
واصسئ  سثة  وطتاشزات  خظساء  شغ  طزاعرات  خرجئ 
رطدان،  طظ  جمسئ  آخر  شغ  التعبغغظ  جغطرة  تتئ 
إتغاًء لما غسمى بغعم الصثس السالمغ، وأضثت تطك 
المزاعرات، أن طعاصش الحسإ الغمظغ ضاظئ وجازض 
افطئ  أبظاء  جاظإ  إلى  الفطسطغظغ  لطحسإ  طساظثة 
المصاوطئ  ترضات  ودسط  المصثجات  سظ  الثشاع  شغ 
الخعغعظغ  اقتاقل  صعات  لمعاجعئ  الفطسطغظغئ 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثر  ذلك  وإزاء  الشاخإ. 

الاترغر/ وقغئ الغمظ بغاظا ختفغا، صال شغه:
"إن اجاغقء الغععد سطى شطسطغظ بسث صاض وتحرغث 
وإجقء أعطظا طظعا غسث طظ أضئر الضعارث الاغ تسرضئ 
لعا افطئ بسث عثم دولئ الثقشئ الاغ سطى عجالعا شغ 
أواخر السعث السبماظغ اجاطاسئ أن تصش جثًا طظغسًا 
ورائعا  وطظ  السالمغئ  الخعغعظغئ  طثططات  أطام 
الشرب الضاشر لقجاغقء سطى شطسطغظ". وتعل طضاظئ 
صدغئ شطسطغظ طظ اإلجقم والمسطمغظ صال الئغان: 
المسطمغظ  صدغئ  أظعا  شطسطغظ  صدغئ  واصع  "إن 
جمغسًا وعغ أرض طشاخئئ طظ بقد المسطمغظ سطى 
غث الضاشر المساسمر، شصث شاتعا الثطغفئ الراحث سمر 
وعغ  افغعبغ،  الثغظ  خقح  وتررعا  الثطاب،  بظ 
وإن  غععد.  رجج  طظ  غتررعا  طظ  تظازر  الغعم 
واجإ المسطمغظ إرجاسعا إلى دغار اإلجقم، وبالاالغ 
طسرشئ طسالةاعا، وتطعا تًق جثرغًا ختغتًا باإلجقم، 
والمامبض شغ جغح إجقطغ غرشع راغئ الةعاد وغثك 
السئبغئ،  بالمفاوضات  ولغج  دضاً...  غععد  تخعن 
ودسعات الاطئغع الاغ غصعدعا سئاس، وتضام أظزمئ 
الدرار شغ بقد المسطمغظ". وطظ تغث إن اقتافال 
بالمزاعرات  السالمغ  الصثس  غعم  غسمى  بما 
غععد  ضغان  إلزالئ  الةغعش  تترغك  دون  والحسارات 
لمبض  الثسعة  "إن  الئغان:  صال  تدطغض،  طتخ  عع 
الصثس  بغعم  المسطمغظ  لاثضغر  المسغرات  عثه 
شضرة بثأت طظ إغران وطظ لش لفغفعا، وطظث اظطقق 
دسعة المسغرات لغعم الصثس السالمغ، لط ظر خاروخًا 
غططص سطى غععد! شسةئًا طمظ جمعا أظفسعط طتعر 
السغعن،  شغ  لطرطاد  ذر  أسمالعط  شضض  المصاوطئ، 
خاخئ  شطسطغظ  شغ  وأعطظا  ساطئ  افطئ  حئسئ  شصث 
وجاوس  غععد  ُغظسغ  سمًق  شظرغث  الحسارات،  طظ 
الحغطان". بط أضث الئغان أن صدغئ شطسطغظ شدتئ 
صدغئ  شدتئ  "لصث  شصال:  جمغسا،  المسطمغظ  تضام 
شطسطغظ ضض التضام السابصغظ والتالغغظ، شصث تسروا 
ظتع  عرولعا  بض  بئغسعا  غضافعا  شطط  أجعارعا،  سطى 
الاطئغع طع غععد، شعا عط جفعاء الثطغب سظث ظسال 
شغ  التضام  ضض  ُغضظج  أن  شغةإ  ططئسغظ،  غععد 
تةمع  إجقطغئ  دولٌئ  طتطعط  وتتض  المسطمغظ،  بقد 
العاتث  بةغحعا  اإلجقم  بغدئ  وتتمغ  المسطمغظ 
وإطاطعا العاتث الثي غضعن طظ ُأولى طعاطه وخض طا 
اظصطع طظ بقد المسطمغظ. وطا دام إرجاع شطسطغظ 
إلى جططان اإلجقم أطرًا واجئًا، شعثا غصادغ السمض 
شالصاسثة  واجئعا،  عثا  فن  اإلجقم  دولئ  إلصاطئ 
الحرسغئ "طا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ". ولثلك 
شالمططعب الغعم طظ المسطمغظ وطظ صئطعط الترضات 
اإلجقطغئ، السمض بأصخى جرسئ وبأصخى ذاصئ إلزالئ 
غتضمعط  لطمسطمغظ  خطغفئ  وتظخغإ  التضام  عآقء 
أظجله  الثي  الثل  عثا  طظ  وغثطخعط  اهللا  أظجل  بما 
بعط غععد أذل حسعب افرض سطى اهللا بالاعاذآ طع 
تضام المسطمغظ، وإن تجب الاترغر غثسعضط لعثا". 
تاقسإ  الثولغئ  الصعى  "إن  بالصعل:  الئغان  واخااط 
بصداغا افطئ - وطظعا صدغئ شطسطغظ - وتاصاذشعا 
شغما بغظعا ضمظ خراسات المخالح والظفعذ، وإن عثا 
دولئ  ظض  شغ  تسالى  اهللا  بإذن  صرغإ  سما  جغظاعغ 
الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ أظض 

زطاظعا، وبان عقلعا".

وأصظع  شائجًا،  طرحتاً  وجسطاه  الئقد  أظتاء  جمغع  شغ 
الةغح السغاجغغظ طظ افتجاب افخرى باقظحصاق سظ 
أتجابعط واقظدمام إلى تجب سمران خان طع ظاخئغعط، 
وصام الةغح باثعغش الختاشئ لاصثغط تشطغئ إغةابغئ 
لتجب إظخاف أبظاء طعاجماه لتجب الرابطئ اإلجقطغئ، 
تغث صاطئ افجعجة افطظغئ باساصال واتاةاز وطداغصئ 
الساططغظ شغ تجب الرابطئ اإلجقطغئ الئاضسااظغئ - جظاح 
طرحتغ  لترطان  الضعالغج  وراء  الةغح  وسمض  ظعاز، 

الرابطئ طظ الارحح...
٣- وسطى الرغط طظ أن تجب خان تخض سطى ١٤٩ طصسثًا 
شغ الةمسغئ العذظغئ، إق أظه ضان ق غجال أصض طظ ١٧٢

تمضظ  لضظه  أغطئغئ،  تضعطئ  لاحضغض  المططعبئ  طصسثًا 
طظ ذلك بارتغإ طظ الةغح لاحضغض تضعطئ ائاقشغئ. 
وضاظئ التضعطئ اقئاقشغئ عغ خطئ الةغح الئاضسااظغ 
ضث  وسمض  رأغه  خان  غّغر  تال  شغ  رجسئ  خط  لدمان 
الةغح. ضما ظةح جعاز اقجاثئارات شغ اجامالئ أسداء 
طظ تجب الحسإ الئاضسااظغ لتضعطئ خان. وبالاالغ تط 
تسغغظ طا طةمعسه ١٧ سدعًا طظ شرغص خان باأبغر وضالئ 
اقجاثئارات الئاضسااظغئ، وبقبئ أسداء شصط شغ طةطج 
العزراء عط طظ أظخار ترضئ إظخاف الثغظ لط غظدمعا 

أبثًا إلى أي تجب آخر!
صثم  العزراء  رئاجئ  إلى  سمران  وخعل  بسث  باظغاً: 

ضبغرًا طظ الثثطات فطرغضا:
١- ظصطئ صظاة جغع تغ شغ الئاضسااظغئ سظ خان صعله 

تصغصئ وأجئاب 
افزطئ اقصاخادغئ يف طخر

ـــــــــ ـــــــــــ 
طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط 

الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

أمريكا واستبدال عمالئها 
َّـ باكستان

إن الغمظ عغ طتض خراع دولغ بغظ أطرغضا 
اإلصطغمغئ  الصعى  طظ  وأدواتعما  وبرغطاظغا 
والمتطغئ. والمادرر عط أعض الغمظ شعط وصعد 
عثا الخراع وضتغاه، تغث تسئإ شغ المةاسئ 
وق  جعاظئعا.  ضض  طظ  افتعال  وتردي  والفصر 
طظصث لعط إق الرجعع إلى اهللا واقساماد سطغه 
والسمض  وأجغادعا،  افدوات  عثه  ضض  ورشخ 
شغ  طاةسثا  اهللا  تضط  إلصاطئ  المثطخغظ  طع 

خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة.

اصرأ شغ عثا السثد:

- الثقشئ الراحثة وأحئاه الثول ...٢

- ضغش غسالب اإلجقم افزطات اقصاخادغئ؟ افزطئ اقصاخادغئ 

   شغ لئظان ظمعذجا  ...٢

-  طفاتغح التض لطبعرة السعرغئ ...٣
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كلمة العدد

شغ  ضئغرًا  ارتفاساً  المخرغئ  السعق  تحعث  السآال: 
افجسار، وصام الئظك المرضجي باثفغخ صغمئ الةظغه، بط 
أسطظئ الثولئ سظ ظغاعا إجراء تعار وذظغ طع افتجاب 
ضطعا، وأذطصئ جراح بقبئ آقف طظ المساجغظ، شما عغ 

تصغصئ وأجئاب عثه افزطئ اقصاخادغئ شغ طخر؟
دولغئ  وظروف  سثة  سعاطض  اجامسئ  ظسط،  الةعاب: 
لاحضض غغعطاً جعداء ضئغرة لقصاخاد المخري، وعثه 
وبسخ  الضاربئ،  بتةط  أخئتئ  صث  السعداء  الشغعم 
افخئار تحغر بأن الظزام وطظ غصش خطفه صث أخئح شغ 

تالئ عطع وترصإ لما جغتثث، وبغان ذلك ضما غطغ:
أوقً: تساعرد طخر ٨٥٪ طظ تاجاتعا طظ الصمح طظ 
وباظثقع   ،(٢٠٢٢/٢/٢٧ (السربغ،  وأوضراظغا  روجغا 
طظ  طخر  أخئتئ  شصث  أوضراظغا  ضث  الروجغئ  الترب 
أضئر الدتاغا غغر المئاحرغظ لعثه الترب، وتعثد خئج 
المخرغغظ طظ تغث العجعد وطظ تغث السسر، وسطى 
الرغط طظ إسقن طسآولغظ شغ طخر بأن ضمغئ الصمح 
آطظئ تاى ظعاغئ عثا السام إق أن جسر الصمح صث ارتفع 
وتسطض  أوضراظغا  شغ  الترب  خطفغئ  سطى  ضئغر  بحضض 
سمطغئ  أتثث  (ضحفئ  وأوضراظغا،  روجغا  طظ  الاخثغر 
حراء أجرتعا طخر ضأضئر طحار سالمغ لطصمح، سظ صفجة 
الشجو  صئض  طا  بأجسار  طصارظئ  الحراء  تضطفئ  شغ  ضئغرة 
الروجغ فوضراظغا،...، وأضاشئ بطعطئرغ أظه شغ طظاصخئ 
غعم افربساء الفائئ، تخض المحاري الثي تثغره الثولئ 
سطى ٣٥٠ ألش ذظ بماعجط ٤٩٠ دوقرًا لططظ بسث 
اتاساب الحتظ شغ اقسائار. وعثا غمبض ارتفاساً عائًق 
بظسئئ ٤٤٪ سظ السسر الثي تط دشسه شغ طظاخش حعر 
جئ  طظث  وافضبر  طئاحرًة،  الترب  اظثقع  صئض  شئراغر، 
جظعات سطى افصض... سربغ ٢١، ٢٠٢٢/٤/١٩). وارتفاع 
أجسار الصمح عع أولى الشغعم السعداء! بط إن السصعبات 
الشربغئ سطى روجغا بسئإ الترب شغ أوضراظغا صث أدت إلى 
ارتفاع أجسار الحتظ أغداً وضثلك الظفط، وعثا غحضض 
باظغئ الشغعم السعداء شغ طخر وغجغث شغ إرعاق طغجاظغئ 
العائض،  التضعطغ  الفساد  أخقً  غرعصعا  الاغ  الثولئ 
وبالبئ تطك الشغعم السعداء أن أجسار افسقف لطثواجظ 
والماحغئ وافجمثة صث ارتفسئ بحضض ضئغر سالمغاً بسث 
تسطض تعرغثعا طظ روجغا أو فن إظااجعا سالمغاً خاخئ 
شغ أوروبا غسامث سطى الشاز طظ روجغا، (أضثت الثضاعرة 
طظى طترز ظائئئ وزغر الجراسئ بأن طخر تساعرد ٩٥٪ 
طظ أسقف البروة الثاجظئ. خثى الئطث، ٢٠١٨/٥/١٢)، 
غدع  ضان  الظزام  أن  سطى  تثل  السالغئ  الظسئئ  وعثه 

افطظ الشثائغ لطئقد تتئ أغاد أجظئغئ.
باظغاً: أخئتئ طخر وطظث جظعات طظاةاً ضئغرًا لطشاز طظ 
تصعل الئتر الماعجط، وسطى خطفغئ الترب شغ أوضراظغا 
وجععد أطرغضا لاعشغر الشاز الطئغسغ لطثول افوروبغئ طظ 
دول سثغثة بثغقً سظ الشاز الروجغ شمظ العاضح بأن 
تضعطئ طخر تاساون طع أطرغضا شغ ضت الشاز المخري 
المسال فوروبا تظفغثًا لثطئ أطرغضا، وعثا صث أدى إلى 
ارتفاع ضئغر لطشاز شغ طخر، شصث ارتفسئ أجسار أجطعاظئ 
الشاز لططعغ المظجلغ لطمرة الباظغئ شغ طخر بظسئئ ٧٪ 
إرعاق  سظ  وشدقً   ،(٢٠٢٢/٣/٢١ بالسربغ،   CNN)
المعاذظ السادي الثي ضان غزظ بأظه غاظفج الخسثاء 
بسث اضاحاشات الشاز المخرغئ شغ الئتر الماعجط وتتعل 
طخر إلى طرضج إصطغمغ لاسغغض الشاز إق أن عثا اقرتفاع 
صث ضرب ضاشئ الصطاسات اإلظااجغئ وطظعا تطك التغعغئ 
لطشاغئ سطى طائثة المعاذظ طبض الثواجظ الاغ تسامث 
تربغاعا سطى الاثشؤئ (إظثبظثظئ سربغئ، ٢٠٢٢/٤/١٠)، 
لسغاجات  المخري  الظزام  خظعع  بأن  غادح  وبعثا 
أطرغضا الثولغئ صث ضرب المخرغغظ شغ صعتعط، ظاعغك 
سظ تغاتعط اقصاخادغئ بحضض سام، شضان رشع جسر الشاز 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

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

أوقً: ضغش وخض سمران خان إلى التضط:
خان  وأدار  التضط،  خان  طظح  الثي  عع  الةغح  إن   -١
تضعطئ خاضسئ ق طبغض لعا لطةظراقت. شصث تط اظاصاد 
خان لضعظه صرغئاً جثًا طظ الةغح طظث أن وسث باأجغج 
"باضساان الةثغثة" لطاثطص طظ الفساد والمتسعبغئ 
بسث شعزه شغ اظاثابات ٢٠١٨. وتاى شارة صرغئئ ضان 
غعخش سمران خان بأظه طظ أضبر رؤجاء التضعطات شغ 
باضساان تتالفاً طع السسضرغغظ بض غاعط بالائسغئ لعط. 
ولعق دسط الةغح له لما ظال البصئ! شعع صث أسطظ شغ 
"تترغك  المسمى  السغاجغ  تجبه  تحضغض  سام ١٩٩٦ 
خان  شحض   ١٩٩٧ سام  وشغ   ،"(PTI) باضساان  إظخاف 
شغ الفعز ولع بمصسث واتث شغ الةمسغئ العذظغئ خقل 
اقظاثابات الساطئ. وشغ سام ٢٠١٣ شصط تمضظ تجبه 
طظ إتثاث تأبغر شغ السغاجئ الئاضسااظغئ بسئإ دسط 
الةغح الئاضسااظغ له. واجاطاع تجبه الفعز بـ٣٠ طصسثًا 
طسارض  تجب  أضئر  بالث  شضان  العذظغئ،  الةمسغئ  شغ 
والحسإ  الئاضسااظغئ  اإلجقطغئ  الرابطئ  تجبغ  بسث 
الئاضسااظغ. بط اخاار الةغح طظح خان شرخئ لطفعز شغ 
اظاثابات ٢٠١٨، ولضظ ضان ذلك بسث طعاشصئ خان سطى 
ذاصط رئغج الةغح صمر باجعا إلدارة اقظاثابات الساطئ.

٢- سمض الةغح وجعاز اقجاثئارات تتئ إحراف الفرغص 
شاغج تمغث بق ععادة لاتسغظ اآلشاق السغاجغئ لثان، 
تةمساته  ترتغإ  شغ  الئاضسااظغئ  المثابرات  وجاسثت 

شطسطني تترر بالةغعش
ق باملزاعرات والحسارات

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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ظحر طعصع (سرب 48، اقبظغظ 2 حعال 1443عـ، 2022/5/2م) خئرا طفاده أن الرئغج الارضغ رجإ ذغإ أردوغان 
أجرى غعم اقبظغظ اتخاق عاتفغا طع رئغج ضغان غععد إجتاق عرتسعغ. وعظأ عرتسعغ أردوغان بمظاجئئ سغث 
الفطر، بغظما عظأ أردوغان عرتسعغ بثضرى اغاخاب غععد لفطسطغظ وإصاطئ ضغاظعط المست سطى أرضعا المئارضئ. 
وسّئر أردوغان، سظ أططه "بأن غتمض السغث طسه السسادة والسقم وتصرغإ صطعب المظطصئ". وبتث الرئغسان "أعمغئ 
التعار المفاعح والمسامر لطتفاظ سطى العثوء واقجاصرار شغ المظطصئ ضّطعا، خخعخاً شغ عثه افغام". وأجرى 
"العثف  إن  عرتسعغ  طع  طحارك  طآتمر  شغ  أردوغان،  تغظعا  وصال  ترضغا،  إلى  زغارة  حعرغظ،  صئض  عرتسعغ، 
المحارك لارضغا و(إجرائغض) عع إسادة إتغاء التعار السغاجغ بغظ الئطثغظ سطى أجاس المخالح المحارضئ وطراساة 
التساجغات المائادلئ"، وتابع "أضثت لطرئغج (اإلجرائغطغ) سطى افعمغئ الاغ ظعلغعا لثفخ الاعتر شغ المظطصئ 
والتفاظ سطى رؤغئ تض الثولاغظ". وأضاف أّن "إتقل السقم والرشاعغئ والمساعمئ شغ إسادة إتغاء بصاشئ السغح 
المحارك بالمظطصئ عع أطر بغثظا"، وأن "تطعغر وتسجغج السقصات الارضغئ (اإلجرائغطغئ) غاماع بأعمغئ ضئغرة بالظسئئ 

لئطثغظا ولطسقم واقجاصرار اإلصطغمغ". 

اتصاالت تهنئة ولقاءات مودة 
ب أردوغان ورئيس كيان يهود!

السآال: (أدى غقول بعتع زرداري ظةض رئغسئ العزراء الئاضسااظغئ الراتطئ بغظزغر بعتع - الغعم افربساء - الغمغظ 
الثجاعرغئ وزغرا لطثارجغئ شغ تضعطئ رئغج العزراء حعئاز حرغش الاغ تحضطئ بسث تةإ البصئ سظ سمران 
خان. وغرأس بعتع زرداري (٣٣ ساطا) تجب الحسإ الئاضسااظغ... الةجغرة ٢٠٢٢/٤/٢٧) وضاظئ تضعطئ حعئاز 
حرغش الثي خطش أخاه ظعاز شغ رئاجئ تجب الرابطئ صث أدت الغمغظ الثجاعرغئ شغ ٢٠٢٢/٤/١٩، أي بسث أضبر 
طظ أجئعع سطى جتإ البصئ طظ سمران خان، والسآال عع طا جئإ عثا الاشغغر؟ سطماً بأن الئرلمان بثسط طظ 
الةغح ضان صث أسطى البصئ لسمران سظث تسغغظه، وضان التجبان الرابطئ والحسإ تغظعا طشدعباً سطغعما طظ 
الةغح، شما الثي اجاةث؟ بط عض فطرغضا غث شغ المعضعع سطماً بأظعا وراء التضط شغ باضساان طظث جظعات؟

آالخر
اب ج

جع



افربساء ١١ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١١ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٣٩٠

التالئ وغسمتعن باجامرار الفعضى. وأن عثا السغظارغع 
تشثغه السفارات افجظئغئ، والمظزمات اقجاسمارغئ، طا 
المساسمر،  الشرب  أتدان  شغ  التضعطئ  ارتماء  غآضث 
وغآضث شحطعا شغ التفاظ سطى وتثة الئقد، وتتصغص 
أطظ السئاد شعغ بسغثة سظ عثى اهللا جئتاظه وتسالى، 
الخراسات  عــثه  جئإ  أن  وجطغا  واضتا  خــار  شصث 
تتصظ  الاغ  اإلجقم  أتضام  إصاطئ  سثم  عع  والافطاات 
الثطاء وتآلش الصطعب وتةمع وق تفرق، بشخ الظزر سظ 
ا النَّاسُ  هَ ا أَيُّ الطعن أو الصئغطئ أو الةعئ، صال تسالى: ﴿يَ
بَائِلَ  قَ وَ وباً  عُ شُ مْ  نَاكُ لْ عَ جَ وَ ثَى  أُنْ وَ رٍ  كَ ذَ نْ  مِ مْ  نَاكُ قْ لَ خَ ا  إِنَّ
 ﴾ بِيرٌ لِيمٌ خَ هَ عَ مْ إِنَّ اللَّ اكُ قَ هِ أَتْ نْدَ اللَّ مْ عِ كُ مَ رَ وا إِنَّ أَكْ فُ ارَ لِتَعَ
شق سقج إق بإصاطئ جططان اإلجقم سئر دولاه الثقشئ 
الثقص  وتثعا  شعغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
والمثرج. وتارغت الثقشئ ططغء بمعاصش تسئر سظ رجال 
الئحرغئ  وإخراج  أطاعط  طخالح  عمعط  أتصغاء  دولئ 
السططان  شاح  شطما  وسثله،  اإلجقم  ظعر  إلى  الدالئ 
وعجم  ١٤٣١م  سام  جقظغك  طثغظئ  الباظغ  طــراد 
الئظثصغغظ حر عجغمئ ودخض المثغظئ طظاخرًا، أسطمه 
وأظعط  تدر،  صث  غاظغا  طثغظئ  طظ  وشثًا  أن  التاجإ 
تتئ  غاظغا  طثغظئ  وضاظئ  طعط،  فطر  لصاءه  غرغثون 
تضط سائطئ تعضع اإلغطالغئ، وسظثطا طات ضارلع تعضع 
افول سام ١٤٣٠م، ولغ التضط بسثه ابظ أخغه ضارلع 
الحرسغغظ  غغر  افول  تعضع  أبظاء  ولضظ  الباظغ،  تعضع 
اقضطراب  طظ  سعث  شئثأ  بالتضط،  وذالئعا  بــاروا 
والفعضى والصاال ساظى طظه الحسإ افطرغظ، وسظثطا 
شغ  طظعط  بالصرب  الباظغ  طراد  السططان  بأن  جمسعا 
طثغظئ جقظغك صرروا إرجال وشث سظعط. أطر السططان 
طراد رئغج تةابه بالسماح لطعشث بالثخعل سطغه، بط 
صال لرئغج العشث بعاجطئ الارجمان: أعًق بضط، طاذا 

أتى بضط إلى عظا؟ وطاذا تئشعن؟
صال رئغج العشث: أغعا السططان السزغط، جؤظا ظطامج 

طظضط السعن، شق تثغإ رجاءظا.
- ضغش أجاطغع طساوظاضط؟

- غا طعقي، إن أطراءظا غزطمعظظا، وغساثثطعظظا ضالسئغث، 
وغشاخئعن أطعالظا بط غسعصعظظا لطترب.

- وطاذا أجاطغع أن أشسض لضط؟ إن عثه طحضطئ بغظضط 
وبغظ أطرائضط.

- ظتظ أغعا السططان لسظا بمسطمغظ، بض ظتظ ظخارى، 
ق  وأظعط  المسطمغظ،  سثالئ  سظ  ضبغرًا  جمسظا  ولضظظا 
غزطمعن الرسغئ، وق غضرععن أتثًا سطى اساظاق دغظعط، 
جمسظا عثا طظ  تصه لثغعط. لصث  تص  وأن لضض ذي 
السغاح، وطظ الاةار الثغظ زاروا طمطضاضط، لثا شإظظا 
تتضمعا  وأن  وبسطفضط،  برساغاضط  تحمطظا  أن  ظرجع 
بطثظا لاثطخعظا طظ تضاطظا الزالمغظ. بط صّثطعا له 
لرجاء  السططان  واجاةاب  الثعئغ،  المثغظئ  طفااح 
أعض طثغظئ غاظغا، وأرجض أتث صعاده سطى رأس جغح 
إلى عثه المثغظئ، وتط شاتعا شسًق شغ السظئ ظفسعا، 
شظحروا السثل، وأوجثوا تغاة ضرغمئ ططمؤظئ. عثا طا 
ضان شغ السابص، وعثا طا عع ضائظ صرغئا بإذن اهللا 
سظث إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، 
لُونَ  خُ دْ يَ النَّاسَ  أَيْتَ  رَ وَ تْحُ *  الْفَ وَ هِ  اللَّ رُ  نَصْ اء  جَ ا  ﴿إِذَ
هُ  هُ إِنَّ رْ فِ تَغْ اسْ بِّكَ وَ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ اجاً * فَ وَ هِ أَفْ فِي دِينِ اللَّ

 ﴾ًابا انَ تَوَّ كَ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

صام طؤات طظ صطسان المساعذظغظ باصاتام المسةث افصخى، بشطاء طظ حرذئ ضغان غععد وصعاته، ضما تط 
اقساثاء سطى المرابطغظ شغ المسةث افصخى وتخارعط، شغما ُطظع الضبغرون طظ دخعل المسةث. وسطغه صال 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ: إن اقصاتام والسثوان سطى 
واصسا،  أطرا  تضرس  "اجاتصاصات"  لاتخغض  العصائع،  شرض  شغ  ضسادتعط  وخئغبا  طصخعدا  تضرارا  بات  افصخى 
وضثلك جسض اقصاتام لطمسةث افصخى أطرا طألعشا واساغادغا لاصطغض التساجغئ تةاعه سظثطا غخئح شغ اإلسقم 
خئرا غعطغا، ضما أن خعرة السثوان سطى المسةث افصخى عغ تضرار قجاثفاف ضغان غععد بمثسغ "العخاغئ" 
وبأختاب جععد "الاعثئئ" طظ أولغائعط طظ التضام، بتغث لط غضظ تأجغض اقصاتاطات خقل حعر رطدان 
واجاؤظاشعا بسثه إق إدارة أطظغئ لطمسألئ، أطا ظعاغا ضغان غععد تةاه المسةث افصخى شصث باتئ واضتئ وغشرغعط 
شغ اقجامرار شغعا طا غصابطعا طظ جئظ وخمئ طظ أظزمئ الاثاذل. وخطص الاسطغص إلى الصعل: إن المسآولغئ 
شغ ضش السثوان سطى المسةث افصخى، وأعطه ق تصع سطى ضغان غععد ضما تتاول الثطابات الةئاظئ لطسططئ 
وافظزمئ تسعغصه، شاطك الثطابات الةئاظئ، عغ الاغ زادت طظ وصاتئ ضغان اقتاقل وسثواظه وجرأته، بض إن 
المسآولغئ ضطعا تصع سطى افطئ اإلجقطغئ وصعاعا، وعع افطر الثي غصادغ تترضعا ق لعصش اقصاتاطات، بض 

لاترغر أصخاعا وصطع الضغان المساثي طظ جثوره والثقص طظ حروره.

إن الظزام اقصاخادي الرأجمالغ ططئص شغ طسزط بطثان 
السالط، وعثا الظزام طظئبص سظ المئثأ الرأجمالغ الثي 
وغرى  الصغط  جائر  تساب  سطى  المادغئ  الصغمئ  غصثس 
وغمجج  الظسئغئ  الظثرة  عغ  اقصاخادغئ  المحضطئ  أن 
بغظ الظزام اقصاخادي وسطط اقصاخاد. ضما غططصعن 
سطغه  غضعن  أن  غةإ  سما  بمسجل  الامطك  ترغئ  لطفرد 
المةامع، وطظ افجج اقصاخادغئ شغه الربا. وصث تسئإ 
عثا الظزام وق زال بمحاضض وأزطات اصاخادغئ سالمغئ 

وإصطغمغئ  وطتطغئ.

بغظ  غفخض  اإلجقطغ  اقصاخادي  الظزام  بغظما 
والعجائض  السطمغئ  افطعر  سطى  الصائط  اقصاخاد  سطط 
المظئبص  اقصاخادي  الظزام  وبغظ  الظاجتئ  وافجالغإ 
سظ طئثأ اإلجقم ووجعئ ظزره شغ التغاة، وغرى أن 
المحضطئ اقصاخادغئ تضمظ شغ جعء تعزغع المال بغظ 
الرسغئ، وغتث سطى زغادة اإلظااج وغتثد طا غةإ أن 
السسغ  سطى  افشراد  غتث  ضما  المةامع،  سطغه  غضعن 
افجاجغئ  التاجات  لاأطغظ  وغاثخض  الرزق  ذطإ  شغ 
لضض شرد طظ الرسغئ، وغمظع تخر المال بغث شؤئ طسغظئ 
المطضغات  وغتثد  والشح  واقتاضار  الربا  غمظع  ضما 
الثولئ،  وططضغئ  ساطئ  وططضغئ  خاخئ  ططضغئ  البقث؛ 
حرسغئ تتثد ضغفغئ الامطك  وجسض لضض طظعا أتضاطاً 
تسغطر  الاغ  عغ  الروتغئ  الصغمئ  أن  ضما  والاخرف. 
سطى  والترص  اهللا  طظ  شالثعف  الصغط،  باصغ  سطى 
ذاساه وطساسثة الظاس عغ السائث، ضما أن الظزرة 
لطثظغا وطظعا المال شعغ أظه هللا، شالمال طال اهللا اباثاء 
َّا  وا ممِ قُ أَنفِ وجسض اإلظسان طساثطفاً شغه، صال تسالى: ﴿وَ

نيَ فِيهِ﴾. فِ لَ تَخْ سْ م مُّ لَكُ عَ جَ
ولظدرب افزطئ اقصاخادغئ شغ لئظان ظمعذجاً:

أجئاب افزطئ اقصاخادغئ شغ لئظان تاطثص شغ أطرغظ:
سطى  لئظان  شغ  غسامث  الثي  الرأجمالغ  الظزام  افول: 
تثبئ  إذا  الصطاع  وعثا  والمخارف،  الثثطات  صطاع 
أغئ طحضطئ جغاجغئ أو أطظغئ أو اصاخادغئ شإن رؤوس 
افطعال ُتستإ وتجغث افزطئ، ضثلك غسامث سطى الربا 

الثي غجغث افغظغاء غظى والفصراء شصرًا.
الباظغ: ذئصئ تاضمئ طفسثة اطاعظئ الطخعخغئ تسرق 

المال السام باإلضاشئ إلى أطعال الظاس.

وسقج عثه افزطئ شغ لئظان غاطثص باآلتغ:
١- تطئغص الحرغسئ اإلجقطغئ وأظزماعا وطظعا الظزام 

اقصاخادي اإلجقطغ.
٢- طظع الربا تغث إن لئظان غثشع طا غصارب ظخش اإلظااج 
المتطغ (تعالغ ٨ ططغار دوقر) ربا، شغ تغظ إن السططئ 
طظه  الربعغئ  لقجاثاظئ  الثولغ  الظصث  خظثوق  تامطص 

المئطس ظفسه.
٣- اجاسادة المال الثي تسرصه السططئ التاضمئ تغث 

تصثر برواتعط بمؤات المطغارات طظ الثوقرات.

سطى  وترد  افغظغاء  سطى  تخاسثغئ  ضرغئئ  شرض   -٤
الفصراء.

٥- طظع اقتاضار والشح واجاشقل تغاان المال لفزطئ.
٦- جسض السمطئ طظ الثعإ والفدئ أو تشطغئ افوراق 

الظصثغئ بعما.
شاإلجقم دغظ اهللا وشغه أتضام تسالب طحاضض اإلظسان 
وطظ ذلك اقصاخاد، وتغظ ظخر اهللا رجعله وأصام الثولئ 
اإلجقطغئ افولى شغ المثغظئ المظعرة واجه طحضطاغظ 
اصاخادغاغظ: افولى عةرة المسطمغظ طظ أعض طضئ إلى 
المثغظئ شصث خادرت صرغح أطعالعط شآخى الظئغ بغظعط 

وبغظ افظخار شاصاسمعا المال بالسعغئ. 
غععد  تغ  شغ  غصام  المثغظئ  جعق  ضان  والباظغئ: 
بظغ صغظصاع. وصث غطئئ سطغعط ذئغساعط تغث ضاظعا 
أطاضظ  وغئغسعن  المااجرة  سطى  خراجاً  غفرضعن 
أو  غآجروظعا  أو  سطغعا  غاساططعن  لطئاسئ  السعق  شغ 
السغادة  لعط  ضاظئ  وبالاالغ  فظفسعط،  غتاضروظعا 
سطى عثا السعق شـصرر الرجعل الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص إظحاء جعق 

جثغث بصرب جعصعط، وضان غافصثه بظفسه.
 شصث روى أبع عرغرة رضغ اهللا سظه، َأنَّ َرُجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص 
َطرَّ َسَطى ُخْئَرِة َذَساٍم، َشَأْدَخَض َغَثُه ِشغَعا، َشَظاَلْئ َأَخاِبُسُه 
َأَخاَبْاُه  َصاَل:  الطََّعاِم؟»  َصاِحَب  يَا  َهَذا  «َما  َشَصاَل:  َبَطقً، 
َماُء َغا َرُجعَل اهللاَِّ! َصاَل: «أََفَال َجَعلَْتُه َفْوَق الطََّعاِم يَكْ يََراُه  السَّ

النَّاُس؟ َمْن َغشَّ َفلَْيَس ِمنِّي» رواه طسطط.
اهللا  أتضام  غطئصعن  بسثه  طظ  الثطفاء  ضان  وضثلك 

 وغسالةعن طحاضض الظاس وشصعا
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان

الثقشئ الراحثة وأحئاه الثول

أسطظئ الاظسغصغئ الساطئ لقجؤغظ والظازتغظ بثارشعر شغ 
وجرح ٩٨ آخرغظ،  السعدان سظ جصعط ١٦٨ حثخاً 
إضاشئ لعجعد أسثاد ضئغرة طظ المفصعدغظ لط تسرف 
تخغطاعط بسث، شغ اصااال صئطغ بمثغظئ ضرغظك غربغ 
الئقد. وأوضح الظاذص الرجمغ باجط الاظسغصغئ الساطئ 
أن  لـ"الحرق"،  رجال  آدم  بثارشعر  والظازتغظ  لقجؤغظ 
"أسمال السظش عثه بثأت الةمسئ شغ ضرغظك سطى ُبسث 
٨٠ ضطط طظ الةظغظئ، ساخمئ وقغئ غرب دارشعر، تغث 

صاض ٨ أحثاص".
ووصسئ الخثاطات افولى طططع تحرغظ افول/أضاعبر، 
الثاطغئ،  اقحائاضات  طظ  جعلاغظ  اإلصطغط  حعث  بط 
ُأوقعما شغ ٢٠٢١/١١/١٧م، بسئإ خقف بغظ رساة 
باظغئ  طعجئ  اظثلسئ  بط  طعن،  جئض  طظطصئ  شغ  إبض 
طظ اقحائاضات طططع ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢١م 
شغ  تافعط  حثخاً   ٣٥ لصغ  وصث  ضرغظك،  بمظطصئ 
تحرغظ الباظغ/ظعشمئر وُأترصئ ١٦ صرغئ جّراء احائاضات 
صئطغئ ظحئئ بسئإ ظعإ الماحغئ، أطا شغ ضاظعن افول/

دغسمئر، شصث لصغ ١٩٩ حثخاً سطى افصض طخرسعط، 
وشص طا صال به أذئاء دسعا السططات شغ الثرذعم تغظعا 
الثي  اإلصطغط  عثا  شغ  المسامر  الثم  ظجغش  وصش  إلى 

غخسإ وخعل المظزمات اإلظساظغئ إلغه.
وطسطعم أن المظطصئ غظاحر شغعا السقح وغظثلع السظش 
طظ وصئ إلى آخر بسئإ خقشات بغظ المجارسغظ والرساة. 
وضثا أخئتئ المظطصئ شغ شعضى سارطئ لشغاب عغئئ 
الثولئ وصث جماعا طساحار الئرعان أبع عاجئ "تالئ الق 
دولئ" وضأن عثه عغ التالئ الطئغسغئ شغ السعدان! شصث 
خرح تاضط دارشعر طظغ أرضع طظاوي، وصال إن افعالغ 
لطئغع،  أخئح  افطظ  وضأن  بـالثشع،  طسعا  طاساغحعن 
وأحار إلى أن "عظاك شعضى سارطئ شغ العقغات بثارشعر 
وعظاك أذراف طرتاتئ (أجعجة أطظغئ) لسثم إجازة الصاظعن 

شغعا فن لثغعط أولعغات أخرى".
الصعى  بسخ  جسطئ  دولئ  الق  وتالئ  الفعضى  عثه 
السغاجغئ تساشطعا إلدخال السعدان تتئ الئظث السابع 
طظ طغباق افطط الماتثة، شصث دسا بغان ترضئ جغح 
تترغر السعدان شغ ٢٤ ظغسان/أبرغض ٢٠٢٢م، طةطج 
افطظ وافطط الماتثة واقتتاد افشرغصغ باتثاذ صرارات 
جثغئ لتماغئ الظازتغظ بإرجال صعة تتئ الفخض السابع 
طظ طغباق افطط الماتثة، ضما ذالئعا المتضمئ الةظائغئ 
الثولغئ والمظزمات التصعصغئ السالمغئ لماابسئ العضع 
أضسش  شغ  الظزام  وأن  خاخئ  السعدان.  شغ  افطظغ 
تاقته، شمظث اظصقب الئرعان شغ تحرغظ افول/أضاعبر 
رغط  اآلن  إلى  التضعطئ  تحضغض  غساطع  لط  الماضغ 
اطاقضه سظاخر الصعة المامبطئ شغ "اقصاخاد والةغح".

عثا العاصع غسئر سظ سثم وجعد دولئ وجططان غاعلى 
الثولئ  واصع  إدراك  وسثم  الرسغئ،  تةاه  طسآولغاته 
والسططان شغ أذعان أحئاه التضام، شإن الثولئ تظحأ 
بظحعء أشضار جثغثة تصعم سطغعا، وغاتعل السططان شغعا 
لخالح  راسغئ  عغ  إظما  والسططئ  افشضار،  عثه  باتعل 
افطئ، واإلحراف سطى تسغغرعا، شإذا ضاظئ عثه افشضار 
تصعم سطى سصغثة غظئبص سظعا ظزام تضعن الثولئ طاغظئ 
الئظغان، وذغثة افرضان، بابائ الضغان، وعثا طا تفصثه 
دول جاغضج بغضع الاغ خظسعا الشرب المساسمر بسث 

عثم الثقشئ.
أن  لطحك  طةاق  غثع  ق  بما  تآضث  افتــثاث  عثه  إن 
عثه  إلغةاد  غاعاذؤعن  المسطتئ  والترضات  التضعطئ 

ضغش غسالب اإلجقم افزطات اقصاخادغئ؟
افزطئ اقصاخادغئ يف لئظان ظمعذجا
ـــــــــ بصطط: الحغت د. طتمث إبراعغط*ـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط طحرف*ـ  ـ 

وشصا إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا أذطص ظاحطعن وجط "السفع سظث المةجرة" سطى 
طعاصع الاعاخض، وذلك شغ إحارة لطسفع الثي أذطصه بحار أجث، افجئعع الفائئ تجاطظا طع ضحش الظصاب سظ 
طةجرة تغ الاداطظ. وأضث الظاحطعن أن الظزام غسمض سطى الاشطغئ سطى طةازره سئر إذقق جراح السحرات، 
عط  الثمغج  سظعط  المفرج  جمغع  بأن  غادح  تعران:  أترار  تةمع  وصال  جةعظه.  شغ  اآلقف  غصئع  تغظ  شغ 
طمظ جرى اساصالعط بسث ٢٠١٨، طظ بغظعط ١٧ طةظثًا شغ صعات الظزام، وطظ بغظ المةمعع الضطغ المفرج 
جظائغئ تظعسئ بغظ جرصات وطثثرات وغغر ذلك. ضما أشرج الثمغج  فجئاب  سظعط ١٣ سطى افصض اساصطعا 
سظ خمسئ طساصطغظ شطسطغظغغظ شغ جةعن الظزام، بغظعط قجأ شصث ذاضرته بسئإ الاسثغإ، بغظما ق غجال 
طسطعطات  أغئ  تعجث  وق  طخغرعط  غسرف  ق  السةعن  غغاعإ  شغ  شطسطغظغ  طساصض   ١٨٠٠ طظ  أضبر  عظاك 
سظعط، وذلك بتسإ طا صالئ "”طةمعسئ السمض طظ أجض شطسطغظغغ جعرغا". وصالئ رابطئ طساصطغ وطفصعدي 
جةظ خغثظاغا إن "طرجعم السفع" وطا أسصئه طظ طحاعث إذقل شغ حعارع الساخمئ وبطثتغ خغثظاغا وطسرة 

خغثظاغا لغج إق تطصئ جثغثة طظ تطصات العجع السعري المسامر.

طاغية سوريا المجرم بشار أسد 
والعفو عند المجزرة!

تكرار العدوان ع األق 
سياسة خبيثة يغذيها خذالن قادة المسلم

ظزط حئاب تجب الاترغر شغ برغطاظغا خارج طصر المفعضغئ الئاضسااظغئ السطغا شغ لظثن الساسئ ٢:٣٠ طظ بسث 
ظعر غعم السئئ ٧ أغار/طاغع، اتاةاجا سطى تثخض أطرغضا شغ السغاجئ الئاضسااظغئ بسظعان "اقجاصقل ولغج 
الاثخض - أوصفعا تثخض العقغات الماتثة والاطئغع طع العظث". وصث تظاول الماتثبعن العاصع المأجاوي لطاثخض 
افطرغضغ شغ الحآون الثاخطغئ والثارجغئ لئاضساان، بتغث غصررون بحضض شسال طظ جغثغر الئقد، وطا عغ 
جغاجاعا اقصاخادغئ، وطا إذا ضان غظئشغ الثشاع سظ ضحمغر أو الاثطغ سظعا تسإ برظاطةعا لطاطئغع طع العظث، 
وتث المسطمغظ شغ برغطاظغا سطى أن غسمسعا أخعاتعط بأظعط غرشدعن الاثخض افطرغضغ واجاسقم الئقد 
اإلجقطغئ لطظزام العظثي الصعطغ الماطرف بأطر طظ أطرغضا، والاغ ق تثثم أعض باضساان وق تسجز المحروع 

اإلجقطغ لاصثغط اإلجقم إلى السالط.

حزب التحرير/ بريطانيا
يحتج ع التدخل األمريكي  السياسة الباكستانية



 السثد ٣٩٠  ٣       افربساء ١١ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١١ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  

إظه ("تسطط خطابا طظ الرئغج افطرغضغ تراطإ شغ وصئ 
جابص طظ الغعم ٢٠١٨/١٢/٣، ذطإ شغه طظ باضساان 
لسإ دور شغ طتادبات السقم افششاظغئ، والمساسثة شغ 
جطإ ترضئ ذالئان إلى ذاولئ المفاوضات"... جئعتظغك 
الروجغئ ٢٠١٨/١٢/٣)، وطظ بط غطاصغ خان بسث غعطغظ 
بالمئسعث افطرغضغ الثاص خطغض زادة شغ إجقم أباد 
طآضثًا جغر باضساان شغ الثطئ افطرغضغئ شغ أششاظساان!

خعاجئ  السابص  الئاضسااظغ  الثشاع  وزغر  أضث  لصث   -٢
آخش خغاظئ تضام الئاضساان وعع طظعط إذ ضاإ غعم 
٢٠١٨/١١/١٩ سطى تسابه بمعصع تعغار "إن الئاضساان 
طا زالئ تئثل دطاء طظ أجض أطرغضا بسئإ خعضظا تروبا 
طع  غاظاجإ  لةسطه  دغظظا  صغط  أعثرظا  تروبظا.  لغسئ 
المخالح افطرغضغئ ودطرظا روتظا السمتئ واجائثلظا بعا 
الاسخإ وسثم الاساطح". شق غعجث أضبر خراتئ طظ عثا 
الضقم: خاضئ الئاضساان تربا لغسئ تربعا... وأراصئ 
دطاء طظ أبظاء المسطمغظ فجض أطرغضا... وأعثرت صغط 

دغظعا اإلجقطغ طظ أجض خثطئ المخالح افطرغضغئ...
أطاطعا  تثاذل  شصث  لطعظث  بالظسئئ  العضع  وضثلك   -٣
افلساب  تحئه  بأسمال  إق  لضحمغر  ضمعا  سظ  وجضئ 
٢٠١٩/٨/١٨ باارغت  جآال  جعاب  شغ  شصطظا  الظارغئ، 
العضع  بإلشاء  افخغر  صرارعا  سظ  العظث  أسطظئ  (وسظثطا 
أغدًا  طاثاذقً  الئاضساان  طعصش  ضان  بضحمغر  الثاص 
الثارجغئ  أخثرت  شصث  الساإ،  لرشع  الاظثغث  غاسثَّ  شطط 
بحثة  الئاضساان  "تظثد  شغه:  صالئ  بغاظا  الئاضسااظغئ 
طظ  اقبظغظ ٢٠١٩/٨/٥  غعم  الخادر  اإلسقن  وترشخ 
ظغعدلعغ، وأظه ق غمضظ في إجراء أتادي الةاظإ طظ 
التضعطئ العظثغئ أن غشغر العضع الماظازع سطغه وضةجء 
طظ عثا الظجاع الثولغ جافسض الئاضساان ضض طا بعجسعا 
لطاخثي لقجراءات غغر الحرسغئ"... أ ف ب ٢٠١٩/٨/٥"... 
أي تماطاً ضما تفسض جططئ سئاس والثول السربغئ تعلعا 
غععد  دولئ  اظاعاضات  سطى  وغتاةعن  غظثدون  تغث 
تترغك  دون  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  لطصثس 
الةغعش لطصاال، وباضساان تضرر الثور ظفسه شاظثد دون 

تترغك الةغح لطصاال!)
الخظثوق  وعثا  الثولغ،  الئظك  خظثوق  طع  تساطض   -٤
واصع تتئ عغمظئ أطرغضا، وغظفث جغاجاتعا، وذلك بسث أن 
خرح ضث الاساطض طسه شغ تمطاه اقظاثابغئ شصث ضان صث 
خرح بأظه (جغصاض ظفسه صئض أن غأخث صرضاً طظ خظثوق 
الظصث الثولغ) بط ساد لظصخ طا وسث! وبثأ المفاوضات 
طع خظثوق الظصث الثولغ. وشغ البالث طظ تمعز/غعلغع 
٢٠١٩، واشص خظثوق الظصث الثولغ لئاضساان سطى ترتغإ 
صرض بصغمئ ٦ ططغارات دوقر بمعجإ تسعغض الخظثوق 

الممثد والاابع لطمظزمئ لمثة ٣٩ حعرًا...
٥- خرح رئغج العزراء الئاضسااظغ سمران خان طثضرًا 
ظغعز  شعضج  صظاة  طع  طصابطئ  شغ  فطرغضا  بثثطاتعط 
الئاضسااظغئ  اقجاثئارات  (أن   :٢٠١٩/٧/٢٢ اقبظغظ 
(جغ  افطرغضغئ  المرضجغئ  اقجاثئارات  لعضالئ  صثطئ 
سطى  بالسبعر  لعا  جمتئ  الاغ  المسطعطات  أغه)  آي 
طآجج تظزغط الصاسثة أجاطئ بظ قدن وصاطه. وعثه 
أول زغارة لئطض الضرغضغئ السابص إلى الئغئ افبغخ 
طظث اظاثابه صئض سام شغ باضساان تغث الاصى الرئغج 
السربغ،  الصثس  افتث...  تراطإ  دوظالث  افطرغضغ 

٢٠١٩/٠٧/٢٣م)
بالباً: تعتر السقصئ بغظ سمران وبغظ صغادة الةغح 

وطظ بط أطرغضا:
لصث اجامر سمران خان خاضساً لصغادة الةغح وطظ ورائه 
أطرغضا ظتع بقث جظعات طظ تضمه، وشغ أواخر السظئ 
البالبئ تعترت السقصئ بغظه وبغظ صائث الةغح باجعا وطظ 
بط طع أطرغضا لثسمعا طعصش الةغح... شصث رشخ سمران 
المعاشصئ سطى طرحح الةغح لمظخإ رئغج اقجاثئارات 
لفارة  الارحغح  وسطض  ظثغط  أظةعم  الفرغص  السسضرغئ 
الةغح...  أوجاط  شغ  ارتغاح  لسثم  أدى  وعثا  ذعغطئ، 
(وجغاعلى أظةعم طظخئه الةثغث بثءا طظ ٢٠ ظعشمئر. 
طتض  لغتض  أظةعم  باجعا  سغظ  التالغ،  أضاعبر   ٦ وشغ 
رئغج جعاز اقجاثئارات الئاضسااظغئ الطغفاظاظئ جظرال 
شاغج تمغث. ضان أظةعم غحشض طظخإ صائث شغطص الةغح 
شغ طثغظئ ضراتحغ الساتطغئ الةظعبغئ، وسغظ باجعا تمغث 
صائثا لطفغطص شغ طثغظئ بغحاور عثا الحعر. طعصع صظاة 
المظار، ٢٠٢١/١٠/٢٧). وضان سمران خان غخرح بحضض 
سطظغ تأغغثه لصغادة شاغج تمغث لفطظ الثاخطغ. وعضثا 
إبر  سطى  تعترات  بالةغح  سمران  تضعطئ  سقصئ  حابئ 
تسغغظ أظةعم طضان شاغج تمغث خاخئ وأن بمئ تضعظات 
ح تمغث لغتض طتض  واجسئ الظطاق بأن خان ضان جُغرحِّ
صمر جاوغث باجعا الثي تظاعغ شارته الباظغئ شغ طظخئه 
صائث  وراء  عغ  أطرغضا  شإن  التال  وبطئغسئ  شغ ٢٠٢٢. 
الةغح وطظ بط ضان الصرار بالامعغث لستإ البصئ طظ 
سمران خان والئتث سظ بثغض له. لصث وخطئ لسمران 
خان بسخ تطك المسطعطات شتاول إخقح افطر طع صغادة 
شاغج  خثغصه  طضان  أظةعم  تسغغظ  سطى  شعاشص  الةغح 
تمغث، ولضظ صغادة الةغح أخرت بثسط أطرغضغ سطى 
إزاتاه طظ رئاجئ العزراء وتسغغظ غغره! شصث خحغ الةغح 
وأطرغضا أن تضعن تطك المثالفئ لصرار الةغح بادرة تفطئ 
طظ صرارات الةغح المثسعطئ طظ أطرغضا، وطظ بط ضان 

اإلخرار سطى إزاتاه...
رابساً: لصث اظفسض سمران خان وخاخئ أظه صثم خثطات 
ضئغرة فطرغضا ضما ذضرظا، وضثلك ضان ذعع بظان صغادة 

الةغح... وضأظه اجائسث أن غسمض الةغح وأطرغضا سطى 
سجله بسث تطك الثثطات الاغ صثطعا لعط وظسغ أو تظاجى 
خارج  غاظفج  أن  لسمغطعا  تسمح  ق  الضاشرة  الثول  أن 
ععائعا! سطى ضض عع اظجسب طظ ذلك وأذطص تخرغتات 

تةاه أطرغضا ولضظ بسث شعات افوان! وطظ الاخرغتات:
الغعم  خان  سمران  الئاضسااظغ  العزراء  رئغج  (صال   -١
"الاترك  افجاظإ  الختفغغظ  طظ  لمةمعسئ  السئئ 
لقذاتئ بغ عع تثخض جاشر طظ العقغات الماتثة شغ 
 .(٢٠٢٢/٤/٢ سربغئ،  ظغعز  غعرو  الثاخطغئ".  السغاجئ 
وذضرت وجائض إسقم طتطغئ (أن خان تطصى رجالئ طظ 
جفغر إجقم آباد شغ واحظطظ تادمظ تسةغقً صال شغه 
طسآول أطرغضغ رشغع المساعى "صغض إظه طساسث وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ لحآون جظعب ووجط آجغا دوظالث لع" 
إن العقغات الماتثة تحسر بأن السقصات غمضظ أن تضعن 
أشدض إذا غادر خان السططئ. سربغ بعجئ، ٢٠٢٢/٤/٣).

٢- شغ طعصش طشاغر لمعصش واحظطظ طظ روجغا تعل 
بض  العةعم  إداظئ  رشخ  شصث  أوضراظغا،  سطى  عةعطعا 
بعتغظ  الروجغ  الرئغج  بةاظإ  وظعر  طعجضع،  وزار 
٢٠٢٢/٢/٢٤ أي شغ الغعم افول طظ بثء روجغا تربعا 
سطى أوضراظغا، شغ تغظ إن صائث الةغح الئاضسااظغ باجعا 
أدان العةعم طآغثًا المعاصش افطرغضغئ بحضض خرغح، 
الةغح  صائث  (اظاصث  افخغرة  خان  تخرغتات  وغثالش 
إلى  داسغا  أوضراظغا،  سطى  الروجغئ  الترب  الئاضسااظغ 
العصش الفعري لما وخفه بـ"طأجاة ضئغرة" غاسرض لعا 
بطث أخشر. القشئ، أن اظاصاد الةظرال صمر جاوغث باجعا، 
لمعجضع، طثالش لما وجعه رئغج وزراء بقده، سمران 
خان، الثي داشع سظ ضرورة تغاد إجقم أباد، تةاه طا 
الرئغج  تخرشات  اظاصاد  ورشخ  أوضراظغا،  شغ  غتثث 

الروجغ شقدغمغر بعتغظ. الترة، ٢٠٢٢/٤/٢).
٣- شغ طعصش آخر، صال سمران خان: ("لصث ضاإ جفراء 
اقتتاد افوروبغ رجالئ تطالئظا بإداظئ السمطغئ السسضرغئ 
الروجغئ شغ أوضراظغا... أرغث أن أجأل سما إذا ضظاط صث 
وجعاط أي رجالئ طظ عثا الصئغض إلى العظث". وأضاف: "عض 
ظتظ سئغثضط.. ظفسض أي حغء تصعلعظه"؟ وتابع المسآول 
الئاضسااظغ صائقً: "سظثطا اظاعضئ العظث الصعاظغظ الثولغئ 
شغ ضحمغر المتاطئ، عض صطع أتث طظضط السقصات طع 

العظث أو أوصش الاةارة"؟ السربغ الةثغث، ٢٠٢٢/٣/٧).
أن  خان  سمران  غاعصع  شطط  آظفاً  صطظا  وضما  خاطساً: 
تضعن ضض خثطاته لطةغح وطظ ورائه أطرغضا لظ تةثي 
بثسط  لطتضط  غخض  طظ  أن  غثرك  لط  وضأظه  ظفساً!  له 
الضفار المساسمرغظ سمغقً لعط شإظه غخئح سظثعط ضتةر 
ضما  غسصطعظه  بض  غحاءون،  ضما  غترضعظه  الحطرظب 
غحاءون إذا لط غتصص لعط طخالتعط دون تغث، وعثا 
طا ضان طع سمران خان! شصث ألشئ المتضمئ السطغا شغ 
الئاضساان غعم ٢٠٢٢/٤/٧ صرار ظائإ رئغج الئرلمان 
رشخ الاخعغئ سطى طصارح المسارضئ بحأن تةإ البصئ 
سطى تضعطئ سمران خان ضما ألشئ صرار رئغج الةمععرغئ 
إجراء  ظتع  والاعجه   ٢٠٢٢/٤/٣ غعم  الئرلمان  تض 
اظاثابات طئضرة بظاء سطى ظخغتئ رئغج العزراء سمران 
وأن  لطثجاعر  طثالفا  ذلك  المتضمئ  واسائرت  له،  خان 
الثطعة ططشاة وباذطئ. وذطئئ طظ رئغج الئرلمان سصث 
جطسئ لطئرلمان غعم ٢٠٢٢/٤/١٠، والاغ خعت شغعا 
بأغطئغئ  طصسثا  طظ ٣٤٢  المآلش  الئاضسااظغ  الئرلمان 
١٧٤ خعتا لتةإ البصئ سظ سمران خان... وطظ العاضح 
أظه شغ عثه افتثاث، ضان الةغح عع الثي غثغر افطعر 
طظ وراء الضعالغج، شق غاثث ضئار الصداة طبض عثا الصرار 

دون الثسط الضاطض طظ صائث الةغح...
جادجاً: شغ الغعم الاالغ ٢٠٢٢/٤/١١ اخاار الئرلمان

حعئاز حرغش رئغساً لطعزراء تاى طعسث اقظاثابات الساطئ 
حرغش  لظعاز  افخشر  افخ  عع  وحعئاز،  آب ٢٠٢٣،  شغ 
الثي ضان رئغج وزراء باضساان جابصاً، وصث ضان حعئاز 
زسغط المسارضئ شغ الةمسغئ العذظغئ الئاضسااظغئ طظث سام 
٢٠١٨، وصث تعلى حعئاز زساطئ تجب الرابطئ اإلجقطغئ 
الئاضسااظغئ بسث حصغصه ظعاز الثي أجج التجب. والاجاطًا 
طظ حعئاز بأن غضعن ذعع بظان الةغح وأطرغضا... وطظ 
بط دسمعه شغ اقظاثاب طضان سمران خان، سطغه شصث صام 

بما غطغ:
١- بثأ حعئاز جغاجاه وشص طا ترغثه أطرغضا... بثأ بطعةئ 
تخالتغئ طع العظث وأظه طساسث لطتعار بثق طظ المعاجعئ. 
الئاضساان  ("إن  حرغش:  حعئاز  صال  افول  خطابه  وشغ 
ترغث سقصئ أشدض طع العظث. ولضظ لظ غضعن عظاك جقم 
دائط دون تسعغئ وضع ضحمغر. سطى رئغج وزراء العظث 
السماح لظا بتض صدغئ ضحمغر وتضرغج ذاصاتظا قزدعار 
بطثغظا"... جضاي ظغعز ٢٠٢٢/٤/١٤). وتةاوب طسه رئغج 
وزراء العظث طعدي سطى تسابه شغ تعغار صائق: ("أعظأ 
إن  باضساان.  لعزراء  رئغسا  اظاثابه  سطى  حرغش  حعئاز 
العظث ترغإ شغ السقم واقجاصرار وشغ طظطصئ خالغئ 
طظ اإلرعاب، تاى ظامضظ طظ الارضغج سطى الاظمغئ لثغظا 
وضمان رشاعغئ وازدعار حسئظا"). سطما بأن رئغج العزراء 
العظثي تاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ، وغترض أتئاسه 
العظثوس سطى المسطمغظ شغ العظث وغصعم بالادغغص 
سطغعط وسثم صئعل إصاطئ المسطمغظ شغ بطثعط العظث 
والادغغص سطى بظاتعط شغ المثارس شغ طعضعع الطئاس 

الحرسغ.
طع  السمض  سرض  حرغش  حعئاز  أن  افخئار  تثضر   -٢
الةظراقت إذا تط اظاثابه وذضر أن الئقد شغ تاجئ إلى 

المدغ صثطاً وتةاوز الثقشات طع الةغح، وضان طظ صئض 
صث اظاصث الةغح شغ اظصقبه سطى حصغصه افضئر رئغج 
العزراء افجئص ظعاز حرغش سام ١٩٩٩. وخاض حعئاز 
حرغش اقظاثابات شثسرعا أطام سمران خان. وشغ ضاظعن 
طمطعضا  سصارا   ٢٣ المتاجئئ  دغعان  جمث   ٢٠١٩ أول 
وشغ  افطعال،  بشسض  تعط  إلغعما  ووجعئ  لطحصغصغظ 
الاعرط  باعط  حعئاز  سطى  الصئخ  ألصغ  أغطعل ٢٠٢٠ 
٢٠٢١ ظغسان  شغ  جراته  أذطص  وصث  افطعال  بشسض 

بضفالئ. شاخالته طع الةغح أتث السعاطض الاغ جسطاه 
غخض إلى التضط.

٣- وإذا أحرظا إلى طسارسئ أطرغضا باعظؤئ حعئاز حرغش 
تغث صال وزغر خارجغاعا بطغظضظ: "إن العقغات الماتثة 
تعظأ رئغج العزراء الئاضسااظغ المظاثإ تثغبا حعئاز 
طع  الصثغط  تساوظظا  لمعاخطئ  ظاططع  وظتظ  حرغش، 
التضعطئ الئاضسااظغئ" (جضاي ظغعز ٢٠٢٢/٤/١٤) شعثا 
الةغح  طع  تخالته  طظه  صئطئ  صث  أطرغضا  أن  غآضث 
وتسعثه باظفغث جغاجاعا وواشصئ سطى ترتغإ شعزه شغ 
العخعل إلى التضط بسث أن ضاظئ صث ضغصئ سطغه وسطى 
أخغه ظعاز واآلن واشصئ بسثطا اجاسث لطسمض طسعا بحضض 

تام وتخالح طع الةغح المعالغ لعا!
أظعا   ٢٠٢٢/٤/١٢ غعم  الةثغثة  التضعطئ  أسطظئ   -٤
"جاحارك بحضض بظاء وإغةابغ طع العقغات الماتثة لاسجغج 
افعثاف المحارضئ لطسقم وافطظ والاظمغئ شغ المظطصئ" 
وأضث طضاإ حعئاز حرغش سقصاته طع أطرغضا شصال بغان 
المضاإ: "ظرتإ بإسادة تأضغث العقغات الماتثة لطسقصات 
عثه  تسمغص  إلى  ظاططع  الئاضساان...  طع  افطث  ذعغطئ 
السقصئ المعمئ سطى أجاس طئادئ المساواة والمخالح 
المحارضئ والمظفسئ المائادلئ"... وصالئ بساضغ "إن إدارة 

الثغمصراذغئ  بالمئادئ  السطمغ  الامسك  تثسط  باغثن 
الثجاعرغئ وق تثسط تجبا جغاجغا سطى تساب آخر شغ 
الئاضساان.. ظتظ ظصثر تساوظظا الطعغض افطث طع باضساان 
وظظزر دائما إلى باضساان المجدعرة والثغمصراذغئ سطى 
السقصات  وإن  الماتثة..  العقغات  لمخالح  تغعغئ  أظعا 
الجسماء  ظض  شغ  جاسامر  والثائمئ  والصعغئ  الطعغطئ 

الةثد شغ إجقم أباد (خعت أطرغضا ٢٠٢٢/٤/١٢).
سمغطعا  جصعط  وراء  طظ  ضاظئ  أطرغضا  أن  غآضث  وعثا 
السابص سمران خان واإلتغان بحعئاز حرغش الثي غسطظ 
بضض خراتئ اجاسثاده لطسمض طع أطرغضا بعمئ وظحاط 

شعق طا ضان سطغه سمران خان!
غسصطعن  وق  غاسزعن  ق  السمقء  عآقء  إن  جابساً:
شإذا أجصطئ أطرغضا أتثعط شغاسارسعن لثطإ ودعا 
التضط،  غخطعا  تاى  لعا  الثثطات  لاصثغط  واقجاسثاد 
شعط ق غاثطعن سظعا بض غسارسعن شغعا لاسغثعط طرة 
بأظعط  تسرشعط  شعغ  أجصطاعط!  إذا  التضط  إلى  أخرى 
أصض طظ أن غضعظعا صادة جغاجغغظ سصائثغغظ بتص، شعط 
ذقب طظاخإ ق أضبر. شطط غاسر حعئاز حرغش ضغش 
أن أطرغضا أجصطئ حصغصه أضبر طظ طرة وطظ بط سعصإ 
عع وإغاه بالظفغ. شافطئ تتااج إلى جغاجغغظ سصائثغغظ 
أختاب طئثأ، وعع طئثأ افطئ، اإلجقم الثي غسالب افطعر 
ضاشئ بحضض جثري وختغح، وعط الثغظ جغظصثون افطئ 
وغظعدعن بعا وغةسطعظعا دولئ سزمى ق دولئ خاضسئ 
فطرغضا. والئاضساان طآعطئ لاضعن ظصطئ ارتضاز لعثه 

الثولئ السزمى دولئ الثقشئ الراحثة بإذن اهللا.
 ﴾ ينَ ابِدِ مٍ عَ وْ غاً لِقَ ا لَبَالَ ذَ ﴿إِنَّ يفِ هَ

الثاطج طظ حعال ١٤٤٣عـ
٢٠٢٢/٠٥/٠٥م

تامئ: أطرغضا واجائثال سمقئعا شغ باضساان

طفاتغح التض 
لطبعرة السعرغئ

ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ  ــــــــــ

حعر  طظ  سحر  الثاطج  شغ  الحام  بعرة  اظططصئ 
اساصال  سطى  اتاةاجا  ٢٠١١م  جظئ  آذار/طارس 
تطعرت  بط  وتسثغئعط،  درسا  أذفال  طظ  طةمعسئ 
المطالإ تاى أخئح طططئعا افجاس "الحسإ غرغث 

إجصاط الظزام".
الطعغطئ  طسغرتعا  سئر  السعرغئ  البعرة  طرت  ولصث 
طظسطش  ضض  ضان  خطغرة،  وطظسطفات  طراتض  بسثة 
وغثق  وجعدعا،  سطى  صعغًا  تعثغثًا  غحضض  طظعا 
تثوغض  طرتطئ  شمظ  ظسحعا؛  شغ  جثغثًا  طسمارًا 
سطى  اإلغراظغئ  المطغحغات  دخعل  طرتطئ  إلى  البعرة 
اظحصاق  أتثبه  الثي  الظصص  لاسعغخ  الخراع  خط 
بط  الحام،  ذاغغئ  جغح  سظ  والسظاخر  الدئاط 
طرتطئ تساذغ المال السغاجغ المسمعم، وطا تثططعا 
سام  روجغا  دخعل  وطرتطئ  شخائطغئ،  اصاااقت  طظ 
شثفخ  والمفاوضات،  العثن  طرتطئ  بط  ٢٠١٥م، 
وعضثا...  لطمظاذص  تسطغط  طظ  تئسعا  وطا  الاخسغث 
ُأغطصئ  أن  إلى  السعرغئ  بالبعرة  التال  وخض  تاى 
شغ وجععا جمغع افبعاب إق باب طظ بغثه ططضعت 
ضض حغء، وتاى أخئح الظاس ق غرون تًق سمطغًا شغ 
وضسعط  الثي  الضئغر  جةظعط  طظ  غثرجعط  افشص 
الثي  الظفص  آخر  شغ  ظعرًا  وق  الثولغ؛  المةامع  شغه 
المرتئطئ  الفخائطغئ  المظزعطئ  شغه  أدخطاعط 
الضبغر  دشع  طا  الثاسمئ،  الثول  غسمى  طا  بمثابرات 
طا  الزطط،  سطى  البائرغظ  لطاشغغر،  الساططغظ  طظ 
دشسعط إلى الئتث سظ ذرغص لطثقص، ولضظ دون 
والسصئات  افجئاب  إدراضعط  لسثم  وذلك  جثوى، 
الاغ غةإ تةاوزعا لطئثء بالمسغر شدًق سظ إضماله، 
ولسثم اطاقضعط المفاتغح الاغ غفاتعن بعا افبعاب 
بعرة  أن  تاطئ  صظاسئ  سطى  أخئح  شالةمغع  المشطصئ، 
الحام تط ترشعا سظ طسارعا؛ وعغ اآلن تتااج إلى 
وعثا  الختغح،  طسارعا  إلى  إلسادتعا  جثغثة  بعرة 
الظفج،  طع  ططعلئ  وصفئ  إلى  غتااج  حك  بق  افطر 

وإسادة جثغثة لطتسابات.
أعض  وجه  شغ  تصش  الاغ  السصئات  أضئر  طظ  ولسض 
سثم  عغ  المظاب  السمض  طظ  وتمظسعط  الحام 
تاى  ووجعبه،  الةماسغ  السمض  فعمغئ  إدراضعط 
تتئ  سمض  بأي  الصغام  سظ  ساججًا  حثص  ضض  أخئح 
وعثه  بمفردي؟"!  أشسض  أن  أجاطغع  "طاذا  شضرة 
طظ  الضبغر  سصعل  سطى  طسغطرة  شضرة  عغ  الفضرة 
أم  ضاظعا  طثظغغظ  تعجعاتعط،  بمثاطش  الظاس 
لاختغح  الساططغظ  سطى  وجإ  ولثلك  سسضرغغظ، 
طسار البعرة أن غجرسعا شضرة أعمغئ السمض الةماسغ 
-  ضعاتثة طظ افشضار - أغظما تطعا وتغبما ارتتطعا، 
باقساخام  أطر  سظثطا  به  أطر  وتسالى  جئتاظه  شاهللا 
قُوا﴾.  رَّ فَ الَ تَ ِيعاً وَ بْلِ اهللاَِّ مجَ وا بِحَ مُ تَصِ اعْ بتئطه شصال: ﴿وَ
خطعرة  جغثًا  غثرضعن  وأذظابه  الضاشر  والشرب 
تربًا  إلغه  الثساة  شغتاربعن  سطغعط،  الةماسغ  السمض 

وتارة  تارة  بالفاظئ  شغاعمعظعط  شغعا،  ععادة  ق 
ذلك  وضض  وغساصطعظعط،  وغقتصعظعط  بالافرصئ، 
أظه  غسطمعن  فظعط  الةماسغ  السمض  سظ  لغئسثوعط 

عع السمض المظاب.
طظ  الضبغر  طفااح  عع  افطر  لعثا  الظاس  إدراك  وإن 
اقظثراط  باتةاه  غثشسعط  شعع  المشطصئ،  افبعاب 
وبالاالغ  الصعة  شغسطغعط  المظاب،  الةماسغ  بالسمض 
الثي  الثعف  وغجغض  لفعثاف،  العخعل  سطى  الصثرة 
الممارجات  ظاغةئ  الفخائطغئ  المظزعطئ  أطظّغع  زرسه 
الصمسغئ والزطط والاسطط الاغ غظاعةعظعا. وبالاالغ 
غةرف  جارف  جغض  إلى  المسار  تختغح  سمض  غاتعل 

ضض طظ غصش شغ ذرغصه.
أخرى  طرة  الاةربئ  اجاظساخ  غساد  ق  تاى  ولضظ 
آخرون  وغاسطص  شاجثون  أحثاص  السمض  شغماطغ 
ق  ضان  طجاودون،  تةار  الادتغات  وغئغع  طظافسعن 
رأس  طظ  الةماسغئ  ولطترضئ  الةماسغ  لطسمض  بث 
تضعن  ق  تاى  الختغتئ،  العجعئ  وغعجععا  غصعدعا 
الثغك  ضترضئ  سحعائغئ  ترضئ  الةماسغئ  الترضئ 
المثبعح الثي غاترك بق إدراك تاى تساظجف صعاه 
السغاجغئ  بث طظ الصغادة  ق  ضان  غمعت، شطثلك  بط 
طظ  الرأس  بمبابئ  عغ  الاغ  والمثطخئ  العاسغئ 

الةسث.
العاضح،  السغاجغ  المحروع  طظ  أغدًا  بث  ق  وضان 
بمبابئ  عع  الثي  المسطمغظ  سصغثة  طظ  المساظئط 
الطرغص  سظ  اقظتراف  سثم  تدمظ  الاغ  الئعخطئ 

وتدمظ دسط اهللا سج وجض وبالاالغ ظخره.
عثه عغ أعط المفاتغح وأعط السظاخر الاغ غةإ أن 

تاعشر قجاؤظاف البعرة وتختغح طسارعا.
لصث أدرك الشرب الضاشر أعمغئ الصغادة السغاجغئ شغ 
المةالج  تحضغض  إلى  بثاغاعا  طظث  شسارع  البعرة، 
الصعة،  أعمغئ  أدرك  ضما  به،  وربطعا  والعغؤات.. 
وربطعا  الفخائطغئ  المظزعطئ  دسط  إلى  شسارع 
بمثابرات الثول، وعا عع غضمض ذرغصه بسث تحضغض 
سطى  أخثت  الاغ  الثجاعرغئ،  الطةظئ  غسمى  طا 
الحام،  أعض  طساصئض  غرجط  دجاعر  ضاابئ  ساتصعا 
الثجاعر  وعثا  الضاشر،  الشرب  طصاس  سطى  وطفخض 
الضاشر  الشرب  غسمض  الثي  السغاجغ  المحروع  عع 

سطى شرضه سطى أعض الحام بالثثاع والادطغض.
شق  المتاعم،  صثرظا  أظه  غسظغ  وق  أسثائظا  طضر  عثا 
أعض  ظفعس  شغ  وطاصثًا  طاةثرًا  البعرة  ظئخ  زال 
وق  الادتغات،  وسزط  وافلط  الخساب  رغط  الحام 
واجابابه  اإلجرام  ظزام  إجصاط  البائرغظ  عثف  زال 
سئر  أظصاضه  سطى  اإلجقم  تضط  وإصاطئ  جثوره  طظ 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ 

 وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا



افربساء ١١ طظ  حعال ١٤٤٣ عـ المعاشص ١١ أغار/طاغع ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٣٩٠

أداظئ وزارة الثارجغئ افردظغئ السماح لطماطرشغظ الغععد باصاتام الترم الُصثجغ الحرغش تتئ تماغئ الحرذئ، 
وذالئئ ضغان غععد، بخفاه الصعة الصائمئ باقتاقل، بالضش سظ جمغع الممارجات واقظاعاضات بتص المسةث 
افصخى الُمئارك. طظ جاظئه صال بغان ختفغ أخثره الةمسئ، المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ افردن: 
طظ الثجي والسار أن ق غمطك طظ غثسغ التفاظ سطى العضع الصائط والعخاغئ سطى المصثجات إق تضرار سئارات 
اإلداظئ المثجغئ لثر الرطاد شغ السغعن، بغظما الاظسغص افطظغ طسامر بغظ الظزام وضغان غععد. ورأس الظزام 
غسسى لطمتاشزئ سطى اجاصرار تضمه طظ خقل المتاشزئ سطى العضع الصائط، لطتخعل سطى ضماظئ أطرغضغئ 
خقل زغارته التالغئ فطرغضا، بغظما ق غاعاظى ضغان غععد سظ الاطعغح بمحارضئ دول أخرى شغما غسمى بالعخاغئ 
سطى المصثجات، تةسطعا تاظاشج سطى تماغظ سقصاتعا السغاجغئ واإلصطغمغئ طسه، وأضث الئغان: ق سقصئ الئائ بغظ 
جراب العخاغئ، وبغظ تترغك الةغعش لاترغر المسةث افصخى وشطسطغظ؛ و(العخاغئ) إظما عغ لثثاع افطئ 
سظ تصاسج وتئسغئ عثه افظزمئ لطمساسمر الضاشر، شالعخاغئ التصغصغئ، عغ لفطَّئ ظفسعا، ولمظ غظعب سظعا 
غظ جغةاعث أسثاء اهللا. وخطص الئغان إلى الصعل:  شغ تطئغص حرع اهللا؛ التاضط الثي تئاغسه افطئ، شمظ غصغط الثِّ
طا زال الصاظعن الثولغ عع الصاظعن الثي ق غمطك تضام الئقد اإلجقطغئ إق اقلاجام والمظاورة به، وق غمضظ طظ 
خقله تترغر المسةث افصخى والصثس وشطسطغظ ولع بسث سحرات السظغظ، وإظما غضعن ذلك بالتض الحرسغ 
الثي أوجئه اهللا تسالى سطى المسطمغظ وعع تترغك جغعش افطئ بسث تعتغثعا شغ دولئ إجقطغئ واتثة، غصعدعا 

خطغفئ المسطمغظ وغساأخض ضغان غععد المست طظ جثوره.

ضئغرًا، عع أن شعائث "الربا" سطى تطك الصروض صث أخثت 
تأضض طا غجغث سظ ظخش إغرادات الثولئ طظ الدرائإ: 
(سطى الخسغث الئرلماظغ، اظاصث الظائإ ضغاء الثغظ داود 
اجامرار السةج شغ المعازظئ والاعجع شغ اقصاراض، وصال 
أن  إلى  طحغرا  ضثمئ"،  تمعغطغئ  أزطئ  أطام  "طخر  إن 
"أرصام الثغظ السام تجغث بظسئئ ١٦,٨ شغ المؤئ جظعغا، 
وعع طا غسظغ أن المخرغغظ غسغحعن شغ الثغظ تالغاً". 
وأشاد خقل ضطمئ له شغ طةطج الظعاب المخري، أبظاء 
أن   ٢٠٢٠-٢٠٢١ لمعازظئ  الثااطغ  التساب  طظاصحئ 
"عظاك أصساذا تأضض ٥١ شغ المؤئ طظ إظفاق المعازظئ، 
وعع طا غسظغ أن طخر أطام ضاربئ ق طعرب طظعا". سربغ 
٢١، ٢٠٢٢/٤/٢٢) وعضثا شطط غةث الظزام شغ طخر 
ذرغصاً لتض المسدقت اقصاخادغئ إق طداسفئ المحضطئ 
بالصروض والمجغث طظعا والرضعن إلى حروط خظثوق 

الظصث الثولغ!
جادجاً: وصث بطس طظ شحض الظزام أن رئغسه غسجو عثا 
الععظ اقصاخادي لطظمع السضاظغ طع أن ظمع السضان 
إذا أتسظئ رساغاه غساسث شغ الظمع اقصاخادي ولغج 
السمالئ  تساعرد  والغابان  أوروبا  شغ  شالثول  غدسفه، 
والمعاجرغظ لطاسعغخ سظ ضسش الظمع السضاظغ لاظمغئ 
اصاخادعا، ولضظ الرئغج المخري غدع له أجئاباً سطى 
غغر وجععا (صال الرئغج المخري سئث الفااح السغسغ 
إن "الاتثغات شغ طخر أضئر طظ أي تضعطئ، وظسمض سطى 
خطئ ظساعط شغعا جمغسا". وأضاف السغسغ: تةط الظمع 
اقصاخادي شغ طخر لط غضاشأ طسثقت الظمع السضاظغ، 
لثلك جسغظا إلى تصطغص الفةعة بغظ ظمع الثولئ والظمع 
السضاظغ. إذا لط ظسمض سطى ضئط الظمع السضاظغ شطظ 
ظحسر بأي تتسظ اصاخادي،...، وأحار الرئغج إلى أظه 
أضث أن الاتثغات أضئر طظ أي رئغج أو تضعطئ لضظعا 
لغسئ أضئر طظ حسإ طخر، طحثدا سطى ضرورة تظفغث 
لعق  أظه  السغسغ  أضث  ضما  افزطات.  تطك  لتض  خطئ 
اإلخقح اقصاخادي لضاظئ افوضاع أضبر خسعبئ، خقل 

أزطئ ضعروظا. آر تغ، ٢٠٢٢/٤/٢١).
جابساً: وطظ أحث طا غثحاه الظزام المخري أن عثه 
ضان  الاغ  الفاات  الرحى  تصطغص  سطى  تةئره  الزروف 
غصثطعا لطفؤات الثاسمئ له سئر "ضرت المآن" الخادر سظ 
وزارة الامعغظ، تطك "الضرتات" الاغ ضان غسافغث طظعا 
أتئاسه وغخفصعن له شغةث عآقء بسخ السطع بأجسار 
طثفدئ، وأطا الغعم شإن عثه الفؤات تاظاصص بحضض 
جرغع طا غستإ أي بساط حسئغ طظ تتئ أصثام الظزام 
وغةسطه سرضئ لطسصعط سظثطا تئثأ اقتاةاجات الحسئغئ: 
(وصئض أغام، أسطظئ وزارة الامعغظ تظصغتاً جثغثًا لمظزعطئ 
بماظغ  اجائساد  سظ  اإلسقن  بسث  الامعغظغئ  الئطاصات 
شؤات طظ المظزعطئ بثاغئ طظ طاغع (أغار) المصئض،... غئطس 
الثسط السطسغ شغ طعازظئ السام المالغ ٢٠٢١-٢٠٢٢

ظتع ١٠٨ ططغارات جظغه (٥,٨ ططغار دوقر) غاعزع بغظ 
٨٧ ططغار جظغه (٤,٦ ططغار دوقر) لثسط السطع الامعغظغئ 
و١٨ ططغار جظغه (٩٦٩ ططغعن دوقر) لطمتروصات و٦٦٥

ططغعن جظغه (٣٦ ططغعن دوقر) لطمجارسغظ و٢,٥ ططغار 
جظغه (١٣٥ ططغعن دوقر) لثسط افدوغئ وألئان افذفال، 
بغظما تثطخئ التضعطئ طظ دسط الضعرباء والمغاه طظث 
ساطغظ لغخئح خفرًا. وصطخئ الثولئ الثسط السطسغ بظتع 
سربغئ،  إظثبظثظئ  جظعات.  خمج  خقل  المؤئ  ٥٤ شغ 

 (٢٠٢٢/٤/٢٥
باطظاً: وطما غحغر إلى حثة تثعف الظزام شغ طخر طظ 
طآقت عثه افزطئ حئه المفاجؤئ والاغ تةسض طظ طخر 
أول المادررغظ غغر المئاحرغظ طظ الترب شغ أوضراظغا 
والصرارات الثاخطغئ افطرغضغئ (رشع جسر الفائثة)، شعق 
سطى  وغسعر  لطحسإ  الظزام  غثطصعا  ضان  الاغ  افزطئ 
جسض المعاذظ غرضخ وراء لصمئ السغح وبالضاد غةثعا، 
ضض ذلك غحغر إلى جئإ دشع الظزام المخري إلذقق 
جراح جةظاء والثسعة لطتعار. شصث (أسطظئ وزارة الثاخطغئ 
المخرغئ افربساء أن الرئغج سئث الفااح السغسغ أخثر 
سفعا حمض ٣٢٧٣ جةغظا طثاظغظ بصداغا جظائغئ. أر تغ، 
شغ  جرغسئ  تمعغثات  بسث  ذلك  وجاء   ،(٢٠٢٢/٤/٢٧
سظ  اإلشخاح  دون  السفع  لةظئ  لافسغض  الماضغئ  افغام 
صئض  الماضغئ  الطعغطئ  الفارة  شغ  تفسغطعا  سثم  جئإ 
عثه افزطئ اقصاخادغئ، وأخئح السغسغ تماطئ جقم 
غظادي لطتعار، والتعار طع الضض: (وّجه الرئغج المخري 
سئث الفااح السغسغ، البقباء، بإجراء "تعار وذظغ" طع 
الصعى السغاجغئ ضاشئ طظ دون "تمغغج وق اجابظاء". جاء 
ذلك خقل طحارضاه شغ تفض "إشطار افجرة المخرغئ" 
وخاخئ  رجمغئ  طتطغئ  إسقم  وجائض  وشص  السظعي، 
وذضرت ختغفئ "افعرام" (رجمغئ) أن السغسغ "ضطش 
طع  بالاظسغص  (رجمغ)  لطحئاب  العذظغ  المآتمر  إدارة 
ضاشئ الاغارات السغاجغئ التجبغئ والحئابغئ إلدارة تعار 
المرتطئ  خقل  العذظغ  السمض  أولعغات  تعل  جغاجغ 
الراعظئ". وذالإ بـ"رشع ظاائب عثا التعار إلغه حثخغا، 
افظاضعل،  طظه.  الظعائغئ  المراتض  بتدعر  وسثه  طع 

(٢٠٢٢/٤/٢٦
المالغئ  افزطئ  تصغصئ  تادح  عثا  وبضض  تاجساً: 
سظ  ظاتةئ  طجطظئ  أزطئ  شعغ  طخر،  شغ  واقصاخادغئ 
راضسًا  غزض  تاى  لطحسإ  اقصاخادي  اإلرعاق  جغاجئ 
صث  ضبغرة  جعداء  غغعطاً  ولضظ  الثائظ،  الظزام  لعثا 
أوضراظغا  شغ  الترب  بسئإ  طفاجأ  وبحضض  تةمسئ 
وصرارات أطرغضغئ خاخئ بالعضع الثاخطغ بسث "ضعروظا" 

أدان المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ الثظمارك بحثة الطابع الثظمارضغ الرجمغ لطمعاشصئ سطى اقضطعاد 
الممظعب والثطعي لطمسطمغظ شغ العظث. وصال شغ بغان ختفغ غةإ سطى أي حثص غاماع بالطغاصئ والحسعر 
المسادغئ  السغاجئ  العظثوجغ،  الصعطغ  وتجبه  طعدي  ظارغظثرا  اتئع  وصال:  ظفسه.  الحغء  غفسض  أن  بالسثالئ 
لطمسطمغظ طظث وخعله إلى السططئ شغ سام ٢٠١٤، وغساصث السثغث طظ المراصئغظ الثولغغظ أن العظث تاةه ظتع 
إبادة جماسغئ لمسطمغ الئقد! وأضاف الئغان: بغظما تخش رئغسئ العزراء طغاغ شرغثرغضسظ الفزائع الاغ ارتضئاعا 
روجغا شغ أوضراظغا بأظعا جرائط ترب، لغج لثغعا طا تصعله سظ الةرائط المرتضئئ ضث طسطمغ العظث ضض غعم، 
وطظ العاضح أن عظاك تساذفاً طع اتةاه العظث الصعطغ الماطرف والمسادي لقجقم شغ السغاجئ الثظمارضغئ، وعع 
اتةاه الثظمارك ذعال السصثغظ الماضغغظ. شصث أوضتئ رئغسئ العزراء والختاشئ الثظمارضغئ حغؤاً واتثًا: أن 
اقضطعاد العتحغ لمسطمغ العظث لغج طحضطئ لطثظمارك. شضض الصغط الشربغئ (الرشغسئ) الاغ غتاولعن شرضعا 
سطى المسطمغظ بحضض غعطغ غاّط إلشاؤعا دون تردد سظثطا تضعن عظاك أرضغئ طحارضئ غمضظ السبعر سطغعا شغ 

ضراعغئ اإلجقم والمخالح اقصاخادغئ الاغ غةإ اجاثقخعا.

غغمئ جعداء أخرى صث حضطعا الظزام إرضاء فطرغضا..!
بالباً: بسث أن اجافادت طخر ضشغرعا طما غسمغه الشرب 
بافجعاق الظاحؤئ طظ افطعال الساخظئ افطرغضغئ والثولغئ 
أبظاء شارة شغروس ضعروظا، إذ دخطئ ططغارات الثوقرات 
الساخظئ لطسعق المخرغئ خقل ٢٠٢٠ و٢٠٢١، وعغ 
شارة الفائثة الخفرغئ شغ أطرغضا والضبغر طظ الئطثان 
أوضاسعا  تثص  وفجئاب  أطرغضا  أن  إق  الرأجمالغئ، 
الثاخطغئ اقصاخادغئ والسغاجغئ صث أخثت ترشع الفائثة، 
ورشع الفائثة شغ أطرغضا صث حضض وبحضض غغر طصخعد 
أخثت ١٥ إذ  المخري،  لقصاخاد  ضئغرة  جعداء  غغمئ 

ططغار دوقر أطرغضغ طظ أخض طا طةمعسه ٢٥ ططغار دوقر 
تصرغئاً عغ افطعال الساخظئ شغ السعق المخرغئ، ذرغصعا 
ظتع افجعاق افطرغضغئ: (شصثت الئعرخئ المخرغئ ظتع 
٤ ططغارات دوقر طظ صغماعا السعصغئ خقل الربع افول 
طظ السام ٢٠٢٢، بثشع طظ طعجئ طئغسات طسامرة طظ 
صئض المسابمرغظ افجاظإ طظث بثاغئ السام. سربغ ٢١، 
٢٠٢٢/٤/٢٧)، (وأحار إلى أن اجابمارات افجاظإ غغر 
المئاحرة "افطعال الساخظئ" وخطئ إلى أسطى طساعى لعا 
شغ جئامئر الماضغ سظثطا تصصئ ظتع ٢٥ ططغار دوقر 
تصرغئاً. إظثبظثظئ سربغ، ٢٠٢٢/٤/٨). لصث ضاظئ عثه 
افطعال الساخظئ وذعال وجعدعا شغ طخر تحضض ظعسًا 
طظ الشطاء الثاسط لطةظغه الثي بثت سطغه بسخ سقطات 
اقجاصرار جظاغ ٢٠٢٠ و٢٠٢١ وبفصثان عثه افطعال 
شصث اضطر الئظك المرضجي المخري إلى رشع جسر الفائثة 
وتثفغخ صغمئ الةظغه شغ طآحر سطى أزطئ طالغئ ضئغرة 
تساظغ طظعا الثولئ شغ طخر: (وبتسإ وضالئ بطعطئرغ 
افطرغضغئ جاءت صرارات الئظك المرضجي المخري افخغرة 
خطفغئ  سطى  الةظغه  جسر  وتثفغخ  الفائثة  جسر  برشع 
جعق  طظ  دوقر  ططغار   ١٥ إلى  وخطئ  أطعال  جتإ 
الثغظ المتطغ شغ افجابغع البقبئ الماضغئ... الةجغرة، 
٢٠٢٢/٣/٢٤)، (وخفخ الئظك المرضجي المخري، شغ 
٢١ طارس الماضغ، جسر خرف الةظغه طصابض الثوقر 
افطرغضغ بظتع ١٤ شغ المؤئ، بسث تراجع تاد شغ تةط 
السغعلئ طظ السمقت افجظئغئ إبر تثارج المسابمرغظ 
التضعطغئ،  الثغظ  أدوات  شغ  اقجابمار  طظ  افجاظإ 
بسثطا صرر اقتاغاذغ الفغثرالغ افطرغضغ زغادتعا ربع 
ظصطئ طؤعغئ، لاخئح ٠,٥ شغ المؤئ، لاضعن المرة افولى 
لطجغادة طظث سام ٢٠١٨، طا دشع المرضجي المخري إلى 
رشع أجسار الفائثة سطى اإلغثاع واإلصراض بمصثار ١٠٠

ظصطئ أجاس (واتث شغ المؤئ)، بط أسصئه بثفخ صغمئ 
الةظغه. إظثبظثظئ سربغئ ٢٠٢٢/٠٤/٠٨)

رابساً: وبعثا الصرار باثفغخ صغمئ الةظغه شصث ارتفسئ 
وبحضض تطصائغ أجسار ضاشئ أظعاع السطع المساعردة طظ 
الثارج، وعغ ضبغرة لطشاغئ، بتغث حضض الظزام غغمئ 
المخري  اقصاخاد  شعق  تتعم  خارت  ضئغرة  جعداء 
ولضظعا ق تتمض صطرًا بض جمعطاً ترعص تغاة المخرغغظ. 
السعق  شغ  السطع  طسزط  أجسار  احاسطئ  شصث  وعضثا 
قجاغراد  الدرورغئ  الخسئئ  السمطئ  وحتئ  المخرغئ، 
الصمح والجغعت وباصغ السطع الشثائغئ وطثخقتعا ظاعغك 
سظ السطع الخظاسغئ، وازداد ذلك بسث أن تعلئ الثولئ 
سئر سصعد طظ السغاجات الجراسغئ الفاحطئ، تعلئ التصعل 
الجراسغئ الثخئئ شغ تعض الظغض طظ زراسئ الصمح وباصغ 
باعجغعات  الصطظ  زراسئ  إلى  الشثائغ  افطظ  سظاخر 
المخري.  وبالحسإ  بالثولئ  الاتضط  لدمان  أطرغضغئ 
السغسغ  ظزام  سطى  وخحغًئ  الثولئ  أن  المآضث  وطظ 
صث أخثت وطظ وراء الضعالغج وتتئ وصع ضاشئ عثه 
الشغعم السعداء والاغ تةمسئ وبحضض غغر طاعصع شغ 
آن واتث لاحضض خطرًا حثغثًا سطى الظزام المخري، صث 
ودول  بعدائسعا  السسعدغئ  شةاءت  تساشغث...!  أخثت 
لعضالئ افظئاء السسعدغئ "واس"،  خطغةغئ أخرى، (وشصاً 
الاغ ذضرت أظه باعجغعات طظ المطك جطمان بظ سئث 
أودسئ  جطمان،  بظ  طتمث  افطغر  السعث  وولغ  السجغج، 
الرغاض ٥ ططغارات دوقر لثى المرضجي المخري، تأضغثًا 
لامغج الخقت البظائغئ بغظ الئطثغظ والحسئغظ الحصغصغظ 
وضان  المساعغات...  ضض  وسطى  المةاقت،  جمغع  شغ 
جسعدغاغظ  ودغساغظ  أجض  طث  صث  المخري  المرضجي 
أبرغض ٢٠٢٢ شغ  السثاد  طظ  دوقر  ططغار  بصغمئ ٢,٣ 

إلى أضاعبر (تحرغظ افول) ٢٠٢٦، إضاشئ إلى طث آجال 
ودغسئ ضعغاغئ بصغمئ ططغاري دوقر طظ السثاد شغ أبرغض 
المصئض إلى جئامئر (أغطعل) ٢٠٢٢، وشصاً لئغاظات رجمغئ. 

إظثبظثظئ سربغئ، ٢٠٢٢/٤/٨)
المالغئ  افزطئ  حثة  إلى  غحغر  طا  ولسض  خاطساً: 
واقصاخادغئ شغ طخر أن الظزام الفاحض غسامث سطى 
الصروض بالثرجئ افولى لاشثغئ اقصاخاد بالمال، وأن 
اقجاشابات والعدائع الثطغةغئ ق تسمظ وق تشظغ طظ 
التضعطئ  لفطعال، (تساجم  الضئغرة  التاجئ  بسئإ  جعع 
٣٤,٦" طخري  جظغه  ططغار   ٦٣٤ اصاراض  المخرغئ 

ططغار دوقر أطرغضغ" شغ الربع الرابع طظ السظئ المالغئ 
المصئض،  تجغران/غعظغع  ظعاغئ  صئض  أي   ،٢٠٢٢/٢٠٢١
بتسإ ختغفئ "دغطغ ظغعز إغةغئئ" المخرغئ الظاذصئ 
باإلظةطغجغئ. سربغ ٢١، ٢٠٢٢/٤/١٠)، وضاظئ الصروض 
الثاخطئ لمخر سرضئ لطفساد التضعطغ الضئغر، إذ غظعإ 
المسآولعن شغ الظزام تطك افطعال، بط غارضعن الثولئ 
لاسثدعا، وطا عغ بصادرة سطى ذلك الغعم، شمما غحغر 
إلى أن الثولئ لط تسافث طظ جغاجئ اقصاراض تطك، وأن 
تةمعا سئر سصعد طدئ طظ شساد الثولئ صث وخض طئطشًا 

تامئ ضطمئ السثد: تصغصئ وأجئاب افزطئ اقصاخادغئ شغ طخر
لطفعز  الثغمصراذغ  التجب  شرص  تسجغج  إذار  (وشغ 
افطرغضغ  لطضعظشرس  الظخفغ  الاةثغث  باظاثابات 
العاصع  عثا  وضض   ،(٢٠٢٢ ظعشمئر  شغ  الصادطئ 
اقصاخادي صثغمه وجثغثه صث أحسض ظعاصغج الثطر 
شغ أروصئ الظزام المخري، وعئئ دول الثطغب وعإ 
طخر،  شغ  الظزام  إظصاذ  لمتاولئ  غععد  ضغان  طسعا 
لطشاغئ  وضئغرة  حثغثة  افزطئ  بأن  العاضح  طظ  لضظ 
وظاتةئ سظ جغاجئ اصاخادغئ طثطرة اتئساعا الثولئ 
خقل سصعد باعجغعات أطرغضغئ لدمان ترضغع الحسإ 
السعداء  الشغعم  عثه  وصع  وتتئ  والغعم  المخري، 
الثي  الظزام  سطى  تظصطإ  خارت  صث  شإظعا  المفاجؤئ 
غةئر سطى الاثطغ سظ دسط الفؤات الاغ ضاظئ تخفص 

له، شغظستإ أي بساط طظ الثسط الحسئغ له، لغخئح 
صث  والثي  الحثغث،  لقعاجاز  وسرضئ  طضحعشاً  الظزام 
غاطعر لغخئح اعاجازًا طمغااً شغما لع أخر الحسإ سطى 

خطع الظزام طظ جثوره.
وصث غضعن شغ عثه افزطئ والظار الاغ غضاعي بعا الحسإ 
المخري شرخئ لطمثطخغظ طظ عثه افطئ لمآازرة حئاب 
تجب الاترغر الساططغظ لاشغغر عثا الظزام الفاجث، وإصاطئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شغتغا بعا الجرع والدرع، وغسج 
أَنْ  ى  سَ عَ لْ  قُ وَ  هُ تَى  مَ ولُونَ  قُ يَ ﴿وَ والمسطمعن،  اإلجقم 

 ﴾ًيبا رِ ونَ قَ يَكُ
البالث طظ حعال ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٠٥/٠٣م

الدنمارك توافق الهند ع سياستها الدموية تجاه المسلم

ظحرت (طةطئ العسغ شغ سثدعا ٤٢٩) الثئر الاالغ "باخرف": اظاصثت وزارة الثارجغئ الروجغئ، تخرغتات وزغر 
خارجغئ ضغان غععد غائغر قبغث، بحأن دسمه لصرار الةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة باسطغص سدعغئ روجغا شغ 
طةطج تصعق اإلظسان الاابع لفطط الماتثة. وصالئ وزارة الثارجغئ الروجغئ شغ بغان لعا، إن تخرغتات قبغث 
طرشعضئ وطآجفئ لطشاغئ، "وعظاك طتاولئ طئطَّظئ لقجافادة طظ العضع بحأن أوضراظغا وخرف اظائاه المةامع 
صرارات  طظ  لطسثغث  اظاعاك  عظاك  تسطمعن  "ضما  الئغان:  وتابع  (اإلجرائغطغ)".  الفطسطغظغ  الخراع  سظ  الثولغ 
طةطج افطظ والةمسغئ الساطئ لفطط الماتثة؛ تغث تعاخض التضعطئ (اإلجرائغطغئ) اقتاقل غغر الصاظعظغ وضط 
دة سطى أن أضبر طظ ٢,٥ ططغعن شطسطغظغ  افراضغ الفطسطغظغئ طا أدى إلى طصاض اآلقف طظ الفطسطغظغغظ"، طحثِّ
شغ الدفئ الشربغئ وجثوا أظفسعط ظاغةئ لثلك "طسجولغظ سظ باصغ السالط شغ جغعب طظفخطئ" وأضاشئ الثارجغئ 
الروجغئ أن صطاع غجة أخئح بحضض أجاجغ جةظاً شغ الععاء الططص، واضطر المقغغظ لطئصاء سطى صغث التغاة لمثة 
١٤ ساطاً تصرغئاً شغ ظض ظروف التخار الئتري والةعي والئري الثي تفرضه دولئ غععد. وتابسئ: "الةثغر بالثضر 
أن (إجرائغض) تمارس ظعةعا الصاضغ بمعاخطئ أذعل اتاقل شغ تارغت السالط طا بسث الترب السالمغئ الباظغئ 
بالاشاضغ الخاطئ طظ الثول الشربغئ الرائثة وبالثسط الفسطغ طظ العقغات الماتثة". وضان قبغث أدان "المثبتئ 
شغ بطثة بعتحا" الصرغئئ طظ ضغغش وضاإ شغ تسابه سطى تعغار: "ق غمضظ الئصاء ق طئالغظ أطام عثه الخعر 
بالسضان المثظغغظ  ث  وأضاف: "افذى الماسمَّ خروج الةغح الروجغ طظ المضان"  المروِّسئ الاغ اضاحفئ بسث 
جرغمئ ترب وأظا أدغظعا بحثة". شغما سطصئ العسغ سطى عثا الثئر بصعلعا: غمضظ الصعل إن عثه اإلداظئ عغ أوصح 
إداظئ تخثر طظ وزارة خارجغئ دولئ حارضئ شغ ضض شخعل طآجغ الحسإ الفطسطغظغ، بض وضاظئ جئَّاصئ شغ 
ذلك وأضبر طظ أطرغضا شغ ضبغر طظ المعاصش، وخاخئ سظث بثاغئ اقساراف بالضغان المست شغ افطط الماتثة. وعع 

تعثغث شارغ ق طسظى له إق إداظئ روجغا لظفسعا ولطضغان ذاته.

روسيا تهاجم كيان يهود 
أطول احتالل بالعالم بتواطؤ أمريكي

إدانة األردن لجرائم يهود  المسجد األق 
هدفها المحافظة ع دوره التفريطي


