
إدارة الفيسبوك تؤكد انحيازها
للدول االستعمارية

تجغران/ طظ  الرابع  غعم  شةر  شغسئعك  إدارة  أغطصئ 
سطى  تعظج  وقغئ  الاترغر/  تجب  خفتئ  غعظغع 
الفغسئعك، وإزاء عثا الةرم الئّغظ طظ إدارة الفغسئعك 
ختفغا  بغاظا  تعظج،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أخثر 
بسظعان: "سطى إبر ظحر بغان "ظحر صعات أطرغضغئ شغ 
خفتئ  تشطص  شغسئعك  إدارة  طساطغر"،  حر  تعظج 
تجب الاترغر/ وقغئ تعظج سطى الفغسئعك"، صال شغه: 
"وطع أّن عثا الشطص لط غضظ افول، ولظ غضعن افخغر، 
إق أّن طا غةثر ذضره أّن الشطص تّط سطى إبر خثور بغان 
بسظعان "ظحر صعات أطرغضغئ شغ تعظج حر طساطغر"، 
غتّثر شغه التجب طظ دخعل الةغح افطرغضغ الخطغئغ 
لاعظج، وعع طا غضحش الةعئ الاغ تحظ طظ أجطعا 
تجب  خفتات  سطى  اآلبمئ  تربعا  شغسئعك  إدارة 
الاترغر شغ الفغسئعك". وبثخعص الئغان الثي صاطئ 
الاترغر  تجب  خفتئ  بإغقق  الفغسئعك  إدارة  بسئئه 
بسط  شغ  أطرغضا  لسسغ  وضحفه  تعظج  وقغئ  شغ 
افخغر  الئغان  ضحش  "لصث  صال:  أشرغصغا  شغ  ظفعذعا 
السسضرغئ  الصغادة  دور  تعظج  وقغئ  الاترغر/  لتجب 
افطرغضغئ شغ أشرغصغا "أشرغضعم" الاغ ُخظسئ لطعغمظئ 
سطى أشرغصغا وظعإ برواتعا واجاسمار أعطعا، باإلضاشئ 
ترى  فظعا  (اإلرعاب)  طتاربئ  بتةئ  اإلجقم  لمتاربئ 
شغ اإلجقم خطرا تصغصغا سطى طخالتعا اقجاسمارغئ 
شغ السالط وطظه أشرغصغا الاغ ُغسائر طسزط أعطعا طظ 
المسطمغظ، ضما تثر الئغان أعض تعظج طظ السماح 
لطةغح افطرغضغ طظ الثخعل إلى تعظج، شالةغعش 
افطرغضغئ إذا دخطئ بطثا أشسثته وجسطئ أعطه أذلئ، 
وضثلك غفسطعن، وخاط الئغان بأن أطرغضا وبصغئ دول 
الشرب الضاشر المساسمر لظ غعصش ظعمعا اقجاسماري، 
إق  أشرغصغا  شغه  بما  ضطه  السالط  بروات  سطى  وتشعلعا 
جائصى  وبثوظعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 
وظطط  اقجاسمار  جحع  طظ  تساظغ  جمساء  الئحرغئ 
الةطغ  الفغسئعك  إدارة  اظتغاز  سظ  أطا  الرأجمالغئ". 
المسطمغظ،  بقد  شغ  وأذماسعا  اقجاسمارغئ  لطثول 
لمظع  وطتاوقتعا  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى  وتربعا 
اإلجقم طظ العخعل إلى جثة التضط شغ ظض الثقشئ 
الئغان  صال  شصث  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
"لصث أبئائ إدارة شغسئعك طرة أخرى أظعا طظتازة إلى 
الثول اقجاسمارغئ وأدواتعا المتطغئ، وأضثت بما ق 
سطى  تصثر  ق  الشربغئ  التدارة  أن  لطحك  طةاق  غثع 
شاطاةأ  اإلجقم،  طع  والسغاجغئ  الفضرغئ  المةابعئ 
دوطا إلى أجالغإ المظع والشطص حأظعا حأن افظزمئ 
عثا  طظ  وبالرغط  طثابراتعا،  وأجعجة  الحمعلغئ 
التةإ شإن تجب الاترغر طسامر ظتع تتصغص غاغاه، 
ق غعصفه جعر الةائرغظ وق أجالغإ الساصطغظ". وشغ 
الثاام ذضر الئغان بض أضث أن دولئ الئاذض جاسئ وأن 
دولئ التص إلى صغام الساسئ، وأن المساصئض عع بإذن 
تئارك  اهللا  وأن  طتالئ،  ق  والمسطمغظ  لقجقم  اهللا 
وظاخر  افدغان  ضض  سطى  وطزعره  دغظه  طسج  وتسالى 
ضض  شغ  وأسثائعط  أسثائه  سطى  المثطخغظ  سئاده 
طضان، تغث جغصثف بالتص سطى الئاذض شغجعصه إلى 
غغر رجسئ، وذلك أظه اخااط بصعله تسالى: ﴿بَْل َغْقِذُف 
َِقّ بَلَ اْكَاِطِل َفَيْدَمُغُه َفإَِذا ُهَو َزاِهٌق َولَُكُم الَْوْيُل  بِاحلْ
جئتاظه  اهللا  بسعن  صرغإ  إظه  وظصعل  تَِصُفوَن﴾."  ا  ِمَمّ
وتسالى وظتظ ظعثم أخظام الثغمصراذغئ الرأجمالغئ، 
َقُّ َوَزَهَق اْكَاِطُل  جظعاش بأسطى أخعاتظا ﴿َوقُْل َجاء احلْ
إِنَّ اْكَاِطَل اَكَن َزُهوقاً﴾؛ ذلك وأظش الثول اقجاسمارغئ، 

وسمقئعا وأدواتعا شغ بقد المسطمغظ راغط.

أصثم جعاز افطظ العصائغ سطى اصاتام بغئ الحاب تاطر 
ساحعر طظ طثغظئ ذعلضرم الساسئ الباظغئ بسث طظاخش 
لغض افربساء الماضغ واساصاله بسث تفاغح بغاه بخعرة 
عمةغئ وطخادرة ضمئغعتره. وجئص ذلك بأغام اساصال 
بسئإ  الثطغض   - تفعح  طظ  خماغسئ  سغسى  افجااذ 
جغثاو  جرغمئ  تئغظ  الاغ  بعك  الفغج  سطى  طظحعراته 
وتط  سظعا،  المظئبص  اقظتقلغ  افجرة  تماغئ  وصاظعن 
تمثغث اساصاله تتئ ذرائع واعغئ وتعط جغاجغئ باذطئ. 

ضثلك أصثم جعاز افطظ العصائغ غعم اقبظغظ ٢٠٢٠/٦/١ سطى اخاطاف الحاب تسام ظئغض طظ طثغظئ صطصغطغئ 
طظ طضان سمطه بسئإ طظحعراته سطى الفغج بعك ضث اتفاصغئ جغثاو. إن طتاوقت السططئ التبغبئ لمتاربئ 
اإلجقم وتتثي بصاشئ افطئ وتطئغص ظفاغات الشرب الفضرغئ وصعاظغظعط اقجاماسغئ الاغ أظاةئ اقظتقل وتثطغر 
افجر جائعء بالفحض والثسران أطام إخرار أعض شطسطغظ سطى الاحئث بثغظعط وطساصثاتعط وبصاشاعط، وإن 
اساصال حئاب تجب الاترغر لظ غعصش تترك أعض شطسطغظ الراشخ لسغثاو وطثرجاتعا الثئغبئ. إن السططئ 
تئرعظ بأشسالعا عثه، خاخئ شغ عثه الفارة الاغ غحاث شغعا الاآطر سطى صدغئ شطسطغظ والضغث بأعطعا، تئرعظ 
أظعا ق تثةض طظ ظفسعا وق طظ أعض شطسطغظ، شئثق طظ أن تضش أذاعا سظ أعض شطسطغظ وتظحشض شغ الاخثي 
لضغان غععد الثي غاترك لدط طا تئصى طظ افرض، ظراعا تظحشض بإرضاء الشرب وجمسغاته الساصطئ بالاسطط 

واقساثاء سطى طظ غفدتعن طثططات الةمسغات الشربغئ وطحارغسعا وتترضاتعا شغ اإلسقم وأروصئ السططئ!

ÏÁ]‚›;ÏÁ\Åd
ÏË“ÁÖŸ¯\;ÏdÖqi’\

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظ

الئقد  وطظه  الغعم  السالط  شغ  التاخض  اقرتئاك  جئإ  إن 
طسالةاتعا  تدع  إجقطغئ  دولئ  وجعد  سثم  عع  اإلجقطغئ 
اتاعاء  شغاط  الاطئغص،  طعضع  وافوبؤئ  لطضعارث  الختغتئ 
اظاحارعا  صئض  افطراض  وتتاخر  وصعسعا  صئض  الضعارث 
وتضعن الثولئ طساسثة شغ تال تفحغعا لااشطإ سطى العباء 
دون أن تدتغ باقصاخاد، وتتمغ اقصاخاد دون أن تااجر 
بختئ الظاس أو تاعاون شغعا، وتصثم لطسالط ظمعذجا سمطغا 
شضاظئ  وافوبؤئ،  الضعارث  طع  الختغح  الاساطض  ضغفغئ  شغ 
المخغئئ السزمى الاغ تفعق أي وباء والاغ ق غةإ أن تشغإ 

سظ أبظاء أطاظا عغ شغ غغاب اإلجقم سظ طسارك التغاة.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  احائاضات تثودغئ شغ صرغئ "تحاحما" 
    الثواشع وافعثاف، وجئغض الثقص ...٢

-  اقتتاد افوروبغ 
   وطسالةئ أزطئ ضعشغث-١٩ اقصاخادغئ ...٢

-  الثضرى افولى لةرغمئ شخ اقساخام شغ السعدان
    رجائض شغ برغث البعار ...٤

-  وتاعاخض المآاطرات سطى الحسإ شغ تعظج ...٤

 http://www.alraiah.net :افربساء ١٩ طظ حعال ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٠ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ طـ                                    الرائث الثي ق غضثب أعطه                       السثد: ٢٩٠ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ

ضطمئ السثد

طظ  خعشًا  طظازلعط  شغ  افطرغضغغظ  تئج  تط  لصث 
شغروس جثغث أودى بتغاة أضبر طظ ١٠٠ ألش أطرغضغ 
عثا السام، لضظ وشاة رجض واتث شصط شغ الثاطج 
الحعارع  إلى  أخرجاعط  أغار/طاغع  طظ  والسحرغظ 
أبارت  ترائص  وإحسال  ظعإ  أسمال  طع  لقتاةاج، 

طثاوف طظ اظثقع ترب أعطغئ.
لصث صاض جعرج شطعغث (٤٦ ساطا) سطى غث الحرذئ شغ 
طثغظئ طغظغابعلغج. وضان صث احارى جةائر باجاثثام 
بأظعا  المتض  خاتإ  احائه  دوقرًا   ٢٠ بصغمئ  ورصئ 
طجورة، لضظ جرغماه ضاظئ أظه أجعد. لط غضظ غصاوم 
حرذئ  ضابط  وعع  حعشغظ،  دغرغك  لضظ  اقساصال، 
تصرغئًا  دصائص   ٩ لمثة  شطعغث  رصئئ  سطى  رضع  أبغخ، 
سطى الرغط طظ أن الدتغئ ضان غؤظ بأظه ق غساطغع 
بالخمئ.  غطعذ  أن  صئض  بعالثته  وغساشغث  الاظفج 
صئض  افخغرة  البقث  الثصائص  خقل  غاترك  ق  وضان 
أن غرشع ضابط الحرذئ رضئاه أخغرًا سظ سظصه، سطى 
التادث  طضان  شغ  الظاس  طظ  السثغث  أن  طظ  الرغط 
تعجطعا إلى ضابط الحرذئ أن غرشع رضئاه سظ رصئئ 
غراصئعن،  آخرون  حرذئ  ضئاط  بقبئ  وضان  الرجض. 
دغرغك  رضئئ  تتئ  طساطصغاً  ضان  شطعغث  جعرج  لضظ 
حعشغظ الصاتطئ، تاى بغظما ضان شرغص إجساف غفتص 
ظئده صئض ظصطه إلى المساحفى تغث أسطظ سظ وشاته. 
السظخري  الامغغج  طظ  أطرغضا  شغ  السعد  ساظى  لصث 
السظغش والصمع فضبر طظ ٢٠٠ سام، ولضظ عثه الصدغئ 
اجاتعذت سطى اعامام الظاس شغ العقغات الماتثة 

بطرغصئ تارغثغئ طع تجاغث اقتاةاجات غعطغاً.
وبارغج  تط اجاعثاف السفارة افطرغضغئ شغ لظثن 
أخئتئ  تغث  والمضسغك،  وضعبظعاجظ  وبرلغظ 
العقغات الماتثة رطجا لطصمع شغ جمغع أظتاء السالط. 
الظار  إذقق  إلى  داسغًا  السظش،  سطى  تراطإ  حةع  لصث 
الصعات  جغطرة  وإلى  الظعإ  غمارجعن  طظ  سطى 
افطرغضغئ الفغثرالغئ، سطى الرغط طظ تصغصئ أن ضض 
وذظغ.  وترس  بعا  خاخئ  حرذئ  صعة  لثغعا  وقغئ 
وطع  والظزام"  الصاظعن  "رئغج  بأظه  تراطإ  وأسطظ 
ذلك شّخ أطظه طزاعرة جطمغئ خارج الئغئ افبغخ 
بالشاز المسغض لطثطعع والرخاص المطاذغ والصظابض 
سطى  التخعل  طظ  تراطإ  غامضظ  تاى  الخعتغئ 
المصثس  الضااب  غتمض  وعع  خعرة  قلاصاط  شرخئ 
خارج ضظغسئ إلى جاظإ وزغر دشاسه بالجي السسضري.

لصث عةر تطفاء جابصعن تراطإ. شصث رد جعن ألغظ، 
وعع جظرال طاصاسث طظ طحاة الئترغئ طظ شؤئ أربع 
ظةعم صائًق: "عثا طا غتثث شغ افظزمئ اقجائثادغئ. 
ق  عثا  الطغئرالغئ.  غغر  افظزمئ  شغ  غتثث  طا  وعثا 
أن  لظا  غظئشغ  وق  الماتثة،  العقغات  شغ  غتثث 
ظاساطح طسه". وطدى غصعل إن عثه اإلجراءات "صث 
تحغر إلى بثاغئ ظعاغئ الاةربئ افطرغضغئ". وصال وزغر 
"دوظالث  طاتغج:  جغمج  لاراطإ،  السابص  الثشاع 
تعتغث  غتاول  ق  تغاتغ  شغ  رئغج  أول  عع  تراطإ 
بالمتاولئ.  غازاعر  ق  إظه  تاى  افطرغضغ؛  الحسإ 
اظدممئ  سظثطا  غفرصظا...  أن  غتاول  ذلك  طظ  بثقً 
دسط  سطى  أصسمئ  ساطًا،   ٥٠ ظتع  صئض  الةغح،  إلى 
الصعات  بأن  أبثًا  أتطط  ولط  سظه،  والثشاع  الثجاعر 
أي  تتئ  أطرا  جاأخث  الصسط  ظفج  جاآدي  الاغ 
الثجاعرغئ  التصعق  باظاعاك  الزروف  طظ  ظرف 
لمعاذظغعا، ظاعغك سظ المحارضئ شغ الاصاط خعرة 
سسضرغئ  صغادة  بعجعد  المظاثإ  السام  لطصائث  غرغئئ 
إلى جاظئه". وصالئ جغظاتعر جمععري: "سظثطا رأغئ 
تسطغصات الةظرال طاتغج أطج حسرت ربما أظظا ظخض 
شغعا  خثصًا  أضبر  ظضعن  أن  غمضظظا  الاغ  الظصطئ  إلى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

أسقه،  الاساؤقت  سطى  الةعاب  غادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- إن أطرغضا تعلغ أعمغئ صخعى لطسراق، شصث خرح 
السراق  ("إن  صائقً:  طآخرًا  تراطإ  افطرغضغ  الرئغج 
المظطصئ  شغ  طرضجغاً  دورًا  وغماطك  وطعط،  صعي  بطث 
وحثد  والثولغ"  اإلصطغمغ  اقجاصرار  تتصغص  وشغ 
السقصات  تسجغج  سطى  الماتثة  العقغات  "ترص  سطى 
المساسثات  لاصثغط  بقده  واجاسثاد  الئطثغظ  بغظ 
السراصغ..."  اقصاخاد  لثسط  الدرورغئ  اقصاخادغئ 
أطرغضا  رضجت  ولعثا   .(٢٠٢٠/٥/١١ والسالط  إظثبظثظئ 
سطغه، شأرجطئ جغحاً ضئغرًا قتاقله بطس تسثاده ٢٥٠ ألش 
جظثي، وحضطئ تتالفاً طظ (٤٩) دولئ حارضئ بظتع (٥٠) 
جغؤئ  افطظغئ،  الحرضات  طظ  سثد  بةاظإ  جظثي،  ألش 
السمسئ، طبض بقك ووتر افطرغضغئ الاغ تاثث طظ وقغئ 
ضارولغظا الحمالغئ افطرغضغئ طصرًا لعا، لاصعم بالمعمات 
وتماغئ  وجرصات،  واغاغاقت،  تخفغات،  طظ  الصثرة؛ 

وبسباتعط...،  وطصراتعط،  افطرغضغغظ،  المسآولغظ 
وعغ  دائمغئ،  لاضعن  السسضرغئ  الصعاسث  شغه  وأصاطئ 
شغ  افجث"  "سغظ  عغ  رئغسغئ  صعاسث  بقث  تالغاً 
طتاشزئ افظئار وصاسثة "بطث" الةعغئ بمتاشزئ خقح 
الثغظ وصاسثة "الااجغ" حمالغ بشثاد. وعظاك اتفاصغئ 
الماتثة  العقغات  ظحرتعا  وصث  اقجاراتغةغ،  اإلذار 
اإلذار  اتفاصغئ  شغ  جاء  وصث   ،٢٠٠٨/١١/١٧ شغ  والسراق 
اقجاراتغةغ: (... تآضثان الرغئئ الخادصئ لئطثغعما شغ 
إصاطئ سقصئ تساون وخثاصئ ذعغطئ افطث... وتآضثان 
المةاقت  شغ  افطث  ذعغطئ  السقصئ  عثه  سطى  طةثدًا 
تزض  وافطظغئ...  والبصاشغئ  والثبطعطاجغئ  اقصاخادغئ 
طظ  أي  غصثم  لط  طا  المفسعل  جارغئ  اقتفاصغئ  عثه 
إظعاء  سطى  بظغاه  اآلخر  لططرف  خطغاً  إخطارًا  الطرشغظ 
السمض بعثه اقتفاصغئ، وغسري طفسعل اإلظعاء بسث سام 
لفطظ  وتسجغجًا  اإلخطار...  عثا  طبض  تارغت  طظ  واتث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

السلطة الفلسطينية تعتقل شباب حزب التحرير
لرفضهم اتفاقية سيداو ومخرجاتها الخبيثة!

املساةثات السغاجغئ يف السراق
ودور الضاظمغ يف خثطئ أطرغضا

/raiahnews @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet /alraiahnews/ht.raiahnewspaper

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

السآال: ضما عع طسروف، شصث ظال الضاظمغ بصئ الئرلمان ذي الشالئغئ المعالغئ إلغران، طع أن الضاظمغ 
طاعط طظ أتجاب طعالغئ إلغران ورجاقتعا شغ السراق بالاعاذآ طع أطرغضا شغ اغاغال جطغماظغ، وغخفه 
أطرغضا،  طظ  صعي  دسط  له  الضاظمغ  أن  ذلك  غسظغ  شعض  أطرغضا...،  رجال  طظ  بأظه  إغران  رجال  بسخ 
شق غضارث باثخقت إغران ورجالعا شغ السراق؟ وعض طا زالئ أطرغضا َتُسّث السراق طرضج بصض لعا، وأن 

الضاظمغ عع ذعع بظان أطرغضا شغ المتاشزئ سطى ظفعذعا شغ طرضج البصض عثا؟ وججاك اهللا خغرًا.
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افربساء ١٩ طظ حعال ١٤٤١ عـ/ المعاشص ١٠ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠ طـ٢     السثد ٢٩٠

بعاجئه  الصغام  سظ  باضساان  ظزام  تثاذل  بحثة  باضساان  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  اظاصث 
السغطرة،  خط  سئر  العةمات  سطى  ردا  باقظاصام  الاعثغثات  إذقق  سطى  واصاخاره  المتاطئ،  ضحمغر  تةاه 
وأضث شغ بغان ختفغ: أن العظث ضاظئ وابصئ طظ أن الظزام الئاضسااظغ جعف غطاجم بحضض أسمى بسغاجئ 
طظ  ججء  ضحمغر  أّن  العظثوجغئ  الثولئ  أسطظئ  لثلك  الماتثة،  العقغات  سطغه  تفرضعا  الاغ  الظفج  ضئط 
اقتتاد العظثي، إق أن ظزام باضساان خرخ سالغا سطى خظط لفطط الماتثة لطمساسثة، طما أسطى العظث 
واتثاذ  المظطصئ  شغ  السسضرغئ  صعاته  ظحر  ذرغص  سظ  المظطصئ،  شغ  صثطعا  طعذأ  لاصعغئ  الضاشغ  العصئ 
خطعات تازطئ لطاصطغض طظ افغطئغئ المسطمئ شغ ضحمغر المتاطئ. وخاذإ التجب المسطمغظ شغ باضساان 
غمظع  طما  المتاطئ،  ضحمغر  سطى  صئداعا  لاحثغث  الضاططئ  الترغئ  العظث  طظح  باضساان  ظزام  إن  بالصعل: 
طظ  الضشء،  غغر  الظزام  لثغاظئ  تث  لعضع  العصئ  تان  شصث  لثلك  الصئدئ.  عثه  ضسر  طظ  المسطتئ،  صعاتظا 
خقل إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ جاتضط بما أظجل اهللا جئتاظه، وجاةئر أسثاءظا سطى الاراجع.

تسصغئا سطى إخثار طةطج افطظ الثولغ، صرارًا بالمعاشصئ سطى إرجال بسبئ أطمغئ إلى السعدان، بظاء سطى ذطإ ضان 
صث تصثم به رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك، أضث تجب الاترغر/ وقغئ السعدان: أن تضام المسطمغظ، وطظعط تضام 
السعدان، لغسعا جعى أدوات تظفث طا غططئه الضاشر المساسمر، سئر طآجساته وطظزماته الاغ تسمى زورًا وبعااظًا 
أطمغئ، وتصثم بقدظا سطى ذئص طظ ذعإ لطمساسمرغظ. وصال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان 
شغ بغان ختفغ: إن ذطإ التضعطئ السعداظغئ لمبض عثه الئسبئ غآضث أظعط شاحطعن شغ طعماعط العظغفغئ 
الاغ أوضطئ إلغعط، وغسطظعن عثا الفحض خراتئ بالططإ طظ أجغادعط أن غةسطعا سطغعط أوخغاء داخض الئقد 
شالسفارات طا سادت تضفغ! وظعه الئغان إلى أظه بمبض عثه الئسبات تظافغ طا تسمى بالسغادة العذظغئ المجسعطئ. 
وتعجه الئغان إلى افعض شغ السعدان بالصعل: ألط غضش عثه الئقد أضبر طظ جائ سصعد طظ الدغاع سئر تضعطات 
وظغفغئ، طعماعا خثطئ الضاشر المساسمر، تاى وخض بظا التال إلى أن غططإ تضاطظا طظ اقجاسمار خراتئ 
الاثخض شغ الئقد دون أي خةض أو خعف طظ طساءلاه؟! وخاط الئغان داسغا افعض شغ السعدان: إلى السمض طع 
تجب الاترغر؛ لطاترغر الضاطض طظ اقجاسمار وأذظابه وسمقئه وإصاطئ التغاة سطى أجاس سصغثة اإلجقم السزغط، 
الثقشئ  بإصاطئ  لطمثطعصغظ؛  ولغسئ  لطثالص  السئعدغئ  شااتصص  لطئحر،  ولغسئ  هللا  الثولئ  شغ  السغادة  لاضعن 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تصطع غث الضاشرغظ المساسمرغظ وتصغط التغاة سطى أتضام رب السالمغظ.

 ٢٧ افربساء  غعم  افوروبغ  الئرلمان  أطام  ضطمئ  شغ 
افوروبغئ  المفعضغئ  رئغسئ  اصارتئ   ،٢٠٢٠ أغار/طاغع 
افوروبغ  اقتتاد  غاتمض  أن  قغظ  دغر  شعن  أورجعق 
 ٥٠٠ تصثغط  أجض  طظ  غعرو  ططغار   ٧٥٠ بصغمئ  دغعظاً 
الصروض  طظ  غعرو  ططغار  و٢٥٠  المظح  طظ  غعرو  ططغار 
إلى دول شغ أوروبا تساظغ طظ أضرار اصاخادغئ جراء 
إغقق ضعشغث-١٩. وسطى الرغط طظ الماططئات المطتئ 
لعثه افطعال، إق أن افطر صث غساشرق سثة أحعر طظ 
المفاوضات بغظ الثول افسداء شغ اقتتاد افوروبغ 

صئض الاعخض إلى اتفاق تعل الافاخغض.
بحضض  ضعروظا  شغروس  وباء  إدارة  الشرب  أجاء  لصث 
خطغر. شفغ تغظ تةاعض الشرب بالضاطض تصرغئاً الطعق 
الةشراشغ، إق أظه اجاثثم اباضارات غرغئئ طظ الائاسث 
(اقجاماسغ) واإلغقق السام، طما حض التغاة المةامسغئ 
ضطعا. إن اقصاخادات الشربغئ عحئ بالفسض فن الظزام 
اقصاخادي الرأجمالغ الصائط سطى ترغئ المطضغئ غآدي 
الصثرة  أو  الرغئئ  تمطك  ق  خشغرة  ظثئئ  اجاغقء  إلى 
سطى تعلغث ظحاط اصاخادي ضاف لطمةامع بأجره. عثه 
البروة والظثئئ الصعغئ تفدض سادة اجابمار جععدعا 
شغ الصطاع المالغ، الثي أخئح غاغئ شغ تث ذاته بثقً 
التصغصغ.  اقصاخادي  الظحاط  دسط  سطى  السمض  طظ 
الثول  أن  الظزام  عثا  ظاغةئ  تضعن  أن  المتاط  وطظ 
الشربغئ تساظغ سمعطاً طظ جعء تعزغع البروة والئطالئ 

والفصر المثصع تاى شغ افوصات السادغئ.

وضاظئ  بعا.  الثاخئ  الفرغثة  طحاضطعا  لثغعا  أوروبا 
برغطاظغا وأطرغضا عما الثولاان وراء إظحاء المةمعسئ 
افوروبغئ ضعجغطئ قتاعاء شرظسا وألماظغا لمظع سعدتعما 
ضصعتغظ سزغماغظ بسث الترب السالمغئ الباظغئ. وذلك 
فن الصعة تاططإ التسط، ضما أن إلجام ألماظغا وشرظسا 
إلى جاظإ السثغث طظ الثول الخشغرة افخرى ق غآدي 
إق إلى تسصغث وسرصطئ سمطغئ خظع الصرار الفسالئ. وطع 
ذلك، ق غمضظ صمع روح افطط لفارة ذعغطئ؛ شفرظسا 
تعاجعاظعا،  الخسعبات الاغ  طظ  سطى الرغط  وألماظغا، 
السالمغئ  الترب  بسث  أخرى  طرة  بالفسض  ارتفساا  صث 
طظ  جاعثغظ  سمطعا  شصث  ضئرى.  صعى  لاخئتا  الباظغئ 
سطى  صادرة  طظخئ  لغخئح  افوروبغ  اقتتاد  بظاء  أجض 
طداسفئ صعتعا تاى شغ العصئ الثي ق غجالعن غساظعن 
افوروبغ  لقتتاد  المرضجغئ  الصغادة  ضسش  طظ  شغه 
إجماسغئ  طعاشصئ  سطى  بالتخعل  المدظغ  واقلاجام 
طظ التضعطات الـ٢٧ افسداء شغ اقتتاد افوروبغ سطى 
اتثاذ صرارات ضئرى. وشغ العصئ ظفسه، غمضظ طقتزئ 
سمطغئ  سطى  السغطرة  شغ  ترغئان  وشرظسا  ألماظغا  أن 
خظع الصرار شغ اقتتاد افوروبغ بظفسغعما. سطى جئغض 
وصئ  شغ  الضئرى  افلماظغئ  المتضمئ  ذسظئ  المبال، 
جابص طظ حعر أغار/طاغع الماضغ شغ خطئ طظ الئظك 
لطتضعطات  المالغئ  اإلغابئ  لاعشغر  افوروبغ  المرضجي 
طظ خقل اقجاتعاذ سطى السظثات، شغ خطعة غرغئئ 
وغغر طسئعصئ، تغث إن الئظك المرضجي افوروبغ غصع 
طتضمئ  ولغج  افلماظغئ  المتاضط  اخاخاص  ضمظ 
السثل افوروبغئ. وغئثو أن ألماظغا لط تضظ ترغث لطئظك 

المرضجي افوروبغ أن غسمض بحضض طساصض لطشاغئ.
وشغ ظعاغئ المطاف، شإن عثا الامعغض ضروري فوروبا 

روجغا  أن  عع  صرغغججاان  طعصش  وضان  روجغا،  إلى 
حرغك اجاراتغةغ طعبعق به وتطغش لصرغغججاان.

الصرى  شغ  احائاضات  اظثلسئ  أغار/طاغع   ٣١ وشغ 
وطظطصئ  افوزبغضغئ  جعخ  طظطصئ  شغ  التثودغئ 
طظ  طسآولعن  واجامع  صرغغججاان،  شغ  باتضغظ 

الئطثغظ لتض الظجاع وأخثروا الئغاظات الاالغئ:
أرغئعف:  اهللا  سئث  أوزبغضساان  وزراء  رئغج  صال   
بغظ  الطرغص  شاح  طسألئ  الماضغ  السام  شغ  "ذرتظا 
رغحاان وجعخ. تط إغقق الطرغص بسث غعطغظ، ألغج 
سما  صرغغججاان  وشث  رئغج  اساثر  واآلن  ضثلك؟ 
إلغقق  طدطرغظ  ضاظعا  عط  العصئ.  ذلك  شغ  تثث 
الطرغص، فظعط ضاظعا أسداء شغ اقتتاد اقصاخادي 
عثه  إلــى  اآلن  أوزبغضساان  تظدط  افوراجــــغ. 
جغتخض  المراصإ  أن  غسظغ  عثا  ضمراصإ.  المظزمئ 
سطى جمغع التصعق. ولثلك ذالئظا صرغغججاان الغعم 

بفاح ذرغص رغحاان-جعخ شغ أصرب وصئ طمضظ".
صغض شغ عثا الئغان إن المحضطئ الرئغسغئ ظابسئ طظ 
"اساثر"  ضطمات  وإن  افوراجغ،  اقصاخادي  اقتتاد 

و"ذالئظا" طا عغ إق ضطمات لطمأظئ الحسإ.
أضــرم  صرغغججاان  وزراء  رئــغــج  ظــائــإ  ـــال  وص
اقتتاد  شغ  سدع  صرغغججاان  "إن  طــادوطــاروف: 
أوزبغضساان  إن  تغظ  شغ  افوراجــغ  اقصاخادي 
طسألئ  شغ  الظزر  جغاط  ولثلك  شغعا،  سدعا  لغسئ 
إجراءات  أجاس  سطى  والاةارة  التثودغئ  المظاذص 

اقتتاد اقصاخادي افوراجغ واقتفاصغات الثولغئ".
وبالاالغ غمضظ أن ظصعل إن روجغا تمارس ضشعذا 
التثودغئ،  الظجاسات  خقل  طظ  أوزبغضساان  سطى 
وطظ العاضح أغدًا أن عثا التادث عع طتاولئ إلبارة 
تاضط  ورجط  أوزبغضساان،  شغ  الصعطغئ  المحضطئ 
بغظ  خراع  غتثث  ضان  إذا  ذلك.  سطى  غثل  شرغاظئ 
ذلك  شسغعلث  أوزبغضساان  شغ  والطاجغك  افوزبغك 
فوزبغضساان  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  ضئغرة  طحضطئ 
جغدر  وعثا  ذاجغضساان.  طع  بسغاجاعا  وجغدر 
طظطصئ  أن  إلى  اإلحارة  وتةثر  بحثة.  ذاجغضساان 

جعخ أغطإ جضاظعا طظ الطاجغك.
لغج المصخعد شغ عثه المصالئ الثعض شغ تفاخغض 
طظ  الثولغئ  السغاجئ  سظ  الضحش  وإظما  افتثاث، 
شغ  المسطط  حسئظا  وطثاذئئ  المسطعطات  ربط  خقل 

عثا الخثد.
شغ العاصع غثغر خثطئ افطظ الصرغغجغئ ضعادر طائصغئ 
طظ اتتاد الةمععرغات اقحاراضغئ السعشغاتغئ، وعط 
جغاط  ضما  الروجغ،  الفغثرالغ  افطظ  لةعاز  تابسعن 
تثرغإ المعظفغظ الةثد شغ روجغا. وشغ أوزبغضساان 
سطى الرغط طظ ضسش الضعادر الاغ تثثم روجغا شإن 
وعط  شغعا  طاةثر  الروجغ  الفغثرالغ  افطظ  جعاز 
غمضظ  صرغغججاان  وشغ  ضبغرة.  أحغاء  سطى  صادرون 
رئغج  إجصاط  الروجغ  الفغثرالغ  افطــظ  لـةعاز 
الثولئ، سطى جئغض المبال ذارد ُضرطان بغك باضاغغش 
وجةظ ألماز بغك أتاطئاغغش. وطع ذلك شإن طبض عثه 
الضعالغج  وخطش  ذئغسغئ،  ظزرظا  شغ  تئثو  التعادث 

تصش أجعجة افطظ اقجاسمارغئ.
روجغا  إن  الصعل،  غمضظ  اقسائار  شغ  ذلك  أخث  طع 
المظطصئ  شــغ  الدسغش  ظفعذعا  إســـادة  تــتــاول 

باجاثثام أجالغإ صثغمئ.
أغعا المسطمعن افسجاء! إن صرآظظا واتث، وظئغظا واتث، 
التثود  بسئإ  إخعاظضط  تصاطعا  شق  واتثة.  وصئطاظا 
المساسمرون.  الضفار  رجمعا  الاغ  المخطظسئ 
شطظثح أن ظضعن طظ «اْلَصاِتُض َواْلَمْصُاعُل ِشغ الظَّاِر». 
َقِتُزعا، سظثطا ظاحاجر سطى حئر طظ افرض وغرشئ 
طظ الماء، ضط طظ أراضغظا تتاطعا روجغا وضط سثد 
شطظائع  اإلخعة  أغعا  الخغظ؟  أخثتعا  الاغ  طظاجمظا 
وطظ  الةارغئ.  افتثاث  تسالب  الاغ  الحرغسئ  أتضام 
أجض الاثطص طظ عثه المخائإ شطظسمض طسا إلصاطئ 
وتثت  ضما  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ 
جاعتث    الظئغ  زطظ  شغ  والثجرج  افوس  صطعب 

 صطعبظا الغعم وتظخرظا سطى الضفار

اصاراح  وغأتغ  آخر.  حغء  أي  طظ  أضبر  فلماظغا  وربما 
عثا افجئعع الثي تئطس صغماه ٧٥٠ ططغار غعرو طئاحرة 
طظ إسقن طمابض أسطظه شغ افجئعع السابص الرئغج 
افلماظغئ  والمساحارة  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ 
افوروبغ  اقتتاد  طفعضغئ  ورئغسئ  طغرضض،  أظةغق 
أورجعق شعن دغر قغظ، وعغ شغ العاصع وزغرة جابصئ 
الشربغئ  الثول  سضج  وسطى  طغرضض.  تضعطئ  شغ 
سطى  طئظغئ  افلماظغئ  اقصاخادغئ  الصعة  شإن  افخرى، 
الاخظغع،  وصعة  الفسطغ  المتطغ  اقصاخادي  الظحاط 
تغث تحاعر ألماظغا بسثدعا الضئغر جثًا طظ الحرضات 
الخشغرة، وصث صاوطئ سمعطًا اقتةاه الرأجمالغ لئظاء 
بتةط  بمغجاظغات  الةظسغات  طاسثدة  ضثمئ  حرضات 
غسامث  عظا،  تاى  ولضظ  العذظغئ.  التضعطئ  طغجاظغات 
دول  إلى  وخاخئ  خادراتعا،  سطى  افلماظغ  الثخض 
لثشع  طسامر  تمعغض  إلى  تتااج  الاغ  أوروبا،  جظعب 
سطى  تسمض  ألماظغا  أن  والعاصع  افلماظغئ.  السطع  بمظ 
ظمعذج اصاخادي اجاسماري صثغط داخض أوروبا، تغث 
ُغسطى الاخظغع صغمئ أضئر ضبغرًا طظ المعارد الطئغسغئ 
أو الجراسئ أو الةععد الئحرغئ، افطر الثي غارك جظعب 
غاسطص  شغما  طعاٍت  غغر  دائط  طالغ  وضع  شغ  أوروبا 
اقجاسماري،  الظمعذج  طع  التال  عع  وضما  بالحمال. 
اقصاخادي  العغضض  لسمض  العتغث  السئغض  شإن 
الةظعب،  إلى  باظازام  افطعال  تتعغض  عع  افوروبغ 
المرشصئ.  "الحروط"  طظ  السثغث  طع  التال  بطئغسئ 

افوروبغ  الامعغض  تسجغج  أن  ألماظغا  تثرك  عظا  وطظ 
ضروري لغج شصط لطئطثان افضبر شصرًا شغ أوروبا، بض 

إظه ضروري تاى بالظسئئ لقصاخاد افلماظغ ظفسه.
لطثولئ  لمفععطعا  ظاغةئ  عغ  أوروبا  تسصغثات  إن 
الصرن  شغ  وجافالغا  تسعغئ  سظ  ظاب  الثي  الصعطغئ 
السابع سحر، وصئض ذلك، الاظاشج بغظ المطعك وافطراء 
الظخارى شغ أوروبا سطى الرغط طظ أظعط غثغظعن إلى 
بابا واتث. وصئض إظحاء الثول الصعطغئ، ضاظئ الئطثان 
وشصا  ذئغسغ  بحضض  واقظضماش  الاعجع  سطى  صادرة 
لصثرتعا سطى التضط وصعتعا السسضرغئ واقصاخادغئ. 
الثول  تمطك  ق  بابائ،  التثود  تخئح  أن  بسث  ولضظ 
افضسش  الثول  شغ  الاثخض  جعى  آخر  طظفثًا  الصعغئ 
واجاشقلعا.  ظفسعا  إدارة  سطى  تماطاً  الصادرة  وغغر 
لعا  غظئشغ  أظه  عع  افلماظغئ  لطصعة  الختغح  والمسار 
أن تاعجع إصطغمغا لاحمض، سطى جئغض المبال، الئطثان 
دسط  إلى  تتااج  الاغ  الحرصغئ  أوروبا  شغ  شصرا  افضبر 
بحضض  غساعطك  أن  ذلك  حأن  وطظ  أشدض.  وتضط 
حآون  وإدارة  رساغئ  شغ  افلماظغئ  التغعغئ  طبمر 
تثث  ضما  أخرى،  بطثان  اجاشقل  طظ  بثق  حسعبعا 
لئسخ العصئ طع إدارة أصالغط ألماظغا الحرصغئ السابصئ 
بسث إسادة الاعتغث. إن ظمعذج الثولئ الصعطغئ ق غظاب 
سظه جعى المجغث طظ تمضغظ الصعي وإضساف الدسفاء.

وبإذن اهللا، جغحعث السالط صرغئاً سعدة دولئ الثقشئ 
طساتئ  تتثد  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
لصثرتعا سطى التضط الختغح فراضغعا  أراضغعا وشصاً 
وبمسآولغئ وظجاعئ. وسقوة سطى ذلك، جعف تئرعظ 
سطى  الفرغث  المرضجي  التضط  تفعق  سطى  أخرى  طرة 
 ظماذج التضط المظصسمئ والفاحطئ شغ الثول الشربغئ

احائاضات تثودغئ يف صرغئ "تحاحما" 
الثواشع وافعثاف، وجئغض الثقص

ــع، اظــثلــع خــراع تـــثودي شغ  ــاغ ــار/ط ٣١ أغ شــغ 
وصث  افوزبغضغئ.  جعخ  طظطصئ  شغ  تحاحما  صرغئ 
صرغغججاان  بغظ  التثود  سطى  احائاضات  وصسئ 
باتطغض  صمظا  إذا  جابص.  وصئ  شغ  وذاجغضساان 
ضاظئ  الاغ  الصرى  طساعى  سطى  الظجاسات  عثه  طبض 
أبثًا  ظامضظ  شطظ  الثولئ  طساعى  وسطى  لعا  طعصثا 
طظ العخعل إلى تصغصاعا. خاخئ شغ السخر التالغ 
المساتغض  طظ  أخئح  اقجاسمار  شغه  غسغطر  الثي 
شعط واصع افطر وتتصغص طسالةاه، لثلك شطظطص ظزرة 

سطى ضغفغئ عثه افتثاث ربطا بالسغاجئ الثولغئ.
ذلك  شغ  بما  العجطى،  آجغا  دول  أن  المسطعم  طظ 
وأطرغضا  طئاحرة،  روجغا  اجاسمرتعا  صرغغججاان 
الاغ  ــراءات  واإلج شغعا.  الظفعذ  ضسإ  اآلن  تتاول 
ضربئ  وجعئ  ضــعروظــا  ــاء  وب أسصاب  شغ  اتثثت 

لطمعتات روجغا اقجاسمارغئ شغ المظطصئ.
عع  افوراجــغ  اقصاخادي  اقتتاد  أن  المسروف  طظ 
روجغا  تأبغر  سطى  لطتفاظ  طعبعصغئ  المظزمات  أضبر 
ضث  اقتاةاجات  احاثت  السابصئ.  طساسمراتعا  شغ 
بسخ  إن  العباء.  بسئإ  صرغغججاان  داخض  الاظزغط 
شغ  دسئ  الاغ  صرغغججاان  شغ  السغاجغئ  افوجاط 
بإظعاء  سقظغئ  اآلن  تطالإ  روجغا  ذاسئ  إلى  السابص 
تمغر  السابص  العزراء  رئغج  وأغدا  سطغعا.  اقساماد 
جارغغش الثي جطإ صرغغججاان إلى اقتتاد اقصاخادي 
افوراجغ صال "إن المظزمئ لط تامضظ طظ تئرغر البصئ 
ودسا  الصغادة".  طظ  روجغا  تامضظ  ولط  افزطئ،  خقل 
الظائإ سئث الفااح ظعرباغغش طظ ائاقف افغطئغئ إلى 

طئادرة لمشادرة اقتتاد اقصاخادي افوراجغ.
اتعط وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف الشرب شغ 
العضع شغ صرغغججاان وصال "إذا ضاظئ عظاك شضرة بأن 
شغ صرغغججاان حغؤاً غتااج إلى الاشغغر شغ عثا اقتةاه 
شإن حرضاءظا الشربغغظ غسمطعن بةثغئ شغ عثا السمض 

وعثا اظسضاس لطسمطغئ الاظاشسغئ آلجغا العجطى".
جطغماظعف  ألاغظئغك  صال  قشروف  تخرغتات  سطى  رّدا 
رئغج شخغض "بغر بعل" شغ ائاقف افغطئغئ: "ق تعجث 
عظاك الصدغئ الاغ أبارعا الشرب أو الةاظإ اآلخر. ذلك 
ظحأ بسئإ المحاضض التصغصغئ الاغ تزعر الغعم. سطى 
جمغع  شغ  أرخص  الظفط  أخئح  بغظما  المبال،  جئغض 
أظتاء السالط شطماذا ق غخئح الئظجغظ الصادم شغ بطثظا 
والمساططئ  الشاز  طحضطئ  وعضثا  أرخص؟  روجغا  طظ 
بسئإ  المحاضض  عثه  طبض  تظحأ  الةغران.  طع  أغدا 

طساغغر اقتتاد اقصاخادي افوراجغ الاغ ق تسمض".
باإلضاشئ إلى ذلك، إن طحروع صاظعن سطى تخثغص 
الروجغئ  الةعغئ  الصاسثة  وضع  لاشغغر  بروتعضعل 
تجغران/غعظغع   ٢ شغ  أزغض  صرغغججاان  ضاْظْئ  شغ 
بالبًئ،  طــرًة  الئرلماظغئ  الطةظئ  أسمال  جــثول  طظ 
صرغغججاان صث  روجغا شغ  وعثا غحغر إلى أن ظفعذ 

اظثفخ بحضض ططتعظ.
اقتتاد  دول  رؤجـــاء  اجامع  أغــار/طــاغــع   ١٩ شــغ 
الصدغئ  وضاظئ  اإلظارظئ.  سئر  افوراجغ  اقصاخادي 
الطرغص"  "خارذئ  سطى  المعاشصئ  عغ  شغه  الرئغسغئ 
اتةاه  تتثد  الاغ  افوراجغ  اقصاخادي  اقتتاد  طظ 
ذلك،  وطع   .٢٠٢٥ سام  تاى  اقصاخادغئ  الاظمغئ 
أظه  إق  سام  بحضض  طصئعقً  اسائاره  طظ  الرغط  وسطى 
عثشه.  غتصص  لط  أظه  أي  بالفسض،  سطغه  غخادق  لط 
بالسضج، تمغج اقجاماع باسئغرات سظ أوجه الصخعر 

واقتاةاجات طظ صادة الثول افسداء.
الثولغئ  السغاجئ  شغ  افتــثاث  عثه  خطفغئ  سطى 
شفغ  صرغغججاان.  تــثود  سطى  الظجاسات  تطعرت 
سطى  طسطح  ظــجاع  تثث  أغار/طاغع   ٨ شغ  الئثاغئ 
إذقق  بط  وذاجغضساان،  صرغغججاان  بغظ  التثود 
أغار/طاغع   ٢٦ وشغ  أغار/طاغع،   ٢٤ شغ  أغدًا  الظار 
"أن  قشروف  جغرجغ  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
البظائغئ  المتادبات  شغ  لطاعجط  طساسثة  روجغا 
غسظغ  وعثا  والطاجغضغئ".  الصرغغجغئ  التثود  تعل 
ورّدًا  وتثعا"،  روجغا  أغثي  شغ  التثود  "صداغا  أن 
سطى ذلك أرجطئ وزارة الثارجغئ الطاجغضغئ طثضرة 
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اقتتاد افوروبغ 
وطسالةئ أزطئ ضعشغث-١٩ اقصاخادغئ
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واقجاصرار شغ السراق غعاخض الطرشان السمض سطى تظمغئ 
بالارتغئات  غاسطص  شغما  بغظعما  العبغص  الاساون  سقصئ 
اجاسمارغئ  اتفاصغئ  شعثه  وافطظغئ...إلت)،  الثشاسغئ 
بمسظى الضطمئ، تةسض فطرغضا التص شغ أن تاثخض شغ 
العبغص  الاساون  "سقصئ  طسمى  تتئ  السراق  حآون 

بغظعما شغما غاسطص بالارتغئات الثشاسغئ وافطظغئ"!
٢- بثأت اقتاةاجات شغ السراق سطى الفساد والمتسعبغئ 
واقخاقس طظ صئض المسآولغظ، وسطى تفحغ الئطالئ 
بغظ الظاس وتردي الثثطات الساطئ، وتثععر أوضاسعط 
المسغحغئ، وارتفاع افجسار وخاخئ أجسار الضعرباء، وصث 
وضاظئ  لطظزام،  الحسئغئ  التاضظئ  طظاذص  ذلك  حمض 
اقتاةاجات صث بثأت طظث سام ٢٠١٠ وخارت تاةثد ضض 
جظئ وتثمث إطا بسث ضربعا أو بسث وسعد ضاذبئ طظ 
السططات باطئغئ ططالإ المتاةغظ، وإطا بالسمض سطى 
اتاعائعا طظ صئض بسخ الصعى السغاجغئ المظثرذئ شغ 
طظث  اظثلسئ  الاغ  افخغرة  اقتاةاجات  ولضظ  الظزام. 
بثاغئ حعر تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٩ ضاظئ طثاطفئ، 
إذ رشخ المتاةعن الاعصش سظ اقتاةاج رغط الئطح 
بعط، ورشدعا تطك الصعى السغاجغئ الاغ ضاظئ تسمض 
سطى اتاعاء اقتاةاجات، شازداد الئطح بالمتاةغظ طظ 
صاض، وجرح، وجةظ، وصث ذالئ اقتاةاجات عثه المرة 
العةعم سطى إغران وخإ المتاةعن جام غدئعط سطغعا 
وترصعا لعا صظخطغات وطراضج بسئإ تخثي الاظزغمات 
لمثى  رؤغاعط  وبسئإ  لعط،  السراق  شغ  لعا  الاابسئ 
ارتئاط الظزام والضاض السغاجغئ والمطغحغات المسطتئ 
بعا طع ارتئاذعا بأطرغضا طئاحرة أو غغر طئاحرة، وضان 
ورئغج  الظزام  أظعر  وصث  صعغاً،  اقتاةاجات  زخط 
افوضاع،  ضئط  سظ  سةجعما  المعثي  سادل  العزراء 
الثغظ  المتاةغظ  ططالإ  وتطئغئ  المحضطئ،  وطسالةئ 
سئث  اضطر  طما  الظزام،  بإجصاط  غطالئعن  أخئتعا 
المعثي إلى إسقن اقجاصالئ غعم ٢٠١٩/١١/٣٠م إلظصاذ 
الفعر،  سطى  الئرلمان  صِئَطعا  الاالغ  الغعم  وشغ  الظزام، 
أسمال.  تخرغش  تضعطئ  رئغج  المعثي  سئث  وبات 
طثالفئ  إلى  خالح  برعط  الةمععرغئ  رئغج  واضطر 
الثجاعر برشده غعم ٢٠١٩/١٢/٢٦ تضطغش أجسث السغثاظغ 
التضعطئ،  لاحضغض  (الئظاء)  برلماظغئ  ضاطئ  أضئر  طرحح 
وذلك لرشخ المتاةغظ لعثا المرحح لثوره ضمتاشر 
شضاظئ  عظاك.  المتاةغظ  جتص  طتاوقت  شغ  لطئخرة 

عثه اقتاةاجات طآبرة أضبر طظ جابصاتعا.
٣- وشغ عثه افبظاء تخض أن صاطئ شخائض طظدعغئ 
صاسثة  سطى  خعارغت  بإذقق  الحسئغ  التحث  تتئ 
دون  طظ   ٢٠١٩/١٢/٢٨ غعم  ضرضعك  صرب  أطرغضغئ 
الصاسثة...  شغ  غسمض  أطرغضغاً  سظخرًا  شصاطئ  طظاجئئ، 
وغئثو أن عثا صث تط خارج السغاق، فن رئغج عغؤئ 
بجغارة  صام  صث  ضان  الفغاض)  (شالح  الحسئغ  التحث 
والاصى   ،٢٠١٩/١٠/١٩ غعم  حعرغظ  ظتع  صئض  واحظطظ 
وزغر الثشاع (طارك إجئر) بتدعر رئغج عغؤئ افرضان 
المحارضئ (طارك طغطغ). وأسطظ أظه جرى بتث السقصئ 
بغظ الئطثغظ وخخعخا الاساون السسضري، واآلن غاط 
عثا الصاض! وسطى إبر طصاض ذلك السظخر افطرغضغ صام 
الةغح افطرغضغ باظفغث ضربات جعغئ غعم ٢٠١٩/١٢/٢٩ 
سطى جماسئ ضاائإ تجب اهللا المسطتئ؛ إتثى شخائض 
التحث الحسئغ. وأسطظ سظ طصاض طا ق غصض سظ (٢٧) 
سظخرًا وإخابئ (٦٢) آخرغظ طظ عثه الضاائإ. وصاطئ 
أطرغضا باعجغه ضربئ جعغئ بطائرة طسّغرة غعم ٢٠٢٠/١/٣ 
صرب ططار بشثاد، شأسطظ شغعا سظ طصاض صاجط جطغماظغ 
صائث شغطص الصثس الاابع لطترس البعري اإلغراظغ، الثي 
صائث  ظائإ  وطسه  الحسئغ  التحث  شغ  تأبغر  له  ضان 
ضئاط  وأربسئ  المعظثس  طعثي  أبع  الحسئغ  التحث 
آخرغظ طظ الترس البعري برتإ سمغث، وسصغث، ورائث، 
وظصغإ. وصث سمطئ أطرغضا سطى تعظغش عثه افتثاث 
لخالتعا وخالح رئغسعا الثي غرغث أن غسةض ظصاذًا 
ولضظ  أطرغضا...  لرئاجئ  باظغئ  بثورة  تزعظه  لاسجغج 
أطرغضا،  ضث  افجعاء  حتظئ  افتثاث  عثه  أن  غئثو 
ولعثا اتثث الئرلمان السراصغ غعم ٢٠٢٠/١/٥ صرارًا بالسمض 
سطى إظعاء أي وجعد لطصعات افجظئغئ، وذالئعا رئغج 
العزراء باظفغث صرارعط. وتةاوب طسعط رئغج تضعطئ 
تخرغش افسمال سئث المعثي... وضاظئ ردة شسض أطرغضا 
سطى صرار الئرلمان السراصغ سطى لسان الرئغج افطرغضغ 
تراطإ باعثغثه بفرض سصعبات سطى السراق، وصال (إن 
العقغات الماتثة لظ تارك السراق إق إذا دشسئ التضعطئ 
السراصغئ تضطفئ الصاسثة افطرغضغئ عظاك)، وصال (لثغظا 
صاسثة جعغئ عظاك باعزئ الاضطفئ بحضض اجابظائغ. لصث 
اتااجئ ططغارات الثوقرات لئظائعا طظث شارة ذعغطئ صئض 
طةغؤغ. لظ ظشادر السراق إق إذا دشسعا لظا تضطفاعا، وإذا 
ذالإ السراق برتغض الصعات افطرغضغئ، ولط غاط ذلك 
غروا  لط  سصعبات  سطغعط  جظفرض  ودي،  أجاس  سطى 
طبطعا طظ صئض طططصاً. جاضعن سصعبات إغران بةعارعا 

حغء خشغر... "جضاي ظغعز ٢٠٢٠/١/٥").
٤- بط أسطظئ إغران أظعا حظئ عةمات خاروخغئ شغ تمام 
الساسئ ١:٢٠ باعصغئ ذعران طع بثاغئ غعم ٢٠٢٠/٠١/٠٨ 
سطى صعاسث أطرغضغئ شغ السراق، وأظعط صاطعا طا ق غصض 
سظ (٨٠) أطرغضغاً شغ العةعم الخاروخغ اإلغراظغ سطى 
الصعاسث افطرغضغئ، وصال الاطفجغعن أخثظا ببأر جطغماظغ، 

ولضظ أطرغضا أصرت بالعةعم وأظضرت طصاض أي سظخر 
لعا...! بط خش زخط عثه افتثاث وعثأت دون طجغث 
طظ الاخسغث...! بسث ذلك صام طتمث تعشغص سقوي، وزغر 
اقتخاقت السابص شغ تضعطئ المالضغ باإلسقن غعم 
٢٠٢٠/٠٢/٠١م سظ أن رئغج الةمععرغئ ضطفه باحضغض 
التضعطئ. وصث أسطظ المتاةعن رشدعط لارحح سقوي 
إذ أسطظعا أظعط غرشدعن ضض حثخغئ جغاجغئ اظثرذئ 
وصئض   ،٢٠٠٣ سام  افطرغضغ  اقتاقل  طظث  الظزام  شغ 
أن تطعل طثة تضطغفه اجاصال... وطظ بط صام رئغج 
الجرشغ  سثظان  باضطغش   ٢٠٢٠/٣/١٦ غعم  الةمععرغئ 
باحضغض التضعطئ، وصث حشض طظاخإ أطظغئ سثة شغ 
الظزام وطتاشزاً لطظةش بسث اتاقلعا له، ولضظ الجرشغ 
اساثر غعم ٢٠٢٠/٤/٩ سظ سثم صثرته تحضغض التضعطئ. 
وشغ ٢٠٢٠/٤/٩ أسطظ الرئغج السراصغ برعط خالح سظ 
الضاظمغ  طخطفى  السراصغئ  المثابرات  رئغج  تضطغش 
لاحضغض التضعطئ والثي ق غظامغ لفتجاب، وعثا خرق 
آخر لطثجاعر. وغثضر أن طخطفى الضاظمغ ضان غسمض 
رجع   ٢٠٠٣ وبسث  الثارج،  شغ  خثام  لظزام  ضمسارض 
تترغر  ضرئغج  سمطه  وأبظاء  السطغماظغئ...  إلى  لطسراق 
حآون السراق شغ طعصع المعظغاعر اإلخئاري افطرغضغ، 
السقصات  تضعن  أن  وجعب  سظ  بحثة  غثاشع  ضان 
افطرغضغئ السراصغئ صعغئ بحضض تاجط، شصال شغ طصال 
له: (تزعر طاابسئ السقصات السراصّغئ-افطرغضّغئ بسث سام 
٢٠٠٣ أّظعا طاى أخئتئ ضسغفئ وعاطحّغئ، صث تفاح ذلك 
وأغدًا  جّعئ،  طظ  أخرى  خارجّغئ  أذراف  لثخعل  الئاب 
تسّئإ خسائر لطمخالح المحارضئ السراصّغئ وافطرغضّغئ 
شغ المظطصئ. وسطغه، غتااج السراق والعقغات المّاتثة 
بظاء  أجض  طظ  سقصاعما  تصغغط  إسادة  إلى  افطرغضّغئ 
الاعازظات  إسادة  سطى  تساسث  صعّغئ  اجاراتغةّغئ  سقصئ 
بغظ الصعى شغ المظطصئ، وتدمظ المخالح المحارضئ 
 ("٢٠١٥/١٠/٠٢ افطرغضغ  المعظغاعر  "طعصع  لططرشغظ... 
افطظ  أجعجة  لخالح  والسطظ  الثفاء  شغ  غسمض  شعع 
افطرغضغئ، وباظسغص تام طع صعات اقتاقل افطرغضغ 
لطسراق طظث سعدته لطسراق بسث ٢٠٠٣، وفظه ضثلك شصث 
اجاشرب الضبغر طظ السراصغغظ تصثغط السئادي له بحضض 
طظخإ  وعع  لطمثابرات،  ضمثغر   ٢٠١٦ جظئ  طفاجأ 
تساس لطشاغئ، وبتاجئ إلى حثخغئ طعبعصئ لطشاغئ شغ 
أطرغضا، (شغ ٢٠١٦ شاجأ رئغج التضعطئ تغثر السئادي 
السراصغغظ باسغغظ حثخغئ ضمخطفى الضاظمغ، الضاتإ 
المثابرات.  رأس  سطى  التصعصغ،  والظاحط  الختاشغ 
اإلجقطغئ"  "الثولئ  تظزغط  ضث  الترب  أوج  شغ  وعثا 
الثي اتاض ججءا طظ الئقد شغ شارة طظ الفارات صئض 
الثولغ  الاتالش  طظ  بثسط  السراصغ  الةغح  غظةح  أن 
لط  أطرغضا  إن  بط   .(٢٠٢٠/٥/٨  ،٢٤ شراظج  دتره...  شغ 
تصرغر  (وظصض  المثابرات  شغ  وعع  طسه  سقصاعا  تثش 
ظحرته ختغفئ "وول جارغئ جعرظال" افطرغضغئ سظ 
دغفغث حغظضر طساسث وزغر الثارجغئ افطرغضغ لحآون 
سظثطا  جغث"  "بسمض  صام  الضاظمغ  أن  افدظى،  الحرق 
ضرئغج  طسه  طرتئا بالحراضئ  لطمثابرات،  رئغسا  ضان 
جعرظال  جارغئ  وول  سظ  ظئ  "الةجغرة  لطعزراء... 
٢٠٢٠/٥/٣٠"). وضان صث صام بجغارة السسعدغئ سام ٢٠١٧ 
طع رئغج العزراء السابص تغثر السئادي، وحععث وعع 
غساظص ططعق خثغصه الحثخغ ولغ السعث السسعدي 

طتمث بظ جطمان المافاظغ شغ خثطئ افطرغضان!
٥- وغعم ٢٠٢٠/٥/٧ طظح الئرلمان السراصغ البصئ لتضعطئ 
الضاظمغ بأخعات (٢٥٥) سدعًا طظ أخض (٣٢٩) سدعًا، طع 
أن الضاظمغ طاعط باصثغط المساسثة فطرغضا شغ سمطغئ 
اغاغال صاجط جطغماظغ والمعظثس، شصث حظ (أبع سطغ 
السسضري)، المسآول افطظغ شغ ططغحغا "ضاائإ تجب اهللا 
شغ السراق"، عةعطاً سطغه (واتعط رئغج جعاز المثابرات 
السراصغ، طخطفى الضاظمغ، بـ"المساسثة" شغ سمطغئ 
جطغماظغ،  صاجط  اإلغراظغ  الصثس  شغطص  صائث  صاض 
وظائإ رئغج التحث الحسئغ، أبع طعثي المعظثس"... 
"الترة، ٢٠٢٠/٣/٣")، وشغ أول ردة شسض طظ جاظإ الظفعذ 
الضعراظغ،  سطغ  الماحثد  الثغظ  رجض  (عاجط  اإلغراظغ 
المصرب طظ ططغحغا تجب اهللا الطئظاظغئ، عاجط الضاظمغ 
اإلخئارغئ  أطرغضغئ..."السغظ  أجظثات  باظفغث  واتعمه 
المعالغئ  افتجاب  أن  ظةث  وبالاثصغص  ٢٠٢٠/٥/١٥م") 
إلغران صث خعتئ له وطظتاه البصئ، وعغ الاغ تاعمه 
أبظائعا  صاض  شغ  بالاساون  وتاعمه  فطرغضا  بالسمالئ 
بض  شتسإ،  عثا  ولغج  والمعظثس،  جطغماظغ  وصاض 
إظه رشخ ططالئعا ضاشئ ورشخ المتاخخئ المسروشئ، 
أي ترم تطك افتجاب طظ "الشظائط" العزارغئ. وعثا ضطه 
افتجاب  تطك  سطى  ضئغرًا  جئغقً  فطرغضا  أن  إلى  غحغر 
طئاحرًة أو سئر إغران، وطا الاعتر المسطظ طع إغران إق 
لثر الرطاد شغ السغعن، وتاى طصاض جطغماظغ لط غبر شغ 
ذعران إق ساخفئ خعتغئ جرسان طا اظاعئ، وضأن حغؤًا 
لط غتثث بسئإ سقصاتعا طظ خطش جاار طع أطرغضا. 
وربما لط تثرك تطك افتجاب الطائفغئ شغ السراق أن 
ترطاظعا طظ التصائإ العزارغئ لغج سصاباً لعا، إظما عع 
طظ أجض اطاخاص طعجئ الشدإ الاغ تةااح الحارع 
السراصغ تغث سادت تطك المعجئ لااةثد طظ جثغث بسث 
تراجع إجراءات طضاشتئ شغروس ضعروظا شغ السراق. وعثا 
غسظغ أن أضبر تطك افتجاب عغ طدمعظئ العقء فطرغضا 

طئاحرة أو سظ ذرغص إغران، وصث دشع إسطاء البصئ بعثا 
الحضض بسخ وجائض اإلسقم إلى التثغث سظ اتفاق أو 
خفصئ! غصعل إبراعغط الجبغثي شغ "السرب" الطظثظغئ (إن 
بسخ الاتالفات والاغارات السغاجغئ شغ السراق "رشدئ 
تثطشه  بغاظات  ضثه  وأخثرت  الضاظمغ  طخطفى 
بالسمالئ فطرغضا، وتاعمه باثبغر صاض صاجط جطغماظغ 
وأبغ طعثي المعظثس..." وغضمض الجبغثي صائقً: "وضما 
رأغاط وترون، صث اتفصئ الاغارات السغاجغئ سطى تمرغره 
شغ الئرلمان، وضأن حغؤا لط غضظ، شصط تغظ خثرت 
إلغعا افواطر والاسطغمات افخغرة طظ جفارة العلغ الفصغه 
شغ بشثاد، أو طظ جفارة السط دوظالث تراطإ. ألغج عثا 
الطظثظغئ  القطسصعل؟"...السرب  طسرح  أظعاع  طظ  ظعسا 
رغط  البصئ  الضاظمغ  ظال  بط  وطظ   ،(٢٠٢٠/٥/٨ شغ 
اقتعاطات! عثا باإلضاشئ إلى طا غمضظ أن غتثث طظ 
"تطمغع" لطضاظمغ شغ الئغان الثي جغخثر سظ التعار 
اقجاراتغةغ بغظ أطرغضا والسراق، الماعصع شغ تثود 
الئطثان  غسصث  أن  المصرر  (وطظ  الحعر،  عثا  طظاخش 
لاتثغث  الصادم،  الحعر  طظاخش  اجاراتغةغًا  تعارًا 
حروط سقصاعما المساصئطغئ"... الةجغرة ظئ سظ وول 

جارغئ جعرظال ٢٠٢٠/٥/٣٠).
٦- وشغ جطسئ البصئ ظفسعا اسائر الضاظمغ تضعطاه 
طآصائ، وأظه غسسى قظاثابات طئضرة، شصال: (إن طظ 
اجاةابئ  طئضرة  اظاثابات  إجراء  تضعطاه  أولعغات 
إلرضاء  طتاولئ  شغ  وذلك  التصئ)،  الحسئغئ  لطمطالإ 
المتاةغظ والمسارضغظ، وطظ أجض ذلك أضاف صائقً: 
(إن الامعغث قظاثابات ظجغعئ غساثسغ تأضغث جغادة 
الثولئ شغ ضض المةاقت، وشغ المصثطئ تخر السقح 
لطصعات  السام  الصائث  وبإطرة  وصعاتعا  الثولئ  بغث 
لاخفغئ  جاتئ  إلى  الئقد  تتعغض  وسثم  المسطتئ، 
التسابات، وطظع اجاثثام أرض السراق لقساثاء سطى 
اآلخرغظ... "بغ بغ جغ ٢٠٢٠/٥/٧"). لصث ضان تخعل 
فطرغضا  جارًا  وخئرًا  طعماً  إظةازًا  البصئ  سطى  الضاظمغ 
طساائاً،  أصاطاه  الثي  الظزام  جسض  إلى  تسسى  الاغ 
وإضفاء  السراق،  شغ  ظفعذعا  اجاصرار  لعا  لغتصص 
الحرسغئ سطغه، ولعثا صام وزغر خارجغئ أطرغضا (طاغك 
طخطفى  طع  عاتفغاً  الفعر  سطى  وتتثث  بعطئغع) 
الضاظمغ لغئارك له تخعله سطى بصئ الئرلمان ضرئغج 
وزراء لطسراق، وضاإ سطى تسابه سطى طعصع تعغار غعم 
٢٠٢٠/٥/٧ صائقً: (ضان طظ الرائع الاتثث الغعم طع رئغج 
العزراء السراصغ الةثغث طخطفى الضاظمغ، اآلن غأتغ 
ذالإ  الاغ  اإلخقتات  لاظفغث  والةاد  الساجض  السمض 
بعا الحسإ السراصغ)، وأضاف: (لصث تسعثت بمساسثته 
باجط  الماتثبئ  وصالئ  الةرغؤئ).  أجظثته  تظفغث  سطى 
الثارجغئ افطرغضغئ (طعرغان أورتاغعس) شغ بغان إظه 
الماتثة  العقغات  جامدغ  الةثغثة  لطتضعطئ  (دسما 
صثطاً باإلسفاء الماسطص بالضعرباء "اجاغراد الضعرباء طظ 
المساسثة  شغ  لرغئاظا  ضسرض  غعطا"  لمثة ١٢٠  إغران 
 ("٢٠٢٠/٥/٧ "ضعظا  لطظةاح...  المظاجئئ  الزروف  لاعشغر 
طع  بالاتثث  بظفسه  افطرغضغ  الرئغج  صام  بط  وطظ 
افبغخ  الئغئ  باجط  الماتثث  ذضر  شصث  الضاظمغ، 
غعم  تتثث  تراطإ  (الرئغج  أن  بغان  شغ  دغر)  (جاد 
سطى  لاعظؤاه  الضاظمغ  طع  عاتفغاً   ٢٠٢٠/٥/١١ اإلبظغظ 
وأن  تضعطاه...  سطى  السراصغ  الظعاب  طةطج  تخثغص 
الرئغج سئر سظ دسط العقغات الماتثة لطسراق خقل 
جائتئ شغروس ضعروظا المسامرة، وأضث سطى اقعامام 
المحارك طع السراق بإلتاق عجغمئ دائمئ بتص تظزغط 
داسح... وأن الرئغج حةع أغدا رئغج العزراء سطى 
واقظاثابات  لقخقح  السراصغ  الحسإ  ططالإ  تظاول 

المئضرة... "روغارز، الترة افطرغضغئ ٢٠٢٠/٥/١٢").
اجاماع  أول  سظث  الضاظمغ  إجراءات  أوائض  وطظ   -٧
له طع وزرائه غعم ٢٠٢٠/٥/٩ إسقظه إسادة تسغغظ سئث 
طضاشتئ  بةعاز  غسمى  لما  رئغساً  الساسثي  الععاب 
صال  ختفغئ،  تخرغتات  وشغ  السراق،  شغ  اإلرعاب 
سئث  أول  الفرغص  الئطض  افخ  إسادة  (صررظا  الضاظمغ: 
طضاشتئ  لةعاز  رئغسا  طظخئه  إلى  الساسثي  الععاب 
اإلرعاب)، وتسائر صعات طضاشتئ اإلرعاب، صعات ظثئئ 
الصعات  وجطتاعا  درباعا  تغث  السراصغ،  الةغح  شغ 
افطرغضغئ، وضاظئ بمبابئ رأس التربئ شغ الترب ضث 
تظزغط "داسح" سطى طثى بقث جظعات ٢٠١٤-٢٠١٧... 
صظاة  ذضرت  وصث  الارضغئ، ٢٠٢٠/٥/٩).  افظاضعل  وضالئ 
السربغئ ٢٠٢٠/٥/١١ بأن صرار طخطفى الضاظمغ إسادة 
سئث الععاب الساسثي، وترصغاه إلى صائث جعاز طضاشتئ 
اإلرعاب جاء اجاةابًئ لمطالإ الحارع، شةعاز طضاشتئ 
اإلرعاب شغ السراق أطرغضغ الائسغئ إلى أبسث التثود، 
"جعاز  أطرغضغ  تصرغر  وخش   ،٢٠١٧ سام  [طظاخش 
العقغات  أظحأته  طا  (أشدض  بأظه  اإلرعاب"  طضاشتئ 
السراصغ  لطةغح  الاابع  الةعاز  بالسراق)،  الماتثة 
أجساه العقغات الماتثة بمساغغر اخاغار وتثرغإ صث 
تضعن خارطئ وطمابطئ لاطك المساثثطئ لاةظغث صعات 
السمطغات الثاخئ افطرغضغئ بتسإ الاصرغر الثي ظحره 
طسعث واحظطظ لسغاجئ الحرق افوجط... "سربغ٢١، 
٢٠١٩/٩/٣٠م"]. وضان الساسثي بتسإ المخثر السابص 
صث ترصى شغ المظاخإ بحضض اجابظائغ إلى سمغث رضظ 
سام ٢٠٠٦، بط لعاء رضظ سام ٢٠٠٨ سطى غث سمغض أطرغضا 

عثا  سظ  أطرغضا  رضا  درجئ  سطى  غثل  طا  المالضغ، 
الدابط السراصغ. وصث تماع عثا الةعاز بحسئغئ ظاجمئ 
المظافخ،  السراصغ  الحارع  غثرضعما  لط  أطرغظ  سظ 
افول أن أطرغضا ظفسعا طظسئ جعاز طضاشتئ اإلرعاب 
طظ صاض المازاعرغظ، وعثه الطرغصئ افطرغضغئ عغ 
ظفسعا الاغ اجاثثطاعا شغ طخر جظئ ٢٠١١ تغظ تسعث 
ضث  الصعة  اجاثثام  سظ  باقطاظاع  المخري  الةغح 
المازاعرغظ  جمعع  لثى  طصئعقً  شضان  المازاعرغظ، 
لاحضغض المةطج السسضري بسث إزاتئ تسظغ طئارك، 
لةعاز  (ظزغفًئ)  غثًا  ترغث  ضاظئ  أطرغضا  أن  بمسظى 
طضاشتئ اإلرعاب السراصغ لغضعن الئثغض سظ أي تشغغر. 
بأن  ظظ  صث  السراصغ  الحسإ  شإن  الباظغ،  افطر  وأطا 
له  المعثي  سئث  سادل  (ظصض)  إصالئ  وبسئإ  الساسثي 
طظ طضاشتئ اإلرعاب، ظظعه طسارضاً لطظزام الثي غصش 
سطى رأجه سئث المعثي، لثلك أرادوا الساسثي بثغقً، 
وإق شإن المزاعرات السراصغئ ترشخ وبحثة الظفعذغظ 

اإلغراظغ وافطرغضغ شغ السراق...
المآرخ  إخثارظا  شغ  ذلك  سظ  حغؤاً  ذضرظا  وصث 
أطرغضا  السراق:  إلى  (بالظسئئ  صطظا:  تغث   ٢٠١٩/١٢/٠٤
تتضط السراق بحضض حئه طئاحر طظ وراء جاار، شسثد 
طعظش  ألش   ١٦ غئطس  بشثاد  شغ  جفارتعا  طعظفغ 
الظفط  خاخئ  السراصغئ  العزارات  ضاشئ  أسمال  غاابسعن 
السالط،  شغ  فطرغضا  جفارة  أضئر  وعغ  افطظ،  وصطاع 
ولعا صعاسث سسضرغئ ضبغرة شغ السراق أحعرعا صاسثة 
سغظ افجث شغ افظئار... وشغ افجئعع افخغر طظ الحعر 
الماضغ ضبفئ أطرغضا وشعدعا شضاظئ الجغارة المفاجؤئ 
إلى   ٢٠١٩/١١/٢٣ غعم  بظج  افطرغضغ  الرئغج  لظائإ 
زغارة  سطى  أجئعع  غمر  أن  وصئض  افجث،  سغظ  صاسثة 
صائث  أطرغضا  أوشثت  لطسراق  افطرغضغ  الرئغج  ظائإ 
طارك  افطرغضغ  لطةغح  المحارضئ  افرضان  عغؤئ 
طغطغ إلى بشثاد شغ ٢٠١٩/١١/٢٧، وعثا دلغض الماابسئ 
افطرغضغئ التبغبئ، وخاخئ أن السراق بالظسئئ فطرغضا 
ذو تساجغئ... وصث لعتر - أن جعاز طضاشتئ اإلرعاب 
شغ السراق، وعع صعة سسضرغئ ضئغرة حضطعا افطرغضان 
وجعجوعا بأشدض المسثات السسضرغئ، عثا الةعاز بسغث 
سظ جغاجئ الصمع لقتاةاجات، وغئثو أن المتاةغظ

شغ جاتئ الاترغر غظزرون إلى عثه الصعة باسائارعا 
غرشسعن  تغث  الفاجثغظ  الساجئ  طظ  المثّطص 
أتث  الساسثي  الععاب  سئث  لطةظرال  ضئغرة  خعرة 
صادة الةعاز بسث إصالئ سئث المعثي له، وضأن عثه 
الصعة طصئعلئ لثى المازاعرغظ لغضعن لعا دور شغ 

ترتغإ التض) اظاعى اقصائاس.
٨- والثقخئ عغ أن الضاظمغ عع ذعع بظان أطرغضا 

شغ السراق:
حآون  تترغر  ضرئغج  سمطه  أبظاء  جغرته:  شغ  أ- 
افطرغضغ،  اإلخئاري  المعظغاعر  طعصع  شغ  السراق 
ودشاسه بحثة شغ ٢٠١٥ سظ وجعب أن تضعن السقصات 

افطرغضغئ السراصغئ صعغئ بحضض تاجط...
ب- شغ تضطغفه جظئ ٢٠١٦ طثغرًا لطمثابرات، وترتغإ 
أطرغضا به ضما ظصطاه ختغفئ "وول جارغئ جعرظال" 
الثارجغئ،  وزغر  طساسث  حغظضر  دغفغث  سظ  افطرغضغئ 
رئغسا  ضان  سظثطا  جغث"  "بسمض  صام  الضاظمغ  أن 

لطمثابرات، طرتئا بالحراضئ طسه ضرئغج لطعزراء...
العاضتئ  جطمان  بظ  طتمث  بخثغصه  سقصاه  بط  ج- 
رئغج  طع   ٢٠١٧ سام  السسعدغئ  زار  سظثطا  وخاخئ 
غساظص  وعع  وحععث  السئادي  تغثر  السابص  العزراء 
السسعدي  السعث  ولغ  الحثخغ"  "خثغصه  ططعق 

طتمث بظ جطمان المافاظغ شغ خثطئ افطرغضان!
وذلك   ٢٠٢٠/٥/٧ غعم  الئرلمان  بصئ  سطى  تخعله  د- 
بثسط أطرغضغ طئاحر وغغر طئاحر طظ إغران بالدشط 
طاعط  الضاظمغ  أن  طع  إلغران  المعالغئ  افتجاب  سطى 
صاجط  اغاغال  سمطغئ  شغ  فطرغضا  المساسثة  باصثغط 
أطرغضغئ"  "أجظثات  غظفث  وأظه  والمعظثس،  جطغماظغ 
وعثا ضطه غحغر إلى أن فطرغضا تأبغرًا شاسقً سطى إغران، 

وطا الاعتر المسطظ طع إغران إق لثر الرطاد شغ السغعن!
عـ- بط إسادة سئث الععاب الساسثي شغ ٢٠٢٠/٥/٩ رئغسًا 
لةعاز طضاشتئ اإلرعاب شغ السراق، وصعات عثا الةعاز 
درباعا وجطتاعا الصعات افطرغضغئ، وصث وخش تصرغر 
أطرغضغ ظحره طسعث واحظطظ لسغاجئ الحرق افوجط 
طظاخش ٢٠١٧، وخش عثا الةعاز بأظه ("أشدض طا أظحأته 

العقغات الماتثة بالسراق"... سربغ٢١، ٢٠١٩/٩/٣٠م).
بعا  غاماع  الاغ  "التزعة"  طثى  غئغظ  ذلك  ضض 
الضاظمغ سظث أطرغضا، وسطى أعض السراق أن غثرضعا 

ذلك صئض أن غظثطعا وقت تغظ طظثم!
٩- وأخاط بضطمئ واتثة شأصعل إظه ق خقص لطسراق 
حأن،  ذات  دولئ  شغضعن  وسجته،  أطةاده  وإسادة 
وطرضجا لثولئ سزمى تصعر أطرغضا وبرغطاظغا وغغرعا 
إق  لطسراق  خقص  ق  أصعل  اقجاسمارغئ،  الثول  طظ 
بإصاطئ  اإلجقم  وعع  أق  سجته،  طخثر  إلى  بالسعدة 
وخثق  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  دولاه، 
َولِلُمؤِمننَِي   ِ َولَِرُسو ةُ  الِعزَّ  ِ ﴿َوِبّٰ السجغج:  الصعي  اهللا 

 ﴾َولَِكنَّ الُْمَنافِِقنَي ال يَعلَُموَن
البقباء ١١ حعال ١٤٤١عـ

٢٠٢٠/٠٦/٠٢طـ

تامئ: المساةثات السغاجغئ شغ السراق ودور الضاظمغ شغ خثطئ أطرغضا
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شغ خئر ظحره طعصع (CNN بالسربغ، البقباء، ١١ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٦/٠٢م) صال: "عاجط تاضط وقغئ 
ظغعغعرك، أظثرو ضعطع، الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ، صائق إظه اجاثسى الةغح شغ طعاجعئ المعاذظغظ 
غث  سطى  شطعغث  جعرج  طصاض  سطى  اتاةاجًا  اقبظغظ،  افبغخ،  الئغئ  طتغط  شغ  اتاحثوا  الثغظ  افطرغضغغظ، 
حرذغ. وضاإ ضعطع، سئر تسابه شغ تعغار: "الرئغج غساثسغ الةغح افطرغضغ ضث المعاذظغظ افطرغضغغظ"، 
ُطدغفا أظه "اجاثثم الةغح لافرغص اتاةاج جطمغ تاى غامضظ طظ الاصاط خعرة تثضارغئ شغ الضظغسئ". 
وصال ضعطع إن "أغطئغئ الظاس لثغعط ظصطئ جععرغئ وعغ إظعاء عثا الامغغج، طصاض افحثاص بظاء سطى لعظعط 
صدغئ تصغصغئ". وتعل اجاثساء تراطإ لطةغح، صال ضعطع: "عض عثا طا غةسض أطرغضا سزغمئ؟ ق أساصث ذلك"."
: صث ق ظدغش حغؤا جثغثًا إلى التصغصئ إذا صطظا إن أطرغضا وطظ خطفعا الشرب السطماظغ الرأجمالغ صث 
أخفصعا شغ سقج المحضطئ السظخرغئ شغ طةامساتعط؛ ذلك أن السظخرغئ عغ إشراز ذئغسغ لطمئثأ الرأجمالغ 
وشطسفاه وأشضاره افجاجغئ سظ التغاة. أطا الةثغث شغ عثا المحعث السظخري شعع أن السالط بات غحاعث 
حثغثا وعغ طع ذلك  آبار عثه السظخرغئ لتزئ بطتزئ وسطى الععاء طئاحرة. إن الئحرغئ تسغح بآجاً 
تطافئ غمظئ وغسرة لاةث طثرجاً، أو ظمعذجا سمطغا غصثم بثغقً وذرغصئ سغح تطغص باإلظسان وتعشر له التغاة 
الضرغمئ؛ شظصعل لعا إظه ق غمضظ أن غعجث عثا الظمعذج إق شغ دولئ اإلجقم وتدارته. ظسط، شصط بعضثا 
ظزام غمضظ إخراج الظاس طظ جعر الرأجمالغئ إلى سثل اإلجقم، وطظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة.

ظحر طعصع (افظاضعل، الثمغج، ١٣ حعال ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٦/٠٤م) خئرا جاء شغه: "اظستئئ صعات روجغئ 
طظ صرغئ جعرغئ ضاظئ تظعي إصاطئ ظصطئ سسضرغئ شغعا، بسث ضشعذات أطرغضغئ. وخئاح افربساء، وخطئ صعات 
سسضرغئ روجغئ، سئر طروتغات وسربات طثرسئ، إلى صرغئ "صخر دغإ" الاابسئ لمثغظئ المالضغئ، حمال حرصغ 
جعرغا، تغث تمرضجت عظاك، إق أن دورغات أطرغضغئ صطسئ الطرغص سطى حاتظات ضاظئ تتمض طسثات لعجساغئ 
إلى الظصطئ الاغ ظجلئ شغعا الصعات الروجغئ، وأجئرتعا سطى السعدة إلى الصاطحطغ صرب التثود السعرغئ الارضغئ. 
وأشادت طخادر طتطغئ لفظاضعل، بأن الصعات افطرغضغئ ذالئئ الروس باقظستاب طظ الظصطئ، وأجرت دورغات 

طضبفئ تعلعا، طا دشسعط إلى اقظستاب طظعا، والسعدة إلى صاسثتعط شغ ططار الصاطحطغ".
: : تآضث عثه التادبئ أن روجغا ق تساطغع الاترك شغ جعرغا بثون إذن أطرغضا، وسظثطا تططإ 
طظعا أطرغضا جتإ صعاتعا طظ أي طضان شغ جعرغا شإظعا تظفث ذلك طئاحرة؛ ذلك أن روجغا جاءت أخق 
إلى جعرغا بططإ طظ أطرغضا سام ٢٠١٥ خقل زغارة صام بعا رئغج أطرغضا السابص أوباطا إلى روجغا، 
طظعا،  اقظستاب  روجغا  جاطالإ  شإظعا  جعرغا  شغ  السغاجغ  تطعا  شرض  طظ  أطرغضا  تمضظئ  طا  وإذا 
شأطرغضا تساثثم روجغا طبطما تساثثم ترضغا أردوغان وإغران وأحغاسعا لتماغئ ظزام بحار السطماظغ 
الئسبغ الثي أذاق وطا زال أعض جعرغا المسطمغظ افطرغظ. وإن اهللا لعط جمغسا لئالمرخاد، شسغتئط 
طآاطراتعط وغظخر سئاده المثطخغظ ولع بسث تغظ، صال تسالى: ﴿َوَقْد َمَكُرواْ َمْكَرُهْم َوِعنَد ابِّ َمْكُرُهْم 

ُرُسلَُه إِنَّ ابَّ َعِزيٌز ُذو انْتَِقامٍ ﴾. َْسنَبَّ ابَّ خُمْلَِف َوْعِدهِ  َباُل  َفالَ حتَ ِ
ْ
وَل ِمْنُه اجل َوإِن اَكَن َمْكُرُهْم لزَِتُ

الثضرى افوىل لةرغمئ شخ اقساخام يف السعدان 
رجائض يف برغث البعار

شظتظ  تفجسعا  ق  إلخعتغ  وصطئ  الحرذئ،  زي  غرتثي 
داخض المسةث وله ترطاه شطط أظِه الةمطئ إق وغضثبظغ 
خاتإ الئمئان وغدربظا داخض المسةث وشغ المتراب 
وظتظ ظتمض طخاتفظا شغ أغثغظا وضربعظا بالعراوات 
وظعئعا ععاتفظا، وبسث أن أخثوظا وظتظ شغ الطرغص 
صال أتثعط اضربه شغ رأجه اضربه شغ رأجه، وعع 
غصخثظغ، شاظعال بضض غئظه وغئائه سطى رأجغ تاى 
اظضسرت عراوته وتغظعا أغمغ سطغ، وبسث برعئ طظ 
الجطظ شصئ طظ اإلغماء، لط أتثضر حغؤا غغر الحعادة 
طظ  تغاً  خروجغ  سثم  تأضثت  فظغ  أرددعــا  شزططئ 
أن  آبرت  جثا  ذعغطئ  افخ  إشادة  المةرطغظ..."  عآقء 
أصاطش طظعا ججءًا تاى غصش الظاس سطى تةط المةجرة 

والةرغمئ داخض المسةث وسثم طراساة ترطاه.
"رئغج  شغه:  جاء  خئرًا  الاالغ  الغعم  ختغفئ  وأوردت 
وزراء السعدان غخثر صرارًا باحضغض لةظئ لطاتصغص شغ 
شخ اقساخام واقظاعاضات الاغ جرت شغ البالث طظ 
تجغران/غعظغع ٢٠١٩م برئاجئ المتاطغ ظئغض أدغإ"، 
واآلن طرت أضبر طظ ٩ أحعر سطى تضعغظ لةظئ شخ 
اقساخام، ولط غصثم خقل عثه الفارة حثص واتث 
لطمتاضمئ طع السطط أن طظ صام بفخ اقساخام جعات 
طسطعطئ شطماذا ضض عثه المماذطئ؟! وعض عظاك بمئ 

لسئئ صثرة لطمج ععغئ الفاسض؟!
أغعا البعار أغظ السثالئ الاغ طظ أجطعا لصغ إخعاظضط 
حسار  تتئ  وطعاضإ  تزاعرات  خرجئ  شصث  تافعط؟! 
دون  ولضظ  الةظاة  وطتاضمئ  بالصخاص  المطالئئ 
جثوى، وظحاعث المعاضإ ظفسعا وترق اإلذارات إتغاء 

لطثضرى شعض غا ترى عثه افشسال تتصص المراد؟!
سرشان  بالسعدان  الئرغطاظغ  لطسفغر  تشرغثة  وشغ 
٢٠٢٠/٦/٣م  افربساء  خئاح  الثرذعم  شغ  خثغص 
سطى تسابه باعغار "طظث سام طدى اجاغصزئ شةأة 
سطى إذقق الظار المرغع والمرسإ تغث وصسئ طثبتئ 
السفارات  سئث  غعصش  شمظ  ــعري"،  ب اساخام  شغ 
عثا  وغاتثث  لطئطث؟  الثاخطغئ  بالحآون  افجظئغئ 
الئرغطاظغ،  الااج  طساسمرة  السعدان  وضأن  السرشان 
وغآضث حغؤًا وعع أن تضام السعدان الةثد دورعط 
شعغ  الفسطغ  التاضط  أطا  شصط،  ضعطئارس  طةرد 
طظ  بسث  ظاسر  ألط  البعار:  أغعا  شغا  السفارات... 
عثا  سرشان  إن  السفارات؟!  عثه  وخطعرة  تتثغرات 
بض  دورغئ  بخفئ  طعجعدًا  ضان  اقساخام  أغام  طظث 

غصغط إشطارات رطداظغئ شغ طظجله!!
أطا أعط الرجائض شاتمض الضبغر، وطظعا السقج الحاشغ 
الرأجمالغ  الظزام  عثا  السدال  المرض  قجاؤخال 
الثي ظثر جسث افطئ وأوجث الحرخ وذاق الظاس طظه 
السطصط والفصر جراء تطئغصه شتعل تغاتظا إلى جتغط ق 
غطاق وأوربظا الدظك وأخئتظا ظئثل وجعه التضعطات 
غتخض  أن  دون  والخرغتئ  طظعا  المطاتغئ  السطماظغئ 
فظظا  بعار  غا  بئساذئ  تسظا  لماذا؟!  المظحعد،  الاشغغر 
الشاغئ  إلى  غعخطظا  الثي  الصعغط  الطرغص  ظسطك  لط 
العضسغ  الظزام  أخض  ظشغر  لط  شطالما  المظحعدة، 
واجائثال ظزام رب السالمغظ به، شطظ ظسغح تغاة آطظئ 
ططمؤظئ غرضى اهللا بعا سظا شغ التغاة الثظغا واآلخرة؛ 
طع  التصغصغ  لطاشغغر  السمض  جمغساً  سطغظا  لجاطاً  ولثلك 
رائث السمض الثي ق غضثب أعطه إلسادة الثقشئ الراحثة 
(تجب الاترغر) الثي ظض ذعال سصعد غضاشح افظزمئ 
التاضمئ بسقح الفضر والتةئ وغضحش خطط السمقء، 
شالتصعا بصطار الاشغغر الزاشر شالسمض الغعم لغج ضالشث.
ولَئَِك 

ُ
ْغَفَق ِمْن َقْبِل الَْفْتِح َوَقاتََل أ

َ
﴿َال يَْسَتوِي ِمْنُكْم َمْن أ

ً وََعَد  ْغَفُقوا ِمْن َنْعُد َوَقاتَلُوا َوالُكّ
َ
ْقَظُم َدرََجًة ِمَن الَِّذيَن أ

َ
أ

 ﴾بَِما َيْعَملُوَن َخبِيٌر ُ ُ الُْحْسَنى وَاّبَ اّبَ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

وتاعاخض املآاطرات سطى الحسإ يف تعظج
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تعظج،  شغ  ضعروظا  شغروس  أزطئ  اظفراج  بثاغئ  طع 
حعثت الئقد شغ السثغث طظ المثن وافرغاف سثة 
الصطاسات،  طثاطش  طظ  وصفات  وسثة  اتاةاجات 
اقجاعاار  جغاجئ  تعل  ططالئعا  أغطإ  وتامتعر 
تضعطئ  طظ  المظاعةئ  المئاقة  سثم  وجغاجئ 
إلغاس الفثفاخ والتضعطات الاغ جئصاعا تةاه عثه 
الصطاسات وعثه الفؤات العحئ لما لتصعا طظ تدرر 

جراء جائتئ ضعروظا وطا صئطعا.
السام  لقتتاد  السام  افطغظ  ظعه  اإلذار  عثا  وشغ 
العضع  أن  الطئعبغ  الثغظ  ظعر  لطحشض  الاعظسغ 
وأظه  لتزئ  أغئ  شغ  اقظفقت  سطى  صادر  اإلظساظغ 

جاضعن لثلك تثاسغات خطغرة.
المةامسغ  والتراك  الحسئغ  الامطمض  طع  وتجاطظا 
الساتئ  حعثت  الئقد،  طظاذص  أغطإ  حمض  الثي 
اصاراتات  وسثة  طئادرات  سثة  أغدا  السغاجغئ 
قتادان  بافجاس  تسسى  الافاشّغئ  جغاجغئ 
والرأي  المغثاظغئ،  الحسئغئ  اقتاةاجات  واتاعاء 
عثه  شحض  تعل  طعّتث  حئه  أخئح  الثي  السام 
الطئصئ السغاجغئ وعثا الظزام السغاجغ الرأجمالغ 

شغ السغر بالئقد ظتع افشدض.
السام  لقتتاد  السام  افطغظ  به  خّرح  طا  ذلك  طظ 
الاعظسغ لطحشض ظعر الثغظ الطئعبغ شغ تعار سطى 
ططمؤظ  غغر  التالغ  العضع  "إن  العذظغئ  اإلذاسئ 
اجاماسغا واصاخادغا وجغاجغا. وأن التض شغ اجافااء 

حسئغ تعل الظزام السغاجغ".
طحروع  ترضئ  رئغج  طرزوق  طتسظ  تخرغح  أغدا 
تعظج غعم ٢٧ أغار/طاغع ٢٠٢٠ شغ رادغع إضسئرس 
التض  عغ  البالبئ  لطةمععرغئ  "الثسعة  أم  أف 
إذار  شغ  المعضعع  عثا  غطرح  أن  وظرغث  العتغث، 

جطمغ وشغ إذار الصاظعن".
ضاظعا  طظ  ظةث  أن  المئضغ،  المدتك  طظ  إظه  تصا 
شغ الخش افول لارطغط وتةمغض لِئظات عثا الظزام 
أن  جئصه،  وطظ  سطغ  بظ  المثطعع  ظزام  الماعاوي 
ظةثعط الغعم غجسمعن رشسعط لطعاء الاشغغر وغثرجعن 
لثثطاعط  ُجّثرت  إسقطغئ  طظابر  سثة  طظ  سطغظا 
باسفظ  وغخرتعن  ودجائسعط  طآاطراتعط  وخثطئ 

عثا الظزام وبعجعب تشغغره.
إن طا غظّزرون إلغه الغعم وطا غرغثون إحاساه طظ 
الظزام  تعل  حسئغ  اجافااء  وطظ  بالبئ  جمععرغئ 
برلماظغ  ظزام  طظ  شصط  حضطه  وتتعغض  السغاجغ 

لقذاتئ  سّثة  اساخاطات  وطظ  رئاجغ  ظزام  إلى 
وطتاولئ  الافاف  افطر  تصغصئ  شغ  عغ  بالئرلمان، 
ضض  طظ  واطاساضه  الحارع  غدإ  قتاعاء  بائسئ 
تسئغرات وطثرجات الظزام الرأجمالغ التاضط، وعغ 
حسئغ  وسغ  طظ  غاراضط  طا  وجعئ  لاتعغض  طتاولئ 
ق  ططالإ  إلى  السطماظغ  الظزام  عثا  إشقس  تعل 
طظ  أحئاععا.  أو  التطعل  أظخاف  إلى  تاى  ترتصغ 
ذلك طا خرح به طتسظ طرزوق رئغج ترضئ طحروع 
أغار/طاغع   ٢١ غعم  أم  أف  حمج  إذاسئ  شغ  تعظج 
جمععرغئ  باأجغج  ظصعم  أن  أشدض  "أغعما   ٢٠٢٠
ظسطط  ق  وعظا  سطغظا  غبعر  أن  الحسإ  ظظازر  أو  بالبئ 

طاذا جاضعن الظاغةئ؟".
إن طا ظسغحه طظ أزطئ جغاجغئ واصاخادغئ وإظساظغئ 
وشغ ضض طغادغظ الثولئ لط غسث بالمصثور أن ُغاسّار 
السغاجّغئ  الطئصئ  لعثه  بالمصثور  غسث  ولط  سطغه 
عثا  وباسّفظ  به  ُتِصر  أن  إق  اقظاعازغئ  الئراغماتغئ 

الظزام تاى وإن ضاظئ عغ ججءًا طظ الصرح ذاته.
شغ  تسمض  السطماظغئ  السغاجغئ  الطئصئ  عثه  ولضظ 
العصئ ذاته إلذالئ وتمثغث وإظساش سمر عثا الظزام 
والمتاشزئ  الخقتّغئ  المظاعغ  الماعاوي  الفاجث 
سطى الثوران شغ جاذبغئ شطضه وإن اظسثطئ، وذلك 
تسمظ  ق  الاغ  الجائفئ  افذروتات  عثه  خقل  طظ 
وق تشظغ طظ جعع، وطا أحئه طا غصعلعن الغعم بما 
رّوجعا له طظ صئض إّبان البعرة طظ سظاوغظ ضالمةطج 

الاأجغسغ واقظاثابات الثغمصراذغئ.
شإلى طاى عثا الئسث سظ الاشغغر التصغصغ بصطع عثا 
الظزام الرأجمالغ طظ جثوره وإرجاء ظزام سادل؟! 
وضسّغئ  وأشضار  ظزط  إلى  اقلاةاء  عثا  طاى  إلى 
غغرعط؟!  صئض  واضسغعا  سظث  شحطعا  بئئ  جصغمئ 
ألغج ترغًا بظا أن ظسعد إلى إجقطظا السزغط لظفعمه 
لضض  التطعل  سظه  تظئبص  الثي  افجاس  وظةسطه 

طحاضطظا؟! أشق غضفغظا صعل المعلى تئارك وتسالى: 
َعلَْيِهْم  لََفَتْحَنا  َقْوا  َواَيّ آََمُنوا  الُْقَرى  ْهَل 

َ
أ َنّ 

َ
أ ﴿َولَْو 

َخْذنَاُهْم 
َ
َفأ بُوا  َكَذّ َولَِكْن  ْرِض 

َ ْ
َواأل َماءِ  الَسّ ِمَن  بََراَكٍت 
بَِما َكانُوا يَْكِسُبوَن﴾؟!

إن افزطئ الراعظئ عغ أزطئ ظزام، ظسط عغ أزطئ ظزام 
أبئئ شحق طظصطع الظزغر، شغةإ لفزه ووضع اإلجقم 

 طعضع الاطئغص بحضض شعري اظصقبغ حاطض
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

تعظج

البالث طظ تجغران/غعظغع غعم لظ غظساه أعض السعدان 
 ٢٩ ٢٠١٩/٦/٣م،  شةر  شفغ  خاخئ؛  والبعار  ساطئ 
أطام  المساخط  الحئاب  اجاغصر  ١٤٤٠عـــ  رطدان 
بعابات الصغادة الساطئ لطصعات المسطتئ السعداظغئ طظث 
الئحغر  جصعط  إلى  ٢٠١٩م  ظغسان/أبرغض  طظ  الـ٦ 
وابض  سطى  الغعم  عثا  وتاى  ظغسان/أبرغض   ١١ شغ 
طظ رخاص الثغاظئ والشثر، وشغ خغاظئ واضتئ اتفص 
افذراف (صعى الاشغغر والسسضر) الثغظ اخاطفعا بعرة 
الحئاب وتاضعا المآاطرات الاغ دبروعا بطغض طظ أجض 

العخعل إلى تض وجط واصاسام السططئ بغظعط.
وبسث تظفغث الةرغمئ تظاصدئ تخرغتات المسآولغظ 
تعل طظ الثي شخ اقساخام، تغث أصر الفرغص أول 
حمج الثغظ ضئاحغ أن المةطج السسضري عع الثي 
اتثث صرار شخ اقساخام ووضع الثطئ ولضظ بسخ 

افخطاء واقظتراشات وصسئ وتثث طا تثث.
السسضري  المةطج  ظفى  الاخرغتات  عــثه  وبسث 
سظ  خادر  بغان  شغ  اقساخام  بفخ  أواطر  إخــثاره 
اإلسقم  وجائض  بسخ  "أوردت  السسضري:  المةطج 
الثي  الختفغ  لطمآتمر  وظسئاعا  خاذؤئ  طسطعطات 
ظفى  وضثلك  ٢٠١٩/٦/١٦م،  ظغعز  جضاي  سصثه" 
ظائإ رئغج المةطج السسضري الفرغص أول تمغثتغ 
أن شخ اقساخام ضان شثاً طصخعدا به صعات الثسط 
ضائئ  اقساخام  شخ  سطى  سام  طرور  وبسث  السرغع، 
سدع تةمع المعظغغظ وطدئ ضمال سطى خفتاعا شغ 
الفغسئعك: أظعا تطصئ اتخاقً تتثغرغا طظ سدع الاةمع 
أتمث ربغع؛ وذطإ طظعا طشادرة طظطصئ اقساخام صئض 
ظخش جاسئ طظ الفخ وصالئ وطدئ إن ربغع ذطإ 
الحغعسغ  لطتجب  غظامغ  سدع  بأي  تعخطه  أن  طظعا 
العاتش  سئر  أبطشئ  وأضاشئ  اقساخام.  طظطصئ  داخض 
سظ سدع المةطج السسضري  شةر ٢٠٢٠/٦/٣م ظصقً 
ضئاحغ أن الصعات وخطئ بالصرب طظ الصغادة الساطئ 
وطعماعا طتخعرة شغ طظطصئ ضعلعطئغا وذطإ طظعا 
طشادرة المضان (لع إظاغ شغ الصغادة اذطسغ). وذضرت 
أظعا ضاظئ سطى صظاسئ أن الصعات الاغ وخطئ الصغادة 
عثشعا شخ اقساخام، وزادت: واشصظغ عثا الرأي بظثر 
وتابسئ:  ربغع،  أتمث  رجالئ  لعط  ظصطئ  سظثطا  أرصط 
ذضره  الةثغر  المةجرة.  تخطئ  شسقً  وجغج  وصئ  بسث 
العبغصئ  أوراق  وصع  طظ  عع  ربغع  أتمث  المثسع  أن 

الثجاعرغئ طمبق لطمثظغغظ.
اآلن  التضط  ذرشغ  أن  لطبعار  الرجائض  إتثى  عثه 
السسضر والمثظغغظ طاعرذعن وطاعاذؤعن وطحارضعن 
طظ  خعرة  ظظصض  الاالغئ  المساتئ  وشغ  المةجرة،  شغ 
المةجرة  طظ  الظاجغظ  أتث  إشادة  افلغط  الغعم  طحعث 
وعع المعظثس أتمث جسفر أظصض ججءًا طظعا لضط طظ 
طظ  والسحرغظ  الااجع  "لغطئ  غصعل:  خفتاه،  سطى 
صرب  تاى  طسرسئ  الساسات  طرت  ١٤٤٠عـ  رطدان 
داخض  ضاظعا  البعار  طظ  وطةمعسئ  شعع  الستعر  زطظ 
طسةث الةاطسئ غصعل: بسث أن تعةثظا وضان آخر غعم 
وبسث  تسترظا  بط  الضرغط  الصرآن  شثامظا  الاعةث  شغ 
شغ  أغدا  الثامئ  وضاظئ  الاقوة  تطصئ  بثأظا  الفةر 
ظغام  اجاطصعا  المسةث  شغ  الحئاب  وبصغئ  الفةر  ذلك 
الساسئ  تتثغثًا  والضمال  بالامام  جاسئ  بطث  وبسث 
لط  الرخاص  طظ  سالغاً  خعتا  ظسمع  بظا  إذ  الثاطسئ 
غضظ خعتاً لضقحغظضعف بض ضان خعت الثوحضا ظسط 
دوحضا شفجع طظ شغ المسةث وخرجعا لغسرشعا طخثر 
إق طظ  عثا الخعت وبسث دصائص خار المسةث خالغاً 
عط شغ تطصئ الاقوة شصال اإلخعة لظ ظثرج تاى ظاط 
وتغظعا أخئرظا طظ عط  الثامئ ولع سطى جببظا جمغساً 
بالثارج أن صعات الثسط السرغع دخطئ الصغادة وأذطصئ 
بثخعلعط  شردغظ  وشاجأظا  البعار،  سطى  الرخاص 
واآلخر  السرغع  الثسط  زي  غرتثي  أتثعط  لطمسةث 
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حاكم نيويورك أندرو كومو
العنصرية مزمنة ومتأصلة فينا فهي قضية حقيقية

بحأن المثاوف الاغ صث ظحشطعا داخطغًا ولثغظا حةاسئ 
صظاساتظا لطاتثث". وضان رد تراطإ سطى السغظاتعر طظ 
 ،٢٠٢٢ سام  شغ  اظاثابعا  إلسادة  جاسسى  الاغ  تجبه 
ظمعذجغًا "اتخض سطى أي طرحح جاعج، جغثًا ضان أو 
جغؤًا، ق غعمظغ، أظا أؤغثه. إذا ضان لثغك ظئخ، أظا 
تحرغظ  شغ  اظاثابه  إلسادة  تراطإ  وغسسى  طسك!" 
الباظغ/ظعشمئر، لضظ ضئغر طعظفغه السابص شغ الئغئ 
إلى  بتاجئ  أظظا  "أساصث  صال:  ضغطغ،  جعن  افبغخ، 
الظزر بحضض أضبر خسعبئ شغ طظ ظظاثئه"، وظاصخ 

بسخ طجاسط تراطإ تعل جغمج طاتغج.
طةرد  طظ  أضبر  عع  اآلن  أطرغضا  شغ  غتثث  طا  إن 
إدارة  ضث  تمرد  عظاك  السظخرغئ،  ضث  تظافخ  أطئ 
تراطإ. وصث داشع أتث أصرب تطفاء تراطإ، السغظاتعر 
سظه  الةظعبغئ،  ضارولغظا  وقغئ  طظ  غراعام  لغظثجغ 
تاى  تراطإ  الرئغج  غساغصر  أن  "طظث  بالصعل: 
غثعإ إلى الفراش عظاك طتاولئ لاثطغر رئاجاه". طا 
لطعقغات  بالظسئئ  لطشاغئ  خطغرة  الطتزئ  عثه  غةسض 
الماتثة عع أن تراطإ غتزى بثسط حسئغ صعي طظ 

السثغث طظ الظاخئغظ الثغظ غحسرون بأظعط طعمطعن 
وتحغئ  طظ  غساظعن  الثغظ  أولؤك  طبض  وطثثوسعن 

الحرذئ والسظخرغئ، وُغظزر إلغه سطى أظه بططعط.
والسثل  الحرذئ  وزارتا  ساصئئ  الاعتر،  ولاعثئئ 
ووجعاا اقتعام إلى ضئاط طاعرذغظ شغ صاض جعرج 
شطعغث وغغرعا طظ افسمال العتحغئ شغ جمغع أظتاء 
الئقد، وسظثطا شحطئ عثه افسمال شغ إرضاء التحعد، 
ذلك،  وطع  الدئاط.  ضث  الماثثة  اإلجراءات  زغثت 
ضئاط  طظ   ٥٧ اجاصال  شصث  سظغش؛  شسض  رد  بثأ  شصث 
اقجاةابئ  شرغص  طظ  بظغعغعرك  باشالع  شغ  الحرذئ 
وعما  تخعغرعما  تط  ضابطغظ  تعصغش  بسث  لططعارئ 
غثشسان طازاعرا غئطس طظ السمر ٧٥ ساطا إلى افرض 
رجض  واساصض  الاةعال.  تزر  جرغان  بسث  غتاب  ضان 
اقتاةاجات،  تثسمان  ضاظاا  شااتغظ  سطى  قساثائه 
طا  سظخرغئ،  حاائط  وغعجه  بمظحار  غطعح  آخر  ورجض 
غثل سطى طثى صعة المحاسر طظ جمغع الةعاظإ. إن 
العقغات الماتثة طظصسمئ بمرارة، وغغر طاأضثة اآلن 

 طظ ظفسعا أو طضاظاعا شغ السالط

تامئ ضطمئ السثد: بثاغئ ظعاغئ الاةربئ افطرغضغئ

روسيا في سوريا هي طوع بنان أمريكا وتنفذ أجندتها هناك
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