
اصرأ شغ عثا السثد:

- جغاجئ ترضغا اإلصطغمغئ
   تخإ شغ خثطئ المخالح افطرغضغئ ...٢

- لماذا رشخ التعبغعن المئادرة السسعدغئ
   إلظعاء ترب الغمظ؟ ...٢

- ضاطئ افطج وضاطئ الغعم تثرجان طظ طحضاة واتثة ...٤
- طساواة المرأة بالرجض

   شضرة طظترشئ ق تتض أي طحضطئ لطمرأة ...٤

١٤٤٢عـ،  حسئان   ٨ افتث،  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  ظحر 
٢٠٢١/٠٣/٢١م) خئرا جاء شغه: "اظستئئ ترضغا طظ 
اتفاصغئ إجطظئعل بحأن السظش ضث المرأة، وأضثت أن 
العثف طظ عثه الثطعة تماغئ ظسغةعا اقجاماسغ، 
شغ تغظ لصغئ عثه الثطعة اظاصادات داخطغئ وأوروبغئ. 
طئضر  وصئ  شغ  الرجمغئ  بالةرغثة  ظحر  طرجعم  وشغ 
أطج السئئ أسطظ الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان 
اظستاب بقده طظ اتفاصغئ إجطظئعل الاغ ضاظئ وصسئ 
سطغعا شغ أغار/طاغع ٢٠١١، بط أصرعا طةطج العزراء 
شغ حئاط/شئراغر ٢٠١٢. ولط تثضر الةرغثة الرجمغئ 
غغر  إجطظئعل،  اتفاصغئ  طظ  اقظستاب  جئإ  الارضغئ 
أن سثدا طظ المسآولغظ افتراك أحاروا إلى الاعثغث 
الثي تحضطه اقتفاصغئ سطى تماجك افجرة والاصالغث 

المتاشزئ شغ المةامع الارضغ.
: رغط سطماظغئ الظزام الارضغ ورغط الترغات 
المسمعل بعا شغ ترضغا وطظعا الترغئ الحثخغئ وطا 
وسقصات  وشساد  أخقصغ  اظتقل  ظعاعر  طظ  تمبطه 
طترطئ، ورغط أن أردوغان عع ظفسه الثي وصع سطى 
شغ  لطعزراء  رئغسا  ضان  سظثطا  سام ٢٠١١  اقتفاصغئ 
ببصاشاعط  غصئض  وأظه  والشرب،  فوروبا  طظه  طشازلئ 
إق  اتفاصغات،  بعضثا  ترضغا  إلى  جطئعا  سطى  وغسمض 
أظه وبدشط طظ جعات طتاشزئ ضما غسمعظعا أسطظ 
اقظستاب طظ اتفاصغئ إجطظئعل لمضاشتئ السظش ضث 
المرأة وذلك بسئإ تةط الافضك افجري العائض الثي 
تسئئئ به وازدغاد تاقت الطقق والحثوذ الةظسغ. 
إن الاةربئ الارضغئ باعصغع عثه اقتفاصغات وطظ بط 
اإلصرار بما ظاب سظعا طظ حثوذ ودطار لفجرة وتحةغع 
سطى الطقق واقظستاب طظعا لعع طبال واصسغ سطى طا 
تسئئه تطك اقتفاصغات طظ آبار ضاربغئ سطى افجرة 
والمةامع، وأظعا جط زساف طشطش بسظاوغظ تساععي 
وتثثع بسخ السثج طظ المدئعسغظ ببصاشئ الشرب 
والماشاشطغظ سظ أتضام اإلجقم الاغ ضرطئ المرأة 
أغما تضرغط وتفزاعا وتفزئ تصعصعا طظ لثن تضغط 
طسجزة  افتضام  تطك  ظض  شغ  المرأة  شساحئ  خئغر، 
وطضاظاعا  وذعارتعا  سفاعا  طظ  غظاصص  ق  طضرطئ 
وتصعصعا اقصاخادغئ والسغاجغئ والمةامسغئ الاغ 
بغظعا وشرضعا اإلجقم لعا، شغ الطتزئ الاغ ضاظئ 
وتسائر  العجطى  السخعر  ظطمات  شغ  تسغح  أوروبا 
طساططئ  وتساططعا  وتساسئثعا  حغطاظئ  المرأة 
التغعاظات. إن طا تثث شغ ترضغا غةإ أن غضعن جرس 
إظثار سظث أعض شطسطغظ لغثرضعا طخغر طظ غصئض باطك 
اقتفاصغات وطظعا اتفاصغئ إجطظئعل والاغ عغ إتثى 
المسمغات لصاظعن طضاشتئ السظش ضث المرأة المظئبص 
سظ اتفاصغئ جغثاو والثي تدشط الةمسغات الظسعغئ 
باعجغه ودسط طظ الشرب وخاخئ أوروبا وتعاذآ طظ 
السططئ لاطئغصه شغ شطسطغظ بتةئ تماغئ المرأة 
وبعثف ظحر الحثوذ وتثطغر افجرة آخر تخعن افطئ 
اإلجقطغئ. وسطى أعض شطسطغظ أن غاخثوا بضض طا 
أوتعا طظ صعة فوروبا السةعز الاغ تتعلئ إلى بغئ 
دسارة ضئغر ق أجر وق أظساب شاظاصص سثد المعالغث 
وضبر سثد الماتعلغظ والحعاذ طظ الةظسغظ، واآلن 
ترغث جر الئقد اإلجقطغئ إلى المساظصع المعتض ذاته 
وبضض وصاتئ وخقشئ، ولثلك جظ جظعظعا قظستاب 
ترضغا طظ اقتفاصغئ، بض وخش طةطج أوروبا اظستاب 
ترضغا طظ اتفاصغئ إجطظئعل بأظه "ظئأ طثطر"، و"غعثد 
تماغئ المرأة". وصالئ الثارجغئ افلماظغئ إن اظستاب 
ترضغا طظ اتفاصغئ إجطظئعل غئسث بإحارة خاذؤئ إلى 
أوروبا والمرأة الارضغئ، أطا الثارجغئ الفرظسغئ شرأت 
أن اإلجراء الثي أصثطئ سطغه التضعطئ الارضغئ غحضض 
اإلظسان،  تصعق  اتارام  غثص  شغما  جثغثًا  تراجساً 
وضثلك ترضئ الضمالغغظ الاابسغظ لعا وخاخئ تجب 
شغ  الظسعغئ  الةمسغات  وترضئ  الةمععري  الحسإ 

ترضغا لطدشط سطى التضعطئ وطظسعا طظ اقظستاب.

أوجاظ: ("بالاأضغث ظتث جمغع تطفائظا وحرضائظا سطى 
اقباساد سظ السااد الروجغ وتةظإ اصاظائعا بأي حضض 
طما غاسئإ شغ شرض سصعبات طظ جاظئظا" وأضاف أن 
الثشاع الةعي  ظزام  حتظئ طظ  أي  تاسطط  "العظث لط 
الروجغ إس-٤٠٠ وبالاالغ لط تاط طظاصحئ إطضاظغئ 
شرض سصعبات"... الةجغرة ٢٠٢١/٣/٢٠) وضان رئغج 
الروجغ  الرئغج  طع  وصع  صث  طعدي  العظثي  العزراء 
الةعي  الثشاع  طظزعطئ  حراء  اتفاصغئ  سطى  بعتغظ 
الروجغئ إس-٤٠٠ سام ٢٠١٨ بصغمئ ٥,٤ ططغار دوقر. 
ودشسئ العظث ٨٠٠ ططغعن دوقر سام ٢٠١٩ ضثشسئ 
أولى طظ عثه الخفصئ. وتاعصع وخعل الثشسئ افولى 
طظ عثه الخعراغت شغ وصئ قتص طظ عثا السام. وتأتغ 
زغارة أوجاظ لطعظث شغ إذار طساع أطرغضغئ لاحضغض 
تتالش لطئطثان الاغ تعثف إلى الاخثي لظفعذ الخغظ 
شغ المظطصئ بةاظإ الادغغص سطى روجغا. بغظما وصسئ 
حرضات الثشاع افطرغضغئ خفصات بمطغارات الثوقرات 
لاجوغث العظث بمسثات سسضرغئ طظعا حراء ١٥٠ ذائرة 
المسطتئ  تتثغث الصعات  إذار  وطروتغات شغ  طصاتطئ 
العظثغئ الاغ تثطط لاعظغش ظتع ٢٥٠ ططغار دوقر 
طظ أجض ذلك. سطما أن روجغا أضئر طعرد لفجطتئ إلى 
أطرغضغئ  لسصعبات  تاسرض  أن  العظث  وتثحى  العظث، 
إس-٤٠٠.  طظزعطئ  لحرائعا  ترضغا  تسرضئ  ضما 
تسجزت   ٢٠١٤ سام  السططئ  إلى  طعدي  وخعل  وطظث 
السقصات العظثغئ افطرغضغئ لضعن طعدي غائع السغاجئ 
افطرغضغئ. وشغ سام ٢٠١٦ خظفئ أطرغضا العظث سطى 

تسعغط السفغظئ 
يف دولئ غارصئ!
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ جسغث شدض*

جغاجئ أطرغضا تةاه روجغا والخني

تأطروا  أن  غأطرضط  اهللا  إن  المسطمعن:  أغعا 
﴿ُكْنُتْم  تسالى:  صال  المظضر،  سظ  وتظععا  بالمسروف 
ْوَن  َ ْ َوَت َْعُروِف 

ْ
ِبامل ُمُروَن 

ْ
َتأ اِس  ِللنَّ ْخِرَجْت 

ُ
أ ٍة  مَّ

ُ
أ  َ ْ َخ

ِبُعوَن  َّ َي ِذيَن  ﴿الَّ وصال:   ،﴾ ِ َّ ِبا َوُتْؤِمُنوَن  ُْنَكِر 
ْ
امل َعِن 

ْم  ُ ِعْنَد ًا  َمْكُتو َيِجُدوَنُھ  ِذي  الَّ يَّ  ّمِ
ُ
األ  َّ ِ

النَّ ُسوَل  الرَّ
َعِن  ْم  ُ ا َ ْ َ َو َْعُروِف 

ْ
ِبامل ْم  ُ ُمُر

ْ
َيأ َواِإلْنِجيِل  ْوَراِة  التَّ  ِ

ُْنَكِر﴾، وعض عظاك طظضر أضئر طظ اظاعاك ترطات  املْ
اهللا، وجطإ تصعصضط وظعإ أطعالضط، وعثا رجعل 
ِتي تََهاُب َفَال تَُقوُل لِلظَّالِِم يَا ظَالُِم  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصعل: «إَِذا َرأَيَْت أُمَّ

َع ِمْنُهْم» رواه التاضط شغ المساثرك؟! َفَقْد تُُودِّ
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ضطمئ السثد

صئض أغام تط تسعغط السفغظئ الاغ جظتئ وأغطصئ صظاة 
الرأجمالغئ  شغعا  اعاجت  ضاططئ  أغام  لسائ  السعغج 

واعاج اقصاخاد السالمغ.
لط غاأبر أعض طخر بةظعح السفغظئ وق بإغقق الصظاة؛ 
لعط  غخض  وق  افخض  شغ  طظععبئ  الصظاة  شأرباح 
اظثفخ  أو  تعصش  إذا  غاأبرون  غةسطعط  حغء  طظعا 
الصظاة  وعثه  المسافغث،  عع  دائما  شالثاجر  طسثله، 
الصظاة  جفظه  تسئر  الثي  الشرب  إق  طظعا  غسافغث  ق 
طثاخرة طساشات وطثاذر، وسمقؤه طظ تضام طخر 
تطك  طرور  سعائث  طظ  فظفسعط  به  غساأبرون  بما 
السفظ، أطا أعض طخر شطعط الئظغئ الاتاغئ المعارئئ 
الاغ  أو  الدغصئ،  والئغعت  الماعالضئ  والصطارات 
تظعار بساضظغعا لاصاض طظعط السحرات وربما المؤات، 
شغعا  جظتئ  الاغ  السائ  افغام  طثار  سطى  رأغظا  وصث 
السفغظئ تادث صطار الخسغث الثي صاض شغه السحرات 
وأخغإ المؤات، وطظ ظطعا أغاطا تتئ سةقت الصطار 
ق غسسفعط أتث وق غظاحطعط طظ الشرق شغ الثطاء 
طظ عئعا لاسعغط السفغظئ أو شطظصض لاسعغط اقصاخاد 
تسظغ  ق  الظاس  أرواح  أن  افطر  شتصغصئ  الرأجمالغ، 
عآقء التضام، ولسض عثا طا جسض الظاس غساشغبعن 

بمظ غظاحض الةبث تاى ق تئغئ شغ السراء.
الاغ  السمقصئ  الحتظ  جفغظئ  ساطئ  لصث  ظسط 
طظ  تتمطه  بما  ساطئ  الرأجمالغ،  الشرب  غمطضعا 
طساصرة  لارتض  طشطعبئ  حسعب  طظ  طظععبئ  بروات 
بثغرات  غاظسط  أخرى شغ بقد الشرب الثي  أغام  بسث 
بقدظا، ساطئ ورتطئ بغظما تشرق طخر شغ طساظصع 
الائسغئ وإعمال رساغئ الظاس والافرغط شغ تصعصعط 
ساطئ  برواتعط،  ظعإ  سطى  المساسمر  وطساسثة 
لغروج بسثعا الظزام لئطعقت وعمغئ جثغثة وادساء 
صثرة شائصئ سطى تتثي الخساب وتعثغث سظاري زائش 
بغظما  المائغئ  تصعصعا  غمج  أو  طخر  غسادي  لمظ 
إبغعبغا تئثأ المضء الباظغ لسثعا، وق حك أن الظزام 
جغظاء  شغ  بصخش  ربما  سطغعا  جغرد  وجغحه  ورأجه 
وغصاض  السراء  شغ  وغدسعط  الظاس  بغعت  به  غعثم 
تطغفه  لغساسث  لغئغا  غصخش  ربما  أو  حاء،  طا  طظعط 
تفار زطغض سمالاه لطئغئ افبغخ، أو لسطه غساصض طظ 
تةرأوا وخعروا طحاعث بآس الظاس وحصائعط أبظاء 
وبسث ضض شاجسئ تمر بعط جراء تسمث الظزام إعمال 

رساغئ حآوظعط، وآخرعا شاجسئ صطار الخسغث.
سطى  صرى  عثم  بعا  تساطغع  آلئ  تمطك  دولئ  شغ 
رؤوس أعطعا بغظما ق تمطك آلئ واتثة تساطغع بعا 
طحععر  بالةراشئ  واضافئ  تسعغمعا  أو  السفغظئ  جر 
تتئ  تتفر  وعغ  سالمغا  طحععرة  خارت  الاغ 
إلظصاذ  الظزام  آلئ  تاترك  ق  وبغظما  سمقصئ،  جفغظئ 
الظزام  رأس  غعثد  صطار،  تادث  شغ  المفةعسغظ 
إلظصاذ  ق  جاسات  جئ  خقل  الئقد  شغ  باقظاحار 
وربما  طظعط  طتامض  تراك  في  لطاخثي  بض  الظاس 
شغ  جابصا  تثث  ضما  بالمةظجرات  ودعسعط  صاطعط 
رابسئ والظعدئ وغغرعما، لضظ تاما لظ تاترك آلاه 
السسضرغئ الاغ غطعح وغعثد بعا إلظصاذ تغعاتعط وق 

لطثشاع سظ تصعصعط.
أجاطئ  الفرغص  السعغج  صظاة  عغؤئ  رئغج  أوضح 
ربغع أن الثسائر والاسعغدات بسئإ إغقق الصظاة صث 
تخض لمطغار دوقر، وصال شغ تخرغتات تطفجغعظغئ شغ 
وصئ طاأخر طساء افربساء "تةط الاطفغات والثسائر، 
عااتسإ،  تاجئ  وضض  اجاعطضئ  الاغ  والضراضات 
تص  ده  وحعغئ،  دوقر  لمطغار  عاعخض  الاصثغرات 
طعصسعا  سطى  السربغئ  صظاة  ظصطاه  طا  بتسإ  الئطث"، 
ختفغ  طآتمر  شغ  خرح  بغظما  ٢٠٢١/٤/٤م،  شغ 
الصظاة  خسائر  أن   ،٢٠٢١/٣/٢٧ السئئ  غعم  له، 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وطظ  الةثغثة  اإلدارة  تخرشات  لظساسرض  الةعاب: 
خقلعا ظئغظ طاعغئ السغاجئ افطرغضغئ وأعثاشعا:

٢٠٢١/٣/١٢ غعم  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  سصث   -١
والعظث  طعرغسعن  جضعت  أجارالغا  زسماء  طع  طآتمرا 
اإلظارظئ،  سئر  جعغا  حعغثي  والغابان  طعدي  ظارغظثرا 
باسائار عثه الثول طتعرغئ شغ جععد أطرغضا لمعاجعئ 
الصعة السسضرغئ واقصاخادغئ الماظاطغئ لطخغظ، وصال 
العظثي  المتغط  شغ  وطفاعتئ  ترة  ("طظطصئ  باغثن: 
أطرغضا  إن  جمغسا.  لمساصئطظا  ضروري  حغء  والعادي 
تطفائظا  وجمغع  حرضائظا  وطع  طسضط  بالسمض  ططاجطئ 
افوجط  الحرق  اقجاصرار"...  لاتصغص  المظطصئ  شغ 
افطرغضغ  الثشاع  وزغر  أسطظ  بط  وطظ   (٢٠٢١/٣/١٣
لعغث أوجاظ غعم ٢٠٢١/٣/١٣ أظه ("جغاعجه إلى آجغا 
شغ زغارة تسامر أجئعسا جاصعده إلى ذعضغع وجغعل 
وظغعدلعغ لمظاصحئ جئض تسجغج الاساون السسضري شغ 
المظطصئ طع تطفاء أطرغضا وإرجاء ردع طعبعق به شغ 
طعاجعئ الخغظ"... إذ إظه جغظدط إلى وزغر الثارجغئ 
ظزرائعما  طع  لغطاصغا  وجغعل  ذعضغع  شغ  افطرغضغ 
عظاك. وعغ تأتغ صئض اقجاماع افول شغ أقجضا لفرغص 
باغثن طع المسآولغظ شغ الثارجغئ الخغظغئ: طسآول 
غاظس  الخغظغ  الحغعسغ  التجب  شغ  الثارجغئ  السقصات 
الحرق  غغ")...  واظس  الخغظغ  الثارجغئ  ووزغر  جغحغ 
ععظس  شغ  افوضاع  وجاحمض  افوجط ٢٠٢١/٣/١٤) 
ضعظس وحغظةغاظس (ترضساان الحرصغئ) والائئ وتاغعان 

واظاعاك تصعق اإلظسان.
٢- غعم ٢٠٢١/٣/٢٠ صال وزغر الثشاع افطرغضغ لعغث 

انسحاب ترکیا
من اتفاقیۀ إسطنبول طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

إن دور الصغادة السغاجغئ شغ البعرات عع دور ذو أعمغئ ضئغرة، ودورعا افعط عع السغر بالبعرة ظتع أعثاشعا 
بثطا بابائ وطئخرة، ورساغئ البعرة وتماغاعا طظ طضر أسثائعا شعغ الاغ تماطك التضمئ شغ اتثاذ الصرارات، 
وتماطك العسغ السغاجغ لضحش المآاطرات والمضائث السغاجغئ لافادغعا. وعغ تسمض سطى جمع وتعتغث ضض 
طضعظات البعرة تعل طحروع طئطعر وبرظاطب طفخض، وتتاشر سطى اجامرارغئ تراك افطئ البائرة إلى أن تخض 
إلى عثشعا المظحعد. لصث تسرضئ بعرة الحام المئارضئ إلى ضربات جغاجغئ سثة أدت إلى إضساشعا وترف 
ادسئ  الاغ  وأدواتعا  أطرغضا  الماآطرغظ  طصثطئ  وشغ  بأضمطه،  السالط  سطغعا  تآطر  تغث  عثشعا،  سظ  بعخطاعا 
خثاصئ الحسإ السعري والاغ ضاظئ وطا زالئ أس الثاء والئقء وطظئع ضض طضر وحر، وعغ خظةر طسمعم شغ 
خاخرة البعرة، تغث أدخطئ أعض الحام شغ دواطئ المفاوضات والعثن الاغ ظاب سظعا الاعةغر الصسري وتصطص 
المظاذص المتررة، وعغ صئض ذلك ضطه الاغ تمئ ظزام اإلجرام طظ السصعط. إن جئإ طا وخطئ إلغه بعرة 
الحام الغعم عع سثم اتئاسعا لطصغادة السغاجغئ العاسغئ المثطخئ هللا ورجعله ولطمسطمغظ، والصادرة سطى صغادة 
جفغظئ بعرة افطئ شغ الحام إلى بر افطان. إن تاجئ بعرة الحام الغعم إلى اقظصغاد لطصغادة السغاجغئ العاسغئ 
المثطخئ - تجب الاترغر - عع ضتاجئ جفغظئ شغ ظطمات الئتر تاصاذشعا افطعاج وغتغط بعا المعت طظ ضض 
جاظإ، إلى صئطان طاعر خئغر غمسك بثشئ صغادتعا طاعضق سطى اهللا وتثه لغصعد السفغظئ إلى بر افطان، تغث 

السغح ضما أطرظا اهللا شغ ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ُتسسث السئاد وُترضغ ربَّ السئاد.

حزب التحریر هو القیادة السیاسیۀ الواعیۀ المخلصۀ
وهو الرائد الذي ال یکذب أهله

وشغ  روجغا،  وسطى  الخغظ  سطى  بالعةعم  باغثن  برئاجئ  الةثغثة  افطرغضغئ  اإلدارة  بثأت  السآال: 
العصئ ظفسه بثأت باسجغج الحراضات وإتغاء الاتالفات الصثغمئ طع بسخ الثول. شضغش تظاعب أطرغضا 
جغاجاعا تةاه عاتغظ الثولاغظ سطى الثخعص وطا أعثاشعا؟ وعض تثاطش عثه اإلدارة سظ جابصاعا؟



 افربساء ٢٥ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ٧ ظغسان/أبرغض ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٣٣

سظ  السسعدغئ  أسطظئ  ٢٠٢١م  آذار/طارس   ٢٢ شغ 
إذقق  وصش  وشصعا  غاط  الغمظ،  شغ  لطسقم  طئادرة 
الظار طظ ضاشئ افذراف ورشع التخار سظ ططار خظساء 
وطغظاء التثغثة لخالح التعبغغظ، والئثء شغ طفاوضات 
المئادرة،  تطك  صئعل  رشدعا  التعبغغظ  أن  إق  جقم، 
السقم  سئث  طتمث  باجمعط  الرجمغ  الظاذص  وصال 
افطرغضغ  المئسعث  وضان  جثغثا"،  تصثم  لط  "إظعا 
إلى الغمظ طارتغظ لعبرضغظس صث الاصى التعبغغظ شغ 
طسصط وأسطظ سظ طآحرات لصرب الاعخض إلى اتفاق 
جقم غظعغ الترب شغ الغمظ تظفغثًا لطعسث اقظاثابغ 
لةع باغثن الثي أسطظ أظه شغ الغعم الباظغ لعخعله 

التضط جغسمض سطى وصش ترب الغمظ.
لضظ لماذا غرشخ التعبغعن المئادرة السسعدغئ رغط 
الارتغإ الثولغ بعا، وصئعل التضعطئ الغمظغئ لعا؟

وق ظصثم جثغثًا تغظ ظصعل إن صرار التعبغغظ طرتئط 
عغ  شإغران  رشدعا،  أو  المئادرة  صئعل  إغران  بصرار 
شإن  وسطغه  وجغاجغًا،  سسضرغًا  التعبغغظ  غثسط  طظ 

رشخ التعبغغظ لطمئادرة غسظغ رشخ إغران لعا.
شطماذا ترشخ إغران طئادرة السسعدغئ؟

لسعدة  طثاض  شغعا  افغام  عثه  أن  شغه  حك  ق  طما 
أبثت  وصث  اإلغراظغ،  الظعوي  المطش  طفاوضات 
المطش  طفاوضات  شغ  الئثء  صئعل  شغ  طروظًئ  أطرغضا 
باجط  الماتثث  وصال  ذعران،  طع  اإلغراظغ  الظعوي 
المفاوضات  بثء  غاعصع  ق  أظه  افطرغضغئ  الثارجغئ 
طعسث  صرب  بمسظى  الةجغرة).  (صظاة  الصادم.  افجئعع 
المفاوضات، وصال وزغر الثارجغئ السسعدي شغخض بظ 
شرتان بدرورة طحارضئ بقده شغ طفاوضات المطش 
افطرغضغئ  إن  إن  جغ  لحئضئ  وصال  اإلغراظغ،  الظعوي 
وإغران،  الممطضئ  بغظ  تعار  إذقق  شرخئ  عظاك  إن 
وإطضاظغئ تطعر السقصات بغظعما إلى طساعى الحراضئ.

شغ  السسعدغئ  إحراك  أرادت  أطرغضا  أن  غسظغ  وعثا 
اإلصطغمغ،  وخطره  اإلغراظغ  الظعوي  المطش  طفاوضات 
طع  طئاحر  تعار  شغ  جاثخض  السسعدغئ  أن  وغئثو 
إغران تعل عثه الافخغطئ تتثغثًا، وجاضعن الترب 
إلى  أوضطئ  أطرغضا  أن  أي  ضمظعا.  طظ  الغمظغئ 
افزطئ  لتض  المئاحر  التعار  المظطصئ  شغ  سمقئعا 

التثود  وترجغت  افطظغ  الاساون  قتفاصغاغ  الثبغئئ 
رئغج  بغظ  ُوّصساا  الطاغظ  ولغئغا  ترضغا  بغظ  الئترغئ 
التضعطئ اقظاصالغئ السابص شغ ذرابطج شاغج السراج 
وبغظ تضعطئ أردوغان، ولط تسارض سطغعا طخر وق 
أي دولئ طسظغئ بالخراع شغ لغئغا، وعع طا غثل سطى 
رغئئ أطرغضا شغ إحراك ترضغا شغ طحروع إغسئ طغث 
شغ  الغعظاظغئ  الارضغئ  المخالح  اخاقف  طظ  بالرغط 

تصاجط بروة الشاز حرصغ الماعجط.
وطا ُغثّسط عثا الاعجه افطرغضغ الةثغث عع طا ُظحاعثه 
ُغسائر  الثي  افخغر  الارضغ  المخري  الاصارب  ذلك  شغ 
تشغغرًا جععرغاً شغ السقصات بغظ الثولاغظ، تغث تظازلئ 
الظحاط  وطظسئ  المخرغئ،  المسارضئ  دسط  سظ  ترضغا 
السغاجغ لطصظعات المخرغئ المسارضئ لطسغسغ الاغ 
شغ  جاظئعا  إلى  طخر  وصعف  ُطصابض  ترضغا،  طظ  تئث 
طسألئ إسادة تصاجط الةرف الصاري لمخطتاعا وتراجسعا 

سظ اتفاصعا السابص طع الغعظان وصئرص.
افششاظغئ  بالتالئ  الماسطصئ  الارضغئ  السغاجئ  وأّطــا 
باغثن  جغاجئ  خثطئ  شغ  افغام  عثه  تظحط  شإّظعا 
الةثغثة تةاه أششاظساان، تغث تّط اقتفاق سطى سصث 
افششاظغئ  غاظغ  أحرف  تضعطئ  بغظ  تخالتغ  طآتمر 
وبغظ ترضئ ذالئان شغ ترضغا، وذلك بسث أن زار وزغر 
واجامع  صطر  أوغطع  جاوغح  طعلعد  الارضغ  الثارجغئ 
شغه  ضان  الثي  ظفسه  الاعصغئ  شغ  شغعا  بالمسآولغظ 
وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف غجور صطر، وشغ 
الاعصغئ ظفسه أغداً الاغ ضاظئ تسادغش شغه الثوتئ 
فششاظساان،  افطرغضغ  المئسعث  زادة  خطغض  زلماي 

ودغئعرا قغعظج طئسعبئ افطط الماتثة فششاظساان.
غاثث  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  أّن  طظ  وبالرغط 
أردوغان  الارضغ  الرئغج  طظ  شاترًا  طعصفًا  ظاعرغًا 
اإلظسان  وتصعق  الثغمصراذغئ  لمطش  اظاصاده  بسئإ 
شغ ترضغا، إق أن ذلك لط غمظع طظ تعبغص السقصات 
بغظعما، وطظعا طبًق إجراء تثرغئات طحارضئ بغظ صعات 
الئطثغظ شغ الئتر الماعجط، شطصث تّط اقتفاق بغظعما 
سطى إجراء تثرغئات طحارضئ حرصغ الماعجط بعثف 
المخادر  شصالئ  السسضري،  الاساون  طساعى  رشع 
TCG Gemlik الارضغئ  الفرصاذئ  إّن  الارضغئ 

الطائرات  تاططئ  جاظإ  إلى  الثمغج  غعم  جاحارك 
افطرغضغئ آغجظعاور بمخاتئئ سثد طظ الطائرات.

شارضغا دولئ طعمئ فطرغضا شغ المظطصئ، وعغ سدع 
ظحط شغ تطش الظاتع، وأطرغضا تساثثطعا شغ جعرغا 
الاغ  المعام  شغ  وظةتئ  روجغا،  بمحارضئ  ولغئغا 
صاطئ بعا شغ عثغظ الئطثغظ، واجاثثطئ ضثلك شغ 
أذربغةان، وربما تساثثم طع السسعدغئ شغ الغمظ، 
الارضغئ  السقصات  تتسغظ  سظ  تارّدد  أخئار  وعظاك 
طع السسعدغئ، وتجوغثعا لطسسعدغئ بطائرات ترضغئ 
دورعا  تصعغئ  شغ  لمساسثتعا  ذغار  غغر  طظ  الخظع 
 الماآضض شغ الغمظ بسئإ صعة الثور اإلطاراتغ شغه

اإلغراظغ.  الظعوي  المطش  طفاوضات  ضمظ  الغمظغئ 
سطى  ذلك  بسث  وشرضه  اتفاق  الاعخض إلى  غاط  وصث 
تضعطئ سئث ربه عادي بتضط السغطرة اإلغراظغئ سطى 
وتأبغر  جظعبه،  شغ  السسعدي  والبصض  الغمظ،  حمال 
شغ  المصغط  عادي  ربه  سئث  صرارات  سطى  السسعدغئ 
التعبغغظ  شرض  فطرغضا  غاسظى  وبعثا  الرغاض. 
السسعدغئ  تأطغظ  بسث  الغمظ،  شغ  الصادم  التض  شغ 

لتثودعا الةظعبغئ باتفاصات جقم طسعط.
السمص  داخض  لدرباتعط  التعبغغظ  تخسغث  ورغط 
الئالساغئ  والخعارغت  المسغرة  بالطائرات  السسعدي 
إق أظه غمضظ شعمعا شغ إذار رشع أجعط التعبغغظ 
بالظسئئ  التال  وضثلك  المصئطئ،  المفاوضات  شغ 
التضعطئ  واجاماتئ  طأرب،  شغ  السسضري  لطاخسغث 

الغمظغئ شغ سثم الاظازل سظعا.
والثقخئ: إن ططش وصش الترب شغ الغمظ ق غظفخض 
افصض  سطى  أو  اإلغراظغ،  الظعوي  المطش  طفاوضات  سظ 
شغ  طضاجإ  به  لاتصص  غضعن،  أن  إغران  ترغث  عضثا 
طفاوضاتعا طع أطرغضا وافوروبغغظ تعل ططفعا الظعوي.
إن الشرب الضاشر بصغادة أطرغضا لثغه طخالح تغعغئ 
ولعثا  سظعا،  لطاظازل  طساسث  غغر  وعع  بقدظا،  شغ 
شعع إطا طئاحرًة أو سظ ذرغص تترغك السمقء غآطظ 
تضعن  تضعطات  تحضغض  شغ  باثخطه  المخالح  تطك 
تارجًا وشغًا سطى طخالته، بغظما غساظغ أغطإ الظاس 

افطرغظ لطتخعل سطى لصمئ السغح!
الثل  عثا  اإلجقطغئ  لفطئ  غرضى  ق  اإلجقم  إن 
السجة  افطئ  لعثه  اهللا  أراد  بض  المعاظئ،  وعثه 
ُة َوِلَرُسوِلِھ  ِ اْلِعزَّ َّ ِ والضراطئ والسآدد، صال تسالى: ﴿َو
أن  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  وجإ  ولعثا  َن﴾،  َوِلْلُمْؤِمِن
المثطخغظ  طع  وتسمض  اقتفاصغات،  عثه  تسطض 
الضاشر  ذرد  غدمظ  بما  صداغاعا  لتض  أبظائعا  طظ 
سطى  وجغطرته  بقدعا  طظ  وظفعذه  المساسمر 
ذلك  وصئض  المسفعك،  الثم  ظجغش  ووصش  برواتعا، 
ورشع  الئقد  صداغا  تض  شغ  الحرع  أتضام  تطئغص 
راغئ اإلجقم سالغًئ لغرضى سظا خالص الضعن والتغاة 
ْتَمْمُت 

َ
ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأ

َ
واإلظسان، صال تسالى: ﴿اْلَيْوَم أ

 ﴾ُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِ َوَرِض ْعَم َعَلْيُكْم ِ

جغاجئ ترضغا اإلصطغمغئ
تخإ يف خثطئ املخالح افطرغضغئ

إّن المثّصص شغ السغاجات الارضغئ الثارجغئ وبالرغط طظ 
ضعظعا ُتتّصص طخالتعا اإلصطغمغئ إق أّظعا شغ ُطةمطعا 
تخإ شغ خثطئ المخالح افطرغضغئ، جغما شغما غاسّطص 
سظ  تثرج  ق  شعغ  والسغاجغئ،  اقصاخادغئ  بالحآون 

الثوران تعل المتاور السغاجغئ لطثارجغئ افطرغضغئ.
طغث)  (إغسئ  خط  شغ  لطمحارضئ  طثسّعة  طبًق  شُارضغا 
لمث أظابغإ ظصض الشاز طظ حرق الئتر الُماعجط إلى 
والغعظان  وطخر  غععد  ضغان  طع  بالاساون  أوروبــا 
غععد  ضغان  شغ  الطاصئ  وزغر  أسطظ  شصث  وصئرص، 
طع  لطاساون  تضعطاه  اجاسثاد  سظ  حااغظاج  غعشال 
ترضغا  لاضعن  الماعجط  حرق  غاز  طةال  شغ  ترضغا 

"حرغضًا إصطغمغًا" بثقً طظ الاخارع طع دول اإلصطغط.
لمث  أطرغضغ  طحروع  افخض  شغ  عع  المحروع  وعثا 
أذعل وأسمص خط أظابغإ بتري شغ المظطصئ، ُتحرف 
عغ سطغه، وتسابمر شغه ضئرغات الحرضات افطرغضغئ، 
اقتتاد  دول  تاجات  طظ   ٪١٠ تعشغر  إلى  وغعثف 
افوروبغ طظ الشاز الطئغسغ، وتعثف أطرغضا طظه إلى 
وضرب  الشاز،  طةال  شغ  لروجغا  أوروبا  تئسغئ  تثفغش 
الثط الروجغ افلماظغ المسّمى ظعرد جارغط ٢، أو 

ُطظاشساه، والاصطغض طظ أعمغاه.
وطا ضاظئ ترضغا لُاثسى لطمحارضئ شغ عثا الثط لعق 
الدشط افطرغضغ، ق جغما وأّظعا شغ تالئ خخعطئ طع 
الغعظان وصئرص تعل الةرف الصاري شغ الئتر الماعجط.

وضاظئ ترضغا ُطسائسثة أخًق طظ المحارضئ شغ عثا 
الثط الثي أسطظ سظه ضغان غععد والغعظان وصئرص 
أّن  وغئثو  ترضغا،  تفغزئ  أبار  طا  وعع  الماضغ  السام 
أطرغضا باتئ ُتثرك أّن ظةاح إظةاز عثا الثط ُطرتئط 
أوقً  إلحراضعا  الامعغث  شئثأت  شغه،  ترضغا  بمحارضئ 
حرغضا  لاضعن  لارضغا  غععد  ضغان  دسعة  خقل  طظ 
إصطغمغًا شغ عثا المحروع، وباظغًا طظ خقل طظح ترضغا 
وضرورة  الماعجط،  لطئتر  الصاري  الةرف  شغ  تخئ 
إسادة ترجغط التثود الئترغئ طظ دون ترطان ترضغا 
طظعا بثرغسئ تةئعا طظ صئرص الاغ ضاظئ صث ُطظتئ 
وصئرص  الغعظان  بغظ  السابص  الارجغط  شغ  تخاعا 
باظغئ،  جعئ  طظ  غععد  وضغان  طخر  وبغظ  جعئ  طظ 
وعع طا لط تعاشص سطغه ترضغا طّما دشسعا إلى تعصغع 
اتفاصغئ ترجغط تثود طع لغئغا طظ خقل تضعطئ شاغج 
ترجغط  طااعئ  شغ  بثلك  المظطصئ  شأدخطئ  السراج، 
التثود، وتخطئ تعترات بغظ ترضغا طظ جعئ وبغظ 

صئرص الغعظاظغئ والغعظان طظ جعئ أخرى.
وغئثو أّن أطرغضا صث رأت أّن اجائساد ترضغا صث غآدي 
ترضغا  إحراك  شثسمئ  طغث  إغسئ  طحروع  شحض  إلى 
ترجغط  إلســادة  المظطصئ  دول  سطى  وضشطئ  شغه، 
التثود الئترغئ بغظ تطك الثول وطظح ترضغا تخاعا 

طظ الةرف الصاري والاغ تاةاوز ججغرة صئرص.
وطا ُغحغر إلى جغر ترضغا ُطساصئًق شغ عثا المحروع 
عع إصرار التضعطئ الطغئغئ الةثغثة برئاجئ سئث التمغث 

ملاذا رشخ التعبغعن املئادرة السسعدغئ 
إلظعاء ترب الغمظ؟

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: أن ططش الثضاترة المسططغظ سظ السمض أخئح ورصئ غاقسإ 
بعا الساجئ، وغااجرون بعا شغ جعق اقرتجاق السغاجغ، وعع طا غسث وخمئ سار شغ جئغظ تضام تعظج. وأضاف 
شغ بغان ختفغ أخثره بعثا الثخعص: إن تثطغ الثولئ سظ واجئاتعا تةاه تحشغض الثضاترة الئاتبغظ، لغج ظاتةًا 
سظ صطئ افطعال وإّظما سظ تظخض الثولئ طظ طسآولغاتعا شغ الرساغئ؛ والتصغصئ الاغ ق غةرؤ تضام تعظج سطى 
إظعارعا، عغ أن صرار تعظغش الثضاترة الئاتبغظ شغ العظغفئ السمعطغئ بغث خظثوق الظصث الثولغ الثي غفرض سثم 
اقظاثاب شغ العظغفئ السمعطغئ بثسعى تصطغص ضاطئ افجعر ضمظ تجطئ طظ اإلطقءات سطى تعظج تتئ طسّمى 
اإلخقح المالغ واقصاخادي، وخاط الئغان طآضثا: إن الظزام الرأجمالغ عع السئإ الرئغسغ والمئاحر لطئطالئ وإن 
تض المحضطئ تقً جثرغاً غاطثص بئساذئ باجارجاع البروات المظععبئ وإدارتعا طظ ذرف الثولئ إظااجا وتسعغصا، 
وإلشاء الثخثخئ تماطاً، وعثا غسظغ إلشاء الظزام الرأجمالغ وإبطال أتضاطه، وعع طا ق غصئض به أجاذغظ الرأجمالغئ 

وتغاان المال، لثلك ضان ق بث طظ البعرة سطى الرأجمالغئ وإجصاط أدواتعا المتطغئ لرشع الزطط سظ الظاس.

تخّلی النظام التونسی عن الدکاترة الباحثین
سببه شروط صندوق النقد الدولی أضث الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ بغان ختفغ، أّن الترائص المااالغئ، طآخرا، 

شغ طثغمات القجؤغظ الروعغظةا شغ بظشقدش. وطا ظاب سظعا طظ ظاائب ضاربغئ وطحاعث طآلمئ، تبئئ تثاذل 
تضعطئ تسغظئ سظ ظخرة طسطمغ الروعغظةا وتصثغط الرساغئ والتماغئ التصغصغئ لعط، بسث شرارعط طظ تمقت 
الصمع والئطح الاغ غحظعا الةغح والمطغحغات الئعذغئ المةرطئ ضثعط شغ إصطغط أراضان، ق لحغء إق لصعلعط 
رّبظا اهللا، شضان تالعط ضالمساةغر طظ الرطداء بالظار. وأضاف الئغان: إن تضعطئ تسغظئ الاغ تصغط المساعثات 
والخفصات طع الثول الضاشرة ضالعظث، ق ُغساشرب طظعا الاثاذل، ضما جائر افظزمئ التاضمئ الاغ تةسض وقءعا فسثاء 
اإلجقم والمسطمغظ، شظراعا تترك جغعحعا اجاةابئ فواطر الضفار شغ تروبعط اقجاسمارغئ، ضما شسض أردوغان 
شغ جعرغا والسراق وضما شسض الظزام السسعدي شغ الغمظ، بغظما ق غترضعظعا ظخرة لطمسطمغظ المسادسفغظ، 
وظراعط غفاتعن تثودعط لططائرات والصعاسث السسضرغئ والحرضات افجظئغئ لاظعإ بروات المسطمغظ، بغظما 
تشطصعا شغ وجه القجؤغظ، وإن شاتاعا تدسعط شغ طثغمات ُغططص سطى ضبغر طظعا طثغمات المعت. وخطص الئغان 
إلى الصعل: لصث آن أوان اصاقع عثه افظزمئ السمغطئ المةرطئ، وإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 

الظئعة سطى أظصاض سروحعط، لاتضط بحرع اهللا، وتصغط السثل، وتظخر المزطعم وتصاص طظ الزالط.

حرائق هائلۀ فی مخیمات الجئی الروهینجا
تکشف تقصیر وتخاذل حکومۀ حسینۀ

والترضئ  اقظاصالغئ،  التضعطئ  وصسئ 
صطاع  السعدان  لاترغر  الحسئغئ 
طئادئ  إسقن  الماضغ،  افتث  الحمال، 
سظ  الثغظ  شخض  سطى  الظص  تدمظ 
الثولئ، وسثم تئظغ الثولئ دغظا رجمغا. 
وذلك بسث جائ أحعر طظ اتفاق طمابض 
أدغج  شغ  تمثوك  العزراء  رئغج  طع 
طةطج  سدع  ذاك،  غعم  وخفه  أبابا، 
ق  طظ  "سطاء  بأظه:  ضئاحغ  السغادة 
غمطك لمظ ق غساتص". وشغ عثا تساءل 
تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: ضغش 
تئثل التال اآلن، شخار الئرعان غمطك، 

والتطع غساتص؟!! وإجابئ سطى ذلك أوضتئ ظحرة أخثرعا تجب الاترغر/ وقغئ السعدان جمطئ طظ التصائص، 
أوقً: إن ططش طا غسمى بالسقم، جاتئ لطخراع بغظ سسضر أطرغضا الصابدغظ سطى زطام افطعر، وبغظ طثظغغ 
السفارة الئرغطاظغئ، وغأتغ تعصغع الئرعان والتطع، لستإ المطش طظ تمثوك، وإسادة إطساك السسضر بعثا 
المطش. باظغًا: إن السعدان وطظث أن دخطاه جغعش المساسمر اإلظةطغجي وإلى غعطظا عثا، ظض ُغتضط بفخض 
الثغظ سظ الثولئ، بالبًا: إن الفغثرالغئ تسائر إضساشًا لعتثة الئقد، باصسغمعا إلى أصالغط أحئه بالثول، رابسا: 
إن طا غسمى باتفاصات السقم، غراد طظ خقلعا تمجغص الئقد! وإبارة حتظاء المتاخخات شغ التضط، وطجغث 
طظ الامرد وتمض السقح. وطظ المتجن أن تضعن بقدظا جاتئ لطخراع الثولغ بغظ السسضر، والسغاجغغظ 
وتمثوك  الئرعان  بغظ  شرق  ق  السعدان:  أعض  طثاذئئ  الظحرة  وخطخئ  افجظئغئ،  بالسفارات  المرتئطغظ 
والئحغر، شعط طظ ذغظئ واتثة، وجغزطعن ضطما شرغعا طظ خغاظئ غظخئعن خغاظئ أخرى، وأظاط صادرون سطى 
إلى  إلغخاله  والسمض  سطغه،  والعسغ  السزغط،  اإلجقم  بائظغ  إق  تصغصغًا،  الاشغغر  غضعن  ولظ  سطغعط،  الاشغغر 

جثة التضط تتئ صغادة تجب الاترغر، وإن ذلك لضائظ بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

اتفاق البرهان والحلو مکٌر ُیراد بأهل السودان
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السالمغئ، وجاء ذضر الخغظ ١٥ طرة شغ العبغصئ الاغ لط 
تاسث ٢٠ خفتئ طظ التةط الخشغر ولط تأت سطى ذضر 

روجغا إق ٥ طرات!
٦- أطرغضا ترى أن الخغظ لط تامضظ طظ شرض جغطرتعا 
سطى بتر الخغظ الةظعبغ وطظطصاه بسث، وعغ تتاول 
وتحشطعا  السغطرة  عثه  طظ  تمظسعا  أن  شارغث  ذلك، 
وتتاول أن  وبعاجطئ الثول شغ عثه المظطصئ،  شغعا 
تئصغعا دولئ ضئرى إصطغمغئ طتاخرة طظ ضاشئ الةعاظإ. 
طظعا  سثغثة  دول  عظاك  الةظعبغ  الخغظ  بتر  شفغ 
إظثوظغسغا وطالغجغا والفطئغظ وشغاظام تسمض أطرغضا سطى 
تترغضعا ضث الخغظ. وصرغإ طظ عثا الئتر شغ المتغط 
العادئ عظاك أجارالغا تغث تظسص طسعا أطرغضا لطسمض 
الغابان  عظاك  الحرصغ  الخغظ  بتر  وشغ  الخغظ.  ضث 
وتاغعان وضعرغا الةظعبغئ وعثه الثول طظ تطفاء أطرغضا. 
وصث اسارشئ أطرغضا بالخغظ المعتثة سطى أن تاعتث طع 
تاغعان ذعاسغئ. وصث تراجسئ سطى سعث تراطإ سظ عثا 
شاراجع  تاغعان  بشجو  وعثدت  الخغظ  شصاطئ  اقساراف 
تراطإ وساد واسارف بالخغظ المعتثة وعغ اقتفاصغئ 
الاغ وصساعا أطرغضا طع الخغظ سام ١٩٧٩ سطى أن تاط 
اقصاخادغئ  وبالاصاربات  وبالاثرج  بالافاعط  العتثة 
وجععا،  شغ  السراصغض  تدع  أطرغضا  ولضظ  والسغاجغئ. 
شاسمض سطى تسطغح تاغعان ودسمعا جغاجغا واصاخادغا. 
"وصث تثر افدطغرال افطرغضغ شغطغإ دغفغثجعن صائث 
الصعات افطرغضغئ شغ طظطصئ المتغط العظثي والعادي 
(إظثوبام) غعم ٢٠٢١/٣/١٠ طظ أن الخغظ صث تشجو 
سام ٢٠٢٧"  بتطعل  أي  جظعات  غدعن ٦  شغ  تاغعان 
الخغظغعن  غضعن  أن  "أخحى  الضعظشرس  أطام  وصال 
بخثد تسرغع طحروسعط الراطغ لطتطعل طتض العقغات 
الماتثة بخفاعا أضئر صعة سسضرغئ شغ تطك المظطصئ 
بتطعل سام ٢٠٥٠"... الةجغرة ٢٠٢١/٣/١١). شأطرغضا 
ججءا  اسائرت  الاغ  لااغعان  الخغظ  ضط  طظ  تاثعف 
طظعا باساراف أطرغضا ولضظ عظاك طماذطئ لاتصغص ذلك 
وغزعر أن الخغظ صث طّطئ عثه المماذقت وأقسغإ 
أطرغضا بسرصطئ تتصغص عثه العتثة وترى أظعا ق ترغثعا، 
لااغعان،  الخغظ  طظ  جثغاً  تعثغثًا  عظاك  أن  شغزعر 
وعغ صادرة سطى ضمعا بالصعة، ولضظ غئثو أظعا ق ترغث 
أن تثسر سقصاتعا الاةارغئ طع أطرغضا وربما طع دول 
أخرى ضبغرة سظثطا تآلإ أطرغضا سطغعا دول السالط إذا طا 

أصثطئ سطى عثه الثطعة...
٧- وافطر غثاطش ظعسا طا طع روجغا سظ الخغظ، شروجغا 
والصفصاس/ العجطى  آجغا  شغ  طظاذص  سطى  طسغطرة 
الصعصاز وصسط طظ حرق أوروبا تاى أوضراظغا وعغ طظاذص 
ظفعذ صثغمئ لعا طظث سعث اقتتاد السعشغاتغ، شأطرغضا 
تظاشسعا وتجاتمعا شغ طظطصاعا لاامضظ طظ اقجاصرار 
شغعا وبسط الظفعذ، إذ تمضظئ طظ العلعج شغعا وتاولئ 
بسط الظفعذ شغ بسدعا ولضظه لط غساصر بسث. وشغ 
العصئ ظفسه تعاخض ضشعذاتعا سطى روجغا سطى أضبر 
طظ خسغث جغاجغ واصاخادي وإسقطغ وظفسغ. ولعثا 
صام الرئغج افطرغضغ باغثن بعخش الرئغج الروجغ 
تسمط  طسألئ  سظ  جعابه  خثد  شغ  "بالصاتض"  بعتغظ 
("جاضعن  وصال  ظاشالظغ.  ألغضسغ  الروجغ  المسارض 
عظاك سعاصإ لمتاوقت روجغا الاثخض شغ اقظاثابات 
افطرغضغئ السام الماضغ تاى طع إخرار الضرططغظ سطى 
سثم ختئ عثه المجاسط" وتعسثه بثشع بمظ الاثخقت 
رد  طظ  تثره  وبأظه  البمظ  جغثشع  بعتغظ  "إن  صائق: 
طتامض خقل المضالمئ العاتفغئ المطعلئ الاغ أجراعا 
طسه أواخر ضاظعن الباظغ/غظاغر الماضغ" وردا سطى جآاله 
سظ السعاصإ الاغ غصخثعا شصال: "جارون ذلك صرغئا"... 
إلى  غحغر  وعع  افطرغضغئ ٢٠٢١/٣/١٧)  جغ  بغ  إغه 
شرض المجغث طظ السصعبات سطى روجغا. والشرغإ أن رد 
بعتغظ ضان ضسغفا جثا بض طاعاشاا ذلغق شصال: ("طعجضع 
لظ تصطع سقصاتعا بعاحظطظ بض جاسمض طع العقغات 
روجغا"...  طخطتئ  شغ  غخإ  طا  سطى  بظاء  الماتثة 
طثى  سطى  غثل  طا   (٢٠٢١/٣/١٨ الروجغ  الاطفجغعن 
ضسش روجغا وخعشعا طظ سصعبات وضشعذات وتمقت 
أطرغضغئ سطغعا تحظعا شغ أوضراظغا والصرم وأوروبا. سطما 
أن رئغج طةطج الثوطا (الئرلمان) الروجغ شغاحغسقف 
شعلعدغظ اسائر عةعم باغثن سطى رئغسه بعتغظ وسطى 
بقده بأظه: "إعاظئ لةمغع الروس" وصال: "باغثن أعان 
طعاذظغ بطثظا باخرغته. عثه عساغرغا ظاجمئ سظ السةج. 
بعتغظ رئغسظا والاعةط سطغه عةعم سطى بطثظا ضطعا"... 
أن  روجغا  شسطاه  طا  وضض   (٢٠٢١/٣/١٧ الغعم  روجغا 
اجاثسئ جفغرعا شغ واحظطظ لطاحاور شصط لغج أضبر! 
ودسا رئغسعا إلى سصث طآتمر طع باغثن شرشداه أطرغضا 
شعجعئ له إعاظئ أخرى. شصث أخثرت الثارجغئ الروجغئ 
بغاظا صالئ شغه ("طظ دواسغ افجش أن الةاظإ افطرغضغ 
طتادبئ  إجراء  بعتغظ  شقدغمغر  سرض  طع  غاةاوب  لط 
الرئغج  طع  ضعظفراظج  الفغثغع  ظزام  سئر  طفاعتئ 
الةاري  آذار   ٢٢ أو   ١٩ غعم  شغ  باغثن  جع  افطرغضغ 
البظائغئ  السقصات  شغ  الماراضمئ  المحضقت  لمظاصحئ 
وضثلك المعضعسات الماسطصئ باقجاصرار اقجاراتغةغ" 
وإن الةاظإ افطرغضغ أضاع بثلك شرخئ جثغثة لطئتث 
سظ طثرج طظ المأزق الثي وصسئ شغه السقصات الروجغئ 

افطرغضغئ بثظإ واحظطظ"... تاس ٢٠٢١/٣/٢٢).
٨- ولعثا ترغث أطرغضا طظ ترضغا الاثطغ سظ السغاجئ 

أظعا "حرغك دشاسغ رئغسغ" وطظث ذلك التغظ وصسئ 
أطرغضا طع العظث جطسطئ اتفاصات لاسعغض ظصض افجطتئ 
ترغث  شأطرغضا  السسضري.  الاساون  وتسمغص  الثصغصئ 
طظ العظث أن تسجف ظعائغا سظ حراء طظزعطئ الثشاع 
الروجغئ إس-٤٠٠ وغغرعا طظ افجطتئ لؤق تساشظغ 
تجب  جغاجئ  سضج  سطى  وذلك  الاسطح،  شغ  سظعا 
تعسج  ضاظئ  الاغ  لئرغطاظغا  المعالغ  العظثي  المآتمر 
له خقل تضمه العظث لسحرات السظغظ لغحاري السقح 
طظ روجغا سطى سعث اقتتاد السعشغاتغ وسطى سعث طا 
بسثه تاى ق تاسطط أطرغضا سطى العظث وتامضظ طظ 
بسط ظفعذعا شغعا. ولضظ سظثطا تمضظئ أطرغضا طظ 
إغخال سمقئعا شغ تجب جاظاتا إلى جثة التضط شغ 
العظث، بثأت تسمض سطى ربط العظث بعا شغ طعضعع 
جغاجغا  افطعر  بجطام  تمسك  تاى  والةغح  الاسطح 

وسسضرغا شغ العظث وتظعغ العجعد الئرغطاظغ عظاك.
٣- وشغ العصئ ظفسه تصعم أطرغضا بالتعار طع الخغظ 
بغظ  اجاماع  اشاااح  تط  شصث  طئاحرة،  سطغعا  والدشط 
وزارتغ الثارجغئ افطرغضغئ والخغظغئ شغ أقجضا بأطرغضا 
الثارجغئ افطرغضغ  وزغر  صال  تغث  غعم ٢٠٢١/٣/١٨ 
أظاعظغ بطغظضظ ("إن تخرشات الخغظ تعثد الظزام الصائط 
وصال  السالمغ"  اقجاصرار  غدمظ  والثي  الصعاسث  سطى 
"جظظاصح طثاوشظا السمغصئ بحأن الخغظ شغ حغظةغاظس 
سظ  شدق  وتاغعان  ضعظس  وععظس  الحرصغئ"  "ترضساان 
واإلضراه  الماتثة  العقغات  ضث  اإللضاروظغئ  العةمات 
اقصاخادي ضث تطفائظا.. ضض تخرف طظ عثه الاخرشات 
غعثد الظزام الصائط سطى الصعاسث والثي غتاشر سطى 
السقصات  طسآول  سطغه  رد  بغظما  السالمغ"،  اقجاصرار 
جغحغ  غاظس  الخغظغ  الحغعسغ  التجب  شغ  الثارجغئ 
افطرغضغ  الاثخض  بحثة  تسارض  الخغظ  "إن  صائق: 
طسارضاظا  سظ  أسربظا  لطخغظ..  الثاخطغئ  الحآون  شغ 
الحثغثة لاثخض ضعثا وجظاثث إجراءات تازطئ لطرد.. طا 
غاسغظ الصغام به عع الاثطغ سظ سصطغئ الترب الئاردة"... 
روغارز ٢٠٢١/٣/١٩)، شعظا أرادت أطرغضا الدشط سطى 
الخغظ طئاحرة تتئ طسمى التعار ضمظ ترب ظفسغئ 
وإسقطغئ لطاحعغر بعا أطام السالط ضعظعا تظاعك تصعق 
اإلظسان ولضظ لغج ترخا سطى تصعق اإلظسان عثه، 
وإظما اجاسمالعا ورصئ ضشط سطى الخغظ، ولضظ غزعر 
تغث  طظ  الخغظغعن  سطغعا  رد  إذ  شغه،  تعشص  لط  أظعا 
ععجمعا، إذ إظعا، أي أطرغضا، تظاعك تصعق اإلظسان شغ 
سثا  ضالخغظ،  طاعمئ  افخرى  شعغ  وخارجعا،  داخطعا 
سظ أظعا تاسطط سطى الثول افخرى وتسمض سطى شرض 

عغمظاعا سطغعا واباجازعا وظعإ برواتعا.
أظعا  إلى  باغثن  برئاجئ  الةثغثة  اإلدارة  أحارت   -٤
جاعاخض شغ العصئ التالغ الترب الاةارغئ الاغ حظاعا 
إدارة تراطإ، ولضظ بتحث التطفاء والصعى افخرى طسعا. 
واخاارت بطغظضظ وزغرا لطثارجغئ لضعظه طع شرض سصعبات 
الثارجغئ  السقصات  لةظئ  أطام  أسطظ  وصث  الخغظ،  سطى 
بمةطج الحغعخ ("طما ق حك شغه أن الخغظ تحضض أضئر 
تتث لظا طظ أي دولئ أخرى لضظه تتث طسصث، وأن سطى 
أطرغضا أن تئثأ الاصارب طع الخغظ طظ طئثأ صعة ولغج 
طئثأ ضسش، وأن ججءا طظ تطك الصعة عع السمض طع التطفاء 
والمحارضئ طع المآجسات الثولغئ.. اجمتعا لغ شصط 
أن أصعل إظظغ أساصث أغدا أن الرئغج تراطإ ضان سطى 
تص شغ اتثاذ طعصش تازم تةاه الخغظ. أظا ق أتفص ضبغرا 
طع الطرغصئ الاغ اتئسعا شغ سثد طظ المةاقت، لضظ طظ 
تغث المئثأ افجاجغ ضان ختغتا وأساصث أن عثا طفغث 
بالفسض لسغاجاظا الثارجغئ"... افظاضعل ٢٠٢١/١/٢٠) 
أي إن جغاجئ أطرغضا تةاه الخغظ طظ تغث افجاس 
واتثة، ولضظ افجالغإ الاغ تائسعا طثاطفئ طظ إدارة 
إلى إدارة. شصث اظاعئ جغاجئ اقتاعاء، وبثأت جغاجئ 
المعاجعئ طسعا لاتث طظ تمثدعا شغ المظطصئ والثارج.

٥- أسطظئ أطرغضا تثعشعا بخعرة واضتئ طظ الامثد 
الخغظغ، شخرح رئغسعا باغثن صائق: ("إذا لط ظاترك 
طئادرات  لثغعط  غثاءظا.  "الخغظغعن"  غأضطعن  شسعف 
ضئرى جثغثة شغ طةال السضك التثغثغئ.. وإن الخغظ 
السغارات  تضظعلعجغا  طةال  شغ  جرغسا  تصثطا  تتصص 
الضعربائغئ" وصال "إظه تتثث غعم افربساء ٢٠٢١/٢/١٠

طع ظزغره الخغظغ حغ جغظ بغظس جاساغظ تعل السثغث 
وافطظ".  والاةارة  اإلظسان  تصعق  طظعا  الصداغا  طظ 
جغظ  الئغخ  الئغئ  باجط  الختاشغئ  الماتثبئ  وصالئ 
شغ  أظظا  عغ  الرئغج  ظزر  وجعئ  أن  "أساصث  جاضغ 
طظاشسئ طع الخغظ، وعع واضح بحأن طثى سمص عثا 
وأضث   (٢٠٢١/٢/١٢ جعرظال  جارغئ  وول  الاتثي"... 
باغثن طثاوف بقده طرة أخرى بصعله ("إن عظاك تظاشسا 
افخغرة  وإن  والخغظ  الماتثة  العقغات  بغظ  حثغثا 
تسسى لاضعن الثولئ افولى شغ السالط طظ تغث الصعة 
الئغئ  شغ  دام  طا  ذلك  غتثث  بأق  وتسعث  والظفعذ، 
افبغخ وإظه جغاعاخض طع رؤجاء ٢٧ دولئ لطاظسغص 
بحأن الثطعات المصئطئ تةاه بضغظ. جظتاجإ الخغظ 
وظططإ طظعا اتارام الصعاسث خخعخا شغ بتر الخغظ 
الةظعبغ"... الةجغرة ٢٠٢١/٣/٢٥) وضاظئ إدارة باغثن 
صث أخثرت شغ بثاغئ الحعر الةاري آذار وبغصئ "الاعجغه 
اقجاراتغةغ المآصئ قجاراتغةغئ افطظ الصعطغ" الاغ 
افطظ  لعضاقت  الةثغثة  اإلدارة  تعجغعات  تادمظ 
الصعطغ تاى تامضظ طظ السمض سطى طعاجعئ الاتثغات 

تامئ: جغاجئ أطرغضا تةاه روجغا والخغظ

باتئاسعا طع روجغا قجاثثاطعا شغ  الاغ جمتئ لعا 
جعرغا، بض تحثعا بةاظئعا لطدشط سطى روجغا، شصال 
وزغر الثارجغئ بطغظضظ بسث لصائه ظزغره الارضغ طعلعد 
("إظه  بروضسض  شغ  غعم ٢٠٢١/٣/٢٣  أوغطع  جاووش 
سطى الرغط طظ الثقشات الساطئ طع أظصرة شإن فطرغضا 
وتطش الظاتع طخطتئ صعغئ شغ إبصاء ترضغا راجثئ شغ 
وصغط"... روغارز  تطغش ذعغض افطث  ترضغا  التطش. وإن 
٢٠٢١/٣/٢٣) وسظثطا اطاثح افطغظ السام لطظاتع بظج 
جاعلاظئرغ ترضغا سطى خثطاتعا لثول الظاتع والثشاع سظ 
بسدعغئ  تاماع  ق  الاغ  ترضغا  ("إن  صال:  سظثطا  أوروبا 
اقتتاد (افوروبغ) والاغ لعا تثود طع جعرغا والسراق 
شغ  الظاتع  سظ  الثشاع  شغ  لطشاغئ  طعما  دورا  تطسإ 
 (٢٠٢١/٣/٦ افظاضعل  الحرصغئ"...  الةظعبغئ  تثوده 
تسابه  سطى  شضاإ  ذلك  طظ  جروره  أردوغان  شأبثى 
شغ تعغار سصإ ذلك صائق: ("جاعاخض ترضغا ضتطغش شغ 
وافطظ  السقم  وخثطئ  الاجاطاتعا  بةمغع  العشاء  الظاتع 
الاغ  أطرغضا  طع  لطاةاوب  طساسثة  شارضغا  السالمغغظ". 
تدشط سطغعا لطاثطغ سظ طظزعطئ الثشاع الخاروخغئ 
شغ  بحرائعا  لعا  جمتئ  بسثطا  إس-٤٠٠  الروجغئ 
الئثاغئ إلغراء روجغا بالئصاء شغ جعرغا لثثطئ أطرغضا 
شغ التفاظ سطى الظزام السعري، إذ بثأت تساشظغ سظ 
الثور الروجغ شغ جعرغا، وذلك اطاثادا لطسغاجئ الاغ 
اتئساعا سطى سعث تراطإ لطدشط سطى ترضغا. شصث أسطظئ 
اإلدارة افطرغضغئ برئاجئ باغثن غعم ٢٠٢١/٢/٥ أظعا 
"ترغث طظ ترضغا الاثطغ سظ خعارغت إس-٤٠٠" وصال 
("إن  الثشاع  وزارة  باجط  ضغربغ  افطرغضغ  الماتثث 
طعصفظا لط غاشغر (طظ الخفصئ) ودسا ترضغا إلى الاثطغ 
سظعا" وصث أظعرت ترضغا تظازق بأن سرضئ أن تساطض 
طثازن  شغ  وخطئ  الاغ  الخعارغت  بعضع  ضالغعظان 
دون اجاسمال. شصال وزغر الثشاع الارضغ خطعخغ أضار 
الخعارغت  ظزام  اجاثثام  لسثم  طساسثة  ترضغا  "إن 
خفصئ  طظ  ضةجء  روجغا  طظ  احارته  الثي  إس-٤٠٠ 
طتامطئ طع أطرغضا لاثفغش الاعتر بحأن عثه المسألئ" 
ظمعذج  بحأن  الافاوض  سطى  طظفاتعن  "ظتظ  وصال: 
طحابه لثلك المسمعل به بالظسئئ لخعارغت إس-٣٠٠

المعجعدة شغ ججغرة ضرغئ بالغعظان"... ختغفئ ترغات 
عثه  احارت  صث  صئرص  وضاظئ   (٢٠٢١/٢/٩ الارضغئ 
الخعارغت سام ١٩٩٩ طظ روجغا واسارضئ سطغعا ترضغا. 
شاط اقتفاق طع الغعظان سطى تثجغظعا شغ ججغرة ضرغئ، 
وأخئتئ ططضا لطغعظان الاغ لط تساثثطعا طظث ذلك 

الاارغت إق خقل تثرغئات سام ٢٠١٣.
السغاجغ  لطعةعم  خططئ  صث  أطرغضا  أن  شغزعر   -٩
واقصاخادي واإلسقطغ والظفسغ سطى روجغا ضما خططئ 
شصث ذضر وزغر الثارجغئ افطرغضغ  لثلك ضث الخغظ. 
بطغظضظ شغ حعادته أطام طةطج الحغعخ أن ("روجغا 
سثد  سظ  "تتثبظا  وصال:  افسمال"  جثول  رأس  سطى 
طظ الاتثغات. الاتثي الثي تمبطه روجغا سئر جطسطئ 
ضاططئ طظ الةئعات عع أغدا أتث الاتثغات المطتئ"... 
افظاضعل ٢٠٢١/١/٢٠) وصالئ الماتثبئ باجط الئغئ 
افبغخ جغظ جاضغ ("إن روجغا جااتمض المسآولغئ 
افطرغضغئ  لطمثابرات  تصرغر  سجز  أن  بسث  أشسالعا  سظ 
طجاسط صائمئ طظث شارة ذعغطئ بأن روجغا جسئ لطاثخض 
شغ اقظاثابات افطرغضغئ لسام ٢٠٢٠" وصالئ: "إن إدارة 
روجغا  طع  السقصات  إزاء  ظعةا  تسامث  باغثن  الرئغج 
غثاطش سظ الثي ضان غائسه الرئغج الةمععري السابص 
تراطإ" وصالئ "الروس بالاأضغث جغاتمطعن المسآولغئ 
سظ أشسالعط"... روغارز ٢٠٢١/٣/١٧) وعثه طظ الترب 
الصداغا  طظ  سثد  شغ  قباجازعا  روجغا  سطى  الظفسغئ 
بسثطا  الخغظ  ضث  خاخئ  اجاثثاطعا  طظ  ولاامضظ 
باروا  الثغظ  المسطمغظ  جعرغا  أعض  ضث  اجاثثطاعا 
سطغعا وسطى سمقئعا. ولعثا خرتئ الماتثبئ باجط 
الئغئ افبغخ ضارغظ جان بغغر أن ("الرئغج افطرغضغ 
جع باغثن جغصابض الرئغج بعتغظ سظثطا غتغظ العصئ 
المظاجإ. وإن باغثن لظ غاراجع جغضعن خرغتا وطظفاتا 
تعل السقصئ طع روجغا"... روغارز ٢٠٢١/٣/١٩) وعغ، 
تزعر  تاى  العةعطغ  افجطعب  تساثثم  أطرغضا،  أي 
أظعا شغ طرضج صعة، شغ العصئ الثي تةري شغه اتخاقت 
اآلخرغظ  تةسض  أن  وترغث  لطافاوض،  دبطعطاجغئ 
غفاوضعن طظ طعصع ضسغش، وتفرض سطغعط طا ترغث أو 
تفرض سطغعط طا تساطغع أن تفرضه لاتصغص طخالتعا. 
شر  بأجطعب  ولضظ  تراطإ  اجاسمطه  افجطعب  وعثا 
شضان غعثد وغاعسث وشغ العصئ ظفسه غةري اتخاقت 
دبطعطاجغئ لفرض إرادة أطرغضا وططالئعا سطى افذراف 
افخرى ضما شسض طع ضعرغا الحمالغئ وطع الخغظ. وشغ 
العصئ ظفسه غرغث باغثن أن غسجز طعصفه داخطغا بأن 

إدارته صعغئ ولغسئ ضسغفئ.
بغظ  اإلغصاع  سطى  السمض  أطرغضا  جغاجئ  وطظ   -١٠
تصّرب  شضاظئ  بغظعما،  الاصارب  لاعثم  والخغظ  روجغا 
جاعاخض  أظعا  شغزعر  الخغظ،  سطى  وتترضعا  روجغا 
عثه السغاجئ ولضظ بسث إذقل روجغا، ولثلك اتثثت 
أطرغضا جغاجئ العةعم سطى روجغا تاى تدشط سطغعا 
روجغا  أن  سطما  الخغظ.  ضث  طسعا  لطسغر  وتثدسعا 
تطمع بأن تصربعا أطرغضا وتحرضعا شغ إدارة الحآون 
أن  ترغث  بض  بثلك  ترضى  ق  أطرغضا  ولضظ  الثولغئ. 
تثدسعا لسغاجاعا وترغث أن تساثثطعا ضث الخغظ 

شغ  اجاثثطاعا  ضما  أخرى  صداغا  شغ  وتساثثطعا 
جعرغا. شق ترغث أن تساططعا سطى طساعى الثولئ الضئرى 
الاغ تاحاذر طسعا حآون السالط أو حآون طظطصئ طظ 
المظاذص، ولعثا أظجلئ طرتئاعا شغ الحأن السعري إلى 
زال  طا  شأطرغضا  شطضعا.  شغ  تثور  الاغ  ترضغا  طساعى 
سطغعا  طسغطرة  والسظةعغئ  والشطرجئ  غساطغعا  الشرور 
سطما أن طساعاعا السالمغ صث اظثفخ، وعغ شغ طرتطئ 

اظتثار طعارئئ وطاآضطئ شغ الثاخض.
١١- تتاول روجغا الاصعي بالخغظ لاسجز طعصفعا تةاه 
اجاثثاطعا  ترغث  أطرغضا  أن  تسغ  عغ  وربما  أطرغضا، 
ضث الخغظ شطط تصع شغ الحرك تاى اآلن. شصث ذضرت 
خارجغاعا شغ بغان ("طظ المصرر أن غةري قشروف غثا 
البقباء ٢٠٢١/٣/٢٣ طتادبات طع ظزغره الخغظغ واظس 
بغظ  اقجاراتغةغ  بالاظسغص  تاسطص  طسائض  تعل  غغ 
الئطثغظ وتظزغط اقتخاقت سطى أسطى المساعغات. وإن 
تض  طظ  طاطابصئ  أو  صرغئئ  بمعاصش  غطاجطان  الئطثغظ 
طسزط الصداغا السالمغئ وعما طخممان سطى طعاخطئ 
الاظسغص العبغص إلجراءاتعما شغ السغاجئ الثارجغئ"... 
خارجغاعا  وزغر  زغارة  وأبظاء   (٢٠٢١/٣/٢٢ ظعشعجاغ 
جثدا  ("الئطثغظ  أن  الروجغئ  الثارجغئ  أسطظئ  قشروف 
طساعثة تسظ الةعار والخثاصئ والاساون بغظعما لمثة 
خمج جظعات أخرى" وصال وزغر الثارجغئ الخغظغ: "سطى 
طثى السظعات السحرغظ الماضغئ أرجئ عثه المساعثة 
البظائغئ أجاجا صاظعظغا طاغظا لطاظمغئ المساثاطئ لطسقصات 
السقصات  تطعغر  شغ  وجاعمئ  الخغظغئ  الروجغئ 
لط  ذلك  ولضظ   (٢٠٢١/٣/٢٣ ظعشعجاغ  البظائغئ"... 
غخض إلى سصث تطش بغظعما وسمض طحارك دولغ بغظعما 
لمعاجعئ أطرغضا، شعثه اقتفاصغئ صثغمئ طظث سحرغظ 
جظئ شطط تظاب سمق طحارضا جادا ضث أطرغضا. شضاظئ ضض 
دولئ طظعما تسمض طظ جاظئعا سطى الثشاع سظ ظفسعا 
وطتاولئ الافاعط طع أطرغضا والاصارب طسعا. وغزعر أن 
روجغا ق ترغث أن تاصارب طع الخغظ بتغث تخئح طسامثة 
سطغعا وعثا غفصثعا طضاظئ دولغئ لضعظعا ترغث أن تخئح 
الثولئ الضئرى الباظغئ بةاظإ أطرغضا، وعغ ق ترغث أن 
تضعن شغ طعاجعئ طع أطرغضا بض ترغث طحارضاعا، وق 
ترغث طجغثا طظ الاخسغث طسعا تاى ق تبغر لعا المحاضض 

شغ أوضراظغا والصرم وآجغا العجطى والصعصاز...
١٢- تصعم أطرغضا بتحث التطفاء طظ جثغث بةاظئعا وعغ 
تسطظ طةابعاعا لروجغا والخغظ، وشغ العصئ ظفسه ترغث 
الثارجغئ  وزغر  شصال  تطفائعا.  سطى  عغمظاعا  تةثد  أن 
افطرغضغ بطغظضظ أبظاء زغارته لمصر تطش حمال افذطسغ/

الظاتع بسث اجاماسه طع أطغظ التطش جاعلاظئرغ ("جؤئ 
لطاسئغر سظ دسط العقغات الماتثة الراجت، وإن العقغات 
الماتثة ترغث إسادة بظاء حراضاتعا، ظرغث تظحغط الاتالش 
طع الحرضاء شغ الظاتع شغ المصام افول" وصال "إن التطش 
حاى  شغ  تعثغثات  طعاجعئ  شغ  تاجمئ  بطتزئ  غمر 
السالط. وإن أطرغضا ق تجال تراجع خغاراتعا شغ أششاظساان 
الحأن"...  عثا  شغ  تطفاءعا  تساحغر  جعف  وإظعا 
أن  أطرغضا  شارغث   (٢٠٢١/٣/٢٣ روغارز  شراظج٢٤، 
تدرب سخفعرغظ بتةر باةثغث عغمظاعا سطى تطفائعا 
شغ الظاتع وعغ تسطظ طةابعئ روجغا والخغظ بأوروبا. 
شعغ تدشط سطى ألماظغا لااثطى سظ "الاغار الحمالغ-٢" 
طظ  غمر  الثي  أوروبا  وإلى  إلغعا  الروجغ  الشاز  لظصض 
شرضئ  وصث  وألماظغا.  روجغا  بغظ  الئططغص  بتر  تتئ 
أطرغضا شغ ظعاغئ السظئ الماضغئ شغ حعر ضاظعن افول 
٢٠٢٠ سصعبات سطى الحرضات الاغ تحارك شغ المحروع 
وذالئاعا بالاعصش سظ طث افظابغإ شغ غطرجئ وسظةعغئ. 
افلماظغ  الخظثوق  سطى  سصعبات  تفرض  أن  وترغث 
صائق:  افلماظغ  العزراء  طةطج  شرد  لطمحروع.  الممعل 
("سطى خطفغئ السصعبات افتادغئ الثارجغئ ضث الحرضات 
أن  افلماظغئ  لطتضعطئ  غمضظ  ق  وافوروبغئ،  افلماظغئ 
ضث  طعجعئ  تضعن  لظ  السصعبات  أي  أظعا  تسائسث 
الخظثوق أغدا.. إن برلغظ ترشخ السصعبات افطرغضغئ 
سطى خط أظابغإ الشاز الاغار الحمالغ-٢ باسائارعا اظاعاضا 
وصال   (٢٠٢١/٣/١ جئعتظغك  افوروبغئ"...  لطسغادة 
("إن  براغج  ظغث  افطرغضغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث 
وزغر الثارجغئ بطغظضظ اجامع طع ظزغره افلماظغ عاغضع 
شغ  الظاتع  خارجغئ  وزراء  طتادبات  عاطح  سطى  طاس 
بروضسض وإن بطغظضظ جطط الدعء سطى الاجام العقغات 
الماتثة بالسمض طع التطفاء والحرضاء لطاخثي لةععد 
روجغا لاصعغخ أطظظا الةماسغ، وحثد شغ عثا السغاق 
سطى طسارضئ العقغات الماتثة الاغار الحمالغ-٢"... د 
ب أ ٢٠٢١/٣/٢٤) وعثه جغاجئ اتئساعا أطرغضا سطى 
شعغ  باغثن.  سعث  سطى  اتئاسعا  وتعاخض  تراطإ  سعث 
ترغث أن تدرب روجغا اصاخادغا وتةسض سقصاتعا طاعترة 
طع أوروبا وتةئر ألماظغا سطى حراء الشاز افطرغضغ باضطفئ 

أسطى وبةعدة أصض!
ظفسعا  تسث  الاغ  الثول  عغ  شعثه  وأخغرًا   -١٣
ضئرى شغ عثا السالط... إظعا تتغط السالط بطشغاظعا، 
الصعي  اهللا  وخثق  وبأعطه،  بئقده  السغؤات  وتمضر 
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 افربساء ٢٥ طظ حسئان ١٤٤٢عـ المعاشص ٧ ظغسان/أبرغض ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٣٣

بسث أحعر طظ الحث والةثب والاراحص بغظ أسدائه، أصر الئرلمان السراصغ طعازظئ ٢٠٢١ وبطس تةمعا ١٣٠
ترغطغعن دغظار سراصغ بما غساوي (٨٩,٦٥ ططغار دوقر)، طسامثة سطى تخثغر الظفط شصط. وعع طا ضان طبار 
تساؤل شغ بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السراق، أغظ الضبغر الثي تةظغه 
التضعطئ السراصغئ طظ باصغ البروات، والمظاشث التثودغئ والدرائإ وغغرعا. وظسئئ الئطالئ شغ السراق ٢٧

بالمائئ، والئظى الاتاغئ خراب، أغظ تثعإ ضض تطك المئالس؟! وأجاب الئغان: إظعا تثعإ إلى جغعب الفاجثغظ 
الثغظ ق غردسعط حرف وق دغظ، وصث رأغظاعط شغ الئرلمان غحاط بسدعط بسدا وضأظعط ضقب وصسئ سطى 
جغفئ، والثي غططع سطى شصرات المعازظئ وضغفغئ تعزغسعا غرى ذلك واضتا أطاطه. وخاذإ الئغان المسطمغظ 
شغ السراق: ضض سام غجشعن الئحرى لضط سطى إصرار المعازظئ بما غخّثره السراق طظ الظفط، والثي عع ططضغئ 
وأظاط  الثظعع  وسقَم  السضعت  شإقَم  جمض،  وق  شغعا  لضط  ظاصئ  ق  وضأظضط  غاصاجمعظعا  ذلك  وطع  ساطئ، 
تساطعن جعء السثاب؟! اسطمعا أظه ق تض لضط وق سقج لتالضط إق باترغر السراق طظ المتاض وأذظابه، وإصاطئ 

حرع اهللا شغ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ دولئ ترسى حآوظضط بحرع ربضط وتظالعن شغعا تصعصضط.

طع تطعل الثضرى المؤعغئ لعثم الثقشئ، ودخعل الثضرى الساحرة قظطقصئ بعرة الحام، صثم تجب الاترغر/ 
وقغئ جعرغا ورصاه السغاجغئ البالبئ تتئ سظعان: "صراءة لعاصع البعرة؛ تحثغص وسقج"، وذلك بسث أن وخطئ 
إلى طظسطش خطغر، طعضتا شغعا المآاطرة الاغ تاضئ خغعَذعا أطرغضا، وظفثتعا الثول الاابسئ لعا والمساأَجرة، 
وجار شغ ذرغصعا صادة الفخائض، وحرح التجب شغعا تصغصئ الخراع، وافجالغإ والعجائض المساثثطئ لطصداء 
تصطغع  طظ  المساأجرة  الثول  أسمال  سظه  تمثدئ  وطا  البعرة،  لعاصع  صراءته  شغعا  سرض  ضما  البعرة.  سطى 
أوخال البعرة، وحرذطئ أعطعا، وتعزغسعط سطى أربع طظاذص طثاطفٍئ شغ الحضض، طاحابعئ إلى تّث الاطابص شغ 
المدمعن والائسغئ السغاجغئ. وحرح افجئاب الاغ دشسئ المةامع الثولغ لممارجئ ضض افجالغإ اإلجراطغئ؛ 
طظ تخاٍر وتدغغٍص، شغ ظض إجراِم أطظغغ الفخائض، وظعإ خظاع المسابر، واطاعان ضراطئ اإلظسان، وتضمغط 
أشعاه افترار، وحرسظئ الحرسغغظ لةرائط الصادة، وإحشال الظاس بالسسغ لاأطغظ السضظ، والئتث سظ لصمئ 
السغح، وبغظ شغعا طا غةإ الاجود به لطاتخظ طظ تأبغر عثه العةمئ افطرغضغئ الحرجئ، وطا العاجإ سطغظا شغ 
عثه المرتطئ الفاخطئ، ضما بغظ شغعا الثطعات السمطغئ الاغ غةإ سطغظا الصغام بعا إلتثاث الظصطئ المرجعة شغ 
عثه البعرة، وإسادتعا إلى وجعاعا الختغتئ، وطا عغ أضئر افضرار الظاتةئ سظ الةععد الدثمئ الاغ بثلعا 
الشرب لطسئث بسصعل أبظاء افطئ، وطا عغ افطعر الاغ ق بث طظعا لطحسعب تغظ الصغام بالاشغغر. وخاط تجب 
الاترغر/ وقغئ جعرغا ورصاه السغاجغئ البالبئ بصعله: "ظمّث غثظا إلى أبظاء أطاظا البائرغظ شغ الحام، وظثسععط 
إلى السمض طسظا قجاسادة صرار البعرة المشاخإ، وإسادة تعجغععا وجعاعا الختغتئ، والسغر بعا طئاحرة ظتع 
إجصاط الظزام وإصاطئ الثقشئ، شظرضغ ربظا وظتفر تصعصظا، وظسغث سجتظا وظتصص طخطتاظا شغ الثظغا واآلخرة".

طساواة املرأة بالرجض
شضرة طظترشئ ق تتض أي طحضطئ لطمرأة

ـــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب) – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

تساظغ المرأة شغ أرجاء المسمعرة طظ طحضقت سثغثة، 
وطزالط طاظعسئ تصع سطغعا بعخفعا اطرأة، وبسدعا 
تصع سطغعا باسائارعا إظساظًا غسغح تتئ ظض التدارة 
أداة  ُغاثث  طاسمث  خطط  وغتثث  المظترشئ،  الشربغئ 
إلخراج طا تئصى طظ أتضام اإلجقم الماسطصئ بالمرأة 
طساظصع  طظ  ططؤعا  وإسادة  المسطمغظ،  تغاة  طظ 
التدارة الشربغئ اآلجظ. شسسغ الظساء لاعشغر السغح 
السططات  وطقتصئ  لطاترش،  وتسرضعظ  الضرغط، 
افطعطئ  ختئ  وطسألئ  الحرغفئ،  افسمال  لخاتئات 
والطفعلئ، وجرائط الصاض واقغاخاب، واظسثام رساغئ 
طحضقت  سظ  لمتئ  عع  إظما  عثا  ضض  المرأة؛  حؤعن 
المرأة، شما عع السقج الثي صثطاه التدارة المعغمظئ، 

التدارة الشربغئ؟
عغ  وأذرسعا  الماتثة  افطط  تائظاعا  الاغ  التطعل  إن 
طع  الظساء  تارضئ  طساضج،  اتةاه  شغ  تخإ  تطعل 
اتافطئ  المظخرم،  ٢٠٢٠م  سام  شفغ  طساظاتعظ، 
طظزمئ الفاو وإغفاد وبرظاطب افغثغئ السالمغ بالغعم 
السالمغ لطمرأة، تغث خرح رئغج إغفاد جطئغر أوظشئع 
لقتافال  طظاجئئ  السالمغ  المرأة  غعم  "غمبض  صائقً: 
طسًا  السمض  غمضظظا  ظفسه.  العصئ  شغ  لطسمض  ودسعة 
لغج  السالط،  شغ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  لاتصغص 
شصط فن عثا عع افطر الختغح العاجإ شسطه، بض فن 
بغظ  المساواة  شجغادة  المسصعل.  افطر  عع  أغداً  عثا 
الةظسغظ عغ أطر تغعي لاتصغص ظمع اصاخادي أصعى، 
طسثقت  وتثفغخ  المثصع  الفصر  تصطغص  وبإطضاظعا 
الةعع وتتصغص السقم الثائط وطساسثة افجر بأضمطعا 

وتمضغظ جمغع أولؤك الثغظ غساظعن طظ الامغغج".
لصث اتثثت التدارة الشربغئ طظ شضرة طساواة المرأة 
بالرجض أداة لسقج طحاضض المرأة بجسمعط، وذلك فن 
شغ  واتثة  لصغمئ  إق  وزظاً  تصغط  ق  الشربغئ  التدارة 
التغاة عغ الصغمئ المادغئ، وتاى غةظغ الرأجمالغعن 
المساواة،  بثسعى  بغاعا  طظ  المرأة  أخرجعا  افرباح 
سئر  طا  وعع  افطعال،  تثر  وجطسئ  ساططئ،  غثًا  لاضعن 
سظه رئغج اإلغفاد، تغث جسض طظ شضرة المساواة أطرًا 
تغعغاً لقصاخاد! والسآال الثي غفرض ظفسه عض شضرة 
المساواة عغ التض لفزطات الاغ تساظغ طظعا المرأة؟ 
افجاجغئ  التاجات  وظصص  لطفصر  تض  عغ  شسق  وعض 
وأطظ؟  وتسطغط  وختئ  وطسضظ،  وططئج  طأضض  طظ 

وعض التروب الطاتظئ جااعصش بفضرة المساواة؟
طظ  طفععم  عغ  الةظسغظ  بغظ  المساواة  شضرة  إن 
إلى  تماث  جثور  ولعا  الضاشر،  الشرب  تدارة  طفاعغط 
ولثت  والاغ  سظثعط،  الاارغثغئ  الظسعغئ  الاةربئ 
واقصاخادغئ  الاسطغمغئ  التصعق  وغغاب  الزطط  ظاغةئ 
طظعا  ترطئ  الاغ  افجاجغئ  والسغاجغئ  والصاظعظغئ 
طع  تاسارض  الةظسغظ  بغظ  المساواة  شفضرة  الظساء، 

سصغثة المسطمغظ.
إن "المساواة شغ التصعق والعاجئات" عغ شضرة طثطرة 
جسطعا  بمسآولغات  الظساء  ضاعض  وتبصض  لطمةامع 
تسثر،  وإن  الرجال،  طظ  أصاربعظ  سطى  واجئاً  اإلجقم 
تةرغث  عغ  المساواة  إن  الثولئ.  سطى  العاجإ  غاتعل 
طظ التصعق الاغ طظتعا اإلجقم لطمرأة شأوجإ ظفصاعا 
سطى غغرعا وجسطعا تظفص أطعالعا وطغرابعا سطى الظتع 
الثي تراه طظاجئا بتسإ أتضام الحرع بثل أن تضعن 
ططجطئ "سطى صثم المساواة" طع الرجض شغ إظفاصعا سطى 
السائطئ. أطا شغ المغراث المفارى سطغه شصث غفعق ظخغإ 
المرأة ظخغإ الرجض، شمظ التاقت البقبغظ المتامطئ 
شإظه  اإلجقطغئ،  الحرغسئ  شغ  افصارب  بغظ  لطمغراث 
شغ أربع تاقت شصط تتخض المرأة سطى ظخش ظخغإ 
ظخغإ  سطى  تتخض  التاقت  بصغئ  شغ  بغظما  الثضعر، 
غساوي أو غفعق ظخغإ الرجض طظ المغراث، وطع ذلك، 

شغ  تئتث  أن  المأجعرة  الظسعغئ  المظزمات  تتاول 
طحضقت المرأة بعثف تةرغط افتضام الحرسغئ، وتصاً:

صث تظضر السغظ ضعء الحمج طظ رطث
وغظضر الفط ذسط الماء طظ جصط!

المرأة:  تصعق  طةال  شغ  الظاحطات  إتثى  تصعل 
"المرأة ق تجال تسائر "جارغئ" شغ المةامع سطى الرغط 
طظ الترغئ والثغمصراذغئ الاغ ظسغحعا اآلن، شالمرأة 
ضان  جعاء  الرجض  سطى  تغاتعا  شغ  تسامث  تجال  ق 
"غمبض  أخرى:  وتصعل  زوجعا"،  أو  حصغصعا  أو  والثعا 
أعط  إتثى  الاظاجطغئ  افسداء  وبار  الصاخرات  زواج 
غرشسظ  وضطعظ  الظساء"،  طظعا  تساظغ  الاغ  المحاضض 
تدطغض  أجض  طظ  الةععد  طظ  الضبغر  بئثل  سصغرتعظ 
الثولئ  وغطالئظ  المجسعطئ،  التصعق  بعثه  الظساء 
باطئغص طططص المساواة شغ الصعاظغظ، وصث اجاةابئ 

لعظ التضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان!
المسطمئ،  المرأة  تخظ  اخاراق  غاط  أن  أجض  وطظ 
الةمسغات  وتظحأ  بسثاء،  الشرب  طظ  افطعال  تاثشص 
الظسعغئ الاغ تسسى جاعثة لسطت المرأة طظ افتضام 
المثطرة  والمتاضرات  الظثوات  وتسصث  الحرسغئ، 

لفشضار اإلجقطغئ.
وتمارس الثول الشربغئ الدشعط سطى عثه التضعطئ 
العجغطئ لامرغر التطعل الاغ ُترغثعا خثطئ لمخالتعا 
شضرة  دخض  شما  اقجاسمارغئ،  وططاطسعا  المادغئ، 
المساواة بالمساظاة وافزطات الاغ تسغحعا المرأة طظ 
وتض  الدرورغئ  السطع  تعشغر  وسثم  طفاسطئ  تروب 
لطظاس  ضرغمئ  تغاة  وتعشغر  اقصاخادغئ  طحاضطعا 

جمغسعط، طا عغ السقصئ؟!
واقصاخادغئ  السغاجغئ  المحاضض  إن  صطسا 
ظابسئ  لغسئ  الظساء،  طظعا  تساظغ  الاغ  واقجاماسغئ 
ولضظعا  الةظسغظ"  بغظ  "المساواة  وجعد  سثم  طظ 
المرأة  تغاة  غتعل  الثي  الرأجمالغ  الظزام  ذئغسئ 

والرجض طسًا إلى جتغط.
إن لطمرأة شغ طئثأ اإلجقم دورًا سزغمًا شغ المةامع؛ 
سطى  التفاظ  شغ  أجاجغ  بحضض  تسعط  شعغ 
اهللا  أوضطه  بما  المةامع  وذعر  وسفئ  افجرة  تماجك 
جئتاظه وتسالى لعا طظ طعام وتضالغش حرسغئ، وشغ 
طثرجاعا غاثرج افبطال، وتاربى افجغال، وطظ عظا 
عثا  إلى  طعجعئ  المفسثغظ  وخطط  براطب  ضاظئ 
الضغان الصعي الطاعر لجسجساه وتتطغمه، تاى غرجت 

بغظ المسطمغظ افظمعذج الشربغ سظ المرأة.
إن المظادغظ بما غسمى (تصعق المرأة) شغ السعدان 
وشغ جائر بقد المسطمغظ، إطا أظعط غةعطعن طضاظئ 
المرأة شغ اإلجقم السزغط، أو عط طةرطعن خئغبعن، 

وأختاب أجظثة تثثم أجغادعط.
تغظ  شأضرطعا  المرأة  طضاظئ  طظ  اإلجقم  رشع  لصث 
صثغمًا  الةاعطغئ  داجاه  تغظ  سرضعا  وخان  ُأذّلْئ، 
صئض  تضظ  لط  تغث  ضاططئ  تصعصعا  وأسطاعا  وتثغبا، 
الشرب  شغ  عغ  ضما  لطماسئ  وأداة  جطسئ  إق  اإلجقم 
اجامرت  شصث  اإلجقم  دولئ  تضط  ظض  شغ  أطا  اآلن. 
طظئ  الاارغت  طر  سطى  ظالاعا  طضاظئ  أجمى  شغ  المرأة 
طظ اهللا، شخاظئ أسراض المسطمات باةغغح الةغعش 

طظ أجض حرف اطرأة واتثة...
طظ  تتصصه  وطا  اإلجقم  أتضام  بغظ  حاجع  شالئعن 
رشسئ لطمرأة، وبغظ طا تفرزه لعا التدارة الشربغئ طظ 
حصاء وتساجئ وضظك، وق طةال لطمصارظئ بغظ أتضام 
طظ  تطئ  الاغ  الئحر  وأتضام  وتسالى،  جئتاظه  اهللا 
طضاظئ المرأة، شمظ غتمض عّط المرأة سطغه أن غسمض 
بةث قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ الاغ تسظ الصعاظغظ 

 المسامثة طظ حرع اهللا
﴾ ُ ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ َال 

َ
﴿أ

المعاشص  ١٤٢٤عـ  جظئ  الثغر  خفر   ١١ وشغ 
التالغ  الاترغر  تجب  أطغر  اجاطط  لـ٢٠٠٣/٠٤/١٣ 
السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا 
وواخض  جطش  لثغر  خطش  خغر  شضان  التجب،  إطارة 
ضاطئ  افطج  ضاطئ  خطا  سطى  وحئابه  بالتجب  السغر 
طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وضض السالط خار بغئ افرصط بظ أبغ افرصط 
الظصغ  الاصغ  التجب  عثا  الاترغر  تجب  ببصاشئ  غدّب 
طظ  وأذظابه  المساسمر  الضاشر  طداجع  أصّخ  الثي 
واخاطفععط  واساصطععط  لحئابظا  شضادوا  جطثتظا  بظغ 
وسّثبععط وحّردوعط ق لحغء إق لطتغطعلئ دون صغام 

دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
الحغء ظفسه الثي شسطه ضفار صرغح وطظ واقعط طع 
ضاطئ افطج شطط غارضعا لعظا طظ ألعان الاسثغإ إق 
وجاطعه أتئاع طتمث ملسو هيلع هللا ىلص فظعط أدرضعا أن ضطمئ ق إله 
إق اهللا الاغ دساعط لعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لغسئ طةرد 
جثغث  تغاة  وطظعب  جثري  تشغغر  عغ  بض  تصال  ضطمئ 
بالطشغان  شصابطععا  بأجرعا  الثظغا  طعازغظ  جغصطإ 
دسعة  الغعم،  ضاطئ  دسعة  به  تصابض  الثي  والةئروت 

تجب الاترغر شغ طحارق افرض وطشاربعا.
وطا دطظا سطى خطا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وظعةه التص شإّظا 
ضاطئ  جغظخر  افطج  ضاطئ  ظخر  طظ  أن  غصغظ  سطى 
الغعم جئتاظه جّض جقله، طخّثصغظ بعسثه شغ صعله 
اِت  َ ِ ا الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ُھ  اللَّ ﴿َوَعَد  تسالى: 
نَّ  َ ْم َوَلُيَمّكِ ِ ِذيَن ِمن َقْبِل

ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
ْمِ  اْأل ُ َّ ْسَتْخِلَف َ َل

ْمنًا 
َ
ْم أ ِ ْعِد َخْوِف َ ن  م ّمِ ُ َّ َل ْم َوَلُيَبّدِ ُ ٰ َل َ ِذي اْرَت ُم الَّ ُ َ ْم ِدي ُ َل

 [٥٥ الظعر:  [جعرة   ﴾... ئًا  ْ َش ي  ِ ْشِرُكوَن 
ُ َال   ِ ْعُبُدوَن

َ

ِة». وبئحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
لضض طظ غضغث لعثه الثسعة ولتجب الاترغر طظ سرب 
، لَْو  أو سةط ظصعل لعط ضما صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «يَا َعمِّ
ْمَس ِفي يَِميِني َوالَْقَمَر ِفي ِشَمالِي َعلَى أَْن أَتُْرَك َهَذا  َوَضُعوا الشَّ

اْألَْمَر َحتَّى يُظِْهَرُه اللَُّه أَْو أَْهلَِك ِفيِه َما تََركُْتُه».
سطى  ظسغر  الغعم  ضاطئ  شغ  الاترغر،  تجب  شغ  وظتظ 
خطا ضاطئ افطج وصائثعا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص ولظ ظارك تمض 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  الثسعة 

 طظعاج الظئعة تاى غزعره اهللا أو ظعطك دوظه
بًا﴾ ن َيُكوَن َقِر

َ
َ أ َو ُقْل َع ُ  َ ُقوُلوَن َم َ ﴿َو

خاذئئ  رجالئ  تاطق  ملسو هيلع هللا ىلص  طتّمث  سطى  العتغ  ظجل 
الصطعب والسصعل، صطعب وسصعل طظ أجطط وخّثق بعا 
ضاطئ  أّول  شغ  الثغر  طظه  غظعض  خاتئعا  تعل  والاّش 
طآطظئ تمرضجت شغ دار افرصط بظ أبغ افرصط شضاظئ 
هللا  خطخئ  الاغ  الفّثة  اإلجقطّغئ  الحثخغات  عظاك 

العاتث افتث.
الضاطئ  لعثه  ُأِذن  اقجاثفاء،  طظ  جظغظ  بقث  وبسث 
طظ شعق جئع جماوات أن ترى الظعر وتثرج لاخطثم 
ْعِرْض 

َ
بصعى الضفر شغ صعله تسالى: ﴿َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوأ

َن﴾. َعِن اْلُمْشِرِك
سطغعط  اهللا  رضعان  وأختابه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  شقصى 
ضّض أظعاع افذى شغ جئغض إسقء ضطمئ ق إله إق اهللا. 
ضان  تاى  والمصاذسئ  والاعةغر  لطاسثغإ  شاسرضعا 
اإلجقطغئ  الثولئ  وإصاطئ  العةرة  وضاظئ  اهللا  ظخر 
افولى شغ المثغظئ المظعرة، وعظاك خار لطمسطمغظ 

ضغان غتمغ بغداعط وغثود سظعط.
وساش المسطمعن شغ ضظش اإلجقم ودولاه التاطغئ 
والارك  السرب  خعظئ  أغثي  سطى  عثطعا  غعم  تاى 
وضاظئ  ضمال  طخطفى  الضاشر  الثائظ  رأجعط  وسطى 
وتالئ  المسطمغظ  أوخال  تصّطسئ  تغث  المخغئئ 
بغظعط تثود جاغضج بغضع شفرصاعط وزرسئ الظسرات 
بغظعط وتضمعط سمقء ذعاغغئ ق غرصئعن شغعط إق 

وق ذّطئ، شأشصروعط وشّرذعا شغ برواتعط!
أساد  ظعر  المصثس،  بغئ  طظ  ظعر  بجغ  أن  شاأ  وطا 
إتغاء ضطمئ الثقشئ شغ سصعل جربطعا الةعض والدقل 

وشغ صطعب تاعق لفةر اإلجقم وسثله ودولاه.
ذلك الظعر ضان اظطقصئ تجب الاترغر، الرائث الثي ق 
رتمه  الظئعاظغ  الثغظ  تصغ  الحغت  طع  أعطه،  غضثب 
الثسعة  طحاق  وتضّئث  بابائ  بثطا  التجب  أّجج  اهللا. 
إلى دولئ التص غغر آبه بالمشرضغظ والتاصثغظ أسثاء 
اهللا  رتمه   ١٩٧٧/١٢/١١ شغ  رّبه  لصغ  تاى  الثغظ 

وججاه سظ افّطئ اإلجقطغئ خغر الةجاء.
بّط خطفه الحغت سئث الصثغط زلعم رتمه اهللا وجار سطى 
خطاه وأوذي شغ جئغض تمض الثسعة اإلجقطغئ تاى 
وأجضظه  اهللا  رتمه  المظغئ  واشاه  بّط  المرض  أصسثه 

شرادغج الةظان.

ضاطئ افطج وضاطئ الغعم تثرجان طظ طحضاة واتثة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة إباعال بظ التاج سطغ – وقغئ تعظجـ 

قراءة لواقع ثورة الشام؛ تشخیص وعالج

موازنۀ العراق وجیوب الفاسدین

السالط، عثا واصع تطك المظطصئ وطا غةإ أن تضعن سطغه 
لع ضاظئ لطئقد إدارة ترغث الثغر لمخر وأعطعا.

عثا اإلغقق وتأبغره شغ اصاخاد السالط غئغظ صعة طخر 
ضةجء طظ أطئ اإلجقم، وصثرتعا سطى الاأبغر السغاجغ 
شغ ضض السالط بتثودعا الصطرغئ شصط شضغش لع ضاظئ 
لقجقم دولئ تدسه وجعئ ظزر لطتغاة، تاما جغاشغر 
السالط وجاظاعغ طآجغ الظاس الاغ خظساعا وخطفاعا 

الرأجمالغئ بةحسعا وتعتحعا.
بسثم  تاأبر  ولظ  الصظاة  لاطك  شسق  تتااج  ق  طخر  إن 
رئغسغ  طرضج  إلى  جااتعل  بض  جطئغا  تأبرا  وجعدعا 
تضعن  أن  غةإ  وضما  جابصا  ضاظئ  ضما  السالط  لاةارة 
وشغعا طظ المعارد والبروات والطاصات الئحرغئ العائطئ 
طا غمضظعا طظ عثا ضطه، لضظعا شصط تتااج إلى إدارة 
لغعظش  تصغصغا  رسعغا  طحروسا  تتمض  طثطخئ  واسغئ 
ذاصاتعا الئحرغئ شغ طضاظعا الختغح وغسابمر طعاردعا 
بالحضض افطبض الثي غسعد بالظفع سطى ضض الظاس، وعثا 
ق غتصصه شسق وبحضطه التصغصغ إق اإلجقم بمحروسه 
تجب  وحئاب  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الاترغر الرجال العاسعن الصادرون سطى تطئغصه بحضض 
ختغح ق غظصخعط إق ظخرة خادصئ ظرجععا طظ طخر 

وجغحعا الثي ذالما ظخر اإلجقم وأعطه.
ظسأل اهللا أن غسغث تارغت طةثه وجغرة افظخار افول 
شاضعن طخر درة تاج دولئ اإلجقم وطثغظاه المظعرة 

 الةثغثة، الطعط ساجق غغر آجض
َدَعاُكم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ

ّ
ِ اْسَتِجيُبوْا  آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ِملَا ُيْحِييُكْم ﴾
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

بغظ  غعطغا  تئطس  سئعر،  ورجعم  إغرادات  حضض  سطى 
١٢-١٤ ططغعن دوقر أطرغضغ، بتسإ ترضئ المقتئ 
الئترغئ سئر الصظاة، وغسظغ ذلك، أن خسائر عغؤئ صظاة 
السعغج سطى حضض رجعم، بطشئ شغ افغام السئسئ 
طظث البقباء تاى اقبظغظ ٣/٢٩، ظتع ٨٤-٩٨ ططغعن 
دوقر أطرغضغ، دون اتاساب الرجعم الاغ ضان طظ 
طسارعا  غغرت  الاغ  السفظ  طظ  جئاغاعا  المفارض 
السغظ  ظحرته  طا  تسإ  الخالح،  الرجاء  رأس  ظتع 
اإلطاراتغئ. طا غسظغ أن طثخعل الصظاة شغ أجئعع واتث 
غصارب طظ الـ١٠٠ ططغعن دوقر، أغظ تثعإ؟! ق غظفص 
طظعا سطى الصظاة ظفسعا وتطعغر طسثاتعا وتةعغجعا 
لطاخثي لمبض تطك افزطات، وق غظفص تاى سطى تطك 
تطك  وق  الظزام،  غثسغعا  الاغ  الععمغئ  اإلظةازات 
لثثطئ  وتمعث  تصام  الاغ  الةثغثة  والطرق  الضئاري 
خرح شرسعن الةثغث، أو تطك الساخمئ الةثغثة ذات 
افجعار الاغ تةعج لغفر إلغعا رأس الظزام طظ حسئه 
طتالئ  ق  وصادطئ  طتامطئ  جثغثة  عئئ  تثوث  تال 

وجاأخث شغ ذرغصعا افخدر والغابج.
أعض  به  غحسر  لط  الثي  فغام  دام  الثي  اإلغقق  عثا 
طخر ولط غآبر شغ تغاتعط الغعطغئ غبئئ أظه ق تاجئ 
وجعدعا  طظ  افول  الثاجر  وأظعط  الصظاة  باطك  لعط 
شعغ تفخض بغظ أراضغعط وتترطعط طظ تةارة رابتئ 
تروج شغ طخر تال إغقق الصظاة بحضض دائط وتتعل 
المظطصئ الاغ تفخض بغظ الئترغظ افتمر وافبغخ إلى 
طظطصئ تةارة وخظاسئ دولغئ غئغع وغحاري شغعا ضض 
السالط، وغتعلعا إلى طظطصئ تاتضط شغ تةارة السالط 
ضطه، ولضاظئ عثه المظطصئ وطخر ضطعا طظ أغظى دول 

تامئ ضطمئ السثد: تسعغط السفغظئ شغ دولئ غارصئ!


