
طائاغظان،  وضثان  ظاعران  ظصغدان  والحر  الثغر  إن 
رأس  أطا  وجظام،  وسمعد  رأس  طظعما  واتث  ولضض 
جسطعا  الثغظ  تضمه،  وأظزمئ  الطاغعت  شعع  الحر 
طظ أظفسعط أربابا وطحّرسغظ طظ دون اهللا سج وجض، 
شغ  وسابعا  والرذغطئ  الفتح  وظحروا  وبشعا  شطشعا 
جمساء  والئحرغئ  المسطمغظ  وجاطعا  الفساد  افرض 
جعء السثاب، وألجطعا الظاس اتئاع دجاعرعط بالضره 
عثا  صعة  وبضض  أخثوا  بط  والظار،  وبالتثغث  واإلجئار 
سطى  به  تسططعا  تضط  ضظزام  العضسغ  الثجاعر 
أطرغضا  وإّن  اهللا.  أظجل  طا  بشغر  وتضمععط  الظاس 
رأس  عغ  اقجاسمارغئ،  الضفر  دول  صائثة  الخطغئغئ 
الثي  الثولغ  بالمةامع  غسمى  طا  وطسعا  ضطه  الحر 
وطثالئعا  وأرجطعا  أغثغعا  وأطا  جسثعا،  بمبابئ  عع 
وتعاشرعا، الاغ تسثرعا وتساثثطعا لفرض أظزمئ 
الثعظئ  السمقء  التضام  شإظعط  السئاد،  سطى  الضفر 
الضفر  أظزمئ  تراس  شعط  المسطمغظ  تضام  وطظعط 
وأدوات رأس الحر. وغطتص بعط طظ رضظ إلغعط طظ 
وطظعط  المسطمغظ،  بقد  شغ  الصائمئ  الةماسات  صادة 
صادة شخائض الحام المااجرون ببعرة الحام وأعطعا، 
الصثر.  السغاجغ  والمال  الستئ  سطى  تشثوا  الثغظ 
وأظزماعط  لططعاغغئ  الثدعع  شعع  الحر  سمعد  أّطا 
لعط  والعقء  الطاسئ  شروض  وتصثغط  العضسغئ، 
واتئاسعط شغ ضض حاردة وواردة، والاجام دجاعرعط 
صطع  وطظ  جثطعط  طظ  والثعف  رضاعط  وذطإ 
طآوظاعط والمسارسئ إلى الظفت شغ أبعاصعط باإلخئار 
الضاذب سئر اإلسقم المجّغش لطتصائص والظاحر لطثئائث 
وافضاذغإ. وأّطا ذروة جظام الحر شعط أزقم افجعجة 
غسمسعن  الثغظ  اإلجراطغئ،  المثابراتغئ  افطظغئ 
الةرائط  وغرتضئعن  وضئراءعط  جادتعط  وغطغسعن 
شغ تص الظاس وغةسطعظعا صربات لعط سظث أجغادعط 
لسطعط غخغئعن طظعط لساسئ زائطئ طظ لساسات الثظغا 
الفاظغئ. أطا رأس الثغر وسمعده وذروة جظاطه، شعط 
ضما أخئرظا بعط الختابغ الةطغض طساذ بظ جئض رضغ 
له  صال  تغث  ملسو هيلع هللا ىلص،  والرتمئ  العثى  ظئغ  سظ  سظه  اهللا 
والسقم:  الخقة  وختئه  آله  وسطى  سطغه  اهللا  رجعل 
«َأَق ُأْخِئُرَك ِبَرْأِس اْفَْطِر َوَسُمعِدِه َوُذْرَوِة َجَظاِطِه؟» صال 
اْإلِْجَقُم،  اْفَْطِر  صال: «َرْأُس  اهللا،  رجعل  غا  بطى  صطئ: 
َقُة، َوُذْرَوُة َجَظاِطِه اْلِةَعاُد». ولسض رأس  َوَسُمعُدُه الخَّ
جطغا  ظاعرغظ  بثوا  صث  جظاطه  وذروة  وسمعده  افطر 
بسث أن بان ظصغدعط، شرأس افطر عع ظزام اإلجقم 
الثي غطئصه خطغفئ المسطمغظ وإطاطعط شغ ظض دولئ 
الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 
صرغئا بإذن اهللا جئتاظه وتسالى، وسمعده الخقة سطى 
وصاعا وبتصعا والاجام أطر اهللا وأطر رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شغما 
أوتاه إلغه ضاطق والاعجه إلغه وتثه شاهللا جئتاظه ق 
ودجاعره،  وذاساه  تضمه  شغ  له  حرغضا  أتثا  غصئض 
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الصثجغ الثي غروغه 
ِشغِه  َأْحَرَك  َسَمًق  َسِمَض  «َطْظ  وتسالى:  تئارك  ربه  سظ 
َغْغِري َتَرْضُاُه َوِحْرَضُه». وأّطا ذروة جظاطه شعع الةعاد 
شغ جئغض اهللا شعع الضغفغئ الحرسغئ الاغ غتمض بعا 
اإلجقم رجالئ عثى وظعر إلى الئحرغئ جمساء؛ لاثرج 
الظاس طظ سئادة السئاد إلى سئادة رب السئاد، وطظ 
وطظ  اإلجقم،  سثل  إلى  الرأجمالغئ  ذاغعت  ظطط 
بمبابئ  شعع  واآلخرة.  الثظغا  جسئ  إلى  الثظغا  ضغص 
غثغه ورجطغه والتارس والتاطغ والمعاجط والمثاشع، 
ولظ  صائمئ  لطثغظ  تصعم  لظ  البقبئ  عثه  وبثون 
شغ  بالسغح  الئحرغئ  تظسط  ولظ  تمضغظ  له  غتخض 
جعر  طظ  أظفسعا  لاظصث  الرباظغ  وظزاطه  سثله  ظض 

افظزمئ العضسغئ الرأجمالغئ.

الاغ غرغث تبئغاعا وعغ طسادلئ صثغمئ جثغثة، وعغ 
شخض المطفات سظ بسدعا بسدا، وشخض ططش الدفئ 
سظ غجة، وغجة سظ الصثس. شأوصش الصخش سطى غجة 
المصابض  وشغ  وططاراته  طثظه  سطى  الصخش  لغاعصش 
وذرد  الصثس  لاععغث  اقجاسمارغئ  بسغاجاته  اجامر 
أعطعا وتصسغط المسةث افصخى، بض وخسث طظ تطك 
الئالعظات  بسخ  خرجئ  إن  وطا  التاصثة.  السغاجات 
التارصئ طظ غجة ردًا سطى اجامرار التخار واقساثاءات 
شغ الصثس تاى صام بصخش جعي لمظاذص طفاعتئ ضما 
ضان غفسض صئض الترب افخغرة وبعتغرة أحث طظ السابص 
لغبئئ طسادلئ شخض ططش الصثس سظ غجة وأظه ق غصئض 
الصخش  وصش  طصابض  الصثس  شغ  جغاجاته  غعصش  بأن 
طظ غجة بض غصئض بعصش الصخش سطى غجة طصابض تعصش 

الصخش سطى طثظه وبطثاته.
طا العثف طظ عثه المسادلئ الاغ غراد شرضعا؟

شغ  صثطا  المدغ  عع  المسادلئ  عثه  طظ  العثف  إن 
الاغ   - الشربغئ  الدفئ  شغ  والاعجع  الصثس  تععغث 
تال  شغ  له  اقجاراتغةغ  السمص  غععد  ضغان  غسائرعا 
ظحعب ترب طظ الةئعئ الحرصغئ - وذلك بالاجاطظ طع 
السمض سطى وضع ططش غجة جاظئاً بالاعثغث بالرد الئربري 
والثطعي والعتحغ إن ضان عظالك رد طظ غجة واظططصئ 
طظعا ضربات خاروخغئ، وأن غاط بتسإ المسادلئ ربط 
المطفات الماسطصئ بمطش غجة طظ طسابر وطظاذص خغث 
وإدخال المعاد الثام وتثفغش التخار بدئط الفخائض 
غضعن  وأن  غععد،  ضغان  ضث  عةمات  تخعل  وطظع 
الافاعط سطى حآون الصطاع طرتئطاً بالافاعط سطى ططش 
غجة شصط دون غغره طظ المطفات، والثي غساسث ضغان 
صطاع  سطى  الثئغبئ  المسادلئ  عثه  شرض  سطى  غععد 

املظزمات والةمسغات 
وأبرعا سطى بعرة الحام
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أغثي  شغ  أغثغضط  ضسعا  المسطمعن:  أغعا 
الظخرة  واذطئعا  الاترغر،  تجب  حئاب 
وذوغضط  وإخعاظضط  وأبظائضط  آبائضط  طظ 
الثقشئ  إلصاطئ  الةغعش؛  شغ  وأخثصائضط 
الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
جاعتث بقدضط، تتئ راغئ اإلجقم السزغط، 
شاخئح بقد المسطمغظ دولئ واتثة، تصطع 
دارعط  سصر  شغ  وتشجوعط  الضاشرغظ،  دابر 

تاططئ لعط اإلجقم رجالئ عثى وظعر.

اصرأ شغ عثا السثد:
- التضط الثاتغ خطئ أطرغضغئ تمّعث لافاغئ طا تئصى 

   طظ السعدان ...٢
- السططئ الفطسطغظغئ ترتضإ جرائمعا بشطاٍء أطرغضغ واضح  ...٢
- شغ الثولئ العظغفغئ غطةأ التضام لطاععغض والادثغط والطسإ   

   سطى وتر غرغجة الئصاء  ...٣
- الصاظعن الثولغ ضغش ظحأ وطظ أظحأه وطا عغ الثول 

   الاغ تسابمره اآلن؟ ...٤
- الاعتر السغاجغ بغظ المشرب وإجئاظغا والثطفغئ اقجاسمارغئ

  (الةجء الباظغ وافخغر)  ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                               السثد: ٣٤٦ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ٢٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ٧ تمعز/غعلغع ٢٠٢١ طـ                                  

ضطمئ السثد

دخطئ  الاغ  والةمسغات  المظزمات  طظ  الضبغر  تسائر 
وطسمغاتعا  أحضالعا  بمثاطش  الحام  بعرة  خط  سطى 
واظاماءاتعا بما شغعا المظزمات غغر التضعطغئ؛ إتثى 
أعض  تغاة  طةرى  سطى  والمآبرة  الفاسطئ  السططات 
شغ  جاعمئ  الاغ  الةعات  وإتثى  البائرغظ،  الحام 
لعا  شضان  طثاطفئ،  بألعان  وخئشعا  تغاتعط  خغاغئ 
دور ضئغر شغ تصغغث أعض الحام وتثثغرعط والمساسثة 
شغ تضمغط أشعاععط والاسطط سطغعط؛ سظ ذرغص طا 
تصثطعا  الاغ  الظصثغئ  والمئالس  اإلغابئ  جطئ  غسمى 
خّثر  طثثر  بمبابئ  تسائر  والاغ  واآلخر،  التغظ  بغظ 
الحام،  أعض  ساطئ  سظ  ظاعغك  الظاحطغظ؛  طظ  الضبغر 
ووجغطئ ضشط واباجاز رخغخئ لحراء المعاصش، تغث 
أخئح الضبغر طظ الظاس غثحعن صعل ضطمئ التص؛ أو 
اتثاذ طعاصش خادصئ طثاشئ صطع المساسثات سظعط 
وترطاظعط طظ المسعظات، شضان ذلك ضشبا سطى إبالئ 
وتالئ أخرى طظ تاقت الثعف الاغ تداف إلى تالئ 
الثعف الاغ سمطئ صغادات الفخائض سطى زرسعا بغظ 
الظاس سظ ذرغص الصمع والاسطط والمقتصئ واقساصال 

والصاض.
وبطثاتعا  صراعا  طظ  البعرة  تاضظئ  اصاقع  حضض  لصث 
الحمال  إلى  طظاذصعط  طثاطش  طظ  الظاس  وتعةغر 
طثغمات  ضمظ  ضئغر  جةظ  شغ  وتحرعط  السعري؛ 
طظ  تالئ  وخطص  اقجاصرار،  سثم  طظ  تالئ  الظجوح، 
الدغاع والاحائ، شئسث أن ضان جض تفضغر الظاس شغ 
ضغفغئ إجصاط الظزام والاثطص طظه؛ أخئتعا غفضرون 
تاجاتعط  لاأطغظ  المسغحغئ  أطعرعط  غاثبرون  ضغش 
افجاجغئ طظ طسضظ وطأضض وططئج، وعظا جاء دور 
عثه  سمطئ  تغث  اإلغابغئ،  بالمظزمات  غسمى  طا 
وتصثغط  المآصائ؛  المثغمات  إظحاء  سطى  المظزمات 
المسعظات وجطض اإلغابئ، بط طا لئبئ أن بثأت بسمطغئ 
إتخاء لضاشئ المعارد الئحرغئ والتغعاظغئ واقصاخادغئ، 
ظاعغك سظ جغطرتعا سطى غالئغئ الصطاسات الثثطغئ 
والختغئ والاسطغمغئ وغغرعا، وسمطئ جئرا لضض حغء، 
تاى باتئ تساطغع أن تتخغ سطى الظاس أظفاجعط 
بضاطض رضاعط شغ أضئر سمطغئ تةسج جماسغ تسةج 
بط  السالط،  شغ  الاةسج  حئضات  طظ  الضبغر  سظعا 
تعلئ المثغمات المآصائ إلى طثغمات حئه دائمئ شغ 
خطئ تحئه إلى تث ضئغر طا تخض طع أعطظا المعةرغظ 
شغ شطسطغظ الثغظ ضاع أططعط شغ السعدة طع أول 

تةر تط بظاؤه شغ طثغمات ظجوتعط.
لصث ضان تصثغط المساسثات بمبابئ خمام افطان الثي 
بالاشغغر،  الةثي  والافضغر  اقظفةار  طظ  الظاس  غمظع 
وإجفغظا غجغث طظ الحروخ الطئصغئ واقصاخادغئ بغظ 
الظاس، تغث غسائر تةط المساسثات المصثطئ طتثودة 
وق تحمض جمغع المتااجغظ الثغظ غحضطعن الشالئغئ 
المتررة،  المظاذص  غسمى  طا  جضان  طظ  السزمى 
طما  تخطئ،  الاغ  الاعةغر  سمطغئ  ِسزط  طع  وخاخئ 
خطص ظعسا طظ الخراع الثفغ تاى بغظ السائطئ العاتثة 
لطتخعل سطى المساسثات، وزرع بثور الفاظئ والافرصئ 
بالحضض  اقتاغاجات  تشطغئ  سثم  ظاغةئ  افعض  بغظ 
المططعب والضاشغ، وإذا أضفظا إلغعا شساد الصائمغظ 
الطغظ  ذلك  زاد  طعاصسعط؛  بمثاطش  المظزمات  سطى 
الثغظ  الفاجثغظ  وجاسث  اتساسا،  الحرخ  وزاد  بطئ، 
اظاصاعط جططات افطر العاصع بسظاغئ لفرض جغطرتعط 

سطى الظاس.
لصث لسئئ المظزمات والةمسغات دورا طضمق لثور طا 
غسمى الثول الثاسمئ، ولسئئ المساسثات والمسعظات 
الظاس  لساطئ  والةمسغات  المظزمات  طظ  المصثطئ 
طظ  المصثم  الصثر  السغاجغ  المال  لثور  طضمق  دورا 
السسضرغئ  والصعى  الفخائض  لصغادات  الثاسمئ  الثول 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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٢٠٢١/٥/٢١ باارغت  غجة  سطى  الترب  تعصفئ  إن  طا 
جثغثة،  طسادلئ  ترجغت  سظ  غثور  التثغث  بثأ  تاى 
طصارن  غععد  ضغان  سطى  الخعارغت  تعصش  أن  وعغ 
بعصش اقساثاءات سطى المسةث افصخى ووصش طتاوقت 
الاعةغر بتص أعض الحغت جراح، ولضظ طا عغ إق أغام 
صطغطئ - غعطغظ - تاى ساد ضغان غععد إلى جغاجاته 
العمةغئ بتص المسةث افصخى شاصاتماه صعاته برشصئ 
المساعذظغظ التاصثغظ وارتضئئ اساثاءات واساصاقت 
وأسغث  اقصاتاطات،  تضررت  بط  وطظ  المخطغظ،  بتص 
اجاآظفئ  وضثلك  افسقم،  بمسغرة  غسمى  طا  تظزغط 
إجراءات  اتثاذ  وتط  جراح  الحغت  تغ  سطى  العةمات 
بأن  غععد  ضغان  ذلك  سطى  وزاد  أعطه،  بتص  صمسغئ 
خرجئ  تارصئ  بالعظات  سطى  ردًا  غجة  صطاع  صخش 
غععد  ضغان  غفرض  شعض  المساعذظات،  باتةاه  طظه 
طسادلئ جثغثة؟ وطا العثف طظ عثه المسادلئ الاغ 
غراد شرضعا؟ طاذا تزعر عثه المسادلئ وضغش غاط 

الاساطض طسعا بحضض تصغصغ وشّسال؟
عض غفرض ضغان غععد طسادلئ جثغثة؟

صئض اإلجابئ سظ عثا السآال ق بث طظ الاثضغر باآللغئ 
الاغ غاساطض بعا ضغان غععد طع صدغئ شطسطغظ، والاغ 
غمضظ تطثغخعا بآلغئ الاةجئئ وظصض الصدغئ طظ الضض 
تفاغئ  شغ  غععد  سادة  سطى  الةجء  ججء  إلى  الةجء  إلى 
الصداغا لغسعض سطغعط الاساطض طسعا وصدمعا، شضان 
شطسطغظ  صدغئ  طظ  الصدغئ  تتعغض  سطى  سمطعا  أن 
ضطعا إلى صدغئ المتاض سام ١٩٦٧ وطظ بط إلى صدغئ 

الدفئ وغجة واآلن غرغثون تخرعا شغ صطاع غجة.
وضمظ عثه السصطغئ غمضظ شعط تخرشات ضغان غععد 
شغ الصثس والمسةث افصخى وتغ الحغت جراح بسث 
تعصش الترب افخغرة سطى صطاع غجة، وشعط المسادلئ 

الخیر  والشر
وذروتا  سنامهما

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

أخثر تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ ضاابا طفاعتا إلى افعض ضاشئ شغ افرض المئارضئ، أضث شغه: 
أن خفصئ الطصاتات الفاجثة لطسططئ الاغ ضاد أن غضعن ضتغاعا آقف الظاس، بط اغاغال ظجار بظات عغ جرائط 
ظضراء بحسئ، وافضبر إجراطًا عع إجراءات السططئ تةاه الظاس الشاضئغظ المطالئغظ بمتاجئئ الصاطئ والمةرطغظ، 
شغ  اقصااال  ظتع  بالثشع  إجراطعا  شغ  أطسظئ  بط  الحعارع،  شغ  وجتطاعط  دطاءعط  وأجالئ  سطغعط  شاساثت 
الحارع، بطشئ الئططةغئ. وتعجه الضااب إلى الصعى شغ الفخائض والاظزغمات، والصداة والتصعصغغظ، والعجعاء 
والسحائر: بأن طسآولغاضط عغ افخث سطى غث المساثغظ، الزالمغظ وأذرعط سطى التص أذرًا، وإن طسآولغاضط 
تةاه دغظضط تعجإ سطغضط العصعف شغ وجه جرائط السططئ وطتاجئاعا. وأضاف الضااب: إظه لغتجظظا أن ُغسثَّر 
أشراد افجعجة افطظغئ لتماغئ المةرطغظ والفاجثغظ، ولعثا شإظا ظثسععط دسعة خادصئ لغظتازوا إلى دغظعط 
وأطاعط، أطا أولؤك المةرطعن الثغظ ق غئالعن بثغظ أو صرابئ، ورعظعا أظفسعط لطفاجثغظ شغ السططئ شعآقء 
ق تتسئعظعط بمفازة طظ السثاب واظاصام اهللا الةئار. وخاط الضااب طحثدا: إن تترغر افرض المئارضئ طظ 
رجج الشاخئغظ غضمظ شغ اجاظخار افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ وتترغر بغئ المصثس، وسطى 
عثا غةإ أن تاعتث صعاضط وتظخإ جععدضط، واتثروا طظ طضر أسثائظا وأدواتعط وسمقئعط وق تمضظععط 
المةرطغظ  عآقء  إلى  تطافاعا  شق  سثوظا،  به  جاء  الثي  المعععم  الثولاغظ  تض  أو  اإلجراطغئ  طحارغسعط  طظ 

ورضجوا جععدضط شغ أطاضط واساخمعا بتئض اهللا الماغظ.

كتاب مفتوح من حزب التحرير  األرض المباركة
إ المكتو بن السلطة الفلسطينية
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طظطصاا الظغض افزرق، وجظعب ضردشان طظث سام ١٩٨٥
شغ ترب ضث التضعطئ المرضجغئ شغ الثرذعم، صادعا 
بسخ حئاب المظطصاغظ تتئ طزطئ "الترضئ الحسئغئ 
سطى  اتاةاجاً  صرظص  جعن  بجساطئ  السعدان"  لاترغر 
الاعمغح الاظمعي والسغاجغ، ولط تاعصش الترب إق 
شغ سام ٢٠٠٥ بسث تعصغع اتفاصغئ السقم الحاطض شغ 
ظغفاحا الضغظغئ، الاغ اظفخطئ بمعجئعا دولئ الةظعب 
سظ السعدان، لضظ ظزرًا إلى سثم طثاذئئ اقتفاصغئ 
سظ  شدًق  المظطصاغظ،  عاتغظ  شغ  المحضطئ  جثور 
الثاخئ  الئروتعضعقت  تظفغث  اقتفاصغئ  ذرشغ  إعمال 
اقظاثابات  ظاائب  بحأن  والثقف  افطظغئ،  بالارتغئات 
التضعطئ  واظستاب  ضردشان،  جظعب  شغ  الاضمغطغئ 
السعداظغئ طظ اقتفاق اإلذاري الثي وصساه طع تاضط 
الساخمئ  سصاري  طالك  ــثاك،  آظ افزرق  الظغض  وقغــئ 
اإلبغعبغئ أدغج أبابا، تةثدت الترب شغ المظطصاغظ 

شغ طططع تجغران/غعظغع ٢٠١١.
وتط أخغرًا شغ إذار طفاوضات السقم الةارغئ تالغاً بغظ 
التضعطئ السعداظغئ والترضات المسطتئ، برساغئ دولئ 
طظطصاغ  غمظح  اتفاق  إلى  الاعخض  السعدان،  جظعب 
قطاخاص  ذاتغاً  الظغض افزرق وجظعب ضردشان، تضماً 
طا  المظطصاغظ،  جضان  لثى  الماةثر  الاارغثغ  الشئظ 
اظفخال  إلى  تصعد  صث  جرغؤئ  خطعًة  الئسخ  اسائره 

المظطصاغظ، ضما تثث لثولئ الةظعب).
تفاغئ  تائظى  أطرغضا  وبافخص  الضاشر  الشرب  إن 
غائظاعا  الاغ  المحآوطئ  اقتفاصغات  سئر  السعدان 
دظغاعط  باسعا  الثغظ  المأجعرون  السمقء  وغظفثعا 
٢٠١٦/٥/٢ شغ  ظئ  الةجغرة  صظاة  أوردت  بثغظعط. 

السجغج  سئث  سمر  السغاجغ  المتطض  (وغافص  غطغ:  طا 
طع الطعاء طرجال شغ أن المامردغظ غرطعن إلى رشع 
ق  الحسئغئ  الترضئ  أن  غرى  لضظه  الافاوضغ،  جصفعط 
تمطك إرادتعا السغاجغئ، وعظاك صعى خارجغئ إصطغمغئ 
ودولغئ تصش وراءعا "وعغ طظ تمطغ سطغعا ذرح التضط 
ظئ  لطةجغرة  السجغج  سئث  وصال  لطمظطصاغظ").  الثاتغ 
إن الترضئ الحسئغئ لط تسث تحضغق جغاجغا ذا تأبغر، 
وبالاالغ ق تساطغع إق الرجعع إلى عثه الصعى لاظفغث 

طا تخئع إلغه.
التضام،  عآقء  غظئثوا  أن  السعدان  أعض  سطى  شغةإ 
بغث  أدوات  إق  عط  شما  المسطتئ،  الترضات  وضثلك 
الشرب الضاشر غترضعط ضغش غحاء وطاى غحاء، شعط ق 
غمبطعن افطئ وق غحئععظعا، شأخئح الاآطر جطساعط 
 ودغثظعط وغجسمعن أظعط غظالعن به رضا أجغادعط

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

طا ضاظئ السططئ الفطسطغظغئ لارتضإ جرائمعا الماضّررة 
وضغان  أطرغضا  إلى  رضعظعا  لعق  شطسطغظ  أعض  بتص 
غععد، ولعق طسرشاعا بأّن اإلدارات افطرغضغئ الماساصئئ 

ُطسامرة شغ تعشغر غطاء جغاجغ ضاطض لةرائمعا تطك.
أبظاء  بتص  السثغثة  السططئ  لةرائط  أطرغضا  وغطاء 
شطسطغظ غحمض الةعاظإ المالغئ وافطظغئ واإلسقطغئ، 
البقبئ  الةعاظإ  تطك  سظ  ظاتّثث  أْن  صئض  ولضظ 
دسعظا ظطصغ ظزرة جرغسئ سطى العاصع افطظغ لطسططئ 

الفطسطغظغئ طظث تأجغسعا وتاى الغعم.
أطظغئ  جططئ  العاصع  شغ  عغ  الفطسطغظغئ  شالسططئ 
باطاغاز ولغسئ جططئ جغاجغئ، شعغ لط تماطك غعطًا 
افدظى  لطتث  تفاصر  عغ  بض  واضتاً،  جغاجغاً  طحروساً 
لط  وعغ  الفطسطغظغئ،  لطصدغئ  السغاجغئ  الرؤغئ  طظ 
بعا،  خاخئ  جغاجغئ  طئادرة  أي  إظحائعا  طظث  تطرح 
وإّظما تضافغ بما تصرره لعا أطرغضا والمظزمات الثولغئ، 
وتّثسغ أّظعا ترغث تطئغص الصرارات الثولغئ، شغ العصئ 
الثي تطعث شغه وراء المفاوضات السئبغئ الثالغئ طظ أي 

عثٍف جغاجغ.

وخقل صرابئ السصثغظ طظ سمرعا أبئائ السططئ بما 
ق غثع طةاقً لطحك أّظعا لط تضظ سطى طساعى صدغئ 
عثه  طبض  تاعقعا  أْن  طظ  أسزط  عغ  الاغ  شطسطغظ 

السططئ الثائظئ الساججة.
ببقبئ  إظحائعا  طظث  الفطسطغظغئ  السططئ  بثأت  لصث 
أْن  لئبئ  طا  بّط   ١٩٩٤ السام  شغ  أطظغ  سظخر  آقف 
تدثّمئ تطك افسثاد خقل جظعات شأخئتئ بقبغظ 
ألفاً، والغعم غئطس تسثاد سظاخرعا بقبئ وخمسغظ ألش 
بعاصع  السططئ  طغجاظغئ  طظ   ٪٢٠ غساعطضعن  سظخر 

أضبر طظ ططغار دوقر جظعغاً.
وتحضغقت  تسمغات  السططئ  شغ  افطظغئ  ولفجعجة 
غحمض  الثاخطغ  شافطظ  وسّثعا،  تخرعا  غخسإ 
غحمض  العذظغ  وافطظ  العصائغ،  وافطظ  الحرذئ 
وأطا  والئتري،  الةعي  وافطظ  السسضرغئ  اقجاثئارات 
أطظ  وعظاك  طساصض،  شةعاز  المثظغئ  اقجاثئارات 
رئاجغ، ودشاع طثظغ، ضما تعجث صعة تظفغثغئ خاخئ 

لتاقت الطعارئ والسخغان.
وق  شغعا،  طئالس  الضبغرة  افطظغئ  المةمعسات  وعثه 
تسضج التةط التصغصغ الخشغر لطسططئ الفطسطغظغئ، 
شعغ تئثو وضأّظعا أضئر تةماً طظ المآّجسات افطظغئ 
جئئه  الادثط  عثا  لضّظ  الضئغرة،  المساصطئ  لطثول 
طحارضئ  بمعمئ  الصغام  عع  الرئغج  وداشسه  العتغث 
جغح ضغان غععد شغ تماغئ المساعذظات الغععدغئ 

والثشاع سظ أطظ ضغان غععد.
السام  شغ  داغاعن  ضغث  افطرغضغ  الةظرال  وضع  لصث 
٢٠٠٥ سصغثة أطظغئ خاخئ بسث تسطمه طعمئ تثرغإ 
افطظ  سطى  لطسغطرة  الفطسطغظغئ  افطظغئ  افجعجة 
شغ المظاذص المتاطئ بالاساون طع صعات ضغان غععد، 
وصعام عثه السصغثة تماغئ أطظ ضغان غععد طظ خقل 
الاظسغص افطظغ، والصداء سطى المصاوطغظ الفطسطغظغغظ 
سطى  والاةسج  غععد،  لضغان  وتسطغمعط  باساصالعط 
الفطسطغظغغظ وضئط تترضاتعط، وربط وجعد السططئ 

بتماغئ ضغان غععد وطساعذظغعا.
طسعث  شغ  ألصاعا  طتاضرة  شغ  ظفسه  داغاعن  وأضث 
"ق  أّظه:   ٢٠٠٩/٥/٧ باارغت  افدظى  الحرق  دراجات 
طع  الاظسغص  بسث  إق  حغؤا  لطفطسطغظغغظ  غصّثم 

اإلجرائغطغغظ والتخعل سطى طعاشصاعط".
وتاسابص افجعجة افطظغئ شغ السططئ الفطسطغظغئ سطى 
جعاز  وأظعر  غععد،  لضغان  افطظغئ  الثثطات  تصثغط 
شغ  واضتاً  تصثطاً  شرج  طاجث  غرأجه  الثي  طثابرتعا 
ذلك، وظال رضا أطرغضا وضغان غععد بما غصعم به عثا 
الةعاز طظ أسمال تةسسغئ سطى أعض شطسطغظ لثرجئ 
طتمعد  لثقشئ  المرحتغظ  طظ  شرج  طاجث  أخئح  أن 

سئاس شغ رئاجئ السططئ.
لضّظ جعاز افطظ العصائغ تفعق سطى المثابرات شغ طةال 
طقتصئ المططعبغظ وصمع واساصال الظاحطغظ، وجةظعط 

وتسثغئعط، ضما شسض طآخرًا طع الظاحط ظجار بظات.
شغ  أجعد  طاضغاً  العصائغ  افطظ  لةعاز  أّن  وطسطعم 
أغام  شطسطغظ  أعض  ضث  والثغاظغئ  اإلجراطغئ  افسمال 
أبع  ورحغث  الرجعب  وجئرغض  دتقن  طتمث  رئاجئ 
حئاك له، وذلك طظ طبض تسطغط طساصطغ جةظ بغاعظغا 
وخطغئ خعرغش لصعات اقتاقل، وتسطغط صادة تماس 
الةعاز  وغارأس  بسدعط،  اغاغال  شغ  والمساعمئ 
الغعم زغاد عإ الرغح وعع المسآول سظ غالئغئ أسمال 

لعا  غاسرض  الاغ  واقساصال  والصاض  والاسثغإ  الصمع 
الظاحطعن عثه افغام.

سطى أّن جرائط السططئ سطى طثى تارغثعا تتزى دائمًا 
بشطاء أطرغضغ دائط، وعع غطاء طالغ وأطظغ وإسقطغ 
تعصش  لط  أطرغضا  شإّن  طالغئ  ظاتغئ  شمظ  طاضاطض؛ 
طساسثاتعا المالغئ سظ افجعجة افطظغئ لطسططئ غعطاً، 
شإدارة تراطإ السابصئ الاغ أوصفئ طساسثاتعا لطسططئ 
المالغئ  لطمساسثات  تاسرض  لط  بالقجؤغظ  الماسطصئ 
لفجعجة افطظغئ، وعثا غثل سطى أّن عثه افجعجة عغ 

اجابمار أطرغضغ خالص.
وأّطا طظ ظاتغئ أطظغئ شما زالئ سصغثة داغاعن افطظغئ 
عغ الاغ تامسك بعا عثه افجعجة افطظغئ، وطا زالئ 
أطرغضا تحرف سطى تطك افجعجة بحضٍض طئاحر وغغر 

طئاحر.
وأّطا طظ ظاتغئ إسقطغئ شظةث اإلسقم افطرغضغ ق غأتغ 
سطى ذضر جرائط السططئ ولع ِلماطاً، شمبقً جرغمئ صاض 
ظجار بظات الاغ ارتضئئ جعارًا ظعارًا لط تاط تشطغاعا شغ 
الختاشئ افطرغضغئ، وق شغ أي وجغطئ إسقم أطرغضغئ 
أخرى، وضأّظعا لط تتخض، طع أّن أطرغضا تازاعر ضبغرًا 

بأّظعا ُتثاشع سظ تصعق افشراد وسظ ترغات الاسئغر.
السططئ  شغ  افطظغئ  افجعجة  جرائط  ضاظئ  ولثلك 
الاساغط  خقل  طظ  طـُاصظ  بحضٍض  ُطشطاة  الفطسطغظغئ 
الةرائط  عثه  ضاظئ  ولع  سطغعا،  افطرغضغ  اإلسقطغ 
تاسطص بأطرغضغغظ أو غربغغظ أو غععد لصاطئ الثظغا ولط 
تصسث، ولاّط تحشغض حرغط اإلرعاب وافسمال اإلرعابغئ 

زطظاً ذعغقً.
شما خثر سظ أطرغضا بتص جرغمئ صاض ظجار بظات طةرد 
بغان خةعل بدرورة تحضغض لةظئ تتصغص طبق، وعغ 

العخفئ الروتغظغئ المسروشئ لطاشطغئ سطى الةرغمئ.
عغ  وعثه  الفطسطغظغئ،  داغاعن  جططئ  عغ  عثه 
افطرغضغ  الشطاء  عع  وعثا  الصمسغئ،  افطظغئ  أجعجتعا 
الثائط لةرائمعا، والاغ غةإ سطى الحرشاء والمثطخغظ 
طظ أعض شطسطغظ الائرؤ طظعا براءة تاطئ، ولفزعا لفر 
سطى  الثقشئ  إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  والسمض  الظعاة، 
طظعاج الظئعة، الاغ تثطخعط والمسطمغظ طظعا وطظ 

 أظزمئ الةئر ضاشئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ

التضط الثاتغ خطئ أطرغضغئ 
تمّعث لافاغئ طا تئصى طظ السعدان

سئث  بالسعدان  اقظاصالغ  السغادة  طةطج  رئغج  صرر 
وجظعب  افزرق  الظغض  طظطصاغ  طظح  الئرعان،  الفااح 
دجاعري  طرجعم  وشص  وذلك  ذاتغاً،  تضماً  ضردشان 
تثد  شغما   .٢٠٢١ تجغران/غعظغع   ٢٠ افتث  أخثره 
المرجعم الثجاعري أن غضعن ظزام إدارة المظطصاغظ 
لما جاء شغ المادة (٨) طظ الئاب البالث/الفخض  وشصاً 
اتفاق  شغ  العاردة  الحاططئ  بالارتغئات  الثاص  البالث 
وجائض  ظحرته  طا  بتسإ  الــســعدان،  لسقم  جعبا 
الطرشان  اتفص  المادة  لظص  وشصاً  جعداظغئ.  إسقم 
سطى أظه دون المساس بعتثة السعدان حسئاً وأرضًا 
المائصغئ،  أو  المحارضئ  أو  التخرغئ  السططات  أو 
السططات  شغه  تمارس  بتضط ذاتغ  المظطصاان  تاماع 

المظخعص سطغعا شغ عثا اقتفاق.
ضما تّثدت المادة السابسئ طظ الفخض والئاب ظفسه، 
(تسرغش المظطصاغظ)، تغث جاء شغ الئظث (١/٧)، (وقغئ/ 
إصطغط الظغض افزرق بأّظه غسظغ وقغئ الظغض افزرق التالغئ 
الئظث  شغ  وجاء  اقتفاق).  عثا  بظعد  سطغه  تظص  وطا 
(٢/٧)، (وقغئ جظعب ضردشان/ جئال الظعبئ غسظغ وقغئ 
سطغه  تظص  وطا  التالغئ  الظعبئ  جئال  ضردشان/  جظعب 

بظعد عثا اقتفاق). (سربغ بعجئ ٢٠٢١/٠٦/٢٠).
لسضاي  طخثر  أضث   ٢٠٢٠ آب/أغسطج   ٣١ وشغ 
ظغعز سربغئ أن اتفاق السقم بغظ التضعطئ السعداظغئ 
ساخمئ  جعبا  شغ  تعصغسه  والمصرر  البعرغئ  والةئعئ 
جظعب السعدان، غادمظ تضما ذاتغا لمظطصاغ الظغض 
افزرق وجظعب ضردشان سطى أن تصسط طعارد وطثاخغض 
و٤٠٪  الفغثرالغئ  لطسططئ   ٪٦٠ بظسئئ  المظطصاغظ 
بظعد  أبرز  طظ  شإن  آظثاك  لطمخثر  ووشصا  لطمتطغئ. 
وطبطعا  العزراء  طةطج  طصاسث  طظ   ٪٢٥ طظح  اقتفاق 
البعرغئ.  لطةئعئ  السغادي  شغ  و٣  الاحرغسغ  شغ 
وغادمظ اقتفاق تمثغث الفارة اقظاصالغئ شغ السعدان 
٣٩ حعرا إضاشغا تئثأ طظ تارغت تعصغع اقتفاق أي طظ 
أول أغطعل/جئامئر ٢٠٢٠. وبثأت الفارة اقظاصالغئ شغ 
السعدان شغ الظخش الباظغ طظ سام ٢٠١٩ بسث أحعر 
ببعرة  الئحغر  سمر  المثطعع  ظزام  جصعط  طظ  صطغطئ 
حسئغئ شغ ظغسان/أبرغض طظ السام ظفسه، وضان طصررا 

أن تسامر ٣٩ حعرا طظث ذلك الاارغت.
حعرا  شارة ٣٩  تتثغث  أغدا  اقتفاق  بظعد  بغظ  وطظ 
إلظعاء سمطغات دطب وتسرغح الصعات الاابسئ لطترضات 
بظعد  تدمظاعا  سثغثة  إجـــراءات  ضمظ  المسطتئ 
طصاق  ظغعز  جضاي  أوردت  وصث  افطظغئ.  الارتغئات 
لطضاتإ الختفغ إجماسغض طتمث سطغ شغ ١٥ تمعز/

غمعث  صث  الثاتغ  (التضط  سظعان:  تتئ   ٢٠٢٠ غعلغع 
قظفخال جظعب ضردشان والظغض افزرق) صال شغه (دخطئ 

السططئ الفطسطغظغئ ترتضإ جرائمعا 
بشطاٍء أطرغضغ واضح

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ـ 

حقوق اإلنسان 
مجرد شعار براق لذر الرماد  العيون

بمحارضئ طةطج السغادة السعداظغ حعث شظثق السقم اظطقق أسمال الثورة الاثرغئغئ افولى طظ ظعسعا 
والاغ تصغمعا المفعضغئ الصعطغئ لتصعق اإلظسان بالسعدان، والاغ اجامرت لبقبئ أغام، تتئ سظعان الاسرغش 
بمظزعطئ تصعق اإلظسان. وشغ عثا الخثد أضث بغان خادر سظ الظاذصئ الرجمغئ لطصسط الظسائغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان: أظه لط غئص لضثبئ تصعق اإلظسان أي رواج شغ بقد المسطمغظ، شصث اظفدح أطرعا وأخئح 
الةمغع غسغ أظعا اجاسمار جثغث، وذرغسئ لطاثخض شغ حآون الئقد، وظعإ برواتعا، واجاسئاد حسعبعا. ولفئ 
وجسض  تصغصاه،  باساغط  المخططح،  عثا  تسعغص  شغ  ضئغرًا  دورًا  وإسقطعط  المسطمغظ  لتضام  أن  إلى:  الئغان 
الصاتض تاطغ تصعق اإلظسان والمصاعل إرعابغًا طاطرشًا طساثغًا سطى "تصعق اإلظسان" ضما عع التال شغ ضض بقد 
المسطمغظ المتاطئ. وأحار الئغان إلى: أظه سطى أرض الحام جفضئ دطاء طؤات آقف الحعثاء، وطبطعط طظ 
الةرتى والمساصطغظ، وطقغغظ الظازتغظ والمعةرغظ، دون أن غترك السالط الثي غاحثق بـ"تصعق اإلظسان" 
جاضظًا، بض اظاثإ افجث طرة أخرى. وحثد الئغان سطى: أن تثغث الشرب سظ تصعق اإلظسان، تثتده ذائرات 
المعت افطرغضغئ الاغ تصخش المسطمغظ، دون تسغإ أو رصغإ، أطا طساصض غعاظاظاطع شعع خفسئ خالثة لضض 
طظ غاحثق بتصعق اإلظسان طظ الشرب الضاشر المساسمر. وخاط الئغان بالصعل: إن تصعق اإلظسان طةرد حسار 
براق لثر الرطاد شغ السغعن وصث اظفدتئ تصغصاعا وطظ غصش وراءعا. وافطئ صث تةاوزت ضض افسثاء؛ الشرب 
وطظ غساظثه باجغغش التصائص، وعغ تاططع لمةثعا الثي جاسغثه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

الصائمئ صرغئا بإذن اهللا.

طدئ أضبر طظ تسع جظعات طظث أن اخاطفئ أجعجة أطظ الظزام شغ باضساان الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
تجب  أرجض  الخثد  بعثا  طةععل.  وطضاظه  اخاطاشه  طظث  والثي  بعت،  ظفغث  المعظثس  باضساان  وقغئ  شغ 
الاترغر شغ السعغث وشثًا إلى السفارة الئاضسااظغئ شغ جاعضععلط لطمطالئئ باإلشراج الفعري سظ المعظثس 
الثسعة  ولتمطه  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف  لمطالئاه  وذلك  إجراطغئ؛  تسسفغئ  بخعرة  المثاطش  بعت  ظفغث 

طاأجغا شغ ذلك برجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

حزب التحرير/ السويد
وفد للسفارة الباكستانية للمطالبة باإلفراج عن نفيد بوت



 السثد ٣٤٦  ٣      افربساء ٢٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ٧ تمعز/غعلغع   ٢٠٢١ طـ  

وطا  الحام،  تترغر  لعغؤئ  الاابسئ  وتث  حرضئ  ذرف  طظ  ططرد  بحضض  المتروصات  أجسار  ارتفاع  تعاخض  طع 
اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  أوضح  ورغفعا،  إدلإ  شغ  افجاجغئ  المعاد  أجسار  لمسزط  ارتفاع  طظ  ذلك  غراشص 
بالمظاذص  غسمى  شغما  افجسار  غقء  أجئاب  أن  الععاب:  سئث  أتمث  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
المتررة غسعد إلى سثد طظ افطعر طظعا: اتاضار المعاد لخالح حثخغات طسغظئ وطظع اآلخرغظ طظ المظاشسئ 
شغعا. وذئسا عظاك ظسئئ غثشسعا الحثص طصابض تخعله سطى اقتاضار التخري، طما غةسطه غاتضط بسسر 
عثه المعاد وغدغش الظسئئ الاغ دشسعا بمظ اقتاضار التخري إلى جسر المادة طما غآدي إلى غقئعا، شالثي 
طزطئ  تتئ  السغح  ورشخ  حغء  بضض  ضتى  الثي  المعةر  الظازح  المساعطك  عع  سمطغا  الجغادة  عثه  غثشع 
ذاغغئ الحام. غداف إلى ذلك: شرض المضعس سطى الئدائع الاغ تثخض سظ ذرغص المسابر وعثه المضعس 
تداف إلى جسر الئداسئ، وضثلك رشع أجسار المتروصات المتاضرة والاغ بثورعا تجغث طظ تضالغش الئداسئ 
طظ ري وظصض وغغرعا. لغداف عثا اقرتفاع إلى جسر المادة، بط غأتغ الادطغض وذر الرطاد شغ السغعن سظ 
ذرغص الاسسغر بجسط ضئط افجسار! وخاط سئث الععاب طآضثا: أن طضاشتئ الشقء تضعن باتئاع صاظعن السرض 

والططإ، وطتاربئ المتاضرغظ، وسثم شرض المضعس سطى الئدائع، ولغج سظ ذرغص الاسسغر.

أذطص رئغج طةطج العزراء السعداظغ سئث اهللا تمثوك طئادرة بسظعان: "افزطئ العذظغئ وصداغا اقظاصال - 
الطرغص إلى افطام"، وطظ أبرز طا جاء شغ المئادرة طا أجماه تمثوك بالاسعغئ السغاجغئ الحاططئ، ذضر شغعا 
تعتغث طراضج الصرار داخض الثولئ، وسمطعا وشص رؤغئ طحارضئ. وبظاء سطغه شصث أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر/ وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ: أن السعدان غسغح أزطئ جغاجغئ واصاخادغئ خاظصئ، طظث اجاصقله 
المجسعم سظ الضاشر المساسمر، وتجداد غعطًا بسث غعم، طا جسض رئغج طةطج العزراء غئتث سظ التطعل، إق 
جطإ الفحض السغاجغ  خظثوق الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ! الثي عع أّس الثاء الثي  أظه لط غثرج طظ 
أظزمئ  إن  أوق:  اآلتغ:  شغ  غضمظ  التض  أن  إلى  الئغان  ولفئ  الجطان،  طظ  سصعد  جئسئ  ذعال  واقصاخادي 
السغادة  باظغًا: إن  أزطات الئقد أبرًا بسث سغظ.  بأن تةسض ضض  ضفغطئ  وغغرعا،  واقصاخاد  اإلجقم شغ التضط 
المططصئ عغ لطحرع، شالةمغع تضاطًا وطتضعطغظ ططجطعن بأتضام اإلجقم، وأن السططان لفطئ تسطغه لمظ 
الصرار  طراضج  تسثد  بثلك  شغظافغ  رجعله،  وجظئ  اهللا  ضااب  سطى  تئاغسه  (خطغفئ)،  التاضط  حروط  شغه  تاتصص 
الاغ غحاضغ طظعا تمثوك. بالبًا: لغج شغ الثولئ إق صعة طسطتئ واتثة عغ الةغح، وسصغثته عغ سصغثة 
اإلجقم السزغط، وسمطه عع الةعاد شغ جئغض اهللا، وتماغئ البشعر، وبثلك أغدًا تظافغ طسألئ تسثد الصعى 
المسطتئ. وخاط الئغان طحثدا: أن عثا عع الثي غتض افزطات تًق جثرغًا، وق غضعن ذلك إق شغ ظض دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ الاغ غسمض لعا تجب الاترغر طع افطئ، لغةسض أتضام اإلجقم واصسًا طساحًا، 

شفغ عثا رضا الرتمظ، وخغر الثظغا واآلخرة.

الةقد واآلخر دور الدتغئ.
عآقء الساجئ الماقسئعن بمخغر افطئ غةطسعن طع 
ألث افسثاء شغ الاسعغات الئاذطئ سطى أجاس حرغسئ 
الشاب، غفرض شغعا الصعي رغئاته وظجواته سطى الدسغش 
شازفر دولئ طاخارسئ سطى تفظئ طظ المرتجصئ داخض 
سطى  أخرى  وتتخض  زورًا،  وذظغئ  المسماة  التضعطئ 
وتدغع  طتطغئ  بأدوات  دولغا  خراسا  شغضعن  آخرغظ 
السغح،  لصمئ  وتعشغر  الضرغمئ  التغاة  وأتقم  آطال 
وتضعن الادتغات صث راتئ جثى، والساجئ غئثسعن 
شغ لسإ أدوارعط شغ ظزرغئ المفضر افطرغضغ وغطغام 
غاي ضار شغ ضاابه "أتةار سطى رصسئ الحطرظب" تغث 
غمضظ  السالط  عثا  رصسئ  سطى  أتةار  إلى  الئحر  تّعل 
تترغضعا والاقسإ بعا، طظ قسئغظ غغر طرئغغظ، طظ 

أجض تثطغر التضعطات وافدغان.
واجامر التال طظث اتفاصغئ جاغضج بغضع ووسث بطفعر 
السعدان  شغ  به  ُغساعان  ق  تغجًا  تتاّض  والمآاطرة 
طا  لضض  افجاس  أظعا  سطى  المسطمغظ  دوغقت  وضض 
اقجاسمارغئ  شالمآاطرة  وتروب،  وغقت  طظ  غتثث 
العادشئ إلى تفاغئ المفائ واشاسال تروب وخراسات 
إلى  وتتعغطعا  إلضساشعا،  المظطصئ  حسعب  بغظ 
لضبغٍر  السرغخ  الثط  عغ  وإبظغئ،  ذائفغئ  ضغاظات 
طظ الصعى السغاجغئ المتطغئ الاغ تعّبص شغه خطابعا 
زالئ  طا  الجطظ،  طظ  صرن  ظتع  طرور  وبسث  السغاجغ، 
طآاطرة جاغضج بغضع جارغئ المفسعل، ولط غاخرف 
أتث إلشحال المثططات الاآطرغئ، بض أخثت الحسعب 
لاضرس  وتاصاتض  بثصئ  المرجعم  دورعا  شغ  تظثطب 
والثول طةرد  وضأن الحسعب  شضرة تصسغط المصّسط، 
خطش  طظ  خغعذعط  تحّث  السرائج  طسرح  سطى  دطى 
أظزمئ  إن  اقشاراضغئ.  المآاطرة  أغثي  الضعالغج 
تساظغه  طما  الثقص  جئغض  عغ  السادلئ  اإلجقم 
بئسط  وذلك  وخارجغ،  داخطغ  وتآطر  صعر  طظ  افطئ 
جططاظعا، وتةفغش بآر الاآطر؛ طظ جفارات وطظزمات 

دولغئ ذاطسئ شغ بقدظا.
تسغر  افطعر  ضض  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ 
خارجغ  أو  داخطغ  تآطر  في  طضان  وق  اهللا  حرع  وشص 
شالثولئ تصعم باطئغص اإلجقم، وعع أجاس الثجاعر 
والصعاظغظ وأجعجة الثولئ وضغاظعا، وعثا غةسض ظزرة 
افطئ  وفن  تسئثغئ،  حرسغئ  ظزرة  لطصعاظغظ  الظاس 
تثرك وتسطط سطط الغصغظ أن اهللا سطغط خئغر بما َغخطح 
شاضعن  لعا،  حرسه  شغما  وسادل  تالعا،  وُغخطح  لعا 
ططمؤظئ طساسطمئ لتضمه وتحرغساته تاى إن اباطغئ 
التضط  جثة  شغ  عط  لمظ  الظزرة  أطا  طساحعا،  شغ 
شاضعن أظعط أطظاء سطى افطئ وأن سمطعط تسئث اهللا شغ 
طسآولعن  وأظعط  وخثطاعا،  حآوظعا  رساغئ  إتسان 
طسآولغئ  وسمطعط  وضئغرة،  خشغرة  ضض  شغ  سظعا 
رصابعط  شغ  سزغمئ  وأطاظئ  سطغعط  بصغض  وتمض 
لطصعة  لطمال والبروة واطاقضاً  ولغسئ رشاعغئ وجمساً 
والسطعة واتعام الشغر، وعثا غةسض الثولئ والتضام 
والرسغئ شغ تالئ اظسةام؛ شالثولئ تأطر، والرسغئ تطغع 
تقشغ  شغ  جعثعا  وتئثل  تسامع  والثولئ  وتتاجإ، 

افخطاء ورشع الزطط.
وطظ  الراحثغظ  الثطفاء  سعث  شغ  التال  ضان  وعضثا 
تطك  اقظسةام  تالئ  وجعد  ظض  وشغ  بسثعط،  جاء 
والظزام الصائط ق تاجئ فن تطةأ الثولئ  بغظ الظاس 
الئصاء  غرغجة  وتر  سطى  والطسإ  والادثغط  لطاععغض 

 إلصظاع الظاس بعجعد طآاطرة
* الصسط الظسائغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

ظحر طعصع (وضالئ زغاعن، افربساء، ١٩ ذو الصسثة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٦/٣٠م) خئرا صال شغه: "أجرت وزغرة 
حآون الةعار افوروبغ شغ برغطاظغا، وظثي طعرتظ، زغارة إلى طسئر باب الععى التثودي بغظ جعرغا وترضغا، 
غعم أطج البقباء، لطاأضغث سطى ضرورة بصاء عثا المسئر التثودي طفاعتًا أطام المساسثات. وصالئ التضعطئ 
الئرغطاظغئ، شغ بغان إن طعرتظ، ذعئئ إلى طسئر باب الععى لاططع بظفسعا سطى ضغفغئ وخعل المساسثات 
اإلظساظغئ إلى جعرغا، صئغض تخعغئ طةطج افطظ الثولغ، شغ ١٠ تمعز المصئض. وحثد الئغان سطى أن طعصش 
لظثن واضح، "طسئر باب الععى التثودي غةإ أن غزض طفاعتًا، ضما غةإ إسادة شاح طسابر أخرى إلتاتئ إدخال 
طسعظات طظصثة لفرواح، طظ غثاء وطأوى وإطثادات ذئغئ، ولدمان اجامرار سمطغات اإلغابئ التغعغئ". وذالإ 
الئغان جمغع أسداء طةطج افطظ بالاخعغئ لخالح تعجغع طسابر إدخال المساسثات اإلظساظغئ إلى جعرغا، 

لاةظإ تثععر افوضاع اإلظساظغئ الخسئئ أخًق شغ حمال غربغ الئقد". 
ق  وإغران  روجغا  وتطفاؤه  السعري  الظزام  غمارجه  الثي  واإلجرام  الصاض  أن  عثا،  غسظغ  عض   :
غساتص إظساظغاعط السرجاء؟! أم أن اإلجرام الروجغ واإلغراظغ عع افداة افخرى لمظ غرشخ السغر شغ 
رضابعط؟ إن افطط الماتثة وطظ خطفعا أطرغضا غاقسئعن بالمطش اإلظساظغ لاتصغص طضاجإ جغاجغئ سطى 
تساب بعرة أعض جعرغا، وغساسمطعن المطش اإلظساظغ لطدشط سطغعط لعصش ططالئاعط وجسغعط إلجصاط 
الضقم  إن  لتدظه.  والسعدة  الظزام  طع  الاخالح  سطى  الصائط  السغاجغ  أطرغضا  بتض  والصئعل  الظزام، 
المسسعل شغ الصرار ٢٢٥٤ الثي غظادون باظفغثه لغج تق إلجصاط الظزام طع أظه غمضظ أن غجغح رأس 
وتسططعط  تضمعط  جغبّئئ  بض  جرائمعط،  سطى  طتاجئاعط  وغمظع  الصاطئ  بصغئ  جغتمغ  ولضظه  الظزام، 
سطى رصاب أعض الحام. عثه عغ تصغصئ إظساظغئ المةامع الثولغ وعثه عغ تصغصئ صرارعط ٢٢٥٤، ضقم 

جمغض وأعثاف خئغبئ!

الظزام،  إجصاط  طا  غعطا  ساتصعا  سطى  تمطئ  الاغ 
تغث تعلئ الثول الثاسمئ ربط صادات الفخائض بعا 
وطخادرة صراراتعط وجطإ إرادتعط شغ الاشغغر وتصغغث 
أجطتاعط  وضمغئ  طصاتطغعط  أسثاد  وإتخاء  أسمالعط 
وظعسعا وأطاضظ طساعدسات الثخغرة، وتتعغطعط إلى 
أدوات بغثعا لطصمع والاسطط سطى رصاب الظاس لاتصغص 
وتاضظاعط  أعطعط  أطض  ضاظعا  أن  بسث  جغاجاتعا 

وطساول بغثعط لعثم ظزام ذاغغئ الحام وإجصاذه.
ربط  شغ  جاسثت  أداة  المظزمات  ضاظئ  تغظ  شغ 
التاضظئ الحسئغئ وتصغغث ساطئ الظاس وجطإ إرادتعط 
الثول  جغاجات  شغ  لطسغر  سطغعط  ضشط  ووجغطئ 

غععد وطظع تخفغئ الصدغئ وتعةغر أعطعا وغصثطعن 
شغ جئغض ذلك الشالغ والرخغص، عع أطر غجغث البصض 
عغ  الاغ  جغعحعا  وسظ  سظعا  غثففه  وق  افطئ  سطى 
سطى طرطى تةر لظخرتعط وضظج المتاطغظ وتطعغر 
خجي  سقطئ  وعع  دظسعط،  طظ  ضاططئ  شطسطغظ 
افطئ  غضئطعن  الثغظ  التضام  جئغظ  شغ  وخغاظئ  وسار 
واإلظساظغئ  المالغئ  المساسثات  وغرجطعن  وجغعحعا 
أظعرت  جئاظاً  جغحاً  لاظعغ  الةغعش  إرجال  بثل 

افتثاث طثى ضسفه وخعاره.
وشغ الثاام ق بث طظ اإلحارة إلى أن المعضعع لغج 
ورأجعا  الصدغئ  صطإ  عع  ضان  وإن  افصخى  المسةث 
ولغج تغ الحغت جراح أو صطاع غجة أو الدفئ الشربغئ 
وإن ضاظئ عغ حراغغظ الصدغئ الظابدئ، بض المعضعع 
وطظ  جظعبعا  إلى  حمالعا  طظ  ضاططئ  شطسطغظ  عع 
طسادقت  إلى  اقظةرار  غةعز  شق  غربعا،  إلى  حرصعا 
ضغان غععد وشخض المطفات سظ بسدعا بسدا، شتاى 
غفسض  لظ  وعع  الصثس  حرصغ  طظ  اقظستاب  صرر  لع 
ذلك شسائصى الصدغئ ضما عغ صدغئ أرض طشاخئئ 
غةإ سطى افطئ السمض سطى تترغرعا وغةإ سطغعا شرض 
طسادلاعا ق أن تظجلص لمسادقت أسثائعا، وطسادلئ افطئ 
غأتغه  ق  الثي  وحرسعا  التظغش  دغظعا  بغظعا  الاغ  عغ 
صعل  وغةمطعا  خطفه  طظ  وق  غثغه  بغظ  طظ  الئاذض 
اَعُة حتَّى تُقاتِلُوا الَيُهوَد، حتَّى  رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ال تَُقوُم السَّ
َورايئ  يَُهوِديٌّ  هذا  ُمْسلُِم،  يا   : الَيُهوِديُّ وراَءُه  الَحَجُر  يَُقوَل 
فاْقُتلُْه». رواه الئثاري وطسطط شغ ختغتغعما سظ أبغ 

 عرغرة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

غجة عع افظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ وخاخئ 
وجعاز  الصطاع  بحرغان  غمسك  الثي  السغسغ  ظزام 
طثابراته الثي غاعاخض بحضض تبغث طع ضغان غععد 
لمظع وصعع جعلئ جثغثة طظ الصاال شغ الطتزئ الاغ 
غخسث شغعا ضغان غععد وطساعذظعه وأتجابه الغمغظغئ 
والمسةث  الصثس  شغ  واساثاءاتعط  عةماتعط  طظ 
افصخى والحغت جراح والدفئ الشربغئ وغسمطعن سطى 

تبئغئ طسادلاعط السرذاظغئ.
طسعا  الاساطض  غاط  وضغش  المسادلئ  عثه  تزعر  طاذا 

بحضض تصغصغ وشسال؟
سطى  غععد  ضغان  غسمض  الاغ  المسادلئ  عثه  إن 
تبئغاعا تزعر تعاوي طا تروج له افوجاط السغاجغئ 
شغ  التاضمئ  لفظزمئ  الاابسئ  اإلسقطغئ  والصظعات 
بقد المسطمغظ شغ طتاولئ طظعا لائرغر تصاسج تطك 
افظزمئ سظ ظخرة أعض غجة وأعض شطسطغظ بادسائعط 
ضغان  طظع  سطى  صادرون  غجة  وأعض  شطسطغظ  أعض  أن 
غععد وتماغئ المسةث افصخى وطظع أسمال الاععغث 
والاعةغر شغ الصثس وخارجعا دون طساسثة طظ افطئ 
الثجط  شغ  السط  غثجعن  ذلك  شغ  وعط  اإلجقطغئ، 
ترك  وتصغصاه  المثح  ظاعره  بضقم  الطسظئ  وغشطفعن 

أعض شطسطغظ لصمئ جائشئ لضغان غععد.
إن أعض شطسطغظ ق غساطغسعن طظع وردع ضغان غععد 
ططرصئ  بغظ  وعط  الشربغئ  الدفئ  شغ  سجل  صعم  شعط 
عط  غجة  وشغ  له،  الثادطئ  السططئ  وجظثان  غععد 
طتاخرون بغظ غععد والسغسغ المةرم، وشغ المصابض 
ودسط  وجغح  ودبابات  بطائرات  دولئ  غععد  ضغان 
وغطاء دولغ، وطا غصعم به أعض شطسطغظ طظ أسمال 
شغعا حةاسئ وسجة وضئرغاء لطاخثي صثر اإلطضان لضغان 

تامئ: عض غفرض ضغان غععد الشاخإ طسادلئ جثغثة بسث الترب افخغرة؟

وتطعلعط السغاجغئ الصثرة.
غةإ سطى أعطظا شغ الحام أن غثرضعا أن العصعف شغ 
طظاخش الطرغص طعطضئ، وأن أظخاف البعرات طصاطئ، 
وأظه ق بث لعط طظ إضمال بعرتعط تاى إجصاط الظزام 
أي  وأن  ورطعزه،  أحضاله  وضاشئ  بثجاعره  المةرم 
اساماد سطى الشرب الضاشر وأدواته عع اظاتار جغاجغ، 
شمظ خرج شغ بعرة وصثم الشالغ والظفغج ق غخح أن 
غسضاه رغغش خئج أو جطئ إغابئ وق غخح أن غحشطه 

 سظ عثشه حاغض
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

تامئ ضطمئ السثد: المظزمات والةمسغات  وأبرعا سطى بعرة الحام

بماذا باتت تختلف هيئة تحرير الشام 
عن طاغية الشام؟!

السعدان،  سمئ  الاغ  لطازاعرات  الباظغ  الغعم  شغ 
ضحفئ لةظئ الامضغظ سئر طآتمر ختفغ سظ طقطح 
المثطط الاثرغئغ الثي ضاظئ سظاخر الظزام السابص 
طاتثبعا  لسان  سطى  ضحفئ  شصث  به،  لطصغام  تثطط 
المسغرة  داخض  لاظفغثه  طثطط  سظ  خالح  وجثي 
السطمغئ، وربما شغ أطاضظ غغر طاسطصئ بعا؛ شصث أحار 
الظزام  طظ  سظاخر  إدخال  حمض  المثطط  أن  إلى 
الئائث لطثرذعم صادطغظ طظ بسخ العقغات، غغر أن 
الحرذئ صاطئ بسمطغات طثاعمات شغ الساسات افولى 
الثقغا  تطك  طظ  طةمعسئ  شغعا  اساصطئ  الخئاح  طظ 
الاثرغئغئ، الثغظ صثطعا طظ وقغات وضاظئ بتعزتعط 
أرصاطًا  وتتمض  جظغه   ٢٠٠ شؤئ  طظ  طالغئ  طئالس 
تعلعا،  الاتصغص  طظ  بث  ق  أظه  إلى  طحغرًا  طاسطسطئ 
شغ تغظ وخفعا الئسخ بأظعا طجورة وصث تضعن طظ 
ضمظ سمطغات الاثرغإ اقصاخادي الاغ ظطئ تصعم 
تمعز/غعلغع   ١ (اقظائاعئ،  الئائث.  الظزام  سظاخر  بعا 

(٢٠٢١
ووصفعا  سثة،  طرات  صئض  طظ  السعدان  أعض  بار  لصث 
لضظ  السزغمئ،  الادتغات  وصثطعا  الزطمئ،  وجه  شغ 
غثططعن  عط  وعا  التال،  غاشغر  لط  أجش  وبضض 
المجرغئ  افوضاع  سطى  اقتاةاجات  سئر  أخرى  لبعرة 
غاسطمعا  أن  غةإ  ذلك  صئض  ولضظ  غسغحعظعا،  الاغ 
طظ الاارغت أن طةععداتعط دائما تسرق، وبعراتعط 
غطاش سطغعا فجئاب سثة، أعمعا سثم وجعد طحروع 
تتصص  ق  المطالإ  داطئ  شما  الزطط،  لرشع  طئثئغ 
جطش  صث  بما  اقتساظ  شغةإ  شاحض،  المحروع  شتاما 

وإق شالظاغةئ ق تاشغر.
إق  تعثأ  ق  السعدان  شغ  والبعرات  السظغظ  طر  وسطى 
الثغظ  السطماظغعن  وغساشطعا  البعرة  شاسرق  صطغق 
طحروع  أختاب  المجسعم،  اقجاصقل  طظث  تضمعا 
الثولئ العذظغئ الفاحطئ، تراس طخالح الشرب الضاشر، 
غاعمعن  تغظ  شغ  افسثاء،  طع  غثططعن  الثغظ 
ضاظئ  الماضغ  السام  شغ  وعط  بالاآطر  البائر  الحسإ 
الطعغطئ  افوصات  صادتعا  غصدغ  التالغئ  التضعطئ 
سطى  ساضفغظ  افجظئغئ  السفارات  أي  الاآطر  أوضار  شغ 
السابصئ  التضعطئ  طتض  تتض  وذظغئ  تضعطئ  تحضغض 
طرتئطئ بالمظزمات الثولغئ وصعاظغظعا العضسغئ الاغ 
ق عط لعا إق اجاشقل الحسعب وظعإ برواتعط، وصث 
ضاظئ تضعطئ اإلظصاذ شغ وضع إذقق اقتعاطات طظ 
تآطر وتثابر طع جعات خارجغئ وعط شغ ذلك ق شرق 
بغظعط. وإذا جصطئ عثه التضعطئ جغساد السغظارغع 
ظفسه شغساد بظاء دولئ الةئاغئ الرأجمالغئ الاغ ق تسرف 
طسظى لطرساغئ، وتساثغظ بالربا طظ خظادغص خظاسئ 
الفصر والةعع والمعت الثولغئ، دولئ افتجاب التاضمئ 
الماظاشسئ شغ إرضاء افجغاد باصثغط الحسعب صرابغظ 
الماضرغظ،  الثولغغظ  والئظك  الظصث  خظثوق  لسغاجئ 
الاغ دشسئ الظاس طظ أجض تتخغض تصعصعط أو جسغًا 
شغ  الثروج  إلى  دشساعط  أظفسعط،  سظ  الزطط  لرد 
عثه اقتاةاجات وعط غسطمعن أظعا طةازشئ بالتغاة، 
وطع ذلك دائما طا تسطظ افظزمئ الماساصئئ بأن عظاك 
وتساصض  وتحغطظعط،  المازاعرغظ  وتثعن  طثططا، 
سطى  لطمتاشزئ  ذلك  ضض  وتستض،  وتدرب  طظعط، 
الظاس  أرعصئ  أظزمئ  إظعا  عثه،  المجرغئ  افوضاع 
بأحضال طظ الصمع طثاطفئ وأرعصئ ذاتعا وعغ تثاشع 
الحرسغئ،  إلى  تفاصر  بأدوات  طفصعدة  حرسغئ  سظ 
المساتضط،  السثاء  وطسارضغعا  افظزمئ  تئادلئ 
الداغطئ  الثارجغئ  المسطغات  تسإ  افطر  وغاشغر 
دور  افذراف  أتث  شغطسإ  طخالتعا  تشطغإ  باتةاه 

يف الثولئ العظغفغئ غطةأ التضام لطاععغض والادثغط
والطسإ سطى وتر غرغجة الئصاء

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

األمم المتحدة ومن خلفها أمريكا يتالعبون بالملف اإلنسا
لتحقيق مكاسب سياسية ع حساب ثورة الشام

حمدوك يبحث عن حل ألزمات السودان
 عند من تسبب فيها!



 افربساء ٢٦ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ٧ تمعز/غعلغع  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٤٦

الاعتر السغاجغ بني املشرب وإجئاظغا 
والثطفغئ اقجاسمارغئ

(الةجء الباظغ وافخري)
ـــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ  ــــــــــ

أن جمغع عثه الثول تسطط لطئابا الضابعلغضغ بالسططئ 
عثه  شضاظئ  طثاعئعا،  اخاقف  سطى  السطغا  الروتغئ 

الصعاسث ظعاة الصاظعن الثولغ.
الثولئ  طصابطئ  شغ  الظخراظغئ  الثول  أجرة  وظزمئ 
لما  الاصطغثغئ  الصعاسث  المآتمر  وضع  شصث  اإلجقطغئ، 
دولغًا  غسمى بالصاظعن الثولغ ولضظه لط غضظ صاظعظاً 
ساطاً وإظما ضان صاظعظاً دولغاً لطثول افوروبغئ الظخراظغئ 
لغج غغر، وغتزر سطى الثولئ اإلجقطغئ الثخعل شغ 
افجرة الثولغئ أو اظطئاق الصاظعن الثولغ سطغعا، وطظ 
ذلك وجث طا غسمى بالةماسئ الثولغئ وضاظئ تاضعن 
بغظ  تمغغج  بق  جمغساً  الظخراظغئ  افوروبغئ  الثول  طظ 
الثول  بغظ  أو  الةمععرغئ  والثول  المطضغئ  الثول 
الضابعلغضغئ والثول الئروتسااظاغئ، وضاظئ صاخرة سطى 
دول غرب أوروبا شغ أول افطر بط اظدمئ إلغعا شغما 
بسث جائر الثول افوروبغئ الظخراظغئ بط حمطئ الثول 
سطى  طترطئ  ظطئ  ولضظعا  افوروبغئ  غغر  الظخراظغئ 
الثول اإلجقطغئ إلى الظخش الباظغ طظ الصرن الااجع 
عجال  تالئ  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  أخئتئ  تغث  سحر 
وضسش شضري تاى جمغئ بالرجض المرغخ، وتغظؤث 
الثولغئ  افجرة  شغ  الثخعل  السبماظغئ  الثولئ  ذطئئ 
شرشخ ذطئعا بط ألتئ بثلك إلتاتاً حثغثًا شاحارط 
اإلجقم  تتضغط  سثم  طظعا  صاجغئ  حروط  سطغعا 
الصعاظغظ  بسخ  إدخال  وطظعا  الثولغئ  سقصاتعا  شغ 
الحروط  عثه  السبماظغئ  الثولئ  شصئطئ  افوروبغئ 
وخدسئ لعا وبسث صئعلعا أن تاثطى سظ ضعظعا دولئ 
وأدخطئ  ذطئعا  ُصئض  الثولغئ  السقصات  شغ  إجقطغئ 
افجرة الثولغئ سام ١٨٥٦م بط بسث ذلك دخطئ افجرة 
الثولغئ دول أخرى غغر ظخراظغئ ضالغابان، وبثلك غسائر 
طآتمر وجافالغا الثي سصث سام ١٦٤٨م عع الثي ظزط 
الصعاسث الاصطغثغئ لطصاظعن الثولغ وبظاء سطى صعاسثه 
عثه وجثت افسمال السغاجغئ بحضض طامغج ووجثت 

افسمال الثولغئ الةماسغئ.
أوجث  الثي  عع  وعثا  الثولغ  الصاظعن  أخض  عع  عثا 
المئررات لطاثخض وأتاح لطثول الضئرى أن تاتضط شغ 
افسمال  تساظث  إلغه  الثي  عع  وعثا  افخرى  الثول 
السغاجغئ الاغ تصعم شغعا الثول لصداء طخالتعا أو 
لمجاتمئ الثولئ افولى، إقّ أن عثه الصعاسث الثولغئ صث 
ذرأ سطغعا حغء طظ الاتعل ولضظه ضطه تتعل شغ خالح 
الثول الضئرى وق غثثم إق خاظسغه وطظفثغه، شعع حر 
وخثطئ  والمسطمغظ  اإلجقم  لمةابعئ  أجج  طتخ 
الثول الشربغئ، لثلك وجإ سطى أبظاء افطئ اإلجقطغئ 
أذاق  طا  شعع  تتضمه  طظ  والثروج  قجابابه  السمض 
المسطمغظ العغقت وجطمعط عط وبقدعط لسثوعط، 
وق غضعن ذلك إق بالسمض لاتضغط حرع ربعط وإصاطئ 
 دولاعط دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

الاغ  الصعاسث  طةمعع  بأظه  الثولغ  الصاظعن  غسرف 
ظحأت طظ جراء السقصات بغظ المةمعسات الئحرغئ شغ 
تالئ الترب وشغ تالئ السطط، شخارت طظ جراء اتئاع 
المةمعسات لعا أطثًا ذعغقً أسراشاً دولغئ بط اجاصرت 
عثه المةمعسئ طظ الصعاسث لثى الثول وخارت الثول 
ذعسغًا  الاجاطاً  افسراف  بعثه  ططاجطئ  ظفسعا  تسائر 

وخارت تطاجطعا ضالصاظعن.
وغسائر طظ صئغض افسراف الثولغئ اخطقح السرب صئض 
اإلجقم سطى طظع الصاال شغ الحعر الترام، ولثلك شإن 
صرغحاً أصاطئ الظضغر سطى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص تغظ صاطئ جرغئ 
وأجر  التدرطغ  بظ  سمرو  بصاض  جتح  بظ  اهللا  سئث 
رجطغظ طظ صرغح وأخث صاشطئ الاةارة، أصاطئ صرغح 
الظضغر سطى ذلك وظادت شغ طضان أن طتمثًا وأختابه 
اجاتطعا الحعر الترام وجفضعا شغه الثطاء وأخثوا شغه 
سطغه  السام  الرأي  شاجاسثت  الرجال،  وأجروا  افطعال 

فظه خالش افسراف الثولغئ.
تصغصئ وجعد الصاظعن الثولغ الغعم:

ظحأ الصاظعن الثولغ ووجث ضث الثولئ اإلجقطغئ تغظ 
ضاظئ تامبض شغ الثقشئ السبماظغئ، وذلك أن الثقشئ 
أوروبا  بشجو  صاطئ  إجقطغئ  دولئ  بعخفعا  السبماظغئ 
وأسطظئ الةعاد سطى الظخارى شغ أوروبا وأخثت تفاح 
بقدعط بطثًا بطثًا شاضاستئ الغعظان وروطاظغا وألئاظغا 
وغعغعجقشغا والمةر والظمسا تاى وصفئ سطى أجعار 
أوروبا  شغ  الظخارى  جمغع  شغ  الرسإ  وأبارت  شغّظا 
ووجث سرف سام لثى الظخارى أن الةغح اإلجقطغ ق 
غشطإ وأن المسطمغظ تغظ غصاتطعن ق غئالعن بالمعت 
قساصادعط بأن لعط الةظئ إذا ُصاطعا وقساصادعط بالصثر 
المسطمغظ  حةاسئ  طظ  الظخارى  رأى  وصث  وافجض، 
طما  وجععط  طظ  غفرون  جسطعط  طا  شاضعط  وحثة 
وإخداسعا  الئقد  اضاساح  المسطمغظ  سطى  جعض 
شغ  افوروبغعن  الظخارى  وضان  اإلجقم،  لسططان 
ذلك السخر سئارة سظ إطارات وإصطاسغات شضاظئ دوقً 
إصطاسغ  جغث  طظعا  ضقً  غتضط  إطارات  إلى  طفضضئ 
غصاجط المطك شغ السططان طما جسض المطك ق غساطغع 
إجئار عثه اإلطارات سطى الصاال وق غمطك الاسئغر سظعا، 
الثارجغئ  بالحآون  طا غسمى  ضض  وشغ  أطام الشازغظ 
شسعض ذلك سطى المسطمغظ الشجو والفاح، وظض تال 

الثول افوروبغئ ضثلك تاى السخعر العجطى.
افوروبغئ  الثول  أن  الثولغ  الصاظعن  ظحأة  شأجاس 
الرابطئ  أجاس  سطى  تةمسئ  أوروبا  شغ  الظخراظغئ 
الظخراظغئ طظ أجض العصعف شغ وجه الثولئ اإلجقطغئ 
الثولغئ  بافجرة  غسمى  طا  ظحعء  إلى  ذلك  شأدى 
طظعا  بغظعا  شغما  صعاسث  سطى  واتفصئ  الظخراظغئ، 
أن  وطظعا  بالتصعق  الثول  عثه  أشراد  بغظ  الاساوي 
لعثه الثول المئادئ ظفسعا والمبض المحارضئ وطظعا 

الصاظعن الثولغ ضغش ظحأ وطظ أظحأه 
وطا عغ الثول الاغ تسابمره اآلن؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طظغر تسظ – وقغئ الغمظـ 

لتخعن  دضا  أطرغضا  اساراف  شغ  أوروبا  رأت  عضثا 
لمخالتعا  جثغا  وتعثغثا  المظطصئ  شغ  اجاسمارعا 
تعتر  طظ  السطح  سطى  ذفا  الثي  أطا  اقجاسمارغئ. 
اإلجئان  ضعن  شعع  وإجئاظغا،  المشرب  بغظ  جغاجغ 
عط التطصئ افضسش شغ اقجاسمار افوروبغ، وخحغئ 
بالمظطصئ  اجاسمارعط  جغعب  تخفغئ  طظ  اإلجئان 
زسغط  اجاصئال  خطعة  سطى  غصثطعن  جسطعط  أطرغضغا، 
الختراء  صدغئ  طظ  طعصفعط  لاأضغث  الئعلغسارغع 
طثاوشعط  طظ  وزاد  افطرغضغ.  لقساراف  ورشدعط 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  الخادر  المشربغ  الصاظعن 
إصطغط  حمض  والثي  الئتري  المةال  لارجغط   ٢٠٢٠
الختراء باإلضاشئ إلى صاظعن بان طرشص به ظص سظ 
٢٠٠ طساشئ  سطى  خالخئ  اصاخادغئ  طظطصئ  إتثاث 

رشدئ  وصث  المشربغئ.  الحعاذأ  سرض  بتري  طغض 
إجئاظغا تغظعا الصرار ضعن أرخئغض ججر الضظاري المتاض 
والمضعن طظ ١٧ ججغرة والعاصع بالةظعب الشربغ شغ 
طظ  ضطط  بسث ١٠٠٠  سطى  لطمشرب  افذطسغ  الساتض 
إجئاظغا، وضثلك الةجر الةسفرغئ البقث المتاطئ العاصسئ 
جشراشغا شغ المغاه اإلصطغمغئ لطمشرب سطى بسث ٣,٣ضط 
طظ جاتض صرغئ راس الماء بإصطغط الظاظعر بالمشرب، أي 
ضمظ المةال الئتري لطمشرب. شدق سظ طثغظاغ جئائ 

وططغطغئ المتاطاغظ.
اقجاسمارغئ  الةغعب  عثه  غعثد  افطرغضغ  واقساراف 
إلجئاظغا، ضما أن الصاظعظغظ السالفغظ لطمةال الئتري 
اقساراف  بتضط  المفسعل  جارغغ  غخئتان  المشربغ 
افطرغضغ بمشربغئ الختراء وغساائسعا طةالعا الئتري 

وأرخئغض الةجر المعجعدة شغه.
وسطغه ضان قشاا لطظزر تصرغر الئرلمان افوروبغ افخغر 
تغث  وإجئاظغا،  المشرب  بغظ  السغاجغئ  افزطئ  إزاء 
أشرد شصرة ضاططئ وأحار شغعا إلى أن جغإ جئائ غمبض 
وأطظ  و"تماغئ  افوروبغ"  لقتتاد  خارجغئ  "تثودا 
وعغ  افوروبغ"،  اقتتاد  ضاطض  بحضض  غعمان  جئائ 
جابصئ أوروبغئ شغ اسائار جئائ المتاطئ داخض أرض 
الاصرغر  أن  ضما  الةشراشغئ.  أوروبا  تثود  طظ  المشرب 
تمَّض المشرب طسآولغئ افزطئ وأضث اقتتاد افوروبغ 
جشراشغئ  طظ  ججء  المتاطاغظ  وططغطغئ  جئائ  أن 
تصغصاه  سظ  الطبام  أطاط  وعضثا  افوروبغ،  اقتتاد 
اقجاسمارغئ، ضما أضث سظ طعصش أوروبا المعتث بحأن 
ذئصا لصرارات  افطمغ  التض  طع  وأظعا  الختراء  صدغئ 

افطط الماتثة ذات الخطئ.
أطا سظ المعصش الئرغطاظغ، شئسث غعم طظ إسقن تراطإ 
َوَخَش السغاجغ الئرغطاظغ دغرغك ضعظعاي المرجعم 
الثي وصسه تراطإ بأظه "جغث لطشاغئ" و"طحةع لطشاغئ"، 
جعظسعن  بعرغج  الئرغطاظغ  العزراء  رئغج  وضان 
وجغاجغئ  تةارغئ  اتفاصغات  سطى  تراطإ  صئض  وصع  صث 
شغ  المشربغئ  الختراء  حمطئ  المشرب  طع  وسسضرغئ 

اساراف ضمظغ بسغادة المشرب سطغعا، وتساسث برغطاظغا 
إلذقق طحروع "إضج قظضج" الطاصغ افضثط طظ 
ظعسه شغ تارغت الئقد سطى أراضغ الختراء المشربغئ، إذ 
أسطظئ المآجسئ الئرغطاظغئ رجمغا اجابمار ١٨ ططغار 
بالمشرب،  الرغتغئ  الطاصئ  تصعل  شغ  إجارلغظغ  جظغه 
المشربغئ  الختراء  جغربط  أظه  المحروع  شغ  والمبغر 
بالةجغرة الئرغطاظغئ سئر "الضابض" الظاصض لططاصئ المار 
شغ أسماق الئتر وعع افضئر طظ ظعسه شغ السالط. ضما 
ذلك  شغ  بما  الئطثغظ  بغظ  اتفاصغات  بقث  تعصغع  تط 
اتفاق طائادل لطعخعل إلى السعق الئرغطاظغئ لةمغع 
المظاةات الصادطئ طظ الختراء المشربغئ الخغث الئتر 
السابص  الئرغطاظغ  السفغر  أضثه  طا  وعع  والفعجفات 
تسائر  سمطغا  برغطاظغا  أن  أي  راغطغ.  تعطاس  بالرباط 
طع  تام  تماٍه  شغ  المشرب  طظ  ججءًا  الختراء  إصطغط 
جغاجاعا اقجاسمارغئ إلبصاء صئداعا وغثعا الطعلى 
سطى ضض بقد المشرب، واسائارعا صدغئ الختراء أداة 

اجاسمارغئ أطرغضغئ خالخئ.
دجائج  عغ  وتطضط  اقجاسمارغئ  الثطفغئ  عغ  عثه 
الثي  اقجاسماري  والاطاتظ  الاضالإ  عع  اقجاسمار، 

وصعده دطاؤظا وبرواتظا ووضقؤه روغئدات تضاطظا.
أطا سظ خطعات الظزام المشربغ العظغفغ، شغظئشغ أن 
تفعط سطى أظعا بتث سظ تطعل ترضغئ ولغج الئائ 
الصطغسئ طع اقجاسمار أو التض الةثري إلظعائه. غضفغه 
خجغا شغ وظغفاه اقجاسمارغئ اساراشه بضعظه حرذغا 
باتاقل  وصئعله  فوروبا،  الةظعبغئ  التثود  لتراجئ 
جاعر  ععاظه  شغ  بض  ججره،  وأرخئغض  لمثظه  اإلجئان 
بالمشرب  افوروبغ  اقتتاد  إحادة  أن  خارجغاه  وزغر 
لسظئ ٢٠١٩ ضاظئ طصابض اجاشقل بروات الئقد شصط.

أطا سظ خطعات أوروبا شسمسعا وبخرعا خعب إدارة 
باغثن الثغمصراذغئ وطعصفعا طظ اساراف تراطإ، سطما 
طظ  سةطئ  شغ  لغسئ  التالغئ  الثغمصراذغئ  اإلدارة  أن 
أطرعا، بض جسطئ الدئابغئ والشمعض أجطعبا شغ إدارة 
المطش، شغ جعاب سظ جآال ختفغ تعل اساراف اإلدارة 
السابصئ بسغادة المشرب سطى الختراء صال ظغث براغج 
الماتثث باجط الثارجغئ شغ إدارة باغثن "لغج لثي 
أي حغء آخر أسطظه شغ عثا العصئ، لضظظغ جأسارض 
سطى الاعخغش بأن عظاك اجامرارغئ، بما غاسطص بظعةظا 
تةاه المظطصئ، طع اإلدارة السابصئ" شغ إحارة قخاقف 
ظعب اإلدارتغظ. وعضثا شصث ترضئ إدارة باغثن اقساراف 
طسطصا ق عغ أضثته وق عغ ألشاه لمجغث طظ الاعظغش 

واقجاشقل وزغادة المضاجإ اقجاسمارغئ.
صعاضط  تساةمسعا  أن  المسطمغظ  طسحر  لضط  آن 
طع  الئشغخ  الخراع  عثا  وتتسمعا  أطرضط  وتسجطعا 
دشئ  غساطط  أن  السزغط  لقجقم  آن  ولصث  الشرب، 
صغادة عثا السالط المدطرب، ولظعر خقشاه أن غحع 

 لغئثد ظقم لغض الشرب

باضساان  تضعطئ  سطى  لطدشط  السالمغئ  التمطئ  طظ  ضةجء 
تجب  باجط  الرجمغ  الظاذص  سظ  لقشراج  جغحعا  وجظراقت 
الاترغر شغ وقغئ باضساان المعظثس ظفغث بعت وجمع حمطه 
بأجرته، أرجض تجب الاترغر/ ضغظغا، غعم البقباء ٢٩ تجغران/

غعظغع ٢٠٢١، وشثا إلى جفارة باضساان شغ ظغروبغ. تحضض 
العشث طظ الممبض اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا افجااذ 
غاجغظ  افجااذغظ  طظ  ضض  وسدعغئ  رئغسا،  طسطط  حسئان 
شغ  الاترغر  لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  رئغج  ضغعاغع 
ضغظغا، وغعجش غازاظا سدع تجب الاترغر شغ ضغظغا. الاصى العشث 
الثي وخض إلى السفارة الساسئ ١٠:٣٢ خئاتاً بالسغث تحارلج، 
وعع أتث طعظفغ السفارة والثي وسث باصثغط بقث ظست طظ 
الئغان الختفغ الخادر سظ طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
لتجب الاترغر بسظعان: "دسعة إلظعاء اقخافاء الصسري لظفغث 
بعت بعقغئ باضساان". وذلك ببقث لشات افردغئ والسربغئ 

واإلظةطغجغئ إلى جفغر باضساان شغ ضغظغا.

حزب التحرير/ كينيا
 إ سفارة باكستان للمطالبة باإلفراج عن نفيد بوت

ً
يرسل وفدا

شغ طصابطئ طع طتطئ Axios، صال رئغج وزراء باضساان سمران خان إظه "شغ الطتزئ الاغ تتخض شغعا تسعغئ 
شغ ضحمغر، جغسغح الةاران (العظث وباضساان) ضحسئغظ طاتدرغظ، ولظ ظتااج إلى وجعد رادع ظعوي"، طظ 
جاظئه تساءل بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: أق غسطط سمران خان أن الثولئ 
العظثوجغئ لغسئ عغ سثوظا العتغث، بض إن أطرغضا عغ أغداً سثو لقجقم والمسطمغظ وباضساان؟! ولع ضاظئ 
السراق وأششاظساان تماطضان الصعة الظعوغئ، شعض ضاظئ العقغات الماتثة لااةرأ سطغعما وتصعم باتاقلعما؟! 
وأضاف الئغان: عا عط تضام باضساان الغعم غّثسعن أن الدسش اقصاخادي لطئقد عع الثي غثشسعط لصئعل 
اإلطقءات افطرغضغئ، شإن تسرضئ الصعة الظعوغئ الئاضسااظغئ لطثطر، شإن عآقء التضام جغصّثطعن عثا ضثرغسئ 
لاسطغط باضساان بالضاطض إلى العقغات الماتثة. فن أعط افجئاب الرئغسغئ الاغ تةسض العقغات الماتثة والثولئ 
العظثوجغئ وصعى ضاشرة أخرى، تثحى الصغام بعةعم طئاحر سطى باضساان، عغ الصعة الظعوغئ الئاضسااظغئ. وخاط 
الئغان بالصعل: إذا تتصصئ رؤغئ سمران خان شغ الاثطغ سظ افجطتئ الظعوغئ، شساضعن عثه عغ العثغئ الضئرى 
لطثولئ العظثوجغئ، لثلك غةإ سطى المسطمغظ شغ باضساان وصعاتعط المسطتئ سثم صئعل المثططات الثغاظغئ 
لظزام باجعا/ سمران شغما غاسطص بافضغك افجطتئ الظعوغئ. وصث أطرظا اهللا جئتاظه وتسالى بئثل ضض الةععد 

لقسثاد السسضري لطترب ضث أسثائظا، شالاثطغ سظ السقح الظعوي خغاظئ هللا ورجعله وافطئ اإلجقطغئ.

يجب ع أهل باكستان رفض مخططات النظام الخيانية
فيما يتعلق بتفكيك األسلحة النووية

ضمظ التمطئ السالمغئ المسامرة بحأن اخاطاف الظاذص الرجمغ باجط تجب الاترغر شغ وقغئ باضساان ظفغث 
بعت الثي اخاطفاه المثابرات الئاضسااظغئ طظث أضبر طظ ٩ جظعات، أرجض تجب الاترغر/ تظجاظغا غعم ٢٩ تجغران/

غعظغع ٢٠٢١، وشثًا برئاجئ الممبض اإلسقطغ لطتجب شغ تظجاظغا افجااذ طسسعد طسطط برشصئ جسغث بغاعطعا، 
سدع المضاإ اإلسقطغ، لطمفعضغئ السطغا الئاضسااظغئ شغ دار السقم لطمطالئئ باإلشراج سظ ظفغث بعت. 

الاصى العشث بسجام بغعان، المفعض الساطغ، وتتثث طسه تعل صدغئ اخاطاف ظفغث وذالإ بإظعاء اخافائه 
الصسري. وضان رد بغعان أظه بخفاه طمبقً لئاضساان شغ تظجاظغا، شصث تطصى رجالئ العشث وجغسطمعا إلى تضعطاه، 

وشغ تالئ تطصغه أي رد بحأن عثه الصدغئ، شسغاخض بالعشث سئر اتخاقتعط.

انيا يزور المفوضية الباكستانية العليا وفد من حزب التحرير/ ت
ي لنفيد بوت ويطالب بإنهاء االختفاء الق

اتاحث المؤات طظ أعالغ درسا الئطث، شغ جاتئ المسةث السمري بسث خقة الةمسئ، شغ طزاعرة حسئغئ، رشدًا 
لطتخار الثي تفرضه صعات الظزام والمطغحغات الاابسئ لعا سطى المظطصئ. بعثف الدشط سطى السضان، وإجئارعط 
سطى تسطغط جقتعط الفردي، وعع طا رشده افعالغ. والثمغج، ظزط حئاب تجب الاترغر برغش إدلإ الحمالغ، 
وصفئ بسظعان: "صالعا أعطظا شغ تعران؛ تسطغط افرواح وق تسطغط السقح"، وذلك طصابض صرغئ سطاء شغ تةمع 
طثغمات أذمئ الشربغئ، وتخثرت العصفئ إتثى القشاات المرشعسئ الاغ تصعل: ﴿َودَّ الَِّثغَظ َضَفُروْا َلْع َتْشُفُطعَن َسْظ 
ْغَطًئ َواِتَثًة﴾ شغما صالئ قشائ أخرى إن (اتفاصغات الثغاظئ أجصطئ درسا..  َأْجِطَتِاُضْط َوَأْطِاَسِاُضْط َشَغِمغُطعَن َسَطْغُضط طَّ
والغعم: اقجاماع الارضغ الروجغ خقف شغ السطظ واتفاق شغ المدمعن) بغظما أحارت قشائ بالبئ إلى أظه (بسث 

تترر جقح درسا طظ ارتئاذه بالفخائطغئ.. ذالئععط باسطغمه).

؛ كي الرو االجتماع ال
واتفاق  المضمون  خالف  العلن 


