
أجئعسغئ  جغاجغئ  جرغثة   - الاترغر  جرغثة  أضثت 
غخثرعا تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج - أن "الّحسإ 
الاعظسغ شغ واد والعجط السغاجغ (رئغسا وطسارضئ) 
شغ واد آخر: جاء ذلك شغ طصالئ ضائعا افجااذ طتمث 
الظاخر حعغثئ، تغث صارن شغعا بغظ طحعثغظ. افول 
إق  تسغر  ق  شغ تعظج  السغاجغئ  التغاة  أن  شغه  ذضر 
أوروبغا.  أم  أطرغضغا  أضان  جعاء  افجظئغ  وصع  سطى 
وسطى وصع عاته الاثخقت افجظئغئ غاحضض شغ تعظج 
طحعث جغاجغ غئثو طاظاصدا وطسصثا شغ وصئ تصش 
شغه تعظج سطى حفغر اإلشقس، صئض اجاةثاء الامعغض 
الطاسئ،  شروض  وتصثغط  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ 
الشثاء  تأطغظ  سظ  تاى  الغعم  الثولئ  سةجت  أن  بسث 
لطظاس، وتتعلئ إلى دولئ شاحطئ، شق التضعطات الاغ 
الرئغج  وق  تعظج،  إظصاذ  شغ  ظةتئ  البعرغئ  ادسئ 
الطاعر)  (البعري  لئعس  ألئج  الثي  جسّغث  صغج 
السططات  ضض  جمع  أظه  رغط  حغؤا  غفسض  أن  اجاطاع 
وعثا  غعم.  ضض  جعءا  غجداد  التال  ولضظ  غثغه،  شغ 
طظ  الظاس  تغؤغج  وعع  الئثاغئ،  طظث  المصخعد 
التطعل. أطا المحعث الباظغ شصال افجااذ حعغثئ إظه 
شغ تظاصخ خارخ طع المحعث افول: تغث إن العجط 
السغاجغ برطاه رئغسا وطسارضئ سطماظغعن ق غصغمعن 
واإلجقم  طسطط،  شعع  الحسإ  أطا  وزظا،  لقجقم 
غفرض أن تضعن جغاجئ الئقد وشص أتضاطه الرباظغئ، 
طظ  طاظسا  غرون  ق  ضطعط  وطسارضغه  الرئغج  ولضظ 
شطماذا  المسطمغظ.  طخغر  تتثغث  شغ  الضفار  تثخض 
افجااذ  وخطص  الّسضعت؟!  عثا  ولماذا  الرضا؟!  عثا 
حعغثئ إلى الصعل إن طسآولغئ المسطمغظ شغ تعظج 
الثي  شالصرآن  جطئغاعط،  سظ  غثرجعا  أن  عغ  الغعم 
طع  غاثثوا  أن  إلى  غثسععط  طساجثعط  شغ  غاطعظه 
الرجعل جئغق، أشق غضعن رطدان حعر الصرآن، تثضرة 
لظا شغ تعظج، وظتظ طظ غمطك الصرار؟ شعض جغعاخض 
الاعظسغعن اتئاع أحئاه التضام عآقء؟ ألط غؤظ افوان 
أن ظسرض سظعط جمغسا وظصغط الظزام الثي أطرظا اهللا 
لتجب  الظسائغ  الصسط  سرض  أخرى  ظاتغئ  طظ  به؟ 
السطماظغ  الظزام  تةظغث  إلى  تعظج  وقغئ  الاترغر/ 
لعجائض إسقم طرئغئ وطسمعسئ طظ أجض إشراغ حعر 
الطاسات والئرضات طظ طساظغه الساطغئ، سئر بث براطب 
طتاربئ  غاغاعا  دراطغئ،  وأسمال  وإذاسغئ  تطفجغعظغئ 
سظ  الئطث  أعض  لئئ  اإلجقطغئ،  السصغثة  طصِعطات 
ععغاعط وسصغثتعط. وصال شغ بغان ختفغ أخثرته 
شغ  الاترغر  لتجب  الظسائغ  لطصسط  الرجمغئ  الظاذصئ 
وقغئ تعظج: إن الترب ضث اإلجقم بعخفه ظزاطًا 
صث  ظسصعا  أن  إق  طساةثة،  وق  بالةثغثة  لغسئ 
بسث  ضراوة  أضبر  شئثت  البعرة،  اظثقع  طظث  تسارع 
إلجصاط  خرجعا  الئطث  أعض  أن  السطماظغعن  أغصظ  أن 
باطئغص  ططالئغظ  اإلجقم  بظزام  والمظاداة  الظزام 
تحرغع وشص طا تمطغه سصغثتعط اإلجقطغئ، رغط ضض 
طا شسطه أولؤك، جعاء شغ إذار ترب طسطظئ جاشرة ضث 
طفاعغط اإلجقم أو أخرى خفغئ بسئاءة اإلجقم. وصالئ 
شغ  الاترغر  لتجب  الظسائغ  الصسط  شغ  شإظظا  وسطغه 
وقغئ تعظج ظسطظ: أظظا جظعاخض شدح ضض طتاوقت 
الظزام السطماظغ والصائمغظ سطغه الاغ تعثف لادطغض 
المسطمئ  افجر  وتثطغر  السزغط  دغظعا  سظ  افطئ 
غغعر  طسطط  ضض  وظثسع  سصغثتعط،  طظ  أبظائظا  وجطت 
سطى دغظه لطعصعف طسظا ضث عثه العةمات السطماظغئ 
تعظج  أعض  وإظصاذ  وأعطه،  اإلجقم  سطى  الحرجئ 
اإلجقطغئ. التغاة  باجاؤظاف  السطماظغئ  برابظ  طظ 

اصرأ شغ عثا السثد:

- طا وراء دسعة الئرعان لطتعار العذظغ شغ السعدان؟ ...٢
- جغاجات خظثوق الظصث الثولغ 

  طعطضئ لطحسعب باساراف الثئراء ...٢
- خراع افجظتئ السالمغئ.. وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!!

  (التطصئ البالبئ وافخغرة) ...٤
- بقث جظعات سطى جصعط الئحغر 

  ضغش السئغض إلى الاشغغر التصغصغ؟ ...٤

"لثغظا اآلن شرخئ جاظتئ إلتقل السقم أخغرا وإظعاء 
المساظاة اإلظساظغئ"... شراظج٢٤/ أ ف ب ٢٠٢٢/٤/٢)

شغه  تةري  ضاظئ  الثي  ظفسه  العصئ  وشغ   -٢
الرغاض  شغ  طآتمر  سصث  العثظئ  تعل  المتادبات 
٨٠٠ ظتع  ضط  أجئعسا  واجامر   ٢٠٢٢/٣/٣٠ غعم 

طظ  أجاظإ  وطمبطغظ  خطغةغئ  برساغئ  غمظغئ  حثخغئ 
افطط الماتثة وأطرغضا وبرغطاظغا وغغرعا، أسطظ شغ 
ظعاغاه الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي المصغط 
طةطج  تحضغض   ٢٠٢٢/٤/٧ غعم  أسطظ  بالرغاض، 
صغادة رئاجغ شعضه ضاطض خقتغاته المظعذئ به، ضما 
سجل ظائئه سطغ طتسظ افتمر. شئث الاطفجغعن الغمظغ 
عثا  بمعجإ  ("غظحأ  شغه:  صال  والثي  عادي  إسقن 
اإلسقن طةطج صغادة رئاجغ قجاضمال تظفغث طعام 
الرئاجغ  الصغادة  طةطج  وأشعض  اقظاصالغئ  المرتطئ 
بضاطض  شغه  رجسئ  ق  تفعغدا  اإلسقن  عثا  بمعجإ 
خقتغاتغ وشص الثجاعر والمئادرة الثطغةغئ وآلغاعا 
التعبغغظ  طع  "بالافاوض  أغدا  وضطفه  الاظفغثغئ" 
الةمععرغئ  أظتاء  ضاشئ  شغ  دائط  ظار  إذقق  لعصش 
تض  إلى  لطاعخض  المفاوضات  ذاولئ  سطى  والةطعس 

صدغئ افصخى 
صدغئ ضض املسطمني

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

واصع العثظئ املآصائ يف الغمظ
وتحضغض املةطج وخقتغاته

حعر  خعاتغط  شغ  الاترغر  تجب  غثسعضط  المسطمعن:  أغعا 

الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  طسه  السمض  إلى  المئارك،  رطدان 

السزغط،  اإلجقم  طحروع  شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 

والثي ق خغار لضط شغه، فظه شرض سطغضط طظ ربضط جئتاظه 

وتسالى. شابثلعا الظفج والظفغج شغ جئغض إصاطاعا شفغعا 

سجضط وطةثضط، وبعا تصعرون سثوضط وتتررون بقدضط، بط 

جظئ سرضعا ضسرض السماوات وافرض ورضعان طظ اهللا أضئر.
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ضطمئ السثد

المسةث افصخى صدغئ طظ صداغا افطئ المخغرغئ، 
اإلجراء  آلغئ  الاحرغسغئ  الةعاظإ  بطعرة  وغمضظ 
واضح  جغاجغ  شعط  حضض  سطى  الرتال  حث  وتثغث 
افصخى  بالمسةث  الثاخئ  الفصعغئ  المسالةات  ُغئّغظ 

بضض وضعح، وذلك سطى الظتع الاالغ:
اإلجراء:  جعرة  شغ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  صعل   -١
 َ َراِم ِإ َ ْ ِد ا ِ

ْ َ َن املْ َعْبِدِه َلْيًال ّمِ ِ ْسَرى 
َ
ِذي أ ﴿ُسْبَحاَن الَّ

َو  ُ ُھ  َيُھ ِمْن آَياِتَنا ِإنَّ ِ
ُ ِذي َباَرْكَنا َحْوَلُھ ِل َ الَّ ْق

َ
ِد األ ِ

ْ َ املْ
صثجغئ  بغظ  اقصاران  سقصئ  غاظاول   ﴾ ُ الَبِص ِميُع  السَّ
وصثجغئ المسةث افصخى، والسآال  المسةث الترام 
افول المطروح عظا عع: طا التضط الحرسغ المفععم 

طظ عثه السقصئ بغظ المسةثغظ؟
وجعب  اقصاران  عثا  طظ  ُغفعط  أّظه  عع  والةعاب 
الثشاع سظ المسةثغظ، فّن المضان المصثس ُغثاشع 
اآلغئ  عثه  شغ  وغاساوى  سطغه،  لطتفاظ  وجعباً  سظه 
المسةث  سظ  والثشاع  افصخى  المسةث  سظ  الثشاع 
الترام، وفّن صثجغاعما واتثة شالثشاع سظعما واتث، 

وعع تضط حرسغ واجإ سطى جمغع المسطمغظ.
َباَرْكَنا  ِذي  ﴿الَّ وتسالى:  جئتاظه  صعله  دقلئ  وأّطا   -٢
َحْوَلُھ﴾ شاسظغ طساتئ المضان المصخعد باآلغئ، وسظث 
المفسرغظ  غالئغئ  ظةث  المضان  عثا  طظاط  تتصغص 
غصعلعن بأّن افراضغ الاغ بارضعا اهللا جئتاظه تعل 
المسةث افصخى تسظغ ضض بقد الحام، وتثود بقد 
العصئ  ذلك  شغ  سطغعا  الماسارف  الطئغسغئ  الحام 
وأضظئ  تطإ  إلى  جظعبًا  وتئعك  السرغح  طظ  تماث 
ظعر  إلى  غربًا  (الماعجط)  الروم  بتر  وطظ  حماقً، 

الفرات حرصًا.
بقد  عغ  التثود  عثه  ضمظ  العاصسئ  الئقد  شضض 
ُطئارضئ تعل المسةث افصخى، وغظطئص سطغعا وخش: 
ضتضط  سظعا  الثشاع  وتضط  َحْوَلُھ﴾،  َباَرْكَنا  ِذي  ﴿الَّ
بسعاء،  جعاء  ظفسه  افصخى  المسةث  سظ  الثشاع 
سظ  شالثشاع  الترام،  المسةث  سظ  الثشاع  وضتضط 
الصثس ضالثشاع سظ غاشا وتغفا، والثشاع سظ أي بطث 

شغ بقد الحام ضالثشاع سظ طضئ ذاتعا.
٣- أّطا السآال الباظغ المطروح عظا شعع: ضغش ُغثاشع 
أولعغئ  تصع  طظ  وسطى  المئارضئ؟  الثغار  عثه  سظ 

الثشاع سظعا؟
تماطك  الاغ  الةغعش  ساتص  سطى  تصع  أظعا  والةعاب 
إطضاظغات الثشاع سظ عثه افراضغ، فّن شغعا طزظئ 
المثّعل  عع  طظ  وأّطا  ذلك،  شسض  سطى  الصثرة  وجعد 
اإلطام  اإلجقطغئ،  الثولئ  رئغج  شعع  بثلك  بالصغام 

الثي عع راع وطسآول سظ رسغاه.
وإذا ضان اإلطام غغر طعجعد شغةإ السمض سطى إغةاده 
سظ  الثشاع  وأولعا  رسغاه،  حآون  برساغئ  عع  لغصعم 

عثه الئقد المئارضئ.
وق غصال إظه شغ تال غغاب اإلطام تظاصض الرساغئ إلى 
الصاال  إطضاظغات  غمطضعن  ق  الثغظ  السادغغظ  الظاس 
سطى  السمض  غةإ  غصال  بض  ذلك،  غصال  ق  والثشاع، 

إغةاد اإلطام وطئاغساه لطصغام بعثا العاجإ.
لثغعا  بما  اإلجقطغئ  الثولئ  بئساذئ  غسظغ  واإلطام 
طظ جغح واجاثئارات وأجعجة تضط، وإغةاد اإلطام 
أجض  طظ  واجإ  أغداً  شعع  ذاته،  شغ  واجإ  عع  ضما 

تترغر الثغار المئارضئ.
سطى  واجإ  المئارضئ  الثغار  تثطغص  ضان  وإذا 
خقل  طظ  إق  غاط  ق  العاجإ  عثا  وأّن  المسطمغظ، 
إغةاد اإلطام، شغضعن إغةاد اإلطام واجئاً طظ باب "طا 

ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ".
إِالَّ  َحاُل  الرِّ تَُشدُّ  «َال  المحععر:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  تثغث   -٤
إَِىل ثـََالثَِة َمَساِجَد: الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَمْسِجِدي َهَذا َوالَْمْسِجِد 
تمضغظ  وجعب  تضط  التثغث  عثا  غادمظ  اْألَْقَىص»، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

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

أوقً: واصع العثظئ وتحضغض المةطج وخقتغاته:
١- (أسطظ المئسعث الثاص لفطط الماتثة إلى الغمظ 
صابطئ  حعرغظ  لمثة  عثظئ  أن  غروظثبرغ  عاظج 
لطامثغث شغ الغمظ دخطئ تغج الاظفغث طساء السئئ، 
افطط  ورتئئ  رطدان.  حعر  أغام  أول   ٢٠٢٢/٤/٢
الماتثة والعقغات الماتثة بالعثظئ المفاجؤئ ودسغا 
إلى تمثغثعا. وحضر غروظثبرغ التعبغغظ والتضعطئ 
ظغئ  "بتسظ  طسه  السمض  سطى  دولغا  بعا  المسارف 
عثا  إلى  لطعخعل  الدرورغئ  الاظازقت  ولاصثغط 
اقتفاق". واسائر أن "العثظئ طا عغ إق خطعة أولى آن 
أواظعا بسث تأخر ذعغض". وأضث غروظثبرغ أظه جغعاخض 
السمض خقل حعرغظ "بعثف الاعخض إلى وصش دائط 
إلذقق الظار"... طظ جعاه رتإ الرئغج افطرغضغ جع 
باغثن الةمسئ بالعثظئ شغ الغمظ الاغ وخفعا بأظعا 
"طاظفج اظازره الحسإ الغمظغ ذعغًق" لضظه اسائرعا 
"غغر ضاشغئ" ورتإ رئغج العزراء الئرغطاظغ بعرغج 
طظ  "السمض  سطى  وتّخ  الةمسئ  بإسقن  جعظسعن 
تعغار  سئر  جعظسعن  وصال  دائط".  جغاجغ  تض  أجض 

أهل تونس فی واد
والوسط السیاسی بواد آخر

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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شغ ظض طا غرتضئه ضغان غععد طظ اصاتاطات لفصخى المئارك، وطا غصعم به طظ جرائط وشزائع وتترغخ ضّث 
أعض شطسطغظ شغ عثا الحعر الضرغط، وزَّسئ ضاطئ العسغ شغ جاطساغ بعلغاضظك والثطغض ورصئ بسظعان "طاذا تظازر 
جغعش المسطمغظ أن غفسض ضغان غععد بأعض شطسطغظ ضغ غفجسعا لعط؟" أضَّثت خقلعا سطى: أن السقصئ بغظظا وبغظ 
ضغان غععد عغ سقصئ سثاء وصاال، ولغسئ جقطاً وق تطئغساً وق طفاوضات، وأن إداظئ تضام المسطمغظ لما غصعم 
به المةاعثون، وتئرؤعط طظ الحعثاء غآضث أظعط وضغان غععد غصفعن شغ خظثق واتث ضّث أعض شطسطغظ وضّث 
تترغر طسرى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ رجج غععد. ووضتئ ضاطئ العسغ لططقب بأن الشرب وسطى رأجه أطرغضا الثي 
زرع ضغان غععد شغ شطسطغظ، عع ظفسه طظ شرض التضام المةرطغظ سطى رصاب المسطمغظ، وضطفعط بتماغئ ضغان 
دًا سطى  غععد، لثلك ق غمضظ العبعق بالشرب وق بأطمه الماتثة وق غةعز ذطإ المساسثة وق التماغئ طظه، طحثِّ
أن شطسطغظ بالظسئئ لطشرب، لغسئ ضأوضراظغا وق ضغان غععد ضروجغا. واخاامئ ضاطئ العسغ العرصئ بالاأضغث سطى 
أن طعمئ الةغعش شغ الثظغا ضطعا عغ الثشاع سظ حسعبعا وطصثجاتعا، شعاجإ سطى الةغعش وأعض الصعة شغ بقد 
المسطمغظ ظخرة أعطعط وطسرى رجعلعط ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك باإلذاتئ بسروش التضام، ظعاذغر الشرب وتطفاء غععد، وإصاطئ 
خقشئ راحثة، تعتِّث المسطمغظ وتةغِّح الةغعش وتجتش باتةاه شطسطغظ، لاصطع دابر غععد شق ُتئصغ طظعط أتثًا.

ماذا تنتظر جیوش المسلمین أن یفعل کیان یهود بأهل فلسطین 
کی یفزعوا لنصرتهم؟!

السآال: تط شغ السسعدغئ تحضغض طةطج صغادة رئاجغ غمظغ بثقً طظ الرئغج عادي غعم ٢٠٢٢/٤/٧
تغث جطط خقتغاته ضاططئ لعثا المةطج. وضاظئ صئض ذلك شغ ٢٠٢٢/٤/٢ صث تمئ طعاشصئ افذراف 

الماخارسئ سطى عثظئ شغ الغمظ طثة حعرغظ...
والسآال: عض ضاظئ تطك العثظئ تمعغثًا لعثا المةطج؟ وطا الشرض طظه؟ بط لماذا غامّظع التعبغعن سظ 

تأغغث المةطج طع أظعط واشصعا سطى العثظئ وواشصئ إغران؟!
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ضمظ تمطاه لمعاجعئ شضرة اقجاثاظئ طظ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، وتمطاه لمضاشتئ إسادة اظاثاب 
الطئصئ السغاجغئ التاضمئ، صام وشث طظ تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان، برئاجئ د. طتمث إبراعغط، بجغارة لمفاغ 
ذرابطج والحمال الحغت طتمث إطام شغ طصر دار الفاعى شغ ذرابطج. وذئص بغان ختفغ أخثره البقباء، 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: خقل الجغارة تط تثاول اجاةثاء السططئ لخظثوق الظصث الثولغ 
شغ إصراض لئظان أطعاقً ربعغًئ، إضاشئ إلى واجإ دار الفاعى الضئغر شغ الاتثغر طظ طشئئ عثا السغر الثي تسغر 
شغه السططئ التاضمئ؛ ضما تط الاثاول شغ اقظاثابات الظغابغئ، والاتثغر طظ المحارغع المحئععئ. وصث اجامع 
الطرغصئ المحرذطئ  بعثه  طرضٌإ  لئظان  أنَّ  ضثلك إلى  وأحار  طسه،  تعاشصه  وأبثى  لفطر  جغث  بحضض  جماتاه 
سطى  خطرًا  غحضض  طا  وعع  الحرذطئ!  طظ  طجغٍث  إلى  بالئطث  لطسغر  ضشعذات  عظاك  وأنَّ  أعطه،  وضرب  لدربه 
المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  إسثاد  طظ  أوراصاً  الجغارة  ظعاغئ  شغ  التجب  صثم  وصث  لئظان.  شغ  سمعطاً  المسطمغظ 
الاساطض  وضغفغئ  وواصسعا  لئظان  شغ  الظغابغئ  اقظاثابات  بثخعص  الفسالغات،  ولةان  لئظان  وقغئ  شغ  لطتجب 
طسعا، والاغ تعضح أنَّ السغر الختغح إظما غضعن شغ ذرغص الاشغغر الةثري ولغج شغ ذرغص التطعل المةاجأة.

الرتمئ  غسرف  ق  الثي  الةحع  الااجر  ذلك  دوظثوظع 
طا  أجعأ  غتاض  بأظه  رابغطغه  افدغإ  وخفه  ضما 
طع  تحاجر  اإلظساظغئ،  غغاب  وعع  السخر  عثا  شغ 
باظعروج  شصرر  الماضر،  الثئغث  الرجض  ذلك  باظعروج 
ضان  الاغ  خراشه  طظ  خروشا  شاحارى  طظه،  غظاصط  أن 
طحعث  وشغ  سال،  بسسر  السفغظئ  ظعر  سطى  غتمطعا 
شغ  به  وألصى  الثروف  ذلك  باظعروج  أطسك  غرغإ 
أن  إق  افخرى  الثراف  طظ  ضان  شما  المتغط،  سرض 
اخطفئ شغ ذابعر طعغإ لامارس دورعا شغ الصفج 
طظ السفغظئ، شةظ جظعن دوظثوظع وعع غتاول طظع 
باءت  طتاوقته  ولضظ  الماء،  شغ  الصفج  طظ  الصطغع 
سطى  غفسطعظه  بما  الثراف  إغمان  ضان  شصث  بالفحض، 
صعي  وبثاشع  غصاوم،  أن  طظ  أضئر  الرجعخ  طظ  صثر 
طظ الةحع تاول دوظثوظع اإلطساك بآخر خروف آطًق 
طسا  أجصطاعما  الثروف  سجغمئ  أن  إق  إظصاذه،  شغ 

لغعاجعا ذلك المخغر المتاعم.
إق  الفرظسغئ  افجاذغر  طظ  أظعا  رغط  الصخئ  عثه 
أظعا ولفجش الحثغث تتاضغ العاصع المأجاوي الثي 
دول  أو  الظاطغئ،  بالثول  غسمى  طا  حسعب  تسغحه 
خظثوق  غصثطعا  الاغ  الصروض  إن  البالث.  السالط 
بالسططئ  الماحئبغظ  لطتضام  الثولغان  والئظك  الظصث 
الماضر  الثئغث  بغظ  تمئ  الاغ  الخفصئ  سغظ  عغ 
ضان  شصث  الرتمئ،  سثغط  الةحع  الااجر  طع  باظعروج 
طخغر الثراف عع سغظه طخغر تطك الحسعب المصععرة 
الرأجمالغئ  الحرضات  تغاان  أشعاه  شغ  جصطئ  الاغ 

السابرة لطصارات.

الضاربغئ  المالغئ  المآجسات  عثه  جغاجات  إن 
اإلجراطغئ لط تضظ لاثفى سطى أتث، ولضظ ضااباعا سطى 
ورق حفاف طعضعسئ بسدعا سطى بسخ تمضظ طظ 
اقذقع سطغعا دشسئ واتثة، سطعا تضعن بمبابئ تةر 
تترك  اقجاسقم  طظ  جاضظئ  برضئ  شغ  غطصى  غطغر 

أطعاجا طااالغئ طظ اإلتساس بالزطط شاتثث تشغغرًا.
إن بحاسئ تطك السغاجات ترضئ طحاسر بسخ خئراء 
اقصاخاد وعط شغ افخض طظ ذوي السقصات العبغصئ 
شظثاار  الضغض،  بعط  ذفح  والثغظ  المآجسات  باطك 

بسدًا طظ تخرغتاتعط.
الئظك  رئغج  ظائإ  طظخإ  حشض  الثي  جاشطاج،  أحار 
افرضان  أّن  إلى  اقصاخادي،  صسمه  ورئغج  الثولغ 
اُسائرت  الاغ  واحظطظ"،  "تعاشص  لسغاجات  البقبئ 
بمبابئ التّض الستري لفزطات المالغئ واقصاخادغئ شغ 
دول الةظعب السالمغ طعما اخاطفئ أظعاسعا وأجئابعا، 
والدرائئغئ،  اإلظفاصغئ  السغاجات  شغ  الاصّحش  عغ 
والثخثخئ، ولئرلئ أو اظفااح افجعاق المتطغئ وجعق 
ضاابه  شغ  جاشطاج  تاجب  وصث  خاخئ،  بخعرة  المال 
بمبابئ  أخئتئ  السغاجات  عثه  أّن  السعلمئ"  "خغئات 
الثولغئ  المالغئ  المآجسات  لثى  طططصئ  طصثجات 
شغ تطك الفارة، إذ ذئصئ ضعخفات تطصائغئ طظ دون 
اقضاراث لطسغاق اقصاخادي أو لاثاسغاتعا سطى أرض 
العاصع، طا أدى إلى ظاائب ضاربغئ شغ السثغث طظ الثول 
شغ  الثخثخئ  سطى  غخّر  الخظثوق  شضان  الظاطغئ. 
أجرع وصئ طمضظ ضعجغطئ لاتفغج الصطاع الثاص، طا 
جعا شغ أغثي  أّدى شسطغاً إلى تئثغث البروات الساطئ وترضُّ
شؤات وحرضات طصّربئ طظ الطئصات السغاجغئ التاضمئ 
تظال  أن  دون  طظ  أي  الثخثخئ،  سمطغئ  تثغر  الاغ 

الثولئ حغؤاً طظ اإلشادة المعسعدة طظ عثه السمطغئ.
"وبالطئع  الةاردغان،  ختغفئ  شغ  إلغعت  قري  ضاإ 
بأن  الظصث  خظثوق  وق  الثولغ  الئظك  غسارف  ق 
جغاجاتعما عغ المحضطئ، تاى لع أبئئ باتبعن أن 
عثه المآجسات الثولغئ عغ شغ العاصع (أضئر خظاع 
الماضغ،  الصرن  جئسغظات  شمظث  أشرغصغا).  شغ  الفصر 
واحظطظ  طظ  تاثثان  الطاان  المآجساان  أخئتئ 
المسآولئ  لطسغاجات  الرئغج  المعظثس  لعما،  طصرًا 
سظ اظسثام المساواة وتفاصط الفصر شغ السالط، خاخئ 

شغ أشرغصغا".
وخفئ المسؤعلئ السابصئ شغ برظاطب افطط الماتثة 
غفرضعا  الاغ  السغاجات  غراطئرغ  إغجابغض  لطاظمغئ 

المسائسث أن تظةح دسعة الئرعان لطتعار العذظغ فن 
أذراف التعار تاةاذبعط صعى دولغئ، وتثّخض خرغح 
إلى  أضش  وشرظسا،  وبرغطاظغا  أطرغضا  جفارات  طظ 
التعار،  أذراف  بغظ  المحارك  الصاجط  اظسثام  ذلك 
الرجعع  غمضظ  الاغ  الماتاورغظ  لثى  المسطَّمات  أو 
ولغج  الثولغئ  افذراف  لمخطتئ  التعار  شعثا  إلغعا، 
عع لمخطتئ الئقد، شق طثرج طظ طحاضطعا السغاجغئ 
واقصاخادغئ، إق بائظغ شضرة جغاجغئ طسغظئ لطتضط، 
طسغظئ  وبغصئ  سطى  غافصعن  إن  طا  اآلن  شالماتاورون 
وغاط الاعصغع سطغعا، تاى غاط ظصدعا، صئض أن غةش 
طاى  ذرف  ضض  غصعم  تغث  به،  ضائئ  الــثي  التئر 
العبغصئ  وطا  اقتفاق،  سطى  باقظصداض  بالصعة  حسر 
السسضر  بغظ  سطغعا  الاعصغع  تط  الاغ  الثجاعرغئ 
بأن  أطرغضا  حسرت  شسظثطا  بئسغثة،  سظا  والمثظغغظ 
السططئ جعف تفطئ طظ غث سمقئعا باسطغط المةطج 
لطصغام  الئرعان  لسمغطعا  أوسجت  لطمثظغغظ،  السغادي 
ووخفعط  المساصقت،  شغ  المثظغغظ  ووضع  باظصقب 
أظعا  الثطعة  بعثه  أطرغضا  وظظئ  افوخاف،  بأبحع 

تساطغع إغةاد اجاصرار جغاجغ لعا شغ السعدان.
المئسعث  بعا  صام  الاغ  المتاوقت  ضض  رغط  لضظ 
افطرغضغئ،  والعشعد  افطرغضغئ،  والسفارة  افطرغضغ، 
إلى  بظفسه  باغثن  الرئغج  غتدر  أن  إق  غئص  ولط 
افزطــئ  ــجال  ت ق  الاثخقت،  عــثه  رغــط  ــســعدان،  ال

السغاجغئ تافاصط.
ولطثروج طظ عثه افزطات ق بث أن غاتصص اآلتغ:

وافوجــاط  والمثظغغظ  الةغح  صادة  غتثر  أن   -١
إلى  غسسعن  الثغظ  وافتجاب  افشراد  طظ  السغاجغئ 
السططئ، العصعع شغ أتدان الثول المساسمرة، وسثم 
الةطعس طع المئسعبغظ، وطصاذسئ السفارات وبثاخئ 
التئال  ضض  وصطع  وافطرغضغئ،  والفرظسغئ  الئرغطاظغئ 

طسعط وسثم طظاصحاعط شغ حؤعن السعدان.
بالتغاة  الماسطصئ  الشربغئ  افشضار  ضض  وذرح  ظئث   -٢
والثولئ والمةامع طظ جاظإ تطك افتجاب والةماسات 
والمثظغئ  الترغات  أشضار  وعغ  لطتضط،  تسسى  الاغ 
والثغمصراذغئ والاترغر اقصاخادي، شق بث طظ رشخ 
أو  الرأجمالغئ  السصغثة  سطى  المئظغئ  افشضار  جمغع 

غغرعا طظ السصائث العضسغئ.
٣- تئظغ اإلجقم وتثه، شعع غظغ بافشضار الماسطصئ 
وغغرعا،  والمةامع  واقصاخاد  والسغاجئ  بالتضط 
ظزاطًا  بعخفعا  الثقشئ  طبض  افشضار،  لعثه  والثسعة 
لطحسإ،  ولغج  لطحرع  شغعا  السغادة  تضعن  لطتضط 
وغاط ظخإ خطغفئ واتث لفطئ لاسطغه الئغسئ لاظفغث 
وبالاالغ  والةعاد،  بالثسعة  لطسالط  وتمطه  اإلجقم 
تاط تظصغئ العجط السغاجغ طظ أي شضرة غغر طئظغئ 

سطى اإلجقم السزغط، وغترم الثسعة لعا.
شغةإ  والسططئ،  التضط  سطى  ظجاع  أي  تثث  إذا   -٤
بغظ  المسطح  بالظجاع  ولغج  شتسإ  بالفضرة  تطه 
الفؤات الماخارسئ، وغةإ رد افطر إلى اهللا ورجعله، 
ــِھ  الــلَّ ــ  ــ ـ َ ِإ وُه  َفــــــــُردُّ ٍء  ْ ــــــ َ ـــ  ِ ــْم  ــُتـ ــاَزْعـ ــَنـ َتـ صال تسالى: ﴿َفــــــِإْن 

ُسوِل﴾. َوالرَّ
وبعثا غتخض اقجاصرار السغاجغ شغ بقد المسطمغظ، 
والثسعة تضعن دسعة تص لامضغظ اإلجقم وأتضاطه، 
ق  وعثا  المساسمرغظ،  الضفار  ظفعذ  لامضغظ  ولغج 
غاتصص إق بسعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة 

 الاغ عغ وسث ربظا جئتاظه وبحرى ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص

الخظثوق سطى الثول افسداء، ق جغما الظاطغئ طظعا، 
والاغ تآدي شغ أضبر افتغان إلى ارتفاع طسثل الئطالئ 
واظثفاض شغ الصثرة الحرائغئ، وتئسغئ خاخئ غثائغئ، 
عثه  وخفئ  اإلظااجغئ،  لفظزمئ  تفضك  إلغعا  غداف 
الثولغ  الظصث  خظثوق  أن  طسائرة  بالةرغمئ،  افطعر 
لغج طحارضا شغعا شصط بض إظه الماغسارو الثي غثغر 
ظزاطا حاطًق غستإ افطعال طظ الفصراء لغمعل إظفاق 

أصطغئ غظغئ.
أجااذ  غعلش،  أرظسئ  افلماظغ  الثئغر  وخفه  وضما 
الظصث  "خظثوق  ضاابه  شغ  برغاعرغا  بةاطسئ  الفطسفئ 
الثولغ صعة سزمى شغ الساتئ السالمغئ"، إن تثخقته 

شغ العاصع أحئه طا تضعن بشجوات جغعش طاتاربئ.
ذضر جعن بغرضغظج شغ ضاابه اقغاغال اقصاخادي لفطط 
الحرضات  أدوات  أتث  عع  الثولغ  الظصث  خظثوق  "إن 
السالمغئ لئظاء إطئراذعرغئ تسغطر سطى اصاخاد السالط، 
وتجسجع الثول وتظعإ وتثطر اصاخاد الثول الظاطغئ".
تسئئئ  الاغ  المأجاة  تةط  الثئراء  عآقء  وخش  لصث 
شغعا المآجسات المالغئ، ولضظ طا عع أخثق وخفا، 
الاغ  التغاة  عع  المساظاة  تةط  لرجط  تسئغرًا  وأصعى 
غسغحعا الظاس شغ ضض جاسئ وتغظ، والسعدان خغر 
طبال سطى اقجاةابئ المططصئ إلطقءات خظثوق الظصث 
سظ  تماطًا  غثعا  الثولئ  رشسئ  شصث  الصاجغئ،  الثولغ 
لطسطع  الثسط  طظ  ظعع  أي  وتصثغط  الثثطات،  ضض 
طظ  صطسئ  التغاة  شخارت  والثثطات  افجاجغئ 
الةتغط الماخاسث لعغئه، ولط غئص إق أن غأضض الظاس 
بسدعط بسداً! وعثا افطر لغج صاخرًا سطى السعدان 

وأعطه شتسإ، بض عغ جغاجئ ساطئ، ودوظضط تصرغر 
سظ جغاجات خظثوق الظصث الثولغ شغ أشرغصغا ضائه 
صادرة  غغر  الظاطغئ  الئطثان  "ضاظئ  غطعحغ:  عربرت 
سطى جثاد شعاتغر الصروض الصثغمئ شغ سام ١٩٨٠

بطس طةمعع دغعن الئطثان الظاطغئ ٥٦٧ ططغار دوقر، 
وبغظ ساطغ ١٩٨٠-١٩٩٢ دشسئ عثه الثول ١٦٦٢

ططغار دوقر، وطع ذلك، وبسئإ ارتفاع أجسار الفاتعرة 
طظ  الرغط  سطى  دوقر،  ططغار  لـ١٤١٩  الثغعن  زادت 
بصغ  ضسثاد،  الثغعن  ضسش  طظ  أضبر  دشسئ  أظعا 
عثه  أجئرت  وصث  الثشع،  طساتص  دغظا  أغدا  ضسفعا 
طساتصات  لاثشع  جثغثة  صروض  أخث  سطى  الثول 
الثغظ والتغطعلئ دون إسقن اإلشقس ضما تثث شغ 

السعدان وطآخرا بما غسمى بالثغظ الاةسغري".
التغطئ  اجاثثم  تغث  وطاضرًا  خئغباً  باظعروج  ضان  إن 
الظصث  خظثوق  شإن  دوظثوظع،  حثص  طظ  لقظاصام 
برظاطةه  فن  خئباً،  وأضبر  طضرًا  أحث  عع  الثولغ 
اقصاخادي الثي غفرض سطى الثولئ ظاائةه الضاربغئ 
غصع أبرعا سطى الحسعب ساطئ ولغج سطى الثراف، وإن 
ضان تحئث الااجر الةحع أدى إلى عقضه، شإن تحئث 
عآقء التضام السمقء بالتضط أدى إلى عقك حسعبعط.

إن جغاجئ خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ، وطظزمئ 
المالغئ  المآجسات  طظ  وغغرعا  السالمغئ،  الاةارة 
لطظزام  اصاخادغئ  واجعات  سظ  سئارة  عغ  الثولغئ، 
حسعب  سطى  الضاططئ  لطسغطرة  غسسى  الثي  الثولغ 
السالط، وإن عثه الثوغقت الصطرغئ تئصى ساججة سظ 
شغ  وعغ  الماعتح،  الثولغ  الظزام  عثا  طةابعئ 
أخطعا إظما خظسئ لغضعن دورعا وظغفغًا لاظفغث عثه 

السغاجات والسغر شغ رضاب الظزام الثولغ.
لعما؛  بالث  ق  خغارغظ  جعى  أطاطظا  غئص  لط  وتغظعا 
لصمئ  ظضعن  بأن  والرضا  العاصع  لفطر  اقجاضاظئ  إطا 
جائشئ شغ بطظ الحرضات الرأجمالغئ، شاعرجظا عرجًا 
السغاجات.  عثه  وجه  شغ  العصعف  أو  تئاطسظا،  بط 
افخرى  الحسعب  دون  المسطمغظ  ذالع  تسظ  وطظ 
بختئ  غامغج  اصاخادغًا  ظزاطا  لعط  أن  المصععرة 
طسالةاته، وغمطضعن ظزاطا جغاجغا غامبض شغ الثقشئ 
الثولغ،  الظزام  عثا  وجه  شغ  العصعف  سطى  الصادرة 
ِذيَن آَمُنوا﴾ َ ُيَداِفُع َعِن الَّ َّ وأن اهللا غثاشع سظعط ﴿ِإنَّ 

شطط  َيْنُصْرُكْم﴾،   َ َّ َتْنُصُروا  ﴿ِإْن  الظخر  لعط  وضمظ 
إلظصاذ  جرسئ  بأصخى  الاترك  إق  لطمسطمغظ  غئص 

 أظفسعط بظخرة اإلجقم

طا وراء دسعة الربعان 
لطتعار العذظغ يف السعدان؟

الفرغص  السعدان،  شغ  السغادة  طةطج  رئغج  أذطص 
سئث الفااح الئرعان الثسعة لتعار وذظغ غةمع جمغع 
أضث  وصث  العذظغ،  المآتمر  سثا  السغاجغئ  افذراف 
شغ دسعته بأن السعدان غمر بمرتطئ تصادغ التعار 
الثسعة؟  عثه  تصغصئ  شما  العذظ،  أجض  طظ  والاظازل 
التعار  وعض  إلغعا؟  ترطغ  الاغ  افعــثاف  عغ  وطا 
لعثه  وعض  الئقد؟  لمحاضض  جغاجغئ  لتطعل  غفدغ 

الثسعة سقصئ بالخراع الثولغ سطى السعدان؟
افطمغئ  المئادرة  وطظعا  سثغثة  طئادرات  شحض  شئسث 
ظض  شغ  الثسعة  عثه  تأتغ  شعلضر،  بصغادة  الحعغرة 
وشحض  لقظصقب،  المظاعدئ  المزاعرات  تخاسث 
التراك،  وإخماد  جغاجغ  اجاصرار  إغةاد  شغ  السسضر 
ظزر  شغ  أخئتئ  لقظصقب  المظاعدئ  وافتـــجاب 
الظاس وافوجاط الثولغئ صاطئ طرشعضئ طظ الحسإ. 
المرضجي  اقتاغاذغ  حرذئ  أطرغضا  أداظــئ  وصــث 
المسغرات،  طع  تساططعا  ذرغصئ  شغ  السعدان،  شغ 
ووخفاعا بأظعا تساثثم الصعة المفرذئ، شسصإ ضض 
الةرتى،  طظ  وضبغر  أضبر،  أو  صاغض  غسصط  طسغرة 
لثى  السسضر  خعرة  لاطمغع  الثسعة  عثه  تأتغ  لثلك 
غاط  تاى  والثولغئ  والحسئغئ  السغاجغئ  افوجــاط 
ارتضئئ  الاغ  الةرائط  تطك  الظاس  وغاظاجى  صئعلعط، 
سطى  بأظه  الئرعان  أضث  وصث  السعدان،  أعض  تص  شغ 
اجاسثاد لرشع تالئ الطعارئ وإذقق جراح المساصطغظ 
السغاجغغظ. شصث أوردت ختش الثرذعم الخادرة شغ 
لةان  طظ   ٢٥ جراح  إذقق  تط  أظه  ٢٠٢٢/٤/٢٣م، 

المصاوطئ طظ جةظ جعبا.
الارتغإ  السغاجغئ  افوجـــاط  بسخ  ــثت  أب وصــث 
بالمئادرة، ووضسئ بسخ افتجاب حروذًا لقظثراط 
لغسئ  الــثســعة  عــثه  العذظغ.  الــتــعار  سمطغئ  شغ 
الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  أو  السعدان،  شغ  جثغثة 
تساظغ خراسات دولغئ غغر طتسعطئ لخالح ذرف طظ 
افذراف الماخارسئ، شسظث ضض أزطئ جغاجغئ غاسرض 
لعا التجب التاضط أو الفؤئ التاضمئ جعاء طظ الحارع 
الثسعات  عــثه  طبض  تططص  الضئرى  ــثول  ال طظ  أو 
لطتعار، شغأتغ ضض ذرف بأجظثته الاغ وضسعا بسظاغئ 
الاغ  السغاجغئ  المضاجإ  طظ  صثر  أضئر  لاتصغص 
بثخعطه،  اإلذاتئ  أو  بالسططئ،  اقظفراد  طظ  تمضظه 
إسطائعط  أو  المظاخإ،  شغ  وإحراضعط  اتاعائعط  أو 
الئرعان  دســعة  تثرج  ق  لثلك  السططئ،  طظ  جــجءا 
لطتخعل  الطرغص  لغمعث  افجظثات،  تطك  سظ  عثه 
وداخطغ،  دولغ  جغاجغ  وصئعل  حسئغ،  تأغغث  سطى 
وطظ بط تضعن التضعطئ شغ السعدان طصئعلئ دولغًا، 
وطسظعدة جغاجغًا وحسئغًا، شغسعد السعدان لطمةامع 
الثولغ، وشك سدعغئ السعدان المةمثة لثى اقتتاد 
لامضغظ  أطرغضا  طظ  بإغساز  ذلك  وضض  افشرغصغ، 
سمقئعا شغ التضط، وصطع الطرغص أطام سمقء أوروبا 
شغ  لعط  صثم  طعذأ  غةثوا  ق  تاى  المثظغغظ  طظ 
تمطك  ق  أطرغضا  فن  السعدان،  شغ  والتضط  السططئ 
تامضظ  شطط  لعا،  المعالغظ  السغاجغغظ  طظ  رخغثًا 
سصإ  ــعزراء  ال لمةطج  رئغج  إغةاد  طظ  اآلن  تاى 

اجاصالئ تمثوك.
إلجظاد  الةغح  شغ  رخغثًا  تمطك  ق  شعغ  أوروبا  أطا 
تسظث  لصعة  تتااج  شأوروبا  المثظغغظ،  طظ  سمقئعا 
جسطعط  سمقئعا  غئاء  لضظ  لعا،  المعالغظ  المثظغغظ 
شمظ  اجامالاعط.  بثل  السثاء  السسضر  غظاخئعن 

جغاجات خظثوق الظصث الثولغ 
طعطضئ لطحسعب باسرتاف الثرباء
ـــــــــ بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

جغئ
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ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر أتمث سئث الفدغض – وقغئ السعدانـ  ـ 

وفد من حزب التحریر فی والیۀ لبنان یزور مفتی طرابلس والشمال



   السثد ٣٨٨   ٣   افربساء ٢٦ طظ رطدان ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٧ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢ طـ

َوشصا لئغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: اساصض أشراد "طضاشتئ اإلرعاب" 
طساحار  جمال  أرحث  الحاب  لطثقشئ،  الساططغظ  أتث  قععر،  شغ  طثظغئ  طقبج  غرتثون  والثغظ  الئاضسااظغئ 
تضظعلعجغا المسطعطات، وأتث وجعاء طظطصاه، وعع أب لبقبئ أذفال، وسمض لسظعات طع ظفغث بعت الظاذص الرجمغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، صئض اخاطاشه شغ ١١ طظ أغار/طاغع ٢٠١٢. وأضاف الئغان: ق ظةث ضطمات ظتاجإ 
بعا تضام باضساان أشدض طظ بغان ألصاه أرحث جمال شغ ٢٦ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٢، بسث اخاطاف ظفغث 
وجةظ أرحث ظفسه، والثي تساءل شغه: "عض غةإ أن غضعن عظاك تزر سطى ظزام اإلجقم السغاجغ وإسادة 
صغام دولئ الثقشئ الراحثة؟! وعض غةإ أن غضعن عظاك تزر سطى شدح الاعاذآ الثفغ والمسطظ بغظ تضام 
المسطمغظ والشرب؟! وعض غةإ أن غضعن عظاك تزر سطى شدح خغاظات الصغادات المثظغئ والسسضرغئ الماعرذئ 
شغ طآاطرات سثة ضث أعض باضساان وصعاتعا المسطتئ؟!" وخاط الئغان ططالئا تضام باضساان: بالاعصش شعرًا سظ 
اضطعادعط فولغاء اهللا الثغظ غثسعن إلى التضط بما أظجل اهللا شغ حعر ظجول الصرآن الضرغط، وإذا لط غاراجسعا 
سظ ظطمعط، شطغسطمعا أن المساصئض لطمآطظغظ، والثجي والسار لطعاغغئ الغعم، ضما تض بأجقشعط الماضئرغظ 
َن﴾. َذّلِ

َ
ِ األ ْوَلِئَك 

ُ
َ َوَرُسوَلُھ أ َّ وَن  ِذيَن ُيَحادُّ الظمرود وشرسعن وخظادغث صرغح طظ صئطعط، صال اهللا تسالى: ﴿ِإنَّ الَّ

تامئ: واصع العثظئ المآصائ شغ الغمظ وتحضغض المةطج وخقتغاته

جغاجغ ظعائغ وحاطض غادمظ طرتطئ اظاصالغئ تظصض 
الغمظ طظ تالئ الترب إلى تالئ السقم"). شالمةطج 

طضطش بالافاوض طع التعبغغظ إلغةاد تض ظعائغ...
٣- تحمض خقتغات المةطج الرئاجغ ("إدارة الثولئ 
اقظاصالغئ  المرتطئ  ذعال  وأطظغا  وسسضرغا  جغاجغا 
جغاجئ  غتفر  بما  طاعازظئ  خارجغئ  جغاجئ  واساماد 
الثاخئ  الخقتغات  وتحمض  وتثودعا"  الثولئ 
"الصغادة  السطغمغ  رحاد  الرئاجغ  المةطج  برئغج 
شغ  الةمععرغئ  وتمبغض  المسطتئ  لطصعات  الساطئ 
الثاخض والثارج وتسغغظ طتاشزغ المتاشزات وطثراء 
افطظ وصداة المتضمئ السطغا وطتاشر الئظك المرضجي 
وإظحاء الئسبات الثبطعطاجغئ وإسقن الطعارئ والاسئؤئ 
الساطئ"... السغظ اإلخئارغئ ٢٠٢٢/٤/١١) وغدط عثا 
المةطج ٨ أسداء بمظ شغعط رئغسه رحاد السطغمغ وزغر 
الثاخطغئ السابص وطساحار الرئغج الغمظغ، وسدعغئ 
ضض طظ سغثروس الجبغثي رئغج المةطج اقظاصالغ 
الةظعبغ وعع طصرب طظ اإلطارات، وطظ ذارق خالح 
ظةض حصغص الرئغج الغمظغ السابص سطغ سئث اهللا خالح 
الثي تعلى صغادة الترس الثاص لطرئغج أبظاء شارة 
سطغ خالح، وطظ طتاشر طأرب جططان سطغ السرادة 
المعالغ لتجب الاةمع الغمظغ لقخقح، وطظ سئث اهللا 
طضاإ  وطثغر  التجب  لعثا  المعالغ  باوزغر  السطغمغ 
السمالصئ  فلعغئ  السام  الصائث  وطظ  عادي،  الرئغج 
سئث الرتمظ أبع زرسئ المترطغ، وطتاشر تدرطعت 
شرج الئتسظغ، وسبمان طةطغ طمبض طتاشزئ خسثة 
ووزغر شغ التضعطئ التالغئ بثرجئ ظائإ. وغقتر أن 
المثسعطغظ  طظ  الرئاجغ  الصغادة  طةطج  أسداء  ضض 
شغضعن  ظفسه  عادي  الرئغج  جماسئ  وطظ  إطاراتغا 
الرأي الفاسض شغ المةطج تابسا لئرغطاظغا. وصث جمع 
المةطج طمبطغ الصعى الةظعبغئ تاى غضعظعا حرضاء 
غاط  اتفاق  أي  سطى  الاعصغع  وشغ  المفاوضات  شغ 
أن  غمضظ  أتث  غئصى  شق  التعبغغظ،  طع  إلغه  الاعخض 
غسارض شغ المساصئض. ضما أسطظ سظ اجامرار وقغئ 
الئرلمان وتةثغث البصئ لتضعطئ الضفاءات. وغزعر أن 
المصخعد عع تعصغع ضض افذراف سطى أي اتفاق صادم 
لغضسإ جماسئ التعبغ طحروسغئ وغةسطعا ججءا طظ 

الارضغئئ السغاجغئ وافطظغئ شغ الئقد.
باظغًا: ردود الفسض الثولغئ واإلصطغمغئ:

١- رتئئ السسعدغئ بالعثظئ وبعثا الصرار وأسطظئ سظ 
دوقر  ططغارات   ٣ بمئطس  اصاخادغئ  طساسثات  تصثغط 
اإلطارات  وبغظ  بغظعا  طظاخفئ  دوقر  ططغاري  تادمظ 
دسما لطئظك المرضجي. وصام ولغ السعث السسعدي طتمث 
("واجاصئض   ٢٠٢٢/٤/٧ غعم  ذلك  سصإ  جطمان  بظ 
رئغج طةطج الصغادة الرئاجغ رحاد السطغمغ وأسداء 
غسعط  أن  شغ  وتططسه  له  دسمه  سظ  وسئر  المةطج 
تأجغسه شغ بثاغئ خفتئ جثغثة شغ الغمظ تظصطه طظ 
 (٢٠٢٢/٤/٧ السربغئ  والاظمغئ"...  السقم  إلى  الترب 
وصال خالث بظ جطمان ظائإ وزغر الثشاع سطى تسابه 
شغ طعصع تعغار غعم ٢٠٢٢/٤/٩ ("الثطعة الحةاسئ 
ربه  سئث  الغمظغ  الرئغج  اتثثعا  الاغ  والاارغثغئ 
الصغادة  لمةطج  السططئ  ظصض  شغ  عادي  طظخعر 
السغاجغئ  والمضعظات  الظثإ  أغثتعا  والاغ  الرئاجغ 
المةامع  دسمعا  سطى  وأجمع  الغمظغئ  والمةامسغئ 
لاتصغص  وتاجمئ  طعمئ  لمرتطئ  تآجج  الثولغ 
وصال:  والمظطصئ"  لطغمظ  واقجاصرار  وافطظ  السقم 
"ظآضث سطى اجامرار تتالش دسط الحرسغئ شغ الغمظ 
ذلك  شغ  بما  افخسثة  ضاشئ  سطى  المةطج  بثسط 
الثسط السسضري لتغظ العخعل إلى تض جغاجغ غظعغ 
تئسات  طظ  تاثطص  أن  ترغث  والسسعدغئ  افزطئ"). 
الترب وصث ضطفاعا الضبغر وصث أظعرتعا ضسغفئ ساججة 
حضطه  الثي  المةطج  وعثا  أعثاشعا.  تتصص  أن  سظ 
عادي وإن ضان طظ المعالغظ لئرغطاظغا ولضظ العثف 
طظ تأجغسه الافاوض طع التعبغغظ وتصثغط الاظازقت 

طظ أجض إظةاح المفاوضات.
٢- أطا اإلطارات شصث (رتئئ اإلطارات السربغئ الماتثة 
بصرار الرئغج الغمظغ السابص سئث ربه طظخعر عادي 
تحضغض طةطج الصغادة الرئاجغ قجاضمال تظفغث طعام 
المرتطئ اقظاصالغئ... طسربئ سظ أططعا شغ أن تساعط 
عثه الثطعة شغ العخعل إلى تض جغاجغ حاطض بغظ 
افذراف الغمظغئ، لاتصغص السقم واقجاصرار والاظمغئ 
اإلطارات  ورتئئ  الحصغص...  وحسئه  لطغمظ  واقزدعار 
طةطج  الحصغصئ  السسعدغئ  السربغئ  الممطضئ  بثسعة 
الصغادة الرئاجغ إلى الئثء شغ الافاوض طع التعبغغظ 
تتئ إحراف افطط الماتثة لطاعخض إلى تض جغاجغ 
سطى  طآضثة  اظاصالغئ،  شارة  غادمظ  وحاطض  ظعائغ 
تتصغص  شغ  الممطضئ  به  تصعم  الثي  المتعري  الثور 

اقجاصرار وافطظ لطغمظ... السربغئ ٢٠٢٢/٤/٨).
طعارباً!  طعصفعا  ضان  شصث  التعبغ  جماسئ  وأطا   -٣
شغعا،  شاسًق  سظخرًا  وضاظئ  العثظئ  سطى  واشصئ  تغث 
عاظج  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  واجاصئطئ 
غروظثبرغ شغ خظساء طثة ٣ أغام الاصى خقلعا صغادة 
التعبغغظ  اهللا  أظخار  لةماسئ  السغاجغ  المةطج 
طظ  طعصفعا  أن  إق  العثظئ،  وتبئغئ  تظفغث  وبتث 
طةطج الصغادة الغمظغ الةثغث ضان طشاغرًا! شصث أسطظئ 
شصال  افخغرة.  عادي  لصرارات  رشدعا  التعبغ  جماسئ 

الماتثث باجمعا طتمث سئث السقم سطى تسابه شغ 
تطغشرام سصإ ذلك (عثه اإلجراءات الاغ سمطعا تتالش 
السثوان ق سقصئ لعا بالغمظ وق بمخالتئ وق تمئ 
لطسقم بأي خطئ، وإظما تثشع إلى الاخسغث طظ خقل 
إذار  شغ  طاخارسئ  طاظابرة  ططغحغات  تةمغع  إسادة 
واتث غثثم طخالح الثارج ودول السثوان). وصث تط 
تعجغه دسعة لةماسئ التعبغ لطمحارضئ شغ المآتمر 
شرشدئ التدعر بسئإ سصثه شغ السسعدغئ، وذطئئ 
سصثه شغ بطث طتاغث. وطسظى ذلك أن جماسئ التعبغ 
المةطج  وتفاوض  صادطئ  طآتمرات  شغ  جاحارك 
وإن عغ اآلن رشدئ الصرار الماسطص باحضغض المةطج 
تسجغج  عثشه  أن  غزعر  طظعا  الامظع  شعثا  وأسدائه. 
طرتئطئ  وعغ  الصادطئ.  المفاوضات  شغ  لمعصفعا 
أطرغضا.  شطك  شغ  تسغر  الاغ  طئاحرة  بخعرة  بإغران 
رطدان  حعر  بثاغئ  طع  عثظئ  سطى  واشصئ  وصث 
تسامر حعرغظ صابطئ لطامثغث، وعثه العثظئ خغشئ 

ضامعغث لثلك المةطج وطصثطئ لطمفاوضات!
بالعثظئ  ترتغئعا  ذعران  (أضثت  اغران:  طعصش   -٤
الاثخقت  سظ  بسغثا  غمظغ  تعار  إجراء  وأعمغئ 
اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  صال  جاظئه،  وطظ  الثارجغئ. 
بعصش  ترتإ  بقده  إن  الطعغان  سئث  أطغر  تسغظ 
إذقق الظار شغ الغمظ وتآضث سطى ضرورة رشع التخار 
سظ  بسغثا  غمظغ  غمظغ  تعار  وإذقق  الغمظغغظ  سظ 
اإلغراظغ  الثارجغئ  وزغر  وأضاف  افجظئغئ.  الاثخقت 
شغ طآتمر ختفغ طع ظزغره السراصغ شآاد تسغظ أن 
دول  بغظ  اإلصطغمغ  التعار  إجراء  أعمغئ  تآضث  بقده 
المظطصئ... الةجغرة ٢٠٢٢/٤/١٤) وتئسعط شغ ذلك 

التعبغعن..
٥- طعصش أطرغضا: رتئئ العقغات الماتثة افطرغضغئ 
شغ  الرئاجغ  الصغادة  طةطج  تحضغض  سظ  باإلسقن 

الغمظ:
أظاعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  لعزغر  بغان  شغ  (جاء  أ- 
الحسإ  تططسات  الماتثة  العقغات  "تثسط  بطغظضظ: 
الغمظغ، إلى صغام تضعطئ شسالئ ودغمصراذغئ وحّفاشئ 
والمةامع  السغاجغغظ  طظ  طاظعسئ  أخعاتًا  تدط 
الغمظغغظ  أن  افطر  شغ  افعط  أن  طدغفًا  المثظغ"، 
جظئًا  والترغات،  التصعق  تتمغ  تضعطئ  غساتصعن 
إلى جظإ طع تسجغج السثالئ والمساءلئ والمخالتئ... 

 (https://sabq.org ٢٠٢٢/٠٤/٠٨
ظغث  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  طاتثث  ضاإ  ب- 
شغه:  صال  بغاظا   ٢٠٢٢/٤/٨ غعم  تعغار  سئر  براغج 
سظ  باإلسقن  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  "ترتإ 

تحضغض طةطج صغادة رئاجغ شغ الغمظ".
ج- ألصى المئسعث افطرغضغ إلى الغمظ تغط لغظثرضغظس 
ضطمئ اشاااتغئ شغ طآتمر الرغاض بحأن الغمظ شصال: 
الغمظغئ  افذراف  تعخض  تثسط  الماتثة  ("العقغات 
إلى تض جطمغ حاطض. وإن المحاورات الغمظغئ تمبض 
أ  ب  د  اجاصرارا"...  أضبر  افوضاع  لةسض  دولغا  الاجاطا 
خاام  شغ  افطرغضغ  المئسعث  وصال   (٢٠٢٢/٣/٣٠
المآتمر: ("إن العقغات الماتثة تاططع إلى أن تطسإ 
وصال  الغمظ".  شغ  ظعةعا  وتشغغر  إغةابغا  دورا  إغران 
"ربما تضعن عثه الطتزئ التاجمئ الاغ وخطظا إلغعا 
شغعا  تزعر  أن  إلغران  غمضظ  الاغ  الظصطئ  تطك  عغ 
وجعا أشدض لطمةامع الثولغ"... جغ إن إن افطرغضغئ 

.(٢٠٢٢/٤/٦
وعضثا شإن أطرغضا صث أغثت خطعة عادي بالاثطغ سظ 
خقتغاته لطمةطج، وترضج سطى أن تطسإ إغران دورا 
شاسق شغ الغمظ وطظ بط إحراك التعبغ شغ التضط، 
شالتعبغ ق غساطغع أن غخمث دون الثسط اإلغراظغ.

٦- طعصش برغطاظغا: (رتئئ وزغرة الثارجغئ الئرغطاظغئ 
الغمظغ  الرئغج  بإسقن  الةمسئ،  الغعم  تروس،  لغج 
غدط  رئاجغ  صغادة  طةطج  تحضغض  عادي  ربه  سئث 
والسغاجغئ.  اقجاماسغئ  الصعى  طثاطش  سظ  طمبطغظ 
وأسربئ تروس ضما أشادت صظاة (الغمظ) الفدائغئ سظ 
طساسثات  سظ  واإلطارات  السسعدغئ  بإسقن  ترتغئعا 
الغمظغ...  اقصاخاد  لثسط  دوقر؛  ططغارات   ٣ بصغمئ 
(وأوضح   .(https://alwafd.news ٢٠٢٢/٠٤/٠٨
الغمظ -  شغ  الئرغطاظغ  السفغر  أوبظعاغط -  رغاحارد 
شغ تعار خاص طع ختغفئ "الحرق افوجط" الطظثظغئ 
ظحرته الغعم الثمغج، أن ظاائب المحاورات الغمظغئ 
- الغمظغئ الاغ تثااط الغعم شغ طصر طةطج الاساون 
الثطغةغ بالرغاض، طظ الممضظ اقجافادة طظعا شغ 
الثاص  المئسعث  رساغئ  تتئ  المساصئطغئ  المتادبات 
لفطط الماتثة... قشاًا شغ العصئ ظفسه إلى أن ظةاح 
وأضث  المراصئغظ.  ولغج  افذراف  أغثي  شغ  العثظئ 
تض  إلى  غفدغ  تعار  أي  تحةع  بقده  أن  أوبظعاغط 
طحضطئ الغمظ، طحغرًا إلى أن أي اتفاق بغظ السسعدغئ 
والتعبغغظ جغضعن أجاجًا لطتض السغاجغ الظعائغ... 

(https://www.dw.com ٢٠٢٢/٠٤/٠٧
بالبًا: باثبر طا جئص غائغظ طا غطغ:

سام  بثأ  الثي  السسعدي  السسضري  الاثخض  إن   -١
٢٠١٥ ضان عثشه ضما خططئ أطرغضا ترضغج التعبغغظ 
ولغج الصداء سطغعط، وضثلك شإن طآتمر جاعضععلط 
الثي سصث بإغسازات أطرغضغئ سام ٢٠١٨ طظع اإلطارات 
السغطرة  طظ  طظسعا  تثسمعا،  الاغ  الغمظغئ  والصعى 

سطى التثغثة، وألجطعا الاراجع سظ الاصثم ظتع خظساء 
وتثطغخعا طظ التعبغغظ ضما ضاظئ تثطط برغطاظغا... 
شئثأت برغطاظغا بالافضغر شغ تض (طآصئ) طع أطرغضا، 
وعثا  الثطعة،  عثه  قتثاذ  عادي  سمغطعا  شثشسئ 
غزعر طظ ضقم السفغر الئرغطاظغ لثى الغمظ رغاحارد 
أوبظعاغط الثي حارك شغ شسالغات المآتمر تغث صال: 
المظاصحات  شغ  باقحاراك  طرتئعن  التعبغغظ  ("إن 
وبأغثغعط  الاساون،  طةطج  رساغئ  تتئ  والمحاورات 
شغ  شرخئ  عظاك  وجاضعن  الفرخئ  عثه  غأخثوا  أن 
المساصئض تتئ رساغئ طةطج الاساون شغ طضان آخر 
شغ المظطصئ وأغدا تتئ رساغئ المئسعث افطمغ. غةإ 
أن غضعن التعبغعن ججءا طظ المفاوضات فظعط ججء 
طعط طظ الظطاق السغاجغ الغمظغ"... الحرق افوجط 
٢٠٢٢/٤/٧). شالسفغر الئرغطاظغ الثي طبض بقده شغ 
المآتمر الثي سصث بالرغاض غسطظ سظ الاشغرات الاغ 
تخطئ شغ المعصش الئرغطاظغ طظث سام ٢٠١٦. شغزعر 
أظعا طالئ إلحراك التعبغغظ إذ إظعا لط تساطع الصداء 
سمقئعا  بعاجطئ  خظساء  سظ  إبسادعط  أو  سطغعط 

اإلطارات والصعى الغمظغئ الاغ تمعلعا.
عاظج  الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  وخض   -٢
خظساء  إلى  طرة  فول   ٢٠٢٢/٤/١١ غعم  غروظثبرغ 
طظث تعلغه طظخئه صئض ٨ حععر واجامع طع طسآولغظ 
طضائه  سظ  خادر  بغان  وصال  التعبغ.  جماسئ  شغ 
("إن ذائرة غروظثبرغ عئطئ شغ خظساء بعثف تث 
ظار  إلذقق  وصش  وتسجغج  تظفغث  سطى  التعبغغظ  صغادة 
طثته ٦٠ غعطا شغ الثولئ الاغ دطرتعا الترب"... أب 
٢٠٢٢/٤/١١) وشغ اخااام زغارته صال: ("إظه بتث طع 
تظفغث  تطعرات  خظساء  شغ  (تعبغئ)  جغاجغئ  صغادات 
العثظئ بةمغع سظاخرعا وجئض الئظاء سطغعا ضثطعة ظتع 
تض جغاجغ حاطض لطظجاع"... افظاضعل ٢٠٢٢/٤/١٣). 
صرارات  لطتعبغغظ  تمض  صث  افطمغ  المئسعث  شغضعن 
المآتمر افخغر لاعغؤاعط لطافاوض بسث ظجع الخقتغات 
طظ الرئغج عادي وإسطائعا لمةطج رئاجغ. (وأسرب 
طةطج افطظ، شغ بغان أخثره باإلجماع (١٥ دولئ)، 
سظ افطض شغ أن غمبض تحضغض المةطج "خطعة طعمئ 
ظتع اقجاصرار وتسعغئ جغاجغئ حاططئ بصغادة غمظغئ 
تتئ رساغئ افطط الماتثة". ودسا جماسئ التعبغ إلى 
"اقظثراط والسمض طع المئسعث الثاص لفطط الماتثة 
حاطض  وصش  لاتصغص  جععده  شغ  غروظثبرغ)  (عاظج 
حاطض"...  جغاجغ  تض  سطى  والافاوض  الظار  إلذقق 

.(aa.com.tr
لئرغطاظغا  طعالعن  الرئاجغ  المةطج  أسداء   -٣
السسعدغئ  رساه  المةطج  إصرار  وطآتمر  بمةمطعط، 
وسطى  الرغاض،  شغ  سظثعا  وسصث  فطرغضا  المعالغئ 
إغران  أن  إق  غتدروه،  لط  التعبغغظ  أن  طظ  الرغط 
والتعبغغظ الثغظ غسغرون شغ رضابعا صث واشصعا سطى 
إن  بط  المةطج،  إلصرار  طصثطئ  ضاظئ  الاغ  العثظئ 
والمةطج  العثظئ  سطى  واشصاا  صث  وبرغطاظغا  أطرغضا 
طع أظعما أدارا تربًا لغافرد ضض طظعما بحؤعن الغمظ، 
ولضظعما اآلن عما وأدواتعما اإلصطغمغئ والمتطغئ صث 
سطى  غثل  عثا  ضض  والمةطج!  العثظئ  سطى  واشصعا 
أن أجئابًا ذات حأن ذرأت سطى افوضاع دشسئ ضًق 
طظ أطرغضا وبرغطاظغا لارك تظاصدعما شغ اظفراد ضض 
تض تعاشصغ  ظتع  الاعجه  بط  وطظ  طظعما شغ الغمظ، 
ولع "طآصاًا" شغ عثه المرتطئ... أطا سظ عثه افجئاب 
خقل  تثبئ  الاغ  المساةثات  طظ  إدراضعا  شغمضظ 

افجابغع أو افحعر افخغرة وعغ سطى الظتع الاالغ:
أ- الترب شغ أوضراظغا وتثاسغاتعا سطى أطرغضا ودول 
أوروبا خاخئ إظةطارا، شصث جسطئ عثه الثول طسزط 

اعاماطعا ظتع تطك الترب.
لطخظاسئ  الاتاغئ  لطئظغئ  خظساء  صعات  اجاعثاف  ب- 
الظفطغئ السسعدغئ بخعارغت طةّظتئ، وتثاسغاته سطى 
الثي  العصئ  شغ  السالمغئ،  الظفط  إطثادات  طساصئض 
خطفغئ  سطى  افوروبغئ  لطثول  أطرغضا  شغه  تسعثت 
الترب الروجغئ شغ أوضراظغا، تسعثت باعشغر بثغض سظ 
روجغا لمخادر الطاصئ شغ أوروبا، وبما أن السسعدغئ 
تساطغع ضت ضمغات ضئغرة طظ الظفط شإظعا تساطغع 
جث ججء ضئغر طظ التاجئ افوروبغئ لطظفط بثغًق سظ 
الظفط الروجغ، وطظ ظاتغئ باظغئ ق تصض أعمغئ شإن 
زغادة ضت السسعدغئ لطظفط غسمض سطى ضئح أجساره 

التجب  اظاثاب  شرص  طظ  غجغث  بما  افجعاق  شغ 
لطضعظشرس  الظخفغ  الاةثغث  جعلئ  شغ  الثغمصراذغ 
طخثر  (وصال   :٢٠٢٢ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ 
تاتمض  الثارجغئ إن الرغاض "لظ  طسآول شغ وزارة 
لفجعاق  الئارول  إطثادات  شغ  ظصص  أي  طسآولغئ 
السالمغئ شغ ظض العةمات الاغ تاسرض لعا". شراظج 
إلى  أطرغضا  غثشع  ضان  عثا  ضض   ،(٢٠٢٢/٣/٢٥  ،٢٤

تعثئئ افوضاع بغظ التعبغغظ والسسعدغئ...
ج- اظحشال العقغات الماتثة بالخراع طع الخغظ شغ 

الحرق افصخى وبتر الخغظ الحرصغ...
الثي  الغمظ  سطى  جططاه  شرض  شغ  عادي  شحض  د- 
وعع   ،٢٠١٢ سام  اظاثابه  طظث  طاساصئئ،  بأزطات  غمر 

طا أّبر شغ أدائعا...
ه- بط اجامرار عثه الترب ظتع جئع جظعات دون أن 
أطرغضا  بصغادة  الماخارسئ  افذراف  طظ  أي  غساطغع 

وبرغطاظغا تتصغص أعثاشه...
و- وأخغرًا شإن ظروف أطرغضا التالغئ وضثلك ظروف 

برغطاظغا دشساعما إلى عثا الاعاشص:
شغ  اإلظةطغج  ظفعذ  صعة  تثرك  ظاتغاعا  طظ  شأطرغضا   -
العجط السغاجغ شغ الغمظ، وتثرك ظفعذعا سطى بسخ 
صئائض الحمال الاغ تةمسئ وتصاتض التعبغغظ بحراجئ 
حثغثة شغ طأرب شامظسعط طظ إتضام السغطرة سطى 
اإلطارات  تثسمعا  الاغ  المطغحغات  وأن  الغمظ،  حمال 
الةظعب،  سطى  تصرغئاً  جغطرتعا  إتضام  شغ  ظةتئ  صث 
بمسظى أن أطرغضا ترى أن التعبغغظ غغر صادرغظ سطى 
السغطرة سطى جمغع الغمظ، وعثا غةسض أطرغضا تصئض 
باصاسام الظفعذ شغ الغمظ طع برغطاظغا بسث أن لط غضظ 

لعا حغء طسائر شغ الظفعذ صئض جظئ ٢٠١٤.
شغ السسعدغئ  الظفعذ  خسرت  والاغ  برغطاظغا  وأطا   -
وأخثت   ،٢٠١٥ جظئ  لطتضط  وابظه  جطمان  بصثوم 
السسعدغئ تسمض لخالح أطرغضا، وطظ بط شإن أدوات 
الةثغث  العاصع  وعثا  ضسفئ،  صث  اإلصطغمغئ  برغطاظغا 
اإلصطغمغئ  الاشغغرات  عثه  وأطام  برغطاظغا  غةسض 
الضئغرة، وخاخئ إذا أضغش إلغعا تعجغع أطرغضا لطثور 
إسادة  سظ  ساججًة  غةسطعا  المظطصئ،  شغ  اإلغراظغ 
شاصئض  بط  وطظ  صئداعا،  تتئ  الغمظ  شغ  افوضاع 
عغ افخرى باصاسام الظفعذ طع افطرغضان شغ الغمظ. 
وعثه الصظاسئ طظ الطرشغظ (أطرغضا وبرغطاظغا) تعجث 

طظاخًا طظاجئًا لطتض السغاجغ شغ الغمظ.
٤- وعضثا شإن العثظئ وعثا الصرار وتحضغض المةطج، 
والسمقء  برغطاظغ،  أطرغضغ  باعاشص  تط  صث  ذلك  ضض 
والثائرون شغ الفطك تئع لعثا الاعاشص... غغر أن عظاك 
المساسمرة  شالثول  الئال  سظ  غشغإ  ق  أن  غةإ  أطرًا 
سادة طا تترص ضض طظعا سطى أن غضعن لعا الظفعذ 
وتثعا شغ الئقد المساسَمرة، وق تطةأ إلى الاعاشص إق 
إذا اضطرت إلغه شاطةأ إلى الاعاشص بحضض طآصئ بط 
غسمض ضض طظعا بعجائطه الثئغبئ لستإ الئساط طظ 
اجامراره  غضعن  الاعاشص  شعثا  ولثلك  اآلخر...  تتئ 
جمغع  وشغ  أسقه،  المثضعرة  افجئاب  طع  طاظاجئًا 
التاقت شعثا الاعاشص لغج دائمًا تسغر سطغه أطرغضا 
وبرغطاظغا بض جغسامر الخراع بغظعما تاى وإن ضان 
بأجالغإ غغر ظاعرة، إلى أن تاشغر الزروف الاغ دسئ 
جثغث.  طظ  الخراع  خعت  شغسطع  الاعاشص  عثا  إلى 
أظعا  عع  اقجاسمارغئ  الثول  سظث  السرغخ  شالثط 
تطسإ لسئئ الجطظ شإن لط تساطع أن تتصص أعثاشعا 
تارك  شإظعا  التال  شغ  وتثعا  لعا  الظفعذ  اظفراد  شغ 

افطر لطجطظ لاصعم بالمتاوقت لاتصغص أعثاشعا...
أطرغضا  بغظ  دولغ  خراع  طتض  عغ  الغمظ  إن   -٥
وبرغطاظغا وأدواتعما طظ الصعى اإلصطغمغئ والمتطغئ. 
الخراع  عثا  وصعد  شعط  الغمظ  أعض  عط  والمادرر 
وتردي  والفصر  المةاسئ  شغ  تسئإ  تغث  وضتغاه، 
الرجعع  إق  لعط  طظصث  وق  جعاظئعا.  ضض  طظ  افتعال 
افدوات  عثه  ضض  ورشخ  سطغه  واقساماد  اهللا  إلى 
اهللا  تضط  إلصاطئ  المثطخغظ  طع  والسمض  وأجغادعا، 
﴿َوَمْن  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  شغ  طاةسثا 
ِسُب  َ ْرُزْقُھ ِمْن َحْيُث َال َيْح َ َ َيْجَعْل َلُھ َمْخَرجًا  َو َّ ِق  َيتَّ
ْمِرِه َقْد َجَعَل 

َ
َ َباِلُغ أ َّ َو َحْسُبُھ ِإنَّ  ُ ِ َف َّ  َ ْل َع َّ َوَمْن َيَتَو

 ﴾ٍء َقْدرًا ْ َ ّلِ 
ُ ُ ِل َّ

الااجع سحر طظ رطدان المئارك ١٤٤٣عـ
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المسطمغظ طظ حث الرتال إلى المسةث افصخى تماطًا 
الظئعي،  والمسةث  الترام  المسةث  إلى  الرتال  ضحث 
المسطمغظ  تمضغظ  دون  تتعل  سعائص  ُوجثت  شإذا 
طظ حث الرتال إلى المسةث افصخى ضعجعد اقتاقل 
شغةإ سظثعا السمض سطى إزالئ عثه السعائص، وإذا ضاظئ 
الةغعش،  واجاظفار  بالصاال  إق  ُتجال  ق  السعائص  عثه 
شغةإ سظثعا إصاطئ اإلطام الثي غسمض بصغادته لطثولئ 
تطئغص  أجض  طظ  اقتاقل  عثا  إزالئ  سطى  والةغح 
طظ  المسطمغظ  تمضغظ  وجعب  وعع:  الحرسغ  التضط 
الصغام بحث الرتال إلى المسةث افصخى طظ باب "طا 

ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ".
شمعضعع المسةث افصخى باخاخار عع طعضعع آغئ 
الثي  الحرسغ  والتضط  الرتال،  حث  وتثغث  اإلجراء 

أجسث  افجااذ  أضث  لماذا؟":  تعظج  شغ  غاثخض  "أردوغان  سظعان:  وتتئ  الئرلمان،  تض  إداظاه  خطفغئ  سطى 
تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  غخثرعا  جغاجغئ  أجئعسغئ  جرغثة  وعغ  الاترغر  جرغثة  اشاااتغئ  شغ  طظخعر 
أن: أردوغان غطسإ دورا شساق لتساب أطرغضا الاغ غثور شغ شطضعا، وعع غرغث أن غطسإ دورا لعا شغ تعظج 
أغدا، تغث تسمض أطرغضا سطى بسط ظفعذعا عظاك وجئص أن تاولئ تئظغ البعرة لتسابعا ولضظعا لط تامضظ 
باإلجقطغغظ  غسمعن  طظ  تزغرة  إلى  غظامغ  أردوغان  وأضاف:  أوروبغ.  تعظج  شغ  السغاجغ  العجط  فن 
أصراظه  جصعط  طظ  غثحى  وأردوغان  الشربغئ،  والمفاعغط  والثغمصراذغئ  السطماظغئ  غائظعن  الثغظ  المساثلغظ، 
المظترشغظ سظ اإلجقم، وغثحى أن غطتصه ذلك شغ ترضغا. سطماظغعن ادسعا اإلجقم لغظاثئعط الظاس، شأجاءوا 
وغسمطعن  سطغه،  باباغظ  زالعا  وطا  اإلجقم  طحروع  غتمطعن  الثغظ  أطا  غسمطعن.  طا  وجاء  وأضطعا،  شدطعا  إلغه، 
خرجعا  شصث  وغزعرون.  جغخطعن  اهللا  شئإذن  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ  تةسغثه  سطى 
طظ بغئ المصثس واظاحروا شغ ضاشئ الئقد تاى وخطعا إلى تعظج الثدراء، شصث بّحر بعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.

المثاذرة جاد افجعاق بسث تخاسث افزطئ شغ أوضراظغا، 
وعع طا تث المسابمرغظ سطى إسادة تعازن طتاشزعط 
طاةعغظ طظ أجعاق افجعط إلى أجعاق السطع وغغرعا 

طظ أخعل المقذ اآلطظ).
٤- اإلتةام سظ الصروض والمساسثات لطثول الفصغرة، أو 
تظصغص صغماعا بسئإ ظفصات الترب خاخئ دول اقتتاد 
افوروبغ. وعثا له تأبغر صعي سطى جغاجات تطك الثول. 
ططغارات   ٧,٢ اصاراض  إلى  تتااج  تعظج  طبض  شثولئ 
دوقر طظ بغظعا ظتع ٥ ططغارات دوقر شغ خعرة صروض 
ظض  شغ  خسئئ  خغارات  أطام  غدسعا  وعثا  خارجغئ، 
الزروف التالغئ خاخئ إذا أتةط خظثوق الظصث الثولغ 

سظ اإلصراض ظاغةئ الزروف الثولغئ السائثة.
٥- ترطان بسخ الثول طظ طثخراتعا المالغئ، وطا غةر 
ذلك طظ ظصص شغ السغعلئ المالغئ وبالاالغ تأبر ضض 
الصطاسات اقصاخادغئ بثلك ضما عع تاخض طع روجغا 
بسئإ السصعبات. وصث اظثفخ جسر الروبض أطام الثوقر 
شأخئح ١٠٠ روبض لطثوقر، ورشع الئظك المرضجي أجسار 
شئراغر،   ٢٨ شغ  بـ٩,٥٪  طصارظئ   ٪٢٠ إلى  لاخض  الربا 
ضما أشرج الئظك سظ اتاغاذغات بصغمئ بطشئ تعالغ ٧

تسطغمات  الروجغئ  السططات  وأخثرت  دوقر،  ططغارات 
الظصث  اتاغاذغ  طظ   ٪٨٠ بئغع  المتطغغظ  لطمخثرغظ 
افجظئغ لثغعط، وتط تزر الاتعغقت المالغئ لطثارج طظ 
الروس، وعغ إجراءات صث تمظع طجغث طظ تثوث تثععر 
طئاحر  تأبغر  له  وعثا  صرغئاً.  الروجغئ  لطسمطئ  صغاجغ 
الاةارغئ  السمطغات  تغث  طظ  الثاخطغ  اقصاخاد  سطى 

والخظاسات واإلظفاق سطى المحارغع.
٦- الاأبغر المئاحر سطى الظمع اقصاخادي بسئإ إتةام 
المسابمرغظ سظ أسمال جثغثة أو تطعغر أسمال صثغمئ 
أي دخعل الظمع شغ تالئ جمعد واظضماش. غصعل الئاتث 
افزطئ  (خسائر  الصاعرة:  جاطسئ  طظ  طظحاوي  خالث 
افوضراظغئ تاةاوز ترغطغعن دوقر.. وأول المثاذر الاغ 
تظازر اقصاخاد السالمغ تامبض شغ تراجع طسثقت الظمع، 
تغث أربضئ الترب التالغئ شغ أوضراظغا اقصاخاد السالمغ 
المسابمرغظ  بصئ  طظ  وأضسفئ  طسئعق،  غغر  بحضض 
والمساعطضغظ شغ الظحاط اقصاخادي السالمغ، وجط 
الطاصئ  وطظعا  افجاجغئ؛  السطع  أجسار  تضالغش  ارتفاع 
افجر  طظ  لطسثغث  المسغحئ  تضالغش  وارتفاع  والشثاء، 

تعل السالط).
٧- إضاشئ ظفصات جثغثة سطى تساب أخرى شغ بسخ 
الثول طبض ظفصات القجؤغظ وطا غارتإ سطى ذلك طظ 
اظتسار افطعر افخرى.. شصث صثطئ بعلظثا تصرغرا أولغا 
إلى طفعضغئ القجؤغظ جاء شغه أن الظفصات المصثطئ طظ 
التضعطئ الئعلظثغئ لقجؤغظ لعثا السام تخض إلى ٢,٢

ططغار غعرو، وعثا ق غحمض الاسطغط والثثطات الختغئ.
٨- تأبر صطاع السغاتئ شغ ضبغر طظ الثول خاخئ أن 
بسخ الثول تسامث سطغه بظسئئ سالغئ.. وصث تأبر عثا 
الصطاع ضبغرا جابصا بأزطئ ضعروظا وغجداد عثا افطر شغ 
والمعاخقت  الظصض  ارتفاع  بسئإ  التالغئ  افزطئ  ظض 
وأجسار الظفصات وغغر ذلك. شصث أسطظئ حرضئ لعشاعاظجا، 
أضئر حرضئ ذغران شغ أوروبا، أن تتعغض طسارات الرتقت 
إلى آجغا جغئطس ططغعن غعرو حعرغاً. وصال المثغر المالغ 
الاثاضر  أجسار  رشع  إلى  جاتااج  الحرضئ  إن  لطحرضئ: 
لاسعغخ ارتفاع أجسار العصعد والاضالغش افخرى. وعثا 

افطر صث غاسّئإ باراجع الططإ.
٩- تأبر الثوقر بحضض ططمعس ظاغةئ إجراء طساطقت 
تةارغئ لطشاز والئارول بسمطئ الروبض؛ ضما دسئ روجغا 
غحةع  وعثا  طسعا..  الماساططئ  الثول  سطى  واحارذئ 
دوق أخرى طساصئق لقظسااق طظ سئعدغئ الثوقر.. وعثا 
ضبغرة  دول  سطى  جغةر  طساصئق  الثوقر  تأبر  أي  افطر 

خسارات بالمطغارات.
عثه بسخ افطعر طما غاعصع أن تاأبر بافزطئ التاخطئ، 
افزطئ  تطعر  تسإ  أخرى  أطعر  تأبر  سظعا  غظاب  وصث 
أن  غمضظ  تث  أي  شإلى  وعظاك.  عظا  حررعا  وتطاغر 
تافاصط افطعر وتاسع؟. وإلى أي تث غمضظ أن تتثث 
طفاجآت؟. عثا أطر ق غسطط طةرغاته وظاائةه إق اهللا سج 
وجض. وشغ ظعاغئ المعضعع ظصعل: بأن المثرج طظ عثه 
الخراسات، وطا غارتإ سطغعا طظ طآس؛ عع شصط باتئاع 
المظعب الرباظغ، وعثا ق غضعن إق شغ ظض دولئ الثقشئ 

 سطى طظعاج الظئعة

إلى  السعدان  شغ  الظاس  خرج  جظعات  بقث  صئض 
الثي  السغأ  المسغحغ  العضع  سطى  اتاةاجا  الحعارع 
وخطعا إلغه شغ ظض تضط الرئغج سمر الئحغر. تغث 
اظسثطئ أجئاب التغاة الرئغسغئ طظ اظسثام لطثئج طع 
ارتفاع أجساره إلى أضبر طظ خمسئ أضساف شغ العقغات 
إضاشئ إلى سثم وجعد جغعلئ ظصثغئ شغ أغثي الظاس 
ق  الحثص  أخئح  تاى  الئظعك  شغ  قظسثاطعا  ظسئئ 
غساطغع جتإ أطعاله طظ الئظعك لصداء تاجاته، ضما 

تثث اظسثام شغ العصعد طع ارتفاع أجساره. 
ضض تطك السعاطض وغغرعا أدت إلى خروج الظاس لطحارع 
إلى  الظاظر  ولضظ  اإلظصاذ،  ظزام  بإجصاط  والمطالئئ 
التال الاغ آلئ إلغعا أوضاع السعدان بسث بقث جظعات 
طظ جصعط الئحغر غةث أن افطر صث ازداد جعءا، شمظ 
السطع  بسخ  أجسار  تداسفئ  اقصاخادغئ  الظاتغئ 
أخرى  جطع  أجسار  تداسفئ  بغظما  ضسفا،  بقبغظ  إلى 
خمسغظ ضسفا طبض الثئج الثي ضان جسر رغغفه سظث 
جصعط الئحغر جظغعاً واتثا، شعخض اآلن إلى خمسغظ 
جظغعا، واظعارت صغمئ السمطئ بظسئئ ألش بالمؤئ تغث 
ضان جسر الثوقر سظث جصعط الئحغر جاغظ جظغعا بغظما 
عع اآلن غسادل جامائئ جظغه، تاى ذتظ الفصر الظاس 
ذتظا! وأطا طظ الظاتغئ افطظغئ شصْث شصَث الظاس افطظ 
سخابات  ظعرت  تغث  وطماطضاتعط  أرواتعط  سطى 
الظعإ والسطإ شغ الطرصات جعارا ظعارا تروع الظاس 
شطط  التضط  ظزام  ظاتغئ  طظ  أطا  الثولئ.  تثخض  دون 
غاشغر حغء، شزض افطر سطى ترضئ ظزام الئحغر طع تشغر 
افحثاص المظفثغظ له شصط تغث إن الئظعد افجاجغئ 
شغ العبغصئ الثجاعرغئ الاغ تتضط الئقد عغ ظفسعا 

المعاد افجاجغئ شغ دجاعر ظغفاحا لسظئ ٢٠٠٥.
الاغ  الرشاعغئ  تتثث  ولط  حغء  غاشغر  لط  لماذا  أطا 
واقظاصال  افوضاع  تشغغر  فن  شثلك  الحسإ،  غظحثعا 
طظ تال إلى تال ق غاط بمةرد تشغغر افحثاص الثغظ 
غتضمعن الئقد، وإن ضان ق بث طظ تشغغرعط لفحطعط 
وسثم طسرشاعط، شاشغغر افتعال عغ طظ جظظ اهللا شغ 
تسالى:  اهللا  صال  سظثطا  طسغظاً  ظاطعجاً  لعا  وضع  خطصه 
وصال  ْم﴾  ِ ْنُفِس

َ
ِبأ َما  وا  ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ َح ِبَقْوٍم  َما   ُ ِ
ّ َغ ُ َال   َ َّ ﴿ِإنَّ 

َ َقْوٍم  ا َع َ َعَم ْ
َ
ْعَمًة أ ِ ًا  ِ

ّ َ َلْم َيُك ُمَغ َّ نَّ 
َ
تسالى: ﴿َذِلَك ِبأ

شالاشغغر  َعِليٌم﴾  َسِميٌع   َ َّ نَّ 
َ
َوأ ْم  ِ ْنُفِس

َ
ِبأ َما  وا  ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ َح
الثي غشغر افتعال عع تشغغر شضري شغ المصام افول، 
الساسغئ  الحسئغئ  الصاسثة  شغ  تعجث  أن  بث  ق  شضان 

لطاشغغر أشضار أخرى غغر الاغ خرجعا سطغعا.
غتااج  برغئاته  طظفسق  ضغاظا  الحسإ  ضان  لما  ولضظ 
ضغاظات  بطئسعا  التضعطات  وضاظئ  له  غتصصعا  لمظ 
رضاعا  تدمظ  تاى  الحسعب  رغئات  باظفغث  طظفسطئ 

بقث جظعات سطى جصعط الئحري 
ضغش السئغض إىل الاشغري التصغصغ؟

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطغإ – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

لدمان اجامرارعا شغ جثة التضط، شإذا ضاظئ رغئات 
الظاس عغ رغئات غرائجغئ طئعمئ ق تاةاوز بطعظعط 
لاظفغثعا  واضح  ذرغص  لعا  غسرف  وق  وحععاتعط 
ضثلك تضعن أسمال التضام طئعمئ ق لعن لعا غغر أن 
رائتاعا تضعن ظاظئ، لثلك ضان ق بث إلتثاث الاشغغر 
أن تاشغر أوق رغئات الظاس لاخئح رغئات ظاتةئ سظ 
العاصع  أرض  سطى  لطاظفغث  صابض  ختغح  طئثئغ  شضر 
طظفسق  ضغاظا  الحسإ  ضان  ولما  واضتئ.  رؤغئ  وشص 
ولغج شاسق شإذن لغج طظ ذئغساه تشغغر رغئاته طظ 
شغ  شاسض  ضغان  وجعد  طظ  بث  ق  شضان  ظفسه،  تطصاء 
رؤغئ  وشص  المةامع  رغئات  تشغغر  سطى  صادر  المةامع 
طئثئغئ ختغتئ، وعثا الضغان عع التجب فن التجب 
عع ضغان جماسغ أحئه باضعغظ المةامع وعع افصثر 
غعجث  الثي  المةامع  وشضر  وجثان  شغ  الاأبغر  سطى 
شغه والسمض سطى تشغغر رغئاته لاخئح رغئات طئثئغئ، 
والاارغت  افوضاع.  شغ  جثري  اظصقب  غتثث  سظثعا 
صئض  السربغئ  الةجغرة  شغ  شالسرب  ذلك،  سطى  حاعث 
به  تعخش  طا  أصض  تالئ  شغ  غسغحعن  ضاظعا  اإلجقم 
ضاظئ  أظعا  إق  الجساطات  تساصإ  شرغط  جاعطغئ.  أظعا 
وصاد  اإلجقم  جاء  تاى  أجعأ،  إلى  جغأ  طظ  تظاصض 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وختئه تمطئ الاشغغر الفضري وأوجثوا 
الثي  الةثغث  المئثأ  سطى  السرب  ججغرة  شغ  ساطا  رأغا 
طةامع  واتادظ  أجاجه،  سطى  التغاة  تأجغج  غراد 
الاغ  رغئاتعط  شاشغرت  الةثغث  المئثأ  عثا  المثغظئ 
ضان أصخاعا أن تظاعغ التروب بغظ طضعظات طةامع 
المثغظئ وضاظعا غاعجطعن لثلك باظخغإ ططك سطغعط، 
صعاطعا  تغاة  غسغحعا  أن  عغ  رغئاتعط  وأخئتئ 
سظ  طاضاططئ  ظزرة  لثغه  طئثأ  وشص  والمتئئ  الاآلش 
ضاظعا  سمظ  تثطعا  سظثعا  والضعن،  واإلظسان  التغاة 
غتصص  طظ  تمضغظ  وصرروا  سطغعط،  ططضا  جغظخئعظه 
الباظغئ  السصئئ  بغسئ  شضاظئ  الةثغثة  رغئاتعط  لعط 
التضط  ظزام  شغ  الةثري  اقظصقب  إسقن  بثاغئ  عغ 
الثي تئسه تشغغر التضام المظفسطغظ بالرغئات الصثغمئ 
لطظاس، وإغةاد الصادة الثغظ أتثبعا الاشغغر طضاظعط 
شعط افصثر سطى تظفغثعا. سظثعا شصط اظاصطئ الةجغرة 
السربغئ طظ تالئ الةاعطغئ إلى تالئ افطئ السالمغئ ضما 
سئر سظ ذلك جغثظا سمر بظ الثطاب سظثطا صال: "ضظا 
رساة لطحاة واإلبض شأسجظا اهللا باإلجقم شأخئتظا رساة 

لطحسعب وافطط".
َال 
َ
شإلى التغاة الضرغمئ وشص طظعب اهللا تسالى الصائض: ﴿أ

﴾ إلى التغاة الضرغمئ شغ  ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ

ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
 ظثسعضط إلى السمض طسظا أغعا المسطمعن

ذضرظا شغ التطصئ السابصئ بسخ الظاائب واآلبار اقصاخادغئ 
الثطغرة المارتئئ سطى الترب افوضراظغئ، وطا غمضظ أن 
غارتإ سطغعا طظ أطعر جثغثة. إن عثه افطعر وغغرعا 
طما غاثترج، أو غاعلث شغ خدط عثه افزطئ الضئغرة؛ 
جعف غضعن له تأبغر طثطر سطى اقصاخاد السالمغ، ولظ 
غظةع طظه دول خشغرة أو ضئغرة، وربما غةّر إلى اظعغار 
دول بأضمطعا، أو تفضك حراضات دولغئ؛ طبض الحراضئ 
شغ اقتتاد افوروبغ، أو الحراضئ بغظ الخغظ وروجغا. 
وافخطر طظ عثا وذاك: أن عظاك دوق طرحتئ لطفعضى 
والمحاضض بغظ الحسعب وافظزمئ التاضمئ. وق غسائسث 
أن تسعد البعرات شغ السالط السربغ سطى وجه الثعص طظ 
جثغث بسئإ الضعارث اقصاخادغئ المظزعرة؛ وربما تضعن 
أحث طما تثث جظئ ٢٠١٠. وبالاالغ شسعف تآدي عثه 
البعرات الماةثدة إلى اظعغار أظزمئ شغ الئقد اإلجقطغئ.

إن أخطر طا شغ عثه افزطئ عع تأبغرعا سطى اقصاخاد 
السالمغ؛ وأخطر تأبغر طا إذا تثترجئ افطعر إلى ضساد 
اصاخادي ضئغر؛ شغضعن وصسه أحث طما جرى جظئ ١٩٢٩. 
المال  أجعاق  شغ  جثًا  ضئغرة  اظعغارات  غعاضئه  وربما 
والسمقت وغغر ذلك، وطظ افطعر الاغ تاأبر اصاخادغا 

بحضض طئاحر شغ ظّض عثه افزطئ:
١- اقرتفاع السرغع فجعاق الئارول والشار، وطا غةطئه 
ذلك طظ تأبغرات سطى الخظاسات واقجاغراد والاخثغر 
السالمغ، وسطى ضاشئ طفاخض اقصاخاد شغ السالط؛ لضعظه 
سطى خطئ بضض افطعر افخرى. شفغ رجالئ إلى الرئغج 
باغثن شغ ٢٠٢٢/٣/٢٦ طظ السظاتعر افطرغضغ طارك 
ضغطغ دساه شغعا شصال: (طع اجامرار روجغا شغ عةعطعا 
الظفط  جسر  طاعجط  غزض  أن  غمضظ  أوضراظغا،  سطى 
الثام أسطى طظ ١٠٠ دوقر لطئرطغض، وغثشع جسر الظفط 
السادي الثالغ طظ الرخاص أسطى طما عع سطغه اآلن) 
وتابع: (ق غمضظ لفجر الضادتئ أن تسامر شغ تتمض 
المخاسإ اقصاخادغئ قرتفاع أجسار الشاز؛ بغظما تثشع 
بالفسض بمظ أغطى طصابض الئصالئ وافدوغئ.. تاى صئض 
طع  تضاشح  أرغجوظا  سائقت  ضاظئ  أوضراظغا،  شغ  افزطئ 

تضالغش الادثط).
المخادر؛  وحّح  السالمغئ  الشثائغئ  افزطئ  تفاصط   -٢
والسئإ عع تسطض صسط ضئغر شغ طظاذص اإلظااج الرئغسئ 
شغ السالط شغ روجغا وأوضراظغا. وعثا افطر جغعلث طحاضض 
ضبغرة سطى الثول الشظغئ والفصغرة، وغضعن وصسه أضئر سطى 
برظاطب  رئغج  تّثر  شصث  الماثظغ..  الثخض  ذات  الثول 
افغثغئ السالمغ دغفغث بغسطغ) شغ ٢٠٢٢/٣/٨، طظ أن 
الخراع شغ أوضراظغا غمضظ أن غآدي إلى ارتفاع أجسار 
المعاد الشثائغئ شغ السالط، طا جغضعن له تأبغر شادح سطى 
جضان الثول الفصغرة. وصث ذضر خظثوق الظصث الثولغ 
شغ عثا السام ٢٠٢٢ شغ تصرغر تثغث: أن أجسار السطع 
الشثائغئ ارتفسئ بظسئئ تاةاوز ٣٠٪ خقل السام الماضغ، 
وعغ أجرع وتغرة طظث أضبر طظ سصث، وشصاً لفرصام المسثلئ 
تسإ الادثط طظ طظزمئ افغثغئ والجراسئ الاابسئ لفطط 
الماتثة، وضاظئ صراءة حعر شئراغر الماضغ عغ افسطى 
طظث سام ١٩٦١ شغما غاسطص بمصغاس تائع أجسار الطتعم 
وطظاةات افلئان والتئعب والجغعت والسضر. وصال ضئغر 
اقصاخادغغظ شغ برظاطب افغثغئ السالمغ سارف تسغظ 
لطفرظسغئ: (عثا طصطص جثا). وصال: (سطى الثول الشظغئ أن 
تضعن طساسثة قظافاضات شغ إشرغصغا، وأطرغضا القتغظغئ 
وآجغا طحغرا إلى أن السثط غسط بحضض واجع، وتابع: 
شغ طعاصش طظ عثا الظعع ق غاططإ افطر جعى حرارة 
واتثة؛ غمضظ أن غضعن جسر المعاد الشثائغئ أو طةرد 
عطعل أططار ضاربغئ.. شفغ ٢٠٠٧-٢٠٠٨ أدى اقرتفاع 
التاد شغ أجسار المعاد الشثائغئ افولغئ إلى أسمال حشإ؛ 
بسئإ الةعع شغ طثن سثة شغ السالط، بطشئ افجسار 

ذروتعا شغ ٢٠١٠-٢٠١١).
٣- طا غةري طظ اضطرابات شغ أجعاق المال وأجسار 
السطع والثثطات، والاثبثب السرغع والماصطإ شغ أجسار 
ذلك  وتأبغر  والروبض  والغعرو  الثوقر  خاخئ  السمقت 
سطى السمقت افخرى. شصث تثبئ اضطرابات شغ أجعاق 
المال شغ بثاغئ افزطئ، وبصغئ افطعر شغ تالئ ترصإ 
طسامر.. وعثا له تأبغر صعي سطى الاةارة السالمغئ وسطى 
الئعرخات بحضض طئاحر؛ وذلك بسئإ الثعف والعطع 
طظ تثوث عجات صعغئ شغ السعق المالغ. غصعل ضراغب 
إرقم الثئغر اقصاخادي وطتطض أجعاق المال (إن تةظإ 

خراع افجظتئ الساملغئ.. وتفاصط افزطئ اقصاخادغئ!!
(التطصئ البالبئ وافخرية)
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أردوغان یتدخل فی شؤون تونس: لماذا ولمصلحۀ من؟
السمض  غعجإ  التثغث  سطغه  ودّل  اآلغئ  سطغه  دلئ 
الاغ  الثقشئ  إلصاطئ  السمض  غسظغ  الثي  اإلطام  إلصاطئ 
غصعم جغحعا بالثشاع سظ افرض المئارضئ ضطعا، ضما 
غصعم شغ العصئ ظفسه بإزالئ السعائص الاغ تتعل دون 

حث الرتال إلى افصخى.
والاغ  والتثغث  لفغئ  الاحرغسغئ  الةعاظإ  عغ  عثه 
تثل سطى وجعب تظخغإ الثطغفئ لغصعم بعثه افسمال 
افشعام  أختاب  ُغروجه  طا  غظاصخ  وعثا  السزغمئ، 
العاضتئ،  المساظغ  عثه  سظ  تشفض  الاغ  السصغمئ 
والاعصسات  الاظئآات  سظ  بالتثغث  الظاس  وتحشض 
الظاس  شاثّثر  سمض،  دون  طظ  بالاشغغر  وافطاظغ 
جعى  غتسظعن  ق  غغئغغظ  صثرغغظ  إلى  وتتغطعط 

 !اقظازار والاسطص بافوعام

تامئ ضطمئ السثد: صدغئ افصخى صدغئ ضض المسطمغظ

شّظث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن تخرغح رئغج التضعطئ بحر الثخاوظئ، بأن "افردن 
سخغٌّ وبسغٌث ضضَّ الُئسث سظ اإلشقس، وبحعادة الئظك الثولغ"، وضثلك اظاصادات رئغج التضعطئ افجئص ذاعر 
المخري الاغ صال شغعا "ظصارب بسرسئ طظ اسائار افردن دولئ طفطسئ"، وأوضح شغ بغان ختفغ: إن الَثْغظ 
السام شغ افردن شغ ازدغاد طدطرد وصث بطس ١١٣٪ طظ الثخض اإلجمالغ المتطغ، والئظك الثولغ وخظثوق 
الظصث الثولغ ووضاقت الاخظغش اقئاماظغ، أدوات اجاسمارغئ بغث أطرغضا والشرب إلغراق افردن شغ الثغعن، 
افجظئغئ  السمقت  اتاغاذغ  أن  إلى  الئغان  وأحار  السغاجغ.  الصرار  وشصثان  لفجظئغ  الئطث  رعظ  الظعاغئ  وشغ 
جثغث،  طترم  ربعي  باصاراض  الغعم  شالسثاد  الربعغئ.  وسعائثعا  المساتصئ  الثغعن  تسثغث  بسث  جغظثفخ 
غةري سطى تساب المضعظات اقصاخادغئ لطثولئ. وخاذإ الئغان افعض شغ افردن: إن المثغعظغات الثارجغئ عغ 
تئض اجاسماري غطعق به التضام رصاب الحسعب، شارتعظ صراراتعا إلى أسثائعا وتسائاح شغعا الئقد والسئاد، 
وطا تثاذل افظزمئ شغ ظخرة أعض الصثس وشطسطغظ، إق طظ ظاائب اقجاسقم اقصاخادي السغاجغ. وخطص 
الئغان إلى الصعل: إن أخطر أظعاع اإلشقس عع اإلشقس الفضري والثعاء السغاجغ شعع الثي غآدي إلى العاوغئ، 
باتئاع َجظظ المآجسات المالغئ الثولغئ اقجاسمارغئ واقرتعان لعا والاثطغ سظ الظزام اقصاخادي اإلجقطغ 
الثي غترم الربا وغعزع البروة سطى أشراد الرسغئ وغتثد المطضغات وغتمغعا، وعع الثي غةإ سطى افطئ أن 
تائسه، إن افردن ججء طظ افطئ اإلجقطغئ وبروات افطئ الاغ ق تظدإ عغ ططك سام لطمسطمغظ ولغسئ ططضًا 
كَاُء ِيف ثـََالٍث ِيف الْكََإلِ َوالاَْمِء َوالنَّاِر»، والمحضطئ اقصاخادغئ شغ  لفظزمئ التاضمئ، شسظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص أظه صال: «الُْمْسلُِموَن ُرشَ
اإلجقم عغ شغ تعزغع البروة، ولغج إظااجعا خخعخًا شغ بقدظا الاغ تئاعا اهللا ببروات سزغمئ، شإلى السمض 
إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تطئص أظزمئ اإلجقم وطظعا الظزام اقصاخادي، ظثسعضط أغعا المسطمعن.

رئیس حکومۀ النظام األردنی یغالط ویضلل 
فالمدیونیۀ الباهظۀ والبطالۀ والفقر هی إفالس بذاتها


