
لصث بات واضتًا لطصاخغ والثاظغ أن أطرغضا عغ الاغ 
المةرم  وظزاطه  أجث  بحار  الحام  ذاغغئ  خطش  تصش 
ووجائطعا  الثئغبئ  أجالغئعا  بضض  جاعثة  وتسمض 
جصعذه،  دون  لطتغطعلئ  الرخغخئ  وأدواتعا  الصثرة 
خظع  خطش  تصش  الاغ  عغ  أظعا  أغدًا  وطسطعم 
وتخعغر  والماجاتمئ،  الماراضمئ  الحام  أعض  طآجغ 
لضغ  ضطه  وذلك  بعرتعط،  ظااج  أظعا  سطى  طساظاتعط 
سمغطعا  خاغرغظ لتدظ  وغسعدوا  وغثدسعا  غرضسعا 
ذاغغئ الحام، وعثا بإذن اهللا لظ غضعن طا دام أعض 
لصث  غظئخ.  سرق  شغعط  المثطخغظ  البائرغظ  الحام 
سمقئه  بمساسثة  المساسمر  الضاشر  الشرب  اجاطاع 
طظ خعظئ السرب والارك وسطى رأجعط طةرم السخر 
أن  سطغه،  اهللا  لسظئ  ضمال  طخطفى  برغطاظغا  سمغض 
صرن  صئض  السبماظغئ  الثقشئ  اإلجقم  دولئ  غسصط 
طظ الجطان. وبشغاب دولئ الثقشئ غاب اإلجقم سظ 
تضظ  لط  إن  أتضاطه  طسزط  تطئغص  وغاب  التضط 
التخغظ  تخظعط  بثلك  المسطمعن  وشصث  ضطعا، 
ودرسعط العاصغ الماغظ، ووصسعا شغ برابظ اقجاسمار 
وتسطط  والععان  والدسش  والسعز  الفصر  وضططعط 
الثغرات  بقد  عغ  بقدعط  أن  رغط  سطغعط،  الطؤام 
المساسمر  الشرب  وأخئح  العاشرة،  والبروات  الجاخرة 
وغمظسعا  وطصثراتعط  ببرواتعط  غاماع  الثي  عع 
تتئ  بالفاات  سطغعط  وغمظ  طظعا،  وغترطعط  سظعط 
الماتثة  افطط  طظزمئ  سئر  اإلظسان)،  (تصعق  حسار 
اإلجقم  سطى  التاصثة  وطآجساتعا  اقجاسمارغئ 
سمقء  سطى  المسطمعن  بار  وسظثطا  والمسطمغظ. 
تضام  طظ  الروغئدات  وأدواته  المساسمر  الشرب 
الشرب  عثا  وصش  سطغعط،  وخرجعا  الدرار  دوغقت 
الثائظئ  افظزمئ  تطك  خش  شغ  خفاصئ  بضض  الضاشر 
البعرات  إلجعاض  البائرة  الحسعب  ضث  السمغطئ 
المةرطئ  افظزمئ  تدظ  إلى  البائرغظ  وإسادة 
الحام  شغ  افطئ  بعرة  ذلك  سطى  وطبال  وبطحعا. 
أدواتعا  وجظثت  اجاظفرت  الاغ  أطرغضا  أّرصئ  الاغ 
إلجعاض  والتطفاء  وافحغاع  وافتئاع  السمقء  طظ 
السصعط.  طظ  أجث  سمغطعا  وتماغئ  المئارضئ  البعرة 
وظغفغئ  وتضعطات  طرتئطعن  شخائض  صادة  وطسعط 
لغثدسعا  الظاس  سطى  الممظعب  الادغغص  شغ  تمسظ 
وغصئطعا بما تمطغه سطغعط أطرغضا طظ تطعل جغاجغئ 
وجئروته.  وظطمه  الظزام  بطح  إلى  تسغثعط 
بالظفج  وضتعا  المثطخعن  الحام  أعض  خرج  لصث 
والظفغج وبالشالغ والبمغظ طظ أجض إجصاط الظزام 
وتثطغص  جثوره  طظ  واجابابه  ورطعزه  أرضاظه  بضض 
الظاس طظ حروره، ولغج طظ أجض تتسغظ حروط 
ذاغغئ  تضط  ظغر  تتئ  المسغحئ  ظروف  أو  السئعدغئ 
اإلجقم  غتارب  ضاشر  تضط  وظزام  ظالط،  طةرم 
وأتضاطه. وتاى تظاخر عثه البعرة المئارضئ وتآتغ 
طظ  لطبائرغظ  بث  شق  طئارضئ،  ذغئئ  بمارًا  أضطعا 
والسغر  طثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  تعل  اقلافاف 
طسعا، صغادة جغاجغئ لثغعا تخعر إلظعاء آقم الظاس 
طحروع  تتمض  صغادة  جثري،  بحضض  وطساظاتعط 
خارذئ  ترجط  افطئ،  سصغثة  خمغط  طظ  خقص 
بثل  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  الظزام  إلجصاط  ذرغص 
سئر  باتةاععا  أطرغضا  تثشع  حضطغئ  باشغغرات  الصئعل 
اإلجرام  ظزام  غبئئ  الثي  الصاتض  السغاجغ  تطعا  شت 
وغساصإ ضض طظ خرج سطغه شغ بعرة الحام. طظ أجض 
ذلك وجإ سطى أعض الحام رشخ أي تطعل ترصغسغئ 
أطرغضا،  باتةاععا  تثشع  دجاعرغئ)  (إخقتات  أو 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  والسمض 
ضاطًق،  باإلجقم  لاتضط  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
رجعله  وجظئ  اهللا  ضااب  طظ  طساظئط  دجاعر  سئر 
وصغاس  ختابٍئ  إجماع  طظ  إلغه  أرحثا  وطا  ملسو هيلع هللا ىلص، 
بإذن  اآلخرة  وظسغط  الثظغا  سج  ذلك  شفغ  حرسغ، 
الساططعن. شطغسمض  السزغط  الثغر  عثا  ولمبض  اهللا، 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طساةثات افتثاث افخغرة شغ طتاشزئ التثغثة الغمظغئ ...٢
- عض طآتمر بارغج ضان لتض أزطئ لغئغا

  أم لاخفغئ التسابات بغظ الثول الضئرى؟! ...٢
- بغظ وسث بطفعر وإسقن اقجاصقل طسار طزطط

  ظتع تخفغئ صدغئ شطسطغظ وتضرغج ضغان غععد ...٤
- الخراع الثولغ سطى حمال أشرغصغا – الةجائر خخعخا ...٤

تابسًا فطرغضا تاى اآلن رغط تئثل التضام.
طشطصئ،  طظطصئ  غسائر  إبغعبغا  شغ  تغشراي  إصطغط   -٢
شعع طتاخر بإرغارغا والسعدان طظ الحمال والشرب، 
وبئاصغ العقغات اإلبغعبغئ الاابسئ لطثولئ طظ الةعات 
ضئغر  سسضري  دسط  أي  تصثغط  شإن  لثلك  افخرى، 
لطمامردغظ شغ عثا اإلصطغط ق غمضظ أن غضعن إق سئر 
سمقء أطرغضا، جعاء أضان ذلك داخض إبغعبغا ظفسعا 
الثول  أن  غسظغ  وعثا  إرغارغا،  أو  السعدان  سئر  أم 
شإظعا  السغاجغئ  اإلرادة  اطاطضئ  لع  تاى  افوروبغئ 
لقصطغط  المسائر  السسضري  الثسط  تصثغط  سظ  ساججة 
جئعئ تترغر  صغادات  شإن  سظ ذلك  وشدًق  المامرد، 
الاغشراي المظاوئئ لطتضعطئ المرضجغئ شغ أدغج أبابا 
لغسئ بسغثة سظ السقصئ المئاحرة طع أطرغضا. وإذا 
لقصطغط  افوروبغ  السغاجغ  الثسط  بسخ  اجابظغظا 
المظاصثة  افوروبغئ  الاخرغتات  وبسخ  المامرد 

ضغش ظظعغ الاثخقت الثولغئ 
يف بقدظا؟
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ إبراعغط طحرف*

الجواغا الثولغئ والجواغا الصعطغئ املتطغئ
لطخراع يف إبغعبغا

والعقء  الُععغئ  ُغحّضض  الثي  العتغث  المئثأ  عع  اإلجقم 
غخطح  الثي  العتغث  وعع  اإلجقطغئ،  لطسصغثة  واقظاماء 
وق  وضراطاعا،  سجتعا  لعا  وغسغث  وغعتثعا  افطئ  لربط 
تاحّضض عثه الُععغئ تحضقً ختغتاً وضاطقً طظ غغر وجعد 
ق  اهللا  طظ  ظسمئ  عع  لقجقم  واقظاماء  اإلجقم.  دولئ 
الثغظ  لعثا  السمض  تصادغ  وطسآولغئ  ظسمئ،  تسثلعا 
المظجلئ  شغ  لعضسه  الاترغر  تجب  طع  والسمض  السزغط، 
الظئعة. طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشِئ  له،  تظئشغ  الاغ 
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ضطمئ السثد

السعداظغ  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  رئغج  ضان 
صث  أطرغضا-  رجض  الئرعان-  الفااح  سئث  أول  الفرغص 
العزراء،  وطةطج  السغادة  طةطج  تض  سظ  أسطظ 
رئغج  واساصض  الئقد،  شغ  الطعارئ  تالئ  أسطظ  ضما 
٢٥ شغ  برغطاظغا-  رجض  تمثوك-  اهللا  سئث  العزراء 

طظ تحرغظ افول/أضاعبر، صئض أن ُغطَطص جراته شغما 
بسث، بط غسغثه قتصا إلى طظخئه؛ وضض ذلك بدعء 

أخدر بض بأواطر طظ جغثته أطرغضا.
إن السعدان خار جاتئ لطخراع الثولغ بغظ صطئغ 
اقجاسمار الصثغط (برغطاظغا) وغمبطعا تمثوك ودساة 
وتمبطعا  (أطرغضا)  التثغث  اقجاسمار  وبغظ  المثظغئ، 
المثظغئ  شضرتغ  وإن  السسضرغئ،  المآجسئ  صغادات 
والسسضرغئ عما طظ أدوات عثا الخراع، شعما وجعان 
شخض  سصغثة  السطماظغئ؛  السصغثة  عغ  واتثة  لسمطئ 
السغح،  وضظك  الحصاء،  وجطإ  التغاة،  سظ  الثغظ 
الئقد  بروات  وظعإ  المساسمر،  الضاشر  ظفعذ  وترضغج 
رابسئ  شغ  ضالحمج  التصغصئ  عغ  عثه  وخغراتعا. 

الظعار، وق سجاء لطسثج والئسطاء والمشرر بعط.
الثغمصراذغ  الاتعل  باجط  وأطرغضا  أوروبا  إن 
التضام  سطى  وغمطعن  المسطمغظ  بقد  شغ  غاثخطعن 
اقجاسمارغئ  الثول  عثه  رغئات  لاتصغص  إرادتعط 
ق  الضاشر  الشرب  أن  السطط  طع  طثططاتعا،  وتمرغر 
بقدظا،  شغ  ضان  أغا  جغاجغ  اجاصرار  أي  شغ  غرغإ 
"جفر  ضاابه  شغ  تاغط  طةطئ  تترغر  رئغج  عع  شعا 
آجغا" غظخح التضعطئ افطرغضغئ أن تظحأ شغ الئقد 
اإلجقطغئ دضااتعرغات سسضرغئ لطتغطعلئ دون سعدة 
اإلجقم إلى السغطرة سطى افطئ اإلجقطغئ وبالاالغ 
اقظاخار سطى الشرب وتدارته واجاسماره. لثلك شإن 
لطسسضرغئ  بثغًق  الثغمصراذغئ  سظ  غاتثبعن  الثغظ 
عط واعمعن، شالشرب لظ غرضى بعا طا دام السططان 
لغج لفطئ، شفغ أضبر طظ طعضع غظصض افجااذ ظئغض 
ظاغطغ باتث شغ الفضر اقجاراتغةغ افطرغضغ بةاطسئ 
دغفغث  الماصاسث  الةظرال  سظ  الةمطئ  عثه  بارغج 
الحرق  صسط  سظ  جابص  وطسآول  طساحار  وارطجر، 
"طظ  صال:  تغث  تحغظغ  دغك  شرغص  شغ  افوجط 
ضمظ خطاظا شغ المظطصئ ق بث أن ظةث إجطئق طظ 
شغ  افتخظئ  ظعح،  جفغظئ  ُغحئه  السرب  اإلسقطغغظ 
عثا اإلجطئض وظغفاعط أن غصعلعا دائما إن جعرغا 
وإغران عما المحضطئ، أطا التمغر شعط طظ غخّثصعظظا 
الثغظ  الثظازغر  تزغرة  أطا  الثغمصراذغئ،  ظرغث  بأظظا 
أسثدظا  ضّطما  شمعّماعط  شدقتظا  سطى  غصااتعن 

طآاطرة أن غصعلعا أغظ عغ المآاطرة".
ضض عثه الاثخقت الشربغئ الخارخئ شغ حؤعن افطئ 
وصئعل بسخ أبظاء افطئ بعا، غثلض سطى سثم وضعح 
شضرة أن افطئ عغ الاغ تظخإ تاضمعا لغتضمعا بما 

أظجل اهللا.
طظ  طأخعذ  وعثا  لُفطئ،  السططان  جسض  شاإلجقم 
جسض الحرع الثطغفئ تظخئه اُفطئ، وطظ جسض الثطغفئ 
غأخث السططان بعثه الئغسئ، أطا جسض الحرع الثطغفئ 
تظخئه اُفطئ شعاضح شغ أتادغث الئغسئ، روى طسطط 
ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوَل  «بَايَْعَنا  صال:  الخاطئ  بظ  سئادة  سظ 
ْمعِ َوالطَّاَعِة ِيف الُْعْرسِ َوالُْيْرسِ َوالَْمْنَشِط َوالَْمكَْرِه»،  َعَىل السَّ
الثغظ  شعط  لطثطغفئ،  المسطمغظ  طظ  تاط  شالئغسئ 
غئاغسعظه، أي غصغمعظه تاضمًا سطغعط، وطا تخض طع 
الثطفاء الراحثغظ أظعط إظما أخثوا الئغسئ طظ اُفطئ، 
خطفاء إق بعاجطئ بغسئ اُفطئ لعط. وأطا  وطا خاروا 
جسض الثطغفئ غأخث السططان بعثه الئغسئ شعاضح شغ 
روى  وتثة الثـقشئ،  الطاسئ، وشغ أتادغث  أتادغث 
طسطط سظ سئث اهللا بظ سمرو بظ الساص أن رجعل 
َومَثََرَة  يَِدِه  َصْفَقَة  َفأَْعطَاُه  إَِماماً  بَايََع  «َوَمْن  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: تاى تادح اإلجابئ ق بث طظ دراجئ الجواغا 
الثولغئ والجواغا الصعطغئ المتطغئ لطخراع شغ إبغعبغا، 

وتأبغرعا سطى افتثاث:
أوقً: الجواغا الثولغئ:

تتئ  ضاظئ  إبغعبغا  شإن  الثولغئ  الظاتغئ  طظ   -١
طظ  ذرده  تط  أن  إلى  المئاحر  اإلغطالغ  اقتاقل 
وبإسادة   ،١٩٤١ جظئ  اإلظةطغج  بمساسثة  الئقد 
١٩٤١ جظئ  جغقجغ  عغق  اإلطئراذعر  تظخغإ 

أخئتئ إبغعبغا تتئ الظفعذ الئرغطاظغ، ولما تمضظئ 
أطرغضا سئر الثسعات اقحاراضغئ الغسارغئ طظ إجصاط 
جظئ  الغسارغغظ  الدئاط  باظصقب  برغطاظغا  ظفعذ 
افطرغضغ،  الظفعذ  تتئ  إبغعبغا  أخئتئ  شصث   ١٩٧٤
اجاصر  شصث  اقظصقبغغظ  الدئاط  بغظ  خراع  وبسث 
الدابط  صغادة  تتئ   ١٩٧٧ جظئ  إبغعبغا  التضط شغ 
المظاشث  طظ  الضبغر  وأغطصئ  طرغام،  عغق  طظشغساع 
إبغعبغا  شغ  التضط  وظض  اإلظةطغج.  ظفعذ  سعدة  أطام 

ِّ ُحْكماً﴾ ْحَسُن ِمَن اهللا
َ
﴿َوَمْن أ

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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٢٠٢١/١١/٢٧ السئئ  غعم  الحعا  رحاد  طرضج  شغ  غجة  صطاع  شغ  شضرغئ  جغاجغئ  ظثوة  الاترغر  تجب  ظزط 
لطاسرغش بضاابه الةثغث الثي غتمض سظعان "ظصخ الفضر الشربغ الرأجمالغ طئثًأ وتدارًة وبصاشًئ". وشغ ضطمئ 
لطمعظثس سادل الئرغط، سدع المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، اجاسرض شغعا دور التجب 
شغ طسالةئ الئظاء الفضري، وإظساش العسغ سطى أجاس اإلجقم لثى أبظاء افطئ، وتخثغه لطعةمات الفضرغئ، 
والمآاطرات السغاجغئ الاغ صادعا الشرب المساسمر شغ بقدظا، وضفاح التجب السغاجغ ضث افظزمئ الصائمئ 
شغ بقد المسطمغظ شغ إذار جسغه لطاشغغر، واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ. واجاثضر الئرغط 
شغ ضطماه طعاصش الصمع واقضطعاد الاغ تسرض لعا التجب وحئابه سطى أغثي الزالمغظ ضمثبتئ أظثغةان 
الاغ صدى شغعا اآلقف سطى أغثي الظزام افوزبغضغ المةرم، دون أن تطغظ لعط صظاة أو تضسر لعط إرادة. وشغ 
خاام ضطماه أضث الئرغط: "وخقخئ الصعل إن العةمئ الحرجئ الاغ تحظعا افظزمئ التاضمئ سطى تجب الاترغر 
ق تأتغ سئبا، رغط أظه لط غصط بأسمال سظش صط خقل طسغرته، طا غآضث وسغ عآقء بةثغئ تجب الاترغر شغما 
غخئع إلى تتصغصه، وسطى خطعرته سطغعا شغ آن طسا، وغثلض بالاالغ سطى أن ذرح تجب الاترغر لغج طةرد 
اإلجقطغئ  لفطئ  صغادته  شغ  الاترغر  تجب  إن  بض  تخعغره،  بسدعط  غتئث  ضما  غرشسعا  طبالغات  وق  حسارات، 
خار عع والشرب الضاشر المساسمر وتطفاؤه وسمقؤه، ضفرجغ رعان". أطا الضطمئ الباظغئ شصث تتثث شغعا سدع 
طفاعغط  أعّط  شغعا  َظَصَخ  طتاور،  طظ  الضااب  شغ  جاء  طا  أبرز  طساسرضا  التطئغ،  ظئغض  الثضاعر  الاترغر  تجب 
التدارة الشربّغئ طبض شضرة الفرداظّغئ، وشضرة الترّغئ، وَظَصَخ السصغثة الشربّغئ الرأجمالغئ، وذرغصئ الرأجمالغغظ 
شغ ظحر طئثئعط، وَظَصَخ الظزام الشربغ الرأجمالغ، والظزام اقصاخادي الرأجمالغ، وظزام التضط الثغمصراذّغ، 
والّظزام اقجاماسغ الشربغ، ضما شظث التطئغ الضبغر طظ المفاعغط والمخططتات وبغظ خطأعا وشسادعا، وأبر تطك 
افشضار سطى المةامع وطا تتمطه طظ حر، جغما شغ طظزعطئ التضط، وافزطات اقصاخادغئ الاغ تدرب طخالح 
الظاس شغجداد افغظغاء غظًى وغجداد الفصراء شصرًا، وضثلك السصعط افخقصغ والحثوذ الةظسغ والافضك افجري 
الثي تساظغ طظه المةامسات الشربغئ، وصث خاط التطئغ ضطماه بالصعل: "إّن خقص اإلظسان الشربغ، وخقص 
السالط بأجره، غضمظ شغ الاثّطص طظ الفضر الشربغ الرأجمالغ وتدارته، وأخث اإلجقم وتئظغه، شعع وتثه 
الضفغض بإظصاذ الئحرغئ طظ الحصاء الثي تسغحه، وبإخراجعا طظ دغاجغر الزطط والزطمات إلى ظعر السثل والتص".

حزب التحریر ینظم ندوة فکریۀ فی غزة للتعریف بکتابه الجدید

السآال: (أخفص طةطج افطظ الثولغ الةمسئ شغ الاعخض إلى اتفاق لعصش إذقق الظار شغ إصطغط تغشراي 
طظ  السام  تعالغ  صئض  تمضظ  صث  اإلبغعبغ  الةغح  وضان   (٢٠٢١/١١/٢٠ ب  ف  أ  شراظج٢٤/  بإبغعبغا... 
تترغر  جئعئ  سادت  بط  بالضاطض،  اإلصطغط  سطى  جغطرته  وشرض  تغشراي  تترغر  جئعئ  تمرد  سطى  الصداء 
تغشراي بصعة وبسطئ جغطرتعا سطى اإلصطغط وأخثت تامثد خارجه طعثدة بالعخعل إلى الساخمئ أدغج 
الثولغ؟ الخراع  طظ  تاشثى  أظعا  أم  داخطغ  صعطغ  خراع  سظ  وظاتةئ  طتطغئ  افتثاث  عثه  شعض  أبابا، 
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باارغت  لغئغا  شغ  التض  لثسط   ٣ بارغج  طآتمر  اظسصث 
١١ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر، وصث ُظحر الئغان الثااطغ 
غعم الةمسئ ١٢ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢١، وجاء 
تالئ  وغسضج  السمعطغات،  شغ  طشرصا  باعاا  الئغان 
ضض  المتطغئ  لفذراف  واقجاصطاب  الثولغ  الخراع 

تسإ الةعئ الاغ تمعله أو تتاعغه.
وتخ الئغان سطى ضرورة إتمام السمطغئ اقظاثابغئ بطشئ 
شدفاضئ لغج شغعا ضغفغئ طسالةئ المحضقت التاخطئ 

والاغ تتخض صئض وأبظاء وبسث السمطغئ اقظاثابغئ.
لغئغا،  داخض  شغ  اقظاثابغئ  بالسمطغئ  غاخض  شغما  عثا 
بغظ  الخراع  ظعر  شصث  الضئرى  الثول  سقصات  شغ  أطا 
الثول الضئرى، وصث ضان المآتمر "طظخئ" لطاخرغتات 
المادادة، وظعر اقظجساج الحثغث سظث اإلغطالغغظ طظ 
سطى  الروجغئ  الاخرغتات  جاءت  بط  الفرظسغ،  الثور 
أوروبا  طعاجما  قشروف  الروجغ  الثارجغئ  وزغر  لسان 
وشرظسا بالثخعص شغما غصعطعن به طظ دسط وتثخض 
شغ أوضراظغا ضث روجغا الئغداء وضث روجغا اقتتادغئ 

شغ الئتر افجعد الثي تسائره روجغا طةالعا التغعي.
وعثا "المظتى" شغ المآتمر عع تحعغح سطى المآتمر 
غخئح  وبالاالغ  باظغا،  طعضعسه  سظ  له  وخرف  أوق، 
لطتض  بارغج  طآتمر  عض  ططتًا،  المحروع  الاساؤل 
الضئرى  الثول  بغظ  التسابات  لاخفغئ  أم  لغئغا؟  شغ 

واإلصطغمغئ شغما بغظعا؟!
السثو  الغعظان  وزراء  رئغج  تطغفه  دسا  شماضرون 
الطثود لارضغا إلى طآتمر غئتث المطش الطغئغ الثي ق 
سطغعا  غةطج  ذاولئ  إلى  وأجطسه  شغه،  لطغعظان  دور 
المظفغ  طتمث  لغئغا  شغ  الرئاجغ  المةطج  رئغج 
سظثطا   ٢٠١٩ افول  ضاظعن  شغ  أبغظا  ذردته  والثي 
ضان جفغرا لطغئغا شغ الغعظان، (بسئإ اقتفاصغئ الطغئغئ 

الارضغئ لارجغط التثود الئترغئ بغظ لغئغا وترضغا).
طظاجئئ  المآتمر  ضان  عض  عظا  الئسخ  وغاساءل 
خفسئ  بسث  لماضرون  جثغثة  خفسئ  لاعجغه  فطرغضا 

إشحالعا لخفصئ الشعاخات افجارالغئ؟
لصغام  طاتمسئ  واحظطظ  تضظ  لط  افجاس  شغ 
تض  بثسط  الماسطص   ٣ بارغج  طآتمر  بسصث  شرظسا 
افزطئ الطغئغئ بثلغض ظععر الثقف التاد شغ المآتمر 
شصث  لفرظسا.  المعالغظ  وبغظ  فطرغضا  المعالغظ  بغظ 
عاجمئ إغطالغا شرظسا واتعماعا باقجاتعاذ، وترضغا 
صئض  طظ  المآتمر  سطى  المسارض  حضض  شغ  ظعرت 
الثارجغئ  وزارة  طظ  بعشث  وحارضئ  اظسصاده  تاى 
وسثطه  التدعر  بغظ  افلمان  وترظح  العزغر،  دون 
اباثاء. وطارجئ روجغا أبظاء المآتمر سطى لسان وزغر 
خارجغاعا عةعطًا سطى أوروبا وشرظسا بالثخعص، شغ 
طسألئ أوضراظغا وروجغا الئغداء، وتاعاخض افطعر شغ 

داخض المآتمر بما ق تعد شرظسا.
 وصث ضان لضطمئ دبغئئ رئغج العزراء وطا ظعر شغعا 
طظ ظغاه الارحح بسث اتاةاج طاضرون بأن ذلك طثالش 
لطصاظعن، ورد دبغئئ بافسغر آخر لطصاظعن وضرب طبق 

بالسغسغ وطخر جظئ ٢٠١٣.
بارغج  طآتمر  بسث  افتثاث  شااسارع  لغئغا  شغ  أطا 
حاحات  سطى  جتره  طظ  الصثاشغ  جغش  وخروج 
طفعضغئ  إلى  ترحته  ططش  غصثم  الاطفجغعن 
اقظاثابات شغ إصطغط جئعا شغ الةظعب لرئاجئ الثولئ 
أرغث بعا ضربئ فذماع تفار. وتصثم الضبغرون إلى 
طسغإ  بحضض  لطرئاجئ  ترحتعط  بمطفات  المفعضغئ 
فن بسدعط لظ غاتخض تاى سطى ١٠ أخعات، شما 

بالك بسحرات اآلقف؟!
وشغ عثا الِثدط ق بث طظ تسةغض المقتزات الاالغئ:

واحظطظ  لغئغا:  شغ  افطرغضغ  السفغر  ظعرقظث   -١
تثسط الطغئغغظ الثغظ غرغثون اقظاثابات.

غئصغعا  دولغ  باتفاق  طتضعطئ  المظاذص  تطك  لضعن 
ع  طظاذص طظجوسئ السقح وآطظئ لطمثظغغظ الثغظ وصِّ
وأضاف  وتأطغظعط).  تماغاعط  بتةئ  السعغث؛  اتفاق 
افخدر  الدعء  المحارضئ  الصعات  تسِط  (ولط  الئغان 
الثغظغ  واجئظا  ظرى  وإظظا  التثغثة،...  طثغظئ  لاترغر 
أعمغئ  ذات  جئعات  سظ  لطثشاع  غثشسظا  والعذظغ 
دشاسات  وجعد  سثم  سظث  السثو  غساشطعا  صث  أخرى 
سظ  التعبغ  غردع  دولغ  اتفاق  وجعد  وسثم  ضاشغئ، 
وأظعا  التثغثة  شغ  صعاتظا  طع  تخض  ضما  تصثطه، 
الاغ  الاطعرات؛  طاابساعا  جغاق  شغ  ذلك  صــررت 
ضض  سطى  تفرض  الاغ  ضطعا،  الئقد  جئعات  تحعثعا 
م الثسط والسعن بالعجائض المثاطفئ  ترٍّ صادر أن غصثِّ
طعاجعئ  شغ  والغمظغغظ  الغمظ  سظ  الثشاع  لةئعات 
أدوات إغران؛ الاغ تسغث خرابًا شغ الئغداء والةعف، 
تاى  حئعة،  طتاشزئ  طظ  طثغرغات  بقث  وإجصاط 
٢ (وضالئ  طأرب).  طثغظئ  طحارف  إلى  العخعل  تط 
التثغثة  طظ  اقظستاب  عثا  جئصئ  وصث  دغسمئر). 
السغاجغ  بالمضاإ  غسمى  طا  بعا  صام  ضبغرة  أسمال 
تغث  خالح  ذارق  غرأجه  الثي  العذظغئ  لطمصاوطئ 
لفطط  السام  افطغظ  طئسعث  خالح  (ذارق  اجاصئض 
الماتثة عاظج غروظثبرغ، شغ طثغظئ المثا بالساتض 
٢٠٢١/١١/١٠م)،  دغسمئر   ٢ (وضالئ  الشربغ... 
شغ  الغمظ  إلى  الةثغث  افطمغ  المئسعث  الاصى  وصث 
٢٠٢١/٥/١١ سظثطا ضان غحشض رئغج بسبئ اقتتاد 
(..برئاجئ  سثن  إلى  وشثا  أرجض  وأغدًا  افوروبــغ، 
المةطج  طظ  بصغادات  الاصعا  باجغض،  ظاخر  الحغت 
اقظاصالغ برئاجئ الطعاء أتمث جسغث بظ برغك رئغج 
أتمث  وافخ  اقظاصالغ  لطمةطج  العذظغئ  الةمسغئ 
طظ  السثغث  لئتث  سثن،  طتاشزئ  طتاشر  لمطج 
المعاضغع ذات اقعامام المحارك. (٢٠٢١/١١/٦)، 
جفغر  أوبظعاغط  رغاحارد  خالح  ذارق  الاصى  وأغدًا 
برغطاظغا شغ الغمظ. (٢٠٢١/١١/٤)، وأغدا وجعئ 
أتجاب  العذظغئ  الصعى  طثاطش  (دسئ  اآلتغئ  الثسعة 
المسآولغئ  وتتمض  اجاحسار  إلى  حسئغئ  وطصاوطات 
اجاسادة  شغ  الحسإ  تططسات  لاتصغص  الاارغثغئ 
وظزاطعا  خظساء  المثاطفئ  بساخماعا  دولاه 
السربغئ.  تاضظاه  إلى  العذظ  وإســادة  الةمععري 
رتئئ  وصث   ،(٢٠٢١/١٠/٢٨ دغسمئر،   ٢ (وضالئ 
طتاشر  لسان  سطى  الثسعة  بعثه  عــادي  تضعطئ 
اقظاصالغ  المةطج  ورتإ  السرادة،  جططان  طأرب 
اقظاصالغ  المةطج  باجط  الماتثث  لسان  سطى  بعا 

الةظعبغ سطغ الضبغري.
وخقخئ افطر: بسث عثا اقظستاب لطصعات المحارضئ 
المساتات  عثه  سطى  وجغطروا  التعبغعن  تصثم 
بثأت  بسثعا  الطسط،  وأضطعا  المخغثة  شغ  شعصسعا 
أجصطه  السعغث  اتفاق  أن  المحارضئ  الصعات  طظاداة 
بغظ  ذاتظئ  بمسارك  الفسطغ  الصاال  وبثأ  التعبغعن 
الطرشغظ، وبعثا تضعن برغطاظغا صث ظةتئ شغ شاح 
جئعئ جثغثة لطتعبغغظ وعغ جئعئ الساتض الشربغ 
الثائر  والصاال  السعغث،  باتفاق  طسططئ  ضاظئ  بسثطا 
اتفاق  سطغعا  ظص  الاغ  المظاذص  خــارج  عع  اآلن 
التعبغغظ  المحارضئ  الصعات  جتئئ  تغث  السعغث، 
خقل  وتحعث  التثغثة  أذراف  شغ  بسغثة  لمظاذص 
عثه افغام طسارك ذاتظئ وصاض وبالثات طظ ذرف 
التعبغغظ  حشطعا  صث  غضعظعن  وبعثا  التعبغغظ، 
بالظسئئ  جئعئ  أعط  تسائر  الاغ  التثغثة  بةئعئ 
عط  الغمظ  أعض  وغئصى  سطغعط،  خطرًا  وأحثعا  لعط 
شعع  المسافغث  أطا  الترب،  عثه  شغ  العتغث  الثاجر 
الشرب الضاشر المساسمر، ولظ غعظأ الغمظ باقجاصرار 
والةظعب  الحمال  شغ  السمقء  التضام  عآقء  دام  طا 
سطى  الضاشر  لطشرب  خثطًئ  بضراجغعط  طامسضغظ 
عع  وافوتث  الةثري  التض  إن  الغمظ.  أعض  تساب 
ضظج عآقء السمقء، سطى غث شؤئ طآطظئ طثطخئ هللا 
الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الاترغر  لتجب  التضط  وتسطط 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ أذض زطاظعا، 
شظثسع أعطظا شغ الغمظ لغضعظعا عط السّئاصغظ لظخرة 
عثه  إلصاطئ  الاترغر  تــجب  بظخرة  الثسعة  عــثه 
طظ  افظخار  ظاله  ضما  ظخرتعا  حرف  لغظالعا  الثولئ، 

 صئض شغ المثغظئ المظعرة

لطشاغئ  طظصسمئ  لغئغا  افطرغضغئ:  الااغمج  ختغفئ   -٢
وق غمضظ أن غظصثعا ابظ الصثاشغ.

سقصاته  تغال  غععد  لضغان  ططئص  رجمغ  خمئ   -٣
السرغئ الاارغثغئ طع السصغث الصثاشغ، والاغ ضان ابظه 
غععد  طاٍل  رجال  سئر  وظاجةعا  طعظثجعا  عع  جغش 
طظ أخض لغئغ أطبال رجض افسمال الفقح وظمرودي. 
وِخقت ضغان غععد اآلن طع المحغر تفار رغط تعاتر 
سظ  والفغثغععات  بالخعر  المثسمئ  بثلك  افخئار 
لصاءات شغ سّمان طع المعجاد، وسظ زغارة خثام ابظ 
سظ  ظغابئ  طاسعثا  أجئعسغظ  طظث  غععد  لضغان  تفار 
أبغه أظه إذا طا جاسثت دولئ غععد أبغه شغ العخعل 

إلى التضط شإظه غاسعث بالاطئغع الضاطض طسعا.
ق  تاى  ودواشسه،  أجئابه  طفععطئ  الخمئ  عثا   -٤
غتخض الاحعغح سطى تفار أبظاء السمطغئ اقظاثابغئ.

٥- إن دولئ غععد ق ترغإ شغ اجافجاز ترضغا الاغ لعا 
طخالح شغ لغئغا.

٦- دولئ غععد تاتدر إذا طا ُتسمئ اقظاثابات شغ 
لغئغا بفعز أتث طظ المرحَتغظ ابظ الصثاشغ أو تفار 
إلسقن الصغادتغظ شغ لغئغا ولثغعا سقصات دبطعطاجغئ 

ضاططئ سطظغئ بغظعما تطئغصا قتفاصغئ "أبراعام".
شغ  الماثخص  الغععدي  الختفغ  بتسإ   -٧
"إن  حطرون:  غعاف  والفطسطغظغئ  السربغئ  الحآون 
صائمئ،  ضاظئ  الثفغئ  (اإلجرائغطغئ)  الطغئغئ  السقصات 
الطغئغ  الحسإ  غدإ  لاةظإ  سطغعا  الاضاط  وجرى 

المظاخر لطصدغئ الفطسطغظغئ".
داخض  شغ  افتثاث  تاسارع   ٣ بارغج  طآتمر  وبسث 
الصثاشغ  جغش  خروج  إبر  سطى  العضع  تأزم  وصث  لغئغا 
وبسث  الثعف.  طزاعر  سطغه  تئثو  طرتئضا  جتره  طظ 
الثطفغ  الئاب  طظ  ُأخِرَج  الارحح  ططش  تصثغمه 
لطمفعضغئ، صام افعالغ شغ السثغث طظ المثن بإصفال 
الاسةغض  سمطغئ  اجامرار  راشدغظ  المفعضغئ  طضاتإ 
لطمارحتغظ تاى حطإ ططفغ تفار وجغش الصثاشغ، 
وتظادت بسخ الصعى المتسعبئ سطى بعار شئراغر لطصاء 
واقجاماع شغ طثغظئ ترععظئ "بسثم السماح بارحح 
الغعم  وشغ  وجغش الصثاشغ،  تفار  عثغظ المةرطغظ" 
ظفسه صام سئث التمغث دبغئئ رئغج التضعطئ بجغارة 
اظاثابغئ إلى طثغظئ زوارة وعغ إتثى طثن افطازغس 
شغ لغئغا ووسثعط باصثغط السثغث طظ المحارغع شغ 
دساغئ اظاثابغئ ظاعرة لط تثش تاى سطى المساصئطغظ 
عثه  ذلك  "رغط  ضطماتعط  شغ  سطظا  ذلك  وذضروا  له، 

تصعصظا ظتظ افطازغس ظطالإ بعا".
ذطئات  اجاقم  بأن  المفعضغئ:  إدارة  تخرغح  بط   -

الارحح لغج غسظغ صئعلعا.
بسث  الئقد  شغ  تخطئ  الاغ  الاطعرات  عثه  وبسث 
طآتمر بارغج ٣ أخئح طظ المرحح تأجغض اقظاثابات 
إلى السظئ الصادطئ طع اظفااح الئقد سطى تطعرات شغ 

اتةاعات أخرى طتامطئ.
الصعى  تمارجه  الثي  السئث  عثا  إن  ظصعل:  ولثلك 
السمغطئ  المتطغئ  الةعات  بسخ  بمساسثة  الضئرى 
المخظعسئ  الطغئغئ  لطمحضطئ  ختغح  تض  سظه  غظاب  ق 
إلى  الرجعع  شغ  غضمظ  تطعا  وإظما  افجظئغ  بفسض 
طظعب اإلجقم وإصفال عثه الثضاضغظ الاغ تفاح ضض 
غعم برساغئ افجظئغ وطظزعطاه التدارغئ والسغاجغئ 
وتساظط أبرعا السطئغ سطى الئقد والسئاد وق بث طظ 
أن غأخث الظاس وصاعط والرجعع لمظطص اإلجقم شغ 
اْقَتَتُلوا  َن  ُْؤِمِن

ْ
امل ِمَن  َطاِئَفَتاِن  ن  ِ ﴿َو الصائط  الظجاع  تض 
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َ
َفأ

شاإلسراض سظ طظعب اهللا شغ تض الصداغا والمحضقت 
ْعَرَض َعن ِذْكِري َفِإنَّ 

َ
ق غعرث إق الحصاء والدظك، ﴿َوَمْن أ

 ا﴾. الطعط اعِث صعطظا إلى جعاء السئغض ً َشًة َضن َلُھ َمِع

طساةثات افتثاث افخرية
يف طتاشزئ التثغثة الغمظغئ

وغحضض  افتمر،  الئتر  جاتض  سطى  التثغثة  تصع 
الغمظ  جضان  إجمالغ  طظ   ٪١١ ظسئاه  طا  جضاظعا 
تصرغئًا، وسثد طثغرغاتعا ٢٦ طثغرغئ، تئطس طساتاعا 
الجراسئ  وتسث  طربسًا،  ضغطعطارًا   ١١٧١٤٥ تعالغ 
الظحاط الرئغسغ لسضاظعا، تغث تتاض المرضج افول 
المتاخغض  بسخ  إظااج  شغ  الغمظ  طتاشزات  بغظ 
الجراسغئ وبظسئئ تخض إلى ٢٦٪ طظ إجمالغ اإلظااج، 
شغعا  الاةاري  والظحاط  افجماك،  خغث  سظ  شدًق 
رئغسغ  طغظاء  لباظغ  اقجاغراد  سمطغئ  خقل  طظ  ضئغر 
وطغظاء  الخطغش  طغظاء  شغعا  غعجث  وأغدًا  الئطث  شغ 

رأس سغسى الظفطغ وطغظاء الطتغئ والثعبئ.
ضان ق بث طظ عثه المصثطئ لغادح لطصارئ الضرغط 
المتمعم  الاسابص  لغثرك  المتاشزئ  عثه  واصــع 
ازدادت  وصث  سطغعا،  لطسغطرة  الخراع  أذراف  طظ 
الترب  جظعات  خــقل  جــثًا  ضئغر  بحضض  أعمغاعا 
حرغان  طغظاؤعا  طبض  تغث  التعبغغظ  لثى  وبالثات 
غثرك  لطتعبغغظ  المظاوئ  اآلخر  والطرف  لعط،  تغاة 
ولصث  طظعط،  قظاجاسعا  صعة  بضض  شسمض  أعمغاعا 
شغ  الماضغغظ  افجئعسغظ  شغ  افتــثاث  تخاسثت 
التعبغغظ  ضربات  زغادة  طع  وبالثات  المظطصئ  عثه 
أن  المسطعم  وطــظ  الظفطغئ،  ــأرب  ط طثغظئ  سطى 
شطك  شغ  الثائرة  إغران  أتئاع  التعبغغظ  بغظ  الخراع 
طظ  لفغفه  لش  وطظ  عــادي  تضعطئ  وبغظ  أطرغضا 
(طثطإ  اإلطارات  أوجثتعط  الثغظ  برغطاظغا  سمقء 
الةظعب  شغ  اقظاصالغ  المةطج  طبض  طظ  برغطاظغا) 
أو طا غسمى بالمصاوطئ العذظغئ شغ الساتض الشربغ، 
شئسث جغطرة التعبغغظ سطى طسزط حمال الغمظ لط 
سطى  لطسغطرة  طمعثًا  الطرغص  اإلظةطغج  لعط  غارك 
الئطث وخخعخا شغ الحمال بض سمثوا إلى السغطرة 
طظطصئ  وطظعا  والةجر  والمعاظأ  السعاتض  سطى 
ذارق  لصعات  أطرعا  أوضطعا  الاغ  الشربغ  الساتض 
الةمععرغئ،  تراس  أظفسعط  سطى  (غططصعن  خالح 
وأغدا صعات تابسئ لعغبط صاجط وزغر الثشاع السابص 
اإلطــارات  شغ  غصغط  ضان  والــثي  ١٩٩٣-١٩٩٤م 
سطى  التفاظ  شغ  سادتعا  سطى  برغطاظغا  سمطئ 
سمقئعا لعصئ التاجئ شئسث أضبر طظ سصثغظ أسادته 
أضئر  أدوار  الصادطئ  افغام  شغ  تظازره  وصث  لطمغثان 
ردشان  طظطصئ  الةظعبغئ  لتب  لمتاشزئ  غظامغ  ضعظه 
الساتض  شغ  وتعجث  الةظعب،  شغ  ضئغر  صئعل  وله 
الةماسئ  طظ  وأغطئعط  السمالصئ  ألعغئ  الشربغ 
السطفغئ والثغظ ظصطاعط اإلطارات طظ جظعب الغمظ) 
سثن  ولتماغئ  التعبغغظ  لصاال  الارجاظئ  عثه  ضض 
وشغ  الساتطغ،  الطرغص  سئر  لعا  اجاغاتعط  طظ 
الصائث الفسطغ  خالح عع  ذارق  أخئح  افخغرة  اآلوظئ 
ولط  الشربغ،  الساتض  شغ  برغطاظغا  وضقء  لصعات 
غضاش بعثا بض حضض طضائا جغاجغا وضط له بسخ 
أسداء طةطج الظعاب وبسخ الحثخغات وأخئح له 
اجاماسات وصرارات وعع غساصئض السفراء والمئسعث 
وغاسثى  بض  سظه،  وطمبطغظ  وشعدا  وغرجض  افطمغ 
ذلك وغرجض الاسازي والاعاظغ لطثول اإلصطغمغئ ضأظه 

بمبابئ رئغج دولئ ولغج طةرد شخغض.
طثغظئ  سطى  السغطرة  سطى  برغطاظغا  أزقم  سمض 
أوصفئ  أطرغضا  ولضظ  ٢٠١٨م  أواخر  شغ  التثغثة 
تصثطعط وشرضئ اتفاق السعغث شغ ٢٠١٨/١٢/١٣م 
تتئ طئرر المساظاة اإلظساظغئ شعاشص سمقء برغطاظغا 
وطظث  الصعي،  افطرغضغ  الدشط  تتئ  اقتفاق  سطى 
بثاغئ  وشغ  طةمثة،  التثغثة  وجئعئ  التغظ  ذلك 
حعر ٢٠٢١/١١ بثأ سمقء برغطاظغا غترضعن الةئعئ 
غثرضعن  وأظعط  خخعخا  طأرب  سطى  الدشط  لعصش 
اتفاق  ولضظ  لطتعبغغظ  بالظسئئ  التثغثة  أعمغئ 
٢٠٢١/١١/١١ وشغ  الاصثم،  طظ  غمظسعط  السعغث 

لعط  الاابسئ  المحارضئ  بالصعات  تسمى  طا  أسطظئ 
شغ  سطغعا  جغطرت  الاغ  المظاذص  طظ  اقظستاب 
باجط  حاجسئ  طساتات  اظستئئ  شصث  التثغثة 
السقح  طظجوسئ  طظاذص  بارك  السعغث  اتفاق  تظفغث 
الئغان  شغ  سظه  سئروا  ضما  اقظاحار  إســادة  لشرض 
الساتض  شغ  المحارضئ  الصعات  (تاابع  سظعط  الخادر 
تظفغثعا  سصإ  المااالغئ  افتثاث  تطعرات  الشربغ، 
السعغث،  باتفاق  المتضعطئ  المظاذص  إخــقء  صــرار 

عض طآتمر بارغج ٣ ضان لتض أزطئ لغئغا
أم لاخفغئ التسابات بني الثول الضربى؟!

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث المعثبـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث العادي تغثر – وقغئ الغمظـ  ـ 

وشصًا لفطط الماتثة، شإن أششاظساان سطى وحك طعاجعئ أجعأ أزطئ إظساظغئ شغ السالط، تغث غعاجه ظخش 
السضان طساعغات غغر طسئعصئ طظ الفصر والةعع التاد بسث الةفاف الحثغث، وسصثغظ طظ اقتاقل الشربغ، 
وبظاء سطغه، صالئ طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر الثضاعرة ظسرغظ ظعاز شغ 
بغان ختفغ: إن إغصاف ططغارات الثوقرات طظ ذرف المةامع الثولغ والئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ لعثه 
الئقد الاغ تسامث سطى المساسثات، وضثلك تترك اإلدارة افطرغضغئ لصطع وخعل الصغادة الةثغثة إلى ١٠

ططغارات دوقر طظ اقتاغاذغات افجظئغئ لطئقد، أدى إلى تثطغر اقصاخاد والرساغئ الختغئ والثثطات الساطئ 
افخرى، طا تسئإ شغ عثه افزطئ اإلظساظغئ الضاربغئ. بعثف الدشط سطى تضعطئ ذالئان لاطئغص ظسثئ طظ 
اإلجقم تاعاشص طع افذواق الطغئرالغئ السطماظغئ الشربغئ. ولثلك، تصعم الصعى الشربغئ والمةامع الثولغ باشثغئ 
وتأجغب الةعع والمةاسئ ضعجغطئ لاتصغص أجظثتعط السغاجغئ لدمان رؤغئ سطماظغئ شغ التضط فششاظساان، 
الاغ  اإلظساظغئ  الضاربئ  عثه  إن  صائق:  ذالئان  ترضئ  إلى  الئغان  وتعجه  سسضرغًا.  تتصغصعا  شغ  شحطعا  والاغ 
تاضحش أطام أسغظضط عغ ظاغةئ طئاحرة لقساماد سطى طساسثات الصعى والمآجسات افجظئغئ. وأضث الئغان: 
اإلجقطغئ،  الئقد  وشغ  أششاظساان  شغ  الثقشئ  ظزام  غطئصعا  حاططئ  إجقطغئ  رؤغئ  تئظغ  غاط  لط  طا  أظه 
تغث غاط تةاعض ظمعذج الثولئ الصعطغئ السطماظغ الثي غرجت الدسش واقساماد سطى الثول افجظئغئ، شإن 
أششاظساان والمظطصئ طتضعم سطغعا بمساصئض دائط طظ سثم اقجاصرار وطظ افزطات اقصاخادغئ والضعارث 
اإلظساظغئ، وجاضعن خاضسًئ بحضض دائط لصئدئ افغثي افجظئغئ، وخاضسئ إلطقءاتعط وتتئ رتمئ افسثاء.

أطفال أفغانستان یموتون جوعا 
والمجتمع الدولی یعزف على جراحاتهم
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   السثد ٣٦٧   ٣   افربساء ٢٦ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٣عـ المعاشص ١ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١ طـ

تامئ: الجواغا الثولغئ والجواغا الصعطغئ المتطغئ لطخراع شغ إبغعبغا

٢٠٢٠ جظئ  اإلصطغط  سطى  اإلبغعبغ  الةغح  لسغطرة 
تترغر  وجئعئ  المرضجغئ  التضعطئ  بغظ  الخراع  شإن 

تغشراي خاٍل طظ أي بسث أوروبغ ذي صغمئ.
٣- وأطا طسألئ جث الظعدئ الاغ برزت بعا إبغعبغا 
سطى الساتئ اإلصطغمغئ والثولغئ شغ السظعات افخغرة 
وتضاطعما  والسعدان،  بمخر  طاسطصئ  طسألئ  شعغ 
اهللا  سئث  أن  حغؤًا  عثا  طظ  غشغر  وق  فطرغضا  سمقء 
تمثوك رئغج وزراء السعدان المسجول غسائر سمغًق 
شغ  الفسطغئ  الصعة  شمراضج  وافوروبغغظ،  لقظةطغج 
سمقء  أن  بمسظى  أطرغضا،  غث  شغ  تجل  لط  السعدان 
سظ  أسةج  السعدان  شغ  الةثد  وافوروبغغظ  اإلظةطغج 
اإلظةطغج  لخالح  اإلبغعبغ  تغشراي  إصطغط  شغ  الاثخض 
وافوروبغغظ، شعط غضاشتعن سطى أطض أن غئصى لعط 
حغء طظ تخئ شغ تضط السعدان. وأطا ضغان غععد 
سطى  جاار  وراء  طظ  اإلبغعبغئ  التضعطئ  غترض  شعع 
باب  طظ  الظعدئ  جث  وتحشغض  بظاء  شغ  اقجامرار 
طخر،  بعا  تظحشض  وظجاسات  ضسش  طعاذظ  تحضغض 
غععد  ضغان  به  غامادى  أن  غمضظ  ق  أغدًا  وعثا 
شغاةاوز السغاجئ افطرغضغئ، بمسظى أن الخراع تعل 
ضئغر  بحضض  أطرغضا  به  تمسك  الظعدئ  جث  طسألئ 

وتثغره وشص طخالتعا.
باظغًا: الجواغا الصعطغئ المتطغئ:

الفضرغئ  الظاتغئ  طظ  طاثطفًا  بطثًا  إبغعبغا  تسائر   -١
الغسارغغظ  الدئاط  تضط  شرغط  افخرى،  والظعاتغ 
لط  أغثغعلعجغا  أي  شإن   ١٩٩١ تاى   ١٩٧٤ طظ 
باقحاراضغئ،  الةسةسئ  رغط  إبغعبغا  شغ  ظحرعا  غاط 
ضتال  أطرغضا  سمقء  اقحاراضغغظ  عآقء  تال  وضان 
سئث الظاخر شغ طخر، ورغط أن الاصثغرات الرجمغئ 
غغر  اإلتخاءات  أن  إق  لطمسغتغغظ  افضبرغئ  تسطغ 
بتعالغ  إبغعبغا  شغ  المسطمغظ  ظسئئ  تصثر  الرجمغئ 
 (٢٠١٥/٤/١٥ لطثراجات،  الةجغرة  (طرضج   ٪٦٠
الخفئ  إبغعبغا  إلسطاء  الثولغئ  الاعجعات  وبسئإ 
ضؤغض  الئقد  تطك  شغ  اإلجقم  تأبغر  شإن  الظخراظغئ 
لطشاغئ وغئصى تتئ السطح، أي أن الئقد خالغئ طظ 

أي شضر غصعي العتثة بغظ حسعبعا.
السخئغئ  شإن  الفاسض  الفضر  طظ  ولثطععا   -٢
سطى  المعغمظئ  عغ  تئصى  الصعطغئ  والظزرة  الصئطغئ 
وأتجاب  دولئ  طظ  السغاجغئ  التغاة  طظاتغ  ضاشئ 
وتحضغقت وضغاظات وتتالفات، وبثلك شإن السخئغئ 
لطاأبغر  العاجع  الئاب  عغ  الصعطغئ  والظزرة  الصئطغئ 
الصئطغئ  الظجاسات  تثخض  طظه  إبغعبغا،  شغ  السغاجغ 
والتروب الصعطغئ والثقشات التثودغئ بغظ افصالغط 
والعقغات، ووشص الظزرة الصعطغئ شإن وقغئ أوروطغا 
أضئر  طعذظ  عغ  أبابا  أدغج  لطساخمئ  التاضظئ 
الصعطغات اإلبغعبغئ "افوروطع" الثغظ غحضطعن صرابئ 
٤٠٪ طظ جضان إبغعبغا، بط وقغئ وصعطغئ افطعرة 
إصطغط  شغ  الخعطالغئ  الصعطغئ  بط   ،٪٢٠ بظسئئ 
والصعطغئ  الاغشراي  إصطغط  غطغعا   ٪٦ بظسئئ  أوغادغظ 
إلغعا  غداف   ،٪٥ بظسئئ  ظفسه  اقجط  تتمض  الاغ 

سحرات الصعطغات افخرى افخشر تةمًا.
حثص  شإن  التثودغئ  الظجاسات  إلى  وباإلضاشئ   -٣
الصعطغئ  العغمظئ  رأس  أظه  سطى  إلغه  غظزر  التاضط 
شغ الئقد، شمبًق ضان سمغض اإلظةطغج اإلطئراذعر عغق 
طظ  طرغام  عغق  طظشغساع  أطرغضا  وسمغض  جغقجغ 
تط  شصث  الطعغض  تضمعما  وخقل  افطعرة،  صعطغئ 
شرض البصاشئ افطعرغئ سطى الئقد وشرض افطعرغئ 
ضطشئ رجمغئ لطثولئ سطى الرغط طظ أن أدغج أبابا 
ذات  افوروطغا  وصعطغئ  أوروطغا،  شغ  تصع  ظفسعا 
افغطئغئ المسطمئ تحضع الاعمغح سطى طثار الاارغت 
التثغث إلبغعبغا، وبسئإ الثقشات الصعطغئ والظزرة 
الاغشراي  صعطغئ  جغطرت  شصث  إلبغعبغا  المسغتغئ 
ططج  تضط  تغظ   ١٩٩١ جظئ  طظث  التضط  سطى 
أظعا  رغط   ٢٠١٢ جظئ  وشاته  تاى  إبغعبغا  زغظاوي 
جغطرة  واجامرت  إبغعبغا،  شغ  صعطغئ  أصطغئ  تمبض 
زغظاوي  ظائإ  تظخغإ  بسث  التضط  سطى  الاغشراي 
طظ  ضعظه  طظ  الرغط  سطى  دغسالغظ  لطعزراء  رئغسًا 
الاغشراي  جغطرة  اجامرت  إذ  أخرى،  خشغرة  صعطغئ 
افطظغئ.  وافجعجة  الةغح  شغ  الثولئ  طفاخض  سطى 
وبسث اقتاةاجات العاجسئ طظ صعطغئ افوروطع تعل 
واجامرت   ٢٠١٥ جظئ  اظثلسئ  والاغ  أبابا  أدغج 
تط  ذلك  بسث   ،٢٠١٨ جظئ  دغسالغظ  اجاصالئ  تاى 
تظخغإ آبغ أتمث أول رئغج وزراء إلبغعبغا التثغبئ 

طظ صعطغئ افوروطع.
الاغشراي  بإخراج  أتمث  آبغ  العزراء  رئغج  أخث   -٤
طظ طفاخض الثولئ شسجل شغ تجغران ٢٠١٨ رئغج 
والمثابرات  افطظ  جعاز  وطثغر  الةغح  أرضان 
العذظغئ، وعما طظ الاغشراي، وصث ظزرت جئعئ تترغر 
خاخئ  صعطغًا  اجاعثاشًا  باسائاره  ذلك  إلى  الاغشراي 
التغعغئ  المظاخإ  بعثه  غتافزعن  الاغشراي  وأن 
العزراء  رئغج  أن  الشرغإ  لضظ   ،١٩٩١ جظئ  طظث 
المعمحئ  صعطغاه  لخالح  غسمض  غضظ  لط  أتمث  آبغ 
سئر الاارغت "افوروطع"، شصث خار طاتالفًا طع صعطغئ 
وأم  طسطط  أب  طظ  أوروطغًا  ضعظه  ولسض  افطعرة، 
صث  أطعرغئ  ظخراظغئ  طظ  وطاجوجًا  ظخراظغئ  أطعرغئ 
افطعرة،  باتةاه  غمغض  صعطغًا  واصسًا  ظفسه  شغ  حضق 

بعثا  افوروطع  صعطغاه  أتسئ  طا  جرسان  لثلك 
الاعجه وتتالفعا ضثه طع جئعئ تترغر تغشراي.

والمتطغئ  الثولغئ  الجواغا  عثه  شغ  وبالاثصغص  بالبًا: 
ظةث أن الخراسات الصعطغئ والسرصغئ شغ إبغعبغا عغ 
الثول  تصعم  شغما  المتطغئ  افتثاث  خظع  شغ  افخض 
وتعجغعه  ذلك  باجاشقل  الظفعذ  خاتئئ  الضئرى 
الخراسات  ضاظئ  عضثا  وطخالتعا،  جغاجاعا  وشص 
لسظعات  رجسظا  ولع  التثغث،  الاارغت  سئر  اإلبغعبغئ 
طظث  ضان  الاغشراي  صعطغئ  بروز  أن  لعجثظا  خطئ 
تأجغج جئعئ تترغر تغشراي جظئ ١٩٧٥ وبسث ظتع 
طغطغج  تغشراي  تترغر  جئعئ  زسغط  جغطر  جظئ   ١٥
١٩٩١ جظئ  إبغعبغا  شغ  السططئ  ضاطض  سطى  زغظاوي 
تص  لدمان  الثجاعرغئ  بالاسثغقت  غصعم  أخث  بط 
دارت  لع  شغما  إبغعبغا  سظ  اقظفخال  شغ  الاغشراي 
ضاظئ  وعضثا  الاغشراي،  ضث  أبابا  أدغج  شغ  الثائرة 
والاغ   ١٩٩٥ لسام  إبغعبغا  دجاعر  طظ   (٣٩) المادة 
تصرغر  إبغعبغا  حسعب  طظ  حسإ  في  بمعجئعا  غتص 
الاغشراي  لضظ  المحروط،  غغر  واقظفخال  المخغر 
ذالما  الثجاعر  طظ  المادة  عثه  بتاجئ  غضعظعا  لط 
تط  الاغ  العغمظئ  تطك  الثولئ،  سطى  غعغمظعن  أظعط 
شغ  السططئ  سطى  أتمث  آبغ  بسغطرة  سطغعا  الصداء 
باأجغض  أتمث  آبغ  تضعطئ  صاطئ  ولما  أبابا،  أدغج 
سصثعا  المصرر  طظ  ضان  الاغ  الئرلماظغئ  اقظاثابات 
شغروس  اظاحار  بثرغسئ   ٢٠٢٠ آب/أغسطج  شغ 
الاأجغض  عثا  تغشراي  تترغر  جئعئ  رشدئ  ضعروظا، 
طظفرد  بحضض  تغشراي  شغ  اقظاثابات  بإجراء  وصاطئ 
غدع  الثي  المامرد  وضع  شغ  تغشراي  إصطغط  شزعر 
وبسئإ  الثولئ.  سظ  اقظفخال  جضئ  سطى  ظفسه 
وصغاطعا  تغشراي  تترغر  لةئعئ  اقظفخالغئ  الاعجعات 
شغ  المرضجي  اإلبغعبغ  الةغح  طسسضرات  بأخث 
أخًق  المرضجغئ  التضعطئ  رشخ  وبسئإ  اإلصطغط 
احاسطئ  شصث  تغشراي  إصطغط  شغ  المظفردة  لقظاثابات 
المرضجغئ  والتضعطئ  المامرد  اإلصطغط  بغظ  الترب 
اإلبغعبغ  الةغح  تمضظ  وصث   ،٢٠٢٠/١١/٤ شغ 
اإلصطغط  ضاطض  سطى  السغطرة  طظ  وجغجة  شارة  خقل 
بمساسثة  ذلك  وضان  طغضغطغ،  طثغظئ  وساخماه 

جغح إرغارغا، واظاصطئ جئعئ تترغر تغشراي لطةئال.
رابسًا: لضظ التضعطئ المرضجغئ شغ أدغج أبابا أخثت 
بالاراجع بسث ذلك بحععر وبحضض غغر طاعصع، تغث 
لط  أن  بسث  إرغارغا  اظستاب  بإسقن  الئثاغئ  ضاظئ 
اإلرغاري  الةغح  بعجعد  تسارف  أبابا  أدغج  تضظ 
أتمث  آبغ  اإلبغعبغ  العزراء  رئغج  (صال  تغشراي  شغ 
إصطغط  طظ  جاظستإ  اإلرغارغئ  الصعات  إن  الةمسئ 
تغشراي حمال بقده. شراظج٢٤، ٢٠٢١/٣/٢٦)، بط 
تط اإلسقن سظ اظستاب الةغح اإلبغعبغ ظفسه طظ 
اإلصطغط، (وضان وزغر الثارجغئ اإلبغعبغ أسطظ اظستاب 
جغاجغ،  صرار  أظه  طآضثا  تغةراي،  طظ  التضعطئ 
طدغفا: "ظتظ غغر طسآولغظ بسث الغعم سظ طا غتثث 
شغ تغةراي". المخري الغعم، ٢٠٢١/٦/٣٠)، وضثلك 
وشص المخثر السابص ظفسه شصث (أسطظ رئغج العزراء 
غةسطظا  تغةراي  طظ  "خروجظا  أن  أتمث  آبغ  اإلبغعبغ، 
افطعر".  شغ  ططغًا  لطافضغر  شرخئ  تغةراي  حسإ  ظمظح 
بر  ططغار   ١٠٠ ظتع  أظفصظا  "لصث  آتمث:  آبغ  وتابع 
ضسش   ١٣ طظ  أضبر  غسادل  طا  أي  تغةراي  إصطغط  شغ 
شخاسثًا،  اآلن  طظ  ولضظ  لقصطغط،  السظعغئ  طغجاظغاظا 
ق ظرغث طعاخطئ عثا اإلظفاق الثي ق غةثي"). وضان 
الضاجح  الفعز  رغط  عثا  اإلبغعبغ  الةغح  اظستاب 
اقظاثابات  شغ  أتمث  آبغ  العزراء  رئغج  لتجب 
الئرلماظغئ ٢٠٢١/٧/١٠ والاغ اسائرعا تأغغثًا حسئغًا 
اظستاب  ولائرغر  تغشراي،  سطى  جغحه  لتمطئ  ضئغرًا 
تترغر  جئعئ  سطى  المططص  اقظاخار  بسث  الةغح 
تغشراي أخثت تضعطئ أدغج أبابا تاثرع بأن افولعغئ 
تامبض شغ تماغئ جث الظعدئ بسث بسخ اقحائاضات 
طع الةغح السعداظغ لطسغطرة سطى حرغط تثودي، 

طبطث الفحصئ. (الصثس السربغ، ٢٠٢١/٧/٢).
خاطسًا: وبالاثصغص ظةث أن الةغح اإلبغعبغ الدسغش 
أواخر  المامرد  اإلصطغط  اتاقل  غمضظه  غضظ  لط  أخًق 
ودلغض  له،  أطرغضا  دسط  لعق  السععلئ  باطك   ٢٠٢٠
طع  إرغارغا  جغح  طحارضئ  عع  افطرغضغ  الثسط  عثا 
الةغح اإلبغعبغ شغ طسارك اإلصطغط، ورئغج إرغارغا 
وبالاثصغص  صثغط،  أطرغضغ  سمغض  أشعرصغ  أجغاس 
أغدًا ظةث أن أطرغضا عغ الاغ جمتئ بثروج الةغح 
اإلرغاري طظ تغشراي بسث أن لط تضظ تضعطئ أدغج 
بط  جاظئعا،  إلى  بالمسارك  بمحارضاه  تسارف  أبابا 
تخرغتات وزغر الثارجغئ ورئغج العزراء شغ إبغعبغا 
ضطعا تحغر إلى اظستاب الةغح اإلبغعبغ ذعسًا طظ 
طظ  تغشراي  تترغر  لةئعئ  المةال  وإخقء  اإلصطغط، 

جثغث، وعثا ق غضعن أبثًا إق بططإ طظ أطرغضا.
غائغظ  إبغعبغا  شغ  وغةري  جرى  طا  وباثبر  جادجًا: 
والصرن  إلبغعبغا  افطرغضغئ  الثطط  تئثل  طظه 

افشرغصغ برطاه، ولاعضغح ذلك:
١- لما صاطئ أطرغضا بثسط تضعطئ آبغ أتمث وأجظثته 
أوقً  ضاظئ  به  جطمان  ابظ  واتخاقت  بالسسعدغئ 
تفارض صثرته سطى شرض اقجاصرار شغ إبغعبغا، بط 
تئغظ لعا أظه غغر صادر سطى ذلك، ولسض تتالش جغح 

بُوا ُعُنَق  َقلِْبِه َفلُْيِطْعُه إِْن اْسَتطَاَع، َفإِْن َجاَء آَخُر يَُناِزُعُه َفاْرضِ
اْآلَخِر»، وسظ أبغ عرغرة سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «كَانَْت بَُنو 
ائِيَل تَُسوُسُهْم اْألَنِْبَياُء كُلَّاَم َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَِبيٌّ َوإِنَُّه َال نَِبيَّ  إِْرسَ
بَْعِدي َوَسَتكُوُن ُخلََفاُء تَكْرُثُ»، َصاُلعا: َشَما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «ُفوا 
َعامَّ  َسائِلُُهْم  اللََّه  َفإِنَّ  ُهْم  َحقَّ َوأَْعطُوُهْم  ِل  َفاْألَوَّ ِل  اْألَوَّ ِبَبْيَعِة 
اْسَرتَْعاُهْم» رواه طسطط. شعثه افتادغث تثل سطى أن 
الثطغفئ إظما أخث السططان بعثه الئغسئ، إذ صث أوجإ 
بالئغسئ،  الثـقشئ  أخث  صث  شعع  بالئغسئ،  ذاساه  اهللا 
ووجئئ ذاساه فظه خطغفئ صث بعغع، شغضعن صث أخث 
السططان طظ اُفطئ بئغساعا له، ووجعب ذاساعا لمظ 
باغساه، أي لمظ له شغ سظصعا بغسئ، وعثا غثل سطى 
ضعظه  طع  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  أن  سطى  لُفطئ.  السططان  أن 
سطى  بغسئ  الظاس، وعغ  سطى  أخث الئغسئ  شإظه  رجعقً 
التضط والسططان، ولغسئ بغسئ سطى الظئعة، وأخثعا 

سطى الظساء والرجال.
بقد  شغ  التضط  جسض  الفضرة  عثه  وضعح  شسثم 
أو  المطعك  أو  السسضر  سطغه  غاسطط  المسطمغظ 

وجسض  المثظغئ،  أو  الثغمصراذغئ  باجط  الرأجمالغعن 
صث  شالختابئ  المسطمغظ.  بقد  شغ  غاثخطعن  الضفار 
ضغش  غثاطفعا  لط  ولضظعط  غتضمعط  شغمظ  اخاطفعا 
واضتئ،  ضاظئ  لفطئ  السططان  شضرة  فن  غتضمعن 
وأظه بغثعط غسطعظه لمظ غحاؤون طظ أجض تطئغص 
أتضام اهللا. ولثلك لط تساطع الثول الضئرى الاثخض 

شغ حعؤظعط بسث وشاة الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص.
أغعا افعض شغ السعدان: غصعل التص جئتاظه وتسالى: 
وإن  ْم﴾،  ِ ْنُفِس

َ
ِبأ َما  وا  ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ َح ِبَقْوٍم  َما   ُ ِ
ّ َغ ُ َال   َ َّ ﴿ِإنَّ 

سطى  العسغ  عغ  إظما  الاشغغر  شغ  افولى  الثطعة 
بعخفه  السزغط  اإلجقم  طئثأ  وسطى  العاصع،  تصغصئ 
سصغثة، وأظزمئ تغاة تطئصعا دولئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، شعطّط إلى طحروع ظعداضط سطى 
أجاس العتغ السزغط الثي خاغه تجب الاترغر فجض 
التضط،  لسثة  وإغخاله  وظخرته،  وتمطه،  دراجاه، 

 شفغ ذلك خغرا الثظغا واآلخرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: ضغش ظظعغ الاثخقت الثولغئ شغ بقدظا؟

إلجصاط  الاغشراي  تترغر  جئعئ  طع  أوروطغا  تترغر 
تضعطئ أدغج أبابا إحارة واضتئ إلى أن آبغ أتمث 
شحض تاى شغ اجاصطاب الصعطغئ الاغ غظامغ إلغعا، 
تراطإ  إدارة  شإن  أخرى  ظاتغئ  وطظ  ظاتغئ،  طظ  عثا 
الةغح  لتمطئ  الثسط  باعشغر  صاطئ  الاغ  السابصئ 
اإلبغعبغ سطى تغشراي ظعاغئ ٢٠٢٠ وضمظئ عجغمئ 
رئغج  سمغطعا  جغح  بمحارضئ  تغشراي  تترغر  جئعئ 
بسغظ  تظزر  اإلدارة  عثه  ضاظئ  المسارك،  شغ  إرغارغا 
واتثة عغ سغظ ضغان غععد الثي غرى تفاظغ رئغج 
العزراء اإلبغعبغ آبغ أتمث شغ خططه لسث الظعدئ 
وعضثا  لمخر،  واجاراتغةغًا  ضئغرًا  تعثغثًا  غحضض  بما 
شإن إدارة تراطإ وفجئاب اظاثابغئ وتماعغًا طع ضغان 
غععد صث دسمئ خطط آبغ أتمث شغ إبغعبغا إلسادة 

شرض جغطرتعا سطى إصطغط تغشراي ظعاغئ ٢٠٢٠.
٢- ولما جاءت إدارة باغثن خطفًا لاراطإ شصث تشغرت 
الثطط افطرغضغئ إلبغعبغا والصرن افشرغصغ وأخئتئ 
السغاجئ افطرغضغئ تصعد إبغعبغا ظتع الافضك، وعثا 
طا غفسر جماح إدارة باغثن بإخراج الةغح اإلرغاري 
طظ  اإلبغعبغ  الةغح  إخراج  بسثه  وطظ  تغشراي  طظ 
اإلصطغط بمسظى وضع اإلصطغط سطى جضئ اقظفخال سظ 
إبغعبغا، وطظ تائع تخرغتات المسآولغظ افطرغضان 
أطرغضا  سغظ  أن  ظةث  إبغعبغا  شغ  افتثاث  تعل 
شاةثعط  إبغعبغا،  تفضغك  سطى  بضاططعا  طفاعتئ 
غضبرون التثغث سظ "وتثة افراضغ اإلبغعبغئ" طع 
الاغ  الةماسات  طظ  وغغرعا  تغشراي  تترغر  جئعئ  أن 
تتالفئ طسعا ق تثضر ذلك سطظًا! وغآضث عثا الاعجه 

افطرغضغ شغ تفضغك إبغعبغا طا غطغ:
أ- طا غةري سمطغًا عع باثطغط أطرغضغ، شصث تتالفئ 
٩ شخائض طع جئعئ تغشراي ضث التضعطئ المرضجغئ، 
الثي  أوروطغا  تترغر  جغح  الماتالفغظ  أتث  وضان 
غعثد الساخمئ ظفسعا، وضان تتالش عثه الفخائض 
(صال  واحظطظ،  افطرغضغئ  الساخمئ  شغ  غسصث 
لطتضعطئ  طظاعدئ  شخائض  تسع  طظ  طآلش  تتالش 
الباظغ/ تحرغظ  طظ  "الثاطج  الةمسئ  اإلبغعبغئ، 

تضعطئ  إجصاط  إلى  غعثف  إظه   ،"٢٠٢١ ظعشمئر 
رئغج العزراء آبغ أتمث، جعاء أضان ذلك بالصعة أم 
وأسطظ  اظاصالغئ،...،  تضعطئ  وتحضغض  بالمفاوضات 
رغط  الاتالش  سظ  واحظطظ  شغ  الفخائض  زسماء 
دسعات طظ زسماء أشارصئ وغربغغظ لعصش إذقق الظار 
والةئعئ  المرضجغئ  التضعطئ  بغظ  الثائرة  الترب  شغ 
شغطغه  دوتحغه  وتطفائعا.  تغشراي  لاترغر  الحسئغئ 
اإلسقن  عثا  طظ  وظاعر   ،(٢٠٢١/١١/٥ افلماظغئ، 
طظ واحظطظ أن أطرغضا عغ الاغ ترسى عثه الصعى 

اقظفخالغئ وتسمض سطى إضساف تضعطئ آبغ أتمث.
Foreign افطرغضغئ  أشغرز  شعرغظ  طةطئ  ظحرت  ب- 

Affairs طصاق ططعق سظ الترب شغ إبغعبغا صالئ شغه: 
والتروب،  الصاال  وصش  الممضظ  طظ  ضان  لع  (تاى 
شإن غغاب ععغئ طعتثة لطئقد والثقشات الحثغثة 
طظ  تةسض  غسامر،  وضغش  غتضط  أن  غةإ  طظ  تعل 
أظه  وأضاشئ  الافضك.  طظ  إبغعبغا  ظةاة  الخسإ 
واجع  ظطاق  سطى  وطحارضئ  طصظسئ  رؤغئ  دون  وطظ 
طظع  طظ  أتمث  آبغ  غامضظ  لظ  اإلبغعبغئ،  لطثولئ 
صعى الافضك طظ الخسعد سطى تساب صعى الاعتغث 

والاماجك. الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١١/٦).
إلى  تسسى  الاغ  عغ  أطرغضا  أن  والثقخئ  جابسًا: 
أدغج  شغ  المرضجغئ  أتمث  آبغ  تضعطئ  إضساف 
المااالغئ  اقظاخارات  ذرغص  تمعث  الاغ  وعغ  أبابا، 
افصالغط  طامردي  طظ  وغغرعط  الاغشراي  لطمامردغظ 
اإلبغعبغئ، وضض ذلك غسغر وشص خطاعا الاغ تئظاعا 
إدارة باغثن لافضغك إبغعبغا وتصسغمعا إلى دوغقت، 
وصث ق غتثث عثا الاصسغط شغ المثى الصخغر ولضظ 
طةرغات  وشص  التالغئ  افطرغضغئ  الثطئ  عغ  عثه 
لطسعدان  ظفسعا  افطرغضغئ  الثطئ  وعغ  افتثاث، 
ضطه  وعثا  سظه،  جظعبه  شخض  جرى  بمعجئعا  والاغ 
السصطغئ  شغ  اإلجرام  طظ  السالغئ  الثرجئ  إلى  غحغر 
السغاجغئ افطرغضغئ، وعغ وغغرعا طظ الصعى الثولغئ 
تظفغث  جئغض  شغ  الثطاء  بإراصئ  تئالغ  ق  المساسمرة 
الحسعب  أن  خاخئ  طخالتعا  وتتصغص  جغاجاتعا 
المسادسفئ عغ الاغ تثشع البمظ، وشغ إبغعبغا شإن 
المسطمغظ غالئًا طا ضاظعا أول طظ غثشع البمظ، وعط 
خاخئ أعالغ أوروطغا التاضظ لطساخمئ أدغج أبابا 
الثغظ عط طظ أضبر حسعب إبغعبغا تعمغحًا، وتافص 
الثول  طظ  أجغادعا  طع  اإلبغعبغئ  الصعى  طثاطش 
لعط  ظخغإ  ق  المسطمغظ  بأن  المساسمرة  الضاشرة 
طظ التضط شغ إبغعبغا وغافصعن سطى اجامرار العجه 
سطى  غطفع  أن  طظ  اإلجقم  وطظع  إلبغعبغا  الظخراظغ 
المسطمغظ  ظسئئ  رغط  إبغعبغا  شغ  السغاجغئ  الساتئ 

الضئغرة شغ عثا الئطث.
لصث طبطئ أشرغصغا ظمعذجًا لقجرام الشربغ ضما تخض 
شغ طثابح رواظثا وغغرعا، وشغ السادة شإن المسطمغظ 
طظ  عط أول ضتاغا تطك التروب، ولظ غامضظ أتث 
إق  الماعتحئ  الثولغئ  الصعى  عثه  وجه  شغ  العصعف 
دولئ اإلجقم، دولئ الثقشئ، الاغ تظحر العثى بغظ 
المظاظئ،  والصعطغات  السخئغات  طتض  لغتض  الظاس 
الضئرى،  الثول  تطك  جرائط  سظ  الطبام  وتضحش 
الثظغا  تخثع  بط  وطظ  غسائر،  لمظ  سئرة  وتةسطعا 
َق اْلَباِطُل ِإنَّ  َ قُّ َوَز َ ْ بصعل الصعي السجغج: ﴿َوُقْل َجاَء ا

 ﴾وقًا ُ اَن َز َ اْلَباِطَل 
السادس سحر طظ ربغع اآلخر ١٤٤٣عـ

٢٠٢١/١١/٢١م

خئغتئ  الععاب،  سئث  أتمث  افجااذ  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  لرئغج  تخرغح  وشص 
٢٠٢١/١١/٢٤م، أتمث زضرغا الدطع أتث  الةمسئ الماضغ، شصث اساصطئ أطظغات عغؤئ تترغر الحام باارغت 
افجسار  غقء  أجئاب  تعل  لطرأي  باجاطقع  صغاطه  أبظاء  الثاظا،  طثغظئ  شغ  الثارجغظ  الاترغر  تجب  حئاب 
شغما غسمى المظاذص المتررة، وشغ صظاته الرجمغئ سطى طعصع تطشرام، أضاف سئث الععاب: ق تجال أطظغات 
العغؤئ تمارس جغاجات الصمع والاسطط وتضمغط افشعاه بتص ضض طظ غثالش جغاجاتعا المرتئطئ بمخالح 
شاتئ  العغؤئ  أن  طثضرا:  بعرتعط.  وأعثاف  الحام  أعض  لمخالح  طراساة  دون  الثاسمئ؛  الثول  غسمى  طا 
ذراسغعا لطختفغ افطرغضغ طارتظ جمغث؛ شغ تغظ تصعم باساصال الظحطاء واإلسقطغغظ والمساصطغظ الثغظ 
غثالفعن جغاجاتعا الاسططغئ، شصث صاطئ باساصال السحرات طظ حئاب تجب الاترغر خقل شارة تسططعا سطى 
رصاب الظاس، وق غجال بسدعط صابسا شغ جةعظعا طظث حععر تاى اآلن. وأحار سئث الععاب شغ تخرغته 
إلى: أن جغاجئ الصمع والاظضغض الاغ تمارجعا العغؤئ والادغغص الممظعب سطى أعض الحام غثشع بما غسمى 
وجائصى  دسمه،  وق  لعا  الارضغ  الظزام  تماغئ  غظفسعا  لظ  تخض،  إن  الثي  اقظفةار  إلى  المتررة  المظاذص 
والادغغص  الصمع  جغاجئ  اتئاع  إن  الععاب:  سئث  وأضث  طظثم.  تغظ  وقت  البائرغظ  طعاجعئ  شغ  وتغثة 
وتضمغط افشعاه، لظ تبظغ حئابظا سظ المدغ صثطا شغ دسعتعط إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
وتجب الاترغر غسمض سطى تئظغ طخالح الظاس وغاخثى لضض طظ غتاول تدطغض المسطمغظ وجعصعط بسغثا 
الثخعم. تةامع  اهللا  وسظث  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  برجعل  طصاثغا  ذرغصه؛  شغ  جائرا  وجغئصى  المخغرغئ،  صداغاعط  سظ 

هیئۀ تحریر الشام تواصل تغولها على شباب حزب التحریر!
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دان بغان ختفغ أخثره، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش، دان تترك الحغثئ تسغظئ ظتع 
تعصغع اتفاق بحأن الاساون السسضري طع الثولئ اقجاسمارغئ الخطغئغئ شرظسا، وتساءل: ضغش لتاضط غّثسغ اإلجقم 
أن غسسى إلى الاساون طع طظ دسط وتئظى اإلجاءة لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟! وضغش غساصغط إغمان المسطط وعع غعالغ 
خطغئغًا؟! طآضثا: إن عثا الاصارب طع شرظسا وإبرام عثه الخفصئ عع وقء طظ تسغظئ لطضفار المساسمرغظ وبراءتعا 
وضراعغاعا لقجقم والمسطمغظ. ولفئ الئغان إلى أن بظشقدش أخئتئ ظصطئ طتعرغئ لطمظاشسئ الةغعجغاجغئ 
بغظ طثاطش الصعى اقجاسمارغئ، وخفصئ الثشاع طع شرظسا جاثثم طخطتئ برغطاظغا المساسمرة، طظ خقل دشع 
تسغظئ ظتع شرظسا واقتتاد افوروبغ إلبصائعا بسغثة سظ الظفعذ افطرغضغ وتماغاعا طظه. ضما دشسئ بسمغطعا 
شغ طغاظمار شغ المةطج السسضري ظتع الخغظ، وضما دشسئ شغ الماضغ طسمر الصثاشغ شغ لغئغا وخثام تسغظ 
شغ السراق ظتع روجغا السعشغاغئ، ولطمفارصئ شصث تثطئ برغطاظغا سظ ضطغعما شغ وصئ تاجاعما لعا! وخاذإ 
الئغان الدئاط المثطخغظ شغ الةغح: إظعا خطغؤئ ضئرى أن تزطعا خاطاغظ وق تترضعا جاضظا، سطى الرغط طظ 
اطاقضضط الصعة التصغصغئ. لثلك ارشسعا أغثغضط سظ عآقء التضام السطماظغغظ، واظثشسعا لطسمض إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، وجغأتغ العصئ صرغئًا جثًا بإذن اهللا تغث تةبع شرظسا طرة أخرى سطى رضئاغعا.

لعا  أرغث  الاغ  الاترغر  طظزمئ  شغعط  بما  المسطمغظ 
أن تمبض أعض شطسطغظ لاصعم بالثور افبحع وافشزع 

شغ طسطسض الثغاظئ والاخفغئ لصدغئ شطسطغظ.
المةطج  وأطام  تعظج،  شغ   ١٩٨٨/١١/١٥ شغ 
اقجاصقل  بغان  لغسطظ  سرشات،  غاجر  وصش  العذظغ 
ُخمج  سطى  شطسطغظ  دولئ  صغام  وغسطظ  المجغش، 
 ،١٩٦٧ بتثود  المامبطئ   (٪٢٠) الاارغثغئ  شطسطغظ 
إلصاطئ  تمضغظا  غضظ  لط  اإلسقن  عثا  أن  والتصغصئ 
دولاعط الفطسطغظغئ الساغثة بصثر إضفاء الحرسغئ سطى 
ضغان غععد وتضرغج اتاقله، وتصه شغ العجعد سطى 
٨٠٪ طظ شطسطغظ، ولط غضظ ذلك اإلسقن إق غحاوة 
سطى سغعن بعثف الادطغض واإللعاء، والعاصع المساش 
طسالط  شأغظ  دلغض،  أضئر  شطسطغظ  أرض  سطى  الغعم 
أضبر  بسث  شطسطغظ  أعض  واصع  شغ  والثولئ  اقجاصقل 
طظ إسقظه تثططاعا طفاوضات سئبغئ  طظ بقبغظ ساطاً 
طع ضغان غععد أجفرت سظ تشعل أضئر لغععد، وطجغٍث 
طساعذظات  بظاء  شغ  والاعجع  الصثس،  تععغث  طظ 
طظ  والاغ  ضالسرذان،  الشربغئ  الدفئ  أراضغ  تطاعط 
المفارض أظعا أراضغ الثولئ الفطسطغظغئ المعععطئ؟!

طظ العاضح إذن أن إسقن اقجاصقل، والصئعل بثولئ 
لط   ١٩٦٧ تجغران  طظ  الرابع  تثود  سطى  شطسطغظغئ 
غضظ صرارًا وذظغًا خالخًا ضما روجئ له طظزمئ الاترغر 
خدعسًا  ضان  وإظما  تتاعا،  المظدعغئ  والفخائض 
لقطقءات افطرغضغئ بائظغ طحروسعا لاخفغئ صدغئ 

شطسطغظ واإلجعاز سطغعا والمسروف بتض الثولاغظ.
أطا المراعظئ سطى المآجسات الثولغئ وافطط الماتثة 
شعغ أحئه بالةري خطش السراب، وعغ طراعظئ خاجرة 
بالمططص، شعغ أداة بغث الثول اقجاسمارغئ لطعغمظئ 
سطى السالط وشرض ظفعذعط بتةئ الحرسغئ الثولغئ، 
وق  به،  ضائئ  الثي  التئر  صغمئ  تساوي  ق  شصراراتعا 
اسائار لعا شغ ظزر غععد، ولط غضظ تمجغص جفغر غععد 
لثى افطط الماتثة جطساد أردان تصرغر طةطج تصعق 
اإلظسان الماسطص بتصعق اإلظسان وإداظئ ضغان غععد 
قرتضابه جرائط وشزائع بتص أعض شطسطغظ وخاخئ 
شغ الترب افخغرة سطى صطاع غجة الحعر الماضغ طظ 
سطى طظخئ افطط الماتثة وأطام الحاحات، لط غضظ 
ظزر  شغ  المآجسات  تطك  ععان  سطى  تغًا  حاعثًا  إق 

ضغان غععد وطظ خطفه طظ الثول اقجاسمارغئ.
وإغاباعط  بالقجؤغظ  المآجسات  تطك  اعامام  وأطا 
وتحشغطعط شاطك ألعغات ق تظططغ سطى واع خاتإ 
تدطغض  بعثف  إق  اقعامام  ذلك  غضظ  شطط  بخغرة، 
تاجاتعط،  جث  سئر  غدئعط  واطاخاص  القجؤغظ، 
طا  بتسإ  بسث  شغما  تعذغظعط  وربما  وتحشغطعط 
ضحفئ سظه الضبغر طظ التطعل المطروتئ والمئادرات 

السغاجغئ تسإ الرؤغئ الشربغئ لاخفغئ الصدغئ.
بتبعا  تتاط  لفطسطغظ  الحرسغئ  الظزرة  وإن 
سطى  وتعجإ  إجقطغئ،  صدغئ  ضعظعا  وطسالةاعا 
المسطمغظ الاترك شعرًا قجاظصاذعا، وتغظ ظصعل سطى 
المسطمغظ شطغج المططعب بالدرورة تترك ططغاري 
له  تصش  أن  طظ  وأضسش  أععن  غععد  شضغان  طسطط، 
شغ  صعة  أي  ظصخث  وإظما  لمعاجعاعا،  شغخمث  افطئ 
بقد المسطمغظ صادرة سطى الاترغر ولع ضان الةغح 

افردظغ طظفردًا شضغش إذا اجامسئ صعى افطئ.
وإن المحاعث المتسعس أن طا غةسض ضغان غععد آطظًا 
ططمؤظًا وجط عثا الئتر طظ حسعب افطئ اإلجقطغئ 
لغج جعى تطك افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، 
طظ  لثا  الاترغر،  وجه  شغ  سصئئ  أضئر  تحضض  والاغ 
باب "طا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ"، شصث وجإ 
سطى المسطمغظ وخاخئ المتغطغظ بفطسطغظ إجصاط 
تترغر  ظتع  الطرغص  لفاح  طظعا  والاترر  افظزمئ  تطك 
السروش  "أجصطعا  المثطخغظ  بظثاء  سمًق  شطسطغظ 

 "وترضعا الةغعش
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

لصث اعامئ أطرغضا بالحمال افشرغصغ طظث خمسغظات 
الصرن الماضغ، وظطئ تخارع أوروبا لاجغتعا وتتض 
طضاظعا شغ طساسمراتعا ذعال عثه الفارة، وإن لعتر 
أن عثا الخراع غحاث تارة وغثش تارة وشص الزروف 
شغ  ظةتئ  صث  أطرغضا  أن  وطع  واإلصطغمغئ.  الثولغئ 
إدخال ظفعذعا شغ ضبغر طظ طظاذص الحرق افوجط 
خاخئ  افوروبغ،  الظفعذ  تساب  سطى  الظغض  وتعض 
برغطاظغا وشرظسا، إق أن ظفعذعا لط غساصر طططصا شغ 
حمال أشرغصغا، فن افولعغئ ضاظئ سظث أطرغضا لمظطصئ 

الحرق افوجط طع تعض الظغض.
شأطرغضا تثرك جّغثا أن العجط السغاجغ شغ الحمال 
افشرغصغ عع فوروبا، ولثلك سمثت إلى وجائض أخرى 
غغر افسمال السغاجغئ المساادة طع العجط السغاجغ 
افول  أطران:  أبرزعا  وطظ  المظطصئ،  إلى  لطظفاذ 
السسضرغئ  لقتفاصغات  واجاشقله  اإلرعاب  طعضعع 
والمساسثات  والاثرغإ  الةغح  ذرغص  سظ  والظفاذ 
السسضرغئ بط الصعاسث السسضرغئ. والباظغ المساسثات 
اقصاخادغئ والمآجسات المالغئ الثولغئ الاابسئ سطى 
أطرغضا  وضاظئ  الثولغغظ،  الظصث  وخظثوق  الئظك  غرار 
تترك عثغظ افطرغظ باجامرار إق شغ شارات تصع شغ 

باب اجاراتئ المتارب.
رأجه  وسطى  لطشرب  الماخاسث  لطعاجج  وظاغةئ 
تتضط  تظعغ  لطمسطمغظ  دولئ  صغام  بصرب  أطرغضا 
اقجاسمار شغ بقد اإلجقم، شصث جارسئ أطرغضا إلى 
عغمظئ  بمحارغع  اإلجقطغئ  المظطصئ  خغاغئ  طتاولئ 
بط   ،٢٠٠٣ شغ  الضئغر"  افوجط  "الحرق  طبض  سطغعا 
سّثلاه إلى "طحروع الحرق افوجط وحمال أشرغصغا" 
اظسصثت  الاغ  البماظغ  الخظاسغئ  الثول  إلى  وصّثطاه 
أراد  وصث  آغقظث.  جغ  بمظطصئ   ٢٠٠٤ تجغران  شغ 
فردوغان  اقبظ  بعش  افجئص  افطرغضغ  الرئغج 
تخعله  بسث  الضئغر  افوجط  الحرق  طحروع  رئاجئ 
سطى طغثالغئ الحةاسئ الغععدغئ طظ الطعبغ الغععدي 
شغ أطرغضا، وذلك بتسإ اساراشات الراتض ظةط الثغظ 
شغ   - سظه  اظفخاله  صئض   - أردوغان  أجااذ  أربضان، 
طآتمر خاص سصث شغ ٢٠٠٧ بمرضج أبتاث اقصاخاد 
ضغان  خار الاطئغع طع  ولثلك،  ترضغا.  واقجاماع شغ 
غرساه  الثي  المحروع  عثا  شغ  الجاوغئ  تةر  غععد 
شغ  ترضغا  تصارب  جر  عع  عثا  ولسّض  الارضغ،  الظزام 
الفارة افخغرة طع بصغئ افظزمئ المطئسئ شغ المظطصئ 
وتاى  واإلطارات،  وصطر  والسسعدغئ  طخر  غرار  سطى 

المشرب الاغ الاتصئ أخغرا بصاشطئ المطئسغظ.
تثق  خارت  الاغ  الراحثة  الثقشئ  صغام  لمظع  وجسغا 
تطعغص  إلى  أطرغضا  جسئ  شصث  الثولغئ،  الساتئ  باب 
والئعارج  بّرا  السسضرغئ  بالصعاسث  اإلجقطغئ  الئقد 
التربغئ بترا. وضان طظ طتاوقت إظحاء الصعاسث الصرار 
الثي اتثثه جعرج بعش اقبظ شغ ٢٠٠٧/٠٢/٠٦م 
بإظحاء صغادة سسضرغئ أطرغضغئ شغ أشرغصغا "أشرغضعم".

بط أطام طعجئ البعرات السربغئ الاغ اظططصئ حرارتعا 
طظ صطإ الحمال افشرغصغ تعظج أواخر ٢٠١٠، ازداد 
ضمظ  وخارت  المظطصئ،  بعثه  افطرغضغ  اقعامام 
أولعّغات الئغئ افبغخ طظ أجض التفاظ سطى الافرد 
باسغغر دشئ السغاجئ السالمغئ دون طظاشج، لاسارع 
أطرغضا بتسط افطعر شغ طخر لخالح سمغطعا السغسغ، 
وتةث لظفسعا طعذأ صثم شغ لغئغا طساسغظئ بارضغا، 
وترغط ضًق طظ تعظج والمشرب سطى تعصغع اتفاصغات 
سطى  شدق  والسسضري،  افطظغ  المةالغظ  شغ  تساون 
الظاتع،  خارج  طظ  أجاجغ"  "تطغش  خفئ  إجظادعما 
جظعب  لفشرغضعم  تابسئ  سسضرغئ  صاسثة  وتظحأ 
ترتغإ  وتسغث  أشرغصغا،  حمال  تثعم  سطى  إجئاظغا 
السسضر  طظ  رجاقتعا  لخالح  السعدان  شغ  افوراق 
وتتاول شرض التطعل افطرغضغئ سطى سمقء برغطاظغا، 
وتسسى إلى اشاسال افزطات وزسجسئ ظفعذ افوروبغغظ 
جئعئ  زسغط  غفسطه  طا  غرار  سطى  المظطصئ  شغ 
الئعلغسارغع ضث الظزام المشربغ وطا تحضطه طظطصئ 
الختراء الشربغئ طظ خطر سطى الةارة الةجائرغئ أغدا، 
وضض ذلك غخإ شغ جغاق واتث شغ سقصئ بالخراع 
سطى الحمال افشرغصغ، عع العخعل إلى الةجائر ذات 
البصض اقجاراتغةغ شغ المظطصئ بسث طتاوذئ أذراشعا 

وتطعغصعا بالضاطض.
صاوطئ  حأن،  ذات  دولئ  عغ  الةجائر  إن  ظسط، 
لضض  وتخثت  بعطثغظ،  سعث  طظث  أطرغضا  طثططات 
شغ  ق  لفشرغضعم،  سسضرغئ  صاسثة  إظحاء  طتاوقت 

الةجائر شتسإ، بض شغ تعظج ولغئغا أغدا.
ولضظ أطام تشغر المسطغات اإلصطغمغئ والثولغئ، والاغ 
برغطاظغا  ظفعذ  باراجع  العاصع  أرض  سطى  ُترجمئ 
بغظ  الاظسغص  وبشغاب  وتعظج،  لغئغا  طظ  ضض  شغ 
افطرغضغ  الامثد  طعاجعئ  شغ  أظفسعط  افوروبغغظ 
شغ المظطصئ، شإن الةجائر خارت طعثدة طظ أطرغضا 
أضبر طظ أي وصئ طدى، خاخئ بسث تسط افطعر شغ 
برئغسه  السعري  الظزام  بصاء  لخالح  افوجط  الحرق 
المةرم بحار افجث، وطا لثلك طظ دقلئ سطى طسار 

الخراع الثولغ سطى حمال أشرغصغا
الةجائر خخعخا
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خارت  الاغ  الةجائر  طعاصش  وسطى  السربغئ  البعرات 
ُتثشع ظتع الاطئغع الضّطغ طع الظزام السعري.

تتئ  غصع  بطث  طخغر  سطى  الئرغطاظغ،  الصطص  عثا 
لسان  سطى  أحعر  طظث  ُترجط  الةجائر،  بتةط  ظفعذعا 
برظاطب  ضمظ  تئعن  المةغث  سئث  الةجائري  الرئغج 
غعم  الةجغرة  صظاة  سطى  بث  الثي  خاص"  "لصاء 
٢٠٢١/٠٦/٠٨، تغث خرح صائق: "إن بسخ افذراف 
ضاظئ تاآطر سطى الثول السربغئ سطى غرار جعرغا، لصث 
صالئ شغ غعم طا (جظسعد إلى الةجائر بسثطا ظظاعغ طظ 
جعرغا)، أظا أصعل لعثه افذراف لتمظا طّر وق غآضض". 
شإلى أي طثى جاخمث الةجائر أطام طتاوقت الاثخض 
وغثغرون  برغطاظغا  غساغرون  وتضاطعا  افطرغضغ 

ظععرعط لطمحروع التداري اإلجقطغ؟
أشرغصغا  حمال  سطى  الثولغ  الخراع  أن  ظرى  الغعم، 
بحضض سام وسطى الةجائر خاخئ صث بطس أحثه، تغث 
تاالئ زغارات العشعد السسضرغئ افطرغضغئ إلى حمال 
أشرغصغا وطظعا زغارة صائث افشرغضعم جاغفان تاوظسظث 
بط   .٢٠٢١/٠٩/٢٧ غعم  الةجائري  بالرئغج  ولصاؤه 
طبطئ صدغئ الختراء الشربغئ ظصطئ تتعل شغ ذئغسئ 
خراسعا  جئعات  تسثدت  الاغ  الةجائر  طع  الاساطض 
وأحضال أزطاتعا الثبطعطاجغئ، وذلك بسث أن اشاسطئ 
الحسإ  "تص  غطاء  تتئ  المشرب  طع  افزطئ  أطرغضا 
الختراوي شغ تصرغر طخغره" ودشسئ ظتع طظته (أي 
تساوم  راتئ  بط  ذاتغا،  تضما  الختراوي)  الحسإ 
وبمئسعبعا  افطظ  طةطج  بصرار  وتئاجعا  الةجائر 
افطمغ دي طساعرا الثي ضان بافطج الصرغإ غرسى 
بقد  شغ  افبرغاء  بثطاء  المااجرة  جظغش  طفاوضات 

الحام.
تغال ذلك، لط تساطع وزارة الثارجغئ الةجائرغئ غغر 
بمعجئه  غةثد  الثي   ٢٦٠٢ رصط  الصرار  إزاء  الاأجش 
شغ  اقجافااء  لاظزغط  الماتثة  افطط  بسبئ  وقغئ 
الختراء الشربغئ (طغظعرجع)، تغث جاء شغ بغان غاغط 
المسآولغئ  إلى  بحثة  غفاصر  الصرار  "عثا  ظخه  طا 
والائخر جراء الدشعط المآجفئ الممارجئ طظ صئض 
(شراظج٢٤ المةطج".  شغ  المآبرغظ  افسداء  بسخ 

شغ ٢٠٢١/١٠/٣١).
طع  الاساطض  شغ  السثائغ،  افطرغضغ  الاعجه  عثا 
التاصث  طاضرون،  الفرظسغ  الرئغج  الاصفه  الةجائر، 
بثوره  لطاطاول  دشسه  طا  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
أطئ  غعجث  ق  بأظه  غرور  بضض  لغخّرح  الةجائر،  سطى 
ججائرغئ صئض اقجاسمار الفرظسغ، بض جسض ذلك ججءًا 
اقظاثابات  شغ  طظاشسغه  ضث  اقظاثابغئ  تمطاه  طظ 
والاراجع  لطاثارك  اضطر  ولضظه  الصادطئ،  الرئاجغئ 

جرغسا بسث ردود الفسض الةجائرغئ الصعغئ.
وطع ذلك، شق غئثو أن الدشعط افطرغضغئ والثولغئ 
الثارجغئ  وزغر  تمادى  تغث  جااراجع،  الةجائر  سطى 
افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ لغسطظ طآخرا إدراج الةجائر 
الاغ  لطتضعطات  الثاخئ"  "المراصئئ  صائمئ  سطى 
حارضئ شغ "اقظاعاضات الةسغمئ لطترغئ الثغظغئ أو 
الظزام  إلتراج  واضتئ  طتاولئ  شغ  سظعا"،  تشاضئ 
المصابض،  شغ  اإلظسان.  تصعق  لعاء  رشع  سئر  الةجائري 
تفاعط  طثضرة  تعصغع  شغ  المشربغئ  الةارة  اظثرذئ 
دشاسغئ طع ضغان غععد سثو افّطئ افول، بتدعر وزغر 
إجرام ضغان غععد، طا جسض وزغر خارجغئ عثا الضغان 
الطعةئ  لغخسث  الفرخئ  غشاظط  قبغث،  غائغر  الشاحط، 
ضث الةجائر بالصعل "ظتظ ظاحارك طع المشرب الصطص 
بحأن دور دولئ الةجائر شغ المظطصئ، الاغ باتئ أضبر 
صربا طظ إغران وعغ تصعم تالغا بحظ تمطئ ضث صئعل 
وصث  طراصإ".  بخفئ  افشرغصغ  اقتتاد  شغ  (إجرائغض) 
تجاطظئ عثه اقتفاصغئ السسضرغئ المصطصئ لطةجائر طع 
زغارة وشث لطظاتع إلى تعظج، اتادظاعا جفارة ترضغا، 
لافسغض حراضئ تعظج طع تطش حمال افذطسغ، شغ 
أي  إلى  التضام  وأحئاه  الساجئ  شغعا  غثرك  ق  وصئ 

طسار تسغر المظطصئ بعضثا اتفاصغات.
إظه ق جئغض لخث طضائث اقجاسمار الحغطاظغئ وسطى 
الامسك  سئر  إق  لطمظطصئ،  أطرغضا  طثططات  رأجعا 
المسطمغظ،  تعتغث  سطى  والسمض  الماغظ،  اهللا  بتئض 
والرشسئ  السظا  تسغث  رحغثة  صغادة  تعل  واقلافاف 
ظاشع  بظ  سصئئ  أتفاد  وإن  الّثغظ.  وعثا  افطئ  لعثه 
بإذن  لصادرون  أشرغصغا،  حمال  شغ  زغاد  بظ  وذارق 
اهللا وسعظه والامسك بتئطه، سطى إسادة خغاغئ تارغت 
طحرق لفطئ اإلجقطغئ، بصطع عثه افظزمئ الثاضسئ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  وإصاطئ  لطشرب 
الظئعة، شاسعد الفاعتات إلى أوروبا الخطغئغئ، وتسعد 
شرظسا التاصثة سطى اإلجقم والظاعئئ لثغرات أشرغصغا 
إلى تةمعا الطئغسغ، وتسعد أطرغضا إلى دشع الةجغئ 
ضغان  وُغظجع  الةجائر،  وقغئ  طظ  أجطعلعا  طرور  سظث 
جسث  طظ  والمسراج  اإلجراء  فرض  الشاخإ  غععد 
صال تسالى:  جئتاظه.  تتصغصا لعسث اهللا  افطئ الطاعر، 
َوِلَيْدُخُلوا  ُكْم  َ ُوُجو ُسوُءوا  َ ِل اْآلِخَرِة  َوْعُد  َجاَء  ﴿َفِإَذا 
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ق غمضظ لمظ غعاط بةثغئ شغ بتث صدغئ شطسطغظ 
لفعمعا والعخعل إلى تض جثري لعا، تض سادل غسغث 
التص فعطه أن غاةاوز الاارغت، والمسار المزطط الثي 
طا  إلى  وخطئ  تاى  ظحعئعا  طظث  الصدغئ  به  طرت 
باتئ  تاى  والاحعغه  الاصجغط  طظ  الغعم  إلغه  وخطئ 

بصاغا صخئ طئسبرة تاقسإ بعا المخالح والثغاظئ!
شغ سام ١٩٠٧ وشغ طآتمر جمع الثول اقجاسمارغئ 
تساعثف  حغطاظغئ  خطئ  الثول  تطك  صررت  الشربغئ، 
ضغاظعط  تثطغر  خقل  طظ  وذلك  اإلجقطغئ،  افطئ 
السغاجغ دولئ الثقشئ السبماظغئ، وذلك سئر خطعات 
سثة ضان أبرزعا إجصاط الثقشئ السبماظغئ، وتصسغط 
تضعن  عجغطئ  ضسغفئ  ضغاظات  إلى  المسطمغظ  بقد 
ولاضرغج  بالشرب،  وطخغرعا  وجعدعا  شغ  طرتئطئ 
ذلك الاصسغط ودغمعطئ الفرصئ والحرذطئ، تصرر زرع 
ضغان غععد شغ صطإ الئقد اإلجقطغئ، شضاظئ افرض 
المئارضئ شطسطغظ سظعان عثا اقجاعثاف بما تمبطه 
بتسإ  الثغظغئ  والرطجغئ  الةغعجغاجغئ،  الظاتغئ  طظ 

طساصثات غععد المجسعطئ.
الظفعذ  تعزغع  اتفاصغئ  شغ  تمبطئ  الاصسغط  خطئ 
اقجاسماري بغظ برغطاظغا وشرظسا المسروشئ باتفاصغئ 
شضاظئ  شطسطغظ  شغ  غععد  زرع  أطا  بغضع،  جاغضج 
أولى خطعاته الامعغثغئ بإسطاء برغطاظغا جظئ ١٩١٧
والاغ ضاظئ طتاطئ لفطسطغظ آظثاك وخاتئئ الظفعذ 
شغعا، سئر وزغر خارجغاعا بطفعر وسثًا لطغععد بإصاطئ 
شطسطغظ  شغ  حااتعط  وغظعغ  غةمسعط  لعط  ضغان 
جمغ بسث ذلك بعسث بطفعر، وبالظزر إلى عثا العسث 
شغ  شطسطغظ  صدغئ  أن  ظةث  الاارغثغئ  الظاتغئ  طظ 
ظحعئعا لغسئ طرتئطئ بصغام ضغان غععد جظئ ١٩٤٨

لاخض إلى جظئ ١٩٠٧ أي طا غجغث سظ طائئ جظئ.
الشربغئ  اقجاسمارغئ  الصعى  شإن  جابصًا  بغظا  ضما 
جاء  وصث  اإلجقطغئ،  افطئ  طثططعا  شغ  اجاعثشئ 
عثا  طظ  ضةجء  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  اجاعثاف 
بإطضان  غضظ  شطط  اإلجقطغئ،  افطئ  تةاه  المثطط 
ضما  بفطسطغظ  الاخرف  الشربغئ  اقجاسمارغئ  الثول 
الثولئ  عثم  لعق  تحاء  لمظ  وسعدا  وتسطغ  تحاء 
الثولئ  طعصش  طظ  ذلك  سطى  أدل  وق  اإلجقطغئ، 
اإلجقطغئ الثي سئر سظه السططان سئث التمغث بصعله 
أن  طظ  سطغ  أععن  بثظغ  شغ  المئدع  غسمض  "فن 
جصطئ  إذا  المسطمغظ،  بقد  طظ  تئار  شطسطغظ  أرى 
شطسطغظ  تأخثوا  أن  تساطغسعن  غعطا  الثقشئ  دولئ 
الصدغئ  ععغئ  لاتثغث  طعمئ  ظصطئ  وعغ  بمظ"،  بق 
لصدغئ  الختغتئ  شالظزرة  طسعا،  السقصئ  وتثود 
شطسطغظ سطى أظعا صدغئ إجقطغئ، ووضسعا شغ أي 

إذار آخر عع تصجغط وتخفغئ لعا.
وإذا ظزرظا إلى افذراف المحارضئ شغ طثطط الحر 
الثي اجاعثف وجعد افطئ وععغاعا وطضاظاعا، ظةث 
شصث  افحرار،  أولؤك  رأس  سطى  ضاظئ  برغطاظغا  أن 
تصخثت ارتضاب الةرغمئ، شثططئ وظفثت، وجظثت 
المثطط  ذلك  لاتصغص  اإلطضاظغات  وضض  افدوات 
خطأ  طةرد  افطر  غضظ  ولط  اإلجراطغ،  اقجاسماري 
أو جعء تصثغر، وعع أطر غعضح جثاجئ وسئبغئ تطك 
الثسعات الاغ غتاول أختابعا إصظاع برغطاظغا بالاضفغر 
شطسطغظ،  أعض  إلى  اقساثار  باصثغط  جرغماعا،  سظ 
المساظثة  وتصثغط  تصعط  قجارداد  وطساسثتعط 
أتسظا  إن  عثا  المثاطفئ،  الثولغئ  المتاشض  شغ  لعط 
الزظ شغ أختاب تطك الثسعات، شالئسخ طظعط شغ 
دور  وغطسإ  المثطط،  طظ  ججءًا  غمبض  تطك  دسعاته 

الثغاظئ والاآطر سطى الصدغئ.
صاض  طظ  شإن  أولؤك،  ذرح  شغ  والشئاء  السثاجئ  أطا 
تارس الئغارة وخاتئعا ق غمضظ أن غسغث الئرتصال، 
دولئ  بظاء  طظه  غرتةى  ق  اإلجقم  دولئ  عثم  وطظ 
شطسطغظغئ ضما غمّظغعط الشرب وغسثعط وطا غسثعط 
ذعغطئ  جردغئ  شاطك  والاآطر  الثغاظئ  وأطا  غرورًا،  إق 
بقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ  طمارجات  تتضغعا 

بني وسث بطفعر وإسقن اقجاصقل
طسار طزطط ظتع تخفغئ صدغئ شطسطني وتضرغج ضغان غععد
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کیف لحاکم یّدعی اإلسالم أن یسعى إلى التعاون
مع من دعم وتبنى اإلساءة لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟!

raya_no_367.indd   4raya_no_367.indd   4 29.11.2021   11:05:3629.11.2021   11:05:36


