
اجُاصئض رئغج ضغان غععد شغ سمان شغ طراجط رجمغئ، 
تربه  وزغر  طشادرة  بسث  وذلك  التمراء،  السةادة  طع 
بغظغ غاظاج بأصض طظ ٤٨ جاسئ، لطئتث سظ الاعثئئ 
شغ افراضغ المتاطئ، عثا وصال بغان ختفغ لطمضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن: إن طعصش الظزام 
طظ السقصات طع ضغان غععد واجاصئال زسمائه العاتث 
تطع اآلخر، لغدرب سرض التائط بمحاسر وطعاصش أعض 
السثو  غسائروظه  الثغظ  وضغاظعط،  غععد  تةاه  افردن 
افول الثي لظ غعثأ لعط بال إق بجواله. بغظما السمض 
الاعثئئ  أجض  طظ  غععد  ضغان  طع  افطظغ  والاظسغص 
التضام.  إق  غمبض  ق  المتاطئ  افرض  شغ  المظحعدة 
وخغاظئ  اجاسماري  تض  عع  الثولاغظ  بتض  غسمى  وطا 
هللا ولرجعله ولطمسطمغظ. وخاذإ الئغان أعض افردن 
والمسطمغظ: عا أظاط ترون زسماء ضغان غععد الةئظاء 
ُغساصئطعن سطى تراب افردن الطاعر، شعق أصماط دولئ 
جغحعا  جغصعم  الاغ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  اإلجقم، 
بإذن اهللا باجاباث عثا الضغان طظ جثوره وطظ ورائه 
والئرغطاظغ،  افطرغضغ  الضاشر  الشربغ  اقجاسمار  دول 
شغ غعم طحععد تسطعه خغتات اهللا أضئر طظ جغعش 
بجغارة  أردوغان  الارضغ  الرئغج  صام  ضما  المسطمغظ؟ 
أوزبغضساان غعم ٢٩ آذار/طارس، واجامع طع رئغسعا 
"تارغثغ".  بأظه  الطصاء  وخش  الثي  طغرزغاغغش  حعضئ 
وتط الاعصغع بغظ الطرشغظ سطى ١٠ اتفاصغات شغ سثد 
طظ المةاقت والصطاسات، طظعا اتفاصغئ ظصض المتضعم 
سطغعط إلى أوزبغضساان، أي تسطغط الساططغظ ضث الظزام 
ترضغا  إلى  القجؤغظ  طظ  وعآقء  السطماظغ،  افوزبغضغ 
طسطمعن  وجطعط  اإلجراطغ،  الظزام  عثا  بطح  طظ 
وخاخئ طظ تجب الاترغر، وغزعر ظحاط أردوغان شغ 
جمععرغات آجغا العجطى شغ خاظئ المخالح افطرغضغئ؛ 
اإلجقطغئ  الئقد  تطك  شغ  الروجغ  الظفعذ  ضرب  طظعا 
وتسعغض السمض لئسط الظفعذ افطرغضغ شغعا، وطظعا 
الادغغص سطى الةماسات اإلجقطغئ وخاخئ تجب الاترغر 
ظطاق  شغ  اإلجقم  وتخر  السطماظغ  السمض  وتظحغط 
السئادات وذلك لمظع سعدة اإلجقم إلى التضط. وخرح 
بغظ  الطاصئ  طةال  شغ  المجطع  الاساون  بأن  أردوغان 
ترضغا وبغظ ضغان غععد غسث طخطتئ طحارضئ لططرشغظ. 
الاغ  الحظغسئ)  اإلرعابغئ  (العةمات  وخفعا  طا  وأدان 
وصسئ شغ ضغان غععد طآخرا، وصثم تسازغه فجر العطضى 
وتمظى الحفاء الساجض لطةرتى. وغثاة اقجاماع الباطظ 
اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  خارجغئ  لعزراء  وافربسغظ 
شغ إجقم أباد، وذرف دطعع الاماجغح، واإلسراب سظ 
صال  أششاظساان،  شغ  العضع  بحأن  المظزمئ  طثاوف 
بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
بسث  صادرة  تضظ  لط  المظزمئ  إن  أششاظساان:  وقغئ 
سطى شسض أي حغء لطمسةث افصخى وأرض شطسطغظ، 
والاغ ضاظئ العثف الرئغسغ طظ إظحائعا. ورغط أظعا 
باظغ أضئر طظزمئ شغ السالط بسث افطط الماتثة، وغمبض 
أسداؤعا صعة ظعوغئ ضئغرة ودوقً طاصثطئ، لط تتّض أي 
طحضطئ شغ الئقد اإلجقطغئ ولضظعا اجامرت شصط شغ 
سصث اجاماسات ق طسظى لعا. ولفئ الئغان إلى: أظه طظ 
الدروري إدراك العجه التصغصغ لمبض عثه المظزمات 
الاغ ق سقصئ لعا بالصدغئ المخغرغئ لفطئ. وق غظئشغ 
تاةاوز  ق  السغاجغئ  إرادتعا  فن  طظعا،  خغر  أي  تعصع 
أششاظساان.  طحضطئ  تض  سظ  ظاعغك  أجغادعا،  طخالح 
افجظثات  عثه  طبض  رشخ  سطى  طآضثا:  الئغان  وخاط 
الفاحطئ وبثل الةععد بثقً طظ ذلك لاترغر افطئ طظ 
عغمظئ الشرب الضاشر وسمقئه وأدواته؛ طظ خقل تطئغص 
اإلجقم طتطغاً وضثلك السسغ الةاد لاعتغث أششاظساان 

وباضساان وآجغا العجطى بالضاطض.

الظزام  غطئص  شغه  ضان  الثي  العصئ  شغ  واقحاراضغئ 
الرأجمالغ ضسادة ضبغر طظ السمقء لطشرب!

 ،(٪٦٠ طظ  (أضبر  افضبرغئ  عط  المسطمغظ  وفن  بالباً: 
اظاثاب  عظاك  ضان  لع  طظعط  الرئغج  غضعن  ق  وتاى 
لطرئغج لثلك خظسعا دجاعرًا غظص شغ الفصرة البالبئ 
طظ المادة ٤٧ سطى "إلجاطغئ أن غضعن المرحح لطرئاجئ 
وشغ  زظةئار)  أو  (تظةاظغصا  اقتتاد  شغ  طسغظ  ججء  طظ 
العصئ ظفسه غضعن الظائإ طظ الطرف اآلخر". وأن عظاك 
تفاعما ولغج أطرا دجاعرغا سطى أن غاظاوب الرؤجاء طظ 
الظخراظغ  الرئغج  عقك  شئسث  والمسطمغظ.  الظخارى 
جعلغعس ظغرغري الثي تضط فذعل طثة، طظ ظعاغئ سام 
١٩٦١تاى سام ١٩٨٥، تعلى التضط تسظ طعغظغ طظ 
أخض طسطط (١٩٨٥-١٩٩٥)، وطظ بط تعلى الظخراظغ 
الرئغج  بط  وطظ   ،(١٩٩٥-٢٠٠٥) ولغام  بظةاطغظ 
 ،(٢٠٠٥-٢٠١٥) طسطط  أخض  طظ  ضغضعغاغ  طرغحع 
وطظ بط تعلى التضط ظخراظغ وعع جعن طاغعشعلغ وصث 
تعشغ السام الماضغ، شسصإ ذلك تعلئ ظائئاه جاطغئ 
تسظ طظ أخض طسطط رئاجئ الئقد غعم ٢٠٢١/٣/١٩، 
وضاظئ وزغرة شغ تضعطئ زظةئار ضمظ اقتتاد. وسغظئ 
سام  وشغ  اقتتاد.  لحآون  دولئ  وزغرة   ٢٠١٤ سام 
٢٠١٥ اخاارعا الرئغج جعن طاغعشعلغ ظائئئ لطرئغج، 
إذ تثطئ الضبغرغظ طظ تجب تحاطا تحا طابغظثوزي (جغ 
جغ إم ) وعع تجب ظغرغري الثي غتضط الئقد وغافرد شغ 

رطدان بني بحرى املسطمني 
ورسإ الشرب وغععد

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذة راضغئ سئث اهللا

أطماع اِّـستعمرين َّـ تنزانيا

تمبطظ  ق  إظضظ  الظسعغئ:  وجمسغاتضظ  السغثاوغات  أغاعا 
ترائر المسطمغظ السفغفات الطاعرات. إن طظ غمبطعظ عع 
غرضغظ  ق  وعظ  أسراضعظ،  وغتمغ  ضراطاعظ  غخعن  الثي 
بشغر اإلجقم أن غتضمعظ. شأتضام اإلجقم ق جعاعا عغ الاغ 
تخعن حرشعظ وحرف آبائعظ وإخعاظعظ وأبظائعظ، ولغج 
الشرب الضاشر المساسمر الثي غساأجرضظ أغاعا السغثاوغات 
لظحر الفتح والسري والرذغطئ شغ بقد المسطمغظ؛ لاثطغر 
أَن  ِبُّونَ  حيُ ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ  المةامع.  وإشساد  المسطمئ  افجرة 
يَا  نْ الدُّ يفِ  أَلِيمٌ  ابٌ  ذَ عَ مْ  هلَُ نُوا  آمَ ينَ  الَّذِ يفِ  ةُ  شَ احِ الْفَ يعَ  تَشِ

.﴾ ونَ لَمُ عْ أَنتُمْ ال تَ مُ وَ لَ عْ اهللاَُّ يَ ةِ وَ رَ اآلخِ وَ

اصرأ شغ عثا السثد:

- طسرضئ الشرب شغ أوضراظغا خراع طخالح أم ضسر سزط؟  ...٢

- صمئ الظصإ... افجئاب وافعثاف ...٢

- تصغصئ تأبغر الترب الروجغئ افوضراظغئ سطى أجسار الصمح 

   شغ السعدان! ...٤

- لماذا جمسئ أطرغضا وبرغطاظغا أدواتعما شغ الرغاض؟ ...٤
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كلمة العدد

غتض سطغظا حعر رطدان عثا السام والمسطمعن ضما شغ 
وتسالى،  جئتاظه  اهللا  طظ  بظخر  غسائحرون  سام  ضض 
أن  وسرشعا  اإلجقطغ  الاارغت  صرأوا  صث  وعط  ق  ضغش 
أسزط الشجوات والمسارك والفاعتات تخطئ شغ عثا 
إلى  افطئ  اظططصئ  شغه  الحععر،  تاج  السزغط  الحعر 
السالمغئ تاى وخطئ إلى صطإ أوروبا، وشغه أذاصئ غععد 
طرارة العجغمئ شغ ترب تحرغظ افول سام ١٩٧٣ غعم 
تطط المسطمعن خط بارلغش المماث سطى ذعل الساتض 
طظ  شصط  جظعات  جئ  بسث  السعغج  لصظاة  الحرصغ 
إظحائه والثي أحاسعا اجاتالئ تثطغره إق بصظئطئ ذرغئ، 

شثتدعا طصعلئ إن جغح غععد ق غصعر!
والظضئات  والمخائإ  الضرغط  الحعر  عثا  سطغظا  غتض 
طاةثدة  ووجائض  وبأحضال  طاجاغثة  وبعتغرة  تاعالى 
المسطمغظ  شثطاء  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى  وطاسثدة 
تظجف بشجارة شغ جعرغا والسراق والغمظ ولغئغا وضحمغر 
المتاطئ  شطسطغظ  المئارضئ  وافرض  والعظث  وبعرطا 
الاغ اجامع شغعا حثاذ اآلشاق غععد باآطر طظ الشرب 
وطئارضئ طظ تضام المسطمغظ الثغظ بثل أن غترروعا 
سصثوا اتفاصغات الاطئغع طع المتاض الشاخإ وتئادلعا 

الجغارات طسه واجاصئطعا صادته بضض تفاوة.
وفن الشرب وغععد غثرضعن تمام اإلدراك أن الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة صائمئ غثا أو بسث غث، وأن تضمعط 
زائض ق طتالئ وأن عثه الثولئ جاسمض سطى ذردعط 
والصداء سطى ضغان غععد شإظعط وبضض السئض غتاولعن 
شطط  جئغق،  ذلك  إلى  اجاطاسعا  طا  الغعم  عثا  تأخغر 
غضافعا باطئغع بسخ تضام المسطمغظ وطظ ضمظعط 
تضام الثطغب طع غععد بض جسطععط غسمتعن بإدخالعط 
طظ  شغعا  طظ  جةظعا  الاغ  الطاعرة  الئقد  تطك  إلى 
السطماء المثطخغظ لغفسح لعط المةال بظحر المظضرات 
والفعاتح وتثف آغات طظ الصرآن الضرغط طظ المظاعب، 
ضما أشستعا الطرغص لطةمسغات الظسعغئ لافاغئ افجر 

المسطمئ باتفاصغئ جغثاو الطسغظئ، وغغرعا الضبغر.
طظضر  سطى  غسضاعن  ق  غغارى  شغعا  اإلجقطغئ  وافطئ 
وتترضعط طحاسر الظثعة والثشاع سظ الئقد وافسراض 
شإظعط تغظ أدرضعا أن الثول الشربغئ الاغ تاخارع سطى 
أجاس صعطغ صث تفضضئ وتدسدع طضاظعا شغ المعصش 
الثولغ وأن جغعحعط ق غمضظ أن تخمث أطام سجم 
وصعة المسطمغظ ضما تخض طع الةغح افطرغضغ تغظ 
اظستإ طظ أششاظساان، وضما تخض طع ضغان غععد 
العح الثي لط غساطع الخمعد أطام ضربات الفخائض 
الفطسطغظغئ المسطتئ شغ سثواظه سطى صطاع غجة السام 
الفائئ، تغظ لط غصاخر الرد طظ الدفئ الشربغئ وغجة 
بض جاعط افعض شغ افراضغ المتاطئ سام ٤٨، وتغظ 
زتفئ جمعع طظ المسطمغظ شغ الئقد اإلجقطغئ إلى 

التثود ططالئئ بفاتعا أطام المةاعثغظ.
ولما أدرك الشرب وغععد أن طقطح العسغ بثأت تزعر 
سمقءعا  تترك  أطرغضا  بثأت  اإلجقطغئ،  افطئ  سطى 
بسصث اقجاماسات الماعاخطئ طبض اجاماع حرم الحغت 
بغظ تاضط طخر السغسغ وسمغض برغطاظغا شغ اإلطارات 
وبسثعا  غععد،  ضغان  وزراء  ورئغج  زاغث  بظ  طتمث 
تعاشث وزراء خارجغئ الثول السمغطئ؛ اإلطارات والئترغظ 
والمشرب وطخر، لتدعر صمئ الظصإ طع وزغري خارجغئ 
افردن  خارجغئ  وزغري  غغاب  وجط  وأطرغضا،  غععد 
والسططئ الفطسطغظغئ، بط تصرر تتعغض الطصاء إلى طظاثى 
لمعاجعات  إصطغمغئ  أطظغئ  عغؤئ  بطعرة  غسضج  دائط، 

الاتثغات.
لضظ أعض شطسطغظ رشدعا ضض تطك الاترضات الثغاظغئ 
شصام حئان بمعاجمئ غععد شغ بؤر السئع والثدغرة 
حسعرعط  غععد  أشصثت  عةمات  شغ  أبغإ  تض  وتعل 
شغ  السام  افطظ  جعاز  رئغج  جسض  ذلك  ضض  بافطظ، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

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

أوقً: تسث تظجاظغا بطثا إجقطغا، إذ إن ظسئئ المسطمغظ 
شغعا تاةاوز ٦٠٪، وصث دخطعا اإلجقم شغ ظعاغئ الصرن 
العةري افول، إق أظعا تسرضئ لعةمات المساسمرغظ 
إلى  الئرتشالغ  اقجاسمار  طظ  بثءًا  اإلجقم  أسثاء 
اقجاسمار افلماظغ والئرغطاظغ، بط إن أطرغضا اآلن شغ 
لعا  غةسض  اقجاراتغةغ  طعصسعا  وإن  الاثخض...  ذرغص 
أعمغئ لثى الثول المساسمرة، شعغ تصع سطى المتغط 
العظثي طظ تثودعا الحرصغئ، وعغ تصع ضمظ طظطصئ 
الئتغرات الضئرى افشرغصغئ. ولعثا ضاظئ إتثى بعابات 
المساسمرغظ لطعلعج إلى أسماق أشرغصغا واجاسمارعا، وصث 
ظالئ تظجاظغا اجاصقلعا الحضطغ شغ ظعاغئ سام ١٩٦١، إق 

أن الظفعذ الئرغطاظغ بصغ طعغمظا سطغعا...
سطى  رئغسا  ظغرغري  جعلغعس  برغطاظغا  سغظئ  باظغاً: 
تترغر  ترضئ  غصعد  ضأظه  غزعر  ضان  والثي  تظةاظغصا 
ضث اقجاسمار! وصث سغظ طظ صئُض وزغرًا شغ التضعطئ 
اقجاصقل.  صئض  المظطصئ  تثغر  ضاظئ  الاغ  الئرغطاظغئ 
وضمئ زظةئار إلى تظةاظغصا سام ١٩٦٤، وذلك لغاضعن 
لطعصعف  رجماعا  الاغ  خطاعا  تسإ  تظجاظغا  اتتاد 
طتض  التطعل  سطى  تسمض  بثأت  الاغ  أطرغضا  وجه  شغ 
تظجاظغا  ظغرغري  وتضط  أشرغصغا.  شغ  الصثغط  اقجاسمار 
بالتثغث والظار تاى سام ١٩٨٥ ساطق سطى ترضغج الظفعذ 
الئرغطاظغ وطتاربا لقجقم، وضان غاشطى بحسار البعرغئ 

افطئ اإلجقطغئ
طظضعبئ بتضاطعا السمقء

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

آال
ب ج
جعا

السآال: تسث تظجاظغا طظ أضبر الئقد اجاصرارا طظ الظاتغئ السغاجغئ شغ أشرغصغا، وتطسإ تظجاظغا دورا شغ طظزمئ 
جادك. وسقصاتعا طع طساسمرعا الصثغط برغطاظغا وذغثة. ولضظ تقتر تترضات أطرغضغئ وخغظغئ شغعا. شما 

طثى تأبغر أطرغضا والخغظ شغ عثا الئطث؟ وعض غعجث خراع دولغ شغعا؟ ولماذا أجسئ طةمعسئ جادك؟

بسط اهللا الرتمظ الرتغط
تهنئة أم حزب التحرير العالم الجليل عطاء  خليل أبو الرشتة

لزوار صفحاته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢م
إلى خغر أطئ أخرجئ لطظاس... افطئ اإلجقطغئ الاغ أضرطعا اهللا بطاساه...
إلى تمطئ الثسعة الضرام الثغظ ق تطعغعط تةارة وق بغع سظ ذضر اهللا...

إلى زوار الخفتئ افضارم المصئطغظ سطى الثغر الثي تتمطه...
السقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته،

انِ﴾،  قَ رْ الْفُ  وَ دَ نَ اهلُْ يِّنَاتٍ مِ بَ  لِلنَّاسِ وَ دً آنُ هُ رْ لَ فِيهِ الْقُ زِ ي أُنْ انَ الَّذِ ضَ مَ رُ رَ هْ أبارك لضط عثا الحعر الضرغط، ﴿شَ
وعع حعر أضرم اهللا جئتاظه المسطمغظ شغه بالمشفرة ضما صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َطْظ َصاَم َرَطَداَن ِإغَماظًا 
َم ِطْظ َذْظِئِه» أخرجه الئثاري سظ أبغ عرغرة... شغه ُأظجل الصرآن الضرغط، وشغه  َواْتِاَساباً ُغِفَر َلُه َطا َتَصثَّ
ضان الظخر والفاح المئغظ... حعر السمض والةث واقجاعاد، وحعر السئادة والخئر والةعاد... شحمروا 

أغعا المسطمعن سظ السعاسث، وتظاشسعا شغ الثغرات، تغث ُتداسش افجعر والتسظات...
وأجأل اهللا جئتاظه أن غاصئض طظ المسطمغظ أجمسغظ خغاطعط وصغاطعط، وأن غضعن عثا الحعر الضرغط 
شاتتئ خغر وبرضئ، وطصثطئ ظخر بإصاطئ الثقشئ الراحثة، شاسازض افطئ براغئ السصاب، راغئ ق إله إق 
نُونَ  مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ اهللا طتمث رجعل اهللا، شاسعد ضما ضاظئ أطئ ضرغمئ، صعغئ بربعا، سجغجة بثغظعا ﴿وَ

.﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ * بِنَرصْ
والسقم سطغضط ورتمئ اهللا وبرضاته.

لغطئ افول طظ رطدان ١٤٤٣عـ                                                             أخعضط 
المعاشص ٢٠٢٢/٤/١م                                                                           سطاء بظ خطغض أبع الرحائ



افربساء ٥ طظ  رطدان ١٤٤٣ عـ المعاشص ٦ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٨٥

شغ جغاق تمطئ تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان بحأن اقظاثابات الظغابغئ، صام وشث طظ التجب برئاجئ افجااذ شعاز 
الثعإ، وافجااذ جمال الجسئغ، وافخ أتمث السئث اهللا، وافخ سئث الشظغ درباس؛ طمبطغظ سظ لةظئ اقتخاقت 
المرضجغئ لطتجب شغ وقغئ لئظان ولةظئ الفسالغات شغ طثغظئ ذرابطج، صاطعا بجغارة افجااذ راطج شري رئغج 
الرابطئ البصاشغئ. وصث تظاول الئتث الحآون اقظاثابغئ شغ ظض وجعد عثه السططئ الفاجثة والمةرطئ بتص أعض 
لئظان ساطئ وأعض ذرابطج خاخئ. وصث حرح العشث ظزرة تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان لطعاصع السغاجغ الفاجث 
وأن اقظاثابات الظغابغئ المصئطئ لظ تتمض الثغر أو الاشغغر الثي غطمح إلغه الظاس، وضان جئإ تترضعط شغ ١٧

تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢٠. ضما أضث العشث سطى أن أي سمطغئ تشغغر جغحارك بعا المسطمعن شغ لئظان ق بث 
أن تظططص طظ بصاشاظا وسصغثتظا اإلجقطغئ، والدعابط الاغ وضسعا اإلجقم، طع الاأضغث سطى أظه بشغر اإلجقم 
لظ غضعن عظاك تشغغر جثري أو تطعل لمحاضض المسطمغظ شغ لئظان، بض وضض أعض لئظان. وصث أضث د. الفري سطى 
تصاسج عثه السططئ وطظ غمبطعا شغ الصغام بعاجئاتعا، بتص أعض لئظان ساطئ وأعض ذرابطج خاخئ. ضما أضث 

سطى السقصئ والاساون الثائط، بغظ التجب والرابطئ، طظ خقل المحارضئ شغ طسرض الضااب السظعي.

السئسغظات، وتثرك أطرغضا أنَّ شك السقصئ بغظعما عع 
الخغظ  قتاعاء  جسئ  وصث  سطغعما،  لطاشطإ  السئغض 
عغقري  عثا  ذضرت  وأخفصئ!  أوباطا  سعث  أوائض  طظث 

ضطغظاعن شغ طثضراتعا غعم ضاظئ وزغرًا لطثارجغئ.
تثغظ  أن  خراتًئ  الخغظ  طظ  تططإ  الغعم  وظراعا 
زالئ  وطا  أوضراظغا،  شغ  الروجغ  السسضري  السمض 
الخغظ تراوغ، طا دسا وزغر الثارجغئ افطرغضغ بطغظضظ 
المعابغص  تسارض  تطك  طراوغاتعا  بأن  غاعمعا  فن 

وافسراف الثولغئ وتصعق اإلظسان.
سظ  الخغظ  تماظع  أن  أطرغضغا  طصئعق  غضظ  ولــط 
الاخعغئ شغ طةطج افطظ لما سرضئ أطرغضا طحروع 
صاظعن غثغظ الاثخض السسضري الروجغ شغ أوضراظغا، 
بعتثة  الخغظ  تصعل  أن  طصئعقً  غضظ  لط  وأغداً 

افراضغ افوضراظغئ وتسضئ سظ اإلداظئ.
روجغا  خثع  أن  له  جئص  أطرغضا،  وبثاخئ  الشرب  إنَّ 
غعم جسطعا تصئض بسصعط جثار برلغظ وتسطغط ألماظغا 
الحرصغئ فلماظغا الشربغئ، وخثسعا سظثطا أبصى سمغطعا 
ه،  ضثَّ الحارع  ترَّك  بط   ٢٠١٤ جظئ  غاظعضعشغاح 
وطا زال غساثثطعا شغ جعرغا ولغئغا تاى أخئح اجط 
الصاض  وسخابات  شاغظر  بسخابات  الخطئ  وبغص  روجغا 

اإلجراطغئ وبعتغظ.
عع  وأطرغضا،  لطشرب  بالظسئئ  افجعأ  السغظارغع  غئصى 
لظزام  بثغض  ظزام  وضع  شغ  روجغا  ظةتئ  لع  طاذا 
اجامالاه؟!  شغ  ظةتئ  أو  أطرغضا  سمغض  زغطغظسضغ 
وصعف  لسثم  أطض  بثغئئ  حسر  زغطغظسضغ  وأنَّ  خاخئ 
اآلن  تاى  السسضرغئ  شالمساسثات  جاظئه،  إلى  الشرب 
الاغ  المثطرة  الروجغئ  السسضرغئ  اآللئ  دون  تجال  ق 
ضثعا،  العصعف  سطى  بمفردعا  أوضراظغا  تصعى  ق 
أوضراظغا  ورذئ  والشرب  أطرغضا  بأنَّ  تظطص  وخطاباته 
طع صعة طظ أساى صعى افرض، بط راح وترضعا ولعا 
شغ ذلك طبض صرغإ شغ جعرجغا سظثطا أغرتعا أطرغضا 
بدط أبثازغا وأوجغاغا الةظعبغئ، إق أنَّ طعجضع لائرغر 
دخعلعا شغ جعرجغا صاطئ واسارشئ بأبثازغا وأوجغاغا 
طظطصاغظ طساصطاغظ سظ جعرجغا سطى غرار طا شسطاه 
تةاه  أطرغضا  تفسض  ولط  افوضراظغ  الحرق  جمععرغاا 
عثا الاخرف الروجغ حغؤاً طع أنَّ تاضط جعرجغا وصاعا 
به  اجائثلئ  باطاغاز،  أطرغضّغاً  سمغًق  ضان  جاضحفغطغ 
أطرغضا سمغق آخر لعا عع حغفارظازده، بسئإ أظَّه أراد 
إطساك سخا السمالئ طظ المظاخش بغظ روجغا وأطرغضا 

طتاوقً إرضاء الطرشغظ.
إنَّ  صال  أن  الاترغر  لتجب  جئص  لصث  تال،  ضض  سطى 
سطى  أوضراظغا  شغ  افطعر  تعثأ  بأن  تسمح  لظ  أطرغضا 
جغاجئ (ق غالإ وق طشطعب)، بض إظعا جاسمض سطى أن 
وأوروبا،  روجغا  سطى  لطدشط  طافةرة  افوضاع  تئصى 
شغ  روجغا  وتدرب  جظاتعا  تتئ  أوروبـــا  شائصى 
خاخرتعا، وإذا تخض واجاطاسئ شسض ذلك وظةتئ 
السقصئ  شك  سطى  ذلك  بسث  جاعثًة  جاسمض  شإظعا  به 
الاظِّغظ  لاتةغط  بسثعا  لاافرغ  والخغظ  روجغا  بغظ 

الخغظغ والسمقق اآلجغعي.
أوضراظغا  طظ  روجغا  صدماعا  الاغ  الصرم  إنَّ  خااطا: 
عغ أرض إجقطغئ تضمئ باإلجقم فزغث طظ بقبئ 
صرون! وصث شخطعا الروس سظ جسط الثولئ بسث أن 
أسمطعا شغ أعطعا الصاض والاحرغث، وإن أعطعا عط طظ 
الااار المسطمغظ، ولجغادة سطط شإن (الصرم) سظث أعطعا 
المسطمغظ  وإن  التخظ،  أو  الصطسئ  تسظغ  وبطشاعط 
ضما بسطعا غثعط سطغعا وتضمععا باإلجقم، شإظعط 

جغسغثوظعا صرغئا بإذن اهللا.
إن أوضراظغا والسالط لظ غصر له صرار أو غعثأ له بال إق 
بأن غسعد المعصش الثولغ بغث عثه افطئ السجغجة، ولظ 
ظصعل لطثظغا تغظعا جؤظاضط بالثبح بض جظصعل لعط إن 
بطثضط،  ظفاح  جسطاظا  الاغ  عغ  تمطظاعا  الاغ  افطاظئ 

 لظظحر بغظضط السثل والرتمئ

شغ ختراء الظصإ جظعب شطسطغظ وتتئ رساغئ ورئاجئ 
وزراء  اجامع  بطغظضظ  أظاعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
خارجغئ أربع دول سربغئ عغ طخر واإلطارات والمشرب 
اجاماع  واتثة،  ذاولئ  سطى  غععد  ضغان  طع  والئترغظ 
سصث سطى طساعى الصمئ، وصث رأى شغه الئسخ اجاماسًا 
تارغثغاً، ربما فظه غاظاصخ طع ذئغسئ افحغاء، وغاخادم 
طع التصائص الاارغثغئ شغ السقصئ بغظ الزالط والمزطعم، 
والسقصئ بغظ اقتاقل والُمتَاض، شضغان غععد المشاخإ 
اإلزالئ،  واجإ  سثو  أظه  شغه  افخض  المئارضئ  لفرض 
والترب عغ التالئ الطئغسغئ لطسقصئ طسه، بغظما افظزمئ 
السمغطئ شغ بقد المسطمغظ تةسض طظه طضعظاً ذئغسغاً شغ 
طظطصاظا طظ خقل اتفاصغات الاطئغع، تاى وخض افطر 
وطظزعطئ  افطظغئ  تتالفاتعا  طظ  ججءًا  جسطه  إلى  بعط 
الثشاع المحارك تتئ طئررات طتاربئ اإلرعاب والتصغصئ 

أظعط خظاع اإلرعاب ولغج غغرعط.
لط غضظ لصاء الظصإ جعى رأس جئض الةطغث الثي غئاطع شغ 
بطظه الضبغر طظ الافاخغض والثطط الاغ تتعضعا أطرغضا 

إلتضام جغطرتعا وشرض عغمظاعا سطى طظطصئ الحرق 
صابض  شغ  سظعا  جغضحش  الاغ  الثطط  تطك  افوجط، 
افغام، أطا التثغث سظ الاعثغثات اإلغراظغئ المجسعطئ 
شغ  بامثدعا  أو  الظعوي،  بئرظاطةعا  الماسطصئ  جعاء 
المظطصئ السربغئ سئر أذرسعا شغ الغمظ والسراق ولئظان، 
شطغسئ إق أجئاباً ظاعرغئ لطاشطغئ سطى تصغصئ طا تخئع 
إلغه أطرغضا، شالظزام اإلغراظغ المرتئط بأطرغضا طظث صغام 
البعرة اإلغراظغئ، لط تظفك أطرغضا سظ اجاثثاطه ضفجاسئ 
الثطغب،  دول  شغ  افظزمئ  وخاخئ  افظزمئ  به  تثغش 
المظطصئ  شغ  الدثط  السسضري  وجعدعا  لائرغر  وذلك 
بثسعى تماغئ تطك افظزمئ طظ الاعثغثات افطظغئ الاغ 
تعاجععا، شأطرغضا عغ الاغ جمتئ بادثط الصعة اإلغراظغئ 
تاى باتئ طخثر إزساج واباجاز تاى فوروبا، وعغ أغدًا 
طظ جمتئ بامثد الظفعذ اإلغراظغ شغ المظطصئ لثسمعا 
شغ تروبعا، وخثطئ طخالتعا، وجسغاً لاتصغص أعثاشعا 
اإلجقطغئ،  بقدظا  سطى  والظفعذ  السغطرة  بسط  شغ 
شأششاظساان والسراق طا ضان فطرغضا أن تثخطعما لعق 
الثثطات اإلغراظغئ وأدواتعا، وإجصاط الظفعذ اإلظةطغجي 
شغ الغمظ والخراع الثائر شغه تاى الغعم، وإظصاذ الظزام 
المةرم شغ جعرغا وطظسه طظ السصعط، ضض ذلك ضان 
بمساسثة إغران وأذرسعا الثئغبئ، والاغ ربما تان وصئ 
تصطغمعا شضاظئ عثه التمطئ ضث إغران إلسادة ضئط 

المعازغظ، والاشطغئ سطى طآرب أطرغضا التصغصغئ.
وبافجطعب ظفسه الغعم تسمض أطرغضا سطى بغع الععط 
لفظزمئ التاضمئ شغ بقد المسطمغظ، واجاثثام إغران 
لاضعن سثوًا طحارضاً لطسرب وضغان غععد، شصث تمضظئ 
طظ جر السثغث طظ الثول السربغئ لاعصغع اتفاصغات الاطئغع 
الثغاظغئ طع ضغان غععد تتئ ضشط الثعف طظ إغران، 
وطخطتاعط تضمظ شغ الاصارب طع غععد وضرورة الصفج 
سظ صدغئ شطسطغظ لاتصغص طخالح أعط وأضئر، وعغ 
لاأجغج تطش  تسسى لاةسض طظ سثاوة إغران طثخقً 
سسضري سربغ سطى حاضطئ تطش الظاتع غضعن ضغان غععد 
ججءًا طظه، وضما تساشض الظاتع الشربغ ضصعة ضاربئ لعا 
شغ جاتات طثاطفئ بتةئ تماغئ أوروبا طظ الاعثغثات، 

شإظعا جاسمض سطى اجاثثام (ظاتع السرب-غععد) لاأطغظ 
تاجاعا طظ أدوات الصاال شغ جاتات أخرى واجاضمال 

خطاعا شغ خعض تروبعا بالعضالئ.
بقد  شغ  الصائمئ  الثول  شإن  وأسمص  أدق  وبظزرة 
المسطمغظ بما شغعا ضغان غععد الشاخإ ق اسائار لعا شغ 
خطئ أطرغضا ورؤغاعا لطمظطصئ، شاطك الثول جمغساً عغ 
دول وظغفغئ، بمسظى أظعا وجثت سطى الثارذئ لاظفث 
طعمئ طتثدة وتصعم بعظغفئ طسغظئ، تطك المعمئ تامبض 
شغ تمجغص وتحاغئ حسعب افطئ اإلجقطغئ شغ ضغاظات 
ضرتعظغئ عجغطئ وتثود وعمغئ، وظعإ بروات وطصثرات 
لاحشغض  الطاصئ  طظ  أطرغضا  اتاغاجات  لاطئغئ  المظطصئ 
طخاظسعا وآلئ تربعا، وافعط طظ ذلك ضطه طظع اجاسادة 
افطئ اإلجقطغئ وتثتعا وجمع حمطعا شغ دولئ واتثة 
عغ دولئ الثقشئ، عثا عع العثف افجاس وراء تترضات 
الثولئ افولى شغ السالط، وطا دون ذلك تفاخغض ق غخح 
اقظحشال بعا سظث صراءة افتثاث وافذراف الفاسطئ شغعا 

وافعثاف المصخعدة طظعا.

سمطغاً لط غضحش عثا اقجاماع سظ أطر جثغث شغ تئسغئ 
الضئرى،  لطثول  المسطمغظ  بقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ 
شغ  شعغ  خغاظغئ  وطآاطرات  طثططات  شغ  واظثراذعا 
أخطعا صائمئ سطى عثا الثور طظث أضبر طظ طائئ سام، 
طظث اجاطاع الضاشر المساسمر عثم دولئ الثقشئ، ولضظ 
المثاطش شغ عثا اقجاماع أن تطك افظزمئ باتئ أضبر 
جرأة سطى إظعار سمالاعا وخغاظاعا، وبثلك شعغ تزعر 
سثاوتعا لفطئ بحضض جاشر، افطر الثي غساثسغ تترك 
صعى افطئ المثطخئ لطسمض سطى إشحال تطك المثططات 
صطع  سئر  الحرغرة،  أطرغضا  طساسغ  وإتئاط  الثئغبئ، 
أذرسعا وأدواتعا شغ بقدظا المامبطئ بافظزمئ التاضمئ 
شغ بقدظا، واجابمار عثا الاعصغئ الاارغثغ الثي غسغحه 
السالط، ق جغما أن افتثاث الةارغئ شغ السالط الغعم صث 
أظعرت ضسش العقغات الماتثة شغ أضبر طظ صدغئ، 
وضحفئ سظ شصثاظعا السغطرة واعاجاز طضاظاعا الثولغئ، 
واحاسال الخراع بغظ الصعى الضئرى، وتثئطعا إلى درجئ 
أن جمغع أذراف عثا الخراع خاجرون، وجغظالعط الدرر 
وإن ضان بظسإ طافاوتئ، طع سثم صثرة أي طظ تطك 
غارصإ  والضض  لخالتعا،  الخراع  تسط  سطى  افذراف 
ظحعء ضغاظات جثغثة واظثبار ضغاظات أخرى لغساد رجط 
جثغثة  سالمغئ  صعى  وصغام  جثغث  طظ  السالط  خارذئ 

تآجج لظزام سالمغ جثغث.
أي  تصثغط  سظ  ساججة  شعغ  الصعى  تطك  إلى  وبالظزر 
تطعل لمحاضض السالط سطى ضاشئ المساعغات، وسطى افطئ 
اإلجقطغئ وضض الصعى التغئ شغعا أن تأخث إجقطعا بصعة 
السزغط،  اإلجقم  طحروع  لائظغ  واجاعاد  بةث  وتسمض 
الاترغر  تجب  طع  والسمض  المخغرغئ  صدغاعا  وجسطه 
قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لظصاسث طضاظظا بغظ افطط، وظدع 
وظضعن  افتثاث  ولظخظع  الصسط،  المعازغظ  لطظاس 
ىلَ  الِبٌ عَ اهللاُّ غَ الفاسطغظ والمآبرغظ شغ تغاة الئحرغئ ﴿وَ

 ﴾ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ لَـكِنَّ أَكْ هِ وَ رِ أَمْ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

طسرضئ الشرب يف أوضراظغا
خراع طخالح أم ضسر سزط؟

بالرغط طظ تئاغظ المعاصش بحأن أوضراظغا بغظ الشرب؛ 
جعئ  طظ  أطرغضا  وبغظ  جعئ،  طظ  وشرظسا  ألماظغا 
روجغا  سطى  صاجغئ  سصعبات  شرض  صث  أظه  إق  أخرى، 
الروجغئ،  السمطئ  جسر  شغ  جرغع  تثععر  إلى  أدت 
المالغئ  لطمئادقت  جعغفئ  ظزام  سظ  شخطعا  وأدى 
وحرضاتعا،  بظعضعا  طظ  ضبغر  إشقس  إلى  والاةارغئ 
بعا  غتافر  الاغ  أرخثتعا  تةمغث  سظ  شدًق  عثا 
حغطظئ  سطى  أطرغضا  سمطئ  وعضثا  وأطرغضا،  الشرب 
بعتغظ وأظعرته ودولاه بمزعر الثارج سظ الصاظعن 
الثولغ وافسراف السالمغئ، وترغث طظه أن غعصش تربه 
غغر  أو  طضاعبئ  ضماظات  أي  دون  أوضراظغا  ضث  شعرًا 
طضاعبئ، تاى إذا خرج بثأت تقتصه شغما ظظه تصًا له 

باتاقله أراضغ الصرم.
إن المسرضئ بغظ الشرب وطظ ورائه أطرغضا وبغظ روجغا 
عغ طسرضئ أصرب إلى سخ افخابع أو ضسر السزط، 
إلى  غخض  أن  افذطسغ  حمال  لتطش  ترغث  ق  شروجغا 
سمغض  وزغطغظسضغ  خاخرتعا،  شغ  وأوضراظغا  تثودعا 
أطرغضا ق غثفغ ططالئاته باقظدمام إلى الظاتع واقتتاد 
شإظعا  أوضراظغا  شصثت  إن  أظعا  تثرك  شعغ  افوروبغ، 
الثي  أزوف  وبتر  افجعد  الئتر  سطى  جغطرتعا  تفصث 
فجض  خاضئ  وصث  التغاة،  حرغان  لعا  بالظسئئ  غسائر 
عثا التروب الطاتظئ تاى تمضظئ طظ بسط جغطرتعا 
سطغعما طظث زطظ الثقشئ السبماظغئ، بض واظاجسئ الصرم 
طظ المسطمغظ طظث أضبر طظ صرظغظ لعثه الشاغئ، وعغ 
ق ترغث أن تفرط بأوضراظغا طبطما شرذئ شغ دول أوروبا 
الاغ  بعلظثا  أخئتئ  تاى  سصثعا  واظفرط  الحرصغئ 
سرشعا السالط بعارجع رطج صعة اقتتاد السعشغغاغ ججءًا 
طظ أوروبا وأطظعا وطآجساتعا وتطفعا، شعغ تثرك 
أن أوضراظغا عغ آخر طا بصغ لعا، ولظ تارضعا لطشرب 
لصمئ جائشئ، لضظ الشرب بالمصابض وطظ ورائه أطرغضا 
شإن أوضراظغا بالظسئئ له عغ بعاباه سطى دول أوروبا 
الحرصغئ، وعع غثرك أن روجغا إذا أخثت أوضراظغا إلى 
وأظزمئ  سسضرغئ  صعاسث  سطى  جغخئح  شإظه  جاظئعا 
وصش  تةثه  لثلك  تــثوده؛  سطى  طاصثطئ  خاروخغئ 
بصّده وصدغده لةسض روجغا تثسر الترب وتسعد بشغر 
طاء وجه، أطا أطرغضا الاغ ضان رئغسعا غدتك بمضء 
افوضراظغئ  افوتال  شغ  روجغا  تعرذئ  سظثطا  حثصغه 
السزمئ  وتإ  الروجغ  الرئغج  تمص  تثرك  شإظعا 
تسغطران  الطاغظ  الخفاغظ  عاتغظ  أن  وتثرك  سظثه، 
سطغه عما طا جسطعا تساثثم روجغا شغ جعرغا سّطعا 
تزفر طظ أطرغضا باقساراف لعا بالصرم، طع أن روجغا 
شغ  تاعرط  أطرغضا  لارضئ  جغاجغا  غئغئ  تضظ  لط  لع 

جعرغا ضما تعرذئ عغ شغ أششاظساان.
إن روجغا شغ وضع ترج وصث ضان غضفغعا أن تئصغ 
تثود  سطى  السسضرغئ  وتحعدعا  جظعدعا  بسخ 
والمظاذص  وبغقروجغا  الصرم  شغ  الئرغئ  أوضراظغا 
شغ  تاعرط  أن  دون  لعا  المعالغئ  فوضراظغا  الحرصغئ 
إلرعاصعا  والشرب  أطرغضا  تساشطعا  الاغ  الترب  عثه 
الاعثغث  غضفغعا  ضــان  صث  واصاخادغًا،  سسضرغًا 
واقتتاد  الظاتع  لتطش  اقظدمام  طظ  أوضراظغا  لمظع 
ورذه  الثي  عع  وضئره  بعتغظ  غئاء  ولضظه  افوروبغ، 
شغ عثه الترب وصث بثأ غطالإ الظزام شغ أوضراظغا 
طظ أول أغام الترب لسصث طتادبات تئصغ له حغؤًا طظ 
وسمغض  افوضراظغعن  غسطغه  أو  غثرج  تاى  الضراطئ 
غعصش  تاى  طعّصسئ  ضماظات  أي  زغطغظسضغ  أطرغضا 
تربه ضثعا، ولضظ الشرب غرغث طظه أن غثرج بثون 
تئصغ  أن  خرج  إن  الماعصع  طظ  إظه  بض  ضماظات،  أي 
أطرغضا سطغه السصعبات اقصاخادغئ شاساططه ضما تساطض 
روجغا  بغظ  تفخض  لسطعا  الحمالغئ،  وضعرغا  إغران 

وبغظ الخغظ.
إنَّ السمض سطى شخض السقصئ بغظ روجغا والخغظ عع 
طظث  ضغسظةر  سظه  ث  تتثَّ فطرغضا،  اجاراتغةغ  عثف 
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السططئ، وغفعز دائما بظسئئ سالغئ. وصث ظال تجب ظغرغري 
شغ اقظاثابات الرئاجغئ افخغرة الاغ جرت سام ٢٠٢٠

بظسئئ ٨٤,٣٩٪ وطظ بط شاز طرحته طاغعشعلغ وظائئاه 
جاطغئ تسظ بعقغئ باظغئ، وغثل ذلك سطى أن تضام 
تظجاظغا طا زالعا غائسعن برغطاظغا، فن التجب المعالغ لعا 
ولمعاخطئ  الثولئ...  سطى  طعغمظا  زال  طا  ظغرغري  تجب 
الاصطغث السغاجغ المافاعط سطغه شغ الاظاوب سطى التضط، 
شصث سغظئ جاطغئ تسظ طساسث الرئغج السابص لطحآون 
اقصاخادغئ شغطغإ طئاظشع ظائئا لعا وعع ظخراظغ. ولطسطط 
شإن الرئغسئ جاطغئ تسظ صث ولثت شغ ضاظعن الباظغ/

غظاغر طظ سام ١٩٦٠ شغ زظةئار الاغ تاماع بتضط حئه 
وشغ   .٪٩٩ تعالغ  شغعا  المسطمغظ  سثد  وغئطس  ذاتغ، 
وصئ قتص تابسئ دراجئ اإلدارة الساطئ شغ تظجاظغا أوق 
بط تثرجئ شغ جاطسئ طاظحسار بالممطضئ الماتثة. وصث 
أدت الغمغظ الثجاعرغئ وعغ تطئج خمارًا والصرآن شغ 
بطثعا  أعض  بغظ  تسظئ  بسمسئ  شتزغئ  الغمظى  غثعا 
المسطط، وخاخئ أظعا اتئسئ طسارا طثففا طع المسارضئ...

رابساً: إن برغطاظغا تظزر لاظجاظغا بثرجئ طظ افعمغئ طظ 
ظاتغئ جغاجغئ وطظ ظاتغئ اصاخادغئ:

بعابات  ضإتثى  طعصسعا  شإن  جغاجغئ،  ظاتغئ  طظ  أطا 
العلعج إلى أسماق أشرغصغا واجاسمارعا غةسض لعا أعمغئ 
وجه  شغ  العصعف  سطى  برغطاظغا  سمطئ  وصث  لثغعط، 
اظاحار اإلجقم وطتارباه وطتاربئ أعطه الثغظ غرشدعن 
المساسمر وغاخثون له، بط إن خسارة برغطاظغا لاظجاظغا 
جاسئإ شصثان بسخ الثول المةاورة لعا والاغ طا زال 
لئرغطاظغا ظفعذ شغعا ضضغظغا وطقوي وزاطئغا وغغرعا طظ 

الثول شغ المظطصئ.
أجظئغ  طسابمر  أضئر  شعغ  اصاخادغئ،  ظاتغئ  طظ  وأطا 
طئاحر شغ تظجاظغا شغ صطاسات طبض الاسثغظ والاخظغع 
واإلظااج الجراسغ، وأضئر طسابمر لطحاي الاظجاظغ وتعغمظ 
السغارات  وخاخئ  الاظجاظغئ  السعق  سطى  خادراتعا 

وافجعجة اإللضاروظغئ.
خاطساً: وضثلك أطرغضا تظزر لاظجاظغا بثرجئ طظ افعمغئ 
طتض  والتطعل  العجائض،  بضاشئ  إلغعا  الظفاذ  وتتاول 
افشرغصغئ  الثول  طظ  تظجاظغا  شضاظئ  الصثغط،  اقجاسمار 
إلبثاء  وذلك  افطرغضان  الرؤجاء  زارعا  الاغ  الصطغطئ 
شجارعا  أطرغضا...  تةاه  جثبعا  وطتاولئ  بعا  اقعامام 
بعش اقبظ شغ ٢٠٠٨/٢/١٧. وضثلك أوباطا شغ ٧/١/ 
أطام  تثضاري  لظخإ  افجاس  تةر  وضع  تغث   ٢٠١٣
جفارة بقده تضرغما فتث سحر أطرغضغا صاطعا شغ تفةغر 

السفارة افطرغضغئ سام ١٩٩٨ شغ دار السقم...
السغاجغ  الخراع  إن  غصال  أن  غمضظ  وعضثا  جادجاً: 
غثور بغظ برغطاظغا المساسمر الصثغط المسامر، وبغظ 
الظفعذ  لاثطش  تظجاظغا  إلى  الظفاذ  تتاول  الاغ  أطرغضا 
الئرغطاظغ، وضطاا الثولاغظ تساسمقن وجائطعما الثئغبئ 

اقجاسمارغئ لاتصغص أعثاشعما:
١- أطا أطرغضا، شصث أسطظئ اساراضعا سطى ظاائب اظاثابات 
سام ٢٠٢٠، شضائئ طعرغان أورتاغعس الماتثبئ باجط 
سصإ   ٢٠٢٠/١٠/٣٠ غعم  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة 
اإلسقن سظ شعز الرئغج طاغعشعلغ، ضائئ سطى تسابعا 
شغ طعصع تعغار صائطئ إظعا "صطصئ بحأن تصارغر طعبعصئ 
سظ طثالفات اظاثابغئ واجاثثام الصعة ضث المثظغغظ 
السجل" وصالئ "جظتاجإ افشراد المسآولغظ" سظ ذلك... 
وأغداً شإن أطرغضا تائظى ططالإ المسارضئ وخاخئ تجب 
تحادغما. وذلك إلبارة الفعضى السغاجغئ تاى تامضظ 
طظ ضسر عغمظئ التجب التاضط وعع تجب برغطاظغا... عثا 
سطماً بأن المسارضئ طا زالئ ضسغفئ، شطط غتخض طرحح 
والاصثم  الثغمصراذغئ  تجب  وعع  طسارضئ  تجب  أضئر 
الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  ضئغرة  ظسئئ  سطى  (تحادغما) 
الاغ جرت سام ٢٠٢٠، شصث تخض طرحته تعظثو لغسع 
تحادغما  تجب  طرحح  ورشخ   .٪١٣,٠٣ ظسئئ  سطى 
الظاائب وصال (إظعا حعثت تجوغرا لط غسئص له طبغض شغ 
تارغثظا...) وضثلك شإن أطرغضا تساشض دسعات اقظفخال 
وخاخئ الثسعة قظفخال إصطغط زظةئار سظ تظةاظغصا... بط 
إظعا تساثثم خظثوق الظصث الثولغ ضعجغطئ لطاأبغر سطى 

التضط شغ تظجاظغا!
٢- وأطا برغطاظغا شعغ تسمض وشص ذرغصاعا طظ الثئث 
السغاجغ لسث افبعاب الاغ تتاول أطرغضا اجاشقلعا شغ 
تظجاظغا، شمظ جاظإ ُتزعر ضما لع أظعا تعاشص أطرغضا وطظ 

جاظإ آخر ُتتضط جغاجئ أخرى طثالفئ:
بحأظعا  برغطاظغا  خرتئ  شصث  لقظاثابات  شئالظسئئ  أ- 
لطحآون  الئرغطاظغ  العزغر  شصال  أوجه  تّمال  تخرغتاً 
طعصع  شغ  تسابه  سطى  دودرغثج  جغمج  افشرغصغئ 
تعغار غعم ٢٠٢٠/١٠/٣٠ ("إن الممطضئ الماتثة صطصئ 
بحأن المسطعطات سظ طثالفات" ودسا إلى "إجراء تتصغص 
حفاف" وتث الةعات السغاجغئ سطى "إغةاد تض جطمغ")، 
شأرضئ أطرغضا ولضظعا لط تسارض سطى ظاائب اقظاثابات 
سظ  طعبعصئ  تصارغر  عظاك  (بأن  أطرغضا:  صعل  تصض  ولط 

طثالفات اظاثابغئ) أو تثسع (لمتاجئئ المسؤعلغظ)!
ب- وأطا بالظسئئ لطمسارضئ شإن صادة جماسئ إجقطغئ 
شغ  المساصطئ  حئه  زظةئار  طظطصئ  اجاصقل  إلى  دسئ 
تظجاظغا، تمئ تئرئاعط طظ تعط اإلرعاب: (أذطص جراح 
الصغادغغظ الئارزغظ شغ جماسئ المةامع المثظغ، وعغ 
جمسغئ التحث والثسعة اإلجقطغئ، أو UAMSHO، بسث 
بماظغ جظعات طظ اقتاةاز، شأذطص جراح شرغث عادي، 

الظغابئ  طثغر  وأضث  لغقً.  البقباء  طسّطط  سطغ  وطسّطط 
الساطئ، جغطفسار طعاضغاالع، لطختاشغغظ إجصاط جمغع 
https:// ٢٠٢١/٠٦/١٦ إلغعما...  المعجعئ  الاعط 
افخغرة  افجابغع  شغ  ُجمح  وأغداً   (/apnews.com
باجاؤظاف بسخ الختش السعاتغطغئ المتزعرة، بط إن 
الرئغسئ جاطغئ خطعح تسظ أخثرت سفعًا سظ السثغث 

طظ جةظاء الرأي بمظ شغعط أسداء شغ تحادغما.
ج- وأطا طعضعع خظثوق الظصث الثولغ شسطى الرغط طظ 
أظه جئص (ذرد) الخظثوق طظ تظجاظغا شغ سعث الرئغج 
طبض  سطغه  حروذا  غفرض  أن  أراد  فظه  طعغظغ  تسظ 
تثفغخ صغمئ السمطئ ورشع افجسار وتةمغث افجعر طا 
غجغث طظ طساظاة الظاس ضما غفسض الخظثوق شغ ضض بطث 
غططإ صرضا طظه، إق أن الخظثوق اجاشض تثاسغات وباء 
ضعروظا لاصثغط صرض لاظجاظغا بصغمئ ٥٦٧ ططغعن دوقر 
صائق بأن "تفحغ ضعروظا أدى إلى اظعغار صطاع السغاتئ 
وشاصط التاجئ إلى تمعغض ضئغر"... بطعطئغرغ ٢٠٢١/٩/٨) 
شعاشصئ تضعطئ تظجاظغا سطى أخث الصرض سطماً بأن تظجاظغا 
لط تسارف بافحغ ضعروظا ولط تفرض إجراءات لطعصاغئ 
طظه ولضظعا واشصئ سطى تتسغظ السقصئ طع الخظثوق 
وسثم طخادطئ أطرغضا تمحغاً طع الظعب الئرغطاظغ الثي 

تسغر سطغه!
فشرغصغا  الاظمغئ  طةمعسئ  إظحاء  عع  افعط  بط  د- 
١٩٩٢/٨/١٧ شغ  تأجسئ  الاغ  (جادك)  الةظعبغئ 

بثق طظ طآتمر الاظسغص لاظمغئ أشرغصغا الةظعبغئ الثي 
دول  تسع  طظ   ١٩٨٠/٤/١ شغ  بعتسعاظا  شغ  تأجج 
وطاقوي  ولغسعتع  وبعتسعاظا  (أظشعق  وعغ  أسداء 
وزغمئابعي)  وزاطئغا  وتظجاظغا  وإجعاتغظغ  وطعزطئغص 
وأخئح اآلن سثدعا ١٥ بسثطا دخطاعا (جظعب أشرغصغا 
وظاطئغا وطعرغحغعس والضعظشع الثغمصراذغئ وطثغحصر 
وجغحض) وصث أجساعا برغطاظغا لاتاشر سطى ظفعذعا شغ 
المظطصئ، وتتعل دون تثخض الظفعذ افطرغضغ شغ دول 
المةمعسئ، ولثلك ولما اضاحفئ حرضئ الظفط افطرغضغئ 
ضئغرًا طظ الشاز  (Anadarko) شغ سام ٢٠١٠م اتاغاذاً 
حاذأ  صئالئ  العاصع  (روشعطا)  تعض  شغ  الطئغسغ 
طصاذسئ (ضابع دغطةادو) حمال طعزطئغص، تغث غسغح 
المسطمعن شغ ذلك الئطث... بط تأضث عثا اقتاغاط سام 
سام  تاغمج  الفاغظاظحغال  ظحرته  لمصال  وشصاً  ٢٠١٧م 
٢٠١٧م: "تط اضاحاف الشاز شغ ضاطاغظ طاةاورتغظ، وشغ 
ضض طظعما اتاغاذغات طآضثة تئطس تعالغ ٧٥ ترغطغعن 
صثم طضسإ، وعع طا غضفغ - ضما غصعل الثئراء - لاجوغث 
برغطاظغا وشرظسا وألماظغا وإغطالغا فضبر طظ ٢٠ ساطاً"، 
قتزئ  شغ ٢٠١٧م  وتأضث  الشاز  اضاحش  شطما  وعضثا 
برغطاظغا تعجه أطرغضا لطاثخض شغ طعزطئغص وخاخئ أظه 
راشص ذلك تترضات (تمرد) شغ عثا الئطث بحضض طاجاغث 
بصغادة جماسئ طتطغئ تثسى أظخار السظئ والةماسئ، وطظ 
بط سرضئ رواظثا الاابسئ فطرغضا طساسثة طعزطئغص ضث 
عثا (الامرد) وأغرتعا بثلك، شعاشصئ طعزطئغص... وشغ 
٩ طظ تمعز/غعلغع ٢٠٢١م، ظحرت رواظثا صعة صعاطعا 
١٠٠٠ جظثي بظاًء سطى ذطإ طعزطئغص لطمساسثة شغ 
شغ  ذعغطئ  شارة  طظث  المسامر  اإلجقطغ  الامرد  صمع 
طظ  الرغط  وسطى  الحمالغئ...  دغطةادو)  (ضابع  طصاذسئ 
أن رواظثا تابسئ فطرغضا، إق أن طعزطئغص شدطئ ذطإ 

المساسثة طظ رواظثا!
جابساً: لما قتزئ برغطاظغا ذلك ترضئ طةمعسئ جادك 

لاثارك وضع طعزطئغص الاغ عغ سدع شغعا:
افشرغصغ  لطةظعب  اإلظمائغئ  الةماسئ  صادة  (أبظى   -١
الصعة  بظحر  قلاجاطعا  افسداء  الثول  سطى  الصمئ  خقل 
اقتاغاذغئ لطةماسئ اإلظمائغئ لطةظعب افشرغصغ وتصثغط 
الثسط المالغ شى طصاذسئ ضابع دغطشادو، حمال طعزطئغص 
https://africa. لظحرعا شغ ذلك الئطث. ٢٠٢١/٠٨/٢١

.(/sis.gov.eg
٢- سظثطا ظحرت رواظثا المعالغئ فطرغضا ألش جظثي شغ 
حمال طعزطئغص وعغ لغسئ سدعًا شغ السادك، اسارض 
سثد طظ أسداء جادك: ("أبار اظاحار الصعات الرواظثغئ 
غدإ بسخ أسداء السادك، تغث أن طحارضئ رواظثا 
لغسئ تتئ جغطرة السادك..." واتاةعا بأن تئرغر رواظثا، 
وعغ لغسئ سدعًا شغ جادك، بمساسثة طعزطئغص، عع 
https://تئرغر لتثوث "وخفئ لضاربئ"... ٢٠٢١/٠٧/٢٢

برغطاظغا  شإن  وعضثا   (www.defense-network.com
الاغ أدرضئ طتاوقت أطرغضا لطاثخض سظ ذرغص طساسثة 
رواظثا لمعزطئغص، سظثطا أدرضئ ذلك أرجطئ سطى الفعر 
طظزماعا  خقل  طظ  طعزطئغص  إلى  سسضرغئ  طساسثة 

جادك تاى ق تئصى رواظثا وتثعا عظاك.
خارجغئ  (وزغر  شإن  بطعطئغرغ  طعصع  لاصرغر  ووشصاً   -٣
جظعب أشرغصغا صال شغ اجاماع طةمعسئ الثول الخظاسغئ 
السئع: "أتغتئ لغ شرخئ لصاء شرظسا واقتتاد افوروبغ 
أن  لعط  وأوضتئ  الماتثة  العقغات  خارجغئ  ووزغرة 
وجعئ ظزرظا عغ أن طةمعسئ تظمغئ الةظعب افشرغصغ 
https://www.bloomberg.) "غةإ أن تصعد عثا الحأن

(٢٠٢١/٨/١٣/com/news/newsletters
٤- طآخرا سصثت المةمعسئ طآتمرا غعم ٢٠٢٢/١/١٨

واقجاماسغ  اقصاخادي  الئظاء  إسادة  لثسط  طقوي  شغ 
لمصاذسئ ضابع دلشادو الشظغئ بالشاز الطئغسغ شغ طعزطئغص 
الاغ غئطس تسثادعا ظتع ٣٠ ططغعن ظسمئ، وغئطس تسثاد 
شغ  الشاز  ضمغئ  تصثر  إذ   .٪٢٠ ظتع  شغعا  المسطمغظ 

باذظ عثه المظطصئ بظتع ٧٥ ترغطغعن طار طضسإ. وأصر 
المآتمر دسط طعزطئغص وإجراءات تعذغث السقم وافطظ 
واقظاساش اقجاماسغ واقصاخادي شغ عثه المصاذسئ 
الاغ تظحط شغعا ترضات طسطتئ. وتسعثت بمعاخطئ 
طتاربئ اإلرعاب والماطرشغظ شغ طعزطئغص. شصال رئغج 
طاقوي قزاروس الثي غارأس طةمعسئ جادك ("الاجام 
المةمعسئ بدمان بصاء إصطغط ضابع دغطةادو شغ طعزطئغص 
جطغما وطساصرا وآطظا وإن الصمئ صثطئ شرخئ لمراجسئ 
بسبئ جادك شغ طعزطئغص شغ طضاشتئ اإلرعاب..." واس 

.(٢٠٢٢/١/١٨
باطظاً: أطا طساسغ الخغظ شعغ تاى اآلن غشطإ سطغعا 
السغاجغ،  الظفعذ  تتصغص  طظ  أضبر  اقصاخادي  الظفعذ 
وباثبر  أطرغضا،  إلزساج  عع  طسعا  اقصاخادي  والاصارب 
عثا افطر غائغظ أن تظجاظغا تسمض سطى تسجغج سقصاتعا 
افوضاع  وذأة  طظ  تثفش  تاى  بالخغظ  اقصاخادغئ 
الظصث  خظثوق  تسطط  طظ  تاثطص  وتاى  اقصاخادغئ 
الثولغ سطغعا أي طظ الاسطط افطرغضغ سطغعا، وضض ذلك 
باعجغه طظ برغطاظغا. ولعثا وصسئ تظجاظغا طع الخغظ سطى 
اتفاصغات تساون اصاخادي وشظغ لامعغض طحارغع خغظغئ 
شغ تظجاظغا، وعظاك طئاتبات لامعغض طحارغع بسحرات 
المطغارات طظ الثوقرات جعاء لئظاء طغظاء جثغث بمئطس 
١٠ ططغارات دوقر أو بظاء طتطئ لطشاز الطئغسغ المسال 
بصغمئ ٣٠ ططغار دوقر وطحروع طظةط التثغث والفتط 
بغظس  حغ  بغظ  عاتفغ  اتخال  وشغ  ططغارات.   ٣ بصغمئ 
وجاطغئ تسظ غعم ٢٠٢١/٦/٢٢ صال حغ: "إن الخغظ 

سطى اجاسثاد لاظفغث صمئ بضغظ لمظاثى الاساون الخغظغ 
شغ  الاظمغئ  اجاراتغةغات  طع  غاماحى  بما  افشرغصغ 
تظجاظغا وتعجغع الاساون شغ طةاقت طبض الجراسئ والظصض 
واقتخاقت والسغاتئ والطاصئ" بغظما صالئ جاطغئ تسظ 
"إن تظجاظغا سطى اجاسثاد لطسمض طع الخغظ لثشع الئظاء 
المحارك لطتجام والطرغص بحضض شسال وجاظفث بةثغئ 
افشرغصغ  الخغظغ  الاساون  لمظاثى  بضغظ  صمئ  ظاائب 
وجاسجز الاظمغئ الةثغثة لطسقصات الخغظغئ افشرغصغئ" 

(خفتئ جغ جغ تغ إن الخغظغئ ٢٠٢١/٦/٢٢).
تاجساً: شمظ ذلك غفعط أن برغطاظغا طا زالئ تسغطر 
تخثر  الصرارات  إن  إذ   ،(SADC) جادك طةمعسئ  سطى 
لخالح تسجغج الظفعذ الئرغطاظغ بثسط افظزمئ الاابسئ 
لعا. وسطغه شغمضظ الصعل إن برغطاظغا عغ المعغمظئ سطى 
تظجاظغا وضثلك سطى جادك وأن طتاوقت أطرغضا لطظفاذ 
غغر  وعغ  والفحض  الظةاح  بغظ  طارددة  طعزطئغص  إلى 

طساصرة تاى اآلن.
لعثه السعاطض شإن تظجاظغا وطعزطئغص طرحتاان لتخعل 
خراع دولغ، أي بغظ برغطاظغا خاتئئ الظفعذ شغ جادك 
ظفعذعا  بسط  شغ  الطاطسئ  أطرغضا  وبغظ  وأسدائعا، 
عثه  غظصث  وق  طعزطئغص.  شغ  وخاخئ  برغطاظغا  طضان 
الئقد افشرغصغئ طظ أزطاتعا وطظ طثالإ اقجاسمار إق 
ا  مَ ﴿وَ لطسالمغظ،  رتمئ  عع  الثي  اإلجقم  غتضمعا  أن 

 ﴾ ِنيَ املَ عَ ةً لِلْ َ محْ نَاكَ إِالَّ رَ لْ سَ أَرْ
افول طظ رطدان ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٠٤/٠٢م

تامئ: أذماع المساسمرغظ شغ تظجاظغا

تط وضع جغش الظزام الثولغ سطى رصئئ باضساان لترطاظعا طظ ططضغاعا الضاططئ قتاغاذغات الثعإ والظتاس 
الدثمئ شغ رغضع دغص، وطظح تصعق ططضغئ واجسئ الظطاق لحرضئ العظث الحرصغئ التثغبئ. شصث أظعئ حرضئ 
بارغك جعلث ظجاسًا ذعغض افطث طع باضساان، وجائثأ اآلن شغ تطعغر أتث أضئر طحارغع تسثغظ الثعإ والظتاس 
شغ السالط، بمعجإ اتفاصغئ تط تعصغسعا شغ ٢٠ آذار/طارس ٢٠٢٢ الةاري. وشغ عثا الخثد، أضث بغان ختفغ 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان أن: الصرارات الماسطصئ بمماطضاتظا الساطئ تاثثعا جططات 
وطتاضط الضفار، جعاء أضان الئظك الثولغ أو عغؤات داخض برغطاظغا وأطرغضا. بغظما تتزر الحرغسئ بعضعح سطى 
المسطمغظ سرض طا غسارضعط طظ أطعر أطام جططئ الضفر لاتضط بغظعط. وأضاف الئغان: لصث تط بغع أتقم 
طمابطئ تعل تطعغر حرضئ طةمعسئ الخغظ المسثظغئ لمحروع طظةط جاظثاك لطظتاس والثعإ. وطع ذلك، 
ضض طا تثث عع أن المساسمرغظ الخغظغغظ ارتضئعا جرائط صاض، بغظما غعاخض طسطمع بطعحساان الشرق شغ 
شصر طثصع. وغظطئص الحغء ظفسه سطى اتاغاذغات الظفط شغ ظغةغرغا، إذ غسغح ٤٠٪ طظ جضان ظغةغرغا شغ 
شصر طثصع أغدا. وعضثا غعضح اجاسقم رغضع دغص أن تضام باضساان طساسئثون لطظزام السالمغ افطرغضغ، 
وإن السئغض العتغث لطمدغ صثطًا بالظسئئ لظا عع إسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جادمظ اجاثثام 

افخعل الصغمئ لفطئ لخالح المسطمغظ واإلجقم.

حكام باكستان 
مستعبدون للنظام العالمي األمريكي

أضث المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ بغان ختفغ أخثره أن: تضط المتضمئ السطغا شغ وقغئ ضارظاتاضا 
العظثغئ، بتزر ارتثاء المسطمات لطثمار، غةإ أن ق غضعن طفاجؤاً لطمسطمغظ شغ العظث وشغ السالط، شعع تطصئ 
طظ تطصات الخراع السالمغ الثائر بغظ اإلجقم والضفر، وأضاف الئغان: إّن تةطغ عثا الخراع لغج شصط شغ الثول 
الاغ تسرض الماشغرات المثاطفئ لطثغمصراذغات، ولضظ أغداً شغ الئقد اإلجقطغئ الاغ لثغعا أحضالعا الثاخئ طظ 
الثغمصراذغات، وطظعا الثغضااتعرغئ. وسطى المسطمغظ أن غثرضعا أظه طظث عثم الثقشئ صئض ١٠٠ جظئ عةرغئ، 
شصثت افطئ اإلجقطغئ درسعا وتاطغعا، شغ تغظ إن ظزام الثقشئ غدمظ فعض الثطئ طمارجئ حسائرعط الثغظغئ. 
وإذا تسرضئ أتضام اإلجقم لطاعثغث طظ بسخ التمصى، شإن دولئ الثقشئ ق تّثخر طاق وق جظثا وق جقتا لطصداء 
سطى تطك الاعثغثات. وخاط الئغان: إن تجب الاترغر غظخح وغظثر تضام العظث والسالط، بأن غتثروا طظ تخرشاتعط 
وتثخطعط شغ حآون المسطمغظ، وظآضث لعط أن سعدة ظزام الثقشئ وحغك ضما بحرظا بثلك الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وظآضث 
الاجاطظا بمتاجئئ ضض طظ اساثى سطى حرع اهللا، أطا التساب غعم الصغاطئ طظ اهللا جئتاظه وتسالى، شعغ طسألئ سصغثة 

.﴾ لِبُونَ نْقَ لَبٍ يَ نْقَ وا أَيَّ مُ لَمُ ينَ ظَ مُ الَّذِ لَ يَعْ سَ راجثئ خاشغئ واضتئ طبض الحمج شغ رابسئ الظعار ﴿وَ

يجب ع المسلم جميعا 
أن يدركوا االدعاءات الكاذبة لديمقراطيات العالم

طتمعد سئاس، شصاض ابظغظ وأخاب بقبئ بةراح خطغرة، 
افصخى،  المسةث  باصاتام  غععدي  طاطرف  صام  بط 
وعضثا أخثت افوضاع شغ شطسطغظ بالشطغان تاى صئض 

بثء حعر رطدان المئارك.
عثا وصث ُأسطظ سظ "تتالش دشاسغ إصطغمغ غغر طسئعق 
والةغعش  (اإلجرائغطغ)  الةغح  بغظ  وغاحضض  غاطعر 
جقح  بصغادة  افوجط"  الحرق  شغ  (المساثلئ)  السربغئ 
الةع شغ ضغان غععد وصائث جقح الةع المظاعغئ وقغاه 

سمغصام ظعرضغظ وبثشع طظ المساعى السغاجغ.
شق  افرض  شغ  اهللا  حععد  أظاط  المسطمعن:  أغعا 
غةعز لضط السضعت سطى طظ ظطمضط وطظ غعالعظعط 
الشارصغظ شغ جضرتعط غتسئعن أظعط باصعن شغ عثه 
الثظغا جظعات طثغثة، وجُاسألعن سظ ذلك غعم الصغاطئ، 

شاظخروا اهللا غظخرضط وغبئئ أصثاطضط.
غا أعض الصعة والمظسئ: عظا تصع سطى ساتصضط طعمئ 
ظخرة دغظ اهللا وأطئ ظئغه طتمث سطغه الخقة والسقم 
الحعر  عثا  شاجاشطعا  السمغطئ،  افظزمئ  تطك  بإجصاط 
وأسطعه  الاترغر  تجب  بأغثي  أغثغضط  وضسعا  السزغط 
الظخرة إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
ولاترغر الئقد طظ السمقء وتترغر شطسطغظ وافصخى 

 طظ رجج طظ دظسعه واظاعضعا ترطاه

اتامال  طظ  غتثر  بار،  روظغظ  (الحاباك)  غععد  ضغان 
احاسال العضع افطظغ خقل حعر رطدان، شسارع وزغر 
قجاثراك  اهللا  سئث  المطك  لطصاء  لئغث  غائغر  خارجغاعا 
العضع خاخئ طع تجاطظ أسغاد الغععد عثا السام وطظعا 
سغث الفخح الثي تحاث شغه اقصاتاطات لطمسةث افصخى، 
وزار وزغر الثارجغئ افطرغضغ أظاعظغ بطغظضظ ضغان غععد 
وأراضغ السططئ الفطسطغظغئ بط تاالئ الجغارات شالاصى 
ططك افردن برئغج السططئ الفطسطغظغئ وسطى أبرعا 
صام وزغر دشاع غععد بجغارة سّمان لطشرض ذاته، بط شغ 
الغعم الاالغ رئغج ضغان غععد أغداً، وأطا أردوغان الثي 
العةمات  وأدان  لطةرتى  الحفاء  وتمظى  الاسازي  صثم 
ووخفعا باإلرعابغئ، شصث ظاحث الرئغج عرتسعغ بأن ق 
غمظع الفطسطغظغغظ شغ رطدان طظ الثخعل إلى افصخى 
طامظغا طرور عثا الحعر الفدغض وسغث الفخح بسقم 

طعظؤاً غععد شغ سغثعط.
وطظ ضان غزظ أن ضض تطك الاترضات بسئإ خعشعط 
شعع  ورباذعط،  افصخى  شغ  المسطمغظ  سئادة  سطى 
جاعض أو طاةاعض أن صخثعط تراجئ الضغان الشاخإ 

والتفاظ سطى أطظه، وخعشا سطى سروحعط العاعظئ.
جغعحه  غععد  ضغان  تحث  الةثغث  العاصع  عثا  وأطام 
لغعاجط طثغط جظغظ، شغ غغاب طصخعد فجعجة أطظ 

تامئ ضطمئ السثد: رطدان بغظ بحرى المسطمغظ  ورسإ الشرب وغععد
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غسمى بالاترغر اقصاخادي ورشع الثسط الاغ اتئساعا 
الثولئ وظاغةئ لمحاضض المغاه الاغ غعاجععا طحروع 
لرشع  شاتح  بحضض  الضعرباء  أجسار  وارتفاع  الةجغرة، 
التضعطئ الثسط سظعا طرارا وتضرارا، عثا باإلضاشئ إلى 

الةئاغات والرجعم الاغ تفرضعا الثولئ.
تصعم  طمظعب  تثطغر  عع  الجراسئ  صطاع  شاثطغر  إذن 
المحارغع  عثه  تسرض  أظعا  عغ  والضاربئ  الثولئ،  به 
شغ  ظحر  شصث  افجظئغ.  بالمسابمر  غسمى  لما  لطئغع 
طحروع  إدارة  بمئاظغ  الغعم  تط  ٢٠٢١/٧/٢٩م: 
الةجغرة بالثرذعم تعصغع طثضرة تفاعط بغظ طحروع 
تعل  الفرظسغئ  السالمغئ   (FGM) وحرضئ  الةجغرة 
تغث  المساثاطئ،  لطجراسئ  اإلظااجغئ  التصعل  طحروع 
وصع سظ الةاظإ السعداظغ طثغر طحروع الةجغرة وسظ 
الةاظإ الفرظسغ السفغرة الفرظسغئ بالسعدان وطمبض 

حرضئ (FGM) الفرظسغئ، وحارك شغ طراجط الاعصغع 
بالتدعر طمبض اتتاد طجارسغ الةجغرة والمطتص البصاشغ 
بالسفارة الفرظسغئ وطمبض وزارة الري وطمبض طةطج 
طظ  وسثد  طأطعن  بروشغسعر  الةجغرة  طحروع  إدارة 
المعامغظ بالحأن الجراسغ. وصال إن طحروع الةجغرة 
طحروع سمقق إذ تئطس طساتاه ٢,٢ ططغعن شثان وبه 
وضض صسط غدط طضاتإ  ١٣٠ ألش طجارع و١٨ صسماً 
وغمااز بري اظسغابغ ق  تئطس شغ طةمطعا ١١٥ طضائاً 
غتااج إلى ضعرباء وغجرع به سثد طظ المتعقت طظعا 
الصمح وشعل الخعغا وغغرعا طظ المتاخغض. (جعدان 
لمسابمرغظ  جطمئ  الاغ  افراضغ  غغر  عثا  بعجئ) 
أجاظإ شغ الحمالغئ والظغض افبغخ ودارشعر وجظعب 

ضردشان وغغرعا.
لصث ضان لسغاجئ الاترغر الضاطض لطةظغه الاغ صاطئ بعا 
التضعطئ اقظاصالغئ شغ طططع آذار/طارس ٢٠٢٢م طا 
جمغ بالطةظئ اقصاخادغئ بصغادة تمغثتغ صائث صعات 
ضان  السغادي،  المةطج  رئغج  وظائإ  السرغع  الثسط 
لعا أبر أحث وأظضى طظ تأبغر الترب الروجغئ افوضراظغئ 
سطى أجسار الصمح شغ السعدان! شأجاس افزطئ وجئإ 
التضام.  سمالئ  عع  السعدان  شغ  المأجاوي  العضع 
شالسعدان ببرواته غمضظه أن غضفغ اتاغاجات ضض بقد 
ترسى  طئثئغئ  دولئ  وجثت  إذا  الصمح  طظ  المسطمغظ 
حآون الظاس باإلجقم غضعن التاضط شغعا خطغفئ لطظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطئ الثغظ وجغاجئ الثظغا الصائض «َفاْإلَِماُم َراعٍ 
العتغثة  الثولئ  عغ  والثقشئ  َرِعيَِّتِه»  َعْن  َمْسُئوٌل  َوُهَو 
الاغ تعجث اقجاصرار وتسالب المحاضض وتعصش افزطات 

فظعا تطئص اإلجقم وتصغط تضط اهللا رب السالمغظ.
أطا الثول العذظغئ العظغفغئ الاغ تطئص إرث المساسمر 
لظ  شإظعا  السطماظغ  الثغمصراذغ  الةمععري  وظزاطه 
تتض المحضطئ فظعا جئإ افزطئ جعاء أضاظئ سسضرغئ 
أم طثظغئ؛ إذن سطى أعض السعدان جمغسا أن غةسطعا 
عثا طططئعط وصدغاعط، وسطى الحئاب المثطص تأغغث 
السمض إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وسطى 
أعض الصعة والمظسئ أن غظخروا عثا المحروع لغضعظعا 
ِ اهللاِ  نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ أظخار عثا الجطان ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ ن يَشَ ُ مَ يَنرصُ
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

غروظثبغرغ  عاظج  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  أسطظ 
الةمسئ ١ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢م المعاشص ٢٩ حسئان 
١٤٤٣عـ، طظ الرغاض الاعخض إلى عثظئ لمثة حعرغظ 
بعصش افسمال الصاالغئ بغظ أذراف الظجاع شغ الغمظ طظ 
أجض خطص أجعاء تعغأ لطاعخض إلى تسعغئ جطمغئ لطظجاع، 
ضما ورد شغ ظص العثظئ افطمغئ، سطى أن غاط شاح ططار 
خظساء وطغظاء التثغثة، وشاح المسابر والطرق تعل تسج 

والمتاشزات افخرى لاسعغض تظصض الظاس.
وصث جئص ذلك اإلسقن، بغعطغظ أن جمسئ الرغاض ضض 
افذراف الغمظغئ طظ أجض المحاورات لطاعخض إلى اتفاق، 
أن  إق  الرغاض،  دسعة  رشدعا  الثغظ  التعبغغظ  سثا  طا 
طمبطغعط الاصعا المئسعث افطمغ شغ طسصط صئغض ذعابه 

إلى الرغاض لطمحارضئ شغ المحاورات الغمظغئ.
وغئثو أن افطر المآبر شغ الاعخض إلى تطك العثظئ عع 
الاصثم الثي تثث شغ طفاوضات المطش الظعوي اإلغراظغ، 
أبثى  طعمئ،  اصاخادغئ  طضاجإ  إغران  غسطغ  والثي 
بث  ق  وضان  لطةجغرة.  وشصا  طظعا  اظجساجه  غععد  ضغان 
إلغران أن تصثم شغ المصابض تظازق شغ الاسعغئ الغمظغئ 
طظ أجض الاعخض إلى اتفاق ظعائغ لطظجاع، الثي أظعك 
السسعدغئ اصاخادغاً وأطظغاً وجغاجغاً، شصث أسطظئ إغران 
شغ افجئعع الماضغ أن السسعدغئ ذطئئ طظعا رجمغًا 

الاعجط لطعخعل إلى تسعغئ شغ الغمظ.
افطرغضغ  بطرشغه  الشرب  أن  ذلك  سظ  بسغثًا  ولغج 
وافوروبغ صطص سطى تأطغظ طسار الظفط والشاز الثطغةغ 
إلى أوروبا طع اجامرار الترب افوضراظغئ، شغ العصئ الثي 
أسطظئ شغه السسعدغئ سةجعا سظ تأطغظ الامعغض الظفطغ 
لطشرب طع اجاعثاف التعبغغظ لمظحآتعا الظفطغئ وآخرعا 

طظحأة أراطضع شغ جثة.
وبعثا اصاظسئ أطرغضا وبرغطاظغا أظه آن افوان لطاعخض 
إلى تسعغئ جطمغئ لطظجاع شغ الغمظ جغاط سطى أجاجعا 
العاصع  أجاس  سطى  الظجاع  أذراف  بغظ  السططئ  تصاجط 

السغاجغ والسسضري التالغ شغ الئقد.

شغ تحث ضئغر طعغإ وجط طثغظئ صطصغطغئ اجامع ظعر غعم الثمغج الماضغ رجال وظساء ووجعاء وسحائر 
صطصغطغئ لقتاةاج ورشخ صاظعن تثطغر افجرة المظئبص سظ جغثاو، شصالعا اآلقف رجاق وظساء بأّن "أسراضظا 
دوظعا دطاؤظا" و"صاظعن تماغئ افجرة لظ غمر". وتتثث بالظاس والتحعد وجعاء وأسغان وطحاغت صطصغطغئ 
بضطمات صعغئ طآبرة طتثرة طظ الصاظعن وطاعسثة بأن الصاظعن لظ غمر إق سطى دطاء أعض شطسطغظ إن أبئ 
السططئ إق تطئغصه. وأضث الماتثبعن سطى تمسضعط بحرع اهللا وأتضام دغظه وظئث اتفاصغئ جغثاو وصاظعن 
تماغئ افجرة المظئبص سظعا وضض صعاظغظ وتحرغسات الشرب الضاشر. وصث تتثث بالظاس ضض طظ افجااذ سقء 
أبع خالح، سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، والعجغه أبع غعجش الثاسعر، 
والصاضغ الحغت أبع زغاد داود، والمعظثس ظادر ذه، والحغت بقل تظعن، والثضاعر طتمث عاحط المخري، 
وافجااذ إبراعغط ظجال أبع أتمث، والحغت إبراعغط الئّئان، وضثلك تتثبئ إتثى الظساء الفاضقت طآضثة سطى 
رشخ ظساء شطسطغظ ضطعظ لصاظعن تماغئ افجرة. وخامئ العصفئ باردغث سئارات الرشخ طظ طبض أسراضظا 

دوظعا الرصاب، والثساء بسعدة تطئغص حرع اهللا وتترغر شطسطغظ.

افغام  عثه  السعدان  شغ  الصمح  أجسار  حعثت  لصث 
الرغغش  شارتفع  الثئج  أجسار  سطى  أبر  ضئغرا  ارتفاسا 
سعث  شغ  ضان  أظه  والسةغإ  جظغعا،   ٥٠ بطس  تاى 
بسدعط  سجى  لصث  شصط!  واتث  بةظغه  الئحغر  ظزام 
شصث  افوضراظغئ،  الروجغئ  الترب  إلى  اقرتفاع  عثا 
ظحر طعصع افظاضعل شغ ٢٠٢٢/٣/٨م طا ظخه: "بطس 
افوضراظغ  الروجغ  الخراع  جراء  اقصاخادي  الاأبغر 
الثي  لطسعدان  الصمح  بإطثادات  غاسطص  شغما  ذروته 
غسامث سطى اجاغراد ظتع ٩٥ بالمؤئ طظ طثجوظه طظ 

دول الئتر افجعد وروجغا".
طربع،  ضغطعطار  تصرغئا ٦٠٤٠٠٠  أوضراظغا  طساتئ  إن 
إذ تشطغ افراضغ الثخئئ ظتع ٧٠٪ طظ طساتاعا. 
وغحضض إظااج روجغا وأوضراظغا طظ الصمح تعالغ ١٤٪ 
السالط  شغ  طخثر  أضئر  وروجغا  السالمغ،  اإلظااج  طظ 

لطصمح، بغظما تسث أوضراظغا خاطج أضئر طخثر لطصمح 
شغ السالط وُغططص سطغعا "جطئ خئج أوروبا". (افظاضعل 

٢٠٢٢/٣/١٦م).
لطظزر،  قشائ  ضثمئ  زراسغئ  إطضاظغات  لطسعدان  إن 
شعع ق غمضظ أن غتااج إلى اجاغراد ذسام طظ أتث 
إذا اجاشطئ برواته الضاطظئ شغ أراضغه الثخئئ، شعع 
بطث غظغ وبري بثغراته، شمحروع الةجغرة وتثه ٢,٢

ططغعن شثان طسطتئ، أضئر طظ ضض المساتئ المجروسئ 
افخرى،  السزغمئ  اإلطضاظغات  غغر  عثا  أوضراظغا،  شغ 
شثان  ططغعن   ١٨٥-٢٠٠ بغظ  تصرغئا  غماطك  تغث 
خالتئ لطجراسئ وشغه ٨٥ طةرى طائغاً سثباً غرشثه ظعر 
المغاه  طظ  طضسإ  طار  ترغطغعن  جظعغا  غماطك  الظغض، 
تأتغه طظ افططار الشجغرة، ضما أن لثغه طثجوظاً ضثمًا 
سروتغظ  شغ  الصمح  غجرع  تغث  الةعشغئ.  المغاه  طظ 
حاعغئ وخغفغئ. شضغش لعثا الئطث أن غتااج لشغره لعق 
سمالئ تضاطه وارتعاظعط لاسطغمات الثول اقجاسمارغئ 

وأدواتعا اإلجراطغئ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ؟!
لفظئاء  السعدان  لعضالئ  الرجمغ  المعصع  ظحر  شصث 
"السعدان  سظعان  تتئ  ٢٠٢٠/٥/٦م  باارغت  (جعظا) 
عض غمجق شاتعرة اجاغراد الصمح عثا السام؟" جاء شغ 
طظ  شثان  ألش   ٧٥٠ طساتئ  زراسئ  تمئ  أظه  الاصرغر 
عثا  إظااج  غفعق  صث  ٢٠٢٠م،  شغ  الةجغرة  طحروع 
السام المطغعن ذظ، وإظااج عثا السام غاعصع أن غشطغ 
الثولئ  تشطغ  بغظما  المتطغ  اقجاعقك  طظ   ٪٥٠
الفرق سظ ذرغص اقجاغراد. وشغ وقغئ الظغض افبغخ 
بطشئ جمطئ المساتات المجروسئ صمتا ٨١٨٠٣ شثان، 
وشغ وقغئ جظار وجط السعدان، ١٥٣٠ شثاظا، وشغ 
الحمالغئ،  بالعقغئ  شثان،  ألش   ١٣٣ السعدان  حمال 
وبعقغئ  السعدان،  حرق  بضسق  شثان  ألش  و٦٦٤٣٥ 

ظعر الظغض بطشئ طساتات زراسئ الصمح ٤٣ ألش شثان.
شعثه الـ٧٥٠ ألش شثان تصصئ ططغعن ذظ، طا غسظغ 
طحروع  طظ  شثان  ططغعن   ١,٥ زراسئ  تمئ  إذا  أظه 
الةجغرة شصط لتصص اقضافاء طظ الصمح ٢ ططغعن ذظ 
الجراسغئ  المحارغع  غغر  عثا  اجاغراد،  شاتعرة  ولمجصئ 
الصدغئ  أن  إق  المثاطفئ.  السعدان  أظتاء  شغ  افخرى 
وتطئغصعط  السعدان  تضام  سمالئ  عغ  افجاجغئ 
إلطقءات خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، تغث غساظغ 
المجارسعن طظ ارتفاع أجسار العصعد ظاغةئ لسغاجات طا 

تصغصئ تأبري الترب الروجغئ افوضراظغئ 
سطى أجسار الصمح يف السعدان!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

أها قلقيلية ووجهاؤها وعشائرها ونساؤها وشيوخها
ة المنبثق عن سيداو يرفضون قانون تدم األ

وبعثا جمسئ أطرغضا وبرغطاظغا أدواتعما شغ الرغاض، 
فواطر  اظخغاساً  خةض  دون  ووتثاظا  زراشات  شاةمسعا 
الثولغ  المئسعث  شغعط  خطإ  وصث  الشربغغظ،  افجغاد 

وافطرغضغ بط عط شاسطعن!
بغظما اجامع بةماسئ حسار (المعت فطرغضا) شغ طسصط 

لغعاشصعا سطى العثظئ افطمغئ دون تردد.
بغظما لط تثشسعط طساظاة الغمظغغظ ذعال جئع جظعات طظ 
ظجغش الثم والتخار والظجوح إلى المثغمات شغ الختاري 
الصغادات  شغ  طآبرا  غضظ  لط  ذلك  ضض  السئض،  وتصطع 
المتطغئ إلغصاف الترب، ولضظ الغعم سظثطا خحغ الشرب 
سطى تأطغظ طسار الظفط والشاز وتاجاه إلغعما، وسظثطا 
ظفثت  اإلغراظغ،  الظعوي  اقتفاق  شغ  المخالح  تصاجط 
عثظاه  سطى  طعاشصاعا  وأسطظئ  أواطره  الغمظغئ  افدوات 

افطمغئ.
الئطث  أبظاء  بغظ  السئبغئ  الترب  بعصش  ظسسث  إذ  وظتظ 
التض  أن  الغمظ  أعض  ظثضر  العاتث،  والثغظ  العاتث 
المساثام لفزطئ غضمظ شغ إظجال أتضام اإلجقم طظجل 
الاطئغص ولغج شغ الاصاجط المآصئ لطظفعذ والسططئ 
والثي غمضظ الشرب طظ تأطغظ بروة الئقد لعط، بغظما 
غاسعل أعض الئقد سطى أبعاب الشرب الضاشر أن غمثعط 

بفاات طما غأخثه طظ بقدعط.
إن إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة ضفغض 
بتماغئ البروة شغ الئقد وصئض ذلك تصظ الثم المسفعك 
بغظ أبظاء افطئ العاتثة وخعن افسراض والتصعق بما 
غرضغ اهللا، ولغج بما غرضغ الشرب الضاشر الطاطع شغ 
الئقد والسئاد بمساسثة أدواته المتطغئ المةامسئ شغ 

الرغاض وطسصط.
غا أعض الغمظ: إن ذاسئ اهللا شغ حعر الخغام ق تضامض 
إق بطاساه شغ جائر أواطره وظعاعغه وأعمعا إصاطئ حرسه 
وتطئغص أتضاطه شغ ضاشئ أظزمئ التغاة، وذرد الظفعذ 
ينَ  افِرِ لَ اهللاُّ لِلْكَ ْعَ لَن جيَ الشربغ طظ الئقد، صال تسالى: ﴿وَ

 ﴾ًبِيال نِنيَ سَ مِ ىلَ املُْؤْ عَ

ملاذا جمسئ أطرغضا وبرغطاظغا 
أدواتعما يف الرغاض؟

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

شغ ذضرى اظطقصئ بعرة الحام، ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، طصالئ بصطط افجااذ سئث 
الرزاق طخري صال شغعا: رغط ضض الزروف الخسئئ الاغ تسرض لعا أعض الحام، إق أظعط صالعا ضطماعط. ورغط 
المتاوقت الثئغبئ لترف ططالإ المزاعرات إلى الارضغج سطى حثص الطاغغئ أجث دون ظزاطه، إق أن تظاجر البائرغظ 
الخادصغظ وعااشاتعط وحساراتعط المئثئغئ شدتئ طآاطرات طظ غئشعظعا سعجاً، وأبئائ أن الظاس ق زالعا سطى 
سعثعط وتمسضعط ببعابئ بعرتعط المامبطئ بإجصاط ذشمئ اإلجرام برطاعا وإصاطئ تضط اإلجقم طضاظعا. وأضاشئ 
المصالئ: تري بأعطظا البائرغظ أن غاعجعا تدتغات بعرتعط باتصغص أعثاشعا، وعثا ق غضعن إق باختغح طسارعا 
وتعجغث افطر فعطه جغاجغاً وسسضرغاً، بسثطا تضحفئ التصائص وجصطئ افصظسئ وتئغظ الشث طظ السمغظ. وطفااح 
ذلك اقلافاف تعل صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ ذات طحروع رباظغ خالص، تسرف ضغش تعظش الةععد سئر خارذئ 
ذرغص واضتئ المسالط إلجصاط ظزام الضفر والصعر واإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم سئر دولئ الثقشئ سطى أظصاضه، رغط 

طضر المرجفغظ والمثّثلغظ والمةرطغظ أجمسغظ.

آن ألهل الشام أن يتوجوا تضحياتهم  بتحقيق أهداف ثورتهم 


