
السغاجئ  طغثان  ترك  أن  لطةمغع  واضتا  بات  لصث 
لطفاجثغظ، وتععُّط أن التغاة غمضظ أن تسامر عادئئ 
ضئرى،  خثسئ  السغاجئ  سظ  السصقء  اباسث  لع  تاى 
وعا ظتظ ظثشع بمظ عثا الععط غالغا. شتغظ غخئح 
افجاجغئ  الئسغطئ  السغح  طصعطات  سطى  التخعل 
تضرًا  أطرًا  ذإ،...)  ظصض،  طثارس،  ذسام،  (طظجل، 
سطى ظسئئ ضؤغطئ طظ المةامع صث ق تاةاوز السحرة 
بالمائئ، ظثرك تغظعا ضط تط تدطغطظا، وتغظ غخئح 
بصغًق  عّمًا  وأخقصعط  أذفالظا  سصعل  سطى  التفاظ 
إن  افوضاع.  شثاتئ  تغظعا  شاسطط  السائقت،  غآرق 
غساعثف  الثي  واإلشساد  الةمغع  سطى  الجاتش  الفصر 
الةمغع  ضاعض  تبصض  الاغ  افزطات  وجئال  الةمغع، 
الضض  طظ  غساعجإ  اقتةاعات،  ضض  طظ  وتتاخرظا 
افظزمئ  شغ  بظا؛  غتغط  شغما  بةثغئ  الافضغر  إسادة 
سطغظا،  المطئصئ  واقجاماسغئ  والسغاجغئ  اقصاخادغئ 
تظئظغ  أن  غةإ  الاغ  افجج  شغ  افولعغات،  شغ 
سطغعا السقصات الثاخطغئ والثارجغئ، شغ ظزام الصداء 
والسصعبات، شغ الاسطغط واإلسقم، شغ طصاغغج اخاغار 
السغاجغغظ... شغ ضض حغء. لغج طططعبا طظ الضض 
المططعب  ولضظ  وباتبغظ،  طفضرغظ  غخئتعا  أن 
شعرًا  وغظفدعا  افوضاع  غساظضروا  أن  الةمغع  طظ 
شغما  جئئا  ضاظعا  الثغظ  الفاجثغظ  المةرطغظ  سظ 
بحطر  ولع  تاى  غآغثوعط  وق  افوضاع،  إلغه  آلئ 
اإلخقص  شغعط  غاطمسعن  طظ  تعل  وغطافعا  ضطمئ، 
الخقة  سطغه  صال  الظاجع  السقج  تصثغط  سطى  والصثرة 
والسقم: «إَِذا ُعِملَْت الَْخِطيَئُة ِيف اْألَْرِض، كَاَن َمْن َشِهَدَها 
َفَرِضَيَها كَاَن كََمْن  َعْنَها  َعْنَها، َوَمْن َغاَب  َفكَِرَهَها كََمْن َغاَب 
إلى  اإلجقم  أرحثظا  لصث  داود.  أبع  أخرجه  َشِهَدَها» 
وخثطاعط  الظاس  طخالح  رساغئ  عغ  السغاجئ  أن 
راٍق  سمض  حك  دون  وعغ  حآوظعط،  سطى  والسعر 
حرغش ولغج سمق شاجثا وجثًا ضما خّعره وخّغره 
سطغه  صال  افظئغاء،  به  غحاشض  لط  وإق  السطماظغعن، 
اْألَنِْبَياُء،  تَُسوُسُهُم  ائِيَل  إِْرسَ بَُنو  «كَانَْت  والسقم:  الخقة 
، َوإِنَُّه َال نَِبيَّ بَْعِدي، َوَسَيكُوُن ُخلََفاُء  كُلَّاَم َهلََك نَِبيٌّ َخلََفُه نَِبيٌّ
ِل،  َفاْألَوَّ ِل  اْألَوَّ ِبَبْيَعِة  ُفوا  َقاَل:  تَأُْمُرنَا؟  َفاَم  َقالُوا:  َفَيكْرُثُوَن، 
َسائِلُُهْم  اللََّه  َفإِنَّ  لَُهْم  اللَُّه  َجَعَل  الَِّذي  ُهْم  َحقَّ َوأَْعطُوُهْم 
بعجعب  ظصعل  وسظثطا  طسطط.  ختغح  اْسَرتَْعاُهْم»  َعامَّ 
حرسغًا  واجئًا  بخفاه  السغاجغ  السمض  شغ  اقظثراط 
وضرورة تغاتغئ، شإظظا طظ المآضث ق ظصخث اقظثراط 
شغ افتجاب السغاجغئ الاغ أوجثتعا ورساعا افظزمئ 
الصائمئ لاضرغج العاصع وتئرغره، وق ظصخث المحارضئ 
إسطاء  تضعن  أن  تسثو  ق  الاغ  اقظاثابات  لسئئ  شغ 
اقظثراط  ظصخث  وإظما  جطفًا،  شاحض  لظزام  الحرسغئ 
طاضاطق  تخعرا  تتمض  الاغ  المئثئغئ  افتجاب  شغ 
وأجعجتعا  الثولئ  سظ  الحرع،  طظ  طظئبصا  سمطغا 
أي  تتخض  لظ  السمض  عثا  شئشغر  سمطعا،  وذرغصئ 
ولظ  افوصات  وتدغع  الةععد  جاساظفث  بض  ظاائب، 
لصث  والدظك.  المآجغ  طظ  طجغث  جعى  طظعا  ُغةظى 
حاطق  واضتا  تخعرا  سصعد،  طظث  الاترغر  تجب  جعج 
طظ  اباثاء  الحرع،  أتضام  طظ  تخرغا  طظئبصا  لطثولئ 
وأظزماعا.  الثولئ  أجعجة  بمثاطش  وطرورا  الثجاعر 
إلى  المسطمغظ  غثسع  التجب  غظفك  لط  ظحأته  وطظث 
قجاؤظاف  الثؤوب  سمطه  شغ  وطآازرته  طسه،  السمض 
التغاة اإلجقطغئ واظاحالعط طظ الصسر الثي أظجلعط 
طرضج  قصاساد  وإسادتعط  اقجاسمار،  أتئاع  إلغه 
سطى  واجاتصاق  جثارة  سظ  حشطعه  الثي  الرغادة 
طثى سحرة صرون. وعثا السمض صث صطع بفدض اهللا 
وجعد  أعمغئ  سطى  الغعم  والعسغ  ضئغرة،  أحعاذا 
طظ  الحارع  غضاسح  غضاد  لطمسطمغظ  خقشئ  دولئ 
وظسغط  الثظغا  سج  إلى  شعطط  ضعاقلمئعر.  إلى  الرباط 
عظغئ،  ذغئئ  تغاة  غتغغضط  طا  إلى  عطط  اآلخرة، 
الساببغظ. سئث  طظ  أسراضضط  وغتفر  وغتفزضط 
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جغتثث  اصاااق  عظاك  بأن  تسطط  ضاظئ  التضعطئ  إن 
شغ  اظاحر  الثي  السظخري  السغاجغ  لطثطاب  ظاغةئ 
طعاصع الاعاخض، وتط تثاوله بضباشئ، طا أجب الخراع، 
وأوغر الخثور وساد بالظاس إلى الةاعطغئ، ضض غظاخر 
باذض،  سطى  ضاظئ  أم  تص  سطى  أضاظئ  جعاء  صئغطاه 
تادغعط شغ ذلك الحاسر الةاعطغ الثي صال: (وطا أظا إق 
طظ غجغئ إن غعت غعغئ وإن ترحث غجغئ أرحث)! تاى 

خار الصاتض ق غثري شغما َصاض وق المصاعل شغما ُصاض!!
والسآال الثي غطرح ظفسه: لماذا المطالئئ بالظزارات 
طظ عثه الصئغطئ أو طظ تطك شغ عثه الزروف وعثا 
الاعصغئ بالثات؟ طظ العاضح أن جئإ المطالئئ عع 
لئسخ  جغاجغئ  طضاجإ  وراءعا  وأن  جغاجغ  جئإ 
السغاجغغظ الثغظ غرغثون اقجاصعاء بئسخ الصئائض 
وق  تسفك،  الاغ  الثطاء  غعمعط  وق  بسدعا،  سطى 
افرواح الاغ تجعص طا دام شغ ذلك طخطتئ حثخغئ 
الثغظ  أجغادعط  طبض  طبطعط  ذلك  شغ  وعط  لعط، 
لطسعدان،  تضاطًا  ضاظعا  سظثطا  السابص،  شغ  اباثسعا 
دائمًا  تضعن  الاغ  افعطغئ  باإلدارة  غسمى  طا  طسألئ 
لطصئغطئ الضئرى شغ المظطصئ، وغضعن طظعا الظاظر الثي 
طظ  جمغع  سطى  وطالغئ  وصدائغئ  جغاجغئ  جططئ  له 
غسضظعن طسه شغ افرض، الاغ تسمى تاضعرة باجط 
صئغطئ الظاظر، وق تص لشغر الصئغطئ شغ عثه التاضعرة 
إق أن غرضى طظ ُجسطئ لعط، وعثا العضع عع الثي 
غعجث الخراسات بغظ الصئائض، وبثاخئ بسث طا جمغ 
باقجاصقل المجسعم، تغث جار تضام السعدان سطى 
باقجاصطاب  ذلك  شغ  وزادوا  ظفسه،  المساسمر  ظعب 
سطى افجاس الصئطغ، ضض غسسى لاضعن عثه الصئغطئ 

ضغش غاثطى أعض طخر السصئات
الاغ غدسعا الظزام أطام تراضعط؟
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بصطط: افجااذ جسغث شدض*

طظ وراء تةثد اقصااال
يف الظغض افزرق؟

غا أعض طخر: إظه ق خقص لضط إق بسعدة تصغصغئ هللا سج 
الثقشئ  إق  أطاطضط  خغار  وق  حرسه،  فتضام  تطئغصا  وجض 
شضعظعا  الاترغر،  تجب  لعا  غسمض  الاغ  الظئعة؛  طظعاج  سطى 
له سعظا وجظثا واسمطعا طسه إلصاطاعا لاصغط بغظضط السثل 
الثي تئشعن، شعغ الاغ تتغغضط وتتغغ طخرضط وتسغثعا 
الثظغا. سطى  بالثغر  تةعد  أرضه  شغ  اهللا  ضظاظئ  ضاظئ  ضما 
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ضطمئ السثد

دسعات  الاعاخض  طعاصع  سطى  اظاحرت  أجابغع  صئض 
إلجصاط  والمغادغظ  الحعارع  شغ  والازاعر  لطظجول 
المظاخ  صمئ  طع  تجاطظا   ١١/١١ شغ  وظزاطه  السغسغ 
ذالئ  اساصال  تمقت  تطاعا  السغسغ،  غظزمعا  الاغ 
المؤات تتسئا لتثوث أي تراك، بط طا ضان طظ سئث 
دسعة  طظ  المسروف  المخري  الغعتغعبر  الحرغش  اهللا 
طئاحرة لظجول الظاس لغطئ الةمسئ اجائاصا لمتاوقت 
طظ  الةمسئ  غعم  الثروج  طظ  الظاس  طظع  الظزام 
الظزام  طظ  جرغع  شسض  رد  عثا  طع  تجاطظ  المساجث، 
بشطص المصاعغ والمتقت وتسطغض المعاخقت الساطئ 
سظ  أحغع  طا  بثقف  الخغاظئ،  بثسعى  الةمسئ  غعم 
شغ  طعجع  بحضض  المغضروباص  جائصغ  اجاشقل 
لحض  ذئغسغا  أدى  طا  جثغئ،  غعطغئ  بأجرة  تمقتعط 
ترضئ الاظصض والمعاخقت شغ الساخمئ، وبعثا غدمظ 
لطساتات  اقتةاه  تساطغع  الاغ  افسثاد  صطئ  الظزام 
والمغادغظ وغامضظ طظ الاساطض طسعط، وضان لطظزام 
والمغادغظ  الساتات  تطك  خعروا  إظعط  تاى  أراد  طا 
شارغئ إق طظ رجال الحرذئ وعغ الاغ ضاظئ تجدتط 
بالمارة والئاسئ بحضض ذئغسغ سطى طثار الساسئ، طا 

غثل سطى رسإ الظزام طظ أي تراك طتامض.
لط تظةح دسعات الظجول، ظسط لضظعا لط تفحض، وإظما 
بامسضعط  أوق  لعا  دسعا  طظ  ذرح  عع  شحض  الثي 
الثاسط  الثولغ  المةامع  واجاسطاف  بالثغمصراذغئ 
ضض  شغ  الرئغسغ  السئإ  وعط  وظزاطه،  لطسغسغ 
اإلجقطغغظ  تتغغث  وباظغا  وأعطعا،  طخر  تساظغه  طا 
ذعائش  ضض  جغثرجعن  بثلك  أظعط  ظظا  بسمعطعط 
وغفطعا  الثولغ،  المةامع  غساْسثون  وق  الحسإ 
أتثاث،  طظ  تقعا  وطا  غظاغر  بعرة  أبئااعا  تصغصئ 
لتضط  غاعصعن  بفطرتعط  المسطمغظ  طخر  أعض  أن 
جئغض  عع  وتثه  اإلجقم  أن  شغ  وغبصعن  اإلجقم 
سطى  حععدا  وضظا  بأسغظظا  رأغظا  وصث  خقخعط، 
افتثاث وسطى ططغعظغات دسا لعا اإلجقطغعن وضغش 
السطماظغعن  لعا  دسا  وأخرى  وعغئاعا،  بجخمعا  ضاظئ 
بدع طؤات أو آقف لضظ ق وجه لطمصارظئ بغظعا وبغظ 
الساتات الاغ تماطأ تاى ق تةث شغعا طعضع صثم 
طع دسعات ظخرة اإلجقم وصداغاه، وطا تق ذلك طظ 
اإلجقطغغظ  لخالح  ضطعا  ضاظئ  اظاثابغئ  اجاتصاصات 
شغعا  عآقء  ظةاح  أن  الظاس  لزظ  اإلجقم  شغ  بصئ 
طخر  أعض  أن  غسظغ  طا  اإلجقم،  بتضط  جغأتغعط 
شغ  التصغصغئ  ورغئاعط  لقجقم  تئعط  غترضعط 
غغر  إلى  غثسععط  وطظ  تضمه،  ظض  تتئ  السغح 
اإلجقم وغتّغث اإلجقطغغظ لظ تظةح دسعته رغط ضض 
طا غساظغه أعض طخر، ورغط تالئ الشدإ واقتاصان 
غغر المسئعصئ الاغ تحعثعا طخر خاخئ طع الصرارات 
اقصاخادغئ افخغرة، شتالئ الثعف الاغ أساد الظزام 
ق  افخغرة،  السظعات  خقل  الظاس  ظفعس  شغ  زرسعا 

غظاجسعا طظ جثورعا إق اإلجقم.
إن أعض طخر بسمعطعط غثرضعن شحض عثا الظزام 
لضظ  ظعار،  لغض  لسظاتعط  سطغه  وغخئعن  ورأجه، 
واضتئ  رؤغئ  غتااج  شالثروج  الثروج،  لمرتطئ  لغج 
أغام  سطى  جثغث  طظ  الظاس  غارتط  ق  تاى  لطئثغض 
السغسغ ضما غارتط الئسخ سطى أغام طئارك، وعع 
بض  لطظجول  الظاس  غثسعن  طمظ  أتث  غطرته  لط  طا 
ضطعط دظثظعا تعل الثغمصراذغئ وإبساد السسضر سظ 
المسادلئ وضأن افزطئ شغ إجاءة تطئغص الثغمصراذغئ 
طع  ذرأ  جثغث  أطر  عثا  وضأن  السسضر،  وتشعل 
السغسغ ورجاله، شصث جطمئ أطرغضا طخر لسمقئعا 
طظ السسضر طظث بعرة غعلغع سام ١٩٥٣م وتاى اآلن 
غحاؤون  ضما  الئقد  شغ  غاشعلعن  غثعط  وأذطصئ 
ذالما بصغئ طخالتعا طتمغئ وق تاأبر بعثا الاشعل.
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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صئض التثغث سمظ غصش وراء اقصااال شغ الظغض افزرق، 
شإصطغط  المظطصئ،  خعرة  شغ  الصارئ  وضع  طظ  بث  ق 
الظغض افزرق عع الةظعب الةثغث لطسعدان بسث اظفخال 
اإلصطغط  وجمغ  السعدان،  جظعب  دولئ  وصغام  الةظعب 
باجط ظعر الظغض افزرق الثي غمر سئر اإلصطغط، وغطاصغ 
الظغض.  ظعر  طسه  طضعظاً  الثرذعم  شغ  افبغخ  بالظغض 
وغسغح شغ عثا اإلصطغط طةمعسات طظ الصئائض أحعرعا 

الئرتا، والفعظب، وافظصسظا، والععجا وغغرعط.
طظ المسطعم أن طظطصئ الظغض افزرق عثه لط تحعث شغ 
الماضغ طبض عثا الخراع وبعثه الخعرة المأجاوغئ، 
والاغ بثأت شغ تمعز/غعلغع الماضغ إبر ططالئئ صئغطئ 
أختاب  أبار  طا  بشغرعط،  أجعة  لعط  بظزارة  الععجا 
ترغث  الععجا  صئغطئ  أن  رأوا  الثغظ  الصثغمئ،  الظزارة 
أن تماطك افرض، وأن غضعن لعا جططان، وعثا طا 
ق غرغثوظه، وطظ عظا بثأ الخراع تغث صاض السحرات، 
التضعطئ  ذرغصئ  وسطى  اآلقف.  وُعةر  المؤات،  وجرح 
ق  خطتًا  الماخارسغظ  بغظ  أصاطئ  الظجاسات  تض  شغ 
طظ  المزطعطغظ  غظخش  وق  الصدغئ،  جععر  غمج 
جعى  المجسعم  الخطح  عثا  سطى  تمر  شطط  الزالمغظ، 
المرة  عثه  الخراع  اظثلع  تاى  أحعر  بقبئ  طظ  أصض 
طظازلعط،  شغ  الظاس  ترق  تث  وخطئ  أشزع  بخعرة 
افبثان،  له  تصحسر  طظزر  شغ  الةبث  تفتمئ  تاى 
طظ  عربًا  طظاذصعط  طظ  اآلقف  وظجح  المؤات،  وصاض 
المعت والصاض والترق، ولط تاثخض التضعطئ إلغصاف 
طظ  افرواح  الترب  تخثت  أن  بسث  إق  العرج  عثا 
الظساء والحغعخ وافذفال، طا غآضث تعاذآ التضعطئ 
شغ  بعاجئعا  الصغام  سظ  وتصاسسعا  الظجاع  عثا  شغ 

تعشغر افطظ وافطان لطظاس شغ عثه المظطصئ.

العمل السیاسی 
فریضۀ شرعیۀ
وضرورة حیاتیۀ

الاترغر  تجب  حئاب  طظ  سحرة  باساصال  ٢٠٢٢/١١/١١م  الةمسئ  تعظج  شغ  افطظغئ  السظاخر  طظ  سثد  صام 
بطرغصئ عمةغئ سظغفئ، وذلك أبظاء إلصاء ضطمئ أطام جاطع الفاح طظ أجض بغان طعصش التجب الراشخ لسغاجئ 
بغع تعظج لخظثوق الظصث الثولغ الاغ تظاعةعا تضعطئ الرئغج، وصث أذطص جراح الحئاب بسث تسطغط ضض 
لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  أخثره  ختفغ  بغان  وجاءل  عثا  ٢٠٢٢/١١/١٧م.  باارغت  اجاثساء  طظعط  واتث 
الاترغر شغ وقغئ تعظج، الرئغج جسّغث الثي جاء إلى السططئ طئحرا أعض تعظج بالصطع طع جغاجئ السمالئ 
رون افطئ، وغظختعن التضعطئ بأن ذرغص السجة  لطثوائر افجظئغئ: ألغج طظ السار أن ُغساصض حئابظا، وعط غئخِّ
افطظغئ:  افجعجة  الئغان  جاءل  ضما  بقدظا؟!  ظعإ  طظ  تحئع  لط  الاغ  اقجاسمارغئ  السغاجات  باتئاع  غضعن  ق 
ضغش تساصطعن طظ غئّخرضط بسثو طاضر غأضض صعت أبظائضط وق غرصإ شغعط إق وق ذطئ؟! ألغج طظ السةغإ 
الّظصث  خظثوق  تئائض  شغ  تسصطعا  ق  تاى  المثطخئ  الغث  لضط  وغمث  التصائص،  لضط  غضحش  طظ  تساصطعا  أن 
الةماعغر  سظ  الاترغر  تجب  لسجل  التبغبئ  والمتاوقت  اقساصاقت  عثه  بأن  الئغان  وأضث  وطحاصاته؟!  الثولغ 
التجب  تجغث  لظ  لعط،  الثولغ  الظصث  لخظثوق  والسئاد  الئقد  رعظ  جغاجئ  غضحش  الثي  خعته  وخعل  وطظع 
إق إخرارا سطى تترغر تعظج طظ العغمظئ الشربغئ وأدواتعا المتطغئ، وإصاطئ تضط راحث سطى أجاس اإلجقم.

اعتقاالت بالجملۀ لشباب حزب التحریر فی تونس
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طةطج  رئغج  الئرعان  الفااح  سئث  الفرغص  ضحش 
السغادة السعداظغ تسرضه لدشعط وخفعا بالرعغئئ 
والثطغرة طظ أطرغضا إلتمام خفصئ الاسعغئ طع أتجاب 
طمبطغظ  طع  لصائه  لثى  ذلك  جاء  والاشغغر.  الترغئ 
الئرعان  وصال  بالثرذعم.  وجغاجغئ  أعطغئ  لصطاسات 

إظه ق غمطك خغارًا غغر المدغ شغ خط الاسعغئ.
إن المدغ شغ خط الاسعغئ طع أتجاب الترغئ والاشغغر 
الاغ غصعل سظعا الئرعان إظه ُأجئر سطى المدغ شغعا 
شعثه  السطماظغ،  لطظزام  تضرغج  عع  وصئعلعا، 
الاسعغئ صائمئ سطى أجاس الثجاعر المطروح وغثثم 
طاططئات  غثثم  وق  المساسمر  الضاشر  الشرب  أجظثة 
طظ  وافخطر  ضرغمئ.  تغاة  شغ  المامبطئ  الئقد  أعض 
والافاغئ  الامجغص  لثطر  السعدان  تسرض  أظعا  ذلك 
البروات  ظعإ  المساسمر  سطى  لغسعض  شغدسفعا 
الاسعغئ  عثه  وأغدا  افطئ.  ظعدئ  دون  والتغطعلئ 
أجاس  سطى  الئقد  وتمجغص  التعاضغر  لظزام  تصظظ 
الترغات  لفضرة  وغصظظ  والةعئ...  والسرق  الصئغطئ 
طظ  اظتطاذا  أضبر  وجسطاه  ظفسه  الشرب  دطرت  الاغ 
الئعائط. شعثه الاسعغئ عغ شضرة حغطاظغئ تطصفاعا 
المساسمر  الشرب  جفارات  طظ  اقظاصالغئ  التضعطئ 

وأسعاظه شغ الثاخض.

وحرسًا،  سصًق  باذطئ  ضعظعا  شعق  الترغات  شضرة  إن 
شصث جطئئ الفساد والثطار والضعارث سطى المةامسات 
الرأجمالغئ ظفسعا دون اجابظاء؛ شالترغات الاغ ظص 
سطغعا الثجاعر المطروح ضعبغصئ لطاسعغئ السغاجغئ 
الظابع  الثطصغ  باقظتقل  الشرب  دطرت  السعدان،  شغ 
الفااضئ  افطراض  وجطئئ  الحثخغئ،  الترغئ  طظ 
الحرضات  جطئئ  شصث  المطضغئ  ترغئ  أطا  ضاإلغثز، 
جغطرة  وبالاالغ  والئظعك،  السمقصئ  الرأجمالغئ 
أبظاء  باصغ  وترطان  البروة،  طظابع  سطى  الرأجمالغغظ 
عع  المتسعس  المحاعث  العاصع  وإن  طظعا،  المةامع 
لما  الشربغ،  الرأجمالغ  الفضر  شساد  سطى  حاعث  خغر 
اصاخادغئ  أزطات  طظ  السصغمئ  افشضار  عثه  أتثباه 

طاساصئئ سطى بقد الشرب وخاخًئ أطرغضا.
أطا إذا ظزرظا إلى الثغمصراذغئ الاغ غاشظى بعا الشرب، 
شظرى أظعا خادٌم لطرأجمالغغظ الضئار شغ دول الشرب طظ 
ظخغئًا  لطحسإ  تةسض  وق  التضط،  سطى  السغطرة  أجض 
أغئ  شغ  أظه  ذلك  سطى  والثلغض  والبروة،  السططئ  شغ 
دولئ طظ الثول الاغ تسمغ ظفسعا دغمصراذغئ وسطى 
رأجعا أطرغضا، شإن افتجاب الرأجمالغئ عغ الاغ تخض 
إلى التضط سظ ذرغص حراء الثطط وافخعات، وق غخض 
إلى الئغئ افبغخ وق إلى المراضج التساجئ شغ الثولئ 
غغرعط، عثا سثا سظ شساد الثغمصراذغئ شغ أظعا تةسض 

المحّرع عع اإلظسان شغ طةامعٍ ضّض أعطه طسطمعن!
شصث تاظئ الفرخئ غا برعان لاصش طعصفا غرضغ اهللا 
باذطعط،  سطى  اهللا  أسثاء  وتسغظ  تظتظغ  شق  ورجعله 
المآاطرة  عثه  باظفغث  العقك  طعارد  الظاس  شاعرد 
ظفسك  شازطط  لعط  تساةإ  وق  الثائظئ،  العصتئ 
الشرب  طثططات  وراء  باقظةرار  ضطعا  افطئ  وتزطط 

المئادرة  جمغ  طا  ضمظ   ،١٩٦٧ تجغران  حعر  طظ 
سطغه  أضث  طا  وعع  السقم)،  طصابض  (افرض  السربغئ 
السغسغ أغدًا بحضض بارز طظ خقل ضطماه، طا غسظغ 
شغ التصغصئ اقساراَف الخرغح طظ طظئر الةجائر افبغئ 
بالضغان الشاخإ وإصراره سطى طسزط أرض شطسطغظ، 
ضما تظاولئ الصمئ ططفات سثغثة طظعا طسألئ الاثخض 
الشثائغ  افطظ  وطحضطئ  السربغئ  الثول  حآون  شغ 
السربغئ،  الثول  بغظ  اقصاخادي  والاضاطض  والاساون 
تغث أحار تئعن إلى خطر افطظ الشثائغ شغ المظطصئ 
وتثاسغات  السالمغئ  افجعاق  تصطئات  ظض  شغ  السربغئ 
الترب  طظعا  والثولغئ،  اإلصطغمغئ  والظجاسات  الةعائح 
تضاض  بظاء  سطغظا  "غاسغَّظ  وأظه  أوضراظغا،  شغ  التالغئ 

اصاخادي سربغ طظغع غتفر طخالَتظا المحارضئ".
ولضظ التصغصئ عغ أن الثقشات والاظاصدات تتئ حسار 
الاداطظ الفارغ طظ أي طسظى جعى الاآطر سطى الحسعب 
المسطمئ المصععرة، وتتئ سظعان الاظسغص المحارك 
المحارضغظ  افسداء  جمغع  طظ  المئادرات  وتبمغظ 
أسمال  سطى  افطر  واصع  شغ  خغَّمئ  صث  اقجاماع،  شغ 
ئ طظ الئثاغئ إلى الظعاغئ. شمبقً، وبتسإ بسخ  الصمَّ
المخادر طظ الةاطسئ السربغئ، شإظه ضان طظ الخسإ 
سطى وزراء الثارجغئ الاعخض إلى خغشئ تعاشصغئ ظعائغئ 
لطئغان الثااطغ لطصمئ إبر خقشات تعل ظصاط طتثدة 
حآون  شغ  واإلغراظغ  الارضغ  بالاثخض  الاظثغث  طظعا 
الثول السربغئ، طظعا الغمظ ولغئغا وجعرغا ولئظان، تغث 
طاغظ)  (الماثخِّ الثولاغظ  ذضر  سطى  الصادة  بسخ  أخرَّ 
باقجط شغ اإلسقن الثااطغ بغظما رشخ آخرون. ضما 
برز خقل الصمئ أن ضضَّ دولئ ضاظئ شغ التصغصئ تتمض 
أن  سطماً  وارتئاذاتعا،  طخالتعا  وشص  خاخئ  أجظثاٍت 
الصمط  شغ  دأبعا  عع  عثا  ضان  إذ  جثغثًا،  لغج  عثا 
السابصئ ضطِّعا. إق أن افطغظ السام لطةاطسئ أتمث أبع 
تغث  طظ  افسطى  وأظعا  الصمئ  ظةاح  سطى  أضث  الشغط 
الاتفزات  "غابئ  أظه  إلى  طحغرًا  الامبغض،  طساعى 
ولغ  الصمئ  سظ  غاب  وبغظما  الةجائر"!!  صمئ  طظ  ضطغاً 
ورئغج  لطممطضئ)  الفسطغ  (التاضط  السسعدي  السعث 
طظ  ضان  المشربغ،  والساعض  الئترغظ  وططُك  اإلطارات 
السططئ  ورئغج  صطر  أطغُر  الصمئ  شغ  التاضرغظ  أبرز 
المخري،  والرئغج  الاعظسغ  والرئغج  الفطسطغظغئ 
إلى جاظإ افطغظ السام لمظزمئ افطط الماتثة ضدغش 
حرف. ضما تدرت روجغا طظ خقل رجالٍئ لطصمئ طظ 
الرئغج بعتغظ بثا شغعا ضأظه غساسطش الةمغع لثسمه 
شغ طتظاه، تغث تتثث الرئغج الروجغ شغ الرجالئ 
افصطاب،  طاسثد  دولغ  ظزام  تحضغض  ضــرورة  سظ 
جاطسئ  طع  السقصئ  لاسجغج  بقده  اجاسثاد  إلى  طحغرًا 

الثول السربغئ وطع ضاشئ أسدائعا.
شغ  الةجائر  طتاوقت  أن  إلى  المخادر  بسخ  وتحغر 
ضاظئ  السربغئ  الةاطسئ  إلى  جعرغا  إسادَة  الضعالغج 
طظاورة جغاجغئ، تغث تثطئ سظ المئادرة بسث الافاعط 
طظ الظزام السعري ظفسه خقل زغارة وزغر الثارجغئ 
الةجائري لثطحص صئض الصمئ بأغام، وذلك بالظزر إلى 
أن الزروف الثولغئ غغر طظاجئئ وأن افوضاع الراعظئ 
شغ المظطصئ ق تسمح بعجعد جعرغا شغ الصمئ، ضما 
الصمئ  إظةاح  شغ  الةجائر  رغئئ  طع  اخطثطئ  أظعا 
والمتاشزئ سطى "وتثة الخش السربغ". لطاثضغر شإن 
جعرغا-بحار افجث جرى تسطغُص سدعغاعا شغ الةاطسئ 
السربغئ ظعاغئ ٢٠١١ طع بثاغئ البعرة السعرغئ سطى 
صاض  شغ  الثطعط  ضض  تةاوز  الــثي  ــرام  اإلج ظزام 
حسئه المسطط، وعا عع الغعم بثأ طسغرة السعدة ولع 
طظ بسغث فتدان الةاطسِئ السربغئ الاغ ق تمبض شغ 
تاضرس  وق  بشغدًا،  اجاسمارغًا  طحروسًا  إق  التصغصئ 
الئقد  شغ  التاصث  الشرب  أجظثات  جعى  خقله  طظ 

اإلجقطغئ وجغاجات السثو المساسِمر وطخالته.
سظ  ــجام  افص التضام  عــآقء  إزاتــئ  غاسغظ  بات  لثا 
سطى  سصعد  طثى  سطى  دأبعا  الثغظ  وعط  المحعث، 
تسعغص الثغاظات سطى أظعا إظةازات وتمرغر اإلخفاصات 
العاسغُئ  البطئ  تةث  بأن  وذلك  ظةاتات،  أظعا  سطى 
ذرغَصعا طظ خقل افطئ لااخثر افوجاط السغاجغئ 
افطئ  ععغَئ  غمبض  الثي  باإلجقم  الئطثان  عثه  شغ 
التصغصغئ، وتاصثم فخث صغادة افطئ شغعا باإلجقم ق 

 بشغره، وغعطؤث غفرح المآطظعن

اهللا  طظ  الطسظئ  جعى  تةطإ  ق  شإظعا  المساسمر، 
رضغ  سائحئ  سظ  أجمسغظ.  والظاس  ملسو هيلع هللا ىلص  ورجعله 
اهللا سظعا، أن رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صال: «َمِن الَْتَمَس ِرَضا اللَِّه 
ِبَسَخِط النَّاِس َرِيضَ اللَُّه َعْنُه َوأَْرَىض َعْنُه النَّاَس، َوَمِن الَْتَمَس ِرَضا 
النَّاِس ِبَسَخِط اللَِّه َسِخَط اللَُّه َعلَْيِه َوأَْسَخَط َعلَْيِه النَّاَس». وطظ 
صال  تغث  الطسغظ  الضاشر  ظفسغئ  لظا  بّغظ  أن  اهللا  ضرم 
ِخُذوا ِبَطاَنًة ِمْن ُدوِنُكْم َال  ِذيَن آَمُنوا َال َتتَّ ا الَّ َ ُّ

َ
﴿َيا أ تسالى: 

ْم  ِ ِ ْفَوا
َ
ْم َقْد َبَدِت اْلَبْغَضاُء ِمْن أ وا َما َعِنتُّ ُلوَنُكْم َخَباًال َودُّ

ْ
َيأ

ْعِقُلوَن  َ ا َلُكُم اْآلَياِت ِإْن ُكْنُتْم  نَّ َّ ُ َقْد َب َ ْك
َ
ْم أ ُ َوَما ُتْخِفي ُصُدوُر

ِھ  ّلِ
ُ وَنُكْم َوُتْؤِمُنوَن ِباْلِكَتاِب  ْم َوَال ُيِحبُّ ُ َ و وَالِء ُتِحبُّ

ُ
ْنُتْم أ

َ
ا أ َ  

َناِمَل ِمَن 
َ
وا َعَلْيُكُم اْأل َذا َخَلْوا َعضُّ ِ ا َو َذا َلُقوُكْم َقاُلوا آَمنَّ ِ َو

ُدوِر  ِإْن  َ َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ َّ َغْيِظُكْم ِإنَّ  ِ اْلَغْيِظ ُقْل ُموُتوا 
ْن  ِ ا َو َ ِ َئٌة َيْفَرُحوا  ِ

ّ ْن ُتِصْبُكْم َس ِ ْم َو ُ ُسْؤ َ َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة 
ْعَمُلوَن  َ َ ِبَما  َّ ئًا ِإنَّ  ْ ْم َش ُ ُكْم َكْيُد ُقوا َال َيُضرُّ وا َوَتتَّ ُ ِ َتْص
ِذيَن آَمُنوا ِإن ُتِطيُعوا  ا الَّ َ ُّ

َ
ُمِحيٌط﴾. وغصعل جئتاظه: ﴿َيا أ

َن  َبِل  ْعَقاِبُكْم َفَتنَقِلُبوا َخاِسِر
َ
َ أ وُكْم َع ِذيَن َكَفُروا َيُردُّ الَّ

َن﴾. اِصِر ُ النَّ ْ َو َخ ُ ُ َمْوَالُكْم َو َّ

شطاسئ الثغظ ضفروا وق جغما رأس الضفر والطشغان 
ربح  شغعا  ولغج  المآضثة،  الثسارة  ساصئاعا  أطرغضا، 
الضفر،  إلى  افسصاب  سطى  اقظصقب  شغعا  طظفسئ،  وق 
الضفر  غةاعث  ذرغصه  شغ  غمدغ  أن  إطا  شالمآطظ 

غرتث  أن  وإطا  والمئططغظ،  الئاذض  وغضاشح  والضفار، 
والدقل  والحر  الضفر  غضاشح  ق  والثي  سصئغه.  سطى 
والثي  وغاصعصر،  غثثل  أن  بث  ق  والطشغان  والئاذض 
الضاشرغظ،  ذاسئ  طظ  وإغماظه  سصغثته  تسخمه  ق 

واقجاماع إلغعط والبصئ بعط، شإن خسارته ضئغرة.
ألط تأخث السئرة بسصعط ضابعل الاغ صثطئ ظمعذجًا 
افخثصاء  وتماغئ  افطرغضغئ  لطخثاصئ  طماازًا 
شالخثاصئ  خراتئ.  السمقء  أو  طسعا  والماساططغظ 
الصاطعس  شغ  لعا  وجعد  ق  طفاعغط  عغ  والاساون 
واقجاسمارغئ،  الئراغماتغئ  رؤغاعا  بسئإ  افطرغضغ 
سطى  تصعم  ق  الثرائسغئ  افطرغضغئ  شافغثغعلعجغئ 
طظ  صئطك  ضان  طظ  شاجأل  وطبالغات،  سطغا  طئادئ 
لعا  واقجاةابئ  فطرغضا  ذاساعط  ساصئئ  سظ  التضام 
خغر  والعاصع  لعا؟!  اظخاسعا  أن  بسث  طظعا  جظعا  طاذا 
دلغض شئسث أن أخثت طظعط طا ترغث ألصئ بعط شغ واد 
جتغص شمظعط طظ طات تسرة، وطظعط طظ غظازر شغ 
السةعن وغسخ أخابع الظثم، شق تطثغ طظ جترعط، 
صالعا  وصئطه  الئحغر  سمر  السابص  الرئغج  صالعا  َوصث 

تسظغ طئارك "طظ تشطى بأطرغضا شعع سرغان".
أطا آن لك غا برعان أن تئغخ وجعك الثي جعدته 
أطرغضا بثئبعا وخططعا الاغ ظفثت بضط وضظاط ططغئ 
إلصاطاعا  الساسغظ  فعطعا  السططئ  تسطط  وأن  لعا، 
غمطضعن  الثغظ  الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ 
اإلجقم  أجاس  سطى  صائماً  ودجاعرا  واضتا  تخعرا 
السزغط، شفغعا خغري الثظغا واآلخرة، وبعا ظسعد جادة 

 لطسالط ضما ضظا؟! وطا ذلك سطى اهللا بسجغج
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *

السعدان

صمئ الةاطسئ السربغئ يف الةجائر
ورطجغئ اظسصادعا يف ذضرى اظثقع بعرة الاترغر الةجائرغئ

الاترغر  ــعرة  ب ــثقع  قظ ـــ٦٨  ال الــثضــرى  طع  تجاطظًا 
الةجائرغئ، اجاداشئ الةجائر غعطغ البقباء وافربساء 
الــثول  جاطسئ  طةطج  اجاماَع  و٢٠٢٢/١١/٢   ١
طغَّج  طا  أبرز  طظ  وضان  الـــ٣١،  الــثورة  شغ  السربغئ 
البعري  الماضغ  تعظغش  شغعا  جرى  أظه  الصمئ  عثه 
لطةجائر وضفاح حسئعا ضث اقجاسمار الشربغ طمجوجًا 
بالسروبئ وطستئ طظ اإلجقم، إلى جاظإ طا جاء شغ 
اإلسقن الخادر سظ الصمئ طظ ذضر "الاارغت المحارك 
ووحائب الاداطظ السربغ الثي تةطَّى شغ أبعى خعره 
طظ خقل الافاف الحسعب والثول السربغئ تعل ظدال 
الحسإ الةجائري إبان بعرة الفاتح طظ تحرغظ الباظغ/

ظعشمئر ١٩٥٤ وطا تثططعا طظ تدتغات افحصاء السرب 
شغعا  وظفئ  ضما  الةجائرغغظ"،  إخعاظعط  ظخرة  شغ 
شضرة الاعاشص وحسار "جمع حمض افجرة السربغئ" بما 
الةجائري  الظزام  غطسئه  أن  أوروبغًا  غراد  طا  طع  غافص 

سطى الساتئ اإلصطغمغئ سربغًا وأشرغصغًا.
وطظ المسطعم أن جاطسئ الثول السربغئ الاغ تدط ٢٢

دولئ ضاظئ تارغثغًا وطظث ظحأتعا صث َوضسئ طسألَئ 
غععد  ضغان  وطصاذسَئ  الفطسطغظغئ  الصدغئ  دسط 
جظئ  شطسطغظ  أرض  سطى  دولغئ  بإرادة  ُأظحأ  الثي 
أظه  القشئ  طظ  ولضظ  أولعغاتعا.  رأس  سطى   ١٩٤٨
طظث اظسصاد الصمئ السربغئ الماضغئ صئض ٣ جظعات شغ 
 ،٢٠١٩ آذار/طــارس  حعر  خقل  الاعظسغئ  الساخمئ 
حرسئ السثغث طظ الثول السربغئ شغ طئاحرة سمطغئ 
ظـْاعا اإلطارات  تطئغع غغر طسئعٍق طع ضغان غععد، دحَّ
بط  والمشرُب  الئترغظ  تثوعا  تثت  بط   ٢٠٢٠ جظئ 
عثا  تثاسغات  طائاغظ  بحضض  برزت  وصث  السعدان. 
الاصارب المحغظ طع ضغان غععد شغ جغاق عثه الصمئ 
والثي طظه اقتفاصغات افطظغئ الاغ أبرطعا المشرب طع 
الضغان المست، خاخًئ وأن الةجائر ُتسث تارغثغًا بتضط 
المآغثغظ  أبرز  طظ  اقتاقل  ضث  المحارك  الظدال 

لصدغئ شطسطغظ.
ولضظ الةجائر ُأرغث لعا أوروبغًا بسث أن تصصئ اجاصرارًا 
تئعن  المةغث  سئث  الرئغج  وخعل  طظث  ظسئغًا  داخطغًا 
إلى  تظاصض  أن  ٢٠١٩م  ظعاغئ  الرئاجئ  جثة  إلى 
والسمض  الثبطعطاجغ  الظحاط  طظ  الباظغئ"  "السرسئ 
أي  الثارجغ،  الخسغث  سطى  خاخًئ  المضبش  السغاجغ 
تفسغض  شغ  أطًق  وافشرغصغ،  السربغ  المساعى  سطى 
وأطظغًا  سسضرغًا  أغدًا  اإلصطغمغ  الةعار  شغ  دورعــا 
طا  أبرز  عع  التصغصئ  شغ  وعثا  افوروبغغظ.  لفائثة 
الصمئ  إظةاح  طظ  لاتصغصه  الةجائري  الظزام  جسى 
شغ  تث  أبسث  إلى  اتاداظعا  اجاشقل  وطظ  السربغئ 
زغارة  سصإ  الةجائر  إسقَن  وأن  جغما  ق  الزرف.  عثا 
ظص  صث  ضان  لعا  افخغرة  الفرظسغغظ  المسآولغظ 
سطى أن الحراضئ الممغجة الةثغثة، خاخًئ طع شرظسا، 
باتئ "طططئًا غمطغه تخاسث الاصطئات وتفاصط الاعترات 

اإلصطغمغئ والثولغئ".
بأظعا  والعاصع عع أظه ُروِّج شغ التصغصئ لصمئ الةجائر 
أسمالعا،  اشااتئ  وصث  اظسصادعا!  صئض  وظاجتئ  جاطسئ 
لرئغج  بضطمٍئ  الةجائر،  لرئغج  الضطمئ  تسطغط  صئض 
تعظج صغج جسغث بعخفه رئغج الثورة الماضغئ، 
السربغئ  الثول  بغظ  الثقشات  "تةاوز  إلى  شغعا  دسا 
ولّط الحمض طظ أجض اقظاخار سطى طظ غحظعن تربًا 
أن  سطى  الةمغع  أضث  وصث  الثول".  إلجصاط  ضروجًا 
ضما  السربغ"،  الاداطظ  لاسجغج  عاطئ  طتطئ  "الصمئ 
أّضثوا سطى الثسط المططص لطحسإ الفطسطغظغ وسطى 
العخعل  وضــرورة  الفطسطغظغئ"،  الصدغئ  "طرضجغئ 
والصداغا  الظجاسات  لضض  تعاشصغئ  جغاجغئ  تطعل  إلى 
الحائضئ شغ الئطثان السربغئ أبرزعا سطى وجه الاتثغث 
أضثت  بغظما  والسعدان.  والغمظ  ولغئغا  جعرغا  صدغئ 
الةجائُر بثورعا طظ خقل رئغسعا ووزغر خارجغاعا سطى 
ضرورة "لط الحمض" وطسألئ "الاداطظ السربغ" وأن 
عثه الصمئ "ظعشمئرغئ طظ تغث الطمعح الثي أردظا 
سطى  والترص  الاتثغات  رطج  "ظعشمئر  فن  تتصغصه"، 
بضض  الفطسطغظغ  الحسإ  تعتغث  وسطى  الحمض"،  لـطِّ 
ضما  الفطسطغظغئ.  العذظغئ  العتثة  وتتصغص  شخائطه 
أضث وزغر الثارجغئ رططان لسماطرة سطى دسط الةجائر 
عغؤئ  شغ  الضاططئ  السدعغئ  سطى  شطسطغظ  "لتخعل 
الرابع  تثود  سطى  طساصطئ  ضثولئ  الماتثة"  افطط 

تسعغئ أسعان الحغطان 
أم خقشئ الرتمظ أغعا الربعان؟!

ـــــــــ بصطط: افجااذ سئث الثالص سئثون سطغ*ـ  ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ  ـ 

التض  بثخعص  السسعدي  الظزام  طعصش  له،  بغان  شغ  لطشرب  المعالغ  السعري  السطماظغ  اقئاقف  بمظ 
السغاجغ شغ جعرغا وشص الصرار ٢٢٥٤. وأسطظ وزغر الثارجغئ السسعدي، شغخض بظ شرتان، شغ ضطماه أطام 
بسعرغا. جغاجغ  تض  إلغةاد  والثولغئ  السربغئ  الةععد  ضض  تثسط  بقده  أن  بالةجائر  السربغئ  الةاطسئ  صمئ 

: إن ظزام آل جسعد ظفث طعماه الصثرة ضث بعرة الحام سئر حرائه ذطط بسخ صادة الفخائض 
السعرغئ وطظسعا طظ دخعل دطحص وإجصاط الظزام السعري السمغض، وعع غسمض تالغا سطى دسط الثول الاغ 
تسسى إلظعاء البعرة. شالثول السربغئ جمغسعا ضاظئ تثحى جصعط ظزام أجث خعشا سطى ظفسعا طظ تئسات 
جصعذه، لغج عثا شتسإ بض إظعا سمطئ ضض طا طظ حأظه إجعاض البعرة وتصعغئ ذاغغئ الحام، ولع ضان 
الصرار لعثه الثول فسادت السقصات طع الظزام المةرم طظث أطث، لضظ أجغادعط ق زالعا غرون خطر بعرة 
الحام سطى المظطصئ والسالط؛ إذ إن بعرة الحام وجثوتعا طا زالئ طاعصثة شغ ظفعس أبظائعا المثطخغظ 
الثغظ غتااجعن شغ عثه الفارة إلى الامسك ببعاباعا، والخئر والبئات سطى طا خرجعا شغ جئغطه. شالتاضظئ 
الثول  تساب  شغ  جثا  طعط  الصرار  وعثا  لتزغرته،  والسعدة  الطاغغئ  طخالتئ  راشدئ  زالئ  طا  البعرغئ 
الساططئ سطى إغةاد تض جغاجغ بض عع السصئئ افعط شغ تظفغث المثططات الظعائغئ إلغقق ططش البعرة.

االئتالف الموالی للغرب یثمن موقف نظام آل سعود 
لدعمه حل أمریکا السیاسی لسوریا



   السثد ٤١٧   ٣   افربساء ٢٢ طظ ربغع اآلخر ١٤٤٤عـ المعاشص ١٦ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠٢٢ طـ

جاطسئ  شغ  العسغ  ضاطئ  حارضئ 
وصفئ  شغ  شطسطغظ  بعلغاضظك 
الطقبغئ  افذر  لعا  دسئ  خاطائ 
لرشخ اقساصال السغاجغ سطى إبر 
اساصال  المثابرات  جعاز  اجامرار 
أتث ذقب الةاطسئ سطى إبر ظحاذه 

الطقبغ شغعا.
الطقبغئ  افذر  شغعا  ورشسئ 
حسارات تظثد باقساصال السغاجغ، 
وضثلك رشسئ ضاطئ العسغ غاشطات 

طضاعب سطغعا:
أطام  السراصغض  تعضع  لماذا   -

ظحاذاتظا الطقبغئ وشغ المصابض ظرى افبعاب طفاعتئ سطى طخارغسعا أطام ظحاذات إشسادغئ؟!
- ألغج طظ تصظا طمارجئ ظحاذاتظا الطقبغئ؟!

- اقساصال السغاجغ جرغمئ أخقصغئ وجغاجغئ وأطظغئ وصاظعظغئ
- اقساصال السغاجغ عثشه تضمغط افشعاه سظ افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر

- اقساصال السغاجغ عع إلجضات افخعات الاغ ترشع ضث الزطط
- اقساصال السغاجغ جرغمئ ق غمضظ الخمئ سطغعا

- اقساصال السغاجغ غسئر سظ اإلشقس الفضري.
ضما دسئ ضاطئ العسغ الططئئ والةعاز الاسطغمغ طظ إدارغغظ وأضادغمغغظ شغ الةاطسئ إلظضار عثا المظضر وأن 

غصفعا لغضعظعا جثا طظغسا أطام عثه اقساصاقت الاسسفغئ بتص الططئئ.

صغج  تعظج  رئغج  اجاصئض 
الةمسئ  غعم  صرذاج،  بصخر  جسغث 
سئث  الثضاعر   ،٢٠٢٢/١١/٤
التمغثي،  اهللا  سئث  بظ  الرتمظ 
إدارة  طةطج  رئغج  السام  المثغر 
خظثوق الظصث السربغ، بتدعر طثغر 
السئاجغ.  طروان  المرضجي  الئظك 
التمغثي  خّرح  له،  ضطمئ  وشغ 
الاتّعل  ُغئرز  طةمطه  شغ  الطصاء  أّن 
طظ  تعظج  شغ  غةري  الثي  الضئغر 
اقصاخادي  الئرظاطب  تئظغ  تغث 
الظصث  خظثوق  طع  والاعاشص 

عثا  شغ  جغتخض  الثي  الضئغر  لطاتّعل  "شاتتئ  جغضعن  ذلك  أّن  واسائر  الئرظاطب  عثا  سطى  الثولغ 
ظفسه  الغعم  شغ  اجاصئطاه  ضما  افجظئغ".  اقجابمار  وجثب  سالغئ  ظمع  طسثقت  تتصغص  تغث  طظ  الئطث 
اتفاصغئ  تعصغع  بسث  الطصاء  عثا  وغأتغ  بالصخئئ.  التضعطئ  بصخر  رطدان  بعدن  ظةقء  التضعطئ  رئغسئ 
عثا  شغ  أطرغضغ.  دوقر  ططغعن   ٧٤ بصغمئ  السربغ  الظصث  وخظثوق  تعظج  بغظ  السادي"  "الصرض 
طظعا: ظصاط  سثة  باعضغح  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صام  الخثد 

الثغار  زال  وطا  ضان  شالاثاغظ  لشغرعا،  إرادتعا  وترعظ  والسئاد  الئقد  وتفصر  الثولئ  تضئض  الصروض  عثه  أن   -
تةط  تداسش  بتغث  وضغفا  وضّماً  ظَسصاً  الّبعرة  بسث  ازداد  وصث  الاعظسغئ،  لطثولئ  والرجمغ  افول  اقصاخادي 
المثغعظّغئ شغما بغظ ٢٠١١ و٢٠٢٢ لغخض إلى ١١٥ ططغار دغظار، طا غسادل ٨٠٪ طظ إجمالغ الظاتب المتطغ لطئقد

- إن خطاب التمغثي عع خطاب رأجمالغ باطاغاز وبطشئ افظزمئ السربغئ الئائثة الاغ طا اظفضئ تسغر بمظطص 
وظعئعا،  الثغرات  تطك  خخثخئ  طظطص  وعع  بقدظا،  لثغرات  الظاعئئ  اقجاسمارغئ  والثول  افجظئغئ  الثوائر 

وترطان افطئ طظ اجارداد تصعصعا شغعا
- إن سصث اآلطال سطى جغاجئ الاسعل الاغ تظاعةعا تضعطئ الرئغج لظ غتض لاعظج أي أزطئ! وإن افضرار 

الفادتئ الاغ تتض بئقدظا جّراء عثه السغاجئ المثّلئ باتئ واضتئ بّغظئ لطةمغع.
وخطص الئغان إلى أن: تطعل المحاضض اقصاخادغئ شغ تعظج وغغرعا طظ بقد المسطمغظ تضعن باطئغص الظزام 
اقصاخادي اإلجقطغ بةسض طعارد الثولئ طا حرسعا وأتطعا اهللا؛ طظ زضاة تةارة وطال ورضاز وخراج وسحعر 
حرسعا. الاغ  افوجه  سطى  وإظفاصعا  وغغرعا،  والمسادن  والشاز  ضالظفط  الساطئ  افطعال  وطعارد  وغظائط  وشغء 

تامئ: طظ وراء تةثد اقصااال شغ الظغض افزرق؟

َولَِكنَّكُْم تَْسَتْعِجلُوَن» الئثاري.
الئقء،  طظ  العاصع  عثا  الغعم  تسغح  اإلجقم  أطئ 
سظثطا ُعثطئ دولاعا؛ الثقشئ، واتاض الضاشر بقدعا، 
غتارب  ضئغر  جةظ  ضأظعا  الطغئئ  الئقد  عثه  خارت 
شغعا الضفار وأسعاظعط دغظ اهللا تسالى، وغةاعر شغعا 
بالمساخغ، وغاسّغث شغعا أتفه الثطص، سمقء الضاشرغظ 
طظ تضام؛ سسضر وجغاجغغظ، وطفضرغظ وإسقطغغظ...

الضاشر  بصاشئ  عغ  السائثة  البصاشئ  وأخئتئ  إلت، 
واقصاخاد  والسغاجئ  التضط  ظعاتغ  شغ  المساسمر 
واقجاماع...إلت. ولصث أسةئاظغ ضطمات خاتإ تفسغر 
الزقل سظ آغات جعرة التب الاغ تخعر عثا العاصع، 
افطئ  بظغئ  فن  الظخر  غئطأ  "صث  شغعا:  صال  والاغ 
المآطظئ لط تظدب بسث ظدةعا، ولط غاط بسث تماطعا، 
ولط تتحث بسث ذاصاتعا، ولط تاتفج ضض خطغئ وتاةمع 
واجاسثادات.  صعى  طظ  شغعا  المثخعر  أصخى  لاسرف 
صثرتعا  لسثم  وحغضًا  لفصثته  تغظؤث  الظخر  ظالئ  شطع 
افطئ  لاجغث  الظخر  غئطأ  وصث  ذعغًق!..  تماغاه  سطى 
المآطظئ خطاعا باهللا، وعغ تساظغ وتاألط وتئثل؛ وق 
تةث لعا جظثًا إق اهللا، وق طاعجعًا إق إلغه وتثه شغ 
الدراء. وعثه الخطئ عغ الدماظئ افولى قجاصاطاعا 
سطى الظعب بسث الظخر سظثطا غاأذن به اهللا. شق تطشى 
وق تظترف سظ التص والسثل والثغر الثي ظخرعا به 
اهللا.. وصث غئطأ الظخر فن الئاذض الثي تتاربه افطئ 
غطئه  شطع  تماطاً.  لطظاس  زغفه  غظضحش  لط  المآطظئ 
المآطظعن تغظؤث شصث غةث له أظخارًا طظ المثثوسغظ 
شغه، لط غصاظسعا بسث بفساده وضرورة زواله؛ شازض 
له جثور شغ ظفعس افبرغاء الثغظ لط تظضحش لعط 
غاضحش  تاى  الئاذض  غئصى  أن  اهللا  شغحاء  التصغصئ. 
سارغًا لطظاس، وغثعإ غغر طأجعف سطغه طظ ذي بصغئ.. 
وصث غئطأ الظخر فن الئغؤئ ق تخطح بسث قجاصئال 
شطع  المآطظئ.  افطئ  تمبطه  الثي  والسثل  والثغر  التص 
اظاخرت تغظؤث لطصغئ طسارضئ طظ الئغؤئ ق غساصر لعا 
الظفعس  تاعغأ  تاى  صائمًا  الخراع  شغزض  صرار.  طسعا 
طظ  وقجائصائه!  الزاشر،  التص  قجاصئال  تعله  طظ 
صث  اهللا،  غسطمه  طما  غغره  أجض  وطظ  ضطه،  عثا  أجض 
غئطأ الظخر، شااداسش الادتغات، وتاداسش اآلقم. 
طع دشاع اهللا سظ الثغظ آطظعا وتتصغص الظخر لعط شغ 
الظعاغئ. ولطظخر تضالغفه وأسئاؤه تغظ غاأذن اهللا به 
تعله  الةع  وتعغآ  بمظه،  وأداء  أجئابه  اجاغفاء  بسث 
ِإنَّ  َينُصُرُه  َمن  ُھ  اللَّ ﴿َوَلَينُصَرنَّ  واجائصائه:  قجاصئاله 

ٌز﴾". َھ َلَقِويٌّ َعِز اللَّ
شغ عثه الطتزئ الاارغثغئ شطغاغصظ الساططعن إلصاطئ 
المظعب  أن  الثقشئ،  دولاه  سئر  افرض  شغ  اإلجقم 
فظه  الاشغغر  سطى  الصادر  العتغث  عع  غتمطعظه  الثي 
الحرسغ  والتضط  أجاجا  اإلجقطغئ  السصغثة  جسض 
الماةثدة  لطصداغا  وطسالةاته  أتضاطه  وفن  طصغاجا، 
طظ  والفروع  افخعل  شغ  ختغح  باجاعاد  طساظئطئ 
وتغ اهللا تسالى، وأن عثه المرتطئ طع اإلغمان والبصئ 
تسالى  اهللا  لغضرطظا  البئات  إلى  تتااج  المظعب  شغ 

بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة  غائع...
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

التص،  أعض  سطى  الشطئئ  لطزالمغظ  تضعن  سظثطا 
شغفرضعن باذطعط بالئطح وصعة التثغث، ضما تفسض 
الثول الشربغئ بئقد اإلجقم الغعم، غظخئعن السفعاء 
باجط  والثقسئ  الفساد  ظحر  سطى  وغترخعن  تضاطًا، 
والردة  لطحثوذ  دسعتعط  طبض  والترغئ  الثغمصراذغئ 
إسطاء  حسار  تتئ  افجرة  وتثطغر  اإلجقم،  سظ 
جغثاو  اتفاصغات  تعثف  ضما  والطفض  لطمرأة  الترغئ 
وطا حابععا، شغاعاذأ اإلسقم المأجعر شغ ظصض عثه 
الافاعات لطظاس وتطمغع دساتعا الساصطغظ، شغآبر عثا 
العاصع سطى بسخ تمطئ الثسعة التص، شغاععط بسخ 
الثغظ غتمطعن دسعة التص إلصاطئ حرع اهللا جئتاظه 
شغ افرض أن عظاك خطأ طا شغ دسعتعط لثلك لط 
بسدعط  غثعإ  وصث  تسالى،  اهللا  ظخر  سطغعط  غاظجل 
إلى أضبر طظ ذلك شغثسعن إلى تصثغط تظازقت تععمًا 
أن عظاك جمعدًا شغ دسعتعط، أو إلى تسثغض المظعب 
سطى  الاشغغر  لغتصصعا  سطغه  واجامسعا  تئظعه  الثي 
أجاس دغظعط وسصغثتعط، شادسش سجائمعط وغمضظ 
طظ  غتمطعن  شغما  البصئ  زسجسئ  إلى  ذلك  غآدي  أن 
طظعب ختغح طساظث سطى أجاس طاغظ طظ وتغ اهللا 

جئتاظه وحرسه التضغط.
دلغًق  لغسئ  تأجغطه  أو  الظخر  تسةغض  طسألئ  إن 
الاشغغر  غئاشغ  طظ  غتمطه  الثي  المظعب  ختئ  سطى 
المظعب،  عثا  شساد  أو  تسالى،  اهللا  دغظ  أجاس  سطى 
السئاد  أتإ  به  ُغخاب  أن  غمضظ  الظخر  شاجائطاء 
إلى اهللا تسالى؛ افظئغاء سطغعط الخقة والسقم، شعع 
سئاده،  طظ  غحاء  طظ  به  اهللا  غمتص  واخائار  اباقء 
شصث  ذلك،  تآضث  جئتاظه  الرتمظ  آغات  جاءت  وصث 
ْم َقْد  ُ َّ

َ
وْا أ ُسُل َوَظنُّ َس الرُّ

َ
ْيأ َ َّ ِإَذا اْس صال اهللا تسالى: ﴿َح

ُسَنا َعِن اْلَقْوِم 
ْ
َشاء َوَال ُيَردُّ َبأ َّ َ َمن  ِ

ّ ْم َنْصُرَنا َفُن ُ ُكِذُبوْا َجاء
َن﴾. شعا عع ظئغ اهللا ظعح سطغه السقم غثسع  ِرِم ْ ُ ْ ا
وأجاؤوا  طظه،  وجثروا  شضثبعه،  ذعغطئ،  شارة  صعطه 
إلى أتئاسه وتتثوه، وظض شغ عثا اقباقء ألش جظئ 
ذاصئ  بأصخى  دسعته  تمض  شغ  غةاعث  خمسغظ،  إق 
وأصخى صعة ق غضض وق غمض، شطط غآطظ به إق صطئ، 
وبرغط  َقِليٌل﴾.  ِإالَّ  َمَعُھ  آَمَن  ﴿َوَما  تسالى:  اهللا  صال  ضما 
أظه  أو  شاجث  طظعةه  أن  ظفسه  إلى  غاسرب  لط  ذلك 
سطى خطأ لثلك لط غساةإ الظاس له... وافطبطئ سطى 

ذلك ضبغرة.
الحصاء  وغضبر  الئقء  غسطُّ  سظثطا  الظخر  اجاسةال  أطا 
الئقء  ذعل  اإلظسان  تتمض  لسثم  بحرغئ  شطرة  شعع 
السجغمئ  غععظ  الئقء  وفن  تسالى،  اهللا  رتط  طظ  إق 
وغدسش الظحاط طظ جاظإ، وغصعي حغسئ الئاذض طظ 
أذاعط  شغجغث  تص  سطى  أظعط  شغاععمعن  آخر  جاظإ 
سطغعط  الئقء  شغجداد  التص،  تمطئ  سطى  وتةئرعط 
شغساسةطعن الظخر، َسْظ َخئَّاِب ْبِظ اْفََرتِّ َصاَل: «َشكَْونَا 
الْكَْعَبِة  ِظلِّ  ِفي  لَُه  بُْرَدًة  ٌد  ُمَتَوسِّ َوُهَو  اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوِل  إِلَى 
ُجُل ِفيَمْن  ُقلَْنا لَُه أََال تَْسَتْنِصُر لََنا أََال تَْدُعو اللََّه لََنا َقاَل كَاَن الرَّ
َقْبلَكُْم يُْحَفُر لَُه ِفي اْألَْرِض َفُيْجَعُل ِفيِه َفُيَجاُء ِبالِْمْنَشاِر َفُيوَضُع 
ُه َذلَِك َعْن ِديِنِه َويُْمَشُط  َعلَى َرأِْسِه َفُيَشقُّ ِباثَْنَتْيِن َوَما يَُصدُّ
ُه  ِبأَْمَشاِط الَْحِديِد َما ُدوَن لَْحِمِه ِمْن َعظٍْم أَْو َعَصٍب َوَما يَُصدُّ
اِكُب ِمْن  نَّ َهَذا اْألَْمَر َحتَّى يَِسيَر الرَّ َذلَِك َعْن ِديِنِه َواللَِّه لَُيِتمَّ
ئَْب َعلَى َغَنِمِه  َصْنَعاَء إِلَى َحْضَرَمْوَت َال يََخاُف إِالَّ اللََّه أَْو الذِّ

اباقءات وبحرغات 
بالظخر! بني غثي وسث اهللا

البالبئ) (التطصئ 
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*ـ 

أو تطك شغ خفه سظث اقظاثابات، بض تاى شغ سعث 
اإلظصاذ الاغ خظسئ صغادات جثغثة شغ طظاذص ظفعذ 
والخراع  الظجاع  أغدًا  أوجث  طا  الصثغمئ  افتجاب 
دارشعر  شغ  الغعم  تاى  آبارعما  زالئ  طا  الطثغظ 
وصئطعا  افزرق،  والظغض  السعدان  وحرق  وضردشان 
طظ  السغاجغغظ  بفسض  اظفخض  الثي  السعدان  جظعب 

أعض السعدان، وبمآاطرة الضاشر المساسمر.
إن عثه المفاعغط اقجاسمارغئ طا زالئ طارضجة تاى 
خارخ  واتث  طبال  وغضفغ  السغاجغغظ،  سظث  الغعم 
الطةظئ  دجاعر  طسعدة  شغ  جاء  طا  وعع  ذلك،  سطى 
الاسغغرغئ لظصابئ المتاطغظ، والاغ غراد لعا أن تضعن 
وأجاجًا  السعدان،  شغ  اقظاصالغئ  لطفارة  دجاعرًا 
المادة  شغ  جاء  شصث  افغام،  عثه  الةارغئ  لطاسعغئ 
لطمضعظات  الاارغثغئ  التصعق  سطى  (المتاشزئ   :٨/٣٨
الاارغثغئ  شالتصعق  والمعارد)،  افراضغ  طظ  المتطغئ 
عغ التصعق الاغ أسطاعا الضاشر اإلظةطغجي المساسمر 
شغ  وعغ  وظزارات،  وتعاضغر  أراض  طظ  لطصئائض 

تصغصاعا سطاء طظ ق غمطك لمظ ق غساتص.
إن عثه المحاضض طا ضاظئ لاعجث لع الاجم أعض السعدان 
وأسادوا  الئقد،  طظ  اإلظةطغجي  المساسمر  خروج  طظث 
تضط اإلجقم شغ افراضغ والسغاجئ والتضط وغغرعا، 
إق أظعط ارتدعا أن غتضمعط سمقء المساسمر، وأن 
غطئص سطغعط أظزمئ الضاشر المساسمر، وصعاظغظه شغ 
التضط واقصاخاد وافراضغ تاى تفاصمئ المحاضض، 
إن  ظصعل  ولضظظا  تطعا،  طساتغض  ضأظعا  وخارت 

تطعا أجعض طما غاخعر، شصط طططعب طظ الةمغع؛ 
اإلجقم  إلى  غسعدوا  أن  ورسغئ،  تضاطًا  جغاجغغظ، 
وتطئغص أتضاطه شغ ظض دولئ اإلجقم الاغ تثدعا 
الظئعة،  طظعاج  سطى  راحثة  خقشئ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  اهللا  رجعل 
افعطغئ،  باإلدارة  غسمى  طا  بإلشاء  شعرًا  جاصعم  الاغ 
وبالاالغ إلشاء ظزام التعاضغر، شغخئح الظاس جعاجغئ 
بسخ،  طع  بسدعط  شغعا  غسغحعن  الاغ  افرض  شغ 
وق  اإلجقم،  جططان  إق  أتث  طظ  سطغعط  جططان  ق 
تسمح  الاغ  اإلجقم  أتضام  إق  سطغعط  تطئص  أتضام 
في شرد طظ أشراد الرسغئ أن غماطك افرض لطجراسئ أو 
السضظ أو الاةارة أو الخظاسئ أو غغرعا تمطضًا شردغًا ق 

دخض لطصئغطئ شغه.
أطا المراسغ وافتراش والشابات شإظعا طظ المطضغات 
ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  ضما  الةمغع  طظعا  غظافع  الاغ  الساطئ 
إن  بط  َوالنَّاِر»،  َوالْكََإلِ  الاَْمِء  ثـََالٍث  ِيف  كَاُء  ُرشَ «الُْمْسلُِموَن 
لضض  افجاجغئ  التاجات  تدمظ  أن  الثولئ  واجإ 
وطسضظ،  وططئج  طأضض  طظ  الرسغئ  أشراد  طظ  شرد 
والاسطغط  الاطئغإ  طظ  الةماسئ  تاجات  تدمظ  وأن 
وافطظ، وبثلك تظافغ الخراسات والظجاسات، وتخئح 
ق  افرتام،  وخطئ  والاعاخض  لطاسارف  شصط  الصئغطئ 
تفاضض بغظعا أو بغظ أشرادعا ضما صال اهللا سج وجض: 
َوَجَعْلَناُكْم   َ ْن

ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخَلْقَناُكْم  ا  ِإنَّ اُس  النَّ ا  َ ُّ

َ
أ ﴿َيا 

ِإنَّ  ْتَقاُكْم 
َ
أ  ِ َّ ِعْنَد  ْكَرَمُكْم 

َ
أ ِإنَّ  ِلَتَعاَرُفوا  َوَقَباِئَل  ًا  ُشُعو

 ﴾ ٌ َ َعِليٌم َخِب َّ

* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

الساططغظ لاطئغص اإلجقم طظ جثغث والساسغظ إلصاطئ 
وإظضط  الظئعة؟!  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه 
ترون طا غتغص بمخر وأعطعا طظ ذل وععان وارتعان 
لطشرب الضاشر وبغع لطبروات والمصثرات وظعإ لطثغرات 
صث  وافطئ  تماغاضط،  وشغ  وبخرضط  جمسضط  تتئ 
صاطئ بضض طا تساطغع طظ تدتغات شغ جئغض الاشغغر 
وأظاط شصط طظ تثطش سظ الرضإ وأظاط أعض صعتعا 
الثغظ تشثق سطغعط طظ صعت سغالعا، وطخر وافطئ 
ظثعتضط،  وتساخرخ  تساظخرضط  إلغضط  تاططع  ضطعا 
المسادلئ،  تض  بغثه  طظ  شأظاط  سطغضط  ضطه  شالرعان 
أعطضط  وبغظ  بغظضط  وتفخض  عثا  تثرك  وأطرغضا 
والعئات  المظح  سطغضط  غشثق  والظزام  طخر،  شغ 
جاظئضط.  وغأطظ  وقءضط  لغدمظ  والمغجات  وافطعال 
لضظظا ظسطط أن شغضط الثغر غا أتفاد الفاتتغظ السزام، 
خادصغظ  وظثسعضط  شغضط  الثغر  عثا  ظساتث  وإظظا 
وأن  أسظاصضط  طظ  الظزام  عثا  وقء  تئال  تصطسعا  أن 
تخطعا تئالضط باهللا سج وجض ظخرة لطساططغظ لاطئغص 
شاصام  بضط  غضائعا  أن  اهللا  سسى  جثغث  طظ  اإلجقم 
إلى  وتسغثه  لطشرب  الائسغئ  سصعد  تظعغ  الاغ  الثولئ 
سصر داره إن بصغ له سصر دار، وتسغث سج اإلجقم طظ 
جثغث شغ ظض خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة، الطعط 
طخر  جظث  واجسض  تاضرتعا  طخر  واجسض  بعا  سةض 

 أظخارعا الطعط آطغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

الظاس  غثشسا  لظ  وتثعما  والشدإ  السثط  إن 
لقجاةابئ لثسعات الثروج وق تثطغ سصئات الظزام 
اساصالعط،  أو  أرواتعط  لتخث  المساسثة  صمسه  وآلئ 
تشغغر  شغ  رغئاعط  عع  لثلك  الظاس  غثشع  طا  إن  بض 
الصادر  التصغصغ  لطئثغض  ورؤغاعط  لعاصسعط  تصغصغ 
سطى إتثاث عثا الاشغغر، إظعط بتاجئ إلى بقبئ أحغاء 
طحروع  أوق  الظةاح؛  لتراضعط  وغضاإ  غاترضعا  تاى 
تداري بثغض غرضغ اهللا سج وجض وغرضى به سظعط؛ 
الراحثة  الثقشئ  ودولاه  وظزاطه  اإلجقم  طحروع 
سطى طظعاج الظئعة، وعع وتثه الصادر سطى الظععض 
أزطاتعا  ضض  وسقج  بسمعطعا  وافطئ  وأعطعا  بمخر 
المحروع  عثا  سطى  واسغئ  بطئ  وباظغا  ختغح،  بحضض 
صادرة سطى وضسه طعضع الاطئغص شعرا، وبغظضط تجب 
لغعضع  طسه  لتمطه  وغثسعضط  شغضط  غتمطه  الاترغر 
طعضع الاطئغص، وبالبا ظخرة خادصئ طظ المثطخغظ 
شغ جغح طخر تمضظ عثه البطئ العاسغئ طظ تطئغص 
عثا المحروع التداري. عثا وتثه عع الثي جغثرج 
الظاس طظ بغعتعط وغثشسعط لاثطغ ضض طا غدسه 

الظزام طظ سصئات بض والاخثي آللاه الصمسغئ.
أغعا المثطخعن شغ جغح طخر الضظاظئ: ضغش تطصعن 
شغ  طسطص  رؤوجضط  شعق  التضام  عآقء  وسار  ربضط 
بالفحض  دغظضط  غاعمعن  الثغظ  عآقء  أسظاصضط، 
والسةج سظ سقج طحضقت عط أجئابعا وخاظسععا؟! 
ضغش تطصعن ربضط وصث صسثتط سظ ظخرة المثطخغظ 

تامئ ضطمئ السثد: ضغش غاثطى أعض طخر السصئات الاغ غدسعا الظزام ...

التسّول المنظم لحّکام تونس مقابل الفشل المنظم

کتلۀ الوعی فی جامعۀ بولیتکنک 
تشارك فی وقفۀ لرفض االعتقال السیاسی
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أغعا المسطمعن: ظثسعضط لظئث المئثأ الرأجمالغ وظزاطه اقصاخادي والمالغ، ورشخ اقجاةابئ لطدشعط 
الثولغئ ورشخ المساسثات الثولغئ وصروض بظعضعا، وسطغضط بالمصابض تفسغض المحروع التداري اإلجقطغ 
الظزام  سثالئ  ظض  شغ  المالغئ،  أو  اقصاخادغئ  افزطات  طظ  خالغئ  ططمؤظئ  آطظئ  جثغثة  تغاة  لاساحرشعا 
جائر  سطى  المةامع  شغ  ذئصئ  أي  جغطرة  دون  غتعل  رباظغًا  ظزاطًا  وضع  شاإلجقم  اإلجقطغ،  اقصاخادي 
ضفغض  اقصاخادي  الظزام  وطظعا  أظزماه  وتطئغص  ظزام،  سظه  غظئبص  طئثأ  بخفاه  اإلجقم  تئظغ  إن  الظاس. 
وتثعا  صادرة  اقصاخادي  ظزاطه  سطغعا  وبظى  اإلجقم  حرسعا  الاغ  شافجج  وأزطاتظا.  طحاضطظا  غسالب  بأن 
سطى تض افزطات اقصاخادغئ شغ بقدظا دون تاجئ إلى اقصاراض طظ المآجسات المالغئ الثولغئ افجظئغئ 
اقجاسمارغئ الاغ ق ترغث لظا ظعدئ وق رشسئ، ضما أّن عثه افجج ضفغطئ بإسادة تعزغع البروة تعزغسًا سادقً 
شغ المةامع شق غئشغ أتث سطى أتث وق تاسطط تفظئ طظ افبرغاء والحرضات افجظئغئ سطى طصثرات الئقد 
والسئاد. وإّن عثه المسالةات لغسئ خغاقً وإظما عغ شضر غسالب واصسًا، وصث ذّئصئ بالفسض شغ الاارغت اإلجقطغ 
شغ سعث الثقشئ شأظاةئ خغرا سمغما، وجغسعد عثا افطر طرة أخرى صرغئا بإذن اهللا تسالى ضما ذضر رجعل 
طسطط. رواه  َسَثدًا»  ُه  َغُسثُّ َق  َتْبغًا،  َغْتِبغ  اْلَماَل  ُأطَِّاغ  َخِطغَفٌئ  آِخِر  ِشغ  الختغح: «َغُضعُن  التثغث  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا 

أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ: بسث أن ضاق أعطضط ذرسا بعثا الظزام وأخئح خراخعط غسمسه َطظ شغ أصاخغ 
افرض، شإظعط صث باتعا غاططسعن إلغضط وغساظخروظضط، باتعا غئتبعن بغظضط سظ أظخار غسغثون جغرة أظخار 
رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شغثطسعن طظ أسظاصعط ضض وقء لعثا الظزام السمغض المةرم، وغةسطعن وقءعط هللا ورجعله ودغظه 
وغظتازون فطاعط، شغظخروا المثطخغظ طظ أبظائعا الساططغظ لاطئغص اإلجقم، شمظ لقجقم إن لط غضظ أظاط؟! 
وطظ غظخره غغرضط غا أتفاد الفاتتغظ السزام؟! إن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه عع بغظضط، شأذغتعا 
بعثا الظزام وأسطعا ظخرتضط لطتجب الثي أسث السثة ضاططئ لطتضط بما أظجل اهللا، بإصاطئ دولئ الثقشئ الاغ بّحر 
بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، شغرضى اهللا سظا جمغسا، وترشع الشمئ سظ أعض الضظاظئ والئحرغئ جمساء، وإن ظخرة اإلجقم 
ججاؤعا جظئ سرضعا السماوات وافرض. ظسأل اهللا أن تضعظعا طظ أعطعا وأظخارعا وأن غسج اهللا بضط اإلجقم وأعطه.

التفاظ  أجض  طظ  غسمطعا  أن  غةإ  اظاثابعط،  جغاّط 
سطى بروة عائطئ شغ أغثي الصطغض طظ الظاس.

أظفسعط  المطغاردغرات  غثعإ  افتغان  بسخ  شغ 
روبرت  جاي  طبض  السغاجغئ،  المسرضئ  إلى  طئاحرة 
تماطك  إلغظعي،  شغ  بارز  أسمال  رجض  وعع  برغاجضر، 
سائطاه شظادق تغاة وتصثر بروته بظتع ٣,٦ ططغار دوقر. 
إظه دغمصراذغ أظفص ١٥٠ ططغعن دوقر لطفعز بإسادة 
ططغاردغر  تراطإ  ضتاضط.  إلغظعي  وقغئ  شغ  اظاثابه 
أغدًا، وغسسى لطرئاجئ شغ سام ٢٠٢٤. وسطى سضج 
تجبه  لضظ  ضئغر،  حسئغ  بثسط  غاماع  شإظه  اآلخرغظ، 
طظصسط بحأظه، وضثلك المطغاردغرات. روبرت طردوخ 
الثي غمطك ختغفئ وول جارغئ جعرظال وظغعغعرك 
الماضغ  شغ  تراطإ  عاجط  ظغعز  وشعضج  بعجئ 
ظعر  وأخغرًا  تراطإ،  دسط  بط  أتمص  بأظه  ووخفه 
طآخرًا ضمرّحح جمععري طتامض لرئاجئ سام ٢٠٢٤

وصاطعا باتاصار تراطإ.

لطثغمصراذغئ،  طصثجئ  رضغجة  اإلسقم  وجائض  تسائر 
سطغعا  غسغطر  اإلسقم  وجائض  طسزط  لضظ 
المطغاردغرات. طردوخ عع طظ أغظى الرجال شغ أطرغضا 
أن  ضما  دوقر،  ططغار  بـ٢١,٧  تصثر  ببروة   ٣١ رصط 
جغطرته سطى ججء ضئغر طظ وجائض اإلسقم شغ أطرغضا 
غسائره  عائًق.  ظفعذًا  تمظته  وأجارالغا  وبرغطاظغا 
الثغمصراذغئ  الظزرغئ  أسمثة  أتث  أغدًا  الضعظةرس 
افطرغضغئ. إظعا عغؤئ تحرغسغئ تط إظحاؤعا لطتّث طظ 
جططات الرئغج تغث أراد اآلباء المآجسعن لثجاعر 
أطرغضا طظع الرئغج طظ أن غضعن طبض المطك. وطع 
تسعد  الضعظةرس  غمارجعا  الاغ  الرصابئ  شإن  ذلك، 
الرئغج  فن  المطغارات  أختاب  سطى  أغدًا  بالفائثة 
الثي غاخرف طبض المطك صث غمبض خطرًا سطغعط. شغ 
العاصع، تفدض افجعاق المالغئ أن غثدع الضعظةرس 
لسغطرة تجب طثاطش سظ تجب الرئغج. شصث سطصئ 
الظاغةئ  سطى   ،UBS ،السالط شغ  طالغئ  طآجسئ  أضئر 
سظ  الظزر  "بشخ  الظخفغئ:  لقظاثابات  الماعصسئ 
الظاغةئ الظعائغئ، ظتظ ظاططع إلى تضعطئ طظصسمئ، 
اإلجراءات  طظ  وغتّث  الةمعد  شرخئ  طظ  غجغث  طا 
لفجعاق".  جغثًا  غضعن  طا  سادة  عثا  الاحرغسغئ. 
وصالئ حرضئ خثطات طالغئ ضئرى، BTIG، الممطعضئ 
طحابعًا:  حغؤًا  جاضج،  جعلثطان  لمةمعسئ  ججئغًا 
غمبض  الثي  المظصسمئ  التضعطئ  جغظارغع  أن  "ظساصث 
طمابطئ  طالغئ  طسارك  إلى  جغآدي  افجاجغئ  تالاظا 
طظ   ٢٠١١-٢٠١٣ الفارة  شغ  رأغظاعا  الاغ  لاطك 

 "التضعطئ المظصسمئ

تساصإ سطى برغطاظغا ٣ رؤجاء وزراء و٤ وزراء خجاظئ 
(وزغر المالغئ) خقل افحعر البقبئ الماضغئ. غاأرجح 
تجب المتاشزغظ التاضط شغ اجاطقسات الرأي بظسئئ 
الثي  المسارض  السمال  تجب  خطش   ٪٣٠ إلى  تخض 
غسضظه جغاجغعن غفاصرون إلى الثئرة والمضاظئ لصغادة 
جعظسعن،  بعرغج  اجائثال  صرار  اتثاذ  بسث  الئقد. 
الثي تعضط وأدغظ وُغّرم لثرصه صعاظغظ إغقق ضعشغث 
الثاص به، اخاار تجب المتاشزغظ السغاجغئ سثغمئ 
الثئرة لغج تراس رئغسئ العزراء شغ التضعطئ الةثغثة. 
بغظما ضان جعظسعن غتزى بحسئغئ بغظ أسداء التجب 
ظزاطًا  ترأس  شصث  الضارغجطغ،  بأجطعبه  والظاخئغظ 
خروج  غسطغ  ق  إربه  إن  ضشء.  وغغر  الفساد  حثغث 
تغث  "باجاثفاف"  افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا 
اقتتاد  شغ  شسطغاً  طتاخرة  الحمالغئ  أغرلظثا  تجال  ق 
إجارلغظغ  جظغه  ططغار   ٤٠٠ طظ  أضبر  لضظ  افوروبغ. 
تط إظفاصعا سطى ضعشغث بما شغ ذلك ٤٥ ططغار جظغه 
صابطئ لقجارداد لفسمال  غغر  صروض  شغ الشالإ شغ 
تعجغه  تط  ضما  اتاغالغاً.  ضان  طظعا  وضبغر  الاةارغئ، 
والاائع"  و"اقخائار  التماغئ  طسثات  تعشغر  طظ  الضبغر 

إلى حرضاء افسمال "العدودغظ" لطسغاجغغظ.
ضان اإلرث اآلخر لةعظسعن اصاخادًا شغ تالئ رضعد. 
سظث  التضعطغئ  والثغعن   ،٪١٠ طظ  بأضبر  الادثط 
طساعغات صغاجغئ وطع ارتفاع أجسار الطاصئ بسرسئ، 
"لفضض أو لطاثشؤئ" عع جآال ُططح لطضبغرغظ. بط ضان 
اجاصالعا  الثغظ  أوائض  طظ  جعظاك  رغحغ  المساحار 
اتاةاجًا سطى جعظسعن. سطى الّرغط طظ إداظاه أغدًا 
بثرق صعاسث ضعشغث وتشرغمه. وضان طعظثس السثغث 
تتصغص  شغ  شحطئ  الاغ  اقصاخادغئ  السغاجات  طظ 
الظمع شغ اقصاخاد أو تماغئ الةمععر طظ الادثط. 
أضبر  اآلن  السصارغئ  (الرععن  الربا  أجسار  ارتفاع  طع 
(الربا  أغدًا  أخرى  بطرق  السضان  غساظغ   (٪٦ طظ 
سطى الثغعن، والرضعد الثي غطعح شغ افشص، وإغقق 

افسمال الثي ق طفر طظه).
المتاشزغظ  تجب  أجرى  جعظسعن،  اجاصالئ  بسث 
تراس،  لغج  وشازت  المصئض،  العزراء  لرئغج  اظاثابات 
سطى  بالضارغجطا،  تاماع  ق  وظغفغئ  جغاجغئ  وعغ 
جعظاك وحرسئ شغ وضع جغاجات اصاخادغئ جثغثة 
ضمساحارة.  ضعارتظب  ضعاجغ  المصرب  خثغصعا  طع 
سطى الرغط طظ أظه طظ غغر المرجح أن تظةح خططعط 
سعدة  شغ  وافطض  اإلظفاق  وزغادة  الدرائإ  (خفخ 
عثه  افبرغاء.  طساسثة  إلى  غمغطعن  زالعا  وطا  الظمع) 
وخفعا  وصث  الصعغئ،  افجعاق  جمغع  أشجسئ  الثطط 
جعرج بارضر طظ ختغفئ شاغظاظحغال تاغمج: "تراجسئ 

افجعاق سظ السعق الترة".

طاذا غتُثث يف برغطاظغا؟
ـــــــــ بصطط: افجااذ جمال عاروودـ  ــــــــــ

اظثفخ جعق السظثات التضعطغئ (جطاج)، وارتفسئ 
أجسار الربا واظثفخ الةظغه أغدًا بحضض تاد. بط تئع 
ذلك خطئ إظصاذ بظك إظةطارا لسعق الثعإ، واظسضاس 

طعغظ لسغاجات تروس.
صالئ طةطئ اإلغضعظعطغسئ سظ تراس:

"طظ المصّرر أن ُغثضر أّن تراس ضرئغسئ لطعزراء ضاظئ 
صئداعا سطى السططئ عغ افصخر شغ الاارغت السغاجغ 
الئرغطاظغ. دخطئ السغثة تراس داوظغظب جارغئ شغ 
السادس طظ أغطعل/جئامئر، شةرت تضعطاعا بتجطئ 
وضماظات  الممعلئ  غغر  الدرغئغئ  الاثفغدات  طظ 
أجسار الطاصئ شغ ٢٣ أغطعل/جئامئر. خث سحرة أغام 
طظ التثاد بسث وشاة المطضئ، وضان لعا جئسئ أغام شغ 

السغطرة. عثه عغ طثة خقتغئ الثج"!
اضطرت تراس وضعارتظب إلى المشادرة بسث ٤٥ غعطًا 
شصط شغ الصغادة. اجاصالعا واضطر المتاشزعن طرًة 
تضعطغ.  وشرغص  آخر  وزراء  رئغج  إتدار  إلى  أخرى 
تخض رغحغ جعظاك سطى اإلغماءة، تاى طع إخفاصاته 
جعظسعن.  بعرغج  طع  غسمض  ضان  سظثطا  العاضتئ 
شغ  التثغث  السخر  شغ  تاضط  أخشر  عع  جعظاك 
برغطاظغا غئطس طظ السمر ٤٢ ساطًا وعع طخرشغ جابص 
شغ بظك جعلثطان جاضج. وطع ذلك، شإن عثه افزطئ 
اقصاخادغئ طعغأة لقجامرار. شق غجال الادثط سظث 
وعغ   ٪٦ طظ  أسطى  السصاري  الرعظ  وطسثقت   ،٪١٠
آخثة شغ اقرتفاع، وغاسرض المجغث طظعط لطفصر طع 

اصاراب شخض الحااء.
السغاجئ  طع  المظسةط  المتاشزغظ  تجب  غفاصر 
الثولئ  ورجال  المعاعإ  إلى  سام  بحضض  الئرغطاظغئ 
شادتًا.  خطأ  تراس  لغج  تةربئ  ضاظئ  والمخثاصغئ. 
تغث اشاصرت تراس وضعارتظب إلى الضفاءة افجاجغئ 
افخطاء  طظ  السثغث  وجعد  طع  المالغئ  افطعر  شغ 
الثعاب.  سطغعما  شضان  المخّشرة،  طغجاظغاعما  شغ 
المالغئ  بالضفاءة  جعظاك  السابص  المخرشغ  وغاماع 
إلرضاء  الاصحش  إلى  السعدة  وجغتضط  افجاجغئ 
سقظغًئ  اظاصث  باغثن  أن  إلى  غحار  وأطرغضا.  افجعاق 
الثطط اقصاخادغئ لطغج تراس، بما شغ ذلك تثفغخ 
اطاباقً  أضبر  جعظاك  جغضعن  افسمال.  سطى  الدرائإ 
السغاجات  طظ  السثغث  شغ  وجغحرع  أطرغضا  لرغئات 
اإلظفاق  خفخ  ذلك  شغ  بما  بحسئغئ  تتزى  ق  الاغ 
وجطإ السمقت الرصمغئ لطئظك المرضجي - وعع وضغض 
بشّخ   - الدرائإ  وزغادة  الساطئ  الرصابئ  طظ  لمجغث 
تحعث  أن  المرّجح  (طظ  رئاجاه  شارة  سظ  الظزر 
لئسخ  المتاشزغظ  ظعاغئ   ٢٠٢٤ سام  اظاثابات 
العصئ)، شإن جعظاك غتضط سطى تجب ضسغش طظصسط 

 ودولئ طظصسمئ بحضض طاجاغث طع زغادة الفصر

الظخفغ  الاةثغث  اظاثابات  شغ  الاخعغئ  اظاعى 
بسخ  شغ  جارغئ  افخعات  زالئ  وطا  افطرغضغئ، 
ضان  إذا  طا  الّخئر  بفارغ  الظاخئعن  وغظازر  العقغات، 
الضعظةرس،  بمةطسغ  جغتافزعن  الثغمصراذغعن 
بالسغطرة.  جغفعزون  الةمععرغعن  ضان  إذا  طا  أو 
وشغ غدعن أغام، جغاّط اقظاعاء طظ ظاغةئ طةطج 
لضظ  عظاك،  طئضر  تصثم  لطةمععرغغظ  وضان  الظعاب. 
ضان بإطضاظعط أن غثعئعا شغ أي طظ اقتةاعغظ. وصث 
جغطر الثغمصراذغعن سطى طةطج الحغعخ بفارق صطغض 
جثًا. وضان طظ الماعّصع أن غفعز الةمععرغعن بأغطئغئ 
أو  الضعظةرس  طةطسغ  أتث  شغ  المصاسث  طظ  جعطئ 

ضطغعما، وتفاجأ الضبغرون بمثى صرب الظاغةئ.
وطع ذلك، شإن أولؤك الثغظ لثغعط أضئر طضاجإ طظ 
عثه اقظاثابات غسرشعن بالفسض طظ عع الفائج. إظعط 
لغسعا  التصغصغعن  والرابتعن  أظفسعط،  المطغاردغرات 
افطرغضغ.  الحسإ  وق  وأتجابعط  المرّحتغظ  عط 

طقغغظ  غثشسعن  الثغظ  أولؤك  عط  الفائجون 
اقظاثابغئ،  تمقتعط  لاحشغض  لطمرحتغظ  الثوقرات 
وعغ طضطفئ لطشاغئ. شسطى جئغض المبال، بطشئ تضالغش 
شغ  والةمععرغغظ  لطثغمصراذغغظ  اقظاثابغئ  التمطئ 
الماظتغظ  بسخ  دوقر.  ططغعن   ٢٦٢ جعرجغا  وقغئ 
عط:   ٢٠٢٢ لسام  الضعظةرس  لتمقت  الرئغسغغظ 
لثسط  دوقر  ططغعن   ١٣ صثم  الثي  جعروس  جعرج 
بظسطفاظغا  وقغئ  طظ  (دغمصراذغ)  شغارطان  جعن 
لطارّحح لمةطج الحغعخ، وبغار بغض الثي أسطى ابظغظ 
وقغئ  طظ  لضض  دوقر  ططغعن   ١٥ الةمععرغغظ  طظ 
بالمقغغظ  تئرع  الثي  غاس  وجغش  وأرغجوظا،  أوعاغع 
وقغاغ  شغ  غاظاشسان  الةمععرغغظ  طظ  قبظغظ 
أوضقععطا وظعرث ضارولغظا. ضما أغث دغمصراذغًا غرّحح 
ظفسه لعقغئ طغظغسعتا. لصث شاز ضض عآقء المرحتغظ 
تغث ُتسرف الظاائب. لضظ المرحتغظ الثاجرغظ ضاظعا 
ضان  وأغًا  المطغارات،  أختاب  طظ  أغدًا  طثسعطغظ 
شسغضعن  غثسرون  أو  جغفعزون  الثغظ  السغاجغعن 

ذلك بمبابئ شعز لفبرغاء.
صّثم الحصغصان، روظالث لعدر ولغعظارد لعدر، المقغغظ 
تاضط  لمظخإ  المسارضغظ  المرحتغظ  أغثا  لضظعما 
الفائج  عع  الغعم  الثاجر  جغضعن  ظغعغعرك.  وقغئ 
غثًا، وبثون أطعال المطغاردغرات، لظ غامضظ أي طظ 
المرحتغظ تاى طظ العخعل إلى طعصع غساطغع شغه 
الظاخئعن جماع أجمائعط ولظ غامضظعا طظ إجراء أي 
الفائجون  عط  المطغاردغرات  شإن  لثا  اظاثابغئ.  تمطئ 
الثغظ  المرحتغظ  سظ  الظزر  بشخ  فظه  التصغصغعن، 

اقظاثابات الظخفغئ افطرغضغئ 
عغ لسئئ إلبراء املطغاردغرات
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظـ 
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یا جند مصر: من لإلسالم إن لم یکن أنتم؟!

ُه َعَدداً» ِتی  َخِلیَفٌۀ َیْحِثی  اْلَماَل َحْثیًا، َال َیُعدُّ «َیُکوُن ِفی آِخِر ُأمَّ

وشصا لظحرة أخئار السئئ ٢٠٢٢/١١/١٢م طظ إذاسئ تجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا شإظعا شغ جثغث دسمعا 
لطاغغئ الحام، اسائرت المصررة الثاخئ لفطط الماتثة إلغظا دوعان، أن طا أجماعا "اإلجراءات الصسرغئ" سطى 
الظزام افجثي، تجغث المساظاة وتمظع الاساشغ المئضر وإسادة اإلسمار، طحّثدة سطى وجعب رشسعا، بغظما لط تاطرق 
لةرائط الترب الاغ ارتضئعا الظزام شغ سمعم الئقد. وصالئ دوعان خقل طآتمر ختفغ السئئ شغ دطحص: إظعا 
"خثطئ سظثطا حاعثت افبر العائض، واجع الظطاق لطسصعبات الصسرغئ أتادغئ الةاظإ المفروضئ سطى الظزام، 
سطى تصعق اإلظسان والعضع اإلظساظغ". وأضاشئ أن "الضبغر طظ السعرغغظ غساظعن طظ طتثودغئ العخعل إلى 
الشثاء والمغاه والضعرباء والعصعد والمعاخقت والرساغئ الختغئ القزطئ، وأن تطك اإلجراءات تسئئئ أغدًا شغ 
ظصص خطغر شغ افدوغئ والمسثات الطئغئ الاثخخغئ، وق جغما افطراض المجطظئ والظادرة" بتسإ تسئغرعا.

طظزمئ افطط املاتثة تةثد دسمعا لطاغغئ الحام
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