
لطظاس،  أخرجئ  أطئ  خغر  ضظاط  المسطمعن:  أغعا 
المةاعثغظ،  وإطاِم  الظئغغظ  خاتِط  ملسو هيلع هللا ىلص،  طتمث  أتئاَع 
أجثادضط الثطفاء الراحثون والصادة الفاتتعن، أظاط 
وطترر  الخطغئغغظ  صاعر  الثغظ  خقح  الظاخر  أتفاد 
الحعر  عثا  طبض  شغ  دظسعط  طظ  المصثس  بغئ 
صاعَريِ  وبغئرس  صطج  أتفاد  ٥٨٣عـ،  رجإ  السزغط 
َلط  الثي  الحاب  افطغر  الفاتح  طتمث  أتفاُد  الااار، 
الصسطظطغظغئ  شاح  سظثطا  والسحرغظ  البالبئ  غةاوز 
رجعل  بمثح  اهللا  شحرشه  ٨٥٧عـ-١٤٥٣م،  شغ 
ِبحر  سظ  أتمث  أخرجه  الثي  التثغث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 
اْلَةْغُح  َوَلِظْسَط  َأِطغُرَعا  اْفَِطغُر  «َشَطِظْسَط  الثبسمغ 
الصاظعظغ  جطغمان  الثطغفئ  أتفاُد  اْلَةْغُح».  َذِلَك 
سحر  السادس  الصرن  شغ  شرظسا  به  اجاشابئ  الثي 
المغقدي ١٥٢٥م لفك أجر ططضعا... أتفاُد الثطغفئ 
العقغات  دشسئ  سعثه  شغ  الثي  البالث،  جطغط 
لسفظعا  لطسماح  جظعغًئ  ضرغئًئ  افطرغضغئ  الماتثة 
افطرغضغئ أن تمر بأطان طظ المتغط افذطسغ إلى 
الئتر الماعجط دون تسرض الئترغئ السبماظغئ شغ 
تةئر  طرة  وفول  افطرغضغئ،  لطسفظ  الةجائر  وقغئ 
دولئ  بطشئ  بض  لشاعا  بشغر  طساعثًة  تعصع  أن  أطرغضا 
أخرى (الثولئ السبماظغئ) جظئ ١٢١٠عـ-١٧٩٥م... 
المقغغظ  تشره  َلط  الثي  التمغث  سئث  الثطغفئ  أتفاُد 
الثعئغئ الاغ سرضعا الغععد لثجغظئ الثولئ لطسماح 
الثغظ  أتفاُد  شطسطغظ...  شغ  باقجاغطان  لعط 
حارلمان  إلى  طظعا  واتثًة  شأعثوا  الساسئ  اخارسعا 
سطغئ  تاحغاه،  شزظاعا  تغظعا  أوروبا  ططعك  أسزِط 
عضثا  والةظ!  بالسفارغئ  طفى  ظظععا  سظثه،  الصعم 
ضاظعا  وعضثا  المساظغرة  المظغرة  أشضارظا  شغ  ضظا 
الصعة  أعض  غا  السصغمئ.  الثاوغئ  أشضارعط  شغ 
وطتمث  الثغظ  وخقح  خالث  أتفاَد  غا  والمظسئ... 
خثر  حفاء  غساطغع  طظ  شصط  أظاط  إظضط  الفاتح: 
طظ  شصط  أظاط  دغظضط،  أسثاء  أسثائعا  طظ  افطئ 
المسطمعن  إلغه  وخض  الثي  الععان  ضسر  غساطغع 
حرف  لضط  وجغضعن  اإلجقم...  بقد  بقدعط،  شغ 
الئثء وتتصغص أطض افطئ بض وجاائسضط افطئ ضطعا، 
تضعظعا  شطظ  خطفعا،  وطظ  أطاطعا  طظ  جظثعا  وضضُّ 
وتثضط بإذن اهللا تسالى، شصعطعا إلى واجئضط بارك 
الاترغر  تجب  ظخرِة  ظخرتظا،  إلى  صعطعا  بضط،  اهللا 
الظخر  ذرغَص  لغسئ  شعغ  الراحثة،  الثقشئ  إلصاطئ 
شتسإ طظ باب وخش العاصع، بض فظعا شغ الثرجئ 
وتتثُّ  افتضام،  تصام  شئعا  سزغط،  شرٌض  افولى 
الظاس  سطى  افتضام  تطئص  ق  وبثوظعا  التثود، 
إلصاطئ  غسمض  ق  وطظ  التثود...  بغظعط  تصام  وق 
سزغط  شإبمه  صادٌر  وعع  الثطغفِئ  وإغةاد  الثقشِئ 
ضأظه طات طغائ جاعطغئ لطثقلئ سطى حثة اإلبط «...

ِميَتًة َجاِهلِيًَّة»... غا  بَْيَعٌة، َماَت  ُعُنِقِه  َولَْيَس ِيف  َوَمْن َماَت 
جغعش  غا  الظخرة...  أعض  غا  والمظسئ...  الصعة  أعض 
وَأْجَسُث  ُسَمْغٍر،  ْبُظ  ُطْخَسُإ  طظضط  ألغج  المسطمغظ: 
ْبُظ ُزَراَرَة، َوُأَجْغُث ْبُظ ُتَدْغر، وجسُث بظ طساذ الثغظ 
الثظغا  شغ  شفازوا  ملسو هيلع هللا ىلص  ورجعله  جئتاظه  اهللا  ظخروا 
لمعت  اعاج  صث  الرتمظ  سرش  إن  تاى  واآلخرة؟ 
الئثاري  أخرج  اهللا،  دغظ  لظخرته  طساذ  بظ  جسث 
َغُصعُل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الظَِّئغَّ  َجِمْسُئ  َسْظُه،  اهللاَُّ  َرِضَغ  َجاِبٍر  َسْظ 
طظضط  أشطغج  معاذ»...  بن  سعد  لَِموت  الَعْرُش  «اْهَتزَّ 
إن  دسعته؟  وأعض  ورجعله  اهللا  غظخر  رحغث  رجض 
شاضئَر  تضئِّروا  أن  طظضط  تظازر  تظازرضط،  افطئ 
طسضط، وتثفَص الراغئ بأغثغضط شغعططعا لضط، وبعثا 
الاغ  الراحثة  الثقشئ  وتصغط  افطُئ،  تظعُخ  وتثه 
بالثسعِة  لطسالط  وتتمُطه  الثاخض  شغ  اإلجقم  تطئُص 
ُرُسَلَنا  َلَنْنُصُر  ا  ﴿ِإنَّ جئتاظه:   

ُ
اهللا شغظخُرعا  والةعاد، 

اُد﴾. َ ْش َ
اْأل َيُقوُم  ْوَم  َ َو ْنَيا  الدُّ َياِة  َ ْ ا  ِ آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ

اصرأ شغ عثا السثد:

- أغظ طحروع التعبغغظ اقصاخادي؟ (الةجء الباظغ وافخغر) ...٢
- ترب السمقت والثوقر الرصمغ ...٢

- أبساد اتاةاز التعبغغظ جفغظئ (روابغ) اإلطاراتغئ ...٣
- أطرغضا تاةاوز المثظغغظ شغ السعدان 

  وتاصثم خطعة لامضغظ السسضر ...٤
- المسةث افصخى وطحروع الاععغث

  طا عع واجإ المسطمغظ؟! (التطصئ الااجسئ) ...٤

والاعجه  اإلجقطغئ  المحاسر  شطثغعا  شاائظاه،  غظصثعا 
ظتع اإلجقم بحضض سام، وصث ظعر ذلك شغ أضبر طظ 
طظاجئئ، ولضظ المططعب عع أن تائظى اإلجقم ضفضر 

جغاجغ ق غغر وترشخ غغره طعما ضان.
شغ  اإلجقم  وترضج  تشطشض  طثى  الضفار  أدرك  لصث 
طظ  غظجسعه  أن  غساطغسعا  شطط  المسطمغظ  ظفعس 
له  السمض  سظ  ترشعط  شغ  ظةتعا  ولضظعط  صطعبعط، 
وتطئغصه طاةسثا شغ دولاه؛ دولئ الثقشئ. بض إظعط 
لط غظةتعا شغ ضض ذلك شسمتعا بإصاطئ دول تطئص 
دغظعط  أن  المسطمغظ  لارضغ  اإلجقم  طظ  أججاء 
ططئص شغ دولئ! وطبض عثه الثول تائسعط أو تسغر 
شغ شطضعط شسغاجاعا الثارجغئ والتربغئ واقصاخادغئ 
والاسطغمغئ وأجعجة التضط واإلدارة شغعا ق تصعم سطى 
الئسخ  اضافى  بض  الئسخ،  شدططئ  اإلجقم.  أجاس 
بثلك وأن غئصى اجط اإلجقم بأي حضض طظ افحضال 
ولع ذئصئ صعاظغظ وأظزمئ واتئسئ جغاجات تثالفه 
تتئ ذرائع واعغئ. ولعثا لط تسث صدغئ إسادة تطئغص 
دولئ  شغ  طاةسثا  التغاة  ظعاتغ  ضض  شغ  اإلجقم 

الثقشئ صدغئ طخغرغئ لثى عآقء.
إصاطئ  سطى  وسجم  إخرار  وبضض  السمض  وجإ  ولعثا 
وق  ضطض  بق  لعا  لطسمض  المسطمغظ  ودسعة  الثقشئ، 
ططض، وجسطعط غثرضعن طثى أعمغاعا وسزط أطرعا، 
بالعصائع  اإلجقطغئ  افشضار  بربط  إق  غاأتى  ق  وعثا 
المحاضض،  لضاشئ  اإلجقطغئ  التطعل  وبغان  الةارغئ 
الرأي  وإسطاء  وتتطغطعا  السغاجغئ  افتثاث  وطاابسئ 
تاى  شغعا  الحرسغ  الرأي  إسطاء  بط  وطظ  السغاجغ 

الئسبات افطرغضغئ ووشعد غععد
خجان الحرور يف املظطصئ

ــــــــــــــــــــ
بصطط: افجااذ طازن الظع غعجش – وقغئ السعدان

عثم الثقشئ طأجاة سزغمئ
تطئ بافطئ اإلجقطغئ

شغ  المثطخعن  الةظث  أغعا  والمظسئ،  الصعة  أعض  غا 
عثا  رجإ  حعر  شغ  ظطالئضط  المسطمغظ،  جغعش 
طظ  تفغصعا  أن  الثقشئ،  عثم  ذضرى  تتض  تغث 
وتدسعا  سام،   ١٠٠ طظ  أضبر  ذالئ  الاغ  ضئعتضط 
الةطغض  السالط  بإطرة  الاترغر  تجب  غث  شغ  أغثغضط 
الظخرة  وتسطعه  الرحائ،  أبع  خطغض  بظ  سطاء 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  لغصغط 
سظضط. ربضط  ورضا  وسجضط،  خقخضط،  شفغعا 
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ضطمئ السثد

وخض إلى الثرذعم غعم افربساء المعاشص ١٩ ضاظعن 
طعلغ  برئاجئ  أطرغضغ  وشث  ٢٠٢٢م  الباظغ/غظاغر 
ودغفغث  افطرغضغئ،  الثارجغئ  وزغر  طساسثة  شغ 
افشرغصغ،  الصرن  لثى  أطرغضا  طئسعث  جاترشغطث 
وتجاطظ طع عثه الجغارة أغدًا وخعل وشث أطظغ طظ 
سثد  طع  طثاطفئ  لصاءات  ُسصثت  تغث  غععد  دوغطئ 
السعداظغغظ  المعظغغظ  وتةمع  السغاجغئ  الصعى  طظ 
الظسعغئ  الترضات  جمسغات  طظ  سثد  إلى  باإلضاشئ 
غعم  لصاءعط  ذلك  جاظإ  إلى  المثظغ،  والمةامع 
وظائئه  الئرعان  السغادة  طةطج  برئغج  الثمغج 

تمغثتغ. (الةجغرة ظئ).
الصداغا  الماسثدة،  الطصاءات  عثه  خقل  ُظعصحئ 
وافوضاع افطظغئ الحائضئ شغ الئقد المامبطئ شغ أزطئ 
الخراع،  شرصاء  بغظ  والةثب  الحث  واجامرار  التضط 
وخطئ إلى اظسثاد ُأشص التعار والاعاشص طا أدى إلى 
المةععل.  عاوغئ  إلى  الئقد  واظجقق  افطظ  اظفقت 

وطظ جاظئه أضث العشث افطرغضغ وأّطظ سطى اآلتغ:
وذظغ  تعار  شغ  الخراع  أصطاب  جطعس  ضرورة   .١
الضاض  جمغع  غحمض  طساثغرة،  طائثة  سئر  حاطض 
المعظغئ  والظصابات  والمةامسغئ  السغاجغئ  والصعى 
لطاعخض إلى وشاق وذظغ غدمظ الثروج طظ افزطئ 

التالغئ، سثا المآتمر العذظغ المتطعل.
٢. تحضغض تضعطئ ضفاءات وذظغئ طساصطئ "تضظعصراط" 
الفارة  طعام  قجاضمال  طثظغ  وزراء  رئغج  بصغادة 

اقظاصالغئ والاتعل الثغمصراذغ.
٣. إدخال بسخ الاسثغقت سطى العبغصئ الثجاعرغئ 

طع طا غاماحى وغعاضإ طساةثات افتثاث.
٤. صغام اظاثابات ترة وظجغعئ بظعاغئ الفارة اقظاصالغئ.

عثه  طبض  وذعاب  طةغء  الشرغإ  أو  بالةثغث  لغج 
الضئرى  اقجاسمارغئ  الثول  طظ  الثارجغئ  العشعد 
شغ  طئاحرة  بطرغصئ  وتثخطعط  بالمظطصئ  وتطفائعا 
أخئتئ  أن  بسث  جغما  ق  لطئقد  الثاخطغئ  الحآون 
الثولغئ  المخالح  لخراسات  وططمسًا  طرتسًا  الئقد 
جطثتظا  أبظاء  طظ  السمقء  طظ  المتطغئ  افدوات  سئر 

ذوي العقء المثطص لطضاشر المساسمر.
المسغحغ  العاصع  تسإ  سطى  ظآضث  أن  ظعد  سطغه 
وذئغسئ عثه الثول اقجاسمارغئ أن أطرغضا وغغرعا 
طظفسئ  وق  خغر  أعض  لغسئ  عغ  الضئرى  الثول  طظ 
غسمعظعط  طمظ  السالط  حسعب  لئصغئ  وطخطتئ 
شإن  المسطمغظ.  بقد  بافخص  البالث  السالط  دول 
سطى  صاطئ  ضثولئ  ظحأتعا  ذعر  شغ  ظفسعا  أطرغضا 
أظصاض جماجط العظعد التمر طظ السضان افخطغغظ 
طظعط  تئصى  طا  وتعةغر  جماسغًا  بإبادتعط  لطمظطصئ 
ذاتعا  لثغعا  المفدطئ  الععاغئ  تمارس  زالئ  وطا 
طظ الصاض والاعةغر واإلشصار وظحر افوبؤئ شغ بصغئ 
الثولئ  عثه  شمبض  المسادسفئ،  السالط  حسعب 
تصعق  واظاعاك  الةرائط  أظعاع  أبحع  طارجئ  الاغ 
دون  غمضظ  ق  السطغط  والسصض  بالمظطص  اإلظسان، 
أدظى حك أن تصثم خغرًا فعض السعدان أو لشغرعط. 
وإظه بسث ظةاح طثطط أطرغضا لفخض جظعب السعدان 
سئر  جاعاخض  الئائث  الظزام  شغ  سمقئعا  بعاجطئ 
بالسجغمئ  اقظاصالغئ  التضعطئ  طظ  الةثد  سمقئعا 
طظ  تئصى  طا  تفاغئ  طحروع  تظفغث  ذاتعا  والثطا 

السعدان وتمجغصه والصداء سطغه.
لطتثث  والمحاعث  المطمعجئ  العصائع  غسغح  وطظ 
السغاجغ بالسالط المتغط شغ طظطصئ اإلصطغط غرى أن 
تض  بظغئ  طططصاً  تأتغ  ق  والعشعد  الئسبات  عثه  طبض 
المحاضض والخراسات شغ المظطصئ وق لاسجغج طا ُغسمى 
واجاثاطئ  السطمغ  والاساغح  الثغمصراذغ  بالاتعل 
وادساءات،  طسمغات  طظ  وغغرعا  وافطظ...،  الاظمغئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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ذضرى عثم الثقشئ، غعم صام زظثغص سربغث بالصداء 
بضفر  وأتى   ... ضقلئ  وصال  خجسئطئ  "أشاى  سطغعا، 
بغظ  المسطمغظ  شثر  طقءة  شعاك  براح"،  الئقد  شغ 
سحغئ وضتاعا، وبثأ ضربا شغ افسظاق لضض طظ أراد 

إسادتعا أو إتغاء ذضراعا.
وطا إن طرت بقبئ سصعد تاى اظئرى لعا رجض سزغط 
تصغ ظصغ ظئعان، لغآجج تجبا سزغما، وغصعد رجاق 
طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  إلسادتعا  ساططغظ  سزماء 
ظئاعا  أظصغاء  أتصغاء  بأطراء  طسغرته  وغعاخطعا  الظئعة، 
دعاة.  دولئ  رجال  تظئئ  باثخغئعا  بثأ  تربئ  طظ 
شطغّثضروا  المآطظغظ،  سطى  ورتماه  اهللا  شدض  ذلك 
التغاة  شغ  سّجعط  شعغ  لعا،  ولغسمطعا  أطرعا  سزط 

الثظغا وغعم غصعم افحعاد.
بصعة  وحسروا  التجب  عثا  خطر  الضفار  أدرك  لصث 
تئظاعا،  الاغ  الثقشئ  شضرة  شضرته،  واظاحار  تأبغره 
بض عغ ذرغصئ تطئغص اإلجقم وتمطه لطسالط، شعئعا 
غتاربعظه بضض وجائطعط وسمقئعط. لصث ُعجم الضفار 
وأولغاؤعط شغ ترب افشضار أطاطه، شعجثوا ضالاعط 
شغ اضطعاد حئابه والادطغض والاساغط سطغه وصثشه 
غطخص  بسدعا  لسض  وحماق  غمغظا  الضاذبئ  بالاعط 
صئطعط  وطظ  شرسعن  آل  ضثأب  الظصغ.  الطاعر  ببعبه 
وطظ بسثعط طرورا بصادة الةعض طظ صرغح ووخعق 
شغ  وأذظابعط  والحرق  الشرب  شغ  الضفر  صادة  إلى 

بقدظا وبقدعط غتاربعن دغظ اهللا والثاسغظ له.
تسغح  اإلجقطغئ  وافطئ  الـ١٠١،  عثطعا  ذضرى  تمر 
وذاك،  عثا  بغظ  التطعل  شغ  تاثئط  لغالغعا.  أتطك 
الثي  الفضر  إدراك  بصئ،  وإسادة  شضرغئ  وطحضطاعا 

کیف کنتم
وأنتم تستظلون بالخالفۀ؟

شغ حعر رجإ المترم طظ عثا السام ١٤٤٣عـ-٢٠٢٢م وبمظاجئئ الثضرى افلغمئ 
لصداء المةرطغظ سطى دولئ اإلجقم وإلشاء ظزام التضط اإلجقطغ (الثقشئ) شغ ٢٨

رجإ المترم ١٣٤٢عـ المعاشص ١٩٢٤/٠٣/٠٣م، غظزط تجب الاترغر شسالغات 
جماعغرغئ واجسئ شغ جمغع الئقد الاغ غسمض شغعا، وإظظا شغ المضاإ اإلسقطغ 
المرضجي لتجب الاترغر جظصعم بإذن اهللا طظ خقل عثه الخفتئ باشطغئ حاططئ 
لاطك الفسالغات جائطغظ اهللا جئتاظه أن غسةض بصغام دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج، صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغما أورده اإلطام 
ُة ِفيكُْم َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها،  أتمث شغ طسظثه: «تَكُوُن النُُّبوَّ

ِة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء اللَُّه أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َعاّضاً، َفَيكُوُن  ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفٌة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ
َما َشاَء اللَُّه أَْن يَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ُملْكاً َجْربِيًَّة، َفَتكُوُن َما َشاَء اللَُّه أَْن تَكُوَن، ثُمَّ يَْرَفُعَها إَِذا َشاَء أَْن 
ِة ثُمَّ َسكََت». لماابسئ الفسالغات والعصعف سطى تغبغاتعا، طظ خقل الرابط الاالغ: يَْرَفَعَها، ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ النُُّبوَّ

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/79762.html

فعالیات حزب التحریر العالمیۀ فی ذکرى هدم دولۀ الخالفۀ
١٤٤٣عـ - ٢٠٢٢م

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ 



 افربساء ٨ طظ رجإ ١٤٤٣عـ المعاشص ٩ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٧٧

ربط  إلى  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  أطرغضا  سمثت 
إغةاد  سطى  سمطئ  بتغث  بعا،  السالط  اصاخادات  ضض 
دوقر سالمغ (سمطئ سالمغئ تساظث لعا جمغع اتاغاذات 
السالط)، وعثا الثوقر غثغره الئظك الفغثرالغ المرضجي 
وبالاالغ  افطرغضغ،  اقصاخاد  سطى  صراراته  تآبر  الثي 
شاسض  أصعى  غةسطه  طا  برطاه،  السالط  اصاخادات  سطى 
وضالئ  أو  حرضئ،  غسائر  ق  شعع  السالمغ  اقصاخاد  شغ 
تأجج  شصث  غظاثإ،  رجق  لغج  ورئغسه  تضعطغئ 
عثا  صئض  طعجعدًا  ضان  أظه  إق   ١٩١٣ سام  رجمغا 
الاارغت، وبسث سمطغئ شخض الثوقر سظ الثعإ بحضض 
ضاطض بما سرف بـ(خثطئ ظغضسعن). تغث أخث جطسطئ 
افطرغضغ  الرئغج  بعا  صام  اقصاخادغئ  الاثابغر  طظ 

رغاحارد ظغضسعن شغ سام ١٩٧١ وأعمعا:
افطرغضغ  الثوقر  طظ  المئاحر  الثولغ  الاتعغض  إلشاء 
إلى الثعإ، شأخث شةعة سالمغئ تط الثروج طظعا بربط 

الثوقر بالظفط بما سرف بـ(الئارودوقر).
اجاثثاطا  افضبر  السمطئ  الغعم  الثوقر  غسث  ولثلك 
اتاغاذغ  شغ  الرئغسغئ  والسمطئ  الثولغئ،  الاةارة  شغ 
وأخئح  والثول،  المخارف  بعا  تتافر  الاغ  السمقت 
اصاخادغا  أطرغضا  صعة  طظ  صعته  غضسإ  الثوقر 
وسسضرغا، وإسادة تثوغر الئارودوقر واإلغثاسات اآلجطئ 

بالثوقر خارج طخارف أطرغضا.
وطظ عظا وسئر طساظاة جمغع الثول طظ عغمظئ الثوقر 
سطى افجعاق السالمغئ، واصاخاداتعا ظةث السالط الغعم 
غساسثعا  وصث  العغمظئ.  عثه  طظ  لطاثطص  غاططع 
تالغا العاصع الاضظعلعجغ الةثغث طا غاططإ جرسئ شغ 

افداء، وجععلئ شغ الاساطض، وعثا طا ظعر بالاساطقت 
شعرغئ،  باساطقت  تسمح  شعغ  الرجمغئ؛  غغر  الرصمغئ 
وظصض المطضغئ بق تثود وق رصابئ وعغ الاغ تسعد إلى 
سام ١٩٩٠م، شعع صرن شصاسئ الاضظعلعجغا وضان أول 

عثه المظاةات عع الثعإ اإللضاروظغ.
رغسرف)  (لغئغري  طعصع  تأجج  ١٩٩٦م  سام  وشغ 
أو  الثوقر  إلى  الرصمغئ  السمطئ  باتعغض  غسمح  الثي 
الغعرو بسمعلئ ق تاةاوز ١٪ إق أن التضعطئ افطرغضغئ 
افطعال  بشسغض  غسمح  أظه  بتةئ  تماطا  أغطصاه 

والاساطقت غغر الصاظعظغئ.
اعاماطًا  المحفرة  السمقت  أخثت   ٢٠٠٩ وطظث 
لاخئح  الئغاضعغظ؛  سمطئ  ظععر  طع  وذلك  طاةثدا 
دشع  طا  واجع  ظطاق  سطى  وصئعق  اجاثثاطا  افضبر 
شغ  السمقت  عثه  لدرب  خغظغئ  بمعاشصئ  أطرغضا 
٢٠٢١/١١/١٦ تغث خسرت تعالغ ٢٥٠ ططغار دوقر 
شغ غدعن ٢٤ جاسئ شصط، وعئطئ صغماعا السعصغئ 
طظ صرابئ ٣ ططغارات إلى ٢,٧٨ ططغار دوقر، وذلك بسث 

إجراءات سثة أعمعا:
الرصمغئ  افخعل  سطى  ضرغئغاً  صاظعظاً  أطرغضا  شرض 
لطسمقت المحفرة بما غجغث سطى ١٠ آقف دوقر تغث 
طظ  افطرغضغئ  الثجغظئ  إلى  دوقر  ططغار   ٢٨ غثخض 
طالضغ عثه السمقت، وصغام الخغظ بسمطغات تسثغظ 
السمقت الرصمغئ سمثا (وعثا غدر بالسمقت الرصمغئ 
الخغظ  فن  الرصمغ)؛  الغعان  وغفغث  الرجمغئ  غغر 
الخغظغ  الحسإ  بئظك  الثاص  الرصمغ  الغعان  أظحأت 
سام ٢٠١٤ وتاثاول به داخض بقدعا وعع أضئر طعثد 

لعغمظئ الثوقر ضسمطئ سالمغئ.
أرادت  تال  شغ  أطرغضا  تظفع  ق  التطعل  عثه  ولضظ 
المتاشزئ سطى عغمظئ الثوقر، وعثه السمقت تفرض 
طا  الاساطقت  وجرسئ  الاضظعلعجغ  الاطعر  شغ  ظفسعا 

غعثد وجعد الظزام المخرشغ الثي ظسرشه الغعم.
إذا  صثطا  والمدغ  الافضغر  سطى  أطرغضا  أرغمئ  لثلك 
اقصاخاد  سطى  الثوقر  عغمظئ  سطى  التفاظ  أرادت  طا 
السالمغ، وصطع الطرغص سطى ضض طظ غتاول إخراجه طظ 
عثه العغمظئ، شصاطئ بثراجئ طحروع الثوقر الرصمغ 
(أي سمطئ رصمغئ ذات صغمئ طبئائ بالثوقر افطرغضغ، 

وذات صغمئ طتفعظئ لتفر اجاصرارعا وصغماعا).
وذلك سئر طةمعساغظ:

افولى غحرف سطغعا المخرف اقتاغاذغ الفغثرالغ شغ 
طظ  غثرجه  شعع  طاجاتحعجاسغ،  وطسعث  بعجطظ 
ظاتغئ ظزرغئ، وغةرب ذرصاً طثاطفئ لطعخعل إلى ظزام 
سمطئ رصمغئ طثسعطئ شغثرالغاً وآطظئ وصابطئ في تطعر 

طالغ أو تضظعلعجغ.
والباظغئ تحرف سطغعا طآجسئ الثوقر الرصمغ وحرضئ 
التخعل  بعثف  سثة  تةارب  أذطصئ  شصث  أضساظحر، 
وآشاق  بشرات  طسرشئ  سطى  تساسث  واصسغئ  بغاظات  سطى 

الثوقر الرصمغ.
وتسائر عثه الثراجات طاأخرة شغ عثا المةال تغث إن 

اصاخادي،  ظععض  تتصغص  وإدارغا  شضرغا  بمصثورعط 
وإن وجثت شطغج طسمعح لعط، وذلك لئصاء الظزام 
اقصاخادي ضما عع سطغه. وعع طبال سطى "وضع الرجض 
شغ غغر طضاظه المظاجإ"، وصج سطغه سحرات وطؤات 
أطباله. والثولئ الغمظغئ التثغبئ حسار غظطعي سطى ضض 
الئقء الثي ساحه الظاس سطى طثى جائ سصعد طدئ، 

غسمسعن جسةسئ وق غرون ذتغظاً!
اقظاصالغ  والمةطج  وتضعطاه  ربه  وسئث  شالتعبغعن 
"شغ الععى جعى"، لغج لثغضط رؤغئ اصاخادغئ ذاتغئ 
المظحأ والثاشع، شالةمغع طصطعرون بالظزام اقصاخادي 
الرأجمالغ، والئظك وخظثوق الظصث الثولغان طعجععضط 
لطتخعل سطى الصروض الربعغئ الماتصئ لخظساء وسثن 
شغ وصئ واتث. ق غمطك التعبغعن تخعرًا طفخقً سظ 
اقصاخاد  شغ  غثعضعن  شعط  اإلجقطغ،  اقصاخاد 

سعن إجقطغاه! الرأجمالغ ضما عع، وغثَّ
اظازار  جعى  الصرغإ  افشص  شغ  التعبغغظ  لثى  لغج 
عثطاه  طا  إسمار  إسادة  سمطغئ  وصثوم  الترب،  اظاعاء 
غصثم  أن  الرغاض  ظزام  طظ  تظازرون  الثي  الترب، 
لضط ترغطغعن دوقر الثي جغضعن طبض طحروع طارحال 
الثي صثطاه أطرغضا فوروبا، بسث ظعاغئ الترب السالمغئ 
الباظغئ، أشادت طظه أطرغضا شغ جسض اصاخاد أوروبا شغ 

غثعا، واظجسب طظه افوروبغعن!
طظث  طئاحرة  تئثأ  اقصاخادي  الظععض  سمطغئ  إن 
الععطئ افولى لطاشغغر، بإصاطئ ظزام اصاخادي جثغث، 
غصعم باطئغئ تاجئ الظاس اقصاخادغئ، لاتصغص اضافاء 

ذاتغ، وإدارته.
إن الاشغغر التصغصغ المظحعد عع إجراء اظصقب حاطض شغ 
جمغع أظزمئ التغاة؛ السغاجغئ واقصاخادغئ واقجاماسغئ 
وجغاجئ الاسطغط والسغاجئ الثارجغئ وغغرعا. وجظاتثث 
سظ الةاظإ اقصاخادي طظعا، شظصعل إن الثطعة افولى 
تئثأ باشغغر الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الصائط، وإغقق 
جمغع الئظعك وإغصاف الاساطض الربعي شغعا، وتخر أطعال 
الظاس لثغعا إلسادة أطعالعط إلغعط طظ دون زغادة أو 
ظصخان، وإغقق طضائغ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ، 
وطسعما جمغع المظزمات الثولغئ، وإخراجعط طظ الئقد 
دون رجسئ، وتخر الثغعن الاغ صثطئ لطغمظ، إلسادتعا 
لمصثطغعا طظ دون ربا، وتساب افصساط الاغ صثطئ 
إلغعط طظعا، قجاغفاء طا تئصى واجاسادة طا زاد سظعا. 
افراضغ  لجراسئ  بالاعجه  شعرًا  السغاجغ  الظزام  وبثء 
خارجغئ،  طسعظات  أغئ  صئعل  وطظع  بالتئعب،  الجراسغئ 
طزعره  تتئ  وتطعي  ووداساه،  الثروف  جطث  تطئج 
صطإ الثئإ الضاجر الثي غعد تتطغط أضقع شرغساه، 

ق تصثغط السعن لعا.
اقجاسثاد لتالئ حتئ المعارد "الاغ ضاظئ تاثشص طظ 
الثارج" لفارة بسغطئ، تاى تئثأ طتاخغض التئعب الاغ 
زرسئ تخض إلى التخاد. ق غساطغع أتث شسض جمغع 
سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  جعى  وأضبر  ذلك 
طظعاج الظئعة الاغ غسمض تجب الاترغر إلصاطاعا، شعغ 
الثي  جططاظعط  اجاسادة  شغ  جمغساً  المسطمغظ  أطض 
طع  الثقشئ  لثولئ  ضمال  طخطفى  بعثم  طظه  ترطعا 

 ظعاغئ الترب السالمغئ افولى

المخرف المرضجي افوروبغ، وطخرف إظةطارا، وطخرف 
الغابان غمطضعن تخعرًا طاصثطاً جثًا، تغث إن المخرف 
المرضجي افوروبغ له دراجئ تمضظه خقل ساطغظ طظ 

تظفغث شضرة الغعرو الرصمغ.
ورصئ  افطرغضغ  الفغثرالغ  غخثر  اظازار  ذعل  وبسث 
٤٠ طظ  طضعظئ  وعغ  الرصمغ،  الثوقر  تعل  بتبغئ 

خفتئ وتارضج سطى ذضر المحاضض السطئغئ طظ طثاذر 
طظ  والتماغئ  الثخعخغئ  وتماغئ  المالغ،  اقجاصرار 

اقتاغال والصداغا غغر الصاظعظغئ افخرى.
إلى  تتااج  الاطئغص  طظتى  تأخث  تاى  الثراجئ  وعثه 
طظ  ضان   (CNBC) وتسإ الضعظشرس،  طظ  تفعغخ 
الماعصع خثور عثه العرصئ الئتبغئ شغ خغش ٢٠٢١

طظ  لمجغث   ٢٠٢٢/٠١/٢٢ إلى  تأجغطعا  تط  ولضظ 
اقتاغاذغ  طسآولغ  طظ  السثغث  أسرب  تغث  الارضغج. 
الفغثرالغ سظ حضعضعط بحأن الثوقر الرصمغ صائطغظ 

إن الفعائث لغسئ واضتئ.
وطظ جطئغاته:

الظصعد الرصمغئ التالغئ عغ طسآولغئ الئظعك الاةارغئ 
عغ  المرضجي  لطئظك  الرصمغئ  السمطئ  إن  تغث  طظ 

طسآولغئ بظك اقتاغاذغ الفغثرالغ.
بةاظإ  الاصطغثغئ  الئظعك  طظ  العدائع  اجاظجاف 

المحضقت الماسطصئ بالثخعخغئ.
خخعخغئ  تصعق  تماغئ  بغظ  المعازظئ  خسعبئ 
افظحطئ  لردع  القزطئ  الحفاشغئ  وتعشغر  المساعطك، 

اإلجراطغئ.
تصطص افرباح الاغ غتخض سطغعا الظزام المالغ الغعم 

بسئإ المظاشسئ الحثغثة والمئاحرة سطى اإلغثاسات.
تتمغ  بطرغصئ  والثشع  الععغئ  بغاظات  تثجغظ  ضغفغئ 
الاأضث  طظ  الاحرغسغئ  العغؤات  وتمضغظ  الثخعخغئ، 

أن سمطغئ الثشع صاظعظغئ.
سمقت  سطى  واجسا  أبرًا  الرصمغ  الثوقر  غتثث  صث 
وغطمج  جطئا،  افخرى  الرصمغئ  المرضجغئ  المخارف 

السغاجئ الظصثغئ لطثول افم سئر السالط.
دوقر  ظععر  تالئ  شغ  جطئغئ  جاظئغئ  آبار  وعظاك 
الاساطض  واصع  سطى  ظععره  سثم  تالئ  شغ  أو  رصمغ 

الرأجمالغ. المالغ 
طا  إذا  أجرع  بعتغرة  الاترك  أطرغضا  سطى  وغاعجإ 
أرادات المتاشزئ سطى عغمظئ الثوقر وخاخئ لارطغط 

الئظغئ الاتاغئ المالغئ.
جارغئ  وول  ختغفئ  ظحرته  الثي  الاصرغر  وتسإ 
أحضال  ضض  ترطغج  تعل  غثور  السئاق  شإن  جعرظال، 
والتصعق  المطضغئ  غحمض  وعثا  المالغئ،  افخعل 
واقلاجاطات شغ طةال الئطعك تحغظ الثي أتثث تفعصا 

ططتعظا سطى الظزام المالغ التالغ.
ولعثا جعف ظةث أن أطرغضا تسرع شغ وضع خطعط 
بتغث تسمح في سمطئ طرضجغئ رصمغئ بالزععر، ضعن 
تضعن  أن  سطى  المةال،  عثا  شغ  جئصاعا  الثول  ضض 
ضض عثه السمقت الرصمغئ المرضجغئ طربعذئ بالثوقر 
تظحأ  جعف  بض  ذعاسغئ  غصئض  لظ  وعثا  الرصمغ، 
طا  أو  سزام  ضسر  إلى  غآدي  وجثقً  تظاترات  سئره 
حابه ذلك، تاى تساطغع شرض ذلك، وعغ العتغثة 

الصادرة سطى شرضه.
لثلك تظاجئعا الفعضى السارطئ شغ السالط، وغظاجئعا 
ظحعب ظجاسات طسطتئ دولغئ تآدي إلى إضساف الئظى 

الاتاغئ لثول تفضر بعثم السغطرة افطرغضغئ.
وطع ذلك شإن ضاإ لعا الظةاح أو الفحض ظئصى ظثور 
شغ شطك الرأجمالغئ، وظظاصض طظ الرأجمالغئ التالغئ إلى 
رأجمالغئ غاشغر شغعا حضض الثوقر وطظ غعغمظ سطغه 
وطظ غاتضط به طظ جثغث، وتئصى أدوات الرأجمالغئ، 

وظزاطعا الةحع غاتضط بمسغحئ الئحر وأرزاصعط.
إن الئحرغئ الغعم بتاجئ إلى تشغغر الظزام الرأجمالغ 
وتطئغص  والحصاء،  الفعضى  عثه  ضض  أوربعا  الثي 
جعى  غعجث  وق  شغه،  عغ  طما  غظصثعا  آخر  ظزام 
اقصاخادي  بظزاطه  الرباظغ  المظعب  اإلجقم  طئثأ 
غتمض  ق  بض  الةحع،  الظزام  لعثا  غظامغ  ق  الثي 
أدواته التصغرة الاغ تعثف إلى صعر الحسعب وظعئعا 

والاتضط شغعا وبمساصئطعا.
إن اإلجقم ق غسامث سطى سمقت جعى الثعإ والفدئ 
وطا غظعب سظعما، وبثلك تتمغه طظ سمطغات الادثط 
وغسغض  والصمار  والمداربات  واقتاغال  والظخإ 
اقجاشقل.  أحضال  وضض  المظزمئ  والةرغمئ  افطعال 
وغدمظ تمضغظ ضض شرد طظ إحئاع تاجاته افجاجغئ 
الضمالغئ  التاجات  إحئاع  طظ  وتمضغظه  ضطغا،  إحئاسا 

 سطى أرشع طساعى

أغظ طحروع التعبغني اقصاخادي؟
(الةجء الباظغ وافخري)

أطا الةاظإ الجراسغ الثي ضان طظ المظازر أن غسافغخ 
المثاظغ شغ التثغث سظه، شصث اصاخر التثغث شغه سطى 
جاظإ الاساوظغات الجراسغئ. وبحر الظاس أظعا جاضعن 
المثاظغ  سرف  شعق  اجابمارغئ،  طساعمئ  حرضات 
الحرضات المساعمئ واجافاض شغ تسرغش الظاس بعا؟ 
جغساعط  لمظ  صادطئ  ضعارث  المساعمئ  شالحرضات 

شغعا بحراء أجعمعا، وبقؤعا ضئغر.
وأطا سمطغئ تتعغض الثسط بالسحرة ططغارات رغال طظ 
داخض  لطمجارسغظ  وتعجغعه  الغمظ  خارج  المجارسغظ 
أبرعا  جغجول  إسقطغئ،  دساغئ  جعى  شطغج  الغمظ، 
جرغساً، شالغمظ بتاجئ إلى بقبئ طقغغظ ذظ بر جظعغاً، 
ظخغإ الغمظ طظ إظااجعا ق غاةاوز ٣٪ طظعا. غصعل 
المبض: "ق تصعل بر إق إذا صثه بغظ الضئث والُخر". وبثقً 
طظ أن تصعم الطةظئ الجراسغئ والسمضغئ بالاعجه ظتع 
زراسئ المتاخغض اقجاراتغةغئ "التئعب" ذعئئ لطاعجه 
ظتع زراسئ المتاخغض الظصثغئ "الئظ" وحرسئ شغ زراسئ 
ططغعن حةرة بظ، وربما تائسعا زراسئ أحةار الفعاضه 

وطتاخغض ظصثغئ أخرى ضالسمسط والطعز.. الت
أطا طا ذضره بثخعص الثولئ المثظغئ التثغبئ شغما 
الصارئ،  ظاسإ  ق  تاى  اقصاخادي،  الةاظإ  غثص 
شظتغطه إلى ضاغإ الرؤغئ العذظغئ لئظاء الثولئ الغمظغئ 
التثغبئ طظ خفتئ ٣٠ - ٣١، وطظ خفتئ ٤٣ - ٤٨

سظعا  غظئج  شطط  السمضغئ  البروة  أطا  جاشظغه.  شإظعا 
المثاظغ بئظئ حفئ، وضأن الغمظ ق غطض سطى بتري 
تسمغئ  شغ  السمضغئ  تحرت  َشِطَط  وافتمر؟!  السرب 

الطةظئ الاغ غرأجعا؟!
افسئاء  وتثفغش  الةرسئ،  إجصاط  بعرتضط  حسار  أغظ 
جرساط  شصث  الغمظ؟!  أعض  ضاعض  سظ  اقصاخادغئ 
الظاس جرسات طداسفئ؛ صطسئ رواتإ طعظفغ الةعاز 
التضعطغ، وأخئح المطالإ بعا ذابعرًا خاطساً، رشسئ 
طظجلغ"  غاز  دغجل،  "بارول،  الظفطغئ  المحاصات  أجسار 
أضساشًا  باجظثوه  تضعطئ  جرسئ  به  جــاءت  طا  شعق 
المساعى  إلى  سعدتعا  شغ  افطض  تئثر  طع  طداسفئ، 
سطى  الجضاة  تتخغض  سطى  الحثغث  الترص  ظفسه! 
ظخاب،  وبثون  بظخاب  والمجروسات  الاةارغئ  المتال 
وطسعا الدرائإ، وخطئ تث طداسفئ إغةارات أراضغ 
افوصاف، وسثم ردعا شغما أوصفعا العاصفعن شغه، وطث 
الغث إلى جغعب جمغع الظاس تتئ جططاضط بإجئارعط 
سطى دشع ألش رغال حعرغاً سظ ضض ذالإ أو ذالئئ طظ 

ذقب المثارس وجمغامععا طساعمئ طةامسغئ!
التض  بأن  غزظ  تفضغره  وجطتغئ  المثاظغ  لئساذئ 
الةمسغات  إصاطئ  عع  اقصاخادي  لطظععض  الستري 
الجراسغئ، ولط غفطظ إلى اآلن أظه صث ُدِشَع بسغثًا سظ 
طضمظ الاشغغر، ولط غاتصص له حغء سطى طثى بقث 

جظعات ولظ غاتصص له حغء أبثًا طما غروم إلغه.
الجراسغئ  الطةظئ  ــأن  ب بسث،  المثاظغ  ــثرك  غ ولــط 
والسمضغئ الاغ غرأجعا، تخطثم طئاحرة طع وزارتغ 
الجراسئ والبروة السمضغئ، الاغ ضان افجثر أن تصعطا 
وبراطةعما  طعاطعما  لاثاخض  لةظاه،  بأسمال  عما 
وأسمالعما، شعما المرضغ سظ أسمالعما، والطةظئ طةرد 
لغج  أظه  أختابعا  غثرك  ق  تماجغئ،  جععد  تفرغس 

ترب السمقت والثوقر الرصمغ
ـــــــــ بصطط: افجااذ ظئغض سئث الضرغطـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

أذطص الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر شغ حعر رجإ عثا، تمطئ سالمغئ لمسالةئ 
المثاوف والحضعك وافجؤطئ تعل وضع المرأة شغ ظض التضط اإلجقطغ. وتعثف التمطئ الاغ سظعاظعا "الثقشئ.. 
ضماٌن لضراطئ المرأة وأطظعا وتصعصعا الحرسغئ" إلى تصثغط شعط ورؤغئ واضتئ لما جاضعن سطغه تغاة المرأة شغ ظض 
دولئ الثقشئ شغما غاسطص بتصعصعا وأدوارعا وطساططاعا ضما دّلئ سطغه الظخعص اإلجقطغئ، وأبئاه التضط اإلجقطغ 
شغ الماضغ، بسغثًا سظ افضاذغإ والثغاقت اقجاحراصغئ واقجاسمارغئ. وصال بغان ختفغ أخثرته طثغرة الصسط 
الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر، الثضاعرة ظسرغظ ظعاز: افعط طظ ذلك أظظا جظسسى لحرح ضغش 
أن طئادئ وصعاظغظ وطآجسات وعغاضض وأظزمئ الثقشئ جاتض سمطغا السثغث طظ المحاضض السغاجغئ واقصاخادغئ 
والصدائغئ والاسطغمغئ والختغئ واقجاماسغئ الاغ تعاجععا المرأة الغعم والاغ شحطئ جمغع افظزمئ الاغ وضسعا 
اإلظسان، بما شغ ذلك الثغمصراذغات - الحرصغئ والشربغئ - شغ تطعا. لماابسئ شسالغات التمطئ سئر الرابط الاالغ:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/hizb-campaigns/80035.html

المکتب اإلعالمی المرکزي لحزب التحریر
حملۀ القسم النسائی فی الذکرى الـ١٠١ لهدم الخالفۀ



   السثد ٣٧٧   ٣   افربساء ٨ طظ رجإ ١٤٤٣عـ المعاشص ٩ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢ طـ

تامئ: عثم الثقشئ طأجاة سزغمئ تطئ بافطئ اإلجقطغئ

الصرخظئ طظث السام ٢٠٠٨م.
أطا بالظسئئ لطغمظ خخعخًا، وشغ سعث العالك سطغ 
خالح، شصث تثَّر تصرغر خادر سظ الضعظةرس افطرغضغ 
سثم  خطعرة  افطرغضغغظ،  الصرار  خظاع  تةاعض  طظ 
شغ  افطرغضغئ  المخالح  سطى  الغمظ  شغ  اقجاصرار 
المحرف  اقجاراتغةغ  الغمظ  طعصع  بسئإ  المظطصئ، 
شغ  اقجاصرار  سثم  وأن  المظثب،  باب  طدغص  سطى 
الغمظ غمضظ أن غآبر سطى طا عع أضئر طظ المخالح 
الطاصئ  أطظ  سطى  غآبر  أن  غمضظ  إذ  افطرغضغئ؛ 
جاظئغ  طظ  المطض  الغمظ  طعصع  بسئإ  السالمغ، 
والمتغط  افتمر  الئتر  بغظ  المظثب،  باب  طدغص 
العظثي تسإ طا جاء شغ ضااب "طصاتض طظ الختراء" 
السجغج.  سئث  بظ  جططان  بظ  خالث  رضظ  أول  لطفرغص 
وظاغةًئ لاتثغر الضعظةرس سمطئ أطرغضا سطى تتسغظ 
شغ  افطرغضغئ  الغمظغئ  وافطظغئ  السسضرغئ  السقصات 
المثطرة  تادبئ  بسث  ذلك  وضان  الاسسغظات،  أواخر 
ضعل شغ طرشأ سثن، شاخاسث الاساون افطظغ بسثعا، 
وزاد الاظسغص والاثرغإ سطى طضاشتئ اإلرعاب، شعخض 
الاساون ذروته شغ ٣ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٠٢، 
شغ السمطغئ المحارضئ قغاغال أبغ سطغ التاربغ، صائث 

تظزغط الصاسثة شغ الغمظ.
الصغادة  صائث  خرح  ٢٠٠٩م  تمعز/غعلغع   ٢٧ وشغ 
بغارغعس،  دغفغث  الةظرال  افطرغضغئ  المرضجغئ 
أن  آظثاك،  خالح  سطغ  لصائه  بسث  بالغمظ  ضان  الثي 
شغ  بما  السسضري،  الاساون  وبتبا  ظاصحا  الةاظئغظ 
ذلك الاثرغئات المحارضئ وإجراءات طضاشتئ اإلرعاب؛ 
الغمظ  شغ  الاساوظغ  افطظ  وتفسغض  تظفغث  سظ  شدًق 
تالغًا  فطرغضا  طتاولئ  آخر  تأتغ  بط  ضضض.  والمظطصئ 
شغ صدغئ أطظ الئتر افتمر، المآتمر الثي سصث شغ 
برساغئ  ٢٠١٩م  افول/دغسمئر  ضاظعن  شغ  الرغاض 
جطمان بظ سئث السجغج ولضظعا لط تخض إلى بشغاعا، 
لطسفغظئ  التعبغغظ  اخاطاف  تساثثم  صث  عغ  شعا 
الئترغئ  المقتئ  تعثد  إصطغمغئ  ضصعة  بإظعارعط 
الئتر  سطى  السغطرة  إطا  غساطجم  والثي  الثولغئ، 
افتمر بمفردعا وتخئح الماتضمئ العتغثة شغه، وإطا 
تحضغض صعة إصطغمغئ ودولغئ فطظ الئتر افتمر تتئ 
صغادتعا وسطى سغظ بخغرة طظعا وغضعن الثور الفاسض 
المافردة  السغطرة  سطى  صثرتعا  سثم  تالئ  شغ  لعا 
لعا. شعض تسغ صغادة الترضئ التعبغئ وأتئاسعا طا غراد 
اجاثثاطعط شغه؟! ضغش ذلك وعط غساثثطعن حسار 
غصثطعن  افطر  تصغصئ  شغ  عط  بغظما  فطرغضا  المعت 
أظعارًا طظ الثطاء لاتصغص طخالح وأذماع أطرغضا برًا 
وبترًا، بظفج طا غصثطه سئث ربه طظخعر عادي وطظ 

طسه لئرغطاظغا؟!
أعض  غا  سصغثتضط  سطغضط  تفرضه  الثي  العاجإ  إن 
دطاءضط  غصثطعن  الثغظ  تضاطضط  خطع  عع  الغمظ، 
صرابغظ لثثطئ أسثائضط، والسمض الةاد لاتضغط حرع 
الاشغغر  سطى  السمض  خقل  طظ  بغظضط،  شغما  ربضط 
لظ  والثي  دغظضط،  أجاس  سطى  لمفاعغمضط  الةثري 
غطئص شغما بغظضط إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، الاغ غسمض لعا شغ افطئ لغض ظعار 
تجب الاترغر، شإلى خغر الثظغا واآلخرة ظثسعضط شأظاط 

 أعض لعثا الثغر السزغط

سطط  ترشع  حتظ  جفغظئ  الغمظ  شغ  التعبغعن  اتاةج 
اإلطارات أبظاء إبتارعا صئالئ جعاتض طثغظئ التثغثة. 
والمسثات  السفغظئ  طعمئ  تعل  افظئاء  تداربئ  وصث 
الاغ ضاظئ سطى طاظعا. شفغ تشرغثة بمعصع تعغار، صال 
جرغع، إن السفغظئ  باجط التعبغغظ، غتغى  الماتثث 
المغاه  و"دخطئ  سسضرغئ"  "طسثات  تتمض  ضاظئ 
أسماق  "تمارس  وضاظئ  ترخغص"  أي  بثون  الغمظغئ 
سثائغئ"، بغظما ظصطئ وضالئ افظئاء السسعدغئ (واس) 
سظ السمغث ترضغ المالضغ، الماتثث باجط الاتالش، 
بمعمئ  تصعم  ضاظئ  روابغ  الحتظ  جفغظئ  إن  صعله 
سطى  وتتمض  جازان،  طغظاء  إلى  جصطرى  ججغرة  طظ 

طاظعا طسثات خاخئ بمساحفى طغثاظغ جسعدي.
تعل  والثولغئ  اإلصطغمغئ  افشسال  ردود  تعاشصئ  لصث 
اتعط  شصث  اإلطاراتغئ،  لطسفغظئ  التعبغغظ  اتاةاز 
السمغث  باجمه  الماتثث  لسان  سطى  السربغ  الاتالش 
ترضغ المالضغ، بممارجئ التعبغغظ الصرخظئ وتعثغث 
المقتئ الثولغئ شغ الئتر افتمر. ضما أداظئ الةاطسئ 
وافطط  الغمظ،  شغ  افوروبغ  اقتتاد  وبسبئ  السربغئ 
الماتثة باجط الماتثث الرجمغ جاغفان دوجارغك، 
اتارام  ضرورة  إلى  جمغسًا  ودسعا  السفغظئ،  اتاةاز 
لطصاظعن  وشصًا  الئترغئ  بالمقتئ  الماسطصئ  التصعق 
سظعا.  الفعري  باإلشراج  التعبغغظ  وذالئعا  الثولغ، 
التعبغغظ  اتاةاز  أداظئ  شصث  افطرغضغئ  الثارجغئ  أطا 
لطسفغظئ، وصالئ إن تخرشات التعبغغظ تأتغ شغ وصئ 
طتادبات  إلى  والسعدة  الاخسغث  خفخ  شغه  غةإ 
افطرغضغئ  الثارجغئ  إداظئ  شمع  حاططئ.  جغاجغئ 
لطتعبغغظ باتاةاز السفغظئ، إق أن أطرغضا صث تساشض 
التادبئ لخالتعا، وذلك بالاععغض اإلسقطغ وإظعار 
الصطص والثعف سطى جقطئ خط المقتئ الثولغئ شغ 
ضما أن رد  أوروبا.  طظه  تثاف  طا  افتمر، وعثا  الئتر 
سطى  غثل  طا  سابرًا،  ضان  بض  صعغًا  غضظ  لط  أطرغضا 
عغ  تضظ  لط  إن  عثا  التعبغعن،  به  صام  بما  رضاعا 

الاغ أوسجت لطتعبغغظ باتاةاز السفغظئ.
سطى  والثولغئ  اإلصطغمغئ  افشسال  ردود  تعاشص  إن 
المآبر  أن  سطى  لاثل  اإلطاراتغئ،  السفغظئ  اتاةاز 
وأن  أطرغضا،  رأجعا  وسطى  الضئرى  الثول  شغعا 
الشاغئ الةاطسئ فطرغضا وأوروبا، عغ تأطغظ المقتئ 
إلى  الثام  والمعاد  الظفط  لظصض  الثولغئ  الئترغئ 
أوروبا وأطرغضا، وإسادة تطك المعاد جطسًا إلى طظطصئ 
الحرق افوجط، ضئسٍث اصاخادي. أطا الئسث السغاجغ 
تتئ  افتمر  الئتر  سطى  أطرغضا  جغطرة  شغ  شغامبض 
طسمى أطظ الئتر افتمر والثي تسمض لاتصغصه طظث 
تسج  طآتمر  سصث  تط  سظثطا  التمثي،  الرئغج  سعث 
السربغ بمحارضئ سثد طظ الثول المططئ سطى الئتر 
افتمر وبمحارضئ الةاطسئ السربغئ شغ طثغظئ تسج شغ 
آذار/طارس طظ سام ١٩٧٧م طرورًا بأسمال الصرخظئ 
الاغ ضان غصعم بعا صراخظئ طثربعن وطتارشعن طظ 
تثاطش  لط  الصرخظئ،  أسمال  بثء  وطظث  الخعطال، 
ولع جفغظئ واتثة تابسئ فطرغضا أو ضغان غععد شغ 
شأسمال  الصدغئ.  لاثوغض  طتاولئ  شغ  افتمر،  الئتر 
الصرخظئ شغ الئتر افتمر تثثم أطرغضا، جعاء أضاظئ 
وق  اآلن  التعبغغظ  طظ  أم  جابصًا  الخعطالغغظ  طظ 
ضث  شأوروبا  افتعال،  طظ  تاٍل  بأي  أوروبا  تثثم 

أبساد اتاةاز التعبغني
جفغظئ (روابغ) اإلطاراتغئ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا الصاضغ – وقغئ الغمظـ 

غظزروا  شق  المسطمغظ،  لثى  السغاجغ  العسغ  غعجث 
لفتثاث إق طظ زاوغئ افشضار اإلجقطغئ المظئبصئ طظ 

السصغثة اإلجقطغئ.
وضض ذلك ق بث له طظ صغادة جغاجغئ واسغئ طثطخئ، 
فن الظاس ق تسغر بق جراة، وإق تعغط سطى وجععا 
تسغر.  طظ  وراء  وق  تاةه  وجعئ  أغئ  إلى  تثري  ق 
شغصعدعا افحرار والةعال ضما عع تاخض اآلن. وعظا 
غأتغ الثور سطى حئاب التجب تمطئ الثسعة لطثقشئ 
صغادتعط  أن  فطاعط  وغبئاعا  أظفسعط  غبّئاعا  أن 
ضسش  رغط  المثطخئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة  عغ 
إطضاظغاتعط وصطئ تغطاعط طصابض الصعى المدادة الاغ 
وتغطعا  إطضاظغاتعا  وضاشئ  وصدغدعا  صدعا  جمسئ 
وطضرعا لاتاربعط وتتارب شضرتعط وصغادتعط، وإن 
ضان طضرعط ِلاجول طظه الةئال، إق أن حئاب التجب 
وأظه  وسثه  غثطش  ق  وأظه  لعط  اهللا  بظخر  وابصعن 

سجغج ذو اظاصام.
ضاشئ  غتض  بأظه  بإجقطعا  افطئ  لثى  البصئ  إسادة  إن 
تمسضئ  إذا  ظاخرعا  اهللا  وأن  والمسائض،  الصداغا 
بثغظعا وسمطئ سطى تطئغصه وإغةاد البصئ شغ الصغادة 
السغاجغئ العاسغئ المثطخئ الاغ تثسع لطثقشئ طظ أعط 
افطعر. شالبصئ عغ التاشج الصعي لثى اإلظسان لطسمض 
واقظصغاد، شإذا لط غبص بظفسه وبفضره وبصغادته وبربه 
شق غمضظ أن غسمض، شإظه غخاب باإلتئاط، وغظاعغ به 
افطر إلى الغأس والصسعد واقجاسقم لما غمطغه سطغه 
السثو والثدعع لفطر العاصع. إذ غسمث الضاشر المساسمر 
بعجائطه المثاطفئ سطى زسجسئ عثه البصئ تاى تتخض 
دتره  سطى  بالسمض  المسطط  غصعم  شق  الظاغةئ  عثه 

والاثطص طظ ربصئ اجاسماره وعغمظاه.
إظظا ظصعل لضط أغعا المسطمعن: إن دغظضط عع التص 
دغظ  أي  شغ  غعجث  ق  طا  وافشضار  التطعل  طظ  وشغه 
وق طئثأ آخر، وضض عثه افشضار والتطعل صث شخطعا 
وغسمض  طظضط  شعع  لطثقشئ  غثسع  الثي  تجبضط 
ظخرته  سظ  الصسعد  لضط  غةعز  وق  ولثغظضط،  لضط 
تصا.  العاسغئ  المثطخئ  السغاجغئ  صغادتضط  شعع 
خفتاته  تسعغث  سطى  الشرب  غسمض  الثي  وتارغثضط 
صرظا   ١٣ جادت  خقشئ  لثغضط  ضاظئ  طحرق،  لاارغت 
وظغفا، ضظاط أسجاء جادة السالط، ضظاط جسثاء آطظغظ 
أختاء  أرضضط،  طظ  رزصضط  آضطغظ  دغارضط،  شغ 
العثى  وتظحرون  افطخار  تفاتعن  أبثاظضط،  شغ 
وتظخفعن المزطعم وتسغظعن المضطعم. شاظزروا طاذا 
طمجق  حر  طجصاط  تغث  الثقشئ  عثم  بسث  بضط  تض 
واجائغتئ دغارضط وأسراضضط وأطعالضط، شضض افطط 
صخساعا.  سطى  افضطئ  تضالئئ  ضما  سطغضط  تضالئئ 
شاظفدعا سظضط الععظ شأظاط أصعغاء ولضظضط وضساط 
شمظساط  ضسفاء،  أظضط  لاحسروا  الععط  أصفاص  شغ 
طظ الافضغر والسمض ضافجث الثي وضع شغ الصفص. 
وسثوضط غثاشضط أن تضسروا عثا الصفص وتظصدعا 
سطغه، شغسمض سطى تثثغرضط وضسدسئ البصئ لثغضط 
وزاد أن ظّخإ سطغضط جقدغظ تضاطا غأتمرون بأطره، 
شبصعا بأظفسضط وبثغظضط وبعسث ربضط. أق غضفغ أن 
خِرَجت 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َ أ ربضط طثتضط وزضاضط بصعله ﴿ُكنُتم َخ

َوُتؤِمُنوَن  املُْنَكِر  َعِن  وَن  َ َوَت ِباملَعُروِف  ُمُروَن 
ْ
َتأ اِس  ِللنَّ

 ُ ّ ﴿َوَلَينُصَرنَّ  ظخرتمعه  إن  ظاخرضط  وأظه   ،﴾ ِ
ّ ِبا

 ﴾ٌز َ َلَقِويٌّ َعِز ّ نُصُره ِإنَّ  َمن يَّ

بغظ  دولغ  خراع  عع  السعدان  شغ  الخراع  إن   -١
أطرغضا وبرغطاظغا، وإن السئإ الرئغسغ لعثه افزطئ 
عع وجعد عثه الثول وجفاراتعا شغ الئقد، شئالاالغ 
افجظئغئ  الاثخقت  ضث  طظغسًا  جثًا  العصعف  غةإ 
الساشرة شغ الحأن الثاخطغ وصداغا افطئ المخغرغئ.

سطى  اتفاصغات  طظ  ورجمه  خغاغاه  تاط  طا  إن   -٢
أجاس سصغثة التض العجط المئظغئ سطى الاظازقت طا 
عغ إق طآاطرات وطثططات لاأزغط افزطات وتسصغث 
وإن  الظار،  سطى  الئظجغظ  ورش  الخراع  طظ  لطمسصث 
طظ  غظئبص  أن  غةإ  الخراسات  لعثه  التطعل  أجاس 

سصغثة اإلجقم.
جئإ  عغ  الاغ  بقدظا  شغ  التصغصغئ  افزطئ  إن   -٣
الرأجمالغ،  المئثأ  تطئغص  سظ  ظاتةئ  ضعاربظا  جمغع 
عثا  طظ  ظفسعا  التطعل  تثوغر  إسادة  غمضظ  شق 
المئثأ، شإن الثي غةإ سطغظا الصغام به عع تصعغخ 

عثا الظزام الفاحض واجائثال ظزام اإلجقم به.
٤- إن الاطئغع طع ضغان غععد ترام حرسا وخغاظئ هللا 
طرتضئغه  طساصئئ  وغةإ  اإلجقطغئ،  ولفطئ  ورجعله 

أحث السصاب.
أغعا المسطمعن المثطخعن طظ أبظاء السعدان: إن التض 
والمثرج العتغث لةمغع أزطاتظا وضعاربظا شغ السعدان 
والئقد اإلجقطغئ خاخئ والسالط بخفئ ساطئ ق غضعن 
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  بصغام  إق 

 والاغ إصاطاعا عغ شرض سطى جمغع المسطمغظ

طظ  لغسئ  المخططتات  عثه  أن  اباثاء  افخض  وشغ 
ظفعذعا  لاسجغج  تأتغ  إظما  وأولعغاتعا،  أجظثاتعا  أدظى 
واجاظخار سمقئعا وتبئغاعط وتصعغئ خفعط وجاظئعط، 
وبعثا الخثد جاء عثا العشث الرشغع طظ أطرغضا لارضغج 
وتبئغئ سمقئعا شغ التضعطئ اقظاصالغئ طظ الةظراقت 
سثم  شغ  أداؤعط  ضسش  أن  بسث  السغاجغغظ  وبسخ 
طا  آخر  عع  الثي  الحارع،  خعت  إخماد  طظ  تمضظعط 
تئصى طظ ضرت ضشط لططرف الباظغ لطخراع طظ سمقء 
أوروبا شغ تراك دغسمئر والعخعل إلى تعاشص جغاجغ 
الصاض  باةرغط  والاظثغثات  الاخرغتات  وأطا  طحارك. 
واجاثثام الصعة والصمع المفرط تةاه الازاعر السطمغ 
تاى  المثظغغظ  لئسخ  واجامالئ  طثاعظئ  إق  عع  طا 
طعصش  بتغادغئ  خاخئ  البعري  والضغان  الظاس  ُغععط 

أطرغضا طظ عثا الخراع. 
وطظ جاظإ آخر طعاخطئ تظفغث جغر وتسرغع خطعات 
تطئغع السقصات طع ضغان غععد الثي تمئ عظثجاه 
أبغإ  باض  ُسصثت  الاغ  أبراعام  اتفاصغئ  طظث  جابصا 
وزراء  ورئغج  الئرعان  السغادة  طةطج  رئغج  بغظ 
بسخ  بةاظإ  سظاغئغ،  شغ  ظاظغاعع  السابص  غععد 
شغ  أبغإ  تض  طثاوف  تبغر  الاغ  افطظغئ  الاسجغجات 
بإظحاء  والتعبغ  إغران  تثاسغات  جاظإ  طظ  المظطصئ 

صاسثة سسضرغئ شغ الئتر افتمر.
وطظ عثا المظططص والثور الثي غةإ سطى المسطمغظ 

طظ أعض السعدان طسرشاه والصغام به اآلتغ:

تامئ ضطمئ السثد: الئسبات افطرغضغئ ووشعد غععد خجان الحرور شغ المظطصئ

أسطظئ التضعطئ الثظمارضغئ، أظعا تعخطئ إلى خطئ سمض ضث السظخرغئ وضره افجاظإ، وشغ عثا الخثد، صال بغان 
ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ الثظمارك: صئض اقباعاج بعثا اقتفاق السغاجغ - ضما شسطئ 
السثغث طظ افذراف بسثاجئ، ظطرح جآاقً أجاجغاً وتاجماً لطشاغئ: طا عع جئإ اظاحار ضره افجاظإ وضراعغئ 
المسطمغظ شغ المةامع، أو بافترى، طظ عع السئإ شغ ذلك؟ وأضاف الئغان: ق غثفى سطى أتث أن الةالغئ المسطمئ 
ضاظئ عثشاً لطضراعغئ سطى طثى السصثغظ الماضغغظ طظ جعئ السغاجغغظ الثظمارضغغظ ووجائض اإلسقم المسروشئ. 
ولصث أخئح الثط الماحثد ضث المعاجرغظ والقجؤغظ وخاخئ المسطمغظ طسارًا جغاجغاً راجثاً سطى الرغط طظ 
تشغغر افغطئغئ الئرلماظغئ والتضعطات. وأردف الئغان: سظثطا تضعن التضعطئ الثظمارضغئ طثظئئ باحةغع السظخرغئ 
والامغغج ضث المسطمغظ، وعع أجاس جغاجاتعط، شإن خطئ السمض عثه الاغ تدسعا التضعطئ لغسئ أضبر طظ 
تسار وطتاولئ طظعا لطعروب طظ طسآولغاعا. وترغث تئرئئ ظفسعا وعغ تترض سطى الاسخإ ضث المسطمغظ.. 
لثلك تفاصر عثه المئادرة إلى أدظى درجئ طظ المخثاصغئ. وتاتمض التضعطئ الثظمارضغئ الطعم سطى الضراعغئ 
ضث المسطمغظ وضثلك الامغغج الممظعب شغ المةامع. وخطئ السمض عثه لغسئ أضبر طظ جاار دخان جغاجغ، 
واجاعجاء بثضاء المسطمغظ وأي حثص صطص تصاً بحأن تطعر المةامع ظتع طجغث طظ اقجاصطاب وسثم الاساطح.

الحکومۀ الدنمارکیۀ تخفی کراهیتها لإلسالم 
بخطۀ عمل مقترحۀ ضد العنصریۀ

أسطظ وزغر ترب ضغان غععد بغظغ غاظاج، أن بقده لظ تثشع ظتع تسعغات جغاجغئ طع السططئ الفطسطغظغئ، لضظعا 
"جاتاشر سطى طخالتعا افطظغئ" طظ خقل السقصات طع رام اهللا، واحارط غاظاج سطى السططئ لاسجغج الاساون، 
وصش المثشعسات لسائقت الحعثاء وافجرى، ووصش أي تراك تةاه الةظائغئ الثولغئ ضث دولئ اقتاقل. شغ عثا 
الخثد صال تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه: ق غارك 
صادة ضغان غععد شرخئ وق طظاجئئ لفدح جططئ الاظسغص افطظغ والاثضغر بثورعا العظغفغ سطى أرض شطسطغظ 
المئارضئ، المامبض بتراجئ وتماغئ ضغان غععد وصطسان طساعذظغه وطظع وخث أي تعثغث أو أذى صث غطتص بعط. 
شتصغصئ تطك السططئ باتئ طضحعشئ وطفدعتئ، ولط تسث صادرة سطى خثاع أعض شطسطغظ الثغظ باتعا غثرضعن 
تماطاً الثور الثي تطسئه ضةثار طظ أضغاس الرطض لتماغئ ضغان غععد. شتري بأعض شطسطغظ وضض المثطخغظ أن 
غرشسعا الخعت شغ وجه عثه السططئ وطمارجاتعا الثغاظغئ، تاى ترشع غثعا اآلبمئ سظ صدغئ شطسطغظ، وسطى 
افطئ أن تئادر إلى إغصاف عثا السئث بإتثى أعط وأسزط صدغئ طظ صداغا المسطمغظ، والسمض الةاد سطى تترغر 
شطسطغظ والصداء سطى ضغان غععد الثي غظفث جمعطه شغ سمعم بقد المسطمغظ سئر أظزمئ الاطئغع والافرغط.

شروط کیان یهود أوامر وسلطۀ التنسیق األمنی خادم مطیع له!

طع إرجال تضام باضساان إلى ضغان غععد صعات الئترغئ الئاضسااظغئ لطصغام باثرغئات سسضرغئ طحارضئ، تتئ 
راغئ الاثرغئات الئترغئ الثولغئ، والاغ تظاعغ شغ ١٧ طظ حئاط/شئراغر الةاري. صال بغان ختفغ أخثره المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان إن تضام باضساان غمحعن طع طسغرة الاتالش والاطئغع طع طظ اتاض 
بقد المسطمغظ، وبثقً طظ اتثاذ خطعات جثغئ لطصداء سطى اتاقل غععد، غصعم تضام باضساان باسرغش السثو 
بأجطتاظا وصثراتظا وتضاغضاتظا السسضرغئ، وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ باضساان: لصث أوجإ اإلجقم سطغظا الرد 
السسضري سطى اتاقل أي أرض إجقطغئ، شضغش إذا ضاظئ تطك افرض طئارضئ وعغ أرض إجراء وطسراج رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص؟! وأضاف الئغان: إّن المسةث افصخى غظازر جظعد خقح الثغظ، طاسائق: ألط غتظ العصئ فن ظصغط الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة لغتخض ضئاذظا السسضرغعن سطى طبض عثا الحرف الغعم؟! إّن المسةث افصخى غظازر الثطغفئ 
سئث التمغث الباظغ. ألط غتظ العصئ فن ظصغط الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، تاى ظساسغث طصثجاتظا المشخعبئ الغعم؟!

حکام باکستان یمشون مع مسیرة التحالف والتطبیع مع یهود

طع تثععر العضع اقصاخادي وتراجع السمطئ المتطغئ وغقء المسغحئ، تساءل بغان ختفغ أخثره السئئ، 
طظ  الحسإ  غظازره  الثي  طا  الغمظ:  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  الباظغ/غظاغر  ضاظعن   ٢٩
تضعطئ تسغح خارج الئقد تاظسط بالبروات جعاًء طظ ضاظعا شغ الرغاض أو الصاعرة أو ترضغا، وأعض الغمظ 
غساظعن ضظك السغح والسعز والتاجئ؟! وأضاف الئغان: لصث وخض التال بأعض الغمظ ظاغةئ الخراع الثولغ 
سطغه شغ حماله وجظعبه إلى المعت الئطغء دون خراخ أو سعغض؛ غمعتعن بعثوء طظ جعر طا وخطعا إلغه 
طظ أوضاع ضاربغئ ق ترتط. شاظصطاع المرتئات، واظعغار السمطئ، وغغاب الثور الرسعي طظ تضعطاغ خظساء 
الئعار،  شغه  وتض  الثطض  وأخابه  إق  التغاة  جعاظإ  طظ  جاظإ  غسطط  ولط  الظاس!  طساظاة  طظ  زادت  وسثن، 
السالط.  بصغادة  العضسغئ  المئادئ  وتفرد  المسطمغظ،  دغار  طظ  اإلجقم  جططان  وزوال  اهللا  تضط  غغاب  بسث 
لثلك وجإ السمض لةسض الظزام الثي غتفر لطئحر تصعصعط وجععدعط، وق غةسض برواتعط تظاصض فغثي 
الظئعة. طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  ظض  شغ  إق  الظزام  ذلك  غطئص  ولظ  بتصعا،  إق  غغرعط 

الموت البطیء یغزو محافظات الیمن الجنوبیۀ 
وحکومۀ عدن ال تأبه لذلک
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صال الرئغج افطرغضغ جع باغثن إن واحظطظ تساجم تخظغش دولئ صطر ضـ"تطغش رئغسغ طظ خارج تطش الظاتع"، وعع طا 
غسمح بسقصات سسضرغئ وتةارغئ أوجع بغظ الئطثغظ. وشغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
المعظثس أجاطئ البعغظغ، صال شغه: صئض ظتع ١٩ جظئ أسطظئ أطرغضا تخظغش الضعغئ ضتطغش رئغسغ طظ خارج تطش الظاتع. 
تغظعا خثع تجب الاترغر شغ الضعغئ بضطمئ تص، جاء شغعا "لصث تّرم اهللا أن غضعن لطضاشرغظ سطى المسطمغظ جططان، 
بثلغض صعله تسالى: ﴿َوَلْظ َغْةَسَض اهللاَُّ ِلْطَضاِشِرغَظ َسَطى اْلُمْآِطِظغَظ َجِئغًق﴾، وأضاف البعغظغ: إن المسطط ضّغٌج َشِطظ، شق 
غةعز أن غثادسه الضاشر بأضاذغئه، إن عغمظئ العقغات الماتثة سطى الئطث لمظضٌر سزغط، وطحارضئ الضاشر - ولع بخعرة غغر 
طئاحرة - َصْاَض المسطمغظ وتحرغثعط وتروغسعط طظضٌر سزغط. وصث أوجإ جئتاظه افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر، 
شغةإ رشخ الاتالش طع العقغات الماتثة افطرغضغئ وعثا واجٌإ شغ سظص ضض طسطط، وعثا ق غاتصص إق بإصاطئ الثقشئ 
الراحثة وتعتغث جمغع بقد المسطمغظ تتئ راغئ خطغفٍئ واتٍث، وذرد الضفار افطرغضان وغغرعط طظ بقد المسطمغظ.

طا صث غآدي إلى إضساف ظفعذ الةغح، لثلك ذضرت 
طعلغ شغ بغاظعا عثه الظصطئ شصالئ: "غطالإ أختاب 
المخطتئ السعداظغعن بسقصئ جثغثة بغظ السسضرغغظ 
الةغح  دور  تتثغث  تسغث  سقصئ  وعغ  والمثظغغظ... 
وتتةغمه طظ حرغك شغ تضعطئ اظاصالغئ إلى طحارك 
شغ السمطغئ اقظاصالغئ"، شماذا غسظغ "اظاصال الةغح طظ 
والاأضغث  بافلفاظ،  الاقسإ  غغر  طحارك"  إلى  حرغك 
سطى أعمغئ الثور المتطغ واإلصطغمغ لطسسضر بالظسئئ 
الةغح  إحراك  طعلغ  أضثت  وصث  افطرغضغئ؟!  لقدارة 
لظا  "صال  الحغعخ:  طةطج  أطام  شصالئ  التضط،  شغ 
السسضري  الطغش  سئر  السعداظغعن  المخطتئ  أختاب 
إلى  لطسعدة  ذرغص  إلى  غسسعن  إظعط  والسغاجغ 
طظاجإ  تحارضغ  دور  واضاساب  اقظاصالغئ...  المرتطئ 
لفجعجة افطظغئ"، شأطرغضا غعمعا إحراك الةغح شغ 

السمطغئ السغاجغئ إن لط غضظ عع الفاسض.
وتسارف  لطئقد،  رئغساً  بالئرعان  تسارف  أطرغضا  إن 
وتسائره  بض  المثظغغظ،  ضث  به  صام  الثي  باقظصقب 
تختغتاً ضما غثسغ الئرعان ظفسه، وصث اظفردت طعلغ 
جغطرتعط  سطى  لاطمؤظ  زغارتغعا،  خقل  بالسسضر 
طعصع  أورد  افولى  الجغارة  شفغ  فطرغضا،  ووقئعط 
وزغر  طساسثة  "أن   ٢٠٢١/١١/١٦ شغ  بعجئ  سربغ 
شغ،  طعلغ  افشرغصغئ  لطحآون  افطرغضغ  الثارجغئ 
الاصئ بصائث الةغح السعداظغ، سئث الفااح الئرعان... 
وأوضح بغان أخثره طةطج السغادة أن طعلغ أجرت 
طصابطئ طع الئرعان، بتدعر الصائط بافسمال افطرغضغ 
براغظ حعضان... واجامسئ إلى الرؤغئ السغاجغئ الاغ 
وصث  الثغمصراذغ..."،  المسار  تعل  الئرعان  ذرتعا 
٢٥ شغ  تثث  طا  "أن  طعلغ:  سظ  ظفسه  المعصع  أورد 

تحرغظ افول/أضاعبر ضان ظاغةئ إخفاصات تثططئ الفارة 
طعلغ  تظخح  الةغح  جمسئ  سطى  وتفاظاً  الماضغئ". 
تاى  المازاعرغظ  صاض  سظ  بالضش  السسضرغئ  الصغادة 
ق ُغاثث ططغئ إلصخاء السسضر سظ المحعث السغاجغ، 
شئرغطاظغا الاغ تظازع أطرغضا سطى الظفعذ شغ السعدان 
عثه  طبض  اجاثثام  شغ  بثعاء  تئثع  المثظغغظ،  سئر 
السمطغات، إن لط تصط عغ بعا، ضث خخعطعا السسضر، 
ظتظ  السسضرغغظ،  لطصادة  "أوضتُئ  طعلغ:  صالئ 
اجامرار  تال  شغ  إضاشغئ  تضالغش  لفرض  طساسثون 
سطى  الدشط  "غمضظظا...  وصالئ:  التالغ"،  السظش  ظمط 
"لصث  وصالئ:  السطعك"،  لاشغغر  افطظ  صطاع  صادة 
أن  ضرورة  الماتثة  العقغات  سظ  بالظغابئ  أوضتئ 
غظاعغ ظمط السظش الئشغخ المسامر ضث المازاعرغظ 
السظش  بعصش  افطرغضغ  الثسط  وربطئ  السطمغغظ" 
قجاسادة  العتغث  السئغض  أن  أوضتظا  "لصث  شصالئ: 
المساسثات المالغئ الثولغئ غسامث سطى إظعاء السظش...". 
شالثي غجسب أطرغضا عع تئاذآ إغصاع الئرعان شغ ضئط 

الازاعرات، بتغث تسامر ضفئ السسضر عغ الراجتئ.
أشرغصغا  شغ  افطرغضغ  الةغح  صغادة  شإن  ولطسطط، 
ترتضج سطى طتاور رئغسغئ، طظعا التفاظ سطى السقصات 
وتأبغرعا  الصارة  إلى  ووخعلعا  فطرغضا،  اقجاراتغةغئ 
إلغه  تتااج  صث  طا  ضض  سطى  ذلك  وغظطئص  سطغعا، 
الصغادة  صائث  أضثه  طا  وعع  المساصئض،  شغ  أطرغضا 
الةظرال  (أشرغضعم)  أشرغصغا  شغ  افطرغضغئ  السسضرغئ 
إغةاز  شغ  اقشاااتغئ  الضطمئ  شغ  تاوظسظث  ج  جاغفظ 
شغ  افطرغضغئ  الثارجغئ  ظحرتعا  اإلظارظئ  سئر  خاص 
٣ حئاط/شئراغر ٢٠٢٢م، تغث صال بضض خفاصئ: "إن 
الصادة افشارصئ غسرشعن طظ ظتظ، وغافعمعن ذطئظا، 
وذطئظا  اتخطظا  إذا  افرجح،  سطى  سطغه  وجغعاشصعن 
باتطغص ذائرة شغ افجعاء عظاك بحضض ذارئ شغ تال 

تخعل أزطئ أو تالئ ذارئئ. عثا طبال سطى طا أسظغه".
بط خامئ طعلغ ضطماعا أطام طةطج الحغعخ بضثبئ 
بق  السعداظغ  الاارغت  "غزعر  شصالئ:  ضئغرة  تارغثغئ 
حك أن الثولئ الثغمصراذغئ عغ العتغثة الصادرة سطى 
تتصغص جقم طساثام"، إن طعلغ تاسمث تةعغض أعض 
السعدان، وتثسغ ذاتغئ عثه الثولئ، أق تسطط طعلغ 
تسطط  صث  افشرغصغئ  الثوغقت  وسمعم  السعدان،  أن 
سطغعا سمقء الشرب المساسمر، طظ السسضر والمثظغغظ 
والةععغئ،  الصئطغئ،  والظجاسات  التروب،  شغعا  وأحسطعا 
وأشصروا  والظجوح،  والطةعء،  الصاض،  شاظاحر  والسرصغئ، 
الئقد والسئاد، وطا سادت أشرغصغا تةث ذرغصعا لفطظ 
والسقم واقجاصرار والظعدئ، شغ ظض عثه افظزمئ 
السطماظغئ، جعاء أضاظئ سسضرغئ أم طثظغئ، إق باشغغر 
تصغصغ وجثري سطى أجاس اإلجقم شغ دولاه الثقشئ 
 الراحثة سطى طظعاج الظئعة الصائمئ صرغئاً إن حاء اهللا

بحضض  الشرب  شحض  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا 
المتغط  شغ  طصئعق  جسما  غععد  ضغان  جسض  شغ  سام 
تةاه  الغععد  أسمال  سظ  المعضعع  وظضمض  اإلجقطغ، 
الصثس والمسةث افصخى المئارك سطى وجه الثخعص 
عثه  شحض  وسظ  لاععغثعما،  المسامرة  وطتاوقتعط 
بأضاذغإ  الاثضغر  ظعد  ذلك  صئض  ولضظ  المتاوقت. 
غععد وطظ صئطعط الظخارى؛ بثخعص بغئ المصثس 
والمسةث افصخى شظصعل: لصث جئصئ طتاوقت غععد شغ 
أضاذغئعط وادساءاتعط تةاه المسةث افصخى وطثغظئ 
الصثس افضاذغإ الاغ اخاطصعا الظخارى الخطغئغعن تةاه 
افطاضظ المصثجئ؛ لاعتغث خفعشعط وظصض المسارك إلى 
خارج أوروبا، وتعتغث الضظغسئ الحرصغئ والشربغئ. وصث 
صاد عثه افضاذغإ ضئار الئابعات والمئحرغظ شغ أوروبا 
الباظغ،  أوربان  والئابا  السابع،  جرغةعري  الئابا  أطبال 
افضاذغإ  عثه  شغ  الظخارى  وتئع  الظاجك،  وبطرس 
بحسارات  ولضظ  الخطغئغئ،  ولغثة  الخعغعظغئ  الترضئ 
جغاجغئ  أعثاف  أجض  طظ  جثغثة؛  وأضاذغإ  أخرى 

رجماعا عثه الترضئ طع ضئار الساجئ شغ أوروبا.
وطظ الحسارات وافضاذغإ الاغ لفصعا الغععد وخاخئ 
الثغظغئ  وافطاضظ  الصثس  تةاه  الخعغعظغئ  الترضئ 

لاحةغع العةرة إلغعا:
١- الترضئ الخعغعظغئ تئظئ عثه الاسمغئ طظ طظططص 
وخعغعن  الصثس.  شغ  خعغعن  بةئض  غرتئط  دغظغ 
تسمغئ تعراتغئ ضما غّثسغ غععد وعع اقجط المرادف 
وغمبض  إجرائغض؛  وأرض  الصثس،  فورحطغط  الاصطغثي 
عثا تططع الغععد إلى اجارداد العذظ الصعطغ الاارغثغ 
عثه  أتئاع  وغثسغ  أضاذغئعط،  تسإ  إجرائغض  فرض 
الترضئ أن أي سغح لطغععد خارج خعغعن؛ عع سغح 
ضاابه  شغ  عغج  طعحغه  ذلك  ذضر  ضما  المظفى  شغ 

"روطا وأورحطغط الصثس".
بازل  طثغظئ  شغ  خعغعظغ  طآتمر  أول  شغ   -٢
الثطعات  الغععد  تثد   ،١٨٩٧ سام  السعغسرغئ 
السمطغئ إلصاطئ الضغان الخعغعظغ؛ اجاظادا إلى الاعراة 
وبطعر  خعغعن.  تضماء  وبروتعضعقت  والاطمعد، 
غسمى  شغما  طآتمرعط  شغ  افضاذغإ  عثه  الخعاغظئ 
بضااب "الثولئ الغععدغئ". وصث أبرز دساة الخعغعظغئ 
الاطمعدغئ دور الصثس شغ عثه المرتطئ ضاجط دغظغ 

لةطإ المعاجرغظ الةثد ظتع شطسطغظ.
٣- لصث سّئر صادة غععد وعط اطاثاد لطترضئ الخعغعظغئ، 
سظ ارتئاط سعدتعط لطصثس بالظزرة السصائثغئ؛ شصث 
غعرغعن  بظ  داشغث  لضغاظعط  وزراء  رئغج  أول  صال 
صغمئ  وق  الصثس..  دون  إلجرائغض  صغمئ  "ق   :١٩٤٨
لطصثس دون العغضض". وصال طعحغه دغان وزغر الترب 
لضغان غععد شغ ترب ١٩٦٧، سظثطا وخض إلى تائط 
الئراق: "لصث سثظا إلى أصثس طعاصسظا، ولظ ظارضه طرة 
باظغئ". أطا رئغج التاخاطغغظ شغ جغح ضغان غععد 
الةظرال غعرغظ شخطى شغ باتئ افصخى بسث اتاقله 
وصال  شغه،  غععدي  ضظغج  بإصاطئ  وذالإ   ،٦٧ جظئ 
سظث  جظئ ٦٧  أحضعل  ضغان غععد لغفغ  وزراء  رئغج 
اتاقل الصثس: "لصث ظطئ الصثس طاحعصئ إلى سعدة 
الغععد إلغعا أضبر طظ ألفغ سام صئض اتاقل (إجرائغض) 

لطصثس الحرصغئ شغ ترب ١٩٦٧".
طضثوبا  دغظغا  اخطقتا  الغععد  الخعاغظئ  اتثث   -٤
اهللا  طظ  المعسعدة  افرض  أي  المغساد"،  اجمه "أرض 
لعط. والعسث المجسعم عع وسث الاعراة؛ وذلك لاحةغع 
العةرة الغععدغئ، وتحةغع الامسك بأرض شطسطغظ. 
وطظ أضاذغئعط واشاراءاتعط شغ عثا افطر: طا جاء شغ 
جفر الاضعغظ تسإ زسمعط ".. وصال الرب فبرام: اترك 
بطثك - طظجل صعطك وأبعك - واذعإ إلى افرض الاغ 
جأدّلك سطغعا". وصث ذضرت أضاذغإ أرض المغساد سطى 
ألسظئ جاجئ غععد أغدا، وطظ غسمعن بالماطرشغظ 
المغساد  "أرُض  ضعاظا:  طؤغر  غصعل  طظعط.  الماثغظغظ 
اظاجسعا الغععد بالثم والثطع، وعغ أرٌض تصئض الجغادة 

وق تصئض الاْةجئئ".
الترضئ  زسماء  اخاطصعا  الاغ  افضاذغإ  بسخ  عثه 
لاحةغع  والتاخاطات  غععد  ضغان  وصادة  الخعغعظغئ، 
ضغاظعط  إلصاطئ  ضمصثطئ  المصثس  بغئ  إلى  العةرة 
المست. وصث تراشص عثا افطر طع تمطئ سالمغئ طا زالئ 
طسامرة تاى غعطظا عثا لاحةغع الغععد. وتراشص ضثلك 

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

شغعا  وتآطر  تساون  الغععد؛  سطى  ضشعذات  تمطئ  طع 
صادة الترضئ الخعغعظغئ طع صادة الشرب شغ برغطاظغا 
شغ  الحرصغئ  أوروبا  دول  طظ  وضبغر  وألماظغا،  وشرظسا 
المظزعطئ اقحاراضغئ. تمبطئ أتغاظا بأسمال صاض وإرعاب 
ظزماعا الترضئ الخعغعظغئ ضث الغععد؛ إلجئارعط سطى 
السربغئ  الثول  شغ  تحابه  ظفسه  والمسطسض  العةرة. 
المتغطئ بفطسطغظ. وطظ الحعادات سطى أشسال الترضئ 
الخعغعظغئ عثه ضث الغععد، غصعل سعشر ضسغش الظائإ 
السابص شغ الضظغسئ: "إن الترضئ الخعغعظغئ ارتضئئ 
العةرة  سطى  الغععد  لاتفغج  سربغئ،  دول  شغ  جرائط 
افخغرة،  السظعات  شغ  الضحش  أغدا: "تط  وصال  طظعا". 
سظ حعادات تّغئ تعل تعرط الترضئ الخعغعظغئ، شغ 
طقتصئ الغععد، ضغ غثرجعا طظ الثول السربغئ". ولط 
الترضئ  إن  بض  السربغئ،  الثول  تثود  سظث  افطر  غصش 
الخعغعظغئ تساوظئ طع الظازغئ افلماظغئ؛ طظ أجض تعةغر 
الغععد. وشغ ذلك غصعل تاغغط لظثاو أتث صادة سخابئ 
العاغاظاه، وسدع الضظغسئ شغ ظثوة سصثت سام ١٩٦٦

شغ تض أبغإ: "إن العضالئ الغععدغئ ضاظئ تسطط باإلبادة 
الةماسغئ، والتصغصئ أن صادة العضالئ لط غخماعا شصط، 

بض إظعط أجضاعا اآلخرغظ الثغظ سمطعا بثلك".
شغ  افولى  الخعغعظغئ  الترضئ  أعثاف  تتصصئ  لصث 
جطإ الغععد طظ الحاات ضما غثسعن، وجاءت المرتطئ 
الباظغئ شغ تتصغص أعثاشعا والمامبطئ شغ تفرغس الئقد 
طظ أعطعا، والسغطرة سطى طثغظئ الصثس وتععغثعا، 
وصث تمبطئ أسمال الغععد تةاه ذلك شغ أطعر ضبغرة، 
وتععغث الصثس عع طصثطئ لاععغث المسةث افصخى 
تاخاطات  غثسغ  ضما  المجسعم  العغضض  وبظاء  المئارك 

غععد وأسداء الترضئ الخعغعظغئ.
وإخفاء  الصثس،  طثغظئ  تععغث  شغ  غععد  أسمال  إن 
٤٨ جظئ  طظث  بالفسض  بثأت  صث  اإلجقطغئ  طسالمعا 

وتفاصمئ طظث اتاقلعا بالضاطض جظئ ٦٧. وتمبض ذلك 
شغ خطعات سمطغئ ضبغرة وطاسثدة وطاةثدة؛ طظعا:

١- ذمج اقجط الصثغط شغ الظعاتغ اإلدارغئ الغععدغئ، 
المترف  اقجط  واجاثثام  ضاشئ،  اإلسقم  وجائض  وشغ 
أور  الصثغط  الضظساظغ  لقجط  تترغش  وعع  (أورحطغط)؛ 
الضاإ  شغ  افخطغ  واقجط  السقم.  طثغظئ  أي  جالط، 
والمآلفات اإلجقطغئ وشغ تصسغط المظاذص شغ ضاشئ 
السخعر اإلجقطغئ عع الصثس أو بغئ المصثس. ولط 
أغدا  صاطعا  بض  الساطئ،  الاسمغئ  تث  سظث  افطر  غصش 
بطمج الضبغر طظ افجماء وتترغفعا سظ اقجط افخطغ، 

واجائثال أجماء غععدغئ بعا؛ تارغثغئ أو دغظغئ.
والسصارات  ولطمسضظ  لفرض  المضاظغ  الاععغث   -٢
آقف  تععغث  تط  شصث  طتغطعا.  وشغ  الصثس  داخض 
الثوظمات طظ أرض الصثس الاغ اتاطئ جظئ ٤٨، وتط 
ضمعا لضغان غععد؛ وعغ سئارة سظ افرض المتغطئ 
أغدا  وتمئ  الشربغئ.  الةعئ  طظ  خاخئ  بالمثغظئ 
السغطرة سطى ضبغر طظ السصارات والمثارس اإلجقطغئ 

والظخراظغئ وتتعغطعا إلى طساضظ وطسابث لطغععد.
المثغظئ  ضط  سظ  أسطظعا  تغث  السضاظغ:  الاععغث   -٣
شصرر الضظغسئ ضط الصثس شغ ١٩٦٧/٦/٢٧ أي بسث 
 ،٢٠٦٤ رصط  افطر  وبمعجإ  أغام.  بئدسئ  اتاقلعا 
وإدارغا.  جغاجغا  غععد  بضغان  الصثس  حرصغ  ألتص 
وظص الصرار عع: (الصثس المعتثة - الشربغئ والحرصغئ 
- ساخمئ إجرائغض)، وشغ جظئ ١٩٨٠ أخثر الضظغسئ 
صرارا آخر غسطظ شغه أن الصثس عغ الساخمئ المعتثة 
لضغاظعط! وبسث عثه الصرارات طارس الغععد ضض أحضال 
وضعاتغعا.  المثغظئ  طظ  المسطمغظ  لاعةغر  الدشط 
داخطعا،  إلى  الغععدغئ  العةرة  غحةسعن  وخاروا 

وغسطعن الساضظ شغعا اطاغازات خاخئ.
والمسامر،  المظزط  العثم  وسمطغات  المداغصات   -٤
لطمسطمغظ.  المثغظئ  داخض  بالئظغان  السماح  وسثم 
إضاشئ لثلك خاروا غمارجعن ضشعذا طظ أجض تعةغر 
الاارغثغئ  الصثغمئ  المثغظئ  داخض  أّطا  بضاططعا.  أتغاء 
شإن غععد غمظسعن تاى سمطغات الارطغط لطمئاظغ وق 

غسمتعن إذقصا بالئظاء الةثغث.
الصثس  لمثغظئ  الاععغث  بمعضعع  غاسطص  طا  عثا 
المسةث  تععغث  بمتاوقت  غاسطص  طا  أطا  سام؛  بحضض 
افصخى شسعف ظاتثث سظه شغ التطصئ الصادطئ بإذن 

 ...اهللا.   غائع

شغ  السعدان  شغ  افطرغضغئ  الثبطعطاجغئ  ظحطئ 
ظض التضعطئ اقظاصالغئ العجغطئ، لاخطاد شغ افجعاء 
الماأزطئ وتاصثم خطعة أو خطعات شغ جئغض إتضام 
اجاصالئ  شسصإ  السسضر،  سئر  السعدان  شغ  ظفعذعا 
رئغج العزراء تمثوك، اباسبئ أطرغضا طئسعبعا لطصرن 
افشرغصغ جاترشغطث، وطساسثة وزغر الثارجغئ افطرغضغئ 
لطحآون افشرغصغئ طعلغ شغ، الاغ صثطئ تصرغرًا سظ 
زغارتعا الباظغئ شغ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٢م، أطام 
لةظئ السقصات الثارجغئ شغ طةطج الحغعخ افطرغضغ 
شغ  التال  سظ  ٢٠٢٢م،  حئاط/شئراغر  طظ  افول  شغ 
طظ  ساطاً   ٣٠ "بسث  بغاظعا:  شغ  جاء  وطما  السعدان، 
داخطغئ  وظجاسات  وسسضرغئ  إجقطغئ  دغضااتعرغئ 
طاضررة... وظزام جغاجغ طمجق غائع تثخق سسضرغا 

طعجعا ظتع الاصسغط".
السعدان  تضمئ  الاغ  الثضااتعرغئ  إن  لمعلغ  ظصعل 
٣٠ ساطاً ضاظئ بثسط أطرغضغ طضحعف لضض ذي بخر 
١٩٨٩م  باظصقب  صاطئ  الاغ  عغ  شأطرغضا  وبخغرة، 
سئر سمغطعا سمر الئحغر، وعغ الاغ أوسجت له أن غاثث 
طظ المسارضئ آظثاك تاضظاه السغاجغئ رغبما غامضظ 
الةغح طظ اقظصداض سطغعا، وضاظئ اإلدارة افطرغضغئ 
سطى دراغئ تاطئ بأن تطك المسارضئ عغ سطماظغئ الاعجه، 
لطشرب  السغاجغئ  المثارس  خرغةع  عط  صادتعا  وأن 
جمتئ  شأطرغضا  باإلجقم،  لعط  سقصئ  وق  السطماظغ، 
لاطك التاضظئ بالئصاء سحر جظعات داسمئ لطةغح بط 
سام  الارابغ  تسظ  السغاجغئ  التاضظئ  زسغط  ُأصخغ 
بط  الامضغظ.  بسث  بالتضط  الةغح  شاظفرد  ١٩٩٩م، 
إن طعلغ تثسغ شغ بغاظعا اجاظضار الظجاسات الثاخطغئ 
الثسط  سظ  الطرف  وتشخ  السعدان،  شغ  الماضررة 
رسئ  الاغ  شعغ  المسطتئ،  لطترضات  الصعي  افطرغضغ 
الترضئ الحسئغئ لاترغر السعدان، شفخطئ بعا الةظعب، 
عغ  واآلن  شغه،  ظخراظغئ  خئشئ  ذات  دولئ  وأصاطئ 
السعدان  صغادة  طظ  وتمضظعط  السمقء،  سطى  تدشط 
ظتع تفاغاه إلى دوغقت طظععضئ ق تصعى سطى الئصاء 

إق تتئ جغطرتعا.
وتماعغا طع اجاراتغةغئ الترب سطى اإلجقم شغ أدق 
أترزته  الثي  بالاصثم  "رتئظا  طعلغ:  صالئ  تحرغساته 
التضعطئ اقظاصالغئ لظاتغئ إلشاء الاحرغسات الصمسغئ...". 
شالتضعطئ اقظاصالغئ حرسئ بالفسض شغ إلشاء الصعاظغظ 
الماسطصئ باإلجقم، بثءًا طظ الصاظعن الةظائغ، شئتسإ 
طعصع الةجغرة ظئ شغ ٢٠١٩/١١/٢٩: "صال وزغر السثل 
ظخر الثغظ سئث الئاري إن السعدان ألشى صاظعن الظزام 
السام الثي ضان طساثثطا إبان تضط الرئغج السابص 
سمر الئحغر لفرض اآلداب الساطئ...". وعع طا رتئئ به 
ضثلك طظزمئ السفع الثولغئ؛ إتثى أدوات الشرب شغ 
الترب سطى اإلجقم، شصث أوردت المظزمئ شغ طعصسعا 
ظائإ  طاغاظشع،  جغش  شصال  ترتغئعا،  ظفسه  الغعم  شغ 
طثغر برظاطب حرق أشرغصغا والصرن افشرغصغ والئتغرات 
ضئرى  إغةابغئ  خطعة  "عثه  المظزمئ:  شغ  السزمى 
إلشاء  تأخر  شصث  السعدان.  شغ  المرأة  لتصعق  بالظسئئ 
سطى  "غةإ  وأضاف:  ضبغرًا"،  السام  الظزام  صعاظغظ 
لصعاظغظ  الاام  اإللشاء  ضمان  اآلن  اقظاصالغئ  التضعطئ 
الظزام السام الصمسغئ. وعثا غحمض إلشاء المعاد الاغ 
الظزام  حرذئ  وتض  المرأة...  لئاس  صاظعن  تفرض 
الةطث...  سصعبئ  وإلشاء  المثخخئ،  والمتاضط  السام، 
والمعاد الاغ تظزط اجاعقك الضتعل وتثاوله، والمعاد 
الاغ تظزط طا غسمى "بافخقق"، بما شغ ذلك طمارجئ 
أضبر  المظزمئ  عثه  شضاظئ  بالاراضغ...".  الةظج 
اقجاراتغةغئ  ضمظ  اإلجقم  سطى  تربعا  شغ  وضعتاً 

الشربغئ شغ طست ععغئ المسطمغظ.
شغ  بـ"الحروع  اقظاصالغئ:  التضعطئ  طعلغ  وتطالإ 
غسظغ  طا  الترة"،  بالسعق  خاخئ  اصاخادغئ  إخقتات 
أخعل  بثخثخئ  السعدان  اصاخاد  اغاغال  اجامرار 
اقصاخاد  لصراخظئ  افطئ  بروات  وتسطغط  الثولئ، 
الرأجمالغ، شالشرب المساسمر سمعطاً غدشط وغدشط، 
ععغئ  طسح  سمطغئ  تضامض  تاى  افوضاع  غراصإ  بط 
أعض السعدان، وطسثعا إلى سطماظغئ خارخئ تداعغ 
السطماظغ  طزعرعا  شغ  ولظثن  وواحظطظ  بارغج 
وتضعطاه  أعطه  ترضغع  بسث  اإلجقم،  فتضام  المثالش 
الظصث  خظثوق  غمطغعا  طعطضئ  روحاات  سئر  اصاخادغاً 

والئظك الثولغان وغظفثعا السمقء.
الصعى  لامضظ  المثظغغظ  تةاوز  ظتع  تثطع  أطرغضا  إن 
افطظغئ طظ اإلطساك بجطام افطعر شغ السعدان، بغث 
أظعا تثحى اجامرار المثظغغظ شغ اقتاةاج والازاعر 

أطرغضا تاةاوز املثظغني يف السعدان 
وتاصثم خطعة لامضني السسضر

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ غسصعب إبراعغط (أبع إبراعغط) – وقغئ السعدانـ 

التحالف مع أمریکا جریمۀ فی حق اإلسالم والمسلمین


