
شغ  الخادر   ٤١١ سثدعا  شغ  العسغ  (طةطئ  ظحرت 
ربغع اآلخر ١٤٤٢عـ، تحرغظ الباظغ ٢٠٢٠م) الثئر 
ضعلعن  طغحال  الئطةغضغ  الختفغ  "خرح  الاالغ: 
افطرغضغئ،  لطسغاجئ  المظاعدئ  بمعاصفه  المسروف 
سظخرغئ  افضبر  الثولئ  عغ  "إجرائغض  غسائر  والثي 
شغ السالط" باخرغح اظاحر ضالظار شغ العحغط؛ تغث 
أطاط الطبام شغه سظ واصع اقجاشقل الئحع لطتدارة 
وجائض  تظاصطئ  وصث  عثا  السالط.  لحسعب  الشربغئ 
اإلسقم وخفتات الاعاخض اقجاماسغ عثا الاخرغح 
غسئر  لما  ظزرًا  طسئعق؛  غغر  واجع  وبحضض  بسرسئ 
تماطًا سما غروظه شغه طظ ختئ، تتئ سظعان: "الشرب 
طةرد تدارة لخعص"!! وصث جاء شغ عثا الاخرغح: 
"إن أضتئ إجئاظغا وشرظسا برغاغظ شغ الصرن الـ١٧؛ 
أطرغضا  طظ  والفدئ  الثعإ  جرصاا  فظعما  شثلك 
وإن  طصابض.  أي  دشع  دون  العظعد  بثبح  القتغظغئ 
شغ  الماتثة  والعقغات  وإظةطارا  شرظسا  أخئتئ 
وجرصئ  السئعدغئ  بفدض  شثلك  الفاتح؛  البراء  عثا 
بطةغضا  وبالمبض،  طصابض.  أي  دون  أشرغصغا  طظ  الئحر 
طظ  وذلك  الـ١٩؛  الصرن  طظث  جثًا  برغاان  وععلظثا 
دون  وآجغا  أشرغصغا  طظ  الثام  المعاد  جرصئ  خقل 
طصابض. سطى طثى ٥ صرون، صاطئ طةامساتظا الشربغئ 
غمضظظا  أبماظعا.  دون  البالث،  السالط  بروات  بظعإ 
الفصغرة،  افشرغصغئ  الئطثان  لضض  جثاول  ظرجط  أن 
ظتظ،  حثغث،  باخاخار  وضغش،  ظعئعا،  طظ  وظعضح 
خرظا  السئإ  ولعثا  لخعص؛  بسدظا،  بافترى  أو 

دوقً برغئ سطى تساب اآلخرغظ".".
طاعتحئ  تدارة  تحعث  لط  الئحرغئ  إن   :
الاغ  التدارة  عثه  الرأجمالغئ،  الشرب  ضتدارة 
صاطئ سطى أجاس سصغثة ضاشرة وعغ (شخض الثغظ 
أصاطاعا  دولعا  أصاطئ  طا  أول  والاغ  التغاة)،  سظ 
الظاس  اجاسئاد  وسطى  التمر  العظعد  جماجط  سطى 
ذوي الئحرة السعداء، والاغ جفضئ أرواح طقغغظ 
والباظغئ.  افولى  السالمغاغظ:  التربغظ  شغ  الئحر 
ظحر  حسار  تتئ  والاغ  الماعتحئ  التدارة  عثه 
اتثثت  الترغات،  شغ  الرجسئ  وشضرتعا  طئثئعا 
وظعإ  الحسعب،  قجاسئاد  لعا  ذرغصًا  اقجاسمار 
والصعطغئ  الحسعبغئ  الظسرات  وإبارة  برواتعط، 
لاصسغمعط  بغظعط  والطائفغئ  والمثعئغئ 
ولاسعغض  بغظعط،  بأجعط  وجسض  وإضساشعط 
طظ  سعاخش  تطَّئ  أغظما  شثطفئ  سطغعط.  السغطرة 
افزطات والمآجغ شغ ضض السالط (تروبًا واجاشققً 
شضاظئ  وتعةغرًا)  وتةعغًق  وإضققً  وإشصارًا  وظعئًا 
الئحري،  الاارغت  سطى  تمر  تدارة  أجعأ  بتص 
السالط  دول  سطى  بإجراطعا  تاشعل  زالئ  طا  وعغ 
وضع  طظ  بث  ق  خار  رتمئ؛  غغر  طظ  وحسعبه 
بسث  وعغ  إزالاعا.  عع  لعا  طخغر  وخغر  لعا،  تث 
وخطئ  إظعا  الصعل  غمضظ  الثطعغئ  الرتطئ  عثه 
سظه  غسئر  بثأ  طا  وعثا  اظعغارعا،  تاشئ  إلى  اآلن 
شغ  السالط  وخار  الثولغ"  الظزام  بـ"تشغغر  سالمغًا 
وضع تساس لثرجئ أظه سظثطا تثث وباء ضعروظا 
وشغ  الثولغ.  الظزام  تشغغر  سظ  التثغث  راشصه 
عثا  ذرح  افخغرة  افطرغضغئ  الرئاجغئ  اقظاثابات 
المعضعع وراشصه التثغث سظ شحض الثغمصراذغئ 
شغ الثولئ الثغمصراذغئ افولى. والترب السالمغئ 
تجغث  أحسطاعا  الاغ  الثول  جسطئ  اإلجقم  سطى 
جصعذًا شغ تدارتعا ظزرًا لما ترتضئه عثه الثول 
طظ ظطط لط غسث خاشغًا، وسطى جئغض المبال ظعر 
والثغمصراذغئ  السطماظغئ  سظ  غثاشع  أظه  طاضرون 
لغثشع سظعا جصعذًا صرغئًا، وداشع سظعا بحضض طصجز 
الفضرغئ  الحثخغات  طظ  أعطعا  طظ  عع  طظ  جسض 
الاسئغر  ترغئ  وغظاصثون  غظاصثوظه  والسغاجغئ 
طظ غغر تثود الاغ غاسطض بعا. وعضثا بثأظا ظرى 
طظ أعض عثه التدارة طظ غخرح بفسادعا، وعع 
تدارة  طةرد  "الشرب  أن:  الضاتإ  طصعلئ  غآضث  طا 

لخعص".

والسحرغظ،  العاتث  الصرن  خقل  السالط  سطى  الماتثة 
الصرن  بمحروع  وسرشئ  اقجاراتغةغئ،  عثه  وتطعرت 
شغ  السسضرغئ  الصعاسث  إصاطئ  وعع  الةثغث،  افطرغضغ 
آجغا العجطى، والحرق افوجط، وعع طا ظحاعثه سطى 

أرض العاصع.
أطا روجغا، شئسث خسعد بعتغظ إلى جثة التضط حرع 
اقتتاد  طةث  إسادة  عع  اجاراتغةغ،  عثف  تتثغث  شغ 
شغ  سسضرغئ  صعاسث  بئظاء  شئثأ  الصثغط،  السعشغاغ 
طظاذص اجاراتغةغئ شغ طتغط أوراجغا، والئتر افجعد، 
ضما سجزت وجعدعا شغ حرق أوروبا، شدقً سظ وجعدعا 
شغ حرق الماعجط شغ جعرغا طظ خقل صاسثتعا شغ 
شغ  لغئغا  شغ  وجعد  لعا  وتالغاً  وتمغمغط،  ذرذعس، 
صاسثة جرت وتسسى لمجغث طظ بظاء صعاسث لعا عظاك. 
لئظاء  السعدان  تضعطئ  طع  اتفاصاً  طآخرًا  وصسئ  وصث 

صاسثة لعا سطى الئتر افتمر.
شفغ غعم الثمغج ٢٠١٨/١١/٢٣م خثر خئر طفاده 
أن الرئغج الئحغر صث سرض خقل لصائه طع الرئغج 
إصاطئ  جعتحغ  طظاةع  شغ  بعتغظ  شقدغمغر  الروجغ 
صاسثة روجغئ شغ الئتر افتمر. وبسث اإلذاتئ بالئحغر 
أضثت السططات السعداظغئ الةثغثة تمسك الثرذعم 
طع  والسسضرغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  باقتفاصغات 

روجغا.
وشغ أغار/طاغع ٢٠١٩ تط تفسغض اتفاق دخعل السفظ 

التربغئ شغ طعاظأ الئطثغظ.
لثى  بعتغظ  أسطظ  ٢٠١٩م  أول/أضاعبر  تحرغظ  وشغ 
لصائه رئغج طةطج السغادة سئث الفااح الئرعان، سطى 
عاطح الصمئ الروجغئ افشرغصغئ شغ طثغظئ جعتحغ 
السغاجغ  العضع  تطئغع  أجض  طظ  السعدان  دسط 

الثاخطغ.
ضثلك الطصاء الثي جرى بغظ رئغج العزراء السعداظغ 
جغرجغ  الروجغ  الثارجغئ  ووزغر  تمثوك،  اهللا  سئث 
الساطئ  لطةمسغئ   (٧٤) الثورة  عاطح  سطى  قشروف 

شغ  وغثطئعن  غثّرجعن  طمظ  المصثجغغظ  الثسعة  وتمطئ  الثغر  دساة  ضث  تمطئ  المةرم  غععد  ضغان  غحظُّ 
المسةث افصخى وجاتاته، وحمطئ التمطئ اجاثساءات وصرارات إبساد سظ المسةث افصخى وخطئ لمثة جائ 
أحعر، واصاتام فطاضظ السمض والئغعت بحضض بربري والسئث شغ طتاعغاتعا وتفاغحعا. تأتغ عثه التمطئ التاصثة 
شغ طتاولئ طظ ضغان غععد لمظع ضطمات التص شغ المسةث افصخى الاغ تتمض الثغر لطمسطمغظ، وإلجضات 
ظثاءات اجاظخار افطئ وجغعحعا إلصاطئ الثقشئ وتترغر المسةث افصخى، تطك الضطمات والظثاءات الاغ باتئ 
ترسإ ضغان غععد وتعج افظزمئ الثائظئ شغ بقد المسطمغظ. إّن عثه التمطئ المسسعرة سطى دساة الثغر الاغ 
غصعم بعا غععد، أحث الظاس سثاوة لطثغظ آطظعا، تأتغ بسث افسمال المآبرة الاغ اظططصئ طظ المسةث افصخى 
لرشخ خغاظئ الاطئغع شغ ظض تسارع تطصاتعا المثجي طظ افظزمئ السمغطئ شغ بقد المسطمغظ برساغئ تراطإ، 
وسطى إبر تسالغ أخعات المصثجغغظ المطالئئ لفطئ وجغعحعا بأن تثخض المسةث افصخى تتئ راغات الاعتغث 

وطع جغعش الاترغر ولغج سئر ططارات وجفارات اقتاقل وتتئ تراب المتاطغظ.

الظفاق والشئاء السغاجغان 
طظ ُطساطجطات الائسغئ 

السغاجغئ
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغ

خطعرة الصعاسث السسضرغئ لطثول 
اقجاسمارغئ يف بقد املسطمني

لظ تسعد سجة المسطمغظ إق بسعدة الثقشئ، 
لظخرة اطرأة أعاظعا روطغ  وسظثعا غصعد الثطغفئ جغحاً 
شغصدغ سطغه وغفاح بطثه طسصط رأجه. عضثا تسعد سجة 
المسطمغظ بأن غصعم رجال عاظئ سطغعط الثظغا وططثاتعا 
وتططسعا إلى طا سظث اهللا الصعي السجغج، شغجغطعا تضام المطك 
الةئري، وغسئر عآقء الرجال بافطئ بسث أن غعشصعط اهللا، 
الباظغئ،  الثقشئ  دولئ  والضراطئ،  والمةث  السج  دولئ  إلى 
الضفار  وباصغ  أطرغضا  أغثي  وتصطع  غععد  ضغان  شاجغض 
سطغعط  شاةسطعا  اإلجقطغئ،  المظطصئ  سظ  المساسمرغظ 
تراطاً إلى غعم الثغظ، وسظثعا تردد طآذن المساجث طرات 
َقُّ َوزََهَق اْكَاِطُل إِنَّ اْكَاِطَل  وطرات صعله تسالى ﴿َوقُْل َجاَء احلْ

اَكَن زَُهوقاً﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  تحضغض طةطج حرضاء الفارة اقظاصالغئ إتضام لطصئدئ 

   افطرغضغئ سطى افوضاع شغ السعدان   ...٢
-  شرظسا تدغص ذرساً باإلجقم والمسطمغظ!  ...٢

- إشساد المآاطرات السغاجغئ ق غصض أعمغئ سظ إشحال 
   سمطغات الاسطغط واقجاقم السسضرغئ ...٣

- بصاظعن الاتعل الثغمصراذغ أطرغضا تعثم صرار رشع 
   السعدان طظ صائمئ اإلرعاب طئظًى وطسظًى ...٤

- تعظج افزطئ الماعاربئ – الةجء افول ...٤
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ضطمئ السثد

لعا  ضما  وُطصّعطات  جمات  لعا  السغاجغئ  الائسغئ 
ُطساطجطات وُطضّمقت، وتارضج عثه السظاخر شغ الطئصئ 
التاضمئ وشغ العجط السغاجغ الماتالش طسعا، وإذا 
ضاظئ طعاقة افجظئغ والسمالئ لطثول الضئرى وخغاظئ 
وُطصعطات  جمات  أبرز  طظ  السططئ  وسحص  الحسعب 
الائسغئ السغاجغئ، شإن الظفاق والشئاء السغاجغغظ عما 

طظ أبرز ُطساطجطاتعا وطظ أعط ُطضّمقتعا.
والشئاء  الظفاق  سطى  وتثغبئ  تّغئ  أطبطئ  أخثظا  ولع 
غعطغ،  بحضٍض  وُتقتر  ضبغرة  لعجثظاعا  السغاجغغظ 
ولضظظا شغ عثه المصالئ المعججة جظضافغ باظاول بقبئ 

أطبطئ طظعا تةسث عثا الظفاق والشئاء:
السثالئ  بتجب  وغاسطص  المشرب  طظ  افول:  المبال 
والاظمغئ المحارك شغ التضط شغ المشرب والمتسعب 
سطى اإلجقطغغظ، إذ سظثطا صاطئ اإلطارات والئترغظ 
ضغان  طع  والاطئغع  الثبطعطاجغئ  السقصات  بإصاطئ 
غععد صئض حعرغظ تصرغئاً اظئرى رئغج وزراء المشرب 
جسث الثغظ السبماظغ وعع الثي غارأس تجب السثالئ 
ُطعاجمًا  اظئرى  اإلجقطغئ،  المرجسغئ  ذا  والاظمغئ 
الاطئغع بحثة، وأسطظ بضض تتٍث الظأي بتضعطاه سظ 

جطعك ذرغص المطئسغظ وطعما ضاظئ الزروف.
صئض  السادس  طتمث  المشرب  ططك  صرر  سظثطا  ولضظ 
أغام اظثراط طمطضاه شغ سمطغئ الاطئغع طع ضغان غععد 
وذرائع  تةب  سظ  غئتث  وبثأ  السبماظغ،  طعصش  تشغر 
لمعصفه  المظاصخ  الةثغث  الثغاظغ  طعصفه  بعا  لغئرر 
السابص، شةمع ضئار أسداء تجبه شغ طا غسمى بافطاظئ 
الساطئ لتجب السثالئ والاظمغئ، وخرج سطى الظاس بئغان 

ططغء بالظفاق والشئاء! وطما جاء شغه باخاخار:
المائخرة  المشربغ  المطك  بصغادة  والبصئ  اقساجاز   -١
والتضغمئ وطا أشرزته طظ تتعقت اجاراتغةغئ سزغمئ.

الختراء  باسائار  افطرغضغ  الرئاجغ  الئغان  تأغغث   -٢
الشربغئ ججءًا طظ الممطضئ المشربغئ وطا غظاب سظه طظ 
وطظ  الثولغئ  افوجاط  شغ  المشربغ  لطمعصش  تصعغئ 

إضساف لثخعم المشرب.
لطةماعغر  والاظمغئ  السثالئ  تجب  تسئؤئ  تأضغث   -٣
لطعصعف وراء طعصش المطك لارجغت جغادة المشرب سطى 

الختراء.
سظ  الثشاع  شغ  البابائ  المطك  بمعاصش  الاظعغه   -٤
الصثس  لطةظئ  رئغساً  بخفاه  الفطسطغظغغظ  تصعق 

وصغاطه باقتخال بمتمعد سئاس ودسمه.
البابائ  والاظمغئ  السثالئ  تجب  بمعاصش  الاثضغر   -٥
شغ دسط الحسإ الفطسطغظغ ضث اقتاقل، والامسك 

بالحرسغئ الثولغئ.
عثه عغ أبرز الظصاط العاردة شغ بغان التجب، وواضح 
تةط  شغعا  وظاعٌر  لطمطك،  الزاعر  الظفاق  طثى  شغعا 
صثرة  شغعا  وظعر  ضما  لصراراته،  السغاجغ  الامطص 
التجب سطى الاطعن بمعاصش تاعاءم طع رغئات المطك 

المسروف بسقصاته الصثغمئ طع ضغان غععد.
الرئاجغ  لطئغان  طثته  شغ  أغداً  التجب  ظفاق  وبرز 
افطرغضغ الخادر سظ الرئغج افطرغضغ تراطإ والثي 
غسائر طظ أحث الرؤجاء سثاوًة لقجقم والمسطمغظ، 
شغ  غخإ  افطرغضغ  الرئاجغ  الئغان  بأّن  واإلغعام 

طخطتئ الحسإ.
لصث ضان بغان تجب السثالئ والاظمغئ عثا أبسث طا غضعن 
سظ البعابئ اإلجقطغئ، واخاجل اإلجقم شغ الحآون 
المشربغئ المتطغئ، ولط غرتضج سطى أغئ طرجسغئ إجقطغئ 

ضما غجسط التجب، شأضاف إلى ظفاصه غئاًء بق تثود!!
المبال الباظغ: طظ اإلطارات وبالثات طظ الفرغص ضاتغ 
خطفان الرئغج السابص لحرذئ دبغ، والثي ق غضش 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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المثغظئ"،  جعر  غحضض  طظ  افتةار  ولغج  "الرجال 
عثا صعل لطفغطسعف اإلغرغصغ أشقذعن، وعع غاتثث 
افجعار  بظاء  بمةرد  تاط  ق  التدارات  تماغئ  أن  سظ 
أجعار  غصطسعن  الثغظ  الةظعد  باظطقق  بض  تعلعا، 
تثود دولعط إلى أطاضظ أسثائعط، أو طعصع صرغإ طظ 
سثوعط، أو أراضغ تطفائعط غاتخظعن شغعا، وغمظسعن 
وطا  أراضغعط.  غجو  شغ  الافضغر  طةرد  طظ  الثخعم 
غشطإ سطى الزظ أن عثه الفضرة عغ الاغ بظى سطى 
الصعاسث  شضرة  والسسضرغعن  اقجاراتغةغعن  أجاجعا 
السسضرغئ، وعغ لغسئ شضرة تثغبئ، تغث اجاثثطاعا 
الئرغطاظغ  المآرخ  غآضث  الروطاظغئ،  اإلطئراذعرغئ 
أرظعلث تعغظ أن إصاطئ صعاسث سسضرغئ حضطئ المظعةغئ 
افجاجغئ الاغ طضظئ روطا طظ شرض ظفعذعا السغاجغ 
سطى السالط، وجسطاعا تصارح سطى تطفائعا المساعمئ 
شغ تعشغر التماغئ لعط، شغ طصابض الاظازل سظ طظاذص 

طتخظئ طظ أراضغعط لئظاء صعاسث سسضرغئ.
أطا شغ السخر التثغث، وبثاخئ أغام الترب الئاردة، 
طسئعق،  غغر  بحضض  السسضرغئ  الصعاسث  اظاحرت  شصث 
غصعل  واجاراتغةغئ.  سسضرغئ  أعثاف  لاتصغص  وذلك 
الئاتث طعرغان باسطغا، إن الصعى الضئرى تسامث سطى 

الصعاسث السسضرغئ لاتصغص أعثاف رئغسغئ طظعا:
١- الاثخض شغ طظاذص الظفعذ لطثشاع سظ طخالتعا.

٢- ضمان أطظ تطفائعا.
٣- طراصئئ أراضغ الثخعم.

ضالترغئ  به  تئحر  وطا  وطظاعةعا  أشضارعا  ظحر   -٤
والثغمصراذغئ وغغرعا.

سطى  الضئرى  الصعى  خقلعا  طظ  تسمض  ضثلك 
المعاصع  سطى  والسغطرة  الاةارغئ،  طخالتعا  تتصغص 

اقجاراتغةغئ وغغرعا طظ افعثاف.
الصعاسث  شضرة  اظاحرت  افخغرة  سصعد  البقبئ  وشغ 
دغك  وضع  ١٩٩٠م،  السام  شفغ  بضباشئ؛  السسضرغئ 
افب  بعش  سعث  شغ  لطثشاع  وزغرًا  ضان  الثي  تحغظغ 
العقغات  عغمظئ  تأطغظ  إلى  تثسع  جثغثة  سصغثة 

الشرب 
طةرد تدارة لخعص

بصطط: المعظثس تسإ اهللا الظعر - السعدان

کیان یهود الغاصب یشنُّ حملۀ 
ضد دعاة الخیر وحملۀ الدعوة المقدسیین
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تمغج رئغج شرظسا التالغ طاضرون بمظاعداه الساشرة 
ساطًئ،  الشرب  بقد  وشغ  أوروبا  شغ  المسطمغظ  لعجعد 
لقجقم  والمضحعف  السطظغ  الحثغث  وبسثائه  بض 
غاطاول  وعع  اإللغجغه  صخر  وخعله إلى  شمظث  ظفسه. 
دظغؤئ،  اجافجازغٍئ  بطرغصئ  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى 
سثة  اإلجقطغ"  "اإلرعاب  وخش  اجاثثاطه  بسث  إذ 
طراٍت شغ خطاباته، عا عع الغعم غظتئ تعخغفاً أصعى 
الغعم  السالط  شغ  اإلجقم  "إن  بصعله  تترغداً  وأضبر 
غسغح أزطئ" ضما ضحش سظ خطئ سمض جعف غةري 
لمعاجعئ  وتظفغثعا  جظعا  جغاط  وصعاظغظ  وضُسعا 
الثغظ اإلجقطغ بضض خراطئ، طثسغاً شغ العصئ ظفسه 
أن تربه لغسئ سطى اإلجقم. شعض عثا الاخسغث شغ 
الزرف  عثا  شغ  والمسطمغظ  اإلجقم  ضث  الضراعغئ 
أتى لامرغر صعاظغظ وإجراءاٍت ذات ذابع سظخري ضث 
تتثو  أن  غأطض  وعع  خاخًئ  شرظسا،  شغ  المسطمغظ 
تثوه باصغ دول أوروبا وغغرعا، أم أظه جاء شغ عثا 

اإلخقتغئ  الثطعات  بفحض  اقساراف  سصإ  الزرف 
باإلضاشئ إلى  شرظسا،  بالمةامع شغ  المسطمغظ  لثطب 
طتاولئ طاضرون الغائسئ قجاسادة طا شصثه طظ حسئغئ 
الرئاجغئ  لقظاثابات  اجاسثادًا  الماطرف  الغمغظ  أطام 

سام ٢٠٢٢م؟ شمظ المأزوم؟
 عثا وصث سّئر طاضرون طرارًا سظ خغئئ أططه شغ اإلسقم 
غصش  لط  أظه  سطى  بالاأضغث  افطرغضغ  وخاخًئ  الشربغ 
الظاذص  اإلسقم  خراتًئ  طاعماً  غةإ،  ضما  شرظسا  طع 
باإلظةطغجغئ بحرسظئ السظش، وواخفاً اإلسقم افطرغضغ 
بالائاذآ سظ إظعار الاداطظ طع "الةمععرغئ الفرظسغئ 
المتاَخرة" بصعله: "سظثطا ععجمئ شرظسا صئض خمج 
سثَة  أرى  واآلن  السالط.  أطط  ضض  طسظا  وصفئ  جظعات، 
ختش طظ دولئ تحارضظا ظفَج الصغط، طظعا دولئ عغ 
ورغبئ لطاظعغر ولصغط البعرة الفرظسغئ، وطع ذلك أرى 
عغ  شرظسا  إن  وتصعل  السظش،  ُتَحرسظ  الختش  عثه 
وإجقطعشعبغا!  سظخرغئ  سظثعا  فن  المحضطئ  جئإ 
وعثا غةسطظغ أصعل إن الصغط الاغ تأجسئ سطغعا عثه 
الثولئ (أطرغضا) صث تقحئ". وعثا غسظغ أن طاضرون 
غرغثعا ترباً ق ععادة شغعا سطى اإلجقم والمسطمغظ.

الفرظسغ  الثاخطغئ  وزغر  تثر  شصث  آخر  جاظإ  وطظ   
وأضث سطى افطر ذاته طعثدًا بصعله: "إن اآلباء الثغظ 
بسرض  المثرس  غصعم  أق  ذطإ  سطى  غاةرؤون 
جغاط  وظئغه  لقجقم  والمسغؤئ  المساعجئئ  الرجعم 
وذلك  شرظسا!"،  طظ  ترتغطعط  غاط  وصث  تةرغمعط، 
بط  خغاغاه  سطى  اآلن  العزارة  تسضش  صاظعن  تسإ 
إبصاء  تحرسظ  صعاظغظ  ُتسظ  وصث  عثا  اجاخثاره. 
ذلك  بسث  لطثولئ  لغاسظى  اآلباء،  ذرد  بسث  افذفال 
تحاء.  ضما  شرظسا  سطماظغئ  وصغط  ظعب  سطى  تربغاعط 
تط  طاضرون  سعث  شغ  بأظه  الثاخطغئ  وزغر  غفاخر  وإذ 
الئرلمان  أطام  ضطمئ  شغ  أضث  طسةثًا،   ٤٣ إغقق 
لمتاربئ  صاظعن  إلى  بتاجئ  بقده  أن  سطى  الفرظسغ 
طا أجماه "اإلجقطعغئ" ولغج اإلرعاب، طا غسظغ أن 
طحضطاعط - سطظًا - لط تسث طع "اإلرعاب"،ضما ضاظعا 

غثسعن، بض طع اإلجقم ظفسه!!

تاقته، شغ ظزر الحارع السام شغ السعدان تغث تط 
إشحاله سظ سمث، شغ تعشغر المصعطات افجاجغئ لتغاة 
طظ  طفخطغظ  أعط  شغ  غاتضمعن  شالسسضر  الظاس، 
طفاخض التضط وعما افطظ واقصاخاد، لغظسإ الفحض 
لطمثظغغظ، وعع طئرر ضاٍف لقذاتئ بعط ورطغعط شغ 
تغث  ذلك،  طظ  أبسث  الئرعان  ذعإ  المعمقت.  جطئ 
ووضع  طعاطه  طظ  الــعزراء  طةطج  عثا  صراره  أشرغ 
تمثوك ووزراء تضعطاه شغ خاظئ المافرجغظ، وأتضط 
صئداه سطى أسمال المةطج، تغث جاء شغ الئظث (٥): 
(أي جططات أخرى قزطئ لاظفغث اخاخاخات وطمارجئ 

جططاته).
وشغ عثا الخثد خًرح الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 
شغ وقغئ السعدان افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض) 
أن: (تحضغض طا غسمى بمةطج حرضاء الفارة اقظاصالغئ، 
تط  طا  سطى  أطرغضا"  "سمقء  السسضر  طظ  الافاف  عع 
بغظعط  السقصئ  تتضط  الاغ  العبغصئ  شغ  سطغه  اقتفاق 
وبغظ سمقء أوروبا "صتئ وطةطج وزرائعا"، وعثا طا 
غفسر الرشخ الخارخ طظ طضعظات صتئ "المثظغغظ" 
شغ التضعطئ لعثا المةطج). شعثا الصرار دشع طةطج 
جاء  ٢٠٢٠/١٢/٠٤م  شغ  بغان  إخثار  إلى  الــعزراء 
تظفغثي...  وضةعاز  أوقً  ضسعداظغغظ  واجئظا  (إن  شغه: 
غتاط سطغظا إسقن سثم طعاشصاظا سطى تضعغظ طةطج 
حرضاء الفارة اقظاصالغئ بخعرته التالغئ، وظثسع جمغع 
واقخاخاخات...).  الاحضغض  صرار  لمراجسئ  افذراف 
وبتسإ جعدان تربغعن شغ ٣ ضاظعن افول/دغسمئر 
٢٠٢٠م، شصث (أبثى رئغج العزراء السعداظغ سئث اهللا 
تمثوك تتفزات سطى تضعغظ طةطج حرضاء اقظاصال، 
ططعتاً بمصاذساه تال لط تةر سطغه تسثغقت جععرغئ). 
سثم  أظعر  تمثوك  اهللا  سئث  ــعزراء  ال رئغج  و(إن 
رضاه تغال تضعغظ المةطج). بط صام بتحث تاضظاه 
الئرعان  طظع  سطى  وأجمسعا  فوروبا،  الاابسئ  الحسئغئ 
السعداظغ  العزراء  رئغج  (اتفص  طثططه:  تظفغث  طظ 
اقئاقف   - والاشغغر  الترغئ  وصعى  تمثوك  اهللا  سئث 
اقظاصال  شارة  حرضاء  طةطج  ذابع  سطى  التاضط، 
المآجسات  خقتغات  سطى  تشعله  لمظع  الاحاوري، 
وجاء  ٢٠٢٠/١٢/٢م.  تربغعن  جعدان  الثجاعرغئ) 
شغ طعصع سربغ٢١ شغ ٢٠٢٠/١٢/٠٤م: (أسطظ تةمع 
المعظغغظ السعداظغغظ رشده بحضض صاذع تحضغض طا 

غسمى طةطج حرضاء الفارة اقظاصالغئ).
 وضان طظ الطئغسغ أن غةث الئرعان لمآاطراته طثرجًا 
طةطج  "تحضغض  إن  ختفغئ  تخرغتات  شغ  شصال 
الترغئ  صعى  طظ  بمئادرة  جاء  اقظاصالغ  الحرضاء 
والاشغغر، وتمئ إجازته طظ طةطسغ السغادة والعزراء" 
بالةغح  ــان  افرض رئغج  تثخض  بض  الترة)،  (صظاة 
رشغصه  سظ  غثاشع  التسغظ،  سبمان  طتمث  السعداظغ 
جاترس  المسطتئ  "الصعات  أن  سطى  وحثد  الئرعان 
افطظ  وغسط  طئاشاه  غئطس  تاى  بصعة،  السقم  اتفاق 
"شغ  أظعا  إلى  قشاا  العذظ"،  ربعع  ضض  واقجاصرار 
اقظاماء  غرغث  طظ  لضض  التاضظئ  جاضعن  ذلك  جئغض 
إلغعا وشص الطعائح والظزط والصعاظغظ". (سربغ٢١ شغ 
بإبثاء  أطرغضا  صاطئ  طا  وجرسان   .(٢٠٢٠/١٢/٠٢
بغان  شئتسإ  سمقئعا،  طسسى  إلظةاح  الظغئ  تسظ 
لسفارة واحظطظ لثى الثرذعم، أوردته وضالئ افظئاء 
"العقغات  أن  السفارة  (أضثت  الرجمغئ،  السعداظغئ 
السعدان  طظ  طصربا  وخثغصا  حرغضا  تزض  الماتثة 
بـ٢٠ لطسعدان  أطرغضغئ  طظتئ  سظ  شأسطظئ  وحسئه". 
ططغعن دوقر لحراء صمح) (افظاضعل ٠١ ضاظعن افول/

دغسمئر ٢٠٢٠م).
عضثا غحاث خراع أطرغضا وبرغطاظغا سطى طخالتعما 
شغ السعدان، شاساثثطان شغ جئغض ترضغج ظفعذعما، 
عآقء  تال  ضان  ولما  الممضظئ،  المتطغئ  افدوات  ضض 
التضام ضثلك، وأخئتعا خثطاً فجظثة الشرب المساسمر 
طرارة  غثوصعن  السعدان  أعض  شسغزض  وأدواتعط، 
عثه الخراسات، وغدرب الفصر ضض بغئ شغ السعدان، 
وجغةثون سظاء شغ تعشغر جئض التغاة الضرغمئ، ولظ 

 غةثوا السج والسثل إق شغ ظض اإلجقم

الفرظسغ  الئرلمان  شغه  غئتث  الثي  العصئ  وشغ   
طسألَئ تةرغط طظ غاثاول بسعء خعر المسؤعلغظ شغ 
الثولئ، شإن اإلجاءَة والسثرغئ الثظغؤئ طظ ظئغظا طتمث 
طظ  أظعا  سطى  الرجمغئ  شرظسا  شغ  الاأضغث  غةري  ملسو هيلع هللا ىلص 
ترغئ الاسئغر واإلسقم! وعثا ق غسظغ جعى أن شرظسا 
برئغسعا ووزرائعا وبرلماظعا وضض طبصفغعا ترب سطى 
اإلجقم والمسطمغظ ولغسئ عغ طةرد تمطئ اظاثابغئ 
وصث  طأزوم.  حاذ  اظفخاطغ  رئغج  حسئغئ  قجاسادة 
اتخال  خط  تثخغص  سظ  الفرظسغئ  الثاخطغئ  أسطظئ 
جاخظ تتئ اجط "طتاربئ الاطرف اإلجقطغ"، طا غسظغ 
أن طسألئ طتاربئ اإلجقم والمسطمغظ شغ شرظسا باتئ 

طظعةاً طائساً سطى المضحعف.
 وتةثر اإلحارة إلى طا تخثته شرظسا طظ عثا الخطش 
والعصاتئ وطا جظاه سطغعا رئغُسعا المعجوم الثي غرغث 
برشع  اظاثابغئ  جعلئ  وضسإ  السغاجغ  شحطه  تشطغئ 
حسارات خطغئغٍئ طسادغئ لقجقم والاطاول سطى جغث 

الثطص طتمث ملسو هيلع هللا ىلص، أق وعع عئئ جثغثة طظ المسطمغظ 
وجطط  وآله  سطغه  اهللا  خطى  وظئغعط  دغظعط  لظخرة 
رغط طا أخابعط طظ صرح شغ السظعات افخغرة جراء 
طا جطئاه البعرات افخغرة طظ خغئات وتثاسغاتعا سطى 
غععد  ضغان  طع  الاطئغع  طعجئ  إلى  طرورًا  المسطمغظ 
وطا شغ ذلك طظ تتثٍّ لمحاسر المسطمغظ سئر السالط 
طظ  الضبغر  شغ  ضئغرٍة  أطض  خغئئ  طظ  بافطئ  لتص  وطا 
الصادة والرطعز وتاى طمظ غسمعن سطماء، وطا اظةر 
اإلجقطغئ  الةماسات  طظ  السثغث  سطى  ظضسات  طظ 
اإلجقطغ  السمض  وترضات  خاخًئ  طظعا  الةعادغئ 
شغ  افطظغئ  لطصئدئ  تحثغٍث  طظ  ذلك  تئع  وطا  ساطًئ، 
اإلجقطغئ، غداف إلى ذلك ضطه  داخض طثاطش الئقد 
أزطات  طظ  راشصعا  وطا  ضعروظا  وباء  جائتئ  تثاسغات 
جثغثة وحثغثٍة سطى المسطمغظ سطى الخسغث الظفسغ 

والمسغحغ واقصاخادي.
شضان طرجّعًا وطاعصساً سظث افسثاء أن تمر أشساُل شرظسا 
الحظغسئ والثظغؤئ شغ عثا الزرف السخغإ دون ردود 
أشسال تثضر طظ أبظاء عثه افطئ الضرغمئ المظعضئ، لضظ 
طع ذلك شإن المسطمغظ اظافدعا وباروا شغ السثغث طظ 
افصطار وسئروا بصعة، رغط أن الرد سطى شرظسا التاصثة 
لط غضظ سطى المساعى المططعب (طضافغظ بالمصاذسئ)، 
وق شغ اقتةاه الختغح بسئإ تئسغِئ وخظعع الساجئ 
وتضام الئقد اإلجقطغئ المضئطئ. عثا طظ أطئ طمجصئ 
تظثرعا الصعطغات وافتجاب الدالئ المدطئ والسخاباُت 
التاضمُئ وغثثلعا سطماء وسمقء طظئطتعن ق غرصئعن 
شغ طآطظ إق وق ذطئ. شماذا لع ضان جططان اإلجقم 
صائماً طمبقً شغ خطغفئ المسطمغظ، وعع طا ضان غةإ 
بقد  بسخ  شغ  ولع  إبطاء  دون  وإصاطاه  شعرًا  إسقظه 
الثي  الفسض  رد  سظثئث  جغضعن  وضغش  المسطمغظ، 
بأظزمئ  حك  دون  جغطغح  والثي  اإلجقُم،  غفرضه 
والمسطمغظ  اإلجقم  ظخرة  أجض  طظ  ضاططٍئ  تضط 
سطغه  اهللا  خطى  الضرغط  الرجعل  حثص  سظ  والثود 
لطسالمغظ؟  رتمًئ  بعا  جاء  الاغ  وحرغساه  وجطط  وآله 
 وعض ضان جغةرؤ طاضرون أو جعاه سطى شسطاه أخًق؟

تحضغض طةطج حرضاء الفرتة اقظاصالغئ
إتضام لطصئدئ افطرغضغئ سطى افوضاع يف السعدان

بغظ  المعصع  السعدان)،  لـ(جقم  جعبا  باتفاق  سمًق 
أول/ تحرغظ  شغ  المثاطفئ،  والمسارات  التضعطئ 

أضاعبر ٢٠٢٠م، شإن الئعخطئ السغاجغئ شغ السعدان 
بظعد  شغ  جاء  طا  وشص  طتامطئ  طحاضسات  إلى  تحغر 
المادة  ظص  سطى  شئظاء  المسثلئ،  الثجاعرغئ  العبغصئ 
العبغصئ  طظ   (٨٠) لطمادة  ووشصاً  اقتفاق،  طظ   (٧٩)
الثجاعرغئ المسثلئ، وسمًق بالمرجعطغظ الثجاعرغغظ 
سئث  أول  الفرغص  أخثر  ٢٠١٩م،  لسظئ  و(٣٩)   (٣٨)
بإظحاء  ٢٠٢٠/١٢/٠١م،  شغ  صرارًا  الئرعان،  الفااح 
طسمى  تتئ  جــثد  حرضاء  وإضاشئ  جثغث،  جسط 
(طةطج حرضاء الفارة اقظاصالغئ)، بتغث تط بمعجئه، 
اتاعاء التراك الةماعغري، الثي أجصط الظزام الئائث، 
الثغظ  البعار  ططالإ  ألشئ  صث  العبغصئ  تضعن  وبعثا 
وجعد  إلى  غحغر  حثغث،  بثئث  السثل،  سظ  غئتبعن 
أخابع المثابرات افطرغضغئ طظ وراء جاار، فن أطرغضا 
تسائر ططش السقم أتث ططالإ رشع اجط السعدان طظ 
صائمئ اإلرعاب، شأوسجت لطفرغص تمغثتغ (رجض أطرغضا 
الصعي) لغصعد العشث التضعطغ شغ المفاوضات لاعجغه 

الظاائب العجعئ الاغ تئاشغعا أطرغضا.
إلى سمطغئ جغاجغئ جثغثة  وغسائر عثا الصرار اظاصاقً 
إلى  خقلعا  طظ  أطرغضا  تسسى  تغث  السعدان،  شغ 
تمضغظ السسضر المعالغظ لعا شغ التضعطئ اقظاصالغئ، 
اقظاصالغ  لطمةطج  رئغساً  الئرعان  اجامرار  وضمان 
لفارة أخرى طثتعا ٢١ حعرًا اباثاء طظ تارغت تعصغع 
طظ  المجغث  لضسإ  ٢٠٢٠/١٠/٠٣م،  شغ  اقتفاق 
أجظتئ  وصخصخئ  افطرغضغ،  الظفعذ  لارضغج  العصئ 
رجال أوروبا، أو إبصائعط سطى عاطح التغاة السغاجغئ 
شغ السعدان. طظ أجض ذلك تثد الصرار طعام حرضاء 
بظعد،  خمسئ  شغ  واخاخاخاته  اقظاصالغ  المةطج 
طظعا: (١- تعجغه الفارة اقظاصالغئ بما غثثم المخالح 
لط  الثي  الظص  عثا  طظ  وواضح  لطسعدان)،  السطغا 
غتثد طاعغئ عثه المخالح السطغا لطسعدان، أظه غحمض 
المخطتئ  باجط  تظفغثعا  ُغراد  جرغمئ  أو  طآاطرة  ضض 
السطغا، ولاضعن طسئرًا لامرغر المثططات الثئغبئ الاغ 
السعدان،  ضث  السالمغئ  اقجاثئارات  دوائر  تتعضعا 
تئصى  طا  لامرغر  اقظاصالغئ  التضعطئ  سطغه  تاضأ  ضأن 
طظ روحاات خظثوق الظصث الثولغ، أو تصظغظ المعابغص 
الثولغئ، وإبساد طا تئصى طظ صعاظغظ اإلجقم، أو ضأن 
غساشطه الئرعان شغ تعبغص الخطئ طع غععد وتعصغع 
افطرغضغئ،  اإلدارة  طظ  بارتغإ  ظعائغ  جقم  اتفاق 
وطسروف أن الئرعان غسائر الاطئغع طع غععد طخطتئ 
سطغا ُغساصإ المثالش لعا أطام اإلدارة افطرغضغئ، شاراه 
دجاعرغئ  وبائص  شغ  الةرائط  عثه  تصظغظ  شغ  غسارع 
تتّاط الاجام ضاشئ افذراف بعا. أورد طعصع سربغ ٢١

ظغعغعرك  ختغفئ  سظ  ظصق  ٢٠٢٠/١٢/٠١م،  شغ 
جعداظغغظ،  طسآولغظ  خمسئ  أن  افطرغضغئ  تاغمج 
المتادبات  سطى  المططسغظ  افحثاص  طظ  وغغرعط 
أضثوا طعاشصئ السعدان الاعصغع سطى اتفاق جقم طع 
ضغان غععد، وأن الئرعان جئص أن أضث أن أطرغضا ق 

تسطغ بق طصابض بتثغبه سظ الاطئغع طع اقتاقل.
الظزر  وجعات  شغ  الائاغظات  تض   -٢) الئظث  أطــا 
التضعطئ  حرضاء  أن  شمسطعم  المثاطفئ)،  لفذراف 
اقظاصالغئ شغ السعدان، ذوو وقءات خارجغئ طثاطفئ، 
شغ  المثظغ  شالفرغص  وطاحاضسئ،  وطافاوتئ، 
التضعطئ غرتئط بئرغطاظغا، وبسخ دول أوروبا، أطا 
رابطئ  تةمسعط  شق  أطرغضا،  بأطر  شغأتمرون  السسضر 
أجعجة  سطغعا  تحرف  الاغ  المعارئئ  السططئ  غغر 
المثابرات السالمغئ، شمما ق حك شغه تثوث اخاقف 
وحصاق بغظعما، شعضع الئرعان الئظث (٢) آلغئ لفخ 
الظجاسات المتامطئ، لدمان الاتضط شغ جغر السمطغئ 

لخالح المسسضر افطرغضغ.
أطا الئظث (٣- تحث الثسط القزم إلظةاح الفارة اقظاصالغئ 
وتظفغث طعاطعا العاردة شغ العبغصئ الثجاعرغئ واتفاق 
التاضظئ  لاعجغه  شعع   ،(٢٠٢٠ لسظئ  جعبا  جقم 
الةماعغرغئ وتحث الظاس لخالح السسضر، ضث الفحض 
أضسش  شغ  شعع  غتادر،  الثي  المثظغ  لطفرغص  الاام 

شرظسا تدغص ذرساً باإلجقم واملسطمني!
ـــــــــ بصطط: افجااذ سادل سئث الساار – الةجائرـ  ــــــــــ

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) – الثرذعمـ  ـ 

ضسادتعا شغ رخث تترضات تجب الاترغر وطظع أظحطاه، سمثت أجعجة أطظ الظزام الاعظسغ شغ جغثي بعزغث 
طظث خئاح غعم الثمغج ١٧ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠م إلى طراصئئ طصر التجب ورخث تترضات الحئاب سئر 
أسعان بجي طثظغ وجسطئ حشطعا الحاغض الاخثي لطتجب شصط والادغغص سطغه. وتال خروج الحابغظ طتمث 
دون  بإغصاشعما  بادرت  الاغ  أخرى  شرصئ  لثى  سظعما  واإلبقغ  تائسعما  تط  المصر  طظ  جابّطغ  وخابر  افتمثي 
أي طعجإ بط اصاادتعما إلى طظطصئ افطظ تغث خدسا لطاتصغص بط تط الاتفر سطغعما لسرضعما سطى وضغض 
الةمععرغئ غعم الةمسئ. وإزاء ذلك أخثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج بغاظا ختفغا صال شغه: 
"إن جغاجئ الئططةئ وتطفغص الاعط الاغ تظاعةعا دولئ الئعلغج والاغ باتئ ذرغصاعا شغ الاساطض الثائط طع 
تجب الاترغر لاسضج سةجعا وشحطعا أطام شضرة آن أواظعا وتجب طئثئغ غحص خطاه ببئات ظتع غاغاه أق وعغ 
اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ بإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة؛ العسث والئحرى، لظ تجغث التجب إق صعة، وحئابه 
إق بئاتاً وسجطاً، وأظعا طعما طارجئ طظ تدغغص وضاط لفظفاس شإن حئاب التجب ساعثوا اهللا سطى المدغ صثطا 
ظتع ظعال رضعان اهللا ولظ غعصفعط تائض دون الشاغئ الاغ ظثروا أظفسعط لعا". وتابع الئغان: "وظثضر السططئ 
وأسعاظعا أن الزطط ظطمات غعم الصغاطئ وأن افترى بعط أن غاعبعا بغظ غثي ربعط وغظتازوا لمحروع افطئ الثي 

غتمطه تجب الاترغر وأن غظفضعا سظ طحارغع الشرب وأذغاله".

فی الذکرى العاشرة لثورة أهل تونس 
السلطۀ تمارس البلطجۀ
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 السثد ٣١٨  ٣ افربساء ٨ طظ جمادى افولى ١٤٤٢عـ المعاشص ٢٣ ضاظعن افول/دغسمئر ٢٠٢٠ طـ  

سظ إذقق الاخرغتات المبغرة لقحمؤجاز، والاغ ضان 
آخرعا قشااً شغ ظفاصه وغئائه، تغث دسا إلى ضط ضغان 
غععد وإغران إلى الةاطسئ السربغئ، ضما دسا السرب إلى 
الاضفض بأطظ دولئ غععد، وزسط أّن أطظعا عع ججء ق 
غاةجأ طظ أطظ المظطصئ، شعثه الاخرغتات عغ ظمعذج 

آخر واضح لمجغب طظ ُطساطجطات الظفاق والشئاء.
المبال البالث: طظ إغران وبالثات طظ رئغسعا تسظ 
الرئغج  ضث  سظغفاً  لفزغاً  عةعطاً  حّظ  الثي  روتاظغ 
شغ  طظخئه  جغشادر  الثي  وعع  تراطإ  افطرغضغ 
الُمصئض،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن  حعر  طظ  السحرغظ 
"ظتظ  شصال:  والمارق  والمةرم  باإلرعابغ  إغاه  واخفاً 
جسثاء جثًا لرتغض تراطإ المةرم الثي ضان أضبر رجض 
صدغئ  شغ  تاى  إغران  غرتط  ولط  الصاظعن،  غظاعك 
إظخاف  شغ  أططه  سظ  أسرب  شغما  ضعروظا"،  لصاح  حراء 
الرئغج المظاثإ جع باغثن إلغران، والثي غأطض طظه 
"إّن  شصال:  السابصئ،  تسعثاتعا  إلى  أطرغضا  ُغسغث  أن 
الخعت الثي طظته الحسإ افطرغضغ لئاغثن عع خعت 
الامسك بالصاظعن واقلاجام بالاسعثات ولغج اظاعاك 
الصادطئ  باغثن  إدارة  ُطسامغقً  وأضاف  الصعاظغظ"، 
بالصعل: "إّن إغران ُترغث افطظ والسقم واقجاصرار شغ 

ضاشئ أظتاء السالط".
شروتاظغ شغ عثه الاخرغتات ُغظاشص باغثن وغعاجط 

شصث  طاسرسئ،  خطعة  عغ  أطرغضا  خظغسئ  السطماظغ 
جئض  تسطغط  سمطغئ  بسث  طا  إلى  اقظازار  سطغه  ضان 
الجاوغئ شسظثعا غمضظ أن تضعن طصئعلئ بسث العجغمئ 
ولضظ  البعرة،  جااطصاعا  الاغ  والظفسغئ  السسضرغئ 
عثه  طخظسغه  عثف  أو  عثشه  غضظ  لط  اقئاقف 
الثطعة، بض إن طا أصثم سطغه طظ تحضغض عغؤئ سطغا 
غاعازى  ظصض  لط  إن  طثاطش  آخر  عثف  له  لقظاثابات 
الثول  سطغه  تسغر  الثي  السسضري  العثف  طع  وغسغر 
وعع الشاغئ افجاجغئ، شأطرغضا لغج لثغعا طحضطئ شغ 
إذالئ  عع  العثف  ولضظ  اجاسادتعا  شغمضظعا  افرض 
أطث البعرة قجاعثاف الحسإ البائر وإظعاضه والصداء 
سطى بعرته شغ داخطه، ولثلك شإن أي سمض سسضري 
واصاطاع ججء طظ افرض المتررة إن لط غتصص العثف 
افجاجغ وعع دشع الظاس لقجاسقم والغأس وقتصًا 
الصئعل بما ُغمطى سطغعط عع سغظ طا تسسى له أطرغضا، 
وعثا طا عثشئ له طظ دشع اقئاقف لعثا الصرار، وعع 
بالاتثغث خروج أخعات ضاظئ وق زالئ حرضاء لقئاقف 
صرار  غثالش  واسائاره  الصرار  لرشخ  طاجاطظ  وبحضض 
سطى  غظص  الثي   ٢٢٥٤ رصط  الثولغ  افطظ  طةطج 
تحضغض عغؤئ تضط اظاصالغ بخقتغات ضاططئ إلسثاد 
طا  وعثا  الئقد،  سمعم  شغ  اظاثابات  وإجراء  دجاعر 
وعع  لطبعرة،  الحسئغئ  التاضظئ  سطى  تمرغره  تاولعا 
اساراف تاولعا ظغطه طظ البعرة الراشدئ لضض الصرارات 
عثه  والةقد،  الدتغئ  بغظ  تساوي  الاغ  افطمغئ 
الطاولئ  سطى  بالةطعس  الصاتض  تطالإ  الاغ  الصرارات 
لمفاوضاه وعع ظفسه طا رشداه البعرة وترشده طظث 
ضسئعا  أو  افراضغ  خسارة  سظ  الظزر  بشخ  الئثاغئ 
الطرف  وشغ  ُغةّجأ،  ق  والتص  تص  خاتئئ  البعرة  فن 
الظزام  تشغغر  ترغث  ق  الثولغئ  المظزعطئ  شإن  اآلخر 

وترى شغ بعرة الحام خطرًا سطغعا.
تةعغجات  طظ  افرض  سطى  غةري  طا  أن  ظرى  لثلك 
سسضرغئ بعثف صدط ججء آخر طما تررته البعرة بثطاء 
صدط  سمطغات  سظ  ضبغرًا  غثاطش  ق  أبظائعا  وتدتغات 
لستئعا  وأعثاشعا  لطبعرة  الماراضط  الةمسغ  العسغ 
المسارضئ  شغه  جارت  الاغ  الاظازقت  طساظصع  إلى 
المخطظسئ وائاقشعا شغ الثارج والتضعطات وشخائض 
اقرتئاط شغ الثاخض، والمسرضاان ق تصض افولى أعمغئ 
سظ الباظغئ إن لط تضظ أخطر فن السثو غتاول وغسسى 
طظ الئثاغئ أن غمث غثه قظاجاع طا أطضظه طظ اساراف 
ولع بحغء بسغط لصرارات افطط الماتثة وطظ خطفعا 
الاراجع  سطى  وتمطعط  البائرغظ  سطى  لطدشط  أطرغضا 
ولع خطعة واتثة ضاشغئ لقظتثار شغ المساظصع وعثا 

طا ظةتعا شغه طع شخائض البعرة.
الظزام  سطى  خرجعا  الثغظ  افترار  الحام  أعض  سطى 
المآاطرات  إشساد  أن  غسطمعا  أن  بإجصاذه  وذالئعا 
السغاجغئ طعط جثًا لمعاخطئ الطرغص لاتصغص أعثاف 
الاسطغط  سمطغات  تثرغإ  شغ  التال  عع  ضما  البعرة، 
واقجاقم السسضرغئ الاغ تصعم بعا الثول سطى تساب 
ظامضظ  لظ  الاغ  طةاعثغظا  وتدتغات  حعثائظا  دطاء 
طظعا شغ ضعء اقرتئاط الفخائطغ بالثول والئصاء رعغظئ 
أواطره وتعجغعاته، عثان الةاظئان عما الةظاتان الطثان 
جغتطص بعما ذائر البعرة ظتع اقظاخار والسجة والضراطئ 
الاغ ظظحثعا جمغساً، لثلك ضان سطغظا شغ عثه الطتزات 
أن  بعرتظا  أبظاء  سطى  والاآطر  المضر  شغعا  غحاث  الاغ 
ظعجععط إلى الطرغص الختغح الثي غئثأ طظ التاضظئ 
الحسئغئ الاغ غاط الدشط سطغعا تاى شغ لصمئ سغحعا 
طظ تضعطات وشخائض تسااش سطى طساظاتعا وتظفث أواطر 
الثارج إلرعاصعا وجسطعا تامظى السعدة فتدان الظزام، 
وسطى ذلك شإن التاضظئ غةإ أن تسطط أظعا عغ بغدئ 
بصعة  صعغئ  شالبعرة  تصرر،  أن  سطغعا  طظ  وعغ  الصئان 
تاضظاعا الماغصزئ لما غتاك لعا طظ طآاطرات، وبابائ 
طا  إلى  ظخض  تاى  والمتظ  الفاظ  رغط  أعثاشعا  سطى 
 غرضغ اهللا سظا بإزالئ الطشغان والصداء سطى الطاغعت

لطصدغئ  والثاسمئ  "البابائ  برغطاظغا  طعاصش  المالضغ  رغاض  الفطسطغظغئ  السططئ  خارجغئ  وزغر  بمظ 
وأعمغاعا  الثولغ،  والصاظعن  الحرسغئ  وصرارات  الثولاغظ  تض  سئر  السقم  إلتقل  تعثف  الاغ  الفطسطغظغئ، 
لطعصعف شغ وجه طثططات اقتاقل"، داسغا إغاعا لقساراف بثولئ شطسطغظ، لما شغ ذلك طظ دور شغ خث 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  ذلك  سطى  سصإ  وصث  عثا  الفطسطغظغئ.  الصدغئ  لعا  تاسرض  الاغ  الحرجئ  العةمئ 
السططئ  أزقم  غتاول  بالصعل:  طعصسه  سطى  ظحره  ختفغ  تسطغص  شغ  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر 
جاعثغظ تجوغر وصطإ التصائص الاارغثغئ، شغبمظعن المعاصش الئرغطاظغئ الثاسمئ لصدغئ شطسطغظ! طاظاجغظ 
أن برغطاظغا عغ أّم الثئائث السغاجغئ، وحرغضئ غععد شغ تثظغج افرض المئارضئ وصاض وتحرغث أعطعا. 
إظه لمظ المآضث أن أزقم السططئ لظ غةظعا طظ تجلفعط عثا لئرغطاظغا إق طجغثًا طظ الثل والخشار، شمظث 
إن  بض  جثوى،  دون  اإلجراطغ  بطفعر  وسث  سظ  اقساثار  طةرد  برغطاظغا  طظ  تاعجض  وعغ  السططئ  ظحأة 
برغطاظغا تمادت شغ غغعا وزادت شغ خطفعا واتافطئ بمؤعغئ إسقظه. إن ذمعح أعض شطسطغظ لغج بسخ 
المظح المالغئ المسمعطئ، وق دولئ شطسطغظغئ عجغطئ تحرف سطى تماغئ أطظ غععد، بض عع خطع ضغان غععد، 

وبار أغادي برغطاظغا الاغ زرساه شغ بقدظا.

ورد شغ طعصع (بغ بغ جغ سربغئ، الثمغج ٢ جمادى افولى ١٤٤٢عـ، ٢٠٢٠/١٢/١٧م): ظحرت الثغطغ 
تطغشراف تصرغرا لمراجض حآون الحرق افوجط داشغث روز بسظعان "ذفرة شغ الاعجعات السسعدغئ طع تثف 
طساداة الساطغئ والاحثد اإلجقطغ طظ المظاعب الاسطغمغئ". وغصعل روز إن بتبا جثغثا تعل المظاعب الثراجغئ 
وأخرى  لطساطغئ  طسادغئ  طظ "أشضار  لطاثطص  أخرى  أججاء  وتشغغر  طظعا  ضئغرة  أججاء  إلشاء  أضث  السسعدغئ  شغ 
طآغثة لطماحثدغظ اإلجقطغغظ وعع طا غرى الئتث أظه تتعل تارغثغ ططتعظ شغ تعجعات الممطضئ". وغحغر 
شغ  طثرجئ  ألش   ٣٠ طظ  أضبر  سطى  الرغاض  تعزسعا  الاغ  المثرجغئ  الضاإ  أن  ضحش  الئتث  أن  إلى  روز 
الممطضئ والثارج خطئ طظ ظخعص ضاظئ طعجعدة شغ السابص تادمظ الاروغب "لظزرغئ المآاطرة بأن الغععد 
غسغطرون سطى السالط وظخعص أخرى تثشئ ضاظئ تادمظ دسعات لصاض المبطغغظ جظسغا والمرتثغظ تسإ 
الحرع". وغدغش روز "ضثلك تط اجائساد ظخعص تاتثث سظ طسرضئ ططتمغئ شغ ظعاغئ الجطان والاغ "غصاض 
شغعا المسطمعن الغععد بسثطا تاتثث التةارة وافحةار" وعغ الاطعرات الاغ تأتغ وجط تصارغر بعجاذئ 
ظخعص  طظ  خطئ  المظاعب  أن  الئتث  وغدغش  (إجرائغض).  طع  سقصاتعا  تطئغع  سطى  الممطضئ  لتث  أطرغضغئ 

التخ سطى وجعب "اجاسثاد المسطمغظ لطةعاد وأعمغئ الحعادة".
: إن ظزام آل جسعد وغغره طظ أظزمئ الدرار السمغطئ لطشرب الصائمئ شغ بقدظا، لظ غتخثوا 
بأشسالعط وجغاجاتعط عثه الاغ تسطظ الترب سطى اهللا ودغظه وأطئ اإلجقم إق طجغثًا طظ اقظسقخ سظ 
افطئ وغدئًا غثامر شغ ظفعس أبظائعا سطغعا وسطى ضض خائظ سمغض تربع شغ خظثق السثاء لفطئ ودغظعا 
والمظسئ  الصعة  وأعض  اإلجقطغئ  لفطئ  آن  لصث  غععد.  وضغان  المساسمرغظ  لثثطئ  طثطخا  جظثغا  وخار 
وصادة الةظعد شغعا أن غثطسعا عثه افظزمئ الاغ تتارب دغظ اهللا خثطئ لطمساسمرغظ وضغان غععد، آن 
لضض المثطخغظ أن غعثطعا تطك السروش المعارئئ وغصغمعا الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة؛ لاخعن 

الثغظ وظخعخه وتترر شطسطغظ وتتمض اإلجقم رجالئ ظعر ورتمئ لطئحرغئ جمساء.

سثم  تالئ  شغ  الاعالغ  سطى  جظعات  لمثة ١٠  تطصائغاً 
إخطار أي طظ الطرشغظ خطغاً بظغاه إظعاء اقتفاق. ضما 
تظص سطى أن ق غاةاوز سثد السفظ التربغئ الروجغئ 
الساططئ  السفظ  ذلك  شغ  بما  جفظ   ٤ الصاسثة  شغ 
بالطاصئ الظعوغئ. وبتسإ اقتفاق غةإ أق غجغث سثد 
السثد  زغادة  وغمضظ  جظثي،   ٣٠٠ سظ  السسضرغغظ 
باتفاق الطرشغظ، وغحغر طحروع اقتفاق إلى أن اشاااح 
غطئغ  الروجغئ  الئترغئ  لطصعات  الاصظغ  الثسط  صاسثة 
أعثاف السقم واقجاصرار شغ المظطصئ، وغتمض ذابسًا 
بتخاظئ  وسائقتعط  الروس  الةظعد  وغاماع  دشاسغاً، 
دبطعطاجغئ بمصادى طساعثة شغّظا، ولط غتثد اقتفاق 
حروذاً طالغئ قجاؤةار المظاذص الئرغئ والئترغئ، لضظه 
أجطتئ  طةاظاً  لطسعدان  روجغا  تصثم  أن  سطى  غظص 
وطسثات سسضرغئ، بعثف تظزغط الثشاع الةعي لطمرضج 
لروجغا  غمضظ  اقتفاق  وبتسإ  المصارح.  الطعجغساغ 
التخعل سطى طساتات إضاشغئ تتثدعا بروتعضعقت 
السسضرغئ  الصاسثة  عثه  أن  العاضح  وطظ  إضاشغئ!! 
الطعجغساغئ الروجغئ شغ السعدان، صابطئ لطاطعر إلى 
صاسثة ضاططئ ضما تخض طع الصاسثة السسضرغئ الروجغئ 

شغ ذرذعس بسعرغا.
لصث أذطص بسخ الماابسغظ لفر "اقجاسمار الظاسط" سطى 
الصعاسث السسضرغئ، وعع اجط غظطئص سطى العاصع، شعثه 
رأغظا  وصث  اقجاسمار،  أظعاع  طظ  ظعع  تصاً  عغ  الصعاسث 
السراق  شغ  افطرغضغئ  السسضرغئ  الصعاسث  تاتضط  ضغش 
ودول الثطغب وضثا تاتضط الصعاسث السسضرغئ الفرظسغئ 
شغ غرب أشرغصغا "جاتض الساج وطالغ وتحاد وغغرعا"، 
السسضرغئ،  اقظصقبات  وتثبر  التروب،  تحسض  شعغ 

وتسغطر سطى ضبغر طظ الئطثان جغطرة تاطئ.
شغ  الروغئدات  التضام  بعآقء  ضغش  ذلك،  ضض  وبسث 
وذلك  حسعبعط،  إلى  اقجاسمار  غةطئعا  أن  السعدان 
بسث أضبر طظ جائ سصعد طظ خروج الةغح الئرغطاظغ 
طظ السعدان؟! إظه الثل والععان، تصا طظ اباشى السجة 

 شغ غغر اإلجقم أذله اهللا جئتاظه وتسالى

شغ  السغر  سطى  أضثا  ظغعغعرك،  شغ  الماتثة  لفطط 
المظتى ظفسه.

إلى  تعخطئ  أظعا  الروجغئ  التضعطئ  ضحفئ  وطآخرا 
اتفاق طئثئغ طع السعدان طظ أجض بظاء صاسثة بترغئ 
وأسطظ  بعرتسعدان،  طثغظئ  شغ  الروجغ  لفجطعل 
أن  طغحعجاغظ  طغثائغض  الروجغ  العزراء  رئغج 
٢٠٢٠/١١/٠٦م.  شغ  اقتفاق  سطى  واشصئ  التضعطئ 
صثم،  طعذأ  لعا  تةث  أن  روجغا  اجاطاسئ  وبثلك 
بسث أن جسئ طظث الصرن الماضغ لعضع رجطعا سطى 
الرئغج  شحض  الساغظات  شفغ  افشرغصغئ،  افراضغ 
سطغعا  غصغط  طخرغئ  أرض  سطى  التخعل  شغ  بغضغاا 
جمال  بالرئغج  سقصاه  طظ  بالرغط  سسضرغئ  صاسثة 
طساسغعا  جمغع  شغ  روجغا  شحطئ  ضما  الظاخر،  سئث 
لطتخعل سطى أرض شغ أشرغصغا، وغثضر أن جمععرغات 
(أظشعق، والضعظشع الثغمصراذغئ، والةجائر) صث رشدئ 
عظاك  وضاظئ  أراضغعا،  سطى  روجغئ  صاسثة  إظحاء 
ولضظه  الصثاشغ  تضط  إبان  لغئغا  شغ  روجغئ  طتاوقت 

ضثلك رشخ الططإ.
واآلن أضمطئ التضعطئ اقظاصالغئ شغ السعدان طساسغ 
طعذأ  لطروس  وجسطئ  الئحغر،  سمر  السابص  الرئغج 
صثم شغ أعط طثن السعدان، طغظاء بعرتسعدان، أحاد 
ضراشغحظضع  شغضاعر  الماصاسث  الروجغ  افدطغرال  به 
روجغا  "إن  صال:  تغث  إظارشاضج  لعضالئ  تسطغص  شغ 
جاسجز طظ إظحاء صاسثة بترغئ شغ السعدان، وجعدعا 
لفجطعل"،  السمطغاتغئ  الصثرات  وتعجع  أشرغصغا،  شغ 
وأضاف "شغ العاصع جغضعن لروجغا صاسثة سطى الئتر 
افتمر، عثه طظطصئ طاعترة، العجعد الئتري الروجغ 
عظاك ضروري"، وأضاف أغداً: "أن المرضج الطعجغساغ 
المساصئض  "شغ  أظه  إلى  ولفئ  طعط"،  السعدان  شغ 
السعدان  شغ  الطعجغساغ  المرضج  غخئح  أن  غمضظ 

صاسثة بترغئ ضاططئ".
وبتسإ ظص اقتفاصغئ الاغ ظحرت شغ طعصع السربغ 
لطامثغث  صابطئ  ساطا   ٢٥ اقتفاصغئ  طثة  شإن  الةثغث، 

تامئ: خطعرة الصعاسث السسضرغئ لطثول اقجاسمارغئ شغ بقد المسطمغظ

تامئ ضطمئ السثد: الظفاق والشئاء السغاجغان طظ ُطساطجطات الائسغئ السغاجغئ

تاأبر  صث  افطرغضغئ  السغاجئ  أّن  طظه  ظظاً  خخمه، 
باخرغتاته الشئغئ، ولط غسطط أّن السغاجات افطرغضغئ 
جغاجات  ولغسئ  دولئ  جغاجات  عغ  الثارجغئ 

أحثاص.
طئثئغئ  إجقطغئ  دولئ  إلى  ظتااج  إجقطغئ  ضأّطئ  إظظا 
طظ  المسامثة  طخالتعا  سطى  بظاًء  صراراتعا  تاثث 
بالفراجئ  الثولئ  عثه  جاجئ  وغمااز  دغظعا،  أتضام 
ضض  شغ  وافخئار  افتثاث  شغاائسعن  الباصإ،  والعسغ 
زاوغٍئ  طظ  السالط  إلى  وغظزرون  المسمعرة،  أظتاء 
الظاس  إلى  اإلجقم  رجالئ  تمض  سطى  تسامث  خاخئ 
الصرارات  غاثثون  بّط  وُغمتخعن،  وُغتططعن  ضاشئ، 
ق  ُطتضماً،  ربطاً  وظروشعا  بمقبساتعا  ربطعا  بسث 
غتسئعن أي تساب لفسثاء، وق غثحعن شغ اهللا لعطئ 
قئط، ُغصارسعن صعى الحر والضفر والسثوان بإطضاظغات 
الثولئ اإلجقطغئ السالمغئ، شغبغرون الرسإ شغ صطعب 
أسثائعط، وغتصصعن بافسمال السغاجغئ طا ق غاتصص 
افطئ  تماغئ  جعى  لعط  عّط  وق  السسضرغئ،  بافسمال 
اإلجقطغئ، ورشع طضاظاعا بما غاظاجإ طع ضعظعا خغر 
أّطٍئ أخرجئ لطظاس، وغتمطعن الثسعة اإلجقطغئ بعخش 
ذلك التمض وظغفئ الثولئ الرئغسئ، وق غارددون شغ 
حغؤًا  أسغظعط  ظخإ  واضسغظ  التروب،  غمار  خعض 
 واتثًا، أق وعع رشسئ حأن اإلجقم وظحره بغظ افظام

لصث ضاظئ طعمئ الاثخض الارضغ شغ جعرغا بافجاس 
شغ  الفخائض  صادة  فن  لطظزام،  المظاذص  تسطغط  عغ 
إدلإ وطا تعلعا تئغظ أظعط ق غساطغسعن شسض ذلك 
طظفردغظ فظعط جغسصطعن حسئغاً، طا غمضظ أن غآدي 
إلى اظسااق البعرة طظ اقرتئاط الثارجغ، شاط إدخال 
لطرضعن  الظاس  دشع  طا  الئثاغئ  شغ  الارضغئ  الظصاط 
تاةعل  الضئغرة  أرتاله  حاعثوا  سظثطا  خخعخاً  إلغعا 
شغ ذعل المترر وسرضه، عثا طظ ذرف وطظ ذرف 
آخر ضان عثا طئررًا لصادة شخائض السار وحرسغغ الارصغع 
والثوقر ادساء أن ترضغا لعا طخالتعا الصعطغئ، ذئسا 
فن  طسظاه  غفعمعن  ق  الصعطغ  افطظ  طخططح  تاى 
لمخالح افطظ الصعطغ  طا تفسطه ترضغا طثالش جثرغاً 
دخطئ  ظصطئ  تظستإ  أق  طخطتاه  طظ  الثي  الارضغ 
الصعطغ  افطظ  غعازي  تثخطعا  فن  ذلك  ضطفعا  طعما 
وضض تراجع غسظغ تراجع افطظ الصعطغ، عثا إن ضان 

تثخطعا له سقصئ بافطظ الصعطغ الارضغ.
وطسرة  حغثعن  خان  وطثن  إم-٥  ذرغص  تسطغط  وطع 
الاغ  الظصاط  دور  تصغصئ  واظضحاف  وجراصإ  الظسمان 
تعجه اظستابعا طظ طظاذص الظزام بسث وسعد الرئغج 
الارضغ بإرجاع الظزام إلى طا بسث طعرك، دشسئ بارضغا 
إلرجال تسجغجات سسضرغئ ضثمئ لعصش تصثم الظزام 
المظاذص  طثاطش  شغ  سسضرغئ  صعاسث  بئظاء  وحرسئ 
بعثف ضئط سمطغات الاسطغط واقجاقم، وطع اصاراب 
شغ  السسضرغئ  الاسجغجات  ترضجت  افول  ضاظعن  حعر 
جئض الجاوغئ، والمراصإ السادي غزظ أن عثه الاسجغجات 
عغ  القذصغئ  تطإ  ذرغص  جظعب  الماسارسئ  الدثمئ 
لتماغئ جئض الجاوغئ، ولضظ رؤغاغ وجماسغ لطظصارات 
دغر  صرغاغ  جئال  شغ  ظعار  لغض  سمطئ  الاغ  الخثرغئ 
تسان الاغ تسب بالمثغمات عغ لاةعغج طثغمات ظجوح 
جثغثة، والاغ تضاد تظاعغ سمطغات تةعغجعا، ولغج 
غتثبعظظا  الثي  الطئالغظ  المتططغظ  بسخ  غصعل  ضما 

خئاح طساء سظ خقف ترضغ روجغ.
اصاراب حعر ضاظعن الباظغ عع اصاراب لطمعسث المافص 
جععزغئ  طع  والاسطغط  اقجاقم  طسرتغئ  شغ  سطغه 
أرضان المسرح وأدواته وطسثاته طع طا غطجم طظ تصارغر 
ضةغةاً،  الثظغا  تمف  أبتاث  طراضج  ودراجات  ختفغئ 
سطى  الظفسغئ  الترب  طمارجئ  عع  التصغصغ  وعثشعا 
الترب  أدوات  أعط  طظ  تسائر  الاغ  السعري  الحسإ 
بسث تةعغج المسرح سطى الخسغث السغاجغ وعظا أتثضر 
طصعلئ لطةظرال افطرغضغ جااظطغ طضرغساال الصائث السام 
لطةغح افطرغضغ سظثطا جأله ختفغ سظ سةج أطرغضا 
سثدا  تفعصعا  رغط  أششاظساان  شغ  الظخر  تتصغص  سظ 
وسثة؟ شأجاب طضرغساال: "عآقء افششان ق غحاعثون 
الاطفاز وق غسرشعن حغؤا سظ أشقم راطئع وجغمج بعظث 
ولعثا شعط ق غثاشعظظا"، طا غسظغ أن أشقطعط عغ ترب 
ظفسغئ، وعثا طظ ضمظ ترتغئات المسرح الثي جغاط 

حظ السمطغئ السسضرغئ سطغه.
إن المططعب لغج طططعبا شصط طظ البعار بض طططعب 
طظ جمغع الظاس شغ المظاذص المتررة، شعثه طسرضاظا 
جمغساً وغةإ أن تاداشر جمغع الةععد لاتصغص اقظاخار، 
وعثا غئثأ طظ أجؤطئ سثغثة غةإ أن ظسألعا فظفسظا 
أعمعا لماذا ظظازر الثشاع وق ظضعن ظتظ المئادرغظ 
بالعةعم؟ خخعخاً بسث أن أخئح اإلظسان السادي غرى 
ترتغئات المسرضئ الصادطئ سطى الةاظئغظ، شالظزام غتحث 
جغطرته  طظاذص  شغ  طآغثغه  سظ  وغمظع  ططغحغاته 
الطتغظ والعصعد شغ جئغض تأطغظعا لةغحه وططغحغاته 
سطى جئعات إدلإ، بغظما شخائطظا سطى السضج تماطًا 
ختغ  وخرف  ذرصات  حص  سطى  تمطك  طا  تخرف 
عثه  تضعن  أن  غةإ  الثي  العصئ  شغ  وطاء  وضعرباء 
الظفصات طعضعسئ شغ طضاظعا الختغح لاةعغج السقح 
والسااد وشاح المسارك وإظعاك الظزام بالشجوات وتترغر 

بطثات جثغثة وتعجغع المظاذص المتررة؟
اقئاقف  خطعة  شإن  السغاجغ  المساعى  سطى  أطا 

إشساد املآاطرات السغاجغئ 
ق غصض أعمغئ سظ إشحال سمطغات الاسطغط واقجاقم السسضرغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طساز ـ 

نظام آل سعود ُیغّیر المناهج الدراسیۀ
لتحریف اإلسالم وخدمۀ کیان یهود!

قادة السلطۀ الفلسطینیۀ یمتدحون بریطانیا
شریکۀ یهود فی تدنیس فلسطین وقتل وتشرید أهلها!
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افطرغضغ لطةان الضعظشرس المثاخئ غسمى (حعادة)، 
أغطإ بظعدعا تاسطص بثدعع صعات افطظ والمثابرات 
شغ  ورد  تغث  المثظغئ،  لطتضعطئ  بالضاطض  السعداظغئ 
الظصطئ "ج" طظ الصسط الااجع: "الحعادة، والمصخعد 
لطةان  الرئغج  غصثطعا  الاغ  الحعادة  عع  عظا  طظعا 
الضعظشرس المثاخئ، والاغ تفغث بأن تضعطئ السعدان 
طساعى  لاتسغظ  واضتئ  خطعات  باتثاذ  صاطئ  صث 
الحفاشغئ المالغئ بما شغ ذلك: "تأجغج إحراف طثظغ 
سطى أطعال وأرخثة صعات افطظ والمثابرات السعداظغئ 
- تطعغر طغجاظغئ حفاشئ تحمض ضض المظخرشات الماسطصئ 
بصعات افطظ والمثابرات السعداظغئ - تتثغث ضض طالضغ 
افجعط شغ ضض حرضات الصطاسغظ السام والثاص، والاغ 
تماطضعا أو تثغرعا صعات افطظ والمثابرات السعداظغئ، 
أي  إظعاء   - المالغئ  وزارة  إلى  افجعط  تطك  ضض  وظصض 
احاراك لصعات افطظ والمثابرات السعداظغئ شغ أي تةارة 
غغر طحروسئ شغ طةال المسادن، بما شغ ذلك الظفط 

والثعإ" باإلضاشئ إلى تحضغض المةطج الاحرغسغ".
لطةان  افطرغضغ  الرئغج  حعادة  سظاخر  أبرز  عثه 
الضعظشرس، والاغ بمعجئعا غمضظ أن غسافغث السعدان 
طظ رشع اجمه طظ صائمئ اإلرعاب، تغث ورد شغ الئظث ٩

"ب": "غصعم وزغر الثارجغئ ووزغر الثجاظئ بالاعاخض طع 
المآجسات المالغئ الثولغئ، وجعات الثائظغظ الرجمغغظ 
لطثشع بتثوث اتفاق سظ ذرغص طئادرة الثول الفصغرة 
المبصطئ بالثغعن، إلسادة ترتغإ، جثولئ، أو إلشاء الثغعن 
السغادغئ سطى السعدان بسث اجاقم لةان الضعظشرس 
المثاخئ لطحعادة المثضعرة شغ الفصرة "ج"!! وبثلك 
أخئتئ إطضاظغئ اجافادة السعدان طظ صرار رشع اجمه 
الرئغج  (حعادة)  سطى  طعصعشئ  اإلرعاب  صائمئ  طظ 
افطرغضغ، وعثه الحعادة ظفسعا طعصعشئ سطى جطعك 
وعط  (السسضر)  السعداظغئ  والمثابرات  افطظ  صغادات 
رجال أطرغضا شغ التضط، طما غفصث عثا الصرار شاسطغاه شغ 
السعدان  تضعطئ  سطى  غظسضج  ولظ  الثولغ،  المسرح 
بحغء ذي بال، فن السسضر المثسعطغظ تتئ الطاولئ 
"صاظعن  لاحرغع  غثدسعا  ولظ  جطعضعط،  غشغروا  لظ 
اقظاصال الثغمصراذغ شغ السعدان والمتاجئئ والحفاشغئ 
لطاحرغع،  رشدعط  السسضر  دّحظ  وصث  لسظئ ٢٠٢٠". 
الفرغص  السعداظغ  الةغح  أرضان  رئغج  وجه  تغث 
طآغثي  إلى  اظاصادات  التسغظ  سبمان  طتمث  أول 
افربساء  غعم  طثاذئاه  لثى  شصال  افطرغضغ،  الاحرغع 
ظمغري  أضادغمغئ  دورات  تثرغب  ٢٠٢٠/١٢/١٦م 
وسخغئ  طتخظئ  المسطتئ  الصعات  "تزض  السسضرغئ: 
وذظعا،  بظع  ساصعا  وإن  تاى  الضائثغظ،  ضغث  سطى 
واجاساظعا بافجظئغ سطغعا، واجاةطئعا لثلك الاحرغسات 

والصعاظغظ طظ وراء الئتار". (جعدان تربغعن).
والشرغإ شغ افطر أظه شغ العصئ الثي ُتِزعر شغه أطرغضا 
سثاءعا لصغادات السسضر، إق أن جطعضعا غفدح ضثبعا، 
تغث خرح طسؤعل تضعطغ رشغع شغ واحظطظ لسضاي 
"إن  صائقً:  ٢٠٢٠/١٢/١٦م  افربساء  غعم  سربغئ  ظغعز 
والثارجغئ  الثشاع  بعزارتغ  طمبطئ  افطرغضغئ  اإلدارة 
طمبطغظ  سئر  السعداظغئ  التضعطئ  طع  طتادبات  تةري 
دبطعطاجغغظ وسسضرغغظ، وخطعا شغ الساسات الماضغئ 
وسسضرغئ  أطظغئ  اتفاصغات  سطى  لطاعصغع  الثرذعم  إلى 
لطةغح  تسطح  سصعد  تعشغر  تادمظ  صث  طحارضئ، 
السعداظغ، إضاشئ إلى براطب تثرغإ تحمض زغارة ضئاط 
جعداظغغظ لطعقغات الماتثة، وإرجال طثربغظ أطرغضغغظ 
لصعات  السماح  المسؤعل  غسائسث  ولط  السعدان،  إلى 
أطرغضغئ باجاثثام تسعغقت سسضرغئ داخض السعدان"!!

لثلك شطغج طظ الماعصع أن غآبر صرار رشع السعدان 
بصثر  إق  السعدان،  اصاخاد  سطى  اإلرعاب  صائمئ  طظ 
افطرغضغئ  بالسغطرة  غثض  ق  بتغث  لطشاغئ  طتثود 

وطخالتعا شغ السعدان.
أطا بغان بسبئ اقتتاد افوروبغ، وططالئاعا لطتضعطئ 
غسظغ  شعع  اقصاخادغئ،  اإلخقتات  تظفغث  بمعاخطئ 
الثولغ  الظصث  خظثوق  روحائ  تطئغص  شغ  اقجامرار 
برشع طا تئصى طظ دسط لطسطع والثثطات لستص المجغث 
الحرضات  لثخعل  الئقد  تعغؤئ  أجض  طظ  الفصراء،  طظ 
الرأجمالغئ الاغ غسغض لسابعا سطى بروات الئقد الطائطئ، 
لاثخض تتئ قشائ اقجابمار، شاظعإ البروات، وتسري 
طا  وعع  افجظئغ،  الظصث  طظ  والسعق  الساطئ  الثجغظئ 
غفسر تثغث ذقئع اقجاسمار؛ وزغرة المالغئ، ورئغج 

العزراء سظ أن الصرار جغفاح المةال أطام اقجابمار.
وجراب  الثارجغئ،  العخاغئ  دائرة  طظ  غظصطظا  الثي  إن 
إرضاء الضاشر المساسمر، وغةظإ بقدظا وغقت الخراع 
عع  والتثغث،  الصثغط  اقجاسمار  صطئغ  بغظ  الثولغ 
إغخال اإلجقم السزغط إلى جثة التضط، بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ أظض زطاظعا، 
شطاصط أخغ المسطط لطاسئ اهللا، شإن الطرغص عع اتةاه 

 واتث غفدغ إلى سج الثظغا وتسظ بعاب اآلخرة
* سدع طةطج العقغئ تجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ق غةرشظا جغض افتثاث السغاجغئ الماعاترة والمسارك 
الاغ طظعا طا عع جاظئغ وطظعا طا عع تاشه وطظعا طا غرتصغ 
لطظزر شدق سظ أطعات المسارك والصداغا التصغصغئ الاغ 
شسق ق بّث أن غاثاسى لعا ضض طثطص جغاجغا ضان أم 
خئغرا اصاخادغا أو طبصفا أو سالما أو ساطغا طعاما بالحأن 
السام، وعغ الصداغا المعةعرة والمعثورة، وعغ الاغ 
وتثعا دون جعاعا ظاترر وظشغر المحعث السغاجغ ق 
شغ تعظج بض شغ ضض المظطصئ بالمظطص الةغعجغاجغ 
الفضر  وصدغئ  والعتثة  واقصاخاد  التضط  ضصداغا 
الرجالغ إذ ق طسظى لثولئ بق رجالئ وق تططع لاتمض 
طا لثغعا لحسعب أخرى إن ضاظئ ترى أن طا عغ سطغه 
شسق عع ذراز السغح الختغح وظمط التغاة المةامسغ 
الثي غةإ أن تضعن سطغه المةامسات شاضاسإ طظاسئ 
بسث سراصئ الاطئغص لابمر وتظاب أسراشا عغ أصعى جطعة 

سطى الظفعس طظ الصاظعن والثجاعر.
إن طا غتثث الغعم شغ تعظج طظ أزطئ جغاجغئ تغث 
جابصاعا،  تضعطئ  ضض  تطسظ  وتغث  الضض  غطسظ  الضض 
الصثرة  تثععر  إلى  أّدت  خاظصئ  اصاخادغئ  وأزطئ 
الحرائغئ وارتفاع رعغإ شغ المثغعظغئ، واظثرام المالغئ 
السمعلغئ ودولئ أطام صرض اجابظائغ لط تاةرأ سطغه أي 
تضعطئ طظ صئض، وذئسا عغ خغاراتعط الاغ شرضاعا 
سطغعط وجعئ ظزرعط شغ الاساذغ طع افتثاث وافطعر 
وافزطات، وعغ التض العجط شغ تض المحاضض بتغث 
غرضى الةمغع تضعطئ وطسارضئ وطظزمات وطآجسات 
دولغئ، جغاجئ التض العجط شغ إذار الائسغئ واقلاجام 

باقتفاصغات الثغاظغئ اقجاسمارغئ.
ظسط إن ضض طا غتثث عع تراضمات لسماقت وخغاظات 
بض  والتماغئ  اقجاسمار  صئض  لما  غسعد  رعغإ  وشساد 
طبطعا  الثغظ  الئاغات  شسعث  افطان،  سعث  دجاعر  إلى 
رطج الظجسئ اقجاصقلغئ سظ الثولئ السبماظغئ طع بظاء 
ضان  بما  تأبرًا  افوروبغغظ  طع  وطامغجة  صعغئ  سقصات 
سطغه السبماظغعن تغظعا طظ تأبغر تتئ وذأة الثسعات 
المحئععئ لقخقح الاغ راشصئ البعرة الخظاسغئ شغ 
أوروبا تغث ضان افسثاء ودول الضفر غاربخعن الثوائر 
وغاتغظعن الفرص لطثخعل سطى الثط وتشثغئ الظجسات 
اإلخقح  سظعان  تتئ  السالغ  الئاب  سظ  اقظفخالغئ 

والاتدر والامثن والتضط باجط الحسعب.
١- تضط أتمث باي وطتمث باي (١٨٣٧ - ١٨٥٩):

الغعم  أحئه  (وطا  اإلخقتات  أجمعه  بما  عآقء  بثأ 
وصاطعا  افوروبغغظ  طظ  الاصرب  واخااروا  بافطج!) 
باتثغث الاسطغط والةغح وجطإ الضبغر طظ افجاتثة 
تغث  الاعظسغئ  الةاطسات  شغ  غثرجعن  افوروبغغظ 
اظئعر أتمث باي سظث زغارته شرظسا جظئ ١٨٤٦ بصخر 
الثي  باردو  بئظاء صخر  تاى أطر  ساد  وطا إن  شرجاي، 
اإلظةطغج  طظ  احارى  ضما  الضبغر  الضبغر  الثولئ  ضّطش 
خالتئ  غغر  ضاظئ  أظعا  طع  أجطتئ  والفرظسغغظ 
ضما  الضبغر،  لعط  دشع  الئاي  عثا  أن  إق  لقجاسمال 
اجاثسى طثرجغظ وطساحارغظ أوروبغغظ شغ الةغح 
بأسمال  غصعطعا  ضغ  المعاصع  عثه  عآقء  شاجاشض 

الاةسج والاثخض شغ حآون اإلغالئ الاعظسغئ.
طةال  شغ  غغرعا  طع  اإلخقتات  عثه  ضاظئ  وبالاالغ 
دطرعا  الاغ  والفقتئ  الظزاطغ  والةغح  السسضرغئ 
الئاغات تغث أسطعا اطاغازات رعغئئ لفوروبغغظ سطى 
بتغث  المتطغغظ  والفقتغظ  المتطغئ  الفقتئ  تساب 
اضاستئ الئداسئ افوروبغئ تعظج لظةث أظفسظا أطام 
بالئقد  ودشع  طسئعق  غغر  اإلغالئ  شغ  اإلظااج  رضعد 
لمجغث طظ الدرائإ فن تةط (اإلخقتات) ضان ضئغرا 

طع شساد رعغإ شغ العزراء والمسآولغظ.
بط جاء طتمث باي (١٨٥٥ -١٨٥٩) الثي أخطح الصطغض 
واعاط بالفقتئ وخفش الدرائإ ولضظ عغأ وخظع شغ 
سعثه دجاعر افطان الثي خثر وصرئئ بظعده شغ ١٠

اطاغازات  أسطى  والثي   ١٨٥٧ افول/دغسمئر  ضاظعن 

غعم  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أخثر 
اقبظغظ ٢٠٢٠/١٢/١٤م، بغاظاً غسطظ شغه رشع السعدان 
وطما  لقرعاب،  الراسغئ  لطثول  افطرغضغئ  الصائمئ  طظ 
جاء شغ ظص الئغان: "تط الغعم إلشاء تخظغش السعدان 
ضثولئ راسغئ لقرعاب رجمغاً"، وجارع اقتتاد افوروبغ، 
بتسإ خفتئ بسباه بالثرذعم سطى الفغسئعك، إلى 
شغ  بارزة  سقطئ  غمبض  الاطعر  "عثا  أن  سطى  الاأضغث 
شغ  الةارغئ  واقصاخادي  السغاجغ  اقظاصال  سمطغئ 
زخما  جغعشر  عثا  "إن  بغاظه:  شغ  وأضاف  السعدان"، 
إغةابغاً لقظاساش اقصاخادي لطئقد، وتصربه طظ تثفغش 
غظئشغ  بثوره  والثي  دوقر،  ططغار   ٦٠ الثغعن  سإء 
اإلخقتات  تظفغث  طعاخطئ  سطى  السعدان  غحةع  أن 

اقصاخادغئ القزطئ" (ختغفئ الصثس السربغ).
الئرعان  الفرغص  السغادة  طةطج  رئغج  جارع  وصث 
لقتافاء بالصرار افطرغضغ، وباعظؤئ أعض السعدان. ضثلك 
سئر  عظأ صائث صعات الثسط السرغع أعض السعدان صائقً 
الفغسئعك: "ظئارك لحسئظا الثروج طظ عثه الصائمئ الاغ 
أضرت باقصاخاد" (وضالئ افظاضعل). أطا وزغرة المالغئ 
وضالئ السعدان لفظئاء (جعظا) شصث صالئ: "إن  بتسإ 
رشع السعدان طظ صائمئ اإلرعاب خطعة ضئغرة شغ طةال 
دشع سمطغئ اقجابمار بالئقد". أطا رئغج العزراء تمثوك 
شصث سصث طآتمرًا ختفغاً بعثا الثخعص، وطما صاله: "إن 
رشع السعدان طظ صائمئ اإلرعاب جغفاح المةال أطام 

اقجابمار" (جضاي ظغعز سربغئ).
بمظًا  دشسئ  صث  السعدان  تضعطئ  أن  طظ  بالرغط 
طصابض رشع اجط السعدان طظ صائمئ اإلرعاب،  باعزاً 
غامبض شغ طتارباعا لقجقم، وذلك باخفغئ الصعاظغظ 
إلى  باإلضاشئ  الحرسغئ،  افتضام  طظ  والاحرغسات 
طظ  المقغغظ  طؤات  ودشع  غععد،  ضغان  طع  الاطئغع 
الثوقرات طظ أطعال أعض السعدان، تغث خرح رئغج 
العزراء لختغفئ الةرغثة الخادرة شغ ٢٠٢٠/١٢/١٥م، 
طظ دون تغاء صائقً: "صطظا لفطرغضان إظظا دشسظا طئالس 
الاسعغدات طظ الثواء وتطغإ افذفال"، وبالرغط طظ 
ضض ذلك تثور أجؤطئ سثة تتااج إلى إجابات طسمصئ؛ 
عض أرادت أطرغضا بصرارعا عثا دسط التضعطئ المثظغئ 
دغعن  إلشاء  غاط  جعف  وعض  شسًق؟  السعدان  شغ 
السعدان الثارجغئ أو تاى جثولاعا؟ وعض عثا الصرار 

جغتثث تتعقً اصاخادغاً شغ السعدان شسًق؟
الصرار  عثا  خثور  افطرغضغ  الضعظشرس  اجائص  لصث 
ببقبئ أغام، تغث أجاز طةطج الظعاب بأغطئغئ البطبغظ، 
شغ غعم الةمسئ ٢٠٢٠/١٢/١١، تحرغسا غفرغ صرار رشع 
السعدان طظ صائمئ اإلرعاب طظ طدمعظه، وعع الاحرغع 
المسمى "صاظعن الاتعل الثغمصراذغ والحفاشغئ المالغئ 
شغ السعدان لسظئ ٢٠٢٠"، عثا الاحرغع الثي خثر شغ 
١٦ صسما ططآعا العخاغئ والخطش والسظةعغئ افطرغضغئ 
المسععدة، وصطغض طظ ذر الرطاد شغ السغعن الاغ بعا 
رطث لضغ ق ترى التصغصئ، شئالرغط طظ أن الاحرغع غجسط 
أظه: "لثسط اظاصال دغمصراذغ بصغادة المثظغغظ"، إق أظه 
غدع السصئات أطام التضعطئ المثظغئ المرتئطئ بالسفارة 
السعدان  رشع  صرار  طظ  اجافادتعا  لغمظع  الئرغطاظغئ 
سطى  غفرض  الاحرغع  عثا  إن  إذ  اإلرعاب!  صائمئ  طظ 
اقلاجام  شغ  اقجامرار  العخاغئ،  جئغض  سطى  التضعطئ، 
بتدارة الشرب الضاشر اآلجظئ، والاغ غضفغ لفسادعا أظعا 
جسطئ طظ عآقء افوباش أوخغاء سطى خغر أطئ أخرجئ 
"بثطص  السعدان:  تضعطئ  الاحرغع  غأطر  تغث  لطظاس، 
بغؤئ دغمصراذغئ، وظزام جغاجغ تسثدي، وتسجغج تصعق 
المثظغ؛  المةامع  وتمضغظ  الثغظغئ،  والترغئ  اإلظسان، 
"جعاجغج افسثاء"، وتحةغع دور المرأة شغ التضعطئ 
واقصاخاد والمةامع، ودسط الترغات افجاجغئ"، وعغ 
دجاتغر  ضض  شغ  تدعرًا  جةطئ  الاغ  ظفسعا  السئارات 
السعدان السابصئ بما شغعا العبغصئ الثجاعرغئ التالغئ، 

شضاظئ بمرة ذلك عثه التالئ طظ العخاغئ التالغئ!!
غغر أن أبرز طا ورد شغ عثا الاحرغع، وأخطر طا اتاعاه، 
تخعغره لصارئه أظه غساعثف صعات افطظ والمثابرات 
الاحرغع  طظ  الباظغ  الصسط  بتسإ  والاغ  السعداظغئ؛ 
الظصطئ الرابسئ تسظغ: "الةغح، والثسط السرغع، والثشاع 
الحسئغ، والحرذئ، وجعاز المثابرات وافطظ العذظغ، 
والضغاظات الماسطصئ بمآجسئ الخظاسات التربغئ"، وذلك 
بالظص سطى أن: "وجعب جغطرة التضعطئ المثظغئ سطى 
السعداظغئ،  والمثابرات  افطظ  صعات  وأخعل  أطعال 
وإدخال إظفاق صعات افطظ والمثابرات السعداظغئ ضمظ 
افجعط  ووضع  المالغئ،  وزغر  برساغئ  الثولئ  طغجاظغئ 
تتئ  السعداظغئ،  والمثابرات  افطظ  لصعات  الممطعضئ 
جططان التضعطئ المثظغئ وشص اجابمارات صعات افطظ 
والمثابرات السعداظغئ "الةغح والثسط السرغع وافطظ 
والحرذئ" شغ تةارة الثعإ والئارول..."، وبالرغط طظ 
٩ الصسط  شغ  افطرغضغ  الاحرغع  غظص  شسظثطا  ذلك 

المالغئ  والمساسثات  الثغعن  إلشاء  سظعان: "دسط  تتئ 
الرئغج  غصثطه  باصرغر  طحروذاً  ذلك  غةسض  افخرى"، 

بصاظعن الاتعل الثغمصراذغ 
أطرغضا تعثم صرار رشع السعدان طظ صائمئ اإلرعاب طئظًى وطسظًى
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المضاإ  أضث  والفساد،  الزطط  ضث  السعدان  شغ  الحئاب  لتراك  افولى  الحرارة  اظطقق  سطى  ساطغظ  طرور  طع 
اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان شغ بغان ختفغ: أن أتعال الظاس اظاصطئ طظ جغأ إلى أجعأ، فن الثي 
تشغر عط افحثاص الثي غتضمعن، أطا الظزام شعع الظزام ظفسه والصعاظغظ ظفسعا. وطع بثء الثسعات لطثروج 
شغ الثضرى الباظغئ لطتراك، غعم السئئ الماضغ، حثد الئغان سطى: أن اإلذار الختغح لطثروج عع المطالئئ باشغغر 
الظزام الرأجمالغ، الثي أشصر السئاد وأضاع الئقد، وخار التضام تئساً لطشرب الضاشر المساسمر، غظفثون طآاطراته، 
وغظحشطعن بإرضائه ولع سطى تساب الثواء والشثاء لحسعبعط. وخاط الئغان طآضثا: سطى أن الاشغغر التصغصغ ق 
غضعن باشغغر افحثاص، وأخث افظزمئ وافتضام والصعاظغظ طظ السثو؛ الشرب الضاشر المساسمر، بض إن الاشغغر 
التصغصغ غضعن باشغغر الفضرة السغاجغئ التاضمئ، بةسطعا سطى أجاس سصغثة افطئ؛ اإلجقم السزغط، تطئصعا 

دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.

یا أهل السودان: 
التغییر الحقیقی یکون باإلسالم

ولیس على أساس الرأسمالیۀ التی أفقرتکم ونهبت ثرواتکم!

وجمتئ  خاخئ  طتاضط  لعط  وجسطئ  لفجاظإ  رعغئئ 
اقساصاد،  ترغئ  لعط  ضفطئ  ضما  ضبغرة  بخظاسات  لعط 
عثا الثجاعر الثي ضان ظاغةئ تطاول غععدي سطى دغظ 
اإلجقم وصرار إسثاطه شاثخطئ شرظسا وإظةطارا وضشطا 
سطى الئاي قجاخثار صاظعن غمظع عثا وغضفض تماغئ غغر 
المسطمغظ بض وذعئا إلى الاطعغح بالاثخض السسضري لع تط 
إسثام الغععدي الثي أعان دغظ اإلجقم وأطئ اإلجقم، 
افوروبغ  لقصاخاد  طقذا  تعظج  جسض  السعث  عثا  إن 
تغث تخض صظخض شرظسا سطى اطاغاز طث خطعط الاطشراف 

وإخقح أصظغئ صرذاج لسصغ تعظج وتطص العادي!
شساد  طع  دشسا  الئقد  لعا  ُدشسئ  الاغ  لطثغعن  وظزرا 
افوروبغ  الةاظإ  طظ  وتصربعط  والعزراء  الئاغات  شغ 
واظفخالعط سظ الثولئ السبماظغئ الاغ لط غئص لعا وقء 
واقجاةابئ  الثطغفئ  باجط  السمطئ  وجك  الدرائإ  غغر 
لفرطاظات الاجضغئ والاسغغظ طع دساء سطى طظابر الةمسئ 
شضان شصط وقًء روتغاً ولضظ العقء السغاجغ ضان طائق 
تماطا لفوروبغغظ، ظزرا لضض تطك الثغعن لةأت اإلغالئ 
الاعظسغئ تغظعا وتتثغثا جظئ ١٨٦٣م سظ ذرغص وزغر 
طالغاعا طخطفى خجظثار إلى اقصاراض طظ الحرضات 
الفرظسغئ واإلظةطغجغئ صرضا غجغث سطى ٣٩ ططغعن شرظك 
بفائخ غصّثر بـ٧٪ تغث الاجم الئاغات بثشع ٤,٢ ططغعن 
شرظك جظعغا طثة ١٥ جظئ لغرتفع طةمعع الثغعن إلى 
٦٥,٥ ططغعن شرظك بسئإ ظعإ طخطفى خجظثار لطئاصغ! 
سطما وأن خجظثار تاول اقجاثاظئ أغدا طظ بظك روتحغطث 

ولضظ ذطئه صعبض باإلعمال ولط غةث له خثى.
بفاح  باحا  الثغظ  خغر  صام  افوضاع  لعثه  وبالظزر 
فطعال  وجرصاه  خجظثار  تقسإ  تةط  لغائّغظ  تتصغص 
خجظثار  أي  ضحفه  بسث  افخغر  عثا  ذطإ  تغث  الثولئ 
بثوره  رشخ  الثي  شرظسا  صظخض  طظ  التماغئ  ذطإ 
تماغاه وشغ الظعاغئ اضطر خجظثار لمخالتئ التضعطئ 
الاعظسغئ الاغ غرطاه بـ٣٥ ططغعن شرظك، وتسطط بسثه 
خغر الثغظ العزارة بثْغظ غئطع ١٢٥ ططغعن شرظك وربا 
غئطس ٥٪ وعع طا أّدى إلى ظععر لةظئ دولغئ لاحرف 

سطى المالغئ شغ تعظج جظئ ١٨٦٩.
١٨٦٩: الطةظئ المالغئ الثولغئ والئثء شغ إسثاء أول 

طغجاظغئ:
خثر الصاظعن المظزط لعثه الطةظئ جظئ ١٨٧٠ وعغ لةظئ 
تاضعن طظ جعاز تظفغثي غاضعن طظ تعظسغْغظ وطافصث 
شرظسغ وجعاز رصابغ غاضعن طظ شرظسغْغظ وإظةطغجغْغظ 
وإغطالغْغظ تراصإ سمض الطةظئ الاظفغثغئ واجامر سمض 
جظئ  تاى  المالغ  العضع  سطى  وإحراشعا  الطةظئ  عثه 
١٨٨٤م. وتاى ق ظطغض تمغجت عثه الفارة بخراع ضئغر 
بغظ الحرضات اإلظةطغجغئ والفرظسغئ واإلغطالغئ لطتخعل 
الطرصات  طث  ضمحارغع  اقطاغازات  طع  المحارغع  سطى 
بغظ المثن، والقشئ لطظزر أن الطةظئ ضاظئ تراصإ جئغ 
الدرائإ الاغ أخئتئ عغ الةجء الرئغج شغ طغجاظغئ 
الثولئ لاسّثد بعا الثغعن لفائخ رعغإ وبالاالغ ضان 
افوروبغعن غأخثون الدرائإ بفعائخ ربعغئ رعغئئ طظ 
الظاس لغسطععا لحرضاتعط وتتئ إحراشعط والمظفثون 

عط تّضام اإلغالئ الاعظسغئ!
ولطتثغث بصغئ شغ الةجء الباظغ الثي جظتثبضط شغه 
سظ سعث طتمث الخادق باي الثي الاجم بثجاعر سعث 
افطان وطا أسطاه طظ اطاغازات لفجاظإ ضتص اطاقك 
افراضغ بضض ترغئ وعع الئاي الثي بظى الضظائج وأصام 
تمابغض لطصثغسغظ وأظحأ المثارس افجظئغئ وبالاالغ 
شاقجاسمار  التماغئ  وبسثعا  افوروبغ  العجعد  سجز 
بسةالئ. بط دولئ اقجاصقل والمظعال اقصاخادي المائع 
تاى سعث بظ سطغ واقتفاصغات الثي أبرطعا والاغ باع 
بعا الئطث بق بمظ لفوروبغ بط البعرة. وأتاول شغ ضض 
ذلك أن أجطط الدعء سطى المسطى اقصاخادي لظصش 
سطى تصغصئ أن افزطئ صثغمئ طاراضمئ جسطعا التضام 
 صاظعظا لغخئح الصاظعن شحق بض سةجا غتضمعظظا به

تعظج افزطئ املاعاربئ 
الةجء افول
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