
ظزط تجب الاترغر/ وقغئ ترضغا وأظخاره شغ ضض طظ إجقطئعل (إجطظئعل) وأظصرة وصفات بسث خقة الةمسئ، 
شغ  المسادسفغظ  إلخعاظظا  ظخرة  ٢٠١٨م،  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٨ المعاشص  ١٤٤٠عـ  اآلخر  ربغع   ٢١
تثططعا  الخغظ!"  ظطط  أطام  خاطاغظ  تصفعا  وق  الحرصغئ..  ترضساان  "اظخروا  سظعان  تتئ  الحرصغئ  ترضساان 
اهللا  وسث  وأن  الحرصغئ  ترضساان  طسطمغ  ظخرة  سظ  تصاسسعط  طشئئ  طظ  التضام  غتثر  ختفغ  بغان  صراءة 
، وتسابه شعق ضض تساباتعط السغاجغئ العاصسغئ. وأظه سظثطا غتض وسث اهللا شطظ غظفسضط  جئتاظه وتسالى تصٌّ
غتاجئعا  وأن  إخعاظعط،  اجاشابات  أطام  ضالتضام  طائطثغظ  غصفعا  ق  أن  سطى  المسطمغظ  الئغان  وتث  الظثم. 
الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  غسمطعا  وأن  الحرصغئ،  ترضساان  شغ  المسطمغظ  اجاشابات  أطام  خماعط  سطى  التضام 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ جاصعم بمتاجئئ عآقء الزالمغظ.

ظحر طعصع (روجغا الغعم، اقبظغظ ١٧ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، 
وزغر  ظفى  "باخرف":  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١٢/٢٤م) 
طع  تعار  شغ  ظرغش  جعاد  طتمث  اإلغراظغ  الثارجغئ 
طةطئ Le Point الفرظسغئ اقتعاطات بأن بقده تسسى 
إلى طتع ضغان غععد، وتساءل شغ عثا الخثد صائق: 
"طاى أسطظا أظظا جظثطر (إجرائغض)؟ أرظغ طسآوق إغراظغا 
واتثا صال ذلك. لط غصض أتث عثا افطر". وشغ طسرض 
إجاباه سطى جآال تعل تخرغتات أدلى بعا الرئغج 
اإلغراظغ السابص طتمعد أتمثي ظةاد سام ٢٠٠٧ طفادعا 
أظه جغاط طتع ضغان غععد طظ الثرغطئ، صال ظرغش 
إن أتمثي ظةاد ضرر تغظعا ضطمات آغئ اهللا الثمغظغ، 
المرحث اإلغراظغ المآجج الراتض. وتابع أن الثمغظغ 
إلى  جاآدي  العتحغئ  غععد  ضغان  جغاجات  إن  صال 

تثطغره، ولط غصض إن إغران جاصعم بعثا افطر"."
: التصغصئ عغ أن الظزام اإلغراظغ لط غضظ 
شغ غعم طظ افغام سثوًا لضغان غععد، ق صئض بعرة 
طظث  أظه  ورغط  بسثعا،  وق  ١٩٧٩م  سام  الثمغظغ 
فطرغضا،  "المعت  حسار  غرشع  وعع  الثمغظغ  بعرة 
والمعت (إلجرائغض)" إق أظه لط غططص ولع رخاخئ 
واتثة تةاه ضغان غععد رغط اجافجازات غععد له 
طآخرًا بصخفعط لصعاته وصعاسثه شغ الحام، وعع 
الماضررة  جسةساه  رغط  الظزام  عثا  أن  غآضث  طا 
تصغصغًا  خطرًا  غحضض  ق  المماظسئ  بعب  ولئعجه 
طع  المسطظ  سثائه  رغط  إظه  بض  غععد.  ضغان  سطى 
سصعد  طظث  خفغئ  طسه  غطئع  ضان  شصث  غععد  ضغان 
اإلغراظغ  السقح  طظ   ٪٨٠ تعالغ  إن  تغث  خطئ؛ 
شغ شارة الترب السراصغئ اإلغراظغئ تط حراؤه سئر 
غععد  ضغان  وزراء  رئغج  اسارف  وصث  غععد.  ضغان 
شغ   ،١٩٨٢ أغار/طاغع  شغ  حارون  أرئغض  افجئص 
طصابطئ طع صظاة "إن بغ جغ" افطرغضغئ، بخفصات 
افجطتئ الاغ تّمئ طع إغران، وصال تغظعا: "طئغسات 
إلطضاظغئ  طفاعتئ  ظاشثة  لظا  تارك  إلغران  افجطتئ 
وتآضث  المساصئض".  شغ  طسعا  وّدغئ  سقصات  إصاطئ 
دراجئ أسثعا طرضج الثطغب لطثراجات اقجاراتغةغئ 
"اإلغراظغئ–(اإلجرائغطغئ)"،  السقصات  تارغت  تعل 
و٢٠٠  إغران  بغظ  جرغئ  تةارغئ  خقت  وجعد 
المسطظ  اإلظضار  رغط  غععد  لضغان  تابسئ  حرضئ 
طظ ضض طظ إغران وطةمعسئ سعشر براذرز الاابسئ 
أن  غغر  بغظعما.  تةارغئ  خفصات  وجعد  لطضغان 
ضحفئ  صث  السئرغئ  أتروظعت"  "غثغسعت  ختغفئ 
أن الخفصات الاةارغئ ضاظئ تاط طظ خقل حرضات 
شغ  وطسةطئ  والثطغب  وافردن  ترضغا  شغ  تسمض 
اإلغراظغ  لطظزام  جمتئ  أطرغضا  أن  ضما  أوروبا. 
بطسإ دور رئغسغ شغ الحام لتفر سمغطعا بحار. 
ولع ضان عثا الظزام غمبض أي تعثغث لضغان غععد 
طا ضاظئ أطرغضا لاسمح لصعاته بالعجعد سطى طرطى 
تةر طظ عثا الضغان.  لثلك شإن الظزام اإلغراظغ 
خطرًا  غعطًا  غحضض  لط  المماظسئ  دور  غمبض  الثي 
سطى ضغان غععد، وعا عع ظرغش غسطظ ذلك بحضض 
الفخائض  تئصى  أن  غسصض  شعض  وخرغح،  واضح 
اإلغراظغ  بالظزام  طثثوسئ  ذلك  بسث  الفطسطغظغئ 

وتتسإ أظه رضظ صعي تأوي إلغه؟!
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بصطط: افجااذ سئث اهللا 
سئث الرتمظ  تظثغطغ*

 : صال رجعل اهللا
ِة  اصَّ َ ِل اْل َ َع ُب اْلَعامََّةِ  َعذِّ َ َعزَّ َوَجلَّ َالُ  «ِإنَّ هللااَّ
ْ َقاِدُروَن  ْ َوُه ِه َْهَراَنْ  َ ََر َبْ ْ ُ َ َحَّى َيَرْوا اْل ا َذِل ُِروُه َفِإَذا َفَعُل ُِروُه َفَال ُيْ َعَلى َأْن ُيْ
 : َة َواْلَعامََّة» وغصعل أغدا اصَّ َ ُ اْل َعذََّب هللااَّ
ْ َعَرَف  َ ُِروَن َف َن َوُتْ ُن ُأَمَراُء َفَْعِرُف ُ «َسَ
ْ َرِضَي َوَتاََع». ْ َم ِ َ َوَل ََر َسِل ْ َأْن َبِرَئ َوَم

 أخرجه اإلطام أتمث بسظث تسظ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  شرظسا بغظ الظجوع لطسزمئ وطسّعصات العاصع ...٢

-  بسث زغادة تمى اإلضرابات شغ تعظج اقتاةاج المططئغ 
   واقتاةاج البعري ...٢

-  ق طضان لطثولئ السمغصئ شغ اإلجقم ...٣
-  َزَشراُت ظائإ أول جابص لرئغج الةمععرغئ السعداظغئ...٣
-  افطط الماتثة تسئث بصداغا الحسعب لغئغا طبال حاعث 

   سطى ذلك ...٤
-  إغقق ججئغ لطتضعطئ الفثرالغئ افطرغضغئ...٤
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ضطمئ السثد

٢٠١٨م،  افول/دغسمئر  ضاظعن  طظاخش  شغ  اباثأت 
طظ  السثغث  شغ  اإلظصاذ  ظزام  ضث  سارطئ  طزاعرات 
سطئرة،  الثرذعم،  الثظثر،  جظار،  السعداظغئ:  المثن 
دظصق، الصدارف، بعرجعدان، وود طثظغ، وغغرعا. لصث 
ضاظئ عثه البعرة ضث الظزام التاضط أطرًا ذئغسغاً لما 
آل إلغه العضع شغ السعدان، شطغج عظالك جئإ غةسض 
الظاس غاراخعن شغ خفعف لحراء الثئج، والمتروصات، 
بض شغ ذعابغر ذعغطئ بالساسات شغ الخراشات، وبظعك 
تمظع الظاس طظ أطعالعط، وترائص طحئععئ فجعاق بعا 
أطعال طضثجئ، وإضراه الظاس سطى الاساطض طع الظزام 
المخرشغ، وصئض ذلك ضطه غقء شاتح، ظسئئ لطدرائإ 
الماظعسئ المفروضئ سطى الصطاع الجراسغ، والخظاسغ، 
والاةاري، والثثطغ، شظاب سظ ذلك ضطه شحض لطمحارغع 
الجراسغئ، شأخئح الصطاع ذاردًا، وأغطصئ آقف المخاظع، 
وسط الضساد شغ افظحطئ الاةارغئ، أطا الصطاع الثثطغ 
شغضفغ أن بمظ تثاضر الطغران الاغ ضاظئ شغ أواخر 
جظغعا  بثمسغظ  المصثجئ  افراضغ  إلى  السئسغظات 
وخطئ طع عثه افزطئ، وصئطعا، إلى سحرات المقغغظ! 
لصث ضاظئ تضعطئ اإلظصاذ تسظ صعاظغظ لاةسض ظزاطعا 
صاظعظغاً وأشسالعا عثه طآغثة بالصاظعن، وذرغصعا شغ 
ذلك لط غضظ طظ الحسار الثي رشساه طظث اجاغقئعا 
سطى السططئ شغ ١٩٨٩م، لصث ضان حسارعا (ق لثظغا صث 
سمطظا ظئاشغ رشع الطعاء) - غصخثون لعاء رجعل اهللا -، 
و(لشغر اهللا لظ ظرضع)، و(أطرغضا وروجغا صث دظا سثابعا) 
شغ  الرأجمالغئ  ذئصئ  بض  أجاجاً  اإلجقم  تةسض  شطط 
أبحع خعرعا، سظثطا شخطئ الثغظ سظ التضط، وضاظئ 
الئحاسئ سظثطا تةاوزت شغ السعء الصاظعن الثي وضساه.

سئر  الثولئ  جغاجات  شغ  افطرغضغ  لطاثخض  ضان  لصث 
طآجساتعا طبض خظثوق الظصث الثولغ، الثي وخض إلى 
درجئ أن ُجسض له طضاإ بعزارة المالغئ غسمى بالمضاإ 
حضض  شغ  تصظغظه  جسض  الاثخض  عثا  اقجاحاري، 
تحرغسات سطى الطرغصئ الثغمصراذغئ الاغ تةسض التضط 
بمةطج  الثولئ  رئاجئ  شائظاه  الئحر،  لرب  ق  لطئحر 
وزرائعا بط ُدشع لطئرلمان (المةطج العذظغ) لاحرسه، 
لُغصعر الظاس به بصساوة الةظثي وخراطئ الصاظعن. لصث 
ضان ططثص ذلك روحائ طصغائ تتمطعا أطرغضا لاثطر 
بعا أعض السعدان... طظعا زغادة الدرائإ، ورشع الثسط 
شغ  التضعطغئ  الظفصات  وتصطغض  الدرورغئ،  السطع  سظ 

الختئ، والاسطغط، وتسعغط جسر السمطئ، والثخثخئ.
أطا طثالفئ الصاظعن شصث تمبض شغ اقتاضارات العائطئ، 
ورغط أظعا طظ خمغط الظزام الرأجمالغ الثي غفخض 
تغث  طجرغئ  تالئ  إلى  وخض  شصث  التغاة،  سظ  الثغظ 
طظ  طسغظئ  ذئصئ  سطى  البروات  طضاطظ  تعزغع  تط 
أظخار الظزام طبض تةارة السضر واإلجمظئ، والتثغث، 
والثصغص، الثي غساعرد طظ الثارج، طع أظه لغج عظاك 
جئإ قجاغراد تئئ صمح واتثة، أو ذرة جضر واتثة، 
والمسادن  الثواء  اتاضار  وضثلك  ضالسعدان،  بطث  شغ 
وضبغر طظ الثثطات، عثا افطر جسض المال دولئ بغظ 
ذردوا  طظ  شصر  زغادة  إلى  أدى  طما  طتثودة،  ذئصئ 
أخق  الساذطغظ  أو  افربسئ،  اقصاخادغئ  افظحطئ  طظ 
سظ السمض أو الساججغظ. وضان طظ طثالفئ عثا الصاظعن 
الثي وضساه تضعطئ اإلظصاذ ذئاسئ السمطئ دون غطاء 
تعصش  دون  تسمض  أخثت  لطظصعد  بمطئسئ  أتئ  تغث 
لطئاسئ ضمغات عائطئ طظ الظصعد، أدت إلى دطار الةظغه 
الثوقر  أطام  الةظغه  شاظعار  حرائغئ،  ضصعة  السعداظغ 
ظخئ  تغث  الصاظعن  طثالفئ  شضاظئ  السمقت.  وبصغئ 
طغجاظغئ ٢٠١٧م سطى ذئاسئ ضاطئ ظصثغئ تخض إلى ١٨٪ 
طظ الضاطئ المعجعدة تغظعا، ولضظ تمئ ذئاسئ ٥٧٪ 
....... الاامئ سطى الخفتئ  ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

النظام اإليراني ليس عدوا 
لكيان يهود؛ كان وال يزال 

يطبع معه خلسة

تسعغط ظزام أجث املةرم 
غضحش تصغصئ التضام املأجعرغظ

بصطط: افجااذ طظغر ظاخر*
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حزب التحرير/ والية تركيا
وقفات "انصروا تركستان الشرقية.. وال تقفوا صامتين 

أمام ظلم الصين!"

بعرة  قظطقصئ  افول  الغعم  طظث  أطرغضا  ترخئ  لصث 
الحام أن ُتتاشر سطى سمغطعا بحار أجث شغ التضط، 
أو بافترى أن ُتتاشر سطى الظزام بحرسغاه وأجعجته 
افطظغئ وطآجساغ الةغح والمثابرات، شعثا طا أضثت 
سطغه ظخاً شغ اتفاق جظغش افول خغش تجغران ٢٠١٢م.

ُتسصث  المآتمرات  وبصغئ  وجظّغعا  البعرة  أغام  وتعالئ 
شغ جظغش وأجااظئ والرغاض وأظصرة وضطعا تثور تعل 
بغان جظغش١ وتآضث سطغه وُتطالإ باطئغص بظعده، وشغ 
ضضِّ ذلك اساراف بحرسّغئ الظزام وأتصغاه شغ التضط، 
عثا سثا تطك الثول الاغ ضاظئ وظغفاعا طظث الئثاغئ 
ضروجغا  وسسضرغاً،  جغاجغاً  الُمةرم  الظزام  دسط  عغ 

وإغران والخغظ وغغرعا.
وبسث أن اجاطاسئ المآتمرات أن ُتمضظ الظزام طظ 
السغطرة سطى ضبغر طظ طظاذص جعرغا وتخر المسارضئ 
التض  شغ  لئظئ  أغداً  جعتحغ  اتفاق  ضان  إدلإ  شغ 
السغاجغ افطرغضغ وغعثف إلسادة حرسظئ الظزام بض 
ظص  تغث  المظاذص  ضض  سطى  السغطرة  شغ  وبأتصغاه 
ظةاتات،  تصص  صث  الاخسغث  خفخ  اتفاق  أن  اقتفاق 
وطسطعم أن طا تصصه خفخ الاخسغث عع جغطرة الظزام 

سطى بقث طظاذص رئغسغئ طظ طظاذص البعار.
الظزام،  سطى  لطتفاظ  بالمآتمرات  أطرغضا  تضاش  ولط 
بض أوسجت إلى سمقئعا بالصغام بأسمال جغاجغئ ُتسغث 
لطظزام حرسغاه وُتزعره بمزعر الُمظاخر سطى حسئه، 
شضاظئ زغارة سمر الئحغر رئغج السعدان ضأتث افسمال 
واتافض  إصطغمغا،  الظزام  ُسجلئ  ضسرت  الاغ  السغاجغئ 

بعا الظزام طائاعغاً بظخر طعععم.
إلى  السعري  الظزام  إسادة  سظ  التثغث  غأتغ  ضما 
جعرغا  طصسث  تةمغث  تط  أن  بسث  السربغئ،  الةاطسئ 
شغ الةاطسئ شغ ٢٠١١م ضردة شسض سطى الةرائط الاغ 
ارتضئعا الظزام، غأتغ عثا افطر شغ ذات جغاق إسادة 
تسعغط الظزام، شإسادته لطةاطسئ السربغئ غسظغ بحضض 

أو بآخر تئرئاه طظ جرائمه بتص حسئه.

المسطط  الظزام  خارجغئ  وزغر  لصاء  ذلك  جئص  وصث 
طخاشتئ  بغظعما  وجرى  الئترغظ  خارجغئ  وزغر  طع 
ظعرت  ضما  اإلسقم،  وجائض  شغ  ضةغةًا  أبارت  تاّرة 
تخرغتات لئظ سطغ غطثرغط سظثطا ضان وزغر خارجغئ 
ضما  جعرغا  طع  السقصات  جُغطئسعن  بأظعط  ترضغا 
غعم  بسث  خرج  بط  غععد،  وضغان  روجغا  طع  ذّئسععا 
لُغئرر تخرغته بأظه غصخث بسث إجصاط الظزام، لضظ 
صئض أغام خرجئ تخرغتات طظ وزغر الثارجغئ التالغ 
الرئغج  طع  السمض  شغ  لطظزر  بقده  اجاسثاد  تعل 
دغمصراذغئ،  باظاثابات  شاز  إذا  أجث  بحار  السعري 
ترضغا  بأن  أغام  صئض  أردوغان  تخرغح  إلغه  وُغداف 
لغج لثغعا طا تفسطه شغ طظئب إذا غادرت المظزمات 
ترضغا  تّضام  أن  طظه  ُغفعط  ضطه  عثا  اإلرعابغئ، 
غسغرون باتةاه باصغ تضام المسطمغظ إلسادة الظزام 

إلى العاجعئ بحضض أو بآخر.
ولقطارات شغ دسط الُمةرطغظ ظخغإ تغث أسادت شاح 
جفارتعا شغ دطحص شغ خطعة تطئغسغئ طع الظزام، 
ضما دخطئ صئطعا أول صاشطئ صادطئ طظ اإلطارات سئر 
طسئر ظخغإ الثي صام بثوره الظزام افردظغ بإسادة 
شاته بسث أن ضان طشطصًا ذعال شارة جغطرة المسارضئ 

سطى الةاظإ السعري طظ المسئر.
ضما تطصى رأس الظزام بحار أجث تعظؤات طظ رؤجاء 
السراق ولئظان والةجائر بما ُغسمى سغث اقجاصقل شغ 
أغدا  اإلسقم  وجائض  وتظاصطئ  ٢٠١٨م،  سام  ظغسان 
خئرا سظ ظغئ رئغج تعظج تعجغه دسعة فجث لجغارة 
لطصغام  السراق  رئغج  ظغئ  سظ  أخرى  وأظئاء  تعظج، 

بجغارة لثطحص سطى غرار الئحغر.
عثه افسمال السغاجغئ الاغ غصعم بعا تضام المسطمغظ 
تضحش لظا أن طسارضاعط جابصا طا ضاظئ إق طسارضئ 
دطائظا  فجض  جضئععا  الاغ  الثطعع  وأن  وعمغئ، 
المعاصش  وأن  الاماجغح،  دطعع  إق  ضاظئ  طا  وأسراضظا 
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إلى أوروبا.
طساعى  سطى  اقتتاد  داخــض  اقظفخال  ظجسات   -٣
افتجاب الثاخطغئ والثول. وصث خرجئ برغطاظغا بالفسض 
طظ اقتتاد. وربما تائسعا دول أخرى باتةاه اقظفخال 
طظ  ضض  لثى  لقظفخال  دسعات  شعظاك  بعا.  طاأبرة 
شرظسا والمةر والغعظان والسعغث والثظمارك وععلظثا. 
شفغ ععلظثا دسا خغرت وغطثرز، رئغج التجب الحسئعي 
الغمغظغ إلى إجراء اجافااء شغ ععلظثا طمابض لما جرى 
شغ برغطاظغا. وشغ شرظسا دسمئ زسغمئ التجب الغمغظغ 
طظزمئ  طظ  برغطاظغا  خروج  لعبغظ  طارغظ  الماطرف 
الثي  المحابه  المخغر  إلى  طحغرة  افوروبغ،  اقتتاد 

غظازر شرظسا تال صاد تجبعا الئقد.
٤- أزطات داخطغئ شغ بسخ الثول اتاةاجا سطى طتاوقت 
وطظعا  اقتتاد.  حروط  لمعاضئئ  اقصاخادي  اإلظصاذ 
المزاعرات الاغ تةااح شرظسا عثه افغام؛ اتاةاجا سطى 
رشع صغمئ الدرائإ لاعشغر جغعلئ طالغئ، وتثفغش السةج 
شغ المعازظئ الساطئ الئالشئ ٢,٩٪، وذلك لطامحغ طع 
حروط اقتتاد، ولاعشغر جغعلئ لطصغام بأسئاء تاططئعا 
طحارغع اقتتاد؛ طبض شضرة إظحاء جغح أوروبغ طعتث...

٥- طحاضض دولغئ تامبض بمساداة أطرغضا لمحارغع عثا 
اقتتاد، ولسمطاه المعتثة الغعرو.

شق غثفى طا تصعم به أطرغضا طظ ترب طسطظئ وخفغئ؛ 
سطى  تحةغسعا  أجض  طظ  افوروبــغ  اقتتاد  دول  ضث 
اقظفخال؛ ضما شسطئ طع برغطاظغا، وتصعم أطرغضا أغدا 
بترب تةارغئ تآبر سطى تماجضعا؛ تامبض برشع الدرائإ 
سطى العاردات افوروبغئ، وبفرض تزر وسصعبات سطى 
بسخ الثول ذات الاةارة التغعغئ طع دول اقتتاد طبض 

ترضغا وإغران.
الصغام  سظ  ألماظغا  باجابظاء  افخرى  الثول  ضسش   -٦
بافسئاء اقصاخادغئ تةاه طحارغع اقتتاد المساصئطغئ. 
بالفائخ  اقتتاد  شغ  الممغجة  الثولئ  عغ  شألماظغا 
الظصثي وطمغجة أغدا بظحاذعا الاةاري الثارجغ، وباصغ 
الثول تصرغئا إطا شغ تالئ سةج أو ذات ظحاط وشائخ 
ظصثي طاثن، تاى خارت عظاك ظزرة سظث بسخ دول 
اقتتاد أن المسافغث افضئر طظ اقتتاد عغ ألماظغا سطى 
تساب باصغ الثول افخرى، وأظعا تسثر باصغ اقتتاد 

شغ خثطئ طخالتعا اقصاخادغئ.
عثه أبرز المحاضض الاغ تعاجه اقتتاد افوروبغ، وتعثد 
عثه  بصض  أن  والتصغصئ  والافضك.  باقظعغار  طخغره 
واتساع  افوروبغ،  اقتتاد  أطام  والمسعصات  المحاضض 
والاططسات  اآلطال  دون  غتعل  غعم  بسث  غعطا  رصساعا 
والظجوع إلى السزمئ والصعة واقرتصاء والاصثم لفطام. 
وغمضظ الصعل: إن طحروع العتثة افوروبغئ عع طحروع 
صائط سطى أجج واعغئ ضسغفئ، والسصئات أطاطه أضئر 

طظ المتفجات والثسائط.
وصث ظعرت بسخ اآلبار السطئغئ لطئعرخات افوروبغئ 
اقظستاب  برغطاظغا  صررت  سظثطا  بالفسض؛  والسالمغئ 
طظ اقتتاد افوروبغ شضاظئ خسائر ضئغرة لثرجئ أظه 
جمغ بالغعم افجعد لطئعرخات افوروبغئ تغث تراجسئ 
طظ ٧٪  بأضبر  وشراظضفعرت  بظتع ٨٪  بارغج  بعرخئ 
تصرغئاً ولظثن بظتع ٥٪. عثا سظثطا خرجئ دولئ واتثة 
طظ اقتتاد شضغش إذا اظعار اقتتاد بالةمطئ؟ وضغش إذا 
افطرغضغئ  السالط  أجعاق  شغ  العجة  عثه  خثى  ضان 

والخغظغئ وافوروبغئ؟!
وشغ الثاام ظصعل: إن العتثة التصغصغئ والختغتئ؛ عغ 
المئظغئ سطى أجج راجثئ بابائ، وق تآبر شغعا العجات 
وق المسعصات، وعغ شصط العتثة سطى أجاس سصغثة 
عع  اإلجقم  أجاس  سطى  اقصاخادي  والئظاء  اإلجقم، 
الئظاء الماغظ الختغح؛ تغث تاثث الثولئ ظزام الثعإ 
والفدئ ضأجاس لضض المساطقت المالغئ داخطغا وخارجغا، 
وتةمع افصالغط شغ ظض عثه العتثة سصغثُة اإلغمان؛ ق 
المخالح اقصاخادغئ وق غغر ذلك طظ طظاشع آظغئ جرسان 
طا تثعإ وتجول. إن الثقشئ عغ شصط الئثغض الختغح 
لضض عثه الظزط والمئادئ الماعرئئ اآلغطئ لطسصعط... 
 ِ وخثق التص تسالى الصائض: ﴿َسُنرِيِهْم آيَاتَِنا فِي اْآلَفاِق َو
نَُّه 

َ
َولَْم يَْكِف بَِرّبَِك ك

َ
نَُّه الَْحّقُ أ

َ
نُفِسِهْم َحّتَٰى يَتََبّيََن لَُهْم ك

َ
أ

 ﴾َعلَٰى ُكّلِ َشْيٍء َشهيد

سطى خطفغئ تعزغع حئاب تجب الاترغر/ وقغئ السعدان لظحرة أخثرعا التجب عظاك بسظعان: (شطاضظ بعرة طتخظئ 
تئطس غاغاتعا شغ الاشغغر التصغصغ)، صاطئ السططات افطظغئ باساصال ضض طظ اإلخعة: طتمث أتمث طتمعد، وسئث 
الرتغط سئث اهللا، طالك طتمث تاطث، وسطغ تسإ اهللا. إن الظحرة الاغ بسئئعا اساصض حئاب تجب الاترغر لع وساعا 
الثغظ اساصطععط لصّئطعا رؤوجعط وفساظععط سطى تعزغسعا، ولضظعط خط بضط سمغ شعط ق غفصععن: شالظحرة 
عغ شغ افخض رجائض حرسغئ غتااج إلغعا الةمغع؛ بائرون وأجعجة أطظغئ وحرذغئ وأعض الصعة والمظسئ شغ الصعى 
المسطتئ المثطخعن لسصغثتعط، رجائض لع الاجم ضض شرغص بما غطغه شغعا قجاصاطئ التغاة سطى الةادة، فظه ق 
خقص لعثه افطئ إق باإلجقم، وق إجقم إق بثولئ، وق دولئ لطمسطمغظ إق الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. 
أطا عثه الرجائض شعغ: الرجالئ افولى لطبائرغظ ذطئئ الظحرة طظعط سثم اقظةرار وراء افسمال المحئععئ وأن 
غضعن الططإ والعثف عع اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وتطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ، ورشخ أي تشغغر 
ُغئظى سطى غغر أجاس اإلجقم. الرجالئ الباظغئ شعغ تتثغر لفجعجة افطظغئ والحرذغئ طظ صاض المازاعرغظ 
أو ضربعط أو تروغسعط فن ضض ذلك ترام حرساً. الرجالئ البالبئ إلى أعض الصعة والمظسئ شغ الصعى المسطتئ، 
بأن غضعظعا ضافظخار الثغظ ظخروا رجعل اهللا  شأصام دولئ اإلجقم افولى، وتباعط سطى إسادة الضرة بإسطاء 

الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

طظ  جثغثة  جعلئ  ظتع  تعظج  شغ  افوضاع  تاةه 
الاعظسغ  اقتتاد  طظ  المثشعسئ  الحسئغئ  اقتاةاجات 
لطحشض بسث الاخسغث المائادل بغظ التضعطئ والعغؤئ 
والاسطغط  الاربغئ  وزارة  صرار  شئسث  لقتتاد.  اإلدارغئ 
خخط جائ أغام طظ أجعر افجاتثة الثغظ صاذسعا إجراء 
اطاتاظات البقبغ افول وبسث أن صادت جاطسئ الاسطغط 
واقساخاطات  الشاضئئ  المسغرات  طظ  السثغث  الباظعي 
وشغ  لطاسطغط  الةععغئ  المظثوبغات  أطام  المفاعتئ 
الساخمئ، صررت العغؤئ اإلدارغئ لقتتاد إسقن إضراب 
 ١٧ غعم  السمعطغئ  والعظغفئ  السام  الصطاع  شغ  سام 

ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩.
الاترك  عثا  تصعد  الاغ  الباظعي  الاسطغط  ظصابئ  وتاعط 
المططئغ وزارة الاربغئ بالمماذطئ والسطئغئ شغ الاساطض 
المادي  العضع  تتسغظ  إلى  الثاسغئ  ططالئعا  طع 
لطمثرجغظ بالارشغع شغ صغمئ بسخ المظح وتثفغخ 
جظ الاصاسث. أطا افطغظ السام لقتتاد شصث أخئح شغ 
المثة افخغرة غاعط التضعطئ خراتئ بالثدعع لصرارات 
خظثوق الظصث الثولغ الثي شرض سطى التضعطئ تةمغث 
المغجاظغئ  إخقح  بثسعى  السام  الصطاع  شغ  افجعر 
السمعطغئ وإغصاف اقظاثابات وتحةغع الاصاسث المئضر طظ 

العظغفئ السمعطغئ طظ أجض الدشط سطى ضاطئ افجعر.
ولؤظ ضان اقتتاد طتصا شغ تعجغه اقتعام إلى التضعطئ 
بثدعسعا لحروط خظثوق الظصث الثولغ وطا ظاب سظ 

ذلك طظ زغادة الئطالئ وتثظغ طساعى خثطات الاسطغط 
والختئ، شإن المثصص شغ طسغرة اقتتاد سئر السظغظ 
الخظثوق  جغاجئ  طعضعع  إصتام  أن  غثرك  الماضغئ 
عع ججء طظ الاخسغث طع التضعطئ وإلتراجعا جغاجغا 
والدشط سطغعا لاثفغش أبر تطك الحروط سطى المعظفغظ 
ولغج طظ أجض تترغر الئقد طظ عثه السغاجئ المصغائ 
الاغ غاسثى أبرعا المعظفغظ والحشالغظ، وعع تعظغش 
لمعضعع جغاجغ طخغري لفطئ طظ أجض التخعل سطى 
طضاجإ طادغئ، وأن طعضعع الخظثوق جعف غاط تظاجغه 

طع أول اتفاق طع التضعطئ شغ زغادة لطمظح وافجعر.
وصث جئص لعثا اقتتاد أن الاجم بما غسمى الّسطط أو 
العثظئ اقجاماسغئ لسظعات سثة زطظ بظ سطغ أي طظع 
اإلضرابات واقتاةاجات طصابض زغادات جظعغئ شغ افجعر 
افوروبغ  اقتتاد  طع  الحراضئ  اتفاق  تمرغر  خقلعا  تط 
جظئ ١٩٩٥ والثي أدى إلى تثطغر الصطاع الخظاسغ شغ 
طظ  تام  خمئ  شغ  المعظفغظ  آقف  وتسرغح  تعظج 

صغادات اقتتاد.
أبظاء  السغاجغئ  الحسارات  بسخ  رشع  شرغط  لثلك 
لطسمض  المترضئ  افجاجغئ  المطالإ  شإن  اقتاةاجات 
الظصابغ والاغ غاعصش سطغعا طعاخطئ أو إظعاء الاترضات 
غةسض  طا  وعع  المادغئ  المطالإ  عغ  واإلضرابات 
التضعطات صادرة سطى اتاعاء عثه الظصابات وتروغدعا 

ضطما دسئ التاجئ إلى ذلك.
ترضئ  طظ  ججءًا  غمبض  المططئغ  اقتاةاج  ضان  ولؤظ 
تخعرا  غتمض  ق  أظه  إق  والصعر،  الزطط  ضث  الحسعب 

أسراض  غساعثف  فظه  المظحعد  الاشغغر  سظ  واضتا 
المحضطئ ق جثورعا. واقتاةاجات المططئغئ تةمع ضبغرا 
طظ الظاس فظعا ق ُتزعر الثقشات السغاجغئ بض تةمع 
الُفرصاء فظعا تثور تعل طحاضض تغاتغئ ساطئ. واقتاةاج 
الةجئغئ  المطالإ  بسخ  تتصغص  غساعثف  المططئغ 
ق  وعع  المسغحغئ،  الزروف  تتسغظ  تعل  تثور  الاغ 
شغ  وتتسغظه  لئصائه  غسسى  بض  العاصع  لاشغغر  غسسى 
العصئ ظفسه، لثلك شإن تطك اقتاةاجات ُتعاجه سادة 
بالاةاعض، فظه غسعض اخاراصعا والصداء سطغعا وإبصاء 

طظزعطئ التضط وذئصئ التضط.
أطا اقتاةاج البعري شعع غساعثف جثور المحضطئ ق 
لتض  السغاجغ  الظزام  تشغغر  غساعثف  أي  أسراضعا، 
افطئ  واصع  تشغغر  تخعر  غمضظ  ق  فظه  المحضقت، 
والاثطص طظ الفساد والزطط والفصر دون  اإلجقطغئ 
الاثطص طظ واصع الائسغئ الثي ظسغحه واجامرار الثولئ 
الُصطرغئ السطماظغئ التالغئ شغ الصغام بثور العضغض المتطغ 
لطمساسمر الشربغ الرأجمالغ الخطغئغ. لثلك ضان لجاطا 
أن غتمض اقتاةاج البعري خعرة سظ الاشغغر المظحعد 

ضغ ق تاتعل البعرة إلى ظعع طظ السئث والفعضى.
وبالظزر إلى طا وصع شغ تعظج بسث البعرة ودور اقتتاد 
السام الاعظسغ لطحشض شغه ظةث أن البعرة الاغ صاطئ 
تتعلئ  صث  الظزام"  إجصاط  غرغث  "الحسإ  حسار  سطى 
إلى ترضئ اتاةاجغئ طططئغئ ضان لعغاضض اقتتاد دور 

ضئغر شغ إحسالعا واإلحراف سطغعا. وصث جاعط ذلك شغ 
إبساد شضرة الاشغغر الةثري لطظزام السغاجغ بتةئ أن 
افغثغعلعجغئ،  الثقشات  غبغر  الععغئ  طعضعع  سرض 
افجعر  شغ  بالجغادات  المسغحغئ  الزروف  تتسغظ  وأن 
واقظاثابات والارصغات عع طظ افولعغات الُمططصئ. وبسث 
جظعات طظ البعرة اضاحش الظاس أن الظزام لط غسصط 
ازدادت  المسغحغئ  افوضاع  وأن  رأجه،  ذعإ  وإن 
جعءا رغط زغادات افجعر وأن الئقد ازدادت غرصا شغ 

المثغعظغئ والائسغئ والدشعط الثارجغئ.
سطى  تتّخض  الثي  لطحشض  الاعظسغ  السام  اقتتاد  أطا 
جائجة ظعبض لطسقم جظئ ٢٠١٥ لثوره شغ تخفغئ بعرة 
تعظج، شصث أخئح طتطئ لجغارة جفراء الثول الشربغئ 
وخئراء خظثوق الظصث الثولغ وأخئح له رأي شغ اخاغار 
رئغج التضعطئ وأسدائعا رغط اقتاةاجات والمظاضفات 

اإلسقطغئ الزاعرة.
بعري  اتاةاج  إلى  المططئغ  اقتاةاج  غاتعل  سظثطا 
طظ  افطئ  وتترغر  السغاجغ  الظزام  تشغغر  غساعثف 
وتآجج  الخطغئغ  الرأجمالغ  لطشرب  المصغائ  الائسغئ 
الثولئ طظ جثغث سطى أجاس سصغثة افطئ وتدارتعا 
اإلجقطغئ غضعن ذلك اقتاةاج خطعة ظتع الاشغغر، أطا 
ضما  طططئغئ  اتاةاج  ترضئ  إلى  البعرة  تاتعل  سظثطا 
تخض شغ تعظج شإن ذلك الاتعل غخئح اظصقبا سطى 

 البعرة وطآاطرة خئغبئ سطغعا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج
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سثة  طظاجئات  شغ  طاضرون؛  الفرظسغ  الرئغج  دسا 
أوروبا  سظ  الثشاع  تاعلى  أوروبغئ؛  صعة  تحضغض  إلى 
المعتثة تةاه افذماع الروجغئ والخغظغئ وافطرغضغئ؛ 
شفغ اجاماسه شغ بروضسض ٢٠١٨/١١/١٩ بسث زغارة 
صئض  طظ  سرضه  طا  طاضرون  أساد  سثة  أوروبغئ  لثول 
(تحضغض الةغح افوروبغ المعتث). وضان صث دسا شغ 
اقتافال بالمؤعغئ افولى لظعاغئ الترب السالمغئ افولى؛ 
شغ طصابطئ إلذاسئ (أوروبا-١) إلى إظحاء جغح أوروبغ 
لمعاجعئ  تدطر  صث  الاغ  الصارة؛  سظ  لطثشاع  تصغصغ؛ 
صعى ضئرى؛ طبض روجغا والخغظ وأطرغضا، وبسث ظةاته 
شغ اظاثابات الرئاجئ شغ ٢٠١٧/٥/٦ ضان طاضرون صث 
(طاجارخئ)  شغ  سطغعا  اقتفاق  تط  الاغ  الثسعة  جثد 

إلظحاء جغح أوروبغ طعتث شغ ظض أوروبا طعتثة.
شما عغ تصغصئ عثه الثسعات الفرظسغئ الماضررة؟ وعض 
تساطغع أوروبا بالفسض أن تصعم بعثه افسئاء شغ ظض 
افزطات الماضررة؛ المالغئ طظعا سطى طساعى اقتتاد، 
واقظفخالغئ  العاتثة،  الثولئ  طساعى  سطى  والثاخطغئ 
ضما تخض طع برغطاظغا، وطا زال غتخض طظ أضبر طظ 

دولئ تعثد باقظفخال؟
 ١٩٩٢ جظئ  (طاجارخئ)  شغ  تخض  الثي  اقتفاق  إن 
ظتع العتثة افوروبغئ، وتحضغض صعة أوروبغئ صث دسا 
شغ  إلغةادعا  سمطغئ  وبراطب  طساصئطغئ،  أجج  إلى 

العاصع طظعا:
١- وضع افجج الاطعغرغئ ظتع الاعتغث اقصاخادي 
والظصثي والسغاجغ، ضمصثطئ لثطص العتثة افوروبغئ.

ودخعل  المساصئطغ،  لطاعجع  اجاراتغةغئ  وضع   -٢
الحرصغ  بصسمغعا  أوروبا  باتةاه  خاخئ  جثد؛  أسداء 

والشربغ؛ وشص حروط طسغظئ شغ الصئعل والسدعغئ...
٣- تعجغع ظطاق المسؤعلغات الثارجغئ لقتتاد، وإجراء 
اإلخقتات الثغمصراذغئ، وتطئغص جغاجئ السعق التر...

• وصث وضسئ عثه الثول افوروبغئ خططاً سمطغئ؛ بظاء 
سطى عثه افجج طظعا: (خطئ إظحاء اتتاد أوروبغ طرن؛ 
طعتثة  سمطئ  وإخثار  جثد،  أسداء  باظدمام  غسمح 
أطظغئ  جغاجئ  إظحاء  وطئاحرة   ،١٩٩٩ سام  بتطعل 
ودشاسغئ طعتثة، وذلك سطى أجاس المئادرة الفرظسغئ 

إلظحاء جغح أوروبغ طعتث طحارك.
لصث صاطئ الثول افوروبغئ المآجسئ لقتتاد بأسمال 
طاسثدة، بظاء سطى اتفاصغئ (طاجارخئ)؛ طظعا العتثة 
وتساوظغئ،  تةارغئ  اتفاصات  وطظعا  الغعرو،  الظصثغئ 
لطاساون  الظصثي  والخظثوق  داخطغئ،  جعق  وإظحاء 
الصطاع  أظحطئ  لامعغض  تحرغسات  ووضع  افوروبغ، 
ووضع  المعتث،  افوروبــغ  المرضجي  والئظك  السام، 
دول  بغظ  المالغئ  السغاجئ  تعتث  اصاخادغئ  طساغغر 
براطب  طظ  ذلــك  وغغر  الفائثة...  وأجسار  اقتتاد 

وجغاجات تثسط طحروع العتثة.
لصث طدى سطى اتفاصغئ طاجارخئ أضبر طظ ربع صرن، 
ولط غاتصص طظ تططسات أوروبا ظتع العتثة الحاططئ 
عثا  وواضــإ  والاططسات.  الئراطب  طظ  الصطغض  جعى 
تعّثد  خارت  ضأداء  وسصئات  سثغثة،  طحاضض  الفحض 
وجعد عثا اقتتاد بحضض سام بالافضك والجوال. وطظ 
عثه السصئات والمحاضض الاغ واجعئ وطا زالئ تعاجه 
ظتع  وشرظسا  ألماظغا  رأجعا  وسطى  افوروبغئ  الــثول 

العتثة واقظثطاج السغاجغ والسسضري:
١- أزطئ المثغعظغئ والئطالئ؛ الاغ تعثد الضبغر طظ دول 
الثول  عثه  أن  والسئإ  اقصاخادي.  باقظعغار  اقتتاد 
لغسئ  عغ  اصاخادي  طساعى  إلى  بظفسعا  ارتصئ  صث 
شغ طساعاه، ولغج سظثعا الصثرة سطى تسثغث تئساته. 
وطبال ذلك أزطئ الغعظان السمغصئ؛ تغث اجاثاظئ أطعاق 
ذائطئ؛ لرشع طساعى الظمع وذلك لغعاشص حروط اقتتاد 
افوروبغ، ولضظعا بسث ذلك سةجت سظ جثاد تاى شعائث 

الثغعن الربعغئ، شعصسئ شغ أزطات طااالغئ.
٢- طحاضض سرصغئ وظجسات ضث طسألئ الثطب السرصغ؛ 
السثاء  طظ  ذعغض  تارغت  لعا  افوروبغئ  الحسعب  فن 
والسظخرغئ. وصث برزت عثه الظزرة باتةاعغظ افول: ضث 
افوروبغغظ ضما تخض شغ ألماظغا وظحعء تجب الظازغغظ 
الةثد. والباظغ: ضث المعاجرغظ طظ الثول افخرى غغر 
افوروبغئ، وصث تخطئ طزاعرات سثغثة ضث العةرة 
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بسث زغادة تمى اإلضرابات يف تعظج
اقتاةاج املططئغ واقتاةاج البعري
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شغ طثاذئئ حسئغئ بداتغئ الةرغش حرق بالثرذعم 
شغ ٢٠١٨/١٢/١٥م، بتسإ طا أوردته ختغفئ الةرغثة، 
زشر سطغ سبمان طتمث ذه الظائإ افول السابص لرئغج 
أجعد  لعظه  جاخظاً،  ععاًء  أخرجئ  زشرات  الةمععرغئ 
عثا  وظاب  خثره.  شغ  ضبغرا  اساطب  صث  طظاظئ  ورغته 
تضعطئ  بعا  جاءت  الاغ  الحسارات  تفاسض  طظ  الععاء 
اإلظصاذ طع العاصع المرغر سطى افرض.. وجعف أتظاول 

بسداً طظ عثه الجشرات بالاتطغض...
سطى  ظصئخ  زلظا  طا  (إظظا  المثاذئئ  تطك  شغ  صال  شصث 
الصدغئ)، شسظ أغئ صدغئ غاتثث؟ شإن ضان غاتثث سظ 
اإلجقم، شإن تضعطئ اإلظصاذ والاغ جاءت باجط اإلجقم، 
أشدض  شغ  ذئصئ  إظعا  بض  غعطاً،  اإلجقم  تطئص  لط 
تاقتعا اقجابظائغئ بسخ أتضام السصعبات، واإلجقم ق 
ُغثاجل شغ بسخ افتضام، إظما عع ظزام طاضاطض، غحمض 
جمغع جعاظإ التغاة؛ اقصاخادغئ والسغاجغئ واقجاماسغئ 
وغغرعا طظ أظزمئ التضط والاسطغط والسغاجئ الثاخطغئ 
والثارجغئ، باإلضاشئ إلى جطعك الفرد وجطعك الةماسئ 
غظترف  وطظ  حاطض،  سام  ظزام  إظه  الثولئ...  وجطعك 
سظه وغحّث شغ جطعضه سظ التغاة الساطئ غساصإ بسصعبئ 
تطئص  أن  أطا  الظزام.  سطى  لطتفاظ  وذلك  اإلجقم، 
السصعبات اإلجقطغئ شغ ظض ظزام رأجمالغ شعغ تصثم 

خعرة طحععئ لقجقم، وعع طا شسطاه التضعطئ.
أطا إن ضان غصخث بالصدغئ الاغ صال إظه طا زال طمسضاً بعا 
عغ الحسارات اإلجقطغئ الاغ ظطئ ترشسعا التضعطئ، شإن 
الرجض عع أول طظ دسا لطاثطغ سظعا، شصث دسا سطغ سبمان 
شغ طتاضرة له ألصاعا شغ ظادي الحرذئ بئري، دسا الرجض 
إلى طراجسئ بسخ الحسارات طظ طبض (اإلجقم عع التض)، 
ضما أضث سطى المسظى ظفسه شغ المظاثى الاأجغسغ افول 
لطترضات اإلجقطغئ، الثي سصث شغ الساخمئ المالغجغئ 
بمحارضئ ظثئئ طظ صغادات الفضر والسمض اإلجقطغ طظ 
١٤ دولئ، تغث صال سطغ سبمان: (إن الئرظاطب اإلجقطغ 
السابص أخفص شغ الاساطض طع صداغا المةامع) ططالئًا 
بإسادة الظزر شغ حسار (اإلجقم عع التض). وصث تئسه شغ 
ذلك ضبغر طظ رجاقت الترضئ اإلجقطغئ بض خار الئسخ 
غساتغ طظ ذضر تطك الحسارات، ضما أظعا اخافئ طظ 
اإلسقم بحضض ضاطض بسث أن طفت الثظغا ضةغةا شغ 
السابص وصال: (ردًا سطى طظ صالعا إن التضعطئ لط غئص لعا 
إق الاطئغع طع (إجرائغض)، بسث أن باسعا دطاء الحعثاء، 
وتراجسعا سظ المئادئ طظ أجض السططئ، ظصعل لعط دم 

الحعثاء أطاظئ شغ أسظاصظا...)، وعظا غرد جآال، سقم صاتض 
عآقء الرجال تاى اجاحعثوا شغ جظعب السعدان، ألغج 
أجض  طظ  ألغج  الئقد؟!  وتثة  سطى  التفاظ  أجض  طظ 
تماغئ المسطمغظ طظ أعض الةظعب؟! ألط تصط التضعطئ 
بفخض الةظعب وتسطغط رصاب أضبر طظ ٢ ططغعن طسطط 
طظ أعض الةظعب لتضعطئ ضاشرة دشسئ ضبغرا طظعط لطرد 
بق بمظ إق الئصاء شغ السططئ، شداع ضض حغء صاتض طظ 
أجطه عآقء الحعثاء... شإن لط تضظ تطك خغاظئ لثطاء 

الحعثاء، شما عغ الثغاظئ إذن؟!!
بط إظه أورد شغ تطك الجشرات أن صغادات المآتمر العذظغ 
ارتةفعا،  أو  الساتئ  أخطعا  أو  طقجأ،  سظ  غئتبعا  لط 
وذطإ طظ سدعغئ تجب المآتمر العذظغ سثم الثعف 
والعجض... وتسطغصغ سطى ضقطه عثا بالمبض السربغ الصائض 
"ضض إظاء بما شغه غظدح"، وبالمبض السعداظغ "الما شغه 

حص طا بصعل ذص"...
السعدان  ضث  بالاآطر  خارجغئ  جعات  اتعط  وأخغرًا 
قصاقع حةرة العذظغ!!! إن الاآطر ضث السعدان لط ولظ 
غاعصش، ألغج شخض الةظعب ضان تآطرًا خارجغا، صاطئ 
التضعطئ باظفغثه، وصث اسارف رئغج الةمععرغئ شغ 
زغارته افخغرة لروجغا بثلك؟ بط ألغج وضع ضض أججاء 
خفغح  سطى  الةثغث  وجظعبعا  وحرصعا  غربعا  الثولئ 
خارجغًا؟!  تآطرًا  لتزئ  أي  شغ  لقظحطار  صابض  جاخظ 
ألغسئ التالئ اقصاخادغئ الطاتظئ الاغ غسغحعا أعض 
السعدان جراء تطئغص جغاجات خظثوق الظصث الثولغ 
(جغأ السمسئ) تآطرًا دولغا سطى السعدان، شمظ الثي 
جار شغ تطئغص تطك الروحاات تاى ظعاغاعا، ألغسئ 
عغ التضعطئ؟ ظسط طظ الممضظ أن غضعن عظاك طظ 
غاآطر سطى صطع حةرة العذظغ والتضعطئ ذالما ظدئئ 
بمارعا، وتساصطئ أوراصعا، شطط غسث غظازر طظعا ذلك 
الماآطر والثي ضان المسافغث افول طظ وجعدعا بمرة 
تآضض، أو ظقً غسازض به شضان طظ الطئغسغ أن غسسى 

لصطسعا إن لط تسصط لعتثعا.
وعظا أصعل فعض السعدان إن الاشغغر المظحعد لغج عع 
الثول  تمارجعا  ضراجغ  لسئئ  ولغج  أحثاص،  تشغغر 
الضئرى شغ بقد المسطمغظ، بض الاشغغر المظحعد عع تشغغر 
ظمط التغاة الاغ ظسغحعا، تشغغر لطصدغئ الاغ ظسغح طظ 
أجطعا، تشغغر الظزام ضطه ولغج تشغغر حسارات، لظسغح 
تغاة ضرغمئ غرضاعا اهللا ورجعله والمآطظعن، غسج به 

 اإلجقم وأعطه وغثل به الضفر وطظ حاغسه

تامئ: تسعغط ظزام أجث المةرم غضحش تصغصئ التضام المأجعرغظ
الاغ اتثثوعا ضاظئ بسث أن أترجاعط حسعبعط الاغ 
ضاظئ ترطص الحام بسغظ الظخغر شضاظئ عثه المعاصش 
سطى  ضاشطغئ  جعع  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  الاغ 

خثقظعط فعض الحام.
الزظ  بعثا  لسمقئعا  وتعسج  أطرغضا  شازظ  الغعم  أطا 
شاططإ  الحام،  شغ  افطئ  بعرة  سطى  أجعجت  صث  أظعا 
طظ سمقئعا أن غاصربعا طظ سمغطعا تاطغ ضغان غععد، 
ُغفعط  رجالئ  شغ  جعرغا  طظ  اقظستاب  عغ  وتثسغ 
طظعا أن الظزام صث اظاخر سطى أعض الحام، لثلك ظةث 

إسقم الظزام غروج لقظستاب أظه اظاخار له.
عثا شغ تسابات أطرغضا وأدواتعا وسمقئعا، أطا أعض 
الحام شطط غثرجعا شغ بعرتعط لاةمغث سدعغئ أجث 
الةسام  الادتغات  ُغصثطعا  ولط  السربغئ،  الةاطسئ  شغ 
ذمسا  وُغعةروا  ُغحردوا  ولط  السفارات،  ُتشطص  لضغ 

سظ  غبظغعط  شطظ  لثلك  أجث،  لظزام  الثولغئ  بالسجلئ 
رئغج  زغارة  أو  عظا  اساراف  بعرتعط  شغ  اقجامرار 
عظاك، ولظ تضعن ظعاغئ البعرة بإسادة شاح السفارات 
إلجصاط  تعثف  وخرجئ  هللا  بعرة  عغ  بض  والمسابر، 
به  آخر  ظزام  واجائثال  ورطعزه،  أرضاظه  بضض  الظزام 
غتصص لعط السثل وافطان، وق ظزام غتصص ذلك جعى 

. ظزام اإلجقم ضما أظجله اهللا سطى تئغئه طتمث
وطظ  والماضئرغظ،  الطشاة  طع  جظظاً  هللا  شإن  وأخغرا 
جظظه أن غضعن عقضعط شغ الطتزئ الاغ غزظعن أظعط 
الشالئعن، عثه عغ جغر افولغظ شغعا السئرة والسزئ 
شرسعن  شعثا  المخطتغظ.  ذرغص  غسطك  أن  أراد  لمظ 
صث عطك غعم أن ظادى شغ المثائظ تاحرغظ، وتطضط 

 افتجاب صث أجمسعا أطرعط شاظصطئعا خاجرغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تركيا أردوغان مستمرة في خذالن ثورة الشام

ذضر لقجقم، بما شغعا صعاظغظ الجواج والمعارغث.
طظ  غثرج  لط  اقجاسمار  أن  إغفاله  غةإ  ق  شما 
السعدان، فن أشضاره طا زالئ طتمعلئ سظث الضبغرغظ، 
وطا زالئ ططئصئ بعاجطئ السمقء، وطا زال طسارضعن 
ضثلك غثاشسعن سظ عثا الفضر اقجاسماري وغتمطعظه، 
لثلك شإن أطرغضا الاغ تاسئإ جغاجاعا بالبعرات عغ 
أبظاء  صثم  صث  غضعن  أن  بسث  تةعدعا  الاغ  ظفسعا 

افطئ الشالغ والظفغج.
الشقء  طظ  بمجغث  تظثر  التضعطئ  تخرغتات  زالئ  طا 
وضظك السغح، واقباساد سظ التضط بما أظجل اهللا، برشع 
شغ  السمطئ  ذئاسئ  شغ  واقجامرار  العصعد  سظ  الثسط 
طططع ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩م. ولضظ غةإ بعخفظا 
طسطمغظ أن ظجغض جئإ الدظك الثي وخطظا إلغه! وعع 
تتّضط اقجاسمار. شق بث طظ ظئث الثغمصراذغئ الاغ تحرع 
طظ دون اهللا، وظئث السسضرغئ الاغ تحرع أغدا بالتضط 
الثقشئ  إلصاطئ  الاشغغر  غضعن  أن  بث  ق  بض  العضسغ، 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تطئص اإلجقم، 
وأن تاعجه البعرة لصطع ظفعذ اقجاسمار وأتضاطه وأشضاره 
وأظزماه شغ اقصاخاد، والتضط، واقجاماع، والصداء، 
الاشغغر  لغضعن  الظزط،  وجائر  الثارجغئ،  والسقصات 

 تصغصغاً، ظظسط شغه بأتضام اإلجقم السزغط
* سدع طةطج وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: ضغش ظعصش جرصئ بعرة السعدان؟
وعثا تاما أدى إلى غقء ذاتظ، أضغش إلى طا جئئاه 

الدرائإ والةمارك واقتاضار طظ ضظك!
أتى  بض  ذلك  سظث  غاعصش  لط  اقجاسماري  الثور  إن 
بالفثرالغئ الاغ تفرق وتعجث السخئغئ، بط إظعا باعزئ 
الاضالغش، والاغ ق غمضظ أن غصطض اإلظفاق شغعا فظعا 
تأتغ بةغعش طظ المساعزرغظ، شالسعدان الثي ضان 
غثغره سثة طتاشزغظ وسثد طظ العزراء أضتى له بماظغ 
سحرة وقغئ، لضض وقغئ تضعطئ صائمئ بثاتعا طظ طةطج 
طثخخات  ولعط  وواٍل  وطسامثغظ  ووزراء  تحرغسغ 
عغ  الئسغر  ظعر  صخمئ  الاغ  الصحئ  وضاظئ  ططغارغئ. 
شخض جظعب السعدان طما تثا باإلدارة افطرغضغئ تغظعا 
لقتافال بعثا اقظاخار الضئغر، تسإ زسمعط، وصث اسارف 
الئحغر أطام السالط سظثطا الاصى بمةرم روجغا وجفاتعا 

بعتغظ بأن أطرغضا عغ الاغ شخطئ الةظعب.
عثا جسض الثطار واقظتثار ق غاعصش طظث ٢٠١١م طع أن 
عط  إن  والسطعى  بالمظ  اإلظصاذ  جماسئ  وسثت  أطرغضا 
ظفثوا ططالئعا، والاغ ضان آخرعا التعار العذظغ الثي 
واقتتادي  افطئ،  وتجب  العذظغ،  المآتمر  شغه  حارك 
أخرى،  وضغاظات  واإلخقح،  الحسئغ،  والمآتمر  افخض، 
المحروع  وإتمام  السعدان  سطمظئ  إلضمال  وذلك 
افطرغضغ الةثغث، والثي غثسع إلى إزالئ ضض الحسارات 
اإلجقطغئ، وضض الصعاظغظ المسططئ الاغ شغعا رائتئ أو 

ق طضان لطثولئ السمغصئ يف اإلجقم

إّن تأجغج الثول الصعطغئ والعذظغئ شغ أوروبا سطى 
تعصغع  بسث  الرأجمالغ  الثغمصراذغ  الظزام  أجاس 
طساعثة وجافالغا شغ السام ١٦٤٨م شاح المةال واجسًا 
دولئ  باسائارعا  السمغصئ،  بالثولئ  ُغسّمى  طا  لعجعد 
أخرى داخض الثولئ افخطغئ، ذلك أّن طفععم الثولئ 
بسث طساعثة وجافالغا أخئح غسامث سطى وجعد سثة 
طآّجسات تاضمئ، ولغج سطى طآّجسئ واتثة، شاط 
طآجسات  سطى  وتعزغسه  التضط  خقتغات  تصسغط 
سثة؛ شالتاضط شغ الثولئ لغج عع الرئغج أو المطك 
أو رئغج العزراء شصط، وإّظما عع طةمعع المآجسات 
والئرلمان  طآجسئ،  شالتضعطئ  لطثولئ؛  المضعِّظئ 
طآجسئ،  والةغح  طآجسئ،  والصداء  طآجسئ، 
المآجسات  عثه  طظ  واتثة  وضض  طآجسئ،  وافطظ 
غمضظ أن ُتصسط إلى وتثات ُطآّجسغئ أخشر طظعا؛ 
طآجسئ  شغعا  وزارة  وضض  وزارات،  شغعا  شالتضعطئ 
العزارغئ  التصغئئ  شغ  التضط  خقتغئ  لعا  ُطساصطئ 
المسآولئ سظعا، والئرلمان شغه طآجساان تاضماان 
وافسغان  الظعاب  وعما  واجسئ،  خقتغات  لعما 
(الحغعخ أو الطعردات)، وافطظ ضمآجسئ شغعا أجعجة 
طثابرات لطثاخض وأخرى لطثارج، وضض طظعما تماطك 
خقتغات واجسئ شغ التضط، والةغح شغه طةمعسات 
سسضرغئ حئه طساصطئ تتضط الةظعد والدئاط شغعا 
والصعات  الةمععري  والترس  الظزاطغئ  ضالعتثات 
المتاضط  تظصسط  والصداء  ذلك،  حابه  وطا  الثاخئ 
ضض  وتماطك  سطغا،  وطتاضط  ججائغئ  طتاضط  إلى  شغه 
عغ  الماسثدة  والظصابات  ضئغرة،  خقتغات  طظعا 
حآون  رساغئ  شغ  صاظعظغئ  خقتغات  تماطك  افخرى 
السمال والمعظغغظ... وعضثا تّط تصسغط السططئ شغ 
تاضمئ  طآجسات  طةمعسئ  إلى  الرأجمالغ  الظزام 
طفخعلئ سظ بسدعا الئسخ، غدمظ الصاظعن السام 
اجاصقلغاعا بحضٍض ضاطض، وعع طا ُغسمعظه بالفخض 
بغظ السططات، واجاصقلعا، وعثا طظ حأظه أن غآدي 
ظزام  داخض  الخقتغات  شغ  تدارب  أو  تثاخض  إلى 
شغ  وتثئط  ضسش  السادة  شغ  سظه  وغظاب  التضط، 

خثور الصرارات، وصخعر شغ افداء.
ولضظ أخطر طا شغ عثا الظعع طظ الظزام الُمآجسغ 
جرغئ  تتالفات  لاحضغض  ضئغرة  إطضاظغات  وجعد  عع 
بغظ الصائمغظ سطى إدارة الُمآجسات لطصغام باسطغض 
وعثه  سطغعا،  اقظصقب  تاى  أو  التضعطئ،  سمض  جغر 
الثولئ  سادًة  سطغعا  ُغططص  الاغ  عغ  الاتالفات 
ع بسخ سظاخر طظ طآجسات الثولئ  السمغصئ، شاةمُّ
طظ أختاب المخالح المحارضئ شغ تتالفات خفغئ أو 
ُطسطظئ، عع الثي غعجث اقزدواجغئ شغ التضط، أو طا 

بات ُغسرف بثولئ داخض الثولئ.
المآجسات  اجاصقل  بسئإ  الثطر  عثا  ضان  وإذا 
ُطسغطرًا سطغه شغ الثول الماصثطئ ظعساً طا، شإّظه شغ 
دول السالط البالث غثرج سظ السغطرة تماطاً، بض إّن 
ودائمغ  طططص  بحضٍض  تاتضط  صث  السمغصئ  الثولئ 
بالثولئ الرجمغئ، وطا ضان غةري شغ ترضغا شغ الظخش 
الباظغ طظ الصرن السحرغظ، وطا جرى شغ الةجائر شغ 
وطا  السحرغئ السعداء شغ تسسغظات الصرن الماضغ، 

حضض  إق  عع  طا  ولغئغا  وتعظج  طخر  لبعرات  تثث 
سطى  السمغصئ  الثولئ  وجغطرة  تتضط  أحضال  طظ 
ضان  لثلك  جماعغرغًا،  اعاجازه  سظث  خاخئ  التضط 
عع  الثول  عثه  شغ  الارصغسغ  أو  الةجئغ  الاشغغر 
ضربًا طظ ضروب السئث، بض عع غالئًا طا غآدي إلى 
الاشغغر  وضان  البعرات،  طظ  بثقً  الثول  تطك  تصعغئ 
الةثري اقظصقبغ الحاطض عع التض العتغث شغ طبض 

عثه افتعال.
السمغصئ  الثولئ  لعجعد  طةال  شق  اإلجقم  شغ  أّطا 
عع  اإلجقم  شغ  الثولئ  ظزام  فّن  التضط،  ظزام  شغ 
بئساذئ لغج ظزام طآجسات، بض عع ظزام غسامث 
سطى حثص الثطغفئ الثي غظعب سظ افطئ شغ تطئغص 
عغ  والثولئ  الثولئ  عع  شالثطغفئ  الحرع،  أتضام 
الثطغفئ، والمآّجسات شغ دولئ الثقشئ عغ طآّجسات 
شغ  الثطغفئ  ُتساون  وضطعا  تضط،  طآجسات  ق  إدارة 

التضط وق ُتحارضه إغاه.
وطظ جعٍئ أخرى شإّن سثم وجعد طآجسات تضط شغ 
دولئ اإلجقم ق غسظغ وجعد الثضااتعرغئ، فّن الثطغفئ 
ق غتضط بععاه، وإّظما غتضط بحرع اهللا، وطظ غتضط 
بالحرع ق غمضظ أن غضعن دضااتعرًا، شضما أّظه طططعب 
طظ الثطغفئ تضط الظاس بالحرع، شضثلك طططعٌب طظ 
جمغع أشراد الرسغئ الثدعع لتضط الحرع، صال تسالى: 
ًئ﴾، وعثا  ْطِط َضآشَّ ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعْا اْدُخُطعْا ِشغ السِّ
إق  تضعن  ق  اإلجقطغئ  الثولئ  شغ  السغادة  أّن  غسظغ 
لطحرع، شق طضان شغعا لطسصض أو الععى، وق طةال شغعا 
لطفردغئ والةئر واقجائثاد، فن تضط الحرع غصغ طظ 

وجعد طبض ضض عثه اآلشات.
وطظ عظا غمضظ الصعل إّظه ق طضان شغ دولئ الثقشئ 
طظ  خطر  وق  لعجعدعا،  طةال  شق  السمغصئ،  لطثولئ 
لغسئ  دولئ الثقشئ  الثولئ، فّن  جسط  تسربعا إلى 
لعجعد  طضان  ق  فّظه  وباظغاً  أوقً،  طآجسات  دولئ 
الروابط العذظغئ أو الصعطغئ العّثاطئ شغعا، شاإلجقم 
الثولئ،  شغ  بعا  ُغساّث  الاغ  العتغثة  الصاسثة  عع 
وخطر وجعد طآجسات تائظى تطك الروابط المفرِّصئ 
والممجصئ لعتثة الثولئ غغر وارد قظسثام وجعدعا، 
ووذظغئ  صعطغئ  دول  صغام  طظ  أوروبا  شغ  جرى  وطا 
المآجسات،  باسثد  شغعا  التضط  تسثد  أجاس  سطى 
افتعال،  طظ  بتال  المسطمغظ  بقد  سطى  غظطئص  ق 
شظزام التضط شغ اإلجقم أجاجه السصغثة اإلجقطغئ، 
شخض  أجاجه  والعذظغئ  الصعطغئ  الثول  شغ  بغظما 
سطى  التاضط  خقتغات  وتعزغع  التضط،  سظ  السصغثة 
المآجسات، وجسض تثود العذظ أو رابطئ الثم عما 
جمغع  لتضط  صاسثة  اسُائر  الثي  المصثس  افجاس 

المآجسات سعضاً سظ رابطئ الثغظ والسصغثة.
وعثا عع السئإ الثي جسض أي سمطغئ تشغغر إخقتغئ 
أو ججئغئ شغ الثول الصعطغئ والعذظغئ طتضعطاً سطغعا 
عثه  داخض  الُماةثرة  السمغصئ  الثولئ  فّن  بالفحض، 
أو  بالمرور،  الةجئغئ  لسمطغئ الاشغغر  تسمح  الثول لظ 
عثطعا، وطظ عظا ضان ق ُبث طظ عثم عثه الثول أوقً 
دولئ  بئظاء  الحروع  صئض  وذلك  تشغغر،  سمطغئ  أي  شغ 

 اإلجقم سطى أظصاضعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

َزَشراُت ظائإ أول جابص 
لرئغج الةمععرغئ السعداظغئ
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ربغع   ٩ افتث،  السربغئ،  جغ  بغ  (بغ  طعصع  ظحر 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٨/١٢/١٦م)  ١٤٤٠عـ،  اآلخر 
تحاووش  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  "ضحش 
طع  السمض  شغ  لطظزر  ترضغا  اجاسثاد  سظ  أوغطع، 
الرئغج السعري بحار افجث، إذا شاز شغ اظاثابات 
دغمصراذغئ. وصال تحاووش أوغطع، شغ تخرغتات 
افتث خقل تدعره طظاثى الثوتئ، "شغ تال جرت 
اظاثابات دغمصراذغئ وظجغعئ شغ جعرغا وشاز بعا 
بحار افجث، شإظه صث غضعن سطى الةمغع الظزر شغ 
رئغسا  افجث  ترضغا  اسائرت  وذالما  طسه".  السمض 
ودسمئ  الماضغئ،  السظعات  خقل  حرسغ  غغر 
المسارضئ السعرغئ المسطتئ إلجصاط تضمه طظث 
اظثقع الترب افعطغئ شغ الئقد سام ٢٠١١. وأضاف 
الثي  المظاثى،  عاطح  سطى  أوغطع  تحاووش 

تدره وزغر خارجغئ إغران جعاد ظرغش، أن "افولعغئ اآلن شغ عثه الفارة عغ إظحاء دجاعر لطئقد. وأن سطغعط 
(الحسإ السعري) بأظفسعط إسثاد طسعدة الثجاعر"." 

: إن طعصش ترضغا أردوغان عثا لغج غرغئا وق جثغثا؛ ذلك لمظ أدرك طظث الئثاغئ أظعا تظفث 
جغاجئ أطرغضا شغ جعرغا، طظ خقل الثثاع والمضر بالبعرة وأعطعا، شتغظما اصادئ طآاطرتعا أْن تسطظ 
أظعا ضث بحار وطظاخرة لطبعار وداسمئ لعط وتاضظئ لصغاداتعا، شسطئ ذلك شخثصعا الئسطاء وارتمى 
بما  وتمضظئ  الفخائض  صادة  سطى  صعي  وتأبغر  وبصض  وزن  لعا  أخئح  تاى  الظفعس،  ضساف  تدظعا  شغ 
خظسئ لعا طظ ظفعذ طظ طساسثة الظزام سطى اتاقل تطإ والشعذئ؛ تغظما أجئرت الفخائض المعالغئ 
أردوغان  ترضغا  عغ  عا  بط  والفرات.  جرابطج  شغ  اشاسطاعا  طسارك  شغ  لقحاراك  اقظستاب  سطى  لعا 
ظخش  طظ  أضبر  صاض  الثي  السفاح  بحار  طع  الاساطض  صئعلعا  خةض  بثون  وتسطظ  تصغصاعا  سطى  تزعر 
ططغعن وعةر أضبر طظ ظخش أعض الحام ودطر الئقد وأعطك الترث والظسض، وطعصش ترضغا عثا عع أغدا 

تظفغث لمحارغع أطرغضا شغ جعرغا. ﴿َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ابُّ وَابُّ َخرْيُ الَْماكِرِيَن﴾.
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 افربساء ٢٦ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢ ضاظعن الباظغ/غظاغر  ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢١٥

إغقق ججئغ 
لطتضعطئ الفثرالغئ افطرغضغئ

 ٢٢ طظث  ججئغاً  افطرغضغئ  الفغثرالغئ  التضعطئ  أغطصئ 
ضاظعن  شغ  واآلن،   ،٢٠١٨ سام  افول/دغسمئر  ضاظعن 
شغثرالغ  طعظش   ٨٠٠٠٠٠ عظاك   ،٢٠١٩ الباظغ/غظاغر 
بثون طرتإ، غضاشتعن لاشطغئ جثاد الرعظ السصاري، 
لثشع  المغقد  سغث  عثاغا  غرجسعن  ضاظعا  وبسدعط 
جئإ  لثغعا  التضعطغئ  الثثطات  بسخ  شعاتغرعط. 
أن  غمضظ  ق  والرئغج  الضعظشرس  أن  وعع  لقغقق 

غعاشصعا سطى طغجاظغئ السظئ المالغئ ٢٠١٩.
طسامرًا"  "صرارًا  الضعظشرس  أخثر  أغطعل/جئامئر،  شغ 
إلبصاء التضعطئ طفاعتئ تاى السابع طظ ضاظعن افول/

دغسمئر، بغظما تسامر المفاوضات، وصئض غعم طظ ذلك 
لاأخغر  آخر  طسامر"  "صرار  تمرغر  تط  الظعائغ،  المعسث 
اإلغقق لمثة أجئعسغظ آخرغظ. بط سصث تراطإ اجاماسا 
الظعاب،  طةطج  طظ  دغمصراذغغظ  زسماء  طع  طسرتغا 
ظاظسغ بغطعجغ، وطظ طةطج الحغعخ، تحاك حعطر. 
تغث رشدعا ذطإ تراطإ باثخغص ٥ ططغارات دوقر 
تحاك  سطص  وبغظما  المضسغك،  طع  التثودي  لةثاره 
حعطر رأجه بغظ غثغه شغ تالئ طظ سثم الاخثغص، 
صال الرئغج: "أظا شثعر بإغقق التضعطئ طظ أجض أطظ 
سطى  ألعطك  لظ  بإغقصعا،  أظا  أصعم  جعف  التثود... 
ذلك... أظا طظ جغتمض العحاح، جأضعن أظا الحثص 

الثي غشطصعا".
سطى الرغط طظ الاعثغثات الةرغؤئ الاغ أذطصعا تراطإ، 
ضحش الجسغط الةمععري شغ طةطج الحغعخ، طغاح 
طاضعظغض، شغ وصئ قتص أن الرئغج ضان "طرظا" بحأن 
تمعغض الةثار التثودي. بسث أن بثا أن تراطإ غثفش 
اظاصثته  التثودي،  الةثار  تمعغض  بحأن  طعصفه  طظ 
افخعات المتاشزئ الئارزة شغ وجائض اإلسقم بحثة، 
إد  وصال  بسرسئ.  اإلغقق  لاةظإ  إطضاظغئ  أي  وتئثرت 
رولظج، الثي غصعد المةمعسئ السغاجغئ المآغثة لاراطإ 
"أطرغضا السزمى"، "لصث صطئ بحضض تاجط أن الةثار 
ضان أصثس تسطغص صثطه الرئغج سطى اإلذقق... غةإ 
سطى تراطإ أن غضعن تثرا... أظخاره غعامعن بعثا. 
وعثا طظ حأظه أن غسادي صاسثته إذا طا اباسث"، وأتث 
أضبر طآغثغه سثواظغئ، وعغ طآلفئ طظ المتاشزغظ آن 
ضعلار، ظحرت سمعدًا بسظعان: "الرئغج الةئان شغ بقد 
بق أجعار". وضان ظصثعا صاًجغا وعاجمئ حثخغاه. لضظ 

طا ضان أضبر أذى عع: "... غةإ أن غسطط أظه إذا لط غئِظ 
الةثار، شطغج لثغه شرخئ إلسادة اظاثابه وشرخاه طائئ 
شغ المؤئ باإلذقل الاام". تراطإ أوصش طئاحرة طاابساعا 
سطى تعغار وطع ضعن دسمه الغمغظغ الماطرف شغ خطر، 
السعدة إلى طعصفه افخطغ طظ اإلخرار المططص سطى 

تمعغض الةثار التثودي أطرًا ق طفر طظه.
غثحى طآغثوه أن غضعن الةثار التثودي طةرد حسار 
لتمطئ اظاثابه. اساصث تراطإ أن الظاخئغظ المتاشزغظ 
والغمغظغغظ جعف غتئعن وسعده بةسض أطرغضا سزغمئ 
ضان  وصث  جمغض"،  ضئغر  "جثار  خطش  أخرى  طرة  وآطظئ 
طتصا شغ ذلك. وعع اآلن غةث أظه طظ افجعض بضبغر 
تصثغط وسعد أضبر طظ العشاء بعا، وسطى الرغط طظ أن 
الةثار ضان طةرد شرخئ اظاثابغئ له، شصث تحر ظفسه 
شغ زاوغئ خسئئ. لصث صال إن الةثار عع طسألئ أطظ 
صعطغ وأن بثوظه تشرق أطرغضا بالمثثرات والمةرطغظ. 
تاى إظه حئه العةرة طظ المضسغك بالشجو، وصال إن 
(اإلرعابغغظ) شغ الحرق افوجط غعثدون أطرغضا طظ 
الةظعب. ق غعجث دلغض سطى عثا الجسط المةظعن، لضظ 
سدع طةطج الحغعخ الةمععري لغظثجغ غراعام ضائئ 
افطر  غاسطص  "سظثطا  الةثار:  سظ  تراطإ  لمعصش  دسماً 
خط  عع  التثودي  الةثار  شإن  الرادغضالغ،  باإلجقم 

دشاسظا افخغر - ولغج افول".
سطى الرغط طظ أن الثجاعر افطرغضغ غدع المغجاظغئ 
الرئغج،  طظ  بثقً  الضعظشرس،  أغثي  شغ  الفغثرالغئ 
غمضظ أن غماطك تراطإ جثاره بسععلئ إذا ضان غرغثه 
شسقً، فن طغجاظغئ الضعظشرس تئطس تعالغ ٤ ترغطغعظات 
دوقر بحضض سام، والةثار الثي غضطش ٥ ططغارات دوقر 
دون  بعا  طخرح  غغر  أطعال  طظ  سطغه  اإلظفاق  غمضظ 
سادة.  الرؤجاء  غفسطه  طا  عع  وعثا  خرغتئ،  طعاشصئ 
أشاد طضاإ المغجاظغئ شغ الضعظشرس (CPO) أن أوباطا 
بعا  طخرح  غغر  اسامادات  سطى  دوقر  ططغار  أظفص ٣١٠ 
شغ السام افخغر طظ رئاجاه. لطتفاظ سطى حسئغاه، ق 
غتااج تراطإ إلى الةثار، وإظما غتااج شصط فن غئثو 
إغقق  إلى  ظدطر  "جعف  له:  افخغر  الاعثغث  صعغاً. 
التثود الةظعبغئ بالضاطض إذا لط غسطظا الثغمصراذغعن 
المسغصعن المال إلظعاء الةثار". جغعصش الاةارة الاغ 

 بطشئ السام الماضغ ٥٥٨ ططغار دوقر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: د. سئث اهللا روبغظـ 

جط
طار

ظحر طعصع (روجغا الغعم، افتث ١٦ ربغع اآلخر ١٤٤٠عـ، ٢٠١٨/١٢/٢٣م) خئرا جاء شغه: "وخض رئغج العزراء 
اإلغطالغ جعزغئغ ضعظاغ إلى بظشازي والاصى المحغر خطغفئ تفار، صادطا طظ ذرابطج تغث الاصى رئغج تضعطئ 
العشاق العذظغ الطغئغئ شائج السراج. وتأتغ زغارة ضعظاغ إلى لغئغا شغ إذار السسغ لثشع اقتفاق المئرم شغ 
بالغرطع شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر الماضغ، والاأضث طظ وضع تث لفزطئ التالغئ شغ الئقد وإغةاد لشئ تفاعط 
بغظ السراج وتفار. وسئر رئغج العزراء اإلغطالغ سظ ترص تضعطئ بقده سطى تظمغئ وتطعغر سقصات الاساون 

البظائغ، ودسط برظاطب اإلخقح اقصاخادي الثي اسامثته تضعطئ السراج".
ق  أبثا  فظعا  اقجاسمارغئ؛  الشربغئ  الثول  إلى  اقجاظاد  سظ  غضّفعا  أن  عع  لغئغا  أعض  شغ  : افخض 

غ

ترغث خغرا لعط وق لقجقم والمسطمغظ. بض إظعا تسسى فن تمتع أي طستئ إجقطغئ سظ أي تراك غصعم 
به المسطمعن لرشع الزطط سظ أظفسعط وطتاربئ الفساد المسحح شغ بقدعط.  وق شرق شغ ذلك بغظ 
أطرغضا أو برغطاظغا أو شرظسا أو إغطالغا أو غغرعا شضطعا دول خطغئغئ اجاسمارغئ تاثخض شغ لغئغا طظ أجض 
بسط ظفعذعا شغعا وظعإ خغراتعا وبرواتعا، طبطما تخض شغ أششاظساان والسراق، وغتخض اآلن شغ جعرغا 
والغمظ... إن أي تثخض لطثول اقجاسمارغئ شغ الئقد اإلجقطغئ غسظغ جطإ الفصر والةعع، وغسظغ جطإ الزطط 
واقجائثاد، وغسظغ تضرغج ظفعذ الضفار سطى المسطمغظ وبقدعط.  أطا السئغض العتغث لغظساص أعض لغئغا 
والمسطمعن جمغسا طظ جغطرة الشرب الضاشر وأذظابه شعع غضمظ شغ السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

سطى طظعاج الظئعة، الاغ بّحر بعا رجعل اهللا خطى اهللا سطغه وآله وجطط.

المةطج  طع  الاظصض  عثا  بثأ  شصث  أخرى،  إلى  تالئ 
بسخ  طع  المخالتئ  بمسار   ٢٠١٢ جظئ  شغ  اقظاصالغ 
رطعز الظزام السابص طع العشث الثي أرجطه طخطفى 
لطصاء  الخقبغ  سطغ  برئاجئ  طخر  إلى  الةطغض  سئث 
وطتاورة أتمث صثاف الثم أتث رطعز الظزام السابص، 
بط الطصاءات الاغ تمئ شغ طخر طع تفار وطساوظغه شغ 

سمطغئ "الضراطئ".
بافزطئ  تسغر  والثولغئ  اإلصطغمغئ  افذراف  وبثأت 
الطغئغئ شغ طسارات جثغثة تغظاً شغ الصاعرة وأخرى شغ 
تعظج بط شغ المشرب والاغ ظاب سظعا وبغصئ الخثغرات 
"المحآوطئ" والاغ ضاظئ جئغق وإذارًا لجغادة الاأزغط.

اجاماع  جاء  الخثغرات  لعبغصئ  المرغع  الفحض  وبسث 
بارغج والثي أرادت طظه شرظسا الامضظ طظ العغمظئ 
طظ  حغء  شغ  تظةح  ولط  لغئغا  شغ  افتثاث  جغر  سطى 

ذلك.
وبتضط الخراع الثائر بغظ شرظسا وإغطالغا سطى تمضغظ 
لمآتمر  إغطالغا  جسئ  لغئغا  شغ  لمخالته  طظعما  ضض 

طمابض لمآتمر بارغج شضان طآتمر "بالغرطع".
شغ  بالغرطع  طآتمر  شحض  طظ  واضتاً  غئثو  طا  ورغط 
إتثاث أي تصثم سطى طساعى التطعل لفزطئ، غغر أظه 
تصص إلغطالغا دورًا بارزًا شغ الاساطض طع افزطئ الطغئغئ، 
طةامسغظ  افوروبغغظ  سطى  تفرض  أن  واجاطاسئ 
اقساراف لعا باقظفراد والسغادة سطى المغاه المتاذغئ 
شغ  الفرظسغغظ  اظعماك  طساشطئ  الطغئغئ  لطحعاذأ 

طسالةئ أوضاسعط الثاخطغئ.
وبالمتخطئ شإن الخراع سطى لغئغا عع المسرصض في تض 
غمضظ السغر شغه شغ لغئغا، وطا تصعم به افطط الماتثة 
ق غجغث سظ ضعظه سمقً إلدارة عثا الخراع وطظع التض 

الةاد لفزطئ.
شصث خرج سطغظا غسان جقطئ بسث شحض ضض طا جئص 
جعق  أن  بسث  الةاطع"  العذظغ  "المآتمر  بمحروع 
دولغا،  له  جعق  بط  المتطغئ  افذراف  لضض  جاطسا  له 
تعاري  لصاء  عع  وغصعل  وغظاضج  غاراجع  تراه  واآلن 
طا  إذًا  ططجم،  غغر  شغه  الرأي  غضعن  أن  الطئغسغ  طظ 
الفائثة طظه؟ عع طةرد ألعغئ لمجغث طظ العصئ لااأضث 
افزطات  إذالئ  طعماعا  الماتثة  افطط  إن  طصعلئ  لظا 
وعثه  الثور  عثا  غاشغر  ولط  التطعل.  اجاراح  ولغج 
المعمئ وعغ واضتئ لطسغان شغ الصدغئ الفطسطغظغئ 
وصدغئ الختراء الشربغئ، وأششاظساان، والسراق، ولغئغا، 
براطب  طظ  ججءا  إق  لغسئ  وعغ  وجعرغا...  والغمظ، 
السغطرة  طظ  لامضغظعط  اقجاسمارغئ  الشربغئ  الثول 

سطى الئقد واجاسمارعا طظ جثغث.
وخقخئ الصعل: عثا عع دور افطط الماتثة شغ السئث 
بصداغا الحسعب وطظه دورعا شغ لغئغا، وإسطاء المجغث 
طظ العصئ لافاسض أجئاب الاثععر شغ الئقد واظاحار 
الفعضى طظ أجض تسمغص افزطئ وتسمغص تالئ اإلظعاك 
سطى  والسغطرة  اإلطساك  غسعض  تاى  لطئقد  الضطغ 
سطى  الصثرة  باظسثام  الضئرى  الصعى  ذرف  طظ  الئقد 

الاخثي والمصاوطئ لثى أعض الئقد.
طسسى  أي  سظ  اقظفخال  عع  الختغح  السمض  إن 
لفطط الماتثة وسثم الثدعع لاأبغراتعا واقجاةابئ 
إلطقءاتعا، بض غةإ سطى المثطخغظ السمض سطى ذرد 
طظثوبغعا طظ الئقد والططإ طظعط الرتغض، وعع سمض 
وضساه  طا  ضض  وإزالئ  اإلطضاظات،  تثود  وشغ  طغسعر 
الخثغرات،  تضعطئ  رأجعا  وسطى  ترتغئات  طظ  الئسبئ 
واقجاماع سطى رأي واتث والسغر شغه واقطابال لصعله 
 
َُّ
تسالى: ﴿َغا َأغَُّعا الَِّثغَظ آَطُظعا َق َتَاَعلَّْعا َصْعطاً َغِدَإ اهللا

َسَطْغِعْط﴾، وصعله جئتاظه: ﴿َوالَ تَْرَكُنواْ إِلَى الَِّذيَن َظلَُمواْ 
 ﴾ُكُم الّنَاُر َفَتَمّسَ

السغاجغئ  الظجاسات  طظ  الضبغر  إن  الصعل  الئثعغ  طظ 
التاخطئ شغ السالط البالث والاغ تأخث طزعرا سسضرغا 
عغ شغ الشالإ ق تحاسض طظ الثاخض، بض تئثأ وتظحأ 
بفسض تثخقت الثول اقجاسمارغئ، شاصعم عثه الصعى 
الضئرى بإحسالعا، بسث أن تثشع بأذراف طتطغئ لطسإ 
الثور - شغ ظاعر افطر - شغ العصئ الثي تصعم شغه 
وتسصغث  افزطئ  باسمغص  اقجاسمارغئ  الضئرى  الصعى 
والاثخقت  السروضات  طظ  طةمعسئ  سئر  المحعث 
ظاعرعا شغه الرتمئ وباذظعا شغه السثاب، وعثا غزعر 
جطغاً شغ طسار افتثاث الاغ تضاظش عثه افزطات، وغالئًا 

طا غضعن تتئ ذرغسئ وسظعان "الئتث سظ تطعل".
السمطغئ  عثه  اقجاسمارغئ  الضئرى  الثول  وتمارس 
إطا بعاجطئ افطط الماتثة أو سظ ذرغص الثس سئر 
خئغبئ  طمارجئ  شغ  المتطغئ،  افذراف  لثى  طظثوبغعا 
لصاسثة "شرق تسث". سئر عثه العجائط تسمض سطى خطص 
الزروف المظاجئئ لمجغث طظ الاثععر واظفقت افطعر.

العاتث  الصرن  وبثاغئ  السحرغظ  الصرن  ظعاغئ  شغ 
"العضغض  الماتثة  افطط  طظزمئ  أخئتئ  والسحرغظ 
السام لطثول اقجاسمارغئ" عغ طظ غصعم بعثا الثور 
شغ  واضتاً  عثا  ضان  وصث  الثولغئ،  الصعى  سظ  ظغابئ 
أششاظساان والسراق والغمظ وجعرغا ولغئغا، شئسبئ افطط 
سطى  الصداء  بسث   ٢٠١٢ جظئ  طظث  لغئغا  شغ  الماتثة 
الصثاشغ وحثعص ظزاطه، ضطما صارب الظاس والصعى 
أزطئ  لتض  جادة  خطعات  إلى  العخعل  طظ  المتطغئ 
الئقد ظةث بسبئ افطط الماتثة باثخطعا تطرح سظاخر 
وشحض  جثغث  طظ  الخراع  اتاثام  إلى  تصعد  جثغثة 
سئث  الئرلمان  سدع  بثلك  خرح  ضما  التض،  خطعات 
السقم ظخغئ وأغدا طا خرح به سدع المةطج افسطى 
لطثولئ سئث الصادر تعغطغ خراتئ طاعمغظ بسبئ افطط 
الماتثة بأظعا عغ طظ غآخر التطعل، وعغ طظ غسغص 
تفاعط الطغئغغظ طع بسدعط الئسخ، بض غسان جقطئ 
الصعى  بسخ  طع  اقتخال  وبإخرار  غاةظإ  ضسابصغه 
التصغصغئ الفاسطئ شغ الئقد طظ أجض التض، فظعا لغسئ 
طظخاسئ لما غرغثه الشرب، وغاعاخض طع طةاطغع ق أبر 

لعا ولغج لعا طظ دور جعى تإ الزععر.
ولثلك ظراه غسمض سطى تعمغح وسجل الصعى المثطخئ 
وإعمالعا وبالاالغ عغ بتضط دشاسعا سظ ظفسعا بسث 
لعا –  أرغث  وعضثا  عغ -  طساعثشئ  ظفسعا  تةث  أن 
عظا  وطظ  جقطئ،  غسان  غّثسغه  الثي  لطتض  طسرصطئ 
غتخض المجغث طظ الاثععر والمجغث طظ الامثغث شغ 
سمر افزطئ، وعع المصخعد. وصث ضان عثا واضتاً جطغًا 
شغ صرار طةطج افطظ الثي وخش بسخ عثه الصغادات 
شغ  أطعالعا  بمخادرة  أوخى  وبأظه  لطتض  بالمسرصطئ 
تخرغتعا  طع  لسصعبات،  تاسرض  جعف  وأظعا  الشرب، 
العاضح بأظعا ق تمطك طاقً شغ الشرب رغط أن طا صاطئ 
عط  طظ  إزاتئ  بشرض  ضان  السابصئ  افحعر  شغ  به 
طسغطرون سطى طخالح الظاس شغ الساخمئ ذرابطج 
تتئ حسار "تظزغش ذرابطج" طظ المطغحغات الساببئ 
ظسمع  ولط  ظرى  ق  الثي  العصئ  شغ  الظاس،  بمخالح 
لئسبئ افطط الماتثة وق لمةطج افطظ أي طعصش وق 
أغئ سصعبئ سطى تفار وأرضان تربه الاغ دطرت الئحر 

والتةر والحةر شغ بظشازي ودرظئ ظطما وإجراطا.
شئسبئ افطط الماتثة طظث إرجالعا شغ جظئ ٢٠١٢ إلى 
لغئغا  شغ  التض  أجض  طظ  جاد  سمض  بأي  تصط  لط  لغئغا 
تصغصًئ. وإظما شعق ضض طا تصثم عغ سإء بصغض سطى 
ضاعض الحسإ شغ لغئغا؛ إذ إن ضض طا تساظجشه طظ طال 

غصاطع طظ افطعال الطغئغئ المةمثة.
اظعغار  بسث  الطغئغئ  افزطئ  أن  أذعاظظا  سظ  غشغإ  وق 
الظزام السابص اظاصطئ "دولغا" طظ ذعر إلى آخر وطظ 

افطط املاتثة تسئث بصداغا الحسعب
لغئغا طبال حاعث سطى ذلك
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ 

اآلخر  ربغع   ٢٠ الثمغج،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
"أصر  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٨/١٢/٢٧م)  ١٤٤٠عـ، 
الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بعجعد طثاوف أطظغئ 
الحثغث"  "تجظه  سظ  طسربا  السراق،  إلى  زغارته  راشصئ 
لتاجاه إلى ضض عثه السرغئ لطصاء الةظعد افطرغضغغظ 
عظاك. وشغ زغارة طفاجؤئ وجرغسئ أطج افربساء بسث 
اظاصادات ضبغرة ذالاه بسئإ سثم صغاطه غعطا بجغارة 
لةظعد أطرغضغغظ بالثارج، صال تراطإ "طظ المتجن جثا 
سظثطا تظفص جئسئ ترغطغعظات دوقر بالحرق افوجط 
أن غاططإ الثعاب إلى عظاك ضض عثه السرغئ العائطئ 
وأن  السالط،  شغ  المسثات  وأسزط  تعلك  والطائرات 

تفسض ضض حغء ضغ تثخض جالما". وأحار الرئغج - الثي ترك واحظطظ لغق بطائرة ططفأة افضعاء - إلى أن 
"زغارتغظ" ألشغاا جابصا بسث تسرب أظئاء سظعما، طآضثا أظه ضان صطصا بحأن الصغام بالرتطئ "سظثطا جمسئ بما سطغ 
أن أطر به". وأضاف تراطإ الثي راشصاه زوجاه طغقظغا "ضان لثي طثاوف تعل طآجسئ الرئاجئ، ولغج شغما 

غاسطص بغ حثخغا.. ضان لثي طثاوف تعل السغثة افولى"."
:إّن طا اضاظش زغارة تراطإ رئغج أطرغضا لطسراق طظ خساب وطسغصات أطظغئ، وطا تططئاه عثه الجغارة 
طظ اجاسثادات جمئ وطظ تسار وتثش رغط طرور طا غصارب ١٥ ساطا سطى اتاقل أطرغضا لطسراق، وإظفاق جئسئ 
ترغطغعظات دوقر لغساصر فطرغضا وسمقئعا صرار شغ السراق، إن عثه التال عغ التال افخغطئ، وعغ أصض طا 
غةإ أن غضعن تغظ زغارة تراطإ أو غغره طظ صادة الثول اقجاسمارغئ إلى أي بطث طظ بقد المسطمغظ، ق أن 
غتطعا شغعا بمبابئ ضغعف أسجاء، شغصابطعا بالسظاق وتشثق سطغعط العثاغا وافطعال وغظجلعا بالصخعر والفظادق 
ضأظعط أختاب الئقد! والتصغصئ أظه لعق سمالئ تضام المسطمغظ وظثالاعط لما ذاب لتضام الشرب الضاشر 

المساسمر وسساضرعط طصام شغ بقد المسطمغظ، وربما طا تطمعا أن غثخطعا بقدظا تاى ولع ضاظعا زائرغظ.

لوال خيانة حكامنا وتقاعسنا عن التغيير عليهم 
لما دخل ترامب بالدنا حتى ولو سرا

لن يجني المسلمون من الدول االستعمارية 
إال الخراب والدمار ونهب الثروات
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