
حسئان   ١٨ الةمسئ،  (الظحرة،  طعصع  ظحر 
"حثد  شغه:  صال  خئرًا  ٢٠٢٣/٣/١٠م)  ١٤٤٤عـ، 
طئرر  "ق  أّظه  سطى  جسّغث،  صغج  الاعظسغ  الرئغج 
وأغدًا  دطحص،  شغ  تعظسغ  جفغر  وجعد  لسثم 
جعرغا". باصسغط  ظصئض  ولظ  لسعرغا،  بالظسئئ 

جسغث  صغج  تعظج  رئغج  تخرغح  إزاء   :
عثا ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
جعرغا سطى طعصسه اإللضاروظغ تسصغئا ضان طفاده: 
لطشرب  ظعاذغر  أظعط  دائما  المسطمغظ  تضام  غبئئ 
طتاربئ  شغ  وخثطه  بقدظا  شغ  المساسمر  الضاشر 
إلى  افطئ  سعدة  طظع  وشغ  والمسطمغظ  اإلجقم 
الثول  تترضعا  دطًى  طةرد  وأظعط  التص،  دغظعا 
وطحارغسعا  طخالتعا  لاظفغث  وتساثثطعا  الضئرى 
شالةمغع  الحام  ببعرة  غاسطص  وشغما  اقجاسمارغئ. 
ضاظئ  السربغئ  والثول  بثاغاعا  وطظث  أظه  غسرف 
سطى  لطصداء  تساثثطعا  أطرغضا  بغث  أدوات  طةرد 
عثه البعرة المئارضئ وإجعاضعا، إق أن طثططاتعا 
واتارق  الثول  عثه  دور  واظضحش  بالفحض  باءت 
واآلن  الحام.  بعرة  ططش  لماابسئ  غخطح  غسث  ولط 
الثول  ورصئ  اجاثثام  جثغث  طظ  تتاول  أطرغضا 
ظزام  تثوغر  لمتاولئ  السربغئ  والةاطسئ  السربغئ 
المةرم بحار وإسادة السقصات طسه تمعغثًا لطاطئغع 
أردوغان  ترضغا  لثور  طساظثة  شغ  طسه،  الضاطض 
الماآطر سطى بعرة الحام إلجعاضعا. شسارع السمقء 
تضام السرب لمتاولئ تثوغر ذاغغئ الحام وظزاطه 
المعارئ ظزام بحار المةرم. وعا عع رئغج تعظج 
أجث  ظزام  طع  لطاطئغع  جاعثًا  غسسى  جسغث  صغج 
تاذغا تثو أصراظه شغ الثغاظئ وطصافغا أبر ظزرائه 
شغ الثغاظئ، تضام الثطغب وافردن وترضغا والسراق، 
وغصعل  الظضراء.  الةرغمئ  عثه  شغ  جئصعه  الثغظ 
بغظ  السفراء  وجعد  لسثم  طئرر  عظاك  غسث  لط  إظه 
طع  والاطئغع  السقصات  إسادة  أجض  طظ  الئطثغظ 
عآقء  تآطر  غبئئ  ضطه  وعثا  المةرم.  أجث  ظزام 
التضام وأظزماعط سطى بعرة الحام المئارضئ، طظ 
عثا  طع  والاطئغع  السقصات  تعذغث  إسادة  خقل 
بالثغاظئ  غارصعن  جمغسا  شعط  المةرم،  الظزام 
المساسمر،  الضاشر  الشرب  شغ  فجغادعط  والائسغئ 
افطئ  بأبظاء  الئطح  شغ  التربئ  رأس  وغحضطعن 
طظ  لقظسااق  المثطخئ  وتترضاتعط  الخادصغظ 
أطرغضا.  طصثطاعط  وشغ  المساسمر  الشرب  ربصئ 
ولغج غرغئا تخرغح رأس الظزام شغ تعظج صغج 
السعرغئ"،  افراضغ  باصسغط  ظسمح  "لظ  جسغث: 
طاشاشق سظ التثود المخطظسئ الاغ أصاطعا الشرب 
الضاشر وتطفاؤه، شعط طظ صسط الئقد وحرد أعطعا 
ودطرعا، وعط طظ اظاعك المصثجات والترطات، بط 
تضام  طظ  الروغئدات  بسخ  غأتغ  ضطه  ذلك  وبسث 
وبعرتعط،  الحام  أعض  بأطر  لغاضطمعا  المسطمغظ 
أختاب  وضأظعط  سظعط  الافاوض  وغتاولعن 
خش  شغ  أظفسعط  وغدسعن  والثطاء،  الادتغات 
غساطغسعن  طا  بضض  وغساظثوظه  الحام  ذاغغئ 
الحام  أعض  إن  المئارضئ.  البعرة  عثه  سطى  لطصداء 
سطغعط،  وتآطر  خثلعط  طظ  غدرعط  لظ  اهللا  بإذن 
شالحام عغ أرض الةعاد والرباط وسصر دار اإلجقم 
ضما أخئرظا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، وبإذن اهللا شإن أعض الحام بسث 
ضض عثه السظغظ لط تسث تظططغ سطغعط عثه المضائث 
عثه  أبظاء  طظ  الخادصغظ  وبعمئ  والمآاطرات، 
افطئ جاساسغث البعرة جططاظعا وصرارعا المسطعب، 
وجظمدغ جمغسًا طساخمغظ بتئض اهللا الماغظ ظتع 
إجصاط الظزام المةرم بثجاعره السطماظغ وبضاشئ 
أرضاظه ورطعزه، وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه، 
شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
﴿َوَقْد َمَكُروا  تسالى:  صال  بسجغج،  اهللا  سطى  ذلك  وطا 
َبال﴾. ِ

ْ وَل ِمْنُھ ا ُ َ ْم ِل ُ اَن َمْكُر َ ِن  ْم َو
ُ ِ َمْكُر َّ ْم َوِعنَد  ُ َمْكَر

اصرأ شغ عثا السثد:

- لظ غسغث لطغمظ سجته وصعته إق اإلجقم ...٢
- الاصارب اإلغراظغ السسعدي قشائ تمراء لظاظغاعع ...٢

- أذماع دوغطئ غععد شغ أشرغصغا لظ تعصفعا
  إق دولئ الثقشئ (التطصئ الباظغئ) ...٤

- طاى غسصط ظزام اإلجرام سمغض أطرغضا شغ الحام؟! ...٤
- وصفات طع ضاربئ الجلجال المثطر شغ جعرغا وترضغا ...٤

وأطا  المثاطفئ..  اإلتخاءات  تسإ  و٧٥٪   ٪٦٥ بغظ 
وطا  طربع،  ضغطعطار  المطغعن  شاصارب  ظغةغرغا  طساتئ 
طظ  برغطاظغا  تمضظئ  ١٩٠٠-١٩٠٤م  افسعام  بغظ 
خارت  الاغ  المظاذص  جمغع  سطى  جغطرتعا  بسط 
تسرف باجط ظغةغرغا، وذلك بسث أن صدئ سطى التضط 
اجاصقلعا  برغطاظغا  أسطاعا  بط  شغعا.  اإلجقطغ 
إلى  التضط  وجطمئ   ،١٩٦٠/١٠/١ شغ  الحضطغ 
الضعطظعلث  إلى  ضماعا  بط  الظخراظغئ،  اإلغئع  أصطغئ 
شغ سام ١٩٦٣م. تاألش ظغةغرغا طظ أسراق طثاطفئ، 
أضئرعا بقث طةمعسات سرصغئ ضئغرة، وعغ: العاوجا 
الساتصئ  وغالئغاعا  والعجط  الحمال  شغ  والفعقظغ 
والةظعب  العجط  شغ  والغعربا  المسطمغظ،  طظ 
أصطغئ  شغعا  ولضظ  الظخارى  طظ  وغالئغاعا  الشربغ 
طسطمئ ضئغرة، واإلغئع شغ الةظعب الحرصغ طظ أصطغئ 

ظخراظغئ ضابعلغضغئ.
١٩٩٩م  السام  شغ  جرت  الاغ  اقظاثابات  وشغ   -٣
السططئ  شغ  واجامر  طظازع  بق  أوباجظةع  شغعا  شاز 

لغضظ عثا آخر رطدان 
يف ظض اقظعجام والائسغئ

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

املحعث السغاجغ يف ظغةريغا

إظظا شغ أجرة جرغثة الراغئ إذ ظئارك لفطئ اإلجقطغئ حعر رطدان 
والخئر  السئادة  حعر  واقجاعاد،  والةث  السمض  حعر  المئارك، 
والةعاد، والاظاشج شغ الثغرات، تغث ُتداسش افجعر والتسظات؛ 
والصغام،  الخغام  طظعا  غاصئض  أن  وتسالى  جئتاظه  ظسأله  شإظظا 
وأن غضعن رطدان عثا شاتتئ خغر وبرضئ، وطصثطئ ظخر بإصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شاسازض افطئ براغئ السصاب، راغئ ق 
إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا، وتسعد ضما ضاظئ أطئ ضرغمئ، صعغئ 
.﴾ ِ َّ ِبَنْصِر    ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو بثغظعا  سجغجة  بربعا، 
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ضطمئ السثد

خقشئ  بثون  المؤئ  بسث  الباظغ  رطدان  سطغظا  غعض 
وخطغفئ، وشغ ظض اظعجام وتئسغئ لطثول اقجاسمارغئ. 
تسثادعا  أصّض  لطظاس؟!  أخرجئ  أطئ  لثغر  جرى  طاذا 
سظعا  ترد  أن  تصثر  ق  باتئ  تاى  صعاعا  خارت  أم 
السطماظغئ  بطئاس  طاتطغئ  تثغبئ  خطغئغئ  عةمئ 
سطى  ضرة  تضر  أن  تصثر  ق  وأخئتئ  والثغمصراذغئ، 
جماجط  بعا  شاتطط  دطعغئ،  رطغئ  ترطغ  أو  سثوعا 
صعى الحر العمةغئ، وتثتر المساثغظ وتطعر الثغار 
عجغماعا  جر  طا  الخطغئغئ؟!  الرأجمالغئ  برابظ  طظ 
لتماعا  وطمجق  دولاعا  عادم  لسثوعا  وتئسغاعا 

وصاتض أبظائعا وظاعإ برواتعا؟!
غتج  والضض  أخابعا،  طا  افطئ  غخغإ  شسظثطا 
بمخابعا، ولضظ ق غسرف دواءعا، غئثأ ضض طظ لثغه 
تأخرعا،  جئإ  سظ  والئتث  بالافضغر  طرعش  إتساس 
أغظ  وإلى  ضاظئ  ضغش  وترابعا،  تارغثعا  شغ  غئتث 
وأرصى  دولئ  أضئر  لثغعا  أطئ  أسزط  ضاظئ  خارت؟ 
الصارات  جادت  شضرة،  وأسمص  بصاشئ  وأوجع  تدارة 
ظعداعا،  جر  غئتث  جظئ،  وألش  طؤئ  بقث  البقث 
وجئإ تسبرعا وجصعذعا، تاى غعاثي إلى طئثئعا، 
شغضاحش الاشحغات الاغ ذرأت سطى شضرتعا والشمعض 
خاشغئ  تسعد  تاى  وغظصغعا  شغئطعرعا  اضاظفعا،  الثي 
ختغتئ  شغضاحفعا  ذرغصاعا  سظ  وغئتث  ظصغئ، 
طساصغمئ، وغثرك أعمغئ ربط بسدعا بئسخ، ربطا 
طتضما شق تظفضان وق تفارصان. شغحضض ضاطئ تجبغئ 
ترضئ  شاخئح  وتاعجع  وتاطعر  تظمع  تاى  طئثئغئ 
إق  صعة  وق  اهللا  حاء  طا  عغ  وعا  طاضاططئ.  تترغرغئ 
راحثة  لثقشئ  تثسع  خاشغئ،  أتث  سطى  تسث  لط  باهللا 
خثق  شمظ  ظاعرة.  اهللا  بإذن  الظئعة  طظعاج  سطى 
سطغه  اإلجقم، شما  وأخطص وأراد الثقص فطئ  اهللا 
غسصط  تاى  وظخرة  وتأغغثا  اظثراذا  بعا  الطتاق  إق 
سظه إبط الصسعد وإبط أن ق تضعن شغ سظصه بغسئ وق 

غمعت طغائ جاعطغئ.
ناٍت  ِ

ّ َ اِس َو لنَّ ًدى ّلِ ُ نِزَل ِفيِھ الُقرآُن 
ُ
ِذى أ ُر َرَمَضاَن الَّ ﴿َش

َفلَيـُصمُھ﴾ َر  الشَّ ِمنُكُم  َد  ِ َش َفَمن  َوالُفرَقاِن  َدى  ُ ال َن  ّمِ
الصرآن،  شغه  أظجل  بأن  الحعر  عثا  شغ  اهللا  بارك  شصث 
أن  سطى  جئتاظه  له  حضرا  الخعم  شغه  شرض  وضأظه 
شعجإ  لطظاس،  عثى  عع  الثي  الصرآن،  بعثا  أضرطظا 
لغظصثعط  جمغسا  لطظاس  غتمطه  أن  به  آطظ  طظ  سطى 
طظ الدقل وغثرجعط طظ الزطمات إلى الظعر بإذن 
اهللا، شق غةعز له أن غضافغ بالخعم وق غتمض الصرآن 
وغثسع لاطئغصه ضما تمطه الثي أظجل سطغه أول طرة، 
دولاه  وأصام  جمغسا،  لطظاس  تمطه  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل 
وذئص أتضاطه الئغظئ الاغ تفرق بغظ التص والئاذض، 
بأن  غصئض  ضغش  عثا  شئسث  لفظام.  صثوة  سمطه  شضان 
غغر  صعاظغظ  وتسظ  أتضاطه  غغر  أتضام  سطغه  تطئص 
وغرشخ  المعععطئ  الحسإ  بسغادة  وغصئض  صعاظغظه 
والخقة  الخعم  ضفرض  المفروضئ  الحرع  جغادة 

والجضاة والتب؟!
ولغضظ  واقظاخارات،  والفاعتات  الةعاد  حعر  وعع 
طسرضئ  أول  تضعن  أن  أراد  جئتاظه  شضأظه  ضثلك؛ 
السظئ  شغ  الخعم  شغه  شرض  وصث  شغه،  لطمسطمغظ 
الباظغئ طع طسرضئ بثر الضئرى، لغطفئ ظزر المسطمغظ أن 
الخغام والةعاد ق غفارصان، شق غسظغ الخعم اقطاظاع 
سظ الطسام والحراب شتسإ، وإظما صرن بسئادة ضئغرة 
وعغ الةعاد شغ جئغض اهللا. وصث شعط المسطمعن ذلك 
وتتصغص  الةعاد  سظ  رطدان  حعر  شغ  غاعصفعا  شطط 
طسرضئ  شغه  شضاظئ  السزام،  والفاعتات  اقظاخارات 
افظثلج،  وشاح  الصادجغئ،  وطسرضئ  طضئ،  وشاح  بثر، 
وطسرضئ الجقصئ، وسغظ جالعت، وتطغظ وسصئعا تترغر 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أسقه  الاساؤقت  سطى  الةعاب  غادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- ظغةغرغا بطث طسطط، شصث دخض اإلجقم إلى طظطصئ 
طظاخش  طظث  طئضر  وصئ  شغ  ظغةغرغا  بحمال  ضاظع 
الععجا  أرض  شغ  واظاحر  المغقدي،  السابع  الصرن 
الاةارة،  سئر  ظغةغرغا  ووجط  حمال  الفعقظغ  وأرض 
واظاحر اإلجقم بحضض شسطغ شغ أواجط الصرن الساحر 
شغما  بط  افظثلسغغظ..  الفصعاء  أغثي  سطى  المغقدي 
ُجمغئ  المظاذص  تطك  شغ  إجقطغئ  إطارة  أصغمئ  بسث 
إلى  ظسئئ  جعضعتع  خقشئ  أو  السبماظغئ  بالثقشئ 
المائئ  صرابئ  دولاه  اجامرت  الثي  داظفعدغع  سبمان 
١٩٠٤م..  السام  شغ  سطغعا  اإلظةطغج  صدى  تاى  سام 
وغحاعر المثعإ المالضغ شغ المتاضط الحرسغئ شغ 
١٢ وتطئص  السظئ،  طظ  المسطمغظ  وأضبر  ظغةغرغا، 

وقغئ بسخ أتضام طظ الحرغسئ اإلجقطغئ.
ططغعظًا تغث   ٢٢٠ ظغةغرغا اآلن ظتع  جضان  ٢- سثد 
ضاظئ تصثغرات افطط الماتثة شغ ٢٠٢١ ظتع ٢١٩

ططغعن، وغالئغئ السضان طظ المسطمغظ بظسئئ تاراوح 

قیس سعّید
وإعادة تدویر بشار
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ظاشثة  لاضعن  الفرظسغئ،  بالطشئ  خفتاه  اشاااح  سظ  اإلسقن  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  غسر 
لطحسعب الظاذصئ بالطشئ الفرظسغئ، لغاسظى لعط اقذقع طظ خقلعا سطى المعاد اإلسقطغئ، الاغ تشطغ الةععد 
المئثولئ شغ طحروع إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، جاء عثا شغ بغان ختفغ لمثغر المضاإ 
والثي  الخفتئ،  عثه  اشاااح  بمظاجئئ  سداضئ  الثغظ  خقح  المعظثس  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
أضاف: وغأتغ عثا اقشاااح المئارك إن حاء اهللا، ضمظ الةععد المسامرة الاغ غئثلعا تجب الاترغر وحئابه 
طظ أجض تعجسئ أسمال الافاسض طع الحسعب لطعخعل إلى أضئر صثر طمضظ طظ جماعغر افطئ اإلجقطغئ تغبما 
وجثت... وخاط المعظثس سداضئ بغاظه بصعله: وفجض ذلك ظثسع جمغع اإلسقطغغظ الخادصغظ شغ جسغعط 
فن تسعد الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وظثص شغ عثا المصام اإلسقطغغظ الظاذصغظ بالطشئ الفرظسغئ، لقذقع 
أن  اهللا  جائطغظ  الاترغر،  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  لطمضاإ  الفرظسغئ  الطشئ  خفتئ  شغ  المظحعرة  المعاد  سطى 
الخفتئ: رابط  جثغث.  طظ  الثقشئ  إسادة  أجض  طظ  السمض  غردف  طا  طظعا  غساصعا  وأن  أطرعط  خغر  غطعمعط 
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افتتاح صفحۀ المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر باللغۀ الفرنسیۀ

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

الفراغ  بسث  وذلك   ،٢٠٢٣/٣/١١ شغ  ظغةغرغا  شغ  والعقغات  المتاشزات  اظاثابات  جرت  السآال: 
التاضط  التجب  طرحح  بفعز   ٢٠٢٣/٣/١ غعم  شغ  ظاائةعا  أسطظئ  الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  طظ 
 ...٢٠٢٣/٢/٢٥ غعم  شغ  اقظاثابات  تطك  جرت  تغث  تغظعبع  أتمث  بعق  الاصثطغ  المآتمر  تجب 
شغ  جاء  الثي  بضر  أبع  ساغص  الثغمصراذغ  الحسئغ  التجب  شغ  طظاشسه  الظاائب  سطى  اسارض  وصث 
وأسربئ  البالبئ.  المرتئئ  شغ  جاء  الثي  أوبغ  بغار  السمال  تجب  سظ  طظاشسه  وضثلك  الباظغئ،  المرتئئ 
أسطظئ  بغظما  لطفائج،  تعظؤئ  تصثم  ولط  الظاائب  سطى  لطمسارضغظ  دسمعا  وأسطظئ  صطصعا  سظ  أطرغضا 
المحعث  شغ  تثبئ  الاغ  الماشغرات  عغ  شما  المظاثإ.  الرئغج  وعظأت  بالظاائب  اباعاجعا  برغطاظغا 
طظعا؟ طعاصفعما  تسظغ  وطاذا  اقظاثابات؟  بعثه  وبرغطاظغا  أطرغضا  غسظغ  وطاذا  ظغةغرغا؟  شغ  السغاجغ 
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 افربساء ٣٠ طظ حسئان ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٢ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ٢     السثد ٤٣٥

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، الةمسئ، ٢٥ حسئان ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٣/٣/١٧م) خئرًا جاء شغه: "ضحش بغان خادر سظ 
المتضمئ الةظائغئ الثولغئ الةمسئ إخثار طثضرة تعصغش بتص الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ لـ"طسآولغاه شغ 
جرائط ترب" ارتضئئ شغ أوضراظغا طظث بثاغاعا شغ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢. وتسإ الئغان شإن الثائرة الامعغثغئ 
الباظغئ شغ المتضمئ الةظائغئ الثولغئ أخثرت طثضرات تعصغش بتص حثخغظ شغ إذار العضع شغ أوضراظغا عما 
شقدغمغر شقدغمغروشغاح بعتغظ وطارغا ألغضسغغفظا لفعشا-بغطعشا، المفعضئ الرئاجغئ لتصعق الطفض شغ روجغا.

جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  إذاسئ  طظ  ٢٠٢٣/٣/١٨م  السئئ  غعم  أخئار  ظحرة  بتسإ   :
التغ  سئث  حغت  ظاخر  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  سطص  شصث 
و"طضاشح  جقم"  "تماطئ  جعرغا  شغ  وعع  ترب"،  "طةرم  أوضراظغا  شغ  بعتغظ  بصعله:  الثئر  عثا  سطى 
لقرعاب"! وتابع افجااذ سئث التغ شغ طا ظحره سطى صظاته الرجمغئ شغ تطشرام بالصعل: طةامع دولغ 
أعض  سطى  تممعا  بخإ  بثأت  روجغا  ذائرات  أن  طثضرا:  الحام،  وبعرة  اإلجقم  سطى  تاصث  طظاشص 
٢٠١٥م!  سام  روجغا  شغ  بئعتغظ  أوباطا  باراك  افجئص  أطرغضا  رئغج  لطصاء  الاالغ  الغعم  شغ  الحام 

وزغر  "أضث  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٣/٣/١٨م)  ١٤٤٤عـ،  حسئان   ٢٦ السئئ،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
بطثغعما  جسغ  السئئ،  الغعم  أوغطع،  جاوغح  طعلعد  الارضغ  وظزغره  حضري  جاطح  المخري  الثارجغئ 
ختفغ  طآتمر  خقل  حضري،  وصال  الاساون.  طظ  جثغثة  طرتطئ  وبثء  بغظعما،  السقصات  تطئغع  إلى 
طرتطئ  وبثء  ترضغا  طع  السقصات  تطئغع  أجض  طظ  تسمض  بقده  إن  بالصاعرة،  أوغطع  جاوغح  طع  طحارك 
تئادل  إسادة  سطى  جاسمض  بقده  أن  أوغطع  جاوغح  أضث  جعاه،  طظ  المحارك...  الاساون  طظ  جثغثة 
السقصات". تطعغر  أجض  طظ  جادة  جغاجغئ  إرادة  وجعد  إلى  طحغرا  المصئطئ،  الفارة  خقل  طخر  طع  السفراء 

طظ  والسسعدي  الارضغ  والظزاطغظ  ظاتغئ،  طظ  والمخري  الارضغ  الظزاطغظ  بغظ  الاصارب  إن   :
ظاتغئ أخرى لغج فن تضام تطك الئقد سادوا لرحثعط، أو أظعط شضروا بمخالح حسعبعط. بض فن الثي 
اقظفااح  أن  غرى  باغثن  أطرغضا  شرئغج  وطخالتعا.  أطرغضا  وعع  اآلن،  غةمسعط  الثي  ظفسه  عع  شرصعط 
وطخر  ترضغا  شغ  بقده  سمقء  بغظ  المحاتظات  إظعاء  وأن  الظعوي،  اقتفاق  إلى  والسعدة  إغران  سطى 
اقحاشال  تصطغض  تتاول  باغثن  إدارة  أن  ضما  المظطصئ.  شغ  الاعازن  طظ  ظعساً  غعجث  صث  والسسعدغئ 
عع  بالثضر  والةثغر  لعا.  أولعغئ  الخغظ  اتاعاء  جسطئ  تغث  افصخى  لطحرق  تافرغ  ضغ  افوجط  بالحرق 
ضاظئ  الاغ  عغ  أظعا  طع  المصاذسئ،  تطك  إظعاء  لصطر  المصاذسئ  الثول  طظ  ذطئئ  الاغ  عغ  أطرغضا  أن 
ترضغا  دور  أطرغضا  شّسطئ  وصث  لطخغظ.  تافرغ  ضغ  تئرغثعا  أو  المظطصئ  أزطات  إظعاء  ترغث  فظعا  وراءعا؛ 
ولغئغا  والسراق  جعرغا  شغ  لعا  الثثطات  تصثغط  سظ  أردوغان  غاردد  ولط  طآخرا،  قشئ  بحضض  أردوغان 
تضاطظا  أن  وذالما  الغمظ.  شغ  وربما  روجغا،  طع  بالاظسغص  أششاظساان  شغ  واآلن  والخعطال  وأذربغةان 
عط تئع لطشرب الضاشر المساسمر شإن بقدظا جائصى طسرتا لمحارغسه وجظئصى ضرة غاصاذشعا ضغش غحاء.

افخئار  ظصض  شغ  والختش  افظئاء  وضاقت  تاابسئ 
الماسطصئ بالاصارب اإلغراظغ السسعدي، وسطصئ طسزمعا 
بالاساؤل  وبسدعا  واقجاشراب،  بالاسةإ  ذلك  سطى 

طظ الرابح وطظ الثاجر طظ عثا الاصارب.
شما تصغصئ عثا الاصارب، وطا عع طعصش أطرغضا طظه؟ 
أي  وطظ  المسادلئ  عثه  شغ  الخغظ  دخطئ  وضغش 
باب؟ وطا تأبغر عثا اقتفاق سطى ضغان غععد وخاخئ 

تضعطئ ظاظغاعع؟
زواغا،  بقث  طظ  افجؤطئ  عثه  سظ  اإلجابئ  وظاظاول 
غععد،  ضغان  سطى  اقتفاق  عثا  تأبغر  طثى  افولى: 
وجاق  صثم  سطى  الةاري  والاطئغع  اقظفااح  وطعضعع 
طع الثول السربغئ. والباظغئ: دخعل الخغظ لرساغئ عثا 
والجاوغئ  بثلك.  أطرغضا  لعا  جمتئ  وضغش  اقتفاق، 
البالبئ: عغ طساصئض عثه الافاعمات وضغش جاسثرعا 

أطرغضا شغ دسط جغاجاتعا لطمظطصئ؟!
أطا الجاوغئ افولى: شق غثفى سطى طاابع أن ضغان غععد 
غسابص الجطظ شغ اقظفااح سطى الثول السربغئ. وصث صام 
اإلطارات  طبض  الثول  بسخ  طع  اتفاصات  بسصث  بالفسض 
طع  اتفاق  لاعصغع  الطرغص  غمعث  وضان  والئترغظ. 
السسعدغئ شغ عثا السام، وبالثات ضان غطمح ظاظغاعع 
التالغئ؛  تضعطاه  سعث  شغ  عثا  السئص  صخإ  لظغض 
لاضعن دشسئ لفطام أطام خخعطه السغاجغغظ. وصث ضان 
عثا اقتفاق خفسئ صعغئ لتضعطئ ظاظغاعع وجغاجاته، 
الساسغئ  المسارضئ  طظ  السغاجغغظ  لثخعطه  وجائجة 
إلجصاط تضعطاه. وذلك باتمغطه أجئاب عثا الفحض؛ 
بسئإ طعاصفه الماععرة تةاه المطش اإلغراظغ بالاعثغث 
والعسغث، وطظاضفئ الساجئ والعجطاء افطرغضان أبظاء 

زغارتعط لضغان غععد.
الاصارب  عثا  طظ  العثف  عع  طا  الباظغئ:  الجاوغئ  أطا 
وراءه  غصش  وطظ  الخغظ،  بإحراف  السسعدي  اإلغراظغ 
بعثه  لطصغام  لعا  أطرغضا  جمتئ  وضغش  تصغصئ، 
طظاذص  طظ  طعمئ  طظاذص  شغ  الدثمئ  افسمال 
تثرج  ق  إغران  أن  عغ  والتصغصئ  السغاجغ؟!  ظفعذعا 
شغ  بئئ  وعثا  افطرغضغئ؛  الثوائر  سظ  جغاجاتعا  شغ 
اإلغراظغغظ  الساجئ  تخرغتات  وشغ  طعصش،  طظ  أضبر 
فطرغضا  إغران  طساسثة  طظعا  طظاجئئ،  طظ  أضبر  شغ 
دخعل  أغدا  وطظعا  والسراق،  فششاظساان  غجوعا  شغ 
إغران إلى جعرغا لطصداء سطى البعرة. وطظ عثا الئاب 
ظصعل بأن الاصارب ق غثرج سظ رغئات أطرغضا، وق غآبر 
سطى تعجعاتعا شغ جغاجئ المظطصئ، شضقعما - إغران 
وطمطضئ آل جسعد - طعال لعا وق غثرج شغ جغاجاته 
خاخئ الثارجغئ سظ رغئاتعا وتعجغعاتعا وتعجعاتعا. 
ولضظ  ورساغاعا،  أطرغضا  برضا  إذًا  جاء  اقتفاق  شعثا 
بخعرة غغر طئاحرة؛ ذلك أن أطرغضا تازاعر بأظعا طظ 
أسثاء إغران، وعثا ضثب وتدطغض، طظ أجض إظعار إغران 
بمزعر آخر ترغثه أطرغضا لعا شغ المظطصئ، وعع طزعر 
السابصئ  السغاجغئ  إغران  طعاصش  تضثبه  تصغصغ،  غغر 
والتالغئ شغ أضبر طظ طظاجئئ. شفغ السراق وبسث غجوعا 
جظئ ٢٠٠٣ صام وزغر خارجغئ إغران ضمال خرازي بجغارة 
بشثاد سام ٢٠٠٥ وعغ شغ ذروة اقتاقل افطرغضغ، 
تغث زار الةسفري شغ بشثاد، وأدان الةاظئان السراصغ 
تتئ  افطرغضغ  لقتاقل  المصاوطئ  أسمال  واإلغراظغ 
أششاظساان  وشغ  السراق!  شغ  (اإلرعاب)  إداظئ  طسمى 
ضثلك صام الرئغج اإلغراظغ ظةاد بجغارتعا سام ٢٠١٠؛ 
لظزام  الثسط  وصثم  افطرغضغ،  اقتاقل  تتئ  وعغ 

ضرزاي خادم أطرغضا.
بخعرة  اقتفاق  عثا  طبض  رساغئ  أطرغضا  تساطغع  شق 

الصعات  بصثوم  الئثء  إلى  ضإحارة  السام،  ظعاغئ  شغ 
صعات  شعخطئ  ُسمان  أزسب  الثي  افطر  افطرغضغئ، 
أطرغضغئ وبرغطاظغئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢١م 
آب/أغسطج  طــظ  طثاطفئ  بثشسات  وتسجغجعا 

٢٠٢١م، وتمعز/غعلغع ٢٠٢٢م.
شغ  تمرضجت  أن  بسث  السسعدغئ  لطصعات  جئص  لصث 
ططار الشغدئ أن صاطئ بمظع الخغادغظ طظ الخغث، 
طا  وعع  الحعاذأ،  سئر  الاعرغإ  طتاربئ  طئرر  تتئ 
ظخئئ  الاغ  افطرغضغئ،  المارغظج  صعات  الغعم  تفسطه 
ضاطغرات وأجعجة طراصئئ سطى ذعل حعاذأ طتاشزئ 

المعرة الساتطغئ.
أطرغضغان  خئغران  زار  ٢٠٢٢م  الثرغش  ــغ  وش
المتاشزئ بسغثًا سظ وجائض اإلسقم افطرغضغئ، ظاعر 
السسعدغئ،  الئظاء  خطط  بحأن  الاحاور  زغارتعما 
الصئعل  شغ  المعرة  صئائض  ظئخ  جج  عع  وخاشغعا 
وتضررت  افطرغضغ.  ورائه  وطظ  السسعدي  بالعجعد 
طططع حئاط/شئراغر المظخرم زغارة أخرى لسسضرغغظ 
المعرة،  طتاشزئ  أظتاء  جمغع  شغ  ذاشا  أطرغضغغظ، 
إلصظاع أعطعا بالسثول سظ المصاوطئ السسضرغئ لةغح 
بإظحاء  والثدعع  فطرغضا،  وبالاالغ  السسعدغئ، 
إلى  السسعدغئ  التصعل  طظ  الظفط  أظئعب  ظصض  خط 
الصعات  تاسطض  المعرة.  طتاشزئ  شغ  ظحطعن  طغظاء 
غغر  سطى  وعغ  والمعرة،  تدرطعت  إلى  افطرغضغئ 
تاسار  غةسطعا  طا  الئصاء،  سطى  صثرتعا  طظ  غصغظ 
وخططعا  لطفرار،  اقجاسثاد  أعئئ  سطى  وعغ  بشغرعا 
الثراجات  لمراضج  جئص  لصث  طسئصًا.  طعضعسئ  لثلك 
أطرغضا  أرادت  إذا  أظه  سطى  أجمسئ  أن  افطرغضغئ 
العلعج إلى الغمظ أن تأتغ سظ ذرغص السسعدغئ، ضما 

شسطئ برغطاظغا ذلك طظ صئض.
بئقد  السئث  عغ  المظطصئ  شغ  أطرغضا  جغاجئ  إن 
وإدارتعا  إلغعا  السغاجغ  ظفعذعا  وإدخال  المسطمغظ 
شغ ظض غغاب راسغعط - دولئ الثقشئ، وإسادة تحضغض 
سطى  سام   ١٠٠ اظصداء  بسث  بغضع  جاغضج  تــثود 
الةثغث،  افوجط  الحرق  طحروع  لاساعسإ  رجمعا، 
وتعجغه طسار ظاصقت الظفط طظ المتغط افذطسغ غربًا 
باتةاه المتغط العادئ حرصاً، بأصض الاضالغش لما تساظغه 
طظ سةج طغجاظغاعا الثائط، وبأصض الثسائر لةظعح الرأي 
السام افطرغضغ لفسمال السغاجغئ، وطظاوأته لطتروب 
جغاجغًا  الدسغفئ  برغطاظغا  أطا  المئررة.  غغر  الساخظئ 
جعى  غسسعا  شق  أسمالعا  جمغع  شغ  فطرغضا  الردغفئ 
المتاشزئ سطى طظاذص ظفعذعا السغاجغ بسمقئعا شغ 

المةطج الرئاجغ والمةطج اقظاصالغ.
حارضئ  أن  بسث  أغدًا،  والمعط  المطروح  والسآال 
ودشسئ  لطسراق  غجوعا  أطرغضا  ٢٠٠٣م  سام  الرغاض 
لعا شاتعرة الترب، وطدئ طسعا سطى تصسغمه لبقث 
طظاذص؛ أضراد شغ الحمال وحغسئ شغ الةظعب وجظئ 
شغ العجط. وطظث ٢٠١٥م وتاى الطتزئ والرغاض 
تسمض سطى تبئغئ التعبغغظ شغ خظساء، ولغج إزالاعط 
السغاجغ  أطرغضا  ظفعذ  وإدخال  الئسخ،  غاععط  ضما 

إلى سثن، واصاطاع تدرطعت والمعرة.
طظعا  وتصاطع  سطغعا  الــثور  غأتغ  أن  جارضى  عض 
ضمظ  الاصسغط  شغ  الظفطغئ  الحرصغئ  المظطصئ 
الرغاض  ظثطئ  شئافطج  الةثغث؟  بغضع  جاغضج 
بسث جصعط بشثاد وظععر ذعران، ولظ غظفع الظثم 

بافاغئ الغمظ بط تفاغاعا عغ.
شطغاأطض أعض الغمظ جمغسعط وظةث والتةاز طا الثي 
تئِص  لط  الاغ  الشرب  طثططات  أعغ  تالعط؛  غخطح 
ولط تثر سطى طثى أضبر طظ طائئ جظئ سطى جصعط 
الثقشئ وإبساد تضط اإلجقم سظعط، وتضمعط بأظزمئ 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  تغاتعط  حآون  شغ  الضفر 
إلى  السعدة  أم  والاطئغإ...  والاسطغط  واقجاماسغئ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  المسطمغظ؛  حأن  به  خطح  طا 

 طظعاج الظئعة؟

طئاحرة أطام حسئعا، وخظاع الصرار شغعا؛ فظه غثالش 
الخعرة المساضسئ الاغ رجماعا أطرغضا ضثباً وتدطغق 
إلغران طظ أجض تتصغص أعثاشعا السغاجغئ شغ المتغط 
السربغ خاخئ الثطغب. ولضظ لماذا الخغظ بالثات شغ 
أطرغضا  ظفعذ  طظاذص  وشغ  التساس،  المعضعع  عثا 
جغاجئ  تمارس  أطرغضا  أن  عغ  والتصغصئ  المعمئ؟! 
بسخ  لعا  وتعضض  الخغظ،  طع  والارغغإ  الارعغإ 
افسمال، أو تسمح لعا بممارجاعا، تماطا طبض اقتفاق 
اقصاخادي الثي سصثته الخغظ طع السسعدغئ، وبسخ 
الثول الثطغةغئ شغ السام الفائئ ٢٠٢٢، والثول الاغ 
جائرة  أو  أطرغضا،  سطى  طتسعبئ  الخغظ  طع  تساصثت 
واإلطارات،  وصطر  السسعدغئ  وطظعا  طزطاعا،  تتئ 
الحاططئ  اقجاراتغةغئ  الحراضئ  اتفاصغئ  وصسئ  تغث 
بغظ السسعدغئ والخغظ. شمبض عثه اقتفاصات تساسث 
شغ  بالارغغإ  أخرى  فطعر  الخغظ  تطعغع  شغ  أطرغضا 
ظفسه  العصئ  وشغ  وغغرعا.  وأوضراظغا  روجغا  طظطصئ 
تسائر طاظفسا اصاخادغا لسمقء أطرغضا؛ بسئإ افوضاع 
صثرة  وسثم  السربغئ،  المظاذص  تسغحعا  الاغ  السغؤئ 
أطرغضا سطى دسمعا شغ ظض افزطات اقصاخادغئ الاغ 
واقساماد  والارعغإ،  الارغغإ  شسغاجئ  طظعا.  تساظغ 
واقصاخادغئ  السغاجغئ  المعام  بسخ  شغ  الشغر  سطى 
والسسضرغئ عغ طظ أجالغإ أطرغضا طع الثول الضئرى.

طا  عع  افولى  الجاوغئ  شغ  ذضرظا  ضما  المعط  وافطر 
غاسطص بضغان غععد خاخئ أن التضعطئ التالغئ باتئ 
الععجاء  باخرشاتعا  فطرغضا  إزساج  طخثر  تحضض 
تظزر  أطرغضا  باتئ  تاى  وخارجعا،  شطسطغظ  داخض 
إلى إجصاذعا سظ ذرغص أذراف المسارضئ السغاجغئ 
ازدغاد  ذرغص  وسظ  غععد.  ضغان  شغ  والسسضرغئ 
المسارضئ رغط صغام التضعطئ بأسمال سثة لطفئ أظزار 
غععد، وسثم اقظحشال بالمسارضئ وتأغغثعا، إق أظعا 
شحطئ شغ ذلك. شخارت تعّثد وتاعسث إغران، وإظعار 
سثم الرضا سظ جغاجئ أطرغضا وأوروبا تةاععا. وصث 
جّثي لطثروج  غفضر بحضض  ظاظغاعع  أطرغضا أن  شعمئ 
طظ افزطئ بدرب إغران، شةاءت عثه الافاعمات لاتعل 
دون ذلك. وبالاالغ صث تسةض بسصعط تضعطئ ظاظغاعع 

إن اجامرت بالسغر خقف رغئات أطرغضا وجغاجاتعا.
وافطر افخغر الثي ظرغث أن ظئغظه، وعع طساصئض عثه 
جغةسض  السسعدغئ  طع  إغران  تصارب  شإن  الافاعمات؛ 
دول الثطغب تتثو التثو ظفسه، وبالفسض شصث بارضئ 
افطعر  غجغث  وعثا  اقتفاق،  عثا  الثطغب  دول  بسخ 
خسعبئ سطى تضعطئ ظاظغاعع المحاضسئ، وشغ العصئ 
ظفسه غفاح الطرغص طساصئق أطام أي تضعطئ تاساون 
جثغث،  طظ  المسارات  لفاح  جغث  بحضض  أطرغضا  طع 
وشغ  اقظفااح،  عثا  دائرة  شغ  ظفسعا  إغران  وإحراك 
تحضغض ظعاة الصعة السسضرغئ السربغئ الاغ تثطط لعا 

أطرغضا طظ أجض زغادة عغمظاعا، وطظع أي تعثغث لعا.
وشغ الثاام ظصعل: إن ضغان غععد ق غساوي حغؤا شغ 
طغجان الثول، وق غساطغع وتثه دون تئض طظ الظاس 
سطى  غامرد  أن  أراد  وإذا  وأطظ.  باجاصرار  غسغح  أن 
جغاجات الثول الضئرى شإظه غعاجه الفحض الثرغع. أطا 
افظزمئ الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، شإظعا ذعع بظان 
الثول الضاشرة تفسض طا تحاء، وق تسخغ لعا أطرًا. وعثا 
تسغحعا،  الاغ  الضئرى  بالمخغئئ  اإلجقم  أطئ  غثضر 

بسئإ عآقء الروغئدات.
ظسأله تسالى أن غسّةض بجوال عآقء التضام سظ رصاب 
المسطمغظ، وأن غضرم أطئ اإلجقم بتاضط رباظغ، غسغث 

 لعا سجتعا وطضاظاعا وضراطاعا. الطعط آطغظ

لظ غسغث لطغمظ سجته وصعته 
إق اإلجقم

صام السفغر افطرغضغ لثى الغمظ جاغفظ شاجظ غعم 
افجطعل  صائث  وطسه  ٢٠٢٣/٠٣/٠٢م  الثمغج 
إلى  بجغارة  الئترغظ  شغ  المرابط  الثاطج  افطرغضغ 
الشغدئ  ططار  شغ  اجاصئق  تغث  المعرة،  طتاشزئ 
وسثدًا  غاجر  سطغ  طتمث  المعرة  طتاشزئ  طتاشر 
خفر  وطخطتئ  المتطغ  المةطج  شغ  المسآولغظ  طظ 
السعاتض. المسطظ سظه شغ جئإ الجغارة عع اساراض 
وطضاشتئ  لطتعبغغظ  ــران  إغ طظ  الصادطئ  افجطتئ 
الاعرغإ سطى ذعل جعاتض طتاشزئ المعرة. لضظ وراء 
الثشاع  بعزارة  المرضجغئ  شالصغادة  وراءعا!  طا  افضمئ 
الاغ تحرف سطى الصعات افطرغضغئ شغ الحرق افوجط 
الجغارة،  عثه  تعل  سمطغاتغئ  تصارغر  سظعا  غخثر  لط 
بما شغعا طضاإ وزغر الثشاع، وق سظ وزارة الثارجغئ 
افطرغضغئ. ولضظه غأتغ شغ السغاق الثي غتسإ سطى 
باعضغح  الضعظةرس  غطالئه  أن  صئض  افبغخ  الئغئ 
الثارجغئ  ووزارة  الئظااغعن  بعا  غصعم  الاغ  افسمال 
طا  الاسطغص.  سظ  اطاظاسعما  طع  المعرة  شغ  افطرغضغئ 
ضض  شغ  افطرغضغئ  الصعات  وجعد  بأن  الافضغر  غخرف 
طظ تدرطعت والمعرة طرتئط بمعام الـ CIA الاغ 

ق تفخح سظ أسمالعا.
تدرطعت  طظ  ضض  شغ  تاسارع  ــثاث  افت تــجال  طا 
غةسض  ظتع  سطى  السسعدغئ  بأغثي  ظاعرغًا  والمعرة 
طراطغعا  سظ  غاشض  غغر  السغاجغئ  لطحآون  الماابع 
الصعات  ظععر  غسث  افطرغضغئ.  السغاجئ  تثثم  الاغ 
افطرغضغئ شغ عثا الاعصغئ طعجعًا وطتامغًا بالصعات 
السسضرغئ السسعدغئ الاغ تطئغ أواطرعا، تغظما سةجت 
الظفط  أظئعب  بظاء  طخاسإ  طعاجعئ  سظ  السسعدغئ 
الثراخغر – ظحطعن، رغط تصثغمعا طحارغع تتسغظ 
شغ  اإلظساظغئ  المساسثات  وتصثغط  الاتاغئ  الئظغئ 
الراغئغظ  لطمعرغغظ  جسعدغئ  ععغات  وطظح  المعرة، 
بعا  الصئائض  طحاغت  وربــط  سطغعا،  التخعل  شغ 
عثف  وغئصى  لعط.  حعرغئ  طئالس  دشع  ذرغص  سظ 
السسعدغئ الظعائغ عع التخعل سطى طظفث بتري لظصض 
السسعدغئ  أسمال  بثأت  شصث  السرب.  بتر  سئر  الظفط 
الاغ تصعد الترب الثائرة شغ الغمظ طظث ٢٠١٥م، شغ 
طتاشزئ المعرة شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٧م، 
تغظ بثأت بإصاطئ إظحاءات فظئعب الظفط الثي غربط 
صاد  شصث  ٢٠١٩م.  سام  السرب  بئتر  الظفطغئ  تصعلعا 
طثسعطئ  طعرغئ،  صئطغئ  طسارضئ  الترغجي  جطط  سطغ 
وتاى  ٢٠٠٦م  سام  طظث  لعا  ُجِمَح  الاغ  ُسمان  طظ 

الغعم الصغام بأسمال واجسئ شغ طتاشزئ المعرة.
الصعات  طسسضرات  ســثد  غجغث  تصثغرات  وبتسإ 
السسضرغئ السسعدغئ شغ طتاشزئ المعرة سظ سحرة 
وطاعجطئ  خفغفئ  طثاطفئ  أجطتئ  تدط  طسسضرات 
وخعارغت،  أباتحغ  وطروتغات  وطثرسات  وبصغطئ 
ظاعغك سظ صربعا طظ طسرح السمطغات شغ تدرطعت 
الظصض  طراشص  سطى  السغطرة  تساعثف  والمعرة، 
اقجاراتغةغئ شغ المتاشزئ، وأسثاد الةغح السسعدي 
جاغضج  تثود  سئر  دشسعا  تط  شغعا الاغ  المامرضجة 
شغ  تمدغ  لضظعا  جظثي،   ١٥٠٠٠  -  ٥٠٠٠ بغضع 
لعا  وتطعح  الغمظ،  لافاغئ  افطرغضغئ  المثططات 

بالمتاشزاغظ الظفطغاغظ.
طا  إسمار  ــادة  إس شضرة  جسعد  آل  ظزام  غساشض 
المثططات  تظفغث  إلتمام  غطاء  الترب  دطرته 
وصئدعا  الغمظى  بالغث  افطعال  لاصثغط  افطرغضغئ، 
لاأعغض  طحارغع  الرغاض  صثطئ  ضما  الغسرى.  بالغث 
طثغظئ جغؤعن شغ طتاشزئ تدرطعت، شصث وضسئ 
ضمظعا  طظ  غأتغ  المعرة،  لمتاشزئ  طحارغع   ١٠
الاالغئ  الثطعة  المتاشزئ،  شغ  وططار  طغظاء  تطعغر 
جاءت  ظحطعن   - خراخغر  الظفط  أظئعب  خط  لاظفغث 
الشغدئ  ططار  السسعدغئ  السسضرغئ  الصعات  بعخعل 
السفغر  لجغارة  طمعثة  ٢٠٢٠م،  السام  طططع  شغ 
افطرغضغ لثى الغمظ ضرغساعشر عظجل ططار الشغدئ 

الاصارب اإلغراظغ السسعدي 
قشائ تمراء لظاظغاعع
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نفاق المجتمع الدولی یجعل بوتین مجرما فی أوکرانیا 
وحمامۀ سالم فی سوریا!

بین سیاسات أمریکا واللعب بأدواتها
تسفک دماء المسلمین وتضیع قضایاهم المصیریۀ
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تامئ: المحعث السغاجغ شغ ظغةغرغا

تاى  ١٩٩٩/٥/٢٩م  طظ  اظاثابغاغظ  لفارتغظ 
طثة  ذعال  أوباجاظةع  وأظعر  ٢٠٠٧/٥/٢٩م، 
ضث  خارخئ  وطساداة  فطرغضا  واضتًا  اظتغازًا  تضمه 
طتمث  شغعا  شاز   ٢٠١٥ اظاثابات  وشغ  المسطمغظ.. 
تغظعبع  أتمث  بعق  وضان  لقظةطغج،  المعالغ  بثاري 
سمقء  ترضغج  طظ  تمضظا  وصث  له،  الثاسمغظ  أضئر  طظ 
أتمث  سطى  أذطص  إذ  السغاجغ،  العجط  شغ  اإلظةطغج 
وطظ  المطعك،  وخاظع  السغاجغ  السّراب  لصإ  تغظعبع 
بط رحح ظفسه طاثثا حسار "وجاء دوري"، تغث رحح 
ظفسه شغ اظاثابات ٢٠٢٣ وشاز.. شصث أسطظئ طفعضغئ 
٢٠٢٣/٣/١ غعم  ظغةغرغا  شغ  المساصطئ  اقظاثابات 

شعز طرحح التجب التاضط تجب المآتمر الاصثطغ بعق 
أتمث تغظعبع شغ اقظاثابات الرئاجغئ الاغ جرت غعم 
٢٠٢٣/٢/٢٥، وذلك طظ بغظ ١٨ طرحتا، وصث تخض 
سطى ٨,٨ ططغعن خعتا بظسئئ ٣٧٪ طظ ٨٧ طقغغظ 
ظاخإ صث تخطعا سطى بطاصات اقظاثابات، بغظما تخض 
طظاشساه الرئغسان ساغص أبع بضر طرحح تجب الحسإ 
بظسئئ  خعت  طقغغظ   ٦,٩ ظتع  سطى  الثغمصراذغ 
٢٩٪، وبغار أوبغ طرحح تجب السمال سطى ظتع ٦,١
طقغغظ خعت بظسئئ ٢٥٪. ساغص أبع بضر وبغار أوبغ 
أظه  وغسائران  شغعا  الطسظ  وغساجطان  الظاائب،  رشدا 
غضظ  لط  "اصاراع  إلى  أدى  والثي  شغعا  الاقسإ  جرى 
ترا وق ظجغعا وق حفاشا". وصام ساغص باسغغر طسغرة 
طظ أتئاسه غعم ٢٠٢٣/٣/٦ واتاحثوا خارج طضاتإ 
طسآول  وصثم  لقظاثابات  المساصطئ  العذظغئ  الطةظئ 
طسآول  إلى  الاماجا  الثغمصراذغ  الحسإ  تجب  شغ 
لط  ذلك  وطع  بافطر..  طاسطصا  اقظاثابات  لةظئ  شغ 

تاشغر ظاائب اقظاثابات.
شغ  اقظاثابغئ  بالسمطغئ  برغطاظغا  أحادت  ولعثا   -٤
جغمج  خارجغاعا  وزغر  لسان  سطى  جاء  ضما  ظغةغرغا 
لطتضعطئ  الرجمغ  المعصع  ظحره  بغان  شغ  ضطغفرلغ 
المظاثإ  الرئغج  وعظأ   ٢٠٢٣/٣/١ غعم  الئرغطاظغئ 
بعق أتمث تغظعبع. شمما جاء شغ الئغان: ("تبظغ الممطضئ 
شغ  لمحارضاعط  الظغةغرغغظ  الظاخئغظ  سطى  الماتثة 
العذظغئ  الةمسغئ  واظاثابات  الرئاجغئ  اقظاثابات 
تصعصعط  طمارجئ  شغ  وطروظاعط  خئرعط  وسطى 
أتمث  بعق  المظاثإ  الرئغج  ظعظأ  الثغمصراذغئ. 
ظاغةئ  طظ  المسارضئ  أتجاب  طعصش  وظقتر  تغظعبع. 
بسبات  سظعا  أسربئ  الاغ  والمثاوف  اقظاثابات 
السمطغئ  تظزغط  بحأن  المثظغ  والمةامع  المراصئئ 
ظحةع  ظتظ  الفظغئ.  والاتثغات  الاأخغر  ذلك  شغ  بما 
واتثاذ  بسظاغئ  المثاوف  جمغع  دراجئ  سطى  السططات 
تتصغص  سطى  والارضغج  السالصئ  الصداغا  لتض  إجراءات 
إرادة الحسإ الظغةغري"). شعثا طعصش طآغث لطرئغج 
تمطاه  تاعط  ق  وعغ  برغطاظغا،  صئض  طظ  المظاثإ 
بالاجوغر أو بالاقسإ وإظما تططإ طظ جططاته دراجئ 
جمغع المثاوف طسائرة السططات ظجغعئ شغ الثراجئ. 
شغ  افوروبغ  اقتتاد  طظ  تأغغث  ظعر  ذلك  وبةاظإ 
الثارجغئ  السغاجئ  طمبض  شصال  أطرغضا،  طعاجعئ 
اقظاثابات  ("إن  بعرغض  جعزغإ  افوروبغ  باقتتاد 
الرئاجغئ والئرلماظغئ الاغ حعثتعا ظغةغرغا صئض أغام 
بشرب  الئطث  شغ  الثغمصراذغئ  لاثسغط  رئغسئ  شرخئ 
أشرغصغا. برغط السغاق الخسإ واإلخفاصات الاحشغطغئ 
بالثغمصراذغئ"...  الاجاطه  الظغةغري  الحسإ  أظعر 
برغطاظغا  دسط  غزعر  عظا  وطظ   .(٢٠٢٣/٢/٢٨ ضعظا 
لطرئغج المظاثإ الةثغث شغ ظغةغرغا ضما غزعر تأغغث 

أوروبا له شغ طعاجعئ الظفعذ افطرغضغ شغ أشرغصغا.
بعق  اظاثاب  تةاه  جطئغا  افطرغضغ  المعصش  ضان   -٥
افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الظاذص  صال  تغظعبع.  أتمث 
ظغث براغج شغ بغان ("غتص لطظغةغرغغظ أن تساورعط 
لثغعط  تضعن  أن  غظئشغ  لضظ  المثاوف،  عثه  طبض 
آلغات  عظاك  افخغرة.  لقظاثابات  ضئغرة  تعصسات 
راجثئ صائمئ لطفخض شغ الظجاسات اقظاثابغئ. وظحةع 
أي طرحح أو تجب غسسى لططسظ شغ الظاائب، لماابسئ 
جئض اإلظخاف الصاظعظغ سئر عثه اآللغات. ظظدط إلى 
المراصئغظ الثولغغظ اآلخرغظ شغ تث الطةظئ اقظاثابغئ 
العذظغئ المساصطئ سطى تتسغظ العضع شغ المظاذص 
أن  ظافعط  اقعامام..  طظ  صثر  أضئر  إلى  تتااج  الاغ 
إتئاذعط  سظ  أسربعا  افتجاب  وبسخ  الظغةغرغغظ 
اقظاثابغئ،  السمطغئ  بعا  أجرغئ  الاغ  الطرغصئ  بحأن 
الاغ  الفظغئ  السظاخر  شغ  الصخعر  أوجه  خخعخا 
غساورظا  الرئاجئ.  اظاثابات  شغ  طرة  فول  اجاثثطئ 
تسرض  سظ  تاتثث  الاغ  الاصارغر  إزاء  أغدا  الصطص 
أسداء وجائض اإلسقم لطعةعم شغ أبظاء اقظاثابات"... 
شأطرغضا   ،(٢٠٢٣/٣/٢ الظغةرغئ  لغثرحغإ  خفتئ 
اساراضاتعا  شغ  المسارضئ  افتجاب  طعاصش  تآغث  عظا 
سطى السمطغئ اقظاثابغئ وتحةسعا سطى اقساراض ولط 
تصثم تعظؤئ لطرئغج الفائج، وتسطظ أن الصطص غساورعا 
إزاء تصارغر تاتثث سظ تسرض وجائض اإلسقم لطعةعم 
لغج  الةثغث  الرئغج  أن  غآضث  طا  اقظاثابات.  أبظاء 

سطى ععاعا وق تابسا لعا.
التجب  غمبض  الثي  بضر  أبع  ساغص  المرحح  إن   -٦
سعث  شغ  الرئغج  ظائإ  غحشض  ضان  المسارض 
 .١٩٩٩-٢٠٠٧ الفارة  خقل  أوباجاظةع  أولعجغةعن 
شزعر  فطرغضا.  تابسا  ضان  أوباجاظةع  أن  والمسروف 

التضط.  إلى  لغخض  بضر  أبع  ساغص  تثسط  أطرغضا  أن 
أتمث  بعق  غظاشج  جسطاه  طسطط  أخض  طظ  ولضعظه 
بصض  وله  طسطط  أخض  طظ  أغدا  عع  الثي  تغظعبع 
اآلخر  الطرف  شغ  وعع  طالغئ،  صثرات  ولثغه  وتأغغث 
اظثفدئ  وصث  اإلظةطغج.  سمقء  طظ  بثاري  طتمث  طع 
الفساد  بسئإ  الثغمصراذغ  الحسإ  تجب  حسئغئ 
شغ  الئقد  غتضط  وعع  سعثه  سطى  اجاحرى  الثي 
وخاخئ   ،٢٠١٥ وسام   ١٩٩٩ سام  بغظ  طا  الفارة 
بخإ  افخغر  وصغام  جعظابان،  ضعدقك  سعث  سطى 
ضث  والامغغج  الاسسفغئ  بممارجاته  الظار،  سطى  الجغئ 
اإلرعاب).  (طتاربئ  بثسعى  واضطعادعط  المسطمغظ 
تاى إن جغثته أطرغضا وجعئ اظاصادات لعثا الفساد 
المساحري شغ التجب وشغ التضط سطى سعثه، ولضظ 
لغج إلخقته وإظما إلتضام الصئدئ سطغه، إذ تعرذئ 
أطرغضا  بغث  ضان  وبثلك  بالفساد،  التاضمئ  الطشمئ 
أن  وأرادت  شدتاعط،  خالفععا  شإذا  سطغعط  َطمسك 
وعغ  الفساد  ضث  ضأظعا  لازعر  السام  الرأي  تماحغ 
وعغ  إخقتعط  سطى  تسمض  وق  سطغعط  تسضئ  الاغ 

المفسثة وداسمئ المفسثغظ شغ افرض.
الحسإ  تجب  طرحح  غظةح  لط  إذا  اتااذئ  لعثا   -٧
الثغمصراذغ ساغص أبع بضر غضعن لعا رجض آخر وصث 
ظزغش!  وضأظه  أوبغ  بغار  وعع  تطمغسه  سطى  سمطئ 
السام  الثغمصراذغ  الحسإ  تجب  طظ  شاجاصال 
تجب  إلى  واظدط   ،٢٠٢٢ أغار  حعر  شغ  الماضغ، 
أخعات  تاعزع  أن  اتاسئئ  أظعا  وغزعر  السمال، 
ظغةغرغا  شغ  افضبرغئ  غحضطعن  الثغظ  المسطمغظ 
بغظ ساغص أبع بضر طرحح تجب الحسإ الثغمصراذغ 
المآتمر  تجب  طرحح  تغظعبع  أتمث  بعق  وبغظ 
رابغع  وضثلك  لقظةطغج،  المعالغ  التاضط  الاصثطغ 
وطرحح  طسطط  أخض  طظ  وعع  ضعاظضعاجع  طعجى 
تجب الحسإ الظغةغري الصعطغ الثي بثأ غحغع خغاه 
افخغرة  اقظاثابات  شغ  الرابسئ  المرتئئ  شغ  وجاء 
بظسئئ ٦٪. ولعثا سمثت أطرغضا إلى دسط بغار أوبغ 
افطرغضغئ  اإلسقم  وجائض  وأخثت  ظخراظغ  وعع 
لطحئاب  المفدض  المرحح  أظه  وتحغع  تطمغسه،  سطى 
الظغةغري وعط غحضطعن ٦٠٪ طظ السضان وغاعصعن 
حرضئ  ذضرت  شصث  الحئاب.  جغض  ولتضط  لطاشغغر 
اجاطقسا  أجرت  أظعا  افطرغضغئ  اإلسقطغئ  بطعطئغرغ 
لظتع  اقجاطقع  وأظعر  ظغةغرغا  شغ  السام  لطرأي 
بغار  أن  الثضغئ  الععاتش  تطئغص  سئر  ظغةغرغا   ٢٣٨٤
أوبغ صث غفعز شغ اقظاثابات الرئاجغئ. وضثلك شسطئ 
طبض ذلك طآجسئ إي إن إي بغ افطرغضغئ وتعصسئ 
الثغمصراذغ  المسعث  تعصع  وضثلك  أوبغ.  بغار  شعز 
العذظغ والمسعث الةمععري الثولغ افطرغضغان طبض 
عع  ضان  الثغمصراذغ  الحسإ  تجب  أن  سطما  ذلك. 
المسغطر سطى المحعث شغ ظغةغرغا تاى سام ٢٠١٥

شغ  لطفعز  بالصعة  غاماع  الثي  العتغث  التجب  وضان 
غمغض  السغاجغ  العجط  وضان  الرئاجغئ،  اقظاثابات 
تشغر  صث  السغاجغ  المحعث  ولضظ  أطرغضا.  لتساب 
رغط  بالفعز  برغطاظغا  سمغض  بثاري  طتمث  بامضظ 

طتاوقت أطرغضا سرصطئ شعزه.
٨- إن البروة الظفطغئ شغ ظغةغرغا صث جسطئ الثول 
جاخظ  خراع  شغ  وأطرغضا  برغطاظغا  وبثاخئ  الضئرى 
تعلعا، شإن ظغةغرغا تتاض المرتئئ الباظغئ سحرة طظ 
دولئ  وباطظ  السالط  شغ  لطظفط  المظاةئ  الثول  بغظ 
طخثرة لطظفط وساحر دولئ طظ تغث اتاغاذغ الظفط. 
وصث تط تصثغر اتاغاذغ الظفط شغ ظغةغرغا طظ صئض 
وضالئ طسطعطات الطاصئ افطرغضغئ طا بغظ ١٦ إلى ٢٢
ططغار برطغض، إق أن تصثغرات أخرى تصعل بأظه غخض 
إلى ٣٥,٣ ططغار برطغض.. وعثا الظفط عع جئإ جغقن 
لساب الماظاشسغظ سطى ظفط ظغةغرغا ضعظه طظ الخظش 
تث  إلى  الضئرغئ  طظ  ظصغ  أظه  أي  التطع  أو  الثفغش 
بسغث وتضرغره طظثفخ الاضالغش. وسظث ظغةغرغا ١٥٩

تصًق ظفطغًا و١٤٨١ بؤرًا ظفطغًا بتسإ وزارة الظفط 
عغ  الئرغطاظغئ  الظفطغئ  الحرضات  وضاظئ  الظغةغرغئ. 
الماتضمئ شغ الظفط الظغةغري غغر أن دخعل أطرغضا 
سطى خط الظفط، وبثاخئ بسث ١٩٩٩م، أي شغ سعث 
أوباجغظةع، صث تثَّ طظ اجافراد الحرضات الئرغطاظغئ.

٩- تعاجه ظغةغرغا طحاضض خطغرة طبض اظسثام افطظ 
المثصع  والفصر  العائطئ  والثغعن  الماسبر  واقصاخاد 
طاردغئ  اقصاخادغئ  شأوضاسعا  السغاجغغظ.  وشساد 
سام  ظعاغئ  شغ   ٪٢١,٥ الادثط  طسثل  بطس  شصث 
٢٠٢٢، وطسثل الئطالئ ٣٣٪ لةمغع الئالشغظ و٤٢,٥٪ 
الئالس  الئقد  أعض  طظ   ٪٤٠ ظتع  وغسغح  لطحئاب. 
سثدعط ظتع ٢٢٠ ططغعن ظسمئ تتئ خط الفصر تسإ 
وتراجسئ   .٢٠٢٢ آذار  شغ  الثولغ  الئظك  تصثغرات 
صغمئ السمطئ الظغةغرغئ. وتظاطى الفساد بحضض ضئغر طا 
دشع الثولئ إلى تشغغر بقث شؤات طظ سمطئ الئقد شغ 
تسث  أظعا  سطما   .٢٠٢٣ حئاط  الماضغ  الحعر  بثاغئ 
طحضطئ  وتاساظط  أشرغصغا،  شغ  اقصاخادات  أضئر  طظ 
جرصئ الظفط شغ جظعب الئقد وعغ طحضطئ طجطظئ طا 
أدى إلى تراجع خادرات الئقد طظ الظفط، باإلضاشئ 
دغعن  طظ  وتساظغ  السغارات.  وصعد  شغ  الظصص  إلى 
بطشئ ظتع ١٠٣ ططغارات دوقر تسإ إتخاء تجغران 
٢٠٢٢ وتخض خثطئ تطك الثغعن أي الربا والاأطغظات 

اِس﴾. َ النَّ َداَء َع َ َتُکوُنوا ُش َسطًا ّلِ ًة وَّ مَّ
ُ
َجَعلناُكم أ

شاسعده  اإلغماظغئ  افجعاء  سطغه  تثغط  رطدان  حعر 
المسطط  خطئ  تصعي  الروتاظغئ،  والروابط  الاصعى 
َياُم  ﴿ُكِتَب َعَليُکُم الّصِ الخغام  طظ  التضمئ  شعغ  بربه، 
شعثه  ُقوَن﴾.  َتتَّ ُكم  َلَعلَّ َقبِلُکم  ِمن  ِذيَن  الَّ  َ َع ُكِتَب  َکَما 
وتثسعه  الخالتئ،  بافسمال  لطصغام  تتفجه  افجعاء 
وإصاطئ  الصغط،  جطط  شغ  شافولى  بافولى  غئثأ  فن 
الثقشئ طظ أولى افولعغات، إذ غارتإ سطغعا تطئغص 
جائر افتضام وتصام بعا ضاشئ العاجئات وتتمى بعا 
وق  ظضض  ق  أن  وسطغظا  والثغار.  وافسراض  افطعال 
وصث  افولعغات،  بأولى  المسطمغظ  تثضغر  طظ  ظمض 
سظ  والمسآولغئ  الثغر  تإ  سطى  المسطمعن  تطئع 
الشغر وطساسثة المتااج والادتغئ شغ جئغض تتصغص 
واسغئ  طثطخئ  صغادة  أطرعط  تاعلى  شسظثطا  الشاغات، 

شإظعط جغتصصعن المسةجات.
لتصعا  شمعما  طسطاءة،  أخغطئ  أطئ  اإلجقطغئ  شافطئ 
طظ جعع وتسإ وضسش وسسش شإظعا تظعخ وتجطةر 
وتاترك ضالسغض الةارف. شصث أخابعا طا أخابعا سطى 
أسزط  وسادت  شظعدئ  والمشعل،  الخطغئغغظ  سعث 
شصث  تمئ  لط  شإظعا  اآلن  أخابعا  طا  ورغط  دولئ، 
عجطئ الثول السزمى شغ طغادغظ الصاال، وضادت أن 
افظزمئ  سطى  ببعرتعا  الشرب  وبثول  بأطرغضا  تطغح 
السمغطئ. لصث ارتفع العسغ لثغعا وإن لط غضامض بسث 
ولضظه جغضامض، فظعا خغر أطئ أخرجئ لطظاس، وفظعا 
شعغ  تجب،  أوسى  خّرجئ  وفظعا  طئثأ،  أصعم  خاتئئ 

 طظخعرة بإذن اهللا

بغئ المصثس، وطسرضئ بقط الحعثاء صرب بارغج، 
وشاح سمعرغئ وأظصرة، شعع لغج حعر ظعم وتتدغر 
وطرح  وحراب  وأضض  بالطغض  وجعر  الظعار  شغ  الطسام 
وطحاعثة طسطسقت وأشقم... بض ضان خعطا وجعادا 

شغ الظعار وخقة وصغاطا بالطغض وصراءة صرآن.
وافتادغث  الصرآن  شغ  الصاذسئ  الحرسغئ  شافواطر 
وإجماع  الظئعغئ  والسغرة  الختاح  شغ  الحرغفئ 
غغر  فطئ  تاتصص  ق  حرسغئ  طخادر  وعغ  الختابئ 
سرغصئ،  فطئ  الاارغثغئ  التصائص  بةاظإ  اإلجقم،  أطئ 
وتطئغص  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  بعجعب  تظطص  ضطعا 
اإلجقم. وذئغسئ المئثأ تفرض سطى خاتئه أق غئصغه 
تئغسا شغ داخطه، شغضاشح ضث ضض اقتةاعات وغتارب 
ضاشئ افشضار، وتفرض سطغه أق غصئض بسغادة غغره طظ 
المئادئ والظزط، وق غطئص سطغه ظزام غغر ظزاطه وق 
َك َال ُيؤِمُنوَن  ِ

ّ غثدع لصعاظغظ طظ غغر طخادره. ﴿َفَال َوَر
م﴾. ُ َ َر َبي َ َ ُموَك ِفيَما  َّ ُيَحّكِ َح

وواصع المسطمغظ التالغ غاططإ طظعط السمض إلصاطئ 
الثقشئ، وق ظعدئ وق خقص لعط إق بعا، وغثّضر ضض 
بأن  حعغث  وعع  السمع  وألصى  جطغط  صطإ  لثغه  طظ 
غاترك لغظصث بعا افطئ وق جئغض غغر عثه السئغض. بض 
واجإ سطغعط أن غظصثوا الئحرغئ جمساء شعغ تخططغ 
بظار الرأجمالغئ الةائرة، شصث تّمطئ افطئ أطاظئ تترغر 
السئاد  واجاسئاد  والدقل  والةعر  الضفر  طظ  السالط 
ترغئ  باجط  بالئاذض  أطعالعط  وأضض  بسدا  بسدعط 
الترغئ  باجط  الرذغطئ  طساظصع  شغ  ورطغعط  الامطك 
﴿َوَكذِلَك  اإلظسان.  وتصعق  والثغمصراذغئ  الحثخغئ 
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طظ  أظعا  طع  جظعغا.  دوقر  ططغار   ١٢ بظتع  سطغعا 
تطك  بسئإ  غسسفعا  لط  وعثا  الظفط،  طخثري  ضئار 
المحاضض الثطغرة المساسخغئ. وضض ذلك غرجع إلى 
اقجاسمار  لثول  وتئسغاعط  والتضام  التضط  شساد 
الصثغط والةثغث. شالتض بإزالئ عثا الفساد أي باشغغر 
ظزام التضط الثي خاغاه برغطاظغا المساسمرة سظثطا 
بصغئ  ولضظعا  الحضطغ  اقجاصقل  لظغةغرغا  أسطئ 
واقصاخاد.  التضط  وخاخئ  أخرى  بأحضال  طساسمرة 
ووضسئ لعا دجاعرا طساعردا طظ الثجاتغر الشربغئ 
غضعظعا  أن  بغظ  شرق  ق  لعا  تابسغظ  تضاطا  وظخئئ 
طظ أخض طسطط أو طظ أخض ظخراظغ. إلى أن جاءت 
أطرغضا شغ طظاخش جئسغظات الصرن الماضغ واخارصئ 
طسعا  والخراع  برغطاظغا  طظاشسئ  شغ  وبثأت  الةغح 

سطى الئقد.
١٠- باإلضاشئ إلى ضض ذلك تثخُّض الثول المساسمرة 
بحضض  الئقد  حآون  شغ  وبرغطاظغا  أطرغضا  وخاخئ 
الماتثث  افطرغضغ  المسآول  شاخرغتات  طئاحر. 
الثارجغئ  وزغر  وبغان  افطرغضغئ،  الثارجغئ  باجط 
الحآون  طسآول  تخرغتات  بط  وطظ  الئرغطاظغئ، 
شغ  طئاحرا  تثخق  تسائر  افوروبغ  لقتتاد  الثارجغئ 
حآون الئقد. شافجاس أن غصعم التضام والسغاجغعن 

تطك  طظ  والططإ  ورشدعا  باجاظضارعا  ظغةغرغا  شغ 
وتتثغرعط  بقدعط  شغ  الاثخض  سظ  الضش  الثول 
الافضغر  بط  وطظ  طسعط.  الخقت  وصطع  ذلك  طظ 
والئتث  وطثطص  جاد  بحضض  الئطث  إظصاذ  ضغفغئ  شغ 
سظ تطعل جثرغئ ولغسئ ترصغسغئ أو تثثغرغئ. وإذا 
تخض طبض ذلك شإظعط جعف غاعخطعن بأن اإلجقم 
إق  أذغاشه  بضض  وحسئعا  ظغةغرغا  غظصث  وق  التض،  عع 
اإلجقم الثي غساوي بغظ الةمغع شغ تطئغص الظزام 
شق  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  شغ  الماةسث 
غتابغ أتثا طظ الرسغئ شغ تتصغص طخالتعط وتأطغظ 
جعاء  وترتالعط،  وتطعط  طسغحاعط  شغ  غطجطعط  طا 
غظعخ  الثي  وعع  ظخارى...  أم  طسطمغظ  أضاظعا 
بعرة  شغعا  وغتثث  اقجاسمار  طظ  وغثطخعا  بالئقد 
غئظعن  وطافعصئ،  طاصثطئ  الئقد  تةسض  خظاسغئ 
سعائثه  وتضعن ضض  ظفطعط  خظاساعط وغساثرجعن 
الةمغع،  شغساشظغ  تمغغج،  بثون  سطغعط  وتعزع  لعط، 
أطعالعط،  وسطى  وأسراضعط  أرواتعط  سطى  وغأطظعن 

 شق بطالئ وق شصر وق خعف وق جعع
ْلَباِب ﴾

َ
ِ اْأل و

ُ
 ِ َذِلَك َلِذْكَرى ِأل

﴿ِإنَّ
شغ التادي والسحرغظ طظ حسئان ١٤٤٤عـ

٢٠٢٣/٣/١٣م

الاترغر:  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  أخثره  ختفغ  بغان  صال  السظعان  عثا  تتئ 
طظ  اظططصعا  طعاجرغظ  غتمض  صارب  غرق  افطئ،  تحعثعا  الاغ  الضبغرة  لطمآجغ  ُغداف  طأجاوي  تادث  شغ 
حثخًا   ٦٥ طظ  أضبر  ششرق  إلغعط  أجئص  ضان  المعت  لضظ  ضرغمئ،  آطظئ  تغاة  شغ  أطًق  إغطالغا  إلى  ترضغا 
طظعط صرابئ ١٢ بغظ أذفال ورضع طظ أخض ٢٠٠ حثص. ردود الفسض سطى التادث تزعر سزط المأجاة 
الاغ تّطئ بافطئ صئض ١٠٢ سام، شغ طبض عثه افغام. شمظث عثم دولاظا، الثقشئ اإلجقطغئ، باظا ضافغاام 
سطى طعائث الطؤام، أرواتظا ودطاؤظا وأسراضظا بق صغمئ، أراضغظا طسائاتئ لسثوظا غعاجمظا شغ سصر دارظا وق 
إطام ُجّظئ ظصاتض طظ ورائه وظاصغ به، تدغص بظا بقدظا شق أطظ وق رساغئ وق ضراطئ وق تاى أدظى طساعى 
طظ السغح الضرغط، غفر المسطط بظفسه وأعطه آطًق أن غةث بطثًا غسغح شغه بضراطئ، لضظ بق جثوى، شأظئ 
طسطط طظ السالط البالث، إذًا شأظئ طتضعم سطغك أن ُتظئث تغًا وطغاًا، ق غاترك لرساغاك أتث شغ تغاتك ضما 
بحسارات  غشرصظا  الثي  السالط  الئغان:  وأضاف  آجش!  لمعتك  غأجش  وق  أتث،  التعادث  شغ  لظةثتك  ُغعرع  ق 
الترغئ وتصعق اإلظسان وغةئر تضام المسطمغظ سطى تعصغع اتفاصغات سالمغئ وطعابغص لتصعق الطفض والمرأة 
وغرعظعا طصابض ذلك بالثغعن لطئظك الثولغ سئر الصروض الربعغئ، عثا السالط المظاشص تغظ غرق عثا الصارب 
الثي غتمض طسادسفغظ غططئعن السثل والترغئ؛ تسابص تغااظه لائرغر تصاسسعط، وتظاشسعا شغ إلصاء الاعط 
الئغان  وخاط  غرصا.  طاتئ  الاغ  السائقت  دم  طظ  أبرغاء  عط  غثرجعا  ضغ  اإلجرام  بتر  شغ  السمك  خشار  سطى 
بالصعل: شعض ضان الظزام الثولغ جغضافغ بالاخرغتات لع ضان المعاجرون أوضراظغغظ؟! عض ضاظعا جغضافعن 
أغادغعط؟! تططت  الاغ  الثطاء  وتشطغئ  خعرتعط  لاةمغض  الختفغئ  الئغاظات  سئر  الاعط  وإلصاء  بالمراصئئ 

الهجرة غیر الشرعیۀ 
أم الدوافع العنصریۀ؟

المضاإ  رئغج  أشاد  جعرغا،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  إذاسئ  طظ  ٢٠٢٣/٣/١٨م  السئئ  أخئار  لظحرة  وشصا 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث تاج سئث الععاب: بأن طثابرات عغؤئ تترغر الحام صاطئ 
باخاطاف الحاب أجاطئ الغعجش أتث حئاب تجب الاترغر، وأتث أبظاء خان حغثعن شغ طثغظئ إدلإ؛ واسائر 
افجااذ سئث الععاب: أن عثا اقساصال غأتغ شغ جغاق جغاجئ الاشعل والصمع والاسطط الاغ تظاعةعا العغؤئ، 
والاغ لط غسطط طظعا شخغض وق تجب وق بطثة وق ختفغ طساصض. وذّضر افجااذ سئث الععاب: أظه ق غجال 
الحاب سطغ دلع طثاطفًا شغ جةعن طثابرات عغؤئ تترغر الحام طظث حععر. وأضاف: إظظا شغ ذضرى بعرة الحام، 
ظآضث أن عثا الاسطط والزطط لط غرعإ تمطئ الثسعة ولظ غرعئعط بإذن اهللا سج وجض سظ الصغام بعاجئعط، 
بض جغجغثعط سجغمئ وبئاتا تاى غأذن اهللا بالظخر والامضغظ. وأن لغض الزطط زائض ق طتالئ، وجغحرق ظعر 
اإلجقم طظ جثغث لغمف افرض صسطا وسثق ضما ططؤئ ظطما وجعرا، وجغسطط الثغظ ظطمعا أي طظصطإ غظصطئعن.

مخابرات هیئۀ تحریر الشام 
تختطف أحد شباب حزب التحریر فی إدلب
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بسث أن ضرب الجلجال المثطر طظاذص واجسئ شغ جعرغا 
والمماطضات،  بافرواح  شادتئ  خسائر  طثطفًا  وترضغا، 
طثن  واظاضئئ  اآلقف  سحرات  وُجــرح  ُصاض  تغث 
بأضمطعا سطى الةاظئغظ، ُتص لظا أن ظصش سطى تثاسغات 

عثا التثث الةسغط لظساثطص طظه السئر.
سثد  أن  الةجغرة  صظاة  ظصطئ  شصث  ترضغا  شغ  أطــا 
وصث  طئظى،  ألش   ٧٥ تةاوز  شغعا  المظعارة  المئاظغ 
تط تعصغش المؤات طظ المصاولغظ ووجعئ لعط تعط 
طظ  المسامث  الجقزل  طصاوطئ  لمساغغر  المثالش  الئظاء 
التضعطئ، وعع غثل سطى طثى اإلعمال الثي غاتمطه 
جعدة  سطى  المراصئئ  تحثغث  بسثم  الارضغ  الظزام 

الئظاء وطعاشصاه لطمساغغر.
ضما رأغظا الظزام الارضغ غساشض تادبئ الجلجال لغثشع 
بالمادررغظ طظ أعض الحام إلى طشادرة ترضغا تغث 
شاح باب اإلجازات وحرط سطى المشادرغظ صئض بقبئ 
بأن  إسقطغًا  غروج  راح  بط  لطحعر.  سثلعا  بط  أحعر 
ضعرصئ  ذلك  طساثثطًا  ذعسغًا  سادوا  صث  الثارجغظ 
جعرغا  باتةاه  المشادرغظ  سثد  أن  ُغثضر  اظاثابغئ. 

تةاوز ٤٠ ألش جعري تاى عثه الطتزئ.
اإلظصاذ  لفرق  المططعبئ  المساسثات  غثص  شغما  أطا 
شغ حمال جعرغا شصث طظع الظزام الارضغ وطظ ورائه 
طساسثات  أي  دخعل  لطبعرة  المسادغئ  الشربغئ  الثول 
غاأضثوا  تاى  الجلجال  وصعع  طظ  الثاطج  الغعم  تاى 
خعرة  شغ  افظصاض،  تتئ  عط  طظ  جمغع  طعت  طظ 
تضحش تصغصئ المةامع الثولغ وأظه ضاذب شغ ادسائه 

اإلظساظغئ وتصعق اإلظسان وظةثة المادررغظ.
إلرجال  تعرع  الــثول  طظ  السحرات  رأغظا  تغظ  شغ 
أضرار  أن  رغط  المةرم  السعري  لطظزام  المساسثات 
غسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  بضبغر  أصض  ضاظئ  الجلجال 
سطغعا، وضاظئ الشاغئ طظ العرولئ باتةاعه والاطئغع 
أطرغضغ  باعجغه  ذلك  ضض  تثوغره،  إسادة  عغ  طسه 
افطغظ  باجط  الرجمغ  الماتثث  أضث  تغث  واضح، 

الظزام  أن  دوغارغك،  جاغفان  الماتثة،  لفطط  السام 
لامرغر  إضاشغغظ  طسئرغظ  شاح  سطى  واشص  السعري 
المساسثات اإلظساظغئ طظ ترضغا إلى الحمال السعري، 

تداف لمسئر باب الععى.
شما غاغئ افطط الماتثة طظ الاروغب لدرورة طعاشصئ 
أجث سطى شاح طسابر بغظ ترضغا والمظاذص المتررة شغ 
الحمال والاغ عغ طظاذص خارجئ سظ جغطرته؟! وعع 
طا غحغر إلى شضرة تثوغره والاعغؤئ إلى إسادة المظاذص 
المتررة شسطغًا شغ المساصئض الصرغإ لسغطرته، وعع 

طا غسسى له الظزام الارضغ سراب المخالتئ.
والثرس افعط المسافاد طظ تثاسغات الجلجال المثطر 
عثه  ظض  شغ  الحام  أعض  بغظ  السةغإ  الاضاتش  عع 
إظصاذ  شغ  الماطعسغظ  طظ  اآلقف  وطحارضئ  المتظئ، 
المظضعبغظ، تغث ظزمعا خفعشعط ضمظ اإلطضاظغات 
وبطثات  صرى  طظ  المساسثات  تثشصئ  وصث  المااتئ، 
المظضعبئ،  المظاذص  باتةاه  جمغسعا  المترر  وطثن 
المتااجغظ  لمساسثة  الاطعسغئ  التمقت  واظططصئ 
شغ طحعث رائع طظ افخعة اإلجقطغئ واقساماد سطى 

الثات شغ ظض تثاذل دولغ حاطض.
السمض  أن  صظاسئ  لثغظا  غحضض  أن  غةإ  التثث  وعثا 
الثي  المبمر  السمض  وعع  ظةاتظا،  ذعق  عع  الةماسغ 
شغ  ضضٌّ  البعار،  غصعم  سظثطا  بعرتظا  شغ  ظظاخر  به 
بعرغئ  ضاًق  وغحضطعن  خفعشعط  باظزغط  طظطصاه، 
طثظغئ وسسضرغئ، بط تاعاخض عثه الضاض طع بسدعا 
البعرة  ببعابئ  غامسك  ضئغرًا  بعرغًا  جسمًا  لاحضض 
التالغ  البعرة  طرضإ  اجائثال  لغاط  صرارعا  وغساسغث 
جغاجغئ  صغادة  له  جثغث  بمرضإ  والثروج  المعارئ، 
وسسضرغئ طثطخئ ترظع إلى إجصاط ظزام اإلجرام شغ 
دطحص وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه، وإن ظخر 
اهللا صاب صعجغظ أو أدظى لمظ تصص حرذه وجسى له 

 بةث وإخقص
ْقَداَمُكْم﴾

َ
ْت أ ّ

ِ َث
ُ َھ َينُصْرُكْم َو ِذيَن آَمُنوا ِإن َتنُصُروا اللَّ ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ

إن تتصغص العسث ق غاططإ طّظا إق إغماظًا باهللا وبضض طا أخئرظا به شغ ضاابه، وسمًق خالتًا غاعاشص طع طا وسثظا 
 َن ُم اْلَواِرِث ُ ًة َوَنْجَعَل ِئمَّ

َ
ْم أ ُ ْرِض َوَنْجَعَل

َ
ِ اْأل ِذيَن اْسُتْضِعُفوا  َ الَّ ُمنَّ َع ن نَّ

َ
ُد أ به، شظتظ ظخّثق صعله تسالى: ﴿َوُنِر

اُنوا َيْحَذُروَن﴾، وظخّثق صعل رجعله الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص:  َ ا  م مَّ ُ ْ َما ِم ُ اَماَن َوُجُنوَد َ ْرِض َوُنِري ِفْرَعْوَن َو
َ
ِ اْأل ْم  ُ َن َل َوُنَمّكِ

يَن، ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل؛ ِعّزاً  «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل َوالنََّهاُر، َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ
ِة» عثه افدلئ وغغرعا الضبغر  يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم، َوُذّالً يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر»، وغصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
ذضرت وسث اهللا لظا بالامضغظ، وضط طظ التدارات وافطط الاغ تاربئ التص أزالعا اهللا ودطر سروش تضاطعا، 
وطضظ لطمسادسفغظ واجاثطفعط شغ افرض، شأغظ ساد وإرم ذات السماد؟ وأغظ بمعد الثغظ جابعا الخثر 
بالعاد؟ وأغظ شرسعن وعاطان؟ وأغظ السقذغظ الاغ ضاظئ تةعب افرض ذعقً وسرضًا؟ ألط غعطضعط اهللا وغمضظ 
لطمسادسفغظ شغ افرض طظ بسثعط؟ وطظ عغ أطرغضا والشرب أطام تطك الحسعب وافطط؟! بإذن اهللا طا عغ إق 
برعئ طظ الجطظ وجاراظا الثظغا بأجرعا ظخعل وظةعل شغ بقدعط ودغارعط لظصاص طظ ضض طظ آذى المسطمغظ، 
وجارى الئحرغئ جمساء راغئ السجة والرتمئ ترشرف خفاصئ شعق سعاخمعط بسث أن ظثدسعا لتضط اإلجقم.

اإلدارة افطرغضغئ لخالح غععد، وذلك بسث تعجه طخر 
برئاجئ جمال سئث الظاخر، إلى بظاء السث السالغ. شغ 
تطك الفارة، صام طضاإ اقجاخقح الجراسغ افطرغضغ 
أن  صئض   ،١٩٥٦-١٩٦٤ ساطغ  بغظ  سثة  بثراجات 
غتثد ٢٦ طعصساً إلظحاء السثود شغ إبغعبغا أعمعا، ٤

جثود سطى الظغض افزرق الرئغسغ، وعغ: "ضارادوبغ، 
طابغض، طاظثغا، وجث التثود (الظعدئ)"، باإلضاشئ إلى 
إظحاء  بسث  اجاخقتعا  جغاط  الاغ  الجراسغئ  افراضغ 
اقتفاصغئ  إبر  افطرغضغئ  الثراجات  وجاءت  السثود. 
سام  أبابا  أدغج  طع  واحظطظ  وصساعا  الاغ  الرجمغئ 
١٩٥٧، راشص ذلك رشخ إبغعبغ لسرض سئث الظاخر 

باحضغض عغؤئ شظغئ طحارضئ لثول ظعر الظغض.
وغسسى ضغان غععد إلى جسض إبغعبغا طمرًا له باتةاه 
أشرغصغا، وطظفثًا اجاراتغةغاً غثعله شاح صظعات جغاجغئ 
وأطظغئ وسسضرغئ شغ الصرن افشرغصغ تضعن داسماً شغ 
خراسه المسامر شغ المظطصئ طظ خقل تساوظه طع دول 
خقل  طظ  ذلك  تسجز  وصث  وجغئعتغ،  وإرغارغا  إبغعبغا 

الاطعرات شغ طظطصئ الئتر افتمر وق جغما الغمظ.
وصث خرح رئغج تضعطئ غععد ظاظغاعع، أطام الئرلمان 
خقل  وذلك   ٢٠١٦ سام  تمعز/غعلغع  شغ  اإلبغعبغ 
زغارته إلغعا صائق "جظثسط إبغعبغا تضظعلعجغاً لاسافغث 
دسمًا  اسائر  ظاظغاعع  شضقم  المائغئ"،  طعاردعا  طظ 
واضتاً إلبغعبغا شغ طسألئ ظجاسعا طع طخر بما غثص 
إبغعبغا  اشاااح  طع  تجاطظ  وأظه  جغما  ق  الظعدئ،  جث 
شغ  افزرق  الظغض  طغاه  سطى  السث  طظ  افولى  المرتطئ 
غععد  ضغان  تخرغتات  وتاالئ  لجغارته.  ذاته  الحعر 
السام  المثغر  ظائئئ  أسطظئ  تغث  إلبغعبغا،  الثاسمئ 
حغطغظ،  آغظات  خارجغاه  وزارة  شغ  افشرغصغئ  لطحآون 
شغ ضاظعن افول/دغسمئر سام ٢٠١٩، سظ اجاسثاد تض 
أبغإ "لاصاجط تةرباعا العاجسئ شغ إدارة المغاه" طع 
أدغج ابابا. جئص ذلك، إسقن جفغر غععد لثى إبغعبغا 
راشائغض طعراف، أن ضغاظه غسمض سطى إدخال ظزام الري 

التثغث شغ إبغعبغا.
وإضاشئ إلى الثسط السغاجغ، ضحش طعصع دغئضا السئري 
شغ تمعز/غعلغع سام ٢٠١٩ أن ضغان غععد أضمض ظحر 
طظزعطئ خعارغثه "Spyder-MR" تعل جث الظعدئ. 
ورغط ظفغ ضغان غععد لاطك المسطعطات، شإن السفغر 
سظ  تتثث  غعجش،  عغقوي  لثغه  السابص  اإلبغعبغ 
طتطات  إدارة  سصعد  سطى  حرضاتعط  إتثى  اجاتعاذ 
الضعرباء شغ إبغعبغا بما شغعا طتطئ جث الظعدئ. وأضث 
غسمطعن  طسابمرًا   ٢٤٠ لثغه  غععد  ضغان  أن  غعجش 
شغ إبغعبغا بمةاقت الري والضعرباء والمغاه، شدقً سظ 
تظفغث طحروسات ري ضثمئ طظ خقل المغاه اإلبغعبغئ 
بسث إتمام بظاء السث، بالاعازي طع تمعغض ٢٠٠ ططغعن 

دوقر لاطعغر أظزمئ الري.
الافاوض  آلغئ  أن  إلى  المسطغات  طظ  السثغث  وتحغر 
شرغص  أجسعا  وضع  طخر،  طع  إبغعبغا  تائسعا  الاغ 
الثارجغئ  وزغر  وطظعط  غععد  خارجغئ  شغ  تفاوضغ 
وضغض  وعع  ضمتغ  ودغفغث  طعشاز،  حاؤول  افجئص 
جابص شغ المعجاد. ضما صاطئ تضعطئ غععد باشاااح 
الائرسات  لةمع  المرضجي  الئظك  شغ  حسئغ  اضاااب 
طحروع  لثثطئ  وافذون  السظثات  إلى  المعجعئ 
اإلبغعبغئ  التضعطئ  صغام  إلى  وخعقً  الظعدئ،  جث 
باجاصثام السثغث طظ الثئراء والفظغغظ الغععد لطسمض 
الباظغئ.  المرتطئ  ذعال  والاظفغث  الاةرغإ  طراتض  شغ 
السعداظغئ  الري  وزارة  وضغض  شغه  ضحش  وصٍئ  شغ 
افجئص تغثر غعجش، سظ وجعد ذابص ضاطض شغ وزارة 

المغاه اإلبغعبغئ طثخص لثئراء المغاه الغععد.
وأطا أذماع ضغان غععد شغ السعدان شعغ واضتئ جطغئ 
طظ خقل الجغارات المضعضغئ الاغ غصعم بعا الطرشان 
وآخرعا زغارة وزغر الثارجغئ إغطغ ضععغظ إلى السعدان، 
تطك  وخاشح  السغادة  طةطج  رئغج  اجاصئطه  تغث 

افغثي المططثئ بثطاء أعض شطسطغظ  غائع...
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر

 شغ وقغئ السعدان

تسارسئ افتثاث أم تئاذأت، وضُبرت افخئار أم صّطئ، 
شالمحعث الثي غسغحه أعض بعرة الحام ق زال واتثًا 

ولط غاشغر بسث.
سمر  وتمثغث  العصئ  ضسإ  تتاول  أطرغضا  أن  ذلك 
افطعر  بصاء  وتامظى  جعرغا،  شغ  وظزاطعا  سمغطعا 
افطمغ  والصرار  جظغش  شغ  رجماعا  الاغ  خطاعا  شغ 
غتسئعا  ضبغرة  صثرة  أجالغإ  خقل  طظ   ،٢٢٥٤

الئسخ طساةثات شغ افتثاث وطظعا:
إغةاد السصئات شغ ذرغص أعض البعرة ضظصاط المراصئئ، 
ظار  وإحسال  الروجغئ،  الارضغئ  الثورغات  وتسغغر 
المةرم  الظزام  وتماغئ  واآلخر،  التغظ  بغظ  اقصااال 
لاآطر  الراشدغظ  واغاغال  المثطخغظ،  بظادق  طظ 
شغ  الظاس  سطى  والادغغص  وأدواته  الارضغ  الظزام 
سمطغئ  ضثطعة  طسابر  شاح  وطتاوقت  سغحعط  لصمئ 

لصئعل المخالتات.
لضظ.. تصغصئ المحعث أظه "ق جثغث"، وق زال الخراع 
عثشعط  ظتع  طاضعن  البعرة  أعض  أن  وضما  طتاثطا، 
شضثلك  بسث،  الظزام  بإجصاط  طئاشاعط  غتصصعا  ولط 
بسث،  البعرة  ططش  تطعي  أن  أطرغضا  تساطع  لط 
تسمعا  أشص  وغغاب  سةجعا  سطى  تثل  وتخرغتاتعا 
افطمغ  المئسعث  عع  وعا  سمغطعا،  لخالح  لطمطش 
الثاص إلى جعرغا غغر بغثرجعن غخرح صئض طثة أن 

"التض السغاجغ الحاطض لسعرغا لغج وحغضا".
"طاى  الضبغرغظ:  لسان  سطى  غاردد  الثي  والسآال 
تساسغث بعرة الحام صرارعا وغةثد أبظاؤظا سعثعط طع 
خالصعط وغصطسعا تئالعط طع تئائض أطرغضا والظزام 
وضغثعط  تآطرعط  لغرتث  وأدواتعما  الماآطر  الارضغ 

إلى ظتعرعط"؟!
الارضغئ  وبالمعاصش  افطرغضغئ،  بالسغاجئ  الاسطص  إن 
والمةامع الثولغ عع أس الثاء، وطظئع الئقء، شأضئر 

خطأ عع أن ظربط صدغاظا وبعرتظا بمعاصش غغرظا.
أو  التال  غشغر  َصَثرًا  الظاس  غظازر  أن  السةج  طظ  بض 
إطاطا طعثغا غصغط اإلجقم أو شخغق غسصط الظزام، 
طا  وشةعر  وصاتئ  طظ  تجغث  الاغ  عغ  السةج  وبصاشئ 

غسمى بالمةامع الثولغ.
التص؟  راغئ  غرشع  الثي  طظ  ظسأل:  أن  عع  والتص 
وتاى  البعرة  بثاغئ  طظ  الظخح  خثصظا  الثي  وطظ 
اآلن؟ وطظ عع خاتإ المعاصش البابائ الثي لط غشغر 
ولط غئثل لظسغر طسه لاتطغِط طحارغع الضفر وإصاطِئ 

طاى غسصط ظزام اإلجرام 
سمغض أطرغضا يف الحام؟!
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث تاج طتمثـ  ــــــــــ

طحروع اإلجقم السزغط؟
سطمظا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  فن  الختغح،  السآال  عع  عثا 
المئادرة وظعاظا سظ اقظازار: «بَاِدُروا ِباْألَْعاَمِل َسْبعاً: َهْل 
تَْنَتِظُروَن إِالَّ َفْقراً ُمْنِسياً، أَْو ِغًنى ُمطِْغياً، أَْو َمَرضاً ُمْفِسداً، أَْو َهَرماً 
اَعَة،  اَل َفَرشُّ َغائٍِب يُْنَتظَُر، أَْو السَّ جَّ ُمَفنِّداً، أَْو َمْوتاً ُمْجِهزاً، أَْو الدَّ
المآطظغظ  خفات  طظ  شالمئادرة  َوأََمرُّ».  أَْدَهى  اَعُة  َفالسَّ
تسالى:  صال  الغأس،  طع  طاقزطان  واقظازار  والسةج 

اِفُروَن﴾. َ ِ ِإالَّ اْلَقْوُم اْل َّ ْوِح  ُس ِمن رَّ
َ
ُھ َال َيْيأ ﴿ِإنَّ

وصث بادر رجعلظا ملسو هيلع هللا ىلص شصطإ الةجغرة السربغئ طظ الضفر 
طغراث  سطى  شتاشر  الخّثغص  وبادر  اإلجقم،  إلى 
أسزط  شتطط  الفاروق  وبادر  ودولئ،  رجالئ  الظئعة 
الثغظ  خقح  وبادر  والروم،  شارس  إطئراذعرغاغظ؛ 
أغعب  أبع  وبادر  المئارك،  افصخى  المسةث  شترر 
وبادر  الصسطظطغظغئ،  أجعار  سطى  شمات  افظخاري 
السططان طتمث الفاتح شفاتعا، وشغ عثا السخر بادر 

أعض الحام شعجوا سروش الطشاة ببعرتعط، والغعم!!
طظ غئادر لاترغر المساصقت وشك افجغرات؟!

طظ غئادر إلجصاط الظزام المةرم وخعن الادتغات؟!
صرارعا  واجاسادة  البعرة  طسار  لاختغح  غئادر  طظ 
تتصغص  ظتع  السغر  وطعاخطئ  ببعاباعا  والامسك 

أعثاشعا؟!
تمطئ  باتادان  دورعط  بأخث  العجعاء  غئادر  طاى 

الثسعة والبائرغظ والمةاعثغظ المثطخغظ؟!
وطاى غئادر الخادصعن باصثغط أوراق اسامادعط إلى 
وتثه  بتئطه  وغساخمعن  سطغه  غاعضطعن  تسالى  اهللا 

واقظطقق إلجصاط ظزام اإلجرام شغ دطحص؟!
الارضغئ  السغاجغئ  الصغادة  لرطغ  السصقء  غئادر  طاى 
صغادة  وغاثثوا  ظععرعط  وراء  والثائظئ  الماسططئ 
طظ  واضح  طحروع  ذات  وواسغئ  طثطخئ  جغاجغئ 
خمغط سصغثة المسطمغظ وترغخئ سطى افطئ وتفر 

تدتغاتعا؟!
الصعل  غمضظظا  افجؤطئ  عثه  سطى  اإلجابئ  تاط  شتغظ 
إظظا ظسغر شغ ذرغص الظخر، شق بث أن تصعم ضض جعئ 
بعاجئعا وتاتمض طسآولغاعا، والسمض لخظع التثث ق 
اقضافاء بماابساه؛ تغظعا جغاتصص وسث اهللا، وغعطؤٍث 
ظض  شغ  اهللا  تضط  وغصام  اهللا  بظخر  المآطظعن  غفرح 
ُمنَّ  نَّ ن 

َ
أ ُد  ﴿َوُنِر الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 

ُم  ُ َوَنْجَعَل ًة  ِئمَّ
َ
أ ْم  ُ َوَنْجَعَل ْرِض 

َ
اْأل  ِ اْسُتْضِعُفوا  ِذيَن  الَّ  َ َع

 ﴾َن اْلَواِرِث

أورد طعصع الئعابئ ظغعز شغ ٢٠٢١/١٠/١٩ أظه بتسإ 
صظاة "إجرائغض ٢٤"، شإن تض أبغإ باتئ تمطك سقصات 
طع ٤٦ دولئ، طظ أخض ٥٤، وطظ بغظعا ١١ دولئ تمطك 
تض أبغإ شغعا جفارات طبض، رواظثا، وجظعب أشرغصغا، 
وإبغعبغا،  وأظةعق،  والضاطغرون،  وظغةغرغا،  وضغظغا، 
وإرغارغا، وغاظا، وجاتض الساج، والسظشال. ضما تماطك 

١٥ دولئ أشرغصغئ جفارات شغ تض أبغإ.
جغح  صادة  طظ  السثغث  شإن  السئري  لقسقم  ووشصا 
سثغثة  دول  إلى  بترغئ  غساشرون  باتعا  اقتاقل، 
إبغعبغا  رأجعا  وسطى  الثول،  تطك  جغعش  لاثرغإ 
وزاطئغا وجاتض الساج. وغخش إسقم غععد عثا الاساون 
خخعخًا  السسضرغئ،  الثبطعطاجغئ  باجط  السسضري 
سسضرغغظ  ططتصغظ  تسغغظ  غحمض  بات  الاساون  أن 
غععد دائمغظ بثول أشرغصغئ. باإلضاشئ إلى أن أغطإ 
أجطتئ الثول افشرغصغئ عغ أجطتئ طظ ضغان غععد، 
والضعظشع،  السعدان  وجظعب  رواظثا  طبض  دول  خاخئ 
الةماسغ  الصاض  وسمطغات  افعطغئ  التروب  تضبر  تغث 
شغ تطك الئطثان، وبتسإ تصارغر لختغفئ "عآرتج" 
السئرغئ شصث باع ضغان غععد فشرغصغا طا صغماه ١٧٠

ططغعن دوقر طظ افجطتئ، وغجداد ذلك الرصط بظسئئ 
٢,٥٪ جظعغاً.

خارجغئ  وزارة  أسطظئ   ،٢٠٢١ تمعز/غعلغع   ٢٢ وشغ 
صثم  اقلغ،  أدطاجع  إبغعبغا،  لثى  جفغرعا  أن  غععد 
افشرغصغ.  اقتتاد  لثى  طراصئا  سدعا  اساماده  أوراق 
وبثضر إبغعبغا ق غفعتظا تترك عثا الضغان وبافخص 
افلفغئ  جث  الظعدئ  جث  وجعد  باسائار  إبغعبغا  شغ 
شإن  الظغض،  طغاه  شغ  لاتضمعا  وظسئئ  أراضغعا  سطى 
تاجئ  ضاظئ  غععد  لمساعذظات  المغاه  تأطغظ  طسألئ 
أجاجغئ بالظسئئ لـضغان غععد. وصث أظعرت دراجات 
سثغثة خقل السصعد افخغرة، أن ضغان غععد غمر بأزطئ 
غسائرعا خئراؤه خطرة جثًا بما غثص البروة المائغئ، 

تعثد اصاخاده بخعرة لط غسئص لعا طبغض.
وذضر إسقم غععد شغ السظعات افخغرة أن الضبغر طظ 
بتغرات شطسطغظ المتاطئ وأتعاضعا الظعرغئ والمغاه 
الةعشغئ وخطئ إلى أدظى المساعغات الاغ لط غسئص 
ذئرغا  بتغرة  اصاربئ  تغث  سام،   ١٠٠ طظث  طبغض  لعا 
بحضض خطغر طظ "الثط افجعد"، وعع المساعى الثي 
الاغ  المغاه  طدثات  طظ  الستإ  أظابغإ  تتئ  غصع 

ترجض طغاه الئتغرة إلى الئطثات المةاورة.
وشغ دراجات لضغان غععد غزعر أن تتسغظ طساعى 
شغ  زغادة  تأطغظ  غتّاط  المساعذظات  وبظاء  السغح 
المغاه بمصثار ٦٠٠ ططغعن طار طضسإ ضض سام. شإذا 
تسبَّر التخعل سطى ذلك شغضعن طظ الدروري تأطغظ 
بطبه سطى تساب المحارغع الجراسغئ، طا غآدي إلى أزطئ 
اصاخادغئ بشخ الظزر سظ افضرار الاغ تتخض بفسض 

برظاطب "الاعزغع السضاظغ".
العجعد  إلى  غععد  ضغان  تثشع  السعاطض،  تطك  ضض 
بحضض طئاحر شغ طسألئ جث الظعدئ المرتئطئ بظعر 
الظغض، وذلك طظ أجض شرض وجعده السغاجغ وافطظغ 
الثي جغثعله شغ طرتطئ قتصئ إسادة إتغاء المحارغع 
ظزرًا  المساعذظات،  إلى  الظغض  طغاه  إلغخال  العادشئ 
لثطعرة طا غساظغه تالغًا شغما غثص أطظه المائغ، شغ 
المجغث  واجاصثام  الاعجع  شغ  الماجاغثة  رغئاه  ظّض 

طظ المساعذظغظ.
إلى  الظغض  طغاه  ظصض  أن  السغاق،  عثا  شغ  وغثضر 
شطسطغظ المتاطئ، ضان طظ أعط المحارغع المطروتئ 
شغ المئاتبات الماسثدة افذراف، الاغ سصثت شغ شغّظا 
بسثم  الغععد  المفاوضعن  تمسك  تغث   ،١٩٩٢ سام 
الاظازل سظ ذلك، تتئ ذرغسئ تاجئ ضغاظعط إلى المغاه 
شغ المساصئض وطظ ضمظعا طغاه الظغض. أتث المفاوضغظ 
الغععد وعع دان جاقزشسضغ، صالعا خراتئ "إذا ضان 

أتث غصخث السقم، شغظئشغ أق غةادل بحأن المغاه".
وغئرز الئسث الةغعجغاجغ لضغان غععد شغ طسألئ جث 
الظعدئ طظ خقل أخض الفضرة، الاغ تسعد إلى تصئئ 
الساغظات، باسائار أن السث ضان ظاغةئ دراجئ صاطئ بعا 

أذماع دوغطئ غععد يف أشرغصغا لظ تعصفعا إق دولئ الثقشئ
(التطصئ الباظغئ)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

الوعد الذي نعمل من أجله هو وعد من اهللا تعالى

وصفات طع ضاربئ الجلجال املثطر 
يف جعرغا وترضغا

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الخعراظغـ  ـ 
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