
المصغمعن  تعران  طعةرو  خرج  درسا،  فعض  ظخرة 
إدلإ  رغش  بأصخى  تثارغط  ضفر  طثغظئ  شغ 
الةمسئ،  خقة  سصإ  طزاعرة  شغ  الشربغ  الحمالغ 
إجصاط  تاى  طاصثة  جائصى  بعرتظا  أن  سطى  أضثت 
"درسا  سظعان:  وتتئ  الماآطرغظ.  أظش  رغط  الظزام 
ظزط  أغدا،  الةمسئ  خقة  وسصإ  افترار"  تساظخر 
بطثة  شغ  طزاعرة  الاترغر،  تجب  وأظخار  حئاب 
إتثى  أضثت  الحمالغ.  إدلإ  برغش  الضراطئ  تض 
سخابات  تخفع  لط  "تعران  أن  المرشعسئ:  القشاات 
ظخغإ  طظ  ضاظئ  افصعى  والخفسئ  شصط..  الظزام 
الحمال"  شغ  البعرة  غضئطعن  الثغظ  جمغث  شخائض 
سةج  ضحفئ  "تعران  أن  إلى  أخرى  قشائ  وأحارت 
الظزام والصادة المرتئطغظ وشدتئ تثاذل صغادات 
الحمال". وتتئ سظعان: "درسا طظ جمر تتئ الرطاد 
تجب  وأظخار  حئاب  ظزط  افوغاد"  تترق  ظار  إلى 
برغش  الستارة  صرغئ  شغ  وصفئ  الثمغج،  الاترغر، 
تضعن  درسا  ظخرة  أن  سطى  أضثت  الشربغ،  تطإ 
بغظما  الةئعات.  وبفاح  والسار  الثل  صادات  بإجصاط 
تسةغقت  الاعاخض  وجائض  سئر  ظاحطعن  تثاول 
طع  إدلإ،  طتاشزئ  أعالغ  تداطظ  تئرز  طخعرة 
أتغاؤعا  تسرضئ  الاغ  درسا  طتاشزئ  شغ  إخعاظعط 
قجاعثاف سسضري سطى غث صعات الظزام طظث خئاح 
غعزسعن  أحثاخا  الاسةغقت  وتزعر  الثمغج، 
تساصط  بمظاجئئ  الطرصات  شغ  المارة  سطى  التطعى 
التعاجج السسضرغئ الاابسئ لطظزام شغ درسا سطى غث 
١٥ غثرا  واجاحعث  المصاتطئ.  المتطغئ  المةمعسات 

طثظغا شغ صخش طثشسغ لصعات الظزام سطى طظاذص 
وصئ  شغ  الئقد.  جظعبغ  درسا  طتاشزئ  طظ  طافرصئ 
المتاور  طظ  لقظستاب  الظزام  صعات  شغه  اضطرت 
الئطث  درسا  سطى  سسضرغا  عةعطًا  طظعا  حظئ  الاغ 
بعثف السغطرة الضاططئ سطغعا، وذلك بسث طعاجعئ 
اإلخئارغئ  حام  حئضئ  أشادت  شغما  سظغفئ.  طصاوطئ 
الةمسئ، سظ عثوء تثر غسط طتاشزئ درسا، غاثططه 
المظاذص،  طظ  سثد  شغ  طاصطع  ظار  إذقق  أخعات 
الظار  إذقق  لعصش  اتفاق  سظ  تاتثث  أظئاء  طع 
أترار  تةمع  وصال  جثغثة.  تفاوضغئ  بسمطغئ  لطئثء 
تعران، إن لةان درسا المرضجغئ تعتثت شغ تظزغط 
باجط  والاتثث  الظزام  طع  الافاوض  بعثف  واتث 
الطةان  أن  الاةمع،  وأوضح  ضاططئ.  وأرغاشعا  درسا 
الحروع  صئض  السسضرغئ  العةمات  إغصاف  احارذئ 
المثظغ،  الثشاع  ذالإ  بغظما  الافاوض.  بسمطغئ 
طعصش  باتثاذ  افطظ  وطةطج  الماتثة  افطط 
واضح طما غةري شغ درسا. طظ جاظئه، رئغج لةظئ 
اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا 
ظخغتئ  وجه  التمغث،  سئث  التمغث  سئث  افجااذ 
لطبائرغظ افباة شغ درسا وسمعم تعران سئر تسابه 
ِاتثروا  شغعا:  صال  شغسئعك،  طعصع  سطى  الرجمغ 
لةان  ذسظ  وطظ  المفاوضات  شت  شغ  العصعع  طظ 
المفاوضات، واسطمعا أن طا لط غساطع الظزام أخثه 
سطغه  شسّثوا  بالمفاوضات،  أخثه  شسغتاول  بالصعة، 
لةظئ  أي  أن  واذضروا  بإتضام،  وأغطصعه  الئاب  عثا 
سطغضط  أخطر  شساضعن  الظزام،  لمفاوضئ  ترجطعظعا 
أطام  ضسعا  وأخغرًا  ودباباته.  الظزام  طثاشع  طظ 
البعرات  اظاخار  ذرغص  سطى  خطعة  أول  أن  أسغظضط 
لطعصعف  وق  الصاتض،  المةرم  طع  لطمفاوضات  ق  عغ 
ختغفئ  صالئ  المصابض،  شغ  الطرغص.  طظاخش  شغ 
الةمسئ  غعم  الخادرة  السسعدغئ  افوجط"  "الحرق 
شغ لظثن: إن صعات الظزام السعري شعجؤئ بـ"ترب 
"الحرق  صالئ  وبمرارة  الئقد،  جظعب  شغ  ذاتظئ" 
افوجط": رغط تعصغع الفخائض اتفاق تسعغئ برساغئ 
المتاشزئ  عغ  درسا  تجال  ق   ،٢٠١٨ سام  روجغئ، 

العتغثة الاغ لط غثرج طظعا ضض المصاتطغظ بسث.

التضعطئ، عثا إلى جاظإ إخققت أخرى (لط غثضرعا)" 
الثجاعري  الاسثغض  شغ  المصارتغظ  بسخ  "إن  وصال 
تاسطص بعط صداغا أو لعط ططفات تدارب طخالح.. وإن 
طظ تسطصئ به صدغئ ق غمضظ أن غآدي الغمغظ، وإن 
أداء الغمغظ لغج إجراء حضطغا، بض عع إجراء جععري" 
وأسرب سظ اجاغائه "طظ غغاب المرأة سظ صائمئ العزراء 
المصارتغظ..." أ ف ب، ٢٠٢١/١/٢٥). وصث جاءت صرارات 
زادتعا  خاظصئ  اصاخادغئ  أزطئ  تساظغ  وتعظج  الرئغج 
جعءا تثاسغات جائتئ ضعروظا الاغ تدرب الئقد بحثة 
طع تتثغرات طظ اظعغار وحغك لطمظزعطئ الختغئ طا 
اجاثسى اجاصئال طساسثات ذئغئ ساجطئ طظ دول خقل 
لقتخاء  الاعظسغ  المسعث  ظحر  وصث  الماضغئ.  افغام 

اتاةاجات إغران 
أجئابعا وطسالةاتعا

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

إصثام الرئغج الاعظسغ 
سطى تةمغث الربملان وإسفاء رئغج التضعطئ!

الضاشر  الشرب  لسمقء  تسمتعا  ق  السعدان:  أعض  غا 
المساسمر بامجغص بقدضط، وضسعا أغثغضط شغ أغثي 
أعض  طظ  الظخرة  واذطئعا  أبظائضط،  طظ  المثطخغظ 
لغصغط  الاترغر  لتجب  التضط  لغسطعا  والمظسئ،  الصعة 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تعتث 
بقدضط، بض وجائر بقد المسطمغظ تتئ راغئ اإلجقم 
السزغط، شاخئح بقد المسطمغظ دولئ واتثة ضما ضاظئ 
شغ سععد الثطفاء، تصطع دابر الضاشرغظ، بض وتشجوعط 

شغ سصر دارعط لاتمض إلغعط العثى والثغر العشغر.

اصرأ شغ عثا السثد:
- التعار اقجاراتغةغ السراصغ افطرغضغ صرار أم تعار؟  ...٢

- الائسغئ السغاجغئ جئإ رئغسغ لطفحض الثبطعطاجغ 

   جث الظعدئ طباقً  ...٢

- آن فعض الحام أن غاثثوا لعط صغادة جغاجغئ بثغطئ 

   سظ صغادتعط التالغئ  ...٤

- طتاضمئ الثولئ العذظغئ التالغئ بسث شحطعا المسَطظ؟ ...٤
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ضطمئ السثد

طسامرة  واقتاةاجات   ٢٠٢١ تمعز  طظاخش  طظث 
أو  افتعاز  طظطصئ  شغ  حرارتعا  اظططصئ  إغران،  شغ 
خعزجاان الاغ تساظغ طظ حح المغاه طظث حعر آذار 
الماضغ، وغحضع أعطعا طظ الاعمغح والامغغج أغدا 
روتاظغ  اإلغراظغ  الرئغج  اسارف  وصث  سربا،  لضعظعط 
سطى  تطعا  غةإ  طحاضض  (افتعاز)  المظطصئ  "شغ  بأن 
وجه السرسئ"، غخرح بثلك وضأظه لغج رئغج الثولئ 
الثي غةإ سطغه أن غاترك بسرسئ طظ أول جاسئ لتض 
طحاضض رسغاه! وصث حمطئ اقتاةاجات طظاذص أخرى 
ذعران،  الساخمئ  وخطئ  تاى  افتعاز  طع  تداطظا 
وتتعلئ إلى دسعات جغاجغئ تطالإ بإجصاط الظزام. 
وأسطظ سظ طصاض ٤ طازاعرغظ وضابط حرذئ، وجرح 
ق  تاى  اإلظارظئ  وصطع  المؤات،  واساصض  الضبغرون 
غةري الاعاخض بغظ الظاس لطصغام باقتاةاج. وطبطعا 
الئظجغظ  حح  سطى   ٢٠١٩ سام  اظثلسئ  اتاةاجات 
وتتعلئ إلى اجاغاء حسئغ واجع، وضثلك اتاةاجات 

اظعغار السمطئ والادثط وصطع الضعرباء الماضرر.
ذضر السالط والظائإ السابص لعزغر الئغؤئ اإلغراظغ ضاوه 
شغ  المغاه  طخادر  "جمغع  أن  بأطرغضا  المصغط  طثظغ 
بثأت  الةعشغئ  والمغاه  والثجاظات  افظعار  طظ  الئقد 
الظزام  طظ  اإلدارة  جعء  طظ  جظعات  بسث  بالةفاف 
ظصص  طع  لطسغح  الاثطغط  إغران  سطى  وأن  التالغ، 
المغاه" (خظثي تاغمج ٢٠٢١/٥/٢٥). وأصر وزغر الطاصئ 
اإلغراظغ بعجعد أزطئ غغر طسئعصئ، تاى اضطر طرحث 
الةمععرغئ خاطظؤغ إلى الصعل "ق غمضظظا لعم الظاس". 
حآون  رساغئ  تتسظ  ق  الثولئ  أن  إلى  غحغر  طما 
حسئعا، ضغش ق وعغ ق تطئص اإلجقم إق شغ بسخ 
افطعر، ولضظ التضط واقصاخاد والسغاجات الثاخطغئ 
والثارجغئ والتربغئ لغسئ طظ اإلجقم، بض جغاجاتعا 
المثعئغ  الامغغج  سثا  رأجمالغئ.  وطسالةاتعا  صعطغئ 
والصعطغ الثي أصره الثجاعر. وطظ عظا ق غحسر ضبغر 
تتسظ  أظعا  أو  دولاعط  الثولئ  عثه  أن  الظاس  طظ 
ظطمعا  سطى  شغتاةعن  طحاضطعط  وتتض  رساغاعط 

وتمغغجعا وجعء رساغاعا وتصخغرعا.
تعشر  أن  غةإ  الاغ  الدرورغئ  افطعر  طظ  المغاه  إن 
المحضطئ  أجئاب  سظ  تئتث  أن  الثولئ  شسطى  لطظاس، 
تارضعا  شق  تأخر  وبثون  بسرسئ  طسالةاعا  وضغفغئ 
فحعر! شإذا جفئ افظعار وحتئ المغاه الةعشغئ شغةإ 
بسرسئ.  لطظاس  وتصثغمعا  الئتر  طغاه  تتطغئ  سطغعا 
الظفط،  بةاظإ  الضعرباء  إلظااج  ضبغرة  طخادر  وعظاك 
طاعشر  ذلك  وضض  والععائغئ.  الحمسغئ  الطاصئ  طظعا 
شغ إغران، ولضظ غزعر أن الثولئ ق تتسظ اجاشقل 
طعاردعا وإطضاظغاتعا، شق تتسظ الرساغئ وق تسمض سطى 
تض المحاضض طظ جثورعا. وضثلك طحضطئ السمطئ الاغ 
تظثفخ باجامرار شاعثر أطعال الظاس وترتفع افجسار 
الثعإ  إلى  السمطئ  تسظث  ق  شعغ  الادثط،  وظسئئ 
والفدئ ضما غصدغ اإلجقم، شاساصر افجسار وتتفر 

لطظاس صغمئ أطعالعط وجععدعط.
إن أي بطث غمضظ أن تتثث شغه تاقت ذارئئ وأزطات 
تابسغاعا  غتمطعن  الثغظ  الظاس  ضان  وإذا  طثاطفئ، 
غحسرون بسثل الثولئ، وتسظ إدارتعا ورساغاعا لعط، 
وتطئغئ  طحاضطعط  وتض  لفزطات  طسالةاعا  وجرسئ 
اتاغاجاتعط، وق تعمح شرغصا دون اآلخر، وق تعجث 
ضض  بض  واخاقجات،  رحاوى  وق  وطتاباة  طتسعبغئ 
طظ غتمض الاابسغئ له التصعق ظفسعا وسطغه العاجئات 
ذاتعا، شإظعط تغظؤث غاساوظعن طع الثولئ وغسظثوظعا 
إلى  تساظث  تغث  دولاعط  فظعا  سطغعا،  وغخئرون 
والصظاسات  والمصاغغج  المفاعغط  وتطئص  جططاعط 
الاغ تئظععا، شق غصعطعن بترضئ اتاةاج جطئغئ عّثاطئ 
وبأسمال  بالسقح  وطةابعاه  الظزام  إلجصاط  ودسعة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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المسائض  عثه  شغ  الراجح  الرأي  لئغان  الةعاب: 
ظساسرض طا غطغ:

جسّغث  صغج  الاعظسغ  الرئغج  بغظ  افزطئ  بثأت   -١
وبغظ التضعطئ والئرلمان شغ بثاغئ السام الةاري، إذ أسطظ 
٢٠٢١/١/١٦ غعم  المحغحغ  عحام  التضعطئ  رئغج 

طظ  وزارغئ  تصغئئ   ١١ حمض  وزاري  تسثغض  إجراء  سظ 
أخض ٢٥ تصغئئ. شرشخ الرئغج الاعظسغ الاسثغقت 
العزارغئ، وطظعا إصالئ بسخ العزراء المصربغظ طظه، وصال 
افخغر  العزاري  الاسثغض  "إن   ٢٠٢١/١/٢٥ غعم  جسّغث 
الثي أجراه رئغج العزراء عحام المحغحغ سطى التضعطئ 
لط غتارم اإلجراءات الاغ ظص سطغعا الثجاعر وتتثغثًا 
شغ  الاثاول  ضرورة  أي   ،٩٢ الفخض  سطغه  ظص  طا 
طةطج العزراء إذا تسطص افطر بإدخال تسثغض سطى عغضطئ 

درعا 
األحرار تستنصر  طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

شغ ٢٠٠١/١٠/٠٧ حظئ أطرغضا رأُس الضفر وتطغفاعا برغطاظغا ترباً وتحغًئ سطى المسطمغظ شصاطئ بصخش المثن 
افششاظغئ: ضابعل وصظثعار وجقل آباد وغغرعا بخعارغت تعطاععك وصاذشات الصظابض وحاى أظعاع افجطتئ. وصث ضاظئ 
تظططص طظ أجعاء وطغاه وأراضغ المسطمغظ الاغ أباتعا لعط التضام الثعظئ وبثاخئ شغ باضساان وأوزبغضساان. 
واجامر ذلك سطى طثى أجابغع طاعالغئ. وسطى الرغط طظ الحةاسئ السزغمئ والخقبئ الفائصئ الاغ أبثاعا المسطمعن 
شغ طصاوطئ المساثغظ، بما تغسر لعط طظ أجطتئ بسغطئ بالظسئئ لصعى السثوان، إق أن ضباشئ العةعم العتحغ 
طظ المساثغظ وخغاظئ التضام تعل أششاظساان أدت إلى جصعط أششاظساان بغث أطرغضا شغ السام ٢٠٠١م. وذعال 
السحرغظ ساطاً المظخرطئ َلط تساطع الصعات افطرغضغئ وطسعا الصعات افطمغئ (إغساف) وصغادة تطش افذطسغ طظ طث 
ظفعذ اقتاقل (وبحضض غغر تام) إق سطى الساخمئ، بغظما بصغئ جمغع المظاذص افششاظغئ خارج ضابعل طسرتاً لطسمطغات 
المسطتئ الاغ َلط تاعصش غعطاً بسث اقتاقل افطرغضغ فششاظساان. إن الثسائر الاغ تضئثتعا أطرغضا خقل اتاقلعا 
أششاظساان تآضث سطى أن أطرغضا ضاظئ خارجئ طظ أششاظساان تةر أذغال العجغمئ دون أن تثرج بمفاوضات تتفر 
لعا طظ الظفعذ طا لط تساطع تتصغصه شغ التروب! وإظظا شغ تجب الاترغر ظثرك أن عظاك شغ ذالئان إخعة خادصغظ 

طثطخغظ، شطعآقء ظاعجه بالصعل:
ظعا أطرغضا طظ تتصغص طا لط تساطع تتصغصه شغ الترب... ١- أن غاثارضعا افطر شغعصفعا الافاوض طع أطرغضا، شق غمضِّ
٢- وأن غعصظعا أن صدغئ المسطمغظ الرئغسئ عغ إسادة الثقشئ بسث ذعل غغاب شعغ شرض اهللا جئتاظه وذاسئ 

رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص...
٣- وأن غسطمعا أن اقحاراك شغ تضط خطغط طظ اإلجقم والسطماظغئ ق غصئطه اهللا، شالصعي السجغج ق غصئض إق ذغئا...

عثا طا غظختضط به تجب الاترغر ضما ظختضط به شغ بثاغئ تضمضط بإسقن الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
شرشداط بط سطماط أظضط أخطأتط بثلك الرشخ ضما ظصض سظ المق سمر رتمه اهللا شغ إتثى جطساته ولضظ بسث شعات 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا ُيْحِييُكْم  ِ َوِللرَّ َّ ِ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا 

ا الَّ َ ُّ
َ
افوان... وعا ظتظ ظضرر الظخح شعض طظ طةغإ؟ ﴿َيا أ

ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن﴾. نَّ
َ
َْرِء َوَقْلِبِھ َوأ

ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب َّ نَّ 

َ
َواْعَلُموا أ

لماابسئ عثه الاشطغئ الثاخئ سطى الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/76813.html

المكتب اإلعالمي المركزي لحزب التحرير: تغطية خاصة
؟!"  من الحرب الصليبية.. أفغانستان إ أ

ً
"بعد ع عاما

السآال:  (أدى رضا غرجقوي الغمغظ الثجاعرغئ أطام الرئغج صغج جسغث لاسغغر وزارة الثاخطغئ، بسثطا ضان 
غحشض طظخإ طساحار، ضما ظحرت ذلك الةجغرة ٢٠٢١/٧/٣٠)، وضان الرئغج الاعظسغ صغج جسّغث صث أسطظ 
شغ خطاب ببه الاطفجغعن التضعطغ طساء غعم افتث ٢٠٢١/٧/٢٥ سصإ اجاماع ذارئ طع صغادات سسضرغئ 
وأطظغئ تةمغث اخاخاخات الئرلمان وإسفاء رئغج التضعطئ عحام المحغحغ طظ طعاطه طساظثًا إلى المادة ٨٠

طظ الثجاعر الاعظسغ، ورشع التخاظئ سظ أسداء الئرلمان، وأسطظ سظ إصالاه وزغري الثشاع والسثل، وسظ تعلغه 
السططئ الاظفغثغئ بمساسثة رئغج تضعطئ غسّغظه بظفسه... شطماذا أصثم الرئغج الاعظسغ سطى ذلك؟ وطا عغ 

ردود الفسض الثولغئ؟ وعض غسظغ ذلك أن الخراع الثولغ صث اتةه بصعة ظتع تعظج؟



افربساء ٢٥ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ المعاشص ٤ آب/أغسطج ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٥٠

طا  اظستاب  أن  بغان،  شغ  الاظزغمات،  عثه  وأضاشئ 
أن  بث  ق  تصغصغا  غضعن  ضغ  المتاطئ"  "الصعات  جماعا 
صاسثتغ  طظ  وبالاتثغث  السراق،  ضض  طظ  حاطق  غضعن 

سغظ افجث والترغر الةعغاغظ.
طسطتئ  حغسغئ  شخائض  الاظسغصغئ  العغؤئ  وتدط 
تثسمعا إغران، طظعا ضاائإ تجب اهللا السراصغ، وسخائإ 
أعض التص، وضاائإ جغث الحعثاء، وترضئ الظةئاء، ضما 
أحار الئغان إلى أن وجعد الصعات افجظئغئ غحمض صعات 
الاتالش الثولغ ضث تظزغط الثولئ اإلجقطغئ وصعات 

تطش حمال افذطسغ.
وأضث الئغان أن أطرغضا إذا لط تطاجم بستإ صعاتعا، شإن 
عثه الاظزغمات جااساطض طع أي وجعد أجظئغ سسضري 
شغ السراق سطى أظه اتاقل، وجاعاخض صااله بضض طا 

أوتغئ طظ صعة.
سطص  وشغ المصابض عظاك طظ رتإ بعثا التعار؛ شصث 
زسغط الاغار الخثري طصاثى الخثر سطى عثا اقتفاق، 
شغ  ودسا  الضاظمغ،  طخطفى  الــعزراء  رئغج  حاضرا 
وصش  إلى  (تعغار)،  الاعاخض  طعصع  سطى  له  تشرغثة 
أن  بسث  افطرغضغئ  الصعات  ضث  السسضرغئ  السمطغات 

أسطظئ جثولئ اظستاب صعاتعا طظ السراق.
والتاخض أن أطرغضا بعثا التعار تسجز وجعدعا وعغمظاعا 
سطى جمغع طفاخض الثولئ طظ خقل الاقسإ بافلفاظ 
بثورعا  تصعم  بأن  السراصغئ  التضعطئ  سطى  والدشط 
شغ  باجاصئاله  الضاظمغ  وإظعار  جظعدعا،  تماغئ  شغ 
واحظطظ وإسطائه عالئ أضئر طظ تةمه أظه سطى حغء 

وعع لغج سطى حغء!
طتاطئ  دولــئ  أطرغضا  السراق:  شغ  المسطمعن  أغعا 
واتاقلعا لطسراق لط غصاخر سطى الةاظإ السسضري شعغ 
تضعطاعا  خقل  طظ  السغاجغئ  السمطغئ  سطى  تعغمظ 
المست وأتجابعا السمغطئ، وتعغمظ سطى اصاخاد الئطث 
وتعغمظ  والثخثخئ،  اقجابمار  خقل  طظ  وبرواته 
وبراطب  السفظئ  دغمصراذغاعا  خقل  طظ  بصاشاه  سطى 
بسئارات  ذلك  ضض  لاسجغج  اقتفاق  عثا  وغأتغ  الاسطغط، 
ظاعرعا شغه الرتمئ وباذظعا طظ صئطه السثاب، شعغ 
لطحسإ السراصغ بأي واد غعطك، وق عّط  ق تطصغ باقً 
لعا إق طخالتعا وتبئغئ وجعدعا ولع أدى ذلك إلى 
لظ  شأطرغضا  الئطث،  عثا  أبظاء  بغظ  واقصااال  الفعضى 
ولغج  خاغرة،  طرغمئ  إق  المسطمغظ  بقد  طظ  تثرج 
بالمفاوضات بغظ سئث ذلغض وجغث طاشطرس، وطتاولئ 
إطا  ظارغظ  بغظ  السراصغ  الحسإ  وضع  المتاطئ  أطرغضا 
الرضعن والاسطغط لعا أو الفعضى واقظعغار اقصاخادي 
طرتئطئ  طسطتئ  بةماسات  لغج  وضثلك  والسصعبات، 

بثول لعا طخالتعا وأذماسعا شغ عثا الئطث الةرغح.
أغعا المسطمعن شغ السراق: إن الثي تثث شغ السراق 
تخض بصعة خارجغئ غاحمئ تطمئ الئظى الاتاغئ لطسراق 
وطجصئ ظسغةه المةامسغ، وعغ تالئ خطرة ق غظفع 
الحثعص  تشغغر  أو  السغاجغئ  بالسمطغئ  الارصغع  طسعا 
شالتض  الةثري،  الاشغغر  طظ  بث  ق  بض  اقظاثابات،  سئر 
الختغح والسقج الظاجع لضض طأجاة السراق والمسطمغظ 
ساطئ عع الرجعع إلى اإلجقم السزغط وحرغساه الشراء 
الحرسغئ  الطرغصئ  وطسرشئ  السمض،  أجاس  وجسطعا 
لطثقص طظ جمغع طحاضطظا، شصث ترم سطغظا اإلجقم 
صدغئ  وجسطعا  وأتضاطه  اإلجقم  ظض  شغ  إق  السغح 
طخغرغئ غاثث تةاععا إجراء التغاة أو المعت، وعثه 
المحاضض لط تزعر إق بسث تثطغ المسطمغظ سظ تتضغط 
حرع اهللا شغ جمغع طةاقت التغاة، شالعاجإ سطى افطئ 
شغ  اهللا  تضط  وإصاطئ  المشخعب  جططاظعا  إسادة  عع 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  افرض 
وعثا ق غاأتى إق باعتغث الخش وصطع ضض السقصات 
واقرتئاذات المحئععئ واقلافاف تعل صغادة جغاجغئ 
طثطخئ تعتث افطئ وتترر الئقد طظ اقجاسمار بضض 

أحضاله السغاجغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ...
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم  ِھ َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِللَّ ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ

ُھ  نَّ
َ
َن اْلَمْرِء َوَقْلِبِھ َوأ ْ َھ َيُحوُل َب نَّ اللَّ

َ
ِلَما ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا أ
 ﴾ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن

بسث إسقن إبغعبغا سظ اقظاعاء طظ طرتطئ المضء الباظغ 
لطئتغرة الاغ تتاةج طغاه ظعر الظغض افزرق خطش السث، 
الفاحطئ  الثبطعطاجغات  تصغصئ  بعضعح  لطظاس  ظعر 
لطصغادتغظ المخرغئ والسعداظغئ شغ طسالةاعما فزطئ 
الثي  الضاطض  السغاجغ  السةج  طسعا  وظعر  السث، 
ضحش سظ شصثان اإلرادة السغاجغئ لمخر والسعدان 
واسامادعما شغ تض ضض طحاضطعما بحضٍض طططص سطى 

أطرغضا والمآجسات الثولغئ.
ضمخر  ضئغرة  سسضرغئ  ترجاظئ  تمطك  الاغ  الثول  إّن 
وق تساثثطعا شغ تالئ اقتاغاج لعا تضعن ترجاظاعا 
شغ عثه التالئ سئؤاً سطغعا، شمخر الاغ تماطك طظ ضض 
أظعاع الصعة السسضرغئ سحرة أضساف طا تماطضه إبغعبغا 
السثوان  طعاجعئ  شغ  المافعصئ  صعتعا  تساثثم  لط 
اإلبغعبغ المائغ ضث طخر والسعدان، وشغ تغظ تظةح 

وطسعا  طخر  شغه  تفحض  المعضعع  عثا  شغ  إبغعبغا 
السعدان شحقً ذرغسا، وبغظما ُتخّظش طخر شغ المرتئئ 
ُتخّظش  السالمغ  السسضري  الاخظغش  شغ  سحرة  البالبئ 

إبغعبغا شغ المرتئئ الساغظ.
شمخر تماطك طظ الةظعد والطائرات والثبابات وجائر 
وشغ  السثد  شغ  إبغعبغا  سظ  غجغث  طا  المسثات  أظعاع 
إبغعبغا  بغظما  ضئغرة،  بفروصات  الاثرغإ  وشغ  الظعسغئ 
دولئ حئه طفضضئ ولثغعا طحاضض سرصغئ ودغظغئ وتروب 
أعطغئ ق تخر لعا، وآخرعا ترب إصطغط تغةراي، وطع ذلك 
شمعصفعا شغ طعضعع السث صعي وطاماجك وغسامث سطى 
صعة الثولئ الثاخطغئ، بغظما المعصش المخري عجغض جثًا 

غسامث سطى الصعى الثارجغئ لاسغظعا شغ اتثاذ صراراتعا.
والسعدان  لمخر  الحثغثة  الخفسئ  جاءت  وضالسادة 
التضعطاان  سطغعا  ُتسعل  الاغ  الثارجغئ  الصعى  طظ 
المخرغئ والسعداظغئ إذ جاءت طظ طةطج افطظ الثي 
شغ  غثثلعا  دائما  ضان  ضما  الصدغئ  عثه  شغ  خثلعا 

صداغاعا السابصئ.
التضعطغ  المخري  اإلسقم  أّن  ضطه  ذلك  طظ  وافظضى 
المدّطض غسامر شغ تخعغر المعصش المخري لطرأي السام 
وضأّظه اظاخار سزغط شغ طعاجعئ إبغعبغا، وُغخعر وزغر 
خارجغاعا جاطح حضري بأّظه أجث العزارة، بغظما ضاظئ 
تخرغتاته عجغطئ جثا وطاظاصدئ، وضاظئ ظاائب جغاجات 
وزارته ُطثغئئ لفطال أجفرت سظ اظتغاز روجغا والخغظ 
إلى جاظإ إبغعبغا إذ اسارشاا بأعمغئ السث إلبغعبغا، شغما 
حرسئ روجغا بالاساون السسضري طسعا، بغظما أظعرت 
عثه السغاجات الفاحطئ لطثارجغئ المخرغئ وصعف بصغئ 
طع  أّظعا  بمسظى  ظاعرغاً،  التغاد  سطى  المعمئ  الئطثان 

إبغعبغا شسطغاً.
شغ  المخرغئ  الثبطعطاجغئ  إخفاق  تتثغث  وغمضظ 

طعضعع السث بافجئاب الاالغئ:
واإلجراءات  الصرارات  اتثاذ  شغ  أطرغضا  إلى  الرضعن   -١

القزطئ شغ ضض طا له سقصئ بالسغاجئ الثارجغئ.
٢- اقطاظاع سظ اتثاذ أي إجراء سمطغ ضث إبغعبغا ُطظث 
بثء افزطئ صئض أضبر طظ سحر جظعات، وتدغغع تطك 
السظعات الطعغطئ طظ دون أي تراك شسطغ، واقضافاء 
لطعصئ،  المدّغسئ  السصغمئ  المفاوضات  بثعض 
السصغمئ  الفطسطغظغئ  السططئ  لمفاوضات  والمحابعئ 

طع ضغان غععد.
وسثم  طططصاً،  السسضرغئ  الصعة  اجاثثام  سثم   -٣
الاطعغح بعا، والاأضغث بحضض ُططمؤظ إلبغعبغا سطى الثغار 

السطمغ ضثغار وتغث لمسالةئ افزطئ.
٤- الاعجه بافزطئ ظتع المظابر الثولغئ واإلصطغمغئ طبض 

طةطج افطظ واقتتاد افشرغصغ وآخرغظ.

شغ  والسعداظغئ  المخرغئ  السغاجاغظ  اخاقف   -٥
وصعة  واتثة  ضضاطئ  تترضعما  وسثم  افزطئ،  طعاجعئ 

واتثة طظث بثاغئ افزطئ.
٦- سثم طاابسئ وطقتصئ الثول والحرضات الاغ جاسثت 
إبغعبغا شغ بظاء السث، وتعثغثعا طظث الئثاغئ، وتتثغرعا 

طظ طشئئ اقجامرار شغ دسط إبغعبغا.
٧- سثم اجاثثام السمص السربغ واإلجقطغ شغ طعاجعئ 

إبغعبغا طظث وضع الطئظئ افولى لئظاء السث.
عثه  شغ  التاجمئ  المعاصش  اتثاذ  وسثم  الاراخغ   -٨
طظ صاسثة اتثاذ إجراء التغاة والمعت  افزطئ اظطقصاً 
التغاة  سظخر  الماء  ضعن  المخغرغئ  الصدغئ  عثه  شغ 
الرئغسغ فضبر طظ طائئ وأربسغظ ططغعظاً غسغحعن شغ 

طخر والسعدان.
إّن التض العتغث لعثه المحضطئ غضمظ شغ الصغام بسمض 
ظعائغًا  إبغعبغا  جغطرة  ُغظعغ  وتاجط  ساجض  سسضري 
لغج سطى طعصع السث وتسإ، بض سطى جمغع طظابع ظعر 
الظغض، ق جغما وأّن افراضغ الاغ ُبظغ سطغعا جث الظعدئ 
السربغئ  حظصعل  بظغ  لصئائض  افخض  شغ  تسعد  بالثات 

السعداظغئ الاغ طظتعا اإلظةطغج إلبغعبغا سام ١٩٠٢.
إّن طبض عثا التض غضعن جعق جثا لع وجثت الصغادة 
المئثئغئ الاغ تساظث شغ صراراتعا إلى صعة افطئ وذاتغئ 
أطاظعا وجططاظعا، وعع طا غفرض سطى أعض الصعة شغ 
السمض  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعما  والسعدان  طخر 
الاغ  التاضمئ  السمغطئ  الظثإ  عثه  إزالئ  سطى  الةاد 
رعظئ طخائر حسعبعا لصرارات ُتمطى سطغعا طظ الضاشر 
طئثئغئ  إجقطغئ  صغادة  طتطعا  غتض  وأن  المساسمر، 
شاتئطعا،  الثولغئ  المآاطرات  لضض  تاخثى  تصغصغئ 
وتفرض سطى السالط بأجره تدعرًا جغاجغاً إجقطغاً شاسًق 
 غظاخش لطمزطعطغظ، وغتمض طحاسض العثى لطسالط

التعار اقجرتاتغةغ السراصغ افطرغضغ 
صرار أم تعار؟

اقجاراتغةغ  لطتعار  الثااطغ  الئغان  شغ  المثصص  إن 
السراصغ افطرغضغ غائغظ له بعضعح أضثوبئ عثا السظعان 
فن التعار سادة غاط بغظ ذرشغظ بغظعما ظعع طظ الاضاشآ 
طعما ضان بسغطا، وشغ عثا التعار لغج عظاك أي تضاشآ! 
أحضالعا  بضض  السراصغئ  والتضعطئ  طتاطئ  صعة  شأطرغضا 
الماساصئئ بمرة عثا اقتاقل، ولعثا السئإ لغج عظاك 
تعار بض عظاك صرار أطرغضغ غمطى سطى التضعطئ السراصغئ 
غحمض جمغع طفاخض الثولئ، شصث خرح الضاظمغ رئغج 
التضعطئ السراصغئ والصائث السام لطصعات المسطتئ، تسطغصا 
سطى عثه المتادبات، أن التعار اقجاراتغةغ بغظ السراق 
والعقغات الماتثة غاظاول ططفات طاسثدة بغظ الئطثغظ، 
طظعا السغاجغئ واقصاخادغئ والختغئ والبصاشغئ، شدق 

سظ الاساون افطظغ.
أعمغئ  سطى  تأضغثعما  الطرشان  "جثد  لطئغان  ووشصا 
الحراضئ  تسجغج  سطى  رضجت  والاغ  المظاصحات  عثه 
اقجاراتغةغئ ذعغطئ المثى الاغ تثدتعا اتفاصغئ اإلذار 
اقعامام  ذات  الرئغسغئ  الصداغا  وسطى  اقجاراتغةغ، 
الساطئ،  والختئ  اإلصطغمغ،  ضاقجاصرار  المحارك: 
وتشغر المظاخ، وضفاءة الطاصئ واجاصقلغاعا، والصداغا 
اإلظسان،  وتصعق  اإلظساظغئ  بالمساسثات  الماسطصئ 
والاسطغمغ،  البصاشغ  والائادل  اقصاخادي،  والاساون 

وغغرعا طظ المعاضغع.
الاجاطعا  جثغث  طظ  أضثت  السراق  "تضعطئ  أن  وأضاف 
بتماغئ أشراد الاتالش الثولغ الثغظ غصثطعن المحعرة 
والاثرغإ لطصعات افطظغئ السراصغئ، ضما أضثت بأن جمغع 
صعات الاتالش الثولغ سمطئ شغ السراق بظاًء سطى دسعتعا".

تسادغش  الاغ  الصعاسث  أن  أضثا  أن "العشثغظ  وأردف، 
أشراد العقغات الماتثة وأشراد الاتالش الثولغ اآلخرغظ 
عغ صعاسث سراصغئ تثار وشص الصعاظغظ السراصغئ الظاشثة 
ولغسئ صعاسث أطرغضغئ أو صعاسث لطاتالش الثولغ وأن 
وجعد افشراد الثولغغظ شغ السراق عع شصط لثسط تضعطئ 

السراق شغ الترب ضث تظزغط داسح".
وتابع أن "العشثغظ اتفصا بسث اجاضمال طئاتبات الفرق 
بالضاطض  جاظاصض  افطظغئ  السقصئ  بأن  افخغرة،  الفظغئ 
ولظ  اقجاثئاري،  والاساون  والاثرغإ  المحعرة  إلى 
غضعن عظاك أي وجعد لصعات صاالغئ أطرغضغئ شغ السراق 

بتطعل ٣١ ضاظعن افول ٢٠٢١".
غائغظ  لثضره،  المصام  غاسع  ق  وغغره  تصثم  شمما 
العجعد  سطى  غصاخر  ق  السراق  شغ  أطرغضا  وجعد  أن 
الةعاظإ  جمغع  غحمض  وجعدعا  إن  بض  السسضري 
السغاجغئ واقصاخادغئ والبصاشغئ، والارضغج سطى العجعد 
السسضري تاى طظ جعئ الفخائض المسطتئ غسائر طظ 
صرارا  تماطك  الفخائض  عثه  ضاظئ  لع  وعثا  السثاجئ، 

جغاجغا ولغسئ طرتئطئ ضما عع التال.
وعظا ق بث طظ تسطغط الدعء سطى طا تطمح إلغه أطرغضا 
طظ خقل عثه المتادبات والصرارات، شسطى طر السظغظ 
خسائر  طظ  تضئثته  وطا  لطسراق  أطرغضا  اتاقل  وطظث 
تسالئ  السراصغئ،  المصاوطئ  غث  سطى  اقتاقل  عثا  سصإ 
افخعات المظثدة بالعجعد افطرغضغ شغ السراق ططالئئ 
واحظطظ التث طظ عثه الثسائر، ولضظ السراق له أعمغاه 
قجاصرار  الدمان  شعع  فطرغضا  بالظسئئ  اقجاراتغةغئ 
شأطرغضا  بالظفط،  السالمغ  اقصاخاد  وطث  المظطصئ 
الغعم تتاول لمطمئ أوراصعا وإسادة ترتغئعا بما غدمظ 
طخالتعا اقجاراتغةغئ شغ وجعدعا السالمغ، شعغ تتاول 
تصطغص صعاسثعا واقصاخار سطى بسخ الصعاسث المعمئ 
لاصطغض اإلظفاق والارضغج سطى المعام اقجاراتغةغئ لعا 
شغ بسخ صعاسثعا، وضثلك اظستابعا طظ أششاظساان 
وباضساان  ترضغا  طبض  أخرى  لثول  المعمئ  وتعضغض 

لاتصغص طخالتعا عظاك، عثا طا غثص أطرغضا.
أطا السراق شالضض غسطط أظه دولئ تساظغ تحااا واظصساطا 
جغاجغا وطةامسغا طظث اتاقله سام ٢٠٠٣م إلى اآلن، 
والغعم بسث إسقن الئغان الثااطغ لعثا التعار ازداد تصسما 
وتحرذطا، شصث أسطظئ العغؤئ الاظسغصغئ لفخائض المصاوطئ 
السراصغئ "أظعا لظ تسمح بعجعد أي جظثي أطرغضغ شغ 

السراق تتئ أي ذرغسئ".

الائسغئ السغاجغئ جئإ رئغسغ لطفحض الثبطعطاجغ
جث الظعدئ طباًق
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طازن الثباغ – وقغئ السراقـ  ـ 

موقف الجزائر من انضمام کیان یهود لالتحاد األفریقی 
موقف هزیل ومتآمر

أسطظئ الةجائر، أن صئعل ضغان غععد ضسدع طراصإ باقتتاد افشرغصغ "لظ غآبر" سطى طعاصش المظزمئ الصارغئ طظ 
الصدغئ الفطسطغظغئ، وصالئ الثارجغئ الةجائرغئ، شغ بغان، إن الصرار "لغج طظ حأظه أن غآبر سطى الثسط البابئ 
والفسال لطمظزمئ الصارغئ تةاه الصدغئ الفطسطغظغئ السادلئ" وأضاشئ: "وضثا الاجاطعا باةسغث التصعق العذظغئ 
البابائ لطحسإ الفطسطغظغ، بما شغ ذلك تصه شغ إصاطئ دولاه المساصطئ وساخماعا الصثس". وأوضتئ أن 
"ظزط سمض اقتتاد افشرغصغ ق تمظح أغئ إطضاظغئ لطثول المراصئئ السئسئ والبماظغظ طظ خارج أشرغصغا لطاأبغر سطى 
طعاصش المظزمئ، الاغ غسث تتثغثعا اخاخاخاً تخرغاً لطثول افسداء". وصث سصإ سطى ذلك المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه صال شغه: إن صئعل الةجائر 
بإدخال ضغان غععد شغ اقتتاد وسثم صغاطعا باترضات جادة لمظع ذلك واقضافاء بعثا الرد دون تسطغص لطسدعغئ 
أو اظستاب طظ اقتتاد شغ أصض تصثغر غسائر بمبابئ سمض غمعث الطرغص أطام ضغان غععد لطاطئغع طع الةجائر 
وطعرغااظغا وتعظج وغغرعا سطى خطا المشرب والسعدان. إن الظزام الةجائري وغغره طظ افظزمئ الصائمئ شغ بقد 
المسطمغظ شغ أشرغصغا لط تضظ غعطا تسارض الاطئغع طع ضغان غععد أو اظدماطه لطعغؤات والمظزمات السغاجغئ 
ولط تحضك غعطاً شغ حرسغاه وأتصغاه شغ العجعد وإظما ضاظئ ترغث أن غضعن ذلك بسث تخفغئ صدغئ شطسطغظ 
وإصاطئ الثولئ الفطسطغظغئ وشص طحروع الثولاغظ، ولضظعا اظتثرت إلى طساعغات أسمص طظ الثل والععان، 
شتاى ذلك الحرط الثلغض والمعغظ تثطئ سظه وأخئتئ تطئع وتصئض بثطب ضغان غععد شغ العغؤات والمظزمات 
السغاجغئ دون أن غصثم أي تظازل، وعثا غعجإ سطى الحسعب وأختاب الصعة شغعا العسغ سطى تصغصئ تطك 
افظزمئ وسثم اقظثثاع بفصاساتعا اإلسقطغئ وأن غسمطعا قجاسادة الصرار واإلرادة السغاجغئ بإجصاط افظزمئ 
السمغطئ وإصاطئ دولئ اإلجقم الاغ تسطط ضغش تاساطض طع المظزمات والعغؤات السغاجغئ وتترك الةغعش لاترغر 

شطسطغظ أولى صداغا المسطمغظ الضئرى.
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السفارة افطرغضغئ بصغمئ ٥,٦ ططغعن دوقر، وصث (وصع 
المرضج العذظغ لمتاضط العقغات NCSC طثضرة تفاعط 
والمةامع  الثجاعرغئ  العغؤات  طع  السقصئ  وزارة  طع 
المثظغ لاطعغر طظخئ رصمغئ تثص طظزمات المةامع 
المثظغ. جاساعط عثه المظخئ شغ تمضغظ طظزمات 
المةامع المثظغ طظ الاسةغض سظ بسث، إضاشئ إلى إسثاد 
الاصارغر المالغئ وافدبغئ الثاخئ بالةمسغئ طظ أجض تسجغج 
آلغات الضفاءة والمساءلئ... السفارة افطرغضغئ شغ تعظج 
افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٠  ،U.S. Embassy Tunis
٢٠٢٠)... ولضظ عثه افجالغإ صث تظفع ضمثخض لطظفعذ 
شغ بطث طا إذا ضان عظاك شراغ جغاجغ ولغج أن غضعن 
شغه ظفعذ دولئ طثدرطئ ضئرغطاظغا باإلضاشئ إلى اقتتاد 
لطتاق  الخاسثتغظ  وألماظغا  شرظسا  وخاخئ  افوروبغ 
تحضض  ق  افطرغضغئ  افسمال  شعثه  وسطغه  بئرغطاظغا... 
تالغاً،  تعظج  شغ  افوروبغ  أو  الئرغطاظغ  لطظفعذ  خرصاً 
شالةغح خشغر جثًا وغطسإ دورًا باظعغاً شغ جغاجئ الئقد. 
لثا شعغ ق تجال بتاجئ إلى طجغث طظ العصئ لطسبعر سطى 
سمقء طثطخغظ لعا وبظاء صثرة الةغح لطسإ دور طآبر 
شغ تعظج، وعثا صث غأخث وصااً... أي أن الثور افطرغضغ 
لغج شاسقً شغ تعظج تاى اآلن، بض عع دور سام بتةئ 
الثسعة لطثغمصراذغئ وتصعق اإلظسان! وطع ذلك شطظ 

تارك أطرغضا طتاوقتعا لطظفاذ إلى تعظج...
بحضض  افطعر  بجطام  تمسك  ضاظئ  لصث  برغطاظغا:  ب- 
تام صئض البعرة، شضاظئ تثغر الئقد طظ وراء جاار سظ 
ذرغص سمغطعا زغظ السابثغظ وطظ صئطه بعرصغئئ بحضض 
ضاطض، ولط غضظ لعا طظاشج دولغ بالمسظى التصغصغ سطى 
الساتئ الاعظسغئ، بض ضاظئ ترسى أتجاباً طسارضئ سطظاً طبض 
اجاداشاعا لراحث الشظعحغ زسغط ترضئ الظعدئ لاماص 
العرصئ  عثه  وتساثثم  "اإلجقطغئ"  المسارضئ  بثلك 
المعمئ سظث التاجئ... وضاظئ برغطاظغا تخعل وتةعل شغ 
تعظج شصث دسئ السفارة الئرغطاظغئ شغ تعظج شغ سام 
٢٠١٥ حرضئ آدم جمغث الثولغئ اقجاحارغئ لاصثغط 
اقجاحارات لطتضعطئ شغ تعظج وتثرغإ ضئار الدئاط 
وخغاغئ السغاجات وإدخال صعاظغظ جثغثة. وبالمبض تط 
طصاول  وعع  تعظج،  إلى   Aktis Strategy Ltd إتدار
وزارة  لخالح  الةظغعات  بمقغغظ  سصعدًا  غثغر  تطعغر 
الثارجغئ والضعطظعلث الئرغطاظغئ. بط إن برغطاظغا ضاظئ 
تاتضط شغ الطئصئ السغاجغئ طظ التئغإ بعرصغئئ إلى بظ 
سطغ إلى الئاجغ السئسغ الثي أجج تجب ظثاء تعظج 
وتطغفًا  بعرصغئئ  التئغإ  رشاق  أتث  وضان   ،٢٠١٢ سام 
لئظ سطغ، شصام بةمع ضض الصعى السطماظغئ الصثغمئ الاغ 
اجاثثطعا الئرغطاظغعن لطسمض طسعا، وعضثا تاشزئ 
السغطرة  خقل  طظ  الئقد  شغ  ظفعذعا  سطى  برغطاظغا 
سطى الطئصئ السغاجغئ. غغر أظعا برتغض زغظ السابثغظ 
سظ الرئاجئ شغ تعظج صث خسرت سمغطعا الصعي دون 
أن تثسر الظزام فن لعا الضبغر طظ السمقء شغ الثولئ 
شغ تعظج وضثلك خارج الثولئ، ولضظ ظفعذعا السغاجغ 
أخئح أضسش طظ ذي صئض، ولط غرشع طظ عثا الدسش 
فن  وذلك  لعا  طعالغاً  برغطاظغا  طظ  الشظعحغ  رجعع 
سطى  طعتثغظ  لغسعا  الظعدئ  تجب  وصغادات  أسداء 
صغادة الشظعحغ خاخئ وأظه أخئح سطماظغاً شفغ الظعدئ 
طثطخعن وشغعط طظ غبصعن بارضغا وبرئغسعا أردوغان، 
خفعف  لرص  برغطاظغا  أطام  سائصاً  عثا  ضض  شحضض 
لارضغا الاابسئ فطرغضا لطاأبغر  أتئاسعا، بض وشاح ذرغصاً 
داخض تجب الظعدئ وتعثغث صغادة الشظعحغ لطترضئ طظ 
الثاخض. ولاسعغئ عثا افطر أخثت ترضئ الظعدئ تثفخ 
طظ "إجقطغاعا" لاسجغج صئعل السطماظغغظ بعا، شفخطئ 
تعظج"  "ظثاء  طع  وتتالفئ  "السغاجغ"  سظ  "الثسعي" 
جظئ ٢٠١٤ لاحضغض جئعئ برلماظغئ واجسئ لثسط سمغض 
برغطاظغا الئاجغ السئسغ، لضظ تجبه لط غسامر بصعته 
بض تحصص... وبالاثصغص شغ طعصش برغطاظغا غائغظ أن 
افتثاث شغ تعظج صث أخاباعا بخثطئ، شصث ظحرت 
ختغفئ الشاردغان الئرغطاظغئ تسإ طعصع الةجغرة ظئ شغ 
بسظعان "وجعئ ظزر الشاردغان  ٢٠٢١/٠٧/٢٧م، طصاقً 
تعل اقظصقب شغ تعظج: ربغع غاتعل إلى حااء" وذضرت 
أن تعظج تحعث بعرة طدادة طسائرة أن ("اصاتام افطظ 
لمتطات الاطفجغعن لغج بسقطئ جغثة سطى اإلذقق" 
وتصئض  طئاقة  بق  غاخرشعن  المعاذظغظ  "أن  وذضرت 
طفاعغط غغر لغئرالغئ بسئإ أن الترغئ والثغمصراذغئ لط 
تتصصا اقجاصرار السغاجغ واقصاخاد المجدعر. شئثق طظ 
ذلك اجامر الفساد والادثط والئطالئ وأن بطث افجر 
الماضغ  السام  الطسام  ظفاد  تثحى  ضاظئ  تعظج  شغ 
لعبائص  وشصا  التضعطئ  وأن  ضعروظا،  وباء  تفحغ  بسث 
طسربئ ضاظئ طساسثة إللشاء دسط الثئج شغ المفاوضات 
لطتخعل سطى صرض بصغمئ ٤ ططغارات دوقر طظ خظثوق 
الظصث الثولغ وعع الرابع شغ ١٠ جظعات، ولط غافاصط 
الشدإ طظ تساطض التضعطئ طع العباء إق بسئإ طساعى 
اآلن  الصروض  طثشعسات  أخئتئ  شصث  العذظغ  الثغظ 
أن  أي  الئقد".  شغ  الختئ  طغجاظغئ  تةط  أضساف  جائ 
الظزام ضان غرزح تتئ الدشعذات افطرغضغئ سظ ذرغص 
خظثوق الظصث الثولغ وتسمض أطرغضا سطى تسجغج وجعدعا 

شغ تعظج طظ خقل عثه الدشعذات.").
صث  تعظج  شغ  برغطاظغا  ظفعذ  بأن  غادح  عثا  وبضض 
ضسش شسقً، وطع الزروف المسامرة الاغ تدسفه شإن 
شرظسا صث وجثت لعا باباً لطعلعج بصعة إلى داخض تعظج، 
وصث ظظئ برغطاظغا أن الظفعذ الفرظسغ غغر خطغر فظعا 

السسعدي  الظزام  أن  بظشقدش:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ  بغان  أضث 
غطسإ دوره الثغاظغ المعضعل له شغ الترب سطى اإلجقم لخالح أجغاده الشربغغظ. شعع طظ ظاتغئ، غاترك 
بسرسئ ظتع تشرغإ المةامع المتاشر شغ التةاز، طظ خقل شاح افرض المصثجئ أطام جمغع أحضال الفتح 
وافظحطئ الفاجثة لاصعغخ الصغط اإلجقطغئ؛ وطظ ظاتغئ أخرى، غساشض وباء ضعروظا ضثرغسئ لمظع أطئ طتمث 
ملسو هيلع هللا ىلص طظ أداء شرغدئ التب، وأضاف الئغان: ق ظظسى أن أجثاد جطمان وابظه افرسظ عط طظ تساوظعا طع الضفار 
المساسمرغظ إللشاء الثقشئ. وسظثطا تصعم أطرغضا الخطغئغئ بةسض الظزام السسعدي غطسإ دورًا طاةثدًا شغ 
الحرق افوجط، شإظعا ترغث طظ جمغع التضام السمقء، وطظعط تضام باضساان وبظشقدش، تسجغج طضاظئ الظزام 
السسعدي المةرم. لثلك، ظرى خماًا تاطًا طظ سمران خان والحغثئ تسغظئ تةاه صرار الظزام السسعدي بمظع 
التب إلى بغئ اهللا الساغص. وأردف الئغان: لصث تّثرظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ أظه طع ظصخ سروة التضط باإلجقم، 
وظتظ  خخعخا  التصغصئ،  عثه  ظحعث  والغعم  تظصخ.  جعف  التب،  سروة  وطظعا  افخرى،  اإلجقم  سرى  شإن 
طمظعسعن طظ أداء الخقة وزغارة بغئ اهللا الترام وزغارة رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ المثغظئ المظعرة. لثلك غةإ سطغظا 
طظعاج  سطى  الثقشئ  باإلجقم،  التضط  إسادة  خقل  طظ  بسمقئه  واإلذاتئ  المساسمر  الضاشر  طآاطرات  إتئاط 

الظئعة، افطر الثي جغدمظ إغةاد المظاخ المظاجإ فداء السئادات وطظعا التب بصطعب ططمؤظئ.

درجئ دائماً سطى الاظسغص طع شرظسا خاخًئ ضث الظفعذ 
لضظ  ذلك،  سطى  طافصاغظ  الثولاان  وضاظئ  افطرغضغ، 
"برغضسئ" برغطاظغا صث أتثث خثساً ضئغرًا بغظعما ولط 
غصط أي طظعما بأي جعث لردطه، بض إن سثدًا طظ دول 
اقتتاد افوروبغ وخاخئ ألماظغا صث ضان طعصفعا صرغئًا 
طظ طعصش شرظسا، شعغ لط تخش طا تثث شغ تعظج 
اظصقباً ضما دأبئ سطى ذلك وجائض إسقم برغطاظغئ (صالئ 
الماتثبئ باجط وزارة الثارجغئ افلماظغئ طارغا أدغئعر، 
الغعم اقبظغظ، إن برلغظ صطصئ طظ اقضطرابات السغاجغئ 
الماخاسثة شغ تعظج وتثسع إلى إسادة الئقد إلى تالئ 
الظزام الصاظعظغ الثجاعري، وطع ذلك ترى أن طا تثث 

لغج "اظصقبا"...جئعتظغك، ٢٠٢١/٧/٢٦).
ج- شرظسا: أطا المعصش الفرظسغ شعع أضبر طا غطفئ الظزر:
ضئغرًا  طظاعداً  جسغث  صغج  الةثغث  الرئغج  ضان   -
لقجاسمار، وضاظئ ذروتاته البعرغئ طصئعلئ لطاعظسغغظ 
"الترس  سطى  الصداء  شغ  طظعط  أطقً  اظاثئعه  الثغظ 
الصثغط" الثي ظض غصعد الثولئ شغ شارة طا بسث "البعرة" 
بطرغصئ أو بأخرى، ولما أخئح الرئغج جسغث رئغساً شغ 
تحرغظ الباظغ ٢٠١٩ شصث أخئح رئغج تعظج طساصًق 
بادئ افطر، لضظ ولما ضاظئ تسحسح شغ سصطغاه وأطباله 
ضبغر أظه غةإ أن غساظث إلى صعة دولغئ شصث وجث ذراسغ 
شرظسا طفاعتاغظ له وخارت شرظسا تتطط بإسادة تعظج 
شغ طظزعطاعا الفراظضفعظغئ، وطظ افدلئ  سدعًا شاسقً 
الاغ تحغر إلى أن شرظسا صث ظةتئ شسقً شغ جسض صغج 

جسغث سمغقً لعا طا غطغ:
- طع اظصسام الئرلمان الاعظسغ إلى حصغظ؛ حص طظاخر 
لطرئغج صغج جسغث، وحص طظاعخ له وعع الحص افضئر، 
شإن "ائاقف الضراطئ" الماتالش طع ترضئ الظعدئ ضمظ 
الحص الئرلماظغ المظاعخ لطرئغج صغج جسغث وافحث 
سثاًء لفرظسا داخض الئرلمان الاعظسغ صث أخث غسمض سطى 
تحعغح السقصات الفرظسغئ باعظج شطرح شضرة "اساثار 
الئرلماظغ،  لطاخعغئ  لاعظج  اجاسمارعا  سظ  شرظسا" 
ولط غطرح ذلك إبان رئاجئ السئسغ أو المرزوصغ طا 
غثل سطى أن المظاعدغظ لطرئغج جسغث غرغثون إتراج 
الرئغج وإتراج شرظسا شغ سقصاتعا طع تعظج والاثضغر 
بسثاوتعا اقجاسمارغئ، ولضظ الرئغج الاعظسغ صث وصش 
طعصفاً غضاد غضعن طثاشساً شغه سظ شرظسا، سطى سضج 
طعاصفه أبظاء التمقت اقظاثابغئ شصث صال جسغث: (إن "طظ 
غساثر غثغظ ظفسه"، طدغفاً "شطظظزر ظتع المساصئض"... 
إن شرظسا ارتضئئ جرائط شغ تعظج ولضظ شغ ظض ظزام 
بالظسئئ  التال  عع  ضما  المئاحر  اقجاسمار  ق  التماغئ 
بالصعل إن الاعظسغغظ دشسعا باعزًا  لطةجائر، طساثرضاً 
إسقن  ولضظ  اقساثار،  وغساتصعن  اجاصقلعط  بمظ 
اقساثار لغج ضاشغاً. وتابع "ربما اساثار طع طحارغع وربما 
تساون جثغث"، طسائرًا أن قئتئ اقساثار لط تضظ برغؤئ 
وطاسائقً "لماذا بسث ٦٠ ساطاً ظططإ اساثارات؟" طعصع 

أولاراتعظج، ٢٠٢٠/٦/٢٣).
- (وشغ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠، اخاار جسغث شرظسا لاضعن 
طظخئه،  طعام  تعلغه  سصإ  افولى  افوروبغئ  وجعاه 
لغرجت بثلك اجاصرار السقصات طع بارغج. افظاضعل، 
لئارغج  الاعظسغ  الرئغج  زغارة  وصئض   ،(٢٠٢١/٦/٤
ضئار  شرظسغعن  طسآولعن  تعاشث  شصث  سائاعا  وسطى 
إلى تعظج طا غحغر إلى خخعخغئ السقصئ بسث تعلغ 
صغج جسغث لطسططئ (طظ عثه الجاوغئ صث تضعن دسعة 
سسضري  تساون  لمحارغع  تمعغثا  شرظسا  إلى  الرئغج 
بغظ الئطثغظ، خاخئ وصث جئصئ عثه الجغارة زغارة وزغر 
الثشاع الفرظسغ لاعظج شغ طاغع ٢٠٢٠ وصئطعا زغارة 
رئغج أرضان جغح الئر الفرظسغ، ولط غاسرب أي خئر 
سظ شتعى الجغارتغظ غغر الةمض المساادة طظ التثغث سظ 
الصداغا ذات اقعامام المحارك. الةجغرة، ٢٠٢٠/٦/١٨)

- اجامرت شرظسا تعشث طسآولغعا الضئار إلى تعظج ضطما 
احاثت افزطات شغ تعظج واحاثت طسعا التاجئ لثسط 
شرظسا (وخض رئغج العزراء الفرظسغ جان ضاجاضج إلى 
تعظج طساء افربساء شغ زغارة غراشصه شغعا جائ وزراء 
وتسامر تاى الثمغج، بعثف تسجغج السقصات طع الئطث 
وذأة  تتئ  وغرزح  سثة  أزطات  غحعث  الثي  افشرغصغ 
ططفات  المتادبات  وجااظاول  ضعروظا.  شغروس  جائتئ 
"الحراضئ اقصاخادغئ" و"الثسط" و"افزطئ الختغئ"، ضما 

أن اقصاخاد الاعظسغ غظضمح ٨,٨ بالمؤئ شغ ٢٠٢٠
(أظعرت بغاظات لطمسعث الاعظسغ لقتخاء "تضعطغ"، 
اإلبظغظ، تسةغض اصاخاد الئقد تراجسا صغاجغا بظسئئ ٨,٨

الاعظسغ،  اقصاخاد  بحثة  وتدرر  شغ ٢٠٢٠.  بالمؤئ 
الثي غسامث إلى تث ضئغر سطى السغاتئ، جراء تثاسغات 
جائتئ ضعروظا... وصال طسعث اإلتخاء أن ظسئئ الئطالئ 
السام  طظ  الرابع  الربع  شغ  بالمؤئ   ١٧,٤ إلى  ارتفسئ 
٢٠٢٠، طصابض ١٦,٢ بالمؤئ طسةطئ شغ الربع البالث طظ 

ظفج السام... وضالئ افظاضعل ٢٠٢١/٢/١٥).
بغاظًا  الاعظسغئ  الرئاجئ  ظحرت  وشغ ٢٠٢١/٧/٢٥   -٢
("بسث  شغه:  صالئ  بفغسئعك،  الرجمغئ  خفتاعا  سطى 
طةطج  ورئغج  التضعطئ  رئغج  طظ  ضّض  اجاحارة 
اتثث  وسمق بالفخض ٨٠ طظ الثجاعر،  ظعاب الحسإ، 
جعغطغئ   ٢٥ الغعم  جسّغث،  صغج  الةمععرغئ  رئغج 
٢٠٢١، الصرارات الاالغئ تفزا لضغان العذظ وأطظ الئقد 
 * الثولئ:  لثوالغإ  السادي  السغر  وضمان  واجاصقلعا 
اسفاء رئغج التضعطئ السغث عحام المحغحغ. * تةمغث 
سمض واخاخاخات المةطج الظغابغ لمّثة ٣٠ غعطا. * 
ظعاب  طةطج  أسداء  ضّض  سظ  الئرلماظغئ  التخاظئ  رشع 
الحسإ. * تعلغ رئغج الةمععرغئ السططئ الاظفغثغئ 
بمساسثة تضعطئ غرأجعا رئغج تضعطئ وغسّغظه رئغج 
الةمععرغئ". وأضاشئ: "وجغخثر شغ الساسات الصادطئ 
أطر ُغظّزط عثه الاثابغر اقجابظائغئ الاغ تّاماعا الزروف 
الحسإ  الرئاجئ  وتثسع  أجئابعا..  بجوال  جُارشع  والاغ 
الاعظسغ إلى سثم اقظجقق وراء دساة الفعضى". دبغ 
CNN، ٢٠٢١/٧/٢٦). وضان جسغث حثد سطى أن صراراته 
("لغسئ تسطغصا لطثجاعر، ولغسئ خروجا سظ الحرسغئ 
أسطظ  وصث   ،(٢٠٢١/٧/٢٦ ظئ،  الةجغرة  الثجاعرغئ"... 
الرئغج الاعظسغ صغج جسغث الةمسئ أظه لظ غاتعل إلى 
دغضااتعر، طسائرا أظه ("غسطط جغثا الظخعص الثجاعرغئ 
وضالئ  أحارت  جابص،  وصئ  وشغ  ودرجعا".  وغتارطعا 
افظئاء الرجمغئ إلى أن الصداء شاح تتصغصا طع أربسئ طظ 
أسداء تجب الظعدئ بغظعط تارس حثخغ لطشظعحغ 
باعمئ طتاولئ الصغام بأسمال سظش أطام الئرلمان. والظائإ 
شغ الئرلمان الاعظسغ غاجغظ السغاري... شراظج٢٤ - أ ف 

ب - روغارز، ٢٠٢١/٧/٣٠).
٣- ولصث ظفى رئغج الئرلمان الاعظسغ راحث الشظعحغ 
سطى خفتاه الرجمغئ سطى الفغسئعك غعم ٢٠٢١/٧/٢٦
"رئغج  صائق:  شضاإ  له،  الةمععرغئ  رئغج  اجاحارة 
طةطج ظعاب الحسإ غظفغ اجاحارته لافسغض الفخض ٨٠

طظ الثجاعر.. إظه لط تصع اجاحارته الئائ طظ صئض صغج 
جسغث رئغج الةمععرغئ تعل تفسغض الفخض ٨٠ طظ 
الثجاعر. وإن غغر ذلك شعع ادساء ضاذب"، وشغ خئاح 
غعم اقبظغظ طظع السساضر رئغج وأسداء طةطج الظعاب 
طظ دخعل طصر المةطج وأخطروعط بأن لثغعط تسطغمات 
رئغج  ("أظا  الشظعحغ  وصال  الئرلمان.  بإغقق  تصدغ 
وغمظسظغ  أرأجعا  الاغ  المآجسئ  أطام  أصش  المةطج 
"باقظصقب  جسغث  صغج  واتعط  دخعلعا"  طظ  الةغح 
سطى البعرة والثجاعر"... الةجغرة، ٢٠٢١/٧/٢٧)، ولضظ 
جسغث صال: (إن صراراته افخغرة لغسئ طتاولئ لقظصقب 
الثجاعر  سطى  اقظصقب  غظعي  ق  وإظه  الثجاعر  سطى 
والحرسغئ شغ الئقد وإن الصرارات افخغرة عغ صاظعظغئ 
تماطا وجغظاعغ السمض بعا شعر أن غجول الثطر الثاعط 
شغسئعك،  سطى  الاعظسغئ  الرئاجئ  خفتئ  الئقد"  طظ 
٢٠٢١/٧/٢٧). بط شغ ٢٠٢١/٧/٣٠ أدى رضا غرجقوي 
لاسغغر  جسغث  صغج  الرئغج  أطام  الثجاعرغئ  الغمغظ 
وزارة الثاخطغئ، بسثطا ضان غحشض طظخإ طساحار، ضما 

ظحرت ذلك الةجغرة شغ ٢٠٢١/٧/٣٠.
تعظج  شغ  الفاسطئ  الضئرى  لطثول  الفسض  ردود  أطا   -٤

شضاظئ سطى الحضض الاالغ: 
أ- أطرغضا: لغج فطرغضا ظفعذ جغاجغ شسال شغ تعظج، 
شإن الطئصئ السغاجغئ المعجعدة عغ شغ افخض تابسئ 
لئرغطاظغا، بط اجاطاسئ شرظسا أن تثخض بظفعذعا أغداً، 
وعضثا شإن السغاجغغظ عط ضمظ الظفعذ افوروبغ؛ أي 
برغطاظغا وشرظسا. وصث تاولئ أطرغضا أن تثخض إلى تث 
طا سظ ذرغص المساسثات السسضرغئ وطساسثات المةامع 
المثظغ. أطا المساسثات السسضرغئ شصث تاولئ العقغات 
الماتثة عثا افجطعب لضسإ الظفعذ شغ تعظج. لسصعد 
طظ الجطان، وتتئ ذرغسئ اإلرعاب ضاظئ العقغات الماتثة 
شمعلئ  الاعظسغ.  الةغح  طع  وتسمض  وتثرب  تسطح 
الاسطغط  إذار  شغ  الاعظسغ  الةغح  الماتثة  العقغات 
والاثرغإ السسضري الثولغ (IMET) وطظ خقل برظاطب 
زطالئ طضاشتئ اإلرعاب، بطشئ المساسثة افطرغضغئ تعالغ 
تط  بط  و٢٠١٦.   ٢٠١٢ ساطغ  بغظ  دوقر  ططغار   ٢,٧
تخظغش تعظج ضتطغش طظ خارج الظاتع شغ سام ٢٠١٥. 
وشغ ١ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠، وصع وزغر الثشاع 
لمثة ١٠ سسضري  تساون  اتفاق  إجئر  طارك  افطرغضغ 

جظعات طع تعظج. وأوضح إجئر شغ ضطمئ سصإ لصائه 
الرئغج صغج جسغث ("ظاططع إلى تعجغع عثه السقصئ 
لمساسثة تعظج شغ تماغئ طعاظؤعا الئترغئ وتثودعا 
الئرغئ وردع اإلرعاب وإبصاء الةععد المثطرة لفظزمئ 
اقجائثادغئ بسغثًا سظ بطثك"... أشرغضا ظغعز ١ تحرغظ 

افول/أضاعبر ٢٠٢٠).
وأطا أجطعب طساسثة المةامع المثظغ شااعقه السفارة 
التعضمئ  دسط  برظاطب  إذار  شغ  تعظج  شغ  افطرغضغئ 
الرحغثة وطضاشتئ الفساد شغ تعظج الممعل طظ صئض 

ًف ً
تامئ: إصثام الرئغج الاعظسغ سطى تةمغث الئرلمان وإسفاء رئغج التضعطئ!

جغاثطض الجغارة تعصغع اتفاصات، وجعلئ شغ ورحئ بظاء 
حئضئ لطصطارات السرغسئ شغ تعظج، ولصاء تعل المةال 
وشرظسغعن.  تعظسغعن  أسمال  رجال  غظزمه  الرصمغ 

شراظج ٢٤، ٢٠٢١/٦/٢).
- وحارك رئغج تعظج شغ الصمئ اقصاخادغئ افشرغصغئ 
الروجغئ،  (جئعتظغك  بارغج  شغ  شرظسا  ظزماعا  الاغ 
٢٠٢١/٥/٢٢) ولط غسطظ سظ أي ظاغةئ خارجغئ لاعظج 
وعثا  ضعروظا،  لصاتات  بئسخ  العسث  باجابظاء  الطعط 
غثل سطى أن الجغارة ضاظئ تعثف لئتث العضع الثاخطغ 
الاعظسغ طع الرئغج طاضرون تغث أضبر جسغث طظ ذلك 
التثغث سظ افوضاع الثاخطغئ شغ تعظج سطى وجائض 
اإلسقم الفرظسغئ. وربما ضاظئ الجغارة ردًا سطى زغارات 
الشظعحغ لصطر والاغ أذطص سطغعا اجط "الثبطعطاجغئ 
الئرلماظغئ"، بمسظى أن ضق طظعما غاصعى بأجغاده وأصراظه 

طظ السمقء.
لثسط  غعرو  ططغار   ١,٧ طئطس  باصثغط  شرظسا  تسعث   -
٢٠٢٢ تاى  وصروض  طساسثات  حضض  سطى  تعظج 

لامعغض طحارغع شغ صطاع الختئ وتعشغر شرص سمض، 
وإسقن الرئغج الفرظسغ طاضرون تصثغط صرض بصغمئ 
٣٥٠ ططغعن غعرو أبظاء زغارة الرئغج الاعظسغ صغج 
الةثغث،  السربغ   ...٢٠٢٠ طظاخش  لئارغج  جسغث 

.(٢٠٢٠/١١/٢
- ظصطئ صظاة الةجغرة ٢٠٢١/٧/٢٨ شغ أوضح تخرغح 
رجمغ خادر سظ شرظسا طا صاله وزغر الثارجغئ الفرظسغ 
لعدرغان بأن (شرظسا تاابع الاطعرات شغ تعظج سطى أضئر 
صثر طظ اقعامام). وظصطئ آر تغ سظه شغ ٢٠٢١/٧/٢٨

أخثرته  بغان  شغ  الفرظسغئ،  الثارجغئ  وزارة  (وأشادت 
ظزغره  طع  عاتفغا  الغعم  تتثث  لعدرغان  بأن  افربساء، 
تسإ  لعدرغان،  وحثد  الةرظثي،  سبمان  الاعظسغ، 
الئغان، سطى "أعمغئ أن غاط شغ أجرع وصئ طمضظ تسغغظ 
رئغج وزراء وتحضغض تضعطئ غساطغسان تطئغئ تططسات 

الحسإ الاعظسغ شغ ظض افزطئ الاغ تمر بعا الئقد").
والثقخئ: إن ضض طآحرات الخراع الثولغ المتاثم شغ 
تعظج تثل سطى أظه خراع بغظ برغطاظغا خاتئئ الظفعذ 
السابص والضئغر شغ تعظج وبغظ شرظسا خاتئئ الظفعذ 
الةثغث وغغر المساصر شغعا، وأن أطرغضا ق تجال بسغثة سظ 
طرضج البصض شغ عثا الخراع وإن ضاظئ شرظسا وسمقؤعا 
ترغث الاصعي بأطرغضا وسمقئعا شغ المظطصئ ضث سمقء 
برغطاظغا شغ تعظج، شاراعا تثشع بسمقئعا شغ تعظج 
إلى سمغض أطرغضا شغ طخر، لضظ تأبغر طخر شغ تعظج 
أصض بضبغر طظ تأبغر سمقء اإلظةطغج شغ الةجائر، الاغ تةاور 
تعظج طئاحرة، شصث لمح الرئغج الةجائري إلى تعظج 
وسقصاعا بفرظسا سظثطا صال: (صال تئعن إن شرظسا تصرأ 
ألش تساب لطةجائر طاعجعا بضقطه لطختفغ الثي جأله 
طا إذا ضاظئ شرظسا ق تجال تظزر إلى الةجائر سطى أظعا 
طصاذسئ شرظسغئ طختتا ذلك بصعله "ق ق". وتابع: "اظئ 
وتطئص".  وتسضئ  أواطر  غسطعظعا  أخرى  دولئ  تصخث 
واسائر الئسخ أن ضقم الرئغج الةجائري شغه إحارة إلى 
تعظج خخعخا بسث تخرغتات رئغج الةمععرغئ صغج 
جسغث إبان زغارته لفرظسا والاغ صال شغعا تعظج لط تضظ 
تتئ اقجاسمار بض ضاظئ تتئ التماغئ... طعصع التخري، 

.(٢٠٢١/٧/٨
وطظ ضض عثه المعاصش الثولغئ غادح بأن شرظسا تظازع 
برغطاظغا السططئ شغ تعظج، ولضظ المظازسئ عغ داخض 
سما  ظصعل  ق  لثلك  الظجاع،  شغ  لغسئ  وأطرغضا  أوروبا، 
غتثث إظه خراع دولغ بالمسظى اقخطقتغ لسثم وجعد 
أطرغضا خقله بحضض شاسض، بض عع ضما صطظا آظفاً خراع 
داخض أوروبا وخاخئ شرظسا وألماظغا طظ جاظإ، وبرغطاظغا 
طظ جاظإ آخر... ولعثا شطظ غأخث خفئ الخراع الطعغض، 
بض جاسعد الخغشئ الاعاشصغئ وغرجح أن ظفعذ برغطاظغا 
لظ غشادر تعظج، شئرغطاظغا تاصظ الثعاء السغاجغ الثي 
تفاصر إلغه شرظسا... وطع ذلك شإظظا ظثسع اهللا الصعي السجغج 
أن غةسض بأجعط بغظعط حثغثًا وأن غضرطظا اهللا بإصاطئ 
وغثل  والمسطمعن،  اإلجقم  أغثغظا، شغسج  سطى  الثقشئ 
 ِ َّ ُْؤِمُنوَن * ِبَنْصِر 

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ الضفر والضاشرون: ﴿َو
 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ َيْنُصُر َمْن 

شغ الباظغ والسحرغظ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ
٢٠٢١/٨/١م

نظام آل سعود يلعب دوره الموكول له  محاربة اإلسالم
وبتواطؤ حكام المسلم
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عظاك تثطر حثغث شغ إغران طظ الظزام الثي لط غصط 
طسعا  تظثلع  تتثث  أزطئ  شأغئ  اإلجقم،  أجج  سطى 
حرارة اقتاةاجات وضأن الظاس غةابععن دولئ اتاقل 
شغظازرون الفرخئ لطاسئغر سظ جثطعط سطى الظزام. 
شإغران لط تطئص اإلجقم واّدسئ تطئغصه ضثبا وزورا، 
شضاظئ الظاائب جطئغئ طاداربئ، وجسطئ الظاس غظفرون 
وغئاسثون سظ أتضام دغظعط بسثطا ضاظعا طاتمسغظ 
لاطئغص اإلجقم شغ بعرتعط ضث الحاه، وضاظعا غأططعن 
تطئغصه لغتغعا تغاة ذغئئ وغسغحعا سغحا ضرغما شغ ظض 
أتضام اإلجقم. وضان المسطمعن صاذئئ غظازرون طظ 
وتترغرعط  لاعتغثعط  اظطقق  ظصطئ  تضعن  أن  إغران 
وإظعاضعط شغ ظض دولئ إجقطغئ واتثة طظ دون تمغغج 
بصئ  وزسجسئ  آطالعط  خغئئ  ولضظ  صعطغ،  أو  طثعئغ 
الئسخ الماتمج شغ صثرة دغظعط سطى تض المحاضض 
شغ  طاةسثا  بالئقد  والظععض  الظاس  تاجات  وتطئغئ 
ظزام غصغط السثل بسغثا سظ الاسسش والزطط والامغغج، 
غسغث جغرة الثطفاء الراحثغظ الثغظ ضاظعا غسعرون سطى 
رساغئ الظاس وق غظاطعن إذ وجثوا جائسا أو ذفق باضغا 
أو طرغدا طاألما وق ذا تاجئ إق لئععا، وق غعثأ لعط 
والدرورغئ  افجاجغئ  التاجات  ضاشئ  غآّطظعا  تاى  بال 
لطظاس وغاغتعا اإلطضاظغات لطتخعل سطى الضمالغات، بض 
غآطظعن تاجات التغعاظات، وغسائثلعن العقة الثغظ ق 
غرضى سظعط الظاس ولع ضاظعا سادلغظ. شغصعل الثطغفئ 
الراحثي سمر سظثطا أراد أعض السراق اجائثال والغعط 
"فُبِثلّظضط تاى ترضعا، ولع عطك تمض طظ ولث الدأن 
سطى حاذأ الفرات ضائسا لثحغئ اهللا أن غسألظغ غعم 

 (طخظش ابظ أبغ حغئئ) "الصغاطئ سظه

عظالك طفارصئ سةغئئ غةإ شضعا تامبض شغ صعلظا إن 
عثه الثول العذظغئ الصائمئ الغعم شغ بقد المسطمغظ 
إظظا  تغظ  شغ  له،  وتابسئ  المساسِمر  خظع  طظ  عغ 
افصطار  تطك  طظ  ضبغر  شغ  جاءت  ظحأتعا  أن  ظظضر  ق 
ظاغةَئ تدتغاٍت جسغمئ ضمظ خراساٍت سسضرغئ أي 
بعرات داطغئ سطى عثا المساسِمر ُوظفئ شغعا جععد 
حسعبعا،  ذاصات  ضض  بض  وأطعالعا  افطئ  أبظاء  ودطاء 
شضان ق بث طظ اسائارعا طظ عثه الجاوغئ إظةازًا تةإ 
تصطع  أن  الاترر  بسث  غظئشغ  وضان  سطغه.  المتاشزُئ 
سثوًا،  باسائاره  المساسمر  طع  العخال  الظاحؤئ  الثوُل 
بسث  طصثراتعا  سطى  عغمظاه  اجامرارغئ  تضرس  أن  ق 
البصغض  الطراز  طظ  جغاجغئ  لسئئ  (اجاصققتعا).  ظغض 
جسطئ الضبغر طظ المسطمغظ الغعم بسث سصعد غامظعن 
بثل  المئاحر  المساسمر  إدارة  والمصال  التال  بطسان 
وضقئه طظ أبظاء جطثتظا، الثغظ أتصظعا أداء المعمئ شغ 
ضاشئ  شغ  وأبثسعا  بض  تالعا،  وإشساد  الحسعب  إذقل 
المةاقت شغ تظفغث المططعب بثرجئ سالغئ طظ الثصئ 

والضفاءة واإلجرام والسفالئ.
الصائمئ  العذظغئ  الثول  عثه  عثم  إذًا  غظئشغ  شعض 
وإخقح  ترطغمعا  أم  جثغث  طظ  الئظاء  وإسادة  الغعم 
إلى  بالظزر  ططتاً  بات  الاشغغر  أن  وبما  صعائمعا؟ 
شما  غثضر،  تصثم  أو  ظععض  أي  إتثاث  شغ  إخفاصعا 
الاغ  التالغئ  العذظغئ  الثولئ  طظ  عثُطه  غظئشغ  الثي 
الاسغسئ  التالئ  عثه  إلى  اإلجقطغَئ  الحسعب  أوخطئ 
طظ الفعضى واقظسثاد، بسث أن أشسثت أتعال الظاس 
ضض  وضرجئ  سصعد  طثى  سطى  افخسثة  ضاشئ  سطى 
أخظاف الاثطش والدسش والرداءة والائسغئ، وعغ اآلن 
ترغخئ سطى اجامرار تالئ الاصعصر والاردي واقظتثار؟ 
وطا عع الئثغض؟ وعض إخقح تال افطئ غمر تاماً سئر 
وطا  الصائمئ؟  لطعذظغات  والاظضر  افوذان  عثه  عثم 
الثي غسظغه عثا العثم؟ ضض عثا وغغُره غظئشغ بطعرُته 

واإلجابئ سطغه بحضض جطغ ق غارك لئساً.
إذا ضان التض الةثري الثي غصثطه تجب الاترغر لفطئ عع 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شفظعا عغ الةاطسئ 
لضطمئ افطئ، المعتثة لعا بضض أذغاشعا، المفسِّطئ لضض 
صطع  سطى  الصادرة  وتثعا  وعغ  أضبرعا،  وطا  ذاصاتعا 
التئال طع المساسمر الشربغ والمآعطئ لامبغض المسطمغظ 
سطى المسرح الثولغ، وعغ المةسثة لسعدة افطئ إلى 
خغارًا  لغج  التض  وعثا  التضط.  طساعى  سطى  اإلجقم 
طظ بغظ خغارات ظرشغئ، وإظما عع تضط اهللا شغ طسألئ 
وتالعا  افطئ  وضع  سطغه  غضعن  أن  غظئشغ  طا  تتثغث 
شغ جمغع افوصات وبافخص إزاء سقصئ المسطمغظ طع 
ِة َيْبُغوَن َوَمْن  ِليَّ ِ ا َ

ْ َفُحْكَم ا
َ
الحسعب وافطط افخرى. ﴿أ

َقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾. أطا طا تسغحه افطئ  ِ ُحْكمًا ّلِ
ّ ْحَسُن ِمَن 

َ
أ

اإلجقطغئ الغعم طظ ضسش وشرصئ وتحرذم سطى أجاس 
الفضرة العذظغئ المفروضئ سطغعا طظ الشرب، شعع تالئ 

ذارئئ لظ تثوم.
ولضظ ضغش غظئشغ أن غضعن خطاُبظا بثخعص شحض 
الثولئ العذظغئ التالغئ سطى ضاشئ افخسثة شغ جغاق 
طا غاتثث به الظاس سظث طصارظئ أوضاسعط شغ ظطعا، 
شارات  خقل  تالعط  طع  خاخًئ،  الرساغئ  تغث  طظ 
طظ  الضبغر  وصعل  طبًق،  المئاحر  افوروبغ  اقجاسمار 
السثج إن اقجاسمار المئاحر أشدض؟ ظسط إن الثولئ 
العذظغئ أوخطئ أبظاء افطئ إلى عثه التالئ الرعغئئ طظ 
اإلتئاط والعئعط الفضري والظفسغ وربما إلى طا عع 
أجعأ طظ ذلك! شُتص لفطئ أن تاساءل َطظ أوخطعا إلى 
عثه التالئ الفزغسئ طظ اقظعجاطغئ والاراجع والاخثع 
الاغ  التالغئ  العذظغئ  الثولئ  إن  وتغث  واقظعغار؟ 
ظحأت أو صاطئ ظاغةئ تدتغات ضئغرٍة وأتثاث جسغمٍئ 
تمبطئ شغ ضبغر طظ بقد المسطمغظ شغ بعراٍت طسطتئ 

افتمثي  طتمث  الاترغر  تجب  سدع  باخاطاف  افطظ  صعات  طظ  ضئغرة  صعة  صاطئ  طرسإ  اجاسراضغ  بحضض 
بالطرغص السام بسغثي بعزغث، غعم الثمغج ٢٩ تمعز/غعلغع ٢٠٢١، بسئإ تعزغسه بغاظًا غضحش شغه تجب 
الاترغر شغ وقغئ تعظج اإلجراءات الاغ اتثثعا الرئغج جسّغث، وغثسع شغه الحسإ الاعظسغ والمثطخغظ شغ 
الةغح لاسطغط تجب الاترغر التضط إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وتترغر الئقد طظ الظفعذ 
افجظئغ وأدواته. وتساءل بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: عض عثا عع دور 
افطظ شغ طظزعطاضط الفاجثة غا تضام تعظج؟ ترعغإ واساصال ضض طظ غرشع الخعت سالغا شغ وجه الثعظئ 
وغضحش طآاطراتعط؟! وتابع الئغان: إظظا شغ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج ظآضث أن رجالئ الارعغإ والاروغع الاغ 
راشصئ اقخاطاف والاغ تثضرظا بالئعلغج السغاجغ لطرئغج المثطعع بظ سطغ لظ تبظغظا سظ طعاخطئ ضفاتظا 
ضث التضام المسائثغظ وأجغادعط المساسمرغظ، وإظظا ظةثد دسعتظا لطحسإ الاعظسغ ولطمثطخغظ طظ أعض 
الصعة والمظسئ أن غأخثوا سطى أغثي عآقء التضام الثغظ آذوا أولغاء اهللا وخثوا سظ جئغض اهللا، وأضتعا ضشبا 

سطى إبالئ ولط غسث غظفع طسعط إق الثطع والصطع.

طتاضمئ الثولئ العذظغئ التالغئ 
بسث شحطعا املسَطظ؟

ـــــــــ بصطط: خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ــــــــــ

المضان الثي غصخثه ملسو هيلع هللا ىلص. تاى طضئ لط تسطط بةغح 
المسطمغظ إق وعع سطى أساابعا ولط غسث غظفسعا حغء 

أو غسسعا العصئ لقسثاد شصث شات افوان.
ودخض جغح المسطمغظ طضئ شاتتا بأصخر جعث ووصئ 
طظ  طصاوطئ  أو  صاال  أي  غتثث  ولط  الاضالغش،  وبأصض 
أعض طضئ تثضر، شصث أجصط شغ أغثغعط. شعثه عغ 
شصث  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  بصغادة  تمبطئ  والاغ  الظاجتئ  الصغادة 

أدت تضاغضات الصغادة إلى شاح طضئ وإجقم أعطعا.
عثه الصغادة بحصغعا تسمى شغ المخططتات السخرغئ 
وعغ  السسضرغغظ  تترك  الاغ  شعغ  السغاجغئ  الصغادة 
الاغ تسعس حآون طظ خطفعا وترسى أتعالعط وتثغر 
طخالتعط وعغ الاغ تثطط وتاضاك لخقح طظ خطفعا 
وطظ اتثثعا صغادة. وظتظ اآلن شغ بعرة الحام بض وشغ 
ضض طضان أتعج طا ظضعن لصغادة جغاجغئ ظاجتئ تاصغ 
إلى  البعرة  وتصعد  والمثظغغظ  السسضرغغظ  وتصعد  اهللا 
سطى  طخّظسئ  جغاجغئ  لصغادة  بتاجئ  ولسظا  افطان.  بر 
وطا  الافاوض  وعغؤئ  السطماظغ  ضاقئاقف  الشرب  أغثي 
تفرع سظعما طظ تضعطئ طآصائ وإظصاذ تسغر بأطر الثاسط 

وتتصص طخالته وتصعدظا لعقضظا والصداء سطى بعرتظا.
غا أعطظا شغ الحام: إن الثخال الاغ غةإ أن تتمطعا 
الصغادة السغاجغئ والاغ ق بث لضط أن تةطئععا وتدسععا 
طتض صغادتضط التالغئ الاغ أوردتضط المعالك وشرذئ 
بالبعابئ، وق غعمعا سثابضط وق حثة الزطط المطئص 

سطغضط، إظما عغ خخال بقث:
أوق: أن تضعن خاتئئ طحروع واضح وخرغح طظئبص 
حرائح  جمغع  وتثسع  لعا  تصثطه  افطئ  سصغثة  طظ 
وق  إلظةازه،  والسمض  المحروع  عثا  لتمض  المةامع 
ططالئعط،  أو  أشضارعط  أو  وجعععط  أشرادعا  غثفغ 
أو غاطعظعن لثثاسضط وتدطغطضط وترشضط سظ عثف 
وترتالضط  تطضط  شغ  طسضط  غسغروا  وأن  بعرتضط، 

وغةري سطغعط طا غةري سطغضط.
الثغظ  أبظائضط  طظ  الصغادة  عثه  تضعن  أن  باظغا: 
وصث  وخثصعط  طعاصفعط  وتسطمعن  تسرشعظعط 
جربامععط ذعال أغام عثه البعرة، شطط ُغفاظعا بمال أو 
بسططان أو غطغسعا داسما أو ُغجغفعا تصغصئ أو َغسفضعا 
دطا أو غئغسعا تدتغاتضط. أختاب وسغ وشعط وإلمام 
بالسغاجئ الثولغئ وطا غاثططعا طظ أتثاث شغ الثاخض 
بأتضام  ططاجطغظ  طئثأ  أختاب  غضعظعا  وأن  والثارج، 

اإلجقم ق غتغثون سظعا طعما ضطش ذلك.
أو  خثغصئ  دولئ  بأي  خقت  لعط  تضعن  ق  أن  بالبا: 
إساظئ  أو  دسط  أي  غصئطعا  وق  طتاربئ  أو  داسمئ  سثوة 
حرط  أو  صغث  دون  أعطعط  وطظ  طظضط  إق  أتث  طظ 
وأن غسّغروا أطعرعط وأطعرضط بتسإ أتضام اإلجقم 
شق غصئطعا أو غرشدعا أي أطر أو غاظازلعا سظ أي أطر أو 
غسصثوا عثظئ أو خفصئ أو أي صدغئ إق ضمظ طا غصّره 

الحرع، وطا دون ذلك شالعاصع طسطعم والمآل طسروف.
وطا خاب وق خسر طظ تسطص بتئض اهللا شعع تئض الظةاة 
وعع الفرج بسث الضرب والدغص وعع الئعخطئ شغ الاغه 

 والدغاع والساصئئ لطماصغظ

إن طظ التصائص الاغ ق خقف سطغعا والاغ اتفص سطغعا 
وذئائسعط  ولشاتعط  أسراصعط  بمثاطش  الظاس  جمغع 
وأخئتئ طظ المسّطمات أظه ق غمضظ أن غضعن عظاك 
دولئ أو جغح أو ضغان أو جماسئ إق بصغادة وعثه الصغادة 
عغ الاغ تسّغر أطعرعا. وطعما سطئ وارتصئ شعغ ق تثرج 
سظ أتث أطرغظ؛ إطا صغادة تصعد َطظ خطفعا إلى الظةاح وبّر 

افطان، وإطا أن تصعدعط إلى الفحض والعقك.
وظدرب طبالغظ طظ جغرة ظئغظا سطغه ملسو هيلع هللا ىلص سطى ذلك:

وخض خئر فبغ جعض وعع زسغط صرغح وصائثعا طظ 
أبغ جفغان صائث الصاشطئ أن رجعل اهللا وجغحه خرجعا 
وتةارتعط  أطعالعط  شغعا  الاغ  صاشطاعط  غارخثون 
أو  ألفاً  صعاطه  جغحا  شةمسعا  الحام،  طظ  صادطئ  وعغ 
غجغث وأرادوا الثروج لتماغئ الصاشطئ. وبسث وصئ صخغر 
أرجض أبع جفغان أظه ذعإ بالصاشطئ تةاه ذرغص الساتض 
وأخئح شغ طأطظ، وطع ذلك أخر أبع جعض سطى خروجه 
لمقصاة جغح المسطمغظ شةاء إلغه سائئ بظ ربغسئ وعع 
طظ الصادة شغ صرغح شصال له ولصعطه: دسعا طتمثا وطا 
غثسع شإن جاد شمطضه ططضضط وسجه سجضط، وإن غثطص 
إلغه السرب شعع طا ترغثوظه، وعثه صاشطاظا وأطعالظا سادت 
إلغظا، اسخئععا برأجغ وصعلعا جئظ سائئ، شرشخ أبع 
جعض وتسظئ ولط غأخث بظخغتاه. وضان ظظه أن غصدغ 

سطى الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص ودسعته.
سائئ  طسه  وخرج  جعض  أبغ  بصغادة  طضئ  جغح  تترك 
الثي ضان طظث صطغض غصّثم الظخغتئ فبغ جعض بسثم 
الثروج، ولضظ تال عآقء الصادة ضتال تضام المسطمغظ 
عط جمساعط وطضاظاعط وطا  الغعم شعط شاحطعن؛ عمُّ
غمف بطعظعط، شتربعط لثسعة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ أجاجعا 
ودواشسعا فظعا تدر بمخالتعط وتةارتعط، شعط أول 
المسافغثغظ طظ بصاء الظزام ضما عع وق غرغثون أن 
تثعإ الصغادة لشغرعط. وجار الةغح تغث أرض المسرضئ 
وفبغ جعض دسعة طحععرة تثل سطى الفحض والتمص 
وصمئ الاععر واقجاعاار تغث صال: "إن ضظا ظصاتض طتمثا 
باهللا  فتث  شطغج  اهللا  ظصاتض  ضظا  وإن  الشالئعن  شظتظ 
ذاصئ... الطعط طظ ضان سطى الئاذض شاتظه الشثاة"، غرغث 
أن غسمع صعطه بعثا الثساء لغدططعط وغئسثعط سظ 
التص وغثعإ بمحاسرعط تةاه طا غرغث. وعع غسطط أظه 
سطى الئاذض وأن طتمثا سطى التص، وضاظئ الظاغةئ ظخرا 
جاتصا لطمسطمغظ، وعجغمئ طظضرة لصرغح وضان طصاض 
صادة صرغح شغ عثه المسرضئ سثا الصاطى شغ خفعف 
جغحعط ظاغةئ غئاء الصغادة واجاعاارعا وسثم ترخعا 

وتتمطعا لطمسآولغئ وتضئرعا وطساظثتعا لطتص.
عثا طبال سطى الصغادة الفاحطئ.

ووسغ  باجاظارة  تفضر  والاغ  الظاجتئ  الصغادة  وأطا 
افرواح  طظ  خطفعا  وطظ  طسعا  طظ  سطى  وتترص 
لفاح  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  صغادة  شعغ  والمماطضات،  وافسراض 
لضاط  طظعا  خارج  ضض  سطى  المثغظئ  أغطص  شصث  طضئ. 
خروجه وتحث المصاتطغظ وأسّثعط وضاط خئر وجعاه 
طضئ  ذرغص  غثالش  ذرغص  شغ  وجار  غرغثعا.  الاغ 
بأطر  الختابئ  تار  تاى  وجعاه  وغغر  بةغحه  والاش 

آن فعض الحام أن غاثثوا لعط صغادة جغاجغئ 
بثغطئ سظ صغادتعط التالغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظعر الثغظ التعراظغـ 
خطاب  شإن  الشاحط،  افوروبغ  المساسِمر  سطى  داطغٍئ 
أغطإ أختاب المظابر وافصقم - طظ اإلجقطغغظ خاخًئ 
- غسائرعا إظةازًا ق غخح عثُطه بض غظئشغ المتاشزُئ 
سطغه بط الئظاء سطغه بالاثرج "سطى ذرغص الاترر" وذطإ 
المجغث، بغظما تصعل الظزرة العاسغئ المئثئغئ طظ زاوغئ 
بالمرة،  إظةازًا  لغسئ  العذظغئ  الثولئ  إن  اإلجقم 
وإظما عغ اطاثاد لتضط المساسِمر شغ بعب جثغث، أي 
عغ لسئئ اجاسمارغئ جثغثة طظ عثا الطرف أو ذاك 
والمضر،  الثئث  شغ  غاغئ  جثغثة  ووجائض  بأجالغإ 
غةري بعاجطاعا تسعغص تدارة الشرب وذراز سغحه 
وظزرته لطتغاة وتفعق اإلظسان الشربغ طادغاً وطسظعغًا 
بسضج خعرة وحثخغئ المساسمر الشربغ شغ أذعان 
وطحاسر أعض الئقد. وعع طا غسظغ تضرغج عغمظئ عثا 
جغاجغًا  الئطثان  سطى  الئشغخ  الرأجمالغ  المساسمر 
واصاخادغاً وبصاشغاً وإذالئ سمر جغطرته سطى الحسعب 
اإلجقطغئ وطصثراتعا وبرواتعا. بض إن الثولئ العذظغئ 
أو  إلشحال  وشسالئ  طعمئ  أداة  افطر  تصغصئ  شغ  عغ 

اتاعاء اظافاضاتعا وبعراتعا المساصئطغئ.
إن الةعاب سطى ضض ذلك غضمظ شغ أطرغظ ابظغظ: افول 
اظاخاره  إتراز  بسث  ترص  الشربغ  المساسمر  أن  عع 
وشص  إق  المسطمعن  غساغصر  أق  سطى  الثقشئ  بعثم 
طا غرغث وغثطط، لؤق تبار طسألُئ إسادة الثقشئ شغ 
اإلجقم  إصخاء  شضان  جثغث.  طظ  المسطمغظ  بقد 
ططالئعا  سظ  بإبساده  المسطمئ  الحسعب  بعرات  طظ 
تئرز  وعظا  السطماظغئ.  المثظغئ  بالثولئ  المطالئئ  سئر 
جثاجئ أضبر "اإلجقطغغظ" جغاجغاً شغ ضض طتطئ طظ 
طتطات الخراع طع المساسِمر بةسض المطالئئ بالاشغغر 
تتئ جصش الثولئ العذظغئ وضمظ إذار بعاباعا. أطا 
ث المحضطئ بحضض ضئغر شعع أن  افطر الباظغ الثي سصَّ
الئقد  إن  بض  واتثة،  جعئ  لغج  الشربغ  المساسمر 
الثقشئ  عثم  بسث  أخئتئ  اتساسعا  سطى  اإلجقطغئ 
وبافخص بسث الترب السالمغئ الباظغئ طسرتاً لطخراع 
الثولغ خاخئ بغظ افوروبغغظ الثغظ عثطعا الثقشئ 
بط  طئاحرًة  المسطمغظ  بقد  تضط  شغ  طتطعا  وتطعا 
أن  صرروا  الثغظ  افطرغضغغظ  وبغظ  السمقء،  بعاجطئ 
غتطعا طتض افوروبغغظ شغ تضط بقد المسطمغظ!! شأضبر 
طا تضعن بعرات واظافاضات المسطمغظ سطى أوضاسعط 
باثبغر  بقدعط  طظ  صطر  أي  شغ  المجرغئ  الاسغسئ 
شغعا  ُتعظش  آخر  ضث  طساسمٍر  ذرف  طظ  وتثطغط 
وتساظجف  وتماجاعط  السغاجغئ  المسطمغظ  جثاجئ 
شغعا دطاؤعط وأطعالعط، وعثا عع طا غفسر ضض طآجغ 
المسطمغظ الغعم شغ ضاشئ أصطارعط، إذ غخض افطر شغ 
طظ  بغظعط  شغما  المسطمغظ  اصااال  إلى  التاقت  أغطإ 
أجض تظفغث خطط أجظئغئ وتتصغص أعثاف وطخالح عثا 

الضاشر المساسِمر أو ذاك، وعثا طظ أسزط المخائإ.
الاغ  العذظغئ  الثولئ  عثم  بعجعب  اإلصرار  غةإ  لثا 
ذرف  طظ  أظحؤئ  أظعا  سطى  الةمغع  غافص  أن  غةإ 
المساسِمر وُجسطئ سطماظغًئ تصخغ اإلجقم سظ التضط 
شضرغًا  عثطعا  غةإ  ولضظ  أغراضه،  لثثطئ  خخغخاً 
عغ  الاغ  المسطمغظ  دولئ  طتطعا  لاتض  وجغاجغاً 
العذظغئ  الثولئ  فن  آخر، لغج  حغؤاً  ولغسئ  الثقشئ 
حغء  طظعا  ُغظازر  وق  المسطمغظ  رساغئ  شغ  شاحطئ 
طظ تتسغظ أوضاسعط سطى أي خسغث ولع بسث طؤات 
العراء،  إلى  بعط  تسغر  فظعا  بض  شتسإ،  السظغظ 
بعخفعط  الشربغغظ  المساسمرغظ  بغث  أداة  ضعظعا 
سئر  جئغًق  المآطظغظ  سطى  لطضاشرغظ  تةسض  ضفارًا 
وضقئعط لطتغطعلئ دون سعدة اإلجقم وحرغساه إلى 
واصع التغاة، ولاضرغج اجامرار العغمظئ اقجاسمارغئ 
والفرصئ والدسش والاحائ شغ بقد المسطمغظ بأغثي 

 المسطمغظ، وعع طا غترطه اإلجقم بحضض صاذع

أجهزة أمن النظام التون تختطف محمد األحمدي 
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السظش، بض غصعطعن بمتاجئئ التضام سطى تصخغرعط أو 
إعمالعط بحضض إغةابغ بّظاء، وباصثغط أشضار وطصارتات 
فظعا  تماغاعا  شغ  والظفغج  الشالغ  وغئثلعن  ظاجسئ، 

دولاعط وتمبض جططاظعط وتةسث جغادة حرسعط.
سطماظغئ  أظزمئ  سظ  لطثشاع  أطعالعا  تظفص  إغران  إن 
تابسئ فطرغضا، شصث أرجطئ جظعدعا وططغحغاتعا الاغ 
لصاال  جعرغا  إلى  لئظان  شغ  وتجبعا  ودرباعا  طعلاعا 
أعطعا الثغظ أرادوا إجصاط الظزام السطماظغ الطاغعتغ 
برئاجئ بحار أجث سمغض أطرغضا. شاثخطئ ضث حسإ 
أراد اجارداد جططاظه وتضط ظفسه باإلجقم التظغش، 
الحسإ  عثا  طتاربئ  شغ  وأحغاسعا  إغران  حأن  شما 
ووخعق  بسثعا  وطا  اقجاسمار  تصئئ  طظث  المزطعم 
إلى تضط آل افجث طظث ٥٠ ساطا؟! شإذا تثخض أتث شغ 
إغران تصغط الثظغا وق تصسثعا، أطا عغ شائغح لظفسعا 
شغ  وتثخطئ  أطرغضا!  ضسغثتعا  المظطصئ  حسعب  صاض 
السراق لتماغئ اقتاقل افطرغضغ وطظع تترره، وتمئ 
الظزام السمغض الثي أصاطاه أطرغضا، ضما دسمئ اقتاقل 
الثغظ  لمتاربئ  تساسث  وعغ  فششاظساان  افطرغضغ 
غسمطعن سطى إجصاط الظزام السمغض فطرغضا. وتثخطئ 
وتثخطئ  أطرغضا.  سمقء  التعبغغظ  ودسمئ  الغمظ  شغ 
شغ لئظان ودسمئ سمقء أطرغضا شرضجت طغحغض سعن 
وتغاره الفاجث شغ التضط بةاظإ دسمعا لتجبعا الثي 
غعغمظ سطى لئظان. وعغ تظططص طظ ظزرة صعطغئ وتبغر 
الاسخإ الطائفغ، وق غدغرعا أن تسغر شغ شطك أطرغضا 
الصعطغئ.  طخالتعا  تتصغص  طصابض  طحارغسعا  شاظفث 
وتسسش،  إعمال  طظ  داخطعا  سطى  ذلك  واظسضج 

شأخئتئ طضروعئ غغر طعبعصئ شغ الثاخض والثارج.
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