
ورد شغ سثد جرغثة الراغئ رصط ٤١٢ الخادر باارغت ٢٠٢٢/١٠/١٢ طعضعع تتئ سظعان "الثولئ أو الثول 
الثائرة شغ الفطك" لفجااذ جالط أبع جئغاان، تغث جاء شغ طصالاه تصسغط الثول الاغ تثور شغ الفطك إلى أصسام 
بقبئ، وذضر برغطاظغا طظ عثه افصسام. وعثا غثالش طا ذضرظاه شغ ضااب طفاعغط جغاجغئ سظ الثولئ الاغ 
تثور شغ الفطك، وأظعا صسط واتث وتسرغفعا ضما صطظا شغ طعضعع "المعصش الثولغ" ص٢٢: "وأطا الثولئ الاغ 
تثور شغ الفطك شعغ الثولئ الاغ تضعن طرتئطئ شغ جغاجاعا الثارجغئ طع دولئ أخرى ارتئاط طخطتئ ق تئسغئ"، 
وبرغطاظغا ق غظطئص سطغعا عثا الاسرغش، أي لغسئ تثور شغ الفطك ضما جاء شغ المصالئ، بض عغ ضشغرعا طظ الثول 
اقجاسمارغئ. وسطغه ظساثر لطصراء الضرام سما ورد شغ المصالئ تعل عثه المسألئ، وظصرئضط السقم وظثسع لضط بثغر.

أتث  بغظعط  طةاعثغظ  خمسئ  اجاحعاد  إبر  سطى 
الَتَعْح،  ودغع  افجعد  سرغظ  طةمعسئ  صادة  أبرز 
وإخابئ أضبر طظ ٢٠ آخرغظ برخاص جغح غععد، 
وذلك  بالثطغرة،  طظعط  خمسئ  إخابات  ُوخفئ 
طثغظئ  شغ  الصثغمئ  الئطثة  سطى  سثواظه  خقل 
ظابطج، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ 
غةري  طا  "إن  المئارضئ:  افرض  شغ  الاترغر  لتجب 
شغ ظابطج غآضث طظ جثغث طا أضثته افتثاث طرارًا 
طع ضض سثوان لضغان غععد؛ غآضث جئظ عثا الضغان 
وسثم خمعده أطام أشراد حئه سجل، شضغش لع واجه 
جغحًا  اهللا،  جئغض  شغ  لطحعادة  طاططسًا  جرارًا  جغحًا 
غتإ المعت ضما غتإ عآقء الةئظاء التغاة؟! وغآضث 
ضثلك أن افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ عغ 
الاغ تعشر له التماغئ قرتضاب جرائمه، شعغ تسعر 
غرتضئه  طا  وتسمع  ترى  وعغ  أطظه،  تماغئ  سطى 
غثغه  سطى  تحث  بض  جاضظًا  تترك  وق  جرائط  طظ 
التثود  وترجغمعا  تطئغسعا  سئر  المجغث  لغرتضإ 
المسطمغظ.  لبروات  لسرصاه  إصرارعا  وسئر  طسه 
شغ  الةعاد  عغ  افطئ  طسآولغئ  أن  ضثلك  وغآضث 
تض  ق  وأن  المئارضئ  افرض  لاترغر  اهللا  جئغض 
اجاظخار  سئر  إق  ذلك  غضعن  وق  باترغرعا  إق  لعا 
وأطرغضا".  الماتثة  افطط  اجاةثاء  ق  افطئ  جغعش 
صال  وتثاذلعا  الفطسطغظغئ  السططئ  طعصش  وسظ 
طعصش  عع  الفطسطغظغئ  السططئ  طعصش  "إن  الئغان: 
اآلقف  سحرات  تترك  أن  بمصثورعا  شإن  طاثاذل، 
لتماغئ  بالسقح  المثجةغظ  افطظغئ  سظاخرعا  طظ 
افطظ  أجعجة  وظغفئ  وعثه  سظعط،  والثشاع  الظاس 
ضغان  لتماغئ  شصط  وجثت  أظعا  أم  السالط،  شغ 
وأطا  واساصالعط؟!"  المةاعثغظ  وطقتصئ  غععد 
شصال  سئاس  السططئ  رئغج  طعصش  وخش  شغ 
الثي  السططئ  رئغج  طعصش  "إن  الختفغ:  الئغان 
السثوان  لعصش  أطرغضا  طع  اتخاقت  بإجراء  أوسج 
وجثاجئ  واجاثفاف  تآطر  عع  شطسطغظ،  أعض  سطى 
جغاجغئ، شأطرغضا رأس الضفر عغ الاغ تعشر الشطاء 
تمثه  الاغ  وعغ  جرائمه،  قرتضاب  غععد  لضغان 
شطسطغظ،  بأعض  لغئطح  والسااد  والسقح  بالمال 
وقبغث  لشاظاج  افخدر  الدعء  أسطئ  الاغ  وعغ 
لغصاطعا أعض شطسطغظ لاضعن دطاؤعط الجضغئ ورصئ 
الرطداء  طظ  غساةغر  طظ  ساصض  شأي  لعط،  اظاثابغئ 
ق  دولغ  بصرار  ظحأت  الاغ  السططئ  أن  أم  بالظار؟! 
افبغخ  الئغئ  أسااب  سطى  اقظئطاح  جعى  تاصظ 
طا  اجاةثاء  أن  الئغان  وأضث  الماتثة؟!"  وافطط 
الةغعش  طثاذئئ  وسثم  الثولغ،  بالمةامع  غسمى 
وخغاظئ  ضئرى  لةرغمئ  "إظعا  شصال:  ضئرى  جرغمئ 
أطرغضا  افطئ  لسثو  المظاحثات  تعجه  أن  سزمى 
المسادغئ،  الثولغئ  ولطمآجسات  الثولغ  ولطمةامع 
وعغ  وجغعحعا،  اإلجقطغئ  افطئ  إلى  تعجه  وق 
إظعائعا؟!  سطى  الصادرة  والعتغثة  الصدغئ  خاتئئ 
السئغض  عع  لطاترك  وجغعحعا  افطئ  طثاذئئ  إن 
وجغعحعا  افطئ  وتترك  لطاترك،  لثشسعا  العتغث 
لثلك  شطسطغظ،  أعض  لثقص  العتغث  السئغض  عع 
وغتةئعظه  الثطاب  عثا  وأدواتعط  افسثاء  غتارب 
إسقطغًا وق تظادي به افظزمئ وتسائسثه الفخائض، 
شطسطغظ!"  لصدغئ  والعتغث  السمطغ  التض  أظه  رغط 
شطسطغظ  فعض  ظثاء  باعجغه  الئغان  واظاعى 
خئرتط  إن  إظضط  المئارضئ:  افرض  أعض  "غا  بصعله: 
وتمسضاط بثغظضط شسغةسض اهللا لضط طظ بسث سسر 
ظئغضط  طسرى  غتررون  جظعدًا  لضط  وجغعغأ  غسرًا، 
ملسو هيلع هللا ىلص وغثخطعن المسةث ضما دخطه الفاتتعن أول طرة، 
خالث  أتفاد  واجاظخروا  وأطاضط  بثغظضط  شامسضعا 
وخقح الثغظ، واظفّدعا سظ طحارغع المساسمرغظ، 
لعط". طعلى  وق  طعقضط  شاهللا  لضط،  والساصئئ 

اصرأ شغ عثا السثد:
- طاذا ترغث شرظسا طظ الةجائر

  شغ عثا الزرف السخغإ الثي تمر به أوروبا؟ ...٢
- وصفئ سطى أزطئ اقتاةاجات الحسئغئ اإلغراظغئ ...٢

- اباقءات وبحرغات
  بغظ غثي وسث اهللا بالظخر! (التطصئ افولى) ...٣

- صراءة شغ طسعدة طحروع طعازظئ 
  السام ٢٠٢٣ شغ السعدان ...٤

- سئث السجغج التطع أِطَظ السصعبئ شأجاء افدب ...٤

الصاطى تتئ الاسثغإ طظ حثص تابع لطظزام باجط 
"صغخر"، وغغر ذلك طظ الةرائط الئحسئ الاغ ق تصعم 
بعا إق وتعش بحرغئ طمسظئ شغ سثائعا هللا ورجعله 
والمآطظغظ، وق زالئ جرائمعط طسامرة لط تاعصش".

تشغر  الثي  طا  ظاساءل  "وإظا  طاسةئا:  الئغان  وتساءل 
تاى تشغر ترضئ تماس طعصفعا؟ وإظا ظسألعا بعخفعا 
ترضئ إجقطغئ طا عع التضط الحرسغ تةاه عثا الظزام 
ودطر  دطاءظا  وجفك  أسراضظا  اظاعك  الثي  اإلجراطغ 

بغعتظا وعةرظا طظ أرضظا؟
عثا  غضظ  لط  فظه  ألمًا  ظساخر  وظتظ  ظثاذئضط  إظظا 
ظظظا شغضط، أعضثا عغ أخعة اإلجقم؟! أعثا عع تص 
المسطط سطى المسطط؟! صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص « الُْمْسلُِم  أَُخو 
الُْمْسلِِم، َال يَظْلُِمُه َوَال يُْسلُِمُه» رواه الئثاري، وسظث الارطثي 
بإجظاد ختغح: « املُْسلُِم  أَُخو املُْسلِِم، َال يَُخونُُه َوَال يَكِْذبُُه َوَال 

يَْخُذلُُه»، ألغج طا صماط به عع خثقظا فعض الحام؟!
تدسعا  أن  أظفسضط  لضط  ذعسئ  ضغش  ظسطط  ق  إظظا 
أغثغضط شغ غث المةرم بحار الثي طا زال غسفك دطاء 

أعض الحام، شعض عثا طا غعجئه سطغضط إجقطضط؟!".
ووشثعا الثي زار  تماس  خطابه لترضئ  الئغان  وتابع 
بحار بصعله: "أغعا اإلخعة: إن أسثاء اإلجقم غسمطعن 
تظفغثًا  المظطصئ  شغ  الطاغغئ  عثا  دطب  إسادة  سطى 

ظابطج وضض شطسطني
تماغٌئ دولغئ أم جغعش أطئ صعغئ؟!

ــــــــــــــــــــ
بصطط: الثضاعر طخسإ أبع سرصعب*

إىل وشث ترضئ تماس
ّفاح بحار الثغظ زاروا السَّ

بغظعا  شغما  تاخارع  الغعم  سالط  شغ  الضئرى  الثول  إن 
إظساظغئ  صغط  بأغئ  تسئأ  أن  دون  العتحغئ  أذماسعا  لاتصغص 
طا  لعا  غتصص  ضان  إن  سثق  غظصطإ  سظثعا  شالزطط  خطصغئ،  أو 
حرًا  ضان  وإن  تاى  باآلخرغظ،  ضارًا  ضان  وإن  تاى  ترغث 
غخطح  ولظ  الفساد،  افرض  شغ  الثول  عثه  أضبرت  لصث  ضطه. 
طظعاج  سطى  الثقشئ  تسعد  بط  وطظ  بجوالعا،  إق  السالط 
َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو السالمغظ  رب  وسعن  الساططغظ  بسمض  الظئعة 
ِحيُم﴾. ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن  َّ ُْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر 
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ضطمئ السثد

صادة  أبرز  أتث  بغظعط  طةاعثغظ،  خمسئ  اجاحعث 
أضبر  وأخغإ  الَتَعح،  ودغع  افجعد  سرغظ  طةمعسئ 
وذلك  غععد،  جغح  برخاص  آخرغظ  سحرغظ  طظ 

خقل سثوان له سطى الئطثة الصثغمئ شغ ظابطج.
تطك  شغ  اجائسطعا  الثغظ  افبرار  حعثاءظا  اهللا  رتط 
الطغطئ بصطغض سثة وسااد وضبغر إغمان ضما عغ سادة 
ضغان  أطام  وصفعا  شطسطغظ،  أعض  طظ  المثطخغظ 
الضغان  عثا  عحاحئ  سطى  أخرى  طرة  لغآضثوا  غععد 
بعط  واجافرد  شطسطغظ،  أعض  سطى  اجاصعى  الثي 
بافرض  المتغطئ  السمغطئ  افظزمئ  خغاظئ  ظض  شغ 
ترى  ق  الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  وتثاذل  المئارضئ 
الثولغ  والمةامع  فطرغضا  والعرولئ  اقجاةثاء،  إق 

الثغظ أظحأوا عثا الضغان.
تسطغماته  رئغسعا  أخثر  الثي  الفطسطغظغئ  شالسططئ 
إلجراء اقتخاقت شعرا طع أطرغضا لعصش سثوان غععد 
الماتثة  افطط  وزرائعا  طةطج  ودسا  ظابطج،  سطى 
والمظزمات التصعصغئ الثولغئ لطاثخض لعصش تخسغث 
غععد شغ ظابطج، تخر سطى الاعجه إلى أطرغضا وإلى 
طا غسمى بالمةامع الثولغ وأدواتعط ضعغؤئ افطط 
إلبصاء  دوطا  الثولغئ  التماغئ  لططإ  أطظعا  وطةطج 
الشربغ  لطمساسمر  رعغظئ  المئارضئ  افرض  صدغئ 
وخططه، ولابئغئ ضغان غععد وغسض غثغه طظ دطاء 
طآٍس  طظ  اقتاقل  سظ  ظاب  طا  وطسالةئ  الحعثاء 
وطحضقت واسائارعا صداغا إظساظغئ تسالب بالافاوض 
لثغار  طمظعب  اجائساد  شغ  اقجاسقطغئ،  والتطعل 

اجاظخار جغعش افطئ اإلجقطغئ!
شافطئ اإلجقطغئ خاتئئ الصدغئ تسائسثعا السططئ 
وافظزمئ السمغطئ لطشرب طظ خغاراتعا، وعغ الاغ غصع 
شطسطغظ،  أعض  لظخرة  الفعري  الاترك  واجإ  سطغعا 
ولظخرة حئاب ظابطج وجظغظ افبطال وشك التخار 
سظ صطاع غجة وتطعغر المسةث افصخى طظ تثظغج 
تسسى  أن  غةإ  واجٌإ  له،  الغعطغ  المساعذظغظ 
خقح  تررعا  ضما  المئارضئ  افرض  وتترر  لافسغطه 
طظ  شطسطغظ  أعض  لاثطص  صئض  طظ  وصطج  الثغظ 

ضغان غععد وطظ المآجغ الغعطغئ الاغ غضابثون.
شغ  الصائمئ  السمغطئ  افظزمئ  ترغثه  ق  التض  عثا 
الئقد اإلجقطغئ شغخرون سطى إبصاء طسألئ اجاظخار 
تظاول  إسقطغا  المتزعر  شمظ  السامئ،  شغ  الةغعش 
ذلك الثغار الحرسغ والسمطغ والةثري لغئصى طشّغئاً. 
شعع خط أتمر تصغصغ سظث التضام الثعظئ فظه غصطإ 
شغ  اقجاسمارغئ  المظزعطئ  عثه  ضض  سطى  الطاولئ 
بقدظا. تض غعثد سروحعط وضغاظات جاغضج بغضع 
طفاعتئ  ترب  شغ  اقجاسمار  لخالح  غثغروظعا  الاغ 

طع افطئ اإلجقطغئ.
جغثظا  الثطغفئ  زطظ  شطسطغظ  شاتئ  الاغ  افطئ 
طظ  الخطغئغ  اقتاقل  ضظسئ  والاغ  سمر،  الفاروق 
بقدظا  شغ  المشعل  ظعر  وضسرت  المصثس،  بغئ 
وتررت افرض المئارضئ طظعط صادرة سطى شسض ذلك 
جالعت،  وسغظ  تطغظ  تسطغر  وتساطغع  أخرى،  طرة 
شافطئ لط تشغر دغظعا، وترظع سغعظعا ضض غعم لاترغر 
طعصسعا  غاشغر  لط  شفطسطغظ  المئارضئ،  افرض 
شعغ  المتغطات  وراء  لاخئح  تظاصض  ولط  الةشراشغ 
صرغئئ جثا وبقد المسطمغظ تتغط بعا إتاذئ السعار 
بالمسخط، وتساطغع أن تتررعا شغ جاسئ طظ ظعار. 

شما الثي تشغر لغئصى ضغان غععد لطغعم؟!
إلرادتعا  اإلجقطغئ  افطئ  شصثان  عع  تشغر  الثي  إن 
الثغظ  الثعظئ  التضام  عآقء  بعجعد  السغاجغئ 
غرغثون تبئغئ ضغان غععد سئر الاطئغع واقتفاصغات 
السطمغئ والتماغئ الثولغئ والحراضئ اقصاخادغئ سئر 

ترجغط التثود وتصاجط الشاز!
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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لسعرغا  تماس  ترضئ  طظ  رجمغ  وشث  زغارة  سصإ 
غعم  أجث  بحار  السمغض  بطاغغاعا  واقجاماع 
سظ  ختفغ  بغان  خثر  ٢٠٢٢/١٠/١٩م،  افربساء 
السئئ  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ 
الثغظ  تماس  وشث  (إلى  بسظعان  ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، 
َتَصُع  ِتغَظ  اِإلغَماَن  َوِإنَّ  «َأَق  بحار:  ّفاح  السَّ زاروا 
حاعثظا  بالشئ  "بترصئ  بصعله:  اباثأ  اِم»)  ِبالحَّ اْلِفَاُظ 
برئاجئ  الفطسطغظغئ  والفخائض  تماس  وشث  وخعل 
خطغض التّغئ شغ زغارة رجمغئ عغ افولى سصإ إسقن 
ترضئ تماس شغ ١٥ أغطعل الماضغ إسادة سقصاتعا 
بحار  تدظ  إلى  والسعدة  السمغض  الئسبغ  الظزام  طع 
المةرم بسث صطغسئ اجامرت طظث السام ٢٠١٢، تغث 
صال وصاعا رئغج المضاإ السغاجغ لطترضئ إجماسغض 
عظّغئ طئررًا جئإ المصاذسئ: "إظظا ق غمضظ أن ظضعن 
شغ  طسظا  وصش  وطظ  حسئه،  غصاض  ظزام  جاظإ  إلى 

التص ق ظصش طسه شغ الئاذض".
عثا الاخرغح طظ عظّغئ ضان شغ بثاغئ طسغرة إجرام 
ظزام الطاغغئ بحار، ولط غضظ تغظعا بْسُث صث َصاَض طظ 
أعض جعرغا أضبر طظ ططغعظغ طسطط، ولط تضظ ضقبه 
جةعظه،  شغ  المسطمات  آقف  اغاخئئ  صث  الئحرغئ 
ودّطر  المافّةرة  الئراطغض  آقف  ألصى  صث  غضظ  ولط 
تعاضر وطثن جعرغا، ولط تضظ صث جّربئ خعر آقف 

نابلس تعّري المتخاذلین 
وتستنصر جیوش المسلمین

سمثت السططات الاعظسغئ البقباء، إلى تتعغض جاتئ الصخئئ إلى بضظئ سسضرغئ وأطظغئ وأغطصئ ضض المثاخض طظ 
وإلى جاتئ صخر التضعطئ، وطظسئ التحعد طظ العخعل والاةمعر لمظع العصفئ الاغ دسا لعا تجب الاترغر/ وقغئ 
تعظج لطاخثي لسغاجئ بغع تعظج لقجاسمار. ورغط ذلك، اجاطاع التجب أن غصعم بالعصفئ وغرجض الرجائض 
الاالغئ: إن تضمغط افشعاه وسثم السماح لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج بالاسئغر سظ رشخ اقتفاق بغظ التضعطئ 
وخظثوق الظصث الثولغ، غآضث أن الثولئ ق تمطك صرارعا السغاجغ، وأن السفراء افجاظإ ق غسمتعن لعا بارك 
وباظغعا: إن الصروض الثارجغئ شغعا ضرر طتصص سطى  لطعغمظئ الشربغئ وأذرسعا المالغئ.  طظ غسئر سظ رشده 
اجاصقل الئقد وصرارعا السغاجغ. وبالبعا: إظه ق تض لظا إق بظئث المئثأ الرأجمالغ وظزاطه اقصاخادي والمالغ، 
وبالمصابض تفسغض المحروع التداري اإلجقطغ. وصث تثططئ العصفئ ضطمات ورشسئ حسارات ضث جغاجات التضعطئ 
الاغ رعظئ الئقد والسئاد لقجاسمار، ضما تعجه وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ تعظج لرئاجئ التضعطئ لاسطغمعط 
تعظج". قجاسمار  آخر  خك  عع  الثولغ  الظصث  خظثوق  طع  اتفاق  "إطداء  بسظعان:  التجب  طظ  طفاعتا  ضاابا 

حزب التحریر/ والیۀ تونس
ینظم وقفۀ لرفض رهن تونس وأهلها للدوائر الغربیۀ

ـــــــــ ــــــــــ أخثره: المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغرـ 

تظعغه!



 افربساء ٨ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ المعاشص ٢ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤١٥

إغران  شغ  اظثلسئ  الاغ  اقتاةاجات  ذئغسئ  أظعرت 
١٦ غعم  أطغظغ  طعسا  الضردغئ  الحابئ  طصاض  سصإ 

اإلغراظغئ،  افخقق  حرذئ  غث  سطى   ،٢٠٢٢ أغطعل 
أظعرت  طسعا،  الاساطض  شغ  اإلغراظغئ  افجعجة  ارتئاك 
شغ  وجطعضه  الظزام  بظغئ  خسغث  سطى  سثة  طآحرات 
الاساطض طع طبض عثه الاترضات، وضثلك شغ الظاائب 
الثاخض  سطى  وأبرعا  تضمه  سصعد  إلغعا  أوخطئ  الاغ 
واإلجقطغ  اإلصطغمغ  المتغط  سطى  وتأبغرعا  اإلغراظغ 
وسطى ذئغسئ سقصاته طع الثول الشربغئ وسطى رأجعا 
عثا  وتغرة  إخماد  بمصثوره  ضان  إذا  وشغما  أطرغضا، 
طا  الظزام  وإخقح  لطظاس  الاظازل  بئسخ  التراك 
أطضظ، أم السغر سطى خطا افظزمئ اقجائثادغئ شغ 
وجرعط  بمطالئعط  واقجاثفاف  المتاةغظ  تثعغظ 
لطظاس  وصاطه  اجائثاده  لائرغر  والاسطح  السظش  إلى 

تفزًا لطعذظ بجسمعط طظ طآاطرات خارجغئ!
شغ ظض عثا الاثّئط والاحرذم وشصثان البصئ وافطض 
اإلغراظغ  الحسإ  طظ  واجسئ  حرغتئ  بغظ  التاخض 
شغ  بارزة  طتطات  سطى  العصعف  جظتاول  والظزام، 
سصعد تضط عثا الظزام وظطصغ الدعء سطى افجئاب أو 
الثواشع الاغ أدت إلى تالئ الطقق عثه، بغظ سمعم 
بأجعجته  التاضط  والظزام  جعئ  طظ  اإلغراظغ  الحسإ 

افطظغئ والمظافسغظ طظه طظ جعئ أخرى.
بثاغئ غمضظ الاأضغث سطى أّن طا تصعم به تضعطئ وقغئ 
الفصغه وافجعجة افطظغئ الاابسئ لعا بتص المازاعرغظ 
طظ صاض وتسظغش واساصال ضان طظ السعض سطى ظزام 
بات  سظثطا  الثمغظغ  أظخار  بتص  به  الصغام  الحاه 
الحاه أطام خغارغظ: إّطا أن غدرب بغث طظ تثغث سظ 
ذرغص صغادات الةغح الاغ تثغظ بالعقء له، أو الصغام 
بتضعطئ اظاصالغئ غاعقعا خثغصغ وعع وزغر الثاخطغئ 
شغ تضعطئ طخّثق آظثاك، لضظ ضق الثغارغظ صعبق 
السططئ  بارك  لطحاه  أوسج  الثي  افطرغضغ  بالرشخ 
لدئاٍط  الئقد  وتسطغط  أطرغضا  إلى  الئقد  وطشادرة 
شغ الةغح طعالغظ لطثمغظغ. وعع تماطًا طا ضان غاط 
الاثطغط له وباظسغص طسامر طظ السفارة افطرغضغئ 
إلدارة  الاابسئ  افطرغضغئ  والمثابرات  ذعران  شغ 

الرئغج ضارتر طع الثمغظغ وأظخاره داخض السططئ.
الثادم  اإلغراظغ  افطرغضغ  الاظسغص  عثا  بصغ 
لطمخطتئ افطرغضغئ ذعال سصعد تضط المقلغ تاى 
صغام عثه اقتاةاجات افخغرة، وق غثضر أن طرَّ سطى 
الظزام اإلغراظغ وضع أطظغ طدطرب إّق وخرج طسه 
إدارته  تأغغث  طسطظًا  افطرغضغئ  اإلدارة  داخض  طسآول 
لظزام المقلغ، بالصعل إّن اإلدارة افطرغضغئ ق تسسى 
لاشغغر الظزام شغ إغران بض إلى تشغغر جطعضه، تماطًا 
تشغغر  بدرورة  جعرغا  شغ  وتضرارًا  طرارًا  خرتعا  ضما 

لسطعضه. الظزام 
السسغ  عثا  جثّغئ  تصغصئ  تعل  الاساؤل  غأتغ  عظا 
سطى  الصائمئ  افظزمئ  عثه  أطبال  جطعك  لاشغغر 
والاغ  ظحأتعا،  طظث  واقجاثئاراتغئ  افطظغئ  افجعجة 
السظش  اجاسمال  سطى  ووجعدعا  بصائعا  شغ  تسامث 
والارعغإ والصمع وتاى الصاض شغ تالئ السطط شضغش 
بإجصاذعا،  والمطالئئ  سطغعا  الظاس  خروج  بتالئ 
وضثلك بسث أن بات طظ المسطعم الفاضح أّن طخالح 
شغ  الثارجغئ  وجغاجاعا  أطرغضا  رأجه  وسطى  الشرب 
التصغصئ إّظما تظّفث طظ خقل عثه افظزمئ وتضاطعا؟

الثاطغ  المحعث  عثا  شغ  المئضغ  والمدتك 
سطغ  افسطى  المرحث  تخرغح  اإلغراظغئ  لقتاةاجات 
أّن  اسائر  تغظ  طظه،  سطظغ  تسطغص  أول  شغ  خاطظؤغ 
افسثاء  وراءعا  لطتضعطئ  المظاعدئ  الحشإ"  "أسمال 
وضغان  أطرغضا  وعما  وتطفائعا  إلغران  الطثودون 
طع  المرحث  ظزام  تتالش  ضان  إن  ظسطط  وق  غععد. 
افطرغضغ وطساسثته شغ غجوعا واتاقلعا وتثطغرعا 
شغعما  المسطمغظ  طقغغظ  وصاض  والسراق  فششاظساان 
طّظا  غرغث  أم  ععلغعدي،  شغطط  شغ  سابرًا  طحعثًا 
الاخثغص بأّن إجرام ظزاطه العمةغ بتص المسطمغظ 
سظ  دشاسًا  تعاضرعط  وتثطغر  وإبادتعط  جعرغا  شغ 
الظزام المةرم وخثطئ فطرغضا إّظما عع جعاد طصّثس 
وذرغص غعخض إلى تترغر الصثس؟! وطظ صْئُض شدغتئ 
تطّصئ  خقلعا  طظ  والاغ  غغئ"  "إغران  سطغه  أذطص  طا 
غععد  ضغان  طظ  سسضرغئ  وطسثات  أجطتئ  إغران 
وغغره بمعاشصئ أطرغضا لمساسثة إغران شغ تربعا طع 
ظزام خثام تسغظ، وضثلك وصعف إغران طع أرطغظغا 
الظخراظغئ ذعال تربعا طع جارتعا أذربغةان المسطمئ 

الحغسغئ.
الاغ  إغران  شغ  التاضط  الظزام  بظغئ  إلى  وبالسعدة 
ظةثعا  الحاه  تضط  أظصاض  سطى  الثمغظغ  أجسعا 
طثعئغًا  بضعظه  الظزام  عثا  وغاخش  لفزطات  طعّلثة 
غصر  دجاعرعا  أن  طظ  الرغط  سطى  براغماتغًا،  صعطغًا 

باقخاقف وتصعق السرصغات المثاطفئ.

المحاسطئ  الترب  خطفغئ  سطى  افخرى  أوروبا  ولثول 
الترب  طظ  أطرغضا  وأعثاف  وتثاسغاتعا  أوضراظغا  شغ 
الخطئ  صطع  طظ  ــا  أوروب سطى  أطرغضا  شرضاه  وطا 
الاساون  وضثلك  روجغا،  طع  وغغره  الشاز  طةال  شغ 
أعمغاعما  سطى  واقصاخادي،  البصاشغ  المةالغظ  شغ 
المطتَّئ  الصداغا  وتثعا  تضظ  لط  الفرظسغ،  لطةاظإ 
العشث  أجطعا  طظ  جاء  الاغ  المطروتئ  والمطفات 
باتئ  الاغ  الاتثغات  أن  بادغًا  ضان  شصث  الفرظسغ. 
وخاخئ  افشرغصغئ  طساسمراتعا  شغ  تعاجععا  شرظسا 
ععاجَج  تخثرت  افشرغصغ،  الساتض  دول  شغ 
الرئغج  شــإن  لطاثضغر  الفرظسغغظ.  المسآولغظ 
الفرظسغ  الرئغج  طع  ع  وصَّ صث  ضان  تئعن  الةجائري 
طاضرون خقل زغارة عثا افخغر لطةجائر شغ حعر آب/

أغسطج الماضغ سطى اتفاصغات سثة، حمطئ أطعرًا 
الةجائر  "إسقن  تفسغض  ضرورة  بغظعا  طظ  ضان  سثة 
ظص  الثي  اإلسقن  وعع  طاةثدة"،  حراضئ  أجض  طظ 
طظ  جثغثة  تصئئ  تثحغظ  سطى  الئطثغظ  اتفاق  سطى 
الافاعط تاةاوز الاعترات السابصئ، وطصاربئ ططمعجئ 
والحئاب،  المساصئطغئ  المحارغع  سطى  ُترضِّج  وبظَّاءة 
"طططئًا  باتئ  الةثغثة  الممغجة  الحراضئ  وأن 
اإلصطغمغئ  الاعترات  وتفاصط  الاصطئات  تخاسث  غمطغه 
التضعطئ  وشث  جاء  طا  عع  بالاأضغث  وعثا  والثولغئ". 

الفرظسغئ طظ أجض تةسغثه.
وشغ  الةجائر  أن  إلى  الظزر  لفئ  طظ  بث  ق  أظه  إق 
جغاق المعام المظعذئ بعا سطى الخسغثغظ السسضري 
صاظعن  طــحــروع  شــغ  رخــثت  صــث  ضاظئ  وافطــظــغ 
الثي   ،٢٠٢٣ الةثغثة  لطسظئ  (الامعغثي)  المعازظئ 
دشاسغئ  طغجاظغئ  أضثط  لطمخادصئ،  لطئرلمان  ُأرجض 
شغ تارغثعا وخطئ إلى ظتع ٢٣ ططغار دوقر، أي طا 
غصارب ٣ أضساف طا ضاظئ سطغه شغ السظئ الماضغئ، 
وأن الظزام الةجائري غعاجه شغ عثه اآلوظئ ضشعذًا 
اإلدارة  طظ  طئاحرة  غغر  وطاجاغثة  ضئغرة  جغاجغئ 
جظعب  افشرغصغئ  الثول  شغ  دورعا  بسئإ  افطرغضغئ 
الختراء، ولضظ أغدًا بسئإ طعصفعا طظ الترب شغ 
شغ  خاخًئ  روجغا  طع  الاارغثغئ  وسقصاعا  أوضراظغا 
أن  إلى  بالظزر  وضثلك  السقح،  خفصات  طعضعع 
(خاخًئ  أوروبا  لثول  الزرف  عثا  شغ  ترغث  ق  أطرغضا 
ألماظغا، شرظسا، إغطالغا، وإجئاظغا) تظعغع طخادرعا طظ 
الطاصئ وإغةاد بثائض سظ الشاز الروجغ خارج اإلرادة 
افطرغضغئ وأعثاِشعا طظ الخراع. وإذ خطَّطئ أطرغضا 
طظ خقل الترب شغ أوضراظغا إلخداع أوروبا وإبصائعا 
تتئ طزطاعا وتماغئ التطش افذطسغ وطظسعا طظ أن 
تخئح صطئًا دولغًا طظاشسًا طساصقًّ، وضثلك لمتاخرة 
شصث  سسضرغًا،  واجاظـجاِشعا  واصاخادغًا  طالغًا  روجغا 
تسالئ أخعات برلماظغغظ شغ أطرغضا طظ الضعظةرس 
أبثت اجاغاء ضئغرًا طظ طعصش الةجائر وخطئ إلى تث 
لئعتغظ  المال  تعشغر  سطى  طساصئاعا  بعجعب  الاطعغح 
بثا  وشغما  الروجغ.  السقح  حراء  شغ  طئالشاعا  سئر 
أظه سمض جغاجغ غراد طظه تسمغط السقصئ طع أوروبا 
وطمارجئ المجغث طظ الدشط سطى  شرظسا،  وتتثغثًا 
ظغعغعرك  جرغثة  شةَّرت  الزرف،  عثا  شغ  الةجائر 
تاغمج افطرغضغئ غعم اقبظغظ ٢٠٢٢/١٠/١٧ شدغتئ 
طثوغئ بحأن ععغئ سثد طظ الةماجط الاغ أسادتعا 
الةرغثة  أوردت  تغث   ،٢٠٢٠ جظئ  لطةجائر  شرظسا 
خئرًا طفاده أن تطك الةماجط ق تسعد ضطعا لمصاتطغ 
أعض  طظ  والمةاعثغظ  البعار  طظ  الحسئغئ  المصاوطئ 
بغظ  طظ   ١٨ وأن  اقجاسمارغئ،  الفارة  إبان  الةجائر 
٢٤ جمةمئ ضاظئ الةجائر صث اجارجساعا طظ شرظسا 
إســادِة  إذــار  شغ   ٢٠٢٠/٠٦/٢٦ اتفاصغئ  بمعجإ 
جمِّغ  طا  طسالةئ  جغاق  وشغ  شرظسا  طع  السقصئ  بظاء 
طآضثًا،  أخطعا  غضظ  لط  الئطثغظ،  بغظ  الثاضرة  ططش 
ضاظعا  لطخعص  التصغصئ  شغ  عغ  الرشات  تطك  وأن 
طمظ  الةجائرغغظ  المحاة  طظ  لةظعد  أو  طسةعظغظ 

تساوظعا طع شرظسا أو خثطعا شغ جغحعا.
جازض  طاى  إلى  عع  غطرح  أن  غةإ  الثي  والسآال 
ر الةجائر وغغرعا طظ  الثول الشربغئ اقجاسمارغئ تسثِّ
دول المظطصئ سئر أظزماعا المرتئطئ بعا والثاظسئ، 
ر ضض الضغاظات الصائمئ شغ بقد المسطمغظ،  بض تسثِّ
أعض  طخالح  تساب  سطى  طخالتعا  خثطئ  شــغ 
الثقشئ،  دولئ  ذعاب  طظث  أظه  عع  الةعاب  الئقد؟! 
حمَطعط  وجمسئ  ضاشئ  المسطمغظ  اتادظئ  الاغ 
عثه  شغ  اإلجقطغئ  افطــئ  دخطئ  سثغثة،  صروظًا 
التالئ الشرغئئ المحاعثة طظ الفرصئ والاحزغ وطظ 
طا  إلى  السعدة  طظ  بث  ق  ضان  لثا  والاردي،  الدسش 
غرضغ اهللا جئتاظه ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص شغ ضظش سجِّ اإلجقم 
وصعته، وشغ ظض دولئ اإلجقم وحرغساه. وعثا عع 
المحروع الثي غتمطه تجب الاترغر لفطئ اإلجقطغئ 

 طظ أجض إسادِة صطارعا إلى السضئ

إغران  شغ  (اإلجقطغ)  الظزام  إلظحاء  الثسعة  شأخض 
صائط سطى شضرة وجعب طظ غظعب سظ اإلطام المسخعم 
المظازر شغ المثعإ اقبظغ سحري، وعثه الفضرة رغط 
لمثالفاعا  لعا  الحغسئ  طراجع  طظ  السثغث  طسارضئ 
افتضام  وتظفغث  التضط  طظ  تةسض  الاغ  الظخعص 
إّظما عغ طظ خقتغات اإلطام المسخعم المشّغإ طظث 
تاخش  لط  ذاته  العصئ  شغ  عغ  لطعةرة،   ٢٦٠ جظئ 
بخفئ الحمعل طظ تغث تمبغطعا جمغع طثاعإ افّطئ 
اإلجقطغئ، بض اصاخرت سطى المثعإ اقبظغ سحري أو 
الةسفري، وغمضظ الةجم بأن ضض جغاجات إغران تصعم 
وتضرغج  المشّغإ  اإلطام  لثروج  الامعغث  شضرة  سطى 
طثّطفات  طظ  ضاظئ  وإن  وبصاشاعا  الفارجغئ  الصعطغئ 

المةعجغئ وتسارض صغط اإلجقم وسصغثته.
عثا طا حّضض ظصطئ خثام طع سمعم افطئ اإلجقطغئ 
والسّظئ طظعط بحضض خاص لضعظعط غحّضطعن غالئغئ 
تسثاد افطئ اإلجقطغئ، ولعثا ق ظضاد ظةث صئعق لعثا 
الظزام سظث السّظئ بالسمعم وسظث أتئاع سثد طظ طراجع 
الحغسئ. سطمًا أّن الرشخ لعثا الظزام جاء طظث بثاغئ 
ظحأته وإسقن حضض التضط وذرح الثجاعر وذرغصئ 
الثمغظغ  رؤغئ  غفعط  شق  له.  المثالفغظ  طع  تساططه 
تغظ غطرح ظزاطًا جمععرغًا غصعم سطى طثعإ حغسّغ 
العذظغئ  وبالتثود  اإلغراظغ  بالحسإ  غثّخه  بسغظه 
بألفاظ  ططّسط  صعطغ  وسطط  الحاه  لثولئ  السغاجغئ 
المسطمغظ  بقد  شغ  تسمغمه  غرغث  بط  إجقطغئ، 
اإلجقطغئ.  لفطئ  حاطًق  إجقطغًا  ذرتًا  اسائاره  سطى 
اإلجقم  شعط  وشغ  الظزر  شغ  صخعر  ذاته  بتث  وعثا 
تتئ  اإلجقم  أطئ  حمض  لةمع  المقئط  والمحروع 

تضط واتث ودجاعر واتث وراغئ واتثة.
وغضفغ شغ إظعار طثى الاسّخإ الصعطغ المصغئ لثى 
غاظازقن  ضاظا  طا  أّظعما  وخاطظؤغ  الثمغظغ  طظ  ضّض 
التضام  طظ  زائرغعما  طع  السربغئ  بالطشئ  الاضّطط  سظ 
أظعما  طع  دغظ،  رجال  طظعط  تاى  السرب  والدغعف 
غاصظان السربغئ لثرجئ أن طصطسًا طخعرًا لثاطظؤغ طع 
طحاغت ورجال دغظ سرب غزعره ضغش غصعم باختغح 
الارجمئ لطمارجط شغ تال ظسغ أو لط غسّئر سظ طراد 

آغئ اهللا السزمى.
طبض عثا السطعك طظ حثص اسائر ظفسه صثوة وغرغث 
تخثغر البعرة غزعر جعاظإ خفغئ سظ ذئغسئ الظزام 
تصغصئ البصئ المائادلئ  اإلغراظغ، وسظ جعاظإ تفدح 
والمثاعإ  الطعائش  وباصغ  التاضمئ  الطئصئ  بغظ 
لطثولئ،  السغاجغئ  التثود  داخض  افخرى  وافسراق 
لطثراجات  الثولغ  المسعث  ظحره  تصرغر  شئتسإ 
إغران  شغ  السطغا  المظاخإ  طظ   ٪٧٨ شإن  اإلغراظغئ 

تتاضرعا الصعطغَّئ الفارجغَّئ.
وظائش  باصغ  سطى  غظثرج  التال  بطئغسئ  افطر  عثا 
الصعطغئ  بعا  خّخئ  اطاغازات  طظ  شغعا  وطا  الثولئ 
عثا  سطى  التال  اصاخر  ولع  غغرعا،  دون  الفارجغئ 
طما  أصض  افخرى  السرصغات  طظ  الفسض  رد  ضان  لرّبما 
جمطئ  لضظ  الظزام،  لعا  غاسرض  أزطئ  ضض  شغ  ظراه 
طظ السغاجات اإلصخائغئ وتشغر الععغئ ذعال السصعد 
حّضض  افخرى  والمثاعإ  الصعطغات  بتص  المظخرطئ 
طرارًا  خروجعط  لتالئ  افجئاب  طظ  جمطئ  طظ  جئئًا 
سطى الظزام اإلغراظغ والمطالئئ بإجصاذه واقجاصقل 

سظه أو سطى أصض تصثغر إظحاء تضط ذاتغ.
جغاق  شغ  إلغعا  اإلحارة  غظئشغ  طسألئ  عظاك 
طظ  الحرجئ  العةمئ  وعغ  افخغرة  اقتاةاجات 
أختاب الاعّجه السطماظغ، طظ خقل الثشع إلظعار أّن 
السطماظغئ  والمفاعغط  الترغات  عغ  المطالإ  تصغصئ 
الاغ تئّظاعا الشرب، وتسطغط الدعء سطى ربط جطعك 
الظزام اإلغراظغ وإجراطه وشحطه شغ اإلدارة والرساغئ 
والثسط  الاساذش  تةط  وجثظا  ولعثا  باإلجقم، 
أو  ترصه  أو  التةاب  خطع  طبض  لطثغظ  طثالفئ  فشسال 
بما  الظسعغئ  الترضات  بسخ  صغام  أو  لطمختش  ترق 
غثثم شساد المرأة المسطمئ. شمبض ردات الفسض عثه 
اجائثادعا  لائرغر  إغران  تاثثعا  وتةئ  أداة  باتئ 
لطظاس واسائارعط أسثاء لقجقم والمسطمغظ، شاتّرف 
افظزار سظ شسادعا وشحطعا وتزعر المتاةغظ عمةًا 

غثثطعن طخالح الشرب.
طظ  أضبر  بسث  أّظه  تزعر  والتصائص  والعاصع  شالاارغت 
أربسئ سصعد طظ تضط المقلغ إلغران أّن عثا الظزام 
التاضط شحض شغ جّض افطعر والصداغا الماسطصئ برساغئ 
الحآون داخض الثولئ، وصام بامجغص حمض المسطمغظ 
وق  وضان  والثارج،  الثاخض  شغ  سثة  طساعغات  سطى 
غجال أداة شغ تظفغث طخالح الشرب شغ بقد المسطمغظ 
وسطى رأجه أطرغضا. وبالاالغ شعع حأظه حأن دوغقت 
جاغضج بغضع دون اجابظاء بات سائصا أطام اجاسادة 
طظ  والاثّطص  خّفعا  وتعتغث  جططاظعا  افّطئ 

 المساسمر وأشضاره وأدواته وظعئه خغراتعا

طاذا ترغث شرظسا طظ الةجائر
يف عثا الزرف السخغإ الثي تمر به أوروبا؟

شغ  ضئغرة  تغعغئ  طخالح  لفرظسا  أن  المسطعم  طظ 
دول  الثخعص  وجــه  وسطى  ساطئ،  أشرغصغا  صــارة 
إذار  شغ  تحضطئ  الاغ  الثمج  افشرغصغ  الساتض 
تتئ  ظعاضحعط  شغ   ٢٠١٤/٠٤/١٦ غعم  طآجسغ 
الاظسغص  بشرض  الثمج"  الساتض  "طةمعسئ  سظعان 
والحآون  الاظمغئ  جغاجات  شغ  اإلصطغمغ  والاساون 
شاجع  وبعرضغظا  والظغةر  طالغ  تحمض  والاغ  افطظغئ، 
اقجاسماري  شرظسا  ظفعذ  أن  إق  وطعرغااظغا.  وتحاد 
غماث  بض  العجغطئ،  الضغاظات  عثه  سطى  غصاخر  ق 
أن  ضما  الصارة،  وغرب  وجط  شغ  المظاذص  أضبر  إلى 
شمبًق  وطاظعسئ.  طاسثدة  الئقد  تطك  شغ  طخالتعا 
وتسخ  سطغعا  تسغطر  شرظسا  تجال  ق  الاغ  الظغةر 
ضئغرة  ظسئئ  أن  بتضط  لعا  ضرورغئ  بالظعاجث  سطغعا 
شغ  المساثثم  الغعراظغعم  ــادة  ط طظ  وطسائرة 
تعشر  إذ  طظعا،  غأتغ  الفرظسغئ  الظعوغئ  المفاسقت 
الضعربائغئ  الطاصئ  طظ   ٪٧٥ ظتع  المفاسقت  عثه 
سطى  أزطاٍت  طظ  جغظالعا  طا  غثفى  وق  شرظسا،  شغ 
شغ  وخاخًئ  واقصاخادي  وافطظغ  السغاجغ  الخسغث 
المظطصئ.  تطك  اجاصرار  ذعإ  تال  شغ  الطاصئ  طةال 
وشغ  أشرغصغا  حمال  شغ  لفرظسا  أن  الةطغ  وطــظ 
شغ  وطاسثدة  ضئغرة  وطخالح  ظفعذًا  تتثغثًا  الةجائر 
ضاشئ المةاقت؛ جغاجغئ، اصاخادغئ، بصاشغئ، وأطظغئ، 
الاظسغص  بدرورة  تاسطص  جغاجغئ  تفاعماٍت  تساطجم 
الاتثغات  سظ  شدًق  اإلصطغمغئ  افزطــات  لمعاجعئ 
لئرغطاظغا  أنَّ  إلــى  وبالظزر  الةثغثة.  السالمغئ 
اقجاسمارغئ أغدًا طخالح ضثمئ وطآرب شغ جظعب 
اقجاصرار  طظ  بث  ق  ضان  وحمالعا،  افشرغصغئ  الصارة 
تفسغض  وطظ  الةجائر،  شغ  وخاخًئ  أشرغصغا  حمال  شغ 
الخسغث  وبافخص  السغاجغ  الخسغث  سطى  دورعا 
طآخرًا  بالةجائر  أظغط  طا  ذلك  وطظ  الثبطعطاجغ. 
طظ طتاولئ (لط حمض) الفرصاء الفطسطغظغغظ تماس 
ق  السربغئ،  المةمعسئ  داخض  الخثع)  و(رأب  وشاح، 
وشعد  قجاصئال  اآلوظئ  عثه  شغ  تاأعإ  وعغ  جغما 
جاسصث  الاغ  لطصمئ  تتدغرًا  السربغئ  الةاطسئ  دول 
جاضعن  شعض  الةجائر،  شغ   ٢٠٢٢/١١/٠١ باارغت 
ظزام  رأُس  جغضعن  وعــض  ظاجتًئ؟  الةجائر  صمئ 
دطحص المةرم تاضرًا؟ وضان ق بث أغدًا طظ تسثغر 
الةجائر سسضرغًا وأطظغًا لمعاجعئ زسجسئ اقجاصرار شغ 
صادة  طآخرًا  اإلذار  عثا  شغ  اجامع  تغث  المظطصئ، 
غعطغ  الةجائر  شغ  الساتض  دول  طظ  أربسئ  جغعش 
١٣-٢٠٢٢/١٠/١٤ لئتث آلغات سمض لةظئ افرضان 
افطظغ  الاظسغص  طساعغات  زغادة  بشرض  المحارضئ 
دور  تظحغط  وإسادة  وتطعغر  المحارك  والسسضري 

عغؤئ الاساون والاظسغص السمطغاتغ شغ المظطصئ.
طظ  الصثغط  اقجاسمار  لحرضاء  إذًا  طظاص  ق  شئات 
المحارضئ  المخالح  تطك  تتصغص  أجض  طظ  الاظسغص 
ظض  شغ  والثارجغئ  الثاخطغئ  الاتثغات  وطعاجعئ 
افذماع اقجاسمارغئ والخراع الثولغ المتاثم سطى 
الثول  سطى  السخغإ  الزرف  عثا  شغ  خاخئ  الصارة، 
سطى  أطرغضغئ  ضشعط  طظ  سطغعا  غصع  وطا  افوروبغئ 
السغاجغئ  وتثاسغاتعا  أوضراظغا  شغ  الترب  خطفغئ 
سطغعا.  الضاربغئ  اقصاخادغئ  واظسضاجاتعا  وافطظغئ 
لطمتاشزئ  شرظسا  تاترك  ذاتــه  السغاق  عثا  وشغ 
سطى تطك المخالح والمظاشع، شصث تطَّئ بالةجائر غعم 
الفرظسغئ  التضعطئ  رئغسئ  ٢٠٢٢/١٠/٠٩م  افتث 
رجمغٍئ  زغارة  شغ  وزغرًا   ١٦ غختئعا  بعرن  إلغجابغث 
غغر طسئعصٍئ شغ تارغت السقصات بغظ الةجائر وشرظسا 
طظ تغث تحضغطئ العشث العزاري وتةمه. وصث الاصئ 
شغ الغعم الباظغ طظ الجغارة بالرئغج الةجائري سئث 
المةغث تئعن، بشرض تفسغض طا ُأذطص سطغه (الحراضئ 
اإلحارة  وتةثر  الئطثغظ.  بغظ  الثائمئ)  الماةثدة 
إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  تضَّ  وأْن  جئص  أظه  إلى 
الظزام  سطى  ضغفًا   ٢٠٢٢/٠٨/٢٥ غعم  طاضرون 
خقلعا  أسطظ  أغام  بقبَئ  داطئ  زغارة  شغ  الةجائري 
سظ ضرورة تةثغث السقصئ بغظ الةجائر وشرظسا، سطى 
خطفغئ اجاائاب العضع شغ الةجائر بسث اظاعاء التراك 
وخمعد   ٢٠١٩ جظئ  طططع  طع  اظططص  الثي  الحسئغ 
المرتطئ  شغ  اقتفاق  وضــرورة  وتثاسغاِته،  زخمه 

المصئطئ سطى أرضغئ جثغثة لطافاعط والاساون.
الةجائر  شغ  تسط  صث  الخراع  أن  واضتًا  بات  وصث 
التراك،  تثاسغات  تةاوز  وتط  برغطاظغا  سمقء  لخالح 
شغما بثا عثظئ ظرشغئ بغظ سمقء الطرشغظ اإلظةطغجي 
والفرظسغ شغ الةجائر بسث الاثخض التاجط لطمآجسئ 
اقتاةاجات  طعجئ  رضعب  سئر  وافطظغئ  السسضرغئ 
الئادغسغ   – الظعشمئري  الاغار  باجاثثام  واتاعائعا 
(العذظغ واإلجقطغ العجطغ) الةاعج دوطًا لطاعظغش 
السغاجغ شغ طآرب الثخعم. ولضظ طظ العاضح أن 
لفرظسا  الةجائر  وظفط  غاز  طظ  الطاصئ  تعشغر  طسألئ 

وصفئ سطى أزطئ اقتاةاجات
الحسئغئ اإلغراظغئ
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أضث الرئغج الطئظاظغ طغحال سعن أن دور 
"ضرادع"  طفغثا  ضان  الطئظاظغ  إغران  تجب 
لارجغط  المئاحرة  غغر  المفاوضات  شغ 
وأن  غععد،  ضغان  طع  الئترغئ  التثود 
ورصئ الصعة الاغ صثطعا جاسثت شغ تةاوز 
شغ  سعن،  وصال  جائثا.  ضان  الثي  الاردد 
طصابطئ طع صظاة المظار الطئظاظغئ، إن "الصعة 
رادسئ  تضعن  أن  غةإ  ولضظ  ضرورغئ 
ولعا اظدئاط طسغظ وق غمضظ اجاسمالعا 
الخثد  عثا  وشغ  اسائاذغئ".  بخعرة 
لضض  لئظان،  وقغئ  الاترغر/  تجب  تعجه 
الثغظ  والاظزغمات  وافتجاب  السغاجغغظ 

وبارضاط،  وجضاط  ووصساط  شاوضاط  طظ  "غا  بالصعل:  غععد  ضغان  طع  التثود  ترجغط  اتفاق  شغ  حارضعا 
ووخفاط عثا الثجي باقتفاق الاارغثغ! وصثطاط بروة أعض شطسطغظ تصًا لمتاطعط! اسطمعا أنَّ أعض لئظان 
المثطخغظ والحرشاء سمعطًا، وأعض اإلجقم خخعخًا غسائرون اتفاصاتضط عثه تتئ أصثاطعط، ولظ غارضعا 
شرخًئ إق وغسئرون شغعا سظ جثطعط سطغضط بضض وجغطئ وأجطعب طااح". وأضاف التجب شغ ظحرة أخثرعا 
سصإ اقتفاق: "إنَّ افطئ تسطط أنَّ الثي أدار اقتفاق وجعقته وسظارغاته طظ أوله آلخره عغ أطرغضا وجفارتعا 
ضطمًئ  التجب  ووجه  الماعجط!"  حرق  بروات  سطى  بض  لئظان،  بروات  سطى  غثعط  لعضع  وخعقً  وطئسعبعا، 
فبظاء افتجاب والاظزغمات وأعطعط الثغظ ضتعا شغ صاال المتاض بالصعل: "اتثروا أن تضعظعا طمظ رضغ 
والممعلغظ،  الثاسمغظ  لمخطتئ  اظخاسعا  الثغظ  زسمائضط  سطى  أظضروا  َتْسَطمعن،  وق  تئرؤون  شق  وتابع 
جغما  ق  ترصإ،  تالئ  شغ  وغغره  لئظان  شغ  افطئ  "إنَّ  طآضثا:  ظحرته  التجب  وخاط  أبظائضط".  دطاء  وعثروا 
طع الماشغرات الثولغئ التاخطئ، لاظصّخ سطى التضام، بصغادة الساططغظ طظ أبظائعا طع أعض الصعة والظخرة 
وبال  طسعط  َذئََّع  طظ  وُضضَّ  غععد  تثغص  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  والرحث،  السثل  دولئ  لصغام 
ذعغطئ". لسظغظ  افطئ  سطى  ضثبئ  الاغ  والاظزغمات  وافتجاب  السمقء  التضام  أوجاخ  ُضضَّ  وتشسض  أطرعط، 

شغ ضطمئ لضاطئ العسغ شغ جاطسئ الصثس تسطغصا 
أن  الضاطئ  أضثت  افخغرة،  ظابطج  أتثاث  سطى 
الصاض  وأن  أطئ.  صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ 
أتثاث  وأن  غععد  ضغان  دغثن  عع  واإلجرام 
طسطسض  شغ  جثغثة  تطصئ  إق  عغ  طا  ظابطج 
الضغان  عثا  بصغ  طا  غاعصش  لظ  الثي  إجراطه 
الشاخإ صائما سطى عثه افرض المئارضئ، وعغ 
جغسمطعن  أظعط  صادته  إلسقن  شسطغئ  ترجمئ 
وطظعا  افجالغإ،  بضض  المةاعثغظ  تخفغئ  سطى 
سظ  بسغثًا  الةئاظئ  اقغاغاقت  لسغاجات  السعدة 
أعض  غةثون  فظعط  وعثا  المئاحرة،  المعاجعئ 

شطسطغظ وطةاعثغعط بق جظث وق ظعر شغ ظض الثغاظئ والاآطر طظ تضام المظطصئ المطئسغظ الثغظ غتمعن 
تتررعا  صعة  إلى  بتاجئ  شطسطغظ  أن  العسغ  ضاطئ  وأضثت  وجظغظ.  ظابطج  شغ  الثطاء  ُتسفك  بغظما  غععد 
وتظعغ سثابات أعطعا، شضغش التال وشطسطغظ صدغئ أطئ وسصغثة ولغسئ صدغئ حسإ طسادسش طتاخر، 
وإظه لمظ الثثقن أن ُغارك أبطال ظابطج وجظغظ غعاجععن المتاض لعتثعط وبسقتعط الثفغش بغظما لع 
وصش أتثظا سطى جئال الثطغض لرأى التثود الاغ غصش سطغعا جغح افردن، ولع وصش أتث أبظاء غجة سطى جطح 
سمارة لرأى التثود الاغ غصش سطغعا جغح طخر. واخاامئ الضطمئ بالاأضغث سطى أن طخغئئ افطئ شغ تضاطعا 
الثعظئ المطئسغظ، وأن السمض السغاجغ العاسغ إلجصاذعط وتترغك الةغعش لاترغر شطسطغظ شرض سزغط.

ّفاح بحار تامئ: إلى وشث ترضئ تماس الثغظ زاروا السَّ

تروغب  طع  اإلجقطغئ،  المفاعغط  طظ  سثد  وتطعغث 
إلى  غثسع  طظ  سطى  والادغغص  السصغمئ،  الضفر  أشضار 
تطئغص أتضام اإلجقم شغ الثولئ والمةامع وطقتصاه 
وأذغاه شغ ظفسه وطاله وأعطه، شأوعظئ عثه الترب 
وغغَّر  ل  بثَّ طظ  شمظعط  الئسخ،  سجائط  طظ  الحسعاء 
ورضإ طعجئ الشرب، وطظعط طظ آبر السقطئ والرضعن 
إلى الثظغا شطجم الخمئ والسضعت، وطظعط َطْظ أخغإ 
بالغأس واإلتئاط شاجائسث أن تعظأ افطئ بفاح طئغظ 
وظخر صرغإ، وبصغ ظفٌر ضرغط طظ أبظاء افطئ غظاشتعن 
وغضاشتعن بالتص، باباغظ ضالطعد افحّط، لط تعجعط 
إرادتعط  تضسر  ولط  الفاظ،  تشغرعط  ولط  افتثاث، 
المتظ واإلتظ، وصث تتصص شغعط صعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «َال 
ُهْم َمْن َخَذلَُهْم  ِتي ظَاِهِريَن َعَىل الَْحقِّ َال يَُرضُّ تََزاُل طَائَِفٌة ِمْن أُمَّ

َحتَّى يَأيِْتَ أَْمُر اللَِّه َوُهْم كََذلَِك». طافص سطغه.
راسغعا  افطئ  شصثت  أن  بسث  الثراب  سطَّ  لصث  ظسط 
بق  أخئتئ  أن  بسث  ودولاعا،  وجططاظعا  وصائثعا، 
خطغفئ، بق صائث، وق إطام، وخثق الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الصائض: 

«اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه».
إن تضام المسطمغظ الغعم لط غضعظعا أئمئ وق صادة 
وخثق  وحصاًء،  بقًء  ضاظعا  بض  افطئ،  سطى  ُرساة  وق 
ُق ِفيَها  اَعٌة؛ يَُصدَّ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص «إِنََّها َسَتأيِْت َعَىل النَّاِس ِسُنوَن َخدَّ
ُن ِفيَها  اِدُق، َويُْؤمَتَُن ِفيَها الَْخائُِن َويَُخوَّ ُب ِفيَها الصَّ الْكَاِذُب َويُكَذَّ
ِفيُه  َويِْبَضُة؟ َقاَل: السَّ َويِْبَضُة. ِقيَل: َوَما الرُّ اْألَِمنُي، َويَْنِطُق ِفيَها الرُّ

ِة» اإلطام أتمث طسظثه. يََتكَلَُّم ِيف أَْمِر الَْعامَّ
وترشع  الةغعش  تصعد  اإلجقم  أطئ  ضاظئ  لصث  ظسط، 
الرجال،  وتخظع  التخعن  شاثك  اإلجقم،  راغات 
ربعع  بغظ  الثغر  تظحر  افصعغاء،  افبطال  وترسإ 
وغساةغر  شاشغبعط،  الدسفاء  بعا  غساشغث  السالط، 
اإلجقم،  أطئ  إظعا  ظسط،  شاةغرعط،  المساةغرون  بعا 
َصِثَم  ا  َلمَّ سظه  اهللا  رضغ  الثطاب  بظ  سمر  أن  وغروى 
َوِسَماَطٌئ،  اِن  َوُخفَّ ِإَزاٌر  َوَسَطْغِه  اْلُةُظعُد  وَأَتْاُه  اَم  الحَّ
َغا  َلُه:  َشَصاُلعا  اْلَماَء،  َغُثعُض  َبِسغِرِه  ِبَرْأِس  آَخٌث  َوُعَع 
اِم، َوَأْظَئ  َأِطغَر اْلُمْآِطِظغَظ، َتْطَصاك اْلُةُظعُد َوِبَطاِرَصِئ الحَّ
اهللاَُّ  َظا  َأَسجَّ َصْعٌم  "ِإظَّا  ُسَمُر:  َشَصاَل  َصاَل:  اْلَتاِل،  َعَثا  َسَطى 
ِباِإلْجَقِم، َشَطْظ َظئاِشغ اْلِسجَّ ِبَشْغِرِه". المساثرك وغغره.

المحرِّف  العاصع  عثا  إلى  جظسعد  أظظا  وصطسًا  تامًا 
بعسثه  طسائحرغظ  وتسالى  جئتاظه  اهللا  بإذن  صرغئًا 
وبئحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، لثا ضان ق بث طظ السمض بأصخى 
ذاصئ وصعة شظسالب اإلخفاصات وظاططع إلى الئحرغات 
جغأتغ  الظخر  أن  طتالئ  وق  اقباقءات،  سطى  وظخئر 
بعصئ غسطمه اهللا جئتاظه، وطا سطغظا إق الاطئج بالسمض 
إلصاطئ تضط اإلجقم شغ افرض، سطى أن غثرك ضض 
واتث طظا طعصسه؛ عض أدى طا سطغه طظ واجئات وصام 
بما ذطئه اإلجقم طظه، أم أظه رضظ إلى الثظغا شعجته 
لظخرة  السمض  سظ  شاصعصر  افتثاث  ورجاه  المعاصش، 
الثقشئ  إلصاطئ  الثسعة  تمض  سظ  وتعصش  اإلجقم 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة؟!  غائع...
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

إن تضرر افتثاث المسافجة لمحاسر المسطمغظ غصخث 
طظه بق حك خظاسئ اإلتئاط، وتبئغط العمط، واظاحار 
الغأس شغعط، طبض أن ترى تضام المسطمغظ ُغعرسعن 
اقجاسمارغئ  الثولئ  تطك  برغطاظغا  ططضئ  شغ  لطسجاء 
أصثر  تصعط  شغ  وارتضئئ  المسطمغظ،  آذت  الاغ 
الةرائط، أو أن ترى جفغر أطرغضا شغ السعدان غمبض 
افجر  شغجور  جقم  تماطئ  أو  ودغع  سخفعر  ضأظَّه 
والحغعخ والصرى وغافصث الفصراء، وغسصث اقجاماسات، 
وغتدر المآتمرات، وغخرح ضأظه تاضط شسطغ لطئقد، 
والضض غسطط أن أطرغضا عغ خاظسئ الحرور والةرائط 

شغ السالط خاخئ شغ الئقد اإلجقطغئ.
افزطات  تخظع  اقجاسمارغئ  الثول  عثه  أن  حك  ق 
والضعارث شغ بقدظا بمساسثة التضام السمقء وتدع 
الثطط والمآاطرات، وُتتضط الصئدئ افطظغئ والسغاجغئ 
طا غةسض العضع جغؤاً والتغاة خسئئ، شغاسرب طظ ذلك 
وصث  واإلتئاط،  الغأس  طظ  حغء  الئسخ  ظفعس  إلى 

غصعل صائض عض بسث عثا جغاظجل سطغظا ظخٌر؟!
المثطخغظ،  لسئاده  اهللا  غعئعا  وعئئ  ِطْظَتئ  الظخر  إن 
غسةض لعط الظخر أو غآخره لتضمئ غسطمعا عع جئتاظه، 
غئاطغ به المآطظغظ وغمغج باأخره المثطخغظ الباباغظ 
اهللا  جظئ  جرت  ولصث  والمساسطمغظ،  المظعجطغظ  سظ 
تخئر  وق  الثغر  تساسةض  الئحرغئ  الظفج  أن  تسالى 
 ِ
ْ َ ْ م ِبا ُ اَل َ ْ رَّ اْسِت اِس الشَّ ُ ِللنَّ َّ ُل  ِ

ّ َ ُ سطى افذى ﴿َوَلْو 
اء،  اء بسث الدرَّ ْم﴾. وضبغرًا طا تضعن السرَّ ُ َجُل

َ
ْم أ ِ ْ َ ِإَل ِ َلُق

غزظعا  ضبغرة  أطعر  وعظاك  الئقء،  بسث  الرخاء  وغضعن 
اإلظسان خغرًا وعغ حر، وأخرى غتسئعا حرًا وعغ خغر، 
 َ ُكْم َوَع ٌ لَّ ْ َو َخ ُ ئًا َو ْ وْا َش ُ ن َتْكَر

َ
َ أ صال تسالى: ﴿َوَع

ْعَلُمون﴾. َ نُتْم َال 
َ
ْعَلُم َوأ َ  ُ َّ ُكْم َو َو َشرٌّ لَّ ُ ئًا َو ْ وْا َش ن ُتِحبُّ

َ
أ

لصث واجعئ افطئ اإلجقطغئ عجات سظغفئ شغ تارغثعا، 
السابص  شغ  شضاظئ  العجات؛  عثه  تاضرر  زالئ  طا  بض 
عةمات الااار، وضاظئ التروب الخطغئغئ، وصث صغَّخ 
خفعشعا  وّتثوا  طثطخغظ،  رجاقً  لفطئ  تسالى  اهللا 
شاظاخرت سطى أسثائعا. والغعم ضثلك تاضرر العجات 
بقدظا،  اقجاسمار  شثخض  الثقشئ،  عثم  بسث  خاخئ 
وأخئح  وُعةِّروا،  أعُطعا  وُصاِّض  شطسطغظ،  واتُاطئ 
ظعار،  لغض  غثظسعظه  غععد  غث  شغ  أجغرًا  افصخى 
وُجطئئ  والعرجك،  الئعجظئ  شغ  الظساء  واغاخئئ 
سطى  الئصر  سئثة  العظثوس  وتةرأ  الحغحان،  أرض 
بالمسطمغظ  العبظغعن  الئعذغعن  وشسض  المسطمغظ، 
المسطمغظ  الظخارى  وصاض  افشاسغض،  الروعغظةا 
السراق،  تثطغر  طع  العجطى،  أشرغصغا  شغ  بعتحغئ 
باعاذآ  السعدان...إلت،  جظعب  وشخض  وأششاظساان، 

رعغإ طظ تضام المسطمغظ وسطمائعط، وأتئاسعط.
السظغفئ  والعجات  المسافجة  افتثاث  عثه  أن  ختغح 
شجلجلاعط  افطئ  أبظاء  طظ  بسدًا  أخابئ  والمآلمئ 
سدثعط،  شغ  شفاَّئ  أصثاطعط،  تتئ  افرض  ورجَّئ 
الثول  تظفثعا  الاغ  والبصاشغئ  الفضرغئ  الترب  طع 
شغ  الاحضغك  ترب  المسطمغظ،  ضث  اقجاسمارغئ 
افدلئ الحرسغئ والَظغض طظ ضبغر طظ أتضام اهللا تسالى، 

اباقءات وبحرغات 
بالظخر! بني غثي وسث اهللا

(التطصئ افوىل)
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

لسغاجاتعط اإلجراطغئ بتص المسطمغظ، وأظاط بفسطاضط 
عثه تحارضعن شغ عثه الةرغمئ، بض ظعرتط ضأظضط 

تآغثوظه شغ جرائمه، شضغش جاطصعن ربضط بعثا؟!".
وشغما غطغص بالترضئ المةاعثة سمطه، صال الئغان: "غا 
إخعتظا: إن طا غطغص بالترضئ المةاعثة شغ جئغض اهللا، 
وأن  والمسطمغظ،  ورجعله  هللا  ظخغرة  تضعن  أن  عع 
تائرأ طظ أسثاء اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وإن طا غطغص بالترضئ 
سظثطا  هللا  تشدإ  أن  عع  اهللا  جئغض  شغ  المةاعثة 
تظاعك ترطاته، والطاغغئ بحار لط غارك ترطئ هللا إق 

واظاعضعا، شما لضط ق تشدئعن هللا تسالى؟!".
أطا سظ طصاض تماس وسةجعا سظ الاسئغر سظ اإلجقم 
تسئغرا خادصا، شصث صال الئغان: "غا إخعتظا: إن طصاطضط 
عع شغ أظضط رعظاط أظفسضط لطتضام السمقء، شخارت 
الطاغظ  وإغران  بصطر  طرتئطئ  السغاجغئ  صراراتضط 
تحارغان  الثي  الصثر  السغاجغ  بالمال  تثثساظضط 
تساطغسعن  ق  ولثلك  طعاصفضط،  به  وأجغادعما  عما 
الاسئغر سظ اإلجقم تسئغرًا خادصا، وق تمطضعن اإلرادة 
اإلجقم،  غعجئعا  الاغ  المعاصش  لاصفعا  التصغصغئ 
طظ  غتررعا  ق  المئارضئ  افرض  أن  طاأضثون  شأظاط 
إلصاطئ  وجغعحعا  اإلجقطغئ  افطئ  اجاظخار  إق  غععد 
الثقشئ والجتش بةغعش المسطمغظ إلى بغئ المصثس 
طتررغظ طضئرغظ، شما الثغظ غمظسضط طظ ذلك؟! ألغج 

ارتعاظضط لطتضام السمقء وطالعط السغاجغ الصثر؟!
غا إخعتظا: إن بقد الحام واتثة؛ بغئ المصثس وأضظاف 
وزطرة  غععد  ضغان  واتث؛  وسثوظا  المصثس،  بغئ 
جغاجات  غظفثون  الثغظ  المةرطغظ  السمقء  التضام 
طظ  تسادوا  أن  عع  سطغضط  والعاجإ  اإلجقم،  أسثاء 

غسادي اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص والمسطمغظ".
وتابع الئغان طآضثا ظخته لترضئ تماس وطظ حارضعا 
عثه الجغارة المظضرة: "غا إخعتظا: إظظا ظتإ لضط الثغر؛ 
ولثلك شظتظ ظظختضط أن تاصعا اهللا تص تصاته، وأن 
تاعبعا إلغه تعبئ ظخعتًا غشفر لضط خطغؤاتضط، واسطمعا 
الماغظ،  بتئطه  باقساخام  إق  غثرك  ق  اهللا  ظخر  أن 
والجطعا التضط الحرسغ الثي غعجإ سطغضط الئراءة طظ 

التضام السمقء وجرائمعط بتص أطاضط، تئرأوا طظعط 
صئض أن غائرأوا عط طظضط، وظثسعضط لاثبر صعل اهللا 
ْم  ُ َ و ْنَدادًا ُيِحبُّ

َ
ِ أ َّ ِخُذ ِمْن ُدوِن  اِس َمْن َيتَّ تسالى: ﴿َوِمَن النَّ

ِذيَن َظَلُموا ِإْذ  ِ َوَلْو َيَرى الَّ َّ ِ َشدُّ ُحّبًا 
َ
ِذيَن آَمُنوا أ ِ َوالَّ َّ َكُحّبِ 

 َشِديُد اْلَعَذاِب َ َّ نَّ 
َ
ِ َجِميعًا َوأ َّ ِ َة  نَّ اْلُقوَّ

َ
َيَرْوَن اْلَعَذاَب أ

َعْت  ُوا اْلَعَذاَب َوَتَقطَّ
َ
َبُعوا َوَرأ ِذيَن اتَّ ِبُعوا ِمَن الَّ ِذيَن اتُّ  الَّ

َ
أ َّ َ ِإْذ  َت

ْم  ُ ْ  ِم
َ
أ َّ َ ًة َفَنَت نَّ َلَنا َكرَّ

َ
َبُعوا َلْو أ ِذيَن اتَّ ْسَباُب  َوَقاَل الَّ

َ
ُم اْأل ِ ِ

ْم  ُ ْم َوَما  ِ ْ ْم َحَسَراٍت َعَل ُ ْعَماَل
َ
ُ أ َّ ُم  ِ ا َكَذِلَك ُيِر ُءوا ِمنَّ َّ َ َكَما َت

 َ وا َع ِذيَن اْرَتدُّ اِر﴾، وصعله تسالى: ﴿ِإنَّ الَّ َن ِمَن النَّ ِبَخاِرِج
 َ ْم

َ
ْم َوأ ُ َل َل ْيَطاُن َسوَّ َدى الشَّ ُ ُم اْل ُ َن َل َّ ْعِد َما َتَب َ ْم ِمْن  ِ ْدَباِر

َ
أ

ُ َسُنِطيُعُكْم ِ  َّ َل  وا َما َنزَّ ُ ِذيَن َكِر ْم َقاُلوا ِللَّ ُ َّ
َ
ْم  َذِلَك ِبأ ُ َل

ََالِئَكُة 
ْ
ُم امل ُ ْ ْم  َفَكْيَف ِإَذا َتَوفَّ ُ ْعَلُم ِإْسَراَر َ  ُ َّ ْمِر َو

َ
ْعِض اْأل َ

َط  َ ْ َبُعوا َما أَ ُم اتَّ ُ َّ
َ
ْم  َذِلَك ِبأ ُ ْدَباَر

َ
ْم َوأ ُ َ وَن ُوُجو ُ َيْضِر

ْم﴾.". ُ ْعَماَل ْحَبَط أَ
َ
وا ِرْضَواَنُھ َفأ ُ َ َوَكِر َّ

واخااط الئغان الختفغ بصعله: "صث غضعن خطابظا عثا 
بتةط  صسعة  لغسئ  ولضظعا  الصسعة  بسخ  شغه  لضط 
أطاضط  أبظاء  وخثور  خثورظا  به  طفتط  الثي  افلط 
غث  تخاشتعن  رأغظاضط  سظثطا  جعرغا  أعض  وخاخئ 
الطاغغئ بحار وتئاسمعن شغ وجعه، ولصث خاذئظاضط 
طظ  الصرآن  شغ  جاء  وطا  اإلجقم،  سطغضط  غعجئه  بما 
غحرح  أن  تسالى  اهللا  جائطغظ  والتضمئ،  اهللا  آغات 
شاتمطعا  تسالى  اهللا  إلى  واإلظابئ  لطاعبئ  خثورضط 
شسطاط  شغ  شاضعظعا  خادصًا،  صعغًا  تمًق  اإلجقم 
اإلجقم  أسثاء  تةابععن  والمسطمغظ  اإلجقم 
الصعي  باهللا  وبصعا  الطاغعت،  تضام  طظ  وسمقءعط 
السجغج الثي بغثه وتثه الظخر، شأجئاب الظخر لغسئ 
بغث صطر أو إغران أو الطاغغئ بحار، بض إن طظ افخث 
بأجئاب الظخر الئراءة طظعط وطظ جرائمعط، واإلظضار 
طظضراتعط،  وإزالئ  تشغغرعط  سطى  والسمض  سطغعط 
شاخثصعا اهللا غخثصضط وإن لط تفسطعا شأذظعا بشدإ 

وترب طظ اهللا تسالى ق صئض لضط بعما".
وخاتمئ الثاام ضاظئ دسعة لعط باتئاع جئض العثى: 
خثورعط  واحرح  إلخعاظظا  العثى  جئض  غسر  "الطعط 
 "لطاساك وظخرة دغظك، والتمث هللا رب السالمغظ

وغداف  والبروات  بالرجال  تسب  اإلجقطغئ  شافطئ 
أبطال  غسطره  وطا  غععد،  ضغان  عحاحئ  ذلك  إلى 
شطسطغظ شغ ظابطج وجظغظ وغجة وضض طضان غضرس 

عثه التصغصئ.
تصغصئ عحاحئ عثا الضغان وأن طةرد وجعده أسةعبئ 
ولشج شغ ظض صعة افطئ وسزماعا! وتض عثا الطشج ق 
غضعن إق باصاقع عآقء التضام الثعظئ الثغظ غضئطعن 
لظ  طضئض  سمقق  اإلجقطغئ  شافطئ  السمقق،  عثا 
غصعى سطى العصعف شغ وجعه أصجام أو ضغان ق جثور 

له وق رجال، إْن تترر طظ صغعده ووصش سطى صثطغه.
وصث آن لفطئ اإلجقطغئ أن تسعد ضما ضاظئ سمقصئ 
المئارضئ  افرض  وصدغئ  السالط،  شغ  أولى  ودولئ 
أو  جاسات  إق  تضعن  ولظ  أولعغاتعا،  أولى  جاضعن 
افطئ  تدظ  إلى  وإسادتعا  لاترغرعا  طسثودة  أغاطًا 
اإلجقطغئ، وق بث فعض الصعة وصادة الةظث شغ افطئ 

اإلجقطغئ أن غاتطعا بالشغرة سطى المسةث افصخى.
غغرة ضاطك الاغ سظث أعض ظابطج السجل وعط غطافعن 
تعل طساحفى رشغثغا لمظع جغح غععد طظ اساصال 
دروسا  أظفسعط  طظ  جاسطغظ  الطغطئ  تطك  شغ  الةرتى 
تطك  طظ  صطغض  أضئادعط،  وشطثات  فبطالعط  بحرغئ 
الةغعش  وضئاط  جظعد  وغا  افطئ  جغعش  غا  الشغرة 
ظساطغع بعا تترغر شطسطغظ والسعدة دولئ أولى شغ 

 السالط، خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

شافطئ اإلجقطغئ أطئ سزمغئ صادرة وضغان غععد عع 
ضغان عح، وطا تخض طآخرا شغ أزصئ ظابطج دلغض 
طظ  إق  سجل  حئاب  اجاطاع  إذ  عحاحاه  سطى  خارخ 
صطغض جقح وسااد أن غعصفعا ضغان غععد سطى أخابع 
وظثئئ  وزرائه  ورئغج  أرضاظه  صائث  شحارك  رجطغه، 
السسضرغغظ طظه شغ إدارة المسرضئ تطك الطغطئ، شضغش 
لضغان  ضغش  تاترك،  سظثطا  اإلجقطغئ  افطئ  بةغعش 

غععد أن غخمث أطام ذعشاظعا وداشسغاعا؟!
تئعا  وطظ  سصغثتعا  طظ  طظئبصئ  سزغمئ  داشسغئ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعلعا  وطسرى  المئارضئ،  ولفرض  لقجقم 
والةغعش  اقجاراتغةغ  والمعصع  البروات  لعا  غداف 
السالمغئ؛  السسضرغئ  الاخظغفات  تآضث  ضما  الصعغئ 
الحرق  شغ  جغح  أضئر  باظغ  المخري  شالةغح 
طرطعصئ  طضاظئ  غتاض  السسعدي  والةغح  افوجط، 

والةغح الارضغ طظ أصعى الةغعش شغ السالط.
سالط ترتسط الغعم شغه تصائص أطام سغعن افطئ لاثرك 
أطرغضا  أظفصاه  طا  شمةمعع  تضاطعا،  وخغاظئ  صعتعا 
طعاجعئ  شغ  التربغ  الةعث  شغ  وأوضراظغا  وأوروبا 
بثلك  واجاطاسئ  دوقر  ططغار   ١٢٠ عع  روجغا 
سسضرغئ  صعة  أضئر  باظغ  وجه  شغ  تصش  أن  أوضراظغا 
لئظاء  دوقر  ططغار   ٢٢٠ صطر  أظفصئ  شغما  السالط،  شغ 
طقسإ ضرة صثم قجاصئال ضأس السالط! والسسعدغئ 
دوقر،  ططغار   ٦٥٠ واتثة  ضربئ  شغ  فطرغضا  صثطئ 
التضام  عآقء  سطى  الَتْةر  تعجإ  وخغاظئ  جفاعئ  شغ 

الثعظئ السمقء.

تامئ ضطمئ السثد: ظابطج وضض شطسطغظ تماغٌئ دولغئ أم جغعش أطئ صعغئ؟!

کتلۀ الوعی فی جامعۀ القدس 
"قضیۀ فلسطین قضیۀ أمۀ"

َع وَباَرَك  إلى کل من َفاوَض وَوقَّ
أنتم وترسیم الحدود مع یهود تحت أقدام أهل لبنان واألمۀ اإلسالمیۀ



 افربساء ٨ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ المعاشص ٢ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٤١٥

ظحر طعصع (تطإ الغعم، افربساء، ١ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٠/٢٦م) خئرا جاء شغه: "ضحش تصرغر غربغ سظ ظّغئ 
ترضغا تعتغث ضاشئ شخائض الةغح العذظغ السعري، وظصض طعصع طغثل إغسئ آي سظ طخادر ترضغئ رشغسئ المساعى لط 
غسّمعا، أن أظصرة ترغث إسادة تظزغط الةغح العذظغ تتئ صغادة طعتثة، لغخئح ضالةغعش الظزاطغئ، وذضر الاصرغر 
ظصقً سظ المخادر الارضغئ، أن الثطعة افولى شغ الاحضغض الةثغث جعف تضعن طظ خقل تض جمغع الفخائض التالغّئ 
لاظثطب شغ الئظغئ الةثغثة لطةغح العذظغ الثي جغضعن تتئ صغادة واتثة، وجغاّط اجابظاء عغؤئ تترغر الحام".

: ضسادته شإن الظزام الارضغ غتث الثطا وغشث السغر شغ تظفغث خطعات تض أطرغضا السغاجغ الصائط 
ب

سطى طخالتئ ذاغغئ الحام والسعدة إلى أتدان ظزاطه المةرم. أق وإن تعتغث شخائض الةغح العذظغ شغ 
جغح طعتث لغسئ غاغاه اظطقصئ جثغثة لبعرة الحام باتةاه دطحص إلجصاط الظزام، وإظما الشاغئ طظه عغ 
طخادرة صرار البعرة ووضسه شغ غث صغادة واتثة غأطرعا ظزام ترضغا شاظفث. شصث رأى الظزام الارضغ رد شسض 
أعض بعرة الحام سطى تخرغح وزغر خارجغاه جاوغح أوغطع، وأغصظ أن الصرار طا زال بغث التاضظئ الحسئغئ 
لطبعرة؛ شصرر ظجسه سظ ذرغص تعتث الفخائض ظاظا أظه بثلك غساطغع شرض إرادته سطى البعرة. إن الاعتث 
المططعب عع الثي ظادت به البعرة طظ الئثاغئ، ورشداه الفخائض المعالغئ لارضغا؛ فظه غسظغ اقساخام بتئض 
اهللا الماغظ، ولغج الاعتث وشص أواطر طظ غسطظ ضض غعم أن ظعاغئ ذرغص البعرة عغ المخالتئ طع ذاغغئ الحام.

إن السئغض العتغث لظةاح أي بعرة شغ بقد المسطمغظ 
عع تمطعا لمحروع افطئ؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، وظخرتعا طظ أعض الصعة والمظسئ المثطخغظ طظ 
أبظاء افطئ شغ الةغعش، وطا دون ذلك شعع دوران شغ 
تطصئ طفرغئ، وتضرغج ارتعان الئقد لطشرب المساسمر 
وبصاؤعا شغ ربصئ الائسغئ له. وعثا المحروع عع الثي 
غتمطه تجب الاترغر وغثسع أبظاء افطئ لتمطه واتاداظه 
وغساظخر شغ جئغض ذلك المثطخغظ شغ الةغعش لغعضع 
طعضع الاطئغص ضاطق حاطق غغر طظصعص، وصث خارت 

شضرته رأغا ساطا شغ افطئ الاغ تتإ دغظعا وترغإ شغ السغح تتئ طزطاه. شغا أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: 
اسطمعا أظضط طسآولعن أطام اهللا سج وجض سظ ضض أوزار الظزام المخري، شما تةرأ سطى اهللا وسطى دغظه وسئاده؛ إق 
سظثطا أطظ جاظئضط بما أسمى به سغعظضط طظ رواتإ وطظح وطمغجات عغ شغ تصغصاعا رحعة تاى غفارس بضط 
أعطضط وغمضظ الشرب طظ برواتعط. وصث رأغاط طا غساظغه أعطضط شغ طخر وصث ضاصئ بعط السئض، شضعظعا أظاط جئغض 
ظةاتعط واظخروعط واظخروا دغظضط واظتازوا فطاضط. وإن تجب الاترغر غدع عثا المحروع بغظ أغثغضط وأظاط سطى 
أسااب طعجئ بعرغئ جثغثة لغضعن الئثغض الثي غتصص ذمعح الظاس وغسالب جمغع طحاضطعط سقجا تصغصغا ولغج 
وعما وجرابا ضالثي تئغسضط الرأجمالغئ إغاه، شاتمطعه واظخروه شأظاط أعطه وأولى بتمطه، ولغضظ عع طططئضط 
الثي ق تتغثون سظه، شئه غرضى سظضط ربضط وشغه خقص طخر وافطئ طظ برابظ الشرب وأدواته وظزاطه السفظ، 
شطغضظ غاغاضط سسى اهللا أن غظةج بضط وسثه شاصعم الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى أغثغضط شافعزوا شعزا سزغما.

طخالح الرسغئ إلى سمطغئ ربتغئ بثل الرساغئ.
اقجاسمار؛  لخالح  التضعطئ  سمالئ  غآضث  وطا 
إلى  تحغر  الساطئ  المعجعات  طظ  ظصطئ  شغ  جاء 
اإلجرائغئ  السصئات  وإزالئ  افجظئغ  اقجابمار  تحةغع 
طعارد  غةسض  وعثا  الصطاسات  جائر  شغ  والاحرغسغئ 

وبروات الئقد ظعئا لطمساسمر.
بظث اإلغرادات  شغ  الساطئ  المعازظئ  عثه  غسغإ  طا  إن 
طخادر  "اجاظئاط  تصعل  الباظغئ  الظصطئ  شغ  الساطئ 
غسظغ  المعارد"  لجغادة  جثغثة  تصغصغئ  إغرادغئ 
المعازظئ تئحر بأظعا جائاضر وجائض وأدوات جثغثة 
طظ  شمبق  التضعطئ،  دخض  زغادة  طظ  سئرعا  تامضظ 
صاطئ  الصثرة  الرأجمالغئ  السصطغئ  عثه  اباضارات 
الماسعلغظ  سطى  لطصئخ  تمقت  بفرض  التضعطئ 
ضض  سطى  جظغه   ٢٠٠٠ إلى  تخض  غراطات  وشرض 

طاسعل شغ الغعم.
السائث  باسزغط  الثولئ  تصعم  الباظغ  الئظث  شغ  ضثلك 
بفرض  شاصعم  المتطغئ  الئارولغئ  المظاةات  طظ 
غاتمطه  الظفط،  أجسار  سطى  إضاشغئ  ورجعم  ضرائإ 
الظاس  سطى  تعزغسه  بثل  الةئاغات  طظ  لاجغث  الظاس 

بالمةان وبثلك تصعم الثولئ بسرصئ افطعال.
ضثلك شغ الئظثغظ السابع والباطظ غاتثث سظ تصثغره 
لطعغؤات  الثثطات  رجعم  وشؤات  اإلدارغئ  الرجعم 
الساطئ، جاصعم أغدا بفرض الةمارك ورجعم اإلظااج 
وغغرعا سطى المآجسات التضعطغئ وافخض شغعا أظعا 
الساطئ  المعازظئ  شغ  وغصعل  ربتغئ.  ولغسئ  خثطغئ 
تصعم  الاغ  افسمال  سطى  الةمارك  "تفرض  المصارتئ 
بعا حرضات الثولئ سطى أجاس تةاري ربتغ ولغج 
افجسار،  وغشطغ  الظاس  طساظاه  طظ  غجغث  طا  خثطغ" 
لُِيْغلَِيُه  الُْمْسلِِمنَي  أَْسَعاِر  ِمْن  ٍء  َيشْ ِيف  َدَخَل  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال 
َعلَْيِهْم َفإِنَّ َحّقاً َعَىل اللَِّه تََباَرَك َوتََعاَىل أَْن يُْقِعَدُه ِبُعظٍْم ِمْن 

النَّاِر يَْوَم الِْقَياَمِة».
لطعصعد  طصارتات  وضع  افولى  الظصطئ  شغ  ضثلك 
والضعرباء والمغاه والخرف الختغ إلت وشصا لفجسار 
الثثطئ،  أو  لطسطع  المصثطئ  الةعات  طظ  المتثدة 
وعثا شغه إسقن طئاحر طظ الثولئ بأظعا تامطص طظ 
طسآولغاتعا شغ رساغئ حآون الظاس شغ أعط حؤعن 
تغاتعط، وذلك غسمص طظ جراتات الظاس وغجغث طظ 
وا» وشغ  ُ وا َوَال تَُعرسِّ ُ طساظاتعط، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَرسِّ
َفَشقَّ  َشْيئاً  ِتي  أُمَّ أَْمِر  ِمْن  َوِيلَ  َمْن  «اللَُّهمَّ  سائحئ:  تثغث 
َفَرَفَق ِبِهْم  ِتي َشْيئاً  َعلَْيِهْم َفاْشُقْق َعلَْيِه َوَمْن َوِيلَ ِمْن أَْمِر أُمَّ

َفاْرُفْق ِبِه».
خااطا أصعل إن المعازظئ شغ الظزام الرأجمالغ والاغ 
ظعإ  إق  عغ  طا  اإلجقطغئ  الئقد  تضعطات  تطئصعا 
غصثم  ق  وجرغمئ  افطئ  وبروات  لمعارد  واجاظجاف 
صاله  طا  شغعط  وخثق  وسمغض،  خائظ  ضض  إق  سطغعا 
أطعال  غأخثون  بتضام  غأتعن  "إظعط  بروتحغطث  جاك 
حسعبعط وغدسعظعا سظثعط شغ أطرغضا والشرب، وإذا 
اتااجئ الحسعب ظصرضعط طظ طالعط وق غضطفظا ذلك 
إق تعلغئ وزغر طالغئ طظ جظعدظا. بط غسارد المال الثي 
أصرضعه إغاه طظ طالظا سئر الربا المدسش". غأخثوظه 
وق طثرج  وطرات،  طداسفئ شغسرصعظظا طرات  أضساشا 
وق تض لعثا العضع الضاربغ إق بإزالئ عثه افظزمئ 
شغ  اإلجقطغ  التضط  ظزام  وإصاطئ  الثائظئ  السمغطئ 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 

 الاغ بحر بعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص والاغ آن أواظعا
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

أوردت ختغفئ الخغتئ أن أوضاسا طأجاوغئ تسغحعا 
طثغظئ لصاوة بعقغئ غرب ضردشان عثه افغام بسث أن 
الصاطى  طظ  سثد  ضتغاعا  راح  طآجفئ  أتثابا  حعثت 
والةرتى طا أدى إلى ظجوح الظاس وترك طظازلعط خالغئ 
أخرى  طرة  افتثاث  وتغرة  تثاسغات  تةثد  بسث  خاخئ 
غعم البقباء الاغ ضطسئ شغ تأجغةعا الترضئ الحسئغئ 

جظاح سئث السجغج التطع ضما صال بغان لةظئ أطظ العقغئ.
واتعمئ لةظئ أطظ وقغئ غرب ضردشان الترضئ الحسئغئ 
جظاح سئث السجغج التطع بالدطعع شغ الخراع الصائط بمثغظئ 
لصاوة، وأوضتئ شغ بغان أن تةثغث افتثاث شغ لصاوة 
غعم البقباء ٢٠٢٢/١٠/١٨م غرجع إلى الترضئ الحسئغئ 
طظ خقل تثوغظعا لطمثغظئ بمثاشع العاون ١٢٠ ططط 
و٨٢ ططط باإلضاشئ إلى الثوحضات، افطر الثي أدخض 
الرسإ شغ ظفعس الظاس وظاب سظه ازدغاد ترضئ الظجوح. 
وأحارت شغ الئغان ذاته أن تثخض الترضئ الحسئغئ جظاح 
التطع شغ الخراع أجعخ ضض طتاوقت لةظئ افطظ شغ 
سعدة التغاة إلى ذئغساعا، وأداظئ جطعك عثه الترضئ 

لسثم الاجاطعا بعصش إذقق الظار المسطظ.
وتتثث أعض طثغظئ لصاوة المظضعبئ الفارون طظ التروب 
والثغظ ظطعا غفارحعن السراء وشصثوا ضاطض طماطضاتعط، 
دغارعط  خارج  غسغحعظعا  الاغ  المأجاة  سظ  لطخغتئ 
غتثث  لط  والاغ  ظعسعا  شغ  بالمجرغئ  وخفععا  والاغ 
وذالئعا  افول،  الامرد  وزطظ  الاسسغظات  طظث  طبطعا 
د تضعطئ المرضج والمظزمات اإلظساظغئ  شغ عثا الخثَّ
بالثسط القزم طظ طعاد اإلغعاء والشثاء والثواء والماء 
لمعاجعئ تتثغات الظجوح الصسري والمتظئ الاغ ألمئ 

بعط تاى تظضحش الشمئ.
لصث أخئتئ المآجغ شغ عثا الئطث أطرا ذئغسغاً، أطا افطر 
غغر الطئغسغ شعع أن غمر حعر وق تتثث طبض عثه 
افتثاث الثطعغئ، شماذا ظاعصع شغ ظض دولئ عجغطئ ق 
أطا  طظعط،  الدرائإ  جمع  غغر  الظاس  أطر  طظ  غعمعا 
طماطضاتعط  وسطى  سطغعط  والتفاظ  حآوظعط  رساغئ 
شطغج شغ تساباتعا طططصا وق غثطر تاى سطى بالعا! 
شتضام عثه الثولئ عط طمظ وخفعط لظا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
شغ تثغث سعف بظ طالك رضغ اهللا سظه صال: جمسئ 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «ِخَياُر أمَِئَِّتكُْم الَِّذيَن تُِحبُّونَُهْم َويُِحبُّونَكُْم، 
اُر أمَِئَِّتكُْم الَِّذيَن تُْبِغُضونَُهْم  َويَُصلُّوَن َعلَْيكُْم َوتَُصلُّوَن َعلَْيِهْم، َوِرشَ
َويُْبِغُضونَكُْم، َوتَلَْعُنونَُهْم َويَلَْعُنونَكُْم» ظسط شعط لغسعا طظا 
وظتظ لسظا طظعط. ولع وجث الامرد طظ غردسه وغآدبه 
طا تةرأ سطى شسض عثه افشاسغض وطا ضان غسثر شغ غغه.

أورد رادغع دبظصا شغ السابص أن الترضئ الحسئغئ لةظعب 
بقبئ  طظ  ضادصطغ  طثغظئ  تتاخر  إظعا  صالئ  ضردشان 
بصخش  الترضئ  طظ  وتثات  صاطئ  أن  بسث  اتةاعات 
ططار ضادصطغ وتتطغط طثرجه، افطر الثي أدى إلغقق 
ططار ضادصطغ أطام المقتئ الةعغئ لغعطغظ. وصال صمر 
دلمان المساحار اإلسقطغ لرئغج الترضئ سئث السجغج 
التطع لرادغع دبظصا، إن صخش ططار ضادصطغ وتسطغض 
المقتئ الةعغئ شغه جاء بسئإ أن ضض سمطغات الصخش 

سئث السجغج التطع
أِطَظ السصعبئ شأجاء افدب
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الةعي الغعطغئ لمظاذص جئال الظعبئ تظططص طظ ذلك 
المطار، باإلضاشئ لسمطغات الامعغظ والظصض واإلطثاد، 
وطظ جعئ باظغئ أضث دلمان وجعد أضبر طظ ٧٠ حثخًا 

شروا طظ طظاذصعط.
وبتسإ طعصع الراضعبئ، صال سئث السجغج التطع طاتثغا 
تاى  الصاال  غعصش  لظ  إظه  آظثاك  المآتمر  تضعطئ 
والاتعل  الثولئ،  سطمظئ  تعل  اتفاق  إلى  الاعخض  غاط 
افزرق  والظغض  ضردشان  جظعب  وصداغا  الثغمصراذغ 
غتمض  طظ  طع  ظافاوض  "لظ  غظثور:  وصال  ودارشعر. 
السقح". وأضث أطغظ اإلسقم شغ المآتمر العذظغ التاضط 
شغ السعدان، آظثاك إبراعغط غظثور، "إن طا صاطئ به 
الترضئ الحسئغئ بصغادة التطع، طظ جرم شغ تص العذظ 
والمعاذظغظ شغ العقغئ بصاض وتحرغث افجر وافبرغاء 
شغ اجاعثاف طئاحر، غتاط أن غاط الاساطض طع عثه 
المةمعسئ بما غطغص طظ ردع صاظعظغ". وجاسامر جرائط 
عثا السمغض ذالما بصغئ عثه التضعطات طاسططئ سطغظا، 
وشغ ظض غغاب جظئ المسطمغظ الثي غاصى به وغصاتض 
طظ ورائه، والثي غردع أطبال عثا المامرد المةرم، وصث 
ضرب لظا صادة المسطمغظ أروع افطبطئ وجطروا أروع 

الئطعقت شغ الثود سظ المسطمغظ وترطاتعط.
شعثا صائث المسطمغظ صاغئئ سظثطا شاح طثغظئ بغضظث 
شةسض  المثغظئ،  أعض  خالته  لئثارى،  تابسئ  وضاظئ 
سطغعط والغاً وترك شغعا طةمعسئ طظ المسطمغظ لاسطغط 
الظاس اإلجقم، شطما رتض سظعط ظصدعا السعث وصاطعا 
العالغ، وجثسعا أظعف طظ ضان بالمثغظئ طظ المسطمغظ 
وخطئ افخئار إلى صاغئئ وضان  بةببعط، شطما  وطبطعا 
طتاِخرًا لمثغظئ أخرى، ترك تخارعا وساد طسرساً إلى 
أعض  شتاول  جعرعا،  وعثم  حعرًا  وتاخرعا  بغضظث 
المثغظئ الخطح طظ جثغث ولضظه أبى، شق غطثغ المآطظ 
بالسغش  شاتعا  سطى  وأخر  طرتغظ،  واتث  جتر  طظ 
تاى تط له ذلك، شصاض المصاتطغظ وجئى الثرغئ وغظط 
افطعال، لغرتثع الضفار والثارجعن سظ طبطعا شق غسعدوا 
لظصخ ذطئ المسطمغظ وسعثعط، ولغسطمعا أن صطرة 
افرض  ضفار  طظ  وأغطى  أسج  طسطط  طظ  واتثة  دم 
جمغساً. وطظ المعاصش الرائسئ شغ عثا الفاح الاأدغئغ، 
أن الثي أّلإ سطى المسطمغظ وترض أعض المثغظئ سطى 
ظصخ سعثعط، رجض ضاشر طظ أعض المثغظئ أسعر السغظ، 
وصث وصع عثا الرجض أجغرًا بغث المسطمغظ، شصال لصاغئئ: 
"أظا أشاثي ظفسغ بثمسئ آقف بعب ترغري صغماعا ألش 
ألٍش"، شأحار أطراء الةغح سطى صاغئئ أن غصئض ذلك طظه، 
شصال صاغئئ: "ق واهللا، ق أروع بك طسطماً طرة أخرى"، بط 

أطر به شدربئ سظصه.
زطظ  شغ  اشاصثظاعا  الاغ  السجة  طعاصش  عغ  عثه  ظسط 
وضراطاعا  سجتعا  افطئ  لعثه  تسعد  ولظ  الروغئدات. 
إق طظ خقل دولئ السجة؛ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 

 شضعظعا لعا طظ الساططغظ
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

الثولئ  تصثطه  طصارح  عع  المعازظئ  طحروع  إن 
المغجاظغئ  أطا  المصئض،  السام  شغ  وظفصاتعا  إلغراداتعا 
تصغصغئ  أرصام  وعغ  السام،  ظعاغئ  شغ  تضعن  شعغ 
المعازظئ  أطا  وخرشه،  إظفاصه  تط  وطا  تعرغثه  تط  لما 
وطخروشات  إغرادات  وعغ  السام  بثاغئ  صئض  شاضعن 
شفغ  العاصع.  شغ  تاط  لط  طاخعرة،  غسظغ  طاعصسئ 
وزغر  صثم   ٢٠٢٢ افول/أضاعبر  تحرغظ  طظ  البالث 
الطةظئ  طع  لصاء  شغ  المعازظئ  إبراعغط  جئرغض  المالغئ 
الفظغئ المثاخئ، وبصراءة جرغسئ لعثه المعازظئ ظةث 
به  تصعم  ضاظئ  لما  تأضغثا  جاءت  المعازظئ  عثه  أن 

تضعطئ اإلظصاذ شغ آخر ساطغظ.
بالضاطض  أطرعا  السعدان  تضعطئ  أجطمئ  شسظثطا 
بعضع  صاطئ  الثولغغظ  والئظك  الظصث  لخظثوق 
سطى  طر  سام  أجعأ  ضان  الثي   ٢٠١٨ سام  المعازظئ 
أعض السعدان، تغث ارتفاع جظعظغ شغ افجسار وعع 
التضعطئ  جاءت  وسظثطا  اإلظصاذ.  بسصعط  سةض  الثي 
وطظعط  أظفسعط  اقجاسمار  سمقء  صادعا  اقظاصالغئ 
رئغج العزراء السابص سئث اهللا تمثوك ووزغر المالغئ 
إبراعغط الئثوي، شالسغرة الثاتغئ لعما تصعل بأظعما 
الجطان  طظ  سصعدا  أطدغا  شصث  اقجاسمار؛  خثم  طظ 
طعظفغظ شغ خظثوق الظصث الثولغ شعما طظ أدواته. 
شصاطئ التضعطئ اقظاصالغئ باضمطئ الةرغمئ بالاسعغط 
بحضض  صغماه  واظثفدئ  السعداظغ،  لطةظغه  الضاطض 
ضئغر طا أدى إلى طداسفئ الادثط وارتفاع افجسار، 
بجغادة  الئثوي  إبراعغط  صام  سظثطا  بطئ  الطغظ  وزاد 
طظ  ضثمئ  ضمغات  ضت  غتاط  طا   ٪٦٠٠ المرتئات 
الظصث، بط صام العزغر التالغ بالسغر شغ الثط ظفسه، 
الثي  الةمرضغ  بالثوقر  غسمى  طا  بإلشاء  صام  تغث 
لطةظغه  التالغ  الخرف  جسر  طظ  ضبغرا  أصض  بسسر  عع 
السعداظغ طصابض الثوقر شأخئح الثوقر بسسره التر 
عع أجاس تصثغر الةمارك، شداسش ذلك طظ أبمان 
بإظفاذعا  التضعطئ  ترتضئعا  جرغمئ  وعثه  السطع، 

جغاجات خظثوق الظصث والئظك الثولغغظ.
٢٠٢٣ السام  طعازظئ  بمصارح  جاء  طا  وباجاسراض 

ظةث أظه:
جاء شغ المعجعات الساطئ لمحروع المعازظئ المصارح 
الظصطئ افولى: تتصغص اجاثاطئ اقجاصرار اقصاخادي 
الادثط.  طسثقت  وخفخ  الخرف  جسر  باجاصرار 
صالئ  إظعا  تغث  التضعطئ  تثسغه  وضثب  شرغئ  وعثه 
بأظعا جاصعم بدت ضمغات طظ الظصث وذئاسئ ضمغات 
طظ الظصث طظ شؤئ افلش جظغه، وعثا غسظغ اظثفاض 
السمطئ وارتفاع جسر الخرف وزغادة طسثقت الادثط 

وعثه طظ بثغعغات اقصاخاد.
الةعث  طسثقت  برشع  شاصعل  الساطئ  المعّجعات  أطا 
إلى  اإلجمالغ  المتطغ  الظاتب  شغ  والدرغئغ  المالغ 
المساعغات اإلصطغمغئ، وعغ واتثة طظ جرائط الظزام 
ظسئئ  تضعن  أن  الرأجمالغعن  غصرر  تغث  الرأجمالغ 
اإلجمالغ  الظاتب  طظ  الثولئ  تأخثعا  الاغ  الدرغئئ 
المالغئ  وزغر  وغجسط   ،٪١٥ تصثغر  أصض  سطى  المتطغ 
لطدرغئئ  السعدان  شغ  الظسئئ  أن  الدرائإ  وطثغر 
طظ الظاتب المتطغ ق تاةاوز ٧٪، وعثا غسظغ أن أعض 
السعدان طعسعدون بمداسفئ السإء الدرغئغ وزغادة 

افجسار ورشع طسثقت الادثط وخفخ السمطئ.
بحأن  صرارات  اتثاذ  سظ  تتثبئ  البالبئ  والظصطئ 
واضتئ  إحارة  وعثه  الماسبرة.  التضعطغئ  العتثات 
والعتثات  التضعطئ  طخالح  طظ  طجغث  لثخثخئ 
تتعغض  وبالاالغ  الثاص  الصطاع  لخالح  التضعطغئ 

صراءة يف طسعدة طحروع طعازظئ 
السام ٢٠٢٣ يف السعدان
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إلى المخلصین فی جیش مصر کنانۀ اهللا فی أرضه

االعتصام بحبل اهللا ولیس بحبل أردوغان هو ما تحتاجه ثورة الشام

ظحر طعصع (رأي الغعم، الةمسئ، ٣ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/١٠/٢٨م) خئرا ورد شغه: "صال الرئغج الارضغ 
أردوغان، شغ رجالئ بمظاجئئ سغث الةمععرغئ: "ظسسى لاحضغض تجام جقم ورخاء شغ طتغطظا اظطقصا طظ إظعاء 
المأجاة اإلظساظغئ شغ جعرغا وخعق إلى تض افزطئ الروجغئ افوضراظغئ، سئر جغاجاظا الثارجغئ المئادرة واإلظساظغئ".".

"أن  التغ:  سئث  حغت  ظاخر  افجااذ  جعرغا  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع  أضث   :
ظزام  تدظ  إلى  أعطعا  وإسادة  البعرة  لعأد  دؤوباً  وسمقً  الحام،  لطاغغئ  جقم  تجام  غصخث  أردوغان 
اإلجرام، ضما دلئ سطى ذلك دسعات جاوغح أوغطع الخفغصئ لطاخالح طع ظزام اإلجرام". وأضاف افجااذ 
طظ  ذعغطئ  جطسطئ  بسث  الارضغ  الظزام  سعرة  واظضحفئ  الثجى  شتمئ  الخئح  شدح  "لصث  التغ:  سئث 
البائرغظ  سطى  "طا  بالصعل:  التغ  سئث  افجااذ  وخاط  الاارغت".  شغ  بعرة  أسزط  ضث  والاآطر  المضر  تطصات 
خادصئ  جغاجغئ  صغادة  تئظغ  بط  وطظ  المعالك،  أوردتظا  جغاجغئ  ضصغادة  الارضغ  الظزام  غظئثوا  أن  إق 
تتمض طحروع خقص طظ خمغط سصغثة افطئ، ترجط لظا خارذئ ذرغص واضتئ المسالط، إلجصاط الظزام 
الساططعن". شطغسمض  السزغط  الثغر  عثا  ولمبض  الثقشئ،  دولئ  سئر  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  داره  سصر  شغ 

تجام جقم فعض الحام أم لصاتطعط طا غسسى أردوغان لاحضغطه؟!


