
الباظغ/ ضاظعن   ١٨ البقباء  أخثره  ختفغ  بغان  صال 
شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  ٢٠٢٢م،  غظاغر 
اجاعاارعط  شغ  تعظج  تضام  بطس  لصث  تعظج:  وقغئ 
بحسائر اإلجقم وُجْرَأِتِعْط سطى دغظ اهللا طئطشاً سزغماً، 
شئسث إصخائعط اإلجقم سظ التضط، وَتْشِغغِئِعْط حرع اهللا 
سظ الثولئ والمةامع، وطتارباعط اإلجقم تتئ طسمى 
طصاوطئ اإلرعاب، عا عط الغعم غظصدعن طا تئصى طظ 
حسائر اإلجقم، باسطغص خقة الةمسئ بثسعى التثِّ طظ 
َسْثوى وباء ضعروظا زورا وبعااظا، شصرار وزارة الحآون 
الثغظغئ، غعم الثمغج ١٣ ضاظعن الباظغ/غظاغر باسطغص 
الباظغ/غظاغر  ضاظعن  و٢١   ١٤ غعطغ  الةمسئ  خقة 
الةاري عع صرار جغاجغ غاماعى طع صرار التضعطئ غعم 
١٢ طظ الحعر ظفسه، بمظع الاةمسات لصطع الطرغص 
١٤ غعم  لطازاعر  دسعا  الثغظ  الرئغج  خخعم  سطى 

ضاظعن الباظغ/غظاغر. لصث أبئائ وزارة الحآون الثغظغئ 
ععى  سطى  تفاغ  السغاجغغظ،  بغث  ألسعبئ  طةرد  أظعا 
التضام وإرضاء لرغئاتعط ولع ضان شغ ذلك طظٌع لحسغرة 
سزغمئ طظ حسائر اإلجقم، شاسطغص خقة الةمسئ طظ 
عآقء الزطمئ الثغظ غتضمعن بشغر طا أظجل اهللا ق سقصئ 
له بعباء ضعروظا وق بسقطئ الظاس وختاعط، وضان 
افترى بالتضعطئ أن تسالب اضازاظ الظاس شغ وجائض 
الظصض وافجعاق وأطام اإلدارات وغغرعا بما غثفش سظعط 
المساظاة وغعشر لعط السقطئ، أطا إصتام خقة الةمسئ 
شغ الخراسات السغاجغئ، شسائصى وخمئ سار شغ جئغظ 
تضام تعظج الثغظ لط غاعاظعا سظ ظصخ طا تئصى طظ 
سرى اإلجقم. وشغ جغاق آخر أضثت (جرغثة الاترغر شغ 
اشاااتغئ سثدعا ٣٧٥)، وعغ جرغثة جغاجغئ غخثرعا 
التصغصغئ  البعرات  أن  تعظج:  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب 
ق تتااج إلى زطظ ذعغض، والصائض بأّن ذئغسئ البعرات 
تتااج سصعدا عع ضاذب طثادع أو عع طثثوع طدّطض، 
طسظعغات  غدرب  لطعمط  طبئط  أتعاله  أتسظ  وشغ 
ألسظا  الاترغر:  جرغثة  وتساءلئ  طصاض.  شغ  البائرغظ 
طسطمغظ؟ ورجعلظا الضرغط ملسو هيلع هللا ىلص صثوتظا؟ وعع الثي أصام 
السربغئ،  الةجغرة  شغ  السائث  الظزام  بعا  أجصط  دولئ 
 ،﴾ ِ ْكُم ِإالَّ  ُ ْ وأرجى أجاجا شضرغا جثغثا صعاطه ﴿ِإِن ا
شضط تططإ افطر طظ وصئ؟ وأضاشئ الاترغر: إن عغ 
شغ  افولى  الثولئ  عغ  خارت  تاى  جظعات  بدع  إق 
السالط واجاطاسئ شغ جظعات صطغطئ أن تسصط أسزط 
الفرس  إطئراذعرغاا  وعما  تغظه  شغ  إطئراذعرغاغظ 
والروم. أّطا سظ طعازغظ الصعى، شالمسألئ تظاجئغئ شصث 
والسقم  الخقة  وآله  سطغه  الرجعل  زطان  شغ  ضاظئ 
اإلطئراذعرغات ضئرى جغعحعا ضثمئ وضاظئ ضض الصئائض 
السربغئ خاضسئ لعا ق تساطغع بض ق غفضرون أخق شغ 
طظاشساعا أو اقجاصقل سظعا شدق سظ طتارباعا شغ 
طغادغظ الصاال، وأظى لعط ذلك؟ والغعم ظتظ ظسغح 
بغظ صعى اجاسمارغئ جغعحعا ضثمئ وأجطتاعا شااضئ، 
ولضظ شات عآقء الساججغظ المظعجطغظ أّن عاته الصعى 
اقجاسمارغئ لط تساطع بسث جظعات اقجاسمار الطعغطئ 
أن تعجم الحسعب اإلجقطغئ. وخطخئ اشاااتغئ جرغثة 
الاترغر إلى الصعل: إّن البعرة لظ تتصص أعثاشعا تاى 
غائع البائرون خطا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وعغ ُخطا بحرغئ 
سالط  خدط  شغ  أصض  أو  سادغئ  بحرغئ  بإطضاظغات 
بحرغئ  تضعن  أن  لعا  اهللا  وأراد  الحر،  صعى  تمطآه 
وافظئغاء. بالرجض  خاص  ذلك  صائض  غصعل  ق  تاى 

اصرأ شغ عثا السثد:

- أطرغضا تثطع ظتع الاتضط الضاطض 
   شغ السمطغئ السغاجغئ شغ السعدان ...٢

- طظزمئ الختئ السالمغئ 
   أداة تظفغثغئ طظ أدوات الظزام الرأجمالغ ...٢

- سطماء الترشئ وتمض الثسعة ...٣
- المئسعبعن الثولغعن وجٌه طظ وجعه اقجاسمار التثغث ...٤

- المسةث افصخى وطحروع الاععغث
  طا عع واجإ المسطمغظ؟! (التطصئ السابسئ) ...٤

بعا  تظفث  بغثعا  أداة  لةسطعا  إرادتعا،  وجطإ 
أجالغئعا الثئغبئ، وعثا طا طضظعا طظ شرض العثن 
الحام،  ذاغغئ  سمغطعا  خسرعا  الاغ  المظاذص  سطى 

وطظ بط اجاسادتعا العاتثة تطع افخرى.
تسمى  طا  شخظسئ  السغاجغئ،  المظزعطئ  وأغدا 
"المسارضئ" إلحراضعا شغ المفاوضات وذلك إلضفاء 
الحرسغئ سطى تطعا السغاجغ الثئغث وجسطعا حاعث 

زور سطى تخفغئ البعرة.
المفاوضات  ضطةظئ  المثاطفئ  الطةان  خظسئ  ضما 
دجاعر  لخغاغئ  افداة  عغ  الاغ  الثجاعرغئ  والطةظئ 
وغصخغ  طخالتعا  لعا  غدمظ  طصاجعا  سطى  طفخض 

اإلجقم سظ تغاة المسطمغظ شغ الثولئ والمةامع.
السغاجغئ  الصغادة  غمبض  أظه  زسط  طظ  أخئح  وعضثا 
غرجط  وطظ  السسضرغئ  الصغادة  غمبض  وطظ  لطبعرة 
طساصئض أعض الحام، أخئتعا أدوات لاظفغث افجالغإ 

والثطط السغاجغئ لطشرب الضاشر.
سطى  جغاجاتعا  تظفغث  أجض  طظ  أطرغضا  وسمطئ 
أجث  ظزام  سمغطعا  دسط  افول:  المتعر  طتعرغظ؛ 
الباظغ:  والمتعر  السصعط،  طظ  وطظسه  سطغه  تفاظا 
تمعغثا  سطغعا  والسغطرة  واتاعاؤعا  البعرة  إضساف 
ذاغغئ  سمغطعا  لتزغرة  أعطعا  وإسادة  سطغعا  لطصداء 
الحام، بسث أن تزاعرت بعصعشعا ضثه ودسط البعرة، 
وذلك لادطغض أعض الحام وخثاسعط ولغسعض سطغعا 

خططعا. تظفغث 
أطرغضا  جغاجئ  تطثغص  غمضظ  افدوات  تئغان  وبسث 

وطضرعا ضث بعرة الحام ضالاالغ:

اقصاخاد املخري 
بني العاصع وعغمظئ السسضر

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ جسغث شدض*

خطط الشرب الضاشر وأجالغئه
لطصداء سطى بعرة الحام

إن تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا إذ غثسع أعطظا شغ الحام 
الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  التجب  طع  بالسمض  لطمسارسئ 
شفن  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهللا  رجعل  بعا  بحر  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى 
أتضام  تطئص  شئإصاطاعا  العاجئات؛  أوجإ  طظ  إصاطاعا 
بضاشئ  اقجاسمار  ظغر  طظ  المسطمعن  وغاترر  اإلجقم 
وغظالعا  وحصائعط  سثاباتعط  طظ  شغاثطخعا  أحضاله 
أطئ  خغر  ضاظعا  ضما  وغسعدوا  الثارغظ،  شغ  الرضا 
ِمْن  َمْغِفَرٍة   َ ِإ ﴿َوَساِرُعوا  تسالى:  صال  لطظاس،  أخرجئ 
َن﴾. ِق ِلْلُمتَّ ْت  ِعدَّ
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ضطمئ السثد

خقل اجاماع المطك شاروق بتضعطاه جظئ ١٩٤٩م، 
التربغئ  لطمخاظع  الساطئ  اإلدارة  إظحاء  صرروا 
تربغئ  طخاظع  إظحاء  شغ  شعرا  الئثء  طعماعا 
وأسطغئ  الةغح  قجاثثام  طخرغًا  جقتًا  تظاب 
وشغ  المالغئ،  واإلطضاظات  الخقتغات  ضاشئ  اإلدارة 
تربغئ  طخاظع  طةمعسئ  أول  اشااتئ   ١٩٥١ سام 
والئظادق  الخعارغت  خظاسئ  شغ  طاثخخئ  بتطعان 
بعرة  بسث  طا  ظزام  تطصفعا  بأظعاسعا،  والمصثوشات 
الاروغب  شغ  واجاشطععا  أطرغضا،  سسضر  غعلغع، 
أختاب  عط  أظعط  المسامع  لغزظ  تاى  فظفسعط 
أوصفعا  طظ  تصغصئ  عط  بغظما  وططعروعا،  شضرتعا 
الاتاغئ  والئظى  الخظاسات  ضضض  وأعمطععا  تطعرعا 
شغعا  تترضعا  بض  أعمطععا،  الاغ  لطاخظغع  المآعطئ 
تراك المدطر الثي غرغث أن غزعر أطام الظاس شغ 
تص  اجاشطععا  ولع  اإلظةازات  خاتإ  الئطض  بغاب 
لاشغر  وخقتغات  إطضاظغات  طظ  لعا  بما  اقجاشقل 
به  غصعم  ق  عثا  لضظ  طسعا،  طخر  ووضع  وضسعا 
السمقء بض غتااج لمثطخغظ، عثه عغ الئثاغئ الاغ 
رأغظا طظ خقلعا طا عع طعجعد اآلن وغثغره الةغح 
والعغؤئ  التربغئ  المخاظع  سطغه  وغططص  بافرساته 
طظ  ضثط  ظعع  شغ  ذلك،  إلى  وطا  لطاخظغع  السربغئ 
غثخض  وق  الثولئ  لصعاظغظ  خاضع  غغر  اقصاخاد 
وطآجسات  حرضات  طظ  غافرع  طا  شضض  طعازظاعا، 
لطمآجسات  الممظعتئ  اقطاغازات  طظ  تسافغث 
تراخغص  وق  ضرائإ  وق  جمارك  شق  السسضرغئ 
إلغعا  تتااج  الاغ  افرض  لحراء  تتااج  تاى  وق 
طظازساعا  أتث  غساطغع  وق  تطك،  طحروساتعا  شغ 
الممغجات  طظ  والمجغث  المجغث  تمظح  بض  ترغث،  شغما 
شغ  والمسابمرغظ  الساططغظ  باصغ  تساب  سطى 
حرغضعط  جعغرس  ظةغإ  إن  تاى  الصطاسات  حاى 
بافطج صث اجاظضر سطغعط ذلك، شما عع واصع عثا 
اقصاخاد؟ وعض غعضع شغ غث السسضر تصا طظ أجض 
إظصاذ طخر؟ وطا الثي غةإ أن غضعن سطغه اقصاخاد 

شغ طخر؟
سطغه  غضعن  أن  غةإ  الثي  طا  ظئغظ  أن  غةإ  أوق 
اقصاخاد؟ شما غفسطه الظزام طع المآجسئ السسضرغئ 
تص  عغ  اطاغازات  طظ  غمظتعط  وطا  سظعا  تفرع  وطا 
أخغض ولضظ لغج لعط وتثعط بض عغ تص أخغض 
الئدائع  سطى  جمارك  ق  أظه  شافخض  الظاس،  لضض 
تابسغئ  غتمض  طالضعا  أن  ذالما  الثولئ  تثخض  الاغ 
الثولئ، ضما أظه لغج لطثولئ أن تتخض الدرائإ طظ 
الظاس، وق غتااج طظ غرغث بظاء طخظع أو طاةر إلى 
بما  الثولئ  غسطط  أن  غضفغ  بض  الثولئ  طظ  ترخغص 
غظعي الصغام به سطى جئغض السطط والثئر واقجاحارة 
طظ  به  غصعم  شغما  الثولئ  طظ  دسما  اتااج  لع  شغما 
أسمال جعاء بالثسط المادي أو الاعجغه، ولضظ لغج 
وطا  تراطا  غضظ  لط  طا  السمض  طظ  تمظسه  أن  لطثولئ 
لط غضظ شغه طا غدر الظاس أو ضغان الثولئ ولغج 
التضام واجابماراتعط شصط، ضما أن لضض الظاس ضض 
التص شغ إسمار افرض واجاشقلعا جعاء بالجراسئ أو 
أرضا  تضظ  لط  طا  والمااجر  المخاظع  أو  السضظ  بظاء 
الثولئ،  وطخالح  الظاس  حآون  لرساغئ  طثخخئ 
أبثا  لثعاخعط  غمظح  ق  الظاس  سعام  سظ  غمظع  وطا 
ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  الثولئ،  شغ  وطاظفثغظ  تضاطا  ضاظعا  ولع 
أرض  تمطك  أراد  شمظ  لَُه»،  َفِهَي  َمَواتاً  أَْرضاً  أَْحَيا  «َمْن 
لطثولئ  غةعز  ق  سطغعا،  طخظع  إظحاء  أو  لجراساعا 
تثسمه  أن  سطغعا  غةإ  بض  له  بغسعا  وق  طظعا  طظسه 
طظ  غامضظ  تاى  اجاطاساعا  صثر  السئغض  عثا  شغ 
عثا  الظاس،  جآال  سظ  بعا  واقجاشظاء  إتغائعا 
بتصعل  تثاص  الاغ  السمقصئ  المحارغع  أن  بثقف 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ق حك أن التثغث سظ خطط الشرب الضاشر وأجالغئه 
الحام  بعرة  سطى  لطصداء  غساثثطعا  الاغ  وأدواته 
المعاضغع،  باصغ  بغظ  الخثارة  طرضج  غتاض  أن  غةإ 
بغظ  به  والاثضغر  ذضره  سطى  المثاوطئ  وغاططإ 
التغظ واآلخر؛ تاى غئصى تاضرًا شغ افذعان، وتئصى 
الحام  فعض  طضحعشئ  وافدوات  وافجالغإ  الثطط 
شغ  وغسغرون  واصسعط،  تشغغر  سطى  غسمطعن  وعط 

ذرغص تتررعط طظ ظغر اقجاسمار بضاشئ أحضاله.
وق  الحام،  ببعرة  الماسطصئ  أطرغضا  خطئ  ضاظئ  لصث 
زالئ، تصعم سطى شضرة أجاجغئ، وعغ الصداء سطغعا 
الحام  ذاغغئ  سمغطعا  جغطرة  إلى  أعطعا  وإسادة 
سطى  صادرًا  غضعن  بتغث  ترتدغه،  آخر  سمغض  أي  أو 
تتصغص طخالتعا. عثا طظ تغث الثطئ، أطا طظ تغث 
ذرغصئ  السغاجغ  التض  جسطئ  شصث  الاظفغث  ذرغصئ 
وذرغصئ  السعرغئ  افزطئ  تض  أجماه  لما  وتغثة 
المآتمرات  اجاثثطئ  ضما  الثطئ،  عثه  لاظفغث 
وططتصاتعا"  وجعتحغ  وأجااظئ  "جظغش  الثولغئ 
ُتَظفِّث  رغبما  العصئ  لضسإ  المسامثة  افجالغإ  ضأتث 
سطى  الثولغئ  الحرسغئ  وإلضفاء  جعئ،  طظ  أعثاشعا 
أسمالعا طظ جعئ أخرى، وجسطئ طظ الثور الروجغ 
أدوات  جعرغا  شغ  اإلغراظغ  والثور  الارضغ  والثور 
أجالغئعا  تظفغث  شغ  تساثثطعا  رئغسغئ  أجاجغئ 
وطثططاتعا. ضما أضاشئ أدوات خشغرة شغ الثاخض 
المرتئطئ  وصغاداتعا  الفخائطغئ  بالمظزعطئ  تمبطئ 
بالمال  والثسط  اقخاراق  أجطعب  اجاثثطئ  أن  بسث 
الفخائض،  لصغادات  والماعجط  الثفغش  والسقح 
صرارعا  وطخادرة  سطغعا  والسغطرة  لثثاسعا  وذلك 

النظام التونسی
حرٌب على اإلسالم

طا بغظ وخعل وشث طظ ضغان غععد إلى الساخمئ السعداظغئ الثرذعم، ووخعل وشث طظ الدئاط المخرغغظ 
إلى ضغان غععد. وصئض ذلك ضاظئ ذائرة الطعاء الطغئغ الماصاسث خطغفئ تفار الثاخئ صث تّطئ شغ ططار بظ 
غعرغعن، صال تسطغص ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ: غزعر تةط الاساون 
افطظغ بغظ ضغان غععد وافظزمئ المطئسئ ضغش غاساون سمقء أطرغضا شغ المظطصئ. شصث جسض التضام السمقء طظ 
ضغان غععد صئطئ لعط، ذطئًا شغ طساسثة تسغظعط سطى صمع الحسعب وإجعاض بعراتعا، طصابض ظفعذ وضراجغ 
طسعجئ لثثطئ الشرب وتظفغث جغاجاته اقجاسمارغئ السالئئ لطسغادة والظاعئئ لطبروات! وأضاف الاسطغص: إن 
عثه افخئار المااابسئ تزعر أن أجمى غاغات التضام عغ المتاشزئ سطى سروحعط وأظزماعط الصمسغئ، وأن 
صدغئ شطسطغظ ق تسظغعط ق طظ صرغإ وق طظ بسغث، بض إظعا باتئ ورصئ لطمساوطئ واجاةقب الثسط افطظغ 
والسسضري طظ ضغان غععد! وخطص الاسطغص إلى الصعل: إن صدغئ شطسطغظ، ضئصغئ صداغا افطئ، صدغئ ضائسئ 
شغ ظض تضام الاطئغع والسمالئ فطرغضا والشرب، وإن التض لطحسعب المسطمئ ولصدغئ شطسطغظ ق غضعن إق 
بإجصاط تطك افظزمئ وتسطغط التضط شغعا لصغادة طثطخئ واسغئ تصغط دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تطئص اإلجقم 
وتصدغ سطى الشرب وظفعذه وتتحث افطئ قصاقع ضغان غععد طظ جثوره وتترغر افرض المئارضئ طظ حروره.

قضیۀ فلسطین ال تعنی حکام المسلمین 
ال من قریب وال من بعید
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سصإ إغقق تضعطئ تسغظئ المثارس المغثاظغئ والمظجلغئ فذفال قجؤغ طسطمغ الروعغظةا داخض طثغماتعط 
شغ بظشقدش، وعثم أضبر طظ ٣٠٠٠ طاةر غمطضعا طسطمعن طظ الروعغظةا شغ طثغط شغ طظطصئ ضعضج بازار، 
أضث بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ بظشقدش: أن الظزام الئظشالغ المةرم لظ 
غسمح لمسطمغ الروعغظةا باقساماد سطى أظفسعط، بض غسسى إلى إجئارعط سطى اقصاخار سطى اسامادعط سطى 
المساسثات افجظئغئ لطئصاء سطى صغث التغاة، وأضاف الئغان: لصث جطئئ أزطئ الروعغظةا لطتضعطئ شعائث طالغئ 
المجغث  شإن  الرأجمالغغظ،  السطماظغغظ  التضام  إلى  وبالظسئئ  الثولغئ،  والمظح  المساسثات  تغث  طظ  ضثمئ، 
طظ افزطات غسظغ المجغث طظ المال، وإّن إداظئ الصعى الشربغئ فزطئ الروعغظةا اإلظساظغئ ق طسظى لعا، شعط 
غساشطعن تاجئ القجؤغظ المسطمغظ لاتصغص طخالتعط، وبالظسئئ لطثول افخرى، شعغ تسمح ضمظغًا لعثه 
افزطئ بأن تسامر فظعا تعّشر ذرغسئ لطاثخض شغ حآوظعا، وإق ضغش غمضظ لطظزام السمغض لطشرب أن غةرؤ سطى 
تثطغر جئض السغح والفرص الاسطغمغئ لمسطمغ الروعغظةا شعر زغارة المئسعث افطمغ تعم أظثروز الثي ذطإ 
طظ تضعطئ تسغظئ ضمان شرص افطظ وجئض السغح خقل رتطاه؟! وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ بظشقدش: 
ق غمضظظا أبثًا وصش طساظاة طسطمغ الروعغظةا طا لط ظاثطص طظ ظزام التضط السطماظغ ووجطه السغاجغ، 
السطماظغئ. ذشغان  طظ  الئحرغئ  إلظصاذ  جعاعا  تض  شق  الظئعة،  طظعاج  سطى  الثقشئ  إلصاطئ  جاعثغظ  شاسمطعا 

تثرت طظزمئ الختئ السالمغئ البقباء ٢٠٢٢/١/١١م 
غخابعن  صث  أوروبا  جضان  ظخش  طظ  أضبر  أن  طظ 
المساةث  ضعروظا  شغروس  طظ  أوطغضرون  بالماتعر 
طآتمر  وخقل  التالغئ،  اإلخابات  وتغرة  اجامرت  إذا 
ختفغ، تّثر طثغر طظطصئ أوروبا شغ المظزمئ عاظج 
ضطعغه طظ أن أوطغضرون غمبض "طعجئ طث جثغثة طظ 
الشرب إلى الحرق تةااح المظطصئ افوروبغئ" وأضاف 
الختغئ  الصغاجات  طسعث  غاعصع  العتغرة،  "بعثه 
شغ  السضان  طظ  المؤئ  شغ   ٥٠ طظ  أضبر  غخاب  أن 
المظطصئ بأوطغضرون شغ افجابغع السائ إلى البماظغئ 

المصئطئ". (صظاة بغ بغ جغ الفدائغئ).
شضما عع طسروف لثى الةمغع أن المئثأ سصغثة غظئبص 
سظعا ظزام لطتغاة، طع افخث بسغظ اقسائار الشاغئ طظ 
دظغعغئ  تضعن  أن  إطا  شالشاغئ  الظزام.  ذلك  تطئغص 
السغح  شغ  طامبطئ  دظغعغئ  تضعن  أن  وإطا  خرشئ، 
الضرغط تتئ تضط اإلجقم لظغض رضعان اهللا، وطربعذئ 
باآلخرة وعع الثطعد شغ ظسغط طصغط. وسظث الئتث شغ 
افظزمئ الصائمئ الغعم ق ظةث جعى ظزاطغظ لطتغاة؛ 
طشغإ  وظزام  الظاس،  تغاة  واصع  شغ  ططئص  ظزام 
بسصغثته  الرأجمالغ  شالظزام  الظاس.  تغاة  واصع  سظ 
وسظ  التغاة  سظ  الثغظ  تفخض  الاغ  الرأجمالغئ 
الثولئ وسظ السغاجئ تطئصه دول الضفر شغ بطثاظعا، 
وتتمطه لطسالط سظ ذرغص اقجاسمار والظفعذ. وظزام 

اإلجقم طشغإ سظ تغاة الظاس.

وطا عع تاخض الغعم، ظاغةئ لاطئغص أظزمئ وأتضام 
الرأجمالغئ، وسثم صثرة ذلك الظزام سطى تض طحاضض 
ضرغمئ  تغاة  وتعشغر  رساغاعط،  شغ  وشحطه  الظاس، 
لعط، شصث آلئ تغاة الظاس إلى الحصاء وضظك السغح، 
المثصع  والفصر  والظضئات  التروب  إطا  تالعط  وأخئح 
بعط  افطراض  شاك  وإطا  بقدعط،  طظ  وتعةغرعط 
ظاغةئ اظاصالعا شغما بغظعط إلباتاعط الجظا، والحثوذ 
السالغئ،  وضطفاه  الاطئغإ  طةاظغئ  ولسثم  الةظسغ، 
المععلئ  افرباح  تتصغص  شغ  افدوغئ  حرضات  وجحع 
الةاظإ  إلى  الظزر  بثون  الئحر  أرواح  تساب  سطى 

اإلظساظغ الثي تاحثق به دول الضفر زورًا وبعااظًا.
إن طظزمئ الختئ السالمغئ تصعم بسمطعا سطى أجاس 
المظزمات  طظ  ضشغرعا  الرأجمالغ  المئثأ  سصغثة 
والعغؤات الثولغئ، والاغ تظفث جغاجات الثول الضئرى 
سطى  تسمض  الغعظسضع  شمظزمئ  طخالتعا.  وتتمغ 
السرغدئ  الثطعط  وضع  خقل  طظ  الحسعب  تةعغض 
لطمظاعب سطى أجاس شخض الثغظ سظ التغاة، وطظزمئ 
الطئغسغ  الاضابر  طظ  التث  سطى  تسمض  الغعظغسغش 
التمض،  وطعاظع  الظسض  تظزغط  طسمى  تتئ  لطسضان، 
الاغ لعا تأبغر جطئغ سطى ختئ المرأة. وطظزمئ افغثغئ 
والجراسئ تسمض سطى زغادة الئطالئ شغ تطك الحسعب، 
وطةطج افطظ وطظزمئ افطط الماتثة غسمقن سطى 
وخظثوق  والئظك  والتروب،  الظجاسات  وإذالئ  إذضاء 
الظصث الثولغان غسمقن سطى إشصار الحسعب وتضئغطعط 
غساطغسعن  ق  الاغ  الربعغئ  بالثغعن  وتضعطاتعط 

جثادعا، طا غةسض التضعطات سرضئ لقباجاز.
طظ  واتثٌة  ضثلك  شعغ  السالمغئ  الختئ  طظزمئ  أطا 
٧ شغ  وُأظحؤئ  الماتثة،  لفطط  تابسئ  سثة  وضاقت 

ظغسان/أبرغض ١٩٤٨، وطصرعا التالغ شغ جظغش، وعغ 

الفارة  خقل  السعدان  طساسثة  عع  غعظغااطج  لئسبئ 
اقظاصالغئ، شغما غاسطص باقظاصال السغاجغ. وضثلك طظ 
أغدا  عظاك  العاصع،  وشغ  السقم.  إلى  اقظاصال  خقل 

اظاصال بالث وعع اقظاصال ظتع الاساشغ اقصاخادي".
وغئثو أن لثى الئرعان وسعدًا بالثسط السغاجغ شغما 
باطصغ  (ضاذبا)  ووســثًا  اقظاصالغئ،  الفارة  طظ  تئصى 
شغ  الاتضط  وأتصظ  ظعةه،  شغ  اجامر  إذا  طساسثات 
الفارة اقظاصالغئ لخالح أطرغضا، تغث صال، تسإ طعصع 
الساتئ  جغارك  الةغح  الةجغرة ٢٠٢١/١٢/٠٤: "إن 
السغاجغئ بسث اقظاثابات المصررة سام ٢٠٢٣"، طدغفا 
المةامع  بثسط  تاخض  إغةابغئ"  "طآحرات  عظاك  "أن 
الثولغ طةثدا لطثرذعم". وصال: "سظثطا تسعد افوضاع 
اقصاخادغئ  المساسثات  ســعدة  ظاعصع  لطئغساعا، 
صال  اقتاةاجات  وتعثئئ  الحارع  ولاطمغظ  الثولغئ"، 
الئرعان شغ طصابطئ طع وضالئ روغارز إظه "سظثطا تأتغ 
تضعطئ طظاثئئ شإن الةغح والصعات الظزاطغئ لظ تضعن 
لعا طحارضئ شغ الحأن السغاجغ"، وعع غسظغ اجامرار 
بصائه شغ السططئ تاى ظعاغئ الفارة اقظاصالغئ، وعع طا 
ترغثه أطرغضا. وغطمع شغ اقجامرار شغ التضط تغث 
صال شغ خطابه بتسإ جعداشاضج ٢٠٢١/١٢/٠٥م: 
الاغ  الصعى  لةمغع  طفاعتئ  جاضعن  اقظاثابات،  "إن 

حارضئ شغ المرتطئ اقظاصالّغئ".
شغ  الاتضط  إلى  الماتثة  العقغات  تسارع  لثلك 
المسار السغاجغ شغ الفارة الصادطئ باضعغظ تضعطئ 
تعاشصغئ، تتصص لعا بصاء رجالعا شغ التضط إلى تغظ 

ترتغإ افوراق قتصًا.
إن المظزمات الاغ تصعم سطى غغر أجاس اإلجقم، أو 
تطئص أتضاطًا غغر أتضام اإلجقم، ق غةعز لطمسطمغظ 
وذلك  السغاجغئ،  صداغاعط  شغ  بعا  غساسغظعا  أن 
الماتثة  افطــط  عغؤئ  طبض  الثولغئ  ضالمظزمات 
شعغؤئ  واقصاخادغئ،  والسغاجغئ  السسضرغئ  وشروسعا 
سقوة  الرأجمالغ،  الظزام  أجاس  سطى  تصعم  افطط 
سطى أظعا أداة شغ غث الثول الضئرى وق جغما أطرغضا 
الــثول  سطى  جغطرتعا  شــرض  أجــض  طظ  لاسثرعا 
اهللا.  أظجل  طا  لشغر  اتاضام  إلغعا  واقتاضام  الخشرى، 
وضثلك المظزمات اإلصطغمغئ ضاقتتاد افشرغصغ الثي 
شغ  أطرغضا  سظ  ظغابئ  وغمررعا  السغاجات  غعظثس 
الثي  لئاد  ود  شسض  طا  طبض  تماطا  افشرغصغئ،  الصارة 

ضاإ وبغصئ الفارة اقظاصالغئ الفاحطئ شغ السعدان.
إن ربط صداغا افطئ اإلجقطغئ بشغرعا، وإغثاسعا شغ 
افطئ،  أسثاء  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظزمات  دعالغج 
تئاسث طظ أطض اقظسااق طظ جغطرة الضاشر المساسمر، 
وسطى المسطمغظ أن غسارسعا إلى إصاطئ دولئ تتررعط 
طظ العغمظئ الشربغئ وتثخقت طظزماتعا شغ حؤعظعط، 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة الاغ 
الةطغض  السالط  أطغره  بصغادة  الاترغر  تجب  لعا  غسمض 

 سطاء بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا

شرض  خقل  طظ  والظسض  الترث  إعقك  سطى  تسمض 
الصئعل بظزرغات لاتصغص أعثاف جغاجغئ واصاخادغئ، 
وطظعا الثثاع والمئالشئ شغ الاثعغش طظ خطِر بسخ 
لاسعغص  افدوغئ  لحرضات  المةال  لفاح  افطراض 
طظاةاتعا. شالثول الرأجمالغئ تئظغ جغاجاتعا لاسعغض 
الاحرغسات  وتدع  الرأجمالغئ،  الحرضات  طخالح 
والصعاظغظ شغ الثاخض لاسعغض سمض عثه الحرضات، 
وتصغط  الثولغئ،  الصعاظغظ  شغ  الاحرغسات  وتفرض 
الشرض.  لعثا  الثولغئ  واقتفاصغات  الثولغئ  السقصات 
سطى  اإلجراءات  عثه  تئظى  التاقت  طظ  ضبغر  وشغ 
والثثاع  السئث  إلى  شاطةأ  السطمغئ،  المسارف  أجاس 
الرأجمالغئ  الثول  أن  وضما  السطمغئ.  الظزرغات  شغ 
أداة  الثولغئ  المآجسات  طظ  تاثث  اقجاسمارغئ 
طآجسات  عظاك  شضثلك  الثولغئ،  جغاجاتعا  لاظفغث 
السطمغئ  الساتئ  سطى  تعغمظ  سثة  سالمغئ  سطمغئ 

وتاثثعا الثول الرأجمالغئ أدوات لعثه السغاجات.
شغه  طضان  ق  ظالط  طئثأ  أجاجعا  شغ  شالرأجمالغئ 
الظزام  ذئص  ولع  لفصعغاء،  شغه  راتئ  وق  لطدسفاء، 
بعط  جغصع  طا  لحثة  الظاس  لبار  عع  ضما  الرأجمالغ 
ق  الاغ  الظفسغئ  والسصطغئ  واجاشقل.  وجعر  تغش  طظ 
أي  شسض  سطى  خاتئعا  تتمض  لطمادة،  إق  وزظًا  تصغط 
حغء غتصص الربح، ولع ضان شغه عقك الظاس، ودطار 
المةامع، بض تاى لع ضان شغه عثم لطظزام الرأجمالغ 
ظفسه. ولثلك، وتفزًا لطظزام الرأجمالغ طظ جثط 

الظاس وبعرتعط ضثه إذا ُذئص سطغعط ضما عع، اضطر 
الرأجمالغعن إلى إخثار بسخ الصعاظغظ المثالفئ شغ 
ترصغع  إلى  تعثف  والاغ  الرأجمالغ،  لطمئثأ  أخطعا 
إق  ضطه  ذلك  وطا  ظزاطه.  شغ  المعطضئ  البشعر  عثه 
التغاة.  سظ  الرأجمالغئ  الظزر  لعجعئ  ذئغسغئ  ظاغةئ 
وتحرغسات  وطسالةات  طصغاجعا،  والظفسغئ  شالمادغئ 
المطضغئ الفضرغئ ظااجعا. ووجعئ الظزر عثه ق ُتَشطِّإ 
الصغط المادغئ شتسإ بض ُتَسثِّر الصغط افخرى لاتصغص 
الصغط المادغئ. ضض ذلك بسئإ افجاس الفاجث الثي 
أغرصئ  الاغ  الفاجثة  المسالةات  عثه  سظه  اظئبصئ 

أختابعا والسالط أجمع بالحر والزطط.
إحئاع  تتصغص  الثولئ  سطى  أوجإ  شصث  اإلجقم  أطا 
الاطئغإ،  ضمظعا  وطظ  لطرسغئ،  افجاجغئ  التاجات 
شاآّطظ الثولئ الاطئغإ لطةمغع ق شرق بغظ غظغ وشصغر 
الظفصات  جمغع  وتثشع  طعظش،  وغغر  طعظش  بغظ  وق 
المارتئئ سطى ذلك طظ بغئ المال أي طظ خجغظاعا، صال 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «اإلَِماُم َراعٍ َوُهَو َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه». والطإ 
طظ المخالح والمراشص الاغ ق غساشظغ سظعا الظاس، 
شعع طظ الدرورغات، صال سطغه الخقة والسقم: « َمْن 
َا  ِبِه ِعْنَدُه ُقوُت يَْوِمِه َفكَأمَنَّ أَْصَبَح ِمْنكُْم ُمَعاًىف ِيف َجَسِدِه آِمناً ِيف ِرسْ
نَْيا»، شصث جسض الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الختئ تاجئ،  ِحيَزْت لَُه الدُّ
سطى أن سثم تعشغر الطإ لمةمعع الظاس غآدي إلى 
سطغه  صال  الثولئ،  سطى  واجإ  الدرر  وإزالئ  الدرر، 
اَر». شمظ عثه الظاتغئ  َر َوَال ِرضَ الخقة والسقم: «َال َرضَ
أغداً ضان الاطئغإ واجئاً سطى الثولئ، ولظ تصعم بعثا 
الثور ضما غةإ إق دولئ التص والسثل الاغ ق غسسى 
تطك  ولغسئ  سطغعط،  اهللا  رضعان  لظغض  إق  تضاطعا 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  الثولئ 
 الظئعة، سّةض اهللا بصغاطعا. وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

أطرغضا تثطع ظتع الاتضط الضاطض 
يف السمطغئ السغاجغئ يف السعدان

الباظغ/ تحرغظ  شغ  السغاجغ  اقتفاق  غظةح  لط 
سئث  العزراء  ورئغج  الئرعان،  بغظ  الماضغ  ظعشمئر 
اهللا تمثوك، الثي أسطظ سظ اجاصالاه سئر الاطفجغعن 
الرجمغ السعداظغ شغ الباظغ طظ ضاظعن الباظغ/غظاغر 
٢٠٢٢م، وضحش سظ سةجه شغ إدارة افزطئ السعداظغئ 
شصال: "تمر بقدظا بمظسطش خطغر صث غعثد بصاءعا شغ 
ظض عثا الحاات داخض الصعى السغاجغئ، والخراسات 
"ورغط  وصال:  اقظاصال"،  طضعظات  ضض  بغظ  السثطغئ 
غتثث"،  لط  ذلك  لضظ  الاعاشص  غتثث  ضغ  بثلئ  طا 
وصال: "طسغرة اقظاصال ضاظئ عحئ وططغؤئ بالسصئات 
اظسث  التعار  أشص  إن  إذ  السغاجغ،  اقظصسام  بسئإ 
بغظ الةمغع والاظازع بغظ حرغضغ التضط اظسضج سطى 

أداء وشاسطغئ الثولئ سطى طثاطش المساعغات".
وجث تمثوك، الثي غمبض العجه المثظغ المعالغ فوروبا 
شغ التضعطئ اقظاصالغئ، وجث ظفسه ساججًا أطام السسضر 
أن  الئسخ  وظظ  اجاصالاه،  شصثم  فطرغضا،  المعالغظ 
عثه اقجاصالئ جادغص الثظاق سطى المضعن السسضري 
أخثرت  طا  جرسان  أطرغضا  أن  بغث  وخارجغاً،  داخطغا 
لطسمطغئ  السسضر  بصغادة  شغه  اسارشئ  بغاظاً  خارجغاعا 
ضرورة  سطى  وحثدت  المرتطئ،  عثه  شغ  السغاجغئ 
تسغغظ رئغج لطعزراء، وتضعطئ بما غاماحى طع العبغصئ 
الثجاعرغئ، وجاء شغ بغان الثارجغئ أظه "غاسغظ سطى 
والاعخض  جاظئا،  الثقشات  تظتغئ  السعداظغغظ  الصادة 
إلى تعاشص"، وعع اساراف ضمظغ بصغادة السسضر لطئقد 
بثون تمثوك، صال وزغر الثارجغئ افطرغضغ بطغظضظ 
"إن عظاك ذرغصا لطمدغ صثطا، ططالئا صادة السعدان 
بإتراز تصثم جرغع شغ تحضغض تضعطئ ذات طخثاصغئ 
وإظحاء طةطج تحرغسغ وعغؤات صدائغئ واظاثابغئ"، 
صئدئ  شغ  اقظاصالغئ  الفارة  بصاء  لدمان  ذلك  ضض 

رجالعا طظ السسضر والصعى افطظغئ افخرى.
بط ترضئ أطرغضا أدواتعا اإلصطغمغئ والثولغئ، لطعخعل 
إلى تعاشص غدئط بعخطئ العضع السغاجغ لخالتعا، 
سطى افصض شغ الفارة اقظاصالغئ، شأسطظ رئغج الئسبئ 
افطمغئ شغ السعدان، شعلضر برغاج، سظ إذقق سمطغئ 
جغاجغئ تحمض الترضات المسطتئ وافتجاب السغاجغئ، 
وصطاسات واجسئ، طظ أجض اقتفاق سطى طثرج طظ افزطئ 
السغاجغئ التالغئ، وأن افطط الماتثة تاعلى تغسغرعا، 
بغان  شغ  شعلضر  وصال  ٢٠٢٢/٠١/٠٨م).  (جئعتظغك 
٢٠٢٢/٠١/٠٣م  اقبظغظ  غعم  خثر  افطمغئ  لطئسبئ 
سصإ اجاصالئ تمثوك: "إظه غتارم صرار رئغج العزراء"! 
والةثغر بالثضر أن طةطج افطظ صث اتثث الصرار ٢٥٢٤

شغ ٣ تجغران/غعظغع ٢٠٢٠، والثي تط بمعجئه إظحاء 
بسبئ افطط الماتثة الماضاططئ لثسط (تسإ زسمعط) 
طةمعسئ  خقل  طظ  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  المرتطئ 
خقل  شعلضر  أضثه  طا  وعع  السغاجغئ،  المئادرات  طظ 
تعار شغ خفتئ أخئار افطط الماتثة شغ ١٣ ضاظعن 
الرئغسغ  "العثف  صال:  تغث   ،٢٠٢١ افول/دغسمئر 

طظزمئ الختئ الساملغئ 
أداة تظفغثغئ طظ أدوات الظزام الرأجمالغ

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ - وقغئ الغمظـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) – وقغئ السعدانـ  ـ 

الروهینجا مسلمو 
بین إجرام البوذیین وظلم الشیخۀ حسینۀ

تثر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان سئر بغان ختفغ، طظ جغاجئ افطظ الصعطغ لئاضساان، الاغ 
ضحش سظعا شغ ١٤ ضاظعن الباظغ. وصال: إّظعا تربط أطظ واصاخاد باضساان بالظزام الثولغ، الثي تتثده الصعاظغظ 
والمآجسات الشربغئ. وأضاف الئغان: إن برظاطب افطظ الصعطغ عثا، غسّمص طظ جثور اقجاسمار اقصاخادي. وغآدي 
إلى تفاصط إخداع باضساان لمخالح الصعى اقجاسمارغئ الضئرى، الخغظ وأطرغضا وروجغا وبرغطاظغا وشرظسا. وطظ 
الظاتغئ السمطغئ، شإن تسمغص اظثطاج باضساان شغ الظزام السالمغ اقجاسماري غفاح المةال لطتخعل سطى الصروض 
الاغ تفاصط طظ دغعن باضساان العائطئ الصائمئ سطى الربا، وشص حروط خظثوق الظصث الثولغ المثطرة والاغ تشرصظا 
شغ الادثط والفصر والئطالئ، بما غدمظ اقظعغار المثوي. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان وطةامسعط 
اقجاراتغةغ وصعاتعط المسطتئ سطى وجه الثخعص بالصعل: غةإ سطغضط رشخ الثطئ الاغ تعثف إلى إعثار 
طعاردظا وصثراتظا العائطئ لثثطئ المخالح افطرغضغئ شغ المظطصئ. واسمطعا سطى تأطغظ أخث افطئ اإلجقطغئ اجاصقلعا 
سظ الصعى اقجاسمارغئ الضئرى، طظ خقل إصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة. شاسمطعا طسظا لعصش الائسغئ لطضفار 
ٌز﴾. َ َلَقِويٌّ َعِز َّ ُ َمْن َيْنُصُرُه ِإنَّ  َّ وطآجساتعط وحرائسعط، طظ خقل ظخرة دغظ اهللا ودولئ الثقشئ، ﴿َوَلَيْنُصَرنَّ 

سیاسۀ األمن القومی ُتخضع باکستان لسیطرة الغرب
وترهن مصیرها االقتصادي والسیاسی
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   السثد ٣٧٥   ٣   افربساء ٢٣ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٢ طـ

تامئ: خطط الشرب الضاشر وأجالغئه لطصداء سطى بعرة الحام

الاغ  الضئرى  الصعى  لمعاجعئ  اقجاسثاد  والباظغ: 
والظمسا،  والئرتشال  ضإجئاظغا  أوروبا  غرب  شغ  برزت 
والبالث: ردع شرجان الصثغج غعتّظا، والرابع: اقعامام 
بافوضاع الثاخطغئ لطثولئ، وُغدغش: "ضان طظ الُماعّصع 
أو  اقخاغارات  عثه  طظ  واتثًا  غثاار  أْن  افول  لسطغط 
ُطئّرر  دون  واخاار  ضطعا  سظعا  أسرض  ولضّظه  بسدعا، 
الُمسطمئ  الممالغك  دولئ  غةااح  أْن  حرسغ  أو  سصطغ 
لغدّمعا إلى أطقضه. إّن عثا اظتراٌف ضئغر وحظغع شغ 
شضر الثولئ السبماظغئ... وتثّئٌط شغ الرؤغئ، شعع ُغرغث 
زساطئ وطضاظئ بالسغطرة سطى طضئ والمثغظئ والصثس، 

ولع سطى أحقء المسطمغظ طظ الطرشغظ".
إّن سثم تطئج راغإ السرجاظغ بتمض الثسعة، وسثم 
إدراضه لمفععم وتثة افطئ تعل صغادة واتثة وخطغفئ 
واتث، وتأّبره بمفععم الثولئ الصعطغئ جسطه غظتاز شغ 
لطععى،  واتئاساً  الخعاب  سظ  بسغثًا  لطاارغت  تفسغره 
والرد الختغح سطى ضقطه طظ ُطظططص الفضر اإلجقطغ 
الختغح، وطظ زاوغئ تمض الثسعة وإغخال اإلجقم إلى 
التضط، ووضسه طعضع الاطئغص والاظفغث ُغمضظ بطعرته 

شغ الظصاط الاالغئ:
١- إّن طا صام به جطغمان افول طظ تعتغث طخر وبقد 
سمض  عع  واتثة  دولٍئ  شغ  وتراصغا  وافظاضعل  الحام 
سزغط واخاغار أعط طظ اقخاغارات افربسئ الاغ ذضرعا 
المسطمغظ  وتثة  بعجعب  غاسطص  أطر  فّظه  السرجاظغ، 
ضغاظات  شغ  إبصاءعط  ولغج  صعي  واتث  ضغان  شغ 

ضسغفئ طافرصئ.
٢- إّن تتّعل عثه الئقد اإلجقطغئ العاجسئ إلى دولئ 
طظ  الحضطغ  السئاجغ  الثطغفئ  وظصض  واتثة،  خقشئ 
الصاعرة إلى إجطظئعل، وطئاغساه لسطغط افول بعخفه 
خطغفئ المسطمغظ عع سمض حرسغ سزغط، أساد به سخر 
الثقشئ التصغصغئ الثي ضان غتضط الثطغفئ شغه بظفسه 

بسث أْن ضان ُطةرد ألسعبئ بغث الممالغك.
٣- أّطا اقخاغارات الاغ ذضرعا السرجاظغ وصال بأّن جطغط 
افول لط غثارعا شعثا غغر ختغح، فّظه بئئ أّن جطغط 
افول صث عجم الثولئ الخفعغئ واتاض ساخماعا، وعثا 
طا لط تفسطه دولئ الممالغك، وصث غجا المظاذص الحرصغئ 
فوروبا، وطّعث الطرغص قبظه جطغمان لشجو وجط أوروبا 
طظ  وابظه  عع  وواجه  الظمسا،  ساخمئ  شغّظا  وطتاخرة 
لط  بسثه افجاذغض اإلجئاظغئ والئرتشالغئ، وعثا أغداً 
غفسطه الممالغك، وتارب الصراخظئ الخطغئغغظ عع وابظه 
طظ بسثه، وظّزفعا الئتر الماعجط طظ جغطرتعط، وق 
أدل سطى ذلك طظ غجوات برباروجا الئترغئ المحععرة 
أغدًا  وعثا  افوروبغئ،  لطثول  الاابسئ  والمعاظأ  لطةجر 
جطغط  شإّن  الرابع  اقخاغار  وأّطا  الممالغك،  غفسطه  لط 
شغعا  اقجاصرار  وإغةاد  الثولئ  أسمال  بدئط  صام  صث 
الثي  الصاظعظغ  جطغمان  قبظه  وطّعث  اإلطضان،  بصثر 
صام بأسزط اإلخقتات شغ الثولئ السبماظغئ، وجّمغ 
بالصاظعظغ فّظه أضبر طظ جظ الصعاظغظ الحرسغئ إلخقح 

الثولئ، وعثا طا لط غفسطه الممالغك.
سزغط  رجض  سطى  القئص  غغر  الاتاطض  عثا  إذًا  شطماذا 
ضسطغط افول صام بأسمال سزغمئ شغ تعتغث المسطمغظ 
باقظتراف  أسماله  وَخَش  ولماذا  بغداعط،  وتماغئ 
الجساطئ  غرغث  وأظه  الرؤغئ،  شغ  والاثئط  الحظغع 

والمضاظئ ولع سطى أحقء المسطمغظ؟!
لسطغط  الئاذطئ  واتعاطاته  عثا  السرجاظغ  ضقم  إّن 
افول بعثه افلفاظ ق غثل سطى طعضعسغئ شغ تفسغر 
طا  أحئه  بثواشع  وتصث  تتاطض  سطى  غثل  بض  الاارغت، 

تضعن بثواشع المساحرصغظ.
الماثخص  السمغص  الئاتث  وعع  السرجاظغ  ضان  طا 
بالاارغت أْن غصع شغ طبض عثه الجقت الثطغرة لع ضان 
لطثسعة، فّن تمض الثسعة غدئط سطط السالط،  تاطقً 

 وغترجه طظ السصعط شغ طساظصع افععاء

شغ  سزغمئ  أدوار  بأداء  الُماثّخخعن  السطماء  غمااز 
أو  شصعاء  السطماء  عآقء  أضان  جعاء  افّطئ،  خثطئ 
طفسرغظ أو أعض تثغث أو أعض لشئ أو طآرخغظ أو غغر 
َ َهللا  َما َيْخ ذلك، شاهللا جئتاظه صث طّغجعط بصعله: ﴿ِإنَّ
ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء﴾ شغئّغظعن أتضام اإلجقم الاغ غتااج 
إلغعا الظاس، وغظفعن سظه تأوغض الُمئططغظ، وغاخّثون 
وُغتّططعن  الاارغت،  تعادث  شغسردون  لطمساحرصغظ 

وصائسه طظ طظزار إجقطغ ختغح.
والمصخعد بالسطماء عظا عط سطماء الترشئ الُمثاخعن 
سطماء  وق  المأجعرغظ،  السقذغظ  ُسطماء  ق  المآعطعن 

افععاء المظترشغظ.
دور  أّن  إق  وأعمغاه  السطماء  دور  سزط  طظ  وبالرغط 
تمطئ الثسعة أسزط وأعط، شتمض الثسعة واجإ سغظغ 
جعاء  المضطفغظ  جمغع  غحمض  وعع  غظصطع،  ق  دائط 
َذا اْلُقْرآُن  َ  َّ َ َ ِإ ِ و

ُ
أضاظعا سطماء أم ساّطئ، صال تسالى: ﴿َوأ

نِذَرُكم ِبِھ َوَمن َبَلَغ﴾ أي وفظثر طظ بطشه، شاإلظثار لضط 
ُ
أل

أّغعا الظاس ولمظ تصعطعن بائطغشه إّغاه، أي عع دسعة 
َ اللَُّه  «نَرضَّ صال:  الثي  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  سظ  غئطشعه  أْن  لعط 
اْمَرأً َسِمَع َمَقالَِتي َفَبلََّغَها، َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َغرْيِ َفِقيٍه، َوُربَّ َحاِمِل 
ِفْقٍه إَِىل َمْن ُهَو أَْفَقُه ِمْنُه»، وصعله جئتاظه وتسالى: ﴿َوْلَتُكْن 
وصعله:  اإلجقم،  إلى  أي   ﴾ ِ

ْ َ ْ ا  َ ِإ َيْدُعوَن  ٌة  مَّ
ُ
أ ِمْنُكْم 

 ِ
ًا َوَقاَل ِإنَّ ِ َ ِهللا َوَعِمَل َصا ْن َدَعا ِإ ْحَسُن َقْوًال ِممَّ

َ
﴿َوَمْن أ

َن﴾ أي إلى دغظه، شتمض الثسعة واجإ غاسطص  ُْسِلِم ِمَن املْ
تصعم  الاغ  والثولئ  وافتجاب  والةماسات  بافشراد 
بعاجئعا شغ تمض الثسعة سظ ذرغص الةعاد لصعله سطغه 
الخقة والسقم: «أُِمْرُت أَْن أَُقاتَِل النَّاَس َحتَّى يَُقولُوا َال إِلََه إِالَّ 
اللَُّه»، شتمض الثسعة سمض سزغط ق غظصطع، غشفض سظه 
ضبغرون، وبه تتغا افّطئ باإلجقم، وطظ خقله تظعخ.

والختابئ الثغظ تمطعا اإلجقم وذّئصعه لط غضعظعا شغ 
جمطاعط طظ السطماء، بض ضان جطعط طظ تمطئ الثسعة، 
طا  أو  الماثخخغظ  بالسطماء  طاسطصاً  لغج  شالمعضعع 
الثسعة،  بتمطئ  طاسطص  عع  بض  الترشئ،  بسطماء  غسمى 
جعاء أضاظعا سطماء أو غغر ذلك، وظعدئ افّطئ ق تاعصش 
سطى وجعد السطماء أو السسضرغغظ أو اإلدارغغظ، بض تاعصش 

سطى تمطئ الثسعة الُماضاطغظ الثغظ تتادظعط افطئ.
شاجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ والتضط بما أظجل اهللا والةعاد 
شغ جئغض اهللا أسمال تتااج إلى تمطئ الثسعة صئض وأبظاء 
وبسث اقتاغاج إلى السطماء الُماثّخخغظ، أو الُمصاتطغظ 

الُمثّربغظ، أو اإلدارغغظ طظ ذوي الضفاغات السالغئ.
إّن تمطئ الثسعة عط جغاجغعن جادون غائسعن صغادًة 
وغتمطعن  وطسعا،  افطئ  شغ  غسمطعن  واسغئ  طثطخئ 
عّمعا وتاضرعا وُطساصئطعا، وغسمطعن سطى رساغئ ضض 
ورباظغاه،  بحمعلغاه  السزغط  اإلجقم  بمئثأ  حآوظعا 
وبعخفه سصغثًة وظزام تغاة، وشضرًة وذرغصئ، وق غاّط 

ذلك إق بإصاطئ دولئ اإلجقم دولئ الثقشئ.
شالسئرة تضعن بتمض دسعة اإلجقم والاطئج بعا جعاء 
شإن  السطماء  أّطا  غغرعط،  طظ  أم  السطماء  طظ  أضاظعا 
ضاظعا طظ تمطئ الثسعة شق ُغثحى سطغعط طظ اقظجقق 
شغعا،  واإلخابئ  افطعر،  تمغغج  شغساطغسعن  والجلض، 
ُطاطئسغظ  وق  الثسعة،  تمطئ  طظ  غضعظعا  لط  إْن  وأّطا 
بافخطاء  والعصعع  لطجلض  سرضئ  غضعظعن  شربما  بعا، 
ولظأخث  لطخعاب،  المةاظئئ  افتضام  وإذقق  الفادتئ، 
تارغت  بسالط  وغاسطص  الفضرة  عثه  غعضح  واتثًا  طباقً 
لطعاصسئ  تفسغره  شغ  السرجاظغ  راغإ  عع  طساخر 
الاارغثغئ الماسطصئ بالخثام السغاجغ والسسضري بغظ 
الثولئ السبماظغئ والثولئ الممطعضغئ، وعجغمئ افخغرة 
بأظعا  السبماظغئ  الثولئ  السرجاظغ  شغخش  وجصعذعا، 
اظتراشًا  ضاظئ  الممالغك  سطى  تربعا  وأّن  المساثغئ، 
السططان  بصغادة  السبماظغغظ  سطى  ضان  شغصعل:  ضئغرًا، 
طظ  واتثًا  غثااروا  أْن  العصئ  ذلك  شغ  افول  جطغط 
أربسئ اخاغارات، افول: تسط طسألئ الثولئ الخفعغئ، 

سطماء الترشئ وتمض الثسعة
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 

جظئ  جظغش١  طآتمر  شضان  البعرة  صدغئ  تثوغض   -
٢٠١٢م، بط اجامرت بسرض جطسطئ تطصاته.

- إدخال طرتجصئ إغران وتجبعا شغ لئظان لمضء الفراغ 
والاتاصعط  والسظاخر  الدئاط  اظحصاق  أتثبه  الثي 

بالبعرة.
ضأداة  واجاثثاطعا  ٢٠١٥م  جظئ  روجغا  إدخال   -
وتحرغثعط  الحام  أعض  لصاض  غطغزئ  وسخًا  صمع 

وطماطضاتعط. بغعتعط  وتثطغر 
جةظ  ضمظ  سمغطعا  سطى  بار  طظ  ضض  تخر   -
والحمال  الشربغ  والحمال  الحمال  أصخى  شغ  ضئغر 

الحرصغ لسعرغا بسغثًا سظ الساخمئ دطحص.
- إحراك إغران وترضغا لدئط إغصاع روجغا وتتةغط 
أذماسعا، شضان دخعل الصعات الارضغئ إلى افراضغ 

السعرغئ شغ أواخر حعر آب جظئ ٢٠١٦م.
طا  سطى  المرتئطئ  الفخائض  صغادات  تسطغط   -
تتئ  وضساعا  أن  بسث  المتررة  المظاذص  طظ  تئصى 
روح  وصاض  لائرغثعا  وذلك  الارضغ  الظزام  إحراف 
الصغادات  عثه  ذرغص  سظ  أعطعا  ظفعس  شغ  البعرة 
وضسر  البائرغظ  سطى  بالدشط  وذلك  المرتئطئ، 
طا  وعثا  الثئغث،  السغاجغ  لطتض  تمعغثًا  إرادتعط 
دشع صغادات الفخائض لمجغث طظ اقرتماء شغ أتدان 
الاظازقت  طظ  ولمجغث  الثاسمئ،  الثول  طثابرات 
واجاظثوا  تاضظاعط  شصثوا  فظعط  الةطعد،  وتشغغر 
شغ  غساظثوا  أن  بثل  الثول  تطك  إلى  صعتعط  شغ 

صعتعط إلى تاضظاعط.
عثا طا سمطئ وتسمض سطغه أطرغضا لطصداء سطى بعرة 
سطى  وشرضه  الثئغث  السغاجغ  تطعا  لاطئغص  الحام 
سطى  جغطرتعا  إبصاء  بثلك  ولادمظ  الحام،  أعض 

أرض الحام واجاسمارعا.
وبثلك غادح أن الثولئ الفاسطئ والماتضمئ شغ ططش 
أن  وغادح  طظازع،  بق  أطرغضا  عغ  السعرغئ  البعرة 
تشغغر  سمطغئ  جعى  غسثو  ق  الثئغث  السغاجغ  تطعا 
شغ الحضض طع التفاظ سطى المدمعن، تًق غدمظ 
لعا طخالتعا سطى تساب طخالح أعض الحام الثغظ 
صثطعا الشالغ والظفغج طظ أجض الاترر طظ سمغطعا، 
شغه  وغسائسث  الحام  أعض  تدتغات  شغه  تدغع  تًق 

اإلجقم سظ تغاة المسطمغظ شغ الثولئ والمةامع.
غةإ أن غثرك أعض الحام أن المظزعطئ الفخائطغئ 
خشغرة  أداة  عغ  المخادر  وصرارعا  التالغ  بثورعا 
الحام  بعرة  سطى  لطسغطرة  الضاشر  الشرب  أدوات  طظ 
لتدظ  وإسادتعا  سطغعا  لطصداء  تمعغثًا  واتاعائعا 
الظزام، وجغاط الاثطص طظعا بسث تتصغص طعماعا، 
وعثه المظزعطئ بعاصسعا التالغ عغ أول سصئئ تصش 
تائًق أطام أعض الحام وتصّغث أسمالعط وتمظسعط طظ 
سطغعط  وجإ  شصث  غاترضعا  أن  أرادوا  شإذا  الاترك، 
المرتئطئ،  الفخائطغئ  المظزعطئ  إذار  خارج  الاترك 
بعثا  وعغ  الاسططغ؛  دورعا  تشغغر  سطى  والسمض 
أن  الحام  فعض  غةعز  وق  ظخرا  تتصص  لظ  العاصع 
طسطعبئ  طظزعطئ  فظعا  بعا،  بعرتعط  طخغر  غربطعا 

الصرار طرععظئ لما تسمى الثول الثاسمئ.
ضما غةإ سطى أعض الحام أن غثرضعا أن المظزعطئ 
السغاجغئ الاغ خظسعا الشرب الضاشر وزسط أظعا تمبض 
أعض الحام وخّثرعا سطى أظعا صغادة جغاجغئ لعط، 
عغ سئارة سظ أداة بغثه لاخفغئ البعرة سظ ذرغص 
المفاوضات والاسعغات، وبظاء سطغه وجإ سطغعط أن 
إذار  خارج  وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  غاثثوا 
طظعا  غظازروا  ق  وأن  السغاجغئ،  المظزعطئ  عثه 
غربطعا  ق  وأن  آقطعط،  وغحفغ  آطالعط  غتصص  تًق 
طرتئطئ  جغاجغئ  طظزعطئ  فظعا  بعا  بعرتعط  طخغر 

بسغاجات الثول المتاربئ لقجقم وأعطه.
لةظئ  أن  غثرضعا  أن  الحام  أعض  سطى  غةإ  ضما 
خغاغئ الثجاعر الاغ خظسعا الشرب الضاشر عغ أداة 
بغثه لرجط طساصئض أعض الحام تسإ وجعئ ظزره 
دجاعرا  ولافّخض  التغاة،  سظ  اإلجقم  تفخض  الاغ 
غائظعا  أن  سطغعط  َوَجَإ  سطغه،  وبظاء  طصاجه،  سطى 
طحروسًا  الطةظئ؛  عثه  إذار  خارج  جغاجغًا  طحروسًا 

واضتًا طظئبصًا سظ سصغثتعط اإلجقطغئ.
وأجالغئه  وذرغصاه  الضاشر  الشرب  خطط  عغ  عثه 
تاى  شسطه  الحام  أعض  سطى  غظئشغ  وطا  وأدواته، 

 غخطعا ببعرتعط إلى بر افطان
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  رئغج   *

جعرغا

باظغئ  جغثوجعظعط  افطر  تططإ  شطع  أصعاتعط، 
الاغ  وطمغجاتعط  طضاسئاتعط  لتماغئ  بالمةظجرات 
تمضغظ  طظ  اآلن  الظزام  رأس  غفسطه  وطا  تخطععا، 
طخر  اصاخاد  سطى  العغمظئ  طظ  وصادته  الةغح 
سرغخ  صطاع  وقء  بعا  غدمظ  رحعة  جعى  لغج 
جغظالعط  طمظ  وأصربائعط  بسائقتعط  الةغح  شغ 
طخالح  رساغئ  بعط  شغساطغع  اضاسئعا،  طما  ظخغإ 
جادته شغ الشرب وتماغئ اطاغازاتعط واجابماراتعط 
وطا غظعئعن طظ خغرات طخر، وشغ الظعاغئ غتعلعط 
إلى حرضاء شغ جرغمئ الثغاظئ لمخر وأعطعا وجرغمئ 
سطى  بأظفسعط  وغةئرعط  بض  تصعصعا  شغ  الافرغط 
جرصاعا،  أبظاء  وتماغاعط  البروات  لخعص  تمضغظ 
طا  بصثر  إق  تسظغعط  وق  طخر  إظصاذ  غاغاعط  شق 
ظسأل  وعظا  الشرب،  بظعك  شغ  فرخثتعط  غداف 
عآقء الثغظ صئطعا فظفسعط أن غضعظعا أدوات صمع 
غطصى  وشاات  صطغض  الثظغا  طظ  سرض  لصاء  لحسعبعط 
إلغعط عع شغ أخطه ججء طظ تصعصعط الاغ غسطئعا 
جاطصعن  ضغش  السمقء،  التضام  طظ  وأسعاظه  الشرب 
إخعاظضط  دطاء  جغشسض  الثي  وطا  وجض؟!  سج  اهللا 
طظ  افطعال  عثه  جاتمغضط  وعض  أغثغضط؟  سظ 
وتةةاط  طظعا  تخثصاط  لع  تاى  وسصابه  اهللا  غدإ 
وشسطاط طا شسطاط؟! شأخطعا رحعة وجتئ جاضاعون 
إذا  أظاط  ضغش  اهللا.  رتط  طظ  إق  جعظط  ظار  شغ  بعا 
وضع الضااب وإذا عع لط غشادر خشغرة وق ضئغرة إق 
وطغجاتضط  واجاماساتضط  أسمالضط  ووجثتط  أتخاعا 
تاضرة أطام اهللا الثي ق غزطط أتثا؟! ﴿َوُوِضَع اْلِكَتاُب 
َلَتَنا  ْ َو َيا  ُقوُلوَن  َ َو ِفيِھ  ا  ِممَّ َن  ُمْشِفِق َن  ِرِم ْ ُ ْ ا ى  َ َ َف
ا  َ ْحَصا

َ
أ ِإالَّ  ًة  َ َكِب َوَال  ًة  َ َصِغ َغاِدُر  ُ َال  اْلِكَتاِب  َذا  َ َماِل 

شإن  َحدًا﴾،  َ
أ َك  ُّ َر َيْظِلُم  َوَال  َحاِضرًا  َعِمُلوا  َما  َوَوَجُدوا 

غطصى  طا  شاصئطعا  وسثابه  اهللا  بظار  ذاصئ  لضط  ضاظئ 
لضط طظ رحى! وإن ضظاط تثاشعن اهللا وتثاشعن غعم 
تسرضعن سطغه شأظصثوا أظفسضط طظ غغ عثا الظزام 
جثوره  طظ  تصاطسه  غدئئ  هللا  وأسطظععا  ورجسه 
وتجغض ضض أوزاره وأصغمععا طع المثطخغظ طظ أبظاء 
افطئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة؛ دولئ غسج اهللا 

 بعا اإلجقم وأعطه وغظخر بعا جظثه
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر*

الظفط والشاز والمظاجط وغغرعا طظ البروات الثائمغئ 
وحئه الثائمغئ تسمى ططضغئ ساطئ ق غةعز الافرغط 
شغعا وق طظتعا فحثاص أو عغؤات وطآجسات وق 
الحراضئ سطغعا طع حرضات الشرب وعغؤاته، بض غةإ 
أن تصعم الثولئ بإظااج البروة طظعا وإسادة تعزغسعا 
تصغصغئ  خثطات  خعرة  شغ  أو  سغظا  الظاس  سطى 
ولغج دسما وعمغا ضالثي تمظ به افظزمئ السمغطئ 
افطعر  عثه  بروتعط!  ضض  تظعإ  بغظما  رساغاعا  سطى 
وتثعا ضغش تخظع طع اصاخاد دولئ لع ذئصئ سطى 
والاخظغع  الجراسئ  تص  لطظاس  شضان  الختغح  العجه 
دون صغعد الشرب وضشعذه، ضغش لع ألشغئ الةمارك 
الظفط  شغ  تصعصعط  طظ  الظاس  وتمضظ  والدرائإ 
والشاز والضعرباء وضض وجائض الطاصئ شطط تسث عظاك 
جاضعن  ضغش  والئائع؟  المخظع  ضاعض  تبصض  أسئاء 
افجسار وضغش جغضعن حضض الثولئ وإظااجعا وسمض 
أبظائعا؟! عثه لمتئ بسغطئ لما غةإ أن غضعن سطغه 
واصع اقصاخاد وظزاطه الثي بغظه اإلجقم والثي ق 
وعثا  أدوات،  طةرد  شعط  تطئغصه  السمقء  غساطغع 
الثي سرضظا لمتئ طظه ق غمضظ تطئغصه بمسجل سظ 
أخطه شغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

إن واصع عثا اقصاخاد الدثط عع حرضات وطخاظع 
إلى  افطر  تثطى  تاى  أظعاسعا  بضاشئ  وطجارع 
طحارغع  سطى  خارجغئ  وحرضات  عغؤات  طع  حراضئ 
تثخض  أظعا  أي  الثولئ،  زطاطعا  تمطك  ضطعا  سمقصئ 
غةعز  ق  الاغ  الساطئ  المطضغئ  ضمظ  تصغصاعا  شغ 
لفحثاص تمطضعا، ولضظ عض تعضع شغ غث الةغح 
عظاك  أم  تصا  طظعا  البروة  إظااج  أو  إظصاذه  أجض  طظ 
الئقد  لثثطئ  السمقء  غاترك  ق  صطسا  أخرى؟  طآرب 
ولرساغئ الحسعب بض ضض ترضاتعط لمخالح جادتعط 
شغ الشرب ولابئغئ سروحعط الاغ ظثر شغعا السعس، 
المخري  الظزام  غاغئ  أن  ساصض  غخثق  شق  ولعثا 
أن  افطر  شتصغصئ  المعارئ،  اقصاخاد  إظصاذ  عغ 
خالخئ  والمضاسئات  المحارغع  عثه  غسطغ  الظزام 
الثولئ  طظ  رصابئ  أي  دون  الةغح  لرجال  طثطخئ 
أشراد  غثغرعا  لحرضات  خاخئ  ططضغئ  بعثا  شاخئح 
طخر  وتضام  طاصاسثون،  أو  تالغعن  الةغح  طظ 
لدمان  الغعطغئ  طساظاتعط  وق  الظاس  غسظغعط  ق 

تامئ ضطمئ السثد: اقصاخاد المخري بغظ العاصع وعغمظئ السسضر

اآلخرة  جمادى   ١٣ افتث،  بعرخئ  بمثغظئ  البصاشغ  طغرغظعس  طرضج  شغ  ترضغا  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
لفزطئ  اإلجقطغئ  "التطعل  بسظعان  اصاخادغاً  طآتمرًا  ٢٠٢٢م،  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ١٦ المعاشص  ١٤٤٣عـ 
أوغطع،  باي  طعجى  وافجااذ  غطماز،  جردار  افجااذ  اإلخعة؛  طظ  ضض  شغه  تاضر  ظصاط!"  سحر  شغ  اقصاخادغئ 
وافجااذ سئث اهللا إطام أوغطع، تغث بغظعا التض اإلجقطغ الختغح لفزطئ اقصاخادغئ الاغ تساظغ طظعا ترضغا.

حزب التحریر/ والیۀ ترکیا ینظم مؤتمرا اقتصادیا
"الحلول اإلسالمیۀ لألزمۀ االقتصادیۀ فی عشر نقاط"

وّجعئ أضبر طظ ١٥ طظزمئ طما غسمى بمظزمات المةامع المثظغ السعري، رجالئ لطرئغج افطرغضغ، جع باغثن، 
تحاضغ اجامرار ظزام أجث شغ ارتضاب الفزائع، وأضاف المعّصسعن سطى الرجالئ: "وق غجال السعرغعن سمعطًا 
غساظعن طظ اظاعاضات تصعق اإلظسان بق ظعاغئ تطعح شغ افشص". واصارتئ الرجالئ خطعات غةإ سطى إدارة باغثن 
اتثاذعا إلظعار أن العقغات الماتثة ق تجال ططاجطئ بتماغئ تصعق اإلظسان شغ جعرغا، أعمعا تسغغظ طئسعث إلى 
جعرغا طضطش بماابسئ تض جغاجغ غاعاشص طع صرار طةطج افطظ رصط ٢٢٥٤. طظ جاظئعا صالئ افجااذة راضغئ 
سئث اهللا شغ تسطغص ضائاه الةمسئ إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر طا طفاده: لط غضظ طظ أعثاف 
تطك المظزمات طظث تأجغسعا، العصعف إلى جاظإ المسطمغظ المسادسفغظ وبثاخئ المرأة، وإظما صاطئ تطك 
المظزمات لثسط عغمظئ الشرب سطى الئقد اإلجقطغئ، والمطالئئ بإغةاد التطعل السغاجغئ الاغ تاعاشص طع صرارات 
طةطج افطظ، شعغ طظ أدوات الشرب شغ اخاراق المةامسات وشغ الدشط سطى التضعطات، وشغ تترغك الحسعب 
ظتع الشرب وجغاجاته المثطرة شغ طسرضئ افشضار بغظه وبغظ افطئ اإلجقطغئ. عظاك تقزم ذردي شغ تظحغط 
سمض تطك المظزمات، شضطما زاد تمسك الظاس بثغظعط وزادت الثسعات له طظ الشغعرغظ سطى الثغظ اإلجقطغ، 
زاد ظحاط تطك المآجسات وبحراجئ لطعصعف شغ وجه تطك الختعة اإلجقطغئ، وطا عآقء إق صطئ تابسئ طظافسئ 
عثشعا تترغش الثغظ وتئثغطه ووضسه سطى المصاس الشربغ لغسعض سطى الضاشر المساسمر وسخابات الثول 
الضئرى طتاولئ العصعف شغ ذرغص سمض المثطخغظ وطآغثغعط لطعخعل إلى العثف المظحعد الثي غصعدعط إلغه 
الصائث الرائث الثي ق غضثب أعطه؛ تجب الاترغر، أق وعع الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة والاغ جاشطص 
افبعاب شغ وجه ضض تطك المظزمات الظفسغئ التاصثة والثول الثاسمئ لعا لغضعن طخغرعط شغ عاوغئ جتغصئ.

منظمات ما یسمى المجتمع المدنی 
وأهدافها الخبیثۀ
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 افربساء ٢٣ طظ جمادى اآلخرة ١٤٤٣عـ المعاشص ٢٦ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٢ طـ٤     السثد ٣٧٥

المازاعرغظ،  طظ  لسحرات  اتاةاجغئ  وصفئ  الةمسئ،  الحمالغ،  إدلإ  رغش  شغ  تسان  دغر  صرغئ  حعثت 
تتمض  قشاات  خقلعا  المازاعرون  ورشع  الحام،  تترغر  عغؤئ  تمارجعا  الاغ  الاسسفغئ  اقساصاقت  ضث 
البعرة)،  طساصطغ  جراح  و(أذطصعا  سطغعط)،  والادغغص  البائرغظ  اساصال  الطشاة  (ظعب  طبض  طظ  حسارات 
والصمسغئ  بالاسسفغئ  الحام  تترغر  عغؤئ  جغاجئ  واخفغظ  السةعن)،  شفاتاط  الةئعات  بفاح  و(ذالئظاضط 
"طةطج  لثسعة  اجاةابئ  وضاظئ  الصرغئ،  شغ  الضئغر  الةاطع  أطام  طظ  المزاعرة  واظططصئ  افشعاه.  وتضمغط 
بسث  طساصطغظ،  سثة  سظ  باإلشراج  طططئعط  المازاعرون  وأضث  تسان".  دغر  صرغئ  شغ  السعائض  تةمع  حعرى 
الدطع،  أتمث  الحاب  الصرغئ  أبظاء  أتث  اساصطئ  صث  ضاظئ  تغث  طاصطسئ،  شارات  سطى  أطظغاتعا  اساصطاعط  أن 
.٢٠٢١ الباظغ  تحرغظ  شغ  الثاظا،  طثغظئ  شغ  أجراه  المسغحغ  العاصع  تعل  الظاس  لرأي  اجاطقع  سصإ 

لما صخث الروم أبا سئغثة ساطر بظ الةراح رضغ اهللا سظه بتمص، ضاإ إلى الثطغفئ سمر بظ الثطاب رضغ 
اهللا سظه بثلك، شضاإ الثطغفئ إلى أطغر الضعشئ جسث بظ أبغ وصاص رضغ اهللا سظه: (اظثب الظاس طع الصسصاع 
أعض  إلى  جغحاً  غةعج  أن  أغداً  إلغه   وضاإ  به)،  ُأِتغَط  صث  سئغثة  أبا  شإن  غعطعط،  طظ  وجرتعط  سمرو  بظ 
الةجغرة الفراتغئ؛ الثغظ أساظعا الروم سطى تخار أبغ سئغثة، وغضعن أطغر الةغعش ِسَغاض بظ َغْظط ، شضان سطى 
الثطاب  بظ  سمر  المسطمغظ  خطغفئ  وخرج  الروم.  جغح  طع  الةجغرة  طصاتطئ  وتتغغث  الةجغرة  شاح  جغعحه  غث 
رضغ اهللا سظه سطى رأس جغح، وسسضر شغ الةابغئ العاصسئ شغ جعض تعران. ولما بطس أعض الةجغرة الثغظ 
خرجعا طع الروم سطى أعض تمص خئُر الةغعش اإلجقطغئ، تفرصعا إلى بقدعط، شطما اظضحش الروم طظ طصاتطئ 
ببقبئ  سمرو  بظ  الصسصاع  جغح  غخطه  أن  صئض  سطغه  اهللا  شفاح  لصاالعط  الةراح  بظ  سئغثة  أبع  خرج  الةجغرة، 
أغام. وعضثا، تئرز أعمغئ الصغادة السغاجغئ المامبطئ بثطغفئ المسطمغظ سمر بظ الثطاب، الثي صاد المسطمغظ 
إلى الظخر سطى الروم، شائسغئ الصغادة السسضرغئ لطصغادة السغاجغئ عغ بعابئ الظخر المآزر بإذن اهللا. والقشئ 
تئسعا  اإلجرام،  ظزام  رأس  سطى  تصدغ  أن  ضادت  الاغ  لطةععد  ضغاع  طظ  الحام  بعرة  شغ  تخض  طا  لطظزر 
ضغاع لسزغط الادتغات الاغ صثطعا أعض بعرة الحام، ولغج عثا شصط، شعغ شعق أظعا لط تتصص أعثاشعا 
صغادة  اتثاذعا  وسثم  بصرارعا  تفرغطعا  بسئإ  جغطرتعا؛  تتئ  ضاظئ  الاغ  افراضغ  طسزط  شثسرت  تراجسئ 
جغاجغئ واسغئ خاتئئ طحروع رباظغ تتمطه وعغ وابصئ بةمغض وسث اهللا تسالى شغ ظخرة سئاده المآطظغظ 
ْقَداَمُكْم﴾. أَ ْت  ِ

ّ َث ُ َو َينُصْرُكْم   َ َّ َتنُصُروا  ِإن  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ ُّ
َ
أ ﴿َيا  تسالى:  صال  الظخر.  تص  اهللا  غظخرون  الثغظ 

شضثا  دولغئ،  جئصئ  وإسطائعا  طثططاتعا  لامرغر 
تفظظئ أطرغضا شغ اجاثثام افطط الماتثة لطسغطرة 
وبسط الظفعذ، والاتضط شغ طخغر الحسعب، ضما صال 
تحعطغسضغ:  ظسعم  افطرغضغ  والمفضر  الضاتإ  سظعا 
شعظاك  أطرغضا  طخالح  دولغئ  طظزمئ  تثثم  لط  "إذا 

جئإ ضؤغض لطسماح لعا بالتغاة".
لفطط  الثاص  المئسعث  أذطصعا  الاغ  المئادرة  إن 
سظ  تثرج  ق  بغرتج  شعلضر  السعدان  شغ  الماتثة 
سطى  السغطرة  شغ  افطرغضغئ  لطسغاجئ  السام  السغاق 
أطرغضا  دسمئ  وصث  السعدان،  شغ  السغاجغ  العضع 
تطك المئادرة بةععد طعازغئ سئر الصائط بأسمالعا شغ 
السعدان، الثي الاصى بالئرعان، وبظائئئ رئغج تجب 
تجب  طئادرة  صثطئ  الاغ  السعداظغ  الصعطغ  افطئ 

افطئ، ضما الاصى بعشث طظ لةان المصاوطئ.
وبالرغط طظ تئاغظ ردود أشسال العجط السغاجغ طظ 
والاتفر،  المططص،  الصئعل  تغث  طظ  شعلضر  طئادرة 
إلى الرشخ الاام، ولضظ ق أتث تتثث سظ تصغصاعا 

بعخفعا أجطعبًا طظ أجالغإ السغطرة.
بغظ  الاعاشص  تتصغص  شغ  آطالعط  الئسخ  سطص  لصث 
شغ  "افطمغئ  المئادرة  سطى  السعداظغغظ  الفرصاء 
أطرغضا  وضأن  جععرعا"  شغ  وافطرغضغئ  طزعرعا 
رجعل جقم ولغسئ أطرغضا الاغ شعمعا سطى تصغصاعا 
طظ  عظاظشاعن  افطرغضغ  السغاجغ  والمتطض  المفضر 
شغ  ذضر  تغث  السالمغ،  السام  لطرأي  اجاصرائه  خقل 
ضاظئ  لطسالط  بالظسئئ  أطرغضا  خعرة  "إن  له:  طصال 
تعضح حغؤًا شحغؤًا سطى أظعا الصعى السزمى الحرغرة 
أضث  وصث  طةامساتعط"،  غعثد  الثي  افوتث  والثطر 
روبرت  السغاجغئ  لطسطعم  افطرغضغئ  الةمسغئ  رئغج 

شرشغج ضثلك عثا المسظى.
إغةابغًا  سمق  بعخفه  افطرغضغ  لطاثخض  الظزرة  إن 
تصغصئ  إدراك  سظ  بسغثة  تسائر  الثولغئ  الصداغا  شغ 
آغات  سظ  بسثًا  وأحث  وأقسغئعا،  الثولغئ  السغاجئ 
ِمْن  َكَفُروا  ِذيَن  الَّ َيَودُّ  ﴿َما  تسالى:  صال  التضغط،  الصرآن 
ِمْن   ٍ

ْ َخ ِمْن  َعَلْيُكْم  َل  َّ َ ُي ْن 
َ
أ َن  ُْشِرِك املْ َوَال  اْلِكَتاِب  ِل  ْ أَ

ْم َقْد  وا َما َعِنتُّ ُلوَنُكْم َخَباًال َودُّ
ْ
ُكْم﴾، وصال تسالى: ﴿َال َيأ ِ

ّ َر
.﴾ ُ َ ْك

َ
ْم أ ُ ْم َوَما ُتْخِفي ُصُدوُر ِ ِ ْفَوا

َ
َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن أ

وطما ق حك شغه، أن الضغاظات السغاجغئ شغ السعدان 
طثاطفئ شغما بغظعا، وطثاطفئ طع المضعن السسضري، 
إن لط ظصض شغ ضض حغء شفغ ضبغر جثًا طظ افطعر، 
وق غافصعن إق شغ ضعظعط طسطمغظ، شأظى لعط أن 
بغظ  تسالى  اهللا  وضااب  خقشاتعط  لتض  بسغثًا  غئتبعا 
ٍء  ْ َ ِمْن  ِفيِھ  اْخَتَلْفُتْم  ﴿َوَما  تسالى:  صال  أغثغعط؟! 
أغدا  ظثاطش  لضظظا  صائض  غصعل  وصث   ،﴾ ِ َّ  َ ِإ َفُحْكُمُھ 
عثا  تاى  ولضظ  ختغح  عثا  اهللا،  ضااب  تفسغر  شغ 
الصائطئ:  الحرسغئ  الصاسثة  شغ  تطه  غضمظ  الثقف 
برضا  اإلطام  طئاغسئ  وإن  الثقف)،  غرشع  اإلطام  (أطر 
أتضام  طظ  غائظاه  بما  الثقف،  برشع  ضفغطئ  واخاغار 
طساظئطئ طظ ضااب اهللا جئتاظه وجظئ رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، 

 لثلك شطغسمض الساططعن

اإلجراطغئ  افسمال  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا 
الاغ صام بعا الخطغئغعن الةثد وغععد ضث أعض بغئ 
الاعةغر  جئصئ  الاغ  الفارة  خقل  وأضظاشه،  المصثس 
افول فعض شطسطغظ جظئ ٤٨، والسظعات الاغ أسصئاعا 
شغ أوائض الثمسغظات طظ الصرن الماضغ. وشغ عثه 
التطصئ ظضمض التثغث سظ افسمال اإلجراطغئ شغ الفارة 
الاغ تطئ تطك السظعات؛ وخاخئ السثوان سطى الصثس 

والمسةث افصخى المئارك جظئ ٦٧.
طرتطئ  بسث  افخرى؛  تطع  واتثة  المآاطرات  اجامرت 
اقظاثاب الئرغطاظغ، وبسث إسقن صغام دولئ غععد جظئ 
١٩٤٨، وصث تمبطئ عثه المآاطرات بأسمال ضبغرة صام 
بعا غععد، بالاساون والاظسغص طع الثول الشربغئ شغ 
المسطمغظ،  تضام  وبمساسثة  الماتثة،  افطط  عغؤئ 
تمبطئ  وصث  الطعق.  بثول  تسمى  طا  تضام  وخاخئ 

عثه افسمال بافطعر الاالغئ:
١- السثوان البقبغ سطى طخر جظئ ١٩٥٦ بمحارضئ 
وشرظسا  برغطاظغا  ذائرات  صخفئ  تغث  غععد،  جغح 
والسعغج  وبعرجسغث  واإلجضظثرغئ  الصاعرة 
واإلجماسغطغئ، واتاض ضغان غععد جغظاء وصطاع غجة، 
السعغج  شغ  طظاذص  المحارضئ  الصعات  واتاطئ 
وبعرجسغث وصظاة السعغج. وصث حارك ضغان غععد شغ 
بصعته  أوق  المظطصئ  دول  إلحسار  وذلك  الترب؛  عثه 
المتغط  شغ  تترك  أي  ضرب  شغ  السسضرغئ  وصثراته 
شغ  الضئرى  الصعة  عغ  طخر  أن  خاخئ  اإلجقطغ، 
جغاجئ  رجط  شغ  غععد  ضغان  إدخال  وباظغا  المتغط. 
المظطصئ السغاجغ وتحةغسه سطى طساضسئ أطرغضا شغ 
جغاجاتعا، وصث برز ذلك شغ المفاوضات الاغ أسصئئ 

اتاقل الصعات المحارضئ لطسعغج.
٢- ترب افغام السائ، أو صض الترب الاترغضغئ الباظغئ 
طظ  الثاطج  شغ  وصسئ  تغث  ٤٨؛  جظئ  ترب  بسث 
بغظ  وظحئئ   ،١٩٦٧ لسظئ  طظه  الساحر  إلى  تجغران 
ضغان غععد، وضض طظ السراق وطخر وجعرغا وافردن، 
غجة،  وصطاع  جغظاء  تسطغمه  بض  اتاقله،  إلى  وأدت 
ذعغق  غععد  غطئث  ولط  والةعقن.  الشربغئ،  والدفئ 
تاى صاطعا بإتراق طظئر خقح الثغظ افغعبغ طع ججء 
طظ المسةث افصخى باارغت ١٩٦٩/٨/٢١م، سطى غث 
الغععدي طاغضض دغظج روعظ، تتئ جمع وبخر بض 
وتحةغع طظ الخطغئغغظ والخعاغظئ شغ السالط أجمع؛ 
فظه رطج لاطعغر الصثس وشطسطغظ طظ سئاد الخطغإ.

باعةغر  وبسثعا   ٦٧ جظئ  ترب  أبظاء  الغععد  صام   -٣
صسط ضئغر طظ أعض شطسطغظ إلى الثارج، تغث عةر 
الشربغئ  الدفئ  طظ  شطسطغظغ  ألش   ٤٦٠ طظ  أضبر 
وصطاع غجة، تسإ طسطغات الةاطسئ السربغئ، وخاخئ 
 ،١٩٩١ سام  شغ  السربغ  الظصث  خظثوق  طظ  الخادرة 
وظتع ٢٣٠ ألفا طظعط عط طظ قجؤغ سام ١٩٤٨، ضاظعا 
اتاقل  إبان  والصطاع  الدفئ  شغ  المثغمات  غصطظعن 
اقتاقل،  طظ  الظاجغئ  الفطسطغظغئ  لطمظاذص  غععد 
أو  شطسطغظغاً   ٧٢٦,٠٠٠ طظ  أضبر  غععد  ضغان  وذرد 
المعةرغظ  سثاد  شغ  وأخئتعا  الرتغض،  سطى  أجئرعط 
طظ  الغعم  المعةرغظ  سثد  وغئطس   .٦٧ جظئ  بسث 
بعضالئ  تسمى  طا  جةقت  إتخائغئ  تسإ  شطسطغظ 
غعث وتحشغض القجؤغظ الفطسطغظغغظ (افوظروا) جظئ 
المرضج  إتخائغئ  ووشص  ططغعن.   ٥,٦ تعالغ   ،٢٠١٩
شإن   ،٢٠١٩ سام  طظاخش  شغ  لقتخاء  الفطسطغظغ 
سثدعط غئطس تعالغ ١٣ ططغعظاً، وعط طظ الثغظ ُعةر 
آباؤعط وأطعاتعط طظ شطسطغظ صعرا وصسرا. وعآقء 
المعةرون طا زالعا غسغحعن شغ ظروف صاجغئ وأتعال 
خسئئ؛ رغط طرور أضبر طظ جئسغظ ساطا سطى تعةغرعط، 

وتحاغاعط شغ افرض.
٤- أخث الشرب الضاشر بالاساون طع صادة المسطمغظ شغ 
بعضع  اإلجقطغ  المآتمر  وطظزمئ  السربغئ،  الةاطسئ 
الثطط الةثغثة لةسض ضغان غععد جسما طصئعق شغ 
وشغ  سثة  دولغئ  صرارات  سئر  وذلك  المسطمغظ؛  بقد 
صرار  عع  الثولغئ  الصرارات  وأحعر  السربغئ.  الةاطسئ 
٢٤٢ جظئ ١٩٦٧ الخادر سظ افطط الماتثة؛ والثي 
الثي  الصرار  وغساظث  شطسطغظ،  طسزط  الغععد  غمّطك 
خثر جظئ ١٩٤٧ والمسمى بصرار الاصسغط ١٨١. أطا 
الةاطسئ السربغئ شصث اتثثت صرارا غاعاشص طع الصرارات 

املسةث افصخى وطحروع الاععغث
طا عع واجإ املسطمني؟! (التطصئ السابسئ)
ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

صرار  وعع  شطسطغظ؛  بثخعص  الخعغعظغئ  الخطغئغئ 
بضغان  باقساراف  غصر  الثي   ٢٠٠٢ جظئ  بغروت  صمئ 
غععد سطى أرض شطسطغظ المشاخئئ جظئ ٤٨، وذلك 

دون أن غصثم غععد أي بمظ طصابض ذلك!
٥- لصث صام الشرب بفخض صدغئ شطسطغظ سظ بسثعا 
اإلجقطغ، ووضسعا شغ إذار صعطغ بثاغًئ بط إصطغمغ. 
جسض  والخطغئغئ،  الخعغعظغئ  طع  الخراع  بثاغئ  شفغ 
تضام  ذرغص  سظ  صعطغا  خراسا  الخراع  عثا  الشرب 
السربغئ  الةاطسئ  شغ  طتخعرا  جسطه  أي  المسطمغظ. 
الثي  الثغظغ  بسثعا  سظ  وشخطعا  سربغئ،  صدغئ  شغ 
الفخض  عثا  وبسث  افطئ.  تغاة  شغ  سصغثة  غسائرعا 
بأعض  تثاص  إصطغمغئ،  صدغئ  جسطعا  المست  الصئغح 
شطسطغظ  أعض  طع  السثاء  تالئ  لتخر  شطسطغظ؛ 
وشغ  ظعائغا.  سظعا  المسطمغظ  لاثطغ  ضمصثطئ  شصط 
أظحؤئ  اإلجراطغ  المثطط  عثا  ووشص  اإلذار  عثا 
طظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ جظئ ١٩٦٤؛ بسث اظسصاد 
المآتمر السربغ الفطسطغظغ افول شغ الصثس ظاغةئ 
لصرار طآتمر الصمئ السربغ ١٩٦٤ شغ الصاعرة لامبغض 
طظزمئ  وعغ  الثولغئ،  المتاشض  شغ  الفطسطغظغغظ 
السربغئ  والةاطسئ  الماتثة  افطط  شغ  بعا  طسارف 

ضممبض حرسغ وتغث لطحسإ الفطسطغظغ.
٦- صام غععد بمساسثة دول الطعق والثول الشربغئ 
باعصغع  وذلك  السسضري؛  السمض  أحضال  ضض  بإظعاء 
باتفاق  اباثأت  غععد؛  ضغان  طع  جقم  طساعثات 
غععد.  وضغان  طخر  بغظ   ١٩٧٨ جظئ  دغفغث  ضاطإ 
جظئ  أوجطع  اتفاق  بط   ١٩٩٠ جظئ  طثرغث  اتفاق  بط 
وأخئتئ  ١٩٩٤م.  سربئ  وادي  اتفاق  بط   ،١٩٩٣
والمساعثات  اقتفاصات  عثه  بسث  شطسطغظ  صدغئ 
طحارغع  وضمظ  الثولغئ،  اقتفاصات  إذار  ضمظ 
صاطعس  طظ  الظدالغ  المفععم  وألشغ  المفاوضات، 
الثول السربغئ وطظزمئ الاترغر الفطسطغظغئ طظ أجض 

تترغر شطسطغظ طظ بترعا إلى ظعرعا.
الحرق  جمعه  جثغثا  طثططا  الشرب  رجط  لصث   -٧
إلغه  دسئ  الثي  وعع   - الضئغر  أو   - الةثغث  افوجط 
٢٠٠٦ جظئ  راغج  ضعظثلغجا  أطرغضا  خارجغئ  وزغرة 
شغ طآتمر ختفغ طظ تض أبغإ. وأضثه وزغر خارجغئ 
أطرغضا بعطئغع شغ طآتمر ختفغ شغ جاطسئ الصاعرة 
جظئ ٢٠١٩. وضان طظ أبرز افطعر شغ عثا المثطط 
طظ  الغعم  غةري  طا  غععد:  ضغان  بثخعص  الةثغث 
طصثطات طظ العرولئ والاطئغع طع بسخ دول المظطصئ 
وتةارغئ  سسضرغئ  اتفاصات  وإغةاد  الثطغب.  دول  طظعا 
ظص  شغ  جاء  شصث  افخرى.  الثول  وبسخ  ترضغا  طع 
خطاب بعطئغع: "تسمض إدارة تراطإ أغداً سطى تأجغج 
لمعاجعئ  افوجط؛  لطحرق  اقجاراتغةغ  الاتالش 
الاعثغثات افضبر خطعرة شغ المظطصئ، وتسجغج الاساون 
شغ طةاقت اقصاخاد والطاصئ. ظتظ ظحعث أغداً تشغرًا 
بحضض  تاةثر  الةثغثة  الروابط  بثأت  شصث  ططتعظاً، 
لط غضظ طةّرد تثغطه طمضظا تاى غعطظا عثا. طظ ضان 
غمضظ أن غخثق صئض بدع جظعات أن رئغج العزراء 
جثغثة  روابط  أن  أو  طسصط؟  جغجور  (اإلجرائغطغ) 
جاظحأ بغظ الممطضئ السربغئ السسعدغئ والسراق؟ أو أن 
بابا روطا الضابعلغضغ جغجور عثه المثغظئ لطصاء افئمئ 

المسطمغظ ورئغج الضظغسئ الصئطغئ؟".
وطاةثدا؛  جائرا  والاطئغع  العرولئ  طعضعع  زال  وطا 
(الحرق  إغةاد  طظ  بسثه  غأتغ  لما  ضمصثطئ  وذلك 
خغاغئ  إلى  غعثف  المثطط  وعثا  الضئغر).  افوجط 
المظطصئ طظ جثغث؛ وشص طسطغات جغاجغئ جثغثة، 
تصعم أوق سطى دطب ضغان غععد شغ طظزعطئ المظطصئ 
السغاجغئ  أطا  والسسضرغئ.  واقصاخادغئ  السغاجغئ 
السربغئ،  الةاطسئ  بثل  أوجطغئ  حرق  طظزمئ  شإغةاد 
وبثل طظزمئ المآتمر اإلجقطغ؛ غضعن ضغان غععد 
افطط  ذرغص  سظ  دولغ  إحراف  وتتئ  طظعا،  ججءًا 
الماتثة. وأطا اقصاخادغئ شإغةاد طا غسمى (بالسعق 
الحرق أوجطغئ) المفاعتئ، والاغ دسئ لعا ضعظثالغجا 
السسضرغئ  وأطا   .٢٠٠٦ جظئ  طصارتاتعا  شغ  راغج 
شعع طا دسا إلغه بعطئغع شغ جاطسئ الصاعرة طظ إغةاد 
افوجط  الحرق  دول  طظ  طحارضئ  سسضرغئ  صعة 

 ...والثطغب.  غائع

سغظئ أطرغضا الثبطعطاجغ المثدرم دغفغث جاترشغطث 
طئسعبًا لعا لطاساطض طع أزطاغ السعدان وإبغعبغا، بسث 
الثارجغئ  وزغر  أسطظ  وصث  شغطامان،  جغفري  اجاصالئ 
لثى  واحظطظ  جفغر  أن  بطغظضظ  أظاعظغ  افطرغضغ 
أظصرة المظاعغئ وقغاه، والثي غماطك خئرة ذعغطئ شغ 
طظطصئ الحرق افوجط جغضعن طئسعبًا خاخًا فطرغضا 
إلى الصرن افشرغصغ، وأشاد بطغظضظ شغ بغان أن "خئرة 
سصعد،  طظث  المماثة  الثبطعطاجغئ  جاترشغطث  السفغر 
وسمطه شغ ظض بسخ ظجاسات السالط افضبر خسعبئ، 
السقم  لثسط  الماعاخطئ  لةععدظا  أجاجغئ  جاضعن 
واقزدعار شغ الصرن افشرغصغ، وتتصغص طخالح أطرغضا 

شغ عثه المظطصئ اقجاراتغةغئ".
إن تصثغط جغفري شغطامان اجاصالاه صئض بقبئ أحعر 
طظ ظعاغئ شارة سمطه طصروظئ طع اإلذراء الجائث سطى 
الثارجغئ  وزغر  جعئ  طظ  الةثغث  افطرغضغ  المئسعث 
شغطامان  شحض  إلى  واضح  بحضض  تحغر  افطرغضغ، 
تغث  والسعدان،  إبغعبغا  طظ  ضض  شغ  طعماه  شغ 
التضعطئ  إجصاط  شغ  تغشراي  تترغر  جئعئ  شحطئ 
شغ  الئرعان  الفااح  سئث  اظصقب  شحض  ضما  اإلبغعبغئ، 
شغ  السغاجغ  اقجاصرار  إغةاد  شغ   ٢٠٢١/١٠/٢٥
السعدان، بالرغط طظ الثور الضئغر الثي لسئاه أطرغضا 
ُغسائثل  أن  لجم  طا  شغطامان،  طئسعبعا  سئر  ذلك  شغ 
وتتصغص  بالمعمئ،  غصعم  جثغث  أطرغضغ  طئسعث  به 

طخالح أطرغضا شغ عثه المظطصئ اقجاراتغةغئ.
الاارغت،  ذاضرة  شغ  بصئًا  شاح  صث  الاسغغظ  عثا  إن 
ظعر طظ خقله أن المئسعبغظ الثولغغظ صث تصمخعا 
حثخغات المظثوبغظ الساطغظ إبان تصئئ اقجاسمار 
الصثغط، وغصعطعن بافسمال ظفسعا، شصث ضان الطعرد 
لضغ  جاٍم  طظثوب  طةرد  طظ  أضئر  طخر  شغ  ضروطر 
الئرغطاظغ  اقجاسمار  جغطرة  تتئ  بصاءعا  غدمظ 
وجغحعا،  برواتعا  شغ  طاتضمًا  طمضظئ،  شارة  فذعل 
الساطغ  المظثوب  وضثا  شقتغعا،  سطى  وضاغطًا 
الفرظسغ عظري غعرو الثي سمث إلى شخض لئظان سظ 
جعرغا، طاثثًا طظعا جسرًا ذا رأس ظخراظغ، وبمعازاة 
الئرغطاظغ  السغاجغ  خاطعغض،  عغربرت  سمض  ذلك 
شغ  لئرغطاظغا  جاطغًا  طظثوبًا  الغععدغئ،  افخعل  ذو 
شطسطغظ، والثي سمض سطى وضع الطئظئ الثئغبئ الاغ 
اإلجقطغئ.  الئقد  صطإ  شغ  غععد  ضغان  سطغعا  صام 
أرجاء  ضض  شغ  المظاحرون  المظثوبعن  سمض  وعضثا 
تساب  سطى  بقدعط  طخالح  تتصغص  سطى  السالط 

الحسعب المساسمرة.
وبصثر طظ الاطعغر والاتثغث شغ افجالغإ والعجائض 
اجاطاع  شاضًا،  وأحث  ودعاء  وخئبًا  طضرًا  افضبر 
المئسعبعن الثولغعن إحسال التروب افعطغئ، والصغام 
باقظصقبات السسضرغئ، وظعإ البروات، وإبارة الظسرات 
اإلبظغئ والصئطغئ والةععغئ، وغغرعا طظ افجالغإ الاغ 
تسئئئ شغ الفرصئ والحاات وتمجغص الئقد. وق شرق شغ 
ذلك بغظ الفرظسغ والئرغطاظغ والروجغ وافطرغضغ، 
ضعجغطئ  افطط  سخئئ  برغطاظغا  اجاثثطئ  شضما 

املئسعبعن الثولغعن 
وجٌه طظ وجعه اقجاسمار التثغث
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