
إن الطإ طظ المخالح والمراشص الاغ ق غساشظغ سظعا 
الظاس، شالظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أطر المسطمغظ بالاثاوي، وأسطمعط 
وشغ  وسقجا،  حفاء  له  وأظجل  إق  داء  أظجل  طا  اهللا  أن 
وتتخغض  لطاثاوي،  السسغ  سطى  لقظساِن  تثٌّ  عثا 
الحفاء.  خاخغئ  الثواء  شغ  خطص  الثي  اهللا  بإذن  الُئْرء 
ِبإِْذِن  بََرأَ  اِء  الدَّ َدَواُء  أُِصيَب  َفإَِذا  َدَواٌء،  َداٍء  «لِكُلِّ  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال 
ِعَباَد  «تََداَوْوا  رواغئ:  وشغ  طسطط،  أخرجه   « َوَجلَّ َعزَّ  اللَِّه 
إِال  ِشَفاًء،  َمَعُه  أَنَْزَل  إِال  َداًء  ْل  يَُنزِّ لَْم  َوَجلَّ  َعزَّ  اللََّه  َفإِنَّ  اللَِّه، 
والاطئغإ،  والختئ  الارطثي.  أخرجه  َوالَْهَرَم»  الَْمْوَت 
طظ التاجات افجاجغئ لفطئ، وتعشغرعما لطرسغئ طظ 
بصعله  سمقً  الثقشئ،  دولئ  سطى  تةإ  الاغ  العاجئات 
ملسو هيلع هللا ىلص: «اِإلَماُم َراعٍ َوُهَو َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» ختغح الئثاري. 
وجإ  ولثلك  الرساغئ؛  طسآولغئ  طظ  الختغ  وافطظ 
سظه  اهللا  رضغ  جابر  سظ  لطظاس.  تعشغره  الثولئ  سطى 
بِْن كَْعٍب طَِبيباً، َفَقطََع  أيَُبِّ  إَِىل  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  «بََعَث َرُسوُل  صال: 
بظ  زغث  وسظ  طسطط،  أخرجه  َعلَْيِه»  كََواُه  ثُمَّ  ِعْرقاً  ِمْنُه 
أجطط سظ أبغه صال: "َطِرْضُئ ِشغ َزَطاِن ُسَمَر ِبَظ اْلَثطَّاِب 
َشَتَماِظغ َتاَّى ُضْظُئ  َحِثغثًا َشَثَسا ِلغ ُسَمُر َذِئغئاً  َطَرضاً 
شغ  التاضط  أخرجه  اْلِتْمَغِئ"  ِة  ِحثَّ ِطْظ  الظََّعاَة  َأُطصُّ 
تعشر  أن  الثقشئ  دولئ  سطى  شالعاجإ  المساثرك. 
الاثاوي واقجاحفاء (الطإ) طةاظاً؛ فظه طظ الظفصات 
العاجئئ سطى بغئ المال سطى وجه المخطتئ واإلرشاق 
دون بثل؛ ولثلك ضان سطغعا أن تعشر جمغع الثثطات 
الختغئ دون بثل. وطع وجعب الرساغئ الختغئ سطى 
الثولئ، شق ُغمظع اجاؤةار افذئاء، ودشع افجرة لعط، 
وق ُغمظع ضثلك بغع افدوغئ؛ فن المثاواة طئاتئ، وعغ 
سطغعا  شغظطئص  اجاغفاؤعا،  لطمساأجر  غمضظ  طظفسئ 
أن  ذلك  وشعق  سظعا،  ظعغ  غرد  ولط  اإلجارة،  تسرغش 
أظج بظ طالك صال: «اْحَتَجَم َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص، َحَجَمُه أَبُو 
َعْنُه» ُفوا  َفَخفَّ َمَوالَِيُه  َوكَلََّم  ِمْن طََعاٍم،  َصاَعنْيِ  َوأَْعطَاُه  طَْيَبَة، 

سظعما  اهللا  رضغ  سئاس  ابظ  وسظ  الئثاري،  ختغح 
اَم أُْجَرًة، َولَْو كَاَن ُسْحتاً  صال: «اْحَتَجَم النَِّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َوأَْعطَى الَْحجَّ
ذلك  شغ  التةاطئ  ضاظئ  وصث  أتمث.  أخرجه  يُْعِطِه»  لَْم 
العصئ طظ افدوغئ الاغ ُغاطئإ بعا، شثل أخث افجرة 
سطغعا سطى جعاز تأجغر الطئغإ. وطبض أجرة الطئغإ بغع 
افدوغئ؛ فظعا حغء طئاح غحمطه سمعم صعله تسالى: 
ُ اْلَبْيَع﴾ [الئصرة: ٢٧٥]، وضثلك لط غرد ظص  ّ َحلَّ 

َ
﴿َوأ

باترغط بغع الثواء. وتعشغر الرساغئ الختغئ، ضان واضتا 
بسثه،  طظ  الراحثغظ  الثطفاء  وسعث  ملسو هيلع هللا ىلص،  سعثه  شغ 
ضان  ملسو هيلع هللا ىلص،  إظه  تاى  والمخابغظ،  والَسَةَجة  بالمساصغظ 
غصش طع عآقء وأطبالعط وغصدغ تاجاتعط، وغحفص 
سطغعط، سظ أظج بظ طالك رضغ اهللا سظه، َأنَّ اْطَرَأًة 
َضاَن ِشغ َسْصِطَعا َحْغٌء، َشَصاَلْئ: "َغا َرُجعَل اهللاَِّ ِإنَّ ِلغ ِإَلْغَك 
كَِك ِشْئِت َحتَّى أَْقِيضَ  َتاَجًئ"، َشَصاَل: «يَا أُمَّ ُفالٍن انْظُِري أَيَّ السِّ
لَِك َحاَجَتِك» أخرجه طسطط. وتتصغص افطظ الختغ طظ 
واضتا  جاء  الثقشئ،  دولئ  شغ  الختغئ  الرساغئ  خقل 
الثقشئ،  دولئ  دجاعر  طحروع  طظ   ،١٦٤ المادة  شغ 
الثي أسّثه تجب الاترغر: "تعشر الثولئ جمغع الثثطات 
الختغئ طةاظاً لطةمغع، ولضظعا ق تمظع اجاؤةار افذئاء 
الثقشئ). دولئ  دجاعر  (طحروع  افدوغئ".  بغع  وق 

اصرأ شغ عثا السثد:
- أردوغان... جسةسئ لفطسطغظ وذتغظ لضغان غععد! ...٢

- اجاسادة صرار بعرة الحام المئارضئ حسئغًا 
   أولى الثطعات باقتةاه الختغح ...٢

- جططئ داغاعن تارجئ لثولئ اقتاقل ...٣
- طخر الضظاظئ والمآاطرات الماسثدة إلجعاض السمض

   اإلجقطغ!! (التطصئ الباظغئ) ...٤
- أطرغضا ُتحسض ترائص جاظئغئ تعل روجغا ...٤

لغططإ طظعط التض، ضغش التال وعط أخض المخغئئ 
طظ  غعم  شغ  شطسطغظ  صدغئ  تضظ  ولط  واقتاقل؟! 
بض  التقل،  وتترم  الترام  تئغح  تحرغع  طخثر  افغام 
تضظ  ولط  تاةاوزه،  وق  الحرسغ  لطتضط  تثدع  عغ 
طخطتاعا شغ لتزئ طظ الطتزات سطى تساب آعات 
افطئ ودطائعا وبقدعا بض عغ ججء طظ جرح ق غاةجأ 

ودطاء زضغئ ق تامغج بسدعا سظ بسخ.
إن خطاب رئغج السططئ افخغر أطام الةمسغئ الساطئ 
الثي  السغاجغ  اإلشقس  تالئ  غزعر  الماتثة  لفطط 
طظ  الغأس  تالئ  طظ  واصارابعا  السططئ  له  وخطئ 
الماتثة،  افطط  وصرارات  الثولاغظ  طحروع  تظفغث 
سطى  وظاعرا  سئاس  ضقم  طظ  واضتا  ضان  وعثا 
وزطرته  سئاس  ُغصّئض  أن  إق  غئص  ولط  وجعه،  طقطح 
بصسئ  إلسطائعط  غععد  وضغان  والشرب  أطرغضا  أصثام 
أغثغعط  خظغع  ضان  وعثا  دولئ،  سطغعا  تصام  أرض 
السغاجغئ  طزطاعط  بعاجطئ  إظةازاتعط  وسخارة 
اخاارت  الاغ  الاترغر،  طظزمئ  الاخفعغئ،  وأداتعط 
السقم والمفاوضات واقساراف بضغان غععد وإسطاءه 
ضض طا غرغث واقظخغاع له والاظازل سظ البعابئ حغؤًا 
طع  غععد  ضغان  اسامث  تاى  رغئاته،  أطام  شحغؤًا 
المظزمئ والسططئ جغاجئ "ضطما ضشطئ أضبر أخثت 
أضبر"، تاى تصص طسزط طا غرغث دون أن غسطغ حغؤا 
لطمظزمئ والسططئ تاى وخطظا لفتثاث افخغرة، تغث 
شغ  وتمرح  تسرح  غععد  ضغان  آلغات  السططئ  وجثت 
اساصال  طظ  طئاحر  بحضض  جغادتعا  وتمارس  الدفئ 
غاعاخطعن  صادته  وجثت  وأغدًا  وإغقق.  وتفاغح 
السمال  دخعل  لارتغإ  طئاحر  بحضض  الظاس  طع 
وخروجعط دون التاجئ لما غسرف باقرتئاط ووجاذئ 
طعاضئئ  تطغص  السططئ  تسث  لط  وضثلك  السططئ، 
إخثار بغاظات رجمغئ إلداظئ طحارغع اقجاغطان شغ 
الدفئ لضبرتعا، وأخئح وضسعا ترجا بفسض الاظسغص 
افطظغ وطا غاططئه طظ جرائط تشدإ أعض شطسطغظ! 

طاى تظاعغ طساظاة 
طسطمغ اإلغشعر؟!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذة آجغئ اإلغشعرغئ

صدغئ شطسطني برغؤئ طظ خطاب سئاس 
وطظ طخالتئ ظزام افجث املةرم!!

طع  افخرى  الثول  بسخ  تساطض  شغ  تئعرظا  الاغ  الظزرة  إن 
تطمًا  لغسئ  المساعى،  سالغَاْغ  وجاعجغئ  بضفاغئ  الضعارث 
ججأعا  عجغطئ  دوغقت  شغ  سغحظا  شرضه  بض  المظال،  بسغث 
طسغحاظا  تةسض  أظزمئ  سطغعا  وظخإ  الضاشر  المساسمر 
ولضظه  وبروات،  سصعل  طظ  به  اهللا  تئاظا  طا  رغط  ضظضا، 
الثقشئ  دولئ  صغام  بمةرد  ذلك  طظ  بأشدض  شعري  طاتصص 
عثه  طع  الاساطض  شغ  والضفاغئ  اإلظةاز  شغ  وبسرسئ  الراحثة، 
المسطمعن. أغعا  ظثسعضط  إلصاطاعا  السمض  شإلى  التعادث، 
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ضطمئ السثد

أتضغ لضط الغعم سظ إتثى المظاذص الممطعءة بأبحع 
جماسغئ،  إبادة  شغعا  تاط  الاغ  والمةازر،  الةرائط 
وغساظغ أعطعا أحث أحضال الاسثغإ الظفسغ والةسثي 
الاغ ق غمضظ أن غاخعرعا السصض، وصث أخئتئ تماطا 
جةظا طفاعتا رغط أظه غسغح شغعا أضبر طظ سحرغظ 
ططغعن طسطط، بسئارة ختغتئ طظطصئ شغعا اإلظساظغئ 
غمضظ  الصطغطئ  المسطعطات  عثه  طةرد  طظ  طثشعظئ. 
أن تاخعر أن طا ظاتثث سظه عع ترضساان الحرصغئ. 
ظسط، لسئ طثطؤا، عغ ترضساان الحرصغئ المسروشئ 
بمأجاة أعطعا سطى غث السططات الخغظغئ الضاشرة. تاى 
لع ضان طا غةري شغعا طظ المساظاة ُغسرض سئر وجائض 
تسثغإ  ولضظ  تغظ،  بسث  تغظا  اإللضاروظغئ  الاعاخض 
غاعصش  لط  عظاك  غسغحعن  الثغظ  اإلغشعر  المسطمغظ 
سطى اإلذقق. تاى تظعسئ افجالغإ وتطعرت بحضض 
شغ  افبظاء  أن  تسمع  ربما  الئال.  سطى  غثطر  ق  غضاد 
ترضساان الحرصغئ غصاطعن أو غآخثون إلى طسسضرات 
افذفال باجط الروضات لمحروع "تخغغظعط"، والظساء 
وتظاجع  جغؤئ  بأسمال  الصغام  سطى  وغةئرن  غشاخئظ 
طظعظ أرتاطعظ، وضض المسطمغظ عظاك غترطعن طظ 
صعل  طظ  تاى  اإلجقطغئ،  والحسائر  السئادات  تأدغئ 
طظطصئ  عغ  باخاخار  الطصاء...  سظث  سطغضط"  "السقم 
تتخى  ق  تضاد  بأجالغإ  طمظعب  صاض  شغعا  غةري 

أظعاسعا وق تعخش بحاساعا.
تساشض الخغظ الحغعسغئ ضض شرخئ لاتصغص أعثاشعا، 
الئطغء  الصاض  إجراءات  تائع  أغدا  المرة  عثه  وشغ 
ضعروظا.  طرض  طضاشتئ  بتةئ  اإلغشعر  لطمسطمغظ 
شمظث أضبر طظ أربسغظ غعطا أخئح ضض إصطغط ترضساان 
الحرصغئ طظطصئ طشطصئ؛ طثخض الصرغئ والجصاق وأبعاب 
ططّتمئ  المثغظئ  شغ  السضظغئ  والمةمسات  السمارات 
بالتثغث وق غمضظ شاتعا إق بعاجطئ تثاد، شثروج 
أي إظسان طظ بغاه طساتغض. سظثطا خثر صرار "التةر 
التضعطئ  طظسئ  طبق،  غعلةا"  طثغظئ  سطى  الختغ 
طضان،  أي  إلى  الثعاب  طظ  المثغظئ  جضان  الخغظغئ 
شغ  جعاء  ضاظعا؛  تغبما  غئصعا  أن  سطغعط  غةإ  غسظغ 
الطرغص أو شغ المرسى أو شغ المظجل، وق غةعز لعط أن 
غظاصطعا إلى أي طضان آخر، تاى السعدة إلى طظازلعط. 
وغعثدون بأظعط إذا لط غائسعا الصعاسث غساصطعن، وإذا 
تاولعا الثروج وسخعا أواطر الدئاط أو تعجغعاتعط 
طظ  جضاظعا  ترم  وصث  شعرا،  بالرخاص  غدربعن 
الدرورغئ  والمساطجطات  وافدوغئ  والحرب  افضض 
الادغغصات  تطك  جراء  وطظ  غعطا.  سحرغظ  طظث 
سطى  الصداء  طحروع  طظ  أخرى  بسئارة  شغعا،  المئالس 
المسطمغظ اإلغشعر، غمعت ضبغر طظ افوقد والحغعخ 
والظساء، وتاى افذفال الرضع غمعتعن طظ الةعع شغ 
بغعتعط، وأطا بصغاعط شغاأوععن وغحاضعن طظ آقم 
الةعع. خسثت الخرخات المئضغئ إلى السماء. تخرخ 
افطعات بسئإ سثم تتمطعظ بضاء أوقدعظ صائقت 
أوقدي!"، غسطغ الثادطعن  غمعت  غضاد  إظسان!  "أظا 
التغعاظات!  تاى  تأضطعا  ق  الاغ  المأضعقت  لئسدعط 
إلبادة  الخغظغئ  السططات  سمطغات  إتثى  شصط  عثه 

طسطمغ اإلغشعر!
عضثا عغ ضض الةرائط تاط أطام سغعن ططغاري طسطط 
وق غرتسإ الخغظغعن طظ غدئعط؛ فظعط غسامثون 
الثغظ  الثائظغظ  المسطمغظ  تضام  طظ  جرأتعط 
ترضساان  طسطمغ  ضث  الخغظ  طمارجات  غآغثون 
 ٌ ْ الحرصغئ أو غشدعن الطرف سظعا، شعط ﴿ُصمٌّ ُبْكٌم ُع

ْعِقُلوَن﴾. َ ْم َال  ُ َف
المسطمغظ،  تضام  تثاذل  طثى  غسضج  ذلك  ضض 
وضثلك غسضج طثى تصارة وإجرام صادة طا غسمى 
لمعت  الثظغا  غصغط  الثي  السالط  عثا  التر.  بالسالط 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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خاخئ  المئارضئ،  افرض  شغ  تاعصش  افتثاث  تضاد  ق 
شغ ظض جرائط ضغان غععد المسامرة؛ طظ صاض واساصال 
وتثظغج لطمسةث افصخى وعثم وطخادرة لفراضغ 
سطى  تاضرة  الصدغئ  غةسض  طا  لطمساعذظات،  وبظاء 
تساعجإ  الاغ  التالئ  تطك  وأطام  تشغإ،  ق  المحعث 
العسغ السغاجغ والمعاصش الحرسغئ الاغ تثثم الصدغئ 
السططئ  تثاار  السثابات،  تطك  إلظعاء  افطئ  وتترك 
المدغ شغ ذرغص الاظازل والثغاظئ واقظئطاح والامسك 
بتطط بات غراود رجاقت السططئ، وعع أن غصئض ضغان 
غععد بالةطعس طسعط سطى ذاولئ المفاوضات طةثدا 
لئتث السقم المجسعم والثولئ المعسعدة، سطه غصئض 
بثلك! وشغ المصابض تثاار الفخائض خثقن افطئ الاغ 
وأشردت  طضاظاعا  طظ  ورشسئ  والاأغغث  البصئ  طظتاعا 
سغظغعا  تماس  ترضئ  شاشمخ  خاخئ،  طظجلئ  لعا 
وتسئئئ  العخش  شاصئ  الاغ  افجث  بحار  جرائط  سظ 
شغ  والمفصعدغظ  والمساصطغظ  الحعثاء  بمقغغظ 
السماع  السعغئ  الظفج  تتامض  ق  طاعتحئ  جةعن 
طظعا  خرجعا  أظاس  طظ  وصعر  تسثغإ  طظ  شغعا  سما 
بأسةعبئ أتغاء، إضاشئ إلى براطغض طافةرة تسئئئ شغ 
تعةغر حسإ طظ أرضه شأخئتعا بغظ غرغص شغ الئتر 
الةعار،  دول  شغ  وطزطعم  الشرب  بقد  شغ  وطدطعث 
تاةاوز سصطغئ وظفسغئ تماس الاغ ترشع حسار اإلجقم 
ضض ذلك، وتسطظ المخالتئ طع ظزام افجث وذلك رغط 
الاتثغرات الضبغرة لعا طظ اإلصثام سطى ذلك طظ جعات 
طثاطفئ شغ افطئ وترغخئ سطغعا! وأطام تطك المعاصش 
طظ السططئ والفخائض بتةئ الصدغئ وطخطتاعا ضان 

ق بث طظ تئرئئ الصدغئ طظ ذلك.
صدغئ  افغام  طظ  غعم  شغ  شطسطغظ  صدغئ  تضظ  لط 
سطى  طظ  لعا  التطعل  تسعل  لغاط  السقج  طةععلئ 
طظابر افطط الماتثة بطرغصئ الاسعل السغاجغ الثي 
تارشع سظه بسخ ترضات الامرد شغ جمععرغات المعز 
وأشرغصغا، ولط تضظ صدغئ شطسطغظ شغ غعم طظ افغام 
وطآجساتعا  الضئرى  والثول  افطظ  طةطج  صدغئ 

غعاخض الظزام الخغظغ ارتضاب المةازر والفزائع شغ ترضساان الحرصغئ الاغ اتاطعا طظث سصعد دون أي تئاذآ، تغث غساثثم عثا الظزام العتحغ الثي جةظ المقغغظ طظ 
طسطمغ اإلغشعر شغ طسسضرات اساصال تتئ طسمى (الاسطغط)، غعاخض الاسثغإ ضسقح لبظغ طسطمغ ترضساان الحرصغئ سظ إجقطعط باحةغع وتعاذآ طظ السمقء السفعاء 
تضام المسطمغظ. عثه المرة ترتضإ الخغظ الحغعسغئ جرغمئ جثغثة ضث طسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ وخاخئ شغ طثغظئ غعلضا تغث جةظاعط شغ طظازلعط 
فحعر سثة وأبعابعط طعخثة سطغعط طظ الثارج بثرغسئ طظع اظاحار وباء ضعروظا، تغث أظعرت لصطات شغثغع طظ المظطصئ أن السثغث طظ افحثاص الثغظ لط ُغسمح 
لعط باطئغئ اتاغاجاتعط افجاجغئ، وخاخئ الشثاء والثواء، غعاجععن المةاسئ، وبسخ افحثاص الثغظ أغمغ سطى أذفالعط بسئإ ظصص الطسام وغمعتعن شغ بغعتعط! 
إزاء ذلك ضطه ظزط تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا غعم الةمسئ، ٢٠ خفر الثغر ١٤٤٤عـ المعاشص ١٦ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢م، وصفاغظ اتاةاجغاغظ؛ واتثة شغ طسةث طتمث 
الفاتح شغ طثغظئ إجطظئعل وأخرى شغ طسةث تةغ بغرام شغ طثغظئ أظصرة ظخرًة إلخعاظظا المسطمغظ شغ ترضساان الحرصغئ ضث الفزائع الاغ غرتضئعا الظزام الخغظغ 
المةرم، ودسعة لطتضام شغ ترضغا سطى وجه الثخعص وجائر التضام شغ بقد المسطمغظ سطى وجه السمعم لغضفعا سظ خماعط ولغاترضعا ظخرة لمسطمغ ترضساان الحرصغئ.

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا: وقفات احتجاجیۀ "قطعًا لن نتخلى عن ترکستان الشرقیۀ!"
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يف رتاب دجاعر دولئ الثقشئ
افطظ الختغ والرساغئ الختغئ

يف دولئ الثقشئ
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ طتمث خالح



 افربساء ٢ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤١٠

رئغج  أن  طخادر  أربسئ  سظ  روغارز،  وضالئ  ظصطئ 
دطحص  شغ  سصث  شغثان  تصان  الارضغئ  المثابرات 
طمطعك  سطغ  السعري  ظزغره  طع  سثة  اجاماسات 
طخادر  وصالئ  الماضغئ.  الصطغطئ  افجابغع  خقل 
عثا  طآخرا  الاصغا  وطمطعك  شغثان  "إن  العضالئ: 
اقتخاقت  وإن  السعرغئ،  الساخمئ  شغ  افجئعع 
دون  الاصثم،  طظ  الضبغر  أترزت  السعرغئ  الارضغئ 
خئاح  ختغفئ  صالئ  شغما  تفاخغض".  شغ  الثعض 
ظاصح  تصان  "إن  التضعطئ،  طظ  المصربئ  الارضغئ 
لطسعدة  ذرغص  خارذئ  دطحص،  شغ  طمطعك  سطغ  طع 
ترضغا  "أن  الختغفئ  وأضاشئ  لطسعرغغظ"،  اآلطظئ 
ربطئ اظستابعا بالسعدة اآلطظئ لقجؤغظ واجاضمال 
وتةثغث  ترة  اظاثابات  وإجراء  الثجاعرغئ  السمطغئ 

اتفاصغئ أضظئ بحأن طضاشتئ اإلرعاب".
وضان وزغر الثارجغئ الارضغ، طعلعد جاوغح أوغطع، 
صث أبثى ترخه الحثغث سطى الظزام السعري واظاصث 
طظ  الارضغئ  الصعات  اظستاب  إلى  الثاسغئ  ططالئاته 
غدر  اقظستاب  أن  اسائار  سطى  السعري،  الحمال 
ذلك  وجاء  جعاء.  تث  سطى  السعري  والظزام  بارضغا 
شغ  الثبطعطاجغئ  بمراجطغ  أوغطع،  جمع  لصاء  ضمظ 
أوغطع:  وصال  واصسغ".  "غغر  ذرتًا  واسائره  العزارة. 
غتضمعا  شطظ  الغعم  افراضغ  تطك  طظ  اظستئظا  "إذا 
الظزام، وجاعغمظ سطغعا الاظزغمات اإلرعابغئ، عثا 
افطر خطر سطغظا، وخطر سطى الظزام أغدًا، غسظغ أظُه 
"تظاول  أظه  أوغطع  وأوضح  ضطعا".  جعرغا  سطى  خطر 
الظزام  خارجغئ  وزغر  طع  لصائه  خقل  الصدغئ  عثه 
الخربغئ  الساخمئ  شغ  المصثاد،  شغخض  السعري، 
بطشراد شغ تحرغظ افول طظ السام الماضغ". وأحار 
أوغطع خقل رده سطى أجؤطئ أتث المراجطغظ إلى أن 
المظاذص  طظ  لـ"إرعابغغظ"  جمح  افجثي  "الظزام 

الاغ ضان غتاخرعا جابصًا بالثعاب إلى إدلإ".
اسائار أعطظا شغ الحام طمظ عّةرعط الظزام الثطعي 
صرغتئ  به  أتتفاظا  طا  آخر  عع  إرعابغغظ  إدلإ  إلى 
المسآولغظ شغ الظزام الارضغ، وضحش سما غثور شغ 
افترار،  البعار  بحأن  المصئطئ  المرتطئ  شغ  رؤوجعط 
الظزام  بعا  جغصعم  الاغ  الثظغؤئ  افسمال  وسظ 
الارضغ لطعخعل إلى إظعاء بعرة الحام والصداء سطى 
جعرغا،  شغ  المةرم  الظزام  تسعغط  وإسادة  بعارعا، 
الارضغ  الظزام  سطى  طساشربًا  لغج  بالاتثغث  وعثا 
بمعاجعئ  افطرغضغ  لطصرار  وشغًا  خادطًا  ضان  الثي 

البعرة وطظع وخعلعا فعثاشعا شغ إجصاط الظزام.
السعري  الظزام  طع  الارضغ  الظزام  تطئغع  خطعات 
والاغ  وجغاجغًا،  أطظغًا  والماقتصئ؛  الماسارسئ 
الظزام  دور  سطى  تآضث  وسطظغئ،  طضحعشئ  أخئتئ 
أعض  لبعرة  الظاسمئ  المعاجعئ  شغ  العظغفغ  الارضغ 
الحام والاغ تساعثف إسادتعط إلى أتدان الظزام 
والفخائض  التضعطات  تصعم  بغظما  ضرعًا،  أو  رغئًئ 
باظفغث دورعط بجغادة الادغغص سطى أعطظا شغ الحمال 
المترر؛ تةعغسًا سئر شرض الدرائإ والمضعس وتئثغر 
إطضاظغات البعرة، وإرعابًا بالسةعن والمساصقت لضض 
ولطمعاشصئ  الحام  ذاغغئ  ظزام  لمخالتئ  راشٍخ  تٍر 
سطى السعدة "الطعسغئ" لغج طظ ترضغا وتسإ، بض 
طظه!  المشفرة  وذطإ  الاعبئ  وإسقن  لطظزام  السعدة 
وعثا بإذن اهللا لظ غضعن وجغضعن لطبعرة رأي آخر 

تسمع به الثظغا.
تصائص داطشئ ق تتااج لافسغر وغةإ سطى افطئ أق 
عغ  بض  افخغرة،  الارضغئ  المعاصش  عثه  طظ  تافاجأ 
خغر ضئغر لطبعرة وبعارعا بسث أن ظجع الظزام الارضغ 
فختاب  الئثاغئ  طظ  واضتئ  وعغ  افخغر؛  صظاسه 
افلئاب، وطسطعم بأظه جغأتغ العصئ الثي تثرج عثه 
الارضغ  والثاسط  الداطظ  بغظ  السغاجغئ  افسمال 
وبغظ الظزام السعري المةرم إلى السطظ، فن السثاء 
بغظ عثه افظزمئ عع ضمظ المسمعح دولغًا لامرغر 
قجارداد  تسسى  الاغ  الحسعب  سطى  المآاطرات 
الحام  بعرة  شغ  التال  عع  ضما  وجططاظعا  صرارعا 
الاغ خرج أعطعا غظحثون الاترر طظ تالئ اقجائثاد 

واقجاسئاد الاغ شرضعا سطغعط الظزام السمغض.
لصث وّرذئ أطرغضا ترضغا بالاثخض شغ جعرغا لتماغئ 
شغ  وروجغا  إغران  شحض  بسث  السصعط،  طظ  سمغطعا 
ضسر حعضئ أعض الحام والصداء سطى بعرتعط، رغط 
المساعردة،  والسخابات  لطمطغحغات  المفاعح  الثسط 
المآبرة  الثارجغئ  افدوار  أخطر  الارضغ  الثور  وضان 
أعطعا  وبعق  تغث  طظ  الحام،  بعرة  جغر  خط  سطى 

"جاعن  بارضض:  وغدغش  صرغئًا".  سطغعا  غصثم  جعف 
سطغه  تتخض  ترضغا،  تتااجه  الثي  الشاز  طظ  بالمؤئ 
السغطرة  عثه  طظ  الاترر  ترغث  لضظعا  روجغا،  طظ 
ولثلك  افخغرة،  السغاجغئ  افوضاع  بسئإ  خخعخًا 
وصالئ  (إجرائغض)".  عع  جثغث،  طجوٍد  سظ  تئتث  عغ 
ضئار  طظ  واتثة  وعغ  ضارعان  عاتغج  الئرشغسعر 
شغ  صالئ  والرئاجئ،  الارضغئ  الثولئ  طساحاري 
الاتصغص ذاته: "اقصاخاد ق غفعط جعى لشئ افرصام، 
وخادرات ترضغا إلى (إجرائغض) تةاوزت خقل افسعام 
طئطس  وعع  دوقر،  ططغار   ٢,٥ تاجج  الماضغئ  الصطغطئ 
(اإلجرائغطغ)  السعق  أّن  غسظغ،  وعثا  الظمع،  طسامر 

طظ أعط افجعاق لارضغا شغ السالط".
بط إن طعصع افبتاث الثولغ، بعابئ افبتاث، طثسعطًا 
ضثلك بأرصام وزارة اقصاخاد والاةارة الارضغئ، غدع 
بغظ  بالاةارة  غاسطص  طا  ضض  اإللضاروظغ  طعصسه  سطى 
أظه  إلى  اإلحارة  تةثر  تغث  غععد؛  وضغان  أردوغان 
الائادل  تةط  بطس  والاظمغئ،  السثالئ  تجب  سعث  شغ 
أردوغان  غخفعا  الاغ  والثولئ  ترضغا  بغظ  الاةاري 
أضساف  أربسئ  بطس  واإلرعاب"،  اقتاقل  "دولئ  بأظعا 

طا ضان سطغه طظ صئض!
الائادل  تةط  إن  إذ  العصائع؛  عثه  الئغاظات  وتعضح 
الاةاري بغظ ترضغا وضغان غععد شغ السام ٢٠٠٢ بطس 
١,٣٩ ططغار دوقر، غغر أظه شغ سام ٢٠١٤ ارتفع إلى 
اقرتفاع  شغ  الرصط  غسامر  بغظما  دوقر.  ططغار   ٥,٨٣
قتصًا خقل سام ٢٠١٧، وعع سام خطابات أردوغان 
تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  صرار  ضث  الظارغئ 
وافرصام  اقتاقل.  لثولئ  ساخمئ  بالصثس  اقساراف 
غععد،  وضغان  ترضغا  بغظ  السقصات  أن  إلى  تحغر 
واردات  تةط  طظ  واضتًا  وغئثو  ططرد،  تجاغث  شغ 
ترضغا  أّن  المست  الضغان  وإلى  طظ  ترضغا  وخادرات 
بإحراف  أردوغان  سعث  شغ  اقتاقل  اصاخاد  تثسط 
تجبه، تغث تئثو السثاوة المجسعطئ رخعة وغغر صابطئ 
فن تضعن تصغصغئ، شغ ظض ططغاراٍت تزعرعا افرصام 
المطغارات  وطؤات  ٢٠١٧م،  سام  تاى  جثغث  طظ 
جظعغًا؛  اقتاقل  ودوغطئ  ترضغا  طظ  ضض  تائادلعا 
ترضغا  خادرات  تةط  غئطس  دوقر،  ططغاري  طظ  شأضبر 
لضغان غععد ذعال أسعام، وعع طئطس غدع ترضغا إلى 
جاظإ أطرغضا وألماظغا والخغظ، الثول الرئغسغئ الاغ 

تةارغًا ضئغرًا طع دوغطئ اقتاقل. تمطك تئادقً 
اقرتفاع  سظ  افرصــام  تضحفه  طا  تةاوز  غمضظ  وق 
قصاخاد  الارضغ  الثسط  تةط  شغ  ظسئغًا  المطرد 
اصاخادغئ  واصسغئ  طظ  ترضغا  تظططص  تغث  اقتاقل؛ 
أردوغــان  غخرخ  الثي  الضغان  دسط  شغ  وجغاجغئ 
إغاه  طاعمًا  باجمه  والثولغئ  السربغئ  المتاشض  شغ 
المظاثإ،  ترضغا  رئغج  وعع  أظــه،  غغر  باإلرعاب، 
غاخثر  ترضغا،  وأعــض  لطمسطمغظ  ــام  افوع وبائع 
لعثا  اصاخادغًا  الثاسمئ  الثول  صائمئ  وظزاطه،  عع 

الضغان المست!
غصعله؛  طا  سضج  عع  سمطغا  أردوغــان  غفسطه  طا  إن 
وغمثه  شعع غصعي عثا الضغان المست شغ شطسطغظ 
له  ظصعل  وإظظا  المسطمغظ.  وغظاشص  التغاة  بأجئاب 
تثوم  لظ  التال  عثه  إن  غععد،  ربائإ  طظ  وأطباله 
ضراجغضط  جغضظج  صــادم  إسخار  شعظاك  ذعغًق، 
الراحثة  الثقشئ  دولــئ  وعع  صعائمعا،  المسعجئ 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا إن حاء اهللا، 
اإلجراء  أرض  وتطعر  غععد،  ضغان  جاصاطع  والاغ 
لئحرى  تتصغصًا  ورجسعط،  دظسعط  طظ  والمسراج 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن  ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص الصائض: «َال تَُقوُم السَّ
َوَراِء  ِمْن  الَْيُهوِديُّ  يَْخَتِبَئ  َحتَّى  الُْمْسلُِموَن  َفَيْقُتلُُهُم  الَْيُهوَد، 
َعْبَد  يَا  ُمْسلُِم  يَا  َجُر:  الشَّ أَِو  الَْحَجُر  َفَيُقوُل  َجِر،  َوالشَّ الَْحَجِر 
اللِه َهَذا يَُهوِديٌّ َخلِْفي، َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه، إِالَّ الَْغْرَقَد، َفإِنَُّه ِمْن 

 «َشَجِر الَْيُهوِد
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

الحام  أعض  ظخرة  شغ  الضاذبئ  وبادساءاته  به 
وطساسثتعط سطى إجصاط الظزام.

شغ  المئارضئ  البعرة  اظطقق  طظث  ظتثر  زلظا  وق  ضظا 
لمسرشاظا  الارضغ  لطظزام  المرغإ  الثور  طظ  الحام 
السابصئ بتصغصاه وتصغصئ طعماه الاغ أظاذاعا أطرغضا 
به شغ جعرغا، لضظ السآال الثي غطرح ظفسه بصعة 
الثي  الثور  عثا  اظضحاف  بسث  السمض  عع  طا  اآلن، 
وطا  المةرم؟  الظزام  طع  بالمخالتئ  خراتئ  غطالإ 
عع دور أعض الحام الخادصغظ بسث أن أخئح ضض حغء 
السقصات،  وتطئغع  السفارات  شاح  أغظازرون  واضتا؟ 
أم غظازرون تسطغمعط لطةقد بالصعة؟! وعض غساصغط 
أن تدغع ضض عثه الادتغات الاغ صثطععا سطى طثار 
أضبر طظ سحر جظعات طظ أجض أن غظّفث الظزام الارضغ 

طعماه افطرغضغئ شغ إجعاض بعرتعط؟!
لصث اظططصئ بعرة الحام حسئغًئ وتصصئ اقظاخارات 
الثول  وتاولئ  المةرم،  الظزام  تسصط  وضادت 
جمغسعا بالمصابض اتاعاءعا وتخظغع رأس لعا غثثم 
شاط  طخالتعا،  وغتصص  الماآطرة  الثول  طثططات 
خرف افطعال العائطئ لحراء الثطط لترف البعرة سظ 
تتصغص أعثاشعا باجاسادة افطئ لسططاظعا المشاخإ 
وصرارعا المسطعب، شضاظئ بعرة الحام المسّئر الفسطغ 
سظ تططسات افطئ اإلجقطغئ ظتع الاترر طظ العغمظئ 
طظ  الحام  فعض  بث  ق  شضان  بقدظا،  سطى  الشربغئ 
الثروج  سئر  بثاغًئ،  جططاظعط  اجاسادة  سطى  السمض 
أختاب  إظظا  الارضغ  لطظزام  تصعل  طحرشئ  بمعاصش 
الطاغغئ  ظخالح  ولظ  الصرار  أختاب  وظتظ  الصدغئ 
أرضاظه  بضض  ظزاطه  إلجصاط  خرجظا  وأظظا  المةرم، 
سطى  الاترك  طاابسئ  بط  وطظ  ودجاعره،  ورطعزه 
الصرار  اظاجاع  لاأضغث  أحضاله  بضض  الحسئغ  المساعى 

السغاجغ لطبعرة طظ الظزام الارضغ.
به  وصسظا  طا  ظختح  أن  سطغظا  العاجإ  شإن  لثلك 
الاغ  السغاجغئ  الصغادات  صئعل  وطظعا  أخطاء،  طظ 
لئغع  جعصعا  وتط  الثولغئ  المثابرات  دوائر  خظساعا 

الادتغات الاغ صثطعا أعض الحام.
وعثا لظ غضعن إق باتثاذ خطعات سمطغئ لطصداء سطى 
الثغظ  والماثاذلغظ  والماسطصغظ  الماآطرغظ  دور 
سطى  وتظفغثعا  الثارجغئ  المآاطرات  لامرغر  غسمطعن 
افرض، شالثروج الطغإ فعطظا غعم الباظغ سحر طظ 
آب ردًا سطى تخرغتات جاوغح أوغطع تعل المخالتئ 
غةإ  وطزاعرات  تراضات  طظ  تقعا  وطا  الظزام  طع 
لظ  وعثا  وتائطعر،  تاطعر  أن  غةإ  بض  تاعصش،  أق 
وخادصئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  باتئاع  إق  غضعن 
وطثطخئ لبعرة أعض الحام بسغثًا سظ ضض طا خظساه 
تمبغض  تّثسغ  جغاجغئ  وطظخات  تضاقت  طظ  الثول 
ق  تصغصاعا  شغ  فظعا  طظعا  ججء  أو  السعرغئ  البعرة 
الثغظ  أسثائعا  طخالح  تمبض  بض  الحام  أعض  تمبض 
سمطغئ  وإغصاف  الثولغئ  لقرادة  لارضغسعا  غسسعن 

الاشغغر التصغصغ الثي بثأه أعض الحام.
إن اظاخار بعرة الحام المئارضئ لغج طرتئطًا شصط 
بالصعة السسضرغئ، شفغ طسرضئ التص والئاذض لغسئ 
جئتاظه  شاهللا  شصط،  المادغئ  الصعة  لتةط  الصغمئ 
ٍة َوِمْن  ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ ُ وا َل ِعدُّ

َ
وتسالى غصعل: ﴿َوأ

جغاجغئ  صعة  طظ  بغثظا  وصع  طا  أي  ْيِل﴾،  َ ْ ا اِط  َ ِر
طئارضئ  سسضرغئ  صعة  طظ  وقتصًا  وبصاشغئ  وشضرغئ 
وتئاشغ  جئغطه  شغ  تصاتض  وتثه  باهللا  طرتئطئ 
شغ  له  الاام  بالاةرد  إق  غاتصص  ق  الثي  رضعاظه؛ 
له،  السئعدغئ  ضاطض  تتصغص  طظ  طظا  غرغث  طا  تتصغص 
والاغ لظ تاتصص إق سظثطا غضعن الثغظ ضطه هللا، أي 
بإصاطئ ظزاطه السادل شغ افرض طرة أخرى بسث أن 

زال طظ واصع التغاة بسصعط الثقشئ.
بإجصاط  لغج  المئارضئ  الحام  بعرة  اظاخار  إن 
به  آخر  سطماظغ  ظزام  واجائثال  السطماظغ  الظزام 
آخر  ذاغغئ  واجائثال  سمغض  ذاغغئ  بإجصاط  ولغج 
أرضاظه  بضاشئ  السطماظغ  الظزام  بإجصاط  وإظما  به؛ 
بضاشئ  اإلجقم  ظزام  وإصاطئ  ودجاعره،  ورطعزه 
وتغ  طظ  المسامث  ودجاعره  دولاه  ورجال  أرضاظه 
اهللا جئتاظه وتسالى شغ الضااب والسظئ، وسطى ذلك 
إلى  والسعدة  الاعبئ  الحام  أعض  ظتظ  سطغظا  غةإ 
العتغث  والخاتإ  المسادسفغظ  ظاخر  جئتاظه  اهللا 
ُكم ِبِھ  ُ نَّ ُقُلو ِ ْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَم ُ ُ ِإالَّ  َّ ﴿َوَما َجَعَلُھ  لطظخر 
غظجله  الثي  ِكيِم﴾  َ ْ ا ِز  اْلَعِز  ِ َّ ِعنِد  ِمْن  ِإالَّ  ْصُر  النَّ َوَما 
الثظغا  شغ  الفعز  غئاشعن  الثغظ  الماصغظ  سئاده  سطى 

 واآلخرة وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

أردوغان... 
جسةسئ لفطسطني وذتني لضغان غععد!

أدطظ تضام المسطمغظ وجغاجغععط، ق جغما تاضط 
وتدطغض الرأي  الضثب  خارجغاه، أدطظعا  ووزغر  ترضغا 
السام، وذلك بإذقق تخرغتات جعشاء ق تمئ لطعاصع 
خرح  شصث  وغثتدعا،  غضثبعا  العاصع  إن  بض  بخطئ، 
لثغظا  غضعن  أن  المعط  "طظ  ترضغا:  خارجغئ   وزغر 
جفغر لثى (إجرائغض) لضغ تخض رجائطظا إلى تض أبغإ 
وصئطه  شطسطغظ"،  سظ  لطثشاع  وذلك  طئاحر  بحضض 
تخرغتًا   ٢٠٢٢/٤/٢٠ شغ  افظاضعل  وضالئ  أوردت 
فردوغان صال شغه: "إن سقصاظا طع (إجرائغض) لطثشاع 
خقل  له  ضطمئ  شغ  وذلك  الفطسطغظغئ"،  الصدغئ  سظ 
السثالئ  لتجب  الظغابغئ  الضاطئ  اجاماع  شغ  طحارضاه 
"طظ  أردوغان:  وصال  الارضغ،  الئرلمان  شغ  والاظمغئ 
العاضح أن جئض الثشاع سظ الصدغئ الفطسطغظغئ تمر 

سئر إصاطئ سقصئ طظطصغئ وطاعازظئ طع (إجرائغض)"!!
إن تضام ترضغا لغج لعط سقصئ بفطسطغظ وأعطعا، 
قجاسطاف  بصدغاعط  المااجرة  باب  طظ  عغ  إظما 
أخئتئ  الماضررة  التغطئ  وعــثه  الظاس،  طحاسر 
سطى  جغما  ق  الضرغمئ،  افطئ  عثه  سطى  تظططغ  ق 
صال  شصث  تثغبعط،  غضثب  شالعاصع  شطسطغظ،  أعض 
ترضغا  بغظ  الاصارب  "إن  جابص:  وصئ  شغ  أردوغــان 
لطمظطصئ  بالظسئئ  تغعغئ  أعمغئ  غمبض  و(إجرائغض) 
بأجرعا"، وشصا لعضاقت افظئاء الارضغئ، وأضاف "إظه 
ق غسارض سعدة السقصات الارضغئ (اإلجرائغطغئ) إلى 
السقصات  "تطئغع  أن  إلى  طحغرًا  الطئغسغ"،  طسارعا 

بغظ الئطثغظ جغضعن شغ خالح المظطصئ بأجرعا".
الضثوب  تخرغح  طظ  وصدغاعا  شطسطغظ  شأغظ 
المست؟!  الضغان  لعثا  التمغط  الخثغص  أردوغــان، 
لطمحاسر  دغثغئ  طةرد  عغ  الةعشاء  تخرغتاته  إّن 
٣ شئسث  شطسطغظ.  صدغئ  ظخرة  باجط  غةغثعا  الاغ 

سام   أردوغان  زار  لطعزراء،  رئغسًا  تسغغظه  طظ  جظعات 
٢٠٠٥ ضغان غععد وصام بعضع إضطغض زععر سطى صئر 

بغعدور عرتجل.
وغحغر طعصع ترك برس إلى عثه السقصئ، طظ خقل 
تصرغٍر غحمض تخرغتات وزغر الطاصئ شغ ضغان غععد 
غعشال حااغظغاج. وغسامر أردوغان باجاثثام خطابه 
الحسئعي بثخعص شطسطغظ واإلجقم لضظ سقصاته 
الاصرغر،  وبتسإ  اقتاقل،  طع  طاغظئ  اقصاخادغئ 
المظحعر باارغت ٢٧ حئاط/شئراغر ٢٠١٦ غصعل العزغر: 
"لط تاأبر السقصات الاةارغئ بغظ الئطثغظ رغط بسخ 
الثقشات الثبطعطاجغئ شغ ٢٠٠٨ و٢٠١٣، شصث بطس 
 ،٢٠٠٩ لسام  الطرشغظ  بغظ  الاةاري  الائادل  تةط 
ططغارغظ و٥٩٧ ططغعظًا و١٦٣ ألش دوقر، وسطى الرغط 
بغظ  المائادلئ  لطسقصات  الثبطعطاجغ  الاثععر  طظ 
 ،٢٠١٤ لسام  الاةاري  الائادل  تةط  أّن  إق  الطرشغظ، 

بطس ٥ ططغارات و٨٣٢ ططغعن و١٨٠ ألش دوقر".
الارضغ  الرئغج  "إّن  العزغر:  صال  ظفسه  الاصرغر  وشغ 
تثععر  ظض  شغ  بأظه  خرح  أردوغــان  ذغإ  رجإ 
ق  تاد  بحضض  المظطصئ،  شغ  السغاجغئ  افوضــاع 
طع  الاعاشص  إلى  طاّجئ  بتاجئ  ترضغا  شإن  له،  ظزغر 
طظ  غمضظ  الاغ  المسارات  لمظاصحئ  (إجرائغض)، 

خقلعا إتثاث تشغغرات إغةابغئ شغ المظطصئ".
طعمئ  ــئ  دول غععد  ضغان  أّن  غــرى  ــان  أردوغـ إن 
شغ  طاثععرة  أوضــاع  طصابض  جغاجغًا  وطساصرة 
وبطثه،  المظطصئ، ولسض طفااح طخالته الاةارغئ عع 
أشدض  غسث  الثي  شطسطغظ،  غاز  إلى  ضثلك  تسعد 
خقل  طظ  وغمضظ  الطرشغظ.  بغظ  لطسقصات  ضاطٍظ 
تتصغص أسثته دوغاحه شغطه، بالطشئ اإلظةطغجغئ، وظحر 
باارغت ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٧ طاابسئ عثا 
الرأي بعضعح؛ تغث غصعل ضرغساغان بارضض، الثئغر 
بعل  عاغظرغح  طآجسئ  وطثغر  الارضغئ،  بالحآون 
شغ ترضغا، إّن "أردوغان غتإ تظخغإ ظفسه بمزعر 
و(إجرائغض)،  تراطإ  طعاجعئ  شغ  لطمسطمغظ  المظصث 
السثاء  عثا  شغ  الثطابغئ  طعاراته  غساثثم  أّظه  غغر 
الاغ  المئضرة  اقظاثابات  ضسإ  أجِض  طظ  الحضطغ، 

اجاسادة صرار بعرة الحام املئارضئ حسئغاً 
أوىل الثطعات باقتةاه الختغح

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ـ 



   السثد ٤١٠   ٣   افربساء ٢ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢ طـ

صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بإطارة افجااذ ظاخر رضا، رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب 
الاترغر شغ وقغئ السعدان، غراشصه افجاتثة: سئث اهللا تسغظ، طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ، وسئث الصادر سئث 
الرتمظ، سدع لةظئ اقتخاقت، والظثغر طثاار، وحارق غعجش الئربري، وأتمث بتر، ورتمئ المعلى تاج، وآدم سمر، 
أسداء تجب الاترغر، بجغارة الحغت الرغح ابظ الحغت سئث اهللا بمسغثه بطغئئ الحغت سئث الئاصغ بالةجغرة، افربساء 
٢٠٢٢/٩/٢١م، تغث تظاول الطصاء العضع السغاجغ بالئقد وتالئ الاردي والخراع، وتظازع المئادرات الاغ تصثم 
طظ أذراف وترشدعا أذراف أخرى، تتئ تأبغر السفارات افجظئغئ تضحش سظ تالئ الخراع بغظ افذراف السغاجغئ 
طظ المثظغغظ والسسضرغغظ الاغ تشثغعا جفارات أطرغضا وبرغطاظغا والسسعدغئ واإلطارات، وأن ضض الثي غةري 
ق غمبض صداغا أعض الئقد. وأن التض غضمظ شغ اجاماع أعض السعدان طظططصغظ طظ سصغثتعط اإلجقطغئ، شغ 
ظض ظزام الثقشئ. وشغ ظعاغئ الطصاء حضر الحغت الرغح وشث تجب الاترغر سطى عثه الجغارة وعثا التثغث الراصغ 
وتمض عط أعض السعدان، وصال جمسظا ضقطاً جغثًا، وأضث أظعط ضسةادة طع صداغا أعض الئقد وأن غضعن تطعا 
وشص الضااب والسظئ. وصث صابض أعض السةادة وشث تجب الاترغر بالتفاوة والاصثغر واإلضرام، ججاعط اهللا خغرًا.

شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  خفتئ  تصغغث  سطى  شغسئعك  إدارة  أصثطئ 
لطامسك  المسطمغظ  تثسع  الاغ  والتسابات  الخفتات  طظ  آخر  وسثد  المصثس  بغئ  طظ  ظثاءات  وخفتئ 
لطعثى  الظاس  تثسع  شعغ  ظعر،  طظ  طظابر  عغ  والتسابات  الخفتات  عثه  إن  فطاعط.  واقظتغاز  بثغظعط 
وإبساد  الفساد  لظحر  تعثف  الاغ  الحرغرة  اقجاسمارغئ  المثططات  لرشخ  افطئ  وتثسع  العسغ  وتظحر 
بض  افصخى  وتصسغط  طساعذظاته  وتبئغئ  طثططاته  تظفغث  طظ  غععد  ضغان  لغامضظ  دغظعط،  سظ  الظاس 
وعثطه إن اجاطاع، ولائصى افطئ تتئ ظغر اقجاسمار الشربغ، ولغتعل دون اظسااصعا طظ ربصئ اقجاسمار 
الاخرشات  عثه  إن  والحثوذ.  والفساد  الزقم  سطى  وتصدغ  والظعر  الثغر  تظحر  الاغ  خقشاعا  واجاسادة 
اإلجقطغئ،  افطئ  طع  الشرب  خراع  شغ  رئغج  ججء  عط  رأجمالغعن  غمطضعا  طآجسات  سطى  غرغئئ  لغسئ 
افطئ  بغظ  غتعل  لظ  ذلك  أن  ظآضث  شإظظا  اقجاسمار  غئثلعا  الاغ  الضئغرة  الةععد  ورغط  ضطه  ذلك  لضظ 
والافاشعا تعل أبظائعا الساططغظ المثطخغظ لظعداعا، ولظ غتةإ ظعر اهللا طعما جسى الضاشرون وأسعاظعط 
غتحرون. جعظط  إلى  ضفروا  والثغظ  غشطئعن  بط  تسرة  سطغعط  وجاضعن  أطعالعط  وجغظفصعن  إلذفائه، 

تامئ: صدغئ شطسطغظ برغؤئ طظ خطاب سئاس وطظ طخالتئ ظزام افجث المةرم!!

طع  بالاجاطظ  ذلك  غضعن  أن  رشخ  ولضظه  اقتاقل، 
تظفغث صعات اقتاقل بظفسعا سمطغات إضاشغئ حضطئ 
إتراجا لطسططئ، وذالإ بمعطئ إلبئات ضفاءة السططئ 

شغ تتصغص طا تسةج سظه صعات اقتاقل!
شغ  دورعا  غعطا  تظضر  لط  طسطعم  عع  ضما  شالسططئ 
الاظسغص افطظغ، بض إن ضئغرعا وخفه بـ"المصثس"، 
وافجعجة افطظغئ إظما أساد الةظرال افطرغضغ داغاعن 
افخ  وصاض  الشاخإ  لطضغان  العقء  سصغثة  سطى  بظاءعا 
وافب إن جاءت أواطر الصغادة بثلك، وعع طا رجثاه 
العصائع وطمارجات افجعجة افطظغئ غعطا بسث غعم، إذ 
لط تاعان السططئ غعطا سظ طقتصئ المططعبغظ لثى 
اقتاقل،  صعات  طع  تضاططغا  دورا  تآدي  بض  اقتاقل، 
اقتاقل،  أو  السططئ  لثى  ُغساصض  طظ  بات  بتغث 
غساصض لثى الطرف اآلخر إطا بسث أو صئض، قجاضمال 

سمطغات الاتصغص أو السصعبات.
سظ  افطظغئ  وافجعجة  السططئ  صعات  تثاذل  وضثلك 
أطام  لطظاس  افطان  درجات  طظ  درجئ  أدظى  تعشغر 
أو  اقتاقل  صعات  سثوان  أو  اساصاقت  أو  اصاتاطات 
افطظغئ  افجعجة  أن  المحععد  إن  بض  المساعذظغظ، 
أو  اقتاقل  صعات  تصاتمعا  الاغ  المظاذص  ُتثطغ 
المساعذظعن بالضاطض طظ سظاخرعا وتئصغ الظاس شغ 
طعاجعئ طخغرعط وتثعط أطام ذشغان السثو الشاحط.

افجعجة  لممارجات  المرجعطئ  العاصسغئ  شالخعرة 
الثراع  خعرة  عغ  السططئ  صادة  وتخرغتات  افطظغئ 
أضغش  طا  وإذا  لثولاه.  والتارس  لقتاقل  افطظغ 
طحارغع  ورساغئ  طمارجئ  شغ  السططئ  دور  ذلك  إلى 
اإلشساد الممظعب سئر المآجسات والعزارات واإلسقم 
وطظاعب الاسطغط والةمسغات المحئععئ، تغث أخئتئ 
الظاس  إشساد  سمطغات  شغ  رئغسا  شاسق  إطا  السططئ 
وافبظاء والظساء وافجر، أو طسّعطئ وراسغئ لطمفسثغظ 
وأختاب افجظثة الشربغئ الثئغبئ، وضثلك دورعا شغ 
سطغعط  الادغغص  خقل  طظ  وترضغسعط  الظاس  تةعغع 
ضمًا  بالدرائإ  ضاعطعط  وإبصال  سغحعط  لصمئ  شغ 
أخئح  ضط  الظاس  وطحاعثة  وسمعدغا،  أشصغا  وظعسا، 
بأغثي  المال  رأس  تضثغج  شغ  بارزا  السططئ  دور 
صادتعا ورطعزعا وتاحغاعط وسائقتعط وطظ غطغعط، 
أخئتئ  تاى  الظاس،  وساطئ  الفصراء  تساب  سطى 
صغادات السططئ والمظزمئ تاساطض طع طحروع السططئ 
ضمحروع اجابماري رابح ظاجح غساأعض اقجاماتئ شغ 

المدغ صثطا شغه تتئ أي ظرف ضان.
غرصث  حةرة  السططئ  طظ  غةسض  طةامسا  ذلك  ضض 
تداف  بض  لغععد،  إق  خغر  وق  شغعا  ظفع  ق  خئغبئ 
افرض  شغ  الظاس  تعاجه  الاغ  الاتثغات  جةض  إلى 
الراجثئ  التصغصئ  سطى  وغآضث  شطسطغظ،  المئارضئ 
ذراع  بأظعا  السططئ  بثاغات  طظث  سطغعا  أضثظا  الاغ 
أطظغ لقتاقل وذرغص إلضفاء الحرسغئ سطغه ودرجئ 
 شغ جّطط تخفغئ الصدغئ لخالح اقتاقل الشاحط

افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ (شطسطغظ)

السططئ  شغ  المثظغئ  الحؤعن  وزغر  اتعط  أن  بسث 
الحعر  طظ  الباطظ  شغ  الحغت  تسغظ  الفطسطغظغئ 
سئر  الفطسطغظغئ  السططئ  "بإضساف  اقتاقل  الةاري، 
وغأتغ  الفطسطغظغئ  لطمظاذص  الغعطغئ  اقصاتاطات 
بسثعا لغائةح وغصعل إّن السططئ ضسغفئ وساججة سظ 

بسط جغطرتعا سطى طظاذصعا".
أّن  سطى  السئري  "واق"  لمعصع  تخرغتات  شغ  وحّثد 
غمضظعا أن تصئض بعاصع تصاتط شغه صعات  السططئ ق 
وبسثعا  لغطئ  ضض  الفطسطغظغئ  افراضغ  اقتاقل 
تططإ طظ السططئ السمض شغ الظعار ضث المسطتغظ 
"الاعصش  اقتاقل  جططات  سطى  سرض  أّظه  طعضتا، 
سظ اصاتام المظاذص الفطسطغظغئ ضفارة اخائار لمثة 
اقتاقل  أّن  إق  افوضاع،  لاعثئئ  جسغًا  أحعر؛   ٤
اقتاقل  جططات  الحغت  واتعط  السرض".  رشخ 
"بثظص السططئ الفطسطغظغئ اصاخادغًا"، "غأتعن بسثعا 
سطى  صادرة  وغغر  ضسغفئ  السططئ  بأّن  بادساءات 

السغطرة سطى افوضاع".
صغادات  جمع  جري  لصاء  سظ  افظئاء  ترددت  أن  وبسث 
برساغئ  اقتاقل  طظ  صغادات  طع  السططئ  شغ 
اقبظغظ  طساء  السططئ،  أطظ  أجعجة  صاطئ  أطرغضغئ، 
طثغظئ  طظ  احاغئ  طخسإ  باساصال   ،٢٠٢٢/٠٩/١٩
ظابطج المتاطئ برشصئ ابظغظ آخرغظ طظ وجط طثغظئ 
وططارد  طترر  أجغر  عع  احاغئ  وطخسإ  ظابطج، 
لصعات اقتاقل، الاغ عثدت والثه باخفغاه أضبر طظ 
طرة. وعع طا أبار تفغزئ الظاس بحضض صعي اجاظضارا 
المعاجعات  طرتطئ  إلى  وخطئ  وطزاعرات  وحةئا 
المغثاظغئ ضالاغ اسااد سطغعا أعض شطسطغظ طع صعات 
افطظغئ  افجعجة  جغارات  الظاس  رحص  تغث  غععد، 
بالتةارة وضض طا ذالاه أغثغعط طظ أدوات، وصابطئ 
وظحر  والشاز  التغ  بالرخاص  المعاجعات  السططئ 
جطغا  المحعث  أساد  طا  وعع  واقساصاقت.  الصظاخئ 
شغ أذعان الظاس المسععد طظ سصعد؛ طحعث صعات 
تصغصئ  سظ  طسئرًا  والمحعث  العاصع  شظطص  اقتاقل، 

السططئ وغاغئ إغةادعا شغ شطسطغظ.
إذ إن السططئ باساصالعا أتث المةاعثغظ المطاردغظ 
لقتاقل، والثغظ غتزعن بمضاظئ رشغسئ شغ صطعب أعض 
شطسطغظ لما غمبطه طظ روح الظدال والضفاح شغ وجه 
الشاخإ الشاحط، واساصاله دون جابص إظثار أو تثغث 
سظ طثالفات أو أضاذغإ تعل تعط صث تئرر بعا السططئ 
سمطغئ اقساصال، طبطما تفسض طع المسارضغظ والمثالفغظ 
لعا واساصالعط اساصاق جغاجغا باعط ططفصئ واشاراءات 
صاظعظغئ، حضض عثا اقساصال عجة سظغفئ وطآحرا ضئغرا 
اقتاقل  خثطئ  شغ  السططئ  ووصاتئ  جرأة  طثى  سطى 
وتتصغص غاغاته. شاةطى لثى الظاس ضغش أن السططئ 
تطسإ دور جعاز أطظغ وذراع ضارب تئطح به صعات 

اقتاقل طظ تسةج سظه أو غحص سطغعا طقتصاه.
تسغظ  تخرغح  بسث  أتئ  التادبئ  عثه  أن  وخاخئ 
غرشخ  أو  غساظضر  لط  والثي  أسقه  المثضعر  الحغت 
لثى  أطظغ  ضةعاز  دورعا  بأداء  السططئ  تصعم  أن 

جططئ داغاعن تارجئ لثولئ اقتاقل
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس باعر خالح*ـ 

وبسث ضض ذلك طا زالئ المظزمئ والسططئ طامسضئ 
وتساظةث  الثولاغظ  وطحروع  المفاوضات  بطرغص 
بالمآجسات الثولغئ وطةطج افطظ وافطط الماتثة 
وتأطض خغرًا شغ ضغان غععد، شغ طحعث سةغإ غرغإ 
طظ الاظاصخ ضان ظاعرًا شغ خطاب سئاس، ضمظاتر 
غخش جمًا تةرسه وغضاد غفاك به وبسث ذلك غصعل 

لسض السقج شغ الةرسئ الباظغئ أو ربما البالبئ!!
إذار  خارج  الفخائض  ضاظئ  المصابض  الطرف  وسطى 
بالطصاءات  طحشعلئ  تماس،  ترضئ  وخاخئ  المظزمئ، 
السغاجغئ والمخالتات العدغئ طع افظزمئ الزالمئ، 
شضان رئغج طضائعا السغاجغ إجماسغض عظغئ طحشعقً 
بالاظصض بغظ روجغا السثو الطثود لقجقم والمسطمغظ، 
لغسطظ  المسطمغظ؛  بقد  شغ  الثائظئ  افظزمئ  وبغظ 
ظزام  طع  المخالتئ  وعغ  افخغرة،  إظةازاته  أبرز 
افجث لغسغر سطى خطا طظزمئ الاترغر شغ خفع افطئ 
وإخقص  خثق  بضض  تسطغعا  الاغ  بصاعا  وخثقن 
لضض طظ ترى أظه غثود سظ أرضعا وطسرى ظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وطظ  واتادظاعا  المظزمئ  لفخائض  جابصًا  شأسطاعا 
بط خفسععا شطفزاعط، وطظ بط لطغإ أخطعا وظصاء 
طحاسرعا أسادت الضرة وأسطاعا لطترضات الاغ تتمض 
أن  بثل  وذلك  أصعى  الخفسئ  شضاظئ  اإلجقم،  حسار 
تخعن تطك الترضات عثه المضاظئ الرشغسئ وتعظفعا 
لثثطئ الصدغئ، بض إظعا لط تضاش بثلك بض اخاارت 
طظ  وسطى  افطئ  سطى  والاسالغ  طعصفعا  سظ  الثشاع 
طظزمئ  تفسض  ضاظئ  وضما  المظضر،  ذلك  سطغعا  أظضر 
الاترغر سظث ضض اساراض ترشع شغاع طخطتئ الصدغئ 
تماس؛  سظث  التال  ضان  وعضثا  ظزرعا،  وجعئ  طظ 

طظ  برغؤئ  عغ  الاغ  الصدغئ  طخطتئ  بتةئ  تئرغر 
عثا اقتعام الئاذض الثي جغص لطاشطغئ سطى طثالفئ 

حرسغئ واضتئ وتغه جغاجغ خطغر!
تئصى  وأعمغاعا  طضاظاعا  سطى  شطسطغظ  صدغئ  إن 
واتثة طظ صداغا المسطمغظ الماسثدة والضبغرة، ولعا 
الثغظ  طظ  والمسطعطئ  العاضتئ  الحرسغئ  أتضاطعا 
الاترضات  تطك  شغ  لطصدغئ  طخطتئ  وق  بالدرورة، 
تطك  شغ  وق  المظزمئ،  طظ  الاخفعغئ  السغاجغئ 
أتدان  شغ  اقرتماء  شغ  وق  الفخائض،  طظ  الماطعظئ 
افظزمئ السمغطئ والةطعس سطى طعائث الثول الضئرى، 
وق بالرضعن لطزالمغظ والمةامع الثولغ وطآجساته 
اقجاسمارغئ، وإظما طخطتئ الصدغئ عغ ضما تثدعا 
اَن ِملُْؤِمٍن َوَال  َ الحرع ووشص أتضاطه، صال تسالى: ﴿َوَما 
ُة ِمْن  َ َ ِ

ْ ُم ا ُ ن َيُكوَن َل
َ
ْمرًا أ

َ
ُ َوَرُسوُلُھ أ َّ  َ ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َق

نًا﴾،  ِب مُّ َضَالًال  َضلَّ  َفَقْد  َوَرُسوَلُھ   َ َّ ْعِص  َ َوَمن  ْم  ِ ْمِر
َ
أ

التضط  وشص  افرض  عثه  تترغر  سطى  السمض  وعغ 
الحرسغ الثي غعجإ سطى أعض شطسطغظ اقجاظخار، 
وبغظ  ظخرتعط،  وجغعحعط  سطى المسطمغظ  وغعجإ 
اقجاظخار والظخرة سمض جغاجغ دؤوب لاتصغص ذلك 
وصدغاعا  افطئ  بغظ  تتعل  الاغ  افظزمئ  بإجصاط 
طظ  المثطخغظ  جعاد  شغ  ضبغر  وخغر  وبئات  ورباط 
أبظاء شطسطغظ، أطا الئتث سظ دوغطئ وجططئ وزساطئ 
طضاظئ  خطش  والرضخ  طتاطئ  أرض  سطى  ورئاجئ 
شاجثة  دولغئ  وطظزعطئ  خائظئ  أظزمئ  بغظ  ووجعد 

 شعع تغه وضغاع وتدغغع لطصدغئ
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

الراحثة،  الثقشئ  بإصاطئ  عع  إظما  الخغظ  ظطط  طظ 
وأي ذرغص غغر ذلك ق غسغثظا إلى سجتظا.

إن اإلغشعر عط حسإ طاثغظ، غساظصعن اإلجقم طظث 
رغط  بظعاجثعط  بثغظعط  وغامسضعن  سثغثة  صرون 
المساظاة واقساصاقت والاسثغإ واقغاخاب طظ الضفار 
ولط غساسطمعا أبثا. إظعط ججء طظ افطئ اإلجقطغئ، 
وإن المساظاة الاغ تمارس سطغعط اآلن إظما عغ بسئإ 
وتسالى:  جئتاظه  صال  شصط،  إجقطعط  إلى  اظامائعط 

ِميِد﴾. َ ْ ِز ا ِ اْلَعِز َّ ن ُيْؤِمُنوا ِبا
َ
ْم ِإالَّ أ ُ ْ ﴿َوَما َنَقُموا ِم

وخش  شغ  صال  ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغظا  إن  افسجاء:  المسطمعن  أغعا 
َوتََراُحِمِهْم  ِهْم  تََوادِّ ِيف  الُْمْؤِمِننَي  «َمَثُل  المسطمغظ: 
َوتََعاطُِفِهْم َمَثُل الَْجَسِد؛ إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر 

ى». َهِر َوالُْحمَّ الَْجَسِد ِبالسَّ
الثقشئ  إلسادة  السمض  إلى  جمغسا  أدسعضط  شطثلك، 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ فن ذلك عع الطرغص العتغث 
السالط،  أظتاء  جمغع  شغ  المزطعطغظ  إخعاظظا  لظخرة 
شالثقشئ عغ الاغ جاثطخعط طظ ظطط الضفار إلى سثل 

 اإلجقم، بسئارة أخرى إلى جسادة الثظغا واآلخرة

الظاس  آقف  طعت  إزاء  جاضظًا  غترك  ق  ولضظه  ضطإ 
وافطط  وأطرغضا  الشربغئ  والثول  الةعع!  بسئإ 
الماتثة الاغ تثسغ اإلظساظغئ دائما وغثسعن أظعط 
تراس الترغئ واإلظساظغئ لط غفسطعا أي حغء إلغصاف 
جرائط الخغظ؛ فظعط ق غاترضعن إق لمظفساعط، وصث 

بئئ ذلك طرات سثغثة!
لعط  أن  شطع  الثقشئ.  غغاب  آقم  افطئ  ذاصئ  لصث 
خطغفئ ضعارون الرحغث الثي ضاإ إلطئراذعر بغجظزئ 
صائق: "الةعاب طا تراه ق طا تسمسه غا ابظ الضاشرة"، 
وضالثطغفئ المساخط الثي أجاب اجاشابئ اطرأة طسطمئ 
أجغرة طزطعطئ بةغح سرطرم، وشاح تغظؤث سمعرغئ، 
تستص  أن  تغظعا  المطتثة  الخغظ  تساطغع  شعض 
أن  تساطغع  وعض  بقدعط؟!  شغ  المسطمغظ  إخعاظظا 
تةئر الظساء المسطمات سطى الصغام بافسمال السغؤئ؟ 
الخغظ  ططك  رد  ظظج  لط  وظتظ  تةرؤ،  لظ  أبثا  ق، 
لصث  الئاعطغ.  طسطط  بظ  صاغئئ  الصائث  سطى  صثغما 
دولاعط  ظض  شغ  سجة  شغ  غسغحعن  المسطمعن  ضان 
لطظةاة  العتغث  الطرغص  شإن  أغدا  والغعم  اإلجقطغئ. 

تامئ ضطمئ السثد: طاى تظاعغ طساظاة طسطمغ اإلغشعر؟!

وفد من حزب التحریر/ والیۀ السودان 
یلتقی شیخ السجادة القادریۀ العرکیۀ بطیبۀ

إدارة فیسبوك تساوق االحتالل واالستعمار 
بحجبها حسابات حزب التحریر وشبابه فی فلسطین

خفر   ٢٧ الةمسئ،   ،٢٤ (شراظج  طعصع  ظحر 
تط  الاالغ:  الثئر  ٢٠٢٢/٩/٢٣م)  ١٤٤٤عـ، 
السبعر سطى سحرات الةبث، الثمغج والةمسئ، 
لمعاجرغظ غغر حرسغغظ غرق طرضئعط بالصرب 
غرب  حمال  الساتطغئ  ذرذعس  طثغظئ  طظ 
جعرغا، تسئما ذضرت طخادر جعرغئ ولئظاظغئ. 
وتفغث آخر تخغطئ بمصاض ٧٣ حثخا سطى افصض 
شغ عثه الضاربئ. أضثت طخادر جعرغئ ولئظاظغئ 
الةمسئ أن تخغطئ ضتاغا ضاربئ غرق طرضإ 
السعاتض  صئالئ  حرسغغظ  غغر  طعاجرغظ  غصّض 

السعرغئ ارتفسئ إلى ٧٣ صاغق. وعغ أسطى تخغطئ طظث بثء ظاعرة العةرة غغر الحرسغئ طظ لئظان الشارق شغ افزطات. 
وأسطظ وزغر الختئ السعري تسظ الشئاش شغ بغان أن سثد ضتاغا غرق المرضإ بطس ٧٣ حثخا "شغ تخغطئ غغر 
ظعائغئ"، طعضتا أن سثد "طظ غاطصعن السقج شغ طحفى الئاجض شغ ذرذعس ٢٠ حثخا". وضان وزغر افحشال 
والظصض شغ تضعطئ تخرغش افسمال الطئظاظغئ سطغ تمغئ صث أشاد شغ وصئ جابص سظ طصاض ٦١ حثخا، طعضتا 
أن غالئغئ الرضاب الثغظ تةاوز سثدعط المؤئ عط طظ الطئظاظغغظ والقجؤغظ السعرغغظ. وضان سطى طاظ المرضإ، 
وشص الاطفجغعن السعري الرجمغ، طا ق غصض سظ ١٥٠ حثخا، طا غسظغ أن السحرات طا زالعا شغ سثاد المفصعدغظ.

عندما تضیق األرض بأهلها بفعل حکامهم المجرمین!

المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  الطقبغ  اإلذار   - العسغ  ضاطئ  ظزمئ  أوجطع،  اتفاصغئ  ذضرى  شغ 
(اتفاصغئ  بسظعان  الططئئ  سطى  ورصئ  تعزغع  طظعا:  سثة،  ظحاذات  شطسطغظ  بعلغاضظك  جاطسئ  شغ   - شطسطغظ 
أرض  إلغه  آلئ  وطا  اقتفاصغئ  عثه  بعاصع  بساذئ  بضض  خقلعا  رت  ذضَّ والظعاغئ)،  الئثاغئ  بغظ  أوجطع... 
وق  جغادة  بق  دولئ  سطغعا  ظصغط  ضغطعطارات  طصابض  اقتاقل  بحرسغئ  اقساراف  بسث  المئارضئ  شطسطغظ 
تعل  التصائص  بسخ  العسغ  ضاطئ  ذَضَرْت  ذلك  سطى  وبظاًء  بترغئ.  أو  جعغئ  أو  برغئ  جغطرة  وبثون  جططان 
اقتفاصغئ طبض: (اتفاصغئ أوجطع عغ الاغ جسطئ اقتاقل طةاظغا بثون تضالغش وجسطئ السططئ تسسى لعضع 
الاظسغص  خقل  طظ  لطمتاض  وجطعك  جغر  تسظ  حعادة  تصثغط  عغ  أوجطع  و(اتفاصغئ  غععد)!  لسثابات  تث 
وافجرى  الحعثاء  وتدتغات  واقساصاقت  المةازر  ضض  ظظسى  أن  تسظغ  أوجطع  و(اتفاصغئ  المصثس)!  افطظغ 
افلعاح  سطى  السئارات  بسخ  العسغ  ضاطئ  ضائئ  ضما  ...الت)!  وتخارغح  وتسعغقت  اصاخادغئ  تظمغئ  طصابض 
اقتفاصغئ سطى أرض العاصع. وسطَّصئ ورشسئ بعجارات ُتظضر سطى ضض طظ غسسى لاطئغص  داخض المتاضرات، 

کتلۀ الوعی فی جامعۀ بولیتکنک فلسطین 
تنظم فعالیات حول اتفاقیۀ أوسلو



 افربساء ٢ طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٤١٠

بسث أن سمطئ السططئ وطآجساتعا اإلسقطغئ ورجاقتعا سطى طثار افجابغع الماضغئ سطى الاروغب لثطاب صغض 
سظه إظه خطاب تاجط وظاري لرئغج السططئ أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، وإذا بالثطاب "الظاري" ططغء 
باقجاةثاء والاسعل السغاجغ المثجي لصدغئ سزغمئ، والاأضغث سطى المدغ صثطا شغ السمض سطى تخفغاعا وشص 
المحروع اقجاسماري المسمى بتض الثولاغظ! لصث ضان بارزا شغ خطاب سئاس اقساراف بازدواجغئ المساغغر سظث 
المةامع الثولغ وتتضط الثول الضئرى الثاسمئ لضغان غععد به وبمظزمئ افطط الماتثة واساراشه بسئبغئ صراراتعا، 
والاغ وخطئ لمؤات الصرارات ولط غظفث طظعا صرار واتث، وأظعا طةرد تئر سطى ورق؛ ولضظ السةغإ أظه بسث ضض ذلك 
الاعضط والظثب والطعم غسعد لغآضث سطى ططالئئ افطط الماتثة وطظزماتعا بإظخاف أعض شطسطغظ وتظفغث طحروع 
الثولاغظ وتعشغر التماغئ لطظاس! إن تثغث سئاس سظ المطالئئ باجاؤظاف المفاوضات طع ضغان غععد بحضض جرغع 
والةطعس سطى الطاولئ ذطئا لطسقم وططالئاعط بعصش اإلجراءات افتادغئ شغ الدفئ ولع بحضض طآصئ تغث صال 
"أوصفعا اإلجراءات ولع بحضض طآصئ وظافاوض وإذا لط ظظةح اسمطعا طا ترغثون"، غزعر طثى تمسضه بعجعدعا 
وظعةعا وأن التثغث سظ صرارات تاجمئ وسظ وصش الاظسغص افطظغ والاراجع سظ اقتفاصغات الثولغئ وسطى رأجعا 
اتفاصغئ أوجطع عع طةرد جسةسات ق ذتظ شغعا. إن سطى جغعش المسطمغظ، وعط غرون عثا التال طظ اإلجرام 
بتص أعض شطسطغظ والمسةث افصخى، أن غاترضعا طظ شعرعط، شعط أختاب الصدغئ الثغظ تاةاعطعط السططئ 
وافظزمئ وتصغثعط الثول الضئرى، وأن غاعتثوا خطش صغادة طثطخئ تظعغ عثه المآاطرة الثولغئ الاغ تمارس 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد َفَيْقُتلُُهْم الُْمْسلُِموَن،  سطى خغر أطئ وخغر بقدعا شغتصصعا بحرى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تَُقوُم السَّ
َجُر: يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللَِّه، َهَذا يَُهوِديٌّ َخلِْفي، َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه». َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَْو الشَّ َحتَّى يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر َوالشَّ

أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: أن المسافغث العتغث 
طظ شاح المسابر طع ذاغغئ الحام عط تةار التروب، شعط شدق سظ إسطاء الحرسغئ لطاغغئ الحام، وإطثاده 
بحرغان التغاة، غصعطعن باعجغه جمغع افطعال الاغ تثخض إلى طا غسمى المظاذص المتررة لاخإ شغ جغعبعط 
بةمغع  الاةارة  واتاضار  وطثالفات  وطضعس  ضرائإ  حضض  سطى  طثاطفئ،  بطرق  جرصاعا  وتاط  المطاف،  آخر 
بغظما  شصرا،  غجدادون  الثغظ  الظاس  ساطئ  عط  والدتغئ  بسسرعا،  والاتضط  والضمالغئ  طظعا  افجاجغئ  المعاد 
غجداد تةار التروب غظى، وعثا أتث افجئاب الاغ تثشسعط لممارجئ جمغع أظعاع الئطح والاسطط لطمتاشزئ 
الةتغط! إلى  الئاصغ  ولغثعإ  العتغث  المسافغث  شعط  الظفعذ،  طظاذص  سطى  والخراع  الراعظ،  العضع  سطى 

بظ إبراعغط الظئعاظغ؛ المحععر باصغ الثغظ الظئعاظغ 
بغظ  طاظصق  طخر  شغ  افولى  سطمه  شارة  ساش  الثي 
دار  وبغظ  الحرغش،  افزعر  وبغظ  الباظعغئ،  افزعرغئ 
السطعم، تعالغ جئع جظعات طظ اقجاصاء طظ غظابغع 

السطط والسطماء المحععرغظ شغ ذلك العصئ.
اقجاسمار  ضث  البعرة  شغ  واشر  تر  لمخر  ضان  لصث 
الشربغ شغ السخر التثغث شغ بثاغات الصرن الباطظ 
سحر، أي شغ سعث الشجو الفرظسغ بصغادة ظابطغعن، بط 
تارغت  أغدا  لعا  ضان  بط  بسثه.  طظ  اإلظةطغجي  الشجو 
طحرف شغ العصعف ضث اقجاسمار شغ بثاغات الصرن 
السحرغظ وأواجطه؛ بسث أن طّجق المساسمرون بقد 
١٩٢٤م،  جظئ  الثقشئ  عثم  بسث  طئاحرة  اإلجقم 
سعث  شغ  الفرظسغ  اقجاسمار  تتئ  طخر  وصسئ  شصث 
الئرغطاظغئ  والتمطئ  ١٧٩٨م،  جظئ  ظابطغعن  تمطئ 
ضث  سظعا  طظاشتئ  صغادات  برزت  وصث  ١٨٢٢م.  جظئ 
سطماء  طظعط  واإلظةطغجي؛  الفرظسغ  اقجاسمارغظ 
اقتاقل  ضث  باروا  الثغظ  ١٧٩٨م  سام  افزعر 
الصطسئ؛  جاتئ  شغ  الفرظسغعن  وأسثطعط  الفرظسغ، 
ذائفئ  حغت  الةعجصغ  جطغمان  الحغت  طظعط  وضان 
سئث  والحغت  الحرصاوي،  أتمث  والحغت  السمغان، 
الععاب الحئراوي، والحغت غعجش المخغطتغ، والحغت 
وذقبه:  افزعر  سطماء  طظ  وضان  الئراوي،  إجماسغض 
الفرظسغ  الصائث  صاض  الثي  التطئغ  جطغمان  الحغت 
اإلظةطغجي  اقجاسمار  ضث  ضثلك  افطر  وتاابع  ضطغئر. 
بسث اقجاسمار الفرظسغ، شضاظئ بعرة ١٩١٩ السارطئ 
ضث اقتاقل اإلظةطغجي، واجامرت تاى جظئ ١٩٢٢

وضان لفزعر دور بارز شغعا.
اتاقل  بسث  سثغثة  طآاطرات  طخر  واجعئ  لصث 
تروب  المآاطرات  عثه  طظ  وضان  لفطسطغظ،  غععد 
المخري؛  الةغح  سطى  طآاطرات  شغعا  تخطئ  سثة، 
ضث  المحارضئ  الةغعش  طع   ١٩٤٨ جظئ  ترب  طظعا 
وضاظئ  اإلظةطغج،  تماغئ  تتئ  الغععدغئ  السخابات 
طصثطئ إلسقن صغام ضغان غععد، واقساراف به سالمغا، 
واحارضئ   ١٩٥٦ جظئ  طخر  سطى  البقبغ  والسثوان 
بط  غععد،  وضغان  وبرغطاظغا  شرظسا  طظ  ضض  شغه 
طظ  ضئغرا  ججءًا  غععد  اتاض  تغث   ،١٩٦٧ جظئ  ترب 
جغظاء، وصطاع غجة والدفئ الشربغئ والةعقن. ووجه 
جقح  خاخئ  طثطرة  ضربات  المخري  لطةغح  غععد 
الطغران. بط ضاظئ ترب جظئ ١٩٧٣ والاغ تعل شغعا 
اقجاسمار وأدواته الظخر الثي تصصه الةغح المخري 
شغ الئثاغئ إلى عجغمئ؛ ضمصثطئ لطثخعل شغ سمطغئ 
طخالتئ بغظ طخر وضغان غععد. وصث ضاظئ طساعثة 
المآاطرات  لعثه  تاعغةًا   ١٩٧٣ جظئ  دغفغث  ضاطإ 
الماسطسطئ سطى الةغح المخري وسطى طخر بحضض 
طخر،  طظ  أججاء  بسطت  المآاطرة  واجامرت  سام. 

وضمعا لضغان غععد الشاخإ.
سظ  تثاطش  خاخئ  ظزرة  طخر  إلى  الشرب  ظزر  لصث 
بسغثة  خططا  لعا  ووضسعا  اإلجقطغئ،  الئقد  باصغ 
اإلجقطغئ،  والةماسات  دغظعا،  تساعثف  المثى، 
وتساعثف تةعغع وتثطغر أعض طخر، والسغطرة سطى 
برواتعط وطصثراتعط. وازدادت التمطئ سطى طخر بسث 
بعرة سام ٢٠١١؛ والاغ ضاظئ عئئ جماعغرغئ غاضئئ 
تمقت  وضث  الزطط  وضث  اقجاسمار،  أدوات  ضث 
الاشرغإ سظ اإلجقم. وطما شاجأ الشرب وجسطه غتسإ 
التسابات، وغدع الثراجات والثطط فرض الضظاظئ 
سظثطا  ٢٠١٢؛  جظئ  الاترغر  طغثان  شغ  تخض  طا 
وضادت  الحرغسئ،  باطئغص  وظادوا  الظاس،  اتاحث 
البعرة  وتاةه  اقجاسمار،  أدوات  طظ  تظفطئ  افطعر 
وطآاطرة  تدطغض  طظ  تخض  طا  لعق  ختغتا  اتةاعا 
ضئرى، وطا جرى طظ صمع رعغإ لطمسطمغظ بسث ذلك.

إن الشرب الغعم غظزر بثطعرة بالشئ إلى طا غةري طظ 
تتعقت سطى أرض الضظاظئ، وطظ اتساع دائرة الفصر، 
وغمضظ  والصعر.  والاسثغإ  بالسةعن  الزطط  ودائرة 
بافطعر  الضظاظئ  أرض  شغ  الغعم  العضع  تحثغص 

الاالغئ:  غائع...

الترائص  طظ  بتجام  روجغا  إتاذئ  سطى  أطرغضا  تسمض 
طظ  المجغث  شغ  وإغراصعا  إرعاصعا  بشغئ  الةاظئغئ 
وطظ  ذاصاتعا،  تساظجف  الاغ  السغاجغئ  المساظصسات 
أجض تئثغث صعتعا، وتثفغخ طظجلاعا، وذلك لتمطعا 
ولةسطعا  أطرغضا،  عغمظئ  طظ  لطمجغث  الثدعع  سطى 

دولئ إصطغمغئ خادطئ لمخالتعا.
شأطرغضا وبسث إغراق روجغا شغ ترب اجاظجاف ذعغطئ 
طرعصئ شغ أوضراظغا، ُأجئرت روجغا طسعا سطى الطةعء 
إلى اتثاذ إجراء طمصعت جماعغرغًا، وعع صرار الاسئؤئ 
الةجئغئ لاةظغث ٣٠٠ ألش جظثي إضاشغ لمظع تثععر 
الروجغ  لطةغح  الماعالضئ  السسضرغئ  المظزعطئ 
ُترغث  شأطرغضا  أوضراظغا،  شغ  الترب  بسئإ  المظعك 
بسث عثا اإلغراق أْن ُتحشض روجغا أغدًا شغ طسالةئ 
تروب جاظئغئ طفاسطئ لجغادة إرعاصعا، وأخث طظاذص 

ظفعذعا طظعا.
أحسطئ  أطرغضغ  وغطاء  ترضغ  وبثسط  شأذربغةان 
شاغض ترب جثغثة طع أرطغظغا بسث اتاعاء روجغا لعا 
السام الماضغ، وجاءت ظاظسغ بغطعجغ أواجط حعر 
أغطعل الةاري إلى غرغفان الساخمئ افرطغظغئ لاترض 
افرطظ سطى افذرغغظ، ولاططص طظ عظاك تخرغتات 
اجافجازغئ ضث افتراك بسئإ طثابح افرطظ المجسعطئ 

صئض أضبر طظ طائئ سام.
تصعطان  أخرى  جعئ  طظ  وترضغا  جعئ  طظ  شأطرغضا 
غئارعا  وتبغران  الثولاغظ،  بغظ  الترب  ذئعل  بثّق 
رجض  طعمئ  روجغا  سطى  وتطصغان  اظطفأت،  ضطما 

اإلذفاء الحاصئ.
طا  أطام  سظعا  الثشاع  بططئعا  روجغا  أرطغظغا  وتترج 
تسمغه بالسثوان افذري سطغعا وشصًا قتفاصغئ الثشاع 
وتضافغ  الططإ  روجغا  شارشخ  بغظعما،  المحارك 

أطرغضا ُتحسض ترائص جاظئغئ تعل روجغا
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السابص  العح  العثظئ  وصش  تبئغئ  سطى  بالاأضغث 
بغظ الئطثغظ بالطرق السطمغئ، بغظما ترشخ الاثخض 
السسضري لطثشاع سظ أرطغظغا لسةجعا شغ عثه الزروف 

التالضئ سظ الصغام بثلك.
وزغري  بةمع  بطغظضظ  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  غصعم  بّط 
اجاماسات  عاطح  سطى  وأذربغةان  أرطغظغا  خارجغاغ 
بغظ  المخطح  دور  بامبغض  وغصعم  الماتثة،  افطط 
الطرشغظ، بغظما عع شغ العاصع غخإ الجغئ سطى الظار، 

وغحسض أوار الترب بغظعما.
آجغا  شغ  روجغا  تعل  إحساله  تط  آخر  ترغص  وبمئ 
صرغغجغا  بغظ  سظغفئ  احائاضات  وصعع  وعع  العجطى 
صثغمئ  تثودغئ  خقشات  بسئإ  وذاجغضساان 
وطسروشئ شغ وادي شرغاظئ لط تامّضظ روجغا طظ تّطعا 
تًق جثرغًا وجصط شغعا سحرات الصاطى طظ الطرشغظ.

اقحائاضات  عثه  شغ  أخابع  فطرغضا  أّن  حك  وق 
المفاجؤئ شغ عثا الاعصغئ بالثات، شعغ ق تفاأ تاخض 
وتططإ  روجغا،  ظعر  وراء  طظ  الثولاغظ  بصغادتغ 
سطى  أطرغضغئ  سسضرغئ  صعاسث  بظاء  بإلتاح  طظعما 

أراضغعما بسث خروجعا طظ أششاظساان.
والخغظ  روجغا  تصعدعا  الاغ  حظشعاي  صّمئ  وسةجت 
أوزبغضساان  شغ  جمرصظث  طثغظئ  شغ  ُسصثت  والاغ 
سظ وضع أي تخعر لتض أغئ طحضطئ تصغصغئ، وضاظئ 
شصط طظئرًا لطثطابات الةعشاء سظ الاسثدغئ الصطئغئ، 
غاسطص  سمطغ  تض  أي  سطى  اقتفاق  شغ  أخفصئ  بغظما 

بالظجاسات المساةثة.
وق  طسعا،  تاساون  الاغ  بالثول  أطرغضا  تسئث  وعضثا 
تطصغ باقً إق لمخالتعا، ولظ تةث طظ غردسعا شغ عثا 
السالط، وغصطع أذراشعا، إق دولئ اإلجقم الصائمئ صرغئا 

 بإذن اهللا والاغ جادع تثًا لسظةعغاعا وسئبغاعا

تتثبظا شغ التطصئ الماضغئ سظ شدائض طخر الضظاظئ، 
ذضرعا  وسظ  السخعر،  سئر  المحرف  تارغثعا  وسظ 
ووخطظا  ملسو هيلع هللا ىلص.  المخطفى  أتادغث  شغ  بالثغر  وأعطعا 
سئر  طخر  تارغت  شغ  والسطماء  السطط  طعضعع  إلى 

الصرون المااابسئ وشغ زطاظظا الثي ظسغحه.
شصث زخرت طخر الضظاظئ بالسطماء افشثاذ، سئر الاارغت 
وصث  عثا،  غعطظا  وتاى  الفاح  طظث  الطعغض  اإلجقطغ 
ضاظئ صئطئ السطط والسطماء؛ تغث ضاظئ طظ التعاضظ 
شغ  والسطماء  السطط  باتادان  احاعرت  الاغ  افربع 
تارغت المسطمغظ العضاء؛ وعغ السراق وطخر والحام 
طثاعإ  شغ  رأغان  السطماء  لئسخ  وضان  وافظثلج. 
الفصه؛ ظاغةئ تعّجع سطمعط شغ أرض الضظاظئ وعما: 
اإلطام  طع  تخض  ضما  السراق،  وطثعإ  طخر  طثعإ 
طخر  شغ  السطماء  تسثد  وصث  اهللا.  رتمه  الحاشسغ 
والفطك  والئخرغات  الطإ  شغ  المةاقت؛  جمغع  شغ 
وصث  ذلك.  وغغر  والطشئ  والافسغر،  والتثغث  والفصه 
العةري  الثاطج  الصرن  شغ  طخر  سطماء  أتث  خظش 
ضاابا جمع شغه سطماء طخر، وخظفعط تسإ افترف 
طّر  سطى  السطماء  طظ  المؤات  شغه  وجمع  العةائغئ، 
الاارغت اإلجقطغ شغ طخر، والضااب عع "تارغت سطماء 
أعض طخر" قبظ الطّتان تغغ بظ سطغ بظ طتمث بظ 
إبراعغط التدرطغ الماعشى جظئ ٤١٦عـ. لصث احاعر 
طظ عآقء السطماء اإلطام الحاشسغ، وعع طظ جمع بغظ 
ضاابا شغ أخعل  المسصعل والمظصعل شغ الفصه، وألش 
شغ  وصاه  طسزط  ساش  تغث  "الرجالئ"؛  جماه  الفصه 
طخر، وتسّثد تقطغثه عظاك واحاعر طثعئه؛ وأحعر 
سطماء المثعإ عط طظ طخر، أطبال: الئعغطغ غسصعب 
إبراعغط  أبع  والمجظغ  الئعغطغ،  غتغى  بظ  غعجش 
المرادي،  جطغمان  بظ  والربغع  غتغى،  بظ  إجماسغض 
وضان  الاةغئغ.  اهللا  سئث  بظ  ترططئ  تفص  وأبع 
المثظغئ:  والسطعم  الطئغسغات  شغ  طخر  سطماء  طظ 
ضائه  وأحعر  المحععر،  الئخرغات  سالط  العغبط  ابظ 
الفغجغاء  سطط  شغ  أجاجًا  ضان  تغث  "المظاظر"؛  ضااب 
بظ  طتمث  طظزعر  وابظ  بسثه.  جاء  لمظ  والئخرغات 
طضرم بظ سطغ بظ طظزعر؛ سالط الطشئ وطآلش ضااب 
السربغئ.  الطشئ  طساجط  أوجع  وعع  السرب"؛  "لسان 
واإلطام السغعذغ طظ سطماء الافسغر؛ تغث جمع شغ 
سطماء  وطظ  والثراغئ.  (الرواغئ)  المأبعر  بغظ  أجطعبه 
وتعشغ  بمخر  ولث  تغث  السسصقظغ؛  اإلطام  التثغث 

شغعا؛ وعع أحعر طظ حَرح ختغح الئثاري.
عظاك  التثغث  السخر  شغ  افشثاذ  السطماء  وطظ 
السطمغئ  الفضرغئ  البروة  شغ  جاعمعا  طمظ  السحرات 
وشغ  المثظغئ،  والسطمغئ  الثغظغئ  المةاقت؛  ضض  شغ 
عآقء  وطظ  ذلك.  وغغر  والظعدئ  الاشغغر  ترضات 
السطماء: الحغت طخطفى خادق سئث الرزاق الراشسغ، 
وعع خاتإ الضاابات الظصثغئ المحععرة وله الضااب 
آداب  "تارغت  وضااب  الصرآن"،  راغئ  "تتئ  المحععر 
وحاسر،  أدغإ  وعع  السصاد،  طتمعد  وسئاس  السرب". 
والتدارة  "اإلجقم  طظعا  سثغثة  طآلفات  وله 
اإلظساظغئ"، و"اإلظسان شغ الصرآن"، و"الافضغر شرغدئ 
الحاذلغ؛  تسغظ  إبراعغط  صطإ  وجغث  إجقطغئ". 
وعع طآلش ضااب "شغ ظقل الصرآن"، وعع طظ الرجال 
والزالمغظ،  الزطط  سطى  الاشغغر  سطى  سمطعا  الثغظ 
طةاقت  شغ  وطظعط  الخطئئ.  طعاصفه  بسئإ  وأسثم 
المحععر،  الفداء  سالط  الئاز  شاروق  المثظغئ:  السطعم 
وزغطعل الظةار سالط ذئصات افرض، وطةثي غسصعب 
أحعر  طظ  وعع  والرئاغظ  الصطإ  جراتات  أخخائغ 
الحعغر،  الضغمغائغ  زوغض  وأتمث  السالط،  أذئاء 
صاطاعا  الاغ  المخرغئ؛  الثرة  سالمئ  طعجى  وجمغرة 

المثابرات افطرغضغئ سظثطا رشدئ الئصاء عظاك.
وصث ساش ضبغر طظ السطماء شغ طخر؛ جعاء طظ ساش 
تعاضر  طظ  السطط  ذطإ  شغ  ورتطعا  صثغما  طظعط 
طظ  أو  وافظثلج،  والسراق  ضالحام  اإلجقطغئ  الئقد 
درجعا شغ طخر شغ السخر التثغث، وضاظعا طظ دساة 
طتمث  الةطغض  السالط  طبض  اإلجقطغئ؛  لطئقد  الظعدئ 

طخر الضظاظئ واملآاطرات املاسثدة
إلجعاض السمض اإلجقطغ!!

(التطصئ الباظغئ)
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تجار الحروب وأمراؤها فی سوریا
هم المستفیدون من فتح المعابر مع طاغیۀ الشام

استجداء العدل واإلنصاف من األعداء 
سذاجۀ سیاسیۀ أم عمالۀ وتبعیۀ؟!

إن اتفاصغئ جغثاو عغ إسقن ترب خرغتئ سطى اإلجقم، وعغ إلشساد المرأة المسطمئ وجسطعا تاثطى سظ 
أتضام اإلجقم، شعغ دسعة لرشخ تفرغص الحرغسئ بغظ دور الرجض والمرأة، وتفرض المساواة المططصئ، وعغ 
دسعة إللشاء الجواج بتسإ الحرغسئ اإلجقطغئ، واساماد الجواج المثظغ السطماظغ، وتصر بجواج المسطمئ طظ 
غغر المسطط، وتمظع تسثد الجوجات، وتطشغ سثة المرأة، وترشخ صعاطئ الرجض سطى المرأة، وترشخ طعاشصئ 
العلغ سطى الجواج، وتمظع الجواج تتئ جظ ١٨ جظئ، وتثسع أغدًا إلى الترغئ الةظسغئ المططصئ؛ تغث أجازت 
زواج المبطغغظ، وتتث جغثاو سطى ظحر البصاشئ الةظسغئ بغظ افذفال، ضما أظعا تئغح لطمرأة السفر والسضظ 
أغعا  افخقصغ.  واقظتقل  لطفساد  سرغخ  باٍب  شاُح  عثا  وشغ  ولّغعا،  طعاشصئ  سظ  الظزر  بشّخ  حاءت،  تغبما 
المسطمعن: عا صث سطماط اتفاصغئ جغثاو وجعء سعاصئعا، وإظه لفرض سطغضط طعاجعاعا والاخثي لعا، ضما 
أظه شرض سطغضط الامسك بأتضام دغظضط، وإشحال المثططات الشربغئ الاغ غظفثعا تضاطضط السمقء، والاغ 
الثقشئ  دولئ  تطئصعا  اإلجقطغئ  بالحرغسئ  إق  تضعن  ق  والرشسئ  السجَّة  أن  واسطمعا  تغاتضط،  سطغضط  تفسث 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاخطح طا أشسثته تدارة الشرب وتصّعم طا اسعّج طظ شطرة اهللا الاغ شطر الظاس 
سطغعا، وذلك ق غضعن إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، ولمبض عثا شطغسمض الساططعن.

اتفاقیۀ سیدوا 
حرب على اإلسالم والفطرة السویۀ


