
الحام  بعرة  قظطقصئ  سحرة  التادغئ  الثضرى  شغ 
المئارضئ، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ 
اهللا  بأن  غصغظ  ضطظا  جعرغا:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب 
والظفغج  الشالغ  صثطئ  بعرة  غثثل  لظ  وجض  سج 
بأسطى  وظادت  طساجثه،  طظ  وخرجئ  جئغطه،  شغ 
ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله  طظ  وجسطئ  هللا"،  عغ  هللا  "عغ  خعتعا 
افول  الغعم  طظث  أظه  إلى:  الئغان  ولفئ  لعا.  صائثا 
سظ  وترشعا  البعرة،  تطعغص  الضاشر  الشرب  تاول 
شغ  الفثاخ  لعا  شظخإ  إلجعاضعا،  تمعغثا  طسارعا؛ 
وضئطعا  الصثر،  السغاجغ  بالمال  وأغرصعا  طآتمراته، 
غساسث  وأخث  والمفاوضات،  والعثن  باقتفاصغات 
سطى  طفخض  دجاعر  ذرغص  سظ  طساصئطعا،  لرجط 
وغتفر  التضط،  سظ  اإلجقم  به  ُغصخغ  طصاجه؛ 
الحام  فرض  اجاسماره  له  وغدمظ  طخالته،  له 
بسمغض؛  سمغق  اجائثل  صث  بثلك  شغضعن  المئارضئ، 
الحام  أرض  شغ  المسطمغظ  حصاء  بثلك  شغدمظ 
سظ  غئسثعط  أن  بسث  سغحعط،  وضظك  المئارضئ، 
الشرب  إن  الئغان:  وأضاف  وأتضاطه.  وظزاطه  دغظعط 
الثي  وعع  اإلجقم،  دولئ  أجصط  الثي  عع  الضاشر 
اجاسمر بقد المسطمغظ وصسمعا إلى دوغقت عجغطئ، 
وعع الثي وضع سطى ضض دوغطئ تاضما سمغق له، شعض 
بسث ضض ذلك غرتةى طظ تطعله خغٌر لصداغاظا؟! وعض 
صرار طةطج افطظ ٢٢٥٤ غسسى لثقخظا وإظخاشظا؟! 
افطئ  عثه  آخر  غخطح  ق  الصعل:  إلى  الئغان  وخطص 
إق بما خطح به أولعا، وذلك بائظغ طحروع الثقشئ 
طع  والمثطص  الةاد  والسمض  الظئعة،  طظعاج  سطى 
لطثقص،  العتغث  السئغض  شعغ  إلصاطاعا،  الساططغظ 
وطا سثا ذلك تدغغع لطعصئ والةعث، وعثر لططاصات، 
الثي  السفظ  الرأجمالغ  الظزام  طساظصع  شغ  وغرق 
أحصى السئاد ودطر الئقد. وشغ السغاق ذاته حعثت 
طزاعرات  السعري،  الحمال  شغ  الرئغسغئ  المثن 
اآلقف  سحرات  وتةمع  البعرة.  لثضرى  إتغاء  ضثمئ 
طظ المازاعرغظ غعم البقباء طظ افجئعع الماضغ، 
"إدلإ،  طثن  طظ  ضٍض  شغ  الضئغرة  الساتات  وجط 
ظازتعن  بغظعط  وغغرعا.  سجة"  ودارة  أسجاز،  الئاب، 
ططالئعط  جثدوا  المتاشزات،  جمغع  طظ  وطعةرون 
بإجصاط الظزام، والاأضغث سطى بعابئ البعرة. وسمض 
الظحطاء والفسالغات البعرغئ شغ ضاشئ المثن والئطثات 
الحعارع  تجغغظ  سطى  المتررة،  المظاذص  ضمظ 
البعرة،  اجامرار  سطى  تآضث  سئارات  تتمض  بحسارات 
طظث  المازاعرون  سرشعا  عااشات  المزاعرات  وتثطض 
إجصاط  غرغث  "الحسإ  صئغض  طظ  افولى  البعرة  أغام 
الظزام". ضثلك سّمئ المزاعرات رغش إدلإ الحمالغ 
طزاعرة  وأصغمئ  الاترغر،  تجب  حئاب  طظ  بثسعة 
سطى  السعث  جثدت  تسان  دغر  بطثة  شغ  تاحثة 
اجامرار البعرة تاى الظخر. وأتغئ طثغظئ درسا الئطث 
جظعبغ جعرغا عثه الثضرى طظ أطام الةاطع السمري، 
دغر  رغش  وبطثات  صرى  شغ  سثة  طزاعرات  وخرجئ 
طظ  وبعار  ظاحطعن  أذطصعا  سثة  دسعات  بسث  الجور 
خقة  سصإ  المزاعرات  وخرجئ  الئطثات.  تطك  أبظاء 
الةمسئ شغ بطثة الحتغض تغث تةمع افعالغ وجط 
طساثضرغظ  الظزام  إلجصاط  وعافعا  الئطثة  جاتئ 
اجامرارعا  سطى  وطآضثغظ  البعرة  اظطقصئ  بثاغات 
أخرى  طزاعرة  خرجئ  أغدًا  أعثاشعا.  تتصغص  تاى 
فبظاء بطثة أبرغعئ عافئ لطبعرة وإجصاط الظزام، ضما 
خرج أعالغ بطثة غراظغب شغ طزاعرة ذالئئ بإجصاط 
الظزام المةرم وضض الصعى والمطغحغات الثاسمئ. ضما 
أضثت طصالئ ظحرعا المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ 
وقغئ جعرغا أظه رغط ضض الاآطر شما تجال بعابئ بعرة 
أبظائعا.  طظ  الخادصغظ  ظفعس  شغ  طاصثة  الحام 
وعثا طا غئسث افطض بإطضاظغئ تختغح المسار وتقشغ 
الادتغات  لااعغب  فعطه،  افطر  وتعجغث  افخطاء 
طآطظغظ. صعم  خثور  به  وغحفغ  اهللا  غرضغ  بما 
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وأعطعا، وججء طظ عثا الفرغص غصغط شغ ترضغا وغسمض 
تتئ طسمى المةطج اإلجقطغ السعري، والثي تأتغ 
تصعد  الاغ  الارضغئ  الصغادة  ععى  طصاس  سطى  شااوغه 
تربًا ظاسمئ ضث بعرة الحام باعجغه السغث افطرغضغ.

المحاغت  شعط  السطماء  طظ  الباظغ  الفرغص  أطا 
الزقطغعن شغ المظاذص المتررة، الثغظ تظضئعا سظ 
المسغر سطى خطا افظئغاء شغ افطر بالمسروف والظعغ 
غرضغ  الثي  الاشغغر  ظتع  الظاس  وصغادة  المظضر  سظ 
غةرؤون  ظراعط  شق  المظابر  غساطعن  وأضبرعط  اهللا، 
سطى  وافخث  البعرة  وظخرة  التص  بضطمئ  الافعه  سطى 
طسارعا  تختغح  شغ  غساعط  بما  الزالمغظ  أغثي 
خطئاء  وعآقء  الختغح،  الاعجغه  بعخطاعا  وتعجغه 
التغخ والظفاس وطضارم افخقق، إق طظ رتط ربغ، 
التضعطات  أوصاف  لعط  جمتئ  إذا  عثا  صطغض،  وعط 

العظغفغئ بالثطابئ أخق.
الاغ  وصطر  والسسعدغئ  ضارضغا  (الثاسمئ)  الثول  أطا 
تاآطر سطى البعرة وتسغر شغ الرضإ افطرغضغ لفرض 
الصثر  السغاجغ  طالعا  سئر  المسمعم  السغاجغ  التض 
تاتمض  حك  بق  شإظعا  المعالك،  بعرتظا  أورد  الثي 
شغ  جثًا  ضئغر  وجرطعا  تخض،  سما  ضئغرة  طسآولغئ 
إغصاف الةئعات والاصاط الظزام فظفاجه وإغصاف صطار 
البعرة وترف طسارعا وشرض طسار الافاوض الثغاظغ 
الثور  الثول  لعثه  ضان  وصث  وافدوات.  افذظاب  سئر 
الضئغر شغ المحارضئ شغ طتاربئ أعض الحام والادغغص 

طاذا خسر املسطمعن 
بعثم الثقشئ؟
ــــــــــــــــــــ

بصطط: المعظثس باجض طخطفى – وقغئ السعدان

يف الثضرى التادغئ سحرة قظطقصاعا
إىل أغظ وخطئ بعرة الحام؟!

باقلاجام  إق  لضط  خقص  ق  أظه  اسطمعا  المسطمعن:  أغعا 
سطى  الثقشئ  طحروع  وتئظغ  وتسالى،  جئتاظه  اهللا  بأواطر 
طظعاج الظئعة المظئبص طظ سصغثتضط، وذلك بالسمض الةاد 
والمثطص طع تجب الاترغر إلصاطاعا، شعغ السئغض العتغث 
وتثعا  شئعا  لظةاتضط،  العتغث  السئغض  وعغ  لثقخضط، 
سثا  وطا  سجتضط،  وتسعد  تصعصضط  وتسارد  طحاضطضط  تتض 
لطاصاتضط،  وعثر  وجعثضط،  لعصاضط  تدغغع  شعع  ذلك 
وغرق شغ طساظصع الظزام الرأجمالغ السفظ الثي أحصاضط 
شغضط. وسمقءه  المساسمرغظ  وتّضط  بقدضط،  ودطر 
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افطئ  أخابئ  الاغ  والفعاجع  المخائإ  أسزط  طظ 
عغ  العتغ  واظصطاع  ملسو هيلع هللا ىلص،  ظئغعا  وشاة  بسث  اإلجقطغئ 
طخغئئ عثم الثولئ الاغ أصاطعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وبئئ 
أرضاظعا الثطفاء الراحثون ووجع بظغاظعا الثطفاء طظ 
حعر  طظ  والسحرغظ  الباطظ  شغ  أجصطئ  بسثعط. 
رجإ لسظئ ١٣٤٢عـ المعاشص لطبالث طظ آذار/طارس 
جظئ ١٩٢٤م سطى غث الضاشر المساسمر وسطى رأجعط 
برغطاظغا بمساوظئ خعظئ السرب والارك أطبال العالك 
طخطفى ضمال الثي تعلى ِضئر عثه الةرغمئ، والثي 
المسطمغظ،  خطغفئ  وذرد  الثقشئ  ظزام  إلشاء  أسطظ 
تسغظ  والحرغش  سطماظغئ.  جمععرغئ  ترضغا  وإسقن 
وآل جسعد الثغظ تاربعا الثقشئ بسقح اإلظةطغج أطق 
شغ صغام خقشئ لطسرب ضما وسثعط لعرظج السرب، وطا 
اجاسمار  غسثعط الحغطان إق غرورا، شطط غةثوا غغر 
سمقء  واتثاذعط  لئقدعط،  وافوروبغغظ  اإلظةطغج 

وخثطاً لقجاسمار سطى دوغقت عجغطِئ.
وبعثم الثقشئ خسر المسطمعن طا ق غضاد غتخى، 

وظثضر شغ المصالئ بسدا طظ ذلك:
أوقً: شصث المسطمعن التضط بضااب اهللا وجظئ رجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص والسغح شغ ظض أتضام اإلجقم وسثله، وشصثوا 
الصدغئ المخغرغئ لعط وعغ تطئغص اإلجقم وتمطه 
ْرَسَل 

َ
ِذي أ َو الَّ ُ رجالئ عثى لطسالط بالثسعة والةعاد ﴿

َوَلْو  ِھ  ّلِ
ُ يِن  الّدِ  َ َع َرُه  ِ ِلُيْظ ّقِ 

َ ْ ا َوِديِن  َدى  ُ ِباْل َرُسوَلُھ 
ُْشِرُكوَن﴾، شصدغئ المسطمغظ شغ التغاة لغسئ  َكِرَه املْ
الثغظ  عثا  صدغاعط  بض  والظضاح،  والحرب  افضض 
وتمطه لفطط والحسعب، وصث شعط المسطمعن افوائض 
عثا الثور، شعثا ربسغ بظ ساطر غصعل لصائث الفرس: 
"ظتظ صعم اباسبظا اهللا لظثرج السئاد طظ سئادة السئاد 
سثل  إلى  افدغان  جعر  وطظ  السئاد  رب  سئادة  إلى 
اإلجقم وطظ ضغص الثظغا إلى جسئ الثظغا واآلخرة"، 
الاغ  العتغثة  افطئ  فظظا  اهللا"  "اباسبظا  لصعله  واظزر 
والسقم  الخقة  سطغه  ظئغعا  بسث  طظ  الرجالئ  تمطئ 
وعثا حرف سزغط، شصدغاظا إخراج الئحرغئ طظ جعر 
الرأجمالغئ إلى سثل اإلجقم. والتضط بما أظجل اهللا طما 
عع طسطعم وجعبه شغ اإلجقم شصث سثه السطماء أظه 
أوجإ واجئات الثغظ، غصعل اإلطام ابظ تةر العغبمغ 
"شاسطط أن الختابئ رضعان اهللا سطغعط جسطعا ظخإ 
اإلطام بسث اظصراض زطظ الظئعة واجئاً بض جسطعه أعط 

العاجئات تغظ اظحشطعا به سظ دشظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص".
ظض  شغ  السغاجغئ  وتثتعط  المسطمعن  خسر  باظغاً: 
ضغان واتث "الثقشئ"، وعثه العتثة عغ طظ أجئاب 
الصعة بسث ختئ السصغثة والمئثأ، شأخئتعا غسغحعن 
الثول  تتمغعا  ضسغفئ  عجغطئ  دوغقت  ظض  شغ 
المساسمرة، وخش تراطإ السسعدغئ بأظعا ق تساطغع 
اقجامرار أجئعسغظ دون تماغئ أطرغضا، وأظعط "غةإ 
تعتثت  الصعة  وفجض  تماغاعط".  طصابض  غثشسعا  أن 
والاظاشج  أطرغضا  وجه  شغ  العصعف  لمتاولئ  أوروبا 

طسعا شغ اجاسمار السالط.
وعثا الاصسغط جئئه الثول اقجاسمارغئ الاغ أجصطئ 
الثقشئ وصسمئ بقد المسطمغظ إلى دوغقت وذظغئ 
ضغ  تثودا  ورجمعا  وتثتعط،  وبغظ  بغظعط  لغتعلعا 
أجاجعا،  سطى  وغفارصعا  وغصثجععا  بعا  غرتئطعا 
غساطغع  وق  اآلخر،  الئطث  شغ  أجظئغاً  المسطط  شأخئح 
اقظاصال إق باأحغرة. وإذا اجُادسش بطث ضما عع تاخض 
الغعم، غرى أختاب الئقد افخرى أن عثا حأن خارجغ 
بمصغاس العذظغئ، شغأتغ دورعط لقجادساف ولسان 
تالعط "أضطئ غعم أضض البعر افبغخ". وظاغةئ لعثا 
الاغ  البروات  طظ  المسطمعن  ُتِرم  ضثلك  الاصسغط 
ططضا  أخئح  الثي  الئارول  طبض  طظ  لعط  اهللا  تئاعا 
لطمطعك وافطراء غاخرشعن به وشص أععائعط وغئغسعظه 
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الحام،  بعرة  اظطقق  سطى  ساطاً  سحر  أتث  طرور  طع 
ووخعلعا إلى أشص طسثود بظزر ضبغرغظ، غاساءل المرء 
عض طا زال عظاك أطض، وعض عظاك أي طآحر لطافاؤل 
شغ ظض واصع طرغر وخطئ إلغه عثه البعرة الغاغمئ، طع 
ضبرة أسثائعا طظ الثاخض والثارج الثغظ غسمطعن بضض 

العجائض وافجالغإ سطى إخمادعا والصداء سطغعا؟!
لطبعرة  المسادغظ  جعصئ  طظ  افول  الثط  شغ  شظرى 
صادة المظزعطئ الفخائطغئ، الثغظ تتعلعا إلى أدوات 
تةمغث  تط  أن  شضان  الثاسمغظ.  بأغثي  رخغخئ 
الةئعات، واتثث عآقء الصادة وضسغئ المجعرغئ رغط 
وتطفائه  الظزام  طظ  الغعطغ  حئه  لطصخش  تسرضظا 
وأسعاظه، وأخئتئ شضرة إجصاط الظزام طظ الماضغ 
الفخائطغئ  المظزعطئ  عثه  حشض  أخئح  بض  سظثعط، 
والسةعن  افطظغات  خقل  طظ  الظاس  سطى  الادغغص 
تثر  الاغ  المسابر  وشاح  والمضعس  الدرائإ  وشرض 
سطغعا افطعال الطائطئ سطى تساب طساظاة أعض الحام، 
تاى غثت التاضظئ الحسئغئ طثرضئ سزط جرم عثه 
المظزعطئ، شاسالئ افخعات ططالئئ بإظعاء وجعدعا 

ضغ غسعد لطبعرة ألصعا وصرارعا واجاصقلغاعا.
الحام  بقد  شغ  والمحاغت  السطماء  غسمعن  طظ  أطا 
غصض  ق  ربغ،  رتط  طظ  إق  ابظغظ؛  شرغصغظ  ضاظعا  شصث 
شفرغص  الفخائطغئ؛  المظزعطئ  صادة  سظ  خطرعط 
ضض  لعط  غحرسظ  وأخئح  الفخائض  صادة  طع  اخطش 
ولط  لطثاسمغظ،  خثطًئ  طترم  واصااال  وتثاذل  خغاظئ 
البعرة  طع  باقخطفاف  تصغصغًا  طحرشًا  طعصفًا  غاثثوا 

الشام تحیی ذکرى
انطالقۀ ثورتها المجیدة

اجاظضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا زغارة إجتاق عرتسعغ رئغج ضغان غععد إلى ترضغا، 
وصال شغ بغان ختفغ: إن عثا الضغان الشاخإ غساظث إلى أطرغضا والشرب المسادغظ لقجقم، والتضام المعالغظ 
لعط. لثلك شالةطعس طسه، خغاظئ لطمسةث افصخى وشطسطغظ وطاشغ طرطرة والحعثاء وجمغع المسطمغظ. 
شصط  ترتئط  ق  لطمسطمغظ  بالظسئئ  المئارك  افصخى  والمسةث  الصثس  صغمئ  إن  التضام:  الئغان  وخاذإ 
باتاقلعما، ولضظ أغدًا عغ أرض طئارضئ شغ دغظظا، شالمسةث افصخى عع أول صئطئ لطمسطمغظ. وعع المضان 
الثي سرج طظه الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ لغطئ اإلجراء والمسراج. شق غمضظ صئعل أي ضغان طتاض سطى افراضغ اإلجقطغئ. 
وطظ غغر المصئعل أبثًا وصطسًا ضثلك أن غتثث عثا اقتاقل سطى أرض طصثجئ. لثلك، شإن اقساراف بعثا 
الضغان الشاخإ، واقتخال والاساون طسه شغ الحآون السسضرغئ أو السغاجغئ أو الاةارغئ أو أي طسألئ أخرى، 
عع ترام حرسًا وطرشعض جغاجغًا. والثي غظئشغ سطى تضام الئقد اإلجقطغئ، وخاخئ ترضغا شسطه عع صطع جمغع 
السقصات طع عثا الضغان الشاخإ وإسقن الترب ضثه. ضما ظزط التجب غعم افربساء السادس طظ حسئان 
١٤٤٣عـ المعاشص الااجع طظ آذار/طارس ٢٠٢٢م، وصفات اتاةاجغئ سطى الجغارة الاغ صام بعا المةرم عرتسعغ 
إلى ترضغا، وسطى اقتافاء الثي صابطه به الظزام السطماظغ التاضط شغ ترضغا المامبض بحثص أردوغان الماآطر 
طع الشرب الضاشر سطى تخفغئ صدغئ شطسطغظ لخالح غععد الشاخئغظ. وتمئ العصفات أطام جفارة ضغان غععد 
شغ تغ جعغعتعزو شغ طثغظئ أظصرة، وأطام صظخطغئ ضغان غععد المست شغ تغ لغفظئ شغ طثغظئ إجطظئعل.

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا
ینظم فعالیات احتجاجا على زیارة رئیس کیان یهود الغاصب لترکیا!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الخعراظغـ 



 افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٣ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٨٣

أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا: أن دطاء المسطمغظ لط غسئص لعا أن 
جفضئ بعثه السععلئ واإلعمال الحثغثغظ شغ أي وصئ سئر الاارغت. شئسث أن ضظا أصعغاء شغ ظض الثقشئ، ضسفظا 
بثوظعا، وبسث أن ضظا أغظغاء أخئتظا شصراء، ضما أخئتظا شغ ذل وععان بسث أن ضظا بالثقشئ أسجاء. وبعثطعا تمجصظا 
وتفرصظا. وبسثعا تط تسغغظ التضام الثعظئ المعالغظ لطشرب. وخاذإ الئغان المسطمغظ: بسث صرن طظ الخفتات 
السعداء، آن افوان لاترغر شطسطغظ، وإظعاء الزطط شغ جعرغا، والرد سطى صاض افذفال شغ السراق وأششاظساان. 
آن افوان لطعصعف إلى جاظإ ترضساان الحرصغئ، وتطئغئ ظثاء طغاظمار! آن افوان لاعتغث ضحمغر وباضساان 
والعظث وبظشقدش. وآن افوان لفاح أبعاب طضئ لطمسطمغظ ضاشئ، وإظعاء الحعق إلى المثغظئ المظعرة! ولفئ 
الئغان إلى أن السمض إلصاطئ الثقشئ عع شرض اهللا سطى جمغع المسطمغظ، بض وتاى تاج الفروض. تغث إن إصاطئ 
الثقشئ عغ وسث اهللا جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص. وطما ق حك شغه أظعا جااتصص ق طتالئ. شالثقشئ بالظسئئ 
ِة». النُُّبوَّ لطمسطمغظ لغسئ تطمًا، بض تصغصئ بإصاطاعا جظاترر! صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ 

اجاداف تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان الثمغج ٩ آذار/طارس أختاب طئادرة (ظثاء أبظاء العذظ افترار 
لعتثة السعدان)، َوَوْشَص تخرغح لطظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع 
خطغض) شصث بّغظ أختاب المئادرة طحروسعط بأظه صائط سطى تعتغث دولئ جظعب السعدان طع السعدان، تغث ضان 
اقظفخال ضاربئ سطى أعض الةظعب، وأظعط غتثرون بصغئ أصالغط السعدان طظ شرغئ تص تصرغر المخغر، وأن غأخثوا 
السزئ والسئرة طما تثث. بثوره صال افجااذ سئث اهللا تسغظ، طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ السعدان: إن شخض الةظعب ضان طآاطرة ضئرى سمض سطغعا الشرب الضاشر المساسمر، وبثاخئ أطرغضا، وأن تجب 
الاترغر ضان الظثغر السرغان الثي بغظ خطعرة عثا افطر، وصث تثث طا تّثر طظه، بض إن التجب صام بأسمال ضثمئ؛ 
طظ طسغرات، وتعصغسات ططغعظغئ رشداً قظفخال الةظعب. بط بّغظ لعشث المئادرة أن العتثة ق تضعن إق سطى أجاس 
اإلجقم، وأن تجب الاترغر غسسى لعتثة بقد المسطمغظ شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شعغ 
وتثعا الاغ ترسى حؤعن الظاس بأتضام اإلجقم، وتتاشر سطى وتثة ضغان افطئ وتصغه طظ الامجغص والافاغئ.

اظططصئ البعرة شغ تعظج أواخر السام ٢٠١٠، بط طا 
لئبئ أن ضسرت التعاجج وتثطئ التثود شمرت بطغئغا 
جاءت  بط  جعرغا،  إلى  وخطئ  تاى  والغمظ  وطخر 
طعجئ أخرى طظ البعرات ألعمئ حسعب السراق والةجائر 

والسعدان لطاترك ضث التضام السمقء شغ المظطصئ.
لط تضظ بعرات الحسعب بثلك بعرات صطرغئ ووذظغئ 
تآطظ بالتثود وتصثجعا، بض عغ ظصغخ ذلك تماطا، 
لااثطى  الحسئغئ  الةماعغرغئ  الاترضات  جاءت  تغث 
وتظادي  بغضع  جاغضج  طظزعطئ  شعق  وتصفج  التثود، 
بالعتثة وباترغر شطسطغظ، وصث شاجأت التحعد الئحرغئ 

الاغ خرجئ شغ الحعارع ضض الماابسغظ الثولغغظ.
وأظزمئ  اقجاسمار،  ضث  أطئ  بعرة  ضاظئ  لصث 
اقجاسمار، وتضام بض خثام اقجاسمار، وضض طظاةات 
الحسعب  دشسئ  وصث  والتدارغئ.  الفضرغئ  اقجاسمار 
اإلجقطغئ بمظ  وطحاسرعا  إغخال أشضارعا  جئغض  شغ 
ذلك أرواح أبظائعا افبرغاء الثغظ جصطعا بفسض طةابعئ 
افظزمئ الصمسغئ لاترضات طاخاسثة رأوا شغعا تعثغثا 
طئاحرا لسروحعط وسروش أجغادعط شغ بقد الشرب، 
وعع طا اجاعجإ دسما غربغا طئاحرا وغغر طئاحر طظ 
أجض ضئح جماح افطئ وطظع تفطاعا طظ صئدئ الظزام 

الرأجمالغ السالمغ.
صئدئ  طظ  لفطئ  تترر  طسرضئ  أظعا  واضتا  بات 
اقجاسمار الثي صّغثعا بأغقل افظزمئ الةائرة وأبسث 
أن  غمضظ  تداري  ضئثغض  اإلجقطغ  المحروع  سظعا 
الةئري،  المطك  أظزمئ  طظ  وغثطخعا  بعا  غظعخ 

شاسغث افطئ جغرتعا افولى خغر أطئ أخرجئ لطظاس.

وتازطا  تاجما  البعرات  عثه  طع  الشرب  تساطض  ضان 
واجائساده  التضط  طظ  اإلجقم  إصخاء  ضرورة  شغ 
وصث  جثغثة،  وضسغئ  دجاتغر  إظحاء  سئر  الاحرغع  طظ 
أجمسئ ضض صعى اقجاسمار الثولغ سطى طتاربئ اإلجقم 
وطحروسه التداري طع اخاقف بغظعط شغ افجالغإ، 
تغث ضاظئ أطرغضا تسامث أجالغإ الصمع والترب المسطظئ 

سطى غرار طا تخض شغ ضض طظ طخر وجعرغا.
الترب  أجالغإ  اسامثت  الاغ  برغطاظغا  سضج  سطى 
اجاسمال  سئر  وسغعط  شغ  الظاس  وطشالطئ  الثفغئ 
الصعى الظاسمئ والمراعظئ سطى ورصئ اإلجقم المساثل، 

وعع طا تخض شغ تعظج بسث البعرة.
اخاطفئ افجالغإ، ولضّظ الشاغئ واتثة، فن طّطئ الضفر 
ْم  ُ ِ َمْكُر

ّ ْم َوِعنَد  ُ واتثة، صال تسالى: ﴿َوَقْد َمَكُروْا َمْكَر
َباُل﴾ [إبراعغط: ٤٦]. ِ

ْ وَل ِمْنُھ ا ُ َ ْم ِل ُ اَن َمْكُر َ ن  ِ َو
بالةرائط  التاشض  الاارغت  ذو  اقجاسماري  الشرب  عثا 
وصظابض  السالمغئ  والتروب  الةماسغئ  واإلبادات 
الاسثغإ  وأصئغئ  وجةعن  وظاجازاضغ  عغروحغما 
الشرب  عثا  طظعالعا،  سطى  افظزمئ  ظسةئ  الاغ 
الاغ  أطرغضا  الضفر  رأس  تاجسمه  الثي  اقجاسماري 
ظحرت الثغمصراذغئ بالثبابات شغ السراق وأششاظساان 
وغغرعا، عثا الشرب الخطغئغ التاصث الثي أوخض أطبال 
بمئارضئ طظ  وجارضعزي إلى التضط  وطاضرون  تراطإ 
الطعبغات الخعغعظغئ، عثا الشرب الثي غخظع اإلرعاب 
وغخّثره إلى دول السالط بط غسائر أن اإلجقم غسغح 
الثي  طاضرون  المأزوم  لسان  سطى  جاء  ضما  أزطئ  شغ 
ظسغ تخرغح وزغر خارجاغه ذات غعم، تغظ صال ترشغا 

بأن "شرظسا تثسط اإلرعاب المساثل شغ جعرغا".
اإلجقم  سطى  التاصث  المساسمر،  الضاشر  الشرب  عثا 
سئر  وغثئرظا  دغظظا،  لغسطمظا  البعرات  بسث  جاء  وأعطه، 
ق  تعأطان  والثغمصراذغئ  اإلجقم  بأن  الةثد  وضقئه 
غظفخمان، أق جاء طا غتضمعن! ظسط عضثا، غساوون 

دور ترضغا شغ الاعخض لتض الثولاغظ"!
إدارة  جئئه  الثولاغظ  بغظ  الاصارب  عثا  أّن  والتصغصئ 
باغثن الاغ أجصطئ اتفاصغئ الطاصئ والشاز بغظ ضغان 
غععد والغعظان وصئرص المسروشئ باجط (إغسئ طغث) 
والاغ تّط تعصغسعا أغام تراطإ لمخالح حثخغئ، وألشاعا 

باغثن بةرة صطط ووخفعا بأّظعا غغر ذات جثوى.
وعثف أطرغضا طظ إجصاط تطك اقتفاصغئ إدخال ترضغا 
شغ ظزرتعا المساصئطغئ الئثغطئ سظعا، لثلك ظةث أّن 
العثف  الثولاغظ  بغظ  الاطئغسغئ  افسمال  عثه  ضض 
إلى  الاعخض  أجض  طظ  بغظعما  السقصات  تسجغج  طظعا 
ترضغا  تضعن  الماعجط  لحرق  جثغثة  غاز  اتفاصغات 

ُطحارضئ شغعا.
شعثا الاطئغع السرذاظغ طع ضغان غععد الثي تصعم 
شغ  والسعدان  والمشرب  الثطغةغئ  والثول  ترضغا  به 
عع  بض  ضسفًا،  إق  اإلجقطغئ  افطئ  غجغث  ق  العاصع 
حعضئ  وغصعي  أراضغعا،  طظ  وغصاطع  حمطعا،  ُغمّجق 
الشرغإ  الةسط  وعغ   - وغةسطعا  شغعا،  غععد  دولئ 
وصعغًا  طصئعقً  ذئغسغًا  ججءًا   - المظطصئ  شغ  المظئعذ 
بغظ ظعراظغعا، باإلضاشئ إلى ضعظه ُغداسش المخالح 
وغجغث  المسطمغظ،  بقد  شغ  وافوروبغئ  افطرغضغئ 
واقصاخادغئ  افطظغئ  أحضاله  بضض  الضفار  ظفعذ  طظ 

والثبطعطاجغئ شغعا.
إبرام  لعق  لغتثث  السرذاظغ  الاطئغع  عثا  ضان  وطا 
اتفاصغات (السقم الثغاظغئ) الاغ جسطئ الثول المعصسئ 
شغ  بالعجعد  وبتصه  غععد،  بضغان  تسارف  سطغعا 

شطسطغظ صطإ المظطصئ السربغئ واإلجقطغئ.
الثاء  أخض  عع  طسه  والخطح  غععد  بضغان  شاقساراف 
وأس الئقء، ولعقه لما وجث الاطئغع وق المطئسعن، 
لاطك  ذئغسغ  ظااج  بالفسض  عع  ضتالئ  شالاطئغع 

اقتفاصغات الثغاظغئ.
وسطى الحسعب رشخ اتفاصغات الخطح طع ضغان غععد 
ولغج شصط رشخ الاطئغع طسه، فّن اتفاصغات الخطح 
الاطئغع  أسمال  سطغه  اظئظئ  الثي  الفاجث  افخض  عغ 
شسطغظا  افسمال  تطك  اجاؤخال  أردظا  وإذا  السرذاظغئ، 

أن ظساأخض أخطعا أوقً.
وطظ عظا ضان ق شرق شغ الظزر بغظ طظ ذّئع وبغظ 
طآتمر  شغ  شالسرب  خغاظئ،  شضقعما  اسارف  طظ 
حسعبعط  جاغروا   ١٩٦٧ سام  اظسصث  الثي  الثرذعم 
ظفاصًا وضثبًا، ورشسعا الحسارات البقبئ بعخفعا بعابئ 
وعغ  المشاخإ،  طع  الاساطض  شغ  تصغصغئ  جغاجغئ 
ق  لقساراف  ق  لطخطح  ق  المحععرة:  البقث  القءات 
إبر  الحسعب  غدإ  اطاخاص  بسث  بّط  لطمفاوضات، 
وتفاوضعا  سطى عثه البعابئ،  ١٩٦٧ اظصطئعا  عجغمئ 
خطح  اتفاصغات  طسعا  ووصسعا  غععد،  دولئ  صادة  طع 
واساراف خغاظغئ أظاةئ شغما بسث طا ظراه طظ سقصات 

الاطئغع المصغئ.
أّن  لطظاس  ُغئغظعا  أن  جغاجغاً  العاسغظ  شسطى  لثلك 
جرغمئ الاطئغع طا عغ إق ظااج ذئغسغ قتفاصغات الخطح 
وصئعله  لطاطئغع  رشده  أتث  طظ  غصئض  شق  الثغاظغئ، 
أي  تئرغر  ُغصئض  وق  دولغ،  صرار  أّظه  بتةئ  باقساراف 
ُطسّعغ لصئعل اقساراف بتةئ رشخ الاطئغع، شق شخض 
شالرشخ  جرغمئ،  شضقعما  والاطئغع  اقساراف  بغظ 

 غضعن لفخض والفرع ولغج لطفرع دون افخض

بط  السرجاء،  والثغمصراذغئ  السزغط  اإلجقم  بغظ 
والثغمصراذغئ  اإلجقم  دام  طا  بسثعا:  لظا  غصعلعن 
جعاء، شإلغضط الثغمصراذغئ ودسضط طظ اإلجقم وطظ 

طججه بالسغاجئ!
وعضثا، شإن لسان تال الشرب غصعل: اضفروا باإلجقم 
ِل اْلِكَتاِب  ْ ْن أَ ٌ ّمِ وآطظعا بالثغمصراذغئ، صال تسالى: ﴿َودَّ َكِث
م  ِ نُفِس

َ
ْن ِعنِد أ ارًا َحَسدًا ّمِ ْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّ َ ن  وَنُكم ّمِ َلْو َيُردُّ

تالعط  شطسان  تضاطظا  أطا   .﴾ قُّ َ ْ ا ُم  ُ َل َن  َّ َتَب َما  ْعِد  َ ن  ّمِ
وطصالعط غصعل: ظتضمضط بالثغمصراذغئ أو ظصاطضط!

بغظ  الاساغح  ورصئ  غرشع  الثي  الخطغئغ  الشرب  عثا 
التدارات لاةظإ الخراع الفضري طع اإلجقم بسث أن 
جعى  طظا  غططإ  ق  دارعا،  سصر  شغ  تدارته  اظعجطئ 
الاثطغ سظ الضااب والسظئ شغ التضط والاحرغع لغعاخض 
الفضري  الشجو  سئر  اإلجقم  سرى  بصغئ  ظصخ  بظفسه 
والبصاشغ الثي تصعده أوضار الثساة اإلسقطغئ شغ بقدظا.
عثا الشرب، ظةثه غصطع حعذا جثغثا تجاطظا طع اظاحار 
وباء ضعروظا لطاآطر سطى اإلجقم والمسطمغظ، وعا صث 
رأغظا ضغش تط تعظغش عثا العباء تعظغفا جغاجغا رخغخا 
الةماسئ  خطعات  وطظع  بالشطص  اهللا  بغعت  قجاعثاف 
والُةمع وتفسغض صعاظغظ الطعارئ وتزر الاةعل لشرض 
شغ  ولع  الحسئغئ  الاترضات  ضض  سطى  السغاجغ  التةر 
طساعاعا افدظى المطاِلإ باعشغر لصمئ السغح الضرغط.

وبثل اقجاةابئ لمطالإ الظاس الثغظ أرعصئ ضاعطعط 
حروط وإطقءات خظثوق الظصث الثولغ وطظع اقجاسمار 
شغ  غعاخض  تعظج  رئغج  ظةث  تعظج،  خطش  طظ 
وتسطغص  سةجه  تئرغر  سئر  افطام،  إلى  العروب  جغاجئ 

شحطه سطى ضعروظا وسطى الترب الروجغئ سطى أوضراظغا 
وارتثاداتعا الثولغئ، وضأظه ضان سطى طعسث طع ظصطئ 
ظعسغئ وظعدئ خظاسغئ واصاخادغئ إذا لط تاةرأ روجغا 

سطى أوضراظغا!
افطان  بر  إلى  البعرات  عثه  إلغخال  جئغض  ق  إظه 
عثه  خدط  شغ  بالظخر  البائرة  افطئ  تراك  وتاعغب 
سطى  الضعظغئ  المآاطرة  ظض  وشغ  الماقذمئ  افطعاج 

أطئ اإلجقم، إق ببقبئ أطعر:
أوق: بةسض اإلجقم أجاجا لضض سمض، وشغ طصثطئ ذلك 
السمض السغاجغ الثي غسغث جططان اإلجقم المشاخإ.

باظغا: بظئث ضض طظ جسض اإلجقم وراء ظعره وارتمى 
وأطاه.  لثغظه  وتظضر  ذطاه  شئاع  الشرب  أتدان  شغ 
وعع طا غظطئص سطى ضض افوجاط السغاجغئ الرجمغئ 
وترسرسئ  المساسمر  الضاشر  أسغظ  سطى  أظحؤئ  الاغ 

بغظ أتداظه.
بالبا: باصثغط تجب الاترغر وتسطغمه الصغادة، لغخض 

ببعرة افطئ إلى بر افطان.
والمظسئ  الصعة  أعض  غاصثم  أن  شعع  ذلك،  ذرغص  أطا 
لطصغام بثورعط شغ ظخرة المحروع التداري لفطئ، 
لااتصص  بعط،  المظعط  واجئعط  أداء  سظ  غاثطعا  وأق 
الئقد  وتترغر  السغادة  اجارجاع  شغ  افطئ  ططالإ 
والسئاد طظ صئدئ اقجاسمار، وشغ طصثطئ ذلك صدغئ 
 ِ نَصُروُكْم  َ ِن اْس ِ افطئ شغ شطسطغظ. صال تسالى: ﴿َو

ْصُر﴾ [افظفال: ٧٢]. يِن َفَعَلْيُكُم النَّ الّدِ
أن  تآضث  الثولغئ  السغاجئ  طاشغرات  ضض  شإن  خااطا، 
الئثغض لطئحرغئ عع بثغض سالمغ وأن جمغع الئثائض 
الصطرغئ إلى زوال. وسطغه شإظه ق غعجث بثغض تداري 
صادر سطى اظاحال الئحرغئ طظ جتغط الرأجمالغئ غغر 
الثقشئ  دولئ  عغ  دولئ،  شغ  غاةسث  تغظ  اإلجقم، 
غضعن  أن  سسى  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 

 صغاطعا صرغئا بإذن اهللا

جرذان الاطئغع ظااج ذئغسغ 
قتفاصغات السقم الثغاظغئ

السربغئ  الثول  بغظ  افغام  عثه  شغ  الاطئغع  غةري 
بطشئ  واجسئ  وصفجات  جرغسئ  بثطعات  غععد  وضغان 
طظ الثغاظئ والعصاتئ طا لط غضظ غثطر سطى بال أي 
تاضط خائظ طظ صئض، شعثا طتمث بظ جطمان غصعل 
إلى  ظظزر  ق  "إظظا  الرجمغئ:  السسعدغئ  افظئاء  لعضالئ 
شغ  طتامض  ضتطغش  إلغعا  ظظزر  بض  ضسثو،  (إجرائغض) 
السثغث طظ المخالح الاغ غمضظ أن ظسسى لاتصغصعا"، 
وعثا وزغر خارجغاه غصعل: "إّن اظثطاج (إجرائغض) شغ 
المظطصئ جغضعن طفغثًا"، وأّطا وزغر خارجغئ الئترغظ 
سئث اهللا بظ خطغفئ شصث بطشئ به السفاعئ أن غصعل: 
المظطصئ  شغ  وتاضر  الئترغظ  شغ  طعجعد  "المعجاد 
سطى  والتفاظ  واقجاصرار  افطظ  طظ  طجغث  لاعشغر 
السعداظغ  الرئغج  وغصعل  افبرغاء"،  المثظغغظ  أرواح 
افطظغئ  "السقصات  بــأّن:  الاظثر  تث  غخض  بإجفاف 
طةمعسات  ضحش  شغ  جاعمئ  صث  غععد  ضغان  طع 
إرعابغئ"، وأّطا ترضغا الاغ ظثدت شغ الئثاغئ باتفاصغات 
الاطئغع بغظ الثول السربغئ وضغان غععد شإّظعا الغعم 
ضغان  وطع  المطئسغظ  طع  سقصاتعا  وذئسئ  سادت 
غععد شجار رئغسعا أردوغان اإلطارات (أّم الُمطّئسغظ) 
لصاء دشع اإلطارات لارضغا سحرة ططغارات دوقر، وصال 
بسث سعدته بأّن "المتادبات ضاظئ طبمرة لطشاغئ بغظ 
وبجخٍط  جثغثة  آشاصا  شاتئ  وأظعا  واإلطــارات،  ترضغا 
طظ  الةععد  طعاخطئ  سطى  ُطخممعن  وأظظا  صــعي، 
أجض طخالتظا المحارضئ"، شضقم الطغض سظث أردوغان 

غمسته الظعار.
وصاطئ التضعطئ الارضغئ باتدغرات طتمعطئ قجاصئال 
رئغج ضغان غععد إجتاق عغرتسعغ، الثي زار ترضغا 

طططع عثا الحعر آذار/طارس وطظ عثه الاتدغرات:
أردوغان  طساحاري  ضئغر  ضالغظ  إبراعغط  إرجال   -١
لمثة  الارضغ  الثارجغئ  وزغر  طساسث  أوظال  وجادات 

غعطغظ لضغان غععد تمعغثًا لطجغارة.
تساعثف  ضاظئ  ترضغا  شغ  إغراظغئ  خطغئ  ضئط   -٢
اغاغال  بغظعا  وطظ  غععد  لضغان  وحثخغات  طخالح 
اإلغراظغ  الظعوي  السالط  اغاغال  سطى  ردًا  أسمال  رجض 

شثري زاده.
٣- تساون المعجاد طع السططات الارضغئ شغ إتئاط 
غععد  ضغان  طخالح  ضث  عةمات  لحظ  طثططا   ١٢

شغ ترضغا.
بغظ  واقصاخادغئ  افطظغئ  السقصات  تسجغج   -٤

الثولاغظ.
سظاخر  بطرد  تماس  ترضئ  صادة  ترضغا  بطشئ   -٥
الةظاح المسطح لطترضئ طظ أراضغعا بسث ذطإ صثطه 

لعا ضغان غععد.
طساسثات  أغــئ  تصثم  لظ  بأظعا  ترضغا  أسطظئ   -٦

سسضرغئ لتماس.
افراضــغ  إلى  دبطعطاجغًا  ــثًا  وش ترضغا  أرجطئ   -٧
جسعر  بظاء  إسادة  إطضاظغئ  بتث  طعماه  الفطسطغظغئ 
البصئ بغظ طتمعد سئاس رئغج السططئ الفطسطغظغئ 

وظفاالغ بغظئ رئغج تضعطئ ضغان غععد.
وبسث ضض عثه الثطعات الارضغئ الاطئغسغئ المفدعتئ 
غططع سطغظا طعلعد جاوغح أوغطع وزغر خارجغاعا زاسمًا 
بأّن: "تطئغع السقصات الارضغئ طع (إجرائغض) لظ تضعن 
سطى تساب الفطسطغظغغظ، وأّظه صث غساعط شغ تسجغج 

تعظج املثاطفئ يف ظض طاشريات
السغاق الثولغ

ـــــــــ بصطط: المعظثس وجام افذرش – وقغئ تعظجـ  ــــــــــ

جغئ
جغا

ات 
زر
ظ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ـ 

أصحاب مبادرة (نداء أبناء الوطن األحرار لوحدة السودان)أال یکفی أننا عشنا قرنًا کامال بال خالفۀ؟!
فی ضیافۀ حزب التحریر/ والیۀ السودان



   السثد ٣٨٣   ٣   افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٣ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ

ظحر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ تسطغصا ختفغا سطى طعاصسه صال شغه: أذطصئ 
السططئ الفطسطغظغئ خئاح الغعم الةمسئ ٢٠٢٢/٣/١٨ شسالغات طا غسمى بمارابعن شطسطغظ الثولغ الباطظ، 
شغ طثغظئ بغئ لتط بمحارضئ أجظئغئ وسربغئ، طارابعن طثاطط لطرجال والظساء شغ طحعث طساعةظ دخغض 
سطى افطئ وأعض شطسطغظ افترار، وضأن السططئ صث أخثت سطى ساتصعا تتصغص طا سةج سظه اقتاقل والشرب 
طظ خطفه شغ أن غظال طظ أسراضظا. شعا عغ وشغ تتث واضح وشغ إخرار سةغإ وبالاساون طع وزارة الاربغئ 
والاسطغط تصغط طارابعظا طثاططا شغ افرض المئارضئ، ضاربئ سرض التائط برشخ الظاس وطثالفئ الفسالغات 
لحرع اهللا التظغش. شمظث أن وذؤئ السططئ افرض المئارضئ وعغ تتاول أن تطعف بأعض شطسطغظ طظ جغفئ 
إلى جغفئ، شمظ الاظسغص افطظغ إلى الفطاان وإلى المضعس وارتفاع افجسار وآخرعا طؤات الفسالغات الساصطئ 
شغ الحعارع وجاتات الةاطسات، وإذقق غث الةمسغات الظسعغئ والسغثاوغات وطتاولئ طسامغائ إلصرار صاظعن 
الشرب  تثاسغ  طساشطئ  وتثعط  شطسطغظ  أعض  تسادي  أظعا  ظظئ  عغ  إن  طثطؤئ  السططئ  إن  افجرة.  تثطغر 
واقتاقل سطغعط، بض عغ تتارب اهللا ورجعله وأتضاطه، ولعا أن تاخعر ساصئئ طظ غسادي اهللا ورجعله وأولغاءه.

رشسئ حرضئ الظفط الغمظغئ شغ خظساء، أجسار 
التعبغغظ،  جغطرة  بمظاذص  الاةاري  الئظجغظ 
 ،٪٤٣ تصارب  بظسئئ  الغمظ،  وغرب  حمال 
وجط أزطئ وصعد تادة، وإزاء ذلك، صال بغان 
اإلسقطغ  المضاإ  اقبظغظ  أخثره  ختفغ 
أجسار  رشع  إن  الغمظ:  وقغئ  الاترغر/  لتجب 
العصعد غجغث طظ طساظاة الظاس، شغ بطث غساظغ 
تردي افوضاع اقصاخادغئ والمسغحغئ واظعغار 
سئبغئ  ترب  بسئإ  الثثطات  واظسثام  السمطئ 
بصغادة  وإصطغمغعن  طتطغعن  سمقء  غظفثعا 

جفعاء آل جسعد وآل ظعغان وتضام إغران. وأضاف الئغان: إن واصع الظفط أظه ططضغئ ساطئ؛ لةمغع المسطمغظ، 
غةإ تطئغصه حرسًا، ولغج شصط إسطاء التضط شغه. وطظ باب (طا ق غاط العاجإ إق به شعع واجإ) غخئح 
طظ  عغ  اإلجقطغئ  لفطئ  التالغئ  شالاةجئئ  تطئغصه.  طظاط  عغ  وتثعا  فظعا  واجئًا  الثقشئ  إلصاطئ  السمض 
ولظ  شغه،  تصعط  طظ  المسطمغظ  وغترم  الظفط،  طظ  التضام  طظ  وتفظئ  عع  لغسافغث  الضاشر  الشرب  خظع 
غسمح الشرب بشغر ذلك، ولظ غةسطه سمطغًا شغ واصع تغاة الظاس وغدسه طعضع الاطئغص إق إصاطئ الثقشئ.

تامئ: شغ الثضرى التادغئ سحرة قظطقصاعا إلى أغظ وخطئ بعرة الحام؟!

الطاغعت  ضض  الطاغعت  وعثطئ  الئائثة  العضسغئ 
تخظش  لط  إذا  أطا  ظفسعا،  وطظ  تغاتعا  واصع  طظ 
عآقء التضام سطى أظعط ذاغعت شصث ترضئ الامسك 
جسطعا  الثي  بالحضض  اجاةابئ  وطا  العبصى  بالسروة 

خغر أطئ أخرجئ لطظاس تاططئ لطثغر تثسع إلغه.
لطسظئ  والمائع  لطصرآن  المسامع  سطى  لجاطا  شضان 
الحرغفئ أن غرشخ وغطفر ضض ظماذج التضط الشربغ 
ق  وضثلك  افطرغضغ.  أو  افوروبغ  بحضطه  المامبض 
أو  العذظغئ  حسارات  ترشع  أن  اإلجقم  فطئ  غظئشغ 
الصعطغئ فظعا تسارض اقجاةابئ هللا تسالى ولرجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص وعغ الَظَاظ وشغه الصطغسئ. بغظما المآطظعن إخعة، 
وتفرق  الدشائظ  وتسمص  افتصاد  تعجث  الاغ  وعغ 
افسقم  رشع  اإلجقم  ترم  لثلك  وتمجصعا،  افطئ 
«َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  تتاعا  الصاال  أو  العذظغئ  والراغات 
َفِقْتلٌَة  َعَصِبيًَّة  يَْنُرصُ  أَْو  َعَصِبيًَّة  يَْدُعو  يٍَّة  ِعمِّ َرايٍَة  تَْحَت  ُقِتَل 

َجاِهلِيٌَّة» رواه طسطط.
أغعا المسطمعن أغعا المضرطعن: اجاةغئعا لظثاء ربضط 
الظمعذج  تطئغص  سطى  واسمطعا  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعلضط  وظثاء 
خطغفئ  الظئعة،  طظعاج  سطى  خقشئ  والعتغث؛  افوتث 
لضض المسطمغظ غتضط بضااب اهللا تسالى وجظئ رجعله 
ملسو هيلع هللا ىلص شغتثو تثو أبغ بضر وسمر وسبمان وسطغ رضعان 

اهللا سطغعط.
شضاظئ اقجاةابئ هللا تسالى ولرجعله ملسو هيلع هللا ىلص عغ الطرغص 
ظتع الاشغغر به تسعد افطئ إلى طضاظاعا وسطى أجاس 
عثه اقجاةابئ تسغح شغ ظض اإلجقم وتتئ راغاه 
الغعم  تسغحه  الثي  والدسش  الاحرذم  تالئ  شاظعغ 
وعع لغج ذئغسغا ولغج ختغتا بض عع تالئ حاذة 
إظعاء  المسطمغظ  جمغع  سطى  غةإ  المصاغغج  بضض 
رواجإ  طظ  تئصى  طا  ضض  سطى  والصداء  التالئ  عثه 
الثي  الاشغغر  ذلك  غضعن  وق  والعذظغغظ،  الصعطغغظ 
العاسغئ  والبطئ  المثطخعن  له  وغسمض  افطئ  تظحثه 
بقد  شغ  التضط  أظزمئ  ضض  بثطع  إق  غضعن  ق  شغعط 
بإجصاط  الروغئدئ  تضط  سطى  والصداء  المسطمغظ 

تضط السمقء خظاسئ الضاشر المساسمر وبداساه.
ظزام  إسادة  أجض  طظ  تسمض  أن  افطئ  سطى  وأخغرا 
تتصغص  سطى  الصادر  العتغث  شعع  المظحعد  الثقشئ 
بض  وتثعط  لطمسطمغظ  لغج  والسثل  وافطان  افطظ 
ملسو هيلع هللا ىلص  لصعله  افطئ  درع  والثطغفئ  ق  ضغش  أجمع،  لطسالط 
َا اْإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه» رواه الئثاري.  «َوإمِنَّ
اهللا  لثغظ  الطاسئ  تضعن  سظثطا  شصط  الاشغغر  غتخض 

تسالى واقجاةابئ لضض أواطر اإلجقم التظغش.
شاجسطعا عمضط السمض طظ أجض طرضاة ربضط سج وجض 
وسمطضط شغ اتئاع جظئ رجعلضط ملسو هيلع هللا ىلص شغ تتصغص بحراه 
ْفَعِة َوالنَّْرصِ َوالتَّْمِكنِي  َناِء َوالرِّ َة ِبالسَّ ْ َهِذِه اْألُمَّ تغث صال: «بَرشِّ
نَْيا لَْم يَكُْن لَُه ِيف اْآلِخَرِة  ِيف اْألَْرِض، َفَمْن َعِمَل َعَمَل اْآلِخَرِة لِلدُّ
أسمالضط  شاجسطعا  تسظ.  تثغث  أتمث  رواه  نَِصيٌب» 
ملسو هيلع هللا ىلص،  ولرجعلضط  لربضط  طساةغئغظ  تضعظعا  آلخرتضط 
سظث ذلك غشغر اهللا سج وجض طا بضط، صال تسالى: ﴿ِإنَّ 

 ﴾ْم ِ ْنُفِس
َ
وْا َما ِبأ ُ ِ

ّ َغ ُ  َّ ُ َما ِبَقْوٍم َح ِ
ّ َغ ُ َ َال  ّ

التمث هللا رب السالمغظ وسثظا بالظخر والامضغظ تاى 
غطئص اإلجقم سطى افرض شغئطس طا بطس الطغض والظعار 
والخقة والسقم سطى الظئغ افطغظ طتمث ملسو هيلع هللا ىلص وسطى 

آله وأختابه والاابسغظ له بإتسان إلى غعم الثغظ.
أغعا الصارئ افطغظ عض أبغظ لك تال أطئ اإلجقم بسث 
طعاما  تراك  أم  خقشاعا،  عثم  سطى  وسام  سام  طائئ 
وطاابسا وشطظا لما عغ سطغه طظ شرصئ واظصسام وشصر 
طظ  روغئدئ  سطغعا  غاسطط  وععان،  وذل  وترطان 
طا  أصض  ذرغص  وصطاع  آشاق  حثاذ  إق  عط  طا  تضام 
غصال سظعط إظعط خظاسئ الضاشر المساسمر وبداساه، 
صال سظعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «أََعاَذَك اللَُّه يَا كَْعُب بَْن ُعْجَرَة 
َفَعاِء؟ َصاَل: «أَُمَراُء  َفَهاِء» َصاَل: َوَطا ِإَطاَرُة السُّ ِمْن إَِماَرِة السُّ
يَكُونُوَن ِمْن بَْعِدي َال يَْهَتُدوَن ِبَهْدِيي َوَال يَْسَتنُّوَن ِبُسنَِّتي، َفَمْن 
َقُهْم ِبكَِذِبِهْم َوأََعانَُهْم َعَىل ظُلِْمِهْم، َفأُولَِئَك لَْيُسوا ِمنِّي َولَْسُت  َصدَّ
ْقُهْم ِبكَِذِبِهْم َولَْم  لَْم يَُصدِّ ِمْنُهْم َوَال يَِرُدوَن َعَيلَّ َحْوِيض، َوَمْن 
يُِعْنُهْم َعَىل ظُلِْمِهْم َفأُولَِئَك ِمنِّي َوأَنَا ِمْنُهْم َوَسرَيُِدوَن َعَيلَّ َحْوِيض»

رواه التاضط ختغح اإلجظاد.
إن طعضعع اجاةابئ افطئ لربعا سج وجض ولرجعلعا 
ملسو هيلع هللا ىلص فطر شغ غاغئ افعمغئ إذ غارتإ سطى ذلك تتثغث 
افسمال لضض طسطط بتغث تزعر وجعئ ظزره سظ ضض 

أطر غرغث تشغغره.
﴿َيا  بصعله:  خاذئظا  سظثطا  وتسالى  جئتاظه  شاهللا 
ِملَا  َدَعاُكْم  ِإَذا  ُسوِل  َوِللرَّ  ِ َّ ِ اْسَتِجيُبوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ

َ
أ

ِإَلْيِھ  ُھ  نَّ
َ
َوأ َوَقْلِبِھ  َْرِء 

ْ
امل َن  ْ َب َيُحوُل   َ َّ نَّ 

َ
أ َواْعَلُموا  ُيْحِييُكْم 

عثا  سطى  صثم  صث  وتسالى  جئتاظه  ضان  ُتْحَشُروَن﴾ 
تخغر  تاى  طسطط  لضض  وطصثطات  طاططئات  افطر 
اقجاةابئ هللا تسالى ولرجعله ملسو هيلع هللا ىلص ذئغسغئ وجةغئ طظ 
جةاغاه شضاظئ اآلغات الماصثطئ سطى عثه اآلغئ تثور 

سطى طتاور عغ:
المططصئ  الطاسئ  شغ  الثخعل  وجعب  افول:  المتعر 
والسظئ  الضااب  شغ  اإلجقم  به  جاء  طا  لضض  والااطئ 

الختغتئ.
عثه  سظ  الاعلغ  سظ  الصطسغ  الظعغ  الباظغ:  المتعر 

الطاسئ فن الثطاب طسامر لضض طسطط غسمسه.
المتعر البالث: ضض تارك لططاسئ طسرض سظعا عع طظ 

حر الثواب الاغ ق تسصض وق تسمع.
إلى  غثسعن  الثغظ  عط  الثغر  أعض  الرابع:  المتعر 
ولجطعا  والاجطعا  وأذاسعا  جمسعا  الثغظ  أي  اإلجقم، 

غرز الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص ولط غسرضعا سظه وسظ رجالاه.
المتعر الثاطج: طظ أراد الاشغغر اجاةاب بسث جماع 
الثطاب وأدرك أن تغاته وتغاة جمغع المسطمغظ شصط 

شغ اإلجقم السغاجغ الثي ترضظا سطغه الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص.
شغ  تضعن  اقجاةابئ  عثه  بثون  السادس:  المتعر 
المسطمغظ  جمغع  تطال  الاغ  السزغمئ  الفاظئ  افطئ 

شغ افرض.
افظفال  جعرة  آغات  شغ  الظاظر  إن  الضرغط:  افخ  أغعا 
لظ  أظه  اإلدراك  تمام  لغثرك   ٢٥ إلى   ٢٠ اآلغئ  طظ 
غاشغر تال أطئ اإلجقم ولظ تسعد إلى جابص سعثعا 
افظزمئ  جمغع  لفزئ  إذا  إق  سظعا  الزطط  غرشع  ولظ 

اقجاةابئ هللا سج وجض ولرجعله ملسو هيلع هللا ىلص 
بثاغئ الاشغري

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ جسغث الضرطغ (أبع سئث الرتمظ)ـ 

سطغعط، ولضظ طا ضان لعا أن تظةح بعثا الثور الثطغر 
لعا  غسّعطعن  افرض  سطى  طااجرون  خعظئ  لعق  الصثر 

طعماعا وغظفثون لعا أجظثتعا.
وشغ  السزمى،  الثول  طظ  الحر  رؤوس  وأخغرًا 
ذطغساعط أطرغضا وروجغا، الثغظ اتفصعا سطى ضرورة 
ترب عثه البعرة المئارضئ وإخماد جثوتعا والصداء 
حسارات  رشسئ  باطاغاز،  إجقطغئ  بعرة  ضعظعا  سطغعا 
إجقطغئ طظث بثاغاعا، وضان طظ أعط بعاباعا إجصاط 
ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم ضئثغض سظ ظزام 

أجث السطماظغ المةرم.
المحعث  ترى  لطبعرة  المسادغئ  الةئعئ  عثه  ظض  شغ 
ترب  شغ  جعئ  طظ  وأدواته  الضاشر  الشرب  ضالاالغ: 
طئاحرة طع أعض الحام الراشدغظ لطسعدة لتزغرة ظزام 
أجث المةرم، طظ جعئ أخرى. أطا ظاغةئ عثا الخراع 
صثطعه  طا  ضض  بسث  الحام  فعض  بالظسئئ  تسط  شصث 
الظخر"،  تاى  طسامرة  "بعرة  سزغمئ  تدتغات  طظ 
َن﴾.  ِق ِلْلُمتَّ ﴿َواْلَعاِقَبُة  تسالى:  اهللا  بصعل  طسائحرغظ 
شق أظخاف بعرة وق سعدة لتزغرة الظزام المةرم وق 
طةال لقجاسقم طططصاً، وعثا تمبض شغ حسار البعار 

شغ بثاغئ البعرة "المعت وق المثلئ".
وبسث أتث سحر ساطاً طظ طضر أسثائظا لضسر إرادة أعض 
الحام، ظرى دول الضفر وأظزمئ الدرار صث وخطئ إلى 
ذرغص طسثود، إق أظعا طا تجال تتاول وتتاول تاى 
تتصص طرادعا، ورأس تربئ طضرعا تض جغاجغ غبئئ 
ظزام اإلجرام وغساصإ ضض طظ خرج شغ بعرة الحام. 
ظفعس  شغ  البعرة  روح  صاض  تساطع  لط  إظعا  تغث 
أبظائعا، وعثا طا خرح به صادتعط، شالرئغج افطرغضغ 
الصسط  أن  تاطئ  بصئ  سطى  "أظا  غصعل:  أوباطا  افجئص 
الاغ  اقجاماسات  بسئإ  رأجغ  شغ  الحغإ  طظ  افضئر 
افطرغضغ  المئسعث  عع  وعثا  جعرغا".  بحأن  سصثتعا 
السابص إلى جعرغا جغمج جغفري غصعل: "إن اإلدارة 
جعرغا  شغ  حاططئ  اجاراتغةغئ  لثغعا  لغج  افطرغضغئ 
صث تآدي إلى تض المحاضض الماسثدة السالصئ شغعا". 
وأضاف أظه ق غعجث وضعح لثى السغاجئ الساطئ إلدارة 

الرئغج افطرغضغ جع باغثن تعل جعرغا.

وعثا غثل سطى تثئط اإلدارات افطرغضغئ المااالغئ شغ 
الاساطض طع المطش السعري، تاى وخض افطر إلى اجامرار 
طمارجئ الدشعط الغعطغئ سطى أعض الحام وطتارباعط 
شغ لصمئ السغح سئر المظزعطئ الفخائطغئ وتضعطات 
الثي  السغاجغ  التض  لصئعل  إلخداسعط  العاصع  افطر 
جظغش  طرجسغئ  ترجغت  خقل  طظ  أطرغضا،  تعظثجه 
السطماظغ  الظزام  لابئغئ  غعثف  الثي   ٢٢٥٤ والصرار 

شغ جعرغا وعط غثرضعن خسعبئ ذلك.
جغاجغ  تجب  وجعد  أغدًا  الافاؤل  سطى  غئسث  وطما 
طظاخر  اإلجقم،  دولئ  إصاطئ  طحروع  غتمض  إجقطغ 
الثي  الاترغر  تجب  وعع  أق  المخغرغئ،  افطئ  لصداغا 
وعع  الحام،  لبعرة  جغاجغئ  ضصغادة  ظفسه  غصثم 
غسمض لغض ظعار لاتصغص أعثاف البعرة وبعاباعا، شغ 
إجصاط الظزام برطاه، بثجاعره وأجعجته وطآجساته 
الصمسغئ، ولغج اقضافاء بإجصاط رأجه شصط، وإصاطئ 
سطى  الراحثة  الثقشئ  بثولئ  طامبًق  اإلجقم  تضط 
طظعاج الظئعة. وعع صث عغأ لثلك رجال دولئ وطحروسًا 
رخغظًا  طاغظًا  بظاء  الثولئ  تطك  لئظاء  طفخًق  جغاجغًا 

حاطثًا شغ وجه أسثاء الثغظ وافطئ.
البعري  التراك  بثاغئ  طظث  غسمض  الاترغر  وتجب 
والمآاطرات  افسمال  جمغع  إشحال  سطى  جعرغا  شغ 
البعرة.  سطى  لطصداء  تعثف  الاغ  الشربغئ  السغاجغئ 
فعض  وطعاصفه  وآرائه  أشضاره  لئطعرة  غسسى  وعع 
الحام البائرغظ، وخاخئ بسث تساصط افصظسئ وتضحش 
التصائص، ورجط خارذئ ذرغص سمطغئ قجاباث الظزام 

طظ جثوره وتثطغص الظاس طظ حروره.
ظسط، إن تجب الاترغر رائث ق غضثب أعطه، وعع غمث 
سطى  الراعظئ  المرتطئ  لصغادة  الثوام  سطى  لفطئ  غثه 
العجه المططعب والعخعل ببعرة الحام إلى بر افطان، 
إلى الظخر والزفر والامضغظ الثي وسث به رب السجة 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  ُ الَّ َّ جئتاظه الصائض شغ ضاابه: ﴿َوَعَد 
ْرِض َكَما اْسَتْخَلَف 

َ
ِ اْأل م  ُ

َّ ْسَتْخِلَف َ اِت َل َ ِ ا َوَعِمُلوا الصَّ
ْم  ُ َل  َ اْرَت ِذي  الَّ ُم  ُ َ ِدي ْم  ُ َل نَّ  َ َوَلُيَمّكِ ْم  ِ َقْبِل ِمن  ِذيَن  الَّ
ي  ِ ْشِرُكوَن 

ُ َال   ِ ْعُبُدوَن
َ ْمًنا 

َ
أ ْم  ِ َخْوِف ْعِد  َ ن  ّمِ م  ُ َّ َل َوَلُيَبّدِ

 ﴾ُم اْلَفاِسُقوَن ُ ْوَلِئَك 
ُ
ْعَد َذِلَك َفأ َ ًئا َوَمن َكَفَر  ْ َش

لعقغئ  تثشع  أن  سطى  أطرغضا  وصسئ  طادة   ٢٢ طظ 
طئطس  شعرا  السبماظغئ  الثقشئ  لثولئ  الاابسئ  الةجائر 
١٢ طئطس  جظعغا  لعا  وتثشع  ذعئغ  دوقر  ألش   ٦٤٢

غططص  ذلك  طصابض  وشغ  ذعئغئ،  سبماظغئ  لغرة  ألش 
الةجائر  شغ  المعجعدغظ  افطرغضغغظ  افجرى  جراح 
ق  أطرغضغئ  جفغظئ  فغئ  الةجائر  وقغئ  تاسرض  وق 
وخثق  وصع  افبغخ.  الئتر  شغ  وق  افذطسغ  شغ 
بك  وبضطر  بظفسه،  واحظطظ  جعرج  المساعثة  سطى 
شحاان  السبماظغئ،  الثقشئ  جعئ  طظ  باحا  تسظ 
الشرب  طع  والثطفاء  الثقشئ  ورجائض  اتفاصغات  بغظ 
واتفاصغات ورجائض اقجاةثاء طظ التضام الطعاغغئ 

الةابمغظ سطى خثور المسطمغظ الغعم!
اطرأه  أجض  طظ  الةغعش  تترك  دولاعط  ضاظئ  بض 
طظ  اآلقف  والغعم  طساخماه،  وا  إجقطاه  وا  خرخئ 
ولضظ  إجقطاه  وا  شغخرخظ  وغشاخئظ  غصاطظ  الظساء 
ق طةغإ، شق وجعد لقطام الُةظئ والتاطغ فسراضعظ.
رب وا طساخماه اظططصئ *** طضء أشعاه الخئاغا الغاط
قطسئ أجماسعط لضظعا *** لط تقطج ظثعة المساخط!

بشغاب  المسطمعن  شصثه  طا  شغخ  طظ  غغخ  عثا 
الثقشئ، شق ذرغص وق جئغض إلرجاع عثه افحغاء الاغ 
شصثظاعا طظ زوال تضط اهللا والفرصئ والحاات والئصاء 
شغ طآخرة وذغض افطط والحسعب إق بالثقشئ، الاغ 
غاثوق  تاى  زطاظظا  شغ  بعا  لظا  غسةض  أن  اهللا  ظسأل 
لمائئ  تةرسعا  بسثطا  والظخر  السجة  ذسط  المسطمعن 
سام ضأس الثل والدسش. وعغ سائثة بسث عثا التضط 
الةئري بإذن اهللا ضما بحر بعا ظئغظا ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث 
«ثُمَّ  بحغر  بظ  الظسمان  سظ  أتمث  اإلطام  رواه  الثي 

 «ِة تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

ببمظ بثج لطضاشر المساسمر طصابض تماغئ ضراجغعط 
وبظاء الظاذتات وغغرعا طظ طااع الثظغا، وصث تطئ عثه 

العذظغئ طتض رابطئ اإلجقم السزغط.
شصث  الحسعب،  بغظ  طضاظاعط  المسطمعن  خسر  بالباً: 
ضاظئ دولاعط افولى شغ السالط وتثشع دوغقت أوروبا 
الةجغئ لعط، وشاتعا بسخ الثول افوروبغئ ضالغعظان 
تاى  شغّظا  أجعار  المسطمغظ  جغعش  ووخطئ  وغغرعا 
لغتمعا  افطط  سخئئ  طسمى  تتئ  افوروبغعن  اجامع 

بقدعط طظ جغطرة الثقشئ.
الرحغث  عارون  خطغفاعا  غثاذإ  دولاعط  وضاظئ 
غأتغه.  خراجعا  شإن  بطث  أي  شغ  تمطر  أن  الستاب 
ططك  الصاظعظغ  جطغمان  السبماظغ  خطغفاعا  وغثاذإ 
تاى  بقده  شغ  الحعارع  شغ  الرصص  بمظع  شرظسا 
الاغ  المسطمغظ  بقد  إلى  السثاشات  عثه  تظاصض  ق 
بظفسه  غأتغ  شسعف  وإق  شرظسا،  طع  تثود  لعا 
عاطر  المآرخ  صال  وصث  الرصص،  عثا  وغعصش  لفرظسا 
شرظسا  شغ  سام  طائئ  لمثة  جرغا  ضان  الرصص  "إن 
التمغث  سئث  خطغفُاعا  وغثاذُإ  الرجالئ".  عثه  بسث 
الباظغ شرظسا سظثطا سطط بمسرتغئ شغعا إجاءة لظئغ 
اإلجقم ملسو هيلع هللا ىلص صائًق: "أظا خطغفئ المسطمغظ سئث التمغث 
تعصفعا  لط  إذا  رؤوجضط  سطى  الثظغا  جأصطإ  خان، 
تطك المسرتغئ" شاعصش شرظسا سرضعا، وتاول ضاتإ 
شاجاطاع  وأطرغضا  برغطاظغا  شغ  سرضعا  المسرتغئ 
الثطغفئ سئث التمغث طظسعا أغدًا، بض ضاظئ دولاعط 
تةئر أطرغضا سطى تعصغع اتفاصغئ بشغر الطشئ اإلظةطغجغئ 
واتفاصغئ سطى دشع أطعال وعع طا لط غتثث شغ تارغت 
١٢١٠عـ  خفر   ٢١ شفغ  والةثغث،  الصثغط  أطرغضا 
المضعظئ  المساعثة  وصسئ  ١٧٩٥/٩/٥م  المعاشص 

تامئ ضطمئ السثد: طاذا خسر المسطمعن بعثم الثقشئ؟

السلطۀ الفلسطینیۀ تطوف بأهل فلسطین 
من جیفۀ إلى جیفۀ

ارتفاع أسعار المشتقات النفطیۀ فی الیمن 
تتحمل ِوزَره سلطتا صنعاء وعدن

أوضح بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن التضط الحرسغ شغ المحارضئ باقظاثابات 
جعاز  عغ  بض  طساصطئ،  لغسئ  أظعا  الئطثغئ  واصع  وصال:  افردن  شغ  الظزام  تضعطئ  إلغعا  تثسع  الاغ  الئطثغئ، 
تظفغثي غائع سمطغاً لطتضعطئ، وطظ بط تطجطعا السططئ بأي ظحاط جغاجغ ترغثه، وعغ تابسئ فجعجة الظزام، 
تاى  الئطثي،  المةطج  صرارات  إلشاء  التضعطئ  شاساطغع  سمطغئ،  ظاتغئ  طظ  بض  اجمغئ،  ظاتغئ  طظ  شصط  لغج 
لع اتثثعا باإلجماع. وأضاف الئغان: طظ العاضح أن عثه اقظاثابات تأخث الطابع السغاجغ شغ ظض افظزمئ 
الثولئ،  بسغاجئ  ترتئط  فظعا  التضعطات  لعا  تثسع  أو  بعا  تحارك  أو  تصاذسعا  افتجاب  أن  والثلغض  التالغئ، 
والاظاشج السغاجغ شغعا غظزر إلغه ضمآحر لقظاثابات الئرلماظغئ الصادطئ أو غغرعا، وصغاس الاأبغر شغ لسئئ 
السغاجئ السطماظغئ. وخطص الئغان إلى الصعل: إن اقظاثابات الئطثغئ ترتئط بالتضط السغاجغ السطماظغ الثي 
غصخغ أتضام اإلجقم سظ طسارك التغاة، واقظاثاب عع حضض طظ أحضال الاعضغض، وبالاالغ شإن التضط الحرسغ 
شغ صدغئ المحارضئ اقظاثابغئ طاسطص بعاصع طا ذطإ اقظاثاب شغه. شإذا ضان اقظاثاب طاسطصا بأسمال غترم 
الصغام بعا، وعع عظا ضثلك، شإن المحارضئ شغ اقظاثابات الئطثغئ ق تةعز فظعا تعضغض لطصغام بأسمال طترطئ.

االنتخابات البلدیۀ تحت ظل الحکم العلمانی 
ال تجوز المشارکۀ فیها ترشیحًا وانتخابًا



 افربساء ٢٠ طظ حسئان ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٣ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٣٨٣

رشسئ التضعطئ الاعظسغئ أجسار المتروصات لطمرة الباظغئ خقل حعر، وعغ الجغادة الرابسئ شغ ظرف جظئ، بتةئ 
ارتفاع السسر السالمغ. وأطام عثا الزطط، بغظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج، شغ بغان ختفغ، 
التضط الحرسغ الماسطص باظزغط الطاصئ، وصثم المعصش السغاجغ طظ عثه الصرارات الاغ تسئث باعظج وأعطعا 
إلرضاء  لعط،  صئطئ  المساسمرغظ  أظزمئ  اتثثوا  جئصعط،  طظ  أو  التالغغظ  جعاء  تعظج  تضام  إّن  أوق:  شصال: 
كَاُء ِيف ثـََالٍث؛ ِيف الاَْمِء  خظثوق الظصث الثولغ. والطاصئ طظ المطضغئ الساطئ لفطئ، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «الُْمْسلُِموَن ُرشَ
َوالْكََإلِ َوالنَّاِر، َومَثَُنُه َحَراٌم». باظغا: إن أظعاع الزطط واإلرعاق الاغ تتخض لطظاس لغج جئئعا شصط شساد التضام، بض 
أغدا شساد الظزام الثي غتضط به التاضط. وافظزمئ المطئصئ شغ بطثظا وشغ بصغئ بقد المسطمغظ عغ أظزمئ 
رأجمالغئ سطماظغئ تفخض الثغظ سظ الثولئ، عغ أظزمئ ضفر غسظعا الئحر تسإ أععائعط وحععاتعط، لثلك عغ 
تآدي إلى الحصاء والترطان. وخطص الئغان إلى دسعة المسطمغظ لطسمض طع الساططغظ المثطخغظ تمطئ الثسعة 
لاشغغر تغاتعط بإصاطئ الثقشئ الراحثة واتئاع العثى الثي أتاعط طظ اهللا باطئغص أظزمئ اإلجقم، شفغعا السسادة 
ُسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِملَا ُيْحِييُكْم﴾. ِ َوِللرَّ ِذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا  ا الَّ َ ُّ

َ
والظخر ورضعان اهللا شغ الثظغا واآلخرة. صال تسالى: ﴿َيا أ

إزاء تضط المتضمئ السطغا شغ إصطغط ضرظاتاضا شغ العظث بأن "الثمار لغج طظ أجاجغات اإلجقم"، خاذإ بغان ختفغ 
خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان المسطمغظ طاسائق: عض تاعصسعن طظ تضاطضط أن 
غصعطعا باقظاخار فعطضط شغ الحطر الحرصغ طظ حئه الصارة العظثغئ الاغ تضمئ باإلجقم لصرون؟! أق ترون 
أظعط لط غظئسعا بئظئ حفئ تسطغصا أو حةئا لصرار المتضمئ العظثغئ سقوة سطى تةغغح الةغعش لقظاخار لعط؟! 
وأضاف الئغان طثاذئا طسطمغ باضساان: لط تضاِش طتضمئ الحغطان شغ العظث بثلك! بض راتئ "تفاغ" المسطمغظ 
شغ أتضام العتغ الصطسغئ، وعع اساثاء خارخ سطى دغظضط، ألط تصغمعا الثظغا ولط تصسثوعا سطى المحرك العظثي 
جطمان رحثي سطى آغاته الحغطاظغئ؟! غا جظث باضساان: لصث ترَّك رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جغح الختابئ الضرام بضاططه 
سطى بظغ صغظصاع طظ أجض اطرأة واتثة ُضحفئ سعرتعا، وإظضط تسطمعن أن تضاطضط لغسعا طمظ غظاخر فسراض 
المسطمغظ، إظما الثي غثشع سظ أسراض المسطمات عع الثطغفئ الراحث الثي غسغر سطى طظعاج الظئعة، وعع الثي 
جغصعد جغحضط وغسغث حئه الصارة العظثغئ ضطعا تتئ تضط اإلجقم. ظمث أغثغظا إلغضط لاظخروظا، شظجغض سروش 
الةئظاء طظ بقدظا وظصغط دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شظترر السئاد والئقد طظ دظج المحرضغظ، َصاَل َرُجعُل 
َالم». ِتي أَْحَرَزُهاَم اللَُّه ِمْن النَّاِر: ِعَصابٌَة تَْغُزو الِْهْنَد، َوِعَصابٌَة تَكُوُن َمَع ِعيَىس بِْن َمْريََم َعلَْيِهاَم السَّ اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِعَصابََتاِن ِمْن أُمَّ

الصائط بغظ أوضراظغا وعثه المظطصئ. وظطئ اقتفاصغئ 
تئرا سطى ورق لط تظفث طظث ذلك الاارغت، تاى تخطئ 

افزطئ التالغئ.
والتصغصئ أن تثخقت الشرب شغ أوضراظغا وسطى رأجعط 
أطرغضا لغج العثف طظعا خثطئ أوضراظغا وق حسئعا؛ 
إظما العثف عع إغةاد المحاضض أوق لروجغا، تماطاً ضما 
إبصاء  عع  الباظغ:  وافطر  افوروبغ.  اقتتاد  طع  تخظع 
الشرب  رتمئ  تتئ  أوضراظغا  طظ  المارة  الشاز  خطعط 
وتتضماته. وافطر البالث: عع سثم تمضغظ روجغا طظ 
إصاطئ حراضات اصاخادغئ أو جغاجغئ تصّعي ظفعذعا ضث 
الشرب؛ فن طبض عثه الحراضات تصعي روجغا وتةسطعا 
عثه  أجض  طظ  وصغعده.  الشرب  ضشعذات  سظ  تئاسث 
صدغئ  الصدغئ  عثه  طظ  روجغا  رأت  وغغرعا  افجئاب 
أطظ صعطغ لعا، وسمطئ بضض ذاصاعا لمظع الشرب طظ 
إدخال أوضراظغا ضمظ تطش افذطسغ لةسطعا شغ سثاوة 
وافزطئ  جاظئعا.  إلى  ووصعشعا  خثاصاعا،  بثل  روجغا 
تفاعمات  ضمظ  تطعا  روجغا  سرضئ  صث  التاخطئ 
جغاجغئ، وضماظات ضما جماعا: تمظع أي تثخض غربغ 
طساصئق شغ أوضراظغا ق سظ ذرغص الدط لفذطسغ وق 
لقتتاد افوروبغ، وق سظ ذرغص اقظصقبات السغاجغئ، 
وق سظ ذرغص تعثغث خطعط الشاز، وق غغر ذلك طما 
غثطط له الشرب. والتاخض أن جغاجات أطرغضا تحث 
التئض طظ جاظإ، وروجغا والخغظ تحثه طظ الةاظإ 
السعطئ  الصداغا  طظ  لغسئ  الصدغئ  وعثه  اآلخر. 
جغاجغا؛ خاخئ وأن روجغا تتاول شرض حروذعا اآلن 
الثبطعطاجغئ  شحض  بسث  السسضرغئ  الصعة  ذرغص  سظ 
والمتادبات، وشسق بثأت بئسط ظفعذعا السسضري شغ 
أوضراظغا لطتفاظ سطى ذاتعا طظ الشرب ولمظع الامثد 
افذطسغ شغ سصر دغارعا، ولظ تصئض الاثطغ سظ عثا 
افطر إق ضمظ تفاعمات جغاجغئ جثغثة تدمظ لعا 

سثم تعثغثعا طساصئق.
وأطا بالظسئئ لطخغظ شإظعا بثأت أغدا بسخ المحارغع 
وجه  شغ  طضاظاعا  تسجغج  شغ  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
اقصاخادي  الظمع  أبرزعا  ضان  افطرغضغ؛  العتح 
المظاشج فطرغضا؛ تغث تداسش اصاخادعا طرات سثة 
اقصاخاد  شغ  تغعغئ  لمةاقت  اخاراصعا  إلى  إضاشئ 
تاسطص بسالط اإللضاروظغات واإلظارظئ وغغرعا. وصاطئ 
أغدا بإصاطئ سقصات طع دول الةعار؛ طظعا اجاراتغةغ 
افطرغضغئ  العةمئ  أطام  لطاصّعي  اصاخادي  وطظعا 
وبغظ  بغظعا  جرى  طا  السقصات  عثه  وأبرز  المسسعرة. 
الحراضئ  طساعثة  تةثغث  طظ   ٢٠٠١ جظئ  روجغا 
أبرز  طظ  وضان  طصئطئ؛  ساطا  لسحرغظ  اقجاراتغةغئ 
افطعر شغ عثه المساعثة الةثغثة الصثغمئ: طسارضئ 
الثطط افطرغضغئ بالاعّجع السسضري، والاغ ق غمضظعا 
تثسغط  وطظعا:  السالمغ،  افطظ  بمخالح  تدر  أن  إق 
الثشاع  طةال  وشغ  الطرشغظ  بغظ  السسضري  الاساون 
شإظه  سثوان،  أو  تعثغث  وجعد  تال  شفغ  المحارك: 
غاساون الطرشان إلزالئ عثا الاعثغث أو السثوان. وشغما 
جغادة  تثسط  الخغظ  شإن  العذظغئ  السغادة  غثص 
روجغا سطى ضض أراضغعا وتثسط روجغا ضثلك الخغظ 
بط  تاغعان،  وطظعا  أراضغعا  ضض  سطى  جغادتعا  شغ 
تةثدت عثه الحراضئ شغ عثا السام ٢٠٢٢ شغ دورة 
افلساب افولمئغئ الةارغئ؛ بغظ الرئغسغظ بعتغظ وحغ 

جغظ بغظس؛ أي شغ ظض افزطئ التالغئ شغ أوضراظغا.
عثه  شغ   - تثغبظا  طعضعع  وعع   - افطعر  أبرز  ولسض 
السغاجات ضث عةمئ أطرغضا وجطعتعا؛ عع الاصارب 
الاتالش  لعثا  غمضظ  تث  أي  شإلى  الخغظغ.  الروجغ 
عغ  وطا  أطرغضا،  جطعة  وجه  شغ  غصش  أن  والاساون 
طزاعر عثا الاساون، وطا عغ سقصئ الترب الثائرة الغعم 
شغ أذراف روجغا سطى عثا الاساون والتطش اقجاراتغةغ 
شغ  افخغرة  بغظس  جغظ  حغ  بعتغظ -  صمئ  جماه  ضما 
سطى  ظةاته  طثى  وطا  الخغظ؛  شغ  افولمئغئ  افلساب 
طظ  بضبغر  الخغظ  جادتغ  وعض  المظزعر،  المثى 
 - افوروبغ  (اقتتاد  الشرب  طع  اقصاخادغئ  السقصات 

أطرغضا) لاساظث تطغفاعا اقجاراتغةغئ؟!  غائع...

سظ  بالئغؤئ،  المعامئ  المظزمات  إتثى  أسطظئ 
الخعطال  إلى  الظعوغئ  الظفاغات  طظ  حتظات  وخعل 
بسخ  الشربغئ  الثول  بمعجئه  تمظح  وزائغر،  وضغظغا 
شغ  السقح،  الئقد  سطى  المسغطرغظ  المامردغظ 

طصابض دشظ عثه الظفاغات.
الصرن  جئسغظات  شغ  أراضغعا  شغ  دشظئ  السعدان 
شغ  بالخثشئ  اضاحاشعا  تط  تاوغئ،   ٥٠٠ الماضغ 
ختراء السامعر حمال حرق السعدان، سطى غث طظصئغ 
الثعإ شغ السام ٢٠١٠م. تحاد ظصطئ إلغعا ظفاغات 
وخطئ  الظصإ،  بختراء  دغمعظئ  طفاسض  طظ  ظعوغئ 

إلغعا سئر الختراء الطغئغئ.
جعغسرغئ  حرضات  إلغعا  خثرت  بغساو  غغظغا 
أجئعسغا طظ ظفاغات أطرغضا  وبرغطاظغئ ١٥ ألش ذظ 
طصابض ١٢٠ ططغعن دوقر شغ السظئ، وعع طا غسادل 
بظغظ  تئساعا  وتثعا.  الثولئ  لعثه  الصعطغ  الثخض 
جظعّغا  ذظ  طقغغظ   ٥ بظصض  جغسضع  حرضئ  بصغام 
لططظ  شصط  دوقرًا   ٢,٥ طصابض  الثطرة  الظفاغات  طظ 
العاتث، شغ تغظ تثشع الحرضات افوروبغئ الاغ تاعلث 
طصابض  جغسضع  لحرضئ  دوقر  ألش  الظفاغات  سظعا 
الاثطص طظ الطظ العاتث. ضما اجاعردت بظغظ خقل 
الفارة ١٩٨٤-١٩٨٨م باجاغراد أذظان طظ الظفاغات 
المحّسئ طظ اقتتاد السعشغغاغ، وأجرت طسعا شرظسا 
طفاوضات قجاغراد ظفاغات طحسئ وخطرة؛ طصابض ١,٦

جظئ،   ٣٠ لمثة  اصاخادغئ  وطساسثات  دوقر  ططغعن 
ضثلك وّصسئ طع حرضئ أظةطع-أطرغضغئ سصثا باثجغظ 

٥٠ ططغعن ذظ طظ الظفاغات الساّطئ لسحر جظعات.
اضاحاف  سظ  الثولغ ٢٠١٧  اإلظاربعل  طظزمئ  أسطظئ 
أضبر طظ ١,٥ ططغعن ذظ طظ الظفاغات غغر الصاظعظغئ 
السابرة لطتثود بةمغع أظتاء السالط، خقل سمطغئ سالمغئ 
المحروع  غغر  الحتظ  تساعثف  باظسغصعا،  صاطئ 
عما  وأشرغصغا  آجغا  وضاظئ  طظعا،  والاثطص  لطظفاغات 
العجعئ الرئغسئ لطظفاغات الاغ غاط تخثغرعا بخعرٍة 

غغر طحروسئ طظ أوروبا وأطرغضا الحمالغئ.
اجاصخائغئ  دراجًئ  افخدر  السقم  طظزمئ  ظحرت 
٣,٥ بـتعالغ  الظفاغات  شغ  الثولغئ  الاةارة  بحأن 

إلى  الخظاسغئ  الئطثان  طظ  حتظعا  تّط  ذظ،  ططغعن 
عظاك ٩٤ ضاظئ  لطمظزمئ  ووشصا  ظمّعًا.  افصّض  الئطثان 

طتاولئ لظصض خادرات الظفاغات الثطرة إلى أشرغصغا بغظ 
١٩٩٤م و١٩٩٨م، حمطئ أضبر طظ ١٠ طقغغظ ذظ 

طظ المثطفات، تدط طعاد طحّسئ.
طع ارتفاع زغادة الظفاغات الثطرة وخطعرتعا شغ الثول 
الظفاغات  أختاب  تطجم  تحرغسات  وضع  تط  الخظاسغئ، 
باظزغش ظفاغاتعط صئض ذرتعا شغ المضئات المثخخئ 
لطظفاغات. لضظ أختاب تطك الخظاسات والظفاغات سمطعا 
سطى خفخ طا تثد لعط ذرته لاظصغئ الظفاغات. وتغظ 
حسر الظاس بثطعرتعا سطغعط، لط غضظ طظعط جعى 
بالاثطص  شئثأوا  بطثاظعط.  خارج  وتمطعا  تةمغسعا 
طظعا برطغعا شغ المغاه الثولغئ شغ المتغطات، وتغظ 
لعتصعا ذعئعا لرطغعا شغ الئطثان الفصغرة الئسغثة، شصث 

الظفاغات الخظاسغئ الظعوغئ املحسئ
وخطعرتعا سطى الئغؤئ والتغاة واإلظسان

(التطصئ الباظغئ وافخرية)
ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

الةعار  إلى  الساطئ  الماتثة  العقغات  ظفاغات  ذعئئ 
شغ المضسغك وأطرغضا الةظعبغئ، شغما اتةعئ ظفاغات 

أوروبا تةاه أشرغصغا.
الصرن  شغ  الخعطال  طظ  الصرغئئ  الغمظ  غثص  وشغما 
افشرغصغ، شصث أخابعا طا أخاب الخعطال، وجةض شغ 
شارة السصعد افخغرة طظ الصرن المظخرم دشظ ظفاغات 
خطرة وجاطئ شغ الحعاذأ المماثة طظ تسج والتثغثة 
الئطثان  طسرشئ  دون  طظ  المتطغئ  الختاشئ  تظاولاعا 
الخظاسغئ الاغ صاطئ باخثغرعا إلغعا، أو طسرشئ ظعع 
تطك الظفاغات، إق أن حععد سغان تتثبعا سظ احاسال 

تطك الظفاغات تتئ افرض.
طظ  تتعغه  لما  التفر  وجعائض  الظفطغئ  الظفاغات 
ترضغئات ضغمغائغئ خطرة تسث طظ أخطر الظفاغات الاغ 
تطعث الاربئ والمغاه الةعشغئ وخعقً إلى اإلظسان الثي 
تزعر سطغه طثاطش افورام، وخغر طبال سطى ذلك ظععر 
تدرطعت  شغ  وارتفاسعا  السرذاظغئ  افورام  تاقت 
وحئعة وطأرب وغغرعا طظ افتعاض الظفطغئ شغ آجغا 
الحرضات  اضاراث  لسثم  القتغظغئ،  وأطرغضا  وأشرغصغا 

الظفطغئ شغ سمطغئ الاثطص طظ جعائض التفر.
وحئعة  طأرب  طظ  ضض  شغ  الظفطغئ  شافتعاض 
وتدرطعت والمعرة طظ المساظاة الئغؤغئ جراء الاثطص 
السحعائغ طظ ظفاغات الحرضات الظفطغئ الساططئ شغعا، 
سئر الاثطص طظ جعائض التفر الساطئ بشغر المخرح 
السعائض  تطك  تدر  بتغث  السقطئ،  دوائر  طظ  به 
بافورام  اإلظسان  وغخاب  الةعشغئ،  والمغاه  بالاربئ 
السرذاظغئ. وطا أخاب الظساء طظ تاقت اإلجعاض شغ 
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لطسالط  الفاجثة  الرأجمالغئ  التدارة  صثطاه  طا  عثا 
بحضض أجمع ولطصارة السمراء الشظغئ المطغؤئ بالثغرات، 
وغاز  ظفطغئ  بروات  طظ  طظعا  ظعئاه  طا  طصابض  شغ 
وتغاان  وظتاس  وألماس  ذعإ  طظ  طسثظغئ  وخاطات 
وظغضض وصخثغر وغعراظغعم وطسادن ظادرة، تتااج إلغعا 
الخظاسات اإللضاروظغئ، شق أظظ بأن الرأجمالغغظ اسائروا 

غعطاً طما جمسعه بأن ججاء اإلتسان إق اإلتسان.
الئر  باطعغث  الشربغئ  الرأجمالغئ  الثول  تضاش  لط 
سطى  اإلظسان  تغاة  وتسرغخ  والععاء،  والماء  والئتر، 
افرض لطعقك، شعط غرغثون تطعغث الفداء الثارجغ 
غضفعا  أن  السالط  سصقء  شأغظ  الظعوغئ،  بظفاغاتعط 

أغثغعط صئض أن ُغْعِطُضْعا وَغْعَطُضْعا؟!
إن طا تساطجطه جمغع الظفاغات الساطئ والظعوغئ عع لغج 
رطغعا سظث طظ لغج لعط تعل وق صعة، وإظما تتعغطعا 
طظ تالاعا الثطرة إلى تالئ آطظئ سطى الئغؤئ واإلظسان، 
جسطه  الثي  الظزام  وشص  بسغحه  وغعظأ  اإلظسان  لغتغا 
الثالص لطضعن واإلظسان والتغاة. إن افرض واإلظسان 
والتغاة غةأرون إلى اهللا خالصعط بأن غسعد إلغعا الثغر 
الثي ضان طظ صئض. وظصعل إن ذلك لظ غضعن إق شغ 

 دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة

ذضرظا شغ التطصئ السابصئ بسخ افسمال الاغ تصعم بعا 
أطرغضا؛ لاضرغج جغاجئ العغمظئ الثولغئ بحضض طعجج. 
تتااج  طظعا  ظصطئ  ضض  فن  شغعا؛  الحرح  ظطغض  ولظ 
بظاء  طعضعع  سظث  ظصش  ولضظ  طساصّض،  طعضعع  إلى 
الاتالفات السغاجغئ واقصاخادغئ، وشغ العصئ ظفسه 
جغاجئ  ضمظ  وذلك  فطرغضا؛  ترْق  لط  أخرى  طتاربئ 
غةري  طا  وجظدرب  واقتاعاء.  الثولغئ  العغمظئ  إبصاء 
شغ أوضراظغا عثه افغام ضمبال تّغ سطى طعضعع عثه 
الاتالفات الثولغئ طظ أجض العغمظئ السغاجغئ الشربغئ.

طما ق حك شغه أن الثول المآبرة شغ السالط، والاغ 
تطمح أن غضعن لعا طعذأ صثم أو حراضئ، أو تأبغر شغ 
افوروبغ  اقتتاد  عغ  أطرغضا  بةاظإ  الثولغ  المعصش 
وروجغا والخغظ. وصث بثأت عثه الثول بالفسض تاترك 
شغ عثا اقتةاه؛ بأجالغإ طاسثدة وطاةثدة؛ وطظعا طا 
غتخض الغعم شغ أوضراظغا، وإن ضان ظاعره أظه خراع 
سطى تثود، أو اطاثاد تارغثغ أو سرصغ أو اصاخادي شغ 

عثه المظطصئ.
أطا بالظسئئ لقتتاد افوروبغ؛ شفغ الفارة الاغ أسصئئ 
اظعغار اقتتاد السعشغاغ طئاحرة ١٩٩١م؛ بثأ الافضغر 
اقصاخادغئ  العتثة  ظتع  جابصا  بثأه  طا  تسجغج  شغ 
والسغاجغئ، تغث تسّجز عثا الثاشع سظث أوروبا الشربغئ 
ظععر  بسث  وخاخئ  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  بسث 
الاتالفات الةثغثة، ووصعع أوروبا بأضمطعا تتئ تماغئ 
ووخاغئ أطرغضا؛ سسضرغا شغ طظزعطئ تطش افذطسغ؛ 
أغدا  ووصعسعا  أوروبا،  ظتع  الروجغ  الاعجع  لمظع 
اصاخادغا تتئ رتماعا؛ خاخئ طحروع طارحال الضئغر 
١٩٤٧م - ظسئئ إلى وزغر خارجغئ أطرغضا آظثاك - شغ 

إظساش أوروبا اصاخادغا.
لصث بثأت أوروبا خطعات جغاجغئ واصاخادغئ ضبغرة ظتع 
العتثة طظث جظئ ١٩٥١م؛ سظثطا تحضطئ المةمعسئ 
اقصاخادغئ افوروبغئ. وضاظئ عثه الثطعات تاسبر تارة، 
وتظةح تارة أخرى تاى تعجئ عثه افسمال والاعجعات 
تطش  خطر  وذعاب  اقحاراضغئ،  المظزعطئ  اظعغار  بسث 
وارجع؛ شرجمئ عغضطغئ عثا اقتتاد جظئ ١٩٩٢ شغ 
طساعثة طاجارخئ، وخارت تظدط لعثا اقتتاد دول 
جثغثة طظ أوروبا الحرصغئ والشربغئ؛ تاى أخئتئ ٢٧

دولئ بسث خروج برغطاظغا رجمغا طظه ٢٠٢٠م.
الضئغر  إربه  سظ  اجاساض  شإظه  الروجغ  اقتتاد  وأطا 
اقتفاصات  بئسخ  وارجع)  وتطش  السعشغاغ  (اقتتاد 
طظزمئ  طظعا:  المحارضئ  والثشاسغئ  اقجاراتغةغئ 
طساعثة افطظ الةماسغ جظئ ٢٠٠٢ بسث ترب أطرغضا 
سطى أششاظساان؛ وعثه المساعثة عغ طع بسخ دول 
بغقروجغا  وعغ  السابص  السعشغاغ  اقتتاد  طظزعطئ 
وذاجغضساان،  وصرغغججاان  وضازاخساان  وأرطغظغا 
أوضراظغا  الةثغثة  جارتعا  طع  اقتفاصات  ضثلك  وطظعا 
تغث تسائر باظغ دولئ اجاراتغةغئ بسث اقتتاد الروجغ 
شغ المظزعطئ الصثغمئ؛ وصث وصسئ طسعا روجغا اتفاصغئ 
وبغقروجغا  وأوضراظغا  روجغا  المساصطئ:  الثول  رابطئ 
ظاغةئ  باظغئ؛  اتفاصغئ  طسعا  وصسئ  بط  ١٩٩١م،  جظئ 
تثخقت طظ بسخ الثول الشربغئ شغ أوضراظغا جمغئ 
طساعثة بعدابسئ ١٩٩٤م؛ تاظازل بمعجئعا أوضراظغا 
جظئ  وشغ  السابص،  الظعوي  السسضري  اإلرث  سظ 
١٩٩٧ وّصسئ طع روجغا اتفاصغئ تساون وخثاصئ، بط 
جظئ ٢٠٠٣م، وصسئ أوضراظغا اتفاصغئ إلظحاء طظطصئ 
وبغقروجغا  روجغا  طظ  ضض  طع  طحارضئ  اصاخادغئ 
وضازاخساان. لصث تصطإ سطى تضط أوضراظغا خقل الفارة 
المماثة طظ جظئ ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٠ رؤجاء سثة بغظ 
الرئغج   ٢٠١٠ جظئ  وجاء  لطشرب.  أو  لروجغا  طعال 
الشرب  قتفاصات  ظعره  وأدار  غاظعضعشغاح،  شغضاعر 
جظئ ٢٠١٣ سظثطا وصع اتفاصات اصاخادغئ طع روجغا. 
وسطى إبر ذلك صاطئ ترضئ اتاةاج صعغئ شغ أوضراظغا؛ 
اظاعئ برتغطه إلى روجغا جظئ ٢٠١٤؛ شضاظئ ردة شسض 
روجغا بأن ضمئ ججغرة الصرم وعغ ججء طظ أوضراظغا 
بط  أوضراظغا).  حرق  الخظاسغئ  المظطصئ   - (دوظئاس 
روجغا وأوضراظغا طساعثة طغظسك لتض الثقف  وصسئ 

أوضراظغا وتةثد الخراع سطى املعصش الثولغ
التطصئ (٢)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ 

زیادة النظام التونسی ألسعار المحروقات، إفقاٌر للناس وظلم مبین
یا أهل باکستان وجنودها: انتصروا ألعراضکم فی الهند

سطى  أوروبا  فوضراظغا  الروجغ  الشجو  أجئر  باق:  أوضاي  افجااذ  ععلظثا،  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  الممبض  صال 
لفوضراظغغظ وتآوغعط بأذرع طفاعتئ، وطع ذلك، ضغش لظا أن ظفعط الظعب تةاه القجؤغظ  أن تخئح طقذًا آطظاً 
السعرغغظ وافششان الثغظ تط رشدعط سطى التثود الئغقروجغئ والئعلظثغئ؟ وضق الئطثغظ لغسا أسداء شغ اقتتاد 
افوروبغ. شطماذا غاط الامغغج بغظ اقبظغظ؟ جاء ذلك شغ بغان ختفغ أضث شغه افجااذ أوضاي باق: أن ذرغصئ 
والسظخرغئ،  الامغغج  شغ  ظفسعا  بالزاعرة  طثظئئ  وأوضراظغا  اآلخر.  إلى  الشربغئ  الظزرة  جععر  عغ  عثه  الافضغر 
وأضاف: بصثر طا غاط صئعل الامغغج والسظخرغئ سطى ظطاق واجع، شإظه شغ تث ذاته ق غتثد السغاجئ شغ أوروبا. 
وذلك فن الثول الشربغئ تسمض دائماً وشصاً لمخالتعا، تاى لع ضاظئ عثه المخالح تاسارض طع صغمعا افجاجغئ، 
ولثلك تعجث طساغغر طجدوجئ شغ الشرب. وظزرًا فن المخطتئ الثاتغئ شغ جمغع افطعر لعا افجئصغئ، شإن الضغض 
بمضغالغظ أطر حائع، وغخئح الطةعء إلى الظفاق ججءًا طظ طئثئعط. وخطص افجااذ باق إلى الصعل: إن المساسثة 
الثغظ  شافوضراظغعن  الثاتغئ،  المخطتئ  بسئإ  عغ  بض  اإلظساظغئ،  طظ  تأتغ  ق  افوضراظغغظ  لقجؤغظ  افوروبغئ 
غصاتطعن سطى تثود أوروبا غثعضعن أغداً المسرضئ بغظ الشرب وروجغا. وبمةرد أن تظاعغ عثه افزطئ، وتاتصص 
طخالتعط، جعف غاط تحعغه جمسئ القجؤغظ، وجعف غاط تئادل بثور الثساغئ الماسطصئ بالعقء بغظ الظاس بالسثاء 
بضط شغ أوروبا "الماتدرة" و"الماساطتئ"! وسثم الاساطح تاى لع ارتئطعا طرة واتثة ضعاتث طظعط. وطرتئاً 

المساعدات اإلنسانیۀ األوروبیۀ ألوکرانیا والکیل بمکیالین


