
افرض  شغ  الاترغر  تجب  له  دسا  طعغإ  تحث  شغ 
رشدعط  شطسطغظ  أعض  أسطظ  شطسطغظ،  المئارضئ 
جغثاو  سظ  المظئبص  افجرة  تماغئ  لصاظعن  الصاذع 
الماتثبغظ  وتصثم  إصراره.  السططئ  تجطع  والثي 
الثضاعر طخسإ أبع سرصعب، سدع المضاإ اإلسقطغ 
لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، شعخش 
السططئ الفطسطغظغئ باإلشساد شغ افرض شغ جسغعا 
واسائر  افجرة،  تماغئ  وصاظعن  جغثاو  اتفاصغئ  إلصرار 
تتثغًا  الصاظعن  عثا  إصرار  شغ  جثغاعا  السططئ  إسقن 
تاالئ  بط  وطظ  المسطمغظ.  شطسطغظ  فعض  خارخاً 
شطسطغظ،  أعض  وسحائر  لترائر  والمعاصش  الضطمات 
ترائر  باجط  اهللا  سئث  أم  الفاضطئ  المربغئ  شاتثبئ 
شطسطغظ، طآضثة أن ظساء شطسطغظ غصفظ الغعم طع 
آبائعظ وأبظائعظ وأزواجعظ وإخعاظعظ رشداً قتفاصغئ 
جغثاو وصاظعن تثطغر افجرة. وطظ بط أسطظئ سحائر 
جغثاو،  قتفاصغئ  الراشخ  الصاذع  طعصفعا  شطسطغظ 
شاتثث التاج سئث الععاب غغث طمبض السحائر طئغظًا 
أن  وطآضثا  الفخض  الصعل  وغساطجم  جطض  التثث  أن 
أعض الئطث غرشدعن اتفاصغئ جغثاو، وأظعط عط أختاب 
الصرار، وأن صاظعن تماغئ افجرة لظ غمر. وتتثث التاج 
أبع خدر الةسئري سظ طعصش سائطئ الةسئري الراشخ 
وتتثغث  افجرة  تماغئ  ولصاظعن  جغثاو،  قتفاصغئ 
طعصش  سظ  جثوع  سمر  التاج  وتتثث  الجواج.  جظ 
سحائر بغئ لتط وأسطظ رشدعا الاام والصاذع لصاظعن 
تثطغر افجرة لمثالفاه لحرغساظا الشراء وأتضام دغظظا 
سظ  سعدة  أبع  رجعب  طخئاح  التاج  وتتثث  التظغش. 
طعصش سحائر دورا واجاظضر الصاظعن وأن السحائر صث 
رشدئ عثا الصاظعن طظث ٤ جظعات وق زالعا غرشدعظه. 
وتتثث التاج المثاار ربتغ أبع سغحئ الممبض لسائطئ 
جطسئ  لغسئ  أسراضظا  أن  وأضث  والسعغعي،  سغحئ  أبع 
بالظار.  تطسئعا  شق  أتمر  خط  وأظعا  والحراء  لطئغع 
وتتثث التاج سطغ ساحعر طمبق سظ سائطئ أبع اجظغظئ، 
افجرة  تثطغر  صاظعن  طظ  سائطاه  سظ  بالظغابئ  وتئرأ 
المةامع.  اظتقل  إلى  تآدي  الاغ  جغثاو  واتفاصغئ 
الطعغض  لسائطئ  طمبق  الطعغض  ولغث  الحغت  وتتثث 
وطسطظا رشخ السائطئ قتفاصغات جغثاو وصاظعن تماغئ 
لسحائر  طمبق  جئعر  جئرغظ  الحغت  وتتثث  افجرة. 
بسقج  الضفغطئ  عغ  اإلجقم  حرغسئ  أن  طآضثا  غطا، 
وأن  وتثه،  باإلجقم  غضعن  إظما  سجظا  وأن  طحاضظا، 
دغظظا.  طظ  الظغض  غرغثون  اآلشاق  حثاذ  جغثاو  دساة 
لطمعةرغظ  طمبق  السراتظئ  جئرغض  الحغت  وتتثث 
وأبظاء المثغمات، طآضثا رشخ صاظعن تماغئ افجرة 
وأن رجال السحائر لظ غصئطعا بعثا الصاظعن طا بصغ شغظا 
ظفج. وتتثث التاج شدض سابثغظ طمبق لسحائر تارة 
الحغت، داسغا إلظضار المظضر ورشخ عثا الصاظعن الثي 
غاسارض طع دغظظا التظغش. وتتثث التاج سمر الظاحئ 
طمبق لسائطاه واجاظضر الصاظعن وأن سائطاه جاصش جثا 
طظغسا ضث عثا الصاظعن طعما ضطفعط البمظ. وتتثث 
الحغت طتمث جعدة الئطاط طمبق لسحائر الزاعرغئ، 
وأسطظ باجمعا رشدعط الصاذع لسغثاو وصاظعن تماغئ 
افجرة، وأظعط لظ غسمتعا فتث بامرغر عثا الصاظعن. 
وتتثث التاج تاتط بثر طثاار سحائر تارة الصجازغظ، 
ترام  اقتفاصغئ  عثه  به  جاءت  طا  ضض  أن  واسائر 
التاج  وتتثث  طظعا.  وتئرأ  لقجقم  خرغتئ  وطثالفئ 
باجط  وأسطظ  افغعبغئ،  لفجرة  طمبق  صفحغئ  خئتغ 
افغعبغ  الثغظ  خقح  الصائث  طع  أتعا  الثغظ  الرجال 
اإلجقم.  بحرغسئ  وتمسضعط  الصاظعن  لعثا  رشدعط 
وتتثث التاج شاغج الرجئغ سظ سحغرة الرجئغ وأسطظ 
رشده لسغثاو وسثم صئعل الصعاظغظ المثالفئ لطحرغسئ 
اإلجقطغئ. وتتثث الحغت تغسغر الامغمغ سظ سحغرة 
آل تمغط، وأضث طعصفعط الراشخ لقتفاصغئ المثالفئ 
بئظعدعا الحرغسئ اإلجقطغئ. وتتثث الحغت أبع خثام 
الامغمغ طآضثا رشخ السائطئ قتفاصغئ جغثاو الطسغظئ.
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ظسرغظ  الثضاعرة  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
ظعاز شغ عثه المظاجئئ صالئ: غساظغ عثا السالط طظ 
غغاب صغادة تصغصغئ لطئحرغئ وظمعذج تصغصغ لضغفغئ 
السظاغئ باتاغاجات الئحرغئ وشغ بقدظا عض ترون أي 
حغء سثا طساعغات ق تعخش طظ المساظاة اإلظساظغئ 
والغأس والصمع والصاض؟ أزطئ طا بسثعا أزطئ تسغطر 
والعظث  وطغاظمار  والغمظ  جعرغا  وشغ  افرض!  سطى 
أخرى  وأطاضظ  وشرظسا  وضحمغر  الحرصغئ  وترضساان 
والثبح  واقتاقل  اقضطعاد  طظ  المسطمعن  غساظغ 
ق  الاغ  الصائمئ  عثه  وضض  سصاب!  وق  تساب  بق 
تظاعغ طظ المآجغ الاغ أخابئ أطاظا والئحرغئ عع 

بسئإ غغاب تضط اإلجقم.
تطفجغعن  سئر  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  ظزط  وصث 
الثقشئ  "إرعاخات  بسظعان:  تعارغئ  ظثوة  العاصغئ 

الصادطئ!" حارك شغعا ضض طظ اإلخعة افشاضض:
بسظعان  طتاضرة  السعدان:  طظ  رضا  ظاخر  الحغت   -
إن  شغعا:  صال  الظاجع"  اإلجقم  وسقج  والشقء  "الفصر 
التدارة الشربغئ تخظع الفصر والشقء وعثا طظ خمغط 
شغ  اقصاخادي  الظزام  تطئغص  أن  وأضث  شضرعط... 
غدمظ  اإلجقطغئ  الحرغسئ  أتضام  وتطئغص  اإلجقم 

إحئاع التاجات افجاجغئ لضض أشراد المةامع.
طتاضرة  افردن:  طظ  المطضاوي  طتمث  الثضاعر   -
افطئ"،  سطى  وتثاسغاته  الثولغ  "الخراع  بسظعان 
تتثث شغعا سظ أذراف الخراع الثولغ التالغ والاغ 
برغطاظغا  وشغ  ضطه  الضفر  رأس  أطرغضا  شغ  تامبض 

اجاماع حرم الحغت
وتتضط الشرب بطةام تضاطظا
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*

تشطغئ لفسالغات تجب الاترغر الساملغئ
يف الثضرى الـ١٠١ لعثم الثقشئ

غضعن  وأن  رطدان  غئطشظا  أن  وتسالى  جئتاظه  اهللا  ظسأل 
أجمسغظ،  المسطمغظ  سطى  وبرضئ  خغرًا  عثا  رطدان  حعر 
الراحثة  الثقشئ  بإصاطئ  شغه  غضرطظا  أن  تسالى  وظسأله 
الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، لغسغثه خطغفئ المسطمغظ حعَر 
طظ  رطداُن  شغسازض  لطسئاد،  ورتمئ  وبرضٍئ  وجعاد،  ظخٍر 
وغسعد  وطداؤه،  ضعؤه  له  وغسعد  الثـقشئ،  بزض  جثغث 
حعَر سئادة وجعاد، وتسعد إلغه تضئغراته: تضئغرُة المآذن 
طسطظًئ لطخائط شطَره، وتضئغرُة المةاعث طسطظًا بعا ظخَره،
َقْدرًا﴾. ٍء  ْ َ ّلِ 

ُ ِل  ُ َّ َجَعَل  َقْد  ْمِرِه 
َ
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شغ طظاةع حرم الحغت سصث البقباء ٢٠٢٢/٣/٢٢م، 
طخر  رئغج  السغسغ  بغظ  جمع  بقبغ  لصاء  أول 
ورئغج وزراء ضغان غععد ظفاالغ بغظغئ وولغ سعث 
أبع ظئغ طتمث بظ زاغث إلجراء طتادبات صالئ طخر 
خاخئ  السالمغئ،  الاطعرات  "تثاسغات  تظاولئ  إظعا 
وافطظ  افجعاق،  واجاصرار  بالطاصئ،  غاسطص  طا 
ضما  جسعد  آل  لتضام  طسظعي  تدعر  شغ  الشثائغ"، 
غاب  طتادبات  غععد،  ضغان  ختش  تصارغر  أحارت 
تشظى  ذالما  الاغ  الفطسطغظغئ  الصدغئ  بتث  سظعا 
بض  تسظغعط  ق  أظعا  رغط  بعا  وتاجروا  التضام  بعا 
ضغان  طع  الاطئغع  سمطغات  تسجغج  إلى  صطسا  تعثف 
غععد وطتاولئ العخعل إلى تطئغع لحسعب المظطصئ 
غظسغعط شطسطغظ وأعطعا وصدغاعا وغتمغ الضغان 
ظض  شغ  طتامطئ  حسئغئ  عئات  أي  طظ  الشاخإ 
افزطات السالمغئ الطاتظئ، ولسض عثا جئإ التدعر 

المسظعي لتضام آل جسعد.
لط ولظ غاعصش تآطر التضام سطى افطئ، وطا غتثث ق 
غثرج سظ دائرة الاآطر تطك وغاغاه لظ تثرج سظ إذار 
دطةه  وطتاوقت  المست  الضغان  وتماغئ  بصاء  دسط 
صئعله  سطى  الحسعب  تةئر  باتفاصغات  المظطصئ  شغ 
صث  ولسطعط  ذلك،  غغر  أسطظعا  طعما  طسه،  والاطئغع 
وخطعا قتفاصات طرضغئ لغععد جسطئ الضغان غحةع 
إدارة باغثن سطى المعاشصئ سطى خفصئ أجطتئ ضئغرة 
طع طخر لئغع ذائرات طصاتطئ طظ ذراز إف-١٥، بتسإ 
طا ضحش سظه طعصع أضسغعس ٢٠٢٢/٣/٢٤م، الثي 
صال إن جععد الطعبغ الغععدي تضحش سمص السقصئ 
افخغرة  السظعات  شغ  طخر  وبغظ  غععد  ضغان  بغظ 
السقصات  لاتسغظ  أبغإ  تض  تئثلعا  الاغ  والةععد 
اإلطاراتغئ  الئغان  تصعل  والصاعرة،  واحظطظ  بغظ 
تدسه  طا  غآضث  الطصاء  أن  ٢٠٢٢/٣/٢٣م،  البقباء 
اإلطارات طظ أعمغئ لطاساون والاظسغص والاحاور شغ 
عثه المرتطئ السالمغئ التساجئ، وضرورة زغادة عثا 
خخعخًا  المحارضئ،  الاتثغات  طعاجعئ  شغ  الاساون 
اقجاصرار،  ترجغت  سطى  الصائمئ  اإلطارات  رؤغئ  طع 
واقباساد سظ الخراسات واقجاصطابات، واقلافات إلى 
تتصغص الطمعتات الاظمعغئ لطحسعب، تثرك الثولئ 
أن أطظ دول المظطصئ طارابط، وأن تعتغث المعاصش 
والرؤى شغ ظض طا غحعثه السالط طظ أزطات، وتثه 
ظاغةئ  ارتثادات  أي  طظ  المظطصئ  باتخغظ  الضفغض 
عثه الماشغرات الماسارسئ، ضما غأتغ ظعب اإلطارات 
البابئ شغ السمض الةماسغ طظ أجض اجاصرار المظطصئ 
أجمع،  لطسالط  طظطصاظا  بأعمغئ  الضاطض  إلغماظعا 
وأطظه وجقطه، وضثلك لاأبغر اجاصرارعا الضئغر سطى 

اقصاخاد واقزدعار سالمغًا.
ظسط تساون وتظسغص طحارك طع أسثاء افطئ وظاعئغ 
برواتعا صطسا لغج طظ أجض ضّفعط سظ ظعإ البروات 
الاساون  عثا  زغادة  ضرورة  أجض  طظ  أسطظعا  ضما  بض 
الحسعب  طعاجعئ  أي  المحارضئ  الاتثغات  لمعاجعئ 
البائرة الاتثي التصغصغ المحارك الثي غعاجه الشرب 
له  غطمح  اجاصرار  شأي  وصطسا  التضام  وسمقءه 
أي  وطظع  الحسعب  تضئغض  طظ  طجغث  أجاجه  التضام 
تراك طتامض ووأده شغ طعثه أو إشحاله تال السةج 
التضام  أطظ  عع  صطسا  المصخعد  وافطظ  طظسه،  سظ 
وضمان بصاء أظزماعط السمغطئ تتضط بقدظا وتمضظ 
الشرب طظ برواتظا، وتعتغث الرؤى عع لاعتغث الةععد 
طتاولئ  أي  لضحش  والاساون  لطحسعب  الاخثي  شغ 
لطثقص والاثطص طظ عآقء التضام وطا غائسه طظ 
اجاصرار  عع  صطسا  شعثا  الشرب،  تئسغئ  طظ  اظسااق 
الشرب  دول  شغ  طامبق  السالط  غرغثه  الثي  المظطصئ 
اقجاسمارغئ وأطظعط وجقطعط المرتئط بئصاء بقدظا 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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أو  الضطض  إلغعا  غاطرق  ق  وطبابرة  غطغظ  ق  بسجم 
الثغظ  لطمآطظغظ  اهللا  بعسث  بأن  تاطئ  وببصئ  المطض، 
اقجاثقف  إلى  المفدغات  الخالتات  غسمطعن 
تعل  الاترغر  تجب  حئاب  أتغا  وافطظ،  والامضغظ 
السالط، الثضرى افولى بسث المائئ لعثم الثقشئ، سئر 
ظحاذات اجابظائغئ تمبطئ شغ العصفات الةماعغرغئ، 
شغ  الحسئغئ  والمساطرات  المامغجة،  واقتخاقت 
المساجث  ودروس  والصاسات،  والثواوغظ  الخالعظات 

والمتاضرات، والضطمات المسةطئ، وغغرعا. 
إتغاء  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  بثأ 
حاططئ  تشطغئ  تمطئ  بإذقق  افلغمئ  الثضرى  عثه 
لطمعظثس  بضطمئ  التمطئ  واشااتئ  الفسالغات،  لاطك 
اإلسقطغ  المضاإ  طثغر  سداضئ  الثغظ  خقح 
المرضجي، صال شغعا: غصعم تجب الاترغر شغ ضض سام 
ضاربئ  بأن  المسطمغظ  لغثضر  الفاجسئ  عثه  بإتغاء 
عثم الثقشئ طسامرة بض إن الشرب الضاشر المساسمر 
وبأي  بمظ  بأي  المسطمغظ  طظع  سطى  تعاشص  صث 
ولعثا  العجعد.  إلى  الثقشئ  غسغثوا  أن  طظ  وجغطئ 
سطاء  الةطغض  السالط  الاترغر  تجب  أطغر  طظ  وباعجغه 
بظ خطغض أبع الرحائ تفزه اهللا تسالى غططص المضاإ 
ذضرى  إتغاء  تمطئ  الاترغر  لتجب  المرضجي  اإلسقطغ 
عثم الثقشئ، ضما دسا العجط اإلسقطغ بحثخغاته 
وطآجساته طظ الثغظ غثرضعن أعمغئ عثه الثضرى 
بأن غحارضعا شغ تشطغئ شسالغات عثه التمطئ لغضعن 

لعط جعط خغر شغ إتغاء عثا الفرض السزغط.
المضاإ  شغ  الظسائغ  الصسط  لمثغرة  ضطمئ  وشغ 

أهل فلسطین یعلنون رفضهم
لقانون حمایۀ األسرة وسیداو

صال المضاإ العذظغ لطثشاع سظ افرض وطصاوطئ اقجاغطان شغ تصرغر اقجاغطان افجئعسغ غعم السئئ، إن 
المثططات اقجاغطاظغئ شغ الصثس المتاطئ تاعالى بعثف تععغثعا، تغث خادصئ الطةظئ الطعائغئ لطاثطغط 
والئظاء شغ ضغان غععد سطى طثطط بظاء ٧٣٠ وتثة اجاغطاظغئ شغ طساعذظئ بسشات زئغش المصاطئ سطى أراضغ 
بغئ تظغظا سطى أرض طساتاعا ٧٠ دوظما طعزسئ سطى ١٤ بظاغئ، تدط ضض واتثة طظعا ١٢ ذابصاً. وبظاء سطغه صال 
المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعاصسه: طظ العاضح أن 
غععد غشثون الثطا ظتع تعغؤئ افجعاء وافطعر سطى افرض لمثططاتعط وأذماسعط شغ افرض المئارضئ، بتغث 
إظعط غرغثون تسط افطعر واصسغا لخالتعط شغرجمعن الثارذئ الاغ غرغثوظعا وشص ذمعتاتعط وجحسعط شغ 
ضاطض الئقد طصابض ضظاعظات وطصاذسات تدط أعض شطسطغظ وسطغعا تراس وجثظئ اجمعط السططئ الفطسطغظغئ. 
وعط طظحشطعن بضض طا غسجز عثا الاعجه والطمعح، طظ تعجغع لطمساعذظات، وبظاء طساعذظات جثغثة، وبظاء 
سقصات تطئغع طع تضام المسطمغظ، وترجغت السقصئ طع السططئ وصادتعا سطى طساعى الاظسغص افطظغ والمثظغ، 
بتغث تئصى تظسغص ضغان طع ضاغئئ سسضرغئ وطعظفغظ أجراء. وسطى الةعئ المصابطئ ظحعث تةط اجاثثاء السططئ 
وتعاوغعا، إذ تظحشض باظزغط المارابعظات المثاططئ وإحاسئ الفاتحئ شغ افرض المئارضئ، وإلعاء الظاس باعاشه 
افطعر طظ طبض أضئر ختظ طةثرة وأسمال الاطرغج والرصص والثبضئ والفطضطعر! إّن شطسطغظ شغ أطج التاجئ 
لةغعش افطئ وأعض الصعة شغعا لغعصفعا طسطسض الشطرجئ واقتاقل والافرغط، شافطئ عغ المسآولئ سظ تترغر 
شطسطغظ وتترغك الةغعش لثطع اقتاقل طظ جثوره، وبشغر ذلك جغئصى غععد طامارجغظ شغعا وغطاعمعن 
المعمئ. أطاطعط  وغسعطعن  الطرغص  لعط  غمعثون  المسطمغظ  وتضام  السططئ  وجائصى  حئرا  حئرا  أرضعا 

یهود یلتهمون األرض المبارکۀ شبرا شبرا
والسلطۀ تتهاوى فی التفریط واإلفساد ذراعا ذراعا

ـــــــــ ــــــــــ أسثته: افجااذة روق إبراعغطـ 



 افربساء ٢٧ طظ حسئان ١٤٤٣عـ المعاشص ٣٠ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ٢     السثد ٣٨٤

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ السعدان بمثغظئ الصدارف؛ طظاثاه الثوري والثي جاء تتئ سظعان "طعجات الشقء وظثر 
اقظعغار عض طظ ضعء شغ الظفص؟!" وصثم شغ المظاثى ورصاغظ، افولى صثطعا سدع تجب الاترغر افجااذ جطغمان 
الثجغج؛ والاغ جاءت بسظعان "طعجات الشقء المااالغئ الاغ زادت طساظاة الظاس وأرعصاعط"، شأجمض أجئابعا شغ 
تطئغص الظزام الرأجمالغ، وتظاول أبرز الظصاط افجاجغئ، والاغ تمبطئ شغ ربط السمقت بالثوقر الثي عع شغ 
تصغصاه ورصئ ق تساوي إق صغمئ التئر الثي ذئسئ به، شرضاعا أطرغضا سطى السالط لظعإ بروات الحسعب، ضما 
حمطئ العرصئ جغاجئ تسعغط السمطئ، والاغ عغ طظ وخفات خظثوق الظصث الثولغ الاثطغرغئ. شغما جاءت العرصئ 
الباظغئ بسظعان "المسالةات المئثئغئ طظ خمغط اإلجقم السزغط" وصثطعا سدع تجب الاترغر المعظثس الئحغر 
أتمث الئحغر، تغث بثأ تثغبه بأن السعدان بمعارده الاغ تئاه اهللا بعا تةسطه أعقً فن غضعن جطئ غثاء السالط، بط 
تظاول الثوقر وترطئ اتثاذه أجاجاً لطظصعد، وصال إن افخض شغ اإلجقم عع أن الثعإ والفدئ عما أجاس الظصث، 
وأن دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة جاصعم بخك الثظاظغر الثعئغئ والثراعط الفدغئ وجاظعغ 
أضئر تشعل سطى سمقت الحسعب، وتظعغ عغمظئ خظثوق الظصث الثولغ، وبغظ لطتدعر بسخ ظصاط طحروع الثجاعر 
اإلجقطغ الثي أسثه تجب الاترغر، والاغ تاسطص بالةاظإ اقصاخادي لرساغئ حآون الظاس بأتضام رب السالمغظ.

أذطصئ تضعطئ اإلظصاذ شغ خظساء ظثاء اجاشابئ سطى لسان وزغر خارجغاعا عحام حرف لعزغري خارجغئ السعغث 
وجعغسرا، بحأن العضع اإلظساظغ شغ الغمظ لطسام ٢٠٢٢م، وشغ عثا الخثد، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ 
اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ الغمظ: طظ الشرغإ السةغإ أن غأتغ ظثاء تضعطئ اإلظصاذ عثا، شغ وصئ تاتثث 
سظ اطاقضعا صرارعا السغادي، وتظفغثعا أسماقً تتصص لطحسإ اقضافاء الثاتغ، قشاا إلى: أن طظ غرغث الثروج طظ 
الائسغئ واقرتعان تصغصًئ ق حسارًا، وجإ سطغه أن غصطع غث الضفار طظ أول غعم، لغماطك صراره السغادي بغثه ق أن 
غضعن بغثصاً بغث غغره! وأضث الئغان: أن المةامع الثولغ عع السئإ المئاحر لمحاضض السالط وحصائه وطظه خراع 
برغطاظغا طع أطرغضا شغ تفاغئ الغمظ، والمئالس المععلئ الاغ تتخض سطغعا افطط الماتثة جظعغا بتةئ إظصاذ 
أعض الغمظ طظ وضسعط الخسإ، لظ تسعد سطغعط بأي ظفع. شافطط الماتثة ق تسسى إلغةاد تض جثري فعض 
الغمظ غرشع سظعط عثا الئقء، شمةمض تثخقتعا وطحارغسعا سئارة سظ إبر تثثغرغئ شصط، وإبصاء أعض الغمظ سطى 
وضسعط المجري إلجضاتعط سظ الظععض وطتاجئئ افذراف الماسئئئ بعثا العاصع المرغر، وخاط الئغان صائق: 
طاى غثرك أعض الغمظ بأظعط صادرون سطى صطع غث الاثخض افجظئغ الشربغ شغ بقدعط واقجاشظاء سظه طظ 
خقل اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ شغ بطث اإلغمان والتضمئ بإصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؟

تالئ  افغام  عثه  شغ  افوجط  الحرق  طظطصئ  تسعد 
غغر ذئغسغئ طظ اقجاصطاب السغاجغ التاد، تاصاذع 
شغعا السغاجات الماظاصدئ، وتاصارب شغعا طا غسّمعظعا 
الماابع  غسث  لط  بتغث  والغمغظ،  الغسار  باغارات 
الماثخص غساطغع تمغغجعا سظ بسدعا بسدا، شازعر 
الخعرة السغاجغئ الساطئ لطمظطصئ بسئإ ذلك الاثاخض 
والاحابك شغعا الضبغر طظ الدئابغئ والاحعغح، وغظاب 
ق  ظفسعا  طع  طظسةمئ  غغر  جغاجغئ  تتالفات  سظعا 
غةمسعا أي رابط، وق تدئطعا أغئ صاسثة طظ صعاسث 
الصغادة  زطام  جسض  جعى  المسروشئ  السغاجغئ  الربط 
لمخالح  خثطئ  باآلخرغظ  غاتضط  روغئدئ  لحثص 

الثول اقجاسمارغئ.
السغاجغئ  الاظاصدات  عثه  ضض  خطش  غصش  والثي 
حثص  والمحئععئ  المحععئ  السغاجغئ  والمثرجات 
واتث تاصث وطثئعل، أق وعع التاضط الفسطغ لقطارات 

طتمث بظ زاغث ربغإ برغطاظغا وسمغطعا المثطص.
السغاجغ  ظحاذه  شغ  عثا  زاغث  بظ  طتمث  غظططص 

العّثام طظ بقبئ طرتضجات وعغ:
إق  لطمسطمغظ  سثوًا  غثع  شق  لقجقم،  ضراعغاه   -١
وغاتالش طسه، شعع تئغإ العظثوس والئعذغغظ والغععد 
عثم  وطسعل  الضفار،  بغث  بغثق  وعع  والخطغئغغظ، 
غساثثطعظه شغ تأجغج طا ُغسّمى بالثغاظئ اإلبراعغمغئ 

الةاطسئ لفدغان بعثف عثم اإلجقم طظ خقلعا.
غثع  شق  واقظاثابات،  (لطثغمصراذغئ)  ضراعغاه   -٢
دغضااتعرًا شغ الحرق وق شغ الشرب إق وغثسمه بالمال 
واإلسقم، طظ طبض جغسغ طخر وخطغفئ تفار شغ لغئغا 
وغغرعما، وعع غسادي الثغمصراذغئ لغج فّظعا ظزام 
غارتإ  وطا  بسئئعا،  السصعط  غثحى  فّظه  بض  ضفر، 

سطغعا طظ تثاول لطسططئ.

غسغر  شعع  فطرغضا،  واجارضاؤه  لئرغطاظغا  وقؤه   -٣
وشصاً لمثططات أجغاده الئرغطاظغغظ وتسجغج ظفعذعط 
افطرغضغئ  السغاجات  سطى  والاحعغح  المظطصئ،  شغ 
اجارضاء  طتاوقت  شغ  اجامراره  طع  اإلطضان،  بصثر 
افبمان  بثشع  وذلك  الماساصئئ  افطرغضغئ  اإلدارات 

البصغطئ فطرغضا لدمان جضعتعا سظه.
ولظأخث تثبغظ جغاجغغظ وصسا شغ أجئعع واتث ضان 

طتمث بظ زاغث سّرابعما وعما:
شغ  لقطارات  افجث  بحار  جعرغا  ذاغغئ  زغارة   -١
٢٠٢٢/٠٣/٠٨م واجاصئال ابظ زاغث له اجاصئاقً طعغئاً، 
أسغث بعا تأعغطه سربغاً بسث أن ذرد طظ الةاطسئ السربغئ 
بسئإ جرائمه شغ جعرغا وصاطه وتحرغثه لطمقغغظ شغ 
السصث افخغر، شطط غةرؤ أي تاضط سربغ سطى الصغام بمبض 

عثه الثطعة العصتئ طظ دون إجماع سربغ.
وغظغ سظ الصعل إّن بحار طتسعب ظاعرغاً سطى روجغا 
وطثسعم طظ إغران، وتآغثه تغارات الغسار لزظعا أّظه 
وجّظثت  سرغص،  أطرغضغ  سمغض  أّظه  طع  فطرغضا  طساٍد 
السصعط،  طظ  لتماغاه  روجغا  وجطئئ  إغران  أطرغضا 

وتسمض سطى إشحال البعرة طظ أجطه.
٢- سصث صّمئ بقبغئ جمسئ طتمث بظ زاغث طع ضض طظ 
والرئغج  بغظغئ  ظفاالغ  غععد  ضغان  تضعطئ  رئغج 
شغ  الحغت  حرم  شغ  السغسغ  الفااح  سئث  المخري 

٢٠٢٢/٠٣/٢١م.

المحشطئ. إن شارق ربح ارتفاع جسر الشاز الماعصع جظعغًا 
١٠ ططغار دوقر إضاشغئ، جاةظغعا حرضئ تعتال شعق طا 
تصصاه طظ شارق بغظ السسر السالمغ ١٢ دوقرًا لططظ 
الماري والسسر الثي احارته ٣ دوقرات، بقبئ أضساف.

حرضئ عظئ افطرغضغئ ضاظئ طظث السام ١٩٨٥م وتاى 
٢٠٠٥م عغ المضاحش والمساثرج لطظفط طظ صطاع 
الفرظسغئ  المتاضط  أطام  صدغئ  ورشسئ  بمأرب.   ١٨
بمعجئعا  تخطئ  ٢٠٠٥م،  سام  سصثعا،  اظاعاء  بسث 
تخئ  سطى  وضعجاز  وعغعظثاي  إضسعن  وحرضئ  عغ 
الةثغر   .١٨ الصطاع  طظ  المظاب  الشاز  شغ  طتثودة 
ذضره أن حرضئ تعتال ضشغرعا طظ الحرضات افجظئغئ 
الظفطغئ ضاظئ سطى طثى سصعد طظ السظغظ تصعم بترق 
الشاز المخاتإ قجاثراج الظفط شغ التصعل الظفطغئ، 
راشدئ تةمغسه واقجافادة طظه، طاثرسئ بأسثار واعغئ، 
الثوقرات  بمقغغظ  زعغثة  رحعات  تصثغط  تصغصاعا 

لمظ غصعطعن باعصغع اقتفاصغات المةتفئ طسعا.
-٢٠١٢ طظ  الماساصئئ  وتضعطاته  ربــه  سئث  أغــظ 

٢٠٢٢م، أغظ طظ جاؤوا طظ ٢٠١٤-٢٠٢٢م غرشسعن 
المساظاة سظ ضاعض أعض الغمظ، أم اصاخروا شغ الصفج 
سطى الةثار الصخغر - تضعطئ باجظثوه - أغظ عط طظ 
ضض عثا السئث، تارضغظ المةرم التصغصغ وعغ الحرضات 
الظفطغئ افجظئغئ تئثأ بالظعإ وتسامر بالسئث، المثالش 

فتضام اإلجقم جمطئ وتفخغًق؟!
لماذا لط غئاحر بسث سطغ خالح بإلشاء جمغع اقتفاصغات 
افجظئغئ،  والشازغئ  الظفطغئ  الحرضات  أجرتعا  الاغ 
بئساذئ فظعا طثالفئ لطحرع؟ شالظفط والشاز والبروات 
المسثظغئ ضالئتار والحعاذأ والشابات ططضغئ ساطئ، ق 
غةعز تتعغطعا إلى ططضغئ خاخئ أو ططضغئ دولئ بااتاً، 
شضغش بامطغضعا لطحرضات افجظئغئ لتخئ طما عع طثجون 
شغ باذظ افرض؟! شصث اجارجع رجعل اهللا المطح طظ 
أبغخ بظ تمال المأربغ، وعع طسطط، فظه الماء السِّث 
الثي ق غظصطع. إن لط تسر المسغرة الصرآظغئ اظائاعا لما 
وصع طظ ظطط اصاخادي سطى الظاس شغ الغمظ بخفئ 
ساطئ، شضغش رشسئ حسار رشع المساظاة اقصاخادغئ سظ 

ضاعض الظاس شغ الغمظ، أم أن الضقم غغر الفسض؟!
بثغراتعا،  الشظغئ  المسطمغظ  بقد  إلى  غطةأ  السالط  إن 
طساشقً إغاعا فظعا ق راسغ غةمسعا تتئ ضطماه، ضما 
بعط  تطئ  تغظ  ٢٠٠٨م  السام  شغ  عئعا  تغظ  تثث 
حرضات  تصاجمئ  شصث  افطرغضغئ.  اقصاخادغئ  افزطئ 
الظفط افجظئغئ ظفط السسعدغئ وصطر والضعغئ وسمان 
وظفط  السربغ  الثطغب  شغ  واإلطــارات  الئرغمغ  وواتئ 
طخر والسعدان والةجائر وتعظج وظغةغرغا وإغران شغ 
١٩٥٣م وظفط إظثوظغسغا وبروظاي والسراق شغ ٢٠٠٣

وغةري وضع الغث سطى ظفط بتر صجوغظ، لاسعغصه إلى 
أطرغضا سئر المتغط العادئ، وظفط لغئغا وجعرغا وظفط 

وغاز الئتر افبغخ الماعجط والتئض سطى الةرار!
طظ  الغمظ  لبروات  والظعإ  السئث  جغسامر  طاى  إلى 
المطضغئ الساطئ طظ ظفط وغاز وبروات طسثظغئ؟! عض 
َظْخُثُق الظاس أم َظْضِثُبُعْط تغظ ظصعل لعط إن اإلجقم 
ولع  الساطئ،  لطمطضغات  الظاس  اجاتعاذ  وطظع  ترم  صث 
طسطمغظ؟  غغر  ضاظعا  إن  بالك  شما  طسطمغظ،  ضاظعا 
إن أعض الغمظ لظ غظةغعط طظ ظعإ برواتعط والجج 
بعط شغ تروب بغظغئ جعى تطئغص اإلجقم شغ ظض 
دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة. شعض 

 غعئعن إلى السمض طع تجب الاترغر إلصاطاعا؟

شابظ زاغث غاآطر ضث إغران طع ضغان غععد شغ العصئ 
أّن  سطط  شصث  بحار،  إغران  تطغش  شغه  غساصئض  الثي 
ضغان غععد طسااء جثًا طظ صرب تعصغع أطرغضا اتفاصًا 
أطرغضا  وطظح  سظعا،  السصعبات  ورشع  إغران  طع  ظعوغاً 
صمئ  إلى  شثسا  المظطصئ،  شغ  واجسئ  خقتغات  إغران 
طسه  وجّر  إغران،  ضث  غععد  ضغان  لثسط  الحغت  حرم 
جطمان  ابظ  إلى  وبسث  المآتمر،  شغ  افبطه  السغسغ 
رجالئ طفادعا أّظه ق بث لطسسعدغئ طظ الاطئغع الفعري 
طع ضغان غععد فّن العصئ ق غتامض اقظازار، وأّظه ق 

بث طظ العصعف ضث إغران وصفئ جثغئ.
شعع ُغحّضض طع ضغان غععد ظعاة تحعغح لطسغاجات 
افطرغضغئ، وغسسى لسجل إغران، وتأجغض تعصغع اقتفاق 
أوضراظغا،  ترب  شغ  روجغا  تعرط  طساشقً  الظعوي 
ابظ  اجامالئ  وطتاوق  سطغعا،  المفروضئ  والسصعبات 

جطمان لاضاطه.
بعثه  لطصغام  زاغث  ابظ  تثشع  الاغ  عغ  وبرغطاظغا 
بظ  طتمث  سطى  الاأبغر  وطظعا  السغاجغئ،  المظاورات 
جطمان لقباساد سظ أطرغضا الاغ تاخرف بئرود طسه، 
ابظ  طع  رجمغاً  تاساطض  ق  باغثن  إدارة  وأّن  خاخئ 
جطمان بسئإ تادبئ خاحصةغ، بغظما غأتغ رئغج وزراء 
افطرغضغ  التزر  وغضسر  جعظسعن  بعرغج  برغطاظغا 
المفروض سطى ابظ جطمان شغجور السسعدغئ، وغةامع 
به سطظاً، بتةئ الئتث شغ تعشغر ضمغات ظفط إضاشغئ 
لاسعغخ الظصص الظاجط سظ اإلطثادات الروجغئ لطظفط.

شالثسط الئرغطاظغ لاترضات ابظ زاغث واضتئ طظ خقل 
تجاطظ زغارة جعظسعن لطسسعدغئ، ودشع ابظ جطمان 
لقباساد سظ أطرغضا، والاظسغص طع ابظ زاغث لاحضغض 

بظائغ جغاجغ شاسض بثسط طظ ضغان غععد.
وإلضساف المعصش اإلغراظغ غخطش ابظ زاغث طع بحار 

لغدسش جئعئ إغران جعرغا افطرغضغئ، وغحعش سطى 
جغاجات أطرغضا شغ تعصغئ تساس تظحشض شغه أطرغضا 

بصداغا أعط ضالمسألئ افوضراظغئ وتتغغث الخغظ.
شغ  سظه  غظى  ق  زسغط  وضأّظه  زاغث  ابظ  غئثو  وعضثا 
أردوغان  شغحاري  بالشاً،  تأبغرًا  شغعا  وغآّبر  المظطصئ، 
بسحرة ططغارات دوقر، وغحاري السغسغ بالمال وبسصث 
المآتمر شغ حرم الحغت المخرغئ، وغئسث بحار افجث 
سظ إغران بالصثر الثي غمضظه طظ إصاطئ تضاض طع ضغان 
افطرغضغئ،  الثطط  سطى  لطاحشغإ  إغران  ضث  غععد 
وبثلك غثطط افوراق السغاجغئ طظ خقل صغاطه بسمطغئ 
السغاجات  سطى  لطاحعغح  المائاغظئ  المخالح  تةمغع 
افطرغضغئ ولع صطغقً، وافعط طظ ذلك ضطه شرض ظفسه 
الحرق  السغاجات  دشئ  إدارة  شغ  سظه  غظى  ق  ضصائث 

أوجطغئ، شادطر أطرغضا لطاساطض طسه وسثم تةاعطه.
غضعن  السغاجغ  اقظتطاط  طظ  سعث  إلى  وخطظا  لصث 
باظغ  آل  تمث  بظ  وتمغط  زاغث  بظ  طتمث  أطبال  شغه 
وأضرابعما طظ الثغظ ق غتضمعن جعى إطارات خشغرة 
ق غجغث تسثاد جضاظعا سظ سثد جضان تغ حئرة شغ 
الصاعرة، شغضعظعن شغه طظ أعط صادة الحرق افوجط، 
الثول  تضام  بغظما  وغاآطرون،  وغةعلعن  شغخعلعن 
والةجائر  والسراق  والسعدان  ضمخر  الضئغرة  السربغئ 
والمشرب الثغظ غتضمعن سحرات المقغغظ طظ الئحر 

 !ًباتعا ق وزن لعط وق ظضاد ظسمع لعط عمسا

عادي والتعبغعن طحشعلعن بترب العضالئ
وطغظاء بطتاف بني أظغاب العتعش

صام المئسعث افطرغضغ لثى الغمظ تغط لغظثرضغظس غعم 
قجاؤظاف  حئعة،  لمتاشزئ  بجغارة  ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، 
شغ  العاصسئ  بطتاف  طظحأة  شغ  المسال  الشاز  إظااج 
طتاشزئ حئعة سطى حعاذأ بتر السرب. زغارة المئسعث 
افطرغضغ جاءت سصإ زغارة طظثوبغظ سظ حرضئ تعتال 
إلى  ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م  اقبظغظ  غعم  الفرظسغئ  الظفطغئ 
المظحأة، إلسادة تحشغطعا بسث ٧ جظعات طظ الاعصش سظ 
تخثغر الشاز المسال، بسئإ الترب الثائرة شغ الغمظ 
الرئغسغئ  وجعاعا  إلى  ٢٠١٤م،  أغطعل/جئامئر  طظث 
ضعرغا الةظعبغئ. تســاتعذ تعتال ســطى ٥١٪ طظ تخــئ 
أجعط حرضئ غاز بطتاف المساعمئ، إلى جاظإ ضض طظ 
حرضاغ عظئ وإضسعن افطرغضغاغظ وعغعظثاي وضعجاز 
الضعرغاغظ. طظحأة بطتاف الشازغئ َغْصُثُم إلغعا الشاز طظ 
طأرب  طتاشزئ  شغ  العاصع  بخاشر  الظفطغ   ١٨ صطاع 
بطتاف  طظ  الشاز  تخثغر  اجاؤظاف  طعضعع  المةاورة. 
بثأ شغ حعر ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠٢١م بطصاءات شغ 
دبغ بغظ حرضئ تعتال وسئث السقم باسئعد وزغر الظفط 

شغ تضعطئ طسغظ سئث المطك.
إلى  افطرغضغ  والمئسعث  تعتال  حرضئ  زغارات  تأتغ 
الغمظ، لمغظاء بطتاف بعثف اجاؤظاف تخثغر الشاز، طا 
غسطغ اظطئاسا طئاحرا بأن الجغارة طرتئطئ بما غةري 
الثمغج  غعم  المةاورة  فوضراظغا  روجغا  اجاغاح  طظ 
٢٠٢٢/٠٣/٠٣م، وشرض سصعبات غربغئ سطى روجغا 
باتةاه  تصعلعا  طظ  المسال  الشاز  تخثغرعا  بإغصاف 
المصثرة  الصادم،  لطحااء  لطشاز  طخادر  وإغةاد  أوروبا، 
صابطئ  بطتاف،  طظحأة  طظ  جظعغاً  ذظ  ططغعن  بـ٥,٣ 
الاصثغر  شغ  تضظ  "لط  ذظ،  ططغعن   ٩ إلى  لطجغادة 
جادر باإلظااج الظفطغ شغ الصطاع  والتسئان طسئصاً 
شةعة  لسث  الماسثدة  المخادر  طظ  ضعاتث   ،"١٨
أخرى  وطــآرب  الشاز.  طظ  الضئغر  ــغ  افوروب اقتاغاج 
فطرغضا الاغ تتثث طئسعبعا إلى الغمظ لطعزغر طتاشر 
حئعة الةثغث سظ دسط سسضري أطرغضغ وطالغ ضئغر 
بغظ  الرابط  الظفط  أظئعب  تماغئ  وسظ  لطمتاشزئ، 
صطاع ١٨ الظفطغ بمأرب وطغظاء بطتاف بحئعة، الثي 
غضرس إغةاد طعذأ صثم لطصعاسث افطرغضغئ شغ الغمظ، 
وتضرغج تفاغاه، طظ خقل الاساطض طع طتاشزئ حئعة، 
طعاجعئ  شغ  تدسعا  اصاخادغئ  طخادر  سظ  وبتث 

أزطاعا اقصاخادغئ الةثغثة الصرغئئ.
سام  تط  الــثي  باقتفاق  بــثأت  بطتاف  طظحأة  صخئ 
تعتال  وحرضئ  بخظساء  الظفط  وزارة  بغظ  ١٩٩٦م 
الفرظسغئ "الساططئ شغ طظحآت ظفطغئ أخرى شغ الغمظ"، 
بسسر زعغث صثره ٣ دوقرات لططظ الماري، شغما جسره 
دوقرًا  الـ٤٠  وجاوز  دوقرًا،   ١٢ السالمغ  السعق  شغ 
شغ السام ٢٠٢١م. خفاغا افطعر الاغ ق غسطمعا ضبغر 
طظ الظاس أن حرضئ تعتال، صثطئ لظزام سطغ خالح 
وتسعغقت سسضرغئ اتااجعا أبظاء ترب خغش  أطعاقً 
١٩٩٤م، شضاظئ طضاشأتعا بغسعا غاز صطاع ١٨ الظفطغ 
وتخثغره سئر طظحأة بطتاف، وترطان أعض الغمظ طظ 
تازته  الثي  بالظفط  الشاز  لغطتص  طعمئ،  ساطئ  ططضغئ 

تعتال وغغرعا طظ الحرضات افوروبغئ الاسع.
بغع  طظ  الزاعر  الخاشغ  السظعي  الربح  عاطح  إن 
تعتال لطشاز المسال غصارب ٣ ططغار دوقر، إلى جاظإ 
تضطفئ  ضسسر  خخمعا  تط  طثفغئ  دوقر  ططغار   ٩  -  ٦
إظحاء أظابغإ ظصض الشاز واقجاثراج والاةمغع والئغع، 
تتئ طسمى ظفصــات رأجــمالغئ وتحــشغض لطحرضــّئ 

طتمث بظ زاغث غصعد املظطصئ ظتع العاوغئ
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: المعظثس حفغص خمغج – وقغئ الغمظـ  ـ 

حزب التحریر/ والیۀ السودان
موجات الغالء ونذر االنهیار هل من ضوء فی النفق؟!

هل ینسجم شعار االکتفاء الذاتی مع طلب المساعدة الدولیۀ 
یا حکومۀ اإلنقاذ فی شمال الیمن؟!



   السثد ٣٨٤   ٣   افربساء ٢٧ طظ حسئان ١٤٤٣عـ المعاشص ٣٠ آذار/طارس ٢٠٢٢ طـ

أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان، طظ خقل بغان ختفغ: أن رئغج وزراء العظث طعدي جعاء صام 
بدط ضحمغر المتاطئ بالصعة أو اضطعث المسطمغظ بعتحغئ داخض ضحمغر المتاطئ والعظث ظفسعا، شإن ظزام باجعا/ 
سمران غمارس ضئط الظفج وشصاً لمطالإ باغثن، تاى ق غسغص خسعد العظث ضصعة طعغمظئ شغ المظطصئ. وأضاف 
الئغان: جمح ظزام باجعا/ سمران الدسغش لخاروخ عظثي تفعق جرساه جرسئ الخعت بثرق افجعاء الئاضسااظغئ، 
دون إجصاذه، وضما تسّطط زغطغظسضغ افوضراظغ بسث شعات افوان، شإن افطظ ق غضمظ شغ اتادان واجارضاء 
واحظطظ، الاغ جاارك سمقءعا شغ أي وصئ، طآضثا: إن افطظ غضمظ شغ تةاوز الدربات الثاضسئ لطرصابئ لمتع 
طعصع إذقق الخاروخ العظثي وتترغر ضحمغر المتاطئ بثطعات جرغؤئ وتاجمئ. وخاذإ الئغان الصعات المسطتئ 
الئاضسااظغئ: غضفغ أن تمارس الصغادة السغاجغئ والسسضرغئ ضئط الظفج، تاى غامضظ طعدي طظ تعجغه ضربات 
صعغئ لئاضساان لاسجغج شرخه اقظاثابغئ، طع تسجغج ذمعتات باغثن المطاعغئ. لصث تان العصئ لطعربئ الحرسغغظ 
لمتمث بظ الصاجط أن غثشظعا غطرجئ ذشاة العظث بصعة إغماظعط. أطا بالظسئئ لطصغادة السغاجغئ والسسضرغئ التالغئ، 
شإن سطغضط تثطغص المسطمغظ طظ سمقء باغثن الةئظاء طظ خقل ظخرتضط إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة.

تامئ: تشطغئ لفسالغات تجب الاترغر السالمغئ شغ الثضرى الـ١٠١ لعثم الثقشئ

الغععد والظخارى سطى أظعط ضفار.
وبالاالغ شإذا طا تط إظااج عثا الظمعذج المست المحعه 
لطحئاب شسظثعا غساطغع الضفار تروغب افشضار الاغ تظضر 
الثغظ،  بعابئ  وجائر  والةعاد،  الثمار  وتظضر  السظئ 
تحضك بأسزط طصثجاته طظ دون أن تاترك شغ جظعد 

اإلجقم، عآقء الحئاب أغئ عمئ.
سظثعا غخئح طصئعق جثا أن تفاخر اتفاصغئ جغثاو طبق 
وتسطإ  السصعق،  وتئرر  اإلجعاض،  شائغح  بمعبصاتعا، 
وتعثم  التغاء،  تاج  وجععا  سظ  وتظجع  سفاعا  المرأة 

افجرة الاغ تتمغعا.
تاى إذا طا ظةا الحاب طظ ضض عثا تعلئ حئضات الظئ 
السئث بما تئصى طظ دغظه سئر طعاصع اإللتاد والاحضغك 
غاصاضعن  وحثخغات  طظزمات  ضئرعا  تاعلى  الاغ 
المقغغظ طظ تةارة اإللتاد وتروغب المثثرات الفضرغئ.

وغا خةطئ الةئغظ بسث ضض عثا تغظ غفجع الحئاب إلى 
الرطداء  طظ  اجاةاروا  بأظعط  شغفاجأون  طحاغثعط 
غأجعط  غئبعن  العجغمئ،  طحاغت  شغاطصاعط  بالظار، 
شغ أظفاس عآقء الحئاب، أظاط ق خغر شغضط، أظاط ق 
أشدض  افطط  جمغع  طاثطفئ،  أطاظا  الظخر،  تساتصعن 
طظضط! وعضثا تشطص سطى الحئاب افبعاب وغتغط بعط 

الثئاب طظ ضض تثب وخعب.
أطام عثه الترب المضامطئ افرضان ق بث طظ اجاظفار 

ضاشئ الةععد لاتخغظ حئابظا:
أوق: العسغ، تظئه المساسمر طئضرا إلى خطعرة العسغ 
شئثأ باشغغر طظاعب الاسطغط، لثلك ق بث طظ وسغ طعاجه 
غبصش الحئاب بصاشئ سصائثغئ تشغغرغئ جغاجغئ، غصاض 
حئعات  ترد  الاغ  بالتةب  وغجودعط  الغأس،  شغعط 
المشرضغظ وتصئرعا شغ طعثعا. وعثا دور غساعط شغه 

الثساة وافجرة والمبصفعن ودور الاسطغط.
طظ  صثوات  إظااج  طظ  بث  ق  الخالتئ،  الصثوة  باظغا: 
المئثئغ،  اإلجقطغ  الظمعذج  لعط  غمبطعن  الحئاب، 
وغراشصعظعط شغ المثرجئ والةاطسئ وافظثغئ والحارع.

بالبا: السمض الةماسغ، الاظزغط الثسعي المساصغط عع 
الثي غسخط أشراد الحئاب طظ أطعاج الاحضغك وغئصغعط 

شغ افجعاء الختغئ وغحث سدثعط بإخعاظعط.
رابسا: اإلسقم المداد، تسثغر طظخات الثسعة وتةعغجعا 
المطتثغظ  لعةمات  الاخثي  أجض  طظ  خعرة  بأتثث 
والمفارغظ وطظضري البعابئ، وإبرازعا وتروغب طتاعاعا 

وظحره سطى أبسث طثى.
شصرروا  صعتضط  طثى  سرشعا  أسثاؤضط  الحئاب،  أغعا 
تروغدضط، ضعظعا سخغغظ سطى الاروغخ، أظاط لساط 
أطئ غععد الثغظ عط أترص الظاس سطى تغاة طعما 
جسطعا  الثغظ  الظخارى  أطئ  لساط  أظاط  تاشعئ،  ضاظئ 

دغظعط ذصعجا رعئاظغئ طا ضائعا اهللا لعط.
أظاط أبظاء أطئ ترم اهللا سطغعا العجغمئ، أظاط طظ أطئ ق 
غرضى ربعا وق رجعله لضط أن تضعظعا تاشعغظ: غصعل 

اَفَها، َويَكَْرُه َسْفَساَفَها». ملسو هيلع هللا ىلص: «إِنَّ اللََّه يُِحبُّ َمَعاِيلَ اْألُُموِر وأَْرشَ
الظاسط  الحسر  خاتإ  عع  لغج  شغضط  الحئاب  ظةط 
والخعت المثظث، ظةط الحئاب عع ذلك الفاى الثي 
غفتط السطماظغغظ وغصظع الماحضضغظ، وغفر طظ أطاطه 

المطتثون؟
غفدح  الثي  العاسغ  المفعه  الئطض  عع  الحئاب  ظةط 
أقسغإ السغاجغغظ، وغضحش فطاه طآاطرات الطعاغغئ 

وق تظططغ سطغه طضائثعط.
المساتدر  الصرآن  بآغات  الماسطح  عع  الحئاب  ظةط 
لظخعص السظئ، غظغر بعما الطرغص إلخعاظه وبظغ أطاه.
ظةط الحئاب عع الحاب الثي ق غسغح لظفسه ورغئاته 
بض غسغح لرجالاه وطئثئه، غساج بعما طعما تظازل تعله 

الماظازلعن، وغرشع رأجه بثغظه طعما ذأذأ الثاظسعن.
لساظك،  ذقصئ  تفزك،  صعتك،  الحئاب:  طسحر  شغا 
بصاشاك،  الاعاخض،  وأجالغإ  الظئ  بفظعن  طسرشاك 

خئراتك، دائرة طسارشك...
عثه الطاصات الاغ أظسط اهللا بعا سطغك، عغ طعضع تصخث 
رجعلك لظخرة دغظه، وعغ أجطتاك شغ الترب السالمغئ 
لاحعغه اإلجقم، شق تارضعا تخثأ، بض أِر اهللا جعثك شغ 
الثب سظ تغاضه، سض اهللا غرغظا بسث عثا السسر غسرا، 
وبسث العجغمئ ظخرا، ترشع شغه راغئ السصاب بغث أتث حئاب 
 عثه افطئ خفاصئ سجغجة تحفغ خثور صعم طآطظغظ

(غا لغاظغ شغعا جثسا، وإن غثرضظغ غعطك فظخرظك ظخرا 
طآزرا) عثه ضاظئ أطظغئ ورصئ بظ ظعشض أول طا جمع طظ 
الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص تئاحغر الظئعة، أطظغئ لط تاتصص لثلك السةعز، 

ولضظعا طااتئ الغعم لمقغغظ الحئاب شغ أطئ طتمث.
الحثائث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  الظئغ  رعان  طعضع  ضاظعا  الحئاب 
اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل  «أََمَريِن  بابئ:  بظ  زغث  غصعل  والمطمات، 
َعَىل  يَُهوَد  آَمُن  َما  َواللَِّه  إيِنِّ  َوَقاَل  يَُهوَد  ِكَتاَب  لَُه  َفَتَعلَّْمُت 
ِكَتايِب» َشَاَسطَّْمُاُه َشَطْط َغُمرَّ ِبغ ِإقَّ ِظْخُش َحْعٍر َتاَّى َتَثْصُاُه 
َلُه ِإَذا ُضِاَإ ِإَلْغِه. ضاظئ  َشُضْظُئ َأْضُاُإ َلُه ِإَذا َضَاَإ َوَأْصَرأُ 
تطك الضطمات: «َما آَمُن يَُهوَد َعَىل ِكَتايِب» ضاشغئ فن ق غظام 
زغث وق غعثأ تاى غتفر لشئ غععد شغ ظخش حعر، 
شخار طارجط رجعلظا الحثخغ لرجائض غععد وافذن 
زغث؟  غا  سمرك  ضان  ضط  دجائسعط.  سطى  الماغصزئ 
١٦ ساطا شصط. اجاطاع تض أزطئ غساظغ طظعا رجعلظا، 

وغاخثى فسثائه.
وصثراتك،  طآعقتك  إلى  الغعم  الحاب  أغعا  شاظزر 
جغضطفك  الغعم  الرجعل  رآك  لع  عض  ظفسك:  واجأل 
بمعام ضالاغ ضطش بعا زغثا، أو ضالاغ ضطش بعا طخسإ 
بظ سمغر ابظ الـ٢٢ ربغسا باحضغض الرأي السام اإلجقطغ 

شغ المثغظئ وغضعن أول جفراء اإلجقم؟
غاعان  لط  وطرسإ،  خطغر  دورضط  فن  الحئاب،  أغعا 
السالمغ  الصرار  وخظاع  والمساحرصعن  المساسمرون 
والمالغئ  واإلسقطغئ  البصاشغئ  ترجاظاعط  تسثغر  سظ 
والسسضرغئ ضغ غصظسعضط أن ق دور لضط وق أعمغئ لضط 

شغ ظخرة اإلجقم.
عض جألاط أظفسضط لماذا براطب الاسطغط شغ طثارجظا ق 
تسطمظا سزمئ اقساجاز بثغظظا ووجعب تسعغثه وظخرته 

وإصاطئ دولئ تتمغه وتظحره لطسالمغظ؟
رئغج  زوغمر  خمعئغض  المساحرق  صاله  السئإ 
جمسغات الاظخغر شغ الحرق افوجط والثي ضان غاعلى 
إدارة طةطئ السالط اإلجقطغ والاغ طا زالئ تخثر إلى 
اإلجقطغ  السالط  طةطئ  رئغج  الاظخغري  زوغمر  اآلن، 
والثي سمض شغ الئترغظ والضعغئ والسسعدغئ وغغرعا 
غئحر شغ سام ١٨٩٩ أظعط اظاععا طظ إسثاد المظاعب 
المثرجغئ لطمسطمغظ جظئ ١٨٩٩ صئض عثم الثقشئ، 
(الثقشئ)  التخغظئ  الصطسئ  بدسش  الضفار  حسر  إن  طا 
تاى جارسعا إلى تشغغر طظاعب الثراجئ الاغ تسث جغق 
صادطا طعجوطا، طحعه الفعط خائر الصعة، طظجوع الظثعة 

والشغرة سطى ترطاته.
وصث احاثت تطك التمقت بسغث تروب الثطغب وغجت 
طظاعب الاسطغط بقد المسطمغظ بتسإ جغاجئ طمظعةئ 

لط غثةض صادة افرض طظ اإلسقن الساشر سظعا.
تصعل إلغظا رطاظسضغ طسآولئ طئادرة الحراضئ افطرغضغئ 
الحرق أوجطغئ سام ٢٠٠٣م: "أي طظعاج دراجغ ق غسغر 
شغ عثا اقتةاه (غسظغ بتسإ جغاجاعط) غةإ تشغغره".

شغ  خرح  افجئص  برغطاظغا  وزراء  رئغج  بطغر  تعظغ 
ق  افطظغئ  اإلجراءات  زغادة  "إن  ٢٠١٥م:  تجغران 
أن  طظ  لطسالط  بث  ق  الاطرف،  طحضطئ  جثور  تسالب 
غثسط تسطغمًا جثغثًا لطبصاشئ والثغظ طظ أجض طضاشتئ 

افغثلعغعجغئ اإلجقطغئ".
عض جألاط أظفسضط أغعا الحئاب لماذا تظفص حئضئ إم 
بغ جغ أضبر طظ ١٤ ططغعن دوقر تضطفئ طعجط واتث 
شصط طظ برظاطب المسابصات "أراب آغثول"؟ ولماذا ذلك 
الماضررة  السربغئ  الظست  إظااج  سطى  المتمعم  الاجاتط 
جاار  جاار،  (جعبر  تطك  الشربغئ  المسابصات  لئراطب 
المؤات  لماذا  شعغج....)؟  ذا  أغثول،  أراب  أضادغمغ، 
طظ افشقم والمسطسقت المثبطةئ (السحص الممظعع) 
الاغ تسطط خروج الفااة سظ ذاسئ أبغعا، وحغعع الجظا 
وغطمع  الرغاضغئ  المسابصات  تحعر  لماذا  والثقسئ؟ 
الترص  عثا  لماذا  الفاتتغظ؟  الصادة  تطمغع  أبطالعا 
وذلك الافاظغ وتطك المقغغظ الاغ تظفص بسثاء طع أن 

حسعبظا وبافخص الحئاب غسغحعن شغ شصر طثصع؟!
أبرز  تاشه  حاب  إظااج  واتثة:  غاغئ  أجض  طظ  عثا  ضض 
وجمال  خعته،  ظسعطئ  اعاماطاته  وغاغئ  ذمعته 
شاصثي  حئاب  إظااج  الشراطغئ.  سقصاته  وضبرة  عظثاطه، 
غألفعن  اإلباتغئ،  المحاعث  غألفعن  والظثعة،  الشغرة 
اقخاقط والسري. حئاب ق غفضرون باترغر شطسطغظ، ق 
غسرشعن حغؤا سظ شرضغئ إصاطئ الثقشئ، ق غظزرون إلى 

حئاب افطئ وخظاسئ افجغال الااشعئ
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الخعشغ (أبع ظجار الحاطغ)ـ 

جئإ الحر السالمغ وشغ شرظسا وروجغا والخغظ.
- الحغت أتمث الخعشغ طظ لئظان: طتاضرة بسظعان: 
شغعا  جاءل  الااشعئ"  افجغال  وخظاسئ  افطئ  "حئاب 
أضبر  جغ  بغ  إم  حئضئ  تظفص  برأغضط  لماذا  الحئاب 
واتث  برظاطب  تضطفئ  دوقر  ططغعن  سحر  أربسئ  طظ 
الاجاتط  ذلك  ولماذا  أغثول"؟  "أرب  المسابصات  طظ 
المتمعم اإلسقطغ سطى إظااج الظست السربغئ الماضررة 
أغثول"  "أرب  طبض  تطك،  الشربغئ  المسابصات  لئراطب 
وغغرعا؟  شعغج"  "ذا  جاار"  "جعبر  أضادغمغ"  "جاار 
المثبطةئ،  والمسطسقت  افشقم  طظ  المؤات  لماذا 
طبض "السحص الممظعع" الاغ تسطط الفااة الثروج سظ 
لماذا  التغاة؟  شغ  والثقسئ  الجظا  وتحغع  أبغعا  ذاسئ 
تطمغع  أبطالعا  وُغطّمع  الرغاضغئ  المسابصات  ُتحعر 
غاغئ  أجض  طظ  عثا  ضض  والةعاب:  الفاتتغظ؟  الصادة 
وغاغئ  ذمعته  أبرز  تاشه،  حئاب  إظااج  وعغ  واتثة 
الشراطغئ،  سقصاته  وضبرة  خعته  ظسعطئ  اعاماطاته 
وإظااج حئاب شاصثي الظثعة والشغرة غألفعن المحاعث 
إذا  وبالاالغ  والسري...  اقخاقط  وغألفعن  اإلباتغئ 
لطحئاب،  المحعه  المست  الظمعذج  عثا  إظااج  تط  طا 
سظثعا غساطغع الشرب التاصث تمرغر افشضار طظ خقل 
عثه الظماذج، طظ دون أن تاترك شغ جظعد اإلجقم 

(عآقء الحئاب) أّغئ عّمئ.
- طتاضرة المعظثس خقح الثغظ سداضئ طظ بغروت 
بسظعان: "الطرغص إلى الثقشئ" صال شغعا: إن الثقص 
التصغصغ لفّطئ الغعم بسث ضض تطك السصعد الاغ طرت 
سطى عثم الثقشئ عع اجارجاع دولئ ُتةمع شغعا افطئ 
الثي  الثطغفئ  عع  واتث  وجططان  واتثة  راغئ  تتئ 
غتضط بالضااب والسظئ، اجارجاع الثقشئ سطى طظعاج 

الظئعة الاغ بحرظا بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
المظاجئئ  بعثه  المرضجي  اإلسقطغ  المضاإ  صام  وصث 
الصعة  أعض  وتساخرخ  العمط  تحتث  بطاصات  بظحر 
والمظسئ وطظعا: إن الثقشئ صائمئ الغعم أو غثًا، شغةإ 
إلصاطاعا  السرغع  الاترك  والمظسئ  الصعة  أعض  سطى 
ولغضظ الحسار لمظ غرغث إساصئ إصاطاعا "أطئ أطئ" أي 
الةعاب طا تراه ق طا تسمسه، غا أعض الصعة والمظسئ: 
بغئ  ظتع  الصعى  شطااترك  الثقشئ،  أوان  آن  لصث 
المسةث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  راغئ  لاظخغإ  المصثس 
عثى  بغسئ  المسطمغظ  خطغفئ  غئاغع  ولضغ  افصخى 
وظعر سطى إصاطئ الثغظ وظخرته وظخرة أعض اإلجقم.
الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي أذطص 
تمطئ سالمغئ بسظعان: "الثقشئ.. ضماٌن لضراطئ المرأة 
المثاوف  عثه  لمسالةئ  الحرسغئ"  وتصعصعا  وأطظعا 
ظض  شغ  المرأة  وضع  تعل  وافجؤطئ  والحضعك 
شعط  تصثغط  إلى  التمطئ  وتعثف  اإلجقطغ.  التضط 
لطمرأة  تصًا  التغاة  سطغه  جاضعن  لما  واضتئ  ورؤغئ 
شغ ظض دولئ الثقشئ شغما غاسطص بتصعصعا وأدوارعا 
وطساططاعا ضما دّلئ سطغه الظخعص الحرسغئ، وأبئاه 
افضاذغإ  سظ  بسغثًا  الماضغ،  شغ  اإلجقطغ  التضط 

والثغاقت اقجاحراصغئ واقجاسمارغئ.
جطسطئ  بإظااج  العاصغئ  وتطفجغعن  صظاة  صاطئ  ضما 
طرئغئ جثغث بسظعان: "لمظ غعمه افطر!" وعغ سئارة 
تاظاول  الصخغرة  وافجعبئ  افجؤطئ  طظ  جطسطئ  سظ 
افطئ  بسغر  المرتئطئ  وافشضار  المفاعغط  طظ  جمطئ 
الظعدئ  إلى  لطعخعل  الةثري  الاشغغر  ظتع  الصعغط 

الختغتئ وصغادة الئحرغئ إلى ظعر اإلجقم وسثله.
وسطى طساعى المظاذص ضاظئ عظاك شسالغات سثغثة 
تعل السالط؛ شفغ طالغجغا أخثر افجااذ سئث التضغط 
طالغجغا  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  سبمان 
الثضرى  تمطئ  إذقق  سظ  شغه  أسطظ  ختفغا  بغاظًا 
الـ١٠١ لعثم دولئ الثقشئ بسظعان: "اإلجقم ضاطًق 

شغ ظض الثقشئ"
واخاااطًا لطتمطئ العاجسئ الاغ أذطصعا تجب الاترغر/ 
"اإلجقم  سظعان  تتئ  رجإ  حعر  ذعال  طالغجغا 
سالمغًا  طآتمرًا  ظزط  الثقشئ"،  ظض  شغ  ضاطًق 
شغ  إق  ضاطًق  اإلجقم  غطئص  "لظ  بسظعان:  إلضاروظغًا 
طع  التغ  الافاسض  أسمال  طظ  والضبغر  الثقشئ"،  ظض 
طظ  والسثغث  الساطئ،  والتثائص  الحعارع  شغ  الظاس 
ضاطًق"،  اإلجقم  تطئغص  "وجعب  طظعا:  الظثوات 
اقصاخادي  "الظزام  اإلجقم"،  شغ  المساطقت  "شعط 

شغ  الاربعي  الامغج  "جغاجئ  وسزماه"،  اإلجقم  شغ 
 - اإلجقم  شغ  السصعبات  "ظزام  اإلجقطغئ"،  الثولئ 
سثالئ وشاسطغئ تظفغثه"، "أظزمئ دولئ اإلجقم تةاه 
شغ  الثولئ  "أجعجة  المسطمغظ"،  غغر  طظ  رساغاعا 

ظزام الثقشئ".
وشغ وقغئ السعدان، ظزط التجب شسالغات طاسثدة، 
افجعاق  شغ  الصخاخات  آقف  تعزغع  تط  تغث 
وسصث  المثاطفئ،  الئقد  طثن  شغ  الساطئ  وافطاضظ 
جظئ   ١٠١" بسظعان:  الحعري  افطئ  صداغا  طظاثى 
والسالط؟!"،  المسطمعن  خسر  طاذا  الثقشئ  عثم  سطى 
"الثقشئ  بسظعان:  ظثوة  الظسائغ  الصسط  وظزط 
تصعصعا!"  وتخعن  ضراطاعا  لطمرأة  تتفر  الراحثة 
ضماظئ  ظثوة بسظعان: "الثقشئ  طثغظئ افبغخ  وشغ 

الاشغغر التصغصغ!".
وشغ وقغئ ترضغا ظزط التجب سثة طآتمرات وظثوات؛ 
بسظعان  الظصاش  وتطصات  ظثوات  جطسطئ  طظعا 
اجامع  ضما  اقصاخادغئ"،  لفزطئ  اإلجقطغ  "التض 
غغر  والمظزمات  السغاجغئ  افتجاب  بممبطغ  حئابه 
التضعطغئ وطمبطغ وجائض اإلسقم المتطغئ والمربغظ 

شغ ٢٠ طثغظئ.
تتئ  التجب  ظزط  شطسطغظ  المئارضئ  افرض  وشغ 
حسار: "الثقشئ عغ المظصث العتغث لطئحرغئ" السثغث 
طظ  أذطصعا  الاغ  الخرخئ  أبرزعا  الفسالغات  طظ 
المسةث افصخى المئارك شغ تحعد طظ المخطغظ، 
المسارسئ  إلى  شغه  دساعا  وجغعحعا  افطئ  إلى 

الثقشئ. إلصاطئ 
غجة،  صطاع  شغ  افطئ  أبظاء  طع  لصاءات  ظزط  ضما 
ولراغئ  غزعر  أن  لثغظظا  "آن  بسظعان:  وصفئ  وضثلك 
تمطئ  ططعغئ  باعزغع  صام  ضما  ترشع".  أن  رجعلظا 
السظعان ظفسه. ضما ضان لطصسط الظسائغ شغ افرض 
والضطمات  والظثوات  الفسالغات  طظ  السثغث  المئارضئ 

الاغ حارضظ شغعا.
ضث  تمطئ  الاترغر  تجب  ظزط  لئظان  وقغئ  وشغ 
لطثضرى  إتغاًء  الثولغ  الظصث  خظثوق  طظ  اقصاراض 

الـ١٠١ لعثم الثقشئ.
وشغ وقغئ باضساان ظزط التجب خطابات ساطئ شغ 
بالثضرى  المسطمغظ  لاثضغر  باضساان،  طثن  طثاطش 
الضاشر،  الشرب  غث  سطى  الثقشئ  لعثم  المأجاوغئ 

وبمساسثة الثعظئ طظ سرب وترك.
لطثقشئ،  السظعي  طآتمره  التجب  سصث  أطرغضا  وشغ 
الثقشئ.  عثم  بمظاجئئ  السالمغئ  التمطئ  طظ  ضةجء 
إظعا دسعة سالمغئ لطمسطمغظ شغ جمغع أظتاء السالط 

لطعصعف والسمض لفرض اجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ.
"الثقشئ  بسظعان:  تمطئ  التجب  أذطص  ضغظغا،  وشغ 
تاجاظا" تدمظئ جطسطئ طظ الفسالغات أبرزعا وصفات 
الحعارع  وزغارات  ضغظغا،  سئر  الةمسئ  خقة  بسث 

والمتادبات وظثوة بسظعان: "الثقشئ تاجاظا".
بسظعان  السظعي  طآتمره  التجب  ظزط  ععلظثا  وشغ 
دولئ  شغ  المشاغرة  افشضار  أختاب  طع  "الاساطض 
تثوغإ  جغاجئ  سطى  الدعء  شغه  جطط  الثقشئ"، 
المسطمغظ وضغش تطعرت عثه السغاجئ سئر السظغظ 
الماضغئ طتطغا ودولغا، وتأبغرعا سطى المسطمغظ شغ 
غسغحعن  طمظ  اإلجقم  طعصش  وتئغان  الثغار،  عثه 
تتئ جططاظه وشغ ضظفه ولضظعط ق غآطظعن بسصغثته 
سئر  المسطمعن  ساططعط  وضغش  طبق،  الثطئ  ضأعض 

صرون طظ التضط باإلجقم.
ضما صام أسداء المضاإ المرضجي طظ اإلخعة وافخعات 
اإلخئارغئ  والاسطغصات  المصاقت  طظ  السحرات  بضاابئ 
العسغ  وطةطئ  الراغئ  وجرغثة  المضاإ  خفتات  شغ 
طثضرغظ افطئ بعثه الفاجسئ السزغمئ وطساخرخغظ 
جغعحعا لاساةغإ لظثاء ربعا بالسمض إلصاطئ خقشاعا 
وضاسئ  السالمغظ  رب  أتضام  ضاسئ  بشغابعا  الاغ 

بدغاسعا افطئ.
خااطا: شإظظا ظدرع إلى اهللا تسالى أن غاصئض طظا جعث 
المائئ  بسث  افولى  الثضرى  عثه  غةسض  وأن  المصض، 
لعثطعا عغ آخر الثضرغات الاغ ظتغغعا بفصثعا، وأن 
طظ  بإصاطاعا  اقتافال  سام  عع  الصادم  السام  غضعن 
ِ َينُصُر َمن  َّ ُْؤِمُنوَن  ِبَنْصِر 

ْ
ْوَمِئٍذ َيْفَرُح امل َ جثغث، ﴿َو

 ﴾ِحيُم ُز الرَّ َو اْلَعِز ُ َشاُء َو َ

تعاجعه آن األوان لجند المسلمین أن یقضوا على غطرسۀ طغاة الهند الثي  "الاعثغث  أن  طسائرًا  غععد،  ضظغسئ  أسداء  زغطغظسضغ،  شقدغمغر  افوضراظغ  الرئغج  خاذإ 
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  ظحر  سطغه  وبظاء  ضغاظعط".  غعاجه  الثي  الاعثغث  غحئه  أوضراظغا 
له  ظاصئ  ق  لمثططات  تطئًا  بقده  طظ  جسض  الممبض  عثا  إن  شغه:  صال  ختفغا،  تسطغصا  شطسطغظ،  المئارضئ 
بعتغظ  سربثة  طظ  غتمعظه  جعف  والشرب  أطرغضا  أن  ظظ  تاى  وتمصه  تصثغره  جعء  شأرداه  جمض،  وق  شغعا 
وسظةعغئ روجغا، وإذ بعط غرغثون الصاال تاى آخر جظثي أوضراظغ، وأضاف الاسطغص: ضان ترغًا به أن غاسطط 
الحسعب  تساب  سطى  افظاظغئ  طخالتعا  وشص  السالط  الضئرى  الثول  بعا  تتضط  الاغ  السصطغئ  وغفعط  الثرس 
ودطائعط، شغضفر بعط وبمةامسعط الثولغ، ق أن غاعجه إلى ضغان غاخإ طظ جظج روجغا وأطرغضا شغائاضى 
سطى أساابه وغزعر خعشه سطغه! ولفئ الاسطغص إلى أظه: ق ُغسائسث أن غاثطى الشرب وأطرغضا سظ ضغان غععد 
إذا ظعدئ افطئ اإلجقطغئ وحسروا أن طسرضاعط طسعا خاجرة، وعثا طا صخثه زغطغظسضغ الغععدي، وخاط 
سطى  تسمض  جعف  بض  شطسطغظ  باترغر  تضافغ  لظ  اإلجقطغئ  افطئ  أن  زغطغظسضغ  لغسطط  بالصعل:  الاسطغص 
اجارجاع ضض بقدعا اإلجقطغئ، وطظعا بقد الصفصاس والصرم، وجعف تسمض سطى تمض رجالئ اإلجقم لصطإ 
أوروبا ولطسالط أجمع بالثسعة والةعاد، وق غشرَن الشرب وزغطغظسضغ تال المسطمغظ الدسغش الغعم "شإنَّ غثًا 
لظاظرِه صرغٌإ" والسالط سطى طعسث صرغإ طع أطئ اإلجقم ودولاعا دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.

رئیس أوکرانیا یهودي عنصري حاقد یقف فی صف کیان یهود الغاصب
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شّظث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن سئر بغان ختفغ أخثره الثمغج الماضغ، صاظعن افتجاب 
السغاجغئ الثي أصره برلمان الظزام افردظغ. وصال: إن ٤٢ طادة طفخطئ وضأظعا دجاعر دولئ، لط تارك صغثًا إق 
وأتئ سطغه بتغث ق تثرج افتجاب الاغ جغاط تحضغطعا أو تخعغإ أوضاسعا، سظ ذاسئ وق رؤغئ الظزام، سقوة سطى 
شساد افجج وافجئاب المعجئئ، تغث تثور الئظغئ السغاجغئ تعل الظزام التاضط. وق جططئ ذات حأن لطئرلمان، 
والتضعطات غسغظعا المطك، وضض ذلك ق غمئ بخطئ تاى شغ جغاق الثغمصراذغئ السطماظغئ الفاجثة الاغ غثسغعا 
الظزام وغصعم سطى أجاجعا طحروع صاظعن افتجاب. وأضث الئغان: ق غةعز أن غضعن الاضاض بغظ المسطمغظ سطى غغر 
أجاس اإلجقم سصغثة وظزاطاً، شصغام افتجاب سطى أجاس دغمصراذغ سطماظغ غفخض الثغظ سظ التغاة، ضما جاء 
شغ طحروع صاظعن افتجاب افردظغ غثالش الحرع، ضما ق غةعز أن تصعم افتجاب سطى أجاس وذظغ صطري، غضرس 
ُكْم َفاْعُبُدوِن﴾. ضما ق غةعز لفتجاب السغاجغئ المحارضئ شغ  ُّ َنا َر

َ
ًة َواِحَدًة َوأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
ِذِه أ َ تةجئئ افطئ واهللا غصعل: ﴿ِإنَّ 

التضط السطماظغ الثي غصخغ اإلجقم سظ التضط، شالتجب السغاجغ المئثئغ عع التجب الثي غسمض شغ افطئ لاشغغر 
طفاعغمعا وطصاغغسعا وصظاساتعا وطظ بط اجاسادة جططاظعا المشاخإ لاصغط الثولئ وتثاار التاضط وشص طئثئعا.

واقصاخادي  السسضري  الاعجع  وجه  شغ  العصعف   -٣
أوضراظغا  طسألئ  شغ  افطر  عثا  برز  وصث  افطرغضغ: 
بحضض واضح؛ تغث ضان أتث افجئاب الاغ دسئ روجغا 
لثعض الترب عع سثم السماح فطرغضا بالامثد شغ 
ظحر صعاسثعا السسضرغئ داخض أوضراظغا، وتعثغث روجغا 
سظ صرب. ضما أن روجغا اتثثت طعصفا تازطا شغ طسألئ 
تشغغر الظزام شغ ضازاخساان، وصطع الطرغص سطى أطرغضا 
جابصا،  أوضراظغا  شغ  شسطئ  ضما  لعا  طعال  ظزام  لةطإ 
غسمح بظحر صعاسث سسضرغئ جثغثة فطرغضا شغ عثه 

المظطصئ التغعغئ طساصئق.
بغظ  الصائمئ  والاصارب  الاساون  طسألئ  شغ  الاأبغر   -٤
أطرغضا واقتتاد افوروبغ: وظصخث به اقطاثاد الاارغثغ 
لما جرى بسث الترب السالمغئ الباظغئ؛ طظ تحضغض تطش 
سسضري سئر طظزعطئ تطش افذطسغ، وتساون اصاخادي 
صائط سطى الاةارة واقتفاصات الاةارغئ، وصث دأبئ أطرغضا 
طظث الترب السالمغئ الباظغئ وتاى الغعم سطى تثعغش 
أوروبا طظ المسسضر الحرصغ وسطى رأجه روجغا، وطظ 
تمثد عثا التطش ظتع أوروبا المقخصئ له. شضان ذلك 
التماغئ؛  أجض  طظ  بأطرغضا  أوروبا  قلاخاق  طثساة 
وخاخئ أظعا تفحض شغ تحضغض صعة سسضرغئ أوروبغئ 
أطرغضا.  طزطئ  تتئ  افذطسغ  تطش  سظ  تساشظغ  وق 
وتتاول الخغظ وروجغا تحةغع دول أوروبا لطامرد تةاه 
أطرغضا؛ طظ خقل تحةغسعا إلغةاد تساون اصاخادي شغما 
بغظعا لطفضاك أوق طظ عغمظئ الثوقر. وتتاول ضثلك 

ذمأظاعا بسثم الافضغر باقساثاء أو الاعجع باتةاععا.
الئطثغظ،  بغظ  اقجاراتغةغ  الاساون  أوجه  تسجغج   -٥
والسمض سطى جطإ بسخ الثول المازطمئ طظ جطعة 
أطرغضا إلى جاظئعا سئر اتفاصات اصاخادغئ أو طساسثات 
ضما تصعم به أطرغضا. تغث صثطئ الخغظ شغ السظعات 
طظتا  شصثطئ  الفصغرة؛  لطثول  سثة  طساسثات  افخغرة 

وصروضا بصغمئ ٨٤٣ ططغار دوقر شغ ١٦٥ دولئ.
الصرارات  أخث  شغ  أطرغضا  تفرد  سثم  سطى  السمض   -٦
وسثم  بالعتثة  لاحسر  خطفعا  السالط  وجر  الثولغئ، 
شغ  افطر  عثا  وبرز  لشطرجاعا.  الثولغئ  المحارضئ 
طظاجئات سثة طظ خقل الاخعغئ شغ طةطج افطظ 

ضان آخرعا ضث أوضراظغا.
وعثه افسمال إن لط تتصص إظةازات جرغسئ سطى المثى 
المظزعر شإظعا تآبر شغ طعضعع الصطئغئ العاتثة شغ 
العصئ  وشغ  افطرغضغئ.  والشطرجئ  والعغمظئ  السالط 
وتضحش  وجغاجغا،  اصاخادغا  أطرغضا  تدسش  ظفسه 
افوروبغغظ،  وأخثصائعا  تطفائعا  أطام  تاى  سعراتعا 
المظزعطئ  شغ  الثول  عثه  لثخعل  طساصئق  وتصثم 
شغ  لطثدعع  أطرغضا  وتدطر  شاسض،  بحضض  الثولغئ 
ظعاغئ المطاف لطمظزعطئ الثولغئ؛ فن البمظ غغر ذلك 
جغضعن ضئغرا وطآبرا سطغعا، وجعف تئاسث الضبغر طظ 
الثول شغ تطش افذطسغ سظعا وغاسئإ ضثلك بسجلاعا 
دولغا وبالاالغ ظجولعا سظ عثه المرتئئ. شضغش جاةري 
السالط  شغ  جاتخض  الاغ  الماشغرات  عغ  وطا  افطعر 
المظحعد؟  المحارك  العثف  عثا  تتصغص  جئغض  شغ 
عثا افطر تةغإ سظه ذئغسئ افتثاث وجرساعا، وبصاء 
الثول أو خروجعا طظ تطش أطرغضا أو غغر ذلك طظ أطعر 

وطساةثات تآبر شغ المغجان الثولغ.
إق أظه غةإ أن ق غشغإ سظ الثعظ أن أطرغضا طا زالئ 
سمقصا سسضرغا واصاخادغا؛ غحضض تعالغ ربع اإلظااج 
السالمغ تسإ بغاظات الئظك الثولغ؛ ٢١ ترغطغعن دوقر 
السالمغ.  اإلظااج  تةط  دوقر  ترغطغعن   ٨٩ أخض  طظ 
وضثلك ق غشغإ سظ الثعظ التطش الصائط بغظعا وبغظ 
الثول افوروبغئ ضاساون اجاراتغةغ لطثشاع المحارك 

تةاه الخغظ وروجغا، إضاشئ إلى عغمظاعا الثوقرغئ.
بالفسض  طآبرة  دولئ  وجعد  تاططإ  أطرغضا  وصعة 
سطى  أطرغضا  إلجئار  وجغاجغا  وسسضرغا  اصاخادغا 
الصئعل بافطر العصع بإظعاء تالئ العغمظئ سطى السالط. 
بغظ  والئشداء  السثاوة  غشري  أن  تسالى  شظسأله 
سظث  الساصطئ  طئادئعا  سعرات  لاظضحش  الثول؛  عثه 
حسعبعا، وسظث حسعب السالط أجمع، وأن غسةض بجوال 
ظض  شغ  وافطظ  السثل  بصغام  غسةض  وأن  حرورعط، 

 خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة

ضحفئ ترب روجغا سطى أوضراظغا سمص الخراع الثولغ 
عثه  شغ  طسرته  ضان  وإن  والسغادة  المخالح  سطى 
افطئ  شإن  ذلك  وطع  تتثغثا.  وأطرغضا  أوروبا  الترب 
جعاء  الثولغ  الخراع  سظ  بمسجل  لغسئ  اإلجقطغئ 
السقصات  شغ  لطاأبغر  شغعا  الضاطظئ  الطاصئ  تغث  طظ 
طا  اآلن  تسغحه  الثي  العاصع  تغث  طظ  أو  الثولغئ، 

غةسطعا عثشا لطخراع الثولغ.
افطئ  سطى  الثولغ  الخراع  تثاسغات  سطى  ولطعصعف 
اإلجقطغئ ظساسرض أوق افذراف الفاسطئ شغ الخراع 
والصادرة سطى الاأبغر سطى طةرغات الخراع واجاثثام 
السالمغئ  الترب  ظعاغئ  شمظث  شسال.  بحضض  أدواته 
واقتتاد  وشرظسا  وبرغطاظغا  أطرغضا  برزت  الباظغئ 
أذراف  أعط  أظعا  سطى  والخغظ  الئائث  السعشغاغ 
المعصش  شغ  الفاسطئ  الثول  وأعط  الثولغ،  الخراع 
الثولغ والسقصات الثولغئ سطى تفاوت شغ إطضاظغاتعا 
طع  طحارك  أو  طظفرد  بحضض  الاأبغر  سطى  وطصثرتعا 
غغرعا. وإبان الترب الئاردة طع اقتتاد السعشغاغ طظث 
سمطئ   ١٩٩١ سام  وتاى  الماضغ  الصرن  خمسغظات 
افوروبغئ  تطغفاتعا  إطضاظغات  تتةغط  سطى  أطرغضا 
افذطسغ.  حمال  تطش  خقل  طظ  دورعا  وتخر 
وتاى  الباظغئ  السالمغئ  الترب  بسث  طا  شارة  وتمغجت 
الثولغ  الخراع  طةرغات  سطى  أطرغضا  بسغطرة  اآلن 
بحضض واضح وطصثرتعا سطى إحراك أو اجائساد الثول 
افخرى تسإ طخالتعا. شسظثطا حظئ أطرغضا تربعا 
سطى السراق جظئ ١٩٩١ جاصئ طسعا تحثا ضئغرا طظ 
دول السالط وطظعا أذراف الخراع الثولغ. وشغ ترب 
أوروبا  شغ  الرئغسئ  الثول  ترضئ  التالغئ  أوضراظغا 

لاضعن ذرشا شغ الخراع بض جسطاعا أتث طتاوره.
تعل  أجاجغ  بحضض  تثور  الثولغ  الخراع  وطتاور 
اقصاخادغئ،  المالغئ  والمخالح  السغاجغ،  الظفعذ 
الدرورغئ  الثام  والمعاد  الطاصئ،  طخادر  وتأطغظ 
والسطمغئ  الفظغئ  جعاء  الساططئ  وافغثي  لطخظاسات، 
والةعث الئحري، والخراع التداري. شالثول جمغسعا 
الثولغ  المعصش  شغ  الفاسطئ  الثول  طظ  أضاظئ  جعاء 
صعتعا  طثى  سظ  الظزر  وبشخ  لعا  الاابسئ  الثول  أو 
طخالتعا  لاتصغص  تسسى  شةمغسعا  وضسفعا، 
وجعدعا.  وسطى  بض  السالمغئ  طضاظاعا  سطى  والتفاظ 
والفرق عع أن الثول الضئرى تساسمض صعتعا الثاتغئ 
سطى  والتفاظ  طخالتعا  لاتصغص  الثولغئ  وطضاظاعا 
ظفعذعا، أطا غغرعا طظ الثول شاسامث سطى صعة غغرعا 
وطثى طصثرتعا سطى تخعل الثسط طظ الثول الضئرى 
جعاء بالائسغئ الضاططئ لعا أو بمساسثتعا سطى تأطغظ 
الاغ  أوضراظغا  شغ  الغعم  تاخض  عع  ضما  طخالتعا، 
أطرغضا  طظ  الضاطض  الثسط  سطى  التخعل  سطى  تسمض 

وتطغفاتعا شغ أوروبا لطتفاظ سطى ضغاظعا.
لطخراع  المطمعجئ  المادغئ  المتاور  ضاظئ  وإن  وإظه 
المالغئ  والمخالح  السغاجغ  الظفعذ  خاخئ  الثولغ 
التداري  الخراع  أن  إق  افبرز  عغ  واقصاخادغئ 
عثا  برز  وصث  وخطعرة.  أعمغئ  افضبر  عع  المئثئغ 
السعشغاغ  اقتتاد  ضان  تغظ  جطغا  المعط  المتعر 
الصرن  خقل  الحغعسغ  وطظه  اقحاراضغ  المئثأ  غتمض 
الماضغ وتاى جصعذه سام ١٩٩١. وبثا الخراع سطى 
الظفعذ السغاجغ والمالغ اقصاخادي وطخادر الطاصئ 
والمعاد الثام والطاصئ الئحرغئ باظعغا بةاظإ الخراع 
وتتعلئ  السعشغاغ  اقتتاد  تفضك  وتغظ  المئثئغ. 
طتعر  غاب  الشربغ،  المئثأ  إلى  السابصئ  جمععرغاته 
الخراع  جاتئ  سظ  طآصاا  الفضري  التداري  الخراع 
أتث  سمعطا  وأوروبا  تتثغثا  أطرغضا  أشصث  طا  الثولغ، 
أعط طتاور الخراع الثي غساسث سطى تتصغص أعثاف 

الخراع الثولغ وتثاسغاته سطى افطئ
ـــــــــ بصطط: الثضاعر طتمث جغقظغـ  ــــــــــ

وغاغات المتاور افخرى.
وجرسان طا سمطئ الثول الفاسطئ شغ السقصات الثولغئ 
وأذراف الخراع الثولغ سطى إدخال المئثأ اإلجقطغ 
لسئئغظ  وذلك  الثولغ.  الخراع  شغ  أجاس  ضمتعر 
رئغسغظ؛ افول أن المئثأ اإلجقطغ غخطح طظ الظاتغئ 
طظ  الشربغ  المئثأ  طعاجعئ  شغ  غضعن  أن  الظزرغئ 
أو  الفضرغئ  افجج  تغث  طظ  جعاء  ضبغرة  جعاظإ 
عع  اآلخر  والسئإ  الصغط.  طظزعطئ  أو  التغاة  طظعب 
حاجسئ  طظاذص  شغ  طرضج  بحضض  غظاحر  اإلجقم  أن 
طظ آجغا وأشرغصغا ذات البروات المالغئ واقصاخادغئ 
والمصثرات العائطئ طظ الطاصئ والمعاد الثام والطاصئ 
طسعا  غسغر  وطظ  أطرغضا  أن  طظ  وبالرغط  الئحرغئ. 
أو  المسغر  عع  لغج  اإلجقم  أن  تماطا  غثرضعن 
المسغطر سطى طصثرات الئقد اإلجقطغئ اآلن، إق أظه 
صادم ق طتالئ إن لط تثخطه أطرغضا وتطغفاتعا تطئئ 

الخراع الغعم صئض غثا.
الخراع  تطئئ  اإلجقطغئ  الئقد  أطرغضا  أدخطئ  وعضثا 
طبض  دولغئ  صعة  التصغصئ  شغ  تخئح  أن  صئض  الثولغ 
وخخعخا  شأوروبا  وروجغا.  والخغظ  أوروبا  عغ  طا 
تماطك  وروجغا  والخغظ،  وألماظغا،  وشرظسا  برغطاظغا 
والمصثرات  العغمظئ،  وذمعتات  الخراع  أدوات  طظ 
وق بث  غثا،  غةسطعا ذات تأبغر الغعم صئض  طا  الثاتغئ 
ضمظ  وإبصاؤعا  أداؤعا  وغراصإ  تسابعا  غتسإ  أن 
طآخرا  سطغه  اخططح  طا  وضمظ  السالمغئ  المظزعطئ 
باقجاصرار اقجاراتغةغ السالمغ. أطا افطئ اإلجقطغئ 
دولئ  شغعا  لغج  دولئ  وخمسغظ  بدع  شغ  المامبطئ 
جغاجغ  رابط  بغظعا  ولغج  والاأبغر،  بالصعة  طامغجة 
أن  غمضظ  ق  التصغصئ  شغ  شعغ  افوروبغ،  ضاقتتاد 
الفضرغئ  الطاصئ  ظاتغئ  طظ  إق  دولغئ  صدغئ  تحضض 
الضاطظئ والاغ غمضظ أن تاتعل إلى ذاصئ دغظاطغضغئ 
شسالئ تسغث تعتغث الئقد اإلجقطغئ شغ دولئ الثقشئ 
والاغ بثورعا تتعل بغظ أذراف الخراع التالغئ وبغظ 
الثام  والمعاد  الطاصئ  طظ  طصثراتعا  سطى  السغطرة 

والطاصئ الئحرغئ والائسغئ السغاجغئ.
إن إدخال اإلجقم تطئئ الخراع الثولغ، واجاعثاشه 
اقتتاد  طع  الئاردة  الترب  ظعاغئ  طظث  طئاحر  بحضض 
ظعدئ  تأخر  إلى  أدى  ضئغرا  سائصا  جئإ  السعشغاغ 
افطئ اإلجقطغئ. خاخئ وأن اجاعثاف اإلجقم بحضض 
طئاحر تخض صئض أن تصعم دولئ اإلجقم الاغ تمبطه 
وعثا  افطئ.  طصثرات  سطى  وتسغطر  بأظزماه  وتسمض 
الماضغ  الصرن  بثاغئ  الحغعسغئ  طع  تخض  طا  خقف 
صغام  بسث  إق  الثولغ  الخراع  تطئئ  تثخض  لط  والاغ 
اجاعثاف  إن  بط   .١٩١٧ جظئ  السعشغاغ  اقتتاد 
بسخ  اتاقل  إسادة  طظ  طضظ  السغاجغ  اإلجقم 
طظ  وطضظ  وأششاظساان،  ضالسراق  اإلجقطغئ  الئقد 
والغمظ  جعرغا  شغ  الطاتظئ  افعطغئ  التروب  إبارة 
ولغئغا، وطضظ طظ إجعاض أول طتاولئ لئسخ الئقد 
بالربغع  سرف  طا  خقل  اقجاسماري  الطعق  ضسر  شغ 
فطرغضا  سسضرغئ  صعاسث  ظحر  طظ  وطضظ  السربغ، 

وبرغطاظغا شغ بسخ الئقد اإلجقطغئ.
افطئ  سطى  الثولغ  الخراع  تثاسغات  شإن  عظا  طظ 
وطسصثة،  الاأبغر  غاغئ  وطآبرة  خطغرة  جث  اإلجقطغئ 
لغج اآلن شتسإ ولضظ تاى بسث صغام دولئ الثقشئ. 
طا غساثسغ طظ الساططغظ سطى ظعدئ افطئ سطى أجاس 
دائط  وبحضض  الظزر  إظسام  الثقشئ؛  وإصاطئ  اإلجقم 
طظ  وتتعله  وأوجعه،  الخراع  تثاسغات  شغ  وطسامر 
حضض إلى آخر، وطراصئئ ضسفه وصعته، لغاسظى لطساططغظ 
أو  لفطام  خطعة  الاصثم  تغظ  صثطعط  طعذأ  إبخار 

 ضغفغئ الاصثم خطعتغظ تغظ ترجع خطعة لطعراء

الاتالش  طعضعع  سظ  السابصئ  التطصئ  شغ  تتثبظا 
والحراضئ بغظ روجغا والخغظ. شضغش بثأ عثا الاصارب، 
وطا عغ أعثاشه، وعض تساطغع الئطثان المدغ صثطًا 
شغ وجه غطرجئ أطرغضا، وإظعاء عغمظاعا سطى السالط؟!

 إن طا غةمع الخغظ وروجغا شغ عثه الحراضئ عع السثّو 
المحارك لضطغعما أطرغضا بحضض خاص، وتطش افذطسغ 
سام، وطع عثا الاصارب، وعثه الظزرة فطرغضا  بحضض 
وجغاجغئ  تةارغئ  سقصات  غصغمان  الئطثغظ  ضق  شإن 
عثه  غاثطض  طا  رغط  وأوروبا،  أطرغضا  طع  ودبطعطاجغئ 
السقصات طظ تعترات وسصعبات شغ ظعاح طسغظئ؛ خاخئ 
حرائعا  بسث  والخغظ  روجغا،  ضث   ٢٠١٤ جظئ  بسث 
أجطتئ طاطعرة طظ روجغا ٢٠١٨. وشغ سعث الرئغج 
باغثن صام بإدراج أضبر طظ ٥٠ حرضئ خغظغئ لعا خقت 
طجسعطئ بالةغح الخغظغ إلى الصائمئ السعداء، وشرض 
سطغعا سصعبات اصاخادغئ!! ورغط طا تصعم به أطرغضا طظ 
سمطغئ تطعغص لطخغظ؛ سظ ذرغص الاتالفات المحارضئ 
طع أطرغضا، أو بغظ دول سثة طعالغئ لسغاجات أطرغضا 
اقصاخادغئ والسغاجغئ؛ طبض الاتالش الرباسغ السسضري 
(ضعاد) جظئ ٢٠٠٧ وتسجز عثا التطش جظئ ٢٠٢٠ بسث 
طظاورات (طاقبار)؛ الاغ جمسئ أطرغضا والعظث وأجارالغا 
جظئ  البقبغ  السسضري  أوضعس  وتتالش  والغابان، 

٢٠٢١ بغظ أطرغضا وبرغطاظغا وأجارالغا.
شرض  بسث  الخغظ  إلى  روجغا  تاجئ  ازدادت  وصث   
الصرم  لةجغرة  ضمعا  إبر   ٢٠١٤ جظئ  سطغعا  سصعبات 
شغ أوضراظغا. وصث ضغصئ أطرغضا الثظاق سطغعا شغ سعث 
تخش  افطرغضغئ  اإلسقم  وجائض  ضاظئ  تغث  باغثن، 
بعتغظ بالصاتض، وصئض الصمئ الاغ جمسئ باغثن بئعتغظ 
٢٠٢١ عثدت أطرغضا بدط أوضراظغا لتطش افذطسغ إن 
لط تاساون روجغا طع أطرغضا، وبسث الصمئ ورشخ روجغا 
الثدعع لمطالإ أطرغضا باقباساد سظ الخغظ ازدادت 
الفةعة، وحثدت أطرغضا السصعبات ضث روجغا، وتاولئ 
إصظاع بسخ الثول افوروبغئ إلشاء اجاغراد الشاز طظعا؛ 
طبض ألماظغا، واقجاساضئ سظ ذلك بالشاز افطرغضغ إق 

أن ألماظغا رشدئ ذلك.
إن أعط افطعر الاغ تظزر إلغعا الخغظ وروجغا لطافطئ 
طظ العغمظئ والشطرجئ افطرغضغئ شغ المظزعر الصرغإ 

تضمظ شغ أطعر أبرزعا:
١- طتاولئ روجغا والخغظ الافطئ واقظسااق طظ عغمظئ 
الثوقر السالمغئ، أي ضعظه غطاًء سالمغا لةمغع السمقت، 
وسمطئ رئغسئ لطائادل الاةاري لطسطع التغعغئ ضالئارول. 
عثا  شغ  الثطعات  بسخ  خطاا  صث  أظعما  والتصغصئ 
اقتةاه، طظعا طا صاطئ به روجغا بالاساون طع الخغظ 
الخغظ  طع  الاةارغئ  السصعد  طسزط  تعصغع  شغ  طآخرا 
الخغظ  وصاطئ  الثوقر.  سظ  سعضا  المتطغئ،  بالسمطئ 
بإظحاء الغعان الرصمغ وصث بطشئ ضمغئ المساطقت بعثا 
الغعان داخض الخغظ تعالغ ٤٢ ترغطغعن دوقر جظعغا 
باجائثال  الصغام  ذلك  إلى  إضاشئ  شصط،  الخغظ  شغ 
الثعإ بضمغات ضئغرة طظ الثوقر؛ تغث صام بظك الحسإ 

الخغظغ بحراء طا صغماه ١٠٠ ططغار دوقر طظ الثعإ.
جسئ  شصث  اقجاراتغةغئ.  والحراضات  الاتالفات   -٢
عثه  طبض  وتحضغض  بظاء  إلى  والخغظ  روجغا  بالفسض 
الاتالفات؛ جعاء أضاظئ طحارضئ شغما بغظعا، أو طع الثول 
الصرغئئ لضض طظعما. وطبال ذلك طا صاطئ به روجغا طظ 
السعشغاغ  اقتتاد  سظ  المساصطئ  الثول  طع  تتالفات 
جظئ  الةماسغ  افطظ  طساعثة  طظزمئ  طبض  السابص 
أطا   .١٩٩١ المساصطئ  الثول  رابطئ  واتفاصغئ   ،٢٠٠٢
الخغظ شإظعا أصاطئ تتالفاً طع روجغا وضعرغا الحمالغئ. 
وأطا طا صاطئ به الثولاان طسا شمباله: طا جرى بغظعما 
جظئ ٢٠٠١ طظ تةثغث طساعثة الحراضئ اقجاراتغةغئ 
عثه  تةثدت   ٢٠٢٢ جظئ  بط  طصئطئ.  ساطا  لسحرغظ 
أن  والتصغصئ  افولمئغئ.  افلساب  دورة  شغ  الحراضئ 
طعصش روجغا طظ الاتالفات الصرغئئ عع أصعى بضبغر طظ 
طعصش الخغظ؛ وذلك بسئإ اإلرث الصثغط السعشغاغ. 
أظعا  خاخئ  الاتالفات؛  سطى  ضبغرا  تسّعل  ق  شالخغظ 
ططعصئ طظ تتالفات سثة صاطئ بعا أطرغضا تاى شغ 
المتغط الصرغإ طظعا شغ بتر الخغظ الةظعبغ والمتغط 

العادي وأذراشعا، وشغ تاغعان.

أوضراظغا وتةثد الخراع سطى املعصش الثولغ
(التطصئ ٣ وافخرية)
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قانون األحزاب األردنی الجدید  ال ینتج أحزابًا سیاسیۀ لألمۀ بل أحزابا للنظام

سطى  تربعط  شغ  حراضئ  سراعا،  وتعبغص  اجامرارعا 
طظ  لطاثطص  الطاطتئ  افطئ  طع  وخراسعط  اإلجقم 

صغعد الائسغئ لطشرب وأذظابه.
اجاصرارعا  غدمظ  والثي  المظطصئ  تتااجه  طا  إن 
ورصغعا وأطظعا بحضض تصغصغ عع تشغغر جثري حاطض 
بظزام طشاغر لطرأجمالغئ الاغ تتضط بقدظا وإسادتعا 
شغ  شساحئ  الصرون  طؤات  تضمعا  الثي  الظزام  إلى 
ظطه أشدض سخعرعا، أق وعع  ظزام الثقشئ. وعثه 
تصغصغ  بمحروع  شضرغئ  صغادة  إلى  تتااج  السعدة 
أجاجه  تضعن  بتغث  اإلجقطغئ  السصغثة  طظ  طظئبص 
وأجاس دولاه ودجاعره وضض طا شغه، وظخرة خادصئ 
طظ المثطخغظ طظ أبظاء افطئ شغ الةغعش غسغثون 
اجاصالئ  وق  إصالئ  ق  بغسئ  وغئاغسعن  افظخار  جغرة 
الثقشئ  والفثاء؛  والضراطئ  السج  دولئ  تصغط  طظعا، 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ تسج اإلجقم 
غراه  سمطغا  واصسا  لعا  شاةسض  أتضاطه  وتطئص  وأعطه 
سةض  شالطعط  أشعاجا.  اهللا  دغظ  شغ  شغثخطعن  الظاس 

 بعا وحرف طخر وجظثعا باتاداظعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الرأجمالغئ  افظزمئ  وذأة  وتتئ  الائسغئ  ربصئ  شغ 
جمع  تتئ  افطئ  لبروات  ظعئه  وتتمغ  تدمظ  الاغ 

وبخر وبمئارضئ التضام السمقء.
جظج  طظ  لغسعا  التضام  عآقء  أن  غبئئ  العاصع  إن 
الثي  لطشرب  خثم  وأظعط  سطغعا  وبال  عط  بض  افطئ 
والصئئ  افول  الثشاع  تائط  وأظعط  بتئالعط  غمسك 
التثغثغئ التصغصئ الاغ تتمغ ضغان غععد طظ غدئئ 
وتساطغع  جاظإ  ضض  طظ  بعط  تتغط  الاغ  افطئ 
اشاراجعط بأغادغعا السارغئ، شدق سظ تطك الةغعش 
إزالئ  سطى  الصثرة  وتمطك  تساطغع  الاغ  الرابدئ 
الضغان طظ جثوره شغ جعغسات لع ترك افطر لعا تصا.

غائسه  الشاخإ  الضغان  طع  التضام  عآقء  جطعس  إن 
افطئ  تصعق  سظ  الاظازقت  طظ  المجغث  تصثغط  تاما 
عثا  ودغمعطئ  لئصاء  تبغبئ  وطتاوقت  المسطعبئ 
التغاة  طصعطات  طظ  غمطك  ق  الثي  المست  الضغان 
العجعد،  طظ  تئثر  زالئ  شإذا  افظزمئ  عثه  بصاء  إق 
ولسطعط غثضروظه باطك التصغصئ تاى غخطش طسعط 
شغ خراسعط طع الحسعب الاغ تاططع لطثقص طظعط 
غأططعن  الاغ  حراضاعط  شعثه  جعاء،  تث  سطى  وطظه 

تامئ ضطمئ السثد: اجاماع حرم الحغت وتتضط الشرب بطةام تضاطظا


