
المساظاة  لمسالةئ  وتظعسئ  والطروتات  اآلراء  ضبرت 
شغ  المعةرون  الحام  أعض  غسغحعا  الاغ  والمأجاة 
المثغمات، طظ طبض: لع أن أعض الثغام اخااروا طضاظا 
خغمعط  ورخفعا  الحااء  شخض  صئض  لثغاطعط  طظاجئا 
لع  أو  والشرق.  الادرر  طظ  وغمظسعا  غتمغعا  بحضض 
اجاأجر طظ غمطك اإلطضاظغئ طظجق بثق طظ السغح شغ 
الثغام شغ شخض الحااء. والئسخ غطالإ المظزمات 
وتأطغظ  المثغمات  أعض  بمساسثة  الثولغ  والمةامع 
أن  عغ  والتصغصئ  لعط.  الحااء  طساطجطات  بسخ 
عثه التطعل جمغسعا طا عغ إق تطعل ججئغئ طآصائ، 
وإغفال  وافسراض  الزعاعر  لمسالةئ  طتاولئ  وعغ 
بمسظى  والئقء.  المساظاة  وجئإ  الثاء  أس  تةاعض  أو 
أظه إذا ُتطئ طحضطئ طغاه افططار شطظ تتض طحضطئ 
الئرد والخصغع، وإذا ُتطئ طحضطئ الئرد والخصغع شطظ 
لطحااء  بالظسئئ  عثا  والرغاح،  الطغظ  طحضطئ  تتض 
وضثلك  وغئار،  تر  طظ  الخغش  طحاضض  سظ  ظاعغك 
طساظاة  طظ  تجغث  الاغ  الخسئئ  المادغئ  الزروف 
سظ  الةاد  الئتث  طظ  بث  ق  ضان  لثلك  الحام.  أعض 
أعض  غساظغه  لما  التاجط  والتض  الةثرغئ  المسالةئ 
الاسضغظغئ.  بالمسالةات  اقضافاء  وسثم  جمغسا  البعرة 
تحثغص  سطى  غاعصش  الةثري  السقج  وخش  إن 
أسراضه  بمسالةئ  اقضافاء  ولغج  وطسالةاه  المرض 
شصط. والمرض الُمعطك الثي اباطغئ به بعرة الحام، 
غظفثون  لعط  الصادة  واظخغاع  الثاسمغظ  تآطر  عع 
بعاباعا  سظ  الحام  بعرة  وغترشعن  طثططاتعط 
وزرسعا  المسار  وترشعا  الصرار  جطئعا  تغث  وأعثاشعا 

الععظ شغ الظفعس وصاطعا شغعا افطض بالثقص.
شغ  عع  الحام  بعرة  فعض  الةثري  التض  ضان  لثلك 
الاثطص طظ المرض السدال المامبض باقرتئاط الثي 
ضاظئ ظاغةاه ضما أجطفظا جطإ صرار البعرة طظ أعطعا 
الادتغات  شثعئئ  لطثاسط  وتسطغمه  المثطخغظ، 
أدراج الرغاح وُترشئ البعرة سظ طسارعا الختغح الثي 
العثن  وتطئغص  والثثاع  بالمضر  سطغه؛  جائرة  ضاظئ 
واقتفاصغات، شُسطمئ سطى إبرعا الئقد لطاغغئ الحام، 
وُأبسثوا  أرزاصعط  وُظعئئ  بغعتعط  طظ  الظاس  وُعّةر 
سظ دغارعط، شأظحأوا لعط طثغمات الاروغخ لغساظعا 
وطساصئاعط  إذقلعط  بعثف  والسظاء  العغقت  شغعا 
فظعط خرجعا سطى سمغض أطرغضا بحار وأرادوا إجصاذه.

غسمض  أن  عع  الغعم  والعاجإ  السقج  أخئح  لثلك 
غث  صطع  سطى  وأبظائعا  البعرة  أعض  طظ  المثطخعن 
المااجرغظ  الصادة  طظ  أدواتعط  وتشغغر  الثاسمغظ 
وتعجغه  البعرة  صرار  اجاسادة  بط  وطظ  الماسططغظ، 
ظزام  وإصاطئ  المةرم  الظزام  إجصاط  ظتع  الةععد 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  أظصاضه،  سطى  اإلجقم 
والمسطمعن  الحام  أعض  لغظسط  الظئعة؛  طظعاج  سطى 
المعةرون  غسعد  وسظثعا  ورساغاعا.  بسثلعا  جمغسا 
طضرطغظ،  طسجزغظ  وبغعتعط  وصراعط  طثظعط  إلى 
ق  اإلجقم،  سج  شغ  وافطان  بالثفء  شغعا  وغظسمعن 
ضما ُغراد لعط أن غسعدوا سئغثا أذقء لتزغرة الظزام 
المةرم، لغظاصط طظعط ضعظعط باروا سطغه! وق غظصص 
إق  الثواء  عثا  وإغةاد  التض  عثا  لاتصغص  الحام  أعض 
صرارعط  واجاسادة  وتسالى،  تئارك  اهللا  سطى  الاعضض 
وتظزغط أطعرعط، شاإلطضاظغات المادغئ طعجعدة بضض 
والسقح  ضبغرون،  والمثطخعن  والةعاظإ،  الظعاتغ 
وأظاط  البعرة.  بثاغات  شغ  سطغه  ضان  طا  أضساف 
الظخغري  الظزام  ولغج  الئقد  وأعض  التص  أختاب 
ضثضط،  طسه  غاآطرون  الثغظ  وق  المةرم  السمغض 
الرؤوس  شعق  والظخر  الرجال  جعاسث  غتااج  شالتص 
غظازر "ضظ شغضعن" لسئاد اهللا المثطخغظ، ولضظ عثا 
افطر غتااج إلى بثل العجع وإبراء الثطئ، لثلك تاى 
 ََّ اهللا وا  تَنرُصُ ﴿إِن  تسالى:  صال  بظخره،  سطغظا  اهللا  غمظ 

ْقَداَمُكْم﴾.
َ
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اقظاثابات  تطك  تتعلئ  بط  وطظ  اقظاثابغئ  الثوائر 
إلى أزطئ جغاجغئ بغظ الطرشغظ وخراع سطى تحضغض 
غجة  صطاع  سطى  تماس  بسغطرة  واظاعئ  التضعطئ 
شغ حعر تجغران سام ٢٠٠٧ وإخثار رئغج السططئ 
تضعطئ  إصالئ  عغ:  طراجغط  بقبئ  سئاس  طتمعد 
العتثة العذظغئ الاغ تصعدعا تماس بسث بقبئ أحعر 
شصط طظ تحضغطعا، وإسقن تالئ الطعارئ، وتحضغض 

تضعطئ تظفث تالئ الطعارئ.
عض عثا الاترك إلجراء اقظاثابات عع تترك جاد؟

غزعر لطماابع أن إخثار المرجعم الرئاجغ جاء وشص 
إطقءات خارجغئ، شسقوًة سطى أن السططئ الفطسطغظغئ 
أصض  وعغ  أطرغضا  بغث  رخغخئ  جغاجغئ  أداة  طةرد 
حأظاً طظ أن تاثث صرارات طساصطئ خاخئ شغ طعضعع 
تسسى  دائماً  وضاظئ  سطغه  اظصطئئ  الثي  اقظاثابات 
لسرصطاه رغط الاظازقت الاغ ضاظئ تصثطعا تماس شغما 
غاسطص بامضغظ التضعطئ واإلحراف سطى المسابر وغغر 
ذلك، شصث تتثبئ وجائض إسقم سظ تطك الاعجغعات، 
وطظ ذلك طا أوردته الصظاة الساحرة السئرغئ بالاجاطظ 
طع إخثار المرجعم الرئاجغ وذلك ظصًق سظ طسآول 
بترضئ شاح، صعله "إن السططئ تطصئ طآخرًا رجائض طظ 
سئروا  باغثن  جع  الصادم  افطرغضغ  لطرئغج  طصربغظ 
شغعا سظ رغئاعط بإجراء اظاثابات شطسطغظغئ جثغثة 
المسآولغظ  أن  وأضاشئ  حرسغاعا...  تةثغث  بعثف 
طظزعطات  شغ  جثغثة  دطاء  ضت  ذطئعا  افطرغضغغظ 

السططئ الفطسطغظغئ وإصالئ الماعمغظ بالفساد".
لاعشغر  المتمعم  اإلصطغمغ  الاترك  غفسر  طا  وعثا 
خاخئ  اقظاثابات  إلجراء  القزطئ  وافجعاء  الرساغئ 
جمع  غساجم  الثي  أطرغضا  سمغض  السغسغ  ظزام  طظ 
إظةاح  جئض  لمظاصحئ  الصادم  الحعر  بثاغئ  الفخائض 
ترضئ  واشصئ  أن  بسث  وذلك  الفطسطغظغئ،  اقظاثابات 
أن  بسث  الاعالغ  سطى  اقظاثابات  تضعن  أن  تماس 
شغ  الاعازي  سطى  بإجرائعا  وطاحئبئ  طامسضئ  ضاظئ 

تسصغئا سطى تخاسث تخغطئ اقغاغاقت والافةغرات والدربات الخاروخغئ شغ طثن وصرى أششاظساان بحضض ضئغر 
شغ افحعر افخغرة، أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ أششاظساان: أن عثه اقغاغاقت المااالغئ تحغر 
إلى طرتطئ جثغثة طظ طحروع تصعم طظ خقله افذراف المظثرذئ شغ سمطغئ السقم افششاظغئ باظفغث عةمات 
اجاثئارغئ سطى تساب دطاء الظاس لضسإ ظخغإ افجث طظ خقل سمطغئ السقم وخرف الرأي السام سظ الفخائض 
المسارضئ لعا. وشغ العصئ ظفسه، شإن الظصطئ المآجفئ عغ أن العقغات الماتثة صث اضاسئئ طغجة عائطئ طظ 
سمطغئ السقم طظ خقل تماغئ صعاتعا وصعاسثعا بغظما تضبش جغظارغع اإلبادة الةماسغئ افششاظغئ. وأضاف الئغان: 
أن التضعطئ افششاظغئ اضافئ بإداظئ افتثاث وظحر إسقظات سظ الدتاغا. بغظما غصغط عآقء التضام خطش الةثران 
المتخظئ وغاظصطعن سئر سربات طخفتئ، وغئاسثون تماطاً سظ الظاس لضغ ق غحسروا بافلط الثي غساظعن طظه 
تاى اآلن. واخااط الئغان بالصعل: غةإ سطى الحسإ المسطط شغ أششاظساان أن غثرك أن المثرج طظ عثه الضاربئ 
افظزمئ  بعثه  غطصغ  جععري؛  تشغغر  بإتثاث  الفاجث  الظزام  سطى  الصداء  بض  العجعه،  اجائثال  لغج  الترجئ 

المساعردة شغ واد جتغص، وغآجج بثقً طظ ذلك ظزام اإلجقم (الثقشئ).

ذعإ تراطإ وجاء باغثن 
شما الثي اخاطش؟!

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ أجسث طظخعر

اقظاثابات الفطسطغظغئ 
اجامرار لطاآطر سطى صدغئ شطسطني

ولغج  الظاس  سطى  التةئ  عع  اإلجقم  إن 
الظاس عط التةئ سطى اإلجقم، شمظ أخث 
حرب  وطظ  أشطح،  شصث  خاشغًا  باإلجقم 
سئابًا شطه طا حرب. صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َقْد تََركُْتكُْم 
َعْنَها  يَِزيُغ  َال  كََنَهاِرَها  لَْيلَُها  الَْبْيَضاِء  َعَىل 
سظ  طاجه  ابظ  رواه  َهالٌِك»  إِالَّ  بَْعِدي 

جارغئ. بظ  السرباض 

اصرأ شغ عثا السثد:
-  السغاجئ الثارجغئ اإلغراظغئ تثطر طخالح المسطمغظ 

   وتثثم المخالح افطرغضغئ ...٢
- اقتاةاجات شغ تعظج لئعس بعرة وجععر بعرة طدادة  ...٢

- ترضعا الةغعش إلى تغث أطرضط اهللا ...٣
- اقصااال شغ السعدان جثوره وأجئابه وضغش 

   غضعن السقج...٤
- تخظغش بعطئغع ووزارته لطتعبغغظ باإلرعاب 

   تتئ المةعر ...٤

http://www.alraiah.net :الرائث الثي ق غضثب أعطه                             السثد: ٣٢٣ سثد الخفتات:٤  المعصع اقلضاروظغ  افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٧ ضاظعن الباظغ/ غظاغر ٢٠٢١ طـ                            

ضطمئ السثد

صال وزغر خارجغئ أطرغضا أظاعظغ بطغظضظ خقل جطسئ 
إصرار طةطج الحغعخ تسغغظه شغ طظخئه الةثغث غعم 
الاسعغئ  أن  غرى  باغثن  "الرئغج   :٢٠٢١/١/١٩
الفطسطغظغ- الظجاع  شغ  لقجامرار  الصابطئ  العتغثة 
(اإلجرائغطغ) عغ تض الثولاغظ، وأظه السئغض العتغث 
لدمان طساصئض (إجرائغض) ضثولئ غععدغئ دغمصراذغئ 
لضظ  بعا،  لعط  غتص  دولئ  الفطسطغظغغظ  إسطاء  طع 
أظظ أظه جغضعن طظ الخسإ تتصغص أي حغء سطى 
عثا الخسغث شغ المثى الصرغإ"، وأضث أظه "جغعاخض 
اقساراف بالصثس ساخمئ لـ(إجرائغض)، وجغئصغ سطى 
المعط  "طظ  وصال:  الصثس"،  شغ  افطرغضغئ  السفارة 
المظطصئ  شغ  وحرضائظا  تطفائظا  طع  الاعاخض  لطشاغئ 
سطى  وحثد  الثطغب".  ودول  (إجرائغض)  ذلك  شغ  بما 
أن "اتفاصغئ جثغثة غمضظ أن ظاساطض بعا طع أظحطئ 
إغران المجسجسئ لقجاصرار شغ المظطصئ"، وطع ذلك أحار 
إلى أظه "ق غرغإ شغ الاثطغ سظ اتفاصغئ سام ٢٠١٥

لطئرظاطب الظعوي اإلغراظغ". وبالظسئئ فششاظساان صال: 
"ظرغث اظاعاء عثه الترب افبثغئ، ظرغث إسادة جظعدظا 
إلى العذظ" طما غآضث طثى التسرة الاغ تسخر صطعب 
افطرغضغغظ لاعرذعط شغ عثه الترب طع المسطمغظ 

وخسائرعط الفادتئ شغعا.
افطرغضغئ  السغاجئ  أن  تزعر  الاخرغتات  وعثه 

جاسامر طظ تغث اظاعئ سطى سعث تراطإ.
إن أطرغضا دولئ اجاسمارغئ تائظى الرأجمالغئ، شطظ تاشغر 
جغاجاعا جثرغا طا داطئ تتمض عثه الخفئ، والثي 
افجالغإ  عع  رئغج  وذعاب  رئغج  بمةغء  غائثل 
والثطط لاظفغث السغاجئ الثارجغئ المئظغئ سطى أجاس 
المخالح افطرغضغئ. شضض إدارة تآضث أظعا تسمض لاتصغص 
المخالح افطرغضغئ، شق تدع شغ تساباتعا إق طخالح 
الظفعذ  وبسط  العغمظئ  شغ  تاةسث  وعغ  أطرغضا، 

واقجاسمار. شق تسرف خثغصا سثا طخالتعا.
وغحظ  أوق"  "أطرغضا  بخراتئ  لغسطظعا  تراطإ  وجاء 
طخالح  أجض  طظ  سطظا  والخثغص  السثو  سطى  الترب 
زغادة  أجض  طظ  طضحعشئ  جغاجئ  اتئع  شصث  أطرغضا، 
أطرغضا،  طخالح  لاتصغص  افخرى  الثول  سطى  الدشط 
وأطا اإلدارات السابصئ شضاظئ تشطفعا بحسارات خادسئ 
ضظحر الثغمصراذغئ والترغات وتصعق اإلظسان وطتاربئ 
وتساثثم  والتطفاء،  الحرضاء  طع  والاساون  اإلرعاب 

الثبطعطاجغئ وافسمال السغاجغئ أضبر.
أطرغضا عغ الاغ تئظئ ضغان غععد سطى سعث تروطان 
تصعغاه  سطى  وسمطئ   ،١٩٤٨ سام  الثغمصراذغ 
دول  طظ  به  وطسارشا  الةمغع  سطى  طافعصا  وجسطه 
المظطصئ، وطظ أجض ذلك أخرجئ تض الثولاغظ سطى 
وجسطئ طخر  سام ١٩٥٩،  سعث الةمععري أغجظعاور 
غععد  ضغان  طع  لطسقم  دغفغث  ضاطإ  اتفاصغئ  تسصث 
وأطدئ  ضارتر،  الثغمصراذغ  سعث  سطى   ١٩٧٨ سام 
الاترغر  وطظزمئ  غععد  ضغان  بغظ  أوجطع  اتفاصغئ 
ساطغ  افردن  طع  سربئ  وادي  واتفاصغئ  الفطسطغظغئ، 
ضطغظاعن،  الثغمصراذغ  سعث  سطى  و١٩٩٤   ١٩٩٣
وجاء تراطإ الةمععري وأسطظ الصثس ساخمئ لضغان 
اقجاغطان  حرسظئ  الاغ  الصرن  خفصئ  وأخرج  غععد 
اإلطارات  سطى  وأططى  الشربغئ،  الدفئ  شغ  الغععدي 
والئترغظ والسعدان والمشرب إسقن الاطئغع طع ضغان 
ترضغج  عع  أطرغضا  لسغاجئ  السرغخ  شالثط  غععد، 
ضغان غععد لاساثثطه شغ ترضغج ظفعذعا واجاسمارعا 
شغ المظطصئ وطظع ظعدئ افطئ وإصاطئ الثقشئ. وعا 
"لظ  أظعا  الثغمصراذغ  باغثن  سعث  سطى  تسطظ  عغ 
ولظ  غععد،  لضغان  ساخمئ  بالصثس  اساراشعا  تطشغ 
تظصض السفارة افطرغضغئ طظ الصثس، وأظعا ترغث تض 
الثولاغظ فظه غتفر ضغان غععد، ولضظ طظ الخسإ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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سئاس  طتمعد  الفطسطغظغئ  السططئ  رئغج  أخثر 
سطى  الساطئ  اقظاثابات  إجراء  بحأن  رئاجغاً  طرجعطاً 
اقظاثابات  جاةرى  المرجعم  وبمعجإ  طراتض،  بقث 
باارغت  والرئاجغئ   ،٢٠٢١/٥/٢٢ باارغت  الاحرغسغئ 
٢٠٢١/٧/٣١، سطى أن تسائر ظاائب اظاثابات المةطج 
الاحرغسغ المرتطئ افولى شغ تحضغض المةطج العذظغ 
شغ  العذظغ  المةطج  اجاضمال  غاط  وأن  الفطسطغظغ 
الاترغر  لمظزمئ  افجاس  الظزام  وشص   ٢٠٢١/٨/٣١
الفطسطغظغئ والافاعمات العذظغئ بتغث تةرى اظاثابات 

المةطج العذظغ تغبما أطضظ.
جاد؟  تترك  عع  اقظاثابات  إلجراء  الاترك  عثا  شعض 
ولماذا جاء شغ عثا الاعصغئ؟ وطا عع العثف الثي غراد 
تتصغصه طظ عثه اقظاثابات؟ وطا طثى خطعرتعا؟ وطا 

عع العاجإ تةاععا؟
وصئض اإلجابئ سطى عثه الاساؤقت ق بث طظ اإلحارة 
أجاجغ  ججء  عغ  الفطسطغظغئ  اقظاثابات  أن  إلى 
بغظ   ١٩٩٥ سام  وصسئ  الاغ   ٢ أوجطع  اتفاصغئ  طظ 
الرئغج  وبرساغئ  بغرس  وحمسعن  سرشات  غاجر 
افطرغضغ بغض ضطغظاعن، وتادمظ اقتفاصغئ بظثًا خاخًا 
باقظاثابات تغث غظص سطى أظه "تاى غتضط الحسإ 
الفطسطغظغ شغ الدفئ الشربغئ وصطاع غجة وشصاً لمئادئ 
دغمصراذغئ، جاةرى اظاثابات جغاجغئ ساطئ طئاحرة 
وشصًا  الاظفغثغئ،  السططئ  ورئغج  لطمةطج،  وترة 
لفتضام المظخعص سطغعا شغ بروتعضعل اقظاثابات 
المرشص وأن عثه اقظاثابات جاحضض خطعة تمعغثغئ 
المحروسئ  التصعق  تتصغص  باتةاه  طعمئ  اظاصالغئ 
لطحسإ الفطسطغظغ وطاططئاته السادلئ، وجاعشر صاسثة 
وطظث  الفطسطغظغئ"،  المآجسات  إلصاطئ  دغمصراذغئ 
افولى  طرتغظ؛  اقظاثابات  تخطئ  اقتفاصغئ  تعصغع 
سام ١٩٩٦ وشاز بعا غاجر سرشات وترضئ شاح لسثم 
وجعد طظاشسغظ، ولط تحارك بعا ترضئ تماس، وسام 
٢٠٠٦ وضاظئ بمحارضئ ترضئ تماس الاغ شازت بما 
طظ  و٩٥٪  الاحرغسغ  المةطج  طصاسث  بطبغ  غصارب 

مخیمات الموت
لماذا، وإلى متى؟!

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

أفغانستان تحولت إلى مسلخ؛ فما هو سبیل الخالص؟
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تتعلئ اقتاةاجات الاغ اظثلسئ شغ تعظج بالاجاطظ 
طثن  شغ  حشإ  فسمال  لطبعرة  الساحرة  الثضرى  طع 
سثة. وصث تئادلئ صغادات تجبغئ وطظزمات وحثخغات 
جغاجغئ اقتعاطات تعل طا غتثث طظ ظعإ وتثرغإ. 
غسارغئ  أذراشا  غاعط  لطتضعطئ  السغاجغ  شالتجام 
اظصقبغئ  لمتاولئ  وغروج  افسمال  لعثه  بالاةغغح 
سطى الحرسغئ، ظاشغا أن غضعن عثا التراك بعرغا. بغظما 
تعجه السثغث طظ افذراف أخابع اقتعام إلى افتجاب 
طتمطئ  الظعدئ  ترضئ  وخاخئ  البعرة  طظث  التاضمئ 
البائر  الحسإ  أعثاف  تتصغص  شحض  طسآولغئ  إغاعا 
وطسائرة أن الاترضات إرعاخات بعرة باظغئ سطى عثه 
بغظ  طعصفه  لعن  شصث  التضعطئ  رئغج  أطا  افتجاب. 
والاثرغإ،  لطظعإ  ورشده  الحئاب  اتاةاجات  تفعط 
طاعسثا  لمحاضطعط  شسطغئ  بتطعل  الحئاب  واسثًا 
خارج  الثولئ  رئغج  طعصش  وبصغ  الصاظعن.  باطئغص 
طآتمر  شغ  جاء  طا  تسإ  الغععد  اتعط  إذ  السربغظ، 

التاخاطات افوروبغغظ بالسرصئ والعصعف وراء أسمال 
الحشإ، لسطعا رؤغئ طظ ضعضإ آخر! إزاء عثه الخعرة 
اإلحضالغات  ظظاصح  الماظاصدئ  والمعاصش  الدئابغئ 

الاالغئ:
١- طا عغ أجئاب عثه اقتاةاجات وطا عغ أعثاشعا؟

٢- ضغش غساشطعا العجط السغاجغ؟
٣- طا عع السئغض العتغث لاتصص البعرة غاغاعا؟

١- إن اقتاةاجات شغ تعظج لط تاعصش طظث البعرة، 
طظ  طفاسض  وبسدعا  حسئغئ  تطصائغئ  اتاةاجات  طظعا 
أذراف جغاجغئ. أطا السفعغئ الحسئغئ، شأجئابعا تسعد 
إلى أخض واتث، وعع أن الظزام بسث البعرة بثل أن 
والرساغئ  والسثل  الاترر  شغ  الظاس  أعثاف  غتصص 
وافطظ والرشاعغئ والظعدئ والعتثة زاد شغ إذقلعط 
باقجاسمار  وربطعط  تضاطعط  وإشساد  وترعغئعط 
وتفصغرعط وتفرغصعط. لثلك بصغ الحسإ شغ السثغث 
طظ المظاجئات غسئر سطى طعاخطاه جغاق بعرته بعثه 
الاترضات  أطا  الظزام.  إجصاط  بعثف  اقتاةاجات 
المفاسطئ شسئئعا الرئغسغ خطص الاعازظات بغظ شؤات 
الظزام  سطى  اإلبصاء  بعثف  التضط  سطى  طاخارسئ 
الرأجمالغ الثي ترساه الثول اقجاسمارغئ والتغطعلئ 
دون إجصاذه وإصاطئ ظزام تترر تصغصغ طع افعثاف 
الثاتغئ لضض شؤئ، طظ ظفر بةجء أوشر طظ السططئ أو 

طتاربئ شؤئ أخرى.
غفرصه  طا  رغط  تعظج  شغ  السغاجغ  العجط  إن   -٢
شغ الزاعر شعع طعتث شغ طعصفه طظ الظزام الصائط 
اإلجقطغغظ  بغظ  التادة  الخراسات  شرغط  الئقد.  شغ 
والغسارغغظ والطغئرالغغظ التثابغغظ، شإن الضض غرضى 
باطئغص الظزام الرأجمالغ الثي ترساه الثول الشربغئ 
اقجاسمارغئ وغرضى بروابط الائسغئ لطثول المعغمظئ 
جططان  غسادون  جمغسعط  بض  السالط.  جططان  سطى 
اإلجقم الئثغض العتغث لطظزام الرأجمالغ بسث جصعط 
الحغعسغئ. شاإلجقطغعن خاخئ ترضئ الظعدئ غةارون 
سطى  وغرضجون  الدتغئ  دور  وغطسئعن  اقتاةاجات 
اقظصقب سطى حرسغئ اقظاثابات طظ ذرف الساصطغظ 
شغعا، والظعدئ بالظسئئ لقجاسمار تةر الجاوغئ لطتفاظ 
سطى الاعازن شغ السططئ. أطا الغسارغعن شغمبطعن صطئا 
طظ أصطاب الاةاذب الاغ غصسط بعا اقجاسمار وتثة 
التصض  داخض  الظاس  طظ  طعما  ججءا  وغئصغ  الحسإ 
المشظاذغسغ لطعجط السغاجغ الثي أظحأه اقجاسمار. 
لضظ عثا الصطإ خسر ضبغرا طظ جاذبغاه تاى أخئح 

الغسار غظسئ بـ"الخفر شاخض".
لعا  غةغح  الاغ  اقتاةاجات  عثه  شغ  غةث  شعع 
حرسغئ  وْعط  وضسه  سطى  الظاصط  المعمح  الحئاب 
شغ  وغةث  التاضمئ.  افذراف  سطى  بعا  غجاغث  حسئغئ 
لترضاه  وطتفجا  الماظابر  لحااته  جاطسا  الحشض  اتتاد 

تئسغئ  طثى  شغ  طباقً  لظأخث  آخر  بمسظى  أو  المبال، 
إغران فطرغضا شغ جغاجاعا الثارجغئ شغ جعرغا، وذلك 
لظرى تةط الاعاشص بغظ الثولاغظ شغ تتصغص افعثاف 

الثولغئ افطرغضغئ واإلصطغمغئ اإلغراظغئ شغ جعرغا.
ظائإ  طظخإ  غحشض  ضان  الــثي  أضسعم  أظــثرو  صال 
طساسث وزغر الثشاع لحآون الحرق افوجط شغ سعث 
أطام  حعادته  خقل  أوباطا  باراك  افطرغضغ  الرئغج 
لةظئ الحآون الثارجغئ شغ الضعظشرس: "أوباطا تساون 
طع روجغا لمظع جصعط افجث بسرسئ ضئغرة، ولمظع 
الئقد طظ اقظعغار والعصعع بغث الفخائض المسطتئ".

شغ  إغران  لتجب  السام  افطغظ  اهللا  ظخر  تسظ  وصال 
افتث  الطئظاظغئ  المغادغظ  صظاة  طع  ُطصابطئ  شغ  لئظان 
٢٠٢٠/١٢/٢٧: "إّن صائث شغطص الصثس شغ الترس 
البعري اإلغراظغ صاجط جطغماظغ اجامع طع الرئغج 
الروجغ شقدغمغر بعتغظ لمظاصحئ الاثخض الروجغ 
السسضري شغ جعرغا"، وأضاف: "إّن الرئغج الروجغ 
اصاظع بالاثخض بسث اجاماع طع جطغماظغ طثة جاساغظ 
شغ طعجضع بتدعر سثد طظ المسآولغظ الروس، إذ 
سرض جطغماظغ خقل اقجاماع خرائط السغطرة شغ 
جعرغا وظاصح طسه آلغات السمض واجاطاع أن غصثم 
وصال  الاثخض"،  صرار  روجغا  اتثاذ  إلى  أدت  إضاشئ 
جطغماظغ: "إّن الثخعل السسضري الروجغ شغ جعرغا 

ضان طآبرًا جثًا شغ تشغغر العاصع سطى افرض".
شالاعاشص إذًا واضح جثًا بغظ أطرغضا وإغران، واجاثساء 
افطرغضغ  الطرشغظ،  طظ  جــاء  جعرغا  إلــى  روجغا 
واتثة،  وافعــثاف  واتثة  إذًا  شالمخطتئ  واإلغراظغ، 
وعثه أدلئ خرغتئ طظ اقساراشات طظ ضق الطرشغظ 

سطى طساعى ضئار السسضرغغظ شغ الئطثغظ.
شما طظ بطث إجقطغ تثخطئ شغه إغران إق وتتّعل إلى 
خراب، واجاطط شغه سمقء أطرغضا التضط، شأششاظساان 
ُدّطرت وصدغ سطى اجاصرارعا، واظثلسئ شغعا التروب 
التضط  واجاطط  السظغظ،  لسحرات  وافعطغئ  الطائفغئ 
ترجاظاعا  ُدّطــرت  والسراق  أطرغضا،  صراضاغات  شغعا 
السسضرغئ والسطمغئ والخظاسغئ، وتتعلئ إلى أظصاض، 
التضط  واجاطط  السظغظ،  سحرات  العراء  إلى  وسادت 
الثبابات  ظعر  سطى  جاؤوا  الثغظ  أطرغضا  رجال  شغعا 
وتعةغر  بعرتعا  تتطغط  شاّط  جعرغا  وأّطا  افطرغضغئ، 
سطى  افجث  بحار  سطى  التفاظ  وتّط  جضاظعا،  ظخش 
أْن  بسث  السعرغغظ  إرادة  سظ  رغمًا  السططئ  رأس 
بّط  وطظ  به،  وُتطغح  طظه،  تاثطص  أْن  البعرة  ضادت 
وروجغا  فطرغضا  ظفعذ  طظاذص  إلى  جعرغا  تتعغض  تّط 
طظ  بصارسئ  شأخغئئ  الغمظ  وأّطــا  ــران،  وإغ وترضغا 
وإصتاطعا  السئاد  وتحاغئ  الئقد  تمجغص  شاّط  جئصعا، 

شغ تروب داخطغئ ذاتظئ.
عثه عغ باخاخار الظاائب السمطغئ لاثخض أطرغضا وإغران 
شغ الئقد اإلجقطغئ، وعثه عغ خقخاعا، وعغ: أوقً 
تثطغر الئقد، وباظغاً تمضغظ أطرغضا طظ شرض سمقئعا 

 تضاطاً سطغعا

الترضئ  عثه  غربط  تغظ  خاخئ  حسئغا  المرشعضئ 
الباظغ/ ضاظعن  حعر  شغ  وظداقتعط  السمال  باارغت 

غظاغر، بسثعا تثئع ظاره وتسامر طسادلئ الاعازن. أطا 
عط  شما  والطغئرالغئ  التثابئ  حسار  وراء  غثافعن  طظ 
أصخاعط  الثغظ  الثجاعري  والتجب  الاةمع  بصاغا  إق 
اساراشا  اقجاسمار  لضظ  والسغاجئ  التضط  سظ  البعرة 
السجل  صاظعن  برشخ  ذردعط  طظع  له  بإخقخعط 
السططئ.  شغ  اإلجقطغغظ  حرضاء  وجسطعط  السغاجغ 
عآقء إن ضاظعا شغ التضط ضتال "صطإ تعظج" رشدعا 
اقتاةاجات واسائروعا تثرغئا واظصقبا، وإن ضاظعا شغ 
الظئاح  بسخ  ضفاعط  التر"  ضـ"الثجاعري  المسارضئ 
الئقد  أوضاع  سطى  والائاضغ  الظعدئ  ترضئ  سطى 
غعظش  السغاجغ  شالعجط  خاخئ.  والحئاب  ساطئ 
طظ  الخراع  تصغصئ  لائثغض  الصطئغئ  الاةاذبات  عثه 
خراع بغظ الحسإ وظزام رأجمالغ ظالط تسئإ شغ 
ضض أزطاته إلى خراع بغظ شؤات طصسمئ طظ الحسإ 

وبعثا غدمظ بصاءه شغ جططئ ق تتص له فظه وجط 
طرتعظ لطسثو، ساجج سطى الاثطغط الثاتغ بض غمبض 
لطاشغغر  سصغثة  أي  غماطك  وق  الضئغر  لطمسآول  إدارة 

التصغصغ.
٣- إن السغر شغ تظفغث خطط اقجاسمار شغ بقدظا 
لخالح  السمعطغئ  الصطاسات  شغ  الثولئ  ضافرغط 
المتطغئ  أو  الظاعئئ  افجظئغئ  الحرضات  طظ  الثعاص 
غفرضعا  الاغ  العغضطغئ  الضئرى  اإلخقتات  وإجراء 
خظثوق الظصث الثولغ والامادي شغ الاثاغظ افجظئغ، 
بغظ  الاعازن  غتثد  ق  طغجاظغئ  صاظعن  سطى  والاعاشص 
ضض  عثوء،  لتزئ  شغ  ر  وُغمرَّ والمعارد  الظفصات 
السترغئ،  اقجاسمار  بسخا  السغاجغئ  السعاخش 
تاى  طفاسطئ  صطئغئ  تةاذبات  سئر  الحسإ  وتصسغط 
لعثه  غتصص  لظ  البعري،  طساره  إتمام  شغ  غاعتث  ق 
طاثطفئ،  وجائصى  أطظًا  وق  رشاعًا  وق  صعة  الثولئ 
العاضح  بض  حسئعا.  آطال  تتصغص  سظ  ساججة  تابسئ، 
سطى  غسمطعن  أظعط  تعظج  تةاه  الشرب  جغاجئ  طظ 
اإلشقس  تّث  إلى  ربما  السةج  عثا  شغ  تاثئط  ترضعا 
اقصاخادي إلتضام الصئدئ سطى عثا الحسإ وسصابه 

سطى بعرته سطى الظزام اقجاسماري.
شغ  غضمظ  غاغاعا  البعرة  لاتصص  العتغث  السئغض  إن 
إجصاط الظزام الرأجمالغ المفروض سطى تعظج طظ 
ذرف الصعى اقجاسمارغئ طظث غغاب جططان اإلجقم 
دولئ  شغ  اإلجقطغ  طتغطعا  طظ  واصاطاسعا  سطغعا 
الفضرغئ  بةثوره  الشربغ  الظفعذ  واصاقع  الثقشئ، 
المسظى  عع  وعثا  والسغاجغئ،  والاحرغسغئ  والبصاشغئ 
التصغصغ لحسار البعرة "إجصاط الظزام" وإصاطئ ظزام 
اهللا  شرضه  الثي  والضراطئ  والسثل  والرساغئ  التص 
المسطمغظ  وسطى  ساطئ  الظاس  سطى  وتسالى  جئتاظه 
ولضظ  لقجاسمار  سئثا  الحسإ  غضعن  شق  بثاخئ. 
عع  وعثا  الثئغر.  السطغط  السادل،  لثالصه  سئثا  غضعن 
به الحسإ  غخرح  لط  الثي  الظزام"  طفععم "إجصاط 
ولضظه غصخثه فظه لط غضظ غئتث سظ الفعضى بشغاب 
الصائط  اإلجقطغ  الظزام  سظ  خغار  له  ولغج  الظزام 
وأبطاله  الاارغثغئ  فطةاده  والئاظغ  سصغثته  سطى 
تاى  البعرة  عثه  إرعاخات  وجائصى  السابصغظ. 
خادصغظ  طثطخغظ  طآطظغظ  صعة  بأعض  اهللا  غضرطعا 
وغدسعظه  اقجاسمار  إدارة  طظ  السططان  غظاجسعن 
بغظ أغثي الساططغظ سطى إصاطئ الثقشئ الرحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة تاى تئاحر افطئ طظ جثغث دورعا 
وتمض  اإلجقطغئ  التغاة  باجاؤظاف  السزغط  التداري 
دسعة اإلجقم إلى السالط. ﴿َويَْوَمئٍِذ َفْفَرُح الُْمْؤِمُنوَن * 

 ﴾يَنرُصُ َمن يََشاء وَُهَو الَْعِزيُز الرَِّحيُم َِّ بَِنرْصِ اهللا
* سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج

السغاجئ الثارجغئ اإلغراظغئ 
تثطر طخالح املسطمني وتثثم املخالح افطرغضغئ

شغ  تخإ  غعطاً  اإلغراظغئ  الثارجغئ  السغاجئ  تضظ  لط 
الثمغظغ  جغطرة  شمظث  اإلجقطغئ،  الحسعب  خالح 
سطى التضط سام ١٩٧٩، واإلسقن سما ُغسّمى بالبعرة 
اإلجقطغئ، لط ُتساعط السغاجات اإلغراظغئ إق شغ تثطغر 
الئقد اإلجقطغئ، وتسطغط زطام الصغادة شغعا فطرغضا، 
وذلك ضما تخض شغ أششاظساان والسراق وجعرغا ولئظان 
بثلك  إغراظغعن  طسآولعن  اسارف  أن  وجئص  والغمظ، 
بضض خراتئ، وطظعط طتمث سطغ أبطتغ ظائإ الرئغج 
الثسط  "لعق   :٢٠٠٤/٠١/١٥ شغ  صال  الثي  اإلغراظغ 
أششاظساان  طظ اتاقل  أطرغضا  لما تمضظئ  اإلغراظغ 
والسراق بعثه السععلئ"، شعصفئ إغران بةاظإ أطرغضا 
شغ اتاقلعا فششاظساان والسراق، ووصفئ بةاظئعا شغ 

دسط بحار افجث ووأد بعرة أعض الحام.
والغعم ُغطض سطغظا وزغر خارجغاعا طتمث جعاد ظرغش 
شغصر بامعغض بقده لطمطغحغات المعالغئ لعا شغ المظطصئ، 

ُطئررا ذلك بأظه إظفاق طظ أجض السغاجئ الثارجغئ.
(اساماد)  ختغفئ  طع  طصابطئ  شغ  ظرغش  وغصعل 
العقغات  طع  بالسقصئ  غاسطص  شغما  بأّظه  اإلغراظغئ 
الماتثة وطسألئ اسائارعا سثوا دائما: "لط أصض إظعا 

سثوة وأظا المسآول شصط سظ تخرغتاتغ".
وإّظما  ظرغش،  ظزر  شغ  السثو  عغ  لغسئ  إذًا  شأطرغضا 
إغران،  شغعا  تاثخض  الاغ  اإلجقطغئ  الئقد  عع  السثو 
سطى  وإغران  أطرغضا  بغظ  الاعاشص  ذئغسئ  غآضث  وعثا 

تثطغر الئقد اإلجقطغئ وذلك طظث أربسغظ جظئ.
تماس  لترضاغ  إغـــران  دســط  تــالــئ  شــغ  وتــاــى 
لطصدغئ  سصائثي  دسط  وجعد  غسظغ  ق  شعثا  والةعاد 
الفطسطغظغئ، بض غسظغ وجعد إسفاء إلغران طظ طسألئ 
الصدغئ  شغ  ُغصّرر  الثي  أّن  بثرغسئ  شطسطغظ  تترغر 
وراء  اقخائاء  طظ  ظعع  وعع  أعطعا،  عع  الفطسطغظغئ 
عغ  الصدغئ  أّن  باسائار  الفطسطغظغئ  الترضات  دسط 
صالعا  وصث  إجقطغئ  صدغئ  ولغسئ  وذظغئ  صدغئ 
ظرغش خراتئ: "ظتظ ق ُظسارض الاعخض إلى اتفاق 
لاطئغع السقصات بغظ الفطسطغظغغظ واإلجرائغطغغظ 
شغ تال أراد الفطسطغظغعن ذلك"، وشغ طصابطئ طع 
(سخر تغرت) صال: "لظ ظسارف بإجرائغض ولضظ إذا 
أراد الفطسطغظغعن الاعخض إلى اتفاق طع إجرائغض 

شق طحضطئ لثغظا".
جغاجات  شعغ  اإلغراظغئ  السغاجات  تصغصئ  عغ  عثه 
لعا  خطئ  وق  تصغصئ،  افطرغضغئ  السغاجئ  تائع 
شطسطغظ  غعمعا  شق  اإلجقطغ،  السصائثي  بالةاظإ 
وبقدعا،  اإلجقطغئ  الحسعب  وتثة  وق  افصخى  وق 
صعطغ  إصطغمغ  تأبغر  لعا  غضعن  أْن  شصط  وغعمعا 
المسطمغظ  تساب  سطى  ولع  المظطصئ  شغ  شارجغ 
طظ  المسطمعن  اجافاد  شعض  بــقدعــط،  وتثطغر 
الماضغئ،  جظئ  افربسغظ  طثى  سطى  إغران  جغاجات 

أم أّن أطرغضا عغ شصط الاغ اجافادت؟
تةط  طثى  طسرشئ  شغ  وواضتاً  واتــثًا  طباقً  لظأخث 
جئغض  سطى  جعرغا  شغ  اإلغراظغ  افطرغضغ  الاساون 

اقتاةاجات يف تعظج 
لئعس بعرة وجععر بعرة طدادة

ـــــــــ بصطط: افجااذ جسغث خحارم*ـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

أسطظ خغرت شغطثرز زسغط تجب الترغئ شغ ععلظثا، طآخرا، سظ برظاطةه التجبغ الةثغث، طادمظا إظحاء وزارة 
شغ  اإلجقطغئ  الرطعز  جمغع  طظ  والاثطص  اإلجقم"،  طظ  والاطعغر  القجؤغظ،  وإسادة  لـ"العةرة،  جثغثة 
ععلظثا. طظ جعاه أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ععلظثا بغاظا ختفغا، أضث شغه: أن دسعة شغطثرز 
عغ ظفسعا؛ اجاصطاب المةامع شغ ععلظثا لضراعغئ اإلجقم والمسطمغظ. وتأبغرعا ططتعظ. وأضاف الئغان: 
بخرف الظزر سظ تخعل شغطثرز سطى شرخئ لطتضط أم ق، شإن دساغاه والاغ ُغسمح له بالاسئغر سظعا بترغئ 
أدت شصط إلى زغادة السثاء لطمسطمغظ شغ ععلظثا. وطع ذلك، غتاول السغاجغعن باجامرار طظع تخرغتات 
تسمى  طا  تاى  ذلك،  سطى  سقوًة  افخرى.  اإلجقطغئ  والمآجسات  والمساجث  اإلجقطغئ  والمثارس  افئمئ 
بترغئ الاسئغر تساثثم لتماغئ تخرغتات شغطثرز. إّن المساغغر المجدوجئ بغظ الطرغصئ الاغ غاّط بعا وزن أصعال 

الةالغات اإلجقطغئ طصابض تخرغتات تجب الترغئ لغسئ جعى غغخ طظ شغخ.

البرنامج الجدید لحزب الحریۀ فی هولندا
وصل إلى حضیض جدید



 السثد ٣٢٣  ٣ افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٧ ضاظعن الباظغ/ غظاغر  ٢٠٢١ طـ  

تطئغصه سطى المثى الصخغر". شمسظى ذلك أظعا ترغث 
أن تطعغ الرأي السام السالمغ والمظطصئ بتض الثولاغظ 
شغ  لطسمقء  شرخئ  وجغسطغ  تتصغصه،  دون  طظ 
المظطصئ بأن غضثبعا سطى حسعبعط أن تض الثولاغظ 
جغاتصص وعط غسطمعن أظه لظ غاتصص، ولغضعن طئررا 
شطسطغظ،  باترغر  غطالئعط  شغمظ  الئطح  شغ  لعط 
غععد،  ضغان  غرضج  الثولاغظ  تض  طحروع  أن  وطع 
تساطغع  ولظ  اقجاغطان  بفسض  سمطغا  اظاعى  ولضظه 
أطرغضا تتصغصه، ولعثا شسعف تحشض المظطصئ به طظ 
وباغثن  أوباطا  سعث  سطى  ظحطئ  وصث  ذائض.  دون 
ظائئه لاتصغصه وشحطئ، وعا صث طرت جاعن جظئ ولط 

تساطع تتصغصه.
أوقده  طظ  بقبئ  أن  الضابعلغضغ  باغثن  وتفاخر 
طظ  إدارته  تحضغطئ  وظخش  غععد،  طظ  طاجوجعن 
غععدي.  ظائئاه  وزوج  غععدغئ،  أخعلعط  جغاجغغظ 
وذلك إلظعار ترص أطرغضا سطى ضغان غععد ولغئسث 
بإزالئ  لعط  تسمح  لظ  أطرغضا  أن  لطمسطمغظ  برجالئ 
تربعا  شغ  المظطصئ  شغ  ذراسعا  فظه  الضغان،  عثا 
شغ  صرباظا  افغئغاء  غععد  تساثثم  شعغ  الخطغئغئ، 
تربعا سطى اإلجقم، وعط غزظعن ذلك خغرًا لعط وعع 
حر لعط. ولع ضاظعا غسصطعن لرضعا بأن غضعظعا أعض 

ذطئ آطظغظ سظث المسطمغظ.
تغث  وضطغظاعن،  أوباطا  شرغصا  وطسه  بئاغثن  وُأتغ 
السغاجغئ  وافسمال  الثبطعطاجغئ  سطى  جغسامث 
وغساسمض تطك الحسارات الثادسئ. شعع رئغج طةرب 
شغ صداغا المسطمغظ، شصث حشض طظخإ ظائإ الرئغج 
٨ جظعات، وضان بغثه ططش السراق، شضان غحرف سطى 
طحروع تصسغط السراق، شعع طسآول سظ إبارة الظسرات 
سخفئ  الاغ  الثطعغئ  وافتثاث  الطائفغئ  السخئغئ 
بالسراق شغ تطك الفارة. وصث دطرت أطرغضا طع تطفائعا 
تظزغط  طتاربئ  بتةئ  والفطعجئ  والرطادي  المعخض 
الثولئ. واجاثثطئ إدارة "أوباطا-باغثن" أجتطئ شااضئ 
شغ أششاظساان وذائرات بق ذغار شصاطئ طظ المثظغغظ 

الرئغج  إن  الةثغث  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال 
باغثن غرى أن الاسعغئ العتغثة لطخراع الفطسطغظغ 
الثولاغظ،  تض  عغ  لقجامرار  والصابطئ  "اإلجرائغطغ" 
المثى  سطى  التض  عثا  تتصغص  بإطضان  حضك  ولضظه 
شعرًا  والفطسطغظغغظ  الغععد  بطغظضظ  ودسا  الصخغر، 
إلى تةظإ اتثاذ خطعات تجغث عثه السمطغئ تسصغثًا. 
وبثخعص صرارات الرئغج السابص تراطإ الماسطصئ 
باساراشه بالصثس ساخمئ لضغان غععد وظصض السفارة 
إلغعا أضث بطغظضظ أن إدارة باغثن جاطاجم بعا. جاءت 
تطك الاخرغتات خقل جطسئ اجاماع سصثعا طةطج 
لطثارجغئ.  وزغرا  تسغغظه  سطى  لطمخادصئ  الحغعخ 
وتسصغئا سطى ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: تتمض تخرغتات بطغظضظ شغ ذغاتعا الضبغر 
طظ التصائص السغاجغئ، وطظ عثه التصائص أن السثاء لطمسطمغظ وفعض شطسطغظ ق غاشغر باشغر الرئغج أو اإلدارة 
افطرغضغئ، وأن ضض إدارة تتاشر سطى إظةازات اإلدارة الاغ تسئصعا شغما غاسطص باخفغئ صداغا المسطمغظ وطظعا 
صدغئ شطسطغظ، وأن الثط السرغخ لسغاجاعط عع تفر أطظ ضغان غععد بما غتفر وغثثم طخالح العقغات 
الماتثة. وإن عثه الاخرغتات شغعا إجابئ حاشغئ لضض طظ سّعل سطى تشغر اإلدارة افطرغضغئ أو رتغض تراطإ إلظصاذ 
صدغئ شطسطغظ، شضما بّغظ بطغظضظ شإن إدارة باغثن جاطاجم بما صثطه تراطإ طظ عثاغا لضغان غععد، وجاسمض 
بمبابئ  السغاجات  تطك  جاضعن  التال  وبطئغسئ  الثولاغظ،  طحروع  أطام  السراصغض  طظ  المجغث  وضع  طظع  سطى 
إبر تثثغر فعض شطسطغظ ولطسرب والمسطمغظ، بغظما غسامر ضغان غععد غاعجع وغامثد شغ أرض شطسطغظ 
وغفرض جغاجات افطر العاصع. آن لفطئ اإلجقطغئ، وعغ تحاعث اظحشال الثولئ افولى بارتغإ وضسعا الثاخطغ 
وترى سةجعا سظ تخفغئ صدغئ شطسطغظ، أن تساسغث دولاعا وجغادتعا وجططاظعا شاتض صداغاعا وتحرع شغ 

جغاجاعا الثارجغئ وشص افتضام الحرسغئ شاترر شطسطغظ وتسغثعا درة تاج الئقد اإلجقطغئ.

افطئ الضرغمئ، واظاعضعا ترطاتعا ودظسعا طصثجاتعا.
شغا برعان ألط غترضك بغئ المصثس وعع غؤظ وغةأر تتئ 
وترضاك  والثظازغر،  الصردة  إخعان  اهللا  خطص  أرذل  وذأة 
الظساء  خرخات  تترضك  ألط  سطغعا؟!  طاظازع  أرض  صطسئ 
والحغعخ وافذفال شغ جعرغا افبغئ، وعط غئادون بأجطتئ 
ضض  طظ  افطط  سطغعط  تضالئئ  وصث  دولغاً،  المترطئ  طظعا 
تثب وخعب، وتاتثث سظ صطسئ أرض؟! وأظئ شغ العصئ 
شغ  ظفسه ترجض صعاتك لصاض إخعة لظا شغ الغمظ طحارضاً 
سطغعط  أبظى  الثغظ  أعطعا  شاصاض  الئشغخ،  التطش  عثا 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ووخفعط بأعض التضمئ طصابض تفظئ طظ 

الثوقرات، وإرضاء فجغادك سظك!
شالةغعش  المسطمغظ،  جغعش  ضعظئ  لعثا  طا  برعان  شغا 
رجالئ  اإلجقم  لتمض  تترك  ضاظئ  شصث  سزغمئ،  طعماعا 
ظعر  إلى  الضفر  ظطمات  طظ  الئحرغئ  إلخراج  لطسالط،  عثى 
ضاظئ  اإلجقم،  بشعر  تترس  الةغعش  ضاظئ  اإلجقم، 
الةغعش تترك لظخرة المسادسفغظ شغ ضض بصاع الثظغا، 
سرطرطًا  جغحاً  غترك  المسطمغظ  خطغفئ  المساخط  عع  وعا 
اهللا  بصعل  سمًق  وذلك  طساخماه؛  وا  خرخئ  اطرأة  لظخرة 
يِن َفَعلَْيُكُم الّنَْصُر﴾،  تسالى: ﴿َوإِِن اْستَنَصُروُكْم فِي الّدِ
اهللاِّ  َسبِيِل  فِي  ُيَقاتِلُوَن  الَ  لَُكْم  ﴿َوَما  جئتاظه:  وصعله 
الَِّذيَن  َوالِْولَْداِن  َوالنَِّساء  الرَِّجاِل  ِمَن  َوالُْمْسَتْضَعِفيَن 
ْهلَُها 

َ
أ الِِم  الّظَ الَْقْريَِة  َهـِذهِ  ِمْن  ْخرِْجَنا 

َ
أ َرّبََنا  َفُقولُوَن 

َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِّيًا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك نَِصيراً﴾، 
اجاسخئ  الاغ  سمعرغئ  لفاح  جئئاً  الخرخئ  عثه  وضاظئ 
سطى المسطمغظ جظغظ سثدا، شما بالك بمقغغظ الخرخات 

طظ المسطمغظ الغعم؟!
ضان عثا عع سمض الةغعش سظثطا ضاظئ تترضعا دولئ طئثئغئ 
تصعم سطى أجاس سصغثة اإلجقم، ولما عثطئ عثه الثولئ، 
لصاض  تاترك  افطئ،  أسثاء  بأواطر  تاترك  الةغعش  أخئتئ 
المسطمغظ، طثالفئ صعل المسخعم سطغه الخقة والسقم: «َال 
اراً يَْضِرُب بَْعُضكُْم ِرَقاَب بَْعٍض» ختغح طسطط،  تَْرِجُعوا بَْعِدي كُفَّ
سطى  وتاصاتض  السسضرغئ  لقجاسراضات  تاترك  وأخئتئ 

 تثود وضسعا الضفار المساسمرون أسثاء افطئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

تثعف طظ جغظارغع سام ٢٠٠٦! أي أن طا غتخض إلى 
الطتزئ عع تترضات جثغئ باعجغعات أطرغضغئ ورساغئ 
تارجط  صث  ورئغسعا  السططئ  طظ  واظخغاع  إصطغمغئ 
عثه الاترضات إلى شاح خظادغص اقصاراع أو صث تمعت 

وتثشظ شغ إتثى طراتطعا.
طا عع العثف الثي غراد تتصغصه طظ عثه اقظاثابات؟

تةثغث  عع  اقظاثابات  عثه  طظ  الرئغج  العثف  إن 
حرسغئ السططئ وطظزمئ الاترغر، خاخئ شغ ظض الرخغث 
السططئ  لحسئغئ  المثوي  والسصعط  الخفري  الحسئغ 
والمظزمئ واتساع تةط الععة بغظ السططئ والمظزمئ 
وبغظ أعض شطسطغظ، أطا تةثغث الحرسغئ شالعثف طظه 
طحروع  شغ  السغر  قجاؤظاف  الاعذؤئ  وعع  جغاجغ 
السططئ،  تغاة  حرغان  لطمفاوضات  والسعدة  الثولاغظ 
بسث ذعاب تراطإ وخفصاه المحآوطئ واجاقم إدارة 
باغثن لمفاتغح الئغئ افبغخ، وعثا طا غفسر الاعصغئ 
الثي جاء شغه المرجعم الرئاجغ طظ رئغج السططئ، 

ورغئاعا باجاؤظاف السغر شغ طحروع الثولاغظ.
وعع طا سئر سظه أظاعظغ بطغظضظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
الحغعخ  طةطج  شغ  اقجاماع  جطسئ  خقل  الةثغث 
لطمخادصئ سطى تسغغظه، تغث صال "إن الرئغج باغثن غرى 
أن الاسعغئ العتغثة لطخراع الفطسطغظغ "اإلجرائغطغ" 
حضك  ولضظه  الثولاغظ،  تض  عغ  لقجامرار  والصابطئ 
ودسا  الصخغر  المثى  سطى  التض  عثا  تتصغص  بإطضان 
بطغظضظ "اإلجرائغطغغظ" والفطسطغظغغظ شعرًا إلى تةظإ 

اتثاذ خطعات تجغث عثه السمطغئ تسصغثًا".
أي أن الاعجه السغاجغ إلدارة باغثن جغضعن بإسادة 
تترغك المغاه الراضثة واجاؤظاف المفاوضات والطصاءات 
إسادة  غساطجم  طا  وعع  غععد،  وضغان  السططئ  بغظ 
المظزمئ  حرسغئ  وتةثغث  السططئ  أوراق  ترتغإ 

طع  بالاجاطظ  الشربغئ،  الدفئ  شغ  اجاغطاظغئ  وتثة   ٨٠٠ بظاء  شغ  بالمدغ  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  أوسج 
وذلك  الفطسطغظغئ  السططئ  وبمئارضئ  الصاعرة  شغ  افردن)   – طخر   – ألماظغا   – (شرظسا  الرباسغ  اقجاماع 
قجاؤظاف طفاوضات السقم بغظ السططئ وضغان غععد. وإزاء ذلك صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
افرض المئارضئ شطسطغظ: شغ الطتزئ الاغ غطاعط شغعا ضغان غععد طا تئصى طظ طظاذص "جغ" شغ الدفئ 
المحآوطئ،  أوجطع  اتفاصغئ  بفسض  شطسطغظ  أعض  طظ  الثغمشراشغ  الامثد  سطى  طتزعرة  بصغئ  الاغ  الشربغئ، 
ظةث السططئ طامسضئ باطك اقتفاصغات الاغ أشرغئ افرض لغاعجع شغعا الُمتاض، وظراعا ق تاعصش سظ تسعل 
تض الثولاغظ الافرغطغ شغ ضض طظاجئئ ولصاء، ولغج آخرعا اقجاماع الرباسغ شغ الصاعرة. إن عثا الامثد 
والاعجع طظ ضغان غععد لط غضظ لغتخض لعق طظزمئ الاترغر واتفاصغاعا المحآوطئ، الاغ أخئتئ إشرازاتعا 
اإلجراطغئ واصسا ططمعجا غصاجغه أعض شطسطغظ، وافخض أن تطفر تطك المظزمئ ق أن غاط السمض سطى إسادة 
تثوغرعا وإتغائعا باظاثابات وائاقشات جثغثة خاخئ طظ الفخائض الاغ تتمض حسار المصاوطئ ضما غتخض 
عثه افغام، وسطى أعض شطسطغظ أن غساظعدعا أطئ اإلجقم لاصعم بعاجئعا الثي أوجئه اهللا سطغعا شاترك 

الةغعش قصاقع ضغان غععد طظ جثوره وتترغر افرض المئارضئ طظ حروره.

ترضئ  إحراك  خقلعا  طظ  غاط  طثروجئ  باظاثابات 
سئر  جافدغ  الاغ  السغاجغئ  "الطسئئ"  شغ  تماس 
المفاوضات المجطسئ إلى طجغث طظ الافرغط والاظازل 

سظ طسزط شطسطغظ وشص اتفاصغئ أوجطع.
طا طثى خطعرة عثه اقظاثابات؟

طاططإ  أظعا  شغ  تضمظ  اقظاثابات  خطعرة  إن 
لطمفاوضات والاظازقت ق لطاترغر والمصاوطئ، شالعثف 
سطى  تفاوض  طظاثئئ  صغادة  إشراز  عع  اقظاثابات  طظ 
طا تئصى طظ شطسطغظ، تطك المفاوضات السئبغئ الاغ 
جاثور شغ تطصئ طفرغئ غاطعى بعا المفاوضعن وطظ 
اقجاغطان  غاعجع  المصابض  وشغ  ظعةعط،  سطى  عط 
وغاسجز وجعد ضغان غععد شغ افرض المئارضئ، وافخطر 
سظ  شطسطغظ  صدغئ  بفخض  اقجامرار  عع  ذلك  طظ 
سمصعا اإلجقطغ بإسادة تفسغض حسار "طظزمئ الاترغر 
لاتغغث  شطسطغظ"  فعض  والعتغث  الحرسغ  الممبض 
افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا تاى ق تاترك بتةئ وجعد 
طظ غمبض الصدغئ وطظ غثاشع سظعا واتامالغئ تعاشص 

الطرشغظ سطى تصاجط افرض وإظعاء الخراع.
طا عع العاجإ تةاه عثه اقظاثابات؟

إن العاجإ سطى أعض شطسطغظ عع سثم المحارضئ شغ 
جرغمئ اقظاثابات وتةثغث الحرسغئ لمظزمئ الاترغر، 
ورشع الشطاء والحرسغئ  والسمض سطى تسرغاعا جغاجغاً 
تمبض  ق  وأظعا  المةرطئ  جططاعا  وسظ  سظعا  الئاذطئ 
صدغئ شطسطغظ وق أعض شطسطغظ، وشغ المصابض إسادة 
الصدغئ إلى سمصعا اإلجقطغ والسمض سطى تتمغض افطئ 
طسآولغاعا وواجئعا باترغك الةغعش لاترغر شطسطغظ 

 واصاقع ضغان غععد طظ جثوره
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

تامئ: اقظاثابات الفطسطغظغئ اجامرار لطاآطر سطى صدغئ شطسطغظ

تامئ ضطمئ السثد: ذعإ تراطإ وجاء باغثن شما الثي اخاطش؟!

خاخئ أضبر طما صاطئ سطى سعث بعش اقبظ الثي اتاض 
أششاظساان، وذلك لةسض الترضات الةعادغئ تساسطط 
وتصئض بالافاوض طع أطرغضا واقساراف بالظزام الثي 
أصاطاه عظاك تاى تتاشر سطى ظفعذعا، ولعثا أوسجت 
لصطر لافاح طصرا لطالئان سام ٢٠١٣. وأحرشئ سطى 
شخض جظعب السعدان سام ٢٠١١، وتثخطئ سسضرغا 
شغ لغئغا سام ٢٠١١، وتثخطئ شغ جعرغا طئاحرة سام 
٢٠١٤، وأوسجت لروجغا بالاثخض عظاك سام ٢٠١٥، 
بالاثخض  وأحغاسعا  الطئظاظغ  وتجبعا  إلغران  وجمتئ 
لتماغئ الظزام السعري وطتاربئ أعض جعرغا. وأوسجت 
ظعرعا  شغ  البعرة  لطسظ  بالاثخض  أردوغان  لارضغا 
٢٠١٥ سام  لطسسعدغئ  وأوسجت  خاخرتغعا.  وشغ 

بالاثخض شغ الغمظ إلظصاذ التعبغغظ وترضغجعط بسثطا 
وعغ  خظساء.  الساخمئ  سطى  السغطرة  طظ  طضظاعط 
الاغ خططئ قظصقب السغسغ سام ٢٠١٣، وخرشئ 
لسحرات  الاسسفغئ  واساصاقته  طةازره  سظ  ظزرعا 
اآلقف طظ المسطمغظ، واسائرت اظصقبه ترضئ إلسادة 
الثغمصراذغئ ولغج اظصقبا ضما ورد سطى لسان وزغر 

خارجغاعا ضغري تغظؤث.
اقتتاد  جصعط  شئسث  لقجقم،  سثوة  عغ  شأطرغضا   
السعشغاغ والحغعسغئ طسه أسطظئ أطرغضا سام ١٩٩٢

اإلجقم  أن  السالمغ،  لفطظ  طغعظت  طآتمر  شغ 
سعدة  شضرة  تتارب  وبثأت  السثو  عع  السغاجغ 
تطك  شعخفئ  الثقشئ،  وإصاطئ  التضط  إلى  اإلجقم 
الفضرة بالرادغضالغئ وبالاطرف وبافخعلغئ، وطظ بط 
باإلرعاب وصاطئ واتاطئ أششاظساان سطى سعث بعش 
شغ  واجامرا  باغثن  وظائئه  أوباطا  وجاء  الةمععري، 
الترب، وطا زالئ تتارب اإلجقم جعاء أضان شغ التضط 
إق  بغظعط  شرق  شق  الةمععرغعن  أو  الثغمصراذغعن 
بافجالغإ الصئغتئ شغ طتاربئ دغظ اهللا والساططغظ له، 
بإذن  خقشاعط  وجغصغمعن  أطاطعط  جاثسر  ولضظعا 
اهللا، أحث طما خسرته شغ تروبعا طع المسطمغظ شغ 

 أششاظساان والسراق والخعطال

جثر الفرغص أول رضظ سئث الفااح الئرعان؛ رئغج طةطج 
تثشع  خارجغئ  جعات  وجعد  سظ  التثغث  طظ  السغادة، 
تترضات الةغح شغ التثود طع إبغعبغا، وصال إن الظجاع طع 
إبغعبغا صثغط، وأحار خقل طثاذئاه طئادرة الصطاع السام 
لثسط الةغح، إلى أن عظاك اتفاصا ضاطق طع إبغعبغا، وسظث 
الصعات  تاعلى  أن  صدى  أبابا  أدغج  إلى  افخغرة  زغارته 
طسطتئ،  جعئ  في  تسرب  أي  لمظع  التثود  صفض  المسطتئ 
تأطغظ  شغ  المسطتئ  الصعات  به  صاطئ  طا  شسقً  "عثا  وزاد 

تثودعا الثولغئ ولظ تاسثاعا ولط تاسثعا".
طع  تربا  غحسض  أن  غرغث  ق  السعدان  إن  الئرعان  وصال 
تصعصظا  تتفر  تطعل  إلى  العخعل  غرغث  بض  إبغعبغا 
لظا،  افرض  عثه  أن  تعضح  سقطات  وضع  إلى  والعخعل 
ق  جعداظغئ  افرض  عثه  أن  اقساراف  تط  طا  "طاى  وزاد 
غعجث طا غسضر خفعة السقصئ طع إبغعبغا الاغ بغظظا وبغظعا 

اتارام"، وأضاف: "لضظ التص تص والفدض شدض".
افرض  عثه  أن  سظ  اآلن  غخثر  الثي  التثغث  أن  وأّضث 
إبغعبغئ غساثسغ الثشاع، وزاد "ق ظتااج في جعئ أن تمطغ 
سطغظا لتراجئ أرضظا"، وأضث أن الةغح صام بعثه الاترضات 
باظسغص ضاطض بغظ أذراف التضعطئ، تماغئ فطظ السعدان 
وافطظ اإلصطغمغ، وتثر طظ أن أي خراع شغ المظطصئ المسظغئ 
بغظ السعدان وإبغعبغا جغعثد أطظ السام أجمع. (ظئخ ظغعز).
المسطتئ  الصعات  صغادات  طع  لصائه  شغ  أغدًا  خرح  وضما 
المعجعدة سطى التثود طع إبغعبغا: أن افراضغ المساردة 
طا  وتاظغ  جظئ   ٢٥ "خئرظا  وأضاف:  خالخئ،  جعداظغئ 
بظخئر وجضاظا ضاغر وتاظغ طا بظسضئ، وتظسضئ لماغظ؟ 
ظتظ ظمعت ضطظا عظا"؛ غصخث سطى التثود السعداظغئ طع 

إبغعبغا. (الفحصئ - أبغر ظغعز).
عض ضض عمك أغعا الئرعان أن تسارف إبغعبغا بأن افرض 
اقساراف  غسظغ  جعداظغئ؛  عغ  تعلعا  الاظازع  غاط  الاغ 
الطثان  وبغضع،  جاغضج  المةرطان  خطعا  الاغ  بالتثود 
وأخرى  دوغطئ  ضض  بغظ  وجسق  شائصئ،  بسظاغئ  الئقد  صسما 
ظصطئ طحاسطئ غاتاربعن وغاصاتطعن سطغعا، شاجعص افظفج 
عثه  سثو  الضاشر؛  إلغه  وغخئع  غامظاه  طا  وعثا  والمعب، 
افطئ، تاى ق تعجه الةغعش أجطتاعا لطعجعئ الختغتئ، 
عثه  ضراطئ  اطاعظعا  الثغظ  تسالى؛  اهللا  أسثاء  صاال  وعغ 

ترضعا الةغعش 
إىل تغث أطرضط اهللا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

کیان یهود یلتهم ما تبقى من األرض فی الضفۀ الغربیۀ
والسلطۀ تتسول الفتات على أعتاب المشاریع االستعماریۀ!

تصریحات وزیر الخارجیۀ األمریکی الجدید بلینکن
تؤکد على إصرار أمریکا على تصفیۀ قضیۀ فلسطین



افربساء ١٤ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٧ ضاظعن الباظغ/ غظاغر  ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٢٣

افتث  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  إدارة  أسطظئ 
العقغات  أن  وقغاه  اظاعاء  طظ  أغام  سحرة  صئض 
أظعط  سطى  الغمظ  شغ  التعبغغظ  جاخظش  الماتثة 
"جماسئ إرعابغئ"، ضما أسطظ وزغر الثارجغئ افطرغضغ 
طاغك بعطئغع شغ بغان افتث أن إدارة تراطإ جاخظش 
غعثف  إجراء  شغ  وذلك  إرعابغئ،  ضةماسئ  التعبغغظ 
شغ  بما  اإلرعابغئ  أسمالعط  سطى  طتاجئاعط  إلى 
السضان  تعثد  الاغ  لطتثود"  السابرة  "العةمات  ذلك 
المثظغغظ والئظغئ الاتاغئ والحتظ الاةاري وطظ حأن 
عثه الثطعة أن تخسإ طظ جععد طظزمات اإلغابئ 
٢٠١٥م  طظث  أعطغئ  ترب  تمجصه  الثي  الئطث  عثا  شغ 
بغظ التعبغغظ المثسعطغظ طظ إغران وصعات تضعطئ 

الرئغج سئث ربه طظخعر عادي المسارف بعا دولغا.
وأضثوا  الماتثة  العقغات  صرار  التعبغعن  وأدان 
افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  وصال  الرد،  بتص  اتافاظعط 
صادة  طظ  بقبئ  وضع  أغدا  غساجم  إظه  بعطئغع  طاغك 
بثر  الثالص  وسئث  التعبغ  المطك  سئث  وعط  الةماسئ 
صائمئ  سطى  التضغط  غتغى  اهللا  وسئث  التعبغ  الثغظ 

اإلرعابغغظ الثولغغظ (صظاة شرظسا ٢٤).
بغاظا  لطتعبغغظ  افسطى  السغاجغ  المضاإ  أخثر  ضما 
ضما  باإلرعاب.  لعط  افطرغضغ  الاخظغش  بثخعص 
طظاذص  شغ  والماظعسئ  المثاطفئ  بالفسالغات  صاطعا 
لعط  افطرغضغ  الاخظغش  بعثا  طظثدغظ  جغطرتعط 
ضةماسئ إرعابغئ. والمثصص شغ عثا الاخظغش وتغبغاته 

غةث أظه طةرد شرصسئ إسقطغئ، وطما غآضث ذلك:
١- اظاصث جاغك جعلغفان طرحح جع باغثن لمظخإ 
تخظغش  بحأن  تراطإ  صرار  الصعطغ  افطظ  طساحار 
عثا  أن  جعلغفان  واسائر  إرعابغئ  جماسئ  التعبغغظ 
بض  الغمظغئ  افزطئ  تض  شغ  غساعط  لظ  الاخظغش 
العضع  تسصغث  طظ  جغجغث  ذلك  طظ  السضج  سطى 

بالغمظ. اإلظساظغ 
٢- وخش السفغر السابص إلى الغمظ جغرالث شغرجااغظ 
إدراج جماسئ التعبغ سطى صائمئ المظزمات اإلرعابغئ 

بـ"الثطـأ الضئغر".
صرار  طراجسئ  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  بثأت   -٣
تخظغش جماسئ التعبغغظ طظزمئ إرعابغئ تسئما أضث 

طاتثث باجط العزارة لـCNN السئئ.
٤-  دسا بقبئ ظعاب أطرغضغغظ إلى الاراجع سظ الصرار 
فظه غحضض تضما باإلسثام سطى آقف الغمظغغظ، وتثرت 
طظزمئ إغابغئ طظ أن صرار تخظغش التعبغغظ إرعابغغظ 
إذ  اإلظساظغئ،  المساسثات  إغخال  سمطغات  غحض  صث 
المسؤعلغظ  طع  الاعاخض  تسعق  صث  الثطعة  عثه  إن 
ودشع  المخرشغئ  المظزعطئ  واجاثثام  التعبغغظ 
افغثغئ  وحراء  الختغ  المةال  شغ  لطساططغظ  افطعال 

والعصعد وتاى العخعل إلى حئضئ اإلظارظئ.
طاغك  (السابص)  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  صال   -٥
طثاوف  عظاك  بأن  تصر  الماتثة  العقغات  إن  بعطئغع 
اإلظساظغ،  العضع  سطى  الاخظغفات  عثه  وذأة  بحأن 
طدغفا: ظساجم اتثاذ تثابغر لطتث طظ اظسضاجاتعا سطى 

شأخئح الصاض وطا زال سطى الععغئ والطعن.
اظثقع  تاى  ظفسه  العجه  سطى  والصاض  الخراع  ظض 
الخراسات افخغرة بسث جصعط الئحغر، وفول طرة شغ 
حرق السعدان سطى الطرغصئ ظفسعا (ظعبئ – بظغ ساطر 
والسغادة  افتصغئ  تعل  بثأت  عثظثوة)،  ععجا –   –
سطى افرض، إلى دساوى الاعمغح فعض الحرق، بط 
تط اجاشقلعا جغاجغًا سئر سمقء اقجاسمار، لطمطالئئ 
شئثل  الئةا،  دولئ  وإصاطئ  السعدان،  حرق  باجاصقل 
السعدان،  تضط  سطى  الماساصئئ  التضعطات  تسمض  أن 
صاطئ  المةامسغ،  الظسغب  ورتص  الفاظئ  ظار  وأد  سطى 
بإذضاء ظار الخراع طظ خقل تسطغح الصئائض، وضربعا 
الضاشر  طثططات  وراء  واقظسغاق  بئسخ،  بسدعا 
بإضفاء خئشئ صئطغئ وسظخرغئ إبظغئ سطى الخراع، بط 
إخرار تطك التضعطات سطى اإلبصاء سطى ظزام التعاضغر 

(إرث المساسمر).
وصث أصثطئ التضعطئ اقظاصالغئ التالغئ بثطعة جرغؤئ 
وخغاظئ  ضئرى  جرغمئ  بأظعا  إق  تعخش  أن  غمضظ  ق 
لطسقم،  جعبا  اتفاصغئ  سطى  وصسئ  سظثطا  سزمى، 
٢٠٢٠م، طادمظئ خمسئ  شغ تحرغظ افول/أضاعبر 
دارشعر...،  وطسار  السعدان،  حرق  طسار  طسارات؛ 
طما غمعث الطرغص إلظفاذ طثطط تمجغص وتفاغئ طا 
تئصى طظ السعدان، تغث أسطئ عثه المظاذص تص 
الراطغ  اقجاسماري؛  لطمحروع  خثطئ  الثاتغ  التضط 
لمعارد  وتثطغرًا  وتحرغثًا  صاًق  أعض السعدان  إلبادة 

الئقد، وظعئًا لبرواتعا.
ضغش السئغض لطثروج طظ عثا المأزق؟ وضغش ظتاشر 
سطى وتثة الئقد، وخغاظئ الظسغب المةامسغ، وتصظ 

دطاء الظاس؟
اصاخادي  جغاجغ  طحروع  بائظغ  إق  غضعن  لظ  ذلك 
اجاماسغ، أجاجه سصغثة افطئ، غةسض طظ التضط أطاظئ 
الطاطسغظ،  بغظ  تصاسط  وضغضئ  غظغمئ  ق  وطسآولغئ، 
شغ جططئ طرضجغئ تتاشر سطى وتثة الئقد، وتسثل 
تاضمعط،  المسطمعن  شغعا  غثاار  أذراشعا،  بغظ 
وغصطسعن الطرغص سطى طرتجصئ السغاجئ سمقء الشرب، 
وغسث الئاب أطام المشاطرغظ طظ السسضر المثشعسغظ 
طظ طثابرات اقجاسمار؛ وعع ظزام التضط شغ اإلجقم؛ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َفَعلَْيكُْم 
وا َعلَْيَها ِبالنََّواِجِذ»،  اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي َعضُّ ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة الُْخلََفاِء الرَّ
بغظ  السثل  وغئسط  اإلجقم  غطئص  رجٌض  شغعا  غئاغع 
شغ  الطاطسئ  افجظئغئ  السفارات  غث  وغصطع  الظاس، 
الثاخض،  شغ  سمقئعط  أغثي  سطى  وغدرب  بقدظا، 
غرى التضط أطاظئ، غمّضظ الظاس طظ بروات بقدعط، 
وغسغظعط سطى اجاشقلعا، شاسعد خغرًا سطغعط، وغدمظ 
لعط إحئاع تاجاتعط افجاجغئ، وغمضظعط طظ إحئاع 
الضمالغات، وغتبعط سطى الاآخغ بأطر اهللا ورجعله ملسو هيلع هللا ىلص 
ق  جعاجغئ،  سظثه  الظاس  ِإْخَعاظًا»،  اهللاَِّ  ِسَئاَد  «وُضعُظعا 
شدض لسربغ سطى أسةمغ إق بالاصعى، غسزط ترطات 
عغئئ  غئسط  وأسراضعط،  وأطعالعط  دطاءعط  الظاس؛ 
وق  المةرطغظ،  أغثي  سطى  وغأخث  وجططاظعا،  الثولئ 

غةرم اآلخرغظ، تغث ق تجر وازرة وزر أخرى.
عا ظتظ صث جربظا تضط الماأجطمغظ، بط جاء السطماظغعن 
بسطماظغاعط الضالتئ، شجادتظا رعصاً وطحصئ، وطا بصغ لظا 
إق ظزام اإلجقم، شإطا أن ظظسطت سظ سصغثتظا ودغظظا، 
شغ  ظثخض  أو  خاغرغظ،  سئغثًا  سصغثتعط  شغ  وظثخض 
بإصاطئ  هللا،  ضطه  افطر  بإجقم  التصئ،  اهللا  سئعدغئ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، شظفعز شغ 
الثظغا واآلخرة، لعا شاسمطعا، وضعظعا طع الساططغظ تاى 

 غمّظ اهللا سطغظا بظخره
* رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

لط غسرف السعدان اصاااقً بالمسظى شغ تارغثه الطعغض 
شغ  دخطئ  الصثغمئ  الممالك  شصط  الةعار،  دول  طع 
خراسات طع افتئاش وتمثدت حماقً تاى تضمئ بغئ 
المصثس وتثعم الحام، وصث أحار إلى ذلك جعن تغمظج 
طسعث  شغ  صثطئ  الاغ  العرصئ  شغ  وغطسعن  وجاضطغظ 
السقم افطرغضغ، شغ أواخر السام ١٩٩٢م تغث ظحر 
الئاتبان شغ طسعث السقم بعاحظطظ دراجئ تثرت طظ 
المخثرة  الثول  طخاف  إلى  لقظاصال  السعدان  جسغ 
تضمه  بظزام  السعدان  إن  الئاتبان  وصال  لطئارول. 
اإلجقطغ المشاطر إذا اطاطك الصثرة اقصاخادغئ جغحضض 
لطمخالح  التاشر  السغاجغ  لطاعازن  طتامقً  تعثغثًا 
افطرغضغئ شغ المظطصئ، وعغ سئارة تسظغ أن عثه الثولئ 
شغ ذرغصعا إلتراز اقجاصقل اقصاخادي الثي غسطغعا 
الصثرة سطى اقجاصقل السغاجغ. وطظ بط لسإ دور ق 
غثدع لطمطئت السغاجغ لعاحظطظ تغث جاء شغ عثه 
العرصئ: "تسمض أطرغضا إلغةاد خطض عغضطغ شغ اقصاخاد 
السعداظغ إلصساد عثه الثولئ فظعا تحضض خطرًا سطى 
المخالح افطرغضغئ لغج شصط شغ دول الةعار بض شغ 

ضض اإلصطغط والمظطصئ، لما لعط طظ تططسات...".
اظصطإ  الثارجغ،  لطاعجع  تاططع  الثولئ  ضاظئ  بسثطا 
الئقد،  أعض  طضعظات  بغظ  داخطغئ  خراسات  إلى  افطر 
عغ  اقجاسمارغئ  الاثخقت  أن  جطغ  بحضض  وغزعر 
الاغ أجةئ ظار الخراع والثقف الثاخطغ، وصث اجاشطئ 
خظسه  طا  والمعضعسغئ،  الطئغسغئ  الزروف  ذلك  شغ 
المشطصئ  المظاذص  جغاجئ  طظ  الئرغطاظغ  اقجاسمار 
والتعاضغر شغ غربه، تغث ضان  شغ جظعب السعدان، 
الخراع تعل المعارد والبروات، وتصثر البروة التغعاظغئ 
أغطئعا  الماحغئ،  طظ  رأس  ططغعن   ١٣٦ طظ  بأضبر 
حماقً  افططار  طعجط  طع  تاترك  السعدان  غرب  شغ 
طتثودة  طائغئ  وطعارد  ضغصئ  طراعٍ  وجط  وجظعباً 
وطظاذص زراسغئ، شاظحأ بحضض ذئغسغ اتاضاضات بغظ 
الرساة شغما بغظعط وضثلك طع المجارسغظ، خاخئ شغ 
افزطان الاغ غضعن شغعا الةفاف، ضاظئ تتض بسععلئ 
وتضماء  سصقء  (تثخض  بالةعدغئ؛  غسرف  بما  وغسر 
الصئائض)، ولضظ الصعى اقجاسمارغئ الطاطسئ شغ الئقد 
والماثعشئ طظ ذمعتات أعطعا تعلئ عثه الخراسات 
إلى ترب صئطغئ سرصغئ وإبظغئ، شصث صام اإلظةطغج بثئث 
(اإلدارة  إداري  ظاعره  ظزام  بإظحاء  حثغثغظ  وطضر 
افعطغئ)، وتصغصئ عع بآرة إلبارة الخراع والظجاع بغظ 
لصئغطئ  جغادة  طظطصئ  لضض  جسض  تغث  الصئائض،  أبظاء 
التعاضغر،  بظزام  غسرف  طضاظاً  اآلخرغظ  طصابض  طسغظئ 
وتمظع  داره،  وتتاض  غساضظعا،  طظ  الصئغطئ  شاطرد 
المراسغ وطعارد الماء سظ اآلخرغظ، طما غعلث أتصادًا 

وغفةر اصاااقً طرغرًا؛ صاال بصاء أو شظاء.
عثا  إظفاذ  شغ  الماساصئئ  التضعطات  جاعمئ  وصث 
المثطط، تغث صاطئ باسطغح الصئائض خاخئ المااخمئ 
ضظسغًا  المثسعم  الةظعب،  تمرد  لمعاجعئ  لطةظعب 
وسالمغاً، طما أوجث السقح شغ أغثي سعام الظاس، والثي 
اقجاسمار  صام  بط  افخرى،  افذراف  بغظ  الترب  ر  جسَّ
أو  صئطغئ  خئشئ  ذات  طسطتئ  طامردة  ترضات  بإظحاء 
سظخرغئ، بثأ الامرد بةماسات طسطتئ تصعم بسمطغات 
ظعإ طسطح واغاخاب وتروغع لطظاس، وترص خاظع 
الامرد سطى أن تضعن طظ الصئائض ذات افخعل افشرغصغئ؛ 
لاصعم التضعطئ شغ الثرذعم؛ (تضعطئ الخادق المعثي 
والتضعطئ  ١٩٨٥م-١٩٨٩م،  الباظغئ  الثغمصراذغئ 
٢٠١٩م)  ١٩٨٩م-  الئحغر  سمر  برئاجئ  السسضرغئ 
شغ المصابض باسطغح الصئائض السربغئ (الةظةعغث)، لاظعب 
والصاض  واقغاخاب  الظعإ  سمطغات  شغ  ظفسه  الظعب 
سطى أجاس السظخر؛ شاتعل الخراع إلى خراع سظخري 
وسرب)،  (زرصئ  إلى  افصطغط  شغ  الظاس  غخظش  بشغخ، 

تجب  وحئاب  عاظغ  طتمعد  الحاب  أعالغ  ظزط 
أطام  ووصفئ  اساخاطا  الماضغ  الةمسئ  غعم  الاترغر 
طصر الحرذئ شغ الئغرة لطمطالئئ باإلشراج سظ الحاب 
غعم  سظه  باإلشراج  صرار  خثر  والثي  عاظغ  طتمعد 
الثمغج طظ طتضمئ خطح رام اهللا، ولضظ الحرذئ 
طعاخطئ  سطى  وتخر  المتضمئ  صرار  تظفغث  رشدئ 
اتاةازه، بض ووخض افطر بالحرذئ أن تعثد افعالغ 
باتعغض الحاب إلى جعاز أطظغ آخر ضعجغطئ لطدشط 
صغادة  اتاةاز  اجامرار  إن  اقساخام.  لفخ  سطغعط 
باإلشراج  صرار  خثور  رغط  طتمعد  لطحاب  الحرذئ 

سظه غآضث طا غاأضث فعض شطسطغظ ضض غعم أن السططئ وأجعجتعا ق تراسغ ترطات الظاس بض وتثوس سطى 
صعاظغظعا وصرارات صداتعا، إذا تسطص افطر بمتاربئ اإلجقم وتمطئ دسعته.

اقصااال يف السعدان 
جثوره وأجئابه وضغش غضعن السقج
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ظاخر رضا طتمث سبمان*ـ 

بسخ الظحاذات واإلطثادات اإلظساظغئ.
٦- وافعط أن عثا الاخظغش خادر طظ وزارة الثارجغئ 
الصرار  ضان  شطع  خقتغاه،  اظاعئ  خارجغئ  وزغر  وطظ 
ولغج  لخظساء  التعبغغظ  اجاغاح  أبظاء  قتثث  جثغاً 
"وضان  ضالاالغ  الثئر  جاء  شصث  الاعصغئ،  عثا  شغ 
أخطر  صث  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر 
الضعظشرس، بظّغاه تخظغش التعبغغظ "جماسئ إرعابغئ" 
شغ ١٩ ضاظعن الباظغ/غظاغر التالغ، أي صئض غعم واتث 
الئغئ  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  طشادرة  طظ 

افبغخ" (بغ بغ جغ ٢٠٢١/١/١٥م).
سطغه  الضعظشرس  طعاشصئ  طظ  بث  ق  الصرار  إن   -٧
٢٠٢١/١/٢٤ باارغت  جغ  بغ  بغ  طعصع  ذضر  تغث 

افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ  إظثار  جابص  "بثون 
طاغك بعطئغع غعم افتث ١٠ ضاظعن الباظغ/غظاغر صرار 
واحظطظ إدراج جماسئ التعبغ وبقبئ طظ أبرز صادتعا 
شغ الغمظ ضمظ صائمئ المظزمات اإلرعابغئ. وجغثخض 

الصرار تغج الاظفغث بمةرد طخادصئ الضعظشرس سطغه".
إن عثه الاخرغتات وغغرعا تثل سطى أن صرار تراطإ 
غغر جثي وأن جع باغثن غظاصث الصرار شطظ غظفثه وعثا 
إسقطغئ  شرصسئ  طةرد  عع  الاخظغش  عثا  أن  غآضث  طا 
طادة  وإغةاد  إسقطغا  وإبرازعط  التعبغغظ  لادثغط 
لعط لطصغام بالفسالغات المثاطفئ بغظ الظاس لاحضغض 
افظخار  طظ  المجغث  وضسإ  السغاجغ  وجطعط 
وتصعغئ حسئغاعط الماثظغئ طظ جراء أسمالعط السغؤئ 
شغ طظاذص جغطرتعط، ضإغةاد افزطات الثاظصئ وصطع 
واقساصاقت  والاسسفات  المعظفغظ  سطى  المرتئات 
وإرعاق الظاس بالدرائإ وغغرعا، واخاغار عثا الاعصغئ 
بعط  اسارشئ  شئسثطا  جئص،  طا  سطى  دلغض  أضئر  عع 
وزغر  طسعط  وجطج  الماتثة  افطط  وطئسعبع  أطرغضا 
خارجغاعا شغ السعغث طئاحرة وبسثطا أخئح لطتعبغغظ 
صعة  وأخئتعا  أطرغضا  طظ  خارجغ  وجظث  دولغ  غطاء 
تخظغش  اساجاطه  وغسطظ  بعطئغع  غأتغ  افرض،  سطى 

التعبغغظ ضةماسئ إرعابغئ!
والتعبغعن غظفثون طثططات أطرغضا شغ الغمظ شعط 
طظ أزاح ظفعذ برغطاظغا شغ الحمال وغسسعن إلتضام 
جغطرتعط سطى طا تئصى طظعا ضمتاشزئ طأرب الظفطغئ.

لاشطغئ  شاحطئ  طتاولئ  عغ  باإلرعاب  وتخظغفعط 
الاترغر  تجب  اجاطاع  والاغ  فطرغضا  سمالاعط 
بأسماله المثاطفئ أن غضحش سمالاعط لعا وتظفغثعط 

لمثططاتعا وشجسعط إلغعا وصئ الثطر.
إن الحمج ق تشطى بشربال وإن جمغع افظزمئ آغطئ 
لطسصعط طعما تمارجئ خطش الصعة السسضرغئ وافطظغئ 
وق غتااج جصعذعا إق إلى رص الخفعف خطش صغادة 
وعع  أعطه  غضثب  ق  الثي  الرائث  شعع  الاترغر  تجب 
وتثه الثي غماطك دجاعرا، وعع جاعج لاطئغصه شعر 
دولئ  لعثم  المؤعغئ  الثضرى  عغ  وعا  الثقشئ،  صغام 
الثقشئ، وعغ تاشج لطمسطمغظ أن غسمطعا بةث إلجصاط 
افظزمئ السطماظغئ وإصاطئ الثقشئ سطى أظصاضعا، ﴿إِغَُّهْم 

 ﴾ًيََرْونَُه بَِعيداً * َونَرَاهُ َقِريبا

تخظغش بعطئغع ووزارته لطتعبغني باإلرعاب تتئ املةعر
ـــــــــ بصطط: افجااذ حاغش الحرادي – الغمظـ  ــــــــــ

اعتصام حاشد أمام مقر الشرطۀ بالبیرة
للمطالبۀ باإلفراج عن الشاب محمود هانی

شّظث تجب الاترغر إحادة وتطئغج صائث الصعات الةعغئ الئاضسااظغئ الةظرال طةاعث أظعر خان بصعة السقصات بغظ 
باضساان وترضغا، ووخفعا بأظعا "ق طبغض لعا بغظ الثول افخرى"، وتأضغثه أن أعض بطثه وافتراك عط شغ افخض 
"أطئ واتثة شغ دولاغظ". وصال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان: ضط 
ظامظى أن غضعن وصعف باضساان وترضغا طع بسدعما وصعشا تصغصغا ولغج حضطغا، وخخعخا شغما غاسطص بصدغئ 
صئرص الاغ غاعجإ سطى ترضغا تترغرعا ولغج الافاوض والاظازل سظ حطرعا لطغعظان، وضثلك تترغر ضحمغر، 
إخعاظعط  لظخرة  والارضغ  الئاضسااظغ  الةغحان  غةامع  أن  ظامظى  ضظا  وضط  لمعدي،  السقم  غث  طث  طظ  بثق 
البائرغظ شغ وجه الطاغعت شغ جعرغا وتثطغخعط طظ سمغض أطرغضا، بثق طظ الحث سطى أغثي ترضغا الاغ تصعم 
باسطغط المظاذص المتررة لطظزام الظخغري وتاتالش طع روجغا وإغران ضث أعض جعرغا المسادسفغظ، وضط ضظا 
ظامظى أن غضعن تساون الئطثغظ سطى طضاشتئ إرعاب دولئ غععد وأطرغضا وروجغا شغ المظطصئ، بثق طظ الثخعل 
صعاسث  وشاح  غععد،  ودولئ  ترضغا  بغظ  تاخض  عع  ضما  طحارك"،  تتالفات "دشاع  شغ  الحرغرة  الصعى  عثه  طع 
سسضرغئ لعط لثك تخعن المسطمغظ، والاساون سطى طقتصئ المةاعثغظ والساططغظ لاترغر بقدعط طظ سمقء 

الشرب، وطقتصئ الساططغظ لظعدئ افطئ بإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

األصل أن الباکستانیین واألتراك أمۀ واحدة 
فی دولۀ واحدة ولیس أمۀ واحدة فی دولتین


