
لفطئ  الحارع  إذن  عغ  اإلجقم،  شغ  الساطئ  المطضغئ 
باقحاراك شغ اقظافاع بالسغظ، الاغ ظص الحرع سطى 
أظعا لطرسغئ طحارضئ بغظعط، وطظع طظ أن غتعزعا الفرد 
وتثه، وعغ بقبئ أوخاف إذا تعشرت شغ السغظ، جسطاعا 
بتغث  الةماسئ،  طراشص  طظ  عع  طا  أوق:  ساطئ:  ططضغئ 
إذا لط تاعشر لئطثة أو جماسئ تفرصعا شغ ذطئعا. وصث 
بغظعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص طظ تغث الخفئ، ق طظ تغث السثد، 
َوالظَّاُر»  َواْلَضَفُ،  اْلَماُء،  ُغْمَظْسَظ:  َق  ملسو هيلع هللا ىلص: «َبَقٌث  صعله  شغ 
أخرجه ابظ طاجه؛ فظه ملسو هيلع هللا ىلص أباح الماء شغ الطائش وخغئر 
لفشراد شغ أن غماطضعه. وطظ إباتاه ملسو هيلع هللا ىلص لفشراد اطاقك 
الماء، دّل ذلك سطى أن المظع شغ التثغث لغج لطماء 
طظ تغث عع طاء، وإظما عع لخفئ اقتاغاج، أي ضعظه 
طظ طراشص الةماسئ، ضمظابع المغاه، وطراسغ الماحغئ، 
وطا حابه ذلك. باظغا: المسادن الاغ ق تظصطع، وعغ غغر 
طتثودة المصثار، والاغ ق غمضظ أن َتْظَفث. سظ َأْبَغخ 
ال رضغ اهللا سظه صال: «اْجَاْصَطْسُئ َرُجعَل اِهللا  بظ َتمَّ
َرُجعَل  َغا  َشِصغَض:  َشَأْصَطَسِظغُه»،  ِبَمْأِرَب  الِمْطحِ  َطْسِثَن  ملسو هيلع هللا ىلص 
اِهللا، ِإظَُّه ِبَمْظِجَلِئ اْلَماِء اْلِسثِّ - َغسِظغ َأظَُّه َق َغْظَصِطُع - َشَصاَل 
َرُجعُل اِهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َشقَ ِإَذْن» أخرجه الظَّسائغ، شحئَّه طسِثن 
المطح بالماء اِلسّث لسثم اظصطاسه، والمسادن صث تضعن 
والضتض  ضالمطح  طآوظئ،  غغر  طظ  إلغعا  ُغعَخض  ظاعرة 
ُغعَخض  ق  باذظئ  تضعن  أو  حابععا،  وطا  والغاصعت 
بالسمض والمآوظئ، ضمسادن الثعإ، والفدئ،  إلغعا إقّ 
والتثغث، والظتاس، والرخاص، وطا حاضطعا. أو تضعن 
جاطثة ضالئّطعر، أو جائطئ ضالظفط. ولما ضان المطح طظ 
المسادن، شإن رجعع الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص سظ إصطاسه فْبَغخ 
ال رضغ اهللا سظه، ُغسائر سطئ لسثم ططضغئ الفرد  بظ َتمَّ
له، ضعظه طسثظاً ق غظصطع، ولغج ضعظه ططتاً ق غظصطع. 
وطظ عثا التثغث غائغظ أن سطئ المظع شغ سثم إصطاع 
افحغاء  بالبا:  غظصطع.  ق  أي  ًا،  ِسثَّ ضعظه  المطح  طسثن 
الاغ ذئغسئ تضعغظعا تمظع اخاخاص الفرد بتغازتعا؛ 
ضالطرق، وافظعار، والئتار، والئتغرات، وافصظغئ الساطئ، 
والُثْطَةان، والمدائص. وُغطتص بعا المساجث، وطثارس 
وظتع  والمقجأ،  والمقسإ،  وطساحفغاتعا،  الثولئ، 
طظ  ولضظعا  أغداً،  الةماسئ  طراشص  طظ  وعثه  ذلك. 
شاإلجقم  الفرد.  غمطضعا  أن  غاأتى  ق  ذئغساعا  تغث 
بعثه الافخغقت، أتاط طعارد المطضغئ الساطئ بأتضام 
بغظاعا، وتثد اإلجقم الثولئ باسائارعا الةعئ الخالتئ 
قجابمار المطضغئ الساطئ، وتظزغط اجافادة الرسغئ طظعا 
بتغث تمّضظ جمغع أشراد الرسغئ طظ اقظافاع طظعا، بضاشئ 
خعر اقظافاع وأجالغئعا الاغ تتثدعا الثولئ. إن دولئ 
الثقشئ طسآولئ بحضض طئاحر سظ رساغئ حآون الظاس، 
وطظ ضمظ رساغاعط، المتاشزئ سطى المطضغئ الساطئ. 
وطظ المتاشزئ سطغعا سثم السماح باقساثاء سطغعا، أو 
تتعغطعا إلى ططضغئ شردغئ، أو إسطاء اطاغازات بعا في 
الثي  الثخثخئ،  أو  بالاثخغص  غسرف  طا  وعع  أتث، 
أشرزه الظزام الرأجمالغ. وعثا طا جاء طئغظا شغ المادة 
أسّثه  الثي  الثقشئ،  دولئ  دجاعر  طحروع  طظ   ،١٤٠
اقظافاع  تص  افطئ  أشراد  طظ  شرد  "لضض  الاترغر:  تجب 
بما عع داخض شغ المطضغئ الساطئ، وق غةعز لطثولئ أن 
تأذن فتث دون باصغ الرسغئ بمطضغئ افطقك الساطئ أو 

اجاشقلعا" (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ).

التوتر األمريكي الصيني حول تايوان

شغ بر الخغظ الرئغسغ جظئ ١٩٤٩ شإن تضام الخغظ 
صث  الخغظغ-الضعطغااج)  العذظغ  (التجب  المظعجطغظ 
اظاصطعا إلى تاغعان وضاظئ تابسئ لتضمعط شغ ذلك العصئ 
وعاجر طسعط ططغعظا خغظغ طظ أسثاء التجب الحغعسغ 
الخغظ  تضام  شإن  وعضثا  تاغئغه،  الساخمئ  وأجسعا 
السابصغظ (صئض جغطرة الحغعسغغظ سطى التضط) صث ظطعا 
غتافزعن بةجغرة تاغعان تتئ تضمعط وجاسثتعط شغ 
ذلك المزطئ السسضرغئ افطرغضغئ الممثودة لعط، شعصسئ 
١٩٥٥ جظئ  تاغعان  طع  طحارك  دشاع  اتفاصغئ  أطرغضا 

باسائارعا "جمععرغئ الخغظ" فن أطرغضا لط تضظ وصاعا 
تسارف بالخغظ الحسئغئ الاغ غتضمعا التجب الحغعسغ 
تاغعان  سظ  لطثشاع  طرارًا  أطرغضا  تثخطئ  وصث  الخغظغ، 
وأسطاعا طصسث الخغظ الثائط شغ طةطج افطظ الثولغ.

بالباً: إق أن أطرغضا وبسث تفاعماتعا طع بضغظ صث واشصئ 
سطى ظصض طصسث الخغظ شغ افطط الماتثة لئضغظ، أي 
افطط  طظ  تاغعان  وذردت  الخغظغ،  الحغعسغ  لطتجب 
الماتثة، وأسطظئ طظث ذلك العصئ بأظعا تثسط جغاجئ 
خغظ واتثة، أي أظعا ق تسارف باجاصقل تاغعان ولضظعا 
أبصئ سطى اتفاصغئ الثشاع طسعا لمظع الخغظ طظ ضمعا. 
المسألئ  شغ  شاسقً  سظخرًا  أطرغضا  جسض  صث  ضطه  وعثا 
الااغعاظغئ لما غجغث سظ جئسغظ ساطاً، وعغ الغعم تساططعا 
باجاصقلعا  تسارف  أن  دون  المساصطئ  الثولئ  طساططئ 
والاةارغئ  السغاجغئ  السقصات  طسعا  وتصغط  رجمغاً، 
واقصاخادغئ والسسضرغئ، باإلضاشئ إلى تماغئ افجاذغض 
افطرغضغئ لعا، ولعا طسعث غصعم بأسمال السفارة الفسطغئ 

اقظاثابات الرئاجغئ 
يف  ضغظغا
ـــــــــ ـــــــــــ 

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

ق  بثاخئ  والمرأة  ساطئ  الئحرغئ  طحاضض  إن 
إق  جثورعا  طظ  سطغعا  وُغصدى  تسالب  أن  غمضظ 
تتااجه  لما  طعاتغئ  جاءت  الاغ  اإلجقم  بأتضام 
شدئطعا  إحئاسات،  طظ  إلغه  وتاططع  الئحرغئ 
عظاك  غضعن  ق  تاى  وتثودًا،  صعاسث  لعا  ووضع 
ولظ  التثود.  شغ  تفرغط  أو  اإلحئاع  شغ  إشراط 
غطئص اإلجقم إق دولئ اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة 

سطى طظعاج الظئعة.    

اصرأ شغ عثا السثد:

- الظزام السعداظغ غساعغظ بأرواح الظاس وطماطضاتعط شغ ظض 

   ضعارث الفغداظات والسغعل ...٢

- الظفط والشاز أعط طظ دطاء أعض حئعة وطا جاورعا!  ...٢

- ذالئان بسث سام طظ جغطرتعا الباظغئ سطى أششاظساان إلى أغظ؟ ...٣

- عض تحضغض تضعطئ بالبئ غظعغ الظجاع شغ لغئغا؟ ...٤
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كلمة العدد

اودغظصا  الضغظغئ  المسارضئ  زسغط  (صثم  السآال: 
المتضمئ  أطام  رجمغاً  ذسظاً   "٢٠٢٢/٨/٢٢" اقبظغظ: 
شغعا  شاز  الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  ظاائب  سطى  السطغا 
وقغاه  المظاعغئ  الرئغج  ظائإ  روتع  وغطغام  طظاشسه 
جطط  اودغظصا  أن  برغج  اجعحغاث  وضالئ  وذضرت 
خئاح الغعم أوراق اقساراض إلى المتضمئ السطغا الاغ 
الصاظعن...  تسإ  غعطا   ١٤ خقل  الرد  سطغعا  غاعجإ 
أسطظ  صث  وضان  افظاضعل).  وضالئ   ،٢٠٢٢/٠٨/٢٢
غعم ٢٠٢٢/٨/١٥ سظ شعز ولغام روتع سطى خخمه 
الاغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  شغ  ضؤغض  بفارق  أودغظشا 
جرت شغ ضغظغا غعم ٢٠٢٢/٨/٩... وشغ عثه التمطئ 
اقظاثابغئ بثا الرئغج السابص ضغظغاتا طسارضا لظائئه 
ولغام روتع، وطآغثا لثخمه زسغط المسارضئ أودغظشا 
بسثطا جرت المخالتئ بغظعما. شعض ضاظئ عثه لسئئ 
طظ ضغظغاتا لغزعر أظه طآغث لثخمه أودغظشا وطسارض 
لظائئه روتع تاى غآطِّظ شعز ظائئه ضث خخمه؟ وطا جر 
بغظعا  وعض عظاك خراع  ضغظغا؟  تةاه  أطرغضا  تترضات 

وبغظ برغطاظغا؟
أسقه  الاساؤقت  سطى  الةعاب  لاعضغح  الةعاب: 

ظساسرض افطعر الاالغئ:
طظ  ججءًا  باسائارعا  عع  بضغظغا  اعاماطظا  إن   -١
إجقطغئ  طظطصئ  تسائر  الاغ  افشرغصغ  الصرن  طظطصئ 
أعض  شأضبرغئ  واصاخادغئ،  اجاراتغةغئ  أعمغئ  ذات 
المظطصئ طظ المسطمغظ وضاظئ تتضط باإلجقم، وعغ 
بطثان طرتئطئ بسدعا بئسخ شأضبرعا وصع تتئ ظغر 
اقجاسمار الئرغطاظغ. وضاظئ ضغظغا طرتئطئ بسططان 
اقجاسمار  تضط  تتئ  وصسئ  أن  إلى  المسطط  زظةئار 
الئرغطاظغ ظعاغئ الصرن الااجع سحر. ورغط ظغض ضغظغا 
اقجاصقل طظث ظعاغئ سام ١٩٦٣ إق أظه حضطغ، تغث 
شاساصإ  السمقء،  بعاجطئ  لئرغطاظغا  تابسغاعا  تزعر 
سطى تضمعا سمقء تابسعن لئرغطاظغا طظ جعطع ضغظغاتا 
طظث اقجاصقل الحضطغ تاى سام ١٩٧٨ إلى داظغال 
أراب طعي تاى سام ٢٠٠٢، إلى طعاي ضغئاضغ تاى 
سام ٢٠١٣، إلى أن وخض افطر إلى أوععرتع ضغظغاتا 
ابظ الرئغج افول جعطع ضغظغاتا. وشاز طرة أخرى شغ 
سطى  السمقء  تخظع  شئرغطاظغا   .٢٠١٧ سام  اظاثابات 
سغظ بخغرة طظ اآلباء إلى افبظاء وسطى أغثي التضام 
ظعن أتثا إق إذا ضان سمغق سطى  السمقء الثغظ ق غمضِّ
حاضطاعط وطظ جظج تابسغاعط ووقئعط لطمساسمر 

ظفسه...
٢- لصث تمضظئ أطرغضا طظ ضسإ سمقء طظ المسارضئ، 
وخاخئ أودغظشا الثي تسائر صئغطاه الصئغطئ البالبئ شغ 
اجاسمارغا  خراسا  الئقد  تحعث  بثأت  ولعثا  الئطث، 
جغاجغا غأخث ذابسا صئطغا. وأتجابعا تسائر صئطغئ، وتظال 
تأغغثعا طظ أتئاع صئغطاعا سمعطا، شاقظاماء الصئطغ عع 
شغعا  جرت  شضطما  العاتث.  التجب  أسداء  بغظ  الرابط 
ظاائةعا  سطى  اتاةاجا  الثطاء  شغعا  جالئ  اظاثابات 
الةثغث  الرئغج  روتع  وولغام  الصئغطئ.  قبظ  تسخئا 
الثي أسطظ سظ شعزه شغ اقظاثابات افخغرة غظامغ إلى 
السابص  الرئغج  إلغعا  غظامغ  الاغ  الضالغظةغظ  صئائض 
داظغال أراب طعي، وغافاخر روتع بأظه تاطمث سطى غث 
عثا الرئغج السابص تغث اظامى إلى تجبه طظث سام 

.١٩٩٢
بعاطح  روتع  بفعز  الرجمغئ  الظاائب  سظ  أسطظ   -٣
ضؤغض تغث تخض سطى ٥٠,٥٪ بغظما تخض أودغظشا 
أن  وغقتر  الظاخئغظ.  أخعات  طظ   ٪٤٨,٨ سطى 
عظاك اظصساطا شغ لةظئ اقظاثابات السطغا، شصال رئغج 
المفعضغئ لقظاثابات واشعق تحغئعضاتغ: "لصث صطسظا 
اظاثابات  سطى  الضغظغغظ  تخعل  تدمظ  الاغ  الرتطئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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تعل  الماجاغث  الاعتر  عثا  تصغصئ  تادح  تاى  الةعاب: 
الاثضغر  طظ  بث  شق  اقجافجازات،  بط  ودواشسه،  تاغعان 

بئسخ التصائص ذات السقصئ:
أوقً: تسائر أطرغضا أن الخغظ باتئ طظاشسعا افول دولغاً، 
شاقصاخاد الخغظغ ضئغر لطشاغئ وغظمع بأجرع طظ ظمع 
طضاظئ  الخغظ  تتاض  بأن  غعثد  طا  افطرغضغ  اقصاخاد 
اقصاخاد رصط ١ شغ السالط بسث جظعات غغر بسغثة، وعثه 
الصعة اقصاخادغئ شغ الخغظ آخثة شغ الاتعل إلى صعة 
سسضرغئ إذ غجغث إظفاق الخغظ السسضري ساطاً بسث سام 
وتاطعر طسه صثرات الةغح الخغظغ الاصطغثغئ والظعوغئ، 
ذلك  وطظ  السغاجغئ  الخغظ  ذمعتات  طسه  وتاطعر 
طحروع "ذرغص الترغر" الثي غةسض لطخغظ ظفعذًا جغاجغًا 
واصاخادغاً شغ سثد طظ الئطثان، خاخئ شغ آجغا. وعثا 
ضطه ق غروق فطرغضا الاغ أسطظئ ترباً تةارغئ سطى الخغظ، 
لمظاعداعا،  آجغا  شغ  سسضرغئ  تتالفات  تئظغ  وأخثت 

وطظع خسعدعا.
باظغاً: وأطا تاغعان، شعغ ججغرة ضئغرة طساتاعا ٣٦ ألش 
اصاخاد  وذات  ظسمئ  ططغعن   ٢٤ وغسضظعا  طربع  ضطط 
السالط  شغ  اصاخادغاً  رصط ٢٦  "الثولئ"  غةسطعا  طاصثم 
شإظعا  وبعثا  اإللضاروظغئ،  الحرائح  بخظاسئ  وتحاعر 
أن  إق  الغعم  الثول  طساغغر  وشص  افرضان  طضامطئ  دولئ 
تئسث  ق  وأظعا  الخغظغغظ  طظ  جضاظعا  وضعن  تارغثعا 
سظ الئر الخغظغ إق ١٤٠ ضطط غةسض الخغظ تظزر إلغعا 
طامردًا، شإن تارغثعا السغاجغ غةسض  باسائارعا إصطغماً 
طظ سقصاتعا طع الخغظ خفتئ بالشئ السثعظئ، وذلك 
التضط  طصالغث  سطى  الحغعسغ  التجب  جغطرة  بسث  أظه 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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صال رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس خقل المآتمر الختفغ المحارك الثي سصثه طع الرئغج الارضغ 
أردوغان شغ الساخمئ أظصرة طساء البقباء "لظ ظصئض باجامرار الممارجات السثواظغئ لسططات اقتاقل ضث حسئظا 
وأرضظا وطصثجاتظا، وأن تتصغص افطظ والسقم غئثأ بالاعصش الضاطض سظ تصعغخ تض الثولاغظ طظ صئض جططات 
اقتاقل"، وأسرب سئاس سظ بالس "الاصثغر لمعاصش الرئغج أردوغان البابائ إلى جاظإ الحسإ الفطسطغظغ". طظ 
جاظئه أضث تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: أن رئغج السططئ 
غاظصض طظ برلغظ إلى أظصرة لطاأضغث سطى تض الثولاغظ، لتماغئ المحروع افطرغضغ الثئغث لاخفغئ الصدغئ بحضض 
غتفر أطظ ضغان غععد، وأضاف الاسطغص: أن رئغج السططئ، شعق طعاصفه السغاجغئ الاغ ضطعا تفرغط وتظازل، 
صث جسض طظ ظفسه باطئغئ دسعة أردوغان له، ططغئ لطاشطغئ سطى جرغمئ الاطئغع الارضغئ وإسادة السفراء طع 
ضغان غععد، وأحار الاسطغص إلى: أن أردوغان وسئاس شغ الثغاظئ جعاء، وإن ضاظئ خغاظئ أردوغان أسزط ضعظه 
غماطك طظ الصعة طا تمضظه طظ تترغر شطسطغظ وإسادتعا إلى تدظ افطئ اإلجقطغئ، ولضظه غسائثل بثلك الثغار 
المطالئئ بمحروع الثولاغظ والاطئغع طع ضغان غععد وغرغث طظ رئغج السططئ أن غشطغ تطك الثغاظئ، وعع طا 
شسطه سئاس بضغض المثغح الضاذب له. وخاط الاسطغص بالصعل: إن صدغئ شطسطغظ لظ غتفزعا سئاس المفّرط ولظ 
غسغثعا أردوغان الماآطر، وإظما تتفزعا افطئ وتسغثعا صغادة طثطخئ واسغئ تاثث طظ رضعان اهللا غاغئ لعا شاصعد 

الةغعش لاترغر شطسطغظ والمسةث افصخى.

 مخلصة واعية
ٌ
 وتعيدها قيادة

ُ
قضية فلسط تحفظها األمة

 دولة الخالفة 
عطى أيّ أحد  ال يُ

امتيازات بالملكية 
العامة أو استغاللها

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ طتمث خالح

َّـ رحاب دستور دولة الخالفة

السآال: طاذا وراء الاعتر افطرغضغ الخغظغ تعل تاغعان؟ وطا عغ دواشع عثا الاعتر؟ ولماذا اقجافجاز افطرغضغ 
لطخغظ بجغارة رئغسئ الضعظشرس وأسداء آخرغظ إلى تاغعان؟ وطا عغ أعمغئ الةجغرة لضض طظ الخغظ وأطرغضا؟ 

وعض تسغر افطعر باتةاه الترب أم باتةاه الاعثئئ؟
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 افربساء ٤ طظ خفر  ١٤٤٤ عـ المعاشص ٣١ آب/أغسطج٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٠٦

وعثا ظفسه ق غسالب صدغئ السغعل والفغداظات، وإظما 
ذر لطرطاد شغ سغعن الظاس، وق عع تض لطمحضطئ، شعع 
تدرر،  طسضظ  سظ  غشظغعط  وق  ضررًا،  لعط  غةئر  ق 
والتضعطئ تسطط ذلك، والةعات الماظتئ عغ افخرى تسطط 
ذلك، والمادررون أحث سطما بتالعط، شالظاس شغ السراء، 
والسغعل والفغداظات تجداد غعطا بسث غعم والتضعطئ 
تافرج وتضبر طظ السعغض، طبطعا طبض الساطئ وضأظعا غغر 
طسظغئ بالمسالةئ، رغط لةعء المادررغظ إلغعا وعع التص، 
ولضظ التضعطئ ظفسعا تطةأ لطساطئ وعع افطر المساشرب!

إن عآقء التضام ضأظعط لط غصرؤوا جغرة الصائث افسزط 
طتمث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شَسْظ َأَظٍج َرِضَغ اهللاَُّ َسْظُه َصاَل: 
َضاَن الظَِّئغُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْتَسَظ الظَّاِس َوَأْحَةَع الظَّاِس، َوَلَصْث َشِجَع 
ْعِت َشاْجَاْصَئَطُعْط الظَِّئغُّ  َأْعُض اْلَمِثغَظِئ َلْغَطًئ َشَثَرُجعا َظْتَع الخَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َوَصْث اْجَاْئَرأَ اْلَثَئَر َوُعَع َسَطى َشَرٍس ِفَِبغ َذْطَتَئ ُسْريٍ 
ْغُش َوُعَع َغُصعل: «لَْم تَُراُعوا لَْم تَُراُعوا» ُبطَّ  َوِشغ ُسُظِصِه السَّ
َصاَل: «َوَجْدنَاُه بَْحراً أَْو َقاَل إِنَُّه لََبْحٌر». شعع ملسو هيلع هللا ىلص غسطط أطاه 
ترغخًا  وخاخئ الصادة طظعط ضغش غضعن الصائث غصزاً 
سطى أداء طعاطه. وشغ سام المةاسئ غثاذإ سمر بظ 
الةعع  طظ  صرصرت  لما  بطظه  سظه  اهللا  رضغ  الثطاب 
شغصعل لعا: "صرصري أو ق تصرصري واهللا لظ تطسمغ لتما 
غاسطص  شغما  وغصعل  المسطمغظ"،  شصراء  غطسمه  تاى 
بأطر المسآلغات الساطئ: "واهللا لع سبرت بشطئ شغ السراق 
لثفئ أن غسألظغ اهللا سظعا لط لط تسع لعا الطرغص"! 

عضثا عغ الصغادة شغ اإلجقم.
سطى  العاجئئ  الساطئ  المسآولغات  اإلجقم  تثد  شصث 
أو  لطئج  طةال  أي  غثع  ق  واضتاً  تتثغثًا  التاضط 
لسقصاه  بالظسئئ  التاضط  طسعؤلغئ  بغظ  شصث  إبعام. 
رجعل  جمسئ  صال:  طسصض  سظ  طسطط  روى  بالرسغئ، 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «َطا ِطْظ َأِطغٍر َغِطغ َأْطَر اْلُمْسِطِمغَظ ُبطَّ َق 
َغْةَعُث َلُعْط َوَغْظَخُح ِإقَّ َلْط َغْثُخْض َطَسُعْط اْلَةظََّئ»، وعثه 
التاضط  صغام  اإلجقم  ضمظ  صث  الساطئ  المسآولغات 

بأسئائعا ضماظاً تاطاً بالاعجغه والاحرغع.
باقجافادة  اإلجقم  أطر  شصث  بالمغاه  غاسطص  شفغما 
طظعا، شاصعم دولئ الثقشئ، اجاةابئ فطر اهللا، باحغغث 
الحرب،  لمغاه  وطثازن  الضعرباء،  لاعلغث  السثود 
وتخث طغاه افططار لقجاثثاطات الماسثدة. أطا شغ 
ظصمئ  افططار  أخئتئ  شصث  الرأجمالغئ  افظزمئ  ظض 
غثاف الظاس طعجط عطعلعا، لشغاب الراسغ الةظئ الثي 

غتامعن به شغ الحثائث والمتظ.
ولضظ خئرًا أطئ اإلجقم، خئرا غا طظ وصع سطغضط الدرر؛ 
خئرًا شثولئ الثقشئ دولئ الرساغئ سائثة صرغئاً بإذن اهللا 
لاجغض سظضط ضض طا تساظعظه شغ عثه السظعات السةاف 
شاسعد  الئحسئ،  الرأجمالغئ  افظزمئ  شغعا  جادت  الاغ 
شاصغمعا  بتص  افرض  خطفاء  وتضعظعا  الطمأظغظئ  لضط 
الخقة، وتآتعا الجضاة، وتأطروا بالمسروف وتظععا سظ 

 المظضر، شضعظعا طظ الساططغظ الخادصغظ إلصاطاعا

طعاجعات  ٢٠٢٢/٠٨/٠٨م  اقبظغظ  غعم  اظططصئ 
سسضرغئ سظغفئ شغ ساص ساخمئ طتاشزئ حئعة الظفطغئ 
بسث إخثار طتاشر حئعة الةثغث سعض طتمث السعلصغ، 
تجب  سظ  السابص  الظعاب  طةطج  سدع  الَصَئطغ  الحغت 
المآتمر؛ غعم افتث ٢٠٢٢/٠٨/٠٧م صرار إصالئ سئث ربه 
لسضإ صائث الصعات الثاخئ الاابسئ لقخقح المامرضجة 
تائسعا  الاغ  الثاخطغئ،  لعزارة  الرجعع  دون  ساص،  شغ 
الصعات الثاخئ. وضرب تخار سطى طظجله صئض طثاعماه 
وظعئه بصخث السغطرة سطى ساص الاغ بثأت شغ آب/
صعات  التالغغظ؛  الظجاع  ذرشغ  بغظ  ٢٠١٩م  أغسطج 
طظ  المثسعطئ  الحئعاظغئ  والظثئئ  اقظاصالغ  المةطج 
سطى  والسغطرة  لطامثد  جاعثة  تسمض  الاغ  اإلطارات، 
جمغع طتاشزات جظعب الغمظ السئ، ولط تظاِه بإزاتئ 
المتاشر طتمث خالح بظ سثغع رئغج الثائرة السغاجغئ 

لتجب اإلخقح، وطاجساغر إدارة أسمال جغاجئ واصاخاد 
اآللغئ  بمئرر  شغ ٢٠٢١/١٢/٢٥م  برغطاظغا  برطظةعام 
الاظفغثغئ قتفاق الرغاض المظسصث شغ ٢٠١٩/١١/٠٥م 
بثروج  ططالئاته  بسث  المتاشزات،  طتاشزغ  باجائساد 
ورشخ  الشازغئ.  بطتاف  طظحأة  طظ  اإلطاراتغئ  الصعات 
اقظاصالغ المرحح المصارح لمظخإ المتاشر طظ عادي. 
طداشاً إلى صعات المةطج اقظاصالغ والظثئئ الحئعاظغئ، 
صعات دشاع حئعة بصغادة ذارق طتمث سئث اهللا خالح، 
وصعات السمالصئ شغ طعاجعئ الصعات التضعطغئ شغ طتعر 
ساص، المثسعطئ بصعات افطظ الثاخئ الاابسئ لقخقح، 
الطاغظ غراعما المةطج اقظاصالغ طساثغاغظ سطى أرض 
الةظعب. وشغ أبظاء طسارك ساص تثخطئ اإلطارات باجاثثام 
الطائرات بثون ذغار، وراح ضتغئ تطك المسارك صرابئ 
المائئ طظ خفعف اإلخقح، بغظعط صغادغان ضأتمث سئث 
السظغفئ.  المسطتئ  اقحائاضات  أغام  خقف  باراس،  ربه 
تظخغإ  طع  ساص  باتةاه  السسضرغئ  الجتعف  وتجاطظئ 
المتاشر سعض طتمث السعلصغ، وُطظتئ الصغادة شغعا 
لطارق طتمث سئث اهللا خالح، ولط ُتْمَظْح لقظاصالغ وق 

الظثئئ الحئعاظغئ.
طأرب  طتاشزئ  طظ  صعات  وخطئ  ٢٠١٩م  السام  شغ 
الطخغصئ بمتاشزئ حئعة، وعثه المرة أغداً اتعط طتاشر 
المةطج  سدع  السعلصغ،  طتمث  سعض  التالغ  حئعة 
الرئاجغ وطتاشر طتاشزئ طأرب جططان السرادة بإرجال 

تسجغجات ضالمرة السابصئ إلى طتاشزئ حئعة.
وضان طتمث بظ خالح سثغع المتاشر السابص لحئعة صث 
تسّرض لدشعذات لطاثطغ سظ طظخئه، تغظ اجاثساه 
الرغاض لجغارتعا شغ ٢٠٢١/١٢/١٣م، وساد طظعا شغ 
السسضرغئ  الصغادات  طظ  سثد  برشصئ  ٢٠٢٢/٠٢/٠٨م 
وافطظغئ طظ ضمظعط طثغر أطظ المتاشزئ السمغث سعض 
طسسعد الثتئعل، والسمغث جتثل تظح الساغصغ صائث 
الطعاء ٢١ طغضا، وتغظ تعاذأت صعات المةطج اقظاصالغ 
لعط  وأشستئ  التعبغغظ  طع  اإلطارات  طظ  المثسعطئ 
الطرغص شغ ٢١ /٠٩ /٢٠٢١م لطعخعل إلى طرضج طثغرغئ 
شغ  طظعا  بقث  طثغرغات؛  أربع  سطى  والسغطرة  بغتان 
حئعة، والرابسئ تابسئ لمتاشزئ طأرب. واجامر الدشط 
سطغه تاى غادر المتاشزئ والغمظ، ضما ترطاه تاى طظ 
المحارضئ شغ تحغغع جظازة حصغصه افضئر تغظ ُصِاَض شغ 

١٩ /٠٢ /٢٠٢٢م.
لط َغِشإ الظفط سظ الصاال شغ حئعة، شصث ذضر المتاشر 

الظزام السعداظغ 
غساعني بأرواح الظاس وطماطضاتعط 
يف ظض ضعارث الفغداظات والسغعل 

لغج  المتاشزئ  إلى  الصادطئ  المطغحغات  أن  السعلصغ، 
وتصعل  والمعاظأ  المآجسات  سطى  السغطرة  عثشعا 
البقباء  المتاشر  واجامع  المتاشزئ.  شغ  الظفط 
وتئاسًا  المسال،  الشاز  حرضئ  بممبطغ  ٢٠٢٢/٠٨/١٦م 
الشازغئ  بطتاف  طظحأة  شغ  السعلصغ  المتاشر  الاصى 
افربساء  غعم  لغظثرضظب  طابغع  افطرغضغ  بالمئسعث 
ضئاط  برشصئ  حئعة  وخض  الثي  ٢٠٢٢/٠٨/١٧م 
أطرغضغغظ وإطاراتغغظ. ولط َغُفْئ لغظثرضظب أن غسرج سطى 
طتاشزاغ المعرة وتدرطعت الظفطغاغظ، صئض طتاشزئ 

حئعة.
التعبغغظ  تدرب  أن  برغطاظغا  خططئ  بافطج 
باإلخقتغغظ، تاى غساصر لعا التث طظ طظاشسئ خالح 
وورغبه سطى تضط الغمظ لسصعد صادطئ. وعا عغ الغعم 
غظفع  لط  اإلطارات.  ربغئاعا  بأغادي  اإلخقتغغظ  تطارد 

برغطاظغا تفرغت سمقئعا شغ جظعب الغمظ لاشطغئ التراك 
البعري الةظعبغ الثي غاجسمه تسظ باسعم افطرغضغ، 
السغاجغ  طضائه  رئغج  السئئ  طساء  وخض  والثي 
أتثاث  طظ  صرب  سظ  لغضعن  سثن  إلى  باسعم  شادي 
الصعات  خروج  بسث  لقظاصالغ  المةال  غارك  وأق  حئعة، 
المعالغئ لقخقح طظ طثغظئ ساص، ضما لط غظفع برغطاظغا 
طجاتمئ التعبغغظ سطى ذاولئ المفاوضات، شصث اجاشطئ 
افطظغ  المثخض  ودخطئ  أظفعا  ودجئ  افتثاث  أطرغضا 
السسضري، ضما وجعئ أظزارعا ظتع المتاشزات الظفطغئ، 
باردد جفرائعا لثى الغمظ طظ طصر إصاطاعط بالرغاض، 
لتراك تسظ  وبمساوظئ السفغر طتمث آل جابر، ودسماً 

باسعم شغ طتاشزاغ تدرطعت وحئعة.
بافطج أذاتئ برغطاظغا بالحرغش تسغظ بسث أن أحسض 
لعا (البعرة السربغئ) باعجغه طظعا، لخالح سئث السجغج 
بظ سئث الرتمظ آل جسعد، الثي راعظئ سطغه لتماغئ 
طصثطئ  شمخطتاعا  الجطان،  طظ  صرن  صرابئ  طخالتعا 
سطى طا غزظه طظ رضعا بالمدغ شغ طثططاتعا، وعط 
بأن  وظسعا  أغداً!  طخالتعط  غتصصعن  أظعط  غزظعن 
غغره  وإحراك  لصئعله،  حرط  هللا  السمض  شغ  اإلخقص 

طسه طسروف أطره.
ق غجال الخراع الثولغ بغظ برغطاظغا وأطرغضا سطى الغمظ 
صائماً، طظ غغر أجش طظعط سطى تفاغاه، وأعض الغمظ 
اقظاصالغ  ضالمةطج  المتطغئ  افدوات  سطى  غسضاعن 
خالح،  اهللا  سئث  طتمث  وذارق  الرئاجغ  والمةطج 
المحارضئ شغ الخراع، الثغظ ذشعا سطى تراك باسعم 
"اإلطارات  اإلصطغمغغظ  سمقئعط  طظ  بمسعظئ  البعري، 
الئرغطاظغئ، والسسعدغئ افطرغضغئ". إن تدعر ضئاط 
اإلطارات برشصئ لغظثرضظب خقل زغارته لمتاشزات المعرة 
وتدرطعت وحئعة، ق غةسض أطرغضا تظفرد بافسمال شغ 
تطك المتاشزات. أطا الرغاض شإظعا تسمض جاعثة إلتقل 
سمقء أطرغضا شغ العجطغظ السغاجغ والسسضري، وضض 

عثا تاى ق غسعد المسطمعن إلى طا ضاظعا سطغه.
شالغمظ تتاض طضاظئ خاخئ، وذلك لمعصسعا ودور أعطعا 
اإلجقم  ظخرة  شغ  بإتسان"  تئسعط  وطظ  "افظخار 
وصغام دولاه شغ المثغظئ المظعرة، ق زالئ الفرخئ صائمئ 
فن غظةع أعض الغمظ طظ تظاوب السغطرة الثولغئ سطى 
بقدعط، بطردعط جمغساً. ألط غأن فعض الغمظ الغعم 
لتجب  وظخرتعط  تأغغثعط  بإسطاء  لثغظعط  السعدة 
 !الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟

ضربئ السغعل والفغداظات ضبغرًا طظ طثن السعدان، 
حرق الئقد وغربعا، جظعبعا وحمالعا، ولط غظب طظعا 
إق الصطغض، وتظاصطئ وجائض اإلسقم المتطغئ والثولغئ، 
المأجاة  تطك  والمرئغئ،  والمسمعسئ  طظعا  المصروءة 
وظصطئ بسدعا خعر افضرار والثطار الثي أخاب ضبغرًا 
طظ الئظى الاتاغئ لاطك المظاذص المظضعبئ شسجلاعا، تغث 
اجااتئ السغعل وافططار أضبر طظ ٩٠٪ طظ المساتات 
أرصام  وعظاك  الخغفغ،  المعجط  عثا  خقل  المجروسئ 
باارغت  السعداظغه  الغعم  أخئار  ختغفئ  أوردتعا  أولغئ 
شغ  الثسائر  تةط  صثرت  آب/أغسطج ٢٠٢٢م،   ٢٣
المظازل وأن ٢١٨٩٤ طظجقً، تثطرت بالضاطض، و٩١٩٤٠

تثطغرًا ججئغاً، و٨٠ تالئ وشاة وطؤات اإلخابات. وشغ 
تصرغر لطمرضج الصعطغ لفرخاد، شإن طثغظئ المظاصض شغ 
وقغئ الةجغرة بعجط السعدان، تثطرت شغعا سحرات 
والمااجر  الساطئ،  المراشص  وطؤات  المجروسئ  افشثظئ 
والئساتغظ، و٥٤ صرغئ وخطاعا السغعل، وعظاك طثن 

أخرى تأبرت بعثه السغعل والفغداظات.
لصث أخئتئ آقف افجر تفارش المغاه، وتطاتش السماء، 
ختغ،  خرف  وق  لطحرب،  خالتئ  طغاه  وق  ذسام  شق 
وافخطر طظ عثا وذاك، اخاقط عثه المغاه بمثطفات 

الاسثغظ شغ سثد طظ وقغات السعدان.
عثا عع تال أعض السعدان؛ آقف افجر بق طأوى، وق 
ذسام وق دواء، تاى إن أعض الئطث المحععرغظ بالطغئئ 
اظصطاع  بسئإ  لطمادررغظ  غصثطعظه  طا  غةثوا  لط 
المظاذص المظضعبئ، والعضع اقصاخادي، وارتفاع افجسار 
الةظعظغ، وضغص السغح الثي غساظغ طظه الةمغع، ظاعغك 
سظ أن التضعطئ اقظاصالغئ ق تعاط بمسالةئ آبار السغعل 
طأضض  طظ  الظاس  غتااجه  طما  غغرعا  وق  والفغداظات 
وتطئغإ وغغرعما بسئإ جعء الرساغئ شطط غئص إق الئضاء 

والتجن سطى طا وصع سطى الظاس.
لفوضاع،  الماخاسث  والافاصط  الماثععر  العضع  وإزاء 
شإن أصخى طا صاطئ به التضعطئ اقظاصالغئ العجغطئ، أْن 
حّضض سئث الفااح الئرعان لةظئ سطغا لثسط الماأبرغظ طظ 
الثي  الرأجمالغ  الظزام  فن  وذلك  وافططار،  السغعل 
اباطغئ به افطئ ق غطصغ لطرسغئ باقً، شصث تعل التضام 
طظ أطراء غسعجعن الظاس، إلى وتعش بحرغئ الصعي 
غأضض الدسغش، شأذراف الظجاع سطى السططئ شغ السعدان، 
شالمثظغعن  ظفسه؛  باطمغع  طحشعل  طظعط  شرغص  ضض 
عمعط ضغش غعصسعن السسضر شغ طداغصات تطغض الفارة 
اقظاصالغئ، لغامضظعا طظ إغةاد تأغغث لعط طظ الحارع، 
السرغع،  الثسط  (الةغح،  طراضجعط  باسثد  والسسضر 
الترضات المعصسئ سطى اتفاق جعبا لطسقم)، ضض طظعط 
غخارع لابئغئ ظفسه، وعظا تظسثم الرساغئ وتدغع الرسغئ، 
ذالما ضض شرغص غسمض لخالح أجغاده وداسمغه افوروبغغظ 
أو افطرغضان. وضض طا شسطاه التضعطئ أن تصثطئ بئسخ 
الثغام وبسخ الطسام، تئرسئ بعا بسخ دول الثطغب، 

الظفط والشاز 
أعط طظ دطاء أعض حئعة وطا جاورعا!

ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث التسظ (أبع سطط) – وقغئ السعدان – الصدارفـ  ـ 

حزب التحرير/ والية بنغالدش
ينظم احتجاجات ع رفع أسعار الوقود بشكل جنو

ية قضية ثورة الشام يجب أن تكون قضية مص

جغئ
 جغا
رات
ظز

أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: أن صدغئ بعرة الحام غةإ 
أن تضعن صدغئ طخغرغئ؛ صدغئ تغاة أو طعت، وق غخح أبثا أن تضعن طعضع طساوطئ طعما ضاظئ المشرغات 
لغج  الععاب:  سئث  افجااذ  وأضاف  حعثائظا.  لثطاء  وبمظا  فسراضظا  بمظا  جاضعن  المشرغات  عثه  فن  ضئغرة، 
عثا شتسإ بض بمظاً لترغاظا واجامرارا قجاسئادظا، وبالاالغ سعدة المساظاة طظ جثغث. وعثا غصادغ طظا البئات 
والخئر والادتغئ، والسمض سطى تعتغث ضاشئ الةععد. ولظا شغ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أجعة تسظئ، شصث سرضئ سطغه 
طشرغات ضئغرة، لضظه أبى واجامر ملسو هيلع هللا ىلص غسغر شغ دسعته تاى أصام دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ المظعرة، 
شاجاطاع بثلك تطئغص اإلجقم وتمض رجالاه إلى السالط، ضما اجاطاع الثشاع سظ أسراض المسطمغظ وتماغئ 

بغداعط، دون أن غاظازل ملسو هيلع هللا ىلص صغث حسرة. شالخئر الخئر والبئات البئات شإظما الظخر خئر جاسئ.

ظّزط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش غعم الةمسئ الفائئ، تةمسات اتاةاجغئ شغ طثاطش المساجث شغ دضا وحغااغعظس، 
تتئ سظعان: "بالاساون طع خظثوق الظصث الثولغ، رشسئ التضعطئ بحضض جظعظغ أجسار العصعد... إن تترغرظا طظ 
العغمظئ اقصاخادغئ الشربغئ الضاشرة جغضعن شصط شغ ظض الثقشئ"، وبّغظ الماتثبعن شغ الاةمسات ضغش أن 
المآجسات الشربغئ طبض خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ صث أوصسئ دول السالط البالث، شغ شت الثغعن، ودّطرت الصعة 
اقصاخادغئ لطئقد، وجسطاعا تسامث بحضض ضاطض سطى الثول افجظئغئ، وجمتئ لطرأجمالغغظ المتطغغظ والسالمغغظ 
بةظغ بروات ذائطئ. وصث ضحش الماتثبعن سظ افضاذغإ والثثاع الاغ لةأت إلغعا التضعطئ لرشع أجسار العصعد، 
طساثثطئ أجئاباً طبض ارتفاع افجسار شغ السعق الثولغئ، أو الثسائر التضعطغئ، أو الاعرغإ الفاحض إلى العظث، إلخفاء 
طعضعع المآاطرة الاغ غصعم بعا خظثوق الظصث الثولغ. وأخغرًا صال الماتثبعن: غةإ سطغضط أن تثسع إلى إصاطئ 
الثقشئ المعسعدة، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، فظعا عغ وتثعا الصادرة سطى إخراج الظاس طظ عثا الئآس. 
ولظ تسمح لطمساسمرغظ أو طآجساتعط طبض خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ بالاثخض شغ حآوظعا اقصاخادغئ. 
وجغسامث اقصاخاد سطى السطع والثثطات التصغصغئ، وجغاط دسط السمطئ بالثعإ والفدئ. لثلك، لظ غضعن عظاك طبض 

عثا الادثط أو اقرتفاع المفاجأ شغ أجسار الدرورغات.



 السثد ٤٠٦  ٣  افربساء ٤ طظ خفر  ١٤٤٤ عـ المعاشص ٣١ آب/أغسطج ٢٠٢٢ طـ  

سحرون ساطاً طظ الرسإ والثعف طظ الصعات افطرغضغئ 
خادسئ  ضاذبئ  بحسارات  افذطسغ  حمال  وتطش 
لسغاجغغعط وسمقئعط افششان شغ أششاظساان. ضاظئ 
حساراتعط الضاذبئ طبض الثغمصراذغئ والتّرغات وبظاء 
الثولئ وبظاء افطئ وتصعق اإلظسان وتصعق المرأة عغ 
الاغ واجعئ عجغمئ طثجغئ بسث سصثغظ طظ الظدال 
لطمةاعثغظ  المسامر  والسسضري  والفضري  السغاجغ 
افذطسغ  حمال  وتطش  أطرغضا  صررت  أششاظساان.  شغ 
إلى  تتعلئ  والاغ  أششاظساان،  طظ  صعاتعما  إجقء 
تصغصئ بسث جصعط الظزام السمغض شغ ضابعل شغ ١٥

آب/أغسطج ٢٠٢١. وطظث ذلك التغظ، تعّلئ ترضئ 
ذالئان زطام التضط شغ الئقد طظ خقل إسقن تضعطئ 
تخرغش أسمال تتئ اجط إطارة أششاظساان اإلجقطغئ. 
وأدى عثا الاتعل العائض بسث ٢٠ ساطاً، طرًة أخرى، إلى 
إتاتئ شرخئ لطحسإ افششاظغ لاعثئئ آذاظه طظ الرظغظ 
المظازل  تفاغح  وسمطغات  التربغئ  لططائرات  الرعغإ 
الاغ  والافةغرات  والصاض  واإلرعاب  الطغطغئ  والشارات 
تصعم بعا صعات اقتاقل شغ ضض طظ المثن والصرى. 
أخرى  ضئغرة  شرخئ  ظعرت  ظفسه،  العصئ  شغ  لضظ 
لفطئ اإلجقطغئ شغ عثه افرض وعغ شرخئ الاطئغص 

الحاطض لقجقم طظ خقل دولئ الثقشئ.
باقجط  اإلجقطغئ  اإلطارة  اتافزئ  لثلك،  وإدراضاً 
الظئغ  راغئ  ورشع  (اإلطارة)،  اإلجقطغئ  لطثولئ  الحرسغ 
شغ  التةاب  لئج  وأسادت  إجقطغئ،  ضراغئ  ملسو هيلع هللا ىلص  طتمث 
المةامع وظفثت بسخ افتضام والسصعبات شغ الثغظ. 
وطع ذلك، شإن اإلجقم لط غاّط تطئغصه بسث طظ خقل 
الصطاسات الرئغسغئ لطتضعطئ. لثلك غضاشح تجب الاترغر 
لغض ظعار لامعغث افرض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
شغ المظطصئ والئقد اإلجقطغئ. لضظ طع افجش، الدسش 
سطى  اإلجقطغئ  افطئ  أخاب  الثي  والسغاجغ  الفضري 
طثى صرون، أخاب الترضات السسضرغئ والةعادغئ، وطظ 
بّط ورث رجال الثولئ شغ اإلطارة اإلجقطغئ بسث اتاقل 
ضابعل العغاضض التضعطغئ الاغ أجسعا فول طرة غجاة 

ضفار تتئ اجط الةمععرغئ (اإلجقطغئ).
وسطى الرغط طظ الاثطغ سظ دجاعر الظزام الةمععري، 
وإجراءات  الباظعغئ  صعاظغظعا  بأضمطعا  لقدارات  ضان 
الاحشغض الثاخئ بعا والاغ ضاظئ تسمض ضظزط إدارغئ 
الفسالئ  واإلجراءات  العغاضض  عثه  طع  لطةمععرغئ. 
لطثولئ الصعطغئ، شإن شرخئ تطئغص المسطمغظ لقجقم 

ضاظئ حئه  طساتغطئ.
إّن التصغصئ المتجظئ عغ أن اإلطارة اإلجقطغئ طا زالئ 
طع  الثولئ،  حآون  إلدارة  السائثة  العغاضض  تساثثم 
غاسطص  شغما  اإلجراءات.  بسخ  شغ  ذفغفئ  تشغغرات 
بالسغاجئ الثارجغئ، شعغ تسسى جاعثة إلى بثل صخارى 
وتاعصع  الثولغ،  المةامع  شغ  سدعا  لاخئح  جعثعا 
بحشش اساراف المةامع الثولغ بعا. سقوًة سطى ذلك، 
الصعاظغظ  طراساة  تتاول  وذظغئ،  دولئ  بخفاعا  شإظعا، 
وتآضث  التالغ،  السالمغ  والظزام  الثولغئ  والمعابغص 
لةمغع الثول المةاورة لعا أظه لظ غعاجععا أي تعثغث 

اقجافجازات غةسض عثا اقتامال واردًا.
باطظاً: والثقخئ عغ أن عثا السالط تسعده عثه افغام 
دول (ضئرى) ق تصغط وزظا لطسثل والثغر بض غشطفعا الزطط 
والحر طظ جمئ رأجعا إلى أخمص صثطعا.. شعغ دول 
إذا اصادئ طخالتعا إعقك الترث والظسض شسطئ، وإذا 
اصادئ رغئاتعا جفك الثطاء شسادًا وإشسادًا جفضئ.. 
"الثول  وروطه  بُفرجه  ساد  صث  الصثغط  العاصع  شضأن 

لصعتعا السسضرغئ تعل تاغعان، وطا غخاتإ ذلك طظ 
تعثغثات وجطإ أطرغضا لئعارجعا وذائراتعا إلى المدغص 
ظفسه وطا غخاتإ ذلك طظ تتثٍّ لطخغظ سطى باب دارعا، 
شإن عثه افزطئ تسائر خطغرة لطشاغئ فن أطرغضا عغ طظ 
غثشع بعا لمجغث طظ الاأزغط، وعغ تتحث جغعحعا طظث 
جظعات شغ آجغا قتامال طعاجعئ سسضرغئ طع الخغظ، 
لثلك جارسئ أطرغضا شغ خطعاتعا لئظاء تتالفات سسضرغئ 
أجارالغا  طع  تتالش "أوضج"  طبض  الخغظ  جثغثة ضث 
وبرغطاظغا وتسجغج الصائط طظعا طبض تتالش "ضعاد" طع 
الغابان والعظث وأجارالغا، أي أن أطرغضا تةرب الاعثغث 
السسضري بةاظإ الاعثغث اقصاخادي سطى اسائار افول 

أضبر شسالغئ طظ الباظغ.
٣- وغئثو أن الخغظ باتئ تثرك أن عثه الثطط طاسطصئ 
بسغاجئ أطرغضا الضئرى قتاعاء الخغظ ولغسئ المسألئ 
خاخئ بااغعان، لثلك تراعا تزعر صثرتعا السسضرغئ، شصث 
جاء شغ بغان خادر سظ الصغادة الحرصغئ لطةغح الخغظغ 
١٥ الـ  شغ  ظزط  الخغظغ  الحسئغ  الاترغر  ("جغح  أن 

طظ أغسطج دورغئ لطاأعإ لمسارك طسطتئ طاسثدة 
الصعات، وطظاورات صاالغئ شغ الئتر والمةال الةعي تعل 
وضثلك   ،(٢٠٢٢/٨/١٤ سربغ،  إظثبظثظئ  تاغعان". 
(شصث صال الةغح الخغظغ إظه أجرى الغعم طظاورات صرب 
تاغعان لاحضغض طا وخفه برادع جثي لعاحظطظ وتاغئغه 
"الطاغظ تعاخقن لسإ التغض السغاجغئ وتصعغخ السقم 
واقجاصرار" سئر طدغص تاغعان. وأوضتئ الصغادة الحرصغئ 
لطةغح الخغظغ أن جغح الاترغر الحسئغ ظزط طظاورات 
تعل  الةعي  والمةال  الئتر  شغ  التغئ  بالثخغرة  صاالغئ 
تاغعان. وشغ اإلذار ظفسه، صالئ وزارة الثشاع الخغظغئ 
والثشاع  لطترب  واقجاسثاد  الاثرب  تعاخض  صعاتعا  إن 
بتجم سظ السغادة العذظغئ، وجتص أي حضض طظ أحضال 
وتثرت  الثارجغئ.  الاثخض  وطتاوقت  تاغعان  اجاصقل 
العزارة العقغات الماتثة والتجب الثغمصراذغ الاصثطغ 
التاضط شغ تاغئغه طظ أن اجاثثام تاغعان قتاعاء الخغظ 
وضثلك   .(٢٠٢٢/٨/١٥ ظئ،  الةجغرة  الفحض.  طخغره 
أرجطئ الخغظ ٢٠٢٢/٨/١٧ بسخ صعاتعا إلى روجغا 
لطصغام باثرغئات طحارضئ طع الةغح الروجغ، وضأظعا 
جاظإ  إلى  تصش  روجغا  بأن  لعا  وتعتغ  أطرغضا  تعثد 

الخغظ شغ أزطئ تاغعان.
جابساً: عثه عغ أبساد أزطئ تاغعان الاغ تخظسعا أطرغضا 
وترغث طظ خقلعا إخداع الخغظ، وطما غةثر الاظئغه إلغه 

أربع طسائض ذات سقصئ:  
طع  اقصاخادغئ  التروب  تثحى  أطرغضا  باتئ  شغما   -١
الصعة  شارق  شإن  الخغظغ  اقصاخاد  صعة  بسئإ  الخغظ 
افولى  غةسض  والخغظ  أطرغضا  بغظ  الضئغر  السسضرغئ 
شإن  لثلك  الخغظ،  طع  السسضرغئ  المعاجعئ  تثحى  ق 
غظزر  أن  غةإ  تاغعان  لصدغئ  افطرغضغ  الاأزغط  عثا 
إلغه باسائاره أوضح السغاجات افطرغضغئ وأحثعا لظصض 
طغثان الخراع طع الخغظ طظ اقصاخاد إلى ططسإ الصعة 
السسضرغئ الاغ تافعق شغعا أطرغضا سطى الخغظ بحضض 
أوضراظغا  بالترب شغ  روجغا  تاجط، ولسض اظحشال  حئه 
غظفغ أي اتامال لثسط سسضري روجغ لطخغظ شغ تال 
ظحعب الترب تعل تاغعان، تطك الترب الئسغثة ضض الئسث 

سظ أي اتاماقت ظعوغئ.
٢- إذا طا ظةتئ أطرغضا شغ تعرغط الخغظ بترب شغ 
تاغعان، وصاطئ بسث ذلك طع تطفائعا بفرض السصعبات 
اقصاخادغئ سطغعا سطى غرار تطك الاغ شرضئ سطى روجغا 
شإن سزمئ الخغظ والمامبطئ باقصاخاد جاضعن طتض 
تعثغث ضئغر لطشاغئ صث غتصص فطرغضا طا تخئع إلغه طظ 
ضث  الماعصسئ  السصعبات  وعثه  الخغظغئ،  الصعة  اتاعاء 
فطرغضا  تاراءى  تاغعان  لشجو  اظثشسئ  تال  شغ  الخغظ 
سزغمئ الاأبغر وبحضض طعجع لطشاغئ سطى ذئصئ طظ ضئار 
الحغعسغ  التجب  شغ  ضئار  أسداء  وعط  الخغظ،  أغظغاء 
التاضط، وعثه الطئصئ المآبرة شغ تال تدرر طخالتعا 
لاطك الثرجئ السمغصئ جاسمض سمض الطابعر الثاطج طظ 
داخض التجب الحغعسغ الخغظغ باتةاه الاعاشص طع أطرغضا!
٣- وبضض طا ذضر شإظه غادح بأن الاأزغط تعل تاغعان 
طخثره أطرغضا وأظه غسغر شغ اقتةاه الاخاسثي، وغادح 
أغداً بأن اظحشال أطرغضا بالترب شغ أوضراظغا ق غمظسعا 
طظ زغادة الاخسغث طع الخغظ، ولمجغث طظ الاثلغض سطى 
ذلك شصث ردت أطرغضا سطى بعلظثا تغظ سرضئ سطغعا 
تجوغث أوضراظغا بطائرات طغس جعشغغاغئ الخظع وذالئئ 
بعلظثا تغظعا بأن غضعن ذلك طصابض تجوغث أطرغضا لئعلظثا 
الطائرات  طخاظع  بأن  أطرغضا  صالئ   "١٦ "إف  بطائرات 
افطرغضغئ تسمض لاجوغث تاغعان بالطائرات المصاتطئ، بمسظى 
أن الترب شغ أوضراظغا لط ُتسط سغظ أطرغضا سظ الخغظ. 

عثه عغ أزطئ تاغعان التالغئ وتطك ضاظئ دواشسعا.
الاعثئئ  أو  الترب  إلى  افزطئ  عثه  تصعد  أن  أطا   -٤
الخغظ  إحشال  طظعا  المصخعد  غضعن  أن  افرجح  شإن 
بأزطئ سطى باب دارعا، شغمظسعا ذلك طظ دسط روجغا 
أزطئ  أطرغضا  تعِجث  وعضثا  أوضراظغا،  سطى  تربعا  شغ 
لروجغا شغ أوضراظغا وأزطئ لطخغظ شغ تاغعان، وغثطع 
فطرغضا شغ إضساف الةاظئغظ، عثا إذا لط تثرك  الةع 
أسثته  الثي  المساظصع  خطعرة  طثى  والخغظ  روجغا 
أطرغضا لعما شغ تسثغظ افزطاغظ شغ أوضراظغا وتاغعان! 
وظصعل عثا عع افرجح فن اتامال الترب أو سطى افصض 
المظاوحات السسضرغئ، عع اتامال وارد فن أي خطأ غغر 
طتسعب شغ عثه التالئ طظ تصارب الةغعش وتخاسث 

الةععد  اجامرار  الخادق  سطغ  السعدان  خارجغئ  وزغر  أضث  اإلظسان  لتصعق  السربغ  المغباق  تعل  ورحئ  خقل 
لطثشع لطمخادصئ سطى اتفاصغئ جغثاو، وصال إن السعدان غئثل جعثًا طصثرًا بحأن طعاءطئ الصعاظغظ العذظغئ طع 
اقتفاصغات الثولغئ واإلصطغمغئ الاغ أخئتئ الئقد ذرشاً شغعا. وسطغه أضثت الظاذصئ الرجمغئ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ سطى: خطعرة اتفاصغئ جغثاو الاغ تمبض اظصقباً سطى الفطرة السعغئ وتاخادم 
طع اإلجقم وظزرته لطمرأة، طعما تسار المروجعن لسغثاو خطش حسارات براصئ خثاسئ. وأضاف الئغان: إن اإلخرار 
سطى تظفغث جغثاو غزعر طثى تئسغئ تضعطئ السعدان لطثول الشربغئ واظخغاسعا لمتاوقت تشرغإ المسطمغظ سظ 
دغظعط، شالشاغئ طظ اتفاصغئ جغثاو عغ شرض الرؤغئ السطماظغئ سطى المسطمغظ، خاخئ شغ المةال اقجاماسغ بما 
غاخادم طع افتضام الحرسغئ. وخاذإ الئغان المسطمغظ بالصعل: إن ضض بظعد اتفاصغئ جغثاو عغ إسقن ترب 
خرغح سطى اإلجقم وعغ إلشساد المرأة المسطمئ وجسطعا تاثطى سظ أتضام اإلجقم، شسغثاو عغ دسعة لرشخ 
تفرغص الحرغسئ بغظ دور الرجض والمرأة، وتفرض المساواة المططصئ. وخاط الئغان بالصعل: عا صث سطماط اتفاصغئ 
جغثاو وجعء سعاصئعا، وإظه لفرض سطغضط طعاجعاعا والاخثي لعا، ضما أظه شرض سطغضط الامسك بأتضام 
دغظضط، وإشحال المثططات الشربغئ الاغ غظفثعا تضاطضط السمقء، والاغ تفسث سطغضط تغاتضط، واسطمعا أن السجَّة 
والرشسئ ق تضعن إق بالحرغسئ اإلجقطغئ تطئصعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاخطح طا أشسثته 

تدارة الشرب وتصّعم طا اسعّج طظ الفطرة الاغ شطر اهللا الظاس سطغعا.

شغ تاغئغه وإن لط غسط رجمغاً بالسفارة.
ضضغان  تاغعان  وقدة  تارغت  سئر  ضان  طا  عثا  رابساً: 
شصث  الغعم  وأطا  الخغظغ،  الضغان  سظ  طظفخض  جغاجغ 
تظاطئ صعة الخغظ بحضض ضئغر، وأخئتئ دولًئ طرطعصئ 
سطى الساتئ الثولغئ، وخار لعا ظفعذ طسائر شغ آجغا ق 
جغما الظفعذ اقصاخادي، إق أن سثم صثرتعا سطى تض 
طسألئ تاغعان باسائارعا إصطغماً طامردًا تمبض ظصطئ ضسش 
ضئغرة لعا، وإذا ضاظئ الخغظ جابصاً وق تجال ق تثحى 
صعة تاغعان السسضرغئ وتبص بالاأضغث بصثرتعا سطى إسادة 
الةجغرة لتدظعا بالصعة إق أظعا ضاظئ وطا تجال تثحى 
الترب طع أطرغضا بسئإ تاغعان، وعثا ظاعر جطغ شغ 
افزطئ التالغئ الاغ تزعر شغعا أطرغضا تجطاً ضث الخغظ، 
شإن الخغظ دولغاً صث اضافئ بسثم اساراف الثول السالمغئ 
والمافص  المسروشئ  السغاجئ  تطك  تاغعان،  باجاصقل 
سطغعا طع أطرغضا بسظعان "خغظ واتثة"، ضض ذلك سطى 
تساطض  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الثول  تطك  أن  طظ  الرغط 
تاغعان وضأظعا دولئ طساصطئ، وبالمةمض شإن الخغظ 
لط تبر تعل تاغعان أي أزطات طسائرة طظ حأظعا سرصطئ 

سقصات الخغظ الاةارغئ طع السالط.
قجافجاز  جاتًئ  تاغعان  طظ  أطرغضا  اتثثت  خاطساً: 
الخغظ وإعاظاعا وإظعار ضسفعا إن عغ صئطئ باقجافجاز 
افطرغضغ، وأطا إن رشدئ الخغظ ذلك اقجافجاز افطرغضغ 
طساظصسًا  تخغر  تاغعان  شإن  ظفسعا  سظ  تثود  وأخثت 
بضاطض افوخاف تاعرط به الخغظ، بمسظى وضع الخغظ 
بغظ خغارغظ أتقعما طر، وعثا طا عع تاخض الغعم شغ 
أطرغضا  أسطظئ  وجغه  جئإ  أي  دون  شمظ  تاغعان.  أزطئ 
ظغئ رئغسئ الضعظشرس افطرغضغ ظاظسغ بغطعجغ زغارة 
شاحااذئ  تاغعان، وضان المعسث الماعصع ٢٠٢٢/٨/٣، 
الخغظ غدئاً وتثرت أطرغضا بأظعا جاثشع البمظ إن صاطئ 
بغطعجغ بجغارة تاغعان: (تثرت بضغظ، طظ أن الطائرات 
الاغ جاظاعك تزر الطغران شغ طةال تاغعان الةعي صث 
غاط إجصاذعا. طعصع ختغفئ الحروق، ٢٠٢٢/٨/٢)، لضظ 
أطرغضا زادت شغ اقجافجاز، شصاطئ بغطعجغ باظفغث الجغارة 
سطى طاظ ذائرة سسضرغئ أطرغضغئ وبمراشصئ ١٣ ذائرة 
سسضرغئ أخرى أصطسئ طظ صاسثتعا السسضرغئ بالغابان 

طاتثغئ بثلك ردود الاعثغث الخادرة طظ الخغظ.
سسضرغئ  طظاورات  بثاغئ  سظ  الخغظ  أسطظئ  جادجاً: 
ضثمئ شغ طدغص تاغعان تحمض إذقق خعارغت وذالئئ 
أطرغضا باقلاجام بسغاجئ "خغظ واتثة" المافص سطغعا 
بغظ الةاظئغظ طظث ١٩٧١. وضادت خفتئ زغارة "بغطعجغ" 
اقجافجاز،  طظ  بمجغث  افطرغضغئ  الظعاغا  لعق  تطعى  أن 
ذلك اقجافجاز الثي ظعر بجغارة قتصئ أخرى صام بعا 
وشث آخر طظ الضعظشرس افطرغضغ إلظعار سجغمئ أطرغضا 
سطى تتثي الخغظ، (وخض وشث طظ الضعظشرس افطرغضغ 
أسطظ  طا  وشص  (آب)،  أغسطج   ١٤ افتث  تاغعان،  إلى 
طسعث ُغسّث بمبابئ جفارة لعاحظطظ شغ تاغئغه، بسث أغام 
سطى إجراء الخغظ طظاورات سسضرغئ شغ طتغط الةجغرة 
ردًا سطى زغارة رئغسئ طةطج الظعاب افطرغضغ ظاظسغ 
بغطعجغ. إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٢/٨/١٤) شردت الخغظ 
بإذقق طظاورات سسضرغئ جثغثة شغ المدغص وأسطظئ 
سمطغات  الةعي  وجقتعا  بترغاعا  تظفغث  سظ  أطرغضا 
شغه،  المقتئ  ترغئ  لاأضغث  تاغعان  طدغص  شغ  سئعر 
وأخثت تاغعان تئرز بسخ افظغاب وتةري عغ افخرى 
سطغعا.  خغظغ  عةعم  خث  تتاضغ  سسضرغئ  طظاورات 
والخغظ،  أطرغضا  بغظ  تاغعان  أزطئ  احاسطئ  وعضثا 

وغمضظ إجمال ذلك ضما غطغ:
الترب،  قتامال  ظفسعا  وتةعج  غاضئئ  شالخغظ   -١
(وصالئ وزارة الثشاع الخغظغئ، شغ بغان طظفخض، إن زغارة 
الظعاب افطرغضغغظ تمبض اظاعاضاً لسغادة الخغظ ووتثة 
أراضغعا، و"تضحش بحضض ضاطض العجه التصغصغ لطعقغات 
الماتثة ضمفسث لطسقم واقجاصرار شغ طدغص تاغعان". 
غعاخض  الخغظغ  الحسئغ  الاترغر  "جغح  أن  وأضاشئ 
الاثرغإ واقجاسثاد لطترب، وغثاشع بتجم سظ السغادة 
حضض  أي  بصعة  وجغستص  افراضغ،  ووتثة  العذظغئ 
طظ أحضال ظجسئ اجاصقل تاغعان اقظفخالغئ والاثخض 

افجظئغ" إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٢/٨/١٦)
افتقف  وتحث  اقجافجاز  شغ  شاسامر  أطرغضا  وأطا   -٢
ظائإ  (أضث  الخغظ،  ضث  الساخظ  حئه  والاترغخ 
افدطغرال شغ افجطعل افطرغضغ السابع ضارل تعطاس، 
البقباء ١٦ أغسطج (آب)، خقل اجاماع شغ جظشاشعرة، 
أن  غةإ  تاغعان  شعق  خعارغت  إذقق  الخغظ  صرار  أن 
غعاجه اساراضاً باسائاره "غغر طسآول"، إظثبظثظئ سربغ، 
الخغظ  سطى  آجغا  دول  باترغخ  وصام   (٢٠٢٢/٨/١٦
صائقً وشص المخثر ظفسه: ("إذا لط تعاجعععا... غمضظ أن 
تخئح، سطى تغظ غرة، طبض الةجر شغ بتر الخغظ الةظعبغ 
الرئغج  وضان  سسضرغئ".).  طعاصع  اآلن  أخئتئ  (الاغ) 
افطرغضغ صث أجاب بعضعح صئض ذلك بأن أطرغضا جاتارب 
الرئغج  (تثر  الخغظ،  غجتعا  طا  إذا  تاغعان  جاظإ  إلى 
افطرغضغ، جع باغثن، طظ أن الخغظ "تطسإ بالظار" شغ 
طسألئ تاغعان، وتسعث بالاثخض سسضرغا لتماغئ الةجغرة 
إذا تسرضئ لعةعم...، وردا سطى جآال طئاحر سما إذا 
سسضرغا  تاغعان  سظ  جاثاشع  الماتثة  العقغات  ضاظئ 
إذا غجتعا الخغظ، بغظما لط تفسض ذلك شغ غجو أوضراظغا، 
أظفسظا".  سطى  صطسظاه  الاجام  إظه  "ظسط...  باغثن:  أجاب 
بغ بغ جغ، ٢٠٢٢/٥/٢٣). وبعثه الثرجئ السالغئ طظ 
اقجافجاز افطرغضغ لطخغظ شغ تاغعان وإظعار الخغظ 

تامئ: الاعتر افطرغضغ الخغظغ تعل تاغعان

اتفاقية سيداو حرب ع أحكام اإلسالم
جنودها العمالء الخانعون للغرب

المآطظغظ  بسعاسث  تطك  زالئ  وضما  آظثاك،  الضئرى" 
شضثلك جاجول الثول الضئرى الغعم بسعاسث المآطظغظ، 
وتحرق الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث 
تَى  ولُونَ مَ قُ يَ بإذن اهللا، وتظحر الثغر شغ ربعع السالط: ﴿وَ

 ﴾ًيبا رِ ونَ قَ ى أَنْ يَكُ سَ لْ عَ وَ قُ هُ
الثاطج والسحرون طظ طترم ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/٨/٢٣م

صث  الثوتئ  اتفاصغئ  ضعء  شغ  وضاظئ  أششاظساان.  طظ 
وسثت أطرغضا بسثم اجاثثام أراضغ أششاظساان ضثعا 
وضث تطفائعا. وبالمبض، ضاظئ اإلطارة اإلجقطغئ تاعصع 
أن تضعن الخغظ وروجغا جئاصاغظ لقساراف بعا بسئإ 
طسارضاعما فطرغضا والشرب. شغ تغظ إظه طظ الدروري 
اإلحارة إلى أن صادة ذالئان غتمطعن تفضغرًا جطتغاً شغ 
عثا الخثد وربما جسطعط الحغطان غظسعن أن افطط 
الضاشرة دائماً طاتثة ضث افطئ اإلجقطغئ ضما غصعل اهللا 
نْ  مِ اءُ  الْبَغْضَ تِ  بَدَ دْ  قَ نِتُّمْ  عَ ا  مَ دُّوا  ﴿وَ وتسالى:  جئتاظه 

.﴾ُ ربَ مْ أَكْ هُ ورُ دُ فِي صُ ْ ا ختُ مَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ
إلى جاظإ ذلك، لثى ترضئ ذالئان شعط طتثود لاطئغص 
شغ  شصط  الحرغسئ  تثاخر  فظعا  اإلجقطغئ  الحرغسئ 
التثود وبسخ الاسطغمات الماسطصئ بالمزعر الحثخغ 
ذلك،  وطع  والسعاك.  والسماطئ  والطتغئ  التةاب  طبض 
اإلجقم  أجاس  سطى  بأضمطه  الظزام  غصعم  أن  غةإ 
طبض  الصطاسات  جمغع  شغ  فتضاطه  الحاطض  والاطئغص 
الصداء واقصاخاد واقجاماع والاسطغط وتمض اإلجقم 

إلى السالط بالثسعة والةعاد.
والاخرغتات  المعاصش  جمغع  أن  ظسطط  ظتظ  تالغا، 
شغ  لطتضعطئ  المادغئ  اإلظةازات  سطى  ترّضج  السغاجغئ 
ضعء المخالح العذظغئ. لثلك، اسائارًا طظ اآلن، غسائر 
جعئ  طظ  إظةازًا  شصط  واجاضماله  المحروع  تثحغظ 
افتضام  تطئغص  تظاول  تّط  ولضظ  اإلطارة،  طسآولغ 
اإلجقطغئ شغ جمغع جعاظإ التغاة بحضض ذفغش. طظ 
ظاتغئ أخرى، سظثطا ظسمع تخرغتات وطعاصش المرحث 
المةاعثغظ  طظ  والسثغث  اإلجقطغئ  لقطارة  افسطى 
تطئغص  ظغاعط  شغ  باإلخقص  ظحسر  المثطخغظ، 
اإلجقم. لضظ سظثطا ظرى تخرغتات وطعاصش الصغادغغظ 
الماتثبغظ  وبسخ  والبالبئ  الباظغئ  المرتئئ  شغ 
غتاولعن  رؤغاعط  سظث  أطض  بثغئئ  ظحسر  الرجمغغظ، 
التضط سطى أجاس المخالح العذظغئ وافشضار الصعطغئ 
سطى  السطماظغ  السالط  طع  السقصات  ربط  خقل  طظ 
أجاس سطماظغ طظ تغث الصعاظغظ وافشضار تغث تزعر 
ظغئ صطغطئ جثًا لطاطئغص الحاطض لقجقم شغ بغاظاتعط.

لثلك، شإن تجب الاترغر، بعخفه تجباً جغاجغاً وشضرغًا 
جئتاظه  اهللا  بظخرة  غآطظ  افطئ،  إظعاض  إلى  غعثف 
وتسالى وإصاطئ دولئ الثقشئ وسث اهللا جئتاظه وتسالى 
وبحارة الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وغعاخض الضفاح لغض ظعار لمساسثة 
اقظتطاط  ذئصات  إزالئ  شغ  اإلجقطغئ  اإلطارة  تضام 
بالمسروف  افطر  إلى  بثسعتعط  أسغظعط  طظ  السعداء 
خادصئ.  وتضمئ  طثاطفئ  بمظاعب  المظضر  سظ  والظعغ 
غسسى تجب الاترغر إلى أق تدغع الادتغات الاغ صثطعا 
أسداء ترضئ ذالئان لعجغمئ الشجاة وإصاطئ دولئ إجقطغئ، 
وغظئععط باجامرار إلى تعخغ التثر الحثغث لاةظإ تضرار 
الاةارب الفاحطئ لطفؤات السابصئ، طع طتاولئ العصعف سطى 
المسار الختغح لاطئغص ظزام اإلجقم شغ خقشئ سطى 

 طظعاج الظئعة لةمغع المسطمغظ شغ السالط
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ أششاظساان

ذالئان بسث سام طظ جغطرتعا الباظغئ 
سطى أششاظساان 

إىل أغظ؟
ـــــــــ بصطط: جغش اهللا طساظغر*ـ  ــــــــــ

رجط
طا
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اإلظةطغج  سمغض  طآغثي  طظ  وضان  الفارتغظ،  شغ  له 
السرغص الرئغج السابص داظغال أراب طعي وضان غتحث 
الحئاب طظ أجض تأغغثه، شظال رضاه وبثأ بارشغسه شغ 
ضعزغر  وزارغئ  طظاخإ  حشض  وصث  تضعطغئ.  طظاخإ 
الثاخطغئ ووزغر الجراسئ ووزغر الاسطغط السالغ. واتعماه 
ساطغ  جرائط  بارتضاب  ضغظغاتا  طع  الثولغئ  الةظائغئ 
تاتضط  الاغ  المتضمئ  برأتعما  وصث  و٢٠٠٨   ٢٠٠٧
روتع  وبرأت   ٢٠١٤ سام  ضغظغاتا  شئرأت  أوروبا،  شغعا 
سام ٢٠١٦ لغثعضا طسا اظاثابات سام ٢٠١٧ وغسطظا 
ولعثا  له.  ظائئا  وروتع  رئغسا  ضغظغاتا  شغعا،  شعزعما 
أظه  غزظ  شق  السرغصغظ  اإلظةطغج  سمقء  طظ  روتع  شإن 
أودغظشا  به  وغسائثل  بعثه السععلئ  سظه  جُغساشظى 
خثغسئ  تضعن  أن  إق  اقتفاق  ذلك  وشص  أطرغضا  سمغض 

طثبرة طظ دعاء اإلظةطغج!
-٢٦ غعطغ  بغظ  طا  لئرغطاظغا  بجغارة  ضغظغاتا  صام   -٧

جعظسعن  وزرائعا  رئغج  طع  واجامع   ٢٠٢١/٧/٢٩
الحراضئ  "تسجغج  الجغارة  عثف  أن  سظ  وأسطظ 
الطرشان  ووصع  وبرغطاظغا"  ضغظغا  بغظ  اقجاراتغةغئ 
جظعات.  خمج  لمثة  جثغثة  دشاسغ  تساون  اتفاصغئ 
وتصعغئ  تسجغج  "إلى  تعثف  اقتفاصغئ  أن  سظ  وأسطظ 
افطظغئ  الاتثغات  طعاجعئ  شغ  الئطثغظ  بغظ  الاساون 
المحارضئ شغ حرق أشرغصغا" (بغ بغ جغ الئرغطاظغئ). 
ولط تفسض برغطاظغا ضما شسطئ أطرغضا وأبارت طعضعع 
وبائص باظثورا وصداغا تصعق اإلظسان وصداغا الفساد 
وقئه  بسئإ  ذلك  تفسض  لط  لعا،  ضغظغاتا  زغارة  سظث 
وتابسغاه لعا! سطما أن لئرغطاظغا صاسثتغظ سسضرغاغظ 
شغ ضغظغا بمعجإ اتفاصغئ بغظ الئطثغظ، إتثاعما صرغئئ 
المساسثة  وطعماعا  الضغظغئ،  الساخمئ  ظغروبغ  طظ 
شغ اجاصرار التضط شغ ضغظغا لخالح الظفعذ الئرغطاظغ 
والاترك طظعا إلى طظاذص أخرى لتماغئ عثا الظفعذ، 
الصعات  تثرغإ  وطعماعا  ضغظغا  حمال  شغ  وافخرى 
ختراوغئ  طظاذص  شغ  لاتارب  تسث  الاغ  الئرغطاظغئ 
شغ  الئرغطاظغئ  الصعات  وتاثرب  ختراوغئ.  وحئه 
غساثثطه  طا  أضساف  أربسئ  تساوي  أراض  طساتئ 
تغئ  وذخغرة  بأجطتئ  بطثه  شغ  الئرغطاظغ  الةغح 
تتاضغ تالئ ترب تصغصغئ. وصث ذضرت تصارغر إسقطغئ 
أن الصعات الئرغطاظغئ الاغ صاتطئ شغ أششاظساان ضاظئ 
صث تثربئ شغ عثه الصاسثة بضغظغا. ولعثا تعلغ أطرغضا 
اإلظةطغجغئ،  الصعاسث  عثه  لعجعد  لضغظغا  أخرى  أعمغئ 

تغث تسمض سطى تخفغاعا طظ عظاك.
صث  لعط  ضغظغاتا  زغارة  خقل  برغطاظغا  أن  وغئثو   -٨
ذطئعا طظه أن غرتإ زغارة إلى أطرغضا إلظعار الاعدد 
تصعم  ق  تاى  أودغظشا  طع  المخالتئ  وتأضغث  طسعط 
أطرغضا طساصئقً بأسمال (تحعغح) لقظاثابات الصادطئ، 
ضاظئ  وعضثا  أطرغضا،  لجغارة  الاثطغط  ضان  ولثلك 
لئرغطاظغا،  زغارته  طظ  حعرغظ  ظتع  بسث  الجغارة  تطك 
الضغظغ  الرئغج  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  واجاصئض 
أوععرو ضغظغاتا غعم ٢٠٢١/١٠/١٤ وعع أول رئغج 
ذضرت  وصث  افطرغضغ.  الرئغج  غساصئطه  أشرغصغ 
أن  جاضغ  جغظ  افبغخ  الئغئ  باجط  الماتثبئ 
الرئغسغظ جغظاصحان السقصات البظائغئ الخطئئ وضثلك 
"التاجئ إلى الحفاشغئ والمتاجئئ شغ افظزمئ المالغئ 
"وبائص  شغ  ضغظغاتا  اجط  ورد  وصث  والثولغئ"  المتطغئ 
باظثورا" الاتصغص الثي أجراه اقتتاد الثولغ لطختاشغغظ 
اقجاصخائغغظ وجاء شغه أن ضغظغاتا الثي غآضث سجطه 
سطى طتاربئ الفساد غمطك بحضض جري طع جائ أشراد 
طظ سائطاه حئضئ طآلفئ طظ ١١ حرضئ أوشحعر إتثاعا 
تمطك أجعما تصثر صغماعا ببقبغظ ططغعن دوقر. وردا 
سطى عثه المسطعطات أضاشئ جاضغ صائطئ "إن الرئغج 
لطالما ظثد بالافاوتات (بالاةاوزات) شغ الظزام المالغ 
الثولغ. وعثا ق غسظغ أظظا لظ ظطاصغ افحثاص الثغظ 
لثغظا  الاغ  المعاضغع  طظ  سثد  عظاك  طسعط.  ظثاطش 
جغضعن  وعثا  ضغظغا  طع  سطغعا  السمض  شغ  طخطتئ 
وإن  الرئغسغظ).  بغظ  (لقجاماع  الرئغسغ  العثف 
الرئغسغظ جغظاصحان جععد الثشاع سظ الثغمصراذغئ 
وتسرغع  صثطا  وافطظ  السطط  ودشع  اإلظسان  وتصعق 
(شراظج  المظاخ"  تشغر  طع  والاساطض  اقصاخادي  الظمع 
برس ٢٠٢١/١٠/١٤). شتاولئ أطرغضا اجاسمال أوراق 
لمرحتعا  تأغغثه  غسطظ  تاى  ضغظغاتا  سطى  الدشط 
فودغظشا،  طآغث  أظه  شزعر  بثلك  صام  وصث  أودغظشا، 
ولضظ عثا الاأغغث لط غضظ جادا، وإظما ظفاصا تاى غشطغ 
سطى شدائته شق تصعم أطرغضا بإبارتعا والاحعغر به، 
شضان طظ الخسإ أن غارحح لعقغئ بالبئ وصث لعتئ 
أطرغضا بمسارضاعا لمبض ذلك... وصث صام وزغر خارجغئ 
لضغظغا  بجغارة   ٢٠٢١/١١/١٧ غعم  بطغظضظ  أطرغضا 
ضمظ جعلئ أشرغصغئ له حمطئ أغدا ظغةغرغا والسظشال 
الظغةغرغئ:  الساخمئ  شغ  وعع  وصال  أجئعسا.  اجامرت 
"إن التضعطات أخئتئ أصض حفاشغئ. وإن عثا غتثث 
شغ جمغع أظتاء أشرغصغا غاةاعض الصادة تثود العقغئ، 
وغجورون أو غآجطعن اقظاثابات، وغساشطعن المزالط 
واساصال  سطغعا،  والتفاظ  السططئ  لضسإ  اقجاماسغئ 
والسماح  اإلسقم  وجائض  وصمع  المسارضئ  حثخغات 
لفجعجة افطظغئ بفرض صغعد العباء (ضعروظا) بعتحغئ" 

(الحرق افوجط ٢٠٢١/١١/٢١).
سطى  تسمض  ضغظغاتا  تجب  صعاسث  ضاظئ  ضثلك،  والتال 
التجب  شغ  داخطغ  باتفاق  وذلك  لروتع،  الاأغغث  تحث 

بفسض  إق  وتفاصمعا  لغئغا  شغ  افزطئ  اجامرار  ضان  طا 
أظه  واضتًا  بات  تاى  شغعا  المسامر  افجظئغ  الاثخض 
لط غسث لفذراف المتطغئ الماظازسئ طظ دوٍر تاجط شغ 
تض افزطئ سطى أي وجه ضان، وصث أدى عثا لاصثغط 
زادت  وتصغصاعا  لفزطئ،  تٌض  ظاعرعا  حاى  طحارغع 
افزطئ تسصغثًا وتأزغمًا؛ شئسث شحض تفار وداسمغه شغ 
السغطرة سطى الساخمئ واظعجاطه وتراجسه حرصًا تاى 
الئقد،  ظخش  طظ  أضبر  سطى  طسغطرا  وبصائه  جرت، 
تخطئ جمطئ طظ افسمال والطصاءات والصرارات ظزماعا 
الثول الشربغئ شغ طعجضع وبرلغظ وبارغج وبالغرطع 
والصاعرة، وصث ضاظئ ضض عثه الطصاءات ظاعرعا الئتث 
سظ تضٍّ لفزطئ، شغ تغظ إظعا ضاظئ خراسًا بغظ عثه 
أضتئ  ذلك  وبسث  لغئغا،  حأن  شغ  الماثخطئ  الثول 
الصعى المتطغئ طةرد أدوات شغ خراع الثول الضئرى، 
افطظ  طةطج  شغ  تخض  طا  الخراع  عثا  خعر  وآخر 
طظ خقف سطى طظ غضعن رئغج بسبئ افطط الماتثة 
ولغاطج.  جاغفاظغ  طعمئ  اظاعاء  إبر  لغئغا  شغ  الةثغث 
جاء شغ تخرغح طظثوب لغئغا شغ افطط الماتثة ذاعر 
خاص  طئسعث  تسغغظ  شغ  خسعبئ  عظاك  السظغ: "إن 
العخعل  دون  تتعل  طحاضض  وجعد  بسئإ  لغئغا  إلى 
إلى اتفاق داخض طةطج افطظ". وصث ضان عثا بسث أن 
رشدئ أطرغضا تسغغظ وزغر خارجغئ الةجائر السابص أبع 

صثوم لعثا المظخإ.
وأغدًا بسث أن رشخ المظثوب الطغئغ تسغغظ السظشالغ 
بغاالغ لطمظخإ ظفسه، وغئثو أن عثا الرشخ بثشعٍ 
طظ أطرغضا، فن أطرغضا ق ترغث أن غضعن رئغج بسبئ 
تسغطر  الثي  العجط  طظ  لغئغا  شغ  الماتثة  افطط 

سطغه شرظسا شثشسئ المظثوب الطغئغ لقساراض.
بسبئ  رئغسئ  ولغاطج  جاغفاظغ  افطرغضغئ  حاعثظا  لصث 
شارة  اظاعاء  بسث  لغئغا  إلى  السابصئ  الماتثة  افطط 
طعظغاعر  إغسئ  طغثل  طعصع  طع  لصاء  شغ  رئاجاعا 
الئرغطاظغ، والثي صالئ شغه: "طسزط الصادة الطغئغغظ 
تعل  والسفر  الثارجغئ  الةعات  طشازلئ  غتئعن 
شإن  ذلك  طع  افتمر،  السةاد  طساططئ  وتطصغ  السالط، 
عآقء الصادة الطغئغغظ ظفاصًا غطصعن بالطعم سطى عثه 

الةعات..." (ظصًق سظ بعابئ العجط، ٢٠٢٢/٨/١٣).
شعغ تثفغ الثور الثي صاطئ به شغ إلصاء الاظاصدات 
وتئثغض الخغس والمعاصش ضطما صارب الماتاورون طظ 
العخعل إلى ظاغةئ، وق تسمح في تعار شغ العخعل 
إلى اتفاق طا، وعثا السطعك طارجه طظ صئطعا غسان 
جقطئ الرئغج السابص لئسبئ افطط الماتثة شغ لغئغا، 
أن  ظةث  لغئغا  شغ  لفزطئ  الطعغض  الجطظ  عثا  شثقل 
طع  افزطئ  سمر  إذالئ  عع  الماتثة  افطط  بسبئ  دور 
لئصاء  المسضظ"  المعرشغظ  "إلبر  المسامر  الاصثغط 

بغظ السمقء الثغظ غثرضعن الطسئئ شاظاثئعا روتع رغط 
تزاعرعط بمسارضاه.

٩- إن ضبغرا طظ الثول افشرغصغئ العاصسئ تتئ الظفعذ 
الاصعي  سطى  تسمض  والسظشال  ضغظغا  وطظعا  افوروبغ 
بسط  سطى  تسمض  الاغ  أطرغضا  طعاجعئ  شغ  بالخغظ 
الظفعذ شغعا. شالسظشال العاصسئ تتئ الظفعذ الفرظسغ 
تسجز سقصاتعا طع الخغظ. شاجاداشئ طظاثى الاساون 
الخغظغ افشرغصغ شغ ساخماعا دضار طا بغظ غعطغ ٢٩
و٢٠٢١/١١/٣٠ وصالئ وزغرة خارجغئ السظشال أغساتا 
طظعا  ظسائسث  ق  جغادغئ  دبطعطاجغئ  جال "لثغظا  تال 
طتثودا  أشرغصغا  شغ  أطرغضا  ظفعذ  غئصى  بغظما  أتثا" 
طصابض الظفعذ الئرغطاظغ والفرظسغ شاسمض سطى تسجغجه 
بمثاطش العجائض وتسمض سطى طظاشسئ الظفعذ الخغظغ 
اقصاخادي الثي تاصعى به برغطاظغا وشرظسا لاتخغظ 
سمقئعا شغ أشرغصغا. وطآخرا صام سدع طةطج الثولئ 
غعم  لضغظغا  بجغارة  غغ  واظس  الخغظغ  الثارجغئ  ووزغر 
صال:  الثي  ضغظغاتا  الرئغج  طع  واجامع   ،٢٠٢٢/١/٦
"إن الخغظ لغسئ شصط خثغصئ طثطخئ لضغظغا ولضظعا 
إظةازات  وإن  العبغص...  لطاساون  تظمعغئ  حرغضئ  أغدا 
الاظمغئ شغ ضغظغا لط تضظ لااتصص بثون الثسط الصعي 
طظ جاظإ الخغظ... وإن ضغظغا سطى اجاسثاد لمعاخطئ 
لاتصغص  الخغظ  طع  المظفسئ  طائادل  الاساون  تسمغص 
الاظمغئ المحارضئ" بغظما صال وزغر خارجغئ الخغظ واظس 
غغ "ترغإ الخغظ شغ تسجغج الاساون الحاطض طع ضغظغا 
لمساسثتعا سطى تسجغج صثرات الاظمغئ الثاتغئ وتسرغع 
الاخظغع وتسجغج الاداطظ والاظسغص طسعا شغ الحآون 
الثولغئ وطاسثدة افذراف" وصثم واظس "طئادرة الاظمغئ 
"المئادرة  ضغظغاتا  وصال  افشرغصغ"  الصرن  شغ  السطمغئ 
وإن  افشرغصغ  الصرن  لثول  المطتئ  التاجات  تطئغ 
ضغظغا تعاشص سطى لسإ دور شغ عثا الخثد" (حغظثعا 
٢٠٢٢/١/٦). وعثا ضطه غجسب أطرغضا الاغ تسمض سطى 
ضرب الظفعذ افوروبغ شغ أشرغصغا ضما تسمض سطى التث 

طظ صعة الخغظ الماظاطغئ.
صعغا  زال  طا  الئرغطاظغ  الظفعذ  أن  والثقخئ   -١٠
سمقئعا،  طظ  السغاجغغظ  القسئغظ  وأغطإ  ضغظغا  شغ 
سظثطا  تفرصعط  ضما  التاجئ  تثسع  سظثطا  وتعتثعط 
اقتفاق  طظ  بث  ق  ضان  شإذا  ذلك.  افطر  غساثسغ 
بغظ سمقئعا وسمقء أطرغضا وطظ بط تاصاجط طسعط 
السططئ طع إطساضعا بجطام افطعر شإظعا تفسض وتعسج 
إلى سمقئعا لغصعطعا بالمخالتئ وغسصثوا اتفاصا بعثا 
الحأن. وإذا تمضظئ طظ تبئغئ سمغطعا روتع شغ التضط 
إلى  تعسج  ق  شسظثئث  المسارضئ  إجضات  طظ  وتمضظئ 
سمغطعا بفسض ذلك، شعط رعظ إحارتعا وذقب جططئ 
ق غغر سطى حاضطئ سمقء أطرغضا. وعثا دأب السمقء شغ 
ضض بطث. وأطا أطرغضا شسعف ق تارك الساتئ وجاسمض 
سطى تسجغج ظفعذعا شغ ضغظغا، وق غعمعا إجالئ الثطاء 
والفعضى واقضطرابات شغعا وشغ غغرعا طظ الئطثان 
وافجالغإ،  العجائض  بمثاطش  تسمض  وعغ  افشرغصغئ، 
جعاء أضاظئ اصاخادغئ أم جغاجغئ أم سطى المساعى 
شغ  السمقء  ضسإ  سطى  شاسمض  والسسضري،  افطظغ 
افطظغ  اقجابمار  طسمى  تتئ  الصطاسغظ  عثغظ 
والمساسثة شغ تثرغإ الةغح والصعى افطظغئ، وطظ 
بط تسمض سطى ذئت اقظصقبات ضما شسطئ شغ طالغ أو 
تبغر الامردات ضما شسطئ شغ تحاد وأدى الامرد لصاض 

سمغض شرظسا إدرغج دغئغ.
إجقطغئ،  بقد  وأضبرعا  الئقد،  عثه  تئصى  وعضثا 
جاتئ لطخراع الثولغ، وخاخئ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا 
عثا  طظ  الاثطص  شغ  الئقد  لعثه  أطض  وق  وشرظسا. 
طظ  وعغ  طاثطفئ  غةسطعا  الثي  اقجاسماري  الخراع 
طظعاج  سطى  الثقشئ  بسعدة  إق  بالبروات،  الئقد  أغظى 
الظئعة. وصث بحر رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بصغاطعا صائق: «ثُمَّ تَكُوُن 

 ِة» أخرجه أتمث ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
أول خفر الثغر ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/٨/٢٨م

جعطئ"  رتطئ  تضظ  ولط  طخثاصغئ،  ذات  وظجغعئ  ترة 
تئظغ  غمضظظا  "ق  تحغرغرا  جعلغاظا  ظائئاه  صالئ  بغظما 
غغر  الطئغسئ  بسئإ  سظعا  اإلسقن  جغاط  الاغ  الظاائب 
الحفاشئ لعثه المرتطئ افخغرة طظ اقظاثابات الساطئ" 
طظ  أربسئ  رشخ  وصث   .(٢٠٢٢/٨/١٥ جغ  بغ  (بغ 
اقساراف  ظفسعا  اقظاثابغئ  لطةظئ  السئسئ  افسداء 
وصث  الاجوغر.  بتخعل  الحضعك  غبغر  طا  الظاائب  بعثه 
أودغظشا:  وصال  الظاائب.  سطى  تتاب  طزاعرات  خرجئ 
"لاةظإ الحك، أود أضرر أظظا ظرشخ رشدا تاطا ودون 
السغث  أطج  أسطظعا  الاغ  الرئاجغئ  الظاائب  تتفزات 
تحغئعضاتغ" (افظاضعل ٢٠٢٢/٨/١٦) وصث تصثم إلى 
السطغا.  المتضمئ  أطام  رجمغا  بالطسظ  السطغا  المتضمئ 
شثضرت وضالئ أجعحغغاث برس افطرغضغئ أن "أودغظشا 
جطط خئاح الغعم (غعم ٢٠٢٢/٨/٢٢) أوراق اقساراض 
إلى المتضمئ السطغا الاغ غاعجإ سطغعا الرد خقل ١٤

الطسظ  المتضمئ  صئطئ  وإذا  الصاظعن".  تسإ  غعطا 
الصاظعن،  تسإ  غعطا   ٦٠ خقل  اقظاثابات  شساساد 
فن  المسارضئ  إجضات  غاط  تاى  طسائسث  غغر  وعثا 
الفارق ضؤغض جثا بغظ الطرشغظ وفن لةظئ اقظاثابات 
طظصسمئ، وتاى ق تتخض أسمال سظش واضطرابات ق 
تتمث سصئاعا، شاةسض لثى المسارضئ افطض شغ ضسإ 
جعلئ اإلسادة إذا تط اإلسقن سظ ذلك أو غاط اقتفاق 
سطى خغشئ تخالتغئ بغظ الطرشغظ بأن ُتسطى فودغظشا 

رئاجئ العزراء بسث اجاتثابعا طرة أخرى!
تجوغر  تّثسغ  المسارضئ  شإن  طسااد،  عع  شضما   -٤
سظثطا  ضغظغا  شغ  وخاخئ  تثسرعا،  سظثطا  اقظاثابات 
تضعن عثه المسارضئ أطرغضغئ والفائج شغعا طظ سمقء 
اإلظةطغج، وضثلك غتثث السضج شغ بقد أخرى غسغطر 
سطغعا سمقء افطرغضان. فن ضض شرغص غرغث الفعز بأغئ 
ذرغصئ وغساثثم ظفعذه سظثطا غضعن شغ التضط. وصث 
ذرف  ضض  اّدسى  أن   ٢٠٠٧ سام  اظاثابات  شغ  تخض 
ذرشغ  بغظ  اقحائاضات  شئثأت  اقظاثابات،  ضسإ 
الخراع شسالئ الثطاء وصاض ظتع ١٢٠٠ حثص وحرد 
العةمات  بسئإ  جضظاعط  طظاذص  طظ  اآلقف  طؤات 
اإلظةطغجي  الثعاء  شإن  التال  عثه  شغ  ولضظ  الصئطغئ. 
لسإ دورا لعصش المسارضئ، شظخإ شثا بإسطاء أودغظشا 
لطثولئ،  رئغسا  ضغئاضغ  وبصغ  العزراء  رئغج  طظخإ 
طمارجئ  شغ  سراصغض  ووضع  الخقتغات،  ضاشئ  بغثه 
خقتغات رئغج العزراء. ولضظ ضغظغاتا الثي أسطظ سظ 
رئغج  طظخإ  وألشى  صام   ٢٠١٣ اظاثابات  شغ  شعزه 
العزراء لغافرد بالسططئ. وشغ اظاثابات ٢٠١٧ تثث 
السطغا  المتضمئ  وذالئئ  الاجوغر  المسارضئ  اّدسئ  أن 
تحرغظ  شغ  اقظاثابات  شأسغثت  اقظاثابات  بإسادة 
افول/أضاعبر ٢٠١٧ وصاذساعا المسارضئ وأسطظ سظ 
شعز ضغظغاتا وظائئه ولغام روتع. طع السطط أن الرئغج 
افطرغضغ السابص باراك أوباطا تثخض شغ افطر باسائاره 
ظاائب  وصئعل  العثوء  إلى  ودسا  ضغظغئ!  أخعل  طظ 
اقظاثابات  جرت  لع  أظه  غسرف  ضان  فظه  اقظاثابات، 
فظعط  أخرى،  طرة  اإلظةطغج  سمقء  شغعا  غفعز  شسعف 
تضعن  أن  أراد  ولعثا  الثولئ،  شغ  طاتضمغظ  زالعا  طا 
سطغعط  تأبغره  غخئح  تاى  ضغظغا  تضام  سطى  طظَّئ  له 
وغمارس  ضغظغا  شغ  أطرغضا  ظفعذ  غسجز  وبثلك  أصعى 
الدشعذات تاى غامضظ سمقؤعا شغ المساصئض طظ 
تراوغ  بسمقئعا  برغطاظغا  ولضظ  التضط.  إلى  العخعل 
شغ  المعثد  ظفعذعا  سطى  تتاشر  تاى  طرة  ضض  شغ 
ضغظغا، شاتاغض سمغطعا ضغظغاتا ضأظه غعاّد سمغض أطرغضا 

أودغظشا وجسطئ سمغطعا روتع غفعز.
٥- إظعا المرة الثاطسئ الاغ غسطظ راغق أودغظشا سظ 
ترحته لقظاثابات الرئاجغئ وغثعضعا وغثسر شغعا. 
وصث رحح ظفسه جابصا أربع طرات سام ١٩٩٧ و٢٠٠٧

المسغطرغظ  اإلظةطغج  سمقء  ولضظ  و٢٠١٧  و٢٠١٣ 
سطى الساتئ السغاجغئ شغ ضغظغا لط غمضظعه طظ الفعز. 
اظاعئ  الاغ  ضغظغاتا  أوععرو  غثطش  أن  غأطض  وضان 
شارتاه الرئاجغاان وق غمضظه الارحح لعقغئ بالبئ بظاء 
سطى الثجاعر. وصث صام أودغظشا وخالح ضغظغاتا بسثطا 
خاشته شغ ٩ آذار ٢٠١٨ بسث أحعر طظ الخثاطات 
ضغظغاتا  بفعز  اساراشه  وسثم  أظخارعما  بغظ  الثاطغئ 
وإسقن ظفسه رئغسا لضغظغا وبعثه المخاشتئ أسطظا سظ 
ضغظغاتا.  برئاجئ  واقساراف  بغظعما  اقظصساطات  ظعاغئ 
وصث أبظى أودغظشا سطى ضغظغاتا لما "غاماع به طظ حسعر 
المخاشتئ".  إلى  أدى  الثي  التعار  بثء  شغ  بالعذظغئ 
اتفاق  خفصئ  إلى  تعخق  صث  أظعما  الئسخ  وظظ 
أودغظشا  أن  أو  ضغظغاتا  أودغظشا  غثطش  أن  سطى  غظص 
اإلظةطغج  وسمقء  ضغظغاتا  ولضظ  اإلظةطغج!  لسمالئ  تتعل 
لط غظثثسعا بعثه المخالتئ، بض جثروعا لتسابعط. 
لصث لسإ ضغظغاتا لسئئ أبظاء التمطئ اقظاثابغئ بأن أظعر 
أظه غآغث أودغظشا صائق "إن روتع ق غساتص تعلغ أرشع 
طظخإ شغ الئقد وق غظئشغ تعلغه" شرد روتع صائق: "إن 
ضظغاتا غرغث أن غثطفه أودغظشا فظه غرغإ شغ رئغج 

دطغئ" (بغ جغ جغ ٢٠٢٢/٨/١٦)
٦- وطظ المسطعم أن تجب روتع اظثطب طع تجب ضغظغاتا 
سظثطا اتفصا سام ٢٠١٢. وطظ بط تعجع تجبعما التجب 
التاضط تجب الغعبغض لغاحضض طظ اظثطاج ١١ تجبا شغ 
وترأجه   ٢٠١٧ سام  اظاثابات  لغثعض   ٢٠١٦/٩/٨
لثسط   ٢٠١٣ سام  جغاجغا  تتالفا  ضان  بسثطا  ضغظغاتا 
ضغظغاتا شغ تمطاه اقظاثابغئ. وروتع ضان تطغفا وظائئا 

تامئ ضطمئ السثد: اقظاثابات الرئاجغئ شغ ضغظغا

طظ  غفطئ  أو  العضع  غثرج  ق  تاى  طمسعضًا  التال 
الثول  جفراء  وأغدًا  الئسبئ  تثخض  شغسامر  أغثغعط 
افزطئ،  اجامرار  شغ  طخطتاه  تسإ  ضٌض  الضئرى 
والثشع بعا باتةاه طخالح دولاه، شغ ظض تالئ سثم 

وجعد تض.
أولعا  افطعر،  طظ  جمطئ  تخطئ  الصرغئئ  الفارة  وشغ 
لطعزراء  رئغسًا  باحاغا  باسغغظ  ذئرق  برلمان  صغام 
الاسطغط  دبغئئ  ورشخ  دبغئئ،  التمغث  سئث  طظ  بثقً 
طظاثئئ  جثغثة  لسططئ  إق  غسطط  لظ  أظه  بتةئ  له 
طظ طةطج ظعاب جثغث طظاثإ، تسإ اقتفاق الثي 
باحاغا  تضعطئ  طسائرًا  التضعطئ،  لرئاجئ  أوخطه 
تضعطئ اظصقبغئ. وخرح أن "زطظ اقظصقبات صث ولى" 
وذالإ شغ تخرغته "طةطج الظعاب وافسطى لطثولئ 
إلجراء  دجاعرغئ  صاسثة  وإصرار  السئث  سظ  بالضش 

اقظاثابات" (٢٠٢٢/٨/١٢)
ذئرق  ظعاب  طةطج  شغه  غسغر  الثي  السطعك  وعثا 
وافسطى لطثولئ طظ سثم اقتفاق سطى صاسثة دجاعرغئ 
إلجراء اقظاثابات باحةغع طظ طخر وترضغا عع طآحر 
واضح بأن أطرغضا ق ترغث تًق اآلن لفزطئ شغ لغئغا، 
وإظما ترغث إبصاءعا بغظ العثوء والافةغر، وق غاط عثا 
طظ  لعط  الاابع  السغأ  العجط  عثا  سطى  باإلبصاء  إقّ 
السغاجغغظ سطى رأس عثا التضط العجغض، شعع أشدض 
وإتثاث  المال  وإضاسئ  الئقد  لاثرغإ  فطرغضا  وضع 
أن  ترغث  سظثطا  تاى  الصطاسات  ضض  شغ  سام  إشصار 
تعجث الفعضى غضعن افطر جعًق سطغعا، طساشطئ شغ 
طآغث  بغظ  الحسإ؛  خفعف  شغ  اقظصسام  تالئ  ذلك 
لطبعرة، وطآغث فظخار الظزام السابص، وطآغث لطاغار 

السطماظغ السائر شغ رضاب تفار.
أطا ذرح تحضغض تضعطئ بالبئ جثغثة صث تضعن عغ 
التضَّ لطثقص طظ التضعطاغظ، شعع ذرح جاذج لتض 
جئإ  عما  والباظغئ  افولى  التضعطئ  وضأن  افزطئ، 
سطى  المعغمظغظ  وبمرة  بمرتعا  عما  بغظما  افزطئ 

الئقد طظ الصعى افجظئغئ!
عع  افجظئغ  بصغ  ذالما  لغئغا  أزطئ  تض  غمضظ  وق 
سطى  غطئصعن  الثغظ  افحثاص  عآقء  شغ  الماتضط 
والمثطخغظ  السصقء  صغام  طظ  بث  شق  والسئاد،  الئقد 
عآقء  لرطغ  الةاد  بالسمض  الضرغط  الحسإ  عثا  شغ 
بافطط  الخطئ  وصطع  الاأبغر  دائرة  خارج  افتئاع 
إلى  بسمقء  لغسعا  بمظ  والثشع  المةرطئ  الماتثة 
الاغ  الئغؤئ  سطى  والصداء  والتضط،  الصغادة  طعاصع 
تسمع لطسفارات وتمحغ شغ دعالغج خظاسئ السمقء، 
أبخارعط  وتةطغئ  الظاس  أوجاط  شغ  الغصزئ  وبث 
وتثه  سطى اهللا  واقساماد  والسمقء،  لثطعرة السمالئ 

 وصفض طسابر وأبعاب السعء

هل تشكيل حكومة ثالثة 
ينهي النزاع َّـ ليبيا؟
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