
بغث غادرة طةرطئ وصطعب خئغبئ تاصثة ودم بارد أصثم 
المئارضئ  لفرض  الشاخإ  غععد  ضغان  جظعد  السطعج 
ترائر  طظ  طسطماغظ  اطرأتغظ  إسثام  سطى  شطسطغظ 
شطسطغظ ظعار الغعم الااجع طظ حعر رطدان المئارك، 
طثغظئ  شغ  وافخرى  لتط  بغئ  طثغظئ  شغ  إتثاعما 
الثطغض، تغث أذطصعا الظار سطى السغثة غادة السئاتغظ 
وشغ  الحارع،  شغ  جغرعا  أبظاء  أذفال  لسائ  أم  وعغ 
المساء أذطصعا الظار سطى شااة شغ طثغظئ الثطغض بالصرب 
اجاحعادعما.  إلى  أدى  طا  اإلبراعغمغ؛  المسةث  طظ 
شظسأل اهللا سج وجض أن غرتمعما وغشفر لعما وغةسض 
سرضعا ضسرض السماوات وافرض طع  جظئ  طبعاعما 
وتسظ  والخالتغظ  والحعثاء  والخثغصغظ  الظئغغظ 
رجاق  المسطمغظ  حعثاء  وجائر  عما  رشغصا،  أولؤك 
الشائر  وأعطعا  المئارضئ  افرض  جرح  غجال  ق  وظساء. 
عع  وعا  وظجشا،  سمصا  غعم  ضض  غجداد  وعع  دطا  غظجف 
الثم الجضغ غسفك شغ ظعار حعر رطدان سطى أغثي 
الثغظ  افرض،  شغ  المفسثغظ  اآلشاق  حثاذ  غععد 
طظ  غغرعط  شغ  وق  شطسطغظ  أعض  شغ  غرصئعن  ق 
المسطمغظ إق وق ذطئ، وق غفرصعن شغ غطعط وتصثعط 
بغظ  وق  اطرأة  أو  رجض  بغظ  وظطمعط  إجراطعط  وشغ 
ذفض وحغت؛ ولضظ سطى الرغط طظ عثه التال شإظظا ق 
ظسةإ طظ ِشسال إخعان الصردة والثظازغر عثه، وذلك 
فطرغظ ابظغظ: أطا افطر افول شعع أظه خطش إجرام ضغان 
غععد المست وجغحه السردغث، بض خطش عثه الجغادة 
الزاعرة شغ إجراطعط؛ أغث سطى الجظاد ترتسح وأظفج 
جئاظئ وشرائص ترتسث صث طفعا الثعف والرسإ، شعط 
غتسئعن ضض خغتئ سطغعط، وضض إحارة أو ترضئ غرون 
شغعا طظغاعط، وعا عط لحثة رسئعط تطغر أشؤثتعط 
سحرات  سئر  شعط  بأغثغعط،  بسدا  بسدعط  شغصاطعن 
السظغظ طظ الئطح والاظضغض بأعض شطسطغظ، ورغط 
وترجاظات  لعط،  الضئرى  اقجاسمارغئ  الثول  دسط 
أجطتاعط الماطعرة، وشعق ذلك ضطه تطئغع المطئسغظ 
سطى  طسعط  الماآطرغظ  وتآطر  الماثاذلغظ  وتثاذل 
صدغئ شطسطغظ؛ لط غظسمعا باقجاصرار وافطظ وافطان 
الطغض  شغ  رشغصعط  والرسإ  تطغفعط  الثعف  غجال  وق 
أن  شغ  سةإ  ق  أظه  شعع  الباظغ  افطر  وأطا  والظعار. 
غصارف عثا الضغان المست جرائمه ضث أعض شطسطغظ 
جئظه وخعاره وعع غرى السضعت المثجي  بالرغط طظ 
بض والاآطر الةئان طظ أظزمئ الثغاظئ وخثقظعا لطثطاء 
الجضغئ الاغ تسفك ضض غعم سطى برى افرض المئارضئ، 
شدق سظ إداظئ وحةإ السمطغات الئطعلغئ الاغ غصعم 
بعا أعض شطسطغظ ضث سطعجه، وأن غععد الثغظ ضرب 
اهللا سطغعط الثلئ طا ضاظعا لغصعطعا بةرائمعط عثه، بض 
طا ضان لضغاظعط أن غسامر جاسئ طظ ظعار لعق تطك 
افظزمئ وطسعط السططئ الاغ تفعصعط ذق وخغاظئ. إن 
جرائط ضغان غععد الشاخإ ق غمظسعا إق أطر واتث، وعع 
اجاؤخاله طظ جثوره، وجسطه أبرا بسث سغظ، وإن عثا 
الضغان المست لغساسةض شظاءه بظفسه، لغجول ضغاظعط 
بأغثغعط وأغثي المسطمغظ، شصرغئا بإذن اهللا جئتاظه 
وتسالى تظاصض الترارة والحرارة الاغ تسري شغ دطاء 
أبظاء شطسطغظ إلى أبظاء أطاعط وجغعحعا، شغصاطسعن 
طظ  وأتقشعط  أولغائعط  سروش  وصئطه  غععد  ضغان 
ى  سَ لْ عَ وَ قُ تَى هُ ولُونَ مَ قُ يَ افظزمئ الثلغطئ الثاظسئ، ﴿وَ
اهللاَِّ   ِ بِنَرصْ نُونَ *  مِ املُْؤْ حُ  رَ فْ يَ ئِذٍ  مَ وْ يَ ﴿وَ يباً﴾،  رِ قَ ونَ  يَكُ أَن 
ْلِفُ  دَ اهللاَِّ ال خيُ عْ يمُ * وَ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اء وَ ن يَشَ ُ مَ يَنرصُ

.﴾ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ ال يَ لَكِنَّ أَكْ هُ وَ دَ عْ اهللاَُّ وَ

وغثور اآلن جثل تاطغ العذغج شغ التضعطئ افلماظغئ 
لمث أوضراظغا بأجطتئ بصغطئ تحمض الثبابات افلماظغئ، 
سطى  غدشطعن  الثدر  تجب  وزراء  أن  لطظزر  والقشئ 

طساحار ألماظغا لطمسارسئ بثلك.
٥-  ضما تحةع أطرغضا سئر تطش أوضعس أجارالغا 
سطى الاخثي لطثطر الخغظغ، ضما تسافج الخغظ بثسط 
تاغعان، وآخر ذلك زغارة وشث طظ الضعظشرس افطرغضغ 

لااغعان برغط الشدإ الخغظغ طظ الجغارة.
السالمغئ  الترب  سظ  اإلسقن  المئضر  طظ  زال  ق  ظسط 
البالبئ، ولضظ تثاسغات الترب شغ أوضراظغا ق تثفى سطى 

أي طراصإ لفتثاث.
ولضظ، ظتظ طسحر المسطمغظ، ق ُغصئض طظا أن ظضافغ 
أطاظا  تاتمطه  ق  ترف  شعثا  والمتطض،  المراصإ  بمعصع 
الاغ تؤظ تتئ وذأة اقجاسمار الشربغ الثي صام بعثم 
شرض  بط  افولى،  السالمغئ  الترب  بسغث  الثقشئ  دولئ 
تصسغط افطئ إلى سحرات الضغاظات المست لدمان سثم 
وتثتعا ولطتغطعلئ دون أن تائعأ افطئ المضاظئ الةثغرة 
بعا بتمض رجالئ اإلجقم إلى الئحرغئ المضاعغئ بمساظاة 
التدارة المادغئ الئعغمغئ الاغ تصثس المظفسئ المادغئ 

دون أي اسائار لطصغط الروتغئ أو الثطصغئ أو اإلظساظغئ.
خطثطئ  سظ  غضحش  الثولغ  المسرح  سطى  غةري  شما 
العغمظئ افتادغئ افطرغضغئ، شغ وجه تخادم اإلرادات 

أجئاب اإلذاتئ بسمران خان
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ بقل المعاجر 
– وقغئ باضساان

خلخلة النظام الدولي 
فرصة سانحة لألمة للتحرر من الهيمنة الغربية

لظ غضعن تترغر شطسطغظ طظ غععد، وتطعغرعا 
طظ  أعطعا  وإظصاذ  ودظسعط،  رجسعط  طظ 
جئروتعط، وبالاالغ اقظاصام لحعثائعا طظعط؛ إق 
بةغح غصعده أو غسّغره خطغفئ المسطمغظ، اإلطام 
الةظئ الثي غصاتض المسطمعن طظ ورائه وغاصعن 
أَن  ى  سَ عَ لْ  قُ وَ  هُ تَى  مَ ولُونَ  قُ يَ ﴿وَ تسالى:  صال  به، 
مُ  هُ دَ عِ وْ مَ ﴿إِنَّ  صائض:  طظ  سج  وصال  يباً﴾،  رِ قَ ونَ  يَكُ

.﴾ يبٍ رِ بْحُ بِقَ بْحُ أَلَيْسَ الصُّ الصُّ

اصرأ شغ عثا السثد:
- المسظى السغاجغ لططإ الاعثئئ وسثم الاخسغث 

   شغ شطسطغظ ...٢
- طساةثات افتثاث شغ الغمظ  ...٢

- إصاطئ اإلجقم ق تضعن بثون إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ ...٣
- رخاص ضغان غععد سطى أعض شطسطغظ وأظزاره سطى 

   المسةث افصخى!   ...٤
- خراع افجظتئ السالمغئ.. وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!!

   (التطصئ الباظغئ)   ...٤
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شغ جابصئ طظ ظعسعا خّعت الئرلمان الئاضسااظغ غعم 
بالمعاشصئ  ٢٠٢٢م  ظغسان/أبرغض  طظ  البالث  السئئ 
سطى إصالئ رئغج العزراء سمران خان طظ طظخئه، وصال 
تمضظئ  المسارضئ  أتجاَب  إن  الظعاب  طةطج  رئغج 
الُمآلش  الئرلمان  شغ  خعتاً   ١٧٤ سطى  التخعل  طظ 
طظتعا  طا  البصئ،  جتإ  اصاراح  لثسط  ظائئاً   ٣٤٢ طظ 
افغطئغئ شغ الاخعغئ، واتعمئ المسارضئ سمراَن بأظه 
غغر ضشء شغ إدارة حآون الئقد، تغث ارتفسئ ظسئئ 
الئطالئ وازداد الادثط. وبخرف الظزر سظ افجئاب 
الاغ جاصاعا المسارضئ، إق أّن عظاك ألش جئإ غمضظ 
أغئ طسارضئ طظ المطالئئ باظتغاه، وطرد ذلك ق غسعد 
إلى حثص سمران أو تجبه تثغث الاحضغض، بض غسعد 
الفاجثة،  السطماظغئ  سطى  الصائط  ظفسه  الظزام  إلى 
إبساد  سطى  طصاخرة  السطماظغئ  تضعن  سظثطا  خخعخاً 
اإلجقم سظ تغاة الظاس، وباصغ افظزمئ الرأجمالغئ 
الظزاِم  طبض  طظ  طحّععئ،  رأجمالغئ  عغ  المطئصئ 
اقصاخادي الرأجمالغ الثي غصعم سطى الربا المساظجف 
غثغره  الثي  الثغمصراذغ  التضط  وظزاِم  لقصاخاد، 
لطشرب،  سمقء  عط  الفاجثغظ  السغاجغغظ  طظ  تفظئ 
الئقد  شغ  الشربغئ  المخالح  خثطئ  جعى  لعط  عّط  ق 
التضط،  جثة  إلى  اإلجقم  وخعل  لسثم  واقذمؤظان 
طصابض تمضغظعط طظ العخعل إلى السططئ وطظ ظعإ 
شغ  السغاجغ  العجط  عثا  وجرصاعا.  الئقد  بروات 
برغطاظغا  اجاسمار  بتضط  برغطاظغئ،  جثوره  باضساان 
لحئه الصارة العظثغئ، وطا زالئ أبعاب برغطاظغا طحرسئ 
أطام الفاجثغظ شغ عثا العجط، غثعئعن إلغعا ضما لع 
ضاظئ بغاعط الضئغر، ولضظ عثا ق غسظغ العقء والسمالئ، 
التضعطات  وطظه  السغاجغ  العجط  وسمالئ  شعقء 
الماساصئئ وصغادة الةغح عغ فطرغضا، وسقصئ العجط 
السغاجغ شغ برغطاظغا عغ شصط اطاثاد ذئغسغ لتصئئ 
اقتاقل الئرغطاظغ لحئه الصارة، وعثا التال غظطئص 
سطى سمران خان، تغث ساش شارة ذعغطئ شغ برغطاظغا 
اقرجاصراط  سائطئ  طظ  برغطاظغئ  اطرأة  طظ  وتجوج 

الئرغطاظغ، وأظةإ طظعا ابظغظ.
إن السئإ التصغصغ وراء اإلذاتئ بسمران خان غسعد 
إلى التاضط الفسطغ شغ باضساان وعع الةغح، شالةغح 
عع طظ طضظ سمران خان طظ الفعز شغ اظاثابات سام 
٢٠١٨م، طظ خقل تجوغر اقظاثابات، وعع الثي حضض 
له تجباً طظ وراء جاار (تجب تترغك إظخاف)، وضاظئ 
السغاجغئ  افتجاب  تأدغإ  ذلك  طظ  الةغح  غاغئ 
ظعاز  جظاح   - اإلجقطغئ  الرابطئ  تجب  رأجعا  وسطى 
وتجب الحسإ الئاضسااظغ، شطما تأدبئ تطك افتجاب 
طسه وأبثت اجاسثادعا الاام لقظخغاع له، ضما شسض 
وزسغط  افخشر  حرغش  ظعاز  حصغص   - حرغش  حعئاز 
تجب الرابطئ اإلجقطغئ - الثي صال بأظه جغاساون طع 
الةغح، ألصى الةغح بسمران خان سطى صارسئ الطرغص، 
وأساد السغاجغغظ المثدرطغظ إلى إدارة حآون الئقد 
بما غاماحى طع جغاجاه وعغ خثطئ طخالح أطرغضا، 
الاتضط  شغ  خان  سمران  شحض  جئإ  ضان  وذئسا 
أظه  عع  باضساان  شغ  وصغادته  السغاجغ  بالعجط 
لغج ججءًا أخغقً طظه، وسةجه سظ إدارة حآون الئقد 
اصاخادغاً، خخعخاً شغ ظض جائتئ ضعروظا، وطسارضئ 
سمران خان سطى الامثغث لصائث الةغح لسثم الرجعع 
لةعاز  جثغث  صائث  لاسغغظ  وطسارضاه  افطر،  شغ  إلغه 
اقجاثئارات الئاضسااظغئ، ضض ذلك دشع بالةغح إلى 
تصثغط سمران ضضئح شثاء لطظزام، واتعاطه بالسةج، 
أي وضع الطعم ضطه سطغه، وضان طما جظى الةغح طظ 
اإلذاتئ بسمران إحشال الحارع السام شغ أطر ق غسظغه 

وق غشغر شغ تاله حغؤاً، طا غطغض طظ سمر الظزام.
بأن  سمران  ادسى  ضما  طتعري  دور  فطرغضا  غضظ  لط 
اإلذاتئ به ضاظئ طآاطرة أطرغضغئ، وادساؤه عثا ضان 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أخئح جطغا أن أزطئ أوضراظغا تطصغ بائساتعا سطى المحعث 
الثولغ، وظثاخر عثه الاثاسغات سطى الظتع الاالغ:

الحرصغ  الةظاح  شغ  الترب  ظغران  احاسطئ   -١
فوروبا، وعغ طرحتئ لاماث زطظا وبحضض غظثر باعجع 
الخثام بغظ روجغا والظاتع، وآخر ذلك تعثغث روجغا 
بظحر السقح الظعوي سطى ضفاف بتر الئططغص شغ تتثغر 
لفظطظثا والسعغث ضغ ق تمدغا صثطا شغ اقظدمام إلى 

تطش الظاتع.
وضبر التثغث طآخرا سظ اتامال تعجع الظجاع   -٢
افطر  وخض  بض  البالبئ،  السالمغئ  الترب  ظحعب  إلى 
بمثغسئ افخئار سطى صظاة روجغا ١ أولشا جضابغغفا إلى 
الصعل: "إن روجغا تثعض تربا ضث ذراع الظاتع، وعثا 
تربا  لغخئح  غاعجع  صث  أوضراظغا  شغ  الظجاع  أن  غسظغ 
طا  عثا  البالبئ،  الثولغئ  الترب  أي  الظاتع  ضث  طئاحرة 

سطغظا أن ظثرضه".
تاعجج  باتئ  شأوروبا  بسغثة  لغسئ  الخغظ   -٣
طا  روجغا،  وبغظ  بغظعا  السقصات  تظاطغ  ظض  شغ  طظعا 
اسائرته دسما خغظغا ولع ضمظغا لطسثوان الروجغ سطى 
أوضراظغا. عثا الثسط الثي جاء لغضعن الصحئ الصاخمئ 
لزعر بسغر السقصئ بغظ الخغظ والشرب الثي أخئح غرى 

شغ الخغظ طخثر صطص.
أطرغضا خارت ق تماظع بإسادة بسث السسضرغئ   -٤
الثولغئ،  العغمظئ  أسئاء  لاحارضعا  والغاباظغئ  افلماظغئ 

إمعان يهود  قتل الحرائر 
أذان بزوال كيانهم

بصطط: الثضاعر سبمان بثاش

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: "إن طا جرى بسث خقة الفةر الةمسئ، عع دأب 
ضغان غععد تةاه المسةث افصخى طظث اتاقله، شاساثاءاتعط لط تاعصش غعطا، وصث أغراعط خثقن الماثاذلغظ 
وتطئغع الماآطرغظ، تاى باتعا غسسعن إلى تصسغط المسةث وغةسطعا اقجاغقء سطغه أطرا واصسا، وضغش ق غةرؤون 
وصث خظج ظزام "العخاغئ" المجسعطئ وذلئ لعط جططئ عغ تتئ أطرعط وذعع بظاظعط؟!". وأضاف شغ بغان 
ختفغ أخثره الةمسئ 2022/4/15م: "إن أتثغئ الةظعد الاغ داجئ جةاد المخطى صث داجئ صئض ذلك ضراطئ 
أظزمئ السار وتضام المسطمغظ، وإن إداظاتعط إظما تضحش خثقظعط وتبغر حسعبعط شاعثد سروحعط، ولثلك 
ضان عمعط عع إذفاء الترغص خحغئ أن غحاسض بعط صئض أن غحاسض بضغان غععد، وعا عغ السططئ الثلغطئ، 
تساشغث بأطرغضا وتتثر طظ ترب "دغظغئ" خحغئ طظ أن ُتضَظج طع ضغان غععد". وأوضح الئغان: "إن اظاعاك 
ترطئ افصخى المئارك شغ الحعر الضرغط، وضرب الترائر ضاٍف وأضبر إلسقن الترب وشاح ضض الةئعات، ولصث 
ضان شغ تارغت افطئ الجاعر طا ضان ضاشغا فن تظصخ بسئئه المساعثات وتساظفر الةغعش. وعض ضان شاح طضئ 
إق اجاةابئ لمظ ظادى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صائق: بّغاعظا بالعتغر عّةثًا، وصاطعظا رّضساً وجّةثًا"؟! وخاذإ الئغان الةغعش 
والدئاط، إن لط تضعظعا لمبض عثا الغعم شفي؟! عض أظاط لجراسئ افراضغ شغ افردن أم لاربغئ افجماك شغ 
 ، طخر؟! وإذا لط غساظفرضط تثظغج المسةث افصخى شما الثي غساظفرضط؟! إن تضاطضط صث ألئسعضط بعَب ذلٍّ
شاخطسعه سظ ضاعطضط، شما غصعم به ضغان غععد إظما عع اجاسةال وسث اهللا شغعط، وتائغر سطّععط بسث ظطمعط، 
غثربعن ضغاظعط بأغثغعط وأغثي المآطظغظ، وإن افظزمئ السمغطئ الثلغطئ وعغ تعالغ ضغان غععد إظما تربط 
طخغرعا بمخغره. وإن افطر عع غدئئ هللا آن أواظعا، شاغدئعا هللا غدئئ تضسر الصغعد وتسصط السروش شاظعغ 

سصعد الثل والاثاذل، وإن ظخر اهللا سج وجض آٍت ق غثطش اهللا وسثه.

انتهاك حرمة األق يوجب ع األمة 
ه َ علو كيانٍ قد استطال فسادُ تتب
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الاعثئئ وسثم الاخسغث أطام اقجاغاح الروجغ أم أظعا 
زودتعا بافجطتئ وتضاد تصاتض طسعا سطى ضض حئر طظ 
أجض طخالتعا وطتاولئ خث اقجاغاح الروجغ أو تضئغث 

روجغا خسائر وتتةغمعا جغاجغا؟!
شالتصغصئ السغاجغئ خارخئ شغ وجعب دخعل المسرضئ 
إن أردت تماغئ طخالتك والثشاع سظ أعثاشك، وصث 
دسمعا  سئر  جاشر  بحضض  المسرضئ  شغ  أطرغضا  تثخطئ 
سسضرغا وجغاجغا وإسقطغا فوضراظغا ضث الشجو الروجغ.

افظزمئ  تساذغ  شغ  ضطغا  التصائص  عثه  وتشغإ 
وشغ  المئارضئ  افرض  صدغئ  شغ  بقدظا  شغ  التاضمئ 
شاطالإ  افصخى  واجائاتئ  لطمسطمغظ  الغععد  صاض 
طظ  وتتثر  بض  الاخسغث  وسثم  بالاعثئئ  خةض  وبق 
ترب دغظغئ  وضأن الثطاء تتصظ بالاعثئئ والمصثجات 

تترر بسثم الاخسغث!
إن ططالئئ افظزمئ بالاعثئئ شغ ضض جعلئ طظ جعقت 
الخراع طع ضغان غععد ق غسظغ إق إخرارعا سطى إسطاء 
لضغان  جائشئ  لصمئ  المئارضئ  وافرض  شطسطغظ   أعض 
أو  غعةرعط  أو  شغصاطعط  غحاء  طا  بعط  غفسض  غععد 
غحاء.  ضغفما  افصخى  المسةث  وغسائغح  غصمسعط 
ترغث  وق  دغظغئ  تربا  أو  تخسغثا  ترغث  ق  شافظزمئ 
تربا شسطغئ فظعا ق ترغث تترغرا أو خثا لطسثوان، وق 
المسطمغظ،  بض  دطاء  تصظ  وق  افراضغ  تماغئ  ترغث 
ضمخطتئ  غععد  لضغان  وتبئغاا  سروحعا  تماغئ  ترغث 
سروحعط  لعط  حغث  الثي  الشربغ  لطمساسمر  تغعغئ 
سطى دوغقت جاغضج بغضع الاغ أظحأعا لغصسط افطئ 

اإلجقطغئ ووضسعط ظعاذغر سطغعا.
إن تترغر افرض المئارضئ غمر سئر اصاقع عثه افظزمئ 
ججءًا  ولغسئ  المحضطئ  طظ  ججء  شعغ  لطشرب  السمغطئ 
طظ التض، شضض عمعا الاعثئئ وسثم الاخسغث وسثم 
إحسال ترب تةاث ضغان غععد وسروحعا؛ شاصش أطام 
افطئ وجغعحعا وحسعبعا لمظسعط طظ الاترك الةثي 

لاترغر شطسطغظ واصاقع ضغان غععد.
 إن تترغر شطسطغظ واجإ سطى افطئ اإلجقطغئ وسطى 
الاغ  الصغعد  تفك  أن  التغئ  صعاعا  وضض  افطئ  جغعش 
المساسمر  لطشرب  السمغطئ  افظزمئ  عثه  بعا  ضئطاعا 
طظ  شطسطغظ  ترر  الثي  الثغظ  خقح  جغرة  شاسغث 
طظ  بةغعحه  صطج  اظططص  ضما  وتظططص  الخطغئغغظ 
تضاطعا  والى  الاغ  الممالك  جغعش  شامردت  طخر 
لاضعن  صطج  بةغعش  والاتصعا  والمشعل  الخطغئغغظ 
طسرضئ سغظ جالعت الاغ ضسرت المشعل وتتررت بعا 

افرض المئارضئ وبقد الحام.
والغعم تساطغع جغعش افطئ أن تامرد سطى تضاطعا 
شغ  تطغظ  وتخظع  جثغث  طظ  جالعت  سغظ  لاضعن 
تصاتض  داطئ  طا  تصعر  ق  جغعش  بغث  الباظغئ  ظسثاعا 
شغ جئغض اهللا، شالظخر تطغفعا والاترغر ذرغصعا، وتطك 
تصغصئ تارغثغئ وجغاجغئ أخرى آن لةغعش افطئ أن 
افصخى  المسةث  جاتات  شغ  الظخر  شاسغح  تاطصفعا 
سطى وصع الاضئغر والاعطغض ذاته الثي اظططص طظ تظاجر 

أعض افرض المئارضئ غعم تطغظ وسغظ جالعت.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

جغاجغئ"  "طفاعغط  ضااب  شغ  الاترغر  تجب  غصعل 
(والاظاشج والاحاتظ والاخارع المعجعد الغعم، بغظ 
طظعا  الزاعر  وروجغا،  وشرظسا،  وبرغطاظغا،  أطرغضا، 
والحرق  وأششاظساان،  السراق،  صداغا  تعل  والثفغ، 
طظ  عع  إظما  الثولغئ،  الصداغا  طظ  وغغرعا  افوجط، 
المظاشع  سطى  السغطرة  أجض  وطظ  اقجاسمار،  أجض 
والمعارد؛ لثلك شإن اقجاسمار عع الثي غاتضط شغ 
سطى  ظـجاع  طظ  غادمظه  بما  اآلن،  الثولغ  الخراع 
المعارد، وخراع سطى الظفعذ، وتظاشج سطى السغطرة 

بضاشئ أحضالعا وأظعاسعا).
اآلن  عع  ضما  ظاعرا  غضعن  صث  الثول  بغظ  والخراع 
وصث  أوضراظغا،  شغ  روجغا  وبغظ  والشرب  أطرغضا  بغظ 
المرضج  دور  وغضعن  افدوات،  خقل  طظ  خفغا  غضعن 

عع ضئط الترضئ لاسغر وشص الثطئ المراد تظفغثعا. 
غثطع  ق  بض  تثغبا  ولغج  صثغط  السالط  شغ  والخراع 
طظه سخر، وضان طظ أحث طظاذص الخراع شغ السالط 
عع الحرق افوجط وضان طرّضجًا بفاسطغئ بغظ أطرغضا 
الباظغ  إجطظئعل  طآتمر  بسث  خاخئ  وبرغطاظغا 
افطرغضغعن  الثبطعطاجغعن  (رأى  تغث  ١٩٥٠م 
المساَمثون لثى المةمعسئ السربغئ أن ق جئغض لئصاء 
السغاجئ افطرغضغئ طرتئطئ بالسغاجئ الئرغطاظغئ، إذا 
صاسثة  إلى  افوجط  الحرق  تتعغض  شسًق  ترغث  ضاظئ 
أطرغضغئ) شألشئ شضرة المحارضئ طع اإلظةطغج لااتعل 
إلى إخراجعط طظ المظطصئ ظعائغا شاظاصطئ أطرغضا طظ 

جغاجئ المحارضئ إلى إدارة الخراع.
وسطغه ضاظئ دول المظطصئ وطظعا الغمظ طتض الخراع، 
طظث  (أي  الساغظات  شغ  الغمظ  سطى  الخراع  بثأ  تغث 
أطرغضا  وراءه  ضاظئ  الثي  ١٩٦٢م  السقل  اظصقب 
شغ  برغطاظغا  وبصغئ  الغمظغئ،  الةمععرغئ  وأسطظئ 
جظعب الغمظ تاى أصاطئ شغه جمععرغئ سام ١٩٦٧، 
طظ عظاك. وضان الظزام المخري  واظستئئ سسضرغاً 
الترب  غصعد  الظاخر  سئث  بصغادة  فطرغضا  المعالغ 
الةغح  عجغمئ  تاى  الحمالغ  الغمظ  شغ  لتسابعا 
المخري شغ ترب ١٩٦٧م، وطظ بط اظستابه، وسطى 
١٩٦٧ سام  السام  عثا  شغ  برغطاظغا  صاطئ  ذلك  إبر 

بسمقئعا  وأتئ  أطرغضا  سمغض  السقل  اهللا  سئث  بصطإ 
والةظعب  الحمال  شأخئح  الحمال.  شغ  التضط  إلى 
تتئ السغطرة الئرغطاظغئ. ولضظ الخراع اجامر بغظ 
بعاجطئ  والةثغثة  الصثغمئ  المساسمرتغظ  الثولاغظ 
سئث  سطغ  بسمغطعا  برغطاظغا  أتئ  أن  إلى  اقظصقبات، 
رأس  سطى  وضان  الحمال،  شغ   ١٩٧٨ سام  خالح  اهللا 
الظزام شغ الةظعب جالط الئغخ. شرأت برغطاظغا طظ 
أجض المتاشزئ سطى ظفعذعا والعصعف شغ وجه أطرغضا 
أن تعتث حطري الغمظ برئاجئ سمغطعا سطغ سئث اهللا 
خالح شاط ذلك سام ١٩٩٠. وسظثطا جرت اقظاثابات 
سطغ  عا  سثَّ خالح،  سطغ  تجب  وضسئعا   ١٩٩٣ سام 
جالط الئغخ صاًق لظفعذه). شاجاشطئ أطرغضا عثا افطر 
واجاطاسئ أن تدط جالط الئغخ إلى جاظئعا شغخئح 
وقؤه لعا طمظغئ إغاه بإسادته رئغساً لطةظعب بسث شخطه 
تمرد  شغ  الةظعب  شخض  الئغخ  شأسطظ  الحمال،  سظ 
طضحعف. ولضظ برغطاظغا بعاجطئ ظزام سطغ سئث اهللا 
أن  اجاطاسئ  المظطصئ  شغ  اآلخرغظ  وسمقئعا  خالح 

تفحض عثا الامرد، واجامر الظفعذ الئرغطاظغ.
تغث   ٢٠١١ سام  تاى  لقظةطغج  طساصرا  افطر  وبصغ 
أطرغضا  شاترضئ  الغمظ  شغ  اقتاةاجات  اظثلسئ 
والثي  المثطص  برغطاظغا  سمغض  خالح  سطغ  إلجصاط 
برغطاظغا  شاترضئ  تضمه،  شارة  ذعال  أطرغضا  ظاضش 
بظفسعا إلخراجه طظ المحعث طظ خقل أدواتعا تتئ 
التضط  طظ  أخرجاه  الاغ  الثطغةغئ  المئادرة  طسمى 
عادي  طظخعر  ربه  سئث  وعع  آخر  لسمغض  وجطماه 
الظزام  إجصاط  طظ  تمضظعا  خحغئ  فطرغضا  طساغرة 

ضطه وإصاطئ ظزام آخر سمغض لعا.
لثا  الغمظ  شغ  برغطاظغا  صاسثة  صعة  تثرك  وأطرغضا 
خطئ  ووضسئ  ذلك،  سطى  بظاء  اجاراتغةغاعا  وضسئ 
شغ  أدواتعا  بسخ  إحراك  وعغ  لطاطئغص  صابطئ 

وزَّسئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ بغرزغئ خاذرة سطى الطقب بسظعان "اتفاصغئ جغثاو ظاعرعا رتمئ لطمرأة وتصغصاعا 
دطار لطمرأة وأجرتعا"، أضَّثت خقلعا لططقب بأن طظ غصش وراء عثه اقتفاصغئ عع الشرب، وأظه غتاول شرض أشضاره 
وبصاشاه المظتطئ سطى الئقد اإلجقطغئ. ووضتئ ضاطئ العسغ طثالفئ اقتفاصغئ لقجقم وأبارت بسخ الاساؤقت 
طبض ضغش أن اتفاصغئ جغثاو تمظع المرأة طظ الجواج صئض جظ ١٨ ساطا ولضظعا تسمح لعا بممارجئ الةظج صئض ذلك 
السظ! وضغش أن اقتفاصغئ تظاصخ تضط اهللا تغظ تةغج زواج المسطمئ طظ ضاشر! وتساءلئ ضاطئ العسغ طساظضرة، عض 
ظتظ المسطمغظ بتاجئ إلى طبض عثه اقتفاصغات وطبض عثه الصعاظغظ الشربغئ الشرغئئ سظ دغظظا وبصاشاظا تاى ظثعإ 
إلى الشرب لظساعرد طظه صعاظغظ ظعر شسادعا وأزضمئ رائتاعا أظعف أعطعا؟! وخطخئ ضاطئ العسغ، إلى أن الشرب 
الضاشر غسسى لفرض عثه اقتفاصغئ وغظفص افطعال الطائطئ سطى الةمسغات لطاروغب لسغثاو، بض إظه غربط (الِمَظح 
مْ  اهلَُ وَ قُونَ أَمْ نفِ واْ يُ رُ فَ ينَ كَ والمساسثات) باطئغص اقتفاصغئ، لطخّث سظ جئغض اهللا، طساثلئ بصعله تسالى: ﴿إِنَّ الَّذِ

بِيلِ اهللاَِّ﴾. ن سَ واْ عَ دُّ لِيَصُ

جغضعن  وأخثه  بثاغئ  ضطه  الغمظ  أخث  ولغج  التضط 
سمقء  طع  خراع  شغ  التعبغغظ  شأدخطئ  الثاخض  طظ 
تاى  القزم  والسقح  بالمال  وزودتعط  برغطاظغا 
شغ  تمثدوا  بض  الساخمئ  سطى  السغطرة  طظ  تمضظعا 
اإلظةطغج  وضئغر ووصسعا شغ حرك  الغمظ بحضض قشئ 

شعط شؤئ صطغطئ ق تساطغع السغطرة سطى الغمظ.
والامثد ضان خطأ طظعط شق عط صادرون سطى الاراجع 
ترب  شغ  إدخالعط  أطرغضا  شرأت  البئات  سطى  وق 
افجعاء  لاعغأ  المساثي  بثل  الدتغئ  طظعط  لاةسض 
لغضعن  الطرشغظ  تةمع  وطفاوضات  لتعار  طساصئق 
التعبغعن ظثًا شغ طفاوضات طع سمقء برغطاظغا، شما 
عروبا  أتئاسعا  تعتغث  سرصطئ  إق  برغطاظغا  طظ  ضان 
طظ الةطعس لطمفاوضات تاى اضطرت تتئ الزرف 

الثولغ وترب أوضراظغا وافوضاع الخسئئ شغ طظاذص 
الحرسغئ لطصئعل بفضرة تعتغث التضعطئ الحرسغئ طع 
المةطج اقظاصالغ الثي أظحأته اإلطارات طع افتجاب 
والمطغحغات الاابسئ لعا شغ طةطج رئاجغ طعتث طع 
خقتغات  المةطج  عثا  لغاعلى  عادي  إجصاط  شضرة 
برغطاظغا  صالئ  التعبغغظ.  طع  والمفاوضات  ربه  سئث 
الغمظ  شغ  الرئاجغ  الصغادة  طةطج  طظ  تاعصع  إظعا 
السمض بةثغئ وجرسئ ظتع المفاوضات السغاجغئ طع 
شصث  الصادطئ  المرتطئ  ذئغسئ  وإلدراضعا  التعبغغظ، 
طظ  إغاعط  طحضطئ  رجاقتعا  المةطج  شغ  جمسئ 
أعض  غمبطعن  أظعط  لازعر  وجظعبه؛  الغمظ  حمال 
ترغث  ضما  ظثا  لغسعا  صطغطئ  شؤئ  طصابض  ضطعط  الغمظ 
أطرغضا تاى ق تسطغعا تخئ الظث، وطحارضئ بسغطئ 
والسططئ،  والظفعذ  الصرار  شغ  تأبغر  دون  طظ  لعط 
ولسض الئسخ غاتثث سظ طعاشصئ أطرغضا سطى عآقء 
افطرغضغ  بالمةطج  الرئاجغ  المةطج  وتسمغئ  بض 
طع أظعط سمقء اإلظةطغج، شمبق رئغج المةطج وعع 
وظزرة  اإلظةطغج  رجاقت  طظ  وعع  السطغمغ  رحاد 
بسغطئ لاارغثه تسرشظا طظ عع شصث حشض طظخإ وزغر 
الطةظئ  رئغج  طظخإ  وحشض   ،٢٠٠١ سام  الثاخطغئ 
 ،٢٠٠٦ سام  شغ  العزراء  رئغج  وظائإ  السطغا  افطظغئ 
لرئغج  ظائئًا  أخئح   ،٢٠٠٨ سام  أغار/طاغع  وشغ 
وشغ  وافطظ،  الثشاع  لحآون  لطثاخطغئ  وزغرًا  العزراء 
السام ظفسه تعلى طظخإ وزغر اإلدارة المتطغئ، وعع 
سدع شغ الطةظئ الساطئ لتجب المآتمر الحسئغ السام، 
وسدع طآتمر التعار العذظغ الغمظغ، وحشض طظخإ 
طساحار رئغج الةمععرغئ شغ سام ٢٠١٤؛ شعع طظ 
رجاقت العالك سطغ خالح، بض وأحث سمقء اإلظةطغج. 

وتجب المآتمر عع تجب سطغ خالح.
شالمةطج ضفضرة أطرغضغ وخدسئ لعا برغطاظغا، لضظ 
رجاقت المةطج عط إظةطغج ولغسعا طظ أدوات أطرغضا. 
طظ  افولى  الثطعة  شغ  ظةتئ  بثلك  أطرغضا  وتضعن 
بعتصئ  شغ  برغطاظغا  بمعاشصئ  برغطاظغا  سمقء  تعتغث 
واتثة وطتاولئ جسض التعبغغظ ظثا لعط ولغج طةرد 
شغ  أطرغضا  أدوات  افطر  عثا  ورسى  جثا.  صطغطئ  شؤئ 
المظطصئ طع أدوات برغطاظغا السسعدغئ وإغران واإلطارات 
(الحرسغئ)  جعاء  الثاخض  شغ  افدوات  سطغه  وواشصئ 
واقظاصالغ وطظ طسعط والتعبغعن، وأظفصئ السسعدغئ 
واإلطارات المطغارات لظةاح خطئ أطرغضا وتتصغص العثف 
افطرغضغ إلحراك التعبغغظ شغ التضط لاثخض الغمظ شغ 
خراع جغاجغ بحضض آخر بض وأحث خطعرة سطى الغمظ 
وأعطعا. ولظ غعثأ الخراع ضما غجسمعن ولع بسث اقتفاق 
بغظ الطرشغظ فن طا صاطئ به أطرغضا عغ الثطعة افولى 
شصط وبسثعا جاضعن الثطعات أضئر وأحث تأبغرا طظ 
خقل وجعد أدواتعا شغ التضط وسمقئعا شغ المظطصئ 
وتأبغرعا الثولغ، تاى غساطغع أتث الطرشغظ الصداء 
لظ  ولثا  فتثعما؛  الئطث  شاثطص  ظعائغا،  اآلخر  سطى 
غضعن العثوء إق طآصاا لغثخض الغمظ شغ خراع وحضض 
وأبظاء  المظطصئ  دول  وبغث  الضفر  دول  خثطئ  طظ  آخر 
الغمظ، أو أن تاشغر افطعر دولغا شغصدغ اهللا أطرًا ضان 
طفسعق بإصاطئ دولئ اإلجقم لغظسط الغمظ بسثلعا، وطا 

 ذلك سطى اهللا بسجغج

املسظى السغاجغ لططإ الاعثئئ 
وسثم الاخسغث يف شطسطني

ةً  اوَ دَ عَ النَّاسِ  دَّ  أَشَ نَّ  دَ ﴿لَتَجِ وتسالى:  جئتاظه  اهللا  صال 
واْ﴾ كُ َ ينَ أَرشْ الَّذِ ودَ وَ نُواْ الْيَهُ ينَ آمَ لِّلَّذِ

افطئ  بغظ  السقصئ  تثود  الضرغمئ  اآلغئ  عثه  ترجط 
سطغه  طتمثا  اهللا  شغثاذإ  غععد،  وبغظ  اإلجقطغئ 
الخقة والسقم وأطاه طظ بسثه؛ لاةثن غا طتمث أحث 
طا  واتئسعا  وخثصعك  بك  آطظعا  لطثغظ  سثاوة  الظاس 
أظجل سطغك الغععد والثغظ أحرضعا، وتطك تصغصئ صرآظغئ 
ق تائثل وق تاشغر طع تشغغر افزطظئ وافجغال وافطضظئ.

والجطان  المئارضئ  افرض  عع  المرة  عثه  والمضان 
زطاظظا والةغض جغطظا، والتصغصئ الصرآظغئ ق زالئ تدئط 
سقصئ افطئ بضغان غععد لااةسث غعطغا عثه السثاوة 
شغ صاض ضغان غععد لطمسطمغظ سطى طسمع وطرأى طظ 
السالط شغصاطعن الترائر والحئاب وافذفال وغصاتمعن 

المسةث افصخى المئارك وغسائغتعظه لغض ظعار.
 والمطالئئ بالاعثئئ عغ طساظثة واضتئ لاطك التصغصئ 
لطشرب  السمقء  والتضام  افظزمئ  تطك  طظ  الصرآظغئ 
المساسمر تضحش اظسقخعط سظ بصاشئ افطئ وبعاباعا 
شغعرولعن لطاطئغع وسصث المساعثات طع ضغان غععد 

وضأظه الخثغص التمغط والتطغش العشغ!
شسظثطا غضعن المحعث خارخا شغ السثاوة طساةمسا 
ضغان  سثاء  حثة  شغ  الصرآظغئ  التصغصئ  خغعط  لضض 
وغظافخ  المسطمغظ  جمعع  وتبعر  لطمسطمغظ  غععد 
وترطاتعط  افصخى  لطمسةث  المئارضئ  افرض  أعض 
واقجائاتئ  الصاض  سطى  غععد  ضغان  إخرار  أطام 
الغعطغئ، شإن المطالئئ بالاعثئئ وسثم الاخسغث تضعن 
والاترضات  لطاخرغتات  الئارزة  والسمئ  افولى  الشاغئ 
السغاجغئ لتضام المسطمغظ، وططالئئ تضام المسطمغظ 
بالاعثئئ لغج لعا إق طسظى جغاجغا واتثا عع إسطاء 
ضغان غععد رخخئ بصاض المسطمغظ طظ أعض افرض 
افصخى  واجائاتئ  وصمسعط  بعط  والاظضغض   المئارضئ 

والمصثجات دون رادع.
شطسطغظ  أعض  غدإ  ظض  شغ  بالاعثئئ  شالمطالئئ 
وأسراضعط  طصثجاتعط  سظ  الثود  وطتاولاعط 
المسطمغظ  وتضام  غععد  ضغان  صاطعس  شغ  تسظغ 
أن طظ غصعم باخسغث العضع واإلخقل بالعثوء عط 
بالصاض  وجعععط  شغ  العصعف  وأن  شطسطغظ،  أعض 
جئغض  شغ  جطغطئ  طعمئ  والارعغإ  والصمع  واقساصال 
المظطصئ  اجاصرار  وضمان  الاخسغث  وسثم  الاعثئئ 
بالصاض  واضتئ  رخخئ  وعثه  لترب.  اظجقصعا  وسثم 
السمغطئ  وافظزمئ  الثعظئ  التضام  بثاتط  طمععرة 

لطشرب شغ بقدظا.
بثول  غسمى  طا  جعاء  بقدظا  شغ  التاضمئ  شافظزمئ 
لضغان  لطاعثئئ  دسعاتعا  سئر  تصعل  غغرعا  أو  الطعق 
واساصطعا  حؤاط  طظ  اصاطعا  جغثا:  غفعمعا  بطشئ  غععد 
طظ حؤاط  تاى تاط تعثئئ افوضاع وتساصر المظطصئ، 
غضعن  وبثلك  الثعظئ.  التضام  سروش  بثلك  وتساصر 
افخدر  الدعء  غععد  ضغان  أسطى  طظ  عط  التضام 
لطصاض والصمع وتصسغط المسةث افصخى زطاظغا وطضاظغا 
لخالح ضغان غععد، وتطك تصائص جغاجغئ تظطص بعا 

افتثاث الغعطغئ وتضحفعا العصائع السغاجغئ.
أوضراظغا  طظ  افوروبغ  واقتتاد  أطرغضا  ذطئئ   شعض 

طساةثات افتثاث 
يف الغمظ
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ولسثم  والفحض،  السةج  طظ  وتئرئاعا  ظفسه  لاحرغش 
صثرته سطى تثطغ الثطعط التمراء الاغ تمظسه طظ 
التثغث طئاحرة سظ الةعئ التصغصغئ الاغ أذاتئ به، 
طع أظه أحار إلغعا شغ طسرض تثغبه. بالاأضغث زغارة 
لعا صئض اظثقع  سمران لروجغا والخغظ ضان طثططاً 
الترب، ولط تصثم أو تآخر طظ طعصش روجغا شغ غجوعا 
فوضراظغا، ولط غضظ سمران خان عع الثي ضسر اإلجماع 
الثولغ ضث اقجاغاح الروجغ فوضراظغا، خخعخا وأظه 
الطاسئ  سخا  غضسر  ولط  المعصش،  شغ  التغاد  اخاار 
فطرغضا. لضظ ق حك أن أطرغضا صث اجافادت طظ اإلذاتئ 
به طظ خقل إرجال رجالئ لطسمقء بأن عثا عع طخغر 
ضض طظ غتاول الثروج سظ إرادتعا، ولع حضطغا، ولضظ 
لغج عثا عع السئإ التصغصغ وراء ذرده طظ التضط، 
شاثخض أطرغضا شغ افطر لط غضظ طتعرغا، بض الخراع 
ضان داخطغاً بغظ السمقء وضمظ العاطح الثي تسمح 
ضان  سمران  أن  طظ  الرغط  سطى  أطرغضا.  جغثتعط  به 
لمخالتعا شغ المظطصئ، وسطى  ططغسا فطرغضا تاشزاً 
الرغط طظ سمطه الةاد شغ جطإ صغادة ذالئان إلى بغئ 
الطاسئ افطرغضغ، والثي ضان طامبق شغ المفاوضات 
وتسطغمعط  ذالئان،  وصادة  أطرغضا  بغظ  جرت  الاغ 
لطتضط شغ أششاظساان، والاجام سمران بثور باضساان 
باقجامرار  المامبض  اإلجقم،  سطى  أطرغضا  ترب  شغ 
شغ التضط بشغر طا أظجل اهللا، وطتاربئ طظ غثسعن إلى 
التضط باإلجقم طضّثباً حساره "دولئ المثغظئ المظعرة"، 

الاغ  الدثمئ  والئحرغئ  المادغئ  المعارد  رغط  أظه  باضساان:  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  أخثرعا  ظحرة  أضثت 
تمطضعا باضساان، إق أّن خظاساتعا ُغربى لعا، وباضساان ق تساشض ذاصاتعا الخظاسغئ بسئإ تئظغعا لطسغاجات 
تمضظ  ولظ  لط  الظحرة:  وأردشئ  جعاء،  تث  سطى  والثغضااتعرغئ  الثغمصراذغئ  تفرضعا  الاغ  اقجاسمارغئ 
الثغمصراذغئ باضساان طظ تتصغص طا غمضظعا تتصغصه أبثًا، فّن عثف الثغمصراذغئ تظفغث السغاجات اقجاسمارغئ 
الشربغئ، بما غمظع باضساان طظ اجاشقل طعاردعا، وتتعغطعا إلى جعق ضثط لطمظاةات الشربغئ، ولفائ الظحرة 
إلى: أن تفحغ الئطالئ، وعةرة السصعل إلى الشرب عغ غغخ طظ شغخ أسراض عثه السغاجات اقجاسمارغئ، 
الاغ ضان غةري تظفغثعا طظث إظحاء حرضئ العظث الحرصغئ، وغاط تظفغثعا الغعم طظ خقل الثغمصراذغئ، وبرساغئ 
وتعجغه طظ الئظك الثولغ وخظثوق الظصث الثولغ. وأضاشئ الظحرة: إّن إظحاء خظاسئ صعغئ غاططإ الارضغج سطى 
الخظاسئ السسضرغئ، سطى الرغط طظ أّن باضساان صث خّظسئ افجطتئ الظعوغئ، إق أّظعا صث ُترطئ طظ الخظاسات 
البصغطئ بسئإ اقجاسمار، واساماد صعاتعا المسطتئ سطى الاضظعلعجغا السسضرغئ طظ الثول اقجاسمارغئ. وخامئ 
الظحرة طآضثة: إن دولئ الثقشئ جاسسى طظث الغعم افول لسعدتعا فن تخئح عغ الثولئ الرائثة شغ السالط، 
ضما ضاظئ سطغه طظ صئض، وشغما غاسطص بالخظاسئ، شإّن الارضغج السسضري شغ جغاجئ الثولئ جغآدي إلى إرجاء 

صاسثة خظاسغئ بصغطئ، وعع طا تئظاه تجب الاترغر شغ طصثطاه لثجاعر ظزام الثقشئ.

إبر إسقن سئث ربه عادي إسفاء ظائئه افتمر طظ طظخئه، بط تحضغض طةطج رئاجغ بعثف الافاوض طع التعبغغظ، 
لطاعخض إلى تض جغاجغ غظعغ تالئ الترب، أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
الغمظ: إظعا تطصئ جثغثة طظ تطصات الخراع الثولغ، شالترب الاغ تثور رتاعا شغ الغمظ عغ ترب سئبغئ غثغرعا 
الشرب الضاشر تترغضاً وتعصغفاً تسإ طخالته، وأضاف الئغان أن طحاورات الرغاض الاغ دسا إلغعا طآتمر الاساون 
الثطغةغ عغ شغ افجاس دسعة غربغئ، شأطرغضا تسمض سطى جمع افذراف الغمظغئ الاابسئ لقظةطغج شغ جطئ واتثة 
لطةطعس أطام التعبغغظ سطى ذاولئ المفاوضات الصادطئ، وأوروبا وخخعخاً برغطاظغا ترغث إظعاء الترب بسئإ 
اقظحشال بالترب الروجغئ افوضراظغئ، واجامرار تثشص الظفط طظ السسعدغئ، والشاز طظ الغمظ لتاجاعط لطاثشؤئ شغ 
شخض الحااء الصادم. وخاط الئغان طآضثا: إن التض الةثري عع اقتاضام لضااب اهللا وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص وإغصاف الترب 
وطئاغسئ رجض غتضط بما أظجل اهللا، شاضعن الغمظ ظعاة لثولئ تدط إلغعا بصغئ بقد المسطمغظ، لغظسط أعض الغمظ 

والمسطمعن والئحرغئ بسثل اإلجقم.

باسجغج  ذرف  ضض  ورغئئ  الماخارسئ،  افذراف  بغظ 
طضاجئه سطى تساب اآلخرغظ.

عغ  الثولغئ  الصعى  طعازغظ  أن  جغثا  ظسغ  ظتظ  ظسط 
ضض  طعصع  بالاالغ  وتتثد  الخراسات،  تتسط  الاغ 
سسضرغئ  وصعى  صثرات  طظ  غماطك  طا  بتسإ  ذرف 
واصاخادغئ وتدارغئ (أي أجئاب الصعة الظاسمئ، والصعة 
طظ  تماطك  افطئ  أن  ظآضث  غةسطظا  طا  وعثا  الخطئئ). 
المضاظئ الاغ  الطاصات والصثرات طا غآعطعا فن تائعأ 
غرتدغعا رب السالمغظ لعا تغظ وخفعا بأظعا خغر أطئ 
أخرجئ لطظاس، عثه الثغرغئ المرتئطئ بافطر بالمسروف 

والظعغ سظ المظضر وشص اإلغمان باهللا تسالى.
وادي  وطظ  إظثوظغسغا  إلى  المشرب  طظ  تماث  شأطئ 
شرغاظئ إلى الخعطال، وتماطك طدائص حراغغظ الاةارة 
الثولغئ طظ صظاة السعغج وطدغص الئعجفعر وطدغص 
طظ  تمطضه  وطا  عرطج،  وطدغص  المظثب  وباب  ططصا 
طخادر الطاصئ، وصئض ضض ذلك السصغثة اإلغماظغئ الاغ 
تةسض طظ المسطمغظ أختاب رجالئ غتمطعن طحاسض 
التدارة  ظطمات  شغ  الشارصئ  لطئحرغئ  والعثاغئ  الظعر 
المادغئ المفطسئ، ظسط شعثه افطئ صادرة سطى أن تصعد 
الئحرغئ الغعم ضما شسطئ بافطج تغظ ضاظئ تعاضر 
حسئ  الاغ  اإلجقطغئ  التدارة  طرضج  المسطمغظ  بقد 

أظعارعا سئر الصارات.
وواضح أن عثا ضطه رعظ بعجعد الصعة السغاجغئ الاغ 
تائظى عثه الرؤغئ التدارغئ لادسعا طعضع الاطئغص 
طظ  ولغج  اإلجقم  راغئ  تتئ  عثا  وضض  السمطغ، 
طظططصات صعطغئ وذظغئ ضغصئ تئصى أجغرة المظزعطئ 
اقجاسمارغئ الاغ شرضعا الشرب المساسمر بسث الترب 
السالمغئ افولى. شق حغء غئرر وجعد صعاسث اقجاسمار 

هُ  ى اللَّ سَ لَـئِكَ عَ أُوْ بِيالً * فَ ونَ سَ تَدُ هْ الَ يَ ةً وَ يلَ تَطِيعُونَ حِ سْ يَ
ا﴾. ورً فُ وا غَ فُ هُ عَ انَ اللَّ كَ مْ وَ نْهُ وَ عَ فُ عْ أَن يَ

طبض  والثطغفئ  بالثولئ  طظعذئ  حرسغئ  أتضام  وعظاك 
جظ  أو  الخطح  سصث  أو  الترب  وإسقن  التثود  إصاطئ 
الصعاظغظ اإللجاطغئ ورساغئ حآون الظاس. وعظاك أتضام 
طظعذئ بالةماسئ أو التجب، ضالسمض سطى إصاطئ الثقشئ 
وطتاجئئ التضام وتمطعط سطى التص وصخرعط سطغه. 
وضض جعئ طظ عثه الةعات غةإ سطغعا اقلاجام بما عع 
طظعط بعا وق تتاجإ سطى أطر لط غعضض لعا. وافطئ 
المسطمعن  افشراد  صام  شإذا  ضطه،  بالحرع  تصعم  ضطعا 
بما عع طططعب طظعط، وصاطئ الةماسئ (التجب) بما عع 
طططعب طظعا، وصام الثطغفئ بما عع طططعب طظه شصث 

وجث الاطئغص الضاطض لقجقم.
وعظا ق بث أن ظطفئ الظزر إلى:

١- أظه سطى الفرد المسطط أن غآطظ باإلجقم ضاطًق 
وبحضض طةمض.

٢- لصث ذطإ الحرع طظ المسطمغظ، ضض المسطمغظ، أن 
غصعطعا بفرغدئ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، 

ضض بتسإ سطمه وذاصاه.
٣- وعثا شرض سطى جمغع المسطمغظ أشرادًا وجماسات 
أضاظئ  جعاٌء  افتعال،  ضض  شغ  واجإ  وعع  وتضاطاً، 

عظاك دولئ إجقطغئ أم لط تضظ.
٤- سطى ضض طسطط أن غصعم بما أوجئه اهللا سج وجض 
سطغه، شغأتمر بالمسروف الماسطص به أي بضض أواطر اهللا، 
وغظاعغ سظ المظضر أي ضض طا ظعى سظه اهللا سج وجض. 
لِيَاء  أَوْ مْ  هُ بَعْضُ نَاتُ  مِ ؤْ الْمُ وَ نُونَ  مِ ؤْ الْمُ ﴿وَ تسالى:  لصعله 
ونَ  يمُ قِ يُ رِ وَ نكَ نِ الْمُ نَ عَ وْ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ بَعْضٍ يَ
لَـئِكَ  أُوْ ولَهُ  سُ رَ وَ هَ  اللَّ طِيعُونَ  يُ وَ اةَ  كَ الزَّ تُونَ  ؤْ يُ وَ الَةَ  الصَّ

.﴾ كِيمٌ يزٌ حَ زِ هَ عَ هُ إِنَّ اللَّ مُ اللَّ هُ مُ حَ يَرْ سَ
وتاى ظطثص طا جئص ق بث أن ظسرف وظغفئ الثولئ، 
أي التاضط المسطط شغ إصاطئ الثغظ (اإلجقم). شاإلطاطئ 
وجغاجئ  الثغظ  تراجئ  شغ  الظئعة  لثقشئ  طعضعسئ 
والصغام  افطئ  ضاشئ  سطى  الساطئ  العقغئ  وعغ  الثظغا، 
العجغطئ  عغ  شالثولئ  بأسئائعا.  والظععض  بأطعرعا 
لاتصغص إصاطئ أطر اهللا سج وجض شغ افرض سطى العجه 

المحروع وذلك بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر.
وتاى ُغصام اإلجقم، ق بث لطثولئ أن تصعم بسحرة أطعر:

١- تفر الثغظ سطى أخعله المساصرة وطا أجمع سطغه 
الثغظ  شغضعن  سطغعط،  اهللا  رضعان  الضرام  الختابئ 

طتروجاً طظ خطض وافطئ طمظعسئ طظ زلض.
٢- تظفغث افتضام بغظ الماحاجرغظ، شق غاسثى ظالط 

وق غدسش طزطعم.
غظخرف  تاى  الترغط  سظ  والثب  الئغدئ  تماغئ   -٣

الظاس شغ طساغحعط وغظاحروا شغ افجفار آطظغظ.
٤- إصاطئ التثود لاخان طتارم اهللا تسالى سظ اقظاعاك 

وتتفر تصعق السئاد طظ اإلتقف أو اقجاعقك.
الثاشسئ،  والصعة  الماظسئ  بالسثة  البشعر  تتخغظ   -٥

شُغمظع السثو طظ الشثر بالمسطمغظ.
أو  غسطط  تاى  اإلجقم  وسادى  ساظث  طظ  جعاد   -٦

غثخض شغ الثطئ لغصام بتص اهللا تسالى.
٧- جئاغئ الفغء والخثصات سطى طا أوجئه الحرع.

٨- تصثغر السطاغا وطا غساتص شغ بغئ طال المسطمغظ 
طظ غغر إجراف وق تصاغر ودشسه دون تأخغر.

٩- تسغغظ العقة وتصطغث الظختاء شغما غفعض إلغعط 
طظ أسمال لاضعن افسمال بالضفاغئ طدئعذئ وافطعال 

بافطظاء طتفعظئ.
وتخّفح  افطعر  جمغع  بظفسه  الثطغفئ  غئاحر  أن   -١٠
افتعال لغظعخ بسغاجئ افطئ وتراجئ الثغظ والمطئ.

صال سمر بغظ الثطاب رضغ اهللا سظه: "إظما بسبئ سمالغ 
وغصغمعا  ظئغضط  وجظئ  ربضط  ضااب  لغسطمعضط  سطغضط 

 "بغظضط دغظضط

الثولغئ  لطمآجسات  الاام  اظخغاسه  طظ  الرغط  وسطى 
وخظثوق  الئظك  طبض  طظ  أطرغضا  سطغعا  تعغمظ  الاغ 
الظصث الثولغغظ؛ إق أن ذلك ضطه لط غتفر له أي جمغض 
صاظعن  سطى  جثغث  تأضغث  وعثا  لعط،  إخقخاً  به  صام 
السمقء الثي تائظاه أطرغضا والثول اقجاسمارغئ، وعع 
أظه طعما خثم السمغض جغثه شإن لطسغث الاثطغ سظه 
سظث أول طفارق، وعثا طا تخض طع بظزغر بعتع وخثام 
تسغظ وتسظغ طئارك وسطغ سئث اهللا خالح، وسمران 

خان لظ غضعن آخر ضئح شثاء.
الفاحطئ  الثولئ  باضساان،  شغ  التضعطات  دور  إن 
وجه  وتشغغر  وظغفغاً،  دورًا  إق  لغج  فطرغضا،  الاابسئ 
طظ  غشغر  ق  شغعا  والرؤجاء  التضعطات  باشغغر  الظزام 
تال باضساان المئثئغ والسغاجغ واقصاخادي... الت، 
التضعطات  ضض  سظعان  عع  لطشرب  والائسغئ  شالفساد 
الماضغئ والصادطئ أغدا، طا بصغ عثا الظزام شغ الئقد، 
اقتاةاجات  وطا  جغاجّغاً،  ووجطاً  وصاظعظاً  دجاعرًا 
ضث  اتاةاجات  إق  بسمران  اإلذاتئ  بسث  خرجئ  الاغ 
الظزام وضث التالئ المسغحغئ شغ الئقد وضث الظفعذ 
لسمران  تأغغثا  تضظ  ولط  الئقد،  شغ  الئشغخ  الشربغ 
وإن بثت ضثلك شغ اإلسقم، شمظ سرضعا ضثلك عع 
اإلسقم الئرغطاظغ لعضع السخغ شغ دوالغإ السغاجئ 
الئطث  لئاضساان،  العتغث  التض  ضان  لثلك  افطرغضغئ، 
المسطط الثي صام سطى تإ اإلجقم، عع إصاطئ اإلجقم 

 شغه طامبق بثولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

السفارات  تتضط  غئرر  حغء  وق  المسطمغظ،  بقد  شغ 
تئسغئ  لاضرغج  بقدظا  شغ  الصرار  بمفاخض  الشربغئ 
المظطصئ إلطقءات سعاخط الشرب، وق حغء غئرر اجاؤبار 

الشرب ببروات افطئ الاغ تئاظا اهللا بعا.
شغ تسابات الصغمغظ سطى افطعر شغ بقد المسطمغظ 
غصعلعن ق ذاصئ لظا بأطرغضا وق ظساطغع طساداة أوروبا 
بأجئاب  وافخث  الاثرج  طظ  بث  شق  وروجغا،  والخغظ 
الصعة، وطع الجطظ جظامضظ طظ اقجاسثاد لطمعاجعئ. 
المسطمغظ،  لثى  الصعة  طعاذظ  سظ  عآقء  وغشفض 
إلى  وتاططع  اإلجقم،  ظض  شغ  لطتغاة  تاعق  شافطئ 
بجوغ شةر اإلجقم. وشغ خدط عثه افتثاث السالمغئ 
شغ  الثطثطئ  شعثه  الماظاشسئ  افذراف  وخراسات 
الظزام الثولغ تاغح لفطئ الفرخئ لقظفضاك طظ صغعد 
الائسغئ لطشرب، وتمضظ المسطمغظ طظ إسادة وتثتعط 
شغ ضغان دولئ الثقشئ. ولغج المططعب إسقن الترب 
سطى السالط لظصعل ق ظساطغع طعاجعئ ضض الصعى، بض 
الصغادة السغاجغئ الئارسئ صادرة سطى تتغغث الثخعم، 
الصعة  أجئاب  قطاقك  المضبش  السرغع  السمض  طع 
المادغئ الاغ تتخظ افطئ طظ ططاطع افسثاء. وبثل 
اقجاشراق شغ تروب اقصااال الثاخطغئ بغظ المسطمغظ 
الشربغ،  لقجاسمار  خثطئ  وعغ  تظاعغ  تضاد  ق  الاغ 
الخفعف  ورص  الصثرات  وتحث  شعرا  وصفعا  شغاط 
طظ  افطئ  لاامضظ  ذاصئ  وضض  جعث  ضض  واجابمار 
تئعؤ المضاظئ الاغ غرتدغعا رب السالمغظ لعا. شغا لغئ 

صعطغ غسطمعن!
الطعط إّظا ظرغإ إلغك شغ دولئ ضرغمئ تسج شغعا اإلجقم 
وأعطه وتثل بعا الضفر والظفاق وأعطعما، وتةسطظا شغعا 

 طظ الثساة إلى ذاساك والصادة إلى جئغطك

تامئ: خطثطئ الظزام الثولغ شرخئ جاظتئ لفطئ لطاترر طظ العغمظئ الشربغئ

تامئ ضطمئ السثد: أجئاب اإلذاتئ بسمران خان

سطى ضض طسطط أن غسغ سطى أطر دغظه وأن غسرف أن 
التضط بما أظجل اهللا عع رأس الطاسات الثي به غتاشر 
سطى اإلغمان وبه تصام الثسعة وبه غظحر الثغظ. وغصابض 
ذلك التضط بشغر طا أظجل اهللا وعع رأس المساخغ وعع 

اتئاع لطحععات وافععاء والدقل.
أن  افطئ  سطى  واجإ  أظه  ظسطط  المصثطئ  عثه  طظ 
تةامع جمغسعا سطى إصاطئ عثه الفرغدئ ولغسطط ضض 
طسطط غاطع آغات اهللا تسالى أن عثا الثطاب غصخثه 
هُ إِنَّ  رُ نصُ ن يَ هُ مَ نَّ اللَّ رَ لَيَنصُ حثخغا تغث صال تسالى: ﴿وَ
وا  امُ ضِ أَقَ مْ فِي األَرْ نَّاهُ كَّ ينَ إِن مَّ يزٌ * الَّذِ زِ يٌّ عَ وِ هَ لَقَ اللَّ
رِ  نكَ نِ الْمُ ا عَ وْ هَ نَ وفِ وَ رُ عْ وا بِالْمَ رُ أَمَ اةَ وَ كَ ا الزَّ وُ آتَ الةَ وَ الصَّ

ورِ﴾. اقِبَةُ األُمُ هِ عَ لِلَّ وَ
وإن طظ سةغإ افطر أن ظرى طظ غصعم وغثسع إلصاطئ 
الثولئ  إغةاد  سطى  جعثه  غخإ  أن  غغر  طظ  اإلجقم 

اإلجقطغئ.
وإن طظ سةغإ افطر ضثلك أن ظرى طظ بغظ المسطمغظ 
طظ ق غظزر إلى الثولئ اإلجقطغئ والسمض إلغةادعا إق 
م سطى  سطى أظعا تضط حرسغ سادي ق َغْفُدض وق ُغصثَّ

غغره.
المسطمغظ  بغظ  طظ  ظرى  أن  أغداً  افطر  سةغإ  وطظ 
طظ غسمض لاطئغص افتضام الحرسغئ طظ خقل افظزمئ 
التاضمئ الصائمئ (السطماظغئ) سطى تساب السمض إلصاطئ 
الثولئ اإلجقطغئ الاغ تصعم بما أظاذه الحرع بعا طظ 

أتضام.
طظ ذلك ضطه غثرك ضض طسطط أن أدق اصاثاء برجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأختابه، أن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص أصام الثولئ شأصام 
ذلك  المسطط  سطط  شإذا  أتضاطه.  وظعرت  اإلجقم 
غضعن صث تدر ظفسه لغعم التساب سظثطا ُغسأل سما 
صثم وأّخر. شُغسأل سظ صغاطه بالفروض السغظغئ ضطعا 
وغظاعغ سظ جمغع المترطات وضطعا سغظغئ. بط ُغسأل 
غتدرعا  أو  سظعا  غسطط  الاغ  الضفائغئ  الفروض  سظ 

أتمعا عع والمسطمعن أم ق؟
به  بصغاطه  الثي  افول  الضفائغ  الفرض  سظ  وُغسأل 
أضبرعا؛  وطا  به  الماسطصئ  الفروض  ضض  سظه  غسصط 
شمظ غساصإ تارك الخقة أو طاظع الجضاة أو المةاعر 
والصمار  والرحا  الربا  غمظع  طظ  رطدان؟  شغ  بإشطاره 
لئج  سثم  سطى  غساصإ  طظ  الثمر؟  وحرب  والمغسر 
المرأة الةطئاب شغ التغاة الساطئ، طظ غصعم برأس افطر 

وسمعده وذروة جظاطه؟
أخرج الئثاري سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه صال: صال 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنََّما اْإلَِماُم ُجنٌَّة، يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه».

وتظفغث  الثغظ  إصاطئ  طتثدة  بةعات  أظاط  شاإلجقم 
افتضام الحرسغئ، فن افطئ شغعا افشراد وشغعا التضام 
أظاط  الةعات  عثه  طظ  جعئ  وضض  الةماسات،  وشغعا 
بعا الحرع طةمعسئ طظ افتضام لاطاجم بعا، وطظ بط 
ُأظغَط  شغما  تصخغرعا  بتسإ  وتصعَّم  وتتاجإ  ُتظخح 
سطى  اإلجقم  أتضام  بإصاطئ  ططالئعن  شافشراد  بعا. 
أظفسعط طما شرض اهللا سطغعط الصغام به سغظاً وترك ضض 
طا ظعاعط سظه سغظاً، طبض الصغام بالخقة والخعم والتب 
والجضاة، واقباساد سظ المترطات طظ خمر وطغسر وربا 
وجرصئ وصاض وزظى وضثب وغح وغغئئ وطا حابععا. 
والمسطمعن ططالئعن بعثه افتضام جعاء أضاظعا شغ 
سظ  طسآول  شرد  وضض  اإلجقم.  دار  شغ  أم  ضفر  دار 
أشراد أجرته الثغظ عع ولغ أطرعط، شإذا ضان شغ دار 
ضفر والظزام الضاشر غمظسه طظ الاصغث بأتضام الحرع 
الفردغئ، وجإ سطغه العةرة إلى دار أخرى جعاء أضاظئ 
ينَ  دار إجقم أو دار ضفر سمقً بصعل اهللا تسالى: ﴿إِنَّ الَّذِ
نَّا  الُواْ كُ نتُمْ قَ الُواْ فِيمَ كُ مْ قَ هِ سِ فُ الِمِي أَنْ ةُ ظَ آلئِكَ مُ الْمَ اهُ فَّ تَوَ
ةً  عَ اسِ هِ وَ ضُ اللَّ نْ أَرْ اْ أَلَمْ تَكُ الْوَ ضِ قَ ينَ فِي األَرْ فِ عَ تَضْ سْ مُ
ا  يرً صِ مَ اءتْ  سَ وَ نَّمُ  هَ جَ مْ  اهُ أْوَ مَ لَـئِكَ  أُوْ فَ ا  فِيهَ واْ  رُ اجِ تُهَ فَ
الَ  انِ  لْدَ الْوِ وَ اء  النِّسَ وَ الِ  جَ الرِّ نَ  مِ ينَ  فِ عَ تَضْ سْ الْمُ إِالَّ   *

إصاطئ اإلجقم ق تضعن بثون إصاطئ الثولئ اإلجقطغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث الضرطغـ 

تشكيل مجلس القيادة  اليمن
اع الدو ع اليمن حلقة جديدة من حلقات ال

باكستان ال تستغل طاقاتها الصناعية 
يها للسياسات االستعمارية

ّ
بسبب تبن

أضث افجااذ أتمث الثطعاظغ شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر أن الُمئاتبات 
رغئئ  بسئإ  وأوضراظغا  روجغا  بغظ  الُمفاوضات  شحض  تضحش  وبرغطاظغا،  أطرغضا  بغظ  الُمظسصئ  واقجاماسات 
أطرغضا وبرغطاظغا شغ إذالئ أطث الترب قجاظجاف روجغا وإضساشعا، طظ أجض إبسادعا سظ الصداغا الثولغئ، 
افوروبغ  اقتتاد  إضساف  إلى  الترب  عثه  تعثف  الثطعاظغ:  افجااذ  وأضاف  قتاعائعا.  لطخغظ  والافرغ 
لغج  وافطر  وجغاجغًا.  سسضرغًا  بأطرغضا  ووبغص  دائط  بحضض  طربعذئ  أوروبا  وجسض  وألماظغا  شرظسا  وبالثات 
غرغئًا سطى أطرغضا وبرغطاظغا تعجغه دشئ الترب شغ أوضراظغا لثثطئ طخالتعما، شعما ُطاثّخخاان شغ إحسال 
شاغض التروب، وشغ الجّج بالحسعب شغ أتعظعا لاتصغص أعثاف جغاجغئ سثغثة وطظعا اجامرار تتضمعما شغ 

المعصش الثولغ وإغةاد أجعاق جثغثة لمئغسات السقح.

أمريكا وبريطانيا 
تعمدان إلطالة أمد الحرب  أوكرانيا
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طع تعثغث المسآولغظ شغ بظشقدش بمخادرة وبائص ععغئ قجؤغ الروعغظةا، وظصطعط صسرًا إلى ججغرة ظائغئ 
طسرضئ لطفغداظات، إذا اظاعضعا تزرًا تسسفغًا سطى المثارس الاغ أظحأوعا، صال بغان ختفغ أخثره الصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر: عثا إجراء إجراطغ جثغث ترتضئه السططات شغ بظشقدش 
بأّظعا  بظشقدش  شغ  السططات  وتاثرع  ودظغاعط.  دغظعط  سطعم  أبظائعط  تسطغط  أرادوا  الروعغظةا  قجؤغ  فّن 
صاطئ باتثاذ عثه اإلجراءات بعثف اجائساد المثارس الاغ "تروج لطاطرف وتحارك شغ أظحطئ غغر طحروسئ"، 
ولثلك خئئ جام غدئعا سطى المثارس اإلجقطغئ شصاطئ بإغقصعا، وعغ خطعة طضحعشئ شغ تربعا وسثائعا 
لقجقم والمسطمغظ تتئ حسار "طتاربئ اإلرعاب والاطرف". وخطص الئغان إلى الصعل: لصث بات واضتًا خغاظئ 
المةرطئ،  السمغطئ  افظزمئ  عثه  لثطع  افوان  آن  ولصث  المسطمغظ،  بقد  شغ  افظزمئ  وجائر  الئظشالغ  الظزام 
واجائثال ظزام رباظغ بعا، غصغط الثغظ، وغظخش المزطعطغظ وغظعغ طساظاتعط، ولغج جعى الثقشئ الراحثة 

الباظغئ صادرة سطى تتصغص ذلك.

والصثس  باقجاغطان  الماسطصئ  تعثغثاتعا  طظ  أغًا 
والمفاوضات وتمسضعا بثورعا العظغفغ رغط اباقع 
المعسعدة  افرض  طظ  المظبعرة  لطصطع  اقجاغطان 
طع  افجعاء  عثه  ووجعد  الفطسطغظغئ،  الثولئ  إلصاطئ 
تخاسث ظفعذ وحسئغئ أتجاب الغمغظ شغ ضغان غععد 
وجغطرتعط سطى الضغان بحضض حئه ضاطض تاى باتئ 
تسامث   - الغمغظ  طسسضر  دون   - التالغئ  التضعطئ 
الطغضعد  أن  رغط  اجامرارعا،  شغ  غمغظغئ  أتجاب  سطى 
تآطظ  افتجاب  وتطك  التضعطئ!  خارج  وطسسضره 
افصخى  المسةث  شغ  البالث  العغضض  إصاطئ  بدرورة 
وتاحعق لثلك وصاسثتعا الثغظغئ والحسئغئ طاتمسئ 
افصخى،  لطمسةث  والاثظغج  الاععغث  طظ  لمجغث 
شضغش التال وعغ ترى عثه افجعاء الثولغئ واإلصطغمغئ 
والمتطغئ المساسثة، وترى شغ العصئ ذاته ردة الفسض 
الماعاضسئ طظ الحسعب المسطمئ سطى خغاظئ تضاطعا 
والصثس،  شطسطغظ  شغ  غتخض  طا  رغط  وتطئغسعط 
لغج غرغئًا سظثعا أن تطمح شغ ذبح الصرابغظ وتشغغر 

العاصع شغ المسةث افصخى.
المسةث  تةاه  غععد  لضغان  التالغئ  الاترضات  إن 
افصخى عغ تترضات خطغرة وجغضعن لعا طا بسثعا 
تاى  خطعة  غمرر  إن  طا  وعع  تظفغثعا،  شغ  ظةح  إن 
خطعة  جئصعا  الغعم  شثطعة  الاالغئ؛  لطثطعة  غظاصض 
طرت  والاغ  أحعر  صئض  الاطمعدغئ  بالخطعات  السماح 
الغعم  وخطعة  افطئ،  طظ  تصغصغئ  شسض  ردة  دون 
جعف غائسعا خطعة الشث وعضثا تاى غخض لمئاشاه 
وغراصإ  غاترك  أظه  طقتزئ  طع  تعصش،  دون  التاصث 
بحغء طظ التثر والاردد خعشًا طظ أن تآدي تترضاته 
إلى  المتسعبئ  غغر  طساعذظغه  وتترضات  التاصثة 
تفةغر العضع شغ بقد المسطمغظ بحضض غعثد تطفاءه 
طظ التضام السمقء أو غدسعط شغ طعصش ترج خاخئ 
شغ ظض خمعد أعض الصثس ودشاسعط سظ المسةث 
افصخى ضما تخض شغ عئئ الئعابات اإللضاروظغئ سام 
٢٠١٧ وطخطى باب الرتمئ سام ٢٠١٩ وطا غتخض 
اآلن طظ تخاسث لفتثاث شغ افرض المئارضئ وارتصاء 
سثد طظ الحعثاء بحضض حئه غعطغ طظث بثاغئ حعر 
رطدان وتأبغر ذلك سطى الحسعب المسطمئ واجابارة 
افخغر  السثوان  شغ  تخض  ضما  اإلجقطغئ  طحاسرعا 

سطى صطاع غجة.
إن غععد صعم أذلئ جئظاء ق صئض لعط بثطعات ضئغرة 
جرأعط  الثي  ولضظ  افصخى،  المسةث  تصسغط  طبض 
تضام  دسط  عع  والتاصثة  الةادة  المتاولئ  عثه  سطى 
المسطمغظ لعط وجضعت الحسعب وجغعش المسطمغظ 
سطى تطك الثغاظات السطظغئ، وعثا غثق ظاصعس الثطر 
شغ  غتخض  طا  واصع  تثرك  أن  افطئ  سطى  وغعجإ 
ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغعا  بمسرى  المتغط  الثطر  وسزط  شطسطغظ 
وتةط الضاربئ الاغ جعف تارتإ سطى جضعتعا وسثم 
تترضعا، وصث تاولظا شغ عثه المصالئ تسطغط الدعء 
سطى ذلك تاى ظزعر لفطئ اإلجقطغئ أطئ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص 
والصسصاع  العلغث  بظ  وخالث  الثطاب  بظ  سمر  وأطئ 
طظ  وغغرعط  التمغث  وسئث  أرجقن  وألإ  والمساخط 
سطغعا  المارتإ  والفرض  الثور  تةط  افطئ  أبطال 
بالثروج شغ وجه افظزمئ الثائظئ وتترغخ الةغعش 
ظثاء  تطئغئ  بط  وطظ  السمقء،  التضام  ضث  وتترغضعا 
الصثس والمسةث افصخى والاترك بةغح جرار غةسض 
طظ ضغان غععد أبرا بسث سغظ، وافطئ سطى طعسث طع 
ذلك ضما بحر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الختغح: «َال 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن الَْيُهوَد، َفَيْقُتلُُهُم الُْمْسلُِموَن  تَُقوُم السَّ
َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَِو  َحتَّى يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر َوالشَّ
َجُر: يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللِه َهَذا يَُهوِديٌّ َخلِْفي، َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه، إِالَّ  الشَّ

 «الَْغْرَقَد، َفإِنَُّه ِمْن َشَجِر الَْيُهوِد
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

أن  عغ  أوضراظغا  شغ  المحاسطئ  افزطئ  تصغصئ  إن 
والاساون  والحراضئ،  السقصئ  سطى  الاأبغر  ترغث  أطرغضا 
السمض  عثا  ولغج  وروجغا،  الخغظ  بغظ  السغاجغ 
صئض  طظ  صاطئ  شصث  وروجغا؛  الخغظ  تةاه  افول  عع 
بأسمال ضبغرة إلبصاء عثه الثول ضمظ دائرة الظزرة 
اإلصطغمغئ، وتاى تظحشض بظفسعا وبمحاضطعا اإلصطغمغئ 
سظ طظاشسئ أطرغضا، أو الافضغر بالافطئ طظ عغمظاعا 
طظعا: شرض سصعبات اصاخادغئ جابصئ سطى الثولاغظ؛ 
ضما تخض بسث ضط روجغا لطصرم سام ٢٠١٤، وضثلك 
شرض سصعبات سطى الخغظ جظئ ٢٠١٨ سظثطا احارت 
سسضرغئ  أتقف  وبإصاطئ  روجغا،  طظ  طاطعرة  أجطتئ 
تعل الخغظ؛ ضما شسطئ سظثطا أجسئ تطش اضعاد شغ 
طظطصئ المتغط العادي والعظثي جظئ ٢٠٠٧ وغدط 
وتطش  والغابان)،  وأجارالغا  والعظث  (أطرغضا  طظ  ضق 
٢٠٢١ جظئ  العظثي  المتغط  طظطصئ  شغ  أوضعس 

افتقف  وعثه  وأجارالغا.  وبرغطاظغا  أطرغضا  وغدط 
طتغطعا،  شغ  سسضرغا  الخغظ  طتاخرة  طظعا  العثف 

باإلضاشئ إلى أعثاف اصاخادغئ أخرى.
إن طا صاطئ به أطرغضا طظ إحسال لطترب شغ أوضراظغا، 
وطا ترتإ سطى ذلك طظ سصعبات، أو أطعر أخرى؛ ربما 
افطعر  عثه  ذلك،  طظ  أبسث  إلى  وتاطعر  تاثترج 
السالمغئ،  اقصاخادغئ  افزطئ  سطى  طئاحرًا  تأبغرًا  تآبر 
وتجغث رصسئ اتساسعا، وتثطص أطعرًا جثغثة تداف إلى 
السالمغاغظ  التربغظ  أبظاء  تخض  ضما  تماطا  دائرتعا، 
اصاخادغئ  اظاضاجات  تثبئ  تغث  والباظغئ؛  افولى 
خطغرة شغ السالط، تسئئئ بأزطئ طالغئ جظئ ١٩٢٩، 
واظعغار افجعاق المالغئ، وتسئئئ باظضماش اصاخادي 
سالمغ ضئغر، ودخعل أوروبا بأضمطعا شغ طعت جرغري 
الثارذئ  سظ  ظعائغا  دولعا  غظعغ  أن  ضاد  اصاخادي، 
السغاجغئ. وعظاك أطعر شغ افزطئ افوضراظغئ، لعا تأبغر 
سطى اقصاخاد السالمغ، وتجغث شغ سمص واتساع افزطئ 

اقصاخادغئ السالمغئ؛ وطظ عثه افطعر:
المآجسات،  سطى  والاةارغئ  المالغئ  السصعبات   -١
والشاز.  الئارول  طبض  اقجاراتغةغئ؛  المعارد  وسصعبات 
ضبغرة  روجغا  سطى  الشرب  شرضعا  الاغ  شالسصعبات 
روجغا،  شغ  سادغغظ  أحثاخاً  تاى  وتطال  وطاسثدة، 
طظ  وغغرعط.  والرغاضغغظ  افسمال  ورجال  الاةار  طظ 
عثه السصعبات: تزر حراء الشاز والظفط طظ صئض أطرغضا 
وبرغطاظغا. تةمغث أخعل الئظك المرضجي الروجغ، طا 
دوقر  ططغار   ٦٣٠ إلى  العخعل  سطى  صثرته  طظ  تّث 
طظ اتاغاذاته. إبساد بسخ الئظعك الروجغئ سظ ظزام 
جعض  بحضض  افطعال  باتعغض  غسمح  الثي  جعغفئ؛ 
صثرة  جغسغص  الثي  افطر  وعع  المثاطفئ،  الثول  بغظ 
روجغا سطى التخعل سطى سائثات بغع ظفطعا وغازعا. 
وصاطئ برغطاظغا باةمغث أخعل ضاشئ الئظعك الروجغئ. 
وأسطظ اقتتاد افوروبغ سظ شرض سصعبات تساعثف 
وضئرغات  الروجغئ،  المخرشغئ  السعق  طظ   ٪٧٠
برغطاظغا  إسقن  الروجغئ.  لطثولئ  الممطعضئ  الحرضات 
صغعد  شرض  سظ  وغغرعا  وأطرغضا  افوروبغ،  واقتتاد 
روجغا،  إلى  إرجالعا  غمضظ  الاغ  المظاةات  سطى 
وغحمض عثا السطع ذات اقجاثثام المجدوج (المثظغ 
والسسضري). وطا زالئ أطرغضا ودول اقتتاد افوروبغ، 
طظ  جثغثة  صائمئ  غعم  ضض  شغ  تدغش  وأتقشعط 
السصعبات؛ سطى افطعال والئظعك والاةارة شغ اقجاغراد 

والاخثغر، وسطى السطع التغعغئ ضالئارول والشاز.
٢- طتاوقت روجغا إجراء المساطقت والسصعد بالروبض 
الروجغ. شفغ ٢٠٢٢/٣/٢٣ صررت روجغا سطى لسان 
غغر  لطثول  بالروبض  الشاز  سصعد  إجراء  بعتغظ  رئغسعا 
الخثغصئ، بثل السمقت افخرى، وجاءت عثه الثطعة 
ضردة شسض طظ روجغا تةاه السصعبات وتةمغث افطعال.
اقتتاد  إلجئار  ضشعذات  طظ  أطرغضا  به  تصعم  طا   -٣
افوروبغ سطى طصاذسئ طخادر الطاصئ الروجغئ؛ طبض 
وطا  لثلك،  الئثائض  إغةاد  سطى  والسمض  والظفط،  الشاز 

بسث أن أذطص تجب الاترغر/ وقغئ تعظج طظث افول طظ حعر رطدان المئارك جطسطئ "البقبعن رجالئ"، الاغ 
غاعّجه بعا فعض تعظج بمثاطش افوجاط شغعا، حتثا لطعمط وتةثغثا لطثسعة الخادصئ المثطخئ طظ أجض 
السمض الةاد قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، بثغًق سظ السئث السغاجغ الصائط، صاطئ إدارة شغسئعك شغ الااجع طظ 
رطدان، وبسث دصائص طظ تظجغض الرجالئ الااجسئ بسظعان "رجالئ إلى الةغح" بإغقق خفتئ المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج. بثوره، أضث المضاإ اإلسقطغ شغ بغان ختفغ، سطى اجامرار دسعتظا والثود سظ 
تغاض اإلجقم والعصعف شغ وجه السمقء والدسفاء الماآطرغظ سطى افطئ وضض شضر غربغ دخغض تاى غأذن اهللا 
بظخره وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئّعة، وأضث سطى أن عثه الثسعة وعثا السمض لقجقم وضحش المآاطرات 
سطى أعض تعظج وسطى صدغئ تترغرعا طظ ربصئ اقجاسمار وتتضغط اإلجقم؛ لظ غظال طظه أو غعصفه أغئ طتاولئ 
لطاساغط طظ إدارة شغسئعك أو غغرعا طمظ أّرصاعط ضطمئ التص والضفاح السغاجغ الثي غصعده تجب الاترغر، 

شعثه دسعة تضّفض اهللا بظخرعا وبرشع ذضرعا شغ السالمغظ وأظش ضض أعض الئاذض واقجاسمار وسمقئه راغط.

خراع افجظتئ الساملغئ.. وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!!
(التطصئ الباظغئ)

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

الرطاد  وأخث  وترصعط  الصرابغظ  ذبح  غاط  "جعف 
أسطى  وتتثغثًا  افصخى  المسةث  حرق  وجط  لظبره 
طسةث صئئ السطسطئ المقخصئ لمسةث صئئ الخثرة 
جماسات  سظه  أسطظئ  صث  ضاظئ  طا  عثا  المحرشئ..."، 
إلتغاء  السام  عثا  ترتغئاتعا  ضمظ  المجسعم  العغضض 
وصث  المئارك،  افصخى  المسةث  شغ  الفخح  سغث 
سمثت عثه الةماسات إلى ظخإ خغماغظ شغ جاتئ 
الصخعر افطعغئ (جظعب جاتئ الئراق) اجاسثادًا لظبر 

رطاد الصرابغظ الاغ جاثبح شغ المسةث افصخى.
بشخ الظزر سظ طثى ظةاح جماسات العغضض باظفغث 
ذصعس الثبح وظبر الثطاء والرطاد، وبشخ الظزر سظ 
الضغفغئ عض تضعن ضما عع طسطظ بحضض طئاحر وسطظغ 
أو بطرق جرغئ وخطط بثغطئ تتثبئ سظعا جماسات 
الظزر  بشخ  سرصطاعا،  أو  طظسعا  تال  شغ  العغضض 
تععغثغئ  خطعة  اإلسقن  عثا  غسائر  ضطه  ذلك  سظ 
بالثطعات  طرتئطئ  وعغ  افصخى  لطمسةث  جثغثة 
طا  صرار  وخاخئ  الطرغص  لعا  طعثت  الاغ  السابصئ 
خثر  الثي  غععد  ضغان  شغ  الخطح  طتضمئ  غسمى 
باارغت ٢٠٢١/١٠/٥م وتط بمعجئه السماح لطغععد 
بات  التثغث  أن  أي  افصخى،  المسةث  شغ  بالخقة 
بالصغام  لطمساعذظغظ  السماح  سطى  وغارضج  غظخّإ 
المسةث  شغ  الاطمعدغئ  والخطعات  الطصعس  بضاشئ 
افصخى  المسةث  أن  واصع  ترجغت  وبالاالغ  افصخى، 
عع طضان لطسئادة سظث الغععد وطا غظصخه شصط عع 

إصاطئ الئظاء أو العغضض المجسعم.
لغسئ  افصخى  المسةث  شغ  غععد  ضغان  أذماع  إن 
ولغثة الطتزئ وتطمه شغ بظاء العغضض المجسعم لغج 
جثغثًا بض عع تاضر طظث دخعل المسةث افصخى شغ 
المخاتش  وإتراق   ١٩٦٧ سام  تجغران  طظ  السابع 
ورشع السطط سطى صئئ الخثرة وطظع الخقة وطخادرة 
وتسصغثاتعا  السغاجغئ  الزروف  ولضظ  المفاتغح، 
وتساجغاعا تةاه المسةث افصخى وضثلك المحارغع 
المتطغئ  وترتغئاتعا  وطاططئاتعا  الشربغئ  السغاجغئ 
ذلك  تظفغث  شغ  ضبغرًا  الاصثم  دون  تالئ  واإلصطغمغئ 
التطط طع ترص ضغان غععد سطى اصاظاص ضض شرخئ 
وبطثتعا  الصثس  شغ  والاعةغر  والاععغث  لطادغغص 
الصثغمئ والعلعج لطمسةث افصخى، وصث تصص الضبغر 
طظ أعثاشه المرتطغئ تاى تعشرت له سعاطض وظروف 
شغ السظعات افخغرة جسطاه غسارع الثطا وغتاول أن 
إلى  لغخض  المثطط  عثا  شغ  ضئغرة  خطعات  غاصثم 
العثف الضئغر شغ ظزره وعع تصسغط المسةث افصخى 

وإصاطئ العغضض المجسعم.
شغ  غععد  بضغان  أتاذئ  الاغ  افجعاء  طبطئ  شصث 
طثططاته  لاظفغث  داشسئ  صعة  افخغرة  السظعات 
الصثس  إسقن  شضان  افصخى،  بالمسةث  الماسطصئ 
السفارة  ظصض  وتط  لضغاظه  وأبثغئ  طعتثة  ساخمئ 
بحضض  افصخى  المسةث  وخش  وتط  إلغعا  افطرغضغئ 
جغاجغ رجمغ باجط جئض المسئث وأظه غةإ أن غضعن 
طااتًا لطثغاظات البقث، وذلك وشص خفصئ تراطإ شغ 
أن  غةإ  افدغان  طثاطش  طظ  "الظاس  العصئ  ذلك 
غامضظعا طظ الخقة شغ جئض المسئث، وبالطرغصئ الاغ 
اتفاصغات  ضاظئ  بط  وطظ  دغظعط"،  طع  تماطًا  تاعاشص 
الاطئغع الاغ تثترجئ بحضض ضئغر ربما شاق تخعرات 
فتدان  السرب  تضام  عرولئ  وتئسعا  غععد  ضغان 
طآخرًا،  الظصإ  صمئ  شغ  تخض  ضما  غععد  ضغان  صادة 
وتجاطظ ذلك طع وصعشعط إلى جاظئه سسضرغًا وبصاشغًا 
حاى  شغ  طخراسغعا  سطى  طسه  افبعاب  وشاح  وأطظغًا 
المةاقت ودون أن غاأبر ذلك بما غتخض شغ افرض 
إضاشئ  وتثطغر،  وصاض  وتعةغر  تععغث  طظ  المئارضئ 
إلى اقظئطاح الضئغر لطسططئ الفطسطغظغئ وصئعلعا أن 
تاتعل إلى أداة أطظغئ تتمغ ضغان غععد وأداة إدارغئ 
تظفغثعا  وسثم  شطسطغظ  أعض  طسآولغئ  سظه  تاعلى 
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غارتإ سطى ذلك طظ خسائر ضئغرة لقتتاد افوروبغ 
وغغره. تصعل أظةغق جاغظئ المسآولئ السابصئ بإدارة 
الرئغج افجئص باراك أوباطا، وخئغرة حآون الطاصئ 
الئثء  افوروبغغظ  سطى  "جغاسغظ  بروضغظشج:  بمسعث 
شغ الاثطغط لمساصئض ق غمضظعط شغه اقساماد سطى 
إطثادات الشاز المسرضئ لطمثاذر". وشغ الصمئ الطارئئ 
لتطش افذطسغ شغ بروضسض ٢٠٢٢/٣/٢٨ صال باغثن 
شغ طآتمر طحارك طع رئغسئ المفعضغئ افوروبغئ أور 
وبغص؛  بحضض  طساً  بالسمض  ططاجطعن  شعن: "إظظا  جعق 
لطاشطإ سطى تتثغات الغعم الماسطصئ بأطظ اإلطثادات، 
"ظطاجم  وتابع:  الطاصئ"،  أجعاق  شغ  افجسار  وارتفاع 
طظ  الطاصئ؛  طةال  شغ  اقجاراتغةغ  تساوظظا  باضبغش 
لاعشغر إطثادات  أجض تأطغظ اإلطثادات، وجظسمض طساً 
ذاصئ طعبعصئ وطسصعلئ الاضطفئ؛ لطمعاذظغظ والحرضات 

شغ اقتتاد افوروبغ وجعاره".
٤- طا تاتمطه بسخ الثول طظ ظفصات ذائطئ لطترب؛ 
طبض أوضراظغا ودول اقتتاد افوروبغ. شظفصات الترب 
افوضراظغئ ضبغرة وطاسثدة، وخاخئ ظفصات القجؤغظ، 
وضثلك  والمعظفغظ.  والسمال  الحرضات  وتسعغدات 
ظفصات تعرغث افجطتئ، وغغر ذلك طظ ظفصات تاطعر 
وتاثترج شغ ضض غعم. شفغ تصرغر ظحرته طةطئ لعبج 
الفرظسغئ صئض أغام، غصعل الثئغر اقصاخادي والئاتث 
شغ طرضج بروغض جان بغساظغ: "غئثو أن اقصاخادات 
افوروبغئ لظ تساطغع طةابعئ تثاسغات افزطئ الروجغئ 
طسالةاعا  تضطفئ  تاةاوز  أن  غاعصع  شغما  افوضراظغئ، 
شغ  افوروبغ  باقتتاد  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  تةط 

سام ٢٠٢٢ المصثر بظتع ١٧٥ ططغار غعرو"!
تأبغر  طظ  وروجغا  أوضراظغا  بغظ  الترب  تسئئه  طا   -٥
ضئغر سطى طخادر الشثاء الرئغسئ؛ طبض الصمح والجغئ؛ 
وخاخئ أن أوضراظغا وروجغا عما المخثران الرئغسغان 
إلى  افرصام  تحغر  تغث  الدرورغئ.  المظاةات  لعثه 
أن الثول السربغئ بحضض سام، تتخض سطى طا ظسئاه 
تساعرد  شغما  السالمغئ،  الصمح  خادرات  طظ   ٪٢٥
روجغا  طظ  لطتئعب  اتاغاجاتعا  طظ   ٪٦٠ طةامسئ 
وأوضراظغا؛ ظزرا لسسرعا المظثفخ شغ الئطثغظ. وصث 
غمظع  صرارا   ،٢٠٢٢/٣/١٤ شغ  الروجغ  الرئغج  وصع 
بمعجئه تخثغر الصمح والمغسطغظ والةاودار والحسغر 
اقصاخادي  اقتتاد  طظعا  الئطثان،  بسخ  إلى  والثرة 
جاري  التزر  وغئصى  بغقروجغا.  باجابظاء  افوراجغ 
المفسعل تاى ظعاغئ السام الاسعغصغ شغ ٣٠ تجغران/

غعظغع ٢٠٢٢.
٦- إغقق افجعاق السالمغئ أطام اقجاغراد والاخثغر 
باغثن  خطاب  شغ  جاء  شصث  روجغا.  طظ  ضبغرة  لسطع 
٢٠٢٢/٣/٢٦ طظ الئغئ افبغخ: "ظتظ ظتزر جمغع 
وعثا  والطاصئ.  والشاز  الظفط  طظ  روجغا  واردات 
اآلن  بسث  طصئعقً  غضعن  لظ  الروجغ  الظفط  أن  غسظغ 
افطرغضغ  الحسإ  وجغعجه  افطرغضغئ،  المعاظأ  شغ 
ضربئ صعغئ أخرى آللئ بعتغظ التربغئ". وشغ المصابض 
وصع بعتغظ طرجعطا غتزر بمعجئه اجاغراد وتخثغر 
سام  شغ  روجغا  وإلى  طظ  الثام  والمعاد  المظاةات 

٢٠٢٢ وشصا لطصعائط الاغ غتثدعا طةطج العزراء.
لاعجغع  افزطئ  عثه  شغ  بالخغظ  الجج  طتاوقت   -٧
(أطرغضا  الشرب  طتاوقت  وطعضعع  السصعبات.  دائرة 
وبسخ دول اقتتاد افوروبغ وبرغطاظغا) ضط الخغظ 
عثا  فن  وواضح؛  ظاعر  التالغئ  افزطئ  طعضعع  شغ 
خرح  شصث  الثخعص.  وجه  سطى  أطرغضا  سظث  عثف 
وزغر خارجغئ أطرغضا أظاعظغ بطغظضظ شغ ٢٠٢٢/٣/١٨

بالصعل: "إن إدارة باغثن تحسر بالصطص طظ أن بضغظ 
سسضري  بسااد  طئاحر  بحضض  روجغا  طساسثة  تثرس 
شغ أوضراظغا، وتحسر واحظطظ أغدا بالصطص طظ اتامال 
السصعبات  سطى  اقلافاف  شغ  لروجغا  الخغظ  طساسثة 

 "اقصاخادغئ الشربغئ
غائع...
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