التصئ الاغ ُتظعخ 
افطئ وتتغغ الجرع والدرع، وظسعد بعا ضما أراد اهللا 
ُمُروَن 

ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
لظا أن ظضعن ﴿ُكْنُتْم َخرْيَ أ

...﴾ِ بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر َوتُْؤِمُنوَن بِابَّ
َفْنرُصُ َمْن يََشاُء   ِ ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن  بَنرْصِ ابَّ

 ﴾وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم
الرابع طظ خفر الثغر ١٤٤١عـ

٢٠١٩/١٠/٣طـ

دعوة المسلمين لزيارة األقصى بتصاريح من االحتالل وتحت حرابه
هي تثبيت لالحتالل وشرعنة الغتصابه لألرض المباركة
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افربساء ١٠ طظ خفر ١٤٤١ عـ/ المعاشص ٩ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٥٥

برغطاظغا – جمععرغئ املعز الةثغثة

عاَتش رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس (ظزغره) شغ 
ضغان غععد الشاخإ رؤوشغظ رغفطغظ طعظؤاً إغاه بتطعل رأس 
السظئ السئرغئ، وسئر الرئغسان سظ أططعما باتصغص السقم شغ 
أصرب وصئ طمضظ، وحضر رئغج الضغان سئاس سطى اتخاله 
الثارجغئ  وزغر  صثم  ذاته  السغاق  وشغ  الاعاظغ،  وتصثغمه 
اإلطاراتغ سئث اهللا بظ زاغث تعظؤئ لطغععد بالمظاجئئ ظفسعا. 
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث  سطغه  وبظاء 

المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: أّن سئاس غاساطض طع صادة اقتاقل تساطض افتئئ واإلخعة، 
ولغج تساطض افسثاء الشاخئغظ فرضه، شق غارك طظاجئئ جسغثة لعط أو تجغظئ إق وغحارضعط طحاسرعط شغعا. 
وأضاف الاسطغص: إّن تعظؤئ ضغان غععد بمظاجئئ سغث رأس السظئ السئرغئ، الثي غضبش شغه ضغان غععد اصاتاطاته 
لطمسةث افصخى وإغقصه لطمسةث اإلبراعغمغ شغ الثطغض، وإغقق المثن والصرى وظحر التعاجج شغ الدفئ الشربغئ 
والادغغص سطى الظاس عظاك، لعع خغاظئ تداف إلى جةض الثغاظات الاغ ارتضئاعا السططئ الاغ لط تسث تئالغ 
بارتضاب المجغث طظعا، وعع إشقس جغاجغ طا بسثه إشقس، شرغط الخفسات افخغرة الاغ تطصاعا السططئ طظ اإلدارة 
افطرغضغئ وضغان غععد، طا زالئ السططئ طخرة سطى أن ضغان غععد عع ضغان حرسغ سطى ٨٠٪ طظ افرض المئارضئ، 
وله رئغج وسغث ترجض لعط شغه اتخاقت وبرصغات الاعظؤئ! أطا افظزمئ السمغطئ شطط تسث تارك شرخئ لطاطئغع إق 
وتساشطعا إرضاء فطرغضا، وتماحغاً طع طثططعا شغ دطب ضغان غععد ضمضعن ذئغسغ شغ المظطصئ، وعع طا غعجإ 
سطى المسطمغظ المسارسئ شغ إجصاط افظزمئ السمغطئ والاترك لاترغر شطسطغظ. وخاط الاسطغص طحثدا: أن سطى 
أولؤك المطئطغظ والمجطرغظ لطسططئ ولصادتعا أن غفغصعا طظ جئاتعط، وعط غرون ضغش أّن السططئ وصادتعا ق 
غماعن بخطئ إلى صدغئ شطسطغظ وتططسات أعض شطسطغظ شغ دتر اقتاقل وصطسه طظ افرض المئارضئ شطسطغظ.

اجاظضر تجب الاترغر، الاثخض الخطش والمعغظ لطسفراء افجاظإ شغ أدق تفاخغض التغاة السغاجغئ شغ تعظج، 
وآخرعا ضان اجاصئال الرئغج الاعظسغ المآصئ طتمث الظاخر، وشثًا طظ طةطسغ الظعاب والحغعخ افطرغضغغظ 
برئاجئ الظائإ السغ قطار عاجاظشج، الثي جاعر بترص بقده سطى ترضغج طحروسعط الشربغ الثغمصراذغ 
السطماظغ إلصخاء اإلجقم سظ التضط، تغث صال: إن زغارة وشثه "تعثف إلى تأضغث اقعامام الثي تعلغه بقده لظةاح 
تةربئ اقظاصال الثغمصراذغ شغ تعظج"، طبّمظا "ظةاح جععد تعظج شغ طضاشتئ (اإلرعاب) ودورعا اقجاراتغةغ 
ضثغمصراذغئ ظاحؤئ شغ ضمان وتثسغط اقجاصرار شغ المظطصئ سمعطا". وأضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ تعظج شغ بغان ختفغ: أن عثه الاخرغتات أبرزت أن الطسئئ الثغمصراذغئ الثئغبئ، غرساعا الشرب شغ 
بقدظا، تسإ طخطتاه ضغثًا وتدطغقً؛ إلصخاء اإلجقم سظ جثة التضط، وأن ترخه سطى طحارضئ أعض تعظج شغ 
اقظاثابات غراد طظه جسض تعظج ظمعذجا لطمسطمغظ شغ تبئغئ طظزعطاه وتراجئ تدارته، تاى ق تظططص حسعب 
المظطصئ ظتع الاشغغر الةثري المظاب سطى أجاس اإلجقم. وخاط الئغان طثاذئا افعض شغ تعظج: لصث أضرطضط 
اهللا أن ضظاط أول البائرغظ سطى افظزمئ المسائثة، شأحسطاط بعرة ق زالئ ظارعا طاصثة شغ المظطصئ، تآرق الضفار 
المساسمرغظ، شأتمعا بعرتضط باإلجقم واظخروا اهللا باطئغص حرسه التظغش وظئث الظزام الثغمصراذغ واظاثاباته 
عممضط  ظساظعخ  الاترغر،  تجب  شغ  إخعاظضط  وظتظ  أصثاطضط،  وغبئئ  اهللا  لغظخرضط  اقجاسمار،  تبئئ  الاغ 
لاسمطعا طسظا وتظخروظا، ظخرًة تسغث الثقشَئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة بسث عثا المطك الةئري الثي ظضاعي 

ْرِض...﴾.
َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وََعِملُوا الصَّ َّ ُ ا بظاره تتصغصاً لعسث اهللا جئتاظه ﴿وََعَد ابَّ

الحروط. شمظ طخطتئ اقتتاد افوروبغ التفاظ سطى 
أغئ  تشادره  لط  تغث  داخطه  برغطاظغا  وإبصاء  ضغظعظاه 
دولئ. الغعظان تاى شغ ذروة أزطئ دغعظعا اقصاخادغئ 
وشغ العصئ الثي ضاظئ شغه ألماظغا تفرض حروذاً صاجغئ 
سطغعا إق أن الرأي السام ظض شغ خالح بصاء الغعظان شغ 
اقتتاد افوروبغ. ولضظ طع اجامرار المفاوضات ولمثة 
افوروبغ  اقتتاد  داخض  الضبغرون  غرى  جظعات،  بقث 

برغطاظغا ضطفض طثلض ق غساتص شعائث اقتتاد.
تغث  برغطاظغا  سطى  خفصئ  افوروبــغ  اقتتاد  سرض 
لطسفر  المظاجئغظ  افوروبغغظ  صئعل  سطغعا  غاسغظ 
واقتتاد  المعتثة  السعق  دخعل  طصابض  بقدعا  إلى 
طبض  صئعل  رشخ  الئرغطاظغ  الئرلمان  لضظ  الةمرضغ. 
عثه الخفصئ فن العةرة ضاظئ أتث اقسائارات الرئغسغئ 
فولؤك الثغظ خعتعا لمشادرة اقتتاد افوروبغ. صثطئ 
تغرغجا طاي رئغسئ وزراء برغطاظغا السابصئ عثه الخفصئ 
المعاشصئ  تاط  أن  أطض  سطى  طرات  بقث  الئرلمان  إلى 
سطغعا لضظعا تسرضئ لقعاظئ وأجئرت سطى ترك طضائعا.

جعظسعن  بعرغج  التالغ  برغطاظغا  وزراء  رئغج  جاء 
إلى السططئ بأوراق ضسغفئ، وأوضح اقتتاد افوروبغ 
تط  طا  وأن  خفصئ  أي  بحأن  الافاوض  غسغث  لظ  أظه 
جعظسعن  جاء  ظعائغًا.  ضان  طاي  تغرغجا  سطى  سرضه 
إلى طظخئه سطى خطفغئ تصغصئ أظه ضان سطى اجاسثاد 
لصث  خفصئ.  دون  العاوغئ  تاشئ  طظ  برغطاظغا  إلظجال 
ظزر  لطالما  افوروبغ.  اقتتاد  جغطرة  شرض  تاول 
باسائاره  جعظسعن  بعرغج  إلى  افوروبغعن  الجسماء 
أطغظًا غغر أطغظ، طثشعسًا برغئات حثخغئ شصط. لصث 
باجامرار  وجعظسعن  طاي  طظ  ضض  تضعطاا  تاولئ 
طفاوضات  شغ  بثور  الصغام  سظ  الئرلمان  اجائساد 
تسطغص  طع  ــغ،  افوروب اقتتاد  طظ  برغطاظغا  خــروج 

بعرغج لطئرلمان شغ طةرد طتاولئ أخغرة.
ضحش برغضسئ سظ تصغصئ الثغمصراذغئ، وظزام تضط 
شغ  غرضج  جعظسعن  بعرغج  الظثئئ.  ولخالح  الظثئئ، 
العاصع اآلن سطى وضع افجج لقظاثابات الساطئ الاغ ق 
طفر طظعا. طا ضان المصخعد طظه أن غضعن ذقصاً طظزمًا 
تطفجغعظغ  سرض  إلى  تتعل  صث  افوروبغ  اقتتاد  طظ 
واقلاعاءات  الاتعقت  طظ  الضبغر  سطى  غتاعي  غعطغ 

والمظسطفات الاغ ق غمضظ فتث أن غاابسعا.
وأغا ضان افطر، شإن العاضح عع أظه جعاء أضاظئ برغطاظغا 
سظ  تاراجع  شإظعا  خارجه  أم  افوروبغ  اقتتاد  داخض 
طساعاعا شغ سخئئ افطط، إلى درجئ ربما تظزر شغعا 
إلى برغطاظغا بفعصغئ. ضاظئ العسعد الاغ  العظث صرغئاً 
خطاب  طةرد  لمعاذظغعا  السغاجغئ  الطئصئ  صطساعا 

 رظان لقظتراف بعط سظ رغئاتعط التصغصغئ

السربة طظ املسارات الاغ طرت بعا بعرة الحام
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لط غسث خاشغا سطى أتث المسارات الاغ طرت بعا بعرة 
سطى  جغطرتعا  طظ  اباثاء  جظعات  تسع  خقل  الحام 
جئسغظ بالمؤئ طظ جعرغا بط الاراجع بسث المآاطرات 
لط  الثغظ  وافخثصاء  افسثاء  طظ  ضثعا  تغضئ  الاغ 

غضعظعا شغ التصغصئ أخثصاء.
والثي  الثجط  شغ  ُدّس  جطٌّ  إق  المالغ  الثسط  شما 
ضان غرطغ إلى تعتغث الفخائض تتئ صغادات تسغطر 
اقصااال  إغصاع  وطا  فطرغضا،  السمغطئ  افظزمئ  سطغعا 
بغظ عثه الفخائض فجض إضساشعا وتخفغاعا وطجغث 
طظ  بمرة  إق  به  لقجاصعاء  بالثارج  ارتئاذعا  طظ 
أدى  عثا  ضض  الصثر،  المسمعم  المال  عثا  بمرات 
وبثاغئ  تصثطعا  وتعصش  بظفسعا  البعرة  إحشال  إلى 
أظفاجه  الاصاط  شرخئ  لطظزام  جسض  طما  اجاظجاشعا 
وإدخال المطغحغات والثول الثاسمئ له طما تصص له 

تعازن الصعة بسث ضسفه وعجغماه.
السغاجغ  التض  خثسئ  اجاثثام  تط  ذلك  بسث  بط 
لخرف شضر البعرة سظ الصاال إلى العثن والمفاوضات، 
وضان دور طا غسمى بافخثصاء صاتق شغ عثا المةال 
وصغاداتعط  البعار  طظ  ضبغرا  دشع  الثي  المثثر  شعع 
المرتئطئ لطثخعل شغ عثن وطفاوضات ضاظئ السئغض 
طظ  ضبغر  اجارجاع  سطى  الظزام  جاسث  الثي  افصعى 
والسصعل  الصطعب  أخاب  الثي  الععظ  بسئإ  المظاذص 
والمفاوضات  العثن  تئائض  شغ  العصعع  خقل  طظ 
المظاذص  اجاسادة  بثثساعا  الظزام  اجاطاع  الاغ 
المتررة طظ تمص إلى تطإ بط دارغا ووادي بردى 
وحرق السضئ وأرغاف تمص والشعذئ ودرسا واتثة 
الرغاض  إلى  جظغش  طظ  طآتمر؛  ضض  بسث  واتثة  بسث 
تععظ  خثسًا  ضطعا  ضاظئ  وجعتحغ،  بأجااظئ  طرورا 
خقل  طظ  التصعق  سطى  التخعل  أطض  سطى  البعار 
التض السغاجغ والداطظ الارضغ الثي اظضحش دوره 
الطرغص  خارذئ  غثثم  الثي  المثادع  وطعصفه  الجائش 
افطرغضغئ شغ التض السغاجغ الثي غصدغ سطى البعرة 

والتالئ الةعادغئ الاغ ظحأت شغ ربعع بعرة الحام.
إن آخر أخئار البعرة بسث تخرعا شغ طا بصغ طظ المترر 
شغ إدلإ وأرغاشعا وأرغاف تماة الحمالغ وتطإ الشربغ 
وحمال تطإ عع تةمغث ضاشئ الةئعات بدماظئ ترضغئ 
لغساثثم الظزام ضاطض صعته شغ طتعر واتث غظاجئه 
لغصدط طا بصغ طظ المظاذص المتررة حغؤا شحغؤا، وعثا 
الظزام  اجاطاع  تغث  أحعر  أربسئ  طظث  تاخض  عع  طا 
صدط سحرات المثن والصرى طظ رغفغ تماة الحمالغ 

وإدلإ الةظعبغ وخعق إلى خان حغثعن.
إن عثه السغاجئ الاغ رجماعا أطرغضا وظفثعا الظزام 
والداطظان الروجغ والارضغ تعثف إلى الصداء سطى 
بحضض  الةعادغئ  التالئ  سطى  والصداء  ضبعرة  البعرة 
الحام  أعض  سطى  اقجاسقطغئ  التطعل  وشرض  ظعائغ 
شضرغا  المرتئطعن  غضائه  دجاعر  شرض  خقل  طظ 
رأجعا  وسطى  المةرطئ  الثولغئ  بالمظزعطئ  وجغاجغا 
أعض  سطى  جغاجغئ  صغادة  شرض  خقل  وطظ  أطرغضا، 
طخالتعا  تظفث  بأطرغضا  وطرتئطئ  سمغطئ  الحام 

وتتارب أعض الحام شغ دغظعط وطخالتعط.
الاثثغر  سمطغئ  غعاخض  اآلن  افتثاث  طسطسض  إن 
لةظئ  تحضغض  إذقق  خقل  طظ  والادطغض  والثثاع 
الثجاعر والسسغ لسصث عثظئ دائمئ رغبما غاط تتدغر 
طظ  بصغ  طا  طسزط  سطى  الظزام  شغه  غساعلغ  سمض 
تطإ  افوتساراد  ذرغصغ  سطى  تربا  أو  جطما  المترر 

دطحص وتطإ القذصغئ.
صادة  زال  شق  والعاضح  الفاضح  العاصع  عثا  ورغط 
الفخائض غسغرون شغ عثا المظتى طظ تةمغث الةئعات 

والصغام بردات الفسض طظ خقل اقجاةابئ لما غفاته 
الظزام طظ طتعر غظاجئه! وعثا إن دل سطى حغء شإظه 
غثل سطى طسطسض المسارك الممسعضئ والمعجعئ طظ 
الداطظ الارضغ والروجغ، وإن تماعغ صادة الفخائض 
لطمةاعثغظ  اقجاظجاشغ  المسار  عثا  طع  جمغسا 
شدتاه  صث  طفدعح  وتآطر  خغاظئ  لعع  ولطمظاذص 
افتثاث طظ جتٍإ لطسقح البصغض طظ الةئعات وسثم 
إطثاد الةئعات بما غضفغ طظ المصاتطغظ والمآازرات.

غحارك  الاغ  المآاطرة  سطى  لاثل  افتثاث  عثه  إن 
لطصداء  الئائسغظ  الفخائض  صادة  طع  الداطظعن  شغعا 
عع  خئغث  بأجطعب  وذسظعط  المةاعثغظ  سطى 
طمسعك  واتث  وطتعر  طعجعئ  جئعئ  شغ  اجاظجاشعط 
شُغصاض طسزمعط وغظتاز طظ بصغ طظعط وعضثا غسطط 

الصادة المظاذص بأجطعب خفغ خئغث.
أطام عثا العاصع المضحعف ارتفسئ أخعات المثطخغظ 
طتثرغظ  الاترغر  تجب  ضحئاب  جغاجغغظ  طظ 
ضاشئ  بفاح  وططالئغظ  الصثرة  الطسئئ  عثه  وضاحفغظ 
الةئعات وخخعخا جئعئ الساتض، ضما ضان لعجعاء 
بعا  والاظثغث  افقسغإ  عثه  رشخ  شغ  دور  المظطصئ 
وتتمغض المسآولغئ لطداطظ الارضغ وصادة الفخائض 
الحام  تترغر  عغؤئ  صغادة  وخخعخا  به  المرتئطغظ 
المظطصئ  سطى  وتسغطر  المتاور  بأوجع  تمسك  الاغ 
المراخث  أخعات  أن  ضما  اإلظصاذ،  تضعطئ  سئر 
واإلسقطغغظ المثطخغظ ارتفسئ تظثد وتفدح وتضحش 
عثه افدوار الثئغبئ الاآطرغئ سطى المةعادغظ وسطى 
عثا  وأطام  المتررة،  وطظاذصعط  الحسئغئ  تاضظاعط 
سظ  تسئر  أن  طظ  لفطئ  بث  ق  ضان  الماردي  العاصع 
وطا  طعاصفعا  شغ  بالتص  تخثع  وأن  التصغصغ  ظئدعا 
وجغاجغغظ  طةاعثغظ  طظ  أبظائعا  خثور  شغ  غساطب 
وجه  شغ  سالغا  الخعت  شرشسئ  وطراخث،  وإسقطغغظ 
الداطظ الارضغ والمظزعطئ الفخائطغئ ضاحفئ تآطرعط 
وخغاظاعط وططاِلئًئ المةاعثغظ باشغغر صغادتعط شضان 
الرد طظ صادة عغؤئ تترغر الحام وأطظغاتعا عع اساصال 
ووجعاء  الاترغر  تجب  حئاب  طظ  بالتص  الخادسغظ 
بفاح  ذالئعا  الثغظ  واإلسقطغغظ  والمراخث  المظاذص 

ضاشئ الةئعات وخخعخا جئعئ الساتض.
وأطام عثا اإلخرار سطى تالئ الثشاع السطئغ شغ المتعر 
المةاعثغظ  لصثاطى  ضان  الةئعات  شاح  وطظع  المعجه 
المثطخغظ تترك جاد وعع اإلسقن سظ غرشئ السمطغات 
المساصطئ باجط جغح الغسرة، وعثا غثل سطى التغعغئ 
والمتظ  الحثائث  سظث  تزعر  الاغ  افطئ  شغ  الضاطظئ 
التص  ظئخ  وأن  تمعت،  ق  تغٌئ  افطئ  وأن  والدغص، 

والخثق غزعر شغ جاسئ الحثة والمتظئ.
عغ  البعرة  سطغه  عغ  لما  اآلن  التصغصغئ  الخعرة  إن 
والثثقن  الغأس  أخابه  الظاس  طظ  شرغصًا  عظاك  أن 
والفرج  السغاجغ  التض  غظازر  والععظ،  والععط 
تآطرغًا  دوره  ضان  الثي  الثولغ  المةامع  طظ  السصغط 
به  بحر  الثي  السغاجغ  شالتض  جظعات،  تسع  ذعال 
الثثاع  بطرغصئ  الظزام  لخالح  سسضرغا  تسما  ضان 
والصعة، وعظاك شرغٌص آخر ظض باباًا سطى طعصفه طظ 
إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم ورشخ اقرتئاط 
وجعده  لفطئ  غائطعر  بثأ  الثي  الفرغص  عثا  بالثارج، 
وطعاصفه أخث زطام المئادرة وعع غططإ طظ افطئ أن 
تسطغه الصغادة وأن تظاخره وتصش طسه لغساطغع أن 
غتصص لعا وطسعا طا تخئع إلغه طظ ظخٍر عع بغث اهللا 
طظعةه  وشص  وغسغر  سطغه  غاعضض  لمظ  غسطغه  وتثه 
وجظظه طظازرا أن غتثث اهللا بسث ذلك أطرًا. والتمث 
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ضاظئ برغطاظغا ولفارة ذعغطئ خاتئئ السغادة والعغمظئ 
بإطئراذعرغاعا الاغ ق تشغإ سظعا الحمج، وشغ ذروة 
تضمعا بسطئ عثه الثولئ الةجغرة جغطرتعا سطى أضبر 
طظ ٢٥٪ طظ جضان السالط. لضظ ذلك ضان طظث زطظ 
ذعغض، أطا الغعم شإن برغطاظغا تةسض طظ تاقت طغآوس 
شغ  تئثو  وزغمئابعي  وبظشقدش  باضساان  طبض  طظعا 
تالئ جغثة. ولظدع أطام ظاظرظا التصغصئ الاالغئ - شغ 
سام ٢٠١٩ جغضعن الظاتب المتطغ اإلجمالغ لطعظث أضئر 
طظه شغ برغطاظغا. العظث الاغ ضاظئ تاى وصئ صرغإ 
اجاسمرتعا  دولئ  وعغ  البالث،  السالط  دول  طظ  دولئ 
برغطاظغا جغضعن لعا اصاخاد أضئر طظ برغطاظغا. لثى 
العظث ضض التص شغ أن تتض طتض برغطاظغا شغ افطط 
العظث  وجاضعن  الاةارغئ.  المفاوضات  وشغ  الماتثة 
الاغ ضاظئ تثدع لقتاقل الئرغطاظغ أضبر أعمغئ شغ 
ذات  اجاسمرتعا  الاغ  الثولئ  طظ  السالمغ،  اقصاخاد 
غعم. السالط غاشغر، وشغ برغطاظغا أدى بعا عثا الساطض 
شغ  افعط  غضعن  أن  شغ  الظزر  إســادة  إلى  افجاجغ 

طعضعع اقتتاد افوروبغ طضاظئ برغطاظغا شغ السالط.
ضاظئ الطئصئ السغاجغئ شغ برغطاظغا سطى خقف تعل 
السدعغئ شغ اقتتاد افوروبغ وطصثار طا جغضعن ذلك 
تصاً شغ خالح برغطاظغا. خطصئ عثه الفةعة ترباً أعطغئ 
ساطاً.  أربسغظ  طظث  تجال  وق  اجامرت  طرغرة  داخطغئ 
ضاظئ ظاغةئ الاخعغئ سطى خروج برغطاظغا طظ اقتتاد 
افوروبغ واضتئ بسث الاخعغئ لخالح ذلك، لضظ سطى 
طثار افسعام البقبئ الماضغئ، بثل الساجئ الماساصئعن 
ضض طا شغ وجسعط لاةظإ الثدعع لطظاغةئ اقظاثابغئ، 
ووضسعا  افوروبــغ،  اقتتاد  طشادرة  شغ  تأخروا  شصث 
حرذاً بسث حرط شغ طتادباتعط طع اقتتاد افوروبغ 
طا جسض طظ العاضح اآلن أن الاخعغئ السام ق سقصئ 
غعامعن  ق  السغاجغغظ  وأن  التصغصغ  بالمعضعع  له 

ضبغرًا برغئات الحسإ.
شغ  بصاءعا  أن  سطى  صائط  برغطاظغا  طعصش  أن  غئثو 
اقتتاد افوروبغ، غةإ أن غضعن ضمظ خفصئ تتخض 
شغعا سطى ضض شعائث اقتتاد الةمرضغ وجعصه المعتثة، 
شغ تغظ غاط تصغغث العةرة وتتاشر عغ سطى المساشئ 
بغظعا وبغظ افطعر الاغ ق تظاجئعا شغ اقتتاد افوروبغ.. 
إذا لط غاط الاعخض إلى عثه الخفصئ، جغضعن افشدض 
لئرغطاظغا أن تضعن خارج اقتتاد افوروبغ. طظ المصرر 
أن تفحض المفاوضات طع اقتتاد افوروبغ تعل عثا 
ق  خاخئ  خفصئ  برغطاظغا  تططإ  تغث  المعضعع، 

غمطضعا أي سدع شغ اقتتاد افوروبغ.
تاجئ  تعجث  ق  أظه  عع  برغطاظغا  غعاجه  الثي  الاتثي 
عثه  لمبض  الثدعع  إلى  افوروبــغ  اقتتاد  تدطر 
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أما آن للمطبلين والمزمرين للسلطة وقادتها 
أن يفيقوا من سباتهم؟!
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أسطظ الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون ظغئ بقده تظزغط طآتمر لطماظتغظ لثسط السعدان، وصال إن شرظسا 
جاصثم ٦٠ ططغعن غعرو طظعا ١٦ ططغعن غعرو جغاط اسامادعا خقل افجابغع المصئطئ سئر العضالئ الفرظسغئ 
لطاظمغئ. طظ جاظئه أضث افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: أن 
عثه لغسئ المرة افولى الاغ ُغمّظى شغعا تضام السعدان بالثسط سئر طآتمرات الماظتغظ، شصث ضاظئ طبض عثه 
العسعد والمآتمرات شغ ظض الظزام السابص سئارة سظ ججرة طسمعطئ، لغصثم الظزام طجغثًا طظ الاظازقت بط 
غتخث السراب وغتض بئقده الثراب، شق دسط دولغ ظفع، وق غغره، وإظما عغ طةرد وسعد وأطاظغ، شسالط الغعم 
ق غسطغ إق لغأخث أضبر، والظزام الرأجمالغ الماعتح ق غسرف إق المخالح، ولع ضاظئ سطى جبث الحغعخ والظساء 
وافذفال، وتساءل أبع خطغض شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: عض السعدان 
غتااج لثسط دولغ؟ واإلجابئ غآضثعا واصع السعدان الثي غجخر بالبروات الزاعرة والئاذظئ، شضغش غتااج إلى 
الثسط الثارجغ؟! وخاط أبع خطغض تسطغصه بالصعل: إن السعدان لغج بتاجئ إلى الثسط افجظئغ، وإظما غتااج إلى 
شضرة جغاجغئ تفةر ذاصات الحئاب، وتثغر عثه البروات بما غظفع الظاس. إن عثه افظزمئ العضسغئ السمغطئ ق 
غمضظ أن تصعم بعثا السمض، وإظما عغ طةرد خادطئ ططغسئ لسغثعا الثي غظعإ عثه البروات سئر زغادات ربعغئ 
لصروض طعطضئ وسئر طا غسمى باقجابمار الثي غظعإ بروات الئقد بط ق غئصغ فعطعا حغؤا. وإظما الثي غظعخ 
بالسعدان وبضض الئقد اإلجقطغئ، بض والسالط أجمع، عع دولئ طئثئغئ تصعم سطى أجاس سصغثة افطئ وترسى 

حآون الظاس بأتضام اإلجقم، إظعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة السائثة صرغئا بإذن اهللا.

السودان ليس بحاجة إلى الدعم األجنبي
وإنما لحل مشاكله على أساس اإلسالم
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