
خفر   ١٨ السئئ،  السربغ،  (الصثس  طعصع  ظحر 
١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٩/٢٥م) خئرا وطما جاء شغه: "دسا 
أضبر طظ ٣٠٠ سراصغ بمظ شغعط حغعخ سحائر طساء 
الةمسئ إلى الاطئغع بغظ السراق و(إجرائغض)، شغ أول 
سظعان  تتئ  ُسصث  طآتمر  خقل  أذطص  ظعسه  طظ  ظثاء 
الماماسئ  ضردجاان  شغ  وُظزط  واقجارداد"  "السقم 
بالتضط الثاتغ برساغئ طظزمئ أطرغضغئ. ظزط المآتمر 
طرضج اتخاقت السقم وطصره ظغعغعرك وتظاول صدغئ 
الاطئغع بغظ (إجرائغض) والثول السربغئ والاصارب بغظ 

المةامسات المثظغئ".
اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ   :
المرضجي لتجب الاترغر أضث افجااذ خالث جسغث سدع 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
(شطسطغظ) أن ضغان غععد، وطظ ورائه الشرب الضاشر، 
وافظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ، غتاول سئبا 
أن ُغبئئ أرضاظه، وُغرجت وجعده شغ المظطصئ ضضغان 
ذئغسغ، شطط تضظ طساسغ الرئغج افطرغضغ السابص 
غععد  ضغان  طع  السقصئ  تطئغع  شغ  جثغثة  تراطإ 
طظ  ضظعع  المسطمغظ،  بقد  شغ  التاضمئ  وافظزمئ 
أظعاع الاطعغر لسقصئ التماغئ والتراجئ الاغ تصعم 
بعا تطك افظزمئ تةاه الضغان المست، بض إن طتاوقت 
شغ  الضغان،  سمر  تساشرق  تضاد  صثغمئ  الاطئغع 
خطعة تعثف قخاراق جثار افطئ الخطإ، والاغ لط 
تصئض أغاً طظ تطك المتاوقت الئائسئ ذعال أضبر طظ 
٧٠ ساطاً طظث ظحعء الضغان، ورغط تعصغع السثغث طظ 
تطك افظزمئ اتفاصغات اقجاسقم والثل والثغاظئ، 
إق أن افطئ ق زالئ تسائر ضغان غععد سثوًا طشاخئًا 
سطغه،  الصداء  ساتصعا  سطى  وغصع  المئارضئ،  لفرض 
وتثطغص طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وتترغره وتطعغره 
طظ دظسعط. وأضاف جسغث: إن افطئ اإلجقطغئ لط 
تارك شرخئ لطاسئغر سظ رشدعا لثلك الضغان، وفي 
حضض طظ أحضال السقصئ طع غععد باسائارعط أسثاء 
ق غمضظ الطصاء طسعط إق شغ جاتات الصاال، ضما أن 
افطئ لط تشفر، ولط تاساطح طع أي ططئع أشرادًا أو 
أتجاباً أو أظزمئ، ضان ذلك واضتاً تغظ رشدئ افطئ 
اتفاصات الثغاظئ والثل، وشغ طصثطاعا اتفاصغئ ضاطإ 
دغفغث الاغ وصسعا الظزام المخري زطظ السادات، 
واتفاصغئ وادي سربئ الاغ وصسعا افردن طع الضغان، 
واتفاصغئ أوجطع المحآوطئ شغ طبض عثه افغام طظ 
وُأظحؤئ  الاترغر،  طظزمئ  وصساعا  الاغ   ١٩٩٣ سام 
سطى إبرعا جططئ السار الفطسطغظغئ، ضما ضان الرشخ 
واضتاً وواجساً طظ جماعغر افطئ اإلجقطغئ لاعصغع 
والئترغظ  اإلطارات  طع  (أبراعام)  الاطئغع  اتفاصغات 
لطاطئغع  الرشخ  رأغظا  وصث  والسعدان،  والمشرب 
طظ  السثغث  باظستاب  ذعضغع  أولمئغاد  شغ  طآخرًا 
أطام  المظاشسئ  طظ  والمسطمغظ  السرب  الرغاضغغظ 
القسئغظ طظ ضغان غععد، وطثى الاأغغث والاحةغع 
لاطك الثطعة طظ أبظاء افطئ وجماعغرعا السرغدئ، 
وشغ المصابض رأغظا اقجاظضار الحثغث لثعض إتثى 
القسئات السسعدغات المظاشسئ أطام قسئئ غععدغئ، 
افطئ  أبظاء  أخالئ  سظ  غسئر  ذئغسغ  شسض  رد  وشغ 
اإلجقطغئ شغ المشرب شصث وجه الظاخئعن المشاربئ 
سصعبئ صاجغئ لتجب السثالئ والاظمغئ، تطصى التجب 
الئرلماظغئ  طصاسثه  ُجض  شغعا  شصث  جاتصئ  عجغمئ 
بسئإ تأغغثه قتفاق الاطئغع طع ضغان غععد. وأضث 
جسغث أن: عثه الحعاعث وغغرعا لاآضث، أظه طعما 
غععد  ضغان  لامضغظ  جععد  طظ  الضاشر  الشرب  بثل 
شعغ  طسه  السقصئ  وتطئغع  المئارضئ،  افرض  طظ 
والتسرة،  الفحض  إق  لعط  تةطإ  لظ  سئبغئ،  جععد 
طعما جمسعا طظ أبظاء المسطمغظ طظ غآغثون تطك 
المساسغ والةععد، شأولؤك جصط طااع وق غمبطعن 
ظزر  شغ  اقتفاصغات  تطك  وجائصى  حغء،  شغ  افطئ 
افطئ باذطئ، وغئصى ضغان غععد سثوًا غطجم اجابابه 

طظ افرض المئارضئ شطسطغظ.

لطصدغئ، الثي غصدغ  ججءًا طظ بطعرة التض اإلجقطغ 
بإصاطئ دولئ اإلجقم شغعا وشغ جائر بقد الحام وشغ 

الئقد المتغطئ بعا.
باظغاً: صدغئ صئرص

المساواة  صئرص  حمال  تضاسإ  بأن  أردوغان  ذالإ 
السغادغئ واقساراف الثولغ الماساوي طظ أجض التض شغ 
الةجغرة، وسثم إصخاء ترضغا طظ حرق الماعجط فّن لعا 
أذعل حرغط جاتطغ، ودسا إلى تض المحاضض شغ بتر 

إغةئ طظ خقل التعار.
شضض عّط أردوغان شغ عثه الصدغئ عع اقساراف الثولغ 
بثوغطئ حمال صئرص الارضغئ، وتظاجى أّن ججغرة صئرص 
السبماظغ  التضط  جغطرة  تتئ  وضاظئ  إجقطغئ،  ضطعا 

لمؤات السظغظ.
أّن  طسرشئ  الصدغئ  عثه  شغ  القزطئ  التغبغات  وطظ 
جغرضئعن  المسطمغظ  طظ  أظاجا  بأّن  ذضر  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 
الئتر ضالمطعك سطى افجّرة، وضاظئ أم ترام بظئ ططتان 
عثا،  الرجعل  تثغث  تاضرة  الخاطئ  بظ  سئادة  زوج 
شصالئ ادع لغ أْن أضعن طظعط، شثسا لعا، شماتئ أبظاء 
غجو صئرص زطظ جغثظا سبمان رضغ اهللا سظه، وبصغادة 

طساوغئ بظ أبغ جفغان، وُدشظئ عظاك.
تتئ  جمغسعا  تعتغثعا  عع  لصئرص  اإلجقطغ  شالتض 

السغادة اإلجقطغئ، وإزالئ الصعاسث اقجاسمارغئ طظعا.
البالبئ: صدغئ لغئغا

دسا أردوغان المةامع الثولغ إلى العصعف ُطةّثدًا بةاظإ 
تضعطئ دبغئئ (التضعطئ الحرسغئ).

إّن المعصش السغاجغ اإلجقطغ طظ أي صدغئ غصادغ 
سثم الرضعن إلى المةامع الثولغ فّظه ُغمّبض صعى الضفر 

اقجاسمارغئ الضئرى، وأن غساظث شصط إلى اإلجقم.

اقظصقبات السسضرغئ 
وطخري السعدان
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط المعظثس تسإ اهللا ظعر 

كيفية تناول القضايا المصيرية 
من منظور إسالمي

إن الترضات الظسعغئ طا عغ إق ذراع لفجظثات 
الشربغئ لاثطغر افجرة والمةامع وتصعغخ 
أجسعا الاغ وضسعا اإلجقم السزغط، وعغ 
وإبساد  وتشغغرعا  لاحعغععا  جاعثة  تسمض 
الظساء والحئاب سظعا لغضعظعا لصمئ جائشئ 
صال  الحرغرة،  ولمثططاتعط  لعط  ذرغئ 
فِي  ْ ا ختُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ نْ أَفْ اءُ  مِ تِ الْبَغْضَ دْ بَدَ تسالى: ﴿قَ

.﴾ُ ربَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ صُ

اصرأ شغ عثا السثد:

- لئظان بغظ ططرصئ خظثوق الظصث الثولغ وجظثان 

   التضام السمقء   ...٢

- اجاماع بعتغظ وأردوغان صمٌئ بغظ طاآطرغظ ...٢

- شحض طتاوقت الشرب شغ اتاعاء المث اإلجقطغ (الةجء افول)  ...٣

- طا الئثغض؟!  ...٤

- تضعطئ الرئغج... وعض غساصغط الزض والسعد أسعج؟!...٤
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ضطمئ السثد

وظساعن  افجئص  برغطاظغا  وزراء  لرئغج  طصعلئ  شغ 
الحئساظئ  افطط  تسطغط  طظ  بث  "ق  أظه  تحرحض 
والمضافغئ تضط السالط، فظعط أطط ق ترغإ شغ أغئ 
زغادات سما تتعزعا طظ بروات، أطا لع ترك أطر تضط 
لطسغان  طابقً  الثطر  لعجثظا  الةعسى  بأغثي  السالط 
بخعرة دائمئ. شطغج فتث طظا طا غثسعه إلى السسغ 
الحسعب  إق  تتفزه  ق  والسطط  اقجاجادة.  جئغض  شغ 
الاغ تسغح بطرغصئ خاخئ بسغثا سظ الطمع والةحع، 
شصث وضساظا صعتظا شغ طرتئئ أسطى طظ طراتإ الحسعب 
شغ  بالسقم  غظسمعن  افغظغاء  طبض  شمبطظا  افخرى، 

طساضظعط وأوذاظعط".
افطرغضغ  الرئغج  ظغضسعن  إدارة  ضاظئ  وضثلك 
الثي  الفغروس  سطى  الصداء  "غةإ  أظه  ترى  افجئص 
غحةع ضض أولؤك افجاظإ الثغظ غاعغآون لمصارساظا، 
حؤعن  تعلغ  طتاولاعط  خقل  طظ  بظا  افذى  وإلتاق 

طصثراتعط وطعاردعط الثاخئ بأظفسعط".
شإذا ضاظئ ظزرة تحرحض تسئر سظ اقجاسمار الصثغط، 
اقجاسمار  سظ  بعضعح  تسئر  ظغضسعن  طصعلئ  شإن 
التثغث الثي غعغمظ سطى السغاجئ الثولغئ إلى غعطظا 

عثا.
إن طصاربئ تطك الظزرتغظ اقجاسمارغاغظ، بما غةري 
تحثص  افبساد  بقبغئ  خعرة  تسطغظا  السعدان  شغ 
بحضض دصغص تطك التالئ الاغ ظسغحعا شغ السعدان، 
شإن ضان لطثور المتطغ ظخغإ شغ رجط السغاجئ شغ 
السغظ،  تثطؤه  ق  دور  اإلصطغمغ  ولطمتغط  السعدان، 
وسطى  الثطط  غرجط  طظ  عع  الثولغ  الظفعذ  شإن 

اآلخرغظ تظفغثعا سطى أرض العاصع.
والاغ  الثولغئ،  العغمظئ  سظ  الثروج  طتاوقت  إن 
الئقد  شغ  وبثاخئ  السالط،  شغ  سثة  دول  شغ  جرت 
السغطرة  تمئ  والاغ  افخغرة،  اآلوظئ  شغ  اإلجقطغئ 
سطغعا واتاعاؤعا، وضثا السعدان بالرغط طظ طتاوقته 
السابصئ الاغ أجعدئ، شإن المتاولئ افخغرة ق تسغر 
بسغثًا سظ جابصاتعا وشص الثطئ المرجعطئ لطعخعل 
الحئاب  تططسات  ضاظئ  لثا  المتاعم.  المخغر  إلى 
بث  ق  ضان  الائسغئ،  طظ  لقظسااق  والماسطح  البائر، 
طظ اتاعائعا والسغطرة سطغعا طظ القسئغظ المتطغغظ 

واإلصطغمغغظ والثولغغظ.
التاضظئ  تمبض  الاغ  والاشغغر  الترغئ  ترضغئئ  إن 
تاضعن  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  لطتضعطئ  السغاجغئ 
والصئطغئ  والةععغئ  السغاجغئ  المضعظات  سحرات  طظ 
والمظاذصغئ، وعغ ترضغئئ عحئ وشرت تةربئ خخئئ 
لجراسئ الفراغ السغاجغ، وطظ جاظإ آخر ظةث المضعن 
والثقشات  المثظغ  المضعن  طع  وحراضاه  السسضري 
بسث  جاشر  بحضض  ظعرت  والاغ  بغظعما،  الثائرة 
طظ  اآلخر  الحص  تحضض  افخغرة  اقظصقبغئ  المتاولئ 
طسادلئ الفراغ السغاجغ، طا أضسش التضعطئ وجسطعا 
لحسئعا  التغاة  طصعطات  بأبسط  اإلغفاء  سظ  ساججة 
أتدان  شغ  وارتمئ  الثولغ  المةامع  سطى  شراعظئ 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، شما زاداعا إق خئاق. 
طا  السغاجغ  الفراغ  أرضان  اضامطئ  صث  تضعن  بثلك 
أشصث التضعطئ اقظاصالغئ جظثعا الحسئغ والثي تةطى 

طظ المعصش السطئغ طظ المتاولئ اقظصقبغئ افخغرة.
عثا الفراغ السغاجغ الثي أشدى إلى وجعد تضعطئ 
بثوره  أوجث  لطعغئئ،  وشاصثة  وطظعضئ  ضسغفئ  عحئ 
شراغاً أطظغاً شضان ضشبا سطى إبالئ شازداد التال جعءًا. 
وصث برزت شغ اآلوظئ افخغرة دسعات وأتثاث شغ غاغئ 
حرق  شغ  المخغر  تصرغر  لتص  ضالثسعات  الثطعرة، 
وطعاظأ  ططارات  إغقق  خاتئعا  والاغ  السعدان، 
حمال  شغ  برأجعا  أذطئ  ودسعات  الساطئ،  وذرق 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةمسغئ  أطام  ضطمًئ  أردوغان  الارضغ  الرئغج  ألصى 
شغعا  تظاول  الـ٧٦  دورتعا  شغ  الماتثة  لفطط  الساطئ 
عغ:  الصداغا  وعثه  الارضغئ،  الثولئ  تعط  صداغا  جئع 
واإلغشعر  والصرم  وأذربغةان  ولغئغا  وصئرص  شطسطغظ 
وجعئ ظزر  تظاوله لعثه الصداغا طظ  وضحمغر، وضان 
ترضغئ صعطغئ تطاجم بالصعاظغظ والصرارات الثولغئ ولغج 
باإلجقم  ُطاأّبرة  عغ  وق  إجقطغئ،  ظزر  وجعئ  طظ 
طظ بسغث وق طظ صرغإ، وجظتاول شغ عثه المصاربئ 
المصارظئ بغظ وجعاغ الظزر الصعطغئ أو الصطرغئ وبغظ 

وجعئ الظزر اإلجقطغئ.
عغ  وغغرعا  الصداغا  عثه  أّن  ُظثرك  أْن  غةإ  بثاغئ 
صداغا حسعب إجقطغئ، وعغ صداغا طخغرغئ، شغاعجإ 
تظاولعا بعخفعا صداغا طخغرغئ غاسّطص بعا إجراء المعت 

أو التغاة فّظعا تاسّطص بمخائر الحسعب اإلجقطغئ.
أوقً: صدغئ شطسطغظ

سثم  وأّن  الثولاغظ،  بتض  غامّسك  بأّظه  أردوغان  صال 
المظطصئ،  شغ  والسقم  افطظ  تعثغث  إلى  غآدي  التض 
١٩٦٧ سام  تثود  سطى  شطسطغظغئ  دولئ  إصاطئ  وأّن 
وساخماعا الصثس طا زال ضمظ أولعغات الفطسطغظغغظ.

تطرته  سّما  غثاطش  ق  العجغض  الطرح  عثا  أّن  وطسطعم 
وتطرته  غععد،  ضغان  طع  الماعاذؤئ  الثولغئ  الصرارات 
الصدغئ  لتض  اإلجقطغئ  الرؤغئ  أّطا  الماتثة،  افطط 
الفطسطغظغئ شعع تترغر شطسطغظ ضاططئ، وإزالئ ضغان 
خراجغئ  أرض  عغ  شطسطغظ  فّن  الةثور،  طظ  غععد 
ضعظعا  سظ  شدقً  المسطمغظ  طال  لئغئ  رصئاعا  تائع 
الختابئ  بثطاء  ترابعا  اطاجج  والمسراج،  اإلجراء  أرض 
والمةاعثغظ، وشاتعا سمر وتّررعا خقح الثغظ، وضاظئ 
ججءًا طظ بقد الحام وخدسئ لتضط اإلجقم لما غجغث 
المسطغات  عثه  ضاظئ  لثلك  سام،  وبقبمائئ  ألش  سظ 

دعاة التطبیع سقط متاع
وال یمثلون األمۀ

بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

شغ ظض طا غساظغه المسطمعن شغ بقد طثاطفئ طظ ُظطٍط وشصر وصاض وتحرغث وإبادة جماسغئ وعاك لفسراض شغ 
الروعغظةا واإلغشعر وضحمغر والعظث، وطا غاسرض له طقغغظ القجؤغظ شغ المثغمات طظ جعء المسغحئ والترطان 
طظ أبسط اتاغاجاتعط شغ جعرغا والغمظ وافرض المئارضئ شطسطغظ وغغرعا طظ جعئ، وطظ جعئ أخرى تةرغط 
ضض طظ غّائع أتضام اإلجقم ضاططئ وطتاربئ طظ ترتثي الطئاس الحرسغ طظ ظساء المسطمغظ خاخئ، وتةرغط ضض 
طظ غطالإ باتضغط حرع اهللا المامبض شغ دولئ الثقشئ الراحثة ووخفه (باإلرعاب)، شغ ظّض ضض عثه المحاضض 
وغغرعا شإن تجب الاترغر/ إظثوظغسغا صث ظزط غعم افتث، 26 خفر 1443عـ، المعاشص 03 تحرغظ افول/أضاعبر 

2021م طآتمرًا سالمغاً بسظعان:
(IMLC) المآتمر السالمغ لطمتاطغظ المسطمغظ

الصاظعظغئ  التماغئ  وراء  السسغ  شغ  لقجامرار  وتصثغمعا  والصاظعظغئ  الحرسغئ  التطعل  إغةاد  أجض  طظ  وذلك 
والمتاطغظ  الصاظعظغغظ  طظ  ظثئئ  المآتمر  شغ  تاضر  وصث  عثا  تتصغصعا.  غاط  تاى  المدطعثغظ  لطمسطمغظ 
والمبصفغظ وافضادغمغغظ والختفغغظ طظ إظثوظغسغا، وأجارالغا، وطالغجغا، والغمظ، وععلظثا، وبرغطاظغا، وأطرغضا.

رابط خفتئ المآتمر:
https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-activities/hizb-conferences/77878.html

حزب التحرير/ إندونيسيا
المؤتمر العالمي للمحام المسلم



 افربساء ٢٩ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ٦ تحرغظ افول/ أضاعبر  ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٥٩

شغ الئظعك، رغئًئ شغ السائث السالغ والسرغع، بض أخئح 
لئظان طقذًا فطعاٍل ضثمٍئ طظ خارجه فشراد وطآجساٍت 
بض لةعاٍت تضعطغٍئ، شغ وصئ ضاظئ الثول الرأجمالغئ 
(أرباب الربا) غاةععن ظتع خفخ ظسئئ الربا إلى تثود 
الخفر، بسثطا بئئ الاأبغر السغأ لعثا الظعب، الثي غثشع 
الظاس إلى سثم اقجابمار شغ الاةارة والئغع رغئًئ شغ 
الربح اآلطظ سظ ذرغص الئظعك والربا، طا أدى شغ لئظان 
خقل السظعات الفائائ إلى تسطض افسمال وإغقق السثغث 
طظ المآجسات، بسئإ إسراض الظاس سظ الاةارة ذات 
الربح افصض طصارظًئ بالربا، وطثاذر الاةارة طصارظًئ بعضع 

افطعال شغ الئظعك ضما تعّعط أختاب عثه افطعال.
شاجاغصر أعض لئظان وغغرعط طظ خارج لئظان سطى خئاحٍ 
صث ُتةجت شغه أطعالعط شغ الئظعك، ق غسرشعن طخغرعا، 
المخرف  سطغعط  َتَسطََّش  وإن  جتئعا،  غمطضعن  وق 
المرضجي والئظعك، أخثروا صرارات تةسض خاتإ المال 
غسث  غضاد  ق  طا  غأخث  الئظعك،  أبعاب  سطى  ضالماسعل 
تاجغاته طع اقرتفاع الفاتح شغ افجسار، وشصثان افطض 
باجاسادة طالعط أو ججء ضئغر طظ طالعط الثي ضان غثور 
شغ دائرة الربا، وتعاتر المسطعطات سظ ططغارات الثوقرات 

الاغ ُعربئ خارج الئطث لسغاجغغظ وأختاب ظفعذ.
إنَّ جسض الئطث غثور شغ دائرة الربا عع الترب التصغصغئ 
سطى الئطث، لغج طع الثول الضئرى، الاغ ق غعمعا جعى 
ظعإ الئقد والسئاد، وعا عغ ُتثخض لئظان لمظزعطاعا 
لاماص الثغرات طظ تتئ أرضه، بسث أن طضظئ الفاجثغظ 
لسظعات ذعال طظ ظعإ الثغرات طظ شعق أرضه، ظسط 
لغسئ الترب طع تطك الثول الضئرى، بض طع اهللا تسالى 
السجغج الةئار، ألغج ضقم رب السالمغظ المساصر شغ أرضه 
طظث ١٤٤٣ ساطاً غاردد بغظضط غا طسطمغ لئظان، وأظاط 
وا  رُ ذَ هَ وَ وا اللَّ قُ نُوا اتَّ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ الشالئغئ طظ أعطه: ﴿يَ
نُوا  أْذَ لُوا فَ عَ فْ إِنْ لَمْ تَ نِينَ * فَ مِ ؤْ نتُمْ مُ ا إِنْ كُ بَ نَ الرِّ يَ مِ قِ ا بَ مَ
ولِهِ ...﴾؟ ألساط تسرشعن صعل ربظا  سُ رَ هِ وَ نَ اللَّ بٍ مِ رْ بِحَ
ومُ  قُ ا يَ مَ ونَ إِالَّ كَ قُومُ ا الَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ سج وجض: ﴿الَّذِ
ا  إِنَّمَ الُوا  قَ مْ  هُ بِأَنَّ لِكَ  ذَ سِّ  الْمَ نَ  مِ يْطَانُ  الشَّ بَّطُهُ  تَخَ يَ ي  الَّذِ
هُ  اءَ جَ ن  فَمَ ا  بَ الرِّ مَ  رَّ حَ وَ الْبَيْعَ  هُ  اللَّ لَّ  أَحَ وَ ا  بَ الرِّ ثْلُ  مِ الْبَيْعُ 
نْ  مَ هِ وَ هُ إِلَى اللَّ رُ أَمْ لَفَ وَ ا سَ هُ مَ لَ ى فَ انتَهَ هِ فَ بِّ ن رَّ ظَةٌ مِّ عِ وْ مَ
هُ  قُ اللَّ حَ مْ ونَ  يَ الِدُ ا خَ مْ فِيهَ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولَئِكَ أَصْ ادَ فَ عَ

ارٍ أَثِيمٍ﴾؟! فَّ لَّ كَ بُّ كُ هُ الَ يُحِ اللَّ اتِ وَ قَ دَ بِي الصَّ رْ يُ ا وَ بَ الرِّ
ألساط تحسرون بعثه الترب طظ اهللا الصعي السجغج بسث 
أن جسطاط أواطره وراء ظععرضط؟! ألساط الغعم تاثئطعن 
ق تثرون طا تال أطعالضط وطا ادخرتمعه ورابغاط به؟! 

عض أدرضاط ضغش غمتص اهللا تسالى الربا؟!
إنَّ طثاخر الصعل: ق تض لضط شغ خظثوق الظصث الثولغ 
وق شغ غغره طظ المآجسات الثولغئ، شعغ طجغٌث طظ 
والاثئط  ملسو هيلع هللا ىلص  ورجعله  تسالى  اهللا  طع  الترب  أي  الربا، 
والمتص. إنَّ التض التصغصغ الةثري عع السعدة الختغتئ 
فواطر اهللا تسالى سمطغاً، شغ رشع خعتضط سالغاً بإجصاط 
برضإ  واقلاتاق  وشاجثغعا،  بظزاطعا  المظزعطئ  عثه 
الثقشئ  اإلجقم،  دولئ  لصغام  الثاسغ  افطئ  شغ  الاشغغر 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الثولئ العتغثة المآتمظئ 
سطى  المآتمظئ  العتغثة  فظعا  وأظفسضط  أطعالضط  سطى 
السغاجئ  شغ  سمطغًئ  وأتضاطاً  سصغثًة  تسالى  اهللا  حرع 
بْغُونَ  لِيَّةِ يَ اهِ مَ الْجَ كْ واقصاخاد واقجاماع والتضط ﴿أَفَحُ

 ﴾ وقِنُونَ مٍ يُ وْ ماً لِّقَ كْ هِ حُ نَ اللَّ نُ مِ سَ نْ أَحْ مَ وَ

اجامع شغ جعتحغ الظسثئ افخغرة ُضضٌّ طظ الرئغج 
الروجغ بعتغظ، والرئغج الارضغ أردوغان، وذلك غعم 
لاخثر  الماضغ  افجئعع  طظ   ٢٠٢١/٩/٢٩ افربساء 
تخرغتات ُغسرب شغعا الداطظان سظ ارتغاتعما لما تط 
بغظعما، وصث تظاصطئ افخئار أن طظ بغظ المطفات الاغ 
بتبئ الاعتر افخغر الةاري شغ جعرغا، والتاخض ظاغةئ 
الصخش الماضرر طظ الطغران الروجغ لمظاذص خفخ 
شخائطعا،  وسطى  سطغعا  ترضغا  ُتحرف  الاغ  الاخسغث 
العذظغ  الةغح  طصرات  ذال  الثي  الصخش  وضثلك 
(شرصئ التمجة شغ طثرجئ صرغئ براد برغش سفرغظ) الاغ 

عغ تتئ وخاغئ الداطظ الارضغ.
الظفاق  ضمغئ  عغ  لطصاء  الزاعرة  السمئ  ضاظئ  ولصث 
ضغش  اشادح  أن  شئسث  الرئغسغظ.  بغظ  السغاجغ 
غاساطقن طع بسدعما غأتغ عثا الطصاء إلظعار سضج 

اظازر  ضغش  بسث  تظج  لط  السغاجغئ  شالثاضرة  ذلك، 
الثي  بعتغظ،  لصاء  له  غاسظى  تاى  دصائص  أردوغان 
بثوره رد الخاع بالمبض. شغ ظعاغئ الطصاء حضر بعتغظ 
زغارة أردوغان صائقً: "حضرا لجغارتك، ضان ذلك طفغثا 
وخش  جعاه  طظ  اتخال".  سطى  ظئصى  جعف  جثا، 
أردوغان الطصاء بأظه "طبمر" دون الضحش سظ تفاخغض، 

لاظاعغ بثلك الصمئ الاغ جمسئ بغظعما.
ُغثضر أن عثا الطصاء الثي تط شغ جعتحغ غأتغ ضمظ 
جطسطئ لصاءات أجااظئ، وجاء شغ أوضاع خسئئ تسغحعا 
جمئ  أخئح  شالفصر  افغام.  عثه  المتررة  المظاذص 
طمظعةئ  جغاجئ  ضمظ  الظاس  أغطإ  غسغحه  ظاعرة 
بأي  لطصئعل  ودشسعط  إرادتعط  لضسر  سطغعط  تمارس 

تض غفرض سطغعط.
شعثه المآتمرات سادة طا تأتغ بسث تمطئ طظ الدشط 
شالفخائض  الحام،  أعض  سطى  الماآطرة  الثول  ُتمارجه 
الاغ تتئ جغطرة الداطظ الارضغ تبصض ظععر الظاس 
الروجغ  واقتاقل  واقجائثاد،  والاسطط  بالادغغص 

غصعم بصخفعط وتروغسعط.
وعغ   ٢٠١١ سام  اظثلسئ  أن  طظث  الحام  بعرة  إن 
غمارس سطغعا الضبغر طظ الدشعذات بأجالغإ طثاطفئ، 
تعثف فطر واتث أق وعع بظغعا سما تثدته طظ بعابئ 
وجسْئ له طظ أعثاف شغ بثاغاتعا وسطى رأجعا إجصاط 

الظزام بثجاعره وضاشئ أرضاظه ورطعزه.
 عثا الدشط الثي ضطما اصارب أعض الحام طظ تتصغص 
بسثطا  طئطشه  بطس  ضشط  وطرات.  طرات  زاد  أعثاشعط 
إلى  الظزام"  "إجصاط  حسار  طظ  الحام  أعض  تتعل 
طظ  غتمطعظه  سما  غسئر  جغاجغ  بظزام  ططالئاعط 
طثاطفئ،  بأوجه  سطغعط  طعرجئ  ضشعذات  سصغثة، 

المةرم  الظزام  طارجعا  والظار  بالتثغث  ضان  طا  طظعا 
وطظ غساظثه ضإغران وروجغا، وطظعا طا ضان سئر ذرق 
خئغبئ دخطئ البعرة طظ باب الخثاصئ وادساء الترص 

والثسط، وضاظئ ترضغا أبرز طظ طارس عثا الثور.
ولضظ طا غمضظ صعله غصغظاً عع أن ضمغئ الدشط عثه 
غاغاعا  درجاتعا،  أسطى  شغ  البعرة  سطى  تمارس  الاغ 
عغ طظسعا طظ تتصغص عثشعا، وتروغخ أعض البعرة 
لقجاسقم لطتض السغاجغ افطرغضغ، غصابطه أطر أخئح 
أضبر وضعتاً سظث تاضظئ البعرة وعع الرغئئ باقجامرار 
بالبعرة والبئات بالسغر شغعا، بض والرغئئ بإضمال المسغر 
ظتع تتصغص البعابئ وافعثاف رغط ضض طا تصاجغه طظ 
طآٍس وخسعبات وطا تعاجعه طظ ضغث وطآاطرات؛ وعثا 
طا غبغر جظعن الثول الماآطرة وغثشسعا لجغادة الدشط 

سطغعا إلشحالعا والصداء سطغعا.

شغما  افجاس  الثور  وترضغا  لروجغا  ضان  لصث  ظسط 
تماطاً.  ذلك  غثرضعن  أخئتعا  الحام  وأعض  ذضرظا، 
وسطغه، شصث أخئتعا غسئرون سظ جثطعط ورشدعط 

لعثا الثور الثئغث.
طظ  بظعع  الارضغ  الثور  غاظاولعن  الظاس  أخئح  لصث 
الارضغئ  افرتال  تثخض  إن  شما  العاضتئ،  السثرغئ 
بأن  الظاس  تسطغصات  تئثأ  تاى  المظاذص  طظ  طظطصئ 
شغ  تسطغمعا،  جغاط  وأظه  السقم"  "سطغعا  المظطصئ 
أردوغان  ترضغا  دور  تصغصئ  إلى  طظعط  واضتئ  إحارة 

شغ الاآطر سطى البعرة.
أدواُر  الحام  فعض  طسطعطًئ  أخئتئ  أن  وبسث  الغعم 
الثول جمغسعا وطعاصفعا تةاه بعرتعط، شصث آن لعط أن 
غاترضعا طظ جثغث، ولضظ عثه المرة بعسغ واجاصاطئ؛ 
وذلك تتئ صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ تتمض طحروسا 
ضغفغئ  لعا  وغتثد  جغرعا  ذرغص  لعا  غرجط  تدارغا، 
غتضمعا  الثي  الظزام  لعا  وغصثم  لعثشعا،  العخعل 
بثاغئ  وطظث  الاترغر  تجب  إن  سصغثتعا.  طظ  والمظئبص 
أعض  تدتغات  سطى  الترص  ضض  ترغص  وعع  البعرة 
الحام، وترغص أن تاضطض بعرتعط بالظةاح والعخعل 
لطعثف، وأن تصطش البمرة وق تدغع الادتغات، شعع لط 
غئثض غعطا سظ الاتثغر طظ المطئات والمضائث السغاجغئ، 

بض وغخش وغحرح ضغفغئ تثطغعا.
شغا أعض الحام، ضسعا أغثغضط بغث الرائث الثي ق غضثب 
أعطه واظخروه وتئظعا طحروسه الثي به شصط ظتصص طا 
خرجظا فجطه وبه ظتصص رضعان اهللا شغ الثظغا واآلخرة، 

 ﴾ٌيز زِ يٌّ عَ وِ هُ إِنَّ اهللاَ لَقَ ُ نْرصُ نْ يَ نَّ اهللاُ مَ َ لَيَنْرصُ ﴿وَ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

لئظان بني ططرصئ خظثوق الظصث الثولغ 
وجظثان التضام السمقء

تعالئ افزطات سطى لئظان طظث ١٧ تحرغظ افول ٢٠١٩، 
تارغت بثء الَتراك الحسئغ وطا خاتئه طظ تصطغع فوخال 
الئطث وتثععر لسسر خرف الطغرة الطئظاظغئ أطام الثوقر 
عئعذاً طظ ١٥٠٠ لغرة لئظاظغئ لطثوقر العاتث إلى تثود 
قطسئ ٢٠ لغرة لئظاظغئ لطثوقر العاتث، وطا خاتإ ذلك 

طظ غقء شاتح وشصثان لطسطع افجاجغئ.
السثد  الراغئ  جرغثة  شغ  جابص  طصال  شغ  صطظا  وصث 
٣٥٣: "إنَّ طا غتخض شغ لئظان عع ضشعذاٌت طمظعةٌئ 
طثروجٌئ، غاصاذشعا شاجثو الطئصئ السغاجغئ... وخعقً 
لاطئغص طا غسمعظه اإلخقتات الاغ غفرضعا خظثوق 

الظصث والئظك الثولغان...".
وطع تحضغض التضعطئ الطئظاظغئ برئاجئ ظةغإ طغصاتغ 
بثا ذلك واضتاً جطغاً لضض ذي بخر، شصث أجظثت بقبئ 
طظاخإ أجاجغئ لمعظفغظ جابصغظ سظث خظثوق الظصث 
الثولغ! عط ظائإ رئغج طةطج العزراء جسادة الحاطغ، 
ووزغر المالغئ غعجش الثطغض، ووزغر اقصاخاد والاةارة 
أطغظ جقم، وطا زاد تأضغث افطر عع طا تط إسقظه غعم 
ظةغإ  ــعزراء  ال رئغج  بغظ  تعاشص  سظ   ٢٠٢١/١٠/١
طغصاتغ ورئغج الةمععرغئ طغحال سعن سطى تحضغض 
وشث الافاوض طع الخظثوق طظ العزراء البقبئ ذاتعط 
سعن  أن  غفارض  والثي  جقطئ!  رغاض  سطى  سقوة 
وخعره باجغض رئغج الاغار العذظغ التر، أظعرا لطظاس 
خقل افزطئ وضأن رغاض جقطئ سثٌو لعط ولتطغفعط 

تجب إغران شغ لئظان.
ضاظعا  وجقطئ  وباجغض  سعن  إنَّ  غصعل:  العاصع  لضظ 
غائادلعن افدوار، برساغٍئ أطرغضغٍئ، شغ خطعات طثروجٍئ 
الثولغ،  الظصث  خظثوق  عاوغئ  إلى  الظاس  إلغخال 
دخعل  شغ  غضعن  والثقص  التض  أن  الظاس  طععمغظ 
ظةغإ  الــعزراء  رئغج  غردد  بات  ضما  المظزعطئ،  عثه 
طغصاتغ وأصطاب وزارته، بض وتاى طسزط السغاجغغظ 

"المعالغظ والمسارضغظ"!
لضظ عض بالفسض الثخعل شغ عثه المظزعطئ الثولغئ 
عع التض لمحضطئ لئظان، وطا جععر المحضطئ الطئظاظغئ 

اقصاخادغئ؟
أوقً: طظ الظاتغئ السمطغئ، إنَّ الماابع لاارغت خظثوق الظصث 
الثولغ شغ دخعل الثول غرى ضغش غرصئ عثه الثول شغ 
لةئ عثا الخظثوق، وضغش أخئتئ الصروض الربعغئ الاغ 
الاغ  وافسئاء  المحاضض  أتث  المآجسات  عثه  تسطغعا 
تساظغ طظعا تطك الثول لما تتاعغه طظ حروط وتضالغش 
تمطغعا المآجسات الثولغئ ضدمان لثغعظعا، وطا تةارب 
وتعظج  السعدان  والغعم  وطخر،  والغعظان  الئرازغض 
وباضساان إق دلغض سطى طثى افذى الثي جئئاه الصروض 
شغ  ودخعلعا  المآجسات،  عثه  تصثطعا  الاغ  الربعغئ 

سمص السغطرة سطى طصثرات الثول وصراراتعا!
باظغاً: إنَّ شعط التض التصغصغ لمحضطئ لئظان غضمظ شغ 
شعط تصغصئ طحضطاه اقصاخادغئ، شطغسئ سطى التصغصئ 
أو  الثاطات  أو  الئطث  شغ  اإلطضاظغات  وجعد  سثم  عغ 
الظزرة  بض  والشازغئ،  الظفطغئ  البروات  والغعم  الجراسئ، 
السمغصئ ُتزعر أن لئظان شغ جظعاته الاغ خطئ تتعل إلى 
صاسثة لطربا شغ المظطصئ وربما أبسث طظ المظطصئ، شصث 
صاطئ جغاجات المخرف المرضجي سطى رشع ظسئئ الربا 
سطى العدائع بالسمطئ الخسئئ والطغرة الطئظاظغئ، تاى خارت 
طخارف لئظان طقذًا فن غدع الظاس داخض الئطث أطعالعط 

اجاماع بعتني وأردوغان 
صمٌئ بني طاآطرغظ

ـــــــــ ّلغ*ـ  بصطط: افجااذ سئثو الثَّ ــــــــــ

جغئ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس طةثي سطغـ  ـ 

وشصا لمعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ٢٣ خفر ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٩/٣٠م) "اشااح وزغر خارجغئ (إجرائغض) غائغر 
لئغث الغعم الثمغج جفارة لاض أبغإ شغ المظاطئ، شغ زغارة الاصى خقلعا ططك الئترغظ تمث بظ سغسى آل 
اشاااح السفارة  رجمغا  لئغث  وأسطظ  لطاطئغع.  طظاعدئ  وراشصاعا طزاعرات  بارزغظ،  آخرغظ  وطسآولغظ  خطغفئ 
بتدعر ظزغره الئترغظغ سئث الططغش الجغاظغ، وذلك بسث سام طظ اتفاق الاطئغع بغظ الةاظئغظ. وضاإ العزغر 
شغ  الئترغظ  جفارة  اشاااح  جغاط  السام  ظعاغئ  بتطعل  أظه  سطى  "اتفصظا  تعغار  سطى  تشرغثة  شغ  (اإلجرائغطغ) 

(إجرائغض)".
: شغ العصئ الثي غمسظ شغه ضغان غععد شغ صاض أعض شطسطغظ والاظضغض بعط وتثظغج طصثجات 
المسطمغظ شغ افرض المئارضئ، غساصئض تضام الئترغظ السمقء صادة عثا الضغان المةرم بتفاوة طئالس 
بعا، لغآضث ذلك المآضث طظ أن ضغان غععد عع ظض عثه افظزمئ السمغطئ، وأن عثا الضغان المارق طا 
ضان له أن غصعم شغ صطإ بقد المسطمغظ وغتاض إخعان الصردة والثظازغر افرض المئارضئ شطسطغظ لعق 
لطمئادرة السربغئ  خغاظئ عآقء التضام وتآطرعط طسه وتماغاعط له. إن الاطئغع خغاظئ، جعاء أضان خرصاً 
اقجاسقطغئ أم بسثعا، واقساراف بعثا الضغان الشاخإ ولع سطى حئر واتث طظ شطسطغظ عع خغاظئ سزمى 
وتفرغط بافرض المئارضئ الاغ رواعا الختابئ الضرام رضعان اهللا سطغعط بثطائعط، طا غآضث لفطئ أن 
عثه  بإجصاط  غئثأ  غععد  طظ  تترغرعا  وأن  المئارضئ،  افرض  طحضطئ  طظ  أخغض  ججء  عط  التضام  عآقء 
افظزمئ السمغطئ، شغسصط ظطعا تئسا لسصعذعا، شغخئح وجعد غععد وضغاظعط شغ شطسطغظ أبرا بسث سغظ.

كاء كيان يهود  جرائمه حكام المسلم 

وتطبيعهم العالقات معه خيانة

صال الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان إن تض الثولاغظ عع أجاس لاسعغئ الخراع الفطسطغظغ "اإلجرائغطغ"، وأظه 
ق بث طظ إتغاء سمطغئ السقم والاططع لتض الثولاغظ طةثدا بأجرع وصئ دون طجغث طظ الاأخغر. وضثلك شسض طتمث 
المظفغ رئغج المةطج الرئاجغ الطغئغ. عثا وصث سصإ سطى ذلك المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ 
شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه بصعله: غاثبر التضام بصدغئ شطسطغظ، وغثسعن دوطا إلى تطئغص 
تض الثولاغظ "إظصاذا" لفطسطغظ و"إتصاصا" لطتص بجسمعط، والتصغصئ أن عآقء التضام دون اجابظاء عط طدّغسعن 
لمسرى الظئغ الضرغط وطفرذعن بافرض المئارضئ. إن اجامرار طظاحثة طا غسمى بالمةامع الثولغ لتض الصدغئ 
وشص الرؤغئ الشربغئ اقجاسمارغئ عع اجامرار إلسقن الائسغئ واقظصغاد فطرغضا وبرغطاظغا وروجغا وشرظسا أرباب عثا 
المةامع، وعع اجامرار لطثدعع لمحارغسعط وتمضغظ لطضاشرغظ شغ أخص خخعخغات المسطمغظ وطصثجاتعط، 

بغظما إظصاذ شطسطغظ غضمظ شغ تترغرعا شصط، والتضام بةغعش افطئ صادرون سطى ذلك ولضظعط طاآطرون.

حل الدولت تضييع لفلسط وليس إنقاذا لها يا أردوغان!



 السثد ٣٥٩  ٣       افربساء ٢٩ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ٦ تحرغظ افول/ أضاعبر  ٢٠٢١ طـ  

صرارعا  واغاخاب  الثولئ  جغادة  اظاعاك  سظ  افجاظإ  السفراء  إغصاف  سظ  تعظج  شغ  اقظصقب  جططئ  تسةج 
السغاجغ، شغما تاةرأ سطى اساصال الظاحطغظ السغاجغغظ! وسطى خطفغئ اخاطاف خمسئ طظ حئابه صال بغان 
طعاجعئ  سظ  اقظصقب  جططئ  سةجت  لصث  تعظج:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ 
التجب شضرغا وجغاجغا، وشحطئ شغ إجضات خعته. وأضاف الئغان: إّن اساصال حئاب التجب سطى خطفّغئ بغان 
أو ظحاط جغاجغ عع شدغتئ دولئ، غآضث تعاشئ الصائمغظ سطغعا وغفدح زغش ادسائعط اقلاجام بالدعابط 
الثجاعرغئ والصاظعظغئ. وغئثو أن دسعة تجب الاترغر لصطع اقجاسمار وأدواته المتطغئ وجسغه إلصاطئ تضط راحث 
سطى أجاس اإلجقم أزسةئ السفارات الشربغئ، شترضئ أزقطعا قساصال حئاب التجب لثفخ خعته أو إجضاته. 
غرغثون طظع تجب الاترغر طظ السمض فن بغاظه شدح خدعع الطئصئ السغاجغئ الماخارسئ سطى التضط لطعغمظئ 
الشربغئ، وفن تجب الاترغر غثسع إلى إزالئ الظزام الثغمصراذغ الفاجث الثي عع جئإ الفعضى السغاجغئ الاغ 
تسغحعا تعظج، وفظه غثسع قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإسادة تضط اإلجقم. لصث تارب ظزام بعرصغئئ وبظ 
سطغ والسئسغ تجَب الاترغر ودسعَته لاتضغط اإلجقم شرتطعا جمغسعط وبصغئ الثسعة وحئابعا، والغعم غسسى 

صغج جسّغث لغسطك الظعب ظفسه وجغقصغ بإذن اهللا المخغر ظفسه.

شغ ظض طا غصعم به ضغان غععد طظ جرائط بحسئ بتص أعض شطسطغظ، طظ صاض واصاتام طساعذظغه لفصخى 
(الثطغض،  جاطسات:  شغ   - الاترغر  لتجب  الطقبغ  اإلذار   - العسغ  ضاطئ  ظزمئ  بافجرى،  والاظضغض  المئارك، 
طظ  طسامثة  طعاصش  لططقب  تضعن  أن  بعثف  الظحاذات،  طظ  طةمعسئ  وبغرزغئ)  والصثس،  وبعلغاضظك، 
سصغثتعط، وتظاجإ طا غصعم به ضغان غععد طظ اساثاءات واظاعاضات ضّث أعطعط شغ شطسطغظ، وطظ عثه 

الظحاذات:
تظزغط وصفئ شغ جاطسئ بعلغاضظك تثططعا إلصاء ضطمئ.

إلصاء ضطمئ بثسعة طظ طةطج الططئئ شغ بغرزغئ.
تعزغع ورصئ شغ جاطساغ الثطغض والصثس - أبع دغج بسظعان "دطاء الحعثاء لسظئ 

سطى الثعظئ والمطئسغظ.. وتترغك الةغعش عع الرد سطى جرائط غععد".
تعزغع بطاصئ ورشع وتسطغص غاشطات شغ جاتات جاطساغ الثطغض وبعلغاضظك.

أضَّثت ضاطئ العسغ طظ خقل عثه الظحاذات سطى طةمعسئ طظ التصائص طبض:
أوقً: أن جرائط ضغان غععد لظ غعصفعا جقم وق طفاوضات وق طآتمرات، وق غضعن بالمطالئئ بتض الثولاغظ 
افطرغضغ الثي غسطغ طسزط شطسطغظ لغععد، وق غضعن بالتماغئ الثولغئ الاغ تسظغ اجاةقب اتاقل جثغث 
لعا، بض غضعن بطرغص واتث ق غغر، وعع أن ُتحَتظ جغعش المسطمغظ لطةعاد شغ جئغض اهللا، قصاقع ضغان 

غععد طظ جثوره.
شغ  وعغ  اهللا،  بارضعا  أرض  وأصخاعا  وغربغعا  حرصغعا  وصثجعا  بأرضعا  شطسطغظ،  ضض  شطسطغظ  أن  باظغًا: 

صطعب جمغع المسطمغظ، طظ غاظازل لغععد ولع سظ حئر واتث طظعا عع خائظ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.
الثقشئ  بسعدة  إق  غضعن  ق  الشرب  تئسغئ  طظ  والثروج  جغاجغئ،  سسضرغئ  صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  بالباً: 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

بالعخعل إلى التضط، وتساون طسه جغاجغا واصاخادغا، 
ولط  افذطسغ.  تطش  شغ  السسضرغئ  المظزعطات  وسئر 
غصش التث سظث الةماسات السغاجغئ بض زاد سطى ذلك 
طساسثة بسخ الةماسات السسضرغئ شغ العخعل إلى 
بسخ  طع  جرى  ضما  وصغعده؛  حروذه  ضمظ  التضط 
اقتتاد  طظ  الئقد  تترغرعا  بسث  افششاظغئ  الةماسات 
السعشغاغ، وضما جرى طع تظزغط الثولئ شغ المعخض، 
وضما غتاول عثه افغام طع ترضئ ذالئان سظ ذرغص 
وسظ  وباضساان،  وترضغا  واإلطارات  صطر  شغ  سمقئه 
ذرغص العغؤات والمآجسات الثولغئ، طبض عغؤئ افطط 

الماتثة، والمساسثات المالغئ وغغرعا.
إن عثه الفضرة المثادسئ صث أخثت طظ افطئ جععدا 
اجاطاسئ  إغران  شفغ  ضبغرة؛  وأطعاق  ودطاء  وذاصات 
جظعات  اجامر  سطغعا؛  سخّغ  بظزام  تطغح  أن  أطرغضا 
ذعغطئ وغرز ظفسه شغ أوجاط جغاجغئ طاسثدة داخض 
إغران، وق ظظسى طصعلئ الحاه وعع سطى طاظ الطائرة 
غعدع إغران وغصعل بطسان التسرة: "لصث أخرجاظغ أطرغضا 
تابسئ  بط  المخغثة"،  طظ  الفأر  تثرج  ضما  إغران  طظ 
أطرغضا خثغساعا شغ ترب ضروس طع الظزام السراصغ 
واجاطاسئ  الئطثغظ،  ضق  طظ  والظسض  الترث  أعطضئ 
أطرغضا شغ ظعاغاعا طظ صطع العجط السغاجغ السراصغ 
جعق  شاح  سظ  سثا  طظه،  بثق  سمقئعا  وزرع  بالضاطض 

واجسئ لطسقح ذعال بماظغ جظعات طاعاخطئ.
شغ  وتطفاؤعا  أطرغضا  اجاطاسئ  شصث  السعدان  وشغ 
الئحغر  ذرغص  سظ  السغاجغ  ظفعذعا  ترجغت  المظطصئ 
طسظعدا بئسخ الةماسات اإلجقطغئ، واجاطاسئ أغدا 
أن تفخض جظعب السعدان سظ حماله بمعاشصئ الئحغر 
وتضعطاه. عثا سثا سظ تتطغط السعدان اصاخادغا شغ 

ترب اجامرت جظعات بغظ الحمال والةظعب.
أطا تجب الرابطئ اإلجقطغئ الئاضسااظغئ، شغ باضساان 
شاجاطاسئ أطرغضا طظ خقله ظجع الظفعذ افوروبغ طظ 
طبض  المآبرة  السغاجغئ  افوجاط  بسخ  وطظ  التضط، 
تجب الحسإ الئاضسااظغ، وجاسثعا ذلك شغ ظجع الظفعذ 
افوروبغ طظ العظث ضثلك طظ تجب المآتمر العظثي 
ذي الةثور السمغصئ شغ العظث، وذلك سظ ذرغص تجب 
تجب  تسثغر  أغدا  أطرغضا  واجاطاسئ  جاظاتا،  بعاراتغا 
الرابطئ اإلجقطغئ الئاضسااظغئ وتضاطه شغ ترب حرغرة 
اتاقلعا  شغ  أغدا  وتسثغره  وزغرجاان،  طظاذص  سطى 

فششاظساان.
وشغ ترضغا شإن أرودغان غصعم بثثطئ جغاجات أطرغضا 
بالاساون طع تطفائعا شغ المظطصئ غسةج سظعا أي وجط 
جغاجغ شغ ترضغا تاى السطماظغغظ. شصث صثم خثطات 
شغ  المصاتطئ  السسضرغئ  الترضات  تروغخ  شغ  ضئغرة 
تبئئ  جغاجغئ  لاسعغئ  افطعر  غاابع  زال  وطا  الحام، 
ظزام بحار، وصثم خثطات ضئغرة فطرغضا شغ اتاقلعا 
جظئ  افذطسغ  تطش  صغادة  باسّطط  وصام  فششاظساان، 
الصعات  وطارجئ  أششاظساان،  شغ  شرظسا  طظ   ٢٠٠٩
الارضغئ الترب سطى المسطمغظ عظاك طع الصعى الضاشرة، 

 ...وتصعم ترضغا بأدوار حرغرة شغ لغئغا وغغرعا
غائع...

ولغئغا عغ بطث إجقطغ سرغص، شغةإ الظزر إلغعا سطى أظعا 
أرض إجقطغئ غةإ السمض سطى تعتغثعا طع دول الةعار 
ضمخر ولغئغا والسعدان وطالغ والظغةر، ق أن غظزر إلغعا 
ضعظعا طظطصئ حرصغئ وطظطصئ غربغئ وبغظعما طظطصئ 
سازلئ، ضما تفسض أطرغضا والثول الضئرى افخرى شغثسط 

تغارًا ضث تغار آخر وشخغقً ضث شخغض آخر!
الرابسئ: صدغئ أذربغةان

الاغ  فراضغعا  أذربغةان  باجاسادة  أردوغان  رّتإ 
اتاطاعا أرطغظغا بثسط ترضغ، وصال بأن ترضغا جاثسط 
ضاشئ الصرارات الاغ تآدي إلى إتقل الثجاعر وافطظ 

شغ الصعصاز.
ضان سطى أردوغان لع ضان غظزر إلى أذربغةان وأرطغظغا 
طظ طظزعر إجقطغ، أن غربط طسألئ أذربغةان بأرطغظغا 
باسائارعما طظطصئ واتثة عغ طظطصئ الصعصاز الاغ شاتئ 
أغام سبمان بظ سفان رضغ اهللا سظه، وعغ أرض خراجغئ 
شق غخح أْن تصسط إلى دولاغظ، بّط إّن أرطغظغا ظفسعا 
ضاظئ تتئ تضط السبماظغغظ، وسّطمظا الاارغت أّن طآاطرات 
أرطغظغا ضث الثولئ اإلجقطغئ لط تعثأ أبثًا شغ السمض 
ضث المسطمغظ وعغ دولئ طظفخطئ بالاآطر طع الروس 
والثول الضئرى اقجاسمارغئ، وضاظئ عادئئ شصط سظثطا 

ضاظئ تتئ التضط اإلجقطغ.
الثاطسئ: صدغئ الصرم

الصداغا  عثه  شغ  سةئاً  أردوغان  طعاصش  أضبر  طظ 
صدغئ حئه ججغرة الصرم الاغ صّرر أردوغان شغعا أّظعا 
أراٍض أوضراظغئ ولغسئ أراضغ روجغئ، شصال إّن ترضغا 
تائع  وأّظعا  الصرم،  ججغرة  حئه  روجغا  بدط  تسارف  ق 
افطرغضغ  المعصش  عع  وعثا  لروجغا،  ولغج  فوضراظغا 

وافوروبغ ظفسه.
شئثل أْن غصعل إّن الصرم عغ أراٍض إجقطغئ، ضما ضاظئ 
لمثة ذعغطئ شغ أغثي المسطمغظ السبماظغغظ، وغةإ أْن 

تائع المسطمغظ افتراك، صال بأّظعا أراٍض أوضراظغئ.
السادجئ: صدغئ اإلغشعر

طعصفه  ضان  فردوغان  جطئغئ  المعاصش  أضبر  طظ  ولسّض 
طظ اإلغشعر تغث اسائر أّن صدغاعط صدغئ تصعق أشراد 

السعدان تطالإ بالتضط الثاتغ، وتخرغح تاضط إصطغط 
دارشعر بأظه سطى اجاسثاد لاثطغ المرضج، وضثلك طا 
عثه  دظصق.  تثودعا  والاغ  الجغاوة،  بثولئ  غسمى 
ظفسه،  الثولئ  لضغان  جثي  باعثغث  تظثر  الثسعات 
بالفراغ  السغاجغعن  المثططعن  غسمغه  طا  وعع 
اقجاراتغةغ والثي غسائر آخر طرتطئ طظ طراتض بصاء 
الثولئ طاماجضئ، وبمجغث طظ تسطغط الدعء سطى عثا 
الفراغ وتدثغمه وظفت الظار شغه شإظه غمضظ أن غآدي 
إلى طخادطات حاططئ تسخش بالثولئ وتفائ طا تئصى 
طظ السعدان ق جمح اهللا، تغظؤث غاظاجى الظاس ضض 
عع  لعط  افوتث  والعاجج  العط  وغضعن  طحاضطعط 
المتاشزئ سطى ضغان الثولئ، وبأي بمظ شغضعن الثغار 

السسضري طصئعقً إن لط غضظ طططعباً.
والاغ  الضبغرون،  بعا  غطالإ  الاغ  الثغمصراذغئ  إن 
عغ  ظحرعا،  سطى  وغسمض  غثسمعا  أظه  الشرب  غثسغ 
ضثبئ ضئغرة، شالشرب غسمض بضض جث واجاعاد لعأد أي 
طتاولئ لاطئغص الظزام الثغمصراذغ - رغط سثم جثواه 
- شغ عثه الئقد، ولطحعادة جأذضر بسخ تخرغتات 

الساجئ والمفضرغظ والتضام الشربغغظ:
عظالك  "أن  افطرغضغ  الصعطغ  المةطج  أوضح   -
العقغات  طفاده أن  جائثًا شغ السالط السربغ  طفععطاً 
الثغمصراذغات  وتمظع  الثغضااتعرغات،  تثسط  الماتثة 
سقوة  المظطصئ،  طعارد  سطى  جغطرتعا  تدمظ  لضغ 
بخعرة  دصغص  طفععم  عع  المفععم  شإن  ذلك  سطى 
جغاجغئ"، وغساطرد طةطج افطظ الصعطغ صائقً: "عع 

بالدئط طا غظئشغ أن ظضعن ساضفغظ سطى الصغام به".
شغ  رغساعن  جغمج  الئارز  الطغئرالغ  المسطص  ضاإ   -
الثي  الثطر  سطى  اقظصقب  أجعج  "لصث  الااغمج:  طةطئ 
الفصراء  تجب  سطى  بصدائه  الثغمصراذغئ  تحضطه 
السغاجغغظ ذي الصاسثة الحسئغئ العاجسئ "غحغر إلى 

بثل  ضرورة  إلى  شثسا  المعتثة  الخغظ  دولئ  ضمظ 
المجغث طظ الةععد لتماغئ التصعق افجاجغئ لفتراك 
المسطمغظ طظ طظزعر وتثة أراضغ الخغظ، شعض عع ق 
غسطط أّن طظطصئ اإلغشعر ضاظئ شغ طططع الصرن السحرغظ 
دولئ إجقطغئ طساصطئ سظ الخغظ تتئ اجط ترضساان 

الحرصغئ، شضغش غسائرعا اآلن أراضغ خغظغئ؟!
بالمسطمغظ  وظضطئ  وعةرت  صاطئ  الاغ  عغ  شالخغظ 
اإلغشعر لثرجئ أّظعا طظساعط طظ إصاطئ حسائر دغظعط، 
وأجئرتعط سطى اإلشطار شغ رطدان، وأصفطئ طساجثعط، 
غحئه  طا  شغ  ضئغرة  طظاٍف  إلى  طسطط  ططغعظغ  وأخثت 
سطى  التعاطض  المسطمات  وأجئرت  اقساصال،  طراضج 
اإلجعاض، ووضسئ السراصغض أطام زواج المسطمات طظ 
المسطمغظ، وشخطئ افذفال سظ والثغعط، وأجئرتعط 
سطى السغح بطرغصٍئ شغعا الضبغر طظ اإلذقل، شطط غائص 

طظ طائئ ططغعن طظعط جعى سحرغظ ططغعظاً.
إّن ترضساان ُشاتئ سطى غث صاغئئ بظ طسطط زطظ سئث 
المطك بظ طروان والعلغث بظ سئث المطك، شضغش غصئض 

طسطط طسآول بأن تضعن أراضغ خغظغئ؟
السابسئ: صدغئ ضحمغر

أّطا طعصش أردوغان طظ ضحمغر شعع طعصش خادم تصاً، 
تغث لط غةث شغ جسئاه حغؤاً لغصعله شغ عثه المسألئ 
تض  إلى  دسا  إذ  الطرشغظ،  بغظ  التعار  اجاؤظاف  جعى 
وباضساان،  العظث  بغظ  التعار  ذرغص  سظ  المحضطئ 
وعما الطاان اجامرتا شغ التعار لسحرات السظغظ شطط 
غسفر تعارعما سظ حغء جعى تمضغظ العظث طظ رصئئ 

طسزط ضحمغر.
برغطاظغا  باساعا  خالخئ  إجقطغئ  أراٍض  عغ  شضحمغر 
لعاٍل عظثوجغ شغ طآاطرة رخغخئ إلحشال المسطمغظ 
بالعظثوس، وإبسادعط سظ أْن غضعظعا طرضج البصض شغ 

حئه الصارة العظثغئ.
إّن ضحمغر طبض شطسطغظ غةإ تترغرعا طظ اقتاقل 
والعظث  باضساان  طع  تعتغثعا  وغةإ  العظثوجغ، 
ضما  اإلجقم  تضط  تتئ  واتثة  دولٍئ  شغ  وبظشقدش 
 ضاظئ أغام الثولئ اإلجقطغئ شغ العظث لمؤات السظغظ

تامئ: ضغفغئ تظاول الصداغا المخغرغئ طظ طظزعر إجقطغ

تةمغع  شغ  أطسظئ  دغضااتعرغئ  وأصام  حغطغ"،  دولئ 
وتخظغش واتث طظ أجعأ جةقت تصعق اإلظسان شغ 
ذعإ  طظ  ذئص  سطى  الئقد  بروات  وصثطئ  السالط، 

لطمسابمرغظ افجاظإ".
ظغعغعرك  لختغفئ  الاظفغثي  الاترغر  رئغج  ضاإ   -
تاغمج: "إلى أولؤك الطاطتغظ لطثغمصراذغئ شغ الحرق 
الرأي  اجاطقسات  ظاائب  إن  أشرغصغا  وحمال  افوجط 
السربغ أظعرت بعضعح ق غصئض الظصاش أظه جغضعن 
تترضات  وجعد  لعاحظطظ،  بالظسئئ  ضاربئ  بمبابئ 
وخطعط ظتع إظحاء دغمصراذغات تصغصغئ شاسطئ، تغث 
غضعن لطرأي السام تأبغر سطى السغاجئ، ضما حاعثظا شإن 
بعخفعا  الماتثة  العقغات  إلى  غظزر  السربغ  الحسإ 
وجعف غطردعا وتطفاءعا طظ المظطصئ  خطرا رئغسغاً 

تغظما غاسظى له ذلك".
وغضفغ أن ظحغر إلى تخرغح جعرج بعش اقبظ الثي 
صال: "لصث ظططظا ولمثة جاغظ ساطاً ظثسط الثغضااتعرغئ 
شغ الحرق افوجط". عثا طا صغض وأضبر، وصث باحرت 
الثول الشربغئ شغ إجعاض طا غسمى بالربغع السربغ، 
وطظ صئطعا المتاوقت شغ السعدان، تغث تط اقظصقب 
فن  وذلك  الثغمصراذغئ.  تتضغط  طتاوقت  ضض  سطى 
الظزام الثولغ لط ولظ غسمح بأن غضعن عظاك ظعع طظ 
اإلرادة الثاتغئ لعثه الحسعب، ولع ضاظئ دغمصراذغئ 
شإن  وضثلك  الشربغ،  الظسص  سطى  خرغتئ  سطماظغئ 
التضام شغ المتغط اإلصطغمغ لظ غسمتعا بثلك فظعا 

تعثد سروحعط.
ولضغ ظمطك إرادتظا، ق بث طظ الاساطض طع أضقع المبطث 
الثاخض،  تعتث  جغاجغئ  شضرة  طظ  طفر  شق  البقبئ، 
اإلصطغمغ  المتغط  لاةغغح  ظعاة  تضعن  الفراغ،  وتمف 
به  لاعاجه  بأجرعا  اإلجقطغئ  والئقد  بض  اإلجقطغ، 
 الظزام الثولغ وتغظعا غفرح المآطظعن بظخر اهللا

تامئ ضطمئ السثد: اقظصقبات السسضرغئ وطخغر السعدان

إن أضبر طا غحشض تفضغر الشرب عثه افغام؛ عع إغةاد 
اإلجقطغ  المث  اتاعاء  أجض  طظ  وافجالغإ  الثطط 
وإغصاف أطعاجه الماثشصئ سظ العخعل إلى بر افطان، 
تماطا ضما ضان حشطه الحاغض شغ بثاغات الصرن الااجع 
الثقشئ،  دولئ  عثم  السحرغظ،  الصرن  وبثاغات  سحر، 
وتصسغط طغرابعا السغاجغ، والتغطعلئ دون سعدتعا إلى 
واصع التغاة طرة أخرى سئر دوله الحرغرة وسطى رأجعا 
وعغؤاته  طظزعطاته  وسئر  وروجغا،  افوروبغئ  الثول 
سخئئ  وصئطعا  الماتثة،  افطط  رأجعا  سطى  الثولغئ؛ 

افطط.
ضبغرة؛ لعضع  لصث اتئع الشرب أجالغإ طاسثدة وذرصاً 
التعاجج والسصئات أطام تططسات افطئ وغاغاتعا الساطغئ 
شغ العخعل إلى التضط، وإسادة خرح اإلجقم المظعثم، 
سظ ذرغص إسادة التضط بما أظجل اهللا، إق أن ترضئ افطئ 
لثثغسئ  تساةإ  لط  دغظعا  ظتع  الماثشصئ  وطحاسرعا 
التعاجج  سظث  تصش  ولط  المدططئ،  وجغاجاتعط  الضفار 
بالصاض  وضبرتعا؛  وحثتعا  صسعتعا  رغط  المعععطئ، 
والارعغإ والسةعن والمداغصات وغغر ذلك طظ أجالغإ 

اقجاسمار وسمقئه التضام الدالغظ المدطغظ.
المث  إغصاف  شغ  ذرغسا  شحق  اقجاسمار  شحض  لصث 
شغ  صئض  طظ  وشحض  واقظسااق،  الاترر  ظتع  اإلجقطغ 
تروغخ افطئ سظثطا اتاض بقدعا سسضرغا، وجبط سطى 
خثرعا، وشحض شغ تدطغض الرأي السام ضثلك بالترضات 

الصعطغئ والعذظغئ وغغرعا طظ طسمغات.
لط غغأس الضفار وسطى رأجعط أطرغضا وأوروبا شغ اباضار 
عثشه  ظتع  اإلجقطغ  المث  إلغصاف  والطرق  افجالغإ 
الساطغ، أو ترف طساره ظتع طسارات أخرى ق تعخطه 
إلى  وخثاسعط  طضرعط  شعخض  الختغح،  العثف  إلى 
إلى  اإلجقطغئ  الةماسات  بسخ  إغخال  افول:  أطرغظ: 
التضط، بطرغصئ طسغطر سطغعا شضرغا وجغاجغا. والباظغ: 
إحراك جماسات إجقطغئ طسغظئ شغ التضعطات السمغطئ، 
ضمظ طعاخفات وطصاجات وحروط طسغظئ. شعض ظةح 
الشرب ظةاتا تصغصغا طآبرا شغ ترف طسار افطئ بعثغظ 
افجطعبغظ، أم أظه أضاف شحق جثغثا إلى صائمئ شحطه؟!
والادطغض  الثثاع  طارس  صث  الشرب  أن  عغ  التصغصئ 
أبظاء  بسخ  شثثع  افجطعبغظ،  عثغظ  شغ  الضئغرغظ 
المسطمغظ وضّططعط وترف طسارعط صطغق، لضظه لط غظةح 
شغ خثغسئ افطئ بحضض سام؛ شخارت افطئ أضبر وسغًا 
سطى طضر الضفار، وأضبر غصغظاً وإغماظاً بأن المحارضات شغ 
التضط سظ ذرغص السمقء، أو العخعل إلى التضط بالفسض 
بحروط الشرب وصغعده، ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع، 

بض سطى السضج تجغث الظاس ترّدغاً واظتثارًا إلى افجعأ.
شالفضرة المثادسئ افولى صث طارجعا الشرب طظث جظعات 
طدئ، وطا زال غمارجعا شغ دول سثة؛ وذلك بإغخال 
بسخ الةماسات اإلجقطغئ إلى التضط، ضمظ طصاجات 
شصث  طخطتاه.  شغ  تخإ  طسغظئ  وحروط  وطعاخفات 
طعالغئ  جماسات  ذرغص  سظ  إغران  شغ  (اآلغات)  أوخض 
السطماظغئ،  والترضات  الحاه  ضث  إغران  داخض  لعط 
وأوخض بسخ تضام السعدان، وأوخض تجب الرابطئ 
فردوغان  وجمح  التضط،  باضساان إلى  اإلجقطغئ شغ 

شحض طتاوقت الشرب يف اتاعاء املث اإلجقطغ
 (الةجء افول) 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

زيت والقدس وب كتلة الو  جامعات: الخليل وبوليتكنك 
تضع الطالب أمام حقائق

 لتكون مواقفهم منبثقة من عقيدتهم

ة والفكريّ ة  النظام  تونس يفشل  المواجهة السياسيّ
فيستعمل البوليس السيا لصدّ دعوة حزب التحرير!



 افربساء ٢٩ طظ خفر ١٤٤٣ عـ المعاشص ٦ تحرغظ افول/ أضاعبر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٥٩

أن  أساصث  زلئ  "طا  الماتثة  لفطط  الساطئ  الةمسغئ  أطام  ألصاه  خطاب  شغ  باغثن،  جع  افطرغضغ،  الرئغج  صال 
تض الثولاغظ عع أشدض ذرغص لدمان طساصئض دولئ دغمصراذغئ غععدغئ تسغح شغ جقم إلى جاظإ دولئ 
شطسطغظغئ دغمصراذغئ صابطئ لطتغاة". لضظ "طا زلظا بسغثغظ جثا سظ ذلك العثف شغ العصئ التالغ، وغةإ أق 
ظسمح فظفسظا بالاثطغ سظ إطضاظغئ إتراز تصثم". طظ جاظئه صال تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه: إن بآرة الاظئه وطرضج اقعامام سظث اإلدارة افطرغضغئ عع 
ضغان غععد، وعع طا غسظغ بالدرورة أن طا غسائروظه تق لطخراع، إظما عع تصثغط صرابغظ طظ أجض إظةاح اقتاقل 
والمحروع اقجاسماري. ولضظ بفدض اهللا أوق بط أعض شطسطغظ افترار الحرشاء شإن أطرغضا تثرك أن غاغاعا 

بسغثة المظال، ولغج ضما تزظ السططئ خادطئ اقتاقل.

احاضى رئغج العزراء سمران خان، شغ طصابطئ طع صظاة CNN، طظ "أظظا ضظا طبض السقح المأجعر" خقل الترب 
افطرغضغئ سطى اإلرعاب، وشغ عثا الخثد صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
باضساان: لصث جّعطئ تضعطئ باجعا/ سمران عروب الصعات افطرغضغئ طظ ضابعل، وبظاء وتصعغئ الئظغئ الاتاغئ 
اإلصطغمغئ لمتاربئ اإلجقم، وبغظما غعاجه باغثن أزطئ جغاجغئ داخض بطثه، طا غحّضض شرخئ طبالغئ لئاضساان 
إلخراج العقغات الماتثة الماسبرة طظ المظطصئ إلى افبث، والاعتث طع أششاظساان وآجغا العجطى شغ دولئ 
واتثة صعغئ، غةمع تضام باضساان رؤجاء اجاثئارات المظطصئ إلجئار تضعطئ ذالئان سطى الثدعع لطظزام 
الثولغ اقجاسماري. وأضاف الئغان أن عثه التضعطئ الثائظئ تسسى جاعثة إلضساب باغثن الةرغح اظاخارًا 
سطى ذاولئ المفاوضات، لط غضظ بإطضاظه تتصغصه شغ جاتئ المسرضئ... أغاعا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: 
ضسعا تثًا لسطسطئ خغاظات تضام باضساان، وتأضثوا طظ سعدة التضط بما أظجل اهللا. إّن شرض إصاطئ الثقشئ 
أسزط طا أطر به جئتاظه، شاجابمروا صعتضط لارجغت عغمظئ اإلجقم شغ السالط، شعض طظضط جسث غاصّثم لطصغام 

بعثا العاجإ شغفعز شغ الثظغا واآلخرة؟

الفرظسغئ   Veolia حرضئ  طع  ٢٠٢١/٠٩/٢٢م  باارغت  اآلجغعي  الاظمغئ  وبظك  ذحصظث  طثغظئ  إدارة  وصسئ 
اتفاصغئ بحأن تعشغر الاثشؤئ لمثغظئ ذحصظث طظ جاظإ الحرضئ لمثة ٣٠ ساطًا. وشغ عثا الخثد، صال بغان 
ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوزبغضساان: عضثا تط تصثغط طظحأة طعمئ أخرى، بسث 
تصثغط سثد طظ المخاظع الضئغرة طةاظًا إلى الحرضات افجظئغئ. عثه صرارات طثطرة لطشاغئ؛ فظه شغ الظزام 
الرأجمالغ تسظث الثولئ طسآولغاتعا إلى الصطاع الثاص بتةئ الثخثخئ وبالاالغ تاثطص طظ الاجاطاتعا 
تةاه الظاس. الثولئ تسمض سطى تفاصط العضع، وإلصاء حسئعا شغ برابظ حرضئ رأجمالغئ ضئغرة طبض تسطغط 
لسظعات  التار  والخغش  الصاجغئ  الحااء  شخعل  شغ  الطاصئ  بمعارد  الشظغ  الئطث  أعض  شغسغح  ذئإ!  إلى  حاة 
سثغثة شغ ظروف ظصص الضعرباء والشاز. واآلن بأجسار طرتفسئ أضبر تضطفئ. وخطص الئغان إلى الصعل: إن التض 
التصغصغ لمحاضض بقدظا عع باطئغص ظزام اإلجقم، والثولئ الاغ تطئص عثا الظزام ق تارك طخغر رساغاعا 

شغ أغثي الرأجمالغغظ الةحسغظ شتسإ، بض ترساعط!

جسّغث  صغج  الرئغج  سّغظ  أغطعل/جئامئر،   ٢٩ شغ 
التضعطئ  لاحضغض  بعدن  ظةقء  الةاطسغئ  افجااذة 
وتسغغظ أسدائعا، شغ خطعة ُتمّبض عروبا إلى افطام 
اقجاصطاب  طظ  والاثفغش  خخعطه  سطى  لطاحعغح 
ذلك  طظ  وافعط  خالته،  شغ  غسث  لط  الثي  البظائغ 
افطرغضغئ  وبالثات  الثارجغئ  الدشعط  طظ  الاثفغش 
ترضغج  وإسادة  تضعطئ  باسغغظ  طثة  طظث  تطالئه  الاغ 

طآجسات الثولئ طظ جثغث.
طظه  جاظإ  شغ  التضعطئ  لرئاجئ  اطرأة  تسغغظ  ولسض 
طشازلئ لطثارج أضبر طظعا لطثاخض، شالرئغج صغج جسّغث 
طسغار  سطى  لغج  تضعطئ  رؤجاء  بقبئ  لتث اآلن  سّغظ 
الضفاءة وإّظما شصط سطى أجاس العقء لحثخه وإرضاء 
غعم  الفرظسغئ  الرئاجئ  أسطظئ  تغث  الشربغئ،  لطصعى 
السئئ ٢ تحرغظ افول/أضاعبر أن الرئغج إغماظعغض 
شغ  السغاجغ  العضع  بحأن  طئاتبات  أجرى  طاضرون 
تعظج طع ظزغره الاعظسغ صغج جسّغث الثي أبطشه أن 
تضعطئ جثغثة جااحضض خقل افغام المصئطئ، وعع طا 
باحضغض  ذالئه  الثي  الفرظسغ  لطرئغج  ذمأظئ  غئثو 

التضعطئ طظث افغام افولى لقظصقب.
طظ  حعرغظ  بسث  التضعطئ  رئغسئ  تضطغش  غأتغ  إذن 
جغطرة الرئغج صغج جسّغث سطى التضط بثسط شرظسغ 
تمعز/  ٢٥ شغ  برغطاظغا  سمقء  بثخعطه  لقذاتئ 
الاظفغثغئ  بالسططئ  غساأبر  أن  صئض   ،٢٠٢١ غعلغع 
باإلضاشئ  أغطعل/جئامئر،  طظ   ٢٢ شغ  والاحرغسغئ 
وتعّلغ  الصعاظغظ،  دجاعرغئ  طراصئئ  عغؤئ  إلشاء  إلى 
إسثاد طحارغع الاسثغقت الماسطصئ بالظزام السغاجغ 
والصاظعن اقظاثابغ، لغمدغ تسئما تسمح به الزروف 
لاتصغص طحروع القطرضجغئ أو الامبغطغئ التصغصغئ الثي 
غمر سئر المةالج المتطغئ لاحضغض السططئ الاحرغسغئ 
طحروع  وعع  المرضجي،  ظتع  المتطغ  طظ  والرصابغئ 
الصعة  سئر  إق  تطئغصه  غمضظ  ق  طارضسغ  احاراضغ 

الصاعرة.
لصث ذالإ صغج جسّغث أن تضعن طصاوطئ الفساد أولعغئ 
الاثابغر  ظعاغئ  تاى  سمطعا  جاعاخض  الاغ  التضعطئ 
اقجابظائغئ الاغ أصرعا صئض حعرغظ، شرّضج سطى طتاربئ 
شساد السغاجغغظ وتطفائعط دون التثغث سظ شساد 
الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ الثي غمبض أّس الئقء 
وجئإ الحصاء، شغ طتاولئ خئغبئ لاعجغه غدإ الظاس 
الشربغئ  المظزعطئ  تئصى  تاى  التضط،  أحثاص  ظتع 
بمظأى سظ المتاجئئ والمساءلئ، شائصى افطئ شغ تطصئ 
طشطصئ، طرة غحشطعظعا باقظاثابات وأخرى باقظصقبات.

شغ  التضط  بأحثاص  اقظحشال  السثاجئ  لمظ  إّظه 
السطماظغ  الظزام  شغ  عغ  شالصدغئ  شاجثة،  طظزعطئ 
والظفعذ افجظئغ، أطا التضعطئ وطتاربئ الفساد شضطعا 
طا بسث  طرتطئ  الظاس سظ الافضغر شغ  ألعغات لخرف 
الرئغج صغج جسّغث والئرلمان، أي شغ الثغار البالث، 
أي بظاء دولئ راحثة سطى أجاس اإلجقم تعشر لطظاس 

السغح الضرغط.
ق غئثو طحعار التضعطئ جعق شغ ظض تربص الثخعم 
سطى  صئداه  الرئغج  شإتضام  والثارج،  الثاخض  شغ 
طظ  ذرف  طظ  تاى  وسجلاه،  خخعطه  طظ  زاد  التضط 
الاضاض  ضتجب  طآغثغه،  طظ  الصرغإ  بافطج  ضاظعا 
تعظج  آشاق  وتجب  الثجاعري  والتجب  الثغمصراذغ 
حضض  طا  وعع  الئقد،  شغ  التغئ  الصعى  طظ  وغغرعط 
طع ترضئ الظعدئ وائاقف الضراطئ وتجب صطإ تعظج 
عثه  الاةأت  تغث  لقظصقب،  طسارضئ  صعغئ  جئعئ 
الصعى إلى الحارع لطدشط سطى الرئغج، لغج آخرعا 

تضعطئ الرئغج... وعض غساصغط الزض والسعد أسعج؟!
ـــــــــ بصطط: الثضاعر افجسث السةغطغ*ـ  ــــــــــ

وسمطعا  بأعطعا  خاخئ  صدغئ  شطسطغظ  صدغئ  جسض 
سطى شك ارتئاذعا بافطئ اإلجقطغئ، بط ظصطعا الخراع 
طع اقتاقل طظ خراع سسضري قلاصاء جطمغ وودي 
غافاوضعن  الزالمئ  الثولغئ  طآجساتعط  ردعات  شغ 
جسطعا  السغظارغع  عثا  بسث  سظعا!  وغاظازلعن  تعلعا 
رؤغاعط عثه طتض الثوران والصئعل سظث بسخ الظاس، 
وطا رجماه وجارت به دول اقجاسمار بالظسئئ لصدغئ 

شطسطغظ عع ترام وطظضر الاساذغ طسه.
وشغ الخعرة المصابطئ سظثطا ُتطرح شضرة ترطئ اقساراف 
المئارضئ  افرض  عثه  طظ  حئر  سطى  ولع  باقتاقل 
وترطئ السغر شغ طثططات الشرب الضاشر وأخث صرارات 
الثول اقجاسمارغئ تةث، ولفجش، طظ أبظاء افطئ طظ 
الئثغض؟!  طا  واجاظضار  واجاشراب  باجاعةان  غسأل 
وطظ تعابع طا عظثجاه الثول اقجاسمارغئ شغما غاسطص 
تحرغسغ  وطةطج  جططئ  إغةاد  شطسطغظ  بصدغئ 
لاخئح السططئ وبرلماظعا صدغئ سظث أعض شطسطغظ، 
والمحارضئ شغ السططئ وبرلماظعا ترام وطظضر، وعظا 
أغدا غثرج ِطْظ بغظظا طظ غسأل طساظضرا طا الئثغض؟! 
وطظ طثططات الضفار شغ بقدظا أن غمروعا بالئظعك 
الربعغئ تاى إن غئار الربا طّج جض المسطمغظ، وسظث 
التثغث سظ ترطئ وجرغمئ الربا غثرج لفجش ِطْظ بغظظا 

طظ غسأل طساظضرا طا الئثغض؟!
وشغه  التغاة  جعاظإ  لةمغع  حاطق  جاء  اإلجقم  إن 
ضاشئ المسالةات والتطعل لضض طحاضض وصداغا التغاة 
وطا غساةّث شغعا، شضان العاجإ أن تضعن ضض التطعل 
والمسالةات طما جاء شغه، وإذا غغئئ عثه التطعل طظ 
تغاتظا وجإ سطغظا إسادتعا وق غةعز تةاوزعا لمسالةات 
وتطعل طثالفئ لحرع اهللا بتةئ سثم وجعد الئثغض ضما 
غصعل بسدعط وغئرر دساة الائسغئ والسغر طع العاصع؛ 
بتطعل  طسطط  أي  غصئض  أن  ضئرى  جرغمئ  ضان  شطثلك 

طظضرة بتةئ سثم تعشر الئثغض الفعري!
والسآال اقجاظضاري الثي غصفج لطثعظ، ضغش لمسطط 
غحعث بعتثاظغئ اهللا وأن اإلجقم تص أن غسأل سظ 
وأسزط  أتسظ  أظجل  واهللا  والمظضر،  لطترام  الئثغض 
وأرصى الاحرغسات وافتضام؟! وعغ أتضام وتحرغسات 
"طا  جآال  ذرح  إن  باذض.  جعاعا  وطا  افخض  عغ 
طظ  غثرج  أن  غطغص  ق  وطرشعض  طظضر  عع  الئثغض؟!" 
أي طسطط، والتص عع الاصغث بالتطعل والمسالةات الاغ 
جاء بعا اإلجقم والسمض سطى إسادة دولئ الثقشئ الاغ 
عغ التض والسقج الفسطغ والفّسال لضض صداغا وطحاضض 
افطئ اإلجقطغئ والئحرغئ صاذئئ، وعغ التغاة والظعر 
وعغ جماع ضض صداغا افطئ، شطثلك عغ تساتص طّظا 
راحثة  سعدتعا  جئغض  شغ  والظفغج  الشالغ  ظصثم  أن 

سطى طظعاج الظئعة.

جآال ظسمسه ضبغرًا سظثطا غاط التثغث سظ أي طحضطئ 
بططإ  السائض  شغئادر  اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  وصدغئ 
طظ  طأخعذة  وتطعل  طسالةات  طظ  ُغطرح  لما  الئثغض 

اإلجقم (ضعن أتضام اإلجقم طسططئ). 
طسطمعن  اهللا  وبفدض  بأظظا  الاثضغر  طظ  بث  ق  بثاغئ 
اخاارظا سج وجض لظضعن له سئغثًا، وضعظظا سئغثًا له شعع 
طظ غصرر لظا التض والسقج في صدغئ وطحضطئ، ظأخث 
التض طظ حرسه ودغظه ﴿َوَطا َضاَن ِلُمْآِطٍظ َوَق ُطْآِطَظٍئ 
اْلِثَغَرُة  َلُعُط  َغُضعَن  َأن  َأْطرًا  َوَرُجعُلُه   

َُّ
اهللا َصَدى  ِإَذا 

َوَرُجعَلُه َشَصْث َضضَّ َضَققً  ِطْظ َأْطِرِعْط َوَطظ َغْسِص اهللاََّ 
ِئغظًا﴾، شئثلك ق غضعن لظا اقخاغار بغظ تطعل الحرع  طُّ
وتطعل السصض وق غةعز لظا أن ظاةاوز سظ ذلك بعضع 
وأخث التطعل الاغ تثالش حرسظا وشضرظا. وعظا ق بث طظ 
الاثضغر أغدا أن اهللا سج وجض شرض سطغظا السغح شغ 
ظض دولئ تتضط بحرسه وتّرم سطغظا السغح شغ ظض 
أتضام وأظزمئ الضفر، وصث جسض سج وجض جض افتضام 
اإلجقم.  دولئ  بعجعد  وطاسطصئ  طربعذئ  والمسالةات 
ضما شرض سطغظا جئتاظه وتسالى أن ظسغث دولئ اإلجقم 
لطعجعد إذا زالئ عثه الثولئ طظ واصع التغاة (ضتالظا 
وأتضام  بأظزمئ  الصئعل  رخخئ  غسطظا  ولط  الغعم) 

وضغاظات الضفر شغ تغاتظا.
لصث ضان طظ الطئغسغ بسث أن ُأزغطئ دولئ اإلجقم طظ 
الععى  وشص  تحّرع  وأظزمئ  دول  تتضمظا  أن  العجعد 
وتسظ الصعاظغظ وافظزمئ المثالفئ لقجقم وضثلك 
تةسض تطعل الصداغا والمحاضض بما غسارض وغظاصخ 
اإلجقم وأتضاطه. ولما ضاظئ الثول الصائمئ شغ الئقد 
وطرتئطئ  لطشرب  سمغطئ  جمغسعا  الغعم  اإلجقطغئ 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  التطعل  ضض  ضاظئ  بسغاجاته 
وغغرعا آتغئ طظ الشرب الثي تماطأ خثور أعطه بالسثاء 
الصداغا  جض  ضاظئ  ولما  وأعطه.  اإلجقم  سطى  والتصث 
والتطعل طربعذئ بعجعد دولئ اإلجقم، وعغ غائئئ، 
وضان المسغطر والماتضط عع اقجاسمار وأسعاظه ضاظئ 
صداغاظا وطحاضطظا بغظ المراوتئ دون تطعل أو التطعل 
الاغ غدسعا وغفرضعا الشرب والمثاِلفئ لثغظظا وحرسظا 
المةرم  الشرب  عثا  وطثططات  لسغاجئ  والثادطئ 

الزالط.
بسث أن ظةتئ الثول اقجاسمارغئ شغ عثم وتمجغص 
دولئ اإلجقم صاطئ برجط تغاة المسطمغظ شغ ضاشئ 
أسطئ  بقدعط  وصسمئ  ججأت  أن  وبسث  المظاتغ. 
دولئ  لعط  لغصغمعا  لغععد  شطسطغظ  المئارضئ  افرض 
سطى ترابعا، بط رجمعا لطتضام والاظزغمات خط جغر 
الاساطض طع دولئ اقتاقل عثه والاغ طتطاعا افخغرة 
تظازلعط سظ أرض شطسطغظ لغععد واقساراف بحرسغئ 
ضغاظعط المست سطغعا، وصث سمطئ دول اقجاسمار سطى 

طا الئثغض؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ – افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ 

تحعد ٢٦ أغطعل/جئامئر أطام المسرح الئطثي بحارع 
التئغإ بعرصغئئ.

ضما حضطئ الثسعة إلى اجاؤظاف ظحاط الئرلمان بثاغئ 
طظ ١ تحرغظ افول/أضاعبر إرباضا لقظصقب وتعثغثا 
ولع  لسمطعط  الظعاب  اجاؤظاف  فن  الصادطئ،  لطتضعطئ 
التضعطئ  حرسغئ  بسثم  صرارات  واتثاذعط  بسث  سظ 
تعثد  الاغ  السغاجغئ  افسمال  أخطر  طظ  جامبض 
الضئغرة  افطظغئ  الاسجغجات  واضتا  بثا  وصث  اقظصقب، 
عثه  ضث  المرضجة  اإلسقطغئ  والتمطئ  الئرلمان  تعل 
إلى  الئقد  تصسغط  إطضاظغئ  شغ  وخطعرتعا  الثطعة 

جططاغظ واتثة شغ صرذاج وأخرى شغ باردو.
افزطئ  عع  التضعطئ  غعاجه  الثي  الضئغر  الاتثي 
اقصاخادغئ الثاظصئ والمثغعظغئ العائطئ الاغ تةاوزت 
طخادر  تةث  أن  التضعطئ  وسطى  دغظار،  ططغار   ١٠٠
لاسئؤئ خجغظئ الثولئ الثاوغئ الاغ تتااج تاى ظعاغئ 
٢٠٢١ طا ق غصض سظ ١٢ ططغار دغظار لاشطغئ ظفصات 
الئظعك  رشخ  ظض  وشغ  الثغعن،  وخقص  الثولئ 
المتطغئ إصراض الثولئ بسئإ المثاذر، شإظه لط غئص 
أداة  غحضض  طا  وعع  الثارج  إلى  اقلاةاء  إق  لطتضعطئ 
ضشط سطى التضعطئ طظ ذرف الثول الاغ تاتضط شغ 
طخادر الامعغض وسطى رأجعا أطرغضا، المسافغث افضئر 
طما أصثم سطغه صغج جسغث، تغث لط تاعصش وشعدعا 
شغ  بطعم  دوظالث  جفغرعا  وظحط  تعظج  زغارة  سظ 
افوجاط السغاجغئ وطظزمات المةامع المثظغ وتاى 
شغ الةغح، تغث الاصى غعم البقباء ٢٨ أغطعل/جئامئر 
برؤجاء أرضان الةغح الاعظسغ برشصئ صائث أشرغضعم 
الةظرال تاوظسظث، والمقتر أن صائث أشرغضعم الاصى 
شغ جعلاه المشاربغئ برئغج التضعطئ الطغئغئ الثبغئئ 
والرئغج الةجائري تئعن ولضظه لط غطاص الرئغج صغج 
جسّغث (بالرغط طظ أظه الصائث افسطى لطصعات المسطتئ) 
الاعظسغ،  الةغح  شغ  افرضان  رؤجاء  سطى  واصاخر 
راضغئ  غغر  أطرغضا  أن  طفادعا  جغاجغئ  رجالئ  وعغ 
سطى إجراءات الرئغج أو سطى افصض ق ترغث أن تدفغ 

سطغه الحرسغئ.
ق غئثو الرئغج صغج جسغث وشّغا لطبعرة، بالرغط طظ 
تطعغته بثلك شغ خطابه غعم ٢٠ أغطعل/جئامئر شغ 
أجغرا  بصغ  فظه  البعرة،  طعث  بعزغث  جغثي  طثغظئ 
لطمظزعطئ الشربغئ الاغ بار سطغعا الظاس شغ ١٧ ضاظعن 
افول/دغسمئر ٢٠١٠، وسغظ رئغسئ تضعطئ طتسعبئ 
افطظغئ  أجعجته  وتساصض  الفرظضفعظغئ،  الظثئئ  سطى 
أعثاف  لاتصغص  غسمطعن  الثغظ  الاترغر  تجب  حئاب 
البعرة وذلك بإجصاط المظزعطئ الشربغئ بضض أحضالعا 
سصغثة  طظ  غظئبص  ظزام  وإصاطئ  ورطعزعا  وأرضاظعا 

افطئ وطحروسعا التداري.
لثلك شإظظا ظعغإ بأعطظا شغ تعظج وبثاخئ الساجئ 
إلى  الصطار  غسغثوا  أن  والرأي  الفضر  وأعض  والثئراء 
بثصئ  البعرة  بعابئ  تتثغث  بإسادة  الختغتئ؛  جضاه 
وتظصغح  تضعطئ  تشغغر  لغسئ  شصدغاظا  ووضعح، 
دجاعر، وإظما عغ إجصاط الظزام ضاطًق، والاترر طظ 
ظفعذ الشرب المساسمر، بط الاعّتث جمغساً سطى أجاس 
الضااب  طظ  المساظئط  العاضح  السغاجغ  المحروع 
والسظئ الثي غصثطه تجب الاترغر، والمدغُّ صثطاً طع 
وتتصغص  اهللا،  إرضاء  ظتع  السغاجغئ  وبصغادته  التجب 
أعثاف البعرة وطخطتئ افطئ وجسادتعا شغ الثارغظ، 

 بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج

ف بأن الدولة الفلسطينية بايدن يع
 طريق تمك االحتالل وضمان مستقبله

آفة الخصخصة التي أتت بها الرأسمالية
تتغلغل  أوزبيكستان

حكام باكستان السابقون كانوا بمثابة "البنادق المستأجرة" ألمريكا
ون المستأجرون" بينما حكامها الحاليون هم "المي


