
- تتئ سظعان جطسئ تحاور اجامع طمبطع سحائر الصثس 
وضعاتغعا شغ دغعان آل غغث غعم الةمسئ رشدا لما 
السططئ  ترغث  الثي  افجرة  تماغئ  بصاظعن  غسمى 
إصراره. اجاعطئ الةطسئ بآغات طظ الصرآن الضرغط بط 
اشااح جطسئ الاحاور الحغت سخام سمغرة طئغظا خطر 
ضطمئ  ضاظئ  بط  والمةامع.  افجرة  سطى  الصاظعن  عثا 
آل غغث المسادغفغظ لعثه الةطسئ ورتإ بثوره أبع 
السئث غغث بالتدعر وأضث أن دغعان آل غغث جغئصى 
خمعد  صطسئ  وجغئصى  التص،  وضطمئ  لطتص  طفاعتا 
تخض،  طعما  المظضر  سظ  والظعغ  بالمسروف  لفطر 
واإلخقح.  لطتص  غسسعن  الثغظ  وجه  شغ  غشطص  ولظ 
بط تتثث أطغظ جر سحائر شطسطغظ السغث سئث اهللا 
سطصط سظ الصاظعن والمحاضض الاغ جاظاب سظ تطئغص 
وذالإ  إصراره  طظ  السططئ  وتثر  الصاظعن،  عثا  طبض 
بدرورة الاخثي لطسططئ الاغ تصر عثا الصاظعن وصال 
بأن المةامع الفطسطغظغ ق غتامض طخائإ أضبر طما 
عع شغه وسئر سظ رشخ الصاظعن جمطئ وتفخغق. بط 
تتثث المتاطغ جفغان بخئ سظ سثم طحروسغئ عثا 
أي  وأن  ذلك  بثخعص  صدغئ  رشع  تط  وأظه  الصاظعن 
صاظعن غمج الحرغسئ اإلجقطغئ طرشعض وق تفاوض 
بمثغط  شاح  ترضئ  سظ  طمبض  تتثث  بط  ذلك.  سطى 
حسفاط وسئر سظ رشده لعثا الصاظعن رشدا تاطا. بط 
تتثث العجغه أبع جظث الةسئري سظ أّن عثا الصاظعن 
لظ غئصغ فتث جططئ شغ بغاه ولظ غامضظ افب طظ 
تربغئ أبظائه، وصال إذا تخض ذلك ولط ظصش شغ وجه 
عثا الصاظعن شق صغمئ لظا وق لرجعلاظا. بط تتثث رجض 
اإلخقح السغث طتمث ساغث طسئرا سظ رشده لطصاظعن 
وصال إظه جغآدي إلى تفست السائطئ وتثطغرعا وعع آخر 
تخظ فعض شطسطغظ غساعثشه الضفار لطصداء سطغعط.

تضعن  أن  وذالإ  الئحغاغ  آل  سظ  العجغه  تتثث  بط 
عظاك تترضات ضث عثا الصاظعن بسث اقجاماع لغخض 
وبسث  الصاظعن.  لعثا  رشدا  طضان  أسطى  إلى  الخعت 
إرجال  سطى  واتفصعا  صرارا  المةامسعن  أخثر  الاحاور 
وشث طظ المةامسغظ لمتاشر رام اهللا والئغرة بمثرجات 
المثرجات  عثه  طظ  وظسثئ  لطصاظعن،  رشدا  الةطسئ 
طتمث  السططئ  وزراء  لرئغج  المتاشزئ  لاسطمعا 
الئغان  سطى  لطاعصغع  المةامسعن  تثاسى  بط  احاغئ. 
السططئ.  وزراء  ورئغج  المتاشزئ  إلى  جُغرجض  الثي 
وطحاغت  وسطماء  وأسغان  وجعاء  طظ  وشث  صام  ضما   -
طتاشزئ صطصغطغئ طساء الثمغج ٢٠٢٠/٦/١٨ باسطغط 
أسربعا  السططئ  وزراء  لرئغج  طعجعا  ضاابا  المتاشر 
شغه سظ رشدعط المططص لصاظعن (تماغئ افجرة طظ 
السظش) جمطئ وتفخغق، وذالئعه بالسثول سظه، وأسطظعا 
تمسضعط بالثغظ اإلجقطغ التظغش وأتضاطه وحرائسه.
افجرة  تماغئ  صاظعن  "طحروع  سظعان  وتتئ  عثا   -
له"،  بالاخثي  وططالئات  حثغثة  طسارضئ  غطصى 
ظحرت حئضئ الصثس اإلخئارغئ تصرغرا تتثبئ شغه سظ 
لطصاظعن  الفطسطغظغ"  "العجط  شغ  حثغثة  طسارضئ 
الحئضئ  وأحارت  افولى،  بالصراءة  سطغه  المعاشصئ  بسث 
إلى التراك الثي أذطصه طؤات المتاطغظ الثغظ وصسعا 
ورئغج  سئاس  طتمعد  السططئ  لرئغج  سرغدئ  سطى 
تفرض  الاغ  الثولغئ  اقتفاصغات  راشدغظ  وزرائه، 
جاظإ  إلى  الفطسطغظغئ  افجرة  سطى  الشربغ  الظمعذج 
وإخثار  اساماد  طثاذر  تئغظ  صاظعظغئ  دراجات  إرشاق 
عثا  المتاطعن  اسائر  وصث  افجرة،  تماغئ  صاظعن 
وجطعًا  جغثاو"  قتفاصغئ  شطسطغظغئ  "ظسثئ  الصاظعن 

سطى المرجسغئ الثغظغئ والفضرغئ.

وقغئ  وضط  الئرغطاظغ  اقجاسمار  سظ  ظاتب  الحرصغئ 
التثود  ترجغط  وسثم  لطعظث،  برادغحئ  أورظاحال 
لطعظث،  الئرغطاظغ  اقجاسمار  شارة  ذعال  الخغظ  طع 
فذماع  غسعد  شإظه  الشربغئ  التثود  سطى  الظجاع  وأطا 
بسث  خاخئ  ضحمغر  اإلجقطغئ  المظاذص  شغ  الئطثغظ 
شإن  تطك  التثودغئ  الظجاسات  ولضبرة  ١٩٤٧م.  جظئ 
ضئغرة،  بثرجئ  طثاطفئ  طسطغات  غظحران  الئطثغظ  ضق 
تاى سظ ذعل التثود بغظعما الئالشئ صرابئ أربسئ آقف 
ضغطعطار. أطا سظ المعاجعات شغ الثاطج طظ أغار/طاغع 
الماضغ، شصث تثبئ سظثطا احائضئ الصعات سطى ضفاف 
بتغرة باظشعظس تسع الةطغثغئ، سطى ارتفاع ١٤ ألش صثم 
سطى عدئئ الائئ، طما أجفر سظ إخابئ سحرات الةظعد 
طظ الةاظئغظ. وطظث ذلك التغظ، اجامر تسجغج الصعات 
تعالغ  أرجطئ  والخغظ  المسامرة.  المعاجعات  وجط 
التثود  طظطصئ  إلى  بالفسض  وطثرسات  جظثي   ٥٠٠٠
ختغفئ  (ذضرت  قداخ.  طظطصئ  شغ  سطغعا  الماظازع 
خغظغ  جظثي   ٥٠٠٠ طظ  أضبر  أن  جااظثرد  بغجظج 
ظصاط شغ  طظ جغح الاترغر الحسئغ اصاتمعا خمج 
بالصرب  وواتثة  جالعان،  ظعر  ذعل  سطى  أربع  قداخ - 
www.defense-arabic.co باظةعظب...  بتغرة  طظ 

٢٠٢٠/٠٥/٢٤م).
باظغاً: وصث ازدادت جثعظئ افتثاث بغظ الئطثغظ بسث 

شغ تشرغثة سطى تعغار صالئ السفارة افطرغضغئ بثطحص، إن اجاراتغةغئ الثروج العتغثة المااتئ لطظزام السعري 
عغ صرار طةطج افطظ ٢٢٥٤. وأضاشئ أظه غةإ سطى الظزام اتثاذ خطعات ق رجسئ شغعا لاظفغث تض جغاجغ 
غتارم تصعق وإرادة الحسإ السعري، أو غعاجه المجغث طظ السصعبات والسجلئ، وأضاشئ السفارة: ضما صال السفغر 

جغفري طرارًا وتضرارًا، إن بحار أجث وظزاطه طسآولعن طئاحرة سظ اقظعغار اقصاخادي شغ جعرغا.
: لغج بسث عثا وضعح غئغظ جسغ أطرغضا الثؤوب لتماغئ ظزام الطاغغئ أجث وطّثه بأجئاب التغاة 

ي

وإظصاذه طظ طآزصه، وضمان اجامرار طآجساته الصمسغئ؛ افطظغئ والسسضرغئ، جابمئ سطى خثور الظاس بسث 
تدتغات ططغعظغ حعغث. شما الصرار ٢٢٥٤ والتض السغاجغ برطاه جعى طصثطئ لابئغئ أرضان ظزام اإلجرام، 
جعاء أبصغ رأجه أو رتض، وبثء شسطغ بإسادة أعض الحام البائرغظ إلى تزغرة الطشغان طظ جثغث. طظ أجض 
ذلك ضطه ق بث طظ الاأضغث سطى اجامرار البعرة إلجصاط الظزام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وتثطغص الظاس طظ 

حروره، فن أظخاف البعرات صاتطئ.

رابطئ السالط اإلجقطغ باتئ 
جسرا لطاطئغع طع ضغان غععد!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*
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الَّ 
َ
َمَر أ

َ
َِّ أ ُْكُم إِالَّ ِهللا ﴿إِِن احلْ إن الاحرغع هللا وتثه

َيْعُبُدوا إِالَّ إِيَّاهُ﴾، وق غتص فتث أن غتطض أو غترم طظ 
دون اهللا، وجسض الاحرغع لطئحر عع جرغمئ ضئرى شغ 
اإلجقم. أخرج الارطثي طظ ذرغص سثي بظ تاتط صال: 
«يَا  َأَتْغُئ الظَِّئغَّ  َوِشغ ُسُظِصغ َخِطغٌإ ِطْظ َذَعٍإ، َشَصاَل:
َعِديُّ اطَْرْح َعْنَك َهَذا الَْوثََن»، َوَجِمْسُاُه َغْصَرُأ ِشغ ُجعَرِة 
 .﴾َِّ ِمْن ُدوِن اهللا ْرَباباً 

َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَغُهْم أ

َ
َُذوا أ ﴿اختَّ َبَراَءٌة

َصاَل: «أََما إِنَُّهْم لَْم يَكُونُوا يَْعُبُدونَُهْم َولَِكنَُّهْم كَانُوا إَِذا 
ُموا  أََحلُّوا لَُهْم َشْيئاً اْسَتَحلُّوُه َوإَِذا َحرَّ

ُموُه». َعلَْيِهْم َشْيئاً َحرَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  دار اإلشااء المخرغئ تسائر شاح الصسطظطغظغئ اتاقق 

    وتأجش سطى تتعغض آغا خعشغا لمسةث! ...٢
- تسطغط الدعء سطى طا غةرى شغ طتاشزئ طأرب الظفطغئ  ...٢

- عض طا شغه أعض الحام الغعم عع غأس تصغصغ 
   أم طخطظع؟ ...٤

- بقبئ ظماذج تثغبئ تآّضث سطى اظاعازغئ أطرغضا 
   شغ اتاضارعا لطاضظعلعجغا  ...٤
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ضطمئ السثد

السالط  رابطئ  سام  أطغظ  السغسى  طتمث  الحغت  ضّرم 
واتتاد  القجاطغئ  طضاشتئ  ترضئ  طظ  اإلجقطغ 
السفاردغط افطرغضغ، بةائجة عغ افولى الاغ تثخص 
طساداة  طضاشتئ  شغ  المحارضغظ  المسطمغظ  لطصادة 
بالةائجة  شثره  سظ  سّئر  الثي  السغسى  وصال  الساطغئ، 
والاضرغط "ظسمض سطى طتاربئ القجاطغئ واإلجقطعشعبغا 
وغغرعا طظ أحضال السثاء، لضظ سطغظا اجاثثام الصعة 

الظاسمئ وق حغء غغرعا".
وأضث افطغظ السام لرابطئ السالط اإلجقطغ الحغت السغسى 
سطى أن طتاربئ طساداة الساطغئ طئثأ سام وصغط تارجط 
طعصش اإلجقم، ضما أضث سطى ضرورة تتغغث الثقشات 
أعمغئ  إلى  السسعدي  الحغت  وأحار  جاظئاً،  السغاجغئ 
طتاربئ طساداة الساطغئ والضراعغئ والسظخرغئ أغاً ضان 
طخثرعا ضمعمئ دغظغئ وواجإ أخقصغ، وأضث السغسى 
ظصطئ  حضطئ  بعلظثا  شغ  أوحفغاج  لمساصض  زغارته  أن 
تتعل شغ طسغرته لمتاربئ طساداة الساطغئ والسظخرغئ. 

(أوروبا ظغعز باخرف ٢٠٢٠/٦/١١) 
التصغصغ  العجه  تزعر  والمعاصش  الاخرغتات  عثه  إن 
عثه  أن  وتئغظ  اإلجقطغ،  السالط  لرابطئ  والثئغث 
المسطمغظ  لاثثغر  أداة  ضاظئ  أن  بسث  المآجسئ 
وتدطغطعط باتئ اآلن أداة لثشسعط لطاطئغع طع ضغان 

غععد.
ولطعصعف سطى تصغصئ افطر ظثضر بسخ التصائص:

إن تثغث رابطئ السالط اإلجقطغ سظ طضاشتئ   -
طساداة الساطغئ صث برز بصعة شغ الفارة افخغرة، وضاظئ 
ذروته تغظما صام وشث طظعا غارأجه أطغظعا السام طتمث 
السغسى بجغارة طسسضر "أوحفغاج" الظازي شغ بعلظثا شغ 
ضاظعن الباظغ/غظاغر إلتغاء الثضرى ٧٥ لطمترصئ الظازغئ، 
بالاعازي  جاء  لطرابطئ  الاعجه  عثا  أن  غةث  والمثصص 
وغغر  الماخاسثة  الاطئغع  طعجئ  طع  غاظاغط  وبحضض 
المسئعصئ طع ضغان غععد شغ الفارة افخغرة، وخاخئ 
وسطى  السربغ  الثطغب  دول  شغ  التاضمئ  افظزمئ  طظ 
تخرغتات  أن  غئغظ  وعثا  جسعد،  آل  ظزام  رأجعا 
حثخغئ  أو  سحعائغئ  طعاصش  لغسئ  السغسى  وطعاصش 
وإظما عغ تعجعات جغاجغئ طصخعدة طظ تطك الرابطئ 
لثسط تطئغع ظزام آل جسعد وغغره طظ افظزمئ طع 

ضغان غععد المتاض.
إن ضغان غععد صث شعط عثه الاخرغتات شغ   -
افظزمئ  طع  سقصاته  إلخراج  غساثثطعا  وبثأ  جغاصعا 
رتإ  شمبقً  السطظ،  إلى  المسطمغظ  بقد  شغ  التاضمئ 
رئغج وزراء ضغان غععد بظغاطغظ ظاظغاعع بجغارة السغسى 
لمسسضر "أوحفغاج" وسطص صائقً "عثه سقطئ سطى تشغر 
طعصش افذراف اإلجقطغئ والثول السربغئ تةاه المترصئ 
والحسإ الغععدي"، وغعثف ضغان غععد إلى اقجافادة 
لغدفغ  اإلجقطغ  السالط  رابطئ  طظ  الثسط  عثا  طظ 
دولئ  إلى  وغاتعل  المظطصئ  شغ  ظفسه  سطى  الحرسغئ 
طحروسئ طصئعلئ لعا سقصاتعا اقصاخادغئ والثبطعطاجغئ 
السطظغئ طع الثول المتغطئ، شغ ترجمئ سمطغئ لاخرغتات 
أشغشثور لغئرطان سام ٢٠١٢ وصث ضان شغ ذلك العصئ 
وزغرًا لطثارجغئ، تغث صال "إظه طظ المرشعض أن غزض 
العضع الثبطعطاجغ السربغ (اإلجرائغطغ) سطى طا عع سطغه 
شغ الحرق افوجط إذ غرتئط الةمغع بسقصات غغر طسطظئ 
طع (إجرائغض) دون اقجاسثاد لقساراف بسقصاتعط طسعا، 

طدغفاً أن (إجرائغض) لغسئ ساعرة الحرق افوجط".
عثا  تعظغش  ضغفغئ  تئغظ  الاغ  افطعر  وطظ   -
الاعجه لرابطئ السالط اإلجقطغ لثسط ضغان غععد طا 
أورده طعصع الةجغرة اإلخئاري بسث الةائجة الاغ طظتئ 
الغععدغئ  الطةظئ  إسقن  أورد  تغث  السام،  فطغظعا 
لطحآون  اإلطاراتغ  الثولئ  وزغر  طحارضئ  افطرغضغئ 
السالط  لرابطئ  السام  وافطغظ  صرصاش  أظعر  الثارجغئ 
....... الاامئ سطى الخفح ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب:
أغار/طاغع   ٥ شغ  اظثلسئ  الاغ  التثودغئ  المظاوحات 
المرتفسئ  قداخ  بمظطصئ  جطعان  وادي  شغ  الماضغ، 
ظابعق  طمر  سظث  أغام  بقبئ  بسث  بط  العظث،  حمالغ 
الةئطغ (شغ جئال العماقغا وغربط بغظ وقغئ جغضغط 
إلى  أدت  المظاوحات  عثه  الائئ)،  وطظطصئ  العظثغئ 
طأزق سسضري ودبطعطاجغ بغظ الئطثغظ، شاارغت الاعتر 
شغ السقصات بغظ الخغظ والعظث ذعغض، وغزعر ضبغرًا 
بمزعر الخراع سطى التثود الاغ رجمعا اإلظةطغج سام 
١٨٩٠م طع الخغظ شغ اتفاصغئ سرشئ باجط جغضغط 
الائئ، سظثطا ضاظعا غعغمظعن سطى المظطصئ وغساسمرون 
حئه الةجغرة العظثغئ اإلجقطغئ طئاحرة، شسظث خروجعط 
ضحمغر  وترضعا  وباضساان،  عظث  إلى  صسمععا  طظعا 
العظث  بغظ  شسطعا  وضثلك  بغظعما...  طافةرة  طظطصئ 
سطى  سثغثة  طظاذص  سطى  الخراسات  لافةغر  والخغظ 

التثود. ولئغان طا تثث طآخرًا ظاثبر طا غطغ:
والخغظ  العظث  بغظ  التثودغئ  المظاوحات  عثه  أوقً: 
الئطثغظ  جغحا  وصش  شصث  ظعسعا،  طظ  افولى  لغسئ 
 ،٢٠١٣ جظعات  طافاوتئ  بثرجات  الترب  تاشئ  سطى 
وضان  وتثه،  افخغر  السصث  شغ  عثا  ٢٠١٤، ٢٠١٧م، 
الئطثان صث خاضا ترباً ذاتظئ سئر التثود جظئ ١٩٦٢م 
عجطئ شغعا العظث واتاطئ الخغظ طظطصئ أضساي تحغظ 
التثود  سطى  الئطثغظ  بغظ  والظجاع  ضحمغر.  حمالغ 

أعض افرض املئارضئ
غرشدعن صاظعن "تماغئ افجرة"

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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الحل السیاسی األمریکی بکل حلقاته 
هو إنهاء لثورة الشام وعودة لحضن النظام

السآال:السآال:
ظحرت روغارز شغ ظحرت روغارز شغ ١٠١٠//٠٦٠٦//٢٠٢٠٢٠٢٠م: (... أوضح طسآولعن عظعد أن طؤات الةظعد ضاظعا غرابطعن شغ طعاجعئ م: (... أوضح طسآولعن عظعد أن طؤات الةظعد ضاظعا غرابطعن شغ طعاجعئ 
بسدعط الئسخ بمظطصئ قداخ الةطغثغئ الظائغئ طظث ظغسان/أبرغض شغ أخطر تخسغث تثودي بغظ الةاظئغظ بسدعط الئسخ بمظطصئ قداخ الةطغثغئ الظائغئ طظث ظغسان/أبرغض شغ أخطر تخسغث تثودي بغظ الةاظئغظ 
طظث جظعات، بسث تصثم دورغات خغظغئ إلى طا تسائره العظث جاظئعا طظ التثودطظث جظعات، بسث تصثم دورغات خغظغئ إلى طا تسائره العظث جاظئعا طظ التثود      الفسطغئ، وتجسط الخغظ أن الفسطغئ، وتجسط الخغظ أن 
اإلصطغط ططك لعا، واسارضئ سطى إظحاء العظث لطرق شغ المظطصئ...). وضاظئ المظطصئ التثودغئ بغظ الخغظ اإلصطغط ططك لعا، واسارضئ سطى إظحاء العظث لطرق شغ المظطصئ...). وضاظئ المظطصئ التثودغئ بغظ الخغظ 
والعظث صث حعثت طظاوحات بغظ ترس تثود الئطثغظ طظث افجئعع افول طظ أغار/طاغع. شعض الثاشع طتطغ والعظث صث حعثت طظاوحات بغظ ترس تثود الئطثغظ طظث افجئعع افول طظ أغار/طاغع. شعض الثاشع طتطغ 
أم أن أطرغضا طظ ورائه لمداغصئ الخغظ والدشط سطغعا؟ بط طا عع أبر عثا الظجاع سطى المسطمغظ شغ ضحمغر أم أن أطرغضا طظ ورائه لمداغصئ الخغظ والدشط سطغعا؟ بط طا عع أبر عثا الظجاع سطى المسطمغظ شغ ضحمغر 

المتاطئ وباضساان؟المتاطئ وباضساان؟



 افربساء ٣ طظ ذي الصسثة ١٤٤١عـ المعاشص ٢٤ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٩٢

ُتسث طتاشزئ طأرب طظ أعط طتاشزات الغمظ بسئإ 
إلى  إضاشئ  وغازغئ،  ظفطغئ  بروة  طظ  اهللا  تئاعا  طا 
بروة زراسغئ طظث الِصثم؛ شفغعا حرضات تساثرج الظفط 
والشاز وشغعا طخفاة خاشر - وعغ العتغثة شغ الئطث 
بسث تعالك طخفاة سثن - وشغعا أضئر طتطئ ضعرباء 
شغ الئطث ضاظئ تشثي طسزط طظاذص الغمظ وخخعخًا 
الساخمئ خظساء والاغ تسغح شغ ظقم وتسامث سطى 
المعلثات الاةارغئ الاابسئ لطماظفثغظ - وتسث الجراسئ 
الظحاط الرئغسغ لسضان المتاشزئ، إذ تتاض المرتئئ 
المتاخغض  إظااج  شغ  المتاشزات  بغظ  طظ  البالبئ 
المتاخغض  إظااج  إجمالغ  طظ   ٪٧,٦ بظسئئ  الجراسغئ 
والتئعب  الفعاضه  الجراسغئ  طتاخغطعا  وأعط  الجراسغئ، 

والثدروات.
عثه افجئاب المعجئئ جسطئ لطمتاشزئ أعمغئ ضئغرة، 
سمقئعط  ذرغص  سظ  بعا  غاحئبعن  اإلظةطغج  وجسطئ 

الثغظ ظجتعا إلغعا بحضض ضئغر وخاخئ صغادات تجب 
ولضظ  المسطمغظ؛  اإلخعان  لةماسئ  الاابع  اإلخقح 
أطرغضا تثرك تماطاً أن سمقءعا التعبغغظ لظ غساطغسعا 
الخمعد بثون تأطغظ طخثر ذاصئ لعط وطظفث بتري. 
تتئ  أطا المظفث الئتري شمتاشزئ التثغثة تصع تالغاً 
جغطرتعط ولظ غارضععا، وبصغ لعط طخثرًا لططاصئ 
وق غعجث أطاطعط غغر طتاشزئ طأرب، وعط اآلن شغ 
طتاشزئ  جصعط  بسث  خخعخاً  ظتععا  طسامر  تصثم 
الةعف بأغثغعط، وطأرب اآلن واصسئ تتئ جغطرة طا 
ذرغص  سظ  اإلخقح  تجب  وبالثات  بالحرسغئ  غسمى 
صعات سمغض اإلظةطغج الثئغث سطغ طتسظ خالح افتمر 

والثي سغظه اإلظةطغج ظائئاً لعادي.
وجعف ظئغظ عظا أعط افسمال الاغ تصعم بعا أطرغضا 
الرئغسغ  الفاسض  إن  التعبغغظ؛  بغث  طأرب  إلجصاط 
إلجصاذعا بغث التعبغغظ عغ سمغطئ أطرغضا السسعدغئ 

تغث تصعم بافسمال الاالغئ:
أوقً: جعف ظئثأ طظ آخر افسمال وعغ تسرغإ طسطعطات 
اجاثئاراتغئ سظ ذرغص رجالعا لطتعبغغظ تغث تسطغعط 
أو  خعارغت  بإرجال  الةماسئ  تصعم  شاارة  طسطعطات، 
٢٠٢٠/٥/٢٧م،  شغ  ضان  آخرعا  ظاجفئ  سئعات  سمض 
وعغ طتاولئ اغاغال وزغر دشاع تضعطئ عادي العزغر 
سجغج،  بظ  خشغر  افرضان  عغؤئ  ورئغج  المصثحغ، 
وأوضتئ المخادر بأن سئعة ظاجفئ اجاعثشئ جغارة 
رئغج أرضان صعات عادي خشغر بظ سجغج، لغطئ افربساء 
تسمى  طا  بثاخض  الاتالش  صعات  صغادات  اجاماع  أبظاء 
الةظ  ختظ  طظطصئ  شغ  البالبئ  السسضرغئ  المظطصئ 

بمثغظئ طأرب. (وضالئ الختاشئ الغمظغئ).
عادي  دشاع  وزغر  ظةا  ٢٠٢٠م  حئاط/شئراغر  وشغ 
طراشصغه  طظ  أربسئ  أخغإ  شغما  اغاغال،  طتاولئ  طظ 
(جضاي ظغعز سربغئ)؛ وشغ ٢٠١٨/٦م ظةا ظائإ رئغج 
طتاولئ  طظ  افتمر  طتسظ  سطغ  الفرغص  الةمععرغئ 
طخثر  وصال  الغمظ.  حمال  طأرب  بمتاشزئ  اغاغال 
طعصع  سطى  عاون  صثغفئ  أذطصعا  طةععلغظ  إن  طتطغ 

ضان غةطج شغه افتمر. (المعرة بعجئ).
بغظ  المثابراتغ  الاظسغص  تضحش  افسمال  عثه  ضض 
سمقء أطرغضا السسعدغئ والتعبغغظ، شالثقغا الاغ تجرع 
السئعات الظاجفئ والمسطعطات الاغ تسطغ اإلتثابغات 
تابسئ  المؤات طظ صعات  صاطئ  لخعارغت التعبغ الاغ 
لعادي تثل سطى عثا الاظسغص، شمأرب طعمئ لطةماسئ 
لطتغاة  الصابض  ضغاظعا  تأجغج  إلى  الساسغئ  التعبغئ 
وغضعن طماثا سطى طساتئ جشراشغئ تتاعي سطى طعارد 

ذئغسغئ طظ جعئ وطظفاتئ سطى الئتر طظ جعئ باظغئ.
وقخاراق  طأرب  شغ  لطسمض  خطان  لثغعا  شأطرغضا 

تتخغظات سمقء اإلظةطغج:
الثط افول: عع السسعدغئ، شعغ تسمض لغض ظعار سطى 
بحراء  طأرب  شغ  والسسضري  الصئطغ  العجط  اخاراق 
أشسثعما  العجطغظ  عثغظ  وأن  خخعخا  وقءاتعط 
العالك سطغ خالح بالمال شعط خثم لطمال أغظما وجث 
وجثوا؛ وطع حراء العقءات تسطغ لطتعبغغظ طسطعطات 
اجاثئاراتغئ لاخفغئ سمقء اإلظةطغج أطبال سطغ طتسظ 

بغاظاً وطما جاء شغه: (صدغئ تتعغض آغا خعشغا إلى طسةث 
ُذرتئ طظث سصعد، بغث أظعا ظطئ أداة وجقتاً دسائّغاً بغث 
طثاطش السغاجغغظ شغ تمقتعط قجاصطاب الظاخئغظ، ق 
جغما الماثغظغظ طظعط. وصث ُبظغئ آغا خعشغا، ضضظغسئ 
خقل السخر الئغجظطغ سام ٥٣٧ طغقدغئ، وظطئ لمثة 
٩١٦ جظئ تاى اتاض السبماظغعن إجطظئعل سام ١٤٥٣، 
تتعلئ   ،١٩٣٤ سام  وشغ  طسةث.  إلى  المئظى  شتعلعا 
ظض  شغ  خثر  طرجعم  بمعجإ  طاتش  إلى  خعشغا  آغا 

الةمععرغئ الارضغئ التثغبئ).
إظظا ظسرف أن دار اإلشااء عغ أداة بغث الظزام السمغض 
الثي غتضط بالضفر، وظسرف أن التضام الماسططغظ سطى 
رصابظا ق غصغمعن لصداغا افطئ وزظا، بض غااجرون بعا 
لاتصغص طخالتعط... شغا دار اإلشااء إن ضظاط ترغثون 
شدح أردوغان وضحفه أطام حسئه شق تثططعا الئاذض 
رئغج  أردوغــان  إن  صطاط  لع  تسطمعن،  وأظاط  بالتص 
ولضظضط  لخثصاط،  اهللا  أظــجل  بما  غتضط  ق  سطماظغ 
ولغ  السغسغ  سطى  غظستإ  عثا  شعخفضط  تثاشعن، 
أطرضط، ولع صطاط إظه غئطح وغساصض وغظضض بمسارضغه 
وضثلك  لخثصاط،  سطغه  اقظصقب  طتاولئ  بسث  خاخئ 
أردوغان  طع  طحضطاضط  ضاظئ  شإذا  غفسض.  السغسغ 
شأظاط وذلك، ولضظ أن تضعن طحضطاضط طع اإلجقم 
إلتثى  واهللا  وإظعا  الضئرى،  الطاطئ  واهللا  عغ  شاطك 
الضئر؛ أن تروا أن شاح بطث طا ودخعله شغ اإلجقم إظما 
عع اتاقل! وأضئر طظعا أن تخفعا شاح الصسطظطغظغئ 
الاغ بحر بفاتعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بأظه اتاقل، وعع الفاح 
الثي ظض تطط المسطمغظ ذعال بماظغئ صرون، ذطئه 
افطعغعن والسئاجغعن ولط غزفر به جعى السبماظغغظ، 

شضان ظسط افطغر أطغرعا وظسط الةغح ذلك الةغح.
إلى  خعشغا  آغا  ضظغسئ  تتعل  تضرععن  الثرجئ  ألعثه 
لط  ظفسه  العصئ  وشغ  ذلك،  سطى  وتاأجفعن  طسةث 
تتجظعا سطى تتعغض طسةث ضئغر له رطجغئ سزغمئ شغ 
ضبغرا  تططفاط  صث  أظضط  ذلك  طاتش،  إلى  افطئ  تارغت 
شغ السئارة شأسطغامععا روتا صاظعظغئ سادلئ بمعجإ 
التثغبئ؟!  الارضغئ  الةمععرغئ  ظض  شغ  خثر  طرجعم 
وضأظضط ق تسرشعن طا شسطاه عثه الةمععرغئ طظ إجرام 
شغ تص اإلجقم والمسطمغظ، أصطعا تتعغض طسةث إلى 
المسطمغظ  سطى  الضفر  أتضام  تطئغص  وأضئرعا  طاتش، 

وطتاربئ ضض طزاعر اإلجقم شغ ترضغا.
سطى  بالعةعم  أطرضط  وولــغ  جغثضط  غأطرضط  أن 
سظه،  بالثشاع  طسظغغظ  ولسظا  حأظضط،  شعثا  أردوغان 
بض ظتظ طظ غاخثى له ضعظه غتضط بالضفر، وظضحش 
خططه الاغ غصعم بعا لطتفاظ سطى طخالح أطرغضا شغ 
ظعاذغر  ضض  طع  دغثظظا  وعثا  وغغرعما،  ولغئغا  جعرغا 
أظزمئ  ضض  ــئ  إزال عغ  شصدغاظا  بقدظا،  شغ  الشرب 
التغاة  واجاؤظاف  المسطمغظ  بقد  تتضط  الاغ  السعء 
اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وتترغر 
بقدظا.  شغ  الضاشر  الشرب  سمقء  طظ  المسطمغظ  بقد 
صال تسالى: ﴿... َولَِكن ُكونُوا َرّبَانِيِّيَن بَِما ُكنُتْم ُيَعلُِّموَن 
الِْكَتاَب َوبَِما ُكنُتْم تَْدرُُسوَن﴾، صال ابظ سئاس وأبع رزغظ 
وغغر واتث، أي: تضماء سطماء تطماء. وصال التسظ وغغر 
واتث: شصعاء، شعض عثا عع سطمضط وتطمضط وشصعضط؟! 
 ﴾ْؤِمنِيَن ُمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِن ُكنُتْم ّمُ

ْ
﴿قُْل بِئَْسَما يَأ

أضث ططك الظزام افردظغ شغ اتخال عاتفغ طع ولغ سعث أبع ظئغ سطى "ضرورة إظعاء الخراع الفطسطغظغ طع 
ضغان غععد سطى أجاس تض الثولاغظ، الثي غدمظ إصاطئ دولئ شطسطغظغئ طساصطئ، ذات جغادة وصابطئ لطتغاة، 
سطى خطعط 4 تجغران/غعظغع سام 1967 وساخماعا الصثس الحرصغئ" وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: تغظ تاابع تترضات ططك 
الظزام افردظغ، وتخرغتات طسآولغه، تحسر أن شطسطغظ ق تسظغه بحغء، وق غترضه إق الثعف سطى سرحه 
المخطظع، شعع غثرك أن اجامرار وجعده بصثر تتصغصه لمخالح المساسمر والمتاشزئ سطغعا، وأن زواله طرععن 
بصرار المساسمر. ظزام غاظفج الثغاظئ، ولعق جععده وجععد أصراظه شغ بقد المسطمغظ شغ تماغئ غععد لما 

ضاإ لضغاظعط التغاة غعطا سطى أرض شطسطغظ المئارضئ.

ولغج  وغغرعط،  افرضان  عغؤئ  ورئغج  الثشاع  ووزغر 
سصث  بط  وطظ  الصغادات  عثه  تخفغئ  المسائسث  طظ 
الصادطئ  افغام  شغ  والتعبغغظ  السسعدغئ  بغظ  اتفاق 

بحضض ظاعر.
أطا الثط الباظغ: شعع اخاراق تجب اإلخقح وحرائعط 
سظ  التعبغ  جماسئ  وطع  طسعط  اتفاق  سصث  بط  وطظ 
ذرغص ترضغا أردوغان خخعخاً وأن ضبغرًا طظ صغادات 
اإلخقح شغ ترضغا أبرزعط خاتئئ جائجة ظعبض وخاتئئ 
الاغار  طظ  وعغ  ضرطان  تعضض  الفدائغئ  بطصغج  صظاة 
المعالغ فطرغضا شغ تجب اإلخقح طظث أن ضاظئ شغ 
خظساء ترأس طظزمئ ختفغات بق صغعد وصث حارضئ 
حئاط/ بعرة  شغ  خالح  اإلظةطغج  سمغض  ضث  بفاسطغئ 

شئراغر ٢٠١١م.
وطظ الةثغر ذضره تعل طا غثور شغ طأرب عع السئث 
الثي غصعم سمقء اإلظةطغج طظ ظعإ طظزط لطبروات شغ 

ظض أبظاء الئطث الثغظ جتصعط الةعع والمساظاة، وعثه 
الحرذطئ الصطغطئ تاماع بالبروات وضأظعط وربععا سظ 
آبائعط؛ شطط غتطعا طحاضض الظاس شغ المتاشزئ. شسطى 
أضئر  طظ  باتئ  السضظ  أزطئ  التخر  ق  المبال  جئغض 
المحاضض الاغ تبصض ضاعض الظاس عظاك بسئإ الظجوح، 
إضاشئ  جظعظغ،  بحضض  السصارات  أجسار  ارتفسئ  تغث 
إلى غقء المسغحئ، وآخر طساوئعط أظعرتعا افططار 
الاغ جرشئ طظازل الظاس وأخئح الئسخ بثون طسضظ 

وُشصث الئسخ جراء السغعل.
وافخض شغعط أن غرسعا حآون الظاس وُغتسظعا طظ 
الغمظ  فعض  افطبض  الظمعذج  وغسطعا  لعط  ظزرتعط 
اإلغرادات  تظصخعا  ق  طأرب  شمتاشزئ  الرساغئ،  شغ 
شفغعا المصعطات لغخئح أعطعا شغ رخاء ولضظ ضما صال 
إن  تسالى: ﴿ِإنَّ اهللاََّ ق ُغْخِطُح َسَمَض اْلُمْفِسِثغَظ﴾، تصاً 
غاسزعن!  وق  غرسعون  وق  غسصطعن  ق  التضام  عآقء 
شصئض عروبعط إلى طأرب ترضعا صخعرعط وحرضاتعط 
والغعم  آخرون  ظطمئ  وأخثعا  خظساء  شغ  وأطعالعط 

جعف غضررون المحعث ظفسه شغ طأرب.
عثا عع المحعث شغ طأرب وعغ ظمعذج طخشر لطعاصع 
أضتئ  الترب  طظ  جظعات  خمج  شئسث  الغمظ؛  شغ 
الغمظ الغعم أحئه طا تضعن بمصاذسات لعا تضط ذاتغ 
جغطرة  تتئ  واصسئ  شمظاذص  افطعر،  طظ  ضبغر  شغ 
التعبغغظ؛ وطظاذص تتئ جغطرة طا تسمى بالحرسغئ 
المةطج  جغطرة  تتئ  وطظاذص  وتسج،  طأرب  طبض 
اقظاصالغ طبض سثن ولتب والدالع تغث إن المةطج 
اآلن عع الفاسض الرئغسغ شغعا؛ أطا طتاشزئ تدرطعت 
التدرطغئ  الظثئئ  لصعات  ضئغر  تأبغر  شغه  شساتطعا 
الاابسئ لطمةطج لقظاصالغ ربغإ اإلطارات، وأطا العادي 
شاأبغر صعات سطغ طتسظ افتمر ظائإ عادي عع افصعى 
باجط طا غسمى بالحرسغئ، وطتاشزات تصع تتئ ظفعذ 
وحئعة  أبغظ  طبض  طساصر  غغر  شغعا  والعضع  جعاغظ 
وجصطرى والمعرة؛ عضثا أضتى العضع شغ عثا الئطث 
المتروم أعطه طظ ضض خغراته وأخئح اإلخعة غعجععن 

جقتعط ظتع بسدعط شغ طظزر طتجن وطآلط.
شطغثرك أعض الغمظ أن العضع شغ ظض عآقء التضام 
والثاخض،  الثارج  شغ  والةظعب،  الحمال  شغ  السفعاء 
جعف غجداد جعءًا فظعط سمقء وخعظئ وطظ أتفه خطص 
غساتصعن  ق  فظعط  ظسصطعط  أن  سطغظا  وغةإ  اهللا، 

الصسعد سطى ضرجغ التضط دصغصئ واتثة.
ظثسع الظاس لغاثبروا تالعط ولغثرضعا أن عثا التال 
لظ غثرجعط طظه إق دغظعط وإجقطعط الثي غفرض 
سطغعط أن غتّضمعه شغ سقج جمغع طحاضطعط، ولغسرشعا 
أن تجب الاترغر لثغه التض الةاعج المساظئط طظ دغظظا 
اإلجقم السزغط لطثروج لغج بالغمظ وتثعا طظ عثا 
العضع بض السالط ضطه؛ شالتجب لثغه المحروع السمطغ 
الةاعج لطاطئغص وافطئ شغعا الرجال المثطخعن افتصغاء 

افصعغاء وشغ طصثطاعط حئاب تجب الاترغر.
ظثسعضط لطسمض طسظا إلصاطئ دولئ اإلجقم الاغ وسثظا 
اهللا جئتاظه بعا وبحرظا بعا ظئغظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿َويَُقولُوَن 

 ﴾ًن يَُكوَن َقِريبا
َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع َم

دار اإلشااء املخرغئ تسارب شاح الصسطظطغظغئ اتاقق
وتأجش سطى تتعغض آغا خعشغا ملسةث!

صئض أغام تةثد الظصاش تعل إسادة طاتش آغا خعشغا 
طسةث  إلى  تتعغطه  تط  أن  طظث  ضان  ضما  طسةث  إلى 
سطى غث السططان طتمث الفاتح جظئ ١٤٥٣م، شثقل 
وبتدعر  الصسطظطغظغئ،  لـفاح  الـ٥٦٧  الثضرى  إتغاء 
أردوغان، تمئ تقوة جعرة الفاح ضاططئ شغ آغا خعشغا 
وذلك فول طرة طظث تتعغطعا إلى طاتش سام ١٩٣٥م، 
٥ الةمسئ  غعم  الارضغئ  ترغغئ  ختغفئ  صالئ  شصث 

صئض  سصث  اجاماع  وخقل  أردوغان  (إن  تجغران/غعظغع 
السثالئ  لتجب  المرضجغئ  الطةظئ  أسداء  طع  غعطغظ 
لمسآولغ  رجمغئ  تسطغمات  أسطى  التاضط  والاظمغئ 
طصارتات  وتصثغط  بثراجئ  الصغام  أجض  طظ  التجب 
غئصى  أن  سطى  طسةث  إلى  خعشغا  آغا  تتعغض  إلسادة 

طفاعتاً لطجوار).
ضطظا غسطط أن ترضغا حعثت طظث جظعات دسعات طاخاسثة 
إلسادة شاح آغا خعشغا ضمسةث لطسئادة وإذقق افذان 
طظ طآذظه افربع الحعغرة، لضظ أردوغان رشخ طرارًا 
عثه الثسعات، وبمئ تخرغتات له صئض خمج جظعات 
صال شغعا إظه لظ غفضر شغ تشغغر وضع آغا خعشغا (طا 
شغ  لطسئادة  طثخص  آخر  سزغط  خرح  عظاك  دام 
رشدئ  ضما  أتمث)،  السططان  طسةث  عع  إجطظئعل، 
المتضمئ الارضغئ السطغا صئض سثة جظعات ذطئاً طحابعًا 
بفاح آغا خعشغا لطمسطمغظ لطخقة. وطما ق حك شغه أن 
إسادة شاح آغا خعشغا ضمسةث عع أطر حرسغ وطططإ 
افطئ  أبظاء  ظفعس  شغ  ضئغر  أبر  له  وسمض  جماعغري 
غثرضعن  الثغظ  ترضغا،  طسطمغ  وبثاخئ  اإلجقطغئ، 
جغثا رطجغئ عثا المضان؛ شصث حضض شغ وجثاظعط تثا 
شاخق بغظ الصسطظطغظغئ طسصض الضظغسئ الحرصغئ الاغ 
اظططصئ طظعا المآاطرات سطى الئقد اإلجقطغئ، وبغظ 
ضاظئ  الاغ  خقشاه  وساخمئ  اإلجقم  بطث  إجقطئعل 

طظططصا لطثود سظ تغاض اإلجقم.
لغسئ عثه عغ المرة افولى الاغ غاضطط شغعا أردوغان 
آذار/ شفغ  طسةث،  إلى  خعشغا  آغا  طاتش  تتعغض  سظ 
آغا  (إن  صال:  المتطغئ  اقظاثابات  صئغض  الماضغ  طارس 
خعشغا اضاسإ خفئ الماتش تثغبا، ولغج طظث زطظ 
بسغث جثا، وغاعجإ إسادة الععغئ افخطغئ له أوق، أق 
وعغ المسةث)، وصث سثه الئسخ تغظعا دساغئ اظاثابغئ 
لتجبه خاخئ وأن عثا الضقم جاء بسث الةرغمئ الاغ راح 
ضتغاعا أضبر طظ ٥٠ طخطغاً شغ طسةَثي طثغظئ ضراغسئ 
ضقم  ضعن  سظ  الظزر  وبشخ  الظغعزغطظثغئ.  تحغرش 
أردوغان ضان دساغئ اظاثابغئ، أو طتاولئ لضسإ صطعب 
صطاع ضئغر طظ المسطمغظ شغ ترضغا، أو ضان تسئغرا تصغصغا 
سما شغ صطئه ورغئئ خادصئ شغ إسادة المسةث ضسابص 
سعثه ولغج طاتفا، شق غساطغع طسطط أن غرشخ عثه 
الثطعة، أو غظاصثعا أو غصطض طظ حأظعا. وإظه وإن ضان 
طفععطا أن تشدإ الغعظان الخطغئغئ وطظ ورائعا أوروبا 
طظ صراءة الصرآن شغ آغا خعشغا وطظ طةرد التثغث سظ 
إسادته ضمسةث وإصاطئ الخقة شغه، شمظ غغر المفععم 
وطظ غغر المصئعل أن تظةر دار اإلشااء المخرغئ لثلك 
المساظصع اآلجظ شاخش شاح الصسطظطغظغئ باقتاقل 
السبماظغ، وتاأجش سطى تتعغض آغا خعشغا إلى طسةث 
طظ بسثطا ضان ضظغسئ، وترتاح لاتعله إلى طاتش!! شصث 
تجغران/غعظغع،   ٧ افتث  المخرغئ،  اإلشااء  دار  أخثرت 

تسطغط الدعء 
سطى طا غةرى يف طتاشزئ طأرب الظفطغئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث العادي تغثر – الغمظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ـ 

تحرکات ملک األردن وأزالم نظامه 
تؤکد أن فلسطین ال تعنیهم بشیء



 السثد ٢٩٢  ٣ افربساء ٣ طظ ذي الصسثة ١٤٤١عـ المعاشص ٢٤ تجغران/غعظغع  ٢٠٢٠ طـ 

١- بسث أزطئ وباء ضعروظا وجثت أطرغضا تةئ جثغثة 
شعاحظطظ  طثاطفئ،  ذرائع  تتئ  الخغظ  طظ  لطظغض 
تاتثث ضبغرًا سظ ضرورة أن تاتمض بضغظ المسآولغئ 
سظ اظاحار الفغروس، وتةر طسعا دوقً أخرى طظ ضمظعا 
طسعث  شغ  خاخئ  باتصغص  المطالئئ  اتةاه  شغ  العظث 
ووعان لطفغروجات، وطظ جاظإ آخر شإن اظصطاع بسخ 
الاعرغثات طظ الخغظ تغظ ضربعا الفغروس أوقً وتأبر 
والسالمغئ  افوروبغئ  المخاظع  طظ  الضبغر  شغ  اإلظااج 
ظاغةئ اظصطاع جطسطئ تعرغث الصطع طظ الخغظ أوجث 
ططالإ بدرورة الاثطغ سظ جقجض الاعرغث الاغ تمر 
سئر الخغظ، وبسئإ عثا الاعجه الثي غداف إلى جععد 
الساططئ  افطرغضغئ  الحرضات  إلسادة  افطرغضغ  الرئغج 
شإن  الخغظ،  طظ  إخراجعا  بافترى  أو  الخغظ،  شغ 
بضغظ تحسر الغعم ضما لط غضظ شغ أي وصئ طدى بأن 

اصاخادعا صث أخئح تتئ الاعثغث والدشط الفسطغغظ.
السغاجئ  شغ  العظث  اظثراط  إلى  أغداً  غحغر  وطا   -٢
الخغظغ:  اقصاخاد  إضساف  طتاولاعا  عع  افطرغضغئ 
(الةظرال شغظعد بعاتغا، المثغر السام السابص لطسمطغات 
الخغظ،  إن  لفظاضعل،  غصعل  العظث،  شغ  السسضرغئ 
اساصادا  "ظفعذعا  تفصث  باتئ  السالمغ،  الخسغث  وسطى 
بأظعا جئإ وباء ضعروظا". وأضاف: "الحرضات الخظاسغئ 
تاططع لارك الخغظ؛ وعثا غةئر بضغظ سطى المتاولئ 
لاحاغئ اقظائاه سظ أزطئ ضعروظا". وظعه إلى أن سالط طا 
بسث ضعروظا "جغضعن شرخئ ضئغرة لطعظث..." افظاضعل 
الارضغئ، ٢٠٢٠/٦/٩م). وغئثو أن الفرخئ الاغ غاتثث 
خاخئ  افجظئغئ  الحرضات  اظاصال  عغ  العظعد  سظعا 
تحاعث  الخغظ  إن  العظث.  إلى  الخغظ  طظ  افطرغضغئ 
بأن أطرغضا تصش وراء تطعغر الصثرات العظثغئ لامضغظعا 
تاى  الظعوي  برظاطةعا  شثسمئ  الخغظ،  طعاجعئ  طظ 
طامغجة  طضاظئ  وتسطغعا  ظعوغئ،  دولئ  العظث  أخئتئ 
وضثلك  واقصاخادغئ،  الاةارغئ  السقصات  شغ  وأولعغئ 
أجئرت باضساان سطى تثفغش الاعتر طع العظث بما غسمح 
ترابط  ضاظئ  ضئغرة  سسضرغئ  صطاسات  باترغك  لطعظث 
وإسادة  باضساان  طع  التثود  سطى  سصعد  طثار  سطى 
ظحرعا سطى التثود طع الخغظ، وعثه السغاجئ لغسئ 
بالةثغثة لطعقغات الماتثة تةاه العظث، بض طماثة سئر 
جظعات ذعغطئ، والغعم تدغش العقغات الماتثة إلغعا 
إحراك العظث شغ إخراج الحرضات افجظئغئ الضئغرة طظ 
الخغظ، وجسض العظث بثغقً لعا، أي إحراضعا شغ ضرب 

اقصاخاد الخغظغ.
السسضرغئ  الظاتغئ  طظ  أظه  ذضره  الةثغر  وطظ   -٣
ضئغر،  بحضض  جغحعا  تطعغر  طظ  تمضظئ  الخغظ  شإن 
بسث العقغات الماتثة  وأخئتئ الثولئ الباظغئ سالمغاً 
٢٦١ صثرعا  سسضرغئ  بمغجاظغئ  السسضري  اإلظفاق  شغ 

ططغار دوقر لطسام ٢٠١٩م، بض إظعا تظفص طا غجغث سما 
تظفصه روجغا وبرغطاظغا وشرظسا طةامسات. وسطى الرغط 
طظ أن العظث أخئتئ شغ السام ٢٠١٩م الثولئ البالبئ 
بسث الخغظ طظ تغث اإلظفاق السسضري بمغجاظغئ بطشئ 
ولطمرة افولى ٧٢ ططغار دوقر إق أن صثرات جغحعا ق 
تجال خشغرًة صغاجاً بالصثرات السسضرغئ لطةغح العذظغ 
الخغظغ. وعثا العاصع طظ الصثرات السسضرغئ لطةغحغظ 
غةسض العظث تتسإ ألش تساب لثعض طسارك واجسئ 
طع الخغظ، بثقف طا ضان سطغه العاصع جظئ ١٩٦٢م، 
ضض ذلك سطى الرغط طظ أن لطعظث أشدطغئ ضئغرة شغ 
افجطتئ الاصطغثغئ شغ طظطصئ الظجاع افخغرة شغ قداخ، 
سطى  ترابط  جغحعا  صطاسات  طظ  الضبغر  وأن  خاخئ 
التثود طع باضساان، أي سطى طصربئ طظ طظطصئ الظجاع، 
بثقف الخغظ الاغ ق ترضج جغعحعا تاى اآلن شغ تطك 
السسضرغئ  الصثرات  تغث  طظ  العاصع  وعثا  المظطصئ، 
أضثته  صث  الظجاع  طظطصئ  شغ  الئطثغظ  لضق  الاصطغثغئ 
افطرغضغئ...  عارشارد  جاطسئ  بإسثادعا  صاطئ  دراجئ 
سربغ بعجئ، ٢٠٢٠/٥/٣١م). لضظ المقتر بسث تطك 
المظاوحات أن الخغظ صث أخثت تتحث صعات إضاشغئ 
شغ المظطصئ وتجغث طظ صثراتعا السسضرغئ شغ طعاجعئ 

العظث سظث التثود الشربغئ.
٤- وإذا ضان الظجاع العظثي جظئ ٢٠١٧م سظث التثود 
العزراء  رئغج  جمع  بطصاء  شاغطه  ظجع  تط  صث  الحرصغئ 
جغظ  حغ  الخغظغ  والرئغج  طعدي  ظارغظثرا  العظثي 
بغظس جظئ ٢٠١٨م (وسصث الجسغمان أول صمئ غغر رجمغئ 
بغظعما شغ ووعان شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٨ وخقل عثا 
الطصاء صئض حغ دسعة طعدي لجغارة العظث لسصث اجاماع 
الظجاع  أن  إق  ٢٠١٩/١٢/٩م)،  سربغ،  ظغعز  غعرو  بان. 
التالغ غاجاطظ طع جععد أطرغضغئ طداسفئ لطظغض طظ 
الخغظ، افطر الثي غثطص تسصغثات إضاشغئ تةسض ظجع 
شاغض الظجاع أطرًا أخسإ. وعثه الاسصغثات الةثغثة الاغ 
تسمض إدارة تراطإ سطى خطصعا تعل الخغظ طفععطئ 
بحضض ضاطض شغ بضغظ، لثلك (صال الرئغج الخغظغ حغ 
جغظ بغظس، الغعم البقباء، إن "بضغظ جاضبش اجاسثاداتعا 
سطى  صثراتعا  تتسغظ  سطى  وجاسمض  المسطح  لطصاال 
جائتئ  تأبغر  ظض  شغ  وذلك  السسضرغئ،  المعام  تظفغث 
ضعروظا الضئغر سطى افطظ الصعطغ". جئعتظغك الروجغئ، 
٢٠٢٠/٥/٢٦م). وعثا الاخرغح الخغظغ وإن لط غصخث 
العظث تتثغثًا، إق أن بضغظ الاغ تحسر بمثاذر ضئغرة 
تتغط بعا بسث طحاعثتعا لطظعاغا افطرغضغئ لاتمغطعا 
المسآولغئ سظ اظاحار شغروس ضعروظا، لثلك ربما تفضر 
باب  طظ  السسضرغئ  صثراتعا  إلظعار  وتثطط  الخغظ 

تطفاء  غدط  ضثعا  أطرغضغ  سسضري  طثطط  أي  ردع 
فطرغضا شغ المظطصئ بمظ شغعط العظث. وضأظعا تعجه 
رجالئ فسثائعا الصرغئغظ بسثم الاساون طع أطرغضا وإق 
شإن الةغح الخغظغ صادر سطى إلتاق ضرر ضئغر بعط. 
أطظ  وزارة  أخثرته  الثي  المثابراتغ  الاصرغر  ولسض 
الثولئ شغ الخغظ طططع ظغسان ٢٠٢٠م والثي ذالإ 
بضغظ باقجاسثاد لمعاجعئ سسضرغئ غضحش سظ خطعرة 
المثططات افطرغضغئ ضث الخغظ، ولسض الصفجات شغ 
ططغار  طساعى ٧٢  وبطعغعا  العظثي  السسضري  اإلظفاق 
السقح  وخفصات  ٢٠١٩م  جظئ  افولى  لطمرة  دوقر 
الدثمئ الاغ غسصثعا الةغح العظثي، ضض ذلك غحضض 
تعثغثًا طئاحرًا لطخغظ، وغعجث الصظاسئ لثغعا بأظعا، أي 
العظث، إظما تمبض رأس تربئ أطرغضا ضثعا، وطحارغع 
المظاذص  شغ  العظث  بعا  تصعم  الاغ  الاتاغئ  الئظغئ 
التثودغئ الماظازع سطغعا طع الخغظ طصروظئ طع تسارع 
تسطتعا تعجث المجغث طظ الععاجج شغ الخغظ بحأن 

طساصئض سقصاتعا طع العظث.
خاطساً: وأطا المعصش افطرغضغ طظ الظجاع افخغر بغظ 
شصث  لطعظث،  داسماً  بالاأضغث  ضان  شصث  والخغظ  العظث 
اظاصثت السفغرة ألغج وغطج، ضئغرة المسآولغظ المسظغغظ 
بحآون جظعب آجغا شغ الثارجغئ افطرغضغئ، الاخرشات 
شغ  بضغظ  باجافجازات  وربطاعا  قداخ  شغ  الخغظغئ 
١٨، ٢٠٢٠/٥/٢١م)،  NEWS) .بتر الخغظ الةظعبغ
وضثلك أخثر الظائإ إلغعت إظشض، رئغج لةظئ الحآون 
الثارجغئ بمةطج الظعاب افطرغضغ بغاظاً صال شغه: "إظظغ 
صطص لطشاغئ طظ السثوان الخغظغ المسامر سطى ذعل 
خط السغطرة الفسطغئ سطى التثود بغظ العظث والخغظ. 
وتبئئ الخغظ طرة أخرى أظعا سطى اجاسثاد لطاظمر سطى 
جغراظعا بثق طظ تض الظجاسات وشصا لطصاظعن الثولغ...، 
إظظغ أتث الخغظ بصعة سطى اتارام المساغغر واجاثثام 
الثبطعطاجغئ واآللغات الصائمئ لتض المسائض التثودغئ 
٢٠٢٠/٦/١م)،  افطرغضغئ،  أشغرز  (شعرغظ  العظث".  طع 
عثه  تساشض  أن  تتاول  أطرغضا  أن  إلى  باإلضاشئ  عثا 
الثقشات التثودغئ وتعظفعا لاضعن ورصئ رابتئ شغ 
غثعا ضث الخغظ لطدشط سطغعا شغما غاسطص بسغاجاعا 
تةاععا لطتث طظ تشطشض ظفعذعا شغ المظطصئ وتةسطعا 
الترب  شغ  وقباجازعا  المظاوحات  عثه  شغ  طحشعلئ 
الاةارغئ والاثخض شغ حآون الخغظ. ولعثا صام رئغسعا 
بسث  والخغظ  العظث  بغظ  العجاذئ  وسرض  تراطإ 
ظحعب الظجاع افخغر بغظعما، وذلك لغاتضط شغ التطعل 
٢٠٢٠/٥/٢٧م  غعم  شضاإ  لمخطتاه  الطرشغظ  بغظ 
والخغظ  العظث  "أبطشظا  تعغار:  طعصع  شغ  خفتاه  سطى 
سطى  وصادرة  وطساسثة  جاعجة  الماتثة  العقغات  بأن 
الصغام بعجاذئ أو لسإ دور التضط شغ الثقف التثودي 
المحاسض تالغا بغظعما". الترة، ٢٠٢٠/٥/٢٧م) افطر 
الثي رشداه الخغظ، (تغث صال الماتثث باجط وزارة 
الثارجغئ الخغظغئ زعاو لغةغان، إن الئطثغظ ق غرغثان 
"تثخض" ذرف بالث لتض خقشاتعما. افظاضعل الارضغئ، 

٢٠٢٠/٦/٩م).
جادجاً: وطع ذلك شطط تعثأ أطرغضا بض اجامر ظحاذعا 
شغ المظطصئ الاغ تسائر بالظسئئ لعا طظ أعط المظاذص 
طظ  لطخغظ  الاخثي  شغ  أسمالعا  وتعالئ  السالط،  شغ 
تتةغمعا إلى اتاعائعا إلى طتاوقت طةابعاعا طئاحرة 
وغغر طئاحرة شغ بتر الخغظ الةظعبغ. ولضظ أطرغضا لط 
تسث تساطغع الصغام بتروب شغ ضض طضان وتتاشر سطى 
ظفعذعا المماث شغ ضبغر طظ طظاذص السالط إق باقساماد 
لخالتعا،  لاسمض  تضسئعا  وطتطغئ  إصطغمغئ  صعى  سطى 
وجاءت أزطئ ضعروظا لافدح أطرغضا شغ أظعا لغسئ الثولئ 
الاغ تساطغع أن تثغر افزطات الاغ تسخش بعا بظةاح 
وتخاسث  شغروس!  أطام  وساججة  شاحطئ  أظعا  ظعر  بض 
ذلك بسث أن تفةرت طسألئ الامغغج السظخري المسافتض 
شغعا بثظص رجض حرذئ أطرغضغ أبغخ لمعاذظ أطرغضغ 
أجعد لغسرغعا دولغاً... عثا شغ العصئ الثي تحضض شغه 
الخغظ صعة ضئرى إصطغمغا. ولثلك أخئتئ أطرغضا تسامث 
سطى اجاثثام الثول افخرى اسامادا أضبر طظ السابص 
وطظ  ظفعذعا...  سطى  والمتاشزئ  طخالتعا  لاتصغص 
إلى  العظث  شغ  سمقئعا  إغخال  سطى  أطرغضا  سمطئ  بط 
التضط، تاى تضعن العظث ذعع بظاظعا، وتاى تدمظ 
أطرغضا أن تضعن الظاائب دائما لخالتعا وجغر السمقء 
تجب  إلغخال  صعاعا  بضض  سمطئ  شصث  طسعا،  طظدئطا 
بعاراتغا جاظاتا المعالغ لعا إلى التضط شعخض عثا التجب 
المعالغ فطرغضا فول طرة برئاجئ شاجئاغغ إلى التضط 
شغ العظث سام ١٩٩٨م تاى سام ٢٠٠٤م تغث جرت 
اقظاثابات شغ عثه السظئ شثسرعا أطام تجب المآتمر، 
ولغسعد طظ جثغث وغضسئعا سام ٢٠١٤م وطا زال شغ 
التضط، شئثأت أطرغضا تساشض العظث ضث الخغظ، وتاى 
تمضظ العظث طظ الصغام بعثا الثور صاطئ أطرغضا باتغغث 
الئاضساان وجسطعا تئاسث سظ الظجاع طع العظث لاافرغ 
افخغرة شغ الظجاع طع الخغظ، تاى ظعر الاثاذل طظ 
تضام الئاضساان إلى أبسث التثود سظثطا أسطظئ العظث 
المتاطئ  ضحمغر  أن  غعم ٢٠١٩/٨/٥م  الماضغ  السام 
جآال  جعاب  شغ  ذضرظا  وصث  العظث،  طظ  ججءا  أخئتئ 
الاعترات  أن  أطرغضا  رأت  ("لصث  باارغت ٢٠١٩/٨/١٨م 
بحأن ضحمغر بغظ العظث وباضساان تآبر شغ إضساف 
ولطاشطإ  الخغظ...  ضث  العظثغئ  الصارة  حئه  طعاجعئ 
بسمطغئ  الماتثة  العقغات  بثأت  الاعترات،  عثه  سطى 

وضحمغر،  جاطع  سظ  قداخ  طظطصئ  العظث  شخطئ  أن 
شصث شعمئ الخغظ طظ ذلك أن شخض قداخ سظ جاطع 
اجامرار  أجض  طظ  اجاراتغةغئ  فجئاب  ضان  وضحمغر 
وخعل  طظث  الخغظ  ضث  المضبفئ  العظثغئ  المعاجعئ 
سام  شغ  السططئ  إلى  طعدي  ظارغظثرا  العزراء  رئغج 
٢٠١٤م ضرئغج لطتضعطئ الاغ حضطعا تجب بعاراتغا 
جاظاتا، وصث صالئ الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ الخغظغئ 
آب/أغسطج  طظ   ٥ شغ  حاه  أطغئ  إسقن  سطى  ردا 
٢٠١٩م سظ ظغئ العظث شخض قداخ: "إن تسثغض العظث 
لصاظعظعا الثاخطغ طظ جاظإ واتث غدر بالخغظ وغمج 
الثقشات  إن  طصئعل".  غغر  وعثا  اإلصطغمغئ،  بالسغادة 
بغظ الئطثغظ تامبض شغ  التثودغئ الاغ تحاسض دوطاً 
بآرتغظ طرضجغاغظ: افولى سطى التثود الحرصغئ، تغث 
تطالإ الخغظ بدط وقغئ أورظاحال برادغحئ إلغعا، 
والاغ تئطس طساتاعا ٩٠ ألش ضغطعطار طربع وتسمغعا 
الخغظ جظعب الائئ، افطر الثي ترشده العظث، والئآرة 
الباظغئ، أن العظث تطالإ بإسادة افراضغ الاغ اجاعلئ 
سطغعا الخغظ شغ ترب ١٩٦٢م سطى التثود الشربغئ، 
أي شغ طظطصئ ضحمغر اإلجقطغئ، وعغ طظطصئ أضساي 
تحغظ والئالشئ طساتاعا ٣٨ ألش ضغطعطار طربع، وعغ 
طظطصئ حئه ختراوغئ صطغطئ السضان، افطر الثي ترشده 
الخغظ، بض عغ تطالإ بالمجغث طظ السغادة شغ إصطغط 
التثود  سظث  الغعم  الخغظغئ  المطالإ  شاارضج  ضحمغر، 
الشربغئ سطى ججء طظ طظطصئ قداخ الضحمغرغئ المتاذغئ 
تةارة  ذرق  طظ  ججءًا  وضاظئ  تحغظ،  أضساي  لمظطصئ 

الخغظ الصثغمئ "ذرغص الترغر".
بالباً: طظطصئ قداخ الاغ تخطئ شغعا المظاوحات العظثغئ 
الخغظغئ افخغرة عغ طظطصئ إجقطغئ وججء ق غاةجأ طظ 
وقغئ  ضمظ  وضاظئ  لصرون،  اإلجقم  تضمعا  ضحمغر 
جاطع وضحمغر إلى أن بارت طظعا شغ ٢٠١٩/١٠/٣١م 
طظثفدئ  جضاظغئ  ضباشئ  ذات  طظطصئ  وعغ  بصاظعن! 
ولضظعا ذات صغمئ اجاراتغةغئ سالغئ، شعغ أسطى عدئئ 
شغ العظث وتدط وادي ظعر إظثوس السطعي، وتصع بغظ 
خط السغطرة الخغظغ الفسطغ (LAC) إلى الحرق، وخط 
السغطرة الئاضسااظغ (LoC) إلى الشرب، وأطا طظ الحمال 
شغصع طمر ضاراضعروم. ضما أن آخر طساعذظئ عظثغئ صئض 
طمر ضاراضعروم عغ (دوقت بغك أولثي) ولطسطط شعثه 
تسظغ ترشغاً بالطشئ الارضغئ "المضان الثي طات شغه الرجض 
السزغط والشظغ"، وغصال إظه غحغر إلى السططان جسغث 
خان تاضط الغارضظث الثي جاء شغ تمطئ لطفاعتات شغ 
سام ٩٣٨ عةري، خرغش سام ١٥٣١ طغقدي، طظ أجض 
شاح قداخ وضحمغر لقجقم، وسظث سعدته إلى غارضظث 
شغ ظعاغئ سام ٩٣٩ عةري أخغإ بمرض حثغث وغصال 
إظه تعشغ شغ عثا المضان، شعغ بقد إجقطغئ واآلن 
تسغطر سطغعا العظث ضمظ طظاذص جغطرتعا شغ إصطغط 
ضحمغر، ذلك اإلصطغط الثي تاسثد جراته، شضما تسغطر 
العظث سطى جاطع ووادي ضحمغر وقداخ تسغطر الخغظ 
سطى طظطصئ أضساي تحغظ وتراظج ضاراضعرام تراضئ، 
وضطعا طظاذص إجقطغئ شغ إصطغط ضحمغر شغما ق تسغطر 
باضساان إق شصط سطى طظطصئ أزاد ضحمغر وجغطةغئ-

اإلصطغط،  طساتئ  بطث  طظ  أصض  ربما  وعغ  بالاغساان، 
تتئ  العاصسئ  اإلصطغط  طظاذص  ضحمغر  أزاد  وتتاذي 
اقتاقل العظثي شغما تتاذي جطةغئ المظاذص افخرى 
الخغظ  الثولاغظ  جغطرة  تتئ  العاصسئ  اإلصطغط  طظ 
والعظث. وشغ ظض تالئ الدسش التالغئ لطئقد اإلجقطغئ، 
وبحضض خاص باضساان، شإن العظث تثسغ بتصعا شغ 
المظاذص الماظازع سطغعا شغ قداخ سطى اسائار أظعا ججء 
طظ إصطغط جاطع وضحمغر، شغما ترد الخغظ وتثسغ تصعا 
شغ تطك المظاذص فظعا ججء طظ إصطغط حغظةغاظس، أي 
ترضساان الحرصغئ، شالئطثان غاظازسان التصعق شغ عثه 
المظاذص اإلجقطغئ شغما تعغط باضساان سطى سمالاعا 

فطرغضا وغسضئ بصغئ المسطمغظ!!
تتئ  العاصسئ  قداخ  طظطصئ  إلى  الخغظ  تظزر  رابساً: 
جغطرة العظث ظزرة خاخئ، شفدقً سظ وجعد الئعذغغظ 
تةارغغظ  ذرغصغظ  تتعي  شعغ  المظطصئ،  عثه  شغ 
صثغمغظ غخقن إلى آجغا العجطى، ولعثا العاصع أعمغئ 
ضئغرة شغ اجاراتغةغئ الخغظ الةثغثة "ذرغص الترغر". 
لطعخعل  لطخغظ  أخرى  ذرق  تعشر  طظ  الرغط  وسطى 
إلى آجغا العجطى إق أن الطرغص سئر قداخ أصخر شغ 
العخعل إلى طراضج البصض السضاظغ وافجعاق شغ آجغا 
أن عثه  العجطى. والثي غجغث طظ عثا اقسائار أغداً 
ضبغرًا  تصرب  أن  حأظعا  طظ  الصثغمئ  الاةارغئ  الطرق 
طظ المساشات إلغخال الئدائع الخغظغئ طظ طراضجعا 
شغ  باضساان  حمالغ  إلى  الخغظ  حرصغ  الخظاسغئ 
ذرغصعا إلى طغظاء جعادر سطى اسائار أن عثا المحروع 
عع طمر اصاخادي طعط اجابمرت شغه الخغظ سحرات 
ططغارات الثوقرات شغ افسعام افخغرة، لثلك شإن عثا 
الظجاع ق غثطع طظ عثا الئسث شغ السصطغئ الخغظغئ. ولع 
وبغظ  بغظعا  اآلخر  التثودي  الظجاع  شاح  الخغظ  أرادت 
العظث (التثود الحرصغئ) تعل وقغئ أورظاحال بردغحئ 
لما تتصصئ لعا شعائث "الممرات اقصاخادغئ" الاغ تسسى 
تةظئعا  الاغ  الترغر"  اجاراتغةغئ "ذرغص  إذار  شغ  لعا 
المرور بمظاذص جغطرة الئترغئ افطرغضغئ خاخئ خطغب 
العظث  أن  الخغظغئ  الحضعك  طظ  غجغث  والثي  َطَطَصئ. 
الخغظ  خسعد  لضئح  افطرغضغئ  السغاجئ  شغ  تظثرط 

افطعر الاالغئ:

طظ  العثف  وضان  وباضساان،  العظث  بغظ  الاطئغع 
الاطئغع عع تتغغث الصعات العظثغئ والئاضسااظغئ طظ 
صاال بسدعا بسداً بسئإ ضحمغر، وتعجغه الةععد ظتع 
الاساون طع العقغات الماتثة شغ ظعاغئ المطاف لاصغغث 
ضحمغر  ضط  أن  أطرغضا  تزظ  وضاظئ  الخغظ.  خسعد 
لطعظث وضشط أطرغضا سطى الظزام شغ باضساان لمظسه 
وظصض المعضعع لطتعار جغمغئ  طظ إرجاسعا سسضرغاً 
تال  عع  ضما  بغظعما  السسضري  الظجاع  وغمظع  الصدغئ 
جططئ سئاس شغ شطسطغظ والثول السربغئ تعلعا دون 
ظجاع سسضري طع دولئ غععد شغ العصئ الثي عط شغه 
غتاطعن وغدمعن طا حاءوا طظ شطسطغظ!...") والاجم 
لسان  سطى  جاء  ضما  شخرتعا  بثلك  الئاضساان  تضام 
رئغج العزراء سمران خان إذ صال: "إن تضعطاه جاصعم 
عةعم  حظعا  تال  العظث  تضعطئ  سطى  المظاجإ  بالرد 
سطى الئاضساان"... افظاضعل ٢٠١٩/٨/٣٠م) أي لغج 
لاترغر ضحمغر! وبسث ظتع حعر صال ("إن صائث الةغح 
باجعا ذمأظه بأن الةغح الئاضسااظغ طساسث لمعاجعئ 
العظث، شغ تال حظعا عةعطا سطى ضحمغر المتررة..." 
صظاة جغع ظغعز الئاضسااظغئ ٢٠١٩/١٢/٢٦م) أي سطى 
أزاد ضحمغر ولغج لاترغر جاطع وضحمغر طظ جغطرة 

العظث!
جابساً: وأطا باضساان الاغ تتافر بسقصات وذغثة طع 
شغ  تصعق  بأي  اإلذقق  سطى  تطالإ  ق  شإظعا  الخغظ 
طظطصئ أضساي تحغظ الاغ اتاطاعا الخغظ طظ العظث، 
وعغ ججء طظ ضحمغر، وق تطالإ ضثلك بأي تصعق 
السغطرة  تتئ  العاصسئ  الضحمغرغئ  قداخ  طظطصئ  شغ 
العظثغئ وتطالإ الخغظ بةجء طظعا! وباضساان الاغ 
طع  العظثغئ  بالظجاسات  شرتاعا  إظعار  سطى  درجئ 
العظث،  أظش  جاضسر  الخغظ  أن  اسائار  سطى  الخغظ 
صث  المرة  عثه  شإظعا  لئاضساان،  الطثودة  السثوة 
-CNN News قذت بالخمئ، وصث اجاشربئ طتطئ

١٨، ٢٠٢٠/٥/٢٦م عثا الخمئ الثي حمض وجائض 
اإلسقم الئاضسااظغئ ضثلك وأظعا لط َتْثُل بثلععا شغ 
عثا الظجاع سطى غغر سادتعا. وعثا ق غضعن إق بدشط 
بالراتئ  تحسر  أن  العظث  طظ  ترغث  شأطرغضا  أطرغضغ، 
شغ سقصاتعا طع باضساان، وق تحسر بأي تعثغث، ضأن 
غضعن الةغح الئاضسااظغ غاربص بعا إن عغ دخطئ 
شغ ترب طع الخغظ، ضض ذلك تاى تصثم العظث سطى 
ظصض المجغث طظ جغعحعا طظ التثود الئاضسااظغئ إلى 
التثود طع الخغظ، شاخئح شغ وضع أشدض لطدشط 
طظ  سطى الخغظ، وتحاغئ صعة الةغح الخغظغ بثقً 
ترضغجعا شغ طظطصئ بتر الخغظ، وعثا غدسش الخغظ 
السسضرغئ  طعاردعا  تخئح  سظثطا  ترب  بثون  تاى 
طعزسئ بغظ اقجاسثاد لمعاجعئ طع العظث شغ الةظعب 
شغ  الرئغسغغظ  افسثاء  لمعاجعئ  واقجاسثاد  الشربغ، 
الئتار؛ الئترغئ افطرغضغئ والةغح الغاباظغ الثي غجغث 

عع اآلخر طظ تةط صعته شغ طعاجعئ الخغظ.
ضحمغر  إصطغط  شغ  المسطمغظ  شإن  عثا  وبضض  باطظاً: 
غحسرون بأن أراضغ إصطغمعط باتئ طعضع ظجاع بغظ 
والسغطرة  ظعئعا  طظعما  ضض  غرغث  ضاشرتغظ،  دولاغظ 
تضام  وباصغ  باضساان  شغه  تصش  وصئ  شغ  سطغعا، 
المسطمغظ طعصش المافرج، بض إن باضساان صث أخثت 
أراضغعا  سطى  الضحمغرغئ  المسطتئ  الةماسات  تقتص 
الئاضسااظغ  العاصع  وعثا  بالعظث،  اإلضرار  طظ  لمظسعا 
والظجاع الخغظغ العظثي غدسش المسطمغظ شغ ضحمغر 
طعاجعئ  شغ  ضحمغر  ضاظئ  أن  شئسث  ضئغر،  بحضض 
طظ  صعي  بحضض  طثسعطئ  وضاظئ  العظثي،  اقتاقل 
شغ  ظفسعا  تةث  الغعم  شإظعا  الئاضسااظغ،  الةغح 
طعاجعئ دولاغظ ضئغرتغظ دون أي دسط طظ باضساان 
العظث  طع  الخراع  جاتات  طظ  المجغث  تثطغ  الاغ 

خدعساً فطرغضا!!
إظه لمظ المآلط أن غضعن الاظازع بغظ العظث والخغظ 
إصطغط  وبثاخئ  إجقطغئ،  طظاذص  اصاسام  سطى  عع 
افراضغ  بإسادة  تطالإ  شالعظث  تعله؛  وطا  ضحمغر 
سطى  ١٩٦٢م  ترب  شغ  الخغظ  سطغعا  اجاعلئ  الاغ 
التثود الشربغئ، وعغ طظطصئ أضساي تحغظ طظ طظطصئ 
طظطصئ  طظ  بةجء  تطالإ  والخغظ  اإلجقطغئ،  ضحمغر 
تحغظ،  أضساي  لمظطصئ  المتاذغئ  الضحمغرغئ  قداخ 
وتثسغ تصعا شغ تطك المظاذص فظعا ججء طظ إصطغط 
حغظةغاظس، أي ترضساان الحرصغئ اإلجقطغئ، شالئطثان 
شغما  اإلجقطغئ  المظاذص  عثه  شغ  التصعق  غاظازسان 
بصغئ  وغسضئ  فطرغضا  سمالاعا  سطى  باضساان  تعغط 
المسطمغظ! شتغاة المسطمغظ شغ ضظك وسغحعط جصغط 
بما ضسئئ أغثغعط، وخثق اهللا الصعي السجغج ﴿َوَمْن 
ْرُشُهُ يَوَْم الِْقَياَمِة  ُ َمِعيَشًة َضْناكً َوحنَ َ ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإِنَّ 

َ
أ

 ًْقىَم َوَقْد ُكْنُت بَِصريا
َ
تيَِن أ ْقىَم  َقاَل َربِّ لَِم َحرَشْ

َ
أ

 ...﴾ َ َوَْم تُنْ ْ َيْتَك آيَاُيَنا َفنَِسيَتَها َوَكَذلَِك ا
َ
َقاَل َكَذلَِك أ

اهللا  آغات  اتئاع  المسطمعن:  أغعا  ظةاتضط  عغ  شعضثا 
جئتاظه وتثغث رجعل اهللا  بإصاطئ تضط اهللا، الثقشئ 
ذرغص  الةعاد،  وذرغص  الرحاد  جئغض  شعغ  الراحثة، 
 السج والمظسئ والعصاغئ طظ افحرار، وخثق رجعل اهللا

شغ التثغث المافص سطغه سظ أبغ عرغرة َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه 
أن الرجعل  صال: «اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه»

...شاسائروا غا أولغ افبخار
٣٠ طظ حعال ١٤٤١عـ

٢٠٢٠/٠٦/٢١م

تامئ: اقحائاضات التثودغئ بغظ الخغظ والعظث
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اإلجقطغ طتمث السغسى شغ طآتمرعا اقشاراضغ، وصالئ 
الغععدغئ  لطثسعة  افول  السالمغ  "المظاثى  إن  الطةظئ 
(٢٠٢٠AJC) - الثي جغسصث اشاراضغاً - جغدط السثغث 
طظ صادة السالط شغ ظصاحات تامتعر تعل أعط الصداغا 
الاغ تعاجه الحسإ الغععدي، وسطى طعصسعا اإللضاروظغ 
تصعل الطةظئ الغععدغئ افطرغضغئ إظعا تسمض سطى "تسجغج 
تصعق  وتسجغج  و(إجرائغض)  الغععدي  الحسإ  رشاعغئ 
السالط.  أظتاء  جمغع  شغ  الثغمصراذغئ  والصغط  اإلظسان 

(الةجغرة ظئ ٢٠٢٠/٦/١١)
إن طا تصعم به رابطئ السالط اإلجقطغ غئغظ خطر عثه 
الرابطئ وأظعا لغسئ أضبر طظ طةرد أداة رخغخئ شغ 
لطاروغب  غساثثطعا  بات  الثي  السسعدي  الظزام  غث 
افظزمئ  ترتضئه  طا  وتئرغر  غععد  ضغان  طع  لطاطئغع 
خغاظئ  طظ  المسطمغظ  بقد  شغ  التاضمئ  المةرطئ 
لصدغئ شطسطغظ وفعض شطسطغظ بسث أن اجاثثطعا 
سظ  خثر  صرار  بمعجإ   -  ١٩٦٢ سام  تأجغسعا  طظث 
طآتمر السالط اإلجقطغ الثي سصـث بمضئ المضرطئ شغ 
١٤ ذو التةئ ١٣٨١عـ المعاشص ١٨ أغار/طاغع ١٩٦٢م 
- شغ ترجغت الظزام السسعدي وتمغغع أشضار اإلجقم 
الشربغئ  افشضار  طظ  وغغرعا  لطثغمصراذغئ  والاروغب 

سصإ تسثغض المضاإ السغاجغ الاابع لطتعبغغظ القئتئ الاظفغثغئ لصاظعن الجضاة رصط ٢ لطسام ١٩٩٩م. أضث المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: أن التعبغغظ لط غصعطعا بإظجال أتضام وأشضار اإلجقم الماسطصئ بثلك، 
ولضظعط رضجوا شصط سطى ضغفغئ جمع أضئر صثر طظ المال جعاء أضان طظ تقل أم طظ ترام! وصث دشسعط جحسعط 
لطمال إلى تسمغئ افجماء بشغر طسمغاتعا، وشّظث شغ بغان ختفغ بسخ الظصاط المعمئ الاغ وردت شغ الصاظعن، 
طاسائق: أغظ التعبغعن طظ تطئغص اإلجقم، أم أن اإلجقم سظثعط عع طةرد جمع لطمال ضغفما ضان؟! وأضاف الئغان: 
لصث ظعر طا أخفاه التعبغعن خقل الثمج جظعات الماضغئ طظ ظضراظعط فخث الثمج طظ الظاس، شعا عط الغعم 
طخممعن سطى أخثه ضغفما اتفص، طما غسضج اظاعازغاعط وجحسعط وتئعط لطمال، ضأن لط غسائروا طظ افطط 
َفُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض الِْكَتاِب َوتَْكُفُروَن بَِبْعٍض﴾. وخاط الئغان طآضثا: إن تطئغص اإلجقم 

َ
السابصئ! وصث صال تسالى: ﴿أ

تطئغصاً اظصقبغاً حاطقً شغ جمغع حآون التغاة لظ غضعن إق شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ الاغ غسمض تجب الاترغر 
ِة». إلصاطاعا وغثسع أعض الغمظ أعض اإلغمان والتضمئ أن غسمطعا طسه إلصاطاعا، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

بعرة  بثاغاعا  شغ  المئارضئ  الحاطغئ  البعرة  ضاظئ 
خالخئ هللا تسالى ق تحعبعا أي حائئئ تسضر خفععا، 
طاسطتئ  طاخاسثة  طساصرة  بابائ  خطعاتعا  وضاظئ 
بحسارات "عغ هللا عغ هللا" و"لظ ظرضع إق هللا" و"صائثظا 
لفبث جغثظا طتمث"، خارجئ طظ أبرز طضان غسئر سظ 
وجعئ بعرتعط؛ طساجث اهللا جئتاظه وتسالى، وتطعرت 
شثشسئ  بمطالئعط  وارتصعا  بعارعا  وتطعر  البعرة 
أن  أبظائعا  سطى  ضاغط  سام  برأي  الحسئغئ  التاضظئ 
ضئائ  لطالما  الاغ  السسضرغئ  المآجسئ  طظ  غظحصعا 
الاجاطعط وصمسئ دغظعط وحاائ أشضارعط، وبالفسض 
الضفرغئ  المآجسئ  طظ  اقظحصاصات  ترضئ  بثأت 
شغ  المظحصعن  وتسطح  وتاضظاعا،  البعرة  باتةاه 
طظ  الظخر  أن  واضتئ  بمفاعغط  اظحصاصعط  بثاغئ 
سظث اهللا وأظعط إن ظخروا اهللا شسغظخرعط، وتطمسعا 
تصغصئ عثا المفععم، شرأوا بأم أسغظعط أغظ أخئتئ 
جعرغا  طظ   ٪٧٠ سظ  غجغث  طا  اظدط  شصث  بعرتعط؛ 
الحام إلى البعرة، وبثأت ألعان البعرة تاعجع وألعان 
خطعرة  الثولغ  المةامع  وتطمج  تاصطص،  الظزام 
الطرغص،  ظعاغئ  جاضعن  أغظ  غساصرئ  وبثأ  تثث  طا 
شئثأ غثطط ضغش غظعغ عثا التراك وغسغثه لما صئض 
اظطقصاه؛ شضان أول ظحاذاته ضرب السقصئ بغظ البعار 
وبغظ خالصعط وإغةاد حرخ شغ عثه السقصئ وطظ بط 
غصعطعن بمضء عثا الحرخ بمفاعغمعط وأشضارعط الاغ 
ترضغج  إلى  شسمثوا  البعرة،  عثه  إظعاء  طظ  تمضظعط 
وضثلك  لطمسارك،  قزم  وأظه  وضثاطاه  السااد  شضرة 
الظخر  طفععم  غرتئط  ضغ  الفخائض  عالئ  تدثغط 
لثغعا بعجعدعا ضمظ السمض طظ سثطه، شغ طتاولئ 
جادة لخرف أسغظ الظاس تةاه افجئاب المادغئ؛ شصث 
ضاظئ طظ ظاائةه أن أوجثت أشضارًا طا ضاظئ شغ بثاغئ 
البعرة - شسئارة أن الظخر تطغفظا فن الفخغض الفقظغ 
فظظا  جظظاخر  وأظظا  وبصعة،  رائةئ  أخئتئ  طحارك 
صمظا باةعغج سثد طظ المفثثات وطظ اقظشماجغغظ، 
وغغرعا طظ سئارات... أسثدظا طا غضفغ طظ جقح بصغض 
تتصص  وبالفسض   - الظخر  لظا  جغتصص  طا  طظه  وجمسظا 
لطظخر  التصغصغئ  المفاعغط  ذمج  تط  بأن  المصخعد 
بسث  شغما  أخئتئ  طخطظسئ  خثاسئ  زائفئ  بمفاعغط 
طظ أبعاب إظعاء البعرة، وبسث طا تط طظ تتعغر  باباً 
أن  بئئ  أن  وبسث  البعرغئ،  الصاسثة  سظث  لطمفاعغط 
الظاس شسطغاً أخئتعا غرون ضض طا ذضر أجئاباً رئغسغئ 
لطظخر، بض وأخئتعا غاتثبعن وغثاشسعن سظعا، تاظئ 
لتزئ ضرب عثه المفاعغط لصاض أي روح سظث الظاس 
شئثأت تاقت السصعط المظزط لطمظاذص، وتخر لئصع 
الظفعذ، وأخئتئ ضض المسارك الاغ ُتفاح ظاائةعا سثد 
تتض  الاغ  الثطار  لضمغئ  باإلضاشئ  الصاطى  طظ  ضئغر 
وتعةغر  طرسإ  صخش  طظ  سمض  ضض  بسث  بالمظاذص 

طع  بالاضظعلعجغا  الماسطصئ  افطرغضغئ  السغاجئ  تسامث 
جائر دول السالط سطى طئثأ اظاعازي واتث وعع: اقتاضار 
واقباجاز واقجاشقل، ق شرق سظثعا شغ الاساطض طع جائر 
الثول جعاء أضاظئ شصغرة أم غظغئ، طاثطفئ أم طاصثطئ، 
عثا  شغ  وواتثة  بابائ  شسغاجاعا  سثوة،  أم  تطغفئ 
المدمار طع جمغع الثول، وعغ اتاضار ضاطض لطمسطعطئ 

الاضظعلعجغئ وترطان غغرعا طظ اقجافادة طظعا.
افطرغضغئ  السغاجئ  لعثه  سمطغئ  ظماذج  بقبئ  ولظأخث 
اقباجازغئ طظ طالغجغا والسسعدغئ والخغظ سطى الاعالغ؛ 
وزراء  رئغج  ضحش  شصث  افول  لطظمعذج  بالظسئئ  أطا 
طالغجغا السابص طعاتغر طتمث أّن دولاه ضاظئ صث احارت 
طظ أطرغضا ذائرات F١٦ بأبمان باعزئ وبئئ أّظعا ق 
تخطح إق لقجاسراضات الةعغئ، إذ إّظعا ق تتاعي سطى 
برطةئ وق حغفرات، وتاولئ طالغجغا تحشغطعا لفغراض 
السسضرغئ شطط تسمض، شاضطرت لقتخال بأطرغضا طظ 
الثغظ  المئرطةغظ،  إلغعا  افخغرة  شأرجطئ  ذلك،  أجض 
صاطعا باحشغطعا لصاء تضالغش جثغثة شعق بمظعا افخطغ، 
وسّطص طعاتغر طتمث سطى ذلك بصعله إّن صرار اجاثثام 

عثه الطائرات طرععن باإلرادة افطرغضغئ.
وعغ   - السسعدغئ  أّن  أسطظ  شصث  الباظغ  الظمعذج  أّطا 
أضئر طحاٍر لفجطتئ افطرغضغئ شغ السالط - صث وّصسئ 
سطى سصثْغظ طع حرضئ لعضعغث طارتظ افطرغضغئ لحراء 
ألش خاروخ جع أرض وجع بتر، وتئّغظ أّن صرابئ ظخش 
ولضّظعا  السسعدغئ،  شغ  أخقً  طعجعدة  الخعارغت  عثه 
تتااج إلى تتثغث، أي أّن السسعدغئ تحاري عثا الظعع 
طظ افجطتئ طرتغظ، شمرة تحارغعا بثون برطةئ وق 
وبثلك  وبرطةاعا،  تتثغباتعا  تحاري  وطرة  تتثغث، 
غائّغظ أّن صرار تحشغض عثه الخعارغت لقجاثثام عع صرار 
أطرغضغ خرف، فّن تضظعلعجغا الخعارغت تطك ق غمطك 
اجاثثاطعا وتحشغطعا إق افطرغضغعن، وعط شصط الثغظ 
غصعطعن باحشغطعا ضث الغمظ طبقً، بغظما ق غسمتعن 
باجاثثاطعا ضث ضغان غععد تاى لع شرضظا جثق وجعد 

رغئئ سظث تضام آل جسعد قجاثثاطعا.
الطرغصئ  بعثه  افطرغضغئ  لفجطتئ  السسعدغئ  شحراء 
ذلك  ولغج  المسطمغظ،  وسطى  سطغعا  وبال  إلى  تتّعل 
طظ باب تثطغر الئقد اإلجقطغئ ضما تخض شغ الغمظ، 
وصاض وتحرغث وإشصار أعطعا وتسإ، بض وطظ باب إشصار 
السسعدغئ ظفسعا الاغ باتئ ُتعثر وبحضٍض ُطظزط سحرات 

طمظعب؛ ضض ذلك جاسث شغ إغةاد طفععم جثغث سظث 
ضان  والثي  بالغأس  الحسعر  طفععم  وعع  أق  الظاس 
جئئه طا تخض طظ إغعام سمثت سطى خظاساه غرف 
الاآطر سطى البعرة وجسئ لاسجغجه، شأخئتئ التاضظئ 
بسث ذلك جاطثة تظازر طخغرعا وطساسثة لطصئعل بأي 

تض صث ُغطرح سطغعا.
طظ  بث  ق  الحسعر  عثا  طسالةئ  ضغفغئ  شغ  ولطئتث 
لُاسصط  الصعغئ  الختغتئ  افشضار  طظ  جمطئ  ذرح 
ضما  البعرة  ترجع  بأن  غاسطص  أولعا  الثاذؤئ؛  افشضار 
سصغثتعا،  خطإ  طظ  طفاعغمعا  بثاغاعا؛  شغ  ضاظئ 
ارتئاذا  طرتئطئ  المئارضئ  الحاطغئ  البعرة  شاخئح 
تامغا بمفاعغط السصغثة، وبالاالغ تخئح سخغئ سطى 
اهللا  سظث  طظ  الظخر  أن  شأشضار  والاترغش.  اقخاراق 
والتثغث  الظخر،  أجاس  عغ  اهللا  ظخرة  وأن  وتثه، 
تثث  طا  ضض  وأن  وباذض،  تص  بغظ  الخراع  بتامغئ 
اهللا  سظ  اباسثظا  أن  لعق  غضظ  لط  غتثث  صث  وطا  لظا 
جئتاظه وتسالى وأخئتظا ظثور شغ شطك دائرة غغره، 
شغ  إق  جسادة  وق  اهللا  برضا  إق  ظةاة  ق  أن  وضثلك 
ظض تضط اهللا، وأن أي تض غضعن خارج أطر اهللا إظما 
عع ضظك وإن ضان شسغتاً... ضض عثه افشضار غةإ أن 
تطئسعا شغ السطعك سظ صظاسئ  تاتعل لمفاعغط غاط 
تاطئ غسئر سظعا شضر أن صعة اهللا تصغصئ وططمعجئ، وصث 
خئرظاعا شغ ضبغر طظ المعاضع وافطاضظ وافتثاث شغ 
البعرة وغغرعا، وغجغث سظ ذلك لاختغح طا تط تترغفه 
أن البعرة لغسئ ضما غثسعن صث ضسفئ واظاعئ بض 
عغ صعغئ وبابائ ضما الةئال الرواجغ، شطغج الاسطغط 
والثغاظئ إق دلغض سطى صعتعا، شطع ضاظئ ضسغفئ لما 
تثخطئ  لما  صعتعا  لعق  وأغداً  افطر،  لعثا  الطةعء  تط 
ترضغا لاظفث طا تط اقتفاق سطغه شغ المآتمرات الصثرة 
وأذطصئ  رساعا  الاغ  لطفخائض  الاظفغث  أطر  ولارضئ 
غثعا شغ المترر، وغداف لضض ذلك أن الظزام ضسغش 
بض وطاعطعض ولغج طا غزعر طظ خراع بغظ أرضاظه 
بغظ التغظ واآلخر إق دلغض سطى عثا الاخثع المعجعد.

إن سطى أعض البعرة أن غثرضعا أن ق خقص لبعرتعط إق 
باختغح طسارعا، وأن ذلك لظ غضعن إق بائظغ أشضار 
ختغتئ طظ خطإ سصغثتعط تضعن لعط ذخرًا شغ تال 
شارت السجغمئ ووصعدًا لمجغث طظ الئثل؛ فن العثف 
وسالغًا  غتثد تةط الادتغئ؛ شضطما ضان العثف راصغاً 
زاد تةط الادتغئ لطعخعل إلغه، شسطى أعض الحام أن 
إلحسارعط  ضشط  طظ  سطغعط  غمارس  طا  أن  غثرضعا 
السالط  سطى  خطرة  بعرتعط  فن  إق  لغج  بالغأس 
ضسادتعط  شطةأوا  وأربضاعط  أسغاعط  صث  وأظعا  أجمع، 
فجالغئعط المطاعغئ تاى غتصصعا طصخثعط... شضعظعا 
سطى غصغظ أظضط طظاخرون إن ظخرتط اهللا وغالئعن إن 
 تعضطاط سطى اهللا واهللا طسضط ولظ غارضط أسمالضط

سظثطا اظططصئ بعرة الحام المئارضئ وبثأت تاطمج ذرغصعا بالعخعل إلى غاغاعا بإجصاط الظزام وتتضغط 
اإلجقم، تاولئ أن تةرب ضض الطرق شظادت المةامع الثولغ الثي ضان غرى وغحاعث صاض أعض الحام بافجطتئ 
الاغ تسمى ضثبا بافجطتئ المترطئ دولغا وطظعا الضغماوي، شاضاحش أعض الحام ضثبئ المةامع الثولغ وأسطظعا 
شغ إتثى جمسعط أن المةامع الثولغ حرغك شغ صاطظا. بط راتعا غظادون الثول بالاثخض وشرض تزر ذغران 
أو تجوغث المةاعثغظ بمداد الطغران أو إظحاء طظطصئ آطظئ، لضظ ضض ذلك لط غطص طظ تطك الثول آذاظا خاغغئ. 
شأدرك أعض الحام أظعط وتغثون شغ طعاجعئ السالط ورشسعا حسار "طا لظا غغرك غا اهللا"، واسامثوا سطى أظفسعط 
وخظسعا السقح وترروا المظاذص وأخئح الظزام سطى تاشئ السصعط طما اجاثسى تثخض افسثاء و(افخثصاء!)؛ 
شارة  بسث  إظه  إذ  افخطر؛  وعثا  لطبعرة  داسط  أظه  ادسى  وصسط  وطادغاً،  سسضرغا  وجاظثه  الظزام  دسط  شصسط 
اجاطاع طظ خقل الثسط أن غاتضط بالصرارات وشاح وإغقق الةئعات وإلجام الفخائض بالعثن والمآتمرات، طما 
جسطعط غثسرون طسزط المظاذص المتررة، وجسطعط تتئ رتمئ عثه الثول الاغ لط تألع جعثا شغ إسادتعط 
إلى تزغرة الظزام طساثثطئ ضض افجالغإ طظ ترعغإ وترغغإ وتعثغث. والغعم وبسث أن أدرك أعض الحام أن 
جمغع عثه الطرق لظ تعخض البعرة وأعطعا إلى غاغاعط بإجصاط الظزام وتتضغط اإلجقم، وبسث إدراضعط لثور 
الثول الاغ ادسئ خثاصاعط، وبثل أن غسمطعا سطى صطع تئال عثه الثول العاعغئ واقساخام بتئض اهللا الماغظ، 
وإسادة البعرة إلى طا ضاظئ سطغه طظ تعضض سطى اهللا وتثه وذطإ الظخر طظه، عظاك طظ غتاول إسادة البعرة إلى 
المربع افول (المةامع الثولغ)! شغا أعض الحام المآطظغظ الخابرغظ: لطالما ضاظئ بعرتضط الضاحفئ الفاضتئ 
شق تارضعا المفدعتغظ لغسرصعا بعرتضط وغآخروا وخعلعا لشاغاعا، واطدعا سطى برضئ اهللا طساسغظغظ به وتثه 
ذالئغظ رضاه طساخمغظ بتئطه ق تثحعن شغ اهللا لعطئ قئط... شاساتصعا بثلك ظخره وتفعزوا شغ الثارغظ. 
َِكيِم﴾. َِّ الَْعِزيِز احلْ ْشَهاُد﴾، ﴿َوَما اجَّرْصُ إِالَّ ِمْن ِعنِد اهللا

َ
ْغَيا َويَْوَم َفُقوُم األ ُّ ََياةِ ا

ْ
ِيَن آَمُنوا يِف احل َّ ﴿إِنَّا َجَنرُصُ رُُسلََنا وَا

ثورة األمۀ فی الشام بین األمس والیوم
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ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الّثّلغ (أبع المظثر)ـ 

بقبئ ظماذج تثغبئ 
تآّضث سطى اظاعازغئ أطرغضا يف اتاضارعا لطاضظعلعجغا

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

افجطتئ  عثه  سطى  جظعغاً  الثوقرات  طظ  المطغارات 
السصغمئ.

شالثغظ السسعدي غاداسش جظعغاً بسئإ ذلك بمصثار 
٣٠ ططغار دوقر تغث بطس شغ ظعاغئ السام ٢٠١٨ طا غجغث 
سظ ١٥٣ ططغارًا شغ تغظ بطس ١٨٣ ططغار دوقر شغ ظعاغئ 
الثولئ  وعغ  السسعدغئ  جسض  طا  وعثا   ،٢٠١٩ السام 
ضئغرًا  الظفطغئ الشظغئ تصارض عثا السام لعتثه طئطشاً 

بصغمئ ٥٨ ططغار دوقر.
أّطا الظمعذج البالث شمظ الخغظ تغث وضسئ أطرغضا 
حرضئ ععاوي الخغظغئ وجئسغظ حرضئ أخرى ُطرتئطئ 
بعا سطى قئتئ السصعبات الاغ أصّرعا الضعظشرس، والاغ 
الاغ  وافجظئغئ  افطرغضغئ  الحرضات  تصعم  بمعجئعا 
رصائص  تخثغر  بمظع  افطرغضغئ  الاضظعلعجغا  تساثثم 
والحرضات  ععاوي  إلى  الماطعرة  المعخقت  أحئاه 
واضح  وتعثف عثه السصعبات بحضٍض  بعا،  الُمرتئطئ 
إلى تسطغض براطب الخغظ الماصثطئ شغ إذقق طحروع 
الةغض الثاطج الُمراد اجاثثاطه شغ حئضات اقتخاقت 

وشغ الععاتش الظّصالئ.
أحئاه  رصائص  صطاع  سطى  عغمظاعا  أطرغضا  وتساشض 
صطاع  سطى  السغطرة  قتاضار  الماطعرة  المعخقت 
اقتخاقت السرغسئ المساصئطغئ، وإبساد المظاشسغظ لعا.

تتئج  الاغ  اقتاضارغئ  افطرغضغئ  السغاجئ  عثه  إّن 
غغرعا  وتترم  حرضاتعا،  لخالح  الاضظعلعجغئ  المسرشئ 
تسظغ  أبماظعا،  أضساف  الشغر  عثا  دشع  ولع  تاى  طظعا 
أّن أي دولئ ُترغث اطاقك الاضظعلعجغا اطاقضاً تصغصغاً ق 
بث لعا طظ اقظفخال الاضظعلعجغ سظ أطرغضا اظفخاقً 
تصغصغاً، وأْن تضعن السقصات الاضظعلعجغئ بغظعا وبغظ 
أجاس  سطى  ق  المساداة  أجاس  سطى  طئظغئ  أطرغضا 
الاتالش والخثاصئ، فّظه ق شائثة ُترجى طظ الاتالش طع 

أطرغضا، والحعاعث والاةارب أضئر دلغض سطى ذلك.
والثولئ اإلجقطغئ الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا جاسامث شغ 
جغاجاعا الاضظعلعجغئ سطى صعاعا الثاتغئ، وسطى أدطشئ 
وجثورعا  بأخعلعا  الاضظعلعجغا  حراء  وسطى  أبظائعا، 
وبثون حروط، وإّن وجعد اإلرادة الخطئئ لثى الثولئ 
الصعة  بئظاء  ضفغقن  المئثأ  صعة  جاظإ  إلى  اإلجقطغئ 
أطرغضا  تتثي  سطى  الصادرة  اإلجقطغئ  الاضظعلعجغئ 
والسالط، وطظ بّط اجاثثاطعا شغ تمض رجالئ اإلجقم 

 لظحر خغره وسثله وظعره إلى السالط أجمع

تامئ ضطمئ السثد: رابطئ السالط اإلجقطغ باتئ جسرا لطاطئغع طع ضغان غععد!
وتفرغت سطماء السقذغظ وتثثغض افطئ اإلجقطغئ سظ 

اجاسادة دولاعا وجططاظعا.
إن طا غخثر طظ جسةسات طظ عثه الرابطئ تعل دسط 
صدغئ شطسطغظ وآخرعا الةسةسات ضث الدط لغسئ 
رخغص، العثف طظه اطاخاص  جعى ضثب وتثلغج 
غدإ المسطمغظ شغ بقد التةاز وغغرعا وعط غرون 
خغاظئ تضاطعط تجداد، شغ الطتزئ الاغ غساسث شغعا 
طظ  تئصى  طا  لصدط  أطرغضا  طظ  بثسط  غععد  ضغان 
افرض المئارضئ وتخفغئ صدغئ شطسطغظ لخالح غععد 
وضغاظعط الشاخإ، شرابطئ السالط اإلجقطغ وطظزمئ 
شغ  تاترك  السربغئ  الثول  وجاطسئ  اإلجقطغ  الاساون 
بشطرجاه  غععد  ضغان  شغعا  غامادى  الاغ  الطتزئ 
وذشغاظه شاجداد طحاسر الشدإ لثى المسطمغظ سطغه 
وسطى أظزماعط الثائظئ شاأتغ المآتمرات واقجاماسات 
والاخرغتات لطاظفغج سظ افطئ وترف بعخطاعا سظ 
بإجصاط  شطسطغظ  صدغئ  لتض  والمبمر  الةاد  الاترك 
أظزمئ الاطئغع الثائظئ وتترغك الةغعش قصاقع ضغان 

  غععد طظ جثوره
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

  شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

الرئغج  شغه: "حثد  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٦/١٤م)  ١٤٤١عـ،  حعال   ٢٣ افتث،  ترضغا،  أظئاء  (وضالئ  طعصع  ظحر 
الارضغ رجإ ذغإ أردوغان، الغعم افتث، أن "اقصاخاد اإلجقطغ عع طفااح الثروج طظ افزطات".

ضقم أردوغان جاء شغ ضطمئ ألصاعا خقل المآتمر الثولغ الباظغ سحر لقصاخاد والامعغض اإلجقطغ، المظسصث 
شغ إجطظئعل. وصال أردوغان إن "اقصاخاد اإلجقطغ عع طفااح الثروج طظ افزطات"، قشاا إلى أن "إجطظئعل 
سطى طفارق الطرق بغظ الصارات والبصاشات، ولثلك ظتظ ظعثف لةسطعا طرضجا لقصاخاد والامعغض اإلجقطغ".

وتابع أن "ترضغا طظث جظعات ذعغطئ تثسع لاشغغر افظزمئ اقصاخادغئ التالغئ، إذ إظه ق غمضظ بعثه افظزمئ 
اقصاخادي  الظزام  لاطئغص  ظثسع  "لثلك  وأضاف  الئحر".  بغظ  سادل  بحضض  الطاصات  وتعزغع  السثالئ  تتصغص 
اإلجقطغ الراشخ لطفائثة". وحثد أردوغان أن "المخارف اإلجقطغئ الاغ تسامث سطى الربح والثسارة لةمغع 

سمقئعا، عغ الاغ تتصص الظةاتات وصث لفائ ظزر الضبغر طظ الثول الضئرى وطظزمئ الاةارة السالمغئ"."
: إن أردوغان غثسع إلى تطئغص الظزام اقصاخادي اإلجقطغ داخض المظزعطئ الرأجمالغئ السطماظغئ، 
وطظ ظاتغئ ظصعل إن الثسعة حغء والاظفغث حغء آخر، شأردوغان غثسع شصط ولضظه ق غطئص تضما واتثا 
طظ أتضام الظزام اقصاخادي اإلجقطغ. وطظ ظاتغئ باظغئ شطظا أن ظسأل، ضغش غمضظ أن غطئص الظزام 
اقصاخادي اإلجقطغ طا لط غاط تطئغص الظزام اإلجقطغ ضطه؟ وطظ ظاتغئ بالبئ ظسأل ضغش جاطئص، أو 
عض جاصئض أن تطئص الثول السطماظغئ، ظزاطًا غاسارض طع سصغثتعا؟! إن المئثأ اإلجقطغ بضاشئ أظزماه 
الاغ اظئبصئ سظه، ولغج شصط الظزام اقصاخادي اإلجقطغ شغه، عع التض لةمغع المحاضض الاغ تساظغ 
طظعا أو غمضظ أن تعاجععا الئحرغئ طظعا؛ لثلك ظصعل لضض طظ غرغث الاثطص طظ افزطات اقصاخادغئ 

والسغاجغئ واقجاماسغئ... إلت، إن التض غضمظ شغ اإلجقم دون جعاه.

اإلسالم کل ال یتجزأ وأحکامه ال تطبق بالمفّرق!

أین الحوثیون (أنصار اهللا) من تطبیق أحکام اهللا؟!


