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أراد الجواج طبق وجإ أن غضعن زواجه سطى جظئ اهللا 
وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وطظ أراد الخقة َوَجَإ أن تضعن 
وضثلك  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وبغَّظعا  اهللا  أطر  ضما  خقته 
إصاطئ التضط بما أظجل اهللا غةإ أن تضعن بالطرغصئ 
سئادة  عغ  الصدغئ  فن  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  بغََّظعا  الاغ 
حرسعا  الاغ  وبالطرغصئ  التضط  بإصاطئ  تسالى  هللا 
جغرة  سطى  وبظاء  ملسو هيلع هللا ىلص.  رجعله  بعا  وجار  جئتاظه  لظا 
الثولئ  إلصاطئ  الئسبئ  طظث  جغره  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل 
ولاتعغض دار الضفر إلى دار إجقم، وتتعغض المةامع 
الاترغر  تجب  تثد  إجقطغ،  طةامع  إلى  الةاعطغ 
الابصغش  طرتطئ  افولى:  طراتض:  ببقث  جغره  ذرغصئ 
وذرغصاه  التجب  بفضرة  طآطظغظ  أحثاص  إلغةاد 
الاأجغسغئ،  المرتطئ  وعغ  التجبغئ.  الضاطئ  لاضعغظ 
بسث  افولى  التطصئ  وتضعظئ  الظعاة  ُوجثت  شفغعا 
بثأت  بّط  وطظ  والطرغصئ،  الفضرة  إلى  اقعاثاء 
سارضئ  افطئ  بأشراد  باقتخال  افولى  التطصئ  عثه 
ضان  شمظ  شردي.  بحضض  والطرغصئ  الفضرة  سطغعط 
تطصات  شغ  المرضجة  لطثراجئ  تظزمه  لعا  غساةغإ 
تئظاعا،  الاغ  وأتضاطه  اإلجقم  بأشضار  غظخعر  تاى 
إجقطغئ  بسصطغئ  وغاماع  إجقطغئ  حثخغئ  وغخئح 
طظ  وافتثاث  والعصائع  افشضار  إلى  غظزر  تةسطه 
طظزار اإلجقم، وغخثر تضمه سطغعا وشص طصاغغج 
بظفسغئ  غاماع  ضما  والترام،  التقل  طظ  اإلجقم 
غرضى  دار،  تغث  اإلجقم  طع  غثور  تةسطه  إجقطغئ 
لما غرضغ اهللا ورجعله، وغشدإ وغبعر لما غشدإ 
ورجعله، وغظططص إلى تمض الثسعة إلى الظاس  اهللا 
بسث أن تفاسض طع اإلجقم؛ فن الثراجئ الاغ تطصاعا 
دراجئ  أي  طآبرة،  سمطغئ  دراجئ  عغ  التطصات  شغ 
الباظغئ:  لطظاس.  وتمطعا  التغاة  شغ  بعا  لطسمض 
تاى  اإلجقم  لاتمغطعا  افطئ  طع  الافاسض  طرتطئ 
واصع  شغ  إغةاده  سطى  تسمض  ضغ  لعا،  صدغئ  تاثثه 
طع  الافاسض  طرتطئ  وعغ  والمةامع.  والثولئ  التغاة 
افطئ لاتمغطعا اإلجقم وتئظغعا صدغاعا المخغرغئ، 
بإغةاد العسغ السام، والرأي السام سظثعا سطى أشضار 
تاثثعا  تاى  التجب،  تئظاعا  الاغ  وأتضاطه  اإلجقم 
واصع  شغ  لاعجثعا  وتتمطعا  بعا  تسمض  لعا،  أشضارًا 
الثقشئ  إلصاطئ  السمض  شغ  التجب  طع  وتسغر  التغاة، 
وتمض  اإلجقطغئ،  التغاة  قجاؤظاف  الثطغفئ  وظخإ 
الثسعة اإلجقطغئ إلى السالط. البالبئ: طرتطئ اجاقم 
حاطًق،  ساطًا  تطئغصًا  اإلجقم  وتطئغص  التضط، 
العخعل  طرتطئ  وعغ  السالط.  إلى  رجالئ  وتمطه 
الظخرة،  ذطإ  وأسمال  افطئ  ذرغص  سظ  التضط  إلى 
تغث غطئص اإلجقم تطئغصًا ضاطًق غغر طةجأ، وتغظؤث 
وجث  الثي  الثور  وعع  السمطغ،  الثور  التجب  غئثأ 
سطى  صعاطئ  وتضعن  الثقشئ  دولئ  شاصعم  أجطه،  طظ 
تغاة  شغ  اإلجقم  وتطئص  وتسه،  المةامع  شضر 
طعما  الاثرغب  غصئض  ق  اظصقبغًا  تطئغصًا  المسطمغظ 
إلى  اإلجقطغئ  الثسعة  وتتمض  الزروف،  ضاظئ 
السالط سظ ذرغص الةعاد. وإظه طظ شدض اهللا سطغظا 
وأخئح  سام،  رأي  لقجقم  أخئح  أن  الظاس  وسطى 
عع أطض افطئ شغ الثقص، وأخئتئ الثقشئ تاردد 
إصاطاعا  وأخئتئ  تضظ،  لط  أن  بسث  لسان  ضض  سطى 
المسطمغظ  أطظغئ  عغ  اهللا  أظجل  بما  التضط  وإسادة 
سطى  غسغظظا  طظ  أطاظا  طظ  لظا  عغأ  الطعط  جمغسًا. 
طظ  الطعط  واجسطظا  دولاه،  وإصاطئ  دغظه  ظخرة 

الخادصغظ الباباغظ سطى عثا الطرغص الصعغط.

السغاجغ  المضاإ  طسآولغئ  برادر  تعلى  بط   .٢٠١٨
وضان  الماضغ)  الباظغ  ضاظعن  طظث  صطر،  شغ  لطترضئ 

لعثغظ الرجطغظ دور بارز شغ المفاوضات.
شغ  الثوتئ  باتفاق  المفاوضات  عثه  تعجئ  بط   -٢
BBC News ٢٠٢٠/٢/٢٩، وأبرز طا شغه ضما ظحرته

العقغات  أن  وأششان  أطرغضغعن  طسآولعن  (أسطظ 
صعاتعط  جغستئعن  الظاتع  شغ  وتطفاءعا  الماتثة 
طظ أششاظساان خقل ١٤ حعرًا، شغ تال إغفاء ترضئ 
ذالئان بالاجاطاتعا بمعجإ اتفاق تط تعصغسه شغ صطر 
بالثوتئ الغعم. وجاء اإلسقن شغ بغان أطرغضغ أششاظغ 

طحارك خثر شغ ضابعل.
ضاظئ  إظعا  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  وصال 
"لصث  وأضاف  أششاظساان.  شغ  وحاصئ"  ذعغطئ  "رتطئ 
تان العصئ بسث ضض عثه السظعات إلسادة جظعدظا إلى 
٢٤٠٠ طظ  أضبر  (وصاض  العضالئ:  وأضاشئ  العذظ"). 

جظثي أطرغضغ شغ أششاظساان...)
٣- وبسث اتفاق الثوتئ تسارسئ الاخرغتات والطصاءات 

طع اجامرار المظاوحات، شغ تظازل وخسعد:
٢٠٢١/٠٤/١٤ أن جع باغثن أسطظ (أظا  CNN ظحرت -
اآلن رابع رئغج لطعقغات الماتثة غارأس وجعد الصعات 
افطرغضغئ شغ أششاظساان جمععرغان ودغمصراذغان لظ 
العصئ  تان  لصث  خاطج.  إلى  المسؤعلغئ  عثه  أظصض 

إلظعاء أذعل ترب خاضاعا أطرغضا).
أذاساه  ختفغ  بمآتمر  وأسصئه  خطابا  باغثن  ألصى   -
وجائض الاطفجة افطرغضغئ والسالمغئ غعم ٢٠٢١/٧/٨
العقغات  تارغت  شغ  ترب  أذعل  إظعاء  ("ظسطظ  صائق: 

أعثاف اظدمام ضغان غععد 
لقتتاد افشرغصغ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ *

التداعيات السياسية يف أفغانستان

أغاعا الةغعش شغ بقد المسطمغظ: إن الثقشئ 
عغ شرض عثا الجطان الشائإ، شضعظعا أظخارعا 
بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر، لغسغثعا راحثة 
سطى طظعاج الظئعة ضما بحر بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
شافعزوا بثغري الثظغا واآلخرة، وغمثتضط رب 
رجعل  ظخروا  الثغظ  افظخار  طثح  ضما  السجة 
ُم  ُ وَلِئَك 

ُ
أ َوَنَصُروا  آَوْوا  ِذيَن  ﴿َوالَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  اهللا 
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اصرأ شغ عثا السثد:

اطعا؟ ...٢ - طأجاة تعظج، شغ ضعروظا أم شغ تضُّ

- جث الظعدئ اإلبغعبغ أخئح لطثغاظئ سظعاظاً ...٢

- لظ غثرج السعدان طظ تاله الئائج الثي غسغحه

   إق شغ ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة ...٤

- بغظما تاصثم ترضئ ذالئان ظتع ضابعل، تجداد 

  طثاوف العظث ...٤
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ضطمئ السثد

سطى  غععد  ضغان  تخعل  سظ  رجمغ  بحضض  أسطظ 
خفئ سدع طراصإ شغ اقتتاد افشرغصغ، وصثم جفغر 
ضغان غععد لثى إبغعبغا ألغطغ أدطاجع أوراق اساماده 
طفعضغئ  رئغج  إلى  افشرغصغ  اقتتاد  شغ  ضمراصإ 
اقتتاد طعجى شصغ طتمث شغ طصر المظزمئ شغ أدغج 

أبابا، وشص تخرغتات لططرشغظ.
عثا  غععد  ضغان  خارجغئ  وزغر  قبغث  غائغر  ووخش 
بالسقصات  اتافال  غعم  "عثا  بصعله  اقظدمام 
جغمضظ  المراصإ  وضع  وأن  افشرغصغئ  (اإلجرائغطغئ) 
(إجرائغض) طظ طساسثة اقتتاد افشرغصغ بحضض أضئر 

شغ طةالغ طضاشتئ جائتئ ضعشغث-١٩ واإلرعاب".
غععد  ضغان  سقصئ  وطا  افشرغصغ؟  اقتتاد  عع  شما 
اقتتاد  شغ  سدعًا  غضعن  أجاس  أي  وسطى  بأشرغصغا؟ 
افشرغصغ؟ وطا عثف ضغان غععد طظ عثا اقظدمام؟ 

وضغش غظزر إلى عثه الثطعة السغاجغئ؟
طا عع اقتتاد افشرغصغ؟

اقتتاد افشرغصغ عع عغؤئ جغاجغئ تدط جمغع دول 
الصارة افشرغصغئ وصث تأجج شغ ٩ تمعز/غعلغع ٢٠٠٢

بسث تفضغك طظزمئ العتثة افشرغصغئ وغصع طصر افطاظئ 
الساطئ ولةظئ اقتتاد افشرغصغ شغ أدغج أبابا ساخمئ 
برغطاظغا  وخاخئ  الضئرى  الثول  وتساثثم  إبغعبغا، 
وشرظسا عثا اقتتاد لطاأبغر شغ السغاجئ الثارجغئ لثول 
سمقئعا  ولثسط  ظفعذعا  سطى  التفاظ  بعثف  أشرغصغا 
شغ الصارة ولمعاجعئ الامثد افطرغضغ، وغقتر ذلك 
وطظعا  أشرغصغا  غرب  دول  شغ  فطرغضا  الاخثي  شغ 
طالغ سام ٢٠٢٠ وغاطئغا سام ٢٠١٧ وذلك بمساظثة 
طظزمئ  أعمعا  فوروبا  تائع  أخرى  جغاجغئ  أدوات 
إغضعاس الاغ تدط دول غرب أشرغصغا، وغقتر ضثلك 
شغ الخراع الثائر شغ دول وجط أشرغصغا طبض تحاد 
أخئح  أغداً  أطرغضا  لضظ  وغغرعا،  العجطى  وأشرغصغا 
لسمقئعا بصض ووزن شغ اقتتاد افشرغصغ طبض إبغعبغا 
والسعدان وطخر وأخئتئ تةغره بما غثثم طخالتعا 
وجغاجاتعا وتمثد ظفعذعا، وغتمض اقتتاد افشرغصغ 
خفئ طراصإ دائط شغ الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة.

طا عغ سقصئ ضغان غععد بأشرغصغا وسطى أي أجاس 
غضعن سدعًا شغ اقتتاد افشرغصغ؟

ق سقصئ لضغان غععد بأشرغصغا، شعع جشراشغاً صائط سطى 
الصارة  ضمظ  تصع  ق  والاغ  المتاطئ  شطسطغظ  أرض 
افشرغصغئ؛ ولثلك ق طئرر لقظدمام إلى عثا اقتتاد 
وتعشغر  لثسمه  وطسظعي  حضطغ  اظدمام  أظه  جعى 
الشطاء السغاجغ له، وصث ضان ضغان غععد سدعًا طراصئًا 
٢٠٠٢ سام  تطعا  صئض  افشرغصغئ  العتثة  طظزمئ  شغ 

وتحضغض اقتتاد افشرغصغ سطى أظصاضعا، وسمض ضغان 
غععد شعر تأجغج اقتتاد سطى اقظدمام إلغه وتمئ 
أوروبا  سطى  طتسعبئ  أظزمئ  طظ  ذلك  شغ  المماذطئ 
الثولئ  وإصاطئ  الثولاغظ  بتض  لطصئعل  لثشسه  وأطرغضا 
شغ سقصات طع دول السالط وطظعا  الفطسطغظغئ ذمساً 
الصارة السمراء، وشغ عثا السغاق تط جابصاً طظح السططئ 
الفطسطغظغئ خفئ طراصإ شغ اقتتاد افشرغصغ وذلك 
لاعشغر الشطاء السغاجغ لمحروع الثولاغظ افطرغضغ 

الثئغث.
طا عثف ضغان غععد طظ عثا اقظدمام؟

تتصغص  إلى  اقظدمام  عثا  طظ  غععد  ضغان  غعثف 
أعثاف سثة طظعا:

- إضفاء الحرسغئ سطى ظفسه باقظدمام إلى طظزمئ 
المساتئ  تغث  طظ  الباظغئ  تسائر  بأضمطعا  صارة  تمبض 
المسطمغظ  بقد  طظ  السثغث  وشغعا  السضان  وسثد 

الصعغئ خاخئ شغ حمال الصارة.
- العلعج طظ عثا اقظدمام إلى سقصات ذئغسغئ طع 
طظ  الضبغر  زال  طا  والاغ  افشرغصغئ  الصارة  دول  جمغع 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

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

تثطط قظستابعا طظ  ١- إن أطرغضا لما بثأت جثغاً 
سظثعا   ،٢٠١١ وأوائض   ٢٠١٠ أواخر  طظث  أششاظساان 
ضئار  طع  طفاوضات  لئثء  الةاد  بالسسغ  أطرغضا  بثأت 
العجطى  التطصئ  عغ  باضساان  وضاظئ  ذالئان،  صادة 
وشغ  ذالئان،  تةاه  طروظئ  وأبثت  المفاوضات،  لعثه 
٥ جراح  إذقق  إلى  المفاوضات  أدت   ٢٠١٤ سام 

جةظاء طظ ذالئان طظ خطغب غعاظاظاطع طصابض إذقق 
ذالئان جراح أطرغضغ واتث، عع الرصغإ (بع بغرغثال) 
الثي ضاظئ تتاةجه ذالئان... بط تسارسئ الامعغثات 
خثطات  لعما  ابظان  تعلى  أن  تثث  شصث  لطافاوض، 
أغطعل/ طظ   ٥ شفغ  غمبطعظعا،  الاغ  لطةعات  ذعغطئ 

ضممبض  زاد  خطغض  زلماي  تسغغظ  تط   ،٢٠١٨ جئامئر 
أششاظساان،  شغ  لطمخالتئ  الماتثة  لطعقغات  خاص 
افطرغضغ  السسضري  اقتاقل  إظعاء  بمعمئ  وُضطش 
خطغض  تسغغظ  طظ  حعرغظ  غدعن  وشغ  فششاظساان، 
زاد، شغ ٢٥ طظ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠١٨، أذطصئ 
ضان  الثي  برادر)  الشظغ  (سئث  المق  جراح  باضساان 
خقل  ضراتحغ  شغ  اساصاله  طظث  باضساان  شغ  طتاةجًا 
غارة شغ ٨ طظ حئاط/شئراغر طظ سام ٢٠١٠، وبسث 
شغ  ذالئان  لمضاإ  رئغساً  تسغغظه  تط  جراته،  إذقق 
الثوتئ... ظحرت الـBBC شغ ٢٠١٩/٢/٢٥ (... وجاء 
اجط المق برادر سطى رأس صعائط المسةعظغظ الثغظ 
طفاوضاتعا  شغ  جراتعط،  بإذقق  الترضئ  ذالئئ 
والتضعطئ  افطرغضغغظ  المسآولغظ  طع  الماساصئئ 
افششاظغئ، تاى ُأذطص جراته شغ تحرغظ افول/أضاعبر 

مراحل 
إقامۀ دولۀ اإلسالم

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

آال
اب ج

جع

أشاد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن بإصثام أجعجة الظزام الصمسغئ شغ افردن سطى اساصال 
الثضاعر جالط الةرادات أتث حئاب تجب الاترغر، ُصئغض سغث افضتى دون طراساة لترطئ عثه افغام المئارضئ. 
وأضاف المضاإ شغ بغان ختفغ: لصث ضان الثضاعر جالط طباقً غتاثى شغ الخثع بالتص، وق غظسى أعض افردن 
طعصفه المحرف شغ ذرده غععد طظ طثغظئ الضرك صئض جظعات. وتابع الئغان: لصث أخئح عطُّ عثا الظزام العتغث 
عع اساصال الحرشاء والمثطخغظ شغ عثا الئطث؛ شئسث شحطه المثجي شغ جمغع المعام الاغ غةإ أن غظحشض 
بعا طظ رساغئ طخالح الظاس والتفاظ سطى طساحعط وتسطغمعط وختاعط، ظةثه غئرع شغ إجضات أخعات 
المتاجئغظ له، بالجج بعط شغ السةعن باعط أخئح الصاخغ والثاظغ غثرك ضثبعا. وخاط الئغان بالصعل: شطغسطط 
الظزام افردظغ أن عثه اقساصاقت لظ تبظغ تمطئ الثسعة سظ دسعتعط، شعط طساسثون لئثل الشالغ والظفغج 

شغ جئغطعا، وجغئصعن باباغظ سطى ذلك بإذن اهللا تاى غأتغ ظخره سج وجض.

النظام األرد يعتقل الدكتور سالم الجرادات
أحد شباب حزب التحرير

السآال: أسطظ شغ ٢٠٢١/٧/١٧ سظ جطسئ طفاوضات طامغجة شغ صطر بغظ وشثغظ رشغسغ المساعى: ٧ أحثاص 
طظ ذالئان و٧ طظ التضعطئ لئتث طسائض أجاجغئ بغظعما، وذلك بسث إسقن الرئغج افطرغضغ غعم ٢٠٢١/٧/٨

أن اظستاب صعاته طظ أششاظساان جغضامض غعم ٣١ آب/أغسطج طاراجسا سظ المعاسغث الاغ تثدعا طظ صئض. 
وصث لعتر تصثم ترضئ ذالئان شغ طساتات واجسئ طظ أششاظساان بطشئ ٨٥٪ ضما أسطظئ الترضئ... وتسإ 
اتفاق الثوتئ شعع غصدغ بإجراء طفاوضات بغظ الترضئ والتضعطئ لطاعخض إلى المحارضئ السغاجغئ. شعض 

جاسغطر ذالئان سطى التضط أو جاحارك شغه؟ وعض جاثرج أطرغضا شسقً أم غئصى ظفعذعا طسامرًا؟
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افربساء ١٨ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٤٩

والئظك  الظصث  (خظثوق  الثولغ  الظعإ  لخظادغص 
الثولغغظ...) أذرع اقجاسمار التثغث بعضالئ الروغئدات 

طظ أعض الئقد.
إذًا، لط غضظ ضعروظا إق ضاحفا لفساد طظزعطئ التضط 
سطغه،  والصائمغظ  وأجسه  الظزام  تسرغئ  شغ  وُطسّرسا 
وطئغظا الفساد المساحري والظاتب سظ دجاتغر الظزام 
الصعل  المدتضئ  المعازل  وطظ  وطسالةاته.  وصعاظغظه 
إن العضع العبائغ شغ تعظج غظئأ باظعغار المظزعطئ 
تاى  ختغئ  طظزعطئ  تصا  عظاك  ضاظئ  شعض  الختغئ 
غاتثبعن  طظزعطئ  أي  وسظ  اظعغارعا؟!  سظ  ظاتثث 
والثواء غئاع خارج المساحفغات السمعطغئ وُغترم طظعا 
الدسغش والمتااج وضض اآلقت الطئغئ طسططئ أو شاجثة 
والخالتئ طظعا شغ المجاد السطظغ ُتسرق وُتئاع، واإلذار 
الطئغ والحئه الطئغ ضمظ لعلئغات لخالح المختات 

الثاخئ...؟!
٣- إجراءات وصرارات التضعطئ لمصاوطئ ضعروظا:

إن الماائع والمثصص شغ اإلجراءات الاغ اتثثتعا التضعطئ 
طظث بثاغئ الافحغ غرى بعضعح اجاعاارا وغئاء ضئغرغظ 
بختئ الظاس شطط غسطظ سظ الشطص الاام لطتثود إق بسث 
أن اطافت الئقد بالعباء الصادم طظ الثارج بط ُأخث صرار 
شاح التثود تجاطظا طع شاح أوروبا لتثودعا وعغ ق زالئ 
تساظغ المرض، بط اتثث صرار التةر الحاطض شالمعجه 
اإلظسان  باتاغاجات  الثولئ  تعاط  أن  دون  شالحاطض 
لطمعت  إطا  ودشساه  المظاشث  ضض  أطاطه  أغطصئ  الثي 
جعسا شغ تالئ التةر أو المعت بضعروظا شغ تالئ ضسر 
التةر، بط ظراعا تعجه أخابع اقتعام لطحسإ وتخفه 
بصطئ العسغ شغ العصئ الثي ضان غاتاط سطغعا طظ باب 
السغاجئ الرسعغئ أن تعشر له ضض طساطجطاته الشثائغئ 
والختغئ والمادغئ، لضظ إن ُسرف السئإ بطض السةإ، 

شعثه الثولئ لغسئ دولئ رساغئ بض دولئ جئاغئ.
الصرار افخغر الثي أسطظئ سظه التضعطئ بمئاحرة الاطصغح 
إبان سغث افضتى عع صرار سحعائغ غغر طسآول فظعا 
الفداء  شغ  وق  الةرسات  سثد  شغ  ق  جغثا  تساسث  لط 
تاى  الطئغ  وحئه  الطئغ  اإلذار  شغ  وق  المثخص 
تدمظ الاطصغح وجقطئ الظاس ق أن تضعن جئئا شغ 
إغةاد بآر جثغثة لافحغ العباء. أطا شرغئ شاح تتصغص 
شما عغ إق ذرغسئ غاسطصعن بعا وغاسططعن لطاظخض طظ 

المسآولغئ وإلئاجعا لشغرعط.
شغ  عغ  بض  ضعروظا  شغ  لغسئ  تعظج  طأجاة   -٤

تضاطعا:
أعطعا  وشصر  تعظج  بمأجاة  لضعروظا  سقصئ  ق  شسق 
اباقء  إق  عغ  شما  سطغعا،  افطط  وتضالإ  أطظعا  وغغاب 
بثأت  شمآجغعا  وغثعإ،  غأتغ  وجض  سج  المعلى  طظ 
طظث طا جمغ زورا وبعااظا باقجاصقل المجسعم وتعلغ 
الروغئدات التضط وقء لطشرب بسصغثة شخض الثغظ سظ 
التغاة شئاظا جسثا بق رأس وجسما بق روح! طظث ُتضمظا 
الظزام  الشاب،  حرغسئ  سطغظا  وجادت  بالثغمصراذغئ 
ظةعع  الطؤام  طعائث  سطى  ضافغاام  خرظا  الرأجمالغ، 
وظسرى وظساق ضافظسام إلى المسالت وق أدل سطى ذلك 

طظ ضظك التال الثي ظسغح.
واهللا لغج لضط أغعا افعض شغ تعظج وغغرعا طظ الئقد 
اإلجقم  إق  المآجغ  عثه  لاةاوز  تض  طظ  اإلجقطغئ 
ــَالِم  اْإلِْس َرَحــى  إِنَّ  «أََال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال  والثقشئ. 
لْطَاَن  َدائَِرٌة، َفُدوُروا َمَع الِْكَتاِب َحْيُث َداَر، أََال إِنَّ الِْكَتاَب َوالسُّ
أَُمَراُء  َعلَْيكُْم  َسَيكُوُن  إِنَُّه  أََال  الِْكَتاَب،  تَُفاِرُقوا  َفَال  َسَيْفَتِرَقاِن، 
يَْقُضوَن ِألَنُْفِسِهْم َما َال يَْقُضوَن لَكُْم، إِْن َعَصْيُتُموُهْم َقَتلُوكُْم، َوإِْن 
أَطَْعُتُموُهْم أََضلُّوكُْم» َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، كَْيَف نَْصَنُع؟ َقاَل: «كََما 
َصَنَع أَْصَحاُب ِعيَسى ابِْن َمْريََم، نُِشُروا ِبالَْمَناِشيَر، َوُحِملُوا َعلَى 
الَْخَشِب، َمْوٌت ِفي طَاَعِة اللَِّه َخْيٌر ِمْن َحَياٍة ِفي َمْعِصَيِة اللَِّه». 

 رواه الطئراظغ

طخر  إبغعبغا  أبطشئ  ٢٠٢١/٧/٥م،  اقبظغظ  طساء 
أظعا بثأت المضء الباظغ لسث الظعدئ، وضاظئ  رجمغاً 
أظعا  ٢٠٢٠م،  تمعز/غعلغع  شغ ٢١  إبغعبغا  أسطظئ  صث 
أظةجت المرتطئ افولى طظ طضء الثجان الئالشئ جساه 
المرتطئ  عثه  أّن  إلى  طحغرة  طضسإ،  طار  ططغار   ٤,٩
غئطس  الثي  السث  شغ  طدثاغظ  أول  باخائار  تسمح 
ارتفاسه ١٤٥ طارا. ضما ظطئ إبغعبغا تآضث بسث ذلك 
والاغ  المضء،  طظ  الباظغئ  المرتطئ  تظفغث  سطى  سجطعا 
تاططإ تثجغظ ١٣,٥ ططغار طار طضسإ طظ الماء، إلى 
أن أسطظئ بثأعا اقبظغظ. وبعثا أخئح جث الظعدئ أطرا 
واصسا ق شضاك طظه، واجاشاث ظزام السغسغ بمةطج 
افطظ الثي صال ق ساخط لضط سظثي، ورّد افطر لقتتاد 
افشرغصغ الثي ق تعل له وق صعة، شعع ساجج طبطه طبض 
ظزام السغسغ، وإبغعبغا تسطظ بضض خطش أظعا طاضغئ 
شغ المضء الباظغ لطسث دون اتفاق، وطظ ق غسةئه الئتر 
وزغر  رشخ  شصث  افتمر!  الئتر  طظ  شطغحرب  افبغخ 
الري اإلبغعبغ جطغحغ بغضغطغ الثمغج ٢٠٢١/٧/٨م 
طظاصحئ صدغئ السث الاظمعي شغ طةطج افطظ، طسائرًا 
إلى  السغسغ  ظزام  غخض  وبعثا  وصئ".  "تدغغع  أظه 

تائط طسثود ضان غراه طظث الئثاغئ ولضظه اجاضئر ولط 
غطص باقً لضض الاتثغرات، بط أدبر غسسى لاعصغع اتفاق 
المئادئ شغ الثرذعم شغ آذار/طارس ٢٠١٥م، لغصظظ 
إلبغعبغا وضع السث، وغمظتعا اساراشا طخرغا جعداظغا 
سطى  التخعل  طظ  وغمّضظعا  السث،  بظاء  شغ  بأتصغاعا 
الامعغض المالغ الثولغ الضاشغ والثي تةاوز الثمسئ 
ططغارات دوقر. وظض السغسغ طسامرا شغ غغه وضثبه 
طثسغا أن ضض حغء سطى طا غرام، وأظه لط ولظ غدغع 
حسإ طخر، وأظه صث تخض طظ آبغ أتمث سطى أغمان 
طشطزئ شغ أظه لظ غاسئإ شغ أي ضرر لمخر! شعضثا 
تثار الئقد شغ ظض ظزام طثادع خادم فسثائه طفرط 

شغ طخالح حسئه.
وطظ السثاجئ بمضان أن غزظ أتث أن طا تخض لط 
غضظ شغ اإلطضان تقشغه، وأن افطر تط سطى غغر إرادة 
واضتئ  والثغاظئ  بطغض،  دبر  صث  شافطر  السغسغ،  طظ 
والافرغط شغ طصثرات طخر عغ دأب السغسغ طظث أن 
وخض إلى التضط باظصقبه المثسعم أطرغضغا، شصث شرط 
شغ طغاه طخر اقصاخادغئ سظثطا صام بارجغط التثود 
ججغرتغ  شغ  وشرط  والغعظان،  صئرص  طع  الئترغئ 
تغران وخظاشغر، وشرط شغ خغرة حئاب طخر بصاطعط 
وإسثاطعط بثم بارد، وعا عع الغعم غفرط بمغاه الظغض، 
الثي  غععد،  ضغان  عع  ذلك  طظ  افضئر  والمسافغث 
تخض بضض تأضغث سطى ضظجه اقجاراتغةغ الةثغث الثي 
شاق طئارك تظازق وخغاظئ وتطئغسا لخالح ذلك الضغان 

المست الثئغث.
ضطظا غسطط ضط اجافاد ضغان غععد طظ ترجغط التثود 
طع صئرص وطظ بط طع الغعظان، شصث تخض سطى طظاذص 
اصاخادغئ غظغئ بالشاز، لغاتعل طظ دولئ تساعرد الشاز 

افجسار  وبأغطى  إلغعا  تخثره  دولئ  إلى  طخر  طظ 
تخض  أن  وبسث  دوقر،  ططغار   ١٥ إجمالغئ  وبصغمئ 
ضغان غععد سطى طا غرغث عع وصئرص والغعظان، ترضعا 
السغسغ وراء ظععرعط واتفصعا سطى تصاجط الشظغمئ 
٢٠٢٠م  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  أسطظعا  شصث  جعغا، 
دون دسعة ظزام السغسغ، سظ تعصغع اتفاق لمث خط 
أظابغإ تتئ الئتر الماعجط "إغسئ طغث" لاخثغر الشاز 
إلى أوروبا، والثي غاسارض طع تطط طخر شغ الاتعل 

لمرضج إصطغمغ لطشاز.
تغران  ججغرتغ  تسطغط  طظ  غععد  ضغان  اجافاد  ضما 
طمرا  تغران  طدغص  أخئح  شصث  لطسسعدغئ،  وخظاشغر 
تظفغث  شغ  وغئثأ  الخسثاء  غععد  ضغان  لغاظفج  دولغا 
الظفط  لظصض  سسصقن  إغقت  خط  بإظحاء  طثططه 
حرضئ "إطاراتغئ  بغظ  وصع  الثي  المئثئغ  اقتفاق  بسث 
إجرائغطغئ" وحرضئ خطعط افظابغإ افوروبغئ اآلجغعغئ 

الممطعضئ لغععد.
سطغه  غسمض  الثي  السغظارغع  تسإ  الماعصع  طظ 
السغسغ أن غضعن التض افخغر لمعضعع جث الظعدئ 
وحسئعا  طخر  تعثغث  تث  إلى  افطعر  وخطئ  أن  بسث 

بالسطح، عع تثخض ضغان غععد لطافاوض طع إبغعبغا 
لامرغر تخئ طخر الاارغثغئ والئالشئ ٥٥,٥ ططغار طار 
طضسإ ولضظ بحرط إسطاء ضغان غععد تخئ طظ تطك 
المغاه ربما تخض إلى ٦ ططغار طار طضسإ، لائثأ جتارات 
جرابغعم الاغ جعجعا السغسغ تتئ صظاة السعغج شغ 
ظصض المغاه لختراء الظصإ. ولسان تال ظزام السغسغ 
غصعل لطظاس ألغج عثا أشدض طظ السطح والاختر 
وتعصش تعربغظات السث السالغ سظ السمض؟! غآضث ذلك 
تشغغر لعةئ اإلسقم المعالغ لطظزام، شئصثرة صادر بثأ 
ذلك اإلسقم المأجعر شغ حص الةغعب ولطط الثثود 
والاتثغر طظ طثاذر السث، بسث أن ضان غردد "السغسغ 
تطعا" و"ق خعف وق وجض شالسغسغ تقل السصث"، لائثأ 
طسجوشئ جثغثة تئرئ السغسغ طظ وخعل افطعر إلى 

عثا التث لاطصغ بالطعم سطى بعرة غظاغر.
وبعثا تسثى افطر طسألئ السةج وسثم الصثرة سطى الفسض 
والعئض السغاجغ لغثخض شغ الثغاظئ والسمالئ والافرغط 
شغ طخالح افطئ وطصثراتعا، وغخئح طا تخض شغ ططش 
جث الظعدئ لطثغاظئ سظعاظا. وجعاء أضاظئ عثه أو تطك 
وعع  طةععل  غغر  طسطعم  الضظاظئ  أعض  سطى  غةإ  شما 
السمض الةاد المثطص لطاثطص طظ عثا الظزام المةرم 
الضاشر  بإرادة  طرععظئ  السغاجغئ  إرادتظا  غئصغ  الثي 
المساسمر، وإصاطئ ظزام اإلجقم الثي غتفر بروات 
الماظاشسعن.  شطغاظاشج  عثا  وشغ  وطصثراتعا،  افطئ 
ضظاظئ  باسائارعا  طضاظاعا  ولصث آن افوان لاائعأ طخر 
اهللا شغ أرضه، شاسعد فخطعا وشخطعا ججءا طظ دولئ 
سزغمئ عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ ترسى حؤعن المسطمغظ وتتفر طخالتعط وتثشع 

 سظعط حرور سثوعط

طأجاة تعظج، 
يف ضعروظا أم يف ُتّضاطعا؟

أسطظئ رئاجئ التضعطئ الاعظسغئ، افربساء، شاح تتصغص 
صدائغ، جراء "السحعائغئ" الاغ حعثتعا طراضج الاطسغط 
ضث شغروس ضعروظا، أول أغام سغث افضتى. جاء ذلك 
وشص بغان خادر سظ رئاجئ التضعطئ ظصطاه وضالئ افظئاء 

الاعظسغئ الرجمغئ.
وبتسإ الئغان، ضطش رئغج التضعطئ، عحام المحغحغ 
وزغرة السثل بالظغابئ بفاح تتصغص لثى الظغابئ السمعطغئ 
طظ  بالعصاغئ  الثاخئ  الاطصغح  طراضج  شاح  بثخعص 
شغروس ضعروظا البقباء، بخعرة سحعائغئ دون تعشغر 
الةرسات القزطئ لطفؤئ السمرغئ الاغ تط تعجغه الظثاء 
إلغعا لطاطصغح، ودون الاظسغص طع السططات المرضجغئ 

والةععغئ الختغئ وافطظغئ.
ضعروظا  بفغروس  المخابغظ  سثد  بطس  السئئ،  تاى 
تعشغ  ألفا،   ٥٦٤ الرجمغئ  اإلتخائغات  وشص  بالئقد 
وزارة  أسطظئ  ضما   .٤٤٣٩٧٩ وتساشى   ،٨٣٦٩ طظعط 
الختئ الاعظسغئ غعم السئئ ٢٠٢١/٠٧/٢٤ سظ ٣١٧

تالئ وشاة جراء ضعروظا وعغ أسطى تخغطئ سطى اإلذقق 
غاط اإلبقغ سظعا شغ غعم واتث طظث تفحغ العباء شغ 

الئقد شغ آذار/طارس ٢٠٢٠.
تاى  الطصاح  جرسات  طاطصغ  إجمالغ  بطس  المصابض،  شغ 
(بظسئئ  حثخا  و٤٦٨  ألفاً  و٤٢٠  ططغعظغظ  افربساء، 
٢٠,٦٨٪)، بغظعط ٨٢٥ ألفاً و٤١٠ تطصعا الةرسئ الّباظغئ 
(أي بظسئئ ٧٪)، طظ أخض ١١ ططغعظا و٧٠٠ ألش ظسمئ.

لعزارة  المتّغظئ  والمسطغات  المساش  العاصع  باجاصراء 
تسعظاطغ  طعجئ  وصع  سطى  تسغح  الئقد  شإن  الختئ 
ضعروظا (إن ختئ الاسمغئ) سظغفئ جثا ووضع وبائغ 
ضاربغ غخاتئه ارتفاع ضئغر لقخابات والعشغات وحطض 
تام لطمظزعطئ الختغئ المعارئئ أخق طظث اقجاصقل 

المجسعم.
شمظ المسآول سما آلئ إلغه الئقد، أعغ جائتئ ضعروظا 

أم الساجئ والتضام؟
لقجابئ سطى عثا السآال ق بث طظ اجاسراض افطعر 

الاالغئ:
١- وضع الئقد صئض ضعروظا:

التضعطغئ  والثوائر  اقجاثئارات  تصارغر  سظ  بسغثا 
واإلسقطغئ المظمصئ لطخعرة والاغ ق ُتةغث غغر الضثب 
والاجغغش ضما ضاظئ تفسض زطظ المثطعع بظ سطغ، شإن 
وضع تعظج طظث اقجاصقل المجسعم عع وضع ضاربغ 
أو  اقجاماسغ  أو  اقصاخادي  جعاء  افخسثة  ضض  سطى 
غضاعون  تعظج  وأعض  غغره،  أو  الختغ  أو  السغاجغ 
بائسات سمالئ التضام والظفعذ لفجظئغ الثي تسطط الئقد 
طصثراتعا  سطى  عغمظاه  وبسط  ذعإ  طظ  ذئص  سطى 
وبرواتعا تاى بات التثغث سظعا طظ الثطعط التمراء 
الاغ ق غةإ تسثغعا وجرغمئ غتاجإ سطغعا الصاظعن شما 

بالك بالمطالئئ باجارجاسعا وطتاجئئ الطخعص؟
تساصئئ التضعطات طظث البعرة بعتغرة جرغسئ (سام لضض 
واحاثاد  اظعغار  جرسئ  الاساصإ  جرسئ  وطع  تضعطئ) 
بطعشان  غظثر  بات  طما  المسغحئ  شغ  وضظك  لفزطات 

عادر سطى افبعاب.
٢- وضع الئقد شغ خدط ضعروظا:

جغاجغئ  سطالئ  ظغر  تتئ  ترزح  والئقد  ضعروظا  جاءت 
طسآولعط  سظث  إدارغئ  طظاخإ  تصطثوا  تضام  فحئاه 
الضئغر، رجط لعط خط السغر شساروا ضمظ جغاجاته 
الداطظئ لمخالته شصط دون أن غسئأوا بعثا الحسإ 
الرأجمالغئ  بظغران  غاطزى  الرطداء  شغ  ُتــرك  الــثي 
أزطئ  طظ  الئقد  سطى  جّروه  طا  عثا  وشعق  الماعتحئ، 
اصاخادغئ خاظصئ ذالئ ضض الصطاسات وخاخئ التغعغئ 
طظ  خاتئعا  وطا  والاةارة  والخظاسئ  ضالفقتئ  طظعا 
اظعغار الثغظار وغقء المسغحئ وارتفاع الدرائإ وزغادة 
طخراسغعا  سطى  بمرات لفاح الئقد  وضطعا  المثغعظغئ، 

جث الظعدئ اإلبغعبغ 
أخئح لطثغاظئ سظعاظًا

ـــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سطغ السسغثي – وقغئ تعظجـ  ـ 

تحطم وهم القوة العسکریۀ األمریکیۀ فی أعین المسلمین

أضث تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان سطى تتطط وعط الصعة السسضرغئ افطرغضغئ شغ أسغظ المسطمغظ، لضظ سطى 
الرغط طظ تسبر العقغات الماتثة، إق أظعا لط تسصط بسث، شعغ تاططع إلى تصعغئ ظفسعا طظ خقل دسط تضام 
المسطمغظ لعا. وأضاف التجب شغ ظحرة أخثرعا الةمسئ ٢٠٢١/٠٧/١٦م: أن العقغات الماتثة جسئ لطتخعل 
سطى الثسط طظ تطفائعا طظ تضام المسطمغظ، شعاشص تضام ترضغا سطى إرجال صعاتعط فششاظساان، رغط أظعط لط 
غطئعا ظثاء المسةث افصخى لةغعحعط، أطا تضام باضساان شصث أّضثوا أظعط جغتمعن خطعط اإلطثاد التغعغئ 
الاغ تثسط الئظغئ الاتاغئ اقجاسمارغئ اإلصطغمغئ لطعقغات الماتثة، وضثسط إضاشغ، غترس الظزام الئاضسااظغ 
اإلصطغمغئ  اقتخاقت  سطى  الاةسج  غمضظعا  والاغ  أباد،  وإجقم  ضراتحغ  شغ  افطرغضغئ  اقجاثئارات  طراضج 
التساجئ. وأحارت الظحرة إلى أن: ظزام باجعا/ سمران غساشض الصثرات العائطئ لئاضساان لتماغئ وخثطئ طخالح 
العقغات الماتثة والثولئ العظثوجغئ. وخاذئئ الظحرة الدئاط المسطمغظ شغ الةغح بالصعل: إن الاتالش طع 
دول الضفر المتاربئ عع جئإ ضسفظا وشصرظا، ضما أظه غصّعض طظ إطضاظاتظا العائطئ، وغةسض طعصفظا عحاً، وطع 
ذلك، شإن ظزام باجعا/ سمران غسمض سطى تظفغث افجظثة افطرغضغئ طاةاعقً الدرر الثي تطتصه بالظاس. وخامئ 
طحثدة سطى أن: الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ وتثعا الاغ جاةّعع العتح افطرغضغ بصطع خطعط إطثاده، 
وجافصأ أسغظه طظ خقل إخراج سخاباته اقجاثئاراتغئ، وجاصدغ سطى العغمظئ افطرغضغئ الماسبرة، وتتّرض دول 
السالط المزطعطئ سطغعا، تاى تسصط أرضا. والثقشئ عغ وتثعا الاغ جاطشغ التثود الصعطغئ بغظ المسطمغظ، 
وتعتث بقد المسطمغظ، تاى تخئح ضالةسث العاتث، وعغ الاغ جاساأظش السمض بفرض الثسعة والةعاد، الثي 

جغسغث عغمظئ اإلجقم سطى السالط، ضما ضان التال طظث صرون.
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الضره  طظزعر  طظ  غععد  ضغان  إلى  غظزرون  حسعبعا 
الحسعب  تطك  ذاصئ  أن  بسث  لقجاسمار  والرشخ 
وظعإ  والدغاع  والةعع  والفصر  الثل  ألعان  زالئ  وطا 
البروات وجفك الثطاء سطى غث المساسمرغظ الفرظسغ 
تحضض  لقجاسمار  الضارعئ  الظزرة  وتطك  واإلظةطغجي، 
ظسب  شغ  أشرغصغا  شغ  التاضمئ  افظزمئ  أطام  سصئئ 
عغ  افظزمئ  تطك  أن  رغط  غععد  ضغان  طع  السقصات 
أظزمئ سمغطئ فوروبا وأطرغضا وتاحعق لظسب السقصات 

طع ضغان غععد.
اتفاصغات  طظ  المجغث  لاعصغع  طثخقً  ذلك  غضعن  أن   -
الاطئغع طع افظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ شغ 
أشرغصغا طبض الةجائر ولغئغا وطعرغااظغا وطالغ وتعظج 
السعدان  طع  اتفاصغات  تعصغع  شغ  ظةتئ  أن  بسث 

والمشرب طآخرًا.
- تتصغص طضاجإ اصاخادغئ طظ خقل سصعد اقجابمار 
واجاثراج  والختئ  والاضظعلعجغا  الطاصئ  طةال  شغ 
وإبرام  المثظغئ  المظاةات  تخثغر  خقل  وطظ  البروات 
والخفصات  السقح  وتخثغر  السسضرغئ  الخفصات 

الاةارغئ.
- طثاسئئ خغال ضغان غععد بأن غضعن له أبساد جغاجغئ 
جغاجغًا  ظفعذًا  له  تةسض  ذلك  طظ  أبسث  أو  إصطغمغئ 
ولضظعا  الفرات"  إلى  الظغض  "طظ  أتقطعط  طع  تظسةط 
تئصى طثاسئئ لطثغال فن ضغان غععد ضغان عجغض أضسش 
طظ أن غبئئ أرضاظه شغ شطسطغظ لغظططص إلى الثول 
المتغطئ شضغش به غاعجه إلى أشرغصغا! وعع شغ التصغصئ 
ق وزن جغاجغ تصغصغ له إق بمصثار دسط الثول الضئرى 
له وخغاظئ افظزمئ المتغطئ به طبض طخر الاغ جسطاه 

جفر ذالئان إلجراء طتادبات شغ الثوتئ، وأسرب وزغر 
الثشاع لعغث أوجاظ "سظ اطاظاظه" إلى ظزغره الئاضسااظغ 
المسامر  باضساان  "دسط  شغ   ٢٠٢١ آذار/طارس  شغ 
لسمطغئ السقم افششاظغئ". (رئغج الئظااغعن غحغث بثور 
باضساان شغ سمطغئ السقم افششاظغئ، طةطئ الفةر، ٢٣

آذار/طارس ٢٠٢١). لصث لسإ ضئار الدئاط السسضرغغظ 
شغ  رئغسغاً  دورًا  باضساان  شغ  السغاجغئ  والطئصئ 

اقجاراتغةغئ افطرغضغئ شغ أششاظساان.
وله  ضئغر  دور  عع  الئاضسااظغ،  الثور  شإن  وعضثا 
تارغت، شترضئ ذالئان افششاظغئ ذات طظابئ باضسااظغئ 
شغ  ظفعذعما  الئاضسااظغئ  واقجاثئارات  ولطمثابرات 
ذالئان،  داخض  ورجاقتعما  واتخاقتعما  أششاظساان 

ولضض ذلك شإن أطرغضا تسعل ضبغرًا سطى دور باضساان.
ب- ترضغا: طبطما شسطئ شغ جعرغا ولغئغا، تاترك ترضغا 
الثارجغئ  السغاجئ  أعثاف  وتساسث  أششاظساان  ظتع 
لطعقغات الماتثة، شثقل اجاماع دولغ شغ طظاةع أظطالغا 
طعلعد  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  اصارح  الارضغ،  الئتري 
افششاظغ  ضابعل  ططار  وتأطغظ  تحشغض  أوغطع  جاوغح 
أظصرة  بالاجام  واحظطظ  رتئئ  وصث  ترضغا...  صئض  طظ 
العاضح بالصغام بثور رئغسغ شغ تأطغظ ططار ضابض بسث 
اجاماع باغثن أردوغان شغ بروضسض الحعر الماضغ شغ 
بروضسض. شعغ ترغث طظ ترضغا أن تصعم بمعمئ التراجئ 
شغ المطار والاغ طا زالئ تتافر بظتع ٥٠٠ جظثي صرب 
المطار. وصث أحار باغثن شغ خطابه افخغر إلى ذلك صائق 
"ظظسص سظ ضبإ طع حرضائظا لاأطغظ المطار الثولغ شغ 
الماتثة  العقغات  طع  "تثدظا  أردوغان  وصال  ضابض". 
وتطش افذطسغ ترتغئات المعمئ المساصئطغئ وطا ظصئطه 
اجاماسات  خقل  المعضعع  عثا  ذرتظا  ظصئطه..  ق  وطا 
بغظ  المظاصحات  وأبظاء  باغثن  طع  لصائغ  وخقل  الظاتع 
بأشدض  أششاظساان  شغ  اإلجراء  عثا  جظظفث  وشعدظا.. 
ذرغصئ طمضظئ"... الةجغرة ٢٠٢١/٧/٩) وصال الماتثث 
صث  ترضغا  "إن  صالغظ:  إبراعغط  الارضغئ  الرئاجئ  باجط 
صعات  اظستاب  بسث  ضابض  ططار  تأطغظ  طعمئ  تعاخض 
أطرغضا  بصغادة  التازم  الثسط  طعمئ  واظاعاء  الظاتع 
الحرق   ٢٠٢١/٧/٣) الخغش"  عثا  شغ  أششاظساان  شغ 
الارضغ  العجعد  ذالئان  ترضئ  رشدئ  وصث  افوجط) 
وأسطظئ ترضئ ذالئان شغ بغان لعا "رشدعا لئصاء الصعات 
الثولغئ  الصعات  اظستاب  بسث  أششاظساان  شغ  الارضغئ 
بصغادة العقغات الماتثة طظ الئطث وأضثت أن صرارا ضعثا 
طساعةظ. وصالئ إن صرار الصادة افتراك لغج تضغما، 
وعع  أراضغظا  وجقطئ  ولعتثة  لسغادتظا  اظاعاك  فظه 

طثالش لمخالتظا العذظغئ" (الةجغرة ٢٠٢١/٧/١٣)
تاتثث  الماتثة  العقغات  ضاظئ  العجطى:  آجغا  ج- 
طع الصادة شغ آجغا العجطى تعل إسادة تمرضج بسخ 
أن  تاغمج  ظغعغعرك  ختغفئ  ذضرت  عظاك.  صعاتعا 
المسآولغظ افطرغضغغظ ضاظعا سطى اتخال بالسططات 
الضازاخسااظغئ وافوزبغضغئ والطاجغضغئ بحأن إطضاظغئ 
الثارجغئ  وزغر  صال  المظطصئ.  شغ  صعاسث  اجاثثام 
افطرغضغ، أظاعظغ بطغظضغظ، شغ تشرغثات، إظه تتثث 
شغ ٢٢ ظغسان/أبرغض طع وزغري خارجغئ أوزبغضساان 
وضازاخساان، تعل اجاثثام الصعات افطرغضغئ وصعات 
ذائرات  إظحاء  جغاط  سسضرغئ.  لصعاسث  افخرى  الظاتع 
بثون ذغار وصاذشات بسغثة المثى وحئضات تةسج 
لطتفاظ سطى أششاظساان. (ظغعغعرك تاغمج، ٢٧ ظغسان/

أبرغض ٢٠٢١)
٧- طما جئص غائغظ طا غطغ:

أ- اجامرار المفاوضات ق غآدي إلى خطع أطرغضا طظ 
أششاظساان بض لطمثادسئ، شاثرج طظ المثخض افطاطغ 
وتسعد تثخض طظ الئاب الثطفغ الثي غترجه السمقء 
وافتئاع شغ باضساان وترضغا وإغران وطظ غثور طسعط 
بط  وطظ  ظفسعا،  أششاظساان  شغ  أطرغضا  أدوات  طظ 
غطسئعن افدوار الرئغسئ شغ التفاظ سطى ظفعذ أطرغضا 

شغ أششاظساان...
 ب- أطا صطر شعغ تعغأ افجعاء لطافاوض لشرضغظ: 
افول طظ أجض المصاغدئ طع أطرغضا لرشع التزر (التخار) 
السسعدي سظعا، وعثا طا ضان... وخاخئ بسث سصث اتفاق 
والباظغ  تراطإ...  إدارة  إبان   ٢٠٢٠/٢/٢٩ الثوتئ 
غساثثطعن  خاروا  صث  اإلظةطغج  ورائعا  وطظ  صطر  أن 
باب  طظ  وعثا  أطرغضا،  إلتراج  بطالئان  اتخاقتعط 
المالغئ  المساسثة  تصثم  شعغ  المثروس،  الاحعغح 
لترضئ ذالئان وتفاح لعا طضائاً تمبغطغاً وطظئرًا إسقطغاً، 
لاسعغض  صطر  لثور  بتاجئ  أطرغضا  تضعن  بط  وطظ 
اتخاقتعا بترضئ ذالئان... وعضثا غضعن اإلظةطغج شغ 
خعرة طا غتثث، وغساسمطعظه شغ خثطئ طخالتعط 
شغ صطر والثطغب طساشطئ تاجئ أطرغضا لطثور الصطري 

شغ تسعغض اقتخال بطالئان...
أطرغضا  طع  طفاوضات  شغ  ذالئان  دخعل  إن  ج- 
وسمقئعا شغ الظزام افششاظغ ضان خطأ ضئغرًا... ظسأل 
أششاظساان  شغ  المسطمغظ  غصغ  أن  السجغج  الصعي  اهللا 
لاتصغص  إق  غفاوضعن  ق  المساسمرون  شالضفار  حره، 
شغ  والمثصص  بعط،  تتغط  ظروف  بسئإ  طخالتعط 
الزروف المتغطئ بأطرغضا اآلن غةثعا طابطئ لضض طظ 

ضان له صطإ أو ألصى السمع وعع حعغث:
شأوقً: بروز الخغظ بصعة سسضرغئ واصاخادغئ شغ عثا 
الصرن تعثد طخالح أطرغضا... والاعجه افطرغضغ ظتععا 
أخئح له افولعغئ، وتخرغتات المسؤعلغظ افطرغضان 

تظطص بثلك ضما ذضرظا آظفاً (شغ خطاب باغثن باارغت 
٢٠٢١/٧/٨ صال: ...وإن الثطر بات خارج أششاظساان 
طع  اقجاراتغةغ  لطاظاشج  عغ  اآلن  افولعغئ  وإن 

الخغظ).
أششاظساان  شغ  أطرغضا  تضئثتعا  الاغ  الثسائر  وباظغاً: 
(وأضاشئ  آظفاً:  ظصطظاه  ضما  أششاظساان  اتاقلعا  خقل 
اتفاق  سطى  تسطغصاً   ٢٠٢٠/٢/٢٩ شغ   BBC News
الثوتئ صائطئ: (وصاض أضبر طظ ٢٤٠٠ جظثي أطرغضغ 

شغ أششاظساان...)
ضض ذلك غثل سطى أن أطرغضا ضاظئ خارجئ طظ أششاظساان 
تةر أذغال العجغمئ دون أن تثرج بمفاوضات تتفر 

لعا طظ الظفعذ طا لط تساطع تتصغصه شغ التروب!
خادصغظ  إخعة  ذالئان  شغ  عظاك  أن  ظثرك  إظظا  د- 

طثطخغظ شطعآقء ظاعجه:
ظعا  - أن غاثارضعا افطر شغعصفعا عثا الافاوض، شق غمضِّ
أطرغضا طظ تتصغص طا لط تساطع تتصغصه شغ الترب...

- وأن غعصظعا أن صدغئ المسطمغظ الرئغسئ عغ إسادة 

الماتثة، ظةتظا شغ طعماظا بأششاظساان بالصداء سطى 
الصاسثة وصاض زسغمعا أجاطئ بظ قدن" وإن "المعمئ 
السسضرغئ طسامرة تاى ظعاغئ آب/أغسطج المصئض". 
وصال "إن الصعات افطرغضغئ لط تأت إلى أششاظساان لئظاء 
دولاعط  إدارة  وسطغعط  افششان  طسآولغئ  شعثه  بطث 
الثطر  وإن  لعط"...  طظاجئئ  غروظعا  الاغ  بالطرغصئ 
بات خارج أششاظساان وإن افولعغئ اآلن عغ لطاظاشج 
اقجاراتغةغ طع الخغظ وطعاجعئ ضعشغث ١٩ واإلرعاب 
شغ  اجامررظا  إذا  ذلك  شسض  غمضظظا  وق  السغئراظغ. 
طسارك بثأت صئض ٢٠ جظئ"). وصث خرتئ الماتثبئ 
أضبر  جاضغ  جغظ  افبغخ  الئغئ  باجط  افطرغضغئ 
خراتئ سظثطا صالئ: ("إظه لغج عظاك خطط لقتافال 
باضامال اقظستاب افطرغضغ. لظ ظتافض بطتزئ إظةاز 
دون  ساطا  اجامرت ٢٠  ترب  إظعا  الخثد  شغ  طعمئ 
تتصغص ظخر سسضري"... افظاضعل ٢٠٢١/٧/٨) أي أن 
أطرغضا لط تتصص ظخرًا شغ أششاظساان خقل ٢٠ جظئ.. 
تاى إظعا غعم ٢٠٢١/٧/٢ أخطئ صاسثة باغرام أعط 
وأضئر صاسثة لعا بسثطا أغطصئ صعاسثعا افخرى، طظعغئ 
الرجمغ  المعسث  صئض  شسطغا  الخطغئغئ  تمطاعا  بثلك 
الثي أسطظه رئغسعا باغثن جابصا وعع ١١ أغطعل وصئض 
آب   ٣١ غعم  خطابه؛  شغ  تثده  الثي  الباظغ  المعسث 

الصادم.
عةماتعا  طظ  ذالئان  ترضئ  وّجسئ  ذلك  وخقل   -
الحمال  شغ  تسصط  المثغرغات  وأخثت  السسضرغئ 
والةظعب والشرب بط العجط، وأخئتئ جرسئ جغطرة 
ترضئ ذالئان سطى ضبغر طظ افراضغ افششاظغئ قشائ 
لطظزر، وخاخئ سطى تثود الثول المةاورة واجاغقئعا 
حعاب  أسطظ  وصث  المةاورة...  الثول  طع  طسابر  سطى 
طظ  ذالئان  وشث  طفاوضغ  شرغص  سدع  دقور  الثغظ 
طعجضع غعم ٢٠٢١/٧/٩ أن ("الترضئ باتئ طسغطرة 
الماتثث  وظفى  افششاظغئ".  افراضغ  طظ   ٪٨٥ سطى 
باجط الصعى افطظغئ افششاظغئ أجمض سمر حغظعاري ذلك 
غالئغئ  شغ  طسامرة  شالمسارك  ختغتا  "لغج  صائق: 
وشث  ولضظ   (٢٠٢١/٧/١١ برس  شراظج  المظاذص"... 
والثول  الةعار  لثول  الاسرض  ("بسثم  تسعث  ذالئان 
ضض  تصثغط  عثشعا  لمعجضع  "زغارته  وإن  الخثغصئ" 
لظ  وأظعا  اإلجقطغئ.  اإلطارة  لثى  الاغ  المسطعطات 
تسمح بامثد تظزغط الثولئ اإلجقطغئ شغ أششاظساان 
وأن الترضئ جاتاربه. وأن الترضئ تةري طفاوضات طع 
طمبطغ المةامع لاتثغث العغضض السام لطثولئ وأن عثا 
السمض سطى وحك اقظاعاء. وأن الترضئ ق تعثف إلى 

اغاخاب السططئ بالضاطض"... الةجغرة ٢٠٢١/٧/٩).
الظجاع  ذرشا  (اتفص   ٢٠٢١/٧/١٧ شغ  أسطظ  بط   -٤
شغ أششاظساان الغعم السئئ شغ الثوتئ سطى تحضغض 
لةظئ طضعظئ طظ ١٤ سدعا بالاساوي لمظاصحئ أجظثة 
المفاوضات الاغ تئتث ططفات طخغرغئ. وظصض طراجض 
الةجغرة سظ طخثر شغ المفاوضات افششاظغئ بالثوتئ 
صعله إن الةطسئ اقشاااتغئ لطمئاتبات اظاعئ شغ أجعاء 
إغةابغئ. وضاظئ الةعلئ الةثغثة طظ المفاوضات بغظ 
اظططصئ الغعم شغ  ذالئان  وترضئ  التضعطئ افششاظغئ 
الساخمئ الصطرغئ الثوتئ، وتئتث عثه الةعلئ ططفات 
وصداغا تعخش بالمخغرغئ. وصال سئث اهللا سئث اهللا - 
رئغج لةظئ المخالتئ افششاظغئ ورئغج وشث التضعطئ 
طظ  طروظئ  غاططإ  الئقد  شغ  السقم  تتصغص  إن   -
لطسقم.  اآلن  طظاجئئ  افرضغئ  أن  طدغفا  الطرشغظ، 
وطظ جاظئه، صال رئغج المضاإ السغاجغ لطالئان شغ 
الثوتئ المق سئث الشظغ برادر إظعط جغئثلعن صخارى 
طتادبات  شغ  إغةابغئ  ظاغةئ  إلى  لطعخعل  جعثعط 
الثوتئ.  شغ  الغعم  اظططصئ  الاغ  افششاظغئ  السقم 

المخثر: الةجغرة + وضاقت)
٥- بط اخاامئ الطةظئ أسمالعا عثا الغعم ٢٠٢١/٧/١٨

وخثر بغان طحارك سظ اقجاماع جاء شغه (صال طراجض 
الةجغرة شغ الثوتئ إن وشثا التضعطئ افششاظغئ وترضئ 
طحارك  خااطغ  بغان  سطى  قتفاق  تعخق  ذالئان 
صطرغئ،  بعجاذئ  الثوتئ  شغ  الةارغئ  لمفاوضاتعما 
سطى أن غسصثا اجاماسا آخر صرغئا ضمظ طسار الثوتئ، 
إلغةاد  بالمفاوضات  اإلجراع  سطى  الطرشان  واتفص 
سصعد.  طظث  الئقد  شغ  الثائر  لطخراع  سادلئ  تسعغئ 
افششاظغئ  التضعطئ  لعشثي  المحارك  الئغان  وظص 
طظ  بالمفاوضات  اإلجراع  سطى  اقتفاق  سطى  وذالئان 
طساعى  سطى  تاط  أن  سطى  سادل  لتض  الاعخض  أجض 
اظاعاء  سصإ  الئغان  وجاء  الاسعغئ.  تاط  تاى  رشغع 
والراطغئ  افششاظغئ،  السقم  لمتادبات  الباظغئ  الةطسئ 
السقم  إلتقل  تآدي  جغاجغئ  لاسعغئ  الاعخض  إلى 
شغ  طخثر  وأشاد  الترب.  طظ  سصعد  بسث  الئقد  شغ 
وشث ترضئ ذالئان بأن الترضئ صثطئ اصاراتا غادمظ 
سئر  وذلك  التضعطئ،  وبغظ  بغظعا  البصئ  لئظاء  إجراءات 
إذقق جراح السةظاء لثى الةاظئغظ واإلسقن سظ عثظئ 
طآصائ خقل شارة سغث افضتى المئارك...". المخثر: 

الةجغرة + وضاقت)
الاغ  الثول  أبرز  طعصش  عع  ذضره  الةثغر  وطظ   -٦
تساثثطعا أطرغضا بفاسطغئ شغ المفاوضات طع ذالئان 

شغ أششاظساان:
أ- باضساان: ضاظئ باضساان عغ الاغ أجئرت ذالئان 
سام  شغ  الماتثة  العقغات  طع  طتادبات  إجراء  سطى 
٢٠١٨. وحضر زلماي خطغض زاد باضساان سطى تسعغض 

بفاح  ذالئئ  والمسطعطئ  وتفاظاز  طسارم  بطثات  شغ  الارضغئ  الظصاط  أطام  واساخاطات  طزاعرات  ظزمئ 
الةئعات واظاصثت خمئ الظزام الارضغ سطى المةازر، وضان طتاةعن طثظغعن صطسعا الطرصات الرئغسغئ شغ 
بطثات وصرى جئض الجاوغئ طظ خقل ترق اإلذارات، الثمغج، ططالئغظ الداطظ الارضغ والفخائض بعصش صخش 
الظزام وروجغا سطى طثظعط وبطثاتعط. عثا واجاعةظ رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ 
جعرغا افجااذ سئث التمغث سئث التمغث، خروج بسخ أعض الحام ططالئغظ ترضغا بالصغام بثورعا ضاطًق. وضاإ 
سطى تسابه الرجمغ شغ طعصع شغسئعك طاسائق: عض غسصض أظعط شسًق ق غسطمعن طا عع دور عثا (الداطظ)، 
وطا إذا ضان غصعم بثوره ضاطًق أم ق؟! ولفئ سئث التمغث إلى أن اتفاصات أجااظئ ظخئ سطى ضرورة وصش 
سطى  اقتفاصغات  تطك  ظخئ  شصث  أخرى،  جعئ  طظ  سطغه  والبائرغظ  جعئ  طظ  المةرم  الظزام  بغظ  الظار  إذقق 
أن غدمظ الروس الاجام الظزام بعصش إذقق الظار سطى المظاذص المتررة، وأن غدمظ افتراك الاجام البعار 
بعصش إذقق الظار سطى الظزام. وطظ ذلك العصئ جمغ الطرشان الروجغ والارضغ بـ(الداطظ)، فن ضًق طظعما 
غدمظ الاجام الطرف التطغش له بعصش إذقق الظار سطى الطرف اآلخر وسثم العةعم سطى طظاذصه. وأحار سئث 
التمغث إلى: أظه طظ وصاعا وإلى اآلن و(الداطظ) الروجغ ق غصعم بثوره الثي تسعث بالصغام به، بض غصعم 
ضاطًق،  بثوره  الارضغ  (الداطظ)  غصعم  بغظما  بالاثرغب،  وصدمعا  البائرغظ  طظاذص  بصخش  الظزام  طع  بظفسه 
وغمظع الفخائض السسضرغئ الاغ جغطر سطى صرارعا بمظع إذقق الظار سطى الظزام، إق طا ظثر. وخاط سئث التمغث 
طعضتا: أن عثا جئإ تسمغئ الارضغ بـ(الداطظ)، أي الثي غدمظ أطام الظزام وروجغا وأطرغضا أق تططص 
الفخائض السسضرغئ الظار سطى الظزام. وعثا طا عع تاخض شسًق، تغث إن (الداطظ) الارضغ غصعم بثوره سطى 

أضمض وجه، وصث ظةح شغه أغما ظةاح.. بط بسث ذلك ضطه غثرج سطغظا طظ غطالئه بالصغام بثوره ضاطًق!

أ
تامئ: الاثاسغات السغاجغئ شغ أششاظساان

هل يعقل فعالً أنه ما زال  أهل الشام

من ال يعلم بتآمر تركيا أردوغان ع ثورتهم؟!

الثقشئ بسث ذعل غغاب شعغ شرض اهللا جئتاظه وذاسئ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص...

طظ  خطغط  تضط  شغ  اقحاراك  أن  غسطمعا  وأن   -
اإلجقم والسطماظغئ ق غصئطه اهللا، شالصعي السجغج ق غصئض 

إق ذغئا...
واتئاع  َالُل﴾،  ّقِ ِإالَّ الضَّ

َ ْ ْعَد ا َ ﴿َفَماَذا  التص  عع  عثا 
التص عع الثي غظصث ذالئان والئطث وأعطه والمسطمغظ 
ضما  الاترغر  تجب  به  غظختضط  طا  عثا  أجمسغظ... 
ظختضط به شغ بثاغئ تضمضط بإسقن الثقشئ شرشداط 
بط سطماط أظضط أخطأتط بثلك الرشخ ضما ظصض سظ 
المق سمر رتمه اهللا شغ إتثى جطساته ولضظ بسث شعات 

افوان... وعا ظتظ ظضرر الظخح شعض طظ طةغإ؟
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا  ِ َوِللرَّ َّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِ

ا الَّ َ ُّ
َ
﴿َيا أ

ُھ ِإَلْيِھ  نَّ
َ
َْرِء َوَقْلِبِھ َوأ

ْ
َن امل ْ َ َيُحوُل َب َّ نَّ 

َ
ُيْحِييُكْم َواْعَلُموا أ

 ﴾ُتْحَشُروَن
الااجع طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ

٢٠٢١/٠٧/١٩م

غأطض بأن غعجث ضشطاً طساصئطغاً سطغعا طظ خقل زغادة 
ظفعذه شغ دول طظئع الظغض.

ضغش غظزر إلى عثه الثطعة السغاجغئ؟
جطسطئ  طظ  تطصئ  أظعا  سطى  الثطعة  عثه  إلى  غظزر 
ودسط  شطسطغظ  صدغئ  سطى  المسامر  الثولغ  الاآطر 
تأتغ  أظعا  خاخئ  سطغه  الحرسغئ  وإضفاء  غععد  ضغان 
بسث اتفاصغات الاطئغع طع الثول السربغئ برساغئ أطرغضا 
الثولئ  إصاطئ  ربط  سثم  تراطإ  سعث  شغ  صررت  الاغ 
الفطسطغظغئ بالسماح لفظزمئ الاابسئ لطشرب شغ بقد 
المسطمغظ وغغرعا بظسب سقصات طع ضغان غععد شضان 
وصث  والمشرب،  والسعدان  والئترغظ  اإلطارات  تطئغع 
طثح باغثن طع وخعله تطك اقتفاصغات وأبظى سطغعا، 
وطظ بط جاء عثا اقظدمام إلى اقتتاد افشرغصغ وذلك 
طظ  غععد  لضغان  المططص  واقظتغاز  الثسط  جغاق  شغ 
الشرب وطتاولئ جسطه ضغاظاً حرسغاً شغ ظزر دول السالط 
وخاخئ تطك الثول الاغ تظزر حسعبعا إلغه سطى أظه 

ضغان غاخإ وطتاض وترشخ الاساذغ طسه.
الضئرى  الثول  بصغادة  الثولغ  الاآطر  عثا  إظعاء  إن 
طساثثطئ  شطسطغظ  صدغئ  سطى  أطرغضا  رأجعا  وسطى 
المظزمات والعغؤات السغاجغئ وافظزمئ السمغطئ غضعن 
بإصاطئ ضغان جغاجغ صعي لطمسطمغظ - دولئ الثقشئ 
اإلجقم  طئثأ  تطئص   - الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
وتترك الةغعش لاترغر شطسطغظ وتسغث بقد المسطمغظ 
شغ أشرغصغا إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ وظفعذ دولاعا 

 وتتمض رجالئ اإلجقم إلى طا تئصى طظعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ ضطمئ السثد: أعثاف اظدمام ضغان غععد لقتتاد افشرغصغ

لضط  داشسا  غضعن  أن  غةإ  رجعله  وق  اهللا  غرضغ  ق  والثي  تتغعظه  الثي  العاصع  عثا  إن  المسطمعن:  أغعا 
لقجاةابئ فطر اهللا تسالى شغ الاشغغر وافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر لاسعد لضط الثغرغئ الاغ وخفضط 
﴾ ِ َّ ِبا َوُتْؤِمُنوَن  ُْنَكِر 

ْ
امل َعِن  ْوَن  َ ْ َوَت َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ ﴿ُكْنُتْم  تسالى:  بصعله  بعا  اهللا 

شالعاجإ سطغضط وخاخئ السطماء وأعض الصعة والمظسئ طظضط إجصاط سروش الحغطان وإصاطئ جططان اإلجقم 
شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، سظثئث تاترر بقدضط وغاترر الترطان الحرغفان والمسةث 

افصخى المئارك طظ سئث الساببغظ وطظ غععد الشاخئغظ، وتسغحعا شغ بقدضط طسجزغظ طضرطغظ.

وأطيعوا اهللا استجيبوا لدا اهللا 
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افربساء ١٨ طظ ذي التةئ ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٨ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٤٩

طع صغام ذالئان بالسغطرة سطى المجغث طظ المظاذص 
والاصثم ظتع ضابعل، تجداد طثاوف التضعطئ العظثغئ 
طظ أن ظفعذعا شغ ضابعل جعف غاداءل بحضض ضئغر، 
شصث ضاظئ ظغعدلعغ تثسط التضعطئ افششاظغئ بالمال 
اقعامام  طظ  الصطغض  إق  تعل  ولط  والثئرة،  والسقح 
لفاح  اآلن  العظث  وتسسى  وأظخارعا.  ذالئان  لترضئ 
تعار طع ذالئان، وعع ججء طظ تمطئ جثغثة غظزمعا 
طعدي لقتافاظ بظفعذ العظث شغ الثولئ الاغ طجصاعا 
الترب، وعظاك بقبئ أجئاب تةسض العظث صطصئ لطشاغئ 

طظ اظاخار ترضئ ذالئان:
أوقً، تثرك الظثئئ العظثوجغئ التصغصئ الاارغثغئ بأن 
أششاظساان حظئ شغ طظاجئات سثغثة غجوات سمغصئ شغ 
العظث لعضع تةر افجاس لطتضط باإلجقم. وخقل شارة 
أششاظساان،  شغ  (٩٧١-١٠٣٠م)  غجظغ  طتمعد  تضط 
تسرضئ العظث لطشجو جئع سحرة طرة لاعجغع أراضغ 
ضما  اإلجقطغ.  والظزام  افتضام  وشرض  جططظاه 
دطرت أخظاطاً طحععرة طبض جعطظاث وضاظةرا وطابعرا 
وجعاقطعخغ، لغةسض العظثوس غثرضعن أن أخظاطعط 
وصث  اهللا.  إق  لعط  ططةأ  ق  وأظه  تماغاعط،  سظ  ساججة 
جئع  (١١٧٥-١٢٠٦م)  الشعرغئ  السططظئ  ظّفثت 
سمطغات تعغض شغ العظث لثسط الحرغسئ شغ أطاضظ طبض 
أظعغطعارا وباظغسار وتحاظثوار وطعلاان وقععر. وتاى 
الاغ  ١٥٢٦م)   –  ١٢٠٦) الحعغرة  دلعغ  جططظئ 
ضاظئ  تضمئ أججاء ضئغرة طظ العظث لمثة ٣٢٠ ساطاً 
أخعلعا شغ أششاظساان. وضان طآجسعا صطإ الثغظ 
التضط  تتئ  بأضمطعا  العظث  وضع  تط  وأخغرًا،  أغئك. 
(١٥٢٦-١٨٥٧م).  المشعل  جططظئ  خقل  اإلجقطغ 
وضان بابغر طآجج جططظئ طعغال، صث طّضظ لظفسه 
إبراعغط  لعجغمئ  خغئر  طمر  سئعر  صئض  أوقً  ضابعل  شغ 
لعدي شغ باظغئات، وبسث وشاة أورظةجغإ سام ١٧٠٧م، 
تثّخطئ جططظئ دوراظغ وصاسثتعا شغ أششاظساان شغ 
اإلجقطغ  الظزام  دسائط  لاعذغث  سثة  طرات  الئظةاب 
شغعا، وطظ بط، شإن خطر الشجو طظ أششاظساان غأخث 

تغجا ضئغرا شغ أذعان الظثئئ العظثوجغئ.
تعثغث  جاظإ  إلى  الاارغثغ  السغاق  عثا  أدى  باظغاً، 
باضساان إلى دشع الساجئ العظعد ظتع دسط التضعطئ 
 .٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ بسث  العلغثة  افششاظغئ 
لطعظث  أطرغضا  اتادان  أضاف  ذلك،  سطى  وسقوة 
لثسط  ظغعدلعغ  شغ  إضاشغاً  زخماً  الخغظ  لمعاجعئ 
التضعطئ شغ ضابعل، وصث اجابمرت العظث طا طةمعسه 
٣ ططغارات دوقر شغ السثود والطرق والئظغئ الاتاغئ 
والاةارة سطى طثى السصثغظ الماضغغظ شغ الئقد. وشغ 
سام ٢٠١١، أسادت اتفاصغئ الحراضئ اقجاراتغةغئ بغظ 
العظث وأششاظساان تصثغط المساسثة العظثغئ لةععد 
إسادة اإلسمار والاةارة البظائغئ شغ أششاظساان، والاغ 
تئطس صغماعا الغعم ١,٥ ططغار دوقر. وإلى جاظإ جععد 
إسادة اإلسمار، صاطئ العظث أغداً باثرغإ وتةعغج صعات 
افطظ افششاظغئ واجاثثطئ صظخطغاتعا لطصغام بسمطغات 
اظثشاع  طع  وتاى  بطعحساان،  شغ  جرغئ  إرعابغئ 
العظث  تجال  ق  شإظه  ضابعل،  سطى  عةعم  لحظ  ذالئان 
تمث الةغح افششاظغ بالسقح. وشغ ١٦ تمعز/غعلغع، 

ظحر طعصع (السربغئ ظئ، السئئ، ١٤ ذو التةئ 
شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/٠٧/٢٤م)  ١٤٤٢عـ، 
طسةث  إطام  الفرظسغئ  الثاخطغئ  وزارة  "أصالئ 
شغ إصطغط لعار وجط الئقد بثسعى تقوته آغات 
صرآظغئ وتثغبا خقل خطئئ سغث افضتى اسائرتعا 
إصالئ  صرار  وجاء  الةمععرغئ".  لصغط  "طظاشغئ 
طادي أتمثا، إطام طسةث جاظئ حاطعظث الضئغر 
بظاء سطى ذطإ وزغر الثاخطغئ، جغرالث دارطاظان، 
وآغات  ظئعغا  تثغبا  خطئاه  شغ  تقوته  بثرغسئ 
طتمث  الظئغ  ظساء  تثاذإ  افتجاب  جعرة  طظ 
لعار  تاضط  طضاإ  طظ  دارطاظان  وذطإ  ملسو هيلع هللا ىلص. 
تخرغح  تةثغث  سثم  طظ  والاأضث  اإلطام  شخض 
طصئعلئ"  غغر  السئارات  عثه  "غةث  فظه  إصاطاه، 
و"غسائرعا ضث المساواة بغظ الةظسغظ". وصالئ 

جططات إصطغط لعار إظعا تسمض سطى سثم تةثغث إصاطئ اإلطام. ضثلك، بظاء سطى ذطإ وزغر الثاخطغئ، تمئ إصالئ 
إطام آخر غثسى طعثي، بسث أن ظصث ذرغصئ ارتثاء بسخ الظساء المسطمات لمقبسعظ شغ خطئئ ألصاعا شغ ٤

تجغران/غعظغع شغ طسةث جغظغفغطغغه، أتث طساجث إصطغط أوت دو جغظ. ضما ذطإ وزغر الثاخطغئ طظ جططات 
اإلصطغط الاثخض وتسطغص أظحطئ المسةث إذا تضررت خطئئ طمابطئ، باجاثثام افدوات الةثغثة الاغ غسمح بعا 
الصاظعن "لاسجغج اتارام طئادئ الةمععرغئ"، والاغ تصعل الةماسات التصعصغئ إظعا تظطعي سطى طثاذر الامغغج. 
وأسطظ وزغر الثاخطغئ الفرظسغ، أطج، سطى تعغار أظه بظاء سطى ذطئه تط شخض اإلطاطغظ الطثغظ صثطا خطئا غغر 
طصئعلئ شغ أوت دو جغظ ولعار. وصال: "جظعاجه بق ضطض أولؤك الثغظ غسارضعن صعاسث وصغط الةمععرغئ". 
اتارام  تسجغج  "طئادئ  صاظعن  طحروع  ظعائغ  بحضض  (الئرلمان)  شرظسا  شغ  العذظغئ  الةمسغئ  تئظئ  والةمسئ، 
صغط الةمععرغئ" المبغر لطةثل، والثي جرى الاسرغش به أول طرة باجط "طضاشتئ اإلجقم اقظفخالغ". وغعاجه 
شغ  المسطمغظ  غساعثف  أظه  صئغض  طظ  اظاصادات  طاضرون،  إغماظعغض  الرئغج  تضعطئ  أسثته  الثي  الصاظعن 
ظادر  بحضض  تصع  الاغ  افطعر  بسخ  إلظعار  وغسسى  تغاتعط،  طظاتغ  ضاشئ  سطى  صغعدا  غفرض  وغضاد  الئقد، 
وضأظعا طحضطئ طجطظئ. ضما غظص سطى شرض رصابئ سطى المساجث والةمسغات المسآولئ سظ إدارتعا، وطراصئئ 
المظازل،  شغ  أذفالعا  افجر  تسطغط  ترغئ  سطى  صغعدا  وغفرض  لطمسطمغظ،  الاابسئ  المثظغئ  المظزمات  تمعغض 

شدق سظ تزر ارتثاء التةاب شغ طآجسات الاسطغط صئض الةاطسغ".

أورد طعصع (وضالئ طسا، الةمسئ، ١٣ ذو التةئ 
١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٧/٢٣م) الثئر الاالغ: اساثر 
وزغر الحآون المثظغئ لثى السططئ الفطسطغظغئ، 
تسغظ الحغت، سظ صاض الظاحط ظجار بظات، وصال 
طازن  أبع  الفطسطغظغ  الرئغج  "باجط  الحغت: 
الفطسطغظغئ  السططئ  وباجط  سئاس)  (طتمعد 
طأجاة"،  وظسائره  تثث،  سما  اساثارظا  أصثم 
شغ  بطث  أي  شغ  غتثث  صث  عثا  "لضظ  وأضاف 
السالط، غمضظ لثطأ ضعثا أن غتثث شغ أطرغضا 
وشرظسا وأي بطث آخر شغ السالط". ورأى أظه "ق 
تعجث ذرغصئ أخرى لطاساطض طع طا تخض وطتاولئ 
تختغح عثا الثطأ، غمضظ شصط أن ظاسطط طما 
تثث وأن ظائع اإلجراءات الصاظعظغئ الختغتئ"، 
عثا  طبض  لفجش  أخرى،  طرة  "أضرر  طدغفاً: 
الحغء صث غتثث شغ أي بطث، شغ طسزط الئطثان 

الثغمصراذغئ شغ السالط... لضظ بالاأضغث إظه تادث طأجاوي وطآجش ظساثر سما تثث وظامظى تسطط الثروس 
طظه"." وشغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: 
غأتغ عثا اقساثار الماسالغ والماأخر بسث طرور صرابئ حعر سطى ارتضاب السططئ جرغماعا الئحسئ، وبخغشئ غزعر 
لطمثصص شغعا أن السططئ أرادت الاأضغث أضبر طظ طرة سطى أن طا تخض غمضظ أن غتخض شغ أي طضان شغ السالط 
شغ تصطغض طاسمث لتةط الةرغمئ ووتحغئ ُطرتضئغعا، وإظعار أن افطر تادث سفعي تاله ضتال تادث جغر أو خطأ 
بحري غغر طصخعد! وأضث أن عثه الاخرشات الععجاء طظ السططئ والصائمغظ سطغعا وذرغصئ تساذغعا طع غدإ 
الظاس وضشط الرأي السام وطتاولئ اجاثفاشعا بسصعل الظاس بعثا اقساثار الماسةرف وطتاولئ إظعاره سطى أظه 
حغء ضبغر، ضض ذلك غةإ أن غثشع الظاس لمجغث طظ المتاجئئ ورشع الخعت ضغ ق تزظ السططئ أظعا صادرة 

سطى طسالةئ جرائمعا الئحسئ والماضررة باساثارات ق تصض جعءا سظ تطك الةرائط! 

بغظما تاصثم ترضئ ذالئان ظتع ضابعل 
تجداد طثاوف العظث

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث المةغث بعاتغـ  ــــــــــ

وتمضغظعط  الرسغئ،  أشراد  طظ  شرد  لضض  وطسضظ 
ضما  المساطاع.  بصثر  الضمالغئ  تاجاتعط  إحئاع  طظ 
غدمظ التاجات افجاجغئ طظ تسطغط وتطئغإ وأطظ، 
ولغج جابغاً، غصعل ملسو هيلع هللا ىلص:  فن التاضط شغ اإلجقم راعٍ 
«َفاْإلَِماُم الَِّذي َعلَى النَّاِس َراعٍ َوُهَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه»، شعع 
غسعض لطجراع أطر الجراسئ، شق جئاغات وق رجعم، بض 
غسغظعط سطى الجراسئ بضض طا تمطك الثولئ، وصض طبض 
ذلك شغ الاةارة والخظاسئ، شق جئاغات وق جمارك، وق 
غغرعا، ضما تمظع الثولئ اقتاضار، والشح، والمساطقت 
عثه  طع  غئصى  شطظ  الظاس،  تغاة  شاساصغط  الربعغئ، 
الثطفاء  ذئص  وصث  الظاس،  غاسعل  شصغر  المسالةات 
الراحثون، وطظ جاءوا طظ بسثعط عثه افتضام تاى 
لط غةثوا شغ سعث سمر بظ سئث السجغج شصغرًا لغسطعه 
جفعح  سطى  الصمح  غظبروا  بأن  شأطر  الجضاة،  طال  طظ 

الةئال تاى ق غصال جاع ذغر شغ بقد المسطمغظ!
أطا الظاتغئ افطظغئ، شعغ طسؤعلغئ الثولئ، شق تسمح 
بعجعد طسطتغظ غغر صعة واتثة عغ الةغح، تضعن 
افطظ  بسمض  تصعم  خاخاً  تثرغئاً  تثرب  صعة  طظه 
الثاخطغ أي الحرذئ، وتطئص الثولئ التثود الحرسغئ 
المةامع  شغسط  اإلجقم،  أتضام  غثالفعن  الثغظ  سطى 
طسعغ  عظاك  غضعن  لظ  أظه  ضما  والطمأظغظئ،  افطظ 
لتمض السقح شغ وجه الثولئ طظ أجض المطالإ، بض 
جاضعن الثثطات شغ افصالغط طبطعا طبض الساخمئ إن 
غامرد  أن  غرغث  شمظ  وبالاالغ  طظعا،  أشدض  تضظ  لط 
لظ غةث تاضظئ تتادظه. وبالةمطئ شإن تطئغص أتضام 
لطسغح  الدماظئ  عع  التغاة،  طظاتغ  ضض  شغ  اإلجقم 
َداَي َفَال َيِضلُّ  ُ َبَع  الضرغط، غصعل اهللا سج وجض: ﴿َفَمِن اتَّ

ْشَقى﴾. َوَال َ
وظزام الثقشئ لغج عع الظزام افطبض شتسإ، بض عع 
شرض سطى افطئ أن تعجثه شغ أرض العاصع، فن التضط 
باإلجقم الثي شرضه رب السجة جئتاظه شصال تسالى: 
اِفُروَن﴾،  َ اْل ُم  ُ وَلِئَك 

ُ
َفأ ُھ  اللَّ ْنَزَل 

َ
أ ِبَما  َيْحُكْم  َلْم  ﴿َوَمْن 

وصعله جئتاظه: ﴿َوَمْن لَْم يَْحكُْم ِبَما أَنَْزَل اللَُّه َفأُولَِئَك ُهُم 
ُھ  ْنَزَل اللَّ

َ
الظَّالُِموَن﴾، وصعله تسالى: ﴿َوَمْن َلْم َيْحُكْم ِبَما أ

ُم اْلَفاِسُقوَن﴾، عثا التضط ق غمضظ أن غعجث  ُ وَلِئَك 
ُ
َفأ

إق شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
الاغ بحر بعا التئغإ المخطفى ملسو هيلع هللا ىلص، أظعا جاضعن بسث 
عثا المطك الةئري الثي ظسغح آخر أغاطه بمحغؤئ اهللا، 
غصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «... ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْبِريًَّة َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن 
ِة». ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

شضض طسطط ططجم بأن غسمض طع المثطخغظ طظ أبظاء 
عثه افطئ إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وإق ضان آبماً، لصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن َماَت َولَْيَس ِفى ُعُنِقِه 

 «بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

لصث بات واضتاً العضع الئائج الثي غسغحه السعدان 
أم  طثظغئ  أضاظئ  وجعاًء  الماساصئئ،  التضعطات  سئر 
عثه  شضض  اظاصالغئ،  أو  طظاثئئ  بغظ  أو  سسضرغئ، 
اخاطفئ  وإن  واتث  أجاس  إلى  تساظث  التضعطات 
افحضال والعجعه، وعثا افجاس عع أس الثاء، وجئإ 
الئقء، فظه أجاس طئظغ سطى أععاء الرجال، شعغ أععاء 

طاظازسئ طاحاضسئ طاخارسئ.
وافخض أن غصعم التضط سطى شضرة ختغتئ، تصعم سطى 
طئثأ طصطعع بخثصه وختئ طسالةاته تاى تساصغط 
التغاة، والسعاد افسزط طظ أعض السعدان طسطمعن، 
والسغاجئ  التضط  شضرة  تصعم  شضان طظ الطئغسغ أن 
أتضام  سظعا  تظئبص  الاغ  اإلجقطغئ،  السصغثة  سطى 
لمسالةئ أظزمئ التغاة، شعغ وتثعا الاغ تخطح تغاة 
ْعَلُم َمْن َخَلَق  َ َال 

َ
الظاس، فظعا طظ لثن تضغط سطغط ﴿أ

.﴾ ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ َو
اهللا  أظجل  بما  التضط  غضعن  أن  اإلجقم  صدى  وصث 
َك َال ُيْؤِمُنوَن  ِ

ّ سطى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، غصعل جئتاظه: ﴿َفَال َوَر
ْم  ِ ْنُفِس

َ
ِ أ ْم ُثمَّ َال َيِجُدوا  ُ َ َر َبْي َ َ ُموَك ِفيَما  َّ ُيَحّكِ َح

ْسِليمًا﴾، وغصعل جئتاظه  َ ُموا  َسّلِ ُ َت َو ْ ا َقَض َحَرجًا ِممَّ
ْم  ُ َواَء ْ ِبْع أَ َّ ُھ َوَال َت ْنَزَل اللَّ

َ
ْم ِبَما أ ُ َ ِن اْحُكْم َبْي

َ
وتسالى: ﴿َوأ

ُھ ِإَلْيَك َفِإْن  ْنَزَل اللَّ
َ
ْعِض َما أ َ ْن َيْفِتُنوَك َعْن 

َ
ْم أ ُ َواْحَذْر

نَّ  ِ ْم َو ِ ِ ْم ِبَبْعِض ُذُنو ُ َ ْن ُيِصي
َ
ُھ أ ُد اللَّ َما ُيِر نَّ

َ
ْوا َفاْعَلْم أ َتَولَّ

ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ذئص  وصث  َلَفاِسُقوَن﴾  اِس  النَّ ِمَن  ًا  َكِث
التضط باإلجقم سمطغاً شغ تغاته، وبّغظ أن أطر التضط 
طظ بسثه جغضعن خقشئ، صال سطغه الخقة والسقم: 
«كَانَْت بَُنو إِْسَرائِيَل تَُسوُسُهْم اْألَنِْبَياُء كُلََّما َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَِبيٌّ 
َوإِنَُّه َال نَِبيَّ بَْعِدي َوَسَيكُوُن ُخلََفاُء َفَيكُْثُروَن َقالُوا َفَما تَأُْمُرنَا َقاَل 
ا  ُهْم َفإِنَّ اللََّه َسائِلُُهْم َعمَّ ِل أَْعطُوُهْم َحقَّ ِل َفاْألَوَّ ِبَبْيَعِة اْألَوَّ ُفوا 

اْسَتْرَعاُهْم»، رواه الئثاري.
غحرسه  بما  غسمض  وق  ععاه،  سطى  غحرع  ق  والثطغفئ 
غئاَغع  وعع  اإلجقم،  بأتضام  ططجم  عع  وإظما  الئحر، 
طظ افطئ بغسئ حرسغئ لغظعب سظعا شغ تطئغص الحرع، 
لثلك لظ غضعن عظالك خراع سطى السططئ، فن عثا 
التص عع لفطئ تسطغه بالرضا واقخاغار لمظ تراه أعًق 
تظافغ  وبثا  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وجظئ  اهللا  بضااب  لصغادتعا 
طسألئ الخراسات تعل الخقتغات، وطظ غخثر الصرار، 
وطظ له تص إخثاره، شفغ اإلجقم السغادة لطحرع ق 
لطحسإ، شالتاضط والمتضعطعن ططجطعن جمغسا بحرع 
عع  المسطمغظ  خطغفئ  وعع  التاضط؛  اخاغار  وتص  اهللا. 
لفطئ، والثطغفئ عع الثي غائظى افتضام باجاعاده، أو 
أخثا باجاعاد غغره، وعع غرسى حؤعن الظاس بالسثل 
والصسطاس، وغسسى إلغةاد تغاة ضرغمئ شغ ذاسئ اهللا 

لضض أشراد الرسغئ.
أطا الظاتغئ اقصاخادغئ شعغ أغداً أتضام حرسغئ تسالب 
اإلجقم  شغ  اقصاخادي  شالظزام  اقصاخاد،  طسألئ 
وططئج  طأضض  طظ  افجاجغئ  التاجات  إحئاع  غدمظ 

لظ غثرج السعدان طظ تاله الئائج الثي غسغحه 
إق يف ظض الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
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وخطئ ذائرة طظ ذراز C-١٧ تابسئ لطصعات الةعغئ 
العظثغئ إلى ططار صظثعار لاسطغط ٤٠ ذظاً طظ صثائش 
المثشسغئ طظ سغار ١٢٢ ططط. وردت ترضئ ذالئان شغ 
الماضغ بحثة سطى طبض عثه الاطعرات، وصث رشدئ 
تاى اآلن طئادرات العظث لطسقم. وصال الماتثث باجط 
الةماسئ جعغض حاعغظ: "لثغظا تصارغر طظ صادتظا تفغث 
بأن العظث تجود الةاظإ اآلخر بافجطتئ، شضغش غسصض 
أظعط غرغثون الاتثث إلى ذالئان وعط سمطغا غجودون 
ضابعل بافجطتئ والطائرات بثون ذغار وبضض حغء؟! 
عثا تظاصخ". إّن العثف الرئغسغ لطعظث طظ وراء عثه 
وطظع  سطماظغئ  أششاظساان  بصاء  ضمان  عع  اإلجراءات 

جغطرة اإلجقم سطى الئقد.
بالباً، بسث عجغمئ العظث شغ طرتفسات ضارجغض شغ سام 
ذالئان  وإزاتئ  الئاضسااظغئ،  الصعات  غث  سطى   ١٩٩٩
طظ السططئ شغ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٠١، خدسئ 
شغ  الثارجغئ  وجغاجاعا  السسضرغئ  العظث  سصغثة 
أششاظساان لمراجسات سثة، وأخثت عثه اقجاراتغةغئ 
لئاضساان،  اقجاراتغةغ  السمص  شصثان  اقسائار  شغ 
بسئإ عجغمئ أطرغضا لطالئان وتحضغض تضعطئ جثغثة 
شغ ضابعل سطى أجاس تفاعمات طآتمر بعن. وتسامث 
تسابات العظث السغاجغئ الغعم سطى تعشغر بغؤئ طسادغئ 
وإغصاع  لئاضساان،  والحرصغئ  الشربغئ  التثود  سطى 
والعظثغئ، وضاد  باضساان بغظ صعات افطظ افششاظغئ 
الصعتغظ  بغظ  طسطح  ظجاع  إلى  غآدي  أن  الزرف  عثا 
التادي  الصرن  طظ  افول  السصث  أوائض  شغ  الظعوغاغظ 
العضع.  لاعثئئ  أطرغضا  تثخطئ  تاى  والسحرغظ، 
طخالتئ  أي  تسارض  الاغ  أششاظساان  شإن  ذلك،  وطع 
لطسغاجئ  افجاجغئ  الثساطئ  عغ  ظطئ  باضساان  طع 
العظثغئ سطى طثار السحرغظ ساطاً الماضغئ. وطع ذلك، 
طآخرًا  ذالئان  تصصاعا  الاغ  المثعطئ  المضاجإ  شإن 
تئثو  تغث  اقجاراتغةغ،  المظطص  عثا  بصطإ  تظثر 
اتاماقت إسادة بظاء سمصعا اقجاراتغةغ شغ أششاظساان 
أصرب طظ أي وصئ طدى شغ السحرغظ ساطاً الماضغئ، 
وغأتغ عثا شغ وصئ جغأ جثا بالظسئئ لظغعدلعغ، فن 
العظث تعاجه سسضرة طاجاغثة سطى ذعل تثودعا طع 
الاترغر  جغح  طع  جاخظئ  طظاوحات  وواجعئ  الخغظ 
العظث  تسسى  ذلك،  طع  وبالاجاطظ  لثاخ.  شغ  الحسئغ 
الاسثغقت  طثى  طظ  لطاأضث  ذالئان  طع  صظعات  لفاح 
الاغ غةإ إجراؤعا سطى سصغثتعا السسضرغئ وجغاجاعا 

الثارجغئ شغ أششاظساان.
وعجطعا   ،١٨٦٢ سام  الئرغطاظغغظ  افششان  عجم  لصث 
سام  افطرغضغغظ  وعجطعا   ،١٩٨٩ سام  السعشغغئ 
٢٠٢١. وشغ ظض عثه الزروف، لظ ترجض العظث صعات 
وخعل  طظ  العظث  تثحى  ضما  طحابعاً،  طخغرًا  تطصى 
طثاوف  أضئر  ولضظ  ضابعل،  شغ  السططئ  إلى  ذالئان 
الظثئئ العظثوجغئ عغ أن غاعلى اإلجقطغعن السططئ 
باضساان  تعتغث  شغ  غحرسعا  بط  أباد  إجقم  شغ 
إلى  عثا  غآدي  ولظ  الاعتغث،  راغئ  تتئ  وأششاظساان 
ظعاغئ سثاء العظث تةاه المسطمغظ شتسإ، بض جغآدي 
وإرجاء  اإلجقم  شغ  العظث  إدخال  تسرغع  إلى  أغداً 
 وجعد ظزام التضط اإلجقطغ شغ حئه الصارة العظثغئ

السلطة الفلسطينية تحاول تهدئة الرأي العام
باعتذار أفرغه من جوهره وقاحتها وعنجهيتها!

جط
طار

raya_no_349.indd   4raya_no_349.indd   4 26. Jul. 2021   11:37:0626. Jul. 2021   11:37:06


