
إن الصغادة السغاجغئ شغ المةامع تصعم طصام الرأس 
بعط  وتسغر  الظاس  ذاصات  تظزط  شعغ  الةسث،  طظ 
ظتع تتصغص المحروع الثي صثطاه لعط، والظاظر إلى 
البعرات شغ الئقد اإلجقطغئ غرى بعضعح ضغش جسى 
شأجعخ  سطغعا  لقلافاف  المساسمر  الضاشر  الشرب 
والسعدان،  وتعظج  طخر  شغ  شسض  طبطما  بسدعا 
شغ  غفسض  طبطما  بصغاعا  إلجعاض  غسسى  زال  وطا 
الغمظ وجعرغا، وطا طضظه طظ ذلك إق غغاب الصغادة 
شالحسعب  البعرات.  عثه  سظ  المئثئغئ  السغاجغئ 
عثه  تتمطه  وطا  السغاجغئ  صغادتعا  ضث  بارت  الاغ 
شغ  ساث  رأجمالغ  سطماظغ  طحروع  طظ  الصغادة 
أظعا  طحضطاعا  ضاظئ  الحسعب  عثه  الفساد،  افرض 
وترجط  بعرتعا  لعا  تظزط  جغاجغًئ  صغادًة  تاثث  لط 
رأس  بق  جسثًا  شأخئتئ  ذاصاتعا.  وتعجه  ذرغصعا 
وعثا  ترضاعا،  وتئاذأت  ذاصاعا  شاحاائ  غصعدعا، 
لاشغغر  تصعم  شسظثطا  طصئعل،  غغر  أظه  رغط  ذئغسغ 
لصغادة  تتااج  أظك  الئثغعغ  شمظ  جغاجغئ  صغادة 
غمضظ  شق  جابصاعا،  طضان  الفراغ  تسث  جثغثة 
وظزرة  جغاجغئ،  صغادة  بق  غسغح  أن  طةامع  في 
سطى  صاذسئ  دقلئ  تثل  السالط  دول  ضض  إلى  واتثة 
عثا افطر. والةماسئ المآعطئ لاطك الصغادة غةإ أن 
افطئ  تططع  تاى  طضاعبًا  جغاجغًا  طحروسًا  تماطك 
الظاس  سقصات  تظزغط  لضغفغئ  رؤغاعا  غعضح  سطغه، 
شغ التضط واقصاخاد واقجاماع والصداء والسغاجئ 
عع  المحروع  وعثا  الثارجغئ،  والسغاجئ  الثاخطغئ 
والتاضط،  افطئ  عما  السصث  وذرشا  السصث،  طتض 
وواجئاتعط  تصعصعط  لطظاس  غئغظ  شالمحروع 
تاط  سطغه  وبظاء  وواجئاتعا،  تصعصعا  لطثولئ  وغئغظ 
دار  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  بفسض  غاسمص  وطظ  المتاجئئ. 
افرصط بظ أبغ افرصط رضغ اهللا سظه غةث أظه خظع 
أجمسغظ  سطغعط  اهللا  رضعان  الضرام  الختابئ  طظ 
رجاَل دولٍئ ضاظعا أعًق لصغادة افطئ طظ بسثه، صغادًة 
شئسثطا  اإلجقطغئ،  السصغثة  أجاس  سطى  جغاجغًئ 
ملسو هيلع هللا ىلص  وجظاه  اهللا  بضااب  المثغظئ  شغ  الظاس  تضط 
الراحثغظ  الثطفاء  وبسظئ  بعثغه  ظعاثي  أن  أطرظا 
صغادة  سطى  بصثرتعط  طظه  بصًئ  بسثه  طظ  المعثغغظ 
افطئ. وضان طما أخاب بعرة افطئ شغ جعرغا ظاغةئ 
خارت  أن  سظعا  المئثئغئ  السغاجغئ  الصغادة  غغاب 
ججءًا طظ طحروع غغرعا طظ تغث تثري أو ق تثري، 
طرتجصئ  إلى  لمةاعثغعا  الارضغ  الظزام  تتعغض  وطا 
تتعلعط  خعر  طظ  خعرة  إق  وأذربغةان  لغئغا  شغ 
شإن  المساسمر.  الشرب  طحارغع  لثثطئ  أدوات  إلى 
السغاجغئ  الصغادة  أعمغئ  جعرغا  أعض  غثرك  لط 
الغعم شماى؟! وإلى طاى جغئصعن بق صغادة جغاجغئ 
تصعد دشئ البعرة ظتع بر افطان؟ وإلى طاى جغئصى 
ق  خاطاعن  وعط  لطثاسط  سئغثًا  شخائطعط  صادة 
طثاشئ  طظضر  سظ  غظععظعط  وق  بمسروف  غأطروظعط 
خطعات الظخر لبعرة الحام أن  بطحعط؟! إن أولى 
المرتئطغظ  الصادة  أظش  رغط  أعطه  إلى  افطر  غعجث 
ذات  الصغادة  عثه  تضعن  وأن  اإلرادة،  طسطعبغ 
ولغج  طتاجئاعا،  تاط  أجاجه  سطى  واضٍح  طحروع 
إن  تغظ  شغ  طحروع  خاتئئ  أظعا  تثسغ  جماسئ  أي 
لسان تالعا أبطس طظ طصالعا غبئئ أظعا أداة رخغخئ 
جغثًا  الحام  أعض  ولغسطط  والثاسط،  المثابرات  بغث 
طظ  بضبغر  أضئر  افطر  عثا  سظ  الخمئ  ضرغئئ  أن 

ضرغئئ الصعل والسمض الثي غرضغ اهللا سج وجض.
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الثي ضان غافعه به تراطإ تةاه بعتغظ إق أن أطرغضا 
روجغا،  سطى  السصعبات  طظ  المجغث  تفرض  اجامرت 
وتثشع بالسقصات بغظعما ظتع الاعتر، شأغطصئ الممبطغات 
افطرغضغئ،  المثن  طظ  السثغث  شغ  لروجغا  الصظخطغئ 
والادغغص سطى الصظعات اإلخئارغئ الروجغئ شغ أطرغضا، 
وضاظئ السصعبات افطرغضغئ تفرض سطى روجغا فجئاب 
المسارض  قساصال  شافرض  وجغعئ،  وغغر  وجغعئ 
المسارض  تسمغط  لاعط  وتفرض  ظاشالظغ،  الروجغ 
وضاظئ   ،٢٠١٨ جظئ  برغطاظغا  شغ  جضرغئال  الروجغ 
تفرض سطى حرضات تضظعلعجغئ روجغئ باعمئ عةمات 
جغئراظغئ ضما شغ ظعاغئ إدارة تراطإ، ولما جاءت إدارة 
باغثن شصث زادت طظ تأزغط السقصات، شعخش الرئغج 
افطرغضغ باغثن رئغج روجغا بعتغظ بـ"الصاتض" وأظه 
جغثشع بمظ تثخطه شغ اقظاثابات افطرغضغئ (جضاي 
الروجغ  السفغر  وغادر   (٢٠٢١/٣/١٧ سربغ  ظغعز 
واحظطظ سطى أبرعا خقل آذار ٢٠٢١، بط غادر السفغر 
افطرغضغ طعجضع شغ الحعر الاالغ... وعثدت أطرغضا 

بفخض روجغا سظ الظزام المالغ الثولغ.
طظ  المجغث  الثغمصراذغئ  باغثن  إدارة  تتمض   -٣
الضراعغئ لروجغا ولرئغسعا بعتغظ وتاعمه بأظه جئإ 
جظئ  الرئاجغئ  لقظاثابات  ضطغظاعن  عغقري  خسارة 
٢٠١٦، شضان الثغمصراذغعن شغ المسارضئ غطالئعن 
وغاعمعظه  روجغا  بمساصئئ  تراطإ  السابص  الرئغج 
بالاعاون طسعا، وضاظعا غترجعظه شغ ذلك وغاعسثون 
روجغا إن شازوا باقظاثابات ٢٠٢٠، ولما شاز الرئغج 

اقظاثابات الرئاجغئ اإلغراظغئ
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بصطط: افجااذ تسظ تمثان
-وقغئ افردن -
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إن الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئا 
ولغج  "تصا"  المغاه  طخادر  طظ  جاةسض  اهللا  بإذن 
"ططضغئ"، تغث جغظافع طظعا الظاس بتسإ الحرع. إن 
الظزام اقصاخادي اإلجقطغ جُغطشغ شعرا ضض السصعد 
الاغ تدرُّ بالظاس والاغ تمئ طع حرضات خاخئ والاغ 
وطماطضات  الساطئ  المماطضات  بإدارة  التص  ُتسطغعا 
الثولئ سطى أجاس "تضط الحرع"؛ فن اإلجقم ق غسمح 
بامطغك المخادر الساطئ في ذرف خاص، تغث إن عثه 
المخادر عغ ططك لفطئ. صال الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِموَن 
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اصرأ شغ عثا السثد:

- طا وراء الاترضات السغاجغئ افخغرة بغظ ذرشغ الخراع 

   شغ الغمظ؟...٢

- طاذا وراء الثسعة لقجاسةال باقظاثابات شغ لغئغا؟...٢

- اإلجقم عع الحرط العتغث شغ العقء واقظاماء والُععغئ ...٤

- خثسئ اقظاثابات الاحرغسغئ شغ الةجائر ...٤
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ضطمئ السثد

المرحح  شعز  جثا  ضئغرة  بظسئئ  الماعصع  طظ  ضان 
رئغسغ  اإلجقم  تةئ  إغران  شغ  لقظاثابات  الرئاجغ 
(٦٠ ساطا) الثي ضان غاعلى رئاجئ السططئ الصدائغئ 
طظث ٢٠١٩، وعع طظ المثاشسغظ سظ "الظزام السام" 
ولع بالعجائض الماحثدة، ظساطغع الصعل إن اقظاثابات 
لقظاثابات  تصثم  تغث  رئغسغ  طصغاس  سطى  ُشّخطئ 
سطى  المةطج  خادق  طرحح،   ٦٠٠ ظتع  الرئاجغئ 
جئسئ شصط، عط خمسئ طظ المتاشزغظ الماحثدغظ 
وابظان طظ اإلخقتغغظ وطع اظستاب بقبئ طرحتغظ 
والمتاشزغظ  عط اإلخقتغ طتسظ طعر سطغ زاده، 
الماحثدغظ جسغث جطغطغ وسطغ رضا زاضاظغ الطثغظ 
بسخ  أوراق  رشخ  الئثاغئ  طظث  وتط  رئغسغ،  أغثا 
والثي  ظةاد  أتمثي  أطبال  له  التصغصغغظ  المظاشسغظ 
غصش خطفه بسخ المةمعسات الصعغئ شغ إغران، وظعر 
عثا واضتا شغ تترغك الحارع اإلغراظغ واقضطرابات 
واقظاصادات الصعغئ لطسططئ سطى رأجعا خاطظؤغ، ولط 
تساطع السططئ طتاضماه لسطمعا بمظ غصش خطفه طظ 
ظةاد  أتمثي  خط  أي  الثط  وعثا  اإلغراظغ،  الثاخض 
جئصئ تةرباه لصمع المسارضئ الاغ دخطئ تتئ سئاءة 
خاتمغ آظثاك لضظه لغج طططعبا شغ عثه المرتطئ. 
أطا الرجض اآلخر الثي تط اجائساده شعع سطغ قرغةاظغ 
صعي  بحضض  رئغسغ  طظاشسئ  سطى  تصغصئ  صادر  وعع 
ضاظئ  طرحتغظ  اجائساد  شضرة  أن  والشرغإ  وواضح. 
طا  دائماً  الثجاعر  خغاظئ  طةطج  صرارات  صئض  طظ 
البعرة  لمئادئ  العقء  سثم  صئغض  طظ  بأجئاٍب  ُتحفع 
ح لمعام المظخإ أو تةرؤ  أو سثم طعاءطئ سمر المرحَّ
ح سطى ُأُجج وطئادئ البعرة، وعع طا اجُاثثم  المرحَّ
طظ صئض شغ اجائساد الرئغج اإلغراظغ السابص طتمعد 
عاحمغ  افجئص  اإلغراظغ  والرئغج  ظةاد  أتمثي 
المرة  عثه  شغ  الرئاجغئ.  اقظاثابات  طظ  رشسظةاظغ 
بمسئِّئاٍت  صرارُه  الثجاعر  خغاظئ  طةطج  غحفع  لط 
تغظ، وعع طا ُغسثُّ جابصًئ شغ  لرشخ خقتغئ المرحَّ
لرجض  وخاخئ  اإلغراظغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات  تارغت 
طبض قرغةاظغ الثي لط غةثوا جئئا قجائساده إق فن 

المرتطئ تاططإ وجعد رئغسغ شصط.
صال الرئغج اإلغراظغ تسظ روتاظغ إظه أرجض رجالئ 
لطمرحث افسطى لطةمععرغئ سطغ خاطظؤغ غططإ طظه 
باجائساد  الثجاعر  خغاظئ  طةطج  صرار  بسث  الاثخض، 
المرحتغظ  صائمئ  طظ  الئارزة  الحثخغات  طظ  سثد 
طةطج  صرار  إن  روتاظغ  وصال  الرئاجغئ.  لقظاثابات 
غآدي  "لظ  الرئاجئ  طرحتغ  بحأن  الثجاعر  خغاظئ 
إلى اظاثابات تظاشسغئ"، وأضاف أن حرسغئ الظزام شغ 
اقظاثابات  شغ  الحسئغئ"  بالمحارضئ  "طرععظئ  إغران 
المصئض.  تجغران/غعظغع   ١٨ شغ  المصررة  الصادطئ 
اإلغراظغ  المرحث  طساحار  قرغةاظغ  سطغ  ذالإ  وصث 
الثجاعر  خغاظئ  طةطج  السابص  الئرلمان  ورئغج 
بافسغر طظسه طظ خعض اقظاثابات الرئاجغئ المصررة 
طظسه  أجئاب  تعضح  لط  ولضظ  الصادم  الةمسئ  غعم 
طظ دخعل اقظاثابات وعثا طا جسطظا ظمغض إلى شضرة 
لمرتطئ  طططعب  طصغاس  سطى  اقظاثابات  عظثجئ 

طسغظئ دون غغره وعع الرجض المثلض لثاطظؤغ.
الصادطئ  المرتطئ  عغ  شما  أسقه  الاتطغض  بئئ  إذا 
سطى  صادرة  طسغظئ  حثخغئ  إغران  طظ  تاططإ  والاغ 
ترجمئ الصرارات السغاجغئ الةرغؤئ وتتزى بثسط طظ 

المآجسئ السسضرغئ بالثات أي الترس البعري؟
لفئ  غةإ  أطعر  التالغئ  المرتطئ  عثه  غمغج  طا  إن 

اقظائاه لعا وعغ:
أطرغضا  طع  الظعوي  اقتفاق  تعصغع  طرتطئ  أوق: 
لطسصعبات  رشع  طظ  المرتطئ  عثه  واجاتصاصات 
افطرغضغئ وإسطاء التخئ الضئرى لطحرضات افطرغضغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: ق غمضظ شعط أبساد الصمئ افطرغضغئ الروجغئ 
إق بفعط الثطفغات الاغ أدت إلى تثععر السقصات بغظ 

الئطثغظ شغ السظعات افخغرة:
١- غردد الضبغر طظ وجائض اإلسقم وبسخ السغاجغغظ 
وخش الثولاغظ أطرغضا وروجغا بـ"السمقصغظ" اجامرارًا 
"اقتتاد  ودولئ  أطرغضا  بأن  افذعان  شغ  ترجت  لعاصع 
السعشغغاغ" عما أصعى وأضئر دولاغظ شغ السالط ولضض 
طظعما طسسضر، والتصغصئ أن الدسش الضئغر الثي ذرأ 
سطى دولئ روجغا بسث اظعغار اقتتاد السعشغغاغ أظجلعا 
طراتإ ضئغرة سظ طساعى المظاشسئ الثولغئ طع أطرغضا. 
ولضض ذلك شإن الصمئ المسصعدة بغظ رؤجاء الئطثغظ 
عغ أصض حأظاً بضبغر طظ الصمط افطرغضغئ السعشغغاغئ 
الاغ ضان غارتإ سطغعا الضبغر طظ الائسات، إذ لط غئص 
خاخًئ  السسضرغئ  الصعة  إق  روجغا  سزمئ  أرضان  طظ 
الظعوغئ والخاروخغئ وصثراتعا الفدائغئ، وأطا غغر ذلك 

شطغج شغ روجغا أي سزمئ!
٢- أخثت السقصات الروجغئ طع أطرغضا تحص ذرغصعا 
ظتع الاردي طع ظعاغئ إدارة أوباطا، تغث ضاظئ السصعبات 
بسئإ اتاقل روجغا لةجغرة الصرم جظئ ٢٠١٤ وذردعا 
السصعبات  بط  الضئار،  البماظغ  الثول  طةمعسئ  طظ 
بسئإ الاثخض شغ اقظاثابات افطرغضغئ جظئ ٢٠١٦، 
وشرضعا  روجغاً  دبطعطاجغاً  لـ٣٥  أوباطا  إدارة  وذرد 
ظعاغئ  الروجغئ  اقجاثئارات  أجعجة  سطى  سصعبات 
ضاظعن افول ٢٠١٦، أي بسث شعز تراطإ باقظاثابات 
افطرغضغئ وصئض تسطمه لمعام طظخئه (دوتحغه شغطغه، 
٢٠١٧/١/١٤)... وسطى الرغط طظ ضض الضقم المسسعل 

القیادة السیاسیۀ
فی مقام الرأس

من الجسد

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

آال
اب ج

جع

لط تمخ جعى جعغسات سطى تسطط تضعطئ ظفاالغ بغظغئ لمعاطعا تاى واشص وزغر افطظ الثاخطغ الةثغث سعطر بارك 
سطى طسغرة افسقم التاصثة - البقباء ٠٦/١٥ الةاري - الاغ تصام اتافاق باتاقل الحطر الحرصغ طظ الصثس سام 
١٩٦٧م، والاغ تامتعر ذصعجعا تعل تثظغج المسةث افصخى والئطثة الصثغمئ، وعغ الاغ تط تأجغطعا شغ الباطظ 
والسحرغظ طظ رطدان تتئ الدربات الخاروخغئ طظ غجة، وعع بثلك غآضث سطى المدغ صثطاً شغ جغاجئ تععغث 
الصثس وتصسغط المسةث افصخى وتبئغئ طخططح الساخمئ المعتثة وافبثغئ، دون أن غطافئ إلى أطئ اإلجقم 
وإلى ردة شسطعا، وذلك فظه ططمؤظ إلى وجعد تضام خعظئ غصغثون الةغعش وغماخعن غدإ افطئ وغمظسعظعا 
طظ أي تترك شسطغ غعثد أطظ غععد. إن عثا الاتثي فطئ اإلجقم ولمحاسرعا ولمساصثاتعا غعجإ سطغعا أن تاترك 
وتساظفر صعاعا لشسض عثا السار سظعا، ووصش عثا الاثظغج المسامر لطمسةث افصخى، وعثا اقجاعاار بمصثجاتعا 
تاى بات تثظغج أولى الصئطاغظ وبالث المساجث الاغ تحث إلغعا الرتال طادة دسائغئ سظث تضعطات ضغان غععد وطتض 
تظاشج وطظاضفئ بغظ جغاجغغه، وغعجإ سطغعا أن تثرك أن بصاء ضغان غععد غسظغ طجغثا طظ الثل والععان واقساثاء 
سطى المصثجات وأن اظازار تخعل اقصاتام وطظ بط الاسعغض سطى ردة شسض أعض شطسطغظ عع تدغغع فعض شطسطغظ 
ولصدغئ شطسطغظ، وأن العاجإ غتاط سطغعا أن تاترك لظخرة أعض شطسطغظ ولمظع عثا اقساثاء بالصداء سطى ضغان 

غععد برطاه، وتطعغر افرض المئارضئ طظ رجج إخعان الصردة والثظازغر.

كيان يهود يتحد األمة اإلسالمية بكل عنجهية وصالفة
فأ األمة وجيوشها من كل ذلك؟

السآال: اظسصثت شغ جظغش افربساء ٢٠٢١/٦/١٦ أول صمئ بغظ الرئغسغظ افطرغضغ باغثن والروجغ بعتغظ، 
شما طشجى عثه الصمئ؟ وطا العثف طظعا؟ وعض تتصصئ ظاائب إغةابغئ قجاماع الرئغسغظ شغ جظغش، بمسظى 
عض تاةه السقصات افطرغضغئ الروجغئ ظتع الاتسظ بسث جظعات وخفئ شغعا بأظعا افجعأ شغ تارغت الئطثغظ؟



 افربساء ١٢ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٤٤

- أطا سظ أطرغضا شإن الاترضات الثبطعطاجغئ الاغ غصعم 
بعا طظثوبعا إلى الغمظ لغسئ جادة شغ إغصاف إذقق 
صال  تغث  إلغصاشه،  تسسى  أظعا  ادسئ  وإن  تاى  الظار 
السفغر افطرغضغ السابص باترغك بغروس شغ تخرغتات 
ختفغئ إن "المسرضئ شغ طتاشزئ طأرب جاضعن عغ 
الفاخطئ والتاجمئ باتةاه الخراع شغ الغمظ" (سثن الشث 
٢٠٢١/٠٥/٣٠م). وضما غئثو شإن المسرضئ شغ طأرب 
عغ الفاخطئ فطرغضا وافتئاع والسمقء ولثلك لط غضظ 
عثف أطرغضا إغصاف إذقق الظار وق الثخعل شغ طفاوضات 
جغاجغئ تالغاً، وق دسط طا تسمى بحرسغئ عادي، ولضظ 
أرادت المماذطئ تاى تاط جغطرة التعبغغظ سطى طأرب، 
وغزعرون ضصعة شاسطئ شغ الغمظ. وق أدل سطى ذلك 
طظ إشحال المتاولئ افخغرة لطعشث السماظغ شغ خظساء، 
تخعل اظفةارات صعغئ - أظضر الاتالش أظه وراءعا - شغ 
خظساء،  بالساخمئ  ُطثّرع"  افولى  "الفرصئ  طسسضر  طصر 
سصإ  المضان  طظ  الــثخــان  أسمثة  تخاسثت  تغث 
اقظفةارات، بغظما حععثت جغارات إجساف وسربئ إذفاء 
إشحال  طظعا  والعثف  اقظفةارات،  طضان  إلى  تاعجه 
المتاولئ الاغ جاء طظ أجطعا العشث السماظغ وأغداً إظعار 
جماسئ التعبغ أطام العشث السماظغ أظعط طساثى سطغعط 

وأظعط أعض تص.
شغ  والسغاجغئ  الثبطعطاجغئ  لطاترضات  والمقتر 
شغ  اإلظةطع-أطرغضغ  الخراع  لطرشغ  افخغرة  اآلوظــئ 
الغمظ غرى أظعا لغسئ إلغصاف إذقق الظار شسق، ولضظ 
بسثطا خاشئ برغطاظغا سطى طخالتعا شغ طأرب شسارسئ 
إلظصاذعا بسث تترغك بسخ الثول افوروبغئ الاغ لثغعا 
حرضات ظفطغئ شغ طأرب وضثلك تترغك جفغرعا لثى 
الغمظ ووزغر الثولئ الئرغطاظغ لحآون الحرق افوجط 
وحمال أشرغصغا وأخغرا جططظئ سمان الاابسئ لعا، ولط 
تضظ لعثه الاترضات ظاغةئ تثضر وذلك لدسش طعصش 
ضاظئ  لع  أطرغضا  بغظما  أطرغضا،  أطام  الثولغ  برغطاظغا 
جادة شغ وصش إذقق الظار ضما تجسط لفرضئ عثا ضما 
سمطئ إلظصاذ التعبغغظ شغ اتفاق جاعضععلط ٢٠١٨م 
شغ  برغطاظغا  سمقء  تصثم  سظثطا  وذلك  التثغثة  شغ 
التثغثة والاغ تمبض حرغان تغاة لطتعبغغظ، شدشطئ 
أطرغضا سئر طمطضئ آل جسعد سطى عادي لطمعاشصئ سطى 
طآتمر السعغث وإصرار طا خثر سظه، ولضظعا تالغاً ترغث 
التعبغغظ غسغطرون سطى طثغظئ طأرب وبسثعا جاضعن 

المفاوضات وضش التعبغغظ صعغئ.
شغ  اإلظةطع-أطرغضغ  الخراع  اجامرار  شالماعصع  لثلك 
الظزام  دام  طا  واإلصطغمغئ،  المتطغئ  بأدواتعما  الغمظ 
الرأجمالغ السالمغ وطا داطئ ظزرته المخطتغئ الظفسغئ 
جغر  طظ  ظطتزه  طا  وعثا  المةامع،  شغ  السائثة  عغ 
المسارك والاترضات شغ المظطصئ شمثغظئ طأرب أخئتئ 
المامبطغظ  برغطاظغا  لسمقء  الطرشغظ؛  لضق  طخغرغئ 
بما غسمى الحرسغئ، ولسمقء أطرغضا ططغحغا إغران شغ 
الغمظ، شإذا ضاظئ عثه المثغظئ والسغطرة سطغعا طسرضئ 
طخغرغئ، شإن تسط المسرضئ فتث الطرشغظ لغج بافطر 

السعض العغظ فن الةمغع طسامغئ سطغعا.
وذرشا  الاعالغ  سطى  السابع  لطسام  الغمظ:  شغ  أعطظا  غا 
واإلصطغمغعن  المتطغعن  اإلظةطع-أطرغضغ  الــخــراع 
غسثوظضط وغسثوظضط بط بسث تطك العسعد طا تةثون إق 

افزطات شغ ضض جعاظإ التغاة.
َفَطاَل 

َ
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َ
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َ
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واقجاثقف  والامضغظ  بالظخر  وسثظا  تسالى  اهللا  إن 
شغ افرض وذلك بأن ظظخره باطئغص حرسه جئتاظه 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  شغ 
شعغ التض العتغث والسئغض الرحغث لطثروج طظ ظطمات 
الرأجمالغئ الصثرة الاغ أورباضط الحصاق والظفاق. شإلى 
 السمض طع تجب الاترغر ظثسعضط شعض طظ طةغإ؟؟

إجراء  ضرورة  سظ  الماضغئ  افحعر  شغ  التثغث  ضبر 
ظعاغئ  شغ  لغئغا  شغ  والئرلماظغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات 
عثه السظئ ٢٠٢١، وأخئتئ عثه الثسعة لقظاثابات 
أتادغبعط  وطعضعع  الطغئغغظ،  غالئغئ  اعامام  طتض 
إسقطعط  وجائض  وشغ  وظثواتعط  اجاماساتعط  شغ 
تضعطئ  الةثغثة؛  التضعطئ  عثه  وتاى  المثاطفئ، 
الثبغئئ، ُجِسض عثا المعضعع طظ أولعغاتعا الصخعى 
لطاتدغر له وإظةازه شغ المعسث المتثد الثي تائظاه 
افطط الماتثة، وترساه بسباعا شغ لغئغا، وتطّح وتخّر 
والةعات  الضغاظات  طظ  وضبغر  عغ  المعسث  عثا  سطى 
أطرغضا  رأجعا  وسطى  والثولغئ،  واإلصطغمغئ  المتطغئ 
الاغ تئظئ المعضعع بصعة وتثخطئ شغه بحضض جاشر 
سظ ذرغص جفغرعا وطئسعبعا الثاص شغ لغئغا، الثي 
العخغمئ  بالسعاصإ  وغظثرعط  الطغئغغظ  وغثّعف  غتثر 
تغث  طعسثعا!!  شغ  اقظاثابات  بإجراء  غصعطعا  لط  إذا 
صال: "إن لغئغا جااسرض لدشط تصغصغ طظ طةطج 
افطظ إذا لط تاط السمطغئ اقظاثابغئ، وأن المسرصطغظ 
جغاسرضعن لسصعبات جعاء أضاظعا أشرادًا أم ضغاظات"، 
المسرصطغظ؛  عآقء  أضئر  سظ  السفغر  غاتثث  ولط 

ق  أظه  وأتئاسه  عع  أخغرًا  أسطظ  الثي  تفار  خظغساعط 
غربطعط حغء بالتضعطئ الةثغثة. وحاعث الطغئغعن 
لقتافال  جمسعا  الاغ  الضئغرة  التحعد  عثه  والسالط 
شغ بظشازي بما جماه (الثضرى السابسئ لبعرة الضراطئ) 
وبعرة  أخرى،  دولئ  أظه  أو  دولئ،  داخض  دولئ  وضأظه 

أخرى طعازغئ لبعرة شئراغر.
ظسعد شظصعل: طاذا وراء عثا اقجاسةال واإللتاح سطى 
اقظصساطات  عثه  ظض  شغ  لغئغا  شغ  اقظاثابات  إجراء 
وسثم  افطظغئ  الفعضى  ظض  وشغ  التادة،  السغاجغئ 
جغطرة التضعطئ سطى ضض المظاذص والمثن والتثود؟ 
وشغ عثه المثة الصخغرة المائصغئ لخقتغئ التضعطئ؟

الماضغئ  جظعات  السحر  ذعال  بصغئ  الاغ  أطرغضا  إن 
أو  بسغث  طظ  افتثاث  تراصإ  الطغئغئ  افزطئ  سمر  طظ 
سمقئعا  بعاجطئ  طئاحر  غغر  بطرغص  تاثخض  أظعا 
المتطغغظ واإلصطغمغغظ، ورأت ضما رأى غغرعا طا طّر به 
صاجغئ  طسغحغئ  وظروف  خاظصئ  أزطات  طظ  الطغئغعن 
جغاجغئ،  واظصساطات  ودطار  تروب  طظ  به  طروا  وطا 
تثخقت  طظ  الطغئغئ  افزطئ  به  طرت  طا  وحاعثت 
بسث  أطرغضا  إن  ودولغئ.  وإصطغمغئ  طتطغئ  وخراسات 
الطغئغغظ  طظ  ضبغرًا  أن  وأدرضئ  ذلك،  ضض  رأت  أن 
افجش  طع   - طساسثغظ  أخئتعا  ظثئعط  طظ  وضبغرًا 
وأسثاء  أسثائعط  طظ  ضاظئ  ولع  تطعل  أغئ  لصئعل   -
وأن  المظصث،  الئطض  بمزعر  تزعر  أن  أرادت  أطاعط! 
تظفرد  أن  بض  افزطئ،  شغ  طئاحر  بحضض  ببصطعا  تطصغ 
بالتض شغ لغئغا خاخئ بسث أن أوجثت بضض افجش طا 
غسرف بالعجط السغاجغ المآغث لعا طظ بغظ الظثإ 

والضغاظات.
إن أطرغضا - الاغ عغ طع غغرعا طظ الةعات الثولغئ 
واإلصطغمغئ طظ أوخض الئقد إلى عثا العضع المأجاوي 
- أرادت اجاشقل طساظاة الطغئغغظ وطا وخطعا إلغه طظ 
عثا الئآس والغأس، شصاطئ بعثا الاثخض المئاحر شغ 
افزطئ، وجاءت بتطعل شرضاعا سطى الطغئغغظ؛ جاءتعط 
تتضط،  وق  تمطك  ق  الاغ  السةغئئ  التضعطئ  بعثه 
المظئبصئ سظ ضغان أسةإ وأغرب وعع (ططاصى التعار 
السغاجغ الطغئغ) المضعن طظ لةظئ ٧٥ الاغ اخاارتعا 
طمبطئ الئسبئ افطمغئ شغ لغئغا، الثبطعطاجغئ افطرغضغئ 
وعغ  الثاخئ  بطرغصاعا  اخاارتعا  وغطغاطج،  جاغفاظغ 
وُأسطغئ  الطغئغغظ،  طظ  طثاارة  وق  طظاثئئ  لغسئ 
الخقتغئ وُطظتئ خفئ الحرسغئ الثولغئ لعثه الطةظئ 
أو عثا المطاصى السغاجغ بأن تظئبص سظه عثه التضعطئ 

الثي  الةثغث  الرئاجغ  المةطج  وعثا  الةثغثة 
اجاطاسئ به أطرغضا إزاتئ المةطج الرئاجغ السابص 
برئاجئ السراج المظئبص سظ الخثغرات، وعضثا اظاصطئ 
وجظغش،  برلغظ  إلى  الخثغرات  طظ  الثولغئ  الحرسغئ 
الثولغئ  الحرسغات  عثه  غساصئطعا  أن  الطغئغغظ  وسطى 

طظ وصئ إلى آخر وعط ق حرسغئ لعط!
الحرسغات  عثه  بغظ  السطمغ  (الاثاول  سمطغئ  ولااط 
لقجاسةال  المطتئ  الثسعات  عثه  جاءت  الثولغئ) 
باقظاثابات الئرلماظغئ والرئاجغئ تاى تاثطص أطرغضا 
طظ الضغاظات والحرسغات السابصئ، المامبطئ شغ طةطج 
الظعاب، والمةطج افسطى لطثولئ، والعغؤئ الاأجغسغئ 
لطثجاعر وغغرعا، وباإلضاشئ إلى ضعن عثه الضغاظات 
شإن  الخثغرات  اتفاق  طظ  ججءًا  ضاظئ  بسدعا  أو 
أطرغضا تظزر إلغعا سطى أن شغعا السثغث طظ افحثاص 
المتسعبغظ سطى طا غسرف بـ(تغار اإلجقم السغاجغ) 
طظ غغرعط الثغظ غسارضعن أطرغضا وأتئاسعا  وأغداً 
شغ لغئغا وشغ المظطصئ، وبالاالغ شعغ ق ترغث بصاءعط 

شغ المحعث السغاجغ.
إجقطغعن،  وشغه  التالغ  الظعاب  طةطج  ضان  وإذا 

وطصاذسعن وطظحصعن سطى سصغطئ خالح، وطعاجمعن 
بالارغغإ   - أطرغضا  اجاطاسئ  ذلك  وطع  لتفار، 
والارعغإ - أن تةمع عثا المةطج طظ جثغث تتئ 
رئاجئ سصغطئ خالح وتةسطه غمظح البصئ باإلجماع لعثه 
التضعطئ الاغ أتئ بعا، وتةسطه غخمئ بسث ذلك ولط 
غسث غظحص أو غعاجط سصغطئ خالح أو تفار، إذا شسطئ 
بمةطج  شضغش  ذلك  التالغ  الظعاب  بمةطج  أطرغضا 

الظعاب الصادم الثي جغضعن طفخق سطى طصاجعا؟!
أطرغضا  وعغمظئ  تعجغه  ظض  شغ  اظاثابات  ظاغةئ  فظه 
والةظعب إذ طظ المسائسث  تفار شغ الحرق  وعغمظئ 
أن غارحح أتث طظاوئ فطرغضا أو تفار خاخئ والةمغع 
غاثضر طا تخض لسدع الئرلمان جعام جرصغعة الاغ 
اخافئ وصغض إظعا سثبئ وُخّفغئ فظعا ذالئئ بمبعل 

تفار أطام الئرلمان.
إن بصاء تفار شغ المحعث بعثه السغطرة والصعة شغ 
المظطصئ الحرصغئ عع ورصئ ضسر لثى أطرغضا تدشط 
وتدشط  طظعا،  غراد  طا  لاتصغص  التضعطئ  سطى  بعا 
إلى  بعا  وتثغفعط  افخرى،  الطغئغئ  افذراف  سطى  بعا 
وغاعصسعن  غثاشعن  الطغئغغظ  طظ  الضبغر  أن  درجئ 
طظ  بثسط  لطغئغا  الصادم  الرئغج  عع  تفار  غضعن  أن 
أطرغضا، ولضظغ ق أرجح ذلك، وأتعصع أن تفاجأ أطرغضا 
لطئقد، وتةسطعط  الطغئغغظ بمةغء حثص آخر رئغساً 
غفرتعن بسثم طةغء تفار، ضما شرتعا بسثم طةغء 
اإلبض  شظتروا  الرئاجغ  لطمةطج  رئغساً  خالح  سصغطئ 
التضعطئ  بعثه  اباعاجاً  والساتات،  المغادغظ  شغ 
تغث  طظ  أطرغضا  به  أتاعط  الثي  الرئاجغ  والمةطج 

غسطمعن أو ق غسطمعن وق تعل وق صعة إق باهللا.
شغا أعطظا افسجاء شغ لغئغا التئغئئ: خثوا تثرضط، وق 
تارضعا عثه الثول الضئرى الضاشرة وأتئاسعا غاقسئعن 
افطط  باجط  برواتظا  وغظعئعن  وحسئظا  بقدظا  بمخغر 
الماتثة والمةامع الثولغ والحرسغئ الثولغئ، وسعدوا 
شغ  جسادتضط  وطخثر  وصعتضط،  سجضط  طخثر  إلى 
رب  ظزام  السزغط  اإلجقم  وعع  واآلخرة  الثظغا 
التغاة  قجاؤظاف  الاترغر  تجب  طع  واسمطعا  السالمغظ، 
طظعاح  سطى  الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ 
الظئعة شفغعا الظةاة والثقص طظ ضض طا غساظغ طظه 

المسطمعن.
ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ

ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

َْرِء 
ْ
امل َن  ْ َب َيُحوُل   َ ّ نَّ 

َ
أ َواْعَلُموْا  ُيْحِييُكْم  ِملَا  َدَعاُكم 
 ﴾ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن نَّ

َ
َوَقْلِبِھ َوأ

طا وراء الاترضات السغاجغئ افخرية 
بني ذريف الخراع يف الغمظ؟

تأتغ زغارة العشث السماظغ إلى خظساء، ضمظ جطسطئ طظ 
الاترضات الثبطعطاجغئ غصعم بعا ذرشا الخراع اإلظةطع-

ورؤغاه  طخطتاه  تسإ  سطى  ضض  الغمظ،  شغ  أطرغضغ 
لطتض المظاجإ له.

والمقتر لثى الماابع لفتثاث والاترضات السغاجغئ 
لططرشغظ الماخارسغظ أظعما غسسغان شغ الزاعر إلغصاف 
الترب وتترغك طتادبات السقم والاسعغئ السغاجغئ 
طظ  لضظ  اآلن  إلى  طاسبرة  زالئ  طا  والاغ  الغمظ  شغ 
تتئ الطاولئ ضض له أجظثته، ختغح أظعما طافصان شغ 
إلصاء الاخرغتات والئغاظات لعصش إذقق الظار، ولضظعما 

طثاطفان شغ الثواشع وتتصغص افعثاف والمخالح.
وافجالغإ  العجائض  بحاى  تسسى  شئرغطاظغا   -
الظفطغئ، وذلك إطا  طأرب  طثغظئ  لطثشاع سظ  الممضظئ 
الثول  واجاثثام  الثبطعطاجغئ  الاترضات  ذرغص  سظ 
ضق  شغ  ضسادتعا  أطرغضا  بمساغرة  وإطــا  افوروبــغــئ، 

اقتةاعغظ، وطظ ذلك:
أن  وخخعخا  طسعا  افوروبــغ  اقتتاد  اجاثثام  أوقً: 
شغ طتاشزئ طأرب وطا تعلعا ضحئعة حرضات ظفطغئ 
ظمساوغئ (omv) وحرضئ تعتال الفرظسغئ السمقصئ شغ 
وعثا  أطرغضا.  سطى  الاحعغح  أجض  طظ  وذلك  بطتاف، 
طع  أوروبغئ  دبطعطاجغئ  تترضات  تجاطظئ  شصث  ضان  طا 
احاثاد العةعم التعبغ سطى طأرب طططع حئاط/شئراغر 
الماضغ، وذلك تتئ طسمى وصش إذقق الظار وتترغك 
ططش طتادبات السقم والاسعغئ السغاجغئ الماسبرة شغ 
الغمظ، شصث صام وشث أوروبغ َضطَّ جفراء ُضضٍّ طظ اقتتاد 
افوروبغ وشرظسا وععلظثا والسعغث لثى الغمظ بجغارة 
لضضٍّ طظ سثن وخظساء، تغث الاصى بمسآولغ تضعطئ 
عادي، وسثد طظ ضئار صادة التعبغغظ، (طرضج اإلطارات 

لطسغاجات ٢٠٢١/٠٢/٠٤م).
الثولئ  وزغــر  صام  الماضغ  الحعر  ــر  أواخ شغ  باظغاً: 
أشرغصغا  وحمال  افوجــط  الحرق  لحآون  الئرغطاظغ 
بعزغر  لصاءه  أعمعا  ضان  بطصاءات  ضطغفرلغ  جغمج 
خارجغئ الغمظ، شصث ذضرت وضالئ افظئاء الغمظغئ الرجمغئ 
"جئأ"، أن وزغر الثارجغئ الغمظغ أتمث سعض ظاصح شغ 
الساخمئ السسعدغئ الرغاض، طع وزغر الثولئ الئرغطاظغ 
جغمج  أشرغصغا  وحمال  افوجــط  الحرق  لحآون 
ضطغفرلغ، الاطعرات السغاجغئ شغ الغمظ والاساون بغظ 
التضعطاغظ إلتقل السقم واجاسادة افطظ واقجاصرار 
ووصش إذقق الظار تمعغثا إلتقل جقم حاطض ودائط 

شغ الغمظ (٢٠٢١/٠٥/٢٣م).
بالباً: زغارة وزغر خارجغئ تضعطئ عادي أتمث سعض بظ 
طئارك لسططظئ سمان لئتث جععد إظعاء الترب. وأشادت 
وزارة الثارجغئ شغ بغان، أن الجغارة "تعثف إلى تظسغص 
الةععد المحارضئ إزاء صداغا المظطصئ والثشع بالسمطغئ 
السغاجغئ وخاخئ بسث رشخ التعبغغظ لضاشئ طئادرات 

السقم اإلصطغمغئ وافطمغئ".
رابساً: دور السمقء شغ الثشاع سظ طخالتعا وطساغرتعط 
فطرغضا وصث تةطى عثا الثور بجغارة العشث السماظغ إلى 
خظساء ولصائه بسثد طظ صغادات التعبغغظ، وصث تجاطظئ 
أتمث  الغمظغ  الثارجغئ  لعزغر  زغارة  طع  الجغارة  عثه 
سعض بظ طئارك إلى طسصط، وشغ السغاق ظفسه أرجض 
إلى  رجالئ  الخئاح  افتمث  ظعاف  الحغت  الضعغئ  أطغر 
الرئغج الغمظغ سئث ربه طظخعر عادي لاترغك سةطئ 

التض، وعضثا غاعاخض التراك الثبطعطاجغ.
وضما غئثو طظ خقل عثه افسمال والاترضات الاغ تصعم 
وافتئاع،  والسمقء  افخثصاء  ذرغص  سظ  برغطاظغا  بعا 
وتماغئ  الظار  إذقق  لعصش  خقلعا  طظ  تسسى  شإظعا 
سطغعا  التعبغغظ  جغطرة  طظ  الظفطغئ  طأرب  طثغظئ 
وتفاظاً سطى طخالتعا إذ ُتسث طأرب المظطصئ التغعغئ 
ذرغص  سظ  تفحطعا  أطرغضا  أن  إق  الغمظ.  شغ  لثغعا 

افتئاع والسمقء أغداً.

طاذا وراء الثسعة 
لقجاسةال باقظاثابات يف لغئغا؟
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تأخث  أن  أغداً  والراجح  المصثطئ،  عغ  السفراء  إسادة 
السقصات الروجغئ الخغظغئ ذرغصعا ظتع الئرود، شئصثر 
الثفء شغ سقصات روجغا طع أطرغضا شإن ذلك غثطش 
ذلك  تتصص  طا  وإذا  الخغظ.  طع  سقصاتعا  شغ  برودًا 
شإن طئادرة الرئغج افطرغضغ باغثن بسصث الصمئ طع 
الرئغج الروجغ بعتغظ تضعن صث وضسئ تثًا لطاصارب 
سطى  روجغا  وضسئ  صث  وضثلك  الخغظ،  طع  الروجغ 
ذرغص الدشط سطى الخغظ وإن ضان بثرجئ أصض طظ 
تعصسات أطرغضا وشص ظزرغئ ضغسظةر، وإذا لط غاتصص 
ذلك واجامرت ظجسئ الامرد داخض روجغا بصغادة بعتغظ 

افجئص عظري ضغسظةر عع طعظثس إحراك روجغا شغ 
الدشط سطى الخغظ وإجئارعا سطى الاساغح السطمغ 
طع أطرغضا إبان الترب الفغاظاطغئ أواجط الساغظات طظ 
الصرن الماضغ شإن عثا الضعض افطرغضغ ظطئ دوائر 
السغاجئ افطرغضغئ تظزر إلغه باسائاره طفضرًا جغاجغًا 
اجاراتغةغاً وخاتإ ظزرٍة باصئئ شغ السغاجئ الثولغئ، 
اجاماسغظ   ٢٠١٦ جظئ  الثوائر  تطك  له  رتئئ  لثلك 
السمر  طظ  الاسسغظات  شغ  وعع  وطظفردغظ  طعمغظ 
ضطغظاعن  عغقري  لطرئاجئ  افطرغضغغظ  المرحتغظ  طع 
ودوظالث تراطإ، وضاظئ تعخغاته لعما بأعمغئ ووجعب 

إحراك روجغا ودشسعا طع أطرغضا ضث الخغظ.
ه- وسطى الرغط طظ ضعن عثه افعثاف افطرغضغئ غغر 
طسطظئ إق أن أطرغضا تظصطعا لروجغا بطرغص أو بآخر وأن 
روجغا تفعمعا جغثًا، شصث أضث وزغر الثارجغئ الروجغ 
قشروف (أن العقغات الماتثة لظ تامضظ طظ تتعغض 
روجغا إلى أداة لثثطئ طخالتعا، وطعاجعئ الخغظ... 
ضث  روجغا  اجاثثام  ضغفغئ  وبةثغئ،  اآلن  غظاصحعن 
الخغظ لخالتعط... رغئئ طظعط شغ جسطظا أداة لثثطئ 
طخالح العقغات الماتثة". وأضاف: "لضظ بالطئع عثا 

افطر لظ غظةح طسظا".) آر تغ ٢٠١٨/١٢/٢٤.
و- وعثا تتثغثًا طا ترغثه أطرغضا طظ روجغا، لثلك 
لظزرغئ  تطئغصًا  طسعا  افجعاء  وتعتر  سطغعا  تدشط 
وإق  روجغا،  بإحراك  الخغظ  قتاعاء  ضغسظةر  عظري 
شإن روجغا ق تظاشج أطرغضا ق شغ اقصاخاد وق شغ 
السغاجئ الثولغئ وق غعجث شغعا طظ طصعطات الثول 
المساعثات  وضسئ  وصث  السسضرغئ،  اآللئ  إق  الضئرى 
روجغا  آلئ  الروجغئ  بط  السعشغغاغئ  افطرغضغئ 
تعثغث  سظ  الئسغث  اقظدئاط  إذار  شغ  السسضرغئ 
ضبغرة  طساعثات  طظ  تظخطئ  أطرغضا  إن  بض  أطرغضا، 
طبض اتفاصغئ الخعارغت المدادة لطخعارغت المسصعدة 
الخاروخغئ،  درسعا  بئظاء  وصاطئ   ١٩٧٢ جظئ  طظث 
طظ  لمجغث  غآعطعا  صعغًا  اصاخادًا  روجغا  تمطك  وق 
أطرغضا  تمطضه  لما  حئغه  السسضرغئ  صثراتعا  تطعغر 
الظعوغئ  روجغا  صثرات  شإن  وعضثا  صثرات...  طظ 
واقجاراتغةغئ لط تضظ السئإ والثاشع لاعتغر أطرغضا 
السقصات  ضان عثا الاعتغر شغ  وإظما  طسعا،  لطسقصات 
تئاسث  لضغ  سطغعا  الدشط  طظه  طصخعدًا  روجغا  طع 
سظ الخغظ الاغ أخئتئ طرضج تظئه ضئغر لثى أطرغضا، 
صادة  حاظاعان  باترغك  السابص  دشاسعا  وزغر  شثسا 
بط  "الخغظ،  صائًق  الخغظ  سطى  الارضغج  إلى  جغحه 

الخغظ، بط الخغظ" (الةجغرة ظئ، ٢٠١٩/١/٣).
ز- وطع ذلك شإن أطرغضا باعتغرعا السقصات طع روجغا صث 
شحطئ تاى اآلن شغ دشع روجغا ضث الخغظ، وخاخئ 
أن ضشط أطرغضا سطى روجغا تجاطظ طع ضشطعا سطى 
روجغًا  الخغظ بالترب الاةارغئ، وعثا صث أظحأ تصارباً 
روجغا  سطى  افطرغضغ  الدشط  أن  أي  الخغظ...  طع 
إلجئارعا سطى السغر طسعا ضث الخغظ خار غآتغ ظاائب 
طساضسئ لما ترغثه أطرغضا، وعغ ق حك تثرك خطعرة 
الاعجه الروجغ لطاصارب طع الخغظ... لثلك صررت إدارة 
باغثن وضع أجطعب "الدشط" سطى روجغا جاظئاً، وأن 
لصاء  سئر  افطض"  "بارصئ  إسطائعا  أجطعب  طضاظه  غتض 
الصمئ، وطظ بط إبساد الاصارب الروجغ الخغظغ بصثر 
اإلطضان... وشاح تعار ضئغر طسعا سئر الطةان الاغ تط 

تحضغطعا شغ اجاماع الجسغمغظ.
لاتصغص  عع  بعتغظ  طع  باغثن  لصاء  شإن  وعضثا   -٤
تغث  طظ  لئعتغظ  أطض  بارصئ  إسطاء  أي  العثف  عثا 
إزالئ الاعتغر افطرغضغ وضشعط السصعبات تةاه روجغا 
ضعجغطئ لمساظثة أطرغضا شغ طعصفعا تةاه الخغظ أو 
سطى افصض لمظع الاصارب الروجغ طع الخغظ. أطا غغر ذلك 
طظ ظصاط الاعتر بغظ الثولاغظ شعغ ق تساأعض ضض 
تطك افعمغئ الضئغرة، شمبقً الظصاش بغظعما تعل جعرغا 
عغ،  ترغث  ضما  السعرغئ  افزطئ  تض  ترغث  أطرغضا  وأن 
شعثا ق تسارضه روجغا طا دام غتفر لعا طاء وجععا، 
إحسال  طظ  أسةج  روجغا  شإن  أششاظساان  شغ  وضثلك 
افرض تتئ أصثام أطرغضا شغ أششاظساان ضما أحسطاعا 
أطرغضا ضثعا إبان البماظغظات، بط إن تثخض روجغا شغ 
اقظاثابات افطرغضغئ شثلك غسعد إلى اظفااح اإلظارظئ 
ضعجغطئ جثغثة لطاأبغر وربما لط تضظ روجغا تصثر صعة 
ردة شسض أطرغضا، وإق قباسثت سظ ذلك الاثخض. أطا 
العةمات السغئراظغئ الاغ تاعط أطرغضا روجغا بالصغام 
رد  وصث  سقجه  غخسإ  شسال  تأبغر  ذات  شطغسئ  بعا 
سطغعا باغثن بسث صماه طع بعتغظ بأن فطرغضا صثرات 
إذا  شغعا  اإللضاروظغ  والاثرغإ  روجغا  قخاراق  عائطئ 
طا سادت روجغا طرة أخرى لقخاراق، وضرب طباقً سظ 

صثرتعا سطى تثرغإ خطعط أظابغإ الظفط الروجغ...
٥- غادر الرئغج الروجغ جظغش وعع غسطط جغثًا بأن 
الحععر  شغ  الصادطئ  روجغا  خطعات  باظازار  أطرغضا 
الثطعات  تطك  وتثبر  شتص  بخثد  وأظعا  المصئطئ 
سئر الطةان المحارضئ الاغ تط إصرار تحضغطعا، وغسطط 
افطرغضغ  الدشط  صثرات  بأن  جغثًا  الروجغ  الرئغج 
سطى روجغا عائطئ وصث جرب بسدعا، وغسطط ضثلك بأن 
طخالتعا  فن  الشرب  ظتع  وتاعجه  تارضه  صث  الخغظ 
الاةارغئ شغ الشرب أضئر بضبغر طظ طخالتعا الاةارغئ 
طع روجغا، لضض ذلك شإن الحععر الصادطئ جاحعث سطى 
افرجح اظفراجاً شغ السقصات افطرغضغئ طع روجغا، وأن 

السمعد  باب  سائات  سطى  واتافالعط  اإلجقطغئ  افطئ  طحاسر  المساعذظغظ  لاتثي  المآلط  المحعث  ظض  شغ 
واصاتاطعط اقتافالغ لمثغظئ الصثس شغ إخرار واضح سطى إذقل افطئ اإلجقطغئ، تاةه أظزار افطئ وأعض 
افرض المئارضئ ظتع جغعحعا إلزالئ عثا الثل والسار وعغ ترى طسرى ظئغعا سطغه الخقة والسقم غثظج 
الضغان  عثا  قصاقع  شعرعط  طظ  غاترضعا  أن  جغعحظا  شغ  المثطخغظ  لضض  آن  إلذقلعا.  رطجغئ  جاتئ  وغاثث 
المست طظ جثوره، وأن غظاخروا لثغظعط وأطاعط، وغشسطعا عثا السار الثي لتص بعط وبرتئعط السسضرغئ 
ظزغر تصاسسعط سظ واجئعط ذعال السصعد الماضغئ. إن افرض المئارضئ جاترر وجغصاطع ضغان غععد طظ 
جثوره، شعظغؤًا لمظ ضان له جعط شغ ذلك، شعئعا غا جغعش المسطمغظ وغا ضض الصادرغظ سطى ظخرة المسةث 

افصخى وافرض المئارضئ لظخرة دغظضط وطصثجاتضط ولظعال الحرف السزغط.

الثغمصراذغ باغثن شغ تطك اقظاثابات وتجاطظ ذلك 
طع عةمات جغئراظغئ صعغئ لطشاغئ ضث أظزمئ حرضئ 
أطرغضغئ  وضاقت  تساثثطعا  الاغ  وغظثوز"  "جعقر 
تضعطغئ تساجئ واتعمئ المثابرات افطرغضغئ روجغا 
تخش  أطرغضا  وخارت  السغئراظغئ...  العةمات  بعثه 
روجغا بـ"السثو"... بض وصئض الصمئ بغعطغظ عثد باغثن 
بدط أوضراظغا لتطش الظاتع! وعضثا شإن عثا الطصاء ضان 
آخر.  وجه  له  بض  الثولاغظ،  بغظ  الاعتر  طع  غافص  ق 

وباثبر خطفغاته وطةرغاته غائغظ:
أ- تط اقظاعاء طظ اقجاماع بغظ الرئغسغظ بسث جاساغظ 
ولط  جاسات،  أربع  له  طصررًا  ضان  أن  بسث  طظه  وظخش 
غاط سمض طآتمر ختفغ طحارك بغظ الرئغسغظ، وصام 
ضض طظعما بسصث طآتمره الختفغ طظفردًا وظصطئ ضق 
المآتمرغظ صظاة الةجغرة ٢٠٢١/٦/١٦ ووجائض إسقم 
سطى  المحارك  الئغان  واصاخر  طئاحر،  بحضض  أخرى 
اتفاق الةاظئغظ بأظه ق رابح شغ الترب الظعوغئ طع أظعا 
ق تطعح شغ أي أشص بغظعما، وتسعث الرئغج افطرغضغ 
٣ جاارت  باتفاصغئ  واحظطظ  الاجام  بمعاخطئ  باغثن 

لثفخ افجطتئ اقجاراتغةغئ بسث أن تصعم الطةان الاغ 
اتفص سطى تحضغطعا بإظةاز المططعب شغ عثا الةاظإ، 
الئطثغظ،  بغظ  الضبغرة  الثقشغئ  المسائض  بتث  وتط 
وجأل الرئغج الروجغ ظزغره افطرغضغ سظ وخفه له 
سظ  الختفغ  طآتمره  شغ  باغثن  وتتثث  بـ"الصاتض"، 
اآلبار المثطرة قتامال وشاة المسارض الروجغ ظاشالظغ 
واإلغةابغ  بالمبمر  المآتمر  وخش  لضظه  السةظ،  شغ 
إن  روجغا  تعثغث  تدمظ  الطصاء  بأن  ضمظاً  واسارف 
أخرى  طرة  افطرغضغئ  باقظاثابات  بالاثخض  صاطئ  عغ 
أو صاطئ بعةمات جغئراظغئ طرة أخرى، وصال الرئغج 
الروجغ شغ طآتمره الختفغ إظه طظ الخسإ الصعل 
بأن السقصات بغظ الئطثغظ شغ تتسظ، لضظه تتثث سظ 
بارصئ أطض لثلك، وعاجط العقغات الماتثة شغ طسائض 
افطرغضغئ  المثابرات  بسةعن  طثضرًا  اإلظسان  تصعق 
القإظساظغئ  والممارجات  أخرى  ودول  غعاظاظاطع  شغ 
ردًا  وذلك  أخرى،  حسعب  وضث  السعد  ضث  فطرغضا 
تصعق  بثخعص  القذسئ  افطرغضغئ  اقظاصادات  سطى 
اإلظسان داخض روجغا، وتتثث باغثن سظ أعمغئ سصث 
لصاء طئاحر بغظه وبغظ بعتغظ تةظئاً في جعء شعط شغ 
السقصات بغظعما، وأوتى بأن طساصئض السقصات طظعط 

بثطعات طظ روجغا.
ب- وبالاثصغص ظةث أن أطرغضا عغ الاغ ضاظئ تئادر 
لطدشط سطى روجغا، وأن أطرغضا عغ طظ صام باأزغط 
السقصات بغظعما لثرجٍئ وخفعا رئغج روجغا بعتغظ 
شغ وصٍئ جابص بأظعا "طثطرة بحضض ضئغر"، وعغ أي 
الجسغمغظ  بغظ  الصمئ  لصاء  سصث  إلى  بادر  طظ  أطرغضا 
دون أن غضعن عظاك اتفاق سطى ظصاط الثقف بغظعما، 
واجائحرت روجغا خغرًا وعططئ بأن باغثن عع الرئغج 
شغ  برئغسعا  اقجاماع  غصرر  الثي  افول  افطرغضغ 
افعمغئ  سطى  روجغ  ضثلغٍض  افولى  الثارجغئ  جعلاه 
الرئغج  سطغعا  شرد  لمعجضع،  واحظطظ  تعلغعا  الاغ 
افطرغضغ باغثن بجغارة برغطاظغا واجاماسه طع رئغج 
شغ  الضئار  السئع  صمئ  وجسض  جعظسعن،  وزرائعا 
برغطاظغا تدعرغئ بسث أن ضان غاعصع لعا أن تضعن 
بصمئ  باغثن  سطغعا  وزاد  اإلظارظئ،  سئر  اشاراضغئ 
وسصث  بروضسض  شغ  افذطسغ  حمال  لتطش  تدعرغئ 
خقلعا اجاماسات سثة بما شغ ذلك طع رئغج ترضغا 
سصث باغثن لصاًء ظادرًا  أردوغان، وشغ بروضسض أغداً 
طظ ظعسه طع رؤجاء المةطج افوروبغ تحارلج طغحغض 
والمفعضغئ افوروبغئ أورجعق دغر قغظ، شأخئح بثلك 
غسصثعا  ضبغرة  لصاءات  طظ  واتثًا  باغثن-بعتغظ  لصاء 
أي  افوروبغئ،  جعلاه  شغ  تدعرغاً  افطرغضغ  الرئغج 

تصجغماً آلطال روجغا شغ طآتمر خاص بعا!
ج- ولضض ذلك غمضظ الصعل بأن الظاائب اإلغةابغئ لطصاء 
الصمئ بغظ الجسغمغظ ضاظئ بسغطئ لطشاغئ واصاخرت 
سطى إسادة جفراء الئطثغظ ضض لساخمئ اآلخر، والاسعث 
وأن  اقجاراتغةغئ،   ٣ جاارت  طساعثة  بثخعص 
تتسظ السقصات بغظعما رعظ بثطعات روجغا الصادطئ، 
خطأ  شغ  ضاظئ  الاغ  ضاطك  وأخطائعا  تظازقتعا  أي 
أطرغضا  طساسثة  شغ  تمبض  الثي  اقجاراتغةغ  روجغا 
شغ جعرغا، شئإسقن رئغسعا بعتغظ تثخطه السسضري 
شغ جعرغا بسث اجاماسه طع الرئغج افطرغضغ أوباطا 
شغ ظغعغعرك ٢٨ أغطعل ٢٠١٥ ضاظئ روجغا بثلك صث 
سرضئ خثطاتعا السسضرغئ لخالح أطرغضا، وربما ضاظئ 
روجغا تظثشع بتصثعا سطى اإلجقم والمسطمغظ لطصاال 
شغ جعرغا، وربما اظثشسئ ضثلك لفك سجلاعا الثولغئ 
تقعا  وطا   ٢٠١٤ جظئ  الصرم  لةجغرة  اتاقلعا  بسث 
طظ سصعبات غربغئ، لضظ افعط أن أطرغضا صث تثوصئ 
أعمغاعا  وحاعثت  الروجغئ  السسضرغئ  الثثطات 
لثثطئ ظفعذعا شغ جعرغا وأظعا خارت تطمع وبحضض 
شضان  الخغظ.  طتغط  إلى  المعمئ  عثه  بظصض  ضئغر 
تثخض روجغا شغ جعرغا وعغ تسغ سمالئ بحار فطرغضا 
ضئغرًا ق تصثم سطغه صغادة ساصطئ في  خطًأ اجاراتغةغاً 

دولئ طساصطئ.
د- وأطا أعثاف أطرغضا غغر المسطظئ طظ ضشطعا سطى 
روجغا شعغ جسض روجغا تةرًا دولغاً شغ اقجاراتغةغئ 
افطرغضغئ ضث الخغظ، وإذا ضان وزغر الثارجغئ افطرغضغ 

صام وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بإطارة الظاذص الرجمغ افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)، غراشصه 
افجااذ ظاخر رضا طتمث سبمان رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ، وافجااذ جطغمان الثجغج سدع طةطج 
لتجب  المرضجغئ  اقتخاقت  لةظئ  سدع  الرتمظ  سئث  الصادر  سئث  وافجااذ  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب 
الاترغر شغ وقغئ السعدان، والمعظثس أتمث جسفر سدع تجب الاترغر، صام العشث بجغارة لطسفارة الئاضسااظغئ 
طثغر  طظ  خادرًا  بغاظًا  سظه  غظعب  طظ  أو  السفغر،  تسطغط  بشرض  ٢٠٢١/٠٦/١٤م  اقبظغظ  غعم  بالثرذعم 
المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر بسظعان: (دسعة إلظعاء اقخافاء الصسري لظفغث بعت شغ باضساان)، 
إق أن الصائط بأسمال السفارة الئاضسااظغئ بالثرذعم رشخ طصابطئ العشث، ورشخ اجاقم الئغان! وإزاء ذلك 
صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: إن عثا السطعك طظ الصائط بأسمال 
افطئ،  عثه  أبظاء  طظ  المثطخغظ  تثاطش  تضعطئ  غمبض  لحثص  ذئغسغ  جطعك  عع  الئاضسااظغئ  السفارة 
لتجب  الرجمغ  الظاذص  طع  شسطئ  ضما  طتاضمئ،  دون  جظعات  تسع  طظ  فضبر  المثابرات  أصئغئ  شغ  وتدسعط 
الاترغر شغ وقغئ باضساان، المعظثس ظفغث بعت طظث ١١ أغار/طاغع ٢٠١٢م، ق لحغء إق فظه ضان خادصًا، 
وطثطخًا، وطفضرًا جغاجغًا ظادرًا، أتّإ بطثه وأراد لعا أن تضعن جغثة ق أن تضعن خادطًا ططغسًا فطرغضا، تصاض 
حسئعا شغ طظطصئ الصئائض الئاضسااظغئ طظ أجض تثفغش الدشط سطى الةغح افطرغضغ المتاض، وصث اظاصث 
ظفغث بحضض سطظغ الةظراقت الفاجثغظ، والمسؤعلغظ السمقء الثغظ أتاتعا اقظاحار الثطغر لطظفعذ افطرغضغ 

داخض المراضج افضبر تساجغئ شغ الةغح والمآجسات التضعطغئ.

تامئ: أبساد الصمئ افطرغضغئ الروجغئ شغ جظغش

حزب التحرير/ والية السودان
وفد للسفارة الباكستانية  السودان للمطالبة باإلفراج عن نفيد بوت

جيوش المسلم قادرة ع تحرير كل فلسط
وشفاء صدور المسلم من يهود

شإن الماعصع أن تصعم إدارة باغثن بمداسفئ ضشعذعا 
شغ  تعلعا  الظار  طظ  بتجام  وتعثغثعا  روجغا  سطى 
الصفصاز تغث الظجاع افذري افرطظغ بط أوضراظغا ودسط 

الشرب لعا إلسادة تعتغث أراضغعا...
وعضثا شإن عثه الثول الطاغغئ، وسطى رأجعا أطرغضا، 
ق تفضر شغما غخطح الظاس، بض شغما غتصص لعا طخالتعا 
َضلُّ 

َ
انًا َوأ َ ْوَلـِئَك َشرٌّ مَّ

ُ
تاى وإن ضاظئ صاتطئ لطظاس ﴿أ

 ﴾يِل ِ
َعن َسَواء السَّ

الااجع طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ
٢٠٢١/٦/٢٠م

صاجط  طظ  بدشط  تط  ذلك  إن  لعما  صغض  اجافسرا 
دشسئ  الاغ  الحثخغات  بسخ  ووجعد  جطغماظغ. 
لطمغثان الثارجغ بثواشع سصثغئ طثعئغئ عع طحضطئ 
اقغاغال  صرارات  شضاظئ  الةثغثة  لطمرتطئ  تصغصغئ 
طصربئ  حثخغئ  سثا  حثخغئ  في  والصاظعظغ  المادي 
طظ خاتإ الصرار التصغصغ وغسطط ذئغسئ المرتطئ وطا 
تغث  البعري  الترس  طظ  وطصئعلئ  طظه  طططعب  عع 
وغظزر  صعغئ،  سقصات  البعري  الترس  بصغادة  تربطه 
صال  الماحثد.  لطاغار  المفدض  المرحح  أظه  سطى  إلغه 
المرحث افسطى آغئ اهللا سطغ خاطظؤغ، تسطغصا سطى ظاائب 
الةمععرغئ  لمآجسئ  دسما  تسضج  إظعا  اقظاثابات، 

اإلجقطغئ.
أي  شغ  لثاطظؤغ  المعت  تشغغإ  وعع  آخر  أطر  وعظاك 
الماتثة  لطعقغات  جابص  تثطغط  شغ  وضان  لتزئ، 
بمآجسئ  الصرار  وتخر  إغران  شغ  العخغ  دور  إظعاء 
رئاجغئ خاخئ إذا سطمظا بمرض خاطظؤغ وسثم تتثغث 
وربط  خطغفئ له طع اتامال ضعن خاطظؤغ آخر وخغ 
افطعر بحثخغئ صعغئ صادرة سطى ضئط افطعر أو سطى 
افصض أق تثرج افطعر سظ السغطرة تال وصعع الصداء 

 سطى خاطظؤغ شغ المرتطئ الصادطئ

أطرغضا  طع  السثاء  تالئ  وإظعاء  اقجابمار  سمطغئ  شغ 
غآدي  بحضض  المظطصئ  شغ  افدوار  وترتغإ  وتطفائعا 
إلى خثطئ المحارغع افطرغضغئ بثون سثاوة افدوات 
والحام  ولئظان  السراق  طظ  ضض  شغ  واخاقشاتعا 
والغمظ، وإسطاء إغران دورا طتثدا شغ طظاذص طسغظئ 
وإدطاجعا شغ المظطصئ بثون السصطغئ الصثغمئ. وجئص 
صاض  رئغسغ  أطام  المرحتغظ  بسخ  اجائساد  طرتطئ 
بالصرار  تاتضط  ضاظئ  الاغ  الصعغئ  الحثخغات  بسخ 
الثارجغ والسغاجئ الثارجغئ أطبال جطغماظغ باساراف 
وزغر الثارجغئ جعاد ظرغش سظ دور جطغماظغ وبسخ 
إن  ظرغش  صال  تخرغتاته  وطظ  السسضرغغظ  الصادة 
"المغثان السسضري شغ الةمععرغئ اٍإلجقطغئ عع الثي 
المغثان  أجض  طظ  بالثبطعطاجغئ  ضتغئ  لصث  غتضط، 
السسضري، بثل أن غثثم المغثان الثبطعطاجغئ". وصال 
ظرغش إظه تطصى اتخاق طظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
غساشرب شغه زغادة سثد رتقت حرضئ "عما" اإلغراظغئ 
سظعا  افطرغضغئ  السصعبات  رشع  بسث  وذلك  طرات،   ٦

بمصادى اقتفاق الظعوي.
غضعظا  لط  اإلغراظغ  الظصض  ووزغر  أظه  ظرغش  وأوضح 
سطى سطط باظاطغ ظحاط الحرضئ شغ جعرغا، وسظثطا 

تامئ ضطمئ السثد: اقظاثابات الرئاجغئ اإلغراظغئ

شغ  الظزام  اخاطش  أن  طظث  طدئ  جظعات  تسع  طظ  أضبر 
لتجب  الرجمغ  الظاذص  بعت  ظفغث  المعظثس  باضساان 
الاترغر شغ وقغئ باضساان، وطظث أن تط اخاطاشه إلى غعطظا 
عثا وطضاظه طةععل! بعثا الخثد أرجض تجب الاترغر شغ 
لظثن  شغ  السطغا  الئاضسااظغئ  المفعضغئ  إلى  وشثًا  برغطاظغا 
لطمطالئئ باإلشراج الفعري سظ المعظثس ظفغث بعت المثاطش 
باجاؤظاف  لمطالئاه  إق  لحغء  ق  إجراطغئ  تسسفغئ  بخعرة 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، طاأجغا شغ ذلك بطرغصئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ إصاطاه 

لطثولئ افولى شغ المثغظئ المظعرة.

حزب التحرير/ بريطانيا
وفد للمفوضية الباكستانية للمطالبة باإلفراج عن نفيد بوت!



 افربساء ١٢ طظ ذي الصسثة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣تجغران/غعظغع ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٤٤

شغ خئر ظحره طعصع (الةجغرة ظئ، ٧ ذو الصسثة ١٤٤٢عـ، ٢٠٢١/٠٦/١٨م) ورد الاالغ: "صرر افطغظ السام لفطط 
الماتثة أظطعظغع غعتغرغح طعاخطئ سثم إدراج الصعات (اإلجرائغطغئ) سطى القئتئ السعداء لطثول والةماسات 
المظاعضئ لتصعق افذفال شغ طظاذص الظجاسات، رغط تتمغطعا المسآولغئ سظ غالئغئ اقظاعاضات الةسغمئ ضث 

افذفال خقل جظئ ٢٠٢٠ شغ الدفئ الشربغئ المتاطئ، بما شغعا الصثس الحرصغئ، وغجة و(إجرائغض)".
: غصادغ عثا الثئر أن ظآضث سطى سثة ظصاط: أوق: أن افطط الماتثة وسطى طثار تارغثعا الطعغض 
لط تضظ إق أداة لطثول اقجاسمارغئ تئطح بعا شرغساعا، وتةغر صراراتعا لخالتعا، وتاثثعا طئررا لامرغر 
طآاطراتعا وطثططاتعا ق جغما ضث المسطمغظ، وصدغئ شطسطغظ حاعثة سطى ذلك، تغث سئر صراراتعا 
شغ  تةث  وق  سطغه،  طساوطئ  ق  شطسطغظ  شغ  تص  له  وأخئح  السالط،  دول  أطام  حرسغا  غععد  ضغان  أخئح 
صرارات افطط الماتثة طظث ظحأة الضغان إلى الغعم صرارا واتثا غساعثشه أو غظال طظه. باظغا: أّن المظادغظ 
باطئغص صرارات افطط الماتثة ذات الخطئ بصدغئ شطسطغظ والمطالئغظ بالطةعء إلى افطط الماتثة سظث 
ضض تثث إجراطغ جثغث غصعم به ضغان غععد، عط طظ الماآطرغظ سطى صدغئ شطسطغظ، وأظعط خطش جاار 
سطى  شطسطغظ  صدغئ  تخفغئ  شغ  وغمسظعن  اقجاسمار  غرغثه  طا  غمررون  واإلظخاف  السثل  سظ  الئتث 
سائات افطط الماتثة. بالبا: أن افطط الماتثة طظئر لطزطط والةعر وتدغغع التصعق، شمسألئ إجرام ضغان 
غععد ووتحغاه بارزة ظاعرة ق تثطؤعا السغعن وق تشغإ سظ الضاطغرات والحاحات، وعغ أصئح طظ أن 
تسارعا أسثار أو طئررات، وطع ذلك رشدئ إدراج صعات اقتاقل سطى القئتئ السعداء لطثول والةماسات 
المظاعضئ لتصعق افذفال شغ طظاذص الظجاسات. رابسا: أّن عثا التثث غسجز الصظاسئ بأن ضغان غععد طا 
عع إق صاسثة طاصثطئ لطشرب الضاشر المساسمر شغ خاخرة افطئ اإلجقطغئ لاتصغص طخالته، وواعط طظ 
غزظ أن ضغان غععد حغء والشرب حغء آخر، بض ضطعط أسثاء لفطئ اإلجقطغئ. خاطسا: إّن السئغض لظخرة 
تاترك  أن  بث  الاغ ق  المسطمغظ،  سئر جغعش  عع  إظما  وأصخاعا  وظسائعا وحغعخعا  وأذفالعا  شطسطغظ 

لاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ.

أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، افجااذ أتمث سئث الععاب: أظه لغج عظاك خقف 
بغظ الظزام الروجغ والظزام الارضغ سطى إسادة أعض الحام إلى ظغر السئعدغئ طظ جثغث، إظما الثقف شغ ضغفغئ 
إسادتعط؛ شروجغا ترغث إظعاء المطش السعري بأجرع وصئ طمضظ وتسمض سطى إظعائه سسضرغا، بغظما الظزام 
الارضغ وطظ خطفه أطرغضا لغسئ سطى سةطئ طظ أطرعا وترغث إظعاء المطش جغاجغا سطى ذرغصاعا، وشغ التالاغظ 
الظاغةئ واتثة. جاء ذلك تسطغصا سطى صعل السفغر الروجغ لثى الظزام السعري ألضسظثر غفغمعف، بأن اتفاق 
بقده طع ترضغا بحأن إدلإ، ق غطشغ ضرورة "إسادة جغطرة الظزام السعري سطغعا طظ جثغث"، وأن اقتفاصات 
الروجغئ الارضغئ بحأن إدلإ "جمتئ بابئغئ طا ترره الةغح السعري، بثسط طظ الصعات الروجغئ"، وأن تظفغث 
بسخ السظاخر طظ تطك اقتفاصات، "اجاشرق وصااً أذعل طما ظعد"، طدغفاً: "طع ذلك ظسامر بالسمض طع الةاظإ 

الارضغ تعل عثا المعضعع سطى طساعغات طثاطفئ".

خثسئ اقظاثابات الاحرغسغئ يف الةجائر
ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ــــــــــ

الُْمْؤِمِنيَن بَْعُضُهْم َمَوالَِي بَْعٍض ُدوَن الّناِس، َوإِّن ِسلَْم الُْمْؤِمِنيَن 
َواِحَدٌة َال يَُسالَُم ُمْؤِمٌن ُدوَن ُمْؤِمٍن ِفي ِقَتاٍل ِفي َسِبيِل اللِّه».

٣- الاضاشآ بغظ الثطاء وترطاعا وضمان تصعق أعض 
الثّطئ وتئسغاعط لطمسطمغظ:

اللَِّه  لَْعَنُة  َفَعلَْيِه  ُمْسلِماً  أََخَفَر  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا  رجعل  صال 
َوالَْمَالئِكَِة َوالنَّاِس أَْجَمِعيَن، َال يَْقَبُل اللَُّه ِمْنُه َصْرفاً َوَال َعْدالً» 
أَْدنَاُهْم  ِتِهْم  ِبِذمَّ َويَْسَعى  ِدَماُؤُهْم  تََتكَاَفأُ  «الُْمْسلُِموَن  وصال: 
الاغ  عغ  افتضام  وعثه  ِسَواُهْم»،  َمْن  َعلَى  يٌَد  َوُهْم 
لضض  غدمظ  الثطاء  طخعن  ُطاماجضاً  ُطةامساً  تخعغ 

طظ غسغح شغه افطظ وافطان.
٤ – العتثة والارابط واقظخعار شغ الثولئ طرجسعا 

جمغساً أُخّعة اإلجقم:
َن  ْ َب وا  ُ ِ ْص

َ
َفأ ِإْخَوٌة  اْلُمْؤِمُنوَن  َما  ﴿ِإنَّ تسالى:  صال 

ُكْم ُتْرَحُموَن﴾ وصال رجعل اهللا  َھ َلَعلَّ ُقوا اللَّ ُكْم َواتَّ ْ َخَو
َ
أ

ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن كَالُْبْنَياِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعضاً َوَشبََّك بَْيَن 
أََصاِبِعِه»، شافخعة طئظغئ سطى أجاس اإلغمان والاصعى 

ولغج سطى أي أجاس آخر طعما ضان.
٥ – المعدة والئشخ والحثة والرتمئ طصغاجعا دائمًا 

اإلغمان باهللا والغعم اآلخر واتئاع الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص:
ِھ َواْلَيْوِم اْآلِخِر  صال تسالى: ﴿الَّ َتِجُد َقْومًا ُيْؤِمُنوَن ِباللَّ
ْو 
َ
أ ْم  ُ آَباَء اُنوا  َ َوَلْو  َوَرُسوَلُھ  َھ  اللَّ َحادَّ  َمْن  وَن  ُيَوادُّ

ُم  ِ ِ ِ ُقُلو وَلِئَك َكَتَب 
ُ
ْم أ ُ َ َ ْو َعِش

َ
ْم أ ُ َ ْو ِإْخَوا

َ
ْم أ ُ ْبَناَء

َ
أ

ِمن  َتْجِري  اٍت  َجنَّ ْم  ُ ْدِخُل ُ َو ْنُھ  ّمِ ِبُروٍح  م  ُ َد يَّ
َ
َوأ يَماَن  اْإلِ

ْم َوَرُضوا َعْنُھ  ُ ْ ُھ َع َ اللَّ ِ ا َر َ اُر َخاِلِديَن ِف َ ْ
َ
ا اْأل َ ِ َتْح

وَن﴾ ُ ِ اْلُمْف ُم  ُ ِھ  اللَّ ِحْزَب  ِإنَّ  َال 
َ
أ ھ  اللَّ ِحْزُب  وَلِئَك 

ُ
أ

اُء  ِشدَّ
َ
ِذيَن َمَعُھ أ ِھ َوالَّ ٌد َرُسوُل اللَّ وصال جئتاظه: ﴿ُمَحمَّ

ْم﴾. ُ َ اِر ُرَحَماُء َبْي َ اْلُكفَّ َع
٦ – الاظاخر والاظاخح والعقء حرذعا جمغساً اإلجقم:

ُدوا  َ َوَجا اَجُروا  َ َو آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿ِإنَّ  تسالى:  صال 
ِذيَن آَوْوا َوَنَصُروا  ِھ َوالَّ يِل اللَّ ِ ِ َس ْم  ِ نُفِس

َ
ْم َوأ ِ ْمَواِل

َ
ِبأ

ْعٍض﴾، وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َما ِمْن اْمِرٍئ  َ ْوِلَياُء 
َ
ْم أ ُ ْعُض َ وَلِئَك 

ُ
أ

يَْخُذُل اْمَرأً ُمْسلِماً ِعْنَد َمْوِطٍن تُْنَتَهُك ِفيِه ُحْرَمُتُه َويُْنَتَقُص ِفيِه 
ِمْن ِعْرِضِه إِالَّ َخَذلَُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِفي َمْوِطٍن يُِحبُّ ِفيِه نُْصَرتَُه، 
ِمْن  ِفيِه  يُْنَتَقُص  َمْوِطٍن  ِفي  ُمْسلِماً  اْمَرأً  يَْنُصُر  اْمِرٍئ  ِمْن  َوَما 
ِعْرِضِه َويُْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه إِالَّ نََصَرُه اللَُّه ِفي َمْوِطٍن يُِحبُّ 
يُن الظَِّخغَتُئ» ُصْطَظا ِلَمْظ؟ صال:  ِفيِه نُْصَرتَُه»، وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «الدِّ

ِتِهْم». ِة الُْمْسلِِميَن َوَعامَّ «لِلَِّه َولِِكَتاِبِه َولَِرُسولِِه َوِألَئِمَّ
باإلغمان  طصارظئ  ضطعا  والاظاخح  والظخرة  شالمعاقة 

واإلجقم والصرآن والةعاد.
شإذا ضاظئ الرابطئ والثار والةعاد والعتثة والثجاعر 
والعقء  والاظاخر  والئشخ  والتإ  والثطئ  والسقصات 
واإلجقم  باإلغمان  وطحروذئ  طصروظئ  ضطعا  والثطاء 

شماذا بصغ لطروابط افخرى؟!
الةعاب ق حغء؛ شضض حغء شغ تغاة المسطط طرتئط 
باإلجقم بعخفه سصغثة وظزام تغاة، شالُععغئ والعقء 
المضعظات  عثه  ُتتّثده  المسطمغظ  بغظ  واقظاماء 
طضان  ق  بض  آخر،  حغء  في  صغمئ  وق  اإلجقطغئ، 
لطصعطغئ  صغمئ  شق  المسطمغظ،  تغاة  شغ  اإلجقم  لشغر 
اإلظساظغئ،  بالصغط  ُغسّمى  وطا  والمخطتغئ  والعذظغئ 

شضطعا شغ اإلجقم عئاء طظبعر.
وأي ذرح سظ وقء المسطط وُععغاه واظامائه ُغثخض شغ 
بظاغاه طرجسغات صعطغئ أو وذظغئ أو وضسغئ شق صغمئ 
له، واإلجقم عع العتغث الثي ُغحّضض الُععغئ والعقء 
ختغتًا  تحضقً  الُععغئ  عثه  تاحّضض  وق  واقظاماء، 
الثقشئ  دولئ  اإلجقم  دولئ  وجعد  غغر  طظ  وضاطقً 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

تاظاشج الضغاظات العجغطئ الاغ أصاطعا الضاشر المساسمر 
ُطضّعظات  اخاراع  سطى  بغظعا  شغما  المسطمغظ  بقد  شغ 
بعا  تاماغج  ُطجّغفئ  ُععغئ  لاضعغظ  وعمغئ  اخطظاسغئ 
تطك الضغاظات سظ بسدعا بسداً، شثول المشرب السربغ 
سطى جئغض المبال ُتصتط المضّعن افطازغشغ شغ الُععغئ 
المضّعن  طظ  تةسقن  وجعرغا  والسراق  المشاربغئ، 
الضردي ججءًا طظ الُععغئ لثغعما، وطمطضئ آل جسعد 
تئتث سظ ُطضعظات ُترابغئ ختراوغئ بثوغئ إلضاشاعا 
ضسئاصات  السسعدغئ،  المطضغئ  السائطغئ  ُععغاعا  إلى 
الارضغ  الاارغت  أسماق  طظ  تساةطإ  وترضغا  العةظ، 
أجطعرة الثئإ افغئر لغخئح ججءًا طظ الُععغئ الارضغئ، 
وإظثوظغسغا وطالغجغا ُتثخقن سظاخر إبظغئ عظثوجغئ 
وبعذغئ إلى جاظإ الصعطغات المتطغئ المعجعدة لثغعا 

لاحضغض طقطح الُععغئ الممسعخئ لثغعا...
إلغةاد  الجائفئ  الضغاظات  تطك  جائر  تسسى  وعضثا 
ُععغات ُطخطظسئ ق سقصئ لعا بعقء افّطئ اإلجقطغ وق 
المرضئات  لاطك  الاروغب  وُتتاول  السصائثي،  باظامائعا 
الععمغئ سطى أّظعا رابطئ وذظغئ تساج بعا ُطةامسات 
ُطساعى  إلى  طسعا  تخض  صث  لثرجئ  الضغاظات،  عثه 

الاصثغج.
إّن اإلجقم أبطض جمغع الروابط السرصغئ والسحائرغئ 
وخعر  جاعطغئ،  سخئغئ  روابط  بعخفعا  والصعطغئ 
الظاس الثغظ غسغحعن شغ داخض الثولئ اإلجقطغئ شغ 
بعتصئ السصغثة اإلجقطغئ خعرًا سمغصاً، وأتضط ُععغاعا 
بُمرضئات  اقلاجام  خقل  طظ  تاطاً  إتضاطاً  اإلجقطغئ 
المةامع  واظاماء  وقء  ُتعّتث  سثة  ُطظدئطئ  إجقطغئ 

اإلجقطغ المامّغج، وأبرز عثه المرضئات:
١- اإلغمان باهللا ورجعله والةعاد شغ جئغطه والسغح 

شغ دار اإلجقم:
ْخَواُنُكْم  ِ َو ْبَناُؤُكْم 

َ
َوأ آَباُؤُكْم  اَن  َ ِإن  ﴿ُقْل  تسالى:  صال 

َوِتَجاَرٌة  ا  َ ْفُتُمو َ َ اْق ْمَواٌل 
َ
َوأ ُتُكْم  َ َوَعِش ْزَواُجُكْم 

َ
َوأ

َن  ّمِ ِإَلْيُكم  َحبَّ 
َ
أ ا  َ َ َتْرَضْو َوَمَساِكُن  ا  َ َكَساَد َتْخَشْوَن 

َي  ِ
ْ
َيأ  ٰ َّ َح ُصوا  بَّ َ َ َف يِلِھ  ِ َس  ِ اٍد  َ َوِج َوَرُسوِلِھ  ِھ  اللَّ

شمظ  َن﴾،  اْلَفاِسِق اْلَقْوَم  ِدي  ْ َ َال  ُھ  َواللَّ ْمِرِه 
َ
ِبأ ُھ  اللَّ

(الصعم)  والسحغرة  والسائطئ  وافبظاء  اآلباء  رابطئ  صّثم 
(العذظ)،  المساضظ  ورابطئ  (المخالح)  المال  ورابطئ 
سطى رابطئ اإلغمان باهللا ورجعله والةعاد شغ جئغطه 

(السصغثة) شصث تسّرض لسثط اهللا والاربص بالسثاب.
صال الطئري شغ تفسغره: "صض غا طتمث لطُماثطفغظ سظ 
العةرة إلى دار اإلجقم الُمصغمغظ بثار الحرك إن ضان 
المصام... أتإ إلغضط طظ العةرة إلى اهللا ورجعله طظ 

دار الحرك...".
سظ  الماثطفغظ  لطمسطمغظ  خرغح  تعثغث  ذلك  وشغ 
اإلجقم،  دار  وعغ  العةرة  دار  شغ  لطسغح  اقظاصال 
دار  طظ  اقظاصال  عغ  الحرسغ  بمفععطعا  شالعةرة 
الضفر إلى دار اإلجقم وتضمعا العجعب إق شغ تاقت 
ُطسغظئ، والسغح شغ أي بطث ق غضعن دار إجقم ُتطئص 
شغه أتضام اإلجقم وأظزماه ق غةعز، إق إذا ضان غسمض 

سطى تتعغطه إلى دار إجقم.
والسطط  الثولغئ  والسقصات  والثجاعر  الاابسغئ   -٢

والترب غةإ أن غضعن أجاجعا اإلجقم:
صّرر الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص عثه افطعر الةععرغئ ضأتضام حرسغئ 
ِمْن  ِكَتاٌب  «َهَذا  شغعا:  جاء  والاغ  المثغظئ  ختغفئ  شغ 
َويَْثِرَب،  ُقَريٍْش  ِمْن  َوالُْمْسلِِميَن  الُْمْؤِمِنيَن  بَْيَن   ، الّنِبيِّ ُمَحّمٍد 
ِمْن  َواِحَدٌة  أُّمٌة  إنُّهْم  َمَعُهْم،  َوَجاَهَد  ِبِهْم  َفلَِحَق  تَِبَعُهْم  َوَمْن 
َوإِّن  أَْدنَاُهْم،  َعلَْيِهْم  يُِجيُر  َواِحَدٌة  اللِّه  ِذّمَة  َوإِّن  الّناِس،  ُدوِن 

اإلجقم عع الحرط العتغث يف العقء واقظاماء والُععغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

والمسلم األمم المتحدة وعداؤها المزمن لإلسالم 

بمخائر  الاقسإ  شغ  الثثاع  أجالغإ  أخئث  طظ  إن 
افظزمئ  سئر  السغاجغئ  بافسمال  تغؤغسعط  الحسعب 
طما  شئالرغط  أوضاسعط.  تشغغر  إطضاظغئ  طظ  السمغطئ 
شغ الةجائر  السططئ  أن  طظ  افوجاط  ضاشئ  شغ  أحغع 
إبساَد افتجاب الاصطغثغئ  تساجم عثه المرة ولع طآصااً 
افترار)،  (المرحتغظ  باحةغع  العاجعئ  سظ  الممصعتئ 
الحئاب  تةاه  أرجطئ  الاغ  الصعغئ  اإلحارات  ورغط 
وبافخص الظساء سئر عغضطئ وإبراز شسالغات (المةامع 
اإلسقم  شغ  سطغعا  افضعاء  تسطغط  وسئر  المثظغ) 
التضعطغ ودسمعا بالمال طظ أجض تبعا سطى الارحح 
بشرض إسطاء خعرة "الةجائر الةثغثة" الاغ وسث بعا 
الزاعر  شغ  افجاس  عثا  سطى  إذ  الةجائري،  الرئغج 
ططغعظًا   ٢٤ زعاء  الئالشئ  الظاخئئ  العغؤئ  اجاثساء  تط 
الةجائري.  الئرلمان  طصاسث  طظ   ٤٠٧ سطى  لطاظاشج 
وبالرغط طظ أن صعائط افترار تفعصئ طظ تغث السثد 
١٢٠٨ سطى الصعائط التجبغئ ١٠٨٠، طما أسطى اظطئاسًا 
الحرائح  لمثاطش  تصغصغًئ  شرخئ  ربما  جاضعن  بأظعا 
طظ خقل الئرلمان الصادم لطاحئغإ وربما لطاشغغر ضما 
تععط الضبغر، شإن الظاائب جاءت طثغئًئ وطثالفًئ لضض 
الاعصسات، جعاء طظ تغث اإلصئال أو طظ تغث الظاائب، 
شدًق سظ أن السمطغئ بضض شخعلعا أجرغئ شغ أجعاء 
الئادغئ  واقظاعازغئ  والمغعسئ  الطفزغئ  السفالئ  طظ 
طظ  أغطئعط  اقظاثابغئ  التمطئ  خقل  المرحتغظ  سطى 

غغر المسروشغظ شغ العجط السغاجغ.
غعم  الةجائر  شغ  الئرلماظغئ  اقظاثابات  حعثت  شصث 
٢٠٢١/٠٦/١٢م طصاذسًئ واجسئ غغر طسئعصئ، تغث 
لط تاةاوز ظسئئ المحارضئ ٢٠٪ طظ سثد المسةطغظ 
أظه  إق  تارغثغاً.  افدظى  وعغ  اقظاثابغئ،  الصعائط  شغ 
اسامثت  المرة  عثه  الظزام  تسابات  أن  جطغاً  بثا 
المئرطب،  بض  الماعصع  السجوف  ورصئ  سطى  تأضغث  بضض 
خخعخاً وأن أغطإ الصعى السغاجغئ المظاوئئ لطسططئ 
رأجعا  وسطى  الثغمصراذغ"  "الصطإ  غسمى  شغما 
خاخًئ  العاجع  الخغئ  ذات  اقحاراضغئ  الصعى  جئعئ 
شغ طظطصئ الصئائض ضاظئ صث أسطظئ طئضرًا طصاذسَاعا 
وشص  ذرزه  تط  اقظاثابات  صاظعن  وأن  لقجاتصاق، 
طسطغات الثارذئ السغاجغئ الةثغثة بما غثثم الةعئ 
الةجائري  الرئغج  أدقه  شغما  ذلك  برز  وصث  الظاشثة. 
تئعن لعجائض اإلسقم غعم اقصاراع ظفسه بأن ظسئئ 
وأن  "جئص  صائًق:  طعماً  حغؤاً  لثغه  لغسئ  المحارضئ 
خرتُئ بأن ظسئئ المحارضئ ق تعمظغ، طا غعمظغ عع 
أن َطظ جغفرزعط الخظثوق غتعزون الحرسغئ الحسئغئ 
الاغ تمضظعط غثًا طظ طمارجئ السططئ الاحرغسغئ!". 
شصث بثا واضتاً أن سغظ الرئغج سطى طا جعف غآدي 
الئرلماُن الصادم باجط الحسإ طظ أدوار خثطًئ لطسططئ 
سظ  الظزر  بشخ  الئطث  شغ  الماتضط  افجظئغ  لتساب 
الحسإ. وصث أجفرت الظاائب بالفسض سظ تخثر جئعئ 
الاترغر العذظغ (تجب السططئ) الظاائب بتخعله سطى 
السغاجغئ  الاضاقت  تازت  شغما  المصاسث،  طظ   ١٠٥
لطظزام  العقء  المدمعظئ  وأغداً  المعغَضطئ  الاصطغثغئ 
والاةمع  (تمج)  السطط  طةامع  ترضئ  وبافخص 
سطى  طصسثًا  و٥٧   ٦٤ سطى  الثغمصراذغ  العذظغ 

الاعالغ، بغظما تخطئ ضاطئ المساصطغظ - الثغظ لغج 
لثى أغطئعط أي جابصئ شغ السغاجئ - سطى ٧٨ طظ 
طةمعع سثد طصاسث الشرشئ السفطى لطئرلمان الةجائري، 
وذلك بتسإ السططئ العذظغئ المساصطئ لقظاثابات 
الاغ أحرشئ سطى اقظاثابات بثل وزارة الثاخطغئ الاغ 
غثضر  السمطغئ.  تفاخغض  ضض  ترتإ  السابص  شغ  ضاظئ 
أن ترضئ الئظاء المظحصئ سظ تمج والمتسعبئ عغ 
افخرى سطى إخعان الةجائر تخطئ سطى ٤٠ طصسثًا طظ 
الئرلمان. أي أن الظاائب تاشزئ سطى تحضغطئ العغؤئ 
سصثي  ذعال  صائمئ  ضاظئ  الاغ  ظفسعا  الاحرغسغئ 
لطةمغع  وظعر  بعتفطغصئ،  السابص  الرئغج  طظزعطئ 
ولضظ طع جرسئ جثغثة طظ الغأس وخغئئ افطض، أن 
افطعر شغ الئطث ق تجال سطى تالعا! بض إن الظزام لط 
اظططص  الثي  الحسئغ  التراك  رغط  أظمطئ  صغث  غاجتجح 
شغ حعر حئاط/شئراغر ٢٠١٩م بسث أن خرج الظاس 

بالمقغغظ إلى الحعارع.
وتاى  إصطغمغاً  طساصرة  غغر  جغاجغئ  أجعاء  ظض  وشغ 
ذلك  إلى  غداف  داخطغاً،  اقصاخادي  الخسغث  سطى 
تثاسغات أزطئ جائتئ ضعروظا سطى العضع اقصاخادي 
المتروصات،  تخثغر  سطى  ضطغاً  غسامث  بطث  شغ  العح 
شإن  سالمغاً،  اقصاخاد  سةطئ  سطى  الةائتئ  وتأبغرات 
الاعترات  بسئإ  بصق  جغجداد  الةجائري  الظزام  تمض 
اإلصطغمغئ الظاجمئ سظ الخراع افطرغضغ افوروبغ سطى 
خغرات وبروات الصارة افشرغصغئ الثي ازدادت تثته شغ 
صثم  طعذأ  أطرغضا  أوجثت  أن  بسث  خخعخاً  الةعار 
لعا شغ لغئغا وتحاد أي أوجثت طظططصاً لثطص الاعترات 
وبالدشعط  اإلرعاب  ورصئ  باجاثثام  المظطصئ  شغ 
ضض  إزاتئ  اجاثسى  طا  وعع  والسسضرغئ،  السغاجغئ 
شغ  الماظفثغظ  أطام  والصاظعظغئ  السغاجغئ  التعاجج 
ظجاسات  شغ  الةجائري  الةغح  إلصتام  تتثغثًا؛  الةجائر 
المساسمر  تخرًا  تثثم  طعام  شغ  التثود  خارج 
افوروبغ. وعضثا غضعن الظزام الةجائري صث طرر باجط 
الحسإ طةطساً تحرغسغاً جغثوم خمج جظعات غثثم 
به طخالح الطشمئ التاضمئ وطخالح َطظ وراءعا طظ 
الثول اقجاسمارغئ الاغ غجداد تظاشسعا شغ المظطصئ 

حراجئ.
تضرغسًا  غسث  المسطغات  بعثه  اقظاثابات  إجراء  إن 
قجامرارغئ ظزام ُوجث لثثطئ طخالح الضاشر المساسمر، 
شعع غائظى حضًق شضرة الثغمصراذغئ الجائفئ الاغ تةسض 
الاحرغع لطئحر سئر الئرلماظات الاغ ق تمبض الحسعب 
إق وعماً طساثثطاً اإلجقطغغظ المساثلغظ شغ ضض طرة 
الةجغرة  لصظاة  رجمغاً  ُغرخص  أن  سئباً  ولغج  ططغًئ. 
شغ عثا الزرف بالثات بالظحاط شغ الةجائر وتشطغئ 
طةرغات السمطغئ برطاعا، لغطمح شغ طصابطئ بض غخرح 
الاثخض  بإطضاظغئ  الةجائري  الرئغُج  خقلعا  طظ  سطظاً 
الضاشر  غث  غصطع  ولظ  سسضرغاً.  اإلصطغمغ  الةعار  شغ 
ساطًئ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الاثخض  سظ  المساسمر 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  الساشر  الحضض  بعثا 
طظعاج الظئعة الةاطسئ لطمسطمغظ والمفسطئ والمفةرة 
﴿َوَلْن َيْجَعَل ُهللا  افسثاء.  طعاجعئ  شغ  ذاصاتعط  لضض 

 ﴾يًال ِ َن َس ُْؤِمِن
ْ
َ امل َن َع اِفِر َ ِلْل

صال وزغر المالغئ السعداظغ شغ طآتمره الختفغ بعضالئ السعدان لفظئاء: إن صرار رشع الثسط لظ غسصط تاى 
لع جصطئ التضعطئ. طظ جاظئه تساءل تسطغص ضائاه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر افجااذة 
وعط ساججون سظ أن غصرروا شغ دولئ غتضمعظعا؟! ضغش ظسمغ  غادة سئث الةئار: ضغش ظسمغ عآقء تضاطاً 
وعط غثدسعن لصرارات تحض التغاة الساطئ، وتةسض الظاس شرغسئ لطةعع والمرض دون أن  أطبالعط تضاطاً 
غترضعا جاضظًا؟! وحثد الاسطغص: أظه ق بث لفطئ أن تسغ أن تضاطعا سمقء، ق غمطضعن صرارًا، شعط غسغرون وشص 
إرادة أجغادعط وتتئ طزطاعط، لثلك شمظ الئثغعغ أن غضعن صرار رشع الثسط باصغاً ولع جصطئ التضعطئ، فن 
طعاصش تضام المسطمغظ طرععظئ بصرارات خارجغئ. وأنَّ الَمآجغ الاغ َتْةِري ُشُخعلَعا شغ السعدان وغغره طظ 
اَء الخراعِ الثولغ سطى َبَرواِتِعط، عغ باظفغث تضام ساججغظ سظ صعل ضطمئ ق، بض أخئتئ  بقد المسطمغظ، َجرَّ
طعماعط تظفغث الُمآاَطراِت والِفَاِظ الاغ ُغعِصُثعا أسثاُؤعط لَامجغِص َوْتَثِتعط. وخاط الاسطغص طآضثا: إن التض عع 
شغ السمض الةاد لثطع عآقء الثطى طظ التضام الثغظ ق غمطضعن صرارعط، وذلك بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة الاغ تظّخإ طظ عع أعٌض لتضط المسطمغظ.

﴿َوَقْد َخاَب َمْن َحَمَل ُظْلمًا﴾

ليس هناك خالف ب روسيا وتركيا
ع إعادة أهل الشام إ ن النظام السوري من جديد


