
اآلخر  ربغع   ١٥ اقبظغظ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"رتإ  الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٠/١١/٣٠م)  ١٤٤٢عـ، 
باأغغث  المالضغ،  رغاض  الفطسطغظغ  الثارجغئ  وزغر 
اإلجقطغ،  الاساون  طظزمئ  دول  خارجغئ  وزراء 
لطاخرف  الصابطئ  غغر  الفطسطغظغ  الحسإ  لتصعق 
الصثس  وساخماعا  ودولاه  واجاصقله  ترغاه  شغ 
الحرصغئ. وصث أضث الئغان الثااطغ الخادر سظ طآتمر 
الثي  اإلجقطغ،  الاساون  طظزمئ  دول  خارجغئ  وزراء 
تداطظه  الظغةر،  ساخمئ  ظغاطغ  شغ  اجاماساته  أظعى 
اقتاقل  ضث  الفطسطغظغ  الحسإ  طع "ظدال  الضاطض 
اقتاقلغئ  اإلجراءات  "ضاشئ  دان  ضما  (اإلجرائغطغ)"، 
الاغ تصعم بعا (إجرائغض)، طظث اتاقلعا فرض دولئ 
أصر  صث  المآتمر  أن  غثضر  الطتزئ".  وتاى  شطسطغظ 
وضما  الفطسطغظغئ  بالصدغئ  الثاخئ  الصرارات  ضاشئ 
أي  دون  شطسطغظ  دولئ  صئض  طظ  خغاغاعا  تمئ 

تتفر،...".
: إن طا تسمى بمظزمئ الاساون اإلجقطغ 
صدغئ  تض  شغ  اقجاسمارغئ  المحارغع  تضرس 
لما  دسمعا  خقل  طظ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
سطى  الصائمئ  السربغئ،  المئادرة  سطغعا  غططص 
الصرارات الثولغئ الاغ تسارف بضغان غععد وتصثم 
له جض افرض المئارضئ سطى ذئص طظ ذعإ طصابض 
دوغطئ عجغطئ فعض شطسطغظ وظغفاعا تماغئ ضغان 
عثه  بسث  الخراع  لغسائر  وجعده،  وحرسظئ  غععد 
المئادرة  ظخعص  تسإ  طظاعغًا  الثغاظغئ  الاسعغئ 
المعغطئ شغ الثغاظئ والافرغط. إن طظزمئ الاساون 
ظخغإ،  أي  اجمعا  طظ  لعا  لغج  الاغ  اإلجقطغ 
تخفغئ  سطى  والاساون  اقجاماع  جغاق  شغ  إق 
الثول  طثططات  تسإ  المئارضئ  افرض  صدغئ 
شغ  ضئغرة  خطعة  المرة  عثه  تاصثم  اقجاسمارغئ، 
تضرغج رؤغئ المساسمرغظ شغ الاساطض طع صدغئ 
أن  ترى  اقجاسمارغئ  شالثول  المئارضئ،  افرض 
ضغان  تبئغئ  أجاس  سطى  غصعم  أن  غةإ  تض  ضض 
ترتإ  لما  (إظساظغئ)  تطعل  إغةاد  بط  وطظ  غععد، 
أعطعا،  تص  شغ  وجرائمه  لفطسطغظ  اغاخابه  سطى 
سظ  بغاظعا  شغ  المظزمئ  عثه  صالاه  طا  إن  تغث 
إغةاد "تض سادل وطظسص لمحضطئ القجؤغظ" غأتغ 
تبئئ  الاغ  لطتض  اقجاسمارغئ  الرؤغئ  جغاق  شغ 
اقتاقل  تئسات  طظ  وتةسض  جعئ  طظ  غععد  ضغان 
شق  أخرى،  جعئ  طظ  تًق  تاططإ  إظساظغئ  طحاضض 
تترغر افرض وق اجاسادة التصعق وق سعدة أعض 
أو  المةامسغظ  بال  سطى  غثطر  لثغارعط  شطسطغظ 
اقجاسمار  بتئر  ضاإ  الثي  بغاظعط  شغ  غثضروظه 
وصطمه لغرتإ به وزغر خارجغئ السططئ الفطسطغظغئ. 
السططئ ق ترى إق المرجسغات الثولغئ أجاجًا لتض 
سظ  تثرج  ق  بثلك  وعغ  المئارضئ،  افرض  صدغئ 
رؤغاه  لارجت  اقجاسمار  خظسعا  الاغ  الةعصئ  تطك 
صاسثة  غععد  ضغان  وجعد  غدمظ  الثي  التض  شغ 
بقدظا،  شغ  المساسمر  الضاشر  لطشرب  طاصثطئ 
اجاصرار  سثم  شغ  وتةسطعا  وتثتعا  طظع  تتاول 
الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  افطئ  تعتث  طظ  خعشا  دائط 
لصث  أخغرا  الظئعة.  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
أن  اإلجقطغئ  افطئ  شغ  والمظسئ  الصعة  فعض  آن 
غطغتعا بعثه الاضاقت الةعشاء الاغ تضرس وجعد 
المساسمرغظ وخططعط، وأن غصغمعا دولئ الثقشئ 
لصدغئ  الحرسغ  التض  لافّسض  الظئعة،  طظعاج  سطى 
الصردة  إخعان  طظ  تترغرعا  وعع  المئارضئ  افرض 
والثظازغر وتطعغرعا طظ رجسعط ودظسعط، شاترر 
أولى الصئطاغظ وطسرى الظئغ سطغه الخقة والسقم 
شغ طسرضئ ضمسرضاغ تطغظ وسغظ جالعت، تاساون 
شغعا جغعش افطئ اإلجقطغئ ضاشئ، لغج لصعة ضغان 
شغ  المئارضئ  افرض  تترغر  حرف  لاظال  بض  غععد 
غعم طحععد طظ أغام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 
ظسأل اهللا أن غضعن صرغئا، إن ذلك سطى اهللا غسغر.

اإلصطغط  روجغئ  صعات  ودخعل  جغطرتعا  طظاذص  شغ 
شغ  العضع  ولاضرس  الظار  إذقق  وصش  تفر  بثسعى 
تاى  الروجغئ  وتتئ السغطرة  أرطغظغا  لتساب  اإلصطغط 
غاط اقساراف بثلك صاظعظغا. وتط اقتفاق سطى أن تستإ 
أرطغظغا صعاتعا طظ طتاشزئ أغثام تاى ٢٠٢٠/١١/٢٠م 
وطظ طظطصئ ضطغةار تاى ٢٠٢٠/١١/٢٥، وطظ طتاشزئ 
الصعات  تضعن  وعضثا  ٢٠٢٠/١٢/١م،  تاى  قتحغظ 
افرطظغئ صث اظستئئ طظ أراض أذرغئ تئطس طساتاعا ظتع 
١٣٠٠٠ضط٢ بما شغعا طظطصئ شدعلغ وجئرائغض الاغ 
طثغظئ  تاى  السسضرغئ  بالصعة  افذرغئ  الصعات  تررتعا 
حعحا سطى تثود إصطغط صرا باغ. وتئصى أراضغ صرا باغ 
خارج السغطرة افذرغئ وتتئ السغطرة افرطظغئ والروجغئ 
تاى تسارف أذربغةان بصاظعظغئ صرا باغ لتساب افرطظ 
بتضط ذاتغ تتئ جغطرتعا أو طساصطئ أو تابسئ فرطغظغا! 
شصال بعتغظ "لط غاط اقتفاق سطى العضع الصاظعظغ إلصطغط 
صرا باغ، افجغال الصادطئ جاتثد وضع اإلصطغط" (افظاضعل 
٢٠٢٠/١١/١٨م) وبثلك تاولئ روجغا أن تتاشر سطى 
طا بصغ لعا طظ ظفعذ شغ أذربغةان تاى ق تثسره ضطه 
لتساب أطرغضا الصادطئ سظ ذرغص ترضغا، إذ إن روجغا 

ضحفئ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ، سظ ترتغئات تةري شغ الئغئ افبغخ، لتفض تعصغع اتفاق جقم بغظ 
السعدان وضغان غععد شغ ضاظعن افول/دغسمئر الةاري سصإ تمرغر الضعظشرس افطرغضغ لصرار حطإ اجط 
السعدان طظ قئتئ (اإلرعاب). وتاى غشطغ الئرعان سطى خغاظاه احارط إجازة الضعظشرس لصاظعن التخاظئ 
السغادغئ، وعع طا اسائره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: طظ باب ذر الرطاد شغ السغعن، 
شصث أضثت الختغفئ ظفسعا أن طدمعن الاعاخض العاتفغ بغظ الئرعان وبعطئغع ظاصح ترتغئات تفض الاعصغع. 
وأضاف الئغان الختفغ: لصث سعدظا تضام السعدان سطى الاظازقت والمساوطات شغ صداغا افطئ المخغرغئ، طع 
أطرغضا الاغ تافظظ شغ تصثغط طجغث طظ الحروط والاسطغمات لاتصغص أجظثتعا وطخالتعا، وتساءل الئغان: ضغش 
لتاضط طسطط أن غاظازل سظ المصثجات، وغسّرض أطظ بطثه لطثطر بحرط تمرغر صاظعن صابض لطاسثغض والاشغغر 
عثه  طع  اقباجاز  طمارجئ  سطى  دأبئ  أطرغضا  أن  ضغش:  الئغان  وذضر  افطرغضان؟!  الساجئ  وععى  أطججئ  تسإ 
التضعطات السمغطئ، شصث ضاظئ تربط رشع اجط السعدان طظ الصائمئ باظفخال الةظعب، بط بإلجام تضعطئ الئحغر 
بمحارضئ أطرغضا شغ تروبعا الصثرة شغ السالط ضث اإلجقم وأعطه باجط الترب سطى طا غسمى بـ(اإلرعاب)، 
بط ذالئئ أطرغضا الئحغر باشغغر بسخ الصعاظغظ المساظثة إلى الحرع، ولما جاءت التضعطئ اقظاصالغئ احارذئ 
اإلدارة افطرغضغئ سطى السعدان دشع ٧٠ ططغعن دوقر تسعغدات فجر ضتاغا تفةغرات المثطرة ضعل، و٣٣٥
ططغعن دوقر فجر ضتاغا جفارتغ واحظطظ شغ ضغظغا وتظجاظغا، ولما خدسئ التضعطئ اقظاصالغئ وخظسئ، أطرتعا 
أطرغضا بالاطئغع طع ضغان غععد السثو المشاخإ، وضطما تصثم عثه التضعطات الااشعئ الاظازقت غسغض لساب 
أطرغضا لاصثغط المجغث طظ الحروط الزالمئ، وعا عغ تسثعط وتمّظغعط بإخثار تخاظئ طظ الضعظشرس افطرغضغ 
طصابض الاصثم شغ الاطئغع طع ضغان غععد المست. وخاط الئغان طتثرا: طظ عثه التضعطات الثائظئ الاغ تاعاذأ 
طع افسثاء شغ بغع الئقد وإذقل السئاد، ولصث أبئائ العصائع أظه ق سجة وق دولئ تصطع غث افسثاء الطاطسغظ إق 

دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ عغ وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص.

ترضئ شرظسا طظ أجض لئظان 
اظسضاس ملتاولئ العغمظئ 

بعجه أطرغضا
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ سئث الططغش داسعق*

"إظعاء الظجاع يف جعرغا غاططإ خطعات 
جرغسئ وططمعجئ أجعة باتفاق صرا باغ"

طاذا غصخث أردوغان بثلك؟!

إن أعض الغمظ بتاجئ طاجئ إلى طظ غظصثعط 
طظ جغطرة الثول اقجاسمارغئ سطغعط، ولثغه 
الظزام  شغه  بما  اإلجقم  تطئغص  سطى  المصثرة 
تسغغظ  إسادة  طظ  الثطط  وسظثه  اقصاخادي 
طظ  الافخغطغئ  وتطعلعا  اقصاخادغئ  المحضطئ 
الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم، ودتخ الظزام 
سطى  المعغمظ  التالغ  الرأجمالغ  اقصاخادي 
الغمظ. إن تجب الاترغر لثغه الظزام اقصاخادي 
شغ اإلجقم، وق غعجث سظث غغره جعى ترصغسات 

لظزام اقصاخاد الرأجمالغ وتسمغاه إجقطغاً.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  اغاغال طتسظ زادة بغظ دساوى تصعق اإلظسان 

   وتثاذل تضام إغران ...٢
-  العروب الضئغر إلى الساخمئ ذات افجعار ...٢

وتعتغث  الختراوغئ  الثولئ  طعجلئ  لعصش  افوان  آن   -
المسطمغظ شغ ظض تضط اإلجقم  ...٤

- أطرغضا تسعلط دغظعا سئر أدواتعا شغ بقدظا الثغظ 
  غحارضعظعا تربعا سطى اإلجقم ...٤
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ضطمئ السثد

سصثت شرظسا طآتمرا دولغا شغ ٢ ضاظعن افول تتئ 
سظعان: "طآتمر دسط الحسإ الطئظاظغ". وعثا المآتمر 
جئصه المآتمر الثولغ لثسط بغروت الثي سصث شغ ٩

آب سصإ اظفةار المرشأ والثي تسئإ بأضرار ضئغرة شغ 
المثغظئ وأدى إلى اجاصالئ تضعطئ تسان دغاب.

تساظط الاثخض الفرظسغ شغ لئظان بسث أن بثأت طقطح 
الدسش تزعر سطى تضعطئ تسان دغاب طظث طظاخش 
السظئ. وضاظئ شرظسا تخرح أن تثخطعا عع بالاظسغص 
طع اإلدارة افطرغضغئ. وبسث اظفةار بغروت زادت شرظسا 
طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  زار  شطصث  تثخطعا.  طظ 
والدشط  المعصش  اجاشقل  طتاوق  طرتغظ  لئظان 
باتةاه تحضغض تضعطئ تضظعصراط غغر طرتئطئ بالضاض 

السغاجغئ الاغ تثغظ شغ طسزمعا بالعقء فطرغضا.
إن شرظسا وإن ضاظئ تخرح بأظعا تظسص خطعاتعا شغ 
لئظان طع اإلدارة افطرغضغئ إق أن العاصع لغج ضثلك. 
افوروبغ  اقتتاد  دول  رشدئ  افطظ  طةطج  شفغ 
شغ  إغران  سطى  افطمغئ  السصعبات  بإسادة  أطرغضا  صرار 
إغماظعغض  شرظسا،  رئغج  وضان  آب.  حعر  طظاخش 
إغران  تجب  شغ  صغادغغظ  طع  اجامع  صث  طاضرون، 
أن  إق  طظ "الحسإ".  ججءًا  غمبض  إظه  وغصعل  الطئظاظغ 
طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ لحآون الحرق افدظى 
دغفغث حغظضر غصعل: "ق ظآطظ بأّظعط طظزمئ جغاجغئ 
حرسغئ وإّظما طظزمئ إرعابغئ. المظزمئ السغاجغئ ق 
تمطك ططغحغات". وبثخعص المعصش طظ شرظسا صال 
حغظضر: "ظصّثر المئادرة والةععد الفرظسغئ لضظ لثغظا 
اخاقشات خشغرة"، وصئطه صالئ السفغرة افطرغضغئ شغ 
لئظان دوروبغ حغا "إن طصارتات الفرظسغغظ (الماسطصئ 
عظاك  أن  غادح  وعظا  وتثعط".  تثخعط  بطئظان) 

تسارضا بغظ شرظسا وأطرغضا شغما غاسطص بطئظان.
وسادت شرظسا شغ حعر أغطعل الماضغ وتاولئ شرض 
طظ  أطرغضا  سمقء  لعا  شاخثى  رؤغاعا  وشص  تضعطئ 
سئر  بغظعط  شغما  خراع  وإغةاد  المطالإ  تمغغع  خقل 
تسمغئ طخطفى أدغإ رئغسا لطتضعطئ بط إشحاله شغ 
تألغفعا. وظاغةئ لثلك خرج طاضرون ووجه ضقطا غاضئا 
أدغإ  اساثار  وبسث  لئظان.  شغ  السغاجغئ  الطئصئ  إلى 
سظ تألغش التضعطئ تمئ تسمغئ جسث الترغري الثي 
تربطه سقصئ طع الفرظسغغظ. وطا زال لئظان تاى اآلن 
تثغره تضعطئ تخرغش افسمال برئاجئ تسان دغاب 
وجسث الترغري لط غآلش تضعطئ بسث. وضثلك شسطئ 
الطئصئ السغاجغئ شغما غاسطص بالاثصغص شغ تسابات 
وزارة المالغئ شغ طخرف لئظان إذ تط اجاصثام حرضئ 

بط إشحالعا تتئ تةئ صاظعن السرغئ المخرشغئ.
أطا تضطغش جسث الترغري شضأن عثشه عع طةرد تصطغع 
لطعصئ إلى أن غظدب المعصش افطرغضغ. سطما أن جسث 
تضعطئ  غآلش  جعف  بأظه  وخرح  جئص  صث  الترغري 
اخاخاص لضظ دون تسط حضض التضعطئ بحضض تام 
وطا إذا ضاظئ التضعطئ جاضعن تضعطئ تضظعجغاجغئ 
الضاض  خقل  طظ  تسمغاعط  تاط  اخاخاص  وزراء  أي 
الظغابغئ، وعثا طا تفدطه أطرغضا، أم تضعطئ تضظعصراط 
طع  التضعطئ  رئغج  غسمغعط  اخاخاص  وزراء  أي 

رئغج الةمععرغئ، وعثا طا تفدطه شرظسا.
المآتمر  شرظسا  سصثت  عثا  افول  ضاظعن  حعر  وِشغ 
طآتمر  طظث  طضررة  وسعد  شغه  طا  وجض  الثولغ 
"جغثر" جظئ ٢٠١٨ والثسعة لط تاشغر شغ طعضعع 
صادرة  تضعطئ  وتألغش  الفساد  وطضاشتئ  اإلخقتات 

سطى تظفغث الصرارات. 
ودسمئ ضض طظ برغطاظغا وألماظغا المعصش الفرظسغ 
الئرغطاظغ  الثولئ  وزغر  زغارة  طع  المآتمر  تجاطظ  إذ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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شغ  اقتخال  دائرة  سظ  ظصق  افظاضعل  وضالئ  ذضرت 
وظزغره  أردوغان  الارضغ  الرئغج  أن  الارضغئ  الرئاجئ 
٢٠٢٠/١١/٢٤م  غعم  عاتفغا  تتثبا  بعتغظ  الروجغ 
صرا  وإصطغط  ولغئغا  جعرغا  شغ  افخغرة  "الاطعرات  شئتبا 
باغ. وتظاول الرئغسان خطعات طظ حأظعا تسجغج سقصات 
الاةارة.  تةط  زغادة  طصثطاعا  وشغ  البظائغ  الاساون 
شسالغات  بثء  إلى  تططسه  سظ  لئعتغظ  أردوغان  وأسرب 
طرضج المراصئئ الارضغ الروجغ بإصطغط صرا باغ شغ أصرب 
غاططإ  جعرغا  شغ  الظجاع  إظعاء  أن  أوضح  ضما  وصئ. 
خطعات جرغسئ وططمعجئ أجعة باتفاق صرا باغ، وحثد 
سطى أعمغئ اجامرار الاساون بغظ ترضغا وروجغا شغ إذار 
المتادبات السغاجغئ والسسضرغئ الراطغئ لطتفاظ سطى 

وتثة افراضغ الطغئغئ".
تئطس افراضغ الاغ اتاطاعا أرطغظغا بمساسثة روجغا طظ 
أذربغةان بغظ ساطغ ١٩٨٨- ١٩٩٣ طا بغظ ٢٠٪ و٢٤٪، 
بغظما طساتئ أذربغةان ٨٦,٦٠٠ ضط٢ شاضعن افراضغ 
المتاطئ ظتع ١٨٠٠٠ ضط٢ وأراضغ إصطغط صرا باغ ٤٨٠٠

ضط٢. شتسإ اقتفاق الثي تط بغظ روجغا وأذربغةان 
وأرطغظغا غعم ٢٠٢٠/١١/١٠م تعل وصش إذقق الظار شغ 
إصطغط صرا باغ وبصاء الصعات افرطظغئ وافذرغئ طامرضجة 

تساون إجقطغ
أم تآطر سطى املسطمني؟!

بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

تتواصل خیانۀ قادة الحکومۀ االنتقالیۀ 
فی ملف التطبیع مع کیان یهود!
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أسطظ الماتثث باجط طةطج العزراء المخري، المساحار 
ظادر جسث، طساء افربساء ٢٠٢٠/١١/١١م، أظه لط غةر 
تتثغث المعسث الرجمغ لقظاصال إلى الساخمئ اإلدارغئ 
الةثغثة، لضظ الظخش افول طظ السام المصئض جغحعث 
تخرغتات  شغ  جسث،  وأضث  الاةرغئغ،  الاحشغض  بثء 
تطغفجغعظغئ، أن الثولئ المخرغئ تأخرت طا غصرب طظ 
بسئإ  الةثغثة،  اإلدارغئ  لطساخمئ  اقظاصال  سظ  سام 

شغروس ضعروظا المساةث "ضعشغث-١٩".
شغ  سزغمئ  حسئغئ  عئئ  تقعا  وطا  غظاغر  بعرة  ضاظئ 
طخر ضادت أن تصاطع الظزام طظ جثوره، تقتط شغعا 
سمغطعا  سظ  الاثطغ  سطى  أطرغضا  وأجئروا  طخر  أعض 
تطعق  له  وتعِجث  العاصع  تثرس  رغبما  والاراجع  افول 
ظعرت  الثي  البائر  الحسإ  ططالإ  سطى  بعا  تطاش 
طحاسره اإلجقطغئ واتادظ اإلجقطغغظ بحضض قشئ 

ضاظئ  وإن  والسططان،  السغادة  خاتئئ  أطرغضا  أصطص 
شسرصئ  الظاس  وسغ  لصطئ  المحاسر  عثه  اجاشطئ  صث 
أخرى  طرة  الظزام  إظااج  وأسادت  وذمعتعط  بعرتعط 
وبرجاله أظفسعط وبحضض أبحع، وترضج تفضغر الظزام 
أغئ  طظ  الظزام  تماغئ  ضغفغئ  شغ  أطرغضا  خطفه  وطظ 
شغ  الرأجمالغئ  شحض  طع  خاخئ  طتامطئ  حسئغئ  عئئ 
إغةاد أي تطعل لمحاضطعط بض عغ السئإ الرئغج شغ 
شالعئئ  وسطغه  طحاضطعط،  ضض  وأخض  برواتعط  ظعإ 
الحسئغئ صادطئ ق طتالئ؛ صث تاأخر ولضظعا جاأتغ، شأي 
ضشط ق غظصطع تاما جغعلث اظفةارًا، ولعثا ضاظئ شضرة 
الساخمئ الةثغثة ذات افجعار الاغ سمث الظزام إلى 
تظفغثعا بصروض تبصض ضعاعض الظاس وتجغث طظ تثة 
وأختاب  والساجئ  ساخمئ لطظثإ  أزطاتعط،  وبحاسئ 
سمض  وتط  شصط،  الظزام  لرجال  أي  وافسمال،  المال 
جقجض طظ الضئاري والطرق لثثطئ الساخمئ الةثغثة 
وجععلئ اقظاصال طظعا وإلغعا، تمعغثا لظصض ضض طراضج 
تاى  ظفسه،  الظزام  أسطظ  ضما  إلغعا،  التغعغئ  الثولئ 
سطغعا  وغشطص  الظاس  سظ  الثولئ  بمآجسات  غئاسث 
الظزام  تعثد  عئئ  وجعد  تال  السالغئ  طثغظاه  أجعار 

بحضض شسطغ وسمطغ.
رأس الظزام الثي جار سطى ظعب طظ جئصعه شغ تعجغع 
أرض  شغه  أدخطعا  الثي  المعتض  الصروض  طساظصع 
الضظاظئ، تطك الصروض الاغ ق غتااجعا أعض طخر وق 
غظالعن طظعا حغؤا سطى التصغصئ بض ضطعا تثعإ لثثطئ 
الظزام والظثإ التاضمئ، أصخث عظا طا غائصى طظعا بسث 
غظال  وق  الشرب،  بظعك  شغ  تساباتعط  شغ  غعضع  طا 
الظاس إق افسئاء الظاتةئ سظ جثاد تطك الصروض ورباعا 
اصاخادغئ  صرارات  طظ  غقزطعا  وطا  دغظعا  وخثطات 
ضاربغئ تفرضعا الةعات الماظتئ لاطك الصروض والاغ 
شعق  شصرا  وتجغثعط  طخر  أعض  أزطات  تسمص  بثورعا 
والمجغث  المجغث  ظعإ  طظ  الشرب  تمضظ  ضما  شصرعط، 
طظ برواتعط وتطمؤظه إلى ارتعان الئقد لسصعد صادطئ 

شغ ربصئ الائسغئ الضاططئ.
طخر  تص  شغ  إجراطه  طثى  غثرك  الظزام  عثا  إن 

ذلك شعما لط غمظسا عثا اقغاغال!
وسةجت طآّجسات الثولئ افطظغئ شغ إغران سظ تصثغط 
وتظّعسئ  اقغاغال،  سمطغئ  جرغان  لضغفغئ  ُطعتث  تفسغر 
السغظارغععات الاغ تروي السمطغئ، شمظعا طا ذضر اجاثثام 
افصمار الخظاسغئ شغعا، وطظعا طا تتّثث سظ اجاثثام 
طا بغظ بقبغظ إلى طائئ وخمسغظ سظخرًا شغ السمطغئ، 
وبالث روى اجاثثام طثشع رحاش طاطعر غططص ظغراظه 
ورابع  بثصئ،  عثشه  وغخغإ  ضغطعطارات  طساشئ  سظ 
تتّثث سظ تفةغر وصطع الطرغص الثي ضاظئ تسغر به 
طرضئاه، واجاثثام الثراجات الظارغئ شغ سمطغئ اقغاغال، 
وأّطا سطغ حمثاظغ أطغظ المةطج افسطى لفطظ الصعطغ 

شطّثص السمطغئ بأّظعا: "سمطغئ اتاراشغئ"!
ُتعّضح  اقغاغال  لسمطغئ  المائاغظئ  الافسغرات  وعثه 

تصغصاغظ طآضثتغظ:
افولى: سةج الصثرات افطظغئ اإلغراظغئ سظ تماغئ السطماء 

والمظحآت التساجئ شغ إغران.
بالضقم  لطسثوان  الاخثي  شغ  الفحض  تئرغر  الباظغئ: 
سظ اإلطضاظغات الماطّعرة جثًا لثى افسثاء ضاطك الاغ 
اجُاثثطئ شغ سمطغئ اقغاغال والاغ تسةج إغران سظ 

ُطعاجعاعا.
لضظ طبض عثا السةج وطبض عثا الائرغر والثي تضّرر شغ 
ضض ردود شسض الثولئ اإلغراظغئ سظث ُطعاجعئ ضض اساثاء 
إزاء  الثائط  إغران  تضام  تثاذل  ُغفّسر  التصغصئ  شغ  عع 
سثوان أطرغضا وضغان غععد سطى إغران، فّن عثا السثوان 
لغج عع افول وق غئثو أّظه جغضعن افخغر، شضغان غععد 
صام بسمطغئ اغاغال سالمغظ ظعوغغظ إغراظغغظ شغ السام 
٢٠١٠ ولط ترد إغران إّذاك سطغعا، وعع طا جسض ضغان 
غععد غامادى أضبر شغ السثوان، شصام بسث ذلك بسمطغات 
سثواظغئ ضبغرة طظعا السطع سطى إتثى المظحآت الظعوغئ 
واقجاغقء سطى ظخش ذظ طظ افوراق والسةقت السرغئ 
شغعا، واجاثثام المسطعطات المساصاة طظعا شغ الاحعغر 
بإغران شغ افطط الماتثة، وارتضاب جرائط جثغثة ضثعا.

وطظعا تفةغر أتث طفاسقت ظااظج سئر سمقئعا شغ صطإ 
المظحآت التّساجئ جثًا شغ إغران ولط ترد إغران سطى 
أضبر  غععد  دولئ  حّةع  طا  وعع  الثطغر،  الافةغر  ذلك 
وأضبر، وأخئتئ تصاض رجال إغران السسضرغغظ شغ جعرغا 

وسطى التثود السراصغئ السعرغئ بصخفعط بالطائرات.
شماى جغأتغ الرد الفسطغ اإلغراظغ سطى ضض عثه الةرائط 

الاغ ارتضئاعا دولئ غععد؟
لصث سعدتظا إغران سطى طا ُغسّمى بـ(اقتافاظ بتص الرد 

شغ العصئ المظاجإ) والثي ق غئثو أّظه جغأتغ.
سسضرغا،  ضسفعا  سظ  ظاحؤاً  لغج  إغران  رد  سثم  إّن 
بض عع ظاغةئ خغاظئ تضاطعا وتئسغاعط فطرغضا، شعط 
غظةتعن بالاظسغص طع أطرغضا شغ صاض المسطمغظ شغ 
أششاظساان وجعرغا والسراق والغمظ، ولضّظعط غسةجون 
شغ الرد سطى جرائط ضغان غععد الاغ ق تظاعغ، وغسةجون 
سظ الرد سطى جرائط أطرغضا الاغ صاطئ أتث أضئر  أغداً 
الماساوظغظ طسعا وعع صاجط جطغماظغ لمةرد تعرذه شغ 

    دسط طةمعسات ق ترغإ بعا أطرغضا شغ السراق

وأعطعا وغثرك أن جصعذه طسألئ وصئ، إن لط غضظ 
بغث الحسإ المصععر شربما تدتغ به أطرغضا وتطصغ به 
لعط لاضاسإ المجغث طظ العصئ بسمغض جثغث غطئج 
لسظعات  الظاس  وغثثع  به  باإلذاتئ  الئطعلئ  بعب 
طظ  لظفسه  غخظع  شعع  ولعثا  صادطئ،  لسصعد  وربما 
تطك الساخمئ صطسئ ق غتامغ شغعا طظ الحسإ شصط 
غةسض  السمالئ،  شغ  المظاشسغظ  طظ  تاى  غتامغ  بض 
سطى  وجعدعط  غاعصش  طرتئطغظ  شغعا  تعله  طظ  ضض 
بصائه شغ رأس السططئ، إق أن عثا ضطه غساتدر شغ 
صطعب وسصعل المثطخغظ صعله تسالى: ﴿َوَظظُّعا َأظَُّعط 
اِظَسُاُعْط ُتُخعُظُعط طَِّظ اهللاَِّ َشَأَتاُعُط اهللاَُّ ِطْظ َتْغُث َلْط  طَّ

ْسَإ﴾. َغْتَاِسُئعا َوَصَثَف ِشغ ُصُطعِبِعُط الرُّ
إن الظزام المعارئ لط غسث غظفسه الارصغع وق التطعل 
افطظغئ الاغ ق غمطك غغرعا أطام طا غعاجه الظاس طظ 

أزطات، شالرأجمالغئ الاغ غطئصعا داؤعا شغعا وعقضعا 
الئثغض  غغاب  إق  اآلن  تاى  غئصغعا  وق  داخطعا،  طظ 
التصغصغ سظ سغعن الظاس، ق غغابه شسطغا شعع طعجعد 
وغثرك الظاس وجعده وإن لط غدسعا أغثغعط سطغه، 
وعع طا غزعر شغ طحاسرعط اإلجقطغئ الاغ ترجماعا 
طغثان  صطإ  شغ  طخر  أعض  طظ  المقغغظ  وصفات 
الاترغر بسث بعرة غظاغر تعاش "إجقطغئ إجقطغئ" بط 
اقجاتصاصات اقظاثابغئ الاغ شاز شغعا اإلجقطغعن، ق 
طظ  الظاس  لثى  بما  ولضظ  طحروع  طظ  غتمطعن  بما 
أن  شغ  وبصئ  وأعطه  باإلجقم  وبصئ  إجقطغئ  طحاسر 
الئثغض التصغصغ عع اإلجقم وعع وتثه الثي غرضغ 
ذمعتعط وغتصص أطاظغعط، ولع أدرك الظاس الئثغض 
الاترغر  تجب  لعط  وغصثطه  غمطضه  الثي  التصغصغ 
لاشغرت المسادلئ ولخار زوال الظزام أصرب طظ غخ 
الطرف، شطع وجث الظاس طحروسا غظسةط طع طحاسرعط 
المسطعبئ  وسجتعط  ضراطاعط  لعط  وغسغث  اإلجقطغئ 
وغدع بغظعط السثل المفصعد، ق رغإ جغضعن خروجعط 
وصدغئ  شغعا  جثال  ق  طسألئ  تطئغصه  جئغض  شغ 
طخغرغئ غسغحعن بعا أو غمعتعن شغ جئغطعا، وتغظعا 
لظ تصش شغ وجععط أجعار ولظ تخمث أطاطعط صقع 
لطمثطخغظ،  الشطئئ  وجاضعن  رخاص،  غرعئعط  ولظ 
وجاضعن بعرة تصغصغئ تصاطع عثا الظزام طظ جثوره 
غغر  إلى  جتغص  واد  شغ  ورطعزه  بأدواته  وتطصغ  تصا 
ضما  الظاس  سطى  تطئصه  دولئ  لقجقم  وتصغط  رجسئ، 
ُذئص أول طرة، دولئ سثل وبر وخثق؛ خقشئ راحثة 

سطى طظعاج الظئعة.
ولعثا شإن ضض تتخغظات الظزام ورأجه لظ تتمغه ولظ 
تآخر غعطه المسطعم، وتاما جغطتص بسابصغه طظ ضض 
الفراسظئ والماةئرغظ سطى افطئ طمظ خسش اهللا بعط 

أو أضطعط دود افرض، وسظث اهللا تةامع الثخعم.
ِّ َولِلرَُّسوِل إَِذا َدَخُكم لَِما  ِيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ ِهللا َّ فَُّها ا
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 ﴾وَن حُتْرَشُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

اغاغال طتسظ زادة بني دساوى تصعق اإلظسان 
وتثاذل تضام إغران

باغاغال  اقساراف  سظ  غععد  ضغان  إتةام  طظ  بالرغط 
السالط الظعوي اإلغراظغ طتسظ شثري زادة طظث أغام شغ 
ذعران، إق أّن ضض المآحرات تآضث سطى صغاطه بثلك، 
CNN شإدارة تراطإ اسارشئ بثلك خراتًئ شظصطئ وضالئ

سظ طسآول شغ اإلدارة افطرغضغئ لط غاط اإلشخاح سظ 
اجمه صعله: "إّن (إجرائغض) تصش خطش سمطغئ اغاغال السالط 
اإلغراظغ الثي ضان عثشاً لعا لمثة ذعغطئ شغ الماضغ"، 

وأّضثت ختغفئ ظغعغعرك تاغمج الضقم ظفسه.
تاحّثق  طا  أّن  تصغصئ  ُترّجت  عثه  اقغاغال  سمطغئ  إّن 
زغش  إق  عع  طا  اإلظسان  تصعق  سظ  الشرب  أبعاق  به 
لتصعق  بالظسئئ  اظاصائغئ  طسألئ  وأّظعا  وأباذغض، 
اإلظسان خارج الثول الشربغئ، شعغ تسغر وشصاً لطمخالح 
الشربغئ، شمبقً ظةث أّن جمغع الثول الشربغئ ق تضش سظ 
خاخئ  السربغئ  الثول  شغ  المرأة  تصعق  سظ  التثغث 
جاشرة  إذا ضاظئ المساصطئ شغ جةعن السسعدغئ طبقً 
تظفك  ق  الاغ  العثلعل،  ُلةغظ  طبض  الــرأس  تاجرة 
وجائض إسقم عثه الثول سظ التثغث سظعا، شغ تغظ 
السطماء  سحرات  اساصال  طأجاة  العجائض  عثه  تاةاعض 
الثغظ غصئسعن شغ السةعن السسعدغئ لسحرات السظغظ 

لمةرد طثالفاعط لرأي (ولغ افطر)!
وشغ افجئعع الماضغ شصط عرع جئسئ جفراء أوروبغغظ 
دشسًئ واتثة لقدقء باساراضاتعط سطى تصثغط العثلعل 
لطمتضمئ، وأسربئ وزارة الثارجغئ افطرغضغئ سظ صطصعا 

سطى طتاضماعا.
وطخطتغئ  اظاصائغئ  عغ  سظثعط  اإلظسان  شتصعق 
شطع  غععد،  بضغان  افطر  غاسطص  سظثطا  شةأًة  وتاسطض 
ضان سظثعط حغء طظ الظجاعئ لطالئعا بمتاضمئ ضغان 
افصض  سطى  أو  المثظغغظ،  بتص  جرائمه  سطى  غععد 
ضمظ  غثخض  صاًق  بعخفه  زادة  اغاغال  سطى  قتاةعا 
بظث الظعغ سظ صاض المثظغغظ المظخعص سطى تةرغمه 

شغ صعاظغظعط المظاشصئ.
عثا طظ ظاتغئ ضثب تصعق اإلظسان وتعاشئ دساواعا، 
سطى  وضتضام  ضثولئ  إغــران  شسض  رد  ظاتغئ  طظ  أّطــا 
جرغمئ اغاغال زادة شضان ردًا طثجغاً بالس الاثاذل، شعغ 
شغ العصئ الثي أّضثت شغه ضطعع ضغان غععد بسمطغئ 
اقغاغال لط تةث جعى إذقق الاعثغثات الةعشاء شغ الرد 
سطغعا، شصال رئغج الةمععرغئ تسظ روتاظغ: "جظرد شغ 
العصئ المظاجإ" وعثا غحئه ردود الرئغج السعري بحار 
افجث سطى ضربات ذائرات ضغان غععد الماضّررة سطى 
المعاصع السعرغئ بصعله الممةعج: "ظتافر بتص الرد"! 
وأّطا وزغر الثشاع اإلغراظغ شصال: "لظ تمر عثه الةرغمئ 
دون سصاب"، شعثا الظعع طظ الردود عع أشدض طا تاعصسه 

أطرغضا وضغان غععد لطمدغ ُصثطاً شغ جرائمعما.
ردود  تعل  واقجاعةان  السةإ  طظ  المجغث  ُغبغر  وطا 
صعل  عثه  اقغاغال  جرغمئ  سطى  اإلغراظغئ  الثولئ  شسض 
الربغسغ: "إّن  سطغ  اإلغراظغئ  التضعطئ  باجط  الماتّثث 
صئض  اإلغراظغئ  التضعطئ  تّثرت  اإلغراظغئ  اقجاثئارات 
شاقجاثئارات  اقغاغال"،  بسمطغئ  أغام  وصئض  أحعر 
والتضعطئ تسطمان بظعاغا ضغان غععد قغاغال زادة وطع 

العروب الضئري 
إىل الساخمئ ذات افجعار

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

أصثطئ أجعجة السططئ الصمسغئ ظعغرة غعم ٢٠٢٠/١٢/٤م سطى اساصال الحغت طساذ صاجط طظ ذعلضرم، والحغت 
غعجش حعاعظئ طظ السغطئ التاربغئ بةظغظ، وعما طظ حئاب تجب الاترغر، باعمئ المحارضئ والاثرغج والثطابئ 
شغ خقة الةمسئ. وضاظئ السططئ صث تعلئ السثغث طظ المساجث شغ طثن الدفئ إلى بضظات سسضرغئ خحغئ 

صغام الظاس بفاتعا وأداء خقة الةمسئ شغعا.
وبظاء سطغه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى 
طعصسه: إن إجراءات السططئ عثه، تآضث المآضث طظ سثائعا لقجقم والمسطمغظ، وأن ضض إجراءاتعا الاغ تطئسعا 
لئعس الختئ والعصاغئ طظ شغروس ضعروظا عغ إجراءات تساعثف حسائر اإلجقم والاجام الظاس بثغظعط، وإق 
شئافطج شصط حاعث الظاس اقضازاظ شغ الئظعك وافجعاق بض وحاعثوا صئض أغام ضغش غرسى وزراء السططئ 
تفقت الثبضئ الحسئغئ شغ عغئرون جظار بالثطغض، شسظ أغئ ختئ وسظ أغئ وصاغئ تاضطط السططئ؟! إن الظاس 
باتئ تثرك وترى بأّم أسغظعا أن إجراءات السططئ ق تضعن ظاشثة إق إذا تسطصئ باإلجقم وحسائره بغظما تخئح 

طةرد حضطغات إذا ضاظئ تاسطص بالئظعك وافجعاق واقتافاقت "العذظغئ"!
أق شطاضش السططئ حرورعا سظ بغعت اهللا وسظ سئاده، وإّق شطاأذن بترب طظ اهللا وخجي شغ الثظغا واآلخرة، 

ولاططص جراح تمطئ الثسعة وضض غغعر سطى اإلجقم وأعطه.

السلطۀ الفلسطینیۀ تواصل اعتقال شباب حزب التحریر

ظحر طعصع (سربغ ٢١، البقباء، ١٦ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٢/٠١م) خئرا جاء شغه: "وصسئ وزارة المالغئ 
السعداظغئ وبرظاطب المسعظئ افطرغضغئ، البقباء، طثضرة تفاعط لاعشغر طظتئ صغماعا ٢٠ ططغعن دوقر. لحراء ٦٧

ألفا و٥٠٠ ذظ طاري طظ الصمح، وأوضح بغان لسفارة واحظطظ لثى الثرذعم، أن الصمح جغأتغ سئر برظاطب الشثاء 
السالمغ الاابع لفطط الماتثة. وأضث أن "العقغات الماتثة جازض حرغضاً وخثغصاً طصرباً طظ السعدان وحسئه".

: أغسصض أن غساعرد السعدان المسروف بأظه جطئ الشثاء السالمغ لصمئ خئجه الغعطغ؟! بض وغاسّعل بمظ 
غ

ذلك طظ أطرغضا سثو المسطمغظ افول؟! وعض ُغسصض أن تطةأ طمطضئ آل جسعد لئرغطاظغا الخطغئغئ اقجاسمارغئ 
ضغ تتمغ طظحآتعا الظفطغئ؟! وعض ُغسصض أن غادعر أعض الغمظ السسغث جعسأ وغمعتعن ضمثًا؟! وعض ُغسصض أن 
تاسرض بقد المسطمغظ لقتاقل واقغاخاب والاثطغر، والئصغئ تافرج وتاألط وق تعل لعا وق صعة؟! غتخض 
عثا فطئ تتفر سظ ظعر صطإ صعل ظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص «َطَبُض اْلُمْآِطِظغَظ ِشغ َتَعادِِّعْط َوَتَراُتِمِعْط َوَتَساُذِفِعْط َطَبُض اْلَةَسِث 
َعِر َواْلُتمَّى». إن بقد المسطمغظ ططغؤئ بالبروات الطئغسغئ  ِإَذا اْحَاَضى ِطْظُه ُسْدٌع َتَثاَسى َلُه َجاِئُر اْلَةَسِث ِبالسَّ
والئحرغئ، ولضظ غظصخعا ضغان جغاجغ غمبطعا وغةمسعا وغتررعا طظ ظفعذ الشرب الضاشر المساسمر. ولغصّطإ 

أتثظا شضره غمظًئ وغسرًة، عض جغضعن ذلك بشغر الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟ 

السودان سلۀ غذاء المسلمین تستجدي القمح!
فی دین من هذا؟!



 السثد ٣١٦  ٣ افربساء ٢٤ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ٩ ضاظعن افول/ دغسمئر ٢٠٢٠ طـ  

وطسعط  وألماظغا  شرظسا  أوروبا؛  طساسغ  شإن  وعضثا 
والاأبغر  أطرغضا  سمقء  سطى  لطدشط  عغ  برغطاظغا 
وطتاولئ  بطئظان  غاسطص  شغما  افطرغضغ  الصرار  سطى 
حسئعط  ضث  أظعط  إظعار  شغ  أطرغضا  سمقء  تسرغئ 
إن  تغظ  شغ  تشغغرعط.  غةإ  وأظه  شاجثون  وأظعط 
أطرغضا تارغث شغ إظداج أي تض فزطئ لئظان وجض طا 
صاطئ به صئغض اظاثاباتعا عع دشع رجاقتعا شغ لئظان 
لئثء طتادبات طع غععد تتئ سظعان ترجغط التثود 

الئترغئ.
سظ  بغظعا  شغما  تاخارع  اقجاسمارغئ  الثول  وتئصى 
ذرغص سمقئعا المتطغغظ بعثف السغطرة سطى بروات 
الئطث سئر طآتمرات دولغئ بسظاوغظ دسط بغروت ودسط 
لئظان، وغثشع أعض الئطث بمظ ذلك الخراع والمماذطئ 
والفحض شغ إبراز أي تض غتصص طخالتعط. وتغظ غاط 
الاغ  والثول  السمقء  لمخطتئ  غضعن  لتض  الاعخض 

تثسمعط!
* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

تعغمظ سطى أرطغظغا عغمظئ تاطئ ولعا ظفعذ تاصاجمه طع 
أطرغضا شغ أذربغةان.

وترضغا  أذربغةان  ظزاطغ  طظ  خغاظئ  عثه  وتسائر 
الروجغئ  العغمظئ  تتئ  باغ  صرا  ُتارك  إذ  أردوغان، 
وافرطظغئ تاى غسعى وضسعا الصاظعظغ تغث لط تسطظ 
صرا باغ سظ إلشاء اجاصقلعا ضةمععرغئ ولط غسارف بعا 
أتث تاى اآلن. وطحارضئ صعات ترضغئ لطصعات الروجغئ 
حغؤا بض غحرسظ  شغ ظصطئ رصابئ ق غشغر طظ العاصع 
العجعد الروجغ واقتاقل افرطظغ لصرا باغ، بض غضرس 
عثا  وتاز  وافرطظغئ.  الروجغئ  السغطرة  تتئ  وضسعا 
اقتفاق سطى طعاشصئ ترضغا وطظ ورائعا أطرغضا، وضثلك 
الماتثة  وافطط  افوروبغ  اقتتاد  طعاشصئ  سطى  تاز 
الاغ أخثر طةطج أطظعا صراراته سام ١٩٩٣ باظستاب 
افرطظ طظ تطك المظاذص المثضعرة باجابظاء صرا باغ 

شطط تاطرق لعا تطك الصرارات ظعائغا.
ولضظ  أذربغةان،  شغ  بعتغظ  طع  أردوغان  اتفاق  عثا 
شسطه  طما  أضبر  جعرغا  شغ  غفسطه  أن  غرغث  الثي  طا 
أي  ظعرعا؟  وشغ  خاخرتغعا  شغ  البعرة  ذسظ  تغث 
طاذا غصخث طظ صعله "إظعاء الظجاع شغ جعرغا غاططإ 
خطعات جرغسئ وططمعجئ أجعة باتفاق صرا باغ" شعض 
أخرى  طظاذص  ترضغا  جاسطط  عض  طصاغدئ؟!  عظاك 
لطدشط  روجغا  ذرغص  سظ  لطظزام السعري  شغ إدلإ 
سطى المسارضئ تاى تصئض بالتض السغاجغ افطرغضغ؟ 
والسمض جار طظث جظعات شغ تمرغر طآاطرات سطى الظاس 
صرار  تسإ  افطرغضغ  بالتض  وغصئطعا  غساسطمعا  تاى 
تآطر  سمطغات  وتةري  جرت  إذ   .٢٢٥٤ افطظ  طةطج 
ضئرى تعج الةئال تاى غساسطط الظاس وغصئطعا بالظزام 
السعري السطماظغ اإلجراطغ وغظسعا طآجغعط وجراتعط 
بغعتعط  ُدطرت  وصث  أضئادعط  شطثات  طظ  شصثوه  وطا 
وُعةر المقغغظ طظ دغارعط، وتاى غصعلعا لصث زعصظا 
وطططظا، سحر جظعات وظتظ شغ تراجع، ولط ظساطع أن 
ظسصط الظزام، شطظصئض بالتض السغاجغ تاى ظثطص 
غسعض  التال  عثه  إلى  الظاس  غخض  بسثطا  وظرتاح!! 
تطئغص التض السغاجغ. شأطرغضا سئر ترضغا تسجف سطى 

عثا العتر، وتظسصان طع روجغا بخعرة سطظغئ.
ذضر صغادي شغ شخغض طظ الفخائض السعرغئ الضئرى، 
اجامع وغغره طع ضئاط طثابرات أطرغضغغظ شغ ترضغا 
سام ٢٠١٤ شسأل ضابطا أطرغضغا صائق: طاى ظثطص؟ 
شصال افطرغضغ: "لسظا شغ سةطئ طظ أطرظا شغةإ أن تمر 
ر ضاشئ  سحر جظعات سطى افصض!" شمسظى ذلك تاى تمرَّ
إجصاط  طظ  وغساغؤسعا  جعرغا  أعض  سطى  المآاطرات 
الظزام وطظ بط غساسطمعا لطتض الثي ترغثه أطرغضا 
بابئغئ الظزام بخغاغئ جثغثة، شسظثعا غمضظ أن تتجم 
أطرغضا شغ تطئغص التض. ولعثا سظثطا ذطإ أردوغان 
سام ٢٠١٣ طظ رئغج أطرغضا السابص أوباطا الاثخض 
طئاحرة وإجصاط افجث وتطئغص طثرجات طآتمر جظغش 
واجامسا  واحظطظ  إلى  أوباطا  اجاثساه   ،٢٠١٢ سام 

الحاطض  الثطار  أجطتئ  وطعضعع  الصاسثة  باظزغط 
وتاوغات المعاد الضغماوغئ، وشغ طصابطئ حعغرة سام 
ألفغظ وأربسئ سحر أجرتعا اإلسقطغئ جاظغئ ألئرغضسظ 
طع رئغج العزراء افجارالغ آظثاك جعن عاورد والثي 
اتثث صرار المحارضئ شغ ذلك اقتاقل، وسظثطا واجعاه 
اظضحاف  بسث  حسعره  سظ  المترج  بالسآال  اإلسقطغئ 
المفئرضئ  المثابرات  أجعجة  وتصارغر  افضاذغإ  تطك 
الاغ صادت إلى ترب ذاتظئ دطرت السراق وأسادته إلى 
السخر التةري وصاطئ وجرتئ وحّردت المقغغظ طظ 
ولط  الةرغمئ  أو  بالثطأ  أبثًا  غسارف  لط  السراق،  أعض 
غساثر لطسراق وأعطه ولضظه أسرب سظ حسعره بالثةض 

قظطقء الاصارغر الضاذبئ سطغه!
وطع أن بسخ الصادة السسضرغغظ افجارالغغظ صث تثروا 
طظ سعاصإ طا جرى ووجعب أخث الثروس والسئر، إق أن 

السغاجغغظ لط غسامسعا إلغعط.
ضان  الثي  لغعغ  بغار  الماصاسث  الةظرال  خرح  شصث 
عغؤئ  لاطفجغعن  السراق  اتاقل  أبظاء  لطةغح  صائثًا 
"أن  ٢٠١٦/٧/٧م  الثمغج  غعم  افجارالغئ  اإلذاسئ 
سطى أجارالغا أن تتثر طظ اقظسغاق بحضض أسمى طع 
بسخ  "بخراتئ  الصعل،  وتابع  الثولغغظ"،  حرضائعا 
الصرارات الاغ اتثثتعا العقغات الماتثة خقل السحرغظ 

أو البقبغظ ساطاً الماضغئ ضاظئ طثادسئ إلى تثٍّ طا".
السغاجغغظ  طظ  ضشغرعط  افجارالغغظ  السغاجغغظ  إن 
التروب  جرائط  طظ  الاظخض  إلى  غسمثون  الشربغغظ 
شغ  المقغغظ  ضتغاعا  غثعإ  والاغ  الضئرى  والصاض 
تطك  أن  ذرغسئ  تتئ  الزالمئ،  اقجاسمارغئ  التروب 
سطغعا  وغسئشعن  "صاظعظغ"  عع  الصاض  وذلك  التروب 

خفئ الصاض المحروع!
إن طتاضمئ بسخ الةظعد والدئاط سطى بسخ الةرائط 
ولتماغاعط  أطرعا  اظضحاف  بسث  والمتثودة  الخشرى 
طظ المقتصات الثولغئ ق غآحر أبثًا سطى سثل أو سثالئ 

سظث تطك الثول.
الضئرى  الثول  تروب  شغ  اقظثراط  سظ  الاعصش  إن 
الترب  جرائط  لعصش  افول  المططعب  عع  اقجاسمارغئ 
آبارعا  تطال  صث  والاغ  افبرغاء  بمظعا  غثشع  الاغ 

وتثاسغاتعا تاى حسعب تطك الثول.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

شغ أجارالغا

وبسثعا  الثطئ  له  وحرح  ٢٠١٣/٥/١٦م  باارغت 
الظزام  إلجصاط  بالاثخض  غطالإ  أردوغان  غسث  لط 
وضع  سظثطا  ولعثا  بسرسئ.  التض  وتطئغص  السعري 
أوباطا الثطعط التمر وصام الظزام السعري باةاوزعا 
أوباطا  صام  ٢٠١٣/٨/٢١م  غعم  الضغماوي  باجاسمال 
خحغئ  تراجع  بط  وطظ  لغدرب  صعاته  وتحث  وعثد 
سطى الظزام الاابع له طظ السصعط صئض وجعد الئثغض 
وصئعل الظاس بعثا الئثغض الثي جاثااره أطرغضا، سطما 
أن البعرة ضاظئ شغ أوجعا والمحاسر اإلجقطغئ طاأجةئ 

شق غصئطعن سظ اإلجقم بثغق.
وأسطظ  خغاظئ  سرشات  ارتضإ  سظثطا  تثث  ذلك  وطبض 
سظثطا  ١٩٨٨/١١/١٥م  غعم  غععد  بضغان  اساراشه 
أسطظ سظ صغام دولئ شطسطغظغئ شغ الدفئ وغجة، شسأل 
الختفغعن أتث طساحاري سرشات شطماذا بسث ٢٠ جظئ 
طظ الادتغات تسارشعن (بإجرائغض)؟ ولماذا لط تسارشعا 
طظزمئ  صغادة  سرشات  تعلى  (غعم   ١٩٦٨ سام  بعا 
الاترغر)؟ شصال "ضان غةإ أن تمر سحرون جظئ تاى 
غمضظ اقساراف بـ(إجرائغض)". أي غةإ أن غثثع الظاس 
تاى  الادتغات  عثه  تعثر  بط  وطظ  تدتغات  بئثل 
غخض التال بعط إلى اقجاغؤاس طظ تترغر شطسطغظ، 
شغساسطمعا في تض خغاظغ، وعثا طا غةري شغ جعرغا.

وبرغطاظغا  أطرغضا  وخاخئ  اقجاسمارغئ  الثول  إن 
وجسطعا  وخثاسعا  الحسعب  سطى  الاآطر  شظ  تاصظ 
تساسطط وتصئض بافطر العاصع وتظخإ سطغعط صغادات 
طجغفئ ططمسئ وتصدغ سطى الصغادات المثطخئ وسطى 
المثطخغظ، شاحارك عثه الصغادات المجغفئ بالمآاطرة 
أعط  شمظ  الحثخغئ.  طآربعا  لاتصغص  اقجاسمارغئ 
طسألاان،  افطئ  لثى  تسالب  أن  غةإ  الاغ  المسائض 
أوقعما: تسجغج المئثئغئ، شإطا دتر السثو ضطغا والصداء 
برابظه  طظ  الئقد  وتطعغر  أحضاله  بضض  ظفعذه  سطى 
وإصاطئ تضط اإلجقم ق غغر، وإطا المعت شغ جئغض اهللا 
وتتمض ضاشئ الخساب تاى غصدغ اهللا أطرا ضان طفسعق، 
شق اجاسقم وق طفاوضات وق تصثغط أغئ تظازقت تتئ 
أغئ ذرغسئ الاجاطا بأتضام اإلجقم. وباظغعما: طعضعع 
أغئ  تتئ  طئثأعا  غثالش  صائث  بأي  تصئض  شق  الصغادة، 
ذرغسئ، شأضبر طا تظثثع افطئ بالصادة، شضط طّر سطغعا 
طآاطرات  طّرر  خائظ  طجغش  صائث  ظعرعا  سطى  ورضإ 
الضفار طظ طخطفى ضمال تاى أردوغان، وطظ جسث 
زغطعل طرورا بسئث الظاخر ووخعق إلى السغسغ، وطظ 
طتمث سطغ جظاح شغ باضساان تاى سمران خان، وطظ 
بقد  طظ  بطث  ضض  شغ  وعضثا  سئاس،  تاى  سرشات 
اإلجقم. شاسجغج الساطض افول وعع المئثئغئ غساسث شغ 
تض إحضالغئ الساطض الباظغ، شسظثعا ق ترضى افطئ إق 
بصغادة طئثئغئ طثطخئ واسغئ. ولعثا تثر اهللا الظاس 
طظ الصغادات الدالئ المدطئ بصعله جئتاظه: ﴿َوَقالُوا 
بِيَال  َربََّنا  َضلُّونَا السَّ

َ
َطْعَنا َساَدَيَنا َوُكرَبَاءنَا َفأ

َ
َربََّنا إِنَّا أ

 ﴾ًآتِِهْم ِضْعَفنْيِ ِمَن الَْعَذاِب وَالَْعْنُهْم لَْعًنا َكبرِيا

تامئ: "إظعاء الظجاع شغ جعرغا غاططإ خطعات جرغسئ وططمعجئ أجعة باتفاق صرا باغ"...

لحآون الحرق افوجط جغمج ضطغفغرلغ إلى بغروت 
وأطا  ظفسعا،  الفرظسغئ  المطالإ  شغعا  ضرر  والثي 
ألماظغا وطظ خقل اقتتاد افوروبغ تط إظداج الصرار 
الفرظسغ طرشصا بعرصئ ألماظغئ لغائظاه اقتتاد افوروبغ 
بسغثا سظ أطرغضا ضما ذضرت ختغفئ الحرق افوجط. 
(غاعصع أن غخثر وزراء خارجغئ اقتتاد افوروبغ، بسث 
اجاماسعط شغ بروضسض غثًا اقبظغظ، فول طرة طظث ٣
ورصئ  سطى  بظاء  المحارك،  المعصش  خقخات  جظعات، 
الماضغ.  الثرغش  شغ  حرضائعا  إلى  ألماظغا  صثطاعا 
وتسسى الثقخات إلى "تتخغظ المئادرة الحثخغئ" 
الاغ صادعا الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون، صئض 
التالغ،  السام  ظعاغئ  صئض  بغروت  إلى  البالبئ  زغارته 
ق  الاغ  واحظطظ  طع  المئاحر  لطاظسغص  غغاب  وجط 
تجال طامسضئ بسغاجئ "الدشط افصخى"، وضان آخر 
تسئغر سظعا تتثغرات طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
لحآون الحرق افدظى، دغفغث عغض، خقل اجاماسات 
المآتمر الثولغ صئض أغام، طظ ظفعذ إغران و"تجب اهللا" 

شغ لئظان. ختغفئ الحرق افوجط ٢٠٢٠/١٢/٦م).

تامئ ضطمئ السثد: ترضئ شرظسا طظ أجض لئظان ...

اقتاقل  شغ  أجارالغا  اظثراط  بسث  ذعغطٍئ  لسظعاٍت 
طظ  سحر  التادي  تادث  بسث  فششاظساان  افطرغضغ 
طظ  ضبغر  ظّض  وواتث،  ألفغظ  سام  أغطعل/جئامئر 
الاعاخض  وجائض  شغ  تساباتعط  وسئر  الماابسغظ 
الصعات  ارتضئاعا  ترب  جرائط  سظ  غئطِّشعن  المثاطفئ 
افجارالغئ شغ أششاظساان، تطك الةرائط الاغ اجاعثشئ 
المثظغغظ غغر المتاربغظ وافجرى وافذفال، وطظ تطك 
لةظعدعط  الدئاط  ضئار  طظ  بأواطر  ضان  طا  الةرائط 
الصاض  سطى  تثرغئعط  أجض  طظ  الصاض  بممارجئ 
وتسعغثعط سطى رؤغئ الثطاء والةبث، بض ووخض افطر 

إلى الصاض طظ أجض الاسطغئ!
ضاظئ ردة شسض التضعطات افجارالغئ ولسظعاٍت ذعغطئ 
عغ إغقق تسابات أولؤك المئطِّشغظ وطعاجمئ الحرذئ 
تطك  تظحر  ضاظئ  الاغ  اإلسقم  ووجائض  لطختفغغظ 
الائطغشات، شغ طتاولٍئ طظعا إلخفاء وذمج تطك الةرائط.
لضظ بسث أن لط غُسث بصثرة التضعطئ افجارالغئ وصش 
تأضثت  أن  وبسث  وأخئارعا،  الةرائط  تطك  تثاسغات 
جظعدعا  غاعثد  خطرًا  عظاك  أن  افجارالغئ  التضعطئ 
وتصثغمعط  الةرائط  تطك  شغ  المحارضغظ  وضئاذعا 
جرائط  ارتضاب  باعمئ  الثولغئ  الةظاغات  طتضمئ  إلى 
ترب، صررت التضعطئ افجارالغئ اتثاذ خطعة تدطغطغئ 
المعضعع  شغ  الثاخطغ  بالاتصغص  بصغاطعا  وصائغئ 
طرتضئغعا  وتصثغط  الةرائط  تطك  بعصعع  واقساراف 
طبعلعط  دون  غتعل  صث  وعثا  افجارالغ،  لطصداء 

لطمتضمئ الثولغئ.
طظ  طتثود  سثد  سظ  افجارالغئ  التضعطئ  تتثبئ 
الةظعد والدئاط المظثرذغظ شغ تطك الةرائط وأتالئ 
خمسئ  أخض  طظ  لطصداء  طظعط  شردًا  سحر  تسسئ 
تالئ  وسحرغظ  بقث  سظ  وتتثبئ  طاعماً،  وسحرغظ 

صاٍض ذالئ تسسًئ وبقبغظ أششاظغاً.
السغاجغعن افجارالغعن طبض غغرعط طظ السغاجغغظ 
غصغمعن  وق  والمراوغئ،  الثثاع  شظ  غاصظعن  الغعم 
تاى  غصغمعن  ق  ضبغرة  وأتغاظاً  بض  صغمئ،  لقظسان 
تئسغاعط  سئر  اسائار  أي  التصغصغئ  حسعبعط  لمخالح 

السمغاء لطثول السزمى.
اتاقلعا  شغ  أطرغضا  أجارالغا  حارضئ  سظثطا  بافطج 
لطسراق، تتئ ذرائع ضاذبٍئ وأضاذغإ طفئرضئ تعل طثى 
خطعرة الرئغج السراصغ خثام تسغظ وسقصئ ظزاطه 

أجرتالغا تآضث ارتضاب جظعدعا جرائط ترب 
يف أششاظساان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس إجماسغض العتعاح*ـ 

جطع  طع  الاساطض  سطى  طتطغئ  أو  دولغئ  جعئ  أي  طتاولئ  أو  إصثام  طظ  الفطسطغظغئ،  اقصاخاد  وزارة  تثرت 
الئترغظ  أن  إخئارغئ  وجائض  تظاصطئ  أن  بسث  الاتثغر  عثا  جاء  وصث  اقتاقل.  طساعذظات  وخثطات  وطظاةات 
قتص  وصئ  شغ  الئترغظغ  الثارجغئ  وزغر  ظفى  وصث  عثا  المساعذظات.  طظاةات  سطى  تمغغج  سقطات  تدع  لظ 
الاخرغتات الاغ ظسئئ لعزغر الاةارة واقصاخاد الئترغظغ تعل سثم تمغغج بقده بغظ طظاةات المساعذظات 
غغر الحرسغئ وبغظ طظاةات "دولئ اقتاقل"، بسث طدغ أجابغع صقئض سطى خطعة الئترغظ الاطئغسغئ طع ضغان 
غععد، والاغ جئص لطسططئ أن وخفاعا بالثغاظغئ. عثا وسصإ سطى ذلك المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه بصعله: لط غائص لثى السططئ الثلغطئ أغئ طآخث 
سقصاتعا  باصغ  أطا  المساعذظات.  طظاةات  باجاصئال  الئترغظ  جماح  سطى  اقساراض  جعى  الثغاظئ،  عثه  سطى 
افطظغئ والاةارغئ والسغاتغئ طع ضغان غععد الشاخإ شق بأس بعا وق غحعبعا أي غئار طظ وجعئ ظزر السططئ. 
إن تراجع السططئ بسرسئ الئرق سظ اظاصاد خطعة الئترغظ اإلجراطغئ الاطئغسغئ غبئئ أن طسارضاعا وجسةساعا 
بادئ افطر لط تضظ جعى طظاورة تدطغطغئ قطاخاص غدإ الرأي السام الظاصط سطى الاطئغع والمطئسغظ. ق 
غعجث أي تفسغر لمظطص السططئ الصادر سطى الافرغص بغظ طا عع طظ طظاةات المساعذظات وبغظ طا عع طظ 
طظاةات المثن والئطثات المتاطئ طظث سام ٤٨، إق شغ صاطعجعا اقظعجاطغ الثغاظغ، ضما أن طظطصعا الماظاصخ 
المسعج غفعق العخش، شعغ شغ العصئ الثي تجسط شغه أظعا طع طصاذسئ طظاةات "المساعذظات" تسمض سغظا 
جاعرة سطى تماغئ أطظعا. تماطا طبض طظطص وزغر خارجغئ الئترغظ المثجي الثي لط غسث غرى شغ ضغان غععد 
أي طحضطئ واظئرى لظفغ سثم الامغغج شصط. إن السططئ المظئطتئ أطام أطرغضا وغععد تتاول الزععر بمزعر 
الئطعلئ بمبض عثه المسرتغئ الممةعجئ، وغئثو أن خغاظاعا الماضررة تمظسعا طظ إدراك أن الئطعلئ التصغصغئ 
الاغ تفدغ لاترغر ضض حئر شغ شطسطغظ ق تضعن إق باجاظخار افطئ وجغعحعا وبالسمض الثؤوب سطى اجاباث 

ضغان غععد طظ العجعد وإسادة شطسطغظ إلى جسط افطئ اإلجقطغئ.

لم یتبق لدى السلطۀ الفلسطینیۀ أیۀ مآخذ على البحرین
سوى سماحها باستقبال منتجات المستوطنات!

خرج سثد طظ المثظغغظ غعم السئئ الماضغ، شغ طزاعرة حسئغئ برغش دغر الجور الحرصغ، وذلك اتاةاجاً سطى 
طمارجات صعات جعرغا الثغمصراذغئ "صسث"، ططالئغظ باتسغظ العضع افطظغ والمسغحغ شغ تطك المظاذص. 
وبث ظاحطعن شغ حئضئ "شرات بعجئ"، تسةغقً طخعرًا غزعر اتاةاجات ظزمعا جضان شغ بطثة أبع تمام، 
برغش دغر الجور الحرصغ، ضما ذالئعا المةالج المتطغئ الاابسئ لـ"صسث"، بثسط الصطاع الثثطغ والختغ وتأطغظ 
المتروصات. ضما ظثدوا بممارجات المطغحغات الاغ تفرض ظفعذعا شغ المظطصئ طظ ضمظعا الفساد المساحري 

شغ ضعادرعا، شغ ظضِّ اجامرار تثععر العضع افطظغ سطى خطفغئ طمارجات المطغحغات وسمطغات اقغاغال.

احتجاجات شعبیۀ بریف دیر الزور الشرقی رفضا لممارسات "قسد"



 افربساء ٢٤ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ المعاشص ٩ ضاظعن افول/ دغسمئر٢٠٢٠ طـ  ٤     السثد ٣١٦

تجال، أن تضعن تخان ذروادة غسمح فطرغضا بالعجعد 
شغ المظطصئ، تتئ غطاء افطط الماتثة وجععدعا لفخ 
الظجاع، واظاجاع المشرب والةجائر طظ الظفعذ افوروبغ الثي 
ق غجاقن غرزتان تتاه طظث تصئئ اقجاسمار. والمماذطئ 
شغ  تةطئ  الخراع (والاغ  عثا  شغ  الئئ  شغ  افطرغضغئ 
سثد طظ افطعر أعمعا الاشغغر حئه الثوري وغغر المئرر 
لطمئسعث افطمغ)، دلغض واضح أن العثف الثي أظحأ 
طظ أجطه الخراع لط غاتصص بسث، وأن أطرغضا تطغض أطثه 
إلى تغظ تتصغص غاغاعا طظه وتسثظه أو تئرده تسإ 

ترارة السقصات طع المشرب والةجائر.
أطا الثسط الةجائري لةئعئ الئعلغسارغع شعع أصرب لسظاق 
تاط  الثسط  جاار  شاتئ  التصغصغ،  الثسط  طظ  المعت 
الةظاح  تتئ  وإبصاؤعا  شغعا  والاتضط  الةئعئ  طتاخرة 
شغ  اقرتماء  طظ  لمظسعا  افوروبغ،  وبالاالغ  الةجائري 

تدظ أطرغضا.
أطا سظ افتثاث افخغرة شغ الضرضارات، شسطى افغطإ أظعا 
لظ تاطعر، وجائصى شغ إذار طتثود، شق أتث غرغإ شغ 
والةجائر  شالمشرب  المظطصئ،  شغ  سارطئ  ساخفئ  إحسال 
غسمقن ضخمام لطاتضط شغ العةرة غغر الحرسغئ طظ 
اجاثئاراتغ  بةعث  غصعم  وضقعما  أوروبا،  ظتع  أشرغصغا 
واجع ضث الترضات الةعادغئ شغ طظطصئ الختراء، وشغ 
بطثغعما، وبغظ أوجاط الةالغئ المسطمئ شغ أوروبا، وق 
أتث شغ أوروبا غرغإ شغ أن غظحشض الئطثان شغ ظجاسات 

داخطغئ ُتدسفعما سظ الصغام بافدوار المعضطئ إلغعما.
والثقخئ، أظه شغ العصئ الثي تسةج الاضاقت الضئرى سظ 
طساغرة الاتعقت السغاجغئ واقصاخادغئ الماسارسئ شغ 
السالط، وشغ العصئ الثي غةإ أن غسمض شغه المسطمعن 
غساطغسعا  لضغ  واتث  ضغان  شغ  دوغقتعط  لاعتغث 
غجال  ق  الطاطسغظ،  أغثي  وضّش  الضئرى  الثول  طظاذتئ 
لفجش بسخ الةعال والمثثوسغظ طظ أبظاء المسطمغظ 
غظادون بإصاطئ دول عجغطئ، طحارغع دول شاحطئ، لاصسغط 

المصسط وتفاغئ المفائ.
إن وجعد أضبر طظ ضغان جغاجغ لطمسطمغظ عع ترام 
حرسا، وحص سخا المسطمغظ جرغمئ جسض الحرع سصابعا 
اإلسثام، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإظَُّه َجَغُضعُن َبْسِثي َعَظاٌت َوَعَظاٌت، َشَمْظ 
ٍث  ِئ ُطَتمَّ ُق َأْطَر ُأطَّ َرَأْغُاُمعُه َشاَرَق اْلَةَماَسَئ َأْو ُغِرغُث َأْن ُغَفرِّ
ملسو هيلع هللا ىلص َضاِئًظا َطْظ َضاَن َشاْصُاُطعُه، َشِإنَّ َغَث اهللاَِّ َسَطى اْلَةَماَسِئ، َوِإنَّ 

ْغَطاَن َطَع َطْظ َشاَرَق اْلَةَماَسَئ َغْرُضُخ». الحَّ
شالعاجإ تعتغث المسطمغظ ولغج المجغث طظ تفاغاعط 
جماسات  المسطمغظ  لضض  دسعتظا  وعثه  وحرذطاعط، 
وأشرادا أن عططَّ لطسمض الفضري السغاجغ المئثئغ الةاد 
لةمع حمض المسطمغظ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة تضعن:
- السغادة شغعا لطحرع ولغج لطحسإ

طظ  حرسغئ  بغسئ  غئاغع  شالتاضط  لفطئ،  والسططان   -
اهللا  بضااب  لتضمعط  واخاغار  رضا  سظ  المسطمغظ 

وجظئ رجعله
- وق غاسثد التضام شغ دولئ الثقشئ وإظما غظخإ سطغعا 
خطغفئ واتث، شثولئ الثقشئ دولئ وتثة ولغسئ اتتادا

افتضام  شغائظى  السثل،  اإلجقم  غطئص  والثطغفئ   -
وغسظ الصعاظغظ باجاعاد حرسغ ختغح وغرشع الثقف
صاض  أداة  جعثه  وجثر  سمره  أشظى  بمظ  لتري  إظه 
أن  المساسمر  الضاشر  بغث  شخض  وجضغظ  وتثرغإ 
غسعد لتدظ أطاه وغصدغ ظتئه ساطق لعتثة افطئ 
اإلجقطغئ شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة

الثغظغئ  الحآون  وزغر  دّون  غرغئغظ،  واساجاز  بفثر 
سطى  خفتاه  سطى  طفرح  الثغظ  ظخر  السعداظغ، 
إجفغرغًا  الغعم  اجامسئ  "أتئاغ  اآلتغ:  الفغسئعك 
الماتثة  العقغات  شغ  الثغظغئ  الترغات  طفعضغئ  طع 
افطرغضغئ، ووضسظا بغظ أغثغعط الاطعر الثي أترزته 
التضعطئ اقظاصالغئ شغ عثا المطش، ووضع اإلخقتات 
والصعاظغظ،  الاحرغسات  شغ  تمئ  الاغ  والاسثغقت 
الاغ تاسص طع جععر الثغظ التظغش وطظعب اقساثال 
والاساغح السطمغ، طظ جاظئعط رتإ طمبطع المفعضغئ 
اإلظسان،  وتصعق  الترغات  شغ  السعداظغ  بالاصثم 
وبغظعا أظعط غثشسعن بحثة لرشع اجط السعدان ظعائغًا 
الراسغئ  الثول  صعائط  طظ  افطرغضغئ  اإلدارة  صئض  طظ 

لقرعاب". (٢٠ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٠م).
شما عع طفععم الترغات الثغظغئ؟ وعض عع طفععم أخغض 
ضغ  أطرغضغئ  وقغئ  السعدان  وعض  اإلجقم؟  دغظ  شغ 
غدع عثا العزغر بغظ غثغعا تطعرات إخقح وتسثغقت 
الاحرغسات شغ السعدان؟ وعض غاسص صاظعن اهللا جئتاظه 

طع الترغات الثغظغئ؟
سطى أن العقغات الماتثة  ترغئ افدغان  غظص صاظعن 
دولئ طثظغئ، شق تتض الصعاظغظ الثغظغئ طتض الصعاظغظ 
المثظغئ بأي تال طظ افتعال. وغطئص عثا سطى ضاشئ 
الثغاظات، وغساعط الاسثغض الثجاعري افول الثي غتثد 
الظاس  بغظ  المساواة  شرض  شغ  الثغظغئ  الترغئ  إذار 

الماثغظغظ سطى اخاقف أدغاظعط.
"تسطغط  طحروع  تسإ  الصاظعن  عثا  تغبغات  تفسغر 
باشرتغ"  "جاذرن  الصاظعن  طرضج  سظ  الخادر  الاساطح" 
وطرضجه واحظطظ الساخمئ، غفدغ إلى أن عثا الصاظعن 
غدمظ ترغئ السصغثة لطةمغع. وتظص الصعاظغظ افطرغضغئ 
سطى أن التضعطئ ق غمضظعا أن تسظ الصعاظغظ والطعائح 

الاغ تساعثف طمارجئ الحسائر الثغظغئ.
تصعق  التضعطئ  تتمغ  أطرغضا،  شغ  ساطئ  ضصاسثة 
غساطغسعا  لضغ  الثغظغئ  والمآجسات  الماثغظغظ 
طمارجئ دغاظاتعط بترغئ دون تثخض الثولئ، وق غةعز 
بممارجئ  المحارضئ  أو  اقلاجام  تفرض  أن  لطتضعطئ 
الثغظغئ  التصعق  وبثخعص  الثغظغئ.  الحسائر  طظ  أي 
والصداء، ق غمضظ لطتضعطات أو المتاضط أو العغؤات 
الصعاظغظ  لافسغر  الاثخض  المحرسغظ،  أو  اإلدارغئ 
الثغظغئ، وق تطئغصعا داخض المتاضط لفخ الظجاسات أو 

شغ تاقت الطقق أو تداظئ افذفال.
وضاظئ أول طرة تصثم أطرغضا شغعا ظمعذجعا لطترغات 
طآتمر  سصث  إذ  ٢٠١٣م،  آب/أغسطج   ٥ شغ  الثغظغئ 
سظ  طمبطعن  سصث  تغث  أطرغضا،  شغ  الثغظغئ  الترغات 
طثاطش الثغاظات المائسئ طآتمرًا لمظاصحئ خرغطئ سمض 
تعتث الثغاظات سطى اخاقف ذصعجعا واساصاداتعا تتئ 
السطط افطرغضغ، قظسةام الاسثد الثغظغ ضتص طرجت شغ 
الثجاعر افطرغضغ الثي غدمظ ترغئ السئادة والمساصث 
طع  المآتمر  سظ  تصرغرا  الترة  صظاة  سرضئ  لطةمغع. 
ظمعذج لضطمات المآتمرغظ، وسرض لضاإ الثغاظات ضطعا 

غاعجطعا الصرآن الضرغط.
ضما ظحر طضاإ الماتّثث الرجمغ شغ وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ شغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠م تخرغتات ختفغئ 
لعزغر الثارجغئ طاغك بعطئغع شغ طآتمر ختفغ تعل 
إخثار تصرغر الترغات الثغظغئ الثولغئ لسام ٢٠١٩م، 
وصال أغدا: "غةإ أن غماث ططش الترغات الثغظغئ إلى 
جمغع طةاقت جغاجاظا الثارجغئ". ولعثا السئإ، ظرى 
اإلذقق  سطى  تظفغثي  أطر  أول  سظ  أسطظ  صث  تراطإ 
غعّجه التضعطئ افطرغضغئ بأضمطعا إلى إسطاء افولعغئ 
لصدغئ الترغات الثغظغئ، والثي غسطغ افولعغئ لطترغئ 
الثغظغئ الثولغئ شغ تثطغط وتظفغث السغاجئ الثارجغئ 
الثارجغئ،  المساسثة  براطب  وشغ  الماتثة،  لطعقغات 
وصال: "أذطصظا الاتالش الثولغ لطترغئ الثغظغئ، وصمظا 
باثرغإ ضئاط الثثطئ الثارجغئ لثغظا سطى شعط صداغا 
الترغئ الثغظغئ بحضض أضبر سمصاً"، وصال بعطئغع إظعط 
"غةمسعن تصارغر عائطئ سظ الترغات الثغظغئ طظ جمغع 
التص  لعثا  حاططئ  طتاجئئ  وأجماعا  السالط"،  أظتاء 
اإلجفغري  الطصاء  جئإ  عع  وعثا  افجاجغ،  اإلظساظغ 

سطى خطفغئ افتثاث افخغرة شغ طظطصئ الضرضارات، ساد 
أتث افجؤطئ الصثغمئ الةثغثة إلى السطح وعع: لماذا 
عغ  وطا  اقظفخالغئ؟  الئعلغسارغع  جئعئ  الةجائر  تآغث 
طخطتاعا طظ وراء الثخعطئ طع المشرب؟ وعض تساتص 
طا تسمى صدغئ جئعئ الئعلغسارغع أن تسادي الةجائر طظ 

أجطعا دولئ المشرب؟
المئررات الماثاولئ بغظ الظاس شغ أتادغبعط تثور تعل 

أطرغظ:
١- خقشات وتجازات حثخغئ بغظ تضام الةجائر وتضام 

المشرب.
٢- ترغث الةجائر التخعل سئر جئعئ الئعلغسارغع ودوغطاعا 

المرتصئئ، سطى طظفث سطى المتغط افذطسغ.
ولمتاولئ شعط عثا ظصعل:

١- ختغح أن الثقشات الحثخغئ صث تحسض المحضطئ، 
سصغثة  حئه  إلى  وتتعُّلعا  لسصعد  اجامرارعا  ولضظ 
سسضرغئ سظث الطرشغظ غعتغ أن افطر أضئر طظ خقشات 

حثخغئ وطماتضات.
شمصر  لطرغئئ،  طبغر  لطئعلغسارغع  الةجائري  الثسط   -٢
الةئعئ وطرضج ظحاذعا وعع تغظثوف (١٨٠٠ ضطط جظعب 
غرب الةجائر الساخمئ، تعالغ ٦٥ ضطط طربع) أصرب إلى 
طثغط قجؤغظ، أو طثغظئ طعمحئ طضعظئ طظ دور طاظابرة 
شغ الختراء غشطإ سطغه الفصر، وظحاط الةئعئ اإلسقطغ 
خاشئ وحئه طسثوم، وجغح الةئعئ جغح شصغر الاسطغح 
وشغ تالئ طعت جرغري طظث طا ق غصض سظ ٣٠ جظئ، 
شأغظ عع عثا الثسط وطا عغ تةطغاته؟ سطماً أن الثولئ 
الةجائرغئ دولئ غظغئ وتمطك طظ اإلطضاظغات طا غمضظعا 

طظ إخقح وضع الةئعئ إن ضاظئ جادة شسقً؟
افبغخ  الئتر  سطى  ذعغض  بساتض  الةجائر  تاماع   -٣
لطمقتئ  وخطعذعا  ضغطعطار،  افلش  غفعق  الماعجط 
الئترغئ طع أوروبا صخغرة وطغسعرة، وضض عثا غةسض 
تاجاعا إلى طظفث سطى المتغط افذطسغ باظعغا ولغج 
إن  وتاى  أجطه.  طظ  ترب  إحسال  غساتص  أجاجغاً 
إلى  طمر  سطى  التخعل  شغ  شسقً  ترغإ  الةجائر  ضاظئ 
المتغط افذطسغ، وعثا عع طا غثشسعا لائظغ جئعئ 
طظ  ذلك  ذطإ  طظ  غمظسعا  الثي  شما  الئعلغسارغع، 
طبض  المشرب  جغرشخ  ولماذا  بساذئ،  بضض  المشرب 
غسافغث  خفصئ  إذار  شغ  جغاط  ضان  إن  الططإ  عثا 
طظعا الطرشان؟ لقحارة شإن أظابغإ الشاز الةجائري تسئر 
إلى إجئاظغا طثارصئ المشرب لمساشئ تعالغ ٥٠٠ ضطط 
غصئض  شطماذا  طحاضض.  أغئ  دون  جظئ  تعالغ ٢٤  طظث 
وغرشخ  الحمال،  شغ  افظابغإ  عثه  طرور  المشرب 
إسطاء طمر تةاري آخر لطةجائر شغ الةظعب، إن ضان شغ 

افطر طخطتئ اصاخادغئ طحارضئ؟
ضغص  وخقف  طتطغ  خراع  طظ  أضئر  شالمسألئ  إذن 
طبض  التصغصئ،  شغ  ولضظه  والةجائر،  المشرب  بغظ 
دولغ  خراع  المسطمغظ،  بقد  شغ  الخراسات  طسزط 

بأدوات طتطغئ.
أوخئ  طظث  أطرغضغئ،  بإرادة  إبرازعا  تط  شالئعلغسارغع 
شغ  أطرغضا  طظ  بإغساز  افطمغئ  التصائص  تصخغ  بسبئ 
١٩٧٥/٠٦/٠٩ باجاصقل الختراء سظ إجئاظغا وأحارت 
المسغطرة  الترضئ  عغ  الئعلغسارغع  طظزمئ  أن  إلى 
شغ اإلصطغط وأن لعا تأبغرًا طسائرًا شغه، وبسث ذلك شغ 
لفطط  الساطئ  الةمسغئ  تئظئ  تغظ   ،١٩٧٩/١١/٢١
الماتثة تأضغث التص المحروع لطحسإ الختراوي شغ 
تصرغر طخغره واسارشئ بالئعلغسارغع طمبقً حرسغاً وتغثًا 
لطحسإ الختراوي. وضاظئ الشاغئ طظ دسط الةئعئ وق 

وزغر  "صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/١٢/٠٤م)  ١٤٤٢عـ،  اآلخر  ربغع   ١٩ الةمسئ،  اإلخئارغئ،  (جما  طعصع  ظحر 
اقجاثئارات (اإلجرائغطغ) إغطغ ضععغظ، إظه ق غسرف طظ اغاال السالط الظعوي اإلغراظغ طتسظ شثري زادة، 
طسطصًا "لضظظغ بالطئع ق أذرف الثطع سطغه". وشغ طصابطئ له طع ختغفئ "طسارغش"، رأى ضععغظ، بأن "إجرائغض" 
افضبر سرضئ لطاعثغث شغ السالط ضطه، ولغج شغ الحرق افوجط شصط، "لضظعا تسرف ضغش تخفغ التساب طع 
ضض طظ غمج بعا"، وشص صعله. ضععغظ اسائر أن "ضض حثص لثغه دور شاسض شغ المحروع الظعوي اإلغراظغ 
تضمه المعت". وأضاف صائًق: "أظا آطض، وأساصث، أن سطماء الثرة اإلغراظغغظ ق غظاطعن بعثوء. عط غسرشعن أن 

طا جرى عثا افجئعع غمضظ أن غتخض طع ضض واتث طظعط".".
: غئثو أن اجاعاظئ واجاثفاف واجاعاار ضغان غععد بتضام المسطمغظ وطظعط تضام إغران صث 
بطس تثا لط غسث عثا الضغان المست غثحى شغه طظ أن غسرشعا أو غاعمعه بةرائط اقغاغاقت الاغ غرتضئعا 
ضث صادة المسطمغظ وسطمائعط والاغ ضان آخرعا اغاغال السالط الظعوي اإلغراظغ طتسظ شثري زادة، بثق 
طظ أن غسارع تضام غععد وصادتعط إلى ظفغ سقصاعط بعثه اقغاغاقت - تاى لع ضاظعا عط طظ شسطععا 
- خعشا طظ السصاب الثي جغتض بعط. لضظعط أطظعا السصعبئ شأجاؤوا افدب وبثل أن ترتسث شرائخعط 
خعشا صئض أن غصثطعا سطى اغاغال أي طسطط أو ارتضاب أي جرغمئ ضث المسطمغظ، أو أن غثفعا دورعط 
وغظفعا سقصاعط باغاغال صادتظا وسطمائظا، بثل ذلك عا عط صادة غععد غعثدون أضراب السالط الظعوي 
اإلغراظغ وأطباله بالمخغر ظفسه بضض جرأة بض ووصاتئ. لصث آن افوان لةغعش المسطمغظ، وعط غرون 
شساد تضاطعط وخغاظاعط وتدغغسعط لبروات افطئ وطصثجاتعا ودطائعا، واجاثثاءعط أطام ضغان غععد 
الةئان، أن غظافدعا وغسصطعا عآقء التضام وغسطعا الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ تضط اإلجقم لغصعا 

أظفسعط وأوقدعط وسطماءعط حرور أسثائعط.

آن افوان لعصش طعجلئ الثولئ الختراوغئ
وتعتغث املسطمني يف ظض تضط اإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث رضعانـ 

کیان یهود ضمن تخاذل حکامنا فاستمرأ التهاون بنا
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ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – السعدانـ  ــــــــــ

لعزغر الحآون الثغظغئ السعداظغ لغصثم تعضغتات سظ 
وضع الترغات الثغظغئ شغ السعدان.

وبثلك غفاخر بعطئغع بأظه أول وزغر خارجغئ أطرغضغ غظّزط 
تتالفاً دولغاً سطى طساعى الصغادة العذظغئ لثشع صدغئ 
الترغئ الثغظغئ إلى افطام شغ جمغع أظتاء السالط. وشغ 
السام الماضغ أذطص طئادرة اإلغمان اإلبراعغمغ لطثشع 
والغععد،  والظخارى  المسطمغظ  بغظ  السقم  أجض  طظ 
تغث صال إظه غرغث إحراك سطماء القععت الرئغسغغظ لضض 
افدغان، وعثه الحراضئ عغ بمبابئ دغظ جثغث، تحرف 
أطرغضا سطى تصغغث ضض السالط به، لثلك ضان طتعر الطصاء 
شغ  الصعاظغظ  وإخقح  تسثغض  عع  الرئغسغ  اإلجفغري 
السعدان، والاغ لط غثخر وزغر السثل جعثًا لاةرغثعا 
ضفالئ  بسئإ  ذلك  أن  طثسغاً  اإلجقم،  أتضام  ضض  طظ 
الثجاعر اقظاصالغ لتصعق ضض أتئاع الثغاظات الماساوغئ 
دون تمغغج، وعثا طا تثا بعزغر الحآون الثغظغئ لثسعة 

الغععد الثغظ ترضعا السعدان إلى السعدة.
إن طفععم الترغات الثغظغئ عع اجاسمار جثغث غاظاصخ 
طع سصغثة اإلجقم، الاغ عغ وجعئ ظزر المسطمغظ شغ 
وجائر  الثجاعر،  وأجاس  الثولئ،  أجاس  وعغ  التغاة، 
الصعاظغظ، وأجاس ضض طا اظئبص سظعا طظ أتضام، أو بظغ 
سطغعا طظ أشضار. شعغ صغادة شضرغئ وعغ صاسثة شضرغئ، 
وعغ سصغثة جغاجغئ، تغث شغعا أتضام الئغعع واإلجارة 
والحرضات  والجواج  والمطضغئ  والضفاقت،  والعضاقت 
واإلرث، ضما شغعا أتضام تاسطص بئغان ضغفغئ تظفغث أتضام 
رساغئ حآون الثظغا ضأتضام إصاطئ أطغر لطةماسئ وأتضام 
وضأتضام  وطتاجئاه،  وذاساه  افطغر،  ظخإ  ذرغصئ 
السصعبات  وضأتضام  والعثن  والسطط  والخطح  الةعاد 
وغغرعا، وعغ سصغثة ق تظفخض سظ الظدال والصاال شغ 
تمض دسعتعا وتماغاعا وصغاطعا شغ جططان، وتماغئ 
تظفغثعا،  وسطى  سطغعا  صائماً  وبصائه  لعا،  السططان 
وطتاجئاه إن صّخر شغ تطئغصعا وتظفغثعا، أو شغ تمطعا 

رجالئ إلى السالط.
والثدعع  بالسئعدغئ  وتثه  اهللا  إشراد  تصادغ  وعغ 
عثا  ذعاغغئ  طظ  لشغره  السئعدغئ  وظفغ  والاحرغع، 
السخر وسطى رأجعط أطرغضا الاغ ترغث أن تسعلط دغظعا 
الةثغث المامبض شغ الترغات الثغظغئ سئر أدواتعا طظ 
سطى  تربعا  شغ  طسعا  اخطفعا  الثغظ  جطثتظا  أبظاء 
اإلجقم  دولئ  إق  رحثعط  إلى  غردعط  ولظ  اإلجقم، 
الاغ جاتاجئعط سطى طا اصارشعه طظ جرائط ضث دغظ 
بثق  وغاتضط  غتضط  لطضفر  الئقد  باجائاتاعط  اهللا 
سصغثة  تصادغ  ضما  الضفار،  إلظصاذ  اإلجقم  تمض  طظ 
دون  طظ  باقتئاع  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث  الرجعل  إشراَد  اإلجقم 
جعاه،  سظ  غآخث  وق  غغره،  غائع  شق  أجمسغظ،  الثطص 
شعع المئطس تحرغع ربه، وق غةعز أن غآخث تحرغع سظ 
جعاه طظ الئحر، أو طظ أدغان أو طئادئ، أو طحرسغظ، 
تسالى:  صال  سظه.  وافخث  باقتئاع  ُغفَرد  أن  غةإ  بض 
ُجعُل َشُثُثوُه َوَطا َظَعاُضْط َسْظُه َشاْظَاُععا﴾،  ﴿َوَطا آَتاُضُط الرَّ
 َُّ َ اهللا وصال جئتاظه: ﴿َوَما اَكَن لُِمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة إَِذا َق
ْمرِِهْم﴾، وصال سج 

َ
ةُ ِمْن أ رَِيَ

ْ
ن يَُكوَن لَُهُم اخل

َ
ْمراً أ

َ
ُ أ ُ َوَرُسو

ُموَك فِيَما َشَجَر  ٰ حُيَكِّ َّ وجض: ﴿َفَال َوَربَِّك َال يُْؤِمُنوَن َح
ِيَن خُيَالُِفوَن َقْن  َّ ا جئتاظه: ﴿َفلَْيْحَذرِ  بَيَْنُهْم﴾، وصال 

ٌم﴾. ِ
َ
ْو يُِصيَبُهْم َعَذاٌب أ

َ
ْن تُِصيَبُهْم فِْتَنٌة أ

َ
ْمرِهِ أ

َ
أ

وتصادغ وجعب تطئغص اإلجقم تطئغصاً ضاطـقً حـاطـًق 
دشسئ واتثة، وتترم تطئغص ججء طظه، وترك جـجء آخـر، 
ضما تترم الاثرج شغ تطئغصه، شالمسطمعن طأطعرون 
بأن غطئصعا جمغع طا أظـجل اهللا سطى رجـعله بسث ظجول 
ْيَمْمُت 

َ
وَأ ِديَنُكْم  لَُكْم  ْكَملُْت 

َ
أ َْوَم  ْ ﴿ا تسالى:  صعله 

دون  ِديناً﴾،  سالم 
ْ

اإل لَُكُم  َوَرِضيُت  نِْعَميِت  َعلَْيُكْم 
تفرغص بغظ تضط وتضط، شةمغع أتضام اهللا جعاء شغ 
طسه  والختابئ  بضر  أبع  صاتض  لثلك  الاطئغص،  وجعب 
واتث  تضط  تطئغص  سظ  اطاظسعا  فظعط  الجضاة  طاظسغ 
وتضط  تضط  بغظ  غفرق  طظ  اهللا  تعّسث  وصث  شصط. 
تغث  اآلخرة،  شغ  الحثغث  والسثاب  الثظغا  شغ  بالثجي 
َوتَْكُفُروَن  الِْكَتاِب  بَِبْعِض  َفُتْؤِمُنوَن 

َ
﴿أ جئتاظه:  صال 

يِف  ِخْزٌي  إِالَّ  ِمْنُكْم  لَِك 
ٰ
َذ َفْفَعُل  َمْن  َجزَاُء  َفَما  بَِبْعٍض 

 ﴾ْغَيا ُّ ََياةِ ا
ْ
احل

خرج جمغر جسةع، أتث أبرز صادة الترب افعطغئ الطئظاظغئ، باخرغتات ططآعا الطائفغئ، شصال: لطظخارى سثد ظعاب بشّخ 
الظزر سظ أسثادعط، ق غمضظ جطئه، بإصرار صاظعن اظاثاب غثسط الرئغج الترغري بمصاسث طسغتّغئ. وإذا طا صغض: طع 
الرئغج الترغري لظ غدغسعا، شالرّد، غثًا طاذا إذا أخئح تجب الاترغر عع التجب افول شغ الساتئ السظّغئ. شغ المصابض 
ذّضر بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ لئظان جسةع، بأنَّ تجب الاترغر جغضعن صرغئاً بإذن 
اهللا عع التجب السغاجغ افول سطى الساتئ الطئظاظغئ واإلصطغمغئ والثولغئ، شُغرَي الظاس، رتمئ اإلجقم وسثله شغ 
دولاه، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وأضاف: إن تجب الاترغر لغج عع طظ خاض الترب افعطغئ، ولط غضظ غعطاً حرغضًا 
شغ تضعطات الفساد، وق غساثثم طخالح الظاس ورصًئ جغاجغًئ، وجاءل الئغان جسةع وأطباله: طظ اَلثي جُغدغع 
أعض لئظان: أتجب الاترغر الثاسغ فن ُغتضط الظاس بالسثل والرحث، أم الثغظ غسغحعن سطى المتاخخئ الطائفغئ 
والمثعئغئ؟!... لثلك غعمظا، أن تسرشعا أن الثي غثاذئضط بخثٍق ودون طثاعظئ، عع تجب الاترغر شغ جئغض تثطغص 
افطئ اإلجقطغئ، وأعض لئظان، جمغع أعض لئظان، طظ برابظ أطراء الترب والفساد والطائفغئ طسطمغظ وغغر طسطمغظ.

َع - وال َزاَل - لبنان وأهله؟! یا سمیر جعجع، أيُّ الفریقین َضیَّ


