
السآال: ظحرت الةجغرة.ظئ سطى طعصسعا شغ ٢٠٢٣/٢/٤ أن صائث المةطج السسضري شغ بعرضغظا شاجع 
إبراعغط تراوري أضث (أن بقده لظ تصطع سقصاتعا الثبطعطاجغئ طع شرظسا)، شضغش ظفعط عثا طع طا خرح 
به الماتثث باجط التضط اقظاصالغ شغ بعرضغظا شاجع باارغت ٢٠٢٣/١/٢١: (تضعطئ بعرضغظا شاجع صررت 
إظعاء اقتفاق السسضري طع شرظسا والثي غاغح لصعاتعا العجعد سطى أراضغ واغادوغع رغئئ طظعا أن تاعلى 
صعاتعا الثشاع سظ ظفسعا، وذطئئ طشادرة الصعات الفرظسغئ خقل حعر)؟ بط لماذا اتثث التضط اقظاصالغ شغ 
بعرضغظا شاجع عثا الصرار؟ سطما أن التضط اقظاصالغ ُأسطظ بسث اظصقب سطى اظصقب. شمظ ضان غصش وراء عثا 
اقظصقب؟ وطا سقصئ ضض ذلك بالخراع الثولغ؟ بط عض بعرضغظا شاجع بطث إجقطغ؟ وضط ظسئئ المسطمغظ شغه؟

(شااعا) أرضعط شعزسئ سطى جاتض الساج وطالغ والظغةر، 
وشغ جظئ (١٣٨٥عـ-١٩٤٧م)، اجاسادت شعلاا السطغا 
وتثة أرضعا شغ طساسمرة واتثة، بط ظالئ اجاصقلعا 
آب/أغسطج   ٤ وشغ  (١٣٨٠عـ-١٩٦٠م).  جظئ  شغ 
١٩٨٤ صام الرئغج تعطاس جاظضارا باشغغر اجط الثولئ 
إلى "بعرضغظا شاجع" والاغ تسظغ "بطث الظاس الظجغعغظ 
(الطاعرغظ)"، طظ الطشاغظ الرئغسغاغظ شغ الئقد: طعري 
ودغعق  الطاعرغظ)  أو  الظجغعغظ  الظاس  أي  (بعرضغظا، 

(شاجع، أي دار افب أو الئطث).
وتئطس طساتاعا ٢٧٤,٢٠٠ ضط٢، وغئطس سثد جضاظعا 
شغ  الجراسئ  سطى  وتسامث  ظسمئ   ٢١,٥١٠,١٨١
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َبٌة َقاُلوا ِإنَّ ْم ُمِص ُ ْ َصاَب
َ
ِذيَن ِإَذا أ ﴿الَّ

إلى اإلخعة وافخعات افسجاء تمطئ الثسعة شغ ترضغا وجعرغا، وإلى تمطئ الثسعة بساطئ...
إلى افعض الخابرغظ والمتاسئغظ شغ ترضغا وجعرغا، وإلى أطئ اإلجقم بساطئ...

غصثم تجب الاترغر الاسازي شغ حعثاء الجقزل الاغ تطئ شغ ضض طظ ترضغا وجعرغا، وغسأل اهللا السطغ السزغط 
أن غضائعط سظثه شغ حعثاء اآلخرة طخثاصاً لطتثغث المافص سطغه سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه َأنَّ َرُجعَل اهللاَِّ 
»، وخاتإ العثم أي  ِهيُد ِيف َسِبيِل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َهَداُء َخْمَسٌة الَْمطُْعوُن َوالَْمْبطُوُن َوالَْغِرُق َوَصاِحُب الَْهْدِم َوالشَّ ملسو هيلع هللا ىلص َصاَل: «... الشُّ

الثي غمعت تتئ العثم..
وظثسع اهللا تئارك وتسالى أن غمظ بالحفاء الساجض سطى الةرتى والمضطعطغظ، حفاء ساجقً تاطاً ق غشادر جصماً.. 
وظسأله تسالى لطثي ظةا طظعط تغاًة ذغئئ غصدغعا شغ ذاسئ اهللا جئتاظه وذاسئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص شدقً طظ اهللا وظسمئ..

لصث ضحفئ طخغئئ الجلجال عثه أن اإلجقم طساصر شغ أسماق المسطمغظ، شصث ضاظعا وعط غظصثون إخعاظعط طظ 
تتئ الرضام غضئِّرون، شق غفارق الاضئغر ألسظاعط خاخئ وعط غظصثون ذفقً ولثته أطه وتعشغئ تتئ الرضام شغ 
جظثغرس طظطصئ سفرغظ.. أو وعط غتاولعن إخراج اطرأة طظ تتئ الئظاء المعثم شغ غازي سظااب شاططإ صئض 
إخراجعا غطاء لرأجعا تاى ق غظضحش حسرعا.. أو ذاك الثي غظادوظه طظ تتئ افظصاض شغ طثغظئ ضعرطان 
لغثرجعه شغططإ أوق الماء لطعضعء والخقة تاى ق غفعته العصئ.. وخقل ضض ذلك غخثع الاضئغر اهللا أضئر.. اهللا 

أضئر.. اهللا أضئر..
إن المآطظ لغج طبض غغره طظ الظاس، شعع غسطط أن صداء اهللا ق راد له وأظه غضعن لتضمئ غسطمعا اهللا جئتاظه، 
ولثلك شإظه غخئر سطى طا أخابه ذالئاً رضعان ربه، غصعل ملسو هيلع هللا ىلص شغ التثغث الثي رواه طسطط َسْظ ُخَعْغٍإ: «َعَجباً 

اُء َصَربَ َفكَاَن َخرْياً لَُه». اُء َشكََر َفكَاَن َخرْياً لَُه َوإِْن أََصابَْتُه َرضَّ ِألَْمِر الُْمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرُه كُلَُّه َخرْيٌ َولَْيَس َذاَك ِألََحٍد إِالَّ لِلُْمْؤِمِن إِْن أََصابَْتُه َرسَّ
إن المخائإ تظجل تارى شغ بقد المسطمغظ، شق غثطع بطث طظ بقدظا طظ طخاب: شجقزل وشغداظات، وجفاف 
وصتض، وتروب واصااال، وشصر وجعع... وطع أن طا غسمى بالضعارث الطئغسغئ عغ شغ دائرة الصداء، ولضظ اتثاذ 
اقتاغاذات القزطئ والرساغئ الختغتئ لطمسطمغظ دون تصخغر عغ واجئئ سطى الثولئ الاغ ترسى حؤعظعط.. شطع 
ضان لطمسطمغظ دولئ خقشئ لعتثت ضطماعط ولةمسئ حمطعط، ولعاجاعط سظث طخائئعط شتمطئ سظعط ورسئ 

حؤعظعط وأخثت بغثعط إلى ضض خغر، وقجاشظعا بثلك ضطه سظ طسعظئ غغرعط.
ِذيَن ِإَذا  رتط اهللا طعتاظا، وحفى اهللا جرتاظا، وتعلى اهللا برساغاه الظاجغظ طظ تطك المخغئئ.. وظسغث طا بثأظاه ﴿الَّ
َتُدوَن﴾ وإظا هللا وإظا  ْ ُ ُم املْ ُ وَلِئَك 

ُ
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إلغه راجسعن.
                                                                                                                                   أخعضط

الباطظ سحر طظ رجإ ١٤٤٤عـ                                                                                   سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
الااجع طظ حئاط ٢٠٢٣م                                                                                        أطغر تجب الاترغر

ساطا   ٢٧ الئثن  حروق  الفطسطغظغئ  افجغرة  خرجئ 
حئاط/شئراغر   ٢ الثمغج  غعم  الثاطعن  جةظ  طظ 
وصث  حعرا.   ١٤ دام  إداري  اساصال  بسث  ٢٠٢٣م 
تمعز/  ١٥ شغ  طرة  فول  لقساصال  حروق  تسّرضئ 
اإلداري،  اقساصال  رعظ  جظئ  وأطدئ   ،٢٠١٩ غعلغع 
 ،٢٠٢٠ أغطعل/جئامئر  حعر  شغ  اساصالعا  وُأسغث 
وأطدئ ٨ أحعر ضثلك، وُأشرج سظعا شغ حعر أغار/

طاغع ٢٠٢١، بط أسغث اساصالعا شغ الباطظ طظ ضاظعن 
خروجعا  بسث  حروق  وصالئ   .٢٠٢١ افول/دغسمئر 
طظ السةظ إظعا ق تحسر بحغء طظ الترغئ، بض تحسر 
بالشخئ والثعف سطى خثغصاتعا شغ السةظ الطعاتغ 
جةظ  إدارة  حظئ  شصث  وداسعظ.  تاى  تساطع  لط 
سصابًا  افجغرات  ضث  جثغثة  صمسغئ  عةمئ  الثاطعن 
ظفثعا  الاغ  الئطعلغئ  بالسمطغئ  اتافالعظ  سطى  لعظ 
الحعغث خغري سطصط رتمه اهللا شغ الصثس المتاطئ - 
والاغ صاض شغعا ٧ طساعذظغظ وأخغإ آخرون بةروح 
افجغرات  غرف  الصمع  وتثات  أغرصئ  وصث   - خطغرة 
بالمغاه الئاردة بط اصاتمععا وضربععظ وجتطععظ 
طساثثطغظ السخغ الضعربائغئ، وظصطععظ إلى زظازغظ 
الصسط  أخثره  ختفغ  بغان  وأشاد  اقظفرادي.  السجل 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
شإن  الفطسطغظغ،  افجغر  ظادي  طسطغات  بتسإ  أظه: 
اقتاقل اساصض ١٧٢ شطسطغظغئ خقل السام الماضغ، 
وغئطس سثد افجغرات الغعم ٢٨ أجغرة، بغظعظ بقث 
أخئظ  جرغتات  جئ  افجغرات،  بغظ  وطظ  صاخرات. 
إجراء  افجغرة  تالئ  وتسائر  اساصالعظ.  سمطغئ  خقل 
تحععات  طظ  تساظغ  إذ  التاقت،  أخسإ  جسابغص 
خطغرة  لتروق  تسرضعا  جّراء  جسثعا،  شغ  تادة 
أخاباعا خقل تادث اساصالعا سام ٢٠١٥م. وأضاف 
الئغان: أطا جةظ الثاطعن شعع غصع شغ دالغئ الضرطض 
غععد  ضغان  جةعن  أتث  وعع  المتاطئ،  تغفا  صداء 
السةظ  وغسعد  لفجغرات.  طظه  صسط  غثخص  الثي 
ضمساعدع  أظحأه  إذ  الئرغطاظغ  اقظاثاب  شارة  إلى 
اقتاقل  جةعن  أصسى  أتث  لغخئح  ُتعل  بط  لطائس، 
الختفغ:  الئغان  وتابع  وافجغرات.  افجرى  سطى 
خقل  افجغرات  ظتع  الةسثي  السظش  تداسش  وصث 
طصارظئ  افخغرة  الثمج  السظعات  شغ  الصمع  تمقت 
غعطغًا  صمسًا  افجغرات  وتسغح  السابصئ.  بالسظعات 
الثي  اقظفرادي  السجل  سئر  الثاطعن،  جةظ  شغ 
لمساصئاعظ  دائط  بحضض  السةعن  إدارة  تساثثطه 
وشص أي ذرغسئ تسعصعا. وتغظ ُتسجل افجغرة، ُتترم 
"الفعرة"،  وطظ  السةظ،  طصخش  أي  "الضاظاغظا"،  طظ 
أخث  طظ  ُتمظع  ضما  السةظ،  جاتئ  إلى  الثروج  أي 
ضرغعئ،  رائتاعا  رذئئ  بطاظغئ  وُتسطى  طقبسعا، 
وغعضع جةان سطى باب الجظجاظئ. أي ُتفخض افجغرة 
بحضض ضاطض سظ العاصع، شق تضعن لعا اتخاقت طع 
افجغرات أو المتاطغ وتمظع طظ الجغارة. ظاعغك سظ 
ضاطغرات المراصئئ المظاحرة شغ السةظ، والاغ تثارق 
خخعخغاعظ. وصث خاضئ افجغرات اتاةاجات ضث 
الئغان  ولفئ  عحارون.  جةظ  شغ  الضاطغرات  وضع 
تتئ  افجغرات  تغاة  طظ  تظصدغ  جظعات  أن  إلى 
وأزواجعظ  أعطعظ  سظ  بسغثا  خسئئ  صاجغئ  ظروف 
وأذفالعظ، ولغج عظاك طظ غثفش أو غثاشع سظعظ 
الظسعغئ  والةمسغات  المرأة  تصعق  جمسغات  طظ 
وضراطاعا  وتغاتعا  المرأة  سطى  ترخعا  تثسغ  الاغ 
ظعر  الاغ  والمآجسات  الةمسغات  تطك  وتصعصعا. 
طظ  الظغض  ترغث  وأظعا  الثئغبئ  وأعثاشعا  سعارعا 
بتةئ التصعق والمساواة، وعغ شغ  المسطمئ  المرأة 
وضراطاعا  وسفاعا  بغاعا  طظ  إخراجعا  ترغث  التصغصئ 
الختفغ  الئغان  وخاط  الشربغئ.  لطمرأة  طسثًا  لاضعن 
وغترر  غتررعظ  لظ  افجغرات:  أن  سطى  طآضثا 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  افجرى  ضض 
السرض. وتتمغ  افرض  جاترر  الاغ  الظئعة  طظعاج 

اصرأ شغ عثا السثد:

- تضعطئ طعدي تعغض شغ سثائعا لقجقم والمسطمغظ ...٢
- الجلجال ُغآضث خغرغئ افطئ اإلجقطغئ

  وُغسصط ورصئ الاعت سظ جعأة الشرب وأدواته ...٢
- دور المرأة شغ ظخرة الثسعة والسمض إلصاطئ الثولئ ...٣

- أزطئ المشرب واقتتاد افوروبغ 
  وسار السقصئ اقجاسمارغئ! (الةجء افول) ...٤

- المخالح الثولغئ أجاس السقصات الثولغئ ...٤

الاترضات السغاجغئ تعل شطسطني
دواشسعا وأعثاشعا
ــــــــــــــــــــ

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

شغ  شطسطغظ  فجغرات  غظاخر  لظ  إظه  المسطمعن:  أغعا 

المسطمغظ  ظساء  طظ  وغغرعظ  الشاخئغظ  غععد  جةعن 

وجغح  المثغظئ،  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  جغح  طبض  جغح  إق 

ضطعا  خرجئ  الاغ  ساطر  أبغ  بظ  المظخعر  وجغح  المساخط، 

غغعرغظ  بتضام  طساشغبات  اجاخرخظ  طسطمات  لظساء  ظخرة 

وضراطاعط  دغظعط  سطى  غشارون  طآطظغظ  حةسان  وجظعد 

عثه  جاطئصعن  طاى  الظثاء؟!  جاطّئعن  شماى  وأسراضعط. 

ْصُر﴾؟! النَّ َفَعَلْيُكُم  يِن  الِدّ  ِ ْنَصُروُكْم  َ اْس ِن  ِ ﴿َو الضرغمئ  اآلغئ 
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ضطمئ السثد

"لط غسئص أن رأغئ عثا السثد طظ الجغارات سطى طبض 
غغر  عثا  ضاظئ،  إدارة  أي  شغ  الرشغع  المساعى  عثا 
المفاوض  طغطر  دغفغث  آرون  وخش  عضثا  طسئعق"، 
افطرغضغ السابص والثئغر شغ طسعث ضارظغشغ لطسقم 
الثولغ شغ واحظطظ الاترضات افطرغضغئ شغ طظطصئ 
شطسطغظ،  بصدغئ  غاسطص  شغما  افوجط  الحرق 
الظعع  عثا  طظ  افولى  الاترضات  تضظ  لط  إن  وعغ 
والمساعى تغث تسعدت المظطصئ سطى عضثا تترضات 
رأجعا  وسطى  جغاجغئ  طثططات  وضع  صئغض  أو  صئض 
اإلدارات  وذاولئ  أجظثة  سطى  الثولاغظ  طحروع 
افطرغضغئ الماساصئئ لاخفغئ الصدغئ وإظعاء الخراع، 
ولضظ سطى ضض افتعال عغ ضما وخفعا آرون دغفغث 
جعف  طعمئ  جغاجغئ  دقلئ  ولعا  طضبفئ  زغارات 
وافعثاف  دواشسعا،  وظئغظ  المصال  عثا  شغ  ظاظاولعا 

السغاجغئ المرجعة طظعا.
تحضغض  سصإ  الاترضات  عثه  جاءت  السادة  غغر  سطى 
تضعطئ لضغان غععد ولغج بسث تسطط إدارة أطرغضغئ 
الاترضات  عثه  غةسض  وعثا  افبغخ،  لطئغئ  جثغثة 
تسطط  سصإ  الثولاغظ  طحروع  لاظفغث  تضعن  أن  إطا 
تضعطئ شغ ضغان غععد ترغث السقم افطرغضغ وإظعاء 
الخراع، شارغث اإلدارة التالغئ اجاشقل الفرخئ، وعثا 
ضغان  شغ  التاخض  السغاجغ  العاصع  سضج  تصغصًئ 
غععد، شمظ تسطط التضط عغ تضعطئ غمغظغئ صعطغئ 
تعراتغئ ترشخ طحروع الثولاغظ وتطالإ أن تضعن 
شطسطغظ ضاططئ وذظًا صعطغًا لغععد دون غغرعط. وإطا 
الصادطئ  لطتضعطئ  طسغظئ  جغاجات  لعصش  تضعن  أن 
تاةاوز المحروع، وعثا طا جعف ظسطط الدعء سطغه 

بحضض طفخض.
طظث سعث الرئغج أغجظعاور ضاظئ أطرغضا صث وضسئ 
شغ  غصعم  شطسطغظ  لصدغئ  تض  وطحروع  تخعر 
٢٧) شطسطغظ  خارذئ  ضمظ  دولاغظ  سطى  أجاجه 

سطى  الثولئ  تضعن  أن  المفارض  وضان  ضطط٢)،  ألش 
طا بات غسرف بأراضغ ١٩٦٧ شغما بسث، ولضظ خئث 
بعا  صام  الاغ  الثئغبئ  والترضئ   ١٩٦٧ شغ  اإلظةطغج 
سمغطعط المطك تسغظ باسطغط الدفئ الشربغئ لضغان 
غععد لطاعرب طظ الدشط افطرغضغ، ضض ذلك سطض 
طراوغئ  ضاظئ  بط  وطظ  الثئغث،  الثولاغظ  طحروع 
غععد شغ تظفغثه، ولضظ رغط ضض ذلك الاسبر والفحض 
أضثه  طا  وعع  بمحروسعا  طامسضئ  أطرغضا  بصغئ 
افخغرة  زغارته  شغ  بطغظضظ  أظاعظغ  خارجغاعا  وزغر 
ططاجطئ  الماتثة  العقغات  "إن  صال  تغث  لطمظطصئ، 
(الةجغرة  الئسغث"  المثى  سطى  الثولاغظ  تض  باطئغص 
ظئ ٢٠٢٣/٢/١)، وعغ تتاول تطئغص المحروع طظ 
خقل طروظئ سالغئ لمتاضاة العصائع الاغ شرضعا ضغان 
لطفطسطغظغغظ  دولئ  عظالك  تضعن  أن  المعط  غععد، 
سطغه  سمض  طا  وعثا  تثودعا،  سظ  الظزر  بشخ 
إدارة  ظض  شغ  تالغًا  طثاطش  العاصع  ولضظ  تراطإ، 
وأوروبا  روجغا  طبض  ضئرى  بمطفات  المحشعلئ  باغثن 
جغاجاعا  شغ  أولعغئ  المطفات  تطك  وتسائر  والخغظ، 
باظفغث  ولغج  سطغعا،  وترضج  بعا  وتظحشض  الثارجغئ 
شغ  اتةاعه  بسضج  الرغاح  تسغر  الثي  الثولاغظ  تض 

المظطصئ ضطعا ولغج لثى غععد شصط.
شغ  ظاظغاعع  ظةاح  سصإ  الاترضات  عثه  جاءت  لصث 
تحغضض تضعطئ ضمظ تتالش طع أتجاب غمغظغئ صعطغئ 
وشص تفاعمات سطى طظاخإ جغاجغئ وتسعثات خطش 
الضعالغج طع تطك افتجاب الاغ تطالإ بئظاء العغضض 
وتعةغر أعض شطسطغظ وضط الدفئ الشربغئ، وعثا طا 
دق ظاصعس الثطر سظث أطرغضا الاغ ترى عثا الاشغر 
غاتغظ  ضان  أن  شئسث  غععد،  ضغان  شغ  السغاجغ 
عادئ  بحضض  الدفئ  شغ  والامثد  لطمراوغئ  الفرص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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واقظصقبات  شاجع  بعرضغظا  واصع  جظساسرض  الةعاب: 
الاغ تسارسئ طآخرا شغعا، وأبثأ بضعظه بطثًا إجقطغاً:

١- إن بعرضغظا شاجع عغ دولئ شغ غرب أشرغصغا، وعغ 
بطث إجقطغ، شتسإ إتخاء ٢٠٠٦ أضبر طظ ٦٠,٥٪ 
طظ جضاظعا طسطمعن، وظتع ٢٣٪ طظ الظخارى، بط 
إجقطغئ  طمالك  ضمظ  ضاظئ  وصث  أخرى...  تصالغث 
أخغرًا  خدسئ  تاى  طالغ،  طمطضئ  تفائ  بسث  تضعظئ 
وشص  أشرغصغا  شغ  تصثطه  أغام  الفرظسغ  لقجاسمار 
طساعثة جظئ (١٣١٤عـ-١٨٩٦م)، وضمئ لمساسمرة 
السظشال السطغا، بط أخئتئ طساسمرة طظفردة شغ جظئ 
(١٣٣٥عـ-١٩١٦م)، وسرشئ بفعلاا السطغا. وسظثطا صام 
المسطمعن شغ شعلاا السطغا بمتاوقت لظغض اجاصقلعط 

سجن.. وعزل.. وال ُمعین!!
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تسجغئ تجب الاترغر يف حعثاء الجقزل الاغ تطئ يف ترضغا وجعرغا

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

بعرضغظا شاجع واقظصقبات
الاغ تسارسئ طآخرا شغعا
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شغ بثاغئ بعرة الحام أسطظ الظزام السعري المةرم أن بظثر بظ جططان وأردوغان عما وراء افتثاث شغ جعرغا 
وضان عثشه عع دشع البعار إلى عاتغظ الةعاغظ فظعما غرتئطان بالمسطط افطرغضغ الثي غرتئط به ظزام افجث، 
وعضثا اظثشع الظاس ظتع عاتغظ الةعاغظ ووصسعا شغ الفت الثي تثرج بعط طظ خقل اقتادان والثسط وإدخال 
الظصاط الارضغئ إلى طخادرة الصرار وشرض تسطغط المظاذص طظ تطإ وطا بسثعا بط إغقق الةئعات واساصال 
المةاعثغظ الراشدغظ لطثغاظئ، بط الادغغص سطغعط بتضعطات الدرائإ والمضعس وتضمغط افشعاه بط الدشط 
سطغعط لمخالتئ الظزام بالارغغإ والارعغإ، وإسقن عثغظ الظزاطغظ جسغعما لطاطئغع طع ظزام أجث المةرم 
رغط أظه لط تظصطع السقصات بغظعط، تغث إن طثغر طضاإ افطظ الصعطغ شغ الظزام السعري سطغ طمطعك، وشغ 
أوج البعرة، سظثطا ضاظئ الصطغسئ بغظ عثه افظزمئ ظاعرغئ زار الئطثغظ سثة طرات، ولضظ اإلسقن اآلن سظ 
عثا الاعاخض والطصاءات وضثلك الثسعة الى المخالتات عع ضشط سطى البعرة وتاضظاعا بأظه لط غسث لعا جظث 
تسامث سطغه وأظه لط غسث أطاطعا إق خغار اقجاسقم والسغر شغ ذرغص المخالتات. عثا طا تخض وعثا عع تطعط 
السغاجغ الثي غسسعن إلغه بالاثرج وغسامثون جغاجئ الدشط سطى تاضظئ البعرة والسغر ضثبغإ الظمض لامرغر 
طثططاتعط لطصداء سطى بعرة الحام، وطا ضان طظ طآتمرات وطفاوضات وجعاعا إظما ضان لضسإ العصئ وإلضاسئ 
البعرة شغ دعالغج المضر والثثاع سطى طثى ابظغ سحر ساطاً. شعّق أدرك أعض الحام بعرتعط واجاسادوا صرارعط 
وصطسعا غث الساببغظ واسامثوا سطى رب السالمغظ صئض شعات افوان؟! الطعط عغأ فعض الحام طظ أطرعط رحثا.

اقبظغظ  خئغتئ  شغ  المتررة  المظاذص  أعض  اجافاق 
طصغاس  سطى  درجات   ٧,٨ درجاه  ُصثرت  زلجال  سطى 
رغثار، ضرب جظعب ترضغا وحمال جعرغا واجامر أضبر 
طظ دصغصئ، ُطثطفاً وراءه دطارًا طرسئاً باإلضاشئ فسثاد 
تتئ  والمفصعدغظ  والةرتى  الَصاطى  طظ  جثًا  ضئغرة 
شغ  ُصاض  طظ  سثد  أن  طخادر  أشادت  تغث  افظصاض، 
الحمال المترر صث ارتفع إلى ٣ آقف و٦٣٧، وبطس سثد 
المخابغظ ٧٢١٦ وذلك تاى لتزئ ضاابئ عثا المصال، 
والسثد صابض لطجغادة بتسإ طخادر وبتسإ طا أشاد 
ظاجغظ  سظ  الئتث  تعصش  أسطظ  الثي  المثظغ،  الثشاع 
وتاى  أغام.  جائ  ُطدغ  بسث  وذلك  افظصاض،  تتئ 
عثه الطتزئ لط تخض أي طساسثات خارجغئ إلى حمال 

غرب جعرغا ق لعجساغئ وق غغرعا.
لصث ضحش الجلجال الثي تثث ضشغره طظ افتثاث الاغ 
جئصاه سطى طر جظعات البعرة ضمغئ التصث الاغ غتمطعا 
وطا  وأعطعا،  لطبعرة  الدرار  وتضام  الثولغ  المةامع 
صرار  غأتغ  التثث  خدط  شفغ  أضئر،  خثورعط  تثفغ 
المخائإ،  طظعا  جاءتظا  لطالما  الاغ  المسابر،  إغقق 
المسطمعن  صثطعا  الاغ  المساسثات  وخعل  طظع  طا 
ضغش  الجلجال  عثا  ضحش  وضثلك  الجلجال،  لمادرري 
المةرم  الظزام  طع  لطاطئغع  الدرار  أظزمئ  جارسئ 
طسطعطئ  باتئ  تصائص  افلغط،  التثث  عثا  طساشطغظ 
فعض البعرة وضاظئ طعاصع الاعاخض اإللضاروظغ طظئرعط 

لطاسئغر سظعا.

شصث  الضبغر؛  لازعر  ضفغطئ  ضاظئ  دصغصاغظ  طظ  أصض 
ذضرت الظاس بصثرة اهللا سطى ضض حغء وأظعرت رجعخ 
اإلغمان شغ ظفعس أعطظا شغ الحام طظ خقل ذطئعط 

السعن طظ اهللا وتثه وخئرعط سطى طخابعط الضئغر.
طظ  الضبغر  لضحش  ضاشغئ  ضاظئ  دصغصاغظ  طظ  أصض 
التصائص، لسض طظ أعمعا خغرغئ افطئ الاغ سمض الشرب 
وأذظابه سطى ذمسعا سصعدا ذعغطئ، ولضظ غأبى اهللا إق 
أن ُغزعرعا، شما أظعرته التاضظئ خقل افغام الاغ تطئ 

الجلجال طظ تماجك وتضاتش وتساضث ضان ضئغرًا جثًا.
لصث ظعرت خقل افغام الماضغئ أشسال ضبغرة تئسث شغ 
الصطإ شرتئ وأطق ضئغرغظ، وتزعر أن افطئ تّغئ وأظعا 
ق تجال ضالةسث العاتث إذا احاضى طظه سدع تثاسى له 

جائر الةسث بالسعر والتمى.
العجه  إلظعار  تثبا  لاضعظا  ضاشغاغظ  ضاظاا  دصغصاان 
التثود  أغطص  الثي  الماآطر،  الارضغ  لطظزام  التصغصغ 
وطظع وخعل المساسثات، بض وضثب تغظ صال إن إغقق 
التثود ضان ظاغةئ لطدرر الثي وصع سطى الطرغص، شصث 
تتئ  صدعا  الثغظ  أعطظا  طظ  المؤات  جباطغظ  دخطئ 
افظصاض شغ ترضغا، طظ تطك الطرق، شطصث ضاظئ الطرق 
والتثود طفاعتئ فطر وطشطصئ فطر آخر، ظاعغك سظ صرار 
المظع الثي خثر طظعط بمظع إدخال طساسثات وذلك 
سصابا لتاضظئ البعرة الاغ رشدئ تعجه الظزام الارضغ 
لطمخالتئ طع ظزام اإلجرام. طعصش جثغث ظتمث اهللا 
جئتاظه سطغه تاى ق تئصى أسثار لمظ تسطصئ صطعبعط 
خطش التثود ولمظ ضاظعا غتمطعن لعاء الاطئغض لطظزام 

باذض  وإبطال  التص  إلتصاق  وطسعا  افطئ  شغ  تسمض 
الرأجمالغ،  الظزام  رأجعا  وسطى  الئحرغئ،  افظزمئ 
وعغ تتمض اإلجقم رجالئ عثى وظعر لطئحرغئ، وق 
غعجث بغظ عثه الةماسات أي "إرعابغ" غسائغح دطاء 
الظاس اآلطظغظ وأسراضعط، طسطمغظ وغغر طسطمغظ، 
أو غسائغح تروغع الظاس، شعط غسمطعن بصعل رجعل 
ضما  ُطْسِطمًا»،  ــَروَِّع  ُغ َأْن  ِلُمْسِطٍط  َغِتضُّ  «َق  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللا 
افظزمئ  خظغسئ  عع  والسظش  والاطرف  اإلرعــاب  أن 
الرأجمالغئ وافجعجة افطظغئ شغ طثاطش بطثان السالط، 
وطظعا الظزام شغ العظث وأجعجته افطظغئ، الاغ سمثت 
إلى لخص تعط السظش بئسخ الةماسات اإلجقطغئ زورًا 
وبعااظًا طظ أجض حغطظئ اإلجقم وأعطه، تاى غامضظعا 
لثغر  الساططغظ  لطمسطمغظ  اضطعادعط  طمارجئ  طظ 
الئحرغئ، وإظعا لمتاولئ غائسئ طظعط لاأخغر ظععض 
طظعاج  سطى  الثقشئ  دولئ  وصغام  اإلجقطغئ  افطئ 
الظئعة، الاغ جادرب المبض المحرق لطئحرغئ، بالتضط 
بما أظجل اهللا وبما شغه طخطتئ الظاس جمغسا، شاسصط 
وتسصط  الرأجمالغ  الظزام  وجه  سظ  الجائفئ  افصظسئ 
والصائمغظ  عع  جعأته  تعاري  ظطئ  الاغ  الاعت  ورصئ 
سطغه والمظافسغظ طظ شساده، شغثخض الظاس شغ دغظ 

اهللا أشعاجًا.
إن الصغط الرأجمالغئ السطماظغئ الاغ غرشدعا الحئاب 
عغ  المآتمر،  تعخغات  سظعا  تتثبئ  الاغ  المسطط 
شالصغمئ  جاشطغظ،  أجفض  إلى  بالئحرغئ  تطئ  صغط 
أضبر  تّعلئ  الرأجمالغعن  غصّثجعا  الاغ  المادغئ 
سطى  شصغرة  حسعب  إلى  العظث  حسإ  وطظعا  الحسعب 
غاحثصعن  الاغ  والترغات  بقدعا،  غظى  طظ  الرغط 
بعا تّعلئ المةامسات إلى طةامسات بعغمغئ، غساحر 
المرأَة،  والمرأُة  الرجَض  والرجُض  طتارَطه  الرجُض  شغعا 
التغعان...  وغساحره  التغعان  اإلظسان  شغعا  وغساحر 
شفضضئ المةامع وجسطئ الظاس غظزرون إلى تحضغض 
والسغح  وتثطش،  رجسغئ  وطارابطئ  طساصرة  سائطئ 
السظخرغئ  الصغط  وبعثه  وَتتّدرًا!  سخرغئ  بئعغمغئ 
السغاجغغظ  طظ  ضبغر  بعا  غفاثر  ظسرة  أخئتئ  الاغ 
وغائّظعظعا حسارًا وأجظثة فتجابعط السغاجغئ، وخض 
ضبغر طظعا إلى جثة التضط وطظعا تجب بعاراتغا جاظاتا 
السظخري شغ العظث، وطا العبائصغات الاغ ظحرتعا صظاة 
طسةث  لمةجرة  طعدي  صغادة  سظ  طآخرا  جغ  بغ  بغ 
بابري شغ جعجرات، ضاربئ سرض التائط بأتث الصغط 
إق  الرأي،  ترغئ  وعغ  السطماظغعن  بعا  غاحثق  الاغ 
سظعا  غاتثبعن  الاغ  الصغط  أن  ضما  ذلك،  سطى  طبال 
سطى  والاظخئ  الاةسج  افطظغئ  لفجعجة  أباتئ 
وأخغه،  افخ  بغظ  المراجقت  وسطى  وزوجــه  الرجض 
لطتفاظ  تصغصئ  عع  بغظما  افطظ،  سطى  التفاظ  بتةئ 
سطى الظزام والطشمئ الرأجمالغئ الفاجثة. عض عثه 
الصغط صغط رشغسئ غظاضض اإلظسان لطتفاظ سطغعا، أم 
صغط طظتطئ غةإ سطغه ظئثعا؟! غةإ سطى ضض طاجن 
شغ الفضر أن غظئث عثا الظزام وعثه الصغط المظتطئ، 
ُسصث المآتمر  الثي  المسطط  الحئاب  ضما غفسض  تماطًا 
لمقتصاعط والاتثغر طظ تضماعط واتجان تفضغرعط، 

وطتاجئئ طعدي والفاجثغظ أطباله.
إن الخراع بغظ التص (اإلجقم) والئاذض (الرأجمالغئ) 
وعع  الئاذض،  سطى  التص  غظاخر  تاى  صائما،  جغزض 
تاطمج  الحسعب  باتئ  وصث  اهللا،  بإذن  صرغئًا  ضائظ 
أبئائ  الاغ  الرأجمالغئ  ضغص  طظ  خقخعا  جئغض 
شحطعا وشسادعا، وإظظا سطى غصغظ أن المسألئ طسألئ 
وصئ تاى تعاثي الئحرغئ إلى جسئ اإلجقم وسثله، 
ولضظ التضغط والمثطص لظفسه وفعطه ولحسئه عع 
الثي غسارع إلى الثخعل شغ اإلجقم، حسعبًا وصئائض 
شغظةغ  ودعاصظاعا،  الرأجمالغئ  سظ  وغظفّخ  ودوقً، 
الئحرغئ،  افظزمئ  سظئ  طظ  وحسئه  وأعطه  ظفسه 
السماوات  سرضعا  جظئ  له  أسّث  الثي  خالصه  وغرضغ 
جعظط  بظار  اهللا  تعسثه  طمظ  غضعن  شق  وافرض، 
تسالى:  لصعله  طخثاصًا  الثظغا،  التغاة  شغ  والدظك 
ًا َوَنْحُشُرُه  َشًة َضْن ْعـــَرَض َعــْن ِذْكـــِري َفــِإنَّ َلــُھ َمِع

َ
﴿َوَمـــْن أ

َ َوَقــْد ُكْنُت  ْع
َ
ِ أ َ  َقاَل َرّبِ ِلَم َحَشْرَت ْع

َ
َيــْوَم اْلِقَياَمِة أ

 َ ْ ا َوَكَذِلَك اْلَيْوَم ُت َ َ ِسي َ َتْتَك آَياُتَنا َف
َ
ًا  َقاَل َكَذِلَك أ َبِص

ِھ َوَلَعَذاُب  ِ
ّ ْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمْن ِبآَياِت َر

َ
 َوَكَذِلَك َنْجِزي َمْن أ
 ﴾ْبَقى َشدُّ َوأَ

َ
اْآلِخَرِة أ

الارضغ وفشساله الاآطرغئ.
افطر  تضعطات  تال  بإظعار  ضفغطاغظ  ضاظاا  دصغصاان 
السظعات  طر  سطى  اعاماطعا  جض  ضان  الاغ  العاصع 
الماضغئ جطإ الظاس وظعئعط وجطت جطعدعط وشرض 
الدرائإ والمضعس سطغعط شتالعا ضان تال المافرج، 
جعى  لغسئ  أظعا  وضغش  تماطاً،  تصغصاعا  وظعرت 
عمعا  ضان  شصث  افطعر،  أبسط  سظ  ساججة  طةسمات 

زغارة طعاصع الفاجسئ والاصاط الخعر!
الزرف  اجاشطعا  شصث  الفخائطغئ  المظزعطئ  صادة  وأطا 
التاضظئ  وبثأت  لطتدغخ  وخطعا  أن  بسث  وبثاخئ 
الطسئئ  تطفزعط بسث أن ضحفئ دورعط التصغصغ شغ 
الصثرة الاغ تتغضعا الثول تةاه البعرة، وأظعط طةرد 
أدوات لاظفغث المصررات، عآقء حععثوا شغ ضبغر طظ 
المعاصع طظ تارم إلى جظثغرس إلى غغرعا شغ جسغ 

طظعط إلسادة تسعغط أظفسعط طرة أخرى.
التصغصغ  العجه  سظ  لطضحش  ضفغطاغظ  ضاظاا  دصغصاان 
لطمظزمات والثول، شافطط الماتثة أوصفئ طساسثاتعا 
شغعا  طسآولئ  لسان  سطى  جاء  وصث  تثخطعا،  ولط 
سمطغئ  "أن  الفاجسئ  تثوث  طظ  غعم  بسث  أي  البقباء 
إلى  المظزمئ  تصثطعا  الاغ  الساجطئ  المساسثات  ظصض 
حمال جعرغا سئر ترضغا تط تسطغصعا بحضض طآصئ"، أي 
تاى غاط الاأضث أن الظاس صث اجاظجشئ تماطا. وبسث 
ضبغر طظ الدشعط وبسث أغام دخطئ المساسثات الاغ 
لط تضظ جعى صعاشض ضان دخعلعا ُطسطصا صئض تثوث 

الجلجال وضاظئ تتاعي سطى طعاد تظزغش!
دصغصاان ضاظاا ضاشغاغظ إلظعار اقظتطاط الثي تتمطه 
سالغئ،  بترشغئ  تسمض  أظعا  حععث  شطصث  المظزمات، 
لغج لمساسثة الظاس، بض قجاشقل طساظاتعط، وضان 
عّط الضبغر طظعا السئص اإلسقطغ، ولع سطى تساب آقم 
الظاس وطخائئعط، شارى ترخعط سطى تخعغر طعاصش 
الضاربئ،  طساشطئ  الاسعل  شغ  تساسمطعا  تاى  وببعا 

وتتئ ضثبئ رشع المساظاة سظ الظاس.
أطا رجالاظا إلى أعض بعرة الحام شظصعل لعط: التمث 
هللا سطى ظسمئ اقباقء، شاهللا جئتاظه صث اخاارضط طظ 
بغظ سئاده فطر سزغط تاةعجون له، وفجض ذلك ترون 
الفاظ واقباقءات تاظجل سطغضط تارى، شالخئر الخئر، 
أجاب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  شإن  خطصه،  شغ  اهللا  جظئ  شعثه 
ثُمَّ  «اْألَنِْبَياُء،  َصاَل:  َبَقًء؟"،  َأَحثُّ  الظَّاِس  جؤض "َأيُّ  سظثطا 
ُجُل َعَىل َحَسِب ِديِنِه، َفإِْن كَاَن ِديُنُه  اْألَْمَثُل َفاْألَْمَثُل، يُْبَتَىل الرَّ
ُصلْباً اْشَتدَّ بََالُؤُه، َوإِْن كَاَن ِيف ِديِنِه ِرقٌَّة ابُْتِيلَ َعَىل َحَسِب ِديِنِه، 
َفاَم يَْربَُح الَْبَالُء ِبالَْعْبِد َحتَّى يَْرتُكَُه مَيِْيش َعَىل اْألَْرِض َما َعلَْيِه 
َخِطيَئٌة». أخرجه اإلطام أتمث وغغره، شاخئروا سطى أطر 

اهللا وترصئعا الثغر الضبغر الصادم.
تان  شطصث  وظخره،  اهللا  صثرة  طظ  غصغظ  سطى  شطظضظ 
طظه  السعن  وذطإ  وتثه  اهللا  بتئض  لطامسك  العصئ 
والاجام أطره تاى ظتصص أعثاشظا وسطى رأجعا إجصاط 
ظزام اإلجرام بثجاعره وبضاشئ أرضاظه ورطعزه، وإصاطئ 

 تضط اإلجقم سطى أظصاضه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا

تضعطئ طعدي تعغض يف سثائعا 
لقجقم واملسطمني

تتئ سظعان "تطرف الحئاب المسطط تتّث ضئغر لفطئ" 
ُسصث شغ ظغعدلعغ، شغ ٢٣ طظ ضاظعن الباظغ ولشاغئ 
الـ٢٦، طآتمٌر ضّط طثراء وطفاحغظ ساطغظ لطحرذئ، 
داخطغئ  ووزغر  طعدي،  ظارغظثرا  العزراء  رئغج  تدره 
أجغئ  الصعطغ  افطظ  وطساحار  حاه،  أطغئ  اقتتاد 
شغ  الحرذئ  ضئاط  ضئار  طظ   ٣٥٠ وتعالغ  دوشال، 
لطمآتمر  سمض  وورصــئ  دراجــئ  تصثغط  وتط  الئقد، 
المسطط"  الحئاب  "تطرف  ُجّمغ  شغما  الئتث  تدمظئ 
الصعطغ،  لفطظ  الرئغسغئ  الاتثغات  أتث  واسائاره 
المسطمغظ  زسماء  اجاثثام  الاعخغات  واصارتئ 
العرصئ  واّدسئ  ذلك،  لمعاجعئ  المساثلغظ  والسطماء 
شغ  غرجع  العظث  شغ  الثغظغئ  افخعلغئ  خسعد  أن 
الثغظغ،  الاطصغظ  طظ  ساٍل  طساعى  إلى  افول  المصام 
وجععلئ تعاشر وجائض اقتخال التثغبئ بما شغ ذلك 
المحفرة، واإلرعاب السابر لطتثود، وتحةغع باضساان 
طظ  السثغث  أن  وذضرت  الماطرشئ،  الةماسات  لعثه 
والاغ  العظث،  شغ  الرادغضالغئ  اإلجقطغئ  المظزمات 
تظشمج شغ الاطرف المظزط لطحئاب المسطط، لثغعا 
ودشسعط  المسطمغظ  سصعل  إشساد  شغ  طاأخطئ  ظجسئ 
إلى ذرغص السظش، وذرتعا غاسارض طع الصغط التثغبئ 
الةماسات:  عثه  وطظ  والسطماظغئ،  الثغمصراذغئ  طبض 
 ،(SIMI) جماسئ الترضئ الطقبغئ اإلجقطغئ شغ العظث)
اإلجقطغ،  الحئاب  واتتاد  اإلجقطغئ،  والــعتــثة 
لجوم  إلى  المصثطئ  افوراق  وأحارت  الاترغر)،  وتجب 
المظزمات  طع  لطاساطض  الةعاظإ  طاسثد  ظعب  اتئاع 
السرغئ،  افظحطئ  طراصئئ  ذلك  شغ  بما  الماطرشئ، 
والضغاظات  الصادة  سظ  طفخطئ  بغاظات  صعاسث  وإظحاء 
تتثغث  سطى  الاأضغث  وغظئشغ  المخالح،  ذات  افخرى 
تتطغض  وإجراء  وطراصئاعا،  لطاطرف  الساخظئ  الظصاط 
طسئص إلطضاظغئ صغام طظزمئ رادغضالغئ تظحر الاطرف 
وتحرك ضعادرعا شغ أسمال سظش، بالاالغ غةإ الئثء 

شغ خطئ السمض. (تاغمج أوف إظثغا).
الظاس  وساطئ  الماآطرغظ  المآتِمرغظ  تثضغر  غةإ 
شغ  ورد  الثي  أن  وظفعط  السطعر،  بغظ  طا  ظصرأ  أظظا 
تصرغر رجال افطظ المصثم لطمآتمر، وإن ضان ظاعره 
بتث طسألئ طضاشتئ "اإلرعاب والاطرف والسظش" سظث 
سطى  الترب  عع  طصخعده  أن  إق  المسطط،  الحئاب 
حظاعا  الاغ  الترب  جغاق  شغ  والمسطمغظ،  اإلجقم 
اإلجقم،  سطى  اقجاسمارغئ  الشربغئ  والثول  أطرغضا 
الاغ  الرأجمالغئ  الثول  طظه  تاثعف  الثي  التص  وعع 
تصاات الطشمئ التاضمئ شغعا وطظ تسمض سظثعط طظ 
الحسعب  بروات  سطى  وطاظفثغظ،  رأجمالغئ  حرضات 
وتطفعا  أطرغضا  الثول  عثه  رأس  وسطى  وطصثراتعا، 
الخطغئغ وأحغاسعا، وطظعا العظث، لثلك ضان اجاعثاف 
الرأجمالغئ السالمغئ وأذرسعا شغ طثاطش دول السالط 
شغ  المستعصئ  الحسعب  اعاثاء  خحغئ  عع  لقجقم 
ظض الرأجمالغئ، لقجقم الثي غظخفعا، شاظصطإ سطى 

عآقء الةحسغظ وتطالإ بتضط اإلجقم.
السططئ  سطى  الماظاشسئ  السغاجغئ  افتجاب  أن  رغط 
سطى  لطترب  الخطغئغئ  التمطئ  تساثثم  العظث  شغ 
اإلجقم ورصئ اظاثابغئ إق أظعط ق غسطمعن أن اإلجقم 
الثي غساعثشعظه عع الظزام اإلظساظغ السادل، الثي 
الاغ  افظزمئ  وجئروت  ظطمات  طظ  الظاس  غثرج 
وضساعا شؤئ صطغطئ طظ الرأجمالغغظ لمخطتئ الظثئئ 
بغظ  غساوي  الثي  اإلجقم  سثل  إلى  المةامع،  شغ 
وافجعد  وافبغخ  والفصغر  والشظغ  والدسغش  الصعي 
الظاس  بغظ  البروات  غعزع  الثي  وافخفر...  وافتمر 
المفضرغظ  طظ  المظخفغظ  بحعادة  وذلك  بالسثل، 
اإلجقم  سصغثة  سطى  اذطع  طظ  وضض  المسطمغظ  غغر 
أضاسعا  صث  المآتمرغظ  أن  ظرى  لثلك  وأتضاطه. 
الحر  طظ  بثقً  الثغر  غساعثشعن  وراتــعا  الئعخطئ 
الثي دّطر الئحرغئ وأحصاعا، لثلك غةإ سطغعط عط 
وساطئ الظاس دراجئ اإلجقم بإظخاف وتغادغئ تاى 
طثاق  أن  ظثرك  وإظظا  سظه،  الختغح  بالفعط  غثرجعا 
ضض  شط  شغ  تطٌع  الرأجمالغغظ،  أشعاه  شغ  ُطرٌّ  اإلجقم 
خاتإ سصض رحغث أو طزطعم وطدطعث، وعط أضبر 

أعض العظث، طسطمغظ وغغر طسطمغظ.
طظ  وغغرعا  المآتمر  ذضرعا  الاغ  الةماسات  أن  ضما 
الاترغر،  تجب  رأجعا  وسطى  اإلجقطغئ،  الةماسات 

الجلجال ُغآضث خريغئ افطئ اإلجقطغئ
وُغسصط ورصئ الاعت سظ جعأة الشرب وأدواته

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئثو الثلغ*ـ  ــــــــــ
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الرویبضات حکام المسلمین 
والتدرج فی خدیعۀ أهل الشام



   السثد ٤٣٠   ٣   افربساء ٢٤ طظ رجإ ١٤٤٤عـ المعاشص ١٥ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣ طـ

شغ إذار التمطئ الاغ غصعم بعا تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، لمتاربئ المثثرات، الاصى وشث بإطارة افجااذ إبراعغط 
سبمان (أبع خطغض)، الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، غراشصه افجااذ أتمث أبضر المتاطغ، سدع 
طةطج تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وافجااذ سئث اهللا تسغظ، طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ 
وقغئ السعدان، والثضاعر طتمث سئث الرتمظ، سدع تجب الاترغر، بالئروشغسعر سطغ بطثو اجاحاري الطإ الظفسغ 
وسقج اإلدطان بسغادته الثاخئ بأم درطان. وصث بّغظ افجااذ أبع خطغض أن الثولئ غغر جادة شغ طتاربئ المثثرات، 
بض تساصئض وزغر خارجغئ ضغان غععد؛ الثي غثّظج طصثجات المسطمغظ شغ شطسطغظ، وغصاض الظساء والحغعخ 
وافذفال، وغشرق السعدان بالمثثرات. بسث ذلك تتثث الئروشغسعر بطثو طآّطظاً سطى طا ذضره أبع خطغض، وطآضثًا 
سطى أن الثولئ شسقً غغر جادة شغ طتاربئ المثثرات، وذضر أطبطئ شغ عثا الخثد، ضما بّغظ بطثو أن المارددغظ سطى 
طراضج السقج طظ اإلدطان غفعق الـ١٣٥٠ طثطظاً غعطغاً، طا غسظغ أن الرصط التصغصغ أضئر طظ ذلك بضبغر، فن بسخ 
المثطظغظ ق غأتعن لمراضج سقج اإلدطان. ضما الاصى وشث بإطارة افجااذ أبع خطغض، غراشصه افجااذ سئث اهللا تسغظ، 
طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وافجااذ خالث الظعر، سدع تجب الاترغر، بمةمع 
الفصه اإلجقطغ بالثرذعم الثضاعر سئث الرتغط آدم طتمث، رئغج المةمع، والمعظثس الجبغر طتمث سطغ، افطغظ 
السام لطاتخغظ الفضري بالمةمع. تتثث أبع خطغض طئغظاً أن المثثرات عغ إتثى وجائض التروب التثغبئ، وعغ تروب 
الةغض الثاطج، وأظه طظث ٢٠١٣م، تط إغراق السعدان بالمثثرات، طظ أجض تثطغر سصعل الحئاب الثغظ غسعل سطغعط 
شغ الاشغغر التصغصغ إن حاء اهللا. بط تتثث الثضاعر سئث الرتغط صائقً: أظاط العتغثون الثغظ غسرشعن دور المةمع، 
ولثلك ظحضرضط سطى عثه الجغارة، وسطى الةعث الثي تصعطعن به شغ عثا الخثد، طئغظاً أظعط أغداً لثغعط براطب 
شغ طتاربئ المثثرات. بط أسطى الفرخئ لفخ الجبغر، افطغظ السام لطاتخغظ الفضري بالمةمع الثي وضح بحضض 
طفخض الئراطب الاغ غصعطعن بعا. وأغدا الاصى وشث طظ التجب بإطارة افجااذ أبع خطغض، غراشصه افجااذ سئث الصادر 
سئث الرتمظ، سدع لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان، وافجااذان سئث اهللا سئث الرتمظ وخالث 
الظعر، سدعا التجب، بافطغظ السام لعغؤئ سطماء السعدان الثضاعر جسث أتمث جسث بمضاتإ العغؤئ بالثرذعم. تتثث 
أبع خطغض، طئغظاً أن صدغئ المثثرات لغسئ طةرد تةار طثثرات وطروجغظ وطاساذغظ، وإظما افطر أضئر طظ ذلك بضبغر. 
بط تتثث د. جسث أتمث جسث، افطغظ السام لعغؤئ سطماء السعدان، طرتئاً بالعشث، وطبمظاً جعث تجب الاترغر، وصال: 
"ظتظ جسثاء جثًا بعثا الطصاء، وتجب الاترغر عع المبال الثي غةإ أن غتاثى شغ الثسعة". بط تتثث سظ صغام العغؤئ 
بإسثاد أوراق سظ ضغفغئ الصداء سطى المثثرات. وخاط تثغبه بأظه ق بث طظ الاعاخض شغ ضض طا غعط الئقد والسئاد.

تامئ: بعرضغظا شاجع واقظصقبات الاغ تسارسئ طآخرا شغعا

وجععا لاثلَّ سطى طضان رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شابئئ وتخئر.
بظ  سمر  أخاعا  تظاصح  الثطاب،  بظئ  شاذمئ  وعثه 
الثطاب، شغدربعا بسئإ إجقطعا، بط غسةئه خقباعا 
طسطظًا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  إلى  شغسرع  دغظعا،  سطى  وبئاتعا 
اقضطعاد،  وصئ  شغ  الخطإ  طعصفعا  شئرز  إجقطه. 
وضان بئاتعا ولطفعا طسه رغط صسعته سطغعا وغطزاه 
المسروشئ، ذرغصا عثى اهللا به الفاروق الثي ضان له أبر 

ضئغر شغ ظحر اإلجقم وشغ شاعتاته. 
وضما ظخر الرجال رجعَل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شصث ظخرته الظساء، 
شفغ السظئ البالبئ سحرة طظ بسباه، صثم سطى الرجعل 
ملسو هيلع هللا ىلص بقبئ وجئسعن رجقً واطرأتان، عما أم سمارة ظسغئئ 
بظئ ضسإ المازظغئ، وأم طظغع أجماء بظئ سمرو بظ سثي، 
تغث واسثعط الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص أن غأتعه السصئئ، شثعئعا إلغه 
جعف الطغض، وتسطصعا الحسإ جمغساً، وتسطصئ طسعط 
المرأتان، وباغساا الرجعل سطغه الخقة والسقم سطى طا 

باغع به الرجال.
وضطظا ظسطط دور أم سمارة الئطعلغ شغ المسارك، وحرف 
الثشاع سظ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ طسرضئ أتث، تغث ضاظئ 
تاطصى سظه الدربات، وتثود سظه غغر سابؤئ بما أخابعا 
طظ جروح والاغ بطشئ ضما غصعل الرواة ابظغ سحر جرتاً. 
تمرغخ  شغ  اإلظساظغ  بعاجئعا  تصعم  ضاظئ  وضثلك 
المةاعثغظ وتدمغث جراتعط تاى غساأظفعا الةعاد 

شغ جئغض اهللا.
ملسو هيلع هللا ىلص،  الظئغ  بمئاغسئ  تضاِش  لط  الاغ  طظغع  أم  وضثلك 
وإظما حارضاه شغ جعاده ضث أسثائه، شصث خرجئ طع 
سحرغظ طظ ظساء المسطمغظ لطةعاد طسه شغ خغئر شغ 
السظئ السابسئ لطعةرة، شضظ غثاوغظ الةراح، وغسصغظ 

المةاعثغظ، وغحةسظ المصاتطغظ.
وق ظظسى ظسغئئ بظئ التارث وعغ طظ الختابغات القتغ 
خرجظ طع الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص شغ السثغث طظ التروب والشجوات؛ 
إلى  باإلضاشئ  غجوات،   ٧ غصارب  طا  سثدعا  بطس  تغث 

دورعا شغ طسالةئ الةرتى والمرضى طظ المةاعثغظ.
إن أطبال عآقء الظسعة طظ المسطمات افوائض، تمطظ 
الثسعة طع رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقصغظ شغ جئغطعا افذى، 
شعاجرن إلى التئحئ بط إلى المثغظئ المظعرة، طاتمقت 
طفارصئ افعض وافوذان وحزش السغح، فظعّظ أدرضظ 
الثسعة  تمض  شغ  الرجال  وبغظ  بغظعّظ  شرق  ق  أظه 
وتضالغفعا. ولثلك شسطى المسطمات الغعم، أن غثرضظ 
أنَّ تمض الثسعة إلصاطئ الثولئ، شرٌض سطغعظ ضما عع 
شرض سطى الرجال، وأنَّ اهللا تسالى ضما شرض سطغعظ 
بأتضام  واقلاجام  والجضاة،  والتب  والخغام،  الخقة 
قجاؤظاف  الثسعة  تمض  سطغعظ  شرض  شصث  اإلجقم، 
التغاة اإلجقطغئ، بإسادة دولئ الثقشئ، وعظَّ طثاذئات 
 َ ٌة َيْدُعوَن ِإ مَّ

ُ
نُكْم أ طبض الرجال بصعله تسالى: ﴿َوْلَتُكن ّمِ

ُم  ُ وَلِئَك 
ُ
ْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوأ َ ْ َ ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َو

ْ
أ َ ِ َو

ْ َ ْ ا
َفلُْيَغيِّْرُه  ُمْنكَراً  ِمْنكُْم  َرأَى  «َمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وبصعله  ون﴾  ُ ِ اْلُمْف
ِبَيِدِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع َفِبلَِسانِِه، َفإِْن لَْم يَْسَتِطْع َفِبَقلِْبِه، َوَذلَِك 
ُعُنِقِه  ِفْي  َولَْيَس  َماَت  «َوَمْن  ملسو هيلع هللا ىلص:  وبصعله  اْإلِيَماِن»  أَْضَعُف 
بَْيَعٌة َماَت ِميَتًة َجاِهلِيًَّة». وإن دولئ اإلجقم الصائمئ صرغئا 
بإذن اهللا تتااج طظا ضض جعث ظئثله خالخاً هللا جئتاظه 

 ضغ ظضعن طمظ ظخر اإلجقم ولط غثثله

جسض اإلجقم طظجلئ المرأة سزغمئ، وطضاظاعا سالغئ، ولعا 
وطظ أعط أدوارعا  التغاة.  طظاتغ  حاى  ضئغر شغ  دور 
ظحر الثسعة اإلجقطغئ، شعثا واجإ سطى المرأة، ضما عع 
واجإ سطى الرجض، وق غسفغعا طظ عثا العاجإ ضعظعا 
اطرأة، شإن إغةاد الثولئ اإلجقطغئ طظ أسزط العاجئات. 
وطا غساظغه المسطمعن الغعم، طظ تمجق وضسش وععان 
سثم  ظاائب  طظ  ظاغةئ  إق  عع  طا  وتأخر،  وخظعع  وذل 
وجعد خطغفئ لطمسطمغظ غرساعط وغعتثعط شغ دولئ 
اهللا.  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  تتئ  الثقشئ 
وصث شعط المسطمعن افوائض عثا افطر، شآطظعا بثلك 

والاجطعا باضالغش تمض الثسعة رجاق وظساء.
طضئ  شغ  الثسعة  أسئاء  المسطمات  الظساء  وتتمطئ 
والمثغظئ ضما تتمطعا الرجال؛ تغث ضان لطمرأة وطا زال 
دور سزغط وطعط شغ ظةاح الثسعة واظاحارعا طظ أول 
ظجول العتغ سطى الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص تغظ رجع الرجعل إلى 
زوجه خثغةئ بظئ خعغطث رضغ اهللا سظعا، وصص سطغعا 
طا تثث طسه وعع غرتةش، شطمأظاه وعثأت طظ روسه، 
وخّثصه  به  آطظ  طظ  أول  وضاظئ  أزره،  طظ  وحثت 
ووصفئ بةاظئه تبئاه وتساظثه بظفسعا وطالعا، وتمسح 
سظه أبر حثة طا غقصغه طظ سظئ الصعم وصسعتعط سطغه، 
وصال شغعا ملسو هيلع هللا ىلص: «َما أَبَْدلَِني اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َخْيراً ِمْنَها؛ َقْد آَمَنْت 
َوَواَسْتِني  النَّاُس،  بَِني  كَذَّ إِْذ  َقْتِني  َوَصدَّ النَّاُس،  ِبي  كََفَر  إِْذ  ِبي 
ِبَمالَِها إِْذ َحَرَمِني النَّاُس، َوَرَزَقِني اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َولََدَها إِْذ َحَرَمِني 
أَْوَالَد النَِّساِء» شضاظئ طباق رائسا لطمرأة الاغ تاتمض تئسات 

الرجالئ وطخاسئعا.
وعثه جعدة بظئ زطسئ رضغ اهللا سظعا، آبرت دغظعا 
التئحئ،  إلى  طعاجرة  زوجعا  طع  شثرجئ  أعطعا،  سطى 
وأخغعا  أبغعا  بغئ  إلى  رجسئ  المعةر،  شغ  طات  ولما 
واضطعاد  زوجعا،  شراق  تساظغ  طضئ،  شغ  الضاشرغظ 
أعطعا بسئإ إجقطعا، شاجوجعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص لغةئر 
صغام،  خغر  بظاته  وخثطئ  خثطاه  سطى  شصاطئ  ضسرعا، 
تاى عاجر إلى المثغظئ المظعرة. وضثلك أم المآطظغظ 
جعغرغئ بظئ التارث، الاغ أجطط ضض صعطعا بإجقطعا 

وزواجعا طظ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص.
ُصاض  طظ  أوَل  ضاظئ  غاجر،  زوج  سّمار  أم  جمغئ  وعثه 
شغ جئغض اهللا، شصث بئائ سطى السصغثة، وخئرت سطى 
تتمض افذى، تاى شارصئ التغاة سطى غث المحرك أبغ 
جعض، شعسثعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأجرتعا الةظئ تغظ صال 
تةّطئ  وشغعا  الَْجنَُّة».  َمْوِعَدكُُم  إِنَّ  يَاِسَر،  آَل  «َصْبراً  لعط: 
اإلجقم،  شغ  والادتغئ  والضفاح  الةعاد  آغات  أجمى 
أظَّعا  رغط  الرجال  سظه  غسةج  خئرًا  جمغئ  خئرت  شصث 
، وضّتئ بظفسعا وبروتعا شغ  ضاظئ ضئغرًة شغ السظِّ
جئغض دغظعا، لاضعن طباق خادصا سطى أنَّ الرجض والمرأة 
طاساوغان شغ تمض أسئاء عثا الثغظ، ضضٌّ وشَص طا أسطاه 

اهللا تسالى طظ صثرات وإطضاظغات.
وعثه أجماء بظئ أبغ بضر رضغ اهللا سظعا، ظمعذج آخر 
طدغء لطمرأة المسطمئ الاغ تأخث دورعا شغ الثسعة، 
شق تاأخر تغظ ُتططإ، وق تاراجع سظثطا ُتثسى، تخظع 
الطسام وتعخطه بظفسعا لطرجعل سطغه الخقة والسقم 
وفبغعا، رغط حثة الثطر. بط تراعا تاضفض بتماغئ ظعر 
الثسعة، وتقصغ افذى طظ أبغ جعض، الثي لطمعا سطى 

دور املرأة يف ظخرة الثسعة 
والسمض إلصاطئ الثولئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة طسطمئ الحاطغ (أم خعغإ)ـ 

الئقد  طثن  أعط  واغادوغع  طثغظئ  وتسائر  اصاخادعا، 
وعغ الساخمئ...

٢- شغ أوائض السظئ الماضغئ وصع اظصقب ضاظئ وراءه 
شرظسا، وأخثرظا تغظعا جعاب جآال شغ ٢٠٢٢/١/٣٠

غعم  شاجع  بعرضغظا  شغ  وصع  الثي  اقظصقب  تعل 
ورئغسه  اقظصقب  ذلك  أن  بغظا  وصث   ،٢٠٢٢/١/٢٤
الظحأة  شصطظا ("شعثه  وراءه.  تصش  شرظسا  ضاظئ  داطئغا 
وسطى  سطغه  تعغمظ  بطث  وشغ  داطئغا"  اقظصقب  "لصائث 
جغحه بحضض سام شرظسا وتئرغراته العاعغئ لقظصقب، 
طع ظععر طا غثل سطى سثم اظجساج شرظسا طظ اقظصقب، 
بض ظععر طا غثل سطى رضاعا سظه... ضض ذلك غآضث أظه 
صام بعثا اقظصقب بثسط طظ شرظسا"... ولعثا سارضئ 
أطرغضا صغاطه بعثا اقظصقب"). وصث أدرك الظاس عظاك 
شغما بسث أن شرظسا المساسمر الصثغط والمسامر عغ 

الاغ تصش وراءه.
٣- بسث ظتع تسسئ أحعر تثث اظصقب سطى اقظصقب! 
الةمسئ  غعم  طساء  اظصقب  وصعع  سظ  أسطظ  شصث 
اإلذاتئ  وتدمظ  شاجع  بعرضغظا  شغ   ٢٠٢٢/٩/٣٠
برئغج المةطج السسضري صائث اقظصقب السابص بعل 
إبراعغط  الةثغث  اقظصقب  صائث  وتسغغظ  داطئغا  عظري 
تراوري. وتخطئ اتاةاجات وعةمات سطى طآجسات 
وطراضج  وطثارس  وصظخطغئ  جفارة  طظ  عظاك  شرظسا 
اتاةاجا سطغعا سظثطا حاسئ أخئار بأن داطئغا صث شر إلى 
صاسثة سسضرغئ شرظسغئ. وأسطظ صائث اقظصقب الةثغث 
إبراعغط تراوري وعع رئغج وتثة طضاشتئ الماحثدغظ 
شغ طظطصئ ضاغا حمال الئقد شغ بغان تقه أتث جظعده 
سطى حاحئ الاطفجغعن الرجمغ لطئقد: "إن طةمعسئ طظ 
الدئاط الثغظ جاسثوا داطئغا شغ اقجاغقء سطى السططئ 
شغ ضاظعن الباظغ (الماضغ) صرروا سجل زسغمعط بسئإ 
سةجه سظ الاخثي لامرد الماحثدغظ" وعثه الثرغسئ 
حععر  صئض  اقظصقبغعن  اجاثثطعا  الاغ  عغ  ظفسعا 
لصطإ الرئغج السابص روك ضابعري. وصال شغ الئغان: 
تظزغط  بإسادة  الدئاط  طصارتات  رشخ  داطئغا  ("إن 
الةغح، واجامر بثق طظ ذلك بالعغضض السسضري الثي 
أدى إلى جصعط الظزام السابص. أصظساظا تخرشات داطئغا 
تثرغةغا بأن ذمعتاته ضاظئ تئاسث سما حرسظا شغه طظ 
الئغان  وأضاف  بثاطئغا")  اإلذاتئ  الغعم  صررظا  الئثاغئ. 
("جااط دسعة أختاب المخطتئ العذظغئ صرغئا قساماد 
طغباق اظاصالغ جثغث، وتسغغظ رئغج طثظغ أو سسضري 
اقظاصالغ  المغباق  وإلشاء  الثجاعر  تسطغص  تط  آخر. 
جمغع  وتسطغص  طسمى،  غغر  أجض  إلى  التثود  وإغقق 
افظحطئ السغاجغئ وأظحطئ المةامع المثظغ"... الشث 
٢٠٢٢/١٠/٢). غثل عثا الضقم سطى أن السساضر الثغظ 
صاطعا باقظصقب غغر راضغظ سظ تعجعات صائث اقظصقب 
السابص بعل عظري داطئغا السغاجغئ، وأن لثغعط تعجعًا 
السابص  اقظصقب  صائث  أن  غسظغ  وعثا  آخر،  جغاجغاً 

داطئغا غائع جغاجئ طشاغرة لصائث اقظصقبغغظ الةثد...
٤- وغآضث ذلك أظه سظثطا وصع اقظصقب افخغر تخطئ 
صائث  أحار  تغث  الفرظسغئ،  المآجسات  سطى  عةمات 
لةأ  صث  داطئغا  أن  تراوري  إبراعغط  افخغر  اقظصقب 
جاءت  الصعل  عثا  شئسث  شرظسغئ.  سسضرغئ  صاسثة  إلى 
العةمات سطى المآجسات الفرظسغئ وأضرطئ الظغران 
سطى  الحثغث  اجاغاءعا  شرظسا  أظعرت  وصث  بئسدعا. 
غاضئغظ  طتاةغظ  إن  افظئاء  شصالئ  العةمات.  عثه 
شغ   ٢٠٢٢/١٠/١ السئئ  غعم  طساء  الظغران  أضرطعا 
طئاظغ السفارة والصظخطغئ الفرظسغاغظ شغ واغادوغع 
لةعء  سظ  أظئاء  تردد  سصإ  شاجع  بعرضغظا  ساخمئ 
داطئغا إلى صاسثة سسضرغئ شرظسغئ، سطماً بأن السفارة 
الفرظسغئ شغ واغادوغع ظفئ ذلك.. وضان الظاس تعل 
السفارة غعافعن ضث شرظسا طآغثغظ لصائث اقظصقب 
شغ  الترائص  احاسال  خعر  اظاحرت  وصث  الةثغث 
(اقجاماسغ).  الاعاخض  طعاصع  سطى  الفرظسغئ  المئاظغ 
ضطغر  آن  الفرظسغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثبئ  وصالئ 
لعجاظثر ("ظثغظ بأحث السئارات اجاعثاف جفارتظا شغ 
واغادوغع. وإن جقطئ رساغاظا أولعغئ ق طةال لطاقسإ 
تامرضج  تغث   .(٢٠٢٢/١٠/١ شراظج٢٤،  بعا."... 
صاسثة سسضرغئ شرظسغئ طعمئ شغ الساخمئ واغادوغع 
طظ  أغطئعط  الفرظسغغظ،  الةظعد  طؤات  بعا  وغعجث 
الصعات الفرظسغئ الثاخئ تتئ ذرغسئ طضاشتئ اإلرعاب 
شغ طظطصئ الساتض افشرغصغ. شعثا اقظصقب اجاعثف 
العجعد الفرظسغ شغ الئقد، وضض طا تخض غحغر إلى 

أن اقظصقب تخض ضث شرظسا.
٥- غداف إلى ذلك أن اقتتاد افوروبغ أظعر طسارضاه 
الماسطص  اقتفاق  سطى  بالمتاشزئ  طاثرسا  لقظصقب 
اقتتاد  شغ  الثارجغئ  طسآول  شصال  السططئ  باسطغط 
جعزغإ بعرغض: ("اقتتاد افوروبغ غأجش أغدا لاثععر 
شراظج٢٤،  الئقد"...  شغ  واإلظساظغ  افطظغ  العضع 
٢٠٢٢/١٠/١) وعع غحغر إلى العةمات الاغ اجاعثشئ 
شمسآول  شاجع،  بعرضغظا  شغ  الفرظسغئ  المآجسات 
باجط  لقظصقب  طسارضاه  غسطظ  افوروبغ  اقتتاد 
شرظسا، فن اقتتاد افوروبغ غعمه طخالح شرظسا شغ 
أشرغصغا، شظفعذ شرظسا عظاك غسائر ججءا طظ ظفعذ اقتتاد 

افوروبغ وغسجز صعته اصاخادغا وجغاجغا.
ضث  لغج  أظه  شغزعر  افطرغضغ  المعصش  أطا   -٦
غخفه  ولط  ضمظغا  اقظصقب  طع  إظه  بض  اقظصقب، 

سعدة  إلى  الماتثة  العقغات  "دسئ  شصث  باقظصقب. 
المسظغئ"...  افذراف  صئض  طظ  الظفج  وضئط  العثوء 
سطى  تثل  الخغشئ  وعثه   (٢٠٢٢/١٠/١ شراظج٢٤، 
الفرظسغئ  العضالئ  وإغراد  لقظصقب،  طسارضاعا  سثم 
لطمعصش افطرغضغ بعثا اقصاداب غثل سطى اطاساض 
الفرظسغغظ طظ المعصش افطرغضغ وإدراضعط أن أطرغضا 
المةطج  رئغج  وأن  جغما  اقظصقب.  عثا  وراء  تصش 
السسضري السابص شغ بعرضغظا شاجع سمغض لفرظسا، ولط 
تثن أطرغضا اقظصقب التالغ سطغه، بغظما أداظئ اظصقبه 
ضمظغا شغ بثاغئ السام الةاري، إذ أظعرت سثم رضاعا 
سظ اقظصقب وذالئاه باتارام الثجاعر وإرجاع سمغطعا 
الرئغج السابص ضابعري. شغرجح أن غضعن عثا اقظصقب 

بصغادة إبراعغط تراوري طظ خظع أطرغضا.
باجط  الماتثث  أسطظ  أن  الظاغةئ  ضاظئ  ولثلك   -٧
التضط اقظاصالغ شغ بعرضغظا شاجع غعم ٢٠٢٣/١/٢١

سئر الاطفجغعن الرجمغ الئعرضغظغ أن "تضعطئ بعرضغظا 
شاجع صررت إظعاء اقتفاق السسضري طع شرظسا والثي 
غاغح لصعاتعا العجعد سطى أراضغ واغادوغع رغئئ طظعا 
أن تاعلى صعاتعا الثشاع سظ ظفسعا، وذطئئ طشادرة 
الصعات الفرظسغئ خقل حعر. شصالئ إذاسئ آر تغ بغ 
لستإ  واتث  حعر  شرظسا  "أطام  الئعرضغظغئ:  الرجمغئ 
صعاتعا طظ الئطث". وصئض إسقن الصرار بأغام صطغطئ ظجل 
واغادوغع  الساخمئ  شغ  الحعارع  إلى  المازاعرون 
الصاسثة  وإغقق  الفرظسغ  السفغر  بطرد  غطالئعن 
اقظاصالغ  الرئغج  وسثعط  وصث  الفرظسغئ،  السسضرغئ 
الثول  إتثى  طع  السقصات  بارتغإ  حغؤا  جغتثث  أظه 
ولط غسمعا. سطما أظه طظث اظصقب ٣٠ أغطعل الماضغ 
تاضرر اتاةاجات سطى العجعد الفرظسغ وتطالإ بطرد 

الفرظسغغظ وإغقق صعاسثعط طظ الئقد.
٨- وبظاء سطغه صالئ طاتثبئ باجط الثارجغئ الفرظسغئ 
إظعا "تطصئ البقباء (٢٠٢٣/١/٢٤) ذطئا طظ المةطج 
صعاتعا  لستإ  شاجع  بعرضغظا  شغ  التاضط  السسضري 
الظعائغ  بالمعسث  وجاطاجم  الئقد.  طظ  الفرظسغئ 
حروط  جاتارم  شرظسا  وإن  حعر.  وعع  المططعب 
خفتئ  الططإ"...  عثا  تظفغث  خقل  طظ  اقتفاق 
الرئغج  واّدسى   .(٢٠٢٣/١/٢٥ الرجمغئ،  شراظج٢٤ 
تعضغتات.  وغرغث  ضئغرا  غمعضا  عظاك  أن  الفرظسغ 
ولعثا خثرت سثة تأضغثات طظ بعرضغظا شاجع ورجائض 
تضعطئ  طظ  سطغه  الرد  وجاء  ذلك.  تعضح  لفرظسا 
بعرضغظا شاجع باجط الماتثث جان إغماظعغض وغثراغع 
غعم ٢٠٢٣/١/٢٣ بالصعل: ("ظتظ ظظعغ اقتفاق، لضظعا 
لغسئ ظعاغئ السقصئ الثبطعطاجغئ بغظ بعرضغظا شاجع 
وشرظسا. إن إظعاء العجعد السسضري الفرظسغ ذئغسغ 
وصث لتزاه حروط اقتفاق، وق ظرى شغ العصئ التاضر 
(شراظج  وضعتا".  أضبر  الططإ  لةسض  أخرى  ذرغصئ 

برس، السربغ الةثغث، ٢٠٢٣/١/٢٥).
٩- أطا ضغش ُغفعط إسقن صائث التضط اقظاصالغ إبراعغط 
الثبطعطاجغئ  سقصاتعا  تصطع  لظ  بقده  بأن  تراوري 
السسضري  العجعد  بإظعاء  لعا  إظثاره  رغط  شرظسا  طع 
الفرظسغ، شثلك فن ظفعذ شرظسا اطاث سحرات السظغظ 
ولفرظسا أسعان شغ داخض بعرضغظا شاجع، والتضط التالغ 
واقضافاء  الفرظسغئ  السسضرغئ  الصعة  إبساد  سطى  غرضج 
السقصات  بصطع  السغاجغ  اقجافجاز  دون  بثلك 
ذلك  شرظسا  تثرك  أن  طسائسثًا  ولغج  الثبطعطاجغئ، 
سطى  ُغطئئ  إذا  إق  السسضري  اقظستاب  شغ  وتماذض 

أطرعا بمساسثة طادغئ أطرغضغئ لطتضط التالغ..
١٠- وعضثا تسامر دواطئ اقظصقبات شغ بعرضغظا شاجع 
وشغ غغرعا طظ الئقد اإلجقطغئ، ولغج لاشغغر افوضاع 
المساسمر  سطى  تصغصغ  اظصقب  وإتثاث  افتسظ  ظتع 
وذرده وإزالاه طظ جثوره وتطعغر الئقد طظ برابظه 
ضما غظئشغ أن غضعن، إق أن افطر لغج ضثلك، وإظما 
دولئ  إلى  طساسمرة  لثولئ  سمقء  وجعه  تئثغض  عع 
شالاشغغر  دولغ.  خراع  ظاغةئ  شعغ  أخرى،  طساسمرة 
التصغصغ غظئظغ سطى شضر افطئ وبظاء دولئ طاضاططئ سطى 
أجاجه ودجاعر طظئبص طظ سصغثتعا وطخادره ضااب 
اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  ﴿َوَنزَّ ملسو هيلع هللا ىلص.  رجعله  وجظئ  جئتاظه  اهللا 

َن﴾. ْشَرى ِلْلُمْسِلِم ُ ًدى َوَرْحَمًة َو ُ ٍء َو ْ َ ّلِ 
ُ
َيانًا ّلِ ْ ِت

وإظظا لظسأل اهللا الصعي السجغج أن تسعد بقد المسطمغظ 
اإلجقم  شغسج  الراحثة،  الثقشئ  واتثة،  دولئ  شغ 
والمسطمعن وغثل الضفر والضاشرون، وغظاحر اإلجقم 
عثا  وإن  ذلغض،  بثل  أو  سجغج  بسج  افرض  بصاع  شغ 
لضائظ بإذن اهللا؛ أخرج أتمث شغ طسظثه... َسْظ َتِمغٍط 
اِريِّ َصاَل: َجِمْسُئ َرُجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص غُصعُل: «لَيبلَُغنَّ َهَذا  الثَّ
اْألَْمُر َما بلََغ اللَّْيُل َوالنَهاُر َوَال يَْرتُُك اللَُّه بْيَت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ 
يَن ِبِعزِّ َعِزيٍز أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل ِعّزاً يُِعزُّ اللَُّه ِبِه  أَْدَخلَُه اللَُّه َهَذا الدِّ

اْإلِْسَالَم َوُذّالً يُِذلُّ اللَُّه ِبِه الْكُْفَر».
جمسئ  بطفر...  المساثرك  شغ  التاضط  وأخرجه 
غصعل:  سظه،  اهللا  رضغ  الضظثي  افجعد  بظ  المصثاد 
جمسئ رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، غصعل: «َال يَْبَقى َعَىل ظَْهِر اْألَْرِض 
ِمْن بَْيِت َمَدٍر َوَال َوبٍَر إِالَّ أَْدَخَل اللَُّه َعلَْيِهْم كَلَِمَة اْإلِْسَالِم ِبِعزِّ 
ُهُم اللَُّه َفَيْجَعلُُهْم ِمْن أَْهلَِها، أَْو يُِذلُُّهْم  َعِزيٍز، أَْو ِبُذلِّ َذلِيٍل، يُِعزَّ
سطى  ختغح  تثغث  عثا  التاضط:  وصال  لََها»  يَِديُنوا  َفَال 

 حرط الحغثغظ، ولط غثرجاه
السادس سحر طظ رجإ ١٤٤٤عـ

٢٠٢٣/٢/٧م
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ودون ضةغب ضئغر وغاثرع بالسقم والمفاوضات ضظعع 
طظ طشازلئ الشرب وطحارغسه، بات اآلن شغ تالئ طظ 
العساغرغا الاعراتغئ لاةاوز طحروع الثولاغظ جغاجغًا 
سطى  اظسضج  طا  وعع  العغضض،  وبظاء  الدفئ  وضط 
افرض بضبرة الةرائط والعثم واقجاغطان تاى باتئ 
عثه  اجاثسى  طا  وعع  اقظفةار،  تاشئ  سطى  افوضاع 
الاترضات السغاجغئ المضبفئ والمسامرة لدئط العضع 
وضئح جماح ضغان غععد شغ الدفئ والصثس، ووضع 
أجج إلدارة المطش وطظع تخسغث صث غحسض المظطصئ 

وغربك أطرغضا شغ ظض اظحشالعا بمطفات أخرى.
والسآال المطروح تالغًا: عض تظةح عثه الاترضات شغ 
تعثئئ العضع؟ وطا الثي صث غتخض شغ تال شحطعا؟

العضع  عع  التالغ  العضع  أن  الاثضغر  طظ  بث  ق 
الطئغسغ جغاجغًا سظث التثغث سظ أرض طتاطئ وحسإ 
غرزح تتئ تراب المتاض، شضغش التال والتثغث سظ 
طسطمغظ ق غسرشعن اقجاسقم وأرض طئارضئ ضاظئ 
تالئ  شغ  افطعر  تئصى  جعف  ذئغسغ  لطشجاة؟  طصئرة 
أسظش  بحضض  وتفةرت  سادت  عثأت  إن  وعغ  تعتر، 
بئظاء  غفضر  طتاض  لثلك  أضغش  طا  وإذا  السابص،  طظ 
العغضض وضط الدفئ وتعةغر الظاس وإظعاء طحروسه، 
إذًا العثوء الظسئغ أخئح طظ الماضغ، ولضظ طع ذلك 
شإن عثه الاترضات صث تظةح شغ تثفغش تثة الاعتر 
تطئغع  باتفاصغات  وإغرائه  غععد  ضغان  سطى  بالدشط 
اهللا  رام  شغ  السططئ  طظ  طضبفئ  وخثطات  جثغثة 
السسضري  الاساون  وضثلك  المةاعثغظ،  سطى  لطصداء 
طع أطرغضا بثخعص المظطصئ وططش إغران، ولضظ طا 

تطئث أن تسعد افوضاع لطافةر طظ جثغث.
أطا شغ تال شحطعا وعع اقتامال افصرب فن الصدغئ 
لغسئ طتخعرة شغ ظاظغاعع أو بظ غفغر أو جغمعرغاح 
وإظما وجط جغاجغ غمغظغ طشطى طظ بطبغ الحسإ 

وأوروبا تأزطا بسث اقخاراق افطرغضغ لطمظطصئ واساراف 
إدارة تراطإ بمشربغئ الختراء، سطفا سطغه الئرغضسغئ 
اإلظةطغجي وتثععر السقصات بغظ المساسمرغظ الئرغطاظغ 
اقجاسمارغئ.  العظغفئ  لثول  واطاثادعا  والفرظسغ 
وبرزت بعادر افزطئ وظعرت جطغا شغ ضض طظ المعصفغظ 
الفرظسغ  المعصش  الشمعض  ولش  واإلجئاظغ  افلماظغ 
الفرظسغ  المعصش  طسعا  اتدح   ٢٠٢١ جظئ  تاى 
اظاثاب  بسث  بط  السطح،  إلى  افزطئ  طسه  واظفةرت 
طساحار جثغث فلماظغا وتضعطئ جثغثة بإجئاظغا وطع 
تةمغث صرار اقساراف بمشربغئ الختراء طظ ذرف إدارة 
باغثن، شصث جسئ ضض طظ ألماظغا وإجئاظغا قجاسادة 
سقصاعما اقجاسمارغئ طع الرباط شغ تغظ بصغئ افزطئ 
المساسمر  خسارة  تثتعا  طظ  وزاد  سالصئ،  الفرظسغئ 
أشرغصغا،  شغ  ظعئه  وطةال  ظفعذه  طظ  لضبغر  الفرظسغ 
الاأزم  شغ  شرظسا  طع  اقجاسمارغئ  السقصئ  واجامرت 
ولط تسرف تطتطئ تاى اآلن، طا دشع شرظسا قجاسمال 
طظ  حغء  لاأطغظ  واقباجاز  الدشط  أوراق  طظ  ضبغر 
طخالتعط اقجاسمارغئ الماثععرة، شاجاسمطئ شرظسا 
ورصئ تصطغص تأحغرات السفر لطمعاجرغظ طظ المشرب 
إلى شرظسا، وعثدت بضحش تسابات طسآولغظ وجربئ 
تسةغقت لفدائح جاجئ المشرب، وتط اجاصئال وشث 
طظ الئعلغسارغع بصخر اإللغجغه، بط عا عغ تترك ططش 
تصعق اإلظسان والرحاوى طظ داخض الئرلمان افوروبغ، 
لسطعا تاصعى باقتتاد افوروبغ الئائج شغ تتصغص طا 
سةجت سظ تتصغصه بمفردعا، شفرظسا عغ طظ غارأس 
غترك  طظ  شعغ  افوروبغ  لقتتاد  التالغئ  الثورة 
المطفات وغستإ افوراق وغسمض شغ الضعالغج، شعغ 
اقتتاد  داخض  طظ  اقجاسماري  اقباجاز  عثا  تثغر  الاغ 

افوروبغ وسئر برلماظه.
وصث وخفئ ختغفئ لعطعظث الفرظسغئ شغ طصال لعا 
الئرلمان  تخعغئ  الماضغ  افجئعع  طظ  الةمسئ  غعم 
افوروبغ بـ"البعرة الخشغرة" فن الئرلمان لط غاترك 
طظ  أضبر  طظث  اإلظسان  تصعق  ططش  شغ  المشرب  ضث 
باشطغئ  ظفسعا  الفرظسغئ  الختغفئ  وصاطئ  سصثغظ. 
الئعلغسارغع  لةئعئ  سحر  السادس  لطمآتمر  واجسئ 
المظسصث طا بغظ ١٣ و١٧ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٣، 
بط ظصطئ سظ ضئار طسآولغ الةئعئ رجائطعط السغاجغئ 
بض السسضرغئ لطمشرب "جسغ الئعلغسارغع لطسعدة إلى 
أجالغإ الصاال الماضغئ بغظ ساطغ ١٩٨٦ و١٩٨٩" بض 
ذعئئ أبسث طظ ذلك وظصطئ بالصعل سظ الئعلغسارغع 
تخرغح صادته "ق غةإ سطغظا طعاجمئ الةثار شتسإ، 
بض غةإ طعاجمئ الئظغئ الاتاغئ اقصاخادغئ لطمشرب 
غحارك  أن  غةإ  طعاردظا،  طظ  اقجافادة  طظ  لمظسه 
الخراع،  عثا  شغ  المتاطئ  افراضغ  شغ  الختراوغعن 
صث ظتااج إلى الافضغر شغ اقساماد سطى اقظاتارغغظ"، 
وشغ تتعل ختغفئ لعطعظث الفرظسغئ إلى جاسغ برغث 
شغ  شرظسغاعا  تشإ  لط  الئعلغسارغع  لةئعئ  سسضري 
الرجالئ  تطك  شرظسا  اقجاسمارغئ  دولاعا  رجالئ  ظصض 

المحفرة لطظزام بالمشرب.
وتسسى شرظسا طظ وراء اجاصعائعا بالئرلمان افوروبغ 
ظفعذعا  طظ  تئصى  طا  بسخ  تأطغظ  شغ  لطدشط 
اقجاسماري جظعب الختراء الضئرى، ضما تسسى لخث 
اقجاسماري  ظفعذعا  سطى  الحرجئ  افطرغضغئ  العةمئ 
بظاء  أطرغضا  طساسغ  سرصطئ  سئر  افشرغصغ،  بالساتض 
صاسثة سسضرغئ لعا بالمشرب وتتثغثا بالختراء سطى 
باب الساتض افشرغصغ، وذلك سظ ذرغص إسادة شاح ططش 
صدغئ الختراء سطى طا صئض اساراف إدارة باغثن وإسادة 
الاضغغش الصاظعظغ لطمظطصئ طظ ضعظعا طظطصئ طاظازسًا 
سطغعا غمظع اقجابمار بعا أو بظاء صعاسث سطى أرضعا، 
وعغ طتاولئ بائسئ غائسئ لطفرظسغغظ شغ خث العةعم 
اقجاسماري افطرغضغ الحرس سطغعط، وبثاخئ بسثطا 
تط الضحش سظ سجم أطرغضا بظاء صاسثة خظاسغئ سسضرغئ 
أشادت  شصث  افشرغصغ،  الساتض  سطى  طططئ  بالمشرب 
ختغفئ "ظغعغعرك دغطغ ظغعز" باارغت ٢٠٢٣/٠١/١٧
لعزغر  تسطغماته  أخثر  باغثن  افطرغضغ  الرئغج  "أن 
الثشاع لعغث أوجاظ بإسثاد خطئ ذارئئ إلظحاء صاسثة 
خظاسغئ سسضرغئ أطرغضغئ بالمشرب"، شسغظ أطرغضا سطى 
جظعب الختراء الضئرى افطر الثي غمبض إجعازا سطى طا 

 تئصى طظ الظفعذ اقجاسماري الفرظسغ الماثاسغ

المخالح عغ افجاس الثي تصعم سطغه المةامسات. 
بغظ  السقصئ  تعجث  الاغ  عغ  المخطتئ  إن  تغث 
ظحأت  الاغ  السقصئ  ضاظئ  وإذا  المةامع.  شغ  الظاس 
طظ  الةماسئ  تاتعل  تغظعا  دائمئ  طا  طخطتئ  بسئإ 
إلى  سقصئ  بغظعط  تربط  الظاس  طظ  طةمعسئ  طةرد 
تغث  طظ  المخالح  إلى  الظزرة  شغه  تاعتث  طةامع 
التخعل  ضغفغئ  غدئط  الثي  الظزام  أو  طظفساعا 
العاتث  المةامع  داخض  والمخالح  المخطتئ.  سطى 
السدعغئ  التاجات  سظ  الظاحؤئ  الثواشع  بسئإ  تظحأ 
خطص  وجض  سج  اهللا  إن  تغث  افشراد،  لثى  والشرائج 
تتااج  وغرائج  لقحئاع  تتااج  تاجات  اإلظسان  شغ 
تعجث  الثي  افجاس  عع  وعثا  واإلحئاع،  لطاظزغط 

بسئئه المخالح وتظحأ طظعا المةامسات.
والمةامع الثولغ غحئه المةامع المتطغ طظ تغث إن 
طخالح الثول عغ الاغ تآدي إلى إظحاء سقصات بغظ 
الثول، وإن ضاظئ طخالح الثول ق تظحأ بسئإ تاجات 
تظحأ  الاغ  والسقصات  المةامع.  داخض  افشراد  وغرائج 
ذئغسئ  تتثد  الاغ  عغ  طخالتعا  بسئإ  الثول  بغظ 
بغظ  السقصات  ذئغسئ  تتثد  أي  الثولغ،  المةامع 
الثول. وطخالح الثول تائع شغ الشالإ وجعئ الظزر 
تتثد  الاغ  عغ  الظزر  وجعئ  أن  ضما  تائظاعا،  الاغ 
طخالتعا.  لاتصغص  الثول  بعا  تسسى  الاغ  الضغفغئ 
وجعئ  والثغمصراذغئ  الرأجمالغئ  تائظى  طبق  شأطرغضا 
ظزر لعا شغ التغاة، وتائظى اقجاسمار ذرغصئ لاتصغص 
طخالتعا، وطبطعا برغطاظغا وشرظسا وغغرعما. والخغظ 
تائظى طجغةا طظ الرأجمالغئ واقحاراضغئ وجعئ ظزر 
لعا شغ التغاة وتائظى السقصات الاةارغئ أداة لاتصغص 
اإلجقم  سصغثة  جاائظى  الثقشئ  ودولئ  طخالتعا. 
والةعاد  الثسعة  وتائظى  التغاة  شغ  لعا  ظزر  وجعئ 
اإلجقطغئ.  السصغثة  سطى  المئظغئ  طخالتعا  لاتصغص 
لثغه  الظزر  وجعئ  ضاظئ  الئائث  السعشغاغ  واقتتاد 
تصعم سطى المادغئ الةثلغئ والمادغئ الاارغثغئ، وضان 
غساثثم افسمال السغاجغئ والترضات الحغعسغئ لظحر 

شضرته وتتصغص طخالته المئثئغئ.
طخالتعا  الغعم  السالط  دول  طظ  السزمى  والشالئغئ 
طادغئ خرشئ، تارضج أغطئعا شغ التخعل سطى البروة 
وظعسعا.  البروة  حضض  سظ  الظزر  بشخ  تظمغاعا  أو 
شأطرغضا تسائر تةارة الظفط والمال الربعي سظ ذرغص 
الصروض وتةارة السقح طظ أعط طخالتعا، ولاتصغص 
عثه المخالح تساسمض صعتعا السسضرغئ بحضض طئاحر 
لعغمظاعا  الثول  وإخداع  السسضرغئ  افتقف  وإصاطئ 
أو اتاقلعا. وبظاء سطى عثه المخالح تتثد سقصاتعا 
بالثول. شالثول الاغ تساسثعا شغ تتصغص طخالتعا 
وغغر  تطغفئ،  أو  خثغصئ  دوق  تسائر  سائصا  تحضض  وق 
بعش  جعرج  ذلك  سظ  سئر  ضما  سثوة،  شعغ  ذلك 
اقبظ بصعله: "إطا أن تضعن طسظا أو سثوا لظا". وتغظ 
وتثاطش  السقصات  تائثل  لطثول  المخالح  تادارب 
افتقف وصث غاتعل افخثصاء إلى أسثاء وافسثاء إلى 
أخثصاء. وصث حاعثظا شغ ترب أوضراظغا افخغرة ضغش 

املخالح الثولغئ أجاس السقصات الثولغئ
ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ــــــــــ

أن أطرغضا جسئ وبضض صعة لترطان تطفائعا شغ أوروبا 
طظ أعط طخثر طظ طخادر الطاصئ الروجغئ (خط غاز 
سئر  وصث  عغمظاعا،  تتئ  إبصائعا  فجض  ظعردجارغط) 
الحآون  طةطج  طساحار  شرغثطان  جعرج  ذلك  سظ 
شغ  الترب  أظعرت  "لصث  بصعله:  افطرغضغئ  الثارجغئ 
أوضراظغا أن ألث افسثاء عط افخثصاء"، وسئر سظ ذلك 
أوضراظغا  بامعغض  الةمععرغغظ  رأي  طظاصثا  باغثن 
الثارجغئ،  جغاجاظا  غفعمعن  ق  عآقء  "إن  بصعله: 
صئض  وطظ  والظاتع".  بأوروبا  تاسطص  الترب  شعثه 
تداربئ طخالح أطرغضا طع طخالح برغطاظغا وشرظسا 
شغ الحرق افوجط وأوروبا، شطط تةث أطرغضا ُبثًا طظ 
سطغه  اخططح  طا  شغ  السعشغاغ  اقتتاد  طع  الاتالش 
ظفعذ  اجاؤخال  طظ  الامضظ  أجض  طظ  الئاردة  الترب 
برغطاظغا وشرظسا وشرض عغمظاعا سطى طساسمراتعما 
اقتتاد  أن  سطما  وأشرغصغا.  افوجط  الحرق  شغ 

السعشغاغ عع افخطر طظ الظاتغئ المئثئغئ.
ضطما  أظه  المخالح  لاتصغص  الخراع  شغ  والمقتر 
أصثر  ضاظئ  والسغاجغئ  السسضرغئ  الثولئ  صعة  زادت 
صعة  تصض  وتغظ  بظفسعا،  طخالتعا  تتصغص  سطى 
الثولئ بالظسئئ لطثول افصعى، شإظعا تسمض سطى ربط 
شغ  ظاعر  وعثا  افصعى.  الثولئ  بمخالح  طخالتعا 
بسخ الثول افوروبغئ واآلجغعغئ الاغ تساسث أطرغضا 
شغ تتصغص طخالتعا طظ أجض أن تتصص عغ طخطتئ 
الثولئ  طخطتئ  تصثم  بأن  بأس  وق  طخالتعا  طظ 
شارضغا  افطر.  اصادى  إذا  عغ  طخطتاعا  سطى  افولى 
وإن  تاى  أطرغضا  طخالح  لاتصغص  تسمض  تفاأ  ق  طبق 
طعاصفعا  وطبالعا  ذلك،  شغ  طخطتئ  لارضغا  غضظ  لط 
شغ الخراع افذري افرطغظغ، شعصفئ ترضغا سطى التغاد 
قجاسادة  بصعة  أذربغةان  دسمئ  أخرى  وطرة  طرة، 
إصطغط ظاغعرظع صره باخ. وروجغا شغ طصابض المتاشزئ 
طخطتئ  لاتصغص  جسئ  طخالتعا  طظ  بسخ  سطى 
أطرغضا شغ المتاشزئ سطى جغطرتعا سطى الظزام شغ 

جعرغا وتثخطئ بصعاتعا السسضرغئ طظ أجض ذلك.
افطث  ذعغطئ  اجاراتغةغئ  تضعن  صث  الثول  وطخالح 
تسسى لاتصغعا بأدوات اجاراتغةغئ ضالصعى السسضرغئ 
عغ  ضما  الظعوي،  السقح  شغعا  بما  أخظاشعا  بحاى 
السغطرة سطى طظابع الظفط والممرات المائغئ المعمئ، 
والعغمظئ سطى الفداء طبق، وطظعا طا عع دون ذلك 
الممضظ  طظ  الاغ  الاضاغضغئ  المخالح  سطغعا  وغططص 
تسإ  تئثغطعا  أو  طسغظئ  ظروف  تتئ  سظعا  الاثطغ 

الزروف اآلظغئ.
أو  اقجاراتغةغئ  طخالتعا  شإن  الثقشئ  دولئ  أطا 
وبغصا  ارتئاذا  طرتئطئ  تضعن  أن  بث  ق  الاضاغضغئ 
بشاغئ الثولئ السطغا وعغ تمض الثسعة لطئحرغئ إلظصاذ 
الظاس طظ برابظ الحرك وظطمه، وق تثدع لطمخالح 
المادغئ أو لطزروف المتطغئ أو الثولغئ. وغظئشغ سطى 
الضئرى  الثول  طخالح  إدراك  دوام  الثقشئ  دولئ 
المخالح  عثه  تعثغث  وضغفغئ  تتصغصعا  وأدوات 

 وتصطغخعا أو الصداء سطغعا طططصا

غحعث اقجاسمار افوروبغ الصثغط اظتسارا حثغثا لمةال 
وتةفغفا  اجاسماره  لثائرة  طاسارسا  واظضماحا  ظفعذه 
لتساب  افشرغصغئ  الصارة  شغ  وتتثغثا  ظعئه،  لمظابع 
الخغظغ  اقجاسمار  وإرعاخات  افطرغضغ  المساسمر 
(أضتئ الخغظ الثائظ افول فشرغصغا تغث تمطك ٦٢٪ 
أشرغصغا  سطى  المساتصئ  الرجمغئ  البظائغئ  الثغعن  طظ 

بتسإ اإلظثبظثظئ الئرغطاظغئ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢).
الدربات  تعالئ  شطصث  افضسش،  تطصاه  شرظسا  وتمبض 
طرضج  شغ  بض  أشرغصغا،  شغ  اقجاسماري  طةالعا  ضث 
وجتإ  طالغ  شغ  لعا  تثث  ضما  اقجاسماري  بصطعا 
شغ  الماضررة  اقظصقبات  جراء  عظاك،  طظ  سساضرعا 
والمطئعخئ   ٢٠٢١  ،٢٠٢٠  ،٢٠١٢ لسظعات  طالغ 
أطرغضغا لصطإ الطاولئ سطى سمقء شرظسا عظاك وأخث 
طالغ ضطغئ طظعا. وطا جرى شغ تحاد سصإ طصاض رئغسعا 
إدرغج دغئغ ضئغر سمقء شرظسا بأشرغصغا والثي غسث 
خسارة ضئرى لطمساسمر الفرظسغ، بط تترش أطرغضا 
أطرغضا  خظغسئ  الاحادغئ  المسارضئ  سئر  عظاك  بعا 
وظصطئ  الطغئغئ  التثود  سطى  ودرباعا  جطتاعا  الاغ 
بغظ  الخراع  اتاثام  غرّحح  طا  تحاد  إلى  طسسضراتعا 
المساسمر افطرغضغ والفرظسغ، بط طا جرى وغةري لعا 
اقجاسمار  دائرة  تصطغص  تط  لصث  العجطى.  بأشرغصغا 
تاد  بحضض  بأشرغصغا  ظعئه  طظابع  وتةفغش  الفرظسغ 
لطاخرغح  طاضرون  برئغسعا  ودشع  شرظسا  أشجع  طا 
ظعإ  تساب  سطى  السغح  اساادوا  الثغظ  لطفرظسغغظ 
اآلخرغظ بض وتاى صاطعط صائق "سعث الرشاعغئ اظاعى 

وظسغح ظعاغئ زطظ العشرة وراتئ الئال".
بط تفاصمئ المسألئ اقجاسمارغئ الفرظسغئ شفدق سظ 
الاطاتظ اقجاسماري الفرظسغ افطرغضغ، اجاةث ذلك 
والفرظسغ  الئرغطاظغ  المساسمر  بغظ  والاثابر  الاظاشر 
جراء خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ، والثي أدى 
لحطض تام لسغاجئ العشاق والاساون الئرغطاظغ الفرظسغ 
شغ إدارة اجاسمارعما داخض أشرغصغا شغ طعاجعئ أطرغضا، 
افذراف  سطى  تثاسغاته  والاثابر  الاظاشر  لعثا  وضان 
السمغطئ المرتئطئ بئرغطاظغا تتثغثا، شصث رشسئ برغطاظغا 
الشطاء سظ شرظسا وترضاعا لمخغرعا المةععل وخاخئ 
بسث طشاطرة شرظسا شغ تعظج سظ ذرغص اظصقب صغج 
جسغث، وأوسجت برغطاظغا لسمقئعا تظفغث اإلجراء، شاتثث 
الظزام الةجائري صرار إغقق المةال الةعي الةجائري أطام 
الطغران السسضري الفرظسغ الماةه إلى طالغ والساتض، 
أطام  الئري  الطرغص  إغقق  المشرب  شغ  ظزغره  واتثث 
الحاتظات لصطع اإلطثادات سظ الفرظسغغظ، وضان صرار 
وتةاوز  الفرظسغ،  لقجاسمار  طعجسئ  ضربئ  اإلغقق 
افطر طالغ إلى دول أخرى شصث ترضئ برغطاظغا ذراسعا 
داخض أشرغصغا والمامبطئ شغ الظزام المشربغ الثي خطش 
اقجاسمارغئ  المسألئ  طسعا  شافاصمئ  الصثاشغ  ظزام 
الفرظسغئ وأخئتئ شرظسا شغ السراء الاام، وضاظئ ردة 
شسض الفرظسغغظ طتاولئ إسطاب افداة الئرغطاظغئ داخض 
أشرغصغا المامبطئ شغ الظزام بالمشرب، شاظفةرت طسعا 

افزطئ الفرظسغئ المشربغئ.
الئرلمان  "تخعغئ  أسصئئ  الاغ  افخغرة  وافزطئ 
سطى   ٢٠٢٣ الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٩ غعم  افوروبغ 
ططش  وخاخئ  بالمشرب  التصعصغئ  افوضاع  غثغظ  صرار 
الختاشغغظ المساصطغظ، واظاصث الئرلماظغعن افوروبغعن 
المشرب بحثة ظاغةئ تثععر ترغئ الختاشئ شغ المشرب 
وطتاولئ الاأبغر سطى الئرلماظغغظ افوروبغغظ شغما غسرف 
بـ"طعروضع غغئ". وضاظئ ظاغةئ الاخعغئ دالئ لطشاغئ، 
اطاظاسا".  و٤٢  اساراضا   ٣٢ طصابض  خعتا   ٣٥٦ وعغ 
(الصثس السربغ). وصئض عثا الاخعغئ أذطصئ صدغئ 
شساد ذضر اجط الظزام المشربغ ضمظعا، شغ اتعاطات 
سظ  التثغث  جرى  أوروبغغظ  برلماظغغظ  ضث  بصغطئ 
ضعظعط تعرذعا شغ تطصغ رحاوى طظ الظزام المشربغ 

غتصص شغعا الصداء الئطةغضغ.
بالمشرب  الظزام  بغظ  أزطئ  أظعا  المسطظ  ضان  وإن 
الظزام  بغظ  شعغ  الاتصغص  شسظث  افوروبغ  واقتتاد 
بالمشرب والمساسمر الفرظسغ الصثغط، وتةث خطفغاعا 
اقجاسمارغئ شغ الاضالإ والاطاتظ اقجاسماري التاد 
سطى  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  السصث  عثا  خقل 

غرب الئقد اإلجقطغئ تتثغثا وأشرغصغا سمعطا.
شطصث سرشئ السقصئ اقجاسمارغئ بغظ الظزام بالمشرب 

أزطئ املشرب واقتتاد افوروبغ 
وسار السقصئ اقجاسمارغئ! (الةجء افول)

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طظاجغ طتمثـ 

ضمظ تمطئ "اقظعغار المةامسغ - المحاضض والتطعل" سصث تجب الاترغر شغ وقغئ ترضغا طآتمرات سثة شغ أظصرة 
وإجطظئعل وبعرخئ وأضظئ، أضث شغعا سطى أن المخثر والمسآول الرئغسغ سظ اقظعغار المةامسغ التاد الثي 
أبر سطى التغاة ضطعا تصرغئًا عع الظزام الرأجمالغ الصائط سطى شضرة الترغات والسطماظغئ والثغمصراذغئ واصاخاد 
السعق التر، والةمععرغئ الضمالغئ السطماظغئ الاغ تطّئص عثا الظزام سطى حسئعا طظث ١٠٠ سام. وأضث أغدا سطى 
أن الطرغصئ العتغثة لطاثطص طظ اقضاؤاب المةامسغ عغ طظ خقل تشغغر المةامع، وأن ذرغصئ ظئغظا طتمث 
سطغه وآله الخقة والسقم شغ تشغغر المةامع غةإ أن تضعن أجعة وصثوة لطمسطمغظ، طظ أجض تتصغص عثا 
الاشغغر، لغاط اجائثال الظزام اإلجقطغ بالظزام الرأجمالغ المطئص، وغاتعل المةامع الرأجمالغ إلى طةامع 
إجقطغ، وأن إصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة ضرورغئ لاطئغص أتضام اإلجقم السزغط.

مؤتمرات فی أنقرة وإسطنبول وبورصۀ وأضنۀ
ضمن حملۀ "االنهیار المجتمعی.. المشاکل والحلول"

الثي خعت لعط والبطث الئاصغ طتسعب سطى أتجاب 
ضاظئ  وإن  ظاظغاعع  تتالش  سظ  إجراطًا  تصض  ق  غمغظغئ 
والمظزمات  المآجسات  وضثلك  التضعطئ،  خارج 
طحروع  سطى  طةمسعن  شضطعط  الغععدغئ  والطعبغات 
طثاطفعن  ولضظعط  شطسطغظ  ضاطض  سطى  غععد  ضغان 
شغ جرسئ وآلغئ الاظفغث وافجالغإ المائسئ شغ ذلك، 
وتمرد غععد عثا سطى طحروع الثولاغظ الثي وضع 
غزعر  المظطصئ  شغ  بصائعط  واجامرار  لثثطاعط 
الاغ  ظعاغاعط  وغساسةطعن  غسصطعن  ق  صعم  أظعط 
ودعاصظئ  الشربغئ  الثول  ظزر  شغ  تاى  صرغئئ  باتئ 
وجغاجغغظ  طآرخغظ  وتاى  بض  الشربغئ  السغاجئ 
إلى  الخراع  إسادة  طظ  غتثرون  شةمغسعط  غععد، 
أخطه؛ خراع بغظ إجقم وضفر وبغظ طسطمغظ وغععد 
دغفغث  الئرغطاظغ  الضاتإ  غصعل  لفطسطغظ،  غاخئغظ 
جرس  بمبابئ  العضع  عثا  غضعن  أن  "غةإ  عغرجئ 
جفر  جعاز  لثغه  لغج  (إجرائغطغ)  غععدي  لضض  إظثار 
ترب  ظحعب  اتامالغئ  تئسات  غاتّمض  وق  أوروبغ 
سطى  سازطئ  الصعطغئ  الثغظغئ  الترضئ  تئثو  حاططئ 
السالط"  تعل  طسطط  ططغار   ١,٦ طع  حرارتعا  إحسال 
اقظعغار  وحك  سطى  (إجرائغض)  "عض  المصالئ  وسظعان 

شغ ضعء تخثسات المحروع الخعغعظغ الضئغرة؟".
إن الثطر سزغط سطى أعض شطسطغظ وعع غجداد غعطًا 
بسث غعم، وشغ العصئ ظفسه الفرخئ تسائر ذعئغئ فطئ 
اإلجقم لطاترك وإجصاط التضام الثعظئ وتترغر عثه 
بظفسعا  طظحشطئ  الضئرى  شالثول  المئارضئ،  افرض 
وبئسدعا بسدا، وافطئ تظفث غدئًا طظ ضغان غععد 
سطى  وصادرة  طظه  تةر  طرطى  سطى  وعغ  وجرائمه 

 الصداء سطغه شغ جاسئ طظ ظعار بإذن اهللا
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ ضطمئ السثد: الاترضات السغاجغئ تعل شطسطغظ دواشسعا وأعثاشعا


