
التعاون التركي والروسي
لإلجهاز على ثورة الشام

التةئ  ذو   ١٥ افربساء،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
"صال  شغه:  جاء  خئرا  ٢٠٢٠/٠٨/٠٥م)  ١٤٤١عـ، 
ضغرغض  الثولغئ،  لطحآون  الروجغ  المةطج  خئغر 
سمطغئ  أي  حأن  "طظ  لـ"ضعطغرجاظئ":  جغمعظعف، 
لطعاصع  الاخثي  شغ  أظصرة،  طع  طظسصئ  غغر  سسضرغئ 
الةثغث شغ إدلإ، أن تظطعي سطى طثاذر أضئر بضبغر 
شغ  الارضغ  السسضري  اقظاحار  صئض  سطغه  ضاظئ  طما 
المظطصئ. ولثلك، شإن ظصض تسجغجات الةغح السعري 
غمضظ  ق  إدلإ،  سطى  الروجغئ  الةعغئ  والدربات 
اسائارعا تاى اآلن جعى إحارة إلى ترضغا لئثل ضض طا 
شغ وجسعا لاظفغث اتفاق إظحاء طظطصئ أطظغئ". وبتسإ 
تعاجععا  الاغ  الخسعبات  أخث  شمع  جغمعظعف، 
 Mالثورغات الروجغئ الارضغئ سطى الطرغص السرغع ٤
غصطع  جعف  آطظ،  حرغط  إظحاء  شإن  اقسائار،  شغ 
تامًا افراضغ الاغ تسغطر سطغعا عغؤئ تترغر الحام 
الصعة.  باجاثثام  إق  إظةازه  غمضظ  وق  والمسارضئ، 
جارة  غغر  تشثو  صث  السسضرغئ  السمطغئ  ظاغةئ  إظما 
السسضرغئ  السمطغئ  تةربئ  أظعرت  "شطصث  لثطحص. 
السابصئ شغ عثه المظطصئ أن طغجان الصعى غمضظ أن 
المتثودة  المحارضئ  سظث  تاى  جثري  بحضض  غاشغر 
لطةغح الارضغ شغ دسط المسارضئ. وطظ المرجح أن 
 M٤ جظعبغ  العاصسئ  المظاذص  تسطغط  رشدئ  ترضغا 
لدمان  اجاثثاطعا  شغ  ترغإ  فظعا  الظزام،  لصعات 
وربما  المساصئض،  شغ  الفرات  حرصغ  طعاصسعا  تسجغج 

لطمساوطئ طع روجغا بحأن لغئغا"."
والئراعغظ  افدلئ  غعم  بسث  غعطا  تاعاتر   :
طثى  والثاظغ  لطصاخغ  تآضث  الاغ  الصطسغئ 
أردوغان  ترضغا  بغظ  الضاطض  والاساون  الاعاشص 
وروجغا لاظفغث أواطر أطرغضا ضغ غخطعا إلى طرتطئ 
سئر  سطغعا  والصداء  الحام  شغ  افطئ  بعرة  خظص 
سطى  والتفاظ  افطرغضغ،  السغاجغ  التض  تطئغص 
الظزام السعري سمغض أطرغضا. ولعق عثا الاظسغص 
التاصثة  وروجغا  أردوغان  ترضغا  بغظ  الضاطض 
المةرم  السعري  الظزام  صعات  اجاطاسئ  لما 
شغ  واتثا  طارا  الاصثم  روجغا  وصعات  الماعالك 
وساادعط،  سثتعط  ضبرة  رغط  المتررة  افراضغ 
والاساون  الاظسغص  عثا  دون  تاولعا  لع  وتاى 
الئاعر،  البمظ  غصعلعن  ضما  لضطفعط  ترضغا  طع 
حرح  لضبغر  غتااج  وق  لطسغان  واضتا  أخئح  وعثا 
وبغان. ظسط لصث ظةتئ أطرغضا الخطغئغئ شسق شغ 
إسادة أضبر طظ بقبئ أرباع المترر لصئدئ الظزام 
لعق  لغتثث  ضان  طا  وعثا  جثغث.  طظ  السعري 
غمبطعن  أظعط  غثسعن  طمظ  البعرة  صرار  طخادرة 
خاضعا  والثغظ  وسسضرغا،  جغاجغا  الحام  بعرة 
لعثه  تتاك  الاغ  المآاطرات  وحعثوا  المآتمرات 
طعاصش  جعى  طظعط  تزعر  شطط  الغاغمئ  البعرة 
والسغر  الصئعل  شغ  تمبطئ  والاغ  والسار  الثجي 
سطى  لصدائعا  أطرغضا  طثططات  شغ  وخظعع  بثل 
حععد  الظعاغئ  شغ  لغضعظعا  السزغمئ  البعرة  عثه 
جعق  شغ  الحعثاء  ودطاء  الادتغات  بغع  شغ  زور 
الظثاجئ السغاجغئ. لضظ سطى الرغط طظ ضض عثه 
الحام  بعرة  طظعا  تساظغ  الاغ  واآلقم  الةروح 
لاسعد  ضئغرة  أطض  شستئ  عظاك  تجال  شق  وأعطعا، 
أوق  الةاد  بالسمض  وذلك  سعثعا،  لسابص  البعرة 
والسسضري  السغاجغ  البعرة  صرار  اجاسادة  سطى 
الثولغئ  واقتفاصغات  المآتمرات  ضض  شارشخ 
الصغادات  عثه  وتجاح  افصثام  تتئ  وتةسطعا 
الماآطرة،  الثول  طع  وارتئاذعا  شحطعا  بئئ  الاغ 
وغاصثم المثطخعن طظ أبظاء عثه البعرة جغاجغا 
سظ  ظصغا  خاشغا  طحروسا  غتمطعن  طمظ  وسسضرغا 
البعرة  عثه  شغصعدون  وأتضاطه  وظزاطه  اإلجقم 
وغضمطعن طسغرتعا طاعضطغظ سطى اهللا وتثه دون 
دطحص  شغ  المةرم  الظزام  إجصاط  تاى  جعاه 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ 

الظئعة سطى أظصاضه وطا ذلك سطى اهللا بسجغج.

شغ  تعتر  بتخعل  السئئ،  إسقطغئ  طخادر  أشادت 
طتغط الئرلمان الطئظاظغ، تغث رحص طتاةعن الصعى 
تخر  افطظغئ  الصعى  تتاول  بغظما  بالتةارة.  افطظغئ 
طساثثطئ  طتثدة  جشراشغئ  بصسئ  شغ  المتاةغظ 
سخر  تزاعرة  وخرجئ  لطثطعع.  المسغطئ  الصظابض 
تسئغرا  بغروت،  الطئظاظغئ  الساخمئ  شغ  السئئ  غعم 
سظ غدإ الظاس طظ المسآولغظ سصإ اظفةار طرشأ 
حثخا   ١٦٠ تعالغ  طصاض  سظ  أجفر  الثي  بغروت 
وجرح أضبر طظ ٦ آقف. ولفائ صظاة "mtv" الطئظاظغئ 

وجط  شغ  الحائضئ  افجقك  إزالئ  بسث  افطظغئ  والصعى  المازاعرغظ  بغظ  طئاحرة  طعاجعات  وصعع  إلى 
غاتمطعن  طظ  طساصئئ  ضرورة  سظ  ضاسئغر  المحاظص،  طظ  سثدا  بغروت  وجط  شغ  المتاةعن  وسطص  بغروت. 
طسآولغئ اظفةار طرشأ بغروت. واظططصئ دسعات سئر طظخات الاعاخض جاء شغعا "خثر التضط، أظاط صاطئ.. 
طتاةغظ  الطئظاظغ  الةغح  وأخرج  عثا  الظزام".  طظ  اقظاصام  جمغسا،  لضط  السار  ضض  والسار  لطدتاغا،  السثالئ 
طغحال  لطرئغج  خعرة  وتطمعا  اصاتمععا،  أن  بسث  بغروت  شغ  الطئظاظغئ  الثارجغئ  وزارة  طصر  طظ  غاضئغظ 
إزاء  الحسئغ،  الشدإ  تخاسث  وجط  وذلك  طسآولغظ،  وطتاضمئ  باجاصالئ  تطالإ  قشاات  ورشسعا  سعن، 
ضاإ  قشائ  المازاعرون  وسطص  الماضغ.  البقباء  وصع  الثي  بغروت،  طرشأ  اظفةار  تادث  طع  التضعطئ  تساطض 
وزارة  طئظى  أغدا  طتاةعن  اصاتط  ضما  الثارجغئ.  وزارة  طئظى  سطى  السقح"  طظجوسئ  طثغظئ  "بغروت  شغعا 
اقصاخاد وجط بغروت، وطئظى وزارة الطاصئ ووزارة الئغؤئ ودسعا "الحسإ الطئظاظغ قتاقل جمغع العزارات".

الثقشئ عغ طزطاظا 
وصرة أسغظظا ولغسئ الةمععرغئ

ــ ـــــــــ ـــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

لضغ ظسعد ضما ضظا شغ سعث الظئغ  والثطفاء طظ بسثه، ق 
بث طظ إصاطئ جططاظظا سطى أجاس اإلجقم، وتعتغث بقدظا 
تتئ راغئ واتثة، عغ راغئ ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا 
، فن اإلجقم ق غمضظ أن ُغطئص شغ ظض عثه الثوغقت 
شغ  لطاتضط  المساسمر  خظسعا  الاغ  العظغفغئ،  العذظغئ 
دولئ  عغ  الثقشئ  دولئ  شحرسًا  والمسطمغظ.  اإلجقم 
أو  صعطغئ  أو  وذظغئ  دولئ  لغسئ  وعغ  جمغسًا،  لطمسطمغظ 
تطئغص  اجاتالئ  غآضث  المحاعث  العاصع  إن  بط  ذلك،  غغر 
جّربئ  وصث  الثوغقت،  عثه  شغ  أظزماه  بضاطض  اإلجقم 
تطغفعا،  الفحض  شضان  ذلك،  اإلجقطغئ  الترضات  بسخ 

فظعا خالفئ ذرغصئ الظئغ  شغ إصاطئ جططان اإلجقم.

اصرأ شغ عثا السثد:

-  أزطئ المسطمغظ شغ افردن أزطئ ظزام ...٢
-  جث الظعدئ غفدح سةج الظزام 

    وإن جصعذه بات صرغئا ...٢
-  الباظغ طظ آب والخغشئ الختغتئ لطعتثة ... ٣

-  أزطئ الثواء شى السعدان 
    جعء رساغئ ورأجمالغئ طاتضمئ ...٤

-  أطرغضا وسعاطض الافضك الماسثدة والماةثدة 
   التطصئ البالبئ ...٤
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ضطمئ السثد

دسئ طةطئ (غغرحغك تغاة - التغاة التصغصغئ) الارضغئ 
شغ ٢٠٢٠/٧/٢٨ إلى إتغاء الثقشئ اإلجقطغئ وتساءلئ: 

إذا لغج اآلن شماى؟ وإذا لسظا ظتظ شمظ؟
التصغصغئ  اآلطال  سظ  الثسعة  عثه  سّئرت  لصث 
الدرورغئ  اإلجقطغئ  الماططئات  وسظ  لطمسطمغظ، 
الاغ  الةغاحئ  اإلغماظغئ  الساذفئ  وسظ  لتغاتعط، 
الثقشئ  إلسقن  الحثغث  الاتمج  وسظ  تشمرعط، 
أضظاشعا،  شغ  المسطمغظ  تةمع  الاغ  اإلجقطغئ 
سظ  المظئبصئ  الحرسغئ  افتضام  ظض  شغ  والسغح 
الثقشئ،  دولئ  ُتطئصعا  الاغ  اإلجقطغئ  السصغثة 

وُغظّفثعا جططاظعا سطى رساغاعا.
شعغ بضض بساذئ سئارة سظ تسئغر خادق سظ الرأي 
اإلجقطغئ  افّطئ  جماعغر  غةااح  الثي  الضاجح  السام 
شغ ضض أطاضظ وجعدعا إلصاطئ عثا الفرض السزغط.

طتسعبئ  جرغثة  طظ  أتئ  الثسعة  عثه  أّن  وطع 
آغا  إسادة  بسث  وجاءت  التاضط،  أردوغان  تجب  سطى 
ترق  لط  وتجبه  أردوغان  أّن  إق  طسةث،  إلى  خعشغا 
تجب  باجط  الماتثث  شاظئرى  الثسعة،  عثه  لعط 
سظ  بالثشاع  حالغك  سمرو  التاضط  والاظمغئ  السثالئ 
الةمععرغئ الضمالغئ السطماظغئ بضض خفاصئ، ورشخ 
الثقشئ اإلجقطغئ بضض وصاتئ شصال: "إّن ترضغا دولئ 
دغمصراذغئ سطماظغئ وإّظعا دولئ صاظعن، وطظ الثطأ 
اشاسال اجاصطاب جغاجغ بالثسعة إلى الثقشئ، وإّن 
الةمععرغئ عغ صرة أسغظظا بةمغع جماتعا، وغاعجإ 
سطى ترضغا الُمدغ ُصُثطًا ظتع الُمساصئض بعثه الصغط 
السغاجغ،  اقجاصطاب  وراء  ظةري  أْن  ق  الُمحارضئ 
الصغادة  بعثه  طتالئ  ق  صائمئ  الةمععرغئ  وإّن 

الماعرة لاتصغص أعثاف حسئعا".
عغ  التاضط  لطتجب  الرجمغئ  الاخرغتات  عثه  إّن 
سئارة سظ رد جرغع خادم وصاذع ق لئج شغه برشخ 
وباجامرار  الحرغسئ،  أتضام  وتطئغص  الثقشئ  ظزام 
الضمالغ  الةمععري  والظزام  بالسطماظغئ  الامسك 
المظاصخ لقجقم، وشغ عثا دقلئ واضتئ سطى أّن 
ساذفًئ  أحسض  والثي  طسةث،  إلى  خعشغا  آغا  إسادة 
إلسادة  المسطمغظ  حعغئ  شاتئ  غاطرة  إجقطغئ 
الثقشئ وتترغر المسةث افصخى، طا ضاظئ شغ العاصع 
شغ  المسطمغظ  لمحاسر  ضاذبئ  رصغصئ  دغثغئ  جعى 

ترضغا فجئاب اظاثابغئ جرسان طا تاقحى.
ضرب  وعثشعا  حسئغًا  ُطتئطئ  تخرغتات  شعغ 
السغاجغ  باقجاصطاب  ووخفه  الثقشئ،  طفععم 
غاط  بغظما  المةامع،  وُغفّائ  الحسإ،  ُغصّسط  الثي 
تمةغث ظزام الةمععرغئ ووخفه بأّظه الظزام الثي 
المزطئ  بأّظعا  الةمععرغئ  ووخش  الحسإ،  غعتث 
التجب  رجالئ  شضاظئ  الارضغئ،  لطثولئ  العتغثة 
ق  لطثقشئ  ق  طفادعا:  وخرغتئ  واضتئ  التاضط 
لطسطماظغئ  ظسط  لطصعطغئ  ظسط  لطسصغثة،  ق  لطحرغسئ 

ظسط لطصعاظغظ العضسغئ.
الضفر  أتضام  لاطئغص  وشاجرة  خرغتئ  دسعة  إّظعا 
دسعة  إّظعا  اإلجقم،  أتضام  وقجائساد  الئعاح 
التضط،  سظ  الثغظ  ُتئسث  الاغ  السطماظغئ  لطةمععرغئ 
السطغط  اهللا  دون  طظ  المحّرع  عع  الحسإ  وتةسض 
ودولئ  اإلجقم  لرابطئ  خارخ  رشخ  وعغ  الثئغر، 
الثقشئ، ورد صئغح لفتضام الحرسغئ، وجسض السغادة 
لصعاظغظ غحرسعا اإلظسان ولغج اهللا رب السالمغظ.

إّن سطى ضض طسطط وسطى ضض ترضغ أْن غساصئح عثه 
الثسعة وغرشدعا، وأْن ُغسطظ أّن الثقشئ عغ صرة أسغظ 
المسطمغظ ولغسئ الةمععرغئ، وأّن الثقشئ عغ تاج 
الفروض الثي غرتئط به تطئغص أتضام اإلجقم ضطعا، 
سربًا  اإلجقطغئ  افّطئ  حسعب  جمغع  أسغظ  صرة  وعغ 
ضاظعا أو ترضاً أو غغر ذلك، شعغ طفععم إجقطغ ُطظئبص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

الرابع طظ آب ٢٠٢٠م، غعٌم لظ غظسى شغ تارغت لئظان، 
الساخمئ  شغ  سزغٍط  دطاٍر  سطى  الظاس  أطسى  تغث 
زلجاقً  افطر  المثغظئ  أعض  ظظ  افولى  لطععطئ  بغروت، 
ضربعا، تاى إن افردن أسطظئ تسةغض طا غسادل ٤,٥ 
لضظه  الجقزل!  صعة  لصغاس  رغثار  طصغاس  سطى  درجئ 
لغج زلجاقً، إظه اظفةار شغ طرشأ بغروت، لسظئٍر طظ سظابر 
الاثجغظ، السظئر رصط ١٢! بثأ افطر بترغٍص، تاولئ شرصٌئ 
طظ الثشاع المثظغ الاساطض طسه بحضضٍّ ذئغسغ، إق أن 
سطى  اظفةاٌر  سثغثة،  ضاطغرات  جةطاعا  الاغ  المفاجأة 
حضض الفطر، ضما شغ تالئ الافةغرات الظعوغئ، وجتابٌئ 
ضض  ذالئ  اظفةارغٌئ  وطعجٌئ  صرطجي،  بطعن  ضثمٌئ 
المثغظئ تصرغئاً، شاساصطئ طسعا العاجعات الججاجغئ، 
وشغ  بغعتعط  داخض  عط  لمظ  تاى  وإخابات  ودطاٌر 
جغاراتعط، شغ دائرٍة ق غصض صطرعا سظ ٧ ضغطعطارات.

لغج  خادطٍئ،  تصغصٍئ  سظ  اقظفةار  جتابئ  اظصحسئ 
رصط  السظئر  عع  لمثجٍن،  بض  المععلئ،  الثطار  لمحاعث 
طظ طادة ظارات  ١٢، الثي ضان غتاعي سطى ٢٧٥٠ ذظاً 
المافةرات،  خظاسئ  شغ  تساثثم  الاغ  افطعظغعم، 
طضثجًئ عظاك طظث السام ٢٠١٤، بحضض سحعائغ سئبغ، 
تمر  ضاظئ  جفغظئ  طظ  طخادرتعا  تمئ  أظه  والتةئ 
شامئ  طعربئ!  الحتظئ  عثه  وأن  بغروت،  طرشأ  طظ 

طخادرتعا ووضسعا شغ عثا السظئر!
بأطرعا  تسطط  عظاك،  طضثجٌئ  وعغ  التغظ  ذلك  وطظث 
وخطرعا الةعات الرجمغئ وافطظغئ، لضظعا لط تاساَط 

طع افطر بما عع طططعب، بض ُترك افطر شغ طضاٍن شغه 
غٌث ذعلى لتجب إغران شغ لئظان، الثي غسث عع افضبر 
تاجًئ لمبض عثه المعاد - طع وجعد التزر السالمغ سطى 
تثاولعا إق طظ الثول - وبثاخٍئ خقل سمطه شغ تماغئ 
ظزام آل افجث، وتجوغثه بضض طا غطجطه. وق ُغسائسث 
أن ججءًا ضئغرًا طظ عثه المعاد صث جاعط شغ خظاسئ 
الئراطغض المافةرة الاغ ألصغئ سطى روؤس الظاس شغ 
الحام!! وطظ غساطغع أن غبئئ أن المعاد المائصغئ شغ 
عثا السظئر، طا زالئ ضما عغ، أي ٢٧٥٠ ذظًا؟! شصث صثرت 
ذظًا   ٣٠٠-٨٠٠ غسادل  اقظفةار  تةط  أن  الاصارغر  بسخ 
طا زالئ  طظ ظارات افطعظغعم، ولع ضاظئ الـ٢٧٥٠ ذظاً 

عظاك لمستئ طثغظئ بغروت سظ خارذئ لئظان.
لصث ضبرت افصاوغض سظ صخٍش لطغران غععد لطمثجن 
ضمظ  وخظفعه  إغران،  لتجب  أجطتئ  غتاعي  ضعظه 
إغران  لتجب  غععد  غعجععا  الاغ  الدربات  جطسطئ 
ترغص  أظه  إلى  بسدعط  وذعإ  جعرغا،  شغ  وإغران 
وإن  إظه  اقظفةاري...  الفسض  عثا  إلى  طا  بحضٍض  أدى 
ضان افطر الباظغ عع المرجح تاى الطتزئ، أي الترغص، 
لضظ الصدغئ الةععرغئ الاغ غظئشغ الارضغج سطغعا شغ 
اقظفةار،  حثغثة  لمعاد  ُغسمح  ضغش  عغ:  الئاب  عثا 
تضعن  أن  غغرعا،  أو  أجطتًئ  ضعظعا  سظ  الظزر  بشخ 
سخئًا  غسائر  بالمثغظئ،  طاخضٍّ  طرشأ  شغ  طعجعدًة 
إذ  طأععلٍئ؟!  جضظغٍئ  طظاذَص  ووجط  لطئطث،  تغعغًا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

متظاهرون في لبنان ينصبون المشانق وسط بيروت
تعبيرا عن غضبهم من الطغمة السياسية الحاكمة

اظفةار بريوت ضاربٌئ بتةط بطث!
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صث  أظثارجاحع  غغثو  اإلبغعبغ،  الثارجغئ  وزغر  ضان 
باظاعاء  جسادته  سظ  تمعز/غعلغع،   ٢٢ افربساء  سئر 
"الظغض  صائق:  الظعدئ،  جث  طضء  طظ  افولى  المرتطئ 
لظا". وضاإ، شغ تشرغثة سطى تسابه الرجمغ المعبص 
شغ تعغار: "تعاظغظا... جابصًا ضان الظغض غاثشص، واآلن 
أخئح شغ بتغرة، وطظعا جاتخض إبغعبغا سطى تظمغاعا 
المصابض  شغ  لظا".  الظغض  التصغصئ...  شغ  المظحعدة، 
الحارع  إحشال  خطئ  شغ  السغر  المخري  الظزام  أراد 
المخري، بمسألئ الاثخض السسضري شغ لغئغا، والطسإ 
تظزغط  أسمال  طعاجعئ  شغ  المسصث  المعصش  وتر  سطى 
ضث  العةمات  تخاسث  ظض  شغ  جغظاء،  شغ  الثولئ 
أضبر  شغ  المخري،  الةغح  ارتضاز  وظصاط  طسسضرات 

طظ طعصع بمتاشزئ حمال جغظاء.
افراضغ  طظ  ضئغرة  طساتات  الةفاف  غدرب  وبغظما 
الجراسغئ شغ سثد طظ طتاشزات الثلاا. وتطصغ إدارة 
شقتغظ  طظ  سثة  حضاوى  الجراسئ  بعزارة  الرخث 
ظصص  بحأن  الحغت،  وضفر  الشربغئ  طظعا  بمتاشزات 
تاد شغ طغاه الري، طا تسئإ شغ جفاف افرض وتطش 
خارطئ  تسطغمات  ظطتر  الاربئ،  وتحصص  المتاخغض، 
شغ  افخئار  طظ  الظعسغئ  تطك  سطى  الاضاط  بدرورة 
الظاس.  وطثاوف  الصطص  إبارة  لسثم  التالغ،  العصئ 
سطغعا  بالاضاط  المحاضض  تطك  الظزام  جغعاجه  شعض 

وطظع وجائض اإلسقم طظ التثغث سظعا؟!

والثي غآضث أن الةفاف والسطح صادم إلى طخر ق 
طتالئ طا أسطظاه عغؤئ طغاه وقغئ الثرذعم بالسعدان، 
طظ  سثد  خروج  سظ  تمعز/غعلغع،   ١٩ الماضغ  افتث 
اظتسار  جراء  الثثطئ  سظ  الظغطغئ  الحرب  طتطات 
وبعثا  الظغض.  وظعر  وافزرق  افبغخ  لطظغطغظ  طفاجأ 
أطام  والثرذعم  الصاعرة  وضسئ  صث  إبغعبغا  تضعن 
المساةثات  طع  الاساطض  سطغعما  وبات  العاصع،  افطر 
لطاخرغتات  طسظى  أي  عظاك  غسث  ولط  شسض،  ضردة 
افتادغئ،  الاخرشات  رشخ  سظ  الروتغظغئ  السعداظغئ 
سظ  الماضغ،  افجئعع  الخادر  المخري،  لطئغان  وق 

تصثغط ذطإ رجمغ لطعصعف سطى تصغصئ طضء السث.
لغسئ  المضء  إتمام  طظ  الرئغسغئ  الثطعرة  أن  سطى 
شغ شثاتئ افبر السطئغ سطى طخر، طظ تغث تصطغض 
طظ  والاغ  ظاخر  بتغرة  إلى  العاخطئ  المغاه  ضمغات 
طار  ططغارات   ١٠ السام  عثا  طظعا  غثخط  أن  الماعصع 
إبغعبغا،  أن  عع  التصغصغ  السطئغ  افبر  لضظ  طضسإ، 
الاغ خرجئ طظاخرة طظ الصمئ افشرغصغئ المخشرة، 
دون  طساصئًق،  الظغض  طغاه  شغ  الاتضط  سطى  جااةرأ 
ضابط أو رادع، طاثثة طظ جابصئ ططؤعا السث بصرار 
إبراطه  غمضظ  اتفاق  أي  سظ  لطثروج  تةئ  جغادي، 
ظسإ  تشغغر  سطى  وإصثاطعا  والسعدان،  طخر  طع 
أخثًا  وأخرى،  شارة  بغظ  الاحشغض  وطسثقت  الاثشص 
المئادئ  اتفاق  إلى  الثائط  اجاظادعا  اقسائار  شغ 
٢٠١٥م،  آذار/طارس  شغ  البقث  الثول  بغظ  المعصع 
والثي غةغج لعا إسادة ضئط الصعاسث طظ وصئ آلخر، 
وأن اإلخطار المسئص العتغث الثي تضطش به إبغعبغا 
ضمظ اقتفاق عع إبقغ دولاغ المخإ بأغئ ظروف 
الدئط  إسادة  تساثسغ  ذارئئ،  أو  طظزعرة  غغر 
لطمدغ  احارذئ  إبغعبغا  السث.  تحشغض  لسمطغئ 
ضاطض  اتفاق  إلى  لطعخعل  المفاوضات  شغ  صثطًا 
بحأن صعاسث المضء والاحشغض، أن غاط اقتفاق أغدًا 

جائتئ ضعروظا وصاظعن الثشاع الثي جططه سطى رصاب 
الظاس لغصمع ضض خعت طثطص غتاجئه سطى إجراطه، 
افردن  شغ  السغاجغ  الحأن  غاابع  طظ  أن  حك  وق 
لطظزام  جمح  الثي  الثارجغ  افخدر  الدعء  غثرك 
شغ  غظاصثه  أو  غتاجئه  طظ  ضض  وطداغصئ  باساصال 
تاثشص  الاغ  المالغئ  الاسعغقت  وطا  افخغرة،  اآلوظئ 
سطى الظزام طظ ضض جعئ إق دلغض سطى الرضا الثي 
ضان  وطا  الثارجغئ،  اقجاسمار  دوائر  سظث  به  غاماع 
عثا الظزام لغاةرأ سطى عثه الثطعة طظ تسطغص سمض 
ظصابئ المسطمغظ لساطغظ واساصال أسداء المةطج لعق 

عثا الدعء الثارجغ.
غاسمث الظزام افردظغ شغ أزطاه طع ظصابئ المسطمغظ 
تتطغط عغئئ المسطط وإعاظاه خثطئ لطمساسمر وذلك 
طظ خقل الخعرة اإلسقطغئ الاغ غصثطعا؛ شغ ذرغصئ 
شروع  وأسداء  المسطمغظ  وإعاظئ  وأجطعبه،  اقساصال 
الظصابئ بإخراجعط طظ شروع ظصاباعط بالصعة واإلضراه، 
وضرب المسطمغظ شغ اتاةاجاتعط السطمغئ،... شئؤج 
الظزام ظزام غسمح فجعجته بإعاظئ واساصال طظ ربى 
وسطط، وبؤج الظزام ظزام غسصط الصثوة شغ سغعن 
خثطئ  طثاطسغظ،  أو  ذرق  ضصطاع  وغساططعط  الظاس 

لمظ غرغث ضرب الصثوة شغ طةامساتظا!
وطقتزئ أخرى غةإ أن ق تشغإ سظ الماابع لحأن 
افردن أن عثا الظزام ورأجه عع طظ غسسى لاخسغث 
وافجعجة  المسطمغظ  بغظ  طعاجعات  واخطظاع  افطعر 
افطظغئ، وضان عثا واضتا وططمعجا خاخئ شغ الضرك، 
باإلضاشئ لطاةغغح اإلسقطغ وحغطظئ الظصابئ والسمض 
التبغث إلظعاء وجعدعا ضبصض بحري غمضظ أن تصش أو 

تاترك ضثه أو ضث طثططاته سطى افصض.
ظصابئ  بغظ  ظجاسا  لغسئ  المسطمغظ  ظصابئ  أزطــئ  إن 
افطر  بض  ججائغئ،  أو  صاظعظغئ  صداغا  سطى  وتضعطئ 
طمظعب  إرعاب  سمطغئ  شعغ  وأخطر؛  ذلك  طظ  أسمص 
الاغ  وطثططاتعط  طسارعط  سظ  غثرج  خعت  لضض 
لدرب  طمظعةئ  وسمطغئ  المساسمر،  شغعا  غائسعن 
شرض  سطغعط  لغسعض  طةامساتظا  شــغ  ــصــثوات  ال
وعط  المةامع،  تشرغإ  شغ  المحئععئ  أجظثاتعط 
طساسثون لفسض أي أطر تفاظاً سطى ضراجغعط المسعجئ 
صعائمعا، وسطغه شالعاجإ سطى المثطخغظ شغ افردن 
العصعف شغ وجه عثا الظزام وافخث سطى غثه وضفعا 
شق  المةامع،  شغ  المثطخغظ  وطقتصئ  اإلجاءة  سظ 
فبظائضط،  وصعرعط  ظطمعط  شغ  غامادون  تةسطععط 
الظزام  عثا  ارتئاط  سطغضط  جره  طا  حعثتط  شأظاط 
بثول الشرب اقجاسمارغئ وأدواتعا طظ خظثوق الظصث 
والئظك الثولغغظ وغغرعما، طظ ضظك سغح اصاخادي 
وجغاجغ، شق تسطمعا خغرة أبظائضط المسطمغظ وغغرعط 
وأجعجته،  لطظزام  الئطث  عــثا  شغ  المثطخغظ  طظ 
غمارس سطغعط الصعر واقساصال واإلذقل خثطئ لغععد 
وطحارغع الشرب اقجاسمارغئ، وإظظا لظسأل اهللا أن غسج 
تسّثر  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  بثقشئ  افطئ  عثه 
وأطاعط،  دغظعط  خثطئ  شغ  المثطخغظ  عآقء  جععد 

 ﴾ًن يَُكوَن َقِريبا
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المظخش  اقجاثثام  شغ  لطاساون  جثغثة  خطئ  سطى 
والسادل لمغاه الظغض افزرق، أي بغظ طخر والسعدان 
عع  افطر  لعثا  المئاحر  واقظسضاس  شصط،  وإبغعبغا 
بغظ  المغاه  لاصسغط  السابصئ  اقتفاصغات  جمغع  إلشاء 
الاغ   ١٩٥٩ سام  اتفاصغئ  خخعخًا  المخإ،  دولاغ 

جغفرغعا جث الظعدئ سمطغًا طظ طدمعظعا.
إن ضثاطئ عثا السث جغسمح لعا بممارجئ ضشعط 
الاساطض  جغخسإ  وطخر  السعدان  سطى  اجاراتغةغئ 
طسعا طساصئقً شغ ظض عضثا أظزمئ. ضما أظعا صث تضعن 
طظفثًا لممارجئ صعى أخرى لاطك الدشعط طظ خقل 
أدغج أبابا، وضثلك اإلجعام شغ تتعغطعا إلى طرضج 
البصض السغاجغ الرئغسغ بمظطصئ حرق أشرغصغا. وتثشع 
طخر بمظ جطسطئ طظ افخطاء السغاجغئ، وسطى رأجعا 
بطئغسئ التال تعصغع السغسغ سطى اتفاق المئادئ شغ 
شغ  إبغعبغا  بتص  أوقً  اسارف  الثي   ،٢٠١٥ آذار/طارس 
بظاء السث، افطر الثي لط تضظ طخر صث بادرت به طظ 
بتصعا السغادي شغ إدارته، ولط غصرر  صئض، وأصر باظغاً 
اقتفاصات  طثالفئ  تال  سطغعا  دولغ  صاظعظغ  ججاء  أي 
لمغاه  المحارضئ  اإلدارة  إذار  شغ  تعصغسعا  السابص 

الظغض، وبخفئ خاخئ ساطغ ١٩٠٢ و ١٩٩٣.
أطام ضض عثا اإلخفاق الثي طظغ به الظزام المخري 
لط  الظعدئ،  جث  ططش  إدارة  شغ  السغاجغ  والدسش 
غةث رئغج العزراء المخري جعى التثغث سظ السمض 

اجاثثام  شغ  اإلجراف  سطى  السصعبات  تشطغر  سطى 
المغاه، والتثغث سظ العخقت المثَاَطسئ، لقجافادة 
رجالئ  وضأظعا  صعله!  تث  سطى  طغاه  صطرة  ضض  طظ 
طظ الظزام لطظاس بثدعع الظزام لفطر العاصع الثي 
شرضاه إبغعبغا وجاسثعا شغه الظزام المخري بثغاظاه 
جغسامر  شعض  الطئغسغئ.  طخر  بروات  شغ  وتفرغطه 
الثي  المةرم  الظزام  عثا  سطى  جضعتعط  شغ  الظاس 
سطغظا  شرضه  تط  بض  طظا،  إرادة  غغر  سطى  سطغظا  تسطط 

شرضا بثسط أطرغضغ واضح؟!
ولصث رضظ الظزام لثلك الثسط وظظ أظه طاظسه طظ 
غدئئ الحسإ الثي أذاح بسطفه طئارك، وطا ذلك سظه 
بئسغث، وبرغط الثسط افطرغضغ لظزام السغسغ إق أظه 
لط غشظ سظه حغؤا، ولط غثشع سظه ضرر جث الظعدئ، 
ولط غفطح شغ إلجام إبغعبغا باتفاصغئ تتثد صعاسث طضء 
اضافئ  وصث  بمخر.  غدر  ق  بحضض  السث  وتحشغض 
أطرغضا بالتثغث سظ خفخ طساسثات أطرغضا إلبغعبغا 
اتفاق،  إلى  الاعخض  ورشدعا  إبغعبغا  تسظئ  تال  شغ 
باتفاق  إبغعبغا  إلجام  سظ  تصغصئ  ساججة  أطرغضا  شعض 
غتفر تصعق طخر المائغئ، أم عغ تاقسإ بالسغسغ 
طما  لعا؟!  وتئسغئ  وذق  خدعسا  أضبر  لاةسطه  وظزاطه 
قحك شغه أظه وإن ضاظئ أطرغضا صث ضمظئ وقء ظزام 
السغسغ لعا ولربغئعا ضغان غععد، إق أن عثا ق غسظغ 
أظعا ترغث ظزاطا صعغا شغ طخر، بض عغ ترغثه ظزاطا 
عحا تصطئه ضغش تحاء. وإن المثطخغظ طظ أبظاء افطئ 
سظ  جضعتعط  غسامر  ولظ  الائسغئ  باطك  غرضعن  ق 
جرائط الظزام التالغ ذعغق وإن جصعذه بات صرغئا، 
ولصث آن افوان لاائعأ طخر طضاظاعا باسائارعا ضظاظئ 
اهللا شغ أرضه، شاسعد فخطعا وشخطعا ججءا طظ دولئ 
سزغمئ عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، 
طخالتعط  وتتفر  المسطمغظ  حؤعن  ترسى  الاغ 
 وتثشع سظعط حرور سثوعط، وإن غثا لظاظره صرغإ

أزطئ املسطمني يف افردن أزطئ ظزام

تاثترج أزطئ ظصابئ المسطمغظ شغ افردن ضضرة بطب تضئر 
ظائإ  اساصال  سطى  الظزام  أجعجة  إصثام  بسث  غعم  ضض 
ظصغإ المسطمغظ وأسداء طةطج الظصابئ، ودخعلعط شغ 
وإغقق  اساصالعط  بسئإ  الطسام؛  سظ  طفاعح  إضراب 
وضش  المثاطفئ،  المتاشزات  شغ  الظصابئ  شروع  طصرات 
المرضجغئ  العغؤئ  وأسداء  الظصابئ  طةطج  أسداء  غث 
السمض  سظ  الظصابئ  ووصش  وإداراتعا،  الفروع  وعغؤات 
وإغقق طصراتعا لمثة جظاغظ، تغث صاطئ طةمعسئ طظ 
عثه  سطى  المتاشزات  جمغع  شغ  اقتاةاجغئ  العصفات 

اإلجراءات، وطا زال الاخسغث طسامرًا.
الاأغغث  تالئ  عع  المسطمغظ  ظصابئ  أزطئ  شغ  والقشئ 
الحسئغ العاجع لعا وشغ طراضج اسااد الظزام اسائارعا 
تغث  وإربث،  المفرق  ضمتاشزئ  له  بحري  دسط  خجان 
بطشئ أسثاد المحارضغظ شغ اتاةاجات المسطمغظ أرصاطًا 
المسطمغظ  ططالإ  أن  رغط  الاعصسات،  ضض  تةاوزت 
طعظغئ بتائ وق تمج حرائح المةامع افخرى، تغث 
اسائر ضبغر طظ شؤات المةامع شغ افردن أن الاخرشات 
الصمسغئ لطظزام وأجعجته بتص طربغ افجغال المسطمغظ 
وظصاباعط، وشغ عثا الاعصغئ بالثات، بأظعا تخرشات 
تثل سطى صخر ظزر جغاجغ، وخثطئ لطشرب المساسمر 

بأن غعان طربع افجغال بعثه الطرغصئ...
جسط  تتطغط  شغ  شغامبض  السغاجغ  الظزر  صخر  أطا 
المسطمغظ؛  ضظصابئ  المةامع  شغ  وطآبر  وازن  ظصابغ 
وخاخئ شغ ظروف تاسرض شغه الئطث لعةمئ حرجئ 
غصخث طظعا إرضاع الصعى التغئ شغعا لمثططات خفصئ 
الصرن وتعابسعا، وافخض شغ أي ظزام تصغصغ غماطك 
غسمض  أن  وأرضه،  أطظه  جقطئ  سطى  وغترص  صراره 
لمعاجعئ  وتتخغظعا  الثاخطغئ  جئعاه  تصعغئ  سطى 
المسارك  وغفاسض  غدسفعا  أن  ق  المتثصئ،  افخطار 
الةاظئغئ الاغ تثخض المةامع شغ دواطئ طظ الرشخ 
لاتطغط  غسسى  أن  وق  آخــر،  سطى  لطرف  والاأغغث 
شغ  جائشئ  لصمئ  لغضعن  المةامع  شغ  الفاسطئ  الصعى 
وجه الماآطرغظ والثعظئ شادغع الئقد وغساأجث شغعا 
السمقء! والتصغصئ أن الظزام شغ افردن غصخث إضساف 
ضض خعت غمضظ أن غتاجئه سطى جرائمه وخاخئ أظه 
طظ أضبر افظزمئ السربغئ الاغ بادرت لاتطغط الاسطغط 
وصالئًا،  صطئًا  وتشغغئه  اإلجقطغ  طتاعاه  طظ  وإشراغه 
خخثخئ  وطتاولئ  وسطمظاعا  المظاعب  تشغغر  وطا 
تاحغئ  سطغعا  تحرف  أضادغمغات  خقل  طظ  الاسطغط 
الظزام جعى رأس الةئض، وطا المظح الاغ تاثشص سطى 
جغعب الفاجثغظ بتةئ تطعغر الاسطغط والظععض به 
لتص  الثي  اإلجرام  طساعى  سطى  بسغط  دلغض  جعى 

بمظزعطئ الاسطغط شغ افردن.
السمغطئ  افظزمئ  باصغ  ضتال  تاله  افردظغ  والظزام 
حسطئ  خفعت  بسث  حسرت  الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
افظزمئ،  بسصعط  الظاس  وططالئات  اقتاةاجات 
طع  تسابعا  لاخفغئ  التالئ  عثه  قجاشقل  جارسئ 
وخاخئ  خعتعا  وإجضات  المةامع  شغ  التغئ  الصعى 
تشرغإ  ططمعس  وبحضض  صاوطعا  الــثي  المسطمغظ 
الاسطغط وسطمظاه، شةاء الزرف طقئمًا لعثا الظزام طع 
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سعن،  طغحال  الطئظاظغ  الرئغج  وأسرب  بغروت،  باظفةار  لتجبه  خطئ  أي  الطئظاظغ  إغران  تجب  زسغط  ظفى 
إلى  الثسعة  لئظاظغعن،  وجغاجغعن  أتجاب  صادة  وسطض  التادث،  شغ  دولغ  تتصغص  إجراء  رشده  سظ  الةمسئ، 
تتصغص دولغ بـ"سثم البصئ بصداء السططئ التاضمئ"، وشغ رده سطى جآال تعل ططالئئ الرئغج الفرظسغ 
الثمغج، بإسادة بظاء ظزام جغاجغ جثغث شغ لئظان، صال سعن: "ظتظ أطام تشغرات وإسادة رؤغئ بظزاطظا 

الصائط سطى الاراضغ بسث أن تئغظ أظه طحطعل".
جئإ  عغ  وأطرغضا  وبرغطاظغا  شرظسا  أن  لئظان  أعض  غثرك  أن  افزطئ  عثه  ظض  شغ  افعط  إن   :

ط

طأجاتعط، وإن ظظعا أن عثه الثول جارتمعط شظثضرعط بأن برغطاظغا وشرظسا عما الطاان أحسطاا ظار 
١٨٦٠م، صئض الائاضغ سطى تماغئ السرصغات الخشغرة شغ لئظان. لصث تان العصئ ضغ  شاظئ الةئض سام 
الفاجثة  صغاداتعط  وغظئثوا  الئشغدئ،  والسظخرغئ  المرغدئ  الطائفغئ  السصطغئ  سظ  لئظان  أعض  غاثطى 
ظئث الظعاة، وغأخثوا افطر بأغثغعط بسغثا سظ اقرتعان إلى ذئإ اقجاسمار الشربغ الثي ق غعمه غغر 

طخالته، وطظ غأتمظ الثئإ سطى الشظط شفغ سصطه خطض أو خغاظئ طئغائ.

لبنان بين مطرقة أمريكا وسندان فرنسا
والحكام العمالء مشغولون في قهر األمة وتمزيق أشالئها!

تضاطعط  أن  الغمظ  أعض  تري  الظعإ،  تفاخغض  أن  الغمظ:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أضث 
السابصغظ والةثد لغسعا جعى طةرد لخعص. وصال شغ بغان ختفغ أخثره الثمغج: لصث دخض التعبغعن 
خظساء شغ أغطعل ٢٠١٤م شأخثروا صرار تسعغط جسر المحاصات الظفطغئ شغ الغمظ وبغسعا لطظاس بالسسر 
سالمغًا؟  الظفط  أجسار  شغ  الضئغر  الاثبثب  عثا  طع  التعبغعن  شسض  طاذا  شطظظزر  وعئعذًا.  خسعدًا  السالمغ 
الئائ  حغؤًا  غسطمعن  ق  التعبغغظ  أن  طآضثا  صئطعط،  سمظ  الئغع  جسر  بفارق  لغمطآوعا  جغعبعط  شاتعا  لصث 
أم  تقل  أطظ  غئالعن  وق  افطعال  غةمسعن  ضغش  جعى  غسطمعن  وق  اإلجقم،  شغ  اقصاخادي  الظزام  سظ 
طظ ترام، أَحِئَع الظاس أم جاسعا! وخطص الئغان إلى الصعل: إن أظزمئ التغاة المثاطفئ بما شغعا الظزام 

الظئعة. طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  جعى  الظاس  تغاة  شغ  غطئصعا  لظ  اقصاخادي 

تفاصيل النهب في اليمن تظهر أن حكامه السابقين والجدد
ليسوا سوى مجرد لصوص



 السثد ٢٩٩  ٣افربساء ٢٢ طظ ذي التةئ ١٤٤١ عـ المعاشص ١٢ آب/أغسطج ٢٠٢٠ طـ

بمظاجئئ الثضرى السظعغئ افولى لصغام العظث بدط ضحمغر المتاطئ بالصعة، شغ ٥ آب/أغسطج، أخثر الظزام 
المتاطئ  ضحمغر  طشادرة  العظث  تظاحث  المسطتئ،  الصعات  شغ  اإلسقظغئ  الثائرة  خقل  طظ  أغظغئ  الئاضسااظغ 
أخثره  ختفغ  بغان  تساءل  وصث  عثا  باضساان.  شغ  المسطمغظ  طظ  الظطاق  واجسئ  إداظئ  سطى  والاترغخ 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ باضساان: عض حعث الاارغت تراجع الزالط المتاض سظث أي ظثاء، ظاعغك 
سظ أغظغئ؟! طحثدا: أن صعى الحر تاراجع شصط بالتثغث والظار وإراصئ الثطاء، طظ خقل الةعاد. وأضاف الئغان: 
بسث أن اظازروا طثة سام لاسئؤئ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ، غحعث المسطمعن شغ ضحمغر وباضساان اآلن 
حسارات جعشاء وغظاء طظ التضعطئ! وتساءل الئغان: ضغش لظا أن ظبص شغ ظزام باجعا/ سمران شغ تماغئ أي 
طظ طخالتظا أو طصثجاتظا، وعط غااجرون بعا؟! شسطى الرغط طظ صغادتعط فجطعل طظ الطائرات المصاتطئ 
والثبابات والشعاخات وأظزمئ الثشاع الةعي وافجطتئ الظعوغئ، غطةأ ظزام باجعا/ سمران إلى الشظاء والاصاط 
الخعر سطى خط المراصئئ وإسادة تسمغئ الطرغص السرغع. وطظ خقل عثه الترضات الخئغاظغئ، أسطى الظزام 
الثائظ الدعء افخدر لطثولئ العظثوجغئ لقتافال بالثضرى السظعغئ لدط ضحمغر دون تتث. وخاط الئغان 
طثاذئا المسطمغظ شغ الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: إن ظزام باجعا/ سمران غصعدضط لاسعغض اتاقل 
الثولئ العظثوجغئ فججاء طظ بقد المسطمغظ، بظاء سطى أواطر طظ أطرغضا. ولضظ افخعات الاغ غاعق إلغعا 
الفعر  سطى  الظخرة  شأسطعا  والثبابات،  المصاتطئ  الطائرات  عثغر  عغ  المتاطئ،  ضحمغر  شغ  وأخعاتظا  إخعاظظا 
المتاطئ،  ضحمغر  تترغر  جاتات  شغ  الثطغفئ  جغصعدضط  شصط  وسظثعا  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلسادة 
وترتفع راغئ رجعل اهللا  شغ جرغظاغار، شغ غعم غضرعه المحرضعن العظثوس وغحفغ خثور صعم طآطظغظ.

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٨ ذو التةئ ١٤٤١عـ، ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م) خئرا صال شغه: "أضثت طخادر 
الروجغئ  شاغظر  حرضئ  طظ  طسطتغظ  أن  لغئغا  شغ  الظفطغ  العقل  بمظطصئ  قظعف  راس  طغظاء  شغ  لطةجغرة 
وأشادت  لطئاروضغماوغات.  قظعف  راس  طخظع  طتغط  شغ   "٣٠٠ "إس  ظعع  طظ  جعي  دشاع  طظزعطئ  ظحروا 
سطغه  جغطروا  الثي  المخظع،  جظعب  طارا   ٢٥٠ طساشئ  سطى  المظزعطئ  ظحروا  شاغظر  طسطتغ  بأن  المخادر 
تفار.  خطغفئ  الماصاسث  الطعاء  صعات  طظ  لغئغغظ  وطسطتغظ  جعرغغظ  طرتجصئ  برشصئ  الماضغئ  افغام  خقل 
طظ  أظعاع  سطى  جعرغغظ  وطرتجصئ  لغئغغظ  طسطتغظ  باثرغإ  غصعطعن  شاغظر  طسطتغ  أن  المخادر  وأضاشئ 

افجطتئ داخض ورش شظغئ ططتصئ بمخظع راس قظعف لطئاروضغماوغات".
: لصث اجاطاسئ أطرغضا أن تثارق لغئغا تخظ برغطاظغا التخغظ الثي بصغ سخغا سطغعا لسصعد 
سثة، خاخئ بسثطا جثد سمغطعا خطغفئ تفار تمطاه سطى ذرابطج شغ ١٢ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠١٩، 
وضان  زسمه،  تسإ  التاجمئ  المسرضئ  لثعض  ذرابطج  الساخمئ  صطإ  باتةاه  الاصثم  سطى  صعاته  تابًا 
ذلك باثخض ودسط روجغ طئاحر سئر طرتجصئ الحرضئ افطظغئ الروجغئ "شاغظر" المصربئ طظ بعتغظ والاغ 
تاساون طع الةغح الروجغ وغعضض إلغعا المعمات الصثرة. إن تال المسطمغظ شغ لغئغا ق تثاطش سظ 
تال المسطمغظ شغ الئقد اإلجقطغئ افخرى، شصث تتصصئ شغظا ظئعءة الرجعل  بأن تثاسئ سطغظا افطط 
تغظ  وذلك  السغض،  ضشباء  غباء  ولضظظا  المطغارغظ  سطى  حارشظا  وظتظ  صخساعا،  إلى  افضطئ  تاثاسى  ضما 
ترضظا تئض اهللا الماغظ، ولظ تضعن لظا الصعة والمظسئ والسجة، ولظ ظماطك صرارظا، إق سظثطا ظاعتث سطى 

أجاس اإلجقم وظصغط الثولئ الاغ أطرظا بعا ربظا تئارك وتسالى، الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

شغ  اقظفةار  حثغثة  المعاد  عثه  وجعد  عع  الصطسغ 
إغران  لتجب  أجطتئ  أضاظئ  جعاء  المساعدسات!  عثه 
اجاعثشاعا ذائرات غععد، أو طعاد حثغثة اقظفةار 
طثجظًئ شغ المرشأ بضمغاٍت ضثمٍئ وبحضٍض سئبغ، أظاب 

عثا اقظفةار الدثط.
عثا السآال غسطط الدعء سطى تصغصئ الفساد الدارب 
شغ ظثاع الثولئ الطئظاظغئ، طا جسض لطماسططغظ سطى 
الطعلى  الغث  لئظان،  شغ  إغران  تجب  جغما  ق  الثولئ، 
طع  سثغثٍة  لسظعاٍت  الضامان  ذغَّ  افطر  عثا  لئصاء 
وجعد الثطر، وصئعل الماتالفغظ طسه، طظ أطبال سعن 
عغمظاعط  سطى  تفاظًا  العضع،  بعثا  صئعلعط  وتغاره، 
سطى لئظان، وطظ ورائعط أطرغضا، واجامرارعط حرغاظًا 
غمث ظزام آل افجث المةرم بالتغاة، ولع سطى تساب 
أطظ أعض لئظان وجقطاعط! لثلك ق غمضظ تئرئئ تجب 
ظسئئ  وبثاخٍئ  افطر،  طظ  الئطث  شغ  وأتقشه  إغران 
عثه المعاد إلغه. وواضٌح تتسج تجب إغران لرأجه، 
طا  شغعا،  دخض  الاغ  السغاجغئ  المترصئ  عثه  بسئإ 
بضاطئ  المسروشئ  الئرلمان،  شغ  ضاطاه  رئغج  جسض 
العشاء لطمصاوطئ، جسطاه غتدر اجاماع طاضرون بصادة 
افتجاب شغ لئظان! وجسطاه غةطج سطى ذاولٍئ واتثٍة 
طع طظ غسثعط حغاذغظ وأسثاًء! بض جسطاه غصش شغ 
تثغث جاظئغٍّ طع طاضرون، بط غثضر إلتثى الختش 
شغ  طحضطئ  لثغظا  "لغج  لماضرون:  صال  أظه  الطئظاظغئ 
عغ  المحضطئ  ولضظ  بسخ،  طع  بسدظا  ظاتثث  أن 
اتفاق  أصّرغظا  أظظا  بثلغض  ظظفثه،  ق  سطغه  ظّاِفص  طا  أّن 
لضقم  وخفه  بسث  وذلك  ظظّفثه"،  لط  ولضظظا  الطائش 

طاضرون بأظه "واصسغ"!
تادث  بسث  بسرسٍئ  جاءت  الاغ  عثه  طاضرون  زغارة 
ولع  التثث،  قجابمار  واضتئ  طتاولٍئ  شغ  اقظفةار، 
ظفسعا  تسث  الاغ  شرظسا،  لمخطتئ  ظسئغ  بحضٍض 
اظثشاسعا  غحئه  طحعث  شغ  افجاجغئ،  لئظان  راسغئ 
عغ ورجاقتعا بسث اغاغال رشغص الترغري سام ٢٠٠٥م، 
وأجعجته  السعري  الظزام  إلخراج  التثث  واجابمار 

أن  دون  ذلك،  شغ  وظةتئ  والمثابراتغئ،  السسضرغئ 
تفطئ جغطرة أطرغضا سطى لئظان. بض ضاظئ سعدة سعن 
إلى لئظان شغ تغظعا طفاجأًة خادطًئ لرجاقت أوروبا، 
الثغظ ظظعا أظه صادٌم طظ شرظسا لغضعن شغ خفعط، 
وإذا به غخطش إلى جاظإ طتعر جعرغا، وقتصاً غاتالش 

طح تجب إغران!
تترُك الفرظسغغظ، لغج تترضاً طظفردًا سطى طا غزعر، 
شصث ضاظئ الماتثبئ باجط الثارجغئ افطرغضغئ طعرغان 
أورتاغعس خرتئ شغ ٢٠٢٠/٧/١م شغ طصابطئ طع صظاة 
خسئئ  خغارات  الطئظاظغغظ  الصادة  "أطام  صائطًئ:  الترة 
وغغرعط  الفرظسغغظ  طع  لطسمض  بعجسظا  طا  وجظفسض 
أطرغضا  ضاظئ  وصث  لطئظان".  أشدض  طساصئض  أجض  طظ 
الترغري  جسث  اساصال  صدغئ  شغ  بفرظسا  اجاساظئ 
شغ السسعدغئ شغ حعر ٢٠١٧/١١، بض إن طاضرون شغ 
طسرض تثغبه خقل زغارته عثه إلى لئظان، أحار بحضٍض 
واضح إلى الاساون طع واحظطظ شغ عثا الحأن تغث 
الثولغ  الثسط  لاظسغص  تاضرة  جاضعن  "شرظسا  صال: 
لطئظان طع الئظك الثولغ والعقغات الماتثة، وجظتدر 
لمآتمر دولغ لثسط لئظان"، لاسصئه أخئار غعم السئئ 
شغه  أضث  سعن  طع  تراطإ  طظ  اتخاٍل  سظ  ٢٠٢٠/٨/٨م 
طحارضاه شغ طآتمر بارغج لثسط لئظان الثي دسا إلغه 
لسان  سطى  السربغئ  لطةاطسئ  تخرغتاٌت  بط  طاضرون، 
وتسرض  لئظان،  تثسط  الشغط  أبع  أتمث  السام  أطغظعا 

المساسثة لطعخعل إلى تتصغص حفاف.
فن  طئاحر؟  بحضٍض  أطرغضا  ولغسئ  شرظسا  لماذا  أطا 
ق  تغث  افشرصاء،  عآقء  جمع  سطى  افصثر  عغ  شرظسا 
تساطغع أطرغضا أن تزعر شغ طبض عثا المحعث، شغ 
لصاٍء طئاحٍر طع الةمغع، ق جغما تجب إغران الطئظاظغ، 
عثا  شغ  لطسغر  افجثر  المظثوب  عغ  شفرظسا  لثلك 
المطش. وق حك أن شرظسا جاضعن لعا طضاسئات طظ 
جغاجئ  سطى  بظاًء  تماظع،  ق  صث  وأطرغضا  الاترك،  عثا 
السغاجغئ،  أسمالعا  شغ  تمارجعا  الاغ  العجط  التض 

 دون أن تثسر صئداعا سطى طفاخض لئظان

تامئ: اظفةار بغروت ضاربٌئ بتةط بطث!

سظ السصغثة اإلجقطغئ وُغسائر أجاس البصاشئ السغاجغئ 
اإلجقطغئ، وعع طععى أشؤثة المسطمغظ، وُتسائر شضرة 
الثقشئ عثه اقطاثاد الطئغسغ لثقشئ أبغ بضٍر وسمر 
وُسبمان وسطغ رضغ اهللا سظعط وأرضاعط، ضما أّن ُجض 
المسطمغظ غةجطعن بسعدتعا، لثلك شعجإ سطغعط أْن 
اجاؤظاف  أجض  طظ  إلسادتعا  جعثعط  صخارى  غئثلعا 

التغاة اإلجقطغئ الماعصفئ طظث صرابئ المائئ سام.
أسغظعط،  صرة  وعغ  المسطمغظ  طزطئ  عغ  شالثقشئ 
لقجقم  المسادغئ  السطماظغئ  الةمععرغئ  ولغسئ 
والُمعالغئ لطشرب اقجاسماري الضاشر، وبالثقشئ شصط 
تاتث الحسعب اإلجقطغئ وتمطك زطام صغادتعا، ولظ 

 ترضى عثه الحسعب سظعا بثغًق

تامئ ضطمئ السثد: الثقشئ عغ طزطاظا وصرة أسغظظا ولغسئ الةمععرغئ

الضاشر المساسمر شغ اتفاصغئ جاغضج وبغضع صث رجط 
ُبسغث عثم الثقشئ تثوَد دوٍل جثغثة لطمسطمغظ.

ضاإ الةاجعس الئرغطاظغ الحعغر، تعطاس لعراظج، 
طفةّر طا غسمى بالبعرة السربغئ الضئرى، شغ طثضراته 
التب،  وشغ  جعرغا،  شغ  أشضر  الطرغص  ذعال  "وأخثت 
الظجسئ  سطى  غعم  ذات  الصعطغئ  تاشطإ  عض  وأتساءل: 
اقساصاد  العذظغ  اقساصاد  غشطإ  وعض  الثغظغئ؟ 
السطغا  المحاضض  تتض  عض  أوضح،  وبمسظى  الثغظغ؟ 
جعرغا  وتسائثل  واإللعام،  العتغ  طضان  السغاجغئ 
بمبطعا افسطى الثغظغ طبطعا افسطى العذظغ؟ عثا طا 

ضان غةعل بثاذري ذعل الطرغص".
ولط غفئ الشربغ المساسمر أن غجرع شغ بقد المسطمغظ 
بارات  سظخرغئ،  سظسظات  تثودغئ،  (ظجاسات  ألشاطاً 
سطى  وافخرى  الفغظئ  بغظ  برأجعا  تطّض  تارغثغئ...) 
حضض تعثغثات وطظاوحات وتروب. وطما زاد الطغظ 
بّطئ أن تثود جاغضج وبغضع صث اظاصطئ طظ أتئار سطى 
خرائط إلى سصعل وصطعب الضبغر طظ أبظاء المسطمغظ! 
شامزعرت العذظغئ شغ جعاظإ طاسثدة؛ شغ الطعةات 
وتعزغع  والةظسغات  والاارغت  والراغات  وافظاحغث 
والتروب،  والاتالفات  الثارجغئ  والسغاجئ  البروات 

وتاى اقجاحعاد خار شغ جئغض تثود العذظ!
إطاراٌت  بةاظئه  جائع  غمٌظ  الضؤغإ؛  واصسظا  عع  عثا 
طسطتئ  دول  وبةاظئه  خائش  وضعغٌئ  بروة!  تفغخ 
تفغخ  طخر  وبةاظئعا  صاتطئ  ولغئغا  أضراجعا!  تاى 
صطر  بغظ  وطصاذسئ  والسراق،  إغران  بغظ  صاال  بحرًا! 
طظ  لعا  تئًا  وغمظ!  غمٍظ  بغظ  وصاال  والسسعدغئ، 

تثود ططسعظئ...
طحرصًا،  جغضعن  اهللا  بإذن  شإظه  المساصئض  أطا 
ضطه،  الثغظ  سطى  لقجقم  الزععر  غضعن  وجعف 
ولظ غسامر عثا العضع الحاذ بغظ بقد المسطمغظ. 
لغج شصط بغظ السراق والضعغئ، بض السراق وإغران، 
وبظشقدش،  وباضساان  والعظث  وصطر،  والسسعدغئ 
والغمظ بمثقَشغه! والمشرب والةجائر...الت. ظسط، شإظه 
طحروع  المسطمغظ  أتحاء  بغظ  سصعد  طظث  غسامض 
طئثئغ غاةاوز الثولئ الصعطغئ والعذظغئ بضض تئساتعا 
المحروع  عثا  اهللا  بإذن  صرغئًا  وجغاةسث  السظخرغئ، 
خقشئ  ظسط،  الظئعة.  طظعاج  سطى  الثقشئ  خعرة  سطى 
واتثة طعغئئ ولغج دوغقت طاسثدة "تتضغ خعلئ 
افجث"! خقشئ تسغث المسطمغظ جماسئ جغاجغئ واتثة 
أطاعط  لظعدئ  جمغسًا  غسمطعن  بسدًا،  بسدعط  غتإ 

وتمض رجالئ اإلجقم إلى السالط.
 َّ ُث َن،  ُ َت َأْن  اللَُّه  َشاَء  َما   ْ ُ ِ ُة  َّ ُ الُّ ُن  ُ «َت  : صال 
َهاِج  ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َيْ َفُعَها ِإَذا َشاَء َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َت ُ ِة، َفَ َّ ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن الُّ ُ َ ًا َعاضًا، َ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث ًا َأْن َيْ ُن ُمْل ُ َّ َت َفَعَها، ُث َفُعَها ِإَذا َشاَء الله َأْن َيْ َّ َيْ َن، ُث ُ َفُعَها ِإَذا َشاَء َأْن َ َّ َيْ َن، ُث ُ ُن َما َشاَء اللَُّه َأْن َت ُ ًّا، َفَ ِ َجْ
 « َ َّ َسَ ِة، ث َّ ُ َهاِج الُّ ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت َفَعَها، ُث َيْ

* دائرة اإلسقم / تجب الاترغر (الضعغئ)

طظعط  الثطغب  وأعض  سام  بحضض  المسطمعن  غساثضر 
ذضرى  سام  ضض  طظ  آب/أغسطج  شغ  خاص  بحضض 
خثام  افجئص  السراصغ  الرئغج  ظزام  صعات  اجاغاح 
تسغظ الضعغئ، وطا ترتإ سطى ذلك طظ ترب طثطرة 
شغ  افطرغضغئ  لطصعات  واجاغطان  وطصثراته  لطسراق 

المظطصئ.
الضبغر  لثى  افسماق  طفاعغط  تبعر  السغاق  عثا  وشغ 
طظ أبظاء المظطصئ، وغزعر تظغظعط لخغس طثاطفئ طظ 
وتثة طساتصئ بغظ بقد تحارك شغ ضبغر طظ السعاطض.

شما عع اإلذار الختغح لصدغئ العتثة وطا عع السقج 
الختغح لعا؟

تصغصئ  تصائص؛  بقث  غسّعره  لطصدغئ  الختغح  اإلذار 
خح  إن  طساصئطغئ  وتصغصئ  تارغثغئ  وتصغصئ  حرسغئ 

الاسئغر.
أطا الحرع ششظغ سظ الصعل إن المسطط غةإ أن غظططص 
شغ  طعاصفه  تتثغث  شغ  اإلجقطغ  الحرع  أتضام  طظ 
جمغع صداغا التغاة، صال تسالى: ﴿َفَال َوَرّبَِك َال يُْؤِمُنوَن 
نُفِسِهْم 

َ
َحّتَٰى يَُحّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم ُعّمَ َال يَِجُدوا فِي أ

ا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا تَْسلِيماً﴾. والمعصش الحرسغ  َحرَجاً ّمِّمَ
طظ العتثة بغظ بقد المسطمغظ أظعا غةإ أن تاعتث 
بق رغإ بحضض ضاطض شغ ظض دولئ واتثة، وأظه غترم 
صال  طاسثدة.  ودول  طظفخطئ  ضغاظات  إلى  تصسغمعا 
ا»  َ ُه ا اْآلَخَ ِمْ ِ َفاْقُُل َفَْ ِل َ َِع ِل رجعل اهللا : «ِإَذا ُب
 ْ ُسُه ُ َت َل  اِئ ِإْسَ َبُ   ْ «َكاَن  : وصال  طسطط)  (رواه 
ُن  ُ ْعِ َوَسَ  َ َ َنِيٌّ َخَلَفُه َنِيٌّ َوِنَُّه َال َنِيَّ ا َهَل َ لَّ ِل اْألَْنَِاُء ُ َعِة اْألَوَّ ْ ا ِبَ وَن»، َصاُلعا: َشَما َتْأُطُرَظا؟ َصاَل: «ُف ُُ ْ َ ُخَلَفاُءَ 
 « ْ َعاُه َّا اْسَْ ْ َع ْ َفِإنَّ اللََّه َساِئُلُه ُه ْ َحقَّ ُه ُ ِل، َأْع َفاْألَوَّ
َاُه  ْ َاََع ِإَماًما َفَأْع (رواه الئثاري)، وصال : «... َوَم
َاَع، َفِإْن َجاَء آَخُ  ْعُه ِإْن اْسَ ِ ِِه َفْلُ َة َقْل ََ ِه َوَث َصْفَقَة َيِ
 : وصال  طسطط)،  (رواه   « َ اْآلَخِ ا ُعُ ُ َّ ُيَاِزُعُه َفاْضِ ُ ُ َأْن َ ِ ٌع َعَلى َرُجٍل َواِحٍ ُي ِ ْ َج ُك ْ َوَأْمُ ْ َأَتاُك ُن «َم ُ ُه»، وصال : «ِإنَُّه َسَ ْ َفاْقُُل ُ اَعَ َ َق َج ِّ َف ْ َأْوُ  اُك َ ٌع َع ِ ِه اْألُمَِّة َوِهَي َج َق َأْمَ َهِ ِّ َف ْ َأَراَد َأْنُ  َ َهَاٌت َوَهَاٌت، َف
اَن» (رواه طسطط) وعظات  َ  ْ اِئًا َم َ  ِ ْ َّ ُه ِال ُ َفاْضِ
التادبئ،  وافطعر  الفاظ  عظا  بعا  والمراد  عظئ،  جمع 
وا  َن َِأْرِض َفَالٍة ِإالَّ َأمَُّ ُن ُ  َ ٍ ََالَثِة َنَف لُّ ِل ِ وصال : «َالَ 

» (طسظث أتمث). ْ ُه ْ َأَحَ ِه َعَلْ
شعثه الظخعص تثل دقلئ واضتئ سطى وجعب وتثة 
الضغان السغاجغ الثي غمبض المسطمغظ، وأظه ق غةعز 

أن غضعن لطمسطمغظ إق دولئ واتثة.
طظ  سظه  اهللا  رضغ  الخثغص  بضر  أبع  تثر  وصث  عثا 
َأْن  َغِتضُّ  َق  "َوِإظَُّه  شصال:  السغاجغئ،  المسطمغظ  شرصئ 
َذِلَك  َغُضْظ  َطْعَما  َشِإظَُّه  َأِطغَراِن؛  ِلْطُمْسِطِمغَظ  َغُضعَن 
َجَماَسُاُعْط،  ْق  َوَتَاَفرَّ َوَأْتَضاُطُعْط،  َأْطُرُعْط،  َغْثَاِطْش 
َوَتْزَعُر  ظَُّئ،  السُّ ُتْاَرُك  ُعَظاِلَك  َبْغَظُعْط،  ِشغَما  َوَغَاَظاَزُسعا 
َذِلَك  َسَطى  ِفََتٍث  َوَلْغَج  اْلِفْاَظُئ،  َوَتْسُزُط  اْلِئْثَسُئ، 

َخَقٌح" (جظظ الئغعصغ).
عثا شغما غاسطص بالتضط الحرسغ.

أطا التصغصئ الاارغثغئ، شإظه غظغ سظ الصعل أغدًا أن 

الباظغ طظ آب والخغشئ الختغتئ لطعتثة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجاطئ البعغظغ*ـ 

النظام الباكستاني يعطي الضوء األخضر للدولة الهندوسية
لالحتفال بالذكرى السنوية لضم كشمير

شغ تصرغر أخثره المةطج الصعطغ لطثشاع المثظغ؛ ضحش سظ أضرار ضئغرة، تسرضئ لعا بسخ المظاذص شغ 
السعدان، جراء افططار الاغ عططئ شغ افغام السابصئ، تغث أتخى الاصرغر افضرار والثسائر جراء السغعل 
وافططار الاغ ضربئ طظطصئ حرق الظغض بالثرذعم، وطظاذص أخرى بالةجغرة، ودارشعر وغغرعا، وأضث طخرع 
سحرة أحثاص، واظعغارًا ضطغاً لـ١٨٧٢ طظجقً، وججئغاً لسثد ١٥٠٨ طظازل، إضاشئ إلى أضرار أخرى. عثا واسائر 
بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان: أن طعجط افططار طعسثه طسطعم لطةمغع، 
وعع ق غأتغ بشائ، ولضظ افظزمئ الفاحطئ؛ الاغ تساصئئ سطى تضط السعدان، ظطئ شغ ضض سام ق تفسض حغؤًا 
لثرء آبار افططار؛ طظ المسالةات المسطعطئ الاغ غةإ الصغام بعا صئض الثرغش، بض شغ ضض سام تاضرر المآجغ، 
والتضعطات تافرج سطى المأجاة، وتتخغ الثسائر، وعع طا تثث عثا السام شالتضعطئ تسغر سطى خطا الظزام 
السابص؛ تثو الصثة بالصثة، شعا عغ تتخغ الثسائر وافضرار بط ق تصعم بما غةإ سطغعا شسطه، صئض الضاربئ 
وبسثعا، وتارك الةمغع لطدغاع. وأضث الئغان: أن عثه افظزمئ الاغ تتضط بقدظا طظث خروج المساسمر سسضرغا، 
وإلى غعطظا عثا، طعما ضاظئ أحضالعا؛ دغمصراذغئ، سسضرغئ، حمعلغئ، ضطعا ق تصعم سطى أجاس ظزام الرساغئ، 
وإظما تصعم سطى افجاس الرأجمالغ الصائط سطى الةئاغئ، ولثلك تاشغر التضعطات، وتاشغر العجعه، والظزام 
عع الظزام، والسغاجات عغ السغاجات ظفسعا. وخاط الئغان طثاذئا أعض السعدان بالصعل: ضسعا أغثغضط شغ 
أغثي حئاب تجب الاترغر لطسمض طظ أجض إغةاد دولئ الرساغئ، الاغ ترسى حآوظضط سطى أجاس سصغثتضط، 

وتعجث لضط التغاة الضرغمئ، ظثسعضط إلصاطئ دولئ اإلجقم؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

على نهج النظام السوداني البائد نفسه
الحكومة االنتقالية تحصي خسائر السيول وال تفعل شيئًا!

روسيا مستمرة في تأمين مصالح أمريكا في ليبيا



افربساء ٢٢ طظ ذي التةئ ١٤٤١ عـ المعاشص ١٢ آب/أغسطج ٢٠٢٠ طـ٤     السثد ٢٩٩

أجرى الةغح الئرغطاظغ صعاسث احائاك شغ السراق وأششاظساان جمتئ لطةظعد شغ بسخ افتغان بإذقق 
الظار سطى طثظغغظ ُسجل ُغحائه شغ أظعط غصعطعن بسمطغات طراصئئ، وشصًا لاتصغصات طغثل إغسئ آي. وضان 
طعصع  صابطعط  الثغظ  السابصغظ  الةظعد  طظ  لسثد  وشصًا  والمراعصغظ،  افذفال  طظ  سثد  الدتاغا  بغظ  طظ 
طغثل إغسئ آي. وغجسط ابظان طظ جظعد المحاة السابصغظ أظعما وزطقءعما طظ الةظعد الثغظ غثثطعن 
وعع  ُغرى  حثص  أي  سطى  الظار  بإذقق  إذظًا  لثغعط  بأن  افوصات  طظ  وصئ  شغ  ُأبطشعا  السراق  جظعب  شغ 
غتمض عاتفًا طتمعقً أو غتمض طةرشئ أو غاخرف بأي حضض طظ افحضال بحضض طرغإ. وأضث الةظعد أظعط 
ُوسثوا بالتماغئ شغ تال إجراء أي تتصغص طظ الحرذئ السسضرغئ. "جغصعل لظا صادتظا إظظا جظتمغك إذا تط 

إجراء أي تتصغص. شصط صض إظك تساصث تصًا أن تغاتك ضاظئ شغ خطر - عثه الضطمات جاتمغك".

أزطئ الثواء شى السعدان جعء رساغئ
ورأجمالغئ طاتضمئ

حراب  خظاسئ  تضطفئ  "إن  المخاظع  أتث  طثغر  صال 
بغسه  جسر  طظ  أسطى  المبال  جئغض  سطى  الئظادول 
عثه  وضض  إظااجه"،  ظعصش  جسطظا  طما  السعق،  شغ 

المحضقت عغ ظااج الظزام الرأجمالغ.
الظغطغظ  لمعصع  تخرغح  شغ  الثوائغئ  المخاظع  أختاب 
أضثوا أن خظاسئ الثواء شغ السعدان تعاجه تتثغات ضئغرة 
شغ التخعل سطى السمقت افجظئغئ قجاغراد طثخقت 
افدوغئ،  حّح  قتاعاء  المتاوقت  عثه  وأبظاء  اإلظااج، 
غساظغ السعداظغعن شغ التخعل سطى العخفات الطئغئ. 
وبات تثاول طظحعرات وتشرغثات تاسطص باقجافسار سظ 

افدوغئ، أطرًا طاثاوقً سطى طظخات الاعاخض.
اقبــاــجاز  طــظ  المرغخ  جطط  إن  الــتــال  عــع  عضثا 
شغ  جغصع  لطثواء  الفاتح  الشقء  بسئإ  واقجاشقل 
طخغئئ سثم شاسطغئ الثواء الثي غخظع باقجافسار سظ 
وخفاته سطى طظخات الاعاخض شما طثى طخثاصغئ عثه 
العخفات وطظ عع المسآول سظ افدوغئ المشحعحئ؟ 

وضغش تعثر ختئ الظاس بعضثا تقسإ؟
إن اإلجقم ظعى سظ طمارجئ المعظ الطئغئ إق طظ 
له سطط، شصْث جاَء شغ التثغِث المرشععِ الثي رواُه أبع 
َسْظ  َأِبغِه  َسْظ  ُحَسْغٍإ  بِظ  ُسَمَر  سْظ  طاجه  وابُظ  داوَد 
 ٌّ ِ ُه  ْ ِمْ ْ ُْعَل َ َوَل ََّ ْ َت ِه أن الظئغ  صال: «َم َجثِّ
َح التاضُط إجظاد عثا  »، وصْث َختَّ ٌ َ َفُهَ َضاِم َل َذِل َقْ

. التثغث وواشصُه الثعئغُّ
إتثى  خارت  العاصع  شغ  شإظعا  اقخاراع"  "براءة  أطا 
الفصراء،  ذبح  شغ  المساثثطئ  الرأجمالغئ  أدوات 
بالظسئئ  وافعط  تساجغئ  افضبر  الصطاع  شغ  وذلك 
طظ  ضشغرعا  افدوغئ  خظاسئ  تثدع  إذ  الئحر؛  لتغاة 
طظ  المططصئ  والسغطرة  الربح،  لمظطص  الخظاسات 
عثه  شاسسى  لطصارات،  السابرة  افدوغـــئ  حرضات 
الممضظئ،  العجائض  بضض  أرباتعا  لاسزغط  الحرضات 
اخافئ  شغما  طحروسئ،  غغر  أم  طحروسئ  أضاظئ  جعاء 
الاغ  الخظاسئ،  عثه  طظ  تماطًا  اإلظساظغئ  اقسائارات 
تعثف شغ افجاس إلى التفاظ سطى بصاء اإلظساظغئ.

لظ ظضعن طئالشغظ إذا صطظا إن صطاع الرساغئ الختغئ 
بالئحر  واقتةار  تةارة السقح  بصعة  تظاشج  وافدوغئ 
الاغ  الدثمئ  افربــاح  بسئإ  وذلــك  والمثثرات؛ 
أضبر  طظ  غسث  الــثي  الصطاع  عــثا  حرضات  تتصصعا 
الصطاسات اقجابمارغئ أطاظاً وطصاوطئ لطرضعد والاصطئات 
اقصاخادغئ، والسئإ العتغث عع أن الثولئ تثطئ سظ 

واجإ رساغئ حآون الرسغئ وأوضطاه لطرأجمالغئ.
بظفسعا  الثولئ  تاعقعا  أن  غةإ  افدوغــئ  خظاسئ 
وتحرف سطغعا، صال رجعل اهللا : «اِإلَمــاُم َراٍع َوُهَ 
ِِه» أخرجه الئثاري سظ سئث اهللا بظ  ْ َرِعَّ وٌل َع ُ ْ َوَم
سمر رضغ اهللا سظعما. وعثا ظص سام سطى طسآولغئ 
الثولئ سظ الختئ وتعشغر الثواء والاطئغإ لثخعلعما 
شغ الرساغئ العاجئئ سطى الثولئ، وعظاك أدلئ خاخئ 
سطى الختئ والاطئغإ: أخرج طسطط طظ ذرغص جابر 
ََع  ًا َفَق َِ  ٍ ْع َ ِ ُل اللَِّه  ِإَلى ُأَبيِّ ْب َ َرُس َع صال: «َ
ِه». وأخرج التاضط شغ المساثرك  اُه َعَلْ َ َ َّ قًا ُث ُه ِعْ ِمْ
َزَطاِن  ِشغ  "َطِرْضُئ  صال:  أبغه  سظ  أجطط  بظ  زغث  سظ 
َذِئغئًا  ُسَمُر  ِلغ  َشَثَسا  َحِثغثًا  َطَرضًا  اْلَثطَّاِب  ِبِظ  ُسَمَر 

ِة اْلِتْمَغِئ". َشَتَماِظغ َتاَّى ُضْظُئ َأُطصُّ الظََّعاَة ِطْظ ِحثَّ
وجعد  ق  اهللا  بإذن  صرغئاً  الصائمئ  الثقشئ  دولئ  إن 
وق الةمارك الاغ تشطغ أجسار الثواء،  شغعا لطدرائإ 
الحرسغئ  غغر  الحروط  طظ  حرط  ضض  جاطشغ  ضما 
وطظعا براءة اقخاراع، شسصث الئغع الحرسغ ضما غسطغ 
تص الاخرف بما  لطمحاري تص المطضغئ غسطغه أغداً 
غمطك، وضض حرط طثالش لمصادى سصث الئغع باذض، 
َوِهــَي  َْها  َأَت َة  ــَ ِ َبــ «َأنَّ  سظعا:  اهللا  رضغ  سائحَئ  شسْظ 
ْ َلَها: ِإْن  ِع َأَواٍق، َفَقاَل ْ اَتََها َأْهُلَها َعَلى ِت َ َاَتٌَة َقْ  ْ ُم الُء ِلي. َفَأَت اَن اْلَ ًة َوَ ًة َواِحَ ْ َعَّ ْدُتَها َلُه ِ َعَ الء َشاَء َأْهُل ا اْلَ ُ ِ َ ْ َ ا ِإال َأْن  ْ ، َوَأَبــ ْ َ َلُه ْت َذِل ََكَ . َفَقاَم َأْهَلَها، َف ْ ِيِّ  َفَقاَل: اْفَعِلي، َفَفَعَل ُة ِللَّ َ ْتُه َعاِئ ََكَ ، َف ْ ِ َقال: َما َلُه ه، َ اللََّه َوَأْثَى َعَلْ ِ َ َ الَّاَس، َف َ َ ِيُّ ، َف َاِب اللَِّه، َقال: الَّ ِ ْ ِفي  َ ًا َلْ و َن ُشُ ُ ِ َ ْ ُّ َاُل ِرَجاٍل َ َاُب اللَِّه َأَح ل، ِ ِ َاِب اللَِّه َفُهَ َا َ ِفي ِ ٍ َلْ ُلُّ َشْ َف

 طافٌص سطغِه « َ ْ َأْعَ َ الء ِل ، َواْلَ ُ ُُه َأْوَث َوَشْ

أطرغضا وسعاطض الافضك املاسثدة واملاةثدة
التطصئ البالبئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

ذضرظا شغ التطصئ السابصئ طا غاسطص بافطر افول، طظ 
الثي  الثطعي،  الاارغت  وعع:  أطرغضا  تفضك  سعاطض 
ظحأ شغ ظطه عثا اقتتاد، وتسّثد افسراق والثغاظات، 
سطى  وتأبغرعا  بثلك،  المرتئطئ  السظخرغئ  والظزرة 
سعاطض الافضك والاحرذم. وشغ عثه التطصئ جظاتثث 
عثا  تفضك  سعاطض  طظ  والبالث  الباظغ  افطرغظ  سظ 

اقتتاد وعما:
العقغات  بغظ  اقصاخادي  المساعى  شغ  الافاوت   -٢

الماسثدة، وتأبغر عثا افطر سطى الظجسئ اقظفخالغئ.
شالةظعب افطرغضغ باجابظاء وقغاغ شرجغظغا وشطعرغثا؛ 
عع افضبر شصرا شغ العقغات افطرغضغئ، وغظاحر عثا الفصر 
خاخئ شغ طظاذص الرغش. وصث أظعرت بسخ الئغاظات 
افطرغضغغظ،  طظ   ٪١٤,٥ ظسئئ  أن  واإلتخائغات 
وأضبرعط غارضج شغ الةظعب؛ أي طا غسادل ٤٥,٣ ططغعن 
ظسمئ غسغحعن تتئ خط الفصر؛ الئالس ٢٣,٨ ألش دوقر 

جظعغاً؛ فجرة طضعظئ طظ أربسئ أشراد.
والتصغصئ أن عثه الصدغئ عغ طظ الصداغا التساجئ؛ 
الاغ تعّثد اقتتاد افطرغضغ بالاحرذم والافضك. وصث 
طظ  الساجئ،  ألسظئ  سطى   - تخرغتات  سثة  خثرت 
وسثم  باقظفخال،  تعّثد   - وغغرعط  العقغات  تضام 
افخرى؛  الفصغرة  العقغات  أسئاء  لاتمض  اقجاسثاد 
الرئغج  والسئإ  الةظعب.  وقغات  طظ  الضبغر  طبض 
شغ عثه الظزرة اقظفخالغئ؛ عع افشضار الرأجمالغئ، 
الاغ تاتضط شغ سصطغئ افطرغضغغظ وظفسغاتعط؛ وعغ 
تتمض  تتإ  ق  طسؤعلئ؛  غغر  طخطتغئ  ظفسغئ  ظزرة 
ظفسغئ  ظزرة  المةامع  إلى  وتظزر  اآلخرغظ،  تئسات 
طخطتغئ شردغئ. وعثا افطر ضما غظطئص سطى الفرد، 
شعع غظطئص سطى الاةمسات والمثن، وتاى العقغات، 

وسطى سمعم الحسإ افطرغضغ.
روغارز  أظئاء  وضالئ  أجرته  رأي  اجاطقع  أظعر  شصث 
ُغآغثون  افطرغضغغظ  طظ   ٪٢٣,٩ (أن   :٢٠١٧ جظئ 
العقغات  سظ  وقغاتعط  اظفخال  لاأغغث  غمغطعن  أو 
صث  العقغات  بسخ  وعظاك  افطرغضغئ...)،  الماتثة 
الفضرة  بعثه  تظادي  بالفسض  جغاجغئ  أتجابا  أجسئ 
طظث جظعات ذعغطئ؛ شصث ظادى تجب اجاصقل أقجضا، 
طساصطئ  دولئ  باأجغج   ،١٩٨٤ سام  تأجج  والثي 
وعع  التغظ  ذلك  وطظث  افطرغضغئ،  أقجضا  وقغئ  شغ 
الصعطغ  التدعر  تسجغج  سطى  وحسئغاً؛  جغاجغاً  غسمض 
سمض  شغ  غحرع  ضاد  تاى  العقغئ،  جضان  وجط 
أقجضا،  لسضان   ٢٠٠٦ سام  رجمغ  حسئغ  اجافااء 
تعل صدغئ اقظفخال سظ العقغات الماتثة افطرغضغئ. 
اقظفخال  شضرة  إلى  تمغض  الاغ  العقغات  عثه  وطظ 
وتحةسعا أغدا (لعغجغاظا، تضساس، طعظااظا، داضعتا 
ضارولغظا  ضظااضغ،  طغسغسغئغ،  إظثغاظا،  الحمالغئ، 
ظغعجغرجغ،  جعرجغا،  شطعرغثا،  أقباطا،  الحمالغئ، 
ضعلعرادو، أرغشعن وظغعغعرك..). وشغ دراجئ لطثئغر 
صال  باظارغظ  إغةعر  الئروشغسعر  الروجغ  اقصاخادي 
شغعا: (العقغات الماتثة تاضعن طظ جائ أججاء ضئغرة، 
تةمسات  تسضظعا  شصغرة؛  وأخرى  غظغئ  أججاء  وعظاك 
ضئغرة، تسغح سالئ سطى افججاء الشظغئ، وعظاك وقغئ 
تضساس الضئغرة الشظغئ؛ الاغ تظاحر شغعا الةماسات 
والاظزغمات، الاغ تطالإ وتظاضض طظ أجض اجاصقلعا 
وتفاصط  ذعغطئ،  جظعات  طظث  الماتثة،  العقغات  سظ 
صداغا  جغفةر  واقصاخادغئ؛  السغاجغئ  ــات  افزط

اقجاصقل شغ عثه افججاء طرة واتثة).
وسصإ شعز تراطإ بالرئاجئ افطرغضغئ، تجاغث بحضض 
ضالغفعرظغا،  شغ  اقظفخال  دسعات  زخط  لطظزر  قشئ 
تمطئ  بسث  وذلك  الثولغ،  اإلسقم  اظائاه  أبار  بحضض 
العقغات  سظ  باقظفخال  تطالإ  جغاجغئ،  حسئغئ 
الماتثة، دحظاعا ترضئ (ظسط ضالغفعرظغا)؛ تتئ حسار 
(ضالغضسغئ)؛ وعغ ضطمئ طساطعمئ طظ (برغضسغئ)؛ 
الاغ ُتتغض إلى خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ. 
جضاظًا  أطرغضا  شغ  العقغات  أضبر  ضالغفعرظغا  وُتسائر 

تغث غئطس سثد جضاظعا ٣٣,٨٧١,٦٤٨ ططغعظا. وعغ 
اصاخادغئ  طراضج  طظ  تتادظه  لما  العقغات؛  أغظى 
وتضظعلعجغئ ضثمئ، إذ إظعا جاخئح طظ أغظى ١٠ 
دول سالمغا؛ لع تتعلئ إلى دولئ طساصطئ طظفخطئ سظ 
صث  الماتثة  العقغات  ضاظئ  وصث  الماتثة.  العقغات 
اظاجساعا بصعة طظ المضسغك سام ١٨٤٧م، وضماعا 
شغ  تراطإ  شعز  شئسث  افطرغضغئ.  الضعظفثرالغئ  إلى 
جاء  الةمععري؛  التجب  طظ  وعع  افخغرة  اقظاثابات 
(بثأت   :٢٠١٨ بعجئ  واحظطظ  لختغفئ  تصرغر  شغ 
و٤٠٧   ٥٨٥ تعصغع  بةمع  ضالغفعرظغا)  (ظسط  ترضئ 
جآال:  وضع  أجض  طظ  وذلــك  العقغئ؛  شغ  حثص 
بطاصئ  سطى  وذلك  العقغئ؟)  باظفخال  ترغإ  (عض 
اقظاثابات. وغصعل المساحار الصاظعظغ افضادغمغ تغط 
شعلمر؛ طظ طثغظئ جان شراظسغسضع؛ العاصسئ بحمال 
ضالغفعرظغا: (طا ظحعثه اآلن عع وقدٌة لثولٍئ جثغثة... 
وُغمضظظا صغادة طا تئصى طظ السالط التّر). وتئّرر الترضئ 
اقظفخالغئ تةاعا باقظفخال بائرغرات سثغثة؛ أبرزعا 
أسئاء  لاتمض  اجاسثادعا  وسثم  اقصاخادغئ،  الظاتغئ 
(ضالغفعرظغا  الترضئ:  عثه  تصعل  إذ  افخرى؛  العقغات 
ططغعن  الـ٤٠  بُصرابئ  جضظغًئ  ضباشًئ  العقغات  أضبر   -
ظسمئ تصرغئا - الاغ تساسث العقغات افخرى طادغاً شغ 
افزطات، أخئتئ ُطبصطًئ بأسئاء ظزام الاةارة العذظغ، 
ولغج لعا رأٌي سادٌل شغ اقظاثابات الرئاجغئ، وعغ 
وقغٌئ ُطاظعسٌئ وُتثالش ُطسزط العقغات افخرى الرأي شغ 
صدغئ العةرة، ضما أظعا تافعق سطى العقغات افخرى 
ُضطّغًا  طسارضاعا  سطى  سقوًة  الئغؤغئ،  السغاجات  شغ 
ِاعط،  لمعاصش تراطإ بحضٍض رئغسغ. لثلك، وشصاً لُتةَّ

شإن افوضاع طبالغٌئ قظفخال العقغئ الثعئغئ).
عثه الظزرة اقظفخالغئ الاغ تائطعر شغ أذعان الظاس 
وبسخ افتجاب السغاجغئ شغ العقغات؛ تجداد وتاعجع 
بسئإ ضسش التضعطئ المرضجغئ، وسثم صثرتعا سطى 
افزطئ  سطى  ترتئئ  والاغ  المااالغئ،  افزطات  طسالةئ 
افخغرة سام ٢٠٠٨، وطظ عثه افزطات: ازدغاد الئطالئ، 
الثوقر  أجسار  شغ  تادة  وتثبثبات  افجسار،  وارتفاع 
بغظ ارتفاع واظثفاض، واظعغار حرضات ضبغرة، وازدغاد 
المثغعظغئ الساطئ، والسةج شغ المغجان الاةاري الماجاغث، 
التضعطئ  سطى  والثارجغئ  الثاخطغئ  الثغعن  وازدغــاد 
الفثرالغئ؛ ضض عثه افطعر تجغث العضع تسصغثا؛ وخاخئ 
لثى العقغات الشظغئ؛ بسئإ تتمطعا فسئاء اصاخادغئ 
جثغثة، تظفص سطى باصغ العقغات. والتضعطئ المرضجغئ 
تصش ساججة أطام عثه المسدطئ الضئغرة، وق تتسظ 
لثسط  الدرائإ  طظ  طجغث  جئاغئ  غغر  حغؤا  تفسض  أن 
الحرضات الضئرى المظعارة، وق تتسظ أن تفسض حغؤا 
لططئصات الضادتئ الفصغرة!! وزاد الطغظ بطئ طا تسئئئ 
به أزطئ ضعروظا طظ أسئاء اصاخادغئ وجغاجغئ جثغثة 
التضعطئ  وبغظ  العقغات  بغظ  اتساسا  الحرخ  زادت 
السام  اقصاخادي  العضع  أن  والتصغصئ  الفثرالغئ. 
المظتثر والماردي شغ أطرغضا بحضض سام ق غثفى سطى 
الثئراء والئاتبغظ الماابسغظ لطسغاجات افطرغضغئ، وق 
غثفى سطغعط طا غسئئه العضع اقصاخادي شغ أطرغضا 
طظ تعثغث تصغصغ باظعغار الظزام برطاه، ولغج شصط 
باحرذم العقغات، تاى إن بسخ الثئراء صث وضع جصفا 
زطظغا لثلك، طظعط المفضر الفرظسغ إغماظعغض تعد تغث 
ضان طظ أوائض طظ تظئآوا باظعغار اقتتاد السعشغاغ، 
بط تظئأ بالمخغر ذاته فطرغضا جظئ ١٩٧٦م، وجطر 
عثا الاعصع شغ ضاابه الحعغر "طا بسث اإلطئراذعرغئ" 
أي طا بسث اظعغار الظزام افطرغضغ، غصعل شغه: (إن بمئ 
ضسادًا سزغماً جغتثث طئاطساً طسه الثولئ...)، وعع طا 
غاصاذع طع رؤغئ جغط رغضارد، طساحار الاعثغث المالغ 
والثي  افطرغضغئ،  المرضجغئ  اقجاثئارات  وضالئ  شغ 
لقظعغار  طعسثًا   ،٢٠١٥ ــارس  آذار/ط طظاخش  تثد 

اقصاخادي؛ الثي جغطغح بأطرغضا.
غائع شغ التطصئ الصادطئ...

طاأخرة  طرتطئ  وخطئ  صث  شغ السعدان  الثواء  أزطئ 
بسث أن اظسثطئ أغطإ افخظاف طظ رشعف الخغثلغات 

خخعخًا افدوغئ المظصثة لطتغاة.
السعدان  خغادلئ  لةظئ  دشسئ  جابص  وصئ  وشغ 
المرضجغئ بمثضرة ساجطئ إلى طةطج العزراء تطالئه 
الثولئ  طظ  ظاجسئ  تطعل  إلغةاد  الاثخض  بدرورة 
آطظ  دواء  سطى  التخعل  شغ  الظاس  تص  لدمان 

وشسال بالسسر المظاجإ والمساطاع.
تث  إلى  وخطئ  السعدان  غسغحعا  الاغ  الثواء  أزطئ 
ضض  والمالغئ،  الختئ  وزارتغ  بغظ  اقتعاطات  تئادل 

طظعما تاعط افخرى بالاسئإ شغ افزطئ.
السابص  الختئ  وزغر  ضائه  طسرب  خطاب  وتسإ 
أضرم الاعم، طعجه إلى وزغر المالغئ، إبراعغط الئثوي، 
تجغران/غعظغع   ١٤ تربغعن  جــعدان  سطغه  اذطسئ 
اظسثام  بسئإ  التثوث  وحغضئ  ضاربئ  شإن  ٢٠٢٠م 
افدوغئ المظصثة لطتغاة، لضظ سةج المالغئ سظ جثاد 
شاتعرة الثواء لسثة أحعر طظث ضاظعن افول/دغسمئر 
طظ  السثغث  اظسثام  إلى  أوخض  اآلن  وتاى  ٢٠١٩م 
طظ  السثغث  ذلك  شغ  بما  الئقد،  شغ  الثواء  أخظاف 

افدوغئ المظصثة لطتغاة.
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  طظث  الثواء  أزطئ  طقطح  وبثأت 
الماضغ، سظثطا ألشى بظك السعدان تثخغص ١٠٪ 
تعجه  ضاظئ  الظفطغئ،  غغر  الخادرات  تخغطئ  طظ 

قجاغراد الثواء.
عثه افزطئ عغ واتثة طظ المحاضض الاغ ظطئ تآرق 
غاعصع  ضان  الئسخ  بالسعدان،  المرضى  طداجع 
تتسظ أوضاع صطاع افدوغئ بسصعط الظزام الئائث، 
وجةظ وزغر الختئ لعقغئ الثرذعم السابص طأطعن 
أن  غئثو  لضظ  الــثواء  طاشغا  بــإدارة  الماعط  تمغثة 

اقظازار ربما غطعل تاى تظاعغ المساظاة.
لعجعد  تسعد  طثاخغظ  بتسإ  الراعظئ  الــثواء  أزطئ 
وطاشغا شغ إدارة المطش لثلك تاةثد باجامرار.  شساد 
جثغث،  طظ  برأجعا  وُتطض  إق  طضاظعا  طظ  تاترك  وق 
وصث ضحفئ الةمسغئ السعداظغئ لتماغئ المساعطك، سظ 
وجعد "طاشغا" تثغر صطاع الثواء تاسئإ شغ تةثد أزطئ 
الثواء بغظ التغظ واآلخر، وأضث أطغظ سام الةمسغئ د. 
غاجر طغرغظغ لـ(السعداظغ) أن "طاشغا" الثواء عغ الاغ 
صراراتعا  شغ  وتاتضط  اقتتادغئ  الختئ  وزارة  ُتترك 
بحأن الصطاع، طحغرًا إلى أظعا تسسى عثه افغام طع وزغر 
الختئ اقتتادي د. أضرم الاعم صئض إصالاه طظ طظخئه 
وذلك شغ جسغعط لاسغغظ أشراد طظعط شغ طظخإ افطغظ 
السام لطمةطج الصعطغ لفدوغئ والسمعم، قشااً إق أظه 
طا لط غئاسث طظخإ افطغظ السام لطمةطج سظ طخالح 

وأذماع طاشغا افدوغئ لظ غظخطح تال الثواء بالئقد.
وزارة الختئ ضاظئ صث أضثت شغ أضبر طظ طظئر أن 
الحرضات  شعاتغر  بسثاد  إق  تاتصص  ق  الثواء  وشرة 
السالصئ لثى الئظعك الاةارغئ، داسغئ الثولئ لطاثخض 
سإء  سطغعا  غصع  الحرضات  وأن  خاخئ  افطر،  وتسط 
وعغ  الثواء  جعق  تاجئ  طظ   ٪٦٠ طظ  أضبر  تعشغر 

حرضات الصطاع الثاص.
تساطقتعا  شغ  الربح  إلــى  تسسى  الئظعك  أن  وبما 
وتمعغقتعا، طظ دون الظزر إلى ظعع السطسئ وتاجئ 
الظاس إلغعا والتضعطئ تساسث شصط اإلطثادات الطئغئ 
الاغ تساعرد أصض طظ ظخش تاجئ السعق، لثلك تتثث 
بالاجاطاتعا  اإلغفاء  سظ  الحرضات  تسةج  سظثطا  افزطئ 
طا  وشرت  اإلطــثادات  ضاظئ  وإن  تاى  الفةعة  وتزعر 
سطغعا، وبعثه السععلئ تاثطى الثولئ سظ ختئ الظاس 
لط  شإن  المال  إق  غعمعا  ق  الاغ  الةحسئ  لطرأجمالغئ 

غعجث شق غسظغعا ضط طات طظ المرضى دون دواء!
شغ  الثولئ  جغاجات  "تثئط"  غسضج  جغظارغع  وشغ 
صطاع الثواء، صررت التضعطئ شغ آذار/طارس الماضغ 
ُتطشى  أن  صئض   ،٪١٠ ظسئئ  باثخغص  السمض  إسادة 

طرة أخرى بصرار طظ رئغج العزراء.
طعاضئئ  سطى  المخاظع  صثرة  تسإ  الــثواء  خظاسئ 
طظسثطئ،  إلى  ضسغفئ  الثوائغئ  الخظاسئ  تطعرات 
الرجعم  وشرض  الاسسغر،  جغاجات  إلى  باإلضاشئ 
الثواء.  إلظااج  القزطئ  افولغئ  المعاد  سطى  الةمرضغئ 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة غادة سئث الةئار (أم أواب)ـ 

لجنودها  سمحت  بريطانيا 
بإطالق النار على المدنيين في العراق وأفغانستان

إن الظاظر إلى تخرشات بسخ الصادة والمرصسغظ والمطئطغظ لعط شغ بعرة الحام الضاحفئ الفاضتئ غرى ضبغرا 
طمظ أخطفعا وسعدعط وظضخعا سطى أسصابعط واظتازوا إلى الثاسمغظ الماآطرغظ سطى بعرة الحام، وتظضروا لضض 
سعث وطغباق صطسعه فعطعط وأطاعط الاغ جسطاعط أططعا شصثطئ لعط ضض إطضاظغاتعا، بض وشطثات أضئادعا طظ 
أجض السمض إلجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم سطى أظصاضه، ولط غئصعا سعثا ساعثوا اهللا سطغه أو وسثا 
صطسعه فعض الحام إق وظصدعه. وشعق ذلك شإظعط صث اجاأجثوا سطى أعض الحام وتسططعا سطغعط. وإظعط شغ 
العصئ الثي غفرضعن شغه الدرائإ والمضعس سطى السئاد وغسطئعن صرارعط، وق غاعرسعن سظ اقصااال شغما 
بغظعط، وجفك الثطاء طظ أجض السططئ والظفعذ وتظفغث أواطر أجغادعط وتظفغثا لمثططاتعط، تراعط غترجعن 
الثورغات الروجغئ الارضغئ وطظ خطفعا ططغحغات ظزام اإلجرام لافرض جغطرتعا سطى ذرغص m4 ضما جغطرت 
طظ صئُض سطى ذرغص m5. إق أن ذلك لظ غدر بعرة الحام بإذن اهللا. صال تسالى: ﴿َفَمن نََّكَث َفإِغََّما يَنُكُث بَلَ 
ْجراً َعِظيماً﴾. شغا أعطظا شغ الحام: اسطمعا أن الثقَص بأغثغضط 

َ
َ َفَسُيْؤيِيِه أ َ بَِما َخَهَد َعلَْيُه ابَّ ْو

َ
َغْفِسِه َوَمْن أ

ْفَمانَُكْم 
َ
نَكاثاً َيتَِّخُذوَن أ

َ
ٍة أ أظاط ق بأغثي طظ خثلضط. صال تسالى: ﴿َوالَ تَُكونُواْ اَكلَّيِت َغَقَضْت َغْزلََها ِمن َنْعِد قُوَّ

َْتلُِفوَن﴾. 
َ

ُبَيِّنَنَّ لَُكْم يَْوَم الِْقَياَمِة َما ُكنُتْم فِيِه خت َ ُ بِِه َو ٍة إِغََّما َفْبلُوُكُم ابَّ مَّ
ُ
َ ِمْن أ ْر

َ
ٌة يِهَ أ مَّ

ُ
ن تَُكوَن أ

َ
َدَخالً بَيَْنُكْم أ

يا أهل الشام إن خالَصكم هو بأيديكم أنتم
ال بأيدي من خذلوكم


