
أغطعل/  ١٠ شغ  اطرأة   ٢٩ باساصال  افظئاء  أشادت 
الاترغر،  بتجب  بخطاعظ  لقحائاه  ٢٠٢١م  جئامئر 
أحثاص،   ١٠ اساصال  تط  أغطعل/جئامئر   ١٥ وشغ 
وصث  حثخاً.   ١٢ اساصض  أغطعل/جئامئر   ١٧ وشغ 
لعزارة  الرجمغئ  المعاصع  سطى  افظئاء  عثه  ظحر  تط 
أوزبغضساان. شغ  الثاخطغئ  الحآون  وإدارة  الثاخطغئ 

وإزاء عثه الةرائط ضث المسطمغظ وترائرعط صال بغان 
ختفغ أخثره افربساء، ٢٢ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١م، 
أوزبغضساان:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ 
"غتثث عثا صئض حعر طظ اقظاثابات الرئاجغئ وشغ 
شغ  السططئ  إلى  ذالئان  شغه  وخطئ  الثي  العصئ 
سطى  افتثاث  عثه  شإن  ذلك  سطى  وبظاًء  أششاظساان. 
لروجغا  طعالغئ  بصعى  أو  بروجغا  طرتئطئ  تال  أي 
ظزام  أن  عع  بروجغا  وارتئاذعا  أوزبغضساان.  شغ 
اإلجقم  سطى  الترب  ُغدسش  أن  غظئشغ  ق  طغرزغاغغش 
أن  الممضظ  طظ  لثلك  لمعجضع.  إرضاًء  والمسطمغظ 
المثغفئ  افظئاء  عثه  طبض  تظحر  افوزبغضغئ  التضعطئ 
أو  اقظاثابغئ.  ضشعذعا  وتثفغش  روجغا  إلرضاء 
طظ الصعى المعالغئ لروجغا  غمضظ أن تضعن ضشعذاً 
شغ  افطظ  صعات  خفعف  وشغ  السغاجغئ  الظثئئ  شغ 
أوزبغضساان طظ أجض إجئار طغرزغاغغش سطى الثدعع 
صعغًا  لغج  طغرزغاغغش  ظزام  فن  لروجغا؛  الضاطض 
السابص  الرئغج   - الغععدي  ضرغمعف  ظزام  طبض 
بسث  غامضظ  لط  طغرزغاغغش  إن  تغث   - فوزبغضساان 
طظ تسجغج جططاه بحضض ضاٍف، وغرجع ذلك إلى تصغصئ 
أطرغضا  طظ  ضض  شاتاول  أضسش،  السغاجغئ  دائرته  أن 
وروجغا اجاثثام عثا لمخطتاعما الثاخئ، أي لعضع 
تال  وسظ  الضاططئ".  جغطرتعما  تتئ  أوزبغضساان 
المسطمغظ شغ أوزبغضساان وظزرة الظزام افوزبغضغ 
أغئ  "سطى  الختفغ:  الئغان  صال  الاترغر،  ولتجب  لعط 
لخالح  بعط  الادتغئ  وتاط  غساظعن  المسطمعن  تال 
الاغ  السمغطئ  السغاجغئ  والظثئئ  افوزبغضغئ  التضعطئ 
تسسى إلرضاء الضفار المساسمرغظ. وتتئ غطاء الترب 
سطى الاطرف واإلرعاب غاط جسض اإلجقم والمسطمغظ 
سرضئ لقضطعاد وطتاولئ طظسعط طظ الظعدئ سطى 
أوزبغضساان  طسطمغ  رغئئ  إن  تغث  اإلجقم،  أجاس 
شغ سغح تغاة إجقطغئ آخثة شغ اقزدغاد. ضان الثاشع 
طا  أششاظساان  شغ  أطرغضا  عجغمئ  عع  لثلك  اإلضاشغ 
أخئح  السئإ  لعثا  بصعتعط.  المسطمغظ  بصئ  سجز 
طظث  أوزبغضساان  شغ  غسمض  ظض  الثي  الاترغر  تجب 
المسطمغظ  إظعاض  بعثف  ساطاً   ٢٥ طظ  غصرب  طا 
لطتضعطئ  الرئغسغ  العثف  ظض  اإلجقم،  أجاس  سطى 
افوزبغضغئ". وأضاف الئغان طثضرا بسمض تجب الاترغر 
التضعطئ  وأطره  السغاجغ  وطظعةه  أوزبغضساان  شغ 
الاترغر  تجب  "إن  المظضر:  سظ  وظعغعا  بالمسروف 
سظ  الاثطغ  إلى  أوزبغضساان  تضعطئ  باجامرار  غثسع 
دولئ  أي  طع  السقصات  وصطع  الئاذطئ  الثغمصراذغئ 
ضاشرة واقساخام بتئض اهللا وإلى تصعى اهللا والاعضض 
اإلجقم  أتضام  إسادة  شغ  والمساسثة  وتثه  سطغه 
إلى التغاة، وأن تتإ افطئ وخثق الصعل لعا وأن ق 
تضثبعا. لط غتاول التجب صط اقجاغقء سطى السططئ 
بالصعة شغ أي طضان شغ الئقد ولط غثُع الحسإ لطصغام 
بثلك؛ فن عثا غاسارض طع ذرغصئ ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص. شضغش 
وخااطا  طاطرشئ؟!".  طظزمئ  غضعن  أن  لطتجب  غمضظ 
طعاجعئ  سظ  افوزبغضغ  الظزام  سةج  سطى  الئغان  أضث 
تجب الاترغر شضرغا، وإخرار التجب سطى السغر صثطا شغ 
ذرغصه تاى تتصغص عثشه، شصال: "ضض عثا غثل سطى 
وطفاعغط  أشضار  أطام  ساججة  أوزبغضساان  تضعطئ  أن 
إلصاطئ  سمطه  جغعاخض  التجب  وإن  الاترغر.  تجب 
التغاة  اجاؤظاف  اهللا  بإذن  تدمظ  الاغ  الثقشئ  دولئ 
الزالمغظ  ترعغإ  غعصفه  أن  غمضظ  وق  اإلجقطغئ، 
وافرواح". المماطضات  خسارة  وق  القئمغظ  لعم  وق 

اصرأ شغ عثا السثد:

- بعادر ظعاغئ الترب شغ الغمظ ترتسط 
   شما عغ التطعل شغ ظعاغئ المطاف؟ ...٢

- أجئاب اظعغار تجب السثالئ والاظمغئ المشربغ ...٢
- شراظسغج شعضعغاطا: ظعاغئ العغمظئ افطرغضغئ ...٣

- الثولئ السطماظغئ بغظ إسقم الافاعئ
   وأضثوبئ ترغئ الظحر والرأي ...٤
- تعران طعث البعرة جثدت افطض

   وشدتئ المثّثلغظ والداطظغظ ...٤

غغر ظعوغئ صث غحضض خرصًا لاطك المساعثة، وق حك 
شغ أن الخغظ جاسث عثا الاتالش خطغرًا سطغعا خاخئ 
تظاعخ  الاغ  فجارالغا  الظعوغئ  الشعاخات  تغث  طظ 

العغمظئ الخغظغئ شغ الئتار اآلجغعغئ.
صث  فطرغضا  الاصطغثي  التطغش  أوروبا  ضاظئ  وإذا   -٣
عثا  وزاد  أطرغضا  شغ  تراطإ  تصئئ  بظعاغئ  اظاسحئ 
صث  "أطرغضا  بأن  افطرغضغ  الرئغج  بخغاح  اقظاساش 
سادت" واتثث ذلك حسارًا له شغ طصابض حسار تراطإ 
"أطرغضا أوقً" لضظ تظفغث إدارة باغثن لقظستاب طظ 
صث  وطخالتعا  أوروبا  آلراء  اسائار  دوظما  أششاظساان 
لعا،  طترج  بحضض  فطرغضا  الثول  تطك  تئسغئ  أظعر 
وضان اقظستاب افطرغضغ طظ أششاظساان أضئر سمض 
الاسسئ  الحععر  خقل  باغثن  إدارة  به  تصعم  دولغ 
بسث تسطمه طصالغث الرئاجئ خطفًا لاراطإ، وبارت سطى 
ضاظئ  أوروبا  شغ  فطرغضا  واجسئ  اظاصادات  ذلك  أبر 
أحعرعا دسعة شرظسا إلظحاء وتسجغج الصعة افوروبغئ 
الاتالش  عثا  جاء  بط  أطرغضا،  سظ  طظفخض  بحضض 
افطرغضغ الةثغث طع أجارالغا وبرغطاظغا الاغ خرجئ 
طظ اقتتاد افوروبغ، شجاد الطغظ بطئ! وعثا طا دشع 
وزغر خارجغئ شرظسا لطصعل "صرار طفاجأ سطى ذرغصئ 
بط  طعجسئ"،  و"ضربئ  الزعر"  شغ  و"ذسظئ  تراطإ" 

جتئئ شرظسا جفغرعا طظ واحظطظ لطاحاور!
السسضري  الاتالش  عثا  أبساد  شغ  الظزر  وباثصغص   -٤
الثولغئ  الساتئ  سطى  ضئغر  تثث  أظه  ظةث  الةثغث 
الظزر  غمضظ  الظطاق  واجسئ  تثاسغات  له  وجاضعن 

اقظصقب الفاحض يف السعدان 
بالعظئ اخائار لعا طا بسثعا

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)*

أبساد وطشجى الاتالش السسضري افطرغضغ
طع ضض طظ برغطاظغا وأجرتالغا

جغئصى الخراع الثولغ طتاثطا بغظ الثول اقجاسمارغئ 
سطى الثول الخشغرة وخاخئ شغ أشرغصغا. وق غمضظ لطظاس 
أن غاثطخعا طظ عثا الحر المساطغر إق بسعدة اإلجقم إلى 
التضط بإصاطئ الثقشئ الراحثة شغ بطث أو أضبر طظ الئقد 
وتترغر  المساسمرغظ  بثتر  جاصعم  والاغ  اإلجقطغئ، 
ضاشئ الئقد طظ ظغر اجاسمارعط وإسادة البروات إلى أعطعا 
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح  َ وتعزغع سائثاتعا سطغعط والظعدئ بعط، ﴿َو
ِحيُم﴾. ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ ِ َيْنُصُر َمْن 

َّ اْملُْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر 
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ضطمئ السثد

طتاولئ  إتئاط  سظ  السعداظغئ  التضعطئ  أسطظئ 
خئاح  طظ  طئضرة  جاسئ  شغ  السططئ  سطى  اظصقب 
رئغج  وصال  ٢٠٢١م،  أغطعل/جئامئر   ٢١ البقباء 
العزراء سئث اهللا تمثوك إن طتاولئ اقظصقب الفاحطئ 
الحسإ  تصصه  وطا  البعرة،  تساعثف  ضاظئ  عثه 
سطى  الصائمغظ  وخش  ضما  إظةازات،  طظ  السعداظغ 
اقظصقب بأظعط طظ شطعل الظزام السابص. وصث اتفص 
طةمعسئ  اتعاطه  شغ  السعداظغ  اإلسقم  وزغر  طسه 
الظزام  شطعل  طظ  المسطتئ  الصعات  ضئاط  طظ 

السابص بالصغام بالمتاولئ اقظصقبغئ الفاحطئ.
طظ  السغادة  طةطج  سدع  الفضغ  طتمث  أن  إق 
السعدان  تطفجغعن  طع  طصابطئ  شغ  المثظغ،  الحص 
٢٠٢١م  أغطعل/جئامئر   ٢٢ الةمسئ  غعم  الرجمغ 
حرغك  السسضري  المضعن  طظ  طتاولئ  "عظالك  صال: 
السططئ اقظاصالغئ شغ الئقد السغطرة سطى افوضاع 
طثض  وعثا  السغاجغئ،  المسادلئ  لاسثغض  السغاجغئ 
اقظصقب  عع  ذلك  أن  طسائرًا  الحراضئ"،  بسمطغئ 

التصغصغ، وعع اظصقب أبغخ.
سصإ  جاء  السغادي  المةطج  لسدع  الاخرغح  عثا 
وظائئه  الئرعان،  وجععا  الاغ  القذسئ  اقظاصادات 
الئرعان  صال  تغث  المثظغغظ،  لطسغاجغغظ  تمغثتغ 
الصعات  طظ  ضئاط  تثرغب  تفض  طثاذئاه  لثى 
بالخراع  اظحشطئ  السغاجغئ  الصعى  "إن  الثاخئ: 
البعرة  حسارات  وأن  والمظاخإ،  السططئ  سطى 
الصعى  خقشات  وجط  ضاسئ  والسثالئ  الترغئ  طظ 
واتثة  جعئ  غارضعا  لظ  أظعط  وأضث  السغاجغئ"، 
الصعات  أن  طدغفًا  الئقد،  طخغر  شغ  تاتضط 
اقظصقبغئ،  لطمتاولئ  تخثت  الاغ  عغ  المسطتئ 
ظائئه  أطا  والاصثغر.  اإلظخاف  تةث  لط  ولضظعا 
لطسغاجغغظ  ظفسعا  اقتعاطات  ضرر  شصث  تمغثتغ 
صائًق: "إظعط أعمطعا المعاذظ شغ طساحه وخثطاته 
سطى  بالخراع  اظحشطعا  "إظعط  وأضاف:  افجاجغئ"، 
طظ  تالئ  خطش  طما  المظاخإ  وتصسغط  الضراجغ 
أصطص  حغء  وأضبر  المعاذظغظ".  وجط  الرضا  سثم 
المسطتئ  الصعات  "إن  الئرعان:  صعل  المثظغ  الحص 
وإن  ووتثته،  السعدان  أطظ  سطى  العخغئ  عغ 
الصعات  خفعف  شغ  الفرصئ  لئث  غسسى  طظ  عظالك 
رد  ضان  بالاتثغث  الظصطئ  عثه  وشغ  المسطتئ"، 
التاضظئ  طضعظات  أتث  السعداظغ؛  المآتمر  تجب 
التجب  أسطظ  تغث  تمثوك،  لتضعطئ  السغاجغئ 
جعئ  تعجث  ق  أظه  طآضثًا  الئرعان،  اتعاطات  رشده 
وأن  السعدان،  أعض  سطى  وخغئ  تسائر  بسغظعا 
التجب  واسائر  صراره،  غمطك  طظ  عع  وتثه  الحسإ 

طصئعلئ. وغغر  خطغرة  الئرعان  تخرغتات  أن 
المتاولئ  عثه  صض  أو  اقظصقب،  عثا  غضظ  لط 
الئحغر  بظزام  اإلذاتئ  طظث  افولى  عغ  اقظصقبغئ 
افخغرة،  تضعن  ولظ   ،٢٠١٩ ظغسان/أبرغض  شغ 
طظ  جعاء  السعء،  بالشئ  السغاجغئ  افوضاع  شإن 
المساحغئ،  أو  اقصاخادغئ،  أو  السغاجغئ،  الظاتغئ 
حرضاء  وجعد  ظض  شغ  العاصع  لاشغغر  طتفجات  شضطعا 
وأضتى  السطح،  إلى  ذفح  والثي  طاحاضسغظ، 
بغظ  الظعار  رابسئ  شغ  الحمج  وضعح  واضتًا 
المضعن  وبغظ  برغطاظغا)،  (رجال  المثظغ  المضعن 
ضان  الثي  الخراع  شعثا  أطرغضا)،  (رجال  السسضري 
إلى  ظعر  الماحاضسغظ  الحرضاء  بغظ  طضاعطًا 
شما  افخغرة،  اقظصقبغئ  المتاولئ  عثه  بسث  السطظ 
الثي جسض الخراع والثقف بغظ طضعظغ التضط شغ 

السعدان غزعر بعثه التثة؟
السعدان،  شغ  تفرط  لظ  أطرغضا  أن  المسطعم  طظ 
ضاططئ  بالسططئ  السسضر  غظفرد  أن  خطاعا  وضاظئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الاساؤقت  عثه  سظ  الةعاب  غادح  لضغ  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

١- شغ صمئ سئر الفغثغع تتثث رئغج أطرغضا باغثن 
وزراء  ورئغج  جعظسعن  برغطاظغا  وزراء  ورئغج 
البقبئ  افذراف  طظ  إسقن  شغ  طعرغسعن  أجارالغا 
سربغئ،  ظغعز  جضاي  وبتسإ  دشاسغئ،  حراضئ  سظ 
٢٠٢١/٩/١٦ شصث صال باغثن: ("ظصر جمغسا بافعمغئ 
طظطصئ  شغ  واقجاصرار  السقم  لدمان  الصخعى 
الطعغض"،  المثى  سطى  والعادئ  العظثي  المتغطغظ 
الاجاطاتظا  بضض  العشاء  "جظعاخض  طعرغسعن:  وصال 
أطا  الظعوي".  اقظاحار  طظ  التث  طساعثة  بمعجإ 
وصال:  افعمغئ  بالس  بأظه  الصرار  وخش  شصث  جعظسعن 
تسصغثا".)  السالط  طحروسات  أضبر  أتث  طظ  "جغضعن 
وصث أبصئ عثه الثول إسثاد تتالفعا ذغ الضامان بط 

شاجأت الخغظ وشرظسا به...
٢- وشغما أظعرت شرظسا غدئًا ضئغرًا واتعمئ أطرغضا 
باقظاعازغئ  برغطاظغا  واتعمئ  بالضثب  وأجارالغا 
الثائمئ وتتثبئ بأن عثا الاتالش غحضض ذسظئ لعا 
الشعاخات  لخفصئ  أجارالغا  إلشاء  بسئإ  الزعر  شغ 
الدثمئ المسصعدة طع شرظسا طظث ٢٠١٦ بصغمئ ٥٦

جغ،  بغ  بغ  أطرغضغ -  دوقر  ططغار   ٦٦) غعرو  ططغار 
٢٠٢١/٩/١٨)، شصث تتثبئ الخغظ عغ افخرى سظ 
اآلجغعغئ  الصارة  شغ  باردة  لترب  شسطغ  تثحغظ  أول 
ودسئ أطرغضا وبرغطاظغا لمراجسئ تعاشص عثا الاتالش 
طع طساعثة طظع اقظاحار الظعوي سطى اسائار أن ظصض 
تضظعلعجغا الشعاخات الظعوغئ فجارالغا بخفاعا دولئ 

الحرب على حزب التحریر
هی حرب على اإلسالم طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

ظحر طعصع الئعابئ - والثي غصع طصره شغ سّمان، افردن - باارغت ٢٠٢١/٩/٢١ طصاقً طعارئاً بسظعان: "تجب الاترغر 
ضبغرًا، وإزاء ذلك صال بغان ختفغ أخثره المضاإ  غظاصض إلى الصرم برساغئ ترضغئ أوضراظغئ"، وصث ُتِحغ ضثباً 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: طظ السثاجئ أن ُغظحر شغ شداء الحئضئ السظضئعتغئ ضثب طتخ، شغ 
المضان والجطان الثي غمضظ شغعما بضئسئ زر أن غزعر شتح الضثب العارد شغ المصال! وأضاف الئغان: المسطمعن 
اآلن، وتمطئ الثسعة الثغظ غثسعن إلى اهللا وحرسه، غطصعن ألعاظا طظ الاسثغإ، وجظغظ ذعغطئ طظ افجر شغ 
شغ  غظفك  ق  الثي  الاترغر،  تجب  غثسط  أن  الارضغ،  الظزام  طبض  سطماظغ  لظزام  ضغش  طاسائق:  المظطصئ.  تطك 
بغان سمالاه، والظزام ق غظفك شغ طتارباه والادغغص سطغه شغ بقده؟! إظه ضثب غفدح ظفسه، وإسقم غثاخط 
وغفةر شغ الثخعطئ، وأردف الئغان: ظثرك أن عآقء لظ غظالعا طظ تجب الاترغر حغؤا، وصث جئصعط طظ عع أضبر 
طظعط إسقطا وأسزط خئباً وطضرًا. شصث أخئح تجب الاترغر طضء جمع الثظغا وبخرعا، وشضرته غتمطعا المسطمعن 
ضطعط أق وعغ شضرة إسادة الثقشئ وإسادة البصئ بأتضام اإلجقم وظزاطه. وخااطاً.. ظثسع طظ غظاعةعن الضثب، 
وغثغظعن لمظ غمعلعط، أن غسطمعا غصغظا أظعط لظ غشغروا التصائص، ولظ غساطغسعا تشغغئعا، وذشغاظعط الثي 
غتاولعن ترصغسه، جغظاعغ، وق بث لصغعدعط أن تظضسر، وإسقطعط أن غجول، وأن تسطع حمج التص جئرا سظعط.

حینما یخلع اإلعالم أخالقه المهنیۀ ویفجر فی خصومته!
افتراءات موقع البوابۀ على حزب التحریر مثاًال

السآال: طا عغ أبساد وطشجى الاتالش السسضري افطرغضغ طع ضض طظ برغطاظغا وأجارالغا؟ وعض عع طعجه 
وبسث  تعظج  شغ  برغطاظغا  لظفعذ  عثطعا  بسث  لفرظسا  وأطرغضغئ  برغطاظغئ  خفسئ  أظه  أم  الخغظ؟  ضث 
اظصقب أتئاسعا سطى سمقء أطرغضا شغ غغظغا وبسث جععد شرظسا لئظاء صعة أوروبغئ طساصطئ سظ أطرغضا؟



 افربساء ٢٢ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٩ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ٢     السثد ٣٥٨

أجرغئ شغ الباطظ طظ أغطعل/جئامئر الةاري اظاثابات 
وُطثّطرة  ضاربغئ  ظاائةعا  ضاظئ  المشرب  شغ  برلماظغئ 
سطى تجب السثالئ والاظمغئ المشربغ، الثي غسائر ظفسه 
تجباً إجقطغاً أو تجباً ذا طرجسغئ إجقطغئ، شصث تخض 
سطى المرضج الباطظ وافخغر شغ السئاق الاظاشسغ سطى 
طصاسث الئرلمان المشربغ، بسث أن ضان غساتعذ سطى 
التضعطات  رئاجئ  تعلى  أْن  وبسث  شغه،  افول  المرضج 

المشربغئ الماساصئئ شغ السظعات السحر الماضغئ.
لصث جئصاه شغ عثه اقظاثابات جمغع افتجاب السطماظغئ 
والغسارغئ؛ شئسث أن ضان غتعز شغ اقظاثابات الماضغئ 
وخمسئ  طائئ  سطى  جظعات  خمج  صئض  أجرغئ  الاغ 
افخغرة  اقظاثابات  عثه  شغ  تخض  طصسثًا  وسحرغظ 
سطى ابظغ سحر طصسثًا شصط طظ أخض بقبمائئ وخمسئ 

وتسسغظ طصسثًا!
شطط تسئصه افتجاب المشربغئ المسروشئ ضتجب الاةمع 
العذظغ وتجب افخالئ وتجب اقجاصقل وتسإ، بض 
ضافتجاب  والمشمعرة  الخشغرة  افتجاب  أغداً  جئصاه 
اقحاراضغئ واقتتاد الثجاعري، تاى إّن رئغج تجب 
ظغض  طظ  غامّضظ  لط  السبماظغ  الثغظ  جسث  السثالئ 
أطام  شغعا  ظاشج  الاغ  اقظاثابغئ  الثائرة  شغ  طصسثه 
طرحح حاب طشمعر، شضان جصعط عثا التجب شغ عثه 
اقظاثابات خاسصاً وُطثّوغاً، وضان تخعغئ الةمععر له 

سصابغاً لثرجئ لط غاعصسعا أضبر الُمراصئغظ.

ُترى طا عغ أجئاب عثا السصعط المفاجأ لعثا التجب 
وعثا اقظعغار المثوي له؟

ق  ابظغظ  بسئئغظ  السصعط  عثا  أجئاب  تخر  ُغمضظ 
بالث لعما، وعما:

١- اقباساد سظ اإلجقم.
٢- الاجلش لطمطك.

وطا ُغصال سظ أجئاب أخرى ضبغرة لعثا السصعط جعى 
عثغظ السئئغظ شإّظه بالاثصغص شغعا ظةثعا ضطعا تظثرج 
تتئ عثغظ السئئغظ، أو عغ ظاائب وطزاعر لعما، وأعط 
عثه افجئاب الماعّلثة سظعما أربسئ أجئاب شرسغئ ضاظئ 

بمبابئ الصحئ الاغ صخمئ ظعر عثا التجب وعغ:
١- اتئاع التجب لظزام اصاخادي لغئرالغ طاعتح غسامث 
سطى أجعأ شاسطغظ وعما: الثخثخئ ورشع الثسط سظ 
السطع افجاجغئ، شتاى تعظغش المسطمغظ أخئح غثخض 
وأّطا  الثولئ،  طع  ولغج  الثاص  الاساصث  ظزام  ضمظ 
رشع الثسط شاحامض سطى رشسه سظ المتروصات بحضض 

خاص طما أبار غدإ ذئصات واجسئ طظ الةماعغر.
٢- إصرار التجب لصاظعن شرظسئ الاسطغط: تغث تط تمرغر 
صاظعن جسض الطشئ الفرظسغئ لشئ لطاسطغط بثقً طظ الطشئ 
رائتئ  غحاّمعن  الثغظ  الظاس  تظص  أبار  طا  السربغئ 
سطى  تاى  والفرظسغئ  الشربغئ  اقجاسمارغئ  العغمظئ 

تساب لشئ الصرآن الضرغط.
٣- طعاشصئ التجب سطى تمرغر اتفاق الاطئغع طع ضغان 
غععد وعع طا جسض تجب السثالئ غسصط أطام سغعن 

بط  عــادي،  ربه  سئث  بطصاء  الرغاض  شغ  غروظثبرغ 
السراصغض  غدسعن  الثغظ  التعبغغظ،  لطصاء  جغظاصض 
ططار  بفاح  وغطالئعظه  لخظساء،  افولى  زغارته  أطام 
افطمغئ  الةععد  وطعاخطئ  التثغثة،  وطغظاء  خظساء 
عةماتعط  طظ  وغضبفعن  غرغفغث.  اظاعى  تغث  طظ 
سطى  الااطئ  والسغطرة  طأرب  طثغظئ  إلى  لطثخعل 
سطى  جغطرتعط  أضمطعا  أن  بسث  الظفطغئ  المتاشزئ 
طتاشزاغ الةعف والئغداء المةاورتغظ، ضغ غثعئعا 
شغ  الترب  إلغصاف  الةثغثة  المقوغات  جعلئ  إلى 

الغمظ بمضاجإ جثغثة.
المةطج  غاسابص  الةظعبغئ  والمتاشزات  سثن  شغ 
طتض  غتض  ضغ  الجبغثي،  سغثروس  برئاجئ  اقظاصالغ 
طظ  ذرشاً  أوردظــا  وصــث  المطك  سئث  طسغظ  تضعطئ 
والصروض  المسعظات  سطى  باقساماد  وزرائعا  أسمال 
الظصث  وخظثوق  الئظك  غصثطعا  الاغ  اقجاسمارغئ 
الثولغان وعغ تاطابص تماطاً طع أسمال تضعطئ طسغظ 
سئث المطك، ضما غسمض سغثروس الجبغثي سطى جتص 
بأسمال  ورطغه  أطرغضغاً  المثسعم  باسعم  تسظ  تغار 
الاثرغإ والحشإ شغ المزاعرات وترشعا سظ طسارعا 

الثي غثشسعا المةطج اقظاصالغ تةاعه.
إن وجعد الصعات افطرغضغئ شغ سثن تجاطظ طع تخرغح 
أشرغض  افطرغضغئ  المتطغئ  اقجاثئارات  طثغرة  أذطصاه 
شغه  سّثت  افطرغضغ،  الصعطغ  افطظ  طآتمر  شغ  عاغظج 
الغمظ طظ ضمظ الئقد الاغ تعثد أطظ أطرغضا. سطى 
غرار تفةغرات ١١ أغطعل/جئامئر ٢٠٠١م، الاغ ضحفئ 
ضاابعا  شغ  تظفغثعا  وراء  غصش  طظ  لغظثاور  جــعزان 
"سظثطا تضعن التصغصئ خغاظئ" ضغ تضعن المئرر إلذقق 
ظععر  دون  لطتغطعلئ  اإلجقطغئ  الئقد  تةاه  صعاتعا 
اإلجقم شغ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
الظئعة، الثي تثرعط طظه خمعغض عظاظةاعن شغ ضاابه 
"خثام التدارات"، وجسطاعط غدسعن الثطط لحظ 
طططع  طظث  اإلجقطغئ  الئقد  سطى  الخطغئغئ  تروبعط 
واجائثال  وشضرغاً  الصرن الةثغث بصخث تثطغره طادغاً 

تدارتعط الرأجمالغئ الظاظئ به.
أطا شغ خظساء الاغ تثعض ترباً طظث جئع جظعات أتئ 
سطى افخدر والغابج، شغ ظض وسعد جعشاء بالصداء 
رغث  وتعشغر  جابصه،  سظ  تشعل  الثي  الفساد،  سطى 
السغح شغ العصئ الثي غساظغ شغه الظاس طظ حزش 
السغح، وطظ تضط باإلجقم وعط دساة الثولئ المثظغئ 

واقرتئاط الفضري والمادي بالشرب.
عضثا غاسابص الماظاشسعن شغ جظعب الغمظ وحماله 
لةظغ طضاجإ جظغ الترب الاغ أظعضئ الظاس. ضمظ 
خثطاه  ظزغر  الطسام،  طائثة  سطى  طظ  الفاات  غةظغ 
إن  الغمظ.  سطى  التصغصغغظ  الثولغغظ  لطماخارسغظ 
سطغه،  لطماخارسغظ  تثًا  غدع  الثي  الةثري  التض 
طظ  أضبر  ذعال  وافزطــات  التروب  طظ  أعطه  وغظصث 
الثقشئ  ــئ  دول إصاطئ  عع  الــجطــان  طظ  صــرن  ظخش 
اهللا  لعسث  تتصغصًا  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
َوَعِمُلوا  ِمْنُكْم  آَمــُنــوا  ــِذيــَن  الَّ اللُھ  ﴿َوَعـــَد  جئتاظه:  الصائض 
ملسو هيلع هللا ىلص  ظئغه  وبحرى  ْرِض﴾ 

َ
األ ــ  ِ ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ َل ــاِت  َ ــ ِ ــا الــصَّ
 «ِة الصائض: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعلَى ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ظاخئغه الثغظ ضاظعا ق غاعصسعن طظه طةرد السضعت سظ 
الاطئغع ظاعغك سظ الصئعل به وتمرغره شغ الئرلمان.

٤- تمرغر التجب لصاظعن تصظغظ الصّظإ: وعع طا غسظغ 
الصئعل باظاحار التحغح بغظ السعام.

شعثه افجئاب افربسئ الفرسغئ عغ أبرز افجئاب الاغ 
أبسثت التجب ضبغرًا سظ (طرجسغاه اإلجقطغئ) وجسطاه 
غزعر أطام الظاس بمزعر التجب السطماظغ المظاصخ 

شغ ضض طسطضغاته فجج اإلجقم وأتضاطه.
أداة  طةرد  بأّظه  جمععره  أطام  التجب  وأظعرت  ضما 
رخغخئ غساثثطعا المطك طاى حاء لامرغر جغاجاته 

المسادغئ لقجقم والُمعالغئ لطشرب.
شتجب السثالئ الثي تعّرب طظ اقلاجام باإلجقم تتئ 
حسارات السثالئ والاظمغئ لط غساطع بحساراته الةعشاء 
طظ  حغء  أي  السحر  تضمه  جظّغ  شغ  غتصص  أْن  عثه 
السثالئ والاظمغئ، تغث شغ شارة تضمه ازداد الفصراء 
ظسئئ  وارتفسئ  افجسار،  وغطئ  غظًى،  وافغظغاء  شصرًا 
وتمضّظ  اقصاخادغئ،  افوضاع  وتفاصمئ  الئطالئ، 
الضفار طظ إدخال بصاشاعط ولشاعط لضغ تجسجع بصاشئ 
تدارتعا  شغ  وتحضك  الحرسغئ،  وأتضاطعا  افطئ 

وطصاغغسعا وصغمعا.
لتجب  جصعط  طةرد  لغج  التجب  عثا  جصعط  إّن 
بسغظه، بض عع جصعط لظمعذج طظ افتجاب حاع شغ 
افّطئ شغ زطظ اقظتطاط، شعثا السصعط عع جصعط 

لفضرة التجب ذاتعا، ولرؤغاه الاغ تصعم سطى أجاس 
الاصرب طظ التضام الطعاغغئ، والاجلش لعط لصاء بسخ 

المظاخإ والمظاشع الحثخغئ والتجبغئ الدغصئ.
إّظه جصعط لفضرة الاشغغر الارصغسغ الاغ ظّظ أختابعا 

أّظعا عغ الئثغض سظ الاشغغر الحمعلغ.
سطى  المتسعبئ  افتجاب  اجاثثام  لفضرة  جصعط  إّظه 
أْن  بسث  الطاغعتغئ  افظزمئ  تبئغئ  شغ  اإلجقطغغظ 
اظضحش جر اجاثثاطعا، والثي دّل سطغه ضعظعا جغء 
أجض  طظ  السربغئ  البعرات  اظثقع  بسث  التضط  إلى  بعا 

رضعب طعجئ البعرات واقلافاف سطغعا.
وإّن  اإلجقم،  تطئغص  شغ  الاثرج  لفضرة  جصعط  إّظه 
ضاطًق  غضعن  أْن  إق  طسه  غخح  ق  اإلجقم  تطئغص 

اظصقبغًا وجثرغًا.
إّظه جصعط لفضرة الاعشغص بغظ اإلجقم وبغظ التدارة 
الشربغئ أو بغظ العتغ والعضع، أو بغظ الحرع والسصض.

برأجه  الظزام  شغ  به  ُغئثأ  أْن  الاشغغر  شغ  افخض  إّن 
وأجاجه، ق أْن غتاشر سطغه وغثاشع سظه، شصث وخض 
التال الئائج بتجب السثالئ أْن اسائر المطك عع أجاس 
اإلجقم  غسائر  أْن  طظ  بثقً  المشرب  شغ  اقجاصرار 

أجاجاً له!
الظعدئ  ضتجب  وأطباله  التجب  لعثا  افوان  تان  لصث 
أْن تثافَغ طظ الثرغطئ السغاجغئ تماطًا، فّظعا صّثطئ 
أجعأ الظماذج شغ الثشاع سظ الطعاغغئ تتئ حسارات 

 !ضاذبئ تاطفح بالترغئ والسثالئ والاظمغئ

بعادر ظعاغئ الترب يف الغمظ ترتسط 
شما عغ التطعل يف ظعاغئ املطاف؟

حعثت افغام افخغرة المظخرطئ شغ سمعم الغمظ، سثدًا 
تغث  الماسارسئ،  والسسضرغئ  السغاجغئ  افتثاث  طظ 
ضاظئ الئثاغئ طع اإلسقن غعم البقباء ٢٠٢١/٠٩/٠٧م 
سظ صثوم صعات أطرغضغئ إلى طتاشزئ سثن وتمرضجعا 
ضث  بأظعا  إلغعا  ُظِزَر  طساحغص،  الرئاجغ  الصخر  شغ 
بالسططئ  اظفراده  دون  ولطتغطعلئ  اقظاصالغ  المةطج 
الصعات  صثوم  أظسح  شصث  الةظعبغئ.  المتاشزات  شغ 

افطرغضغئ التراك الةظعبغ جظاح تسظ باسعم.
ضرغار  طظ  طزاعرات  اظططصئ   ٢٠٢١/٠٩/١٥ وشغ 
شغ  طزاعرات  طسعا  تجاطظئ  سثن  طتاشزئ  ساخمئ 
سظاخر  بــثأت  الاغ  لتب  طتاشزئ  ساخمئ  التعذئ 
بصطع  ٢٠٢١/٠٩/١٤م  البقباء  طظث  شغعا  اقظاصالغ 
الطرصات اتاةاجاً سطى ارتفاع أجسار المعاخقت ظاغةئ 
ارتفاع أجسار الئظجغظ إلى ١٥ ألش رغال لطثبئ "٢٠ لارًا"، 
الثغظ تمطعا الرغاض الضعارث اقصاخادغئ شغ الئقد 
ضعظعا طظ تةغث خظاسئ افزطات داخض المظطصئ بتسإ 
ختغفئ افطظاء ٢٠٢١/٠٩/١٦م. وطتاشزئ تدرطعت 
لاطتص  والحتر،  باوزغر  غغض  بط  المضق  ساخماعا  طظ 

بعط جغؤعن والصطظ وترغط شغ العادي.
تضعطئ  طداغصئ  سطى  اقظاصالغ  المةطج  سمض  لصث 
طسغظ سئث المطك وسثم تمضغظعا طظ طئاحرة أسمالعا، 
بالافةغرات  اجاصئطعا  أن  طظث  سثن  طظ  وذردعا 
ضث  أسماله  اقظاصالغ  تابع  بط  وطظ  سثن.  ططار  شغ 
التضعطئ باترغك الحارع الثي ساظى طظ تردي خثطات 
الضعرباء شغ المتاشزات الةظعبغئ والمغاه وغقء أجسار 
ارتفاع  طع  المعاخقت  أجعر  وارتفاع  الشثائغئ  المعاد 

أجسار المحاصات الظفطغئ.
إن إشحال طآتمر الرغاض عع واتث طظ افعثاف الاغ 
جسض  طما  تتصغصعا،  سطى  اقظاصالغ  المةطج  غسمض 
الرغاض تسارع شغ التفاظ سطى طآتمرعا بإرجال دشسئ 
جثغثة طظ الثغجل إلى سثن، واإلسقن سظ دشسئ أخرى 
تطتص بسابصاعا لاحشغض طتطات الضعرباء، شغ طسسى 
سئث  طسغظ  تضعطئ  طساسثة  أجض  طظ  الرغاض  طظ 
دون  والتغطعلئ  الثغجل  وصعد  تعشغر  خقل  طظ  المطك 
الضعرباء،  اظصطاع  باجاشقل  شرخئ  اقظاصالغ  إسطاء 

وتعغغب الحارع إلشحال اتفاق الرغاض.
إلبراز  اقظاصالغ  المةطج  غسسى  المصابطئ  الةعئ  شغ 
سئث  طسغظ  تضعطئ  شغ  المحارضغظ  وزرائــه  إظةازات 
المطك، شصث ظحرت ختغفئ افطظاء الاابسئ له خئر اشاااح 
جعق  ٢٠٢١/٠٩/١٥م  افربساء  غعم  الجراسئ،  وزغر 
الخظثوق  طع  طئاتبات  وسصثه  المسق،  شغ  افجماك 
لطمجارسغظ  طساسثات  لةطإ  الجراسغئ،  لطاظمغئ  الثولغ 
وإذقق طعجط الخغث، وتظزغط السمض المآجسغ شغ 
الظصض  وزغر  طع  التال  ضثلك  عغضطاعا.  بإسادة  العزارة 
سئث السقم تمغث، الثي أذطص صئض أغام طحروع ططار 
سثن الةثغث، بالاجاطظ طع طتاوقت لةطإ دسط دولغ 
لثراجئ  لةظئ  وتحضغطه  التالغ،  سثن  ططار  لاطعغر 

أجعر السمال شغ المعاظأ لدمان ضفاغاعا.
الغمظ  تعل  الةارغئ  السغاجغئ  افسمال  ضمظ  وطظ 
ضاظئ غعم الثمغج ٢٠٢١/٠٩/١٦م تغث اظططصئ 
الغمظ  إلى  الةثغث  افطمغ  المئسعث  جعقت  أولى 

أجئاب اظعغار تجب السثالئ والاظمغئ املشربغ
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

جغئط
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

أضث رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ جعرغا افجااذ أتمث سئث الععاب: أن الترب بالعضالئ طارجاعا 
ضض الصعى الفاسطئ سطى الساتئ السعرغئ. شأطرغضا اجاثثطئ صعات جعرغا الثغمصراذغئ لصاال تظزغط الثولئ. 
وروجغا اجاثثطئ الفغطص الثاطج لصاال الفخائض. والظزام الارضغ اجاثثم عغؤئ تترغر الحام لاخفغئ الضبغر 
طظ شخائض الةغح التر؛ ضما اجاثثم الةغح التر لصاال صعات جعرغا الثغمصراذغئ. والظزام اإلغراظغ اجاثثم 
طرتجصاه وتجبه شغ لئظان لصاال الفخائض. شالمظزعطئ الفخائطغئ لط تضظ جعى أدوات لاتصغص جغاجات الثول 
الفاسطئ سطى تساب تدتغات أعض الحام وطساظاتعط، والفائج العتغث عع ذاغغئ الحام تغث تط تسطغمه الضبغر طظ 
المظاذص لغسغث جغطرته سطغعا، والثاجر العتغث عط أعض الحام الثغظ شصثوا أبظاءعط شغ اصااال شخائطغ ق ظاصئ 
لعط شغه وق جمض وخسروا بغعتعط وأرزاصعط لخالح ذاغغئ الحام وبطئ طظ صغادات الفخائض المرتئطئ المظافسئ.

منظومۀ الفصائل السوریۀ أدوات لتحقیق سیاسات الدول الفاعلۀ
على حساب تضحیات أهل الشام ومعاناتهم

رّد المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه، سطى 
ضطمئ رئغج السططئ الفطسطغظغئ طتمعد سئاس، الةمسئ، أطام الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة، شغ دورتعا 
الـ٧٦، شأضث إن خطابات سئاس طضررة، أحئه بثخ الماء شغ الصربئ، ضسظارغاته الاغ عثد شغعا صئض جظعات 
بستإ اساراف طظزماه بضغان غععد وذعئئ أدراج الرغاح. شمعصش المظزمئ ق غمضظ أن غاةاوز جصش التفاظ 
سطى أطظ ضغان غععد، والسمض سطى تخفغئ صدغئ شطسطغظ، ولفئ الاسطغص إلى: أن بثائض سئاس أصئح طظ 
جابصاتعا، وق تصض جرطا وخغاظئ سظ اتفاصغئ أوجطع، شعغ سرض باخفغئ طا تئصى طظ الصدغئ شغ غدعن سام، 
وأضاف الاسطغص: إن دسعة سئاس لاعشغر تماغئ دولغئ فعض شطسطغظ عغ دسعة لاشغغر جطث اقتاقل، شالصعات 
الثولغئ عغ اتاقل جثغث لظ غصض بطحه سظ بطح غععد، وطا تثث شغ الئعجظئ والعرجك وغغرعا حاعث تغ 
سطى ذلك. وإن تأضغث سئاس سطى تمسضه بالتض السطمغ رغط شحطه، وتأضغثه سطى طا أجماه بمتاربئ اإلرعاب 
شغ المظطصئ وشطسطغظ، عع تمسك بالثغاظئ وتةرغط لطسمض المسطح ضث المتاض، وإسقن خرغح بمساداة جططاه 
لقجقم تتئ اجط "طضاشتئ اإلرعاب". وخطص الاسطغص إلى الصعل: إن شطسطغظ غتررعا صادة غسطظعن العقء 
ْخَرُجوُكْم﴾. َ

ْن َحْيُث أ م ِمّ ُ ْخِرُجو
َ
هللا وق غثدسعن لمحارغع المساسمرغظ وصراراتعط بض غطئصعن صعل اهللا ﴿َوأ

کعادته رئیس السلطۀ الفلسطینیۀ محمود عباس
یعلن تشبثه بمشاریع تصفیۀ قضیۀ فلسطین!



 السثد ٣٥٨  ٣   افربساء ٢٢ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٩ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ

إلغعا شغ إذار اقجاراتغةغئ افطرغضغئ قتاعاء خسعد 
الخغظ وشغ إذار (طساصئئ) أطرغضا وبرغطاظغا لفرظسا 
باصغ  سطى  ذلك  وأبر  المثالش  الثولغ  جطعضعا  سطى 
سطى  ذلك  تعضغح  وغمضظ  افوروبغ،  اقتتاد  دول 

الظتع الاالغ:
** سطى الةاظإ الخغظغ:

لط غسث خاشغًا سطى الثول خاخئ الخغظ أن افعثاف 
عغ  الغعم  افولعغئ  ذات  افطرغضغئ  اقجاراتغةغئ 
طضاشتئ خسعد الخغظ واتاعاء طثاذرعا اقصاخادغئ 
الخغظ  شعمئ  لثلك  اإلصطغمغئ،  والسسضرغئ  الثولغئ 
إسقظه  لتزئ  طظ  السسضري  الاتالش  عثا  أعثاف 
الترب  "سصطغئ  سظ  وتتثبئ  له  رشدعا  وأسطظئ 
غثرق  اقتفاق  وأن  افغثغعلعجغ"  و"الاتغج  الئاردة" 
الماتثث  (وحثد  الظعوغئ"  افجطتئ  اظاحار  "طظع 
باجط السفارة الخغظغئ شغ واحظطظ لغع بغظةغع سطى 
إصخائغئ  تضاقت  تحضض  ق  أن  غةإ  الثول  عثه  أن 
تساعثف طخالح أذراف أخرى أو تدر بعا وأعط طا 
غظئشغ لعا شسطه عع الاثطص طظ سصطغئ الترب الئاردة 
 ،(٢٠٢١/٩/١٦ ظئ  الةجغرة  افغثولعجغ...  والاتغج 

شالخغظ:
أ- ق حك تثرك أن عثه الثطعة بمبابئ ظعاة لتطش 
جثغث ضثعا صغث الاحضغض سطى غرار الظاتع الثي تحضض 
ضث دولئ اقتتاد السعشغغاغ، وضما ظصطئ الةجغرة سظ 
ختغفئ العاحظطظ بعجئ (إن عثه اقتفاصغئ جاسمح 
تسمض  طاصثطئ  غعاخات  وتحشغض  باطاقك  فجارالغا 
الاغ  الصثغمئ  الصعارب  طتض  لاتض  الظعوغئ  بالطاصئ 
عةعطغئ  صثرة  أجارالغا  غمظح  طما  بالثغجل،  تسمض 
أي  تثوث  تالئ  شغ  تسابعا  إلى  الخغظ  تتااج 
خراع. الةجغرة ٢٠٢١/٩/١٧)، أي أن عثه اقتفاصغئ 
واتثة  بعخفعا  فجارالغا  السسضرغئ  الصثرات  جاسجز 
ذرغص  سظ  لطخغظ  المظاعدئ  اآلجغعغئ  التطصات  طظ 
تجوغثعا بالشعاخات الظعوغئ وخعارغت ضروز أطرغضغئ 

طظ ذراز تعطاععك...
ب- وتثرك الخغظ ضثلك أن اقجاراتغةغئ افطرغضغئ 
باشغر  تاشغر  لط  عغ  عغ  الخغظغ  الخسعد  لمصاوطئ 
الثول  تصعغئ  وشتعاعا  واحظطظ،  شغ  اإلدارات 
طظ  المجغث  وزرع  طتغطعا  شغ  لطخغظ  المظاعدئ 
الئترغئ  المظاذص  سظعان  شاتئ  تعلعا،  المثاذر 
أطرغضا  تصعم  الئترغئ  المقتئ  وترغئ  المفاعتئ 
بسسضرة الئتار المتغطئ بالخغظ جعاء أضان ذلك سئر 
ظصض صطاسات سسضرغئ أطرغضغئ بحضض طئاحر أم ضان 
أطرغضا  لتطصات  وضئغر  طئاحر  سسضري  دسط  باصثغط 
اآلجغعغئ المظاعدئ لطخغظ ضالغابان وضعرغا الةظعبغئ 
بأن  أطرغضا  تثرك  وشغما  وغغرعا.  والعظث  وأجارالغا 
بسئإ  تأخرت  صث  الخغظ  خسعد  لعصش  جغاجاتعا 
ترى  الخغظ  شإن  وأششاظساان  السراق  شغ  تروبعا 
ضثلك بأن تأخر أطرغضا عثا غثشع بعاحظطظ لمتاولئ 
لطشاغئ،  خطغر  وعثا  صغعد،  دون  وصش خسعد الخغظ 
شمةرد ذرح إدارة تراطإ شضرة تجوغث الغابان وضعرغا 
باغثن  إدارة  وتسعث  الظعوغئ  بافجطتئ  الةظعبغئ 
طظ  غجغث  الظعوغئ  بالشعاخات  أجارالغا  باجوغث  الغعم 
خطعرة السغاجئ افطرغضغئ ضث الخغظ وأظعا لط تسث 

طظدئطئ بالمساعثات الثولغئ.
شغ  الماتالفئ  البقث  الثول  جاظإ  طظ  وأطا   **
ظصطاعا  ضما   ٢٠٢١/٩/١٦ شغ  ضاظئ  شصث  "أوضعس" 

الةجغرة:
"عثه  افطرغضغئ  اإلدارة  شغ  ضئار  طسآولعن  (صال  أ- 
الحراضئ الثشاسغئ تأتغ شغ ظض تظاطغ الظفعذ الخغظغ 
باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  وصال  المظطصئ".  شغ 
وأجارالغا  برغطاظغا  طع  الثشاسغئ  أوضعس  طئادرة  إن 
جامضظ عثه الثول طظ التخعل سطى أتثث الصثرات 

لطمظاورة وخث الاعثغثات جرغسئ الاطعر...).
ب- و(صال رئغج العزراء الئرغطاظغ بعرغج جعظسعن 
إن إذقق حراضئ دشاسغئ بقبغئ طع العقغات الماتثة 
لطتفاظ  جظإ  إلى  جظئا  السمض  إلى  غعثف  وأجارالغا 
سطى افطظ واقجاصرار شغ طظطصئ المتغطغظ العظثي 
الحراضئ  لعثه  افولى  المعمئ  أن  وأضاف  والعادي. 
جاامبض شغ طساسثة أجارالغا لطتخعل سطى غعاخات 

تسمض بالطاصئ الظعوغئ...).
ج- وصال رئغج العزراء افجارالغ جضعت طعرغسعن 
شرظسا  طع  أبرطاه  ضثمًا  سصثًا  شسثئ  بقده  (إن 
تفدض  فظعا  تصطغثغئ،  غعاخات  لحراء   ،٢٠١٦ سام 
وبرغطاظغا  الماتثة  العقغات  طظ  بمساسثة  تئظغ  أن 
طعرغسعن  وأضاف  الظعوي.  بالثشع  تسمض  غعاخات 
أن بقده ق تسسى قطاقك أجطتئ ظعوغئ، وجاعاخض 

الاجاطاتعا بسثم اظاحار افجطتئ الظعوغئ...).
** وأطا طظ جاظإ شرظسا شصث ضاظئ ردود شسض غاضئئ 

بالشئ اقظفسال تغث شعجؤئ بما تثث:
أ- (وخش وزغر الثارجغئ الفرظسغ جان إغش لعدرغان 
بأظعا  بقده  طع  غعاخات  حراء  سصث  أجارالغا  شست 
إلذاسئ  تخرغتات  شغ  وأضاف  الزعر،  شغ  ذسظئ 
والشدإ  بالثغاظئ  تحسر  شرظسا  أن  إظفع"  "شراظج 
والمرارة بسئإ إلشاء أجارالغا لطخفصئ، وإبرام حراضئ 
بمعجئعا  جاتخض  وبرغطاظغا،  الماتثة  العقغات  طع 
الةجغرة  الظعوغئ،...  بالطاصئ  تسمض  غعاخات  سطى 

ذطإ  سطى  (بظاء  بغان  شغ  أغدًا  وصال   (٢٠٢١/٩/١٦
رئغج الةمععرغئ، صررت أن اجاثسغ شعرا إلى بارغج 
لطاحاور جفغرغظا لثى العقغات الماتثة وأجارالغا. إن 
عثا الصرار اقجابظائغ تئرره الثطعرة اقجابظائغئ لما 
أغطعل/  ١٥ شغ  الماتثة  والعقغات  أجارالغا  أسطظاه 

وصال   (٢٠٢١/٩/١٧ سربغ،  ظغعز  غعرو  جئامئر. 
لعدرغان إلذاسئ "شراظج إظفع": "أظا غاضإ.. إظه أطر 
ق غمضظ شسطه بغظ التطفاء... إظعا خفسئ سطى العجه". 
صرار  وصئض   (٢٠٢١/٩/١٧ افلماظغئ،  شغطغه  دوتحغه 
تفق  الفرظسغئ  السططات  (ألشئ  السفغرغظ:  اجاثساء 
إلتغاء  واحظطظ  شغ  الةمسئ  أطج  سصثه  طصررا  ضان 
الثضرى السظعغئ لمسرضئ بترغئ تاجمئ خقل البعرة 
افطرغضّغئ، أدت شغعا شرظسا دورا رئغسا. الةجغرة ظئ، 

.(٢٠٢١/٩/١٨
شطعراظج  الفرظسغئ  الةغعش  وزغرة  واسائرت  ب- 
بارلغ (أن شست أجارالغا سصثًا ضثمًا لحراء غعاخات 
جغؤًا  ظئًأ  وجغحضض  خطغر  أطر  بقدعا  طظ  تصطغثغئ 

جثًا... الةجغرة ٢٠٢١/٩/١٦).
٥- أطا لماذا اتثثت الثول البقث بصغادة أطرغضا عثه 
السصعبئ  غحئه  بما  بض  شرظسا،  سظ  بسغثًا  اإلجراءات 

لفرظسا، شالمقتر طا غطغ:
جغاجات  ورشخ  باظاصاد  تةاعر  ضاظئ  شرظسا  إن  أ- 
الئتر  حرق  أزطئ  شغ  ذلك  وظعر  تراطإ  إدارة 
إدارة  جاءت  ولما  والغعظان،  ترضغا  بغظ  الماعجط 
باغثن واظستئئ طظ أششاظساان باطك الطرغصئ الاغ 
ظعر شغعا طثى تئسغئ الثول افوروبغئ فطرغضا، تطك 
الثول الاغ ترغث أن تزعر بمزعر التطغش ق الاابع، 
تثشع  افووربغ  اقتتاد  داخض  شرظسا  سادت  شصث 
سظ  طظفخطئ  أوروبغئ  سسضرغئ  صعة  إغةاد  باتةاه 
المزطئ افطرغضغئ "الظاتع"، أي سادت تظاعخ الصغادة 
السسضرغئ افطرغضغئ لطثول افوروبغئ، وزادت جرأتعا 
شغما  ظعر  والثي  أشرغصغا  شغ  افطرغضغ  الظفعذ  سطى 
السسضري  الظحاط  شغ  وصئطه  غغظغا  اظصقب  شغ  بسث 
صث  ضطه  وعثا  افشرغصغ،  الساتض  دول  شغ  الفرظسغ 

أوجث تظصًا أطرغضغًا ضث شرظسا.
دول  طع  الئرغطاظغئ  برغضسئ  طفاوضات  بسث  ب- 
السقصات  أن  السطح  سطى  برز  افوروبغ  اقتتاد 
الئرغطاظغئ الفرظسغئ صث جاءت بحضض ضئغر، ولط تئث 
أي طظ الثولاغظ بعادر لقظفراج، وظعر عثا شغ تسظئ 
شرظسغ وأوروبغ شغ حروط واتفاصغئ خروج برغطاظغا 
اقتتاد  دول  وطسعا  شرظسا  ضاظئ  ربما  اقتتاد،  طظ 
افوروبغ ترغث أن تمظع دوقً أخرى شغ اقتتاد طظ أن 
تتثو تثو برغطاظغا شاثرج طظه وغظفرط سصث اقتتاد 
السقصات  شغ  طسئعق  غغر  تردغًا  خّطش  صث  ذلك  لضظ 
الثولغئ  جغاجاتعما  واظفخطئ  الئرغطاظغئ،  الفرظسغئ 
التضط  أخث  طظ  شرظسا  تمضظئ  ولما  ضئغرة،  بثرجئ 
شإظعا  افخغرة  جسغث  صغج  إجراءات  سئر  تعظج  شغ 
شدًق سظ سثم اسائار أي طخالح لئرغطاظغا صث أخثت 
تساسغظ بأطرغضا ضث برغطاظغا شغ تعظج، ولط غضظ 

طبض ذلك طسععدًا شغ جغاجئ ضطاغعما. 
ججغرة  أزطئ   ٢٠٢١ أغار  بثاغئ  ذلك  صئض  وضاظئ  ج- 
وتئسث  الئرغطاظغ  لطااج  تابسئ  ججغرة  وعغ  "جغرجغ" 
صرابئ ٢٠ ضطط سظ الئر الفرظسغ تغث أرجطئ برغطاظغا 
دخعل  طظ  الفرظسغغظ  الخغادغظ  لمظع  تربغئ  جفظًا 
اقتتاد،  طظ  خروجعا  بسث  الئرغطاظغئ  الخغث  طظاذص 
وعثدت شرظسا بصطع الضعرباء سظ الةجغرة وأرجطئ 
زوارق حرذئ وتراجئ لتماغئ الخغادغظ الفرظسغغظ 
ردًا سطى اإلجراءات الئرغطاظغئ، شضان ضض ذلك طآحرًا 
سطى الاسارع شغ تردي السقصات بغظ الئطثغظ، افطر 
الخفسات  تعجغه  إلى  بالاأضغث  بئرغطاظغا  غثشع  الثي 
سادة  سطى  لضظ  ضثعا،  أطرغضا  وتأجغب  لفرظسا 
الثفاء...  شغ  غضعن  ذلك  ضض  شإن  وخئبعا  برغطاظغا 
شإن  افطرغضغئ،  تاغمج"  "ظغعغعرك  ختغفئ  وبتسإ 
أجض  طظ  طئضرا  دورا  (لسئئ  صث  الئرغطاظغئ  التضعطئ 
إظحاء الاتالش البقبغ طع العقغات الماتثة وأجارالغا 
المتغط  شغ  الظعوغئ  بالطاصئ  تسمض  غعاخات  لظحر 
وواحظطظ.  لظثن  شغ  لمسآولغظ  وشصًا  العادئ، 

السربغئ ظئ، ٢٠٢١/٩/١٩).
بالظسئئ  وخاخئ  وذاك  عثا  طظ  افخطر  لضظ  د- 
فطرغضا عع طعصش شرظسا المعادن لطخغظ المساضج 
جثغئ  طثاوف  تساورعا  (شئارغج  أطرغضا،  لمعصش 
طظ اظاعاج تطفائعا الاصطغثغغظ اجاراتغةغئ خثاطغئ 
شغ  الفرظسغئ  المخالح  تاما  جاسرض  الخغظ  طع 
قجاراتغةغئ  سسضري  طظجلص  شأي  لطثطر؛  المظطصئ 
والعادي،  العظثي  المتغطغظ  شغ  البقبغ  الاتالش 
شرظسغ  طعاذظ  ططغعن  أطظ  تعثغث  سظه  غظةط  صث 
الفرظسغئ"،  و"بعلغظغجغا  الةثغثة"  "ضالغثوظغا  شغ 
اإلصطغمغظ الفرظسغغظ الُمعّمغظ شغما غسرف بأصالغط طا 
شرظسا  تسمث  أن  الماعصع  شمظ  وسطغه  الئتار...)  وراء 
طساصطئ  أوروبغئ  اجاراتغةغئ  بعخطئ  (بطعرة  إلى 
طططع  افوروبغ  اقتتاد  رئاجئ  تساطط  تغظ  وذلك 
السام الصادم وطعاخطئ طساسغعا لطثروج بأوروبا طظ 
اقتتاد  صثم  وترجغت  افطرغضغئ  الثشاسغئ  المزطئ 
ضعظغئ...  صعة  لغضعن  الثولغئ  الساتئ  سطى  افوروبغ 

الةجغرة ٢٠٢١/٩/٢٢).

تامئ: أبساد وطشجى الاتالش السسضري افطرغضغ طع ضض طظ برغطاظغا وأجارالغا

أطرغضا  جاضعن  عض  طئاحر،  خغظغ  لعةعم  افولى 
طساسثة لطادتغئ بأبظائعا وبظاتعا طظ أجض التفاظ 
سطى اجاصقل تطك الةجغرة؟ أو شغ العاصع، عض تثاذر 
صاطئ  إذا  روجغا  طع  سسضري  ظجاع  بثعض  أطرغضا 
وخطغرة  جادة  أجؤطئ  عثه  أوضراظغا؟  بشجو  افخغرة 

لغسئ لعا إجابات جعطئ.
باأبغر  بطغشًا  ضررًا  طسئصًا  اقجاصطاب  ألتص  لصث   -٨
أطرغضا سطى المسرح السالمغ، ظاعغك سظ الدرر الثي 
(تاغعان  المساصئطغئ  اقخائارات  تطتصه  أن  غمضظ 

وأوضراظغا وغغرعا) طظ عثا الظعع.
جع  الرئغج  إدارة  جطئاعا  جغاجغئ  ضاربئ  أضئر   -٩
باغثن خقل افحعر السئسئ الاغ صداعا شغ طظخئه 
لقظعغار  طظاجإ  بحضض  الاثطغط  شغ  شحطعا  عغ 

فششاظساان. السرغع 
ضان  اقظستاب  عثا  أن  باغثن  الرئغج  اصارح   -١٠
الاتثغات  طعاجعئ  سطى  الارضغج  أجض  طظ  ضرورغًا 
المساصئض،  شغ  والخغظ  روجغا  طظ  الصادطئ  الضئرى 
وآطض بأن غضعن جادًا شغ عثا الخثد. شغ السابص، 
لط غظةح باراك أوباطا أبثًا شغ إتثاث "إسادة تمتعر" 
ظتع آجغا فن أطرغضا ظطئ ترضج سطى طضاشتئ الامرد 

شغ الحرق افوجط.
طضاظاعا  أطرغضا  تساسغث  أن  المرجح  غغر  طظ   -١١
إلى  تطمح  أن  لعا  غظئشغ  وق  السابصئ،  المعغمظئ 
التفاظ،  عع  شغه  تأطض  أن  غمضظعا  طا  ولسض  ذلك، 
طع الئطثان ذات الافضغر الممابض، سطى ظزام سالمغ 

خثغص لطصغط الثغمصراذغئ.
السالغ  الارضغج  ذات  والظصاط  افشضار  طظ  جمطئ  عثه 
واجع  سطط  سطى  والرجض  المآلش،  ضائعا  والثطغر 
طظعا  ظصطئ  وضض  افطرغضغ،  المةامع  إلغه  وخض  لما 
تتااج بتبًا ووصعشًا سظثعا خاخئ طسألئ اقجاصطاب 
أطرغضا  شغ  المةامع  تماجك  سطى  وأبره  الثاخطغ 
الثارجغئ  السغاجئ  تماجك  صعة  سطى  وأبره  داخطغًا 
شغ ظض طةامع غغر طاةاظج وطصثم سطى اخائارات 
الخغظ  تعثغثات  طبض  جثًا  سالغئ  خطعرة  ذات 

لااغعان وروجغا فوضراظغا.
الاغ  والضاإ  المصاقت  طظ  وغغرعا  المصالئ  عثه  إن 
جصعذعا  تسظغ  ق  أطرغضا  أشعل  بثاغئ  سظ  تتثبئ 
ذاتغًا وق شضرة اقظعغار الثاتغ، وعغ غظئشغ أن تصرأ 
بثصئ تاى ق ُغزظ أن أطرغضا اظاعئ؛ بض عغ ق زالئ 
الثولئ افولى سالمغًا، والفرق بغظعا وبغظ طظ غطغعا 
بض  جغاجغًا  بتبًا  لغج  بالامظغ  والتثغث  جثًا،  ضئغر 
وغغرعا  عثه  أن  وطسرشئ  بثصئ  العاصع  صراءة  غظئشغ 
غظئشغ  وق  ضئغرة  وطسدقت  أطراض  سظ  تاتثث 
عثه  أبر  طظ  الاصطغض  إذ  ضثلك  حأظعا  طظ  الاصطغض 
جاضعن  شإظعا  وتطعا  تثارضعا  غاط  لط  إذا  المحاضض 
الثاخطغئ  السغاجئ  سطى  واضح  ضئغر  تأبغر  ذات 
ذات  طئثئغئ  دولئ  اهللا  غصغخ  أن  إلى  والثارجغئ، 
واإلطضاظغات  واإلرادة  الصرار  تماطك  سالمغ  تططع 
لاثرج عثا الضغان الثي أتاذئ به المحضقت داخطغًا 
شأطرغضا  الثول؛  طع  غغرعا  طع  تثث  ضما  وخارجغًا 
وبروزعا  الصعي  خسعدعا  تأبغر  طثى  الغعم  تظاصح 
ذاته  سطى  طظصسط  طةامع  طع  السالمغئ  والاعثغثات 
اقظاثابات  شغ  السططئ  تثاول  طسألئ  شغ  أخفص 

افخغرة والاغ تمئ طصارظاعا بةمععرغات المعز.
السصغثة  سطى  السغاجغ  ضغاظه  اإلجقم  بظى  لصث 
اإلجقطغئ وجسطعا أجاس الثولئ، إذ ورد شغ طصثطئ 
افولى:  المادة  شغ  الاترغر  تجب  أسثه  الثي  الثجاعر 
"السصغثة اإلجقطغئ عغ أجاس الثولئ، بتغث ق غاأتى 
أو  طتاجئاعا  أو  جعازعا  أو  ضغاظعا  شغ  حغء  وجعد 
ضض طا غاسطص بعا، إقّ بةسض السصغثة اإلجقطغئ أجاجًا 
له. وعغ شغ العصئ ظفسه أجاس الثجاعر والصعاظغظ 
الحرسغئ بتغث ق ُغسمح بعجعد حغء طما له سقصئ بأي 

 "طظعما إق إذا ضان طظئبصاً سظ السصغثة اإلجقطغئ

غعم  شعضعغاطا  شراظسغج  غعحغعغرو  ولث 
١٩٥٢/١١/٢٧م شغ تغ عاغث بارك بمثغظئ حغضاغع، 
طتاشزئ،  بغؤئ  شغ  وظحأ  غاباظغئ  أخعل  طظ  فجرة 
شغ  الةثد  المتاشزغظ  طسسضر  إلى  شعضعغاطا  اظامى 
أوج صعتعط شضان أتث طعّصسغ رجالئ طعجعئ لطرئغج 
افطرغضغ السابص جعرج دبطغع بعش سصإ أتثاث ١١

أغطعل/جئامئر ٢٠٠١، تطالئه بإجصاط ظزام الرئغج 
السراصغ الراتض خثام تسغظ.

وشغ سام ١٩٨٩ ظحر شغ دورغئ "ظاحعظال إظارجئ" 
طصالئ تفرت تروشعا شغ تارغت الظزرغات السغاجغئ 
غصعل:  ضاإ  الاارغت"  "ظعاغئ  سظعان  شاتئ  التثغبئ، 
ولى  صث  الحمعلغئ  والظزط  اقضطعاد  تارغت  "إن 
وعثم  الئاردة  الترب  اظاعاء  طع  رجسئ  بشغر  واظاعى 
جعر برلغظ، لاتض طتطه الطغئرالغئ وصغط الثغمصراذغئ 
سطى  شعضعغاطا  اظصطإ   ٢٠٠٤ سام  وطظث  الشربغئ". 
طعاصفه السابصئ، وأخئح طظ طظاصثي الشجو افطرغضغ 
الةثد  لطمتاشزغظ  قذسئ  اظاصادات  ووجه  لطسراق، 

وأسطظ تظخطه الاام طظعط.
وشغ سام ٢٠٠٦ أخثر شعضعغاطا ضاابا آخر بسظعان: 
السططئ،  الثغمصراذغئ،  ذرق:  طفارق  سطى  "أطرغضا 
طسألئ  سظ  شعضعغاطا  وتتثث  المتاشزغظ"،  وطغراث 
بمآجساتعا  الثولئ  تخئح  سظثطا  اقظتثار السغاجغ 
غغر صادرة سطى الاضغش طع افوضاع الةثغثة، واسائر 
أخئتئ  صث  افطرغضغئ  الثغمصراذغئ  طاضغظئ  "أن 
طخابئ بظجلئ برد حثغثة، وأن ازدغاد جطعة المال 
السغاجغ وتظاطغ ظفعذ الطعبغات والثور المئالس شغه 
لطثساغئ اإلسقطغئ طظ السعاطض الاغ زادت تحععات 
شعضعغاطا  واظاصث  افطرغضغ"  الثغمصراذغ  الظزام 
المخالح  جماسات  ظفعذ  تظاطغ  بحثة  ضاابه  شغ 
الثولئ  رأغه  تسإ  تّعل  الثي  افطر  (الطعبغات)، 
شغ  سدقت  بق  دولئ  إلى  افطرغضغئ  الفغثرالغئ 

طعاجعئ افطراض الاغ تاثئط شغعا.
طضاظئ  سطى  لطعصعف  ضرورغئ  المصثطئ  عثه  ضاظئ 
الضاتإ تاى ق غصال إظه طظ الغسار افطرغضغ أو طظ 
الفضرغئ،  السصطغات  أتث  عع  الرجض  بض  أطرغضا  أسثاء 
والاغ غظزر لعا ظزرة سالغئ بثلغض تثغث السالط سظ 
ضاابه "ظعاغئ الاارغت" والثي ضان أبرز الضاإ آظثاك.

أبرز الظصاط الاغ تتثث سظعا المصال:
١- جعف تئصى أطرغضا صعة سزمى لسظعات سثغثة، 
لضظ طثى تأبغرعا جغسامث سطى صثرتعا سطى إخقح 
طحاضطعا الثاخطغئ، أضبر طظ اساماده سطى جغاجاعا 

الثارجغئ.
افطرغضغئ أصض طظ  العغمظئ  اجامرت شارة ذروة   -٢
١٩٨٩ ٢٠ ساطًا، طظ جصعط جثار برلغظ شغ السام 

شغ  السالمغئ  المالغئ  افزطئ  طظ  صرغإ  وصئ  إلى 
.٢٠٠٧-٢٠٠٩

٣- ضاظئ درجئ أتادغئ الصطئغئ شغ تطك الفارة طظ 
غسعد  السالط  وضان  الاارغت،  شغ  ظسئغًا  الظادر  الظعع 
طظث  الصطئغئ  الاسثدغئ  طظ  ذئغسغئ  أضبر  تالئ  إلى 
والعظث  وروجغا  الخغظ  اضاساب  طع  التغظ،  ذلك 
الصعة  طظ  المجغث  السالط  شغ  أخرى  وطراضج  وأوروبا 

بأطرغضا. طصارظئ 
٤- الاتثي افضئر بضبغر لمضاظئ أطرغضا السالمغئ عع 
طساصطإ  أطرغضا  شغ  المةامع  تغث  طتطغ،  تتث 
سطى  السبعر  شغ  بالشئ  خسعبئ  وجث  وصث  بحثة، 

اإلجماع سطى أي حغء تصرغئًا.
جمغع  إلى  الثاخطغئ  الخراسات  عثه  اطاثت  لصث   -٥

جعاظإ التغاة افطرغضغئ.
٦- غساصث ظخش الةمععرغغظ تصرغئاً بأن الثغمصراذغغظ 
طظ  أضبر  افطرغضغئ  التغاة  لطرغصئ  تعثغثًا  غحضطعن 

روجغا ظفسعا.
لطسغاجئ  بضبغر  أضئر  اخائارًا  تاغعان  جاضعن   -٧
الثارجغئ افطرغضغئ طظ أششاظساان، شغ تال تسرضئ 

شراظسغج شعضعغاطا:
ظعاغئ العغمظئ افطرغضغئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ 

٦- عثه عغ أبساد وطشجى عثا الاتالش الةثغث الثي 
سمطئ أطرغضا بمحارضئ برغطاظغا سطى بظائه طع أجارالغا 
ظاتغئ،  طظ  الخغظ  تخار  تطصات  طظ  تطصئ  لغضعن 
وطظ ظاتغئ باظغئ لغعجه خفسئ حثغثة لفرظسا بإلشاء 
خفصاعا لطشعاخات طع أجارالغا وسثم إحراضعا شغ عثا 
الاتالش. وعثا الاتالش غثشع بافطعر شغ الئتار المتغطئ 
بالخغظ إلى طجغث طظ السسضرة والاأزم وغئرعظ سطى 
الثطعرة السالغئ الاغ تظزر بعا واحظطظ لدرورة وصش 
خسعد الخغظ، وأطا شرظسا خاتئئ السغاجئ الماععرة 
الئرغطاظغئ  افطرغضغئ  الطضمات  خث  طظ  أضسش  شإظعا 
سظ وجععا، بض إن دول اقتتاد افوروبغ ضاشئ غظاابعا 
ضسش ضئغر، شضان طصثار الصعة افوروبغئ الاغ جسةسئ 
الظاتع  سظ  طظفخطئ  أوروبغئ  ضصعة  لاأجغسعا  شرظسا 
لغثل  جظثي)  آقف  (خمسئ  لطشاغئ  خشغرًا  طصثارًا  ضان 

سطى خشر الصثرات الثولغئ فوروبا خاخئ بسث خروج 
برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ.

٧- وعضثا... شق صغط بابائ سظث عثه الثول المسماة 
ْم  ُ ُ ْم َجِميعًا َوُقُلو ُ ُ ْم َشِديٌد َتْحَس ُ َ ْم َبْي ُ ُس

ْ
ضئرى الغعم ﴿َبأ

غظثرعا  دول  شعغ  ْعِقُلوَن﴾  َ َال  َقْوٌم  ْم  ُ َّ
َ
ِبأ َذِلَك   َّ َش

شغما  السقصات  شغ  وغظثرعا  داخطعا  طظ  السعس 
بغظعا، ولسطعا بحارة خغر وجظئ طظ جظظ اهللا تسالى 
شارس  دولاا  ضاظئ  عضثا  دغظه،  إظعار  لاسعغض 
وعضثا  افولى،  اإلجقطغئ  الثولئ  صغام  سظث  والروم 
ضاظئ السقصات بغظعما، سقصات طاظاترة، وخخعطات 
ْم ِمْن  ُ ُ ِبَقْوٍم ُسوءًا َفَال َمَردَّ َلُھ َوَما َل َّ َراَد 

َ
َذا أ ِ ظاعرة ﴿َو
 ﴾ُدوِنِھ ِمْن َواٍل

الباطظ سحر طظ خفر الثغر ١٤٤٣عـ
٢٠٢١/٩/٢٥م



 افربساء ٢٢ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٩ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٥٨

بعا،  غثثع  الاغ  السطماظغ  الفضر  وتدطغض  أضاذغإ 
وبشخ الظزر سما غبغره بسخ المظافسغظ طظ إغصاف 
أي  طتاربئ  غئررون  الثغظ  السطماظغئ،  ضث  خعت  أي 
خعت ق غسئح طع تغارعط بثرغسئ إزالئ الامضغظ أو 
تقتص،  لط  شطماذا  ظصعل  الئائث،  الظزام  رطعز  اصاقع 
وتطارد، وتتاجإ، وتساصإ التضعطئ اقظاصالغئ أغطإ 
طظزعطئ  شغ  أخغًق  ججءًا  ضاظعا  الثغظ  الغعم  صادتعا 
السعث الئائث؛ وقة لعقغات، أو طساحارغظ لطرئغج، 
العتثة  بتضعطات  ُجمغ  شغما  له  طحارضغظ  أو 
العذظغئ، والعشاق العذظغ...إلت، بط عا عط غشغرون 

جطعدعط لغسعدوا إلى السططئ باجط جثغث؟!
السطماظغئ  افظزمئ  ظض  شغ  والظحر  الرأي  ترغئ  إن 
غاظاول  سظثطا  ترًا  لغج  شغعا  شاإلسقم  أضثوبئ،  عغ 
تض طحاضض افطئ وشص دغظعا وسصغثتعا، شإن الثول 
ُطظع  شإذا  بمضغالغظ  تضغض  السطماظغئ  الثغمصراذغئ 
وأشضارعط  ترعاتعط  أتث  ظحر  طظ  السطماظغغظ  أتث 
الثقسئ  أو  لقلتاد،  دسعة  طظ  وجرائمعط،  السصغمئ 
باجط المثظغئ، أو الحثوذ باجط الترغئ الحثخغئ، 
باروا وأزبثوا، وتثخطئ طا تسمى بمظزمات المةامع 
الماتثة...إلت،  وافطط  اإلظسان،  وتصعق  المثظغ 
ولضظ إذا أوصفئ صظعات تثسع إلى اإلجقم وأتضاطه، 
الاغار،  سضج  برؤغئ  الظاس  طحاضض  تض  تاى  أو 
شإظعط غخماعن خمئ الصئعر، طا غثل سطى أن افطر 

عع ترب واضتئ ق ععادة شغعا.
إن طظ المآضث شغ ظض الظزام السالمغ الغعم الثي 
سمقئعا  بمساسثة  اقجاسمارغئ  الثول  شغه  تاتضط 
شغ  المرتجصئ  والسغاجغغظ  المةرطغظ  التضام  طظ 
بإسقم  افجعاء  عثه  ظض  شغ  غسمح  لظ  أظه  بقدظا، 
وغسطط  الظاس  لمحاضض  المسالةات  غصثم  طتارم 
الثولئ  سطى  رصغئًا  وغضعن  طساظاتعط،  سطى  الدعء 
دولئ  ظض  شغ  إق  ذلك  غضعن  ولظ  لعا،  وطتاجئًا 
الثقشئ  حرسه،  وتطئص  اإلجقم  تصغط  طئثئغئ 
وجائض  تتااج  ق  الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
اإلسقم شغعا إلى ترخغص بض لضض طظ غتمض تابسغئ 
الثولئ اإلجقطغئ طسطمًا ضان أم غغر طسطط أن غظحأ 
أغئ وجغطئ إسقم: طصروءة أو طسمعسئ أو طرئغئ. وق 
سظ  اإلسقم  جعاز  غسطط  وخئر)  (سطط  إلى  إق  غتااج 
إذن  إلى  غتااج  وعع  أظحأعا،  الاغ  اإلسقم  وجغطئ 
شغ ظحر افخئار ذات المساس بالثولئ. وأطا افخئار 
افخرى شغظحرعا دون إذن طسئص. شغ جمغع التاقت 
سظ ضض طادة  غضعن خاتإ وجغطئ اإلسقم طسآوقً 
حرسغئ  طثالفئ  أي  سطى  وغتاجإ  غظحرعا  إسقطغئ 
إلى  غثسع  إسقم  شق  الرسغئ.  أشراد  طظ  شرد  ضأي 

الافاعئ والثقسئ شغ ظض الثقشئ الراحثة.
الاترغر  تجب  طع  اسمطعا  الطغئغظ:  السعدان  أعض  غا 
ْوَمِئٍذ  َ إلصاطاعا خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، ﴿َو
َو  ُ َو َشاء  َ َمن  َينُصُر  ِھ  اللَّ ِبَنْصِر    اْلُمْؤِمُنوَن  َيْفَرُح 

 ﴾ِحيُم ُز الرَّ اْلَعِز
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

اخاار غؤغر لئغث وزغر خارجّغئ ضغان غععد المآتمر السظعي لمضاشتئ (اإلرعاب) الثي اظسصث افتث ٢٠٢١/٩/١٢ شغ 
جاطسئ راغحمان بمثغظئ عرتسغطغا حمالغ شطسطغظ المتاطئ، لطضحش سظ خطئ أجماعا "اقصاخاد طصابض افطظ شغ 
غجة". وتثور الثطئ تعل تتسغظ الزروف المسغحّغئ شغ الصطاع طصابض تظازقت جغاجغئ وتعثئئ ذعغطئ افطث، وشغ 
عثا الخثد صال سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ الثضاعر إبراعغط الامغمغ: إظعا 
تسعغئ خئغبئ غراد لعا أن تضعن طثخق لاةجئئ المةّجأ طظ صدغئ شطسطغظ، وطثخق جثغثا لاخفغاعا طرتطغاً، وطظ 
الماعصع أن غضعن جغسغ طخر تةر الجاوغئ شغ اإلحراف سطى تعغؤئ افرضغئ الثئغبئ الاغ تاغح اقلاصاء بغظ ضغان 
غععد والمآجسئ السغاجغئ افطرغضغئ لاظفغث طحروع الثولاغظ افطرغضغ بظسثئ لظ تضعن أشدض تاق طظ خفصئ 
الصرن، وأضاف الامغمغ: طا ظراه طظ زغارات ولصاءات أطرغضا وافردن وطخر، عغ دلغض واضح سطى تةط المضر الثي 
غمضروظه بأعض شطسطغظ، وعثا غعجإ سطى الفخائض أن ق تاساذى طع أي أذروتات جغاجغئ جعاء طظ أطرغضا أو 
السغسغ أو ضغان غععد شضطعا أذروتات ططغؤئ بالفثاخ والاظازقت والثغاظات وتخإ شغ تخفغئ الصدغئ ضمظ 
المثططات الشربغئ، وأن تامسك بالمططإ العتغث والحرسغ وعع سعدة شطسطغظ ططعرة طظ دظج ضغان غععد، 
وسطى افطئ اإلجقطغئ وخاخئ شغ طخر وافردن تغث وضر المآاطرات وخئث السغاجئ وذل المطك وخغاظئ الرئغج، 
سظ الثغظ تسطصعا بسةقت  وخعشاً  سطغعا أن تاترك طظ شعرعا إلجصاط تطك افظزمئ السمغطئ الاغ ق تصض جئظاً 
الطائرات عرباً طظ أششاظساان، وأن تظزط صعاعا وتاترك بةغعحعا لاترغر شطسطغظ واصاقع ضغان غععد طظ جثوره.

أضثت الظاذصئ الرجمغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان – الصسط الظسائغ شغ بغان ختفغ أن التضعطئ 
الاغ  السطماظغئ،  وإتقل  الاسطغط  شغ  إجقطغ  عع  طا  ضض  سطى  لطصداء  تسسى  التضط  تعلغعا  طظث  التالغئ 
اإلجقطغئ  السصغثة  تصعغخ  سطى  وتسمض  وطساصثاتعط،  وصغمعط  الئطث  أعض  ضث  الثفغ  السثو  دور  تطسإ 
ضما  تظاشص  لط  التالغئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  أن  السعدان،  فعض  الظاذصئ  وأوضتئ  وبصاشاعا.  افطئ  وععغئ 
بفخض  خراتئ  تصعل  دجاعرغئ  وبغصئ  ووضسئ  السطماظغئ  أسطظئ  شصث  الئائثة،  اإلظصاذ  تضعطئ  ظاشصاضط 
العغؤات  طظ  طظح  باطصغ  المفسثة  المثططات  لعثه  التضعطئ  اظخغاع  إن  وأضاشئ:  التغاة.  سظ  الثغظ 
أحرشئ  وطظث  تغاة،  ظزام  بعخفه  اإلجقم  سعدة  لمظع  أجظثته  تظفغث  طظ  الشرب  غمّضظ  الثولغئ،  المالغئ 
لثلك،  ظاغةئ  بط  والسطماظغئ،  الطغئرالغئ  بالصغط  ططعبئ  أخئتئ  الاسطغط  طظاعب  سطى  الثولغئ  المظزمات 
أخئح المبصفعن طفخعلغظ سظ واصسعط وأطاعط فظعط شصثوا الفضر السغاجغ اإلجقطغ المئثئغ الخادق 
أزطئ  تسالب  ق  الاغ  وافظزمئ  الصعاظغظ  طظ  طسعخًا  غظاب  الثي  السطماظغ  الفضر  وتئظعا  المحاضض  تض  شغ 
واظثبر  افطئ  ععغئ  اظاعئ  اإلجقطغئ  بالبصاشئ  الاقسإ  تط  إذا  طآضثة:  الئغان  وخامئ  الاأزم.  تجغث  بض 
والفقح  الثولغئ.  الساتئ  شغ  شاسطئ  أطئ  تضعن  أن  بثل  بعا،  طفسعل  أطئ  إلى  وتتعلئ  سغحعا  ظمط 
الضاشر. الشرب  بسطماظغئ  افذفال  سصعل  تحع  طظ  بثقً  الاسطغط  طظ  وغاغاه  اإلجقم  إلى  السعدة  شغ  غضعن 

الئائسئ،  بأشسالعط  والاحرذم  الامجغص  طاضغظئ  شغ 
وإظما الثي غثغفعط عع الضراجغ الاغ غاتاخخعن 
شغ  خطاعا  لظةاح  اذمأظئ  شصث  أطرغضا  أطا  سطغعا، 
رأت  أن  بسث  رجالعا  سئر  بالسططئ  الضاطض  اقجاؤبار 
لثلك  والاشغغر،  الترغئ  سظ  الةماعغر  اظفداض 
تثغث  ضان  لثلك  الطسإ،  باعثئئ  لطئرعان  أوسجت 
تتثث  وطرتئًا،  عادئًا  السربغئ  التثث  لصظاة  الئرعان 
تاى  بعا  جغسغرون  وأظعط  الحراضئ،  سظ  شغه 

الثغمصراذغئ. باقظاثابات  ظعاغاعا 
ق  صادطًا  تشغغرًا  عظالك  أن  إلى  ذلك  ضض  طظ  ظثطص 
طتالئ، وأن أطرغضا تعغأ المسرح إلخراج الاشغغر سطى 
الئطث  عثا  أبظاء  طظ  المثطخغظ  شسطى  لثلك  ععاعا. 
الطغإ أعطه أن غسعا الثرس، وغضفغ السعدان عثا 
تضعطات  بغظ  السظغظ  سحرات  اجامر  الثي  الدغاع 
طثظغئ  أضاظئ  جعاء  المساسمر،  الضاشر  لطشرب  سمغطئ 
أم سسضرغئ، أو بغظ بغظ، شضطعا تمئ تةرباعا وضطعا 
غمطضعن  ق  التضام  أن  عع  واتث،  والسئإ  شاحطئ، 
طآاطرات  غظفثون  سمقء  طةرد  عط  وإظما  صرارعط، 
الشرب الضاشر المساسمر شغ بقدظا، شالمثرج العتغث 
عثه  بظئث  عع  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغره  لطسعدان 
ظزام  إلى  والرجعع  والعضغسئ،  العضسغئ  افظزمئ 
رب السالمغظ خالص الئحر أجمسغظ الثي أرجض رجعقً 
دولئ  ظض  شغ  ُظتضط  وضغش  ظسغح  ضغش  لظا  غئغظ 
ملسو هيلع هللا ىلص،  رجعله  وجظئ  جئتاظه  اهللا  ضااب  طظ  أتضاطعا 
الثظغا  شغ  بعا  ظسج  الظئعة  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
ربظا  سظا  بعا  وغرضى  ططمؤظغظ،  آطظغظ  وظسغح 

 جئتاظه وتسالى
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تعران طعث البعرة طظعا اظططصئ بعرة الحام المئارضئ 
السمالئ  ظزام  أجطعرة  باتطغط  ضفغطئ  ضاظئ  الاغ 
شغ  وجسطاه  وبطحعا  بإجراطعا  تمغجت  الاغ  افطظغئ 
طصثطئ أجعجة اإلجرام بأبحع خعره، طظ صاض واساصال 
لطثطاء،  وجفك  لفسراض  وعاك  لطئغعت  وتثطغر 
الثغظ  الحام  أعض  سظث  الثعف  تاجج  تطمئ  وأغدا 
وصثطعا  غمطضعن  طا  بضض  وآزروعا  الفجسئ  ظثاء  لئعا 
الشالغ والظفغج فجض ضراطاعط شثرجعا غعافعن "غا 
درسا، تمص ودطحص وإدلإ وغغرعا طساك لطمعت".

خّثع  الثي  إغران  طتعر  الحام  بعرة  شدتئ  ضما 
الرؤوس بمخططتات المصاوطئ والمماظسئ وأن المعت 
فطرغضا وضغان غععد عع عثف تضاطعط طظ ذعران 
وبشثاد طرورا بثطحص وخعق لئغروت، وضحفئ زغش 
الةغح السصائثي الثي ظحأ وترسرع سطى تساب جرصئ 
لصمئ سغح أعض الحام وضاظئ طغجاظغئ الثولئ لرساغاه 
السربغئ  لطصدغئ  وظخرة  غععد  لمعاجعئ  وتربغاه 
افولى والثشاع سظ سروبئ شطسطغظ وصث ظعر لطةمغع 

زغش عثه اقدساءات.
المآاطرات  وتتثي  والخراع  الضفاح  طظ  سصث  وبسث 
افطط  سئر  اإلجرام  رأس  أطرغضا  صادتعا  الاغ  الصثرة 
الماتثة وطثرجات طآتمراتعا طظ جظغش تاى أجااظئ 
وجعتحغ الاغ ق تعثف إق لطصداء سطى بعرة الحام 
وإسادة أعطعا وتاضظاعا لتزغرة أجث المةرم، وباظفغث 
الداطظ  روجغا  اقتفاصغات:  لعثه  المةرم  البالعث 
لعثه المسرتغات، وإغران آلئ اإلجرام، والظزام الارضغ 
سطى  وأجئرعا  صراراتعا  وخادر  الفخائض  ضئض  الثي 
السغر ضمظ طثطط صثر عثشه بغع الادتغات وعاك 

الترطات وافسراض والرضعع لططاغغئ المةرم.
* وبسث طا تخض طآخرا ق تجال تعران تساتص لصإ 
طعث البعرة تغث إظه بسث تخار دام أضبر طظ جئسغظ 
غعطا وتحث الطاغغئ أجث ضض جترته ورعئاظه بسثطا 
وصاذسئ  وبحرسغاه  به  اقساراف  تعران  رشدئ 
طسرتغئ اظاثاباته العجلغئ، شتحر شظادى وجمع خغطه 
تخارا  الئطث  أظعك  بسثطا  لقصاتام  واجاسث  ورجطه 
أظعاع  بضض  وصخفعا  التغاة  طصعطات  ضض  سظعا  وطظع 
ضحش  البعرة  بثاغئ  تعران  دور  ضان  وضما  افجطتئ، 

وشدح وتتطغط ق تجال ضما جابص سعثعا.
* تطمئ غطرجئ آلئ الظزام السسضرغئ، تغث تخثى 
الثفغش  الفردي  بسقتعط  الئطث  درسا  أبطال  له 
تغث  وأرضه،  بسغادته  المامسك  بصراره  المساصض 
تمّضظ خمعد أعض درسا الئطث الخادصغظ طظ إشحال 
له،  المعالغئ  والمطغحغات  الصمع  ظزام  طتاوقت 
الاصثم. شصث سةج جغحه بصعاته الماسثدة طظ الاصثم 

حئرا واتثا، وأبرزت عحاحاه وضسفه وتعطعطه.

تعران طعث البعرة جثدت افطض
وشدتئ املثّثلني والداطظني
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الاغ  المثلئ  والاسعغات  اقتفاصغات  تصغصئ  شدتئ   *
والحةر  التةر  دطرت  الاغ  وعغ  زورا  روجغا  ضمظاعا 
وأظعرت  الفساد،  افرض  شغ  سابئ  الاغ  بطائراتعا 
عثه  لعق  لاتخض  ضاظئ  طا  والاعةغر  الاسعغات  أن 
اقتفاصغات الاغ جعض تظفغث بظعدعا وجعد صادة شخائض 
طسطعبغ الصرار طماطؤئ بطعظعط بالمال السغاجغ الصثر 
الادتغات  باسعا  ولثلك  المةرطئ،  لطثول  طرتعظغظ 

ودطاء الحعثاء اجاةابئ فواطر الثاسمغظ.
تتصغص  سظ  تسةج  سظثطا  المةرطئ  الثول  أن  بغظئ   *
أعثاشعا سسضرغا تطةأ إلى المفاوضات لاتصص بعا طا 
سةجت سظه بالثبابات وصعة السقح، وصث جعض ذلك 
غتمطعن  الافاوض  لةان  شغ  طمبطغظ  وجعد  أغدا 
درجات  أدظى  إلى  وغفاصرون  المظعجطغظ  ظفسغئ 
اإلترام  ظزام  تصص  طا  ولعقعط  السغاجغ،  العسغ 

وطظ غثسمه أعثاشعط طظ خقل جطسات الافاوض.
* أبئائ أن وجعد طصاتطغظ خادصغظ، ولع بسقتعط 
ببعابئ  طامسضغظ  بصرارعط  طساصطغظ  الثفغش، 
بعرتعط صادرون سطى عجم أضئر الةغعش وخاخئ إذا 
ضان غصش خطفعط تاضظئ خابرة طتاسئئ صادرة سطى 
لاصثغط  وطساسثة  والثطار  الصاض  أظعاع  حاى  تتمض 
الشالغ والظفغج وتثسع لعط بالخئر والبئات وتاعق 

إلى ظخر غحفغ الخثور.
الماتخظئ  الععمغئ  بالةغعش  تسمى  طا  شدتئ   *
شغ الحمال المترر ولضظه شغ التصغصئ المضئض بتئال 
والداطظعن  الثاسمعن  جطإ  تغث  الارضغ،  الداطظ 
صراره، شارضئ طسزط شخائطه الةعاد وباتئ تطعث وراء 
والادغغص  والمضعس  الدرائإ  وشرض  المسابر  شاح 
والرضعع  الاسعغات  رشدعا  الثغظ  البعرة  أعض  سطى 

وصئطعا بالاعةغر وتتمض أسئاء الثغط خغفاً حااًء.
تسمغاعا  حرف  سطى  تعران  تتاشر  تاى  وأخغرًا 
طعث البعرة وتئصى درسًا لعا وتاى ق تظةح طآاطرات 
طظ  غغرعا  وشغ  تعران  شغ  واقتفاصغات  الافاوض 
خطع  طظ  بث  ق  الحام،  أرض  سطى  المتررة  المظاذص 
طسار  وتختغح  حرسغاعط،  وإجصاط  الافاوض  لةان 
سطى  والسمض  المرتئطئ،  صغادتعا  باجائثال  البعرة 
إغةاد صغادة جغاجغئ واسغئ تتمغ تدتغات أعض الحام 
وتةمع ضطماعط وتسغر بعط ظتع العثف الثي غتمغ 
دطاءعط وأسراضعط وضراطاعط وغاعتث الةمغع سطى 
طحروع طظئبص طظ سصغثتعط وظزام غرسى حآوظعط 
وغرضغ ربعط أق وعع طحروع الثقشئ الراحثة سطى 

طظعاج الظئعة.
السمض  ذرغص  وتساصغط  افعثاف  تاعضح  وبثلك 
المساصغط الثي غسغر شغه الخادصعن سطى بخغرة طظ 

 أجض تتصغص خقخعط وسجعط وطرضاة ربعط

الئث  سظ  الاعصش  الفدائغئ  درطان  أم  صظاة  أسطظئ 
الفدائغ تاى إحسار آخر، وصالئ الصظاة شغ بغان خادر 
طساء غعم افربساء إظعا ظطئ تساظغ طظث بقث جظعات 
والرساغئ  اإلسقن  طةال  شغ  رجمغئ  طصاذسئ  طظ 
سظ  التثغث  غةغثون  خخعم  طظ  اإلظااج  وخثطات 
الترغات جعرًا وغشاالعظعا جرًا، وشص الئغان. وأضاشئ 
"وفن الةعث الثي ظطئ تصثطه صظاة أم درطان لحسئعا 
والامعغض  والخرف  اإلظفاق  شغ  لسسٍئ  غتااج  وأطاعا 
باقظخراف  طحاعثغظا  طظ  إذظًا  ظأخث  أن  آبرظا  شصث 

والاعصش سظ الئث تاى إحساٍر آخر".
لصث ظطئ صظاة أم درطان الفدائغئ خاخئ شغ الفارة 
افخغرة طظئرًا لظصاش طحاضض الظاس وتسطغط الدعء 
سطى صداغاعط، وشغ أتغان ضبغرة سرض اآلراء الاغ 
اإلجقم  حرغسئ  وشص  المحاضض  طسالةات  إلى  تساظث 
ظاجسئ  طسالةات  غصثم  طا  السغاجغئ،  وطظزعطاه 
سةجت  الاغ  السعدان  أعض  غعاجععا  الاغ  لطمحاضض 
تثا  طا  سقجعا،  سظ  الصائمئ  السطماظغئ  التضعطئ 
أو  بالعةعم  إطا  الخعت،  عثا  طتاربئ  إلى  بأذرسعا 
بمظع اإلسقظات، أو إغصاف الثسط، وافجعأ عع اساصال 
رباظعا وصائثعا افجااذ المعصر تسغظ خعجطغ الثي 
سعطض بحضض طعغظ ق غطغص بمضاظئ إسقطغ طثدرم 
لطثطر،  ختاه  سّرض  طا  اإلسقطغ،  وتارغثه  إربه  له 
الصظاة  ذاصط  وتعثغث  طتاربئ  إطا  عع  العاضح  وضان 

أو إغصاشعا وعثا الثي تتصص.
وجائض  إخراس  سطى  السطماظغئ  المظزعطئ  تسمض 
تصعل  الاغ  لفخعات  افبعاب  تفاح  الاغ  اإلسقم 
لمحاضطعط  وتطعقً  طسالةات  لطظاس  وتصثم  التص 
تثسط  اآلخر  الةاظإ  وشغ  وسصغثتعط،  دغظعط  وشص 
التضعطئ السطماظغئ، وتساظث اإلسقم الثي غثسع إلى 
المثسعم  الافاعئ،  وخظاسئ  والرصص  والُسري  الائرج 
طا  وسمقئعط،  افجظئغئ  السفارات  أو  التضعطئ  طظ 
ظرى  شأخئتظا  المثظغ،  المةامع  بمظزمات  تسمى 
ضأظعا  لطشرائج  وطعغب  طبغر  وتئرج  زغظئ  شغ  طثغسات 

سروس شغ لغطئ زشاشعا!
والصداغا  المحاضض  غسرض  الثي  الةاد  اإلسقم  أطا 
وشص اإلجقم باسائاره طظزعطئ جغاجغئ لتض طحاضض 
الظاس شإظه غتارب تاى غاعصش، أو غصدغ اهللا أطرًا 

ضان طفسعقً.
والظحر  اإلسقم  ترغئ  أن  العاضح  طظ  أخئح  لصث 
إق  عغ  طا  السطماظغعن،  بعا  غاحثق  الاغ  والرأي 
طع  شالترغئ  الظاس،  طظ  الُسثج  بعا  غثثع  أضثوبئ 
السطماظغغظ سظثطا تضعن شغ خالتعط، أو عط خارج 
السططئ، أطا سظثطا تضعن لثخعطعط شإظعط غضفرون 
المضثوبئ  الترغات  عثه  راسغئ  الشربغئ  والثول  بعا، 
شأخئح  المسطمغظ  سطى  ضغصئ  شصث  دلغض  أضئر  عغ 
جرغمئ،  المسطمئ  المرأة  ولئاس  إرعابًا  اإلجقم 
سظ  غاتثث  إجقم  سظ  التثغث  أطا  تعمئ،  والطتغئ 
السغاجئ والتضط شعغ تساتص إسقن الترب وجتض 

الئحر، والحةر، والتةر!
ضحش  ولضظ  صظاة،  سظ  الثشاع  عغ  الصدغئ  لغسئ 

الثولئ السطماظغئ بني إسقم الافاعئ
وأضثوبئ ترغئ الظحر والرأي
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الحکومۀ االنتقالیۀ فی السودان
ترسخ القیم والثقافۀ الغربیۀ فی مناهج التعلیم

برغطاظغا  أن  إق  اإلظصاذ،  بظزام  اإلذاتئ  سصإ 
المثطط  عثا  تفحض  أن  اجاطاسئ  رجالعا،  سئر 
وبثاخئ  لطمثظغغظ،  المساظث  الةماعغري  بالدشط 
تجغران/  ٣٠ شغ  خرجئ  الاغ  العادرة  التحعد  تطك 

غعظغع ٢٠١٩، طا أجئر أطرغضا سطى اقظتظاء لطساخفئ، 
شغ  (المثظغغظ)  برغطاظغا  رجال  بمحارضئ  والصئعل 
تدع  السابصغظ  الساطغظ  ذعال  وظطئ  السططئ، 
السراصغض أطام التضعطئ المثظغئ، وتخظع لعا افزطات 
وضاظئ  غساظثعا.  الثي  الةمععر  سظعا  غظفّخ  تاى 
لاروغخ  اظصقب  طتاولئ  سظ  تسطظ  طرة  ضض  شغ 
لخالح  افوضاع  باشغغر  لطصئعل  الثاخطغ  السام  الرأي 
السسضر، وطا غآضث أن ضض تطك المتاوقت اقظصقبغئ 
تاى  ظسمع  لط  أظظا  عع  طسرتغات،  سظ  سئارة  عغ 
إظعط  صغض  الثغظ  فولؤك  بمتاضمئ  عثا  غعطظا 

ضالسعن شغ عثه اقظصقبات.
اظفداض  فطرغضا  ضحفئ  شصث  افخغرة  المتاولئ  أطا 
تفسض  لط  الاغ  والاشغغر  الترغئ  تأغغث  سظ  الةماعغر 
طتاضمئ  وأبسطعا  الةماعغر،  ططالإ  طظ  حغؤًا 
شغ  لطةغح  الساطئ  الصغادة  اساخام  بفخ  صام  طظ 
رغط  الحئاب  صاطئ  طظ  والصخاص  ٢٠١٩/٦/٣م، 
المحؤعطئ،  التادبئ  سطى  ساطغظ  طظ  أضبر  طرور 
والتالئ  الثطغرة،  افطظغئ  التالئ  إلى  إضاشئ 
المسغحغئ افخطر، تغث اجاةابئ التضعطئ إلطقءات 
لما  الظزر  دون  المعطضئ  الثولغ  الظصث  خظثوق 
تاى  الفصر،  وخظاسئ  لطفصراء  صاض  طظ  سطغعا  غارتإ 
شما  غطاق.  ق  جتغما  السعدان  شغ  التغاة  خارت 
غتثث الغعم طظ ولعلئ طظ الةاظإ المثظغ عع أطر 
وضسعه  الثي  السعدان  سطى  خعشًا  ولغج  تصغصغ، 
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االقتصاد مقابل األمن فی غزة!
مشرط لتمزیق القضیۀ واإلجهاز علیها


