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بصطط: افجااذ ظاخر حغت سئث التغ*

السصض  إطثاد  غاغاعا  لطاسطغط،  جغاجئ  اإلجقم  رجط 
بافشضار الختغتئ واآلراء السثغثة طظ سصائث وأتضام، 
لْ  وتّث سطى ذطإ السطط والاجود بالمسرشئ، صال تسالى: ﴿قُ
ونَ﴾ [الجطر: ٩]،  لَمُ عْ ينَ ال يَ الَّذِ ونَ وَ لَمُ عْ ينَ يَ تَوِي الَّذِ لْ يَسْ هَ
وصال سطغه الخقة والسقم: «َمْن َسلََك طَِريقاً يَطْلُُب ِفيِه ِعلاْمً 
َسلََك اللَُّه ِبِه طَِريقاً ِمْن طُُرِق الَْجنَِّة» أخرجه أبع داود وأتمث. 
وصث ترص اإلجقم سطى تةظغإ السصض طجالص الدقل 
وطااعات اقظتراف، شعضع لثلك ضعابط طتضمئ، وأطر 
المسطط أن غاسطمعا وغاصغث بعا، وأوضض تظفغثعا لطتاضط، 
غرسى بعا حآون طظ غتمطعن الاابسغئ سمطغاً وتبصغفغاً، 
الاسطغط  بسغاجئ  الماسطصئ  افشضار  غائظى  الثي  شعع 
شغ طراتطه اقباثائغئ والباظعغئ والةاطسغئ. وأبرز عثه 
افجاس  عغ  اإلجقطغئ،  السصغثة  ُتةسض  أن  الدعابط، 
الثي غصعم سطغه طظعب الاسطغط، شق تعضع طادة دراجغئ 
أي  ُغتثث  ق  الثي  العجه  سطى  إقّ  تثرغسغئ  ذرغصئ  أو 
خروج شغ الاسطغط سظ عثا افجاس. إقّ أن جسض السصغثة 
اإلجقطغئ أجاجا لمظعب الاسطغط ق غسظغ أن تضعن ضض 
طسرشئ طظئبصئ سظعا، شالسصغثة اإلجقطغئ ق تظئبص سظعا 
ضض طسرشئ؛ فظعا خاخئ بالسصائث وافتضام، وإظما طسظى 
ذلك عع أن المسارف الماسطصئ بالسصائث وافتضام غةإ 
أن تظئبص سظعا، أّطا غغر السصائث وافتضام طظ المسارف 
شغةإ أن ُتئظى سطغعا؛ أي أن تاثث السصغثة طصغاجاً، شما 
ظاصدعا ق ُغآخث، وطا لط غظاصدعا جاز أخثه. شظزرغئ 
داروغظ الاغ تصعل: إن اإلظسان تطعر سظ صرد، ق تآخث، 
هُ مِن  قَ لَ ثَلِ آدَمَ خَ مَ نْدَ اهللا كَ ثَلَ عِيسى عِ فن اهللا غصعل: ﴿إنَّ مَ
ونُ﴾ [آل سمران: ٥٩]. وضثلك  يَكُ نْ فَ مَّ قالَ لَهُ كُ تُرابٍ ثُ
طبض ضااب "افدب الةاعطغ" لطه تسغظ، الثي أظضر صخئ 
إبراعغط وولثه إجماسغض سطغعما السقم شغ بظاء الضسئئ، 
ق غآخث وُغمظع تثرغسه، فن اهللا ذضر عثه الصخئ وأبئاعا 
سطعم  طظعا  والمسارف،  والسطعم  وعضثا...  الصرآن،  شغ 
تةرغئغئ وطا ُغطتص بعا ضالرغاضغات والطإ، تآخث وتصرر 
شغ المظعب تسإ التاجئ إلغعا دون أغئ صغعد. وطظعا 
طسارف بصاشغئ ضالطشئ والاارغت والفصه، شإظعا تثرَّس شغ 
ق  طسغظئ  جغاجئ  وشص  والباظعغئ  اقباثائغئ  المرتطاغظ 
تاظاصخ طع أشضار اإلجقم وأتضاطه، وأّطا شغ المرتطئ 
السالغئ شاآخث عثه المسارف ضما غآخث السطط سطى حرط 
أن ق تآدي إلى أي خروج سظ جغاجئ الاسطغط وغاغاه، 
أّطا الفظعن والخظاسات شعثه صث ُتطتص بالسطعم ضالفظعن 
الاةارغئ والمقتئ الئترغئ وبظاء السثود، شعثه تآخث 
ضالسطعم جعاء بسعاء. وأّطا طا ضان طظعا ططتصاً بالبصاشئ 
الماأبرة بعجعئ ظزر خاخئ، ضالاخعغر (الرجط) والظتئ، 
شعثه ق تآخث إذا ظاصدئ وجعئ ظزر اإلجقم، ضما عغ 
التال شغ رجط ضض ذي روح، أو خظع تمبال في تغ. 
عثه عغ جغاجئ الاسطغط شغ اإلجقم، وعغ ضطعا تعثف 
إلى تضعغظ الحثخغئ اإلجقطغئ شضرًا وجطعضاً، وتتفر 
المةامع اإلجقطغ طظ زغس السصائث وشساد افشضار، وتئظغ 
أّطئ طاماجضئ طامغجة تدارغاً، وعثا طا تدمظاه المادة 
١٧٠، طظ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب 
الاترغر: "غةإ أن غضعن افجاس الثي غصعم سطغه طظعب 
الثراجئ  شاعضع طعاد  اإلجقطغئ،  عع السصغثة  الاسطغط 
وذرق الاثرغج جمغسعا سطى العجه الثي ق ُغتثث أي 

خروج شغ الاسطغط سظ عثا افجاس".
 (طحروع دجاعر دولئ الثقشئ).

تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا

الروجغئ سطى أظعا تمرد سطى الظزام الثولغ ولغج طةرد 
ططالئات أرضغئ طظ أوضراظغا أو دشاساً سظ الروس حرصغ 
أوضراظغا، وضان عثا الاساذغ افطرغضغ والشربغ طثاطفًا 
تماطاً سظ طبغطه جظئ ٢٠١٤ سظثطا ضمئ روجغا إلغعا 
حئه ججغرة الصرم، أي أظه ضان سطى طساعى الاساذغ طع 
دولئ ضئرى تامرد سطى الظزام الثولغ الشربغ الثي تافرد 

أطرغضا وتثعا بصغادته.
ضث  حثغثًا  وافوروبغ  افطرغضغ  الرد  ضان  لثلك   -٢
روجغا، ولط تاعصسه روجغا الاغ تحاعر بالشئاء السغاجغ... 
شفرضئ أطرغضا وأوروبا سطغعا سصعبات عغ افصسى سئر 
الثول  تطك  وصطسئ  بالثارج،  أطعالعا  وجمثت  الاارغت، 
أواخرعا طع روجغا رغط حثة تاجئ أوروبا لطظفط والشاز 
طظ روجغا، وأخثت أوروبا، خاخئ ألماظغا تاسطح طظ جثغث 
وأخثت أطرغضا وطسعا أوروبا تصثم الثسط السسضري بضباشئ 
فوضراظغا. وسطى وصع الترب الروجغئ شغ أوضراظغا أظعرت 
أطرغضا صغادتعا لطشرب بحضض واضح ق لئج شغه بسث أن 
تراطإ،  السابص  الرئغج  تصئئ  إبان  حك  طتض  خارت 

إن أتعال الئقد والسئاد ق تساصغط إق بظئث ظزام 
التضط الثغمصراذغ، وإصاطئ ظزام التضط اإلجقطغ 
- الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة - شفغعا ُغَسّج 
اإلجقم والمسطمعن، وشغعا تاط طسالةئ طحاضض 
الظاس ورساغئ حؤعظعط بتسإ أتضام اهللا، وشغعا 
تضعن السغادة لحرع اهللا تسالى، وشغعا غسعد لفطئ 
تاضمعا،  اخاغار  طظ  وتمّضظ  جططاظعا  اإلجقطغئ 

شالسغادة لطحرع والسططان لفطئ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- الئرلمان افردظغ غصر صاظعن الةعر الماسطص بتصعق افذفال ...٢

- طحروع الثجاعر اقظاصالغ السعداظغ؛ صراءة جغاجغئ ...٢

- بعرة ٢٦ جئامئر أدخطئ ظفعذ برغطاظغا إلى حمال الغمظ وبعرة 

٢١ جئامئر اجائثلئ به ظفعذ أطرغضا ...٣

- عض تسصط تعظج طرة أخرى شغ صئدئ خظثوق 
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صام شخغض شرصئ السططان طراد، الاابع لطةغح العذظغ، 
غعم البقباء ٢٠٢٢/٩/٢٠م، باشاااح طسئر أبع الجظثغظ 
شغ طتغط طثغظئ الئاب برغش تطإ الحمالغ الحرصغ، 
الاابع  العذظغ  الةغح  جغطرة  طظاذص  بغظ  العاخض 
لارضغا وطظاذص جغطرة ظزام أجث حرصغ تطإ، لغاط 
بغظ  خقف  بثرغسئ  اشاااته  طظ  جاساغظ  بسث  إغقصه 

الفخائض تعل إدارته.
السئئ  غعم  الحام،  تترغر  عغؤئ  شخغض  بثأ  شغما 
واإلجمظاغئ  الارابغئ  السعاتر  بإزالئ  ٢٠٢٢/٩/٢٤م، 
طظ طضاظعا سطى ضاطض الطرغص بغظ طثغظاغ جرطغظ 

وجراصإ والطرق الفرسغئ بغظعا، شغ رغش إدلإ.
بغظ  ٢٠٢٢/٩/٢٩م  الثمغج  غعم  خقف  ذلك  تق 
عغؤئ تترغر الحام وشغطص الحام الاابسغظ لارضغا، تعل 
المجطع  جراصإ  طسئر  طظ  صرغئئ  ظصاط  سطى  السغطرة 

شاته طظ ذرف العغؤئ.
طع أخئار دائمئ سظ دخعل صعاشض المساسثات افطمغئ 
إلى إدلإ سئر طسئر الارظئئ غربغ طثغظئ جراصإ، والاغ 
ضان  آب ٢٠٢١م،  شغ  بثأت  جطسطئ  طظ  تطصًئ  ُتسائر 
آخرعا صاشطئ دخطئ طظ طظاذص جغطرة ظزام أجث إلى 
المظاذص المتررة باارغت ٢٠٢٢/٩/١٧م، وجط اظاحار 
أطظغ واجع لةعاز افطظ السام الاابع لعغؤئ تترغر الحام.
شغما ذضرت ختغفئ العذظ الاابسئ لظزام أجث أن "شاح 
المسابر طع طظاذص التضعطئ السعرغئ إجراء روتغظغ ق 
المخالتئ  لمطش  الروجغئ  الرساغئ  إذار  شغ  طظه،  طفر 
السعري الارضغ، وشغ ضعء جععد المخالتئ الارضغئ 
إق،  لغج  وصئ  طسألئ  وعع  السعرغئ،  الصغادة  طع 
إسقن  دون  طظ  وصئ  بأي  الثثطئ  شغ  تعضع  وصث 
طسئص، شغ تال اجامرار الظاائب اإلغةابغئ لطمفاوضات 

اقجاثئاراتغئ بغظ الئطثغظ".
سطى  العصعف  طظ  بث  ق  ضان  أسقه،  ورد  طا  وإزاء 
التصغصغئ  والثواشع  وافجئاب  المسابر  شاح  طقبسات 
الاغ تصش خطش اجاماتئ المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ 
وطسارساعا لفاتعا طع ظزام أجث المةرم، ولماذا شغ 

عثا العصئ بالثات.
أوقً: ق بث طظ الاأضغث أظه ق غمضظ الفخض بغظ صدغئ شاح 
المسابر وبغظ الاطعرات السغاجغئ الماسارسئ الماسطصئ 
دون  ضحفئ  الاغ  افخغرة  الارضغ  الظزام  باخرغتات 
طعاربئ أو تغاء سظ وجعه التصغصغ المسادي لبعرة الحام 
وتصغصئ ضعظه رأس تربئ أطرغضا شغ المظطصئ وأتث أعط 
أدواتعا لابئغئ ظزام أجث وإجعاض بعرة الحام. شضاظئ 
دسعة جاوغح أوغطع الخفغصئ لطاخالح طع الظزام، وضان 
تخرغح أردوغان بالصعل: "ضظئ طساسثًا لطصاء بحار افجث 
سطى عاطح صمئ طظزمئ حظشعاي لع أن افخغر تدر". 
وضاظئ لصاءات طااابسئ طسامرة لط تظصطع بغظ تصان 
ظزام  شغ  وظزغره  الارضغئ،  المثابرات  رئغج  شغثان، 
اإلجرام سطغ طمطعك، تمعغثًا لاسعغط الظزام وتخفغئ 
البعرة، وضاظئ أواطر الظزام الارضغ فدواتعط شغ المترر 
طظ صادة المظزعطئ الفخائطغئ بشث السغر لاطئغص الرؤغئ 
افطرغضغئ لطتض شغ جعرغا، وطا شاح المسابر إق خطعة 
طاصثطئ شغ تظفغث المثطط افطرغضغ الصاتض، بالاعازي 
سطى  تأضغثعط  المظطصئ  شغ  أطرغضا  سمقء  إسقن  طع 
ضرورة إظعاء افزطئ السعرغئ وتطئغص التض السغاجغ 

افطرغضغ والصرار افطمغ ٢٢٥٤.
روجغ  صخش  طع  بالاجاطظ  الةرغمئ  عثه  تأتغ  باظغاً: 
عمةغ غطال طظاذص الحمال المترر برجائض جغاجغئ 
طفادعا الارعغإ لطصئعل بالتطعل اقجاسقطغئ، شغ ظض 
الاجام صادة المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ باةمغث طثٍج 

لطةئعات بأواطر أجغادعط.
بالباً: إن شاح المسابر عع سمض جغاجغ صثر غاغاه الاظفغث 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: تاى تاط بطعرة تطك التصائص المساةثة وإدراك 
أبسادعا وتثاسغاتعا ق بث شغ الئثاغئ طظ الاأضغث سطى 
أن التروب الضئغرة عغ أجرع وأضمظ ذرق الاشغغر شغ 
طعازغظ الصعى الفسطغئ، عضثا عغ سئر الاارغت، وبماابسئ 

تطعرات الترب شغ أوضراظغا غائغظ:
١- لط تحسض روجغا الترب شغ أوضراظغا طظ باب الثشاع 
سظ الظاذصغظ بالروجغئ شغ طظطصئ الثوظئاس شتسإ 
وإن ضاظئ تثرسئ بعا، بض أحسطاعا لاسجغج طضاظئ روجغا 
الثولغئ، وضاظئ سطى سائئ إحسالعا لطترب تططإ ضماظات 
تطك  وضاظئ  الظاتع،  وتطش  وأطرغضا  أوروبا  طظ  أطظغئ 
الدماظات تحمض سثم ضط أوضراظغا لتطش الظاتع، وعثه 
ظطمًا  الروس  غسائره  سما  والظاجمئ  الروجغئ  افعثاف 
غربغاً بتص روجغا وإجتاشاً لمضاظاعا الثولغئ بعخفعا صعة 
ظعوغئ طظ الطراز افول ضاظئ واضتًئ شغ ضض الاخرغتات 
الخادرة سظ طعجضع صئغض الترب، وطا غآضث ذلك أغدًا 
إخرار طعجضع سطى تطك الدماظات وأن تصثطعا أطرغضا 
والشرب بخعرة طضاعبئ. لثلك، وعثا طعط لطشاغئ شإن 
أطرغضا وتئساعا شغ ذلك أوروبا صث تساططئ طع الترب 

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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إن طغقد الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص غسظغ طغقد أطئ سرغصئ، تمطئ رجالئ عثاغئ إلى الئحرغئ جمغساً، وطثرجا آطظا لعا طظ 
الزطط والزقم وخقخا طظ الزالمغظ، والةثغر بظا وظتظ ظساثضر طغقده ملسو هيلع هللا ىلص أن ظةسطه صثوة لظا شغ تغاتظا 
نْهُ  مْ عَ َاكُ ا هنَ مَ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ اكُ ا آتَ مَ ضطعا، شاهللا جئتاظه وتسالى صث أطرظا باتئاع عثي ظئغه ملسو هيلع هللا ىلص تغث صال: ﴿وَ
تري  ظسط  اهللاَ﴾.  اعَ  أَطَ دْ  قَ فَ ولَ  سُ الرَّ طِعِ  يُ نْ  ﴿مَّ وصال:   ﴾ ُونَ محَ تُرْ مْ  لَّكُ لَعَ ولَ  سُ الرَّ وَ اهللاَ  واْ  أَطِيعُ ﴿وَ وصال:  وا﴾،  انتَهُ فَ
بافطئ اإلجقطغئ أن تراجع تساباتعا طع ظفسعا، وأن تاثث طظ عثه الثضرى السطرة طا غتفجعا لطسعدة إلى 
دغظعا الصعغط، والامسك بالضااب الضرغط، وطا شغه طظ العثى والرحاد والتضمئ. وتري بعا أن تترص سطى طا 
ترص سطغه ظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص، شاسمض إلصاطئ الثقشئ بضض إخقص وجث. وتري بأعض الصعة والمظسئ شغعا أن غظخروا 
دغظ اهللا بإصاطئ دولاه. شصعطعا أغعا المسطمعن لطسمض طع تجب الاترغر؛ إلسادة أتضام اإلجقم إلى واصع التغاة؛ 
بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شعغ ظخرة لثغظضط، وطئسث لسجضط وصاعرة لسثوضط. وضعظعا وابصغظ بالعسث، 
طسائحرغظ بالئحرى، طةثدغظ السعث طع اهللا، طارجمغظ خطا رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شغ َجغره إلصاطئ دولئ اإلجقم افولى، 
طعصظغظ بأن المعت شغ ذطإ المسالغ خغر طظ التغاة شغ ذل وطعاظئ، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْوٌت ِيف طَاَعِة اللِه َخرْيٌ 

ِمْن َحَياٍة ِيف َمْعِصَيِة اللِه».

لتكن ذكر مولده ملسو هيلع هللا ىلص 
 إلظهار دينه ع كل األديان

ً
حافزا

سياسة التعليم 
 دولة الخالفة 
وأهدافها
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ طتمث خالح

َّـ رحاب دستور دولة الخالفة

جاء شغ طعصع شراظج٢٤ باارغت ٢٠٢٢/١٠/٠١: (أسطظ طاتثث باجط الةغح افوضراظغ دخعل صعاته إلى 
بطثة لغمان حرق الئقد (بمظطصئ دوظغاسك) بسث طتاخرة الصعات الروجغئ...)، وضان الرئغج الروجغ بعتغظ 
صث أطر غعم افربساء (بأول تسئؤئ شغ بقده طظث الترب السالمغئ الباظغئ بسث اظاضاجئ ضئغرة شغ جاتئ المسرضئ 
بأوضراظغا... غعروظغعز ٢٠٢٢/٠٩/٢١) وصث جاء ذلك بسث عةعم طداد اجاسادت أوضراظغا خقله طظاذص واجسئ 
ضاظئ روجغا صث اتاطاعا: (صال ظائإ وزغر الثشاع افوضراظغ الغعم افتث شغ تخرغتات لفدائغئ الترة أن 
أوضراظغا اجاسادت ١٠ آقف ضط طربع ضاظئ روجغا اتاطاعا شغ حرق أوضراظغا... وأوضح أن ضغغش تطصئ ضبغرا 

طظ الثسط طظ الثول الشربغئ وظةتظا شغ عةعطظا المداد شغ الحرق... الئطث، افتث ٢٠٢٢/٠٩/١٨).
والسآال اآلن: عض روجغا ضسغفئ تصاً طظ الظاتغئ السسضرغئ؟ أم أن إطثادات السقح الشربغ صث تداسفئ 
روجغا  ضط  دقلئ  طا  بط  افطعر؟  روجغا  شغ  اقتاغاط  لةظعد  الةجئغئ  الاسئؤئ  جاصطإ  وعض  ضئغر؟  بحضض 
لطمظاذص افوضراظغئ افربع طع أن أوضراظغا أسادت شغ الغعم الاالغ لغمان وعغ ججء طظعا؟ وعض غمضظ تراجع 

روجغا سظ الدط؟



افربساء ٩ طظ  ربغع افول ١٤٤٤ عـ المعاشص ٥ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤١١

 ٪٨٨ أن  سطى  اإلتخائغات  ودلئ  والثسارة.  لطةظج 
طظ افذفال الثغظ أخئتعا ضتغئ الاحرغث شغ أطرغضا 
وأوروبا المخثرغظ لظا الصعاظغظ والاحرغسات الئائسئ، 
عط طظ افذفال الثغظ تمضظعا طظ الفرار طظ دور الرساغئ 
المطاف  واظاعى  أعالغعط  طظ  افذفال  اخاطفئ  الاغ 
بعط إلى الحارع، ق عط سظث أعطعط وذوغعط لغاتمطعا 
طسآولغاعط، وق عط شغ دور الرساغئ الاغ طعثت لعط 
الطرغص لطثروج إلى تةار الةظج واقضطعاد والاغ تصثر 
تةارتعط بأضبر طظ ١٥٠ ططغار دوقر شغ السظئ العاتثة!

شماذا تظازرون طظ صعاظغظ وتحرغسات حردت سحرات 
المقغغظ وصاطئ المقغغظ طظ افذفال وجسطاعط جطسئ 
رخغخئ لاةارة المثثرات؟! ق بّغخ اهللا وجعه طظ أصر 
أدظى  عع  الثي  تسائثلعن  ضغش  الصعاظغظ،  عثه  طبض 
بالثي عع خغر؟! ضغش تاةرؤون سطى اقرتماء شغ تضط 
الةاعطغئ وجسض تضط الرتمظ الرتغط وراء ظععرضط، 
أشتضط الةاعطغئ تئشعن؟! وطظ أتسظ تضما طظ اهللا 
طتض  عع  عثا  الةعر؟!  أتضام  سطى  المعصسعن  أغعا 
التثغث وعثا عع طربط الفرس، طظ عع أتضط وأسثل 

طظ اهللا سج وجض؟!
إن الصدغئ لغسئ تفخغض الصاظعن وظصاش طعاده طادة 
طادة وتسثغض ضطمئ عظا وأخرى عظاك شعثا سمض طحغظ 
بتث ذاته أن تاططع أو تئتث سظ صاظعن شغ أي تحرغع 
طظ سظث غغر اهللا. أولط تصرؤوا ضااب اهللا أو تسمسعه شغ 
تدطرون  الاغ  والمظاجئات  تتدرون،  الاغ  الةظازات 
بعا لسماع آغات اهللا؟! ألط تسمسعا صعل التص المئغظ 
افصض  سطى  به (أو  تآطظعن  الثي  التضغط  الثضر  آي  شغ 
ُم  ونَ أَهنَّ مُ ينَ يَزعُ رَ إِىلَ الَّذِ طا تثسعن)، صعله تسالى: ﴿أَملَ تَ
واْ  مُ اكَ تَحَ ونَ أَن يَ يدُ رِ بلِكَ يُ لَ مِن قَ ا أُنزِ مَ لَ إِلَيكَ وَ نُواْ بِامَ أُنزِ يطَانُ أَن آمَ يدُ الشَّ رِ يُ واْ بِهِ وَ رُ واْ أَن يَكفُ رُ قَد أُمِ وتِ وَ إِىلَ الطَّٰاغُ
لَ اهللا  ا أَنزَ الَواْ إِىلَ مَ عَ م تَ إِذَا قِيلَ هلَُ عِيدا * وَ الَ بَ الَ م ضَ لَّهُ يُضِ
وداً﴾؟!  دُ صُ نكَ  عَ ونَ  دُّ يَصُ نيَ  املُنَافِقِ أَيتَ  رَ ولِ  سُ الرَّ إِىلَ  وَ
أولط غأتضط بسخ غدإ الرتمظ سطى طظ غاعلى سظ 
تضمه وحرسه وغطةأ إلى تضط الطاغعت، شغ ظفتئ رباظغئ 
سسى أن غبعب إلى رحثه طظ غحرع وغتضط وغعاشص 
وغصئض بأي صاظعن طظ سظث غغر اهللا؟! طاذا تفسطعن بصعله 
تَّى  نُونَ حَ ؤمِ بِّكَ الَ يُ رَ الَ وَ تسالى تغظ غطرق طساطسضط ﴿فَ
جا ممَّا  رَ م حَ هِ سِ واْ يفِ أَنفُ ِدُ مَّ الَ جيَ م ثُ ينَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ حيُ
لِيامً﴾؟ ق ظئشغ طظضط إجابئ سطى ذلك،  واْ تَسْ لِّمُ يُسَ يتَ وَ قَضَ
وق اساثار، وق تفسغر وق حرح، وق تأوغض، وق شاعى، 
وق أي خجسئطئ طظ ذلك، شطسظا ظتظ الثغظ ظتاجئضط أو 
ظططع سطى أشؤثتضط، وتئرغراتضط، وطخالتضط، وطخالح 
وجعف  غسألضط  الثي  عع  وجض  سج  اهللا  بض  أجغادضط، 

غتاجئضط سطى طا أشدغاط إلغه.
المطغارات  ضض  عض  لضط:  واتث  جآال  شطثغظا  ظتظ  أطا 
تساب  طظ  جاظصثضط  دولاضط  أطرغضا  بعا  َتِسُث  الاغ 
اهللا الحثغث؟! أو تاى جاظصث أبظاءضط وبظاتضط طظ حر 
طساطغر غتغص بضط وبعط؟! عض ظفساضط أطعال الصروض 
والعئات والرحاوى أو صثطئ أي خغر لئقدضط وفبظائضط 
وبظاتضط؟! أق ترون أن ضض طا تاحثصعن به طظ إسمار 
وبظغئ تتاعغئ أخئتئ ضطعا جفطغئ - الاسطغط والختئ 
أطام  وغدمتض  غائثر  ضطه   - الضرغط  والسغح  والشثاء 

أسغظ الةمغع، أشق تئخرون، أشق تسصطعن؟!
نَ  لَ مِ زَ ا نَ مَ رِ اهللاِ وَ كْ مْ لِذِ ُ لُوهبُ عَ قُ شَ ْ نُوا أَن ختَ ينَ آمَ أْنِ لِلَّذِ ْ يَ مُ ﴿أَملَ يْهِ لَ طَالَ عَ بْلُ فَ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَ الَّذِ ونُوا كَ كُ ال يَ قِّ وَ احلَْ

 ﴾َقُون اسِ مْ فَ نْهُ ثِريٌ مِّ كَ مْ وَ ُ لُوهبُ تْ قُ قَسَ دُ فَ األَمَ

السغادة،  طةطج  رئغج  ألصى   ٢٠٢٢/٠٧/٠٤ شغ 
المآجسئ  اظستاب  خقله  طظ  أسطظ  خطابا  الئرعان، 
السسضرغئ طظ المفاوضات السغاجغئ وطظح المثظغغظ 
شرخئ التعار تتئ طزطئ اآللغئ البقبغئ المحضطئ طظ 
التضعطغئ  والعغؤئ  الماتثة  وافطط  افشرغصغ  اقتتاد 
لطاظمغئ "إغشاد"، وتحضغض تضعطئ تظفغثغئ طثظغئ وتض 
طةطج السغادة، واجاتثاث المةطج افسطى لطصعات 

المسطتئ والثسط السرغع.
تحضغض  سظ  الساجج  لطئرعان  الماضرة  الثطعة  بعثه 

ظصض  صث  غضعن  الحارع  ضشط  تتئ  طثظغئ  تضعطئ 
أذراف  بغظ  الماحزغظ  المثظغغظ  ططسإ  إلى  الضرة 
أن  ضما  طثظغئ،  تضعطئ  لغحضطعا  الثولغ  الخراع 
تدطغق  افزطئ  خغاغئ  غسغث  الثطعة  بعثه  الئرعان 
المثظغئ  التضعطئ  غحضض  طظ  سطى  خراساً  بعخفعا 
دولغ  خراع  تصغصاعا  شغ  عغ  افزطئ  إن  تغظ  شغ 
وبغظ  الةغح  شغ  أطرغضا  رجال  بغظ  السططئ  سطى 
طا  وبسث  اآلن  المثظغغظ.  طظ  وأوروبا  برغطاظغا  رجال 
أن  وبسث  الئرعان  خطاب  سطى  أحعر  البقبئ  غصارب 
اطافت الساتئ السغاجغئ بمئادرات حاى سةجت سظ 
إتثاث اخاراق، وبسث أن بثأت أسمال تروغخ الحارع 
تآتغ بمارعا وشغ ظض تالئ طظ الاعاشص بغظ الصعى 
الثولغئ وأدواتعا اإلصطغمغئ، وسطى خقف ذرغصئ وقدة 
ضان  تغث  تمثوك،  بصغادة  افولى  المثظغئ  التضعطئ 
بط  الثجاعرغئ  العبغصئ  بط  والاشغغر  الترغئ  إسقن 
التضعطئ المثظغئ... اآلن غرغثون جمع الصعى المثظغئ 
اإلسقن  غسصئه  اقظاصالغ،  الثجاعر  طحروع  سطى 
السغاجغ الثي غحضض التاضظئ السغاجغئ الاغ تضّعن 
الطةظئ  أذطصئ  الشرض  عثا  فجض  المثظغئ.  التضعطئ 
إذار  ورحئ  السعداظغغظ  المتاطغظ  لظصابئ  الاسغغرغئ 
سمض الثجاعر اقظاصالغ باارغت ٨ آب/أغسطج ٢٠٢٢

الثبطعطاجغغظ  طظ  سثد  بتدعر  أغام  بقبئ  ولمثة 
المسامثغظ، شغ طصثطاعط رئغج الئسبئ افطمغئ شغ 
وجفراء  افطرغضغئ  السفارة  بأسمال  والصائمئ  الئقد 
وطخر.  واإلطارات  والسسعدغئ  وشرظسا  الاروغضا  دول 
الثجاعر  لمحروع  إذار  بعضع  العرحئ  تضاِش  ولط 
طحروع   ٢٠٢٢ آب/أغسطج   ٣٠ بتطعل  صثطئ  بض 
أطرغضا  جفارات  سطغه  أبظئ  الثي  اقظاصالغ  الثجاعر 
وبرغطاظغا وشرظسا وألماظغا وإغطالغا وععلظثا والظروغب 
جعدان  تطصاه  طحارك  بغان  شغ  والسعغث،  وإجئاظغا 
العاردة  افجاجغئ  المئادئ  "إن  شغه:  وورد  تربغعن، 
جاضعن  المتاطغظ  وبغصئ  شغ  تتثغثعا  تط  الاغ 
تاجمئ لاتصغص ظزام طعبعق وشسال لطتضط اقظاصالغ 
بصغادة طثظغئ والثي جغفاح المةال قجاؤظاف الاساون 
المتاطغظ  ظصابئ  بإدراج  الئغان  وأحاد  الثولغ". 
لمةمعسئ واجسئ طظ أختاب المخطتئ، وصال: "ظتظ 

ظصثر أن عثه المئادرة جادة وطحةسئ".
أن  إق  الثجاعر  لمحروع  الثولغ  الثسط  طظ  وبالرغط 
إخثار  شغ  تسابصئ  العقءات  طاظاصدئ  ضبغرة  صعى 

بغاظات ترشخ شغعا عثا المحروع.
ظائإ رئغج طةطج السغادة السعداظغ طتمث تمثان 
لغجغث  بالثطعة  رتإ  إذ  طحابه،  طعصش  له  ضان  دصطع 
الاضعظات بحأن خقشاته طع الةغح السعداظغ، خاخئ 
وأن الرجض جئص وتالش الةغح شغ سثم تأغغث طئادرة 
أعض السعدان الاغ رتئئ بعا الصعات المسطتئ السعداظغئ.

سثد طظ الترضات المسطتئ المعصسئ سطى اتفاق جعبا 
سظ  واإلسقن  العبغصئ  بحأن  اجاماسات  لسصث  جارسئ 
رشدعا المساس باتفاصغئ جعبا ق جغما وأن العبغصئ 
الثجاعرغئ المصارتئ أحارت إلى طراجسئ اتفاق جعبا، 
وجئص فتث صادة ترضات السقم أن أسطظ أن المساس 

باتفاق جعبا غسظغ السعدة لطترب افعطغئ.

الربملان افردظغ غصر صاظعن الةعر 
املاسطص بتصعق افذفال

والةغح  الترضات  سطى  الثقشات  تصاخر  ولط 
شصث  العبغصئ،  سطى  تتفزات  لثغه  الثي  السعداظغ 
اظاصطئ إلى داخض الطةظئ الاسغغرغئ لظصابئ المتاطغظ، 
وخرج بسدعط لقسقم لغائرأ طظ العبغصئ وغآضث أن 
طظ أسثعا ابظان طظ أسداء الطةظئ الاسغغرغئ باظسغص 

أطمغ وطحارضئ دولئ إصطغمغئ. (المخثر: الراضعبئ)
الثجاعر  لمحروع  جغاجغئ  زاوغئ  طظ  الظاظر  إن 

اقظاصالغ عثا ق حك جعف غقتر اآلتغ:
شغ  المحروع  ذئثئ  الاغ  السغاجغئ  الصعى  إن   -

الثي  المغرغظغ  تجب  ضمئ  المتاطغظ  ظصابئ  ططئت 
ضان غعخش بأظه طظ الفطعل، وتجب افطئ والمآتمر 
الحسئغ؛ وعغ افتجاب خاتئئ أضئر سثد طظ الظعاب 
شغ آخر اظاثابات دغمصراذغئ صئض اظصقب الئحغر، وعغ 
ق حك طتاولئ إلضفاء حرسغئ جماعغرغئ سطى الثجاعر 

بابئغئ سصارب الساسئ واجاثساء الماضغ.
- تعاشئ بسبئ الغعظغااطج والسفارات الشربغئ وضغض 
أداة  بعخفه  دولغئ  حرسغئ  إلضسابه  لطثجاعر  المثح 

اقظاصال المثظغ الثغمصراذغ.
و٧٧ باباً   ١٢ شغ  اقظاصالغ  الثجاعر  طحروع  جاء   -

طادة طاظاغماً طع خطاب الئرعان شغ ٢٠٢٢/٠٧/٠٤م، 
تغث ظص المحروع ضمظ بظعد سثغثة، سطى تحضغض 
تضعطئ طثظغئ وطةطج لحآون افطظ الصعطغ والثشاع 
وجسطه بصغادة طثظغئ سطى غغر طا أراد الئرعان، لضظ 

عثا المحروع ضما صال أختابه صابض لطاسثغض.
أظعا  المتاطغظ،  لظصابئ  الاسغغرغئ  الطةظئ  أسطظئ   -
بسبئ  لرئغج  الثجاعري  اإلسقن  طظ  ظسثئ  جطمئ 
غعظغااطج شعلضر بغرتج غعم السئئ ٢٠٢٢/٠٩/١٠

بمصر الئسبئ بالثرذعم.
سطماظغئ  طسعدة  عع  اقظاصالغ  الثجاعر  طحروع   -
شغ  الضاشر  طحارغع  وتسرع  التغاة  سظ  الثغظ  تفخض 
شغ  حرسغئ  أتضام  طظ  تئصى  طا  سطى  ترباً  بقدظا 
الاحرغسات والصعاظغظ بالاعصغع سطى جغثاو والاطئغع 
طع ضغان غععد وظعإ بروات الئقد واجائاتئ أرضعا 

وبترعا وجععا!
أسااب  سطى  السعدان  أعض  أن  غئثو  تصثم  طا  لضض 
تسعغئ أجاجعا دجاعر اظاصالغ غثثم طحروع الضاشر 
اإلجقم...  وبغظ  بغظظا  وغتعل  بقدظا  شغ  المساسمر 

ولضظ اهللا خغر الماضرغظ.
إن الظاظر إلى السالط ضطه وبثاخئ أطرغضا وأوروبا غرى 
أن عثه الثول تصعم سطى دجاتغر ظابسئ طظ سصغثتعا 
السغاجغئ الاغ عغ شخض الثغظ سظ التغاة وبالاالغ 
أن  وغرغثون  والثولئ،  السغاجئ  سظ  الثغظ  شخض 
السالط  دجاتغر  لضض  أجاجاً  السصغثة  عثه  طظ  غةسطعا 
شغ  طظه،  ججء  والسعدان  اإلجقطغ،  السالط  شغه  بما 
وواصسًا  سصًق  باذض  افجاس  عثا  أن  شغه  الثي  العصئ 
غاظاصخ  أظه  طسطمغظ  بعخفظا  غعمظا  وطا  وحرساً، 
شغعا  بما  التغاة  تةسض  الاغ  اإلجقطغئ،  سصغثتظا  طع 
وسطغه  اإلجقطغئ،  والثولئ أجاجعا السصغثة  السغاجئ 
المسطمغظ  السعدان  أعض  سطى  والعاجإ  الفرض  شإن 
أن غصغمعا دجاعر الثولئ سطى أجاس ضااب اهللا وجظئ 
رجعله ملسو هيلع هللا ىلص بتغث ق غاأتى وجعد حغء شغ ضغاظعا أو 
بةسض  إق  بعا  غاسطص  طا  ضض  أو  طتاجئاعا  أو  جعازعا 

السصغثة اإلجقطغئ أجاجاً له.
ولسض اهللا غةسض بسث سسر غسرًا شغسعق إلغظا ظفرًا طظ 
أعض الصعة والمظسئ غعخطعن اإلجقم خاشغاً ظصغاً إلى 
شاصاطع  الباظغئ  الراحثغظ  خقشئ  شاصعم  التضط  جثة 
ظفعذ الضاشرغظ وتثطص التغاة لرب السالمغظ شاحرق 

افرض بظعر ربعا.
* سدع طةطج العقغئ لتجب الاترغر 

شغ وقغئ السعدان 

خادق الئرلمان افردظغ غعم اقبظغظ ٢٠٢٢/٩/١٩ سطى 
صاظعن تصعق الطفض الثي غظص شغ طادته الباظغئ سطى 
اسائار "ضض طظ عع دون الباطظئ سحرة طظ سمره ذفق... 
الطفض  بتصعق  غاسطص  طا  بضض  المثاخئ  الةعات  وأن 
عغ ضض جعئ ساطئ أو أعطغئ أو خاخئ طسظغئ بالطفض 

أو طضطفئ باصثغط خثطات له وشصا لطاحرغسات الظاشثة".
لسظا بخثد طظاصحئ طعاد الصاظعن طادة طادة، شما بظغ 
سطى باذض شعع باذض طظ أجاجه بشخ الظزر سظ ضض 
طا جاء شغ تفاخغض المعاد. شالمادة الباظغئ شغ الصاظعن 
والاغ تسائر افجاس له تصغصئ تغث إن المادة افولى 
تاسطص باسمغئ الصاظعن شصط وق سقصئ لعا به طظ تغث 
المئظى أو المسظى. أطا المادة الباظغئ شعغ الاغ صررت 
طئظى الصاظعن وطساظثه والةعات الاغ تسائر طرجسا له. 
ولط غاترج المحرع أن غظص خراتئ وتفخغطغا سطى ضض 
المراجع الرجمغئ والمسائرة لعثا الصاظعن والاغ لعا سقصئ 
طئاحرة شغ ضض طا غاسطص بتصعق الطفض وتثدعا بأظعا 
"ضض جعئ ساطئ أو أعطغئ أو خاخئ طسظغئ بالطفض، أو 
طضطفئ باصثغط خثطات لططفض وشص الاحرغسات الصائمئ". 
ولط غثةض الصاظعن طططصا وبالاالغ طظ خادق سطغه أن 
غسابظغ وبضض جرأة أغئ إحارة إلى المخثر افجاجغ 
لطاحرغع شغما غاسطص بتغاة المسطمغظ وعع وتغ اهللا سج 
وجض والثي جاء طبئاا شغ الصرآن الضرغط والسظئ الحرغفئ. 
ولط غأت سطى ذضر عثا افجاس الرئغج والعتغث الثي 
غتضط تغاة الفرد والسقصات بغظه وبغظ غغره جعاء أضان 

ذفق أو رجق أو اطرأة.
ولسئ بخثد تئغان تصعق الطفض شغ الحرع اإلجقطغ 
طتض  تضعن  أن  طظ  وأبغظ  ُتسرَّف  أن  طظ  أحعر  شعغ 
جثال أو ظصاش... ولضظ المعضعع عع إجظاد تغاة الطفض 
شسادا،  تسسى  افرض  شغ  حراذم  إلى  به  غاسطص  وطا 
بض وسمطئ ضض طا بعجسعا سطى تتطغط تغاة حسعب 
وجماعا  وذضعرا...  ظساء  وأذفاق،  حغعخا  بأضمطعا؛ 
والساطئ  الثاخئ  "المرجسغات  خقشئ  بضض  الصاظعن 
وافعطغئ" دون تتثغث طاعغاعا وععغاعا وطرجسغاعا، 
الةمسغات  شعثه  السطط.  تمام  تصغصاعا  ظسطط  ضظا  وإن 
شغ  سمطئ  والاغ  الصاظعن  اسامثعا  الاغ  والمرجسغات 
بقدعا أخق لط ُتئص جارًا سطى ذفض أو اطرأة أو رجض إق 
عاضاه. شأطرغضا ظفسعا الاغ تخثر الصاظعن وتفرضه سطى 
سمقئعا وأحغاسعا وسئغثعا أظاةئ خقل السام المظخرم 
اساثاء جظسغا وخطصغا وجسثغا سطى ١٥٪ طظ أذفالعط، 
بما  العتحغئ  اقساثاءات  سظ  الظاتةئ  الضطفئ  وصثرت 
غجغث سطى ٥٩٠ ططغار دوقر شغ جظئ واتثة! وأحارت 
اإلتخائغات سظثعط أظه شغ ضض ١٠ بعان غاسرض ذفض 

لثغعط لطاترش واقضطعاد واإلعمال واإلجاءة.
لطصعاظغظ  المخثر  أطرغضا  شغ  اإلتخائغات  دلئ  ضما 
طةطج  سطغعا  خادق  والاغ  دول السالط  تاطصاعا  الاغ 
الظعاب، دلئ سطى أن ٦٥٪ طظ الثغظ غاطصعن سقجا 
أو سصعبئ جراء الاساطض طع المثثرات عط طظ افذفال. 
وأن ١٤٪ طظ الرجال و٣٥٪ طظ الظساء الثغظ غصدعن 
شغ جةعن (أّم الترغات الطغئرالغئ!) ضاظعا صث تسرضعا 

لقضطعاد والاترش واإلعمال شغ ذفعلاعط.
إن المظزمات الساطئ والثاخئ وافعطغئ والاغ لط غتثد 
وجمسغات  طظزمات  افخض  شغ  عغ  جظسغاعا  الصاظعن 
سمطئ بضض أظعاع الزطط واقضطعاد الظاحأ سظ ظطط 
تتطغط  سطى  إلغعا،  غساظثون  الاغ  وافشضار  الصعاظغظ 
طقغغظ افذفال وتحرغثعط وبغسعط شغ أجعاق الظثاجئ 

طحروع الثجاعر اقظاصالغ السعداظغ؛ 
صراءة جغاجغئ
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اجاظضرت ضاطئ العسغ - اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر شغ جاطسئ بعلغاضظك شطسطغظ صغام الةاطسئ باظزغط تفض غظائغ 
أصغط سطى أرض ترم الةاطسئ بمظاجئئ اجاصئال الططئئ الةثد. ضما واجاظضرت الضاطئ رد سمغث حآون الططئئ سطى 
جآال تعجعئ به الضاطئ إلغه: "عض أخئتئ عثه التفقت طظ جغاجئ الةاطسئ؟" وجعابه بـ"ظسط عثه جغاجئ الةاطسئ 
وإدارتعا"! وسطى إبر ذلك صاطئ ضاطئ العسغ باعزغع ظحرة سطى الططئئ تأجش بعا سطى اظتثار الةاطسئ لعثا المساعى 
ورساغاعا لطتفقت العابطئ الاغ طظ حأظعا ظحر بصاشئ الافاعئ بغظ الططئئ. وخاذئئ الضاطئ شغ بغاظعا افجاتثة 
وبغظئ لعط أن الططئئ أطاظئ بغظ أغثغعط، وذالئاعط بالصغام بعاجئعط تةاه الططئئ بتماغاعط طظ الشجو التداري 
وأن غشرجعا شغعط تإ اإلجقم وتإ افصخى وأن غرجمعا لعط ذرغص السجة وأن غتاشزعا سطى ععغاعط. وخاذئئ 
أغدا الططئئ أن غضعظعا أسجة بثغظعط أصعغاء بربعط وأن غضعظعا طسعل بظاء لفطئ ق طسعل عثم ضما غرغث الشرب التاصث 

الضاشر. وصث تفاسض الططئئ تعل بغان الضاطئ باإلغةاب طا غسظغ أن بثور الثغر باصغئ شغ عثه افطئ. 
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شغ طةطج افطظ الثولغ غثغظ إصثاطعا سطى ضط أربع 
طظاذص أوضراظغئ... وطحروع الصرار الثي أسثته العقغات 
طصابض  شغ  أسداء  دول  سحر  أغثته  وألئاظغا  الماتثة 
والعظث  الخغظ  عغ  الاخعغئ  سظ  دول  أربع  اطاظاع 

والئرازغض والشابعن...).
سطى  الروجغ  العةعم  شإن  ذضر  طا  ضض  ضعء  وشغ   -٧
لحروط  أوضراظغا  اجاسقم  شغ  غظةح  لط  الثي  أوضراظغا 
لروجغا،  خطغر  سسضري  ضسش  سظ  غضحش  روجغا 
أطرغضا  طظ  وضئغر  ظعسغ  سسضري  دسط  سظ  وغضحش 
والشرب فوضراظغا، بسده طسطظ وبسده اآلخر خفغ، وفن 
روجغا صث رأت عثه التصائص الةثغثة والاغ لط تاعصسعا 
بأن   ٢٠٢٢/٩/١٢ شغ  قشروف  ذّضر  شصث  الترب  صئض 
روجغا ق ترشخ المفاوضات طع أوضراظغا (صظاة الةجغرة، 
اقجاسقم  حروط  بأن  غثرك  ولضظه   (٢٠٢٢/٩/١٢
الروجغئ الاغ وضسئ سطى ذاولئ أوضراظغا شغ أغام الترب 
افولى صث تئثرت، ولغج عظاك أطض بإسادة تطك الحروط 
الروجغئ إق باجاثثام روجغا لفجطتئ الظعوغئ، وعغ ربما 
آخر أوراق روجغا سطى اإلذقق، ولضظعا تسطط ضثلك بأن 
اجاثثام افجطتئ الظعوغئ جغةر أطرغضا لطترب بحضض أو 
بآخر، وعغ تسةج سظ تتصغص الظخر شغ تربعا طع الةغح 
افوضراظغ الثي غاطصى طساسثات أطرغضغئ شضغش غمضظعا 
تتصغصه إذا حارك الةغح افطرغضغ شغ الترب، لثلك شإن 

روجغا بسث العةعم افوضراظغ شغ وضع "تغص بغص".
٨- أدرضئ روجغا ضض تطك المثاذر، وأظعر رئغسعا رشده 
لطعجغمئ شـ(أسطظ الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ الاسئؤئ 
لاعثغثات  بقده  تسرض  إلى  طحغرا  لطةغح،  الةجئغئ 
ظعوغئ. الةجغرة ظئ، ٢٠٢٢/٩/٢١)، وضثلك (أسطظ طمبطع 
وزاباروجغا  وخغرجعن  ودوظغاسك  لعغاظسك  طصاذسات 
اجافااءات  تظزغط  سجطعط  روجغا،  طظ  المثسعطعن 
لقظدمام إلى روجغا شغ الفارة طظ ٢٣ إلى ٢٧ جئامئر/

أغطعل الةاري. وضالئ افظاضعل الارضغئ، ٢٠٢٢/٩/٢١)... 
تط اقجافااء وضان الدط... ظحرت الةجغرة ظئ  وشسقً 
الروجغ  الرئغج  (أسطظ  غطغ:  طا   ٢٠٢٢/٩/٣٠ شغ 
وزاباروجغا  ودوظغاسك  لعغاظسك  طظاذص  أن  بعتغظ 
وخغرجعن افوضراظغئ باتئ روجغئ ضما ظثد شغ خطاب 
السالمغ  الظزام  سطى  الشرب  جغطرة  جماه  بما  ططعل 
بقده  اتثاذ  زغطغظسضغ  افوضراظغ  الرئغج  أضث  بغظما 
ذلك  وطع  الروجغ).  اإلجراء  سطى  ردا  تاجمئ"  "خطعة 
السسضرغئ  افسمال  شغ  افوضراظغ  الةغح  اجامر  شصث 
داخض عثه المظاذص افربع... جاء شغ طعصع شراظج٢٤

الةغح  باجط  طاتثث  (أسطظ   :٢٠٢٢/١٠/٠١ باارغت 
افوضراظغ دخعل صعاته إلى بطثة لغمان حرق الئقد بسث 
افعمغئ  حثغث  طسصض  تعل  الروجغئ  الصعات  طتاخرة 
طظ  اظستئعا  آقشا  أن  روجغا  أضثت  شغما  لمعجضع 
الئطثة وجط اجامرار الصاال وغأتغ ذلك شغما تعاخض 
الرئغج  خادق  أن  بسث  جغاجغا  الاخسغث  طعجضع 
الروجغ شقدغمغر بعتغظ الةمسئ سطى ضط أربع طظاذص 
أوضراظغئ... وضائئ وزارة الثشاع افوضراظغئ سطى تعغار 
(صعات العةعم الةعي افوضراظغئ تثخض لغمان بمظطصئ 
دوظغاسك) وصئض ذلك بصطغض صال الةغح افوضراظغ إظه 
غتاخر آقشاً طظ الةظعد الروس شغ عثه الئطثة العاصسئ 

شغ طظطصئ دوظغاسك الاغ ضماعا روجغا الةمسئ).
٩- وباثصغص الظزر شغ عثه المعاصش الروجغئ بسث ضض 

طا تثث غائغظ طا غطغ:
أ- ضما عغ سصطغئ الروس سئر الاارغت شإن روجغا تظزر إلى 
المضاجإ افرضغئ وترغث التفاظ سطغعا بأي بمظ، لثلك 
تصعم بإجراء اجافااءات شغ المظاذص الاغ جغطرت سطغعا 
ضطغاً أو ججئغاً لدمعا إلى روجغا، وجسض ذلك أطرًا واصساً. 
بمسظى أن روجغا ترغث أن تصعل بأن عثه المظاذص الةثغثة 
(لعغاظسك ودوظغاسك وزاباروجغا وخغرجعن) صث أخئتئ 
أراضغ روجغئ وأن العةعم سطغعا عةعم سطى روجغا، وأن 
عثا صث غصادغ الثشاع سظعا باجاثثام أجطتئ ظعوغئ 
بتسإ طصادغات طا تسمغه روجغا "سصغثتعا السسضرغئ-
الظعوغئ"، أي أظعا ترغث إرعاب أطرغضا والثول افوروبغئ 
بثطعرة دسط الةغح افوضراظغ بمعاجمئ أراٍض روجغئ 
وترعغإ الةغح افوضراظغ ظفسه. إن عثا ضطه غثل سطى 
ضسش الةغح الروجغ وأظه غطةأ إلى الاطعغح بافجطتئ 
الظعوغئ بسث سةجه سظ الظخر شغ أوضراظغا رغط طا غحئه 

اقتفاق الثولغ سطى تترغط اجاثثاطعا شغ التروب...
ألش   ٣٠٠ لاةظغث  ججئغاً  الساطئ  الاسئؤئ  إسقن  إن  ب- 
جظثي طظ اقتاغاط، وصث غاط تةظغث رصط أضئر بضبغر، 
الةغح  ضسش  سطى  طئاحر  غغر  بحضض  غثل  ذلك  ضض 
شغ  روجغا  أعثاف  تتصغص  سظ  ساجج  وأظه  الروجغ 
أوضراظغا وأن بصض الثسائر الئحرغئ الاغ لتصئ به جسطاه 
بتاجئ لقتاغاط، وطع ذلك ق تجال روجغا تائةح بأظعا 

ق تثعض ترباً وإظما سمطغئ سسضرغئ خاخئ.
١٠- إن الراجح عع أن الترب شغ أوضراظغا صث دخطئ ذعرًا 
تخسغثغاً تضاظفه خطعرة ضئغرة، شإذا طا أرادت روجغا أن 
ترد اقسائار لظفسعا شإظعا جاصعم بترق افخدر والغابج 
شغ أوضراظغا شغ صادم افغام، عثا إذا ضاظئ تماطك الصثرة 
سطى  تثل  المآحرات  طظ  والضبغر  ذلك،  لفسض  واإلرادة 
تظاصص صثرتعا ووعظ إرادتعا، شروجغا صث أدرضئ بسث 
أطرغضا  طعاجعئ  شغ  بآخر  أو  بحضض  أظعا  افوان  شعات 
ضاظئ  وإذا  افوضراظغئ،  الساتئ  سطى  افوروبغئ  والثول 
طعاربًئ  بابعا  طظ  خشغرة  شاتئ  تئصغ  افوروبغئ  الثول 
لروجغا، بسضج أطرغضا الاغ أدارت لروجغا ظعر المةظ، 

لصث ضان أعض الغمظ غسغحعن شغ جرور وعظاء صئض أن تطأ 
أرَضعط أصثاُم الضفار المساسمرغظ، ولما عثطئ الثقشئ 
الرأجمالغ  المئثأ  أشضار  برغطاظغا  وتمطئ  السبماظغئ، 
الماأخطئ شغه أشضار اقجاسمار إلى بقد المسطمغظ وطظعا 
الغمظ اجاطاسئ سظ ذرغص سمقئعا إحسال بعرة ٢٦

جئامئر سام ١٩٦٢م ضث تضط اإلطام الثي ضان شغه بصاغا 
تضط إجقطغ شصدعا سطغه وجاؤوا بالظزام الةمععري 
السطماظغ وسمطعا سطى ترجغثه شغ حمال الغمظ. وضان 
تخاد تطك البعرة لخالح برغطاظغا خاخئ شغ شارة تضط 
سمغطعا سطغ سئث اهللا خالح الثي اجامر فضبر طظ ٣٠

ساطا، وضان اجاحراء الفساد شغ جمغع طآجسات الثولئ 
ظاغةئ تامغئ لاطئغص الظزام الرأجمالغ السفظ، شأخئتئ 
تغاة الظاس شغ التدغخ طا جسطعط غبعرون شغ سام 

٢٠١١م سطى ظزام سطغ خالح.
اجاشطئ أطرغضا تطك البعرة لخالح إدخال ظفعذعا تغث 
تظتى خالح سظ ضرجغ التضط لسئث ربه طظخعر عادي 
سئر المئادرة الثطغةغئ، بط سمطئ سطى دسط سمقئعا 
التعبغغظ سظ ذرغص إغران الثائرة شغ شطضعا؛ بالسقح 
باارغت  أغثغعط  شغ  خظساء  شسصطئ  التربغ  والسااد 
٢٠١٤/٠٩/٢١م، بط جاءت ساخفئ التجم الاغ سمطئ 
طظ  التعبغغظ  تمضظ  ضغ  خالح  صعات  ضرب  سطى 
السغطرة سطى خظساء شغ ٢١ أغطعل/جئامئر ٢٠١٤م 
والاغ سرشئ ببعرة ٢١ جئامئر وغاشظى بعا التعبغعن 
وشغ  الغمظ،  طظ  العخاغئ  لطرد  جاءت  أظعا  بثسعى 
التصغصئ شصث جاءت إلزاتئ ظفعذ برغطاظغا طظعا وإتقل 
ظفعذ أطرغضا طضاظه، وعثا طا تط بالفسض؛ شصث تعاوت 
تخعن برغطاظغا وصقسعا واتثًا بسث اآلخر، تغث رضئئ 
طعجئ التعبغغظ سئر سمغطعا سطغ خالح وزطرته الثغظ 
تزاعروا بالاتالش طع التعبغغظ، جاءت ساخفئ التجم 
وطساسثتعط  التعبغغظ  لمساظثة  أطرغضا  طظ  باعجغه 
شغ  ظفعذعا  ترجغت  وبالاالغ  السططئ  إلى  بالعخعل 
الغمظ، شصث تاولئ خقل جظعات الترب أن تئظغ تاضظئ 
حسئغئ لعط، وتسسى طظ خقل المفاوضات والعثظئ إلى 
جطإ اساراف طا غسمى بالمةامع الثولغ وعغؤئ افطط 

شإن خطط أوروبا لطاثطغ سظ الظفط الروجغ ظعاغئ عثا 
السام وبسثه الشاز، ضض ذلك غةسض طظ دول أوروبا أضبر 
حراجئ شغ الاخثي لروجغا، وعثا ظاعر طظ تخاسث ظئرة 
افلمان ضث روجغا وتخاسث تسطح ألماظغا. شروجغا أرادت 
طظ اجافااءات المظاذص افوضراظغئ لقظدمام إلى روجغا 
أن تةسض المضاجإ الروجغئ شغ عثه المظاذص أطرًا واصسًا 
غسطط بعا الةمغع، وأبصئ سطى غمعض اجاثثام افجطتئ 
الظعوغئ لطثشاع سظ عثه المظاذص، ولضظ الشرب رشخ 
عثه اقجافااءات وأسطظ بأظه طسامر شغ دسط أوضراظغا 
تطعرًا  أضبر  جعي  دشاع  طظزعطات  وصثم  بض  سسضرغاً، 

فوضراظغا، وعظا زاد المأزق الروجغ تسصغثًا.
١١- أطا طعضعع إسقن الاسئؤئ، شعشص خئراء سسضرغغظ 
شإن طسألئ الاسئؤئ وجطإ جظعد اقتاغاط غغر المثربغظ 
ضسش  شمسألئ  ضبغرًا،  الروجغ  الةغح  غفغث  لظ 
زغادة  غةئرعا  أن  طظ  بضبغر  أسمص  الروجغ  الةغح 
شغ السثغث، شعغ طحضطئ صغادة وطحضطئ طسثات غغر 
روجغا  أن  طظ  الرغط  وسطى  روجغا،  شغ  الغعم  طاعشرة 
المجدوج  اإلظااج  وطخاظع  السسضرغئ  طخاظسعا  تحشض 
لخالح الةغح بأصخى ذاصئ وضأظعا شغ ترب سالمغئ 
إق أن ذلك لظ غضعن تاجماً فن أطرغضا ودول أوروبا 
تصعم باجوغث أوضراظغا بما غطجم جغحعا أغداً، وإذا طا 
اجامرت الثسائر البصغطئ لطةغح الروجغ شغ أوضراظغا 
داخض  طظ  الضرططغظ  له  جغاسرض  ضئغرًا  ضشطاً  شإن 
روجغا لعصش الترب. وجغجغث طظ عثا الدشط طا تخض 
بتر  شغ  الروجغئ  جارغط  ظعرد  لثطعط  تفةغرات  طظ 
الئططغص وطا غظاب سظعا طظ اظصطاع آطال أوروبا بالشاز 
روجغا  غةسض  عثا  وضض  الرخغص،  الروجغ  الطئغسغ 
شغ طعاجعئ سثاء أوروبغ أضئر غامبض شغ زغادة دسط 
الةغح افوضراظغ وضسش افخعات افوروبغئ المظادغئ 
بالاخالح طع روجغا لطتخعل سطى الشاز الرخغص. عثا 
باإلضاشئ إلى تراجع المعاصش الخغظغئ وطظ بط غجداد 
طع  المعاجعئ  طغثان  شغ  وتثعا  بأظعا  روجغا  حسعر 
أطرغضا والشرب، بمسظى أن الخغظ تثطئ سظعا بحضض 
لصادة  واجسئ  داخطغئ  اظاصادات  غبغر  ضطه  وعثا  ضئغر، 
الضرططغظ بأن تساباتعط ضاظئ خاذؤئ، أي تتمغطعط 

العرذئ الروجغئ الةثغثة.
١٢- وأطا الاعثغثات الظعوغئ الروجغئ، شعغ أوقً تفاصث 
أي  الشربغئ  اقجاثئارات  تقتر  لط  إذ  الفسطغئ  اإلرادة 
اساصاد  غجغث  طا  الظعوغئ  روجغا  لصعات  جثغثة  تترضات 
الشرب بأن تعثغثات بعتغظ عثه أصرب إلى الاثعغش طظعا 
أطرغضا  وفن  الظعوغئ.  لفجطتئ  الفسطغ  اقجاثثام  إلى 
روجغا  أجطتئ  طظ  رسئعا  تزعر  لط  افوروبغئ  والثول 
الظعوغئ رغط أظعا صالئ بأظعا تأخث عثه الاعثغثات سطى 

وجثت الضبغر طظ البشرات شغ سقصاتعا طع تطفائعا، وفن 
تصغصئ الصعة الروجغئ الاغ تثشع بمعجضع إلى افطام لط 
تضظ واضتئ شغ بثاغئ الترب ضما عغ واضتئ الغعم بسث 
أضبر طظ ظخش سام سطى دخعلعا أوضراظغا شإن أطرغضا صث 
أخثت تصثم المساسثات السسضرغئ فوضراظغا بالاثرغب، 
طرور  وطع  ذلك،  تغال  طعجضع  شسض  رد  تراصإ  وضاظئ 
العصئ أخثت الثطعط الروجغئ التمراء تاساصط واتثًا 
تطع اآلخر وطظ بط أخثت أطرغضا وغائسعا تطفاؤعا تسصط 
خطعط روجغا التمراء، بط تاةاوزعا لما بسثعا دون أن 
تامضظ روجغا طظ ردسعا، وضان إجصاط عثه الثطعط 
غامبض باصثغط المساسثات السسضرغئ فوضراظغا وزغادتعا 
ضماً وظعساً، طظ الثشاع لطعةعم... وعضثا شئسث أن ضاظئ 
أطرغضا ق تحةع أوضراظغا سطى طعاجمئ روجغا شغ ججغرة 

الصرم خارت تحةسعا...
تتاض  باععر  روجغا  اظثشسئ  اقجاراتغةغ  بشئائعا   -٣
افراضغ افوضراظغئ، ولحسعرعا باقجاسقء سطى أوضراظغا 
شصث اظثشسئ شغ السمص باتةاه الساخمئ ضغغش، وشحطئ 
عثا  لضظ  الثوظئاس،  إلى  وتراجسئ  اتاقلعا  شغ 
الروجغ،  الةغح  شغ  ضئغر  ضسش  سظ  ضحش  الاراجع 
شق أظعرت روجغا ذائراتعا وجغطرت سطى افجعاء شغ 
أوضراظغا وق اجاطاسئ تصثغط الثسط الطعجساغ لصعاتعا 
الماصثطئ، وصث تفاجأت بتةط المصاوطئ افوضراظغئ سطى 
ضسش  اظضحش  وعضثا  اجاثئاراتعا،  تعصساه  طا  سضج 
ضئغرة  آطاقً  أوجث  الروجغ  الةغح  شغ  خطغر  سسضري 
شغ واحظطظ بعجغماه شغ أوضراظغا، وتئغظ أن أتادغث 
تضظ  لط  الروجغئ  الصعة  سظ  بعتغظ  الروجغ  الرئغج 
طاعاشصئ طع افداء المغثاظغ الدسغش لةغحه، وسطى وصع 
عثا الععظ المظضحش سطى أرض العاصع سادت السفارات 
المسآولعن  وأخئح  إغقصعا  بسث  ضغغش  إلى  افجظئغئ 

الشربغعن غاعاشثون سطى الساخمئ افوضراظغئ تارى...
٤- بط خارت أطرغضا تسطظ أعثاف المساسثات السسضرغئ 
وصع  افطرغضغئ  افعثاف  عثه  إلسقن  وضان  فوضراظغا، 
الخاسصئ شغ طعجضع، وصاطئ أطرغضا بةمع المسطعطات 
لخالح  الخظاسغئ  افصمار  سئر  المغثاظغئ  اقجاثئاراتغئ 
أوضراظغا وصثطئ لعا المحعرة السسضرغئ تاى إن رئغج 
عغؤئ أرضان الةغح افطرغضغ صال بأظه غاخض بظزغره 
افوضراظغ جئع طرات شغ افجئعع (صظاة الةجغرة، أغطعل 
٢٠٢٢)، وبضض المصاغغج شإن طسظى ذلك أن أطرغضا تسائر 
الترب شغ أوضراظغا تربعا ولضظ دون المحارضئ المئاحرة 
تصثغط  سظ  أجئعسغ  بحضض  أطرغضا  تسطظ  وشسقً  شغعا، 
طساسثات سسضرغئ إضاشغئ فوضراظغا بمطغارات الثوقرات. 
بمسظى أن أطرغضا سازطئ سطى عجغمئ روجغا شغ أوضراظغا 
وحطئعا طظ صائمئ الثول الضئرى، وعثا طا باتئ تثرضه 

روجغا ولضظ بسث شعات افوان!
الععظ  طآحرات  طظ  أغداً  غظضحش  وطما   -٥
اقجاراتغةغ لروجغا أظعا اجامرت باعرغث الظفط والشاز 
فوروبا خقل جائ حععر طظ الترب طع أن أوروبا تسطظ 
جعارًا ظعارًا أظعا شغ ذرغصعا افضغث لطاثطغ سظ واردات 
الظفط الروجغئ وضثلك الشاز، أي أظعا لط تئادر بصطع 
الظفط والشاز سظ دول تسطظ سثاءعا لعا خئاتاً وطساًء، 
وعثا غحغر إلى حثة تاجئ طعجضع لطمال سطى الرغط 
طظ تئةتعا بأن اصاخادعا لط غاأبر بالسصعبات الشربغئ 
روجغا  ضاظئ  وإذا  السصعبات!  أطام  خاطث  الروبض  وأن 
صث صطسئ خط إطثاد الشاز "ظعرد جارغط ١" بالضاطض 
طططع أغطعل ٢٠٢٢ صئض الافةغرات إق أن ذلك صث جاء 
طاأخرًا لطشاغئ، وظطئ تسطظ بأظعا طعرد طعبعق لططاصئ، 
عثا طظ ظاتغئ، وطظ ظاتغئ أخرى شإن الثطعط افخرى 
لاعرغث الشاز إلى أوروبا طبض خط "غاطال" السابر لئعلظثا 
وخطعط "بروجرس" و"جغعز" السابرة فوضراظغا وخط 
"ترك جارغط" السابر لارضغا ق تجال تسمض وتشثي أوروبا 
بالشاز، الطعط باجابظاء تطك الفروع الاغ صطساعا بعلظثا 
وأوضراظغا ولط تصطسعا روجغا، شتاجئ روجغا لطمال صث 
أشصثتعا ضراطاعا سطى الساتئ الثولغئ، وعثا غاظاشى طع 

جععدعا صئغض الترب لاسجغج طضاظاعا الثولغئ...!
٦- بط إن روجغا صث تفاجأت بالمعاصش الخغظغئ افخغرة 
والاغ ظعرت خقل صمئ جمرصظث لصادة طظزمئ حظشعاي 
بسغث  أي  أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢،  طظاخش  اظسصثت  الاغ 
عجائط روجغا شغ خارضعف، تطك المعاصش الاغ ضحش سظعا 
الرئغج الروجغ ظفسه تغظ أسرب سظ تفعمه لـ"طثاوف 
الخغظ وصطصعا" طظ الترب شغ أوضراظغا، و(صال بعتغظ - 
شغ أول لصاء طع ظزغره الخغظغ طظث بثء الترب الروجغئ 
شغ أوضراظغا - إن روجغا تصثر طعصش الخغظ "الماعازن" 
 ،(٢٠٢٢/٩/١٥ ظئ،  الةجغرة  افوضراظغئ.  افزطئ  بحأن 
طسعا  وصسئ  الاغ  الخغظ  بأن  لروجغا  تئغظ  وعضثا 
اتفاصغئ تساون "فبسث التثود" صئغض الترب شغ أوضراظغا 
صث خار طعصفعا "طاعازظا"، أي ق عغ طع روجغا وق عغ 
طع أوضراظغا والشرب، وشسقً اطاظسئ الخغظ سظ طةرد ذضر 
اجط "أوضراظغا" شغ بغاظاتعا المحارضئ طع روجغا شغ صمئ 
حظشعاي وشغ تخرغتات رئغسعا، بض ضاظئ تطمح لثلك 
تطمغتاً. وق غحك ساصض بأن أطرغضا تئغظ لطخغظ خطعرة 
صغاطعا بأي طساظثة لروجغا شغ تربعا شغ أوضراظغا، وعع 
أطر ق حك بأن الخغظ تساةغإ له خحغًئ سطى تةارتعا 
الثولغئ... ولثلك شعغ لط تآغث روجغا ضث صرار طةطج 
افطظ الثي اجاظضر ضط المظاذص افربع شغ أوضراظغا، شصث 
ظحرت شراظج ٢٤ شغ ٢٠٢٢/١٠/١ طا غطغ (اجاثثطئ 
روجغا الةمسئ تص الظصخ "الفغاع" لمظع تئظغ طحروع صرار 

تامئ: تثاسغات الترب الروجغئ شغ أوضراظغا
الساتئ  غالئاً  عع  المصخعد  وأن  جغما  ق  الةث،  طتمض 
افوضراظغئ ولغج الشرب ظفسه، ورغط أن أطرغضا أسطظئ 
بأظعا جارد سطى أي اجاثثام روجغ لفجطتئ الظعوغئ شغ 
أوضراظغا، تاى لع ردت بأجطتئ تصطغثغئ لمظع ترب ظعوغئ 
بغظ روجغا وأطرغضا، شإن ضض ذلك صث غفصث روجغا الصعة 
الرادسئ آلخر جقح تماطضه وصث غةر سطى جقتعا عثا 

العغقت شغ تسعغات طا بسث الترب.
١٣- أطا سظ تراجع روجغا سظ الدط ضما ورد شغ السآال 
واظاعاء  الثولغ  المعصش  طظ  روجغا  تثف  غسظغ  شعع 
تأبغرعا شغه وعثا أطر بصغض سطى الصغادة الروجغئ، ولثلك 
شإن الماعصع أن تصش روجغا سظث عثه المظاذص افربع، 
أي سظث تثود افصالغط الاغ أجرت شغعا اجافااءات الدط، 
بمتاولئ اجاسادة المظاذص  وربما تجغث سظ ذلك صطغقً 
الروجغ  الرئغج  شغزعر  خارضعف،  شغ  خسرتعا  الاغ 
جثغثة  أرضغئ  طضاجإ  جطإ  وصث  حسئه  أطام  "صعغاً" 
لع  وعثا  جظئ ٢٠١٤،  الصرم  لةجغرة  جطئه  بسث  لروجغا 
تتصص شإظه عثف خشغر لثولئ ضاظئ تزعر بمزعر الثول 
السزمى الاغ تعثد باباقع أوضراظغا بضاططعا شغ غدعن 
شارة وجغجة. لضظ سطى الةاظإ المصابض شإن أطرغضا والثول 
الشربغئ تصعم باحةغع أوضراظغا ودسط جغحعا لاترغر عثه 
المظاذص الاغ اتاطاعا روجغا، وبغظ زغادة الثسط السسضري 
الشربغ فوضراظغا وبغظ تسئؤئ روجغا لةظعد اقتاغاط شإن 
جاتئ الترب شغ أوضراظغا جاحعث سطى افرجح طسارك 
ذاتظئ، وأظعا جاثوم لفارة أذعل، وشغما تدسش ضماظئ 
روجغا بضسإ الترب إق باجاثثام افجطتئ الظعوغئ شإن 
الترب شغ أوضراظغا تئصى طفاعتئ سطى طجغث طظ المثاذر 
الثولغئ... وإذا ضان وزغر الثارجغئ الروجغ قشروف غثّضر 
وطسعا  أطرغضا  شإن  المفاوضات،  ترشخ  ق  روجغا  بأن 
برغطاظغا خاخئ تزعران سجطاً سطى جسض أوضراظغا الساتئ 
الاغ غاط شغعا حطإ روجغا طظ صائمئ الثول الضئرى. 
وبغظ خراع اإلرادات عثا شإن جاتئ أوضراظغا تئصى تئطى 

بالمفاجآت الاغ غمضظ أن تصطإ افطعر رأجاً سطى سصإ.
١٤- وأخغرا شإن الثول الضئرى شغ سالط الغعم تاخارع 
شغما بغظعا لاتصغص أذماسعا العتحغئ دون أن تسئأ بأغئ 
صغط إظساظغئ أو خطصغئ، شالزطط سظثعا غظصطإ سثق إن ضان 
غتصص لعا طا ترغث تاى وإن ضان ضارًا باآلخرغظ، تاى 
وإن ضان حرًا ضطه. لصث أضبرت عثه الثول شغ افرض 
تسعد  بط  وطظ  بجوالعا،  إق  السالط  غخطح  ولظ  الفساد، 
رب  وسعن  الساططغظ  بسمض  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
نْ  ُ مَ نْرصُ ِ اهللا يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ السالمغظ ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ هُ اءُ وَ يَشَ
السادس طظ ربغع افول ١٤٤٤عـ

٢٠٢٢/١٠/٢م

الماتثة ودول السالط بحرسغئ التعبغغظ والاشاضغ سظ 
وخئشه  ٢٠١٤/٩/٢١م  باارغت  تثث  الثي  اظصقبعط 

بالبعرة الحسئغئ واإلرادة المساصطئ.
جظئ  تمئ  الاغ  العثظئ  شارة  التعبغعن  اجاشض  لصث 
٢٠٢٢م شغ طتاولئ بظاء حسئغاعط وترجغت تضمعط 
تةاعطه.  غمضظ  ق  خسإ  رصط  وأظعط  صعتعط  وإبراز 
شصث اجاسرضعا شغ ٢١ أغطعل/جئامئر ٢٠٢٢م صعتعط 
شغ  غماطضعظعا،  الاغ  الماظعسئ  وافجطتئ  السسضرغئ 
أضئر  وبحضض  خظساء،  شغ  السئسغظ  وطغثان  التثغثة 
خقل ذلك غرغثون  طظ السروض السابصئ، وعط طظ 
إرجال رجالئ إلى السالط أظعط أخئتعا صعة ق غساعان 
بعا وأن اظصقبعط سطى السططئ السابصئ صث سفى سطغه 
الجطظ، وأظعط بثلك صث شرضعا جططئ افطر العاصع، وطا 
سطى الةمغع إق اقساراف بعط والاساطض طسعط ضثولئ 
إلى  رجالئ  أظعا  ضما  السالط.  دول  طظ  دولئ  أي  طبض 
إق  أطاطضط  طةال  ق  أن  طسعط  الماخارسئ  افذراف 
العجغمئ أو المفاوضات دون حروط طسئصئ واقساراف 

بسططئ افطر العاصع.
أظزمئ  تصغمعا  الاغ  السسضرغئ  السروض  تصغصئ  أطا 

الةعر والسمالئ شغ بقدظا شعغ تسظغ بقبئ أطعر:
١- تثعغش الحسعب طظ الصغام ببعرات ضث افظزمئ 

وصمع وجتص أي تترك حسئغ ضثعط.
٢- اقجاسثاد الضاطض لطتروب السئبغئ بغظ المسطمغظ 
وجفك دطائعط الجضغئ وتصثغمعا صرابغظ خثطئ لطضاشر 

المساسمر.
الضفار  اتاطعا  أرض  أي  باترغر  تصعم  لظ  أظعا   -٣

المساسمرون ضفطسطغظ وضحمغر وبعرطا وغغرعا...
 وخقخئ الصعل إن المظصث لفطئ اإلجقطغئ طما عغ 
تجب  طع  بالسمض  شصط  عع  والحصاء؛  الئآس  طظ  شغه 
الاترغر إلصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، لاجغض 
بغظ  اقجاسمار  وضسعا  الاغ  المخطظسئ  التعاجج 
وتتمض  صعتعط،  وإضساف  وتثتعط  لامجغص  بقدعط 
رجالئ اإلجقم إلى السالط بالثسعة والةعاد إلخراجعط 

 طظ ظطمات المئادئ وافدغان إلى ظعر اإلجقم

ثورة ٢٦ سبتم أدخلت نفوذ بريطانيا إُّـ شمال اليمن
وثورة ٢١ سبتم استبدلت به نفوذ أمريكا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تاحث صاجط – وقغئ الغمظـ 



افربساء ٩ طظ  ربغع افول ١٤٤٤ عـ المعاشص ٥ تحرغظ افول/ أضاعبر ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤١١

٢٥ شغ  المحغحغ  عحام  بتضعطئ  اإلذاتئ  ُبَسْغَث 
جسغث  صغج  الرئغج  وجغطرة   ٢٠٢١ تمعز/غعلغع 
سطى التضط، اجاأظفئ تعظج طفاوضاتعا طع خظثوق 
الظصث الثولغ طظ أجض التخعل سطى تمعغض بماعجط 
غجغث  الثي  المغجاظغئ  سةج  لاشطغئ  دوقر  ططغارات   ٤
سطى ٩٪، وصث سرضئ خقلعا تضعطئ الرئغج برظاطةًا 
اتفاق  لسصث  دشسعا  طا  وعع  طآططئ،  إجراءات  غحمض 
غحمض  لطحشض،  الاعظسغ  السام  اقتتاد  طع  طآخرا 
السظعات  طثى  سطى  بـ٥٪  تصثر  افجعر  شغ  زغادة 
الثي  الحارع  غدإ  اطاخاص  أجض  طظ  الصادطئ، 
ضاق ذرسا طظ زغادات افجسار وظثرة السطع الشثائغئ 

التغعغئ شغ المااجر.
وصالئ وضالئ شغاح لطاخظغش اقئاماظغ غعم الةمسئ 
أبرطاه  الثي  افجعر  اتفاق  إن  ٢٠٢٢/٩/١٦م 
لطحشض  الاعظسغ  السام  اقتتاد  طع  طآخرا  التضعطئ 
الئقد  بغظ  اتفاق  إسقن  طظ  غصّرب  أن  حأظه  طظ 
غراشصه  إخقح  برظاطب  سطى  الثولغ  الظصث  وخظثوق 
المخادصئ  بسث  سظه  سئرت  ظفسه  واقجاظااج  تمعغض، 
سطى دجاعر الةمععرغئ البالبئ لطرئغج صغج جسغث 
شغ اجافااء ٢٠٢٢/٧/٢٥م الثي لط غحارك شغه إق 
٢٧٪ طمظ غتص لعط الاخعغئ طظ الحسإ الاعظسغ.

وضان خظثوق الظصث الثولغ صث أحار شغ وصئ جابص 
الاغ  الامعغض  خطئ  شغ  صثطا  غمدغ  لظ  أظه  إلى 
تسسى إلغعا تعظج طا لط غعاشص سطغعا اتتاد الحشض، 
وأبئئ  سدع  ططغعن  طظ  أضبر  غدط  إظه  غصعل  الثي 
اقصاخاد  طظ  رئغسغئ  صطاسات  إغقق  سطى  صثرته 
غطسئه  الثي  الصثر  الثور  غآضث  طا  وعع  باإلضرابات، 
اقتتاد شغ دسط افظزمئ العظغفغئ، شاقتفاق الثي تط 
تعصغسه غعم الثمغج الماضغ بغظ التضعطئ واتتاد 
الحشض لظ غشغر حغؤا سطى طساعى المصثرة الحرائغئ 
ولظ غعاجه ارتفاع ظسئئ الادثط ولضظه أجاجا ضان 

لاسعغض اقتفاق طع خظثوق الظصث الثولغ.
وعع طا دشع الماتثث الرجمغ باجط التضعطئ ظخر 
الثغظ الظخغئغ لطصعل طافائق لرادغع إضسئرغج إف 
إم، غعم الةمسئ الفائئ إن "شرغص الافاوض الاعظسغ 
الثولغ  الظصث  خظثوق  طع  أطج  اتخال  سطى  ضان 
الخظثوق".  طع  لقتفاق  افخغرة  الئظعد  بثخعص 
وخرح صائق: "ظأطض شغ الاعخض إلى اتفاق طع خظثوق 
تاى  المصئض  افول/أضاعبر  تحرغظ  ظعاغئ  صئض  الظصث 
شغ  بما  الاجاطاتعا  بةمغع  العشاء  طظ  تعظج  تامضظ 
ودشع  الطاصئ  وطظاةات  الشثائغئ  السطع  تعشغر  ذلك 

افجعر وخثطئ الثغظ".
غئثو إذًا بسث اقتفاق الثي أبرطاه التضعطئ طع اقتتاد 
الاعظسغ لطحشض أن تعظج أخئتئ أضبر طظ أي وصئ 
وأن  خاخئ  الثولغ،  الظصث  خظثوق  طرطى  شغ  طدى 
تضعطئ الرئغج صثطئ له تجطئ طظ اإلجراءات الاغ 
شالخظثوق  السابصئ،  التضعطات  تطئغصعا  سظ  سةجت 
تعظج  طظ  غرغثون  الرئغسغعن  افجاظإ  والماظتعن 
أن تمدغ صثطا شغ تفضغك طظزعطئ الثسط، وإسادة 
عغضطئ الحرضات الممطعضئ لطثولئ، شدق سظ خطعات 
وتسعغط  السام  الصطاع  أجعر  شاتعرة  سطى  لطسغطرة 
طظ  المصثطئ  الثطئ  ضمظ  وعع  ججئغا،  ولع  السمطئ 
التضعطئ. وق غصش أطام عثا اقتفاق إق الدعء افخدر 
الماظتغظ  صرار  سطى  الضئغر  الاأبغر  له  الثي  افطرغضغ 

وخاخئ خظثوق الظصث الثولغ.
الماظتغظ  سطى  الثولغ  الظصث  خظثوق  ضشط  لصث 
وشرض سطغعط سثم إسطاء تعظج صروضًا إق بسث سصث 
تاظاضا  أضغعغضع  أضثه  طا  وعع  الخظثوق،  طع  اتفاق 

(RTH، افتث، ٢٩ خفر ١٤٤٤عـ، ٢٠٢٢/٩/٢٥م) صال غغر بغثرجظ المئسعث افطمغ الثاص إلى جعرغا، شغ 
رجالاه إلى الثول الداطظئ لمسار أجااظئ (ترضغا وروجغا وإغران)، إظه "ق أتث طظضط غساطغع أن غمطغ ظاغةئ 
الخراع"، طحثدًا سطى أن ذلك افطر ذاته غةإ أن غفعمه افطرغضغعن وافوروبغعن، ولثلك غةإ أن غضعن عظاك 
تض وجط غحمض افذراف السعرغئ. وأحار إلى أن وظغفاه عغ تثضغر المةامع الثولغ بأن جعرغا شغ أزطئ 

طسامرة، وذات أبساد لطحسإ السعري".
: إن وظغفئ المئسعث افطمغ إلى جعرغا عغ بتث ذاتعا إتثى أدوات الترب سطى أعض الحام، شعع طظثوب 
جاطغ بخفئ طئسعث جغاجغ لارتغإ خفعف الثول المحارضئ شغ تربعا سطى البعرة المئارضئ والاظسغص بغظ 
عثه الثول بسئإ الاضالإ والاجاتط الضئغر سطى أرض الحام. إن بعرة الحام طا زالئ صادرة سطى طاابسئ السغر 
ظتع اقظاخار سطى أسثائعا رغط ضض طا اسارى ذرغصعا طظ خسعبات واظتراشات إذا سادت لحسئغاعا الاغ خرجئ 
بعا وشضئ ارتئاذعا بالمظزعطئ الثولغئ وخخعخا الظزام الارضغ، وعثا لظ غضعن إق باتئاع صغادة جغاجغئ 
طئثئغئ، تصعم باجاشقل تالئ الخراع الظاحؤئ بغظ الثول وتصعدعا شغ العصئ ظفسه ظتع إزالئ طا تط إظحاؤه طظ 
أجسام جغاجغئ وسسضرغئ تّثسغ تمبغطعا لترشعا سظ عثشعا الرئغج شغ إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم.

األمم المتحدة ومبعوثوها   أعداء لثورة الشام وليسوا أصدقاء

اخااام  بسث  الثولغ  لطاساون  الغاباظغئ  العضالئ  رئغج 
تصثغط  "إن  صال  تغث  الماضغ،  الحعر   "٨ "تغضاد 
باقتفاق  طحروط  لاعظج  طالغئ  طساسثات  الغابان 
طع خظثوق الظصث الثولغ"، والحغء ذاته صاله جفغر 
جابص  تخرغح  شغ  حغمغجو،  حغظسعضغ  الغابان 

فشرغضان طاظةر.
افطرغضغ،  الصرار  طع  ذلك  شغ  غاظاغط  والخظثوق   
شغ  برغطاظغا  برجاقت  جسغث  صغج  إذاتئ  شمظث 
ازدادت  شرظسغئ،  بمساسثة  والئرلمان  التضعطئ 
ضشعط أطرغضا سطى تعظج طظ أجض الصغام باخاراق 
لطعجط السغاجغ بسث أن اجاطاسئ اخاراق طظزمات 
طا غسمى بالمةامع المثظغ وسصث اتفاصغات سسضرغئ 
لسحر جظعات تمضظ جغحعا "أشرغضعم" طظ اجاثثام 
تراب تعظج وطغاععا وأجعائعا، تغث تعصفئ أطرغضا 
طظث اظصقب جسغث سظ تصثغط ضماظات تمضظ تعظج 

طظ اقصاراض البظائغ.
لظ تثرج تعظج طظ أزطاتعا اقصاخادغئ الثاظصئ سظ 
طتصصًا  ضررًا  ذلك  شغ  فن  الثارجغئ  الصروض  ذرغص 
الصروض  شطرغص  السغاجغ،  وصرارعا  اجاصقعا  سطى 
الثارجّغئ لطّامعغض ضاظئ شغ الّسابص ذرغصا لقجاسمار 
الفرظسغعن  وخض  ذرغصعا  شسظ  لطئقد،  المئاحر 
لئسط  أجاجغ  ذرغص  الغعم  وعغ  تعظج،  قجاسمار 
الّظفعذ والاآطر سطى الئقد وق ُتظاب غظى، شالمآجسات 
الثولغان  والئظك  الظصث  خظثوق  رأجعا  وسطى  المالغئ 
عغ طآجسات اجاسمارغئ لطثول الضئرى لطاثخض شغ 
حؤعن دول السالط بإغراصعا شغ دواطئ الثغعن وشرض 
الائسغئ اقصاخادغئ سطغعا، شصث تراضمئ الثغعن وازداد 
الفصر وتداسفئ المحاضض تغبما تطئ، وبطثظا تعظج 
المالغئ  وزارة  تعصسات  شتسإ  ذلك،  سطى  حاعث  خغر 
لطسظئ التالغئ بطس الثغظ السمعطغ ١١٤,١ ططغار دغظار 
(٣٨ ططغار دوقر) طصارظئ بـ١٠٣,٦ ططغار دغظار (٣٤,٥

ططغار دوقر) جظئ ٢٠٢١، و٩٣ ططغار دغظار (٣١ ططغار 
دوقر) جظئ ٢٠٢٠، و٨٣,٣ ططغار دغظار (٢٧,٧ ططغار 
طظ  أضبر  أن  افطر  شغ  والثطغر   ،٢٠١٩ جظئ  دوقر) 
وصث  خارجغئ،  لةعات  طساتصئ  الثغعن  عثه  بطبغ 
اتثث خظثوق الظصث الثولغ عثه الثغعن أداة لفرض 
حروذه سطى تعظج: طظ تصطغص ضاطئ افجعر ورشع 
الثسط سظ المعاد افجاجغئ والطاصئ، والاثفغخ شغ 
صغمئ الثغظار، والاصحش شغ اإلظفاق التضعطغ، وزغادة 
الدرائإ، وخخثخئ المطضغئ الساطئ والافعغئ شغعا 
والبصاشغ  الاحرغسغ  الةاظإ  شغ  والاثخض  لفجظئغ، 
جغاجغئ  تئسغئ  طظ  ذلك  سطى  ترتإ  وطا  والسغاجغ 
والصغط  المسغحئ  طساعى  سطى  وتثععر  طططصئ 

المةامسغئ.
الثاظصئ  اقصاخادغئ  افزطئ  طظ  الثروج  جئغض  إّن 
الثول  طع  الخطئ  بصطع  غضعن  تعظج،  تسغحعا  الاغ 
وخظثوق  ضالئظك  اقجاسمارغئ  المالغئ  والمآجسات 
سطى  طعازظاعا  شغ  الثولئ  واساماد  الثولغغظ،  الظصث 
لطدشعط  اقجاةابئ  ورشخ  الثاتغئ  طخادرعا 
الثولغئ ورشخ المساسثات الثولغئ وصروض بظعضعا، 
شااثث  لصرارعا،  الثولئ  اطاقك  إلى  غآّدي  طا  وعع 
بالظزام  اإلجقم  ظزام  اجائثال  وعع  الخائإ  الصرار 
وبرواتظا  الثاتغئ  طخادرظا  سطى  واقساماد  الرأجمالغ 
شغ  المعجعدة  الئحرغئ  الطاصات  واجابمار  الطئغسغئ 
وخظاسغئ  زراسغئ  إظااجغئ  طحارغع  خقل  طظ  تعظج 
تأخث بغث الئقد ظتع الاخظغع التربغ والبصغض والثي 
طظ حأظه تشغغر وجه الئقد. وذلك باقعاثاء بأتضام 

 اإلجقم وظزاطه اقصاخادي الفرغث

هل تسقط تونس مرة أخرى 
َّـ قبضة صندوق النقد الدولي؟!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر افجسث السةغطغـ 

طفادعا أن بعرتظا صث اظاعئ وأن سثوظا صث اظاخر وأظظا 
لغج  وبالاالغ  الظزام  إجصاط  سطى  صادرغظ  ظسث  لط 
لظا إق الثدعع لما غمطى سطغظا طظ تطعل اجاسقطغئ 
غعظثجعا لظا أسثاؤظا، وذلك بثل إحسال عمئ حئاب 
افطئ لشث الثطا لاترغر طثظعط وصراعط والسعدة إلغعا 

طسجزغظ طضّرطغظ وطرشعسغ الرؤوس.
تاجساً: ترغث أطرغضا أن غضعن اظطقق صطار الاطئغع طع 
الاطئغع  جثوى  لسثم  الثاخض،  طظ  أجث  سمغطعا  ظزام 
الثارجغ شغ تال الرشخ الحسئغ واجامرار تةثر البعرة 
شغ ظفعس أبظائعا، وعثا طا سئر سظه ظغث براغج الماتثث 
باجط الثارجغئ افطرغضغئ بصعله: "أوضتظا لطتضعطات شغ 
جمغع أظتاء المظطصئ وخارجعا أن العصئ التالغ لغج 
وصئ الاطئغع طع الظزام السعري". شمظ طْضر طظ غسسعن 
لفاح المسابر تعغؤئ الظاس لغساادوا سطى سعدة السقصات 

تثرغةغاً طع ظزام السفاح وتةعغجعط ظفسغاً لثلك.
جعات  عغ  المسابر  سطى  المحرشئ  الةعات  إن  ساحرًا: 
طاسططئ طشاخئئ لسططان افطئ، وطشاخئئ لصرار البعرة 
جططئ  وق  لعا  حرسغئ  ق  وبالاالغ  فجغادعا،  خثطًئ 

لمآجساتعا سطى البعرة.
طسابر  بفاح  الافضغر  طةرد  سظ  السضعت  شإن  وخااطاً: 
ولثطاء  ولرجعله  هللا  خغاظئ  عع  اإلجرام  ظزام  تظسح 
تر  بضض  لتري  وإظه  الاارغت.  شغ  بعرة  أسزط  حعثاء 
بائر سطى أرض الحام أن غسطظ رشده لعثه الثطعة 
طةرم  ضض  طظ  وبراءته  الصثرة،  الاخالتغئ  الاطئغسغئ 
الظزام  فواطر  تظفغثًا  سطغعا  غصثم  أن  غمضظ  خائظ 
الارضغ وطظ ورائه أطرغضا. وإن رشخ الظاس لطمخالتئ 
طع ججار الحام المةرم غةإ أن غراشصه تترك حسئغ 
تةره  أن  غمضظ  وطا  المسابر  شاح  جرغمئ  غمظع  جارف 

سطغظا طظ وغقت طساصئطغئ.
طخغرغئ؛  صدغئ  تضعن  أن  غةإ  الحام  بعرة  شصدغئ 
صدغئ تغاة أو طعت، وق غخح أبثًا أن تضعن طعضع 
عثه  فن  ضئغرة،  المشرغات  ضاظئ  طعما  طساوطئ 
المشرغات جاضعن بمظا فسراضظا ودطاء حعثائظا. شبعرة 
المطغعن حعغث لط تصط لمخالتئ الظزام أو طعادظاه أو 
طصاجماه شاات جططئ أو شاح طسابر الثجي والسار طسه، 
وتثطغص  جثوره  طظ  واجابابه  إلجصاذه  خرجئ  إظما 
الظاس طظ حروره وتاعغب الادتغات بتضط غرضى سظه 

جاضظع السماء وافرض.
تساسغث  أن  الحام  أرض  سطى  اإلجقم  فطئ  آن  لصث 
بعرتعا  لاتمغ  طشاخئغه،  طظ  وصرارعا  جططاظعا 
وتدتغات حعثائعا وتشث السغر بسجم وبئات إلجصاط 
عثا الظزام الئائث طعطعض افرضان والئظغان، وإصاطئ خرح 

 اإلجقم السزغط سئر ضغان ودولئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

السمطغ لثسعة وزغر الثارجغئ الارضغ لطاخالح طع ظزام 
أجث المةرم، وعع اطابال لما ترغثه الصغادة السغاجغئ 
التالغئ المامبطئ بالظزام الارضغ الماآطر، والاغ وجإ 
ذات  خادصئ  جغاجغئ  لصغادة  افطر  وتعجغث  إجصاذعا 

طحروع طئطعر، تسئر سظ تططسات افطئ وأعثاشعا.
رابساً: إن اجاماتئ المظزعطئ الفخائطغئ شغ شاح المسابر 
خغاظئ  طصثار  غآضث  إظما  السارم  الحسئغ  الشدإ  رغط 
بافاخغض  الظاس  إحشال  وطا  الفخائض.  صادة  وخدعع 
خقشات طجسعطئ تعل السغطرة سطى المسابر وإدارتعا 
إق إلحشالعط سظ جرغمئ شاح المسابر ظفسعا، لاضعن 
واصساً طفروضاً دون طسارضئ تصغصغئ أو رشخ حسئغ 

سارم غثحاه الماآطرون.
خاطساً: تأتغ عثه الثطعة بالاعازي طع إسقن تضعطئ 
جطعإ  بائر  إدلإ  طتاشر  لسان  سطى  اإلجرام  ظزام 
السماح لفعالغ بالسعدة إلى طثغظئ الظسمان، بسث شاح 
طططع  حغثعن  خان  طثغظئ  شغ  تسعغئ  طرضج  الظزام 

الحعر الفائئ.
جادجاً: تحغع بسخ افبعاق والصظعات المأجعرة أن شاح 
المسابر عع لاترغك سةطئ اقصاخاد شغ المترر وزغادة 
المسغحغئ،  الظاس  أوضاع  وتتسغظ  الاةارغئ  الترضئ 
ترغخًا  ضان  شمظ  لطتصائص.  وصطإ  خراح  ضثب  وعثا 
سطى الظاس ق غسغظ أسثاءعط شغ الادغغص اقصاخادي 
الممظعب سطغعط وإرعاصعط بالدرائإ والمضعس واتاضار 
طعاد السغح افولغئ ورشع أجسارعا وجرصئ طسزط طعارد 
المترر وتعزغسعا سطى افطراء و(الحرسغغظ) والمرصسغظ له.

سقوة سطى أن ظصاش صدغئ المسئر غةإ أن غظططص طظ 
زاوغئ طئثئغئ، أطا ظصاحعا طظ الظاتغئ اقصاخادغئ شعع 
طظ  والمسابر  بالك  شما  شاتعا،  لثغاظئ  طصخعد  تمغغع 
الظاتغئ اقصاخادغئ تثثم الظزام شصط وتدر بأعالغ 
المترر وترشع المساعى السام لفجسار أضبر طما عع سطغه؟!

إضاشئ إلى أن عثه الةرغمئ تأتغ بالاجاطظ طع تتثغر 
ظزام  اصاخاد  اظعغار  طظ  بغثرجعن  افطمغ  المئسعث 
طاسثدة  أزطات  طظ  طساظاته  ظض  شغ  الماعالك  أجث 
تضحش ضسفه وعحاحئ بظغاظه، لغصابض ذلك صادة السار 
بالامعغث لفاح طسابر إظصاذ الظزام الاغ تظسحه وتصعي 
طعصفه وتآخر اظعغاره، تتئ ذرائع طمةعجئ طفدعتئ 

خئغبئ حاى.
جابساً: إن المسافغث العتغث طظ شاح المسابر طع ذاغغئ 
الحام عط تةار التروب، شعط شدقً سظ إسطاء الحرسغئ 
لطاغغئ الحام، وإطثاده بحرغان التغاة، غصعطعن باعجغه 
جمغع افطعال الاغ تثخض إلى المظاذص المتررة لاخإ 
الظاس  ساطئ  عط  والدتغئ  المطاف،  آخر  جغعبعط  شغ 

الثغظ غجدادون شصرًا، بغظما غجداد تةار التروب غظى.
المترر  شغ  حثغثًا  خرصاً  ُغتثث  المسابر  شاح  إن  باطظاً: 
واخاراصاً خطغرًا له طظ الظزام، وغرجض برجالئ تبئغط 

تامئ ضطمئ السثد: شاح المسابر تظفغٌث سمطغ صثر  ...

ما يوحد المسلم  رابطة األخوة اإلسالمية 
وليست الرابطة الوطنية

لصث دأبئ دول الشرب المساسمر سطى الاروغب شغ أوجاط المسطمغظ، وخاخئ الظثئئ المبصفئ طظعط، لمصعقت 
وطفاعغط الفضر السغاجغ الشربغ الصائط سطى طفععم الثولئ العذظغئ، الصائمئ سطى الظزط العضسغئ، فن شغ ذلك 
طظفسئ سزغمئ لعط؛ وعغ إبساد طحروع اإلجقم السزغط، وإتقل رابطئ العذظ الاغ ق تمطك تطعق لمحاضض 
الظاس إق طا تظاةه المظزعطئ السطماظغئ الرأجمالغئ طظ تحرغسات تفخض الثغظ سظ التغاة. وشغ جئغض تصعغئ 
السططئ العذظغئ شغ بقد المسطمغظ وجسطعا طتعر وقء الفرد، سمثت السططات إلى خغاغئ بصاشئ وذظغئ تصعم 
سطى بسث افطةاد العذظغئ المسامثة طظ الاارغت البصاشغ والفضري والسغاجغ لطعذظ الثي أظحأ سطى أظصاض 
دولئ الثقشئ، ضما سمثت إلى خظاسئ رطعز وذظغئ بثءًا طظ السطط العذظغ والظحغث العذظغ، إلى ظخإ تمابغض 
لحثخغات بارزة شغ طغادغظ الفضر والسغاجئ، وغغر ذلك وعط شغ التصغصئ أدوات لطشرب الضاشر غساثثطعط 
لطسغطرة سطى الئقد اإلجقطغئ باجط العذظغئ. والسصغثة اإلجقطغئ اظئبصئ سظعا أتضام تظزط ترضئ المةامع 
اإلجقطغ وسقصاته شغ داخطه وسقصاته طع افطط والحسعب شغ الثارج، إذن شسطى المسطط الرجعع إلى الحرع 
الثي ظجل به العتغ سطى رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وق غخح وق ُغصئض اقتاضام إلى أععاء الئحر وسصعلعط الصاخرة الساججة 

طططصا، ظاعغك سظ طفاعغط الشرب الرأجمالغئ الظاظئ.

ونَ﴾ ُ مَّ الَ تُنرصَ لِيَاء ثُ نْ أَوْ ن دُونِ اهللا مِ م مِّ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِىلَ الَّذِ كَ رْ الَ تَ ﴾﴿وَ ونَ ُ مَّ الَ تُنرصَ لِيَاء ثُ نْ أَوْ ن دُونِ اهللا مِ م مِّ ا لَكُ مَ مُ النَّارُ وَ كُ سَّ تَمَ واْ فَ لَمُ ينَ ظَ نُواْ إِىلَ الَّذِ كَ رْ الَ تَ ﴿وَ
إن طا تصعم به بسخ الفخائض الفطسطغظغئ خاخئ شغ اآلوظئ افخغرة طظ ارتماء شغ تدظ إغران والمخالتئ طع 
ذاغغئ الحام والةطعس طع الروس شضطه طدر بالصدغئ جغاجغاً، تغث غخغإ افطئ بظضسئ شغ بصاعا الاغ طظتاعا 
لاطك الفخائض وق غاعصش افطر سظث ذلك بض غاسثاه إلى أن تاطسبط افطئ شغ طعاجعئ طظ غئررون جرغمئ تضاطعا 
المطئسغظ بتةئ طخطتئ الثولئ العذظغئ، وتبعر ظار العذظغئ والمخطتئ المرتئطئ بعا وغسجز شخض الصداغا سظ سمصعا 
اإلجقطغ وضض حسإ غئتث سظ طخطتاه. وتاتعل تطك المعاصش السغاجغئ لفخائض افخض أظعا ترغث تترغر شطسطغظ، 
إلى طعاصش داسمئ فظزمئ خائظئ سمغطئ تثثم الشرب وتتمغ ضغان غععد. إن صدغئ شطسطغظ لعا أتضاطعا الحرسغئ 
العاضتئ، وعغ أظعا أرض طتاطئ وغةإ تترغرعا، وبالاالغ ضان السمض السغاجغ الحرسغ الثي غتصص طخطتئ الصدغئ 
عع السمض سطى إجصاط افظزمئ الثائظئ الاغ تتعل بغظ افطئ وصدغاعا، وعع السمض الثي غساةطإ ظخر اهللا وطا سثا 
ذلك طظ طظاورات عجلغئ وتمطص لطمةرطغظ والثعظئ وظفاق لطثول الضئرى وبغع لطمعاصش لظ غةطإ سطى الصدغئ إق 

افذى، ولظ غةطإ لخاتئعا إق اظفداض افطئ سظه ضما اظفدئ سظ غغره، سعضاً سظ اجاةقب غدإ اهللا وظصماه.

هكذا تكون جيوشنا شوكة  حالقيم أعدائنا
صادة  سطى  جغظصطئعن  بث  ق  وإظعط  افذعار،  افطئ  أبظاء  طظ  طثطخعن  شغعا  زال  طا  المسطمغظ  جغعش  إن 
لثقخعط  جئغض  ق  وعآقء  إق اهللا.  إله  ق  راغئ  وجسغا لرشع  أطاعط  وصداغا  لثغظعط  ظخرة  الةغعش السمقء 
وخقص افطئ إق بالصغام بعاجئعط الحرسغ المامبض بثطع التضام الروغئدات، سمقء الشرب الضاشر المساسمر، 
وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاض سروحعط، شاترك الةغعش الةرارة لطةعاد شغ جئغض 
اهللا لاترغر بقد المسطمغظ المتاطئ، وتماغئ بغدئ اإلجقم، وظحر الثسعة شغ السالط، وعثا افطر ق غتااج 
وباظغًا:  سصغثتعا.  طظ  طظئبصا  جغاجغا  طحروسا  تتمض  جغاجغئ  صغادة  تعل  افطئ  تطاش  أن  أوقً:  أطرغظ:  جعى 
ظخرة أعض الصعة والمظسئ الثغظ غاترضعن طع الصغادة السغاجغئ لظخرة صداغا افطئ ولئظاء دولئ اإلجقم سطى 
أظصاض التضط الةئري. عضثا شصط تضعن الةغعش حعضئ شغ تقصغط أسثاء اإلجقم، تردع ضض طظ تسعل له 

ظفسه السئث بمصثرات وطضاسئات افطئ اإلجقطغئ السزغمئ بسزمئ اإلجقم.


