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تغظ ُغثاِذإ اإلجقم ضض شرد بسغظه، شسطى الفرد أن 
غصعم بما خعذإ به، أطا تغظ غثاذإ ضض المسطمغظ 
بعثا  بسمض  الصغام  طظعط  وغططإ  أطئ،  بعخفعط 
قُ  ارِ السَّ العخش ق بعخفعط أشرادًا، ضصعله تسالى: ﴿وَ
اهللاَُّ  اال مِنَ اهللاَّ وَ بَا نَكَ سَ اءً بِامَ كَ زَ امَ جَ ُ هيَ دِ وا أَيْ طَعُ اقْ ةُ فَ قَ ارِ السَّ وَ
﴾، شإن عثا الثطاب طعجه لضض المسطمغظ،  كِيمٌ يزٌ حَ زِ عَ
وسطغعط جمغسًا غصع إبط تسطغض عثه افتضام، وضثلك 
بخفاه  ملسو هيلع هللا ىلص  لطرجعل  طعجعا  الثطاب  غضعن  سظثطا 
شعع  لفطئ؛  راسغًا  أو  لطةغح،  صائثًا  أو  دولئ،  رئغج 
اباثاًء خطاب لضض المسطمغظ بعخفعط أطئ، وضثلك 
بصغئ افتضام الماسطصئ بالتضط والسغاجئ واقصاخاد 
شإن  وغغرعا،  والسصعبات  الحآون  ورساغئ  واقجاماع 
ق  الثغظ  المسطمغظ  ساطئ  سطى  غصع  تسطغطعا  إبط 
غسمطعن جثغًا سطى تطئغصعا. وبما أن تطئغص الحرع 
ق  أطئ،  بعخفعط  المسطمغظ  ضض  طظ  المططعب 
غظغإ  أن  اهللا  أوجإ  لثا  به،  تصعم  أن  لفطئ  غمضظ 
المسطمعن سظعط خطغفئ غصعم بعثه الفروض وغظفث 
عثه افتضام؛ شغسعس افطئ، وغرسى الرسغئ، وغتمغ 
البشعر،  وغتمغ  التثود،  وغصغط  اإلجقم،  بغدئ 
طع  وغاساطض  السالط،  إلى  اإلجقم  رجالئ  وغتمض 
الاغ  والصعاسث  لفتضام  تئسًا  افخرى  وافطط  الحسعب 
جاء بعا اإلجقم. وضغفغئ اإلظابئ تثدعا الحرع بظزام 
لطمسطمغظ  ساطئ  رئاجئ  عغ  الاغ  الثقشئ،  دولئ 
جمغسًا شغ الثظغا، إلصاطئ أتضام الحرع، وتمض الثسعة 
اإلجقطغئ إلى السالط. شالثطغفئ ظائإ سظ افطئ الاغ 
شالسططان  الئغسئ؛  ذرغص  سظ  وذلك  السططان  لعا 
لفطئ ظصطاه إلى الثطغفئ بالئغسئ. وق غصال: إن الثطغفئ 
ظائإ سظ اهللا جئتاظه وتسالى، شثولئ الثقشئ لغسئ 
دولئ دغظغئ بالمخططح البغعصراذغ، ولغج عع ظائئًا 
سظ الظئغ شغ الظئعة، شسغثظا طتمث ملسو هيلع هللا ىلص خاتط افظئغاء، 
اظصطع العتغ بعشاته، وضثلك لغج ظائئًا سظ الثطغفئ 
الثي صئطه، شق وقغئ سعث لطثطغفئ غسطغعا لمظ غأتغ 
بسثه، وإظما عع ظائإ سظ المسطمغظ شغ رساغئ حآون 
الرسغئ والتضط باإلجقم. وضثلك الثطغفئ لغج وضغًق 
ل العضالئ أو ُغطشغعا،  أو أجغرًا سظث افطئ، شالمعضِّض ُغَسثِّ
بسجل  التص  لعا  لغج  شافطئ  إجارته،  ُتظعى  وافجغر 
وق  الئغسئ،  شغ  سطغه  احارذئ  طا  تسثغض  أو  الثطغفئ 
غةعز لعا الثروج سطغه إق شغ ظععر الضفر الَئعاح، سظ 
سئادة بظ الخاطئ رضغ اهللا سظه، صال: َدَساَظا َرُجعُل 
َباَغَسَظا  َأْن  َسَطْغَظا  َأَخَث  ِشغَما  َشَضاَن  َشَئاَغْسَظاُه،  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهللاَِّ 
َوُسْسِرَظا  َوَطْضَرِعَظا،  َطْظَحِطَظا  ِشغ  َوالطَّاَسِئ  ْمعِ  السَّ َسَطى 
َوُغْسِرَظا، َوَأَبَرٍة َسَطْغَظا، َوَأْن َق ُظَظاِزَع اْفَْطَر َأْعَطُه، َصاَل: «إِالَّ 
أَْن تََرْوا كُْفراً بََواحاً ِعْنَدكُْم ِمَن اللَِّه ِفيِه بُْرَهاٌن» أخرجه طسطط. 
وطاى اظسصثت الئغسئ لطثطغفئ سطى العجه الحرسغ شق 
غخّح أن ُغسجل، إق إْن اخاّض حرط طظ حروط اقظسصاد 
بالشًا،  ترًا،  طسطمًا،  رجًق،  غضعن:  أن  وعغ  السئسئ، 
ساصًق، سثقً، صادرًا طظ أعض الضفاغئ. وق ُغسجل إق سظ 
ذرغص طتضمئ المزالط، جعاء أضان الثطغفئ ُغسجل تاقً 
اخاطط  الثي  افطر  عثا  ولئغان  السجل.  غساعجإ  أم 
دجاعر  طحروع  طظ   ٢٤ المادة  ضاظئ  الظاس؛  سطى 
دولئ الثقشئ، الثي أسّثه تجب الاترغر: "الثطغفئ عع 
الثي غظعب سظ افطئ شغ السططان وشغ تظفغث الحرع" 

(طحروع دجاعر دولئ الثقشئ، خفتئ ١٣).

وتأجغةعا،  افتثاث  عثه  وراء  غصش  بأظه  سصار  طالك 
وأحار إلى أن طالك سصار صام باسطغح طةمعسئ طظ أبظاء 
الععجا طعجعدة شغ طظطصئ الثغسا تعذؤئ لطارتغئات 
افطظغئ، لدسش تاضظاه السغاجغئ الاغ غساظث إلغعا، 
ططالئئ  سصإ  اظثلسئ  افتثاث  أن  حاال  أبع  وضحش 
الحروط  تعاشر  سثم  إلى  طحغرًا  لعط،  بإطارة  الععجا 
المثاخئ باإلطارة، وذالإ بإسفاء التاضط وتض تضعطاه 

بإلشاء اتفاصغئ جقم جعبا.
وطظ عثا غادح أن عثه افتثاث المأجاوغئ؛ طظ صاض 
العقغئ  عثه  شغ  الظاس  ذالئ  والاغ  وتعةغر،  وترق 
عع بسئإ اقجاصطاب السغاجغ لطصئائض طظ الساجئ 
والتضام شغ عثا الئطث المضطعم، شااسئإ شغ الترغص. 
وغساسث شغ ذلك وجعد ظزام التعاضغر واإلدارة افعطغئ 
الاغ أجسعا الضاشر المساسمر اإلظةطغجي شغ السعدان. 
تغث صسط السعدان إلى دغار صئطغئ جظئ ١٩٢٣م، بط 
١٩٢٥م،  السام  شغ  الفردغئ  المتاضط  صاظعن  ذلك  تق 
بط خثر صاظعن باجط (صاظعن جططات المحاغت لسظئ 
١٩٢٧)، وربط عثه الثغار بالععغئ الصئطغئ والةشراشغئ 
الاغ طا زالئ طسامرة إلى غعطظا عثا، تغث غاط خعر 
صغادة الثغار، واجاثثام طعاردعا، واتاضار برواتعا سطى 
الصئائض  وإعمال  تةما،  افضئر  باسائارعا  بسغظعا  صئائض 

طخر وطعجات جثغثة طظ الشقء 
وظعإ بروات الظاس وطثخراتعط

ـــــــــ ـــــــــــ 
بصطط: افجااذ جسغث شدض*

المسطمغظ  تضام  وسمقءعما  وأوروبا  أطرغضا  إن 
تصئض  أن  اإلجقطغئ  افطئ  إجئار  سطى  ساججون 
الاطئغع طع ضغان غععد، بض إن ظساءعا جُارضع 
حئابعا  جغعغؤعن  رجالعا  وإن  فذفالعا،  بشده 
الضغان  عثا  طع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  أبرطه  لمغصات 
اَعُة َحتَّى يَُقاتَِل الُْمْسلُِموَن  «َال تَُقوُم السَّ المست إذ صال ملسو هيلع هللا ىلص:
الَْيُهوَد، َفَيْقُتلُُهُم الُْمْسلُِموَن َحتَّى يَْخَتِبَئ الَْيُهوِديُّ ِمْن َوَراِء الَْحَجِر 
َجُر: يَا ُمْسلُِم يَا َعْبَد اللَِّه َهَذا  َجِر، َفَيُقوُل الَْحَجُر أَِو الشَّ َوالشَّ
يَُهوِديٌّ َخلِْفي َفَتَعاَل َفاْقُتلُْه، إِالَّ الَْغْرَقَد َفإِنَُّه ِمْن َشَجِر الَْيُهوِد».

اصرأ شغ عثا السثد:

- الادّثط غةااح أطرغضا وغظثر بافاصط الضساد والرضعد  ...٢

- تراك المتاطغظ ضث الصرارات بصعاظغظ وطسآولغئ الةمغع 

   شغ الاخثي لاشعل السططئ!  ...٢

- الحثوذ الةظسغ طظ طعبصات الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ  ...٣

- أوروبا تاةرع طرارة الائسغئ ...٤

- ظاائب صّمئ ذعران ُتطئغ المخالح افطرغضغئ ...٤
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كلمة العدد

شغ  المخرغئ  افجعاق  ضربئ  جثغثة  غقء  طعجئ 
المعاد  أجسار  زغادة  افخغر  التضعطئ  صرار  أسصاب 
الئارولغئ، والثي تدمظ زغادة شغ جسر السعقر، طا 
تسئإ شغ ارتفاع تضطفئ الظصض، وبالاالغ زغادة أجسار 
المعاد الشثائغئ، ووجط حضاوى الظاس طظ تثاسغات 
افزطئ، اظاحرت الحائسات الاغ تاعصع طجغثًا طظ الشقء 
تاما جغأتغ صرغئا سطى رغغش الثئج المثسط الثي لط 

غئص لطظاس غغره.
صطظا طرارا وجظضرر أن المعاد الئارولغئ حأظعا حأن ضض 
البروات الثشغظئ عغ طظ المطضغئ الساطئ أي تص أخغض 
طظ تصعق الظاس ق تئاع لعط تاى بأجسار طثسعطئ 
السالمغئ،  بافجسار  طرتئطئ  تضعن  أن  سظ  شدق 
والظزام الثي غئغسعا لطظاس وغاربح طظعط خقل بغسعا 
غمظتعا لطشرب وحرضاته الرأجمالغئ بق بمظ. شحرضات 
حرضات  ضطعا  والمسادن  والشاز  الظفط  سظ  الاظصغإ 
غسرشعا  ق  جرغئ  بظعد  ذات  سصعدعا  رأجمالغئ  غربغئ 
وق غططع سطغعا الظاس، بمعجئعا تسرق عثه الحرضات 
السمقء  التضام  غظعئه  تئصى  وطا  الئقد  بروات  جض 
شاات  طظ  غطصى  طا  إق  لطظاس  غائصى  وق  وبطاظاعط 
غمّظ به التضام سطغعط، طثسغظ أن الحسعب عغ جئإ 
الاظمغئ  تطاعط  الاغ  عغ  السضان  زغادة  وأن  افزطات 
طسامرة  طتاوقت  شغ  التضام،  عآقء  بعا  غأتغ  الاغ 
لثثاع الحسعب وإلصاء الطعم والمسآولغئ سطغعط جراء 

طا تسغحه الئقد طظ أزطات طاقتصئ.
إن طعجات الشقء المسامرة الاغ غساظغ طظعا أعض طخر 
تختئعا طعجات أخرى طظ جرصئ برواتعط وجععدعط 
وحرضاته طظ  وطثخراتعط سظ ذرغص تمضغظ الشرب 
الصروض  تطك  بط  أراضغعا،  وتاى  وبروتعا  الئقد 
الاغ ق ذائض طظعا وق شائثة ترجى، وطا غختئعا طظ 
الظزام  غظاعةعا  لسغاجات  تاتعل  وتعخغات  صرارات 
طظ  غمطضعن  وطا  جععد  طظ  لطظاس  تئصى  طا  تطاعط 
طثخرات، تاى خارت أضئر أسئاء طظ غسغحعن شغ طخر 
عغ الفعاتغر الاغ تسثد لطثولئ والظزام طظ ضعرباء 
وطغاه وغاز، بثقف رجعم المرور سطى الطرق والضئاري 
الةثغثة، تاى إن الدرائإ وتثعا تمبض طا غجغث سظ 
٧٤٪ طظ دخض الثولئ بغظما غؤظ حسئعا طظ افزطات 
وغسارع تاضمعا لرأب خثع إخعاظه شغ ضغان غععد 
بسصعد لسحر جظعات طصئطئ غحاري طظعط الشاز الثي 
طظته لعط بمسثل واتث وظخش المطغار دوقر ضض سام، 
بثقف الادثط المسامر الثي ُغفصث الظاس طثخراتعط 

وغسرق طا تئصى طظ بروتعط.
إن طعجات الشقء عثه عغ ظااج ذئغسغ لاطئغص الظزام 
ظض  وشغ  طخر  أعض  سطى  خعره  بأبحع  الرأجمالغ 
وجعد أدوات تظفغثه سطى الظاس طظ التضام الثعظئ 
ذطئ  وق  إق  طخر  أعض  شغ  غرصئعن  ق  الثغظ  السمقء 
رضا  شصط  عع  غسظغعط  طا  بض  أزطاتعط،  تسظغعط  وق 
جادتعط شغ الئغئ افبغخ والتفاظ سطى طخالتعط 

وإبصاء الئقد شغ ربصئ تئسغاعط إلى طا حاء اهللا.
إن ضض المسالةات المطروتئ فزطات طخر لظ تةثي 
شغ  وأدواته  الرأجمالغ  الظزام  بصغ  ذالما  ظفساً 
العاجعئ وذالما بصغئ لعط الضطمئ وشغ غثعط جغاجئ 
عغ  بض  أزطات  تسالب  ق  أخق  شالرأجمالغئ  الئقد، 
السئإ التصغصغ لضض المحضقت وعغ الداطظ العتغث 
لئصاء الشرب طعغمظاً سطى بقدظا ظاعئا لبرواتظا وخغراتظا، 
طخر  فزطات  التصغصغ  اإلخقح  خطعات  شأول  ولعثا 
ورطعزعا  وأدواتعا  الرأجمالغئ  باصاقع  غئثأ  وافطئ 
وضض طظفثغعا وطا غاسطص بعا وتظزغش الئقد طظ ضض 
طعروبات  طظ  وترباعا  افرض  تاطعر  تاى  صثاراتعا 
الفساد الطئغسغ لطاربئ الرأجمالغئ، وعثا صطسا غتااج 
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حعثت وقغئ الظغض افزرق بةظعب حرق السعدان أتثابًا 
بغظ صئائض افظصسظا، وبغظ صئغطئ  صئطغاً  داطغئ، وخراساً 
الماتغ،  وود  والروخغرص،  صغسان،  بمتطغات  الععجا 
وجئصاعا  المجارسغظ،  أتث  الرساة  صاض  تادبئ  بسئإ 
ططالئات طظ صئغطئ الععجا بأن تضعن لعط إدارة أعطغئ 
أجعة بئصغئ المضعظات، افطر الثي سارضاه صئائض افظصسظا 

بحثة باسائار أن الععجا لغسعا أختاب افرض.
٢٠٢٢/٠٧/١٦ الةمسئ  غعم  شغ  أحثه  الاعتر  وبطس 

سظثطا أغارت طةمعسات سطى طثغظئ صغسان، طساثثطئ 
٧٩ إبرعا  سطى  جصط  بغداء،  وأجطتئ  ظارغئ  أجطتئ 

صاغقً، وسحرات الةرتى، وظجح تعالغ ١٥ ألش عرباً طظ 
السظش والصاض، واجامرت عثه افتثاث فغام شغ غغاب 
الصاض  اجامرار  وبسث  افطظغئ.  وأجعجتعا  لطثولئ  ضاطض 
بط خروج الععجا بمسغرات شغ طثن ضسق، والصدارف 
وضعجاغ، بض وشغ الثرذعم، طظثدة بما تثث فعطعط 
السططات  تترضئ  بسثعا  افزرق،  الظغض  وقغئ  شغ 
بإجراءات تزر الاةعال، واظاحار ضبغش لطةغح، وشرض 

تالئ الطعارئ شغ العقغئ.
طظ العاضح أن وراء إحسال عثه افتثاث عط الساجئ 
شغ الئقد، شفغ تثغث لختغفئ اقظائاعئ اتعط المك 
افظصسظا  صئائض  طك  وعع  حاال،  أبع  جطغمان  سئغث 
(العمب والفعظب والئرتا)، اتعط رئغج الترضئ الحسئغئ 

بصطط: افجااذ سئث اهللا تسغظ (أبع طتمث الفاتح)*

حارك وشث طظ تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ غعم البقباء 2022/7/19 شغ الطصاء الثي ظزماه 
ظصابئ المتاطغظ شغ طصرعا شغ رام اهللا، ودسئ له الصعى والفسالغات السغاجغئ شغ الئطث بعثف العصعف شغ وجه 
الاسثغقت الاغ أجرتعا السططئ طآخرا شغ الصعاظغظ والصداء، والاغ جاآدي إلى تدغغع التصعق والمزالط وتجغث 
طظ تشعل السططئ سطى الظاس لخالح تغاان المال والماظفثغظ. وحارك شغ العشث سدعا المضاإ اإلسقطغ لطتجب 
شغ شطسطغظ، المعظثس باعر خالح، وافجااذ غعجش أبع زر. تتثث المعظثس باعر خالح ضمظ طثاخطاه 
شغ الطصاء سظ شساد السططئ وتشعلعا افطظغ والسغاجغ والاظفغثي سطى الظاس، وسظ الاسثغقت الاغ أجرتعا 
السططئ وجسغعا لطادغغص سطى الظاس جئض الاةارة التقل ودشسعط ظتع الربا، وإتضام صئداعا افطظغئ سطغعط 
طظ خقل الاسثغقت الماسطصئ بالاعصغش وسثم تدعر الماعط وغغر ذلك طظ الافاخغض، وسظ تالئ اجاصعاء 
وتشعل السططئ سطى الظاس وأن العاجإ سطى جمغع حرائح المةامع وضع تث لطسططئ والاخثي لعا، طآضثًا أن 
ذلك ق غضعن طظ خقل لةان وتعارات تظاعغ طظ تغث تئثأ وتثور شغ تطصئ طفرغئ وغضعن أغطإ أسدائعا طظ 
السططئ وطمظ ترحتعط عغ، بط تثرج بصرارات ق تسمظ وق تشظغ طظ جعع بض تدفغ الحرسغئ سطى الصرارات 
الةائرة، بض غضعن الاخثي لطسططئ وتشعلعا وتدغغسعا لطتصعق بالطةعء لطظاس والصعى السغاجغئ، شق بث أن 
اجاةاباعا  السططئ  جاعاخض  ذلك  وبثون  لعا،  تثا  لادع  السططئ  وجه  شغ  الخعت  وتسطغ  الةماعغر  تثرج 
لطممعلغظ وتحرغسعا لطصعاظغظ الاغ تثثم غاغاعط شغ إتضام الصئدئ سطى الظاس وإذسام الئطث لتغاان رأس 
المال ولصادة طا غسمى بالمحروع العذظغ. وتتثث خالح سظ شساد تحرغسات السططئ وتةاعطعا لطظاس طظ 
طبض تعصغسعا سطى اتفاصغئ جغثاو المحآوطئ رغط أن جمععر الظاس غرشدعا، وأضث أن السئغض العتغث إلغصاف 
السططئ عع الاخثي لعا، وطبال ذلك طا تصصه الظاس شغ طعضعع (الدمان اقجاماسغ). وأضث خالح أن تجب 
الاترغر غثسط عثا الاخثي والعصعف شغ وجه السططئ وتشعلعا وغائظى طخالح الظاس وصداغاعط السادلئ، وأن 

التجب جغعاخض سمطه ودسمه لضض طظ غصش وغاخثى لةرائط السططئ وتشعلعا سطى الظاس. 

وفد من حزب التحرير  األرض المباركة فلسط 
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 افربساء ٢٨ طظ  ذي التةئ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٧ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ  ٢     السثد ٤٠١

ظفثت ظصابئ المتاطغظ اساخاطا أطام طةمع المتاضط 
رشدا  إجراءاتعا  تخسغث  سظ  إسقظعا  طع  اهللا،  رام  شغ 
لئثء جرغان طفسعل تسثغقت سطى طا غسمى صعاظغظ 
والاةارغئ  المثظغئ  المتاضمات  وأخعل  "الاظفغث 
واإلجراءات الةجائغئ"، الخادرة سظ رئغج السططئ طظ 
خقل "صرارات بصعاظغظ" شغ آذار الماضغ، وسثم صئعل 

السططئ أغئ إجراءات لطاسثغض سطغعا.
تمبض  الاغ  الفؤئ  وعط  لطمتاطغظ،  الاترك  عثا  غأتغ 
الظاس شغ صداغا التصعق والمزالط والثخعطات أطام 
المتاضط، ضرد سطى طا تصعم به السططئ طظ جّظ جائر 
صاطعا  الثغظ  وعط  التصعق،  ُتدّغع  ظالمئ  لصعاظغظ 
بإجراءات اتاةاجغئ طظ صئُض ردًا سطى الاسطط والسئث شغ 
الظاتغئ الصدائغئ، ضسسغ السططئ إلى تحضغض طةطج 
صداء أسطى اظاصالغ، وتسغغظ رئغسه الثي ُأسطغ خقتغئ 
تسثغض الصعاظغظ وطظ بط إسادة تسغغظ ظفسه، وضثلك 

باتئ  والاغ  بصعاظغظ"  "الصرارات  ُغسمى  طا  خقل  طظ 
تخثرعا السططئ أو الةعات الظاشثة شغعا بضبرة.

إن "الصرارات بصاظعن" الاغ دأبئ السططئ سطى اتثاذعا، 
شعق أظعا تفاصر إلى الحرسغئ الصاظعظغئ والثجاعرغئ، 
شإظعا أخئتئ أداة بغث السططئ قظاعاك تصعق الظاس 
الثول  إلطقءات  وتظفغثًا  المةرطغظ،  ضئار  وتماغئ 
والمصاغغج  افجج  تشغغر  إلى  تعثف  الاغ  الماظتئ 
افجج  وشص  لاضعن  الاحرغسات  سطغعا  تئظى  الاغ 
والمصاغغج الشربغئ الصائمئ سطى السصغثة الرأجمالغئ؛ 
تأدغإ  تص  العالثغظ  طظ  ظجع  الطفض  تماغئ  شصاظعن 
سطغعا  ظص  الفدفاضئ الاغ  السئارات  بسئإ  أبظائعط 
الصاظعن، والصاظعن غسائر زواج طظ عط تتئ جظ ١٨
جظئ جرغمئ غساصإ سطغعا، وشغ المصابض غسطغعط التص 
أخرى  حعاعث  وعظاك  التماغئ،  لعط  وغعشر  الجظا  شغ 
شالصعاظغظ  بظغاظعا،  وعثم  افجرة  تفضغك  إلى  تعثف 
المثظغئ  المتاضمات  أخعل  سظث  تصش  لط  والاسثغقت 
والاةارغئ أو صاظعن اإلجراءات الةجائغئ، بض تسّثت ذلك 
إلى افجج الاغ تئظى سطغعا الصعاظغظ والمرجسغات الاغ 
ُتسَامث شغ تعخغش الةرغمئ تاى أضتئ تماغئ أبظائظا 

طظ الرذغطئ والحثوذ جرغمًئ ُغساصإ سطغعا الصاظعن!
"صرار  سئر  لطصعاظغظ  الفطسطغظغئ  السططئ  اساماد  إن 
بصاظعن" غةسض طخغر الظاس وطصثراتعط بغث شؤئ تةّغر 
الصعاظغظ خثطئ لمخالتعا، وظاائةعا جاضعن ضاربغئ 
سطى الصداء والمةامع وطثطرة لضض المةاقت السغاجغئ 
تدغغع  شعغ  والصاظعظغئ،  واقجاماسغئ  واقصاخادغئ 
لضاعطعط،  وإبصال  الظاس،  بمصثرات  وتقسإ  لطتصعق 
وعثم لطظسغب المةامسغ والسطط افعطغ، ودشع الظاس 
بطرق  تصعصعط  تتخغض  أو  بأغثغعط  الصاظعن  فخث 

جطئغئ خارج المآجسئ الصدائغئ.
شصث جاءت تطك الصرارات بصعاظغظ باسثغقت تسّصث وتدغع 
تصعق الظاس بثل خغاظاعا، وتثضغ الثخعطات بغظعط 
طظ تطعا، وشاتئ ظعاشث سثة لتماغئ المةرطغظ  بثقً 
طظ خقل طا تاغته تطك الصعاظغظ الةثغثة طظ إطضاظغئ 
السططئ  فجعجة  الشطاء  وشرت  ضما  الثساوى،  جصعط 
لامثغث طثة الاعصغش دون سرض سطى المتضمئ، أي 
طظ  لاعصغش  الفاجثة  افطظغئ  لفجعجة  الشطاء  وشرت 
تماغئ  طظ  الصاظعن  غعجئه  سما  الظزر  بشخ  تحاء 
لفشراد وسثم اتاةازعط إق بصرار صدائغ، وأطعر أخرى 
المّثسغ  ضاضطغش  اتاةاجاتعط،  شغ  المتاطعن  ذضرعا 
بمعمئ إتدار الحععد، والائطغس اإللضاروظغ بالثساوى 
أو سئر العاتش، وضثلك وصش تظفغث المطالئات المالغئ 
لطحغضات والضمئغاقت بثسعى الاجوغر وتضطغش المثسغ 
تاجئ  قجاشقل  الئاعزئ  والرجعم  ختاعا،  بإبئات 
الظاس لقّدساء والاصاضغ فغراض جئائغئ وغغر وذلك 
طظ اإلجراءات الاغ تدغع التصعق وتتمغ المةرطغظ 

وتجغث الةئاغئ الزالمئ.

افولى  السالمغاغظ  التربغظ  شغ  السالمغئ  اإلظساظغئ 
والباظغئ، وتخثتا أرواح الئحر؛ تاى بطس سثد الصاطى 
أضبر طظ جاغظ ططغعظا، سثا سظ الةرتى والمحردغظ. 
وأزطئ الضساد الضئغر الاغ اجااتئ أطرغضا جظئ ١٩٢٩، 
واجامرت سحر جظعات طااالغئ، واطاّثت ظارعا إلى ضض 
أرجاء افرض، وتسئئئ بثسارات طالغئ ضئغرة. وافزطئ 
المالغئ الحاططئ جظئ ٢٠٠٨، والاغ دطرت الضبغر طظ 
رطعز اقصاخاد السالمغ، وتسئئئ بارغطغعظات الثوقرات 

طظ الثسائر.
واظضماش  سظه  الظاتب  افجسار  وارتفاع  الادثط  إن 
الثاخطغئ  الاةارة  أطعر  طظ  ضبغر  وتسطض  المحارغع، 
والثارجغئ، غعثد بالفسض اقصاخاد افطرغضغ بالضساد 
اقصاخاد  أطعر  ضض  سطى  الاأبغر  وبالاالغ  والرضعد، 
سطى  طئاحرا  تأبغرا  غآبر  الترب  أطث  شطعل  السالمغئ. 
اقصاخاد افطرغضغ، وبالاالغ سطى اقصاخاد السالمغ؛ فن 
ضض السالط طرتئط بعثا اقصاخاد، وأي تأبغر سالمغ غآبر 
وغاأبر به جرغسا، وبحضض ططمعس. شالادثط غآدي إلى 
اظثفاض صغمئ الظصث، وبالاالغ إلى ارتفاع افجسار بحضض 
تطصائغ وحاطض لضض السطع والثثطات، وإلى تظاصص صغمئ 
صغمئ  اظثفاض  وإلى  والسمال،  المعظفغظ  لثى  افجعر 
المثخرات لثى ساطئ الظاس. وسادة طا تطةأ الثول إلى 
طسالةئ عثا افطر بعجائض سثة: أبرزعا رشع ظسئئ الربا، 
تاى  وذلك  والثثطات؛  السطع  سطى  الدرائإ  وخفخ 
تستإ افوراق المالغئ طظ افجعاق، وبالاالغ ترشع صغمئ 
الظصث، إق أن عثا افطر ق غسطط طظ طثاذر أضئر تآدي إلى 
صطئ المحارغع، وإتةام الظاس سظ اقصاراض لطمحارغع، 
وارتفاع  افجسار،  ارتفاع  بط  وطظ  السطع،  صطئ  وبالاالغ 
اقصاخاد،  غثاعط  حر  افطرغظ  وضق  الئطالئ.  ظسئئ 
وغاسئإ بالضساد وتئاذآ الظمع والرضعد، وق غةثي شغ 
وطا  المحاضض  غرشع  شاسض  بحضض  الادثط  طسألئ  تّض 

غارتإ سطغعا.
إن السئإ الرئغج لعثا الادثط الظصثي عع: الئسث سظ 
الظزام الختغح شغ طسألئ الظصث: أي سثم ارتئاط الظصث 
بحغء بابئ غتمض صغماه شغ ذاته؛ بمسظى آخر: عع سثم 
ربط الظصث بالثعإ والفدئ ضأجاس وغطاء لعثا الظصث. 
أطا افطعر افخرى الماسطصئ بالترب افوضراظغئ، أو أزطئ 
ضعروظا أو أزطئ الرعظ السصاري الاغ تسئئئ بأزطئ ٢٠٠٨

شضض عثه افطعر عغ سئارة سظ عجات وسعارض تآبر شغ 
ظزام عّح ضسغش شاجلجله، وق تآبر شغ أجاس خطإ 
لضض  وأجاس  ضشطاء  والفدئ  الثعإ  سطى  صائط  صعي 
افوراق المالغئ. شأزطئ ضعروظا سطى جئغض المبال زلجلئ 
عثا الظزام الظصثي العاعغ. وأزطئ الترب افوضراظغئ، وطا 
افجسار،  غقء  إلى  أدت  اصاخادغئ  سصعبات  طظ  راشصعا 
الثام  المعاد  ارتفاع  بسئإ  اإلظااج  تضالغش  وارتفاع 
وغغر  لطمظاعجات،  افجعاق  طساتئ  واظتسار  والطاصئ، 
ذلك طما تسئئئ به الترب. ضض ذلك زلجل ظزاطا ضسغفا 

عحاًّ غغر صائط سطى أجج بابائ طاغظئ صعغئ.
إن التض لضض عثه المحاضض جعاء أضان الادثط وطا 
أجض  طظ  التروب  أو  وضساد،  اظضماش  طظ  غسئئه 
الثعف  أو  اقصاخادي،  الثطار  أو  وافطعال،  افذماع 
افجطتئ  بسئإ  الئحرغئ  بثطار  والاعثغث  والرسإ 
الظعوغئ... وغغر ذلك طظ أزطات تسخش بعجه افرض، 
إن التض والظةاة طظ ضض ذلك عع شصط بطرغص واتث 
ق غغر وعع الطرغص الرباظغ؛ ذرغص العثاغئ والرحاد، 
الثي غسرف إظساظغئ اإلظسان، وغتمض العثاغئ لطئحرغئ 

وق غفضر شغ أطعالعا.
إن ضض طا غةري سطى وجه افرض إظما عع ظثغٌر وبحغر؛ 
ظثغٌر لعثه الثول الماشطرجئ الماتضمئ برصاب الظاس، 
تُ  لِمْ ا عَ ﴾، ﴿مَ ىلَ َعْ مُ األْ بُّكُ ا رَ وتظطص بمصعلئ شرسعن ﴿أَنَ
ِي﴾! وظثغٌر شغ العصئ ظفسه لطئحرغئ  ريْ نْ إِلَهٍ غَ مْ مِ لَكُ
جمغسا أن ذرغص خقخعا لظ غضعن بعثه افظزمئ الاغ 
والفصر  والرسإ  الثعف  وظحرت  السثاب،  جعء  جاطاعا 
اإلجقم  فطئ  وبحغٌر  ربعسعا.  شغ  والترطان  والاحرد 
بصرب زوال عثه افظزمئ الماعاوغئ العابطئ، وجغادة 
 اإلجقم وظععره سطى الثغظ ضطه شغ ضض ربعع افرض

الادّثط غةااح أطرغضا 
وغظثر بافاصط الضساد والرضعد 

إن العصعف شغ وجه عثه الصرارات عع طسآولغئ الةمغع، 
وطظ طسآولغئ افتجاب السغاجغئ والصعى الفاسطئ تئظغ 
وَأْذرعا  السططئ  لمتاجئئ  وصغادتعط  الظاس  طخالح 
سطى التص أذرًا، ولثلك شإن تجب الاترغر غبظغ سطى 
دسعة المتاطغظ لطصعى السغاجغئ والمةامسغئ لطاترك 

وطحارضاعط شغ شسالغاتعط اقتاةاجغئ.
شإن  ظفسعا  وزطام  صرارعا  تمطك  الاغ  الثول  شفغ 
الظاس  ططالإ  تاعلى  الاغ  عغ  السغاجغئ  افتجاب 
وصداغاعط وتصعدعط لاتصغص أعثاشعط الساطغئ، وإن 
ظةاح المتاطغظ شغ عثه المسرضئ غضمظ شغ الاتاطعط 
طع الظاس وصعاعط السغاجغئ المثطخئ، شالصدغئ صدغئ 

ساطئ تمج أعض شطسطغظ جمغسا.
الصعاظغظ  لعثه  بصعة  الاخثي  طظ  لطمتاطغظ  بث  وق 
وطظعا الاسثغقت الماسطصئ بالمتضمئ اإلدارغئ، والعصعف 
شغ وجه اتفاصغئ جغثاو والصعاظغظ المظئبصئ سظعا، والاغ 

سّئر أعض شطسطغظ سظ رشدعط لعا بأسمال جماعغرغئ 
ضثمئ حارك شغعا طمبطعن سظ المآجسات والسائقت.

أسثاء  جغاجات  تظفث  الاغ  الفطسطغظغئ  السططئ  إن 
وجسض  شطسطغظ  أعض  تثطغر  إلى  تعثف  الاغ  اإلجقم 
افرض المئارضئ لصمئ جائشئ لضغان غععد، وإن جرائمعا 
بتصعط لط تصش سظث تظازلعا سظ الئقد لغععد، أحث الظاس 
سثاوة لطمآطظغظ، بض تسثت ذلك إلى تعشغر ضض افجئاب 
والزروف الاغ تمضظ ضغان غععد طظ إتضام صئداه سطى 
افرض المئارضئ، والاغ طظ أبرزعا تثطغر المةامع وعثم 
السططئ  فن  افرض  لغج  اآلن  شالمساعثف  صغمه، 
شطسطغظ  أعض  عط  اآلن  المساعثف  بض  سظعا،  تظازلئ 
وأجرعط وأبظاؤعط وأطعالعط، شالعةمئ حاططئ تساعثف 
الاسطغط وافجرة، واقصاخاد والصداء واإلسقم، وآبارعا 
المثطرة سطى افجرة وطخالح الظاس باتئ ظاعرة جطغئ، 
شصث أضتى لطحعاذ جظسغا ظعاد طسطظئ وطسغرات غرشسعن 

شغعا أسقطعط شغ تتث خارخ لصغط السفئ والطعارة.
لصث أخئتئ السططئ الفطسطغظغئ بثورعا افطظغ المثجي 
وجغاجاتعا اقصاخادغئ والدرائئغئ، ورساغاعا لطفساد، 
تظتر أعض شطسطغظ وسخا تفئ شغ سدثعط،  جضغظاً 
وتصاض شغعط روتعط البائرة وصثرتعط سطى الخمعد شغ 
وجه ضغان غععد، وعغ تضمض تطصئ الفساد بمجغث طظ 
اإلشساد والزطط شغ الصداء والصعاظغظ، وإّن وصعف أعض 
شطسطغظ ضث تشعل السططئ وإشسادعا لضاشئ طظاتغ 
تغاتعط، ودسمعط لضض طظ غصش ضث ظطمعا وتدغغسعا 
لتصعق الظاس عع ججء طظ تسجغج خمعدعط وصثرتعط 
بالظخر  اهللا  غأذن  أن  إلى  أرضعط  شغ  الئصاء  سطى 
والاترغر وتساسغث افطئ وجغعحعا دورعا وتترر طسرى 
أرضعط  غثسروا  شطظ  ذلك  سظ  تصاسسعا  وإْن  ظئغعا، 
ضراطاعط  جغثسرون  بض  شصط  لغععد  وطصثجاتعط 
وأبظاءعط وأزواجعط وأحثعا خسارة دغظعط والاجاطعط 

بحرع ربعط، وذلك الثسران المئغظ.
وشغ عثه المسرضئ غئصى تجب الاترغر بغظ أعض افرض 
المئارضئ غائظى صداغاعط، وغئثل وجسه لتماغئ ععغاعط، 
وغخض لغطه بظعاره قجاظعاض افطئ اإلجقطغئ لااترر 
طظ الائسغئ لطثول الشربغئ اقجاسمارغئ، ولاصعم بعاجئعا 
تةاه الئحرغئ شاتمض إلغعا اإلجقم الثي به جسادتعا 
خطعرة  اإلدراك  تمام  غثرضعن  أسثاءظا  وإن  وظةاتعا، 
اإلجقم سطى طخالتعط ووجعدعط، ولثلك لظ غضفعا 
سظ طتارباه، إق أن بصاظا باهللا سزغمئ، وبصاظا بأطاظا ق 
تظفك سظ بصاظا باهللا الصعي السجغج شأطاظا اإلجقطغئ تمطك 
طظ اإلطضاظات المئثئغئ والئحرغئ واقصاخادغئ والسطمغئ 
السالط  وصغادة  المئارضئ  افرض  تترغر  طظ  غمضظعا  طا 
وأن تضعن الصعة افولى سالمغاً شغأوي إلغعا ضض طظ أراد 

 السثل والسغح الضرغط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

افرصام الةثغثة الاغ خثرت سظ العغؤات الرجمغئ وغغر 
الرجمغئ شغ أطرغضا؛ شغ طعضعع رشع أجسار الربا الئظضغئ 
أضبر طظ طرة خقل شارة صخغرة لط تاةاوز الحعر، وضثلك 
ارتفاع افجسار لطسطع والثثطات شغ جمغع طةاقت التغاة، 
والادثط الضئغر الثي وخض إلى أرصام غغر طسئعصئ، لط 
تخض إلغعا طظث أربسغظ ساطا طدئ؛ ضض ذلك له طآحرات 
ودققت ضبغرة، وغظثر بأطعر خطغرة تةااح الشرب جمغسه، 

وسطى رأجه أطرغضا زسغمئ الشرب الرأجمالغ.
شصث ذضر طعصع جغ إن إن باارغت ١٦ تجغران ٢٠٢٢: "أن 
الئظك المرضجي افطرغضغ صام برشع جسر الفائثة الصغاجغ؛ 
وعغ  افربساء،  غعم  طؤعغئ  ظصطئ  أرباع  بقبئ  بمصثار 
أضئر زغادة طظث السام ١٩٩٤. غأتغ ذلك شغ أسصاب صرار 
طةطج اقتاغاذغ الفغثرالغ برشع جسر الفائثة بمصثار 
ظخش ظصطئ طؤعغئ شغ أغار/طاغع، وعغ أضئر زغادة طظث 
٢٢ ساطاً. وعثا غآضث المثاوف الماجاغثة بحأن ارتفاع 
تضالغش المسغحئ..." وتابسئ الختغفئ: "طظ المرجح أن 
غةئر الادثط المرتفع بظك اقتاغاذغ الفغثرالغ سطى رشع 
أجسار الفائثة سثة طرات شغ افحعر المصئطئ... صث غطةأ 
طسآولع اقتاغاذغ الفغثرالغ إلى زغادات ضئغرة إضاشغئ 

شغ أجسار الفائثة شغ طتاولئ لاعثئئ الادثط...".
وذضر طعصع بغ بغ جغ شغ ١٥ تجغران ٢٠٢٢: "أن الئظك 
المرضجي افطرغضغ أسطظ سظ أضئر زغادة شغ جسر الفائثة 
طظث تعالغ ٣٠ ساطا؛ شغ إذار جععده المضبفئ لضئح جماح 
ارتفاع أجسار السطع اقجاعقضغئ. وصال الئظك: إظه غاعصع 
تثوث طجغث طظ الجغادات... وأظعرت الاسطغصات الخادرة 
بسث اقجاماع: أن المسآولغظ غاعصسعن أن تخض أجسار 
وعغ  السام،  ظعاغئ  بتطعل  المؤئ  شغ  إلى ٣,٤  الفائثة 
تضالغش  ارتفاع  خعرة  شغ  الظاس  بعا  جغاأبر  خطعة 
اقصاراض الثاخئ بالرععن السصارغئ، وصروض المثارس 
وبطاصات اقئامان"، وذضر طعصع الةجغرة ٢٠٢٢/٦/١١. 
غخض  لط  صغاجغا  رصما  جةض  أطرغضا  شغ  الادثط  "إن 
إلغه طظث ٤٠ جظئ، شغ تغظ دسا الرئغج جع باغثن إلى 
بثل "جعث أضئر وأجرع" شغ عثا الخثد، وبطشئ ظسئئ 

الادثط السظعي ٨,٦٪".
إن طا غةري شغ أطرغضا سطى وجه الثخعص، والشرب 
بحضض سام لغظثر بضاربئ اصاخادغئ جثغثة، تطال ضض 
طفاخض التغاة، وغفاصط الضساد والرضعد شغ أطرغضا سطى 
وجه الثخعص، وتظاصض طبض الظار شغ العحغط إلى ضض 
طبض  جابصئ  أزطات  شغ  تخض  ضما  تماطا  أوروبا؛  دول 
أزطئ جظئ ٢٠٠٨. شصث ظحرت ختغفئ اإلغضعظعطغسئ 
الئرغطاظغئ تصرغرا باارغت ٢٠٢٢/٦/٨: "تثرت شغه طظ 
تفاصط الضساد والرضعد الثي غدرب اقصاخاد افطرغضغ؛ 
وذلك ضظاغةئ لطترب الروجغئ سطى أوضراظغا... وذضرت 
أن عثا الضساد والرضعد افطرغضغ صث غآدي إلى تعجغه 
ضربئ أخرى لفججاء الدسغفئ طظ اقصاخاد السالمغ طظ 

خقل ضئح الططإ سطى خادراتعا...".
السالمغ  اقصاخاد  سطى  المظزعرة  الاأبغرات  عغ  شما 
بحضض سام، وسطى اصاخاد أطرغضا بحضض خاص؟ وطا عع 
المثرج والمظةى لطئحرغئ طظ عثه الضعارث المااابسئ 

والمافاصمئ غعطا بسث غعم؟
فزطئ  والمظزعرة  المرتطغئ  الاأبغرات  ظثضر  أن  وصئض 
بعا  ارتئط  وطا  افوضراظغئ،  الترب  بسئإ  الادثط 
وتفرع سظعا طظ سصعبات اصاخادغئ طحثدة ظصعل: بأن 
ذئغسئ الفضر الشربغ؛ وطظه الظزام اقصاخادي، غاسئإ 
وذئغسئ  والماةثدة،  الماسثدة  اقصاخادغئ  بافزطات 
جطعك الثول الضئرى التاططئ لعثا الفضر الحرغر العابط 
تجغث طظ جثوة ظار عثه افزطات الاغ تحاسض شغ ضض 
والتةر،  والحةر  الئحر  بعا  وغضاعي  افرض،  طظاتغ 

والمظاخ وافجعاء سطى وجه افرض.
شصث حعث السالط أزطات اصاخادغئ وجغاجغئ وسسضرغئ 
الماعتحئ  ودوله  الفاجث،  الظزام  عثا  بسئإ  ضبغرة 
الاغ تصثس الطغظ والاراب، وق تسغر اعاماطا إلظساظغئ 
اإلظسان، طع أظعا تّثسغ زورا بأظعا تثاشع سظ تصعق 
اإلظسان. وجطرت ذلك طعابغص شغ عغؤاتعا الثولغئ، 
افزطئ  افزطات:  عثه  وطظ  الماتثة.  افطط  ضعغؤئ 

تراك املتاطني ضث "الصرارات بصعاظني"
وطسآولغئ الةمغع يف الاخثي لاشعل السططئ!
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ظزاطا جثغثا بثغق طشاغرا صادرا تصا سطى إخقح المةامع 
والظععض به ظععضا تصغصغا غطمسه الظاس وغحسرون 
بالفارق طظ الغعم افول لعضسه طعضع الاطئغص وعثا ق 
غمطضه إق اإلجقم بظزاطه الرباظغ السثل الثقشئ الراحثة 
سطى طظعاج الظئعة، ظزام غراسغ تاجات الظاس جمغسا 
وغرسى حآوظعط وغتفر سطغعط تصعصعط وق غاربح 
طظعط بض غضفطعط ضفالئ ضاططئ شغ طأضطعط وططئسعط 
وطسضظعط، وغعشر لعط أطاظا تصغصغا ق إرعاب شغه وق 
خعف، ورساغئ ختغئ تصغصغئ، وتسطغما ختغتا سطى أسطى 

طساعى طمضظ ودون تتمغطعط أغئ أسئاء.
بروات  سطى  تتاشر  الاغ  ودولاه  اإلجقم  عع  عثا 
الظاس وتآدي إلغعط تصعصعط بق شدض وق طظئ، دولئ 
ترسى وتسطغ وتمظح وق تاربح طظ رساغاعا بض تطسط 
جائسعط وتضسع سرغاظعط وتضفض خشغرعط وضئغرعط، 
خقله  طظ  ظرجع  اإلجقم  لاطئغص  جسغظا  أن  ورغط 
شصط إبراء ذطاظا أطام اهللا واباشاء ظغض رضعاظه إق أن 
ظزرة بسغطئ لما غصثطه اإلجقم طظ طسالةات تئغظ 
شغضفغظا  بالئقد،  الظععض  سطى  وصثرته  ضظزام  صعته 
طظ اإلجقم اساماده الثعإ والفدئ ضصاسثة لطظصعد 
اتاماقت  أي  سطى  وغصدغ  ذاتغئ  صغمئ  لعا  غةسض  طا 
لطادثط، ضما وضع المطضغئ الساطئ وشرق بغظعا وبغظ 

الترغات الاغ أشسثت ضض طظ تئظاعا أخئتئ افشقم 
والمسطسقت افطرغضغئ ق تثطع طظ طحاعث المبطغغظ، 
شغطط  غعجث  شق  افخغرة،  جظعات  السحر  شغ  خخعخا 
تاى  لطمبطغغظ،  طحاعث  تصثغط  دون  دراطغ  أطرغضغ 
شغ طسطسقت الفظاازغا السطمغئ الثغالغئ تعجث طحاعث 
بغظ أختاب الصثرات الثارصئ الثغظ جمسعط التإ شغ 
دور طساضج لططئغسئ، شرجض غسحص رجض! واطرأة تسحص 
ضما  البالث  لطةظج  السغظما  طظ  تحةغع  شعثا  اطرأة، 
سرشاه بسخ الختش افطرغضغئ، وذاسعن غرغإ أعطه 
شغ ظصطه إلى الئقد اإلجقطغئ المخابئ بسرذان الترغئ.

المآجسئ  الماتثة  افطط  اسامثت  جظئ ١٩٧٦م  شغ 
الثولغئ لطمبطغغظ والمبطغات والمجدوجغظ والماتعلغظ 
"إغطشا"،  باخاخار  تسرف  الاغ  واإلظارجضج،  جظسغاً 
جظعات  بسث  لضظ  ذرغسا،  شحق  شحض  المحروع  أن  إق 
وبثاغئ طظ سام ٢٠٠١ حرسئ ععلظثا شغ اساماد زواج 
الجواج  عثا  تعل  جثغثة  صعاظغظ  جظئ  بض  المبطغغظ، 
الجواج  طع  والعاجئات  التصعق  شغ  طاعازظاً  وجسطاه 
المبطغغظ  طع  حراضئ  اساماد  إلى  باإلضاشئ  السادي، 
بثأتعا ععلظثا، وترضاعا بطةغضا واسارشئ بعا طسزط 
دول اقتتاد افوروبغ، وشغ ٢٠١١ وصسئ أضبر طظ ٩٦

دولئ سطى زواج المبطغغظ والرساغئ الضاططئ لطمجدوجغظ 
والماتعلغظ جظسغاً، صرارًا بحأن تصعق المبطغغظ، ورغط 
طثالفئ عثه المبطغئ لضض افدغان ولضظعا ق اسائار لعا 
إن خالفئ طئثأعط الرأجمالغ الثي غظئبص سظه طفععم 

الثغمصراذغئ والترغات!
افدغان  أن  سطى  وتصعصغعن  دغظ  رجال  أجمع  شصث 
والفطرة اإلظساظغئ تصش طعصفاً راشداً لطمبطغئ الةظسغئ 
ولطاروغب لعا واقتافاء بعا، طحثدغظ سطى أن الثغاظات 
اإلبراعغمغئ ظخئ بحضض واضح سطى تترغط طا غسرف 
شغ  خرغتئ  دغظغئ  ظخعص  وشص  الةظسغئ  بالمبطغئ 
الضاإ المصثجئ. وتثر الماتثبعن، شغ تتصغص أجرته 
صال  الةظسغئ،  المبطغئ  لصئعل  الثدعع  طظ  "افغام"، 
جثل،  ظعظع: الصعاظغظ الغععدغئ ترشخ المبطغئ دون 
وصال الصج روغج جعرج الضظغسئ ترشخ رشداً صاذسًا 
الدشط سطى دول طظ أجض تمرغر المبطغئ الةظسغئ. وصال 
الصج عاظغ سجغج: المبطغئ الةظسغئ ضاربئ والتثابئ ق 

تئّرر طثالفئ الظخعص الثغظغئ الاغ تّرطاعا.
أطرغضا  ترغث  الاغ  الثغمصراذغئ  الصغط  عغ  عثه  ظسط 
المسطمغظ  بقد  شغ  ظحرعا  الرأجمالغغظ  طظ  وغغرعا 
غةإ  وسادغا  واصسا  أطرا  والحثوذ  المبطغئ  تخئح  وأن 
أن غاساطض طسه ضأي صدغئ أخرى وأن غثان ضض طظ 

غسارض سطغعا.
شغا أبظاء خغر أطئ أخرجئ لطظاس، أترضعن بأن تحاع 
وأبظائضط؟  بظاتضط  بغظ  لعا  وغروج  بغظضط  الفاتحئ 
أتسضاعن سطى طتاوقت شرض الرؤغئ الشربغئ الماسطصئ 
تائسعا  أن  لضط  غرغثون  إظعط  اقجاماسغ؟  بالظزام 
ذرغصئ سغحعط الاغ تصعم سطى الاتطض طظ أي ضعابط 
أو صغعد، إظعط غسسعن لامغغع أتضام اإلجقم والصداء 
شضعظعا  بقدضط،  شغ  والطعارة  والتحمئ  السفئ  سطى 
جثًا طظغساً أطام ضض طتاوقت إشساد ظسائضط وأبظائضط، 
وارشدعا ضض دسعة تمبض اظصقباً سطى شضرضط وبصاشاضط 

اإلجقطغئ افخغطئ.
ولظ غصطع دابر عثه التدارة الظاظئ الاغ تثالش شطرة 
الثقشئ  ظزام  والطعارة؛  السفئ  ظزام  إق  اإلظسان 
 الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شضعظعا لعا طظ الساططغظ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ وقغئ السعدان

وشصا لـ(طةطئ العسغ السثد ٤٣١) شفغ طصابطئ خاخئ طع "سربغ٢١"، ضحش ضئغر المتططغظ السابص شغ وزارة الثشاع 
افطرغضغئ، الثضاعر طتمث ضمال الخاوي، والثي حارك شغ السمض بالئظااغعن طظث إدارة الرئغج افجئص جعرج 
بعش افب وتاى إدارة الرئغج السابص باراك أوباطا افولى، ضحش أن ضغان غععد جاعط شغ إجعاض أضبر طظ 
طتاولئ لقظصقب، أو الامرُّد سطى رئغج الظزام المخري، سئث الفااح السغسغ، خقل السظعات الماضغئ. وأحار إلى أن 
"اإلجرائغطغغظ صّثطعا السثغث طظ الظخائح والمسطعطات والاعجغعات اقجاثئاراتغئ لتماغئ السغسغ طظ أغئ طآاطرات 
ُتتاك ضثه؛ شعط غسائروظه ضظجًا اجاراتغةّغاً أضبر أعمغئ طظ الرئغج المثطعع تسظغ طئارك" ولفئ الخاوي إلى أن 
"جعاز اقجاثئارات الثارجغئ اإلجرائغطغ (المعجاد)، صام باجوغث السغسغ بمسطعطات تساجئ تعل طتاوقت اقظصقب 
د، خاخئ أن المعجاد لثغه اخاراصات ضبغرة لفطظ الصعطغ المخري، وغةظِّث بسخ الدئاط شغ الةغح  أو الامرُّ
ئ والاائُّع والمراصئئ والرخث والاتطغض"، وشص صعله. وحّثد سطى أن "تض أبغإ  المخري، وغماطك أتثث وجائض الاظخُّ
غعمعا ضبغرًا اجامرار وبصاء افظزمئ الاغ تخفعا بالخثغصئ والعشّغئ، وتسسى جاعثة لطتفاظ سطى أطظعا أضبر طظ 

جسغ تطك افظزمئ لتماغئ ظفسعا".

العقغات  صادة  "سصث  شغه:  صال  خئرا  ٢٠٢٢/٧/١٥م)  ١٤٤٣عـ،  التةئ  ذو   ١٦ الثمغج،  (الترة،  طعصع  ظحر 
إلى  تعثف  خطعة  شغ  الثمغج،   ،"I٢U٢" لمةمعسئ  اشاراضغا  لصاًء  والعظث  واإلطارات  و(إجرائغض)  الماتثة 
بتسإ  السالط،  غحعثعا  الاغ  الاتثغات  أضئر  بسخ  طعاجعئ  شغ  المحارضئ  الثول  طةامسات  تغعغئ  تسثغر 
بغان خادر سظ الئغئ افبغخ. ورضج الطصاء سطى اقجابمارات المحارضئ والمئادرات الةثغثة شغ طةاقت المغاه 

والطاصئ والظصض والفداء والختئ والشثاء".
: تسصغئا سطى ذلك أضث افجااذ أتمث الثطعاظغ شغ تسطغص ضائه إلذاسئ المضاإ اإلسقطغ المرضجي 
الثول  بغظ  الُمحارضئ  اقجابمارات  تحةغع  عثشه  لغج  الةثغث  الثولغ  الاضاض  عثا  أن  الاترغر:  لتجب 
افربع - أطرغضا، وضغان غععد، واإلطارات، والعظث - ضما تّط اإلسقن سظه، بض عثشه أبسث طظ ذلك بضبغر، 
وجعد  وأّطا  الخغظ.  طعاجعئ  شغ  صعّغًا  خخمًا  لاضعن  جاظئعا  إلى  صعي  ضتطغٍش  العظث  جثب  ُترغث  شأطرغضا 
ضغان غععد شغ الاتالش شعع لعجعد سظاخر حئه بغظ العظث والضغان طظ جعئ ضعن ضض طظعما غتاض بطثًا 
الاتالش  شغ  غععد  ضغان  بإدخال  وأطرغضا  ضحمغر،  تتاض  والعظث  شطسطغظ  غتاض  غععد  شضغان  اجقطغًا، 
ُتساسث العظث لقجافادة طظه شغ ضغفغئ تضبغش اقجاغطان العظثوجغ شغ إصطغط ضحمغر وصمع المسطمغظ 
شغه ضما غفسض ضغان غععد شغ شطسطغظ. وأّطا دور اإلطارات شغ عثا الاتالش شعع بثرغسئ أّظعا دولئ راسغئ 
ضما  العظثوجغئ،  باجاثثام  ضربه  وُطتاولئ  اإلجقم،  لمتاربئ  الةثغث  اإلبراعغمغ  بالاتالش  ُغسّمى  لما 
تاولئ ضربه طظ صئض باجاثثام الغععدغئ والظخراظغئ. شعظغفئ طتمث بظ زاغث شدق سظ ضعظه سمغًق 
لئرغطاظغا وسغظًا لعا شغ الاضاقت افطرغضغئ شعع أغدًا ُغساثثم ضرأس تربئ لاعجغه الطسظات الُمااالغئ 

ضّث الُمسطمغظ والاتالش طع ضض أسثاء اإلجقم.

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السعدان: أظه سظثطا غاب اإلجقم وعثطئ دولاه رجع الظاس إلى أتضام 
الةاعطغئ غاصاتطعن سطى أجاس الصئغطئ، والظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صث ظعى سظ اقصااال الصئطغ تغث صال: «َطْظ َصاَتَض َتْتَئ َراَغٍئ 
غٍَّئ َغْثُسع إَِلى َسَخِئغٍَّئ َأْو َغْشَدُإ ِلَسَخِئغٍَّئ َشِصْاَطُاُه َجاِعِطغٌَّئ». وأضاف شغ بغان ختفغ: إن اإلجقم صث أسزط ترطئ  ِسمِّ
دم المسطط، وظصعل إلخعاظظا الماصاتطغظ شغ طظاذص الظغض افزرق، أن اتصعا اهللا شغ أظفسضط وتثضروا أظضط طسطمعن 
وأن صاالضط عثا عع صاال سطى باذض، غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «ِإَذا اْلَاَصى اْلُمْسِطَماِن ِبَسْغَفْغِعَما َشاْلَصاِتُض َواْلَمْصُاعُل ِشغ الظَّاِر». 
وتّمض الئغان: التضعطئ طسآولغئ عثه الثطاء الاغ تراق، فن افطظ طسآولغئ التاضط باسائاره راسغاً لحآون الظاس. 
واخااط الئغان بالصعل: لظ غعصش طسطسض اقصااال الصئطغ إق الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، شغا أعض السعدان، دسعا أتضام 
الةاعطغئ وصعطعا لطسمض الةاد إلصاطئ خرح اإلجقم السزغط؛ الثقشئ الراحثة الباظغئ، لافعزوا شغ الثارغظ. وغا رجال 
الصعات المسطتئ، اظخروا تجب الاترغر لغصغط الثقشئ وغصاطع ظفعذ الضاشر المساسمر، وغعجث الاآخغ بغظ الظاس ضما 

ضان أغام الثقشئ، وضعظعا أظخار اهللا لاضائعا شغ ختائش طظ ظعر شغ الثظغا وتضعظعا سظث اهللا طظ الفائجغظ.

طظ  باقجافادة  لعا  السماح  وسثم  افخرى،  الخشغرة 
عثه المعارد، إق تتئ جططان الصئغطئ المعغمظئ.

الضئغرة  لطصئائض  تسمح  السقصئ  عثه  أن  إلى  إضاشئ 
بممارجئ التصعق اإلدارغئ والسغاجغئ، بغظما ق غسمح 
بعا لطصئائض الخشغرة. وأغداً صام المساسمر بثسط عثه 
افسطى  الصائث  طع  الاساطض  خقل  طظ  السغؤئ  الزاعرة 
لطصئغطئ (الظاظر)، شعع الحثص المسظغ بإدارة التعاضغر، 

وسطى الظاظر أن غعاط باطئغص الصعاظغظ وافظزمئ.
سطى  العذظغئ  التضعطات  جارت  اقجاسمار  تصئئ  وبسث 
سطى  الظجاسات  شأخئتئ  جغاجاه،  وبتسإ  ظعةه 
أظتاء  ضض  شغ  واآلخر  التغظ  بغظ  تزعر  افرض  ططضغئ 
وبثاخئ  الصئطغئ،  الخراسات  احاسال  وازداد  السعدان، 
بسث اتفاصغئ جقم جعبا المحؤعطئ، والمسارات الثمسئ، 
إذ إظعا أحسطئ الخراسات الصئطغئ شغ طظاذص لط تضظ 
بعا خراسات صئطغئ ضمظطصئ العجط والحمال والحرق، 
والظغض افزرق الاغ ظعرت شغعا بروات طثاطفئ طظ بارول 
إلى  أدى  طا  المسادن،  طظ  وغغرعا  وغعراظغعم  وذعإ 
جسغ ضض صئغطئ لطسغطرة سطى عثه المظاذص لطتخعل 
سطى ظخغئعا طظ البروات، طا أدى إلى اظفةار افوضاع 
تاى تةاوز المسطمعن ترطئ الثطاء الاغ ترطعا اإلجقم، 
غصعل الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: «ُضضُّ اْلُمْسِطِط َسَطى اْلُمْسِطِط َتَراٌم َدُطُه 
ُب  اراً يَْرضِ َوَطاُلُه َوِسْرُضُه»، وغصعل ملسو هيلع هللا ىلص: «َال تَْرِجُعوا بَْعِدي كُفَّ
بَْعُضكُْم ِرَقاَب بَْعٍض». شسطى المسطمغظ أن غطافاعا ضثلك 
إلى أتضام افرض شغ اإلجقم، وأن غسمطعا بمفععطعا 
شغ تغاتعط، ولغج بالمفععم اقجاسماري الثي غسئإ 

الفاظ والضعارث لطئحرغئ.
غماطضعا  شالمرء  اإلظسان،  شغعا  اجاثطش  افرض  إن 
تثدعا  الاغ  الحرسغئ  بافجئاب  شردغاً  تمطضاً  لطجراسئ 
اإلجقم، وق غةعز لمسطط أن غمظع أخاه المسطط سطى 
افرض،  تمطك  طظ  السرصغ  أو  الصئطغ  اقظاماء  أجاس 
صال رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن أَْحَيا أَْرضاً َميَِّتًة َفِهَي لَُه»، وغصعل 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َعَمَر أَْرضاً لَْيَسْت ِألََحٍد َفُهَو أََحقُّ ِبَها»، شاإلجقم لط 

ضض  تحمض  وجسطعا  الثولئ  وططضغئ  الثاخئ  المطضغئ 
طظ  الثولئ  وطظع  الثائمغئ  وحئه  الثائمغئ  المعارد 
الاخرف شغ طظابسعا بالئغع أو اإلصطاع أو العئئ أو طظح 
طظ  البروة  تظاب  أن  سطغعا  أوجإ  وإظما  اقطاغاز،  تص 
لثلك  تساأجره  بمظ  أو  بظفسعا  المعارد  تطك  طظابع 
سظ  الظاتةئ  البروة  تعزغع  وتسغث  طتثدة  أجرة  طصابض 
عثه المعارد سطى الظاس جمغسا سطى تث جعاء ق شرق 
بغظ غظغ وشصغر وق طسطط وغغر طسطط، شضطعط رساغا 
لثولئ اإلجقم وظزرتعا لعط واتثة. وعثا غغخ طظ 
شغخ طا ظسسى شغ تجب الاترغر إلغةاده وتطئغصه شغ 
واصع التغاة، إظظا ظرغث دولئ ظتغا بعا وتتغا بظا وظسغح 
شغعا وتسغح شغظا، دولئ تطئص اإلجقم سطغظا وتتمطه 
تثرج  وظعر  عثى  رجالئ  والةعاد  بالثسعة  لطسالط  بظا 
عثا  شغ  غظصخظا  وق  الظعر،  إلى  الزطمات  طظ  الظاس 
السئغض إق أظخار ضأظخار افطج غشدئعن هللا شاضعن 
غدئاعط دولئ تسج اإلجقم وأعطه؛ خقشئ راحثة سطى 
طظعاج الظئعة، الطعط سةض بعا واجسض طخر تاضرتعا 

الطعط آطغظ.
اكُم ملَِا  ا دَعَ ولِ إِذَ سُ لِلرَّ يبُواْ هللاِِّ وَ تَجِ نُواْ اسْ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ ﴿يَ

 ﴾ مْ يِيكُ ْ حيُ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

غثاذإ الصئائض باطاقك افرض، بض خاذإ الفرد لغظال 
طظ افرض طا غظافع بعا.

ولطثروج طظ عثه الفاظئ المساسرة، وعثا الئآس الثي 
أخاب أعض السعدان جراء وصعسعط شغ طاضغظئ المآاطرات 
الئرغطاظغ  المساسمرات  وزغر  لعا  أجج  الاغ  الشربغئ 
الترب  "إن  صال:  تغث  ١٩٣٨/١/٩م  شغ  غع  أورطج 
سطماظا أن العتثة اإلجقطغئ عغ الثطر افسزط، الثي 
ولغسئ  وتتاربه،  تتثره  أن  اإلطئراذعرغئ  سطى  غظئشغ 
إظةطارا وتثعا عغ الاغ تطاجم بثلك بض شرظسا أغداً"، 
اإلجقطغئ  شرتظا أن الثقشئ  أغداً: "وطظ دواسغ  وصال 
غغر  إلى  ذلك  غضعن  أن  وظامظى  ذعئئ،  ولصث  زالئ 
رجسئ، إن جغاجاظا تعثف دائماً وأبثًا إلى طظع العتثة 
اإلجقطغئ، أو الاداطظ اإلجقطغ وغةإ أن تئصى عثه 
السغاجئ ضثلك... إظظا شغ السعدان وظغةغرغا وطخر وبقد 
إجقطغئ أخرى حةسظا، وضظا سطى خعاب، ظمع الصعطغات 

المتطغئ، شعغ أصض خطرًا طظ العتثة اإلجقطغئ".
الخراسات  عثه  وإظعاء  الثواطئ،  عثه  طظ  ولقظفضاك 
طثاذر  لثرء  اقجاسمارغئ  الثول  تشثغعا  الاغ  الصئطغئ 
افوضاع،  عثه  صطإ  طظ  طفر  شق  اإلجقطغئ،  العتثة 
الرأجمالغئ،  افظزمئ  أتضام  سئاءة  طظ  والثروج 
والاثطص طظ الثولئ العذظغئ العظغفغئ، بإصاطئ الثقشئ 
السعدان  أعض  تةمع  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة 
وتصدغ  بعا،  وتخعرعط  اإلجقطغئ،  افخعة  برابطئ 
سطى الفاظ وتربط أعض السعدان بئصغئ بقد المسطمغظ.

السعدان،  أعض  غا  إلغضط  غثه  غمث  الاترغر  تجب  وإن 
لاسمطعا طسه لاتصغص عثا افطر السزغط، شعاهللا، وتاهللا 
أبظاء  طظ  الظخرة  أعض  وسطى  واآلخرة.  الثظغا  لسج  إظه 
المسطمغظ شغ الةغح والصعى الظزاطغئ، وصادة الصئائض 
بضط،  الثقشئ  شةر  شغظئطب  الاترغر  تجب  غظخروا  أن 

 وغعطؤث غفرح المآطظعن بظخر اهللا
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تامئ: أتثاث وقغئ الظغض افزرق شغ السعدان ولعغإ الفاظئ المساسرة

تامئ ضطمئ السثد: طخر وطعجات جثغثة طظ الشقء ...

المبطغغظ  سطط  بالثرذعم  افطرغضغئ  السفارة  رشسئ 
إلى جاظإ سطط أطرغضا، وصالئ إن الثطعة تأتغ إتغاء 
جاعن  أجماه  طا  قظافاضئ  الـ٥٣  السظعغئ  لطثضرى 
وول، وصالئ سطى خفتاعا الرجمغئ بأظعا تفثر برشع 
سطط المبطغغظ وتسطظ تتالفعا طسعط، ودسمعط لتصعق 
والةثغر  اقظائاعئ.  ختغفئ  وشص  السالمغئ،  اإلظسان 
طظ  ضئغرا  اجاعةاظا  وجث  السفارة  طظحعر  أن  بالثضر 
طاابسغ الخفتئ الثغظ سئروا سظ جثطعط وغدئعط 
جراء طا ظحرته السفارة واسائروعا اجافجازًا لمحاسر أعض 

السعدان بائظغ أشضار طظاشغئ لساداتعط وتصالغثعط.
ودون  أخقصغئ،  ق  وخطعة  واضح،  آخر  اجافجاز  وعع 
طراساة لمحاسر أعض الئطث؛ أعض اإلغمان والاصعى، تصثم 
أطرغضا سطى طبض عثا السمض الحظغع برشع سطط المبطغغظ 
بمحاسر  ضاربئ  المآاطرات،  وضر  جفارتعا؛  سطى 
بمساشرب  لغج  وعثا  التائط،  سرض  المسطمغظ 
وغغرعا  شالمبطغئ  والفةعر،  الفسص  بطث  أطرغضا  سطى 
طظ الفعاتح أخئتئ سظثعا صدغئ ترغث أن تظحرعا 
وأوردت  اإلجقطغئ.  الئقد  شغ  جغما  وق  السالط  شغ 
لماذا  تساؤقً   ٢٠٢٢/٠٦/٣ شغ  الغعم  رأي  ختغفئ 
ُتِخر السفارات افطرغضّغئ سطى دسط المبطغغظ واجافجاز 
السفارة  غردت  الضعغئ  شفغ  المتاشزئ،  المةامسات 
افطرغضغئ برجالئ دسط طظ باغثن لطحعاذ وسطط صعس 
أباد  إجقم  شغ  واحظطظ  جفارة  تشرغثة  وأغدا  صجح. 
تثسط تصعق المبطغغظ، شعغ ترغث بثلك تخثغر طبض 
وصاطئ  طئثئعا،  خمغط  طظ  عغ  الاغ  افشضار  عثه 
بأسمال سثغثة شغ جئغض ذلك، شصث ظحرت شراظج ٢٤

خئرًا شغ ٢٠١٥/٠٢/٠٧ جاء شغه "أسطظئ الظاذصئ باجط 
وزغر الثارجغئ افطرغضغ، طاري عارف، أن جعن ضغري 
جغسغظ طعشثا خاخا لتصعق طبطغغ الةظج شغ السالط".

إن أطرغضا شغ سعث باراك أوباطا أولئ اعاماطا خاخا 
سطغعط،  اقساراض  باجامرار  وأداظئ  الفؤئ،  بعثه 
والثغظ تسث صدغاعط طظ أولعغات إدارة أوباطا، صالئ 
عارف  طاري  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  باجط  الظاذصئ 
إن "وزغر الثارجغئ جغسطظ تسغغظ طعشث خاص لتصعق 
جمسغات  ظحرتعا  طسطعطات  بثلك  طآضثة  المبطغغظ"، 

أطرغضغئ تظحط شغ طةال الثشاع سظ طبطغغ الةظج.
وتابسئ الظاذصئ باجط ضغري "ظئصى بالاأضغث ططاجطغظ 
تماغئ التصعق اإلظساظغئ لضض افحثاص والاروغب لعا 
بما شغ ذلك تصعق المبطغغظ المعضعع افجاجغ لعزغر 
الثارجغئ ضغري". وظحرت شراظج ٢٤ شغ ٢٠٢١/٢/٧
أن الرئغج افطرغضغ جع باغثن أوشى بعسثه اقظاثابغ 
الثغمصراذغئ  "الصغط  تتمض  خارجغئ  جغاجئ  باظاعاج 
افطرغضغئ"، سظ ذرغص وضع تصعق افصطغات الةظسغئ 
أطرغضغ  رئغج  أي  طظ  أضبر  أولعغاته  بغظ  السالط  شغ 
جابص، وصث ضاإ جع باغثن شغ طثضرة رئاجغئ صائقً: 
"جمغع الئحر غةإ أن ُغساططعا باتارام وضراطئ وغةإ 
أن غامضظعا طظ السغح بثون خعف، بشخ الظزر سمظ 
عط وطظ غتئعن"، وبثلك شعع غدع تصعق افصطغات 
الةظسغئ شغ السالط بغظ أولعغاته، أضبر طظ أي رئغج 

أطرغضغ جابص وبثقف جطفه دوظالث تراطإ.
وأساد الرئغج الثغمصراذغ إذقق طئادرة اتثثعا سام 
٢٠١١ الرئغج افجئص باراك أوباطا طظ أجض "الاروغب 
ووسث  السالط"،  أظتاء  شغ  المغط  طةامع  أشراد  لتصعق 
باغثن خخعخاً بـ"تماغئ ذالئغ الطةعء خاخئ المبطغغظ 
طظ  وذطإ  الةظسغ".  المغض  وطجودجغ  والماتّعلغظ 

تضعطاه طضاشتئ الصعاظغظ الامغغجغئ شغ الثارج.
طظ  واظطقصا  عثه،  افطرغضغئ  السغاجئ  طع  وتماحغا 

الحثوذ الةظسغ 
طظ طعبصات الظزام الرأجمالغ الثغمصراذغ

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ 

لن يوقف مسلسل االقتتال القب الدائر  السودان 
إال الخالفة الراشدة ع منهاج النبوة

كيان يهود أجهض محاوالت لالنقالب ع السي

  التحالفات وسيلة من وسائل الدول الك
للهيمنة وبسط النفوذ
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 افربساء ٢٨ طظ  ذي التةئ ١٤٤٣ عـ المعاشص ٢٧ تمعز/غعلغع ٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٠١

َوْشَصاً لظحرة أخئار الخئاح طظ إذاسئ تجب الاترغر وقغئ جعرغا لغعم السئئ ٢٠٢٢/٧/٢٣م، اجاحعث جئسئ طثظغغظ 
بغظعط أربسئ أذفال، وأخغإ ١٥ آخرون بةروح بصخش جعي روجغ اجاعثف طظازل المثظغغظ برغش إدلإ الشربغ، 
خئاح الةمسئ. شغ السغاق ُأخغئئ اطرأتان وذفقن أتثعما رضغع طساء الةمسئ، إبر اجاعثاف سخابات الظزام 
بالرحاحات البصغطئ طظازل المثظغغظ شغ صرغئ "آشج" حرق إدلإ. إلى ذلك، ُأخغإ طثظغ بةروح سخر الةمسئ، إبر 
صخش طثشسغ طظ سخابات الظزام المامرضجة شغ طسسضر جعرغظ ذال طظازل المثظغغظ شغ بطثة المعزرة جظعب 
إدلإ، ضما تةثد صخش سخابات الظزام سطى صرى "الصرصعر، والسظضاوي، وتمغمات، وحاغعرغئ" شغ طظطصئ جعض 

الشاب حمال غربغ تماة، طا تسئإ بثطار واجع شغ طماطضات المثظغغظ.
: عثا وشغما ظحرته خفتئ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا، أضث افجااذ ظاخر حغت سئث 
التغ: أن ظزام اإلجرام وداسمغه غرتضئعن المةازر بتص أعض الحام، بدعء أخدر أطرغضغ وتعاذآ دولغ وتشطغئ 
أطمغئ، ولغج آخرعا طةجرة بطثة الةثغثة، الاغ راح ضتغاعا دطاء زضغئ وأحقء أذفال غحضعن إلى اهللا َطْظ 
جفك دطاَءعط، وطظ أسان سطى جفضعا، وطظ جضئ سظعا وتثاذل سظ ظخرتعا. وأضاف افجااذ سئث التغ: عثه 
المةجرة تسعدظا سطى أطبالعا ُبسغث ضض اجاماع لرؤوس الظفاق والمضر واإلجرام الداطظغظ لسفك دطائظا وتماغئ 
ظزام اإلجرام؛ رئغج روجغا بعتغظ ورئغج ترضغا أردوغان ورئغج إغران إبراعغط رئغسغ. ضما تأتغ عثه 
المةجرة شغ ظض اظازار صادٍة طرتئطغظ وآقف طظ سظاخر المظزعطئ الفخائطغئ شغ الحمال فطر طظ جغثعط 
أردوغان، لطصغام بسمض طتثود طظ أجض إصاطئ طا غسمى طظطصئ آطظئ، ق ظخرة لطثطاء وافحقء، إظما لطاترك 
ر بإرجال رجائض  خثطئ لمخالح الظزام الارضغ وأطظه الصعطغ. وتأتغ أغداً شغ ظض اظحشال طظ تعجثوا أطر المترَّ
ذمأظئ واجارضاء لطشرب الضاشر، وإدارة طظاذص ظفعذ طعععم طآصئ، والاثطغط إلصاطئ ضغاظات تحشض الظاس 
سظ تصغصئ أن عظاك ظزام ضفر غةإ أن ُتعثم أرضاظه صئض أن غطاصط أظفاجه. وخاط سئث التغ طحثدا: لظ غظاصط 
لثطاء أعطظا وأحقء أذفالعط إق رجال طثطخعن غصطسعن تئال الثاسمغظ وغشثون الثطا سطى عثى وبخغرة 

خطش صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ تتمض طحروع خقخعط، إلجصاط عثا الظزام وجسطه أبرًا بسث سغظ.

ُأصغمئ شغ طثغظئ الخثر بئشثاد خقة جمسئ طعتثة، 
جمسئ اآلقف طظ أظخار الاغار الخثري، وألصى الحغت 
طتمعد الةغاحغ خطئئ زسغط الاغار طصاثى الخثر، الاغ 
تدمظئ سحر ظصاط رضج شغعا سطى أن تضعن التضعطئ 
المصئطئ لغسئ ضسابصاتعا، وأنَّ أولى خطعات الاعبئ عغ 
وبق ترّدد، وأضث أظَّه ق غمضظ  طتاجئئ شاجثغعط سطظاً 
طظفطئ  جقح  وجعد  طع  صعغئ  سراصغئ  تضعطئ  تحضغض 
وططغحغات طظفطائ؛ لثا سطغعط أجمسغظ الاتطغ بالحةاسئ 
ختفغ  بغان  أضث  وسطغه  الفخائض.  جمغع  تضِّ  وإسقن 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ السراق: أن الضض 
غظادي بمتاجئئ الفاجثغظ، والفاجثون عط طظ الضاض 

جمغساً وبق اجابظاء، شالاغار الخثري الثي غظادي بمتاجئئ الفاجثغظ، لثغه ظعاب ووزراء وجفراء وطتاشزعن 
طظث سام ٢٠٠٣ وإلى اآلن، وضض عثا الاثئط الثي ظراه شغ العاصع السغاجغ السراصغ، جئئه خراع المخالح 
والضراجغ، وق سقصئ له باإلخقح أو طساظاة الحسإ السراصغ شعثا آخر عّط الساجئ السراصغغظ. وأضاف الئغان: إن 
الماابع لطحأن السراصغ غرى أنَّ طا غةري شغه طظ شعضى جغاجغئ، لغسئ بسغثة سظ إرادة المتاض افطرغضغ، وأنَّ 
الئطث ق غماطك صراره السغاجغ، وأنَّ الضاض السغاجغئ ساججة سظ تحضغض التضعطئ طا لط غاثخض المتاض افطرغضغ 
وغصثم التطعل وغفرض رئغج التضعطئ وغئارضه، وإّن تترك الرئغج افطرغضغ باغثن وزغارة السسعدغئ ولصاءه 
بالضاظمغ، وضغض المثغح والبظاء سطغه، غعتغ بصئعل عثه الحثخغئ، وتتسغظ خعرتعا لفرضعا شغ رئاجئ 
التضعطئ المصئطئ. وخاذإ الئغان المسطمغظ شغ السراق بالصعل: إن المتاض افطرغضغ وطظ جار شغ رضئه وظفث 
طثططاته وحارك شغ السمطغئ السغاجغئ الاغ أوخطاضط إلى طا أظاط سطغه، ضض أولؤك لضط سثو شاتثثوعط سثوًا، 
وق تأطظعا في أتث طظعط طعما أسطاضط طظ ضقم طسسعل، شالاغار الخثري وطسارضعه ضطعط طافصعن سطى عثا 
الظزام، ولط ظسمع تخرغتاً طظ أتثعط أنَّ أس الثاء وجئإ الئقء والفساد والمساظاة الاغ غسغحعا أبظاء عثا 
الئطث عع عثا الظزام السغاجغ ودجاعره الثي شرضه المتاض، شمظ غسسى لطسقج غةإ سطغه الارضغج سطى المرض 
ظفسه، شق غظحشض بأسراضه. وخاط الئغان بالصعل: أطا آن لضط أن ُتفغصعا طظ غفطاضط وتسعدوا لرحثضط شادسعا 
سظ ضاعطضط ذل صرن طظ الجطان؟! أطا آن لضط أن تثرضعا أنَّ خقخضط وسجضط وخقح تالضط ق غضعن إق باصاقع 
عثا الظزام السغاجغ السطماظغ الفاجث طظ جثوره، وإصاطئ الظزام السغاجغ السادل الثي غضعن السططان شغه 

لضط، والسغادة لحرع اهللا وتثه، شغضرطضط اهللا جئتاظه وتسالى بأن تسعدوا خغر افطط والحععد سطغعط؟!

إق أظه وبظةاح أطرغضا شغ جر روجغا لطمساظصع افوضراظغ 
الثي عغأته قجاظجاف روجغا وضرب سقصاعا بالخغظ، 
شغ  بعا  والجج  لصئداعا،  أوروبا  إلسادة  تاططع  ضاظئ 
طعاجعات تتصص إبصاء عغمظاعا سطى السالط، وتساظجف 
بغثعا،  ذاصاعا  حرغان  وتئصغ  وإطضاظاتعا،  اصاخادعا 
بصغادتعا  سسضري  ضثراع  الظاتع  لتطش  التغاة  وتسغث 
تططساتعا، شما ضان طظ دول اقتتاد افوروبغ،  غظفث 
الاغ ق تمطك طظ أوراق الصعة حغؤا غثضر، إق اقجاةابئ 
التطش  صمئ  شغ  ظعرت  والاغ  افطرغضغئ  لطمطالإ 
المظسصثة غعم افربساء ٢٠٢٢/٠٦/٢٩ شغ طثرغث شغ 
الةثغثة  اقجاراتغةغئ  سظ  شغعا  أسطظ  والاغ  إجئاظغا 
لتطش الظاتع المادمظئ تتعل روجغا طظ دولئ حرغضئ 
فطظ  تتثغا  الخغظ  ولغسائر  طئاحر،  تعثغث  أضئر  إلى 
التطش وطخالته وصغمه، طتصصا فطرغضا طا جسئ إلغه 
تططسات  ضض  ضرب  وطظ  فوضراظغا،  روجغا  جر  طظ 
اقتتاد افوروبغ لقظفضاك طظ عغمظاعا، شارضئ سطغه 
سطى  لطتخعل  طرتفسئ  أجسار  دشع  ظفسه  العصئ  شغ 
الشاز والظفط، بسث أن ضاظئ تخطه بسسر طسصعل طظ 
روجغا، طسئئئ طعجئ طظ الاثطر السارم لثى الحسعب 
افوروبغئ طظ ارتفاع افجسار، وخاسثا بمآحر الادثط 
طظ  جثغثة  لمعجئ  وداشسا  طسععدة،  غغر  لمساعغات 
الطةعء لثوله تساظجف اصاخادعا، وشعق ذلك ضطه أظعر 
طا ضان طثفغا تتئ الطاولئ طظ اظصساطات وظسرات شغ 
رأغا  الظاتع  تطش  إبصاء  طظ  جاسق  العح،  اقتتاد  عثا 
ساطا وطططئا لطحسعب افوروبغئ لغئصى ذراسا سسضرغا 
بصغادة أطرغضا تثشع شغه دول اقتتاد لطمتاشزئ سطى 
باخثسات  وطظثرا  السالط،  سطى  افطرغضغئ  العغمظئ 

واظفضاضات تطال دول اقتتاد وأسداءه.
شئسث أن ضاظئ الاططسات افوروبغئ تسسى لقباساد سظ 
افوضراظغئ  الروجغئ  الترب  جاءت  افطرغضغئ،  العغمظئ 
اجاظجاف  لغاط  روجغا  طعاجعئ  شغ  أوروبا  دول  لادع 
الةمغع، ولاسمض دول اقتتاد تتئ الصئدئ افطرغضغئ 
شغ اتاعاء الخغظ، ولازعر طثى الدسش الثي وخطئ 
له دول الصارة السةعز وتاجاعا فطرغضا، وإذساظعا شغ 
المعاشصئ سطى زغادة الصعاسث السسضرغئ افطرغضغئ شغ 
دولعا، وزغادة إظفاصعا السسضري لغخض ٢٪ طظ الظاتب 
المتطغ، والثي ذالئئ شغه أطرغضا دول اقتتاد ضبغرا، 
وزغادة  افطرغضغئ  الصعات  اظاحار  تعجغع  سطى  وساطق 

أسثاد الةظعد شغ دول اقتتاد افوروبغ.
عثا عع الظزام الرأجمالغ، ظزام اجاسماري غصعم سطى 
الاظاشج وجسض الحسعب وصعدا لطخراسات، شق غعجث شغه 
خثغص دائط؛ بض الصعي شغه غأضض الدسغش، والتروب 

والخراسات وافزطات أذرسه الاغ غثطر شغعا الحسعب.
وجغئصى عثا العضع صائما تاى غأذن اهللا باترك بثأت 
خغعط ظعره تئثد ظطمئ الرأجمالغئ الفاجثة، ظعر غثرج 
غظحر  السئاد،  رب  سئادة  إلى  السئاد  سئادة  طظ  الظاس 

السثل والطمأظغظئ والرخاء لحسعب افرض جمغسا
 ﴾ًيبا رِ ونَ قَ ى أَنْ يَكُ سَ لْ عَ وَ قُ تَى هُ ولُونَ مَ قُ يَ صال تسالى: ﴿وَ

وإغران  روجغا  رؤجاء  بغظ  ذعران  صّمئ  اظسصثت 
وترضغا ُبسغث اظاعاء صمئ جثة طئاحرة، وظظ ضبغر طظ 
الُمراصئغظ أظعا صمئ طعازغئ أو طساضسئ لعا، والتصغصئ 
تدسعا  الاغ  السغاجغئ  افذر  سظ  تثرج  لط  صمئ  أظعا 
تطئغ  شعغ  الثارجغئ،  لسغاجاتعا  افطرغضغئ  اإلدارة 

تماطاً اقتاغاجات افطرغضغئ شغ المظطصئ.
افذراف  تغث  طظ  الصماغظ  بغظ  ضئغر  شرق  عظاك 
افذراف،  تطك  تئسغئ  تغث  وطظ  شغعا،  المحارضئ 
الرئغج  لمقصاة  تضام  تسسئ  شغعا  جمع  جثة  شصمئ 
افطرغضغ، وظعروا بمزعر الاابسغظ الماطعفغظ لطصاء 
عغ  ذعران  صمئ  بغظما  سظعط،  رضاه  وظغض  جغثعط، 
صمئ لصادة إصطغمغغظ طحارضغظ طظث جظعات شغ ترتغإ 
سطى  لطتفاظ  الداطظ  البقبغ  وعط  جعرغا،  أوضاع 
ظزام بحار افجث طظ السصعط، شعط الثغظ جمساعط 
أطرغضا لامضغظه طظ التضط، وإجعاضه لطبعرة، وتثطغره 

لسعرغا، وصاطه وتعةغره فعطعا.
إن طةرد تصارب الاعصغئ بغظ الصماغظ، وتساصئعما، ق 
غسظغ بالدرورة أّن لطباظغئ سقصئ بافولى، فن السئرة 
لغسئ بالاعصغئ، بض بالمعضعسات الاغ تئتبعا الصمئ، 
وبالظاائب الاغ تامثخ سظعا، وصئض ضض ذلك بافذراف 

الاغ تحارك شغعا.
أي  ولطشرب،  له  بسمقء  اجامع  جثة  صمئ  شغ  شئاغثن 
اجامع بأتئاع ق غصررون وق غمطضعن طظ أطرعط حغؤاً، 
بغظما بعتغظ شغ صمئ ذعران اجامع بظزراء له، غاساططعن 
طسه ضأظثاد، وعط شغ افخض ق غسمطعن لخالح روجغا 

طططصاً، بض عط شغ التصغصئ غثورون شغ شطك أطرغضا.
لصث ُضّطش أردوغان شغ عثا المآتمر طظ ذرف أطرغضا 
٢٢ سظ  التخار  طعجضع  رشع  صدغئ  بُماابسئ  والشرب 

ططغعن ذظ طظ التئعب افوضراظغئ لغاط تخثغرعا طظ 
وتتثث  افجعد،  الئتر  سئر  المتاخرة  أوضراظغا  طعاظأ 
شغ الصمئ سظ رغئئ ترضغا باجاغاح حمال جعرغا، وذرد 
الارضغئ  التثود  طظ  الصرغئغظ  افضراد  اقظفخالغغظ 
سطى طثى طساشئ بقبغظ ضغطعطارًا إن لط تاط طسالةئ 
بما  الماسطصئ  المثاوف  وعغ  لارضغا،  افطظغئ  المثاوف 
غسرف بصعات جعرغا الثغمصراذغئ (صسث)، والاغ تعغمظ 
سطغعا الفخائض الضردغئ اقظفخالغئ، وظعر أّن طعصش 
المعصش  سغظه  عع  المسألئ  عثه  طظ  وإغران  روجغا 

افطرغضغ الثاسغ إلى تض المحضطئ بالطرق السطمغئ.
وبالاثصغص شغ طعضعع الفخائض الضردغئ اقظفخالغئ 
وتحرف  وتسطتعا  تمعلعا  الاغ  عغ  أطرغضا  أّن  ظةث 
سطغعا، وعغ الاغ تساثثطعا شغ السغطرة سطى طظاذص 
ولصث  جعرغا،  طساتئ  ربع  تحّضض  والاغ  الفرات  حرق 
خخص لعا الضعظشرس سحرات المقغغظ طظ الثوقرات 

ظاائب صّمئ ذعران ُتطئغ املخالح افطرغضغئ
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طا إن ظعرت بعادر افزطئ الروجغئ افوضراظغئ وبثأت 
الحرصغئ  التثود  سطى  الروجغئ  السسضرغئ  التحعدات 
لطصارة السةعز تاى دصئ أجراس اإلظثار شغ ضض أرجاء 
تظزر  أن  صئض  ظفسعا  سطى  خحغئ  طظ  طتثرة  أوروبا 

لطدرر العاصع سطى غغرعا (باجابظاء برغطاظغا).
ظزغره  لمعاتفئ  طاضرون  الفرظسغ  الرئغج  شاظثشع 
وتعجه  فوضراظغا  الثخعل  سظ  لبظغه  بعتغظ  الروجغ 
حثخغا لطصاء بعتغظ لصاء ظعر شغه الرئغج الفرظسغ 
شسض  وضثلك  بالفحض.  باءت  طتاوقته  أن  إق  صجطا، 
سطى  روجغا  تث  شغ  وجسه  باذق  افلماظغ  المساحار 
طثططات  تظفغث  سظ  والاعصش  المعصش  تخسغث  سثم 
وغغرعا،  إغطالغا  شسطئ  وضثلك  السسضري،  الثخعل 
بأن  أوروبغئ  صظاسات  المتاوقت  عثه  ضض  وراء  وضان 
اقتتاد  دول  تططسات  تثطغر  سطى  جغسمض  الشجو  عثا 
افوروبغ شغ اقظسااق طظ العغمظئ افطرغضغئ، وغزعر 
طصثرته  وسثم  اقتتاد  عحاحئ  طثى  أوروبا  لحسعب 

سطى طعاجعئ افخطار المتثصئ به.
وطا إن دصئ ذئعل الترب طسطظئ دخعل الةظعد الروس 
إلى افراضغ افوضراظغئ، تاى وجثت دول اقتتاد ظفسعا 
تتئ ضشط الرأي السام افوروبغ بدرورة دسط أوضراظغا 
وشرض تجطئ طظ السصعبات سطى روجغا ذالئ آبارعا 
الحسعب افوروبغئ صئض أن غخض ضررعا إلى طعجضع، 
وأظعرت اقظصساطات افوروبغئ، واظثشع الصادة شغ دول 
اقتتاد إلظساش التطش السسضري (الظاتع) وإسادته لطتغاة 
تطش  بأن  جابصا  صادتعط  بسخ  خرح  أن  بسث  طةثدا 

حمال افذطسغ شغ تالئ طعت جرغري.
وبثلك تضعن الثول افوروبغئ صث بطسئ الطسط افطرغضغ 

طع سطمعا بمثاصه المر.
لصث تأجج تطش حمال افذطسغ سام ١٩٤٩ ضتطش 
سسضري غعثف لاعشغر الثشاع الةماسغ المائادل بغظ 
الثول افسداء سئر العجائض السسضرغئ والسغاجغئ شغ 
تال تسرض أي بطث سدع في تعثغث خارجغ، ولغصش 
ضث تططسات اقتتاد السعشغاغ السابص وتطش وارجع 

لطامثد غربا.
إق أن أطرغضا وجثت شغ التطش وجغطئ لصمع الاغارات 
الصعطغئ افوروبغئ، وذراساً غئصغ العغمظئ افطرغضغئ سطى 

الصارة السةعز وغمظسعا طظ أغئ تططسات لقظسااق طظعا.
وطع اظاعاء الترب الئاردة بغظ أطرغضا واقتتاد السعشغاغ 
تطش  دخض  وارجع،  تطش  وإظعاء  اقتتاد  دول  وتفضك 
الظاتع شغ طااعات الئتث سظ ععغئ جثغثة تئرر جئإ 
طظ  اقظسااق  ظتع  افوروبغئ  الاططسات  وتسجز  وجعده، 
العغمظئ افطرغضغئ، عثه الاططسات الاغ طرت بمراتض 
سثغثة سئر جظعات ذعال بثأت باتتاد الفتط والخطإ 
سام ١٩٥١ والثي أشدى قتتاد أوروبغ سام ١٩٩٢، 
وإغةاد سمطئ طعتثة بغظ دوله طع إلشاء التثود شغما 
بغظعا، وتسالئ افخعات الثاسغئ لاحضغض صعة أوروبغئ 
طعتثة تسمض سطى المتاشزئ سطى المخالح افوروبغئ 

بسغثا سظ أطرغضا، وإغةاد دجاعر أوروبغ طعتث.

أوروبا تتجرع مرارة التبعية
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شغ طغجاظغئ التضعطئ لطسام المصئض ٢٠٢٣.
تمعغًق  فطرغضا  تابسئ  ططغحغات  عغ  الفخائض  شعثه 
تتامغ  ظفسه  العصئ  شغ  وعغ  وتعجغعاً،  وتسطغتاً 
بصعات بحار افجث سظثطا تاسرض لعةعم ترضغ، وعثا 
غسظغ أّن المةرم بحار افجث الثي غتمغعا عع سمغض 
فطرغضا طبطعا، وبثلك غضعن طعصش إغران وروجغا طظ 

عثه المسألئ عع تأضغث لطمعصش افطرغضغ طظعا.
وأّطا إغران شق أتث غظضر جغطرتعا سطى السراق وتضعطاه 
وطسزط أتجابه وططغحغاته، وطع ذلك ظةث أّن رئغج 
وزرائعا الضاظمغ صث حارك شغ طآتمر أتئاع أطرغضا شغ 
جثة، وعثا غسظغ أّظه تابع إلغران وأطرغضا شغ العصئ 
ظفسه، وغفعط طظ ذلك أّن رجال إغران عط أظفسعط 

رجال أطرغضا شغ المظطصئ.
وصالئ روجغا شغ الصمئ إّن إغران حرغك طعط لروجغا، 
ورضجت سطى الامسك بخغشئ أجااظئ واتفاق جعتحغ 
بغظ روجغا وإغران وترضغا، وعغ الثول البقث الداطظئ 

لئصاء دولئ بحار افجث وظزام تضمه.
إغران  تجوغث  سطى  الصمئ  عثه  شغ  اقتفاق  وتّط  ضما 
تربعا  شغ  قجاثثاطعا  المسّغرة  بالطائرات  لروجغا 
تةط  زغادة  سطى  ضثلك  طسعا  واتفصئ  أوضراظغا،  ضث 
المتطغئ  سمطاغعما  واجاثثام  الثولاغظ،  بغظ  الاةارة 
شغ الخفصات الاةارغئ بغظعما، وطسظى ذلك أن أطرغضا 
تساسث روجغا سئر إغران لاثفغش وصع السصعبات سطغعا.

غروج  ضما  أتئاسه  طع  لئعتغظ  صمئ  لغسئ  إذًا  شعثه 
لثلك بسخ اإلسقطغغظ الةاعطغظ، بض عغ صمئ له طع 
ظزرائه طظ أحغاع أطرغضا، أي أّظعا لغسئ صمئ طعازغئ 
وق طظاضفئ فطرغضا، وإّظما عغ صمئ لئعتغظ طع أدوات 

أطرغضغئ.
والثقخئ المسافادة طظ عثه الصمئ عغ أن أطرغضا ق 
ترغث إظعاك روجغا أو إخراجعا طظ طضاظاعا شغ المعصش 
الثولغ فظعا تسافغث طظعا ضبغرًا، بض ترغث تروغدعا 
أضبر  أوروبا  أظعضئ  أوضراظغا  شغ  روجغا  وترب  شصط، 
طما أظعضئ روجغا، وصث بّغظئ الترب أن أوروبا طعثدة 

بثسارة ١٠٪ طظ اصاخادعا.
ولغئغا  جعرغا  شغ  روجغا  طع  تسمض  زالئ  طا  شأطرغضا 
صعة  طظ  أطرغضا  شاسافغث  افشرغصغئ،  الصارة  ودول 
شغ  بالئصاء  روجغا  وتسافغث  ظفعذعا،  طث  شغ  روجغا 
تتث  أضئر  أّن  سطى  ضئرى،  ضثولئ  الثولغ  المعصش 
طا  وعثا  روجغا،  ولغسئ  الخغظ  عغ  الغعم  فطرغضا 
تضّرر ذضره سطى ألسظئ ضئار السغاجغغظ افطرغضغغظ، 
لعا  شرخئ  إق  فطرغضا  بالظسئئ  أوضراظغا  ترب  وطا 
سطى  الدشط  وقجامرار  لطسالط،  صغادتعا  لاأضغث 

 الخغظ وُطتاخرتعا، وإلخداع أوروبا لعا

ًيا أهل العراق: إن أمريكا ومن نفذ مخططاتها 
كل أولئك لكم عدو فاتخذوهم عدوا

يا أهل الشام حقنا لدمائكم وصونا ألعراضكم 
أسقطوا نظام اإلجرام وأقيموا دولة اإلسالم
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