
المسطمغظ  بقد  أخئتئ  لصث  المسطمعن:  أغعا 
أغعط  المساسمرون  الضفار  سطغه  غاظاشج  طسرتًا 
أدوات  غةثون  بط  وأعطه،  باإلجقم  شاضًا  أحث 
أغثغعط  سطى  غحثون  المسطمغظ  أبظاء  طظ  لعط 
غسصطعن.  ق  شسًق  عط  بض  غسصطعن  ق  ضأظعط  تأغغثًا 
أسثاء  غاظاشج  أن  غرغئًا  لغج  المسطمعن:  أغعا 
الشرغإ  ولضظ  والسئاد،  الئقد  إضساف  سطى  اإلجقم 
طتسعبغظ  لعط  سمقء  بأغثي  ذلك  غاط  أن  المتجن 
المسطمعن  وغسضئ  والمسطمغظ،  اإلجقم  سطى 
طظ  غحضعن  بط  وغسمسعن!  غرون  وعط  سطغعط 
ضأظعط  والمحرب،  المأضض  وضغص  السغح  حزش 
ِذْكِري  َعْن  ْعَرَض 

َ
أ ﴿َوَمْن  جئتاظه:  صعله  غسطمعا  لط 

  َ ْع
َ
أ اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْحُشُرُه  ًا  َضْن َشًة  َمِع َلُھ  َفِإنَّ 

َقاَل    ًا  َبِص ُكْنُت  َوَقْد   َ ْع
َ
أ  ِ َحَشْرَت ِلَم  َرّبِ  َقاَل 

غا   .﴾ َ ْ ُت اْلَيْوَم  َوَكَذِلَك  ا  َ َ ِسي َ َف آَياُتَنا  َتْتَك 
َ
أ َكَذِلَك 

إظه  رحغث؟!  رجض  طظضط  ألغج  والمظسئ:  الصعة  أعض 
تخعقن  وبرغطاظغا  أطرغضا  أشارون  لمساثر،  سثر  ق 
غسغحعن  رجال  وأدواتعما  بقدضط،  شغ  وتةعقن 
والععان،  الثل  إلى  غصعدوظضط  صادة  بض  بغظضط 
شغ  تصفعا  ق  لضغ  المساذغر  تصثطعن  ذلك  وطع 
﴿َال  المساسمرغظ  الضفار  عآقء  إن  وجععط؟! 
ُْعَتُدوَن﴾،  ْ

امل ُم  ُ وَلِئَك 
ُ
َوأ ًة  ِذمَّ َوَال  ِإّالً  ُمْؤِمٍن   ِ َيْرُقُبوَن 

وإنَّ  ُيْؤَفُكوَن﴾،  ى  َّ
َ
أ  ُ َّ ُم  ُ َقاَتَل ْم  ُ َفاْحَذْر اْلَعُدوُّ  ُم  ُ ﴿

المسطمغظ  بقد  شغ  التضام  طظ  غعالعظعط  طظ 
﴿َوَال  ظطمئ  شسصئ  وعط  إلغعط  ُغرضظ  أن  غةعز  ق 
َلُكْم  َوَما  اُر  النَّ ُكُم  َفَتَمسَّ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ  َ ِإ َتْرَكُنوا 
ق  شضغش  ُتْنَصُروَن﴾،  َال  ُثمَّ  ْوِلَياَء 

َ
أ ِمْن   ِ َّ ُدوِن  ِمْن 

والظخرة  بالصعة  السجة  تأخثضط  ق  ضغش  تاترضعن؟! 
ق  ضغش  ورجعله؟!  اهللا  أسثاء  الطشاة  أولؤك  شاجغطعا 
غعم  شغ  افظخار  شااثضروا  اإلجقم  سجة  تأخثضط 
وتمطئ  اهللا  وسئاد  اهللا  دغظ  لظخرة  الباظغئ  السصئئ 
إلصاطئ  لظخرته  غثسعضط  الاترغر  تجب  إن  دسعته؟! 
تضط اهللا وإزالئ الطشاة الثغظ غاتضمعن شغ الئقد 
أعض  غا  عطّط  المساسمرغظ،  الضفار  لمخطتئ  والسئاد 
تضط  إلزالئ  ورجعله  اهللا  ظخرة  إلى  والمظسئ  الصعة 
الثارغظ  شغ  شاسجوا  اهللا  تضط  وإصاطئ  الطاغعت 
وذلك عع الفعز السزغط. عطط غا أعض الصعة والمظسئ 
الرتمظ  سرش  اعاج  الثي  طساذ  بظ  جسث  واذضروا 
أخرج  اهللا،  دغظ  ولظخرته  إلغماظه  تضرغمًا  لمعته 
الظَِّئغَّ  َجِمْسُئ  َسْظُه،  اهللاَُّ  َرِضَغ  َجاِبٍر  َسْظ  الئثاري 
إن  ُمَعاٍذ».  بِْن  َسْعِد  لَِموِت  الَعْرُش  «اْهَتزَّ  َغُصعُل:  ملسو هيلع هللا ىلص 
تجب الاترغر غثسعضط لظخرته وأن ق تثحعا أسثاء 
التص:  وصعله  السجغج،  الصعي  صعل  وتثضروا  اهللا، 
ْغِفْر  َ ﴿ ْقَداَمُكْم﴾،  أَ ْت  ِ

ّ َث ُ َو َيْنُصْرُكْم   َ َّ َتْنُصُروا  ﴿ِإْن 
اُر  َ ْ

َ
اْأل ا  َ ِ َتْح ِمْن  َتْجِري  اٍت  َجنَّ ْدِخْلُكْم  ُ َو ُكْم  َ ُذُنو َلُكْم 

اْلَعِظيُم  اْلَفْوُز  َذِلَك  َعْدٍن  اِت  َجنَّ  ِ َبًة  َطّيِ َوَمَساِكَن 
ِر  ّشِ َ َو ٌب  َقِر َوَفْتٌح   ِ َّ ِمَن  َنْصٌر  ا  َ َ و ُتِحبُّ ْخَرى 

ُ
َوأ  

والمظسئ:  الصعة  أعض  غا  المسطمعن،  أغعا  َن﴾.  ُْؤِمِن
ْ
امل

بضط  وغساج  شاظخروه،  غساظخرضط  الاترغر  تجب 
ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا  شأسجوه 

َْرِء 
ْ
امل َن  ْ َب َيُحوُل   َ َّ نَّ 

َ
أ َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم  ِملَا  َدَعاُكْم  ِإَذا 

ِطيُعوا 
َ
َ َوأ َّ ِطيُعوا 

َ
ُھ ِإَلْيِھ ُتْحَشُروَن﴾. ﴿ُقْل أ نَّ

َ
َوَقْلِبِھ َوأ

َوَعَلْيُكم  َل  ُحّمِ َما  َعَلْيِھ  َما  َفِإنَّ وا  َتَولَّ َفِإن  ُسوَل  الرَّ
ِإالَّ  ُسوِل  الرَّ  َ َع َوَما  َتُدوا  ْ َ ُتِطيُعوُه  ن  ِ َو ْلُتْم  ُحّمِ ا  مَّ
َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َّ َوَعَد    ُن  ُِب

ْ
امل اْلَبالُغ 

اْسَتْخَلَف  َكَما  ْرِض 
َ
األ  ِ م  ُ َّ ْسَتْخِلَف َ َل اِت  َ ِ ا الصَّ

ْم  ُ َل  َ اْرَت ِذي  الَّ ُم  ُ َ ِدي ْم  ُ َل نَّ  َ َوَلُيَمّكِ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ
ْشِرُكوَن  ُ ال   ِ ْعُبُدوَن

َ ْمنًا 
َ
أ ْم  ِ َخْوِف ْعِد  َ ن  ّمِ م  ُ َّ َل َوَلُيَبّدِ

اْلَفاِسُقوَن﴾. ُم  ُ ْوَلِئَك 
ُ
َفأ َذِلَك  ْعَد  َ َكَفَر  َوَمن  ئًا  ْ َش ي  ِ

اصرأ شغ عثا السثد:

- عض بثلئ تدتغات أعض الحام طظ أجض إخقتات دجاعر سطماظغ؟! ...٢
- الثولئ المثظغئ عغ رجج طظ سمض الضفار 
   شاظئثوعا وق ترضعا بشغر الثقشئ بثغًق ...٢

- طآتمر دسط اقجاصرار شغ لغئغا 
   واظسضاجاته سطى العجعد الارضغ والروجغ شغعا ...٣

- تجب الاترغر الثخط الصعي شغ ترب افشضار
   غخثر ضاابه "ظصخ الفضر الشربغ الرأجمالغ" ...٤

- برغطاظغا بأقسغئعا وشثاخعا وسمقئعا
   ُتةّث لقبصاء سطى ظفعذ لعا بالغمظ ...٤

شإظه غمضظ ترجغح العجائض الاغ جغساسمطعا ضض طظ 
إصخائه  بط  طظه  والامضظ  خخمه  لمداغصئ  الطرشغظ 
تثث  طا  وعثا  عظاك.  ذضرظاعا  وصث  التضط...).  سظ 

بالفسض. ولاعضغح طةرغات افطعر ظساسرض طا غطغ:
أوقً: وضع السعدان والخراع شغه:

سطغه  تسغطر  لضظ  سرغص  إجقطغ  بطث  السعدان   -١
أطرغضا بظفعذعا الثولغ وأدواتعا اإلصطغمغئ وافعط سظ 
ذرغص سمقئعا المتطغغظ، وشغما غصعم ظزام التضط شغ 
السعدان بثثطئ السغاجئ افطرغضغئ بطرغصئ رخغخئ 
شإن أعض السعدان غضابثون الزطط والةعع والترطان 
أو  باظافاضئ  السعدان  أعض  ظعخ  وضطما  والئطالئ، 
عآقء  غدع  اإلجقم  وغرغثون  الاشغغر  غرغثون  بعرة 
أطاطعط  والععاجج  والماارغج  السصئات  التضام 
لمظسعط طظ العخعل إلى أعثاشعط والاغ عغ أعثاف 
السعداظغغظ وأعثاف افطئ اإلجقطغئ صاذئًئ. بط ظصطعا 
الخراع طظ خراع أطئ ضث تضاطعا السمقء إلى خراع 
بغظ سمقء أطرغضا أختاب الظفعذ الةثغث (ظسئغاً) شغ 
السعدان وبغظ سمقء برغطاظغا خاتئئ الظفعذ الصثغط 
لطخراع  المسادلئ  وبعثه  لطسعدان.  اجاسمارعا  طظث 
سظ  السعدان  شغ  افطئ  إبساد  أطرغضا  سمقء  غدمظ 

السقصات بني إغران 
وتضام آل جسعد

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ تسظ تمثان

اظصقب السسضر يف السعدان
سطى التضط اقظاصالغ املثظغ

وغتئعظه،  اهللا  غتئعط  بصعم  غضعن  السالط  خقح  إن 
رضعان  صغُمعط  الراحثة...  الثقشئ  راغئ  تزطعط 
غتئعظه  ضما  إلخعاظعط  الثغر  غتئعن  ورجعله،  اهللا 
َن  اِفِر َ اْل  َ َع ٍة  ِعزَّ

َ
أ َن  ُْؤِمِن

ْ
امل  َ َع ٍة  ِذلَّ

َ
﴿أ فظفسعط 

َالِئٍم  َلْوَمَة  َيَخاُفوَن  َوَال   ِ َّ يِل  ِ َس  ِ ُدوَن  ِ ُيَجا

َعِليٌم﴾. َواِسٌع   ُ َّ َو َشاُء  َ َمْن  ُيْؤِتيِھ   ِ َّ َفْضُل  َذِلَك 
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ضطمئ السثد

لصث حعثت عثه السظئ لصاءات جمسئ بغظ طسآولغظ 
شغ  الطثودغظ  الثخمغظ   - وإغران  السسعدغئ  طظ 
طظطصئ الحرق افوجط - أضبر طظ أي وصئ طدى ذعال 
اجاداشئ  السام  شثقل  الماضغئ،  الثمج  السظعات 
جسعدغغظ  طسآولغظ  بغظ  اجاماسات  أربسئ  بشثاد 
وإغراظغغظ، شغما ُسصث لصاء خاطج سطى عاطح اجاماسات 
الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة شغ ظغعغعرك طا غحغر 

إلى سعدة الثفء إلى السقصات الماعترة بغظ الئطثغظ.
وضاظئ الرغاض صث أسطظئ صطع سقصاتعا طع إغران سام 
٢٠١٦ سطى وصع تخاسث افزطئ بغظ الئطثغظ إبر إسثام 
السططات السسعدغئ لرجض الثغظ الحغسغ ظمر الظمر وطا 
لطسفارة  إغراظغغظ  طازاعرغظ  طعاجمئ  طظ  ذلك  تق 
والصظخطغئ السسعدغاغظ شغ إغران. وطظث ذلك التغظ 
تثة  وتجاغثت  وإغران  السسعدغئ  بغظ  الاعتر  تخاسث 
الثقشات بغظعما شغ ضاشئ الصداغا اإلصطغمغئ خاخئ شغ 
الغمظ وجعرغا ولئظان، لضظ غئثو أن الفارة الماضغئ 
صث حعثت بسخ الاشغغر شغ حضض السقصئ خاخئ طع 
تخرغح أسرب شغه ولغ السعث السسعدي افطغر طتمث بظ 
جطمان سظ أططه شغ أن "تآدي المتادبات طع إغران إلى 

ظاائب ططمعجئ لئظاء البصئ وإتغاء السقصات البظائغئ".
ولفعط تصغصئ الخراع وذئغسئ الطصاء غةإ سطغظا إلصاء 
ظزرة شاتخئ سطى جغاجئ أطرغضا شغ المظطصئ، شظصعل 
وباهللا الاعشغص: لصث أذطصئ إدارة أوباطا أضبر طظ أي إدارة 
أطرغضغئ أخرى طظث البعرة اإلغراظغئ غث إغران شغ الئطثان 
المتغطئ بعا، شزعر طا بات غسرف بـ"الثور اإلغراظغ" شغ 
الغمظ وجعرغا إضاشئ إلى السراق ولئظان وذلك فجئاب 
جغاجغئ خاخئ بإغران، وأجئاب أخرى طظعا ضسش سمقء 
لعا،  الثول  بسخ  تئسغئ  وسثم  المظطصئ  شغ  أطرغضا 
المظطصئ  شغ  المطفات  ضاشئ  لتمض  التض  إغران  شضاظئ 
وتصثغمعا بحضض ضئغر، وعثا طا دشع إدارة أوباطا لتض 
جعرغا  إغران  شثخطئ  الظعوي،  والمطش  إغران  طحضطئ 
السسعدغئ  وطظعا  بالثطغب  وتثخطئ  والغمظ  والسراق 
ضئغر  بحضض  وتمثدت  جسعد  آل  اهللا  سئث  تضط  شارة 
المظطصئ  ودول  غععد  لضغان  طداغصئ  وحضطئ  جثًا، 
بإصرار أطرغضغ وضعء أخدر واضح وضئغر، ولضظ بسث 
دخعل المظطصئ الربغع السربغ؛ وعع بمفععم الشرب خطر 
(طئثئغ واجاراتغةغ داعط) ضان تترك أطرغضا بحضض 
ضئغر وجرغع شأذطصئ غث إغران شغ المظطصئ بحضض ضئغر.
ورد شغ جعاب جآال أخثره أطغر تجب الاترغر السالط 
"وأطا  اهللا:  تفزه  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 
إذ  السربغ"،  "الربغع  شعغ  والطارئئ،  الةثغثة  الثواشع 
جثغث،  ظعع  وطظ  طثاذر  أطام  ظفسعا  أطرغضا  وجثت 
شصث اظثلسئ اظافاضات الربغع السربغ شغ تعظج والغمظ 
وطخر ولغئغا وجعرغا سطى ظتع طفاجأ، ولط تضظ أطرغضا 
جاعجة لطثشاع سظ ظفعذعا أطام عثه البعرات الحسئغئ 
الاغ عثدت بالسخش بثلك الظفعذ، وق غمضظ فطرغضا 
بات  لما  ظزرًا  ظفعذعا  سظ  لطثشاع  جغعحعا  اجاصثام 
غساظغه المةامع افطرغضغ طظ السصثة السراصغئ، ولغج 
بحضض  ظفعذعا  سظ  غثاشع  طا  المتطغئ  الصعى  طظ  لعا 
ضاٍف، شأعط سمقئعا شغ المظطصئ طخر وجعرغا صث خارا 
تتئ ظار اقظافاضئ والبعرة، لثلك شصث ظمئ شغ أطرغضا 
جرغساً دواشع جثغثة وذارئئ بعجعب اقساماد سطى إغران 
جعرغا  شغ  البعرة  تصمع  إغران  شاظثشسئ  ضئغر،  بحضض 
خاخئ، وتجغث شغ إطثادات تجبعا الطئظاظغ لمظع البعرة 
طظ السخش بطئظان أغداً بسث أتثاث ذرابطج وخغثا، 
وزادت طظ إطثادات أتئاسعا شغ الئترغظ والغمظ لاتصغص 
الظفعذ افطرغضغ شغعما سطى تساب برغطاظغا، ضض ذلك 
سطى وصع البعرات. وبعثه الثواشع افطرغضغئ الةثغثة 
شصث أخئح الثور اإلغراظغ والثي اضاسى ذابساً ذائفغاً، 
رعغئاً وضئغرًا لطشاغئ شغ المظطصئ. وصث أدت تطك السغاجئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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عضثا  (تط  شصعلك  اآلخر،  طظ  أخغ  غا  جأبثأ  الةعاب: 
شةأة) شطغج افطر ضثلك، شمظ تثبر افطر طظث بثاغئ 
غثرك  ضان  السططئ  شغ  والمثظغغظ  الةغح  احاراك 
أن عثه الحراضئ لظ تثوم، شالطرشان غائسان جعاغظ 
وراءعط  وأسعاظعما  وتمغثتغ  شالئرعان  طثاطفاغظ 
وخاخئ  أوروبا  وراءعط  وجماساه  وتمثوك  أطرغضا 
برغطاظغا، والئرعان وتمثوك ضض طظعما غسمض لمخطتئ 
طخطتئ  سظ  غضعن  طا  أبسث  وعط  غائسعا  الاغ  الةعئ 
إلغعا  اإلجقم  غثسع  الاغ  الحؤعن  رساغئ  فن  الظاس 
لغسئ واردة سظث أي طظعما! عثا طظ وجه وطظ وجه 
آخر شإن التضط غثار برأس واتثة ولغج بأن غثغرعا 
رأجان سطى ذرشغ ظصغخ! وصث جئص أن أخثرظا جعابًا 
سطى عثه المسألئ طظث الئثاغئ شغ ٢٠١٩/٩/٢٣ أي 
طظث ظتع بثاغئ احاراك الطرشغظ شغ التضط وصث جاء 
شغه تعل اتفاق المضعن السسضري طع المضعن المثظغ 
أطرغضا  شإن  الماعصع  (أطا  الاالغ:  السططئ  لاصاجط 
وبرغطاظغا لظ تاساغحا طساً بعثوء، شمخالتعما طثاطفئ 
وأدواتعما المتطغئ تئع لعما، ولثلك شسغسمض ضض طظ 
الطرشغظ إلجعاض تترضات اآلخر! وطظ طاابسئ افتثاث 
الةارغئ وتثبُّر طاسطصاتعا وتمتغص الاخرغتات خارجغًا 
وطتطغاً، وخاخئ المسؤعلغظ افطرغضان وافوروبغغظ... 

یا أهل القوة والمنعۀ
حزب التحریر یستنصرکم 

فانصروه طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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خرح رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: أظه وباارغت افربساء 
٢٠٢١/١٠/٢٧ صاطئ جغارة طةععلئ بمتاولئ اخاطاف ضض طظ: غاجغظ حما طظ الئردصطغ، والتاج المعاجر 
الروجغ إجقم أبع إبراعغط، سطى الطرغص الجراسغ المآدي إلى صرغئ الئردصطغ، شصاطا بالثشاع سظ ظفسغعما 
طا  الاغ  الحام  تترغر  عغؤئ  فطظغئ  غائسعن  أظعط  لغائغظ  اخاطاشعما  تاولعا  الثغظ  الطرغص  صاذسغ  أطام 
زالئ تاخرف بسظةعغئ طظ ق غتسإ تساب غدإ اهللا سج وجض وق غدإ افطئ. شصاطئ جغارة الثاذفغظ 
سطى إبر ذلك بططإ طآازرة ذعصئ المضان واساصطئ الحابغظ دون تفضغر بسعاصإ ذلك أطام اهللا وق أطام 
طظ  الطاجغضغ  طةاعث  وأبغ  جسئار  سظاد  طظ  ضًق  تساصض  الحام  تترغر  عغؤئ  أطظغات  تجال  وق  عثا  سئاده. 
حئاب تجب الاترغر وصث طدى سطى اساصالعما أضبر طظ تسسئ أحعر، أبظاء صغاطعما بأسمال تمطئ الثضرى 
المائئ لعثم الثقشئ. وأضاف سئث الععاب: إن جغاجئ تضمغط افشعاه والصمع والاسطط والادغغص الممظعب 
بالظزام  ارتئاذعا  وإن  العاوغئ،  إلى  المتررة  المظاذص  غسمى  طا  تسعق  الحام  تترغر  عغؤئ  تظاعةعا  الاغ 
أعض  سطى  وبصعتعا  به  واجاصعاءعا  الحسئغئ،  لطتاضظئ  تساظث  أن  بثل  إلغه  صعتعا  شغ  واجاظادعا  الارضغ 
أن  بسث  الثاسمعن  سظعا  شغه  غاثطى  الثي  الغعم  وجغأتغ  المعالك.  جغعردعا  الثي  عع  البائرغظ  الحام 
َينَقِلُبوَن﴾. ُمنَقَلٍب  يَّ 

َ
أ َظَلُموا  ِذيَن  الَّ ﴿َوَسَيْعَلُم  المزطعطغظ.  طعاجعئ  شغ  وتغثة  وتئصى  طخالتعط  غتصصعا 

هیئۀ تحریر الشام تختطف اثنین من شباب حزب التحریر
دون حساب لغضب اهللا وال األمۀ

السآال: اجاغصر أعض السعدان الغعم ٢٠٢١/١٠/٢٥ سطى تترضات طحاسطئ طظ الةغح صاطئ باساصاقت 
لئسخ العزراء باإلضاشئ إلى سثد طظ المحارضغظ شغ التضط اقظاصالغ المثظغ بط باساصال رئغج العزراء 
تمثوك ظفسه... وبسث ذلك ألصى الئرعان ضطمئ طاطفجة أسطظ شغعا تالئ الطعارئ وتض طةطج السغادة وطةطج 
العزراء وإسفاء طثغري العقغات بط وضقء العزارات وذطإ طظ المثراء الساطغظ إدارة حؤعن العزارات... وأسطظ 
أظه لط غطس العبغصئ الثجاعرغئ، ولضظه ألشى طظعا طعاد أجاجغئ ضما جاء شغ خطابه، وأظه غرغث تختغح طسار 
البعرة ولغج إلشاء البعرة! وضض ذلك تط عضثا شةأة وضأنَّ المضعن المثظغ شغ السططئ لط غضظ سطى سطط شضغش 
ذلك؟ وعض جغئصى السعدان شغ أخث وحث لسظعات ذعال غثوق الظاس خقلعا الئآس والحصاء؟ ولضط الحضر.
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أغطعل/ أواخر  شغ  السغاجغئ  افزطئ  احاثاد  خقل 
والمثظغ  السسضري  المضعظغظ  بغظ  الماضغ،  جئامئر 
ظائإ  تعسث  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  شغ 
رئغج طةطج السغادة طتمث تمثان دصطع (تمغثتغ) 
المضعن المثظغ بالحارع، وصال بظئرة اتسمئ بالشدإ 
الاغ  السرغع  الثسط  صعات  طظ  تحث  أطام  والاتثي، 
لثغعط  ضان  إذا  بالحارع..  غعثدوظظا  "لظ  غصعدعا: 
والةمطئ  تظصث"،  والرعغفئ  أغدا  لثغظا  شظتظ  حارع 
لفصعى  الئصاء  أن  غسظغ  حسئغ  طبض  عغ  افخغرة 
وافخطإ، وضان تمغثتغ غرد سطى تخرغتات صغادات 
شغ المضعن المثظغ أضثوا أظعط جغطةأون إلى الحارع 

لمظع أي خطعة اظصقبغئ طتامطئ طظ السسضر.
تمغثتغ،  تخرغتات  سطى  أجابغع  بقبئ  طرور  وبسث 
والاشغغر،  الترغئ  صعى  طظ  طظحصئ  طةمعسئ  جارسئ 
تسمى  اقظاصالغئ،  لطتضعطئ  السغاجغئ  التاضظئ 
الاعاشص العذظغ، جارسئ إلى الثسعة لطازاعر طظ أجض 
تض تضعطئ رئغج العزراء سئث اهللا تمثوك وتسطغط 
السططئ لطةغح، غغر أن الضبغرغظ غساصثون أن عثه 
المةمعسئ طا عغ إق واجعئ لطةغح لقظصداض سطى 
تسعغقت  صثم  الةغح  أن  إلى  وغحغرون  السططئ، 
الصخر  أطام  اقساخام  شرخئ  وطظتعط  لعط  ضئغرة 
السادة،  جرت  ضما  اساراضعط  دون  الةمععري، 
طعاربئ،  دون  غطالئعن،  المساخمغظ  إن  تغظ  شغ 
رئغج طةطج السغادة الفرغص الئرعان بإخثار بغان 
اقظصقب لطاثطص طظ الحرغك المثظغ. وبغظما غظفغ 
صادة الةغح عثه المجاسط تخر صعى الترغئ والاشغغر 
والمةمعسات الظصابغئ والمعظغئ سطى أن اقساخام عع 

التطصئ افخغرة شغ طسطسض اقظصقب سطى التضط.
وشغ المصابض شإن المضعن المثظغ، وتغارات جغاجغئ، 
السعداظغغظ،  المعظغغظ  تةمع  بغظعا  طظ  وظصابغئ، 
عغ  شثرجئ  الثطر،  اجاحسرت  صث  المصاوطئ  ولةان 
السعدان  وطثن  الساخمئ  شغ  تزاعرات  شغ  افخرى 
وتسطغط  الثغمصراذغ،  بالاتعل  تطالإ  المثاطفئ 
الثجاعرغئ،  العبغصئ  تظص  ضما  لطمثظغغظ  السططئ 
ذضرى  وعغ  أول/أضاعبر،  تحرغظ   ٢١ شغ  خرجئ 
أتث  سئعد،  إبراعغط  الفرغص  تضط  بسصعط  طرتئطئ 
ذرغص  سظ  السعدان،  شغ  الثغضااتعرغئ  افظزمئ 
بعرة حسئغئ سام ١٩٦٤م، طا أدى إلى صغام الةغح 
الساطئ،  الصغادة  لمصر  المآدغئ  الطرصات  بإغقق 

تتسئًا لعثه الازاعرات.
السعداظغئ،  الحرذئ  باجط  الرجمغ  الظاذص  وصال 
خاخئ  تخرغتات  شغ  لغمان،  إدرغج  السمغث 
لـ"السربغئ" و"التثث" إظه تط وضع ضض صعات الحرذئ 
صخعى،  اجاسثاد  تالئ  شغ  السعدان  أظتاء  ضاشئ  شغ 
طاسعثًا بأن تاساطض الحرذئ، وشصًا لطصاظعن وبتغادغئ 
طظ  واتثة  طساشئ  سطى  جاضعن  وأظعا  تمغغج  ودون 
سظ  السعداظغ  السام  الظائإ  أسطظ  بثوره  الةمغع. 
والماابسئ،  لقحراف  برئاجاه  طرضجغئ  غرشئ  تحضغض 
وضحش طضائه ظحر أضبر طظ ٤٠ وضغض ظغابئ بعقغئ 
شغ  الظغابات  رؤجاء  تعجغعه  سطى  سطفًا  الثرذعم، 
القزطئ  اإلجراءات  ضاشئ  باتثاذ  افخرى  العقغات 

لتماغئ وتأطغظ المعاضإ والازاعرات.
طظ  سثدًا  بأن  و"التثث"  "السربغئ"  طراجطئ  وأشادت 
افتجاب السغاجغئ وافجسام المعظغئ ولةان المصاوطئ 
أسطظئ تسغغر طعاضإ تئاغظئ شغ افعثاف والعجعات، 
شغما صال تةمع المعظغغظ السعداظغغظ إن الخراع بغظ 
المةمعساغظ غثور تعل تصسغط المظاخإ واقطاغازات، 
الثروج  إلى  الثسعة  طسطظاً  الثارجغئ،  المتاور  وخثطئ 
إلجصاط الحراضئ بغظ المضعظغظ المثظغ والسسضري. 
بالشرشئ  تسرف  طا  أسطظئ  ضثلك  المصاوطئ  ولةان 

الطرق وافجالغإ الاغ باتئ طسروشئ لطةمغع، واجاطاع 
ترف بعخطئ البعرة، وعع اآلن غسمض سطى جسض ضض عثه 
الادتغات طظ أجض إخقتات دجاعرغئ طفخطئ سطى 
فرض  اتاقله  وتضرس  طخالته؛  له  تتفر  طصاجه، 
الحام، وتئصغ سطى سمقئه شغ جثة التضط ولع تشغرت 
أحضالعط، وتتاشر سطى شرض وجعئ ظزره وذرغصئ 
سغحه الصائمئ سطى شخض الثغظ سظ التغاة والمةامع 
أي سطماظغئ الثولئ، وذلك بسث أن خظع أدواته الةثغثة 
وسطى رأجعا الطةظئ الثجاعرغئ الاغ جااعلى ضض ذلك، 
شالطةظئ الثجاعرغئ لط غدسعا أعض الحام، بض وضسعا 
الشرب الضاشر، وعع طظ غحرف سطى اجاماساتعا شغ داره 
تتئ حسار التض السغاجغ لما غسمغعا افزطئ السعرغئ.

غةإ أن غسطط المسطمعن سمعطا وأعض الحام سطى وجه 
الثخعص أن تغاتعط لظ غخطتعا إق دجاعر طخثره 
العتغ، وأظه سظثطا ضان اإلجقم غتضمظا وأتسّظا تطئغصه 
ضظا جادة السالط بق طظازع، وسظثطا أجأظا تطئغص اإلجقم 
وتثطغظا سظ أتضاطه وصعاظغظه أخئتظا غباء ضشباء السغض، 
صخساعا،  إلى  افضطئ  تثاسى  ضما  افطط  سطغظا  وتثاسئ 
وأخئتئ بقدظا طتاطئ فسثاء اإلجقم غظعئعن خغراتعا 
وغساسئثون أعطعا وغاتضمعن شغ رجط حضض تغاتعط 

وطساصئطعط سئر دجاتغر وضسغئ جصغمئ.
السغح  ذرغصئ  لظا  بغظ  صث  وجض  سج  اهللا  أن  حك  ق 
ّلِ 
ُ ِل َيانًا  ْ ِت اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  ﴿َوَنزَّ تسالى:  صال  الختغتئ، 

ــَن﴾ وأوجإ سطى  ــْشـــَرى ِلــْلــُمــْســِلــِمــ ـ ُ ـــــًدى َوَرْحـــَمـــًة َو ُ ٍء َو ْ ــ ــ ـ َ

صال  وصعاظغظه،  وطظعاجه  لحرساه  الاتاضط  المسطمغظ 
َن َيَدْيِھ  ْ قًا ِلَما َب ّقِ ُمَصّدِ

َ ْ ْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِبا
َ
تسالى: ﴿َوأ

َوَال  ُھ  اللَّ ْنــــَزَل 
َ
أ ِبَما  ْم  ُ َ َبْي َفاْحُكْم  َعَلْيِھ  ْيِمنًا  َ َوُم اْلــِكــَتــاِب  ِمــَن 

ّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة 
ُ ّقِ ِل

َ ْ ا َجاَءَك ِمَن ا ْم َعمَّ ُ َواَء ْ ِبْع أَ َّ َت
بمثى  طرتئطئ  المسطمغظ  جسادة  وجسض  ـــاجـــًا﴾  َ ـــ ْ َوِمـــ
ا  تمسضعط بثغظعط وأظزماه وأتضاطه، صال تسالى: ﴿َفِإمَّ

ْشَقى﴾. َ َداَي َفَال َيِضلُّ َوَال  ُ َبَع  ًدى َفَمِن اتَّ ُ  ِ
ّ ُكْم ِم نَّ َ ِت

ْ
َيأ

شإغاضط أن تسرضعا سظ تضط اهللا سج وجض وتصئطعا أو 
تائسعا أي دجاعر غخظسه الشرب الضاشر، شاهللا جئتاظه 
لُّ َنْفٍس  ُ وتسالى غتثرضط ظفسه، صال تسالى: ﴿َيْوَم َتِجُد 
ا  َ َ نَّ َبْي

َ
ٍ ُمْحَضرًا َوَما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَودُّ َلْو أ

ْ َما َعِمَلْت ِمْن َخ
 ُھ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد ُھ َنْفَسُھ َواللَّ ُرُكُم اللَّ َحّذِ ُ ِعيدًا َو َ َمدًا 

َ
َنُھ أ ْ َ َو

ْغِفْر َلُكْم  َ ُھ َو ي ُيْحِبْبُكُم اللَّ ِ ِبُعو
َھ َفاتَّ وَن اللَّ ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّ
ُھ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾. ُكْم َواللَّ َ ُذُنو

وظتظ ظثضر إخعاظظا طظ المسطمغظ بأظظا شغ تجب الاترغر 
صث أسثدظا طحروع دجاعر دولئ الثقشئ الصائمئ صرغئا 
بإذن اهللا سج وجض، وعع لغج دجاعرا لثولئ صطرغئ أو 
وذظغئ أو صعطغئ، بض عع دجاعر لثولئ المسطمغظ، وعع 
دجاعر إجقطغ لغج غغر، طظئبص طظ السصغثة اإلجقطغئ، 
وق تعجث شغه طادة طظ طعاده إق وعغ طساظئطئ طظ 
أرحثا  وطا  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  ظئغه  وجظئ  وجض  سج  اهللا  ضااب 
إلغه طظ إجماع الختابئ رضعان اهللا سطغعط أجمسغظ 
جمغسا  المسطمغظ  وظثسع  المسائر،  الحرسغ  والصغاس 
لطسمض سطى تطئغصه بحضض سمطغ طظ خقل السمض سطى 

 إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

جعرغا

المحارضئ لمطغعظغات التضط المثظغ، والاغ تدط أضبر 
طظ ٣٠ جسماً الثروج شغ تزاعرات لاتصغص سثد طظ 
الحاطض،  السقم  سمطغئ  اجاضمال  أبرزعا:  المطالإ، 
وتسطغط السططئ لطمثظغغظ، وتضعغظ طةطج تحرغسغ 
بعري، وتسطغط المططعبغظ لطمتضمئ الةظائغئ الثولغئ، 
وتظفغث بظث الارتغئات افطظغئ، وتتعغض لةظئ الاتصغص 
باإلضاشئ  دولغئ،  لةظئ  إلى  الساطئ  الصغادة  طةجرة  شغ 
إلى طتاجئئ وإصالئ تاضط إصطغط دارشعر ووزغر المالغئ 
وطمبض  المسثظغئ  لطمعارد  السعداظغئ  الحرضئ  وطثغر 

طسار العجط شغ اتفاصغئ جعبا.
وصث أذطصئ الحرذئ السعداظغئ الشاز المسغض لطثطعع 
سطى المازاعرغظ شغ طتغط الئرلمان وأضث الاطفجغعن 
طازاعرغظ  تفرغص  أبظاء  "إخابات  وصعع  السعداظغ 
"إتراق  إلى  أظئاء  أحارت  بغظما  الئرلمان"،  طصر  أطام 

طرضئئ لطحرذئ السعداظغئ" أطام طصر الئرلمان.
بمثظغئ  تطالإ  الاغ  الازاعرات  عثه  طبض  خروج  إن 
الثولئ، وتسطغط السططئ لطمثظغغظ، وتضعغظ طةطج 
تحرغسغ، وغغرعا طظ المطالإ، إظما عغ أجظثة الضاشر 
صالئ  شصث  افطئ السعء،  لعثه  غدمر  المساسمر الثي 
طساء  تعغار  سئر  الثرذعم  شغ  افطرغضغئ  السفارة 
شغ  الاصى  شغطامان  افطرغضغ  المئسعث  إن  السئئ 
الساخمئ السعداظغئ رئغج طةطج السغادة السعداظغ 
تمثوك.  العزراء  ورئغج  تمغثتغ  وظائئه  الئرعان 
واحظطظ  دسط  أضث  شغطامان  أن  السفارة  وزسمئ 
جمغع  وتث  السعدان،  شغ  طثظغ  دغمصراذغ  قظاصال 
افذراف سطى تةثغث اقلاجام بالسمض طسا لاظفغث اإلسقن 
وأتجاب  صعى  أبرطاعا  الاغ  العبغصئ  وعغ  الثجاعري، 

طثظغئ طع الةغح سصإ اإلذاتئ بالظزام الئائث.
تفخض  الاغ  السطماظغئ  ظفسه  عع  المثظغ  التضط  إن 
جمطئ  اإلجقم  تضط  وتثالش  الثولئ،  سظ  الثغظ 
شغ  تطئص  تجال  وق  ذئصئ،  الاغ  وعغ  وتفخغق، 
بقد المسطمغظ وطظعا السعدان، طظث أضبر طظ طائئ 
طظ  جظغظا  شماذا  الثقشئ،  دولئ  عثم  بسث  أي  سام؛ 
عثه السطماظغئ أو المثظغئ غغر الحصاء والثلئ وضظك 
رغط  السعدان  فعض  طقزطًا  زال  طا  الثي  السغح، 
السعدان  ظض  شصث  تماطضعا؟!  الاغ  العائطئ  البروات 
طظ  تةظى  تطعل  شق  افزطات،  تطع  أزطات  غسغح 
العبال  عغ  بض  الضرغمئ،  افطئ  لعثه  المثظغئ  عثه 
ْعَرَض َعن ِذْكِرى 

َ
والثسران شغ الثظغا واآلخرة. ﴿َوَمْن أ

.﴾ َ ْع
َ
ًا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة أ َشًة َضن َفِإنَّ َلُھ َمِع

السطماظغئ،  عغ  تسعغصعا  غراد  الاغ  المثظغئ  شالثولئ 
بعا،  تصئطعا  وق  شاظئثوعا  باإلجقم  لعا  سقصئ  وق 
طظ  وضان  بثغًق،  الراحثة  الثقشئ  بشغر  ترضعا  وق 
الةمعع  عثه  تثرج  أن  طسطمغظ،  باسائارظا  الطئغسغ 
لظا  حرسعا  دولئ  شغ  ربعا  أتضام  باطئغص  تطالإ 
الظئغ سطغه الخقة والسقم، ولط غرتخ لظا غغر دولئ 
الثقشئ الاغ ساش المسطمعن شغ ظطعا فضبر طظ ١٣
جسثاء  بثغظعط  أسجاء  لطثظغا  جادة  الجطان  طظ  صرظًا 
برضا ربعط. شاسطمعا أن اظاخار البعرة التص الثي به 
لغج  ضاطق  اهللا  حرع  باطئغص  إق  غضعن  ق  خقخضط 

غغر، وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا.
وإن تجب الاترغر، بصغادة أطغره السالط الةطغض سطاء 
بظ خطغض أبع الرحائ غثسعضط لاسمطعا طسه قجاؤظاف 
التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، شالسمض لطثقشئ شرض طظ اهللا، بض 
عع تاج الفروض الثي به ُغسّج اإلجقم والمسطمعن، 
شَغِتضَّ  أجمسغظ،  الظاس  سظ  والزطط  الحر  ُغرشع  وبه 

 الثغر والسثل والسغح الضرغط
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

عض بثلئ تدتغات أعض الحام 
طظ أجض إخقتات دجاعر سطماظغ؟!

الطةظئ  قجاماع  السادجئ  الةعلئ  أسمال  اظاعئ 
شغ  الماتثة  افطط  ترساعا  الاغ  المخشرة  الثجاعرغئ 
جظغش ضسابصاتعا بالفحض، وذلك دون العخعل إلى أي 
تفاعط جثغث، ودون اقتفاق سطى طعسث الةعلئ المصئطئ 
تسإ تخرغتات المئسعث افطمغ الثاص إلى جعرغا 
غغر بغثرجعن، بسث تخرغتات جابصئ له بالاعخض إلى 

اتفاق بحأن طظعةغئ سمض الطةظئ.
تسسئ أحعر شخطئ الةعلئ السادجئ سظ آخر جعلئ تط 
سصثعا بغظ العشعد المحارضئ، طع دخعل طخططح جثغث 
"اإلخقح  طخططح  وعع  السادجئ  الةعلئ  أسمال  سطى 
تشغغر  سظ  جابصا  التثغث  ضان  تغظ  شغ  الثجاعري" 

الثجاعر أو ضاابئ دجاعر جثغث.
لقجعاز  العصئ  ضسإ  وطتاولئ  الطشط  عثا  ضض  وطع 
سطى بعرة الحام وتدغغع تدتغات أعطعا، ضان ق بث أن 
ظسطط الدعء سطى بسخ المفاعغط الماسطصئ بالثجاتغر 
سطعا تضعن دلغق غساسث المسطمغظ شغ السغر شغ ذرغص 

السسادة التصغصغئ والتغاة المساصرة.
الثولئ  حضض  غتثد  الثي  الصاظعن  عع  الثجاعر  غسائر 
واخاخاص  وخقتغئ  شغعا،  التضط  وظزام  وأجعجتعا 
ضض جعاز، وعثا الثجاعر إطا أن غضعن طخثره العتغ 
أي طظ خالص الضعن واإلظسان والتغاة، الططغش بثطصه 
والثئغر بعط السطغط بما غخطح تغاتعط وطا غفسثعا، 
﴾ وإطا  ِب َ ْ ِطيُف ا َو اللَّ ُ ْعَلُم َمْن َخَلَق َو َ َال 

َ
صال تسالى: ﴿أ

أن غضعن طخثره السصض الئحري، وق حك أن الثجاتغر 
دجاتغر  عغ  الئحري؛  السصض  طخثرعا  غضعن  الاغ 
جاصطئ جاآدي بأعطعا إلى الحصاء وضظك السغح، صال 
ًا﴾ فن  َشًة َضْن ْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِع

َ
تسالى: ﴿َوَمْن أ

والافاوت  واقخاقف  لطاظاصخ  سرضئ  الئحري  السصض 
والاأبر بالئغؤئ، طا غظاب دجاتغر تتمض خفاته، وعثا طا 
غفسر اخاقف الثجاتغر بغظ طةامع وآخر، وتشغغرعا أو 
إخقتعا بغظ الفغظئ وافخرى، شمظث طا جمغ باقجاصقل 
بحضض  السبماظغئ  الثقشئ  عثم  صئغض  ١٩٢٠م  سام 
رجمغ وتاى غعطظا عثا، تط وضع طةمعسئ ضئغرة طظ 
الثجاتغر، تغث تط وضع دجاعر المطك شغخض الثي ُسِمَض 
به رجمّغاً لمثة ١٥ غعطاً شصط، تق ذلك دجاعر طرتطئ 
سام  شغ  أسطظ  الثي  ١٩٢٨م  سام  (دجاعر  اقظاثاب 
سام  (دجاعر  اقظصقبات  طرتطئ  دجاتغر  بط  ١٩٣٠م)، 
١٩٥٠م، دجاعر الحغحضطغ سام ١٩٥٢م، بط دجاعر 
اقظفخال  دجاعر  بط  سام ١٩٥٨م،  طخر  طع  العتثة 
سام ١٩٦١م)، بط دجاتغر طرتطئ الئسث (دجاعر سام 
١٩٦٤م، دجاعر سام ١٩٦٦م، دجاعر سام ١٩٦٩م، 
دجاعر سام ١٩٧١م، دجاعر سام ١٩٧٣م)، بط دجاعر 

سام ٢٠١٢م الثي أصّره بحار أجث.
غغر  وضاظئ  أعطعا،  أحصئ  الثجاتغر  عثه  وجمغع 
خالتئ إق لحصاء السئاد طا دشع الظاس لاشغغرعا ودشع 

شاتعرة الاشغغر.
بعرة  ظثعض  وغغرعا  الحام  أرض  شغ  الغعم  وظتظ 
ضث سمقء الشرب الضاشر طع تصثغط الادتغات الةسام 
وبضاشئ  بثجاعره  المترم  السطماظغ  الظزام  إلجصاط 
أرضاظه ورطعزه، ولغج الاشغغر طصاخرا شصط سطى رأس 
بضاشئ  تماغاه  سطى  الضاشر  الشرب  سمض  الثي  الظزام، 

الثولئ املثظغئ عغ رجج طظ سمض الضفار 
شاظئثوعا وق ترضعا بشري الثقشئ بثغًق
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بسث سجل الفرغص شاغج تمغث طظ رئاجئ المثابرات الئاضسااظغئ، وتعثغث جططئ سمران خان، صال بغان ختفغ 
أخثره الةمسئ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: لصث غغر الصادة السغاجغعن والسسضرغعن 
الصاظعن والثجاعر لطاحئث بالسططئ، تغث غساشض الصادة الصاظعن لاأطغظ ذمعح حثخغ لطسططئ والبروة غغر 
المحروسئ. بغظما التضط سئادة طصثجئ شغ اإلجقم وذاسئ هللا جئتاظه، طظ خقل تضط الظاس بحرع اإلجقم 
وتثه. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان طآضثا: إن الثغمصراذغئ تظاب صادة ق غعامعن إق بأظفسعط 
وطخالح أجغادعط المساسمرغظ. وتان العصئ لرشخ عثا الظزام والسمض شغ جئغض اهللا إلصاطئ ظزام تضط 
اإلجقم، أق وعع الثقشئ. وخص الئغان الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ: ق تسمتعا باجاشقل صعتضط طظ أولؤك 
الثغظ غسسعن لاتصغص ذمعتاتعط الحثخغئ. تثطخعا طظ عآقء الصادة الفاجثغظ الثغظ غسسعن لاتصغص 
طخطتاعط، وترروا حسئظا طظ الئآس والغأس، وأسطعا ظخرتضط لتجب الاترغر إلسادة الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

القادة السیاسیون والعسکریون فی باکستان
یغیرون القانون والدستور للتشبث بالسلطۀ

سطى عاطح إتخاء لصاءات الرئغسغظ الارضغ والروجغ 
اقجاماع  إلى   ٢٠١٦ آب/أغسطج   ٠٩ طظ  اباثاء 
افخغر شغ ٢٩ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١، تغث بطشئ ٢٦

طرة شغ شارة ٧٠ حعرًا، بماعجط اجاماع ضض حعرغظ 
الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج  أضث  وظخش، 
شغ وقغئ ترضغا طتمعد ضار أن أردوغان لط غساطع 
خقل زغارته لطعقغات الماتثة التخعل سطى اقعامام 
الثي غرغثه، شثضر أن افخغرة لط غسث لعا أي ظحاط 
بالحراضئ  جغتض  السعري  المعضعع  وأن  جعرغا،  شغ 

طع ترضغا وروجغا. وعثا تخرغح غضحش بعضعح سظ ظعع الطسئئ السغاجغئ الاغ اظثرذئ شغعا ترضغا شغ الصدغئ 
السعرغئ. وشغ طصالئ بباعا إذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، أضاف افجااذ طتمعد ضار: إن 
تساون ترضغا طع روجغا شغ جعرغا ضحرغك، غسمح لارضغا باصثغط تظازقت أطام روجغا جغاجغًا واصاخادغًا. فن 
ترضغا دشسئ شغ عثه السمطغئ، ططغارات الثوقرات لروجغا طظ خقل حراء خعارغت إس-٤٠٠ واتفاصغات الطاصئ، 
وق تجال تفسض ذلك. وخطص افجااذ طتمعد ضار إلى الصعل: باخاخار، ترضغا الثاضسئ لثطئ العقغات الماتثة 
افطرغضغئ الثئغبئ، تثشع بمظ حراضاعا طع روجغا بحضض ضئغر وتدع عثه الفاتعرة سطى ساتص الحسإ الارضغ.

ترکیا أردوغان تدفع ثمن شراکتها لروسیا باهظا 
وتحمل الفاتورة ألهل ترکیا

تثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أوزبغضساان شغ بغان ختفغ، طظ ظاائب زغارة وشث حرضئ روتحغطث 
الاغ تمئ شغ ٣٠ أغطعل/جئامئر، وصال الئغان: ظثق ظاصعس الثطر سظثطا تخض حرضئ سائطغئ غععدغئ ضعثه 
بعط  ترتإ  افوزبغضغئ  التضعطئ  شإن  ذلك  وطع  طخالتعا.  جعى  طصثس  حغء  لثغعا  لغج  الاغ  بقدظا  إلى 
شغ  اإلحراف  طةطج  رئغج  ظائإ  برئاجئ  العشث  حثخغاً  طغرزغاغغش  اجاصئض  تغث  وخظعع.  طفاعتئ  بأذرع 
بطثظا  بغع  شغ  تاردد  ق  افوزبغضغئ  التضعطئ  أن  سطى  غثل  وعثا  روتحغطث.  دي  إرغك  الئارون  روتحغطث  حرضئ 
سطغظا  الئغان:  وأضاف  الضئغرة!  الرأجمالغئ  الحرضات  رطاه  تاشه  بفاات  شغه  غسغحعن  الثغظ  أعطه  ذلك  شغ  بما 
أن ظأخث طبض عثه الجغارات سطى طتمض الةث؛ شإظعط - إذا أظعرظا القطئاقة - جعف غظاجسعن آخر ضسرة خئج 
صثطعا  لع  تاى  فظعط  الرأجمالغئ؛  الحرضات  طخالح  شصط  تثثم  وحراضاتعط  شاتفاصغاتعط  أغثغظا!  شغ  غابسئ 
ظعسا طظ المساسثة اإلظساظغئ شعظاك طخطتئ طسغظئ وراء ذلك وخاخئ الغععد الثغظ غسئصعن الةمغع شغ عثا 
الخثد. وعط ضما غضرععن المسطمغظ شغ شطسطغظ شإظعط غضرععظظا أغدا بالطرغصئ ظفسعا ق شرق شغ ذلك.

الشرکات الرأسمالیۀ الجشعۀ مثل شرکۀ روتشیلد
تجلب الفقر ألوزبیکستان
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تصغصئ الخراع بغظ اإلجقم وسمقء الثول الضاشرة.
السسضري)  (المةطج  أطرغضا  سمقء  ضان  ولما   -٢
تتضمعط طا أذطص سطغعا "العبغصئ الثجاعرغئ" طع سمقء 
والاشغغر  الترغئ  صعى  (زساطات  وافوروبغغظ  اإلظةطغج 
والترضات  المعالغئ  وافتجاب  المعظغغظ  تةمع  وظعاته 
المسطتئ)، تطك العبغصئ الاغ جرى الاعصغع سطغعا بغظ 
الةاظئغظ شغ ٢١ آب/أغسطج ٢٠١٩، وصث ضان طصررا 
أن غارأس السسضرغعن طةطج السغادة (رئاجغ) لمثة 
٢١ حعرا، بط غارأجه المثظغعن ١٨ حعرا، اباثاء طظ 
تط  لضظ  حعرًا.   ٣٩ المثة  أن  أي  الماضغ  أغار/طاغع 
الاسثغض بسث اتفاق جعبا المعصع شغ ٢٠٢٠/١٠/٠٣م 
تغث أخئتئ المثة ٥٣ حعرًا، وطظ بط غئثأ المثظغعن 
شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر المصئض. وعضثا غادح بأن 
اقتفاق المسصعد جظئ ٢٠١٩ بغظ المثظغغظ شغ صعى 
ظخئه  شثاً  ضان  السسضري  والمةطج  والاشغغر  الترغئ 
المةطج السسضري وطظ ورائه أطرغضا لعثه الصعى سئر 
والباظغئ  لطسسضر  افولى  السغادة  طةطج  رئاجئ  جسض 
بأظعط  والاشغغر  الترغئ  صعى  إغعام  شةرى  لطمثظغغظ، 
جُغسطَّمعن رئاجئ المةطج، أي تضط السعدان لما بسث 
الـ٢١ حعرًا افولى، ولع ضان عثا طمضظاً فطضظ سمقء 
اإلظةطغج وافوروبغغظ طظ إجراء تشغغرات واجسئ تطال 
صغادة الةغح وتمعغطه بحضض غعثد الظفعذ افطرغضغ 

شغ السعدان، وعثا ق تسمح به أطرغضا.
٣- وأطا اإلظةطغج شعط شغ طعصش سطظغ طع سمقئعط، 
(أسربئ برغطاظغا، افربساء، سظ اجاسثادعا لطمساسثة 
السعدان،  شغ  الراعظئ  السغاجغئ  افزطئ  تض  شغ 
تمثوك...  اهللا  سئث  وزرائه،  رئغج  طئادرة  ضمظ 
والاصى تمثوك، شغ الثرذعم افربساء، وزغرة الثولئ 
الئرغطاظغئ لطحآون اإلشرغصغئ، شغضغ شعرد، بتدعر ضض 
طظ المئسعث الئرغطاظغ إلى السعدان روبرت شغروغثر، 
والسفغر الئرغطاظغ لثى الثرذعم، جاغطر لغفر. وأضثت 
شعرد سطى دسط بقدعا لطسمطغئ اقظاصالغئ شغ السعدان، 
الراعظئ...  السغاجغئ  افزطئ  إزاء  صطصعا  سظ  طسربئ 
المسغحغئ  "افزطئ  طظ  أغدا  صطصئ  لظثن  أن  وتابسئ 
السعدان".،...،  بحرق  الصعطغ  الطرغص  إغقق  ظاغةئ 
وصالئ شعرد إن التضعطئ الئرغطاظغئ طساسثة "لطسمض 
الصدغئ  عثه  لتض  السعداظغئ  التضعطئ  طع  المحارك 
إذار  شغ  بالئقد،  السغاجغئ  افزطئ  تض  جغاق  شغ 
خارذئ الطرغص الاغ أسطظعا رئغج العزراء السعداظغ". 
وضثلك   (٢٠٢١/١٠/٢١ الارضغئ،  افظاضعل  وضالئ 
الثرذعم  إلى  افوروبغغظ  المئسعبغظ  تصاذر  اجامر 
الثاظص  اإلغقق  لفك  والثسعة  تمثوك  تضعطئ  لثسط 
ضث  الحسإ  باألغإ  غعثد  والثي  السعدان  حرق  شغ 
التضعطئ بسئإ ظصص الشثاء والعصعد وارتفاع افجسار.

٤- عثا عع اإلذار السام الثي جارت شغه افتثاث شغ 
السعدان، وطظه تادح تالئ الاظاشر والخراع واإلغصاع 
سمقء  ضث  أطرغضا  سمقء  إلغعا  بادر  الاغ  بالثخط 
طظ  تط  لما  تعغؤئ  عثا  وضض  وافوروبغغظ،  اإلظةطغج 
شغ  المحعث  طظ  افوروبغ  المثظغ  المضعن  إخراج 
فطرغضا  الاابع  السسضري  المضعن  واجافراد  السعدان 

بالسططئ شغ السعدان، وطظ أسمال الاعغؤئ عثه:
أ- اقظصقب السسضري الفاحض:

غاجغظ  الرضظ  الفرغص  السعداظغ،  الثشاع  وزغر  أسطظ 
اظصقب  طتاولئ  إتئاط  سظ   ،٢٠٢١/٩/٢١ إبراعغط 
صادعا الطعاء الرضظ سئث الئاصغ التسظ سبمان بضراوي، 
وطسه ٢٢ ضابطا آخرغظ برتإ طثاطفئ وضئاط خش 
وجظعد. وبالاثصغص شغ عثه المتاولئ اقظصقبغئ ظةث 
الةغح  صطاسات  تترضات  ضاظئ  إذ  طخطظسئ،  أظعا 
السسضرغئ  لطصغادة  والمعالغئ  الثرذعم  شغ  السعداظغ 
السسضرغئ  الصغادة  بأن  تعتغ  ق  وتمغثتغ)  (الئرعان 
تتج بالثطر، وطظ جاظإ آخر شإن جغرة صائث عثه 
المتاولئ ووجعده شغ الصاعرة تعتغ بأن صغادة الةغح 
ضاظئ شغ خعرة ضض طا تخض صئض تخعله. شصائث تطك 
السسضرغئ  خثطاه  شغ  زاطض  صث  اقظصقبغئ  المتاولئ 
الئرعان شغ سمطغات بتر الةئض وزاطض حمج الثغظ 
 (٢٠٢١/٩/٢٢ (سربغ٢١،  دارشعر.  غرب  شغ  ضئاحغ 
وعآقء رؤوس الصغادة السسضرغئ شغ الةغح السعداظغ 
وطةطج السغادة، وسام ٢٠١٦ تمئ ترصغاه إلى رتئئ 
لعاء، أي شغ سعث الرئغج الئحغر، وسام ٢٠١٨ صاطئ 
الصغادة بظصطه لطثرذعم طا غثل سطى البصئ الضئغرة بغظه 
وبغظ الصغادة السسضرغئ، وعثه الصغادة السسضرغئ طظ 
تعل الئحغر عغ صغادة طةطج السغادة الغعم، بمسظى 
سمقء  ضئار  طظ  وطعبعصاً  طصرباً  ضان  الرجض  عثا  أن 
أطرغضا شغ صغادة الةغح. وتخعُّر أن تضعن طتاولاه 
دبر  صث  أطر  ولضظه  طتطه،  شغ  لغج  تصغصغئ  لقظصقب 
أن  صئض  التضط  ترتغإ  فغراض  الصغادة  وبغظ  بغظه 
غتغظ طعسث الاسطغط المفارض لصغادة طةطج السغادة 
عثا  أن  حغؤاً  الاخعر  عثا  طظ  غشغر  وق  لطمثظغغظ. 
الرجض ضان غسطظ سثم تظاغمه طع صعات الثسط السرغع 
واتعط جظئ ٢٠٢٠ باإلجاءة لصائثعا تمغثتغ. بط إن 
جراتغئ  بسمطغئ  لطصغام  الصاعرة  إلى  غادر  الرجض  عثا 
وبار ججء طظ جاصه، وساد إلى الثرذعم صئض طتاولئ 

اقظصقب المجسعطئ بظتع خمسئ أغام شصط!
ب- اضطرابات حرق السعدان

أو  تمثوك  تضعطئ  ضث  افجعاء  تسثغظ  أجض  وطظ 

اظططصئ  شصث  السغادة  طةطج  شغ  المثظغ  المضعن 
اتاةاجات شغ حرق السعدان بثأت ٢٠٢١/٩/١٧ شغ 
طغظاء بعرتسعدان والاغ جرسان طا اطاثت لاشطص حرق 
الظفط  أظابغإ  وخطعط  طعاظأ  طظ  برطاه  السعدان 
الثرذعم،  الساخمئ  طع  الرابط  "الصعطغ"  والطرغص 
وتعصفئ ترضئ الحاتظات الاةارغئ ولمع اجط المةطج 
افسطى لظزارات الئةئ والسمعدغات المساصطئ برئاجئ 
خار غسطظ حروذه الصاجغئ  طتمث افطغظ ترك الثي 
سظ  "تخاره  لفك  تمثوك  تضعطئ  سطى  والاسةغجغئ 

الثرذعم وباصغ السعدان".
العاجع  اإلغقق  عثا  أن  سطى  الثالئ  اإلحارات  وأطا 
٢٠٢١/٩/١٧ شغ  بثأ  أظه  طفاسًق  ضان  والمطئص 

اتاةاجًا سطى اتفاصغئ جعبا الاغ تعدط تصعق حرق 
السعدان ووصسئ طع جماسات طسطتئ ضان صسط طظعا 
تعصغع  لضظ  المظطصئ،  تطك  تصعق  أجض  طظ  غظاضض 
تطك اقتفاصغئ ضان شغ تحرغظ أول ٢٠٢٠، أي صئض 
سام تصرغئًا، ولط تئرز وصاعا تطك اقتاةاجات وبعثا 
الجخط الصاتض، شعغ طخطظسئ طظ باب سثم تجاطظعا 
طع تعصغع اقتفاصغئ، وأطا أن المضعن السسضري ضان 
خطش تطك اقتاةاجات شعع أن سئث الفااح الئرعان صث 
وخفعا بأظعا "جغاجغئ" شصال: (طا غتثث طظ إغقق 
الاساطض  غاط  أن  وغةإ  جغاجغ،  أطر  الحرق...  شغ 
 ،(٢٠٢١/٩/٣٠ سربغئ،  إظثبظثظئ  جغاجغًا.  طسه 
تض  سظ  طسآولغاه  طظ  غاظخض  الةغح  أن  بمسظى 
تغاة  وتمج  أطظغ  ذابع  ذات  أظعا  طع  افزطئ  عثه 

الحسإ السعداظغ ضطه تصرغئًا.
شغ  اقجاماسات  ووصش  التضعطئ،  بتض  المطالئئ  ج- 

طةطج السغادة،
وسطئ  السسضري  المضعن  غصعده  الثي  الاسثغظ  وزاد 
المطالئات بتض التضعطئ، ولط تسث عثه المطالئات طظ 
صعى جغاجغئ وطازاعرغظ، بض طظ المضعن السسضري 
شغ طةطج السغادة، شئسث تةمغث آلغات الحراضئ بغظ 
اقظصقب  طتاولئ  بسث  والسسضري  المثظغ  المضعظغظ 
عاجط المضعن السسضري ظزغره المثظغ (وذضر تطفجغعن 
لسسضرغغظ  خطاب  شغ  صال  الئرعان  أن  «الحرق» 
أي  إن  أطج،  السسضرغئ»  بتري  «الثرذعم  بمظطصئ 
تطعل لطعضع السغاجغ الراعظ شغ الئقد، لظ تمر إّق 
عظاك  "لغسئ  طدغفاً:  التالغئ»،  التضعطئ  «تض  سئر 
تطعل لطعضع الراعظ إّق بتض التضعطه التالغئ، وتعجسئ 
اقظاصالغئ".  التضعطئ  شغ  السغاجغئ  افتجاب  صاسثة 
الحرق افوجط، ٢٠٢١/١٠/١٢) وضثلك، (ذضر طعصع 
"جعدان ترغئغعن" أن رئغج العزراء السعداظغ سئث اهللا 
تمثوك رشخ ذطئا طظ رئغج طةطج السغادة سئث 
الفااح الئرعان وظائئه طتمث تمثان دصطع (تمغثتغ) 
بثق  جثغثة  تضعطئ  وتسغغظ  التالغئ  التضعطئ  لتض 
أن  العزراء  طةطج  طظ  طخثران  أضث  بغظما  طظعا، 
افزطئ بغظ المضعن السسضري والمثظغ سادت إلى طربع 
طاسثدة  طخادر  سظ  المعصع  وظصض  افول.  الثقشات 
صعلعا إن رئغج طةطج السغادة وظائئه ذطئا - خقل 
اجاماع الاصى شغه المسآولعن البقبئ أطج لمظاصحئ 
افزطئ السغاجغئ شغ الئقد - اجائثال التضعطئ بأخرى. 
ضما ذطإ الئرعان تةمغث ظحاط لةظئ تفضغك الظزام 
الامضغظ".  إزالئ  بـ"لةظئ  طتطغا  المسروشئ  المسجول، 
الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١٠/١٥). وضثلك (وخش تمثوك 
أزطئ  أخطر  بأظعا  بقده  بعا  تمر  الاغ  التالغئ  افزطئ 
تعاجه التضعطئ اقظاصالغئ، بسث رتغض الظزام السابص. 
ودسا افذراف جمغسا إلى العتثة لضغ ق تظةر الئقد إلى 

الفعضى. بغ بغ جغ، ٢٠٢١/١٠/١٨).
بات  شإظه  حعرغظ  طظث  الماخاسثة  افتثاث  وبعثه 
الفااح  سئث  بصغادة  السسضري  المضعن  بأن  واضتًا 
(تمغثتغ)  دصطع  تمثان  طتمث  وظائئه  الئرعان 
(وصال  المةععل،  إلى  اقظاصالغئ  بالمرتطئ  دشسا  صث 
تمغثتغ شغ بغان، إن "تسطغط رئاجئ طةطج السغادة 
افجظثة  ضمظ  طظ  ولغج  فواظه،  جابص  لطمثظغغظ 
شغ العصئ الراعظ"، طدغفا أن "تخعغر طا غتثث اآلن 
بسئإ صرب تسطغط المةطج لطمثظغغظ ضثب وسغإ"، 

سربغ٢١، ٢٠٢١/١٠/٨).
باظغاً: اظصسام الترغئ والاشغغر:

وطما غصخ طداجع تضعطئ تمثوك أن صعى الترغئ 
والاشغغر الاغ جاءت بتمثوك رئغساً لطعزراء صث أخثت 
باقظحصاق وبرز شغعا حطران، حطر "طةمعسئ المغباق 
تضعطئ  شغ  المحضطئ  بأن  غرى  خار  الثي  العذظغ" 
والاشغغر- الترغئ  صعى  شغ  الصغادي  (وصال  تمثوك 
طةمعسئ المغباق العذظغ طظغ أرضع طظاوي إن افزطئ 
والاشغغر.  الترغئ  تتالش  داخض  السعدان  شغ  التصغصغئ 
الةجغرة ظئ، ٢٠٢١/١٠/٢٠)، وحطر آخر خار غسرف 
بالمةطج المرضجي لصعى الترغئ والاشغغر وغمبض أتجاب 
اقتتادي  والاةمع  الصعطغ  وافطئ  السعداظغ  المآتمر 
وتجب الئسث، وشغما اساخط الحطر افول بحضض طفاعح 
واجاصالئ  التضعطئ  بتض  ططالئاً  العزراء  طةطج  أطام 
تمثوك وطثضرًا باقساخاطات جظئ ٢٠١٩ ضث ظزام 
الئحغر شإن الحطر الباظغ ظزط المزاعرات لطمطالئئ 

باسطغط التضط لمثظغغظ وشص العبغصئ الثجاعرغئ.
بصغئ طسألئ واتثة، وعغ شغما إذا ضان بسخ سمقء 
والتثغث  وقءعط،  غغروا  صث  وافوروبغغظ  اإلظةطغج 

تامئ: اظصقب السسضر شغ السعدان سطى التضط اقظاصالغ المثظغ

جغجورعا  بظشازي  دخعل  طظ  جابصاً  طظع  الثي  العزراء 
وغثخطعا قشاااح المآتمر سظث اظسصاده.

وطما غمعث له الطرغص لثلك عثه العشعد طظ طحائت 
ذرابطج  إلى  تأتغه  الاغ  الحرصغئ  المظاذص  وأسغان 
وتثسعه إلى زغارة بظشازي والمثن الحرصغئ. وطما غمعث 
تسغظ  العزراء  رئغج  ظائإ  تراجع  أغداً  الطرغص  له 
الصطراظغ المتسعب سطى تفار سظ طعصفه واتاةاجه 
تضعطئ  والعضقء والمسآولغظ شغ  دسا العزراء  سظثطا 
واجامع  الحرصغئ،  لطمظطصئ  الاابسغظ  العذظغئ  العتثة 
شغ  طعازغئ  تضعطئ  باحضغض  وعثد  بظشازي  شغ  بعط 
المظطصئ الحرصغئ اتاةاجاً سطى تخرشات رئغج العزراء.

وق حك أن تخرف الصطراظغ بمصاذساه لطتضعطئ ق 
غضعن إق بأطر طظ تفار وبمعاشصاه، وأن تراجسه الثي 
أظضر شغه شضرة تحضغض تضعطئ طعازغئ صث جاء بدشط 
وأطر طظ جعئ أضئر طظ تفار، وعغ الةعئ ظفسعا الاغ 
خطفًا  تفار  سغظه  الثي  السام  الصائث  الظاظعري  جسطئ 
له جسطاه غأتغ إلى رئغج المةطج الرئاجغ وغآدي 
له الاتغئ السسضرغئ، وعثا اساراف طظ الظاظعري بأن 
افطر  لطةغح،  افسطى  الصائث  عع  الرئاجغ  المةطج 
الثي ضان تفار غظضره وق غسارف بالمةطج الرئاجغ 
وق بالتضعطئ وق بأغئ جططئ طثظغئ ضما خرح بثلك 

شغ شارة جابصئ.
الصطراظغ  طعصش  أي  المعصفغظ،  عثغظ  طظ  وغفعط 
جتإ  شغ  بثأت  صث  ربما  أطرغضا  أن  والظاظعري، 
طظ  وإبساده  تفار  رجطغ  تتئ  طظ  تثرغةغًا  الئساط 
المآصائ  اجاصالاه  طسألئ  وتاى  السغاجغ،  المحعث 
طظ طظخئه بتةئ تفرغه لتمطئ اقظاثابات صث تضعن 
التغاة  طظ  الاثرغةغ  اقظستاب  أي  الئاب،  عثا  طظ 

السغاجغئ والسسضرغئ.
وبصاؤه أو إبصاؤه إلى اآلن شغ المحعث عع طظ أجض 
بالتطعل  غصئطعا  تاى  افخرى  افذراف  سطى  الدشط 
غرّجح  شق  لقظاثابات  تفار  رحح  لع  وتاى  الثولغئ، 
أن غضعن له تر شغ الفعز إذا جارت السمطغئ بظجاعئ 
وحفاشغئ وبثون خعف أو إضراه. وق أظظ أن أطرغضا إذا 
ضاظئ جادة وخادصئ شغ الئتث سظ اقجاصرار شغ لغئغا 
أن تفرض تفار بالصعة لرئاجئ الئقد وعغ تسرف أظه 
غغر طصئعل شغ لغئغا سمعطاً والمظاذص الشربغئ خخعخاً، 
وعغ تسرف أظه طقتص أطام المتاضط شغ أطرغضا وغغرعا 
باعط جرائط الترب الاغ ارتضئعا شغ لغئغا. إضاشئ إلى 
طسرشاعا لتفار وإسطائعا له الفرخئ تطع الفرخئ سطى 
طثى جئع جظعات لطعخعل إلى السططئ ولضظه عجم شغ 

الترب وشحض شغ السغاجئ وحاخ شغ السمر.
وعضثا غئصى الطغئغعن - طع افجش الحثغث - طخغرعط 
بغث عثه الثول الضئرى تاقسإ بعط وتةري بعط طظ 
طآتمر إلى طآتمر، وطظ ططاصى إلى ططاصى، وطظ بطث 
تفرصًا  بغظعط  شغما  غعم  ضض  غجدادون  وعط  بطث  إلى 
وأطاعط  بقدعط  تص  شغ  وتفرغطاً  واخاقشاً  وخقشاً 

 سطغعط وق تعل وق صعة إق باهللا

سصث شغ الساخمئ الطغئغئ ذرابطج طآتمر دسط اقجاصرار 
طظ  وشعد  تدرته   ،٢٠٢١/١٠/٢١ باارغت  لغئغا  شغ 
بقبغظ دولئ سطى طساعى وزراء الثارجغئ أو طظ غظعب 
سظعط، وبتدعر طمبطئ افطغظ السام لفطط الماتثة، 
والةاطسئ السربغئ واقتتاد افشرغصغ واقتتاد افوروبغ، 
وبسخ المظزمات التصعصغئ المتطغئ والثولغئ. وأخثر 
شغه  طآضثًا  ظفسه،  الغعم  شغ  الثااطغ  بغاظه  المآتمر 
دسمه قجاصرار لغئغا ووتثة أراضغعا، وتأغغثه ودسمه 
ضما  العذظغئ،  العتثة  ولتضعطئ  الرئاجغ  لطمةطج 
رّضج الئغان سطى إخراج المرتجصئ وُضض الصعات افجظئغئ 
اقظاثابات  إجراء  ضرورة  إلى  الئغان  ودسا  الئقد.  طظ 
الرئاجغئ والئرلماظغئ شغ طعسثعا شغ ظعاغئ عثا السام.

شطماذا سصث عثا المآتمر شغ عثا الاعصغئ، وبعثا التةط 
طظ المحارضئ الثولغئ، وطئارضئ الةاطسئ السربغئ، وبسث 
والفعضى  والثطار  التروب  طظ  جظغظ  سحر  طظ  أضبر 

وسثم اقجاصرار؟
غئثو أن العثف طظ عثا المآتمر عع رغئئ أطرغضا شغ 
إسطاء المجغث طظ الحرسغئ الثولغئ واقساراف الثولغ 
بعثا المةطج الرئاجغ وتضعطاه المظئبص سظ لةظئ ٧٥

جاغفاظغ  السابصئ  افطرغضغئ  المئسعبئ  اخاارتعا  الاغ 
وق  الطغئغغظ،  طظ  طظاثئئ  لغسئ  لةظئ  وعغ  وغطغاطج، 
عغ طثاارة طظ ضض الةعات الثولغئ افخرى، ضما أن 
السام  الرأي  تععط  أن  المآتمر  بعثا  أرادت  أطرغضا 
الثولغ والمتطغ أن لغئغا أخئتئ آطظئ وطساصرة شغ 
ظض تضعطئ العتثة العذظغئ، الاغ أتئ بعا. وبالاالغ 
أرادت أن تصظع ظفسعا والسالط والطغئغغظ بدرورة إجراء 
اقظاثابات شغ طعسثعا، تاى تاثطص طظ ترضئ اتفاق 

الخثغرات وطظاشسئ الثول الراسغئ له.
روجغا  سطى  الدشط  ضثلك  أطرغضا  أعثاف  وطظ 
طرتجصاعا  لاثرج  الثولغ  التحث  عثا  أطام  وإتراجعا 
لاستإ  ترضغا  إتراج  وضثلك  لغئغا،  طظ  وجظعدعا 
جظعدعا عغ افخرى بسث أن أدت دورعا المططعب شغ 
تروغخ البعار وتفعغئ الفرخئ سطغعط شغ الاصثم شغ 

بسخ جئعات الصاال أبظاء الترب.
وطما غراد طظ عثا المآتمر أغداً إسطاء دشسئ طسظعغئ 
الطغئغغظ  ظزر  شغ  خعرتعا  وتطمغع  التضعطئ  لعثه 
والسالط فظعا ظةتئ - ضما غصال - شغ سصث عثا المطاصى 
الثولغ الضئغر سطى أرضعا وشغ ساخماعا، بسث أن ضاظئ 
ضض المطاصغات والظثوات السابصئ تسصث خارج لغئغا، وصث 
خرتئ وزغرة الثارجغئ الطغئغئ بأظه جغسصث طآتمران 
آخران شغ بظشازي وجئعا - أي سطى افراضغ الطغئغئ - 
والرد  وإرضاءعط،  الطغئغغظ  ذمأظئ  بثلك  ترغث  وربما 
بطغئغا  الثاخئ  المطاصغات  سصث  غظاصثون  الثغظ  سطى 
خارجعا، وترغث تعجغه رجالئ لطغئغغظ بأن عثه التضعطئ 
عغ طساصطئ وتمطك إرادتعا وق تائع أغئ جعئ خارجغئ.

بظشازي  شغ  طآتمر  جغسصث  إظه  صعلعا  طظ  غفعط  ضما 
وآخر شغ جئعا أن تضعطئ العتثة العذظغئ غراد لعا أن 
تئسط جغطرتعا سطى ضاطض الاراب الطغئغ، وأن رئغج 

طآتمر دسط اقجاصرار يف لغئغا
واظسضاجاته سطى العجعد الرتضغ والروجغ شغعا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث خادقـ 

غثور بالاتثغث سظ جئرغض إبراعغط زسغط ترضئ السثل 
والمساواة ووزغر المالغئ التالغ شغ تضعطئ تمثوك 
وضثلك طظغ طارضع طظاوي تاضط إصطغط دارشعر. وباثبر 

عثا افطر غائغظ طا غطغ:
بصئ  سطى  تزغ  إبراعغط  جئرغض  المالغئ  وزغر  إن   -١
وزغرًا  سغظه  الثي  تمثوك  اهللا  سئث  اإلظةطغج  سمغض 
لطمالغئ شغ الاحضغطئ الةثغثة لتضعطاه ٢٠٢١/٢/٨، 
وصئض ذلك أي طظاخش ٢٠١٩ ضاظئ السفارة الصطرغئ 
تثاشع سظه أبظاء أزطئ ترتغطه طظ إبغعبغا ٢٠١٩/٧/٢١، 
الةغح  صاطه  الثي  خطغض  أخغه  طع  ذلك  صئض  وضان 
ترضئ  طآجسغ  طظ  ضان  جعغئ،  غارة  شغ  السعداظغ 
زسغط  طظاعدغ  وطظ  دارشعر  شغ  والمساواة  السثل 
صعات  بسث  شغما  خارت  والاغ  "الةظةعغث"  ططغحغات 
الثسط السرغع (تمغثتغ) شغ دارشعر، وضاظئ برغطاظغا 
الئحغر  لظزام  المظاعدئ  الصعى  تساشض  وأوروبا 
طسعا  وتظسب  اقتخاقت  طسعا  شاصغط  دارشعر  شغ 
السقصات لدرب ظزام الئحغر، وله صئض ذلك اتخاقت 
اإلظةطغجي  الظفعذ  بثوائر  أي  وتحاد،  اإلطارات  بثولئ 
سقصاته  الرجض  عثا  غارك  شأْن  ذلك  لضض  وافوروبغ، 
إلى  وغظاصض  وافوروبغغظ  اإلظةطغج  برجال  السرغصئ 

الطرف اآلخر، سمقء أطرغضا، شعثا طسائسث.
٢- وضثلك طظغ أرضع طظاوي، شعع أتث أطراء الترب 
شغ دارشعر الاغ صاتطئ ظزام الئحغر لسصثغظ صئض أن 
لغسعد  الثرذعم  شغ  السططئ  وغعادن  جقته  غدع 
طساسثًا لسمر الئحغر بمعجإ اتفاق أبعجا، بط إظه ضان 
وتاى وصئ صرغإ غتزى ببصئ تمثوك رئغج العزراء 
التالغ الثي سغظه تاضمًا لثارشعر شغ أغار الماضغ بسث 
الصئطغ  اظامائه  وبتضط  لطسقم،  جعبا  اتفاق  تعصغسه 

شعع سطى سثاء تارغثغ طع سمغض أطرغضا ظائإ رئغج 
طةطج السغادة (تمغثتغ).

عع  اإلظةطغج  دعاء  بأن  الزظ  سطى  شغشطإ  وعضثا   -٣
الثي دشع بعثغظ الرجطغظ إلى طسسضر سمقء أطرغضا 
وأبسثعط سظ طسسضر سمقء اإلظةطغج وافوروبغغظ، شإذا 
ظةح الئرعان شغ إصخاء تمثوك وجماساه طظ التضط 
وحضض ظزاطاً جثغثًا شاضعن برغطاظغا صث أدخطئ سطغه 
رجطغظ طظ رجالعا وطظ بط غضعن لعا ظخغإ شغ التضط 

الةثغث سطى ذرغصئ اإلظةطغج شغ دعائعط وخئبعط.
بالباً: وبما آلئ إلغه افوضاع شغ السعدان والمسارات 
والمسارات  أطرغضا  سمقء  بعا  دشع  الاغ  الثئغبئ 
الثئغبئ افخرى الاغ تاول أن غسطضعا سمقء اإلظةطغج 
الثطاء  إراصئ  طظ  شغعا  طا  شغعا  وضطعا  وافوروبغغظ، 
السعدان  شغ  افعض  شإن  وافزطات،  والةعع  والزطط 
ظععرعط  شغثغروا  أطرعط  غائغظعا  أن  سطغعط  غةإ 
واإلظةطغج  أطرغضا  سمقء  الفاحطغظ  التضام  عآقء  لضض 
وافوروبغغظ والثغظ غدسعن دطاء الحسإ السعداظغ 
شغتسمعا  الضاشرة،  الثول  عثه  خثطئ  شغ  وطصثراته 
ق  السمقء،  عآقء  ضض  ضث  خفعط  وغعتثوا  أطرعط 
شرق بغظ شرغص وشرغص، وغساخمعا بتئض ربعط الماغظ 
وغصغمعا  بعط  شغطغتعا  وأولؤك  عآقء  ضث  شغعئعا 
الظزام الثي غرتدغه ربعط، دولئ إجقطغئ، خقشئ سطى 
الثغر  عثا  لضض  أعض  السعدان  وحسإ  الظئعة،  طظعاج 
ظفعذ  وغطرد  خفعط  وغعتث  دطاءعط  غتفر  الثي 
ِبَنْصِر    ُْؤِمُنوَن 

ْ
امل َيْفَرُح  ْوَمِئٍذ  َ ﴿َو بقدعط.  طظ  الضفار 
 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن  َّ

الباطظ سحر طظ ربغع أول ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/١٠/٢٥م
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افطرغضغئ إلى ظععر الاصارب افطرغضغ اإلغراظغ لطسطظ، 
شصث تتثبئ وجائض اإلسقم سظ حتظات طالغئ أطرغضغئ 
بالطائرة إلغران بسث اقتفاصغئ الظعوغئ، وسصعد تةارغئ 
طع حرضئ بعغظس، وأن المسآولغظ افطرغضان غةامسعن 
طع الئظعك افوروبغئ لاسعغض الاساطض طع إغران، ورشع 

طثاوف تطك الئظعك طظ السصعبات افطرغضغئ".
وبسث سعدة السسعدغئ فتدان أطرغضا وإخفاق إغران شغ 
بسخ المطفات وطظعا جعرغا واقجاصرار الظسئغ لسمقء 
افطرغضغ  الافضغر  جسض  عثا  ضض  المظطصئ،  شغ  أطرغضا 
افدوار  وتظعغع  ضطعا  افدوات  اجاثثام  شغ  غاظعع 
الاغ  وتثعا  إغران  تسث  ولط  سمقئعا،  سطى  وتعزغسعا 
غةإ أن تتمض ضاشئ المطفات ولط تسث باطك المضاظئ 
شغ  السغاجغئ  الزروف  تشغر  بسئإ  سطغعا  ضاظئ  الاغ 
المظطصئ، تغث أخئتئ شغ المظطصئ صعى إصطغمغئ ضئرى 
طظعا السسعدغئ وطخر وترضغا وإغران وضطعا تتئ الصرار 
تظعغع  الةثغثة  الزروف  شاصادئ  افطرغضغ  والظفعذ 

المخادر وتسثد افدوات وافدوار.
لثا ضان أطر الخراع بغظ افدوات وإن ضان تصغصغاً شغ 
بسخ المطفات بغظ الثول؛ لضظه طتضعم بأطعر طعمئ 
جثًا طظعا سثم الخثام المئاحر والسسضري بغظعا ولع 
سطئ ظئرة الخعت وتأزطئ بسخ افطعر، ولع تخطئ 
احائاضات بغظ أدوات عآقء السمقء، لضظه جغئصى بسغثًا 
جاظإ،  عثا  بغظعط.  والسسضري  المئاحر  الخثام  سظ 
تتئ  طتضعم  الخراع  عثا  أن  وعع  آخر  جاظإ  وعظاك 

افول  ربغع   ٢١ الثمغج،  السربغ،  الصثس  (غجة- 
المآجسات  رشدئ  ٢٠٢١/١٠/٢٨م)  ١٤٤٣عـ، 
المثططات  الفطسطغظغئ،  والاظزغمات  الرجمغئ 
اقجاغطاظغئ الةثغثة، الاغ تحمض بظاء آقف العتثات 
سطى  المصاوطئ  صعى  وأضثت  الةثغثة،  اقجاغطاظغئ 
سطى  لطرد  أحضالعا،  بضض  المصاوطئ  تخسغث  ضرورة 

عثه المثططات.
سئر  الفطسطغظغئ  السططئ  تظازلئ  لصث   :
شطسطغظ  أراضغ  طظ   ٪٧٨ سظ  أوجطع  اتفاصغئ 
جض  سطى  بثلك  الحرسغئ  غععد  ضغان  وأسطئ 
افراضغ  طظ   ٪٢٢ وأبصئ  المئارضئ،  افرض 

الثغاظغئ  اقتفاصغئ  تطك  طظث  غعم  بسث  غعطا  وغضئر  اقجاغطان  شغعا  غساسر  والاغ  سطغعا"  "طاظازسا 
المحآوطئ. إن تحئث السططئ الفطسطغظغئ وافظزمئ السمغطئ لطشرب بتض الثولاغظ الثغاظغ رغط سثم 
إطضاظغاه سطى افرض تسإ المسطغات اقجاغطاظغئ وتتعل الدفئ الشربغئ إلى ضظاعظات طشطصئ بئعابات 
تثثم  عجغطئ  دوغطئ  جراب  وراء  والطعث  السمغطئ  وافظزمئ  السططئ  طظ  الاحئث  عثا  إن  أعطعا،  سطى 
اقتاقل وتترس تثوده وتظضض بأعض شطسطغظ وتثشسعط لطعةرة، عثا الاحئث ق غسظغ إق إخرارًا سطى 
ووضع  اإلجقطغئ  افطئ  لاحاغئ  وخططعط  المساسمرغظ  لمخالح  خثطئ  بقدظا  شغ  غععد  ضغان  تبئغئ 
افطئ  وبصاشئ  والسغاجغئ  الحرسغئ  التصائص  إن  اإلجقطغئ.  افطئ  سطى  الخطغئغئ  لطترب  طاصثطئ  صاسثة 
طظعا. غععد  ضغان  واصاقع  ظعرعا  إلى  بترعا  طظ  تترغرعا  جعى  المئارضئ  افرض  لصدغئ  تق  ترى  ق 

شعع المئثأ العتغث الختغح.
برشع  غائةح  الاغ  السطماظغئ  بفدح  الضااب  اعاط  وصث 
لعائعا بسخ المدئعسغظ شغ بقدظا بالشرب وبغظ أظعا 
شضرة ظحأت ظاغةئ تطعر تارغثغ طسغظ، تعلثت سظه 
تغارات شضرغئ طسغظئ طاظاغمئ طع شضرة إصخاء الثغظ 
طظ التغاة، وعغ شغ طةمطعا ضاظئ ردة شسض سطى تصإ 
الصعر والزطط الاغ جادت أوروبا شغ السخعر العجطى، 
الاغ  العجط  التض  شضرة  رتمه  طظ  خرجئ  صعر  وعع 
غرغإ  الاارغثغ  الظااج  وذلك  السطماظغئ.  جععر  عغ 
سظ  الئسث  ضض  وبسغث  وتارغثعا،  اإلجقطغئ  افطئ  سظ 
اإلجقم بعخفه طئثأ حاطق، شاإلجقم لط غضظ غعطا 
جططئ اجائثاد بالظاس، ولط غظزر أبثا لطسطط سطى أظه 
الافاغح  بمتاضط  سطغه  غساصإ  وارتثاد  وزظثصئ  ضفر 

ضما شغ الشرب شغ السخعر العجطى.
إن تجب الاترغر عع بق حك المثاشع الصعي شغ ترب 
افشضار الاغ غصعدعا الشرب سطى أشضار اإلجقم. وعع 
وغفدح  أشضارعط  وغفظث  لطسطماظغغظ  غاخثى  طظ 
أتعالعط، شعآقء غرغثون شخض الثغظ سظ الثولئ شق 
غئصى طظه جعى طراجط افسغاد والمظاجئات الثغظغئ، 
الظخراظغئ  ضاظئ  وإن  بسغظه،  الظفاق  صمئ  عع  وعثا 
تصظع بعثا وغظثثع أتئاسعا به شق غصظع اإلجقم به، 
وق غظثثع به أبظاء افطئ التصغصغعن، شضما ق غةعز أن 
غظفخض الفرد المآطظ باهللا ورجعله سظ دغظه شغضعن 
ق  الحرسغئ،  بافتضام  اقلاجام  طظ  طتررا  أشساله  شغ 
الثغظ  شخض  إجقطغئ  دولئ  أظعا  تثسغ  لثولئ  غةعز 
سظ ظفسعا، غفسض شغعا التاضط وظعاب طةطج افطئ 
شاإلجقم  وظعغه،  اهللا  بأطر  طصغثغظ  غغر  غحاؤون  طا 
طئثأ؛ أي سصغثة سصطغئ غظئبص سظعا ظزام، وق غمضظ 
بظ  سثي  سظ  والسغاجئ،  والثولئ  التغاة  سظ  شخطه 
تاتط صال: جمسئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص غصرأ "جعرة براءة"، 
ِھ﴾،  ن ُدوِن اللَّ ابًا ّمِ َ ْر

َ
ْم أ ُ َ َبا ْ ْم َوُر ُ ْحَباَر

َ
َخُذوا أ شطما صرأ: ﴿اتَّ

صطئ: غا رجعل اهللا، أطا إظعط لط غضعظعا غخطعن لعط! 
َم اللُه َفَيْسَتِحلُّونَُه،  صال: «َصَدْقَت، َولَِكْن كَانُوا يُِحلُّوَن لَُهْم َما َحرَّ

ُمونَُه». ُموَن َما أََحلَّ اللُه لَُهْم َفُيَحرِّ َويَُحرِّ
ضفاح  شغ  شصط  الاترغر  تجب  غظحشض  لط  عظا  طظ 
وإصاطئ  وأظزماعط  إلزالاعط  الغعم  تضام  طع  جغاجغ 
ظزام اإلجقم، بض عع غثعض شغ اآلن ظفسه خراسا 
أذظابه طظ  وطع  وطئثئه الرأجمالغ،  طع الشرب  شضرغا 
طع  غسمض  وعع  بقدظا،  شغ  الشرب  سمقء  السطماظغغظ 
أصخغ  الثي  الةئري  التضط  شارة  لغظعغ  وبغظعا  افطئ 
التضط  سروة  شغه  وُظصدئ  التضط  سظ  اإلجقم  شغعا 
وُشخض الثغظ سظ التغاة والثولئ وعغمظئ السطماظغئ 
أذطصئ  والاغ  طططصئ،  عغمظئ  المسطمغظ  بقد  سطى 
ضقبعا غظعحعن شغ سصض افطئ لغرجثعا تطك الفضرة 
الطعغض.  وتارغثعا  وترابعا  افطئ  سصغثة  سظ  الشرغئئ 
طةععداتعط  رأوا  سظثطا  عآقء  أغثي  شغ  أجصط  لصث 
تثعإ  الجطان  طظ  صرن  طظ  أضبر  ذعال  بثلععا  الاغ 
أدراج الرغاح، شإذا بعط غافاجأون باخثي تجب الاترغر 
وحئابه فشضار الشرب وتفظغثعا وبغان طثى تعاشاعا، 
التضط  إلى  اإلجقم  إسادة  سطى  افطئ  إخرار  وبمثى 
اهللا،  بأتضام  التغاة  وجغاجئ  بالروح  المادة  وطجج 

وإسادة دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة طظ جثغث.
وأخغرا؛ أظخح الصارئ الضرغط بصراءة الضااب شعع بروة 
شضرغئ ق ظزغر لعا لظ غةثعا طرضجة وطئاحرة عضثا 
شغ أي طضان آخر، ظسأل اهللا السطغ السزغط أن غظفسظا 
جظعده  طظ  غةسطظا  وأن  سطما،  غجغثظا  وأن  سطمظا  بما 
 الساططغظ لظخرة دغظه، إظه ولغ ذلك والصادر سطغه

ظطئ برغطاظغا خقل الفارة الماضغئ عغ خاتئئ الظفعذ 
افول شغ الغمظ، شصث اتاطئ جظعب الغمظ سام ١٨٣٩م 
ظفعذعا  بصغ  ولضظ  ١٩٦٧م  سام  بةظعدعا  وخرجئ 
سئر سمقئعا شغ الحمال والةظعب الثغظ ربطاعط بعا 
ربطاً طتضما، وضسادتعا لط تضاش بالسمقء طظ التضام 
بض تعغطئ شغ العجط اقصاخادي وشغ وجط افتجاب 
وطحاغت الصئائض وظطئ تعاجعه أطرغضا طظث ١٩٦٢م إلى 
أطرغضا  اجاطاسئ  الثي  السربغ  الربغع  بعرات  ٢٠١١م 
الظفعذ سئر سمقئعا التعبغغظ لادرب سمقءعا المامبطغظ 
بتجب المآتمر بصغادة الماضر العالك سطغ خالح وأتجاب 
الطصاء المحارك والثغظ ضان أغطئعط شغ تدظ اإلظةطغج، 
أطا الغعم وبسث جغطرة صعات التعبغ سطى طسزط حمال 
اإلظةطغج  لسمقء  طسصض  وأعط  آخر  غعثد  وخار  الغمظ 
شغ حمال الغمظ طتاشزئ طأرب الظفطغئ، رطى السفغر 
سطغعا  بالعصعف  جثغرة  باخرغتات  الةثغث  الئرغطاظغ 
ضعظظا حئاب تجب الاترغر ظسسى وظةث فخث المئادرة 
جغرة  لظسغث  الثعظئ  والتضام  الماخارسئ  الثول  طظ 
الثطفاء الراحثغظ (شصث ذرح السفغر الئرغطاظغ الةثغث 
لثى الغمظ، رغاحارد أوبظعاغط، شغ لصاء له طع ختغفئ 
طدمعن  بغظ  تثبئ  شةعة  بمئ  أن  افوجط  الحرق 
الصرار ٢٢١٦، الثي أخثره طةطج افطظ سام ٢٠١٥، 
والعضع سطى افرض الثي غاشّغر غعطغاً)، أدرك اإلظةطغج 
اجاتالئ تظفغث الصرار ٢٢١٦ بسث تمثد التعبغغظ، تغث 
ذالئعط الصرار الخادر شغ ٢٠٢١/٤/١٤م جتإ صعاتعط 
طظ جمغع المظاذص الاغ جغطروا سطغعا شغ وصئ جابص، 
بما شغ ذلك الساخمئ خظساء، وغغرعا طظ الئظعد الاغ لط 
غظفث طظعا التعبغعن حغؤا غثضر، وبالاالغ شئرغطاظغا ترغث 
سمض صرار جثغث غعصش التعبغغظ وغرضغ أطرغضا لضغ 
تتاشر سطى طا تئصى لعا طظ طظاذص وتسعد لاظاوحعط 
طظ تتئ الطاولئ سئر سمقئعا. جاء شغ الصرار ٢٢١٦ شغ 
بظث السصعبات طا ظخه "ضما غعجع الصرار الةثغث صائمئ 
السصعبات الثولغئ الثاخئ بالغمظ والاغ ُشرضئ تظفغثا 
لطصرار ٢١٤٠ الخادر شغ حئاط/شئراغر سام ٢٠١٤، إذ 
تط إدراج سئث المطك التعبغ زسغط ترضئ "أظخار اهللا" 
وأتمث سطغ سئث اهللا خالح ظةض الرئغج السابص سطغ سئث 
اهللا خالح، سطى الصائمئ السعداء باسائارعما طاعرذغظ 
شغ أسمال تعثد السقم وافطظ واقجاصرار شغ الغمظ، 
وتامبض السصعبات شغ تةمغث أرخثتعط وترطاظعط طظ 
السفر إلى لطثارج". وبالاالغ بإبطال صرار ٢٢١٦ وخغاغئ 
صرار جثغث تسسى لرشع أتمث سطغ سئث اهللا خالح الثي 
ق تجال له حسئغئ شغ حمال الغمظ شغمضظعا اجاثثاطه 

ضعرصئ رابتئ شغ حمال الغمظ.
وأغداً تظاول تثغث جفغر السةعز الماضرة تعل سمقئعط 
دسط  "سطغعط  شصال  اقظاصالغ  المةطج  الةظعب  شغ 
شغ  صائقً  وأضث،  طظعا"،  ججء  عط  الاغ  أوقً  التضعطئ 
المساصئض "لظ تضعن أي شرخئ فعثاشعط السغاجغئ إذا 
لط غاساوظعا طع التضعطئ اآلن، وأن غضعظعا شرغصا واتثا 
لاعشغر الثثطات افجاجغئ ودشع الرواتإ". وضرب السفغر 
شغ  جغاجغئ  ترضات  برغطاظغا  شغ  "لثغظا  بصعله  طبقً 
اجضاطظثا ترغث اقظفخال، ولضظ لثغعط طسآولغئ لاعشغر 
الثثطات لطحسإ، وعثا أولعغئ لعط". وصثر أن غتثث 
افطر ظفسه شغ الغمظ، بصعله "أوقً غةإ أن تضعن عظاك 
دولئ وتضعطئ، بط غمضظ أن غضعن عظاك تثغث سظ 
طساصئض الئطث، وأن غسمح لطغمظغغظ أن غصرروا طساصئطعط 

برغطاظغا بأقسغئعا وشثاخعا وسمقئعا 
ُتةّث لقبصاء سطى ظفعذ لعا بالغمظ
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بأظفسعط"، طآضثا أن عثا لغج العصئ المظاجإ لثشع 
لاتصغص ذلك شغ  إطضاظغئ  أي  تعجث  وق  افجظثة،  عثه 
جفغرعا  سئر  برغطاظغا  وعظا  تضعطئ.  وجعد  سثم  تال 
أن  غرغث  وعع  اقظفخال،  بمعضعع  تطمح  طرة  فول 
غعخض أن المةطج اقظاصالغ غغر جاعج بسث شسطغعط أن 
غسثوا أظفسعط طظ تغث المعارد وضئط افطظ والصغام 
بثورعط ضتضعطئ وطظ بط غأتغ التثغث سظ اقظفخال.

اتفاق  تظفغث  شصال "إن  الرغاض  اتفاق  تعل  تثغبه  أطا 
الاثععر  أن  طئغظا  جثًا،  طعمئ  ظصطئ  غئصى  الرغاض 
اقصاخاد".  سطى  غآبر  الةظعب،  حعثه  الثي  افطظغ، 
الاساطض  شغ  اقجامرار  سطى  افذراف  "ظحةع  وأضاف: 
اإلغةابغ وتظفغث اقتفاق، فظه الفرخئ افشدض إلسادة 
اقجاصرار وافطظ شغ جظعب الغمظ". وعع شغ عثا غساغر 
أطرغضا الاغ شرضئ اقتفاق شغ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر 
٢٠١٩م بعاجطئ أطراء آل جسعد، وبرغطاظغا وسمقؤعا 
عط المسرصطعن لاظفغث عثا اقتفاق فظه ق غثثطعط بض 
غثثم أطرغضا فن اقتفاق جعف غثغإ المةطج اقظاصالغ 
الثي خظساه برغطاظغا ضئثغض لعادي وحرسغاه المجسعطئ 

بسثطا أخئح عادي ضافجغر سظث تضام آل جسعد.
افزطات  أضئر  أتث  غئصى  الغمظ  أن  السفغر  أوضح  ضما 
اإلظساظغئ شغ السالط، تغث إن ٨٨ شغ المائئ طظ السضان 
دورا  لسئئ  بقده  أن  إلى  طحغرا  لطمساسثة،  غتااجعن 
رئغسغا شغ اقجاةابئ لعثه افزطئ، وشّظث ذلك بصعله: 
"الاجطظا بأضبر طظ ططغار جظغه إجارلغظغ طظث بثاغئ الترب، 
وعثا السام جعف ظعشر ٨٧ ططغعن جظغه"، طتثرا طظ أظه 
طع اجامرار افزطئ جعف تجغث التاجئ لطمساسثات شغما 
غصض الثسط. وصال: (عظالك شةعة، فن عظاك أزطات أخرى 
سطى  المال  غظمع  برغطاظغا "ق  شغ  وظصعل  السالط،  تعل 
افحةار")، ولضظ ضض عثا السعغض الئرغطاظغ لغج لسعاد 
سغعن أعض الغمظ بض عع لطمتاشزئ سطى ظفعذعط، تغث 
لط غظةح اإلظةطغج شغ وصش الامثد التعبغ فظعط الطرف 
افضسش طصابض أطرغضا الثاسمئ لطتعبغغظ والاغ اجاطاسئ 
إغصاف تصثم سمقء اإلظةطغج بطمح الئخر وشرض اتفاق 
السعغث سطغعط سظثطا ضاظعا شغ طحارف طغظاء التثغثة 

بسث أن جغطروا سطى بسخ المثغرغات شغعا.
شئرغطاظغا ترغث الصغام بسمض جثي لعصش الامثد التعبغ؛ 
شفغ افجابغع الماضغئ دسا طةمعسئ طظ أسداء طةطج 
السعغث  اتفاق  لظصخ  عادي  لسططئ  الاابسغظ  الظعاب 
ضعن أعط جئعئ غمضظ تعصش تمثد التعبغ شغ طأرب 
عغ شاح جئعئ الساتض الشربغ بما شغعا طثغظئ التثغثة 
بمعاظؤعا الاغ تمبض حرغان التغاة لطتعبغغظ، وأغدا جرت 
الخش  تعتغث  لشرض  اإلظةطغج  سمقء  بغظ  سثة  لصاءات 
بغظ صادة طتعر تسج وجط الغمظ الثغظ أغطئعط غظامعن 
لتجب اإلخقح اإلخعاظغ، طع ذارق خالح صائث طا غسمى 
الترس الةمععري شغ الساتض الشربغ والمثسعم طظ 
اإلطارات ولثغه صعة سسضرغئ ق غساعان بعا، والشرض 
طظ عثا اقتفاق عع ربط طثغظئ تسج طع الساتض الشربغ 

ضةئعئ واتثة لدرب التعبغغظ طظ العجط والشرب.
إن أعض الغمظ لظ غعظأوا بالسغح وجط عثا الخراع 
بض  الطرغص،  لطشرب  غمعثون  الثغظ  والسمقء  السظغش 
سطغعط أن غترروا بقدعط طظ السمقء أذظاب الشرب الضاشر 
المساسمر، وغسمطعا طع إخعاظعط شغ تجب الاترغر إلصاطئ 
وتظحره  اإلجقم  وتطئص  تتمغعط  الاغ  الثقشئ  دولئ 

 رجالئ عثى وظعر لطئحرغئ جمساء

سطى  سام  طائئ  طظث  أجصطئ  اإلجقم  دولئ  أن  برغط 
غغاب  وبرغط  برغطاظغا،  رأجه  وسطى  الضاشر  الشرب  غث 
وخطع  السالط،  شغ  والصرار  التضط  طراضج  طظ  اإلجقم 
الساتئ أطام الشرب وجاجاه لغاقسئعا بمخائر الحسعب 
وافطط، إق أن الشرب لط غاعصش سظ تربه سطى اإلجقم 
والمسطمغظ، ولط تاعصش جعاطه الطائحئ سظ الطسظ 
شغ سصغثة افطئ وحرغساعا، ولط غحئع بسث طظ ظعإ 
عغمظاه  شرض  غتاول  زال  وطا  افطئ،  وبروات  خغرات 
وجغطرته سطى طصثرات السالط، طا جسض الظاس تسغح 
تالئ طظ الدغاع والاغه شغ ظض ظزام رأجمالغ جحع 
والظفعذ،  السططئ  أختاب  جغعب  بمضء  جعى  غسئأ  ق 
بغظما غساظغ الظاس طظ الفصر والثل والتاجئ. وبرغط 
عثا الشغاب الصسري لقجقم سظ التضط، إق أظه جغزض 
عغمظاه  وتةسض  الشرب  تآرق  الاغ  الضئرى  السصئئ 
وجغطرته طعثدة بالجوال، إذ تثشع السصغثة اإلجقطغئ 
طظ غساظصعا لرشخ ضض أحضال الثظعع والثل، وتثشسه 
دشسا لغضعن سجغجا صعغا ق غرضى المعاظئ أو أن غضعن 
إطسئ. وطظ عظا جغزض اإلجقم عع المئثأ العتغث الثي 
طع  وطسامرا  دائما  تدارغا  خراسا  أختابه  غثعض 
سطى  اإلجقم  لغزعر  غخرسعا  تاى  الشربغئ  التدارة 

الثغظ ضطه بما شغه الرأجمالغئ.
ولفجش الحثغث رأغظا الضبغر طظ الترضات اإلجقطغئ 
وتدارته  الشرب  طع  الخراع  تطئئ  طظ  تظستإ 
غصش  طظ  طظعا  أن  رأغظا  ذلك  طظ  أضبر  بض  وبصاشاه، 
افطئ،  لمحضقت  التطعل  غاسعل  الشرب  أبعاب  سطى 
افطئ  سطى  تآطر  الثي  السثو  عع  الشرب  أن  طاظاجغا 
افطئ  سطى  غاآطر  زال  وطا  أجصطعا،  تاى  ودولاعا 
وغصعم بصاض وتحرغث أبظائعا، إطا طئاحرة أو طظ خقل 
الشرب  طظ  غططئعن  بقدظا.  شغ  الثغضااتعرغات  دسط 
تق لصدغئ شطسطغظ، ولصداغا المسطمغظ شغ بعرطا 
وجعرغا  طخر  وشغ  الحرصغئ،  وترضساان  وضحمغر 
والغمظ ولغئغا، طع سطمعط أن الشرب عع الثاء وأس 

الئقء، شما لعط ضغش غتضمعن؟!
شغ ظض تراجع عآقء واظستابعط طظ جاتئ المعاجعئ 
تجب  أظعر  الشرب،  طع  التداري  والخراع  الفضرغئ 
أعطه،  غضثب  ق  الثي  الرائث  عع  أظه  طةثدا  الاترغر 
شغ  الشرب  آطال  سطغعا  جااتطط  الاغ  الخثرة  وأظه 
والمسطمغظ.  اإلجقم  سطى  الظفعذ  وبسط  السغطرة 
بسظعان  طعما،  جثغثا  ضاابا  الاترغر  تجب  أخثر  شصث 
بالثصئ  غمااز  الرأجمالغ"،  الشربغ  الفضر  "ظصخ 
إخثاراته.  ضض  شغ  سعثظاه  ضما  والحمعل  والسمص 
بصاشئ  سطى  بةثغث  غأت  لط  لربما  الضااب  أن  وطع 
التجب، شالضبغر طظ طئاتبه صث وردت شغ بظاغا ضائه 
افخرى؛ شغ ضااب "ظزام اإلجقم" شغ طئتث الصغادة 
الفضرغئ، وشغ طصثطئ ضااب "الظزام اقصاخادي" طظ 
ظصث لطظزام اقصاخادي الرأجمالغ، وطا ورد شغ ضاغإ 
"الثغمصراذغئ ظزام ضفر"، طظ ظصث لطثغمصراذغئ، وطا 
طظ  اإلجقم"  شغ  اقجاماسغ  "الظزام  ضااب  شغ  ورد 
والمرأة  الرجض  بغظ  لطسقصئ  الختغتئ  لطظزرة  تئغان 
ضما جاء بعا اإلجقم وشساد ظزرة الشرب لاطك السقصئ، 
إق أظظا غمضظظا أن ظصعل إن الضااب صث جمع ضض تطك 
الصارئ  لغامضظ  واتثة،  تثغصئ  شغ  الماظابرة  افزعار 
طظ اإللمام بالمعضعع سطى خسغث واتث، غمضظه طظ 
وتفرغساته،  أخعله  شغ  الشربغ  الفضر  تعاشئ  إدراك 
وتظاصده  اإلجقم  وسزمئ  وظزاطه،  سصغثته  وشغ 
افطئ  تثرك  تاى  الفضر،  ذلك  طع  والخرغح  العاضح 
السئغض الختغح لظعداعا، وأظه ق غضعن إق باإلجقم، 

تجب الاترغر الثخط الصعي يف ترب افشضار
غخثر ضاابه "ظصخ الفضر الشربغ الرأجمالغ"

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاطث سئث السجغجـ 

االعتراض الحقیقی على المخططات االستیطانیۀ
یکون بقلع کیان یهود من األرض المبارکۀ

جصش المخالح افطرغضغئ بتغث ق غآبر سطغعا، وبسث إصرار 
أطرغضا بسغاجئ تظعغع افدوات وتعزغع افدوار غةإ أن 
تسعد السقصات بغظ افدوات ذئغسغئ لاضاطض المثطط 
افطرغضغ وسثم تسارضه، وغضعن الةمغع غسمض ضمظ 
خط طرجعم له بحضض جغث ق ُغسارض دور اآلخرغظ، وطظ 
عظا ظساطغع أن ظفعط تصغصئ الخراع الثي ضان زطظ 
سئث اهللا آل جسعد وبغظ السعث الةثغث طع إغران، شافول 
خراع جغاجغ بغظ أدوات لةعاغظ ولغج لةعئ واتثة، 
لضظه طع السعث الةثغث خراع تتئ جصش جعئ واتثة 
السقصات  وسعدة  وافدوار.  المخادر  تظعغع  جغاجئ  طع 
بغظعما تسظغ بق أدظى حك الاطئغص الترشغ لمثطط 
أطرغضا شغ المظطصئ، خاخئ وأن أطرغضا اآلن طحشعلئ 
وتعزغع  المظطصئ  طظ  اقظستاب  وترغث  الخغظ  بمطش 
طخالتعا  غتفر  بما  لعا  الاابسئ  الثول  بغظ  افدوار 
بحضض ضئغر وق غحضض سئؤا سطغعا، وعثا غصادغ اقلاصاء 
واقجاماع والاساون وإلشاء جغاجئ السثاء. ورد شغ جعاب 
افطغر تفزه اهللا باارغت ٢٠٢١/١٠/٦: "أن أطرغضا تسث 
افطعر  وتعضغض  افوجط  الحرق  طظ  لقظستاب  الُسثة 
إلى سمقئعا ولطثغظ غثورون شغ شطضعا وأن تافرغ عغ 
لطخغظ". ضض عثا غةسطظا ظفعط جئإ سعدة السقصات 
الاةارغئ طصثطئ لاظسغص جغاجغ ضئغر خثطئ فطرغضا، 
ولسض شغما جئص طظ إلشاء سصعبئ اإلسثام سطى الصّخر 
وتثفغش التضط سطى الظمر وخروجه طظ السةظ طصثطئ 

 ورجالئ جسعدغئ واضتئ إلغران

تامئ ضطمئ السثد: السقصات بغظ إغران وتضام آل جسعد

raya_no_363.indd   4raya_no_363.indd   4 01.11.2021   10:33:4001.11.2021   10:33:40


