
وجط تحعد غفغرة طظ المخطغظ، وشغ خاام شسالغاته 
إلتغاء الثضرى الـ١٠١ لعثم دولئ الثقشئ، وجه تجب 
خقة  سصإ  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 
إلى  افصخى  المسةث  طظ  ظثاًء   ،٢٠٢٢/٣/٤ الةمسئ 
افطئ وجغعحعا دساعا شغه إلى المسارسئ إلصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة وظخرة الثاسغظ لعا 
الساططغظ إلصاطاعا. واسائر التجب شغ ظثائه الثي خثع 
به سدع طضائه اإلسقطغ شغ افرض المئارضئ الثضاعر 
طخسإ أبع سرصعب، أن افطئ الغعم بض الئحرغئ جمساء 
شغ أطج التاجئ لئجوغ شةر دولئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة. وأضث الظثاء أن افطئ ق زالئ تسغح ضاربئ عثم 
وأششاظساان  والسراق  والحام  شطسطغظ  شغ  الثقشئ، 
والعظث وطغاظمار وشغ ضض أخصاع افرض، وأّن افظزمئ 
السمغطئ الاغ أوجثعا الشرب الضاشر المساسمر شغ بقد 
شغ  التربئ  رأس  عغ  الثقشئ  عثم  بسث  المسطمغظ 
غحعثه  لما  إحارة  وشغ  اإلجقطغئ.  افّطئ  سطى  تربه 
السالط الغعم طظ تروب، صال الثضاعر أبع سرصعب: "ظصش 
الغعم شغ رتاب المسةث افصخى والسالط ضّطه غساظغ 
ضصّعة  الثقشئ  غغاب  شئسئإ  اإلجقم،  غغاب  بسئإ 
الّثول  بروات  واطاّخئ  الّحسعب  اجاسمرت  سالمّغئ 
أطرغضا  لصرارات  رعغظئ  ضّطه  السالط  وأضتى  الدسغفئ، 
وروجغا اإلجراطّغئ، بسئإ غغاب الثقشئ ضصعة سالمغئ 
حعث السالط تربغظ سالمغاغظ طثطرتغظ وعع اآلن غصش 
افطئ  تئادر  لط  وإن  بالبئ،  سالمغئ  ترب  أسااب  سطى 
اإلجقطغئ إلظصاذ الئحرغئ شسغئصى عثا السالط طتضعطا 
طثّطرة".  دولّغئ  وخراسات  تمصى  رؤجاء  لظجوات 
المسةث  رتاب  "طظ  بصعله:  افطئ  التجب  وخاذإ 
ظثاذإ افطئ اإلجقطغئ خاّخئ وحسعب السالط بساّطئ 
السالط  إظصاذ  سطى  الصادرون  أظاط  لطمسطمغظ:  وظصعل 
أظاط  وإجراطعط،  الرأجمالّغغظ  ذشاطئ  طظ  والئحرّغئ 
أختاب رجالئ الرتمئ والعثى، أظاط حعثاء اهللا سطى 
الظاس، شعق ظفداط غئار الثل سظ ساتصضط وظعداط 
المسطمغظ  لةغعش  ظثاءه  ووجه  باإلجقم؟"  أسجة 
ططالئا إغاعط بالاترك وظفخ غئار الثل سظ ضاعطعط 
وأن غئاغسعا تجب الاترغر وأطغره السالط الةطغض سطاء 
إلصاطئ  افظخار  ضئغسئ  بغسئ  الرحائ  أبع  خطغض  بظ 
أجمسغظ.  لطظاس  وعثى  خغر  رجالئ  وتمطه  الثغظ 
وخاذإ حسعب السالط بصعله: "إّن الرأجمالّغئ صث أسمئ 
إذضاء  جرائمعط  أسزط  وطظ  ورؤجاءضط،  أتجابضط 
السثاء تةاه اإلجقم رغط أّظه الرتمئ الاغ جاظصثضط، 
وبسئإ غطرجاعط وأظاظغاعط أخئح طخغرضط طعثدا 
بالفظاء، وطا غةري شغ أوضراظغا الغعم عع الظجر الغسغر 
المةرطغظ،  لعآقء  تثا  تدسعا  لط  إن  غاعثدضط  طما 
وزظا  غصغمعن  ق  الضئرى  الثول  وصادة  شالرأجمالغعن 
إق لمخالتعط وعط حر طساطغر سطى الئحرغئ، وإن 
أخابضط  طما  أسزط  جغخغئضط  أطرضط  تاثارضعا  لط 
أن  ظثائه  شغ  التجب  وأضث  السالمغاغظ".  التربغظ  شغ 
تطغح  جثغثة  سالمغئ  صعة  إلى  بتاجئ  الغعم  السالط 
بعثه المظزعطئ اإلجراطغئ، بتاجئ إلى اإلجقم ودولئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ إلظصاذه طظ 
جرائط الثول الضئرى طظ طبض أطرغضا وروجغا وبرغطاظغا 
وشرظسا والخغظ الاغ جرائمعا بتص الئحرغئ غظثى لعا 
الةئغظ، ودولئ الثقشئ عغ المظصثة لطئحرغئ وعغ الاغ 
جاشغر السقصات الثولغئ وتسغث بظاءعا طظ جثغث، وعغ 
عافئ  وصث  عثا  ضّطه.  السالط  شغ  المسادسفغظ  طقذ 
التحعد لطثقشئ داسغئ جغعش افطئ بظخرة الساططغظ 
إلصاطاعا والاترك الفعري لقذاتئ بسروش الزالمغظ 

الروغئدات تضام دوغقت الدرار.

وعثه  روجغا.  جعى  وآجغا)  أوروبا  (الاصاء  افوراجغئ 
الظزرة لطمظطصئ افوراجغئ وطرضج روجغا شغعا عغ الاغ 
الةماسغ  افطظ  طساعثة  دول  طظ  بصعات  لطجج  دشساه 
شغ ضازاخساان شغ اقظافاضئ الاغ تخطئ شغعا بثاغئ 

٢٠٢٢ لطسغطرة سطغعا...
٣- ولط غئال بعتغظ بإعاظئ الثول افوروبغئ ضطعا تغظ 
أطرغضا  طظ  أوروبا  شغ  لروجغا  افطظغئ  الدماظات  ذطإ 
رغط اقظاصاد العاجع بادئ افطر طظ شرظسا وبسخ الثول 
افخرى الاغ ظادت بأن غضعن أطظ أوروبا بغث افوروبغغظ 
أوقً، وصث صام بعتغظ بثلك فظه غرى ظفسه ظثًا فطرغضا، 
ق لطثول افوروبغئ، وتغظ سرض طاضرون العجاذئ أبظاء 

زغارته لروجغا رد بعتغظ بأن شرظسا ق تصعد الظاتع...
بغان أن الرئغج الروجغ  شغ  الضرغمطظ  أسطظ  باظغاً: 
بعتغظ أبطس ظزغره الفرظسغ طاضرون غعم ٢٠٢٢/٢/٢٨

شغ اتخال عاتفغ جرى بغظعما حروط روجغا لعصش الترب 
وعغ: "اقساراف بسغادة روجغا سطى الصرم، وظجع جقح 
الثولئ افوضراظغئ، وتثطغعا سظ ظازغاعا، وضمان وضسعا 
التغادي" (شراظج برس ٢٠٢٢/٢/٢٨)، ولصث ذضرظا شغ 
جعاب جآال باارغت ٢٠٢١/١٢/٢٢ الاالغ: "وعضثا شإن 
إلى سثم  افزطئ التالغئ تضحش بأن روجغا تعثف أوقً 
الاحضغك شغ بصاء الصرم ججءا طظعا بض ترغث ذلك أطرًا 
واصساً باساراف دولغ أطرغضغ أوروبغ، والعثف الباظغ أن 
غخئح حرق أوضراظغا خارج جططئ أوضراظغا وبتضط الةجء 
طظ روجغا، والعثف البالث افضبر تأبغرًا عع طظع اظدمام 
أوضراظغا إلى الظاتع وأظعا تتااج ضماظات لثلك". وصث أضث 

رجإ الثضرغات
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الحغت سخام سمغرة

االجتياح الروسي ألوكرانيا 
أبعاده وتداعياته

إن احاثاد افزطئ طآذن باظفراجعا، وعثا الدغص الثي 
غضاد غطّفظا طظ ضض جاظإ غةإ أن غثشسظا لئثل العجع 
والسسغ التبغث لفخث بافجئاب المعخطئ لطعثف، طعما 
الةظئ،  اهللا  وجطسئ  غالغئ،  اهللا  شسطسئ  الطرغص.  ذال 
والةظئ تفئ بالمضاره، وتاج الفروض غساتص الادتغئ 
بضض غال وظفغج. شالثقشئ لظ تصعم وتثعا، بض بسعاسث 
ق  أن  اهللا  بإذن  لسازطعن  وإظظا  الخادصغظ،  المآطظغظ 
ظارك جئئاً طحروساً ظساطغسه إق اجاسظا باهللا وشسطظاه، 
لسض اهللا غحفغ خثورظا شغ وصئ لغج بئسغث، وطا ذلك 

سطى اهللا بسجغج.

اصرأ شغ عثا السثد:

- ضغش تظزر ترضغا إلى ترب أوضراظغا؟ ...٢

- بغظ غجو روجغا فوضراظغا وتربعا سطى أعض الحام ...٢

- بعرة الحام بغظ المخالح الثولغئ والاةاذبات اإلصطغمغئ...٤

- الاثخقت الثارجغئ وسمالئ العجط السغاجغ السعداظغ ...٤
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كلمة العدد

طدى رجإ الثغر ١٤٤٣ لطعةرة، وطدئ طسه ذضرغات 
وعغ  المسةج   طظعا  المسطمغظ،  أذعان  شغ  طتفعرة 
اإلجراء والمسراج لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وطظعا المفرح وعغ 
غث  سطى  الخطغئغ  اقتاقل  طظ  المصثس  بغئ  تترغر 
وعغ  المآلط  وطظعا  اهللا،  رتمه  افغعبغ  الثغظ  خقح 
السخر  طةرم  غث  سطى  السبماظغئ  الثقشئ  دولئ  عثم 
طخطفى ضمال سطغه طظ اهللا طا غساتص. ولظا طع عثه 

الثضرغات البقث وصفات بقث:
العصفئ افولى طع اإلجراء والمسراج: جّرى اهللا جئتاظه 
وتسالى بعثه التادبئ سظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص بسث التجن الثي 
ووشاة  سظعا،  اهللا  رضغ  خثغةئ  زوجه  بفصث  أخابه 
سمه أبغ ذالإ، وصعى بعا المعصش الثسعي لطظئغ ملسو هيلع هللا ىلص 
بغظ صعطه المضثبغظ لثسعته، بالرغط طظ أظعط ضاظعا 
غصرون له طظ صئض بالخثق وافطاظئ، شضاظئ تادبئ 
اإلجراء والمسراج طسةجة طظ السغار البصغض، وطظ افدلئ 
الصاذسئ الاغ سجزت إغمان المآطظغظ، وزسجسئ أصعال 
لجتش  افولى  المصثطئ  وضاظئ  وأضاذغئعط،  الضاشرغظ 
المسطمغظ ظتع بغئ المصثس بإخرار وسجم ق غطغظان 
وق غفاران. وأضثت جعرة اإلجراء سطى أن المسطمغظ 
جغصعطعن باترغر بغئ المصثس ضطما تسرض لقتاقل 
طظ أي ظعع ضان، خطغئغا أو غععدغا، شغ صعله تسالى: 

نَا﴾. دْ مْ عُ تُ دْ إِنْ عُ ﴿وَ
العصفئ الباظغئ طع تترغر بغئ المصثس: ضاظئ العةرة 
الظئعغئ خطعة طاصثطئ ظتع بغئ المصثس، تغث ُوجث 
الضغان السغاجغ افول لطمسطمغظ، والثي بإطضاظه أن 
غةغح الةغعش لفاح بغئ المصثس وإسادة المسةث 
افصخى الثي بظغ بسث المسةث الترام بأربسغظ جظئ. 
تاابسئ  المثغظئ،  شغ  اإلجقطغئ  الثولئ  إصاطئ  وبسث 
المسارك لفاح الئطثان وظحر اإلجقم، طظعا طا ضان داخض 
الةجغرة السربغئ ضئثر الضئرى وأتث والثظثق وشاح طضئ، 
خارجعا ظتع بقد الحام وبغئ  وطظعا طا ضان طعجعا 
أجظادغظ  بط  أجاطئ،  وبسث  وطآتئ  ضائعك  المصثس 
أشرغصغا  حمال  ظتع  طعجعا  ضان  طا  وطظعا  والغرطعك، 
وحرق آجغا. بط ساد الخطغئغعن شاتاطعا بغئ المصثس 
وطضث  برابظعط،  طظ  تترغره  طظ  صرون  خمسئ  بسث 
تتئ اتاقلعط عثا زعاء تسسغظ ساطا، تاى صغخ اهللا 
لعثه افطئ صائثا رباظغا طةاعثا شغ جئغض هللا، لغثعض 
طع الخطغئغغظ المسارك الطاتظئ، وسطى رأجعا طسرضئ 
تطغظ جظئ ٥٨٣ لطعةرة، والاغ اظاعئ بعجغمئ الةغح 
الخطغئغ، واجاسادة الصثس طظ أغثغعط. وعا صث طدى 
سطى اتاقل بغئ المصثس أضبر طظ صرن طظ الجطان، 
لاترغره  المسطمعن  شسغسعد  قتاقله  سادوا  وضما 

بةغعش الثقشئ صرغئا بإذن اهللا.
الترب  إبر  سطى  الثقشئ:  عثم  طع  البالبئ  العصفئ 
بجساطئ  الارك  بسخ  خغاظئ  وبسث  افولى،  السالمغئ 
طخطفى ضمال وبسخ السرب بجساطئ تسغظ بظ سطغ 
اإلظةطغج  الضفار  تمضظ  غساتصان،  طا  اهللا  طظ  سطغعما 
والفرظسغعن طظ اإلذاتئ بضغان المسطمغظ السغاجغ 
وفول طرة شغ الاارغت، لاضعن ضاربئ بضض المساغغر تصع 
سطى رؤوس المسطمغظ شغ طحارق افرض وطشاربعا. 
اجاتصاق  افول  حرسغان؛  اجاتصاصان  ظعر  وبعثطعا 
وذلك  اهللا،  بحرع  غتضمعط  لطمسطمغظ  إطام  طئاغسئ 
خقل غعطغظ وبقث لغال ضتث أصخى، وعثا لط غتخض 
شغ المثة المصررة حرسا، بض وطدى سطى عثا اقجاتصاق 
طائئ سام وسام تاى عثا الغعم. وأطا اقجاتصاق الحرسغ 
الباظغ شعع لجوم أن غسمض المسطمعن جمغسا بالطرغصئ 
الحرسغئ الاغ سمض بعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص إلصاطئ الثولئ اإلجقطغئ 
واجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بالحصغظ الثسعي والظخروي، 
دولئ  إلصاطئ  والسمض  اإلجقطغئ  الثسعة  بتمض  وذلك 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، واجاظخار 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الاساؤقت  عثه  تعل  الخعرة  تادح  تاى  الةعاب: 
ظساسرض افطعر الاالغئ:

لطحك  أوقً: برعظئ افغام الماضغئ بما ق غثع طةاقً 
وغرى  السزمئ،  جظعن  طظ  غساظغ  الروجغ  الرئغج  أن 
إسادة  الراعظئ  الثولغئ  الزروف  شغ  روجغا  بإطضان  أن 
طضاظاعا الثولغئ دولًئ سزمى بةاظإ أطرغضا، شعع غظاصث 
بمرارة الطرغصئ غغر القئصئ الاغ غاساطض بعا الشرب طع 
روجغا، وغظاصث تعمغحعا شغ المسائض الثولغئ، وغظاصث 
تصثم تطش الظاتع حرصاً، وغطالإ بإزالئ الصعاسث السسضرغئ 
افطرغضغئ طظ الثول الاغ اظاسئئ لطظاتع بسث سام ١٩٩٧، 
أي طظ بعلظثا وروطاظغا وغغرعا طظ دول أوروبا الحرصغئ، 

وطما أحار بعضعح إلى جظعن السزمئ عثا:
١- اجاصئض بعتغظ زسماء شرظسا وألماظغا وإغران بطرغصئ 
ذلك  صئض  ترضغا  رئغج  وضثلك  دبطعطاجغاً،  قئصئ  غغر 
بصطغض، شاضطر بسدعط قظازاره شارة شغ صاسات ططغؤئ 
برطعز اقظاخارات الروجغئ، وذطإ افطظ الروجغ طظ 
رئغج شرظسا طاضرون لثى وخعله المطار إجراء شتص 
ضعروظا، وجطج طائاسثًا سظعط طساشئ جائ أطاار شغما لط 
غفسض ذلك طع رؤجاء ضازاخساان وبغقروجغا الطثغظ زاراه 
شغ الفارة ظفسعا، وأحار إلى المساحار افلماظغ أن غسغر 

خطفه وعط غثرجعن طظ صاسئ المآتمر الختفغ!
شغه  لئج  ق  خرغح  بحضض  المسطظئ  بعتغظ  ظزرة   -٢
طظ  أسطاعا  روجغا  وأن  دولئ،  لغسئ  بأظعا  فوضراظغا 
دوقر  ططغار  بـ١٥٠  ودسماعا  دولئ،  لاحضغض  أراضغعا 
سئر سصعد، ووخش تضاطعا بالثغظ غتاطعن التضط شغ 
المظطصئ  شغ  غرى  ق  أظه  إلى  غحغر  عثا  شضض  ضغغش، 

ظثاء إىل افطئ وجغعحعا
طظ افصخى املئارك

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

آال
اب ج

جع

شغ جغاق تمطئ تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان بحأن خطعرة جغر السططئ شغ طحروع خظثوق الظصث الثولغ، وطع 
اصاراب اقجاتصاق اقظاثابغ، صام وشث طظ التجب رشصئ لةظئ الفسالغات شغ طثغظئ ذرابطج، بجغارة المرحح سظ 
المصسث "السظغ" شغ المثغظئ سئث السجغج الطرذعجغ. وتسإ بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ لئظان، البقباء، 01 آذار/طارس شصث تظاول الئتث طعضعع خظثوق الظصث الثولغ والعمعم المسغحغئ 
لطظاس. وصث أضث العشث خطعرة إدخال لئظان شغ طظزعطئ خظثوق الظصث الثولغ، وطا جغةر طظ وغقت وشصر، 
وارتعان لططئصئ السغاجغئ ولمظ خطفعط طظ الثول الضئرى، ضما أضث العشث سطى تئغان خطعرة عثه الثطعة الاغ 
جاصثم سطغعا التضعطئ، بضعظعا إسقن ترب طظ اهللا سج وجض ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، شالخظثوق صائط شغ أجاجه سطى الربا، 
وشرض حروط صاعرة سطى الظاس تثغصعط ُطّر التغاة. بثوره أضث الطرذعجغ سطى أعمغئ عثا المعضعع، ووجعب 
الاتثغر طظه، وأظه ضث أي صرار أو طحروع طثالٍش فتضام الحرع. وصثم العشث دراجئ طعججة طظ إسثاد لةظئ 
اقتخاقت المرضجغئ ولةان الفسالغات شغ وقغئ لئظان سظ خظثوق الظصث الثولغ؛ والتض الةثري المامبض بالاتاق 

لئظان بمتغطه الحاطغ وبافطئ شغ طحروع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

وفد من حزب التحرير/ والية لبنان 
يزور المرشح عن المقعد "السني"  مدينة طرابلس عبد العزيز الطرطو

السآال: تحغر ضض المآحرات إلى أن أزطئ أوضراظغا التالغئ عغ شغ تصغصاعا أزطئ لروجغا طع الشرب ولغج 
طةرد خقف بغظ روجغا وأوضراظغا، والئسخ غحئععا باتاقل ألماظغا الظازغئ لاحغضعجطعشاضغا صطسئ صطسئ جظئ 
١٩٣٩، بط بعلظثا تاى ظحئئ الترب السالمغئ الباظغئ... شعض غمضظ أن غضعن عةعم روجغا شغ ٢٠٢٢/٢/٢٤

سطى أوضراظغا واجامراره تاى الغعم طآدغاً إلى ترب سالمغئ؟ وعض ردود الفسض طظ أطرغضا وأوروبا بفرض 
سصعبات دون الاثخض السسضري غظاجإ عثا العةعم؟ أو عع اجاثراج لروجغا لاشرق شغ طساظصع أوضراظغا؟ وإن 

ضان شما الشرض طظ ذلك؟ ولضط الحضر.



افربساء ٦ طظ  حسئان ١٤٤٣ عـ المعاشص ٩ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٨١

وطفاعتاً لطشاغئ ضث روجغا، ق غئثو طظ الطئغسغ أن 
تزض ترضغا شغ العجط. فن ترضغا دولئ غغرت اتةاععا 
ظتع الشرب. إن وجعد سقصات تةارغئ طع الحرق، أي 
طع روجغا والخغظ، ق غسظغ أن ترضغا جائاسث جغاجغًا 
تفسغر  غمضظ  ق  السئإ،  لعثا  وتعاجعه.  الشرب  سظ 
تصغصئ أن ترضغا ق تسارض روجغا إق بالشاز الطئغسغ 
الثي تحارغه طظعا. طرة أخرى، ق غمضظ تفسغر ذلك 
افخرى  والمظاةات  لفغثغئ  ترضغا  تخثغر  خقل  طظ 
افسداء  الــثول  طظ  السثغث  فن  ظزرًا  روجغا.  إلى 
تماطًا  روجغا،  طظ  الشاز  تحاري  افوروبغ  اقتتاد  شغ 
طبض ترضغا، شق بث أظعا خاذرت بفحض طحروع ظعرد 
طع  تةارغئ  سقصات  لثغعا  الاغ  ألماظغا،  تاى  جارغط. 
روجغا أضبر طظ الثول افوروبغئ افخرى، اتثثت طعصفًا 
واضتاً ضث روجغا. لثلك، ق غمضظ تفسغر جئإ سثم 
أطرغضا  طع  العضعح  بظفج  روجغا  ضث  ترضغا  وصعف 
والسقصات  الطئغسغ  بالشاز  شصط  افوروبــغ  واقتتاد 
الاةارغئ. غمر اقصاخاد الارضغ بأزطئ خطغرة، ولطثروج 
اقجاصرار  إلى  بتاجئ  ترضغا  شإن  افزطــئ،  عثه  طظ 
اقظفخال  ترغث  ق  شعغ  لثا  والسغاجغ،  اقصاخادي 
سظ روجغا. لضظ غةإ أن غضعن عظاك جئإ آخر أضبر 
أعمغئ: عظا، غمضظظا أن ظفسر تغاد ترضغا بأطرغظ: افول 
ترضغا  تاثث  سظثطا  وجعرغا.  السغاجغ  بالسصض  غاسطص 
أوضراظغا، شصث تاطصى ردًا  روجغا شغ ترب  ضث  طعصفاً 
أزطئ  شغ  ذلك  غاسئإ  وصث  جعرغا،  شغ  الروس  طظ 
سظث  باظغاً،  لارضغا.  الثاخطغئ  السغاجئ  شغ  وشعضى 
تحضغض الطاولئ السغاجغئ بسث عثه الترب، صث تضعن 
روجغا  بغظ  ضعجغط  جاسمض  الاغ  الثولئ  عغ  ترضغا 
وأوضراظغا، وطظ المآضث أن ترضغا جغضعن لعا رأي شغ 
بالبئ  صدغئ  الطاولئ.  عثه  سطى  افطرغضغئ  المخالح 
أخرى تاسطص بالسغاتئ، وتاعصع ترضغا دخًق غاراوح بغظ 
٣٥ و٤٠ ططغار دوقر طظ السغاح الصادطغظ طظ روجغا 
وق غمضظ تةاعطعا. فظه شغ أزطئ الطائرات السابصئ 

طع روجغا، لط ترجض روجغا جائتغظ إلى ترضغا.
تسرف ترضغا جغثًا أن الرئغج افطرغضغ باغثن لط غضظ 
أطرغضا  فن  فوضراظغا؛  الثاسمئ  تخرغتاته  شغ  خادصاً 
ظفسعا عغ الاغ اجافجت أوضراظغا ودشسئ روجغا إلى 
الترب. فن أوروبا تاضعن طظ دول أسداء شغ الظاتع، 
شطظ تضعن صادرة سطى اتثاذ خطعة سسضرغئ ططمعجئ 
تةاه أوضراظغا وجاارك بق تعل وق صعة لصغادة أطرغضا 
شغ  حرصعا.  الروس  غصخش  بغظما  الشربغ  التطش  شغ 
عثه السمطغئ برطاعا، جاأخث أطرغضا الثول افوروبغئ 
سطغعا  الدشط  خقل  طظ  روجغا  خظص  وتتاول  طسعا 
طظ ضض اتةاه. وطع ظعاغئ الترب، جاضعن أطرغضا طرة 
أخرى أصعى تجب سطى الطاولئ السغاجغئ غاط إظحاؤه 
شغ ظعاغئ ترب أوضراظغا. بالاأضغث جاضعن ترضغا سطى 
ظفسعا،  ولغج  أطرغضا  جامبض  لضظعا  الطاولئ،  عثه 
تغاد  طع  تافاسض  وق  تاتثث  ق  شعغ  السئإ  ولعثا 
ترضغا بغظ الطرشغظ. غمضظظا الصعل إظعا ق تعاط ضبغرًا 

بأن ترضغا ق تاثث طعصفاً واضتاً ضث روجغا.
بمعصسعا  الثقشئ،  بصاغا  ترضغا،  تطسإ  باخاخار، 
الاارغثغئ،  وخطفغاعا  السسضرغئ  وصعتعا  اقجاراتغةغ 
تضعن  أن  طظ  بثقً  المظطصئ،  عثه  شغ  طاعازظاً  دورًا 
دولئ تاجمئ وطآبرة وخاظسئ لطصرار. ضاظئ روجغا، الاغ 
اتاطئ حئه ججغرة الصرم وأوضراظغا بسغاجئ تعجسغئ شغ 
الحرق، عغ الحرق افوجط وأشرغصغا وأوروبا وأطرغضا 
طظث ١٠٠ سام شغ الشرب. لثلك، ق تظزر ترضغا إلى ترب 

 أوضراظغا طظ ترضغا، بض طظ أطرغضا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ ترضغا
ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شغ صطاع غجة وصفئ جماعغرغئ تتئ حسار: "آن لثغظظا أن 
غزعر ولراغئ رجعلظا أن ترشع"، وذلك غعم البقباء ٢٠٢٢/٣/١، سطى طفارق الظخغرات شغ حارع خقح الثغظ 
العصفئ  شغ  تتثث  وصث  المؤئ.  بسث  العاتثة  الثقشئ  عثم  ذضرى  إتغاء  شسالغات  ضمظ  وذلك  الصطاع،  وجط 
سدع المضاإ اإلسقطغ لطتجب شغ افرض المئارضئ افجااذ خالث جسغث، الثي أضث أن الثقشئ جُاسغث صدغئ 
شطسطغظ إلى أخطعا، صدغئ لفطئ ضطعا ق صدغئ شخائطغئ أو طتخعرة بساضظغعا، وُتسغر الةغعش لاترغر أرض 
اإلجراء والمسراج وتطعغر المسةث افصخى وُظخرة غجة وأعطعا، ولظ تضافغ بثسط طصاوطئ أعض شطسطغظ طالغًا 
وق بةسةسات إسقطغئ. ضما تثر جسغث طظ الرضعن إلى افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ، والاغ تامسح 
بفطسطغظ لشسض أغثغعا المطعبئ بثطاء افبرغاء سئر دسط أعض شطسطغظ بالمال السغاجغ المطعث، وصث وخش 
تطك افظزمئ بأظعا أدوات اقجاسمار، وبأظعا سصئئ شغ وجه اجاسادة افطئ لسططاظعا ولاترغر شطسطغظ طحثدًا 
رسغ غاططإ العسغ وسثم الرضعن إلى عثه افظزمئ أو تجغغِظ أسمالعا وطئارضاعا. وشغ خاام  سطى أن العاجإ الحَّ
ضطماه وجه جسغث رجالئ إلى أعض شطسطغظ صال شغعا "غا أعض افرض المئارضئ: إظَّضط صطإ الرتى وبعخطئ السمض 
لطاشغغر، وأظاط طتض أظزار المسطمغظ جمغساً، شعجععا ظثاءاتضط إلخعاظضط المسطمغظ شغ ضض طضان، وفعض الصعة 
والمظسئ شغعط، لغطاتُمعا طع دساة الثقشئ، سسى اهللا أن غضرطظا جمغساً بظخره المآزر، خقشًئ راحثًة سطى طظعاج 
الظئعة، شغثخض المسطمعن افرض المصثجئ ضما دخطععا أول طرة، طتررغظ أسجاء راشسغ رؤوجعط، وغصطسعا دابر 
الضاشرغظ والمتاّطغظ". عثا وصث رشسئ حسارات وقشاات شغ العصفئ تثسع إلصاطئ دولئ الثقشئ، وتترغك الةغعش 

لاترغر شطسطغظ.

صئض جئع جظعات، وتتثغثًا شغ الحعر الااجع طظ سام 
٢٠١٥م، دخطئ روجغا إلى جعرغا لاظصث المةرم أجث طظ 
السصعط، وذلك بإغساز وإذن طظ أطرغضا خاتئئ الظفعذ 
التصغصغ شغ جعرغا. لصث ظظ بعتغظ أن طعماه صخغرة، 
طافرصغظ،  طصاتطغظ  بدسئ  جغعاجه  السرطرم  شةغحه 
شأسطظ أن طثة تربه ق تاةاوز بقبئ أحعر. إق أن تساب 

السعق لط غطابص الخظثوق، شرغط ضض طا تصصه خقل 
السظعات السئع، إق أظه لط غصخ سطى البعرة ولط غساطع 
إتغاء الظزام الماعالك، وضض طا اجاطاع تصثغمه سئارة 
سظ جرة أوضسةغظ تئصغ الظزام سطى صغث التغاة بغظما 

عع طدطةع شغ غرشئ اإلظساش.
والةمغع غثرك أن روجغا بصئعلعا الثخعل إلى جعرغا 
صث وصسئ شغ ورذئ ق غمضظعا الاراجع سظعا وق المدغ 
جغزعره  شالاراجع  بعتغظ،  المةرم  غرغث  ضما  شغعا 
بمزعر الةئان الثي لط غساطع أن غضمض طعماه، أطا 
المدغ ضما غرغث شصث ضّئطاه أطرغضا باتفاصات طع ترضغا 
لامظع تصثطه سسضرغاً، ولاماذض شغما تطرته طظ تطعل 

جغاجغئ، وتفحطعا.
والغعم ظحاعث تعرغطًئ أخرى لروجغا شغ أوضراظغا، إذ 
بغظ روجغا والخغظ،  شسطئ أطرغضا ذلك لاعجث شخقً 
سجلئ  طظ  وتجغث  أضئر،  بحضض  أوروبا  سطى  ولاعغمظ 

وضسش الروس دولغاً.
وأدوات  طافرصئ  جماسات  الحام  شغ  واجعئ  روجغا 
بسغطئ لغج شغعا طدادات ذغران وق طسغرات، ورغط 
صادات  ارتئاط  ولعق  الثسائر،  طظ  الضبغر  تضئثت  ذلك 
الفخائض قجاطاع أعض الحام أن غمرغعا أظش روجغا شغ 

الاراب وغسغثوعا خاغرًة ذلغطئ.
المسرضئ  ظاائب  سطى  التضط  جثا  المئضر  طظ  ضان  وإن 
تعشر  إن  افجاجغ  الظخر  ساطض  أن  إق  أوضراظغا،  شغ 
المسرضئ  تسط  سطى  صادرون  شإظعط  افوضراظغغظ  لثى 
لخالتعط، عثا الساطض غامبض شغ إرادة الخمعد ووجعد 

الصغادة السسضرغئ الثئغرة والسغاجغئ الفثة.
ورغط وجعد ساطض اإلرادة واجاسثاد الادتغئ لثى أعض 
الحام إق أظعط لط غساطغسعا تسط المسرضئ لخالتعط 
لفصثاظعط  افولى  بالثرجئ  غرجع  وذلك  اآلن،  تاى 
غضامض  بعجعدعا  والاغ  الفثة،  السغاجغئ  الصغادة 

السظخر التاجط شغ الظخر.

لصث ساظئ البعرة ضبغرًا ظاغةئ اظفخال الصغادة السغاجغئ 
وسثم صثرتعا سطى  سظ واصع البعرة،  خارجغاً  المخظسئ 
تصغصغاً، وضثلك ارتعاظعا لطثاسط  تمبغض البعرة تمبغقً 
طسار  ترف  واجاطاع  الضاذبئ،  بالعسعد  أغرصعا  الثي 

البعرة والاأبغر سطى أشضارعا وبعاباعا.
وإن أتث أجئاب جسض أوضراظغا ذرشاً شغ الترب عع ضسش 
صغادتعا السغاجغئ وارتئاذعا بالشرب، الثي جرسان طا 
الرئغج  لظرى  الروجغ،  العةعم  بثء  طع  تثاذله  ظعر 
افوضراظغ غحضع طظ وتثته شغ المغثان وغطشغ طاابساه 
لرؤجاء أوروبا سطى تعغار، بسث أن ضان طاأطقً بظخرتعط!

لعثا ضطه ضان لجاطاً سطى أعض الحام أن غاثارضعا أطرعط 
وغضمطعا طسغرة بعرتعط، شعط غمطضعن جاظئاً طعماً شغ 
سظخر الظخر، عثا الةاظإ ق غمضظ في سثو غعاجععط 
أن غماطضه، شعع طسامث طظ السصغثة اإلجقطغئ، الاغ 
ظتع  وُتعجععط  اهللا،  جئغض  شغ  لطادتغئ  تثشسعط 
اهللا  حرغسئ  وتتضغط  السئاد،  سظ  الزطط  رشع  وجعب 

تتصغصاً لطسثل شغ افرض.
واضامال سظخر الظخر غضعن باتثاذعط صغادة جغاجغئ 
طتمض  صدغاعط  وتتمض  أشضارعط،  سظ  تسئر  واسغئ، 
الةث، وتائظى بعابئ البعرة، لاأخث بأغثغعط وصعتعط 
ظتع ظخر اهللا، عثه الصغادة الاغ تتمض خفات السجة 
الحعثاء  دطاء  سطى  تساوم  أن  وترشخ  والضراطئ 
وإضمال  البعرة  لصغادة  المآعطئ  عغ  افطئ  وتدتغات 
طسغرتعا بما غرضغ اهللا وتثه، إلجصاط ظزام اإلجرام 

 وإصاطئ تضط اإلجقم طضاظه

ضغش تظزر ترضغا إىل ترب أوضراظغا؟

أوضراظغا.  روجغا  غجت   ،٢٠٢٢ حئاط/شئراغر   ٢٤ شغ 
بئسخ  روجغا  الشربغئ  الثول  وجمغع  أطرغضا  وعثدت 
ازدادت  وصــث  واقصاخادغئ.  السغاجغئ  السصعبات 
روجغا  واجعئ  سظثطا  سصعبات  بفرض  الاعثغثات 
لثرجئ  افوضراظغئ،  افراضغ  سطى  طاعصسئ  غغر  طصاوطئ 
أن الخغظ، الاغ صالئ فول طرة إظعا تصش إلى جاظإ 
لط  أخرى،  ظاتغئ  وطظ  طعصفعا.  تصغغط  أسادت  روجغا، 
غضظ طعصش ترضغا طآغثًا لروجغا أو أوضراظغا، وأدلئ بغاظا 
صالئ شغه "لظ ظاظازل سظ روجغا أو أوضراظغا". شغ العصئ 
الثي أسطظئ شغه أطرغضا والثول الشربغئ خراتئ دسمعا 
سطى  وجغاجغئ  اصاخادغئ  سصعبات  وشرضئ  فوضراظغا 
روجغا، غةإ أن غضعن عظاك جئإ طثاطش وخاص لئصاء 
ترضغا السدع شغ الظاتع بغظ الئطثغظ روجغا وأوضراظغا! 
جأشضر شغما إذا ضان تغاد ترضغا طرتئطاً بعا وبروجغا أو 
ظفتص  أوقً  دسعظا  لضظ  آخر،  جئإ  عظاك  ضان  إذا  طا 

ردود الفسض المطمعجئ لطشرب سطى عثه الترب:
عغ  "روجغا  إن  باغثن  جع  افطرغضغ  الرئغج  صال 
جغتثبه  الثي  والثطار  المعت  سظ  وتثعا  المسآولئ 
وتطفاؤعا  الماتثة  العقغات  وجارد  العةعم.  عثا 
الئرغطاظغ  ــعزراء  ال رئغج  وصال  وتخمغط".  بعتثة 
الثطاء  إراصئ  ذرغص  بعتغظ  "اخاار  جعظسعن:  بعرغج 
والثطار بحظ عثا العةعم غغر المئرر سطى أوضراظغا". 
روجغا  أن  إلى  وإظةطارا  أطرغضا  ألمتئ  أخرى،  بسئارة 
شرظسا  رئغج  أدلى  أخــرى،  طرة  ذلك.  بمظ  جاثشع 
تخرغتات  أخــرى  أوروبغئ  ودول  ألماظغا  وطساحار 
تثغظ روجغا. وصع طسزط أسداء طةطج افطظ الثولغ 
غعاشص  لط  الصرار  عثا  لضظ  روجغا،  غثغظ  صرار  سطى 
سطغه المةطج بسئإ الفغاع الروجغ. وبغظما اجامرت 
الثول،  عثه  جمغع  طظ  لروجغا  المسادغئ  الاخرغتات 
لط تخثر ترضغا تاى اآلن بغاظاً واضتاً وطسطظاً لطاظثغث 
سطى  الاخعغئ  سظ  اطاظسئ  إظعا  بض  روجغا.  بفسض 
(الثي  أوروبــا  طةطج  شغ  روجغا  ضث  الماثث  الصرار 
خارجغئ  وزغر  وداشع  المةطج).  طظ  روجغا  ذرد  أراد 
ترضغا، جاوغح أوغطع، سظ عثا المعصش بصعله: "شضرظا 
المخادر  بسخ  شغ  الروس".  المعاذظغظ  تصعق  شغ 
الروجغئ، ضاإ أظه ظاغةئ لدشط طعجضع سطى ترضغا، 
شإن ذائرات بغرصثار، الاغ تسئئئ شغ أضرار جسغمئ 
طظ  الةثغثة  الثشسئ  سظ  تثطئ  الروجغئ،  بالثبابات 
سصعبات  شإن  ختغتاً،  عثا  ضان  إذا  فوضراظغا.  ترضغا 
ترضغا سطى أوضراظغا شغ بغؤئ الترب تغث تفرض أطرغضا 
طآحر  عغ  روجغا،  سطى  سصعبات  افوروبــغ  واقتتاد 
سطى أظعط شغ العجط. شغما غطغ بسخ السصعبات الاغ 

واجعاعا روجغا بسئإ غجوعا فوضراظغا:
- تزرت أطرغضا واقتتاد افوروبغ اجاثثام اتاغاذغات 
وأخعل الئظك المرضجي الروجغ، وعثا غسظغ أن روجغا 
الئالشئ  اتاغاذغاتعا  اجاثثام  سطى  صادرة  تضعن  لظ 

٦٤٠ ططغار دوقر.
إزالئ  سطى  السمض  افوروبغئ  والــثول  أطرغضا  بثأت   -
الئظعك الروجغئ طظ ظزام جعغفئ الثي غعشر تتعغض 

افطعال دولغاً.
طساسثات  طغجاظغئ  سطى  ــغ  افوروب اقتتاد  واشــص   -

سسضرغئ بصغمئ ٥٠٠ ططغعن غعرو فوضراظغا.
ــغ  افوروب اقتتاد  دول  وجمغع  جعغسرا  صــررت   -
الروس،  سطى  وجغاجغئ  اصاخادغئ  سصعبات  شرض 
بما شغ ذلك افولغشارحغئ والختفغغظ والمسآولغظ 

التضعطغغظ والةغح.
- أسطظ الظاتع أظه جغصثم الثسط الثشاسغ فوضراظغا.

الممابطئ،  السصعبات  طظ  وغغرعا  السصعبات  عثه  طع 
واضتًا  طعصفاً  افوروبغ  واقتتاد  أطرغضا  تاثث  بغظما 

بني غجو روجغا فوضراظغا 
وتربعا سطى أعض الحام

ـــــــــ بصطط: افجااذ طظغر ظاخرـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ طتمعد ضار*ـ  ـ 

سطى إبر اساصال الظزام الاعظسغ لطحاب الةاطسغ أتمث المئروك لطغش، أتث حئاب تجب الاترغر، سطى خطفغئ 
تضط صدائغ بسظئ جةظاً باعمئ اقظاماء إلى تظزغط إرعابغ! أضث بغان ختفغ أخثره افربساء، ٠٢ آذار/طارس 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج: أن اقساصال ق سقصئ له بأي تظزغط إرعابغ، بض عع طقتصئ 
افشضار اإلجقطغئ ضمظ جغاجئ طسادغئ غظاعةعا الظزام المفطج السابث بمخغر تعظج وأعطعا. شاطفغص تعط 
"اإلرعاب" طعجه لاثعغش ساطئ الظاس طظ التجب ولمظع أعض تعظج طظ السمض لسعدة التغاة وشص أتضام اإلجقم. 
وطا طبض عثه اقساصاقت باعمئ "اإلرعاب" جعى بعابئ تسمح بفئرضئ الثساوى الصدائغئ خثطئ لةعات جغاجغئ 
صمسغئ طشرضئ. وأضث الئغان: أظظا ججء ق غاةجأ طظ عثا الحسإ ولط ظأت طظ الفداء الثارجغ، والحسإ غسرشظا 
وغسرف حئابظا وغسرف أي تضاض ظتظ؛ ولعثا شإن اقساصاقت والسةعن والمداغصات لظ تبظغظا سظ المدغ صثطًا 
شغ السمض السغاجغ طظ أجض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ، وإن تجب الاترغر لظ غاردد شغ طسغرته، طصافغاً ظعب 

رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ أجض إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

اعتقال أحد شباب حزب التحرير  تونس 
لسعيه إ تحكيم اإلسالم وطرد االستعمار

حزب التحرير  األرض المباركة فلسط (قطاع غزة)
وقفة بعنوان: "آن لديننا أن يظهر ولراية رسولنا أن ترفع"



 السثد ٣٨١  ٣       افربساء ٦ طظ  حسئان ١٤٤٣ عـ المعاشص ٩ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ  

وزغر الثشاع الروجغ جغرغغ حعغشع سطى ذلك صائق: "إن 
صعات بقده المسطتئ جاعاخض السمطغئ السسضرغئ الثاخئ 
شغ أوضراظغا تاى تتصص أعثاشعا. غةإ سطى الثول الشربغئ 
اقتتاد  دول  شغ  سسضرغئ  طظحآت  بظاء  سظ  الاعصش 
السالط  إن  الظاتع.  شغ  افسداء  غغر  السابص  السعشغاتغ 
الشربغ غساثثم الحسإ افوضراظغ شغ الصاال ضث روجغا. 
الحغء المعط عع تماغئ روجغا طظ الاعثغث السسضري 
 .(٢٠٢٢/٣/١ (افظاضعل  الشربغئ"  الثول  تحضطه  الثي 
وطظ عظا شإن عثه افزطئ عغ طظ أضئر افزطات السالمغئ 
الاغ ظحأت تثغبا، وجاحضض خراسا طرغرا بغظ روجغا 
والشرب، ولعثا شمظ المسائسث أن تاعصش روجغا تاى 
تتصص أعثاشعا وإق شثسارتعا شزغسئ... وطظ المسائسث 
الزروف  شإن  ولعثا  الحروط...  بعثه  الشرب  غصئض  أن 
التالغئ شاصمئ طظ حثة عثه افزطئ تاى ضان الاعثغث 
الرئاجئ  باجط  الماتثث  أسطظ  شصث  الظعوي.  بالسقح 
الروجغئ بغسضعف أن "الرئغج شقدغمغر بعتغظ أطر بعضع 
صعات الردع اقجاراتغةغ الروجغئ شغ تالئ تأعإ صاالغ 
واضح وخرغح" (تاس ٢٠٢٢/٢/٢٨) وعغ تحمض السقح 
الظعوي الثشاسغ ولغج العةعطغ. وتظصسط صعات الردع 
اقجاراتغةغئ إلى الصعات العةعطغئ اقجاراتغةغئ والصعات 
الثشاسغئ اقجاراتغةغئ. وأسطظئ وزارة الثشاع الروجغئ أظعا 
"وضسئ صعات الخعارغت اقجاراتغةغئ وأجطعلغ الحمال 
والمتغط العادئ والطغران اقجاراتغةغ شغ تالئ تأعإ" 
سطى  روجغا  وأضثت   (٢٠٢٢/٢/٢٨ الروجغئ  (ظعشساغ 
لسان وزغر خارجغاعا جغرغغ قشروف ططالئعا بصعلعا: 
"إن تتصص الدماظات افطظغئ المطجطئ صاظعظغا طظ جاظإ 
(تاس  لروجغا"  بالظسئئ  أجاجغئ  أعمغئ  له  الظاتع  دول 
٢٠٢٢/٣/١). ولعثا ق غعجث تراجع طظ جاظإ روجغا سظ 
أعثاشعا شغ عثه التال، إق إذا أبثى افوضراظغعن طصاوطئ 
حثغثة، واجامروا شغ طصاوطاعط ضما شسض المةاعثون 
افششان ضث اقتتاد السعشغاتغ شغ البماظغظات طظ الصرن 

الماضغ...
أطرغضا  أن  العاضح  طظ  إظه  افطرغضغ:  المعصش  بالباً: 
بثلئ العجع قجاثراج روجغا إلى المساظصع افوضراظغ 

بالثثغسئ واقجافجاز:
١- لط تساةإ أطرغضا لمطالإ روجغا بالدماظات افطظغئ 
تضعطئ  شةسطئ  أوضراظغا،  شغ  تعرغطعا  سطى  شسمطئ 
أوضراظغا تسافجعا بحظ عةمات شغ حرصعا سطى طظطصئ 
دوظئاس، وزاد طظ عثا اقجافجاز تخرغتات أطرغضا، شمظ 
ذلك صعل باغثن خقل طآتمر ختفغ غعم ٢٠٢٢/١/١٩

بحغء.  غصعم  أن  بث  ق  جغاترك،  (بعتغظ)  أظه  "ظظغ 
روجغا جاتاجإ إذا صاطئ بالشجو، وعظا غسامث سطى طا 
جافسطه، جغضعن افطر طثاطفا إن ضان تعغق بسغطا طظ 
جاظإ روجغا شغ أوضراظغا صث ق غضعن بمظه باعزا سضج 
ذلك  شسصإ  إن ٢٠٢٢/١/٢٠)  إن  (جغ  الحاطض"  الشجو 
صال طسآول أوضراظغ لحئضئ جغ إن إن افطرغضغئ لط 
تسمه "إن باغثن غسطغ الدعء افخدر لطرئغج الروجغ 
بعتغظ لثخعل أوضراظغا. إن ضغغش شغ تالئ ذععل طظ تطك 

الاخرغتات"!
٢- وسظثطا بثأت السمطغئ السسضرغئ الروجغئ ضث أوضراظغا، 
أسطظ الرئغج افطرغضغ باغثن أن "أطرغضا لظ تاثخض إذا 
تثخطئ روجغا شغ أوضراظغا، ولضظ إذا تثخطئ شغ دول 
الظاتع جااثخض"، وأسطظ سظ "إرجال ظتع ٧ آقف جظثي 
أطرغضغ إلى ألماظغا"، وصث جئص أن ظحرت أطرغضا ظتع 
٥ آقف جظثي أطرغضغ شغ ألماظغا وبعلظثا وروطاظغا. ضما 
أسطظ سظ تجطئ سصعبات سطى روجغا. وصال باغثن "صعاتظا 
لطثشاع  بض  أوضراظغا،  شغ  لطصاال  أوروبا  إلى  تثعإ  لط 
سظ تطفائظا شغ تطش الظاتع وذمأظئ التطفاء شغ الحرق" 
اقتتاد  خطاب  شغ  ذلك  وأضث  (الةجغرة ٢٠٢٢/٢/٢٤)، 
صائق: "إن صعات بقده لظ تظثرط شغ أي صاال ضث روجغا 
ظتع  غربا  الروجغئ  الصعات  تصثم  دون  جاتعل  ولضظعا 
دول أوروبغئ أخرى. وجاثاشع سظ ضض حئر طظ أراضغ 
أي دولئ سدع شغ الظاتع" (الةجغرة ٢٠٢٢/٣/٢) وأسطظ 
سظ إغقق المةال الةعي لطتطش أطام الطائرات الروجغئ 
الاخرغتات  شعثه  وضظثا.  افوروبغئ  الثول  شسطئ  ضما 
تاحةع  وجسطاعا  روجغا  أغرت  افطرغضغ  الرئغج  طظ 
سطى الصغام بسمطغاعا السسضرغئ شغ أوضراظغا وطعاخطاعا. 
وتئع ذلك تخرغتات لطظاتع بالائسغئ، شصال افطغظ السام 
لطظاتع غظج جاعلائرغ خقل طآتمر ختفغ طع الرئغج 
الئعلظثي شغ الساخمئ وارجع غعم ٢٠٢٢/٣/١: "الظاتع 
لظ غضعن ذرشا شغ عثا الظجاع. ولضظه جغصثم ضض أظعاع 
الثسط السسضري فوضراظغا. ولظ غرجض أي جظثي إلغعا. إن 
التطش دشاسغ وق غسسى إلى المعاجعئ طع روجغا. ظتاول 
طساسثة أوضراظغا صثر اإلطضان وتطفاء الظاتع شرضعا ضطفئ 
باعزئ سطى روجغا" (افظاضعل ٢٠٢٢/٣/١) وعع غظطص 

بالرأي افطرغضغ بالدئط...
شضاظئ  باجافجاز،  روجغا  طع  تاساطض  أطرغضا  ضاظئ   -٣
بعزغر  قشروف  خارجغاعا  وزغر  اجاماع  تظازر  روجغا 
٢٠٢٢/٢/٢٤ جظغش  شغ  بطغظضظ  افطرغضغ  الثارجغئ 

ولضظ بطغظضظ ألشى الجغارة (أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
أظاعظغ بطغظضظ أطج البقباء أّظه ألشى الطصاء الثي ضان 
طصّررًا بغظه وظزغره الروجغ جغرغغ قشروف بسث اساراف 
أوضراظغا  حرق  شغ  اقظفخالغاغظ  بالمظطصاغظ  طعجضع 
طآتمر  خقل  بطغظضظ  وصال  إلغعما.  صعات  وإرجالعا 
ختاشغ طحارك طع ظزغره افوضراظغ دطغارو ضعلغئا شغ 

واحظطظ "أطا وصث رأغظا أّن الشجو بثأ، وأن روجغا رشدئ 
بعضعح أي خغار دبطعطاجغ، شق طسظى بااتاً فن ظطاصغ 
صث  وعثا  الئغان ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م).  الراعظ"  العصئ  شغ 
أشحض اقجاماع صئض سصثه، وطظ بط اجافج روجغا. بط 
أخثت الاتثغرات افطرغضغئ تاعاتر بحضض طسافج طظ غجو 
روجغ فوضراظغا شغما ضاظئ تسطظ روجغا بأظعا ق تظعي 
غجو أوضراظغا، شضان ضض طا غخثر سظ واحظطظ طسافجًا 
لروجغا وضأظه غثشسعا لشجو أوضراظغا، وزادت أطرغضا شغ 
دشع روجغا ظتع الشجو بإسقظعا طرات سثغثة بأظعا لظ 
تتارب شغ أوضراظغا فن افخغرة لغسئ سدعًا شغ الظاتع. 
وشغ العصئ ظفسه تجغث أطرغضا طظ حتظات أجطتئ جثغثة 
فوضراظغا تظصطعا الطائرات افطرغضغئ ضض غعم، وطع حتظات 

خعارغت "جاغظشر" افطرغضغئ وطدادات الثروع!
الشجو  بصرب  إسقظاتعا  وتغرة  طظ  أطرغضا  زادت  بط   -٤
الروجغ وأن طا تسطظه طئظغ سطى طسطعطات اجاثئاراتغئ 
الةمغع  وأخئح  بالثطر،  الثولغ  الحسعر  بثلك  شجادت 
طا  وصع  سطى  بساسئ  جاسئ  الروجغ  الشجو  غارصئعن 
خارجغاه  ووزغر  باغثن،  افطرغضغ  الرئغج  سظ  غخثر 
ووزغر الثشاع والماتثبغظ باجمعط، بض وطظ الختاشئ 
شغ  الترب  طثاذر  طظ  أطرغضا  زادت  ضما  افطرغضغئ. 
أوضراظغا تغظ صررت جتإ طعظفغعا شغ بسبئ طراصئئ خط 
الاماس شغ طظطصئ دوظئاس الماظازع سطغعا بغظ أوضراظغا 
واقظفخالغغظ، وعآقء المعظفعن افطرغضغعن عط ججء 
روجغا  حسرت  وصث  افوروبغئ،  افطظ  تفر  بسبئ  طظ 
بثطر حثغث طظ جتئعط، شصالئ زاخاروشا الظاذصئ باجط 
الثارجغئ الروجغئ: ("بسخ الثول" صررت جتإ طعاذظغعا 
المعظفغظ شغ بسبئ الرصابئ الثاخئ لطمظزمئ شغ أوضراظغا، 
زاخاروشا  وأضاشئ  افطظغئ".  الزروف  "تفاصط  بثسعى 
طظ  طتثرة  طعجضع،  صطص  بالس  تبغر  الصرارات  عثه  أن 
"جر الئسبئ بحضض سمثي إلى العساغرغا السسضرغئ الاغ 
تآجةعا واحظطظ واجاشقلعا ضأداة قجافجاز طتامض". 
ربما  روجغا  أن  بمسظى   .(٢٠٢٢/٢/١٣ الئطث،  خثى 
رأت أن أطرغضا ترغث تأجغب الخراع التساس لطشاغئ شغ 

دوظئاس، ذلك الخراع العاصع تتئ الائرغث طظث ٢٠١٥.
٥- وصث تجاطظئ عثه الجغادة شغ اقجافجازات افطرغضغئ 
لروجغا بإسقن أطرغضا بأظعا صث أّطظئ تصرغئاً الشاز لطصارة 
الثي  روجغا  طظ  الطئغسغ  الشاز  سظ  بثغقً  افوروبغئ 
تعرغثه  أظابغإ  تاأبر  أن  أو  روجغا  تصطسه  أن  غاعصع 
السعق  طظ  روجغا  ترطان  بمسظى  بالترب،  افوضراظغئ 
والصطري  افطرغضغ  الشاز  طظ  بثائض  وإغةاد  افوروبغئ 
سصعد  أختاب  الغاباظغغظ  خاخئ  آجغا  طساعردي  وطظ 
الشاز اآلجطئ، وغأتغ ذلك شغ ظض خفئ ظض الحااء واصاراب 
الربغع تغث تضعن التاجئ لطشاز الطئغسغ أصض... بط ضاظئ 
الحرق  أصخى  شغ  تتخض  لطشاغئ  خطغرة  أتثاث  عظاك 
الروجغ، شصث أسطظ الةغح الروجغ بأن غعاخئ ظعوغئ 
أطرغضغئ دخطئ المغاه اإلصطغمغئ الروجغئ شغ ججر الضعرغض، 
وأظعا لط تساةإ لطاتثغرات الروجغئ وأن جفظاً روجغئ 
اجاثثطئ ذرصاً أضبر خحعظئ إلجئارعا سطى الاراجع، وأن 
سمطغئ دشسعا لثارج المغاه اإلصطغمغئ الروجغئ صث اجاشرصئ 
٣ جاسات. وججر الضعرغض عثه عغ ججر غاباظغئ اتاطاعا 
روجغا إبان الترب السالمغئ الباظغئ وق تجال الغابان تطالإ 
بعا، وبسئإ سثم اجاةابئ روجغا لعثه المطالإ الغاباظغئ 
شإن ذعضغع وطظث جظئ ١٩٤٥ لط تعصع أي اتفاصغئ لعصش 
إذقق الظار طع روجغا، بمسظى أن الغابان رجمغاً ق تجال 
وطظث ١٩٤٥ شغ تالئ ترب طع روجغا. وضان طسظى ذلك 
أن روجغا صث زاد خعشعا طظ أطرغضا، شعض تثشع أطرغضا 

بالغابان قتاقل ججر الضعرغض؟
٦- وعضثا تسامر افطعر شغ اتةاه اقجافجاز والاخسغث 
شغ  روجغا  تشرق  تاى  خطعة  خطعًة  طظه  والمجغث 
افوتال افوضراظغئ غرصاً ضئغرًا، وتاى ذلك التغظ تسامر 
الئرغطاظغئ  اقجافجازات  وطسعا  افطرغضغئ  اقجافجازات 
وتظةر طسعما اقجافجازات افوروبغئ ضعصش ألماظغا لـ"ظعرد 
جارغط" طظ ظاتغئ، وغسامر إغراء أطرغضا لروجغا بالترب 
بض  شساقً،  تعثغثًا  روجغا  تعثد  ق  شعغ  أوضراظغا،  شغ 
تضافغ بإظعار الظغئ بالسصعبات، وغسمغ وزغر خارجغاعا 
بطغظضظ الاتدغرات السسضرغئ الروجغئ بأظعا تمعث لشجو 
"ظاجح" فوضراظغا! وطظ ظاتغئ باظغئ تجغث ططالإ أوضراظغا 
باقظدمام لطظاتع وتجغث ططالإ أوضراظغا طظ الشرب بالمجغث 
طظ الاسطغح، افطر الثي غجغث طظ تضثغج المثاذر سطى 
روجغا وتسارع شغ تضثغسعا، وغسامر ذلك تاى غضعن 
الئاب العتغث المفاعح لروجغا لسقج طثاذرعا افطظغئ تعل 
أوضراظغا اقجاغاح والترب والشرق شغ المساظصع. عثا طا 
ترغثه أطرغضا الاغ تصعم بافثغت أوضراظغا لروجغا، وعثا 
المسار ق غئثو أن روجغا صادرة سطى وصفه الغعم بسث أن 

وصسئ شغ تئال خطاعا الشئغئ!
لقتتاد  افسطى  الممبض  صال  افوروبغ:  المعصش  رابساً: 
غعم  عثا  بأن   ٢٠٢٢/٢/٢٢ بعرغض  جعزغإ  افوروبغ 
أجعد فوروبا، غعم اسارشئ روجغا بةمععرغاغ دوظغاسك 
ولعغاظسك، وصال رئغج وزراء برغطاظغا جعظسعن صئض 
أغام بأظظا دخطظا شغ طظاشسئ اجاراتغةغئ جثغثة طع روجغا 
صث تماث لةغض ضاطض، ضض ذلك غةسض الئاب طفاعتاً أطام 

ضض اقتاماقت وق غسابظى طظعا الاعثغثات الظعوغئ.
وطع ذلك شصث تاولئ أوروبا تعثئئ العضع واقتفاق طع 
روجغا وصث تعاخض زسماؤعا شغ شرظسا وألماظغا طسعا، 
وصث  طعجضع،  وزار  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  شصام 

تئاتث عاتفغا طرات سثة طع بعتغظ، وآخرعا بسث السمطغئ 
السسضرغئ الروجغئ شغ أوضراظغا، شصث أسطظ صخر اإللغجغه 
أن طاضرون "ضرر شغ المتادبئ ذطإ المةامع الثولغ وصش 
العةعم الروجغ سطى أوضراظغا، وأساد تأضغث دخعل وصش 
شعري إلذقق الظار تغج الاظفغث، ووصش جمغع الدربات 
والتفاظ  جضظعط  وأطاضظ  المثظغغظ  سطى  والعةمات 
سطى جمغع الئظى الاتاغئ المثظغئ وتأطغظ الطرق خخعخا 
 (٢٠٢٢/٢/٢٨ برس  (شراظج  ضغغش"  جظعب  ذرغص 
وضثلك المساحار افلماظغ أوقف حعلاج شصث صام بجغارة 
طعجضع وتئاتث طع بعتغظ وخرح طظ عظاك صائق: "طما 
ق حك شغه بالظسئئ لظا ظتظ افلمان بض جمغع افوروبغغظ 
وإظما  روجغا  ضث  تتصغصه  غمضظ  ق  المساصر  افطظ  أن 
طسعا شصط... وعثا طا اتفصظا سطغه طع الرئغج الروجغ 
طا  أوروبا  شغ  الراعظئ  افزطئ  لاسعغئ  الفرص  أن  سطى 
ذلك  ورغط   (٢٠٢٢/٢/١٥ الغعم  (روجغا  طابطئ"  زالئ 
شصث تعرذئ أوروبا بالفسض شغ أزطئ أوضراظغا ضما أرادت 
أطرغضا ذلك. شصث اضطرت إلى اإلسقن سظ وصعشعا بةاظإ 
أوضراظغا بحضض ضاطض، ودسمعا لعا بالمسثات السسضرغئ 
شغ  روجغا  سطى  سصعبات  وشرض  الماطعرة،  وافجطتئ 
طثاطش المةاقت تخض إلى حظ ترب حاططئ دون إرجال 
جظعد. صال المساحار افلماظغ أوقف حعلاج سطى تسابه 
شغ طعصع تعغار غعم ٢٠٢٢/٢/٢٦: "إن السثوان الروجغ 
سطى أوضراظغا غحضض ظصطئ تتعل، إظه غعثد التال الثي 
ظحأ طظث طا بسث الترب السالمغئ الباظغئ... شغ عثا العضع 
طظ جاظئظا سطغظا أن ظساسث أوضراظغا بصثر طا ظساطغع شغ 
الثشاع سظ سئث بعتغظ الشازي". وصررت ألماظغا إرجال ألش 
صاذشئ خعارغت و٥٠٠ خاروخ أرض جع طظ ذراز جاغظشر. 
أوضراظغا  غجو  "طع  افلماظغ  الئرلمان  أطام  حعلاج  وصال 
اآلن  طظ  جاسابمر  ألماظغا  جثغثة.  تصئئ  شغ  أخئتظا 
وخاسثا وساطا بسث سام أضبر طظ ٢٪ طظ إجمالغ ظاتةعا 
المتطغ شغ صطاسظا الثشاسغ. جاسابمر ١٠٠ ططغار غعرو 
شغ المسثات السسضرغئ عثا السام. العثف عع الاعخض 
إلى جغح صعي وتثغث وطاطعر صادر سطى تماغاظا بحضض 
أسطظ  وصث  برس ٢٠٢٢/٢/٢٧)،  (شراظج  سطغه"  غسامث 
سصإ السمطغئ السسضرغئ الروجغئ وصش السمض بثط الشاز 
"السغض الحمالغ٢" الثي غماث طظ روجغا إلى ألماظغا سئر 
بتر الئططغص. وأسطظ طسآول السقصات الثارجغئ وافطظ 
شغ اقتتاد افوروبغ جعزغإ بعرغض غعم ٢٠٢٢/٢/٢٧

أن "اقتتاد صرر تصثغط طساسثات سسضرغئ إلى أوضراظغا 
بغظعا أجطتئ بصغمئ ٤٥٠ ططغعن غعرو وطسثات وصاغئ 
بصغمئ ٥٠ ططغعن غعرو. وأظعا جامعل طظ خظثوق إرجاء 
الثولغ".  التضعطغ  الخظثوق  وطظ  أوروبا،  شغ  السقم 
لقتتاد  ذارئ  اجاماع  وشغ   ،(٢٠٢٢/٢/٢٨ (افظاضعل 
افوروبغ  المةطج  رئغج  صال  بروضسض،  شغ  افوروبغ 
حارل طغحغض "السصعبات جغضعن لعا تأبغر سطغظا أغدا 
لضظ عثا بمظ طساتص لطثشاع سظ ترغاظا" وصال طسآول 
"ظرى  بعرغض:  جعزغإ  افوروبغ  اقتتاد  شغ  الثارجغئ 
أطاطظا وقدة جغعجغاجغئ جثغثة فوروبا. الضاربئ الاغ 
تصش أوروبا إزاءعا الغعم تةئرعا أضبر طظ ذي صئض سطى 
افوروبغئ  المفعضغئ  رئغسئ  وصالئ  والاساون"  العتثة 
شعن دغر قغظ "طخغر أوروبا سطى المتك خقل الترب 
أن  ظرى  عظا  وطظ  (الةجغرة ٢٠٢٢/٣/١).  أوضراظغا"  شغ 
أوروبا صث تعرذئ شغ عثه الترب الاغ صطئئ تالئ السطط 
الاغ ساحاعا طظث اظاعاء الترب السالمغئ الباظغئ وجسطاعا 
تتئ الاعثغث الروجغ، سثا خسائرعا اقصاخادغئ الضئغرة 
بسئإ شصثاظعا لمعارد الطاصئ طظ غاز وظفط. شاقتتاد 
طظ  و٢٧٪  الشاز  طظ   ٪٤٠ ظتع  سطى  غتخض  افوروبغ 
الظفط طظ روجغا، وترغإ أطرغضا شغ تتعل أوروبا إلغعا 
لقساماد سطى غازعا باضالغش باعزئ وبةعدة أصض. إذ ضان 
خط السغض الحمالغ٢ جغعشر لعا بطث الططإ الثارجغ 
المآتمر  شغ  بعتغظ  وخرح   .٪٢٥ بظتع  أصض  وباضطفئ 
الختفغ طع المساحار افلماظغ حعلاج شغ آخر اجاماع 
"المساعطك  صائق:  افلمان  سطى  تمّظظه  وطزعرًا  لعما 
افلماظغ جعاء أضان طساعطضا خظاسغا أو طظجلغا غساطط 
الشاز طظ روجغا أصض بثمج طرات (طظ السسر التالغ)، 
لغافصث المعاذظ افلماظغ طتفزاه وغصعل عض عع سطى 
اجاسثاد لحراء الشاز بسسر أسطى ٣-٥ طرات، لثلك غةإ 
أن غحضر المساحار افلماظغ افجئص حرودر الثي دسط 
طحروع السغض الحمالغ١ الثي تاطصى ألماظغا سئره تعالغ 
٥٥ ططغار طار طضسإ طظ الشاز وغاط تعشغر عثا الشاز بسصعد 
أن  بعتغظ  وذضر   (٢٠٢٢/٢/١٥ الغعم  (روجغا  آجطئ". 
ألماظغا تساتعذ سطى ٦٠٪ طظ السعق الروجغئ. وطا غفسض 
بعتغظ ذلك إق إلغراء أوروبا بأن تاساون طع روجغا وق 
تصش ضثعا بةاظإ أطرغضا وذمأظاعا بأن روجغا ق تطمع 

شغعا تاى تئصغ روجغا ظفسعا آطظئ طظ جعئ أوروبا.
خاطساً: المعصش الخغظغ: لصث تصاربئ الخغظ طع روجغا 
روجغا  الخغظ  جاظثت  شصث  المسألئ  عثه  شغ  ضبغرا 
روجغا  ططالإ  أخث  الشربغئ  الثول  سطى  بأن  بإسقظعا 
افطظغئ سطى طتمض الةث، ولتحث الثسط الثولغ لطسغاجئ 
بعتغظ  الروجغ  الرئغج  صام  أوضراظغا  تعل  الروجغئ 
الرئغج  طع  واجامع  الحاعغئ)  (افلساب  بضغظ  بجغارة 
الخغظغ ٢٠٢٢/٢/٢، وأسطظئ الخغظ شغ بغان طحارك 
وصسه رئغسعا طع الرئغج الروجغ بعتغظ بأظعا تسارض 
اظدمام أوضراظغا لطظاتع، وأسطظئ الثولاان (روجغا والخغظ) 
بعتثة طعاصفعما شغ طعاجعئ العغمظئ افطرغضغئ وظادتا 

شغ  جثغثة  تصئئ  بأن  وصالاا  الثولغئ  افصطاب  باسثد 
السقصات الثولغئ صث تط تثحغظعا، ووصساا سصعدًا ضئغرًة 
قجابمار الخغظ شغ غاز روجغا وظفطعا وزغادة الائادل 
السام.  شغ  دوقر  ططغار  لـ٢٠٠  ورشسه  بغظعما  الاةاري 
وطع ذلك شغزعر أن الخغظ تظازر التال الاغ جاخغر 
سطغعا افطعر بالظسئئ لروجغا شغ أوضراظغا وسما إذا ضاظئ 
جاصعم بثطعة طمابطئ لدط تاغعان. وبثأت افخعات 
قجاسادة  شرخئ  أشدض  "إظعا  بالصعل  الخغظ  شغ  تسطع 
تعغار.  طظ  الخغظغئ  الظسثئ  سطى  وذلك  اآلن"  تاغعان 
وصث رشدئ الخغظ السصعبات سطى روجغا وذلك تاى ق 
تعاجه طساططئ طمابطئ إذا تترضئ لقجاغقء سطى تاغعان 
بالصعة واطاظسئ سظ اجاسمال تص الظصخ لمحروع صرار 
غثغظ السثوان الروجغ، وآبرت سثم الاخعغئ تاى تاصغ 
تمطئ غربغئ سطغعا، شزعرت أظعا ق تآغث روجغا سظثطا 
لط تساسمض تص الظصخ لمحروع صرار غثغظ روجغا. سطما 
أظعا، أي الخغظ، لط تظاصث روجغا شغ غجوعا فوضراظغا 
وتطصغ الطعم سطى أطرغضا ولضظعا تصثر طئثأي اقجاصرار 
ووتثة افراضغ. صال وزغر خارجغئ الخغظ واظس غغ شغ 
طتادبئ طع ظزغره افوضراظغ: "شغما غاسطص بافزطئ التالغئ 
غثسع الةاظإ الخغظغ أوضراظغا وروجغا إلى إغةاد جئغض 
الةععد  جمغع  وغثسط  المفاوضات  ذرغص  سظ  لتطعا 
الثولغئ الئظاءة إلى تسعغئ جغاجغئ"(تاس ٢٠٢٢/٣/١) 
بقده  طسارضئ  أسطظ  صث  الخغظغ  الثارجغئ  وزغر  وضان 
لطسصعبات شصال: "الخغظ لغج شصط ق تآغث السصعبات 
ضعجغطئ لتض المحاضض بض وتسارض بحضض أضئر السصعبات 
افتادغئ الةاظإ الاغ تاسارض طع الصاظعن الثولغ" (تاس 

(٢٠٢٢/٢/٢٧
جادجاً: الثقخئ:

ضاطض  باجاغاح  روجغا  باعرغط  أطرغضا  (ظةتئ)  لصث   -١
أطام  روجغا  جغةسض  وعثا  فوضراظغا...  ضاطض  حئه  أو 
تعترات طتطغئ واعاجازات جغاجغئ واصاخادغئ وصث تضعن 
سسضرغئ ضثلك، وذلك لسظعات، جعاء أضافئ باتاقل 
حرق أوضراظغا أم تةاوزته لمظاذص أضئر شغ أوضراظغا، ضطعا 
أو بسدعا... وق غسائسث أن غآبر شغ اجامرار بعتغظ شغ 

التضط...
عثا  جغحمطه  الثولغ  روجغا  وضع  شإن  وضثلك   -٢
اقعاجاز إن لط غخض تث السصعط! شصث اتسسئ التمطئ 
الثولغئ بدشعط أطرغضغئ بط أوروبغئ شغ إبراز أن روجغا 
تعاجط دوقً ذات جغادة، وشغ العصئ ظفسه ظسغئ أطرغضا 
وأوروبا أو تظاجئ عةماتعا سطى دول ضبغرة ذات جغادة 
وأطرغضا  روجغا  الثول،  عثه  شضض  وأشرغصغا...  آجغا  شغ 
وأوروبا، غخثرون طظ طحضاة واتثة، وق غصغمعن وزظًا 

لتغاة بحر!
٣- أطا أن تآدي تطك العةمات إلى ترب سالمغئ بالبئ 
ألماظغا  عةعم  بسث  الباظغئ  السالمغئ  الترب  ضاظئ  ضما 
الظازغئ سطى تحغضعجطعشاضغا واتاقلعا صطسئ صطسئ جظئ 
١٩٣٩ ضما جاء شغ السآال، شافطر طثاطش إلى تث طا... 
وذلك أن تثوبعا ق غظفك سظ الترب الظعوغئ فن عثا 
السقح طعجعد شغ عثه الثول، وصث غفضرون شغه ألش 
طرة صئض تظفغثه، لغج فظه غثطر غغرعط شعثا لغج له 
وزن سظثعط، بض فظه صث غخغئعط، شق صغط سظثعط إق طا 
غظفسعط تاى وإن أضرَّ غغرعط! وصث ظحرت الةجغرة شغ 
طصابطئ لعا طع قشروف وزغر خارجغئ روجغا شغ ٢٠٢٢/٣/٢
(وردا سطى جآال سظ خطر وصعع ترب سالمغئ بالبئ، صال 
قشروف إن صادة الثول الثمج الثائمئ السدعغئ وصسعا 
سطى إسقن بأظه غةإ أق تحاسض الترب السالمغئ، فظعا 
جاضعن ظعوغئ وق طظاخر شغعا، طحغرا إلى أن الرئغج 
افطرغضغ جع باغثن عع طظ صال إن السصعبات سطى روجغا 
ضاظئ الئثغض العتغث لطترب السالمغئ البالبئ.) وقشروف عثا 
خاتإ عثا الصعل ق تةث دولاه طاظساً طظ صخش طتطئ 
ظعوغئ طا دام الدرر الظاتب بسغثًا سظعا صرغئاً طظ غغرعا! 
ظحرت الةجغرة عثا الغعم: (التثث افبرز حعثته المتطئ 
الظعوغئ شغ طثغظئ زابعروجغا، تغث تتثبئ أوضراظغا سظ 
صخش روجغ، أدى إلى ظحعب ترغص تمئ السغطرة سطغه 
قتصا؛ لضظ ذلك أوصع ضتاغا بغظ الساططغظ شغعا، تسإ 
الرواغئ افوضراظغئ، بغظما اتعمئ وزارة الثشاع الروجغئ 

الصعات افوضراظغئ بالمسآولغئ... الةجغرة ٢٠٢٢/٣/٤)
٤- عثه عغ الثول الضئرى شغ سالط الغعم، وتعش غاب، 
الصعي غأضض الدسغش، وإذا اجاشاث شق طشغث... إن الاارغت 
خراع  غسغث  الغعم  الضئرى  الثول  وخراع  ظفسه،  غسغث 
الفرس والروم بافطج، وعثا افطر ق غخطح إق بما خطح 
أوله: تضط بما أظجل اهللا وجعاد شغ جئغض اهللا، شُغتمى 
الدسغش وُغظخش المزطعم، وطظ بط تسعد الثقشئ الاغ 
ِة» بحرظا بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

وغضعن شغعا الصعي ضسغفاً تاى غآخث التص طظه ضما صال 
الثطغفئ الراحث أبع بضر الخثغص شغما أخرجه ضظج السمال 
شغ جظظ افصعال وافشسال: سظ سئث اهللا بظ سضغط صال: 
لما بعغع أبع بضر خسث المظئر شظجل طرصاة طظ طصسث الظئغ 
ملسو هيلع هللا ىلص شتمث اهللا وأبظى سطغه، بط صال: (...َوَأنَّ َأْصَعاُضْط ِسْظِثي 
ِه، َوَأنَّ َأْضَسَفُضْط ِسْظِثي اْلَصِعيُّ  ِسغُش َتاَّى آُخَث َلُه ِبَتصِّ الدَّ
َتاَّى آُخَث اْلَتصَّ ِطْظُه...) وعضثا غظاحر الثغر شغ دار اإلجقم 
وَ  هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ الْعَ
افول طظ حسئان ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٠٣/٠٤م

تامئ: اقجاغاح الروجغ فوضراظغا أبساده وتثاسغاته
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لمخطتئ أطرغضا وبدعء أخدر طظعا لطتفاظ سطى ظزام 
سمغطعا بحار أجث.

اإلصطغمغئ  الثول  بسخ  سطى  غراعظ  طظ  وعظاك 
لعثه  ذروادة  تخان  ظفسه  طظ  شةسض  وتةاذباتعا 
طظ  ضض  طظخات  طع  التال  عغ  ضما  تطك،  أو  الثولئ 
أخرى.  جعئ  طظ  وأظصرة  جعئ  طظ  والرغاض  الصاعرة 
راشصعا  وطا  الثوتئ  شغ  تةاب  رغاض  ظثوة  وضثلك 

طظ تةاذبات.
وطخغرعا  البعرة  ظةاح  تربط  الاغ  السصطغات  عثه 
بالثول الماآطرة تسعق البعرة إلى طخغر طزطط طظ 
طظ  الطشغان  لصعى  والائسغئ  الضفر  لصعى  اقجاسئاد 
أجض طخالح ضغصئ لئسخ افحثاص الثغظ غئغسعن 
الحام  أعض  صثطعا  الاغ  السزغمئ  والادتغات  البعرة 
أطرغضا  رأجعا  وسطى  الضئرى  الثول  طخالح  لغتصصعا 

وتطعا السغاجغ المسمعم.
وظصعل فعطظا شغ الحام بأن ربط البعرة بمخالح الثول 
خغاظئ  عع   - ولطمسطمغظ  ولثغظه  هللا  سثوة  وضطعا   -
لطثطاء والادتغات، واظاتار جغاجغ، وجصعط أخقصغ 
وتضرارًا  طرارًا  طظه  تثرظا  طا  وعثا  جصعط،  بسثه  طا 
سظث ضض طتطئ أو طآتمر أو اجاتصاق أو طظاجئئ طظ 

طظاجئات البعرة.
وظصعل فعطظا أغداً بأظه لظ غظصثضط طظ عثه التمأة 
لخعت  اقجاماع  إق  الثظغؤئ  واقرتضاجئ  العبغؤئ 
غااجروا  لط  الثغظ  افطئ،  عثه  أبظاء  طظ  الخادصغظ 
بثطائضط ولط غأخثوا دسماً طظ دول المخالح أو أتث 
طظ غغرعا ولط غرتئطعا بالثارج، إظما ضان ارتئاذعط 
اإلجقم  طحروع  لضط  صثطعا  تغث  السالمغظ  رب  باهللا 
السزغط، الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وبئاعا سطغه رغط 

الادتغات ولط غئثلعا تئثغقً.
إن الخراع شغ السالط الغعم عع بغظ طحروسغظ ق بالث 
السطماظغئ  وطحروع  السزغط  اإلجقم  طحروع  لعما؛ 
تسطععا  شق  أطرغضا،  بصغادة  الماعتحئ  الرأجمالغئ 
صغادتضط وق تظساصعا خطش طحارغسعا اإلجراطغئ الصثرة. 
وإظه ق خقص لضط إق أن تةسطعا طظ أظفسضط سئغثًا 
غرغث  طمظ  وساداه  خالفه  طا  ضض  وتظئثوا  وتثه  هللا 

اجاسئادضط.
ضثه،  وتاتث  اإلجقم  تخارع  الغعم  السالط  دول  إن 
وتسمض  بغظعا،  شغما  المخالح  سطى  تاخارع  ولضظعا 
وجاتات  أدوات  وبقدعط  المسطمغظ  أبظاء  جسض  سطى 
لخراسعط، شغعطك طظ غعطك شغ عثا الخراع، وغسصط 
طرغمًا  السثو  غرتض  سظثطا  الطائرات  طظ  غسصط  طظ 
شغ  أطرغضا  سمقء  جصط  ضما  المسطمغظ،  بقد  سظ 
غعم  المعغظ  المثّوي  السصعط  سظ  سثا  أششاظساان، 

 المعصش السزغط غعم الصغاطئ

وافوروبغئ  افطرغضغئ  الشربغئ؛  العشعد  زغارات  تاابسئ 
شغ  السسضري  اقظصقب  سصإ  غععد،  ضغان  ووشعد 
٢٠٢١/١٠/٢٥م، الثي صام به الئرعان، وإصخاء الحص 
شاحاسض  والاشغغر،  الترغئ  صعى  شغ  المامبض  المثظغ 
وجعء  والضئاري،  الطرق  وإغقق  بالمزاعرات،  الحارع 
افتعال السغاجغئ واقصاخادغئ وافطظغئ، واظسث افشص 
السغاجغ. شضان وخعل عثه العشعد وبثاخئ افطرغضغئ 
غعم افربساء ٢٠٢٢/٠١/١٩م برئاجئ طعلغ شغ طساسثة 
جاترشغطث  ودغفغث  افشرغصغئ،  لطحؤعن  الثارجغئ  وزغر 
المئسعث افطرغضغ الةثغث لطصرن افشرغصغ، وصث تجاطظ 

طع عثه الجغارة وخعل وشث أطظغ طظ ضغان غععد.
سصثت عثه العشعد لصاءات طع سثد طظ الصعى السغاجغئ، 
وتةمع المعظغغظ، باإلضاشئ إلى جمسغات ظسعغئ سثة، 
الطصاءات  أبرز  طظ  وضان  المثظغ،  المةامع  وطظزمات 
لصاء العشعد برئغج طةطج السغادة سئث الفااح الئرعان 
وظائئه طتمث تمثان دصطع (تمغثتغ). وصث جاء العشث 

باسطغمات ضبغرة طظعا:
١- ضرورة جطعس أصطاب الخراع شغ تعار وذظغ حاطض 
السغاجغئ  الصعى  جمغع  غحمض  طساثغرة  طائثة  سئر 
وطظزمات المةامع المثظغ، والظصابات المعظغئ، سثا تجب 
المآتمر العذظغ (تجب الظزام الئائث)، لطاعخض إلى وشاق 

وذظغ غدمظ الثروج طظ افزطئ السغاجغئ التالغئ.
٢- تحضغض تضعطئ ضفاءات وذظغئ طساصطئ (تضظعصراط) 
الفارة  طعام  قجاضمال  طثظغ،  وزراء  رئغج  بصغادة 
اقظاصالغئ والاتعل الثغمصراذغ تسإ الرؤغئ افطرغضغئ.

الثجاعرغئ  العبغصئ  سطى  الاسثغقت  بسخ  إدخال   -٣
تعاضإ طساةثات افتثاث خقل عثه الفارة.

٤- إجراء اظاثابات ترة وظجغعئ بظعاغئ الفارة اقظاصالغئ.
السغادة  طةطج  رئغج  صام  الجغارات  عثه  وسصإ 
الئرعان باحضغض التضعطئ، وتسغغظ رئغج وزراء، وتأتغ 
والاشغغر  الترغئ  صعى  أتجاب  تسظئ  بسث  الجغارات  عثه 
باعجغعات  تأتمر  والاغ  التضعطئ،  تحضض  ضاظئ  الاغ 
السفارة الئرغطاظغئ، وترشع القءات البقث (ق تفاوض، 
افطرغضغ  العشث  زغارة  شةاءت  حرسغئ)،  ق  حراضئ،  ق 
رشغع المساعى لثسط السسضر المعالغظ فطرغضا، لابئغئ 
ظفعذعا الثي اجامر طظث اظصقب جسفر الظمغري شغ أغار/

طاغع ١٩٦٩م، طرورًا باظصقب الئحغر ١٩٨٩م، واظاعاء 
٢٠٢١م،  افول/أضاعبر  تحرغظ  شغ  الئرعان  باظصقب 

وعثه اقظصقبات ضطعا بثسط أطرغضغ طضحعف.
إن صعى الترغئ والاشغغر تعالغ أوروبا وبثاخئ برغطاظغا؛ 
تحرغظ  شغ  الاغار  بختغفئ  حاي  ضئاغئ  طظاثى  شفغ 
افول/أضاعبر ٢٠٢١م صال الظاذص الرجمغ لصعى الترغئ 

غاّط  بتغث  المةمثة،  افششاظغئ  افخعل  طظ  دوقر  ططغارات   ٧ سظ  باإلشراج  باغثن  أطرغضا  رئغج  غأطر  بغظما 
دشع ظخفعا ضاسعغخ فجر ضتاغا ١١ أغطعل/جئامئر، والظخش اآلخر جغاّط تعجغععا إلى حسإ أششاظساان 
طظ خقل المساسثات اإلظساظغئ، شصث صال بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ أششاظساان: 
أبئئ صرار باغثن طرًة أخرى أن أطرغضا والشرب عط افسثاء المئثئغعن الرئغسغعن لمسطمغ السالط وأششاظساان، 
أتثاث  أسصاب  شغ  بريء  حثص  ططغعن  طظ  أضبر  طصاض  سظ  الاسعغدات  أطرغضا  تثشع  أن  بثل  عثا  غأتغ 
جاار  تتئ  افخرى  اإلجقطغئ  والئقد  ولغئغا  وجعرغا  والسراق  وباضساان  أششاظساان  شغ  أغطعل/جئامئر   ١١
"الترب سطى اإلرعاب". وأضاف الئغان: إن اقجاسمار الظصثي عع وجغطئ أخرى لقجاسمار افطرغضغ، وق غمضظ 
اقجاصقل الظصثي إقّ طظ خقل الاطئغص الضاطض لطظزام اإلجقطغ طظ خقل اساماد ظزام الظصث الثعئغ، ولظ 
تامضظ أششاظساان أبثًا، شغ ظض تثودعا وطعاردعا التالغئ، طظ العصعف بمفردعا ضث عثا التةط العائض طظ 
المآاطرات السغاجغئ واقصاخادغئ. لثلك، طظ افعمغئ بمضان السمض طظ أجض وتثة أششاظساان وباضساان 

وآجغا العجطى تتئ طزطئ صغادة إجقطغئ طظ أجض الرد سطى طاشطرجغ عثا السخر.

لصث أدرك أعض الحام أن الثسط الثي صثم لبعرتعط ضان 
جّماً دس شغ الثجط، وضان رحعة لطصادة السغاجغغظ 
ولصادة الفخائض لطاثطغ سظ العثف الثي صاطئ فجطه 
بعرة الحام أق وعع إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط 
اإلجقم، شتعلعا المسارك إلى اجاظجاف لطمةاعثغظ بط 
لطةئعات، تاى  وتةمغث  اظستابات وتسطغط لطمظاذص 
ذلك  ضض  اقساثاءات.  سطى  غرّدون  غسعدوا  لط  إظعط 
تعزع  شغعا  الاغ  وجعتحغ  أجااظئ  لمثرجات  تظفغثًا 
افدوار وتراسى طخالح الثول، بغظما غدّغص سطى الظاس 
شغ طساغحعط وغقتص المةاعثون والمعاجرون وضض 

الراشدغظ لعثه الاسعغات.
وعغؤئ  ائاقف  طظ  السغاجغئ  الاحضغقت  أن  ضما 
تتصغص  إلى  أسداؤعا  غسسى  دجاعر  ولةظئ  تفاوض 
طضاجإ طالغئ خاخئ وطظاخإ جغاجغئ وإدارغئ طصابض 
تتصغص أجظثات وطخالح أطرغضا وأسعاظعا لطصداء سطى 

بعرة الحام سطى تساب دطاء وطآجغ المسطمغظ.
المظافسعن  زال  ق  الةمغع،  سظث  الرؤغئ  وضعح  ورغط 
الثولغ  المسار  سطى  ُغخّرون  الحام  أعض  طأجاة  طظ 
اإلجراطغ،  افطرغضغ  السغاجغ  لطتض  وغرّوجعن 
وغحارون له المطئطغظ والمرصسغظ. وعآقء طااجرون 
أن  غرى  طظ  شعظاك  الحام.  أعض  وتدتغات  بثطاء 
وتتصغص  رضابعا  شغ  السغر  وأن  أطرغضا،  بغث  التض 
طخالتعا غاصاذع طع طخالح أعض الحام، وأظعا عغ 
بض  بحار،  سمغطعا  برابظ  طظ  تثطغخعط  سطى  افصثر 
تسإ  السفاح  المةرم  عثا  طع  وجط  بتض  وغصئطعن 
أوراق  وغصثطعن  أطرغضا،  جغثتعط  به  لعط  تطعح  طا 
افطرغضغغظ،  أو  الثولغغظ  المئسعبغظ  سئر  اسامادعط 
سمغض  إق  عع  طا  دطحص  جفاح  ظزام  أن  طاةاعطغظ 
السصعط  طظ  تماغاه  سطى  تسمض  الاغ  وعغ  فطرغضا 

وتتاول إسادة الحرسغئ له.
الحام  روجغا شغ  بمخالح  غرى أن اإلصرار  طظ  وعظاك 
صث غرضغ غرورعا شاعصش صخفعا وتثشع المةرم بحار 
باتةاه تطتطئ افطعر لطعخعل إلى التض السغاجغ المثل.

وعظاك شرغص آخر طع رؤغاه لما جئص غرى أن طظ تص 
تساب  سطى  الصعطغ  وأطظعا  طخالتعا  تتصغص  ترضغا 
دطاء وطآجغ أعض الحام، وأن طا صاطئ به طظ اجاشقل 
تاجئ بسخ الحئان إلى المال وتحشغطعط طرتجصئ شغ 
إلى  الظزام  طع  خراسعط  وتتعغض  وأذربغةان  لغئغا 
خراع طع افضراد أطر ق غداضئ شغه وضأظظا أدوات شغ 

بازار الخراع سطى المخالح الثولغئ!
ضما أن عظاك طظ غربط الخراع شغ أوضراظغا بالخراع 
بأن  الخراع  عثا  ظاائب  طظ  خغرا  وغأطض  جعرغا  شغ 
تدشط أطرغضا سطى روجغا شغ جعرغا، طساشطئ العضع 
شغ أوضراظغا، طاظاجغظ أن دخعل روجغا إلى جعرغا ضان 

بعرة الحام بني املخالح الثولغئ 
والاةاذبات اإلصطغمغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جسغث السئعدـ 

ليس بإمكان أفغانستان الوقوف منفردة
ضد المؤامرات السياسية واالقتصادية

نتُمْ  كُ إِن  ولِ  سُ الرَّ وَ اهللاَِّ  إِىلَ  وهُ  دُّ رُ فَ ءٍ  ْ يشَ يفِ  تُمْ  عْ نَازَ تَ إِن  فَ
يالً﴾.  أْوِ تَ نُ  سَ أَحْ وَ  ٌ ريْ خَ لِكَ  ذَ رِ  خِ اآلْ مِ  الْيَوْ وَ بِاهللاَِّ  نُونَ  مِ تُؤْ
وطاةاوزغظ التثغث الختغح الثي رواه أبع عرغرة رضغ 
اهللا سظه أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َمْن أَطَاَعِني َفَقْد أَطَاَع اللََّه، َوَمْن 
أَطَاَع أَِمريِي َفَقْد أَطَاَعِني، َوَمْن َعَصايِن َفَقْد َعَىص اللََّه، َوَمْن َعَىص 
ابظ  بصعل  التائط  سرض  وضاربغظ  َعَصايِن».  َفَقْد  أَِمريِي 
اهللاَ  وا  ﴿أَطِيعُ تسالى:  صعله  تفسغر  شغ  سطاء  سظ  جرغر 
الضااب  اتئاع  الرجعل،  ذاسئ  صال:   ،﴾ ولَ سُ الرَّ وا  أَطِيعُ وَ
والسظئ. شعض عآقء افصظان طظ أطراء رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
أم أظعط طظ أطراء أطرغضا وأوروبا؟ وعض طظ أتث طظعط 
طظ غائع الضااب والسظئ؟ شغا سطماء المسطمغظ: اظائععا! 

شالمرء طع طظ أتإ.
وشغ الثاام، شإظظا ظعغإ بالمسطمغظ جمغسا أن غعئعا طظ 
شعرعط عثا لطسمض إلسجاز الثغظ وإصاطاه، وأن غتمطعا 
دسعة اإلجقم ضما تمطعا طخسإ بظ سمغر شغ المثغظئ، 
وأن غظخروا دغظ اهللا ضما ظخره جسث بظ طساذ شغ بغسئ 
السصئئ الباظغئ. شغا أغعا المسطط: ضظ طخسئا أو جسثا، وق 
ثَرَ  أَكْ لَكِنَّ  وَ هِ  رِ أَمْ ىلَ  عَ الِبٌ  غَ اهللاُ  ﴿وَ شاأبط،  البالبئ  تضظ 

 ﴾ ونَ لَمُ عْ النَّاسِ الَ يَ

أغثغعط  لغدسعا  المسطمغظ  شغ  والمظسئ  الصعة  أعض 
بأغثي الساططغظ إلبرام بغسئ جثغثة سطى غرار بغسئ السصئئ 
الباظغئ الاغ أبرطعا افظخار طع الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص، وصاطئ الثولئ 

اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ إبرعا.
إلطام  بغسئ  طظ  المسطمغظ  أسظاق  خطع  أن  والثقخئ 
غتضمعط بحرع اهللا غةسطعط آبمغظ جمغسا إق طظ تطئج 
بالسمض المفدغ إلغةاد اإلطام الثي غساتص تطك الئغسئ 
(اظسصادا واظصغادا). وق غصعلظ صائض بأن أتثا طظ تضام 
المسطمغظ الغعم غساتص أن ظدع له شغ أسظاصظا بغسئ، 
لسئإ حرسغ واضح وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار، 
وعع أظعط جمغسا ق غتضمعن بما أظجل اهللا، بض إظعط 
غعالعن أسثاء اهللا ورجعله والمآطظغظ، وغةاعثون طا 
وجسعط لضئح جماح المسطمغظ الساططغظ إلصاطئ الثغظ، 
شغساصطعظعط وغسثبعظعط وغصاطعظعط. وافدعى طظ ذلك 
وافطر أظعط صث جظثوا طظ سطماء المسطمغظ طظ غجغظ 
لعط باذطعط، وغسغظعط سطى ظطمعط، وغعصع شغ روع 
طاسثغظ  ذاساعط،  تةإ  أطر  أولغاء  بأظعط  المسطمغظ 
ينَ  الَّذِ َا  أَهيُّ ا  ﴿يَ وتسالى:  تئارك  التص  صعل  سطى  بثلك 
مْ  نكُ مِ رِ  َمْ األْ أُويلِ  وَ ولَ  سُ الرَّ وا  أَطِيعُ وَ اهللاََّ  وا  أَطِيعُ نُوا  آمَ

تامئ ضطمئ السثد: رجإ الثضرغات

السفراء،  الثعاجات  ظصابض  "ظتظ  تسظ  جسفر  والاشغغر 
وظاخض بضض السفارات جفارة جفارة، وظمحغ ظحاضغ 
السسضر، فن السسضر تةاوزوا شغ سقصاعط طسظا، وفن 
تتالفظا طع السسضر سئر العبغصئ الثجاعرغئ، وعثه الثول 
حاعثة سطى ذلك، لثلك شظتظ ظططسعط سطى تةاوزات 
السسضر، والتثغث سظ عثا اقتخال بأظظا خعظئ عثا ضقم 
غسئر  الاخرغح  عثا  طفاعتئ"،  أخئتئ  والصخئ  صثغط، 
أطعر  شغ  الثارجغئ  بالصعى  اقتخال  أن  ووضعح  بصعة 
تاسطص بالئقد، ق ترى عثه الصعى السغاجغئ شغه غداضئ، 
وق تسائره خغاظئ! وعضثا وخطئ التغاة السغاجغئ شغ عثا 
الئطث، تغث غساج السغاجغعن بالسمالئ لطثول الثارجغئ، 

وق تعل وق صعة إق باهللا!
عع  الئقد  حؤعن  شغ  الثارجغئ  الصعى  تثخقت  إن 
اقجاسمارغئ،  الشربغئ  الثول  تطك  طخالح  لاتصغص 
وذمج  الئقد  وتمجغص  البروات،  لظعإ  وإساظاعا 
ععغاعا وإبساد اإلجقم وطظسه طظ تعجغه التغاة سطى 
والمةامع.  الثولئ  بغظ  السقصات  سظ  وإبساده  أجاجه 
وعثا افطر تافص شغه الصعى اقجاسمارغئ ضاشئ، غغر أظعا 
تاخارع سطى الظفعذ شغ السعدان (أطرغضا وبرغطاظغا)، 
عغ  واتثة  لسمطئ  وجعان  عما  والمثظغعن  شالسسضر 
الثراب  شضان  السعدان،  شغ  اقجاسمار  جغاجئ  تظفغث 
بغظ  المحارك  التضط  ظض  شغ  والمآل  التال  وجعء 
طظفردغظ،  السسضر  تضط  أو  والمثظغغظ،  السسضر 

شةمغسعط غظعض طظ المساظصع الشربغ اآلجظ.
البائر  الحئاب  وطظ  السعدان،  أعض  طظ  والمططعب 
غئتث  الحارع،  شغ  اآلن  التراك  غصعد  والثي  بثاخئ، 
المططعب  الماحسئئ،  السعدان  لصداغا  طسالةات  سظ 
طظعط ق غضعن بالمراعظئ سطى تضط طثظغ دغمصراذغ، 
وق تضط سسضري دغضااتعري، وإظما بإصاطئ التضط سطى 
أجاس اإلجقم السزغط، سصغثة أعض السعدان، شغ ظض 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
غتمطه  والثي  الئقد،  فعض  المظصث  المحروع  عع  عثا 
تجب الاترغر، ولثغه طحروع دجاعر طسث طظ ١٩١ طادة 
تسالب أزطئ التضط واقصاخاد واقجاماع والاسطغط وغغرعا. 
وتأغغثه،  المحروع  عثا  تعل  اقلافاف  عع  والمططعب 
المحروع،  لعثا  غظتازوا  أن  الةغح  شغ  إخعاظظا  وسطى 
الراحثة  الثقشئ  لغصغط  الاترغر  لتجب  الظخرة  وغسطعا 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة لغاشغر واصع السعدان والئقد 
لَكِنَّ  هِ وَ رِ ىلَ أَمْ الِبٌ عَ اهللاُ غَ اإلجقطغئ، والسالط أجمع، ﴿وَ

 ﴾ ونَ لَمُ عْ ثَرَ النَّاسِ الَ يَ أَكْ
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

الاثخقت الثارجغئ 
وسمالئ العجط السغاجغ السعداظغ
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ*ـ  ــــــــــ

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ لئظان: أن سثد السةظاء الثغظ طاتعا شغ جةظ روطغئ ظاغةئ اإلعمال، 
وخض خقل البقبئ أجابغع افخغرة، إلى جئسئ جةظاء، طسزمعط طظ اإلجقطغغظ المزطعطغظ، وخاذإ المضاإ شغ 
بغان ختفغ السططئ الطئظاظغئ الفاجثة: ضان افولى بضط أن تسارسعا إلى إذقق جراح المساصطغظ اإلجقطغغظ شعرًا 
بثل صاطعط ق أن تةسطععط ورصًئ ترضعن بعا أجغادضط شغ أطرغضا بجسط طتارباضط لقرعاب، وخاذإ الئغان أعالغ 
المساصطغظ اإلجقطغغظ: لصث آن افوان فن تظئثوا عثا العجط السغاجغ طظ الضاذبغظ الثغظ ُغمّظعظضط، وطا غسثوظضط 
إق غرورًا، أطا المآجسات التصعصغئ شق ظضاد ظسمع لضط خعتاً، أم أظضط تاترضعن وشص أجظثة افجغاد والثاسمغظ 
والممعلغظ؟! وأضث الئغان: إنَّ افخض شغ الثولئ رساغئ حآون الظاس، لضظعا شغ لئظان دولئ جئاغئ وظطط، وطظ غائسعا 
طظ افتجاب، وطظ غسمض طسعا طظ المآجسات عط بغادق، طظعط طظ غترضه أجغاده وشص أجظثاتعط وطحارغسعط، 
وطظعط طظ تترضه طخطتاه وطظفساه، ودسا الئغان السصقء أن غاترضعا تترضاً جادًا إلذقق جراح المساصطغظ المزطعطغظ، 
والحرشاء لطسسغ شغ ظخرتعط، ووصش المةجرة بتص السةظاء شغ لئظان. وخاط الئغان طآضثا: إنَّ تضط اإلجقم صائٌط 
صرغئاً، شغ دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة بإذن اهللا، تمظع ضض ذلك، وتساصإ المةرطغظ طعما سق حأظعط، 

وتظخر المزطعطغظ وتضرطعط وترسى حآوظعط.

أوقفوا عذابات السجناء 
أيها المجرمون  لبنان!


