
كيف تخرج مصر من أزمتها؟

طعصسعط  سطى  المسطمعن  اإلخعان  ظحره  بغان  شغ 
رؤغاعط  سظ  تتثث  ٢٠١٩/٦/٢٩م،  شغ  الرجمغ 
طسائرغظ  اهللا  رتمه  طرجغ  الثضاعر  طعت  بسث  لما 
إغاه رطجا لطاةربئ الثغمصراذغئ، وأن طعته صث شرض 
طسه  غاعجإ  الخراع،  وذئغسئ  لحضض  جثغثا  واصسا 
إسادة تأذغر افجظثة البعرغئ شغ طخر سطى طتعري 
اإلسقطغ  المضاإ  أخثر  وصث  عثا  والترضئ.  الفضر 
تفظغثا  ختفغا  بغاظا  طخر  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
لطمتاور البقبئ الاغ جاءت شغ بغان ترضئ اإلخعان، 
الثي غئغظ رؤغاعط لما بسث طرجغ، وظخغتئ خالخئ 
لعجه اهللا وجععا لعط، شصال إن "طعت الثضاعر طرجغ 
رتمه اهللا والاغ ق تثاطش سظ طعت ضض المزطعطغظ 
وسطى  جةعظه  شغ  صدعا  وطظ  الظزام  عثا  غث  سطى 
أسعاد طحاظصه ضطعا جرائط تداف لسةض عثا الظزام 
الثولغئ  المظزمات  سطغه  تتاجئه  ولظ  لط  طا  وعع 
ضث  الةرغمئ  شغ  حرضاء  شضطعط  الضئرى  الثول  وق 
بثطائظا  ططعبئ  وأغثغعط  صاطاظا  طظ  وضطعط  افطئ 
شغ  وغبص  إلغعط  غرضظ  وطظ  افرض  بصاع  ضض  شغ 
وتابع  حغؤا!"  السغاجئ  طظ  غسغ  ق  تثغبعط  ضثب 
داخض  طتخعرة  رؤغاضط  جازض  طاى  "إلى  الئغان: 
خغارات الشرب طا بغظ سسضر غتضمعن بالضفر ودولئ 
تاضمعا  ضان  ولع  بالضفر  أغدا  تتضط  وذظغئ  طثظغئ 
تسعصعن  ولماذا  لطصرآن؟!  وتاشزا  لتغئ  ذا  طسطما 
البعرات  قتاعاء  الشرب  أطام  بثغض  ضثغار  أظفسضط 
أردوغان  تال  عع  ضما  بقدظا  شغ  طخالته  ولرساغئ 
طبق؟! لماذا ق غاتعل خغارضط لخالح افطئ وطئثئعا 
شغ  بأظفسضط  تطصعن  ولماذا  سصغثتعا؟  طظ  المظئبص 
أتدان الشرب طتادظغظ لفضرته بثق طظ تمض شضرة 
افطئ  وتتادظعن  حسارعا  ترشسعن  الاغ  اإلجقم 
بصئ  لتضمعا  وأوخطاضط  أضااشعا  سطى  رشساضط  الاغ 
شغ دغظضط وظظا طظعا أظضط جاتضمعظعا باإلجقم؟! 
أن  افرض  شغ  ضائظ  اجاطاع  لما  تصا  شسطاط  ولع 
غظاجع التضط والسططان طظضط". أطا سظ خروج طخر 
افزطئ  طظ  الثروج  "إن  الئغان:  شصال  أزطاعا  طظ 
طظئبصا  تصغصغا  طحروسا  غتااج  الئقد  تسغحعا  الاغ 
عثا  سطى  واسغئ  جغاجغئ  وصغادة  صعغئ  شضرة  سظ 
وضغفغئ  لطتضط  إغخاله  وضغفغئ  بافاخغطه  المحروع 
تطئغصه تطئغصا غسالب جمغع طحاضطعا بحضض ختغح 
تصا  ذلك  سطى  الصادر  العتغث  والمحروع  وسمطغ، 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  اإلجقم؛  طحروع  عع 
بضض  ولفطئ  لضط  غتمطه  الاترغر  وتجب  الظئعة، 
سطى  لاطئغصه  والةاعجغئ  الصثرة  ولثغه  تفاخغطه 
وتئظعا  المحروع  عثا  اتمطعا  أو  طسه  شاسمطعا  الفعر، 
تطئغصه  سطى  غطغزا  طغباصا  افطئ  وأسطعا  شغه  طا 
جئغض  عع  وتثه  شعثا  لطتضط،  وخعلضط  تال  شعرا 
طظعا  غثرج  أن  تصا  غرغث  لمظ  افزطئ  طظ  الثروج 
ق طظ غرغث أن غثرج الشرب طظ طأزصه شغ بقدظا!" 
عغ  "عثه  بالصعل:  ظخغتاه  طامما  الئغان  واخااط 
أن  غةإ  الثي  المحروع  عع  وعثا  الاشغغر  ذرغصئ 
حسار  غرشسعن  طظ  وخاخئ  ساطئ  افطئ  أبظاء  غائظاه 
اإلجقم شغعا، وأظاط أولى بتمطه وتمض الظاس سطى 
تمطضط  طا  وعثا  ظخرته،  أجض  وطظ  تتاه  الاعتث 
الظاس شعق أسظاصعط طظ أجطه شق تثثلععط وضعظعا 
ساشاظا  طظضط!  الشرب  غرغث  ضما  ق  لضط  اهللا  أراد  ضما 
وجاثضرون  الفاظ  حر  ووصاضط  ووصاظا  وإغاضط  اهللا 
بخغر  واهللا  اهللا  إلى  أطرظا  وظفعض  لضط  ظصعل  طا 
َولِلرَُّسوِل  ِبِّ  اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  ِيَن  َّ ا فَُّها 

َ
ك ﴿يَا  بالسئاد. 

إَِذا َدَخُكم لَِما حُيْيِيُكْم﴾".

صاطئ شرصئ أطظغئ تابسئ لعغؤئ تترغر الحام طساء غعم اقبظغظ ٢٠١٩/٧/١ بمثاعمئ أتث طظازل حئاب تجب 
الاترغر شغ رغش القذصغئ واساصطئ ٤ طظ أسدائه باإلضاشئ لقجاغقء سطى ضاطض طماطضات المظجل بط سمثت 
لقجاغقء سطى طسثات إذاسئ تجب الاترغر شغ الساتض. ضما أظعا اساصطئ سخر البقباء جئسئ طظ حئاب التجب شغ 

طثغظئ جطصغظ وطتغطعا برغش إدلإ، إضاشئ إلى حئاب الساتض افربسئ الثغظ اساصطاعط طساء اقبظغظ.
: إن طا غصعم به شخغض (إجقطغ) بعري طظ الاسرض لتمطئ طحروع الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عع 
خطعة خطغرة جثا وق غثثم إق أسثاء البعرة وصئض ذلك أسثاء اإلجقم، وصث جئص عثه السمطغئ أسمال سثة 
لطعغؤئ غزعر شغعا أظعا تاصخث الادغغص سطى ظحاط تجب الاترغر شغ جعرغا والثي أسطظ طرارا وتضرارا أظه 
الظاخح افطغظ لةمغع شخائض البعرة. شصث سمطئ العغؤئ صئض ٣ أحعر تصرغئا سطى اقجاغقء سطى طسثات بث 
إذاسئ تجب الاترغر شغ جئض الجاوغئ والثي غسائر تسثغا خرغتا سطى أطعال المسطمغظ المسخعطئ، وخقل 
افحعر الماضغئ تسرض سثد طظ حئاب التجب لقساصال الاسسفغ والدرب واإلعاظئ لغاط اإلشراج سظعط بسث 
أغام شغ أجطعب غزعر شغه أن الشاغئ عغ طظع التجب وتثعغفه طظ اقجامرار شغ ظحاذه الثسعي الثي غتمض 
شغه راغئ اإلجقم آطرا بالمسروف ظاعغا سظ المظضر. عض أزسب العغؤَئ بغاُن التجب قرتئاط صادة الفخائض 
وطظعط صادة العغؤئ بالثول اإلصطغمغئ ضارضغا وغغرعا وأن صادة الفخائض أخئتعا ق غاترضعن إق بأواطر تطك 
الثول وعط ططاجطعن بثطعط جعتحغ وأجااظئ التمراء؟! عض أغدئعط وجعد الاأغغث الحسئغ لتجب الاترغر 
لثى ذغش واجع طظ وجعاء وطبصفغ المظاذص المتررة والثغظ سصثوا طآخرا طآتمرا تاحثا غسطظعن شغه أن 
السططان لفطئ ولغج لطفخائض الاغ لط تطاجم ببعابئ البعرة السعرغئ؟! أم أصخ طدةسعط دسعة التجب 

إلصاطئ الثقشئ شغ جعرغا وتتضغط الحرغسئ الاغ لطالما خرتعا أظعط جاسعن لاتضغمعا؟!
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بصطط: افجااذ خالث جسغث*

تحارى،  وق  تئاع  ق  شطسطغظ  أن  غثرك  ق  جسطه  تراطإ  غئاء  إن 
شعغ صئطئ المسطمغظ افولى، وطسةثعا بالث المساجث الاغ تحث 
لعا الرتال، وطسرى الرجعل ، وجاتررعا جغعش المسطمغظ بإذن 
ضان  وإن  ُتزطُّعط...  الُسصاب  وراغئ  تجشُّعط  الةظث  وتضئغرات  اهللا، 
تراطإ الغعم غةث طظ روغئدات التضام وأحغاسعط طظ تعفع ظفسه 
لطمال الصثر شعع لظ غةث غثًا إق جغعف الثقشئ طحرسئ بإذن اهللا 
لصاال غععد وداسمغعط طظ الضفار المساسمرغظ، وطظ بط تترغر 
شطسطغظ طظ غععد وداسمغعط ضما تتررت طظ الخطغئغغظ، وإن غثًا 
لظاظره صرغإ... وعع ضائظ بإذن اهللا، أخرج طسطط شغ ختغته سظ 
َد  َن اْلَُه ُ ِل ْ ُ َقاِتَل اْل اَعُة َحَّىُ  َّ ُم ال أبغ عرغرة  صال: صال : «َال َتُق

هُ َنْعَد ِحنٍي﴾.
َ
َن...». ﴿َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ ُ ِل ْ ُ ْ اْل ْقُلُه َ َ

اصرأ شغ عثا السثد:

-  تصغصئ اظستاب اإلطارات طظ الغمظ ...٢
-  دققت صمئ طظزمئ حظشعاي لطاساون ...٢

-  أردوغان وجغاجئ الةمع بغظ الُماظاصدات ضقطًا ...٣
-  تعل الئارول والشاز 

    شغ حرق الئتر الماعجط (الةجء افول) ...٤
-  صمئ الئترغظ.. بغظ المئثئغئ والعاصسغئ ...٤
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ضطمئ السثد

إن افوضاع السغاجغئ شغ المظطصئ، والماشغرات الاغ 
راشصئ صغام ضغان غععد الشاخإ سطى أرض شطسطغظ 
الثول  بعا  ُأظحؤئ  الاغ  الزروف  وضثلك  طسطعطئ، 
الثول  وطظعا  ضضض،  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  العظغفغئ 
تمبطئ  والاغ  أغداً،  طسطعطئ  خاص  بحضض  السربغئ 
طثططات  سئر  السبماظغئ،  الثقشئ  دولئ  بإجصاط 
اجاسمارغئ ظفثعا الشرب الضاشر وسطى رأجه برغطاظغا 

شغ ذلك العصئ، وباساون طظ خعظئ السرب والارك.
وشغ إذار طظع إصاطئ الثقشئ طظ جثغث، وطظع تعتغث 
افطئ شغ ضغان واتث، وسثم تطئغص اإلجقم شغ التغاة، 
ووصش شاسطغاه سطى الساتئ الثولغئ، وتحضغض الظزام 
اإلجقطغئ  الثولئ  سرحه  سطى  تربسئ  الثي  السالمغ، 
بعخفعا الثولئ افولى شغ السالط طا غربع سظ افلش 
سام، طظ أجض ذلك ضطه وأضبر ضان زرع ضغان غععد 
ضشثة جرذاظغئ صاتطئ شغ جسث افطئ، وصاسثة سسضرغئ 
وأضبر  الاصظغات،  بأتثث  طةعجة  لطشرب،  طاصثطئ 
العذظغئ  طفاعغط  افطئ  شغ  ُببئ  ضما  شاضاً،  افجطتئ 
تسئغرًا  العذظغئ  الثول  وتحضطئ  المجغش،  واقجاصقل 
سظ ذلك، وتضرغساً لفرصئ افطئ، وإطساظاً شغ تمجغصعا، 
وُظخإ سطى رأس ضض دولئ تضام روغئدات، ق عط 
طخالح  سطى  والمتاشزئ  غععد  ضغان  تماغئ  إق  لعط 

أجغادعط طظ الضفار المساسمرغظ.
شغ عثا السغاق جاء تحضغض المظطصئ وبظاء خارذاعا 
السغاجغئ، وتضام الئترغظ طبطعط طبض باصغ أصراظعط 
طظ الظعاذغر غثرضعن تصغصئ وجعدعط، والثور المظعط 
بعط، وصث سئر سظ ذلك وزغر الثارجغئ الئترغظغ، خالث 
بظ أتمث آل خطغفئ بخرغح السئارة، ودون طعاربئ شغ 
تعار طع ختغفئ "تاغمج أوف إجرائغض"، إن (إجرائغض) 
أن  طسائرًا  طسعا.  السقم  وظرغث  وباصغئ  طعجعدة 
سظ  الاسئغر  إذار  شغ  جاءت  السربغئ  السقم  طئادرة 
صظاسئ تضام السرب وإغماظعط بالسقم طع ضغان غععد 
ترغخعن  التضام  أن  ضما  ذلك،  بسدعط  أخفى  وإن 
العجه  سطى  العظغفغ  دورعط  أداء  سطى  الترص  ضض 
وسطى  سطغعط،  لغئصعا  أجغادعط  سظعط  ُغرضغ  الثي 
الظعاذغر  أولؤك  اظشماس  غفسر  طا  وعع  جططاظعط، 
شغ طحارغع الشرب دون صغث أو حرط، وق أدل سطى 
تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  لسان  سطى  جاء  طما  ذلك 
شغ طضالمئ عاتفغئ طع المطك جطمان: "أغعا المطك، 
فجئعسغظ  الئصاء  طظ  تامضظ  ق  ربما  ظتمغك،  ظتظ 

طظ دوظظا، وسطغك أن تثشع".
خغاظئ  لعق  أظه  تثرك  وافطئ  غثرضعن  التضام  إن 
شغ  صرار  له  غصر  أن  غععد  لضغان  ضان  طا  التضام 
إق  ظعار،  طظ  جاسئ  ولع  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
أظه وسئر أقسغإ السغاجئ والتروب المسرتغئ، تطصئ 
شغعا افطئ الدربات، وخاضئ تةارب شاحطئ بعثف 
وضرورة  المعاجعئ،  سطى  صثرتعا  بسثم  إصظاسعا 
زوال  سظ  التثغث  بات  تاى  العاصع،  بافطر  الصئعل 
ضغان غععد ضربًا طظ الثغال، والافضغر به خارج دائرة 
تةسض  الاغ  اقجاسقطغئ  التطعل  شطرتئ  الضعن، 
المظطصئ،  تضعغظ  طظ  ذئغسغًا  ججءًا  غععد  ضغان  طظ 
طسمغات  تتئ  لطصدغئ  الاخفغئ  طسغرة  وبثأت 
وتض  العاتثة،  الثولئ  تض  طثاطفئ؛  وسظاوغظ  ضبغرة 
واإلظعاء  الاخفغئ  لمساسغ  واجاضماق  الثولاغظ، 
عع  أتاذعا  والاغ  تراطإ  رؤغئ  تأتغ  الصدغئ  سطى 
الشمعض  طظ  بحغء  الثطئ  سظ  المسآول  والفرغص 
طساعى  أضئر  سطى  تسعغصعا  شغ  رغئئ  والئعرجئ، 
تاى باتئ تسرف بأظعا خفصئ الصرن، وضأظعا الثططئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

سثغثة  بمظسطفات  المئارضئ  الحام  بعرة  طرت  لصث 
اهللا  ولضظ  بعا،  تعدي  أن  ضادت  خطغرة  وطظسرجات 
جئتاظه وتسالى جسض شغعا بثرة الثغر وصعة المظاسئ 
والمآاطرات  الثولغ  المضر  ضض  رغط  وتاةثد  لاسامر 

الثئغبئ.
وأسطاه  افجث  ظزام  الثولغ  المةامع  ترك  لصث 
شاثخطئ  شحض،  ولضظه  البعرة  سطى  لطصداء  الفرخئ 
الصعى الثولغئ بصغادة أطرغضا داسمئ لفجث طظ تتئ 

الطاولئ وطظ شعصعا.
وجعطعا  جمتعا  شصث  الطاولئ  شعق  طظ  عع  طا  أطا 
إغران  ضتجب  الثارجغئ  بالمطغحغات  غساسغظ  أن  له 
طع  شسةج  واإلغراظغئ  السراصغئ  والمطغحغات  لئظان  شغ 
شاثخطئ  البعرة،  سطى  الصداء  سظ  المطغحغات  عثه 
والمال  والسقح  بالسغاجئ  له  داسمئ  ضثولئ  إغران 
والجبثاظغ  الفعسئ  ضفرغا  اتفاق  وطا  والمساحارغظ 
طداغا سظا بئسغث بض عع أول بصإ شغ جثار البعرة صئح 
الظزام  طع  الافاوض  غسائر  ضان  تغث  خاظسغه،  اهللا 

وصاعا خغاظئ شُضسر عثا المفععم!
والئترغئ  الةعغئ  بصعاتعا  روجغا  تثخطئ  وضثلك 
لخالح  ترجح  الضفئ  جسض  طما  سالمغئ  ضصعة  والئرغئ 
الظزام، ولضظ عثا الرجتان لط غضظ لغآتغ أضطه لعق 
سئر  وذلك  الطاولئ  تتئ  طظ  لطظزام  الثولغ  الثسط 
وسطى  السعري  الحسإ  خثاصئ  زسمئ  الاغ  الثول 
وطتاربئ  البعرة  بثسط  تزاعرت  الاغ  أطرغضا  رأجعا 
البعرة  سطى  لغصدغ  ضاطق  ساطا  أطعطاه  الثي  الظزام 
 ٢٠١٢ سام  ظعاغئ  شغ  دوقر  ططغارات  بثمسئ  ودسماه 

سظثطا بثأ اظعغار السمطئ السعرغئ بحضض طاسارع ضما 
أظعرت ذلك وبائص وغضغطغضج.

جسعد  آل  طظ  لسمقئعا  أوسجت  ظفسه  العصئ  وشغ 
وأردوغان بأن غتاعوا البعرة بعاجطئ الثسط المالغ 
والسقح لغسغطروا سطى صرار البعرة وغأخثوا صغادتعا 
عآقء  وبمضر  سطغعا،  وغصدغ  غثطرعا  الثي  باقتةاه 
السضئ  وحرق  وتطإ  أوق،  تمص  ُجّطمئ  الثاسمغظ 
والشعذئ  بالبًا،  تماة  وأرغاف  تمص  وحمالغ  باظغًا، 
وتعران  ودرسا  رابسًا،  دطحص  وأرغاف  والصطمعن 
خاطسًا، وبسعتحغ غتاولعن الصداء سطى البعرة شغ 

إدلإ ورغفغ تطإ الشربغ والحمالغ بحضض أو بآخر.
إن طا تخض لطبعرة تاى اآلن وطا وخطئ إلغه التال 
اآلن لغآضث ضثب وخثاع طظ زسمعا دسمعا وظخرتعا 

شعط طظ صادعا إلى طا عغ سطغه اآلن.
بعا  طرت  الاغ  والمظسرجات  المظسطفات  عثه  إن 
البعرة ضحفئ ضض افوراق وافحثاص وأجالغإ المضر 
وذرق الثثاع؛ طظ طئسعبغظ ولةان وطمبطغظ لطبعرة 
خظسعا شغ دعالغج السفارات وأصئغئ المثابرات، وطظ 
الظاخح  الخادق  شئان  وطفاوضات،  وعثن  طآتمرات 
والمثطص الترغص الثي تثر طظ ضض طا جئص وبّغظ 
المعصش الختغح الثي غةإ أن غاثث تةاه طا غةري، 
المااجر  والمظاعج  المثادع  الماآطر  بان  وضثلك 

والشئغ الفاحض.
والمضر  المفرذئ  الصعة  ضض  رغط  البعرة  خمعد  إن 
السظاغئ  سطى  لغثل  ضثعا  اجاثثم  الثي  الثئغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سصثت صمئ طظزمئ حظشعاي لطاساون شغ بغحضغك غعطغ 
١٣ و١٤ تجغران/غعظغع. وظحرت وجائض اإلسقم طةمعسئ 
بالاضغغش  المعضعع  عثا  تعل  المسطعطات  طظ  واجسئ 
طع طخالتعط. وظتظ ظعد أن ظطفئ اقظائاه إلى بسخ 

التصائص الاغ لط غاط الضحش سظعا.
بادئ ذي بثء، شطظطص ظزرة سطى طصارتات رؤجاء الثول 

شغ الصمئ.
اقصاخاد  إن  بغظس  جغظ  حغ  الخغظغ  الرئغج  صال   
اإلصطغمغ غةإ أن غضعن أضبر اظفااتاً وتساطتاً وطروظئ 
طصارظئ طع السابص. ضما دسا إلى اجامرار الاةارة وجثب 
لقتاقل  الزروف  تعغؤئ  إلى  الظزر  ولفئ  اقجابمار. 

اقصاخادي الخغظغ.
ضصغمئ  حظشعاي"  "روح  ظآغث  أن  سطغظا  "غةإ  وصال: 
أجاجغئ؛ فظعا ق بث أن تساةغإ لروح الجطظ والعضع 
الماشغر الثولغ". وأضث أن الخغظ غمضظعا الاأبغر سطى 
العضع الثولغ طظ خقل صغادة طظزمئ حظشعاي لطاساون.
إلى  الضطمئ  تعَّل  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ  والرئغج 
طظزمئ  إظحاء  طظ  روجغا  عثف  فن  افطظغئ؛  الصدغئ 
اقجاسمارغئ  الاترضات  طصاوطئ  عع  لطاساون  حظشعاي 
المظزمئ  اجاسادة  بعتغظ  غتاول  ولثلك  افطرغضغئ. 

لعثا العثف.
وصال: "ظتظ ظساصث أظه طظ المعط اتثاُذ جمغع اقتاغاذات 
لمظزمئ  (اإلرعاب)  طصاوطئ  إذار  شغ  الاساون  لاطعغر 
حظشعاي لطاساون وإغصاُف تمعغض (اإلرعاب) سئر تعرغإ 
المثثرات، وطظُع وخعل أجطتئ الثطار الحاطض الضغمغائغئ 

والئغعلعجغئ وغغرعا إلى أغثغعط".
وصث صخث الرئغج الروجغ طظعا المعاجعئ ضث أطرغضا 
الاغ ترغث إغةاد سثم اقجاصرار شغ المظطصئ باجاثثام 
وُطساثِثم  اإلرعاب"  "طةّغر  فن  المظزمات.  بسخ 
أجطتئ الثطار الحاطض ضث المثظغغظ عغ أطرغضا وروجغا 

ظفسغعما، وصث حاعثظا عثا ِبَأسُغِظَظا شغ السراق وجعرغا.
وصال بعتغظ أغداً: "إن روجغا ترتإ بأُطعٍر تمئ بالاساون 
دساغئ  لمظع  المظزمئ  شغ  افسداء  الثول  طع  العبغص 
(اإلرعاب) والاطرف سئر اإلظارظئ"، وأحار بصعله عثا أوق 
طعاجعئ  إلى  وباظغاً،  اإلجقم،  طع  السصثي  الخراع  إلى 
الاأبغر افطرغضغ سطى اإلظارظئ، ضما أحار إلى أن روجغا 
ضأظعا  روجغا  إظعار  وتاول  سالمغئ.  حعرة  ذات  دولئ 
تتض طحاضض السالط، وطع ذلك أراد أن غطفئ الظزر إلى 
أن روجغا تساتص صغادة طظزمئ حظشعاي لطاساون. وصث 
تظاول بعتغظ "الظةاتات" الاغ أترزتعا روجغا شغ جعرغا، 
وشغ العاصع شإن روجغا دخطئ جعرغا بططإ طظ أطرغضا. 
ضما تظاول بعتغظ الصدغئ اإلغراظغئ وشغ التصغصئ أغدا أن 

تطعا لغج شغ غث روجغا.
والرئغج اإلغراظغ لط غأت إلى الصمئ لغططإ المساسثة 
الدشعط  طظ  الاثطص  رجاء  أتى  بض  روجغا،  طظ 
طساسثة  روجغا  تساطغع  وق  افطرغضغئ  اقصاخادغئ 
إغران شغ عثا المعضعع، فن روجغا وإغران تسغحان 
طظ  رجاء  أتئ  إغران  ولثلك  والشاز.  الظفط  باخثغر 

الخغظ شغ عثه المسألئ.
صال بعتغظ: "ظرغث ترضغج اقعامام سطى تسمغص السقصات 
اقصاخادغئ المفغثة بغظ الثول افسداء". واصارح أغدًا 
إظحاء "طظاثى" داخض طظزمئ حظشعاي لطاساون لاعجغع 

الاةارة واقجابمار.
عثا غسظغ أن لثى روجغا اساراشا جئرغا قتاقل الخغظ 
اقصاخادي شغ المظطصئ. وشغ العاصع لغج لروجغا خغار 
الظاتغئ  طظ  روجغا  اساماد  فن  بثلك.  اقساراف  جعى 
اقصاخادغئ سطى الخغظ غجداد. سطى جئغض المبال شإن 
الخغظ تتاض طرضج الخثارة بالظسئئ لروجغا شغ المغجان 
تةاوز   ٢٠١٨ سام  وشغ  والعاردات).  (الخادرات  الاةاري 
تةط الاةارة البظائغئ ١٠٠ ططغار دوقر. وخادرات روجغا 
إلى الخغظ عغ المظاةات المسثظغئ (٧٦٪)، والمظاةات 
الخغظ  طظ  روجغا  وواردات   .(٪١١) والعرصغئ  الثحئغئ 
عغ اآلقت والمسثات ووجائض الظصض (٥٧٪) والمظسعجات 
وافتثغئ (١١٪) والمظاةات الضغماوغئ (١٠٪). وصث واشصئ 
عثه الثول سطى زغادة تةط الاةارة إلى ٢٠٠ ططغار دوقر 
شغ المظاثى اقصاخادي شغ بطرجئرغ. وعثا طا ُغري أن 

روجغا تتااج الخغظ اصاخادغا.
وغثل سطى ذلك تخرغُح بعتغظ: "ظتظ ظساصث أن طصارظئ 
اقتتاد اقصاخادي افوروبغ اآلجغعي طع الئرظاطب الخغظغ 

"طضان واتث، ذرغص واتث" واِسثٌة شغ المساصئض".
وأطا بالظسئئ لطصداغا الاغ اصارتعا تضام الئقد اإلجقطغئ 
شظرى أظعط غائسعن المساسمرغظ الضاشرغظ شغ طتارباعط 
اإلجقم وغامطصعن الخغظ وروجغا لطثشاع سظ جغادتعط.

شصث صال الرئغج الضازاخسااظغ صاجط جعطارت تعضاغغش: 
"إن طحضطئ (اإلرعاب) لعا حئضئ سالمغئ وافطظ السغئراظغ 
فطظ  طرضج  إظحاء  إن  الةععد.  طظ  المجغث  غاططإ 
المسطعطات داخض طظزمئ حظشعاي لطاساون جعف غسعط 
إجعاطاً ضئغرًا شغ تماغئ طساتئ المسطعطات لطمظزمئ". 
َض  وَأطَّ الصدغئ  عثه  تعل  بعتغظ  تخرغتات  دسط  وصث 
َطْظَع حسإ ضازاخساان طظ اإلجقم وتماغَئ السططئ طظ 

العةعم اإلسقِطّغ فطرغضا.
وصال رئغج أوزبغضساان حعضئ طغرزغاغغش "إظظا ظسائر 

شغ  لطاساون  حظشعاي  لمظزمئ  افخدر  التجام  برظاطب 
آجغا العجطى صدغئ طعمئ. والعثف طظ ذلك عع إدخال 
الاصظغات التثغبئ الظزغفئ بغؤغاً شغ بطثاظظا". وصال أغدًا 
"إظظا ظصارح تعجغع الاساون بغظ رجال افسمال شغ الثول 

افسداء شغ طظزمئ حظشعاي لطاساون".
افول  اقصاخادي  المظاثى  سصث  طغرزغاغغش  اصارح  ضما 
لمظزمئ حظشعاي لطاساون شغ جمرصظث. وضض عثا طظ 

ترغغإ افعثاف اقصاخادغئ لطخغظ.
وصال الرئغج الطاجغضغ إطام سطغ رتمعن: "طظ المعط 
طصاوطئ الةععد الراطغئ إلى الصداء سطى سثم اقجاصرار 
شغ المظطصئ طسا. وجططات ذاجغضساان طساسثة لاسجغج 
شغ  الةثغثة  والاتثغات  افخطار  طضاشتئ  شغ  الاساون 
طع  غطئع  ضأظه  ظفسه  أظعر  أظه  ضما  اإلسقم".  طةال 
بعتغظ. وشغ الغعم الاالغ وصسئ ١٨ وبغصئ طع الخغظ بسث 

الصمئ شغ دوحظئغ.
لصث وخض الجسغط الخغظغ إلى صرغغججاان صئض غعم واتث 
طظ اظسصاد الصمئ. وصّثم له رئغج صرغغججاان خغاظاه 
صال:  تغث  ضعثغئ.  الحرصغئ  ترضساان  شغ  لطمسطمغظ 
"ظتظ ظسائر أن صدغئ (افصطغات) الصعطغئ شغ الخغظ عغ 
طسألئ داخطغئ لطثولئ". إن إدخاَل عثا الظعع طظ المعاصش 
اتاطئ  إذا  الخغظ  فن  جثا.  خِطر  المسطمغظ  روع  شغ 
صرغغججاان غثًا شطظ غعاط المسطمعن اآلخرون بأظه حأن 

بغظ الخغظ وصرغغججاان.
وشغ ١٣ تجغران/غعظغع ُسصث طظاثى افسمال الصرغغجي 
الخغظغ، تغث وصسئ شغه ٢٤ وبغصئ شغ طةال المعارد 
 ٨ بصغمئ  صرغغججاان  شغ  الثعإ  جغما  المسثظغئ 

ططغارات دوقر.
طظ العاضح طظ ضض الضطمات وافتثاث خقل الجغارة 
والصمئ أن السططات الصرغغجغئ صث شاتئ الئاب أطام 
تافاخر  شعغ  ولفجش  الخغظغ.  اقصاخادي  اقتاقل 

بثلك!
إلى  تاجئ  عظاك  أن  سطى  جغظئغضعف  أضث  الصمئ،  خقل 
تسجغج سقصات الظصض والطعجساغات داخض المظزمئ وصال: 

"ظتظ ظثسط تسرغع إظحاء طحروع السضئ التثغثغئ بغظ 
الخغظ وصرغغججاان وأوزبغضساان".

طظزمئ  شغ  أطرغضا  أدخطاعا  شصث  لطعظث  بالظسئئ  أطا 
العزراء  رئغج  صال  شصث  طحضطئ.  إلتثاث  حظشعاي 
العظثي ظارغظثرا طعدي شغ الصمئ: "إن الثول الاغ تساسث 
اإلرعابغغظ وترساعط غةإ تسطغمعط لطسثالئ" شغ إحارة 
إدخال  ظتع  افولى  الثطعة  عغ  وعثه  باضساان.  إلى 
المحضطئ العظثغئ-الئاضسااظغئ شغ طظزمئ حظشعاي (طظ 
الماعصع أن العظث وباضساان تحّضقن طحاضض طحارضئ 
شغ المظزمئ). ضما أن طعدي أّضث بأن الصدغئ افششاظغئ 
لعا أعمغئ خاخئ شغ ضمان افطظ شغ المظطصئ. وضان 
العجطى  آجغا  "تضاطض  افطرغضغ  المحروع  إلى  غحغر 
سئر أششاظساان إلى دول آجغعغئ أخرى". وُسصث طظاثى 
افسمال الصرغغجي العظثي شغ ١٤ تجغران/غعظغع ووّصسئ 
تضعطئ طعدي طع صرغغججاان ١١ وبغصئ وخخخئ صرضًا 

لصرغغججاان بصغمئ ٢٠٠ ططغعن دوقر.
الثقخئ:

حظشعاي  طظزمئ  صمئ  شغ  المعصسئ  العبائص  أعط  طظ 
لطاساون طا غطغ:

سطى  والمعاشصئ  المظزمئ  شغ  افسداء  الثول  ترصغط   -
المسطعطات  تضظعلعجغا  طةال  شغ  الاساون  طفععم 
واقتخاقت. (إن روجغا حةسئ عثه المئادرة طظ خقل 

صرغغججاان، ضما أن شغعا طخالح لطخغظ).
لطثول  افصالغط  بغظ  الاساون  برظاطب  سطى  المعاشصئ   -
افسداء شغ المظزمئ (عثه عغ المئادرة الخغظغئ، الاغ 

تثثم الصمع اقصاخادي الخغظغ).
ضما رأغظا بالفسض، شإن طظزمئ حظشعاي لطاساون تثثم 
شصط المخالح اقجاسمارغئ. غمضظ لطمسطمغظ الاثطص 
إجقطعط  إلى  السعدة  خقل  طظ  اقجاسمار  عثا  طظ 
غثرضعن  وسمقءعط  المساسمرغظ  الضاشرغظ  إن  شصط. 
ذلك جغثًا، ولثلك غتاربعن اإلجقم والمسطمغظ بثرغسئ 

 (اإلرعاب والاطرف) طتاربئ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ صرغغججاان

ضمضعن جغاجغ غتمض الصدغئ الةظعبغئ بصغادة سغثروس 
صاجط الجبغثي طتاشر جابص لمتاشزئ سثن، وعاظغ بظ 
برغك وزغر جابص لسئث ربه طظخعر، وأتمث جسغث بظ 

برغك طتاشر جابص لمتاشزئ تدرطعت.
والثقخئ:

- إن اإلطارات بضض عثه افسمال الاغ صاطئ بعا أخئتئ 
سظ ذرغص عثه المةاطغع وافسمال عغ التاضط الفسطغ 

وعغ تمبض أداة اإلظةطغج الثئغبئ.
اقظاصالغ  المةطج  طضعن  دسط  سطى  اإلطارات  تسمض   -
ضعظه  طسه  تاساطض  الــثي  الرئغسغ  المضعن  لاةسطه 
غتمض الصدغئ الةظعبغئ الاغ عغ ععى لضبغر طظ أعالغ 
شغ  اقظاصالغ  المةطج  شاترضات  الةظعبغئ،  المظاذص 
حئعة وجصطرى وتدرطعت وغغرعا عع قضامال الثور 

المرجعم لطمةطج اقظاصالغ لامبغض جظعب الغمظ.
باآللغات  اقظاصالغ  المةطج  عةمات  اإلطــارات  شاثسط 
السسضرغئ وبطائرات افباتحغ، وبالاالغ تصطع الطرغص 
أطام أطرغضا الاغ تثسط شغ الةظعب بعاجطئ تراك باسعم 
والسسعدغئ، شالمةطج اقظاصالغ الةظعبغ غصعم بالجغارات 
الثارجغئ لطثول الضئرى أطرغضا وروجغا وشرظسا وبرغطاظغا 
وغغرعا وضثلك غصعم بالجغارات الثاخطغئ لطثوائر التضعطغئ 
وطظزمات المةامع المثظغ والاةمسات الفظغئ والحئابغئ 
وافظثغئ الرغاضغئ وافتجاب السغاجغئ وطحاغت الصئائض 
شغ جظعب الغمظ لاسجغج الامبغض السغاجغ الثاخطغ له شغ 
ظض غغاب تجب المآتمر واإلخقح، شغصعم بأسمال رئغج 

الئطث وطةطج العزراء.
حئعة  شغ  اإلظةطغج  سمقء  بغظ  الصاال  طعضعع  أطا   -
طتسظ  سطغ  صــعات  ضث  جصطرى  شغ  والمزاعرات 
الطرغص  لصطع  شعغ  اإلخقح  تجب  وصغادات  افتمر 
اقظاصالغ  المةطج  حسئغئ  ولرشع  أطرغضا  سمقء  أطام 
وتسطغمه المظاذص الةظعبغئ إذا شضرت برغطاظغا بستإ 

الصعات اإلطاراتغئ.
- شإذا جتئئ اإلطارات دباباتعا وطثرساتعا الاغ ضاظئ 
تامرضج شغ طغظاء سثن أو طظ الساتض الشربغ، شعغ صث 
أجسئ طةاطغع تصعم طصاطعا وخثطئ اإلظةطغج خثطات 
اإلطــارات  جغطرة  تتئ  سثن  طغظاء  غجال  شق  سزغمئ، 
وغامرضج اإلطاراتغعن شغ طغظاء المثا (غرب) الثي تعلعه 
إلى صاسثة سسضرغئ، وطسسضر الئرغصئ غربغ سثن، وطصر 
حرضئ الشاز شغ طغظاء بطتاف (جظعب حرق)، وشغ طثغظئ 
المضق ططار الرغان وطغظاء الدئئ بمتاشزئ تدرطعت، 
وصث ذضرت الـئغ بغ جغ أن طخثرا سسضرغا شغ التضعطئ 
الغمظغئ، صال إن اإلطارات جتئئ ججءا طظ طسثاتعا، شغ 
طظاذص ق تمبض لعا تدعرا طتعرغا، طبض جتإ طظزعطئ 
الثشاع الةعغئ "باترغعت" طظ طظطصئ خرواح غرب طأرب.

شغ المثى المظزعر شالسمطغئ ق تسثو ضعظعا إسادة تمعضع 
لطصغام بأدوار طسغظئ أو تسطغط لمظ درباعط وأوجثتعط 

لغساطمعا السمض وتصعم عغ بأدوار أخرى.
طربعذئ  إصطغمغئ  وأجئاب  ضشعط  عظاك  ضاظئ  وإذا 
بالاعتر الثائر شغ الثطغب، وذائرات التعبغغظ المسغرة 
أن  وأسطظعا  السسعدغئ  ططارات  بعا  غساعثشعن  الاغ 
لثغعط ٣٠٠ عثف شغ السسعدغئ واإلطــارات، وجسطئ 
اإلطارات تسطظ اظستابعا سسضرغا طظ الغمظ، شإن عثا 
وجاعجغئ  ضفاءة  بسئإ  حضطغ  اظستاب  عع  اقظستاب 
المعلث  الئرغطاظغئ   - لقطارات  الاابسئ  المتطغئ  الصعات 

والمظحأ - بصغادة اقظاصالغ.
إن عثا الخراع وعآقء الدتاغا طظ أبظاء المسطمغظ شغ 
الغمظ وغغرعا وجث بسئإ تضام خعظئ، وإظظا ظظازر وصفئ 
جغرة  بعا  غةثدون  والمظسئ  الصعة  أعض  طظ  أظخارغئ 
وغظخروا    اهللا  رجعل  ظخروا  الثغظ  افوائض  افظخار 
تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه، وظسطظعا خقشئ 

 راحثة سطى طظعاج الظئعة

تصغصئ اظستاب اإلطارات طظ الغمظ

ذضرت وضالئ افظئاء السالمغئ روغارز، (أن أربسئ طخادر 
دبطعطاجغئ غربغئ صالئ إن اإلطارات السدع الرئغسغ شغ 
الاتالش الثي تصعده السسعدغئ شغ الغمظ تصطص وجعدعا 
السسضري عظاك بسئإ الاعثغثات افطظغئ الظاتةئ سظ 

تجاغث الاعترات بغظ العقغات الماتثة وإغران).
وظتظ عظا جعف ظدع الظصاط الاالغئ لاادح لظا صراءة 

أخئار اقظستاب:
شغ  الغمظ  شغ  اإلطــارات  بعا  صاطئ  الاغ  افسمال  أوق: 

تحضغض تضاقت سسضرغئ:
١- طظث إسقن الاتالش تترغر طتاشزه سثن سظ ذرغص 
بصعات  غسمى  طا  باحضغض  اإلطــارات  حرسئ  اإلطــارات 
المصاوطئ الةظعبغئ وغصعدعا طةمعسئ صغادات طتطغئ وصث 
اخاارتعط ودرباعط بسظاغئ، وسمطئ لعثه الصعات طضاتإ 
شغ سثن تأتمر بأطر الدئاط اإلطاراتغغظ وتترضعا الصغادة 
اإلطاراتغئ، وعثه المضاتإ عغ الاغ تاعلى اإلدارة الفسطغئ 

لمثغظئ سثن وفطظعا.
لاحضض  الحئاب  لاةظغث  طسسضرات  اإلطارات  شاتئ   -٢
بعط صعات التجام افطظغ الاغ غصعدعا عاظغ بظ برغك 
الاغ بثورعا تعلئ ججءًا طظ طعام تفر افطظ شغ سثن 

وتماغئ المثاخض والمثارج.
٣- حضطئ صعات طضاشتئ (اإلرعاب) بسثن الاغ غصعدعا 
غسران المصطري، سمطئ عثه الصعات سطى إرساب الظاس 

وتصعم بمثاعمات لئغعت المثالفغظ.
٤- حضطئ التجام افطظغ لمتاشزئ أبغظ وطتاشزئ لتب 

والدالع سطى غرار التجام المعجعد بمتاشزئ سثن.
٥- حضطئ صعات الظثئئ التدرطغئ وتررت بعط جاتض 
وبالاالغ  الحرغسئ  أظخار  طظ  تدرطعت  طتاشزئ 
جغطرت بعط سطى طثغظئ المضق والمظاذص الساتطغئ 

المةاورة لعا.
٦- حضطئ طآخرا صعات الظثئئ الحئعاظغئ لاساعلغ بعط 
سطى أججاء طظ طتاشزئ حئعة والمظاذص الظفطغئ شغ 

بطتاف الشظغئ بالبروات.
٧- أظحأت صعات طعالغئ لعا أواخر ٢٠١٧، وظّخئئ ذارق 
طتمث سئث اهللا خالح صائثا لعا، وتمرضجت تطك افلعغئ 

شغ الساتض الشربغ لطئقد.
سطى  لطسغطرة  اإلطارات  بعا  صاطئ  الاغ  افسمال  باظغا: 

طآجسات الثولئ:
١- اجاعلئ اإلطارات سطى طراضج تغعغئ شغ الثولئ وسطى 
دوائر تضعطغئ وسطى طسسضرات سظ ذرغص عثه المةاطغع 
والمتاشزات  المثن  وطثارج  طثاخض  وسطى  المسطتئ 
الةظعبغئ شق غساطغع أتث دخعل عثه المثن إق بمعاشصئ 
الصعات الاابسئ لقطارات تغث غثدع المساشرون لافاغح 

دصغص طظ عثه الصعات.
٢- صاطئ بأسمال وزارة افوصاف ورضجت سطى المساجث، 
شضاظئ تسجل الثطئاء المسارضغظ لعا سظ ذرغص عاظغ 

بظ برغك وتسغظ الاغار السطفغ المعالغ لعا.
٣- طارجئ اغاغاقت شغ تص المسارضغظ لعا طظ طحاغت 
أتجاب  وصادة  طةامسغئ  وحثخغات  وضئاط  ووجعاء 

وخطئاء بحضض طثغش وجظعظغ.
افلعغئ  ــادة  وص افطظغئ  الصغادات  أعالغ  أجئرت   -٤
عاظغ  طبض  اإلطارات  شغ  الةئرغئ  لقصاطئ  لعا  الاابسغظ 
بظ برغك صائث صعات التجام افطظغ، وسغثروس الجبغثي 
رئغج المةطج اقظاصالغ، وبسام المتدار أتث الصغادات 
السسضرغئ المعمئ شغ سثن والساتض الشربغ، وغسران 
وغغرعط،  (اإلرعـــاب)  طضاشتئ  صــعات  صائث  المصطري 
وبالاالغ ضمظئ وقء عآقء الثالص شصث أخئح أعالغعط 

بمبابئ رعائظ سظثعا.
٥- جغطرت اإلطارات سطى ططار سثن الثولغ، وططار 

الرغان ودائرة أطظ سثن، وطغظاء سثن وطخاشغ سثن.
٦- وعظا الظصطئ افعط وعع اتاعائعا لطمةطج اقظاصالغ 
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أجرت الصعات الةعغئ الئظشالغئ تثرغئات طحارضئ طع صعات أطرغضا لمثة جائ أغام تتئ سظعان "تثرغئات المتغط 
العادئ" شغ بظشقدش، وضاظئ تتئ ذرغسئ تسجغج صثرة جقح الةع الئظشالغ سطى طعاجعئ الضعارث الطئغسغئ، وتصثغط 
الثثطات الطئغئ. وسطغه أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش: أن جغعش الضفار 
الشربغئ ق غمضظ أن تضعن خثغصئ لطمسطمغظ أو ُطتئئ لعط. والمساسثات اإلظساظغئ المجسعطئ لغسئ جعى ذرغسئ 
لطاسطض إلى خفعف جغحظا والسغطرة سطغظا. ولفئ الئغان إلى: أن أطرغضا اقجاسمارغئ تسسى لاظفغث عثه الثطط 
شغ المظطصئ تتئ سئاءة الحراضئ السسضرغئ، تغث غاط إظفاق طقغغظ الثوقرات لعثا الشرض، وغاط اجاثثام ظزام 
تسغظئ السمغض ضأداة لاظفغث عثه الثطط. وعثا عع جئإ طحارضئ تسغظئ التبغث شغ السثغث طظ افظحطئ الثغاظغئ 
ضث أعض وجغح بظشقدش. وخاط الئغان طثاذئا المسطمغظ شغ بظشقدش بالصعل: ق غمضظ الصداء سطى ظفعذ 
الضفار المساسمرغظ، طظ طبض أطرغضا وبرغطاظغا والعظث سطى عثه افطئ اإلجقطغئ إق بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، والاغ جاترر المظطصئ والسالط بأجره طظ اضطعاد وظطط الضفار، وجاسغث طةثعا المفصعد. شطالئعا الدئاط 

المثطخغظ شغ الةغح بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

حزب التحرير/ والية بنغالدش
جيوش الكفار الغربية ال يمكن أن تكون صديقة للمسلمين أو ُمحبة لهم
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السترغئ الاغ تحفغ جروح المظطصئ، والتصغصئ أظعا 
الثطط  طظ  جابصاتعا  سظ  جععرعا  شغ  تثاطش  ق 
وجعد  طظ  تةسض  الرؤى  تطك  شةمغع  والمئادرات، 
خارج  وأطرًا  زاوغئ،  تةر  أطظه  وتفر  غععد،  ضغان 
دائرة الظصاش، وضض طا غطرح بثخعص تصعق أعض 
بعا  تاضفض  الاغ  الارضغئ  إذار  شغ  غأتغ  شطسطغظ 
تصغصئ  وعع  المسطمغظ،  بقد  شغ  العظغفغئ  افظزمئ 
الماضغئ  السظعات  ذعال  افظزمئ  عثه  به  تصعم  طا 
به  جاءت  طا  سغظ  وعع  شطسطغظ،  صدغئ  سمر  طظ 
العرحئ اقصاخادغئ الاغ سصثت شغ الئترغظ افجئعع 
الماضغ، والاغ دسئ إلغعا أطرغضا، وصادعا طساحار 
زسط  الثي  ضعحظغر،  جارغث  وخعره  تراطإ  الرئغج 
شغ تخرغح له أن "طآتمر الئترغظ ُغزعر أن طحضطئ 

الحرق افوجط غمضظ تطعا اصاخادغًا".
تطعل  طظ  به  غثاض  طا  ضض  أن  بالمقتزئ  جثغر 
تخفغئ  شغ  أعثاشعا  تتصغص  شغ  شحطئ  وطئادرات 
طظ  والسئرة  الثراجئ  غساثسغ  طا  شطسطغظ،  صدغئ 
أختاب  جعض  طثى  غزعر  آخر  جاظإ  وطظ  جاظإ، 
شصدغئ  الصدغئ،  بطئغسئ  والمئادرات  التطعل  تطك 
شطسطغظ لغسئ صدغئ إظساظغئ تسالب ضمظ طحارغع 
تثودي  ظجاع  صدغئ  ولغسئ  والاظمغئ،  المساسثات 
شغ  ترتضج  صدغئ  عغ  إظما  التثود،  بارجغط  غظاعغ 
وجعدعا سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ، وعغ بثلك 
غسغحعن  طسطط  المطغار  وظخش  ططغار  بسصغثة  ترتئط 

حعال   ٢٩ البقباء،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠١٩/٠٧/٠٢م)  ١٤٤٠عـ، 
ظفسه  شةر  اظاتارغا  إن  الةجغرة  طراجض  صال 
تعظج،  الساخمئ  غربغ  اقظطقصئ  طظطصئ  شغ 
سطى  صدئ  أظعا  الثاخطغئ  وزارة  أسطظئ  بغظما 
المططعب أغمظ السمغري بسث طتاخرته، وظفئ 
وصعع أي إخابات جراء الافةغر اقظاتاري. وصال 
"بسث  الجسص  جفغان  الثاخطغئ  باجط  الماتثث 
طتاخرة السظخر اإلرعابغ الفار تط الصداء سطغه 
طساء الغعم (البقباء) شغ طظطصئ تغ اقظطقصئ 

دون وصعع أضرار شغ خفعف السظاخر افطظغئ". وأوضح الجسص أن "السظخر اإلرعابغ الثي غثسى أغمظ السمغري 
(٢٣ ساطا) ضان طتض تفاغح وططاردة طظ صئض افطظ، وصث ظحرت بحأظه العزارة أطج افول (اقبظغظ) طظحعرا 
لطمعاذظغظ طظ أجض اإلبقغ سظه". والثمغج الماضغ، شةر اظاتارغان ظفسغعما شغ طضاظغظ طثاطفغظ طظ الساخمئ 

تعظج، طما أجفر سظ طصاض رجض أطظ وجرح بماظغئ آخرغظ، طظعط خمسئ طظ رجال افطظ.
: إّن اإلرعاب عع خظاسئ اجاثئاراتّغئ تسّغرعا الصعى اقجاسمارّغئ، بشاغئ تروغخ الحسعب البائرة 
شغ تعظج وغغرعا، وتسعغص سمقئعا وبراطةعا، شئسث ضّض سمطّغئ، غثرج رئغج التضعطئ شغ تعظج لغسطظ 
اظاخارا وعمّغا سطى سثّو طخطظع شغ طتاولئ طفدعتئ لغّثسغ أّن الّثغمصراذّغئ شغ تعظج طعّثدة، وأّن 
ق  ضّطعط  إسقطّغئ،  وجعصئ  وطسارضئ)  (تاضمئ،  افتجاب  ذلك  شغ  وتساظثه  ترضغسعا،  غرغثون  "أسثاءعا" 
غعّمعط إق المتاشزئ سطى الّظزام الفاجث، وغّاثثون طظ الةرائط الماسطسطئ ذرغسئ لثسعة أعض تعظج 
إلى اقلافاف تعل الّظزام، وغزّظعن أّظعط شغ غمرة افلط والتجن والفعضى جغظسعن جرائط السططئ شغ 
بغسعا لطئقد ورعظعا لطمساسمرغظ. إّن اإلرعاب عع جرغمئ ضئغرة وأضئر طظه وضع الئقد تتئ العخاغئ 
الّظاس  إلخاشئ  وتعظغفعا  الافةغرات  وتسثغر  شغه،  بالسئث  افجظئّغئ  لطمثابرات  والسماح  اقجاسمارّغئ، 
الفاسض  سظ  السضعت  اإلرعاب  طظ  وأضئر  ضاربغئ.  جغاجات  وغصئطعن  العاصع  بافطر  غرضعن  وجسطعط 
التصغصّغ، شِطَط عثا الّخمئ؟ أعع الثعف أم السةج أم الاعاذآ؟ أوضطّما سةج الّظزام سظ تروغخ الحسإ 
وخارت شدغتاه أضئر طظ أن تشّطى، وأظعر أعض تعظج رشدعط لسغاجاته الاغ تسئث بمخغرعط وتظعإ 

برواتعط وتساسئث أبظاءعط، سادت تطك الصعى اقجاسمارّغئ طساثثطئ شّجاسئ اإلرعاب؟

جغطتص  وطظ  جئصعط  وبمظ  الغعم،  السالط  تعل 
صدغئ  شعغ  الساسئ،  تصعم  أن  إلى  افجغال  طظ  بعط 
إجقطغئ، جائصى تغئ شغ ظفعس المسطمغظ طا داطئ 
تاطى،  اإلجراء  جعرة  داطئ  وطا  وافرض،  السماوات 
خطفه  وطظ  تراطإ  جرأ  وطا  الخثور،  شغ  وتتفر 
ضعحظغر وغرغظئقت سطى اسائار رحعة بـ ٥٠ ططغار دوقر 
ضاشغئ لحراء ذطئ أعض شطسطغظ، وطظ ورائعط افطئ 
اإلجقطغئ شغئغسعن شطسطغظ ببمظ بثج، طا جرأعط 
غصش  طظ  المسطمغظ  تضام  شغ  غةثوا  لط  أظعط  عع 
لعط طعصش الختابغ الةطغض والصائث المزفر خالث بظ 
(صث  له:  صائق  الروم  صائث  عاطان  تاوره  تغظ  العلغث 
سطمظا أظه لط غثرجضط طظ بقدضط إق الةعث والةعع 
دظاظغر  سحرة  طظضط  واتث  ضض  أسطغئ  حؤاط  شإن 
السام  وشغ  بقدضط،  إلى  وترجسعن  وذساطًا،  وضسعة 
صائًق:  أدبه  جعء  شرد  بمبطعا!).  إلغضط  أبسث  الصادم 
(إظه لط غثرجظا طظ بقدظا الةعع ضما ذضرت، ولضظظا 
وق  أحعى  دم  ق  أظه  سطمظا  وصث  الثطاء،  ظحرب  صعم 
الثي  الغعم  وإن  لثلك).  شةؤظا  الروم،  دم  طظ  أذغإ 
بعط  شاثسش  غععد  أصثام  تتئ  طظ  افرض  ُتجلجل 
ٰ ُهَو  َ وبضغاظعط صرغإ بإذن اهللا تسالى ﴿َويَُقولُوَن َم
ن يَُكوَن َقِريباً﴾، ولظ تشظغ سظعط غعطؤث 

َ
ٰ أ َ قُْل َع

 صعى السالط أجمع وق روغئدات المسطمغظ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ شطسطغظ

ضض  وتضحش  وتفدح  ترشخ  ووصفات  وطزاعرات 
بض  اهللا.  بسعن  وأشحطاعا  الثغاظغئ  المثططات  عثه 
لصث سصثت اقجاماسات وأصاطئ المآتمرات والاغ طظ 
خقلعا أسطظئ اتادان المةاعثغظ وتسعثت بثسمعط 
وتأغغثعط ططالئئ باجامرار البعرة والةعاد وتختغح 
الظزام  شغ  ظضاغئ  تعصع  الاغ  الةئعات  بفاح  المسار 

وخخعخا (جئعئ الساتض) وطظاذص تاضظئ الظزام.
له  وتسسى  الحسئغئ  التاضظئ  به  تطالإ  طا  إن  ظسط 
لططاولئ  وصطإ  لطمسار  وتختغح  لطبعرة  تةثغث  عع 
وشاح  الةعاد  سطى  والبئات  الاآطرغئ،  المسادقت  سطى 
وططالئئ  والمفاوضات  العثن  ورشخ  الةئعات 
واتثة  سسضرغئ  صغادة  سطى  بالاعتث  المةاعثغظ 
طتارشئ وطثاخئ وغغر طرتئطئ، غثاارعا المةاعثون 
بالثول  ارتئاذعا  بسئإ  التالغئ  الصغادات  شحض  بسث 
والاجاطعا  والمئادرة  لطصرار  وشصثاظعا  الثاسمئ 
الساتض  جئعئ  تفاح  ق  أن  وأعمعا  التمر  بالثطعط 
وضثلك ارتئاذعا بمخالتعا الحثخغئ وبرواتعا الاغ 
سظ  ضاعطعا  شأبصطئ  والثاسمغظ  البعرة  سئر  ضعظاعا 
والمةاعثغظ،  والبعرة  افطئ  بمخغر  الختغح  الافضغر 
طظ  البعرة  إلى  تظزر  أخئتئ  الصغادات  عثه  إن  بض 
طخطتاعط  شأخئتئ  طخالتعا  سطى  التفاظ  زاوغئ 
واصع  إلى  البعرة  صاد  طا  وعثا  البعرة!  طخطتئ  عغ 

ضعاصع غجة وتماس، والدفئ وسئاس!!
وصث  الصرار،  خاتئئ  عغ  الحسئغئ  التاضظئ  إن 
طسارعا  تختح  أن  غةإ  البعرة  أن  وسغا  اطاطضئ 
الثسط  وظئث  الثارجغئ  بالثول  اقرتئاط  بصطع  وذلك 
واسغئ  جغاجغئ  صغادة  واتثاذ  الصثر  السغاجغ  والمال 
طحروسا  وتتمض  بالثارج  طرتئطئ  وغغر  هللا  وطثطخئ 
جغاجغا طضاعبا حاطق وواضتا طئظغا سطى سصغثة افطئ 

وطسامثا طظ الحرغسئ اإلجقطغئ.
له  وجسئ  الحسئغئ  التاضظئ  به  ذالئئ  جئص  طا  ضض 
شغ طآتمرعا افخغر الثي اظسصث شغ حمال إدلإ المترر 
وتدره العجعاء والمبصفعن والفسالغات وصثاطى البعار 
ضاشئ  طظ  السسضرغئ  الصغادات  وبسخ  والمةاعثغظ 

المثن والئطثات تتئ سظعان (السططان لفطئ)
طمظ  وصرارعا  جططاظعا  قجاسادة  تسسى  شالبعرة 
وعغ  بعا،  تاجروا  أو  وشرذعا  سطغعا  وتسططعا  تسطصعا 
تسسى ضثلك لاختغح طسارعا وتةثغث تالعا بحضض 
طظ  وتعض  إدلإ  شغ  تطعح  عثا  وبحائر  وضاطض  تام 
 تعران بفدض وتأغغث طظ اهللا، وعع الصعي المساسان

والاغ  وأعطعا  الحام  لبعرة  الرباظغئ  والرساغئ  اإللعغئ 
طظ  به  طرت  طا  ضض  طظ  وطظاسئ  وسغا  اضاسئئ  صث 

طراتِض صعٍة وضسش وطظسطفات خطغرة وضغث وطضر.
وتساسغث  جثغث  طظ  تاةثد  الغعم  الحام  بعرة  إن 
جغرتعا افولى وتسمض سطى تختغح طسارعا بسث ضض 
بعا  غتغط  طا  بضض  ودراغئ  بعسغ  ولضظ  المظسرجات 
جثغث  طظ  تظافخ  درسا  عغ  شعا  ضثعا؛  غتاك  وطا 
خثاسعا  غتاولعن  طمظ  حثغث  بتثر  ولضظ  بصعة، 
الثاسمئ  الثول  زرساعط  الثغظ  أحئاه  طظ  أخرى  طرة 
السئاد  وجطمعا  البعرة  باسعا  تاى  بالمال  وأغرتعط 

والئقد لطمةرم الةقد.
إن التراك الماةثد شغ تعران لغئحر بثغر واجامرارغئ 
لطبعرة وأظعا سخغئ سطى ضض المآاطرات والثثع، شعغ 
وتئطس  بعرة لظ تمعت بض تاةثد وتضئر تاى تظاخر 

غاغاعا بإذن اهللا.
إن الادتغات طظ حعثاء وجرتى واغاخاب لفسراض 
وتحرغث وتثطغر لطئقد والئغعت عغ المظاسئ شغ وسغ 
أو  المةرم  لطصاتض  ترضظ  أو  تساسطط  أن  طظ  البعرة 

المثادع الماضر.
شغ  اقظحصاصات  سعدة  طظ  غتخض  طا  إن  وضثلك 
الشعذئ  شغ  الاترضات  وبسخ  الظزام  جغح  خفعف 
طظاذص  داخض  السمطغات  وبسخ  تمص  وحمالغ 
الظزام لغثل سطى أن البعرة تساسغث ساشغاعا وتاةثد 

ترضاعا طظ جثغث.
وغربعا  حمالعا  تطإ  وأرغاف  تعلعا  وطا  إدلإ  وأطا 
شصث  الضئغر  افطض  وطسصث  افخغر  البعرة  طسصض  شعغ 
ضاشئ  طظ  الحام  أعض  طةاعثي  طظ  شغعا  اجامع 
المظاذص السثد الضئغر والظعسغئ افخغطئ شغ اإلخقص 
وأسزط  المقتط  أروع  ُغسطرون  اآلن  وعط  والبئات 
طظ  طسعا  وطظ  روجغا  شغعا  دتروا  الاغ  الئطعقت 
سئث  المةاعث  اجاحعاد  وضان  وططغحغات،  ظزام 
الئاجط الساروت شغ تطك المسارك صث ترك سعاذش 
ضمظئ واجاساد ذاضرة لطبعرة ووتثتعا ضادت تظسى، 
شأساد حغؤًا طظ العسغ إلى السصض والعجثان غةإ أن 

غفّسض وغبمر باقتةاه الختغح.
سمغص  وسغ  سظ  أباظئ  شصث  الحسئغئ  التاضظئ  وأطا 
سطى المضر الثولغ شصاطئ بإشحال طثططات جعتحغ 
طظجوسئ  لمظاذص  وإظحاٍء  البصغض  لطسقح  ظجع  طظ 
ضأوتساراد  الثولغئ  لططرصات  وشاح  والضراطئ  السقح 
بمسغرات  شصاطئ  دطحص،  وتطإ  القذصغئ  تطإ 

تامئ: بعرة الحام تاةثد وتختح طسارعا

سقصاتظا  شغ  اإلجفغظ  بثق  ظسمح  "لظ  صعله:   -٣
بثق  السماح  سثم  إلى  ُتحغر  صرغظئ  وشغه  البظائغئ"، 
اإلجفغظ بغظ الئطثغظ شغ السقصات البظائغئ، وعع طا 
الافرغط  وسثم  السقصات،  باطك  الامسك  حثة  غسظغ 

بعا بسئإ طحضطئ اإلغشعر المسطمغظ.
٤- وأخغرًا صعله: "غةإ تسجغج البصئ السغاجغئ الُمائادلئ 
لطاخثي  افطظغ  الاساون  خقل  طظ  الئطثغظ  بغظ 
اظتغاز  سطى  صرغظئ  أصعى  الصعل  عثا  وشغ  لطاطّرف"، 
أردوغان شغ طعصفه إلى جاظإ الخغظ ضث المسطمغظ 
اإلغشعر المسطمغظ، وخغاظاه لعط، وتساوظه افطظغ طع 
الخغظ ضثعط، ضعظعط ُوجمعا بالاطرف طظ الخغظ.

وبثلك ظضعن صث اضاحفظا طعصش أردوغان التصغصغ طظ 
طسطمغ اإلغشعر المدطعثغظ، وعع تةاعض طتظاعط 
أّن  أدرضظا  صث  وظضعن  ضثعط،  الخغظ  طع  وتآطره 
تخرغته افّول الماساذش طع اإلغشعر صئض أربسئ أحعر 
المتطغ  لقجاعقك  أذطصه  لفزغ  تخرغح  ُطةرد  عع 

إلرضاء طحاسر المسطمغظ لغج إق.
إّن وصعف أردوغان إلى جاظإ الخغظ ضّث اإلغشعر عع 
الخغظ  أّن  طسطعطًا  بات  شطصث  جئغظه،  شغ  سار  وخمئ 
ضئغرة  ُطساصقت  شغ  طظعط  حثص  ططغعن  تتاةج 
بتةئ الاأعغض المعظغ، شامظسعط طظ ُطمارجئ حسائر 
اإلجقم، وتمظع ظساءعط طظ لئج التةاب، وتفخض 
سطغعط  وتفرض  وأّطعاتعط،  آبائعط  سظ  افذفال 
سطغعط،  وتاةّسج  وُتسثبعط،  اإللتادغئ،  البصاشئ 
ُطتاولًئ ذمج ُععغاعط اإلجقطغئ، وتمجغص ظسغةعط 

اقجاماسغ المامغج طظث صرون.
ضأطرغضا  الضفر  دول  ظةث  أْن  تصًا  المآجش  لمظ  وإّظه 
افطمغئ  التصعصغئ  المظّزمات  وطسعما  وألماظغا، 
اإلجراطغئ  الممارجات  تطك  بعصش  الخغظ  ُتطالإ 
أردوغان  بغظما  الخغظ،  شغ  المسطمغظ  اإلغشعر  ضث 
وصادة المسطمغظ غظتازون بحضٍض جاشر طع الخغظغغظ 
ضثعط، وغاعاذآون طسعط شغ ذمج التصائص طظ 
أجض بسخ المخالح الاةارغئ واقصاخادغئ الرخغخئ.

غةمسعن  الثغظ  المسطمغظ  وتضام  أردوغان  إّن 
طمبطغظ  ُطةرد  عط  ضقطًا  الماظاصدئ  السغاجات  بغظ 
أْن  غظئشغ  شق  حسعبعط،  ُغمّبطعن  ق  طأجعرغظ، 
ُغخّثصعط أتث طظ المسطمغظ، شعط ضّثابعن ُطظاشصعن، 
ُغثادسعن أّطاعط، وغائظعن جغاجئ الثجض والُمراوغئ، 
ُطتاولغظ الةمع بغظ الماظاصدات السغاجغئ إلجضات 
جئتاظه وتسالى لعط بالمرخاد،  حسعبعط، لضّظ اهللا 
غفدتعط شغ ضض طرة تزعر خغاظاعط شغعا، شاظضحش 
والثاذلئ  لفسثاء،  الُمعالغئ  المثجغئ  طعاصفعط 

لطمسطمغظ المسادسفغظ.
غظثثسعا  ق  وأْن  طظعط،  غتثروا  أْن  المسطمغظ  سطى 
بتقوة أتادغث بسدعط الضاذبئ، وأْن غاثثوا إزاءعط 
ُطصارساعط  شغ  غسامروا  وأْن  وخارطًا،  تاجمًا  طعصفًا 
زسجسئ  سطى  باجامرار  غسمطعا  وأْن  وُطضاشتاعط، 
تضمعط، وإجصاذعط، وطظ بّط إزالئ سروحعط ضطغًا، 

 وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضعا

 - طظعط  الُتضام  جغما  ق   - الساجئ  بسخ  ُغتاول 
إرضاء  أو  ُطاداّدة،  طخالح  ذات  أذراف  ود  ضسإ 
العصئ  شغ  أسثائعط  وطخالح  حسعبعط  ططالإ 
تخرغتاتعط  شغ  الماظاصدات  بغظ  شغةمسعن  ظفسه، 
شمعاصفعط  تتصغصه،  غساتغض  أطٌر  وعع  وأصعالعط، 
التصغصغئ تضعن صطسًا ُطظتازًة إلى ذرٍف طظ افذراف، 
وعع ذرف افسثاء، بغظما ظاعر تخرغتاتعط الطفزغئ 
الحسعب،  ذرف  وعع  اآلخر  الطرف  إلى  ُطظتازًة  تئثو 
ُطسغظ  طعضعع  شغ  تخرغتات  ُغثلعن  شظةثعط 
ُطعجعئ إلى حسعبعط غاغاعا اقجاعقك المتطغ، ُبّط 
ظةثعط ُغثلعن تخرغتات أخرى سظ المعضعع ظفسه 
ُطشاغرة لطاخرغتات السابصئ شغ وصٍئ آخر، وشغ طضاٍن 

آخر، تضحش سظ طعصفعط التصغصغ.
والتصغصئ أّظه ق ُغمضظ لطمرء أْن غخثر سظه طعصفان 
غضعن  ذلك  شسض  شإْن  ظفسه،  العصئ  شغ  ُطاظاصدان 
التص  بغظ  أو  والضفر،  اإلجقم  بغظ  غةمع  ضمظ 
تخض  شإْن  والدقل،  الُعثى  بغظ  أو  والئاذض، 
شغضعن  بالفسض  الماداّدغظ  المعصفغظ  بغظ  الةمع 
جمسًا وعمغًا ضقطغًا، وغضعن أتثعما ُطدّطًق ُطثادسًا 

تصغصغًا. واآلخر 
عثا  سطى  طباقً  غخطح  أردوغان  الارضغ  والرئغج 
وخش  أحعر  أربسئ  شصئض  السغاجغغظ،  طظ  الظعع 
ضئغر  سار  بأّظعا  الخغظ  شغ  اإلغشعر  المسطمغظ  ِطتظئ 
لمساسثتعط،  حغؤًا  غفسض  لط  ولضّظه  اإلظساظغئ،  سطى 
سطى  رأجًا  صعله  تئّثل  لطخغظ  افخغرة  زغارته  شغ  بّط 
بسسادة  تسغح  إبظغئ  أصطغئ  بأّظعط  ووخفعط  سصإ 
شغ إصطغط حغظةغاظس شغ ظض الاظمغئ والرخاء المظاحر 
باإلغشعر  وخفعط  افول  الاخرغح  شفغ  الخغظ!  شغ 
الاخرغح  وشغ  الخغظ،  شغ  المدطعثغظ  المسطمغظ 
الباظغ وخفعط بافصطغئ اإلبظغئ الاغ تسغح بسسادة 
الماظاصدغظ  الاخرغتغظ  طظ  شأي  حغظةغاظس،  شغ 

ُظخّثق، افول أم الباظغ؟!!
طظعما  افول  أن  ظةث  الاخرغتغظ  شغ  الاثصغص  وسظث 
عع ُطةرد ضقم لقجاعقك المتطغ فّظه غغر طحفعع 
بافشسال، بغظما ظةث الباظغ طصروظًا بأدلئ سمطغئ تآضث 

المعصش التصغصغ لطرجض، وعثه افدلئ عغ:
١- صعله: "إّن التفاظ سطى زخط الاظمغئ شغ السقصات 
الحسئغظ  لرشاعغئ  تاجط  ساطٌض  الخغظغئ  الارضغئ 
البظائغ  الاساون  تسجغج  وغةإ  السالمغ،  واقجاصرار 

اقجاراتغةغ الثي تأّجج شغ السام ٢٠١٠".
شفغ عثا الصعل صرغظاان تثقن سطى طعصش أردوغان 
الاظمغئ  زخط  وعما:  واإلغشعر  الخغظ  تةاه  التصغصغ 
البظائغ  الاساون  وتسجغج  الئطثغظ،  بغظ  السقصات  شغ 

اقجاراتغةغ.
٢- صعله: "غةإ الامسك بالسقصات البظائغئ شغ إذار 
ُطئادرة التجام والطرغص"، وشغ عثا الصعل صرغظئ أخرى 
سطى طعصفه المآغث لطخغظ شغ طعصفعا ضث اإلغشعر 
التجام  ُطئادرة  شغ  ترضغا  دخعل  وعغ  المسطمغظ، 

والطرغص الخغظغئ الاغ ُتثّر سطغعا أرباتًا ذائطئ.

أردوغان وجغاجئ الةمع 
بني املُاظاصدات ضقطًا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

تامئ ضطمئ السثد: طا ضان لضغان غععد أن غسامر جاسئ طظ ظعار لعق الثغاظئ

اإلرهاب هو صنيعة القوى االستعمارّية 
لترويض الشعوب الثائرة

شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
الحمالغ  إدلإ  برغش  ضططغ  بطثة 
الةئعات  بفاح  ذالئئ  طزاعرة 
وظثدت بالعثظئ المرتصئئ، وتثرت 
القشاات المرشعسئ طظ: أن تسئغر 
المخططح  عع  السغاجغ  التض 
وحثدت  طخالتئ،  لضطمئ  الباظغ 
طزطط  ذرغص  العثظئ  أن  سطى: 
وخسران طئغظ، طحغرة إلى: أظعا 
تظصث الظزام طظ السصعط وتدغع 
إلى  بالبائرغظ  وتسعد  الادتغات 

تزغرة اإلجرام.

حزب التحرير/ والية سوريا
فعاليات طالبت بفتح الجبهات ونددت بالهدنة المرتقبة
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افربساء ٧ طظ ذي الصسثة ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ١٠ تمعز/غعلغع ٢٠١٩ طـ ٤     السثد ٢٤٢

خرح الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان أبع خطغض شغ بغان ختفغ: أن خروج 
طؤات اآلقف طظ الحئاب البائر شغ الساخمئ الثرذعم وبسخ طثن السعدان اجاةابئ لما ُجمغ بمطغعظغئ (٣٠ 
غعظغع)، أبئئ أن ضض طا شسطه المةطج السسضري لضسإ الظاس وتأغغثعط؛ صث باء بالفحض، شصث خرج الظاس باآلقف، 
شصط فظعط غرون أن افطعر تسغر طظ جغأ إلى أجعأ، وأن المةطج السسضري طا عع إق اطاثاد لطظزام السابص. 
طساثرضا: أن أجعأ طا شغ عثا الثروج عع المظاداة بالمثظغئ؛ الاغ تسظغ السطماظغئ، أي إسادة إظااج افظزمئ السابصئ 
ظفسعا الاغ اضاعى الظاس بظغران جعئعا وظطمعا؛ شق تثاطش المثظغئ والسسضرغئ شغ افجاس والمسغظ اآلجظ، الثي 
غأخثون طظه أظزماعط وتظزغط تغاتعط بفخض التغاة والسغاجئ سظ سصغثة افطئ؛ وصغام التغاة ضطعا سطى افجاس 
العضسغ؛ تغث تعضع افظزمئ والصعاظغظ الاغ تتضط تغاة الظاس سطى أععاء الرجال؛ شالسسضرغئ والمثظغئ وجعان 
لسمطئ واتثة، شق المثظغئ تعجث السثل المظحعد، وق السسضرغئ؛ شالسثل عع شغ اإلجقم تخرًا. وخاط الئغان طثاذئا 
حئاب البعرة، وأعض السعدان: إن التغاة الضرغمئ الاغ تظحثوظعا لظ تةثوعا شغ (طثظغئ) أو شغ غغرعا طظ أظزمئ 
وضسغئ، وإظما شغ ظزام اإلجقم الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة شاسمطعا طع تجب الاترغر طظ أجض إصاطئ دولئ 

التص والسثل، واذطئعا طظ المةطج السسضري تسطغط السططئ، إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

"غةإ  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  ضقم  سطى  رده  شغ 
سطى ترضغا إغصاف أسمالعا شغ حرق الئتر الماعجط" صال 
الرئغج أردوغان: "غمضظ لطثغظ غمطضعن تص الضقم شغ 
حرق الئتر الماعجط وتثعط أن غاضطمعا. شمظ أغظ 
غمطك الفرظسغعن تص الضقم شغ حرق الئتر الماعجط؟ 
الئتر  حرق  جعاتض  سطى  المططئ  الثول  طظ  عغ  عض 
الماعجط؟ إظه غرى شغ ظفسه سرغسا وسروجا. ق غعجث 
حغء طظ عثا الصئغض. ظتظ دولئ ضاطظئ شغ حرق الئتر 
الماعجط. والغعظان وإظةطارا دول ضاطظئ. وغمضظظغ أن 
أتفعط إن صالئ عثه الثول حغؤاً. شما حأن شرظسا عظا؟ 
شإن ضظئ ترغث أن تصعل: "إن تعتال حرضاغ الاغ أجرت 
اتفاصغات عظا"، شثع الضقم لحرضئ تعتال". (١٦ تجغران 

٢٠١٩، خئاح)
تتاض  الماعجط  الئتر  حرق  شغ  الطاصئ  طخادر  بثأت 
أعمغئ تساجئ ق جغما خقل السظعات السحر افخغرة. 
غععد  وضغان  ترضغا  تةرغعا  الاغ  السمطغات  أدت  شصث 
وجمععرغئ  الارضغئ  صئرص  حمال  وجمععرغئ  وطخر 
الصعى  جاظإ  إلى  والغعظان  الغعظاظغئ  صئرص  جظعب 
الثولغئ شغ طةال الاظصغإ سظ العغثروضربعظات شغ حرق 
الئتر الماعجط شغ السصث افخغر إلى تسثغظ المغاه طظ 
طبض  المظطصئ  طع  لعا  تثود  ق  دول  ترغث  ضما  جثغث. 
أطرغضا وروجغا وإظةطارا أن تدع بصطعا شغ طسادلئ الطاصئ 

شغ الئتر الماعجط.
تحغر الاصثغرات إلى أن طظطصئ تعض المحرق العاصسئ 
والاغ  وشطسطغظ،  وجعرغا  ولئظان  صئرص  ججغرة  بغظ 
تحضض طتض ترضغج حرضات الطاصئ السمقصئ، تظام سطى 
اتاغاذغ ظفطغ غئطس ١,٧ ططغار برطغض، واتاغاذغ غاز 
ذئغسغ غئطس ٣٤٥ ططغار طار طضسإ. وبغظما تصعم الثول 
العاصسئ سطى جاتض الئتر الماعجط بظحاذات الاظصغإ 
اقصاخادغئ  "المظاذص  شغ  الطئغسغ  والشاز  الظفط  سظ 
التخرغئ" وطظاذص طثاطفئ طظ طغاععا اإلصطغمغئ، تتعل 
طظ  الماعجط  افبغخ  الئتر  طغاه  سطى  غععد  ضغان 
ٍر  طساعرد لطعصعد افتفعري شغ السصث الماضغ إلى طخثِّ
ظعبض  صاطئ  وصث  الطعغض.  المثى  سطى  الطئغسغ  لطشاز 
إظغرجغ طع حرضائعا شغ ضغان غععد بالاظصغإ سظ تصعل 
الشاز الطئغسغ شغ طظاذص تاطار (٢٠٠٩) ودلاا (٢٠٠٩) 
ودولفغظ (٢٠١١) و Noa٢ (٢٠١١) وذظغظ (٢٠١٢) و 

Pinnacles (٢٠١٢) وضارغح (٢٠١٣).
شغما غطغ اتاغاذغ الشاز الطئغسغ السام شغ عثه المظاذص 
الثاضسئ لسغطرة أطرغضا وضغان غععد. ق تحمض عثه 

افرصام ضمغات الظفط شغ التصعل:

ضمغئ الشاز الطئغسغاجط التصض
٢٨٠ ططغار طار طضسإتاطار

١٤ ططغار طار طضسإبؤر دلاا - ١
٦٢٢ ططغار طار طضسإلغفغابان

١٥,٥ ططغار طار طضسإدولفغظ -١
٣٣,٩٨ ططغار طار طضسإذظغظ
٥٩ ططغار طار طضسإضارغح

ججغرة  إذار  شغ  الصدغئ  عثه  شغ  ترضغا  دخعل  وضان 

لسغطرة  الثاضسئ  الةظعبغئ  صئرص  تصعم  صئرص. 
الصئارخئ الغعظاظغغظ بظحاذات الاظصغإ سظ الظفط والشاز 
الطئغسغ طظ خقل الرخص الاغ طظتاعا لئسخ الثول 
إلظحاء ١٣ طظطصئ اصاخادغئ تخرغئ شغ جمغع أظتاء 
الةجغرة. طظ بغظ الحرضات الرئغسغئ الساططئ شغ حرق 
الئتر الماعجط؛ حرضئ بارول ترضغا المساعمئ (تئاو)، 
إضسعن طعباغض وظعبض افطرغضغاغظ، تعتال الفرظسغئ، 
أظغ اإلغطالغئ، ضعغراس الضعرغئ الةظعبغئ، صطر لطئارول 
وبرغاغح بارولغعم الئرغطاظغئ ودغطغك وأظعر شغ ضغان 
صئرص  بعا  تطالإ  الاغ  المظاذص  غطغ  شغما  غععد. 
الةظعبغئ وتعزغع الحرضات الاغ تصعم بظحاذات الاظصغإ 

سظ الظفط والشاز شغ عثه المظاذص:

حرضات الاظصغإ وتخخعارصط الصطاع
الصطاسات
٢ و٣ و٩

حرضئ إغطالغان أظغ وحرضئ ضعغراس 
اطاغاز  خاتئاا  الةظعبغئ  الضعرغئ 

طحارضئ (٨٠٪ أظغ، ٢٪ ضعغراس)
الصطاسان

٦ و١١
حرضئ تعتال الفرظسغئ وحرضئ أظغ 
بتخص  اطاغاز  خاتئاا  إغطالغان 

طاساوغئ
حرضئ إغطالغان أظغ طظفردة خاتئئ الصطاع ٨

اطاغاز
التصض 

الباظغ سحر
و٣٥٪  افطرغضغئ،  ظعبض  لحرضئ   ٪٣٥
لحرضئ BG اإلظةطغجغئ، و٣٠٪ لحرضاغ 

دغطغك وأظعر اإلجرائغطغاغظ
إضسعن - طعبغض افطرغضغئ وبارولغعم الصطاع رصط ١٠

الصطرغئ 
الصطاسات

١، ٢، ٤، ٥، ٧، ١٣
ق تجال المفاوضات جارغئ

تئغظ الثرغطئ أدظاه التصعل الماظازع سطغعا بغظ صئرص 
الحمالغئ (ترضغا) وصئرص الةظعبغئ، وتعزغسعا:

 A, B, C, D, E افزرق  بالثط  المتاذئ  المظاذص 
ترضغئ،  تظصغإ  طظاذص  باماطعا  الحمال  شغ  والعاصسئ 
جفغظاعا  سئر  الاظصغإ  بأسمال  بالفسض  ترضغا  وتصعم 
لطصغام  صرغئًا  غاووز  جفغظئ  إلغعا  وجاظدط  الفاتح. 
 ،٣  ،٢ بافرصام  المئغظئ  والمظاذص  الاظصغإ.  بأسمال 
٨، ٩، ١٣ طظاذص طاظازع سطغعا بغظ افتراك والروم. 
باماطعا   ١٢  ،١١  ،١٠  ،٧  ،٦  ،٥  ،٤  ،١ والمظاذص 

اطاغاز لطروم  غائع...

صمئ الئترغظ.. بني املئثئغئ والعاصسغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

الئقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  صابطئ  ساطاً  أربسغظ  صئض 
السادات  وصسعا  الاغ  دغفغث  ضاطإ  اتفاصغئ  اإلجقطغئ 
ووخمئ  واقجاظضار،  بالرشخ  صابطاعا   ،١٩٧٨ جظئ 
السادات بالثغاظئ السزمى، وبالثروج سظ الظعب الصعطغ 
والعذظغ، والثروج سظ الخش السربغ، وبالمعاقة لضغان 
وصررت  افطرغضغئ،  واإلطئرغالغئ  ولطخعغعظغئ  غععد، 
العصئ  ذلك  شغ  السربغئ  الةاطسئ  شغ  السربغئ  الثول 
إخراج طخر طظ الةاطسئ السربغئ، وإسقن المصاذسئ لعا. 
شما الثي تخض بسث ذلك، عض بصغئ افظزمئ السربغئ 
سمطئ  وعض  الضئغر؟  التثث  عثا  تةاه  طئثئغاعا  سطى 
سطى تثسغط عثا المعصش لثى الحسعب ضظاتغئ طئثئغئ؛ 
تظططص طظ سثاوتعا لضغان غععد سطى أجاس سصغثتعا 
القزطئ  اإلجراءات  اتثاذ  سطى  سمطئ  وعض  وشضرعا؟ 
سطى إلشاء عثا  والدرورغئ طظ أجض إجئار طخر سمطغاً 
اقتفاق؟ وعض سمطئ سطى إسقن الترب سطى عثا الضغان 

المشاخإ طظ أجض اجارجاع شطسطغظ المشاخئئ؟
تعصغع  طظث  السربغئ  التضعطات  طعاصش  أن  التصغصئ 
طظ  تظططص  لط  الغعم  وتاى  دغفغث  ضاطإ  طساعثة 
اظططصئ  وإظما  افطئ،  شضر  طظ  أي  المئثئغئ؛  الظاتغئ 
السغاجغئ  لطدشعذات  والثدعع  العاصع،  طةاراة  طظ 
عثه  تمبطئ  وصث  والغععدغئ،  وافوروبغئ  افطرغضغئ 
العاصسغئ بأطعر بارزة سطى طثى السظعات السابصئ، الاغ 
جئصئ صمئ الئترغظ؛ وعغ طئادرة المطك شعث لطسقم 
جظئ ١٩٨١، تغث تتعلئ صدغئ شطسطغظ طظ الاترغر 
وخطع غععد إلى اجاثثاء السقم طسعط. وأسغثت طخر 
إلى الةاطسئ السربغئ شغ صمئ الثار الئغداء جظئ ١٩٩٠؛ أي 
بسث ابظغ سحر ساطا طظ المصاذسئ المخطظسئ العاعغئ، 
وأسغث طصرعا إلى طخر طرة أخرى، بط جاء طآتمر طثرغث 
لطسقم جظئ ١٩٩١، تغث جمع افذراف البقبئ (طظزمئ 
أسصئه  أطرغضا،  طزطئ  تتئ  ولئظان)  وافردن،  الاترغر، 
بسظاغظ اتفاق أوجطع ١٩٩٣ بغظ طظزمئ الاترغر وضغان 
افردن  بغظ  جظئ ١٩٩٤  سربئ  وادي  اتفاصغئ  بط  غععد، 
وضغان غععد، بط تخض تتعل وتطعر آخر شغ المعصش 
السربغ بحضض سام؛ وعع اساراف الةاطسئ السربغئ بضغان 
شغ  السربغ  الصمئ  طآتمر  شغ  طصابض؛  أي  بثون  غععد 
بغروت جظئ ٢٠٠٢، بط تعضغض أطر رساغئ المفاوضات بغظ 

الةاظإ الفطسطغظغ والغععدي إلى طخر أخغرًا.
ضض  بسث  الئترغظ  صمئ  جاءت   ٢٠١٩ السام  عثا  وشغ 
المراتض السابصئ، بمئادرة أطرغضغئ جسعدغئ وبمعاشصئ 

طظ طسزط الثول السربغئ، وطحارضئ طظعا وتأغغث!!..
وطظ  السربغئ،  افظزمئ  بسخ  طظ  الرشخ  جاء  وصث 
السططئ الفطسطغظغئ، واسائرت عثه الصمئ وطا أشرزته 
طظ الثسعة لخفصئ الصرن تخفغئ لطصدغئ الفطسطغظغئ 
خاخًئ  الثولغئ  لقتفاصغات  وخرصاً  غععد،  ضغان  لخالح 
صرار ٢٤٢، وتدغغساً لتصعق القجؤغظ. شعض جائصى عثه 
المعاصش طظ الرشخ لعثا المحروع السغاجغ الاخفعي 
لطظاتغئ  جغثدع  افطر  أن  أم  الراشدئ،  افظزمئ  طظ 
السابصئ  السظعات  شغ  الرشخ  تخض  ضما  العاصسغئ؛ 
لصرار ٢٤٢، والرشخ لطخطح والافاوض والاظازل سظ حئر 
واتث طظ أرض شطسطغظ شغ طآتمر الثرذعم، أو طا 

جرى طظ رشخ لمساعثة ضاطإ دغفغث جظئ ١٩٧٨؟!
التصغصئ عغ أن الثي غسجز طعضعع الرشخ والاتثي 

والاخثي لضض عثه المحارغع؛ عغ الظاتغئ المئثئغئ 
تغث  اإلجقطغئ،  افطئ  سصغثة  سظ  المظئبصئ  غغر؛  ق 
رطض  تئئ  سظ  المططص  الاظازل  السصغثة  عثه  ترشخ 
السقم  ضثلك  وترشخ  غععد  ضغان  لخالح  واتثة 
وأي طساعثة تعصع طع عثا الضغان طا دام غشاخإ أي 
ججء طظ أرض اإلجراء والمسراج، وترشخ أي لصاء طع 
الةعاد،  جاتات  شغ  إق  المساثي،  الشاحط  السثّو  عثا 
الحسعب  بغظ  العتثة  المئثئغئ  الظاتغئ  تعجإ  ضما 
اإلجقطغئ وإسقن الةعاد لاترغر شطسطغظ ضاططئ طظ 

بترعا إلى ظعرعا.
إظه ولفجش شإن افظزمئ شغ الئقد اإلجقطغئ تاساطض 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  المطروتئ؛  الصداغا  طع 
وظزرة  الثولغئ،  الصعاظغظ  طظزعر  طظ  واقجاماسغئ 
وإغراءاته  العاصع  وضشعذات  الثولغ،  المةامع 
اقصاخادغئ، وق تظزر أبثًا لعثه الصداغا طظ طظططص 
الثغظ والسصغثة، أي أظعا تظزر ظزرة واصسغئ ق طئثئغئ؛ 
لثلك ق غسائسث شغ السظعات الصطغطئ الصادطئ أن غئثأ 
جطط الاظازقت ظتع طحروع خفصئ الصرن؛ شغئثأ بالظاتغئ 
اقصاخادغئ والامعغث لثلك سظ ذرغص سرابغ أطرغضا 
طظ افظزمئ المعالغئ فطرغضا؛ سطى رأجعا السسعدغئ 
وطخر، بط غظاعغ عثا افطر بالصئعل السغاجغ لعثه 
الخفصئ المحؤعطئ تماطا ضما جرى شغ جطط الاظازقت 

السابصئ تةاه عثه الصدغئ.
وصئض أن ظثاط عثا المعضعع ظصعل: بأن الحسعب شغ 
المئثئغئ،  بالظاتغئ  تامسك  زالئ  طا  اإلجقطغئ  الئقد 
زالئ  وطا  شطسطغظ،  تةاه  تضاطعا  سظعا  تثطى  الاغ 
ترشخ أي لصاء طع غععد إق شغ جاتات الةعاد؛ ولع 
تغض بغظ عثه الحسعب وبغظ الةعاد ضث ضغان غععد 
لرأغئ المقغغظ غاعبئعن سطى أبعاب افصخى لاترغره، 
وتترغر ضاطض شطسطغظ، وصث سئر سظ عثا افطر خراتئ 
أطام  الماضغ  السام  شغ  غععد  ضغان  وزراء  رئغج 
طساعثة  سطى  ساطا  أربسغظ  طرور  بمظاجئئ  الضظغسئ، 
السصئئ  لغسعا  السرب  الجسماء  شصال: "إن  دغفغث،  ضاطإ 
أطام تعجع سقصات (إجرائغض) طظ خقل السقم، وإظما 
الرأي السام السربغ". وصال أغدا: "إن السصئئ الضئرى أطام 
وإظما  تعلظا،  الثول  صادة  إلى  تسعد  ق  السقم  تعجغع 
إلى الرأي السام السائث شغ الحارع السربغ، وأظه بثون 

اخاراق الرأي السام السربغ شإن السقم جغزض باردا".
عثه  تةاه  وجغاسجز  جغئصى  الحسعب  طعصش  إن 
وجعف  اإلجقم  أطئ  صداغا  طظ  التساجئ  الصدغئ 
شغ  جئئا  الصدغئ  عثه  تةاه  التضام  تعاون  غضعن 
ظتع  افطئ  لاعتغث  الظععض  وشغ  أوقً،  إجصاذعط 
تخض  ضما  تماطا  افصخى  وتترغر  شطسطغظ،  صدغئ 

إبان تمقت الخطغئغغظ والمشعل.
سطى  الراحثة  بالثقشئ  غسةض  أن  تسالى  اهللا  شظسأل 
راغئ  تتئ  جمغساً  اإلجقم  أطئ  لاعتغث  الظئعة  طظعاج 
لظتصص  المصثس؛  بغئ  لاترغر  واتث،  وجغح  واتثة 
بحارة رجعل اهللا  شغ تترغرعا، والصداء سطى غععد 
شغعا، وظتصص الئحارة الباظغئ بثخعص عثه افرض؛ 
الئحارة  وظتصص  الباظغئ،  الثقشئ  دار  سصر  تضعن  بأن 
البالبئ وعغ اظطقق الةغح المسطط الثي غفاح روطا 

 ًطظ الصثس. ظسأله تسالى أن غضعن ذلك صرغئا

تعل الئرتول والشاز يف حرق الئتر املاعجط
(الةجء افول)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث تظفغ غشمعر – أظصرةـ 

العسكرية والمدنية وجهان لعملة واحدة

المثن  بسخ  شغ  جعرغا  قجؤغ  سطى  اقساثاء  أتثاث  ترضغا  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  اجاظضر 
والسطماظغغظ  الصعطغغظ  السغاجغغظ  تخرغتات  أن  ختفغ:  بغان  شغ  وأضث  إجطظئعل،  طصثطاعا  وشغ  الارضغئ 
طظ  تصع  الاغ  الةرغمئ  سظ  طسآولغظ  المعاجرغظ  جمغع  وتةسض  الفاظئ،  ظار  وتآجب  بطئ،  الطغظ  لاجغث  تأتغ 
افشراد. واسائر الئغان: أن خطاب الضراعغئ والسثاوة طظ عآقء عع شغ افخض تسئغر سظ اطاساضعط وبشدعط 
لقجقم والمسطمغظ. وإذا ضان افجث الصاتض غصعم باعةغر إخعاظظا طظ أعض جعرغا وغترطعط طظ طماطضاتعط 
عثه  وغسرضعن  ظفسعا،  بالثعظغئ  ترضغا  شغ  غاترضعن  والصعطغغظ  السطماظغغظ  عآقء  شإن  طسطمعن؛  فظعط 
المصاربئ الئشغدئ دوظما تغاء أو خةض. ضما اظاصث الئغان: خمئ التجب التاضط وطمبطغه شغ السططئ الثغظ 
ضاظعا غرشسعن حسار أخعة المعاجرغظ وافظخار سظثطا ضاظئ بعرة افطئ شغ جعرغا شغ أوج صعتعا، وغطمتعن 
الغعم بطرد قجؤغ جعرغا. وخاط الئغان طعضتا: أن عثه السغاجئ لطتضعطئ الارضغئ تةاه جعرغا، والاغ تسمض 
لط  جعرغا  طظ  الصادطئ  العةرة  وطعجات  واإلخفاق.  الثغئئ  إلى  أشدئ  صث  افطرغضغئ  السغاجات  طع  طاضاططئ 
تطص اإلدارة الاغ تطغص بالمسطمغظ. وتط السمض سطى إصخاء المةامع شغ ترضغا سظ الصغط اإلجقطغئ وافخعة 

اإلجقطغئ. وسظثطا غاشغر عثا التضط السطماظغ والظزام الفاجث وغجول؛ غاشغر جثرغًا ضض حغء بإذن اهللا.

حزب التحرير/ والية تركيا يستنكر االعتداءات على الجئي سوريا

وقغئ  الاترغر/  تجب  رشخ 
صائث  تخرغتات  بظشقدش 
الئظشالغئ،  التثود  ترس  صعات 
العظثي  ظزغره  إبثاء  طصابض 
المثظغغظ  صاض  بحأن  لشطرجاه، 
واسائارعط  بظشقدش،  شغ  السجل 
واجاظضر  و"أوغادًا"،  "طةرطغظ" 
الثمغج،  أخثره  ختفغ  بغان 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
صائث  إبثاء  بظشقدش:  وقغئ  شغ 
الئظشالغ  التثود  ترس  صعات 
سمطغات  بحأن  السمغص"  "صطصه 

ضالمعّرجغظ،  سطى الاخرف  صعاتظا  تةئر  الثائظئ الاغ  تسغظئ  طع  جاسامر،  أظعا  التثود! طسائرا:  سطى  الصاض 
لطتفاظ  العظثغئ،  لظزغرتعا  اطاثاد  وضأظعا  الئظشالغئ،  التثود  ترس  صعات  لةسض  الصثرة  غثعا  تمث  وعغ 
الةماسات  وخفعا  طا  ضث  الئظشالغئ"  الصعات  لـ"تساون  العظثي  الصائث  تصثغر  الئغان  وأرجع  سرحعا.  سطى 
الظثإ  بغظ  الصائمئ  سقصاتعما  طظ  ذعئغئ"  "بفارة  تمران  والعظث  بظشقدش  أن  إلى  العظثغئ،  اقظفخالغئ 
يُْؤِمُنوَن  ُِد َقْوماً 

َ
التاضمئ شغ الئطثغظ، واتثاذ تسغظئ "طعدي" ججار المسطمغظ، ولّغًا لعا، واهللا غصعل: ﴿الَ جت

الثائظئ  تسغظئ  ضث  بالعصعف  المسطمغظ:  الئغان  وذالإ   .﴾ُ َ َوَرُسو  َ ابَّ َحادَّ  َمْن  وَن  يَُوادُّ اآلِخِر  َْوِم  ْ َوا  ِ بِابَّ
صغادة  تتئ  إصطغمغئ  ضاطئ  إظحاء  إلى  تعثف  اقجاسمارغئ  أطرغضا  خطئ  بغظما  لطضاشرغظ،  وقءعا  ُتزعر  الاغ 
العظث قتاعاء الخغظ وطعاجعئ الزععر العحغك لطثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. وخاط الئغان طاعجعا 
طظ  طجغث  إلتاق  شغ  وتمادغعا  تسغظئ  لثغاظئ  تثا  وضسعا  اهللا  اتصعا  الةغح:  شغ  المثطخغظ  الدئاط  إلى 
المسطتئ  صعاتضط  إلبادة  تسغظئ  لمآاطرة  جاسمتعن  طاى  إلى  طاسائق:  بظشقدش.  شغ  بالمسطمغظ  الدرر 
وإخداسضط لمطالإ السثو العظثي؟ أذغتعا بالطاغغئ تسغظئ وجطمعا السططئ لتجب الاترغر إلصاطئ الثقشئ 
الَّاِر:   ْ ِم  ُ َّ ا  َ َزُه َأْحَ ِي  ُأمَّ  ْ ِم اَبَاِن  َ «ِع صال:  تغث    اهللا  رجعل  بحارة  شااتصص  الظئعة،  طظعاج  سطى 

َالم». َّ ا ال َ ِه َ َعَلْ َ ِ َمْ ى اْب َ ِ ُن َمَع  ُ اٌَة َت َ َ َوِع و اْلِهْ اٌَة َتْغُ َ ِع

أيها الضباط المخلصون في بنغالدش!
أما آن لكم أن تضعوا حدا لخيانات حسينة في حقكم وحق أهلكم؟!
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