
ظحر طعصع (الصثس السربغ، اقبظغظ، ٩ جمادى افولى 
"بسث  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢١/١٢/١٣م)  ١٤٤٣عـ، 
التعار  البقباء  غسصث  جظعات  خمج  طظ  فضبر  غغاب 
أزطئ  ظض  شغ  افطرغضغ،  الفطسطغظغ  اقصاخادي 
الفطسطغظغئ.  السططئ  طظعا  تساظغ  خاظصئ  اصاخادغئ 
بغظ  غسصث  الثي  الباظغ  عع  اقصاخادي  التعار  وعثا 
الةاظئغظ، طظث بثاغئ السقصات الفطسطغظغئ افطرغضغئ 
صال  السغاق  وشغ   .٢٠١٦ السام  شغ  افول  ضان  تغث 
وزغر اقصاخاد خالث السسغطغ "ظسعل سطى عثا التعار، 
جغاجات  بمسالةئ  افطرغضغئ  التضعطئ  تصعم  أن  شغ 
دسط  وإسادة  السابصئ،  افطرغضغئ  اإلدارة  وإجراءات 
طعازظئ خجغظئ الثولئ، وزغادة أوجه الثسط لقصاخاد 
وضالئ  دسط  شغ  اقجامرار  جاظإ  إلى  الفطسطغظغ، 
افطط الماتثة إلغابئ وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ 
(افوظروا)"، بسث أن تط اجاؤظاشعا طآخرًا، سقوة سطى 
لطرئغج  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  وسعد  تظفغث 
الثولاغظ  وتض  الصظخطغئ،  شاح  بحأن  سئاس  طتمعد 

واجاؤظاف المساسثات شغ طثاطش المةاقت."".
المضاإ  صال  الثئر  عثا  سطى  تسصغئا   :
المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
طعصسه  سطى  ظحره  ختفغ  تسطغص  شغ  شطسطغظ 
عغ  افطرغضغئ  الماتثة  العقغات  إن  اإللضاروظغ: 
لضغان  اجاراتغةغ  وتطغش  اإلجقطغئ  لفطئ  سثوة 
المسعظات  تصثم  خغرغئ  جمسغئ  ولغسئ  غععد، 
السغاجغ  المال  خقل  وطظ  شأطرغضا  لطمتااجغظ. 
السططئ  سطى  السغاجغئ  عغمظاعا  تضرس  المسمعم 
جغاجاتعا  تظفغث  أدوات  طظ  ضأداة  الفطسطغظغئ 
وخططعا شغ بقدظا، وتربط وجعد السططئ وصعتعا 
بالاجاطعا بافواطر افطرغضغئ وخططعا اقجاسمارغئ 
الافاخغض  أدق  لطسططئ  بثلك  وترجط  بقدظا،  شغ 
لاظفغث السغاجات افطظغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ 
الاغ تطال ضض طظاتغ التغاة شغ شطسطغظ، لاامضظ 
شغ  المامبض  اقجاسماري  طحروسعا  تظفغث  طظ 
الرؤغئ  افطرغضغ  الثولاغظ،  شتض  الثولاغظ.  تض 
والمظحأ، والثي غسطغ جض افرض المئارضئ لضغان 
وظغفاعا  جغادة  بق  عجغطئ  دوغطئ  طصابض  غععد 
سئر  شطسطغظ  بأعض  والاظضغض  غععد  ضغان  تماغئ 
إرادتعط  وضسر  لاعةغرعط  طمظعةئ  جغاجات 
أطام  سبرة  تةر  العاصفئ  البصاشغئ  بظغاعط  وتفاغئ 
دطب ضغان غععد ووضع ظعاغئ لطخراع ضما غامظعن، 
لاظفغثه  السططئ  تسسى  الثي  ذاته  عع  التض  ذلك 
جتاا ودسما طظ أطرغضا لمعاخطئ  وتأخث سطغه طاقً 
جطث ظععر أعض شطسطغظ بالدرائإ واإلتاوات. إن 
تترغرعا  شغ  غضمظ  المئارضئ  افرض  لصدغئ  التض 
ولغج شغ تطصغ افطعال طظ أسثاء افطئ الترغخغظ 
سطى وجعد ضغان غععد خظةرا طسمعطا شغ خاخرتعا 
وصاسثة طاصثطئ لطترب سطغعا وطظع وتثتعا، وإن 
تطصغ افطعال طظ أسثاء افطئ ق غسظغ إق بغع افرض 
المئارضئ والاظازل سظعا والسمض ضمرتجصئ شغ جغح 
أطرغضا لتماغئ ضغان غععد. إن افرض المئارضئ سطى 
وصعاعا  افطئ  جغعش  أغثي  سطى  الاترغر  طع  طعسث 
خقح  الئطض  الصائث  صئض  طظ  تررعا  ضما  التغئ 
الثغظ افغعبغ، شعغ ططك لفطئ اإلجقطغئ الاغ آن 
افظزمئ  طظ  الشرب  طرتجصئ  لاصاطع  تاترك  أن  لعا 
التاضمئ شغ بقدظا وتصغط الثقشئ الراحثة الباظغئ 
وتصاطع  الشرب  جاشطإ  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
ضغاظه المست طظ بقدظا شاجرع شغ صطعبعط التسرة 
ينَ  الَّذِ ﴿إِنَّ  وتماغاه،  ترجغثه  سطى  أظفصعا  طا  سطى 
َا  قُوهنَ يُنفِ سَ بِيلِ اهللاَِّ فَ ن سَ واْ عَ دُّ مْ لِيَصُ اهلَُ وَ قُونَ أَمْ نفِ واْ يُ رُ فَ كَ
إِىلَ  واْ  رُ فَ كَ ينَ  الَّذِ وَ بُونَ  لَ غْ يُ مَّ  ثُ ةً  َ رسْ حَ مْ  يْهِ لَ عَ ونُ  تَكُ مَّ  ثُ
لَ  ْعَ جيَ وَ الطَّيِّبِ  نَ  مِ بِيثَ  اخلَْ اهللاَُّ  يزَ  لِيَمِ ونَ *  ُ ْرشَ حيُ نَّمَ  هَ جَ
نَّمَ  هَ هُ يفِ جَ لَ عَ يَجْ ِيعاً فَ هُ مجَ مَ كُ ْ َ بَعْضٍ فَريَ ىلَ هُ عَ بِيثَ بَعْضَ اخلَْ

.﴾ ونَ ُ ارسِ مُ اخلَْ لَـئِكَ هُ أُوْ

أذطص  ١٩٦٣م  سام  والمشرب  الةجائر  بغظ  احائاضات 
سطغعا "ترب الرطال" ظاعرعا ظجاع تثودي، وضاظئ طظ 
أسمال الخراع اقجاسماري لضعن الظزام الةجائري برئاجئ 
بظ بغق غائع أطرغضا، والمشرب غائع برغطاظغا طظث تعلغ 
التسظ الباظغ التضط سام ١٩٦١م. وعضثا غصعم السمقء 
بالخراع بسدعط ضث بسخ لتساب الثول اقجاسمارغئ 
الاغ غائسعظعا دون أن غساتغعا طظ اهللا وق طظ رجعله 

والمآطظغظ.
الباظغ  التسظ  طشرب  ذرغص  وسظ  برغطاظغا  ولضظ   -٣
ذئثئ اظصقباً وأتئ بسمغطعا ععاري بعطثغظ شأجصطئ 
شأضتئ  ١٩٦٥م،  سام  بغق  بظ  أتمث  أطرغضا  سمغض 
ضمظئ  وبسثطا  والمشرب.  الةجائر  بغظ  جغثة  السقصات 
برغطاظغا تئسغئ الةجائر باعلغ بعطثغظ التضط ضما عع 
ع الئطثان طساعثة لارجغط التثود  التال شغ المشرب وصَّ
و١٩٧٢م،   ١٩٦٩ ساطغ  طرتطاغظ  سطى  جعار  وتسظ 
شاعصش الظجاع التثودي بغظعما، وأضثا التفاظ سطى الثولئ 
العذظغئ المساصطئ ضما أرادعا المساسمر. ولضظ تثث سام 
١٩٧٦م أن صطع المشرب سقصاته طع الةجائر اتاةاجا سطى 
اساراف افخغرة بةئعئ الئعلغسارغع الاغ ضاظئ أطرغضا طظ 
وراء تأجغسعا، طع أن الظزام الةجائري ضالظزام المشربغ 
غائع برغطاظغا، إق أن برغطاظغا أرادت أن تتادظ الةجائر 

أطرغضا تساسمض الفجاسئ اإلغراظغئ 
يف طتارباعا لقجقم واملسطمني

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: الثضاعر سبمان بثاش

التوتر  العالقات 
ب الجزائر والمغرب

مٍ  وْ ا بِقَ ُ مَ ريِّ غَ غصعل التص جئتاظه وتسالى: ﴿إِنَّ اهللاََّ الَ يُ
﴾، وإن الثطعة افولى شغ  مْ هِ سِ فُ ا بِأَنْ وا مَ ُ غَريِّ تَّى يُ حَ
وسطى  العاصع،  تصغصئ  سطى  العسغ  عغ  إظما  الاشغغر 
طئثأ اإلجقم السزغط بعخفه سصغثة، وأظزمئ تغاة 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  تطئصعا 
ظعداضط  طحروع  إلى  المسطمغظ  جغعش  غا  شعطّط 
سطى أجاس العتغ السزغط الثي خاغه تجب الاترغر 
لسثة  وإغخاله  وظخرته،  وتمطه،  دراجاه،  فجض 

التضط، شفغ ذلك خغرا الثظغا واآلخرة.

اصرأ شغ عثا السثد:
- ق شرق بغظ التضعطئ المثظغئ والسسضرغئ شغ ظعإ بروات الئقد 

   (الئارول ظمعذجاً)   ...٢

- شخض جثغث طظ خراع المسطمغظ طع الشرب ُغظئأ سظ وخعِل 

   أطرغضا إلى تاشئ العاوغئ!! ...٢

- شضاك افجرى واجإ سطى المسطمغظ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث. طا عع واجإ المسطمغظ؟!

   (التطصئ الباظغئ)  ...٤
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كلمة العدد

ظصطئ جرغثة الشاردغان الئرغطاظغئ، شغ سثدعا شغ ٢٥
أغطعل ٢٠٠٨، أن الرئغج افطرغضغ جعرج بعش، شغ 
زغارته العداسغئ لضغان غععد شغ ١٤ أغار ٢٠٠٨، رشخ 
تطئغئ ذطإ رئغج العزراء إغععد أولمرت لمصابطئ وزغر 
الثشاع إغععد باراك صائق: "أظا أسرف طا غرغثه باراك، 
غرغث طظغ المعاشصئ سطى تعجغه ضربئ لمظحآت إغران 
الظعوغئ، وأظئ تسطط جعابغ وعع ق"! ولضظ أولمرت أخر 
بططئه شاجاةاب بعش، وسظث دخعل باراك اظططص غحرح 
جاتصئ  ضربئ  تعجغه  تعجإ  الاغ  افجئاب  بإجعاب 
لطمظحآت الظعوغئ شغ إغران، تاى وإن لط تظه المحروع 
الظعوي إق أن الدربئ جاآخر المحروع الظعوي لسظعات 
صادطئ، إق أن بعش اظفةر غاضئا، طصاذسا ضقم باراك: 
"صطئ لك ق غسظغ ق، أق تفعط؟! لظ غضعن عظاك عةعم 

سطى المظحآت ذالما أظا شغ الئغئ افبغخ".
سطى  طسصئا  برغةظسضغ  زبشظغع  خرح   ٢٠٠٩ وشغ 
اتامال صغام ضغان غععد بحظ عةعم سطى إغران صائق: 
"غةإ سطى الةغح افطرغضغ شغ السراق الاخثي في 

عةعم طظ (إجرائغض) سطى إغران".
المحروع  طظ  أطرغضا  صادة  طعاصش  طسغرة  بمراجسئ 
الظعوي شغ إغران غطمج بعضعح لسئئ "الصط والفأر" 
الصائمئ سطى تعثغثات ووسعد بأظه ق غمضظ السماح 
إلغران بتغازة السقح الظعوي، بط ضشعذات طاعاخطئ 
عةعم  أي  شغ  السغر  طظ  لمظسعط  غععد  صادة  سطى 
غساعثف تثطغر المظحآت الظعوغئ، وتطمغظعط المرة 
تطع افخرى بأن أطرغضا لظ تسمح بتغازة إغران لطسقح 
الظعوي، وأظعا تدمظ أطظ ضغان غععد. ولعثا الشرض 
صام الرئغج أوباطا بسصث اقتفاق الظعوي طع إغران شغ 
غث  أطرغضا  أذطصئ  الثي  ظفسه  العصئ  شغ   ،٢٠١٥
إغران لاعجغع ظفعذعا شغ جعرغا ولتماغئ ظزام بحار 

طظ السصعط.
المحروع  سطى  جصفا  وضع  صث   ٢٠١٥ اتفاق  وضان 
الظعوي لةعئ تث الاثخغإ لطغعراظغعم ٣,٦٧٪ وتثد 
وسثد  المثخإ،  لطغعراظغعم  بعا  المسمعح  الضمغئ 
أجعجة الطرد المرضجي طظ الةغض افول وتتئ إحراف 
الثرغئ،  لططاصئ  الثولغئ  العضالئ  طظ  طاعاخض  طئاحر 
طصابض رشع السصعبات الاغ شرضاعا أطرغضا سطى إغران 
طع  والمخرشغ  الاةاري  الاساطض  أطام  الئاب  وشاح 
الاصرغر  أخثر  أن  بسث  تراطإ،  الرئغج  أن  إق  إغران. 
الثوري شغ ١٧ تمعز ٢٠١٧، الثي غفغث بالاجام إغران 
باتفاصغئ ٢٠١٥، ساد شغ تصرغره الاالغ، ١٣ تحرغظ 
افول ٢٠١٧ وذضر أن إغران خالفئ اقتفاصغئ، طمعثا 
لقظستاب طظعا شغ ٨ أغار ٢٠١٨. ولط تحفع إلغران 
الاصارغر الثورغئ الماعالغئ طظ العضالئ الثولغئ لططاصئ 

الثرغئ باجامرارغئ الاجام إغران بئظعد اقتفاصغئ.
سطى  المعصسئ  الثمسئ  لفذراف  إغران  تعجض  ورغط 
الخغظ)  روجغا،  ألماظغا،  برغطاظغا،  (شرظسا،  اقتفاصغئ 
عثه  أن  إق  اقتفاصغئ،  شغ  السغر  بدمان  الماضرر 
افذراف لط تساطع طصاوطئ السصعبات افطرغضغئ رغط 
ضمان  جئغض  شغ  الثةعلئ  المئادرات  بئسخ  صغاطعا 
ترغئ تساطض الحرضات افوروبغئ طع إغران، وتماغاعا 
طظ جغش السصعبات افطرغضغئ، شما طظ حرضئ طساسثة 
لطعصعع تتئ جغش السصعبات وشصثان السعق افطرغضغئ 

طعما ضاظئ السعق اإلغراظغئ طشرغئ.
بسث جظئ طظ اظستاب أطرغضا طظ اقتفاق بثأت إغران 
واتئاع   ٢٠١٥ اتفاصغئ  الاجاطات  بسخ  طظ  تامطص 
الطرد  أجعجة  ظعسغئ  تتسغظ  لةعئ  سثة  خطعات 
المرضجي وتطعغر جغض بان ورابع وجادس طظعا وعغ 
أضبر شسالغئ، طا طّضظعا طظ زغادة درجئ الاثخغإ إلى 
٤,٥٪ شغ تمعز ٢٠١٩ بط إلى ٢٠٪ شغ أول ٢٠٢١. 
غخرتعن  اإلغراظغعن  المسآولعن  ضان  طرة  ضض  وشغ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لظساسرض السقصات بغظ الةجائر والمشرب وطظ 
خقل ذلك غضعن الةعاب سظ عثه افجؤطئ:

١- لصث أظسط اهللا سطى بقد المشرب باإلجقم شغ الصرن 
افول لطعةرة، ودخض أعطعا افخغار شغه ذعاسغئ وتمطعا 
وقغات  بقدعط  وأخئتئ  جئغطه،  شغ  وجاعثوا  راغاه 
ضمظ دولئ الثقشئ، وصام المساسمرون باتاقلعا سظثطا 
أتسعا بدسش دولئ الثقشئ، شاتاض الفرظسغعن الةجائر سام 
١٨٣٠م وأسطظعا أظعا ججء طظ شرظسا، شصام أعطعا وصاوطعا 
المساسمرغظ المتاطغظ. وصث اجاسمض المساسمرون ضاشئ 
أظعاع الئطح والاظضغض شصاطعا المقغغظ طظ أعض الةجائر 
ععغاعط  سظ  وجطثعط  لفرظساعط  طظعط  طتاولئ  شغ 
اإلجقطغئ، ولضظ لط غظالعا خغرا، وخرجعا طظعا طثطعطغظ 
طثلعلغظ سام ١٩٦٢م، وضان المةاعثون غظالعن دسط 
أعض المشرب... وبالظسئئ لطمشرب شصث شرض الفرظسغعن 
جغطرتعط سطغه باجط طساعثة التماغئ الفرظسغئ لطمشرب 
سام ١٩١٢م تاى سام ١٩٥٦م، وأصغط شغه ظزام ططضغ 

سطى الطراز الشربغ بارتئاط طع المساسمر.
٢- وبسث خروج المساسمر الفرظسغ طظ الةجائر ارتئط 
ذرغص  سظ  له  الثاسمئ  بأطرغضا  بغق  بظ  أتمث  رئغسعا 
الظزام المخري شغ سعث سئث الظاخر الثي ضان غصثم 
الثسط لطبعار لاأطغظ بسط الظفعذ افطرغضغ شغ الةجائر، 
وعضثا لغتض شغعا طساسمر طتض طساسمر. ولصث تثبئ 

التعار اقصاخادي
بني أطرغضا والسططئ
تضرغج لطائسغئ

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

آال
اب ج

جع

رئاجئ  طصر  باسطغط   ٢٠٢١/١٢/١٤ البقباء  غعم  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  طظ  وشث  صام 
العزراء ضاابًا طعجعا لرئغج وزراء السططئ الفطسطغظغئ طتمث احاغئ. وتدمظ الضااب إبارة لصدغئ المسطَمغظ 
افطئ  وتثة  سظ  تثغبعما  خطفغئ  سطى  تماطرة،  وأظغج  التب  أبع  تسغظ  السططئ  أجعجة  اساصطاعط  الثغظ 
اإلجقطغئ والافرغص بغظ راغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وراغات اقجاسمار. وأضث الضااب أن عثه اإلجراءات الصمسغئ ق 
غمضظ شعمعا إق شغ جغاق واتث عع طتاربئ اإلجقم وراغئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وخثطئ أسثاء اإلجقم. تغث إن 
ضغان غععد والثول الشربغئ أضبر طا غرسئعط وغثغفعط عع وتثة افطئ اإلجقطغئ وإصاطئ أتضام اإلجقم، ولثلك 
غترص ضغان غععد وأسثاء اإلجقم سطى إشراغ المظاعب والمثارس طظ أي طتاعى غتغغ شغ أبظاء المسطمغظ 
الفطسطغظغئ  السططئ  أن  التجب  واسائر  تسالى.  اهللا  أتضام  وإصاطئ  اهللا  جئغض  شغ  والةعاد  العتثة  طفاعغط 
وأجرعط.  وحئابعط  أبظائعط  وتثطغر  شطسطغظ  بأعض  لطفاك  اإلجقم  أسثاء  غساثثطعا  تربئ  رأس  أخئتئ 
ووجه أجؤطئ طئاحرة قحاغئ تعل المظعاج الفطسطغظغ وطا غسمى بالرطعز العذظغئ، طظ وضسعا وطظ رجط 
أحضالعا وتثودعا؟ ووجه التجب خطابه قحاغئ ووزرائه بالصعل: أق تتسئعن تسابًا لشدإ اهللا تسالى؟! أق 
تتسئعن تسابًا لغعم تبعر شغه افطئ سطى طظ ظطمعا؟! وطاذا جاةظعن طظ ارتعاظضط لضغان غععد والثول 
الشربغئ وتظفغثضط لسغاجاتعط المثطرة فعض شطسطغظ؟! عض جاظةغضط أطرغضا طظ غدإ اهللا تسالى وسثابه، 
أم جاتمغضط طظ المسطمغظ الثغظ اطافت صطعبعط غغزًا طظ جرائمضط وشسادضط؟! سطى طاذا تراعظعن؟! شإن 

نْكِيالً﴾. دُّ  تَ أَشَ أْساً وَ دُّ بَ اهللاَُّ أَشَ ظةعتط طظ أغثي المآطظغظ شطظ تظةعا طظ ظضال اهللا تسالى ﴿وَ

حزب التحرير  األرض المباركة فلسط
 إ رئيس مجلس وزراء السلطة الفلسطينية

ً
يوجه كتابا

السآال: شغ اآلوظئ افخغرة ازداد الاعتر شغ السقصات بغظ الةجائر والمشرب، ووجعئ الةجائر اتعاطات لطمشرب 
تاسطص بإحسال ترائص شغ الشابات ودسط ترضات اظفخالغئ شصطسئ السقصات الثبطعطاجغئ وأغطصئ التثود 
بغظعما، وأسطظئ سثم تةثغث سصث طث الشاز الطئغسغ إلجئاظغا سئر المشرب واتعماعا بمصاض بقبئ ججائرغغظ. 
شما أجئاب عثا الاعتر الماخاسث طع أن وقءعما لةعئ واتثة "برغطاظغا"؟ وطا الماعصع طظ عثا الاخسغث؟ عض 

غمضظ أن تاخاسث افطعر تاى الترب أم تسعد لطعثوء طظ جثغث؟ وحضرًا.



افربساء ١٨ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ ضاظعن افول/دغسمئر  ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٧٠

عع  اقجاسمارغئ  أطرغضا  أطر  طظ  الةثغث  لغج 
واإلجرام  الصاض  سطى  وسجطعا  ووتحغاعا  عمةغاعا 
زالئ  وطا  دوطًا  ضاظئ  شصث  المسطمغظ،  بقد  شغ 
جاعجة قجاثثام ضض أظعاع افجطتئ الفااضئ ضالصظابض 
التارصئ والئراطغض المافةرة وتاى السقح الضغمغائغ 
دوطا  أعض  ضث  جعرغـا  شغ  سمغطعا  سئر  شسطئ  طبطما 
ظغسان/أبرغض  حعر  بثاغـئ  طع  الحرصغئ  الشعذـئ  شغ 
٢٠١٨م. طا غسظغ أن أطرغضا صث تثاار شغ أغئ لتزئ 
إلخداسعط،  المسطمغظ  دطاء  شغ  طةثدًا  العلعغ 
سثم  عع  الةثغث  إظما  العضقء؛  بعاجطئ  أو  طئاحرًة 
اجاطاساعا اآلن خعض المسارك السسضرغئ بظفسعا! 

وصث بثا ذلك جطغًا جعاء تغظ اجاثسئ أطرغضا روجغا 
الامضغظ  بشرض  بالمعمئ  الصغام  أجض  طظ  لغئغا  شغ 
طرتجصئ  وصعات  السغسغ  طظ  بثسٍط  عظاك  فتئاسعا 
الةظةعغث  وططغحغات  وأزقطه  لتفار  الثاسمئ  الروس 
عربئ  سظثطا  أو  السعدان،  طظ  اجاصثطاعط  الثغظ 
طظ طعاجعئ ذالئان شغ أششاظساان، أو ضما تفسض اآلن 
شغ الغمظ جعاء سئر جماسئ التعبغ بثسط طظ إغران 
أو سئر سمقئعا تضام آل جسعد. وصث شسطئ ذلك أغدًا 
شغ جعرغا تغظما اجاثسئ إغراَن وأحغاَسعا وبافخص 
لعا  طعالغًئ  وططغحغاٍت  وطرتجصًئ  لئظان  شغ  ذراَسعا 
والبعار  البعرة  جتص  بشرض  وأششاظساان  السراق  طظ 
الظزام،  تشغغر  حئح  وإبساد  الحام،  أعض  إرادة  وضسر 

خعشًا طظ سعدة الثقشئ إلى دغار اإلجقم.
إق أن طما غظئشغ أن غثرضه المسطمعن صئض غغرعط عع 
أن اجاثثام أطرغضا لروجغا سسضرغاً أو جغاجغاً ضشطاء 
أطرًا  لغج  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  طآربعط  تتصغص  شغ 
جثغثًا، وافطبطئ ضبغرة. شصث أوتئ أطرغضا لسمغطعا سئث 
الظاخر بسث ظةاح بعرة غعلغع ١٩٥٢م شغ طخر وسصإ 
اإلذاتئ بالمطك شاروق سمغض اإلظةطغج بأن غعلغ وجَعه 
حطر المسسضر اقحاراضغ شغ الامعغه بافغثغعلعجغا 
الععمغئ المامبطئ شغ اقحاراضغئ الممجوجئ بالصعطغئ 
ظتع  ذعال  الظاخر  سئث  بعا  تشظى  الاغ   (!!) السربغئ 
سصثغظ لثثاع الةماعغر شغ طخر وشغ الئقد السربغئ، 
ضما أوتئ إلغه لابئغئ تضمه بإبرام خفصات الاسطح 
ارتئاذه  حئعئ  إلبساد  وذلك  السعشغاغ،  اقتتاد  طع 
بأطرغضا ارتئاط سمالئ وتئسغئ تاى الظثاع. ضثلك ضان 
افطر شغما صام به بعطثغظ شغ الةجائر بائظِّغـه الظعب 
وباسطغح  اقظتغاز،  سثم  وشضرة  المثفص  اقحاراضغ 
الةغح الةجائري الظاحأ بالسقح الروجغ (الماعرئ) 
سئر خفصات باعزئ البمظ طظث اجاغقئه سطى السططئ 
جظئ ١٩٦٥م، ولضظ بعطثغظ شسض ذلك لطاشطغئ سطى 
سمغض  تمضظ  ولما  باإلظةطغج.  العبغص  وزطرته  ارتئاذه 
شغ  السططئ  إلى  العخعل  طظ  افجث  تاشر  أطرغضا 
اقتتاد  خعب  أغداً  عع  َغمَّط  ١٩٧٠م،  جظئ  جعرغا 
السربغ  الةغح  لاسطغح  أطرغضغ  باثبغر  السعشغاغ 
السعري باصاظاء المسثات الصاالغئ طظ السعشغئ، طععمًا 
السعرغئ  السربغئ  الةمععرغئ  بأن  السربغئ  الةماعغر 
خارت تمبض جئعَئ الخمعِد والاخثي وصطسَئ المصاوطئ 
شغ وجه ضغان غععد واإلطئرغالغئ الشربغئ والخعغعظغئ 
ولط  اقجاسمارغئ،  الرأجمالغئ  طع  الماتالفئ  السالمغئ 
غضظ ذلك إق دساغًئ شارغًئ وعراًء، والمقتر شغ ضض 
شغ  المسطمغظ  سطى  اآلن  الماشعلغظ  الروس  أن  ذلك 
بقد الحام بالصاض المظعةغ والصخش العمةغ، لغج 
لعط شغ التصغصئ دور شغ الئقد الاغ تصع شغ ظطاق 
ظفعذ الشرب - أوروبا أو أطرغضا - جعى تعشغر السقح 
وغغره  بالصخش  والاثطغر  والصاض  أحضاله،  بمثاطش 
وشص طا غصرره سظث التاجئ المساسمر افطرغضغ بتسإ 

التالئ والططإ.
ظزرًا  الحغء  بسخ  طثاطش  جعرغا  شغ  افطر  أن  إق 
ُأجظث  شصث  والسغاجغ،  الةشراشغ  طعصسعا  فعمغئ 
شغعا لطثب الروجغ المةرم دور اتارازي طاصثم طظث 
جئسغظات الصرن الماضغ - باثطغط أطرغضغ أغدًا - 
تمبض شغ الاتالش سسضرغًا طع الظزام الئسبغ التاصث 
لطاسمغئ  وذلك  المصئعر،  افجث  أغام  طظث  دطحص  شغ 
سطى الائسغئ وتتسئًا قظافاضئ أعض الحام المسطمغظ 
السثاء  الحثغث  الصمسغ  الئسبغ  الطائفغ  ظزاطه  سطى 

أي  جظااً  بـــ٠,٦٨٨  الئظجغظ  خاخئ  ٢٠٢١/١١/١٥م، 
٣٢٠ جظغعا ضأسطى جسر طظ ٢٢ دولئ تعل السالط، طظعا 
السسعدغئ وظغةغرغا.. إلت، بض أغطى طظ إبغعبغا الاغ غخثر 

السعدان إلغعا الئظجغظ.
ح الثئغر اقصاخادي افجااذ جطغمان الثجغج أن  خرَّ
دوقرًا،   ١١ عغ  السعداظغ  الظفط  برطغض  إظااج  تضطفئ 
الئحغر  سعث  شغ  الظفط  لعزغر  تخرغتاً  عظاك  أن  ضما 
شغ تعار طع الئعابئ ظغعز شغ ٢٠١٧م صال: "إن تضطفئ 
إظااج برطغض الظفط ٢٠ دوقرًا". شإذا اشارضظا ختئ عثا 
٤٥٠ x الرصط، شغضعن جسر جالعن الئظجغظ ٢٠ دوقرًا
جظغعا طصابض الثوقر = ٩٠٠٠ جظغه ÷ ٤٠ جالعن "ضمغئ 
الئظجغظ والةازولغظ سطى تث جعاء شغ برطغض الظفط إذا 
اشارضظا أن جسرعما واتث" غضعن جسر الةالعن بـ٢٢٥

جظغعاً وغضعن جسر الطار بــ٥٠ جظغعاً.
جظغعًا  شغ ٤٥٠  دوقرًا  تضطفئ ١١  ختئ  اشارضظا  وإذا 
لطئرطغض سطى ٤٠ جالعظاً، لغضعن جسر  =٤٩٥٠ جظغعاً 
الةالعن بـ١٢٤ جظغعا وغضعن الطار بـ٢٨ جظغعاً. إذا أضفظا 
الارتغض وطا غتااجه، شئأي تضطفئ تخض أجسار العصعد إلى 

عثا الشقء الفاتح؟
إظه لمظ المآلط تصاً أن تااجر التضعطئ بأطعال المطضغئ 
وزغر  برر  الدثمئ؟  افطعال  عثه  تثعإ  شأغظ  الساطئ، 
المالغئ جئرغض إبراعغط، صرار تترغر العصعد، شغ طآتمر 
ختفغ ٢٠٢١/٦/٩م بصعله: "ظةغإ طظ وغظ غغر جغإ 

المعاذظ"!!
إن دواشع التضعطئ شغ غقء افجسار، تامبض شغ أطرغظ 
ابظغظ: أولعما وعع أصعى الثواشع: تظفغث إطقءات خظثوق 
الظصث الثولغ، شصث ضحش وزغر المالغئ جئرغض إبراعغط شغ 
طصابطئ طع صظاتغ التثث والسربغئ شغ ٢٠٢١/٠٥/٢٢م 
سظ تطصغعط تسطغمات جثغثة لرشع الثسط، شصال: "ظتظ 
لسظا سطى اجاسثاد شغ العصئ التالغ لرشع الثسط سظ 
عثا  غأتغ  أن  طسعط  "اتفصظا  وصال:  والثئج"،  الطئت  غاز 
اإلجراء شغ وصئ قتص" (طعصع الظغطغظ). وباظغعما: جثاد 
ظفصات أسثاد الةغعش الدثمئ الاغ تائع لصادة الترضات 

المسطتئ تسإ اتفاق جعبا شغ ٢٠٢٠/١٠/٣م.
والسآال المعط: طاذا اجافاد أعض السعدان طظ تظفغث 
أجظثة المساسمرغظ جعاء أضاظئ روحاات خظثوق الظصث 
تضرس  الاغ  السقح  تمطئ  طع  اقتفاصغات  أم  الثولغ، 

لطحصاء والدظك والامجغص لطئقد؟!
الاغ  افسغان  وعغ  الساطئ،  المطضغات  طظ  الئارول  إن 
وجسطعا  المسطمغظ،  لةماسئ  ططضغاعا  الحارع  جسض 
طحارضئ بغظعط، وطظع افشراد طظ تمطضعا، طبض طعّلثات 
الضعرباء، وطتطاتعا، وطخاظع الشاز، والفتط التةري...

إلت، والمسادن السّث الاغ ق تظصطع جـعاء أضـاظئ جـاطثة 
ضـالـثعإ والتـثغث، أم جـائطئ ضـالظفط، أم غازغئ ضالشاز 
الطئغسغ...إلت، تصعم الثولئ باجاثراجعا واإلحراف سطغعا 
لخالح الرسغئ، شعغ ق ُتَمطك لفشراد وق لطتضعطئ وق 
الظئغ  غصعل  الثولئ،  رسغئ  لساطئ  ططك  شعغ  لطحرضات 
ملسو هيلع هللا ىلص: «النَّاُس ُشَركَاُء ِفي ثـََالٍث: ِفي الْكََألِ، َوالَْماِء، َوالنَّاِر» وشغ 
وعثه  السزغط  اإلجقم  عع  عثا  ــَراٌم».  َح «َوثََمُنُه  رواغئ 
أتضاطه وطسالةاته، والتضعطات السطماظغئ (طثظغئ ضاظئ 
أو سسضرغئ) ق تمطك عثه المسالةات الظاجسئ. شالتغاة 
الضرغمئ تضعن بإصاطئ اإلجقم سئر دولاه الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، شئعا غضعن الثقص والمثرج بإذن 

اهللا رب السالمغظ.
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

إن  إذ  أغدًا،  غععد  ضغان  طظ  والمثسعم  لقجقم، 
أطرغضا ضاظئ دوطًا تثفغ سمالئ أجث وزطرته وأجعجته 
لعا، ضما تثفغ وجععا اقجاسماري الثئغث سظ أعض 
المظطصئ. شصث ضان إصتام روجغا وتعظغفعا عظاك ذا 
ذابع سسضري إجراطغ. وبما أن أطرغضا تثفغ سثاءعا 
لعا  غاأتى  ق  شإظه  المسطمغظ،  الئقد  فعض  الحثغث 
المظافدغظ  لستص  بظفسعا  المعاجعئ  بثور  الصغام 
ضثبًا  دوطًا  تاشظى  وأظعا  خخعخًا  افجث،  ظزام  سطى 
اإلظسان!  وتصعق  والترغئ  بالثغمصراذغئ  وخثاسًا 
دور  بأي  السماح  سثم  سطى  أغدًا  ترغخئ  عغ  وإذ 
فوروبا شغ جعرغا، شإظعا طظ خقل إصتام روجغا شغ 

سظ  الصثغط  المساسمر  إبساد  أغدًا  تدمظ  الخراع 
أطرغضا  لسئَئ  غفسر  طا  عع  وعثا  جعرغا،  شغ  الاثخض 
السعري  لطظزام  الثفغ  التصغصغ  دسمعا  المجدوجئ: 
بالرجال  وأتئاسعا  وإغران  التاصثة  روجغا  ذرغص  سظ 
أظعاع  وبمثاطش  والمرتجصئ  الطائفغئ  المطغحغات  طظ 
السقح الفااك، وضثلك اتاعاؤعا لطمسارضئ شغ الثارج 
والمقذ  المال  تعشغر  خقل  طظ  أردوغان  ذرغص  سظ 
اآلطظ والمظابر السغاجغئ واإلسقطغئ والفظادق، لاثاار 
السغاجغئ  الاسعغئ  بسث  أي  المساصئض،  سمقء  طظعط 
إن عغ ظةتئ شغ إخماد البعرة السعرغئ! ضما تمظع 
العاعغئ  والتةب  الثرائع  حاى  تتئ  المصابض  شغ 
سطى  خطرًا  غحضض  صث  لطبعار  ظعسغ  جقح  أي  وخعل 
طثططعا  بتسإ  غدمظ  طا  وعع  دطحص،  ظزام 
غرغث  طظ  ضض  وجه  شغ  اقظسااق  أبعاب  غطص  لسعرغا 

إخراج جعرغا طظ دائرة الظفعذ افطرغضغ.
روجغا  اجاثسئ  صث  ضاظئ  أطرغضا  أن  عغ  والتصغصئ 
وذلك  طدطرًة،  البعرة  إلخماد  جعرغا  شغ  سسضرغًا 
تغظ أتثق الثطر بسمغطعا شغ دطحص وأوحك ظزاطه 
الصعى  ضض  سةجت  أن  بسث  اقظعغار  سطى  وأجعجُته 
افخرى الماثخطئ سظ تسط المعصش لخالته، ضاطظئ 
جعرغا  طساصئض  شغ  دور  أي  لروجغا  غضعن  ق  أن 
العجط  شغ  رخغثعا  ضعن  البعرة،  بسث  الةثغثة 
سخابئ  أي   - عط  وإذ  طسثوطًا.  السعري  السغاجغ 
باإلعاظئ  غئالعن  ق   - الضرططغظ  شغ  الروس  طةرطغ 
ضعظعط طةرطغظ صاطئ وجفطئ ق غاصظعن جعى الصاض 
جغاجغٍئ  لاسعغئ  المرور  شئمةرد  والعثم،  والصخش 
وشص طا تثططه أطرغضا لئقد الحام، جغضعن الروس 
شغ  الصعاسث)،  بسخ  إلى  (ولع  المظسِتإ  تضط  شغ 
والاظضغض  الصاض  طظ  صادطئ  عمةغئ  أدوار  اظازار 
والاحرغث والاعةغر صث غةري اجاثساؤعط لطصغام بعا 
تسإ  طساصئًق  أخرى  أطاضظ  أو  المسطمغظ  بقد  شغ 
صغام  اظازار  شغ  أو  افطرغضغ،  الططإ  ووشص  التاجئ 
دولٍئ تصغصغئ لطمسطمغظ شغ المظطصئ جعف تطردعط 
جمغسًا طظ الئقد حر ذردة وتستصعط جتصًا! وعثا 
عع طا غثحى الروس تثوَبه شغ بقد الحام أو شغ 
سطمًا  غغرعط!  طظ  أضبر  المسطمغظ  بقد  طظ  غغرعا 
المعمئ  المظاذص  شغ  اآلن  المعجعدة  أطرغضا  أن 
غعجث  ق  السسضرغئ  بصعاتـعا  جعرغـا  طظ  والتساجئ 
سطى افرض َطظ ُغطجطعا سطى جتإ صعاتعا شغ المثى 
المظزعر، شعغ باصغئ شغ جعرغا ضما عغ شغ السراق 
إلى تغظ اجاضمال طحروسعا لطمظطصئ إن اجاطاسئ، 
ودشُع  دطحص  شغ  غثثطعا  ظزاٍم  تبئغُئ  ذلك  وطظ 
جاٍر  عع  ضما  طسه  لطاطئغع  الثاظسئ  السربغئ  افظزمئ 
اآلن، ضأن حغؤًا لط غتثث شغ جعرغا. شصث جاء سطى 
غعم  الماتثة  افطط  شغ  افطرغضغئ  المظثوبئ  لسان 
٢٠١٨/٠٤/١٦م: "لظ ظستإ صعاتظا طظ جعرغا تاى 

ُتـتصَص أعثاشـَعا" (روغارز).
غسافاد طظ ضض طا جئص أن أطرغضا شغ تراجع طسامر 
سطى جمغع الخسث بالرغط طظ جسغعا الثؤوب لطثروج 
طظ المأزق، ولطزععر بشغر ذلك المزعر سطى الساتئ 
الثولغئ! إذ لط تسث صادرًة سطى المعاجعات السسضرغئ 
سثم  بسئإ  المسطمغظ  بقد  شغ  خاخًئ  افرض  سطى 
الصثرة سطى تتمض الثسائر المادغئ والئحرغئ، وظزرًا 
لضطفئ وتثاسغات المعاجعئ سطى اصاخادعا الماثاسغ 
الحثغثة  السالمغئ  المظاشسئ  ظض  شغ  خاخًئ  أخًق، 

 والتادة خخعخًا طع الخغظ

ق شرق بني التضعطئ املثظغئ والسسضرغئ 
يف ظعإ بروات الئقد (الئرتول ظمعذجاً)

٢٠٢١/١١/١٩م،  الةمسئ  غعم  السعدان  أعض  تفاجأ 
بجغادة جثغثة شغ أجسار العصعد رغط سثم وجعد تضعطئ 
شغ الئقد، بسث أن تض الئرعان صائُث الةغح التضعطَئ 
ووشصا  الطعارئ،  صاظعن  وإسقن  ٢٠٢١/١٠/٢٥م،  شغ 
لسعدان ترغئغعن شصث ارتفع جسر لار الئظجغظ إلى ٣٦٢

جظغعا بثق سظ ٣٢٠ جظغعا ضما زاد جسر لار الثغجل طظ 
٣٠٥ إلى ٣٤٧ جظغعات.

شفغ ٢٠٢١/٦/٨م رشسئ التضعطئ اقظاصالغئ جسر لار 
الئظجغظ إلى ٢٩٠ جظغعا، ولار الةازولغظ ٢٨٥ جظغعا، 
الئظجغظ،  لطار  جظغعا   ٣٢٠ إلى  أخرى  طرة  رشساعا  بط 

والةازولغظ إلى ٣٠٥ جظغعا.
لاسطغمات  اظخغاساً  الثطعة  بعثه  التضعطئ  صاطئ  لصث 
٢٠٢١م  تجغران/غعظغع  شفغ  الثولغ،  الظصث  خظثوق 
شغه:  صالئ  لعا  بغان  شغ  الجغادات  المالغئ  وزارة  بررت 
"وذلك شغ إذار جغاجئ الثولئ الراطغئ إلخقح اقصاخاد 
العذظغ وتأجغج بظغئ تمضظ طآجسات الثولئ والصطاع 
الثولغئ"  الامعغض  طآجسات  طع  الاساطض  طظ  الثاص 

(جعظا ٢٠٢١/٦/٨م).
طراساة  دون  الاسسفغئ  الثطعات  عثه  التضعطئ  تاثث 
لمساظاة وآقم أعض الئقد ظاغةئ عثه السغاجات اإلجراطغئ 
الاغ وخفعا وزغر المالغئ جئرغض إبراعغط شغ التضعطئ 
المسجولئ، بأظعا طآلمئ، خقل طصابطئ سطى الةجغرة طئاحر، 
إجراءات  بثأظا  "لصث  صال  تغث  الثمغج ٢٠٢١/٤/٨م، 
ضرورغئ  لضظعا  طآلمئ  اصاخادغئ  إلخقتات  تصغصغئ 
طع  وسقصاعا  طضاظاعا  السعدان  تساسغث  لضغ  وقزطئ 

المآجسات السغاجغئ والمالغئ الثولغئ".
بحصغعا  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  عع  تصاً  المآلط  إن 
السسضري والمثظغ طا زالئ تاعاذأ وتةرم شغ تص أعض 
الثي  الئظجغظ،  خاخئ  العصعد،  أجسار  شارشع  السعدان، 
الئقد.  تاجئ  طظ   ٪٦٠ تصرغئاً  المتطغ  إظااجه  غضفغ 
صال وزغر الظفط شغ ظزام الئحغر شغ تعار طسه ظحرته 
غشطغ  المتطغ  اإلظااج  "إن  ٢٠١٧م:  شغ  ظغعز  الئعابئ 
٧٠٪ طظ اتاغاجات الئقد". بط دخطئ آبار أخرى الثثطئ 
تاةظإ  التضعطئ  أن  إق  ٢٠٢٠م  الماضغ  السام  شغ 
التثغث سظعا، صال المثغر السام لحرضئ الئارول العذظغئ 
السعداظغئ جعدابئ أغمظ أبع الةعخ: "إن بقده جادغش 
٣٠٠٠ برطغض غعطغا إلظااجعا الظفطغ طظ تصض جثغث 
طا غرشع إظااج الئطث إلى ٦٤ ألش برطغض غعطغا" (جضاي 
ظغعز السربغئ ٢٠٢٠/١١/٤م). وظحرت وضالئ جئعتظغك 
الطاصئ  وزارة  وضغض  سظ  ٢٠٢٠/١٢/٢م  شغ  الروجغئ 
والاسثغظ تاطث جطغمان صعله: إن "الئقد تظاب تالغا ٦٠

ألش برطغض غعطغا". وشغ طصابطئ طع وضالئ افظاضعل شغ 
٢٠٢٠/١١/٢٦م، طع العزغر صال: "تراجع إظااج السعدان 
الظفطغ بسث اظفخال جظعب السعدان شغ ٢٠١١م طظ 
جعدان  وظحر  ألفا".   ٦٠ إلى  غعطغا،  برطغض  ألش   ٤٥٠
ترغئغعن شغ ٢٠٢١/٨/١١م، سظ وزغر الظفط صعله: "إن 
اإلظااج المتطغ غشطغ ٥٥٪ طظ اتاغاجات أعض السعدان".

عثه  ذعئئ  شأغظ  افرصــام،  عثه  ختئ  اشارضظا  شإذا 
الضمغات الدثمئ طظ العصعد المتطغ؟! عثا غغر المئالس 
الدثمئ الاغ غةإ أن تثشسعا دوغطئ جظعب السعدان 
لضض  دوقرا   ٢٥ العاتث،  الظفط  برطغض  سئعر  طصابض 
برطغض ظفط. ٢٥ دوقر / ٦٠ ألش برطغض غعطغا، غسظغ 
تصرغئا ططغعن وخمسمائئ ألش دوقر غعطغا طئطس ضثط، 

جئتان اهللا!
إن  ضعم  دوت  برازغج  بارول  غطعبال  طعصع  غصعل 
شغ  المعصع  تسإ  العصعد  تئغع  اقظاصالغئ  التضعطئ 

شخض جثغث طظ خراع املسطمني طع الشرب
ُغظئأ سظ وخعِل أطرغضا إىل تاشئ العاوغئ!!
ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ  ـ 

أضث سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ ظاخر حغت سئث التغ: إظعا جرغمئ جثغثة بتص 
صاشطئ  بثخعل  السماح  وعغ  الحام،  تترغر  لعغؤئ  الاابسئ  اإلظصاذ  تضعطئ  تسمى  طا  ترتضئعا  والبائرغظ  البعرة 
طساسثات أطمغئ، تائع لئرظاطب الشثاء السالمغ، طظ طظاذص جغطرة ظزام اإلجرام إلى المظاذص المتررة، طظ 
صرغئ ترظئئ برغش إدلإ. وأضاف سئث التغ: تأتغ عثه الثطعة إطساظاً شغ طتاولئ ضسر إرادة الظاس وصاض ظفسعط 
البعري وجسطعط غألفعن الاساطض بحضض ذئغسغ طع الظزام الثي أطسظ شغعط صاقً وبطحاً وتثطغرًا وتعةغرًا، وعغ 
طتاولئ تطئغع خطغرة طع الظزام بأواطر طظ أطرغضا الاغ تثشع بثورعا أظزمئ الدرار لاسعغط سمغطعا ذاغغئ 
الحام سئر بعابئ الةاطسئ السربغئ وغغرعا. ولفئ افجااذ سئث التغ إلى: أن عثه الثطعة تأتغ طاراشصئ طع جرائط 
خطش وتروغع وتدغغص اصاخادي طمظعب تظاعةه عغؤئ تترغر الحام وتضعطئ اإلظصاذ الاابسئ لعا إلخداع الظاس 
وإغخالعط إلى تث الغأس لطصئعل بةرغمئ التض السغاجغ افطرغضغ الثي غبئئ أرضان الظزام وغظسش تدتغات 
البائرغظ، وعثا بإذن اهللا لظ غضعن طا دام شغ طسطمغ الحام سرق غظئخ، شصث أصسمعا سطى إجصاط الظزام 

واجابابه طظ جثوره وتثطغص الظاس طظ حروره ولع ضره المةرطعن.

جريمة جديدة ترتكبها حكومة اإلنقاذ  بحق الثورة والثائر



 السثد ٣٧٠  ٣      افربساء ١٨ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١ طـ  

الئعلغسارغع لادسعا تتئ الرصابئ وتتاخرعا شغ طثغمات 
وشغ رصسئ خشغرة لامظسعا طظ إصاطئ دولئ شغ الختراء 
شغ  سمقءعا  تتمغ  وبثلك  أطرغضا  لتساب  المشربغئ 

المشرب شاتاشر سطى ظفعذعا شغه.
٤- بط أسطظ سظ تأجغج اقتتاد المشاربغ بغظ المشرب 
والةجائر وتعظج شغ سام ١٩٨٩م. وطظ بظعده "خغاظئ 
اقتتاد  شغ  افسداء"  الثول  طظ  دولئ  ضض  اجاصقل 
المشاربغ. وتمعغثًا لعثا اقتفاق وطصثطئ له أسطظ سظ 
الظزاطغظ  بغظ  والاطئغع  الثبطعطاجغئ  السقصات  إسادة 
الةجائري والمشربغ سام ١٩٨٨م، طع طعاشصئ المشرب سطى 
بصاء الةجائر طتادظئ جئعئ الئعلغسارغع لاتصص الشرض 
المططعب طظ عثا اقتادان، وعع التغطعلئ دون تمضغظ 
المشربغئ  الشربغئ  الختراء  شغ  دولئ  إصاطئ  طظ  أطرغضا 
ولضظ  المشرب.  شغ  الظزام  إجصاط  دون  والتغطعلئ 
برغطاظغا لط تامضظ طظ تظفغث طحروسعا اقتتاد المشاربغ 
وق المحارغع افخرى بسئإ تظاطغ الظفعذ افطرغضغ شغ 
المظطصئ وتفعق أطرغضا وعغمظاعا الثولغئ وتمضظعا طظ 

سرصطئ المحارغع الئرغطاظغئ...
٥- شغ ظعاغئ سام ١٩٩١م جرت اظاثابات شغ الةجائر، 
رأغعط  سظ  لغسئروا  الةجائر  فعض  الفرخئ  شأتغتئ 
باإلجقم،  غتضمعا  بأن  ورغئاعط  لثغظعط  واظتغازعط 
شفازت الةئعئ اإلجقطغئ لقظصاذ بظتع ٨٢٪ طظ افخعات. 
شصام صادة الةغح السطماظغعن وخاخئ المبصفعن بالبصاشئ 
الفرظسغئ شغ الةجائر باظصقب سطى الرئغج الحاذلغ بظ 
جثغث الثي جمح لعثه الةئعئ بثخعل اقظاثابات شغ 
بثاغئ سام ١٩٩٢م وأجئروه سطى اقجاصالئ. وبثأ صادة 
الراشدغظ  الةجائر  أعض  ضث  المةازر  بارتضاب  اقظصقب 
لقظصقب والمسطعب تصعط بتضط بطثعط تسإ دغظعط 
التظغش. وضاد وقء الظزام الةجائري غاتعل لفرظسا لعق أن 
صادة اقظصقب صث ارتضئعا المةازر تطع المةازر شغ الئقد 
طا جسض برغطاظغا تساشض ذلك وتامضظ طظ إسادة سمغض 
برغطاظغا سئث السجغج بعتفطغصئ لغارأس الئقد سام ١٩٩٩م 
طصابض أن غتاشر صادة اقظصقب السابصعن سطى طراضجعط 
وق غاسرضعا لطمتاضمئ، وعثا طا ضان، أي سادت الةجائر 
بالسمض  طعماته  بعتفطغصئ  وبثأ  برغطاظغا،  أتدان  إلى 
سطى تطئغع السقصات طع المشرب. شصام بعتفطغصئ بجغارة 
المشرب لطمحارضئ شغ جظازة التسظ الباظغ سام ١٩٩٩م، 
وجار طتمث السادس المطك الةثغث سطى ظعب والثه شغ 
السقصات  شغ  تتسظ  بعادر  وظعرت  لئرغطاظغا.  الائسغئ 
بغظ الظزاطغظ سام ٢٠٠٥م، وتصارب الظزاطان شغ خثطئ 
برغطاظغا خاتئئ العقء شغ الئطثغظ وشص افدوار المرجعطئ 
لضطغعما شغ تثبثب تاتضط شغه برغطاظغا لمخطتاعا شغ 

الثرجئ افولى صئض طخطتئ الئطثغظ!
٦- اجامر عثا العضع تاى ذرأت شغ الئطثغظ ظروف 
الئطثغظ،  شغ  التضام  تصغصئ  تضحش  تساجئ  داخطغئ 
شاجاعجإ ذلك اشاسال طحاضض خارجغئ بغظعما إلحشال 
الظاس بعا وخرف ظزرعط سظ تطك الزروف الثاخطغئ، 
وطظ بط ضان اخطظاع عثا الثقف وعثا الاعتر الساخظ 

بغظعما...! وباثبر عثه الزروف غائغظ طا غطغ:
أ- لط غعثأ العضع شغ الةجائر بض لط غجل طدطرباً طظث 
اظثقع التراك سام ٢٠١٩م، وطع أن اظاثابات جثغثة 
رئاجغئ وتحرغسغئ تثبئ، وضثلك تسثغض لطثجاعر... إق 
أن الاعتر الثاخطغ بصغ جاخظاً شغ الةجائر، وحضض طخثر 
ضشط طسامر سطى الظزام الةثغث شغ الةجائر، وسطغه شصث 
ضان الظزام بتاجئ إلى اشاسال تعترات خارجغئ وبثاخئ 
طع المشرب لاتعغض أظزار الظاس طظ الجواغا الثاخطغئ إلى 
زواغا خارجغئ، وطظ بط ضاظئ تطك افتثاث طع المشرب... 
عثا طظ ظاتغئ وطظ ظاتغئ أخرى، شإن الةجائر تسسى سئر 
الاخسغث طع المشرب قجاسادة صثر طظ طضاظاعا اإلصطغمغئ 
الماراجسئ ظسئغاً تأبرًا بافوضاع الثاخطغئ غغر المساصرة...

ب- أطا المشرب شإن أوضاسعا الثاخطغئ أضبر إلتاتاً بخرف 
المشربغغظ سظعا إلى اقظشماس شغ طحاضض خارجغئ لخرف 
افظزار سظ تطئغع سقصاتعا طع دولئ غععد الصائمئ سطى 
عثه  أخثت  تغث  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  اتاقل 
السقصات طظتى الُمعاّدة والثظعع لثولئ غععد الثغظ عط 
أحث الظاس سثاوة هللا ولرجعله والمآطظغظ. لصث تمادى 
الظزام المشربغ شغ تسجغج سقصاه طع ضغان غععد شغ ضاشئ 
المةاقت. شصالئ وزارة دشاع ضغان غععد: ("إن غاظاج 
لثى  المظاثب  المشربغ  والعزغر  الغععدي"  الثشاع  وزغر 
الططغش  سئث  العذظغ  بالثشاع  المضطش  التضعطئ  رئغج 
لعدغغ وصسا طثضرة تفاعط دشاسغئ... تعشر اقتفاصغئ إذارا 
خطئا غدفغ الطابع الرجمغ سطى السقصات الثشاسغئ بغظ 
الئطثغظ وغدع أجاجا غثسط أي تساون شغ المساصئض.. 
جامضظ اقتفاصغئ المآجسات الثشاسغئ شغ ضق الئطثغظ 
اقجاثئارات  طةاقت  شغ  طاجاغث  باساون  الاماع  طظ 
ذلك...".  وغغر  السسضري  والاثرغإ  الخظاسغ  والاساون 
وصال طعصع تاغمج أوف "إجرائغض" اإلخئاري "عع أول اتفاق 
طظ ظعسه بغظ "إجرائغض" ودولئ سربغئ سطى اإلذقق"... 
افظاضعل ٢٠٢١/١١/٢٤)... وغئرر الظزام المشربغ عثا 
الثل والععان بأظه ضان شغ طصابض إسقن أطرغضا تراطإ 
اقساراف بالتضط الثاتغ المشربغ لطختراء الشربغئ: ("لصث 
وصسئ الغعم إسقظا غسارف بالسغادة المشربغئ سطى الختراء 
الشربغئ. إن اصاراح المشرب الةاد والعاصسغ والةاد لطتضط 
لاتصغص  ودائط  سادل  لتض  العتغث  افجاس  عع  الثاتغ 
السقم الثائط واقزدعار!" الختغفئ، ٢٠٢٠/١٢/١٠م) 

وعغ تةئ داتدئ وسثر أصئح طظ ذظإ... وسطغه شصث 
ضان المشرب عع اآلخر بتاجئ إلى اشاسال طحاضض خارجغئ 
ععاظه  سظ  افظزار  لاتعغض  وذلك  الةجائر  طع  وخاخئ 

وذله تةاه ضغان غععد!
٧- وعضثا بثأت افتثاث تحاسض سطى غغر ظسص وإظما 
المعط سظث الظزاطغظ أن تئسث افظزار سظ العضع الثاخطغ 
بسمالاعما  وجرائط  آبام  طظ  غصارشاظه  وسما  لطظزاطغظ 
بحئر!  حئرًا  بض  بثراع  ذراسا  الضاشر  الشربغ  لقجاسمار 

وباجاسراض بسخ عثه افتثاث غائغظ طا غطغ:
لثغعا  المشرب  جفغر  الةجائرغئ  الثارجغئ  اجاثسئ   -
اتاةاجا سطى وخش الصظخض المشربغ شغ طثغظئ وعران 
الةجائرغئ شغ أغار ٢٠٢٠م بأن الةجائر بطث سثو، واسائرت 

الصظخض حثخا غغر طرغعب شغه.
- شغ ٢٠٢٠/١١/١٣م سظث طظطصئ الضرضرات التثودغئ 
المازاعرغظ  طظ  طةمعسئ  المشربغ  الةغح  ذرد 
الختراوغغظ الثغظ طظسعا طرور الرضاب سئر عثا المرضج 
التثودي طع طعرغااظغا، وشغ وصئ قتص ذالئئ الةجائر 

باظستاب الصعات المشربغئ.
لثى  المشربغ  السفغر  دسا  ٢٠٢١/٧/١٥م  وشغ   -
افطط الماتثة إلى اجاصقل حسإ الصئائض شغ الةجائر، 
وشغ  لطاحاور.  المشرب  لثى  جفغرعا  الةجائر  شاجاثسئ 
٢٠٢١/٧/٢٣م ادسئ الةجائر أن المشرب غساثثم برظاطب 
الاةسج الغععدي بغشاجعس ضث طسآولغعا، بغظما ظفى 

المشرب عثا اقدساء.
برئاجئ  الةثغثة  الةجائرغئ  التضعطئ  تحضغض  وطظث   -
أغمظ بظ سئث الرتمظ وسصث اجاماسعا افول شغ الثاطج 
السغاجئ  ضحفئ  تمعز/غعلغع ٢٠٢١م،  طظ  والسحرغظ 
الثارجغئ الةجائرغئ سظ طعاصش تخسغثغئ تةاه المشرب 
ترائص  أزطئ  الةجائرغئ  التضعطئ  طسالةئ  خقل  بثأت 
الشابات. واتعط المشرب بالاعرط شغ الترائص الاغ اجااتئ 
حمال الئقد وبثسمعا لمظزماغظ اظفخالغاغظ اتعماعما 

الةجائر بإحسال الترائص...
 - صام وزغر خارجغئ ضغان غععد بجغارة لطمشرب، وطظ 
عظاك اتعط الةجائر غعم ٢٠٢١/٨/١١م بالاترغخ ضث 
ضغاظه والاصارب طع إغران، طا زاد طظ تعتر السقصات بغظ 

الةجائر والمشرب.
- شغ ٢٠٢١/٨/٢٤م (غسطظ وزغر خارجغئ الةجائر رططان 
لسماطرة صطع السقصات طع المشرب. وصال "بئئ تارغثغا أن 
الممطضئ المشربغئ لط تاعصش غعطا سظ الصغام بأسمال غغر 
ودغئ وأسمال سثائغئ ودظغؤئ ضث بطثظا وذلك طظث اجاصقل 
الةجائر سام ١٩٦٢"... شراظج برس ٢٠٢١/٨/٢٤م)... 
وشغ ٢٠٢١/٩/٢٢م أغطصئ الةجائر طةالعا الةعي أطام 

ضض الطائرات السسضرغئ والمثظغئ المشربغئ...
- أذاسئ وضالئ افظئاء الةجائرغئ غعم ٢٠٢١/١٠/٣١م 
الحرضئ  أطر  تئعن  المةغث  سئث  الةجائري  ("الرئغج  أن 
طع  الاةارغئ  السقصئ  بعصش  "جعظاذراك"  العذظغئ 
المشرب وسثم تةثغث سصث طث الشاز الطئغسغ إلجئاظغا 
أضاعبر   ٣١ لغطئ  طظاخش  غظاعغ  والثي  المشرب  سئر 
٢٠٢١" وبرر ذلك "بالممارجات ذات الطابع السثواظغ 

طظ الممطضئ المشربغئ تةاه الةجائر").
العذظغ  المضاإ  أسطظ  طئاحرة  الةجائر  إسقن  وبسث   -
("الصرار  بأن  لطحرب  الخالح  والماء  لطضعرباء  المشربغ 
الثي أسطظاه السططات الةجائرغئ بسثم تةثغث اقتفاق 
غضعن  لظ  افوروبغ  المشاربغ  الشاز  أظئعب  خط  بحأن 
له تالغا جعى تأبغر ضؤغض سطى أداء الظزام الضعربائغ 
لئثائض  أخرى  خغارات  غثرس  المشرب  وأن  العذظغ... 
طساثاطئ سطى المثغغظ الماعجط والطعغض"... بغ بغ 

جغ ٢٠٢١/١٠/٣١م)
- أسطظ طضاإ الرئاجئ الةجائرغئ غعم ٢٠٢١/١١/٣م 
اتعاطه لطمشرب بصاض بقبئ جائصغظ ججائرغغظ وذلك 
باجاعثاف حاتظات تةارغئ أبظاء تظصطعا بغظ الساخمئ 
المعرغااظغئ ظعاضحعط وطثغظئ ورصطئ جظعبغ الةجائر. 
ظعشمئر/ طظ  البالث  افربساء  الغعم  الةجائر  (صالئ 

ُصاطعا  طعاذظغعا  طظ  بقبئ  إن   ٢٠٢١ الباظغ  تحرغظ 
الشربغئ  الختراء  بغظ  التثود  سطى  طشربغ  صخش  شغ 
عآقء  طصاض  بأن  الةجائر  تعسثت  وشغما  وطعرغااظغا. 
٢٠٢١/١١/٣م)  شغطه  دوغاحه  سصاب"  دون  غمر  "لظ 
اإلبظغظ  غعم  صاطعا  (أظعط  برس  شراظج  ذضرت  وصث 
ذلك...  المشرب  ظفى  بغظما   "٢٠٢١/١١/١ الماضغ 

شراظج برس ٢٠٢١/١١/٣م).
المسطظئ  وتثاسغاتعا  افتثاث  عثه  شغ  والمثصص   -٨
غرى أن أضبر طظعا غتثث بغظ الثول وتتض بالافاوض 
الحاتظات  وتعصش  السقصات  تصطع  أن  ق  والمئاتبات 
والطائرات بض تاى طرور الشاز! إق أن غضعن العثف اشاسال 
طحضطئ لخرف الظزر سظ الةرائط الثاخطغئ! وخاخئ أن 
الظزاطغظ غعالغان طساسمرا واتثا وعع برغطاظغا، وعع 
عثا  لتساب  طثاطفئ  أدوارا  غطسئا  لضغ  غثشسعما  الثي 
المساسمر. ولعثا شرغط عثه الثقشات ضاظئ طعاصفعما 
بالظسئئ لصداغا المظطصئ شغ حمال أشرغصغا طاتثة، جعاء 
أضان ذلك شغما غاسطص بالحأن الطغئغ أم بالحأن الاعظسغ. 
ولط تزعر خقشات بغظعما تاسطص بصداغا المظطصئ عظاك، 
شغثاطفان عظا وغافصان عظاك وشص طا غرجط لعما طظ 
سمقئعا  حأن  عع  ضما  برغطاظغا  سطغعط  تمطغعا  أدوار 
ولضظعا  لعا،  وقؤعما  واإلطارات  صطر  شمبق  اآلخرغظ... 
طخالتعا  تصادغ  شأتغاظا  دورا.  طظعما  لضض  تسطغ 

تصادغ  وأتغاظا  صدغئ،  شغ  طسا  شغسغران  تخالتعما 
تظاشرعما واظثجاس ضض طظعما بةاظإ سمغض أطرغضغ 
آخر! وضثلك تعزع افدوار بغظ المشرب والةجائر، شغزعر 
تعاشصعما لتساب برغطاظغا شغ الحأن الطغئغ والاعظسغ. 

شغ تغظ غزعر سطغعما الثقف اآلن!
٩- أطا طا عع الماعصع، شإن ظحعب ترب جاخظئ بغظعما 
تالغاً أطر طسائسث، وذلك فن أجئاب الاعتر لغسئ أجئابًا 
تتثث  أن  غسائسث  ق  ولضظ  واصسعا،  تسإ  طعجئئ 
طظاوحات لفارة صخغرة لتفر طاء العجه بالظسئئ لاخرغح 
سطى طصاض الةجائرغغظ البقبئ  الرئغج الةجائري تسطغصاً 
بصعله (لظ غمر عثا التادث دون سصاب)، عثا إذا لط غطةأ 
الطرشان لمفاوضات وتفاعمات سطى ذرغصئ برغطاظغا شغ 
التض العجط شاسغث العثوء إلى أخطه، ولضظ ذلك بسث أن 
غحسر الطرشان أن طحاضطعما الثاخطغئ: (تطئغع المشرب 
طع ضغان غععد، واتاةاجات الظاس سطى الظزام الةجائري 
زوال  أي  الئطثغظ!  شغ  الظاس  تبغر  ق  أخئتئ  الةثغث) 

السئإ الثي لةأ الظزاطان إلى اشاسال الاخسغث طظ أجطه.
وشغ الثاام، شإظه طظ المآلط أن ضاشئ افظزمئ الصائمئ 
شغ السالط اإلجقطغ أدوارعا طعزسئ شغ الائسغئ لطثول 
أدوارعا  وتعزع  طعمات  لعا  تسظث  الاغ  اقجاسمارغئ 
ضما تصادغ طخالتعا اقجاسمارغئ، وتسمض سطى ترضغج 
اظفخال المسطمغظ وطظع وتثتعط شغ دولئ واتثة تطئص 
اإلجقم سطغعط ضما ضاظعا صئض تصئئ اقجاسمار... إن عثا 
العضع غتاط سطى المسطمغظ السمض سطى إسادة الطتمئ 
الراحثة،  الثقشئ  واتثة،  دولئ  شغ  وتعتغثعط  بغظعط 
تتضمعط بثغظعط التظغش، شق حصاق بغظعط وق خقف، 
وضما  ةٌ﴾  وَ إِخْ نُونَ  مِ املُْؤْ امَ  بض ضما صال الصعي السجغج: ﴿إِنَّ
أخرج طسطط َسِظ الظُّْسَماِن ْبِظ َبِحغٍر َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َمَثُل الُْمْؤِمِننَي ِيف تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم َمَثُل الَْجَسِد 
 «ى َهِر َوالُْحمَّ إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد ِبالسَّ

الرابع سحر طظ جمادى افولى ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/١٢/١٨م

إذن طا الثي تسسى إلغه أطرغضا؟
قجاضمال خعرة الةجء المثفغ طظ جئض الةطغث سطغظا 
طقتزئ تضبش صطار الثغاظئ طع غععد وتسارع افظزمئ 
الثطغب،  تاى  المشرب  طظ  الاطئغع  اتفاصغات  سصث  شغ 
الثغاظئ  شرض  جغاجئ  التضام  تئظغ  طع  غاجاطظ  وعثا 
طفاعغط  تمغغع  إلى  تعثف  الاغ  الةثغثة  اإلبراعغمغئ 
المفاعغط  وشرض  المظطصئ،  شغ  اإلجقطغئ  السصغثة 
المظترشئ وطا غاططئه ذلك طظ تسثغض المظاعب الاسطغمغئ، 
الثي غحمض طظع الظخعص الحرسغئ المظادغئ بعجعب 
وإغصاع  المرتثغظ  سطى  التثود  إصاطئ  ووجعب  الةعاد 
غاططإ  ضما  وأطبالعط،  الحعاذ  سطى  الجاجرة  السصعبات 
الظحاط  شغ  ودطةعط  السعاخط  شغ  بالغععد  الارتغإ 
اقصاخادي والبصاشغ تتئ سظاوغظ حاى. وعثا غحمض 
طا تخض طآخرا شغ جعرغا شغ المظاذص المتررة تغث 
وزسئ ضاإ تسطغمغئ تدمظئ خعرا لطرجعل ملسو هيلع هللا ىلص، وضثلك 
اساماد ضاإ الاسطغط شغ طظاذص (صسث) لمفاعغط الثغاظئ 
اإلجقم،  بأتضام  الثم  تادمظ  والاغ  اإلبراعغمغئ 
سطى  تتخ  بأظعا  وتخعغرعا  الةعاد،  أتضام  وخاخئ 
لمصعلئ  افزعر  وتئظغ  واإلرعاب،  والاطرف  الضراعغئ 
طضاشتئ اإلرعاب (أي الاظزغمات الماطرشئ)، عثا دون 
ذضر تمقت الاشرغإ وشرض السطمظئ الساشرة شغ أرض 
الترطغظ طعئط العتغ، والاظضر لحرع اهللا والئطح بضض 

طظ تسعل له ظفسه اإلظضار سطى التضام الزطمئ.
إذن غئثو أن أطرغضا تتااج إلى إبصاء الفجاسئ اإلغراظغئ شغ 
جماء المظطصئ، وإحسال الاعترات تتئ سظعان الاخثي 
لطشعل اإلغراظغ، وتتئ جاار دخان طعاجعئ عثه الفجاسئ، 
غسغر صطار الثغاظئ طع غععد وطتاربئ اإلجقم بسرسئ 
اشاسال  سطى  أطرغضا  تترص  وآخر  تغظ  وبغظ  عائطئ، 
الثخعطئ  ظار  سطى  الجغئ  لخإ  عظاك  أو  عظا  تسثغظ 
والسثاوة بغظ أعض المظطصئ. بغظما غاظاشج التضام شغ 
خطإ ود أطرغضا بضض غاٍل ورخغص شغ طتاربئ اإلجقم 
وجفك الثم الترام، وظحر بصاشئ المةعن والمظضرات وشغ 
رُ  كُ مْ يَ ونَ وَ رُ كُ مْ يَ الئطح بالساططغظ إلسقء ضطمئ اهللا، ﴿وَ

 ﴾ ينَ ُ املَْاكِرِ ريْ اهللاُ خَ اهللاُ وَ

باجاسثادعط لطسعدة إلى اقلاجام بئظعد اتفاصغئ ٢٠١٥
صادة  أن  وطع  بعا.  اقلاجام  إلى  أطرغضا  سادت  طاى 
غععد ضاظعا غامغجون طظ الشغر وغعمعمعن بعجعب 
تعجغه ضربئ صاخمئ لطمحروع الظعوي، بض وصغاطعط 
بئسخ سمطغات الاثرغإ ولضظ أبرعا ججئغ وطتثود، 
باإلضاشئ إلى اغاغالعط المعظثس طتسظ شثري زادة 
رئغج المحروع الظعوي، ولضظ عثا ضطه لط غمظع إغران 
طظ السغر صثطاً ودشع المحروع إلى افطام. وشغ ظض 
طظاوراتعط  غععد  تظفع  لط  الخارم  افطرغضغ  الفغاع 

وتثرغئاتعط وزطةرتعط اإلسقطغئ.
وعثا ضطه غضحش أن أطرغضا لط تاثث المعصش التاجط 
شغ  بثاغاته  شغ  ق  اإلغراظغ،  الظعوي  المحروع  لعصش 

٢٠٠٢ وق سئر السظغظ الاغ تطئ ذلك.
واآلن شغ ظض الةعلئ افخغرة طظ المفاوضات الثائرة 
شغ شغّظا، غتئج السالط أظفاجه طاسائق سما إذا ضان 
الثخان افبغخ جغزعر طظعا أم أن المظطصئ جاسغح 

أجعاء الئرضان الثي غعثد باقظفةار؟
جئض  صمئ  بمبابئ  عغ  شغّظا  طفاوضات  إن  ظصعل  عظا 
الةطغث الزاعرة، شق بث طظ إدراك طا ترغثه أطرغضا طظ 
إغران والمظطصئ، عض تسسى أطرغضا تصا لطتفاظ سطى 
السطط وافطظ واقجاصرار شغ حرق السعغج؟ وبالاالغ 
تسمض سطى ظجع شاغض الخثام الزاعر طع إغران وطظع 

وصعع احائاك بغظ إغران وغععد؟
الضض غسرف أن صادة إغران ترغخعن سطى تعجسئ الظفعذ 
سعاخط  بأربع  تتضمعط  وبسث  المظطصئ،  شغ  اإلغراظغ 
سربغئ شعط غاططسعن إلى الساخمئ الثاطسئ والسادجئ 
ودوطا تتئ المزطئ افطرغضغئ، وبالاالغ شعط بسغثون 
ضض الئسث سظ الثخعل شغ طعاجعئ طئاحرة طع أطرغضا 
أو تعثغث طخالتعا، وطا حسار الجتش إلى الصثس إق 
دجض وتدطغض. وضثلك صادة غععد ق ذاصئ لعط باتمض 
الشدإ افطرغضغ، وصث برعظعا سطى خدعسعط لطفغاع 
افطرغضغ الماضرر سئر أربع إدارات أطرغضغئ: جعرج بعش، 
باراك أوباطا، دوظالث تراطإ، وخعق إلى باغثن تالغا. شما 

طظ ذرف غشاطر باجاةقب جثط أطرغضا.

تامئ: الاعتر شغ السقصات بغظ الةجائر والمشرب

تامئ ضطمئ السثد: أطرغضا تساسمض الفجاسئ اإلغراظغئ شغ طتارباعا لقجقم...

غرشدعن  المسطمغظ  أن  طآخرا،  ظحره  تط  الثظمارضغئ،  التضعطئ  طظ  باضطغش  ضئغر  جظعي  اجاطقع  أظعر 
أجطعب التغاة الشربغ الفعضعي. ووجثت الثراجئ اتفاصًا بغظ الحئاب المسطمغظ سطى أن الرذغطئ غغر طصئعلئ. 
وضان رد شسض وزغر اقظثطاج، طاتغاس تسفاي، طتئطًا لطشاغئ وصال إظه لظ غصئض بثلك! وتتثث سظ اقلاجام 
بالصغط الثظمارضغئ والمساواة بغظ الةظسغظ. وبظاء سطغه صال بغان ختفغ أخثره الثمغج ٢٠٢١/١٢/٩م، 
ظزرعا  وجعئ  شرض  طظ  غأس  شغ  الثظمارضغئ  التضعطئ  إّن  الثظمارك:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
المئاثلئ سطى المسطمغظ، وبالاالغ شعغ طساسثة قجاثثام ضض العجائض لطمحارضئ شغ "ترب الصغط" ضث 
السصض  سطى  لطسغطرة  التضعطغئ  اقجاصخائغئ  الثراجات  تزعر  ذلك،  طع  الئغان:  وأضاف  اإلجقطغئ.  البصاشئ 
المسطمعن  غرشخ  ولماذا  اإلجقطغئ.  ععغاعط  سظ  الاثطغ  غرشدعن  زالعا  طا  المسطمغظ  أن  سام،  بسث  ساطًا 
أن غسغحعا تغاة شاتحئ رغط أظعط ولثوا وظحأوا شغ دولئ سطماظغئ؟ الةعاب بسغط: غمضظ في حثص ذي 
ذئغسئ ظصغئ أن غثرك أظه طظ الظئض أن غسغح تغاة ضرغمئ. واإلجقم غرجت التغاء والفدغطئ واقتارام الضئغر 
غظئثون  المسطمغظ  غةسض  أن  غساطغع  بأظه  طشرورًا  الثظمارضغ  اقظثطاج  وزغر  ضان  إذا  الئغان:  وأضث  لطمرأة. 
صغمعط اإلجقطغئ، شعظاك حغء واتث شصط ظصعله: لظ غتثث! طظ ظاتغئ أخرى، ظاعصع أن غجداد باذراد سثد 

الثظمارضغغظ الثغظ غارضعن أجطعب التغاة الشربغ وغثاارون اإلجقم.

ة اإلسالمية ت المعركة ضد قيم األ الحكومة الدنماركية خ

تثر المئسعث افطرغضغ الثاص السابص لسعرغا، جغمج جغفري، إدارة الرئغج جع باغثن، طظ طثاذر إبصاء افزطئ 
السعرغئ شغ الثطش، وصال جغفري شغ طصال له بمةطئ شعرغظ أشغرز، إن "اظاخار ظزام أجث جغرجض رجالئ إلى التضام 
المسائثغظ شغ جمغع أظتاء السالط بأن الصاض الةماسغ عع تضاغك صابض لطاطئغص لقتافاظ بالسططئ"، طحغرا إلى 
أن ذلك جغجغث طظ تعغض روجغا وإغران شغ المظطصئ. طظ جاظئه، سطص رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ جعرغا، افجااذ أتمث سئث الععاب بالصعل: إن أعض الحام باتعا غثرضعن جغثا المآاطرات الاغ تغضئ ضثعط 
لصاض بعرتعط، شصث ساحعا أتثابعا سطى طثى سحر جظعات طدئ، عثه السظعات ضاظئ ضفغطئ بمظتعط دروجا سمطغئ 
ضبغرة شغ طثاطش المةاقت السغاجغئ والسسضرغئ واقصاخادغئ. وأضاف سئث الععاب شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ 
اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر إن سصثًا طظ سمر البعرة طدى لظ تساطغع صعة شغ افرض أن تمتع آباره بسععلئ، 
وخاخئ طع الضط العائض طظ الادتغات الاغ صثطعا أعض الحام شغ بعرتعط، وجائصى بعرة افطئ شغ جعرغا تحضض 

خطرا سطى الشرب الضاشر تاى تسعد الحام سصر دار اإلجقم صرغئا بإذن اهللا سج وجض وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

ستبقى ثورة األمة  سوريا
شوكة  حلق الغرب الكافر المستعمر



افربساء ١٨ طظ جمادى افولى ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٢ ضاظعن افول/دغسمئر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٧٠

إزاء تدطغض وضالئ شغاح برشع تعصساتعا البقباء لاخظغش 
إن  وصعلعا  طساصرة،  إلى  جطئغئ  طظ  اقئاماظغ  افردن 
المالغئ  أوضاع  ضئط  شغ  افردن  "تصثم  غسضج  عثا 
خادر  ختفغ  بغان  أضث  اقصاخادي"،  والاساشغ  الساطئ، 
افردن:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ 
أن وضاقت الاخظغش اقئاماظغ أدوات أطرغضغئ. واظتثار 
اقصاخاد افردظغ طظ جغأ إلى أجعأ، شالفصر غساظغ طظه 
ربع السضان، والئطالئ وخطئ ٥٠٪، والمثغعظغئ بطشئ 
٥٠ ططغار دوقر عثا السام. بغظما تحغر المعازظئ إلى أن 
التضعطئ تساجم اصاراض ٧ ططغارات دوقر لسث السعائث 
الربعغئ والثغعن المساتصئ وسةج المعازظئ. ولفئ الئغان 

إلى: أظه ق غمضظ تفسغر عثا الادطغض إق شغ جغاق تمضغظ تضعطئ الظزام قصاراض ٧ ططغارات دوقر ربعغئ 
جثغثة، وذلك بعثف إغراق افردن بالثغعن وشغ الظعاغئ إشقجه ووضع أعطه رعغظئ شغ غث المساسمر الشربغ 
الضاشر، شالظزام ق غسئأ بمظ غاتمض عثه المثغعظغئ إن بصغ أم رتض. وأضث الئغان: إن بروات افطئ الاغ ق تظدإ 
عغ ططك سام لطمسطمغظ ولغسئ ططضاً لفظزمئ التاضمئ، وطظ أجض اقظافاع بعثه المطضغئ الاغ غسائغتعا التضام 
وغمضظعن الضاشر المساسمر طظعا، ق بث طظ السمض إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الاغ جاسمض سطى تطئغص الظزام 
اقصاخادي شغ اإلجقم، شعغ لظ تثشع لطمساسمر أغئ أطعال ربعغئ وق دغعظا ظالئ أضساشعا بالربا، وجاصدغ 
سطى الئطالئ والفصر، ولظ تسمح لطثول اقجاسمارغئ الطاطسئ باقجابمار شغ بقد المسطمغظ، بض غصعم خطغفئ 
المسطمغظ بعضع ضض درعط شغ طضاظه وشص افتضام الحرسغئ، وعع غسطط أن المحضطئ اقصاخادغئ عغ شغ تعزغع 

البروة، ولغسئ شغ اإلظااج خخعخاً شغ بقدظا الاغ تئاعا اهللا ببروات سزغمئ.

والشدإ إلى سحرات اآلقف طظ بغعت المسطمغظ طظ 
غععد  ضغان  جةعن  شغ  أجرى  لثغعط  شطسطغظ  أعض 
بمظاعى  ظظزر  وظتظ  الفطسطغظغئ،  السططئ  وجةعن 
التجن وافجى إلغعط دون وجعد بارصئ أطض لفضاضعط، 
بض إن الثغظ تفروا أظفاق خروجعط طظ افجر بالمقسص، 
وتمضظعا طظ تترغر أظفسعط، اجامسئ سطغعط صعى الحر 
طثة  إلضمال  السةظ  غغاعإ  إلى  أسادتعط  تاى  ضطعا 
افتضام الةائرة الاغ خثرت بتصعط. شظصعل بأن أجرى 
غصئسعن  ضعظعط  طداسش،  أجر  طظ  غساظعن  شطسطغظ 
شغ جةعن سطى أرض شطسطغظ، وضض أرض شطسطغظ 
طأجعرة وطشخعبئ، ضما عع تال أعض شطسطغظ جمغسا، 
طبطعط،  أجغر  المئارك  افصخى  المسةث  شإن  وضثلك 

والضض غظازر الفضاك طما عع شغه طظ أجر.
وعظا ق بث طظ ذضر بسخ التصائص الماسطصئ بمطش أجرى 

شطسطغظ:
أي  تترغر  سطى  صادرة  غغر  الفطسطغظغئ  السططئ  إن   .١
أجغر، ولغسئ طسظغئ أخق بفضاك افجرى بحضض جثي، 
بض إظعا جاعمئ شغ إسادة افجرى الثغظ ترروا أظفسعط 
شغ  خرجعا  طمظ  آخرغظ  صاض  وشغ  جطئعع،  جةظ  طظ 
سمطغات تئادل افجرى المثلئ، أو اظاعئ طثد جةظعط 
وخرجعا ولضظعط ظطعا شغ ظزر السططات ططاردغظ، وغغر 
طرتإ بعط شغ التغاة المثظغئ، جعاء شغ شطسطغظ أو شغ 

الثول المةاورة!
تحضض  شطسطغظ  شغ  المجسعم  السقم  سمطغئ  إن   .٢
خثقظا خرغتا لفجرى، ضعظعا جسطاعط طثاظغظ جغاجغا 
شغما صثطعه لطصدغئ طظ تدتغات، وأظعا ترجض رجالئ 
إلغعط وإلى طظ خطفعط طظ الشغعرغظ سطى الصدغئ أن 

صث أصفض الئاب أطاطضط لاترغر المشخعب طظ بقدضط.
شطسطغظ  خارج  طظ  طسطط  أي  سطى  الطرغص  صطع   .٣
غفضر شغ أن غدتغ طظ أجض تترغر شطسطغظ افجغرة 

والمسةث افصخى افجغر.
الةظعد  أذعان  طظ  المظخعر  التاجإ  شضرة  طتع   .٤
والدئاط شغ جغعش المسطمغظ لدمان بصاء التال سطى 

طا عع سطغه طظ أجر لطئقد والسئاد والمصثجات.
٥. صعر أطعات افجرى وزوجاتعط وأخعاتعط المضطعطات 
بأجر أصاربعظ شغ شطسطغظ، ضما صعرت السةعز أم افجغر 
افظثلسغ، طع شارق ضئغر بأظه ق غعجث تاجإ طظخعر 
غساسثعظ سطى تترغر أجراعظ ضما وجثت تطك السةعز.

أضبر  شطسطغظ  أجرى  بسخ  أجر  سطى  طدى  وصث  أطا 
شضاضعط  بعادر  افشص  شغ  تطعح  وق  ساطا،  أربسغظ  طظ 
سطى أغثي أذظاب أختاب السئئ شغ شطسطغظ وخارج 
شطسطغظ طظ المطئسغظ وغغر المطئسغظ، ولظ تظفسعط 
وزارة افجرى وق ظادي افجغر وق غغر ذلك طظ إجراءات 
سطغه  غثاطش  ق  الثي  التض  شإن  ولثلك  شاحطئ،  باعائ 
ابظان وق غظاطح شغه سظجان، عع السمض الةاد طع الساططغظ 
الةادغظ والعادشغظ إلصاطئ دولئ خقشئ المسطمغظ الباظغئ 
وتفك  الثغظ،  تصغط  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
المضطعطات  افطعات  خعاذر  وتةئر  المسطمغظ،  أجرى 
شغ  أصربائعظ  بأجر  المظضعبات  وافخعات  والجوجات 
جةعن الشاخئغظ والطعاغغئ. ﴿َوَغُصعُلعَن َطَاى ُعَع ُصْض 
لَـكِنَّ  هِ وَ رِ لَى أَمْ الِبٌ عَ هُ غَ اللّ َسَسى َأن َغُضعَن َصِرغئًا﴾. ﴿وَ

 ﴾َون لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ أَكْ

وعغ:  المعضعع  عثا  طظ  الباظغئ  الجاوغئ  إلى  وخطظا 
الفاروق  سعث  شغ  افول  السزغط  الفاح  بحارة  تتصص 
رضغ اهللا سظه. وصئض التثغث سظ تتصص عثه الئحارة 
السزغمئ، ظصعل: إن اهللا سج وجض صث جسض لعثا المسةث 
طضاظئ سزغمئ شغ سصغثة عثه افطئ وأتضاطعا. وطظ 
طضاظاه أظه صث بحر بفاته صئض أن غفاح بسئسئ سحر 
وضاظئ  والمسراج.  اإلجراء  طسةجة  شغ  تصرغئا؛  ساطا 
بحارة شاته طصارظئ بئحارة شاح الئغئ الترام. وطظ 
إلغه؛  الرتال  بحث  تمغج  أظه  ضثلك  الةطغطئ  طضاظاه 
«َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  والظئعي،  الترام  المسةثغظ  طع  طصارظا 
َحاُل إِالَّ إَِىل ثـََالثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِد الَْحَراِم، َوَمْسِجِدي  تَُشدُّ الرِّ
وروى  الئثاري.  اإلطام  رواه  اْألَْقَىص»  َوالَْمْسِجِد  َهَذا، 
ِيف  َالُة  «الصَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  صال:  الثرداء  أبغ  سظ  الطئراظغ 
َالُة ِيف َمْسِجِدي ِبأَلِْف  الَْمْسِجِد الَْحَراِم مِبِائَِة أَلِْف َصَالٍة، َوالصَّ
ِمائَِة َصَالٍة». وحث  ِبَخْمِس  الَْمْقِدِس  َالُة ِيف بَْيِت  َصَالٍة، َوالصَّ
الرتال غسظغ تسطص صطعب المسطمغظ به دائما لجغارته 
والخقة شغه، وتسظغ أغدا تمضغظ المسطمغظ طظ حث 
الرتال إلغه بافطظ وافطان شغ أضظاشه، وشغ الطرغص 
اإلجقم  جططان  تتئ  غئصى  أن  غسظغ  وعثا  إلغه. 

وتماغاه، أي غئصى شغ أطان المسطمغظ.
المرض  شراش  سطى  وعع  وشاته  صئض  ملسو هيلع هللا ىلص  أوخى  لصث 
وجسض  الحام  أرض  إلى  الةغعش  تظططص  أن  افخغر، 
سظه؛  اهللا  رضغ  زغث  بظ  فجاطئ  الةغح  عثا  صغادة 
تاربئ  بظ  زغث  الحعغث  والثه  طسغرة  لغضمض  وذلك 
خغطه  تطأ  أن  زغثا  وأطر  طآتئ،  حعغث  سظه  اهللا  رضغ 
الئطصاء.  وأرض  شطسطغظ،  شغ  وغئظا  الثاروم  طظطصئ 
وتعشغ ملسو هيلع هللا ىلص وعع غصعل: «أَنِْفُذوا بَْعَث أَُساَمَة بَْن َزيٍْد... أَنِْفُذوا 
بَْعَث أَُساَمَة»؛ شظفث أبع بضر العخغئ طع أن الزروف ضاظئ 
سخغئئ، والمرتثون سظ اإلجقم غظثرون جسط الثولئ 
عظا وعظاك. بط بسث ذلك جّغح الةغعش افربسئ الاغ 
اظططصعا  صعاد  بقبئ  طظعا  وضان  لطفاعتات؛  اظططصئ 
إلى الحام وعط أبع سئغثة وحرتئغض بظ تسظئ وغجغث 
بغئ  إلى  الساص  بظ  سمرو  واظططص  جفغان،  أبغ  بظ 
المصثس، وخالث بظ العلغث إلى بقد شارس والسراق. 
الفاح  غضامض  ولط  سظه،  اهللا  رضغ  بضر  أبع  وتعشغ 
السزغط رغط طا تتصص طظ شاعتات سثغثة، واظاخارات 
شغ الحام والسراق. وصث تعجئ عثه اقظاخارات صئض 
شاح الصثس باقظاخار الفغخطغ والاارغثغ شغ طسرضئ 
الغرطعك؛ شغ ٥ رجإ ١٥عـ-آب ٦٣٦م؛ أي صئض شاح 
أطام  الطرغص  شاح  تغث  تصرغئا؛  بحعرغظ  الصثس 

الفاعتات الةثغثة شغ الحام وشطسطغظ.
اظططص الةغح اإلجقطغ بصغادة سمرو بظ الساص إلى 
شغ  الختابئ  طظ  آقف  أربسئ  اجامع  تغث  شطسطغظ؛ 
عثا الةغح باإلضاشئ إلى باصغ الةظث، وذلك بسث أن 
شاح طسزط الساتض الفطسطغظغ، وتاخر بسثعا طثغظئ 
الغرطعك،  شغ  الفاخطئ  المسرضئ  بسث  وذلك  الصثس، 
تغث ضسرت حعضئ الروم وعجطعا عجغمئ طظضرة. لصث 
شاتئ طسرضئ الغرطعك الطرغص ظتع باصغ المظاذص شغ 
الحام، ضما شاتئ الطرغص ظتع الصثس. واجامر تخار 
رضغ  سمر  ضاإ  وصث  أحعر.  أربسئ  غصارب  طا  الصثس 
إلى  لطاعجه  شغه  دساه  ضاابا  سئغثة  أبغ  إلى  سظه  اهللا 
الصثس؛ وذلك سظثطا ذال التخار، وجاء شغه: (طظ سئث 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث. 
طا عع واجإ املسطمني؟!

(التطصئ الباظغئ)
ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

ا  ﴿إِنَّمَ الاظجغض:  طتضط  شغ  وتسالى  تئارك  التص  غصعل 
ةِ  لَّفَ ؤَ الْمُ ا وَ يْهَ لَ لِينَ عَ امِ الْعَ اكِينِ وَ سَ الْمَ اءِ وَ رَ قَ فُ اتُ لِلْ قَ دَ الصَّ
بِيلِ  ابْنِ السَّ هِ وَ بِيلِ اللَّ فِي سَ ينَ وَ مِ ارِ الْغَ ابِ وَ قَ فِي الرِّ مْ وَ هُ لُوبُ قُ

.﴾ كِيمٌ لِيمٌ حَ هُ عَ اللَّ هِ وَ نَ اللَّ ةً مِّ يضَ رِ فَ
وروى الئثاري شغ ختغته بسظثه سظ أبغ طعجى رضغ 
اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ُفكُّوا الَْعانَِي، َوأَطِْعُموا 

الَْجائَِع، َوُعوُدوا الَْمِريَض». والساظغ عع افجغر.
صال السطماء: وغحمض جعط "وشغ الرصاب" اشاثاء افجرى 
المسطمغظ، وعع طثعإ أتمث، وبه صال ابظ تئغإ طظ 
المالضغئ، واخااره ابظ تغمغئ، وصاله ابظ صثاطئ شغ الحرح 
الضئغر، وبه خثر صرار المةمع الفصعغ الاابع لمظزمئ 

المآتمر اإلجقطغ، وذلك لفتغ:
١. أظه شك رصئئ طظ افجر، شعع ضفك رصئئ السئث طظ 

الرق.
المآلفئ  إلى  ضخرشه  شعع  لطثغظ،  إسجازا  شغه  إن   .٢

صطعبعط.
٣. فظه غثشسه إلى افجغر لفك رصئاه، شأحئه طا غثشسه 

إلى الشارم لفك رصئاه طظ الثغظ.
وعثا غسظغ أظظا ظساطغع أن ظثشع طظ طال الجضاة لفك 
شإظه  المال،  بغئ  شغ  زضاة  طال  غعجث  لط  شإن  الساظغ، 
لطصغام  غضفغ  طاقً  غثشسعا  أن  المسطمغظ  سطى  ُغفرض 
بفضاضه. شإذا اخاطش الضفار رجق طسطما وجإ سطغظا أن 
وبغظ  بغظعط  ترب  شغ  أجروه  لع  وضثلك  أجره،  ظفك 
المسطمغظ، شإظه غةإ سطغظا أن ظفك أجره. وشك أجره 
شرض ضفاغئ، إذا صام به بسخ المسطمغظ جصط سظ 
دولئ  عغ  الساظغ  غفك  الثي  أن  وطسطعم  اآلخرغظ. 
أرضان  لاعاشر  وذلك  المسطمغظ،  وجغعش  المسطمغظ، 
الصثرة سطى الصغام بعثا السمض السزغط، طظ تغث الصعة 
السسضرغئ، والضفاءة الثبطعطاجغئ، واإلطضاظغات المالغئ 
وغغر ذلك، إضاشئ إلى اتامال وجعد أجرى لطضفار شغ 
صئدئ المسطمغظ طظ تروب جابصئ، شااط تغظؤث سمطغئ 

تئادل افجرى سطى وجه شغه سجة وضراطئ.
شفغ سام ٣٩٢عـ، وعع السخر الثعئغ لفظثلج، تغث 
بطشئ دولئ افظثلج أوج صعتعا وأصخى اتساسعا وضان 
التاتإ المظخعر ق غظصطع شغ الثشاع خغفاً وق حااًء سظ 
بقد افظثلج، وأظجل بأسثائعط أحث العجائط. وذات طرة 
خرج إلتثى تروبه طع اإلجئان وتصص الظخر ضسادته، 
ساد إلى صرذئئ وواشص رجعسه خقة السغث والظاس شغ 
سطى  طظ  غظجل  أن  وصئض  وغعططعن،  غضئرون  المخطى 
خععة جعاده، اسارضئ ذرغصه اطرأة سةعز، وصالئ له 
بصطإ طافطر باك: غا طظخعر ضض الظاس طسرور إق أظا، صال 
المظخعر: وطا ذاك؟ صالئ: ولثي أجغر شغ تخظ رباح، 
شإذا بالئطض السزغط الثي لط غظجل بسث طظ سطى ظعر 
جعاده، والثي غسطط صثر المسؤعلغئ المطصاة سطى ساتصه 
تةاه أطئ اإلجقم، والثب سظ تغاض افطئ والثغظ، إذا 
به غطعي سظص شرجه طئاحرة وغظادي شغ جغحه أق غظجل 
أتث طظ سطى شرجه، بط غظططص طاعجعا إلى تخظ رباح 
وغزض غةاعثعط تاى غةئرعط سطى إذقق جراح أجرى 

المسطمغظ وطظعط ولث السةعز.
والغعم وصث ضبر التثغث سظ افجرى شغ جةعن ضغان 
غععد سطى أرض شطسطغظ المئارضئ، شإن سطغظا طسآولغئ 
تئغان التض الختغح لعثه المسدطئ الاغ أدخطئ التجن 

شضاك افجرى واجإ سطى املسطمني
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الحغت سخام سمغرةـ 

اهللا سمر بظ الثطاب إلى ساططه بالحام أبغ سئغثة: أطا 
بسث؛ شإظغ أتمث اهللا الثي ق إله إق عع وأخطغ سطى 
ظئغه؛ صث ورد سطغ ضاابك وتساحغرظغ إلى أي ظاتغئ 
تاعجه... وصث أحار ابظ سط رجعل اهللا - غصخث سطغًا 
رضغ اهللا سظه بسث اجاحارته شغ افطر - بالمسغر إلى 
بغئ المصثس شإن اهللا غفاتعا سطى غثغك والسقم). 
وبسث وخعل أبغ سئغثة وتعلغ صغادة الةغح اجاسطط 
طثد  أي  لعط  غضظ  لط  فظه  المثغظئ؛  داخض  الظخارى 
بسث عجغمئ الروم شغ الغرطعك. وشاتئ المثغظئ شغ 
افول  تحرغظ   ١٨ المعاشص  ١٥عـ  رطدان  طظ   ١٣
٦٣٦م، وصث تسطط سمر رضغ اهللا سظه طفاتتعا طظ 
صائثعا خفرغظغعس ضئغر الظخارى، وضاإ لعط سعثا 
الطئري:  ذضره  ضما  شغه  جاء  السمرغئ  بالسعثة  جمغ 
اهللا  سئث  أسطى  طا  عثا  الرتغط،  الرتمظ  اهللا  (بسط 
أسطاعط  افطان،  طظ  إغطغاء  أعض  المآطظغظ  أطغر  سمر 
وخطئاظعط،  ولضظائسعط  وأطعالعط،  فظفسعط  أطاظاً 
تسضظ  ق  أظه  ططاعا؛  وجائر  وبرغؤعا،  وجصغمعا 
ضظائسعط وق تعثم، وق غظاصص طظعا وق طظ تغجعا، 
وق  أطعالعط،  طظ  حغء  طظ  وق  خطغئعط،  طظ  وق 
غضرععن سطى دغظعط، وق غدار أتث طظعط، وق غسضظ 
أن  إغطغاء  أعض  وسطى  الغععد،  طظ  أتث  طسعط  بإغطغاء 

غسطعا الةجغئ ضما غسطغ أعض المثائظ...).
المصثس،  بغئ  بفاح  السزغمئ  الئحرى  تتصصئ  لصث 
المسطمعن  وخار  اإلجقم،  بغدئ  طظ  ججءًا  وأخئتئ 
وسّمر  اإلجقم.  بقد  ضض  طظ  إلغعا  الرتال  غحثون 
المسطمعن المسةث افصخى، وأزالعا طظه ضض طزاعر 
الضفر والحرك وافرجاس، وأحرف سمر رضغ اهللا سظه 
سطى  اجاحعث  وصث  الةطغض.  السمض  عثا  سطى  بظفسه 
رجعل  ختابئ  خغرة  المئارضئ  وأضظاشه  افصخى  برى 
وضعاتغ  وصغسارغئ  وأجظادغظ  سمعاس  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
الصثس. وأصام ورابط صسط طظعط شغ بغئ المصثس 
والصثس طظعط: حثاد بظ أوس تغث تعشغ بالصثس، 
شغ  وطات  الصداء  تعلى  الثي  الخاطئ  بظ  وسئادة 
ودشظ بالرططئ  زغث  وأجاطئ بظ  ودشظ شغعا،  الصثس 
جظعب شطسطغظ، ووابطئ بظ افجصع، وشغروز الثغطمغ، 
ودتغئ الضطئغ تغث طات شغ صرغئ الثتغ الاغ جمغئ 
وسطصمئ  افحسري  غظط  بظ  الرتمظ  وسئث  باجمه، 
الضظاظغ، وأوس بظ الخاطئ تغث دشظ شغ الصثس، 
التدرطغ،  صغج  بظ  وجقم  أوس،  بظ  وطسسعد 
افظخاري،  رغتاظئ  أبع  الثبسمغ  اهللا  سئث  بظ  وطالك 

وغغرعط الضبغر طمظ جضظ وطات شغ بغئ المصثس.
رضعان  الختابئ  سخر  شغ  المسطمعن  ساش  لصث 
وذغئعا  الفاح،  بسث  افولى  السظعات  سطغعط  اهللا 
براعا الطاعر بأظفاجعط، بسث أن ذغئعا صسط طظعط 
بثطائعط حعثاء. وظطئ آغات جعرة اإلجراء تصرأ آظاء 
المسطمغظ  ووشعد  أرجائعا،  شغ  الظعار  وأذراف  الطغض 
ملسو هيلع هللا ىلص:  الرجعل  لظثاء  اجاةابئ  افرض؛  ضض  طظ  تأتغعا 
َتاُل ِإقَّ ِإَلى َبَقَبِئ َطَساِجَث...» وذضر طظعا  «َق ُتَحثُّ الرِّ
افصخى  تال  عثا  وظض  المئارك،  افصخى  المسةث 
سعث  شغ  افولى  باقظاضاجئ  المسطمعن  طظغ  أن  إلى 
التطصئ  شغ  اهللا  بإذن  جظثضره  طا  وعثا  الخطغئغغظ، 

 الصادطئ

رفع وكالة فيتش التصنيف االئتما لألردن 
 هدفه إفالس البالد بالديون الربوية

ٌ
تضليل

تراجسئ صغمئ السمطئ افششاظغئ بحضض غغر طسئعق، سقوة سطى أن الصطاع المالغ سطى وحك اقظعغار، وجط ارتفاع 
افجسار والفصر والئطالئ، وشغ عثا الخثد، أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان شغ بغان ختفغ 
أخثره الةمسئ ٢٠٢١/١٢/١٠: أن العضع اقصاخادي التالغ طصطص لطشاغئ، بسث أن أظحأ الشرب اصاخادًا طخطظسًا 
صائماً سطى المساسثات الثارجغئ سطى طثى السصثغظ الماضغغظ. أطا اآلن، شإن اقصاخاد افششاظغ سطى تاشئ اقظعغار. 
ولفئ الئغان إلى: أن العقغات الماتثة وتطش حمال افذطسغ غتاولعن تأطغظ طخالتعط السغاجغئ طظ خقل 
السصعبات اقصاخادغئ واتئاع جغاجئ "السخا والةجرة"، لاةظإ إصاطئ ظزام إجقطغ. ورغط أن الشرب غاتثث دائمًا 
سظ المساسثة اإلظساظغئ، إق أظظا طظ الظاتغئ السمطغئ ظرى أن التجم اإلظساظغئ بأضمطعا عغ ضشعط جغاجغئ وتثدع 
لطعشاء بماططئات طسغظئ. وأضث الئغان: سطى الحسإ المسطط شغ أششاظساان إدراك أن المحاضض السغاجغئ واقصاخادغئ 
ق غمضظ طسالةاعا شغ إذار التثود التالغئ والظزام السالمغ السائث، ولضظ التض العتغث الختغح وافجاجغ لطمحضطئ 
عع وتثة أششاظساان وباضساان وآجغا العجطى، تتئ صغادة دولئ إجقطغئ واتثة. وسطى تضام وطسآولغ اإلطارة 
اإلجقطغئ إدراك أن جطسطئ الدشعط التالغئ طظ الشرب عغ شت جغاجغ لمظع صغام ظزام إجقطغ خالص. والمبابرة 
الخرغتئ ضث المطالإ افطرغضغئ جادمظ الظةاح شغ إدارة التضعطئ بحضض طساصض، طظ خقل تخمغط براطب شسالئ 
لمسالةئ المحاضض اقصاخادغئ لطحسإ سئر تفسغض الظزام اقصاخادي اإلجقطغ شغ دولئ خقشئ راحثة، فن تطئغص 

أي حغء آخر غغر اإلجقم غجغث طظ افزطئ التالغئ.

أمريكا تنتقم لهزيمتها  أفغانستان 
بفرض عقوبات وتفاقم الوضع االقتصادي!


