
الصمسغئ  افردظغ  الظزام  أطظ  أجعجة  صاطئ  أن  بسث 
أتث  العتعاح  إجماسغض  المعظثس  افخ  باساصال 
باارغت  سطغاء  المطضئ  ططار  شغ  الاترغر،  تجب  حئاب 
الماضغ  البقباء  غعم  أخثرت  ٢٠١٨/٠٧/٢٥م، 
افردن  شغ  الزالمئ  السسضرغئ  الظزام  أطظ  طتضمئ 
جظعات  بقث  لمثة  بالسةظ  سطغه  الةائر  تضمعا 
سطى  الاترغخ  باعمئ  واتثة  جظئ  لمثة  خفداعا 
تظسإ  جاعجة  صمسغئ  تعمئ  وعغ  الظزام،  تصعغخ 
تاصغ  ق  الاغ  المتضمئ  لعثه  المثابرات  أجعجة  بعا 
الاترغر  لتجب  وسثاًء  تصثًا  اآلبمئ  أتضاطعا  شغ  اهللا 
تمض  سطى  اهللا  ساعثوا  فظعط  إق  لحغء  ق  وحئابه 
الزطط  عثا  وإزاء  وجغاجغًا.  شضرغًا  اإلجقطغئ  الثسعة 
شصث  وحئابه  الاترغر  تجب  تةاه  افردظغ  الظزام  طظ 
صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن 

شغ بغان ختفغ:
طئثؤه  جغاجغ  تجب  عع  الاترغر  تجب  إن   - "أوق 
سطى  اهللا  شرضه  لفرض  اجاةابئ  تأجج  اإلجقم، 
ٌة يَْدُعوَن إىَِل  َمّ

ُ
نُكْم أ افطئ بصعله تسالى: ﴿َوحْكَُكن ِمّ

َِك 
ٰ

وَح
ُ
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َويَْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر وَأ

ْ
رْيِ َويَأ

َ اخلْ
ُهُم الُْمْفلُِحوَن﴾، وعع شرض شغ ضض افوصات، غغر أظه 
وجث شغ وصئ ق تعجث شغه لطمسطمغظ دولئ وق ضغان 
وبعا  افطئ  طع  السمض  طظ  له  بث  ق  شضان  جغاجغ، 
اإلجقطغئ  الثولئ  بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  قجاؤظاف 
ِن 

َ
﴿وَأ تسالى:  لصعله  اإلجقم  وتطئص  تتضط  الاغ 

ْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم 
َ
نَْزَل اَبُّ َوال تَتَّبِْع أ

َ
اْحُكْم بَيَْنُهْم بَِما أ

َْك﴾. َ ِ نَْزَل اَبُّ إ
َ
ْن َفْفتُِنوَك َقْن َنْعِض َما أ

َ
أ

باظغًا - إن الطرغصئ الاغ غسغر سطغعا تجب الاترغر شغ 
تاى    الرجعل  سطغعا  جار  الاغ  عغ  غاغاه  تتصغص 
أصام الثولئ اإلجقطغئ افولى وق غمطك أن غتغث سظعا 
قئط،  لعطئ  اهللا  شغ  أجطعا  طظ  غثاف  وق  أظمطئ  صغث 
والسغاجغئ،  الفضرغئ  بافسمال  الثسعة  تمض  وعغ 
دون افسمال المادغئ، ولط غسئص له أن صام بأي سمض 
ذلك  وتسرف  وسالمغ،  سرغص  جغاجغ  ضتجب  طادي 
الاغ  افوروبغئ  وطظعا  افجظئغئ  اقجاثئارات  أوجاط 
الظعار،  وضح  شغ  طسزمعا  شغ  الاترغر  تجب  غسمض 
والاغ لط تساطع أن تظال طظ افخ إجماسغض العتعاح 

شأوضطئ المعمئ الصثرة لفجعجة الصمسغئ افردظغئ!
بالبًا - إن الاعط الئاذطئ السثغفئ ضاعمئ الاترغخ 
أو  ظحر  طظ  لضض  تعجَّه  والاغ  الظزام  تصعغخ  سطى 
حارك بظحر طظحعرات وسئارات وآراء شضرغئ وجغاجغئ 
إلغصاع  شصط  عغ  اإللضاروظغ  الاعاخض  وجائض  سطى 
أصخى طا غمضظ طظ سصعبات سطى حئاب تجب الاترغر 
افردن،  شغ  لطظزام  الزالط  العضسغ  الصاظعن  تسإ 
وق  لطظزام  العضسغ  الثجاعر  شغ  ق  لعا  أجاس  وق 
شغ حرع اهللا، شعض غسائر الظزام ظفسه ضث اجاؤظاف 
الضغان  وإصاطئ  اهللا  حرع  باطئغص  اإلجقطغئ  التغاة 
السغاجغ الحرسغ العتغث لفطئ اإلجقطغئ، أي دولئ 
الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؟ إذ عغ الثسعة الاغ احاعر 
بعا تجب الاترغر شغ ضض أخصاع الثظغا وعغ الخظاسئ 

والئداسئ الغعطغئ بالظسئئ له.
افجر  ظتاسإ  اهللا  طظ  صداء  لظا  بالظسئئ  السةظ  إن 
عثه  غعصع  طمظ  وظطٌط  جعٌر  ولضظه  سطغه،  اهللا  طظ 
ربظا  غصعلعن  الثغظ  سطى  التاصثة  الصمسغئ  افتضام 
صداة  أم  افطظغئ  افجعجة  أم  الظزام  أضان  جعاء  اهللا 
اقجامرار  سظ  تبظغظا  لظ  وعغ  الظزام،  أطظ  طتضمئ 
السمض  شغ  صثطا  المدغ  سظ  وتدتغٍئ  واجاعاٍد  بةٍث 

إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة".

سصث تجب الاترغر طساء السئئ ظثوة تاحثة شغ صاسئ طظاجه بطثغئ الئغرة تعل صاظعن الدمان اقجاماسغ 
الظساء  طظ  غفغر  جمع  تدرعا  اقجاماسغ"،  الدمان  صاظعن  سطى  وحرسغئ  اصاخادغئ  سظعان: "إضاءات  تتئ 
والرجال طظ وجعاء وتةار وسمال وأختاب المخالح شغ المثغظئ، وتاضر شغ الظثوة سدع المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ شطسطغظ، المعظثس باعر خالح. تغث جطط خالح الدعء سطى اآلبار اقصاخادغئ المثطرة 
الظصثغئ  افطعال  طظ  ضئغرة  ضمغات  إخراج  طبض  طظ  اقجاماسغ  الدمان  صاظعن  تظفغث  سطى  جاارتإ  الاغ 
جغآدي  طا  وعع  التصغصغ،  السعق  طظ  السغعلئ  وجتإ  والئعرخات،  المال  أجعاق  شغ  الئقد  خارج  إلى 
إلى رضعد اصاخادي شغ الئطث، وازدغاد شغ افجسار. وبغظ ضغش جغآدي الصاظعن إلى زغادة الئطالئ بسئإ 
شغ  الخشر  والماظاعغئ  الخشغرة  المحارغع  طظ  ضئغر  بحضض  وغصطض  السمال،  بسخ  سظ  المحشطغظ  اجاشظاء 
الئطث بسئإ شصثان طضاشآت ظعاغئ الثثطئ وافتساب. ضما تتثث خالح سظ الثطر الثي جاضعن شغه أطعال 
الظاس والسمال بسئإ طصاطرة طآجسئ الدمان بأطعال الظاس طظ خقل اقجابمار أو اإلصراض الثارجغغظ 
خالح  وبغظ  المسععد.  وشسادعا  جغاجغا  السططئ  اجاصرار  سثم  سظ  شدق  والئعرخات  افجعط  أجعاق  أو 
التاجات  تعشغر  شغ  واجئاتعا  طظ  السططئ  غسفغ  إظه  تغث  طظ  الصاظعن  شغ  والسغاجغئ  الحرسغئ  اإلحضالغئ 
أضض  الصاظعن  إّن  تغث  وطظ  والمتااجغظ،  الفصراء  ورساغئ  وططئج،  وطأضض  طسضظ  طظ  لقظسان  افجاجغئ 
إلى  خالح  وتطرق  عثا  الربعغئ.  الئظعك  شغ  لعضسعا  افطعال  طظ  لطمقغغظ  وظعإ  بالئاذض  الظاس  فطعال 
المحاضض الحرسغئ افخرى شغ الصاظعن طظ طبض تعزغع راتإ الاصاسث سطى العربئ بما غثالش اإلجقم، وإلى 
لغضعن طآاطرة  خغس  تصغصئ ضعن الصاظعن  وبغان  الظاس،  اجاتصاصات  طظ  والاعرب  لطفساد  الضئغرة  المظاشث 
سطى السمال لخالح حرضئ ربتغئ غصعم سطغعا تفظئ طظ الفاجثغظ والمظافسغظ. وخطخئ الظثوة إلى ضرورة 
الاخثي لصاظعن الدمان اقجاماسغ وطظع السططئ طظ إصراره بضاشئ العجائض وافجالغإ المحروسئ المااتئ، 
السططئ  سطى  الظاس  ظصمئ  شغعا  بثا  الاغ  وطثاخقتعط  طحارضاتعط  شغ  التدعر  سطغه  أضث  الثي  افطر  وعع 

الاغ تئتث سظ ضض وجغطئ تمضظعا طظ جرصئ أطعال الظاس وظعإ خغراتعط.
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بصطط: افجااذ سخام أتغط*

الثول  تطك  شغه  تاتضط  داطئ  طا  السالط  عثا  إن 
الرأجمالغئ السطماظغئ شإظه جغئصى طسرتا لطمآاطرات 
بحاى  الزطط  واظاحار  العتحغئ  والةرائط  الثئغبئ 
خظعشه... شمفاعغط "اقجاسمار" طساتضمئ شغ تطك 
اإلجقم  طئثأ  إن  تطئ...  تغث  تفارصعا  ق  الثول 
السزغط عع وتثه الثي غظصث السالط طظ حرور تطك 
طظ  طظجل  اإلجقم  فن  العضسغئ،  وطئادئعا  الثول 
طا  غسطط  الثي  وتثه  عع  والثالص  اإلظسان،  خالص 
اللَِّطيُف  َوُهَو  َخلََق  َمْن  َفْعلَُم  َال 

َ
﴿أ لمثطعصاته  خغر  عع 

وغظحر  السثل  غصغط  الثي  التص  عع  عثا  َبرُِي﴾. 
ْ
اخل

َالُل﴾. َقِّ إِالَّ الضَّ الثغر ﴿َفَماَذا َنْعَد احلْ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طاذا غسظغ الساتض 

    الحرصغ طظ الئتر افتمر لئرغطاظغا؟ ...٢
-  تشغغر لعةئ الثطاب 

    ق غشغر طظ ظطط وشساد الظزام شغ السعدان ...٢
-  إضراب اقتتاد: أظخاف المعاصش ق تصثم التطعل 

    بض عغ سظعان لطمااجرة ولسإ افدوار ...٣
-  الفصر والةعع بغظ جعر الرأجمالغئ وسثالئ اإلجقم ...٤

-  افردن إلى أغظ؟! الةجء الرابع ...٤
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ضطمئ السثد

افول/ ضاظعن   ١٨ طظث  جطمغئ  وتزاعرات  طسغرات 
تظازط  الغعم  وإلى  الماضغ  السام  طظ  دغسمئر 

طسزط طثن السعدان ططالئئ بإجصاط الظزام.
بمطالإ  بثأت  السعدان  شغ  اقتاةاجات  أن  رغط 
إخقتغئ، إق أن الصمع والثطعغئ الاغ ووجعئ بعا 
طظ  غرشسعن  المتاةغظ  جسض  الظزام،  حئغتئ  طظ 
إجصاط  غرغث  "الحسإ  حسار:  إلى  المطالإ  جصش 
الظزام"، و"تسصط بج". وعظا ضان ق بث طظ تعجغه 
طا  وبطعرة  المسار،  تختغح  فجض  لطةمغع،  رجائض 

غةإ أن غضعن سطغه افطر شغ أجاس اإلجقم.
السعدان  اظافاضئ  خطش  غصش  طظ  أن  المسطعم  طظ 
الظاس  طظ  افسزط  السعاد  طظ  الئطث  أعض  عط 
تجبغئ،  اظاماءات  لثغعط  لغسئ  الثغظ  والطقب، 
وحسعرًا  شضرًا  الشرغإ  السطماظغ  الاغار  ضسادة  ولضظ 
لمتاولئ  رطعزه  بسخ  جارع  السعدان  أعض  سظ 
حسارات  ظسمع  وأخئتظا  البعرة،  دشئ  تعجغه 
لغئرالغئ، وأشضارًا سطماظغئ غظادي بعا الئسخ خراتئ 
عظا وعظاك، وذعإ بسدعط أبسث طظ ذلك جاسطغظ 
اإلجقم  أشضار  لمتاضمئ  ظمعذجًا  اإلظصاذ  ظزام  طظ 
وبالاالغ الثسعة لسطمظئ الئطث تتئ ذرغسئ أن ظزام 

اإلظصاذ شحض وشحطه عع شحض لقجقم.
وتغال عثا العاصع شإظظا ظثضر بالتصائص الاالغئ:

أوقً: إن السعاد افسزط طظ أعض السعدان طسطمعن، 
وإن عثه اقظافاضئ تتمض شغ ذغاتعا بثرة اإلجقم 
شغ  المساجث  جسض  شغ  جطغًا  غزعر  وعثا  وطحاسره، 
والاضئغر  لطازاعرات  اظطقق  ظصطئ  افتغان  بسخ 
الاترغر  وتالئ  التراك،  غخاتإ  الثي  والاعطغض 
ضض  شغ  شأخئتظا  الفضرغئ،  المثثرات  طظ  لطمظابر 
جمسئ ظسمع أن المخطغظ صاطعا بإظجال الثطغإ طظ 
لما  وشصًا  التغئ  الصداغا  غاظاول  ق  فظه  المظئر  سطى 

غفعمعظه طظ اإلجقم.
أعض  أن  الشربغئ  التدارة  أظخار  لغسطط  باظغًا: 
الئائ،  بثغًق  اإلجقم  غغر  غصئطعا  لظ  السعدان 
وغرشسعن  الشربغئ  التدارة  غتمطعن  لطثغظ  وظصعل 
الاغ  السطماظغئ  الاظزغمات  طظ  الساصطئ  حساراتعا 
بئداساعا:  المةاعرة  تساطغع  وق  الثفاء  شغ  تسمض 
إذا ضاظئ لثغضط الحةاسئ شةاعروا بما سظثضط طظ 
أظضط  المآضث  شمظ  الظزام..  جصعط  بسث  لما  رؤغئ 
شغ  بأتثغاعا  الةماعغر  تثشاضط  ذلك  شسطاط  إذا 

الطرصات، شضفعا سظ أعض السعدان عثاضط اهللا.
ضسش  سظ  غضحش  بج"  "تسصط  حسار  إن  بالبًا: 
شطغضظ  لثلك  الصادم،  الئثغض  تخعر  شغ  حثغث 
الثي  اإلجقم؛  ظزام  إصاطئ  فجض  تسصط  الحسار 
تسصط  الظاس،  بغظ  لطبروات  سادقً  تعزغسًا  غدمظ 
فجض تمضغظ الرسغئ طظ اجاخقح افرض واإلظااج، 
الظاس  أطعال  وأضض  الربا  تترغط  فجض  تسصط 
تساظث  صعغئ  سمطئ  ذئاسئ  فجض  تسصط  بالئاذض، 
تسصط  السالط،  سمقت  وتظاشج  الثعإ  صاسثة  إلى 
لثولئ  ارتضاز  ظصطئ  السعدان  غضعن  أن  فجض 
وظخش  المطغار  شرتئ  فجض  تسصط  الضئرى،  الثقشئ 
طظ المسطمغظ الثغظ غظازرون طظ بعرة السعدان 
المساسمر  غث  صطع  فجض  تسصط  والرشسئ،  الظةاح 
والمسادن  الثعإ  طظ  افطئ  بأطعال  غسئث  الثي 

تتئ طسمى اقجابمار.
درب  شإن  الظاائب  تساسةطعا  ق  لطبعار  ظصعل  رابسًا: 
تاساططعن  الثي  الصمسغ  الظزام  وإن  ذعغض،  الضفاح 
دطعغئ  طظ  جسئاه  شغ  طا  ضض  بسث  غثرج  لط  طسه 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

بسث ضض طرتطئ طفخطغئ تمر شغعا البعرة السعرغئ ق بّث 
لظا طظ العصعف عظغعئ، ضغ ظصرأ المحعث بمعضعسغئ، 
ظرّضج  بط  افتثاث،  أعط  بسخ  سطى  الدعء  وظطصغ 
الظزر سطى طعاضع الثطر، وظصثم طا ظراه طظ التطعل 
الظاجسئ، سّض اهللا غعثي المثطخغظ طظ أختاب الصرار، 

شغسعدوا بالبعرة إلى ذرغصعا الختغح.
شغ  الظزام  طخالتئ  رشخ  طظ  ضض  تةمغع  شئسث 
اقصااال  سةطئ  اجامّرت  المترر،  الشربغ  الحمال 
طفاجأ  ظتع  وسطى  بالثوران،  المظطصئ  شغ  الثاخطغ 
ظعر  ترضئ  طظ  ضض  الحام  تترغر  عغؤئ  أطام  جصطئ 
الثغظ الجظضغ وترضئ أترار الحام، لاائع طثن افتارب 
وأرغتا والمسرة إلدارة طا تسمى بتضعطئ اإلظصاذ شغ 
إدلإ بثون طصاوطئ تصغصغئ، وُغثَرج إلى سفرغظ صادة 
العغؤئ  وتسغطر  المظاوئاغظ،  الترضاغظ  جظعد  وأبرز 
شسطغًا سطى سمعم المظطصئ، رغط وجعد بسخ الفخائض 
افخرى ترضغئ الععى إخعاظغئ الاعجه ضفغطص الحام، أو 

جطفغئ المظحأ صاسثغئ اقظاماء ضتراس الثغظ.
ولفعط المحعث جغثًا ظسعد خطعتغظ إلى العراء، لظثضر 
أن ظعاة عغؤئ تترغر الحام ضان شخغض جئعئ الظخرة، 
الثي اظحص سظ تظزغط دولئ السراق اإلجقطغئ وأسطظ 
بعبه  خطع  أن  لئث  طا  بط  الصاسثة،  لاظزغط  تئسغاه 
شخائض  جمغع  سطى  به  غائاعى  ضان  الثي  المجرضح 

البعرة، وترك تظزغط الصاسثة ظاغةئ خدعسه لارغغإ 
المةامع الثولغ بإطضاظغئ الرضا سظه إن عع شسض ذلك، 
اجامر  عع  إن  باإلرعاب  الاخظغش  خطر  طظ  وترعغئه 
بالسمض تتئ عثا السظعان المثغش. بط خطا عثا الفخغض 
عغؤئ  طحضًق  سثة  شخائض  طع  شاجامع  بالبئ  خطعة 
سطى  وأخثت  افتراك،  طع  اتخطئ  الاغ  الحام،  تترغر 
ساتصعا إدخالعط إلى الثاخض المترر، بسث أن اتفصعا طع 
الروس واإلغراظغغظ سطى الثخعل بصعاتعط إلى الحمال 
سمض  في  المةاعثغظ  حظ  سثم  وضمان  الشربغ، 
سسضري سطى الظزام، تظفغثًا قتفاصات أجااظئ، بدرورة 

إصاطئ طظطصئ خفخ تخسغث شغ عثه المظطصئ.
بط جاء اقصااال افخغر بغظ العغؤئ والجظضغ بسث اتفاق 
جعتحغ - المرشعض حسئغًا - بغظ بعتغظ وأردوغان، 
اقتفاق الثي جاء تظفغثًا إلرادة أطرغضا بدرورة إظعاء 
البعرة بخمئ، وتسطغط المظطصئ إلى الظزام طظ دون 
غضفض  صاتطئ،  أسمال  ببقبئ  الصغام  خقل  طظ  صاال، 
شضغش  بمفرده  البعرة  سطى  اإلجعاز  طظعا  واتٍث  ضض 
جعتحغ  اتفاق  بظعد  أعط  ضاظئ  لصث  طةامسئ؟!  بعا 
عغ إصاطئ طظطصئ سازلئ طظجوسئ السقح بغظ الظزام 
المةاعثغظ،  أغثي  طظ  البصغض  السقح  وظجع  والبعار، 
القذصغئ   - وتطإ  دطحص   - تطإ  ذرغصغ  وشاح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

حزب التحرير في األرض المباركة فلسطين
يعقد ندوة حاشدة في البيرة حول قانون الضمان االجتماعي

بعرة الحام وخطعرة املرتطئ
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افربساء ١٧ طظ جمادى افولى ١٤٤٠ عـ/ المعاشص ٢٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ طـ ٢     السثد ٢١٨

ظحر طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، الةمسئ، ٥ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/١١م) خئرا ورد شغه: "دسئ طةمعسئ 
طظ أسداء طةطج السمعم الئرغطاظغ التضعطئ إلى تسغغظ وزغر لطةعع لمعاجعئ طحضطئ "اظسثام افطظ الشثائغ" 
وخاخئ بغظ افذفال. جاءت عثه الثسعة بسث أن صالئ حغفعن ضعلغظشعود، طثغرة طثرجئ شغ طعرضام، شغ قظضحغر 
إن افذفال غخطعن إلى المثرجئ وعط غحسرون بالةعع وغئتبعن سظ الطسام شغ خظادغص الصماطئ. وأضاشئ أن 
واتثًا طظ ضض سحرة طظ تقطغث المثرجئ غسغح شغ سائطئ تسامث سطى المساسثات الاغ تصثطعا بظعك الطسام. 
وضاظئ لةظئ الاثصغص الئغؤغ سام ٢٠١٧ أبرزت أرصام طظزمئ الغعظغسغش الاغ تئغظ أن ١٩ بالمائئ طظ افذفال دون 
الثاطسئ سحر ساطا شغ الممطضئ الماتثة غسغحعن طع بالشغظ غضاشتعن طظ أجض تأطغظ الطسام. وصالئ حغفعن 
ضعلغظشعود: "سظثطا غترم افذفال طظ الطسام، شإن ذلك غشغر جطعضعط وغخئتعن طععوجغظ بافضض، لثا لثغظا 
بسخ افذفال الثغظ غأضطعن بصاغا الفعاضه طظ خظادغص الصماطئ". وصالئ طثغرة المثرجئ إن صطئعا غظفطر سظثطا 
غخض اآلباء إلى المثرجئ بط "غظفةرون شغ الئضاء وغصعلعن لعا بأظعط ق غساطغسعن تأطغظ المال إلذسام أذفالعط".

: عثا الثئر سظ برغطاظغا عع شغما غاسطص بالفصر شصط وطا خفغ ضان أسزط جعاء سطى الخسغث اقصاخادي 
أو اإلظساظغ، شعثه الزاعرة جاةااح ضض الثول الاغ جسطئ المئثأ الرأجمالغ أجاجاً فظزمئ الثولئ شغعا. شسقج 
الفصر لغج بضبرة الاعظغش وق بجغادة شرص السمض وق تاى باسغغظ وزغر لطةعع أو طا حاضطعا طظ أسمال 
ترصغسغئ لظ تجغث الطغظ إق بطئ، شما غساظغه السالط بأضمطه طظ شصر وجعع واجاسمار وغجو اصاخادي بض وأزطات 
اصاخادغئ طااالغئ عع ظاغةئ تةمع بروات السالط شغ أغثي تفظئ طظ الرأجمالغغظ لغجغثوا طظاذص ظفعذعط 
وذلك ضطه طظ جراء جعء الصعاسث الاغ ظّص سطغعا الظزام اقصاخادي الرأجمالغ، وعا عغ طةامساتعط الغعم 
تساظغ ظاائب طأجاوغئ بسئإ ظزاطعط الرأجمالغ الفاجث. إن التض عع بثراجئ تاجات اإلظسان افجاجغئ طظ 
تغث عع إظسان، ودراجئ تعزغع البروة سطى جمغع أشراد الثولئ شردًا شردًا، بتغث غحئع ضض شرد جمغع تاجاته 

افجاجغئ إحئاساً ضطغاً وغساسث سطى إحئاع تاجاته الضمالغئ، وعثه الظزرة لغسئ طعجعدة إق شغ اإلجقم.

غعاجه الرئغج السعداظغ سمر الئحغر ترضئ تزاعرات 
الظزام  قظجقق  وذلك  السعدان  شغ  طاعاخطئ  حسئغئ 
شغ برابظ أزطٍئ اصاخادغئ تادة، ذاق طرارتعا ضض أعض 
تغث   ،٢٠١١ السام  شغ  الةظعب  اظفخال  طظث  السعدان 
شصثت التضعطئ الظفط المظاب طظ تصعل الةظعب ضطعا، 
شاجاأبر الةظعب ببقبئ أرباع الظاتب الضطغ، طا أدى إلى 
وضغاع  العصعد،  طظ  تاجاه  جث  سظ  السعدان  سةج 
طخثر أجاس لطظصث افجظئغ، باإلضاشئ إلى السغاجئ 
سظ  السغعلئ  بتةإ  التضعطئ،  تائسعا  الاغ  المالغئ 
أعض  شأخاب  الثئج،  دصغص  تعشغر  سظ  وسةجعا  الظاس، 
افجاجغئ،  التاجات  سطى  التخعل  شغ  حطض  السعدان 
صالئ  تغث  وشصغرعط،  غظغعط  الطئصات،  ضض  حمض 
وضالئ افظئاء السعداظغئ إن طسثل الادثط بطس ٧٢,٩٤ 
شغ المؤئ شغ ضاظعن افول/دغسمئر ارتفاسا طظ ٦٨,٩٣ 
شضان  الماضغ.  السام  طظ  الباظغ/ظعشمئر  تحرغظ  شغ 
واجامرار  والعصعد،  الثئج  سظ  المجسعم  الثسط  رشع 
السغاجات المالغئ الممقة طظ خظثوق الظصث الثولغ 
غحسر  الثي  الرضا  سثم  إلى  أدت  الاغ  عغ  وغغرعا، 
طظ  تالًئ  غعاجه  الئحغر  وخار  السعدان،  أعض  ضض  به 
شضاظئ  التاضط.  تجبه  داخض  تاى  الماخاسث  اقجاغاء 
طثن  ضض  شغ  اظثلسئ  الاغ  والازاعرات،  اقتاةاجات 

السعدان طدئ سطغعا تاى اآلن أربسئ أجابغع.

صمع  شغ  المفرذئ  الصعة  باجاسمال  الظزام  بثأ 
الازاعرات، وذار سصطه، شعع غغر طخّثق لما غتثث شغ 
السعدان، شأطر ططغحغاته بالصاض بق ععادة، والادغغص 
أن  التال  وخض  بض  ضاظعا،  أغظما  المازاعرغظ  سطى 
تصثف ططغحغاته الصظابض المسغطئ لطثطعع داخض طراصث 
المرضى بالمحاشغ، وداخض الئغعت اآلطظئ، واقصاخاص 
اتُعط  تغث  الئالغ،  الظزام  ضث  غعاش  طظ  ضض  طظ 
وجماعط  والثغاظئ،  بالسمالئ  السطمغعن  المازاعرون 
الئحغر بالمثربغظ، والمظثجغظ. وبتسإ "روغارز" صاطئ 
السططات السعداظغئ بتةإ طعاصع لطاعاخض اإللضاروظغ 
بصطع  طظعا  ظظاً  لقتاةاجات،  الثسعة  شغ  اجُاثثطئ 
الاعاخض بغظ أعض السعدان، عثه ضطعا جرائط تداف 
إلى جعءات عثا الظزام... وق تجال الازاعرات طسامرة، 
ولشغاب  السعدان،  أعض  سطى  وصع  الثي  الزطط  لفثاتئ 
أشص التض لثى صادة عثه التضعطئ. ولما سةجت سدقت 
التضعطئ سظ طصارسئ المازاعرغظ، اجامع الئحغر إلى 
جعداظغئ  طعاصع  (ظحرت  تغث  (ظختعه)،  طظ  بسخ 
خعرة لطصاء جمع الرئغج الئحغر، بعشث طظ عغؤئ سطماء 
السعدان، تط بحضض جري... طا دشع الحغت سئث التغ 
غعجش لضحش طقبسات الطصاء، تغث ضحش سظ ظخغتئ 
طضاعبئ جطمعا العشث لطئحغر بسث أن ُصرئئ سطغه، طحغرًا 
إلى أظه خاذإ الرئغج شغ ظصاط سثة، بغظعا أن إراصئ 
الثطاء ترام، وأن الثولئ طسآولئ سظ ضض دم ُغسفك... 
بـ"تطغغإ  السعداظغ  الرئغج  غعجش  الحغت  وذالإ 
ضما  الطغإ"،  والضقم  الخادق  بالعسث  الظاس  خعاذر 

حثد سطى سثم "اجافجاز طحاسر الظاس، شعثا ترام ق 
غطغص". سربغ بعجئ ٢٠١٩/٠١/١٩م).

وذرغصئ  وأشساله،  أصعاله  ساصئئ  أدرك  صث  الئحغر  لسض 
غغر  عثا  شعره  وطظ  السطمغئ،  الازاعرات  طع  تساططه 
سمر  السعداظغ،  الرئغج  (أضث  لساظه،  ولعى  لعةاه 
وبتسإ   ،٢٠١٩ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٩ السئئ  الئحغر، 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٠ افتث،  بعجئ  "سربغ  طعصع 
٢٠١٩م"، صال الئحغر إن (خروج الحئاب شغ عثا المظتى 
السعدان،  طساصئض  عط  (الحئاب  أن  وأوضح  طئرر...) 
وجاتصص لعط الثولئ ططالئعط السادلئ، وجاتض لعط 
طحاضطعط). إن تشغغر الطعةئ ق غشغر طظ شساد الظزام 
وظطمه، تغث ق غظفع تطغغإ الثعاذر وق غغره، وق بث 

طظ تشغغر تصغصغ سطى أجاس اإلجقم السزغط.
وجط عثه افجعاء الاغ تئّحر بالاشغغر، تاصاذع الصعى 
التخعل  شغ  وتاخارع  والمتطغئ،  واإلصطغمغئ  الثولغئ 
سطى ظخغإ افجث طظ المشاظط، وبتسإ سئث الععاب 
افشظثي شإن دول المظطصئ "تسارض أي اظافاضئ ظاجتئ 
طظ أي ظعع" شغ السعدان، "وترى أظه إذا تثث ذلك، 
الاغ  (الظخائح)  تطك  طظ  شتثار  الاالغئ".  شساضعن 
طخثر  صال  شصث  افوروبغغظ!  ظظسى  وق  طظعط.  تأتغ 
دبطعطاجغ أوروبغ: "تسائر دول طبض الخغظ وروجغا، 
السعدان ضئعابئ دخعل إلى أشرغصغا، وجعاء تسطص افطر 

بعما أو بالشربغغظ، شق أتث غرغإ شغ اظعغار السعدان". 
الماتثة  العقغات  ضاظئ  وإن  أظه  إلى  المخثر  وأحار 
طظ  المقتص  الئحغر"،  غثسمان  "ق  افوروبغ  واقتتاد 
المتضمئ الةظائغئ الثولغئ شغ جرائط ترب وإبادة شغ 
دارشعر، شإظعما غسمقن طع جططات الثرذعم لدمان 
الثولغئ  الصعى  (إن  وأضاف  طساصرًا".  السعدان  "بصاء 
واإلصطغمغئ لظ تارك السعدان غظعار) (سربغ بعجئ)... 
عغ  والثول  التضعطات  عثه  بأن  لسطمعط  وذلك 
وظغفغئ، تاظاشج شغ إرضاء الضاشر المساسمر، باظفغث 

طثططاته ضما عع التال شغ السعدان.
وجعاء أذال أطث الازاعرات أم صخر، شإن الشرب الضاشر 
سمعطاً وأطرغضا بخفئ خاخئ، تسسى جاعثة إلى تشغغر 
جطج شغ التضعطئ التالغئ، بتغث تئثل سمغقً اظاعئ 
جثغث،  بعجه  آخر  بسمغض  سعاره،  واظضحش  خقتغاه، 
لغاط طثطط الشرب، الراطغ إلى تمجغص السعدان إلى 
دوغقت عحئ، غسعض عدط برواتعا، وإذقل حسئعا، 
بسث إظعار السمغض الةثغث ببعب الئطض المظصث! وطظ 
ضروب الترب سطى اإلجقم ق بث طظ إظعار السطماظغئ 
بعجععا التصغصغ بثل الاسار بحسارات اإلجقم، شتثار 
تثار طظ طبض عثه الحراك الاغ ُظِخئئ طظ صئُض فعض 

طخر وتعظج وغغرعا طظ الئقد الاغ ُجرصئ بعراتعا.
طبض عثه البعرات تري بعا أن تظةإ ظزاطا سطى أجاس 
طئثئغ غظصض تغاة الظاس طظ جعر وظطط الرأجمالغئ، إلى 
سثل اإلجقم ورتماه، شغ ظض دولئ الثقشئ الراحثة 

 سطى طظعاج الظئعة

سظ جثة التضط؛ وتمعغثه لعخعل جسفر ظمغري سام 
١٩٦٩م بط سمر الئحغر طآخرًا سام ١٩٨٨م، شإبغعبغا 

شغ سعث طظةساع عغقطرغام. 
وصث ظظئ أطرغضا أظعا تساطغع إسادة طحروع طظزمئ 
الثشاع سظ الحرق "طغثو" الثي وضساه شغ الثمسغظات، 
بمحروع أطظ الئتر افتمر؛ سظ ذرغص طآتمر تسج شغ 
آذار/طارس ١٩٧٧م؛ الثي جمع باإلضاشئ إلى طسادغفه 
طظ  "جالمغظ"  جالط  طتمث  طظ  ضقً  التمثي  إبراعغط 
جغاد بري طظ الخعطال وجسفر  وطتمث  جظعب الغمظ 
ظمغري طظ السعدان وطمبض سظ ظةث والتةاز؛ وغغاب 
طخر باظحشال أظعر السادات شغ الاتدغر لجغارة الصثس 
وخطابه شغ "الضظغسئ". لضظ الرد الئرغطاظغ سطى أطرغضا 
ضان دطعغا بصاض إبراعغط التمثي شغ خظساء وجالمغظ 

شغ سثن؛ لغائثر بثلك تطط أطرغضا. 
سادت جغطرة برغطاظغا سطى حعاذأ الغمظ سطى الئتر 
افتمر طظ باب المظثب وتاى طغثي طظث وخعل سطغ 
التمثي  طصاض  بسث  التضط  جثة  إلى  خالح  اهللا  سئث 
الئرح  شغ  خالث  لطعاء  صغادته  بسث  وجالمغظ  والشحمغ 
بحعاذأ طتاشزئ تسج وتاى الغعم؛ الثي ضان الماظفثون 
سطغه غصعطعن سئره باعرغإ الثمعر والمثثرات وافجطتئ 

والثسارة إلى الغمظ. 
غمضظظا الغعم طقتزئ أن أطرغضا تساود بسط جغطرتعا 
التعبغغظ  وراء  وصعشعا  طظ  افتمر  الئتر  جاظئغ  سطى 
أغثغعط  بمث  ٢٠١٤م  شغ  عادي  سطى  اظصقبعط  بسث 
لطسغطرة سطى الحعاذأ طظ ذو باب وتاى طغثي؛ وضغش 
تحثت لعط برغطاظغا لاثرجعط طظ طغثي وطظ ذو باب 
وتاى التثغثة. وتغظ تصعصر التعبغعن ولط غئص تتئ 
جغطرتعط جعى طثغظئ التثغثة؛ سمطئ أطرغضا جاعثة 
سئر دساواعا (اإلظساظغئ) أذطصاعا لافادي خسارة التعبغغظ 

لمثغظئ التثغثة ولمغظائعا. 
جطمان شغ  سمغطعا المطك  وطآخرا أذطصئ سطى لسان 
٢٠١٨/١٢/١٢م تضاض دول الئتر افتمر تتئ سظعان 
تسجغج افطظ والاظمغئ وتماغئ الاةارة السالمغئ شغ طتاولئ 
دشع  طما  افتمر.  الئتر  سطى  السغطرة  إلتضام  جثغثة 
برغطاظغا إلبصاء جغطرتعا سطى طا تئصى لعا طظ حعاذأ 
الئتر افتمر اقجاساظئ بافطط الماتثة، بسث أن أتسئ 
بعجعد أطرغضغ طاجاغث شغ التثغثة طظث جغطرة التعبغغظ 

سطغعا أن أطرغضا تدمر حغؤا طا لمثغظئ التثغثة. 
تارة غزظ ظان أن برغطاظغا تتمض الثغر لئقد المسطمغظ 
الاغ تتاطعا؛ وغرد آخر بأن أطرغضا عغ الاغ تتمض الثغر! 
عط  وضط  ظحئئ  الاغ  التروب  عغ  ضط  عظا  والسآال 
الدتاغا الثغظ جصطعا فجض جعاد سغعن الماخارسغظ 
بتدارتعط  الــســثاب  جــعء  إق  غثغصعظا  لط  الثغظ 
الرأجمالغئ السفظئ؟! ألغج ترغا بالمسطمغظ أن غطردوا 
ضق المساسمرغظ طظ الئتر افتمر وغسغثوظه إلى ضظفعط 

 شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؟

طاذا غسظغ الساتض الحرصغ طظ الئتر 
افتمر لربغطاظغا؟

شغ أتث أغام سام ١٦٠٩م صاض وذرد بتارة برغطاظغا 
الماسططعن خطسئ إلى حعاذأ بتر السرب؛ وبسث أضبر 
طظ طؤئ سام سادت برغطاظغا إلغه طظ جثغث؛ وبسث طؤئ 
سام باظغئ وسثة سصعد خارت لعا جعاتض ذعغطئ تتاطعا 
سطى غرب الئتر افتمر "بتر الصطجم" ظسئئ لئطثة الصطجم 
الصرن  ظعاغات  طع  بمخر  السعغج  بطثة  طظ  الصرغئئ 
لعا  خار  افولى  السالمغئ  الترب  وبامام  سحر؛  الااجع 

غالئغئ الساتض الحرصغ لطئتر افتمر. 
 لط تضّض برغطاظغا، طظث أن أجسئ حرضئ العظث الحرصغئ، 
لاأطغظ  الئترغئ  الطرق  سطى  السغطرة  شغ  رغئاعا  سظ 
ذرغص المعاخقت طظ الةجر الئرغطاظغئ، شمدغص جئض 
ذارق بظ زغاد، شطرغص رأس الرجاء الخالح صئض أن تتفر 
عغ وشرظسا صظاة السعغج شغ ١٨٦٩م لاثاخر الطرغص 
إلى طدغص باب المظثب الثي جغطرت سطغه شغ اتاقلعا 
جغطرت  الــثي  عرطج  شمدغص  ١٨٣٩م،  سام  لسثن 
سطغه بااعغةعا الئعجسغثغغظ جقذغظ سطى سمان سام 

١٧٤٩م شغ ذرغصعا إلى العظث درة الااج الئرغطاظغ.
جاظئغ  سطى  اإلجقطغئ  الئقد  أعض  وخعر  ضسش  لضظ 
الئتر افتمر خثم برغطاظغا أضبر طما خططئ له وجسطعا 
تآطظ الثطعط الئترغئ الاغ تربطعا بالئقد الئسغثة الاغ 
تتاطعا. شصث ضاظئ طعاظأ وحعاذأ الئتر افتمر الشربغئ 
تتئ جغطرتعا طظ طخر والسعدان بسث اتاقلعما طع 
ظعاغات الصرن الااجع سحر؛ أطا طعاظأ وحعاذأ الئتر 
افتمر الحرصغئ الاغ اصاطسئ طظعا باب المظثب بةظعب 
الغمظ وطثت ظفعذعا سئر حراء وقء الصئائض شغ جعاتض 
تاجعراء شغ الخعطال؛ شصث طضظعا سئث السجغج بظ سئث 
الرتمظ طظ السغطرة سطغه طع ظعاغئ الترب السالمغئ 
ضض  وإبسادعا  رحغث؛  آل  سطى  المئرم  وصدائه  افولى 
طظاشسغه شغ ججغرة السرب بثءا بآل سائخ بط اإلدرغسغ 
شغ طاخرشغئ سسغر بعقغئ الغمظ؛ شخاتإ البعرة السربغئ 
حرغش طضئ تسغظ بظ سطغ؛ ولط غائص لعا طظ حعاذؤه 
الحرصغئ جعى طظ باب المظثب إلى طغثي الاغ ضاظئ تصع 

تتئ جغطرة اإلطاطئ شغ حمال الغمظ. 
عضثا جغطرت برغطاظغا سطى حعاذأ الئقد اإلجقطغئ 
سطى ضفاغ الئتر افتمر؛ واجاصر لعا افطر لسصعد طظ 
سطى  طشطعبغظ  اإلجقطغئ  الئقد  أعض  وبصغ  السظغظ؛ 
أطرعط شغ ظض غغاب راسغعط وتاطغعط وتصسغط بقدعط 
بقدعط  حعاذأ  سطى  جغطرتعط  وشصثان  العاتثة 
وترضعا لطمساسمرغظ شغ الاظاوب قتاقلعا والسغطرة 
ضبغرا؛  اقجاسمارغئ  برغطاظغا  تمعض  لط  شافغام  سطغعا؛ 
شصث جاء بسث الترب السالمغئ الباظغئ طظ عع أساى طظعا 
اجاسمارا شةسض غظاجع طظعا حعاذأ الئقد اإلجقطغئ سطى 
جعاغ الئتر افتمر شئثأ طظ الساتض الشربغ لطئتر افتمر؛ 
شسطئعا طخر وأخرجعا طظعا سام ١٩٥٢م بط طظ صظاة 
السعغج سام ١٩٥٦م وضثلك افطر شغ السعدان الاغ 
شخطعا سئث الظاخر سظ طخر بسث إصخائه طتمث ظةغإ 
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١٩٪ من أطفال بريطانيا يأكلون من القمامة
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ظحر طعصع (الثطغب أوظقغظ، افتث، ٧ جمادى اآلخرة ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠١/١٣م) خئرا جاء شغه: "أسطظ وزغر الثارجغئ 
الصطري، الحغت طتمث بظ سئث الرتمظ آل باظغ، غعم افتث، أن بقده وأطرغضا وصساا طثضرة تفاعط "لثسط الظحاط 
السسضري" وتعجغع صاسثة السثغث العاصسئ سطى بسث ٣٠ ضط جظعب غرب الساخمئ الثوتئ. جاء ذلك خقل طآتمر 
ختفغ طحارك طع ظزغره افطرغضغ، طاغك بعطئغع، شغ الثوتئ، وصال العزغر الصطري إن الةاظئغظ وصسا اتفاصغاغظ 
شغ طةالغ الاسطغط والبصاشئ، إضاشئ إلى المثضرة الثاخئ بالصاسثة. بثوره صال بعطئغع، سطى عاطح اشاااح التعار 
المحارك: إن "دولئ صطر تسادغش ١٣ ألش جظثي أطرغضغ، ووصسظا (غعم افتث) طثضرة تفاعط طع الثوتئ لاعجغع 
وجعدظا شغ صاسثة السثغث الةعغئ؛ وظتظ طماظعن لعثا الاساون". وتساثثم واحظطظ تطك الصاسثة، الاغ تمبض أضئر 
وجعد سسضري لعا بالحرق افوجط، شغ تربعا سطى تظزغط "داسح" شغ جعرغا والسراق. وأسطظئ الثوتئ، شغ ضاظعن 

الباظغ/غظاغر ٢٠١٨، اساجاطعا تعجغع صاسثة "السثغث"، لاضعن صاسثة "دائمئ"، طع اجاداشئ الئترغئ افطرغضغئ".
: إن اقتفاصغات والارتغئات السسضرغئ وافطظغئ المئرطئ طع دول الضفر وسطى رأجعا أطرغضا عغ 

غ

ابُّ  جَيَْعَل  ﴿َولَن  تسالى:  صال  وبقدعط،  المسطمغظ  سطى  الضفار  عغمظئ  بسط  تسظغ  فظعا  حرسًا،  ترام 
لِلْاَكفِِريَن بَلَ الُْمْؤِمننَِي َسبِيالً﴾، وتادمظ اتثاذ المآطظغظ الضاشرغظ أولغاء، صال تسالى: ﴿الَّ َفتَِّخِذ الُْمْؤِمُنوَن 
َاء...﴾، وتادمظ أغدًا إساظئ الضاشرغظ سطى صاطعط المسطمغظ، صال تسالى: ﴿َوَيَعاَونُواْ بَلَ الرْبِّ  ِ ْو

َ
الْاَكفِِريَن أ

َواحكَّْقَوى َوالَ َيَعاَونُواْ بَلَ اِإلثِْم َوالُْعْدَواِن َوايَُّقواْ ابَّ إِنَّ ابَّ َشِديُد الِْعَقاِب﴾ عثا بإساظئ المسطمغظ سطى اإلبط 
شضغش بإساظئ الضاشرغظ سطى صاض المسطمغظ واتاقل بقدعط؟! وسطغه شالعاجإ حرسًا السمض سطى إلشاء 
عثه اقتفاصغات، وإظعاء العجعد السسضري افطرغضغ وافجظئغ شغ بقد المسطمغظ، وإن سجطظا سطى ذلك 

ِ َفُهَو َحْسُبُه﴾. ْ بَلَ ابَّ شصث ضفض اهللا لظا الزفر سطى أسثائظا، صال تسالى: ﴿َوَمن َفَتَولكَّ

االتفاقيات العسكرية واألمنية مع الدول االستعمارية حرام شرعًا
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الاترغر/  تجب  ظزط  البعرة  ذضرى  بمظاجئئ 
افولى  جمادى   ٠٨ اقبظغظ  غعم  تعظج  وقغئ 
جطسطئ  ٢٠١٩/٠١/١٤م  المعاشص  ١٤٤٠عـ، 
حارع  شغ  والةماعغرغئ  الافاسطغئ  افسمال  طظ 
تغث  تاحثة.  طزاعرة  أبرزعا  ضان  البعرة 
تدمظئ  تفاسطغئ،  ورحات  أربع  التجب  أذطص 
الضطمات  طظ  وجمطئ  خعر  طسرض  ورحئ  ضض 
افولى  العرحئ  ضاظئ  التجب.  طمّبطع  ألصاعا 
التجب  أذطصعا  الاغ  بالتمطئ  بالاسرغش  خاخئ 
"تعظج تتئ العخاغئ اقجاسمارغئ.. والثقص 
شغ اإلجقم.. وطظ أتسظ طظ اّهللا تضمًا"، وصث 

وزسئ الصخاخئ الثاخئ بالتمطئ، وألصى افخ سمر السربغ ضطمئ تعل التمطئ. أطا العرحئ الباظغئ شصث سرضئ 
وصث  والمساواة،  الفردغئ  الترغات  لةظئ  تصرغر  شغ  وردت  الاغ  اإلرث  شغ  المساواة  دسعى  ظصخ  طعضعع 
تعظج  شغ  التجب  أخثره  الثي  الضاّغإ  ُوزع  ضما  الثخعص،  بعثا  ضطمئ  افذرش  وجام  المعظثس  ألصى 
التجب،  لضاإ  سرضا  التجبغئ"  "البصاشئ  بسظعان  ضاظئ  والاغ  البالبئ  العرحئ  تدمظئ  شغما  الاصرغر.  سطى  رّدا 
وصث سّرف افجااذ تاتط الثغاري ببصاشئ تجب الاترغر وجط تفاسض التدعر. وضاظئ العرحئ الرابسئ خاخئ 
وصث  عثا  طظعا.  افخغر  السثد  ُوزع  وصث  المسالب،  طراد  الثضاعر  لطتاضرغظ  صّثطعا  والاغ  الاترغر"  بـ"جرغثة 
تعزع حئاب تجب الاترغر سطى ذعل حارع البعرة، وخاض الضبغر طظعط ظصاحات طع الظاس وجط جّع طظ 
شغعا  تجب الاترغر طرددغظ  حئاب  تاحثة صادعا  وخرجئ طسغرة  طثاطش الاعّجعات.  واإلصئال طظ  الافاسض 
حسارات "غا لطسار.. غا لطسار.. بسث البعرة اقجاسمار"، "صائثظا لفبث.. جغثظا طتمث"، "عّئعا غا حئاب تعظج 
افبّغئ.. ظترر أرضظا طظ رجج السطماظّغئ". بط ألصى افجااذ طتمث سطغ بظ جالط ضطمئ تعل تالئ اقرتعان 
بإصاطئ  اإلجقطّغئ  التغاة  قجاؤظاف  افوان  آن  وأظه  السمقء  التضام  جغاجات  جّراء  الئطث  شغعا  وضسئ  الاغ 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئّعة الاغ جاظصث تعظج بض افطئ اإلجقطغئ طظ حرور عثه افظزمئ 
الصائمئ. وبسثعا تتّثث افجااذ خئّغإ ضرباضئ سظ الةعات الاغ تسمض سطى سرصطئ دسعة الثقشئ شغ تعظج 
والمامّبطئ شغ الثول اقجاسمارغئ رأجا وطظ غسغظعط داخض الئطث طظ تّضام سمقء. وأن الجطظ عع زطظ افطئ 
وأن المضان الطئغسغ فعض الصعة طظ أطظ وجغح عع شغ خّش أطاعط وشغ خش دغظعط! واخاامئ الازاعرة 
بضطمئ افجااذ ذارق راشع تغث أضث أن ذضرى البعرة لغسئ ذضرى لطفعلضطعرغات والحسارات المئاثلئ بض 
ودسا  المساسمر..  رضاب  شغ  جغرعا  جراء  وإشقجعا  بظضئاعا  التاضمئ  السغاجغئ  الطئصئ  غثضر  طعسث  عغ 

التدعر لقخطفاف طع المثطخغظ إلظصاذ الئطث طظ اقظعغار سطى غث السمقء والدسفاء.

زوالعا  بسث  تةث  ق  بط  المظافسعن،  إق  تعلعا  غئصى 
طظ غارّتط سطغعا. وغظاعغ المحعث بصرار طظ افطط 
سطى  الظزام  وغثخض  شاثرج،  ترضغا  بثروج  الماتثة 

حسإ تط إظعاضه وصاض روح البعرة لثغه.
باقتامال  أججم  وأضاد  بض  أرجح،  شإظظغ  حثخغًا 
المظطصئ  سطى  العغؤئ  جغطرة  أن  وأظظ  الباظغ، 
ضاظئ باجاثراج لعا طظ ترضغا، وطظ ورائعا أطرغضا. 
طثططعط  بإضمال  البعرة  فسثاء  ظسمح  ق  وضغ 
أتعجه  شإظظغ  طصاض،  شغ  البعرة  وضرب  المرجعم، 
طظ عثا المظئر الطاعر إلى صادة عغؤئ تترغر الحام 
إلى  السططان  وأسغثوا  إدلإ،  طعجلئ  ألشعا  صائًق: 
تشّطإ  شمظ  حغء،  ق  بثوظعط  أظاط  الثغظ  الظاس 
سطغه طظ  غاشطإ  تغظما  أعطه  به  أعطه لظ غرأف  سطى 
وق  صطع  أرضًا  ق  ضالُمظئّئ  وغسعد  طاشطإ،  الثارج 
ظعرًا أبصى. واسطمعا أن الثول ق تظزر إلغضط ضأظثاد 
وحرضاء، بض ق تظزر إلغضط إق ضأتئاع وطساثَثطغظ. 
الثعض  أظاط  تةغثون  ق  بتر  عغ  السغاجئ  وأن 
شغه، شعّجثوا افطر إلى أعطه، ضغ ق َتشرصعا وُتشرصعا 
والمفسثة  المخطتئ  حرسئ  أن  واسطمعا  طسضط.  طظ 
المعطضئ  عغ  بض  حغء،  شغ  اإلجقم  طظ  لغسئ 
والمصاطئ. واذضروا العثف الثي وجثتط طظ أجطه، أق 
وعع إجصاط الظزام وإصاطئ تضط اإلجقم، وأظضط إن 
رضغاط بما صسمعه لضط الغعم ضّظعا به سطغضط غثًا، 
واسائروا،  شاظزروا  سئرة،  صئطضط  ضان  شغمظ  ولضط 

 إظغ لضط طظ الظاختغظ

أطام  وأعطعا  ضاططئ  المظطصئ  غئغح  طما  الظزام،  أطام 
غأتغ  افبظاء  عثه  شغ  لطظزام.  طتامض  عةعم  أي 
اقصااال افخغر، وتسغطر العغؤئ سطى سمعم المظطصئ، 
عثه  سظ  جثًا  راضغئ  ترضغا  أن  ُتزعر  طقبسات  شغ 

السغطرة. شما طآحرات ذلك؟!
اتفاق  بظعد  باظفغث  لارضغا  العغؤئ  تسعثت  عض 
بالسغطرة  لعا  جمتئ  عغ  إن  المحآوم  جعتحغ 
ضاظئ  افخرى  وأن الفخائض  خخعخًا  المظطصئ،  سطى 
تضعن  وبالاالغ  ذلك؟!  شسض  تساطغع  أن  طظ  أضسش 
تساطغع  أن  صئض  ظفسعا  بإظعاء  تسعثت  صث  العغؤئ 
إظعاء البعرة، فظعا تغظعا جاضعن شغ خثام طئاحر 
جغعاجععظعا  الثغظ  البعرة،  أعض  طظ  الظاس  طع 
بالظاائب،  آبعغظ  غغر  غمطضعن  طا  بضض  تغظعا 
بعرتعط  وتسطغط  باسطغمعط  لعا  غسمتعا  ولظ 
وتدتغاتعط إلى الظزام لصمئ جائشئ.. عض تسعثت 
أطرغضا  ورائعا  وطظ  ترضغا  أن  أم  بثلك؟!  العغؤئ 
طع  المظطصئ،  سطى  السغطرة  إلى  العغؤئ  اجاثرجعا 
أظعا  وتعصسعط  الفضرغئ،  ترضغئاعا  بطئغسئ  سطمعط 
وطا  الظاس،  إلى  بطئغساعا  شساسغء  جغطرت  إذا 
إق  والمضعس،  والدرائإ  بالرجعم  الظاس  إرعاصعا 
طآحر خطغر غحغر إلى جعء افوضاع المسغحغئ الاغ 
وطظ  طساصئًق؟!  العغؤئ  تضط  تتئ  الظاس  جغساظغعا 
أخرجاعط  الثغظ  اآلخرغظ  بأزقطعا  ترضغا  تأتغ  بط 
العغؤئ،  جغطرة  بعط  وتجغض  سفرغظ،  إلى  بافطج 
بسث أن تفصث افخغرة ضض طظاخر لعا طظ الظاس، وق 

تامئ: بعرة الحام وخطعرة المرتطئ

ووتحغئ.. وطا تثث شغ رابسئ لغج سظا بئسغث.. لثلك 
شطظاعصع المجغث طظ السظش، شالظزام غرتةش وغرتسإ 
التماصات  غرتضإ  أن  ظسائسث  وق  افطئ  إرادة  طظ 
تغظ شرشرته وعع غثبح.. شالخمعد الخمعد والضفاح 
إق  إله  ق  ضطمئ  إسقء  فجض  المسسى  ولغضظ  الضفاح، 
اهللا تاى إذا جصط أتثظا تسئظاه حعغثًا شغظا، لثلك 
ظاخرظا  وعع  الصعار  الةئار  شعع  هللا  الظغئ  شطظثطص 
ق طتالئ، شصط سطغظا اقساخام بمظعاجه، والمطالئئ 

وأتضاطه. بأظزماه 
السعدان  طثن  ضض  شغ  المظافدعن  شطغئاحر  خاطساً: 
البعرة الفسطغئ ضث الظزام الرأجمالغ ولغرشخ الةمغع 
دشع الةئاغات لطثولئ أغاً ضاظئ تطك الةئاغات وتتئ أي 
طسمى، ولغضظ الرشخ فجض أظعا تحرغسات وصعاظغظ 

تثالش اإلجقم وعغ ترام ق تةعز شغ دغظظا.
جادجًا: ظثسع جمغع المعامغظ بصداغا افطئ التغعغئ 

الثروج  لضغفغئ  رؤغئ  طظ  لثغعط  طا  تصثغط  إلى 
لثغظا  الاترغر  تجب  شغ  وإظظا  أزطاتعا..  طظ  بالئقد 
المظطصئ  طحاضض  ضض  لسقج  طاضاططئ  ضاططئ  رؤغئ 
والئحرغئ  المسطمغظ  طحاضض  ضض  بأجره،  والسالط 
الاغ  الرؤغئ  عثه  لثراجئ  الةمغع  وظثسع  جمساء، 
أدرجظاعا شغ طحروع دجاعر دولئ الثقشئ وعع بغظ 
طرتضجًا  شصط  افطئ  تخظسه  الغعم  شالاارغت  أغثغظا.. 
طتمث  ظئغظا  طظ  ورباعا  الاغ  الفضرغئ  صغادتعا  سطى 
لظا  عاتعا  السغاجغ  العجط  لضض  ظصعل  ولثلك   ..
اظازار  شغ  الغعم  شافطئ  اإلجقم،  طظ  وشصعًا  شضرًا 
طظ غصثم لعا العسغ فظه الرضغجة البالبئ بسث الفضرة 
لظًا  غصثم  شمظ  والسسضر،  افضفاء  والرجال  الختغتئ 

 وسغًا خرظا له تئسًا
الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  طظثوب   *

شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: شطاضظ بعرة تصغصغئ فجض إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة

الثي  الرئغج  طع  بط  السئسغ  صائث  تاشر  الرئغج 
دساه لقجاصالئ طظ رئاجئ التضعطئ لضظه رشخ.

سجطعط  سظ  اقتتاد  صادة  تخرغتات  تاعاتر  والغعم 
الارحح قظاثابات ٢٠١٩ ولسإ أدوار جغاجغئ طئاحرة 
خاخئ شغ اقظاثابات الاحرغسغئ بغظ اتامال تحضغض 

صعائط خاخئ أو سئر دسط أذراف تجبغئ.
حروط  لئسخ  برشده  تزاعر  وإن  تاى  اقتتاد 
خظثوق الظصث شغما غاسطص بالجغادات إق أظه لط غرشخ 
سطى  طعغمظئ  اقجاسمارغئ  المظزمئ  عثه  تضعن  أن 
جغادة الئطث بالحروط افخرى تاى وإن ادسى ذلك 
اتفاصغات  ضث  السام  اإلضراب  إلى  غثع  ولط  الغعم، 
التر  الائادل  اتفاصغئ  ضث  أو  البروات  شغ  الافرغط 
الحاطض المسمص اآللغضا الثي تساجم التضعطئ تعصغسه 
سطى  خطر  طظ  غمبطه  طا  رغط  افوروبغ  اقتتاد  طع 

اصاخاد الئقد وسطى أطظعا الفقتغ والشثائغ.
طصئعلئ  ضاظئ  وإن  افجعر  برشع  المطالئئ  إن  بط 
البروات  اجارجاع  تصادغ  شإظعا  الغعم  وضرورغئ 
إلغةاد الامعغقت القزطئ، وعثا طا لط ظسمسه غعطا 
بض  التطعل  تصثم  ق  المعاصش  شأظخاف  اقتتاد،  طظ 

عغ سظعان لطمااجرة ولسإ افدوار.
طثغظئ  أو  الضاطعر  حعثتعا  الاغ  اقتاةاجات  شتاى 
وتثططاعا  اقجاسمارغئ  الحرضات  ضث  وغغرعا  دوز 
ذعال  واجامرت  المظاذص  حئاب  أصاطعا  اساخاطات 
طع  العجغط  دور  شغعا  اقتتاد  دور  ضان  حععر 
المتاةغظ  سطى  وبالدشط  والحرضات  التضعطئ 

بعسعد تحشغض لط تظفث أغطئعا إلى الغعم.
جمغع  طظ  طسطظئ  أخئتئ  تعظج  شغ  التضط  أزطئ 
افذراف باخاقف طعاصسعط، شسثم صثرة أي تضعطئ 
سطى اقجامرار أخئتئ طسألئ بثغعغئ لظفاد سظاوغظ 
الثثاع وتطعغع الظاس، شصث تةاوزت ضض المآحرات 
وصساوة  السغح  ضظك  وبات  التمراء  الثطعط 

الزروف أطرا غسغحه أغطإ الظاس.
وسثم بصئ الظاس شغ ضض الظثإ السغاجغئ بات أطرا 
اتةاه  شغ  أظه  ذرف  أي  غبئئ  تاى  الغعم  طتسعطا 
خارجغئ  أجظثات  تظفغث  سظ  بسغثا  التصغصغئ  الصداغا 
والسسغ لمخالح حثخغئ أو تجبغئ، شمظ غرغث بصئ 
الظاس ق بث أن غضعن شغ طساعى السصش المططعب 
الظزام  بإجصاط  أوق  ذالئئ  بعرة  طظ  جظعات  بسث 
باجارجاع  اقجاسمار  طظ  الاترر  ططالإ  تاالئ  بط 
الثول  وطظع  المثغعظغئ  طارابعن  وإغصاف  البروات 
وسجة  الئطث  جغادة  اظاعاك  طظ  وجفاراتعا  افجظئغئ 

 أعطه بةث وسجم وبئات
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج

ساحئ تعظج غعم ١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر سطى وصع 
إضراب سام شغ العظغفئ السمعطغئ حمض ضض المراشص 
افرتال  طتطات  وبثت  الترضئ  حطئ  تغث  السمعطغئ 
وافسعان  المعظفغظ  طظ  طصفرة  والتاشقت  والمارو 
وأوخثت  تقطغثعا  طظ  المثارس  وخطئ  والمارة 

المآجسات السمعطغئ طظ إدارات وعغاضض أبعابعا.
صئض  السغادة  "إضراب  سظعان  تتئ  سام  إضراب 
الجغادة" ظفثه اقتتاد السام الاعظسغ لطحشض بسث أن 
زغادات  تعل  التضعطئ  طع  المفاوضات  شحض  أسطظ 
خظثوق  طاعما  السمعطغغظ  المعظفغظ  أجعر  شغ 
الظصث الثولغ بفرضه سطى التضعطئ الاعظسغئ صرارات 
باعظج،  السمعطغغظ  المعظفغظ  بأجعر  تاسّطص  طسغظئ 
الاظفغثي  المضاإ  سدع  الطاعري  جاطغ  أضث  وصث 
لقتتاد أن "العشث التضعطغ الثي تفاوض طع اقتتاد 
دائط  اتخال  سطى  ضان  افجعر  شغ  الجغادة  بحأن 
قجاحارته".  الثولغ  الظصث  خظثوق  طةطج  بإدارة 
الظصث  "خظثوق  أن  ذاته  الظصابغ  المسآول  واسائر 
إطقءات  بفرضه  الاعظسغئ  السغادة  اظاعك  الثولغ 

سطى تضعطئ غعجش الحاعث".
غضظ  لط  أظه  إق  الظصابغ  تعجعه  ورغط  الحشض  اتتاد 
ضان  شصث  تعظج،  شغ  السغاجغ  المحعث  سظ  بسغثا 
طظ  طعمئ  حرغتئ  ظداقت  رغط  سطغ  بظ  زطظ 
صعاسثه الةععغئ أداة قطاخاص غدإ الةماعغر بض 
تاى إن بسخ صادته ضاظعا غئغدعن خعرة بظ سطغ 
خاخئ شغ أتطك شارات الثضااتعرغئ، بط لسإ أدوارا 
سطى  صعغئ  ضشط  ورصئ  وضان  البعرة  بسث  طثاطفئ 
تضعطئ الاروغضا بتضط تعجه طئثئغ سرف بصربه طظ 
أن  إلى  السام  باإلضراب  سثة  طرات  وعثدعا  الغسار 
تتعل إلى ذرف طظ افذراف الراسغئ لطتعار العذظغ 
جظئ  شغ  جمسئ  المعثي  تضعطئ  سظه  اظئبصئ  الثي 
شرضعا  الاغ  الصرارات  أغطإ  سعثعا  شغ  طرر   ،٢٠١٤
ظعإ  حرضات  سصعد  تةثغث  وتط  الظصث،  خظثوق 

الطاصئ طبض برغاح غاز.
وبغصئ  سطى  طعصسا  ذرشا  ضان  أغدا  الحشض  اتتاد 
وصث  الحاعث  تضعطئ  إبرعا  سطى  تسغظئ  الاغ  صرذاج 
السغاجغ  لطتجام  ضاعجغع  ظصابغغظ  تغظعا  ضمئ 
صادة  تخرغتات  بسثعا  لائثأ  التجبغ،  والامبغض 
تأجغض  شغ  التضعطئ  لمصارتات  الراشدئ  اقتتاد 
الجغادات الاجاطا بحروط خظثوق الظصث الثولغ رغط 
أن الطئعبغ أطغظ سام اقتتاد ضان صث الاصى بظفسه 
 ٢٠١٧ ظغسان/أبرغض   ١٣ شغ  الظصث  خظثوق  بسبئ  طع 
تغظعا، وارتفسئ  وخرح أن ضض الئعادر تئحر بالثغر 
تثتعا بسث أن ظعر الثقف بغظ الحاعث وبغظ ابظ 

إضراب اقتتاد: أظخاف املعاصش ق تصثم 
التطعل بض عغ سظعان لطمااجرة ولسإ افدوار

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث غاجغظ خمغثةـ 

ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (جرغثة الظعار، البقباء، 
٢٠١٩/٠١/١٥م):  ١٤٤٠عـ،  افولى  جمادى   ٩
"أشادت طظزمئ افطط الماتثة لططفعلئ الغعظغسش 
الرضع،  طظ  غالئغاعط  ظازتاً،  ذفقً   ١٥ وشاة  سظ 
شغ جعرغا جراء الئرد الصارس والظصص شغ الرساغئ 
الختغئ. ولصغ افذفال تافعط شغ طثغط الرضئان 
طع  التثود  صرب  جعرغا  حرق  جظعب  شغ  العاصع 
افردن والثي غساظغ طظ ظصص تاد شغ المساسثات 

اإلظساظغئ، وآخرون خقل الرتطئ الحاصئ بسث الفرار طظ آخر جغإ لاظزغط (داسح) شغ حرق الئقد".
: غةإ أن غسطط المسطمعن أن جئإ طساظاتعط عع غغاب الثقشئ؛ وشصثان إطاطعط الثي وخفه رجعل 

إل

اهللا  بأظه جظئ؛ غصاتض طظ ورائه وغاصى به، شمظث أن أجصط الشرب الضاشر دولئ اإلجقم سطى غث المةرم 
طخطفى ضمال؛ تعالئ سطى المسطمغظ المخائإ واآلقم وأخئتعا ضافغاام سطى طعائث الطؤام؛ شأخابعط الثل 
بسث أن ضاظعا أسجاء بثغظعط؛ والععظ بسث أن ضاظعا أصعغاء بربعط؛ وتصاذشاعط أععاء أسثائعط شتعلاعط إلى 
أججاء بسث أن ضاظعا جسثا واتثا وإلى أحئاه السئغث بسث أن ضاظعا جادة الثظغا لصرون سثغثة، ولظ تظاعغ 
طساظاة المسطمغظ طا لط غصغمعا دولئ الثقشئ الاغ بحر بعا رجعل اهللا ، ولعط شغ طساظاة الختابئ رضعان 
اهللا سطغعط أجمسغظ سئرة؛ وشغ ضغفغئ إظعائعا ذرغصئ، شصث أظعى رجعل اهللا  طساظاتعط طظ الصاض والاسثغإ 
والتخار شغ حسإ أبغ ذالإ والاعةغر إلى التئحئ؛ أظعاعا  سظثطا أصام دولئ اإلجقم افولى شغ المثغظئ 
المظعرة، شعض غسغر المسطمعن سطى خطا رجعل اهللا  شغسمطعا سطى إصاطئ دولئ اإلجقم الباظغئ شغظععا بعا 

طساظاتعط؛ وغطئصعا بعا حرع ربعط؟ أم ق زال الئسخ غسائرون بقد المسطمغظ تصض تةارب؟

معاناة المسلمين مستمرة إلى أن يقيموا شرع ربهم

حزب التحرير/ والية تونس
فعاليات واسعة في شارع الثورة في ذكرى الثورة

أذطص تجب الاترغر/ وقغئ باضساان غعم افتث، ٠٧ جمادى افولى ١٤٤٠عـ، المعاشص ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
٢٠١٩م، تمطئ سطى وجائض الاعاخض اإللضاروظغ لثسعة المسطمغظ إلى رشخ خظثوق الظصث الثولغ وتئظغ الظزام 
اقصاخادي اإلجقطغ الثي تطئصه دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً بإذن اهللا جئتاظه وتسالى.

حزب التحرير/ والية باكستان
حملة لدعوة المسلمين إلى رفض صندوق النقد الدولي

أسطظ التراك السمالغ ضمظ شسالغاته إلجصاط صاظعن الدمان اقجاماسغ سظ إضراب حاطض واساخام شغ رام 
اهللا وتثد الاارغت لغضعن بالاجاطظ طع بثء تظفغث الصاظعن تغث صررت السططئ جابصًا تأجغض تطئغص الصاظعن إلى 
تارغت ٢٠١٩/١/١٥. وشغ خطعة ُتئّغظ طسثن أعض شطسطغظ افخغض، وُتئّغظ طثى تضاتفعط شغ الثشاع سظ 
أطعالعط والعصعف شغ وجه طظ غرغث إشصارعط، الاجم الظاس باإلضراب بحضض ذعسغ، ولغج ضسادة اإلضرابات 
أطام  اهللا  رام  شغ  لقتاحاد  الثسعة  اآلقف  لئى  وضثلك  والعسغث،  الاعثغث  وذأة  تتئ  ضاظئ  الاغ  السابصئ 
طآجسئ الدمان وذالئعا بإجصاذه. إن عثا العاصع غآضث الئعن الحاجع بغظ أعض شطسطغظ وبغظ السططئ، 
وغآضث رشخ الظاس لصاظعن الدمان ولسغاجات السططئ، وأن الظاس ق غأتمظعظعا سطى أطعالعط وق غبصعن 
بعا، ضما أن إخرار السططئ سطى المدغ شغ عثا الصاظعن الةائر، رغط طسارضئ الظاس له، غآضث أن لطسططئ 
سطى  الترص  دساوى  وضض  لاعةغرعط،  سطغعط  والادغغص  الظاس  أطعال  جرصئ  أصطعا  لغج  طحئععئ  أجظثات 

السمال والطئصئ الضادتئ طتخ عراء وضتك سطى الثصعن وتةب ضاذبئ طا سادت تظططغ سطى أتث.

أهل فلسطين ُيعلون صوتهم رفضا لقانون الضمان االجتماعي
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لثلك خارت تجسط أن شغ الحرق افوجط شراغاً بسئإ 
ذعاب ظفعذ برغطاظغا طظه وضسفعا واقجاسمار الصثغط 
ضطه وأظعا ق بث أن تسث عثا الفراغ، وصث ضررت أطرغضا 
ضاظئ  طا  ضبغرًا  الضطمئ  وعثه  "الفراغ"،  ضطمئ  اجاسمال 
تضررعا برغطاظغا جابصاً طظ أجض تبئغئ اجاسمارعا شغ 
المظطصئ وغاغئ الثولاغظ واتثة عغ اجاسمار المظطصئ 
(الحرق  اإلجقطغ  السالط  شغ  خاخئ  الفراغ  طضء  بتةئ 
والثي  اإلجقطغئ،  الثولئ  سطى  الصداء  بسث  افوجــط) 
عع طادة خام اصاخادغاً وجغاجغاً وسسضرغاً وغسائر صعة 
لعا وزظعا البصغض بغظ صعى السالط، وعع طظ أضئر الصعى 
شغ السالط طظ تغث إطضاظغاته وبإطضاظه بسععلئ وغسر 
وسسضرغًا  أن غضعن صعة ذاتغئ ضئرى وسالمغئ جغاجغاً 
واصاخادغاً إذا صاطئ شغه دولئ واتثة، شضغش لع صاطئ 
شغه دولئ الثقشئ الراحثة؟ والاغ جاضعن سالمغئ وخطرًا 

وجعدغاً سطى الصعى السالمغئ افخرى.
إذًا ضاظئ تةئ أطرغضا أن شغ طظطصئ الحرق افوجط 
شراغاً ضئغرًا وطظ العاجإ جثه، وعغ تسمض لسث عثا 
شاراسغ  تعاجععا،  الاغ  السعاطض  ضاشئ  طراسغئ  الفراغ 
الصعطغات وتحغع بسخ اآلطال الاغ تطمح الحسعب لعا، 
وتاظاجص طع الاجاطاتعا شغ الةعات افخرى طظ السالط، 
وعغ طظث اظاعاء الترب السالمغئ الباظغئ تتاول إغةاد 
ظفسعا شغ الحرق افوجط وتسائر أن شغه شراغاً، ولضظ 
ضاظئ طراساتعا لخثاصاعا العذغثة لئرغطاظغا وارتئاط 
اقتتاد  ضث  صعغئ  تطغفئ  ضثولئ  طسعا  اجاراتغةغاعا 
سظ  افوجط  الحرق  شغ  تثخض  تةسطعا  السعشغاتغ 
ذرغص المظاورات السغاجغئ، ولما رأت اظعغار برغطاظغا 
جارسئ شةأة إلى إسقن عثه السغاجئ اقجاسمارغئ شغ 
بغان الرئغج أغجظعاور واسائرتعا ضرورغئ لسث الفراغ 
طاراطغئ  أخئتئ  الاغ  طخالتعا  لاأطغظ  تجسمه  الثي 
التغعغئ  عثه  ولاعجغع  المظطصئ،  ظعاتغ  أضبر  شغ 

سطى إذن طظ الضعظشرس قجاثثام الصعات افطرغضغئ 
المسطتئ سطى العجه الثى غراه ضرورغاً لطمتاشزئ سطى 
ترغث  شأطرغضا  افوجــط".  الحرق  شغ  والسقم  افطظ 
اجاثثام الصعة لفرض إرادتعا ووجعدعا شغ المظطصئ. 
وصث جئصعا جغاجئ الرئغج افطرغضغ طعظرو الثي أسطظ 
لطسالط طئثأ طعظرو، وجسض طظ افطرغضغاغظ طظطصئ ظفعذ 
خالخئ فطرغضا وطظع الخراع الثولغ سطغعا، بط اظاصطئ 
أطرغضا إلى ترضغا والغعظان، تغث أسطظ الرئغج تروطان 
شغ سام ١٩٤٧م جغاجاه بحأن الغعظان وترضغا، وأذطص 
سطى عثه السغاجئ "طئثأ تروطان" ، وضاظئ تصعم عثه 
بالمال والسااد  وترضغا  السغاجئ سطى طساسثة الغعظان 
جعاء  ضان  اساثاء  أي  ضث  اجاصقلعما  سطى  لطمتاشزئ 
طظ الثاخض أو الثارج، وتطئ أطرغضا طتض برغطاظغا شغ 
سطى  برغطاظغا  صثرة  سثم  تةئ  تتئ  وترضغا  الغعظان 
العصعف شغ وجه اقتتاد السعشغاغ، وسطى أجاس عثه 
السغاجئ ظفسعا أسطظ الرئغج أغجظعاور جغاجاه الاغ 
أذطص سطغعا "طئثأ أغجظعاور" لغمظع تترغر الئقد اإلجقطغئ 
طظ اقجاسمار الصثغط، ولغتعل بغظعا وبغظ أن تخئح صعة 
دولغئ لعا أبرعا شغ جغاجئ السالط، وصث بطس أغجظعاور شغ 
اجاراتغةغاه "طئثأ أغجظعاور" عثه تثًا جاوز شغه جابصغه؛ 
شسض  ضما  افجظئغ  الاثخض  طظع  بإسقن  غضاش  لط  شعع 
طعظرو ولط غصاخر سطى إسقن المساسثة بالمال والسااد 
ضما شسض تروطان، بض جسض عثه السغاجئ حاططئ ضض 
سظاخر التماغئ واقجاسمار، شعضع الحرق افوجط تتئ 
تماغئ أطرغضا لاتض بظفعذعا واجاسمارعا طتض الظفعذ 

واقجاسمار الئرغطاظغ والفرظسغ.
وأطرغضا سقوة سطى أن جحسعا وتئعا لطسغطرة وبسط 
الظفعذ عع الثي غثشسعا إلى إسقن عثه السغاجئ، شإن 
جغرعا ضثلك سطى جغاجئ تعازن الصعى آظثاك غةسطعا 
لعا،  عائطئ  صعة  افوجــط  الحرق  ضسإ  سطى  ترغخئ 

افردن إىل أغظ؟!
الةجء الرابع

ذضرظا شغ الةجء البالث طظ أجئاب الخراع؛ وجعد البروات 
شغ افردن شغ أرضه وطغاعه، وظرغث شغ عثا الةجء إلصاء 
ظزرة تارغثغئ سطى ضغفغئ بروز الخراع اإلظةطع-أطرغضغ، 
والثي عظاك طظ غسائره ضرباً طظ ضروب الثغال لفجش 
سظث  لطادطغض  أو  بسدعط  سظث  السغاجغ  الفعط  لسعء 
غضعن  صث  إذ  أتغاظاً،  الخراع  خفاء  بسئإ  أو  آخرغظ، 
غضعن  وصث  صعغاً،  ظاعرًا  الثول  بغظ  السغاجغ  الخراع 
دصغصاً، وعثا الثفاء ق غسظغ سثم وجعده، ولضظه  خفغاً 
غتااج إلى سصطغات جغاجغئ جئارة تضحش طعاذظ الخراع 

والادطغض الممارس سطى افطئ، شظصعل وباهللا الاعشغص:
ألصى الرئغج أغجظعاور بغاظه المظازر أطام الضعظشرس 
باارغت ١٩٥٧/١/٥م بسث الدةئ المصخعدة الاغ أبغرت 
تعله طثة سحرة أغام حشض السالط أبظاءعا بعثا الئغان 
وباظازاره، ضما أحشطعا السالط بالمسطعطات الاغ أسطغئ 
سظ صخث لغئتبعا الظاس بشغئ اقذقع سطى خثاعا وسطى 

طئطس تةاوب الظاس أو سثم تةاوبعط طسعا.
والئغان سئارة سظ طحروع دشاع غدع الحرصغظ افدظى 
وافوجط تتئ تماغئ أطرغضا، وعع أخطر بغان جغاجغ 
وضع سظ الحرق افوجط طظث الترب السالمغئ الباظغئ 
تاى تارغثه، شصث ظصض تثود أطرغضا الثشاسغئ طظ طضاظعا 
ووجسعا؛ شعضع التثود الثشاسغئ فطرغضا سطى تثود 
الحرصغظ افدظى وافوجط، الحرصغئ والةظعبغئ، وجسض 

السالط اإلجقطغ داخض عثه التثود الثشاسغئ.
شئاارغت ١٩٥٦/١٢/٢٨م ضائئ ختغفئ ظغعغعرك تاغمج 
الثارجغئ  بــعزارة  الرجمغئ  حئه  بسقصاتعا  افطرغضغئ 
افطرغضغئ طصاقً طعماً تتثبئ شغه سما غثور شغ الئغئ 
الحرق  بحأن  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزارة  وشغ  افبغخ 
افوجط وضمان اجامرار السقم شغه، وصث وردت شغ 
عثا المصال أشضار سثة تطفئ الظزر، تصعل الةرغثة: "إن 
الرئغج أغجظعاور غثرس اآلن طع ضئار طساوظغه التخعل 
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الفصر والةعع بني جعر الرأجمالغئ وسثالئ اإلجقم

اقصاخادّيِ  العضع  سظ  أجمالغَّئ  الرَّ طسآولغَّئ  إنَّ 
بسئإ  باظغٍئ  ُضضَّ  حثٌص  شغه  غمعُت  الثي  اعظ  الرَّ
الةعع وجعِء الاَّشثغئ ق غمضظ إظضارعا، وُغسَاَئُر الئظك 
ئغسغَّااِن  ولغُّ افداتاِن الرَّ ولغُّ وخظثوُق الظَّصث الثَّ الثَّ
ُطئاحٍر  بحضٍض  المسآولغَّئ  قِن  وغاتمَّ أجمالغِّئ،  لطرَّ
الظَّاطغ  الساَلِط  شغ  غِّؤِئ  السَّ اقصاخادغَّئ  افوضاع  سظ 
وطظه اإلجقطغ والسربغ، وبالاالغ سما غجغث سظ ٥٠٠ 
غساظعن  والسربغ  اإلجقطغ  السالط  شغ  شصغر  ططغعن 
وجغئعتغ  والسعدان  الغمظ  شغ  الةعع  حثة  طظ 
والمشرب  وتعظج  والسسعدغئ  وافردن  وطعرغااظغا 

وبظشقدش وإظثوظغسغا وغغرعا.
الساَلِط  غسعد  الثي  الفصر  بغظ  السقصئ  أنَّ  حكَّ  وق 
أجمالغَّئ افظضى  ولّغِ الثي ُغسَاَئُر افداَة الرَّ والئظك الثَّ
سقصٌئ وبغصٌئ َتظِطُص بعا وُتمبُِّطعا السثغث طظ التاقِت 
شغ  افجسار  وارتفاع  الدرائإ  أزطَئ  ولسضَّ  والعصاِئعِ، 
افردن والسعدان الغعم أضئر دلغض سطى ضطعع الئظك 
الثولغ شغ شرض تالئ الةعع والدظك سطى الحسعب. 
جرائمعما  الظَّصث  وخظثوُق  ولغُّ  الثَّ الئظُك  وغمارس 
الَعغَضطّغِ  الاََّضغُِّش  براطب  باجط  ُغسَرُف  طا  خقل  طظ 
َتشغغراٍت  وشرضئ  الةائرِة،  الحروَط  َوَضَسئ  الاغ 
َوَل باترغِر  غاجئ اقصاخادغِّئ الُضطِّغَِّئ ُتطِجُم الثُّ شغ السِّ
جغاجاتعط الاِّةاِرغَِّئ واقجابمارغَّئ لامضغظ الحرضات 
اقجاسمارغئ طظ ظعإ بروات الحسعب. تغث َخفَّدئ 
َطعِ الُمسَاعَرَدة،  جعَم الةمرضغََّئ سطى السِّ التضعطاُت الرُّ
ًئ المعادَّ  سط سظ الُمظَاةاِت الَمتطِّغَّئ وخاخَّ ورشسئ الثَّ
الضئغرة  الَمساتات  ذات  افراضغ  وصطخئ  الشثائغَّئ، 
الجِّراسغئ وُأغِرَصئ الئقُد بسغاجاٍت اصاخادغٍَّئ وطالغٍَّئ 
الُصروِض،  جثاِد  شغ  ضئغرٍة  خسعباٍت  إلى  أدَّت 
عغ  والُصروض  غاجاِت  السِّ لعثه  الظِّعائغَُّئ  والظَّاغةُئ 
طظ  واإلطثاداِت  الُمسَاعَرَدة  افغثغئ  سطى  اقساماُد 
أجمالغَّئ السمقصئ، وتزعُر آبار العغمظئ  رضات الرَّ الحَّ
اقصاخادغَّئ  افوضاع  سطى  الساَلِط  شغ  أجمالغَّئ  الرَّ
غَِّئ شغ ضبغر  تِّ ائثة طظ الفصر والةعع وافوبؤئ الخِّ السَّ

طظ الئطثان خاخئ بقد المسطمغظ.
شصر  إلى  تاما  تآدي  الرأجمالغ  الظزام  صعاسث  إن 
الحسعب وجعع المقغغظ طظ الظاس، تغث تسائر زغادة 
اإلظااج والبروة وصاظعن السرض والطَّطإ وجعاز البمظ 
عغ الطرغصئ العتغثة لاعزغعٍ البَّروة. والتصغصئ عغ أظه 
البَّروة شغ ظضِّ  شغ العصئ الثي َتَعاَخض ارتفاُع إظااجِ 
شصث  الماضغِئ،  المؤئ  السظعات  طثى  سطى  أجمالغَّئ  الرَّ
اجامرَّ سثُد افحثاص الثغظ ُغَخظَّفعَن شصراَء وجغاسًا 
باقزدغاد رغط ظمعِّ البَّروة وزغاَدِتعا بحضٍض ُطْدَطِرٍد، 
َوَل الشظغََّئ جّثًا  وعثه الزَّاعرة ظاعرٌة سالمغٌَّئ تحمُض الثُّ
َوَل الفصغرة جّثًا طبض عاغاغ  طبض أطرغضا ضما تحَمُض الثُّ

تراء الُضئرى ولئظان وافردن والسعدان. وجظعب الخَّ
افغثغئ  ُطظزَّمِئ  َبغاُن  التصغصئ  عثه  لثص  وصث 
والجِّراسئ السالمغَّئ (الفاو) الثي أسرب سظ الَصَطص السمغِص 
لطُمةَاَمساِت  تعثغثًا  ُض  ُغحضِّ الثي  الةععِ  اجامراِر  إزاء 
والثي جاَء شغه: "طظ غغر المصئعل أْن غضعَن أضبر طظ 
ًئ شغ  ٨٠٠ ططغعن حثٍص شغ جمغع أظتاِء الساَلِط، وخاخَّ
الشثاء  طظ  غضفغعط  طا  لثغعط  لغج  الظَّاطغئ،  الئطثان 
لاطئغئ اتاغاجاتعط الشثائغَّئ افجاجغَّئ شغ العصئ الثي 
ازداَدت اإلطثاداِت الشثائغَّئ سطى ُطساعى الساَلِط بحضٍض 
ضئغٍر، ولضظَّ الفصَر والةعع طا زال ُطسَامّرًا". شالمحضطئ 
طسعث  ُطثغُر  خرِّح  ضما  الشثائغئ  المعارد  ظثرة  لغسئ 
بأنَّ  "اقساصاد  أطرغضا  شغ  والاَّظمغئ  افغثغئ  جغاجاِت 
ُطحضطئ الةعع شغ الساَلِط غمِضُظ تطُّعا طظ خقل زغادة 
الُمحِضَطئ  إنَّ  إذ  لعا،  أجاَس  ق  خراشٌئ  الشثاِء  إظااج 
والبَّروة".  الشثاء  تعزغعِ  جعُء  عغ  الفصر  شغ  التصغصغَّئ 
أجمالغَّئ ضظزاٍم ق ُتساِلُب صدغََّئ الةعع، بض تجغُث طظ  شالرَّ
ِئ، وصث  اتامال سةج افشراد سظ تطئغئ اتاغاجاتعط الُمِطتَّ
ِلمطغاراٍت  خاِء  والرَّ وافطِظ  ساَدِة  السَّ تتصغص  شغ  شحطئ 
طظ الظَّاس شغ جمغع أظتاء الساَلِط، وَزَرَسئ افرَض شصرًا 

وطرضاً وتروباً وجعساً ودطارا.
غصثم  اإلجقم  شغ  اقصاخادي  الظِّزام  شإن  وبالمصابض 
ُأ  تق جثرغا لصدغئ الفصر والةعع باسائاره ججءًا ق غاةجَّ
طظ الظِّزام اإلجقطّغِ الحاطض. إذ إنَّ الصعاظغظ الُماسطِّصئ 
اُفخرى  الصعاظغظ  طع  ُطرَتِئَطٌئ  وافطعال  باقصاخاد 
غاجئ والِصَغِط والِسئاداِت  ضالجَّواج والسقصاِت اُفجرغَِّئ والسِّ
اقصاخاد  رضائج  إتثى  شالجَّضاة  وغغرعا.  والُمسَاَصثاِت 
سحرة  أربع  طظ  أضبِر  شغ  قِة  بالخَّ َطصروَظًئ  ُشِرَضئ  صث 
وإذسام  الجََّضاَة﴾.  َوآُتعا  َقَة  الخَّ ﴿َوَأِصغُمعا  بِخَغسٍ  آغًئ 
سقجا  جاء  غعطه  صعت  غمطك  ق  صث  الثي  المسضغظ 
لئسخ المسائض ضالزعار ﴿َشَمْظ َلْط َغْسَاِطْع َشِإْذَساُم 
ِجاِّغَظ ِطْسِضغظًا﴾. وعثا غسظغ أنَّ الظزام اقصاخاديَّ شغ 
اإلجقم  بمفاعغط  طرتئٌط  شعع  ؛  ضضٍّ طظ  ججٌء  اإلجقم 
وسصائثه وُظُزِمه، وق غمضظ دراجُاُه وتطئغُصُه بمسِجٍل 
َص  سظعا، شالظِّزاُم اقصاخاديُّ شغ اإلجقم غمضُظ أْن غتصِّ
السثَل واإلظخاَف سظثطا غاط تطئغصه باسائاره ججءًا طظ 
تطئغص اإلجقم ضاطقً. والمفاعغط الماسطصئ باقصاخاد 
تحمض طفععم الرِّزق (البَّرَوة)، ووشرة المعارد بثق طظ 
ظثرتعا، وشصر افشراد بثق طظ شصر المةامع، وتتثغث 

صغمئ التاجات والثثطات تتثغثا واتثا وتصغصغا.
أطا طحضطئ الفصر شغ ظزر اإلجقم شعغ طحضطئ الفصغر 
الثي ق غامضظ طظ إحئاع تاجاته افجاجغئ طظ ذسام 
طحضطئ  باسائاره  الفصر  إلى  غظزر  وق  وجضظ،  وضساء 
طحضطئ  بض  الطئغسغئ،  المعارد  إلى  غفاصر  طةامع 
إحئاع تاجات أشراد المةامع شردًا شردًا. وبسئارة أخرى 

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث الةغقظغـ 

إحئاع  طظ  لامضغظعط  الفصراء  بمحضطئ  اإلجقم  غسظى 
تاجغاتعط افجاجغئ شردًا شردًا، وغفاح الطرغص لطظاس 
جمغساً إلحئاع تاجغاتعط الضمالغئ بالسطط والضث والسمض. 
شاإلجقم شغ ظزاطه اقصاخادي غرضج سطى سثالئ تعزغع 
إحئاع  خقله  طظ  غدمظ  بحضض  الطئغسغئ  المعارد 

التاجغات افجاجغئ فشراد المةامع شردًا شردًا.
شاإلجقم غتارب الفصر شصث صال رجعل اهللا : «َلَْس 
ِِه» وشغ تثغٍث  َُع َوَجاُرُه َجاِئٌع ِإَلى َجْ ْ ُ الَِّذ َ ُْؤِم ِإَلى اْل َجاِئٌع  َوَجاُرُه  َعاَن  َشْ َاَت   ْ َم ِبي   َ آَم «َما  آخَر: 
وجعِد  ٍة  بحثَّ ُغتاِرُب  شاإلجقم  ِِه».   ُ ْعَل َ َوُهَ  ِِه  َجْ
الةععِ والفصِر شغ الُمةَاَمعِ، وغةسض ُطصاَوَطَاُعما سقطَئ 
  اإلغمان باهللا تسالى. شُظقِتُر ضغش غرِبُط رجعل اهللا
ٍئ بغظ رشِخ الَفصِر والصداء سطغه وبغَظ اإلغمان،  وبثصَّ
َد صاسثٍة إدارغٍَّئ غاعلَّى أطَرعا  شطط غةسض الَمفععَم ُطةرَّ
لطفصراء،  الشثاء  لاعشغِر  الصعاظغَظ  لعا  وَغُسظُّ  التاِضُط 
اَفجاِس  إلى  اجَاَظَث  قم  والسَّ قة  الخَّ سطغه  ولضظَّه 
لطسصغثِة الثي بظاه َلِئَظًئ َلِئَظًئ سطى طثى بقبئ  الِفضرّيِ 
عثه  إلى  وُطسَاِظثًا  ُطثاذئاً  َه  تعجَّ بطَّ  ساطاً،  وسحرغظ 
السصغثِة الَمئثئغَِّئ واجاثثطعا شغ طسظى صعله: إْن ُضظُاط 
َحئسى  تظاطعا  شطظ  َتجُسمعَن،  ضما  باإلجقم  تآِطظعَن 
ُث سطى تصغصٍئ  وتارضعا جغراظضط غئغاعَن َجعسى. طا ُغآضِّ
ٍئ وعغ أنَّ الَفصَر َطرشعٌض بااتاً وغغر َطسمعحٍ به  ُطعمَّ
بسث  احثون  الرَّ الُثطفاُء  وجار  الُمسِطِط،  الُمةَاَمعِ  شغ 
وا بالاَّأضغث  ظفِسه، واجامرُّ رجعل اهللا  سطى الَمظَعبِ 

سطى التاجئ لُمةَاَمعٍ خاٍل طظ الَفصِر.
، شإنَّ اجاصراَر الُمةَاَمعِ اصاخادّغًا  أجمالغُّ ا المئثأ الرَّ أطَّ
اقصاخاد  وسقطُئ  اقصاخادّيِ،  الظُّمعِّ  بمثى  ُغصاُس 
الَمتطِّّغِ  الظَّاِتِب  زغادُة  عغ  أجمالغَّئ  الرَّ سظث  طغط  السَّ
المالغِ.  السعق  شغ  افجعط  صغمئ  وارتفاع  اإلجمالّغ، 
اقصاخاديُّ  الظُّمعُّ  تئاذَأ  إذا  اإلظثاِر  أخعاُت  وتاسالى 
أجسار  عئطئ  أو  الجَّطِظ  طظ  ذعغطٍئ  لفارٍة  تعصَّش  أو 
اإلجقم،  بثقف  وعثا  المالغ.  السعق  شغ  افجعط 
إذا  اإلظثاِر  أخعاُت  وتسطع  تصرع،  الثطر  أجراَس  شإن 
شغ الُمةَاَمعِ، شاإلجقم ق غسمُح  اجامرَّ وجعُد الةععِ 
رجًق  جائٌع،  إظساٌن  عظاك  داَم  طا  غرتاَح  أْن  لطُمةَاَمعِ 

ضاَن أو اطرأًة أو ذفًق.
د الصرآُن الضرغط بماظغ شؤاٍت طظ الظَّاس تساتصُّ  وصث تثَّ
ولئ  التخعَل سطى أطعاِل الجضاة الاغ غاطُّ جمُسعا شغ الثَّ
الِمسضغِظ  إذساُم  َتِزَغ  ضما  افغظغاء،  طظ  اإلجقطغَّئ 
باعاماٍم ضئغٍر تغث رشَع طضاظَئ طظ ُغتِسُظ لطمسضغِظ 
بًا  تصرُّ افضبر  بالسئاداِت  ذلك  وجاوى  درجٍئ،  أسطى  إلى 
  الَْعَقَبَة  اْقَتَحَم  ﴿َفَال  تسالى:  شصال  تسالى،  اهللا  إلى 
ْدَراَك َما الَْعَقَبُة  َفّكُ َرَقَبٍة  أو إِْطَعاٌم فِي يَوٍْم ذِي 

َ
َوَما أ

َذا َمْتَرَبٍة  ُعّمَ  َذا َمْقَرَبٍة  أو ِمْسِكيناً  َمْسَغَبٍة  يَتِيماً 

ْبِر َوتَوَاَصوْا بِالَْمرَْحَمِة  َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَوَاَصوْا بِالّصَ
ْصَحاُب الَْمْيَمَنِة﴾. ضما شرض اإلجقم إذسام 

َ
ئَِك أ

ولَٰ
ُ
 أ

المساضغظ ضفارَة اإلشطاِر شغ رطدان، وضفارة التظث 
ُطتارَبِئ  أعمِّغَِّئ  طثى  غزعر  طا  والزعار،  بالغمغظ، 

الةعع شغ الُمةَاَمعِ اإلجقطغ.
غاجئ اقصاخادغَُّئ  لصث َخُطَص المالضغُّ شغ ضاابه "السِّ
ُغساِلُةعا  الاغ  ئغسغَّئ  الرَّ الُمحضطَئ  أنَّ  إلى  الُمبطى" 
الظِّزام اقصاخاديُّ شغ اإلجقم عغ ُطحِضطئ شصر افشراد 
شغ الُمةَاَمع، شَصْئَض أْن ُتفَرَض الاحرغسات والصعاسث، 
رشَع  الظاس؛  سظث  الفصر  ُطحضطِئ  لتضِّ  اآللغَّاُت  وتعَضَع 
الُمةَاَمعِ  ُطضعِّظاِت  بغظ  العسغ  ُطسَاعى  طظ  اإلجقم 
بحأن صدغَّئ الفصر والةعع، ورشع سالغاً حأَن الُمسِطط 
لعط  َر  لُغعشِّ والَمساضغِظ  الفصراء  سطى  الُمظِفِص  ثّغِ  السَّ
َطَع الاغ ق غمطضعن تضالغفعا، ضما  المعاد الشثائغَّئ والسِّ
طئ بإداظِئ ُطماَرجاته  َئ الُمضرَّ َسَمَث إلى اظِاصاِد ُطةَاَمعِ َطضَّ
َض  وَتمَّ وافغاام،  والمتااجغظ  الفصراء  ِتةاَه  الصاجغئ 
طظ  الُمةَاَمعِ  َتظِصَغِئ  َطسآولغَّئ  بالمصابض  الُمسِطمغَظ 
َئ  طمارجاٍت حئغعٍئ لاطَك الاغ جاَدت ُطةَاَمَع َطضَّ أّيِ 
ِضثَّ الفصراِء، شق سةَإ أْن َتِةَث طظ ُخَطفاِء الُمسِطمغظ 
اِطعط طظ َأصَسَط أْن غصُاَض الفصر لُغتِغَغ الُفصراء سطى  وُتضَّ

شرض ختَّئ ظسئئ عثه افصعال إلغعط!
اقتاغاجاِت  إحئاَع  اإلجقم  َضِمَظ  صث  وبالمتخطئ 
وصدى  الةعع  وتارب  شردًا،  شردًا  لفشراد  افجاجغَّئ 
أرض  شغ  وذئص  اإلجقم  جاد  تغظ  شسطغا  سطغه 
الرِّزِق  وذطإ  الضسِإ  سطى  الَفرَد  تث  تغث  العاصع، 
بافصارب  الُماسطِّصئ  الظَّفصئ  وشرض  إلغه،  سغِ  والسَّ
دًة طظ وارداِت الجَّضاة  َص ظفصًئ ُطتثَّ وافرتام، وخخَّ
الِمطضغات  واردات  طظ  ضثلك  لطُفصراء.  ثصاِت  والخَّ

ولئ. الساطَّئ وِططضغئ الثَّ
والغعم، غسغُح الساَلُط ضطُُّه شغ تالٍئ طظ الدظك والفصر 
والةعع أضبَر طظ أّيِ وصٍئ َطدى، والاردي شغ افخقق 
ُط شغعا الشظغُّ بالَفصغِر، وتالٍئ طظ  والِصَغِط، وتالٍئ غاتضَّ
خظسعا  الاغ  افخظاِم  وُجصعِط  إطئراذعرغَّاٍت،  اظعغار 
ادة أو  اإلظساُن ولط َتُسث صادرًة سطى التفاظ سطى السَّ
اإلبصاء سطى السئغِث. وعثا عع العصئ الُمظاِجُإ لُزععٍر 
تمظ  ُطحرٍق لظزاِم رّبِ السالمغظ العاتث افتث، اهللا الرَّ
تغط، الظِّزاُم الثي غصدغ سطى الفصر والةعع، والثي  الرَّ
ق غتمض شغ ذغَّاِتِه َتَتغُّجًا وق ُسظخرغًَّئ تةاه افغظغاِء أو 
ماِل. عثا عع العصئ  عِد أو الَشرِب أو الحَّ الئغِخ أو السُّ
الُمظاِجُإ لزععر ظزاٍم جثغٍث غساطغُع أْن غعِجَث تعازظًا 
لعا  شغةسُض  الصعاظغظ  بغظ  وتعاُزظاً  البَّرَوِة  تعزغع  شغ 
َماء  ِطصغاجاً واتثًا شصط عع ِطصغاُس صعله تسالى: ﴿وَالّسَ
قِيُموا 

َ
الَّ َيْطَغوْا فِي الِْميزَاِن  وَأ

َ
رََفَعَها َووََضَع الِْميزَاَن  أ

 ﴾الَْوْزَن بِالِْقْسِط َوال تُْخِسُروا الِْميزَاَن

سطى  المتاشزئ  شغ  افوجــط  الحرق  شغ  افطرغضغئ 
اقجاراتغةغئ  المعاخقت  ذرق  تأطغظ  وشغ  الئارول، 
شغ  الئرغئ  بط  افولى  الثرجئ  شغ  والةعغئ  الئترغئ 
الثرجئ الباظغئ، وشغ إرجاء دسائط ضغان غععد ضثولئ 
الحرق  دول  طظ  ضثولئ  ق  أوروبغئ  وضثولئ  صعغئ 
الاغ  اقصاخادغئ  وافجعاق  المحارغع  وشغ  افوجط، 
تسائر  خارت  ولثلك  افطرغضغ،  اقجابمار  ظمع  تتصص 
أن ضض تعثغث لطسقم وافطظ شغ عثه المظطصئ جعاء 
أضان طظ الثاخض أم طظ الثارج بمبابه تعثغث لسقطئ 
الحرق  جقطئ  ارتئاط  ضرورة  ترى  وخارت  أطرغضا، 
افوجط بسقطئ التطش افذطسغ، ولثلك بثأت طظث 
جظئ ١٩٤٩م تسمض إلغةاد طحارغع دشاع سظ الحرق 
افوجط تدمظ جقطئ المظطصئ طظ سثوغظ غعثدان 
دولئ  صغام  وإطضاظغئ  وتصغصغ،  واصع  سثو  طخالتعا؛ 
طئثأ  طظ  غتمطعظه  وطا  الئقد  أعض  لطئغسئ  طئثئغئ 
الضغان  وعع  بالتغاة  وذرغصاه  اإلجقم  وعع  سزغط 
وصعة  عغئئ  زالئ  وق  والعتثة،  (الثقشئ)  السغاجغ 
سصعلعط،  تفارق  لط  الضاشر  الشرب  سصعل  شغ  الثقشئ 
شغ  طئثئغئ  دولئ  صغام  طسظى  تثرك  أطرغضا  زالئ  وق 
افطرغضغ.  افجطعل  افطئ  عثه  أذلئ  شطصث  المظطصئ 
وتعصغع طساعثة طع  أطرغضا إلى الخطح  وصث اضطرت 
الةجائر شغ ٥ أغطعل/جئامئر ١٧٩٥م تثشع بمعجئعا 
لصاء  لطةجائر  ذعئاً)  دوقر  ألش   ٦٢) طئطس  واحظطظ 
الماعجط،  الئتر  شغ  لسفظعا  والتماغئ  المرور  ترغئ 
بالطشئ  طضاعبئ  طادة   ٢٢ المساعثة  عثه  وتدمظئ 

الارضغئ. وسثٌو آخر طتامض وعع اقتتاد السعشغاتغ.
عثه  صمئ  شغ  ضــان  افردن  أن  شغه  حك  ق  وطما 
اإلظةطغجغئ  الصاسثة  لضعظه  افطرغضغئ  اقجاراتغةغات 
أذعل  سطى  ولضعظه  شغعا،  اإلظةطغج  وصــعة  السرغصئ 
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