
دجاعر دولئ الثقشئ عع دجاعر إجقطغ، طظئبص طظ 
الحرسغئ  افدلئ  طظ  وطساظئط  اإلجقطغئ،  السصغثة 
المسائرة، بظاء سطى صعة الثلغض، شمخادر الاحرغع عغ 
ضااب اهللا، وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وطا أرحثا إلغه؛ طظ إجماع 
الختابئ والصغاس الثي له سطئ دّل سطغعا الظص الحرسغ. 
"وعع دجاعر إجقطغ لغج غغر، ولغج شغه حغء غغر 
إجقطغ، وعـع دجاعر لغج طثاخاً بصطر طسغظ، أو بطث 
طسغظ، بض عع لثولئ الثقشئ شغ السالط اإلجقطغ، بض شغ 
السالط أجمع، باسائار أن دولئ الثقشئ جاتمض اإلجقم 
رجالئ ظعر وعثاغئ إلى السالط أجمع، وتسمض سطى رساغئ 
اإلجقم  أتضام  وتطئغص  ضظفعا،  إلى  وضمه  حآوظه، 
سطغه." (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، خفتئ ٢). وطا 
غمغج عثا المحروع أظه خغاغئ صاظعظغئ، ولغج خغاغئ 
شصعغئ، والخغاغئ الصاظعظغئ: سمطغئ تتعغض افتضام الاغ 
تضعن طادة الثجاعر إلى صعاسث صاظعظغئ خالتئ لطاطئغص 
السطغمئ؛  الصاظعظغئ  الخغاغئ  طاططئات  وطظ  السمطغ. 
وضعح الظص الصاظعظغ وسثم تظاصده، تاى ق غضعن 
سرضئ لطاأوغقت الماظاصدئ. وبما أن الطشئ السربغئ عغ 
وتثعا لشئ اإلجقم، وعغ وتثعا الطشئ الاغ تساسمطعا 
الثولئ، اسُامثت شغ الخغاغئ الصاظعظغئ لمحروع دجاعر 
وُجسطئ  السربغئ،  الطشئ  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 
المخططتات الصاظعظغئ طخططتات دصغصئ، وباسئغر واضح 
سظ المراد طظ السئارة بحضض تاجط ق غتامض الطئج. 
تجب  ألتص  الثجاعر،  بمحروع  والسظاغئ  الترص  وطظ 
لضض طادة طظ طعاده، طئغظا  طفخقً  الاترغر به، حرتاً 
ضغفغئ اجاظئاط ضض طادة طظ أدلاعا الافخغطغئ، وبغان 
افجئاب المعجئئ لعا، وذلك شغ ضااب: "طصّثطئ الثجاعر 
أو افجئاب المعجئئ له". وتئرز أعمغئ طحروع دجاعر 
دولئ الثقشئ، بأظه ُأسثَّ لفطئ اإلجقطغئ، لغاخعر الظاس 
واصع دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ، وحضطعا وأجعجتعا، 
وطا جاصعم باطئغصه طظ أظزمئ اإلجقم وأتضاطه، وطا 
لفطئ طظ تصعق وطا سطغعا طظ واجئات. وعع طحروع 
طصثم لفطئ ضغ تسمض لعضسه طعضع الاطئغص، تاعتث 
سطغه الةععد واإلطضاظغات وغادح العثف. شعثا المحروع 
لغج سمقً أضادغمغاً ظزرغاً، أو لطارف الفضري، وإظما ُأسّث 
جاطساً، غةامع المسطمعن سطغه لةسطه  لغضعن طحروساً 
طعضع الاطئغص، بسث أن غضرطظا اهللا بئغسئ اقظسصاد فول 
خطغفئ شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ. وتجب الاترغر 
غثسع المسطمغظ لائظغه والسمض طظ أجض تطئغصه. ظسأل 
اهللا أن غضرطظا، باتصغص غاغئ طسسى المآطظغظ شغ إصاطئ 
الثقشئ الراحثة، وإسادة التضط بما أظجل اهللا، لغعضع 
عثا المحروع دجاعرًا لثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
طظعاج الظئعة بإذن اهللا، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج. صال 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها  رجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «تَكُوُن النُُّبوَّ
ِة، َفَتكُوُن َما  إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً 
َعاّضاً، َفَيكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، 
ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا 
ٍة. ثُمَّ َسكََت». َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
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افردن  طظ  طضئ  إلى  التب  تضطفئ  أن  شغه  جاء  طصاق 
جعًا  السفر  ذرغص  سظ   ٢٠٢٢ سام  تب  لمعجط 
غصارب ٢٢٤٠ دغظارًا أردظغا دون تساب جسر تثضرة 
عع  سما  السابصئ  المئالس  زغادة  وغمضظ  الطغران. 
طسطظ سظه بعاجطئ وزغر افوصاف والحآون اإلجقطغئ 
زغادة  بسئإ  أردظغًا  دغظارًا   ١٥٣ بمصثار  افردظغئ 
الدرغئئ شغ الممطضئ السربغئ السسعدغئ سطى تضالغش 
رئغج  تتثث  وضثلك   ،٪١٥ بصغمئ  المثاطفئ  التب 
دضاعر  الةجائر،  طظ  الثولغ  السقم  جسعر  طظاثى 
ارتفاع  أجئاب  سظ  ٢٠٢٢/٦/١م  شغ  طحرغئ  غعجش 
اإلسقطغ  طع  لصائه  خقل  السام  لعثا  التب  تضطفئ 
أرجع  وصث  أوظقغظ،  ظاس  برظاطب  شغ  الةمض  أتمث 
سثد  شغ  السام  عثا  الضئغر  اقرتفاع  طحرغئ  الثضاعر 
طظ الثول السربغئ ضالةجائر وطخر والمشرب فجئاب 
سثة طحغرا إلى أن "عثه الاضالغش السالغئ ترجع إلى 
السططات  تفرضعا  الاغ  الئاعزئ  والدرائإ  الرجعم 
طاسطصئ  الاضطفئ  عثه  فن  لطتب  المظزمئ  السسعدغئ 
شغما  واإلساحئ"،  التب  طظاجك  خقل  واإلصاطئ  بالظصض 
عثا  بالةجائر  التب  تضطفئ  تداسش  إلى  طحرغئ  أحار 
تتمض  التةاج  طظ  ضئغر  سثد  سطى  غخّسإ  طا  السام، 
عثه الاضطفئ، طآضثا أن "التاج الةجائري غاضطش تالغا 
صرابئ ٦ آقف دوقر"، بمسظى أن تضطفئ تب عثه السظئ 

ارتفسئ بظسئئ ١٠٠٪.
"أطاط   ٢٠٢٢/٠٥/٢٤ شغ  الحروق  طعصع  أورد  وصث 
الاضطفئ  سظ  الطبام  والسمرة  لطتب  العذظغ  الثغعان 
ططغعن  بـ٨٥,٦  تثدت  الاغ   ٢٠٢٢ لتب  الظعائغئ 
جظاغط وذلك باتاساب بمظ تثضرة الطغران، لاسرف 
الصغمئ المالغئ لطتب زغادة طتسعجئ صاربئ ٣٠ ططغعن 
طخادرظا  بررتعا  والاغ   ،٢٠١٩ بتب  طصارظئ  جظاغط 
سطى  جثغثة  لدرائإ  السسعدغئ  السططات  بفرض 

الثثطات لط تضظ طعجعدة طظ صئض".
وصث صسمئ السسعدغئ شؤات اإلصاطئ شغ طظى إلى ٤

باصات خثطات وذلك لمثة غعطغظ أو بقبئ أغام شغ 

ترتغض طعاجري جعرغا
وجغطئ صعر وإذقل

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

جئاغات تضام املسطمني 
تسّسر سطى املسطمني التب وتترم الضبريغظ طظه

شغ ظض برضات عثه السحر افول طظ حعر ذي التةئ، وبمظاجئئ 

الساططغظ  طظ  ظاصثم  المئارك؛  افضتى  وسغث  سرشئ  غعم  صرب 

أطغر  ذطغساعط  وشغ  المسطمغظ  وطةث  سج  إلسادة  المثطخغظ 

الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب 

بأتر  جمغسا  المسطمغظ  وطظ  وأغثعط،  ظاخرعط  طظ  وضض 

غةسطه  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  جائطغظ  والائرغضات،  الاعاظغ 

الصادم  السام  شغ  غضرطظا  وأن  جمغسا،  سطغظا  وبرضئ  خغر  سغث 

غسغر. اهللا  سطى  ذلك  إن  المسطمغظ،  خطغفئ  بإطرة  ظتب  بأن 
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ضطمئ السثد

بغعتعط  طظ  الظجوح  إلى  الحام  أعض  اضطر  لصث 
وجغاجئ  العمةغ  الصخش  وذأة  تتئ  وبطثاتعط 
الحام  ذاغغئ  ظزام  طارجعا  الاغ  المتروصئ  افرض 
ظعسا  تارك  لط  والاغ  السعاء،  سطى  الروجغ  والظزام 
طظ افجطتئ إق وجرباه سطى المثظغغظ صئض غغرعط، 
شظاب سظ ذلك طعجات طظ الظجوح والاعةغر، طظه طا 
ضان ظجوتًا داخطغًا تغث ترك الظاس بغعتعط واجاصروا 
شغ أصخى حمال جعرغا، وطظه طا ضان عةرة خارجغئ 
ولئظان  ضافردن  المةاورة  والئقد  أوروبا  دول  إلى 
بسث  السعرغعن  أخئح  تاى  والسراق.  وطخر  وترضغا 
أضئر  غحضطعن  بعرتعط  اظطقصئ  سطى  ساطا  سحر  أتث 
شغ  غظاحرون  تغث  السالط،  شغ  القجؤغظ  طظ  سثد 

أضبر طظ ١٢٧ دولئ.
طظ  بدشٍط  السعري،  والظزام  جظئ،  طظ  أضبر  وطظث 
القجؤغظ  سعدة  شضرة  تروغب  سطى  غسمض  روجغا، 
السفع  طراجغط  سئر  وذلك  بقدعط،  إلى  السعرغغظ 
والمخالتات؛ وسئر سصث طآتمرات دولغئ شغ طتاولئ 
الثولغ،  المةامع  أطام  وتسعغصعا  ظفسه  لاسعغط 

وخطعة لامعغث الطرغص لفاح ططش اإلسمار.
سطى  تاز  السعرغغظ  المعةرغظ  ططش  أن  حك  ق 
وطظ  جاظإ؛  طظ  الثولغ  المةامع  طظ  ضئغر  اعامام 
غظزر  طظعما  وضض  آخر،  جاظإ  طظ  اإلجقطغئ  افطئ 
إلغه طظ زاوغئ طثاطفئ سظ اآلخر، شالمةامع الثولغ 
ق غظزر إلغه طظ زاوغئ إظساظغئ رغط ادسائه ذلك، بض 
جغاجغئ  ضان سطى الثوام وق زال غساثثطه ضعرصئ 
بسخ  أتةمئ  تغث  طخالته،  بسخ  بعا  غتصص 
أزطئ  غسمى  طا  تمعغض  زغادة  سظ  الشربغئ  الثول 
السغاجغ  بالمعصش  وربطاعا  السعرغغظ،  الظازتغظ 
لطثول المسظغئ باجاداشاعط تغال روجغا شغ تربعا 
ضث أوضراظغا، تاى أخئح المسغار الثي تصغج الثول 
المساسثة  لاصثغط  اجاسثاداتعا  الماظتئ  الشربغئ 
المالغئ لطثول المتااجئ؛ عع طثى وصعشعا إلى جاظإ 
إلى  اقظتغاز  بات  وصث  روجغا،  طعاجعئ  شغ  أوضراظغا 
لعثه  رئغسًا  حرذًا  طعجضع  ضث  الشربغ  المعصش 
الثول طظ أجض الاساطض بإغةابغئ طع الثول المتااجئ، 

شغ ظض اقظصسام التاد سطى المساعى السالمغ.
ضما أن السثغث طظ الثول المسادغفئ تةسض طظ ططش 
الطجوم،  وصئ  تساثثطعا  جغاجغئ  ورصئ  المعةرغظ 
غظاب  وطا  جغاجاتعط  شحض  سطغعا  غسطصعن  وحماسئ 
سظعا، شغ ظض تعاوي الظزام اقصاخادي السالمغ، وطا 
الروجغئ  لطترب  ضان  اصاخادغئ  أزطات  طظ  سظه  ظاب 
افوضراظغئ ظخغإ شغعا، تغث غاخاسث التثغث غعطا 
لطسعرغغظ"  الطعسغئ  السعدة  "خطط  سظ  غعم  بسث 
المعةرغظ شغ الثارج إلى بقدعط، وعثا التثغث ضان 
المسآولغظ  تثغث  الماضغئ،  افغام  شغ  تخّثر،  صث 
ضحش  تغث  اآلن؛  تاى  طسامرًا  غجال  وطا  ترضغا  شغ 
الرئغج الارضغ أردوغان، سظ تتدغر أظصرة لمحروع 
بقدعط،  إلى  جعري  لمطغعن  الطعسغئ  السعدة  غاغح 
وجاء ذلك شغ ضطمئ طعجعئ له بالفغثغع شغ طراجط 
تسطغط طظازل طئظغئ طظ الطعب شغ إدلإ السعرغئ، 
خعغطع،  جطغمان  الارضغ  الثاخطغئ  وزغر  شغعا  حارك 
المسآولغظ  تثغث  إلى  أغدا  غظستإ  افطر  أن  ضما 
الظغابغئ؛  اقظاثابات  أجعاء  غسغح  الثي  لئظان،  شغ 
إن  طغصاتغ  ظةغإ  الطئظاظغ  العزراء  رئغج  صال  تغث 
الثغظ  السعرغغظ  القجؤغظ  لطرد  طساسثة  تضعطاه 
غسغحعن شغ بقده طا لط غساسث المةامع الثولغ شغ 

إسادتعط إلى بقدعط.
تحعث  وصئ  شغ  الظازتغظ  ططش  سظ  التثغث  غأتغ 
تغث  الامعغض  شغ  تراجسًا  الماظتئ  الثول  بسخ  شغه 
افوروبغ  اقتتاد  طع  بالاعاخض  طسظغ  طخثر  أبطس 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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/Alraiah.HT @ht_alrayah info@alraiah.net/c/AlraiahNet  /alraiahnews/alraiah.ht

سام  ضض  طظ  التةئ  ذي  حعر  طظ  افولى  افغام  شغ 
بغئ  ظتع  أظزارعط،  وتاةه  المسطمغظ،  صطعب  تعفع 
طا  شغ  افطض  وغثشسعا  الحعق،  غتثوعا  الترام،  اهللا 
أبغعط  لثسعة  طساةغئغظ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  سظث 
ْن  ّذِ

َ
﴿َوأ بصعله:  اهللا  أطره  سظثطا  السقم  سطغه  إبراعغط 

ّلِ َفّجٍ 
ُ َن ِمْن  ِت

ْ
ّلِ َضاِمٍر َيأ

ُ  َ ُتوَك ِرَجاًال َوَع
ْ
ِ َيأ
ّ َ ْ اِس ِبا ِ النَّ

َعِميٍق﴾ (جعرة التب).
والتب عع الرضظ الثاطج طظ أرضان اإلجقم الثمسئ، 
تسالى:  اهللا  لصعل  السزغمئ،  اهللا  حسائر  طظ  وحسغرة 
يًال﴾، وصعل  ِ ِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِھ َس ْ ُّ اْلَب ِ اِس  َ النَّ ِ َع َّ ِ ﴿َو
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َحجَّ َهَذا الَْبْيَت َفلَْم يَْرُفْث َولَْم يَْفُسْق 
ُه» وصث جاء شغ تتفئ افتعذي، شغ  َرَجَع كََيْوِم َولََدتُْه أُمُّ
شغ  جاء  طا  "باب  شغ  "باخرف"  الارطثي  جاطع  حرح 
َبَظا َأُبع ِإْجَتاَق اْلَعْمَثاِظغُّ  الاشطغر شغ ترك التب" َتثَّ
َسِظ اْلَتاِرِث َسْظ َسِطٍغّ َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َملََك 
َزاداً َوَراِحلًَة تَُبلُِّغُه إَِىل بَْيِت اللَِّه َولَْم يَُحجَّ َفَال َعلَْيِه أَْن مَيُوَت يَُهوِدياً 
انِياً»، والمساطغع فداء عثه الفرغدئ عع الصادر  أَْو نَْرصَ
بثظغًا سطى التب ووجث الجاد والراتطئ الخالتئ لمبطه 
 ُّ ِ اِس  َ النَّ ِ َع َّ ِ ضالسغارة والطائرة لصعله تسالى: ﴿َو
يًال﴾ وصغض لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: طا  ِ ِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِھ َس ْ اْلَب
اِحلَُة». أي أن اإلجقم لط غفرض  اُد َوالرَّ السئغض؟ صال: «الزَّ
الئثظغئ  والصثرة  والراتطئ  الجاد  غغر  اقجاطاسئ  شغ 
لاتمض طحاق السفر وطظاجك التب، لاغسغر أطر عثه 

الفرغدئ تاى غساطغع ضض طظ ططضعا أن غتب.
شإذن افطر ضطه طسظعد إلى اقجاطاسئ شطط غتثد ظعع 
أدوات  ظعع  غتثد  ولط  السضظ  ظعع  غتثد  ولط  الجاد 
التص  له  إظسان  شضض  خارجغا،  وق  داخطغا  ق  الاظصض 
شغ اخاغار طا غاظاجإ طع اجاطاساه شمظ حاء اخاار 
السضظ بةعار الترم وطظ حاء اخاار أذراف المثغظئ، 
آل  تضام  تثخقت  ولضظ  افسمال،  جائر  شغ  وضثا 
جسعد وشرضعط ضرائإ شعق الئاعزئ وشرض ظمط 
طسغظ لطسضظ واإلساحئ والاظصض ظةثعا عغ افجاس 

شغ زغادة تضالغش التب.
٢٠٢٢ تجغران/غعظغع   ٢ شغ  ظئ  طصاقت  طعصع  أورد 

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ تعظج غعم السئئ ٢٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ، المعاشص ٢٠٢٢/٠٦/٢٥م، طآتمَر الثقشئ السظعي الثي خخخه عثه السظئ لغصثم تخعر 
التجب شغ الظاتغئ اقصاخادغئ، تغث حارك شغه بطئ طظ أعض الفضر والرأي والثئراء طظ بطثان طثاطفئ، لغصثطعا التطعل الةثرغئ والمسالةات الحرسغئ الضفغطئ بمعاجعئ افزطئ 
اقصاخادغئ الاغ تعثد صعت الظاس وضغان الثولئ، شأضث المآتمرون طظ خقله أن دولئ الثقشئ الاغ غسمض تجب الاترغر إلصاطاعا عغ دولئ رساغئ تآطِّظ لمظ غسغح شغ ضظفعا 
السغح الضرغط وتعشر التاجات افجاجغئ لفشراد طظ طسضظ وطأضض وططئج، والتاجات افجاجغئ لطرسغئ طظ ختئ وأطظ وتسطغط، وعغ سطى الظصغخ تماطا طظ دولئ الةئاغئ، 
المظئبصئ طظ سصغثة شخض الثغظ سظ الثولئ الاغ جسطئ طسزط الظاس شغ تعظج غساظعن الفصر والمرض والئطالئ وجعء الرساغئ. وصث أضث المآتمر شغ ضطماه الثااطغئ الاغ 
صثطعا افجااذ خئغإ ضرباضئ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج، أن التض غضمظ شغ الظزام اقصاخادي اإلجقطغ، باسائاره أتضاطاً أظجلعا رّب السالمغظ، 
﴾. وأظه ق غمضظ تطئغص الظزام اقصاخادي اإلجقطغ بمسجل سظ بصغئ أظزمئ اإلجقم  ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ ال 

َ
خالص الئحر أجمسغظ، الثي غسطط طا غخطح طثطعصاته، ﴿أ

الاغ تةمسعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة. ضما أضث افجااذ خئغإ أن تجب الاترغر صث خاغ الظزام اقصاخادي شغ دولئ الثقشئ الصادطئ سطى أجاس اإلجقم ق 
غغر، وأن ظزاطه تغظ غطئص جغظسضج سطى طظاذص السالط ضاشئ شغ زطظ ذابئ شغه التثود والفعاخض، وضض طا ضان غصّغث تفاسقت المةامسات والضغاظات شغ الجطظ الماضغ.

حزب التحریر/ والیۀ تونس: مؤتمر الرؤیۀ االقتصادیۀ لحزب التحریر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

يف رتاب دجاعر دولئ الثقشئ
طحروع دجاعر دولئ الثقشئ لغج 

سمقً أضادغمغاً ظزرغًا
وإظما عع أتضام سمطغئ لطاطئغص

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طتمث خالح



 افربساء ٧ طظ ذي التةئ ١٤٤٣عـ المعاشص ٦ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٩٨

١٤٤٣عـ،  الصسثة  ذو   ٢٨ اقبظغظ،  طسا-  (وضالئ 
أظه   ١٢ (اإلجرائغطغئ)  الصظاة  "ضحفئ  ٢٠٢٢/٦/٢٧م) 
طظ الممضظ أن (إجرائغض) سطى وحك إبرام اتفاق بقبغ 
واجابظائغ جثا طع إغران والعقغات الماتثة، والثي طظ 
خقله تثرس إطضاظغئ السماح بمرور الظفط طظ إغران إلى 
جعرغا. وبتسإ الصظاة شإن ٣ ظاصقت ظفط شغ ذرغصعا 
تالغا طظ إغران إلى جعرغا سئر المسار الئتري، تغث ضاظئ 
جعرغا  إلى  السقح  لاعرغإ  بالماضغ  إغران  تساثثطه 
وتجب اهللا، وضةجء طظ اجاؤظاف اقتفاق الظعوي، شإن العقغات 

الماتثة تثرس جطسطئ طظ الاسعغقت إلغران تاى تسغثعا إلى ذاولئ المفاوضات. إتثى عثه الاسعغقت السماح 
بمسار ظصض الظفط، لضظ (إجرائغض) طظثرذئ شغ عثا بحضض ظحط وضئغر جثا، الفضرة عغ أن تعاشص (إجرائغض) سطى 
المسار بحرط أن تضعن رصابئ أطرغضغئ، حفاشغئ إغراظغئ وأن طا غمر شغ عثا المسار شصط ظفط ولغج وجائض صاالغئ.

: إن الظزام السعري عع سمغض فطرغضا، أطا إغران شعغ رأس التربئ شغ طعاجعئ طحروع افطئ وطظع 
سعدة الثقشئ، وعغ تثور شغ شطك أطرغضا طبطعا شغ ذلك طبض ظزام ترضغا أردوغان، أطا بصغئ افظزمئ 
السربغئ شعغ أظزمئ سمغطئ فطرغضا أو أوروبا خاخئ برغطاظغا وشرظسا، وجمغسعا تسسى شغ خثطئ طخالح 
المساسمرغظ، وق غرابئ شغ سثائعا لبعرة الحام وتآطرعا سطغعا. واخطفاف دول المظطصئ خطش أطرغضا 
وتظفغث خططعا عع لمعاجعئ الحسعب اإلجقطغئ وضسر إرادتعا، وإخرار أطرغضا سطى إبصاء بحار وظزاطه 
السمغض عع لثشع أعض الحام لطغأس طظ سمطغئ الاشغغر، ورجالئ طئطظئ إلى بصغئ المسطمغظ بأن شاتعرة البعرة 
سطى افظزمئ ضئغرة جثًا وأن بعرة الحام اظاعئ ولغج عظاك إطضاظغئ لطاثطص طظ ربصئ اقجاسمار وأدواته 
وسمقئه. لضظظا سطى غصغظ بأن الاشغغر صادم ق طتالئ، رغط المضر الضئغر والادطغض العائض الثي تمارجه أطرغضا 
وأدواتعا سطى المسطمغظ، أطا الظزام السعري شعع جاصط رغط وصعف جمغع المةرطغظ طسه، وجصعذه جغضعن 
المصثطئ لاشغغر وجه المظطصئ بإجصاط جمغع أظزمئ الدرار الاغ وصفئ طسه وجاظثته، وإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه، وخطع ظفعذ أطرغضا وبصغئ المساسمرغظ والمشاخئغظ طظ 
بقدظا وظععر ظعر اإلجقم طرة أخرى، ولمبض عثا الثغر السزغط شطغسمض المثطخعن الثغظ غئاشعن السجة.

أخثرت طظزمات دولغئ تصارغر تظثر بمةاسئ طتامطئ 
شغ السعدان، تغث أورد برظاطب افغثغئ السالمغ تصرغرًا 
الةعع،  تجاغث  غآضث  ٢٠٢٢م،  تجغران/غعظغع   ١٦ شغ 
وأن تعالغ ١٥ ططغعن حثص شغ السعدان - أي بطث 
الشثائغ.  افطظ  شغ  تادًا  اظسثاطاً  غساظعن   - السضان 
السالمغ  افغثغئ  برظاطب  طمبض  روي،  إغثي  وصال 
المةامسئ  اآلبار  "إن  السعدان:  شغ  الصطري  والمثغر 
اقصاخادغئ  وافزطات  المظاخغئ  والخثطات  لطظجاع 
والسغاجغئ وارتفاع الاضالغش وضسش المتاخغض تثشع 

بمقغغظ الظاس إلى الةعع والفصر".
والجراسئ  افغثغئ  طظزمئ  سظ  خادرة  تصارغر  ورجمئ 
وبرظاطب افغثغئ السالمغ، بتسإ ختغفئ اإلظثبظثظئ 
صاتمًا  طساصئقً  شغ ٢٠٢٢/٠٦/١٨م،  الخادرة  سربغئ 
شغ السعدان، الئطث الثي غسث جطئ غثاء السالط، عثه 
طظ الةعع طظ  ططغعظاً  الاصارغر تعصسئ أن غساظغ ١٨ 

جمطئ ٤٠ ططغعن جعداظغ.
إن الاعثغث والعسغث طظ عثه المظزمات اقجاسمارغئ 
لعع ججء طظ المآاطرة سطى الحسعب لضسر سجغماعا، 
الصاض  لروحاات  خاضسئ  لازض  إرادتعا  وتععغظ 
الئطغء الاغ تصثطعا أذرع اقجاسمار افخرى طظ طبض 
خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، وتثسغ أظعا طسالةات 
وطا  زساف،  جط  تصغصاعا  شغ  عغ  بغظما  وطساسثات 
تظاولاعا دولئ إق ضان الثراب والثطار والفصر طخغرعا. 
تضعظات  شعغ  السطمغئ،  إلى  تفاصر  الاصارغر  عثه  إن 
وتعصسات، ق تصثم طسطعطات دصغصئ تساظث إلغعا، لثلك 
ق أتسئعا إق أدلئ جغاجغئ تساثثم لامرغر طثططات 
شغ  ظئ  الةجغرة  طعصع  أورد  شصث  المساسمر،  الضاشر 
السغاجغ  الثور  شغه  ضحش  تصرغرًا  ٢٠٢١/٠٣/٣٠م 
الثي غطسئه طثغر برظاطب الشثاء السالمغ شغ السعدان 
وصاعا دغفغث بغجلغ، تغث صال الاصرغر: "ظعر اجمه شغ 
جماء السغاجئ السعداظغئ طآخرا ضقسإ جغاجغ أضبر 
طظه طسآول برظاطب الشثاء السالمغ، وبثا تأبغر دغفغث 
بغجلغ واضتا شغ اتفاق المئادئ بغظ الثرذعم والترضئ 

الحسئغئ - حمال، وشرض سطماظغئ الثولئ".

المتطض  سجا  سربغئ  اإلظثبظثظئ  ختغفئ  وبتسإ 
جعع  أزطئ  بتثوث  الاعصسات  الظاغر  طتمث  اقصاخادي 
الاغ  "الاصارغر  إن  صائقً  أخرى،  أجئاب  إلى  الئقد  شغ 
الماتثة  لفطط  والجراسئ  افغثغئ  طظزمئ  سظ  تخثر 
(الفاو) والاغ تفغث بأن ١٨ ططغعن جعداظغ غتاخرعط 
الةعع عغ تصارغر ربما ق تضعن دصغصئ بالحضض الضاطض". 
شغ جغاق طاخض، اسائر الظاغر أن "السعدان لظ غةعع 
بسئإ  المعاذظ  غساظغ  صث  ولضظ  الةعع،  بمفععم 
بخعرة  ُذّئصئ  الاغ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  جغاجات 
بعا ظعع طظ الصسعة سطى المعاذظ، والاغ جاةسطه غغر 
صادر سطى حراء الشثاء. شالصدغئ لظ تضعن صدغئ شةعة 
غثائغئ وظصص شغ الشثاء، ولضظعا صدغئ أن المعاذظ 
جغضعن غغر صادر سطى حراء الشثاء، بثاخئ أن ظتع ٦٠

إلى ٨٠٪ طظ الحسإ السعداظغ تتئ خط الفصر".
إن عثه المظزمات تصثم روحااتعا باسائارعا طساسثات 
سغظ  وعع  جغاجغئ،  إطقءات  عغ  بغظما  وطسالةات، 
طا غتخض شغ السعدان تتئ ذرغسئ برظاطب اإلخقح 
اقصاخادي، تغث صام وزغر طالغئ تضعطئ تمثوك شغ 
٢٠٢٠م بعضع السعدان تتئ برظاطب المراصئئ المالغئ 
لخظثوق الظصث الثولغ بططإ طظ العزغر، شُأتغ بمظ 
غسمعن بالثئراء سطى رأس ضض صطاع اصاخادي وطالغ 
تط  المصثطئ  لقطقءات  واجاةابئ  المالغئ.  وزارة  شغ 
تسعغط جسر الخرف، تغث صفج جسر الةظغه السعداظغ 
طصابض الثوقر طظ ٥٥ إلى ٣٧٥ جظغعا لطثوقر العاتث، 

الظفعذ  وذرد  شغعا،  لروجغا  تابسئ  تضعطئ  لابئغئ 
الفرظسغ طظعا.

شغ  المصاتطغظ  بمؤات  تفار  خطغفئ  دسط  أغدًا  وطظعا 
وتفثغثعا  لغئغا  شغ  الشرب  ذرابطج  سطى  عةعطه 

لطضبغر طظ المظاذص تعلعا.
طظ  بسظاخر  اإلجــراطــغ  بحار  ظزام  دســط  وطظعا 
ضث  حظغسئ  بمةازر  الصغام  شغ  حارضئ  والاغ  شاغظر 

السعرغغظ الُسجل افبرغاء.
وغظثرط سظاخر شاغظر شغ تضعغظ حرضات ظعإ إلدارة 
الظفط  تصعل  واجاشقل  والماس،  الثعإ  طظاجط 
والشاز، وطظ ضبرة طا جمسئ روجغا طظ ذعإ طآخرا 
شصث أخئتئ تئغع طظه لطسالط، ضئغسعا صئض أغام بقبئ 

أذظان لسعغسرا.
اإلجراطغئ  الروجغئ  شاغظر  تأجغج  شضرة  أّن  غئثو 
طساعتاة طظ شضرة حرضئ بقك ووتر افطرغضغئ الاغ 
جاظثت الةغح افطرغضغ شغ تربه شغ السراق، والاغ 
طفت شدائتعا اآلشاق، طا اضطر التضعطئ افطرغضغئ 

إلى إظعائعا، وتتعغطعا إلى حرضات خثطاتغئ أخرى.
ججغرة  حئه  شاغظر  طرتجصئ  دخض   ٢٠١٤ السام  شغ 
سام  وشغ  جعرغا،  دخطئ   ٢٠١٥ سام  وشغ  الصرم، 
الصارة  دخطئ   ٢٠١٧ سام  وشغ  لغئغا،  دخطئ   ٢٠١٦
شغعا  سثة  دول  سطى  اآلن  تاى  وجغطرت  افشرغصغئ، 

طظعا أشرغصغا العجطى وطالغ.
وإدارة  جغطرة  سطى  تمعغطغئ  ظاتغئ  طظ  شاغظر  ُترّضج 
ظاتغئ  طظ  وأّطا  الظفغسئ،  والمسادن  الثعإ  طظاجط 
جغاجغئ شإّظعا تثعض طسارك حرجئ ضث المصاتطغظ 
تثعض  ضما  ســثة،  أشرغصغئ  دول  شغ  المسطمغظ 
طسارك دائمئ ضث المطغحغات المتطغئ الاابسئ لفرظسا 

بحضٍض خاص.
العجعد  بمتاربئ  روجغا  ورائعا  وطظ  شاغظر  وتصعم 
أطرغضا  طظ  باحةغع  أشرغصغا  شغ  وافوروبغ  الفرظسغ 

إلتقل الظفعذ افطرغضغ طضان الظفعذ افوروبغ.
تحعث  الاغ  الثول  شغ  شاغظر  تثخقت  شغ  والمثصص 
أطرغضا،  سمقء  لخالح  تضعن  دائماً  غةثعا  ظجاسات 
ضثسمعا لئحار افجث شغ جعرغا وخطغفئ تفار شغ لغئغا، 

 وضاأغغثعا لجسماء أشارصئ طامردغظ سطى شرظسا

شجادت ظسئئ الادثط إلى ٣٠٠٪، وضثلك ُرشع الثسط 
المجسعم سظ العصعد والثئج شارتفسئ افجسار بخعرة 
إلى  واتث  جظغه  طظ  الثئج  رغغش  جسر  وبطس  جظعظغئ 

خمسغظ جظغعاً!
عثه الاصارغر تسائر طدططئ، تغث إن بطثًا طبض السعدان 
لطجراسئ،  خالتئ  شثان  ططغعن   ١٨٠ طظ  أضبر  غماطك 
وغمر سئره أذعل أظعار السالط، إضاشئ إلى ٤٠٠ ططغار 
طار طضسإ طظ طغاه افططار جظعغاً، سعضاً سظ طثجون 
واشر طظ المغاه الةعشغئ، شضغش لمظ غماطك عثا الضط 
العائض طظ البروات أن غةعع؟! ظسط ق غمضظ أن غةعع، 
إق بأسمال إجراطغئ طصخعدة لاثطغر طعارده، طبض غثر 
التضعطئ بالمجارسغظ تغث اطاظسئ سظ حراء الصمح، طع 
طظسعا إغاعط سظ بغسه أو تخثغره، ضما صاطئ بإغقق 
بعابات اظسغاب المغاه إلى طحروع الةجغرة الثي غسائر 
تادبئ  وطبض  السالط،  شغ  المروغئ  المحارغع  أضئر  طظ 
غرق الئاخرة وعغ تتمض ١٦ ألش رأس طظ الدأن. بط 
جرائط التضعطات الماساصئئ شغ ظعإ بروات الئقد، شصث 
أحار وزغر الخظاسئ افجئص ضراطئ أظه شغ السام ٢٠١٦
بطس الثعإ المعرب سئر بعرخئ دبغ وتثعا ٢٥٠ ذظاً، 
وشغ تصارغر بتسإ طةطئ بطعطئغرج أن روجغا اجاسثت 
(دغطغ  السعدان.  بثعإ  السصعبات  وطعاجعئ  لتربعا 

تطشراف الئرغطاظغئ ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م). 
ضض ذلك غثل بما ق غثع طةاق لطحك بأن عظاك أسماقً 
طصخعدة طظ أجض إصساد اقصاخاد السعداظغ وإشصار أعطه، 
وشغ ورصئ لمسعث السقم افطرغضغ شغ السام ١٩٩٢م 
السعدان  ضرب  عع  الظعائغ  العثف  "إن  شغعا:  جاء 
طساودة  طظ  غمظسه  عغضطغ  ضرر  وإغصاع  اصاخادغاً، 
ذمعته الصثغط" (جعدان ٤ ظغعز ٢٠٢٠/١٢/٢٩). عثه 
افسمال اإلجراطغئ لاثطغر اصاخاد الئقد وظعإ برواتعا، 
وإشصار أعطعا أدت إلى آبار ضاربغئ أخرى، تغث وخطئ 
تاقت الطقق شغ السعدان خقل أربع جظعات إلى ٢٧٠

ألش تالئ. (الحروق ٢٠٢٢/٠٦/١٣) بتسإ بغان السططئ 
الصدائغئ السعداظغئ، وتتئ سظعان: "المثثرات - السمص 
افجري - التالئ اقصاخادغئ" ضائئ ختغفئ اإلظثبظثظئ 

طظزمئ  إتخاءات  "وضسئ   :٢٠٢٢/٦/١٥ شغ  سربغئ 
الختئ السالمغئ بعثا الحأن السعدان شغ المرضج افول 

بمسثل ١٧,٢ تالئ اظاتار بغظ ضض ١٠٠ ألش حثص".
غساظغ  ولماذا  السعدان،  أعض  أطعال  تثعإ  أغظ  إذن 
وزغر  سظث  والةعاب  بالثغرات؟!  غظسط  بطث  شغ  الظاس 
طظ  وجثظا  "لع  صال:  تغث  إبراعغط،  جئرغض  المالغئ 
غسطغظا تصظا طا ضظا صئطظا بالعزارة"، إحارة إلى اتفاصغئ 
دارشعر  وإلصطغط  المامردة  لطترضات  جسطئ  الاغ  جعبا 
طئطس ١,٣ ططغار دوقر شغما جمغئ بالارتغئات افطظغئ 
الاغ جسطئ طعارد الئقد تخرف لطترضات المسطتئ. أطا 
التطعل الاغ تصثطعا الثولئ لسقج افزطئ شغصعل العزغر: 
"غتااج إلى وصئ، وق أتث غساطغع أن غسرف أن غثا 
جغظفرج ضض حغء"، سطى ذرغصئ السراشغظ والمظةمغظ!

عع  واآلخرة  الثظغا  شغ  والظةاة  الثقص  ذرغص  إن 
اهللا  ضااب  إلى  غتاضمعن  الثغظ  اإلغمان  أعض  ذرغص 
وجظئ ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص، خاخئ وصث ظعر شساد تطك التدارة 
الشربغئ الرأجمالغئ الاغ تصثم تصارغر طدططئ سظ المةاسئ 
وغغرعا، شطط تئص إق أتضام اإلجقم وتثعا عغ الاغ 
تصثم التطعل الظاجسئ لمحاضض اإلظساظغئ طظ أزطئ التضط 
السالمغئ وافزطئ اقصاخادغئ، تغث أتضام الثقشئ سطى 
طظعاج الظئعة وجغادة تضط الحرع وجططان الحسعب شغ 
 اخاغار طظ غتضط بما حرع لعط خالصعط طظ حرائع

* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان

روجغا تظعإ ذعإ أشرغصغا 
لامعغض تربعا يف أوضراظغا

السطع  سمطغات  طظ  افخغرة  اآلوظئ  شغ  روجغا  ُتضّبش 
والظعإ الاغ تحّظعا سطى طظاجط الثعإ والماس شغ 
الثول افشرغصغئ، شصث صام ُطرتجصاعا شغ حرضئ شاغظر 
سطى  جثغثة  دطعغئ  بعةمات  الماضغ  الحعر  شغ 
طظاجط الثعإ شغ المظاذص التثودغئ بغظ السعدان 
وجمععرغئ أشرغصغا العجطى ُصاض شغعا المؤات، وخّطفئ 
اجاثثطئ  بالسحرات،  جماسغئ  طصابر  أراضغعا  سطى 
العطغعضئار  ذائرات  طظ  ُطاظّعسئ  شّااضئ  أجطتئ  شغعا 
والمثرسات والحاتظات، وأّدت عثه العةمات الصاتطئ 
إلى اجاغقئعا سطى جمغع تةارة الثعإ شغ المظطصئ.

وشاغظر عغ طةمعسئ طظزمئ طظ المرتجصئ المتارشغظ 
تمعلعا  بافجطتئ،  والمثجةغظ  الصاال،  شظعن  شغ 
طظ  وتاثث  الروجغئ،  السسضرغئ  اقجاثئارات  وضالئ 
لاثرغئاتعا،  صاسثة  روجغا  جظعب  طعلضغظع  طثغظئ 

وتةاورعا صاسثة روجغئ تضعطغئ.
ُأظحؤئ شاغظر شغ السام ٢٠١٤ ُبسغث ضط روجغا لحئه 
ججغرة الصرم سطى غث غفشغظغ برغشعزغظ أتث افولغشارش 
- افبرغاء الروس الُمعالغظ لطظزام - والمسروف إسقطغًا 
سظ  طسآوقً  السابص  شغ  ضان  ضعظه  بعتغظ  بطئاخ 

تعرغث الطسام لصخر بعتغظ شغ الضرططغظ.
الُمرتجصئ  المصاتطغظ  طظ  السظاخر  آقف  شاغظر  ُتعّظش 
المصاتطغظ  بسخ  جاظإ  إلى  الــروس،  طظ  غالئغاعط 
طظ المظاذص الاغ تسغطر سطغعا روجغا ضسعرغا ولغئغا 
والحغحان. وتاّسع أسمال شاغظر حغؤاً شحغؤاً طع اتساع 
الظجاسات خاخًئ شغ أشرغصغا، إذ ذالئ ظحاذاتعا دوقً 
أشرغصغا  جمععرغئ  طبض  ظجاسات  تحعث  ضبغرة  أشرغصغئ 
وظغةغرغا  والظغةر  وتحاد  وطالغ  والسعدان  العجطى 
والضعظشع الثغمصراذغئ والضعظشع برازاشغض وغغظغا وغغظغا 

بغساو وطعزطئغص وزغمئابعي وججر الصمر وبعروظثي.
وتظفغ روجغا رجمغًا أي سقصئ لعا بفاغظر فّظعا تصعم 
صاظعظغئ،  ظاتغئ  طظ  ُطثاظئ  خرغتئ  إجراطغئ  بأسمال 
ضطعع  سطى  تــثل  والــمــآحــرات  الــثقئــض  ضض  لضظ 

التضعطئ الروجغئ بأسمالعا اإلجراطغئ الصثرة.
وطظ المسطغات الضبغرة الثالئ سطى دسط روجغا لفاغظر 
العجطى  أشرغصغا  إلى  جظثي   ٢٠٠٠ بإرجال  صغاطعا 
شاغظر  سظاخر  طظ  ُطرتجصًا  سظخرا   ٤٥٠ أسمال  لثسط 

تقریر المجاعۀ فی السودان 
بین الحقیقۀ والتضلیل
ـــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

مفاوضات سریۀ بین أمریکا وإیران وکیان یهود 
لدعم بشار ونظامه

سصث تجب الاترغر/ ضغظغا، شغ إذار إخراره الثؤوب وجسغه إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
وصث  حثص،  طائئ  طظ  أضبر  تدرعا  ٢٠٢٢م،  تجغران/غعظغع   ٢٦ شغ  ضغطغفغ  طصاذسئ  شغ  طاعابا  شغ  ظثوة 
جططئ الظثوة الدعء سطى اآلبار السطئغئ لطادثط وآباره الضاربغئ شغ التغاة الغعطغئ، وق جغما شغ تالئ الفصراء. 
جطئغئ  آبار  لعا  سالمغئ  أزطئ  اآلن  أخئح  الثي  الرأجمالغ  اقصاخادي  الظزام  طظ  تظئع  الدارة  المحضطئ  عثه 
اقصاراض -  تضطفئ  سطى  سالغئ  تضطفئ  الخرف -  جسر  تصطإ  المساواة -  سثم  صغماه -  غثسر  المال  طبض:  طظ 
زغادة تضطفئ المسغحئ - الاأبغر السغأ سطى ذوي الثخض البابئ، سطى جئغض المبال الماصاسثغظ والمعظفغظ بأجر 
والمثخرغظ شغ الئظعك. وضاظئ أزطئ الادثط طتاضرة طظ الظاتغئ الاتطغطغئ وتط الئتث شغ تطعل ططمعجئ بثصئ.

حزب التحریر/ کینیا 
ینظم ندوة لمعالجۀ أزمۀ التضخم العالمیۀ



   السثد ٣٩٨   ٣   افربساء ٧ طظ ذي التةئ ١٤٤٣عـ المعاشص ٦ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ

دشع  طا  السام،  لعثا  الثولئ  طغجاظغئ  سطى  ضئغر  ضشط  بعجعد  إبراعغط،  جئرغض  السعداظغ،  المالغئ  وزغر  اسارف 
اقصاخادي،  اإلخقح  برظاطب  شغ  اقجامرار  طآضثًا  والاسطغط،  ضالختئ  افجاجغات  سطى  الخرف  خفخ  إلى 
شغ  الاترغر  لتجب  الظسائغ  لطصسط  ختفغ  بغان  اسائر  وسطغه  لطسطع.  الثولئ  لثسط  الاثرغةغ  الرشع  خقل  طظ 
وقغئ السعدان: أن وزغر المالغئ غخر سطى تظفغث إطقءات خظثوق الظصث الثولغ برشع الثسط سظ السطع، طع 
بالصعل:  السعدان  أعض  الئغان  وخاذإ  السغح.  ضظك  إلى  تصعد  الاغ  المطاعغئ  الطرق  شغ  السغر  سطى  إخراره 
إظعط تضام غظفثون طا غمطغه خظثوق الظصث الثولغ طظ جغاجات شاحطئ، أعمعا طا غسمى برشع الثسط، وعع 
تثضٍّ ضاطض سظ رساغئ حآون الظاس، وجغمدعن شغ اجائاتئ ترطات اهللا باجاتقل الربا الثي عع ترب سطى 
اهللا ورجعله. ولظ غرسعي عآقء التضام، لثلك جازض بقدظا خاضسئ لسغطرة جغاجات الاسعل والفحض، الاغ 
أغرصئ الئقد شغ الثغعن والئطالئ! وحثد الئغان سطى أظه: ق غعط تضاطظا إق ضراجغعط، وجغزطعن غدشطعن 
سطى طساش الظاس بةظغ المجغث طظ الدرائإ، وجغأخثون المجغث طظ الصروض الربعغئ دون أن غطرف لعط 
الشرب  شغ  الممبطئ  السالمغئ،  الربعغئ  الماشغا  طخالح  لدمان  ذلك  وضض  جئتاظه،  اهللا  طظ  تغاء  ودون  جفظ، 
الضاشر المساسمر. وخاط الئغان بالصعل: إن الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم الثي جاطئصه دولئ الثقشئ الراحثة 
وغفةر  الربا،  وغترم  البروات،  لظعإ  خططعط  وغفِحض  وطظزماتعط،  لطضفار  الائسغئ  غترم  الظئعة،  طظعاج  سطى 
الطاصات، وتدمظ إحئاع التاجات افجاجغئ، بمعارد بغئ المال طما حرسه اهللا جئتاظه، وإظفاصعا سطى افوجه 
السفطى. ضفروا  الثغظ  ضطمئ  اهللا  وغةسض  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  شغرضى  الظاس  حآون  لرساغئ  حرسعا  الاغ 

شغ جغاق طا تمثخ سظ ظاائب اقظاثابات 
الظغابغئ الاغ سصثت شغ ١٥ أغار ٢٠٢٢م، 
المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  طظ  وشث  صام 
ولةظئ  لئظان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
برئاجئ  الئصاع  طظطصئ  شغ  الفسالغات 
الثضاعر طتمث الئصاسغ، بجغارة لطظائإ سظ 
دائرة الئصاع الباظغئ (الئصاع الشربغ وراحغا) 
تتثث  طظجله.  شغ  غاجغظ  غاجغظ  افجااذ 
بثاغًئ الظائإ غاجغظ طعضتا افجئاب الاغ 
دشساه لطمحارضئ الفسالئ شغ تراك تحرغظ 
٢٠١٩، ضما تتثث سظ بسخ المحاضض الاغ 
غساظغ طظعا لئظان وخاخئ اقصاخادغئ. ضما 

سئر سظ طسارضاه الحثغثة لما غسمى (المبطغئ الةظسغئ) ولمعضعع الجواج المثظغ، طعضتًا أظه ق غمضظظا تشغغر 
ععغاظا طظ أجض إرضاء اآلخرغظ. وأحار إلى أنَّ صدغئ الارجغط طظاعغٌئ تصرغئًا، وأنَّ السططئ لط تاظازل شصط سظ 
خط ٢٩، بض جسطئ خط ٢٣ خطًا تفاوضغًا، وحضك شغ إطضاظغئ وجعد غاز شغ تصض صاظا، وسظ الاطئغع طع ضغان 
غععد صال بأنَّ الاطئغع صائٌط، وأنَّ عثا عع آخر عّط أرباب الطئصئ السغاجغئ الصائمئ. طظ جاظئه صام العشث بسرض 
طعجج لظحأة الضغان الطئظاظغ، وضغش تمئ خغاغئ ظزاطه سطى افجج المثعئغئ والطائفغئ، وبمعاخفات تثثم 
طخالح شرظسا شغ تغظه، وتةسض طظه بشرة لطاثخض الثارجغ. وأوضح أن لئظان الغعم غثدع لطظفعذ افطرغضغ 
الثي غاثخض شغ ضض خشغرة وضئغرة، وأصرب افطبطئ الحاعثة سطى ذلك عغ طسألئ ترجغط التثود الئترغئ 
طع ضغان غععد، وغغرعا طظ افطعر الاغ جسطئ لئظان وغغره طظ بقد المسطمغظ خاضسئ لطظفعذ افطرغضغ. بط 
وضح العشث ضثلك بأن تةئ ذرح طعضعع الجواج المثظغ صثغمًا وتثغبًا عغ إلشاء الطائفغئ السغاجغئ، بغظما 
العاضح أن عثا الطرح إظما عع لدرب آخر طسصض طظ طساصض تطئغص الحرغسئ، وعع صاظعن افتعال الحثخغئ، 
الغعم  وترساه  شرظسا  أوجثته  الثي  الظزام  شغ  المامبطئ  التصغصغئ  المحضطئ  سظ  افظزار  وخرف  لطاسمغئ  بط 
أطرغضا، المئظغ سطى أجج ذائفغئ، وبالاالغ ق سقصئ لطجواج المثظغ بالطائفغئ السغاجغئ ضما غجسمعن. وصث 
ضان عظاك تعاشص سطى عثا الطرح. ضما وضح العشث خطعرة السغر شغ طحروع خظثوق الظصث الثولغ، وطحارغع 
الثخثخئ المظئبصئ سظ عثه اقتفاصغئ، طئغظًا التضط الحرسغ شغ ذلك وشغ المطضغات الساطئ. وصام بسرض 
طحروع تجب الاترغر المظئبص سظ سصغثة افطئ والمساظث إلى صغام الثولئ اإلجقطغئ، الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، والثي غحضض التض اإلظصاذي العتغث لةمغع طحاضض المسطمغظ، بض طحاضض الئقد والسئاد 
شغ لئظان وغغره، ق جغما طع ترعض وترظح الظزام الرأجمالغ بضض جعاظئه السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ.

تامئ: جئاغات تضام المسطمغظ تسّسر سطى المسطمغظ التب وتترم الضبغرغظ طظه

شغعط الثضر بالثضر، وافظبى بافظبى، وغصاطعن فجض 
الصاض وغظحرون الرسإ والثعف بغظ ربعع الظاس!

إن طظعب اهللا سج وجض: عع وتثه العادي المساصغط 
فظه طظ لثن تضغط خئغر، غسطط طا غقئط اإلظسان وطا 
شغ  والطمأظغظئ  اقجاصاطئ  سظثه  غتصص  وطا  غخطته 
التغاة؛ فظه عع الثي خطصه وغسطط ترضغئاه الةسمغئ 
طظ  شعغ  طظاعب  طظ  غغره  أطا  والشرائجغئ.  والظفسغئ 
خظع الئحر الساججغظ الظاصخغظ. شالشرب وضع ظزاطا 
غشغر  وعع  جظغظ،  طظث  الترغات  سطى  صائمًا  لظفسه 
له  غساصر  وق  ظحأته،  طظث  الظزام  عثا  شغ  وغئثل 
طظعب  شغ  اقجاصاطئ  طسألئ  أن  والتصغصئ  أبثا.  صرار 
اهللا ق غاسع المةال لاسثادعا وحرتعا؛ فظعا شغ ضض 
َياَنُھ  ْ ُب َس  سَّ

َ
أ َفَمْن 

َ
﴿أ تسالى:  صال  التغاة.  أطعر  طظ  أطر 

َ َشَفا  َياَنُھ َع ْ َس ُب سَّ
َ
ْن أ م مَّ

َ
ٌ أ ْ ِ َوِرْضَواٍن َخ َّ َ َتْقَوى ِمَن  َع

َن﴾،  اِملِ
ِدي اْلَقْوَم الظَّ ْ ُ َال َ َّ َم َو نَّ َ اَر ِبِھِ  َناِر َج َ ْ اٍر َفا َ ُجُرٍف 

َو ُمْحِسٌن  ُ ِ َو َّ ِ ُھ  َ ْسَلَم َوْج
َ
ْن أ مَّ ْحَسُن ِدينًا ّمِ

َ
وصال: ﴿َوَمْن أ

يَم َخِليًال﴾. ِ  ِإْبَرا
ُ َّ َخَذ  يَم َحِنيفًا َواتَّ ِ َة ِإْبَرا

َبَع ِملَّ َواتَّ
ولع وصفظا سظث عثه المسألئ الاغ ظتظ بخثد التثغث 
عثه  بسئإ  الشرب  تغاة  أن  لرأغظا  (الحثوذ):  سظعا 
اآلشئ الحرغرة صث اطافت بافطراض الفااضئ ضاإلغثز، 
واطافت بالةرغمئ الاغ تصاس بالباظغئ العاتثة؛ سثا 
تسةض  الاغ  اقظاتار  وتاقت  الظفسغئ،  افطراض  سظ 

أرصاطا صغاجغئ شغ أرصى سعاخط الشرب!
إن الشرب غتاول ظصض عثا الفضر الحاذ والفساد إلى 
تغاة المسطمغظ إلشسادعط، إضاشئ إلى أسمال أخرى 
وإسطاء  الجواج  جظ  رشع  شغ  جغثاو؛  باتفاصغئ  تاسطص 
المألعف  سطى  خروجعا  شغ  الترغئ  طظ  طجغثا  المرأة 
طظ تغاتعا، وشغ عثم آخر التخعن شغ تغاة افجرة 
الحرغرة  التمطئ  عثه  إن  وأتضاطه).  الختغح  (الجواج 
والمآتمرات،  الظعادي  وإصاطئ  الحثوذ،  ظحر  شغ 
صطغطئ،  أغام  صئض  اهللا  رام  طثغظئ  شغ  تخض  طا  طبض 
التمطئ  طظ  ججء  عع  لتماغاه  الاحرغسات  إدخال  أو 
السالمغئ لطترب سطى اإلجقم والمسطمغظ؛ إلبسادعط 
سظ دغظعط الثي عع سخمئ أطرعط. صال تسالى: ﴿ِإنَّ 
﴾، وصال  ِ َّ يِل  ِ وا َعن َس ْم ِلَيُصدُّ ُ ْمَواَل

َ
ِذيَن َكَفُروا ُينِفُقوَن أ الَّ

وا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواًء﴾. جئتاظه: ﴿ودُّ
إن أطئ اإلجقم الغعم أطام طفارق ذرق خطغر، وإن 
عثه  لضض  والاخثي  العصعف  شغ  سزغمًا  واجئًا  سطغعا 
التروب الساتغئ الحرغرة؛ وخاخئ أعض العسغ والفعط 

طظ الثساة والسطماء.
إن أعط ذرق الاخثي لعثه التمقت المسسعرة عع 
شغ  السعجاء  الثطعط  بةاظإ  المساصغط  الثط  وضع 
ذرغصئ  وشغ  ظحعئه،  وذرغصئ  الشربغ،  الظزام  تسرغئ 
الختغح،  بافجاس  ارتئاذعا  دون  سطغه  افشضار  بظاء 
الفااضئ  افطراض  خاخئ  الشرب  تغاة  ذئغسئ  وإبراز 
اقجاصرار  وسثم  والةرائط  اآلشات  بعثه  المرتئطئ 

وسثم الطمأظغظئ.
أطا السطماء شإن سطغعط واجئًا سزغمًا فظعط عط وربئ 
الثطعط  بةاظإ  المساصغط  الثط  وضع  شغ  افظئغاء 
السعجاء. وعط أعض الثحغئ والمسرشئ، وعط الشغعرون 
َ ِمْن  َّ  َ َما َيْخ سطى دغظعط وأطاعط. صال تسالى: ﴿ِإنَّ
ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾، وصال سطغه الخقة والسقم: «إِنَّ الُْعلاََمَء 
ِدْرَهامً،  َوَال  ِديَناراً  ثُوا  يَُورِّ لَْم  اْألَنِْبَياَء  َوإِنَّ  اْألَنِْبَياِء،  َوَرثَُة  ُهْم 
ثُوا الِْعلَْم، َفَمْن أََخَذ ِبِه أََخَذ ِبَحظٍّ َواِفٍر» رواه اإلطام  َا َورَّ َوإمِنَّ
غضعظعا  أن  سطغعط  إن  وختته.  السظظ  شغ  الارطثي 

شغ خش أطاعط ودغظعط، ق شغ خش الترب سطغعط.
ظسأله تسالى أن غسّطط أطئ اإلجقم طظ ضض الحرور الاغ 
تساعثشعا، وأن غمضظ لعا شغ افرض لاظحر العثاغئ 
وتطمج  افرض،  ربعع  ضض  شغ  واقجاصاطئ  والرحاد 
 ضض ألعان الزقم والدقل واقسعجاج... الطعط آطغظ

َن َلُھ ُسوُء  ِ
ّ ِھ َكَمن ُز ِ

ّ ن رَّ َنٍة ّمِ ِ
ّ َ َب اَن َع َ َفَمن 

َ
صال تسالى: ﴿أ

م﴾. ُ َواَء ْ َبُعوْا أَ َعَمِلِھ َواتَّ
الحثوذ شغ الطشئ عع: الثروج سظ الثرب المألعف. أو 
عّي  السَّ خقف  الظاس:  طظ  والحاذ  الطَّئغسّغ،  غغر  عع 
لطةععري:  الختاح  طسةط  شغ  ورد  افخقق).  (حاّذ 
الةمععر،  سظ  اظفرد  ُحثوذًا:  وَغِحثُّ  َغُحثُّ  سظه  (َحثَّ 
شعع َحاذٌّ.. وُحّثاُذ الظاس: الثغظ غضعظعن شغ الصعم 

ولغسعا طظ صئائطعط...).
عع  اقجاماسغئ:  السقصئ  شغ  أو  الةظسغ،  والحثوذ 
وشغ  الظاس.  بغظ  سطغه  الماسارف  المألعف  خالش  طا 
طفععم دغظظا التظغش وأتضاطه العادغئ: عع طا خالش 
ذرغصئ اإلجقم شغ إحئاع عثه الظاتغئ. وشغ الطرغصئ 
الثضر  تةمع  الاغ  اقجاماسغئ  لطسقصئ  الختغتئ 

بافظبى؛ وعغ ذرغصئ الجواج الختغح.
طئثأعط  خالش  طا  عع  شالحاذ  الشرب  طفاعغط  شغ  أطا 
شإصاطئ  الحثخغئ.  الترغات  سطى  المئظغ  الرأجمالغ 
سظثعط  غسمى  ق  اإلظاث  بغظ  أو  الثضعر،  بغظ  سقصئ 
حثوذا؛ فظه طظ جظج ظزام الترغات الحثخغئ، والاغ 

عغ طظ رضائج التغاة شغ الظزام الرأجمالغ الشربغ.
وظرغث أن ظاتثث شغ عثا المعضعع سظ أربسئ أطعر 
المساصغط  الثّط  وضع  وشغ  دسعغئ،  ضظاتغئ  طعمئ 

أطام الثطعط السعجاء:
الماخض  الرباظغ  الظزام  اجاصاطئ  افول:  افطر 
بالعتغ، واسعجاج الظزام الشربغ المئظغ سطى الترغئ 

شغ طسألئ الحثوذ.
ظاتغئ  طظ  الشرب  تغاة  شغ  الحثوذ  أبر  الباظغ:  افطر 

افطراض والةرائط وغغر ذلك طما غارتإ سطغه.
المسطمغظ  تغاة  إلشساد  الشرب  أسمال  البالث:  افطر 
وإبسادعط سظ الرجعع لطظزام الختغح وتطئغصه شغ 

أرض العاصع.
خاخئ،  والسطماء  ساطئ  المسطمغظ  واجإ  افطر الرابع: 
تةاه عثه التمطئ المسسعرة الاغ تساعثف السقصات 

وافخقق شغ تغاة المسطمغظ.
وصئض التثغث سظ عثه افطعر ظصعل: بأن تمطئ الشرب 
المسسعرة شغ بقد المسطمغظ، صث ازدادت شغ اآلوظئ 
افخغرة، وتساعثف ترف المسار اإلجقطغ الماظاطغ 
سج  اهللا  دغظ  وتطئغص  اهللا،  أظجل  بما  التضط  إلسادة 
خطعط  شغ  تسغر  ضئغرة  تمطئ  طظ  ججء  وعغ  وجض، 
طاسثدة، طظعا: تحضغك الظاس شغ شضرعط ودغظعط، 
سطى  واقساثاء  بحئابعط،  واإلغصاع  أخقصغًا،  وترشعط 
وطتاوقت  ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعلعط  إلى  واإلجاءة  طصثجاتعط، 
دغاظئ  أو  ضالعجطغئ،  دخغطئ؛  وآراء  بأشضار  تدطغطعط 
إبراعغط سطغه السقم، أو تةثغث الثغظ، أو غغر ذلك 
جغعش  وتةغغح  غعم،  ضض  شغ  الشرب  غئاضره  طما 
ذرغصه  سظ  المسار  لترف  بالسطماء؛  غسمعن  طمظ 

الصعغط، وطةاراة الشرب شغ ذرغصئ تغاته.
لصث وخش التص تئارك وتسالى طا سطغه الضفر طظ ذرغصئ 
تغاة شغ ضض افطعر، جعاء شغ الظاتغئ الةظسغئ أو شغ 
عِقُلوَن ِإْن  َ و 

َ
سَمُعوَن أ َ م  ُ َ َ ك

َ
نَّ أ

َ
م َتحَسُب أ

َ
غغرعا شصال: ﴿أ

ِذيَن َكَفُروا  يًال﴾، وصال: ﴿َوالَّ ِ َضلُّ َس
َ
م أ ُ َعاِم َبل 

َ
األ َ ْم ِإالَّ  ُ

ْم﴾. ُ اُر َمْثًوى لَّ َعاُم َوالنَّ ْ ُل اْألَ ُ ُلوَن َكَما َتأْ ُ
ْ
أ َ ُعوَن َو َيَتَمتَّ

أن  عع  المثاخر:  اإلجمالغ  اآلغات  عثه  وطسظى 
عآقء  طظ  أرصى  الشرغجي  الئعغمغ  بطئسه  التغعان 
طفطعر  شالتغعان  وجض.  سج  اهللا  درب  خالفعا  الثغظ 
سطى ذرغصئ طسغظئ شغ الظاتغئ الةظسغئ، أو السطعضغئ 
أجض  طظ  بافظبى  الثضر  شغعا  غصارن  سام؛  بحضض 
بافظبى،  افظبى  وق  بالثضر،  الثضر  غصارن  وق  الظسض، 
سظ  لطثشاع  أو  الةعع،  إحئاع  لشاغئ  الفرغسئ  وغصاض 
ظفسه أو جرائه، وق غصاض فجض الصاض شصط. أطا عآقء 
غصارن  شإظعط  الساطغ  الرباظغ  المظعب  جاظئعا  الثغظ 

طآتمرات الحثوذ 
والترب سطى أطئ اإلجقم!!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

ِطظى؛ الفؤئ افولى تثشع طئطس ٢٢ ألش رغال جسعدي، 
البالبئ  والفؤئ  جسعدي،  رغال  ألش   ١٩ الباظغئ  والفؤئ 
لضض  رغال  آقف   ٦ الرابسئ  الفؤئ  أطا  رغال،   ١٢٥٠٠
خغمئ، وعثا إجئاري سطى ضض تاج، طع أن ضض التةاج 
بثون  سادغئ  خغام  تتئ  غظاطعن  السابص  شغ  ضاظعا 

دشع أي طصابض.
المئاحر  السئإ  عط  جسعد  آل  تضام  ضان  وعضثا 
المقغغظ  بض  آقف  وترطان  التب  تضالغش  رشع  شغ 
طظ أطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص طظ أداء شرغدئ التب، بفرضعط 
ظزاطا طسغظا لقساحئ والسضظ والارتغض والسفر إلى 
عثه  الترام  اهللا  بغئ  تةاج  سطى  شسسروا  المثغظئ، 
ذائطئ،  أطعاق  الممطضئ  لاةظغ  السزغمئ  الفرغدئ 
الثول افخرى.  بالئاذض وضثلك  وتأضض أطعال الظاس 
شمعجط التب سظث تضام الئقد اإلجقطغئ عع طعجط 
سغظغه  غضتض  أن  غرغث  الثي  سطى  الدرائإ  لفرض 
برؤغئ الضسئئ المحرشئ وأداء عثه الفرغدئ، وطعجط 
غشاظغ شغه التضام والساجئ وق تعل وق صعة إق باهللا 

السطغ السزغط.
والخظاسئ  الاةارة  غرشئ  رئغج  جمال،  طاعر  صال 
لـ"الحرق  له  صثغط  تخرغح  شغ  المضرطئ،  طضئ  شغ 
افوجط" إن ١٥٪ طظ تضطفئ التب الصادم طظ الثارج 
الاثضرة  ضصغمئ  التاج  طظه  الصادم  الئطث  شغ  تضعن 
و٢٥٪ تثعإ لطعجطاء شغ بطثه أغدا، بغظما تاعزع 

٦٠٪ بغظ السضظ والظصض واإلساحئ.
أطا أرباح تضام آل جسعد شتثث وق ترج، وسطى جئغض 
طظ  السسعدغئ  واردات  بطشئ  شصث  التخر  ق  المبال 
طعجط التب والسمرة لطسام ٢٠١٢ أضبر طظ ٦٢ ططغار 

رغال (١٦,٥ ططغار دوقر)، وشص طا ظصطاه ختغفئ الغعم 
السسعدغئ شغ سثد جابص.

أطا واردات سام ٢٠١٣، شفغ طعصع عسئرغج اقبظغظ 
المةطئ  "ذضرت   ،٢٠١٣ افول/أضاعبر  تحرغظ   ١٤
غةطإ  التب  طعجط  أن  اإلغضعظعطغسئ،  الئرغطاظغئ 
لطسسعدغئ تالغا ١٦,٥ ططغار دوقر أي تعالغ ٣٪ طظ 

إجمالغ الظاتب المتطغ".
شصث  والترغات،  لطتصعق  السربغ  المرخث  طعصع  أطا 
ذضر اآلتغ بثخعص سائثات ٢٠١٤ "وضاظئ الشرشئ 
دراجئ  أسثت  صث  المضرطئ  بمضئ  الخظاسغئ  الاةارغئ 
تثغبئ صثرت شغعا أن إجمالغ أرباح طعجط التب لسام 

٢٠١٤، جعف تئطس ٢٠ ططغار دوقر".
غافصث  ضان  الثطغفئ  أن  الاارغت  لظا  غثضره  طما  إن 
خقة،  دون  ضان  شمظ  الاسئثغئ،  وأتعالعط  الظاس 
ُغثسى وغسأل وغتاجإ، وطظ ضان دون تب، ُغثسى 
وُغسأل وغسطى أطعاق لضغ غسصط الفرغدئ، وعضثا 
جعصا،  الةظئ  إلى  المسطمغظ  تسعق  الرساغئ،  ضاظئ 
الفروض  تأدغئ  طظ  الظاس  غمظع  طظ  بغظ  شفرق 
شغتئسعا وغسةظعا سطى ذلك، وبغظ طظ غثشع الظاس 
لاأدغاعا شغتاجئعا إن صخرت بثلك، عثا عع واصسظا 

الغعم وواصسظا بافطج.
شغسألعط  خطغفاعط،  لطمسطمغظ  غسعد  أن  اهللا  ظسأل 
وغتاجئعط إن عط صخروا بسئاداتعط. ولظ غاغسر أطر 
دولئ  ظض  شغ  إق  جعصا  إلغه  الظاس  وغساق  بض  التب 

 تصعم سطى أجاس سصغثة اإلجقم دولئ الثقشئ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

الظازتغظ ظزرة طئظغئ سطى أجاس سصغثتعا اإلجقطغئ 
واتثة،  أطئ  عغ  اإلجقطغئ  افطئ  بأن  تصدغ  الاغ 
تثاسى  سدع  طظه  احاضى  إذا  العاتث  ضالةسث  وعغ 
شغ  جعثًا  تألع  شق  والتمى،  بالسعر  الةسث  جائر  له 

تصثغط المساسثة بمثاطش أظعاسعا.
السعرغغظ  الظازتغظ  ططش  أن  طسرشئ  غظئشغ  أظه  إق 
افطئ  أخابئ  الاغ  الضبغرة  الةراتات  طظ  واتث  عع 
اإلجقطغئ، وعع ججء خشغر طظ المحاضض الاغ أغرصعا 
شغعا أسثاؤعا بسث عثم دولئ الثقشئ جظئ ١٩٢٤م، 
ضما أظه غظئشغ طسرشئ أن التض الةثري والعتغث لةمغع 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  عع  طحاضطعط 
شغعجث  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللا  رجعل  بسعدتعا  بحر  الاغ  الظئعة 
بعجعدعا اإلطاُم الةظئ الثي غصاتض طظ ورائه وغاصى 
وجععا  سطى  وجض  سج  اهللا  حرغسئ  غطئص  والثي  به، 
شغ ضاشئ طةاقت التغاة، شغسغح الظاس تغاة ضرغمئ 
بسغثًا سظ الظجوح واقجاسئاد والحصاء وضظك السغح.

َفَال  َداَي  ُ َبَع  اتَّ َفَمِن  ًدى  ُ  ِ
ّ ِم ُكْم  نَّ َ ِت

ْ
َيأ ا  ﴿َفِإمَّ تسالى:  صال 

َشًة  َمِع َلُھ  َفِإنَّ  ِذْكِري  َعْن  ْعَرَض 
َ
أ َوَمْن    ْشَقى  َ َوَال  َيِضلُّ 

 ﴾ َ ْع
َ
ًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ َضْن

* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

بأن  سربغئ  إظثبظثظئ  السعرغغظ،  الظازتغظ  حأن  شغ 
اتاماقتعا.  أجعأ  شغ  الامعغض  لةعئ  اقجاسثادات 
أجعأ  شغ  غظسصث  السظئ  عثه  المآتمر  أن  واسائر 
الظازتغظ  تضطفئ  تمعغض  باصظغظ  صرار  ظاغةئ  الزروف 
طبًق  شئرغطاظغا  تسادغفعط؛  الاغ  لطثول  السعرغغظ 
أبطشئ طظ غطجم بأظعا جاماظع سظ دشع أي طئطس لعثا 
الشرض، وألماظغا الثولئ افضبر جثاًء شغ تمعغض عثه 
الظازتغظ  لمساسثة  طساعماعا  خفخ  صررت  افزطئ 
السعرغغظ، والمسآولعن سظ عثا المطش شغ اقتتاد 
افوروبغ صالعا صئض ١٠ أغام طظ اظسصاد المآتمر إن 
اجاسثاداتعط جائصى سطى طا ضاظئ سطغه، شغ إحارة 
إلى أظه ق زغادة شغ الامعغض، بط سادوا وصالعا إظعط 

جغتاولعن أق غشغروا طعصفعط.
وبعثا غادح أن ططش الظازتغظ السعرغغظ لغج جعى 
حأظه  الطجوم  وصئ  الثول  تساثثطعا  جغاجغئ  ورصئ 
وطسألئ  الفطسطغظغغظ  الظازتغظ  ططش  حأن  ذلك  شغ 
خرجعا  فظاس  وصعر  إذقل  وجغطئ  وعع  السعدة.  تص 
َتَواَصْوا 

َ
سطى ذاغغئ الحام، وشروا طظ جتغط المعت، ﴿أ

ْم َقْوٌم َطاُغوَن﴾. ُ ِبِھ َبْل 
ططش  إلى  تظزر  حك  بق  شعغ  اإلجقطغئ  افطئ  أطا 

تامئ ضطمئ السثد: ترتغض طعاجري جعرغا وجغطئ صعر وإذقل

حکام السودان أحجار شطرنج 
بید صندوق النقد الدولی

وفد من لجنۀ االتصاالت المرکزیۀ لحزب التحریر فی والیۀ لبنان
یزور النائب عن دائرة البقاع الغربی وراشیا األستاذ یاسین یاسین



 افربساء ٧ طظ ذي التةئ ١٤٤٣عـ المعاشص ٦ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٣٩٨

صئغض  الظاتع  لتطش  السام  افطغظ  جاعلاظئرغ  غظج  صال 
اشاااح صماه شغ طثرغث غعم ٢٨ طظ تجغران: "جظافص 
شغ  لمساسثتعا  فوضراظغا  ضاطض  دسط  برظاطب  سطى 
ضمان تصعا شغ الثشاع المحروع سظ الظفج" طدغفا 
لمعاخطئ  طساسثغظ  ظضعن  أن  لطشاغئ  المعط  "طظ 
لط  وتحغئ  اآلن  تعاجه  الاغ  لضغغش  دسمظا  تصثغط 
تحعثعا أوروبا طظث الترب السالمغئ الباظغئ". طظ جاظئه 
المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  وشغ 
الشرب  أن  طظخعر:  أجسث  افجااذ  أضث  الاترغر،  لتجب 

طظاشص إلى أبسث التثود، شإذا تسطص افطر به رشع خعته سالغا واتعط الطرف اآلخر باإلجرام والعتحغئ طع أظه 
غمارجعا شغ ضض طضان، شأوضراظغا غتص لعا الثشاع سظ الظفج ودشاسعا طحروع. وأطا أعض شطسطغظ والسراق 
وأششاظساان بالظسئئ له شعط إرعابغعن ق غتص لعط الثشاع سظ الظفج. ولط غسائر الشربغعن العةعم الروجغ 
المصاوطغظ  واسائروا  الروجغ،  السثو  طع  ظسصعا  بض  له  غاخثوا  ولط  وتحغا  عةعطا   ٢٠١٥ سام  جعرغا  سطى 
غسائر  اإلظسان،  تصعق  سظ  بالثشاع  الماحثق  الثغمصراذغ  الشرب  عع  عثا  طظخعر:  وأضاف  إرعابغغظ.  له 
طظ ق غائظى صغمه وق غأخث بأظزماه طاثطفا ورجسغا. شةسطعا أظفسعط طرضج السالط وطرضج الصغادة والصثوة. 
ولغج  السالط  لصغادة  أعق  لغج  وافوروبغ  افطرغضغ  بحصغه  الشرب  أن  سطى:  طظخعر  أجسث  افجااذ  وحثد 
لطسالط  تاضحش  سعرته  بثأت  ولضظ  وتحغاه،  إخفاء  سطى  غسمض  حرس  طاعتح  عع  بض  الظاس،  سطى  أطغظا 
وغزعر بعجعه التصغصغ. وخاط افجااذ طظخعر تسطغصه بالصعل: لغج غغر افطئ اإلجقطغئ طظ جغظصث الئحرغئ 
أن  إق  سطغعا  شما  لعا.  الثغر  وجطإ  الئحرغئ  سطى  أطغظا  غغرعا  ولغج  وذغعله.  وأتئاسه  الشرب  وتحغئ  طظ 
أظزاره. وطتط  وصغادته  تظئعه  طرضج  وتسعد  السالط  تصعد  تاى  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  خقشاعا  تصغط 

 ،(٢٠٢٢/٠٦/٠٣ الةمسئ  (البعرة،  المثشسغ  والرش 
الخماد  خالح  بمجرسئ  الحاعي  التخاد  وطتخعل 
بالةعف الاابسئ لطمآجسئ الساطئ لاظمغئ وإظااج التئعب 
جمطئ  شساةثون   ،(٢٠٢٢/٠٦/٠٣ الةمسئ  (البعرة، 

"الئثور المتسظئ" شغ الثئرغظ، شعغ طربط الفرس!
تاضرًا  ضان  ضما  الغعم  تاضر  الثولغ  الئظك  أن  ضما 
بافطج، وصث صثم صروضًا خقل جظعات الترب لضض 
طظ خظساء وسثن. وغسعط الئظك الثولغ شغ تصثغط 
الصروض الربعغئ شغ زراسئ المتاخغض المسثلئ ورابغًا 
تتاشر  تاى  الظاطغئ  السالط  بطثان  طظ  السثغث  شغ 
شغ  سطغعا  اسامادعا  شغ  الشربغئ  اقجاسمارغئ  الثول 
بحضض  والشثاء  خاص  بحضض  التئعب  وإظااج  زراسئ 
الثولغ  الئظك  غث  صطسظا  بأظظا  ظروج  شطماذا  سام. 
سقوة  برطاه،  اقصاخاد  تسغغر  شغ  الاثخض  سظ 
ورابغًا  المسثلئ  التئعب  زراسئ  براطب  تجوغثه  سطى 

بالصروض الربعغئ؟!
أظعاسعا  بمثاطش  وذرة  وحسغر  صمح  طظ  التئعب  إن 
غمطك  بطث  في  اجاراتغةغئ  طتاخغض  وضظإ،  ودخظ 
شغ  التصغصئ  سطى  بغثه  السغادي  السغاجغ  صراره 
سطى  اقساماد  دون  تاجاه  غضفغ  طا  طتطغًا،  إظااجعا 
وسثم  إظااجعا،  شغ  غسغر  بحغء  ولع  بالثات،  الشرب 

الضثب سطى رساغاه.
شغ  غسامران  وسثن  خظساء  شغ  الظزاطغظ  إن 
الصائمغظ  طظ  جئصعط  طظ  جطضعا  الاغ  السغاجئ 
سطى أظزمئ التضط شغ اقساماد سطى الشغر شغ تطئغئ 
تاجئ رساغاعط طظ التئعب، وإن ضان بطرق طثاطفئ 
ططاعغئ سظ جابصاتعا، وإن ضان جماسئ سثن غطعذون 
بجراساعا  التئعب  طظ  الثاتغ  اقضافاء  شغ  بالخمئ 

طتطغًا لثغعط.
التصغصغ  الجراسغ  بالعسغ  غاتطعا  أن  المجارسغظ  سطى 
لما غظخإ لعط طظ شثاخ تمظسعط طظ اقظسااق طظ 
زراسئ  غرشدعا  أن  سطى  اقجاسماري،  الشرب  ربصئ 
التئعب المسثلئ ورابغًا الاغ ُغروَُّج لعا بةمطئ "الئثور 
أراضغعط  باثطغر  لمروجغعا  غسمتعا  وق  المتسظئ"، 
بأغثغعط  طا  تسطغط  وسثم  وتغاتعط،  وطجروساتعط 
طظ طتاخغض أخطغئ طتطغئ في جعئ، فن الشاغئ طظ 
إسثاطعا  عع  المتطغئ  افخطغئ  طتاخغطعط  اجاصئال 
طظ العجعد، وإتقل التئعب المسثلئ ورابغًا طضاظعا، 
صئض أن غظثطعا وقت جاسئ طظثم. وسطى الظاس شغ 

الغمظ أن ق ُغَدطَُّطعا بافوعام.
إن الثطعة السمطغئ التصغصغئ والختغتئ، عغ أن غأتغ 
لطحؤعن  ضرساغئ  السغاجئ  غسغ  جثغث  تضط  ظزام 
بائثغض  واقصاخاد  وجه،  أضمض  سطى  بعا  شغصعم 
المحضطئ اقصاخادغئ طظ السرض والططإ إلى تطئغئ 
وطسضظ،  وططئج  طأضض  طظ  افجاجغئ  الظاس  تاجئ 
صثر  الضمالغات  سطى  التخعل  شغ  وطساسثتعط 
المساطاع، وأن تئثر افرض لجراسئ التئعب طظ أول 
غعم غصعم شغه الظزام، وشغ غغرعا طظ حآون التغاة 
دولئ  جعى  ذلك  بضض  الصغام  غساطغع  وق  المثاطفئ. 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شسارسعا 

 إلى السمض طع تجب الاترغر إلصاطاعا

شغ  ضسفه  الرأجمالغ  الشرب  أدرك  بسغث  زطظ  طظث 
طسرضاه الفضرغئ ضث اإلجقم، ذالما ضان المسطمعن 
طامسضغظ بسصغثتعط وبأتضام وأشضار دغظعط، وذالما 
أظعط غظعطعن طظ عثا المسغظ السزغط، لثا سمث إلى 
عع  طما  المسطمغظ  لئقد  والائحغري  البصاشغ  الشجو 
طسطعم وق غتااج لاضرار جرد، وعا عع الغعم غسغر سطى 
الثطا ظفسعا وعا عع غسمث إلى تترغش وتشغغر طظاعب 
الاسطغط شغ بقد المسطمغظ ضأداة ورضغجة طعمئ شغ 

تربه الفضرغئ والتدارغئ ضث المسطمغظ.
لثلك غخإ تمعغض الضاإ المثرجغئ شغ خطص طظاعب 
طظ  وذلك  وسصغثتعط،  المسطمغظ  بغظ  الخطئ  تصطع 
خقل تسجغج طفاعغط السطماظغئ الاغ تصعم سطغعا تدارة 
وزارة  تسطمئ  شصث  طئثئه،  جغادة  وتفرض  الممعل 
الاربغئ والاسطغط بعقغئ الةجغرة شغ السعدان الثشسئ 
افخغرة طظ الضااب المثرجغ لمرتطئ افجاس والئالس 
سثدعا ٢,٢ ططغعن ضااب طعزسئ سطى ١٧ سظعاظا طظ 
الاربغئ  ضااب  سثا  الثاطج  الخش  إلى  الباظغ  الخش 
سام  طثغر  سعض  ضمال الثغظ  د.  وأوضح  اإلجقطغئ، 
وزارة الاربغئ والاسطغط بعقغئ الةجغرة العزغر المضطش 
شغ تخرغح لـ"جعظا" أن الضااب المثرجغ تمئ ذئاساه 
سئر طظتئ طظ برظاطب الحراضئ الثولغئ والئظك الثولغ 
وجثد  افجاس،  لاسطغط  اإلجساشغ  المحروع  ضمظ 
جعاظئعا  شغ  المثرجغئ  الئغؤئ  باعغؤئ  وزراته  الاجام 

المثاطفئ (تساطح ظغعز ١٥ تجغران/غعظغع ٢٠٢٢م).
سطى  تآبر  الاغ  الصطاسات  أعط  طظ  الاسطغط  أن  رغط 
تاضر افطئ وطساصئطعا، شأغظ الثولئ طظ عثا الصطاع 
لطئظك  المثرجغ  الضااب  تمعغض  تارك  ولماذا  المعط، 
لعجه  أطعالعط  الشربغعن  عآقء  غثشع  وعض  الثولغ؟ 
اهللا لمساسثة الشغر؟ إن شضرة تمعغض وتترغِش المظاعب 
شارة  خقل  برغطاظغا  وضساعا  خئغبئ  شضرة  الثراجغئ 
اتاقلعا لضبغر طظ الئقد، أطا الغعم شإّن أطرغضا وأوروبا 
والمآجسات اقجاسمارغئ طبض الئظك الثولغ عغ طظ 
تّط  وصث  السغاجات،  عثه  سطى  ضاطض  بحضض  غحرف 
وضع المظاعب المثرجغئ شغ ضبغر طظ بقد المسطمغظ 
الاغ طظعا طخر وافردن والسراق ...الت، وتآضث أخئار 
غدسعن  طظ  عط  الشربغغظ  افضادغمغغظ  أن  طعبعصئ 
ق  لقجقم  خعرة  إلغةاِد  عادشغظ  المظاعب،  عثه 
تاسارض طع تدارة الشرب بةسض اإلجقم دغظا شردغا 
ضعظعتغا ق سقصئ له بالسغاجئ والتضط واقصاخاد طا 

غسجز اجامرار افوضاع الاغ ترزح تتاعا أطئ اإلجقم.
إن عثه المظاعب الممعلئ طظ الشرب الرأجمالغ جاسجز 
طا  سغحه  وذرغصئ  التغاة  شغ  ظزره  ووجعئ  طضاظاه 

تمعغض الاسطغط جغاجئ غربغئ 
تاقسإ بمساصئض افطئ

ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

سطماظغئ  حثخغات  بظاء  الاسطغمغئ  السمطغئ  سظ  غظاب 
لاضرغج  المسطمغظ  أبظاء  لضض  غربغئ  طرجسغئ  ذات 
طفاعغمه  وزرع  المسطمغظ،  بقد  سطى  الشرب  عغمظئ 
الثاذؤئ سظ التغاة شغ سصعل وصطعب المسطمغظ لغئصغ 
وغساسئث  برواتعط  وغظعإ  بقدعط،  سطى  صئداه 
لطظفاذ  أجعض  وجغطئ  غةث الشرب طظ  ولط  حسعبعط. 
إلى سصعل المسطمغظ طظ اخاراق طظاعب تسطغمعط شغ 

ظض أظزمئ جغاجغئ تثغظ له بالطاسئ والعقء.
إن الثول المتارطئ ق تسمح بالسئث بأظزمئ وجغاجات 
الاسطغط شغعا ولظ تسطغ أي جعئ طعما دشسئ، التص 
شغ تمعغض المظاعب شغعا، وإن دولئ الثقشئ الاغ عغ 
صاب صعجغظ أو أدظى جاعلغ صطاع الاسطغط اعاماطا 
خاخا وجامظع الامعغض شغ عثا الصطاع التساس في 
جعئ أجظئغئ، وجاسغث عغضطئ أولعغاتعا وشصًا لفتضام 
الحرسغئ، لاسرغع الاصثم السطمغ، وجعف تثر سعائث 
الطاصئ  المسادن  (طبض  الساطئ  المماطضاِت  طظ  ضثمئ 
افطئ  وجاسعد  وغغرعا،  التغعاظغئ)  والبروة  والجراسئ 
اإلجقطغئ طرة أخرى لاخئح طظارة لطمسرشئ والسطعم، 
المضائات  الثولئ  وجاعغأ  سثة  لصرون  ضاظئ  ضما 
المثارس  غغر  شغ  العجائض  وجائر  والمثائرات 
طعاخطئ  شغ  غرغئعن  الثغظ  لامضغظ  والةاطسات، 
شصه  وأخعل  شصه  طظ  المسارف؛  حاى  شغ  افبتاث 
وتثغث وتفسغر، وشضر وذإ وعظثجئ وضغمغاء، وطظ 
اخاراسات واضاحاشات وغغر ذلك، تاى غعجث شغ افطئ 

تحث طظ المةاعثغظ والمئثسغظ والمثارسغظ.
طظعب  سطغه  غصعم  الثي  افجاس  غضعن  أن  شغةإ 
الاسطغط عع السصغثة اإلجقطغئ شاعضع طعاد الثراجئ 
غتثث  ق  الثي  العجه  سطى  جمغسعا  الاثرغج  وذرق 
أي خروج شغ الاسطغط سظ عثا افجاس، لثلك تتمض 
دولئ الثقشئ طسآولغَئ تسطغط أبظاء افطئ اإلجقطغئ، 
الثولئ  ظزام  شغ  الرئغسغ  العثُف  غضعن  وجعف 
بظاء  حأظعا  طظ  تسطغمغئ  جغاجات  وضع  لطاسطغط 
حثخغات إجقطغئ بسصطغئ وظفسغئ إجقطغئ، وبالاالغ 
شإّظعا جاسمض سطى تطعغر المظاعب سطى ظتع طظ حأظه 
تطعغر ذرغصئ الافضغر والافضغر الاتطغطغ والرغئئ شغ 
المسرشئ واقخاراع والامغج ضما ضان سطماء المسطمغظ 

الثغظ خطث الاارغت إظةازاتعط.
إلصاطئ  بالسمض  ربضط  لطاسئ  المسطمعن  أغعا  شصعطعا 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
تظعخ بافطئ، وتصاطع ظفعذ الشرب الضاشر طظ بقدظا. 

 ﴾بًا ِعيدًا * َوَنَراُه َقِر َ ْم َيَرْوَنُھ  ُ َّ ﴿ِإ
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لطسمض  تصغصئ  خظساء  شغ  التاضط  الظزام  غسسى  عض 
سطى تتصغص اقضافاء الثاتغ طظ التئعب؟

طظ  سثد  إبارة  طظ  بث  ق  الاساؤل  عثا  سطى  لقجابئ 
المعاضغع والتثغث سظعا. غأتغ شغ طصثطاعا التاجئ 
طظ التئعب خقل سام ضاطض فعض الغمظ ضاشئ. شتاجئ 
أعض الغمظ طظ التئعب طظث سحر جظعات طاضغئ عغ 
٣ ططغعن ذظ، أطا اآلن شصث ازدادت تاجاظا لطتئعب 
بصثر الجغادة شغ سثد السضان خقل عثه السظعات. 
 ٪٣ شصط  شعع  التئعب  طظ  المتطغ  إظااجظا  سظ  أطا 
أعض  تضط  سطى  الصائمعن  شسض  شماذا  اتاغاجظا.  طظ 
الغمظ لاصطغص الفةعة بغظ تاجاظا طظ التئعب وطا 

ظظاةه طتطغًا؟
الغمظ،  سطى  التصغصغغظ  الخراع  ذرشغ  سظ  غشإ  لط 
بماظغ  ذعال  شغه  الترب  احاسطئ  بسئئعما  الطثغظ 
جظعات طاخطئ، أن غجودوظا بما ظتااجه طظ التئعب 
سطى   - الشثائغئ  بالتخص  لطترب،  افول  الغعم  طظث 
رأجعا الصمح - لطابعر ذعغض طظ المظزمات الثولغئ 
بثءًا بئرظاطب الشثاء السالمغ وأخعاته طظ المظزمات 
الثولغئ الشربغئ، ولع باجاثثام أخابع إصطغمغئ، لسث 
تاجئ طقغغظ الظاس، ولمظسظا بحضض خارم طظ الئثء 
شغ زراسئ التئعب، شغ تال لط تصثم إلغظا المساسثات 

الثولغئ الشربغئ.
إسقطغئ  وتعجغعات  إسقظات  ظرى  المصابض  شغ 
الثاتغ  اقضافاء  سظ  خظساء  شغ  رجمغغظ  لمسآولغظ 
طظ التئعب، لط تارجط إلى خطط تضعطغئ سمطغئ طظ 
أشسال  إلى  المسآولغظ  أصعال  لارجمئ  الجراسئ،  وزارة 
ُث بافحعر والسظغظ، بض ُترك شغعا السمض فحثاص  ُتَظفَّ
ساتصعط.  سطى  المطصى  العاجإ  عع  طا  غثرضعن  ق 
فن  بصغسئ،  جراب  سظ  سئارة  أسمالعط  ظاغةئ  شضاظئ 
تصغصغئ  تظمغئ  إلى  غرصى  ق  أسمال،  طظ  به  صاطعا  طا 
خالخئ، دون تثخض الغث افجظئغئ الشربغئ، سقوة سطى 
تتصغص ظصطئ ظعسغئ شغ تصطغص الفةعة بغظ طا ظظاةه 
َه جعثعط الضئغر طظ  وطا ظتااجه طظ التئعب. ضما وجِّ
الاظمغئ الجراسغئ إلى زراسئ المتاخغض الظصثغئ طظ بظ 

ولعز وغغرعما.
عغ  التعبغعن  بعا  غصعم  الاغ  الةثغثة  الضاربئ  إن 
الثولغئ  المظزمات  تصثطعا  الاغ  بالئراطب  صئعلعط 
التئعب  زراسئ  شغ  طئاحر  بحضض  تساعط  الاغ 
المسثلئ ورابغًا، شثطرعا سزغط سطى الجراسئ طظ تغث 
صداؤعا سطى طتاخغض التئعب افخطغئ، بما تتاعغه 
تساطغع  وق  المجروسئ،  افرض  تخغإ  أطراض  طظ 
المتاخغض الجراسغئ المتطغئ طعاجعاعا. شعثه الئثور 
باظازام،  التثود  سئر  تأتغظا  جازض  ورابغًا  المسثلئ 

وَجُغْسمُح لظا باثجغظعا شصط.
طظ  ضض  شغ  المجروسئ  المتاخغض  سطى  ظزرة  شطظطص 
ُتْجَرُع  الاغ  وغغرعا  والئغداء  وتعاطئ  والةعف  خسثة 
بعاجطئ التئعب المسثلئ ورابغاً، وتاى تظططغ التغطئ 
المسثلئ  التئعب  عثه  إظااج  شضمغئ  المجارسغظ،  سطى 
افخطغئ  المتاخغض  تظاةه  طا  أضساف  أضساف  ورابغاً 
المتطغئ تخض طظ ٦-٧ ذظ لطعضاار. ارجسعا إلى تخاد 
الصمح بخسثة الثي تمئ زراساه بظزاطغ الري بالاظصغط 

ملاذا ُغطعى الظاس يف الغمظ 
بأضثوبئ اقضافاء الثاتغ طظ التئعب؟
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بعلغاضظك،  جاطسئ  ذقب  طظ  طةمعسئ  باساصال  الفطسطغظغئ،  لطسططئ  الاابسئ  افطظغئ  افجعجة  صغام  إبر  سطى 
بسئإ ظحاذعط داخض الةاطسئ، حارضئ ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر - شغ العصفئ اقتاةاجغئ، 
الاغ دَسْئ لعا سمادة حآون الططئئ، تغث ألصئ ضاطئ العسغ ضطمئ تعل اقساصال السغاجغ، أطام التدعر طظ 
الطقب والعغؤئ الاثرغسغئ. أضَّثت خقلعا الضاطئ سطى أن اقساصاَل السغاجغ أخئح ظاعرًة خطغرًة ُتمارجعا 
افظزمُئ شغ بقد المسطمغظ، إلبصاِء افطِئ شغ تئسغٍئ وطثلٍئ فسثاِء اإلجقم، ولصاِض روحِ الضفاحِ والظداِل لثى 
ثة أظه ُغسئِّر  أبظاِء المسطمغظ. ووخفئ ضاطئ العسغ اساصال ذقب الةاطسات فجئاب جغاجغئ بالةرغمئ، طآضِّ
سظ إشقس شضري سظث طظ غصعم به. وشغ خاام الضطمئ دسئ ضاطئ العسغ أعض شطسطغَظ ساطًئ، وافضادغمغغَظ 
شغ الةاطسات بحضٍض خاص، إلظضاِر عثا المظضر، وأن غصفعا لغضعظعا جثًا طظغسًا أطاَم عثه اقساصاقِت الاسسفغئ.

کتلۀ الوعی فی جامعۀ بولیتکنک 
تشارك فی وقفۀ لرفض االعتقال السیاسی

ضحش  جعرغا،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  إذاسئ  طظ  ٢٠٢٢/٧/٢م،  السئئ  لغعم  الخئاح  أخئار  لظحرة  وشصا 
دول  اجاغراد  سظ  جعرغا"،  شغ  بالثطاء  طططثئ  شعجفات  تحاري  "أوروبا  سظعان  تمض  اجاصخائغ  تتصغص 
شغ  روجغئ  حرضئ  سئر  وذلك  الثوقرات،  طقغغظ  إلى  وخطئ  بصغمئ  السعري،  لطفعجفات  سثة  أوروبغئ 
بصغادة  اقجاصخائغغظ  الختفغغظ  طظ  طةمعسئ  سظ  الخادر  الاتصغص  وأوضح  لطسصعبات.  خاضسئ  دطحص 
"قغاعاوس رغئعرتج"، أن دوقً أوروبغئ بثأت باجاغراد الفعجفات طظ جعرغا طظث سام ٢٠١٨، سئر حرضئ 
لظزام  الاابسئ  والضغاظات  بعتغظ،  الرئغج  سطى  والمتسعبئ  الروجغئ  "افولغشارحغئ  سطغعا  غسغطر  روجغئ 
سطى  ذرذعس  طغظاء  ظتع  تعجععا  أبظاء  بعا  الثاخئ  الاائع  أظزمئ  تسطض  السفظ  أن  الاتصغص  وأضث  أجث". 
الاغ  افوروبغئ  الثول  الاتصغص  وتثد  أوروبا.  إلى  ذرغصعا  شغ  الزععر  تساود  أن  صئض  السعري،  الساتض 
ضما   ،٢٠٢١ سام  شغ  وبطشارغا   ٢٠٢٠ سام  شغ  اقجاغراد  بسمطغئ  إغطالغا  بثأت  إذ  الفعجفات،  تساعرد 
وأوضراظغا. خربغا  أغدا  الثول  وطظ  الةاري.  السام  طظ  جابص  وصٍئ  شغ  باقجاغراد  وبعلظثا  إجئاظغا  بثأت 

أوروبا تشتري فوسفات ملطخۀ بدماء أهل سوریا


