
ظحر طعصع (السعداظغ، افربساء، ٢٤ طترم ١٤٤٣عـ، 
٢٠٢١/٩/١م) خئرا جاء شغه: "صال جفغر بسبئ اقتتاد 
افوروبغ روبرت شان دن دوول شغ تخرغح ختفغ 
إظعط ظاصحعا طع رئغج السغادة، الاطعرات السغاجغئ 
السغاجغئ  المئادرة  وطاابسئ  السعدان،  شغ  والمعمئ 
تحضغض  تعل  التعار  ودسعات  العزراء  لرئغج 
الاظفغث  وأعمغئ  واقظاثابغئ  الثجاعرغئ  المفعضغئ 
طةطج  صغام  وضرورة  الثجاعرغئ  لطعبغصئ  الضاطض 
تحرغسغ اظاصالغ. وأضث روبرت إذقسعط سطى العضع 
سطى التثود الحرصغئ، العضع شغ إبغعبغا، الاطعرات 
افشرغصغ  الصرن  واجاصرار  السعدان  جظعب  شغ 
اقجاراتغةغ  المعصع  أن  باسائار  افتمر،  الئتر  وأطظ 

لطسعدان عع طفااح اجاصرار المظطصئ.
اإلسقطغ  المضاإ  إلذاسئ  ضائه  تسطغص  شغ   :
الرجمغ  الظاذص  صال  الاترغر،  لتجب  المرضجي 
لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط 
تصغصغًا  تاضمًا  الئرعان  ضان  لع  خطغض)،  (أبع  سبمان 
لثولئ طتارطئ، لما جمح لسفغر اقتتاد افوروبغ، 
لثولاه،  الثاخطغئ  الحؤعن  شغ  بالاثخض  لشغره  أو 
طةرد  وتضام  الروغئدات،  زطان  ظسغح  ولضظظا 
غتثد  الثي  شعع  الضاشر،  الشرب  سظث  طعظفغظ 
لعط طا غةإ شسطه وطا ق غةإ. وتابع: بض إن عثا 
السفغر طظ حثة خفاصاه لط غضاش باعجغه الئرعان 
طآتمر  وشغ  غثرج  بض  وضثا،  ضثا  بفسض  وأطره 
ختفغ غصعل شغه لقسقم إظعط ظاصحعا طع الئرعان 
تفاخغض الافاخغض لما غعط الثولئ السعداظغئ! أي 
عثه  ظض  شغ  ظسغحه  وخشار  ذل  وأي  عثا  ععان 
افظزمئ السمغطئ. وتساءل أبع خطغض: عض غتص في 
دول  طظ  دولئ  أي  شغ  السعدان  جفراء  طظ  جفغر 
اقتتاد افوروبغ أن غاثخض، أو غظاصح أغئ طسألئ 
طعما خشرت أو ضئرت تثص الحؤعن الثاخطغئ لاطك 
ضئث  شغ  الحمج  وضعح  واضتئ  اإلجابئ  الثول؟ 
السعدان  جفراء  طظ  جفغر  أي  غةرؤ  لظ  السماء، 
الاغ  لطثولئ  داخطغ  أطر  أي  سظ  الاتثث  طةرد 
باثخض  تضاطظا  غسمح  شطماذا  إذن  بعا،  جفغر  عع 
الاغ  الافاخغض  أدق  شغ  الشربغئ  الثول  جفراء 
والائسغئ،  الععان  إظه  وأسمالعا؟  بالتضعطئ  تاسطص 
واإلتساس بالثوظغئ. وأضث افجااذ أبع خطغض: إظضط 
شظتظ  وتضمظا،  لصغادتظا  أعًق  لساط  التضام  أغعا 
وظظعى  بالمسروف  ظأطر  لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر 
ُة َوِلَرُسوِلِھ  ِ اْلِعزَّ َّ ِ سظ المظضر، وظتظ أطئ السجة، ﴿َو
ضاظئ  شغعم  ْعَلُموَن﴾،  َ َال  َن  َُناِفِق

ْ
امل َوَلِكنَّ  َن  َوِلْلُمْؤِمِن

لظا دولئ تصعم سطى أجاس اإلجقم (الثقشئ) ضاظئ 
الثولئ افولى شغ السالط تصعده إلى الثغر والسثل، 
وتظحر الظعر والعثى، وأخئتظا شغ زطاظضط عثا شغ 
ذغض افطط، غاطاول سطغظا إخعان الصردة والثظازغر 
أسراضظا،  وتظاعك  دطاؤظا،  تسفك  الطاغعت،  وسئث 
إلى  وغساء  طصثجاتظا،  وتثظج  أراضغظا،  وتتاض 
الاسطغط،  وأتط  الخقة  أشدض  سطغه  الضرغط  ظئغظا 
وأظاط ق تاترضعن، بض فجغادضط تخفصعن، وسطى 
خطغض  أبع  وأظعى  المعالك.  إلى  تصعدوظظا  دغظعط 
بثقً  بصعله:  الئرعان  إلى  خطابه  طعجعا  تسطغصه 
واسمض  ربك  إلى  تإ  الضاشر  الشرب  إرضاء  طظ 
لمرضاته، وضفر سظ طاضغك بإسطاء الظخرة لتجب 
الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  افطئ  طع  لغصغط  الاترغر 
وغضاإ  الفائجغظ،  طظ  شاضعن  الظئعة،  طظعاج  سطى 
سظث  الرتمظ  سرش  له  اعاج  طظ  جاظإ  إلى  اجمك 
الثي  طساذ  بظ  جسث  الةطغض  الختابغ  طعته، 
بسئإ ظخرته لقجقم صاطئ دولئ اإلجقم افولى 
ظخرة  إلى  غتااج  اإلجقم  واآلن  المثغظئ.  شغ 
وتسالى،  جئتاظه  بعا  وسث  الاغ  الثقشئ  لاصعم 
والسقم. الخقة  سطغه  الضرغط  ظئغه  بعا  وبحر 
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طضان  ق  بأظه  غصدغ  الثي  الثولغ،  الصاظعن  سطى 
لثولئ إجقطغئ شغ السالط، إذ غةإ أن تضعن الثولئ 
شغ  تاثخض  وق  تاسثاه،  ق  جشراشغ  بإصطغط  طتثدة 
صعاظغظ  تطئص  أن  وغةإ  أخرى،  دولئ  في  حأن  أي 
افطط الماتثة وأظزماعا، وطظ ذلك تصعق اإلظسان 
والمرأة، والصرارات الثولغئ شغ أي حأن. وق تاجئ بظا 
لطاسرغب سطى طا خار جطّغًا طظ أن اإلجقم طساعثف 
الماتثة  وافطط  الضئرى  الثول  طظ  أتضاطه  بضض 
وأتضاطه  السغاجغئ،  أشضاُره  وبثاخئ  وطظزماتعا، 
رأغظا  لثلك  اقجاماسغ؛  والظزام  بالمرأة  الماسطصئ 
دول الشرب ُتسطغ خراخعا وتجغث ظفاصعا بحأن وضع 
المرأة وتصعصعا شغ أششاظساان، بغظما المرأة سظثعط 
أتطُّ طظ الئعائط، تغث خارت جطسئ، وتط تحغغؤعا 
وتحغغُء اإلظسان سمعطًا، تاى خار غصاس بالمظفسئ 

المادغئ والصغمئ الظصثغئ ضأي حغء.
إن التصغصئ أوضح طظ أن ُظضبر الصعل شغعا والئرعان 
وغتثر  غخرخ  وافطرغضغ  افوروبغ  شالشرب  سطغعا. 
طرسعباً، طظ سعدة اإلجقم ضظزام جغاجغ، تاى لع ضان 
إطارة إجقطغئ، أو ضغاظاً طتثودًا شغ جشراشغاه وذاصاته 
المادغئ والئحرغئ. شعع غرتسإ طظه، وغثحى أن تاتعل 
عثه اإلطارة أو الضغان إلى خقشئ جاطسئ لطمسطمغظ شغ 
ورعابه  اإلجقم  خطر  اشاراءات  وجثظا  ولثلك  السالط. 
تشجو الشرب بض السالط ضطه، ووجثظا السمقء وأبعاصعط 

صمئ بقبغئ يف طخر 
لطاآطر سطى صدغئ شطسطني
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*

عجغمئ أطرغضا يف أششاظساان
عجغمئ لطشرب ضطه وجصعٌط لتدارته

اإلجقم  فطئ  غزعر  الغعم  السالط  شغ  غتثث  طا  إن 
وطثططاتعا،  جغاجاتعا  شغ  تاسبر  باتئ  أطرغضا  أن 
وصعتعا  أطرغضا  طظ  أضئر  المسطمغظ  صداغا  وأن 
ترى  وعغ  افطئ  سطى  العاجإ  وأن  وجغاجاعا، 
زطام  تساطط  أن  افطرغضغ  والاراجع  الدسش  عثا 
وتترك  الثعظئ  تضاطعا  طظ  وتاثطص  المئادرة 
وتضسر  جثوره،  طظ  غععد  ضغان  قصاقع  جغعحعا 
لثلك. تارغثغئ  شرخئ  شعثه  افبث  إلى  أطرغضا  حعضئ 
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ضطمئ السثد

افردظغئ  المخرغئ  البقبغئ  الصمئ  أسمال  سصثت 
طصر  شغ  ٢٠٢١/٩/٢م،  الثمغج  الفطسطغظغئ، 
الصاعرة،  الساخمئ  شغ  اقتتادغئ  صخر  شغ  الرئاجئ 
وأضث الئغان الثااطغ لطصمئ تص الحسإ الفطسطغظغ 
شغ إصاطئ دولاه المساصطئ سطى تثود ١٩٦٧. وأضث 
الئغان أن تض الثولاغظ جئغض وتغث لاتصغص السقم 
الحاطض والسادل، وأضث الصادة البقبئ رئغج السططئ 
الفطسطغظغئ طتمعد سئاس، ورئغج طخر سئث الفااح 
رشدعط  الباظغ،  اهللا  سئث  افردن  وططك  السغسغ، 
إلجراءات ضغان غععد غغر الحرسغئ الاغ تصعض تض 
وتعجساعا  المساعذظات  بظاء  واجامرار  الثولاغظ، 
شغ الدفئ الشربغئ المتاطئ بما شغعا حرصغ الصثس، 
وتعةغر  المظازل  وعثم  افراضغ  سطى  واقجاغقء 

الفطسطغظغغظ طظ بغعتعط.
سظثطا غةامع الماآطرون تدغع الصدغئ، عثا عع واصع 
صمئ السمقء الاغ تائظى رؤغئ أطرغضا؛ شعط ق غئتبعن 
تطعا وق تماغئ أعطعا بض غسمطعن سطى تمضغظ غععد 
دولغئ،  بصرارات  أرضعا  سطى  ضغاظعط  وتبئغئ  طظعا 
ولسض بتبعط عظا لغجغتعا سظ ساتصه طا تعجئه سطغه 
افسراف الثولغئ طظ رساغئ فعض الئقد المتاطئ، تاى 
غاتمطعا باصغ السمقء بما غظعئعن طظ بروات افطئ.

شاتعا  الاغ  اإلجقم  بقد  ضض  طبض  طبطعا  شطسطغظ 
خراجغئ  شأرضعا  ودطائعط،  بسغعشعط  المسطمعن 
طمطعضئ لضض افطئ ولغسئ فعض شطسطغظ وتثعط، 
ضض  سطى  واجإ  تترغرعا  سطى  والسمض  سظعا  والثشاع 
وخاخئ  وتثعط،  شطسطغظ  أعض  سطى  ولغج  افطئ 
دول الطعق الاغ تسصث صمئ الاظازل سظ أرض شطسطغظ 
تصا  شطسطغظ  شصدغئ  أطرغضا،  برساغئ  غععد  لضغان 
أحار  ضما  لفطئ  بالظسئئ  جثا  وطعمئ  طرضجغئ  صدغئ 
الرئغج المخري والمطك افردظغ إق أظعا لغسئ لاطمغع 
السمقء، وق غةعز الاعاون شغعا وق الافرغط شغ حئر 
طظ أرضعا سطى ذاولئ المفاوضات اقجاسقطغئ وق 
تثدع شغ ذرغص تطعا لفطط الماتثة وق لصراراتعا 
وق لصعاظغظ الشرب الثولغئ، بض تتضمعا وتتضط ضغفغئ 
تطعا أتضام اإلجقم الاغ ترطئ الاظازل سظ أي ججء 
طظعا، وتعجإ تترغرعا ضاططئ واصاقع الضغان المتاض 
السمقء.  عآقء  غصئطه  ولظ  ق  طا  وعثا  جثوره،  طظ 
شسمطعط وطآتمراتعط وصممعط ق تئتث شغ الصدغئ 
إق طظ خقل تض واتث وعع ضغفغئ إصظاع افطئ بالاظازل 
سظ أرض شطسطغظ أو ججء طظعا لطضغان المست وإصظاع 
الظاس بالاطئغع والاساغح طسه سطى أجاس أظه خار 
أطرا واصسا غساتغض تشغغره وطا سطغظا إق الاساطض طسه 
ضما عع والاساغح طع وجعده! غغر أن افطئ بسمعطعا 
ترشخ عثا الضغان رشدا تاطا وتسائره بمبابئ الحعضئ 
اإلجقم  وأطئ  تمعت،  أو  تطفزه  أن  إطا  تطصعا  شغ 
الشالغ  تئثل  تغئ  أطئ  عغ  بض  لطمعت  طآعطئ  غغر 
والظفغج شغ جئغض دغظعا، وطعما طرضئ وسقعا طظ 
وتظازر  الثطاء  شغعا  تاةثد  تغئ  أطئ  شسائصى  غئح 
غعم الثقص غعم ُغزطعا اإلجقم طظ جثغث بثولاه 

الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
إن افطئ ترشخ عثا الضغان ووجعده وق تصئض بصمط 
بمثرجاتعا  تصر  وق  تسارف  وق  وطآتمراتعا  الثغاظئ 
سظ  طظفخطعن  شعآقء  السمقء،  غث  تثطعا  الاغ 
بض  صداغاعا،  غائظعن  وق  سظعا  غسئرون  ق  افطئ، 
تصعصعا  شغ  وتفرغط  افطئ  سطى  وباٌل  تطعلعط  ضض 
تمام  عثا  تثرك  وافطئ  أسثائعا،  لمخالح  ورساغئ 
رصئاعا  سطى  المسطط  الصمع  جغش  ولعق  اإلدراك 
وأدواتعا  وتضاطعا  افظزمئ  عثه  اصاقع  لضان 

وشعصعط عثا الضغان المست أصرب طظ رد الطرف.
إن صدغئ شطسطغظ ق غئتبعا السمقء وق غاط السغر 
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ضّةئ دول الشرب صاذئًئ إبر اقظستاب افطرغضغ طظ 
أششاظساان وسعدة ذالئان لئسط جغطرتعا سطغعا بسث 
سظ  افطر  واظضحش  افطرغضغ،  اقتاقل  طظ  ساطًا   ٢٠
عجغمئ ضئرى فصعى دولئ شغ السالط. واجاسر الثقف 
سظ  والتثغث  اقتعاطات  وتئادل  الثاخطغ  افطرغضغ 
طتاوقت  وتضررت  السالط.  شغ  أطرغضا  طضاظئ  جصعط 
الرئغج باغثن شغ الثشاع الثةعل سظ عثا اقظستاب 
المثل، (بغ بغ جغ سربغ). وشسض طبطه وزغر خارجغاه 
بطغظضظ (جضاي ظغعز سربغئ). ووصفئ أوروبا طظثعحئ 
أطام سعدة جغطرة ذالئان سطى أششاظساان، وطاعجسًئ 
وأسطظئ  السغاجغ،  المغثان  إلى  اإلجقم  سعدة  طظ 
خّرح  تغث  العاصع؛  لفطر  اجاسقطعا  دولعا  طسزط 
وزغر خارجغئ اقتتاد افوروبغ جعزغإ بعرغض: "ذالئان 
ظاتثث  أن  سطغظا  إذن،  أششاظساان.  شغ  الترب  ربتئ 
افلماظغئ  المساحارة  وتئساه   .(٢٤ (شرظسا  إلغعط"، 
طغرضض بإسقظعا ضرورة الافاوض طع ذالئان. (أرابغك 
اإلجقم  طظ  تتثر  ضبغرة  أخعات  واظاحرت  تغ).  آر 
العزراء  رئغج  تخرغتات  طصثطاعا  وشغ  السغاجغ، 

الئرغطاظغ افجئص تعظغ بطغر. (سربغ٢١).
ذالئان  ترضئ  إسادة  بثء  طظث  المااابسئ  افخئار  عثه 
تتااج  ق  بتصائص  تظطص  أششاظساان،  سطى  جغطرتعا 
عغ  التصائص  عثه  أعط  تتطغض.  أو  ظزر  ضبغر  إلى 
أن  طظ  رسئعا  سظ  تسئر  الاغ  الشربغئ  الثول  طعاصش 
غظحأ شغ أششاظساان ضغان شغه إجقم، شغضعن خارجًا 

من یحکم السودان
أوروبا أم برهان؟!

باتئ  شغ  الةمسئ،  خقة  الطئظاظغغظ  سحرات  أدى  ٢٠٢١/٩/٣م)  ١٤٣٣عـ،  طترم   ٢٦ الةمسئ،  (افظاضعل، 
طتطئ لطمتروصات بمثغظئ خغثا جظعبغ الئقد، اتاةاجا سطى اظصطاع العصعد. وطظث أحعر غساظغ لئظان حتا 
شغ العصعد، طا تسئإ بإصفال بسخ المتطات أبعابعا، شغما غحعث الئسخ اآلخر ازدتاطا ضئغرا غاثططه شغ ضبغر 
طظ افتغان وصعع حةارات. وتسث أزطئ العصعد إتثى أبرز اظسضاجات افزطئ اقصاخادغئ الاغ تسخش بالئقد 
طظث أواخر ٢٠١٩، تغث تسئئئ باظعغار طالغ، وسثم وشرة الظصث افجظئغ الضاشغ قجاغراد العصعد طظ الثارج.

: إنَّ لئظان طظ الظاتغئ اقصاخادغئ غسغح أزطًئ تصغصغًئ؛ أوقً سطى خسغث شساد المظزعطئ المائسئ 
شغ الظزام والمسالةات أجاجاً والاغ أجفرت سظ إغراق الئطث شغ دغعن تخض إلى صرابئ ١٠٠ ططغار دوقر؛ 
وباظغاً شاجثون غصعدون دشئ ظزام شاجث غسغروظه لمضء جغعبعط وبطعظعط تاى لع ساظى الظاس الئآس 
َغاِذغِظ ِشغ  والةعع والثل، فن عآقء لغسعا طظ خظش الظاس، بض غخح شغعط وخش «ُصُطعُبُعْط ُصُطعُب الحَّ
ُجْبَماِن ِإْظٍج»، والمتخطئ عغ أن عثه افزطات عغ جغاجٌئ طمظعةٌئ طثروجٌئ تعخض الظاس إلى طا غرغث 
عآقء وأجغادعط! وعع الاسطغط لعط بافطر العاصع وبعاصسعط. وأطا السئغض إلى الثروج طظ عثه افزطات 
شعع السمض بضض صعة قجاباث عثه المظزعطئ الفاجثة المفسثة طظ رأجعا تاى أخمص صثطغعا. وسثم 
تدغغع الصعة شغ اجاؤساد الظاس بسدعط سطى بسخ بض تعجغه عثه الصعة لُاسصط عآقء دون اجابظاء. 
لئظان،  أبظاء  طظ  بالمثطخغظ  واقرتئاط  الحثة.  طع  غضعن  شالخئر  الظاس،  بغظ  شغما  والمخابرة  والخئر 
الثغظ غربطعن سمطعط وجعثعط بسمض طتغطعط شغ الئقد اإلجقطغئ، طظ أجض إخراج لئظان وغغره طظ 
سظص الججاجئ الاغ وضسظا شغعا عآقء الفاجثون السمقء المساعلعن سطى السططئ شغ بقدظا. وتاى غأذن 
اهللا تسالى بفرجه والثي ظراه صرغئاً بإذن اهللا، غةإ سطى أعض لئظان المتاشزئ سطى طصسثعط شغ خش افطئ 
والساططغظ لظةاتعا، والبئات شغ بقد الحام، طع السسغ لاشغغر العاصع الفاجث، ودوام إسقن رشده وظئثه.

عشرات اللبنانیین یصلون الجمعۀ بمحطۀ محروقات فی صیدا
احتجاجا على انقطاع الوقود وازدیاد معاناة الناس

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمعد سئث العاديـ 
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إن المآتمر الختفغ الثي سصثته ترضئ ذالئان، ضان 
بمبابئ بعخطئ تةاه الطرغص الثي جاسطضه شغ تضط 
أششاظساان، وصث اتسط خطابعا بطشئ تخالتغئ طع الثاخض 
الظاذص  طةاعث  اهللا  ذبغح  رضج  شصث  افششاظغ،  والثارج 
الرجمغ باجط ترضئ ذالئان سطى بسخ الظصاط؛ طظعا 
السفع السام سظ الةمغع، بمظ شغعط طظ دسط الصعات 
جاضعن  افجظئغئ  السفارات  بأن  تسعث  ضما  افجظئغئ، 
آطظئ، وأن المحارضئ شغ التضط جاضعن طضفعلئ لطةمغع، 
وأن المظاشث اإلسقطغئ جاضعن طفاعتئ لطةمغع ضثلك. 

وأغداً تتثث سظ تصعق اإلظسان وتصعق المرأة.
لصث ضان الضبغرون غظازرون عثا الثطاب، طظ الثاخض 
وصث  طعاصفعط،  غتثدوا  ضغ  أششاظساان  خارج  وطظ 
طظ  بالةثغث  الماابسغظ  تصغغط  وبتسإ  الئغان  جاء 
ذالئان، وشغه الضبغر طظ إحارات الاطمغظ، وعع بمرة 
المفاوضات الاغ جرت شغ الثوتئ بغظ ذالئان وبغظ 
افطرغضغغظ، والاغ اجامرت لسظعات سثة، وطظ ظاائةعا 
أن ضمظئ فطرغضا خروجاً غتفر لعا طاء وجععا، ضما 
ضمظئ لطالئان السعدة لتضط أششاظساان وشص حروط 
تظازقت  إلى  غفدغ  اقتفاق  أن  طظ  وبالرغط  طتثدة. 
ضبغرة طظ ذالئان، إق أظه ولدمان تظفغثعا له اتفصئ 
ضض افذراف الثاخطغئ والثارجغئ، رغط اخاقف طخالتعا 
أن  ضمظغاً  اتفصئ  افتغان،  بسخ  شغ  تظاصدعا  بض 
تساثثم طع ذالئان جغاجئ حث التئال، وذلك لغدمظعا 
جغرعا شغ الطرغص الثي رجماه أطرغضا، والثي غفدغ 

إلى اقظثطاج شغ الظزام السالمغ، والسغر شغ رضابه.

شمظ التئال الثاخطغئ الاغ تحث بعا ذالئان، المفاوضات 
الاغ غصعدعا سئث اهللا سئث اهللا، وتاطث ضرزاي الرئغج 
جرت  الاغ  المزاعرات  وضثلك  فششاظساان،  افجئص 
الحمال  شغ  المسطتئ  والمصاوطئ  المثن،  بسخ  شغ 
الاغ غصعدعا أتمث طسسعد، وظةض أتمث طسسعد حاه، 
شضطعا تحث ذالئان شغ الطرغص الثي رجماه أطرغضا 

شغ الثوتئ.
أطا خارجغاً، شصث تعزسئ افدوار بغظ طظ جمعا أظفسعط 
أخثصاء، وطظ خظفعا أظفسعط بأحصاء الحسإ افششاظغ؛ 

باضساان، وترضغا، وإغران.
أطا باضساان شعغ خاتئئ الصثح المسطى شغ جر ذالئان 
ذالئان،  لترضئ  الراسغئ  وعغ  الثوتئ،  طفاوضات  إلى 
وعغ الاغ ظطئ وق تجال تمثعا بحرغان التغاة تاى 
غعطظا عثا، شفغ افغام الصطغطئ السابصئ شاتئ المسابر 
إلى أششاظساان، شاثشصئ الحاتظات الاغ تتمض المعاد 

الشثائغئ لافك الدشط الثاخطغ سطى ذالئان.
أطا ترضغا شصث خرح أردوغان بأن بقده طظفاتئ سطى 
بالاخرغتات  رتإ  وصث  ذالئان،  ترضئ  طع  الاساون 
طصابطئ  شغ  وصال  صادتعا،  سظ  الخادرة  المساثلئ 
السراء  شغ  ذالئان  بةاظإ  العصعف  "إن  تطفجغعظغئ: 
والدراء، أتث طاططئات العشاء بالسعث وافخعة"، وصال: 
اإلدارة  غث  جغصعي  الارضغ  السسضري  العجعد  "إن 

الةثغثة شغ الساتئ الثولغئ، وغسعض سمطعا".
وصث ضان طعصش إغران طآغثًا لطالئان ولع سطى اجاتغاء، 
اإلخفاق  "إن  رئغسغ:  إبراعغط  رئغسعا  صال  تغث 
السسضري افطرغضغ شغ أششاظساان غاغح شرخئ لاتصغص 
سطى  جاساسث  إغران  وأن  أششاظساان،  شغ  دائط  جقم 
تتصغص اقجاصرار"، ودسا افذراف افششاظغئ ضاشئ لطسمض 

سطى تتصغص وشاق وذظغ شغ أششاظساان.
وبطئاجعا  وإغران)،  وترضغا،  (باضساان،  البقبغ  عثا 
بعب العاسزغظ المعثغغظ، جاسمض سطى حث التئض شغ 

اقتةاه افطرغضغ المططعب.
أطا روجغا والخغظ، شاسائران ظفسغعما أخثصاء لترضئ 
ذالئان، شصث أسطظئ الثارجغئ الروجغئ أن جفارتعا لثى 
ضابض أبرطئ اتفاصاً طع ذالئان، غدمظ أطظ طعظفغعا، 
عثا وصث صال وزغر الثارجغئ الروجغ جغرجغ قشروف: 
اجاسثادعا  بحأن  ذالئان  بئغان  ترتإ  روجغا  "إن 
أششاظساان"،  شغ  افخرى  الصعى  طع  تعار  شغ  لطثخعل 
وصال إن روجغا طساسثة قجاؤظاف السمض شغ ضغاشئ 
طعجضع تعل أششاظساان، وصال "إن روجغا تحةع سطى 
التعار، وتسسى لارجماه إلى أشسال"، وصث اظاصث تضعطئ 
أحرف غاظغ، ووخفعا بسثم الةثغئ والفحض. وروجغا 
سظ  تشغإ  لظ  صئض،  طظ  الحغحان  بظار  تطزئ  الاغ 
طثغطاعا بقد الصعصاز، وأعطعا المسطمعن التاظصعن سطى 

لامظسعا  خشغرة  رصسئ  وشغ  طثغمات  شغ  وتتاخرعا 
طظ إصاطئ دولئ شغ الختراء المشربغئ لتساب أطرغضا.

الثبطعطاجغئ  السقصات  إســادة  سظ  أسطظ  وصــث   -
والاطئغع بغظ الظزاطغظ سام ١٩٨٨، طع بصاء الةجائر 
طتادظا لةئعئ الئعلغسارغع! طما غثل سطى أن الظزام 
المشربغ سطى سطط بما تفسطه الةجائر وعع راض سظه 

ولط غادرر طظه.
- وسظثطا تخض تفةغر سام ١٩٩٤ شغ طثغظئ طراضح 
وراءه!  بالعصعف  الةجائرغئ  المثابرات  المشرب  اتعط 
شغ  الراغئغظ  الةجائرغغظ  سطى  دخعل  تأحغرة  وشرض 
الئرغئ  التثود  بإغقق  الةجائر  شردت  المشرب،  دخعل 
المسامر تاى الغعم. وضض ذلك لغشطغ سطى جغاجئ 
الةجائر تةاه الئعلغسارغع ولغدع سائصا أطام تترضاتعا 

طع إغقق التثود الئرغئ.
شغ  بالمحارضئ  بعتفطغصئ  الةجائري  الرئغج  صام   -
جظازة التسظ الباظغ سام ١٩٩٩ وجرت طساع لاطئغع 
تاتصص،  لط  ولضظ  الظزاطغظ  بغظ  السطظغئ  السقصات 
طما غآضث اقجامرار شغ السغاجئ السابصئ سطى سعث 
ظعب  سطى  جار  الثي  السادس  طتمث  الةثغث  المطك 

والثه بالائسغئ لئرغطاظغا لغطسإ ضض ظزام دوره.
بغظ  السطظغئ  السقصات  شغ  تتسظ  بــعادر  ظعرت   -
رئغج  لجغارة  الاتدغر  وجرى   ٢٠٠٥ سام  الظزاطغظ 
اتفاصغات  لاعصغع  لطمشرب  أوغتغى  الةجائر  وزراء 
واسائرتعا  الجغارة  إلشاء  ذطإ  المشرب  ولضظ  بغظعما، 

الةجائر إعاظئ.
لثغعا  المشرب  جفغر  الةجائرغئ  الثارجغئ  اجاثسئ   -
طثغظئ  شغ  المشربغ  الصظخض  وخش  سطى  اتاةاجا 
وعران الةجائرغئ شغ أغار ٢٠٢٠ بأن الةجائر بطث سثو 
واسائرت الصظخض حثخا غغر طرغعب شغه. وضض ذلك 

تقسإ إلخفاء افدوار الاغ غصعم بعا ضض ظزام.
- وشغ ٢٠٢١/٧/١٥ دسا السفغر المشربغ لثى افطط 
الةجائر،  شغ  الصئائض  حسإ  اجاصقل  إلى  الماتثة 
لطاحاور.  المشرب  لثى  جفغرعا  الةجائر  شاجاثسئ 
شارغث المشرب تسإ خطئ برغطاظغئ اتاعاء الترضات 
وخعلعا  دون  وتتعل  افطــازغــس  طظ  اقظفخالغئ 

فعثاشعا.
المشرب  سطى  الةجائر  اتاةئ   ٢٠٢١/٧/٢٣ وشغ   -
بغشاجعس  الغععدي  الاةسج  برظاطب  قجاثثاطعا 

ضث طسآولغعا بغظما ظفئ المشرب ذلك.
اجاسثاده  المشرب  ططك  أسطظ   ٢٠٢١/٧/٣١ وشغ   -
لطاخالح وإظعاء الثقشات، ورد سطغه الرئغج الةجائري 
تئعن غعم ٢٠٢١/٨/٨ باإلغةاب ولضظ ذطإ تعضغح 

طعصش المشرب طظ طظطصئ الصئائض.
- صام وزغر خارجغئ ضغان غععد بجغارة المشرب واتعط 
الةجائر غعم ٢٠٢١/٨/١١ بالاترغخ ضثه والاصارب 

طع إغران.
- وشغ ٢٠٢١/٨/١٨ اتعط الرئغج الةجائري المشرب 
الظزر  إسادة  وذطإ  طاعاخطئ  سثائغئ  بأسمال  بصغاطه 
وغعم  التثودغئ.  الرصابئ  وتحثغث  طسه  السقصات  شغ 
٢٠٢١/٨/٢٤ جاء تخرغح وزغر خارجغئ الةجائر بصطع 

السقصات طع المشرب.
لاتصغص  سمقئعا  بغظ  افدوار  تــعزع  برغطاظغا  إن 
طخالتعا اقجاسمارغئ، شمبق صطر واإلطارات تابساان 
لعا، ولضظعا تسطغ لضض طظعما دورا. شأتغاظا تصادغ 
وأتغاظا  صدغئ،  شغ  طسا  شغسغرا  تخالتعما  طخالتعا 
بةاظإ  طظعما  ضض  واظــثجــاس  تظاشرعما  تصادغ 
سمغض أطرغضغ آخر. ضثلك تعزع افدوار بغظ المشرب 
والةجائر، شزعر تعاشصعما لتساب برغطاظغا شغ الحأن 
الرئغج  أتثبعا  الاغ  المساةثات  وتةاه  الطغئغ 

الاعظج جسغث لتساب شرظسا.
اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الصائمئ  افظزمئ  شضاشئ  وعضثا 
وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  بغظ  الائسغئ  شغ  طعزسئ 
وروجغا، الاغ تسظث لعا طعمات وتعزع أدوارعا ضما 
ترضغج  سطى  وتسمض  اقجاسمارغئ،  طخالتعا  تصادغ 
تطئص  واتــثة  دولــئ  شغ  وتثتعا  وطظع  اظفخالعا 

 اإلجقم ضما ضاظئ صئض تصئئ اقجاسمار

روجغا واجابمارعا لعط، لثلك شإظعا تترص سطى حث 
ذالئان بسغثًا سظ اإلجقم.

أطا طعصش الخغظ شصث سئر سظه الماتثث باجط الثارجغئ 
الخغظغئ شصال: "إن بقده تتاشر سطى اتخاقت وتعاخض 
طع ترضئ ذالئان افششاظغئ"، وغرى طسعث جظعب حرق 
آجغا الاابع لمسعث الخغظ لطسقصات الثولغئ، أن لطخغظ 
بقبئ طتاور تربطعا طع ذالئان؛ جغاجغئ، واصاخادغئ، 
وأطظغئ. شاقجاصرار السغاجغ شغ أششاظساان له تأبغره 
الضئغر سطى العضع شغ الخغظ، أطا الةاظإ اقصاخادي 
ذات  أششاظساان،  شغ  لقجابمار  الخغظ  اتةعئ  شصث 
المعارد المسثظغئ الظفغسئ، وضثا بظاء التجام والطرغص 
الثي غربط اصاخاد الخغظ بّرغاً بأوروبا، وبالصثر ظفسه 
التاجئ  أطج  شغ  أظعا  ظفسعا  ترى  أششاظساان  شإن 
لقجابمارات الخغظغئ، لمساسثتعا شغ بظاء اصاخادعا 
ظابع  شعع  الخغظ  لثى  الضئغر  الاثعف  أطا  الماعالك. 
طظ حسإ اإلغشعر الثي غةاور أششاظساان، والثي غاعق 
شالخغظ  اقجاسمارغئ،  الخغظ  صئدئ  طظ  لقظفضاك 
تثحى طظ أي وجعد إجقطغ شغ أششاظساان، طظ حأظه 
شغ  المضئعتئ  اإلجقطغئ  المحاسر  ضعاطظ  غترك  أن 
صطعب حسإ اإلغشعر، عثا طا غثشع الخغظ لحث التئض 

لةر ترضئ ذالئان بسغثًا سظ اإلجقم.
وعغ  السغظارغع،  وضسئ  الاغ  شعغ  أطرغضا،  وأطا 
المحرشئ سطى تظفغثه، وعغ الممسضئ بمسزط خغعط 

الطسئئ تترضعا ضغش تحاء، لاتخض بعا سطى طئاشاعا.
ضمظ  تالعط  أخئح  شصث  افوروبغئ،  الثول  طعصش  أطا 

إق  طساء  أو  خئاح  غمر  شما  والفجع،  الرسإ  أخابه 
وظسمع خرغثاً طظ بعن أو بارغج، أو لظثن، غاعسثون 
اخاارت  تال  شغ  الثولغئ  بالسمطئ  ذالئان  وغعثدون 
ذرغصا غغر المافص سطغه، ططصغظ بالقئمئ سطى أطرغضا 
وشحطعا شغ بظاء دغمصراذغئ صابطئ لطتغاة شغ أششاظساان.

سظص  سطى  لفعا  غةري  الاغ  اقصاخادغئ  التئال  أطا 
ذالئان، لحثعا طظ خقلعا، شصث أسطظ خظثوق الظصث 
العخعل  بمصثورعا  غضعن  لظ  أششاظساان  أن  الثولغ 
جثغث  تثطغط  ذلك  شغ  بما  الخظثوق،  طعارد  إلى 
قتاغاذات تصعق الستإ الثاخئ، وصال طاتثث باجط 
الخظثوق شغ بغان: "ضما عع التال شإن خظثوق الظصث 
الثولغ غسارحث بآراء المةامع الثولغ"، وطظ جاظإ 
الماثخخئ  غعظغعن  وجارن  حرضئ  أسطظئ  شصث  آخر 
شغ التعاقت المالغئ إلى أششاظساان، أظعا سطصئ طآصاًا 
ضض الاتعغقت المالغئ إلى أششاظساان، سطماً بأن عثه 
التعاقت تحضض طخثر تمعغض تغعي لطسضان، وأضث 
برس  شراظج  لعضالئ  افطرغضغئ  اإلدارة  شغ  طسؤعل 
التضعطئ  تماطضعا  الاغ  المرضجي  الئظك  "أخعل  أن: 
لظ  دوقر  ططغار   ٩ الماتثة  العقغات  شغ  افششاظغئ 

تضعن طااتئ لطالئان".
جر  عع  التئال  عثه  ضض  حث  طظ  افجاس  الصخث  إن 
ترضئ ذالئان بسغثًا سظ اإلجقم، وجتئعا إلى ذرغص 
تال  بطسان  ألماظغا  خارجغئ  وزغر  سئر  وصث  الاظازقت، 
الثسط  تعصش  جعف  افلماظغئ  "التضعطئ  بأن  الةمغع 
لطالئان إذا أسطظئ الثقشئ". شالثقشئ عغ طخثر الرسإ، 

وظصطئ إجماع ضض أولؤك الفرصاء.
ظصعل لترضئ ذالئان إن ذرغص الاظازقت الاغ غطأوظعا 
عع بثاغئ السصعط شغ العاوغئ، شصث جطضاه تضعطئ 
وجطضه  شسصطئ،  صئطضط  طظ  السعدان  شغ  اإلظصاذ 
طرجغ طخر شأجصط سطى سةض، وضثلك شسطئ ترضئ 
تماس الاغ ارتدئ الطسئئ الثغمصراذغئ شةظئ طظعا 
ترضئ  أطاطضط  بط  شطسطغظ،  طظ  تئصى  طا  تمجغص 
الظعدئ شغ تعظج، الاغ أسطظئ اظسقخعا سظ اإلجقم 
شطط  سطماظغ،  تجب  بأظعط  زسماؤعا  وأصر  بالضطغئ، 
التضط  طظ  أخرجاعط  بض  الاظازقت،  عثه  لعط  تحفع 
ططأذؤغ الرؤوس. شسطى ذالئان أن غسطمعا أن الصئعل 
بالسطماظغئ، واقحاراك شغعا عع أطر ق غصئطه اهللا، شاهللا 

ذغإ ق غصئض إق ذغئا.
إذا إرادت ذالئان أن تسطك ذرغص الثقص الثي غتصص 
السجة شغ الثظغا، والفقح شغ اآلخرة، شسطغعا أن تصطع 
جمغع عثه التئال الاغ سطصئ بعا، وتسامسك بتئض اهللا 
الماغظ، شعع وتثه المظةغ والمظصث، وإن ذرغصه عع 
ظعا أطرغضا  الطرغص الصعغط. وأن غاثارضعا افطر شق غمضِّ

 طظ تتصغص طا لط تساطع تتصغصه شغ الترب

صطع السقصات الثبطعطاجغئ
بني املشرب والةجائر! ملاذا؟

غعم  لسماطرة  رططان  الةجائر  خارجغئ  وزغــر  أسطظ 
طع  الثبطعطاجغئ  السقصات  صطع   ٢٠٢١/٨/٢٤
المشرب، وصال: "بئئ تارغثغا أن الممطضئ المشربغئ لط 
تاعصش غعطا سظ افسمال السثائغئ ضث الةجائر"، جاردا 
افتثاث طظث ترب ١٩٦٣. وتّمض المشرب المسآولغئ 
سظ تساصإ افزطات، واسائر الاخرف المشربغ جئئا شغ 
المشربغئ.  المظطصئ  شغ  الاضاطض  طظ  بثق  الثقشات 
اجااتئ  الاغ  الترائص  شغ  بالاعرط  المشرب  واتعط 
اظفخالغاغظ  لمظزماغظ  وبثسمعا  الئقد  حمال 

اتعماعما الةجائر بإحسال الترائص.
ولظساسرض السقصات بغظ الةجائر والمشرب إلدراك طا 

وراء صطسعا أتغاظا واجاؤظاشعا أتغاظا أخرى:
- لصث تحرشئ بقد المشرب باإلجقم شغ الصرن افول 
لطعةرة، ودخض أعطعا افخغار شغه ذعاسغئ وتمطعا راغاه 
دولئ  ضمظ  وقغات  وأخئتئ  جئغطه،  شغ  وجاعثوا 
أتسعا  سظثطا  باتاقلعا  المساسمرون  وصام  الثقشئ، 
بدسش دولئ الثقشئ، شاتاض الفرظسغعن الةجائر سام 
١٨٣٠م وصاطعا المقغغظ طظ أعطعا شغ طتاولئ طظعط 
لفرظساعا وجطثعا سظ ععغاعا اإلجقطغئ، ولضظ لط 
١٩٦٢م،  سام  طثلعلغظ  طظعا  وخرجعا  خغرا،  غظالعا 

وضان المةاعثون غظالعن دسط أعض المشرب.
شغعا  أصغمئ  المساسمر  خروج  شئسث  لفجش،  ولضظ   -
دول وذظغئ جمععرغئ وططضغئ ذات دجاتغر طساعردة 
جئعئ  شغ  البعرة  ترؤس  طظ  ُطضظعا  شالثغظ  طظه. 
الاترغر الةجائرغئ لط تضظ سصطغاعط إجقطغئ وتطعبعا 
بالثول  وارتئطعا  المساسمر،  جطئعا  الاغ  بالبصاشئ 
الثاسمئ الاغ ق تصعم بالثسط إق لفرض اإلطقءات سطى 
المثسعطغظ وطتاولئ حراء الثطط وربط افظزمئ بعا 
طظ  غاترر  أن  غرغث  بطث  ضض  شغ  وغتخض  تخض  ضما 
ربصئ اقجاسمار. وبالظسئئ لطمشرب شرض الفرظسغعن 
الفرظسغئ  التماغئ  طساعثة  باجط  سطغه  جغطرتعط 
لطمشرب سام ١٩١٢م تاى سام ١٩٥٦م، وأصغط شغه 

ظزام ططضغ سطى الطراز الشربغ طرتئط بالمساسمر.
رئغسعا  ارتئط  الةجائر  طظ  المساسمر  خروج  شئسث   -
أتمث بظ بغق بأطرغضا الثاسمئ له سظ ذرغص سمغطاعا 
برغطاظغا  ولضظ  الظاخر.  سئث  طخر  اإلصطغمئ  الثولئ 
ذئثئ  الباظغ  التسظ  المشرب  سمغطاعا  ذرغص  وسظ 
اظصقبا وأتئ بسمغطعا ععاري بعطثغظ سام ١٩٦٥م، 
وصث  والمشرب.  الةجائر  بغظ  جغثة  السقصات  شأضتئ 
لاثغط  اجاسمارغئ  لمحارغع  تروج  برغطاظغا  بثأت 
أطرغضا  تمضظ  دون  والتغطعلئ  الئقد  سطى  جغطرتعا 
اجاصقل  ولارضغج  طتطعا،  والتطعل  إلغعا  الظفاذ  طظ 
الثول العذظغئ الاغ أصاطعا المساسمر، طظعا طحروع 
شةمسئ  أشرغصغا.  حمال  لــثول  المشاربغ  اقتتاد 
والةجائر  المشرب  طظ  السمغطئ  السغاجغئ  افتــجاب 
المحروع،  شائظعا  ١٩٥٨م  سام  ذظةئ  شغ  وتعظج 
وأجسئ الطةظئ اقجاحارغئ لطمحروع سام ١٩٦٤م، 
سظ  أسطظ  تاى  بثلك  الماسطصئ  اقجاماسات  وتعالئ 
تأجغسه سام ١٩٨٩م. وطظ بظعده "خغاظئ اجاصقل 

ضض دولئ طظ الثول افسداء".
أذطص   ١٩٦٣ سام  الئطثغظ  بغظ  احائاضات  تثبئ   -
سطغعا ترب الرطال ظاعرعا ظجاع تثودي، وضاظئ طظ 
الةجائري  الظزام  لضعن  اقجاسماري  الخراع  أسمال 
برئاجئ بظ بغق غائع أطرغضا، والمشرب غائع برغطاظغا 

طظث تعلغ التسظ الباظغ التضط سام ١٩٦١.
باعلغ  الةجائر  تئسغئ  برغطاظغا  ضمظئ  وبسثطا   -
بعطثغظ التضط ضما عع التال شغ المشرب وصع الئطثان 
طساعثة لارجغط التثود وتسظ جعار سطى طرتطاغظ 
ساطغ ١٩٦٩و١٩٧٢، شاعصش الظجاع التثودي بغظعما، 
ضما  المساصطئ  العذظغئ  الثولئ  سطى  التفاظ  وأضثا 

أرادعا المساسمر.
- ولضظ تثث سام ١٩٧٦ أن صطع المشرب سقصاته طع 
الةجائر اتاةاجا سطى اساراشعا بةئعئ الئعلغسارغع الاغ 
ضاظئ أطرغضا وراء تأجغسعا، طع أن الظزام الةجائري 
ضالظزام المشربغ غائع برغطاظغا، إق أن برغطاظغا أرادت 
أن تتادظ الةجائر الئعلغسارغع لادسعا تتئ الرصابئ 

عض وضسئ ذالئان رجطعا
سطى الطرغص الثطأ؟
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ورد الثئر الاالغ سطى طعصع (الةجغرة ظئ، الثمغج، ١٨ طترم ١٤٤٣عـ، ٢٠٢١/٨/٢٦م) "تسطمئ صطر الثشسئ 
افولى طظ الةغض الةثغث لطائرات "إف-١٥" المصاتطئ الاغ أظاةاعا العقغات الماتثة وحرضئ "بعغظس" بحراضئ صطرغئ.

الصطري  الثولئ  وزغر  بتدعر  افربساء  أطج  افطرغضغئ  طغجوري  بعقغئ  أصغط  تفض  شغ  الاسطغط  طراجط  وجرت 
لحآون الثشاع خالث السطغئ، الثي أضث أن صطر تتخض سطى عثه الطائرات لفغراض الثشاسغئ. وأحار السطغئ 
إلى أن عثه الطائرات الةثغثة تاماع بمعاخفات صاالغئ سالغئ وبتمعلئ وجرسئ أضئر طظ ظزغراتعا طظ الةغض 
٣٠ سظ  غصض  ق  طا  لحراء   ٢٠١٧ سام  شغ  اتفاصغئ  بعغظس  وحرضئ  واحظطظ  طع  وصسئ  صطر  وضاظئ  السابص. 
حرضئ  بمصر  أصغط  الثي  الاسطغط  تفض  وخقل  الاصظغئ.  العجائض  بأتثث  طجودة  تضعن  الطراز  عثا  طظ  طصاتطئ 
بعغظس شغ وقغئ طغجوري، أبظى الماتثبعن افطرغضغعن سطى الاساون افطرغضغ الصطري والحراضات اقجاراتغةغئ 
الثئراء  اسائرعا  الاغ  إف-١٥،  ذائرات  طظ  الةثغث  الةغض  عثا  إظااج  إلى  المرة  عثه  أدت  الاغ  الئطثغظ  بغظ 
الثشاسغئ". أو  العةعطغئ  المعام  شغ  جعاء  السرغسئ  المظاورة  سطى  الصثرة  تغث  طظ  المصاتقت  أشدض  طظ 
: إن عثه الارجاظئ الدثمئ طظ السقح المعجعدة لثى دوغقت الثطغب صاذئئ لط تمضظعا طظ خعض 
ترب واتثة ضث أسثاء اإلجقم والمسطمغظ، وخاخئ ضغان غععد الشاخإ لفرض المئارضئ شطسطغظ، شما 
عغ إذن صغمئ عثه افجطتئ إذا ضان ق غسمح لعط باجاثثاطعا ضث أسثائعط؟! شطع ضاظئ لتضام صطر جغادة 
تصغصغئ شغ بقدعط وغمطضعن إرادتعط السغاجغئ شسق، ولثغعط الصثرة سطى اتثاذ الصرارات المخغرغئ؛ 
لضاظعا اجاشطعا ططغارات الثوقرات عثه الاغ أعثروعا شغ حراء جقح سثغط الفائثة، شغ بظاء طخاظع لاخظغع 
افجطتئ البصغطئ وإظااج طظزعطئ صاالغئ تصغصغئ وسظثعا شصط غضعظعن تصا غمطضعن إرادتعط السغاجغئ 
وعط  الصرار،  عثا  طبض  غاثثوا  أن  خاظسغظ  أذلئ  لروغئدات  أظى  لضظ  رؤوجعط،  طظ  صراراتعط  وغاثثون 
سمقء غثغرون دوغقت وظغفغئ وغظفثون طا غططئه طظعط أجغادعط دون التغث سظ أواطرعط صغث أظمطئ؟!

تامئ: عجغمئ أطرغضا شغ أششاظساان عجغمئ لطشرب ضطه وجصعٌط لتدارته

شغ بقد المسطمغظ غساعمعن شغ ذلك. وإذا بخظاع 
غظافدعن  وطآجةغعا  أخئارعا  وُطفئرضغ  اإلجقطعشغا 
طما  الضئغر  الثطر  طظ  غتثرون  وتسارع،  بسرسئ 
غةري، وغعةمعن سطى باغثن وإدارته وجغاجاه الشئغئ 

والدارة بعثا اقظستاب المثل والثطر.
الحعاعث سطى طا تصثم ضبغرة، ولضظظغ أضافغ شغ عثا 
جاء  الثي  بطغر  تعظغ  سعغض  وعع  طظعا،  بعاتث  المصام 
عثا اقظستاب افطرغضغ سطى سضج طا غتإ، وطثالفًا 
لضض تعصساته، شاضطرب وأخث غتثر طظ عجغمئ سالمغئ 
باغثن  سطى  غظسى  وأخث  وتدارته،  لطشرب  وجعدغئ 
صغادة  إلى  وغثسعه  غمثته  أحعر   ٧ صئض  ضان  الثي 
السالط فجض تشغغر اإلجقم وتطعغسه لطفضر الشربغ، شإذا 
بمةرغات أششاظساان تخثطه وعع أتث دعاصظئ الشرب 

والمآبرغظ شغ اجاراتغةغاته.
تمعز   ١٤ شغ   ٣٤٧ سثدعا  شغ  الراغئ  جرغثة  ظحرت 
السغاجغ  اإلجقم  سطى  "الترب  بسظعان  طصاقً   ٢٠٢١
شغه  جاء  الشربغئ"  اقجاراتغةغات  أولعغات  أولى  طظ 
طسعث  سصث   ٢٠٢١ الباظغ  ضاظعن   ١١ باارغت  أظه 
تعظغ  طع  طصابطئ  افدظى،  الحرق  لسغاجئ  واحظطظ 
بطغر، سظعاظعا "أطرغضا، الحرق افوجط، والسالط"، صال 
شغعا إن "الحرق افوجط طعط فظه المضان الثي شغه 
اإلظسان  تصعق  و"صداغا  اإلجقم".  طساصئض  جغاصرر 
لطتضعطات  الرئغسغئ  الصداغا  طظ  والثغمصراذغئ 
الشربغئ فظعا ججء طظ أظزمئ الصغط لثغظا وطما ظآطظ 
والممطضئ  افوروبغغظ  صغادة  سطى  باغثن  وتخَّ  به". 

الماتثة سطى المسرح السالمغ.
عثه افصعال طظ بطغر إضاشًئ إلى المعاصش افوروبغئ 
طظ عجغمئ أطرغضا شغ أششاظساان تحغر إلى أن دول 
أو  افخطار  طعاجعئ  شغ  أطرغضا  سطى  تسامث  أوروبا 
الصعى الضئرى، جعاء اإلجقم السغاجغ أو غغره ضروجغا 
أششاظساان.  أتثاث  خثطاعط  ولثلك  والخغظ؛ 
إتئاط  سظ  وطسئرة  غاضئئ،  بطغر  شسض  ردة  وجاءت 
حثغث، واظصقبغئ سطى باغثن. شصث سثه غئغًا بسث أن 
طتاربئ  شغ  وبرغطاظغا  أوروبا  صغادة  إلى  غثسعه  ضان 
اإلجقم وصغادة السالط. وشغما غطغ بسخ أصعاله ضما 
ظحرتعا طعاصع سثة، طظعا سربغ٢١ الاغ صالئ: "اظاصث 
طسائرًا  لقظستاب  الماتثة  العقغات  طئررات  بطغر 
بض  ضئرى  باجاراتغةغئ  طثشعسئ  ولغسئ  غئغئ  أظعا 
باسائارات جغاجغئ... وأضث رئغج العزراء افجئص شغ 
طصال ُظحر سطى المعصع اإللضاروظغ لمآّجساه (طسعث 
تعظغ بطغر لطاشغغر السالمغ) أّن الاثّطغ سظ أششاظساان 
شغ  ولغج  ضروري،  وغغر  وخطغر  طأجاوي  وحسئعا 
ذلك  شسطظا  وتابع:  طخطتاظا...  شغ  وق  طخطتاعط 

اطاباقً لحسار جغاجغ غئغ تعل إظعاء التروب الاغ ق 
ظعاغئ لعا... وأحار بطغر إلى أّن اقجاراتغةّغئ التالّغئ 
المثى الطعغض...  سطى  بعط  جادّر  لطتطفاء الشربّغغظ 
ورأى أن اقظستاب أبار شرح ضض جماسئ جعادغئ شغ 
ضض أظتاء السالط... أخر بطغر سطى أن الشرب غةإ أن 
غصثم دلغق ططمعجا سطى أظه لغج شغ سخر اظضفاء، 
طحغرًا  السالمغئ...  افطرغضغئ  الصغادة  تراجع  ُطثغظًا 
الثرجئ  شغ  تخئح  أن  لثطر  طسرضئ  لظثن  أن  إلى 
صرار  سصإ  بطغر:  وضاإ  السالمغئ...  الصعى  طظ  الباظغئ 
(ذالئان)  ظفسعا  المةمعسئ  إلى  أششاظساان  إسادة 
 ،٢٠٠١ أغطعل/جئامئر   ١١ طةجرة  طظعا  ظحأت  الاغ 
وبطرغصئ تئثو ضأّظعا طخّممئ لسرض إذقلظا، السآال 
الثي غطرته التطفاء وافسثاء سطى تّث جعاء عع: عض 
شصث الشرب إرادته اقجاراتغةّغئ؟ ودسا بطغر أغدًا إلى 
الشرب  تساطض  ذرغصئ  شغ  اقجاراتغةغ  الافضغر  إسادة 

طع طا وخفه بـ"اإلجقم الماطّرف".
طظ  أطرغضا  غأس  وطظ  ذلك،  ضض  طظ  الرغط  وسطى 
طظ  أظه  إق  وعجغماعا،  اظستابعا  طزعر  تتسغظ 
القشئ إسقن باغثن سظ سةج أطرغضا وغأجعا، وشعق 
ذلك سظ اجاتالئ ضسر أششاظساان. شضأّظه أراد تسعغس 
اظستابه وجط أجعاء الثل والعجغمئ الاغ تتغط به، 
شضان ضالماسبر والمدروب سطى رأجه شغ آن، شصال: 
"طا ظراه اآلن ُغبِئئ أن طا طظ صعة سسضرغئ غمضظعا 
تشغغر طةرى افتثاث شغ أششاظساان المسروشئ بأظعا 

طصئرة الشجاة"، (طعصع الةجغرة).
طخثوطعن،  وأوروبا  وبطغر  باغثن  أن  طّر  طا  غآضث 
"أضئر  بأظه  اقظستاب  وخش  الثي  تراطإ  وطبطعط 
لعا  تسرضئ  الثارجغئ  السغاجئ  طةال  شغ  طعاظئ 
العقغات الماتثة شغ تارغثعا... ضان طظ الممضظ أن 
ظثرج بضراطئ، ضان غةإ أن ظثرج بضراطئ، وبثق طظ 

ذلك خرجظا بسضج الضراطئ تماطًا". (سربغ٢١).
تسغث وصائع اقظثتار افطرغضغ شغ أششاظساان، اظثتار 
اقتتاد السعشغغاغ الثي أتط اظستابه طظعا شغ حئاط 
١٩٨٩، تغث تفضك وجصطئ دولاه واحاراضغاه شغ 
ضاظعن افول ١٩٩١، أي بسث أصض طظ بقث جظعات سطى 
اظستابه. وسطى الساططغظ إلتغاء اإلجقم السغاجغ غثُّ 
السغر والاططُّع إلى تفسغض ذاصات افطئ إلى أصخى تث 
طمضظ، وتظزغمعا شغ طحروع الثقشئ، طحروع إظصاذ 
الشربغئ  والتدارة  غارظح،  شالشرب  والئحرغئ.  افطئ 
اإلجقم  غخرخعن:  ودعاصظاعا  أظفاجعا،  آخر  تطفر 
صادم، المسطمعن صادطعن، شطظظزر شغ ُجُئض الُصثوم، 

 واهللا المعشُِّص والمساسان
بًا﴾ ِعيدًا  َوَنَراُه َقِر َ ْم َيَرْوَنًھ  ُ َّ ًا َجِميَالً  ِإ َ ْ ْ َص ِ ﴿َفاْص

طظ  اصاقسعط  شغ  تطعا  بض  لفطئ،  خغاظاتعط  صمط 
جثورعط شعط تصا درع عثا الضغان الثي غتمغه طظ 
افطئ وغمظسعا طظ اصاقسه ولع بأغثغعا السارغئ، وخثق 
طظ صال إن الصئئ التثغثغئ التصغصغئ الاغ تتمغ ضغان 
غععد عط تضام بقدظا السمقء، شعثا الضغان المست عع 
ظض عثه افظزمئ الاغ تتضط بقدظا شإذا زال الحغء 
غععد  ضغان  جغجول  افظزمئ  عثه  شئجوال  ظطه،  زال 
شعع ضغان عح ق غمطك طصعطات التغاة ولعق عآقء 
التضام السمقء فضطاه افطئ شغ غمدئ سغظ، وجغأتغ 
عثا الغعم صرغئا شاصاطع افطئ تضام الدرار وتصغط دولئ 
الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شاترك الةغعش 
لاترغر ضاطض شطسطغظ واصاقع عثا الضغان المست طظ 
جثوره وتترر أصخاظا طظ جثغث وتساظةج طعسعد اهللا 

جئتاظه وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص.
َِديَنِة، ُثمَّ 

ْ
ْعِدي ِبامل َ اِئٌن  َ ْمُر 

َ
َذا األ َ َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «

ِت  ْ ِبَب ُثمَّ  َِديَنِة، 
ْ
ِبامل ُثمَّ  ِباْلِعَراِق،  ُثمَّ  َرِة،  ِز َ ْ ِبا ُثمَّ  اِم،  ِبالشَّ

َوَلْن  ا،  َ َداِر ُعْقُر  َفَثمَّ  َْقِدِس 
ْ
امل ِت  ْ ِبَب اَن  َ َفِإَذا  َْقِدِس، 

ْ
امل

َبدًا» الطعط اجسض عثا الغعم  ْم أَ ِ ْ ا َقْوٌم َفَتُعوَد ِإَل َ ُيْخِرَج
 صرغئا واجسطظا طظ جظعده وحععده

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

طظ  غائظاه  وطا  الشرب  رؤغئ  تسإ  تطعا  جئغض  شغ 
تطعل، بض تطعا العتغث عع تترغك الةغعش قصاقع 
افطئ  طصثجات  غسائغح  الثي  المست  الضغان  عثا 
بقدظا  تضام  وتراجئ  رساغئ  شغ  ترطاتعا  وغظاعك 
بقبغئ  صمئ  شغ  المةامسعن  عآقء  وطظعط  السمقء 
تطعا  سظ  بافطئ  واقباساد  الصدغئ  لثغاظئ  اجامرارا 
تق جثرغا حاطق بإصاطئ الثولئ الاغ تترك الةغعش 

لاترغرعا ضاططئ طظ غععد.
تضمظ  طحاسطئ  وبصاءعا  شطسطغظ  صدغئ  طتعرغئ  إن 
شغ ضعظعا تآجب طحاسر افطئ وتطعإ تمغاعا وتئغظ 
شضط  الثائظ،  طظ  والمثطص  الخثغص  طظ  السثو 
ظعرعا  وغماطعا  افطئ  لغثثسعا  المااجرون  بعا  تاجر 
لغظفثوا شغعا خطط أسثائعا، وضط اجاشطعا المساشطعن 
لغضسئعا ودعا وتساذفعا رغط ضعظعط ق غتمطعن تق 
أن  إق  تمغغسعا،  شغ  وغساعمعن  بض  لطصدغئ  تصغصغا 
افطئ تاثطى ضض عثا، تاججا تطع آخر تاى غطصغ الشرب 
بآخر جعط له تةاه افطئ وتفرغ جسئاه وتظفث تغطه، 

تغظعا غجعص اهللا الئاذض وغتص التص بضطماته.
إن التض التصغصغ والعتغث لصدغئ شطسطغظ لظ غثرج 
طظ أشعاه السمقء وق بغاظاتعط ولظ غضعن طظ طثرجات 

تامئ ضطمئ السثد: صمئ بقبغئ شغ طخر لطاآطر سطى صدغئ شطسطغظ

تضام المشرب بصطع السقصات طع الةجائر جظئ ١٩٧٦
بسث صغام الةجائر باقساراف بالئعلغسارغع الاغ ُجّمغئ 
ولط  الثغمصراذغئ)  الختراوغئ  السربغئ  بــ(الةمععرغئ 
ُتساأظش إق شغ السام ١٩٨٨. شسقصات التضعطاغظ طع 
بسدعما بسداً عغ سقصات حثغثة السثواظغئ، غادّرر 
تصغط  المشرب  تضعطئ  بغظما  الئطثغظ،  جضان  بسئئعا 
سقصات دبطعطاجغئ وتطئغع داشأ طع ضغان غععد، وأّطا 
الةجائر شغسسى تضاطعا لاسةغض طعاصش ود وطةاططئ 
أغام  بعتفطغصئ  خاشح  تغث  غععد،  ضغان  تضام  طع 
تضمه وزغر خارجغئ غععد شغ إحارة طظ تضعطاه إلى 

سثم وجعد أي تالئ سثائغئ تةاه دولئ اقتاقل.
المعصش البالث: السسعدغئ ُتثخض ١٢٠ ألش تسثغض سطى 

طظاعةعا
تصعم  وأطمغئ  وأوروبغئ  أطرغضغئ  وتعجغعات  بأواطر 
جمغع الثول السربغئ باسثغض طظاعةعا بما غاظاجإ طع 
المفاعغط الشربغئ، وتارّضج الاعجغعات الشربغئ شغ بقبئ 
بمساداة  غسمى  بما  السماح  سثم   -١ وعغ:  طتاور 
(الاطّرف  باجط  الشرب  غحغسه  طا  وطتاربئ  الساطغئ، 
غععد  دولئ  اظاصاد  لمةرد  الاطرق  وسثم  اإلجقطغ)، 
وإبسادعا  تحماعا،  طظ  وإخراجعا  المرأة  تمضغظ   -٢
سظ اقلاجام بأتضام دغظعا بصثر اإلطضان ٣- اإلشراط 
شغ الاساطح طع جائر افدغان ولع سطى تساب السصغثة 
السسعدغئ  المثرجغئ  الضاإ  ظالئ  ولصث  اإلجقطغئ. 
والاغ  اقجاحراصغئ  الاسثغقت  تطك  طظ  افضئر  التر 
طفاعغط  طظ  حغؤاً  تئِص  شطط  تسثغض،  ألش   ١٢٠ بطشئ 
الاارغت  طظ  وق  حععاه،  إق  اإلجقطغئ  الحثخغئ 
ظخعص  بإزالئ  تضاش  لط  شعغ  ترشاه،  إق  اإلجقطغ 
الةعاد وترطئ طعاقة غععد والظخارى، بض بالشئ شغ 
تثرغسغئ  طعاضغع  شأصتمئ  العبظغئ،  التدارات  إذراء 
سظ طقتط العظثوس والئعذغغظ الاغ تسمى ضراطاغاظا 
لمادة  طضمطئ  طادة  وأدخطئ  بعارتغا،  وطاعا  والضارطا 
بتةئ  المسطط  حثخغئ  شغعا  تمست  العذظغئ  الاربغئ 

تظصغح المظاعب طظ أشضار اإلخعان المسطمغظ.
وطترشئ  تاصثة  طادة  إدخال  تّط  الاارغت  طظعب  وشغ 
تعبغص  سظعان:  تتئ  السبماظغ  اإلجقطغ  الاارغت  سظ 
التصغصغ  العجه  لضحش  السبماظغئ  الثولئ  اظاعاضات 

لعثه الثولئ السبماظغئ المشعلغئ تسإ تترغفعط.
المعصش الرابع: الدشط سطى ذالئان لتمطعا لطثدعع 

لمطالإ أطرغضا
جغما  ق  لطشرب  المأجعرة  السربغئ  الثبطعطاجغئ  تصعم 
السسعدغئ  وطظعا  خاص،  بحضض  الثطغةغئ  الثول  شغ 
وصطر والئترغظ واإلطارات َوْشَص طخالح الشرب، شاصعم 
أبعاق إسقطعا الرخغص باردغث الظشمات ظفسعا الاغ 
تططصعا الثول الشربغئ، طظ طبض ططالئئ ترضئ ذالئان 
بإصاطئ تضعطئ طعجسئ غاط إحراك سمقء الشرب شغعا، 
وطظ طبض المطالئئ بإحراك المرأة شغ السمض السغاجغ 
باصثغط  الثطغةغئ  الثول  صغام  طصابض  السام  والسمض 
اإلسقم  عثا  لضّظ  لطترضئ.  والمالغ  السغاجغ  الثسط 
إق  وزظاً  غصغط  ق  الشرب  أّن  سظ  غاتثث  لط  الئئشائغ 
تظصض  أْن  وصئض  المبال  جئغض  سطى  شألماظغا  لمخالته، 
صاطئ  افششان،  طظ  وجعاجغسعا  طعظفغعا  ذائراتعا 
بظصض ٢٠ ألش لار طظ الثمرة، بّط صاطئ بظصض الضقب 
افلمان  والمعظفغظ  الةظعد  بغعت  شغ  تساثثم  الاغ 
بظصض  صاطئ  ذلك  بسث  بّط  أششاظساان،  شغ  الساططغظ 

افششان، شصثطئ الثمرة والضقب سطى الئحر!
عثه عغ بسخ طظ المعاصش المثجغئ لطتضام المأجعرغظ 
الاغ تآضث تئسغاعط لطشرب الضاشر المساسمر، وتعجإ 
الثطغفئ  وتظخغإ  سروحعط،  طظ  خطسعط  افّطئ  سطى 

 الثي تصاتض طظ ورائه وتاصغ به

وسةما  سربا  المأجعرغظ  المسطمغظ  تضام  طعاصش  ضض 
عغ ُطثجغئ وُطثّلئ، وق تفاضض بغظعا شغ طساعى الثجي 
والظثالئ، وق شغ طثى ضررعا سطى الحسعب المصععرة 
عثه  شغ  وجظضافغ  جئروتعط،  ظغر  تتئ  ترزح  الاغ 
جةطعا  طثجغئ  طعاصش  أربسئ  أتثث  بسرض  المصالئ 

بسخ عآقء التضام الثعظئ.
الُمساشرغظ  أطام  رشح  طسئر  إغقق  افّول:  المعصش 

والئدائع
ق غّثخر السغسغ ذاغغئ طخر جعثًا شغ الصغام بثوره 
سطى  الدشط  شغ  أطرغضا  له  أجظثته  الثي  العظغفغ 
جضان  تمض  وشغ  غجة،  صطاع  شغ  والمصاوطئ  تماس 
والثدعع  غععد،  لضغان  اقجاسقم  سطى  الصطاع 
قتاقله وحروذه، شعع ق غضافغ بالدشط السغاجغ 
والثبطعطاجغ وتسإ، بض غصعم بإغقق طسئر رشح وعع 
المسئر العتغث الثي غسائر الماظفج فضبر طظ ططغعظغ 
وفجض  الةعاغظ  ضق  طظ  إغقصه  سظ  شغسطظ  إظسان، 
حمض  وغصطع  المساشرغظ  ترضئ  شغعصش  طسّمى،  غغر 
تغاتعط،  سةطئ  وغعصش  طخالتعط،  وغسطض  افعالغ، 
الشثاء  سظعط  شغمظع  الئدائع،  ترضئ  أغدا  وغعصش 
والثواء أطقً شغ ضسر خمعدعط أطام اقتاقل، شغصعم 
بما ق غصعم به اقتاقل سئر طسابره الاغ سادًة طا غاط 
ترضئ  تثدع  سظثطا  بّط  ججئغاً.  طفاعتا  بسدعا  إبصاء 
التارصئ،  الئالعظات  إذقق  وتعصش  لمطالئه،  تماس 
تصعم السططات المخرغئ بفاح المسئر إلحسار الترضئ 
وأعض الصطاع بأّظعط ق غسغحعن تتئ رتمئ اقتاقل 
السغسغ  رتمئ  تتئ  أغداً  غسغحعن  بض  وتسإ، 
العاصع  شغ  عط  المأجعرون  طخر  شتضام  وزباظغاه، 
جضان  سطى  الدشط  شغ  سمطغاً  اقتاقل  غحارضعن 
الصطاع طظ خقل إغقق طسئر رشح، قباجازعط وتمطعط 

سطى الثدعع واقجاسقم لقتاقل.
المعصش الباظغ: صطع السقصات الثبطعطاجغئ بغظ الةجائر 

والمشرب
صاطئ التضعطئ الةجائرغئ بصطع السقصات الثبطعطاجغئ 
طع المشرب بسث اتعام الةجائر لطمشرب وسطى لسان وزغر 
لمةمعسات  المشرب  بثسط  لسماطرة  رططان  الثارجغئ 
إرعابغئ تصعم بأسمال سثائغئ ضّث الةجائر، وطظ عثه 
المةمعسات جماسئ طاك الاغ تسسى قجاصقل طظطصئ 
الصئائض افطازغشغئ سظ الثولئ الةجائرغئ، وطظعا جماسئ 
رحاد اإلجقطغئ الاغ رشدئ الاعصغع سطى اتفاق العئام 
والمخالتئ الثي شرض سطى جمغع الترضات السغاجغئ 
السجغج  سئث  المثطعع  السابص  الرئغج  تضط  بثاغئ 
بعتفطغصئ أواخر تسسغظات الصرن الماضغ. وجاءت عثه 
لطمئسعث  تخرغح  بسث  لطمشرب  الةجائرغئ  اقتعاطات 
المشربغ لفطط الماتثة سمر عقل سّئر شغه سظ دسط 
الةجائر  شغ  افطازغشغئ  الصئائض  طظطصئ  إلسطاء  بقده 
الثبطعطاجغئ  السقصات  صطع  لضّظ  المخغر.  تصرغر  تص 
افخغر بغظ الئطثغظ ق غآّبر ضبغرًا سطى السضان شغ ضق 
جظئ  ُطظث  طعجعد  سطغعط  العاصع  الدرر  فّن  الئطثغظ، 
١٩٩٤ تغث أغطصئ التثود أطام ترضئ الظاس طظث ذلك 
التغظ، شُمظع الفقتعن المشاربئ طظ زراسئ تصعلعط شغ 
الةاظإ الةجائري طظ التثود الاغ رجمعا اقجاسمار، 
وحّائ بعا حمض افصارب، وطظسعط طظ العخعل إلى 
وتّط  أخرى.  دولئ  شغ  طعجعدة  أّظعا  بتةئ  أراضغعط 
الةجائر  سظ  المشاربئ  طظ  ضئغرة  طةمعسات  ترتغض 
ضما تّط ترتغض طةمعسات ُطمابطئ طظ الةجائرغغظ سظ 
المشرب شغ سمطغات تراظسفغر سظخرغئ ُطائادلئ صاطئ 
بعا الثولاان الاغ رجط اقجاسمار تثودعما الععمغئ.

السقصات  شغعا  ُتصطع  الاغ  افولى  المرة  لغسئ  وعثه 
الثبطعطاجغئ بغظ الئطثغظ الةارغظ، بض جئص أْن صام 

أتثث املعاصش املثجغئ لطتضام املأجعرغظ 
تآّضث تئسغاعط وتعجإ خطسعط
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

طظ  الضبغر  طصاض  سظ  الترائص  عثه  أجفرت  وصث  الثمج،  السالط  صارات  شغ  السظئ  عثه  الترائص  تساسر 
وراشصاعا  الثول،  عثه  شغ  والشابات  افتراش  طظ  العضاارات  طقغغظ  واتاراق  سثة،  دول  شغ  السضان 
طظعا.  المادررغظ  لطسضان  واجع  وتحرغث  اآلن،  تاى  تخرعا  غاط  لط  باعزئ  طادغئ  خسائر  طظ  الضعارث 
ذضرت  طا  بتسإ  سالمغًا،  الترارة  درجات  ارتفاع  ظاغةئ  بالفسض  عغ  التالغئ  الترائص  أن  روس  سطماء  وغرى 
لضظ  الةثرغئ،  التطعل  غظازر  زال  طا  افرض  سطى  المثطِّر  وتأبغره  المظاخغ  الاشغُّر  ططش  إن  برس.  شراظج 
حرصعا  طظ  افرض  تطش  الاغ  الترائص،  شغ  طامبِّطئ  طثطِّرة  ضاربغئ  تالئ  تحعث  افرض  شإن  افبظاء،  شغ 
الةطغث  ذوبان  شغعا  بما  المظاخغ،  اقتارار  سعاصإ  بسخ  "إن  شغه  ذضر  أطمغ  تصرغر  وخثر  غربعا.  إلى 
افطمغ  الاصرغر  وتعصع  السظغظ".  آلقف  أو  لصرون  لطسضج  صابطئ  "غغر  جائصى  الئتر  طغاه  طظسعب  وارتفاع 
الاصرغر  وتّمض  الخظاسغئ.  البعرة  صئض  طا  بسخر  طصارظئ  طؤعغئ  درجئ   ١,٥ إلى  السالمغ  اقتارار  غخض  أن 
الماتثة  لفطط  السام  افطغظ  وصال  التراري.  اقتائاس  ظاعرة  طسآولغئ  الئحرغئ  الظحاذات  افطمغ 
أظطعظغع غعتغرغح شغ بغان إن الاصرغر "إظثار أتمر لطئحرغئ. أجراس اإلظثار تخط اآلذان: اظئسابات غازات 
الماطرف  الطصج  وضان  ضعضئظا".  تثظص  الشابات  وإزالئ  افتفعري  العصعد  سظ  الظاتةئ  التراري  اقتائاس 
بسثطا  افخغرة،  افجابغع  شغ  السالط  أظتاء  جمغع  شغ  شعضى  إتثاث  شغ  تسئإ  صث  المظاخ  باشغر  المرتئط 
أدت افططار الشجغرة إلى تثوث شغداظات شغ طظاذص حمال أوروبا، واحاسال ترائص الشابات شغ جظعبعا.

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
العالم یحترق بفعل التغیر المناخی

ْمَواَلُكُم﴾ حکام دویالت الضرار مثال
َ
اء أ َ َف ﴿َوَال ُتْؤُتوْا السُّ



 افربساء ١ طظ خفر ١٤٤٣عـ المعاشص ٨ أغطعل/جئامئر ٢٠٢١ طـ٤     السثد ٣٥٥

الغعم  افذفال،  أظصثوا  طظزمئ  صالئ  ٢٠٢١/٨/٣١م)  ١٤٤٣عـ،  طترم   ٢٣ البقباء،  طئاحر،  لـ(الةجغرة  وشصا 
الماضغئ،  ساطا  الـ٢٠  طثى  سطى  أششاظساان  شغ  وحعععا  صاطعا  ذفض  ألش   ٣٣ طظ  غصرب  طا  إن  البقباء، 
طصرعا  (طساصطئ  المظزمئ  بغاظات  وجاءت  جاسات.   ٥ ضض  الممارجات  لعثه  غاسرض  واتث  ذفض  بمسثل 
تارغثعا،  شغ  افذعل  عغ  ترب  بسث  أششاظساان  طظ  اظستابعا  الماتثة  العقغات  إتمام  طع  بالاجاطظ  لظثن) 
الـ٢٠ خقل  جاسات   ٥ ضض  حعه  أو  صاض  افصض  سطى  واتثا  ذفق  أن  المظزمئ  وأوضتئ  ساطا.   ٢٠ اجامرت 

لطترب  الممغائ  الاضطفئ  سطى  بائسئ  ظزرة  بمبابئ  افرصام  "ضاظئ  وأضاشئ  أششاظساان.  شغ  الماضغئ  ساطا 
طظ  أششاظساان  شغ  الخراع  جراء  افذفال  طظ  لطدتاغا  التصغصغ  السثد  أن  إلى  وأحارت  افذفال"،  سطى 
السثد  أن  إلى  المظزمئ  وأحارت  ذفًق.  و٩٤٥  ألفا  بـ٣٢  المصثر  السثد  طظ  بضبغر  أسطى  غضعن  أن  المرجح 
المظزمئ  ووجعئ  السظعات.  تطك  خقل  والمرض  والفصر  الةعع  بسئإ  طاتعا  الثغظ  افذفال  غحمض  ق 
ساجض. بحضض  لفذفال  الثسط  وتصثغط  أششاظساان  شغ  الطفعلئ  إظصاذ  بعثف  الثولغ  المةامع  إلى  دسعة 
طثار  سطى  الخطغئغئ  أطرغضا  لترب  بمظًا  أرواتعط  دشسعا  أششاظساان  أذفال  طظ  اآلقف  سحرات   :
سحرغظ ساطًا بتةئ طتاربئ اإلرعاب، ظاعغك سظ الفصر والةعع وجعء الاشثغئ وافطراض الاغ ساظى وغساظغ 
طظعا طقغغظ افذفال شغ أششاظساان ظاغةئ اتاقل أطرغضا فششاظساان والتضعطات السمغطئ الفاجثة الاغ 
جمغع  شغ  ذفض  طقغغظ   ١٠ تعالغ  غتااج  الغعظغسش،  تصثغرات  شئتسإ  أششاظساان،  أعض  سطى  جططاعا 
أظتاء أششاظساان إلى المساسثة اإلظساظغئ لطئصاء سطى صغث التغاة. سقوة سطى ذلك، طظ الماعصع أن غساظغ 
طا غصثر بمطغعن ذفض طظ جعء الاشثغئ التاد العخغط سطى طثار عثا السام وغمضظ أن غمعتعا دون سقج. 
وبتسإ الغعظغسغش أغدا جغزض المقغغظ بتاجئ إلى الثثطات افجاجغئ بما شغ ذلك تمقت الاطسغط 
ضطه  عثا  بسث  بطَّ  الختغ.  والخرف  والمغاه  والمأوى  والتماغئ  والاشثغئ  والتخئئ،  افذفال  حطض  ضث 
غأتغ طظ غطالإ المةامع الثولغ بإظصاذ أذفال أششاظساان، شماى ضان المةامع الثولغ المظاشص غاترك 
لتماغئ المزطعطغظ وظخرة المسادسفغظ خاخئ إن ضاظعا طسطمغظ؟! إّن صداغا المسطمغظ وطحاضطعط 
ق ُتتض إق بعتثتعط سطى أجاس السصغثة اإلجقطغئ وظئثعط لطفرصئ والاصسغمات السظخرغئ، وصطسعط 
ِبَحْبِل  ﴿َواْعَتِصُموا  الماغظ،  اهللا  بتئض  وتحئبعط  وطآجساته،  المساسمر  الضاشر  الشرب  طع  المظئائ  لطتئال 
ِإْخَوانًا﴾. ِبِنْعَمِتِھ  ْصَبْحُتْم 

َ
َفأ ُكْم  ِ ُقُلو َن  ْ َب َف  لَّ

َ
َفأ ْعَداًء 

َ
أ ُكْنُتْم  ِإْذ  َعَلْيُكْم   ِ َّ ْعَمَة  ِ َواْذُكُروا  ُقوا  َتَفرَّ َوال  َجِميعًا   ِ َّ

ق زال الخراع الثولغ سطى الغمظ غراوح طضاظه، وجغزض 
ضثلك فن أطر إظعاء الخراع لغج بغث افذراف المتطغئ 
شغ الئقد، بض إن ضض افذراف الغمظغئ تسطظ خراتًئ 
أظعا تظازر صرار وصش الترب أو اجامرارعا طظ خارج 
الئقد. شسئث المطك التعبغ غساةثي التض طظ افطط 
الماتثة وغطالئعا بالمساسثات، وغطالإ أطرغضا وصش 
واإلطارات  السسعدغئ  إن  صائًق  الغمظ  سطى  سثواظعا 
طةرد أدوات لطسثو افطرغضغ، سطى تث تسئغره. وسئث 
الغمظ  شغ  الحرسغئ  تسمى  طا  رئغج  عادي  ربه 
الثارجغئ  بالمساسثات  غطالئعن  تضعطاه  وطسؤعلع 
إلظصاذ الغمظ، ولغج آخرعا الةعلئ الاغ غصعم بعا وزغر 
طظح  باصثغط  شغعا  غطالإ  الاغ  أوروبا  شغ  الثارجغئ 
طالغئ، طاةاعطغظ أن الغمظ غماطك أضئر بروة باذظغئ 
شغ المظطصئ، وغماطك طعصساً غةسض لمعاظؤه وططاراته 
السغطرة سطى خطعط الاةارة الثولغئ، وغماطك بتارًا 
شغ  اقجاراتغةغئ  المظاورات  شغ  الصرار  خاتإ  تةسطه 
البقث،  الصثغمئ  الصارات  بغظ  السالمغئ  الاةارة  طمر 
ظاعغك سظ البروة المائغئ العائطئ، إق أن جفطئ الصعم 
باجط  غاسعلعن  عادي  ربه  سئث  حرسغئ  تضام  طظ 
شغ  المسآولعن  أولؤك  غسغح  بغظما  الغمظغ  الحسإ 

الثارج طاظسمغظ بما غظعئعظه طظ أطعال الئقد.
بغظما غااجر سغثروس الجبغثي بالصدغئ الةظعبغئ خثطًئ 
لغخئح  الطرغص  صارسئ  طظ  الاصطعه  الثغظ  فجغاده 
خارج  غصغمعن  الثغظ  وحّطاه،  عع  لثراعمعط  سئثًا 
الغمظ،  أعض  والفاصئ  السعز  بظار  غاطزى  بغظما  الئقد. 
شغ بطٍث، تطط طا غسمى تتالش السسعدغئ واإلطارات 
ضض حغٍء شغعا، إق التعبغ، الثي غجسمعن أظعط جاءوا 
لاترغر الئقد طظ صئداه، شطط تسث شغ الغمظ ذرصات 
وق جسعر خالتئ لطسغر، ولط تسث عظاك ضعرباء ساطئ، 
إلى  تتعغطعا  أو  والمآاظأ  المطارات  تتطغط  وتط 
بضظات سسضرغئ لضقب أطرغضا طظ الئحر والتغعاظات، 
تسمض  وخارت  والمساحفغات  المثارس  عثم  وتط 
برئٍئ واتثة، وبسدعا خار ذقبعا غفارحعن الحعارع 
الضااب  سطى  غتخطعن  الططئئ  غسث  ولط  التارات،  شغ 
أو  طرتئات  بق  المعظفغظ  جض  وأخئح  المثرجغ، 
وخار  المظازل،  إلى  المغاه  تمعغض  واظصطع  بظخفعا، 
السعداء  السعق  شغ  ذعغطئ  ذعابغر  غصفعن  الظاس 
وشاضئ  المظجلغ،  الشاز  أجطعاظئ  سطى  لطتخعل 
حعارع  وخارت  والصماطات،  المةاري  بمغاه  الحعارع 
الفعضى  واظاحرت  بالمثطفات،  تسب  الرئغسغئ  المثن 
دون  الظعار،  وضح  شغ  غعطغًئ  الصاض  أخئار  وأخئتئ 

تصارب إغراظغ جسعدي طسطظ 
لثثطئ طخالح أطرغضا يف الغمظ

ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا باذغإ – وقغئ الغمظـ  ــــــــــ

طسرشئ الةظاة، وأغطصئ المتاضط وتسططئ تغاة الظاس، 
واظعارت السمطئ المتطغئ وتفحى الشقء وخار السغح 
شعق الاراب أو تتاه جغان لضبغر طظ الظاس، ولط تسث 
طعظئ الاسعل ظادرًة شغ المثن، بض اطافت الحعارع 
وارتفع  بالماسعلغظ،  الاةارغئ  والمتال  والةعقت 
غاساذعن  الحئاب  طظ  ضبغر  وأخئح  الةرغمئ  طسثل 

المثثرات عروبًا طظ واصسعط.
(السسغث)  الغمظ  إلغه  آل  طا  شغخ  طظ  غغخ  عثا 
وذلك بغث صادته سئث المطك التعبغ وسئث ربه طظخعر 
وسغثروس الجبغثي وطظ لش لفغفعط، وبغث السسعدغئ 
شغ  حغٍء  ضض  تتطغط  شغ  أبثساا  الطاغظ  واإلطارات 
الئقد. أصعل ضض حغٍء بما شغه اإلظسان الغمظغ ذاته، 
طما  ضبغرًا  أصعى  أخئح  الثي  التعبغ  طتاربئ  بثسعى 
ضان، وعا عع غتاخر آخر طسصض حمالغ بغث سئث ربه 
عادي، وعع طثغظئ طأرب الاغ غسائسض تجب اإلخقح 
سطى  ترخًا  سظعا،  الثشاع  شغ  المسطمغظ)  (اإلخعان 

طخالح برغطاظغا المائصغئ شغ الئقد.
ولعثا وطع تأخر تسط طسرضئ طأرب لخالح التعبغغظ، 
لفرض  السسعدي،  اإلغراظغ  لطاصارب  أطرغضا  لةأت 
شغ  التعبغغظ  سطى  خقلعا  طظ  تتاشر  طا،  تسعغئ 
تضط الئقد. شصث خرح طساسث وزغر الثارجغئ اإلغراظغ 
الةاري  أغطعل/جئامئر   ٤ السئئ  سظاغاغ  رضا  سطغ 
أن  "اساماد"،  ختغفئ  ظحرتعا  طصابطئ  شغ  ٢٠٢١م 
طئثئغًا  صرارًا  ضان  السسعدغئ  طع  المتادبات  إذقق 
المسؤعل  وظّعه  برس)،  (طأرب  اإلغراظغئ.  الصغادة  طظ 
المئاتبات  طظ  الرابسئ  الةعلئ  سصث  بصرب  اإلغراظغ 
الاصارب  وعثا  بشثاد.  شغ  وإغران  السسعدغئ  بغظ 
افطرغضغئ  الضماحئ  إلتضام  غأتغ  السسعدي  اإلغراظغ 
سطى الغمظ، وتصطغص الظفعذ الئرغطاظغ المامبض شغ 
سئث ربه عادي وافتجاب المتغطئ به طظ جعئ، وشغ 
سغثروس الجبغثي المصغط شغ أبع ظئغ لغضعن الثطئ 
(ب) لقظصداض سطى الةظعب الغمظغ شغ تال جصعط 

طأرب بغث التعبغغظ.
غا أعطظا شغ الغمظ: لصث بئئ لضط غعطًا بسث غعم أظه ق 
خغر شغ تطك الصغادات السمغطئ لطشرب، ولغج أطاطضط 
إق اقلافاف تعل الساططغظ المثطخغظ إلصاطئ الثقشئ 
راشسًئ  اإلجقطغئ  افطئ  بسث  شغما  لاحمض  الغمظ  شغ 
الرأجمالغئ،  بآس  طظ  الظاس  لاترغر  اإلجقم  راغئ 
والسقم  الخقة  أشدض  سطغه  افطئ  ظئغ  بّحر  شصث 
بسعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، وصث قتئ 

 شغ افطئ اإلجقطغئ تئاحغر صربعا

السام  ظعاغئ  صئض  السربغئ  الةجغرة  حئه  أراضغ  ضاشئ 
شثر  أخّر  الاغ  المظعرة  المثغظئ  باجابظاء   ،١٩١٨
الثغظ باحا سطى الئصاء شغعا تاى اظعغار الثولئ تماطًا.

الثئراء  طظ  طةمعسئ  أسثته  تصرغر  وبتسإ 
افطظ  جعاز  إلى  تصثغمه  تط  افطرغضغغظ  السغاجغغظ 
الصعطغ افطرغضغ وسظعاظه "الةعاظإ الظفسغئ لقرعاب 
اإلجقطغ"، اسائر أظه أخئح طظ العاجإ إغةاد خغشئ 
ططجطئ لطاساون بغظ الثول السربغئ وأطرغضا شغما غثص 
والصئعل  واإلسقم  والسغاجئ  الاسطغط  طظاعب  تشغغر 
واسائرت الثراجئ أن  بأدوار طحارضئ بغظ الطرشغظ، 
الاغ  عغ  غععد  وضغان  أطرغضا  سظ  السطئغئ  الخعرة 
بط  وطظ  اإلرعابغئ  لفشسال  افولى  الئثرة  تحضض 
شاشغغر طظاعب الاسطغط الاغ تتخ سطى ضراعغئ الغععد 

والسالط الشربغ خاخئ، طما غثسع إلى الصغام بأسمال 
إرعابغئ طبض طفععم الةعاد الثي غترض المسطمغظ 
طا  ضض  وإرعاب  تثطغر  طصابض  شغ  أظفسعط  صاض  سطى 

عع غغر طسطط، سطى تث زسط الاصرغر.
إذًا شإصثام تضام آل جسعد سطى تثف الظخعص الاغ 
والظخعص  شطسطغظ،  اتاقل  وتةرم  غععد  تسادي 
الثاخئ بضراعغئ وترطئ الحثوذ الةظسغ، عع اساراف 
خرغح طظعط بالاثطغ سظ أتضام اإلجقم ذالما عثا 
وعثا  أجغادعط.  سظعط  وغرضغ  سروحعط  غتفر 
ابظ  رؤغئ  طع  طظسةط  الثراجغئ  بالمظاعب  الاقسإ 
جطمان لطممطضئ، شعع صث أضث شغ وصئ جابص طظ سام 
"افشضار  جماعا  طا  سطى  عةعطا  جغحّظ  أظه   ،٢٠١٧
الماطرشئ"، طسطظا أن بقده "جعف تثطر" عثه افشضار 

وجاسعد لطتغاة الطئغسغئ.
وجاءت تخرغتات ابظ جطمان خقل ظثوة تعارغئ سطى 
عاطح اإلسقن سما غسرف بـ"طحروع ظغعم"، وأضاف 
شغ تثغبه: "جظراعظ سطى اإلجقم المساثل المظفاح 
سطى البصاشات، ولظ ظدغع ٣٠ ساطا أخرى شغ الاساطض 
طظ  سطغه  ضظا  طا  إلى  جظسعد  الماطرشئ...  افشضار  طع 

اإلجقم العجطغ المساثل والمظفاح".
وطظ عظا ظطتر ترضغج طحاغت الظزام السسعدي سطى 
الفروع الماسطصئ بالسئادات بتغث غزض الثغظ سقصئ 
شسض  أي  إلى  ذلك  غاةاوز  أن  دون  وربه  المرء  بغظ 
وق  سظعا،  الثشاع  أو  ععغاعا  أو  افطئ  بظعدئ  غاخض 
طع  تجاطظئ  الاغ  الترم  شغ  السثغج  خطئئ  ظظسى 
تطئغع اإلطارات طع ضغان غععد، والاغ دسا شغعا إلى 
تسظ التعار والمساططئ طع غععد، قجامالئ صطعبعط 
لطثغظ، ضما لط تسّصإ السسعدغئ سطى إسقن الاطئغع 
اإلطاراتغ بما غسائر طئارضئ، بض إن الظزام السسعدي 
شاح طةاله الةعي لسئعر ذائرات غععد إلى اإلطارات، 
ولط غظئج أي أتث طظ سطماء السعء بئظئ حفئ، وطظ 
شغ  الاشغغإ  شمخغره  الةثغث  الظعب  عثا  سطى  غثرج 

غغاعإ السةعن لسظعات ق غسطط طثاعا إق اهللا.
أعثر  أن  بسث  لطشرب  السمغض  السسعدي  الظزام  إن 
خظثق  شغ  ووصش  الشرب،  أسااب  سطى  افطئ  بروات 
المساسمرغظ الثغظ غحظعن تربًا خطغئغئ سطى افطئ 
اإلجقطغئ، شمّضظعط طظ خغرات بقد التةاز وبرواتعا 
تعاضر  لصخش  شغعا  السسضرغئ  الصعاسث  وإصاطئ 
الغمظ  أعض  سطى  تربًا  وحظ  وطثظعط،  المسطمغظ 
شغ  وإطساظا  بقدظا  شغ  المساسمرغظ  لثطط  تظفغثًا 
تصسغط افطئ وإذقلعا، وبسث خعضه تربًا اجاثئاراتغئ 
شغ  وغغرعا  الحام  شغ  افطئ  بعرات  ضث  وطآاطراتغئ 
بقد المسطمغظ ودسمه لطسغسغ وأحئاعه طظ الطشاة 
شغ ضض طضان، عا عع غعغض شغ تربه سطى افطئ، غحظ 
الحرسغئ  وظخعخعا  وطساصثاتعا  بصاشاعا  سطى  تربا 

شغ طتاولئ طظه لظجع ضض سظاخر الصعة طظعا.
لصث آن لفطئ اإلجقطغئ وأعض الصعة والمظسئ شغعا أن 
غثطسعا عثه افظزمئ الاغ تتارب دغظ اهللا وظخعص 
غععد،  وضغان  لطمساسمرغظ  خثطئ  والصرآن  الحرغسئ 
آن لضض المثطخغظ أن غعثطعا تطك السروش المعارئئ 
وغصغمعا الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة لاخعن 
اإلجقم  وتتمض  شطسطغظ  وتترر  وظخعخه  الثغظ 

 رجالئ ظعر ورتمئ لطظاس أجمسغظ

برغط أن الظزام السسعدي لط غضظ طظ ضمظ ذابعر 
المعرولغظ ظتع إسقن الاطئغع طع ضغان غععد، والثي 
بالئترغظ  طرورا  بالمشرب  واظاعى  باإلطارات  بثأ 
بحضض  لثلك  غمعث  أظه  غئثو  ولضظ  والسعدان، 
طرة  عضثا  به  غصعم  أن  غرغث  وق  وطمظعب،  طثروس 
تةسض  الاغ  وافوضاع  الزروف  تعغؤئ  بثون  واتثة 
تطك الثطعة تمر بسقم، خخعخا شغ ظض الثطعات 
الماسارسئ الاغ غصعم بعا ولغ السعث السسعدي ظتع 
سطمظئ الئقد بحضض شب. شمظ العاضح أن الاشغغر الثي 
تشغغرات  طظ  ججء  عع  الثراجغئ  المظاعب  شغ  جرى 
طثخض  بعجعد  تسمح  الممطضئ  شغ  أسط  وتعجعات 
لصئعل سقصات دائمئ طع ضغان غععد والصئعل بعجعده 

شغ المظطصئ ضضغان ذئغسغ.

ضاظعن   ١٧ شغ  ظحرت  صث  تطغشراف  الثغطغ  وضاظئ 
افول/دغسمئر ٢٠٢٠م، تصرغرا لمراجض حآون الحرق 
الاعجعات  شغ  "ذفرة  بسظعان  روز  داشغث  افوجط 
والاحثد  الساطغئ  طساداة  تثف  طع  السسعدغئ 
إن  روز  وغصعل  الاسطغمغئ".  المظاعب  طظ  اإلجقطغ 
السسعدغئ  شغ  الثراجغئ  المظاعب  تعل  جثغثا  بتبا 
أخرى  أججاء  وتشغغر  طظعا  ضئغرة  أججاء  إلشاء  أضث 
طآغثة  وأخرى  لطساطغئ  طسادغئ  "أشضار  طظ  لطاثطص 
أظه  الئتث  غرى  طا  وعع  اإلجقطغغظ  لطماحثدغظ 
تتعل تارغثغ ططتعظ شغ تعجعات الممطضئ". وغحغر 
الاغ  المثرجغئ  الضاإ  أن  ضحش  الئتث  أن  إلى  روز 
شغ  طثرجئ  ألش   ٣٠ طظ  أضبر  سطى  الرغاض  تعزسعا 
طعجعدة  ضاظئ  ظخعص  طظ  خطئ  والثارج  الممطضئ 
المآاطرة  "لظزرغئ  الاروغب  تادمظ  السابص  شغ 
أخرى  وظخعص  السالط  سطى  غسغطرون  الغععد  بأن 
جظسغا  المبطغغظ  لصاض  دسعات  تادمظ  ضاظئ  تثشئ 
طظ  المظاعب  خطئ  ضما  الحرع".  تسإ  والمرتثغظ 
المسطمغظ  "اجاسثاد  وجعب  سطى  التخ  ظخعص 
ظخعص  اجائساد  وتط  الحعادة"،  وأعمغئ  لطةعاد 
ظعاغئ الجطان والاغ  ططتمغئ شغ  تاتثث سظ طسرضئ 
"غصاض شغعا المسطمعن الغععد بسثطا تاتثث التةارة 
تصارغر  وجط  تأتغ  الاغ  الاطعرات  وعغ  وافحةار"، 
بعجاذئ أطرغضغئ لتث الممطضئ سطى تطئغع سقصاتعا 

طع ضغان غععد.
ضما تط تشغغر شتعى دروس تارغثغئ تاسطص "بالثقشئ 
المظاعب  شغ  اآلن  تسمى  خارت  والاغ  السبماظغئ" 
الثراجغئ السسعدغئ "الثولئ الشازغئ". وسثدت وزارة 
الاسطغط السسعدي طا وخفاه بالةرائط السبماظغئ ضما 
والباظغئ،  افولى  السسعدغئ  الثولئ  ضث  "الصاال  غطغ: 
دسط بسخ الصادة المتطغغظ ضث المطك سئث السجغج، 
أججاء  وضثلك  المتغطئ،  والئطثات  الثرسغئ  تثطغر 
اإلطام  تسثغإ  جاظإ  إلى  وسسغر،  زعران  طظ  ضبغرة 
السسعدغئ  لطثولئ  إطام  آخر  جسعد،  بظ  اهللا  سئث 

افولى، واغاغاله بسث ظصطه إلى إجطظئعل".
المظاعب السسعدغئ الةثغثة جّططئ الدعء سطى طسرضئ 
تربئ الاغ صالئ إظعا حعثت تضّئث السبماظغغظ خسائر 
ضئغرة، وطصاض طؤات طظ الةظعد وشرار الئصغئ تارضغظ 
أطام  اظعجطعا  أن  بسث  وطثاشسعط،  أجطتاعط  خطفعط 
سثغثًا  غثالش  طا  وعع  السسعدغغظ"؛  افبطال  "صعات 
طظ المخادر الاارغثغئ سظ ظحأة الممطضئ. إذ البابئ 
اإلطارات  طظ  اظستئعا  صث  السبماظغغظ  أن  تارغثغا 
والمثن السربغئ بتطعل السام ١٩١٨م أي صئض تارغت 
طسرضئ تربئ بسام بسئإ طعاجعاعا الطاتظئ طع صعات 
التطفاء بجساطئ برغطاظغا والمعاجعات طع المامردغظ 
طظ الصئائض السربغئ، شالمسرضئ ضاظئ بغظ إخعان طظ 
الثرطئ  وتاضط  بةاد  بظ  جططان  بصغادة  اهللا  ذاع 
الحرغش خالث بظ طظخعر بظ لآي والحغت جططان بظ 
طحسان أبا السق ضث صعات الحرغش التسغظ بظ سطغ 
اهللا  سئث  ابظه  بصغادة  المظعرة  والمثغظئ  طضئ  تاضط 
افول بظ التسغظ والصائث سئث اهللا السسغج شغ وادي 

تربئ الئصعم، واظاعئ المسرضئ باظاخار اإلخعان.
بافجاس  غضعظعا  لط  السبماظغغظ  أن  غائغظ  وبعثا 
طظ  صّعاتعط  اظستئئ  إذ  المسرضئ،  أذراف  طظ  ذرشًا 

تشغري طمطضئ آل جسعد لطمظاعب الثراجغئ
خطعة ظتع إسقن الاطئغع طع ضغان غععد
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