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ظحرت (طةطئ العسغ شغ سثدعا ٤٠٦ - السظئ الثاطسئ 
تمعز  المعاشص  ١٤٤١عـ،  الصسثة  ذو  والبقبعن، 
"الشاردغان"  ختغفئ  "ظحرت  الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٠م) 
افجارالغ  العزراء  لرئغج  "سربغ٢١"  ترجماه  طصاقً، 
السابص ضغفظ راد، صال شغه إن طمطضئ روبرت طغردوخ 
لظزرغئ  لطاروغب  إسقطغئ  بتمطئ  تصعم  اإلسقطغئ 
افطرغضغ  الرئغج  سظعا  غاتثث  الاغ  المآاطرة 
دوظالث تراطإ، والاغ غجسط شغعا أن شغروس ضعروظا 
ر  تسرب طظ طثائر شغ طثغظئ ووعان الخغظغئ. وذضَّ
الثي  لطترب  المطئض  وبثور  بالتصائص  بالاقسإ  راد 
السراق.  اتاقل  تغظ  المردوخغئ  اإلسقم  آلئ  لسئاه 
والثطار  ضعشغث-١٩  سظ  لطتثغث  غصعدظا  عثا  وصال 
وأن  السالط.  تعل  جطئه  الثي  واقصاخادي  الختغ 
أبظاء السالط لثغعط التص وضض التص لمسرشئ طظ أغظ 
التفاظ  تط  العباء  سظ  جغظغ  دلغض  عظاك  وعض  جاء، 
السططات  تأخرت  وعض  طساصض؟  بئتث  لطصغام  سطغه 
المتطغئ بإخئار السططئ المرضجغئ؟ ولماذا تط إجضات 
أجؤطئ  وعظاك  وسعصئعا؟…  المتطغغظ  افذئاء  بسخ 
صاطئ  وإن  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  دور  سظ  أخرى 
تتثغرات  وصثطئ  طظاجإ  بحضض  دورعا  بممارجئ 
افجؤطئ  عثه  وأطام  الثولغ…  المةامع  إلى  أولغئ 
والظصاش المعازي تعل التاجئ آللغئ غثار طظ خقلعا 
تتصغص، ظحاعث صرارًا طظ ذرف واتث اتثثه الرئغج 
أن  وعع  بعطئغع  طاغك  خارجغاه  ووزغر  افطرغضغ 
لطفغروجات.  ووعان  طسعث  طظ  ضاظئ  العباء  بثاغئ 
ذعظ  طظ  طتغئ  صث  السراق  ترب  دروس  أن  وغئثو 
تراطإ وإطئراذعرغئ طغردوخ الاغ تثسمه. بط جاءت 
الصخئ التخرغئ طظ الختغفئ الاغ غمطضعا طغردوخ 
شغ أجارالغا وعغ "أجارالغان دغطغ تطشراف" بسظعان 
شغه  اتعمئ  العذعاذغ"،  الخغظ  "سطط  سرغخ: 
الخغظ وزسمئ أظعا تخطئ سطى وبغصئ طسربئ طظ 
تعل  تسمعا"  لط  غربغئ  "تضعطات  طظ  خفتئ   ١٥
أن  وادَّسئ  السالمغ،  العباء  سظ  الخغظ  طسآولغئ 
لطاةسج  الثمج"  "السغعن  طةمعسئ  أسثته  المطش 
وأجارالغا  برغطاظغا  شغ  افطظ  أجعجة  تدط  والاغ 
الماتثة.  العقغات  جاظإ  إلى  وظغعزغطظثا  وضظثا 
الاتصغص  سظ  المسطعطات  طخثر  الختغفئ  تثضر  ولط 
الختغفئ  وصالئ  الثمج".  "السغعن  به  صاطئ  الثي 
تراطإ  زسط  ختئ  إبئات  شغ  غساسث  الاتصغص  إن 
أبتاث  سظ  بصخص  الاصرغر  تظمغص  وتط  وبعطئغع، 
العذاوغط"  "رجال  أجماعط  وطظ  الخغظغغظ  السطماء 
وغصعل  العذاوغط".  و"طشارة  العذاوغط"  و"ظساء 
راد: التصغصئ أن ق أتث غسرف تاى اآلن طخثر العباء، 
تاسثى  ق  ووعان  شغ  طثائر  طظ  اظاصاله  ظسئئ  وأن 
٥٪، تسإ تأضغث التضعطئ افجارالغئ. وذرح الضاتإ 
سثدًا طظ افجؤطئ سطى التضعطئ افجارالغئ وشغما إذا 
ضاظئ العبغصئ المسربئ أم ق، وعض عغ ظااج "لسمض 
طفاعتئ  طخادر  سطى  صاطئ  أظعا  أم  اجاثئاراتغ" 
لطرأي السام؟ وطظ جربعا خاخئ أن تسرغإ طسطعطات 
المسآولعن  تعاذأ  وعض  جظائغًا؟  سمًق  غسائر  ضعثه 
شغ التضعطئ افجارالغئ بسمطغئ الاسرغإ؟ ولماذا لط 
التضعطئ  أن  أم  حاطض؟  تتصغص  سظ  التضعطئ  تسطظ 
خائفئ طما جظسرشه سظ العبغصئ وأظعا طتاولئ لثثطئ 

افغراض اقظاثابغئ افطرغضغئ؟"
: عثا وصث سطصئ طةطئ العسغ سطى عثا الثئر 
بصعلعا: "عثا عع السالط الشربغ وجغاجاه الصائمئ 
والمظازسات  لطتروب  الثرائع  واخاراع  تطفغص  سطى 
إطئراذعرغئ  دور  عع  وعثا  غاشغر!  ق  وازع  دون 
"طغردوخ" الغععدي اإلسقطغئ ق غاشغر! وبسث عثا، 
أق غتااج السالط طظا، ظتظ المسطمغظ، إلى تشغغره 
سطى  السئغض  غصطع  رباظغ،  بظزام  جثرغًا  تشغغرًا 

إطئراذعرغئ الحر أطرغضا، بظزام دولئ الثقشئ".

شغ ١١ تمعز/غعلغع ١٩٩٥م، اجااتئ الصعات الخربغئ جغإ جربرغظغاحا المسطط شغ الئعجظئ، تغث لةأ سحرات 
اآلقف طظ المسطمغظ طظ عةعم الةغح الخربغ شغ حمال حرق الئعجظئ. وضاظئ افطط الماتثة صث خظفئ 
المثغظئ ضـ"طظطصئ آطظئ" وأسطظئ أظعا تتئ تماغاعا. وشغ افغام الاغ أسصئئ اقجاغقء سطى جربرغظغاحا، أسثم 
الخرب ٨٠٠٠ رجض وخئغ طسطط بثم بارد. وصث وخفئ بأظعا أجعأ شزاسئ سطى افراضغ افوروبغئ طظث الترب 
السالمغئ الباظغئ. وإلى جاظإ المثبتئ، ُذرد طظ المثغظئ طا بغظ ٢٥ و٣٠ ألفا طظ الظساء وافذفال والمسظغظ 
المسطمغظ ضةجء طظ تمطئ الاطعغر السرصغ العتحغئ لطمسطمغظ طظ افراضغ المااخمئ لةمععرغئ خربغا. وصث 
وسثت افطط الماتثة طسطمغ جربرغظغاحا بالتماغئ، ولضظ عثه التماغئ لط تأت أبثًا. وصث ُوسثوا بأن تعصش 
التضعطات الشربغئ العةعم الخربغ طظ خقل تطش حمال افذطسغ ولضظ عثه المساسثة لط تاتصص أبثًا. لط 
تضظ اإلبادة الةماسغئ شغ جربرغظغاحا جعى واتثة طظ جطسطئ الفزائع الاغ ارتضئاعا الصعات الخربغئ ضث 
طسطمغ الئعجظئ شغ ترب الئعجظئ بغظما ضاظئ تضعطات السالط - المسطمغظ وغغر المسطمغظ - تراصئعا. وشغ 
السظعات الاغ أسصئئ طثبتئ جربرغظغاحا، وسث السالط بأن طا جرى "لظ غاضرر أبثا" وأن الثروس جاساثطص 
طظ عثه الئصسئ المزطمئ شغ الاارغت التثغث. وطع ذلك، ظرى الغعم المثابح والةرائط الاغ ارُتضئئ شغ ترب 
الئعجظئ واإلبادة الةماسغئ شغ جربرغظغاحا، ظراعا تاضرر ضث المسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط - بما شغ ذلك 
شغ جعرغا وطغاظمار وضحمغر وشطسطغظ والغمظ وترضساان الحرصغئ والعظث، بغظما غراصإ السالط طرة أخرى. 
». شما عغ الثروس التصغصغئ الاغ غظئشغ اجاثقخعا  ِ َتْ ٍ َواِحٍ َمَّ ْ ْ ُج ُ ِم ِم ْ ُ ُغ اْل غصعل الظئغ : «َال ُيْلَ
طظ عثه المأجاة اإلظساظغئ؟ وضغش غمضظ لثضرى أتثاث الماضغ العتحغئ أن تساسثظا سطى إسادة تحضغض 
طساصئطظا ضمسطمغظ لاتصغص افطظ والسثالئ؟ ضغش غمضظظا ضسر إرث اإلبادة الةماسغئ الاغ تساظغ طظعا أطاظا... 

تاى ق غسامر الاارغت شغ تضرار ظفسه؟ عثا طا جظصعم باعضغته طظ خقل عثه التمطئ، إن حاء اهللا.

٢٥ ساطا سطى جرح جربرغظغاحا 
الثي لط غظثطض
ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساان

طظ  تاسطمعن  أق  المسطمغظ:  بقد  شغ  الةغعش  أغاعا 
شرسعن  جغح  وتسالى  جئتاظه  اهللا  أعطك  لصث  الاارغت؟! 
لعصعشه طع شرسعن وأذئص سطغعط جمغسا الئتر، شغ تغظ 
الثي  طساذ  بظ  جسث  جغح  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ضّرم 
  ُخطث ذضره إلى غعطظا عثا؛ وذلك لظخرته رجعل اهللا
المظعرة.  المثغظئ  شغ  افولى  اإلجقطغئ  الثولئ  إلصاطئ 
الثائظئ  افظزمئ  بعثه  وأذغتعا  أطرضط،  اتسمعا  لثلك 
الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  وأسطعا  السمغطئ، 

الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
ْقَداَمُكْم﴾

َ
ُكْم َويُثَبِّْت أ َ َفْنرُصْ وا ابَّ ِيَن آَمُنوا إِْن َيْنرُصُ َّ فَُّها ا

َ
﴿يَا ك

اصرأ شغ عثا السثد:

-  العاحمغ ضتغئ خراع المخالح والظفعذ شغ السراق ...٢
-  طعضإ ٣٠ تجغران/غعظغع 

   تختغح طسار أم تشغغر ظزام؟! ...٢
-  الاسطط والةئاغئ طظ تضعطاغ المتّرر 

    جرغمئ بتص البعرة وتاضظاعا ... ٣
-  طخغئئ طخر شغ ظزام تضمعا ولغج شغ صطئ طعاردعا ...٤
-  الغمظ ططش حائك وواصع طاحٍر وحسإ طبثظ بالةراح ...٤
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ضطمئ السثد

جرغمئ  التثغث  السخر  شغ  الئحرغئ  سطى  غمر  لط 
تغث  غعغعجقشغا،  شغ  الخرب  جرائط  بئحاسئ 
المسطمغظ  بتص  الئحسئ  الةرائط  طثاطش  اصارشئ 
شغعا، وطا جسطعا افضبر بحاسئ شغ الاارغت، عع أظعا 
الثولغ  المةامع  وبخر  جمع  تتئ  تخطئ  جرائط 
المخعرة  وافشقم  الخعر  تئث  ضاظئ  تغث  صاذئئ، 
والختش  الاطفجغعن  حاحات  سطى  غعطغ  بحضض 
المطئعسئ، ولط غترك المةامع الثولغ جاضظا لظخرة 
المزطعطغظ شغ الئعجظئ والعرجك، طا جسض المةامع 
الئقد  شغ  الصائمئ  السمغطئ  الثول  وطظه  الثولغ، 
اهللا  صال  الةرغمئ،  شغ  وحرغضئ  طاعاذؤئ  اإلجقطغئ، 
ِتي وجالِلي  تئارك وتسالى شغ التثغث الصثجغ: «وِعَّ
 ْ َّ ِم  َّ َ وَألْنَِق وآِجِلِه،  عاِجِلِه  في   ِ َّاِل ال م   َّ َ ِق َألْن

فعْل».  ْ ُه فل َ ُ َر أْن َي مًا فَقَ ُل َرَأ َم
بثأت جرائط الخرب شغ الئعجظئ والعرجك إبر تفضك 
اقتتاد الغعغسقشغ، تغث أسطظئ طصثوظغا وجطعشغظغا 
ضاظعا  الثغظ  الخرب  لضظ  اجاصقلعا،  وضرواتغا 
حسار  رشسعا  الخطغئغئ،  وأوروبا  روجغا  طظ  طثسعطغظ 
إسادِة بظاء غعغسقشغا جثغثة تدمظ عغمظاعط سطى 
اقتتاد  ضظِش  شغ  تسغُح  ظطئ  الاغ  افخرى،  افسراق 
الغعغسقشغ طظث ظعاغئ الترب السالمغئ افولى. وشغ 
عثا السغاق ذمح المسطمعن شغ الئعجظئ، سطى غرار 
الصعطغات افخرى، إلى اقجاصقل، لضظ أوروبا وروجغا 
وطسعط الخرب اجاضبروا سطغعط ذلك بتةئ أنَّ دولئ 
المسطمغظ المأطعلئ جاصعم سطى تساب وجعٍد خربغ 
طعط شغ الئعجظئ، وق غمضظ أن غسمتعا بصغام ضغان 
ترٌب  واظثلسئ  الخطغئغ،  السالط  صطإ  شغ  لطمسطمغظ 
داطغئ اجامرت طظ سام ١٩٩٢ إلى ١٩٩٥م وخطَّفئ أضبر 
وطؤات اآلقف طظ المحردغظ  صاغض  بقبمؤئ ألش  طظ 
وشص  المسطمغظ،  طظ  الساتصئ  غالئغاعط  والظازتغظ 
المةامع  طظ  خمئ  ظض  شغ  الماتثة،  افطط  أرصام 
الثولغ وسطى رأجه العقغات الماتثة وأوروبا وروجغا.

ضطما  المسطمغظ  طظ  الظغض  سطى  الضفار  دأب  لصث 
السصائثي  الرادع  وجعد  ولسثم  الفرخئ،  لعط  قتئ 
شإظعط  الضفار،  سظث  اإلظساظغ  تاى  أو  افخقصغ  أو 
غامادون شغ جرائمعط إلى أبسث التثود، وصث ضاظئ 
غثضر  تغث  المةازر،  تطك  أبحع  جربرغظغاحا  طةجرة 
أن الصعات الخربغئ بصغادة راتضع طغقدغاح دخطئ 
بسث  ١٩٩٥م  تمعز/غعلغع   ١١ شغ  جربرغظغاحا  بطثة 
وارتضئئ  آطظئ،  طظطصئ  أظعا  الماتثة  افطط  إسقن 
الصعات الخربغئ خقل أغام إبادة جماسغئ راح ضتغاعا 
بغظ  أسمارعط  تراوتئ  طسطط  آقف  سحرة  طظ  أضبر 
السابسئ والسئسغظ ساطا، وذلك بسثطا صاطئ الصعات 
الععلظثغئ الساططئ عظاك باسطغط سحرات اآلقف طظ 

الئعجظغغظ إلى الصعات الخربغئ لثبتعط.
اقغاخاب، شافسراض سظث  افبحع طظ الصاض عع  إن 
المسطمغظ طصثطئ سطى الروح والثم، والضفار غسطمعن 
ذلك جغثا، لثلك لط تضظ الترب شغ الئعجظئ ترباً سطى 
السغادة شصط بض ضاظئ تربا تدارغئ، بغظ اإلجقم 
والضفر شغ المصام افول، لثلك سمث الخرب طثسعطغظ 
اظاعاك  سطى  الصغخرغئ  وروجغا  الخطغئغئ  أوروبا  طظ 
الفظادق  تجال  شق  الخعر،  بأبحع  المسطمغظ  أسراض 
تمئ  الاغ  والعرجك  الئعجظئ  شغ  والمساحفغات 
الظساء  لطمرضى  وتسثغإ  اغاخاب  سمطغات  بثاخطعا 
اجاثثم  إذ  الةرائط،  تطك  سطى  حاعثة  المسطمات 
الةظعد اقغاخاب وجئض الاسثغإ المثاطفئ ضأجطتئ 
شغ  طتاةجة  ضاظئ  الاغ  الدتاغا  إتثى  صالئ  ترب. 
"ضظئ  ١٩٩٩م  السام  شغ  الحثغث  لمرضعا  المحفى 
ُأغاخإ ضض لغطئ، واجامر افطر أضبر طظ حعر". وصالئ 
جئسئ  أو  جائ  طظ  لقغاخاب  "تاسرض  ضاظئ  إظعا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طظ  ظعساً  أسادت  لغئغا  شغ  الارضغ  الاثخض  ضباشئ  إّن 
الاعازن السسضري بغظ الصعى الماخارسئ سطى افرض 
جاظإ  إلى  بعضعح  تمغض  المغجان  ضفئ  ضاظئ  أن  بسث 
ُطئاحر  بحضٍض  دولغاً  المثسعم  تفار  خطغفئ  صعات 
طظ  وطضحعف طظ روجغا وشرظسا، والمثسعم إصطغمغاً 
ضٍض طظ طخر والسسعدغئ واإلطارات والسعدان، إضاشئ 
لفرظسا،  تابسئ  أخرى  أشرغصغئ  دول  طظ  دسمه  إلى 
وضان صث أّدى ُضض عثا الثسط إلى ُطتاخرة صعات تفار 

لطساخمئ ظفسعا والادغغص سطغعا.
إّن تصثغط عثه الصعى الثولغئ واإلصطغمغئ الثسط العاجع 
لتفار طا ضان لغضعن لعق إدراضعا بأّن تفار عع خظغسئ 
وعع  لغئغا،  شغ  الصعي  أطرغضا  رجض  عع  بض  أطرغضغئ، 
طا جسطعا ق تارّدد شغ اقظتغاز لتفار باسائار أّن ذلك 
لتخئ  ظغطعا  أطض  سطى  فطرغضا  الاصرب  غسظغ  اقظتغاز 

أضئر طظ الضسضئ الطغئغئ الثجمئ بمعاشصئ أطرغضغئ.
لضظ غئثو أّن فطرغضا تسابات أخرى صث شاجأت عثه 
وخثطاعا،  وروجغا،  شرظسا  وبالثات  الثولغئ  الصعى 
وذلك بسث أْن اظتازت أطرغضا ظاعرغاً إلى جاظإ تضعطئ 

العشاق برئاجئ السراج بتةئ أّظعا التضعطئ الحرسغئ.
لثتر  الارضغ  السسضري  البصض  أطرغضا  اجاثثطئ  لصث 
الطغئغئ،  الساخمئ  سظ  وإبساده  تفار  خطغفئ  صعات 

ولثاسمغه  لصعاته  ُطثّوغئ  عجغمئ  إلتاق  بّط  وطظ 
الارضغئ  السسضرغئ  الصعة  تطك  بفدض  صغاجغئ  بسرسٍئ 
الثغظ  السعرغغظ  المصاتطغظ  وبفدض  المافعصئ، 
طآعقت  غمطضعن  والثغظ  لغئغا،  إلى  ترضغا  جطئاعط 
صاالغئ ظعسغئ وخئرات سالغئ، شضان لعط دور بارز سطى 
افرض شغ دتر صعات تفار وطظ طسعا طظ المرتجصئ 

الروس وغغرعط طظ المصاتطغظ افجاظإ.
إّن عثا الاثخض الارضغ شغ لغئغا طا ضان لغتخض طظ 
دون ضعء أخدر أطرغضغ واضح، شق ترضغا وق غغرعا 
تةرؤ سطى الصغام بعثا السمض الضئغر شغ لغئغا بثون 

إذن أطرغضغ.
شغ  فطرغضا  الثاص  الممبض  جغفري  جغمج  صال 
جشراشغئ  أعثاف  لعما  وواحظطظ  أظصرة  "إّن  جعرغا: 
اجاراتغةغئ ُطحارضئ شغ جعرغا ولغئغا"، وصال دغفغث 
لحآون  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  ُطساسث  حغظضر 
الحرق افوجط وافدظى: "إّن الاثخض الارضغ شغ لغئغا 
الطرغص  ُغمّعث  تعازظًا  وخطص  تفار  صعات  تصثم  أبطأ 
أطام جئض أشدض لطافاوض"، واتفص أردوغان وتراطإ 
شغ آخر ُطضالمئ تطغفعظغئ لعما شغ الباطظ طظ حعر 
تجغران/غعظغع الماضغ سطى طعاخطئ السمض جعغًا شغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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 ٦/٣٠ البقباء  السعداظغغظ،  طظ  اآلقف  طؤات  خرج 
سثغثة  ووقغات  الثرذعم  الساخمئ  شغ  الماضغ، 
٢٠١٩م،  تجغران/غعظغع  طظ  البقبغظ  ذضرى  إلتغاء 
المةطج  وصاعا  ساخفئ  اتاةاجات  أجئرت  تغظ 
طع  الافاوض  إلى  السعدة  سطى  اقظاصالغ  السسضري 
السغاجغ.  اقتفاق  واجاضمال  والاشغغر  الترغئ  صعى 
بالصخاص  تطالإ  حسارات  المازاعرون  وردد 
واجاضمال  السابص  الظزام  رطعز  وطتاضمئ  لطحعثاء 

عغاضض السططئ اقظاصالغئ.
شغ  تربغعن"  لـ"جعدان  ذئغئ  طخادر  وأشادت 
أن  سطى  وأضثت  إخابات،  بعصعع  ٢٠٢٠/٦/٣٠م، 
سطى  إخابات   ١٠ بعصعع  تفغث  افولغئ  اإلتخائغئ 
طصاض  العزراء،  طةطج  سظ  خادر  بغان  وأضث  افصض، 
الثرذعم  الساخمئ  شغ  آخرغظ  وإخابئ  حثص 
إن  السعداظغغظ،  المعظغغظ  تةمع  وصال  والعقغات. 
ططغعظغئ ٣٠ تجغران/غعظغع، قجاضمال أعثاف البعرة، 
وتختغح طسارعا، وإظعاء طزاعر الاعاون واقلافاف 

سطى إرادة الحسإ، ولغسئ لقتافال.
السئئ  السعدان،  شغ  الُتضط  حرضاء  ظاصح  وصث 
شغ  ذلك  جاء  اقتاةاجات،  ططالإ  ٢٠٢٠/٦/٢٧م، 
وطةطج  السغادي  المةطج  ضط  طحارك  اجاماع 
وتسإ  وغغرعط،  والاشغغر،  الترغئ  وصعى  العزراء 
ظاصح  اقجاماع  شإن  ترغئغعن  لسعدان  صغادي 
السغادة  لمةطسغ  تسطغمعا  تط  الاغ  "المثضرات 
والعزراء ولصعى الترغئ والاشغغر والاغ تاسطص باتصغص 

ضض المطالإ المدمظئ شغ عثه المثضرات".

افتث  الختغئ  لططعارئ  السطغا  الطةظئ  أسطظئ  وصث 
بعقغئ  الختغ  التزر  شارة  تمثغث  ٢٠٢٠/٦/٢٨م 
تاور  بروشغسعر  وأضث  إضاشغ،  فجئعع  الثرذعم 
الاسئغر  سطى  تحةع  ق  الطةظئ  أن  الطةظئ  رئغج 

بالطرغصئ الاغ تسرض الظاس لطعباء.
خارطئ  أطظغئ  إجراءات  الازاعرة  عثه  جئصئ  وصث 
أبطس  شصث  الثرذعم،  وجط  وتفرغس  الضئاري  بإغقق 
افجعجة  أن  تربغعن"،  "جعدان  رشغع  أطظغ  طخثر 
افطظغئ، رشسئ درجئ الةاعجغئ الصخعى، وحرسئ شعرًا 
شغ إخقء الفظادق، والحصص المفروحئ طظ الظجقء، طع 
إغقق جمغع ضئاري الساخمئ الصعطغئ، بإحراف ضئاط 
برتئئ الطعاء، وطظسئ الظاس طظ السئعر، طا سثا الضعادر 

الطئغئ والمرضى، الماةعغظ إلى المساحفغات.
شغ  افطرغضغئ  السفارة  أسطظئ  شصث  آخر  جاظإ  طظ 
جثدت  ضما  لقتاةاجات  تأغغثعا  اقبظغظ،  الثرذعم، 
"تثرك  إظعا  وصالئ  اقظاصالغئ.  لطتضعطئ  دسمعا 
تخطعا  الثي  تصعط  لممارجئ  السعداظغغظ  دسعات 
سطغه بخسعبئ شغ الاةمع السطمغ لطاسئغر سظ آرائعط 
سطى  المازاعرغظ  ظحةع  تجغران/غعظغع،   ٣٠ غعم 
ظتث  "ضما  وتابسئ:  جطمغ".  بحضض  بثلك  الصغام 
الثجاعري  اإلسقن  تظفغث  سطى  السعداظغغظ  جمغع 
٢٠٢٢م".  سام  واظاثابات  ظاجح  قظاصال  دسط  وتصثغط 
وصث أضث الفرغص حمج الثغظ ضئاحغ سدع المةطج 
السغادي، شغ تخرغتات لصظاة السربغئ التثث، اقبظغظ 
سظ  طسطعطات  تمطك  "السططات  أن:  ٢٠٢٠/٦/٢٩م 
جعات تثطط إلجعاض ططغعظغئ ٣٠ تجغران/غعظغع". 
الفحض  طسآولغئ  طظ  ججءًا  "ظاتمض  ضئاحغ:  وأضاف 
طتسعبئ  اقظاصالغئ  والفارة  الحارع،  به  غحسر  الثي 
 - غسمِّعا  لط   - جعات  سظ  تتثث  ضما  جمغسًا"  سطغظا 
الفاظ  وزرع  الةغح  شغ  لقجابمار  تسسى  إظعا  صال 

بغظ سظاخره وطضعظاته.
لصث جاءت تزاعرة ٣٠ تجغران/غعظغع والئطث تمر بسةج 
جغاجغ واضح، ووضع اصاخادي ضاربغ، طما أدى إلى 
ازدغاد تثة اطاساض الظاس طظ اإلجراءات الاغ تصعم 
الثولغ،  الظصث  خظثوق  لروحاات  تظفغثًا  الثولئ  بعا 
شاتح  بحضض  والثثطات  السطع  أجسار  ارتفسئ  تغث 
جظغه  طظ  الثئج  جسر  ارتفاع  وبرغط  الاعصسات،  شاق 
بجغادة  تعسثًا  عظاك  أن  إق  أحعر،  طظث  جظغه   ٢ إلى 

طآصائ  المعاجعئ  "إن  العاحمغ:  صال  الفخائض  ضث 
إلى  الضاتغعحا  خقغا  إلرجاع  شصط  وجاءت  وطتثودة 
طظ  وشخائطغئ  جغاجغئ  صغادات  طع  تمئ  تفاعمات 
الامرد  أسمال  سظ  بالاعصش  تصادغ  الفاح  تتالش 
جغادة  لسعدة  افطظغئ  الثطئ  "إن  وصال:  والاتثي". 
الصاظعن سطى جمغع المظاشث التثودغئ وذرد المضاتإ 
اضامطئ،  صث  طظعا  والفخائطغئ  السغاجغئ  اقصاخادغئ 
ولعبغات  باصاخادعط  تدر  أخــرى  طعاجعئ  وعــثه 

الفساد الاغ تتمغعا صغادات طظ خقل الضاتغعحا".
أزسةئ  صث  وغغرعا  الاخرغتات  عــثه  أن  وغئثو 
الفخائض المسطتئ، وأن عثه الفخائض اجاطاسئ أن 
تططص جراح جماسئ طسطتئ ضاظئ سطى وحك صخش 
وارتضئئ  سظةعغاعا  ــازدادت  ش الثدراء  المظطصئ 
أتث  ق  أن  بصئ  سطى  فظعا  العاحمغ  اغاغال  جرغمئ 

جغصعم بمتاجئاعا طعما شسطئ.
ظاعرة  الــســراق  شغ  المسطتئ  الفخائض  ظفعذ  إن 
طظ  ــعى  أص الفخائض  شعثه  الــظــاس،  ضض  غطمسعا 
طظعا  الاصرب  سطى  أتث  غةرؤ  وق  وجغحعا،  التضعطئ 
أخغرًا  الضاظمغ  طتاوقت  رغط  ظفعذعا  تصطغص  أو 

بالاترك لطسغطرة سطى بسخ المظاشث التثودغئ.
وزغر  خرح  وأن  جئص  إذ  ذلك؛  تثرك  أطرغضا  وتاى 
عآقء  وجعد  "إن  بصعله:  بعطئغع  افطرغضغ  الثارجغئ 
الفاسطغظ الثارجغظ سظ الصاظعن ق غجال غحضض سصئئ 

أطام المساسثة اإلضاشغئ أو اقجابمار اقصاخادي".
بسث  طاضظجي  ضغظغئ  الةظرال  صال  ٢٠٢٠/٧/٨م  وشغ 
شغ  غسغر  الضاظمغ  "إن  بشثاد:  شغ  بالضاظمغ  لصائه 
وأن  طساسثته  سطغظا  غاعجإ  أظه  وأرى  ألشام  تصض 
الضاظمغ ق غجال غتاول السبعر سطى الطرغص افظسإ".

سخابات  تتضمه  بطث  السراق  شإن  تصثم  طا  ضض  طظ 
طسطتئ تثسمعا أتجاب جغاجغئ شاجثة دطرت الئقد 
أجض  طظ  المقغغظ  وعةرت  وصاطئ  أطعاله  وجرصئ 
الاغ  أطرغضا  ظفعذ  تبئغئ  أجض  وطظ  دظغعغئ  طخالح 
اتاطئ الئقد، وإذقق غث إغران الاغ تسمض باتفاق طع 
المتاض قصاسام الشظائط وإبصاء الئقد بغث أسثاء افطئ، 
وطظع أي طتاولئ قظاحال الئقد طظ الثراب الثي تض 
به بسئإ اقتاقل وبسئإ تطئغص الظزام الرأجمالغ 
الفاجث الثي غسمح لطفاجثغظ والمةرطغظ بالسغطرة 
بإشصار  واقجامرار  شغه،  والاتضط  الئقد  خغرات  سطى 
غعمعا  ق  وأتــجاب  سخابات  طظ  وإغثائعط  الظاس 
الظاس،  تساب دطاء  سطى  جمع الستئ الترام  جعى 
جعظط  شغ  طصاسث  لعط  تةجوا  المةرطعن  وعــآقء 
غرغثون  وق  المظضرة  بأشسالعط  الحغطان  لعط  زغظعا 

الاثطغ سظعا شئؤج الصرار!
إن تال السراق ضشغره طظ بقد المسطمغظ، ق خقح له 
إق بالاثطص طظ الفؤئ السمغطئ المةرطئ الاغ تسططئ 
اإلجقم  أســثاء  طظ  وبمساسثة  والئقد  السئاد  سطى 
والمسطمغظ أطرغضا وأوروبا، وافطر لغج تشغغر أحثاص 
بآخرغظ ولضظ تشغغر آخرغظ بعط؛ غطئصعن حرع اهللا 
الثي شغه خقح السئاد والئقد، شاسعد بقد المسطمغظ 
وأعطعا شغ ظسمئ وخغر ضما ضاظئ سظثطا رشرشئ سطغعا 
سظعا  صال  ضما  شضاظئ  اإلجقم  وتضمعا  اإلجقم  راغئ 
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برشع  تعثغثات  طع  جظغعًا،   ١١ أو   ٨ إلى  الرغغش  جسر 
تتثغرات  طع  والعصعد،  بالثئج  لاطتص  الضعرباء  أجسار 
سظ  وظصق  الثواء،  اظسثام  بسئإ  ضاربئ  بتخعل 
تةمع  طمبض  (صال  ٢٠٢٠/٧/٢م:  شغ  ترغئغعن  جعدان 
الخغادلئ المعظغغظ، خقح جسفر، شغ طآتمر ختفغ 
ضئغرا،  ظصخاظا  غعاجه  اقجاراتغةغ  "المثجون  إن 
وحثد  الثوائغئ"...  الظثرة  بسئإ  ضاربغ  والعضع 
سطى أن الثولئ لغسئ لثغعا المصثرة لمسرشئ طحضطئ 
الثواء التصغصغئ، أو تصثغر الضاربئ الاغ تظازر الئقد).

وصث تعصسئ وزارة المالغئ شغ السعدان، ارتفاع ظسئئ 
الةاري،  السام  شغ   ٪٨ إلى  اقصاخاد  شغ  اقظضماش 
بطس  ٢٠١٩م  شغ  السعداظغ  اقصاخاد  اظضماش  وضان 
ارتفاع  إلى  اقصاخادغئ،  السغاجات  وأدت   ،٪٢,٥
الفائئ  أغار/طاغع  شغ  جةطئ  تغث  الادثط،  ظسئئ 
١١٥٪. وصالئ وزارة المالغئ، شغ بغان، تسإ "جعدان 
تربغعن"، افتث ٢٠٢٠/٦/٢٨م "طظ الماعصع أن غظضمح 
بظسئئ ٨٪ بظعاغئ سام ٢٠٢٠م، وصث أدى عثا إلى ارتفاع 
الادثط لغاةاوز ١٠٠٪". وأحار الئغان إلى أن طسالةئ 
افزطات اقصاخادغئ جغضعن خسئاً شغ المرتطئ افولى، 
لضظه ضروري جثًا قجاصرار اقصاخاد. وجاء شغ الثئر: 
اتفاق  إلى  تعخض  إظه  الثولغ  الظصث  خظثوق  (وصال 
لسغاجات  العغضطغئ  اإلخقتات  بحأن  السعدان  طع 
اقصاخاد الضطغ الاغ جاثسط برظاطةاً طثته ١٢ حعرًا 
المالغئ  وزغر  وأوضح  الخظثوق،  لمراصئئ  وغثدع 
السعداظغ إبراعغط الئثوي شغ طآتمر ختفغ افربساء 
أن اقتفاق طع خظثوق الظصث ضان خقخئ طفاوضات 

الثي  الئرظاطب  أن  إلى  وأحار  أجئعسغظ...  اجامرت 
ترحغث  تحمض  تئسات  له  جاضعن  السعدان  جغطئصه 
الخرف)  وأجسار  اإلظفاق،  وترحغث  السطسغ،  الثسط 
العزراء  رئغج  وصال  ٢٠٢٠/٦/٢٤م).  تربغعن  (جعدان 
السعداظغ دضاعر سئث اهللا تمثوك شغ خطاب طاطفج 
طساطسضط  سطى  (جااعالى  ٢٠٢٠/٦/٢٨م:  افتث  طساء 
شغ  التاجمئ  الصرارات  طظ  سثد  المصئطئ  افغام  شغ 
ضئغر  أبر  لئسدعا  غضعن  وصث  اقظاصالغئ،  الفارة  طسار 
بسخ  وجاتاول   - واجاماسغا  واصاخادغا  جغاجغا   -
سثم  طظ  تالئ  وخظاسئ  لاأجغب  اجاشقلعا  الةعات 
اقجاصرار، إظظغ أدسعضط جمغسا، لاعخغ أصخى درجات 

الغصزئ والتثر). (ضعش ظغعز ٢٠٢٠/٧/١م).
الظاس  خروج  إلى  أدت  الاغ  ظفسعا  افجئاب  إظعا 
شغ بعرة ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٨م، ولعق تثخض 
تجغران/  ٣٠ شغ  الازاعرة  خط  سطى  المصاوطئ  لةان 
أخرى  جعات  الئثء  شغ  لعا  دسئ  أن  بسث  غعظغع، 
الاغ  والاشغغر  الترغئ  صعى  تضعطئ  إجصاط  بثسعى 
جمععا (تضعطئ الةعع)، لضان لعثه الازاعرة تأبغر 
قطاساض  والاشغغر،  الترغئ  تضعطئ  زلجلئ  شغ  سمغص 
الئقد،  بعا  تمر  الاغ  الخسئئ  الزروف  بسئإ  الظاس 
بسخ   - أطرغضا  سمقء  بغظ  العاضح  الخراع  طع 
أوروبا  وسمقء   - السسضرغئ  المآجسئ  شغ  الصغادات 
الثغظ تمبطعط التضعطئ المثظغئ، طما غثل سطى أن 
الثغمصراذغ  الرأجمالغ  الظزام  شحض  عع  الفحض 
وإلى  المساسمر  خروج  طظث  السعدان  شغ  المطئص 
الغعم، وعا عط تضام الغعم غطئصعن خطعات الفحض 
شحض  أن  بسث  افوروبغغظ،  فجغادعط  إرضاًء  ذاتعا 
الئحغر  ظزام  سطى  الظاس  بثروج  أطرغضا  سمقء 
لفجئاب ظفسعا؛ غقء افجسار وضغص التغاة؛ بسئإ 
الةمععري،  الثغمصراذغ  الرأجمالغ  الظزام  تطئغص 
غخطح  وق  ظزام،  أزطئ  عغ  افزطئ  أن  غآضث  طما 
رب  اهللا  لعط  ارتداه  الثي  بالظزام  إق  الظاس  تال 
شإظعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  بثقشئ  السالمغظ؛ 
شعجإ  السعدان،  شغ  التضط  فزطئ  والسقج  المثرج 
سطى أعض السعدان السمض طع أبظائعط الساططغظ لعثا 
 ﴾الظزام السزغط، ﴿لِِمْثِل َهَذا َفلَْيْعَمْل الَْعاِملُوَن

* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ السعدان

العاحمغ ضتغئ خراع املخالح والظفعذ يف السراق

وزارة  باجط  الماتثث  أسطظ  تمعز   ٦ اقبظغظ  طساء 
افطظغ  الثئغر  طصاض  سظ  طسظ  جسث  السمغث  الثاخطغئ 
تغث  بغاه،  إلى  سعدته  بسث  وذلك  العاحمغ  عحام 
دراجات  غساصطعن  المسطتغظ  طظ  سثد  غظازره  ضان 
ظارغئ، وسظث تعصش جغارته أطام طظجله تصثم إلغه أتث 
المسطتغظ وأذطص سطغه الظار، شغ طحعث وبصاه ضاطغرا 

طراصئئ وحاعثه الظاس شغ الفدائغات المثاطفئ.
والعاحمغ ضاتإ وختفغ طاثخص شغ الضاابئ سظ 
وتظزغط  الصاسثة  طبض  المثاطفئ  المسطتئ  الةماسات 
ظحأت  والاغ  المثاطفئ  السراصغئ  والمطغحغات  الثولئ 

بسث اقتاقل شغ ٢٠٠٣.
وغسمض العاحمغ طساحارًا أطظغًا شغ سثد طظ المعاصع 
شغ  وغتاضر  الختفغغظ،  وظصابئ  العزراء  رئاجئ  طبض 
طادة طضاشتئ اإلرعاب شغ سثد طظ طراضج الثراجات 

المعامئ بحآون اإلرعاب.
لطمطغحغات  صطص  طخثر  أخئتئ  ضااباته  أن  وغئثو 
المسطتئ فظه بثأ غاتثث سظ خطر عثه المطغحغات 
الةغح  طظ  أصــعى  أخئتئ  وضعظعا  الثولئ  سطى 
المطغحغات  وعثه  جماتعا،  ضئح  غساطغع  أتث  وق 
أخئتئ تاتضط تاى شغ اصاخاد الئطث طبض جغطرتعا 
الاةار  سطى  اإلتاوات  وشرض  التثودغئ  المظاشث  سطى 

وأختاب المخالح وغغرعا.
وصث زار طخطفى الضاظمغ رئغج العزراء سائطئ عحام 
العاحمغ وتسعث بمتاجئئ الصاطئ، وتط تحضغض لةظئ 

برئاجئ وزغر الثاخطغئ لماابسئ المعضعع.
والظاس تاظثر طظ إجراءات التضعطئ، والةمغع غسطط 
سطى  الصئخ  إلصاء  غاط  ولظ  حغء  غتثث  لظ  أظه 
بغاظًا  وأخثروا  اإلسقم  سطى  خرجعا  وإن  تاى  الصاطئ 

بصغاطعط بصاض العاحمغ!
الةمسئ  لغطئ  طظاخش  بسث  ـــام،  أغ ســحــرة  شصئض 
طضاشتئ  جعاز  طظ  صعة  داعمئ  ٢٠٢٠/٦/٢٦م، 
سظخرًا   ١٤ واساصطئ  اهللا  لتجب  تابسًا  طصرًا  اإلرعاب 
خعارغت  إذقق  بصاسثتغ  طامبطئ  جرغمئ  طئرزات  طع 
ضاظئ طسثة لصخش المظطصئ الثدراء تسإ الماتثث 
باجط السمطغات المحارضئ (الفرات ظغعز)، وذضر بغان 
طضاشتئ اإلرعاب أن الماعمغظ جغتالعن إلى الصداء.

وسطى إبر ذلك اظاحرت سظاخر طسطتئ صرب المظطصئ 
الثدراء بط صام رتض ضئغر طظ أضبر طظ ٣٠٠ سظخر 
طسطح غساثثطعن جغارات تضعطغئ باصاتام المظطصئ 
وطتاخرة دوائر تضعطغئ طظعا طصر لمضاشتئ اإلرعاب. 
الـ١٤  المساصطغظ  جراح  إذقق  تط  الاالغ  الغعم  وشغ 
وأغطصئ الصدغئ! شعثه الصدغئ رغط الةرم المحععد 

تط غطصعا، وضثلك جاشطص صدغئ العاحمغ.
تعثغثات  تطصى  العاحمغ  إن  الامغمغ  غغث  وصال 
صظاة  طع  لصاء  (شغ  اهللا  تجب  ضاائإ  طظ  بالاخفغئ 
تطصاعا  الاغ  الاعثغثات  جئإ  أن  وغئثو  الترة). 
سظ  شغعا  غاتثث  الاغ  طصاقته  عــع  العاحمغ 
الثولئ،  طفاخض  سطى  جغطرتعا  وطثى  المطغحغات 
الــعزراء:  لرئاجئ  الضاظمغ  تعلغ  بسث  أصعاله  وطظ 
طاعشرة  والمالغئ  والصاظعظغئ  السسضرغئ  الصثرة  "إن 
لطضاظمغ إذا أراد، لضظه ق غمطك إرادة جغاجغئ ضاشغئ 
إلظعاء تمرد تتثي الفخائض"، وبسث تترك الضاظمغ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سقء التارثـ  ـ 
طعضإ ٣٠ تجغران/غعظغع 

أم تشغري ظزام؟! تختغح طسار 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 
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بسث تسع جظعات طظ جرائط ظزام سمغطعا أجث، وصخفه الثي ق زال غطال الئحر والحةر والتةر شغ الحام، 
تثرج سطغظا أطرغضا بحضض غغر طئاحر، سئر بعابئ طظزمئ افطط الماتثة التاصثة سطى اإلجقم والمسطمغظ، 
طظ  أوضح  عظاك  ولغج  السغاجغ.  تطعا  لاسعغص  صثر  بحضض  واجابمارعا  الةرائط،  عثه  باصجغط  لاصعم 
خفاصئ تخرغح جغمج جغفري، المظسص افطرغضغ شغ جعرغا، بأن بقده ق ترغث إخراج روجغا طظ جعرغا وق 
إجصاط الظزام وق إزاتئ بحار. وجثغر بالثضر أّن تثّخَض روجغا شغ جعرغا سام ٢٠١٥ ضان شغ الغعم الاالغ 
لطصاء أوباطا - بعتغظ الثي أذطص غث روجغا المةرطئ لسفك دطاء أعض الحام والئطح بعط لغصئطعا بما تمطغه 
ظفاصًا  غجسمعن  طظ  طع  لفدوار  صثر  وباصاجط  "جغاجغئ"،  غسمعظعا  اجاسقطغئ  تطعل  طظ  أطرغضا  سطغعط 
أردوغان.  ترضغا  ظزام  رأجعط  وسطى  أذراشعا،  وضض  وخثرعا  ظعرعا  شغ  غطسظعظعا  وعط  لطبعرة  دسمعط 
الخطغئغئ  الثورغات  تترس  وراتئ  الارضغ  لطظزام  صرارعا  رعظئ  سسضرغئ  شخائض  ضطه،  ذلك  طظ  وافظضى 
ضان  إن  ظصعل  ولضظظا  حعغث.  ططغعظغ  دطاء  وبغع  البعرة  تدتغات  لظسش  خطعات  تائسعا  ضثطعة  الروجغئ 
يَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾.

َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ عثا عع طضرعط، شإن طضر اهللا أسزط، وجغمتص اهللا ضض باذض، ﴿َوَسَيْعلَُم ا

يَّ ُمنَقلٍَب يَنَقلُِبوَن﴾
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ﴿َوَسَيْعلَُم ا
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أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ ترضغا: أن الاارغت 
والسططئ  الارضغئ  الثولئ  أن  سطى  حاعث  الصرغإ  السغاجغ 
التاضمئ عغ الاغ شاتئ الطرغص أطام جمغع افشضار المظترشئ، 
جاء ذلك سطى خطفغئ إدقء رئغج الةمععرغئ أردوغان تخرغتا 
ودسعته  جظسغًا،  والماتعلغظ  المبطغغظ  جمسغات  شغه  تظاول 
الاغ  اقظتراشات  طظ  طعصفاً  غاثثوا  أن  الارضغ  الحسإ  أشراد 
"سظث  ختفغ:  بغان  شغ  اإلسقطغ  المضاإ  وصال  ربظا".  ترطعا 
الظزر إلى عثا الاخرغح غئثو أن رئغج الةمععرغئ صث ظسغ 
طصاطه الاظفغثي! طثضرا أن أردوغان عع الثي تمطص المظترشغظ 
سطى أبعاب اقظاثابات، وتمطََّص الثول الشربغئ لغضسإ دسمعا 

بالدمان الصاظعظغ لتصعق المبطغغظ جظسغًا"! وأحار الئغان إلى: أن طا غسمى "طسغرة الحرف" السظعغئ لطمبطغغظ 
َسْئ سام  لط تاط إق شغ سعث جططئ تجب السثالئ والاظمغئ. و"اتفاصغئ إجطظئعل" الاغ تثاشع سظ تصعصعط صث وصِّ
٢٠١١ شغ سعث تضعطئ تجب السثالئ والاظمغئ! وخاذإ الئغان أردوغان: إن ضظئ ترى بأن المبطغئ تاسارض 
طع صغط المةامع، غظئشغ طظع الثسعة لعا وطثتعا ودسمعا، وباسائارك رأس الثولئ، غظئشغ سطغك إلشاء جمغع 
الصعاظغظ الاغ تآّطظ تماغئ المبطغئ وشغ طصثطاعا اتفاصغئ إجطظئعل، وإبطال طفسعلعا. وسظثعا شصط غمضظك 
أن تصعل: "لصث شسطظا طا غاعجإ سطغظا، واآلن جاء دورضط"! بغظما ذطئك طظ الحسإ أن غصعم باتثاذ طعصش صئض 
ذلك، عع الرغاء بسغظه، وغفاصر إلى الخثق واإلخقص! وخااطا: إن أخض المظضرات والسغؤات ضطعا عع الظزام 

السطماظغ الثغمصراذغ الرأجمالغ الضاشر، وجائصى المظضرات تسط المةامع ضالعباء طا دام عثا الظزام صائمًا.

المطش الطغئغ، وشّخض شآاد أصطاي طساحار أردوغان 
ذلك بصعله: "إّن الاساون بغظ ترضغا والعقغات الماتثة 
شغ المطش الطغئغ اضاسإ سمصًا صث غخظع شارصًا إغةابغًا"، 
أوغطع  جاوغح  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  وصال 
شغ ١١ تجغران/غعظغع: "إّظه غظئشغ لطعقغات الماتثة 
طسآولغظ  وإّن  لغئغا،  شغ  أظحط  دورًا  تطسإ  أْن 
المتامطئ  الثطعات  جغظاصحعن  وأطرغضغغظ  أتراضًا 
اتخالعما  شغ  وتراطإ  أردوغان  سطغه  اتفص  لما  وشصا 
الاطغفعظغ"، وأضاف: "تطصغظا تسطغمات لطسمض المحارك 
شغ لغئغا سطى طساعى وزارتغ الثارجغئ والثشاع شدًق 
سظ اقجاثئارات"... وشغ عثه الاخرغتات أبطس دقلئ 
طع  لغئغا  شغ  الارضغ  السسضري  الاثخض  تظسغص  سطى 

أطرغضا سطى ضض المساعغات.
لماذا  عع:  عظا  ظفسه  غطرح  الثي  المعط  والسآال 
سمثت أطرغضا إلى دسط تضعطئ العشاق برئاجئ شاغج 
تضعطئ  بأّظعا  سطمًا  أردوغان  وضغطعا  سئر  السراج 
الثي  الخثغرات  اتفاق  خقل  طظ  أوروبغًا  طثسعطئ 

أحرشئ سطغه برغطاظغا وأوروبا؟
والةعاب سطى عثا السآال غامّبض شغ أّن عثا الثسط 
فطرغضا  ُغتّصص  ترضغا  سئر  السراج  لتضعطئ  افطرغضغ 

بقبئ أعثاف اجاراتغةغئ رئغسئ عغ:
١- اخاراق العجط السغاجغ الصعي المعالغ لئرغطاظغا 
والمظطصئ  ذرابطج  الساخمئ  شغ  وأوروبا  وإغطالغا 
الشربغئ طظ لغئغا، وضسإ رجال ذلك العجط طظ خقل 
حسئغئ أردوغان الثي صّثم لعط صارب الظةاة، وجثب 
افطرغضغئ،  أردوغان  دائرة  إلى  السغاجغغظ  أولؤك 

وإبسادعط سظ افوروبغغظ.
تض  شغ  بعتغظ  وروجغا  أردوغان  ترضغا  إحراك   -٢
افوروبغئ  افذراف  تساب  سطى  الطغئغئ  المحضطئ 

الاصطغثغئ سطى غرار طا تخض شغ جعرغا.
٣- إبصاء لغئغا ُطفضضئ بغظ صعتغظ: أوقً صعات تفار شغ 
وسطى  سمقئعا  طظ  طثسعطًئ  الطغئغ  والحرق  بظشازي 

التثود  سطى  صعاته  اجاظفر  الثي  السغسغ  رأجعط 
وتعابسعا  الارضغئ  الصعات  وباظغًا  الطغئغئ،  المخرغئ 
الاحاغئ  عثا  وعثف  الطغئغ،  والشرب  ذرابطج  شغ 
شغ  ظفعذعا  لابئغئ  أطرغضا  سطى  الاسعغض  لطصعتغظ 
لغئغا طظ خقل وضع ِرجض لعا شغ بظشازي ووضع ِرجض 

باظغئ لعا شغ ذرابطج الشرب.
سظ  افغام  عثه  شغ  التثغث  ضبرة  ذلك  غآّضث  وطا 
الساجئ  ضبغرًا  ُغضّررعا  بات  والاغ  التمراء  الثطعط 
الروس والمخرغعن لغض ظعار، شغصعلعن بأّن طظطصاغ 
الاغ  التمراء  الثطعط  ُغحّضقن  باتا  والةفرة  جرت 
تامضظ  الطرغصئ  وبعثه  ُطططصًا،  باةاوزعا  ُغسمح  ق 
أْن  بسث  لغئغا  شغ  رئغسغًا  قسئًا  تضعن  أْن  طظ  أطرغضا 
الثطعط  ترجط  شأطرغضا  ذلك،  صئض  ُطعّمحئ  ضاظئ 

التمراء واآلخرون غاطّمسعظعا.
الئرغطاظغ  الظفعذ  وطسه  افطرغضغ  الظفعذ  عثا  إّن 
والفرظسغ وافوروبغ طا ضان لغاسع وغاةّثر وغامثد 
لقجاسمار...  والثاضسغظ  السمقء  التضام  وجعد  لعق 
شمبًق لماذا ُتخر ترضغا سطى تظسغص تثخطعا شغ لغئغا 
طع أطرغضا لع لط تضظ تثور شغ شطك أطرغضا؟ ولماذا 
أطرغضا  سمغض  تفار  دسط  سطى  المخرغئ  الصغادة  ُتخر 
الثطعط  تدع  ولماذا  ساطًا،  بقبغظ  طظث  المسروف 
سمغًق  السغسغ  غضظ  لط  لع  الارضغ  لطاثخض  التمراء 
فطرغضا؟ طع أن لمخر أولعغات ضبغرة أضبر أعمغئ طظ 
جث  وطحضطئ  غععد،  ضغان  طبض  طظ  الطغئغ،  الحأن 
الظعدئ اإلبغعبغ، وطحاضض اقظتطاط الفضري واظاحار 

الفصر والاثطش اقصاخادي والختغ والاسطغمغ...
شمبض عثه الصغادات الثاظسئ فطرغضا عغ الاغ طّضظئ 
شالمحضطئ  لغئغا،  شغ  الامثد  طظ  افطرغضغ  الظفعذ 
ولغسئ  فطرغضا،  خاضسئ  دول  ُطحضطئ  عغ  إذًا 
صغادات  طحضطئ  عغ  آخر  وبمسظى  حسعب،  ُطحضطئ 
فطرغضا  ظفسعا  باسئ  صغادات  شعغ  لحسعبعا،  خائظئ 

 شأخئتئ ذلغطئ وتابسئ باجامرار

تامئ: الصعى الماخارسئ شغ لغئغا تاطّمج الثطعط التمراء

جظعد ضض لغطئ بحضض طااال، وأتغاظا شغ جرغرعا شغ 
المساحفى. لصث طررت بضض افحغاء الفزغسئ، اصاطسعا 
أسرف  ضظئ  الطغض  غأتغ  وسظثطا  وضربعظغ،  أجظاظغ، 
تماطا طاذا جغتض بغ". وعثه الةرغمئ تضررت طع أضبر 

طظ ٧٠,٠٠٠ طسطمئ سطى أصض الاصثغرات.
وضما سعثظا المةامع الثولغ الخطغئغ الثي ق غرصإ 
بالاصثم  غازاعر  والثي  ذطئ،  وق  إق  طآطظ  شغ 
ضئح  تصثغط  سطغه  ضان  اإلظسان،  تصعق  وتماغئ 
تاى  السالمغ،  السام  الرأي  أطام  غساصئعط  شثاء، 
سطى  الخرب  طع  وتعاذؤه  جضعته  طظ  غئرئ "ذطاه" 
جرائمه، لثلك صّثطعا بسخ صادة الخرب السغاجغغظ 
المعازل  تطك  وطظ  الثولغئ،  لطمتضمئ  والسسضرغغظ 
إخثار طتضمئ الةجاء الثولغئ بقعاي الثاخئ بةرائط 
ساطغظ  ظتع  صئض  السابصئ  غعغسقشغا  شغ  الترب 
بالسةظ المآبث سطى الصائث السسضري السابص لخرب 
بةرائط  وأداظاه  طغقدغاح  راتضع  الةظرال  الئعجظئ 
إبادة جماسغئ شغ تص طسطمغ الئعجظئ، شاط اخاجال 
تاط  لط  خعرغئ،  بمتاضمات  الئحسئ  المةازر  تطك 
الةظاة،  سثد  طسحار  سحر  وق  الةظاة،  طساصئئ  شغعا 
أترارا  الةظاة  بصغ  لثلك  جرائمعط،  طع  غاظاجإ  بما 
طعا إلى المتاضمئ ولط غصاص طظعط  ذطصاء ولط غصثَّ

ولط ُتصط التثود سطغعط لغعطظا عثا.
اصارشعا  الاغ  الةرائط  طظ  وغغرعا  الةرائط  عثه  إن 
الضاشر المساسمر بتص المسطمغظ، ق تسصط بالاصادم، 
جرائط  إن  بض  الشربغغظ،  الصاظعظغغظ  بسخ  غزظ  ضما 

شرظسا شغ أشرغصغا، صثغما وتثغبا، وجرائط إغطالغا شغ 
لغئغا، وجرائط أطرغضا شغ السراق وأششاظساان، وجرائط 
الخغظ شغ ترضساان الحرصغئ، والئعذغغظ شغ بعرطا، 
وجرائط غععد شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، وضثلك 
جرائط الخرب شغ الئعجظئ والعرجك، ضض عثه الةرائط 
طتفعظئ شغ ذاضرة افطئ، وجعاء ذال الجطان أم صخر 
جاتاجإ افطئ جقدغعا وصاتطغعا وطشاخئغ ظسائعا 
بالصسطاس المساصغط، وجاصغط سطغعط جمغسا التثود 

الحرسغئ الاغ تحفغ خثور صعم طآطظغظ.
جظإ  شغ  اصارشئ  الاغ  الئحسئ  الةرائط  ضبرة  إن 
المسطمغظ ضبغرة شغ السخر التثغث، طظث عثم دولئ 
الثقشئ السبماظغئ صئض طؤئ سام، ولسض ععان المسطمغظ 
سطى الضفار عع الثي جسطعط غامادون إلى غعطظا عثا 
عع  ذلك  شغ  والسئإ  الترطات،  عثه  اظاعاك  شغ 
غتمطعن  شعط  والفضري،  السصائثي  الضفار  اظتطاط 
وأشضارعط  شسصائثعط  طظتطئ،  زائفئ  وأشضارًا  سصائث 
العمةغئ وغغر اإلظساظغئ تئغح لعط اصاراف ضض جرغمئ 
خاص،  بحضض  المسطمغظ  وبتص  اإلظساظغئ  بتص 
لثلك ق رادع لعط إق الصعة الاغ تدع لعط التثود 
وجعب  ضان  لثلك  الحغطان،  وجاوس  شاظسغعط 
السمض إلصاطئ جططان لقجقم والمسطمغظ طظ أسزط 
العاجئات بسث الحعادتغظ، ضغش ق وجططان اإلجقم 
عع الثي غتمغ بغدئ المسطمغظ وأغطى طا غمطضعن 
  اهللا  رجعل  لصعل  طخثاصا  وسرض،  وطال  دم  طظ 
 ََّقى ِِه» رواه طسطط ْ َوَراِئِه َوُ َقاَتُل ِم َماُم ُجٌَّةُ  ا اإلِْ َ «ِإنَّ

تامئ ضطمئ السثد: ٢٥ ساطا سطى جرح جربرغظغاحا الثي لط غظثطض

الحام  بعرة  إن  ظصعل  أن  الصعل  ظاشطئ  طظ  إن 
والمظزعطئ  بأجره  السالمغ  الظزام  سطى  خرجئ 
أس  بعخفعا  الثولغئ  وافجرة  باحابضاتعا  الثولغئ 
وغقت  الئحرغئ  أذاصئ  والاغ  الئقء،  ورأس  الثاء 
العثف  ظصغئ  البعرة  شةاءت  الماعتحئ،  الرأجمالغئ 
آذظئ  حسارات  ورشسئ  طا،  ظعسا  الفضرة  طائطعرة 
السزغط  اإلجقم  وسعدة  السالمغ  الظزام  بسصعط 
طظ  الظاس  وتثرج  وتصعده  السالط  تسعد  بثولئ 
السجغج  خراط  إلى  ربعط  بإذن  الظعر  إلى  الزطمات 
أرسئئ  اظصقبغ  جثري  تشغغر  بعرة  شضاظئ  التمغث، 
لامضر  ورجطعا  بثغطعا  سطغعا  شأجطئئ  ضطعا،  الثول 
جغاجغا  الحام  أعض  سطى  الاآطر  وبثأ  وبأعطعا،  بعا 
سسضرغئ  اظاضاجات  بسطسطئ  أوخطعط  وسسضرغا 
المال  طساظصع  شغ  والشرق  شخائطغئ  واصاااقت 
وطحارغع  حثخغئ  طخالح  لاتصغص  الصثر  السغاجغ 
تسمى  ضغصئ  بصسئ  إلى  بالبعرة  شعخطعا  ضغصئ، 

المترر بض عغ المضئض!
وصث طعرس شغعا تدغغص طمظعب بثأ باسطغط طساتات 
زراسغئ حاجسئ لطظزام ضاظئ تمبض جطئ غثائغئ عائطئ، 
طرورا بسرصئ أطعال الظاس بمضعس وضرائإ واتاضار 
العصعد وإرعاصعط تاى شغ لصمئ سغحعط، وطا ذلك إق 
لاروغخ الظاس بفغروس الغأس والصظعط والخثطئ 
الاغ تتخض سظثطا تةث أن زورق الظةاة الثي ترضئه 
غصعده شرغص طظ الصراخظئ... ضض ذلك طظ أجض الئثء 
بثطعات سمطغئ لطتض السغاجغ افطرغضغ الثي غعثف 
لظزام  الحرسغئ  وإسادة  الحام  بعرة  سطى  لطصداء 

اإلجرام شغ دطحص.
ظطط  طظ  غتخض  طا  أن  سغظغظ  ذي  لضض  بان  لصث 
إظما  سغحعط  لصمئ  شغ  تاى  الظاس  سطى  وتدغغص 
عع طظعةغئ طثروجئ لثظص الظاس وجسطعط غظثطعن 
سطى بعرتعط شغصثطعا الاظازقت تطع الاظازقت لغصئطعا 

بأي تض غتعضه لظا أسثاؤظا.
سطى  وجإ  واضتئ  وطآاطرة  دولغئ  لسئئ  عغ  إذن 
ظاخر  باهللا  بصاعط  بسعدة  غتئطععا  أن  الحام  أعض 
قجاسادة  جثغث  طظ  خفعشعط  وترتغإ  المآطظغظ، 
لسغرتعا  بالبعرة  والسعدة  المسطعب  جططاظعط 
لفبث  و"صائثظا  هللا"  إق  ظرضع  و"لظ  هللا"  "عغ  افولى 
جغثظا طتمث"، وأن تدع ظخإ سغظغعا إجصاط ظزام 
اإلجرام بضاشئ أرضاظه ورطعزه وإصاطئ تضط اإلجقم، 
طاثثة الثطعات السمطغئ الاغ طظ حأظعا أن تعخض 
الفخائطغئ  المظزعطئ  بعثم  المظحعد  العثف  إلى 
جغاجغئ  صغادة  خطش  والسغر  بالثول،  المرتئطئ 
رب  سظه  غرضى  طحروسًا  خقخعط؛  طحروع  تمطك 
السجة "خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة"، وسظث ذلك 
وسجظا  خقخظا  شظتصص  لظا  تسالى  اهللا  ضفالئ  تاتصص 
 وشعزظا شغ الثظغا واآلخرة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

أن  الحام  بعرة  لمةرغات  طاابع  ضض  سطى  غثفى  ق 
الادغغص غحاث سطى الظاس شغ طسغحاعط وجضظعط؛ 
شفعق طا أخابعط طظ الاعةغر والظجوح، والسغح شغ 
الحمال  شغ  المتّرر  تضعطات  تاعصش  لط  المثغمات، 
صعاظغظ  جظ  سظ  المآصائ،  أو  اإلظصاذ  جعاء  السعري 
تفرض ضرائإ وطضعجًا سطى أذسمئ الظاس وآلغاتعط 
وضّض أتعالعط، وصئض ذلك طتاوقت شرض السغطرة 
وطتاولئ  جططاظعط  وجطإ  الظاس  سطى  والاسطط 
الصداء سطى جثوة البعرة شغ ظفعجعط، طمظ ضاظئ 
التاضظئ تزظعط أططعا شغ الصداء سطى ظزام اإلجرام 

والثقص طظ الزطط والاسطط واإلذقل.
التضعطات  عثه  له  تسسى  الثي  العثف  عع  شما 
شخائطعا  ورائعا  وطظ  بخغرة،  سغظ  سطى  المخّظسئ 
المرتئطئ بارضغا أردوغان؟ وطا عغ الظاغةئ المرجعة 
تئصى  طا  تاضظئ  سطى  والادغغص  الدشط  زغادة  طظ 

طظ طظاذص البعرة شغ الحمال السعري؟
الثي  اإلجرام  ظزام  تئشخ  الظاس  أن  ظثرك  إظظا 
زواله  غامظعن  وعط  دغارعط،  طظ  وعةرعط  صاطعط 
واصاقسه طظ جثوره شغ جّرعط وطضظعظات أظفسعط 
أو بغظ الثعاص والبصات خعشًا طظ بطحه صئض البعرة.

وطا احاسال البعرة واظاحارعا ضالظار شغ العحغط إق 
خغر دلغض سطى ذلك، وصث بثلئ شغ جئغض الثقص 

طظ عثا الظزام المةرم الشالغ والظفغج.
شغ  طاأخطغظ  الحسعر  وعثا  الفضرة  عثه  تجال  وق 
شغ  غاةثد  افطض  ظرى  لثلك  وظفعجعا،  سصعلعا 

ظفعس أبظاء التاضظئ سظث ضض اصاتام أو طسرضئ...
شإذا ضاظئ المسرضئ وعمغئ طظ أجض تسطغط الفخائض 
بسَخ المظاذص المتررة لطظزام المةرم تطئغصًا لئظعد 
غراد  الاغ  المظطصئ  جضان  تةث  الثولغئ،  اقتفاصات 
تسطغمعا تاةه حماق بسغثا سظ الظزام وباتةاه سمص 
المترر عربًا طظه وخعشا طظ وخعله إلغعط والئطح 
وأرزاصعط،  وبغعتعط  طماطضاتعط  طثطفغظ  بعط، 
راشدغظ سغح الثل شغ تزغرة ظزام اإلجرام، ولضظ 
غعاَجععن باسطط المظزعطات الفخائطغئ والاحضغقت 
طا  إلى  باإلضاشئ  وطمارجاتعا،  المرتئطئ  السسضرغئ 
تفرضه تضعطاا المترر (اإلظصاذ والمآصائ) طظ ضرائإ 
الزطط  شامارجان  الظاس،  صعت  سطى  تاى  وطضعس 

بسصطغئ الةئاغئ الاغ تشغإ سظعا سصطغئ الرساغئ!
إن الاثطر طظ تسطط عثه التضعطات لغج تّئاً بالظزام 
َطظ  دعحئ  بض  المزطط،  لطماضغ  تظغظاً  وق  المةرم 
ُخثم بمظ ضان غزظعط أططه شغ الثقص طظ الزطط، 
وطضعجعط  أطظّغاتعط  شغ  غتاضعظه  ضاظعا  ولضظعط 
الممارجات  لعثه  ظةث  شق  وظطمعط،  وتسططعط 
تفسغرا إق أظعا ترب ظفسغئ تماَرس سطى أعض الحام 
لضسر سجغماعط وتبئغط عممعط واصاقع شضرة إجصاط 

ظزام اإلجرام بضاشئ أرضاظه ورطعزه طظ ظفعجعط.

الاسطط والةئاغئ طظ تضعطاغ املتّرر 
جرغمئ بتص البعرة وتاضظاعا
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط (أبع سئغثة)ـ 

ظحر طعصع (جما اإلخئارغئ، البقباء، ١٦ ذو الصسثة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٧/٠٧م) خئرا جاء شغه: أضث أطغظ جر 
الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ خائإ سرغصات، والحغت خالث بظ طتمث آل خطغفئ، المساحار 
الثبطعطاجغ لساعض طمطضئ الئترغظ، سطى أظه ق لاشغغر طئادرة السقم السربغئ، وسطى وجعب إظعاء اقتاقل 
وإصاطئ دولئ شطسطغظ المساصطئ بساخماعا الصثس الحرصغئ سطى تثود ١٩٦٧. ضما أضث الةاظئان خقل طتادبئ 
عاتفغئ وتعار طسمص، جرى الغعم البقباء، سطى رشخ إسقن الدط وجغاجئ الاعجغع اقجاغطاظغ (اإلجرائغطغ).

: غازاعر تضام الئترغظ الثغظ ضاظعا صث جارسعا بالاروغب لخفصئ تراطإ سئر صمئ المظاطئ، وضثلك 
طحارضاعط اقتافال بإسقن تراطإ لخفصاه المحآوطئ، غازاعرون بأظعط غسارضعن ضط ضغان غععد فججاء طظ 
الدفئ الشربغئ، وضأن عثا الدط لغج طظ طصادغات الخفصئ! شأي اجاثفاف بالمسطمغظ غمارجه عآقء التضام 

السمقء؟! أطا آن لطمسطمغظ صطسعط وإصاطئ تضط اإلجقم الثي شغه سجعط شغ الثظغا وشقتعط شغ اآلخرة؟!

أي استخفاف بالمسلمين هذا الذي يمارسه الحكام العمالء؟!

وشصا إلذاسئ تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا وتتئ سظعان: 
الاترغر  تجب  حئاب  ظزط   ،﴾ ِّ بِّ ُحّباً  َشدُّ 

َ
أ آَمُنواْ  ِيَن  َّ ﴿وَا

الحمالغ/  إدلإ  برغش   - صاح  بطثة  ذرغص  سطى  وصفئ 
العصفئ  شغ  المحارضعن  وتمض  الماضغ،  الثمغج 
تاى  البعرة  شغ  اقجامرار  وجعب  سطى  أضثت  قشاات، 
باقساماد  وذلك  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  الظزام  إجصاط 

سطى اهللا وتثه، وصطع التئال طع الثاسمغظ الماآطرغظ.

حزب التحرير/ والية سوريا
﴾ ِّ َشدُّ ُحّباً بِّ

َ
ِيَن آَمُنواْ أ َّ وقفة ﴿َوا

أصل المنكرات والسيئات كلها 
هو النظام الرأسمالي الكافر
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افربساء ٢٤ طظ ذي الصسثة ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٥ تمعز/غعلغع ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٩٥

جثور  والسغاجئ:  "الاسطغط  بسظعان  بتبغئ  ورصئ  بإخثار  اقجاراتغةغئ  لطثراجات  افششاظغئ  المآجسئ  صاطئ 
الرادغضالغئ اإلجقطغئ شغ طظاعب المثارس افششاظغئ"، والاغ صاطئ طظ خقلعا وبضض خراتئ بالسثرغئ طظ 
إلى  غآدي  اإلجقطغ  المتاعى  "تسطغط  أن  سطى  الاأضغث  خقل  طظ  اإلجقطغئ،  وافتضام  والمساصثات  الصغط 
الرادغضالغئ والاطرف". ولط تضاش عثه المآجسئ بإخثار تصرغر بتبغ، بض أغدا صاطئ بسرض تّض طسغء لطشاغئ، 
وعع جسض جمغع الضاإ المثرجغئ خالغئ طظ المتاعى اإلجقطغ. طظ جاظئه صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان إن: عثه المآجسئ ضاظئ تعاجط اإلجقم دائما طظ خقل أوراصعا الئتبغئ 
"لطرادغضالغئ"،  ضمرادف  اإلجقطغئ  الصغط  ربط  اساادت  شصث  والمااالغئ،  المظتازة  افغثغعلعجغئ  واجائغاظاتعا 
و"الاحثد" و"الاطرف"، واسائر الئغان أّن طبض عثه افوراق والظزرغات الئتبغئ، تعشر طظخئ لطسظش، وعع العثف 
الثي تسسى إلغه الةعات الماظتئ الشربغئ طظث أطث ذعغض. ولفئ الئغان إلى: أظه وخقل الـ٢٠ جظئ الماضغئ، 
تط تسثغض طظعاج الظزام الاسطغمغ افششاظغ طرات سثة، تغث تط شغعا إزالئ المفاعغط اإلجقطغئ، واجائثال 
طفاعغط الثغمصراذغئ بعا. إق أن أولؤك السطماظغغظ غئثو أظعط طسادون لقجقم بثرجئ ضئغرة تغث إظعط ق 
غتامطعن طةرد رؤغئ صداغا شردغئ طاسطصئ باإلجقم شغ المظعاج، تغث غربطعظعا بالرادغضالغئ وغثسعن إلى 
أخئح  والسطماظغغظ  الثغمصراذغئ  تضط  وتتئ  شإظه  التصغصئ،  بالصعل: شغ  الئغان  وخاط  المظعاج.  طظ  إزالاعا 
بإطضان ضض حثص وضض طآجسئ دغمصراذغئ الاةرؤ سطى الاحضغك بالصغط والمساصثات اإلجقطغئ طاظضرغظ 
بما غسّمى بـ"افوراق الئتبغئ" و"ترغئ الاسئغر". وطظ جعئ أخرى، ق غعجث أي حثص أو أغئ طظزمئ تاخثر 
لطعصعف شغ وجه طبض عثه الصرارات المثجغئ والعصعف شغ وجه إجاءاتعط وإعاظاتعط وتعضماتعط. غغر أظه 
لع ظحرت طبض عثه الرجالئ المعغظئ صئض جظعات صطغطئ، لعاجعئ ردود شسض صعغئ، إق أظعط الغعم، وبشغاب 
التضط اإلجقطغ، أخئتعا وبضض جرأة غاعضمعن سطى المصثجات اإلجقطغئ، ولع رشع أي حثص خعته شغ 
وجه طبض عثه السغظارغععات غغر المظطصغئ، شإظه جغصمع وغخمئ وبالظعاغئ ُغشاال تتئ طسمغات طثاطفئ.

طخغئئ طخر يف ظزام تضمعا
ولغج يف صطئ طعاردعا

الظزام خقل ٧ جظعات طدئ أو ٦ صداعا السغسغ 
رجمغا شغ تضط الئقد.

غصعل  ضما  شصرعا  شغ  لغسئ  التصغصغئ  طخر  أزطئ  إن 
وغثسغ رأس الظزام بغظما غضثبه واصع طا غسطظ طظ 
طما  غغرعما  دون  شصط  والثعإ  لطشاز  اضاحاشات 
تمطضه الئقد طظ طعارد وخغرات، شما تمطضه طخر ق 
غخئح  ق  لضغ  غضفغ  بض  شصط  تاجاتعا  لسث  غضفغ 
بطعل  تظاحر  الاغ  الثعإ  شمظاجط  واتث،  شصغر  شغعا 
طخر وسرضعا وآبار الشاز وتصعل الظفط الاغ ق غسطط 
سظعا أعض طخر إق طا ظثر بغظما تظعئعا حرضات الشرب 
بروات  طظ  طخر  تمطضه  سما  شدق  لطصارات،  السابرة 
ظاعغك  بمظ،  لعا  الئغداء  رطالعا  تاى  دشغظئ،  أخرى 
المائغئ  المسطتات  وسظ  السعغج  صظاة  دخض  سظ 
الاغ تتغط بعا وتمر طظ خقلعا وطا شغعا طظ بروة 
وغغرعا  غائسعا  وطا  لطجراسئ  إضاشئ  سمقصئ،  جمضغئ 
وغغرعا  المعارد  عثه  ضض  طرتئطئ،...  خظاسات  طظ 
غضفغ واتث طظعا لغةسض طظ الثولئ الاغ تمطضه دولئ 
وتسغظعط  الظاس  وتسطغ  تصارض  وق  تصرض  ضئرى 
طخر  ضاظئ  وصث  لشغرعا،  تتااج  وق  تعائةعط  سطى 

ضثلك شماى وضغش ضاظئ؟
بعتغ  شغعما  تضمئ  سعثغظ  شغ  ضثلك  طخر  ضاظئ 
اهللا سج وجض؛ أولعما زطظ ظئغ اهللا غعجش سطغه السقم، 
والباظغ سظثطا تضمئ باإلجقم بسثطا دخطعا سمرو بظ 

الساص شاتتا طتررا لعا وفعطعا طظ ظطط الروم.
ضغش  له  اهللا  أوتى  السقم  سطغه  غعجش  زطظ  شفغ 
غظزط وغرسى حآون الظاس وغسئر بعط السئع السةاف 
وغسغظ وغصدغ تعائب الظاس، ولعق وتغ اهللا لظئغه 

لضاظئ طخر ضشغرعا تاضفش الظاس وتسأل الصعت.
أطا بسث اإلجقم شصث أتاعا سمرو بظ الساص وأعطعا 
سئغث ق غمطضعن أظفسعط وق أرضعط وق تاى دورعط 
لطصغخر،  ططضًا  وأعطعا  طخر  وضاظئ  غسضظعن،  الاغ 
وعط غجرسعن شغ أرض الصغخر طصابض صعت غعطعط، 
ترغاعط  سطغعط  ورد  بالفاح،  اإلجقم  تررعط  تاى 
أذسمئ  تاى  خغرعا  شأسطئ  ودغارعط،  وأرضعط 
طثغظئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ سام الرطادة، وظطئ ضثلك 
ذالما بصغ اإلجقم غتضمعا، شطما تضماعا الرأجمالغئ 
ــقم؛  اإلج صئض  لما  أسادتعا  وتعتحعا  بةحسعا 
أرضعط  شغ  غسمطعن  واقجاسئاد؛  لطرق  أعطعا  أسادت 

وطااجرعط لصاء صعت غعطعط إن اجاطاسعا تتخغطه.
شغ  غضعن  لظ  خقخضط  إن  الضظاظئ!  طخر  أعض  غا 
سظعا  تظئبص  تطعل  طظ  جرباط  طعما  الرأجمالغئ 
وق  سظضط  تسئر  ق  الاغ  سصغثتعا  أجاس  سطى  وتصعم 
تظسةط طع شطرتضط وبغؤاضط، وإظما خقخضط العتغث 
وغظئبص  شطرتضط  غعاشص  تصغصغ  بثغض  ظزام  شغ 
طحضقتضط  جمغع  سقج  وتثه  وشغه  سصغثتضط  سظ 
وأزطاتضط، ووتثه الصادر سطى إدارة بروتضط وإسادتعا 
إلغضط، ظزام أجاجه العتغ المظجل الثي أساد لمخر 
تغاتعا وروظصعا والثي لط تضظ طخر حغؤا بشغره ولظ 
تضعن دوظه، إظه طا غثسعضط له تجب الاترغر واخق 
لغطه بظعاره؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، ظسأل 
طخر  تضعن  وأن  ظاخرعا  طخر  جغح  غضعن  أن  اهللا 

تاضرتعا وظصطئ ارتضازعا.
إَِذا  َولِلّرَُسوِل   ِ ِبّ اْسَتِجيُبواْ  آَمُنواْ  الَِّذيَن  ّفَُها 

َ
ك ﴿يَا 

َنْيَن  يَُحوُل  اّبَ  ّنَ 
َ
أ َواْعلَُمواْ  يُْحيِيُكْم  لَِما  َدَعاُكم 
 ﴾نَُّه إِلَْيِه تُْحَشُروَن

َ
الَْمْرءِ َوَقلْبِِه َوك

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الغمظ ططش حائك وواصع طاحٍر 
وحسإ طبثظ بالةراح

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغـ 

ق زالئ افزطئ السغاجغئ شغ الغمظ طساسخغًئ سطى 
وطظ  الماتثة  افطط  تسمض  الثي  التض  ذلك  التض، 
ضعظعما  خغاغاه  سطى  وبرغطاظغا  أطرغضا  خطفعا 
الظفعذ  سطى  الماظاشساغظ  الماخارساغظ  الثولاغظ 
والبروة شغه، وذلك سئر أدوات إصطغمغئ وطتطغئ، وصث 
تسثدت أدوات الخراع المتطغئ طبطما تسثدت أدوات 
السغاجغ  التض  غةسض  طا  وعثا  اإلصطغمغئ،  الخراع 
شالتعبغعن  افغـــام،  طــرت  ضطما  خسعبًئ  غــجداد 
أطرغضغ  أخدر  بدعء   - إغــران  تثسمعط  الثغظ 
طخالح  خثطئ  الاغ  البعرة  باخثغر  أجماه  شغما 
العصئ  ساطض  سطى  غسعلعن   - المظطصئ  شغ  أطرغضا 
لدط  افرض  سطى  شغامثدون  خخعطعط  وتحزغ 
والئغداء  والةعف  ضمأرب  طعمئ  ظفطغئ  طتاشزات 
وغغرعا، وعغ طتاشزات تثودغئ طع جظعب الغمظ، 
الةظعبغئ  المتاشزات  طظ  التعبغعن  اظستإ  وصث 
دولئ  صئض  الحطرغئ  التثود  ظتع  الةئعات  وسادت 
العتثة الغمظغئ، وعط الغعم غرغثون ضط بصغئ تطك 
صئض  طا  الحمالغ  الغمظ  لثولئ  الاابسئ  المتاشزات 
السسعدغئ  غترج  اظفخالغًا  واصسًا  لغفرضعا  العتثة 
جغاجغ  لتض  الثدعع  سطى  وغةئرعط  والحرسغئ 

غضعن لطتعبغغظ شغه الظخغإ افضئر.
أطا سعدة الحرسغئ والرئغج عادي إلى خظساء شصث 
عادي  ضان  شإذا  اقجائساد،  ضض  طسائسثة  باتئ 
طظاذصعط  شغ  العجعد  غساطغسعن  ق  وتضعطاه 
جغسعدون  شضغش  وغغرعا  وطأرب  ضسثن  المتررة 
غسمح  شطظ  جغاجغ؟  تض  سئر  تاى  خظساء  إلى 
غاظازلعا  ولظ  عــادي  الرئغج  بسعدة  التعبغعن 
بما  وطامسضعن  طاسظاعن  شعط  افطــر  عــثا  شغ 
تصصعه طظ تشطشض واظفراد شغ إدارة المظاذص الاغ 
التعبغغظ  أن  سطى  ســقوة  جغطرتعط،  تتئ  تصع 
حرضات  سطى  طسغطرون  اقتــخــاقت  ظاتغئ  طظ 
ودخض  وجظعبه  الغمظ  حمال  شغ  تماطًا  اقتخاقت 
غساعلغ  وطظ  جغعبعط،  إلى  غةئى  الحرضات  تطك 
تاى  دولئ،  طصثرات  سطى  غساعلغ  الساخمئ  سطى 
طضاتئعا  تظصض  لط  والتصعصغئ  اإلغابغئ  المظزمات 
تضعطئ  سطغعا  أذطصئ  الاغ  سثن  إلى  خظساء  طظ 
طسامرة  وعغ  المآصائ"،  "الساخمئ  اجط  عادي 
السالمغ  الشثاء  طظزمئ  وأولعا  التعبغغظ  دسط  شغ 

وطثغرتعا افطرغضغئ لغج غراظثي.
أطا جظعب الغمظ شصث باتئ تاظازسه أذراف الحرسغئ 
اإلطارات  تثسمه  الثي  الةظعبغ  اقظاصالغ  والمةطج 
ترساه  الثي  الرغاض  اتفاق  زال  وق  اإلظةطغج،  سمغطئ 
السسعدغئ لط غظةح تاى اآلن شغ تض الظجاسات الثاطغئ 
تثة  ارتفاع  غحعث  الغمظ  جظعب  أن  سطماً  بغظعما، 
الظسرة اقظفخالغئ المطالئئ بفك اقرتئاط طع حمال 
الغمظ لغسعد الغمظ دولاغظ بتثود طا صئض ١٩٩٠م.

المتاشزات  بسخ  سطى  عادي  حرسغئ  تسغطر  شغما 
أظعا  بثسعى  لاصعغدعا  تسمض  اإلطـــارات  أن  إق 
"إخعاظغئ إرعابغئ" لاتض طتطعا صعات اقظاصالغ شغ 
الحمالغئ  المتاشزات  بغظما  الةظعبغئ،  المتاشزات 
شغعا  تعجث  أن  اإلطارات  ترغث  الحرسغئ  تائع  الاغ 

صعغًا  ظفعذًا  له  طعالغظ  أحثاص  أو  سفاش  لطارق 
طرحتًا  شغعا  العضع  زال  ق  الاغ  تسج  ضمتاشزئ 

لقظفةار شغعا شغ أغئ لتزئ.
جئأ  أغثي  وتفرصئ  طمجق،  حر  الغمظ  تمجصئ  لصث 
شصث  اقصاخاد،  شغ  تاى  طآلمًا  واصسعا  وأخئح 
صغمئ  لعا  سمطئ  وضض  سمطاان  لعا  الئقد  أخئتئ 
الخعرة،  شغ  اتفصاا  وإن  افخــرى  سظ  طثاطفئ 
شالتعبغعن جغطروا سطى الئظك المرضجي شغ خظساء 
وجغطروا سطى السمطئ السابصئ وطظسعا تثاول السمطئ 
الةثغثة الاغ ذئسعا الرئغج عادي شغ طظاذصعط، 
تجغث  رغال   ١٠٠٠ شؤئ  الصثغمئ  السمطئ  وأخئتئ 
صغماعا سظ السمطئ الةثغثة شؤئ ١٠٠٠ رغال بفارق 
إلى  السفر  أردت  إن  أظك  أي  رغــال،   ٢٠٠-٣٠٠
خظساء وطظاذص جغطرة التعبغ شغطجطك أن تحاري 
الصثغمئ  رغال  الـ١٠٠٠  تحاري  تغث  صثغمئ  سمطئ 
وعما  الةثغثة،  السمطئ  طظ  غجغث  أو  رغال  بـ١٢٠٠ 
خظساء  شغ  الثوقر  أخئح  بغظما  ظفسعا!!  الفؤئ  طظ 

بـ٦٢٠ رغاقً تصرغئًا وشغ سثن بـ٧٥٠ رغاقً تصرغئًا.
بالئقد  لاسخش  الظفطغئ  المحاصات  أزطئ  تأتغ  بط 
طظ  التروب  تةار  عط  والمسافغثون  وأعطعا، 
إلى  اقصاخادغئ  الترب  تثخض  تغث  الخراع  أذراف 
غخطظسعا  بطالًئ  بط  وجعسًا  شصرًا  شاتغطه  بغئ  ضض 
الةئعات  ظتع  الحئاب  تحث  لغدمظعا  ــآقء  ع
رواتئعط  واظصطاع  وسعزعط  الظاس  شصر  طساشطغظ 

وتعصش أسمالعط.
لصث بطس جسر الةالعن ٢٠ لارًا طظ الئارول ٢٠ ألش 
دوقرًا   ٣٥ غصارب  بما  السعداء،  السعق  شغ  رغال 
بطس  شصث  لارًا   ٢٠ الشاز  دبئ  أطا  العاتث.  لطةالعن 
السعداء  السعق  شغ  دوقرًا   ١٥ غصارب  طا  جسرعا 
خاخًئ شغ طظاذص جغطرة التعبغغظ الثغظ غصعلعن 
طغظاء  إلى  الظفط  ظاصقت  دخعل  طظع  الاتالش  إن 
وططفًا  لطبراء  طخثرًا  ذلــك  طساشطغظ  التثغثة 

السغاجغئ. والدشعذات  لطمزطعطغئ 
لصث ضبرت شغ الغمظ شغ ظض تةار التروب وطثطظغ 
والمصابر  والخغثلغات  المساحفغات  الخراسات، 
لطمحاصات  السعداء  وافجــعاق  الخراشئ  وطتقت 
السطع  أجسار  ارتفسئ  بغظما  وغغرعا،  الظفطغئ 

والثثطات بحضض جظعظغ. 
لثطاء  اقجاظجاف  عثا  ظض  شغ  وأعطعا  لطغمظ  شمظ 
وبرواتعا  طعاظؤعا  سطى  والاظازع  وخغراتعا  أبظائعا 
ظعاغئ  سطى  الترب  صاربئ  وصث  خاخًئ  وججرعا، 

ساطعا الثاطج؟!
غا أعض الغمظ! إن بقدضط تافضك ودطاءضط تسغض 
إلى  الرضعن  طظ  تثرظاضط  وصث  سئبغئ،  تروب  شغ 
الصثرة،  وأطعالعط  الفاجثة  وأظزماعط  الزالمغظ 
لضط  ترجع  إغران  وق  اإلطــارات  وق  السسعدغئ  شق 
وصطساط  رحثضط  إلى  سثتط  شعق  خغرًا،  ولئطثضط 
الاغ  افظزمئ  طظ  وبتئاله  بافجظئغ  خطاضط 
واتاضماط  جئتاظه  اهللا  بتئض  وتمسضاط  تتاربضط، 
إلى حرسه بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة إن ضظاط تسصطعن؟

أزطات  الظزام  سطغعا  لغسطص  أتئ  ضعروظا  أزطئ  ضأن 
تطعا،  شغ  وشحطه  سةجه  وغئرر  وطحضقتعا  طخر 
الظزام  سطغعا  غتخض  الاغ  المااالغئ  الصروض  شئسث 
سطى  الربا  جسر  رشع  الــثي  الثولغ  الخظثوق  طظ 
طظ  طتثرًا  اقصــاــراض،  جصش  تةاوزعا  بسث  طخر 
اقضطرابات  ظض  شغ  الثغعن  وارتفاع  طالغئ  طثاذر 
سظ  الظاجمئ  الضئغرة  والسالمغئ  المتطغئ  اقصاخادغئ 
الةثغث"  "السربغ  ظحره  رخث  ووشص  ضعروظا،  جائتئ 
بظعاغئ  تةاوز  الثارجغ  الثغظ  شإن  ٢٠٢٠/٧/٨م، 
تجغران/غعظغع ٢٠٢٠م، ظتع ١٢٤ ططغار دوقر، بسث 
الاغ  الةثغثة  الثولغئ  والسظثات  الصروض  اتاساب 
ططغار   ١١٢,٦٧ طصابض  السام،  بثاغئ  طظث  ذرتعا  تط 
دوقر شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩م، وظتع ٤٦ 
ططغار دوقر شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٤، ضما ظصطئ شغ 
٢٠٢٠/٦/١٥م، أن بغاظات جثغثة خادرة سظ الئظك 
المرضجي المخري، ضحفئ سظ صغام التضعطئ بطئاسئ 
الةاري،  السام  طظ  حعرغظ  أول  خقل  ضثمئ  طئالس 
بغظما رجح طتططعن طالغعن وطخرشغعن ذئاسئ طئالس 
سةطئ  تئاذآ  طع  خاخئ  القتصئ،  افحعر  شغ  أضئر 
السغاتئ،  وتعصش  افظحطئ  طظ  الضبغر  شغ  اإلظااج 
اإلتخائغئ  الظحرة  شغ  ــعاردة  ال الئغاظات  وأظعرت 
"السربغ  اذطع  والاغ  الماضغ،  ظغسان/أبرغض  لحعر 
الةثغث" سطغعا، أن صغمئ طا تمئ ذئاساه خقل ضاظعن 
ططغار   ١٤,٤ ظتع  بطشئ  وحئاط/شئراغر  الباظغ/غظاغر 
والماثاول  المخثر  الظصث  إجمالغ  وخض  تغث  جظغه، 
شغ ظعاغئ الحعر الباظغ طظ السام إلى ٥٥٩,١٥ ططغار 
جظغه (٣٤,٥ ططغار دوقر)، طصابض ٥٤٤,٧ ططغار جظغه 
٢٠١٩م، وسطى أجاس  ظعاغئ ضاظعن افول/دغسمئر 
جظعي، بطشئ صغمئ طا تمئ ذئاساه ظتع ٧٩,١ ططغار 
جظغه، تغث لط غضظ الظصث المخثر شغ حئاط/شئراغر 

طظ السام الماضغ غاةاوز ٤٨٠ ططغار جظغه.
وشص تصرغر لمةطئ شعرغظ بعلغسغ افطرغضغئ، الرابط 
بغظ الصروض المااالغئ الاغ تتخض سطغعا طخر طظ 
خظثوق الظصث الثولغ، ووجعد رئغج العزراء المخري 
طةجرة  سطى  أحرف  الثي  الئئقوي،  تازم  افجئص، 
شخ طغثان رابسئ، ضمثغر تظفغثي لطخظثوق، وضان 
المةطج الاظفغثي لخظثوق الظصث الثولغ، صث خعت 
 ٥,٢ خرف  سطى  المظخرم،  تجغران/غعظغع   ٢٦ شغ 
طظزمات  تتثغرات  رغط  لمخر،  إضاشغئ  دوقر  ططغار 
تصعصغئ بأن تطك افطعال تزض سرضئ لسمطغات شساد، 
بتسإ شعرغظ بعلغسغ، تعثف تطك افطعال لاسعغخ 
بحثة  تأبرت  الاغ  طخر،  شغ  اقصاخادغئ  المحاضض 
بسئإ جائتئ ضعروظا، ضما جاساثثم أغدًا لمضاشأة 
سئث  المخري  لطرئغج  طعالغظ  زالعا  طا  الثغظ  أولؤك 
آقف  تسثغإ  سطى  غحرف  الــثي  السغسغ،  الفااح 

السةظاء السغاجغغظ، بمظ شغعط رساغا أطرغضغعن.
إلى  ٢٠٢٠/٦/٦م،  شغ  السربغ  الصثس  أحارت  وصث 
طخر،  شغ  السظعي  المساعطك  أجسار  تدثط  تسارع 
إلى ٦٪ خقل تجغران/غعظغع الماضغ، خسعدا طظ ٥٪ 

شغ أغار/طاغع السابص له.
تتصغص ضحش  الظزام سظ  بغظما غسطظ  ضطه  غأتغ عثا 
تةاري لطثعإ شغ الختراء الحرصغئ باتاغاذغ غصثر 
أسطظ  أن  بسث  الثعإ،  طظ  أوظخئ  ططغعن  طظ  بأضبر 
جابصا سظ تتصغص اقضافاء الثاتغ طظ الشاز الطئغسغ، 
طظ  طخر  جظاه  طا  الظزام  إســقم  وجائض  وســثدت 
تتصغص عثا اقضافاء الثاتغ أبظاء تثغبعا سظ إظةازات 
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ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء، ١٧ ذو الصسثة ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م) خئرا ورد شغه: "ارتفسئ طئغسات 
افجطتئ الخشغرة بالعقغات الماتثة افطرغضغئ خقل تجغران/غعظغع الماضغ بظسئئ ١٤٥,٣٪، طصارظئ طع الحعر 
ظفسه طظ سام ٢٠١٩. جاء ذلك شغ تصرغر خثر البقباء سظ حرضئ أطرغضغئ تسمى "جمعل آرطج أظالغاغضج 
آظث شعرضاجاغظس" (Small Arms Analytics & Forecasting) الماثخخئ شغ إخثار تتطغقت وتعصسات تعل 
بغع افجطتئ الخشغرة ضالمسثجات والئظادق. الاصرغر ظفسه أحار إلى أن طئغسات افجطتئ خقل أحعر: آذار/
طارس، وظغسان/أبرغض، وأغار/طاغع حعثت زغادة بظسئئ ٧٩٪ طصارظئ طع افحعر ظفسعا طظ السام الماضغ".

الثعف  تالئ  غسضج  افجطتئ  حراء  سطى  افطرغضغ  الحسإ  إصئال  شغ  الضئغر  اقرتفاع  عثا  إن   :
واقجاظفار الحثغثغظ، الاغ غسغحعا، عثا بسث شحض إدارة تراطإ شغ الاساطض طع جائتئ ضعروظا، وطا ظاب 
سظ ذلك طظ آبار اصاخادغئ طثطرة وبطالئ لسحرات المقغغظ طظ الظاس، وضثلك غسضج تالئ اظسثام 
الطمأظغظئ شغ المةامع شغ أطرغضا خاخئ بسث افسمال السظخرغئ الاغ صاطئ بعا حرذئ بقدعط وصاطعا 
لةعرج شطعغث المظتثر طظ أخعل أشرغصغئ، بطرغصئ بحسئ وطا تئع ذلك طظ اتاةاجات واضطرابات وأتثاث 
سظش وترق وظعإ وتضسغر شغ سثد طظ العقغات افطرغضغئ. وعثا ضطه غضحش زغش تالئ اقجاصرار الثاخطغ 
الثي تائةح به أطرغضا، وأن ظار تفّسثعا جاظثلع صرغئا بإذن اهللا طظ تتئ رطاد ضثبئ اقجاصرار العاعغئ.

هستيريا قياسية في إقبال الشعب األمريكي على التسلح
تكشف حالة الرعب والتفسخ التي تعتريه!
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