
أهداف زيارة بومبيو للمنطقة

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، اقبظغظ، ٥ طترم ١٤٤٢عـ، 
وزغر  "تض  شغه:  جاء  وطما  خئرا  ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م) 
باض  اقبظغظ  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ 
طسألئ  وتاظاول  أغام  خمسئ  تسامر  زغارة  شغ  أبغإ 
الاطئغع بغظ دول سربغئ و(إجرائغض). وأسرب بعطئغع 
(اإلجرائغطغ)  العزراء  رئغج  طع  ختفغ  طآتمر  خقل 
تتثو  بأن  أططه  سظ  الصثس،  شغ  ظاظغاعع  بظغاطغظ 
دول سربغئ أخرى تثو اإلطارات شغ تطئغع السقصات 
طع (إجرائغض). وتحمض جعلئ بعطئغع الحرق أوجطغئ 
الثرذعم والئترغظ سطى أن غثاامعا بجغارة اإلطارات. 
العزراء  ورئغج  بعطئغع  غاحاور  أن  المصرر  وطظ 
المطش  تعل  خخعخا  ظاظغاعع  بظغاطغظ  (اإلجرائغطغ) 
وبصغئ  (إجرائغض)  بغظ  السقصات  و"تسمغص"  اإلغراظغ 
باجمه  الماتثث  أضث  ضما  افوجط،  الحرق  دول 
"خثغصه"  أن  افتث  ظاظغاعع  وأضث  واحظطظ.  شغ 
السقم  دائرة  "تعجغع  طسألئ  طسه  جغبغر  بعطئغع 
أغدا  بعطئغع  غطاصغ  أن  المصرر  طظ  طظطصاظا".  شغ 
الثشاع  ووزغر  أحضظازي  غابغ  (اإلجرائغطغ)  ظزغره 
بعطئغع  غاعجه  (إجرائغض)،  وبسث  غاظاج.  بغظغ 
(اإلجرائغطغئ)  السقصات  شغ  لطئتث  الثرذعم  إلى 
السعداظغئ. بط غظاصض إلى الئترغظ واإلطارات. وتسائر 
إلى  تاعخض  الاغ  البالبئ  السربغئ  الثولئ  اإلطارات، 
اتفاق جقم طع (إجرائغض)، إذ جئصاعا ضض طظ طخر 
شغ السام ١٩٧٩ وافردن ١٩٩٤، والطاغظ ضاظاا شغ 
تالئ ترب طع (إجرائغض). وبظاء سطى اتفاق الاطئغع، 
الائادل  تضبغش  ظغاعما  واإلطارات  (إجرائغض)  أسطظئ 
إضاشئ  لـ(إجرائغض)  اإلطاراتغ  الظفط  وبغع  الاةاري 
تظحغط  طع  لقطارات،  (اإلجرائغطغئ)  الاضظعلعجغا  إلى 
بغظ  طئاحرة  رتقت  تسغغر  وطحروع  السغاتئ  صطاع 

تض أبغإ وضض طظ دبغ وأبع ظئغ".
طاغك  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  زغارات  جاءت   :
تراطإ  افطرغضغ  الرئغج  طساحاري  وضئغر  بعطئغع 
بغرضعشغاج،  آشغ  لطسقم  وطئسعبه  ضعحظر،  جارغث 
سظه  أسطظ  الثي  اقتفاق  تئر  غةش  أن  تاى  صئض 
تراطإ بغظ اإلطارات وضغان غععد، طما غثل بحضض 
اقتفاق  ذلك  ترجغت  شغ  أطرغضا  رغئئ  سطى  واضح 
وضثلك  لاراطإ،  ضئغر  ضإظةاز  وإبرازه  الثغاظغ 
إلى  الراطغئ  أطرغضا  جغاجئ  خثطئ  شغ  اجابماره 
دطب ضغان غععد ضمظ اتفاصغات وتتالفات رجمغئ 
وزارة  له  أحارت  طا  وعثا  السربغئ،  الثول  طع 
الجغارة  سظ  اإلسقن  بغان  شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ 
العزراء  رئغج  (إجرائغض)  شغ  بعطئغع  "جغطاصغ 
اإلصطغمغ  افطظ  صداغا  لمظاصحئ  ظاظغاعع  بظغاطغظ 
(إجرائغض)  سقصات  وتسجغج  إغران،  بظفعذ  الماسطصئ 
شغ المظطصئ، وضثلك الاساون شغ تماغئ اصاخادات 
المسابمرغظ  طظ  و(إجرائغض)  الماتثة  العقغات 
الجغارات  عثه  سئر  تسسى  أطرغضا  إن  الثئغبغظ". 
وضغان  اإلطارات  بغظ  الاطئغع  اتفاصغئ  جسض  إلى 
أخرى  تطئغع  اتفاصغات  لسصث  اظطقق  ظصطئ  غععد 
بما غاماحى طع جغاجئ أطرغضا التالغئ الاغ أضتئ 
تسغر بمسارغظ طاعازغغظ؛ دطب ضغان غععد ضمظ 
تتالفات المظطصئ شغ إذار رجمغ وسطظغ، بالاجاطظ 
بمساسثة  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  سطى  السمض  طع 
باظاعاء  افولى  ربط  وسثم  الفطسطغظغئ،  السططئ 
السمقء  التضام  لعق  لغتثث  عثا  ضان  وطا  الباظغئ. 
الثغظ غثلطعن الخساب أطام تراطإ وغافاظعن شغ 
بسث  خاخئ  المظطصئ  شغ  إظةازات  لاتصغص  خثطاه 
تسبر تظفغث خفصاه المحآوطئ (خفصئ الصرن) وصرب 
أطرغضا  إن  افطرغضغئ.  الرئاجغئ  اقظاثابات  طعسث 
بضض  اقجاسمارغئ  طثططاتعا  تظفغث  سطى  تسمض 
خقشئ وسظةعغئ وتسرح شغ بقد المسطمغظ ذعقً 
وتائةح لغًق وظعارًا دون تسغإ وق رصغإ،  وسرضاً 
وذلك لسثم وجعد دولئ لطمسطمغظ طساصطئ بصرارعا 
اقجاسمارغئ  الثول  تآدب  ضغش  تسطط  السغاجغ 
ظفعذعا  وتظعغ  السمقء  طظ  أذظابعا  تصطع  وضغش 
وتسغثعا إلى سصر دارعا، عثا إن أبصئ لعا سصر دار.

طساعى  سطى  واجسئ  تمطئ  الثقشئ  دسعة  تمطئ  أذطص 
الئطث لطمطالئئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ 
جاسمض سطى تسئؤئ الةغح الئاضسااظغ لاترغر ضحمغر. 
ساطعط  شغ  المتاطئ  ضحمغر  شغ  المسطمعن  دخض  وصث 
الباظغ وعط تتئ تخار الصعات العظثوجغئ الاابسئ لطةجار 
وإعاظئ  المساظاة،  أخظاف  طثاطش  واجععا  تغث  طعدي، 
خشارًا  لطرجال،  واجاحعاد  السفغفئ،  المسطمئ  لطمرأة 
وضئارًا. إّن تضط اهللا شغ طبض عثا العاصع المفةع عع صاال 
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الثولئ العتغثة الاغ جاتحث صعاتظا المسطتئ اجاةابئ لتضط اهللا عغ الثولئ الاغ تتضط بما أظجل اهللا، وعغ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. والةعاد عع الثي غتمغ افطئ اإلجقطغئ وغصعي طظ حعضاعا، وبثل الشالغ والظفغج 
شغ جئغض اهللا عع جئغض الةظئ، وبثلك ُغصعر الزالمعن وترشع ضطمئ اهللا سالغئ. والثقشئ عغ الاغ تتمغ افطئ، 
وتتمض الثسعة اإلجقطغئ لطسالط، وتفاح بقدًا جثغثة لقجقم، وتةئر أي سثو غطمع بئقد المسطمغظ سطى الاراجع.
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بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

الشرب  وتراجه؛  الشاخإ  غععد  ضغان  إن 
ضطعط  المسطمغظ  وتضام  المساسمر  الضاشر 
اهللا،  بإذن  صرغإ  سما  زوال  إلى  جمغسا، 
وجاضعن الصثس عغ تاضرة دولئ الثقشئ 
وسصر  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

دار اإلجقم ضما بحر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص... 
ن يَُكوَن َقِريباً﴾

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

اصرأ شغ عثا السثد:

-  أتثاث أطرغضا وتأبغرعا شغ المعصش الثولغ التطصئ افولى ...٢
-  تسثغقت المعازظئ الساطئ لطسام ٢٠٢٠م

    جرغمئ شغ طسطسض جرائط تضعطئ السعدان اقظاصالغئ ...٢
-  العةرة ضاظئ إغثاظا 

    باأجغج أسزط دولئ سرشعا الاارغت ...٣
-  افردن إلى أغظ؟! الةجء ٢٧ ...٤

-  أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة والماةثدة التطصئ ٤ ...٤
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ضطمئ السثد

غالئًا طا غصارن تسةغض المطّئسغظ لخفتاتعط الثغاظغئ 
بخفسات  افجعد  افّطئ  تارغت  جةقت  شغ  السعداء 
طظ  أجغادعط  إلغعط  ُغعجععا  واقتاصار  الثل  طظ 
الضفار المساسمرغظ، شطط غضث غةش التئر الثي وّصسئ 
به دولئ اإلطارات اتفاصغئ الاطئغع الثغاظغئ طع ضغان 

غععد تاى تطّصئ طظه خفساغظ حثغثتغظ:
تضام  لمجاسط  غععد  ضغان  ظفغ  افولى:  الخفسئ 
ضغان  ضط  بعصش  تصدغ  اقتفاصغئ  أّن  طظ  اإلطارات 
غععد فراٍض شطسطغظغئ، شصال ظاظغاعع رئغج وزراء 
ق  (إجرائغض)  شإّن  اقتفاصغئ  "بمعجإ  غععد:  ضغان 
تتااج لقظستاب ولع طظ طاٍر ُطربعٍ واتث، ولط غطرأ 
سطى  السغادة  وطسألئ  تراطإ،  ُخطئ  سطى  تشغغر  أي 

افراضغ طا زالئ ُطثرجئ".
تضام  قدساء  غععد  ضغان  دتخ  الباظغئ:  الخفسئ 
ذائرات  بحراء  لعا  تسمح  اقتفاصغئ  بأّن  اإلطارات 
F- ٣٥ الماطّعرة وذائرات أطرغضغئ ُطسّغرة طظ دون 
ذّغار، شأغدًا ضّثب ظاظغاعع عثا اقّدساء، وصال بأّظه لظ 
ُغسمح لقطارات وق لشغرعا طظ الثول السربغئ باصاظاء 
اتفاصغات  وّصسئ  ولع  الماطعرة،  افجطتئ  عثه  طبض 
الظعسغ  الافعق  اجامرار  وإّن  غععد،  ضغان  طع  جقم 

لضغان غععد طسألئ ق تفاوض سطغعا.
والظاغةئ أّن عثه اقتفاصغئ الاطئغسغئ الثغاظغئ الاغ 
سظ  إق  ُتسفر  لط  غععد  ضغان  طع  اإلطارات  وّصساعا 
والغععدغئ  والشربغئ  افطرغضغئ  المخالح  خثطئ 
بضغان  اقساراف  إلى  شئاإلضاشئ  المظطصئ،  شغ 
وتئادل  طسه،  الثبطعطاجغئ  السقصات  وإصاطئ  غععد 
شئاإلضاشئ  بغظعما،  السفارات  وتثحغظ  السفراء، 
لمتاربئ  أطظغئ  اتفاصغات  تعصغع  تط  شصث  ذلك  إلى 
ضغان  طثابرات  رئغج  وجارع  والمسطمغظ،  اإلجقم 
رئغج  ولصاء  اإلطارات  بجغارة  ضععغظ  غعجغ  غععد 
بظعد  تظفغث  لاظسغص  زاغث  بظ  ذتظعن  طثابراتعا 
عثه اقتفاصغات، وضثلك تط تعصغع اتفاصغات ُطاظّعسئ 
غععدغئ  إطاراتغئ  سمض  طةمعسات  ضاتفاق  أخرى 
بضعشغث-١٩،  تاسّطص  سطمغئ  أبتاث  شغ  تاحارك 
وضفاح المةال الةعي لطائرات ضغان غععد، وضإبرام 
افطعال  رؤوس  تثشص  تادمظ  اصاخادغئ  اتفاصغات 
ذلك  طظ  وافغرب  الضغان،  سطى  الدثمئ  الثطغةغئ 
ضطه الاعصغع سطى اتفاصغات تاسّطص بالاربغئ والاسطغط، 
افطرغضان  تمضغظ  اإلطارات  دولئ  غضفغ  ق  وضأّظه 
واإلظةطغج طظ اإلحراف سطى المظاعب الاسطغمغئ شغعا، 
طظ  غععد  تمضغظ  أغدًا  غرغثون  تضاطعا  إّن  بض 

اإلحراف سطى تطك المظاعب!!
لصث شاتئ اتفاصغئ الاطئغع اإلطاراتغئ عثه طع ضغان 
غععد حعغئ التضام السرب الثعظئ اآلخرغظ، شأبرصعا 
تعصغسعط  سطى  اإلطارات  لتضام  التارة  باعاظغعط 
لقتفاصغئ، ولط غسارض سطغعا طظعط ُطسارض، وصال 
طع  ُتطّئع  سثغثة  سربغئ  دوقً  عظاك  إّن  ظاظغاعع: 
(إجرائغض) بالسر أو بالسطظ، "ولط تُسث دولئ (إجرائغض) 
عغ  بض  السابص،  شغ  ضاظئ  ضما  الثول  لعثه  سثوًا 

اآلن تطغش وحرغك شغ السقم".
غصش  الثي  ضتال  الغعم  السربغئ  الثول  تال  بات  لصث 
شغ الطابعر، وغظازر دوره لغظال برضات ذلك الاطئغع 

طع عثا الضغان السرذاظغ المشاخإ لفطسطغظ.
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ  السربغئ  غغر  الثول  أّطا 
أبرزعا  ولسّض  بال،  ذي  طعصش  أي  سظعا  غثرج  شطط 
تضاطعا  سعدظا  شصث  إغران  أّطا  وترضغا؛  إغران  طعصفا 
اإلسقطغ  الثجض  سطى  جظئ  وأربسغظ  إتثى  طظث 
برشدعا  والجسط  الفارغئ،  الضقطغئ  والاخرغتات 
لمتعر  وتجّسمعا  غععد،  ضغان  طع  السطمغئ  لطتطعل 
غاطّصى  ذالما  الثي  الفاحض  والمصاوطئ  المماظسئ 
ضربات دولئ اقتاقل، شغ العصئ الثي ق غمطك شغه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

صادطًا  الثرذعم  إلى  ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م  البقباء  غعم  وخض 
طظ ضغان غععد، وزغر الثارجغئ افطرغضغ طاغك بعطئغع 
الثي غرد سطى تسابه سطى طعصع تعغار صائقً: "غسسثظغ 
أن أضعن سطى طاظ أول رتطئ رجمغئ دون تعصش طظ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  وضاظئ  الثرذعم".  إلى  أبغإ  تض 
صث ذضرت شغ ظحرة ختفغئ أن أجظثة زغارة بعطئغع 
إلى السعدان تادمظ ترجغت السقصات بغظ السعدان 
وضغان غععد، وشغ زغارته الاغ اجاشرصئ جاسات أجرى 
تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  رئغج  طع  لصاءات  بعطئغع 

ورئغج طةطج السغادة سئث الفااح الئرعان.
الرجمغ،  الئغان  خرج  بتمثوك  بعطئغع  لصاء  وسصإ 
وتخرغح وزغر اإلسقم الظاذص باجط التضعطئ لغسطظ: 
"أن رئغج العزراء السعداظغ أبطس ضغفه افطرغضغ أن 
تضعطاه بتضط ضعظعا اظاصالغئ ق تمطك تفعغداً بئتث 
إن  وأضاف:  (إجرائغض)،  طع  السقصات  تطئغع  صدغئ 
الصدغئ ق غمضظ بتبعا إق بسث إضمال عغاضض التضط 
اقظاصالغ؛ غصخث بثلك تسغغظ المةطج الاحرغسغ؛ سصإ 
تعصغع اتفاصغئ طع الترضات المسطتئ"، وذعإ تمثوك 
أبسث طظ ذلك تغث دسا اإلدارة افطرغضغئ لطفخض بغظ 
سمطغئ رشع اجط السعدان طظ صائمئ (اإلرعاب) وطسألئ 
الاطئغع طع ضغان غععد، وبحأن المطفات افخرى الاغ 
ضمطش  السغعن  شغ  لطرطاد  ذرًا  الطصاء  جغاق  شغ  وردت 
شغ  تمثوك  ذالإ  اقظاصالغئ،  لطتضعطئ  أطرغضا  دسط 
الطصاء  سصإ  تعغار  شغ  الرجمغ  تسابه  سطى  تشرغثة 
طئاحرة: "أتططع إلى خطعات إغةابغئ ططمعجئ تثسط 
بعرة دغسمئر المةغثة". أطا لصاء بعطئغع بالئرعان شطط 

غسصئه بغان رجمغ أو تخرغتات.
لصث أسطظ سظ زغارة بعطئغع لطسعدان بحضض طاسةض 
وطفاجأ، وعغ الجغارة الاغ تأتغ لثول المظطصئ بثءًا 
والئترغظ  واإلطارات  السعدان  بط  غععد،  ضغان  طظ 
تترغك  جغاق  شغ  وذلك  سمان،  وجططظئ  وصطر 
جرغمئ الصرن؛ تخفغئ صدغئ المسطمغظ شغ شطسطغظ 
المشاخئئ لخالح حثاذ اآلشاق غععد؛ لثطب ضغاظعط 
شغ المظطصئ، سطى ذرغصئ العرم السرذاظغ، لغسجز طظ 
ظفعذ الشرب الضاشر، شغ أطئ الةسث العاتث؛ رجاءة أن 
وبغظ  بغظعا  وغتعل  السرذاظغ،  العرم  عثا  غصسثعا 

الساشغئ والتغعغئ الاغ تثب شغعا بحضض طاخاسث.
وضقء  عط  السمقء  المسطمغظ  تضام  أن  طظ  بالرغط 
الشرب الضاشر وأدواته وأذرسه الاغ غساثثطعا لامرغر 
جرغمئ  طظعا  والاغ  بقدظا؛  شغ  اإلجراطغئ  طحارغسه 
خارجغاه  وزغر  وغسسى  تراطإ،  أذطصعا  الاغ  الصرن 
أغدًا  اظاثابغ  ولشرض  الةعلئ؛  عثه  سئر  بعطئغع 
ختغفئ  ظصطئ  تغث  إصطغمغ،  جقم  طآتمر  غسصث  أن 
غععدغئ  جغاجغئ  طخادر  سظ  الغعم)  (غسرائغض 
وأطرغضغئ البقباء ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، أن بعطئغع غسسى إلى 
الارتغإ لسصث طآتمر جقم إصطغمغ؛ برساغئ واحظطظ، 
غسصث شغ إتثى دول الثطغب السربغ. (ختغفئ الحرق 

افوجط السثد ١٥٢٤٧).
شئالرغط طظ خغاظئ التضام، لماذا لط غةث بعطئغع سظث 
السعدان  بغظ  الاطئغع  إسقن  طظ  أراده؛  طا  تمثوك 
وضغان غععد، سطمًا بأن بغان الثارجغئ افطرغضغئ سصإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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افربساء ١٤ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٣٠٢

٢٠٢٠/٨/٩م  غعم  والعزراء  السغادي  طةطسا  أجاز 
ضاآلتغ:  جاءت  ٢٠٢٠م  السام  طعازظئ  سطى  تسثغقت 
إلى   ٥٦٨ طظ  المسثلئ  المعازظئ  إغرادات  اظثفاض 
٣٩٦ ططغار جظغه بظسئئ ٤٢٪ وارتفاع طخروشاتعا إلى 
طظ   ٪٣٥٠ بظسئئ  والسةج   ،٪٨ بظسئئ  جظغه  ططغار   ٦٣٥
ضما  جظغه،  ططغار   ١٨١ بجغادة  جظغه  ططغار   ٢٥٤ إلى   ٧٣
بظسئئ  المرضجي  الئظك  طظ  اقجاثاظئ  تةط  ارتفع 
٣٣٠٪ لسث سةج المعازظئ طظ ٦١ إلى ٢٠٠ ططغار جظغه، 
وبقبغظ  ترغطغعن  واتث  طظ  الظصعد  سرض  وزغادة 
جظغه،  ططغار  وطائاغ  ترغطغعن  واتث  إلى  جظغه  ططغار 
طصارظئ   ٪٧٥,٦ إلى  الظصعد  سرض  طسثل  وزغادة 
طظ  الماعصع  الخادرات  سائثات  وتراجع  بـ٥٠,٤٪، 
تةط  وتراجع  دوقر،  ططغار   ٢,٨ إلى  دوقر  ططغار   ٤,١
العاردات طظ ٧,٣ إلى ٥,٧ ططغار دوقر. أغدا جاء شغ 
تسثغقت المعازظئ تثفغخ صغمئ الةظغه بظسئئ ١١٨٪ 
طظ ٥٥ جظغعا طصابض الثوقر شغ السعق الرجمغ إلى 
الثي  الةمرضغ  الثوقر  رشع  إلى  إضاشئ  جظغعا،   ١٢٠

تصّغط به العاردات بظتع ٣٠٪ حعرغا.
الماتثث  واإلسقم،  البصاشئ  وزغر  صال  بغان،  شغ 
طتمث  شغخض  السعداظغئ،  التضعطئ  باجط  الرجمغ 
التاجئ  عع  المعازظئ  تسثغض  وراء  السئإ  إن  خالح، 
لةائتئ  السطئغ  الاأبغر  لاثفغش  جغاجات  لائظغ 
تامبض  الاغ  السام،  اقصاخادي  العضع  سطى  ضعروظا 
وازدغاد   ،٪٤٠ بظسئئ  الساطئ  اإلغرادات  اظثفاض  شغ 
وطا  الةائتئ،  ظروف  لمعاجعئ  السام  اإلظفاق  تةط 
شغ  تسثغًق  عظاك  أن  طعضتًا  تثاسغات.  طظ  خطفاه 
أجسار الضعرباء لطفؤات ذات اقجاعقك السالغ ولغج 
تتسظًا  جاتصص  اإلجراءات  عثه  إن  وصال  المتثود، 
شغ الظمع اقصاخادي طاثرجًا شغ ظعاغئ الئرظاطب شغ 

الاتضط  شغ  غسعط  طما  ظصاط،  ببماظغ  ٢٠٢١م  سام 
بالادثط الثي وخض إلى طساعغات سالغئ.

تضعطاه  إن  تمثوك،  اهللا  سئث  العزراء  رئغج  وصال 
جاحرع شغ رشع الثسط سظ المتروصات بثاغئ طظ آب/

أغسطج التالغ. وأوضح أن التضعطئ جائثأ تعتغث 
تحرغظ  أو  أغطعل/جئامغر،  شغ  السمطئ  خرف  جسر 

افول/أضاعبر المصئطغظ.
إن  روغارز،  لعضالئ  وشصًا  طططسئ  طخادر  وصالئ 
التضعطئ السعداظغئ جعف تئثأ برظاطةًا لاسثغض جسر 
طساعثشئ  المصئض،  آب/أغسطج  طظ  السمطئ  خرف 
ساطغظ.  غدعن  شغ  الضاطض  الاترغر  إلى  العخعل 
الثاص  لطصطاع  َجُغسمح  أظه  المخادر  وذضرت 
السعق  بسسر  الثوقر  باجاثثام  العصعد  باجاغراد 

الترة طظ آب/أغسطج أغدًا.
سطى  صثرتعا  سثم  التضعطغئ  اإلجراءات  أبئائ  لصث 
السعداء،  السعق  شغ  المتطغئ  السمطئ  تراجع  وصش 
اقرتفاع  إلى  الادثط  طسثل  الاراجع  عثا  وغثشع 
سطى  الئطث  واساماد  المتطغئ،  المظاةات  لصطئ  ظزرًا 
العاردات. جاء بغان الةعاز المرضجي لقتخاء طسةق 
تمعز/غعلغع  لحعر  السعدان  شغ  لطادثط  طسثق 
١٤٤٪ طصارظئ بـ١٣٦٪ لحعر تجغران/غعظغع". (جعدان 

تربغعن ١٣ آب/أغسطج ٢٠٢٠م).
وغئصى السآال: لماذا سثلئ التضعطئ المعازظئ؟ عض 
ق..  بط  ق  اإلجابئ  صطسًا  ضعروظا؟  جائتئ  بسئإ  شسق 

وضغش ذلك؟ شعثه اإلجابئ:
تدثمغئ  طعازظئ  ضاظئ  السابصئ  المعازظئ  أوقً: 
غسمى  طا  وِطَظح  السراب،  سطى  قسامادعا  ووعمغئ 

بالثول الخثغصئ.
وتظفغث  الظصث  خظثوق  جغاجات  وراء  السسغ  باظغًا: 
تجغران/غعظغع  حعر  أواخر  شغ  وأجظثته،  إطقءاته 
٢٠٢٠م أسطظ خظثوق الظصث الثولغ أظه تعخض قتفاق 
إخقتات  لاظفغث  غمعث  السعداظغئ  التضعطئ  طع 
 .(٢١ سربغ  (طعصع  السعدان  اصاخاد  شغ  عغضطغئ 
تطئغص  عغ  المجسعطئ  اإلخقتات  عثه  تصغصئ  إن 
الئقد.  قصاخاد  الاثطغرغئ  الظصث  خظثوق  جغاجات 
غرتمعن  جسطاعط  الاغ  والثغاظئ  السمالئ  سغظ  شعثه 
وسثم  بطثظا  اصاخادغات  لاثطغر  افسثاء  أتدان  شغ 

اقجافادة طظ برواته وبغع برواتظا فجغادعط.
اقصاخادي  الثئغر  تضعطئ  تصعل  رحغث:  لرجض  جآال 
الثضاعر تمثوك: طظ الماعصع أن تاط السغطرة طظ 
خقل تسثغقت المعازظئ سطى طاعجط طسثقت الادثط 

تثث  ضما  له  سسضرغئ  اظضسارات  تثوث  بط  وطظ 
السزمى  الثولئ  طرتئئ  سظ  جصط  أششاظساان،  شغ 
افولى  الثولئ  أطرغضا  تظاشج  ضاظئ  الاغ  الباظغئ 
الثولغ  العضع  أطرغضا  اجاشطئ  شسظثئث  السالط،  شغ 
سطى  لعا  وطجاتما  طظاشسا  تةث  لط  سظثطا  الةثغث 
الثولغ  المعصش  شغ  تفردعا  وتسطظ  لاصعم  طرضجعا، 
تغث  طحارك،  أو  طظاشج  بق  افولى  الثولئ  لاخئح 
إدارة  شغ  العتغث  حرغضعا  السعشغاغ  اقتتاد  جصط 
السقصات الثولغئ طظث تعصغع جغاجئ العشاق بغظعما 

ظفعذعما. بغظ  السالط  تصاجما  سظثطا   ١٩٦١ سام 
اتتادعا  طتض  تتض  أن  سطى  روجغا  تصثر  ولــط 
افضقع  طتطمئ  الصعى  طظعضئ  شئاتئ  السعشغاغ 
السعشغاغ  اقتتاد  ضان  بض  صائثته،  ضاظئ  بسثطا 
سحرة  افربــع  افخــرى  والةمععرغات  بعا  غامبض 
طظطصئ  لروجغا  بالظسئئ  تحضض  وعغ  لعا،  تابسئ 
طظعا،  صسط  شغ  ظفعذعا  شفصثت  ذئغسغئ،  ظفعذ 
الثول  (رابطئ  دولئ  سحرة  إتثى  طع  حضطئ  وإن 
شغعا،  ظفعذعا  سطى  وتئصغ  بعا  لاربطعا  المساصطئ) 
وخارت  وجعرجغا  أوضراظغا  طبض  بسدعا  شصثت  بض 
شغ  وخاخئ  ظفعذعا  تتئ  الئاصغ  الصسط  شغ  تقَتص 
روجغا  تطصئ  وبثلك  الثمج.  العجطى  آجغا  دول 
طظ جراء اظعغار اقتتاد السعشغاغ ضربئ صاضغئ لط 
تصثر سطى أن تظعخ سطى صثطغعا طظ أرض التطئئ 
إق بسث اظاعاء السث لسحر جظعات وظغش... تاى بسث 
ذلك لط تصثر سطى أن تسعد ضما ضاظئ سطغه جابصا.

بثون  الثولغ  المعصش  شغ  الاشغر  تثث  وعضثا 
تثوث ترب سالمغئ أو تروب ضئغرة تسئإ عجغمئ 
جصعط  شغ  تارغثغا  طسااد  عع  ضما  الضئرى  لطثولئ 
تسصط  ضئرى  تــرب  تتثث  شطط  الضئرى،  ــثول  ال
بتغث  تمبطه  الاغ  روجغا  أو  السعشغاغ  اقتتاد 
المظاخر  السثو  شغثخض  وتسصط،  الثولئ  تظعجم 
ساخمئ تطك الثولئ ضما تثث طع الثولئ السبماظغئ 
تخض  وضما  افولى،  السالمغئ  الترب  شغ  وألماظغا 
السالمغئ  الترب  شغ  وإغطالغا  والغابان  ألماظغا  طع 
المظعجم  سثوه  سطى  المظاخر  السثو  وغمطغ  الباظغئ، 
شاخئح  سطغه،  وغفرضعا  غرغثعا  الاغ  الحروط 
الثول الضئرى المظاخرة عغ جغثة المعصش الثولغ.
اقتتاد  جصعط  بسث  الشرور  أطرغضا  أخــاب  وصث 
شأظعرت  لــعــا،  الرئغج  المظاشج  السعشغاغ 
واساراضات  بططئات  وضربئ  والسظةعغئ  الشطرجئ 
شصاطئ  التائط،  ُســْرَض  ــرى  افخ الضئرى  ــثول  ال
صــرارات  دون  طظ  الئطصان  شغ  سسضرغا  وتثخطئ 
اتاطئ  بــط  وطــظ  أششاظساان،  واتاطئ  دولــغــئ، 
طظ  دولغئ  صــرارات  وبثون  ضاذبئ  بثرائع  السراق 
طظ  سطغه  اقتفاق  جرى  ضما  الثولغ  افطظ  طةطج 
افطط  تأجغج  طظث  الــثولــغ  لطصاظعن  الثدعع 
تشغر  سظثطا  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  الماتثة 
خرصئ  صث  أطرغضا  تضعن  وعضثا  الثولغ.  المعصش 
الماتثة  افطط  شغ  أصرته  الثي  الثولغ  الصاظعن 
المظزمئ  عثه  تأجغج  شغ  الرئغج  الطرف  وعغ 
زسجسئ  صث  أطرغضا  تضعن  وبثلك   .١٩٤٥ ســام 
سعاطض  طظ  وعثه  الثولغئ.  وبالمظزمئ  بعا  البصئ 
صاظعظا  اظاعضئ  ضطما  فظه  ولطمظزمئ؛  لعا  السصعط 
وصث  افرض  حسعب  لثى  ساطا  سرشا  أو  تصره  دولغا 
شغسصطعا  وبمخثاصغاعا  بعا  البصئ  تدسش  صئطاه، 
لعا  غــضــظــعن  ــعدون  ــس غ وق  ــظــاس  ال ســغــعن  طــظ 
شغئثأون  واتئاسعا،  لماابساعا  واقجاسثاد  اقتارام 
غسصث  طما  سطغعا  والامرد  لعا  والاخثي  بمعاجماعا 
افخرى؛  والحسعب  الثول  سطى  تأبغرعا  أطام  افطعر 
وبمخثاصغاعا  بعا  البصئ  سطى  غسامث  تأبغرعا  فن 

الساطئ. وافسراف  الثولغئ  بالصعاظغظ  والاجاطعا 
طرة  أسطظئ  سظثطا   ٢٠٠١ سام  بثاغئ  شغ  شمبق 
غغر  الــثولــغ  المعصش  شغ  الافرد  جغاجئ  باظغئ 
الحسعب  وطسارضئ  افخرى  الضئرى  بالثول  طضاربئ 
أن  اقبظ  بعش  جعرج  رئغسعا  وأسطظ  لسغاجاعا. 
غدإ  شأبارت  ضثعا،  شعع  أطرغضا  طع  لغج  طظ 
غضرععا  الظاس  طظ  ضبغر  شأخئح  سطغعا  السالط 
الثول  شاجاشطئ  ضثعا.  طعاصش  باتثاذ  وغطالإ 
وجطئئ  شرظسا  شصاطئ  العاصع،  ذلك  افخرى  الضئرى 
طسارضئ  طتعر  شحضطئ  وروجــغــا  ألماظغا  طسعا 
أطرغضا  سطى  ذلك  شأبر  لطسراق،  افطرغضغ  لقتاقل 
 ٢٠٠٥/٢/٢١ غعم  غصعم  فن  بعش  اضطر  طما 
سرف  شغما  افوروبغغظ  لغخالح  بروضسض  بجغارة 
شخرح  أوروبــا  طع  السقصات  إلخقح  بعش  برتطئ 
ظععر  تثسط  الماتثة  العقغات  "بأن  صائق:  عظاك 
إلظةاز  صعي  حرغك  إلى  بتاجئ  فظظا  صعغئ،  أوروبا 
رأجعا  وسطى  تظازرظا  الاغ  الةسام  المعمات 
(خفتئ  السالط".  شغ  والثغمصراذغئ  الترغئ  تتصغص 
الغعم  شغ  وصال   (٢٠٠٥/٢/٢١ افلماظغئ  اإلذاسئ 
بغظظا،  خقشات  "صاطئ  حغراك:  الاصى  سظثطا  ظفسه 
 (ظفج المخثر) ."لضظ سطغظا وضسعا جاظئا اآلن

٦٢,٥٪ وخفده لمساعى ٣٠٪ شغ السام ٢٠٢١م، شضغش 
المساعثف  الادثط  طسثل  سطى  السغطرة  تاتصص 
الاسثغقت  ضمظاعا  الاغ  اقصاخادغئ  والسغاجات 
جسر  تترغر   - الثسط  رشع  تدثمغئ؟!  جغاجات  ضطعا 
 ٪٣٠ بجغادة  الةمرضغ  الثوقر  جسر  تترغك  الخرف - 
طظ  واقجاثاظئ   - الظصعد  سرض  وزغادة   - حعرغئ 
إضاشئ  السمطئ)،  ذئاسئ  طظ  (طجغث  المرضجي  الئظك 
إلى أن طسثل الادثط ضان شغ تجغران/غعظغع ١٣٦٪ 
وصفج شغ تمعز/غعلغع إلى ١٤٤٪ تسإ تصارغر الةعاز 

المرضجي لقتخاء شغ السعدان...
اآلبار الماعصسئ طظ تطئغص تسثغقت المعازظئ الساطئ 

لطسام ٢٠٢٠م:
١/ إن عثه الاسثغقت شغ المعازظئ الساطئ لطسام ٢٠٢٠م 
واتئاع طبض عثه السغاجات اقصاخادغئ تظثر بجغادة 
جثغثة شغ أجسار المتروصات طما غظسضج تأبغره سطى 
شااأبر  اجاراتغةغئ،  جطسئ  العصعد  فن  السطع  جمغع 
سطى  وغظسضج  المظاةئ  والحرضات  المتطغئ  الخظاسئ 

تغاة الظاس ضظضا وغقء.
٢/ إن السماح لطصطاع الثاص باجاغراد الئظجغظ غضحش 
سظ السةج الثي تعاجعه تضعطئ الفارة اقظاصالغئ شغ 

تطئغئ التاجغات افجاجغئ لطظاس.
٣/ إن تسعغط السمطئ غسرض السمطئ المتطغئ لقظعغار 
شغ جسر الخرف لط غحعث له طبغض، طما غاعصع أن 
جظغه   ٢٠٠ إلى  الخرف  جسر  شغ  زغادة  عظاك  تضعن 
شغ  بشقء  غظثر  وبالاالغ  الصادطئ،  الصطغطئ  افغام  شغ 
غجغث  طما  والمتطغئ  المساعردة  السطع  أجسار  جمغع 
طظ الادثط شااتعل تغاتظا إلى جتغط ق غطاق، وق 
شعما  الئائث  والظزام  اقظاصالغئ  التضعطئ  بغظ  شرق 
شغ  تسغر  التضعطئ  وعثه  واتثة  لسمطئ  وجعان 

لقصاخاد  وتثطغرًا  لفجغاد  إرضاًء  ظفسه،  اقتةاه 
وترغغمًا واظاصاطًا طظ السئاد.

٤/ إن جغاجئ تسثغض جسر الخرف لعا تثاسغات جالئئ 
سطى اقصاخاد خاخئ وأن طساعى الفصر بطس ٦٠ بالمؤئ 
شغ تغظ إن وزغر المالغئ السابص إبراعغط الئثوي اسارف 
بارتفاع الظسئئ طظ خقل تثغبه باصثغط الثسط المادي 
لظتع ٨٠ بالمائئ طظ أعض السعدان طما غسظغ أن الظسئئ 

الاغ أحار إلغعا عغ ظسئئ الفصر التصغصغئ شغ الئقد.
٥/ إن رشع الثوقر الةمرضغ بظسئئ ٣٠٪ حعرغا غآدي 
إلى زغادة ضئغرة جثا شغ أجسار العاردات والمعاد الثام 
وسطى  الظاس،  لتغاة  وتدغغص  لقصاخاد  تثطغر  شعثا 
شغ  تطش  السعداظغ  الفعل  خادر  شإن  المبال:  جئغض 
طغظاء بعرجعدان بسئإ تدارب الصرارات اقصاخادغئ 
طا بغظ السماح بالاخثغر أو اإللشاء وطئطس الثسارة ضان 
٩٧ ططغعن دوقر، وعثه خسارة ضئغرة وعغ دلغض سطى 
تثطغرغئ،  بطرغصئ  غثار  تالغاً  السعداظغ  اقصاخاد  أن 
صطاع  ضض  شغ  تتثث  الثسائر  عثه  شإن  ولفجش 
الخادر والعارد، سطى جئغض المبال خادر الثعإ الثي 
أخئح تضرا وبمئالس ضثمئ ق غسرف إلى أغظ تثعإ؟! 
إغثاسه  غاط  الثعإ  أن  طسطعم  اقصاخاد  طئادئ  وشغ 

شغ الئظك المرضجي ضشطاء لطسمطئ وعثا ق غتثث!
إلى  السعدان  بأعض  تسغر  اقظاصالغئ  الفارة  شتضعطئ 
العقك والثطار والمعت شغ جئغض إرضاء اقجاسمار 

وتظفغث روحااته الاثطغرغئ.
لطضاشر  ارضاء  عع  والثي  المعازظئ  عثه  شاسثغض 
شغ  أعطظا  تص  شغ  ضئرى  جرغمئ  ُغَسّث  المساسمر 
سطى  الماساصئئ  التضعطات  ظطئ  والاغ  السعدان، 
شعثه  تصعط،  شغ  السزام  الةرائط  ترتضإ  السعدان 
لاردغه  طضطعم  حسإ  شغ  تظفث  أن  غمضظ  ق  طعازظئ 
إلى العاوغئ وتستص طا بصغ طظ رطص لمساش الظاس 
غصض  لظ  تمثوك  تضعطئ  شسطاه  شما  السعدان،  شغ 
جرطا سظ تضعطئ اإلظصاذ، شأي رساغئ عثه غا عآقء؟!

حسئه  سطى  غمارس  الثي  الظزام  إن  الثاام:  وشغ 
السغاجات  عثه  ضض  وغظفث  الدشعذات  عثه  ضض 
جاء  سمغض،  ظزام  أظه  به  غعخش  طا  أصض  الاثطغرغئ، 
إلى  اهللا  بإذن  شعآقء  إلخقته،  ق  لاثطغره  تاما 
زوال، شالاشغغر آت آت ق طتالئ، تشغغر تصغصغ غضظج 
خرح  وغصغط  اقجاسمار،  وظزرغات  الثغاظئ  ظزام 
اإلجقم السزغط؛ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

 الظئعة، ولغج ذلك سطى اهللا بسجغج
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان

أتثاث أطرغضا وتأبريعا يف املعصش الثولغ
التطصئ افوىل

غسرف المعصش الثولغ بأظه عغضض السقصات الثولغئ 
ولعثا  المآبرة،  بالثول  غاسطص  أظه  أي  المآبرة، 
تطك  أو  الثولئ  عثه  تأبغر  طثى  شغ  الئتث  غةري 
ارتفع  الاأبغر  ازداد  شضطما  ــرى،  افخ ــثول  ال سطى 
طعصش عثه الثولئ دولغا، وتسامر شغ رشع طساعى 
تأبغرعا تاى تخض إلى دولئ ضئرى إذا ضاظئ لثغعا 
أن  اجاطاسئ  وإذا  الضئرى،  الثولئ  طعاخفات 
سطى  وتآبر  وطاشغراته  السالط  أتثاث  شغ  تاتضط 
الثول الضئرى افخرى وتفرض إرادتعا سطغعا شإظعا 
غصادغ  الئتث  شعثا  السالط.  شغ  أولى  دولئ  تخئح 
ودراجــئ  وطاشغراتعا  السالمغئ  ــثاث  افت طاابسئ 
السعاطض  عثه  صعة  وطثى  الاأبغر  وسظاخر  سعاطض 
صث  تطك  أو  الثولئ  عثه  أن  غثرك  تاى  وضسفعا 

ضسش تأبغرعا أو صعي، جصطئ أم ارتفسئ...
صابطغئ  شفغه  بابئ،  غغر  الثولغ  المعصش  ضان  ولعثا 
والسظاخر،  السعاطض  تطك  تسإ  والائثل  الاشغر 
وعثه الماشغرات تاسطص بعضع الثول الضئرى داخطغا 
أو  ظفعذعا،  طظاذص  شغ  وضسعا  أو  ظاتغئ  ضض  طظ 
والسمض  افولى  الثولئ  طرضج  سطى  تجاتمعا  حثة 
طحارضاعا  طثى  أو  المرضج،  عثا  سظ  زتجتاعا  سطى 
سطغعا،  والاأبغر  الثولغئ  افسمال  شغ  افولى  لطثولئ 
وطثى تأبغر عثه الثولئ الضئرى أو تطك سطى الثول 
دائرة  شااسع  دولغا  أجعمعا  طظ  لارشع  الخشرى 
شغ  ووصعشعا  الثولغ  طعصفعا  غسجز  طما  تأبغرعا 

وجه الثولئ افولى.
صعة  طظ  أوتغئ  طا  بضض  الضئرى  ــثول  ال شاصعم 
الثولئ  زتجتئ  سطى  بالسمض  وأجالغإ  وجائض  وطظ 
سطغعا  الاأبغر  أو  المرضج  عثا  سظ  افولــى  الضئرى 
الشظائط  ولاصاجط  دولغا  طساعاعا  لرشع  لمحارضاعا 
وتسجغج الظفعذ، وتصعم بالسمض سطى اجاشقل أزطات 
أوضاسعا  وتصطإ  ضسفعا  وظصاط  افولــى  الثولئ 
السالط  وأوضاع  ظفعذعا  طظاذص  وشغ  داخطعا  شغ 
وق  بال  لعا  غعثأ  وق  ذلك،  لاتصغص  سام  بحضض 
طظ  ذلك  شإن  ذلك.  تتصص  تاى  سغظ  لعا  تشمخ 
ضئرى  دولئ  ظسمغعا  ق  وإق  الضئرى،  الثولئ  خفات 
تخئح  فن  تسمض  الاغ  افخرى  الثول  وضثلك  شسق، 
أي  الخفات،  بعثه  تاماع  أن  غةإ  ضئرى  دولــئ 
ق  الاغ  والثولئ  المساعى.  عثا  سطى  تظحط  أن 
افسمال  تطك  بمبض  تصعم  وق  الخفات  بعثه  تاماع 
تسث  ق  شإظعا  بثلك،  لاصعم  الثاشع  لثغعا  ولغج 
دولئ ضئرى سالمغا. شإظعا إطا أن تضعن دولئ ضئرى 
تضعن  أن  وإطا  ضالخغظ،  طساصطئ  وتضعن  إصطغمغا 
أن  وإطا  وععلظثا،  ضسعغسرا  طساصطئ  خشرى  دولئ 
وإطا  والغابان،  ضضظثا  الفطك  شغ  تثور  دولئ  تضعن 
أن تضعن دولئ تابسئ، وطبض ذلك أضبر دول السالط 

الةظعبغئ. وأطرغضا  وآجغا  أشرغصغا  شغ 
ولصث ذرأت ظروف طآخرا سطى وضع أطرغضا الثولئ 
المعصش  شغ  تشغر  تخعل  اتامال  إلى  تحغر  افولى، 
الاشغر  عثا  ظئتث  أن  سطغظا  تتاط  ولثلك  الثولغ. 
الاغ  والتالئ  تةمه  وطثى  ذرأ  ضغش  ذرأ؛  الثي 
بالثول  طسطص  السالط  طخغر  إن  إذ  سطغعا.  أخئح 
التروب  وتحسض  افطعر،  تسّغر  الاغ  شعغ  الضئرى 
الظفعذ  طظاذص  شغ  الخشرى  والــتــروب  الضئرى 
افزطــات  وأتغاظا  الضئرى  ــات  افزط سظعا  وتاعلث 
دول  عغ  الخشرى  شالثول  الاابسئ.  ــثول  ال شغ 
دولئ  طظ  أضئر  خشرى  دولئ  تضعن  وربما  طاأبرة، 
لعا  تسمح  طا  بمثى  سطغعا  شاآبر  أخــرى  خشرى 
سطى  تآبر  طخر  شمبق  تائسعا.  الاغ  الضئرى  الثولئ 
والسسعدغئ  لئظان،  سطى  تآبر  وجعرغا  السعدان، 
السغاجغئ  والاصطئات  وعضثا...  الئترغظ  سطى  تآبر 
الضئرى  بالثول  تاسطص  طا  ضبغرا  الخشرى  الثول  شغ 
والثولئ  سطغعا.  الثولغ  وبالخراع  تائسعا  الاغ 
طا  جرسان  طساصض  تشغر  شغعا  تخض  إذا  الخشغرة 
تسارع الثول الضئرى لطاثخض بأحضال طثاطفئ لمظع 
اإلجقطغئ  افطــئ  شغ  تخض  إذا  وخاخئ  إتماطه، 
سالمغا  افولى  الضئرى  الثولئ  طآعقت  لثغعا  الاغ 
تخض  طا  وعــثا  شتسإ.  الضئرى  الثولئ  ولغج 
سفعي  بحضض  والبعرات  اقظافاضات  اظثلسئ  سظثطا 
شسارسئ  السربغئ  وخاخئ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
وطتاخرتعا  اجاصقلعا  وطظع  لطاثخض  الضئرى  الثول 
وإبصائعا شغ دائرة خراسعا، وإذا تخض تثخض طظ 
الثول الضئرى شاثول المسألئ وتخئح صدغئ خراع 
لغئغا،  شغ  طآخرا  تخض  ضما  الضئرى  الــثول  بغظ 
والثول  افطئ  بغظ  خراع  إلى  تتعلعا  طظ  وتمظع 

جعرغا. شغ  شسطئ  ضما  الضئرى 
 ١٩٨٩ ــام  س السعشغاغ  اقتــتــاد  تــعــاوي  شئسث 
لضاطاه  وشصثاظه   ١٩٩١ ســام  ظعائغا  وجصعذه 
طعمئ  اجاراتغةغئ  طظطصئ  غسائرعا  الاغ  الحرصغئ 
وخط دشاع أطاطغ له وضان غحضض بعا تطش وارجع، 
وذلك بسئإ أطعر داخطغئ وتظازقت طئثئغئ وعجات 
اصاخادغئ خاخئ بسث خعضه ترب الظةعم الععمغئ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

تسثغقت املعازظئ الساطئ لطسام ٢٠٢٠م
جرغمئ يف طسطسض جرائط تضعطئ السعدان اقظاصالغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جطغمان الثجغج (أبع سابث)*ـ 
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 السثد ٣٠٢  ٣افربساء ١٤ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ

وشصا لمعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٠ طترم ١٤٤٢عـ، 
اقتاةاجات  السئئ  الغعم  تعاخطئ  ٢٠٢٠/٠٨/٢٩م) 
افطرغضغئ،  وغسضعظسظ  بعقغئ  ضغظعحا  طثغظئ  شغ 
وذلك  الةظائغئ،  والسثالئ  السرصغئ  بالمساواة  لطمطالئئ 
لمظع  أطظغ  تأعإ  وجط  الاعالغ،  سطى  السادس  لطغعم 
شغعا  حارك  طسغرة  وجابئ  والسظش.  المعاجعات  تةثد 
حعارع   - الئغخ  طظ  طسزمعط   - المتاةغظ  سحرات 
طثغظئ ضغظعحا صئض أن تاعصش أطام طئظى الئطثغئ، وذالإ 

المازاعرون بالسثالئ لطمعاذظ افجعد جغضعب بطغك الثي أخغإ افتث الماضغ برخاص حرذغ أبغخ. ضما 
ردد المازاعرون عااشات طظ صئغض "ق سثالئ ق جقم"، و"أرواح السعد طعمئ"، دون وصعع أسمال حشإ أو سظش، 
بغظما غسعد عثوء غحعبه الاعتر شغ وجط المثغظئ الاغ تدط صاسئ طتضمئ وتثغصئ، وضاظئ طرضجا لقتاةاجات 
وتتثث  السظخرغئ،  لمظاعدئ  تاحثة  طزاعرة  الثمغج  طساء  واحظطظ  الساخمئ  وحعثت  طآخرا.  الخاخئئ 
خقلعا أصارب بطغك، وضثلك سائطئ جعرج شطعغث الثي صاطاه الحرذئ صئض أجابغع طما تسئإ بترضئ اتاةاجات 
واجسئ. شغ المصابض صالئ الحرذئ السعغثغئ إن أسمال حشإ اظثلسئ غعم الةمسئ شغ طالمع جظعب الئقد، سصإ 
تةمع المؤات لقتاةاج سطى إتراق طاطرشغظ غمغظغغظ ظسثئ طظ الصرآن الضرغط شغ المثغظئ. وضاظئ ختش طتطغئ 
أشادت أن طالمع حعثت سثة أظحطئ طظاعدئ لقجقم غعم الةمسئ طظ بغظعا صغام بقبئ أحثاص برضض ظسثئ 
طظ الصرآن الضرغط شغما بغظعط شغ طغثان سام. وصالئ ختغفئ آشاعظئقدغئ إن اقتاةاجات المظاعدئ لقجقم 
وصسئ بسث رشخ طظح راجمعس بالعدان زسغط تجب "الظعب الماحثد" الثظمارضغ الغمغظغ الماطرف تخرغتا 
الغمغظغ  عثا  غاعجه  أن  طصررا  وضان  السعغثغئ.  التثود  سظث  دخعله  طظع  تط  وصث  طالمع،  شغ  اجاماع  لتدعر 

الماطرف الةمسئ إلى طالمع، لاظزغط طزاعرة طظاعدئ لطمسطمغظ، وضان صث دسا إلى ترق الصرآن الضرغط.

الاغ  التمطئ  شسالغات  الاترغر،  تجب  حئاب  واخض 
طظ  أضبر  طظث  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أذطصعا 
السغاجغ،  التض  لةرغمئ  "ق  سظعان:  تتئ  أجئعسغظ، 
عثا  وشغ  الثقشئ"،  وإصاطئ  الظزام  إلجصاط  ظسط 
تجب  وأظخار  حئاب  ظزط  إدلإ،  رغش  وشغ  اإلذار، 
الاترغر، سصإ خقة الةمسئ، جطسطئ وصفات طاجاطظئ، 
رشخ  سطى  المرشعسئ  وقشااتعا  حساراتعا  أضثت 
حغإ  سغظ  صرغئ  شاساءلئ  السغاجغ،  التض  جرغمئ 
"لمخطتئ طظ غاط اساصال طظ غرشخ التض السغاجغ 

طظ  غرتةغ  ضمظ  تق،  الضاشر  الشرب  طظ  غرتةغ  "طظ  أن  إلى  الشاب  طثغمات  أحارت  تغظ  شغ  افطرغضغ؟" 
الحعك السظإ"! بغظما حثد تةمع طثغمات أذمئ الشربغئ المااخمئ لطتثود السعرغئ الارضغئ سطى أن "البعرة 
الضراطئ  تض  صرغئ  أطا  بآخر".  سمغض  واجائثال  البعرة  إجصاط  غسظغ  السغاجغ  والتض  الظزام،  إجصاط  تسظغ 
شأتالئ الظاس إلى "اظاعاك افسراض شغ خان حغثعن، وصالئ إظه طبال طخشر سظ التض السغاجغ افطرغضغ"، 
جئصئ  صث  تفاظاز،  بطثة  وضاظئ  جثغث"،  طظ  اإلجرام  ظزام  تزغرة  إلى  "إلسادتظا  إظه  شصالئ  ضططغ  بطثة  أطا 

أخعاتعا بعصفئ أصاطاعا الثمغج، وتمطئ حساراتعا المداطغظ ذاتعا الراشدئ لطتض السغاجغ افطرغضغ.

الطصاء ورد شغه: "إن الةاظئغظ بتبا الاطعرات اإلغةابغئ 
شغ السقصئ بغظ السعدان و(إجرائغض). (ختغفئ الحرق 

افوجط ١٥٢٤٧).
شعض رضغ بعطئغع طظ الشظغمئ باإلغاب؟ ولماذا عثا 
جغث  أظه  لطسثج  غئثو  والثي  تمثوك  طظ  المعصش 
بإبقغه لئعطئغع أن تضعطاه ق تمطك تفعغدًا لطاطئغع 
الئرعان  طظ  بعطئغع  أخث  وعض  غععد؟!  ضغان  طع 
شغ  السعدان  طحارضئ  ضمان  أي  أراده؛  طا  المطغع 

المآتمر اإلصطغمغ لطسقم المجسعم؟
إن تضعطئ تمثوك طظصعخئ الخقتغئ، والاغ تأخث 
طا  سطى  شعجؤئ  الئرغطاظغئ،  السفارة  طظ  تسطغماتعا 
غئثو ضساطئ أعض السعدان؛ بعضع الثرذعم بعخفعا 
إتثى طتطات زغارة بعطئغع الماضر، وتاى ق تمضظه 
طظ أن غدع سطى ساتصعا خغاظئ جثغثة؛ غغر طثشعسئ 
البمظ سطى ذرغصئ أطرغضا، شغ العصئ الثي تآضطئ شغه 
حسئغئ تمثوك وتضعطاه الفاحطئ سطى ضاشئ الخسث، 
وغسطظ  ضسغفًا  ذلغًق  غثرج  أن  بتمثوك  تثى  طما 
وأصعل  جأغادر  الاظتغ  الحسإ  طظغ  ذطإ  "إذا  صائًق: 

له تسزغط جقم" (ختغفئ السعداظغ ٢٠٢٠/٨/٢١م).
الئرغطاظغئ  السفارة  أخثت  التغبغات  عثه  ضعء  سطى 
عثه  طظ  تثرعا  تمثوك  لتضعطئ  الرجمغ  الراسغ 
الجغارة؛ لغزعر ذلك شغ جطعك التضعطئ، تغث اجائص 
وزغر الثارجغئ المضطش سمر صمر الثغظ الجغارة بالاخرغح 
غعم اقبظغظ ٢٠٢٠/٨/٢٤م صائقً: "إن الثرذعم لط تظاصح 
شغ أي لتزئ المعصش طظ (إجرائغض)، وأضاف: عثا افطر 
جغاجئ سطغا ق غةعز فتث أن غاتثث شغعا؛ إق بأطر أو 

إذن، وتضعطئ السعدان لط تظاصح ذلك". (سربغ ٢١).
وسطى ذرغصئ وضع السراصغض، اجائص تمثوك الجغارة 
بالثسعة غعم اقبظغظ إلى اجاماع الطةظئ المرضجغئ طع 
ظغعز:  باج  طع  طخادر  وبتسإ  والاشغغر،  الترغئ  صعى 
والرد  الاطئغع  تعل  الطةظئ  طع  تحاور  تمثوك  "أن 
افطرغضغ،  الثارجغئ  وزغر  إلى  غئطشه  أن  غمضظ  الثي 
بعطئغع  إبقغ  سطى  السغاجغئ  المضعظات  واتفصئ 
التضعطئ  خقتغات  طظ  لغسئ  الاطئغع  طسألئ  بأن 
اقظاصالغئ"، وبثلك صطع الطرغص سطى وزغر الثارجغئ 
لطسغر  اقظاصالغئ،  التضعطئ  اجاثثام  طظ  افطرغضغئ 

شغ ذرغص الاطئغع شغ عثه المرتطئ.
إن المعصش الحرسغ بالظسئئ لطاطئغع طع ضغان غععد؛ 

الاغ  اقتاةاجغئ؛  العصفئ  قشاات  تمطاه  الثي  عع 
ظزمعا حئاب تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، سطى بسث 
أطاار طظ الصخر الةمععري، وطما ضاإ سطى القشاات:

١- شطسطغظ أرض إجقطغئ طئارضئ، غةإ سطى جمغع 
المسطمغظ السمض سطى تترغرعا بإصاطئ الثقشئ الراحثة.

٢- لغج لضغان غععد إق السغش وإلى طجبطئ الاارغت ضض 
اقتفاصغات الثغاظغئ والتضام السمقء.

عثا عع المعصش الثي غرضغ اهللا جئتاظه وتسالى، أطا 
الاطئغع  غرعظعن  والثغظ  الطاولئ،  تتئ  المطئسعن 
والةعطئ  الفسصئ  آراء  وأخث  السططئ،  عغاضض  بإضمال 
اهللا  تشدإ  طظئائ،  آراء  جمغسعا  شإظعا  بعط؛  والمشرر 
جئتاظه وتسالى، وعغ خغاظئ هللا ولرجعله ولطمآطظغظ.

تأجغض  جععره  الثي  تمثوك؛  تضعطئ  طعصش  إن 
طعصش  عع  إظما  غععد،  ضغان  طع  الاطئغع  صدغئ 
تضاغضغ، غفعط شغ إذار الخراع شغ الساتئ السغاجغئ 
برغطاظغا،  الصثغط؛  اقجاسمار  صطئغ  بغظ  السعداظغئ 
والتثغث؛ أطرغضا، وق سقصئ له بالمئادئ والصغط شعغ 
ضطمات ق وجعد لعا شغ صاطعس السغاجئ سطى أجاس 

شخض الثغظ سظ الثولئ.
أطا الئرعان المطغع والثي عرول إلى لصاء رئغج وزراء 
حئاط/شئراغر   ٣ شغ  بأوغظثا  سظاغئغ  شغ  غععد  ضغان 
٢٠٢٠م بمةرد طضالمئ عاتفغئ طظ بعطئغع، شضغش به 
وبعطئغع بظفسه غأتغه إلى الصخر الةمععري؟! ق حك 
الئرعان  سظث  جغصع  تسطغمات  طظ  بعطئغع  صاله  طا  أن 
طةرد  ق  الاصثغج  طعصع  شغ  أطرغضا  سمقء  وبصغئ 
الطاسئ، وعع طا تضحش سظه صابض افغام طظ خطعات 
شغ ذرغص الثغاظئ! ذرغص الاطئغع طع السثو الشاخإ.

جثة  اساطى  الثي  السغاجغ؛  العجط  عثا  طعسث  إن 
التضط بطغض، وجرق بعرة أعض السعدان، إن طعسثعط 
شغه  غساةغإ  خئح  بصرغإ؛  الخئح  ألغج  الخئح 
شغسطمعا  والمظسئ؛  الصعة  أعض  طظ  المثطخغظ  بسخ 
السططئ لتجب الاترغر، لغسطظ إصاطئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، خقشئ تصاطع جثور الضاشر 
دظسعط،  طظ  أرضظا  وتطعر  بقدظا،  طظ  المساسمر 
ذلك  وضض  أطاظا،  وتعتث  ضظسًا،  غععد  ضغان  وتضظج 
وتمطه  الاطئغص،  طعضع  اإلجقم  بعضع  غاتصص  إظما 
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جعى اقتافاظ بتص الرد سطغعا إلى أجٍض غغر ُطسّمى، 
الطظاظئ  جعى افصعال  سظ إغران  غخثر  شق  وبالاالغ 

الاغ ق ُتارجط إلى أشسال ُطططصًا!
سطى  غترخعن  طا  دائماً  الثغظ  شتضاطعا  ُترضغا  وأّطا 
المتاشزئ سطى السقصات الثبطعطاجغئ وافطظغئ والاةارغئ 
واقصاخادغئ والسغاتغئ طع ضغان غععد ظةثعط عثه 
الةثغثة  الاطئغسغئ  السقصات  سطى  غسارضعن  المرة 
بغظ اإلطارات وضغان غععد ق لحغء جعى المظاضفات 
السغاجغئ والُمجاغثات اإلسقطغئ! شطع ضان تضام ترضغا 
بصطع  أّوقً  عط  لصاطعا  اساراضعط  شغ  تصًا  خادصغظ 
سقصاتعط طع ذلك الضغان الشاخإ لمسرى رجعل اهللا 

سطغه الخقة والسقم.
سطى أّن عآقء المطّئسغظ لط تئثأ طسغرتعط الثغاظغئ 
بض  غععد،  ضغان  طع  لقتفاصغات  تعصغسعط  تارغت  طظ 
جئغض  وسطى  الثولغئ،  بالصرارات  صئعلعط  طظث  بثأت 
المبال شق شرق بغظ طظ ُغظادي بإصاطئ الثولاغظ، وبغظ 
طظ غصئض باعصغع اتفاق (جقم ُطصابض جقم) ضما شسطئ 
تص  بعجعد  اباثاء  غصئض  طظ  شضض  وسطغه  اإلطارات، 
لضغان غععد سطى أرض شطسطغظ المئارضئ شعع طظ 
المطّئسغظ جعاء أوّصع أم لط ُغعّصع، فّن ُطةرد اإلصرار 
بعجعد تص جغاجغ لغععد بعخفعط ضغاظًا سطى أرض 

شطسطغظ شعثا غسظغ وجعد الصابطغئ سظثه لطاطئغع.

شالمسألئ إذًا لغسئ طسألئ اتفاصات جقم أو تطئغع، 
المطّئسغظ  لثى  اقجاسثاد  وجعد  عغ  المسألئ  وإّظما 
طظ  أرض  صطسئ  أي  سطى  غععد  ضغان  وجعد  لصئعل 
إّظما  ذعغطئ  ُطثٍة  ُطظث  تالغًا  غةري  والثي  شطسطغظ، 
عع الاطئغع طع ضغان غععد سطى طراتض أو سطى حضض 
طظ  ضض  تضام  بغظ  شرق  غعجث  شق  وبالاالغ  جرسات، 
ُطظزمئ  وصغادات  وترضغا  واإلطارات  وافردن  طخر 
وبغظ  اتفاصغات،  وُتعّصع  سقصات  ُتصغط  الاغ  الاترغر 
الثول الاغ  وجائر  وُسمان والئترغظ  تضام السعدان 
اقجاسثاد  لثغعا  الصغادات  عثه  شضض  بسث،  ُتعّصع  لط 

لطاعصغع طظ دون أي شرق بغظعا.
لطاعصغع  دورعا  جاء  الاغ  الثول  ِطَظ  طْظ  ُغصّرر  والثي 
سطى اتفاصغات طع ضغان غععد شغ عثا العصئ أو بسث 
ذلك لغسئ عغ صغادات عثه الثول، وإّظما عغ أطرغضا 
جثوقً  تدع  الاغ  افخرى  الرئغسغئ  الشربغئ  والثول 
الزروف  تسإ  لقتفاصغات  الثول  تعصغع  لمعاسغث 

والماططئات السغاجغئ الاغ تراعا ُطظاجئئ.
غضعن  ق  غععد  ضغان  طع  لطخراع  الختغح  التض  إّن 
إق باجاباث ضغان غععد طظ جثوره بالسمض الةعادي، 
وق غاّط ذلك إق طظ خقل دولئ الثقشئ الراحثة الاغ 
وإزالاه  المست  الضغان  عثا  قصاقع  الةغعش  ُتسّغر 
 جغاجغًا وسسضرغًا وطآّجساتغًا وإلشاء وجعده ضطغًا
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واقجاماع واقصاخاد والاسطغط...، ولثا ضان ق بث له 
بعا  وغزعر  خقلعا،  طظ  جططاظه  غئسط  دولئ  طظ 
سزمئ أتضاطه وسطع تحرغساته وجمع صغمه. وطظ عظا 
ضاظئ الثولئ اإلجقطغئ عغ الطرغصئ السمطغئ لاطئغص 
غطفئ  الثي  والمبال  الظمعذج  عغ  وضاظئ  اإلجقم 
افظزار وتحرئإ له افسظاق وتاطعش له الصطعب. ولثا 
ضان اإلصئال سطى الثخعل شغ اإلجقم بسث صغام الثولئ 
أضئر بضبغر طظه صئطعا، وصث سئر سظه الصرآن بأظه ضان 
يَْت 

َ
ِ َوالَْفْتُح * َوَرأ أشعاجا. صال تسالى: ﴿إَِذا َجاَء نَْصُر اّبَ

بَِحْمِد  َفَسّبِْح    ْفَواجاً 
َ
أ  ِ اّبَ ِديِن  فِي  يَْدُخلُوَن  الّنَاَس 

وبرغط   ،[١-٣ [الظخر:  تَّوَاباً﴾  َكاَن  إِنَُّه  َواْسَتْغِفْرهُ  َرّبَِك 
طضئ،  شاح  عع  الضرغمئ  اآلغئ  شغ  المثضعر  الفاح  أن 
وصث ضان جئئا شغ إصئال السرب سطى اإلجقم بسث أن 
شغ  غصش  طظ  عغ  ضاظئ  باسائارعا  طضئ  جططان  زال 
وجه دسعة اإلجقم، إق أن العشعد ضاظئ تأتغ زراشات 
دخعلعا  وتسطظ  التثغئغئ  خطح  بسث  لطمثغظئ  زراشات 
شغ اإلجقم وتتئ جططان الثولئ الفاغئ شغ المثغظئ.
ظفعذ  وطظطصئ  ضغان  لقجقم  أخئح  بالعةرة  إذن: 
غمارس سطغعا السغادة الضاططئ، وغسرض شغعا طئثأه 
دون تثخض بالتثف أو الجغادة، أو الاشغغر والائثغض 
وتط  غرغث،  طا    لطرجعل  تتصص  وبعا  أسثائه،  طظ 
ذعر  طظ  اإلجقم  واظاصض  والصطعب  اآلشاق  شاح 
غمارس  جاء  اإلجقم  فن  الثولئ؛  ذعر  إلى  الثسعة 
تظفغث طعاطه شغ إذار دولئ غرأجعا رجعل اهللا تظحر 
اإلجقم وتةاعث شغ جئغطه. وبعا تترر اإلجقم طظ 
الئسغث الماةعط أو السثو المامطك المسغطر، تاى ق 
غاضرر المحعث الثي تضاه الثساء الحرغش الثي جأر 
ِإَلى  ُِلِي،  َت  ْ َم «ِإَلى  الطائش:  رتطئ  شغ  الرجعل  به 

.« َُه َأْمِ ْ وٍّ َملَّ ِي، َأْم ِإَلى َعُ ُ هَّ َ ٍ َيَ ِِع
شالعةرة ضاظئ تاعغةا لترضئ الظئغ  الفسالئ ذعال 
المرتطئ المضغئ، وعغ الاغ شرصئ بغظ التص والئاذض، 
وعغ درس غظئشغ أن غساعسئه المسطمعن، ق جغما 
بقد  شغ  الظعدئ  سطى  والصائمعن  الثسعة  تمطئ 
المسطمغظ، ولط غسث طظ المصئعل اقظحشال بمثاعظئ 
بقدظا،  شغ  الصائمئ  الطاغعتغئ  افظزمئ  وطعادظئ 
شعغ طظ غصش سصئئ شغ ذرغص تمضغظ اإلجقم شغ 
دولئ، وضما تخثت صرغح وأئمئ الضفر شغعا لثسعة 
الرجعل  شإن تطك افظزمئ تاخثى لتمطئ الثسعة 
وافطئ  طساء،  خئاح  وتتاربعط  بعط  وتظضض  بض 
طةرد  وأظعط  التضام  عآقء  واصع  تثرك  هللا  والتمث 
افطئ  طظع  سطى  غسمطعن  افطئ  أسثاء  غث  شغ  أدوات 
طظ الظععض واجاؤظاف تغاتعا اإلجقطغئ، وطظ عظا 
افطئ  شغ  الساططئ  اإلجقطغئ  الترضات  أطام  غئص  لط 
وصعة  ظخرة  أعض  ذرغص  سظ  الظزام  عثا  ضظج  إق 

غظخروظعا وغدسعن اإلجقم طعضع الاطئغص.
ولاضظ ذضرى عةرة الظئغ  باسبا لفطض شغ ظفعجظا 
طظ جثغث ظتع خقشئ باظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ شضما 
جار الظئغ ظسغر دون أن ظتغث صغث حسرة، وضما خئر 
عع وختاباه ظخئر، وضما ضتى عع وختاباه الضرام 
صدغئ  جئغض  شغ  والظفغج  الشالغ  وظئثل  ظدتغ، 
أدرضظا ضعظعا طخغرغئ وعغ صدغئ تتضغط حرع اهللا 
 شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة
تَتَّبُِعوا  َوَال  َفاتَّبُِعوهُ  ُمْسَتِقيماً  ِصَراِطي  َهَذا  ّنَ 

َ
﴿َوأ

بِِه  اُكم  َوّصَ َذلُِكْم  َسبِيلِِه  َعن  بُِكْم  َق  َفَتَفّرَ ُبَل  الّسُ
َيّتَُقوَن﴾ لََعلَُّكْم 

لصث ضان المحرضعن شغ طضئ غثرضعن خطعرة العةرة 
فظعا تسظغ ضسر التخار والطعق سظ دسعة اإلجقم 
الضفر  خظادغث  طظ  طرخعدة  ترضاتعا  ضاظئ  الاغ 
طضئ  ذشاة  طثغطئ  شغ  ضان  وصث  طضئ،  شغ  والحرك 
أو  العلغثة،  الثسعة  سطى  الصداء  سطى  صادرون  أظعط 
سطى افصض أن غةسطععا طتخعرة طسجولئ سظ العاصع، 
طا  ظطاق  شغ  ترضاعا  غةسطعن  افتعال  أجعأ  شغ  أو 
ضان  وطا  الةاعطغ.  ضغاظعط  جغاجئ  طع  غاسارض  ق 
افظزمئ  لعثم  جاء  صث  وعع  بثلك  لغصئض  اإلجقم 
وغصغط  السزغط  خرته  لغحغث  أجاجعا،  طظ  الضاشرة 
شما  ذلك،  تثرك  ضاظئ  صرغحا  وفن  الضئرى.  دولاه 
طضرعط  شضان  طظعا،    الرجعل  بثروج  لاصئض  ضاظئ 
لغمظسعه  غثرجعه  أو  غبئاعه  أو  لغصاطعه    بالرجعل 
َفْمُكُر  ﴿َوإِْذ  تسالى:  صال  المثغظئ،  إلى  العخعل  طظ 
يُْخرُِجوَك  ْو 

َ
أ َفْقُتلُوَك  ْو 

َ
أ لُِيثْبُِتوَك  َكَفُروا  الَِّذيَن  بَِك 

ُ َخْيُر الَْماكِِريَن﴾. ُ َواّبَ َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اّبَ
بثأ  اإلجقم،  دسعة  أطام  طضئ  طةامع  تةمث  ولما 
الرجعل  غططإ الظخرة طظ الصئائض، وذضر أختاب 
َغر أجماء خمج سحرة صئغطئ ضطعا رشخ دسعته،  السِّ
السائ  الظفر  سطى  افطر  آخر  شغ  اهللا  أسبره  تاى 
العثف،  تتصص  وأخغرًا  بعط.  اهللا  شأغثه  غبرب،  طظ 
اإلجقم.  دولئ  إلصاطئ  تساسث  الاغ  افرض  وُوجثت 
وسئر بغساغ السصئئ افولى والباظغئ، وجفارة طخسإ 
شغ  اإلجقم  لثولئ  افجعاء  تعغؤئ  تمئ  سمغر،  بظ 
المضغئ  المرتطئ  اظاعئ  الطتزئ  عثه  وشغ  المثغظئ، 

وبثأت المرتطئ المثظغئ.
إلى  طضئ  طظ    المخطفى  عةرة  ضاظئ  لصث  ظسط 
سرشاعا  دولئ  أسزط  باأجغج  إغثاظا  المثغظئ 
الئحرغئ، وبعا أخئح اإلجقم طمبَّق شغ دولئ تطئصه 
وعثى  رتمئ  رجالئ  لطثارج  وتتمطه  الثاخض  شغ 
تسعس  دولئ  لقجقم  أخئح  شئالعةرة  لطسالط. 
لاظزط  تاظجل  بثأت  الاغ  اهللا  أتضام  وشص  الظاس 
السقصات بغظ المآطظغظ، وبغظعط وبغظ غغرعط، ضما 
تظزط السقصات بغظ الثولئ اإلجقطغئ الظاحؤئ وبغظ 

غغرعا طظ الثول والحسعب وافطط.
بما  غعضح  المثغظئ  وبغصئ  شغ  افول  الظص  ولسض 
صعاطعا  لثولئ  تآجج  بأظعا  لطحك  طةاق  غثع  ق 
إذ  بعط،  شطتص  تئسعط  وطظ  وافظخار  المعاجرون 
شالئظث  الظاس،  دون  طظ  واتثة  أطئ  وتثعط  عط 
َبْغَظ   ، الظَِّئّغِ  ٍث  ُطَتمَّ ِطْظ  ِضَااٌب  (َعَثا  غصعل:  افول 
َوَطْظ  َوَغْبِرَب،  ُصَرْغٍح  ِطْظ  َواْلُمْسِطِمغَظ  اْلُمْآِطِظغَظ 
ٌئ َواِتَثٌة  َتِئَسُعْط، َشَطِتَص ِبِعْط، َوَجاَعَث َطَسُعْط، إظَُّعْط ُأطَّ
ظخعص  أعط  أتث  غئغظ  بط  الظَّاِس).  ُدوِن  ِطْظ 
المططصئ  والسغادة  بض  العتغث  المرجع  أن  العبغصئ 
إذ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  لحرع  عغ  الثولئ  عثه  شغ 
ِتغَفِئ  الخَّ َعِثِه  َأْعِض  َبْغَظ  َضاَن  َطا  (َوِإظَُّه  سطى:  تظص 
إَلى  ُه  َطَردَّ َشِإنَّ  َشَساُدُه،  ُغَثاُف  اْحِاَةاٍر  َأْو  َتَثٍث  ِطْظ 
 َسَطى 

ََّ
ٍث َرُجعِل اهللاَِّ ، َوِإنَّ اهللا ، َوِإَلى ُطَتمَّ اهللاَِّ َسجَّ َوَجضَّ

ِتغَفِئ َوَأَبرِِّه). لصث حضطئ عثه  َأْتَصى َطا ِشغ َعِثِه الخَّ
الثولئ  سطغه  تصعم  الثي  الماغظ  افجاس  العبغصئ 

الظاحؤئ، شضاظئ بتص أسزط دجاعر فسزط دولئ.
طةامع  شغ  تسري  جثغثة  روتا  اإلجقم  ضان  ولصث 
غآخث  ق  طاضاطض  ضضٌّ  وعع  بالصرآن،  شأتغاه  المثغظئ 
افجرة  حؤعن  غظزط  شعع  بسخ،  دون  بسده 
والثارجغئ  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  والثولئ  والمةامع 

العةرة ضاظئ إغثاظا
باأجغج أسزط دولئ سرشعا الاارغت

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 

من يرتجي من الغرب الكافر حال كمن يرتجي من الشوك العنب!

من ثمار الحضارة الرأسمالية
احتجاجات ضد العنصرية في أمريكا، وتطاول على القرآن في السويد



افربساء ١٤ طظ طترم ١٤٤٢ عـ المعاشص ٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٣٠٢

بإذقق  الحام  تترغر  عغؤئ  إدلإ،  برغش  حغإ  سغظ  صرغئ  ووجعاء  أعالغ  ذالإ  اقبظغظ،  لعط،  بغان  شغ 
سئر  شرضه  أطرغضا  ترغث  ضث التض السغاجغ الثي  ظحاذعط  بسئإ  زظازغظعا،  أبظائعط المساصطغظ شغ  جراح 
أدواتعا. وطظ جثغث وبسث أن اساصطئ أطظغات عغؤئ تترغر الحام باارغت ٢٠٢٠/٨/٢٠م خمسئ طظ حئاب 
تجب الاترغر شغ طثغظئ إدلإ؛ ووشصا لاخرغح أدقه رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا، 
افجااذ أتمث سئث الععاب شإن العغؤئ صاطئ باارغت ٢٠٢٠/٨/٢٤م باساصال حابغظ آخرغظ أبظاء وضسعما 
ططخصات شغ طثغظئ بظح؛ تثسع إلى رشخ التض السغاجغ افطرغضغ ضمظ تمطئ أذطصعا تجب الاترغر تتئ 
سظعان: ق لةرغمئ التض السغاجغ؛ ظسط إلجصاط الظزام وإصاطئ الثقشئ، ظظا طظعا أظعا تساطغع بثلك وصش 
عثه التمطئ إرضاء فجغادعا؛ وتصربا إلغعط باساصال ضض طظ غصش شغ وجه جغاجاتعط؛ طاةاعطئ صعل اهللا 
نُكْم َفإِنَُّه  َُّهم مِّ َاء َنْعٍض َوَمن َفَتَول ِ ْو

َ
َاء َنْعُضُهْم أ ِ ْو

َ
َُهوَد َواجََّصاَرى أ ْ ِيَن آَمُنواْ الَ َيتَِّخُذواْ ا َّ فَُّها ا

َ
سج وجض: ﴿يَا ك

الِِمنَي﴾، شعض ترضغ عثه افشسال وغغرعا الضبغر؛ سظاخر العغؤئ الثغظ خرجعا  َ الَ َفْهِدي الَْقْوَم الظَّ ِمْنُهْم إِنَّ ابَّ
ظخرة فعض الحام؟! وذلك بسث أن أخئح العثف ظخرة المحروع السغاجغ افطرغضغ وجغاجات أردوغان؟!

طترم   ٥ اقبظغظ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"صالئ  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٨/٢٤م)  ١٤٤٢عـ، 
طظزمئ الاساون اإلجقطغ إن إصاطئ سقصات ذئغسغئ 
لظ  و(إجرائغض)  المظزمئ  شغ  افسداء  الثول  بغظ 
لفراضغ  الضاطض  اقتاقل  إظعاء  بسث  إق  تاتصص 
 .١٩٦٧ السام  طظث  المتاطئ  والفطسطغظغئ  السربغئ 
وصال افطغظ السام لطمظزمئ، غعجش السبغمغظ، شغ 
بغان، الغعم اقبظغظ، إن "تمسك المظزمئ بالسقم 
جغزض خغارا اجاراتغةغا اجاظادا إلى الصاظعن الثولغ، 
وصرارات الحرسغئ الثولغئ وطئادرة السقم السربغئ 

وسطى رؤغئ تض الثولاغظ". وصال السبغمغظ إظه "أجرى السثغث طظ المحاورات وخطص طظ خقلعا إلى أن طئادرة 
السقم السربغئ لسام ٢٠٠٢، بسظاخرعا ضاشئ وتسطسطعا الطئغسغ ضما تئظاعا طثاطش الصمط اإلجقطغئ وطةالج 
وزراء الثارجغئ الماساصئئ، تحضض خغارًا اجاراتغةغاً، وشرخئ تارغثغئ، وطرجسغئ طحارضئ غةإ أن غساظث سطغعا 
التض السطمغ السادل والحاطض لطظجاع السربغ (اإلجرائغطغ)". وأضاف أظه غآضث "دسط ضض الةععد لامضغظ الحسإ 
الفطسطغظغ طظ طمارجئ تصعصه العذظغئ غغر الصابطئ لطاخرف بما شغعا تص السعدة، وتصرغر المخغر، وتةسغث إصاطئ 
دولاه المساصطئ ذات السغادة سطى تثود الرابع طظ (غعظغع) تجغران لسام ١٩٦٧م وساخماعا الصثس الحرصغئ"."

غععد  ضغان  ذمأظئ  سطى  السام  وأطغظعا  اإلجقطغ  الاساون  بمظزمئ  غسمى  طا  اظحشال  غارضج   :
وأطرغضا سطى أن الثول المحارضئ شغ عثه المظزمئ ططاجطئ بتض الثولاغظ والصاظعن الثولغ وصرارات 
الحرسغئ الثولغئ وطئادرة السقم السربغئ. إن إصاطئ سقصات ذئغسغئ طع ضغان غععد بسث إظعاء اتاقله 
وافطغظ  خغاظئ.  بسثعا  طا  خغاظئ  وعثه   ،٤٨ سام  اتاطه  بما  له  إصرارًا  غسظغ   ،٦٧ سام  المتاطئ  لفراضغ 
الحرسغئ  طظططصاتعا  طظ  غظططص  وق  افطئ،  غثاذإ  ق  الاخرغح  بعثا  اإلجقطغ  الاساون  لمظزمئ  السام 
الطاسئ  شروض  له  وغصثم  المساسمر  الشرب  غثاذإ  عع  بض  المئارضئ،  افرض  صدغئ  تض  شغ  والفضرغئ 
شطسطغظ،  لصدغئ  اقجاسمارغئ  السغاجغئ  بالتطعل  طظزماه،  شغ  المظثرذئ  وافظزمئ  الاجاطه،  وغآضث 
آن  لصث  اإلجقطغئ.  افطئ  ضث  تربه  شغ  لطشرب  طاصثطئ  ضصاسثة  غععد  ضغان  تبئغئ  سطى  تصعم  والاغ 
لفطئ اإلجقطغئ وجغعحعا أن تصاطع عثه افظزمئ السمغطئ، وتصغط دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
غثاذإ خطغفاعا الشرب الضاشر "الرد طا تروظه ق طا تسمسعظه غا أبظاء الضاشر" وإظه لضائظ صرغئا بإذن اهللا.

افردن إىل أغظ؟
الةجء ٢٧

شاح  سظ  شدق  المالغئ"  "الاأبغرات  طظ  تماطا  ظزغفئ 
ططش المال السغاجغ لطظعاب التالغغظ والاعثغث لعط. 
وغئثو أن خطش تطك الصرارات أطرغضا فن عثا المةطج 
ضان طةطسا تاشعا سطى تفاعئ طظ جئصعه وبق وزن وق 
لعن بض طةمعسئ أشراد ق صغمئ لعا ق تةامع سطى صرار 
إق تسإ طضالمئ عاتفغئ طظ ضابط طثابرات لخاتإ 

الاطفعن شغ المةطج والثي اسارف بعثا خراتئ.
طصثطئ  أظعا  غئثو  الصادطئ  واقظاثابات  المةطج  إذًا 
وصاظعن  افتــجاب  صاظعن  باشغغر  جاصعم  وعغ  لحغء 
تتئ  الصرن  بخفصئ  أجرع  صثطا  والمدغ  اقظاثابات 
رصابئ جفغر أطرغضغ طفعض شعق السادة، عثا السفغر 
الثي أرجطاه أطرغضا إلى افردن لغضعن خاتإ صرار دون 

الرجعع إلى الثارجغئ افطرغضغئ، تغث ورد شغ افخئار:
السفغر  أن  ظغعز"  "لةفرا  تثغث  شغ  طخادر  وتاعصع 
المظطصئ  شغ  خثم  أن  جئص  الثي  ووجار  افطرغضغ 
صادم لسمان شغ خدط تثاسغات خفصئ الصرن وضرورة 
طظ  واحظطظ،  شغ  اإلدارة  طع  جاخظئ  خطعط  وجعد 
جفغرًا  سغظ  وصث  طسغظئ،  تفاعمات  إلى  العخعل  أجض 
شعق السادة طظ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، وعع 

طصرب طظ اإلدارة افطرغضغئ.
شغ العصئ ظفسه تسري تسرغئات بأن عظري سغظ جفغرًا 
وضثلك  التاضط،  الةمععري  التجب  طظ  طصرب  وعع 
سطى طصغاس ذاصط الرئغج تراطإ وطع خفصئ الصرن، 

وخطئ السغر شغ إذار خارذاعا وأجظثتعا.
عثا  أوراق  باثصغص  ُطعاط  الةمغع  بأن  أغدا  وورد 
شصط  وأعمغاه  خئراته  بسئإ  لغج  الثبطعطاجغ 
الثارجغئ  وزارة  شغ  "ُطفّعض"  رتئئ  غتمض  فظه  بض 
أن  الثبطعطاجغغظ  بطشئ  تسظغ  رتئئ  وعغ  افطرغضّغئ 
"لثغه خقتغات" تفعق خقتغات السفغر السادي وأظه 
وفّول طّرة طظ أربع جظعات جغسمض طساصق شغ افردن 

وبمسجل سظ جفارة واحظطظ شغ تض أبغإ. 
"حئضئ  تسغغظ  تحمض  الثئراء  تسإ  الخقتغات  تطك 
طساسثغظ ودبطعطاجغغظ" بطاصط جثغث تماطا والصثرة 
سطى اجاثساء أي صّعة طااتئ شغ المظطصئ طظ المارغظج، 
وذرغصئ  آلّغئ  سطى  حثخغئ  بخفئ  اإلحــراف  وافعط 

"إظفاق" المساسثات افطرغضغئ.
أي جفغر صادم وأي وخاغئ خطغرة لخاتإ صرار بظفج 
سصطغئ اإلدارة افطرغضغئ، لثا لظ غضعن أطام افردن 
إق الاظفغث المططص إلرادة واحظطظ ولغج طظ خغار 
طضاظه  لغتض  الصثغط  المساسمر  ضسش  ظض  شغ  لعا 
افردن  أعض  سطى  الظاائب  وجاضعن  جثغث،  طساسمر 
اقصاخادي  العضع  بتةئ  سمغصئ  والاظازقت  ضاربغئ 
والتاجئ، وعغ شغ التصغصئ اجاسمار جثغث لمساصئض 
ضما  افطرغضغ  السفغر  لسان  سطى  ورد  ضما  جثغث 
جثل  ساخفئ  ووجار  السفغر  "أبار  الاالغ:  الثئر  شغ 
أخق صئض تدعره وتتثغثا سظث الطتزئ الاغ تتّثث 
"افردن  سظ  الضعظةرس  شغ  اقساماد  لةظئ  طع  شغعا 
أردظغئ  ق  رجمغئ  تعضغتات  غعجث  ق  تغث  الةثغث" 

 "وق أطرغضغئ لعثه السئارة

أطرغضا وسعاطض الافضك املاسثدة واملاةثدة
التطصئ الرابسئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

طا زلظا ظاتثث سظ افطر البالث، الثي غظثر شغ أوخال 
الفغثرالغئ  التضعطئ  وغعثد  أطرغضا،  شغ  المةامع 
برطاعا باقظعغار الاام، ضما غعثد الضبغر طظ العقغات 
الماتثة شغ عثه التضعطئ باقظفخال. عثا افطر عع 
الارّدي اقصاخادي التاخض، والععة الضئغرة بغظ تةط 
الظاتب الصعطغ، وبغظ تةط الظفصات الثاخطغئ والثارجغئ؛ 
شغ  والسةج  أطرغضا،  شغ  الساطئ  المثغعظغئ  تةط  أي 

المغجاظغئ، وشغ المغجان الاةاري.
إن اقظعغار اقصاخادي - بالمسظى اقصاخادي وافرصام 
 - الرجمغئ  المآجسات  سظ  الخادرة  واإلتخاءات 
الساطئ  المثغعظغئ  شتةط  بالفسض؛  أطرغضا  شغ  تاخض 
صث بطس تعالغ ٢٢ ترغطغعن دوقر لسظئ ٢٠١٩، تسإ 
بغاظات وزارة الثجاظئ افطرغضغئ، وغحمض الثغظ السام 
بتةط ١٧ ترغطغعن دوقر، ودغعن افجعجة التضعطغئ 
بتةط ٦ ترغطغعظات دوقر وذلك فول طرة شغ تارغت 
العقغات الماتثة. وذضر طضاإ الضعظشرس افطرغضغ 
المغجاظغئ  سةج  أن   ٢٠١٩ سام  سظه  خادر  بغان  شغ 
السظعغئ بطس ٨٩٧ ططغار دوقر، وعع طا غمبض زغادة 
اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  واظثفخ   .١٥,١ بظسئئ 
 ٢٠٢٠ التالغ  السام  طظ  الباظغ  الربع  شغ  افطرغضغ 
بظسئئ ٤١,٩٪، والسةج شغ المعازظئ تسإ إتخائغئ 
خادرة سظ بظك أتقظاا اقتاغاذغ الفغثرالغ ٢٠٢٠ صث 
اصارب طظ (أربسئ ترغطغعظات دوقر) عثا السام، وبطشئ 
ظسئئ الئطالئ ١٤,٧٪ طظ طةمض السضان، وبطس السةج 
شغ المغجان الاةاري افطرغضغ ٦٢١ ططغار دوقر تسإ 
إتخائغئ وزارة الاةارة افطرغضغئ لسظئ ٢٠١٨، وبطشئ 
ظسئئ الفصر شغ أطرغضا لسظئ ٢٠١٩ - تسإ إتخائغئ 
طصرر افطط الماتثة بحأن الفصر شغطغإ الساعن - إلى 
٤١ ططغعن حثص، أي أن ظتع ١٢,٧ بالمؤئ غسغحعن 

شغ شصر، شغما غسغح ١٨,٥ ططغعظاً شغ شصر طثصع.
إن عثا اقظعغار والاردي؛ تشطغ سطغه أطرغضا بسغاجات 
سثغثة: طظعا خارجغئ؛ باتمغض بسخ افسئاء لطثارج 
وذلك باتئاع جغاجات طظ الاتضمات الظصثغئ؛ وخاخئ 
باجاثثام جقح اقباجاز الثوقري؛ الماتضط بالظزام 
الظصثي السالمغ، وطظعا الدشعذات سطى بسخ الثول 
بمطغارات  الثجغظئ  جظثات  إخثار  وطظعا  والتضعطات، 
الثوقرات، وذرتعا شغ افجعاق بغظ الفغظئ وافخرى، 
وطظعا اباجازات لطثول الظاطغئ وخاخئ الثول الظفطغئ، 
وتتضمات بئغع افجطتئ شغ طظاذص ظفعذعا السغاجغ، 
وطظعا أغدا إبارة الاعترات والتروب شغ طظاذص السالط 
وإحسال افزطات السغاجغئ... وعظاك أجالغإ أخرى طظ 
سطى  لطاشطغئ  أطرغضا  تساثثطعا  اقصاخادي  اقباجاز 

سعراتعا ق ظرغث أن ظفخض شغعا عظا.
طظ  الترضات  عــثه  ضــض  طــع  أي  ذلــك،  ضــض  وطــع 
السطح  إلى  تصفج  افطعر  شإن  الفغثرالغئ،  التضعطئ 
وضما  إخفاءعا.  تساطغع  وق  وافخــرى،  الفغظئ  بغظ 
افطعر  طظ  الضبغر  ضعروظا  جائتئ  ضحفئ  شصث  ذضرظا 
داخض المةامع شغ أطرغضا أعمعا الظاتغئ اقصاخادغئ 
اقصاخاد  طظه  غساظغ  طا  بطئ  الطغظ  وزاد  الماردغئ. 
افطرغضغ؛  اقصاخاد  طساظاة  طع  بالاعازي  السالمغ؛ 

بئطث  تثاص  وق  سالمغئ،  الةائتئ  عثه  إن  تغث 
دون اآلخر؛ طما جسض تخثغر افزطئ إلى الثارج أطرا 
افجعاء  ظض  شغ  افطعر؛  بسخ  شغ  وغظتخر  خسئا، 

اقصاخادغئ السالمغئ الماردغئ بسئإ عثه الةائتئ.
لصث أبرت جائتئ ضعروظا بحضض واضح سطى اقصاخاد 
بحضض  تسصغثا  افطعر  وزادت   ،٢٠٢٠ سام  افطرغضغ 
بارز؛ تغث أظعرت اإلتخاءات تةط الثطار الثي لتص 
التضعطئ  شأخئتئ  الةائتئ  ظض  شغ  اقصاخاد  بعثا 
الحرضات  تسطض  بسئإ  خسإ  وضع  شغ  الفثرالغئ 
وزغادة ظسئئ الساذطغظ سظ السمض واظضماش الاةارة 
الثارجغئ والثاخطغئ واظضماش الظاتب الصعطغ افطرغضغ.

وتثة  سطى  خطغر  أطر  اقصاخادي  الاردي  عثا  إن 
الئقد، وسطى صثرة التضعطئ الفغثرالغئ السغطرة سطى 
الساذطغظ  أســثاد  تظاطغ  ظض  شغ  وخاخئ  افوضــاع، 
الثوقرات،  طظ  المجغث  اجاظجاف  وزغادة  السمض،  سظ 
السام  الثغظ  تةط  زغادة  وبالاالغ  الثجغظئ؛  وجظثات 

المادثط جابصا؛ والثي تةاوز ضض الثطعط التمراء.
بسخ  سظث  التاخض  الامطمض  عع  الباظغ:  والثطر 
العقغات الشظغئ، وتثطرعا بسئإ تتمض أسئاء العقغات 
الفردغئ  الظفسغئ  الظزرة  بسئإ  وذلــك  الفصغرة، 
وسثم  الثات  وتإ  الرأجمالغئ،  افشضار  سظ  الظاتةئ 
الارابط المئثئغ. إن عثا الاردي المسامر شغ ظض 
افزطات المااالغئ لغظثر تصغصئ ببعرة داخض المةامع 
شغ أطرغضا وغظثر أغدا ببعرة داخض العقغات تطالإ 

باقظفخال وترك اقتتاد ظعائغا.
٤- الخراع السغاجغ المتاثم بغظ التجبغظ الضئغرغظ، 
وجغاجات الرئغج التالغ تراطإ شغ طعاجعئ افزطات 
السغاجغئ، وإبارة بثور الفاظ والاحرذم لثى الحسإ 

افطرغضغ؛ وخاخئ شغ طرتطئ اقظاثابات التالغئ:
الضئغرغظ  التجبغظ  بغظ  التاخض  الخراع  ذئغسئ  إن 
عثه افغام، خاخئ شغ ظض أجعاء اقظاثابات ٢٠٢٠ 
صث أخث طظتى خطغرا جثا، وخض إلى درجئ الاثعغظ 
اقظاثابات  صدغئ  وخاخئ  أجظئغئ،  جعات  طع  والاآطر 
لسظئ ٢٠١٦. أطا بالظسئئ لطرئغج تراطإ، شق غثفى 
تخعل الاثطر الضئغر لثى صطاسات واجسئ طظ الحسإ 
ضث  وخاخئ  السظخرغئ،  جغاجاته  بسئإ  افطرغضغ؛ 

السعد، والمعاجرغظ والسرصغات طظ الئقد اآلجغعغئ.
الحسإ  ظطعا  شغ  غسغح  الاغ  الارضغئئ  ذئغسئ  إن 
وخاخئ  لتزئ،  أغئ  شغ  باقظفةار  لاظثر  افطرغضغ؛ 
أن تارغت أطرغضا تاشض بمبض عثه البعرات شغ بثاغئ 
تحضطعا. لصث بثأت بالفسض بسخ العقغات طظ سرصغات 
طسغظئ تطالإ باقظفخال وتاثث طظ جغاجات تراطإ 
الخئغاظغئ والماععرة، وطظ الاردي اقصاخادي ذرغسئ 
ظض  شغ  بــارز؛  بحضض  جغافاصط  افطــر  وعــثا  لثلك. 

اقظاثابات الصادطئ وخاخئ إذا شاز شغعا تراطإ.
افطرغضغ،  العجط  شغ  الماشطشطئ  الطئصغئ  آشئ   -٥
العاتث  ذئصئ  طظ  وخاخئ  اقصاخادغئ؛  والاتضمات 
بالمؤئ الماتضمئ شغ البروات وافجعاق والمآجسات 

المالغئ الضئرى.
غائع شغ التطصئ الصادطئ...

صطظا شغ المصال السابص "غئثو أن المرتطئ الصادطئ عغ 
وإسادة  اظاثاب،  وصاظعن  أتجاب  لصاظعن  تعغؤئ  طرتطئ 
الظزر شغ الاسثغقت الثجاعرغئ طصابض خفصئ جغاجغئ 
صادطئ  لمرتطئ  أطرغضا  وبغظ  (برغطاظغا)  الظزام  بغظ 
غاتثد شغعا طخغر افردن ودوره، وعغ طرتطئ خطرة 
لظ تثطع طظ إرعاب لطظاس وطداغصات وضظك لطسغح 

وتفسغض صاظعن الطعارئ أو بصائه بتةئ ضعروظا...".
تط  تغث  أزشئ  صث  افطر  عثا  طصثطات  أن  وغئثو 
صاطئ  أن  بسث  الصادطئ  الظغابغئ  اقظاثابات  إصــرار 
التضعطئ التالغئ باظفغث بسخ وخفات الظصث الثولغ 
المسطصئ شغما غاسطص بالظاتغئ اقصاخادغئ طظ تفسغض 
وضئط  السام  الصطاع  وعغضطئ  الدرغئغئ  المثاعمات 
الظفصات وزغادة اإلغرادات المالغئ تتئ وذأة وخاغئ 
خفصئ  وتظفغث  افطرغضغئ  وافواطــر  الظصث  خظثوق 
ــقءات  اإلط رشــخ  ــفردن  ل غضعن  وضغش  الــصــرن... 
طقطح  وتشغغر  الئرغطاظغ  الدسش  ظض  شغ  افطرغضغئ 
المظطصئ السغاجغئ بسث تمضظ أطرغضا طظ السسعدغئ 
وترضغا والسراق وطخر وإرباك غععد ووضع السضغظ 
أن  المسطعم  وطظ  افردن.  طع  الاعأطئ  تئض  سطى 
برغطاظغا جضائ وواشصئ سطى المساسثات افطرغضغئ 
افطرغضغعن  تمضظ  تاى  الثمسغظات  طظث  لــفردن 
طسعا  افردظـــغ  لقصاخاد  التغاة  تئض  ربــط  طظ 
اقصاخادغئ  والمساسثات  بالثوقر  الثغظار  وربط 
والسسضرغئ طظث الثمسغظات تاى الطتزئ... وطسطعم 
فعــثاف  بض  برغؤئ  لغسئ  المساسثات  عــثه  أن 
جغاجغئ لمخطتئ أطرغضا، وصث تان صطش بمار عثه 
خاتئئ  تراطإ  إدارة  ظض  شغ  خاخئ  المساسثات 

سصطغئ الخفصئ أو السصعبات.
اإلغتاء  طتاوق  صادطئ  اظاثابات  إجراء  الظزام  صرر  إذا 
باجوغر  الضقلثة  اساراف  بسث  اظطقصعا  صئض  بظجاعاعا 
اقظاثابات شغ جظئ ١٩٨٩ خقل الظثوة الاغ ظزمعا 
تساضث  لمظاثى  افردظـــغ  الفضر  ططاصى  ــام  أغ صئض 
الثغمصراذغئ  لطاظمغئ  السربغ  المرضج  طع  وبالاساون 
أبع  ولغث  الثضاعر  شغعا  التعار  وأدار  اإلظسان  وتصعق 
دلئعح، شصث ظعه الضقلثة إلى أن طثغر طثابرات جابص 
شغ  ظائئاً  ظتع ٨٠  اظاثابات ٢٠٠٧  شغ  سغظ  صث  ضان 
اآلن  الضقلثة:  وصال  التغظ.  ذلك  شغ  الظعاب  طةطج 
عثا المسآول غساصإ، طتضعم سطغه بالسةظ ١٥ ساطا.

صال  الئادغئ  شغ  الخظادغص  جرصئ  تادبئ  وتــعل 
لغج  الئادغئ  خظادغص  سطى  اساثى  "الثي  الضقلثة: 
العغؤئ المساصطئ بض طةرطعن خارجعن سطى الصاظعن"، 
دام  طا  أخرى  طرة  تتثث  أق  أضمظ  "وق  طساثرضا 

عظاك طةرطعن ولخعص".
سظ اظاثابات الاتّعل الثغمصراذغ لسام  وتتّثث أغداً 
صئض  ترّتئئ  "افجماء  بأّن  شغعا  صال  بسئارٍة   ١٩٨٩
حعرغظ". طتاوق اإلغتاء بالةثغئ بسثم الاجوغر والمال 
طزطئ  باعجغع  ــعزراء  ال طةطج  صرار  تغث  السغاجغ 
عغؤئ الظجاعئ شغ طاابسئ الاخثي لطمال السغاجغ بضض 
أخظاشه، فن الصرار السغاجغ غرغث اقظاثابات المصئطئ 
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منظمة التعاون اإلسالمي طمأنة ليهود
واستخذاء ألمريكا والغرب المستعمر

هل ترضي موبقات هيئة تحرير الشام 
عناصرها الذين خرجوا نصرة ألهل الشام؟!

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وصفئ اتاةاجغئ، البقباء شغ صطإ الساخمئ الثرذعم، سطى بسث أطاار طظ الصخر 
الةمععري، رشداً لطجغارة الاغ صام بعا وزغر خارجغئ أطرغضا بعطئغع، وصث رشع حئاب التجب قشاات ضاإ سطغعا: 
(سار سطغضط أغعا التضام طخاشتئ بعطئغع)، و(ق لثغاظئ افطئ؛ بالاطئغع طع ضغان غععد)، و(لغج لضغان غععد إق 
السغش)، و(إلى طجبطئ الاارغت ضض اقتفاصغات الثغاظغئ والتضام السمقء). وصثم افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)، 
طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، ضطمئ وضح شغعا العثف طظ العصفئ اقتاةاجغئ، وأظه 
لط غضظ تضام السعدان أو غغرعط طظ تضام المسطمغظ غةرؤون سطى طبض عثه الثغاظئ وعثا الةرم الضئغر شغ 
تص اإلجقم والمسطمغظ لع ضاظئ دولئ المسطمغظ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة صائمئ تطئص اإلجقم وتصغط 
تضمه، وتثَّ أبع أغمظ افطئ اإلجقطغئ سطى اتثاذ المعصش الحرسغ الراشخ لةرغمئ وخغاظئ الاطئغع طع ضغان 
غععد، والسمض إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جُاظعغ عثه الةرائط وتعصش عثه المعاصش المثجغئ.
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