
٢- وصث وردت شغ اقتفاصغئ أطعر طثعطئ واشص سطغعا 
المادة  شغ  جاء  طا  وطظعا  وطمبطعه  ضمال  طخطفى 
تابسئ  جطعا  أو  ضطعا  إغةئ  بتر  ججر  أخئتئ  تغث   ١٢
ظتع  الغعظاظغ  الئر  سظ  غئسث  طا  طظعا  أن  طع  لطغعظان 
طساشئ  سطى  الارضغ  الئر  تصابض  عغ  شغما  ٦٠٠ضط 
ججغرة  تالئ  شغ  ضما  افتغان  بسخ  شغ  ضغطعطارغظ 
روز  ضاجاغطع  وغسمعظعا  الغعظان  تائع  الاغ  طغج 
المساعثة  وعثه  أظطالغئ،  بعقغئ  ضاش  طثغظئ  صئالئ 
ترضغا  بمطالئئ  (الحرسغئ)  الغعظان  تسطغ  طا  عغ 
تص  فظعا  الارضغئ  السعاتض  صئالئ  الاظصغإ  بسثم 
خالص لطغعظان بمعجإ اتفاصغئ لعزان! بط المادة ١٥ 
التصعق  جمغع  سظ  إغطالغا  لخالح  ترضغا  تاظازل  بأن 
(أجارابالغا)،  جااطئالغا  الاالغئ:  الةجر  سطى  والمطضغئ 
وضثلك  إلت،  (خارضغ)...  ضالضغ  (رودوس)،  رودس 
إلى  صئرص  ضط  بمعجئعا  ترضغا  تصر  الاغ   ٢٠ المادة 
التضعطئ الئرغطاظغئ الثي أسطظاه برغطاظغا شغ تحرغظ 
 ٢٣ المادة  شغ  جاء  طا  وأغدًا  ١٩١٤م.  الباظغ/ظعشمئر 
الماساصثة  (الساطغئ)  افذراف  أن  سطى  غظص  الثي 
والمقتئ  المرور  ترغئ  بمئثأ  اقساراف  سطى  اتفصئ 
السطط  وصئ  شغ  والةع،  الئتر  ذرغص  سظ  وإسقظعما، 
ضما شغ زطظ الترب، شغ طدغص الثردظغض وبتر طرطرة 

حزب التحرير/ والية السودان
والقضارف بالخرطوم  فعاليات 

أشاد الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان 
تحث  أطام  أظه  خطغض)  (أبع  سبمان  إبراعغط  افجااذ 
السعدان  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظفث  ضئغر،  جماعغري 
وصفئ اتاةاجغئ أطام طةطج العزراء بالثرذعم وذلك 
ظعر الغعم افربساء ٢٠٢٠/١٠/١٤م، وضاظئ العصفئ 
بسظعان: (روحائ الخظثوق تخظع الفصر وتصاض الفصراء، 
التجب  حئاب  خقلعا  رشع  السمقء)،  إق  غظفثعا  وق 

(بعجارات وقشاات) ضاإ سطغعا:
١- ظرشخ تضعطئ سمقء خظثوق الظصث الثولغ.

والسسضري  المثظغ  بعجعغعا  السطماظغئ  التضعطئ   -٢
تضعطئ جئاغئ.

٣- الثقشئ سطى طظعاج الظئعة وتثعا دولئ الرساغئ.
٤- التضعطئ بسغاجاتعا الفاحطئ أضسفئ الةظغه وترغث 

طظ الفصراء أن غثشسعا شرق السسر!!
وعع  لفسثاء  وطخطتئ  لطفصراء  جتص  الثسط  رشع   -٥

غسظغ أن لثغظا تضعطئ سمغطئ.
جطإ  الثولئ  سطى  العاجئئ  الحآون  رساغئ  طظ   -٦

السطع وتمطغضعا لرساغاعا طعما ضطش ذلك طظ بمظ.
٧- الئارول طظ المطضغات الساطئ ولغج ططضاً لطثولئ.

٨- المطضغات الساطئ تص لرساغا الثولئ.
والظزام  تمثوك  تضعطئ  بغظ  المحارك  الصاجط   -٩
الئائث عع: (تطئغص الرأجمالغئ - روحائ الخظثوق - 

جغاجئ الخثطئ).
الطرغصئ  وعغ  الثقشئ  تطئصعا  اإلجقم  أظزمئ   -١٠

العتغثة لطاشغغر التصغصغ.
الضاشر  لطشرب  سمالئ  الاترغر  جغاجئ  تطئغص   -١١

المساسمر.
الفصر  خظاسئ  شغ  طاضغئ  اقظاصالغئ  التضعطئ   -١٢

وصاض الفصراء.
١٣- آشئ التضعطات العذظغئ عع الةمع بغظ السمالاغظ 

الفضرغئ والسغاجغئ.
الئقد  باصاخاد  اقظاصالغئ  التضعطئ  شسطاه  طا   -١٤

وسمطاعا غرصى إلى جرغمئ الثغاظئ السزمى.
١٥- بإغقئعا لفجسار التضعطئ ُتتّمض الفصراء شاتعرة 

شحطعا.
وصث تفاسض جمععر المارة طع العصفئ طضئرغظ وطعططغظ، 
شغ طحعث غسّر المآطظغظ، وغشغر الضاشرغظ وأذظابعط. 
وصث الاصى طسؤعل برئاجئ العزراء بأطغر العصفئ، افجااذ/ 
سئث اهللا سئث الرتمظ - سدع طةطج تجب الاترغر/ وقغئ 
السعدان، وذطإ طظه تسطغمعط طثضرة شصال له أطغر 
العصفئ: (إن طثضرتظا عغ الظحرة الاغ أخثرظاعا بسظعان: 
غقًء  ضفاظا  الثولغغظ  الظصث  وخظثوق  الئظك  سمقء  "غا 
وشصرًا وذقً!!"). بط جطمه بقث ظست طظعا، شصال المسؤعل 
ظسط لصث صرأظاعا طظ صئض. شصال له افجااذ/ سئث اهللا: إن 
طططئظا عع إجصاط عثا الظزام وإصاطئ الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة طضاظعا، تاى تظاعغ عثه افزطات 
وغرضى سظا رب افرض والسماوات. أغدا وأطام تحث 
جماعغري ضئغر، ظفث حئاب تجب الاترغر/ وقغئ السعدان 
بمثغظئ الصدارف وصفئ اتاةاجغئ بسعق الصدارف، أطام 
طضائئ الظعدئ، وضاظئ العصفئ بسظعان: (تعشغر الثئج طظ 
واجئات الثولئ)، رشع خقلعا حئاب تجب الاترغر (قشاات) 
ضاإ سطغعا: (تطئغص الرأجمالغئ جئإ افزطات)، و(دولئ 
الةئاغئ تخظع افزطات وتدّغص طساش الظاس بإظصاص 
تخئ  وإظصاص  بالثقشئ،  إق  تض  و(ق  الثصغص)،  تخئ 
الثصغص بإلشاء الثسط اظخغاع لروحائ أجغادعط الضفار)، 
السعدان)،  أعض  بعا  أولى  فطرغضا...  الثوقرات  و(دشع 
وصث  والضفاغئ).  الرساغئ  دولئ  وتثعا  عغ  و(الثقشئ 
طبض:  حسارات  وتردغث  والاعطغض  الاضئغر  العصفئ  تثطض 
و(ق  التض)،  عغ  والثقشئ  الثول  ضض  شحطئ  (شحطئ 
طفر ق طفر الثقشئ عغ التض)، و(ق رجعع وق اجاسقم 
تاى ظتضط باإلجقم)، و(ق دغمصراذغئ وق سطماظغئ بض 
خقشئ إجقطغئ)، وصث تفاسض التدعر إغةاباً طع العصفئ، 
وحارضعا الحئاب شغ العااف بالحسارات المثضعرة طما 
تاولعا  الثغظ  السطماظغغظ  أذظاب  بسخ  تفغزئ  أبار 
الاحعغح، ولضظ تخثت لعط الةماعغر شثاب شألعط 

شاظصطئعا خائئغظ ورد اهللا ضغثعط شغ ظتعرعط.

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: أن جرغمئ إغثاء شاى الجرصاء عجت طحاسر المةامع شغ افردن، 
جراء بحاساعا وتثوبعا شغ وضح الظعار، طظ جاظإ سخابئ طةرطئ اساادت سطى ارتضاب الةرائط سطى طسمع طظ 
افجعجة افطظغئ والصدائغئ، وصال شغ بغان ختفغ أخثره الثمغج ١٥ تحرغظ افول: بغظما غاتثث الظزام سظ أطظ 
غظسط به الظاس، غاتثث سظ جغادة الصاظعن العضسغ الطاغعتغ الزالط الثي طظ حأظه أن غعّلث الةرغمئ والزطط 
والسثوان. ولفئ الئغان إلى: أن ضض طا غتخض عع بسئإ تشغغإ حرع اهللا وسثم تطئغص أتضام اإلجقم، وبمرة 
لطاحرغع العضسغ الفاجث الثي ق غتفر تغاة الئحر والثي غظحر الفساد بأحضاله وأدواته، وخطص الئغان طثاذئا 
أعض افردن: ظثسعضط أن تظئثوا الظزام العضسغ السفظ، وأن تسمطعا لاشغغر افوضاع تشغغرًا جثرغاً حاطقً، بإسادة 
التضط بما أظجل اهللا، وإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ تصغط السثل بغظضط وتصاص طظ الزالمغظ 
وغسّج بعا اإلجقم والمسطمعن، وغسغح الظاس جمغسعط سغحاً عظغؤاً شغ أطظ وذمأظغظئ واجاصرار شغ ضظش اإلجقم.
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بصطط: افجااذ طساوغئ سئث الععاب

أغعا المسطمعن: إن الةغعش شغ بقد المسطمغظ عط أبظاؤضط 
وإخعاظضط وبظع جطثتضط، وشغعط المثطخعن شأظغروا بخغرتعط 
بالتص وادشسععط إلغه إلظصاذ شطسطغظ طظ ضغان غععد المست 
الثي اتاطعا وساث شغعا شسادًا وإشسادًا بثسط طظ التضام شغ 
أطظه!  تفزعا  الضغان  ذلك  صاال  بثل  الثغظ  المسطمغظ  بقد 
شغععد  الغعم،  تاى  باصغئ  الضغان  لعثا  بصغئ  لما  ذلك  ولعق 
ًذى 

َ
وُكْم إِالَّ أ ق ُغظخرون شغ صاال جاد طع المسطمغظ ﴿لَن يرَُضُّ

وَن﴾ عثا واصسعط وعثا  ُدبَاَر ُعمَّ الَ يُنرَصُ
َ
ُّوُكُم األ َوإِن ُفَقاتِلُوُكْم يَُول

حأظعط، ولضظ بثل صاالعط تساطض التضام طسعط بخطتعط، 
وبثل إخراجعط طظ دغارظا ضما صال السجغج التضغط ﴿وَاْقُتلُوُهْم 
بعآقء  وإذ  ْخرَُجوُكْم﴾ 

َ
أ َحْيُث  ْن  مِّ ْخرُِجوُهم 

َ
وَأ ثَِقْفُتُموُهْم  َحْيُث 

َّ يُْؤَفُكوَن﴾. َ
الطعاغغئ غبئاعظعط شغعا! ﴿َقاتَلَُهُم ابُّ ك

اصرأ شغ عثا السثد:

الثولغ المعصش  شغ  وتأبغرعا  أطرغضا  أتثاث    -
٢ ... وافخغرة  الثاطسئ  التطصئ      

سمغصئ حرسغئ  رؤغئ  اقصاخادي  المآتمر  طثرجات    -
٢ ... اقصاخادغئ  لفزطئ  جثرغئ  وطسالةات      

٤ ... وشرظسا  الشرب  أزطات  تفدتعا  طاضرون  عرذصات    -
المساصطغظ  إسثام  طخر  شغ    -

٤ ... البعرة؟  إسثام  طتاولئ  أم  السجل  وصاض      
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ضطمئ السثد

المفاعغط  طةمعسئ  عغ  التدارة  أن  المسطعم  طظ 
سظ التغاة، وعغ خاخئ تائع وجعئ الظزر شغ التغاة 
الحسإ  أو  افطئ  تتغاه  الثي  السغح  ظمط  وتتثد 
(ضافشضار والسصائث وافتضام الحرسغئ)، بغظما المثظغئ 
لضض  ساطئ  شعغ  التغاة  شغ  المادغئ  افحضال  عغ 
تضظ  لط  طا  أطئ،  دون  بأطئ  خاخئ  ولغسئ  افطط، 
طاسطصئ بعجعئ الظزر سظ التغاة؛ شالسطعم والخظاسات 
وطا غظاب سظعا ضالصمر الخظاسغ والسغارة والمعباغض 
والثواء وافدوات المادغئ عغ ساطئ لغسئ طصاخرة 
سطى أطئ طسغظئ وق سطى تدارة دون تدارة بض عغ 
طحارضئ بغظ جمغع افطط والحسعب... ولضظ المقتر 
أن  رغط  الرأجمالغئ  السصغثة  سطى  الصائمئ  الثول  أن 
إق  الشربغئ،  لطتدارة  ظحرعا  ذرغصئ  عع  اقجاسمار 
أظعا أغدا سمطئ سطى ظحر ظااجعا المادي وربط ذراز 
السغح الصائط سطى وجعئ الظزر به، وجسض ذلك عع 

السائث سالمغاً، والشاغئ طظ عثه السمطغئ أطران:
افول: ربط الثول افخرى بالثول الشربغئ، فجض الاروغب 
لئداساعا وطظاةاتعا الخظاسغئ، وجرصئ اصاخاد الحسعب 

بالاروغب لطئداسئ اقجاعقضغئ تخرًا.
بمبابئ  سالمغاً  الشربغئ  لطمثظغئ  الاروغب  أن  والباظغ: 
الرطغ الامعغثي لطاروغب لصغط التدارة الشربغئ سالمغاً، 

وخاخئ شغ الئقد اإلجقطغئ.
شالمثظغئ الشربغئ ضاظئ طبض إبرة المثثر الاغ تسطى 
لطمرغخ صئض السمطغئ الةراتغئ، بط وشغ غرشئ السمطغات 

غفسض الطئغإ بالمرغخ طا غحاء والمرغخ ق غحسر.
اإلجقطغئ،  الئقد  شغ  الشربغئ  الثول  شسطئ  وضثلك 
شئسث أن تثّثر ضبغر طظ المسطمغظ بالمثظغئ الشربغئ 
وذراز  الشربغئ  التدارة  بصغط  طدئعسغظ  وخاروا 
السغح الثي لط غسعدوا غاخعروظه بثوظعا، وأخئح 
الشرب  شغ  المثظغئ  افحضال  شغ  الاصثم  بغظ  الربط 
الثغمصراذغئ  وطظعا  الشربغئ  التدارة  وطفاعغط 
وغغره  والظفسغئ  والترغات  التغاة  سظ  الثغظ  وشخض 
أطرا قزطا، فجض عثا ضان سطى دولئ الثقشئ الصائمئ 
طظ  لطاثطص  جاعثة  تسسى  أن  اهللا  بإذن  صرغئا 
حعائإ المثظغئ الشربغئ ولغج التدارة شصط، وشغ 
العصئ ذاته تسسى لطاروغب لطمثظغئ الماسطصئ بعجعئ 

ظزرعا سظ التغاة، لاضعن عغ السائثة.
غراسغ  وق  السار  غراسغ  ق  الشربغ  الئظاء  ذراز  شمبق 
الفخض بغظ الرجال والظساء شغ التغاة الثاخئ، لثلك 
غةإ تشغغره وظحر حضض الئظاء اإلجقطغ الثي غراسغ 

عثه افطعر.
أغدا دولئ الثقشئ جاسغث اجاثثام طساغغر افذعال 
طظ  ضطعا  اإلجقطغئ  وافوزان  وافضغال  والمساتات 
جثغث، لغسعض تخعر افتضام الحرسغئ الماسطصئ بعا 
وتطئغصعا، وتظئث داخطغًا افطعر المثظغئ الشربغئ ذالما 
عظاك بثغض إجقطغ، وتتاول الاروغب لعثه المثظغئ 
بالةرغإ  الصغاس  طبق  شاسغث  سالمغًا،  اإلجقطغئ 
والصخئئ والصفغج لطمساتات الجراسغئ، وتسغث اإلخئع 
والئرغث  والفرجت  والمغض  والئاع  والثراع  والصئدئ 

لفذعال، وتسغث المث والخاع والعجص لطمضغال...
ختغح أن الضغطع والمار والطار طصاغغج سالمغئ، ولضظ 
الماسطصئ  طثظغاعا  تضعن  أن  الثقشئ  بثولئ  افولى 
بافتضام الحرسغئ عغ السائثة، خاخئ وأن الاضظعلعجغا 
التثغبئ جعطئ افطعر شغمضظ السعدة لعثه المثظغئ 

بسععلئ وجقجئ سئر إظااج طعازغظ إلضاروظغئ.
وسطى شصعاء وسطماء دولئ الثقشئ أن غدئطعا المثظغئ 
ظعاتغ  حاى  شغ  اإلجقطغئ  الظزر  بعجعئ  الماسطصئ 
التغاة، وق غضافعا بإظااجعا شصط، وسطى الثقشئ جسض 
عثه افحضال المثظغئ عغ السائثة داخطغًا فن ذلك 
بأتضام  الحآون  ورساغئ  اإلجقم  تطئغص  طظ  ججء 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

الةعاب: إن الظزر إلى افزطئ الارضغئ الغعظاظغئ غةإ أن 
غضعن طظ تغث أجئابعا وتثاسغاتعا المتطغئ شغ ترضغا 
وضثلك أبسادعا اقصاخادغئ والثولغئ... ولطعصعف سطى 
ذلك غةإ اجاسراض افطعر الاالغئ اباثاء طظ اتفاصغئ 

لعزان شغ الربع افول طظ الصرن الماضغ:
أوقً: اتفاصغئ لعزان:

إغةئ  بتر  سطى  حاذأ  أذعل  تماطك  ترضغا  إن   -١
وصسعا  الاغ  لعزان  اتفاصغئ  لضظ  الماعجط  وحرق 
ضمال  طخطفى  السخر  طةرم  طمبطع  ١٩٢٣/٧/٢٤م  شغ 
شغ  لارضغا  الضئرى  العذظغئ  الةمسغئ  تضعطئ  باجط 
عثه  إجطظئعل،  شغ  الثقشئ  سظ  المظحصئ  أظصرة 
شق  إغةئ  بتر  شغ  ترضغا  تخرت  الاغ  عغ  اقتفاصغئ 
بتر  داخض  الةجر  إن  تغث  حعاذؤعا  تفارق  تضاد 
ذلك  وضان  لطغعظان!  جطعا  أو  ضطعا  أخئتئ  إغةئ 
شغ  لعزان  إلى  طمبطغه  ضمال  طخطفى  أرجض  سظثطا 
أظصرة  شغ  تضعطاه  أن  التطفاء  سطى  سارضًا  جعغسرا 
المظحصئ سظ الثقشئ شغ إجطظئعل غمضظعا أن تعصع 
وعضثا  غرغثون!  الاغ  اقتفاصغئ  التطفاء،  أي  طسعط، 
طمبطغ  بغظ  جعغسرا  شغ  لعزان  اتفاصغئ  تعصغع  تط 
طخطفى  طمبطغ  طع  أخرى  ودول  وشرظسا  برغطاظغا 
ضمال برئاجئ سخمئ إغظعظع باجط تضعطئ الةمسغئ 

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣العذظغئ الضئرى شغ أظصرة...

غياب شرع اهللا عن التطبيق هو الجريمة الكبرى
للمجرمين ومنجاًة لهم التي تشكل مرتعا وافراً 

خراع ترضغا والغعظان
يف حرق املاعجط
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

آال
اب ج

جع

السآال: ضحش وزغر الثارجغئ الارضغ طعلعد تحاووش أوغطع شغ ٢٠٢٠/١٠/٨م سظ تعخطه إلى اتفاق 
جثغث بغظ بقده والغعظان. وصال العزغر شغ تخرغتات له، وشص طعصع ترضغا اآلن: (إظه اتفص طع ظزغره 
تخرغتات  شغ  ذلك  جاء  الئطثغظ.  بغظ  اجاضحاشغئ  طتادبات  إجراء  سطى  دغظثغاس،  ظغضعس  الغعظاظغ 
سصإ لصائه طع دغظثغاس سطى عاطح طحارضاه شغ طظاثى براتغسقشا لفطظ السالمغ المصام بسطعشاضغا. 
طعصع  لمعاسغثعا...  بالمصارتات  غاصثم  الغعظان  إن  تغظ  شغ  المتادبات،  جاسادغش  ترضغا  أن  وأوضح 
الغعظان  طع  لسقصاتعا  ضئغر  باأزغط  ترضغا  صاطئ  أن  ذلك  جئص  صث  وضان  ٢٠٢٠/١٠/٠٨م).  اآلن،  ترضغا 
وتتّثتعا بإرجال جفظ الاظصغإ الارضغئ طع جفظ تربغئ طراشصئ... شما عغ تصغصئ عثه افزطئ بغظ ترضغا 
تاخرف  ترضغا  أو  ذلك  وراء  أطرغضا  وعض  افزطئ؟  عثه  طظ  الثولغئ  المعاصش  تصغصئ  عغ  وطا  والغعظان؟ 

بمفردعا؟ بط طا تفسغر الاعتر الضئغر الثي ضان شغ الئثاغئ بط اظاعى لطصئعل بالافاوض؟ ولضط الحضر.
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-٢٦) الفارة  خقل  سصث  الثي  اقصاخادي  المآتمر  إن 
تسإ  طظه،  ُصِخث  والثي  ٢٠٢٠م)،  أغطعل/جئامئر   ٢٨
تحث  إغةاد  سطغ  طتمث  عئئ  المالغئ  وزغرة  تخرغح 
حسئغ لسغاجات التضعطئ اقظاصالغئ المالغئ، عع طآتمر 
شاحض صعقً واتثًا؛ فن ظةاح أي سمض إظما غصاس بمثى 
تتصغص العثف الثي صام فجطه، وعظا ظةث أن العثف لط 
غاتصص بتسإ جغاجات الثولئ المظاعةئ اآلن. ولضغ 
ظعضح افطر أضبر، طا عغ طحضطئ الحسإ وذمعتاته 
طظث أن بار سطى الظزام الئائث، وطا عغ آطاله وذمعتاته 
طظ التضعطئ اقظاصالغئ الاغ غسائرعا بمرة لادتغاته 

وطةاعثاته الاغ بثل شغعا الشالغ والظفغج؟
إن طحضطئ أعض السعدان ظطثخعا شغ الظصاط الاالغئ:

١- الادثط اقصاخادي الثي بطس ١٦٦,٧٪.
٢- أزطئ تادة شغ الثئج الثي ق غمضظ اقجاشظاء سظه.

٣- أزطئ شغ العصعد تغث تماث الخفعف إلى ضغطعطارات 
سثغثة.

طع  طططصاً  غاظاجإ  ق  افجسار  شغ  جظعظغ  ارتفاع   -٤
دخعل افشراد.

٥- أزطئ غاز الطئت، وأزطئ شغ الماء والضعرباء...

طظ  وتالئ  افشص،  شغ  اظسثاد  ذلك  لضض  وإضاشئ 
الظفص،  آخر  شغ  داطج  وظقم  والغأس،  اإلتئاط 
تظااب  الرسإ  طظ  وتالئ  وطةععل،  طثغش  وطساصئض 

الظاس طما عع آت، عثه عغ طحضطئ أعض السعدان. 
أطا جغاجات التضعطئ اقظاصالغئ الاغ وضساعا لطثروج 

طظ عثه افزطات الثاظصئ شاامبض شغ:
١- الاترر الاثرغةغ لسسر الخرف وتسعغط السمطئ.

شغ  الظصص  لمصابطئ  غطاء  غغر  طظ  الظصعد  ذئاسئ   -٢
المغجاظغئ.

٣- اإللشاء الاثرغةغ لثسط المتروصات والسطع افجاجغئ.
٤- شاح الئقد لقجابمار افجظئغ.

٥- تعجغع الصاسثة الدرغئغئ.
واٍد،  شغ  ظةثعا  السغاجات  عثه  شغ  الظزر  وبإظسام 
وطحضطئ أعض السعدان شغ واٍد آخر، تغث ظرى أن عثه 
السغاجات طا عغ إق ظسثئ لئغان الئظك وخظثوق الظصث 
الثولغغظ الخادر شغ ٢٠٢٠/٠٩/٢٦، شعآقء التضام الثغظ 
غثغرون التضعطئ اقظاصالغئ طظئعرون، بض طدئعسعن 
بالبصاشئ الشربغئ إلى تث غصارب اقساصاد بأن ق طثرج إق 
باتئاع جغاجات خظثوق الظصث الثولغ، وق غفضرون خارج 
عثا الخظثوق، بض غخرون سطى تظفغث أجظثته تاى أخئح 
ساطئ الظاس غخفعظعط بالسمالئ وسثم المخثاصغئ شغ 
رساغئ طخالح الئقد. شئاهللا سطغضط ضغش غخطش الحسإ 
خطش عثه السغاجات وعغ ق تمج صداغاه ق طظ صرغإ 
وق طظ بسغث؟! عثه السغاجات غسائرعا الحسإ جظثاظاً أو 
طحظصئ تتّدر لقجعاز سطغه، وذلك واضح شغ طصاذسئ 
وزغرة المالغئ والعااف ضثعا سظثطا تتثبئ شغ المآتمر 

سظ رشع الثسط سظ المتروصات...
تتصغص  لسثم  شاحًق  ضان  المآتمر  إن  صطظا  ضطه  لعثا 
حسئغ  تحث  وجعد  عع  طظه  الصخث  وأن  العثف، 

التضعطئ. لسغاجات 
عغ  وطا  المثرجات،  لعثه  اإلجقم  رؤغئ  عغ  شما 

السغاجئ الحرسغئ لتض طحضطئ الئقد اقصاخادغئ؟
ساطئ  بخعرة  حرسغئ  ظاتغئ  طظ  المثرجات  عثه  إن 
عغ باذطئ حرسًا، وذلك فن افجاس الثي بظغئ سطغه 
عع الظزام الرأجمالغ الثي غصعم سطى سصغثة تظاصخ 
سطى  غصعم  الرأجمالغ  شالظزام  اإلجقم،  سصغثة 
تسامث  وطسالةاته  التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سصغثة 
شغ  والماظاصخ  والساجج  الصاخر  الئحري  السصض  طظ 

التضط سطى افحغاء.
طثرجات  طظ  ورد  طا  بسخ  شظثضر  ذلك  تفخغض  أطا 

المآتمر سطى جئغض المبال ضما غطغ:
١- تثفغخ اجاغراد السطع الضمالغئ.

٢- ترحغث جغاجئ الثولئ تةاه المتروصات بعثف خغاظئ 
الئغؤئ، وتثفغش السإء سطى المعازظئ والمغجان الاةاري، 

دون خطص اخاظاصات شغ المعاخقت والظصض واإلظااج.
٣- الثسط المئاحر لطمظاةغظ.

ظصطئ وضالئ افظئاء الئترغظغئ سظ المطك الئترغظغ تمث بظ سغسى آل خطغفئ تأضغثه أن طعصش المظاطئ الراجت 
السقم  إلى  لطعخعل  الفطسطغظغ،  لطحسإ  المحروسئ  والتصعق  الفطسطغظغئ،  الصدغئ  بثسط  غصدغ  والبابئ 
جاظئه اسائر  السادل والحاطض، وشصا لتض الثولاغظ، وذئصا لصرارات الحرسغئ الثولغئ والمئادرة السربغئ. طظ 
تسطغص ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: أظه صث خار طسروشا لضض أبظاء 
افطئ، وخاخئ أعض شطسطغظ ضثب تطك الاخرغتات وزغفعا. وأضاف الاسطغص: أن تطك الاخرغتات تاماعى طع 
خطط الضفار المساسمرغظ شغ تخفغئ صدغئ شطسطغظ والصداء سطغعا، وذلك سئر تسعغص تطعل اقجاسقم 
طبض تض الثولاغظ، أو اقجاظاد إلى الصرارات الثولغئ وطئادرة الثغاظئ السربغئ ضمرجسغئ في تض، والاغ تسطغ 
التص لضغان غععد شغ التغاة والعجعد سطى ٨٠٪ طظ أرض شطسطغظ. ولفئ الاسطغص إلى: أظه إن ضان عظاك 
أي حضض طظ أحضال الثسط المصثطئ طظ تطك افظزمئ شإظعا ق ترصى لمساعى الصدغئ وأعمغاعا وسزماعا 
خفتاعا،  لائغغخ  افظزمئ  طظ  وجسغًا  بفطسطغظ  تمستًا  غسثو  ق  المجسعم  الثسط  ذلك  وإن  افطئ،  لثى 
ضض  غاةاوز  شإظه  وأعطعا،  شطسطغظ  تظازره  الثي  التصغصغ  الثسط  أطا  افطئ.  حسعب  سظث  ظفسعا  وتسعغص 
الضطمات، وق غصئض شغه بأصض طظ تترك سسضري غجلجل ضغان غععد وغآزه أزًا، وغةابه طظ شعق افرض اجابابًا، 
تغظعا وتغظعا شصط تخثصعن شغ دسمضط وظخرتضط، شأروظا أشسالضط وق تجسةعظا بدةغب ضطماتضط الضاذبئ!

وأطا روجغا وإن ضاظئ طساتاعا واجسئ ولثغعا أجطتئ 
ظعوغئ إق أظعا ق تتمض رجالئ أو أشضارًا لطسالط وعغ 
تاماع بالشئاء شغ السغاجئ الثارجغئ، شاسثرعا أطرغضا 
ذلك.  طظ  جاسافغث  أظعا  تاععط  وعغ  وتساشطعا 
شمظ المسائسث أن تخئح دولئ أولى شغ السالط. تاى 
إظعا شغ سعث اقتتاد السعشغاتغ وضاظئ تتمض رجالئ 
وتاتثى أطرغضا وضان لثغعا تطش سسضري صعي وظفعذ 
وآجغا  والئطصان  الحرصغئ  أوروبــا  شغ  واجع  جغاجغ 
العجطى والصفصاس وشغ بسخ بطثان أشرغصغا وضان 
صادتعا أوسى جغاجغا طظ صادتعا التالغغظ، لط تساطع 
أن تخئح دولئ أولى شغ السالط ورضغئ سطى ظفسعا أن 
تخالح سثوتعا وتخئح طسعا شغ تالئ وئام واظسةام 
وتعاشص طظث أن اتفصئ طع أطرغضا سام ١٩٦١ واتئسئ 
لقتتاد  ضصائث  جصعذعا  تاى  الثولغ  العشاق  جغاجئ 
بضبغر  أضسش  واصسعا  والغعم   .١٩٩١ سام  السعشغاتغ 

جغاجغا واصاخادغا وجغعجغاجغا وسسضرغا.
وأطا الخغظ شمظ المسائسث أن تخئح دولئ أولى شغ 
السالط، بض إظعا لط تامضظ تاى الغعم طظ أن تخئح 
دولئ ضئرى سالمغا وبصغئ دولئ ضئرى إصطغمغئ رغط طا 
لثغعا طظ إطضاظغات اصاخادغئ وسسضرغئ وجظتئ لعا 
شرص جغاجغئ غمضظ أن تساشطعا. ولضظ صخر ظزرعا 
وسثم وسغعا السغاجغ الاام، وسثم حةاساعا وإرادتعا 
السغاجغئ وسثم تمطعا لرجالئ أو أشضار سالمغئ وبسئإ 
أظعا لط تضظ دولئ ضئرى شغ غعم طظ افغام وحسئعا 
وتسمض  افشضار  تطك  وق  اإلتساس  ذلك  لثغه  لغج 
وق  تاتثاعا  شق  تسابعا،  سطى  أطرغضا  طراضاة  سطى 
تجاتمعا وق تفدتعا وذلك طظ خفات الثولئ الضئرى، 
ولعثا بصغئ دولئ إصطغمغئ ضئرى. تاى إظعا شغ زطظ 
طاو وضاظئ تتمض رجالئ ولثغعا وسغ جغاجغ وضاظئ 
تتاول طجاتمئ أطرغضا واقتتاد السعشغاتغ وتسمض فن 
تخئح دولئ ضئرى سالمغا إق أظعا لط تخئح ضثلك وجاء 

خطفه وجمثوا جغاجاعا شغ إصطغمعا.
وضض طا ذضرظاه غحغر إلى تداسش الاتثغات فطرغضا 
ضثولئ أولى شغ السالط، وعغ تظتثر أضبر وأضبر ظتع 
افجفض طع ضض أزطئ تفدح ضسفعا وسةجعا وشحطعا 
لثى  المسالةات  وسصط  الرأجمالغ  المئثأ  وشحض 
طفضرغعا وجاجاعا طما غظثر إلى ارتفاع طآحر العجات 
سظ  بأطرغضا  غععي  سزغط  زلجال  تثوث  طظ  لاصارب 
دولئ  أغئ  تعجث  ق  ولضظ  سالمغا.  افولى  الثولئ  طرضج 
ضئرى طرحتئ لطتطعل طتطعا شغ عثا المرضج. وجائصى 
عظاك دول ضئرى تاصارب طظ بسدعا الئسخ شغ صعة 
الاأبغر، شغتثث شراغ دولغ شغ صغادة السالط طظ صئض 
صرب  إلى  غحغر  العضع  وعثا  السالط.  شغ  أولى  دولئ 
َهاِج  ُن ِخَالَفٌة َعَلى ِمْ ُ َّ َت تتصص بحرى رجعل اهللا : «ُث
والعثى  الثغر  وتظحر  السثل  لاصغط  اهللا  بإذن  ِة»  َّ ُ الُّ
شغ ربعع السالط وتائعأ طصسث الثولئ افولى شغ السالط. 
َوَعِملُوا  ِمنُكْم  آَمُنوا  الَِّذيَن   ُ اّبَ ﴿َوَعَد  تسالى:  صال 
اْسَتْخلََف  َكَما  ْرِض 

َ ْ
األ فِي  لَيَْسَتْخلَِفّنَُهم  الَِحاِت  الّصَ

َنّنَ لَُهْم ِديَنُهُم الَِّذي اْرتََضى لَُهْم  الَِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َولَُيَمّكِ
َفْعُبُدونَنِي َال يُْشِرُكوَن  ْمناً 

َ
لَّنَُهم ّمِن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َولَُيَبّدِ

 ﴾ْولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن
ُ
بِي َشيْئاً َوَمن َكَفَر َنْعَد َذلَِك َفأ

٤- زغادة الةعث الدرغئغ طظ ٥٪ إلى ٢٠٪.
٥- طضاشتئ الفصر واقعامام باقصاخاد الرغفغ.

ذمعتات  غتصص  صعطغ  تظمعي  برظاطب  إسثاد   -٦
وتططسات الحسإ السعداظغ.

سرغدئ  خطعط  سظ  سئارة  عغ  المثرجات  عثه  إن 
والظزام  اقصاخاد  سطط  بغظ  الثطط  خقلعا  طظ  برز 
وزغادة  باإلظااج  غعاط  اقصاخاد  شسطط  اقصاخادي؛ 
وخئرات  ووجائض،  أجالغإ  سظ  سئارة  وعع  البروة، 
طاراضمئ طظ افجغال السابصئ، وق ترج أن تضعن ساطئ، 
وتآخث طظ أغئ جعئ طا داطئ خالتئ لطسمض المتثد. 
وصعاظغظ  وأتضام  ظزط  شعع  اقصاخادي  الظزام  أطا 
وإظفاصعا،  وتئادلعا  وططضغاعا  البروة  بتغازة  تاسطص 
وتعزغسعا، وعثا ق غخح إق أن غآخث طظ اإلجقم، وق 
تساطغع أغئ جعئ رأجمالغئ ضاظئ أو حغعسغئ أن تدع 
اإلجقم  وتثه  السغعب،  طظ  طئرأة  اصاخادغئ  ظزماً 

السزغط طظ غساطغع ذلك.
إذن طا عغ جغاجئ اإلجقم اقصاخادغئ لتض طبض عثه 

افزطات؟
إن جغاجئ اقصاخاد شغ اإلجقم عغ العثف الثي ترطغ 

وعغ  اإلظسان،  أطعر  تثبغر  تسالب  الاغ  افتضام  إلغه 
ضمان تتصغص اإلحئاع لةمغع التاجات افجاجغئ لضض 
شرد إحئاساً ضطغاً، وتمضغظه طظ إحئاع التاجات الضمالغئ 
بصثر طا غساطغع، باسائاره غسغح شغ طةامع طسغظ له 
ذراز خاص طظ السغح، شاإلجقم غظزر لضض شرد بسغظه 
ق إلى طةمعع افشراد الثغظ غسغحعن شغ الئقد، شفغ 
غةسض  لقظسان  اقصاخاد  أتضام  غحرع  الثي  العصئ 
الاحرغع طعجعاً لطفرد، وشغ العصئ الثي غسمض لدمان 
تص السغح والامضغظ طظ الرشاعغئ غةسض ذلك غاتصص 
شغ طةامع طسغظ له ذراز خاص طظ السغح. وبثلك 
غفرض اإلجقم السمض سطى الفرد إلحئاع تاجاته، شإذا 
َرَثِِه،  َ َفِل َماًال  َك  َتَ  ْ «َم الثولئ،  إلى  افطر  اظاصض  سةج 
َا»، شاإلجقم تث افشراد سطى الضسإ،  ّالً َفِإَلْ َكَ  ْ َتَ َوَم
وأطرعط باقظافاع بالبروة لاتصغص الاصثم اقصاخادي 

شغ الئقد، وإحئاع التاجات افجاجغئ والضمالغئ.
تغازة  بضغفغئ  الماسطصئ  افتضام  حرع  تغظ  واإلجقم 
البروة راسى سثم تسصغث الضغفغئ، شةسطعا بسغطئ ضض 
الئساذئ، شصث تثد أجئاب الامطك، وتثد السصعد الاغ 
غةري بعا تئادل المطضغئ، وأذطص لقظسان شغ أن غئثع 
والعجائض  افجالغإ  شغ  المامبض  اقصاخاد  سطط  شغ 
الاغ غضسإ بعا تغظ لط غاثخض شغ إظااج البروة، وصث 
سرغدئ تثخض تتاعا  جسض افجئاب والسصعد خطعذاً 

طسائض طاسثدة تصاس سطغعا أتضام طاسثدة.
وإذا ظزرظا إلى جغاجئ اإلجقم ظةثه تّرم طساطقت 
والدرائإ  الربا  طبض  بالمةامع،  تدر  أظعا  رأى 
الثعإ  طظ  غطاء  غغر  طظ  الظصعد  وذئاسئ  والةمارك 
طظ  وغغرعا  لفجظئغ  الئقد  رعظ  وتّرم  الفدئ،  أو 
ضاظئ  إن  لطتضعطئ  ظصعل  لثلك  والمسالةات.  افتضام 

جادة شطاصط باآلتغ:
والئظك  الظصث  خظثوق  جغاجات  طظ  اقظسااق   -١

الثولغغظ.
المئاحرة  وغغر  المئاحرة  الدرائإ  ضاشئ  إغصاف   -٢

والةمارك، فظعا السئإ افجاس شغ غقء افجسار.
٣- تمضغظ الظاس طظ التخعل سطى العصعد والضعرباء 

والماء باسائارعا ططضغئ ساطئ.
٤- تعشغر الثصغص سظ ذرغص إظعاء اقتاضار، وشاح باب 
اقجاغراد سطى أظعا طسالةئ ساجطئ، وزراسئ الصمح سطى 

أظعا طسالةئ طساصئطغئ.
حرسغئ  أتضام  عغ  وغغره  ذضرظاه  الثي  عثا  ضض 
واجئئ الاظفغث طظ عآقء التضام، وسطى رأجعا ظفخ 
أغثغعط طظ الظزام الرأجمالغ ضطه، والسسغ لاطئغص 
جمغع أتضام اإلجقم، وإصاطئ ظزام اإلجقم السزغط، 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  شغ  المامبض 
المسالةات  عثه  وضع  سطى  الصادرة  العتغثة  فظعا 
طعضع الاطئغص، لرشع المساظاة سظ الظاس، وإلرضاء 

 اهللا تسالى. ظسأل اهللا أن غضعن ذلك صرغئًا

أتثاث أطرغضا وتأبريعا يف املعصش الثولغ
التطصئ الثاطسئ وافخرية

أطرغضا؛  تاتثي  وشرظسا  ألماظغا  وخاخئ  أوروبا  بثأت 
افطرغضغ  المحروع  رشداا  أوضراظغا  طعضعع  شفغ 
بأوروبا  روجغا  أطرغضا  تدرب  تاى  أوضراظغا  لاسطغح 
وتفرق بغظعما وتعجث بغظعما أوضاع الترب لاسافغث 
أطرغضا طظ عثا العضع وتعظفه لمآربعا وتاتضط شغ 
طع  اقتفاق  ووصسئ  وشرظسا  ألماظغا  وصاطئ  افذراف. 
المحضطئ  تض  سطى   ٢٠١٥ سام  طغظسك  شغ  روجغا 
إلشاء  أطرغضا  ذطإ  ألماظغا  ورشدئ  جطمغا.  افوضراظغئ 
الثغعن سطى الغعظان ووضسئ لعا خطئ تصحش باجط 
اقتتاد افوروبغ شغ أزطاعا المالغئ الثاظصئ سام ٢٠١٥ 
تغث وخطئ ظسئئ الثغعن ٢٠٠٪ طظ إظااجعا اإلجمالغ 
المتطغ ووضساعا تتئ الرصابئ طالغا وجغاجغا. وطآخرا 
الشاز،  خط  تعل  خراع  وألماظغا  أطرغضا  بغظ  تخض 
(الئرلمان  الئعظثجااغ  شغ  الطاصئ  لةظئ  رئغج  شصال 
غفعط  أن  غظئشغ  "ق  إظه  إرظسئ  ضقوس  افلماظغ) 
أظه  سطى  المسألئ  عثه  شغ  الماتثة  العقغات  جطعك 
سمض ودود، بض عع تسث سطى جغادة ألماظغا واقتتاد 
 (٢٠٢٠/٦/٥ الروجغئ  ظعشعجاغ  (وضالئ  افوروبــغ" 
وظصطئ سظ الماتثبئ باجط وزارة اقصاخاد افلماظغئ 
صعلعا "إن برلغظ ترشخ رشدا صاذسا شضرة السصعبات 
سظ  تراصإ  بقدعا  وإن  لطتثود،  السابرة  (افطرغضغئ) 
ذلك  وجاء  الصدغئ"،  بحأن  افطرغضغئ  اإلجراءات  ضبإ 
سطى خطفغئ صغام أسداء شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ 
المحروع  ضث  جثغثة  سصعبات  طحروع  باصثغط 
افلماظغ "السغض الحمالغ-٢" وعع طحروع غعثف لمث 
أظئعب لدت الشاز طظ روجغا إلى ألماظغا سئر صاع بتر 
الئططغص. وتئطس صثرة افظئعبغظ ٥٥ ططغار طار طضسإ 

طظ الشاز جظعغا.
وجثدت شرظسا الثسعة لاأجغج جغح أوروبغ لمةابعئ 
روجغا والخغظ وأطرغضا طما أغدإ الرئغج افطرغضغ 
تراطإ الثي ضان غةامع طع الرئغج الفرظسغ طاضرون 
شغ تحرغظ الباظغ سام ٢٠١٨، وصاطئ ألماظغا وأغثت 
طغجاظغئ  ــغ  افوروب اقتتاد  ووضع  ذلك،  شغ  شرظسا 
جظعغئ بمصثار ٥ ططغارات لاأجغج عثا الةغح. ولضظ 
ذلك ق غسظغ أن أتثا طظ دول أوروبا الضئرى، وظصخث 
البقبغ افوروبغ برغطاظغا وشرظسا وألماظغا غمضظ أن 
تتض طتض أطرغضا، بض إن واصسعا طعارئ جثا، شق تصعى 
أن تاتثى إتثاعا أطرغضا طظفردة، وإظما تتاول طةامسئ 
أن تاتثى، وعغ شغ خقف بغظعا شغ صداغا سثغثة، 
افوروبغ  اقتتاد  طظ  خرجئ  شصث  برغطاظغا  وخاخئ 
ولظ تسعد إلغه، وق غمضظ أن تفضر شغ وتثة جغاجغئ 
وألماظغا  جثا،  ضسغش  وواصسعا  وشرظسا،  ألماظغا  طع 
أن  غمضظ  شق  أوروبا،  زساطئ  سطى  تاظاشسان  وشرظسا 
بصغ  ولعثا  الجساطئ،  عثه  سظ  لفخرى  إتثاعا  تاظازل 
لط  إذا  ضثلك  وجغئصى  عحا  اتتادا  افوروبغ  اقتتاد 
غامجق وعع طعثد بالامجق والحرذطئ. والصعطغئ شغ 
ضض بطث أوروبغ ضالسعس تظثر عثا اقتتاد وافزطات 
اقصاخادغئ وأزطئ ضعروظا افخغرة ضحفئ جعأة اقتتاد 
وطثى عحاحاه وعحاحئ دوله. ولعثا شإظه ق غمضظ 
أطرغضا  طتض  الضئرى  أوروبــا  دول  طظ  دولئ  تتض  أن 

ضثولئ أولى شغ السالط.
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طثرجات املآتمر اقصاخادي
رؤغئ حرسغئ سمغصئ وطسالةات جثرغئ لفزطئ اقصاخادغئ
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والئعجفعر! وعضثا أخئتئ ترضغا، ذاُت أذعل حاذأ 
تعل  الترضئ  ترغئ  شاصثًة  الماعجط،  الئتر  حرق 
رعا  تثضَّ الاغ  وعغ  الئتار،  عثه  شغ  المعجعدة  الةجر 
أردوغان الغعم باجط (وذظه "افزرق" المسطعب)! وعع 
غازطط طظعا شغ العصئ الثي تطض شغه طظ شعق رأجه 
عثه  أصر  الثي  ضمال  طخطفى  السخر  طةرم  خعرة 
غةرؤ  شق  وذاك  عثا  ضض  وطع  لعزان،  شغ  الاظازقت 
سطى ذضر طخطفى بضطمئ تآذغه!! بض غثغثغ طحاسر 
صادة  بأجماء  الاظصغإ  جفظ  باسمغئ  الارضغ  الحسإ 
رغط  والصاظعظغ،  الفاتح  طتمث  السزام  السبماظغغظ 
السزام!  الصادة  عآقء  سظ  جغاجاته  ضاشئ  شغ  ُبسثه 
وعع غسطظ (أن الةمغع غثرك أن ترضغا صادرة جغاجغا 
واصاخادغا وسسضرغا سطى "تمجغص العبائص والثرائط 
والمماتضئ  افخقق  اظسثام  إلى  المساظثة  المةتفئ 
ضثعا". وغدغش أن بقده طساسثة إلغداح ذلك "سئر 
المرور باةارب طآلمئ جعاء سطى ذاولئ المفاوضات 
أو شغ المغثان"... الةجغرة، ٢٠٢٠/٩/٥م) ولضظه غضافغ 
بثلك وغزظ أظه غتسظ خظساً! ولسض الحسإ الارضغ 
طآبر  جغح  لعا  غضعن  غضاد  ق  الاغ  الغعظان  أن  رأى 
صث أرجطئ جظعدعا إلى ججغرة طغج سطمًا بأن اتفاصغئ 
لعزان تظص سطى أظعا طظجوسئ السقح، وطع ذلك شطط 

غةابه الغعظان بالصعة الاغ غساتص!
سصثعا  خغاظغئ  خفصئ  اقتفاصغئ  عثه  أن  وطع   -٣
باجط  سصثعا  أظه  إق  التطفاء  طع  ضمال  طخطفى 
تضعطئ الةمسغئ العذظغئ الضئرى شغ أظصرة، شطط تضاش 
برغطاظغا بثلك بض أرادت طظه أن غضمض الحروط الاغ 
وإصرار  تاطًا  إلشاء  الثقشئ  إلشاء  وأبرزعا  له  وضساعا 
وطظ  ضمال  طخطفى  اجاةاب  وصث  الثولئ،  سطماظغئ 
جظئ  آذار  طظ  البالث  خئغتئ  شغ  ذلك  تط  شصث  بط 
سظ  الثغظ  وشخض  الثقشئ،  إلشاء  أسطظ  تغث  ١٩٢٤م 
الثولئ. وشغ الطغطئ ذاتعا أرجض طخطفى ضمال أطرًا 
سئث  الثطغفئ  غشادر  بأن  غصدغ  إجطظئعل  تاضط  إلى 
تختئه  شثعإ  الاالغ،  الغعم  شةر  صئض  ترضغا  المةغث 
تاطغئ طظ رجال الئعلغج والةغح إلى صخر الثطغفئ 
غساصض  أن  الثطغفئ  أجئر  وعظاك  الطغض،  طظاخش  شغ 
جعغسرا...  اتةاه  شغ  التثود  سئر  تمطاه  جغارة 
أطراء  جمغع  ضمال  طخطفى  تحث  غعطغظ  وبسث 
وألشغئ  الئقد.  خارج  إلى  ورتطعا  وأطغراته  السعث 
المسطمغظ  أوصاف  وأخئتئ  الثغظغئ،  العظائش  ضض 
إلى  تتعلئ  الثغظغئ  المثارس  أن  ضما  لطثولئ،  ططضًا 
وبعثا  المسارف.  وزارة  رصابئ  تتئ  وباتئ  طثظغئ، 
ذطئعا  الاغ  افربسئ  الحروط  ضمال  طخطفى  ظفث 
ضرزون طظ طخطفى ضمال وعغ: إلشاء الثقشئ إلشاًء 
تاطًا، وذرد الثطغفئ خارج التثود، وطخادرة أطعاله، 
لعزان  اتفاق  شإن  بط  وطظ  الثولئ،  سطماظغئ  وإسقن 
الثي ضان صئض إلشاء الثقشئ صث أضث سطغه وظفث بسث 
بإلشاء  لعزان  اتفاصغئ  ُتّعجئ  وعضثا  الثقشئ...!  إلشاء 
واظستإ  ترضغا،  باجاصقل  الثول  واسارشئ  الثقشئ، 
اإلظةطغج طظ إجطظئعل والمداغص. وسطى أبر ذلك صام 
طةطج  شغ  ضرزون  سطى  واتاب  اإلظةطغج  الظعاب  أتث 
السمعم قساراشه باجاصقل ترضغا شأجابه ضرزون صائًق: 
لعا  تصعم  ولظ  سطغعا،  صدغ  صث  ترضغا  أن  "الصدغئ 
شغعا:  المسظعغئ  الصعة  سطى  صدغظا  صث  فظظا  صائمئ، 
الصداء  لقظةطغج  تط  شصث  وعضثا  واإلجقم".  الثقشئ 
سطى الثقشئ وسطى اإلجقم بعاجطئ طخطفى ضمال 
بعجه  افرض  أظتاء  جمغع  شغ  المسطمغظ  أظعف  رغط 
بعجه  بالثات  ترضغا  شغ  المسطمغظ  أظش  ورغط  سام، 
خاص. وبثلك غاض التضط بما أظجل اهللا طظ جمغع 
بصاع افرض، وظض التضط بشغر طا أظجل اهللا، ظض تضط 
الضفر، ظض تضط الطاغعت وتثه عع الثي غاتضط شغ 

الظاس جمغسًا، وغطئص شغ جمغع السالط!
باظغاً: عثه عغ اقتفاصغئ الاغ وصسعا طمبطع طخطفى 
ضمال شغ طثغظئ لعزان السعغسرغئ تغث ُصغثت ترضغا 
وطظ  لطغعظان  وحعاذؤعا  ججره  وجسطئ  إغةئ  بتر  شغ 
بط تمظع ترضغا طظ الاظصغإ شغه! وعثا افطر صث طدى 
سطغه ظتع طؤئ سام وترضغا خاضسئ له شما الثي ترك 
أن  له  غائغظ  افطعر  لمةرغات  الماثبر  إن  اآلن؟  ترضغا 
عثه افزطئ وراءعا ساطقن؛ داخطغ بسئإ ظروف ترضغا 
اقصاخادغئ، وخارجغ وراءه العقغات الماتثة افطرغضغئ:

١- الساطض الثاخطغ:
أ- ترضغا بطث طساعطك لططاصئ وغغر طظاب لعا، وتثغبًا 
غعطغًا  برطغض  ألش   ٥٣ إلى  الظفط  طظ  إظااجعا  وخض 
(وضالئ افظاضعل ٢٠٢٠/٧/٢٥م)، وعع رصط خشغر لطشاغئ 
باجاعقضعا ططغعن برطغض ظفط غعطغاً (السربغ  صغاجاً 
طار  ططغعن   ٤٧٥ تعالغ  وتظاب  ٢٠٢٠/٤/٢٢م).  الةثغث، 
طضسإ طظ الشاز وتساعرد أضبر طظ ٤٥ ططغار طار طضسإ 
طظه (الةجغرة ظئ، ٢٠٢٠/٨/٣١م). وعضثا شإن ترضغا تصش 
أطام شاتعرة باعزئ لطظفط والشاز الطثغظ تساعردعما 
والاغ بطشئ ٤١ ططغار دوقر جظئ ٢٠١٩ اظثفاضاً طظ ٤٣ 
ططغارًا لسظئ ٢٠١٨ بسئإ اقظثفاض الظسئغ لسسر الطاصئ 
٢٠٢٠/٢/٢٧م).  الارضغئ،  خئاح  دغطغ  (ختغفئ  سالمغاً 

وعثا ساطض غرعص اقصاخاد الارضغ بحضض ضئغر.
شغ  لطظفط  المظاةئ  الثول  بغظ  تصع  ترضغا  وفن  ب- 
الثول  وبغظ  وأذربغةان  وإغران  السربغئ  المظطصئ 

المساعطضئ له، أي الثول افوروبغئ، شصث بظئ الضبغر 
"دولئ  ضعظعا  أجاس  سطى  لططاصئ  اجاراتغةاتعا  طظ 
تخثغر  طغظاء  الارضغ  جغعان  طغظاء  وخار  الممر"، 
طظ  حئضئ  وسئرعا  شغعا  وأصغمئ  افذري  الظفط 
الشاز  لظصض  الارضغ  السغض  خط  آخرعا  لغج  افظابغإ 
الروجغ إلى غرب ترضغا وطظعا إلى أوروبا والثي جرى 
اشاااته شغ ٢٠٢٠/١/٨م. وسطى الرغط طظ الرجعم الاغ 
تةظغعا ترضغا ضعظعا دولئ طمر لططاصئ إق أن شاتعرة 

الظفط والشاز ق تجال باعزئ الاضالغش قصاخادعا.
دولغئ  وحرضات  غععد  ضغان  أخث   ٢٠٠٩ جظئ  طظث  ج- 
تخثر إسقظات جثغثة سظ اضاحاف ضمغات خغالغئ طظ 
الشاز حرصغ الماعجط، شفغ تصض تاطار ٨٠ ضطط غربغ 
طظ  طضسئئ  صثم  ترغطغعن  اضاحاف ٩  تط  تغفا  طثغظئ 
اضاحش  سثة  حععر  بسث  بط  لقجاثراج،  الصابض  الشاز 
تصض دالغئ غربغ وجط شطسطغظ المتاطئ بمصثار ٥٠٠ 
ططغار صثم طضسئئ، وشغ سام ٢٠١٠ تط اضاحاف ضمغات 
شاصئ الثغال شغ تصض جعظابان غربغ شطسطغظ بمصثار 
شعرغظ  ختغفئ  وصالئ  طضسئئ،  صثم  ترغطغعن   ١٦
لطشاز  اضحاف  أضئر  "وعع  وصاعا  افطرغضغئ  بعلغسغ 

الطئغسغ سطى طساعى السالط طظث سصث طظ السظغظ".
د- ولثلك شإن ترضغا صث بادرت بتةج وحراء جفغظئ 
تظصغإ تثغبئ وضئغرة طظ ضعرغا الةظعبغئ عغ جفغظئ 
"الفاتح" لائتر لطمرة افولى جظئ ٢٠١١ وتئثأ بالاظصغإ 
طظ  جطسطئ  بثأت  بسثعا  وطظ  والشاز.  الظفط  سظ 
أن  ادساء  سطى  والغعظان  صئرص  وبغظ  بغظعا  افزطات 
لصئرص،  الثالخئ  الئترغئ  المظاذص  شغ  تظصإ  ترضغا 
وتصعصعط.  افتراك  بالصئارخئ  تاثرع  ترضغا  وضاظئ 
لضظ شغ الحععر افخغرة زادت ترضغا طظ وتغرة أسمال 
الاظصغإ بسث حرائعا جفغظئ تظصغإ أخرى (تفر بتري) 
طظ برغطاظغا لغخئح لثغعا أجطعل طسصعل طظ جفظ 
الئتث  سطى  وصادر  الةغعلعجغ  والمسح  الئتري  التفر 
وغربغ  افجعد  الئتر  شغ  واتث  آن  شغ  والاظصغإ 

حعاذأ ترضغا وجظعب صئرص شغ حرصغ الماعجط.
وضسعا  إلخقح  بتاجئ  ضاظئ  ترضغا  شإن  وعضثا  ه- 
والشاز...  الظفط  اجاضحاف  ذرغص  سظ  اقصاخادي 
الارضغ  اقصاخاد  أن  أغدًا  ذضره  غةإ  طما  ولسض 
عئعط  شغ  أوجاسعا  ظعرت  ضئغرة  لدربات  غاسرض 
بالرئغج  دشع  طا  "الطغرة"  الارضغئ  لطسمطئ  طسامر 
أردوغان لجغادة وتغرة الاظصغإ سظ الشاز سطى أطض أن 
غةث برغص أطض لعثا اقصاخاد غساطغع به أن غتاشر 
سطى حسئغاه الماعاوغئ سطى أبر عئعط الطغرة وتمرد 
طسارضئ  فتجاب  وتحضغطعا  سطغه  تجبه  طظ  صغادات 
تأضض طظ حسئغئ أردوغان، لثلك ضاظئ أسمال الاظصغإ 
سطى  طصاخرة  ولغسئ  افجعد  لطئتر  حاططئ  الارضغئ 

المظاذص الماظازع سطغعا طع الغعظان شغ الماعجط.
٢- الساطض الثارجغ:

المساسغ  إذقق  تثسط  الماتثة  العقغات  إن  أ- 
طتطغئ  افولى  زاوغاغظ:  طظ  وذلك  عثه،  الارضغئ 
وطفادعا أن رجطعا شغ ترضغا "أردوغان" جغضعن شغ 
اقصاخاد  ضعابح  إزالئ  طظ  تمضظ  إن  أشدض  وضع 
سالغئ  طساعغات  إلى  وأسادعا  حسئغاه  طظ  وزاد 
تظفغث  سطغه  غسعض  وعثا   ،٢٠١٤ صئض  سطغه  ضاظئ  ضما 
تغث  لغئغا  شغ  تثخطه  شغ  ضما  افطرغضغئ  السغاجات 
غمضظه اإلظفاق سطى تثخقته اإلصطغمغئ لخالح أطرغضا، 
وأطا الباظغئ، شإن أطرغضا شغ العصئ الثي ق ترغث شغه 
فوروبا أن تضعن تتئ الاأبغر السغاجغ لطشاز الروجغ 
شإظعا ق ترغث لعا اقجاصقل شغ طسألئ الشاز، شالغعظان 
وصئرص وعما سدعان شغ اقتتاد افوروبغ وخطعط 
افظابغإ طظعما إلى أوروبا، ضض ذلك ق غروق فطرغضا، 
شغ  افوروبغ  اقجاصقل  تعثغث  تثسط  شإظعا  لثلك 
الارضغ  الرئغج  أن  بمسظى  ترضغا.  سئر  الشاز  طسألئ 
أردوغان غصعم باعثغث الغعظان والاظصغإ شغما تسائره 
بثسط  طسعا  اتفاق  ودون  الثالخئ  الئترغئ  طظاذصعا 
أطرغضغ خفغ، لثلك حارضئ جفظ سسضرغئ أطرغضغئ 
وزارة  أسطظئ  شصث  الارضغئ،  السسضرغئ  المظاورات  شغ 
"غع  افطرغضغئ  المثطرة  طحارضئ  سظ  الارضغئ  الثشاع 
إس إس واحظطظ" شغ تطك المظاورات (ختغفئ ترضغا 
افطرغضغ  الترج  رغط  ذلك  ضض  ٢٠٢٠/٨/٢٦م)،  اآلن، 
ضث  الظاتع  تطفعا  داخض  دولئ  طظاخرة  طظ  الحثغث 
ذلك  وضان  الظاتع،  داخض  افخرى  عغ  أوروبغئ  دولئ 
طصابض طحارضئ شرظسا، وعغ افخرى طظ دول الظاتع، 
المظاورات  تطك  الغعظاظغئ،  السسضرغئ  المظاورات  شغ 
وبسخ التحعد السسضرغئ وظئرة الاتثي... ضض ذلك 
باظثقع  عثد  الماعجط  حرصغ  خطغرًا  وضسًا  أوجث 
ترضغا  بغظ  أي  الظاتع،  دول  بغظ  سسضرغئ  طعاجعات 
الغعظان  وبغظ  جاار  وراء  طظ  أطرغضا  طظ  المثسعطئ 
المثسعطئ سطظًا طظ شرظسا، لعق ضئط عثا افطر قتصًا.

ب- وطظ زاوغئ أخرى شإن جماح أطرغضا بتثوث ظجاع 
ضئغر ضاد أن غاطعر إلى أسمال سسضرغئ بغظ دولاغظ 
سدعغظ شغ تطش الظاتع الثي تاجسمه دون أن تطصغ 
ببصطعا الضئغر لتض افزطئ، غثل سطى اظحشالعا بمحاضطعا 
الثاخطغئ طبض شغروس ضعروظا وطعضعع اقظاثابات... 
وخاخئ  تالغًا عثه افسمال تةاه أوروبا  وأظعا تعضض 
تراسغ  بأجالغإ  له  دسمعا  طع  أردوغان  إلى  الغعظان 
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شغ  سدعغظ  والغعظان  ترضغا  ضعن  افطرغضغ  الترج 
التطش افذطسغ الثي تاجسمه أطرغضا، ولثلك تحارك 
أطرغضا ترضغا شغ المظاورات السسضرغئ ضثسط لعا شغ 
عثه الزروف، عثا طظ جاظإ، وطظ جاظإ آخر غصعم 
آر  وتظحر  الغعظاظغئ،  لصئرص  خاذفئ  بجغارة  بعطئغع 
تغ (ودسا بعطئغع ترضغا إلى جتإ صعاتعا طظ حرق 
ترضغئ  اجاضحاشغئ  جفغظئ  تظحط  تغث  الماعجط، 
٢٠٢٠/٩/١٣م).  تغ،  آر  سسضرغئ.  بفرصاذات  طثسعطئ 
ظفسعا  وجثت  صث  لارضغا  الثاسمئ  أطرغضا  أن  بمسظى 
شاضطرت  افوروبغغظ  تطفائعا  طظ  ضئغر  ترج  أطام 
جفغظئ  جتإ  أردوغان  الارضغ  الرئغج  طظ  لطططإ 
الاظصغإ وعع طا ضان، بط الاعجه لطتعار والمفاوضات 
طع الغعظان، وذلك فن الغعظان احارذئ لطتعار جتإ 

جفغظئ الاظصغإ الارضغئ.
بالبًا: طعاصش الثول افخرى:

افوروبغ  المعصش  عع  ضان  شرظسا  طعصش  إن   -١
وصعشعا  افولى  الطتزئ  طظث  أسطظئ  شصث  افصعى، 
رئغسعا  وصال  طظفردة  وتترضئ  الغعظان،  جاظإ  إلى 
الفرظسغ  السسضري  العجعد  تسجغج  ("صررت  طاضرون 
طآصاا شغ حرق الماعجط شغ افغام المصئطئ بالاساون 
طع الحرضاء افوروبغغظ، بما شغ ذلك الغعظان". وضالئ 
بمظاورات  وصاطئ  ٢٠٢٠/٨/١٣م)،  الارضغئ،  افظاضعل 
راشال  ذائرات  بمحارضئ  الغعظان  طع  طحارضئ  بترغئ 
أخرى  بمظاورات  صاطئ  بط  صئرص،  شغ  ظحرتعا  الاغ 
إلى  باإلضاشئ  إغطالغا  طسعا  أحرضئ  ٢٠٢٠/٨/٢٦م  شغ 
الغعظان وصئرص "الروطغئ"، ضض ذلك سطى الرغط طظ 
سطى  غثل  ذلك  وضض  المظطصئ!  شغ  لعا  ظفعذ  ق  أن 
جثغث،  طظ  طسائرًا  ظفعذًا  لعا  تئظغ  أن  تتاول  أظعا 
وصئ  شغ  الغعظان  طع  سسضرغئ  بمظاورات  شصغاطعا 
ترضغا  طع  طظاورات  شغ  بالمحارضئ  أطرغضا  شغه  تصعم 
طسعا  إلغطالغا  وإحراضعا  فطرغضا،  طئطظ  تتٍث  شغه 
غثل سطى أظعا تةظث الثول افوروبغئ طسعا ضث ترضغا، 
وضثلك اقجاماع الثي سصثته لئسخ الثول افوروبغئ 
إلى  باإلضاشئ  وإجئاظغا  وطالطا  (إغطالغا  الماعجطغئ 
اقتتاد  داخض  وضشطعا  الروطغئ)،  وصئرص  الغعظان 
ترضغا،  ضث  خارطئ  طعاصش  قتثاذ  والظاتع  افوروبغ 
سطغظا  ضأوروبغغظ  "ظتظ  الفرظسغ:  الرئغج  (وصال 
الرئغج  تضعطئ  طع  وتازطغظ  واضتغظ  ظضعن  أن 
طصئعلئ"...  غغر  باخرشات  الغعم  تصعم  الاغ  أردوغان 
المظطصئ".  عثه  شغ  حرغضئ  تسث  لط  "ترضغا  أن  ورأى 
خارجغئ  وزغر  (صال  وضثلك  ٢٠٢٠/٩/١٠م).  شراظج٢٤، 
المةطج  اجاماع  إن  درغان،  لع  إغش  جان  شرظسا، 
افوروبغ المصئض طثخص لمساصئئ ترضغا. وأحار إلى 
غعاخض  أردوغان،  ذغإ  رجإ  الارضغ،  الرئغج  أن 
بقده  وضع  سطى  لطاشطغئ  الغعظان  طع  الاخسغث 

اقصاخادي الخسإ. إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٠/٩/٧م).
المظاعخ  الفرظسغ  المعصش  جرأة  طظ  الرغط  وسطى 
وسطى  الارضغ،  الرئغج  سزط  ضسر  وطتاولاعا  لارضغا 
الرغط طظ أن الرئغج الارضغ أردوغان لغج بـ"الفاتح" 
وأظه  بأجمائعما  جفظه  غسمغ  الطثغظ  أو "الصاظعظغ" 
لعا  غشرق  ولط  الماعجط  شغ  درجًا  شرظسا  غطصظ  لط 
صطساعا  الاغ  افطغال  آلقف  ظضاقً  افصض  سطى  جفغظئ 
طظجله...  شظاء  شغ  سزمه  لضسر  وذائراتعا  جفظعا 
سطى الرغط طظ ضض ذلك إق أن السغاجات الفرظسغئ 
تئصى ارتةالغئ وتفاصث إلى السمص، شصث جارسئ طالطا 
خارجغئ  وزغر  شصال  شرظسا  طع  تطفعا  طظ  لطاظخض 
سصثه  ختفغ  طآتمر  خقل  بارتعلع  إغفارغسئ  طالطا 
طع ظزغره الارضغ طعلعد تحاووش أوغطع (إظه غاسغظ 
سطى اقتتاد افوروبغ الظزر إلى سقصاته طع ترضغا طظ 
طظزعر اجاراتغةغ. وأضاف بارتعلع: "أساصث أن العصئ 
ترضغا،  طع  بةثغئ  افوروبغ  اقتتاد  لغاساطض  تان  صث 
وطضاشتئ  اإلظسان،  وتصعق  الاةارة،  شغ  خخعخا 

اإلرعاب". وضالئ افظاضعل الارضغئ، ٢٠٢٠/٩/١٢م).
٢- وأطا برغطاظغا شطط تسطص سطى تعتر حرق الماعجط طا 
زاد طظ طثاوف شرظسا، بض إن شرظسا وطظث "برغضسئ" 
صث أخثت تظزر برغئئ لطثور الئرغطاظغ، شاراعا أتغاظًا 
المال  أجعاق  ضاظئ  وإذا  الةجائر.  شغ  ضما  تظاوئعا 
أجعاق  شغ  طضاظئ  برغطاظغا  تسطغ  لظثن  شغ  العائطئ 
الظفط والشاز خاخئ شغ الاسسغر ظزرًا قرتئاذعا بثام 
برظئ وطا غائسه طظ تسسغرات لئاصغ أظعاع الظفط، بض 
ولطشاز الطئغسغ أغداً، شإن شرظسا وعغ ترى برغطاظغا 
تثرج طظ اقتتاد افوروبغ تئتث لظفسعا سظ طضاظئ 
أن  رأت  لثلك  دولغاً،  التغعغئ  شائص  الصطاع  عثا  شغ 
شغ الغعظان لسض ذلك غسغظعا أن  ترجت لظفسعا صثطاً 

تضعن شاسقً ق طساعطضاً شصط شغ طسائض الطاصئ.
غحئه  طا  إلى  تظزر  وعغ  برغطاظغا  شإن  المصابض  وشغ 
بسئإ  ضثعا  افوروبغ  لقتتاد  السصابغئ  السغاجئ 
ذرغصعا  تحص  شإظعا  افوروبغ  اقتتاد  طظ  خروجعا 
وترجط جغاجاعا لظفسعا، ولسطعا تثعشئ طظ اقرتفاع 
المفاجأ لطاعتر حرصغ الماعجط، لثلك لط تاثث طعاصش 
حغؤًا  لئرغطاظغا  تساوي  ق  شالغعظان  لارضغا،  طسادغئ 
صغاجاً بمخالتعا الارضغئ، وق غرضإ طعجئ الغعظان إق 
طاسخإ أسمى ضفرظسا! وعغ صغاجاً بئرغطاظغا وألماظغا 
غةسطعا تسعد بثفغ تظغظ بسث  طا  شاصثة في بخغرة 

ذلك  لضض  بعا،  تصعم  الاغ  الحاصئ  السغاجغئ  افسمال 
طاضرون  ("جغث  شصال:  بصعة،  الارضغ  الرئغج  عاجمه 
حثخغا".  طسغ  المحاضض  طظ  المجغث  لثغك  جغضعن 
وأضاف: "إظك ق تماطك طسطعطات تارغثغئ وتةعض تاى 
تارغت شرظسا، شثسك طظ اقظحشال بارضغا وحسئعا"... 

الصثس السربغ، ٢٠٢٠/٩/١٢م).
خطش  تظجلص  لط  افخرى  عغ  شإظعا  ألماظغا  وأطا   -٣
المعصش الفرظسغ المسادي لارضغا، وسرضئ العجاذئ 
غةإ  ضان  دورًا  تطسإ  أظعا  سطى  الئسخ  شسره  شغما 
سظ  بظفسعا  تظأى  وظطئ  تطسئه،  أن  واحظطظ  سطى 
المعصش الفرظسغ وتاعجط وتثسع لطتعار، وضان أبطس 
طعاصفعا ضث ترضغا طا خرح به وزغر الثارجغئ افلماظغ 
الاظصغإ  ("بثخعص  فبغظا  زغارة  خقل  طاس  عاغضع 
الارضغ شغ حرق الماعجط، لثغظا طعصش واضح جثا... 
غةإ اتارام الصاظعن الثولغ. لثا شإن إتراز تصثم شغ 
سقصات اقتتاد افوروبغ بارضغا جغضعن طمضظا شصط 
الماعجط".  حرق  شغ  اقجافجازات  أظصرة  أوصفئ  إذا 
وتابع أّن الاظصغإ الارضّغ صئالئ جعاتض صئرص غةإ 

أن غاعصش. شراظج٢٤، ٢٠٢٠/٧/٢٢م).
سقصاتعا  تساثثم  أن  سرضئ  شصث  روجغا،  وأطا   -٤
أظعا  إق  الطرشغظ،  بغظ  لطاعجط  ترضغا  طع  التسظئ 
وإن  ذاتغ،  تترك  بأي  الصغام  سظ  ساججة  ضسادتعا 
ضاظئ أسطظئ سظ طظاورات سسضرغئ حرصغ الماعجط 
ردًا سطى المظاورات الفرظسغئ، وربما أظعا ترغث الاثضغر 
بترغئ  طظاورات  روجغا  تئثأ  أن  المصرر  (طظ  بظفسعا، 
سسضرغئ بالثخغرة التغئ شغ الئتر الماعجط البقباء 
المصئض، وتماث تاى ٢٢ جئامئر، وأخرى طظ ١٧ إلى ٢٥ 
ظصًق  بطعطئغرغ  وضالئ  ظصطاه  طا  وشص  التالغ،  جئامئر 
الئترغئ  باجط  الماتثث  وصال  الارضغئ.  الئترغئ  سظ 
اصاخادغئ  سقصات  "لثغظا  دغةالع،  إغةعر  الروجغئ 
ودشاسغئ صعغئ طع ترضغا، لضظ جغاجاظا عغ تةظإ دسط 
سصإ  الروجغئ  المظاورات  وتأتغ  الةاظئغظ".  طظ  أي 
بالمظطصئ،  شرظسا  ظفثتعا  أخرى  سسضرغئ  تثرغئات 
تربغئ  وجفغظئ  سسضرغئ  ذائرات  بظحر  صاطئ  تغث 
سربغ،  إظثبظثظئ  الظجاع.  شغ  وصئرص  الغعظان  لثسط 
عاطحغًا  غئصى  الروجغ  المعصش  أن  أي  ٢٠٢٠/٩/٧م). 
باظازار اإلحارة طظ وراء المتغط، لضظه غثضر بصعته. 
رابسًا: لضض ذلك شإن افزطئ الارضغئ الغعظاظغئ إن ذالئ 
السقصات  شغ  سمغصًا  حرخًا  تتثث  أن  حأظعا  شمظ 
افذطسغ  جاظإ  سطى  السقصات  ظاتغئ  شمظ  الثولغئ، 
شإن الثول افوروبغئ ترغث أن ترى طضاظاعا شغ سالط 
سطى  ترضغجعا  باتةاه  صغادته  طظ  أطرغضا  تظستإ 
الثول  شعثه  الماظاطغئ،  الثاخطغئ  وطحاضطعا  الخغظ 
صث خارت تئتث سظ دور بمسجل سظ أطرغضا، وأطرغضا 
شغ ظض إدارة تراطإ ق تاراجع سظ تعثغث المخالح 
روجغا  أدوار  شغ  ضما  غغرعا  باجاثثام  افوروبغئ 
تاثعف  افوروبغئ  والثول  الغعم،  لغئغا  شغ  وترضغا 
ضمعر  إلى  الماعجط  حرق  أزطئ  تةر  أن  طظ  بصعة 
جغطرت  طا  إذا  الطئغسغ  لطشاز  آطظ  بمخثر  أتقطعا 
طظ  طثسعطئ  ترضغا  وفن  طظه،  ضئغر  ججء  سطى  ترضغا 
خطش الضعالغج طظ واحظطظ شإن السغاجئ الفرظسغئ 
ترجط  الاغ  افدوار  رشخ  تتاول  الماعجط  حرصغ 
الثقف  وعثا  لروجغا.  وضثلك  لارضغا  واحظطظ  شغ 
أوروبا  داخض  آخر  خقف  سظ  غصض  ق  افذطسغ  سئر 
ظفسعا، شإن المعصش افلماظغ عع طا ترم شرظسا طظ 
دشع أوروبا لمساصئئ ترضغا، أي لط تظةح بإغةاد تعاشص 
وجمسئ  شثعئئ  ترضغا  ضث  افوروبغ  اقتتاد  داخض 
شغ  ضبغرًا  تفضر  ألماظغا  إن  الماعجطغئ!  أوروبا  دول 
طخالتعا، بض وتارغثعا طع ترضغا، شصث تاربئ ألماظغا 
شغ  التطفاء  ضث  جظإ  إلى  جظئًا  السبماظغئ  والثولئ 
ظطئ  افلماظغئ  والسقصات  افولى،  السالمغئ  الترب 
الرئغج  (تحعغحات)  إق  غحعبعا  ق  ترضغا  طع  صعغئ 
ضبغر  شغ  افطرغضغئ  بالسغاجات  المثشعسئ  أردوغان 
الارضغئ  الةالغئ  إلى  باإلضاشئ  عثا  افتغان...  طظ 

الضئغرة شغ ألماظغا.
خاطساً: أطا عض اظاعئ افزطئ أم ق شإن ترضغا صث أسطظئ 
سظ اضاحاف طعط لطشاز شغ الئتر افجعد بمصثار ٣٢٠ 
ططغار طار طضسإ، وعثا غثشسعا لطمجغث طظ الاظصغإ شغ 
الئتر افجعد وحرصغ الماعجط، شةععد ترضغا لاثفغش 
لعا  افطرغضغ  والثسط  طاعاخطئ،  اقصاخادغئ  أسئائعا 
وخاخئ  سطغعا  والدشط  أوروبا  لمداغصئ  طاعاخض 
سطى شرظسا تاى ق تسغر بسغثًا شغ طساضسئ السغاجئ 

افطرغضغئ شغ المظطصئ والاحعغح سطغعا!
لضظ المآلط تصًا أن الئقد اإلجقطغئ خقل السظعات 
المؤئ افخغرة بسث زوال الثقشئ، دولئ اإلجقم التصئ 
شغ  الئقد  عثه  أخئتئ  المسطمغظ،  سج  وطئسث 
بمخائرعا  المساسمرون  الضفار  غاقسإ  افطط،  ذغض 
بأدواتعط طظ التضام شغ بقد المسطمغظ!! وطع ذلك 
وأن  خاخئ  الطغض  ظطمئ  بسث  غعلث  الفةر  بجوغ  شإن 
اهللا  بإذن  إلسادتعا  جظئاتعا  شغ  غسمض  الاترغر  تجب 
ضما ضاظئ طضططئ بالسج والظخر والظعر، ﴿إِْن ُهَو إِالَّ ذِْكٌر 

 ﴾هُ َنْعَد ِحنٍي
َ
لِلَْعالَِمنَي  َوحَكَْعلَُمنَّ َغَبأ

الرابع والسحرغظ طظ خفر الثغر ١٤٤٢عـ
٢٠٢٠/١٠/١١طـ
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عرذصات طاضرون تفدتعا أزطات الشرب وشرظسا

شغ أزطئ! ولع ضان سظث طاضرون حغء طظ الظجاعئ شغ 
جماع صعل التضماء، فجمسظاه طا غضره، ولع ضان سظثه 
حغء طظ الرتمئ بحسئه وأطاه فسطظ إشقس تدارته 
اجاظةث  ضما  الظةاة  ذعق  سظثه  طمظ  الظةثة  ولططإ 
جطغمان  المسطمغظ  بثطغفئ  افول  شراظسعا  ططضعط 
الصاظعظغ، لما وصع أجغرا بغث اإلطئراذعر ضارل الثاطج 

شغ إجئاظغا، شأظصثه خطغفئ المسطمغظ طظ افجر.
إن المأزوم تصا عع الشرب وتدارته وشرظسا وترغاتعا 
وبعرتعا، ولغج اإلجقم؛ فظه طظ سظث رب السماوات 
بقبئ  زعاء  السالط  شغ  اإلجقم  ذّئص  وصث  وافرض، 
الرشاعغئ  واظاحرت  وافطان  افطظ  شساد  صرظا،  سحر 
واقزدعار شغ ضض بطث تضمه اإلجقم، ولط غضظ أطام 
التدارة اإلجقطغئ طظ تتث تعاجعه إق حرك وجعض 
أوروبا الخطغئغئ، بمطعضعا وصساوجاعا، وعع الاتثي 
ظفسه الثي تعاجعه الئحرغئ وافطئ اإلجقطغئ اآلن، 
إضاشئ إلى أطرغضا الاغ عغ أغدا اطاثاد لحرك وجعض 
شغ  غسغحعن  المسطمغظ  بأن  غزظ  ضان  وإن  أوروبا، 
والتصغصئ  الساطع،  سطى  غثلسعن  شإظعط  اآلن،  أزطئ 
عغ أن أزطئ المسطمغظ عغ شغ افظزمئ الاغ شرضعا 
الشرب وطظه شرظسا سطى رصابعط، وعغ بسئإ اجاسمار 
البصاشات  شــرض  وبسئإ  المسطمغظ  لئقد  الشرب 
والصغط الشربغئ المظترشئ والظسرات طظ صعطغات سفظئ 

ووذظغات ظاظئ سطى المسطمغظ.
ظتظ ظثرك أن جئإ تخرغح طاضرون عثا سظ اإلجقم 
عع حسعره بض وطحاعثته لصرب بجوغ شةر اإلجقم، 
شعع غسطط وظسطط ظتظ أغدا أن الفراغ التداري الثي 
أوجثته التدارة الشربغئ ق غمضظ أن غمفه طئثأ آخر 
طظ خظع الئحر، شصث شحطئ جمغسعا وبةمغع أحضالعا، 
عثا  لمضء  المرحح  العتغث  المئثأ  عع  اإلجقم  وإن 
خالص  سظث  طظ  ختغح  طئثأ  اإلجــقم  فن  الــفــراغ، 

اإلظسان الثي غسطط طا خطص وعع السمغع الئخغر...
أن  طاضرون  وطظعط  الشرب  دعاصظئ  وغسطط  ظسطط  إظظا 
افطئ اإلجقطغئ صث تجطئ أطرعا شغ المطالئئ والسسغ 
والادتغئ شغ جئغض ظعداعا طرة باظغئ، وطا عغ إق 
السالط  شغ  طضاظاعا  اجاسادة  طظ  تامضظ  تاى  أغام 
افزطئ  تصغصئ  سمطغا  السالط  جغرى  وتغظعا  اهللا،  بإذن 
غسعد  شسظثطا  الرأجمالغ،  والفضر  الشرب  غتغاعا  الاغ 
اإلجقم ططئصا تغا شغ أرض العاصع جاامظى الئحرغئ 
دغظ  شاإلجقم  باضرا،  جاء  الغعم  ذلك  ضان  لع  أن 
الرتمئ  دغظ  والمساواة،  السثل  دغظ  والتص،  الفطرة 
غصظع  طا  شعع  والسضغظئ،  الطمأظغظئ  دغظ  والعثاغئ، 
وعع  ذمأظغظئ،  الصطإ  وغمف  الفطرة  وغعاشص  السصض 
صادة  وفن  الساذع...  والئرعان  الثاطشئ  التةئ  دغظ 
والرأي  بالتةئ  التةئ  طعاجعئ  سظ  غسةجون  الشرب 
بالرأي شعط غطةآون إلى الضثب والاثلغج والاحعغه، 
وإطضاظغات  أدوات  طظ  أغثغعط  شغ  طا  طساشطغظ 
وطظابر، وطظاعجغظ شرخئ غغاب التاطغ والمظاشح سظ 
صرغئا  الصائمئ  اإلجقم  دولئ  وعغ  أق  اإلجقم،  دغظ 
  إن حاء اهللا. صال تسالى: ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن

 ﴾َفْنُصُر َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم ِ بَِنْصِر اَبّ

يف طخر إسثام املساصطني وصاض السجل
أم طتاولئ إسثام البعرة؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث شدض*ـ 

إسثاطات ظفثت وأخرى صغث الاظفغث وصاض وصظص خارج 
إذار الصاظعن الثي وضسعه لغمضظعط طظ رصاب الظاس، 
أولؤك  تاى  أتث،  الظزام  عثا  جرم  طظ  غسطط  شطط 
الخغادغظ طظ أعض غجة المتاخرغظ لط غسطمعا طظ 
رخاص الظزام وبطحه، عثا الظزام الثي وجث ظفسه 
أطام عئئ بعرغئ جثغثة ضظاغةئ تامغئ قجامرار صراراته 
الضاربغئ وضأظه غأبى إق أن غبغر طحاسر الظاس بعثم 
المساجث أطام سغعظعط وعثم بغعتعط شعق رؤوجعط!
ولما أراد الاخثي لعا طتاوق وأدعا شغ طعثعا لط 
غساطع شاراجع ططافا سطغعا تاى غعثأ الظاس بط غسغث 
ضرته سطغعط، وسظثطا رأى بسخ العثوء أساد الضرة 
ططعتاً لطظاس بإسثام المساصطغظ بسث أن جسض طظ ضض 
تال  شغ  طتامض  طساصض  طحروع  طخر  أعض  شغ  شرد 
اساراضه سطى غقء افجسار وضغص المسغحئ أو أي طظ 
المتامض  والمساصض  صطسا،  المةتفئ  الثولئ  صرارات 
بغظه وبغظ اإلسثام جرة صطط وطضالمئ خشغرة لطصاضغ!

المخري  المبض  بــاب  طظ  اإلســثاطــات  تطك  شضاظئ 
(اضرب المربعط غثاف الساغإ!) شعغ شغ تصغصاعا 
تغظما  وإذقلعط،  صعرعط  شغ  وإطسان  لطظاس  إرعاب 
ططةأ  وق  تغطئ  بق  طصععرغظ  أظفسعط  الظاس  غةث 
وضأظظا  التاضمئ،  السخابئ  ظطط  سظعط  وغرد  غشغبعط 
طرات  تاضرر  جثغثة  ودظحعاي  اقتاقل،  زطظ  شغ 
وطرات لضسر إرادة الظاس وترضغسعط وإجئارعط سطى 

الثظعع والثدعع لصرارات الظزام الضاربغئ.
عثا الظزام الصاتض ق غاعرع سظ جفك الثطاء الجضغئ، 
وق غسظغه إق طخالح جادته شغ الئغئ افبغخ وضمان 
بصائه خادطا ططغسا طظئطتا لعط ولع تططإ افطر صاض 

حئاب الضظاظئ وعثم بغعتعط شعق رؤوجعط.
ضما صطظا شإن عثه اإلسثاطات لغسئ عغ افولى ولظ 
تضعن افخغرة، وضض طظ شغ المساصقت طسرضعن لعا 
بق اجابظاء، شعط طظ غفخطعن الصعاظغظ وغفخطعن 
الةرائط والاعط وغطخصعظعا بحئاب الضظاظئ افبرغاء، 
طظ  غظُب  لط  غسثم  لط  شمظ  صاطعا،  أبرغاٍء  طظ  وضط 
رخاخات غثرعط! تسئظا اهللا شغعط وعع ظسط العضغض.

إق أن طتاوقتعط لارطغط جثار الثعف لظ تخمث ذعغق 
الظزام  غةطئه  وطا  وغقت  طظ  الظاس  غساظغه  طا  أطام 
لثغه  تسث  لط  ظفسه  الرأجمالغ  شالظزام  ضعارث،  طظ 
تطعل  طظ  غطرح  طا  ضض  بض  الظاس  لمحضقت  تطعل 
غدع الئقد شغ أزطات جثغثة طاقتصئ، شدق سظ أن 
السخابئ التاضمئ ق تئتث سظ تطعل وطسالةات شسطغئ 
لمحضقت طخر، بض َتِسُث الظاس بتطعل وعمغئ وتئغسعط 
السراب، وتثثسعط إلى تغظ، وتطعح بسخاعا الشطغزئ 
وتططص ضقبعا شغ وجه ضض الشاضئغظ، شطط غسث أطام 
السخابئ إق التض افطظغ شصط أطام طا تساظغه طخر طظ 
ضعارث تالغئ وطساصئطغئ جراء صرارات الظزام الضاربغئ 
ورجاله  أسعاظه  سطى  الظزام  غشثق  ولعثا  المسامرة، 
وطظ غتغطعن به وأدوات صمسه وطظ غحاري ذطمعط 
بالمال تاى غدمظ وقءعط سظثطا تسعء افطعر، ولضظ 
عغعات شافطئ الاغ بارت لط تمئ ولظ تمعت وجائصى 
ظغران البعرة طحاسطئ وإن غاب لعغئعا تاى تساعي 
سطى جمرعا أشضار الظاس وغاظاطى وسغعط وغثرضعن 
طع  تظسةط  دولئ  شغ  خقخعط  أن  العاصسئ؛  التصغصئ 
طظ  ودجاعرعا  وصعاظغظعا  أتضاطعا  وتظئبص  شطرتعط 

سصغثتعط؛ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.
إق أن الشرغإ أن أداة الصاض والصمع والئطح طظ أعض 

غطالعط  الثغظ  المصععرغظ  عآقء  طظ  بدع  الضظاظئ 
ظطط الظزام وبطحه وصعره! والسةغإ أن تماث غثعط 
إلى أعطعط وإخعاظعط وذوغعط طظ المضطعطغظ! ربما 
الاغ  وافوخــاف  المدططئ  الفااوى  بسخ  تثثسعط 
الثعظئ  بالثعارج  وتخفعط  الظزام  بمسارضغ  تطخص 
وصاطعط  صاالعط  طظ  وتةسض  والممعلغظ  المظثجغظ 
واجئا حرسغا تسإ شااوى سطماء الظزام، وغةسض اإلسقم 
الظاس  طظ  جماسئ  شغ  ظائمئ  خقغا  المسارضغظ  ضض 
ودغظعط  طخر  أعض  سطى  تربه  وجسض  سثوا  اتثثعا 
وسصغثتعط طظ خقلعا، وجسطعا أول تعمئ تطخص بمظ 
غاط اساصاله (اقظدمام إلى جماسئ طتزعرة)، رغط أن 
جرائمه شغ تص أعض طخر تةسض التةر غبعر صئض الئحر، 
والعئئ افخغرة تتثغثا ضاظئ بسغثة سظ الةماسئ الاغ 
غظاخئعا السثاء وضاظئ تراضا سفعغا ورد شسض ذئغسغًا 
لصراراته الضاربغئ، وضان تراجع الظزام الظسئغ ذئغسغا 
تاى غامضظ طظ تعثئئ الظاس رغبما غظخإ لعط شثاخا 
أخرى تسغثعط إلى التزغرة وتشطص سطغعط افصفاص، 
ظسط عثا عع العاصع التصغصغ لمخر؛ تزغرة وأصفاص! 
ولضظ جضاظعا بحر غساسئثعط الظزام صعرا وذق وق 
أن  إق  طظعط،  جةاظعط  أن  رغط  الفضاك  غساطغسعن 
سطى  وضع  غثه  شغ  بقدظا  زطام  أخئح  سظثطا  الشرب 
سرش بقدظا أجعأ طظ شغظا تضاطاً بق ظثعة وق طروءة 

ذئسعط الثسئ والعضاسئ وحغمعط حغط الدئاع...
طظ  لغج  وصعرعط  الــســجل  سطى  اقجاؤساد  إن 
طظ  وخعاِر  جئِظ  سقطئ  بض  صعة  دلغض  وق  المروءة 
غاشعل سطغعط، ولضظ الطعم افضئر سطى طظ ارتدعا 
بغظما  غثه  شغ  ذغسئ  أداة  غضعظعا  أن  أظفسعط  سطى 
ق صعة له بثوظعط وعط طظ بغثعط الصعة وغمطضعن 
الظخرة، شماى تسافغص ظفعجعط وتاترك ظثعتعط 
وغظتازون فطاعط شغرعئعن الظزام بثق طظ إرعاب 
حسعبعط وغظخرون أطاعط بثق طظ تماغئ وظخرة 

سثو دغظعط وأطاعط؟!
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: أي سار غطتصضط وأي 
خجي أظاط شغه ودطاء أعطضط تراق أطاطضط وبأغثغضط 
صرباظا لعثا الظزام وصعرا فعض طخر المسادسفغظ؟! 
إن الظزام وأطعاله وجقته لظ غمظع سظضط المعت ولظ 
غتمغضط طظ سصاب اهللا وسثابه، شإن ضظاط تطغصعن 
شابصعا سطى طا أظاط شغه واطدعا شغ غغضط وخثوا طظ 
دظغاضط طا تحاععن شعغ جظاضط، وإق شئادروا باعبئ 
خادصئ واظتغاز تام فطاضط ودغظعا وسصغثتعا غارجمه 
سمض طثطص غرد طزالط الظاس وغرضغ ربضط باصاقع 
تتضط  الاغ  السخابئ  وعثه  جثوره  طظ  الظزام  عثا 
به وطتاضماعا أطام الظاس سطى جرطعا شغ تص افطئ 
وظفعس  صعرت  أسغظ  لاصر  سطغعا  اهللا  تضط  وتطئغص 
ُظطمئ، واجاضماق لطسمض المثطص باجاؤظاف التغاة 
اإلجقطغئ وتطئغص اإلجقم طظ خقل الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة الاغ تطئص اإلجقم وتظعغ سصعد 
بقدظا  شغ  تسئث  الاغ  أغادغه  وتصطع  لطشرب  الائسغئ 
وتظخإ سطغظا لتضمظا أجعأ طظ شغظا، وتسغث لظا السجة 
والضراطئ الاغ جطئظا إغاعا الشرب ورأجمالغاه السفظئ، 
واهللا إظضط لظسط الةظث تغظعا لع شسطاط ولغئثلظ اهللا 
تَاَب  َمن  ﴿إِالَّ  جئتاظه  وسث  ضما  تسظات  جغؤاتضط 
ُ َسيَِّئاتِِهْم  ُل اّبَ ْولَئَِك ُفَبّدِ

ُ
َصالًِحا َفأ َوآَمَن وََعِمَل َقَمالً 

 ﴾َلُفورًا رَِّحيًما ُ َحَسَناٍت َواَكَن اّبَ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

اسااد الشرب، تضاطاً وطفضرغظ وطاطرشغظ سطى اإلجاءة 
لقجقم وطصثجاته وترطاته وعط غسطمعن غصغظا أظه 
لظ غرد سطغعط أتث طظ تضام المسطمغظ الروغئدات، أو 
طظ جغعحعط الرابدئ المضئطئ بسقجض عآقء التضام، 
أو طظ سطماء المسطمغظ الثغظ ق غسمح لعط تضاطعط 
بالاطاول سطى أجغادعط، لثلك تةرأ الرئغج الفرظسغ 
طاضرون بالصعل إّن اإلجقم غسغح أزطئ شغ ضض السالط، 
وأظه أسطى تسطغمات لاعجغه العساظ وأئمئ المساجث، 

لغصعلعا طا غرضغه وق غثالش تدارته الفاجثة.
إّن المصطعع به بالتج والمساغظئ أن التدارة الشربغئ 
الاغ اظئبصئ سظ البعرة الفرظسغئ أبئائ شحطعا شغ جمغع 
أظتاء السالط وسطى رأجعا شرظسا؛ شصث أحصئ التدارة 
السطماظغئ الئحرغئ جمساء، تغث أظاةئ الفصر والتروب 
وافطراض الفااضئ والحصاق بغظ الئحر، وعثا واصع ق 
تثطؤه سغظ، وضض عثه افطراض والمطّمات الاغ أخابئ 
الئحرغئ تخطئ شغ أصض طظ صرن طظ تسطط السطماظغئ 
الشربغئ سطى السالط، طظث غغاب دولئ السثل، الثقشئ شغ 
شعغ  الثخعص  وجه  سطى  شرظسا  أطا  ١٩٢٤م،  سام 
تأضض طظ لتط وضّث الثطص الثغظ أشصرتعط شغ أشرغصغا، 
شعغ دولئ ذفغطغئ تسغح سطى خغرات اآلخرغظ ق طظ 
بثلك  حعث  وصث  ضالرجال،  جئغظعا  وسرق  غثعا  ضث 
رئغسعا افجئص شراظسعا طغاران تغث صال سام ١٩٥٧، 
صئض أن غاصطث طظخإ الرئاجئ "دون أشرغصغا، شرظسا لظ 
تمطك أي تارغت شغ الصرن العاتث والسحرغظ"، وشغ آذار/

افجئص  الفرظسغ  الرئغج  خّرح   ،٢٠٠٨ جظئ  طارس 
جاك حغراك صائقً: "دون أشرغصغا، شرظسا جاظجلص إلى 
شرظسا  شإّن  التصغصئ  وشغ  البالث"،  السالط  دول  طرتئئ 
اظتطئ إلى طراتإ دون طراتإ التغعاظات ولغج طراتإ 
"دول السالط البالث" ضما غسمغعا الشرب، شصث اجاعذظ 
زواج  وأبغح  افذفال  براءة  ودّظسئ  الضظائج  الحثوذ 
الحعاذ، وأضبر طظ ٦٠٪ طظ أبظائعا ولثوا طظ السفاح، 
لثرجئ أظعط اضطروا إللشاء طخططح (أبظاء غغر حرسغغظ) 
فن المعاذظغظ غغر الحرسغغظ أخئتعا أضبرغئ الحسإ، 
الئطعغ،  جظ  شعق  شغه  سثارى  ق  شرظسا  شغ  والمةامع 
وصاض الظفج باإلجعاض طسائاح، وتئعب طظع التمض 

تئاع لططالئات شغ المثارس.
وسظثطا أظضر الفرظسغعن وجعد الثالص ضمظا، وجثت 
 ٢٠٠ طظ  أضبر  إلغــقق  أدت  روتغئ  أزطــئ  سظثعط 
غرتادوظعا،  الثغظ  المحرضغظ  أسثاد  لصطئ  ضظغسئ 
شرظسا  وشغ  المحرضغظ،  طرتئئ  دون  إلى  شاظتطعا 
أضبر طظ ٩ ططغعن حثص غسغحعن تتئ خط الفصر، 
ضرع  سطى  ضالئسعضئ  تسغح  أظعا  طظ  الرغط  سطى 
أشرغصغا الئصرة التطعب، و٢٠٪ طظ جضان شرظسا غغر 

صادرغظ سطى تأطغظ ٣ وجئات غعطغا...
غاسع  وق  غغخ،  طظ  شغخ  إق  لغسئ  افطبطئ  عثه 
الشربغ  الظزام  وأزطــات  شساد  جعاظإ  لثضر  المصام 
وسطى رأجه شرظسا طاضرون، سطى الرغط طظ المتاوقت 
المدظغئ شغ ترصغع الظزام الرأجمالغ، إق أظعط سةجوا 
سظ اقجامرار شغ الارصغع، تاى اتسع الثرق سطى الراتص، 
وبسث ذلك غظسص طاضرون بالصعل إن اإلجقم عع الثي 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ بقل المعاجر – باضساانـ 

سالمغًا  ذلك  لظحر  الثقشئ  دولئ  تسسى  ضما  الحرع، 
صطعب  تظةثب  بتغث  الثسعة،  وجائض  طظ  ضعجغطئ 

لثخعلعط  تمعغثًا  اإلجقطغ،  السغح  لطراز  الحسعب 
 شغ دغظ اهللا أشعاجًا سئر الفاعتات وتمض الثسعة

تامئ ضطمئ السثد: دولئ الثقشئ وظحر المثظغئ اإلجقطغئ!

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ٢١ خفر 
شغه:  ورد  خئرا  ٢٠٢٠/١٠/٠٨م)  ١٤٤٢عـ، 
"صالئ ضاطئ تجب اهللا الئرلماظغئ إن طفاوضات 
ترجغط التثود الئترغئ والئرغئ جظعب الئقد، 
اقتاقل  طع  المخالتئ  جغاق  شغ  تظثرج  ق 
(اإلجرائغطغ). وأضاشئ الضاطئ الظغابغئ لتجب 
ق  التثود  بحأن  الافاوضغ  اإلذار  أن  اهللا 
غرتئط بالسغاجات الاطئغسغئ الاغ اظاعةاعا 
المصاوطئ،  بثغار  غعطا  تآطظ  لط  سربغئ  دول 
سطى تث وخفعا. وصال الظائإ شغ ضاطئ تجب 
إن  الثغظ  سج  تسظ  الئرلماظغئ  الطئظاظغ  اهللا 

"اإلذار الافاوضغ تعل طعضعع تخري غاخض بتثودظا الئترغئ الةظعبغئ واجاسادة أرضظا وخعقً إلى ترجغط 
طعاصع جغادتظا العذظغئ، ق خطئ له سطى اإلذقق ق بسغاق المخالتئ طع السثو الخعغعظغ الشاخإ لفطسطغظ، 

وق بسغاجات الاطئغع الاغ اظاعةاعا طآخرا وصث تظاعةعا دول سربغئ لط تآطظ غعطا بثغار المصاوطئ"."
إق  طظاجئئ  غارك  ق  والمماظسئ  المصاوطئ  غثسغ  طظ  أن  افطر  شغ  المئضغ  المدتك  إن   :
لاتسغظ  وغازه  ظفطه  شغ  لئظان  تص  تتخغض  بتةئ  غععد  ضغان  طع  الافاوض  شغعا  لغئرر  وغظاعجعا 
السثو  غععد  ضغان  طع  التثود  ترجغط  سطى  الافاوض  عثا  أن  زاسما  المجري،  اقصاخادي  وضسه 
إلى  تاما  تآدي  خغاظئ  عع  الارجغط  عثا  إن  افتعال.  طظ  تال  بأي  به  اساراشا  غسظغ  ق  المشاخإ 
غظدمعا  وأن  أطرغضا،  ترغثه  طا  إلى  غظةروا  أق  الةمغع  ظثسع  لثلك  الاطئغع،  بط  الرجمغ،  اقساراف 
وتجغض  باإلجقم  لاتضمظا  المعتثة  اإلجقطغئ  الثولئ  إلصاطئ  افطئ  أبظاء  طظ  العاسغظ  المثطخغظ  إلى 
فن  تثود  لارجغط  داع  عظاك  غضعن  لظ  شصط  وسظثعا  المسطمغظ،  بغظ  المجغفئ  المخطظسئ  التثود 

زوال ضغان غععد طظ العجعد جغضعن عع العاصع الةثغث شغ المظطصئ إن حاء اهللا.

ترسيم لبنان حدوده مع كيان يهود هو اعتراف يتبعه تطبيع

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء، ٢٧ خفر ١٤٤٢عـ، 
٢٠٢٠/١٠/١٤م) خئرا جاء شغه: "باخرف" "أسرب وزغر 
التعار  إذقق  لثى  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ 
اقجاراتغةغ افول بغظ بقده والسسعدغئ الغعم افربساء 
"أبراعام"  اتفاق  إلى  الرغاض  اظدمام  شغ  أططه  سظ 
لطاطئغع طع ضغان غععد، الثي وّصساه اإلطارات والئترغظ. 
وخقل طآتمر ختفغ شغ واحظطظ طع ظزغره السسعدي 
الدشط  إلى  الرغاض  بعطئغع  دسا  شرتان،  بظ  شغخض 
المفاوضات  إلى  لطسعدة  لثشسعط  الفطسطغظغغظ  سطى 

اقتفاصات  إظةاح  جئغض  شغ  صثطاه  طا  "سطى  لطسسعدغئ  حضره  سظ  افطرغضغ  العزغر  وأسرب  غععد.  ضغان  طع 
اإلبراعغمغئ" تسإ تسئغره، وذلك شغ إحارة إلى اتفاصغاغ تطئغع اإلطارات والئترغظ طع ضغان غععد".

: إن تخرغتات وزغر خارجغئ أطرغضا طاغك بعطئغع عثه تفدح بحضض خرغح ق لئج شغه الثور 
إل

غععد،  ضغان  طع  افخغرة  الثغاظغئ  الاطئغع  اتفاصغات  شغ  جسعد  آل  طمطضئ  لسئاه  الثي  الضئغر  الثغاظغ 
جسعد  آل  تضام  طظ  ترغث  بض  والثغاظئ  السمالئ  طظ  الصثر  بعثا  تضافغ  ولظ  لط  أطرغضا  أن  وتزعر 
المئارضئ  لفرض  الشاخإ  غععد  ضغان  طع  رجمغئ  وباتفاصغات  سطظًا  المطئسغظ  صائمئ  إلى  غظدمعا  أن 
شطسطغظ. وإن طا ضحفه بعطئغع لغج طساشربا سطى تضام آل جسعد الثغظ ذالما تآطروا سطى صداغا 
المسطمغظ وطظعا صدغئ شطسطغظ، وطا ذالئعط به بعطئغع لظ غضعن خسئًا سطغعط شعط سمقء صث أحربعا 
السمالئ تاى الظثاع، وطسألئ تطئغسعط بحضض سطظغ طع ضغان غععد باتئ طسألئ وصئ وعط غظازرون 
بحشش العصئ المظاجإ إلبراطه؛ لعثا غةإ سطى أعض ظةث والتةاز إجصاذعط وظسش طمطضاعط، وإصاطئ 

تضط اهللا جئتاظه وتسالى شغ أتإ بصاع افرض إلغه وإلى رجعله خطى اهللا سطغه وآله وجطط.

بومبيو يفضح الدور الكبير الذي لعبته مملكة آل سعود
في اتفاقيات التطبيع الخيانية األخيرة مع كيان يهود
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