
إن اهللا تسالى صث جسض لحعر رطدان المئارك، شدًق 
وأي شدض، وطظ بسخ شدائطه: سظ أبغ عرغرة رضغ 
لََواُت  «الصَّ غصعل:  ضان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أن  سظه،  اهللا 
َراٌت  الَْخْمُس، َوالُْجْمَعُة إَِىل الُْجْمَعِة، َوَرَمَضاُن إَِىل َرَمَضاَن، ُمكَفِّ
ورواه  وأتمث،  طسطط  رواه  الْكََبائَِر»  اْجَتَنَب  إَِذا  بَْيَنُهنَّ  َما 
صال:  سظه  وسظه رضغ اهللا  الضئغر.  الاارغت  الئثاري شغ 
َفلَْم  ِعْنَدُه  ُذِكْرُت  َرُجٍل  أَنُْف  «َرِغَم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال 
، َوَرِغَم أَنُْف َرُجٍل َدَخَل َعلَْيِه َرَمَضاُن َفانَْسلََخ َقْبَل أَْن  يَُصلِّ َعَيلَّ
يُْغَفَر لَُه، َوَرِغَم أَنُْف َرُجٍل أَْدَرَك ِعْنَدُه أَبََواُه الِْكَربَ َفلَْم يُْدِخَالُه 
: َوَال أَْعلَُمُه إِالَّ َقْد َقاَل: أَْو أََحُدُهاَم» رواه  الَْجنََّة - َقاَل ِربِْعيٌّ
أتمث والارطثي وابظ ُخجغمئ والتاضط، وإجظاده جغث. 
وسظه رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إَِذا َدَخَل 
َوُسلِْسلَْت  َجَهنََّم  أَبَْواُب  َوُغلَِّقْت  الَْجنَِّة  أَبَْواُب  ُفتَِّحْت  َرَمَضاُن 
َياِطنُي» رواه الئثاري وطسطط والظَّسائغ وأتمث وابظ  الشَّ
ِتئَّان والثارطغ. وسظه رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل 
َم  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َصاَم َرَمَضاَن إمِيَانًا َواْحِتَسابًا ُغِفَر لَُه َما تََقدَّ
وأتمث  طاجه  وابظ  والظَّسائغ  الئثاري  رواه  َذنِْبِه»  ِمْن 
صال:  سظعما  اهللا  رضغ  سئاس  ابظ  وسظ  ِتئَّان.  وابظ 
ًة» رواه  صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ُعْمَرٌة ِيف َرَمَضاَن تَْعِدُل َحجَّ

ابظ طاجه والظَّسائغ وأتمث.
أغعا المسطمعن:

وإظظا إذ ظثضرضط بعثا الحعر الضرغط إظما ظخض تاضرضط 
بماضغضط المحرق، وظثضرضط ضغش أن أجقشظا جسطعا 
طظ عثا الحعر طعجماً لططاسات واقظاخارات وسزائط 
افسمال، وظثضرضط بأظه ق بث لضط طظ خطع المساخغ 
عثه  رأس  وسطى  الفدغض،  الحعر  عثا  أبعاب  سطى 
المساخغ الاغ غةإ سطغضط أن تثطسععا سظ رصابضط 
لاضعظعا خالخغظ هللا السطغ الصثغر؛ عغ طسخغئ الصسعد 
سظ السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئعة؛ وغضعن ذلك:
- طظ أعض الصعة والمظسئ بأن غةسطعا طظ عثه الصعة 
الاغ تئاعط اهللا بعا، ظخرًة هللا ورجعله والمآطظغظ، 
اهللا  أظجل  الثغظ  سظعط  اهللا  رضغ  ضافظخار  شغضعظعا 
الثغظ،  غعم  إلى  ُغاطى  صرآظاً  شغعط  وتسالى  جئتاظه 
وا  دُ اهَ جَ وَ وا  رُ اجَ هَ وَ نُوا  آَمَ ينَ  الَّذِ ﴿وَ حأظه:  جض  غصعل 
نُونَ  مِ مُ املُْؤْ وا أُولَئِكَ هُ ُ نَرصَ ا وَ وْ ينَ آَوَ الَّذِ بِيلِ اهللاَِّ وَ يفِ سَ
﴾، شدسعا أغثغضط بأغثي  يمٌ رِ قٌ كَ زْ رِ ةٌ وَ رَ فِ غْ مْ مَ اً هلَُ قّ حَ
تجب الاترغر اآلن اآلن، وتثضروا إخعاظضط شغ اإلغمان 
طظ الثغظ جئصعضط شغ إصاطئ دولئ اإلجقم افولى شغ 
المثغظئ المظعرة، سظ ذرغص إسطائعط الظخرة لرجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، طظ طبض جسث بظ طساذ رضغ اهللا سظه، الثي 
سظثطا بضئ سطغه أطه سظث وشاته صال لعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
َمْن  ُل  أَوَّ ابَْنِك  َفإِنَّ  ُحْزنُِك؛  َويَْذَهْب  َدْمُعِك،  (لينقطع)  «لِرَيَْقأْ 

َضِحَك اللَُّه لَُه، َواْهَتزَّ لَُه الَْعْرُش».
- طظ حرائح المةامع التغئ الفاسطئ طظ ذقب وحئاب 
تطصات  سطى  غصئطعا  أن  سطغعط  غةإ  الثغظ  وغغرعط، 
تجب الاترغر، غاسطمعن طئثأ اإلجقم؛ سصغثته وأتضاطه؛ 
الظئغ  بختابئ  طصاثغظ  العتغث  الاشغغر  جقح  بعخفه 
واظدمعا  أجطمعا  الثغظ  وجطط،  وآله  سطغه  اهللا  خطى 
لضاطاه شغ رغسان حئابعط؛ شفعمعا اإلجقم تص الفعط، 
وأخئتعا طظ تمطئ دسعته بطسان المصال ولسان التال، 

تغث أخئتعا إجقطاً غمحغ بغظ الظاس.
- طظ المسطمغظ الثغظ ق غامضظعن طظ الثخعل شغ 
التجب واقظازام شغ تطصاته، شإن العاجإ سطغعط أن 
بصاشئ  سطى  شغصئطعا  لطساططغظ،  وظخرًة  سعظاً  غضعظعا 
تجب الاترغر؛ ضائه وطظحعراته، وظثواته وطتاضراته 
وطسغراته، شغّضبروا السعاد، وغشغزعا الضفار والمظاشصغظ، 

وُغروا اهللا طظ أظفسعط خغرًا.
شأروا اهللا طظ أظفسضط خغرا أغعا المسطمعن شغ عثا 
تسارسعن  أظضط  ضغش  طظضط  اهللا  أروا  الفدغض،  الحعر 
شغ السمض لاطئغص حرسه تسالى؛ سسى اهللا سج وجض غسج 

اإلجقم بأغثغضط وغسجضط بإصاطئ دولئ اإلجقم.

جثغثة شغ طآتمر التعار افخغر شغ بعزظغصئ بالمشرب. 
وتسائر خسارة شادتئ لئرغطاظغا بسث ظةاتعا السابص شغ 
سصث طآتمر الخثغرات بالمشرب سام ٢٠١٥ تغث اخاارت 
وحضطئ  رئاجغ  طةطج  ورئغج  وزراء  رئغج  تغظعا 

تضعطئ شغ تعظج برئاجئ شاغج السراج...
طةطج  (رئغج  طعتثة  تظفغثغئ  جططئ  باظاثاب   -٢
رئاجغ ورئغج وزراء) طظ صئض طظاثى التعار السغاجغ 
الطغئغ الثي أجساه الثبطعطاجغئ افطرغضغئ طئسعبئ افطط 
الماتثة باإلظابئ جاغفاظغ ولغاطج شغ أغطعل جظئ ٢٠١٩
وأذطصئ اجاماساته شغ الحععر افخغرة طظ جظئ ٢٠٢٠، 
صغادة  تعلئ  صث  سمطغاً  تضعن  الماتثة  العقغات  شإن 
ظةتئ  صث  تضعن  وبثلك  لغئغا،  شغ  السغاجغئ  السمطغئ 
ظةاتاً طحروذاً شغ جتإ الئساط الطغئغ طظ تتئ أصثام 
اإلظةطغج وافوروبغغظ دون أن غسظغ ذلك أظعا جغطرت 

سطى طةمض أوراق الساتئ الطغئغئ.
لغئغا  شغ  الةثغثة  الاظفغثغئ  السططئ  تخطئ   -٣
والمظاثئئ طظ طظاثى المئسعبئ افطرغضغئ افطمغئ ولغاطج 
(طظاثى التعار السغاجغ الطغئغ) وبأرغتغئ سطى أخعات 
الطغئغ  الظعاب  طةطج  (وطظح  الطغئغ،  الظعاب  طةطج 
العذظغئ  العتثة  لتضعطئ  البصئ  آذار/طارس   ١٠ شغ 
برئاجئ الثبغئئ بسثد أخعات وخض إلى ١٣٢ ظائئاً طظ 
وضثلك   ،(٢٠٢١/٣/١٤ جغ،  بغ  بغ   ...١٨٨ إجمالغ 
جقجئ سمطغئ تسطغط السططئ طظ تضعطئ السراج شغ 
تسطط  لغئغا  (حعثت  لفوروبغغظ:  المعالغئ  ذرابطج 
التضعطئ الةثغثة طعام سمطعا، بطرغصئ جطسئ ودون 
طظشخات. وساظص شائج السراج، رئغج المةطج الرئاجغ 
سئث  ذرابطج،  شغ  السابصئ  العذظغ  العشاق  وتضعطئ 

رطدان حعر الظفتات
واإلظةازات السزغمئ

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذة راضغئ سئث اهللا
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بمظاجئئ تطعل حعر رطدان الفدغض ظاصثم شغ 
الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  الراغئ  جرغثة 
سطاء بظ خطغض أبع الرحائ بالاعظؤئ التارة جائطغظ 
وتمضغظ  ظخر  حعر  غةسطه  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا 

لطمسطمغظ سطى غثغه.
ضما ظعظأ افطئ اإلجقطغئ جمساء بعثا الحعر الضرغط، 
ولسطعا ضما جاطغسه شغه بخغام رطدان وصغاطه أن 
تطغسه باطئغص حرسه شغ أرضه؛ وذلك بالسمض طع 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب 
يفِ ذَلِكَ  لُونَ﴾، ﴿وَ امِ لْ الْعَ مَ يَعْ لْ ا فَ ذَ طظعاج الظئعة، ﴿ملِِثْلِ هَ

ونَ﴾. يَتَنَافَسِ املُْتَنَافِسُ لْ فَ

اصرأ شغ عثا السثد:
- المةطج اقظاصالغ شغ الغمظ غسمض إلشحال 

   اتفاق الرغاض...٢

- تالئ الاردي الاغ وخض لعا افردن افجئاب والسقج  ...٢

- البعرة السعرغئ تعاجه تضعطات وشخائض وظغفغئ وطضرًا 

   وطآاطرات خارجغئ  ...٤

- افتثاث الثاطغئ شغ السعدان الةظغظئ وتروب 

  الةغض الرابع  ...٤
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ضطمئ السثد

"عّض عقلك غا رطدان حعر طئارك غا رطدان" سئارة 
ضط ضظا ظرددعا وضان لعا وصع صعي وطآبر شغ ظفعجظا، 
وضطظا حعق قجاصئال عثا الحعر الشالغ سطى ظفعس 
المسطمغظ جمغسا، شعع حعر ضرغط، وطعجط سزغط، 
شدطه اهللا سطى جائر الحععر بالاحرغش والاضرغط، تفاح 
شغه  وتخفث  السسغر،  أبعاب  وتشطص  الةظئ،  أبعاب  شغه 
الحغاذغظ، شغه تظجل الرتمئ، وتتط الثطاغا، وهللا شغه 
ساصاء طظ الظار شغ ضض لغطئ، عع حعر الاصعى والحفاسئ 
واجاةابئ  والسطاء  الئثل  حعر  وعع  الصغاطئ،  غعم 
الثساء، شالخائط تغظ غفطر عع أتث البقبئ الثغظ ق 

ترد دسعتعط إلى جاظإ اإلطام السادل والمزطعم.
حعر رطدان عع حعر الصرآن، له سظث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
طضاظئ وأي طضاظئ، شصث ضان سطغه خقة اهللا وجقطه 
َشْهٌر  أَظَلَّكُْم  «َقْد  سطغعط:  اهللا  رضعان  فختابه  غصعل 
َعِظيٌم، َشْهٌر ُمَباَرٌك، َشْهٌر ِفيِه لَْيلٌَة َخرْيٌ ِمْن أَلِْف َشْهٍر، َجَعَل اللَُّه 
َب ِفيِه ِبَخْصلٍَة ِمَن  ًعا، َمْن تََقرَّ ِصَياَمُه َفِريَضًة، َوِقَياَم لَْيلِِه تَطَوُّ
الَْخرْيِ، كَاَن كََمْن أَدَّى َفِريَضًة ِفياَم ِسَواُه، َوَمْن أَدَّى ِفيِه َفِريَضًة 
كَاَن كََمْن أَدَّى َسْبِعنَي َفِريَضًة ِفياَم ِسَواُه». وجسض اهللا جئتاظه 
أتث  طظه  غثخض  ق  باباً  الةظئ  شغ  لطخائمغظ  وتسالى 
غغرعط، ضما جسض السمرة شغه تسثل تةئ (أي بعابعا)، 
ضاظئ  شإذا  ملسو هيلع هللا ىلص،  الظئغ  طع  تةئ  الرواغات  بسخ  وشغ 
سمرة شغ رطدان تسثل تةئ لما شغعا طظ المحصئ طع 
الخعم، شماذا غسثل الةعاد شغ جئغض اهللا شغ رطدان؟

إن حعر رطدان عع حعر الخئر والظخر، حعر السجائط 
المسطمغظ  صادة  شغه  جةض  والثضرغات،  واقظاخارات 
فطئ  وأحرشعا  الاارغثغئ  المعاصش  أسزط  وأبطالعط 
المسطمغظ،  تارغت  شغ  تتعل  ظصطئ  شضاظئ  اإلجقم، 
شمظ أبرز اظاخارات المسطمغظ شغ أحعر رطدان سطى 
طر الاارغت، اباثأت شغ السظئ الباظغئ لطعةرة بالشجوة 
الاغ شرصئ بغظ التص والئاذض غجوة بثر الضئرى، تقعا 
طسرضئ  بط  ٨عـ،  جظئ  شغ  طضئ"  "شاح  افسزط  الفاح 
وطسرضئ  جظئ ١٣عـ،  السراق  شغ  الفرس  ضث  الئعغإ 
الظعبئ  لئقد  اإلجقطغ  والفاح  ١٥عـ،  جظئ  الصادجغئ 
جظئ  افظثلج  بقد  وشاح  ٣١عـ،  جظئ  "السعدان" 
وشاح  ١١٤عـ،  جظئ  الحعثاء  بقط  وطسرضئ  ٩٢عـ، 
سغظ  وطسرضئ  ٢٢٣عـ،  جظئ  "أظصرة"  سمعرغئ  طثغظئ 
جالعت جظئ ٦٥٨عـ والاغ اظاعئ بعا وتحغئ الااار 
ضث المسطمغظ، وطعصسئ تطغظ جظئ ٥٨٤عـ، وشاح 
٦٦٦عـ،  جظئ  شغ  بغئرس  الزاعر  غث  سطى  أظطاضغئ 
وطا تصصه الظاخر خقح الثغظ افغعبغ رتمه اهللا طظ 

اظاخارات شغ رطدان.
غعم ضان لظا دولئ وإطام غطئص سطغظا أتضام اإلجقم، 
دغظ  إلسجاز  ظسمض  صادة،  ولطسالط  جادة،  لطثظغا  ضظا 
طظ  صعغا  وطزعرا  طامغجا  حعرًا  رطدان  ضان  اهللا، 
طزاعر التضط اإلجقطغ ووتثة افطئ اإلجقطغئ وسجة 
اإلجقم، غرشع الثقف بغظ المسطمغظ وغعتث خعطعط 
وسغثعط وَتةعط، لضظ لما ُعثطئ الثقشئ، ُشصث الصائث 
وتسطض حرع اهللا، شُفصثت اقظاخارات، وخارت جغعش 
المسطمغظ تاطغئ لطشرب وتارجئ سطى طخالتعط شغ 
بقدظا. وأساد سمقء الشرب وأذظابعط افوبان إلى الئقد 
الاغ ذعرعا الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص طظعا، شخار المسطمعن شغ 
غربئ شغ الثغار وافشضار، دطاؤعط طعثورة وأطعالعط 
ق  وتغاتعط  طسائاتئ  أسراضعط  طسطعبئ،  وبرواتعط 

غةثون شغعا ذسط الراتئ.
طظ  السمض  عع  وأوقعا  افطعر  أسزط  طظ  شإّن  لعثا 
أجض تتضغط حرع اهللا وإصاطئ دولئ اإلجقم الاغ تسطظ 
الةعاد وتساظفر الةغعش لتمض الثسعة وتترغر الئقد 
وظحر اإلجقم شغ ربعع السالط، شضما تصص المسطمعن 
افوائض اظاخارات سزغمئ شتري بظا أن ظسجم سطى إسادة 
الئقد  ظطعر  أجقشظا  برطدان  حئغعا  رطدان  حعر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣+٤
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الةعاب: بالظزر إلى الاطعرات افخغرة شغ افزطئ الطغئغئ 
٢٠٢١/٢/٥ طظث  وخاخئ  الماضغاغظ  السظاغظ  خقل 

افطط  برساغئ  السغاجغ  التعار  ططاصى  اظاثإ  سظثطا 
الماتثة جططئ تظفغثغئ طعتثة تسطمئ طعام سمطعا شغ 

٢٠٢١/٣/١٦، عثه الاطعرات جئئاعا أتثاث طاقتصئ:
أوقً: اظثلسئ شغ الربع افخغر طظ السام الماضغ ترب 
الطغئغئ،  الساتئ  شغ  الئرغطاظغئ  افطرغضغئ  التعارات 
طآتمرات  تسصث  سمقئعا  ذرغص  سظ  برغطاظغا  شضاظئ 
طئسعبئ  ذرغص  سظ  أطرغضا  وضاظئ  المشرب،  شغ  تعار 
افطط الماتثة باإلظابئ جاغفاظغ ولغاطج الثبطعطاجغئ 
وصث  وجظغش.  تعظج  شغ  اجاماسات  تسصث  افطرغضغئ 
شخطظا ذلك شغ جعاب جآال باارغت ٢٠٢٠/١١/٢٥، 

وبسث ذلك تقتصئ افطعر ضما غطغ:
١- سصثت برغطاظغا سظ ذرغص سمقئعا بمحارضئ ١٣
+ ١٣ طظ ظعاب ذرابطج وذئرق طآتمرا شغ بعزظغصئ 
بالمشرب غعم ٢٠٢١/١/٢٤ قظاثاب السططات الاظفغثغئ 
وتعزغع المظاخإ السغادغئ.. إلى أن تمضظئ أطرغضا طظ 
سصث طآتمر جظغش طا بغظ غعطغ ١ و٢٠٢١/٢/٥ حارك 
شغه ٧٥ حثخغئ جغاجغئ اخاارتعط لطمفاوضات واخاغار 
صغادات جثغثة، وضاظئ الدشعذات تمارس سطغعط طظ 
جعات سثغثة تاى غخعتعا سطى اخاغار طةطج رئاجغ 
ورئغج تضعطئ جثغثغظ. شأسطظ غعم ٢٠٢١/٢/٥ أظه 
تط اخاغار طتمث المظفغ رئغسا لطمةطج الرئاجغ وسئث 
الضعظغ  طعجى  واظاثإ  لطعزراء  رئغسا  الثبغئئ  التمغث 
وعضثا  الرئاجغ.  المةطج  لسدعغئ  القشغ  اهللا  وسئث 
تمضظئ أطرغضا طظ اظاثاب السططات الاظفغثغئ شغ لغئغا 
شضسئئ عثه الةعلئ شغ الخراع طع برغطاظغا، وطظ بط 
خسرت برغطاظغا الةعلئ ولط تامضظ طظ اخاغار صغادات 

أقبل رمضان
فأکرموا وفادته طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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غا أعض الحام البائرغظ ضث الزطط والطشغان: اسطمعا أن اهللا تسالى صث اجاعدسضط أطاظئ سزغمئ شاجاثثطضط 
شغ  وأسعاظعط  لطزطمئ  شصط  لغج  الفاضتئ،  الضاحفئ  عغ  بعرتضط  تضعن  أن  تسالى  اهللا  شصثر  سزغط،  فطر 
الثاخض السعري بض لطمظزعطئ الثولغئ ضاططئ وضض أسعاظعط وأحغاسعط. إن بعرة ضعثه لتري بعا أن تخض 
إلى بر افطان. وتاى تخض بسعن اهللا تسالى شما سطغضط إق أن تعجثوا افطر فعطه وتثااروا لضط ُرباظا رباظغا 
وصغادة جغاجغئ خاتئئ طحروع طظئبص طظ سصغثة افطئ سصغثة اإلجقم لغرضى اهللا تسالى سظضط شغظخرضط 
جغرة  عغ  وعا  أتثابه،  وشاحعا  أوراصه  صطئعا  أطاطضط  الاارغت  عع  وعا  عثا.  سطى  الصادر  وعع  أسثائضط  سطى 
ظئغضط ملسو هيلع هللا ىلص بغظ أغثغضط اصرؤوعا صراءة الماثبر، عض ظخرظا غعطا بق صغادة؟ صغادة تسطظ وقءعا الاام المططص 
هللا ولرجعله وتائرأ طظ أسثائه؟ وعا عع تجب الاترغر غمث غثه إلغضط، شمثوا إلغه أغثغضط شعع الصادر بضط 

وطسضط أن غخض بإذن اهللا تسالى.

يا أهل الشام
 إن اهللا تعا قد استودعكم أمانة عظيمة فاحفظوها

السآال: تحضطئ شغ لغئغا تضعطئ وتثة وذظغئ، والزاعر أن ذرشغ الظجاع شغ لغئغا طاعاشصعن سطغعا، شعض 
عثا الاعاشص تصغصغ أم ق؟ وضغش تخض ذلك بسث ظجاع طسطح اجامر سحر جظعات ضان ضض ذرف خقلعا 
غتاول الصداء سطى الطرف اآلخر؟ وطا عغ تصغصئ طعاصش أطرغضا وبرغطاظغا والثول افوروبغئ وترضغا وباصغ 

الثول الماثخطئ شغ افزطئ الطغئغئ طظ عثا الاعاشص؟
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افتثاث  طظ  جطسطئ  الماضغئ  افغام  شغ  الظاس  تابع 
بثأت غعم السئئ المعاشص ٢٠٢١/٤/٣م بجسط الظزام 
تسرض أطظه واجاصراره لمآاطرة، صام سطى إبرعا بتمطئ 
بط  تسرغئات  ظععر  راشصعا  بغاظات  وإخثار  اساصاقت 
تثخض وجاذات لغثرج رأس الظزام المطك سئث اهللا الباظغ 
طضاعبئ  برجالئ  ٢٠٢١/٤/٧م  المعاشص  افربساء  غعم 
ظحرت شغ وجائض اإلسقم؛ غصعل شغعا "إن الفاظئ وئثت، 
وأن أردظظا افبغ آطظ طساصر"، وق غثفى سطى الماائسغظ 
لفتثاث بثصئ ووسغ، طا غساظغه الظزام شغ افردن - 
طظث وقدته سطى غث اإلظةطغج - طظ أزطات طاقتصئ تأخث 
بسدعا برصاب بسخ، ولظ تضعن عثه آخر أزطاته، فن 

طا غساظغه عثا الظزام عع أزطات وجعد وتضط وجغاجئ 
واصاخاد...الت، وعغ ظاغةئ ذئغسغئ لظئثه أتضام اإلجقم 
طظ تسغغر تغاة افشراد والمةامع والثولئ، وخدعسه 
لظفعذ الضاشر المساسمر الثي صام باةجئئ بقد اإلجقم 

واصاطاع افردن طظ أخطعا الطئغسغ بقد الحام.
شغ  غاردى  افردن  شغ  الظزام  أن  افردن  أعض  غثرك 
أزطئ تضمه وعع جاصط ق طتالئ، وصث تفجت افتثاث 
افخغرة شغ افردن طعاذظ الافضغر بالاشغغر سظث الساطئ 
زالعا  طا   - لفجش   - لضظعط  جعاء،  تث  سطى  والثاخئ 
غاثثون العاصع طخثرا لافضغرعط بثل أن غضعن طتض 
تفضغرعط، شثرجئ افذروتات لطاشغغر طظ جظج العاصع 
الثي غفضرون شغ تشغغره، طظ حاضطئ تشغغر وجه التاضط، 
أو تشغغر ظعب التضط، أو ططضغئ دجاعرغئ،... وغغرعا طظ 
الطروتات، وأطام عثا العاصع ق بث طظ صراءة واسغئ لما 
غتثث شغ افردن خاخئ سطى غث عثا الظزام الفاجث، 
سغظ  تثطؤه  ق  الثي  الاردي  لعثا  الئطث  أوخض  وضغش 
وذرتًا  افجئاب  سطى  طظخئاً  التثغث  شغضعن  طراصإ، 
وطضمظ  الثاء  طعضع  افردن  أعض  لغسائغظ  لطتطعل، 
الثواء؛ وعظا غئرز السآال الرئغج طا عغ افجئاب الاغ 
جمغع  سطى  الاردي  طظ  التالئ  لعثه  افردن  أوخطئ 

افخسثة وطا عع السقج؟
حغعخ  الصعة؛  أعض  وخاخئ  افردن  أعض  تثطغ  أوقً:   
الصئائض صثغما سظ جططاظعط (التص شغ اخاغار التاضط) 
لطمساسمر الضاشر برغطاظغا، سظثطا تظازلعا سظه بالارغغإ 
(أبع  الئرغطاظغ  باحا  ضطعب  طارجه  الثي  والارعغإ 
تظغك)، شأخئتئ برغطاظغا طظ ذلك الاارغت عغ الاغ 
تمارس تص اخاغار تاضط افردن، وإن غطفاه بثجاعر 
بأن  افردن  أعض  لاععط  ضاذبئ  وصعاظغظ  وأظزمئ 
وتةئره  افردظغ  الظزام  شساد  وطا  بغثعط،  السططان 
وتشعله سطى أعض الئطث إق لصظاساه بأن السططان بغث 
الظاس  وتزطط  لحضعى  وزظاً  غصغط  ق  شطثلك  برغطاظغا 
إلى  اجاظث  افردن  شغ  شالتضط  وشساده،  ظطمه  طظ 
اجاسمارغاان  دولاان  وعما  أطرغضا  إلى  بط  برغطاظغا 
جسض  لثلك  بقدظا،  شغ  المضاجإ  سطى  تاخارسان 
الظزام عمه تظفغث وتتصغص طخالح الشرب الثي غسطغه 
ولظ  لط  الظزام  وعثا  التضط،  شغ  لقجامرار  السظث 
شغ  إلغعط  غساظث  ق  فظه  افردن  أعض  لمخالح  غسمض 
وجعده وحرسغاه، ولظ غظخطح تالعط إق إذا اجاردوا 

جططاظعط التصغصغ باخاغار التاضط.
غأتغ  الثولئ  شغ  والاأخر  التضط  شغ  الفساد  إن  باظغاً: 
طظ الفضرة الاغ تصعم سطغعا، وعغ شخض الثغظ سظ 
التغاة، شصث جسض الظزام السطماظغئ عغ الصاسثة الفضرغئ 
افجاجغئ الاغ تساظث إلغعا جغاجات الثولئ وتعجعاتعا 
وصعاظغظعا، شأشسث تغاة الظاس وطساحعط، ولغج فعض 
افردن طظ جئغض لاشغغر طا عط شغه إق بإجصاط عثا 

الظزام وإصاطئ تضط وجططان اإلجقم.

رجالئ  غعخض  الاعصغئ  عثا  شغ  اقظفةار  عثا  وضأن 
ظفسعا  تماغئ  سظ  ساججة  عادي  تضعطئ  أن  طفادعا 
اتفاصغئ  سرصطئ  خطعات  طظ  خطعة  وعغ  ووشثعا، 
الرغاض، ولط غصش اقظاصالغ سظث عثا شتسإ بض صث 
صام صئطعا وبسثعا بأسمال أخرى طظ حأظعا أن تزعره 
الصعي سسضرغا وخاتإ التاضظئ الحسئغئ شغ المظطصئ.
لغج  افسمال  بعثه  اقظاصالغ  غسامر  جعف  وبالاالغ 
طظ أجض أعض الةظعب ضما غععط الظاس بض اجاةابئ 

فواطر اإلطارات وطظ ورائعا برغطاظغا.
شطظ  الثولغ  الخراع  تتئ  واصسا  الغمظ  بصغ  شطالما 
ظفص  إلى  ظفص  طظ  غثخض  وجغئصى  أبثًا  تاله  غساصر 
وعع  واتث  والمثرج  السمقء،  التضام  عآقء  بسئإ 
واسعن  أظاس  غصعدعا  بثولئ  اهللا  حرع  إلى  اقتاضام 
طثطخعن غتضمعن بحرع اهللا وتثه وإن تجب الاترغر 
جثغر بعثه الصغادة شصث أسث السثة وعع بغظضط وطسضط 

شاظخروه.
وبالاالغ شإن ضض بقد المسطمغظ جائصى طغثان خراع 
المسطمغظ  أبظاء  وجغئصى  وسمقئعط،  لطضفار  وطرتساً 
وصعدًا لتروب سئبغئ ق ذائض طظ ورائعا جعى لطضفر 
وأذظابه، وجازض الحسعب تاطصى الخفسئ تطع افخرى 
والدربئ تطع افخرى تارة بغث السظةعغئ افطرغضغئ وتارة 

بغث المضر اإلظةطغجغئ.
افرض  بصاع  ضض  شغ  الغعم  المسطمغظ  تال  عع  عثا 
غاصاذشعط افسثاء طظ ضض جاظإ بسئإ غغاب الثولئ 
عغ  وأتضاطعا  المسطمغظ  بأطان  أطاظعا  غضعن  الاغ 
الراسغ  وشصثوا  دارعــط  عثطئ  شصث  اإلجــقم  أتضام 
رأجمالغئ  وأظغاب  بمثالإ  وضقب  ذئاب  طتطه  وتطئ 
سطى  افضطئ  تثاسى  ضما  سطغعط  وتاثاسى  تثاسئ 
اقجامساك  شغ  إق  اإلجقم  فطئ  ظةاة  وق  صخساعا، 
وذلك  لعا  اظفخام  ق  الاغ  العبصى  وسروته  اهللا  بتئض 
بإصاطئ الضغان الثي غتصص السئعدغئ هللا وتثه؛ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ الاغ تتضط بالثغظ 
خعف  شغعا  اهللا  غسائثل  الاغ  وعغ  اهللا  ارتدى  الثي 
المآطظغظ أطظا وضسفعط صعة شق خعف شغعا وق سعز 
وبعا غسعد المسطمعن إلى المربع افول لصغادة السالط 
باإلجقم السزغط شغأطظ الظاس شغ ظض دولئ اإلجقم 
غغعر  طسطط  بضض  شتري  أتضاطه،  باطئغص  وغسسثون 
سطى دغظه طتإ فطاه وابص بعسث ربه طسائحر بئحرى 
التئغإ طتمث خطى اهللا سطغه وآله وختئه وجطط، تري 
به أن غسارع شغ السمض إلصاطاعا طع تجب الاترغر الرائث 
الثي ق غضثب أعطه، شااداشر الةععد ولسض اهللا غةسض 
الظخر والامضغظ سطى غثغه شاظعخ افطئ بسث ضئعتعا 

 ضغ تسعد ضما ضاظئ خغر أطئ أخرجئ لطظاس

بالباً: صغام الظزام بالةمع بغظ الصعة والسططئ، وعثه 
بغظ  شرصاً  عظاك  فن  طفسثة  طظ  بسثعا  طا  طفسثة 
بالةغح  طمبطئ  لطاظفغث  أداة  شالصعة  والسططئ،  الصعة 
وطا غائسه، والسططئ رساغئ حآون الظاس والاخرف شغ 
والسططئ؛  الصعة  بغظ  خطط  الظزام  وعثا  طخالتعط، 
شأدخض  ظخئه،  طظ  ظفعذ  سطى  وتفاظاً  فطظه  خثطئ 
الةغح شغ جمغع طظاتغ التغاة لثرجئ أن غساثثم صائث 
الةغح ضساسغ برغث شغ طعصش طثل طعغظ وأن غسطط 
شأشسث  والختئ،  الثاخطغئ  وزارتغ  الةغح  شغ  سمغثًا 
الصعة  تظحشض  أن  شالعاجإ  السططئ،  وأشسث  الةغح 
بمعاطعا طظ تماغئ الئقد والسئاد، وتظحشض السططئ 

طخالتعط،  شغ  والاخرف  الظاس  حآون  رساغئ  شغ 
شضغش لعثا الظزام أن تاضعن لثغه سصطغئ تضط وعع 

طعظش غظازر إطقءات السفارات الشربغئ وصراراتعا؟!
رابساً: طراعظئ الئسخ سطى الثول الشربغئ إلتثاث تالئ 
تشغغر شغ الئطث، وإظه طما غئسث افجى أن غضعن شغ 
طظ غثسع لطاترك شغ الحارع طظ غزظ خغرًا شغ أطرغضا 
أو برغطاظغا أو غغرعما، وغزظ أن عثه الثول جاارك 
أعض افردن غسالةعن أزطاتعط سقجاً جثرغاً أو غسالةعن 
افزطئ السغاجغئ سقجاً ظاجتاً، شق بث أن غضعن واضتًا 
شغ ذعظ أعض افردن أن عثه الثول ق غرتةى طظعا 
خغر شعغ أس الثاء واقرتئاط شغعا عع المعت الجؤام، 
بض جاعِجث حاى السراصغض وطثاطش الخسعبات لطتغطعلئ 
دون طسالةئ أزطات بقدظا، وجاسمض سطى بث وتروغب 
أشضار تبغر اقضطراب والصقصض وُتسّمص الفةعة بغظ أعض 

افردن.
أن  إق  سطغعط  شما  الظاجع  السقج  افردن  أعض  أراد  شإذا 
غساردوا جططاظعط المسطعب وغسمطعا سطى تشغغر الظزام 
طظ جثوره تشغغرا اظصقبغا حاطق بتغث ق غئصى فظزماه 
الثجاعر  تشغغر  غحمض  وعثا  أبر،  أي  التالغئ  العضسغئ 
والصعاظغظ وجمغع أظزمئ التغاة، واجائثال ظزام الثقشئ 
به، بتغث تضعن السصغثة اإلجقطغئ عغ افجاس الثي 
غظئبص سظه الثجاعر والصعاظغظ وجمغع افظزمئ؛ وذلك 
باخاغار خطغفئ لفطئ اإلجقطغئ جمغسعا تئاغسه سطى أن 
المظحط  شغ  ذاساه  طصابض  والسظئ  بالضااب  غتضمعا 
والمضره، خطغفئ غظطئص سطغه وخش الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص تغث 
صال: «ِخَياُر أمَِئَِّتكُُم الَِّذيَن تُِحبُّونَُهْم َويُِحبُّونَكُْم َويَُصلُّوَن َعلَْيكُْم 
َوتَُصلُّوَن َعلَْيِهْم» خليفة يكون درعا واقيا لألمة ال ناهبا لخرياتها 
َا اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه  منكال بها، يقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: «َوإمِنَّ

َويُتََّقى ِبِه» رواه الئثاري.
بقدظا  تضعن  أن  المتجن  لمظ  إظه  ظصعل  الثاام  وشغ 
جاتئ لخراع المرتئطغظ بالسفارات افجظئغئ، غظفثون 
وغسادون  والسئاد،  الئقد  سطى  وغاآطرون  أجظثتعا، 
اإلجقم وأظزماه، وق غثخرون جعثًا شغ إذقل حسئعط 
وظعإ طصثراته، وأعض الصعة صادرون سطى الاشغغر سطغعط، 
ولظ غضعن الاشغغر تصغصغاً إقّ إذا ُلفزئ جمغع افظزمئ 
العضسغئ الئاذطئ وُرشدئ ظماذج التضط المثاطفئ طظ 
وجمععرغئ، وُصطسئ خغعط  وططضغئ دجاعرغئ  ططضغئ 
غضعن  وق  المسرح،  سطى  الثطى  تتّرك  الاغ  السفارات 
ذلك إق بائظغ اإلجقم السزغط، والعسغ سطغه، والسمض 
إلغخاله إلى جثة التضط تتئ صغادة تجب الاترغر. وإن 
ذلك لضائظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 
الاغ جاةسض اإلجقم طعضع الاطئغص وتصخغ السمقء 
وتثتر الماآطرغظ وتتاشر سطى بروات الئقد وتصدغ 
اهللا  صال  لعا.  الساططغظ  طع  شضعظعا  غععد،  ضغان  سطى 
ا  ولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُوا هللاِِ وَ تَجِ نُوا اسْ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ ﴿يَ تسالى: 

 ﴾ مْ يِيكُ ْ مْ ملَِا حيُ اكُ دَعَ
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اقظاصالغ  بغظ  الرغاض  شغ  جرى  الــثي  اقتفاق  إن 
طظ جعئ وتضعطئ عادي طظ جعئ أخرى ضاظئ أولى 
خطعات تعصغسه شغ ٥ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩م 

برساغئ جسعدغئ وطئارضئ أطمغئ.
لضظ بظعد اقتفاق لط تضظ طرضغئ لطمةطج اقظاصالغ 
سمغض برغطاظغا رغط تعصغسه سطغه، شالئظث الثي غظص سطى 
دطب صعات اقظاصالغ ضمظ الصعات السسضرغئ الاابسئ 
طسامثة  خطط  بمعجإ  وتعجغععا  عادي  لتضعطئ 
تصعده  الثي  الاتالش  صغادة  طظ  طئاحر  إحراف  وتتئ 
لقظاصالغ  طةتفاً  بظثا  غسث  أطرغضا  سمغطئ  السسعدغئ 
سمغض اإلظةطغج شدق سظ بصغئ الئظعد الاغ غراعا اقظاصالغ 
وطظ ورائه برغطاظغا تعثف إلى تتةغمعط لخالح ظفعذ 
أطرغضا خخعخا بسث أن أخئتئ حرسغئ عادي سمغض 
برغطاظغا ورصئ بغث سمقء أطرغضا غةئروظه سطى إخثار 
الصرارات الاغ تثثم أطرغضا شغ الئقد، شعادي بمبابئ 
افجغر شغ طمطضئ آل جسعد وعثا الثي دشع برغطاظغا 
إلى تعجغه اإلطارات لقظثراط طع صعات الاتالش ولضظ 
وشص خطئ طساصطئ سظ الثطئ السسعدغئ، شصث أجسئ 
اإلطارات المةطج اقظاصالغ ووجعاه بثغض ورصئ عادي 
واقظصقب سطغعا، شعادي وإن ضان ورصئ لقظةطغج شصث 
إخثار  سطى  غةئروظه  أطرغضا  سمقء  صئدئ  شغ  خار 

صرارات تثثطعا.
عادي  تضعطئ  سطى  اظصقبه  اقظاصالغ  المةطج  شأسطظ 
شغ سثن وسصإ ذلك ُدسغ لطثعاب إلى الرغاض إلغةاد 
ذعإ  وبالفسض  عــادي،  تضعطئ  وبغظ  بغظه  تسعغات 
وشث طظ المةطج اقظاصالغ إلى الرغاض لطةطعس طع 
جسعدغئ  برساغئ  المئاتبات  وأجرغئ  التضعطئ  وشث 
إلى  اقظاصالغ  وشث  سعدة  وبسث  الطرشان،  سطغعا  اتفص 
سثن ساد لسرصطئ اقتفاق وأسطظ اإلدارة الثاتغئ وشرض 
شغ  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  الطعارئ  تالئ 
٢٥ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٠م وعثا افطر أدى إلى سرصطئ 
اتفاصغئ الرغاض طما دسا السسعدغئ إلى اجاثسائه طظ 
جثغث لطةطعس سطى ذاولئ المفاوضات إلغةاد تعاشصات 
جثغثة طظ حأظعا أن تةسض اقتفاق ظاجتاً، وضان ذلك 
شغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠م وشغ ظعاغئ الحعر الاالغ 
الاغ  اآللغئ  سطى  الطرشغظ  طعاشصئ  السسعدغئ  أسطظئ 

صثطاعا لاسرغع تظفغث اقتفاق.
بصغ  وبرغطاظغا  اإلطــارات  ورائه  وطظ  اقظاصالغ  لضظ 
غرى أن تطك الئظعد طفروضئ سطغه رغط تعصغسه سطغعا 
وإسقظه الاثطغ سظ اإلدارة الثاتغئ وبالاالغ ق بث طظ 

إساصئ تظفغثعا بطرق أخرى.
وسظث سعدة وشث التضعطئ إلى سثن تط اجاصئالعا باظفةار 

عج ططار سثن بالاجاطظ طع وخعل وشث التضعطئ.
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر أتمث ضئاس – وقغئ الغمظـ  ـ 

من ثمار الحضارة الرأسمالية
الحجاب ممنوع ع الفتيات دون الـ١٨ والزنا مسموح  سن الـ١٥!

صندوق النقد الدو يورط باكستان أك  فخ الديون الربوية

اجاصقلغئ  "تسجغج  الثولغ  الظصث  خظثوق  ذطإ  أّن  باضساان  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
وتعضمئ بظك الثولئ الئاضسااظغ"، عغ ذرغصئ تمّضظ الخظثوق طظ اقجامرار شغ جثاد الجغادات الربعغئ سطى 
الصروض، وزغادة الدرائإ وخظص تمعغض الصطاع الثاص. وصال شغ بغان ختفغ: غأتغ ذلك طظ أجض تأطغظ 
اجابمارات الرأجمالغغظ الثولغغظ والمتطغغظ وتتصغص سائثات ضثمئ طظ خقل الثشسات الربعغئ سطى الثغظ 
المتطغ لئاضساان والماجاغث بسرسئ. وأضاف الئغان: بغظما تجغث أجسار الربا سطى بروة الثائظغظ، شإظعا تجغث طظ 
سإء الثغعن سطى باضساان، وبالاالغ، جغدمظ خظثوق الظصث الثولغ تعرغط باضساان أضبر شغ شت الثغعن، 
بغظما غزض الئصرة التطعب لطماشغا الربعغئ. وخاط الئغان طآضثا: ق أطض شغ الظزام التالغ وق طثرج طظ الئآس 
المافاصط شغ ظض عثا الظزام. وق غظصثظا طظ الظزام الربعي إق دغظظا. وعظاك ظزام واتث شصط غمضظه أن غعشر 

لظا الثغر شغ الثظغا واآلخرة، وعع ظزام الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

ظحر طعصع (الصثس السربغ، السئئ، ٢٨ حسئان ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٤/١٠م) خئرا جاء شغه: "أضثت الضاتئئ براغغا 
أغاروال شغ تصرغر ظحرته شغ ختغفئ "ذي إظثبظثظئ" الئرغطاظغئ، أن الظزام الفرظسغ غساظغ اظفخاطا وتظاصدا ضئغرا، 
وأحارت إلى طحروع صاظعن طسروض أطام الئرلمان غمظع الفاغات طظ ارتثاء التةاب إق بسث جظ الـ١٨، شغ المصابض 
تاماع الفاغات شغ جظ ١٥ ساطاً باقجاصقلغئ وترغئ إصاطئ السقصات الةظسغئ! وحثدت الضاتئئ سطى أن طحروع 
الصاظعن الةثغث غاسارض طع حسار الثولئ الفرظسغئ "ترغئ.. طساواة.. أخعة"، إذ غفاصر تماطا لمئادئ السثل والمساواة، 
ضما أظه غتخر تصعق المرأة شغ طسألئ الاترر الةظسغ! واسائرت أن طتاوقت تزر الظصاب والتةاب تاظاصخ تماطا 
طع طا غّثسغه الفرظسغعن تعل تمضغظ المرأة، وعغ خطعة ترتضج أجاجا سطى الثطاب المسادي لقجقم، والثي غائظى 
شضرة أن جمغع الظساء المسطمات طدطعثات وغطئسظ التةاب دون رغئئ طظعظ، وأظعظ بتاجئ إلى المساسثة 
لمعاجعئ السططئ الثضعرغئ. وأضثت الضاتئئ أن المصارح الةثغث لتزر ارتثاء التةاب غسّث تطصئ أخرى طظ عثه 
السغاجات السظخرغئ الاغ تساعثف المسطمغظ بحضض سام، والمسطمات بحضض خاص، وتسطئعّظ تصعصعظ بثسعى 
اتارام صغط الةمععرغئ الفرظسغئ وغغرعا طظ المئررات. وتسعد الضاتئئ إلى خطفغات عثا "الععس الفرظسغ"، تغث 
ظععئ إلى أن تمقت شرظسا ضث التةاب بثأت شسطغا شغ حئاط/شئراغر سام ٢٠٠٤، تغظ أذطصئ الةمسغئ العذظغئ 
الفرظسغئ جطسطئ ظصاحات لسّظ صاظعن غعثف لتزر الرطعز الثغظغئ شغ المثارس، بما شغ ذلك التةاب اإلجقطغ 
والصطظسعة الغععدغئ والخطئان المسغتغئ. وصث جئصعا إلى تطك الثطعة سثد طظ العقغات افلماظغئ الاغ تزرت سطى 
المسطمات ارتثاء التةاب شغ أغطعل/جئامئر ٢٠٠٣. وشغ سام ٢٠١١، أخئتئ شرظسا أول دولئ شغ السالط تتزر سطى 
الظساء ارتثاء أي ظعع طظ غطاء العجه شغ افطاضظ الساطئ. وأبار تزر الظصاب تغظثاك ضبغرا طظ افجؤطئ تعل طعصش 
شرظسا طظ طعاذظغعا المسطمغظ. وأحارت إلى أظه شغ ٢٠١٤، خادصئ المتضمئ افوروبغئ لتصعق اإلظسان سطى 
الصاظعن الفرظسغ الثاص بتزر الظصاب، طآضثة أن شرظسا ق تظاعك بثلك الصاظعن خخعخغئ طعاذظغعا المسطمغظ 
وترغاعط شغ الاسئغر والمساصث. وشغ سام ٢٠١٦، شرضئ السثغث طظ المثن الفرظسغئ الساتطغئ تزرا سطى لئاس 
"الئعرضغظغ" سطى الحعاذأ. واسائرت الضاتئئ أن التضعطئ الفرظسغئ تساظغ طظ سصثة لسإ "دور المثّطص"، تغث تّثسغ 
دسط ظساء افصطغات السرصغئ، ولضظعا تمطغ سطغعّظ طا غةإ أن غطئسظ، شعض طظ المظطصغ تمضغظ المرأة طظ خقل 

جطإ إرادتعا الترة وتصعا شغ اقخاغار؟!"
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 السثد ٣٣٤  ٣    افربساء ٢ طظ رطدان ١٤٤٢عـ المعاشص ١٤ ظغسان/أبرغض ٢٠٢١ طـ  

الطغئغ  ظزغره  طع  عاتفغاً  اتخاقً  الةمسئ،  جعظسعن، 
الةثغث سئث التمغث دبغئئ، عظأه شغه سطى تسغغظه، وجثد 
دسط الممطضئ الماتثة لطسمطغئ السغاجغئ شغ لغئغا، وشص 
طا أوردته وضالئ افظاضعل... وأضاشئ "اتفصا سطى الئصاء 
تساسث  بغظما  المصئطئ  افحعر  شغ  وبغص  اتخال  سطى 
التضعطئ المآصائ قظاثابات وذظغئ شغ وصئ قتص طظ 
 .(٢٠٢١/٢/١٢ طعظغاعر،  إغسئ  طغثل  السام"...  عثا 
وضان عثا بسث أضبر طظ أجئعع سطى اظاثاب الثبغئئ، طا 

غثل سطى ارتئاضعا...
٢- وشغ تسطغص جعظسعن سطى اصاراح افردن لمةطج 
افطظ الثولغ رشع تزر تخثغر السقح سظ لغئغا، (صال 
زغارة  أبظاء  عاطعظث،  شغطغإ  الئرغطاظغ،  الثارجغئ  وزغر 
إلى طثرغث: "المحضطئ عغ أظه ق تعجث تضعطئ شغ لغئغا 
شسالئ وتسغطر سطى أراضغعا. ق غعجث جغح لغئغ غمضظ 
لطمةامع الثولغ أن غثسمه بفسالغئ". وأضاف عاطعظث: 
وتثة  تضعطئ  إظحاء  غضعن  أن  غةإ  افول  "الحرط 
وذظغئ، بط غةإ أن غاضاتش المةامع الثولغ سطى وجه 
السرسئ تعل تطك التضعطئ وغدمظ أن غضعن لثغعا 
العجائض لطاساطض طع اإلرعاب الثي غحضطه الماحثدون". 
ضقطه  طظ  وواضح  سربغ، ٢٠٢١/٢/٢٠).  ظغعز  جضاي 
أن برغطاظغا لط تضظ شغ خعرة المثططات افطرغضغئ 
الاغ ضاظئ صث أظاةئ اظاثاب رئغج لطمةطج الرئاجغ 

ورئغج لتضعطئ العتثة العذظغئ... وعثا ارتئاك آخر!
تةاوز  سظ  بالسةج  إتساجعا  بسث  أطرغضا  طةاراتعا   -٣
أطرغضا شغ لغئغا شغ العصئ التاضر، ولثلك شإظعا شغ غمرة 
الاغار الضئغر المآغث لطمسار السغاجغ الثي باتئ تصعده 
أطرغضا واجاسةال أطرغضا الاظفغث، (اسائر السفغر افطرغضغ 
رغاحارد ظعرقظث، شغ تشرغثة له سئر "تعغار" أن تخعغئ 
طةطج الظعاب بمظح البصئ لطتضعطئ المآصائ الةثغثة 
طئاحرة  طظ  تامضظ  تاى  ساجض  بحضض  طططعبا  "بات 
طعاطعا"، قشاا إلى أن "عظالك تاجئ قتثاذ إجراءات ساجطئ 
طظ جاظإ الصادة الطغئغغظ لامعغض اإلخقتات القزطئ شغ 
صطاع الضعرباء، وغغره طظ المةاقت الرئغسغئ افخرى". 
الحرق افوجط ٢٠٢١/٣/٧) شإن السفغر الئرغطاظغ شغ 
غمرة عثا الاغار بتسإ المخثر ظفسه اضطر لطاشرغث شغ 
ععباعن،  ظغضعقس  (واظدط  افطرغضغ  الاخرغح  اتةاه 
جفغر برغطاظغا لثى لغئغا، إلى صائمئ المطالئغظ بسصث 
جطسئ طظح البصئ لتضعطئ دبغئئ، وصال شغ بغان طصادإ 
له سئر "تعغار"، طساء أول طظ أطج، إظه طظ المعط أن 
تظسصث جطسئ طةطج الظعاب صرغئاً لطاخعغئ سطى طظح 
البصئ لظاائب ططاصى التعار السغاجغ الطغئغ شغ جظغش، 

ودسط لغئغا سطى الطرغص ظتع طساصئض أشدض).
٤- وطظ عثا ضطه غادح بأن برغطاظغا صث خارت شغ ترج 
ضئغر أطام الاصثم الثي أترزته الثبطعطاجغئ افطرغضغئ 
والمئسعبئ افطمغئ ولغاطج وأظه لط غسث أطاطعا إق السغر 
طع الاغار شأوسجت فتئاسعا شغ ذرابطج باسطغط جطج 
لطسططئ لتضعطئ الثبغئئ، وعثا غمبض عجغمئ جغاجغئ 
لئرغطاظغا شغ لغئغا لط تامضظ عغ وق أتئاسعا طظ تثارضعا 
سرصطئ  سئر  وق  المشرب  شغ  بعزظغصئ  طفاوضات  سئر  ق 
الاخعغئ وطا أجماه المئسعبئ افطمغئ جاغفاظغ ولغاطج 
غتاولعن  ("الثغظ  شصالئ:  الفاجث"  السغاجغ  بـ"المال 
تصثغط افطعال لطمحارضغظ شغ التعار جغاط تخظغفعط 
ضمسرصطغظ له ضما جغاط شاح تتصغص شغ طسطعطات سظ 
"عظاك  أن  إلى  وأحارت  أخعات"  وحراء  رحاوى  دشع 
طثوظئ جطعك بحأن تثخض المال السغاجغ الفاجث"... 
المال  وحئعات  ٢٠٢٠/١١/١٧م).  افوجط  الحرق 
الفاجث عثه إحارة إلى دور دولئ اإلطارات وطتاوقتعا 
الاأبغر شغ اخاغار أسداء طظاثى التعار الطغئغ (الةجغرة 

ظئ، ٢٠٢٠/١١/١٦).
الئساط  جتإ  شغ  أطرغضا  ظةتئ  ضغش  وأطا  بالباً: 
غمضظ  ق  شثلك  برغطاظغا،  أصثام  تتئ  طظ  الطغئغ 

شعمه إق وشص التصائص الاالغئ:
١- الظفعذ داخض لغئغا: باظاعاء سمغض برغطاظغا الصثاشغ 
أطرغضا  أطام  طظ  التعاجج  اظضسرت  شصث   ٢٠١١ جظئ 
غاظاطى  الظفعذ  عثا  وأخث  لغئغا،  شغ  ظفعذ  لعا  وأخئح 
شضاظئ جغطرة سمغض أطرغضا تفار سطى حرق لغئغا إحارة 
إلى أن أطرغضا تمطك ظخش لغئغا، بط أجاز جعن بعلاعن 
تفار  عةعم  تراطإ  إدارة  شغ  الصعطغ  افطظ  طساحار 
سطى ذرابطج جظئ ٢٠١٩، وذلك باأغغث طظ الرئغج 
وأسطظئ أطرغضا رشدعا  افطرغضغ خقل اتخاله بتفار، 
لمحروع صرار تصثطئ به برغطاظغا شغ ذلك الاارغت لعصش 
شحطئ  التمطئ  عثه  إق أن  ذرابطج.  سطى  تفار  تمطئ 
وأبسث سظ ذرابطج وضاد أن غسصط لعق أن ترضغا الاغ 
أسطظئ تأغغثعا ودسمعا لتضعطئ ذرابطج برئاجئ السراج 
تفار  طسصطغ  والةفرة  جرت  قصاتام  دسمعا  أوصفئ 
اقجاراتغةغغظ والطثغظ إذا جصطا بغث تضعطئ السراج 
سظثعا جغسصط تفار. وذطئئ ترضغا طظ السراج الاعصش 

سظ ذلك والافاوض...
بغظ  السراج  تضعطئ  تةسض  أن  ترغث  أطرغضا  وضاظئ 
خغارغظ: افول أن تةسطعا رعغظئ لطثسط الارضغ شارتمغ 
صغعدعا  ترضغا  سظعا  شافضك  أردوغان  أتدان  شغ 
إلى  الظفاذ  طظ  ترضغا  تامضظ  أن  والباظغ  افوروبغئ، 
الةماسات "اإلجقطغئ المساثلئ" الاغ تحضض سخإ الصعة 
جعرغا  جغظارغع  شغعط  شاسمض  وطخراتئ  ذرابطج  شغ 
شاةسض تطك المطغحغات تابسئ لعا تأتمر بأطرعا افطر الثي 
لصعة  الخطإ  السخإ  عثا  طظ  الثجط  ظجع  إلى  غآدي 

رئغج التضعطئ الطغئغئ الةثغثة سئث التمغث الثبغئئ غعم 
٢٠٢١/٢/١٨ ("شةثد له الاعظؤئ لطصغادة الطغئغئ الةثغثة 
واجاسث لاصثغط ضاطض الثسط لعا، وتط الاعاشص سطى تئادل 
الجغارات سطى طساعى المسآولغظ الاظفغثغغظ والاحاور 
بحأن ضاشئ الصطاسات" وصال الثبغئئ "إن لغئغا تضعطئ 
وحسئا تاططع إلى إصاطئ حراضئ حاططئ طع طخر بعثف 
اجاظساخ ظماذج ظاجتئ طظ تةرباعا الاظمعغئ المطعمئ 
الاغ تتصصئ خقل السظعات الماضغئ بصغادة الرئغج"... 

الترة ٢٠٢١/٢/١٨).
طعصش البقبغ المشربغ "المشرب والةجائر وتعظج" 
وعغ طظ الثول اإلصطغمغئ الفاسطئ شغ لغئغا، شإظعا أسطظئ 
تأغغثعا لطسططئ الاظفغثغئ الةثغثة شغ لغئغا. شصث أرجض 
المطك المشربغ تأضغثه لرئغج المةطج الرئاجغ الةثغث 
("طساظثة المشرب المسععدة لضض اإلجراءات والمةععدات 
الاغ تئثلعظعا لرشع الاتثغات الاغ تعاجه لغئغا طظ أجض 
إظةاح عثه المرتطئ الثصغصئ.. وعظأ طتمث المظفغ سطى 
المرتطئ  عثه  شغ  بطثه  لثثطئ  بعا  تزغ  الاغ  البصئ 
اقظاصالغئ التاجمئ"... افظاضعل ٢٠٢١/٣/٣١). واجامع 
وزغر خارجغئ تعظج سبمان الةرظثي وظزغره الةجائري 
خئري بعصثوم شغ ٢٠٢١/٤/١ شغ تعظج وبتبا سثدًا 
الطغئغ  المطش  وخاخئ  واإلصطغمغئ  الثولغئ  الصداغا  طظ 
شحثدا سطى ("أعمغئ دسط السططئ الاظفغثغئ الةثغثة 
اقظاثابات  أشص  شغ  الطغئغ  السغاجغ  المسار  إلظةاح 
المصئطئ بما غتفر وتثة عثا الئطث الحصغص وطظاساه"... 
الةجائري  الثارجغئ  وزغر  وضان  افظاضعل ٢٠٢١/٤/٢). 
صث جثد طسارضئ بقده لـ"وجعد أي صعات أجظئغئ سطى 
سطى  ختاشغ،  تخرغح  شغ  وحثد  الطغئغئ".  افراضغ 
"أعمغئ ضمان افطظ شغ لغئغا سئر تعتغث المآجسات 

افطظغئ"... إظثبظثظئ سربغئ، ٢٠٢١/٣/٢٠).
الساتئ  شغ  الفاسطئ  البقث  الثول  عثه  اضطرت  لصث 
الطغئغئ لتساب افوروبغغظ وخاخئ برغطاظغا إلى اقساراف 
بالسططئ الاظفغثغئ الاغ حضطاعا أطرغضا شغ لغئغا وذلك 
سطى غرار الثول الاغ تسمض لتسابعا، ولاسطغ لظفسعا 
تأغغث  سطى  لطسمض  اقظاصالغئ  المرتطئ  عثه  شغ  شرخئ 
شغه  وترضجعا  لغئغا  شغ  أطرغضا  ظةاح  فن  أوروبا،  سمقء 
غسظغ الامثد شغ حمال أشرغصغا لغخض إلى تطك الثول 
شغعثد السمقء الاابسغظ لفوروبغغظ وخاخئ برغطاظغا، 
وعثه أول طرة تضعن أطرغضا صث دخطئ بطثًا طظ بطثان 

حمال أشرغصغا طظث سصعد ذعغطئ...
الثول  طظ  أي  تزعر  لط  افوروبغئ:  الثول  طعاصش 
افوروبغئ طعاصش جطئغئ طظ السططئ الاظفغثغئ الةثغثة 

شغ لغئغا، وطعاصفعا ضما غطغ:
١- زار رئغج المةطج افوروبغ حارل طغحغض ذرابطج 
والاصى طع المظفغ ودبغئئ غعم ٢٠٢١/٤/٤. وأسطظ سطى 
تسابه شغ تعغار ("وصعف اقتتاد افوروبغ إلى جاظإ 
التضعطئ الطغئغئ الةثغثة وتصثغط الثسط لعا طظ أجض 
التفاظ سطى وتثتعا وجغادتعا وتتصغصعا لطرشاه" وتسث 
عثه الجغارة افولى لمسآول أوروبغ بسث تحضغض تضعطئ 
العتثة العذظغئ الةثغثة. وصال شغ طآتمر ختفغ "ظرغث 
أن ظثسمضط لاصعطعا بئظاء بطثضط لضظ بحروط، غةإ 
أن غشادر ضض المرتجصئ والةظعد "افجاظإ" الئقد، ظحةع 
اقظاثابات شغ وصاعا المتثد وظرغث أن ظثسمضط بحضض 
أضئر. اقجاصرار وافطظ والعةرة عغ طعاضغع طعمئ"... 
افظاضعل ٢٠٢١/٤/٤). وصال الممبض افسطى لطسغاجئ 
الثارجغئ وافطظغئ شغ اقتتاد افوروبغ، جعزغإ بعرغض، 
("العجعد السسضري وتثشص المرتجصئ سطى افراضغ الطغئغئ 
تجاغثا شغ السام افخغر"، طسائرًا أن "بسبئ إغرغظغ تصصئ 
المفروض  التزر  اظاعاضات  رخث  شغ  ططمعجئ  ظاائب 
سطى لغئغا، افطر الثي أجعط شغ الثطعات اإلغةابغئ الاغ 
تصصعا الطغئغعن باحضغض تضعطئ وتثة وذظغئ". وضان 
"إغرغظغ"  سمطغئ  شارة  أغام  صئض  طثد  افوروبغ  اقتتاد 
الئترغئ لمراصئئ السعاتض الطغئغئ ساطغظ إضاشغغظ تاى 

سام ٢٠٢٣. إظثبظثظئ سربغئ، ٢٠٢١/٣/٢٠)
 - وألماظغا  وشرظسا  إغطالغا  خارجغئ  وزراء  (وخض   -٢
ضمظ  ذرابطج،  الطغئغئ  الساخمئ   - الثمغج  الغعم 
طعمئ أوروبغئ تعثف إلى شاح صظعات تعار طع التضعطئ 
طاس  عاغضع  افلماظغ  الثارجغئ  وزغر  وصال  الةثغثة... 
حعثته  الثي  الاصثم  "إن   - ذرابطج  وخعله  سظث   -
السغاجئ  شغ  الصطغطئ  المدغؤئ  الظصاط  إتثى  عع  لغئغا 
الثارجغئ خقل السام الماضغ. وأضاف أن الطغئغغظ سظثطا 
غثغرون طساصئطعط بأغثغعط طرة أخرى، تغظعا شصط 
غاتعل وصش إذقق الظار إلى جقم وطخالتئ تصغصغغظ"، 
طحثدا سطى "طراصئئ سمطغئ تزر الاسطغح سطى افذراف". 
حرط  والمرتجصئ  افجظئغئ  الصعات  "اظستاب  أن  وأضث 
ظئ،  الةجغرة  المصئطئ"...  لقظاثابات  لقسثاد  أجاجغ 

.(٢٠٢١/٣/٢٥
وبضض عثه المعاصش افوروبغئ الاغ تشغإ سظعا برغطاظغا 
غزعر وبعضعح أن أوروبا تعاشص بحرط سطى عثا التض 
افطرغضغ وعع ضمان خروج الصعات افجظئغئ طظ لغئغا، 
وتتثغثًا الارضغئ والروجغئ، خاخئ أن أوروبا ضاظئ تثرك 
الارضغ  العجعد  غسئئه  الثي  لسغاجاعا  اإلرباك  تةط 
والروجغ شغ لغئغا والاسصغثات الظاجمئ سظ ذلك، وضاظئ 
بسباعا الئترغئ "إغرغظغ" تراصإ الثاخض والثارج إلى لغئغا.

أطا المعصش الئرغطاظغ شصث خالطه اقرتئاك والثعاء 
شغ العصئ ظفسه:

بعرغج  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  (أجرى  شصث   -١

التمغث الثبغئئ رئغج التضعطئ الةثغثة أبظاء تسطغمه 
السططئ... وأدى الثبغئئ الغمغظ الثجاعرغئ أطج اقبظغظ 
اإلدارة  رتئئ  تغث  الئقد،  بحرق  ذئرق  طثغظئ  شغ 
المامرضجة شغ الحرق باسغغظه. دوغاحه شغطغه افلماظغئ... 
٢٠٢١/٣/١٦). وبضض عثا شإن سمقء برغطاظغا وأوروبا 
شغ لغئغا صث جاروا طع التض افطرغضغ، وعثا ق غضعن إق 

بمعاشصئ برغطاظغا وأوروبا سطى عثا التض ولع طآصااً.
٤- وقجاضمال المحعث شصث ضاظئ ضثلك جقجئ تسطغط 
السططئ طظ تضعطئ حرق لغئغا غغر المسارف بعا دولغًا 
والمثسعطئ طظ طخر وأطرغضا، (صاطئ التضعطئ المعازغئ 
تضعطئ  إلى  جططاتعا  باسطغط  البقباء  لغئغا  حرق  شغ 
العتثة العذظغئ الةثغثة برئاجئ سئث التمغث دبغئئ، بسث 
أجئعع طظ طئاحرة افخغرة طعاطعا رجمغا طظ الساخمئ 
التضعطئ  طصر  شغ  الاسطغط  سمطغئ  وتمئ  ذرابطج. 
المعازغئ غغر المسارف بعا دولغا شغ بظشازي، باظغ أضئر 
طثن لغئغا، بتدعر رئغسعا سئث اهللا البظغ. وطبض وشث 
تسغظ  العزراء  رئغج  ظائإ  العذظغئ  العتثة  تضعطئ 
الصطراظغ ووزغر الثاخطغئ خالث طازن وسثد طظ العزراء. 
وأضث الصطراظغ أن طرتطئ اقظصسام "اظاعئ". وصال شغ 
بغان ختفغ "تضعطئ العتثة العذظغئ وجثت لثثطئ 

المعاذظغظ ضاشئ". شراظج ٢٤، ٢٠٢١/٣/٢٣).
باظغاً: وبالظزر شغ المعاصش الثولغئ واإلصطغمغئ طظ 

الاطعرات التالغئ لفزطئ شغ لغئغا ظةث طا غطغ:
التض  عثا  طسار  أن  باسائار  الماتثة:  وافطط  أطرغضا 
طئاحر  بحضض  سطغه  وأحرشئ  رجماه  صث  السغاجغ 
افطرغضغئ طئسعبئ افطط الماتثة إلى لغئغا شإن أطرغضا 
شصث  بالاأضغث،  المسار  عثا  تثسمان  الماتثة  وافطط 
اتافئ جاغفاظغ ولغاطج الثبطعطاجغئ افطرغضغئ الساططئ 
الصغادات  اخاغار  بسث  بظةاتعا  الماتثة  افطط  باجط 
الطتزئ  عثه  أحعث  أن  ("غسسثظغ  شصالئ  الةثغثة 
الاارغثغئ" وصالئ لفذراف الطغئغئ "عثا الاجام رجمغ 
به"...  العشاء  المظاثئئ  الاظفغثغئ  السططئ  سطى  وغةإ 
السربغئ ٢٠٢١/٢/٥). شأخئح السمض الثي صاطئ به عع 
سطغعط وق غتص  لفذراف طفروضاً  ططجطاً  رجمغاً  سمقً 
ضاظئ  أطرغضغئ  لسصعبات  تسرضعا  وإق  طثالفاه  لعط 
صث عثدت بعا طظ صئض، وذلك سطى ذرغصئ الشطرجئ 
وتعثد  التطعل  تفرض  الاغ  افطرغضغئ  والسظةعغئ 
رغاحارد  لغئغا  لثى  افطرغضغ  السفغر  وأضث  طثالفغعا. 
المةطج  رئغج  طع  عاتفغ  اتخال  خقل  ظعرقظث 
الرئاجغ الطغئغ طتمث المظفغ ("دسط العقغات الماتثة 
لطمةطج ولطتضعطئ" وعظأ جمغع المحارضغظ شغ التعار 
طظ  صادطا  تفاسق  "إن  وصال  الطغئغغظ.  والصادة  الطغئغ 

واحظطظ"... بعابئ العجط الطغئغ ٢٠٢١/٢/١٢).
طعصش ترضغا: (صام الرئغج الارضغ أردوغان باقتخال 
بالسططئ الاظفغثغئ الةثغثة "رئغج المةطج الرئاجغ 
سئث  العذظغئ  العتثة  تضعطئ  ورئغج  المظفغ  طتمث 
التمغث الثبغئئ" طحغرا أي "أردوغان" إلى وجعد بعادر 
ظئ،  الةجغرة  لغئغا...  شغ  دائط  تض  إغةاد  بحأن  أطض 
٢٠٢١/٣/٢٠)، بط صام طتمث المظفغ بجغارة ترضغا شغ 
بأردوغان،  لصائه  خقل  المظفغ  (ذالإ   ٢٠٢١/٣/٢٦
شغ  اقظاصالغئ  المرتطئ  باجاتصاصات  اقلاجام  بدرورة 
لغئغا الاغ تظاعغ بإجراء اظاثابات شغ ٢٤ دغسمئر طظ 
ضما  بط   ،(٢٠٢١/٣/٢٧ ظئ...  السربغئ  التالغ،  السام 
غئثو أظه ذطإ ترضغ بستإ المصاتطغظ السعرغغظ طظ 
لغئغا، (أشادت طخادر لطمرخث السعري لتصعق اإلظسان 
بأن "أواطر جاءت لطمصاتطغظ السعرغغظ المعالغظ فظصرة 
شغ لغئغا بالئثء شغ تةعغج أطاساعط وأظفسعط تتدغرًا 
لسعدتعط إلى جعرغا... إظثبظثظئ سربغئ، ٢٠٢١/٣/٢٠). 
وضض عثا غحغر إلى الاةاوب الضئغر لارضغا طع طسار التض 

السغاجغ الثي تصعده المئسعبئ ولغاطج.
الثبغئئ  التمغث  سئث  أن  إسقطغئ  طخادر  ذضرت  ولصث 
جظغش  شغ  اخاغاره  بسث  الفعر  سطى  ترضغا  إلى  تعجه 
الاخرغتات  وعثه  الطغئغئ،  لطتضعطئ  ضرئغج 
الارضغ  الرئغج  طساحار  أصطاي  غاجغظ  وتخرغتات 
تآضث ذلك، إذ صال أصطاي "اقتفاصغات الاغ ضاظئ ترضغا 
صث سصثتعا طع تضعطئ العشاق الطغئغئ السابصئ برئاجئ 
السراج والعجعد السسضري الارضغ شغ لغئغا لظ غاأبرا 
باخاغار التضعطئ الةثغثة. والتضعطئ المآصائ الةثغثة 
الئقد".  شغ  الارضغ  العجعد  وق  اقتفاصغات  تسارض  ق 
 :٢٠٢١/٢/٨ غعم  الفرظسغئ  لعطعظث  ختغفئ  وصالئ 
تةسطه  الةثغث  العزراء  لرئغج  الاةارغئ  المخالح  "إن 
صرغئا جثا طظ ترضغا، شعع الممبض شغ لغئغا لمآجسات 

الثولئ الارضغئ الرجمغئ المعامئ بالسعق الطغئغئ...".
بظفسه  السغسغ  طخر  رئغج  اجاصئض  طخر:  طعصش 
الرئاجغ  المةطج  رئغج  المظفغ  طتمث  الصاعرة  شغ 
الةثغث غعم الثمغج ٢٠٢١/٣/٢٥ (جضاي ظغعز سربغ، 
لعثا  طخر  لثسط  واضتئ  إحارة  شغ   (٢٠٢١/٣/٢٥
صث  افخرى  عغ  طخر  وأن  لغئغا،  شغ  السغاجغ  المسار 
اظسطش طعصفعا طظ افزطئ شغ لغئغا سطى وصع الاصثم الثي 
ضاظئ تترزه الثبطعطاجغئ افطرغضغئ والمئسعبئ افطمغئ 
ولغاطج، ولسض الاجاطظ شغ اظسطاف طعصفغ الئطثغظ "ترضغا 
وطخر" غتمض إحارة واضتئ بأن الئطثغظ غساصغان طظ 
طخثر واتث. وصث ترص الصادة الةثد لطغئغا سطى زغارة 
الئطثغظ اإلصطغمغغظ الفاسطغظ شغ الساتئ الطغئغئ وعما 
طخر وترضغا الطثان غظفثان السغاجئ افطرغضغئ عظاك 
ضض تسإ دوره. شصث اجاصئض الرئغج المخري السغسغ 

تضعطئ السراج شامظع بثلك اجافادة برغطاظغا طظ ذلك 
السخإ خاخئ وأن تطك الةماسات صث شاض صطئعا حشفًا 
بأردوغان! والزاعر أن افطرغظ تتصصا فطرغضا طساً بحضض 
طصئعل وإن لط غضظ ضطغاً، وطا غحغر إلى ذلك جععلئ 
اقتخاقت الاغ ضاظئ تةرغعا المئسعبئ افطمغئ ولغاطج 
والسسضرغئ  الحئابغئ  والمآجسات  الئطثغات  برؤجاء 
وبغظ  فطرغضا  الاابع  لغئغا  حرق  بغظ  ذلك  شغ  شرق  ق 
غربعا الاابع لئرغطاظغا تاى تطك افغام. أي أن المساسغ 
افطرغضغئ فخث الصغادة شغ السمطغئ السغاجغئ صث جارت 
بسراصغض أصض فن ترضغا ضاظئ تعغأ لعا المجغث طظ افجعاء 
غربغ لغئغا، وشغ الظاغةئ شإن ظفعذ أطرغضا شغ لغئغا ضان 
غجغث سطى تساب اقخاراق شغ الشرب بغظما ظفعذ برغطاظغا 

وأوروبا ضان غاصطص تاى شغ المظطصئ الشربغئ.
وصث تط اآلن فطرغضا طا ترغث طظ تثرغب دشسئ صغادة 
جثغثة،  وتضعطئ  جثغث  رئاجغ  طةطج  طظ  جثغثة 
أطرغضا  اساماد  غصض  أن  المسائسث  طظ  شطغج  ولثلك 
لطدشط  أداة  قجاسماله  غطجم  طا  بصثر  إق  تفار  سطى 
إذا  أطره  غظاعغ  وربما  أطرعا،  لاظفغث  السغاجغغظ  سطى 
اجامر ظةاتعا السغاجغ، خاخئ وأظه لط تسظث إلغه أغئ 
وظغفئ شغ التضعطئ المآصائ الةثغثة وعع غطمح فن 
غضعن وزغرا لطثشاع شغعا أو صائثا لطةغح، ولضظ رئغج 
التضعطئ الةثغث اتافر بمظخإ الثشاع لثغه والمةطج 

الرئاجغ اتافر بمظخإ الصائث افسطى لطةغح.
٢- تشغر اإلدارة شغ أطرغضا: ضان لصثوم إدارة باغثن 
وعجغمئ إدارة تراطإ أبر عائض شغ تسرغع جتإ أطرغضا 
لطئساط الطغئغ طظ تتئ أصثام برغطاظغا، وسطى الرغط 
طظ أن إدارة باغثن صث جظئ بمار طا زرساه إدارة تراطإ 
داخض لغئغا، إق أن تئثل اإلدارة شغ أطرغضا ضان تاجمًا 
شغ تسرغع الاتعقت الطغئغئ، شضان اظاثاب طظاثى التعار 
العتثة  وتضعطئ  الرئاجغ  المةطج  لرؤجاء  الطغئغ 
العذظغئ بسث صرابئ أجئعسغظ طظ تعلغ باغثن لطرئاجئ 
شغ واحظطظ، وضان تحضغض التضعطئ الطغئغئ بسث تعالغ 
اإلدارة  شغ  الاشغغر  تأبغر  وضان  تعلغعا،  طظ  حعرغظ 

افطرغضغئ سطى الظتع الاالغ:
أ- السعدة لطتطفاء وتةظغثعط ضث الخغظ وروجغا:

أسطظئ إدارة باغثن أظعا سادت لتطفائعا افوروبغغظ بسث 
تعترات إدارة تراطإ، (وصال باغثن برشصئ ظائئاه ضاطاق 
عارغج خقل ضطمئ طصادئئ بمصر وزارة الثارجغئ إن 
"أطرغضا سادت والثبطعطاجغئ سادت. جئعتظغك الروجغئ، 
٢٠٢١/٢/٤)، وأخئح حسار باغثن "أطرغضا سادت" بثغًق 
لحسار تراطإ "أطرغضا أوقً" افطر الثي ضرره وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ شغ بروضسض، شصال: (أردظا أن ظأتغ إلى عظا 
بمعمئ طرضجغئ وعغ: أن ظسغث تأضغث الاجاطظا تةاه تطش 
الظاتع، وتتالفاتظا، وحراضاظا طع اقتتاد افوروبغ وتطفائظا 
الرئغسغغظ... أضرر: أن أطرغضا سادت طظ تغث اقلاجام 
باتالفاتعا وحراضاتعا. غعرو ظغعز سربغ، ٢٠٢١/٣/٢٦). 
وأطرغضا تسعد لتطفائعا افوروبغغظ طظ أجض تةظغثعط 
ضث الخغظ وضث روجغا، وعثا له اظسضاس ضئغر سطى 
افزطئ الطغئغئ، شمظ تغث إن التض السغاجغ افطرغضغ 
الظفعذ  بسخ  لفوروبغغظ  جغئصغ  لغئغا  شغ  لفزطئ 
طصابض عثف أضئر وعع وضسعط إلى جاظئعا ضث الخغظ 
افطرغضغئ:  الاخرغتات  به  تظطص  الثي  افطر  وروجغا، 
(بتث وزغر الثارجغئ افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ طع ظزغره 
اإلغطالغ لعغةغ دي طاغع، الغعم البقباء، ططفات الخغظ 
وأششاظساان ولغئغا، وذلك خقل لصاء لعزراء خارجغئ دول 
الماتثث  أورد  الطصاء،  خاام  وشغ  بروضسض.  شغ  الظاتع 
"الطرشغظ  أن  براغج،  ظغث  افطرغضغئ،  الثارجغئ  باجط 
تئادق اآلراء تعل المحاضض الاغ تمبطعا الخغظ وطساصئض 
الظاتع شغ أششاظساان والسئض افظةع لثسط اإلخقتات 
السغاجغئ شغ لغئغا". وبتسإ الماتثث شصث اتفص وزغرا 
دشاع الئطثغظ سطى طعاخطئ السمض بغظ واحظطظ وروطا 
لاطعغر  دسمعما  سظ  وأسربا  السالمغئ  المحاضض  تعل 
"تساون أوبص بغظ العقغات الماتثة واقتتاد افوروبغ". 

آر تغ، ٢٠٢١/٣/٢٣).
وبضض عثا غادح بأن تشغغر اإلدارة شغ أطرغضا ضان جئئًا 
لخالح  لغئغا  شغ  السغاجغ  الاتعل  تسرغع  شغ  تاجماً 

أطرغضا...
بسث  برغطاظغا  طع  افوروبغئ  السقصات  تردي  ب- 
لثروج  الحاصئ  المفاوضات  ضاظئ  "برغضسئ":  تظفغث 
زرع  شغ  جئئاً  باتفاق  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا 
ظعرت  شصث  افوروبغئ،  والثول  برغطاظغا  بغظ  الحصاق 
المفاوضات  تطك  خقل  شر  بحضض  اإلظةطغجغئ  افظاظغئ 
عع أصرب إلى الاشرغط والسصعبئ،  أوروبغاً  وأظاةئ تسظااً 
وأخئح الحصاق بغظعما عع السمئ افبرز لسقصات طا بسث 
برغضسئ، وصث ظعر ذلك شغ طقذفئ برغطاظغا لارضغا 
وظعر  الماعجط،  حرصغ  وأوروبا  شرظسا  تاتثى  وعغ 
بحضض أضئر شغ أزطئ لصاح ضعروظا "أجارازغظضا" الئرغطاظغ 
دول  طع  الئرغطاظغئ  السقصات  تمض  وعثا  أوروبا،  طع 
اقتتاد افوروبغ إلى تالئ عغ أصرب إلى افزطئ والاحظب، 
لثلك صام وزراء خارجغئ شرظسا وألماظغا بجغارة لغئغا بسث 
طسعط  طخطتئغظ  العذظغئ  العتثة  تضعطئ  تحضغض 
برغطاظغا  خارجغئ  وزغر  ولغج  اإلغطالغ  الثارجغئ  وزغر 
ضما ضاظئ السادة شغ الاترضات افوروبغئ الثولغئ صئض 
طع  برغطاظغا  سقصات  تردي  أن  ذلك  وغسظغ  برغضسئ. 
طساغرة  سطى  افخغرة  تمض  صث  افوروبغ  اقتتاد  دول 
أطرغضا شغ طسار التض شغ لغئغا ششاب الاظسغص افوروبغ 

ً

تامئ (١): الاطعرات افخغرة شغ افزطئ الطغئغئ
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ذضر والغ غرب دارشعر شغ طآتمره الختفغ أن عثه 
افتثاث صاطئ بعا ططغحغات صثطئ طظ تحاد إلى دارشعر 
لجسجسئ افطظ، شغ العصئ الثي اظستئئ شغه لةظئ الظائإ 
السام وأخطى الصداة الظغابئ تماطاً، وشغ العصئ ظفسه 
الاصى المئسعث الئرغطاظغ شغ الثرذعم شغ ٢٠٢١/٤/٨
برئغج ترضئ تترغر السعدان طظغ أرضع طظاوي ظاصح 
الةاظئان أتثاث الةظغظئ وتأخغر تضعغظ الصعة العذظغئ 
المحارضئ لتفر افطظ. (المظخئ ٢٠٢١/٤/٨). وسطى 
تسإ تخرغح وزغر الثشاع الفرغص الرضظ غج إبراعغط 
أن طةطج افطظ والثشاع صرر تحضغض صعة طحارضئ طظ 
الصعات الظزاطغئ وضاشئ أذراف السمطغئ السطمغئ (ختغفئ 

الاغار ٢٠٢١/٤/١١م).
افتثاث  بثاغئ  طظث  الثولئ  تصط  لط  لماذا  والسآال، 
وعض  طحارضئ؟  صعة  إلى  افطر  غتااج  وعض  بعاجئعا؟ 
غسةجعا وصش اصااال بغظ شردغظ وتفر أطظ الظاس؟! 
لضظ ظزام التضط الفغثرالغ المطئص والمئظغ سطى أجاس 
سدع  به  خرح  طا  عثا  التروب،  عثه  طبض  غفرز  صئطغ 
المةطج السغادي رئغج الةئعئ البعرغئ العادي إدرغج 
٢٠٢١/٤/١١م.  شغ  الخادرة  الثرذعم  ختش  شغ 
باإلضاشئ إلى الصئطغئ الاغ تشثغعا الثول الضئرى لاتصغص 
رّضج  صث  والسظخرغئ  الصئطغئ  إن  المظطصئ.  شغ  أعثاشعا 
لاظفغث  الثوام  سطى  وغشثغعا  المساسمر  الضاشر  سطغعا 
طثطط إضساف افطئ لظعإ برواتعا. غصعل الئروشغسعر 
افطرغضغ طاضج الثئغر شغ طسعث افطظ الصعطغ لضغان 
غععد شغ تسرغفه لتروب الةغض الرابع: "عغ الاغ تصعم 
إلشحال الثولئ وزسجسئ اجاصرارعا بط شرض واصع جثغث 

 ،"٢، ٥، ٧، ١٥" طربسات  شغ  المسالغئ  صئغطئ  تامرضج 
أطا الصئائض السربغئ شغضبر تعاجثعا شغ طربسات "١، ٣، 
٤، ٦، ٨"، وبعثه الاعزغسئ السضظغئ شالثخعل والثروج 

طتضعطان بصعاظغظ المسطتغظ الصئطغغظ.
بثأت المحضطئ بصاض ابظغظ طظ المسالغئ شغ الطرغص 
الفاخض بغظ المظطصئ السضظغئ لطصئائض السربغئ، وصئغطئ 
المسالغئ، لغطئ السئئ ٢٠٢١/٤/٣ وضان التادث جظائغًا 
وبإطضان افجعجة المثاخئ أن تئاحر إجراءاتعا القزطئ 
لطصئخ سطى الةظاة وتظاعغ المحضطئ، ولضظ جرسان طا 
بثأت تالئ طظ الاةغغح وإذقق الظغران بحضض ضبغش، 
شاسططئ التغاة ظاغةئ لطرسإ والثعف طظ ظغران الترب.

القشئ لطظزر عع غغاب دور التضعطئ لعصش عثا الظجغش 
بالرغط طظ وجعد طا ق غصض سظ ٣٠٠ جغارة لفجعجة 
افطظغئ سطى تسإ تخرغتات والغ غرب دارشعر، وأغدا 
خرح العالغ شغ طآتمره الختفغ الثي أضث شغه أن وزغر 
الثاخطغئ لغج له سطط بما غثور شغ الةظغظئ أبظاء افتثاث 
افخغرة الاغ بثأت شغ ٤/٥، بط صال: "ذالئظا التضعطئ 
بصعات إضاشغئ ولضظ التضعطئ لط تمثظا بسسضري واتث". 
بسث ذلك احاثت رتى الترب الاغ صاض شغعا طظ ُصاض، 
وُجرح طظ جرح، وبتسإ تصرغر خادر طظ رئغج عغؤئ 
تترضات  جغصعدون  بأظعط  شغه  خرح  دارشعر  طتاطغ 
دولغئ وإصطغمغئ لطاثخض شغ أتثاث الةظغظئ. واسائر عثه 
افتثاث طآحرا قظعغار الثولئ وطآجساتعا. (الظعرس 
ظغعز ٢٠٢١/٤/٨). شمظ وراء عثه افتثاث؟ وطظ الثي 
غسطح عثه الصئائض بافجطتئ البصغطئ؟ ولماذا لط تاثخض 

الثولئ طظث بثاغئ افتثاث؟

بإجصاط الظزام.
لصث حضطئ الثضرى الساحرة خثطئ شغ الثوائر السغاجغئ 
التض  إلظجال  افجعاء  تتّدر  الاغ  الثولغئ،  والمثابرات 
السغاجغ والصداء سطى البعرة، طظ تغث التحعد العائطئ 
الاغ خرجئ وظعسغئ ططالئعا، لغج ذلك شتسإ شرغط 
وخطص  صدغئ  وجسطه  البعرة  سطط  صدغئ  شاح  طتاوقت 
بطئطئ شغ أوجاط البعرة والبعار إق أظعا لط تآت أضطعا، 
شمطالإ الظاس لط تثعإ شغ اقتةاه الثي أرغث لعا بض 
ضاظئ تأضغثًا سطى ططالإ البعرة وتتصغص أعثاشعا وسطى 
رأجعا إجصاط الظزام، والثي تئغظ أظه طا زال عثشاً غعّتث 
التاحثة  المزاعرات  جاءت  شصث  سظه،  بثغض  ق  الةمغع 
تاربص  الثول  ضاظئ  بغظما  به،  الامسك  سطى  تأضغثًا 
سطى  لطمعاشصئ  دشسعط  ترغث  وبعارعا  بالبعرة  الثوائر 
الصرارات الثولغئ وسطى رأجعا الصرار ٢٢٥٤ الثي تئغظ أن 
الظاس ضحفئ تصغصاه وأظه ق غتصص أعثاف البعرة وإظما 
عع عثغئ وطضاشأة لطظزام سطى جرائمه، وإسفاء له طظ 

المتاجئئ بض وتضرغج وجعده وطحارضاه شغ السططئ.
إن تغعغئ البعرة رغط ضض طا تعاجعه شغ الثاخض طظ 
شخائض وتضعطات وظغفغئ طرتئطئ بأسثائعا، شغ طصابض 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  دشع  الماعالك  الظزام  وضع 
لارؤس جطسئ طةطج افطظ الثولغ لئتث طا غسمعظه 
افوضاع اإلظساظغئ شغ جعرغا، والثي غسئص اظسصاد طآتمر 
بروضسض لما غسمى عع اآلخر دسط الحسإ السعري، عثه 
إق  اإلظساظغ  الحضض  أخثت  وإن  والمآتمرات  الةطسات 
أظعا شغ التصغصئ ذات بسث جغاجغ، ودلغض ذلك طا خرح 
به صئض أغام بغار طارغرو رئغج الطةظئ الثولغئ لطخطغإ 
افتمر خقل لصائه طتاشر طثغظئ التسضئ حرق جعرغا، 
بأن لةظاه جاطالإ طآتمر بروضسض برشع التخار سظ 
جعرغا، وعع طا غسائر تئض ظةاة جثغثًا تطصغه المظزمات 

الثولغئ لططاغغئ وظزاطه المةرم.
زالئ  طا  ولةان  وطظزمات  دول  طظ  وأدواتعا  أطرغضا 
تسمض بعتغرة سالغئ وتظاجص طظصطع الظزغر سئر طآاطرة 
التض السغاجغ الثي شخطاه أطرغضا سطى طصاس طخالتعا 
وظفعذعا شغ جعرغا، لرجط ظعاغئ البعرة وشص طا ترغث 
وتحاعغ، ولضظ التاضظئ الحسئغئ لطبعرة ضاظئ وطا زالئ 
الرصط الخسإ الثي ق غمضظ تةاوزه، إن عغ تسطتئ 

بالعسغ سطى طا غتاك لعا طظ طآاطرات.
إن الرد سطى طا تتعضه الثول طظ طآاطرات ق غضعن إق 
بائظغ المحروع السغاجغ اإلجقطغ الثي غصثطه الرائث 
الثي ق غضثب أعطه (تجب الاترغر)، الثي أخثر طآخرًا 
العرصئ السغاجغئ البالبئ فعض الحام صراءة لعاصع البعرة 
- تحثغص وسقج - تثد شغعا أعثاف الظزام الثولغ 
وأدواته شغ طعاجعئ البعرة السعرغئ طظ تض جغاجغ 
ودجاعر جثغث وعغؤئ تضط اظاصالغ واظاثابات عجلغئ، 
بض  غاشغر،  لظ  الثي  المةرم  لطظزام  تةمغض  طساتغص 
جغئصى بمآجساته افطظغئ والسسضرغئ وسطى رأجعما 
أزقم أطرغضا، شغ سظعان بابئ سظ ضغفغئ خثاع الحسعب 

 سظثطا تعّجث أطرعا إلى غغر أعطه

طظ  وأعطه  افجغر  المصثس  بغئ  شظترر  السئاد  وظظصث 
لطمسةث  شغسعد  الشاخإ  غععد  ضغان  وتسطط  اساثاء 
طظ  وغغرعما  اإلبراعغمغ  والمسةث  المئارك  افصخى 
المصثجات اإلجقطغئ طضاظاعط وظرى الصثس ساخمئ 
لطثولئ اإلجقطغئ طظعا تظططص الةغعش لاترغر السراق 
الحرصغئ  وترضساان  وضحمغر  والحغحان  وأششاظساان 
وتاى العظث وافظثلج وتسعد الحام سصر دار اإلجقم.
اجاصئال  شرتئ  طظ  طتروطعن  والمسطمعن  سام  طائئ 
بثء  طعسث  سطى  بغظعط  خقف  بثون  رطدان  حعر 
المطالع  اخاقف  بثسعى  وحعال،  رطدان  حعري 
جغاجغئ  فعثاف  الئقد،  بغظ  والائاسث  والاصارب 
وتسابات شطضغئ، وخار رطدان حعرا لطضسض والظعم 
وطعضساً قجاشقل وجائض اإلسقم شغ إلعاء المسطمغظ 
الفرخئ  شطظشاظط  المدغسئ،  والمطعغات  افطعر  باعاشه 
ولظةسطه طضاظاً غظسطش شغه الاارغت سظ طسار المعاظئ 
افسثاء،  سطى  واقظاخار  والسآدد  السجة  طسار  إلى 
شغضعن عثا آخر رطدان دون خقشئ وإطام لطمسطمغظ، 
شالثقشئ إذا صاطئ جاظعغ شرصئ المسطمغظ وحااتعط 
وتمجغص بقدعط، لاسعد أطاعط أطًئ واتثة، ودولاعط 
شغ  وتاتضط  وجغادتعا،  صرارعا  تمطك  واتثة،  دولئ 
برواتعا، وتطئص حرع ربعا وخالصعا ورازصعا، شغظخرعا 

سطى أسثائعا، وغتصص لعا أعثاشعا.
رصابضط  سظ  اخطسعا  الخائمعن:  المسطمعن  أغعا 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  سظ  الصسعد  طسخغئ 
الاغ بحرظا بعا ظئغظا ووسثظا بعا ربظا جئتاظه وتسالى 
وأجمع سطى إصاطاعا الختابئ الضرام؛ وأصئطعا سطى اهللا، 
طصاثغظ  وجعصئ،  سطماء  وحئاظًا،  حغئًا  وظساًء،  رجاقً 
بختابئ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، تاى ق َتطصعا اهللا غعم الصغاطئ 

حـعثت جـعرغا شغ اآلوظئ افخغرة تراضاً جغاجغاً ضئغرًا، 
شغ  الساحرة،  ذضراعا  إلى  البعرة  وخعل  طع  وذلك 
طتاولئ طظ الثول الماثخطئ شغ الحأن السعري ضسر 
الةمعد الصائط طظث جظئ تصرغئاً، ذئساً عثا التراك لغج 
ذا حأن بالظسئئ لاشغغر المعاصش طظ البعرة السعرغئ 
وإظما تترغك لفجعاء، وبغان المعصش الحسئغ وبالعن 

اخائار لظفسغئ أعض البعرة وطسظعغاتعط.
سثة  جغاجغئ  لصاءات  آذار  حعر  بثاغئ  اظططصئ  تغث 
شغ سثة سعاخط، شضاظئ زغارة وزغر الثارجغئ الارضغ 
طع  تراشصئ  الصطرغغظ،  المسآولغظ  ولصاء  صطر  إلى 
تخرغتات باصثغط دسط طادي لتضعطات افطر العاصع 
وزغر  زار  ظفسه  العصئ  وشغ  المترر،  الحمال  شغ 
سظعا  ورحح  السسعدغئ،  الممطضئ  الروجغ  الثارجغئ 
روجغئ لثسط الظزام السعري ورشع التخار  طتاوقت 
الجغارات  عثه  السربغئ،  الةاطسئ  إلى  وإسادته  سظه 
والطصاءات خرج الةمغع شغعا باخرغح وتغث أظعط جمغسًا 
طع التض السغاجغ وتظفغث الصرار افطمغ ٢٢٥٤ وأظه 

عع التض العتغث لـ"افزطئ السعرغئ".
سظ  وتثغث  إسقطغ  تراك  عظاك  ضان  المصابض  شغ 
طةطج سسضري ورغاض تةاب وطرض الطاغغئ بحار 
وزوجاه بعباء ضعروظا، وتسرغئات إسقطغئ سظ خروجه 
سظ  غاتثث  طتمعم  أوروبغ  وظحاط  روجغا،  إلى 
طتاضمئ ذاغغئ الحام وأرضان ظزاطه، جاء ذلك ضطه شغ 
وصئ تساظغ طظاذص الظزام طظ جعء المسغحئ ظاغةئ 
ارتفاع خرف السمطئ السعرغئ أطام الثوقر ووخعلعا 
افجعاق  طظ  افجاجغئ  المعاد  وشصثان  شطضغئ،  أرصاطاً 
الضعرباء،  واظصطاع  والمازوت  الثئج  ذعابغر  وازدغاد 

وتعصش المعاخقت الساطئ شغ طظاذص سثة.
الساحرة  الثضرى  قجاشقل  الثولغئ  المتاوقت  عثه 
لطبعرة السعرغئ لامرغر طآاطراتعا سطى الحسإ السعري، 
اخطثطئ برغاح البعرة الصعغئ الاغ سّئر سظعا الحسإ 
سطى  أخرى  طرة  أضثت  تاحثة  بمزاعرات  بثروجه 
أظه  غئثو  الثي  المططإ  عثا  الظزام،  إجصاط  طططإ 
تةثر شغ ظفعس أعض الحام ولط غسث باإلطضان اصاقسه 
رغط المضر الثولغ الضئغر الثي غسخش بالبعرة وأعطعا، 
السسضري  لطتض  السعدة  إلى  البعرة  بأسثاء  تثا  طما 
لطرد  أخرى  طرة  اإلجرام  آلئ  لاحشغض  الروس  ودشع 
الساحرة  الثضرى  شغ  اظئسبئ  الاغ  البعرغئ  الروح  سطى 
دطعغئ  طةجرة  الروجغئ  المطغحغات  شارتضئئ  لطبعرة، 
تطإ  برغش  افتارب  طثغظئ  شغ  طحفى  باجاعثاف 
الشربغ، ضما صخفئ الصعات الروجغئ طظطصئ المثغمات 
شغ بطثة صاح بخاروخ بالغساغ، باإلضاشئ لحظ غارات 
جعغئ سطى طسئر باب الععى شغ سمص الحمال المترر 
برغش إدلإ الحمالغ، راشصه تثغث سظ شاح طسابر بغظ 
افخرى  عغ  قصئ  المتررة  والمظاذص  الظزام  طظاذص 
ردًا حثغثًا ورشداً ضئغرًا طظ البعار والتاضظئ الحسئغئ، 
وضض ذلك لطاشطغئ سطى افجئاب التصغصغئ لعثا التراك 
السسضري، الثي ضان ردًا سطى تأضغث البعرة سطى عثشعا 

البعرة السعرغئ تعاجه تضعطات وشخائض وظغفغئ 
وطضراً وطآاطرات خارجغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طسازـ 
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طع برغطاظغا، ولط تصش أوروبا طع برغطاظغا لاحضق جثًا 
ظعاغئ  شغ  أدى  طا  افطرغضغئ  الاترضات  أطام  لغئغا  شغ 
المطاف أن تةث برغطاظغا ظفسعا وتغثة أطام تغار أطرغضا 
الضئغر شاظتظئ برغطاظغا أطام المعجئ افطرغضغئ وذطئئ 

طظ سمقئعا تسطغط السططئ شغ ذرابطج.
رابساً: وطظ عظا غائغظ أن أطرغضا صث ضسئئ الةعلئ 
التالغئ شغ الخراع طع افوروبغغظ سطى بطث إجقطغ 
غسث أغظى بطث بالظفط شغ أشرغصغا. وغسغض لسابعا سطى 
ضسإ اقجابمارات شغه وظعإ برواته. وضاظئ صث أسطظئ 
الظفط  تثشص  لعا  غآطِّظ  أن  أطض  سطى  لتفار  تأغغثعا 
سطى  لقجاغقء  طتاولاه  شغ  السططئ  سطى  اجاعلى  إذا 
ذرابطج شغ ظغسان سام ٢٠١٩، ضما ذضر رئغسعا السابص 
تراطإ والثي أجرى اتخاق عاتفغا طسه أسطظ سظه غعم 
٢٠١٩/٠٤/١٩ ضان واضتاً شغه (ترطإ غآضث سطى دور 
تفار "الةععري" شغ طضاشتئ اإلرعاب وتأطغظ الظفط... 
دوغاحه شغطغه ٢٠١٩/٠٤/١٩م)، بط تاابسئ خطعاتعا 
ورئغج  الرئاجئ  طةطج  سطى  تعغمظ  أخئتئ  تاى 
العزراء... وطع ذلك شسغئصى الخراع افطرغضغ افوروبغ 
لئرغطاظغا  إن  إذ  المظزعر،  المساصئض  شغ  تعصش  دون 
ضفرظسا  افخرى  أوروبا  ولثول  صثغماً،  جغاجغاً  وجطاً 
وإغطالغا طخالح ووجعدًا بعاجطئ الحرضات المسابمرة...

وإظه لمظ المآلط أن غضعن عثا الئطث اإلجقطغ ضشغره 
طظ الئقد اإلجقطغئ جاتئ لطخراع بغظ المساسمرغظ 
لئسط الظفعذ وظعإ البروات! شغ العصئ الثي غضعن شغه 
التضام شغ بقد المسطمغظ طرتئطغظ بعثا المساسمر أو 
ذاك، وق غفضرون شغ الاثطص طظ عثا اقرتئاط الثلغض! 
أبظائعا  طظ  المثطخغظ  وخاخئ  افطئ  سطى  إن العاجإ 
أن غاخثروا السمض السغاجغ وغئثلعا العجع شغ تشغغر 
الثاسمئ  افجظئغئ  الثول  إجصاط  وشغ  التضام،  عآقء 
لعط، وإغةاد الثولئ الاغ تطئص حرع اهللا وتتمطه إلى 
السالط وتسغث البروات إلى أعطعا وتعزسعا سطى أبظاء افطئ 
تاى ق غئصى شغعا شصغر وق طتااج... إظعا دولئ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة الاغ وسث بعا اهللا جئتاظه 
اتِ  احلَِ لُوا الصَّ مِ عَ مْ وَ نْكُ نُوا مِ ينَ آمَ دَ اهللاَُّ الَّذِ عَ وتسالى: ﴿وَ
 ،﴾ مْ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ امَ اسْ ضِ كَ َرْ مْ يفِ األْ نَّهُ لِفَ تَخْ لَيَسْ
وبحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بسث عثا المطك الةئري الثي شغه 
ظسغح بصعله خطعات اهللا وجقطه سطغه: «ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً 
َجْربِيًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها 
ِة ثُمَّ َسكََت»، رواه أتمث سظ  ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

 الظسمان بظ بحغر
شغ الثاطج والسحرغظ طظ حسئان ١٤٤٢عـ

٢٠٢١/٠٤/٠٧م    

تامئ (٢): الاطعرات افخغرة شغ افزطئ الطغئغئ

جاعطغئ،  طغائ  طغااضط  تضعن  ق  وتاى  لضط،  تةئ  ق 
ولغج أصض طظ أن تضعظعا سعظا وظخرة لطساططغظ إن 
لط تامضظعا طظ السمض طسعط، شافطئ تتااج إلى جعث 
المثطخغظ طظ أبظائعا، ووصعشضط طع الساططغظ إلسجاز 

عثا الثغظ غرضغ اهللا وغشغر الضفار والمظاشصغظ.
اهللا  بشدإ  تئعءوا  ق  تاى  والمظسئ:  الصعة  أعض  وغا 
وتاى تضعظعا ضافظخار وتظالعا المشفرة والرزق الضرغط 
إغاعا  اهللا  تئاضط  الاغ  صعتضط  طظ  اجسطعا  الةظئ  شغ 
افطئ  جططان  شاردوا  والمآطظغظ،  ورجعله  هللا  ظخرًة 
ظض  شغ  المرتصإ  لثطغفاعا  الئغسئ  لاسصث  المشاخإ 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وصث  الضرغط،  الحعر  بعثا  سطغظا  غمظ  أن  اهللا  ظسأل 
الةث  جاسث  سظ  وحمرظا  وأسمالظا  جععدظا  ضاسفظا 
واقجاعاد شغ عثه افغام المسثودة الاغ جرسان طا 
تاططغظ  المظضر  سظ  وظظعى  بالمسروف  ظأطر  تظاعغ، 
الثسعة إلى اإلجقم بصعة وسجم، شغا شعز طظ أتسظ 
صدى  وصث  وشرط،  ضغع  طظ  خسران  وغا  اغاظاطعا، 
أوصاته غمظغ الظفج وَغِسثعا شصط، تاى إذا اظصدى 
ظِيامً﴾  زاً عَ وْ وزَ فَ أَفُ مْ فَ هُ عَ نتُ مَ ا لَيتَنِي كُ الحعر صال: ﴿يَ
شعغعات عغعات أن غرد طا شات وأن غسعض طا ضاع، 
ظسأله تسالى أن غةسطظا طظ جظعدعا وحععدعا، وأن 

غصئدظا إلغه باباغظ غغر طئثلغظ.
واإلغمان،  بافطظ  رطدان  حعر  سطغظا  أعض  "الطعط 
والسقطئ واإلجقم، والساشغئ المةططئ ودشع افجصام، 
والرزق العاجع، والسعن سطى الخقة والخغام والصغام 
وتقوة الصرآن. الطعط جطمظا لحعر رطدان، وتسطمه 
طظا وجطمظا شغه، تاى غظصدغ سظا حعر رطدان، وصث 

 "سفعت سظا وغفرت لظا ورتماظا

تامئ ضطمئ السثد: رطدان حعر الظفتات واإلظةازات السزغمئ

أسطظ والغ غرب دارشعر طتمث سئث اهللا الثوطئ ارتفاع 
بالعقغئ إلى ١٣٢ الصئطغئ  اقحائاضات  ضتاغا  تخغطئ 

الغعم  ختفغ  طآتمر  شغ  وصال  جرغتا.  و٢٠٨  صاغق 
"وخض سثد الصاطى إلى ١٣٢ وجرح ٢٠٨ أحثاص تاى 
الةظغظئ"،  طثغظئ  شغ  اقحائاضات  طظ  الثاطج  الغعم 
طدغفا "العةعم ضان ضئغرا سطى طثغظئ الةظغظئ وطعرس 
الصاض وتط جرح وجتض المعاذظغظ، ولط تخض صعات طظ 

خارج العقغئ". (جئعتظغك).
غعم  شغ  الخادرة  المعاضإ  ختغفئ  ذضرت  ضما 
٢٠٢١/٤/٥ تةثد اقحائاضات الصئطغئ بغظ المسالغئ 
والسرب، وسحرات الصاطى والةرتى شغ طظطصئ تغ الةئض 
والةمارك، اجاثثطئ شغعا افجطتئ البصغطئ والثفغفئ 
المتال  بسرصئ  طافطائ  طةمعسئ  صاطئ  افبظاء  وشغ 

الاةارغئ واقساثاء سطى المارة سطى أجاس صئطغ.
وذضر تصرغر (طاابسات دارشعر٢٤) أن أعض طثغظئ الةظغظئ 
الثعف  طظ  وتالئ  سخغئئ،  لتزات  افتث  غعم  ساحعا 
والعطع وجط أخعات الصظابض والمثاشع والثاظات، بسئإ 
تةثد الترب الصئطغئ بغظ المسالغئ والسرب. وواضح أن 
الطرشغظ اجاسثا لعا عثه المرة بحضض طثاطش وتضاغك 
لطصعات  طاعشرة  غغر  ربما  أجطتئ  باجاثثام  طشاغر 

التضعطغئ السعداظغئ ظفسعا، وإطضاظغات ضثمئ!
وطظ المسطعم أن الارضغئئ السضاظغئ شغ طثغظئ الةظغظئ 
السظخرغئ  ظاعرة  لاظاطغ  أجاجٌغ  طتفٌج  عغ  بأضمطعا 
طظطصئ  شإن   ٢٤ دارشعر  طاابسات  وبتسإ  والصئطغئ، 
سطى  تثطغطعا  تط  الصاال،  تحعث  الاغ  الةئض"  "أتغاء 
أجاس صئطغ، شفغ ضض طربع تسضظ صئغطئ طسغظئ، تغث 

العثف طظعا لغج تتطغط المآجسئ السسضرغئ ولضظ 
إظعاضعا وتآضطعا بئطء وشغ الظعاغئ ظرغط السثو سطى 
سطى  التروب  عثه  "تسامث  صائقً:  وأضاف  ظرغث".  طا 
باجط  الثولئ  سطى  لطامرد  خشغرة  صاالغئ  طةمعسات 

افصطغات أو اإلبظغات والسرصغات أو الظعاتغ الثغظغئ".
شصث  ظعسعا  طظ  افولى  عغ  لغسئ  الةظغظئ  أتثاث  إن 
١٩٥٣ جظئ  السعدان  جظعب  أتثاث  صئطعا  طظ  ضان 

والاغ اظاعئ بفخض جظعب السعدان، بط ضاظئ أتثاث 
حرق السعدان والاغ طا زالئ طاصثة. ولثلك إذا لط غع 
الضفار  طثططات  سطى  السعدان  أعض  طظ  المثطخعن 
جغثعإ غرب السعدان وحرصه باجط الةععغئ والصئطغئ 

ضما ذعإ الةظعب.
شةسض  الصئطغئ  طحضطئ  سالب  صث  السزغط  اإلجقم  إن 
الرابط بغظ المسطمغظ عع افخعة اإلجقطغئ، صال تسالى: 
وا اهللاََّ  قُ اتَّ مْ وَ كُ يْ وَ َ أَخَ وا بَنيْ لِحُ أَصْ ةٌ فَ وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ ﴿إِنَّ
﴾، بض وخعر الظاس شغ بعتصئ واتثة  ُونَ محَ مْ تُرْ لَّكُ لَعَ
بظزاطه وأواطره وتطئغص أتضاطه، شالثولئ الاغ أجسعا 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص ضان غسضظعا غععد وظخارى وسرب، غثاطفعن 
سرصغاً ودغظغاً شصدى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص سطى ضض أحضال الامغغج 
بظزام اإلجقم، شاإلجقم وتثه عع الصادر سطى خعر 
الثقشئ  دولئ  شغ  واتثة  أطئ  وجسطعا  الحسعب  عثه 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الصادرة سطى صطع 
حراغغظ الظسرات الصئطغئ وطآاطرات الضاشر المساسمر شغ 

 بقد المسطمغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان
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