
شعمغ  طتمث  السابص  الطئظاظغئ  الثاخطغئ  وزغر  ضحش 
شغ طصابطئ سطى صظاة الةثغث ضمظ برظاطب "الرئاجئ"، 
شغ  لطصظاة  اإللضاروظغ  المعصع  سطى  طظصعل  خئر  وشغ 
٢٠٢٢/١١/١٣ وظصطاه طعاصع إخئارغئ سثة "أنَّ الساتئ 
الطئظاظغئ طثارصٌئ طظ أجعجة طثابرات دولغئ طظ خقل 
بسخ المظزمات غغر التضعطغئ الاغ غربع سثدعا شغ 
تتئ  غسمض  ظخفعط  جمسغئ!   ١١٥٠٠ تعلغ  لئظان 
عثه  لئظان...  ضث  دولغئ،  طثابرات  أجعجة  أجظتئ 
لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  وسطغه  طآضثة".  طسطعطات 
طظث  لئظان  لئظان:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ 
أجساه شرظسا وشخطاه سظ افطئ لط غسرف اقجاصقل 
واقجاسئاد  اقتاقل  بض  الترغئ  وق  السغادة  وق 
بالظفط  الشظغئ  الئقد  طظ  أضتى  عع  شعا  والتروب؛ 
والشاز لضظ غظازر أطرغضا لطسماح له باجاثراجه! وشغ 
العصئ ذاته غظعار اصاخادغاً وغظازر التطعل الشربغئ سئر 
حشعٌر  وشغه  الثولغغظ،  والئظك  الظصث  خظثوق  بسئان 
أطرغضا  طظ  بض  الثارج،  طظ  الاسغغظ  وغظازر  رئاجغٌّ 
وجفارتعا شغ لئظان! وأضاف الئغان: طفععم الثولئ شغ 
لئظان طسثوٌم شغ ضض حغء إق شغ إظةاز ترجغط التثود 
طع ضغان غععد، والاظازل له سظ ربع بروة لئظان المائغئ 
٢٥٠٠ضط٢، وسظ ططغارات افطاار المضسئئ طظ الشاز، 
لتثوده،  المصاوطئ  أدسغاء  تماغئ  ذلك  سطى  وِسقوًة 
لغج طظ الغعم بض طظث ترب تمعز ٢٠٠٦ وتعصغع اتفاق 
١٧٠١؛ وطفععم الثولئ طسثوٌم شغ ضض حغء إق شغ 
تربعا ضث المسطمغظ والجج بعط شغ السةعن بثون 
طتاضمات وباعط باذطئ لسظعات وجظعات، وشغ شرض 
الدرائإ سطى الظاس ورشع رجعم المساطقت، وشغ ترك 
بصعاظغظ  لغج  السمطئ  وغثفخ  غرشع  المخرف  تاضط 
وطراجغط بض بمةرد تسمغمات، وشغ طقتصئ المسطمغظ 
طظ أعض جعرغا، والسضعت سظ الاسثي سطى أذفالعط 
وسائقتعط الثغظ لةآوا إلى أحصائعط شغ لئظان شرارًا 
طظ ظزام أجث المةرم. وتابع الئغان طثاذئا المسطمغظ 
شغ لئظان: إنَّ عثه الةمسغات المحئععئ والثئغبئ عغ 
ججٌء طظ الترب سطى اإلجقم وأتضاطه، والعةمئ اآلن 
حرجٌئ سطى دغظضط وأسراضضط وُأجرضط، شضعظعا تغث 
وأزعصعه،  الئاذض  بعجه  وصفعا  وجض  سج  اهللا  أطرضط 
بصغادة تمقت الفدح والاعسغئ والاتثي الساشر لعثه 
الةمسغات وتعجعاتعا. إنَّ عثه الةمسغات تثسع لطرذغطئ 
المسمى  والحثوذ  لعط،  صعم  ضفاتحئ  والفعاتح 
ضائصاضط  وتساشض  المثظغ،  والجواج  جظسغًئ،  طبطغًئ 
اقصاخادغئ لاحاري ذطمضط بالسمطئ الخسئئ، خاخًئ 
بغظ الحئاب والحابات والفسالغات المآبرة، شق تشرظضط 
أطعالعط وق حساراتعط الضاذبئ الجائفئ ضتصعق المرأة 
والترغئ  والمرأة،  الرجض  بغظ  والمساواة  والطفض، 
ترون.  طا  بقدعط  أوربئ  الاغ  وغغرعا  والثغمصراذغئ 
والظعع  الةظثرة  طبض  الثئغبئ  لمخططتاتعط  وتظئععا 
ترغث  الاغ  افجرغئ،  وافظماط  والاظمغط  (اقجاماسغ) 
ُھ  نَّ

َ
﴿َوأ تسالى،  اهللا  جسطعا  الاغ  غغر  أظعاساً  تعجث  أن 

﴾، شعط غسمطعن سطى شرض  َ ن
ُ
َكَر َواْأل ِن الذَّ ْ ْوَج َخَلَق الزَّ

ذرغصئ سغحعط سطغضط، وجطإ طخائئعط إلى بغعتضط، 
شق  وترطات؛  أسراض  طظ  سظثضط  طا  أسج  اظاعاك  بط 
تظثثسعا بعط وصفعا بعجععط طسظا واشدتععط لطرأي 
السام تاى غظثتروا طظ بغظظا. وخاط الئغان الختفغ: 
وظئحرضط أنَّ دولاضط الصائمئ صرغئا بإذن اهللا؛ الثقشئ 
الراحثة سطى طظعاج الظئعة، جارغضط اقجاصقل التصغصغ 
والسغادة السطغا واقظسااق طظ أغئ تئسغئ إق هللا تسالى 
ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص، وترغضط طسظى الثولئ التصغصغئ بمسالةئ 
الثغظ  سظ  الظزر  بشخ  حآوظضط  ورساغئ  طحاضطضط 
والسرق والمثعإ، وجاةسض تطك الةمسغات المثابراتغئ 
الثخغطئ السرذاظغئ أبرًا بسث سغظ وسئرًة فولغ افبخار؛ 
شضعظعا طع الترغخغظ سطغضط وسطى دغظضط وأسراضضط 
َن﴾. اِدِق الصَّ َمَع  َوُكوُنوا   َ َّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
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اصرأ شغ عثا السثد:

- السسعدغئ ُتئّثد المطغارات خثطًئ لمخالح أسثاء اإلجقم ...٢

- ألماظغا والغمغظ الماطرف ...٢

- طسرضئ دجاتغر السعدان شغ طغجان اإلجقم ...٤

- تمض اإلجقم إلى السالط شرض غائإ ...٤

وبالاالغ   ،(٢٠٢٢/١٢/١٦ ظئ،  (الةجغرة  التضعطغ 
شإن الغابان تدع ظفسعا ضبالث دولئ سالمغًا طظ تغث 

اإلظفاق السسضري بسث أطرغضا والخغظ.
باقجاسثاد  تطالإ  اقجاراتغةغئ  عثه  أن  ضما   -٢
افطظغئ  "الئغؤئ  أجماه  طا  ظض  شغ  جغظارغع"  "فجعأ 
السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظث  تسصغثا"  وافضبر  افحث 
الباظغئ، وطعاجعئ الاعثغثات الثارجغئ، وعثا غاططإ 
 (٥٠٠) افطرغضغئ  الخعارغت  طظ  ضئغر  سثد  حراء 
و"إس.م-٦"  "تعطاععك"  ذراز  طظ  لطصارات  السابرة 
لاضعن الغابان جاعجة لطرد سطى أي اساثاء غأتغعا طظ 

طساشات بسغثة.
٣- ضاظئ المادة الااجسئ طظ الثجاعر الغاباظغ تظص 
سطى أن "الحسإ الغاباظغ غاثطى إلى افبث سظ الترب 
ضتص جغادي لطثولئ وسظ الصغام بأغئ أسمال سثوان 
الظجاسات  لتض  ضعجغطئ  السظش  بعاجطئ  تعثغث  أو 
الثولغئ. وطظ أجض تتصغص ذلك ق غاط اطاقك صعات 
برغئ أو بترغئ أو جعغئ أو غغرعا طظ الصعات السسضرغئ، 
وق تسارف الثولئ بتصعا شغ خعض التروب". وعثه 
المادة صث جرى إجصاذعا لاصش الغابان أطام جغاجئ 
طظ  واجسئ  داخطغئ  تتعقت  تصادغ  جثغثة  تربغئ 
تصغصغ  جغح  وبظاء  سسضري  وتخظغع  تربغ  إظفاق 
شغ  لطغابان  الساتصئ  السسضرغئ  الصعة  لفذعان  غسغث 

شارة طا صئض الترب السالمغئ الباظغئ.
٤- إظعاء جغاجئ الاساغح السطمغ الاغ تئظاعا الغابان 
شادمظئ  افخرى،  الثولغئ  الصعى  وطع  جغراظعا  طع 

ضغش تاةاوز بعرة الحام 
الظزام الرتضغ؟
ــــــــــــــــــــ

بصطط: افجااذ أتمث طساز

اقجرتاتغةغئ الثشاسغئ الةثغثة لطغابان

أخئح العاجإ سطى أعض الحام بسث إدراضعط تصغصئ ظزام ترضغا 

أردوغان، وتصغصئ طساسغه الراطغئ إلجعاض بعرتعط المئارضئ، 

طظ  لطاثطص  وترضغجعا  جععدعط  لاعتغث  جاعثغظ  غسمطعا  أن 

تئسغاه وجغطرته سطى الصرار السغاجغ والسسضري لطبعرة؛ فظه 

غسمتعا  ق  أن  سطغعط  غةإ  ضما  العاوغئ،  ظتع  غصعدعا  صطسا 

فتث بالمااجرة بادتغاتعط شبعرة الحام لغسئ بعرة شخائطغئ 

وتدتغات أعطعا لغسئ لطئغع، وأعض الحام عط العتغثون الثغظ 

جغثشسعن بمظ جضعتعط وخماعط سظ سمطغئ إجعاض البعرة.
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ضطمئ السثد

أردوغان  الارضغ  الرئغج  سظ  روغارز  وضالئ  ظصطئ 
تثغبه سظ إطضاظغئ لصائه بافجث طسطًق ذلك بأظه ق 
تعجث خقشات أبثغئ شغ السغاجئ، وأضاف أردوغان 
الاغ  السحرغظ  صمئ  سصإ  الختفغغظ  طع  لصائه  شغ 
إسادة  "غمضظظا  إظثوظغسغا  شغ  بالغ  بمثغظئ  سصثت 
الظزر شغ السقصات طع جعرغا بسث اظاثابات ٢٠٢٣".

الماساظط  التثغث  ظض  شغ  الاخرغتات  عثه  تأتغ 
سظ سمطغئ سسضرغئ برغئ حمال وحمال حرق جعرغا، 
وشغ ظض الصخش الةعي والمثشسغ الضبغش سطى طعاصع 
المطغحغات الضردغئ اقظفخالغئ بسث سمطغئ الافةغر شغ 
ترضغا  تاعمعا  الاغ  إجطظئعل،  شغ  اقجاصقل  حارع 
بدطعسعا شغه رغط أن طخادر أطظغئ ووجائض إسقم 
أحثاص  بقبئ  طظ  طآلفئ  خطغئ  سظ  ضحفئ  ترضغئ 
وسمار  الئحغر  أتقم  وعط  سظه،  طسآولغظ  جعرغغظ 
ترغغئ  ختغفئ  صالئ  تغث  التسظ،  وبقل  جرضج 
تابع  وعع  جرضج  أن  الظزام  طظ  المصربئ  الارضغئ 
لمثابرات الظزام افجثي عع المثطط لطعةعم وأن 
بأظعا  اسارشئ  تغث  طظه،  الصظئطئ  سطى  تخطئ  أتقم 
ظفثت العةعم بسث طراصئئ المضان لبقبئ أغام برشصئ 
بقل التسظ، والثي قذ بالفرار برشصئ سمار جرضج 
المثابرات  وصاطئ  بطشارغا  إلى  السمطغئ  تظفغث  بسث 

الارضغئ بمطالئئ بطشارغا باسطغمه.
وعثا غثشع إلى السآال لماذا أدلى أردوغان تخرغته 
تفةغر  وراء  بأظه  سطمه  رغط  بافجث  لصائه  تعل 
إجطظئعل؟ ولماذا أخّر أردوغان سطى إلخاق الافةغر 
لصائث  الصاذع  الظفغ  رغط  الضردغئ،  بالمطغحغات 
بالافةغر؟  ططغحغاته  لسقصئ  سئثي  طزطعم  المطغحغا 
وعض عظاك سمطغئ سسضرغئ بالفسض حرق الفرات؟ وطا 
عع المعصش افطرغضغ والروجغ طظ عثه السمطغئ؟

لصث أظعر الظزام الارضغ وجعه التصغصغ طظث ذالإ 
جاوغح أوغطع وزغر خارجغاه طظ المسارضئ طخالتئ 
طظ  سحر  التادي  باارغت  المةرم  السعري  الظزام 
المسآولغظ  تخرغتات  بسثعا  وتعالئ  الفائئ،  آب 
افتراك تعل الاطئغع طع ذاغغئ الحام ورشع طساعى 
المثابراتغ،  المساعى  طظ  الةاظئغظ  بغظ  اقتخاقت 
شّةر  والثي  والسغاجغ،  الثبطعطاجغ  المساعى  إلى 
المزاعرات الراشدئ لطمخالتئ شغ المظاذص المتررة 
حمال جعرغا، ورغط ذلك لط غاراجع الظزام الارضغ 
المظزعطئ  صادة  طظ  أدواته  دشع  بض  خطعاته  سظ 
طا  وعع  المةرم  الظزام  طع  طسابر  لفاح  الفخائطغئ 
غسظغ اقساراف بحرسغئ الظزام، وخطعة لطاطئغع طسه، 
طسابر  شاح  رشخ  سطى  البعرغئ  التاضظئ  إخرار  لضظ 
وضحش  طرتطغًا،  الارضغ  المثطط  أشحض  المخالتئ 
سظ تصغصئ طعصش التاضظئ طظ الظزام رغط التخار 
أداة  الفخائطغئ  المظزعطئ  تمارجه  الثي  والاةعغع 
الظزام الارضغ، الثي طا زال طخرًا سطى السغر بثطئ 
جاوغح  صال  ضما  أضبر  اقظازار  وسثم  المخالتئ 
طا  التال؟"،  عثا  سطى  جظئ   ٥٠ جظئصى  "عض  أوغطع: 
ظتع  تصغصغئ  بثطعات  السغر  سطى  إخراره  سطى  غثل 
تض أطرغضا السغاجغ الثي عظثجاه شغ الصرار افطمغ 
السطماظغ  الظزام  سطى  التفاظ  وجععره   ٢٢٥٤ رصط 
طظ  وطظسعا  البعرة  سطى  والصداء  جعرغا  شغ  السمغض 

تتصغص أعثاشعا.
خطعات  شغ  لطسغر  الارضغ  الظزام  اجاسةال  إن 
الاطئغع طع بحار ظابسئ طظ أجئاب سثة سطى رأجعا 
وغرغث  السصعط،  سطى  حارف  السعري  الظزام  أن 
الظزام الارضغ إظساحه، وقتصًا إسادة تسطغمه جمغع 
قجاثثام  المعط  اآلخر  والسئإ  المتررة.  المظاذص 
أخعات  بعا  غدمظ  اظاثابغئ  ورصئ  المخالتئ  عثه 
إخرار  سطى  الةعاب  عع  وعثا  ترضغا،  شغ  السطعغغظ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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اجاراتغةغئ  الغاباظغئ  التضعطئ  تئظئ  ظسط،  الةعاب: 
جثغثة لطثشاع وأصرت تسثغقت صاظعظغئ تغث خادصئ 
ضغحغثا  شعطغع  الغاباظغ  العزراء  رئغج  تضعطئ 
افولى  دشاسغئ؛  وبائص  بقث  سطى   ٢٠٢٢/١٢/١٦
والباظغئ  لطغابان"  الصعطغ  افطظ  "اجاراتغةئ  عغ 
"اجاراتغةغئ الثشاع العذظغ" وبالبئ عغ "برظاطب بظاء 
الثشاع"، وأصض طا غصال شغعا إن الغابان تطعي خفتئ 
تالئ  بعثم  وتصعم  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  طا 
تططص  عغ  وعا  سصعد  لسئسئ  ساحاعا  الاغ  اقظعجام 
ُتفعط  وتاى  السسضرغئ،  صعتعا  بسث  إلسادة  السظان 

المراطغ التصغصغئ ظساسرض طا غطغ:
أوقً: طظ بظعد عثه اقجاراتغةغئ:

١- بمعجإ عثه اقجاراتغةغئ شصث أسطظئ الغابان إظعاء 
أطرغضا  وضساه  الثي  الغاباظغ  الثجاعر  بئظعد  السمض 
أبظاء اتاقلعا لطغابان وخار جارغًا طظث جظئ ١٩٤٧، 
ذلك الثجاعر الثي ضان غصدغ بترطان الغابان طظ 
خارج  سسضري  سمض  أي  طظ  وطظسعا  السسضرغئ  الصعة 
تثودعا.. وسطى الرغط طظ أن اقجاراتغةغئ الةثغثة 
"طداد"  غاباظغ  عةعم  سظ  شصط  تاتثث  لطغابان 
أظعا  إق  اقجائاصغئ  الترب  وتسابظغ  وطحروط 
ضاعطعا  سظ  الغابان  شغعا  تظفخ  الاغ  افولى  المرة 
عثه  وتادمظ  الثارجغئ..  السسضرغئ  افسمال  ترطئ 
السسضري  الغابان  إظفاق  تةط  طداسفئ  اقجاراتغةغئ 
السصش  وعع  اإلجمالغ،  المتطغ  الظاتب  طظ   ٪١ طظ 
السابص، إلى ٢٪ (الممابض إلظفاق دول تطش افذطسغ) 
اإلظفاق  طظ   ٪١٠ غمبض  وعثا   ،٢٠٢٧ جظئ  بتطعل 

المنظمات غیر الحکومیۀ 
وتآمرها على المسلمین
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طسعا  والشرب  أطرغضا  تاولئ  لثا  جاٍم؛  طصام  وطصاطعا  سزغط،  حأن  وحأظعا  ضئغر،  أطر  الثقشئ  أطر  إن 
تاى  باإلجقم،  لعا  سقصئ  ق  الاغ  الةماسات  بسخ  طمارجات  اجاشقل  خقل  طظ  خعرتعا  تحعغه 
اهللا  وسث  شالثقشئ  عغعات،  عغعات  ولضظ  الثقشئ،  إلصاطئ  المثطخغظ  الساططغظ  سظ  المسطمعن  غظفخ 
اِت  َ ِ ا الصَّ َوَعِمُلوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ َّ ﴿َوَعَد  تسالى:  اهللا  صال  تغث  ملسو هيلع هللا ىلص.  رجعله  وبحرى  وتسالى،  تئارك 
ْعِد  َ ن  ِمّ م  ُ َّ َل َوَلُيَبِدّ ْم  ُ َل  ٰ َ اْر َت ِذي  الَّ ُم  ُ َ ِدي ْم  ُ َل نَّ  َ َوَلُيَمِكّ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ اْسَتْخَلَف  َكَما  ْر ِض 

َ
اْأل  ِ ْم  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ َل
أتمث  اإلطام  وروى  اْلَفاِسُقوَن﴾.  ُم  ُ ِئَك 

ٰ
وَل
ُ
َفأ ِلَك 

ٰ
َذ ْعَد  َ َكَفَر   َوَمن  ئًا  ْ َش ي  ِ ْشِر ُكوَن  ُ َال   ِ ْعُبُدوَن

َ ْمنًا 
َ
أ ْم  ِ َخْوِف

تَكُوَن،  أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  ِفيكُْم  ُة  النُُّبوَّ «تَكُوُن  صال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أن  سظه  اهللا  رضغ  الئحغر  بظ  الظسمان  سظ 
َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ  تَكُوَن،  أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  َفَتكُوُن  ِة،  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ 
ُملْكاً  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  الله  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ  يَكُوَن،  أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  َفَيكُوُن  َعاضاً،  ُملْكاً  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن 
َسكََت». ثمَّ  ِة،  النُُّبوَّ ِمْنَهاجِ  َعَىل  ِخَالَفٌة  تَكُوُن  ثُمَّ  يَْرَفَعَها،  أَْن  َشاَء  إَِذا  يَْرَفُعَها  ثُمَّ  تَكُوَن،  أَْن  اللَُّه  َشاَء  َما  َفَتكُوُن  َجْربِيّاً، 

الخالفۀ الراشدة على منهاج النبوة قائمۀ قریبا بإذن اهللا 
المبطلون هنالک  وسیخسر 

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

عثه  وتادمظ  أغام،  صئض  أسطظاعا  جثغثة  دشاسغئ  اجاراتغةغئ  بائظغ  الغابان  صاطئ  السآال: 
اقجاراتغةغئ الةثغثة زغادة ضئغرة شغ اإلظفاق السسضري، شعض غسظغ ذلك أن الغابان أخثت تساسغث 
عغ  وعض  ذلك؟  طظ  أعثاشعا  عغ  وطا  الباظغئ؟  السالمغئ  الترب  صئغض  ضاظئ  ضما  السسضرغئ  صعتعا 

صرارات ذاتغئ أم أظعا تتئ تأبغر خارجغ خاخئ طظ أطرغضا؟



 افربساء ٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٤٢٣

افول/ ضاظعن   ٧ شغ  افلماظغئ،  السططات  أسطظئ 
دغسمئر ٢٠٢٢، سظ تفضغك حئضئ طظ أظخار جماسئ 
غمغظغئ طاطرشئ ضاظئ تعثف لقجاغقء سطى السططئ 
سئر تظفغث عةعم طسطح سطى طئظى الئرلمان افلماظغ 
الاثطغط  غاط  سمطغئ  أظعا  طآضثة  سطغه،  والسغطرة 
وأسرب   .٢٠٢١ الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  طظث  لعا 
صطصه  سظ  حااغظماغر،  شالار  شراظك  افلماظغ،  الرئغج 
الئالس طظ وخعل أشضار الماطرشغظ إلى عثا المساعى 
الثاخطغئ  وزغرة  وخفئ  شغما  داخطغًا.  المسئعق  غغر 
افلماظغئ، ظاظسغ شغجر، الظحطاء الثغظ ضاظعا وراء عثا 
لطثغمصراذغئ  ضراعغاعط  شغ  بأظعط "طاتثون  السمض 
طظ   ٢٥ سطى  الصئخ  ُألصغ  وصث  افلماظغئ".  ولطثولئ 
شغ  الماطرشغظ  الغمغظغغظ  طظ  طططعبًا   ٥٢ أخض 

سمطغئ تمحغط واجسئ حمطئ جمغع أظتاء ألماظغا.
بغار  افلماظغ،  اقتتادي  السام  المثسغ  أسطظ  وصث 
شراظك، أن المحارضغظ شغ سمطغئ الاثطغط لقظصقب 
"ضغع  لمةمعسئ  افغثغعلعجغئ  افشضار  أتئاع  طظ  عط 
طظ  وعط  المآاطرة،  بظزرغئ  تآطظ  الاغ  أظعن" 
ظعر  تغار  وعع  الراغت"،  "طعاذظغ  تغار  إلى  المظامغظ 
افلماظغئ  الثولئ  بحرسغئ  غسارف  وق  البماظغظات  شغ 
اقظخغاع  أو  الدرائإ  دشع  أظخاره  وغرشخ  التالغئ، 

ألفًا،   ٢٠ بتعالغ  اإلجمالغ  سثدعط  وُغصثر  لطحرذئ، 
طظ بغظعط طةمعسئ خشغرة ُتصثر بتعالغ ألش حثص 
أخئتئ طظزمئ لطشاغئ طظث ظعاغئ سام ٢٠٢١، تغث 
لثى  سسضرغًا  وجظاتًا  طرضجغًا  تظزغمغًا  عغضًق  تماطك 
أسدائه تراخغص باطاقك افجطتئ. وصث ضّمئ عثه 
روجغئ  واطرأة  جابصغظ  ظثئئ  وجظعد  ظئقء  الحئضئ 

وظائئئ جابصئ طظ الغمغظ الماطّرف.
الفغثرالغئ  الةظائغئ  الحرذئ  طضاإ  طثغر  وأضاف 
المةمعسئ  إن  الساطئ  اإلسقطغئ  دي"  ار  "آ  لحئضئ 
"تاضعن طظ طجغب خطغر طظ افحثاص الثغظ غائظعن 
طظ  الضبغر  لثغه  بسدعط  سصقظغئ،  غغر  طساصثات 
خطئ  ولثغعط  أجطتئ  غماطك  اآلخر  والئسخ  المال، 
ولثلك  الثطعرة  جئإ  عع  وعثا  تظفغثعا...  أرادوا 
تثخطظا". طظ جعاه، صال الرئغج افلماظغ شراظك شالار 
حااغظماغر إظه "صطص لطشاغئ" بحأن المآاطرة واسائر أن 

المعضعع وخض إلى "طساعى جثغث".
وصث حارك شغ السمطغات الاغ ُظفثت شغ جاسئ طئضرة 
بغظعط  سظخر  آقف  بقبئ  طظ  أضبر  افربساء  خئاح 
خقلعا  صاطعا  اإلرعاب،  لمضاشتئ  الظثئئ  وتثات 
وجائض  بحأظعا  صالئ  سصارًا،   ١٣٠ طظ  أضبر  بافاغح 
سمطغات الحرذئ  واتثة طظ أضئر  إظعا  ألماظغئ  إسقم 

الاغ حعثتعا الئقد.
وق زالئ الضبغر طظ الصداغا ذغ الئتث والضامان إذ 
آبارعا  وتاةاوز  الصعطغ  بافطظ  الصدغئ  عثه  تاسطص 
الظصاط  بسخ  تعل  التثغث  زال  شق  ألماظغا  تثود 
جابصا فواظه، ولضظ عظاك ظصاط غمضظ إلصاء الدعء 

سطغعا:
أوق: أبئائ عثه التادبئ أن افشضار ق تمعت إق طظ 
وق  وخطؤعا  شسادعا  بئغان  الفضرغئ  السمطغئ  خقل 
غضعن الاشغغر طظ خقل الثعف واقساصاقت ضما تفسض 
الثول تالغا شعثه افشضار بتاجئ إلى طسالةئ وخراع 
ختغتئ  بثغطئ  شضرة  وجعد  أغدا  وغاططإ  شضرغغظ 
افشضار  عثه  وأن  خاخئ  اآلخرغظ  سظث  إغةادعا  ُغراد 
عغ طاةثرة شغ سصطغئ افلمان وتفّعق السظخر اآلري 
والظزرة الظازغئ الاغ جئئئ التروب السالمغئ وتتمض 
جطعك  تشغغر  ضان  لثا  عآقء  سصطغئ  شغ  إضئار  ظزرة 
وإغةاد  وأشضاره  طفاعغمه  باشغغر  طاسطصًا  اإلظسان 
طفاعغط أخرى بثغطئ له. ورد شغ ضااب ظزام اإلجقم 

بضطفئ  السالط  شغ  غثئ  أضئر  تثحغظ  سظ  السسعدغئ 
بماظغئ ططغار دوقر باجط باظشغعس (الصارة السمقصئ) 
حثص  ألش   ٦٠ غساعسإ  جطتفاة  حضض  سطى  وعع 
وذعله ٥٥٠ طارا وارتفاسه ٦١٠ طارا وغدط ١٩ شغق 
و٦٤ حصئ و٩ أصعاس شغ المثاخض والممّرات، و٣٠

تةاري  طرضج  إلى  باإلضاشئ  سظصعدغئ،  طصخعرة  ألش 
وخعقً  ُتعّشر  سمقصئ  تتاغئ  وُبظغئ  وتثائص،  وظادي 

جعًق لطئتر بطعل ٦٠٠ طار وسرض ٦٥٠ طار.
قزارغظغ  اإلغطالغ  الاخمغط  اجاعدغع  وجغاعّلى 

خظاسئ الغثئ سطى طثى بماظغ جظعات.
والسآال المطروح عع: بماذا غظفع عثا الغثئ جضان 
سطى  واإلجراف  الائثغر  عثا  ضض  ولَط  وظةث؟!  التةاز 

أحغاء ق ُتفغث الئطث؟!
وشغ الساخمئ السسعدغئ الرغاض، وشغ الحعر ظفسه 
وطتاربان  لقجقم  طثالفان  طعرجاظان  أصغط  أغدًا 
سطغعما  وأظفصئ  الارشغه،  بعغؤئ  غسمى  طا  برساغئ  له 
أطعال ذائطئ، وعما طعرجان جاوظث جاعرم - طغثل 
خاخإ  غظائغ  شــافول  شغسئ،  وطعرجان   - بغسئ 
بقبئ  طثى  سطى  السالمغغظ  المشظغظ  أبرز  شغه  حارك 
أطرغضا،  شغ  شغةاس  قس  طعرجاظات  غتاضغ  أغام 
سطى  شغةاس  قس  غتدر  بغظما  ألفًا،   ٧٣٠ وتدره 
أضبر تصثغر ٤٠٠ ألش شصط، وبثلك تفعصئ السسعدغئ 
سطى أطرغضا شغ طعرجاظات الفةعر عثه، والاغ سادًة 
الماسرّغات  والظساء  الثطغسئ  الرصخات  غثالطعا  طا 
والمةعن  واقخــاــقط  الحاذة  الةظسغئ  والمظاظر 
وعع  الرغاض،  شغ  شأصغط  الباظغ  وأّطا  والاترحات. 
شغ  الظاس  إللعاء  السسعدي  لططسام  شغسئ  طعرجان 

تعاشه افطعر تتئ ُطسّمى شظعن الطئت!
شأصغط  افتمر  الئتر  سطى  المططئ  جثة  طثغظئ  شغ  أّطا 
شغ الاعصغئ ظفسه طعرجان الئتر افتمر السغظمائغ 
المعرجان  وعثا  الظسائغئ،  المعاعإ  لاضرغط  الثولغ 
ُخخص لخظاسئ افشقم، وخظاسئ الصثوات (الرخغخئ 
الااشعئ) الاغ ُغسّمعظعا بالحثخغات اإلبثاسغئ ورواة 
الصخص، وتّط تصثغط ٣٥ شغطمًا ظسائغًا شغ المعرجان، 
طظ  السرب  المساصئض  بظةعم  غسمى  طا  شغه  وحارك 
جغظمائغ  أرحغفغ  طسرض  شغه  واشااح  الفظاظغظ، 
غتضغ تارغت السغظما السربغئ تتئ سظعان "جغظما تغ" 
لط  ضما  الفظغ،  الاخعغر  سطعم  المعرجان  وتدّمظ 
غثُض المعرجان طظ افغاظغ الخاخئئ، لثرجئ أّن تفض 
شّظان الراب لحثص ُغططص سطغه "وغةج" صث ظفثت شغه 

الاثاضر لحثة اإلصئال سطغه.
والظحاذات  اإلشسادغئ  المعرجاظات  عــثه  وضــض 
رؤغئ  طظ  ججء  أّظعا  سطى  تصثغمعا  غاط  اقظتقلغئ 
الارشغه  عغؤئ  وتفاثر  جطمان،  بظ  لمتمث   ٢٠٣٠
سظ  وتظعى  بالئاذض  تأطر  الاغ  المفسثة  السسعدغئ 
المسروف بأّظعا ظّزمئ ٣٨٠٠ تثث ترشغعغ إشسادي 

تدرعا أضبر طظ ٨٠ ططغعن حثص.
عثه   ،٢٠٣٠ برؤغئ  التثغبئ  السسعدغئ  عغ  عثه 
عغ جسعدغئ طتمث بظ جطمان، الاغ لط تارك باذًق 
إق  لعا  عثف  وق  واصارشاه،  إق  طظضرا  وق  وشسطاه،  إق 
إشساد المسطمغظ، وتفضغك افجرة المسطمئ، وتئثغر 

 أطعال افّطئ سطى طخالح أسثاء اإلجقم

(والطرغُص العتغُث لاشغِغر المفاعغِط ُعَع إغةاُد الفضِر َسِظ 
التغاِة الثظغا تاَّى ُتعَجَث بعاجطِاِه المفاعغُط الختغتُئ 
ُطْظِاةًا  جًا  َتَرضُّ ُج  غارضَّ ق  الثظغا  التغاِة  َسِظ  والفضُر  َسْظَعا. 
ِإقّ بسَث َأْن ُغعَجَث الفضُر َسِظ الضعِن واإلظساِن والتغاِة، 
َسقصِاعا  وَسْظ  بسَثعا،  ا  وسمَّ الثظغا  التغاِة  صئَض  ا  وسمَّ
الُضطَِّغِئ  الفضرِة  بِإسطاِء  وَذِلَك  بسَثَعا،  وطا  صئَطَعا  بما 
ا وراَء عَثا الضعِن واإلظساِن والتغاِة. فظَّعا الصاسثُة  سمَّ
التغاِة.  َسِظ  افشضاِر  َجمغُع  سطْغَعا  ُتْئَظى  الاغ  الفضرغُئ 
وِإسطاُء الفضرِة الضطغِئ َسْظ عِثِه اَفْحَغاِء ُعَع َتضُّ الُسْصَثِة 
ُتطَّئ  السصثُة  عثه  ُتطَّْئ  وطاى  اإلظساِن.  ِسظَث  الُضْئرى 
باِصغ الُسَصِث، فظعا ججئغٌئ بالِظْسَئِئ َلَعا، َأْو ُشروٌع َسْظعا. 
َلِضظَّ عثا التضَّ ق ُغعِخُض ِإلى الظَّعدِئ الختغتِئ إق إذا 
ضاَن تًق ختغتًا غعاِشُص ِشْطَرَة اإلظساِن، وُغْصِظُع السصَض، 

َشَغْمُف الَصطَإ ُذَمْأِظغَظًئ.)
عثه  فن  جثا  خطغر  أطر  ألماظغا  شغ  تثث  طا  باظغا: 
افشضار طفاعغط أسماق تبعر وتطفع إلى السطح بحضض 
ضئغر إذا أبغرت طظ خقل افتثاث أو إبارتعا طع الظاس 
عثه  أشراد  سثد  ضط  شغ  لغسئ  شالصدغئ  بالتثغث، 
المظزمات وإظما الصدغئ عغ وجعد عثه افشضار شغ 
تاضظئ طةامسغئ صابطئ لعا، بض بظمع الغمغظ الماطرف 
بض  ألماظغا  داخض  لغسئ  شالتاضظئ  أوروبا،  ضض  شغ 

الصعطغئ،  الثولئ  شضرة  خاتئئ  صاذئئ  أوروبا  داخض 
والروابط  المظتطئ  افشضار  تطك  ظحأت  ترباعا  وطظ 
تسالب  لط  افشضار  عثه  ضاظئ  إذا  شضغش  الفاجثة، 
شضرغا ولعا سمص تارغثغ شغ وجثان بسخ الحسعب 
سظ  شدق  وضئغر  واضح  بحضض  غبغرعا  طظ  ولعا 
والسالط  أوروبا  سطى  وتثاسغاتعا  السغاجغئ  افتثاث 
ضطه، شأتثاث روجغا وترب أوضراظغا زادت طظ أبرعا 
ضغان  ضسش  وأتثاث  الماطرف،  الغمغظ  تظاطغ  سطى 
الثول افوروبغئ واظضحاف سعرتعا وضسفعا والعضع 
اقصاخادي الماردي وظسإ الئطالئ والعضع المسغحغ 
طظ  جسطئ  ضطعا  المسغحئ،  وضطفئ  والثطغر  الخسإ 

عثه افشضار لعا أذن شغ الحسعب افوروبغئ.
السغاجغغظ  اظسثام  عع  ضطه  عثا  طظ  افخطر  وافطر 
إظساظغئ  طئثئغئ  شضرة  وجعد  واظسثام  والمفضرغظ 
المرغر  الخراع  ذات  الصعطغئ  افشضار  بض  جاطسئ 
حاعث  أوروبا  وتارغت  السرصغئ،  والطائفغئ  والتروب 
سطى ضض عثا؛ شأوروبا عغ والسالط ضطه ق تمطك شضرة 
الصعطغئ  افشضار  تةاث  أن  تساطغع  ختغتئ  طئثئغئ 
والسرصغئ وافظاظغئ وتسزغط الثات لحسإ دون حسإ 
الرباظغ  المئثأ  اإلجقم  إق  الطعط  الفعصغئ  وظزرة 
الختغح الثي آخى بغظ بقل التئحغ وخعغإ الروطغ 
طسدطئ  ضاظئ  لثا  الفارجغ،  وجطمان  السربغ  وتمجة 
اجاطاسئ  وإن  وضئغرة  خطغرة  ألماظغا  وطظعا  أوروبا 
لضظ  اآلبار  تثة  تثفغش  والثعف  باقساصاقت  ألماظغا 
عثه  أن  ذالما  بثغر  لعا  غئحر  ق  الصرغإ  المساصئض 
العضع  وذالما  افلمان  صطعب  شغ  طاةثرة  افشضار 
وصش  لمتاولئ  ألماظغا  واضطرار  الصاجغ  السغاجغ 
الرسإ الروجغ طاظاغمئ طع أعثاف أطرغضا لضئح جماح 
روجغا ق بث لطغمغظ طظ اجاتدار الاارغت الصرغإ وق 
شسق  أبغرت  والاغ  والظسرات  الصعطغات  إبارة  طظ  بث 
وأوروبا  ألماظغا  تظازره  وطا  جتعرعا،  طظ  وخرجئ 
طظ طساصئض غاطخ وطثغش ق صثرة لعط سطى آباره 
طتغطعا  سظ  بمسجل  تصرأ  ق  افتثاث  عثه  ضاظئ  لثا 

وتارغثعا وأبرعا وتأبرعا بما غبغرعا وعغ ضبغرة.
والثقخئ، إن الئحرغئ لظ تظسط بافطان والسقم إق 
طظ خقل طئثأ إظساظغ ختغح رباظغ المخثر لغثرج 
الئحر طظ ذواتعط إلى سثالئ السماء، وعثا لظ غضعن 
 إق باإلجقم طمبق بثولاه دولئ الثقشئ الراحثة

السسعدغئ ُتئّثد املطغارات 
خثطًئ ملخالح أسثاء اإلجقم

أعثرت السسعدغئ ططغارات الثوقرات شغ حعر ضاظعن 
خفصات  حضض  سطى  الماضغ   ٢٠٢٢ افول/دغسمئر 
واتفاصات وطعرجاظات، وضطعا ق تثثم إقّ أسثاء اإلجقم.

شجغارة حغ جغظ بغظس الرئغج الخغظغ لطسسعدغئ ضّطفئ 
الثولئ صرابئ البقبغظ ططغارًا، تغث تّط شغعا طظح الخغظ 
الحرضات  باظثراط  تاسّطص  خغالغئ  واجابمارات  سصعدًا 
الخغظغئ شغ المحارغع السسعدغئ الضئرى، ضإظحاء طرضج 
إصطغمغ لطمخاظع الخغظغئ شغ السسعدغئ، وبظاء طخظع 
تئطس  إظااجغئ  بطاصئ  الضعربائغئ  الخغظغئ  لطسغارات 
١٠٠ ألش جغارة جظعغاً، وطحارضئ الحرضات الخغظغئ 
شغ المحروسات السغاتغئ، وطةاقت الطاصئ الثدراء، 

والثثطات الطئغئ والئظاء واإلجضان وغغرعا...
تمّضظ  وق  الــةــثوى،  سثغمئ  المحارغع  عــثه  وضــض 
السسعدغئ طظ اقساماد سطى ظفسعا خظاسغاً، بض تئصى 
ضما  شصط،  لعا  وطساعطضئ  الخغظغئ  لطخظاسئ  رعغظئ 
غصال  وطا  الشربغئ،  لطخظاسات  رعغظئ  صئض  طظ  ظطئ 
طا  وعع  أوعــام،  طةرد  غئصى  الخظاسئ  تعذغظ  سظ 
صث صغض طظ صئض طع الخظاسئ الشربغئ ولط ُغعّذظ أي 
حغء طظ تطك الخظاسات، شالسسعدغئ صث أظفصئ طظث 
إظحائعا ترغطغعظات الثوقرات سطى طحارغات أطرغضغئ 
الثول  عثه  سطى  سالئ  زالئ  وطا  وأوروبغئ  وبرغطاظغئ 

شغ ضض حغء.
الئرغطاظغ  الثشاع  وزغر  جاء  بأغام  بغظس  زغارة  وبسث 
وزغر  جطمان  بظ  خالث  طع  ــع  ووّص السسعدغئ  إلــى 
الثشاع السسعدي اتفاصغئ دشاسغئ جثغثة ق ظثري ضط 
تضطفاعا، لضّظعا جاءت لاسطغ دقلئ جغاجغئ سطى أّن 
المسائض الثشاسغئ والسسضرغئ طع السسعدغئ عغ تضر 
وإّن  بعا،  لطخغظ  دخض  وق  وبرغطاظغا،  أطرغضا  سطى 
زغارة بغظس لطسسعدغئ ق تثرج سظ اإلذارات الاةارغئ 

واقجاعقضغئ والاةارة الترة واإلظحاءات المثظغئ.
وبالرغط طظ أّن السسعدغئ صث طظتئ الخغظ طضاجإ 
ُتضّطش  لط  شإّظعا  الجغارة،  عثه  خقل  ضثمئ  وأرباتًا 
ظفسعا وتططإ أي ذطإ طظ الخغظ لاتسغظ طساططئ 
طساططئ  افصــض  سطى  وطساططاعط  اإلغشعر،  طسطمغ 

إظساظغئ، ورشع الزطط سظعط.
إبادة  ترب  بسغث  أطث  طظث  تحظ  الخغظ  أّن  وطسطعم 
طظازمئ ضث طسطمغ اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ، 
شامظسعط تاى طظ طمارجئ أبسط الحسائر اإلجقطغئ، 
لشسض  ضئغرة  جةعن  شغ  طظعط  المقغغظ  وتتاةج 
والصمع  بالصعر  دغظعط  سظ  وتتعغطعط  أدطشاعط، 
وتمجغص  المسطمئ،  اإلغشعرغئ  افجرة  وتثطغر  والصاض، 
حمطعا، لثرجئ أّن أطرغضا وبرغطاظغا وغغرعا طظ دول 
الشرب - سطى سثائعا لقجقم - طا شاؤئ تطالإ الخغظ 
طظ  اسائر  والثي  اإلغشعر،  تصعق  اظاعاك  سظ  بالضش 
ظاتغئ الصعاظغظ الثولغئ أضبر حسإ طدطعث وطزطعم 
شغ السالط، لضظ السسعدغئ الئطث اإلجقطغ لط تططإ 

طظ الخغظ ذلك ولع طظ ظاتغئ حضطغئ!
شضأّن السسعدغئ بمظح الخغظ تطك الخفصات الدثمئ، 
بالشئ،  بتفاوة  المةرم  الخغظغ  الرئغج  واجاصئال 
تضاشؤه  ضأّظعا  صثطغه،  تتئ  افتمر  الئساط  وشرش 
سطى تربه المسطظئ ضث اإلجقم، وإبادته لطمسطمغظ.

أسطظئ  أغــدــًا  افول/دغــســمــئــر  ضــاظــعن  حعر  وشــغ 

أملاظغا والغمني املاطرف
ـــــــــ بصطط: افجااذ تسظ تمثانـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

ى  صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمَثُل الُْمْؤِمِننَي ِيف تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم كََمَثِل الَْجَسِد الَْواِحِد، إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد ِبالُْحمَّ
َهِر»، وصال ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُن لِلُْمْؤِمِن كَالُْبْنَياِن يَُشدُّ بَْعُضُه بَْعًضا».. تضطط عظا سظ ضض المآطظغظ باخاقف جظسغاتعط  َوالسَّ
وأسراصعط وألعاظعط وطضان جضظاعط ولط غثخص طظطصئ أو بطثًا أو لعظاً، شالمسطمعن شغ جعرغا وشطسطغظ 
وبعرطا وأشرغصغا العجطى وأوزبغضساان وضحمغر والخغظ والعظث دطعط واتث وسرضعط واتث، وضما اظاخر 
المسطمعن غعطا لخرخئ اطرأة أو بضاء سةعز أو اجاشابئ رجض شغ بصاع السالط المثاطفئ بشخ الظزر سظ جظسغاه أو 
لعظه أو سرصه لما ضاظئ دولاعط واتثة وخطغفاعط واتثًا غرساعط وغثاشع سظعط، شسغظاخرون لعآقء المسادسفغظ 
وغثاشسعن سظعط وغظاصمعن طمظ ظطمعط، سظثطا تسعد عثا الثولئ؛ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة صرغئا بإذن 
ِتِهْم أَْدنَاُهْم». اهللا، والاغ جاطئص تثغث رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْؤِمُنوَن تََتكَاَفأُ ِدَماُؤُهْم، َوُهْم يٌَد َعَىل َمْن ِسَواُهْم، َويَْسَعى ِبِذمَّ

المسلمون دمهم واحد وعرضهم واحد



   السثد ٤٢٣   ٣   افربساء ٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢ طـ

تامئ: اقجاراتغةغئ الثشاسغئ الةثغثة لطغابان

بحظ  الغاباظغئ  الصعات  تص  الةثغثة  الاسثغقت 
"ضربات طدادة" ضث دول تسائرعا طسادغئ، وتدمظئ 
لـ"بالعث  الاخثي  غحئه  طا  الةثغثة  اقجاراتغةغئ 
أوقً  بالخغظ  والمامبض  عضثا،  تسمه  لط  وإن  الحر" 
والاغ أجماعا بـ"أضئر تتّث اجاراتغةغ لطغابان" وباظغًا 
خطغرًا  بـ"تعثغثًا  أجماعا  والاغ  الحمالغئ  بضعرغا 
وجعئ  والاغ  روجغا  وبالبًا  الغعم"،  لطغابان  ووحغضًا 
قجاثثام  (اجاسثادعا  بسئإ  قذسئ  اظاصادات  لعا 
الصعة لاتصغص أعثاشعا افطظغئ الثاخئ ضما عع التال 
شغ أوضراظغا.. وظحاذاتعا السسضرغئ شغ طظطصئ آجغا 
طع  اقجاراتغةغ  تساوظعا  وضثلك  العادئ  والمتغط 
طةال  شغ  ضئغر  صطص  طخثر  "غحضض  وعثا  الخغظ.. 

افطظ". شراظج ٢٤، ٢٠٢٢/١٢/١٦).
عثه  طظ  الثولغئ  المعاصش  إلى  وبالظزر  باظغاً: 

اقجاراتغةغئ غائغظ طا غطغ:
سطغعا  واتاةئ  بصعة  الخغظ  سارضاعا  لصث   -١
الةثغثة  الغاباظغئ  اقجاراتغةغئ  (وأبارت  رجمغًا، 
تاى صئض إسقظعا الرجمغ اجاغاء بضغظ الاغ تاتثث 
العتحغئ  الغاباظغئ  السسضرغئ  الظجسئ  سظ  باجامرار 
ضاظئ  الاغ  السحرغظ،  الصرن  طظ  افول  الظخش  شغ 
وزارة  باجط  الماتثث  وصال  ضتاغاعا.  طظ  الخغظ 
الثارجغئ الخغظغئ واظس وغظ بغظ الةمسئ إن "الغابان 
المحارضئ  الافاعمات  سظ  وتئاسث  التصائص  تاةاعض 
جمسئ  وتحعه  جغثة،  بظائغئ  بسقصات  الاجاطعا  وسظ 
 ،٢٤ شراظج  بحثة".  ذلك  ظسارض  ظتظ  الخغظ. 

.(٢٠٢٢/١٢/١٦
الغاباظغئ،  بالثطئ  بتثة  الحمالغئ  ضعرغا  وظثدت   -٢
الضعرغئ  الثارجغئ  وزارة  باجط  الماتثث  (وصال 
الحمالغئ "الغابان تثطص أزطئ أطظغئ خطغرة.. باسامادعا 
اجاراتغةغئ أطظغئ جثغثة تدفغ سمطغا ذابسا رجمغا 
سطى اطاقضعا صثرات لحظ ضربات وصائغئ ضث دول 
أخرى"،...، إن "إضفاء ذابع رجمغ سطى خط السثوان 
الغاباظغ الةثغث صث غغر جثرغا الئغؤئ افطظغئ شغ حرق 
أن  جاثرك  ذعضغع  أن  طظ  الماتثث  وتثر  آجغا". 
سربغ،  ظغعز  جضاي  لطشاغئ.  وجغأ  خطغر  "الثغار  عثا 

.(٢٠٢٢/١٢/٢٠
بعثه  واحظطظ  (رتئئ  شصث  أطرغضا  وأطا   -٣
لطئغئ  الصعطغ  افطظ  طساحار  وصال  اقجاراتغةغئ. 
المامبض  الغابان  "عثف  إن  جالغفان  جغك  افبغخ 
جغسجز  ضئغر  بحضض  الثشاسغئ  اجابماراتعا  زغادة  شغ 
 ،٢٤ شراظج  وغتّثبه"  الغاباظغ  افطرغضغ  الاتالش 
٢٠٢٢/١٢/١٦)، وضثلك أسرب وزغر الثشاع افطرغضغ 
وبائص  الغابان  بإخثار  ترتغئه  سظ  أوجاظ  لعغث 
(الاعاشص  سطى  أوجاظ  وأضث  المتثبئ.  اجاراتغةغاعا 
الغاباظغئ  العذظغ  الثشاع  اجاراتغةغئ  بغظ  المعط 
الثشاع  اجاراتغةغئ  وافولعغات المتثدة شغ  والرؤغئ 
العذظغ افطرغضغئ. الحرق افوجط، ٢٠٢٢/١٢/١٧)، 
إلى "جاظإ  تصش  بقده  إن  باغثن  جع  الرئغج  و(صال 
الغابان شغ عثه الطتزئ الترجئ، وتتالفظا أجاجغ شغ 
الئغئ  واسائر  والعادي"،  العظثي  المتغطغظ  طظطصئ 
تعثف  لطغابان  الةثغثة  الثشاسغئ  الثطئ  أن  افبغخ 
الماتثة.  العقغات  طع  السسضري  الاتالش  تسجغج  إلى 

الةجغرة ظئ، ٢٠٢٢/١٢/١٦).
بالبًا: عثه عغ الثطئ اقجاراتغةغئ الةثغثة لطثشاع 

الغاباظغ، وبالاثصغص شغعا ظةث طا غطغ:
جثغثة  دشاسغئ  قجاراتغةغئ  الغابان  تئظغ  إن   -١
والاغ أسطظ سظعا شغ ٢٠٢٢/١٢/١٦ لط غضظ طفاجؤًا 
وإن ضان تثبًا ضئغرًا غظعغ طا غجغث سظ جئسئ سصعد 
الثشاع  وزارة  أن  وذلك  الغاباظغئ،  الدسش  تالئ  طظ 
الغاباظغئ ضاظئ صث ظحرت غعم ٢٠٢٢/٧/٢٢ طا جمغ 
الثشاسغئ  السغاجات  بغظ  والثي  افبغخ"  بـ"الضااب 
العاجإ اتئاسعا لقجاةابئ لطاتثغات الثولغئ، شأظعئ 
وبغصئ "الضااب افبغخ" تطك التالئ سظثطا سرضئ رؤغئ 
الغابان لطاعثغثات الاغ تعاجععا، ضالصعة السسضرغئ 
سطى  تربًا  افخغرة  حظ  وطثاذر  لطخغظ  الماساظمئ 
تاغعان، وطثاذر الاساون السسضري الخغظغ طع روجغا، 
وطثاذر إحسال الخغظ وروجغا وضعرغا الحمالغئ تربًا 
شغ آجغا، وتأضغث ضااب وزارة الثشاع عثا سطى أعمغئ 
الاعثغثات  عثه  لمعاجعئ  السسضري  اإلظفاق  زغادة 
بظاء  وضرورة  السسضرغئ  الاضظعلعجغا  شغ  واقجابمار 
صعة سسضرغئ طاسثدة افبساد تحمض الفداء طا غثل 
سطى أن ذمعتات الغابان سالغئ وصث ترصى فن تظفخ 
سظ ظفسعا غئار العجغمئ شغ الترب السالمغئ الباظغئ، 
وضرورة لتاق الغابان بالمظاشسئ شغ طظطصئ المتغط 
العادئ وطظه بتر الخغظ الةظعبغ تغث الةجر الماظازع 

سطغعا بغظ الخغظ والغابان.
٢- وصئض ذلك شصث ضان رئغج وزراء الغابان السابص 
الغابان  طئادرة  وراء  رئغسغًا  طعظثجًا  آبغ"  "حغظجو 
طحارضئ،  أطرغضغئ  غاباظغئ  قجاراتغةغئ  لطاعخض 
ترضج سطى المتغطغظ العظثي والعادي طسًا، لمعاجعئ 
المئادرة  تطك  تدمظاه  وطا  الخغظغ.  الظفعذ  تخاسث 
الاغ تئظاعا أطرغضا طظ تساون أطرغضغ غاباظغ وضثلك 
والاساون  واقجابمارات  الاةارة  شغ  التطفاء  باصغ  طع 
المتغطغظ  شغ  المقتغ  افطظ  أجض  طظ  المحارك 
والعظث  أجارالغا  طظ  ضض  وإحراك  والعظثي،  العادي 

شغ تطك المئادرة. (السربغئ، ٢٠١٧/١١/٨).
الغاباظغئ  اقجاراتغةغئ  عثه  طظ  غائغظ  وعضثا   -٣
الغعم  طظث  آخثة  الغابان  بأن  صئطعا  وطا  الةثغثة 
الماضغ  غئار  وظفخ  السسضرغئ  صعتعا  اجاسادة  شغ 
أن  طظ  الرغط  وسطى  آجغا،  شغ  لطصاال  واقجاسثاد 
الغابان ضاظئ دائمًا دولئ ضئرى ولعا اسائارعا خاخئ 
المظطصئ  سطى  المعغمظئ  الثولئ  وضاظئ  آجغا،  شغ 
أبظاء السظعات افولى لطترب السالمغئ الباظغئ، شضاظئ 
تضاسح الخغظ وضعرغا والةجر شغ المتغط وغغرعا شغ 
آجغا تماطًا ضما ضاظئ جغعش ألماظغا تضاسح شغ أوروبا 
صئض أن غظعجم الطرشان وتاطصى الغابان ضربئ ظعوغئ 
الطائرات  أجصطئ  سظثطا  الغعم  تاى  العتغثة  عغ 
افطرغضغئ صظئطاغظ ظعوغاغظ سطى عغروحغما وظضازاضغ 
وصاطئ أضبر طظ طؤاغ ألش   ١٩٤٥ شغ آب/أغسطج 
١٩٤٥/٨/١٥ الغابان  أسطظئ  بط  الفعر،  سطى  حثص 

ودخض  بأجئعع  الصظابض  عثه  إلصاء  بسث  اجاسقطعا 
التطفاء بصغادة أطرغضا الغابان واتاطاعا.

٤- وبالظزر إلى الاارغت اإلطئراذعري السرغص لطغابان 
طحاسر  تثغثغ  الغاباظغئ  السسضرغئ  اجاسادة  شإن 
سظث  واجسًا  ترتغئًا  وتطصى  الغاباظغغظ  سظث  السزمئ 
سظ  اقباساد  شارة  ذعل  لضظ  الغاباظغ،  الحسإ 
ضئغرة  سسضرغئ  صعاسث  ووجعد  الغابان  شغ  السسضرغئ 
جظئ  الغابان  طظ  التطفاء  اظستاب  بسث  شغعا  فطرغضا 
الغابان  دواشع  غةسض  ذلك  ضض  الغعم،  وتاى   ١٩٥٢

قجاسادة صعتعا السسضرغئ لغسئ ذاتغئ بالضاطض.
والمآغثة  الفعرغئ  افطرغضغئ  الاخرغتات  ولسض   -٥
وتتالفاتعا  لةغحعا  جثغثًة  جغاجًئ  الغابان  لائظغ 
ق  بما  تثل  اإلصطغمغئ  لطمثاذر  وظزرتعا  السسضرغئ 
تةر  عغ  إظما  الغابان  سسضرة  بأن  لطحك  طةاقً  غثع 
لطاخثي  الماتثة  العقغات  اجاراتغةغئ  شغ  الجاوغئ 
جغعحعا  تظصض  شأطرغضا  خاخًئ،  الخغظغئ  لطمثاذر 
تعل  واقجافجاز  اقضطراب  وتبغر  الخغظ  لمتغط 
أسطظه  طا  وعع  الخغظ،  طع  لطترب  وتاأعإ  تاغعان 
الرئغج افطرغضغ باغثن لثى جآاله إن ضاظئ أطرغضا 
جاحارك طئاحرًة شغ الترب إذا حظئ الخغظ عةعطًا 

سطى تاغعان، شصال: ظسط.
الرئغج  إدارة  اجافجاز  طظ  لعتر  طا  وضثلك   -٦
إلى  باإلضاشئ  الحمالغئ،  لضعرغا  تراطإ  السابص 
الاترغخ سطى بسث السسضرغئ الغاباظغئ تغث خاذإ 
المتاربئ"،  بـ"افطئ  الغاباظغغظ  افطرغضغ  الرئغج 
(...وضان   :٢٠١٧ جظئ  لطغابان  زغارته  صئغض  وذلك 
افولى  جعلاه  الةمسئ  غئثأ  أن  صئض  غاتثث  تراطإ 
الطعغطئ والتساجئ إلى آجغا بخفاه رئغسًا. وغعغمظ 
وضعرغا  الغابان  خخعخًا  تحمض  الاغ  الجغارة  سطى 
الحمالغ..  الضعري  الظعوي  الاعثغث  ططش  الةظعبغئ، 
أطئ  "الغابان  إن  ظغعز،  شعضج  لحئضئ  تراطإ  وصال 
طتاربئ، وأصعل لطخغظ، وأصعل في بطث آخر... جاعاجه 
طا  إذا  الساجض،  الصرغإ  شغ  الغابان  طع  ضئغرة  طحضطئ 
طرخث  الحمالغئ"...  ضعرغا  طع  غسامر  ذلك  ترضاط 
ظغعز - الحأن الثولغ - الةمسئ - ٠٣ تحرغظ الباظغ/

الغابان  بأن  الخغظ  غعثد  عع  أي   (٢٠١٧ ظعشمئر 
غمضظ أن تاترك سسضرغًا ضث ضعرغا الحمالغئ وضأظه 
الغابان  سسضرة  إسادة  شإن  وضثلك  باجمعا!  غظطص 
وسطى الرغط طظ ضعظعا تاجًئ غاباظغئ شغ ظض الزروف 
الةثغثة شغ حرق آجغا إق أظعا تسائر خطًئ أطرغضغًئ 
طضامطئ المسالط، شصث أضتئ الغابان الثولئ المرضجغئ 

شغ الرؤغئ افطرغضغئ لمعاجعئ الخغظ.
الةجء  جعاب  سطى  الدعء  إلصاء  غمضظظا  واآلن  رابسًا: 
طظ  ذاتغئ  صرارات  عغ  عض  أي:  السآال،  طظ  افخغر 
الغابان أو أظعا تتئ تأبغر خارجغ خاخئ طظ أطرغضا؟ 

وباثبر طا جئص غائغظ طا غطغ:
اقظاخارات  طظ  ذعغض  تارغت  لعا  الغابان  إن   -١
العاجع  افشص  تمبض  الخغظ  ضاظئ  شصث  الخغظ،  طع 
لقجاسمار الغاباظغ صئض أن تمظسعا سظعا أطرغضا وباصغ 
بسخ  أن  بمسظى  افوروبغئ،  اقجاسمارغئ  الثول 
ق  باقظاخارات  التاشض  الغاباظغ  الاارغت  ذلك  رواجإ 
تجال تغًئ إلى الغعم وتامبض شغ ططالئات خغظغئ طظ 
الاارغت،  سئر  جرائط  سظ  والاسعغخ  باقساثار  الغابان 
وطظ ظاتغئ ق تصض أعمغئ أن اقصاخاد الغاباظغ، وعع 
البالث سالمغًا بسث أطرغضا والخغظ، صادر سطى اإلظفاق 
ذلك  وطظ  الخغظ،  طع  حاططئ  طعاجعئ  جغاجئ  سطى 
الصثرات الغاباظغئ الدثمئ شغ الخظاسئ والاضظعلعجغا 
طعاجعئ  سطى  بمفردعا  تاى  صادرًة  الغابان  غةسض  طا 

الخغظ إذا طا أسادت صعتعا السسضرغئ.
تتالش  إذار  شغ  ذلك  طظعا  ترغث  أطرغضا  ولضظ   -٢
تصعده أطرغضا بتغث تئصى السغاجئ الغاباظغئ ججءًا طظ 
الثطئ افطرغضغئ الحاططئ وق تاترك ظجسئ الصعة شغ 
الغابان لاسغث ذاضرتعا إلى طرتطئ السثاوة طع أطرغضا 
لطغابان  شإن  ظعوغًا،  أطرغضا  عاجماعا  سظثطا  وخاخئ 
تارغثًا ذعغًق شغ الخراع طع أطرغضا.. ولضض ذلك شإن 
تفاخغض  ضض  سطى  طسغطرة  تضعن  أن  ترغث  أطرغضا 
ذعضغع  تصعم  تغظ  الةثغثة  الغاباظغئ  اقجاراتغةغئ 
بإسادة سسضرة ظفسعا تاى تئصى عثه اقجاراتغةغئ 
تثضر  إلى  تاةاوزعا  أن  دون  الخغظ  طعاجعئ  شغ 
عةعم أطرغضا الظعوي سطغعا! وعثه الظزرة افطرغضغئ 

الظزام  ذاسئ  شغ  لطثخعل  شسطغاً  بسث  شغما  ولسعصعا 
أغثغعا  بغظ  طا  وتسطغمه  إلغه  واقظدمام  المةرم 
طتاربئ  بثرغسئ  لعا  أوضطئ  الاغ  المعمئ  اظاعاء  بسث 
اإلرعاب، طا غضحش سظ جعء ارتئاذعا بالثول الثارجغئ 
شالمعصش  الثولغئ.  السغاجات  لثثطئ  فداة  وتتعلعا 
تط  الثي  السام  بالسغاق  غاتضط  الثي  عع  افطرغضغ 
طظ  وتتعغطعا  وإضساشعا  البعرة  لمعاجعئ  تتثغثه 
بالمال  اتاعاؤه  غاط  سسضري  تراك  إلى  حسئغئ  بعرة 
إلى  المسطتئ  الاظزغمات  وتتعغض  الصثر  السغاجغ 

تارس لمخالح الثول شغ أتسظ افتعال.
إن بعرة الحام اظططصئ حسئغئ واجامث تمطئ السقح 
الشطاء  شعغ  الحسئغئ  التاضظئ  طظ  الحرسغئ  شغعا 
عثه  ارتئطئ  سظثطا  لضظ  غتمغعا،  الثي  السغاجغ 
الاظزغمات بالثول وصئدئ المال طظعا تتعل وقؤعا 
طخالح  تتصص  شأخئتئ  سظاخرعا!  رواتإ  غثشع  لمظ 
تمارس  الحسئغئ  لطتاضظئ  لسثو  تتعلئ  بض  داسمعا، 
سطغعا ضض أحضال الادغغص الممظعب والتخار وتفرض 
سطغعا الدرائإ والمضعس، بض إن بسخ الاظزغمات 
تتعلئ طظ عثف إجصاط الظزام إلى طساسثته وطثه 
درسا  شغ  الباطظ  الفغطص  تال  عع  ضما  بالمصاتطغظ 
المةرم،  لطظزام  وأخدسعا  الئطث  درسا  عاجط  الثي 
حماسئ  بات  الثي  الثولئ  تظزغط  بثرغسئ  ذلك  وضض 
لعثه الاظزغمات لمتاربئ افترار الراشدغظ لمخالتئ 
الظزام المخّرغظ سطى طاابسئ طسغرة البعرة وتتصغص 

عثشعا افجاس شغ إجصاط الظزام المةرم.
لعا  لغج  جعرغا  شغ  الماثخطئ  الثول  تترضات  إن 
جعى عثف واتث وعع التفاظ سطى الظزام السعري 
المةرم الثي غثثم طخالح المظزعطئ الثولغئ، وسطى 
الئغاظغ  والثط  الارضغ  لطثور  المراصإ  شإن  ذلك 
لمسغرته غسطط أظه لط غثرج سظ افعثاف افطرغضغئ 
والثولغئ شغ جعرغا، بض ضان دوره طظ أخطر افدوار 
وتصص لعط طا لط غضعظعا غتطمعن باتصغصه، وطا ضان 
شؤئ  لعق  بالبعرة  أشاسغطه  غفسض  أن  الارضغ  لطظزام 
صطغطئ خرجئ طظ سئعدغئ بحار لطئتث سظ جغث جثغث 
شعجثوا ضالاعط شغ أردوغان، ولظ غختعا إق وعط 
ولثلك  حئغتاه،  جضاضغظ  تتئ  أو  بحار  جةعن  شغ 
سطى  واقساماد  البعرة  لمسار  والرجعع  السعدة  شإن 
الثاسط التصغصغ وظئث طا دوظه عع خغر جئغض قظاخار 
البعرة، وعثا ق غضعن إق بإسادة تةمغع الصعى تتئ 
صغادة جغاجغئ واسغئ خادصئ تتمض طحروسًا جغاجغًا 
سطى  وتثعا  الصادرة  اإلجقم  سصغثة  خمغط  طظ 
طعاجعئ الاتثغات الاغ تصش شغ طعاجعئ البعرة تاى 
إجصاط ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم؛ الثقشئ 

 الراحثة سطى طظعاج الظئعة

بالافةغر،  الضردغئ  المطغحغات  اتعام  سطى  أردوغان 
طخالتئ  سطى  وإخراره  السعري  الظزام  اتعام  وسثم 
الارضغئ  الاخرغتات  أن  أبعاصه  اسائرت  الثي  افجث، 
أضبر،  ق  الارضغئ  اقظاثابغئ  الثساغئ  جغاق  شغ  تأتغ 
وعع طا غفسر رشخ الظزام افجثي إسقطغا لطمساسغ 

الارضغئ إلدراضه أن العصئ المظاجإ لط غتظ بسث.
أطا التثغث سظ السمطغئ السسضرغئ الارضغئ حرق الفرات 
وطا غراشصعا طظ تتحغث إسقطغ شإظعا تتااج لمعاشصئ 
أطرغضغئ بالمصام افول، رغط طتاوقت الظزام الارضغ 
أجض  طظ  أتث  طظ  لمعاشصئ  بتاجئ  لغج  أظه  اقدساء 
تماغئ افطظ الصعطغ الارضغ، وعغ تأتغ شغ عثا العصئ 
لاتصغص طضاجإ جغاجغئ سثة فردوغان وتجب السثالئ 
ظفسه  العصئ  وشغ  الصادطئ،  اقظاثابات  شغ  والاظمغئ 
تتصغص خطعة طعمئ سطى ذرغص تظفغث التض السغاجغ 
شغ جعرغا، طا غسظغ إجثال الساار سطى بعرة الحام، 
غمارجه  الثي  الضئغر  الدشط  طظ  العثف  أن  بمسظى 
المطغحغات  إبساد  شغ  حروذه  سئر  الارضغ  الظزام 
اقظفخالغئ ٣٠ ضغطعطارًا سظ التثود السعرغئ الارضغئ 
وتسطغمعا لطظزام السعري، وعع طا ُتفعط طظه افعثاف 
التصغصغئ لطسمطغئ السسضرغئ الاغ تمّضظ الظزام السعري 
طظ اجاسادة طظاذص طعمئ حرق جعرغا تغث الظفط 
طع  المخالتئ  سربعن  غسائر  طا  وعع  والصمح،  والشاز 
ظزام بحار الثي جغساسغث ظحاذه باجاسادة طظاذص 
البروات وُغثرجه طظ السةج الثي وخض له، وخخعخًا 
بسث شحض الظزام الارضغ تاى اآلن شغ تسطغط إدلإ 
سصإ شحض عغؤئ تترغر الحام شغ السغطرة سطى بصغئ 
التاضظئ  اظافاض  بسث  تطإ  حمال  المتررة  المظاذص 
الحسئغئ ورشدعا لثخعل العغؤئ، وعع طا غسائر وسغًا 
الظزام  له  غثطط  طا  سطى  الحسئغئ  لطتاضظئ  جغاجغاً 
الارضغ وشخائطه. تغث رّد الظزام بصخش طثغط طرام 
غرب إدلإ وارتضاب طةجرة طروسئ، شغ رجالئ واضتئ 
أن الظزام السعري لظ غظازر جظعات تاى غاط تسطغمه 
لطظزام  الارضغ  الظزام  طساسثة  شضاظئ  الجاوغئ،  جئض 
المةرم بثشع صعات جعرغا الثغمصراذغئ أضبر شأضبر إلى 
وعغ  افدوات  سئر  ذلك  وضض  الظزام،  أتدان  داخض 
بثدعسعا  أخئتئ  الاغ  واقرتئاط  الثسط  شخائض 
لطظزام الارضغ وتظفغث أواطره تساسث الظزام السعري 
سطى الامثد واجاسادة ساشغاه باظازار المخالتئ الضئرى 

لعثه الفخائض والسعدة عغ افخرى فتدان الظزام.
الارضغ  لطظزام  افخدر  الدعء  إسطاء  أطرغضا  رشدئ 
جعرغا  صعات  شغ  تئاً  لغج  برغئ  بسمطغئ  لطصغام 
الثغمصراذغئ وافضراد، ولضظ فظعا ترى أن العصئ لط 
غتظ بسث لفرض تطعا السغاجغ وطظ أجض إظعار أظعا 
تامسك بمظ صثم لعا خثطات ضالمطغحغات الضردغئ، 

تامئ ضطمئ السثد: ضغش تاةاوز بعرة الحام الظزام الارضغ؟

إلتغاء السسضرغئ الغاباظغئ باسائارعا تةر الجاوغئ شغ 
باجاراتغةغئ  حئغعئ  عغ  آجغا  شغ  الخغظ  طعاجعئ 
افلماظغئ  السسضرغئ  إلتغاء  أطرغضا  تصعدعا  طمابطئ 

لعضسعا شغ طعاجعئ روجغا شغ حرصغ أوروبا.
شغ  تأخرت  صث  الغابان  شإن  وذاك  عثا  ضض  وطع   -٣
أن  ختغح  ألماظغا..  طبض  طبطعا  سسضرغاعا  اجاسادة 
اجامرأت  صث  ولضظعا  تغئ  حسعب  عغ  الحسعب  عثه 
أذعاظعط  شغ  والمال  الاةارة  تتضمئ  تغظ  الرشاعغئ 
وتراجسئ السجة والضراطئ لثغعط وغابئ سظ صادتعط 
وضثلك  الغابان  خارت  تاى  والظفعذ  الترب  عمط 
ضبغرًا  تثاطفان  ق  وأوروبا  أطرغضا  طع  تثوران  ألماظغا 
ألماظغا)  (وضثلك  الغابان  تأخرت  وعضثا  الاعابع!  سظ 
تاى  غجغث  أو  سصعد  جئسئ  سسضرغاعما  بسث  شغ 
دشساً.. لضظ وفن عثه  صاطئ أطرغضا بثشسعما لثلك 
الحسعب شغعا صثر طسائر طظ التغعغئ شإن بظاء عثه 
تاتعل  أن  غمضظ  والاغ  السسضرغئ  لصعتعا  الثول 
الثول  عثه  جغةسض  جرغع  بحضض  ظعوغئ  صعة  إلى 
وسزماعا  بصعتعا  تحسر  الئسغث  غغر  المساصئض  شغ 
جغثطص طحاضض تاى فطرغضا  طظ جثغث، افطر الثي 
شإن  ولثلك  حثغثًا،  بغظعط  بأجعط  شغخئح  ظفسعا، 
أطرغضا تاابع عثه اقجاراتغةغئ السسضرغئ شغ الغابان 

وألماظغا بسغعن ق ُتشطص ظتععا!
غسمعظعا  الاغ  الثول  لعاصع  الماثبر  إن  خاطساً: 
السثل،  أو  لطثغر  وزظًا  تصغط  ق  أظعا  غةث  الغعم  ضئرى 
شالثغر سظثعا طا غرضغ رغئاتعا تاى وإن ضان ذلك 
حرًا سطى اآلخرغظ، والسثل سظثعا طا غةسطعا تضسإ 
ظطمًا  ضاظئ  إذا  تاى  سطغعا  وتعغمظ  اآلخرغظ  صداغا 
شاتحًا لعط، شمعازغظ الصغط سظثعط بسغثة سظ الثغر 
والسثل، وضأن الاارغت غسغث ظفسه سظثطا ضان الفرس 
سثل،  وق  خغر  دوظما  السالط  شغ  غاتضمعن  والروم 
المتةئ  شضاظئ  والسثل،  الثغر  بتصغصئ  اإلجقم  شةاء 
جاء  وعضثا  السالط،  تدغء  ضظعارعا  لغطعا  الئغداء 
التص وزعص الئاذض.. وافطر الغعم ضافطر بافطج ق 
غخطح إق بما خطح به أوله بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج 
الظئعة طظ جثغث، ولسض عثا ضائظ صرغئًا بإذن اهللا بسث 
عثا المطك الةئري ضما صال ملسو هيلع هللا ىلص: «...ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة 
َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها ثُمَّ 
ِة» ُبطَّ َجَضَئ. أخرجه أتمث  النُُّبوَّ تَكُوُن ِخَالَفة َعَىل ِمْنَهاجِ 
 َ َع َغاِلٌب   ُ َّ ﴿َو السجغج  الصعي  وخثق  والطغالسغ. 

 ﴾ْعَلُموَن َ اِس َال  َ النَّ
َ
ْك
َ
ْمِرِه َوَلِكنَّ أ

َ
أ

شغ البقبغظ طظ جمادى افولى ١٤٤٤عـ
٢٠٢٢/١٢/٢٤م

افعالغ  خرج  ٢٠٢٢/١٢/٢٤م  جعرغا  وقغئ  الاترغر/  تجب  إذاسئ  طظ  السئئ  لغعم  افخئار  لظحرة  وشصا 
سظ  واإلشراج  الظزام  بإجصاط  ذالئئ  بمزاعرات  الةمسئ،  غعم  درسا،  برغش  وداسض  جاجط  طثغظاغ  شغ 
سصإ  بمزاعرة  خرجعا  درسا  حمالغ  جاجط  طثغظئ  أبظاء  طظ  السحرات  إن  طتطغئ،  طخادر  وصالئ  المساصطغظ. 
وذرد  الظزام،  جةعن  طظ  المساصطغظ  سظ  باإلشراج  وذالئعا  أجث  ظزام  بإجصاط  عافعا  الةمسئ،  خقة 
شغ  الظار  أذطصعا  البصاشغ،  المرضج  شغ  السسضري  افطظ  سظاخر  أن  المخادر  وأضاشئ  اإلغراظغئ.  المطغحغات 
طتاولئ لافرغص المزاعرة. وأضثت المخادر خروج السحرات شغ طثغظئ داسض برغش درسا افوجط، بمزاعرة 
شغ  الةعغئ  المثابرات  جعاز  باظاعاضات  ظثدت  ضما  المساصطغظ،  سظ  باإلشراج  وذالئئ  الظزام  بإجصاط  ظادت 
المظطصئ. وشغ العصئ الثي تظافخ شغه درسا رشدًا لطمخالتات وتطالإ بإجصاط الظزام وتترغر المساصطغظ 
طعادظاه  خقل  طظ  الظزام  طع  لطمخالتئ  تاةعج  والمترر  إدلإ  شغ  الفخائطغئ  المظزعطئ  شإن  والمساصقت؛ 
وإلعاء  إجصاذه،  غرغث  وطعاجر  وطةاعث  وظاحط  بائر  ضض  وجةظ  سطغه  طسرضئ  أي  وطظع  طسه  المسابر  وشاح 
الظاس بالاثحغظات الغعطغئ طظ دوارات وجاتات وطقسإ؛ شغ العصئ الثي ق غةث أعض المترر صعت غعطعط 
العاصع. افطر  تضعطات  صئض  طظ  سطغعط  المفروضئ  والمضعس  والدرائإ  واقتاضار  افجسار  غقء  بسئإ 

درعا تنتفض رفضًا للمصالحات 
والفصائل فی المحرر مشغولۀ بتدشین المالعب والساحات!



 افربساء ٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٤عـ المعاشص ٢٨ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٤٢٣

تصسغط أعض الئطث سطى أظعط حسعب طاسثدة افسراق 
والبصاشات (رغط أن ٩٨٪ طظعط طسطمعن)، جسطعا لضض 
إصطغط طسارًا طظفخًق سظ اآلخر، ق باسائار إظساظغاعط، 
الاغ  لطفغثرالغئ  تمعغثا  واتث،  بطث  أعض  أظعط  وق 
شغ  تخض  ضما  بسخ،  سظ  لقظفخال  تاما  تآدي 

تضعطئ اإلظصاذ الاغ شخطئ جظعب السعدان.
الفارة  ظعاغئ  شغ  اظاثابات  بإصاطئ  الثجاعران  غصر 
له  جثغثًا  شرسعظًا  غضعن  رئغج  إلغةاد  اقظاصالغئ 
رب  بخقتغات  تحرغسغ،  وطةطج  الاحرغع  خقتغئ 
جض  صال  تغث  السطغئ،  ذاته  بعا  اخاص  الاغ  السجة 
َذِلَك  اُه  ِإيَّ ِإالَّ  ْعُبُدوا  َ الَّ 

َ
أ َمَر 

َ
أ ِھ  ِللَّ ِإالَّ  ْكُم  ُ ْ ا ﴿ِإِن  صائض:  طظ 

ْعَلُموَن﴾، وذلك إلرضاء  َ اِس َال  َ النَّ
َ
ْك
َ
ُم َوَلِكنَّ أ يُن اْلَقّيِ الّدِ

جادتعط جفراء أطرغضا وبرغطاظغا وطظ لش لفعط.
الضاطض  اقظخغاع  سطى  المسعدتان  عاتان  تآضث  ضما 
اقجاسمار،  أداتغ  الثولغغظ؛  والئظك  الظصث  لخظثوق 
لطعغمظئ سطى بروات السعدان والسغطرة سطى أظزمئ 
ق  طعصش  شغ  السغاجغئ،  تئسغاعا  بط  وطظ  اقصاخاد، 
لطظاس  تضحفئ  بسثطا  سمغض  خائظ  إق  سطغه  غصثم 

ظاغةئ تطئغص إطقءات الخظثوق والئظك الثولغغظ.
وخقخئ الصعل، إن الثجاتغر المصثطئ لمسالةئ صداغا 
السعدان عغ شغ تصغصاعا لاتصغص أعثاف المساسمر 

وخططه المرجعطئ لطسعدان، وعغ ضما غطغ:
أوقً: غخارع ضض شرغص (المثظغعن والسسضر)، وغسسى 
طظ خقل الثجاعر، لابئغئ ظفعذ أجغاده، وتمضغظعط 
طظ اجاسمار السعدان، والعغمظئ سطى برواته لخالح 

الحرضات السابرة لطصارات.
باظغًا: غترص ضض شرغص سطى تئظغ الظزام الرأجمالغ 
الثغمصراذغ، وق غثرج طظ الثط المرجعم لمتاربئ 
اإلجقم وأتضاطه وتحرغساته شغ ضاشئ طظاتغ التغاة.

ترخه  لسغثه  غآضث  أن  شرغص  ضض  غترص  بالبًا: 
سطى السغر شغ طثطط تفاغئ السعدان إلى دوغقت 
شغثرالغئ تسعض السغطرة سطغعا وتسثغر أعطعا خثطًا 

شغما بسث لخالح حرضات الظعإ الرأجمالغئ الضئرى.
دجاعر  طحروع  إن  السعدان،  أعض  غا  أصعل،  وخااطاً 
الثولئ  طحروع  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
الئطسط  لعع  الاترغر،  تجب  غصثطه  الثي  اإلجقطغئ، 
طظ  لطاثطص  الطرغص  وعع  افطئ،  لةراتات  الحاشغ 
والضراطئ  السجة  ذرغص  وعع  الضاشر،  لطشرب  الائسغئ 
ضراطاعط،  وخعن  المسطمغظ،  أسراض  سطى  لطتفاظ 
وعع الضفغض برد افطر والتضط هللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص خثصا 
السصغثة  جسض  سطى  غظص  إذ  وتطئغسا،  ضثبا  ق  وسثقً 
والثجاعر  والثولئ  لطتضط  أجاجاً  وتثعا  اإلجقطغئ 
شغ  حغء  وجعد  غاأتى  ق  بتغث  والعاجئات،  والتصعق 
طادة  شغ ١٩١  ذلك  وشخض  أجاجعا،  سطى  إق  الثولئ 
وسرض  الحاشغ،  الةعاب  والطالإ  السائض  شغعا  غةث 
أدلئ ضض طادة وافجئاب المعجئئ لعا شغ طصثطئ تحرح 
ذلك، وصث بثل ذلك لطمسطمغظ والمسطمات شغ طحارق 
لطثسعة  سثر  طظ  ذلك  بسث  شعض  وطشاربعا،  افرض 

 !فظزمئ الضفر دغمصراذغئ ضاظئ أو سسضرغئ؟
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 

وقغئ السعدان

ادسى   ،٢٠٢٢ صطر  طعظثغال  اظطقق  وبسث  صئض 
لطمحةسغظ  العائض  اقجاماع  عثا  أن  المثسعن 
الفرق  شغعا  بما  السالط  بقد  حاى  طظ  والسعاح 
شرخئ  لعع  واإلدارغئ،  الفظغئ  وذعاصمعا  بقسئغعا 

سزغمئ لسرض اإلجقم سطى غغر المسطمغظ طظعط.
إن الثولئ الصطرغئ خرشئ ٢٢٠ ططغارًا طظ الثوقرات 
السائث  أن  الاصارغر  وأوضتئ  المظزط،  الطعع  عثا  شغ 
الماعصع عع شصط ٩ ططغار دوقر، شعضثا تعثر أطعال 
افطئ، سظثطا غئسث اإلجقم سظ التضط. ولط تضاش صطر 
بثلك بض الاجطئ بمساغغر السغاتئ السالمغئ، والمسطعم 
أن الضفار غغر ططاجطغظ بثغظ بض عط أعض لضض أظعاع 
الفةعر. وأغظ ذلك؟ شغ بطث إجقطغ تضمه الختابئ 
الضرام ورشسئ شغه راغئ التص! وضط ضان العضع طثالفا 
لفطرة اإلجقم سظثطا اجااء خئغ طسطط شغ صطر طظ 
جّئاتغ"،  جعظط  غثخض  عظا  غةغ  "الطغ  صائق،  العضع 
افطئ  إغمان  سظ  تسئغرا  إق  عثا  تسطغصه  ضان  وطا 
السمغص الثي غمظع الفةعر، بض غسمض سطى ظحر الطاسئ 
والاصعى، شق زظا وق حثوذ أضرطضط اهللا وق تسري وق 

خمعر وق اخاقط، وق غغرعا طظ المظضرات.
عثه الضغفغئ الاغ ادسى شغعا المثسعن بأظعا تساسث 
لفذان  المسطمغظ  غغر  بسماع  اإلجقم  ظحر  سطى 
سطى  جطإ  عع  بض  عراء،  صعل  عع  ولطثساة،  والصرآن 
والمظضر،  الفتحاء  سظ  غظعى  الثي  لقجقم  شعمعط 
فن الثي أطرظا به اإلجقم والضغفغئ الختغتئ عع أن 
وذعره  وسثله  اإلجقم  ضظش  شغ  غسغحعن  ظةسطعط 
غتثث  ضما  خئغبا  ق  ذغئا  السغح  غضعن  تاى  وظصائه 
شغ صطر، شفضرة أن غضعن الفةعر إلى جاظإ الطاسئ، 
بض  لطتص  طةاورا  والئاذض  الضظغسئ،  بةعار  والمسةث 
طسظعدا بالصاظعن، عغ شضرة غربغئ، شضرة ضفر، ولغسئ 
شضرة إجقطغئ. بض عغ الاغ غثسع لعا الشرب الضاشر، 
طظ  المسطمغظ  بقد  شغ  التضط  أظزمئ  بعا  وتائةح 
ترضغا حماق وطرورا بطئظان ووخعق إلى صطر وغغرعا.

اإلجقم  ظعر  إلى  الضفر  ظطمات  طظ  الظاس  إخراج  إن 
شرض غاب سظ أطاظا جظغظ ذعاق، وله ضغفغئ حرسغئ 
اَن َلُكْم  َ ق غةعز تسثغعا، شصث صال اهللا سج وتض: ﴿َلَقْد 
َ َواْلَيْوَم اْآلِخَر  َّ اَن َيْرُجو  َ ْسَوٌة َحَسَنٌة ِملَْن 

ُ
ِ أ َّ ِ َرُسوِل 

َعلَْيِه  لَْيَس  َعَمالً  َعِمَل  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وصال  ًا﴾  َكِث  َ َّ َوَذَكَر 
أَْمُرنَا َفُهَو َردٌّ».

بعا  صام  السالط  إلى  رجالئ  اإلجقم  تمض  شرضغئ  إن 
جئغض  سطى  الضرام  الختابئ  وطسه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
شدق  افطئ  عثه  وجض  سج  اهللا  طظح  شصث  العجعب. 
تصعم  وتاى  افطط،  سطى  حاعثة  جسطعا  بأن  سزغما 
بعثه المعمئ جسطعا اهللا أطئ سثق خغارا، تاى غاسظى 
غضعن  أن  بث  ق  شالحاعث  الظاس،  سطى  الحعادة  لظا 
َتُكوُنوْا  ًة َوَسطًا ّلِ مَّ

ُ
سثق، صال تسالى: ﴿َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أ

يدًا﴾.  ِ َش َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ ُكوَن  َ َو اِس  النَّ  َ َع َداَء  َ ُش
افظئغاء  بسخ  أن  افطئ  عثه  خغرغئ  طظ  وضان 
السابصغظ لط غضظ لعط حععد أظعط أبطشعا أصعاطعط 
لعط  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  أطئ  أطاظا،  شاحعث  اإلجقم  بثسعة 
أظعط بطشعا الرجالئ، فظظا ججطظا بالصرآن وبأن افظئغاء 
تساتص  الحعادة  عثه  وبسث  ربعط،  رجاقت  أبطشعا 
عثه افطط الاغ ضثبئ السثاب والسصاب. وعثا طظاعى 
السثل، شق بث طظ بغظئ لابئغئ السصعبئ، غصعل جئتاظه: 
َّ َنْبَعَث َرُسوًال﴾. إن الرجعل سطغه  َن َح ِب ا ُمَعّذِ ﴿َوَما ُكنَّ
الخقة والسقم عع الظئغ الثاتط، وبسثه شإن طعمئ 
صعله  شغ  داخطعن  شظتظ  طسامرة  الرجالئ  تئطغس 
تسالى، ﴿َتاَّى َظْئَسَث َرُجعًق﴾ شاقطر واجإ أن غسامر 
بسث اظاصال الرجعل سطغه الخقة والسقم إلى الرشغص 
اهللا  رضغ  ساطر  بظ  ربسغ  صعل  شغ  ولظافضر  افسطى، 
طظ  جأل  سظثطا  الفرس،  جغعش  صائث  لرجاط  سظه 

تمض اإلجقم إىل السالط شرض غائإ
ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا سئث الرتمظ تظثغطغ – وقغئ السعدانـ  ــــــــــ

أظاط وطا الثي أتى بضط؟، شرد صائق: "إن اهللا اباسبظا 
السئاد  رب  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  طظ  السئاد  لظثرج 
وطظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة وطظ جعر 

افدغان إلى سثل اإلجقم".
اإلجقم،  لظحر  وجض  سج  اهللا  طظ  طئسعبئ  أطئ  شظتظ 
شعع  غساةإ  لط  وطظ  له،  خغر  شعع  اجاةاب  شمظ 
سج  اهللا  طظ  طسامثون  سطغه  حععد  وظتظ  له  خجي 
المعمئ  بعثه  الصغام  الحرع  جسض  لصث  ولضظ،  وجض، 
أظظا  وذلك  طثالفاه،  تةعز  ق  ودصغصا  طظدئطا  أطرا 
طأطعرون أن ظفاح عثه الئقد وأن ظتضط أعطعا بسثل 
وخغره  وسثله  وحسائره  اإلجقم  غروا  تاى  اإلجقم 

شغثخض الظاس شغ دغظ اهللا أشعاجا.
لط  إذا  الضفار  لمعت  غتجن  اهللا  رجعل  ضان  لصث  ظسط 
عّط  سظ  سقه  شغ  جض  صال  بض  اإلجقم،  شغ  غثخطعا 
﴿شطسطك  الضعش:  جعرة  شغ  السقم  سطغه  المخطفى 
باخع ظفسك سطى ابارعط ان لط غآطظعا بعثا التثغث 
اجفا﴾. غضاد رجعلظا سطغه الخقة والسقم أن غصاض 
عثه  غآطظعا،  لط  الثغظ  سطى  العط  حثة  طظ  ظفسه 
وسصطغاظا،  ظفسغاظا  تضعن  أن  غةإ  والسصطغئ  الظفسغئ 
شاآلن غعجث شغ السالط ٦ ططغار ضاشر غةإ أن ظثسععط 
صدغاظا  تضعن  أن  وغةإ  قشئ،  بحضض  اإلجقم  إلى 
ْرَسَل 

َ
ِذي أ َو الَّ ُ شغ التغاة عثه الصدغئ، صال تسالى: ﴿

َوَكَفى  ِھ  ّلِ
ُ يِن  الّدِ  

َ َع َرُه  ِ ِلُيْظ ّقِ 
َ ْ ا َوِديِن  َدى  ُ َرُسوَلُھ ِباْل

يدًا﴾، وطظ الطئغسغ أن تصعم الثول المئثئغئ  ِ ِ َش َّ ِبا
افجئص  افطرغضغ  الرئغج  شعثا  طئثئعا،  بظحر 
ظحر  "رجالاغ  صال  التضط  تعلى  سظثطا  ضطغظاعن 
بعش  وجعرج  السالط"،  شغ  والثغمصراذغئ  الرأجمالغئ 
اقبظ سظثطا بثأ ترب اتاقل أششاظساان، صال "إظعط 
لعط  شعط  إذن  السغح"،  شغ  ذرغصاظا  تشغغر  غرغثون 
رجالئ ولضظعا شغ الئاذض، أطا سمطظا إلى السالط شعع 

شرض ولضظه غائإ!
بقد  شغ  التالغئ  افظزمئ  ضض  أن  عع  الشغاب  وجئإ 
ظحر  بض  اإلجقم  ظحر  صدغاعا  لغسئ  المسطمغظ 
صئض  التثث  عثا  إلى  ولظظزر  والسطماظغئ،  الرأجمالغئ 
سظثطا  خظفر  وضاح  الةجغرة  صظاة  طثغر  سثة؛  جظعات 
تط  الحرسغ  الجي  بارتثاء  الصظاة  شغ  المثغسات  صاطئ 
شخطه طظ إدارة الصظاة، وطا زالئ الصظاة تظحر السطماظغئ 
وتطئع طع ضغان غععد وتئث جمعم الشرب بإسقطعا 
الجائش طظ صطر تسطغ الطاصئ المترضئ لضغان غععد 
لدرب المسطمغظ، وطظ صاسثة السغطغئ ضربئ السراق 
وغغرعا، وعثا غظستإ إلى ضض بقد المسطمغظ تغث 
اإلجقم  تتمض  وق  المساسمر  الضاشر  افظزمئ  تعالغ 
إلى السالط. وطظ ذلك طا صاله ططك السسعدغئ افجئص 
الرشاه  تتصغص  عغ  جسعد  آل  رجالئ  "إن  اهللا  سئث 

لطحسإ السسعدي"!!
تطئصه  الاغ  الثولئ  لشغاب  غاب  الفرض  عثا  إن 
إق  العاجإ  غاط  ق  (طا  الحرسغئ  والصاسثة  وتتمطه، 
رجالاعا  لغسئ  افظزمئ  شعثه  واجإ)،  شعع  به 
اإلجقم  تمض  رجالاعا  الاغ  الثولئ  وإظما  اإلجقم، 
وق  ططضغئ  وق  أطغرغئ  دولئ  عغ  لغسئ  تطئغصه  بسث 
بض  سسضرغئ،  دغضااتعرغئ  وق  جمععرغئ  دغمصراذغئ 
دولئ عثطعا الضاشر المساسمر بسث تأجغج الرجعل 
سطغه الخقة والسقم لعا طع الختابئ الضرام، دولئ 
اهللا  رجعل  صال  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ 
ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه َزَوى ِيل اْألَْرَض َفَرأَيُْت َمَشاِرَقَها َوَمَغاِربََها َوإِنَّ 
أشدض  سطغه  وصال  ِمْنَها»،  ِيل  ُزِوَي  َما  ُملْكَُها  َسَيْبلُُغ  ِتي  أُمَّ
الخقة وأزضى الاسطغط: «لََيْبلَُغنَّ َهَذا اْألَْمُر َما بَلََغ اللَّْيُل 
َوالنََّهاُر َوَال يَْرتُُك اللَُّه بَْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا 
يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل ِعّزاً يُِعزُّ اللَُّه ِبِه اْإلِْسَالَم َوُذّالً  الدِّ

 «يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر

غسرف الثجاعر بأظه الصاظعن افجاجغ لطثولئ، والثي 
غتثد  ضما  وأجعجته،  وحضطه،  التضط،  ظزام  غتثد 
لثلك  والمتضعم،  التاضط  بغظ  والعاجئات  التصعق 
خاخئ بسث عثم الثقشئ، أن  لطمسطمغظ،  ضان ق بث 
افطئ،  إلى  اإلجقطغئ  التغاة  غسغث  دجاعرا  غعجثوا 
بسث أن تشغر ظزام التضط شغعا طظ ظزام الثقشئ إلى 
الظزام الرأجمالغ بأحضاله؛ ططضغ، أو دغمصراذغ، أو 
غترص  المساسمر  الضاشر  أن  غقتر  تغث  سسضري، 
سطى إحشال افطئ بثجاتغر شاجثة، لضض بطث طظ بقد 
الظزام  بصاء  وغضرس  خقلعا،  طظ  غرضج  المسطمغظ، 
الرأجمالغ وأتضاطه وأظزماه، تاى غدمظ بصاء افطئ 
بسغثة سظ ظزام اإلجقم وأتضاطه شغ تغاة إجقطغئ 
اآلن  السعدان  شغ  غةري  طا  بالاتثغث  وعثا  ضرغمئ، 

صئض وسصإ اإلذاتئ بظزام اإلظصاذ الئائث.
وطا غعمظا اآلن عع افخث والرد، بض الاحاضج والاظاذح 
بغظ افذراف الماخارسئ، طظ سسضر وطثظغغظ، تغث 
جاؤوا بالعبغصئ الثجاعرغئ شغ السام ٢٠١٩م، الاغ لط 
تصع سطى الئصاء، شضفر بعا أختابعا، شاظصطإ الئرعان 
باإلخقح،  جماه  سما  وأسطظ  المثظغغظ  طظاشسغه  سطى 
وسثل شغ وبغصاعط تطك، بط أساد سئَث اهللا تمثوك طرة 
أخرى وسغظه رئغساً لطعزراء، بط اظفدئ الحراضئ بغظعما 
شاظفرد  ٢٠٢٢م،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  شغ  أخرى  طرة 
الئرعان بالسططئ، طاتضما شغ طفاخض البروة ضثلك، 
غتاول طظث اظصقبه أن  ورجاله طظ السسضر، وعع  عع 

غسغث تمثوك وافخغر غرشخ الاسعغئ.
ولما ضان الثجاعر عع أتث افجطتئ شغ الخراع بغظ 
السسضر والمثظغغظ، شصث اتثثه تمثوك سخا غطغزئ 
الصرار  سطى  ولطسغطرة  الةغح،  عغضطئ  طظ  بعا  لغشغر 
اإلظةطغج،  أجغاده  لخالح  بالتضط  شغظفرد  السغاجغ 
خطعاته  شأدت  فطرغضا،  المعالغظ  السسضر  وغصخى 

تطك إلى اقظصقب سطغه.
وسصإ اظصقب الئرعان افخغر، تطعرت افطعر شصثطئ 
جططئ  تأجغج  بـ(طغباق  غسرف  طا  المصاوطئ  لةان 
آذار/طارس  تسثغض  الباظغ/غظاغر،  ضاظعن  شغ  الحسإ) 

٢٠٢٢م، شطط غةث أذظا خاغغئ.
ورائعط  وطظ  المتاطغظ،  تسغغرغئ  ظصابئ  صاطئ  بط 
صعى الترغئ والاشغغر بطرح وبغصئ الثجاعر اقظاصالغ 
أظعط  شغعا  طا  أبرز  طادة،   ٧٧ طظ  ٢٠٢٢م  لسظئ 
وأظعا  شغثرالغئ  دغمصراذغئ  دولئ  السعدان  تثدوا 
ضض  طظ  واتثة  طساشئ  سطى  تصش  طثظغئ  دولئ 
الثول  جفراء  به  أحاد  المساصثات،  و(ضرغط)  افدغان 

اقجاسمارغئ وبثاخئ أطرغضا وبرغطاظغا.
السعدان  أعض  ظثاء  باجط  الئرعان  أتئاع  صام  بط 
لطسام  اقظاصالغ  السعدان  دجاعر  طحروع  وذرتعا 
الثولئ  ذئغسئ  شغه  تثدوا  طادة،   ١٠٨ طظ   ٢٠٢٢
باب  شغ  وصالعا  التضط،  طرضجغئ  ق  جمععرغئ  بأظعا 
طخادر الاحرغع إن الحرغسئ اإلجقطغئ وصغط وأسراف 
الحسإ السعداظغ وتصالغثه الضرغمئ طخثر لطاحرغع.

شضق الثجاعرغظ غافصان سطى شغثرالغئ الثولئ طصروظا 
سطى  تظص  الاغ  لطسقم  جعبا  اتفاصغئ  سطى  بالاأضغث 
جسض صداغا الظاس جععغئ سئر طساراتعا الثمسئ طع 

طسرضئ دجاتري السعدان
يف طغجان اإلجقم

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا*ـ 

واشص طةطج المساحارغظ المشربغ بافغطئغئ سطى اتفاصغاغظ طع ضغان غععد تزغاا باأغغث ١٦٧ سدعا، شغما سارضعما 
١٥. وتعثف اقتفاصغئ افولى إلى زغادة تةط الائادل الاةاري بغظ المشرب وضغان غععد، واتثاذ جمغع الثطعات 
القزطئ طظ أجض ذلك، ضما ظخئ سطى إزالئ جمغع التعاجج أطام السقصات اقصاخادغئ الطئغسغئ بغظ الطرشغظ، بما 
غحمض الصعاظغظ أو افظزمئ أو اإلجراءات الامغغجغئ. وتعثف اتفاصغئ الثثطات الةعغئ بغظ المشرب وضغان غععد 
إلى تظزغط سمطغات الرتقت الةعغئ بغظ الطرشغظ. سصإ سطى ذلك تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب 
الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعاصسه بصعله: طظ العاضح أن تضام المشرب والعجط السغاجغ 
السفظ، سمقء اإلظةطغج، طخرون سطى تصثغط صرابغظ العقء والمتئئ فسثاء افطئ دوظما اضاراث بترطئ ذلك ورشخ 
افطئ لثلك وعع طا بثا جطغا واضتا رخثه طراجطع الصظعات السئرغئ شغ صطر إبان شارة المعظثغال. وتابع الاسطغص: 
شتضام المسطمغظ شغ المشرب وترضغا وصطر واإلطارات وافردن والسعدان والئترغظ وطخر وغغرعا غعاخطعن 
تصثغط الثثطات وظسب السقصات طع ضغان غععد رغط تالئ اقجاظضار الزاعرة والسارطئ طظ افطئ، ورغط طحاعثة 
التضام لطشغان غععد وتمادغعط شغ المجغث طظ الةرائط الغعطغئ بتص أعض شطسطغظ، ظساء وأذفاق وحغعخا، 
وبتص افصخى وطصثجات شطسطغظ. وضأن عآقء التضام غضاشؤعن غععد وصادتعط سطى طا غصارشعظه طظ جرائط 
غعطغئ وسطى ظعاغاعط وبراطةعط الاغ غسطظعن سجطعط تظفغثعا شغ صابض افغام. وخاط الاسطغص: تصا إن التضام عط 
جظث غععد وعط تماة ضغاظعط الثئغث وطا طظ جئغض لاترغر شطسطغظ إق وغمر سئر خطع التضام طظ سروحعط أوق.

حکام المغرب یکافئون یهود على جرائمهم بمزید من اتفاقیات التطبیع!

أسطظئ بسبئ اقتتاد افوروبغ شغ الثرذعم سظ تصثغط تجطئ بصغمئ ١٥ ططغعن غعرو غثخص طظعا ٥ طقغغظ 
غعرو لثسط الحئاب الساططغظ شغ الاتعل الثغمصراذغ والسقم، ططالئًا السعدان بإظعار الاجاطه بتصعق المرأة 
طظ خقل الاعصغع سطى اتفاصغئ (جغثاو)، وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ لطظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض): إن بسبات اقتتاد افوروبغ عغ إتثى المآجسات اقجاسمارغئ 
الاغ تسمض شغ السعدان وغغرعا طظ بقد المسطمغظ، طظ أجض خظاسئ سمقء غتمطعن شضر الشرب وطفاعغمه، 
لثلك غرضجون سطى الحئاب وبثاخئ الظساء؛ فن الحئاب دائمًا عط الصعة الثاشسئ لطاشغغر. وتاى غتضمعا صئداعط 
سطى بقدظا، وغتعلعا بغظ الحئاب وبغظ الاشغغر التصغصغ شعط غسمطعن بةث وغثشسعن افطعال طظ أجض خرشعط 
سظ جادة الطرغص، لغسغروا سطى ذرغص الدقل الشربغ، وغساسثعط شغ ذلك تضام روغئدات، باسعا دغظعط 
طصابض دوقرات وغعروعات، وشاتعا الئقد سطى طخراسغعا لمبض عثه الئسبات لاسئث بحئاب وظساء عثه افطئ. 
وأضث الئغان: إن عثه الئسبئ الثئغبئ تطالإ التضعطئ باقلاجام والاعصغع سطى جغثاو، اتفاصغئ السعر والحثوذ، 
اقتفاصغئ الاغ ترغث لفجر المسطمئ أن تافضك ضما تفضضئ أجرعط شغ الشرب. وعغ ضثلك تثشع المال لطحئاب 
إجقطعط  سظ  شاسطثعط  لعط،  سصغثة  التغاة  سظ  الثغظ  شخض  تةسض  الاغ  الشرب  لمظزعطئ  أجرى  لاةسطعط 
ُيْنِفُقوَن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ لغضعظعا عط تضام المساصئض لعثا الئطث. ولضظ عغعات عغعات، شضما صال تسالى: ﴿ِإنَّ 
َم ُيْحَشُروَن﴾. نَّ َ َ َج ِذيَن َكَفُروا ِإ ْغَلُبوَن َوالَّ ُ ْم َحْسَرًة ُثمَّ  ِ ْ ا ُثمَّ َتُكوُن َعَل َ َ ْنِفُقو ُ ِ َفَس َّ يِل  ِ وا َعْن َس ْم ِلَيُصدُّ ُ ْمَواَل

َ
أ

بعثات االتحاد األوروبی فی السودان 
تعمل على صناعۀ عمالء یحملون فکر الغرب ومفاهیمه

صاطئ ضاطئ العسغ شغ جاطسئ الصثس - أبع دغج - غعم البقباء ٢٠٢٢/١٢/١٣م، بسصث ظصطئ تعار بسظعان 
"السطماظغئ والطغئرالغئ عغ الاغ تتط طظ حأن المرأة وصثرعا"، تثطض ذلك تسطغص راغئ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ أرجاء الةاطسئ 
وضثلك تعزغع طةمعسئ طظ الضاإ سطى الطقب طبض ضااب الظزام اقجاماسغ شغ اإلجقم، الثغمصراذغئ ظزام 

ضفر، ظصخ الفضر الشربغ الرأجمالغ. وصث ظاصحئ الضاطئ طع الطقب أشضارًا ضبغرة طظعا:
١- أن المرأة عغ افم وافخئ واقبظئ الاغ غةإ أن ظتاشر سطغعا. ٢- لماذا غاط اجاشقل المرأة شغ الاروغب 
لطمظاةات الاةارغئ؟! ٣- جئإ حصاء اإلظسان والمرأة عع السطماظغئ والثغمصراذغئ. ٤- لماذا غخرون سطى صعاظغظ 
طحئععئ وطثسعطئ طظ المساسمرغظ، طبض صاظعن تماغئ المرأة واتفاصغئ جغثاو؟ ٦- اإلجقم باطئغص أتضاطه 

شغ دولئ الثقشئ عع التض لضاشئ المحاضض الاغ تعاجه المرأة بض والئحرغئ جمساء.

کتلۀ الوعی فی جامعۀ أبو دیس تنظم نقطۀ حوار


