
طحروع اإلجقم 
عع التخظ لبعرة الحام
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بصطط: افجااذ أتمث طساز

إلصاطئ  الحرسغئ  الطرغصئ  غتثد  لط  الاترغر  تجب  إن 
وجغرة  تثدعا،  الثي  عع  الحرع  إن  بض  الثقشئ، 
إلى  الثسعة  بثء  طظث  بثلك  تظطص  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل 
اإلجقم، وتاى إصاطئ الثولئ. وصث جئص إصاطئ الثولئ 
ذطإ الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الظخرة طظ أختاب الصعة والمظسئ 
المظطصئ  واصع  تسإ  دولئ  طصعطات  غحضطعن  الثغظ 
الصئائض  إلى  غسمث  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  ضان  ولثلك  تعلعط، 
ضما  ظخرتعا  وغططإ  اإلجقم  إلى  شغثسععا  الصعغئ 
شسض ملسو هيلع هللا ىلص بططإ ظخرة بصغش وبظغ ساطر وبظغ حغئان 
وافظخار شغ المثغظئ، وأطا الصئائض الخشغرة شغضافغ 
افطر  عثا  شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  واجامر  لقجقم.  بثسعتعا  ملسو هيلع هللا ىلص 
وتضرار  غقصغعا،  ضان  الاغ  والمحاق  الخسعبات  رغط 
شرض  أظه  سطى  حرسًا  غثل  طحصئ  شغه  الثي  افطر 
شغ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  اجامر  وعضثا  افخعل.  شغ  ضما 
ذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ، شصئغطئ تثطغ 
صثطغه، وصئغطئ تخثه، وصئغطئ تحارط سطغه ملسو هيلع هللا ىلص، وطع 
ذلك غسامر الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص باباًا سطى طا أوتى اهللا إلغه 
ضأن  أخرى  ذرغصئ  إلى  الطرغصئ  تطك  غشغر  أن  دون 
غأطر أختابه بصاال أعض طضئ، أو صاال بسخ الصئائض 
لغصغط الثولئ بغظ ظعراظغعط، وختاباه ضاظعا أبطاقً 
ق غثحعن إق اهللا، ولضظه ملسو هيلع هللا ىلص لط غأطرعط بثلك، بض 
اجامر شغ ذطإ الظخرة طظ أعض الصعة والمظسئ تاى 
السصئئ  بغسئ  شئاغسعه  إلغه  افظخار  جئتاظه  اهللا  ر  غسَّ
الباظغئ، بسث أن ضان طخسإ رضغ اهللا سظه صث ظةح 
شغ طعماه الاغ ضطفه بعا رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص شغ المثغظئ 
المظعرة، شئاإلضاشئ إلى تعشغص اهللا جئتاظه له برجال 
طظ أعض الصعة غظخروظه، شإظه رضغ اهللا سظه صث أدخض 
بإذن اهللا اإلجقَم إلى بغعت المثغظئ وأوجث شغعا رأغًا 
افظخار،  بغسئ  طع  السام  الرأُي  شاساظص  لقجقم،  ساطًا 
وطظ بط أصام الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الثولئ شغ المثغظئ بئغسٍئ 
ظصغئ خاشغئ، واجاصئال تار لرجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ أعض 
إلصاطئ  الحرسغئ  الطرغصئ  عغ  عثه  المظعرة.  المثغظئ 
الثولئ، وافخض أن ُتاَّئع، شافخض شغ افشسال الاصغث 
بالتضط الحرسغ، شالمسطط إذا أراد طسرشئ ضغش غخطغ 
شإظه غثرس أدلئ الخقة، وإذا أراد أن غةاعث غثرس 
أن  شسطغه  الثولئ،  غصغط  أن  أراد  وإذا  الةعاد،  أدلئ 
غثرس أدلئ صغاطعا طظ شسض رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولط غرد 
المئغظئ  إق  الثولئ  إلصاطئ  ذرغصئ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  سظ 
شغ جغرته ملسو هيلع هللا ىلص، وشغعا دسعة أعض الصعة والمظسئ الثغظ 
غحضطعن طصعطات دولئ تسإ واصع المظطصئ تعلعط، 
وبغساعط  ظخرتعط  وذطإ  اإلجقم  إلى  دسعتعط 
بالرضا واقخاغار بسث أن غضعن صث أوجث سظثعط وشغ 
طظطصاعط رأغًا ساطًا طظئبصًا سظ وسغ سام. لثلك شإن 
أعض  وضض  وجغعحعا  اإلجقطغئ  افطئ  سطى  العاجإ 
الصعة والمظسئ شغعا عع السمض طع تجب الاترغر َوْشَص 
عثه الطرغصئ الحرسغئ إلصاطئ دولئ الثقشئ الراحثة 
افطط،  بغظ  طضاظظا  لظصاسث  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ 
افتثاث  ولظخظع  الصسط،  المعازغظ  لطظاس  وظدع 
وظضعن ظتظ الفاسطغظ والمآبرغظ شغ تغاة الئحرغئ، 

وصئض ذلك لظرضغ اهللا جئتاظه وتسالى سظا. 

شظطظثا  اظدمام  شإن  سسضرغئ،  ظزر  وجعئ  وطظ  باظغاً: 
والسعغث إلى التطش غدع الضرططغظ أطام خغارات طسصثة 
السسضري  الئسث  سطى  غصاخر  ق  وعثا  لطشاغئ،  وخسئئ 
الترب  طظث  ظعسه  طظ  افخطر  لطاطعر  واقجاراتغةغ 
السغاجغ،  الخسغث  سطى  شإظه  ذلك  شعق  بض  الئاردة، 
خاض الضرططغظ الترب شغ أوضراظغا تتئ حسار أجاجغ 
غامبض شغ إبساد خطر تمثد تطش افذطسغ حرصاً، وسثم 
تمضغظ التطش طظ تسجغج ظفعذه شغ أوضراظغا سطى طصربئ 
شظطظثا  اظدمام  بسث  إذن  شضغش  الروجغئ،  التثود  طظ 
والسعغث لطتطش تالغاً؟ إن ذلك جغضعن واتثًا طظ أخطر 
سمطغًا  التطش  فن  الترب،  لعثه  السغاجغئ  الاثاسغات 
جغضعن سطى بسث ٢٠٠ ضغطعطار شصط طظ تثود طثغظئ 
جان بطرجئعرغ. وعثه تحضض ضربئ جغاجغئ صاجغئ 
أجؤطئ  وتطرح  بعتغظ،  شقدغمغر  الرئغج  لطمعتات 
داخطغئ تعل الةثوى طظ حظ الترب أخقً سطى أوضراظغا 

طظ دون تساب تثاسغات خطغرة طظ عثا الظعع!
بالباً: إن اظدمام شظطظثا والسعغث إلى تطش الظاتع جغضعن 
وطظ  الخغظ.  طع  الشربغئ  المعاجعئ  سطى  تثاسغات  له 
الماعصع أن غاط تأضغث طعمئ ردع الظفعذ الخغظغ شغ 
اجاراتغةغئ التطش فول طرة شغ تارغثه خقل صمئ التطش 
شغ طثرغث أواخر عثا الحعر تجغران/غعظغع ٢٠٢٢، ضما 
أن الظاتع ق ُغثفغ ذمعتاته باعجغع ظطاق التطش إلى 
خارج السالط الشربغ، ووجَّه دسعات لتدعر عثه الفسالغئ 
الةظعبغئ،  وضعرغا  الغابان،  طظ  ضضٍّ  خارجغئ  وزراء  إلى 

انضمام السويد وفنلندا 
لحلف الناتو

افطئ  صداغا  شغ  تاقسإ  الثولغئ  الصعى  إن 
شغما  وتاصاذشعا   - شطسطغظ  صدغئ  وطظعا   -
وإن  والظفعذ،  المخالح  خراسات  ضمظ  بغظعا 
عثا جغظاعغ سما صرغإ بإذن اهللا تسالى شغ 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج 
صال  عقلعا،  وبان  زطاظعا،  أظض  الاغ  الظئعة 
ثَرَ  أَكْ لَكِنَّ  وَ هِ  رِ أَمْ ىلَ  عَ الِبٌ  غَ اهللاَُّ  ﴿وَ تسالى: 

.﴾ ونَ لَمُ عْ النَّاسِ الَ يَ

اصرأ شغ عثا السثد:
- افزعر بغظ تضرغج شخض الثغظ سظ الثولئ والاثلغج 

   سطى الظاس  ...٢
- اجافااء تعظج تعل الثجاعر وضرورة الاشغغر الةثري ...٢

-  رشع تالئ الطعارئ شغ السعدان الثققت والمآقت ...٣
-  عض ضحفئ افتثاث افخغرة صثرة افطئ سطى الظععض 

   طظ جثغث؟ ...٤
-  طآتمر داشعس اقصاخادي والاتثغرات طظ المساصئض 

   الصادم!!  ...٤
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كلمة العدد

أسطظ الرئغج الارضغ أردوغان طططع حعر أغار أن بقده 
بخعرة  جعري  قجأ  ططغعن  طظ  أضبر  لسعدة  تساسث 
السعري،  الحمال  شغ  اآلطظئ"  "المظاذص  إلى  "ذعسغئ" 
"السعدة  لمحروع  أظصرة  تتدغر  سظ  أردوغان  وضحش 
الطعسغئ" لقجؤغظ السعرغغظ بثسط طظ طظزمات ترضغئ 
سمطغئ  سظ  تثغٍث  طع  اإلسقن  عثا  وتراشص  ودولغئ، 
سسضرغئ ترضغئ شغ الحمال السعري، إلغةاد المظطصئ 
اآلطظئ الاغ ترغإ ترضغا بإصاطاعا عظاك بسمص غارواح بغظ 
٣٠ و٣٥ ضغطعطارا، وتسالئ أخعات المطئطغظ لااتثث 
سظ  التثغث  وساد  إدلإ  برغش  سسضرغئ  سمطغئ  سظ 
السعدة إلى بطثة طعرك وطا بسثعا. وصال أردوغان إظعط 
جغئثأون صرغئا باتثاذ خطعات تاسطص بالةجء المائصغ طظ 
افسمال الاغ تط الئثء بعا إلظحاء طظاذص آطظئ سطى سمص 
٣٠ ضغطعطارا، سطى ذعل التثود الةظعبغئ، وخخعخًا 
المظاذص الاغ تسث طرضج اظطقق لطعةمات سطى ترضغا 

والمظاذص اآلطظئ المجطع إظحاؤعا.
وبثخعص إسقن ترضغا سظ السعدة الطعسغئ لقجؤغظ 
سجطعا  سظ  الةثغث  الصثغط  التثغث  غأتغ  السعرغغظ، 
إصاطئ طظطصئ آطظئ شغ حمال جعرغا شغ وصئ ظظئ شغه 
أن الزروف طظاجئئ لاتصغص عثه الرغئئ الاغ غسائروظعا 
تاسطص بافطظ الصعطغ الارضغ طصابض الثثطات الةطغطئ 
الاغ صثطاعا التضعطئ الارضغئ فطرغضا شغ جعرغا، وخاخئ 
شغ ظض الزروف الثولغئ الاغ تاسطص بالترب الروجغئ 
افوضراظغئ، وذطإ السعغث وشظطظثا اقظدمام لتطش الظاتع 
ذلك  سطى  الماتفر  الارضغ  المعصش  لاطغغظ  والتاجئ 
بسئإ دسط الثولاغظ لتجب السمال الضردجااظغ الثي 

تسائره ترضغا تجباً إرعابغاً.
سمطغئ  بصغام  السماح  بسثم  جاء  افطرغضغ  الرد  ولضظ 
سسضرغئ وتشغغر العضع الصائط لاآضث المآضث طظ جثغث 

بأن السئغث ق غثرجعن سظ ذعع جغثعط.
ختغح أن أطرغضا غعمعا ظةاح أردوغان شغ اقظاثابات، 
وعغ صث تسمح له بسمض غةمض شغه خعرته أطام حسئه، 
ولضظعا سطى افرجح ترى أن وصئ ذلك لط غتظ بسث، 
لثلك قتزظا تراجساً شغ تخرغتات وزغر الثارجغئ الارضغ 
تغث صال: "إظظا جظدطر إلى الئثء بافسمال السسضرغئ 
إذا زاد الثطر"، شصعله إذا زاد الثطر عع تأجغض أو تراجع 
سظ السمطغئ السسضرغئ ضما تط الاراجع سظ ضض الثطعط 

التمراء الاغ خطعا أردوغان.
أصثطئ  السسضرغئ  السمطغئ  سظ  التثغث  تظاطغ  وصئض 
عغؤئ تترغر الحام، الفخغض المسغطر سطى طظطصئ إدلإ، 
سطى ارتضاب جرغمئ جغاجغئ جثغثة بتص بعرة الحام 
المئارضئ بإدخال طساسثات أطمغئ سئر خطعط الةئعات 
طع الظزام المةرم، طظ طسئر ترظئئ شغ تتثٍّ ضئغر فبظاء 
البعرة  أعض  اسائرعا  خطعة  وشغ  وتاضظاعا،  البعرة 
الخادصعن طتاولئ تطئغع طع ظزام اإلجرام، لاروغخ 
ترغث  الثي  افطرغضغ  السغاجغ  بالتض  لطصئعل  الظاس 

أطرغضا.
أطا افطعال الضئغرة الاغ تط جمسعا شغ طآتمر بروضسض 
لطثول الماظتئ والثي سصث تتئ حسار "دسط طساصئض 
برظاطب  دسط  عع  طسطظ  بعثف  والمظطصئ"  جعرغا 
المساسثات افطمغئ لقجؤغظ السعرغغظ شغ دول الةعار 
والظازتغظ شغ حمال جعرغا، شإن جمع عثه افطعال جاء 
لغآضث أن أطرغضا ترغث أن تسطظ اظاعاء بعرة الحام وذلك 
باصثغمعا لطسالط أظعا أزطئ إظساظغئ تتااج إلى دسط طظ 
ظزام  سطى  صام  حسإ  بعرة  ولغسئ  لمسالةاعا  الثول 

طةرم ارتضإ ضض أظعاع اإلجرام بتص أعض الحام.
الثاسمئ  لطثول  واقرتعان  واقرتئاط  السمالئ  داء  وإن 
الماآطرة غةسض الثول الاغ تماطك أصعى الةغعش تصش 
طضئطئ سظ الصغام بأي سمض خارج إرادة أجغادعا، وعا عع 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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الةعاب: لضغ غادح الةعاب ظساسرض افطعر الاالغئ:
جئاصئ  ضاظئ  الاغ  الظاتع،  إلى  شظطظثا  اظدمام  طع  أوقً: 
باتثاذ الصرار صئض أن تاةه إلغه السعغث أغداً، شإن ذعل 
التثود المحارضئ لروجغا طع الثول افسداء شغ التطش 
والاغ ُغظزر إلغعا تالغاً سطى أظعا "تتالش طساد"، جعف 
غاداسش لغخض إلى ٢٦٠٠ ضغطعطار. سطماً بأن التثود 
طع شظطظثا تئطس ١٣٠٠ ضط، وبالمصارظئ شإن ذعل التثود 
الروجغئ طع أوضراظغا الثي حضض اظدماطعا المتامض إلى 
الظاتع أتث أبرز سظاوغظ الترب التالغئ ق غجغث سظ ٤٠٠

تماطك  ق  أظعا  رغط  قتصاً،  السعغث  اظدمئ  وإذا  ضط. 
السعض  طظ  غخئح  شسعف  روجغا،  طع  طئاحرة  تثودًا 
سطى الظاتع الصغام بظحاذات أوجع وأضبر خطعرة شغ بتر 
الاغ  الثول  جمغع  جاخئح  التالئ،  عثه  شغ  الئططغص. 
لثغعا طظفث لئتر الئططغص، باجابظاء روجغا، أسداء شغ 
التطش، طا غسظغ إضساف وجعد روجغا اقجاراتغةغ شغ 
عثا التعض طصابض تتعله تصرغئاً إلى بتغرة طسغطر سطغعا 
طظ جاظإ التطش الشربغ. وغسظغ اظدمام السعغث إلى 
الظاتع ظصض أراضغ ججغرة غعتقظث السعغثغئ إلى جغطرة 
التطش. وطظ بط جغضعن طظ افخسإ سطى روجغا السمض 
بظحاط شغ عثه المظطصئ، وإجراء الاثرغئات والمظاورات، 
أو تاى تسجغج صثرات العجعد الثائط شغ المظطصئ. وعظا ق 
غمضظ تةاعض أن السعغث طبقً، تماطك خمج غعاخات 
فجاذغض  ظعسغئ  إضاشئ  تحضض  جعف  لطشاغئ  تثغبئ 
بعلظثا وألماظغا، وتجغث طظ طتاخرة أي تترضات سسضرغئ 

لروجغا شغ المظطصئ.

ذرغصئ إصاطئ الثقشئ 
تثدعا الحرع 
ولغج السصض  طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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أخثرت طتضمئ أطظ الظزام افردظغ افربساء، تضمعا الةائر سطى حابغظ طظ حئاب تجب الاترغر، لُازعر طثى 
تصثه سطى اإلجقم وتمطئ دسعته؛ إذ صاطئ بإخثار تضمعا سطى الثضاعر جالط الةرادات المساصض طظث 10 أحعر، 
بالسةظ لمثة 3 جظعات باعمئ الاترغخ سطى ظزام التضط، ضما تضمئ سطى الحاب إبراعغط الشرابطغ المساصض 
طظث طططع السام الفائئ بالسةظ لمثة جظاغظ باعمئ اقظاماء لتجب الاترغر. وشغ عثا الخثد أضث بغان ختفغ 
لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر وقغئ افردن: أن عثه افتضام الاغ غخثرعا الظزام طا عغ إق أوراق اساماد غةثد 
تصثغمعا فطرغضا، وتةثغثًا لمتاوقته إجضات خعت التص، بتةئ تفر أطظ الئقد! طع أن الئقد طرتع لطغععد 
واإلظةطغج وافطرغضان وجعاجغسعط، وأطعال الئقد والسئاد ظعإ لرجاله الفاجثغظ! وتابع الئغان طساظضرا: عض غسائر 
الظزام افردظغ الثسعة لقجقم وتطئغصه سمقً غصعض تضمه، وعض غسائره سمقً غساعجإ السةظ والسصاب؟! بؤج 
عع طظ ظزام طأزوم طرسعب، غصعم سطى تئسغئ الشرب وغساظث شغ حرسغاه إلغعا، شغا له طظ ظزام أوعظ طظ بغئ 
السظضئعت!! وصث بات غسطط أظه ق جظث له طظ أطاه وق طظ أعض افردن، شرائتئ تثاذله وشدائته باتئ تجضط افظعف. 
وخاط الئغان بالصعل: ظساعث اهللا تسالى بط ظساعث افطئ أن ظئصى خادسغظ بالتص ق ظثحى شغ اهللا لعطئ قئط وق 
جئروت ظالط، ق غشغإ سظ بالظا وذعظظا ضض طا قصاه رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص طظ أذى عع وأختابه رضعان اهللا سطغعط شغ 

تمض الثسعة وتئطغشعا لطظاس إلظصاذ الئحرغئ جمساء طظ ظقم الضفر وظطط الزالمغظ.

محكمة أمن النظام األرد تستمر  الصد عن سبيل اهللا 
باألحكام الجائرة ع شباب حزب التحرير

السآال: تصثطئ شظطظثا والسعغث بططإ رجمغ لقظدمام إلى الظاتع شغ ١٨ أغار/طاغع ٢٠٢٢م، بمصر التطش 
شغ بروضسض، بسئإ الشجو الروجغ فوضراظغا، ولضظ جرسان طا أسصإ عثا اإلسقن اساراض ترضغ، بسئإ طعصش 
الئطثغظ طظ صاال ترضغا ضث الةماسات الضردغئ المسطتئ وسطى رأجعا تجب السمال الضردجااظغ (PKK) الظحط 
شغ ترضغا والمظطصئ. وطظ المسطعم أظه غةإ أن غعاشص جمغع افسداء البقبغظ ضحرط أجاس لظغض السدعغئ، بما 

شغ ذلك ترضغا، سطى اظدمام الئطثغظ إلى الاتالش... شما وراء ضض ذلك وطا عغ دواشسه؟
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طبض تطك افتثاث إق بسث غغاب تضط اإلجقم، وتضط 
الرأجمالغئ لمخر، شأخض المحضطئ عع غغاب اإلجقم 
والخراع  بقدظا،  شغ  الرأجمالغئ  وتتضط  التضط،  سظ 
عظا عع خراع سطى البروة والعغمظئ سطى بقد اإلجقم، 
تطعغع  عع  الشرب  غرغثه  وطا  شغه،  أداة  واإلرعــاب 
اإلجقم وتثجغظه وإشراغه طظ سصغثته السغاجغئ الاغ 
ترشخ عثه العغمظئ وق تصئض بالائسغئ وتتاشر سطى 
البروات وتتمغعا طظ ظعإ الظاعئغظ وسئث المثربغظ، 
ولعثا غساظفر أدواته طظ سطماء السعء لغشغروا طفاعغط 
بصاءه  وتضرس  الشرب  طفاعغط  طع  لااعاشص  اإلجقم 
شغ بقدظا، وتتمغ وجعده وتمّضظه طظا جغعُحظا الاغ 

تصاطع رواتئعا طظ أصعاتظا وأرزاصظا!
اإلرعاب  ظشمئ  سطى  غسجشعن  وأسعاظه  الشرب  جغزض 
المغثان  غغر  شغ  غظاشتعن  السططان  سطماء  وجغئصى 
طتاولغظ تارة ظفغ اإلرعاب سظ اإلجقم وتارة إلخاصه 
بمظ غتمطعن اإلجقم ضسصغثة جغاجغئ وطظ غسمطعن 
غتمطعن  بأظعط  واتعاطعط  التغاة  واصع  شغ  لاطئغصه 
أشضار الاسخإ والضراعغئ لفخر، ووخفعط ضما خرح 
المفاغ بأظعط غاسئثون بسفك الثطاء، وأظه ق غةإ 
اإلجقم،  خعرة  لعط غحعععن  الثولغئ  الساتئ  ترك 
وأن عثا طظ الثطأ شغ تص الثغظ والعذظ، وق ظثري 
ظفسه  وعع  المفاغ  غاتثث  وذظ  وأي  دغظ  أي  سظ 
أداة شغ غث الشرب لاحعغه اإلجقم وخرف الظاس سظ 
سصغثته السغاجغئ السمطغئ، وعع الثي غترف الظخعص 
بالعذظ  غسائر  لط  وجض  سج  اهللا  شثطاب  واصسعا!  سظ 
وق تثود جاغضج بغضع الاغ غثسعظا المفاغ وحغت 
بضض  لفطئ  الصرآظغ  الثطاب  بض  لاصثغسعا  افزعــر 
اسائار  وق  جظسغات  وق  تثود  بق  وأجظاجعا  أذغاشعا 
ظصثجعا  شخرظا  سطغظا  شرضعا  الاغ  اقجاسمار  لراغات 

وظصاتض شغ جئغطعا.
إن اإلجقم دغظ جغاجغ أتى لغتضط وغظزط سقصات 
الخقة  بإصاطئ  لفطر  أذسظ  طظ  شغه  غساعي  الظاس، 
سطماء  غا  بربضط  شضغش  والربا،  الثمر  باترغط  وافطر 
طخر لع ضاظئ الثمر تخظع وتئاع باخرغح وترخغص 
الثولئ  برساغئ  غاط  بالربا  الاساطض  وضان  الظزام  طظ 
وتتئ تماغاعا؟! شأغظ ذاساضط هللا وأغظ ترخضط سطى 
دغظه وسصغثته وترطاته الاغ تظاعك؟! ألط غخطضط خئر 
صال: «َباَغْسَظا  وصث  سظه،  اهللا  رضغ  الخاطئ  بظ  سئادة 
ْمعِ َوالطَّاَسِئ، ِشغ اْلُسْسِر َواْلُغْسِر  َرُجعَل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َسَطى السَّ
َواْلَمْظَحِط َواْلَمْضَرِه، َوَسَطى َأَبَرٍة َسَطْغَظا، َوَسَطى َأْن َق ُظَظاِزَع 
اْفَْطَر َأْعَطُه، َوَسَطى َأْن َظُصعَل ِباْلَتصِّ َأْغَظَما ُضظَّا َق َظَثاُف ِشغ 
اهللاَِّ َلْعَطَئ َقِئٍط». شأغظ أظاط طظ عثا وأغظ تترغدضط 
خثتضط  أغظ  وطصثجاته؟  اهللا  ترطات  خعن  سطى 
شغ  المظضر  سظ  وظعغضط  بالمسروف  وأطرضط  بالتص 
وجه طظ تتثى اهللا ورجعله واطاظع سظ تطئغص دغظه 
وحرسه أطام أسغظضط وأظاط له سعن وجظث وبطاظئ؟! أق 
إن اهللا جائطضط وطتاجئضط غعم الصغاطئ سظ عثا ولظ 
غظفسضط التضام وق طا غشثصعن سطغضط طظ طال وق طا 
غسطعظضط طظ طمغجات ضطعا طظ طااع الثظغا الجائض، شق 

تسائثلعا الثي عع أدظى بالثي عع خغر.
إن واجإ السطماء اآلن وتاى غضعظعا رباظغغظ تصا عع 
أن غةعروا بما غسطمعن طظ تص طترضغظ المثطخغظ 
شغ الةغعش سطى صطع عثا الظزام الثي غتارب اإلجقم 
وتمضغظ  الشرب،  تخرف  تتئ  الئقد  وغدع  وأعطه 
المثطخغظ طظ إصاطئ الثولئ الاغ تطئص اإلجقم ضاطق 
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولاه  شغ  طظصعص  غغر  حاطق 
طظعاج الظئعة، وتثضغرعط باهللا وأن عثا عع الفقح تصا 
وق شقح غغره، وبعثا شصط ُغدمظ السثل لطظاس جمغسا 
طسطمغظ وغغر طسطمغظ. ظسأل اهللا أن ظراعا صرغئا وأن 
ظضعن طظ جظعدعا وأن تضعن طخر تاضرتعا وظصطئ 

 ارتضازعا، الطعط آطغظ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ طخر

غثسع  طرجعطا  جسّغث  صغج  الاعظسغ  الرئغج  أخثر 
دجاعر  سطى  اجافااء  شغ  لطاخعغئ  الاعظسغغظ  شغه 
جثغث غعم ٢٥ تمعز/غعلغع، شغ خطعة تسائر الباظغئ 
ضمظ خارذئ الطرغص الاغ أذطصعا طظث أحعر، بثأت 
العذظغئ  باقجاحارة  الماضغ  آذار/طارس   ٢٠ غعم 
١٧ غعم  تحرغسغئ  باظاثابات  وجاظاعغ  اإللضاروظغئ 

ترضغج  إلى  وتعثف  الصادم،  افول/دغسمئر  ضاظعن 
غمر  الثي  الصاسثي  الئظاء  أو  القطرضجغئ  طحروع 
الاحرغسغئ  السططئ  لاحضغض  المتطغئ  المةالج  سئر 
والرصابغئ طظ المتطغ ظتع المرضجي، وجغضعن السآال 
الثجاعر  سطى  تعاشص  "عض  عع  اقجافااء  شغ  العتغث 
الةثغث؟"، لغآجج لظزام رئاجغ غاماع شغه الرئغج 
بخقتغات واجسئ تمضظه طظ تض الئرلمان إذا اصادى 

افطر ذلك.
الرجمغئ  الةرغثة  شغ  خثر  الثي  المرجعم  جاء  وصث 
افجئعع الماضغ، بسث تسغغظ أجااذ الصاظعن الخادق 

سمثاء  طظ  تاألش  اجاحارغئ،  لةظئ  رأس  سطى  بطسغث 
جثغث  دجاعر  لخغاغئ  السغاجغئ،  والسطعم  الصاظعن 
سظه  سّئر  طا  وتأجغج   ،٢٠١٤ دجاعر  أظصاض  سطى 
جسغث بالةمععرغئ البالبئ، طاةاعق دسعات المسارضئ 
لطاراجع سظ عثه الثطعة المبغرة لطةثل، والاغ أصخئ 
افتجاب السغاجغئ سظ إسادة عغضطئ الظزام السغاجغ، 
اقجافااء،  لمصاذسئ  الثسعة  إلى  دشسعا  طا  وعع 

والاسّعث باخسغث اقتاةاجات ضثه.
وشغما غئثو ردا سطى عثا المرجعم رشخ اقتتاد السام 
الاعظسغ لطحشض المحارضئ شغ تعار طتثود وحضطغ 
وغمبض  الثجاعر.  ضاابئ  غسغث  شغما  الرئغج  اصارته 
الصعى  تساثثطعا  الاغ  افدوات  أعط  أتث  اقتتاد 
الثولغئ شغ الـاأبغر سطى طةرى التغاة السغاجغئ لما له 
طظ تأبغر صعي، وق حك أن تعثغثه باظزغط إضراب 
شغ الحرضات السمعطغئ والعظائش الساطئ اتاةاجا سطى 
شغ  لغج  افجعر،  وتةمغث  السغأ  اقصاخادي  العضع 
شغعط  بما  الثولغئ  الصعى  طظ  ضشط  جعى  تصغصاه 
شرظسا الاغ وصفئ وراء اظصقب جسّغث غعم ٢٥ تمعز/

السغاجغ  طحروسه  شغ  صثطا  السغر  سظ  لبظغه  غعلغع 
والسعدة إلى ذاولئ المفاوضات وسثم إصخاء افتجاب 
سطى  لطمتاشزئ  افطان  خمام  تجال  وق  ضاظئ  الاغ 
غظعع  شالشرب  التدارغئ.  وطظزعطاه  الشرب  طخالح 
طظ افدوات لقطساك بالئقد وق غةسض طخغرعا بغث 
حثص واتث تاى إذا طا أذغح به شصث الشرب جغطرته.

تاما  جاآدي  لقجافااء  السغاجغئ  افتجاب  طصاذسئ 
إلى شحطعا، خاخئ وأن الحسإ الاعظسغ أسرب شغ أضبر 
الثائر  السئبغ  لطخراع  اضارابه  سثم  سظ  طظاجئئ  طظ 
بغظ الرئغج وخخعطه، وصث برز ذلك أبظاء اقجاحارة 
 ،٪٥ شغعا  المحارضئ  ظسئئ  تاةاوز  لط  الاغ  العذظغئ 
وسظ  طسطظئ  غغر  حسئغئ  طصاذسئ  سظ  ضحش  طا  وعع 
رشخ خرغح لمحروع الرئغج، إذ ق غمضظ الاسطغط 
بأن طحارضئ أصض طظ ظخش ططغعن سغظئ ضاشغئ لامرغر 
أن  الرئغج  اسائر  ذلك  ورغط  وطفرزاتعا،  اقجاحارة 
أن  ضما  سطغعا،  والئظاء  قسامادعا  ضاشغئ  الظسئئ  عثه 
رئغج الطةظئ اقجاحارغئ الخادق بطسغث خّرح افربساء 
الثجاعر  ضاابئ  شغ  صثطا  جغمدغ  أظه  أغار/طاغع   ٢٥
الةثغث "بمظ تدر" بسث أن رشخ أضادغمغعن بارزون 
اقظدمام إلغعا، وعع طا غسئر سظ السصطغئ الاغ غسغر 

وغفضر بتسئعا الرئغج وأسعاظه.
إن الخراع بغظ الرئغج صغج جسغث وخخعطه تعل 
ذئغسئ الظزام السغاجغ شغ تعظج والثجاعر المظزط 
بغظ  الظفعذ  سطى  بالعضالئ  خراع  تصغصاه  شغ  عع  له، 
الصعى الضئرى، وسطى رأجعا شرظسا وبرغطاظغا وأطرغضا، 
الثجاتغر  شعثه  طظاب،  تصغصغ  باشغغر  له  سقصئ  وق 
تظئع طظ طحضاة واتثة وتثضرظا بالثجاتغر العضسغئ 

الاغ شرضاعا الثول اقجاسمارغئ سطى افطئ اإلجقطغئ 
خراع  شعع  وتثتعا،  وتصسغط  خقشاعا  عثم  بسث 
حضطغ بغظ ظزاطغظ: إطا السعدة إلى الظزام الئرلماظغ 
ودجاعر ٢٠١٤ ضما غطالإ بثلك أظخار الئرلمان، أو 
السعدة إلى ظزام طا صئض البعرة أي إلى ظزام رئاجغ 
شرض  غرغث  ضما   ١٩٥٩ بثجاعر  حئغه  ودجاعر 

طحروسغاه الرئغج صغج جسغث سئر اقجافااء.
الطئصئ  تعاذآ  وخض  تث  أي  إلى  غآضث  طا  وعع 
بالاسثي  وطسارضئ)  (تضاطا  تعظج  شغ  السغاجغئ 
التضط  طظزعطئ  طظ  اإلجقم  إلصخاء  والاتثي 
والاحرغع شغ الثجاعر وجائر الصعاظغظ، وضأن البعرة 
ضاظئ سطى اإلجقم وأتضاطه! شغ تغظ غثرك الةمغع 
أن غغاب اإلجقم سظ واصع التغاة عع الضاربئ الضئرى 

الاغ جطئئ الثراب والحرور.
بتث  تساعجإ  الثجاتغر  شإن  أخرى  جعئ  وطظ 
افجئاب المعجئئ والصاسثة الفضرغئ الاغ تصعم سطغعا 

شطسفئ الثجاعر والدعابط الاغ تآدي لائظغ طعاده 
بحضض  ذلك  شغ  والثئراء  الحرغسئ  سطماء  آراء  وأخث 
غسئر سظ الععغئ اإلجقطغئ لطحسإ الاعظسغ، ولغج 
دجاعرا غحرف سطى خغاغاه الضاشر المساسمر طئاحرة 
المثظغ  المةامع  بمظزمات  غسمى  طا  ذرغص  سظ  أو 
ذات الامعغقت الشربغئ المحئععئ، أو سئر ضض طعجوم 

وطدئعع بالبصاشئ الشربغئ!
إن الثجاتغر العضسغئ الاغ تاتضط شغ طخغرظا، شعق 
خالغئ  دجاتغر  شإظعا  سطغظا،  اهللا  غدإ  تبغر  ضعظعا 
سمثا  ترضئ  وضأظعا  الاسطغط  لسغاجئ  تعضغح  أي  طظ 
بمظاعةظا  الثولغئ أن تسئث  لطمآجسات  المةال  لفاح 
السسضرغئ  السصغثة  تعضغح  طظ  وخالغئ  المثرجغئ، 
سظ  طفخعق  الةغح  غئصى  أن  غرغثون  وضأظعط 
تتثغث  طظ  شارغئ  دجاتغر  وأوجاسعا،  الةماعغر 
المطضغات بحضض واضح لفاح المةال لطظعإ والسرصئ 
ظعسغئ  تتثغث  طظ  شارغئ  دجاتغر  البروات،  وتسرغإ 
الظزام اقصاخادي لطثولئ تاى غسمح لطئظعك السالمغئ 
وخظثوق الظصث الثولغ بالسئث بمسغحئ الظاس، دجاتغر 
شصط،  والتضام  السغاجغئ  الظثئئ  طخطتئ  شغ  تخإ 
اجائثادغئ  بطرغصئ  الاخرف  سطغعا  حرسغئ  وغدفغ 

تةاه حسعبعا.
الثقشئ  ظزام  ظض  شغ  اإلجقطغئ  التدارة  وتثعا 
غمضظعا تصثغط دجاعر غتّث طظ صغام التضام بأسمال 
اجائثادغئ ضث افطئ، وذلك باقساماد شصط سطى الصرآن 
والسظئ، تغث تّرم اإلجقم سطى التضام أن غاخرشعا 

تسإ أععائعط ورغئاتعط وظجواتعط الاسططغئ.
الحسإ الاعظسغ غرغث تشغغرا تصغصغا ظابسا طظ سصغثته 
اإلجقطغئ، طأخعذا طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله الضرغط 
السغاجغ  الظزام  تدئط  طعاده  دجاعرا  غرغث  ملسو هيلع هللا ىلص. 
المامغج شغ اإلجقم، ظزام صائط سطى أجاس الرساغئ، 
إلى  لطعخعل  والثثاع  المظاورة  أجاس  سطى  ولغج 
َوُعَع  َراعٍ  «َشاِإلَطاُم  غصعل:  ملسو هيلع هللا ىلص  شالّرجعل  المظاخإ، 
َطْسُآوٌل َسْظ َرِسغَِّاِه...»، غرغث دجاعرا طعاده اقصاخادغئ 
تئغظ ضغفغئ رساغئ حآون المال أي السغاجئ اقصاخادغئ 
شى  الثاء  طضمظ  سطى  اإلخئع  اإلجقم  وضع  تغث 
المةامع شسالةه، غصعل اهللا جئتاظه وتسالى: ﴿َضْغ َق 
َغُضعَن ُدوَلًئ َبْغَظ اْفَْغِظَغاِء ِطْظُضْط﴾، شسظ أتضاطا تتعل 
دون ترضج المال شغ غث شؤئ صطغطئ شغ المةامع. الحسإ 
الاعظسغ غرغث دجاعرا غتثد السغاجئ الثارجغئ بحضض 
غةسض السغادة لقجقم، غرغث دجاعرا ق غثاص بئطث 
طسغظ وإظما دجاعر دولئ سزغمئ تةمع ضض المسطمغظ، 

غتمض الثغر لطئحرغئ جمساء.
الاترغر  تجب  صثطه  الثي  الثجاعر  طحروع  شغ  ولظا 
طعضع  لعضسه  الةاد  السمض  جمغسا  وسطغظا  أجعة، 

 الاطئغص والاظفغث

افزعر بني تضرغج شخض الثغظ سظ 
الثولئ والاثلغج سطى الظاس

الثشاع  لثراجات  المطضغئ  الضطغئ  وشث  اجاصئاله  خقل 
ططتص  دغضغظ،  جاغفغظ  الطعاء  برئاجئ  الئرغطاظغ، 
وزارة الثشاع الئرغطاظغئ، وطمبطغظ إلتثى سْحرة دولئ، 
اإلرعاب  طضاشتئ  طةال  شغ  والثئرات  الرؤى  لائادل 
بأن  غساصثون  طمظ  "أظا  افزعر  حغت  خرح  والاطرف 
شاإلرعاب  دغظغئ،  ولغسئ  جغاجغئ  ظاعرة  اإلرعــاب 
وخثرته  الشربغئ  السغاجغئ  افظزمئ  بسخ  خظساه 
واإلجقم  والمسغتغئ  بالغععدغئ  وألخصاه  لطسالط، 
أنَّ  طآضثًا  الاسصغث"،  بالشئ  وأجظثات  طضاجإ  لاتصغص 
افزعر اجاةاب لطعاصع المساخر بأشضار رائثة بثءًا طظ 
تدمغظ طظاعةه لمعضعسات تضاشح الاطرف والاضفغر، 
وسقصئ  الترب،  ودار  اإلجقم  دار  طفععم  وتعضغح 
المسطمغظ طع غغرعط والاسخإ والضراعغئ، وغغرعا طظ 
المعضعسات والصداغا الاغ تصعم الةماسات الماطرشئ 
شغ  ذقبه  وتتخغظ  تفسغرعا،  وإجاءة  باجاشقلعا 
جظ طئضرة بمظعب سطمغ غسعض طظ خقله تتخغظعط 

شضرّغاً وتمضغظعط طظ تفظغث أشضار عثه الةماسات.
ضما أحار إلى أن افزعر أغصظ ضرورة تقتط الصغادات 
الثغظغئ لمضاشتئ الفضر الماطرف؛ خاخئ بسث اقساثاء 
سطى ضظغسئ الصثغسغظ، شأظحأ بغئ السائطئ المخرغئ، 
المحضقت  طــع  لطاساطض  شضرغئ  طظعةغئ  ووضــع 
المةامسغئ الاغ تمج سقصئ المسطمغظ والمسغتغغظ، 
وتئع عثا المحروع خطعات سالمغئ طمبطئ شغ اقظفااح 
سطى المآجسات الثغظغئ شغ الحرق والشرب ضمةطج 
ضظائج الحرق افوجط، وضظغسئ ضاظاربري شغ إظةطارا، 
وطةطج الضظائج السالمغ شغ جعغسرا، وتعجئ عثه 
طع  السالمغئ  اإلظساظغئ  افخعة  وبغصئ  باعصغع  الةععد 
بصاشئ  ظحر  بعثف  الفاتغضان،  بابا  شرظسغج،  الئابا 
الاسخإ  أحضال  لضض  والاخثي  ــعة،  وافخ السقم 
والضراعغئ بغظ أتئاع السصائث المثاطفئ، وأسرب أسداء 
وطاابساعط  افزعر،  حغت  بطصاء  جسادتعط  سظ  العشث 
لما غصعم به شدغطاه طظ جععد لظحر بصاشئ السقم 
(الغعم  السالمغ.  الخسغث  سطى  والاساغح  وافخــعة 

السابع ٢,٢٢/٥/٢٥م)
وق  افولــى  عغ  لغسئ  عثه  افزعــر  حغت  تخرغتات 
العتغثة شغ عثا المدمار، وتتمض شغ ذغاتعا طجغةًا 
طظ الخثق والاثلغج، خثق شغ واصع اإلرعاب الثي 
شغ  طخالته  لثثطئ  ووجعه  ورســاه  الشرب  خظسه 
بقدظا، وعع طةئر سطى الخثق شغ عثا، شصث أخئح أطرا 
طسطعطا لسعام الظاس أن اإلرعاب خظاسئ الشرب وأظه 
أضبر المسافغثغظ طظه وأظه طظ دسائط تبئغئ أظزمئ 
تضمه السمغطئ الاغ وضسعا شعق رؤوجظا. أطا الاثلغج 
شغ  دغظغئ  ولغسئ  جغاجغئ  ظاعرة  بأظه  الصعل  شفغ 
تفخض  الاغ  الرأجمالغئ  السصغثة  طع  ضاطض  اظسةام 
الثغظ سظ الثولئ وسظ السغاجئ، بغظما واصع اإلرعاب 
ظفسه غظسةط طع سصغثة الرأجمالغغظ الظفسغئ الاغ ق 
تسئأ بثطاء تراق وق أرواح تجعص وق أسراض وترطات 
شبط  المخطتئ  تضعن  شتغبما  المخالح،  أطام  تظاعك 
غضفر  ظفسه  والشرب  وأتضاطعط،  وسصغثتعط  حرسعط 
بضض حغء إذا تسارض طع طخالته وغآطظ وغآغث أي 
ظعإ  طظ  وغمّضظه  والمظاشع  المخالح  له  غةطإ  حغء 
تعل  رؤغاه  طع  رؤغاظا  تاعاشص  شضغش  الظاس،  بروات 

صدغئ عع خاظسعا وطشثغعا؟!
تعاشص حغت افزعر عظا جاء طشطفا سظثطا أحار إلى ضرورة 
تقتط الصغادات الثغظغئ دون تتثغثعا واإلحارة إلى 
ضعظعا دغظغئ، شغ شخض واضح لطثغظ سظ السغاجئ، 
اإلجقم  وضأن  تاضما،  غضظ  لط  ملسو هيلع هللا ىلص  الرجعل  وضأن 
الحرغسئ  لظا  أجماعا  وصعاظغظ،  أتضاطا  لظا  غدع  لط 
طحغرا  طثخص!  وبحضض  افزعر  غثرجعا  اإلجقطغئ 
إلى اقساثاء سطى ضظغسئ الصثغسغظ الاغ غسرف الظاس 
شغ طخر أن شاسطعا والمترض سطغعا عع ظزام طئارك 
ووزغر داخطغاه، وطسطعم أظعط وضقء الشرب شغ تضط 
تحعث  لط  ذعغطئ  صرون  طثار  سطى  طخر  وأن  بقدظا 

اجافااء تعظج تعل الثجاعر
وضرورة الاشغري الةثري
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طظ افطط الماتثة واقتتاد افشرغصغ والعغؤئ التضعطغئ 
لطاظمغئ "إغصاد" بعثف اجاسادة طسار الفارة اقظاصالغئ 

ودشع سمطغئ السقم صثطاً.
والتصغصئ عغ أن عثا اقتفاق والاعاشص عع لتض طحضطئ 
الساجئ طظ السسضر والمثظغغظ، ولغج تقً لمحضطئ أعض 
الئقد، فن عثا اقتفاق والاعاشص غمبض الصعى الثولغئ 
الماخارسئ سطى الظفعذ شغ الئقد، ورأى الظاس شغ عثا 
الئطث الطغإ أعطه أظه شغ ظض تضعطئ المثظغغظ، شإن 
واقجاماسغئ  وافطظغئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  افتعال 
صث تأزطئ، وضثلك التال شغ ظض تضط السسضر الثغظ 
اظصطئعا سطى المثظغغظ طظث جئسئ أحعر. شإظعط جمغسا 
غظفثون ططالإ الثول اقجاسمارغئ شغ تمجغص الئقد، 
وظعإ برواتعا وسطمظاعا، عثه الصعى اقجاسمارغئ ترى 
شغ السعدان طا غماطضه طظ إطضاظات عائطئ طظ بروات، 
وطعصع جشراشغ طامغج، وذئغسئ أعطه ذوي الاأبغر سطى 
الشغر، شصث وضسئ الثطط له ضما جاء شغ ورصئ السقم 
افطرغضغ الاغ تعخغ بإلتاق ضرر عغضطغ باصاخاد عثا 
الئطث تاى ق غآبر سطى العجعد افطرغضغ شغ المظطصئ 

افشرغصغئ والسربغئ، وق غسّصث التسابات افطرغضغئ.
إذًا عظاك صعى طتطغئ وإصطغمغئ ودولغئ تسمض لاتطغط 
السعدان وإصساده باظفغث طا تثططه الثول اقجاسمارغئ، 
وباثخض ضغان غععد الثي تزغ باطئغع السقصات طع 
السعدان شغ ظض التضعطئ اقظاصالغئ العجغطئ. وإن تض 

وطا  الئرعان  اظصقب  صئض  طا  السعدان،  شغ  السغاجغ 
غظفثه  وأوروبا،  أطرغضا  بغظ  دولغ  خراع  عع  بسثه، 
العقغات  بأطر  غأتمرون  شالسسضر  والمثظغعن،  السسضر 
داخض  طظ  تسطغماته  غاطصى  المثظغ  والطرف  الماتثة، 
السفارة الئرغطاظغئ بالثرذعم، الثي غصعد تراك الحارع 
ضث السسضر لطدشط سطغه لغةث رجال برغطاظغا طعذأ 
الدشعط  واجامرار  خغشئ،  بأغئ  التضط  شغ  لعا  صثم 
سئر المئسعث افطمغ شعلضر، طا تثا بأطرغضا اقجاساظئ 
باقتتاد افشرغصغ واإلغصاد شاعلثت اآللغئ البقبغئ، الاغ 
رتئئ بصرار رشع تالئ الطعارئ والثخعل شغ تعار بغظ 

ضض أعض المخطتئ ضما تسمغعط أطرغضا.
صاطئ اآللغئ البقبغئ بسصث اجاماسات بالمضعن السسضري، 
شفغ غعم افربساء ٢٠٢٢/٠٦/٠١ تط الطصاء الباظغ طع 
وسدعي  تمغثتغ،  اقظاصالغ  المةطج  رئغج  ظائإ 
المةطج الفرغص الضئاحغ، وإبراعغط جابر، وظاصح الطصاء 
تجغران/غعظغع،  طظ  افول  افجئعع  شغ  التعار  اظطقق 
لطاعاشص سطى تحضغض تضعطئ الفارة اقظاصالغئ، وغئثو 
أن عظاك تفاعمات جافدغ إلى تضعغظ تضعطئ الفارة 
افطرغضغئ  الثارجغئ  اباسبئ  ذلك  أجض  طظ  اقظاصالغئ، 
السغاجغئ،  السمطغئ  لثسط  السعدان  إلى  شغ  طعلغ 
وأوضتئ الثارجغئ شغ بغان السئئ ٢٠٢٢/٠٦/٠٤م، 
سطى  المخطتئ  أعض  جاتث  افطرغضغئ  المسآولئ  أن 
والمضعظئ  البقبغئ  اآللغئ  تاغتعا  الاغ  الفرخئ  اغاظام 

إظه طظ المآلط أن افظزمئ الصائمئ شغ السالط اإلجقطغ ضاشئ أدوارعا طعزسئ شغ الائسغئ لطثول اقجاسمارغئ 
الاغ تسظث لعا طعمات وتعزع أدوارعا ضما تصادغ طخالتعا اقجاسمارغئ، وتسمض سطى ترضغج اظفخال المسطمغظ 
وطظع وتثتعط شغ دولئ واتثة تطئص اإلجقم سطغعط ضما ضاظعا صئض تصئئ اقجاسمار. إن عثا العضع غتاط سطى 
المسطمغظ السمض سطى إسادة الطتمئ بغظعط وتعتغثعط شغ دولئ واتثة، الثقشئ الراحثة، تتضمعط بثغظعط 
ةٌ﴾ وضما أخرج طسطط َسِظ  وَ نُونَ إِخْ مِ امَ املُْؤْ التظغش، شق حصاق بغظعط وق خقف، بض ضما صال الصعي السجغج: ﴿إِنَّ
الظُّْسَماِن ْبِظ َبِحغٍر َصاَل: َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َمَثُل الُْمْؤِمِننَي ِيف تََوادِِّهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاطُِفِهْم َمَثُل الَْجَسِد إَِذا اْشَتىَك ِمْنُه ُعْضٌو 

ى». َهِر َوالُْحمَّ تََداَعى لَُه َسائُِر الَْجَسِد ِبالسَّ

وأجارالغا، وظغعزغطظثا... وطظ عثه الجاوغئ غحضض الططإ 
الرجمغ الثي صثطاه شظطظثا والسعغث لقظدمام لطظاتع 
لطرئغج  وشحقً  باغثن،  جع  لطرئغج  جغاجغاً  اظاخارًا 

بعتغظ، وخطرًا سطى الرئغج الخغظغ حغ جغظ بغظس.
صخغر  وصئ  بسث  افذطسغ  حمال  تطش  تأجج  رابساً: 
غدط  تتالش  وعع  الباظغئ،  السالمغئ  الترب  ظعاغئ  طظ 
٣٠ دولئ، وتسث ترضغا الصعة السسضرغئ الباظغئ شغه بسث 
العقغات الماتثة، وسظثطا تاصثم دولئ جثغثة بططإ 
اقظدمام غاططإ افطر طعاشصئ أسداء التطش باإلجماع 
سطى دسعتعا لقظدمام، وطظ عظا تظئع أعمغئ تتفر 
وصث  افوروبغاغظ...  الثولاغظ  اظدمام  سطى  ترضغا 
جاظثت ترضغا تعجع التطش رجمغا طظث اظدماطعا إلى 
الاضاض صئض ٧٠ ساطا. واآلن غسارض أردوغان اظدمام 

السعغث وشظطظثا إلى الظاتع فربسئ أجئاب عغ:
١- طتاولئ أردوغان الئصاء شغ السططئ وجط اقظضماش 
إلى  ترضغا  شغ  الادثط  طسثل  ارتفع  شصث  اقصاخادي. 
بقبئ أرصام شغ ظض تراجع جسر الطغرة، طا أدى إلى إغراق 
اقصاخاد المارظح بالفسض شغ أزطئ أسمص. وعثا غطرح 
طحاضض لطرئغج صئغض اظاثابات ٢٠٢٣، وعع طا غةسض 
طعصش أردوغان أضسش طظ أي وصئ طدى، طظث وخعله 
إلى السططئ صئض ظتع ٢٠ ساطاً. شحسئغاه شغ اجاطقسات 
الرأي افخغرة طاراجسئ، ولثلك شإظه بالدشط سطى التطش 
غأطض  والسعغث  شظطظثا  اظدمام  شغ  المماظسئ  بإظعار 
تتصغص طساسثات اصاخادغئ وسسضرغئ طظ دول التطش 

تتسظ طظ وضسه الحسئغ صئض اقظاثابات...
سدعغئ  صدغئ  اجاشقل  شغ  غأطض  أردوغان  إن   -٢
ضفرخئ  افذطسغ  حمال  تطش  شغ  وشظطظثا  السعغث 
لاتصغص عثف لثغه طظث شارة ذعغطئ لاأجغج طظطصئ 
التثود  ذعل  سطى  المصاتطغظ افضراد  طظ  خالغئ  سازلئ 
الارضغئ طع جعرغا. وطظ خقل تعجغع المظاذص المتررة 
غمضظ لارضغا إسادة تعذغظ القجؤغظ السعرغغظ الثغظ 
غحضطعن طحضطئ شغ ترضغا بتسإ المسارضئ. ضما أن 
الشرب  بأن  اساصاده  تسضج  السسضرغئ  السمطغئ  خطط 
لظ غسارض طبض عثه السمطغات سظثطا غتااج إلى دسط 
إلى  اقظدمام  افوروبغاغظ  الثولاغظ  لمساسغ  أظصرة 
التطش. ضما أن إسقن أردوغان غعثف إلى تسجغج الثسط 
قظاثابات  شغه  غساسث  وصئ  شغ  الصعطغغظ  جاظإ  طظ 
سئر  السسضرغئ  السمطغات  وضاظئ  المصئض.  السام  خسئئ 
التثود صث سجزت طسثقت تأغغثه شغ الماضغ. وتأتغ 
تراجع  الرأي  اجاطقسات  شغه  تزعر  وصئ  شغ  خطعته 
الاأغغث فردوغان وتجبه التاضط، تجب السثالئ والاظمغئ، 

وجط طحضقت اصاخادغئ طتاثطئ.
شفغ  افطرغضغ،  الرئغج  لصاء  شغ  أردوغان  رغئئ   -٣
ظغسان/أبرغض الماضغ احاضى أردوغان شغ تخرغتات 
السقصئ  بظعع  غاماسان  ق  وباغثن  أظه  طظ  لطختفغغظ 
الاغ ربطاه بالرئغسغظ السابصغظ دوظالث تراطإ وباراك 
أوباطا. (صال أردوغان: "بالطئع، عظاك بسخ اقجاماسات 
طظ وصئ آلخر، لضظ ضان غظئشغ أن تضعن أضبر تصثطا". 
وأضاف: "أتمظى أن ظامضظ طظ تتصغص ذلك شغ السمطغئ 
 ،(https://arabic.cnn.com ٢٠٢٢/٠٥/٢٤) الاالغئ") 
أي أن عثا افطر لغج طاسطصاً بالسعغث وشظطظثا، بض عغ 
طع  لصائه  تسرغع  أردوغان  طظعا  غأطض  طظاجئئ  لتزئ 

باغثن، الثي أبصغ الجسغط الارضغ سطى طساشئ طظه.
٤- وصش الثسط الشربغ لفضراد، وتسطغط الشرب افسداَء 

غقتص  زال  طا  شأردوغان  "الثثطئ"،  لترضئ  المظامغظ 
"زطان"  ختغفئ  (أشادت  الثثطئ  لترضئ  المظامغظ 
الارضغئ بأن السططات أخثرت صرارات اساصال بتص ٤٠

طفخعلعن  وسسضرغعن  طعظفعن  بغظعط  طظ  حثخا 
لطثاسغئ  الاابسئ  الثثطئ"،  لترضئ  "اظامائعط  باعمئ 
تمطئ  اظطقق  إلى  الختغفئ  وأحارت  غعلظ.  اهللا  شاح 
وأظصرة،  إجطظئعل  طرضجعا  المثن  طظ  بالسثغث  أطظغئ 
 .(٢٠٢٢/٦/١ زطان  المخثر  المططعبغظ...  قساصال 
تخظغش  طظ  الرغط  شسطى  لفضراد،  الشربغ  الثسط  وأطا 
طظزمئ  الضردجااظغ  السمال  لتجب  افوروبغ  اقتتاد 
إرعابغئ، شإن السثغث طظ الثول افوروبغئ صثطعا دسمًا 
السسضرغئ  الثراع  الحسإ"،  تماغئ  لـ"وتثات  تسطغتغاً 
لتجب اقتتاد الثغمصراذغ، الثي تسائره أظصرة اقطاثاد 
السعري لتجب السمال الضردجااظغ، ولثلك صابطاه ترضغا 
برشخ حثغث. ضما تسارض أظصرة سطى اجاداشئ بسخ 
الضردغئ،  لطاظزغمات  تمبغطغئ  طضاتإ  افوروبغئ  الثول 
شسالغات  باظزغط  لعط  والسماح  أسدائعا،  واجاصئال 
الثول  غالئغئ  تساةإ  ولط  أراضغعط.  سطى  جغاجغئ 
اجاتدر  وصث  باسطغمعط.  أظصرة  لططئات  افوروبغئ 
أردوغان عثه الصدغئ سظث تثغبه سظ اساراض بقده 
طتاوقً  الظاتع  لتطش  والسعغث  شظطظثا  اظدمام  سطى 
أو  لفضراد  الشربغ  الثسط  إزالئ  شغ  لطاأبغر  اجاشقله 

تثفغده، وضثلك تسطغط المظامغظ لترضئ الثثطئ.
جعئ،  طظ  ترضغا  بغظ  طضبفئ  طتادبات  تةري  خاطساً: 
والسعغث وشظطظثا والعقغات الماتثة وأسداء شغ تطش 
الظاتع طظ جعئ أخرى؛ شغ طسسى لاطئغئ بسخ ططالإ 
جاعضععلط  اظدمام  سطى  طعاشصاعا  طصابض  أظصرة، 
وعطسظضغ لطتطش. (شفغ ١٨ طاغع ٢٠٢٢، أجرى طاتثث 
طع  عاتفغئ  طتادبات  صالظ،  إبراعغط  الارضغئ  الرئاجئ 
وشظطظثا  والسعغث  ألماظغا  طظ  ضض  شغ  ضئار  طسآولغظ 
وبرغطاظغا والعقغات الماتثة، تظاولئ طسألئ سدعغئ 
https:// وشظطظثا شغ الظاتع... ٢٠٢٢/٠٥/٢٧ السعغث 
futureuae.com)، (وشغ الغعم ذاته، سصث وزغر الثارجغئ 
الارضغ، تحاووش أوغطع، طع ظزغره افطرغضغ، أظاعظغ 
الارضغئ  اقجاراتغةغئ  لـ"آللغئ  افول  اقجاماع  بطغظضظ، 
طسألئ  بتث  تط  تغث  ظغعغعرك،  شغ  افطرغضغئ"،   -
٢٠٢٢/٠٥/١٨ لطظاتع...  وشظطظثا  السعغث  اظدمام 

 (https://mubasher.aljazeera.net
ترضغا  تاعخض  أن  الماعصع  طظ  شإظه  وسطغه  جادجاً: 
لاسعغئ طع الصعى افوروبغئ والعقغات الماتثة بحأن 
ولغج  الظاتع،  لتطش  وشظطظثا  السعغث  اظدمام  طسألئ 
طظ المرجح وشص المسطغات التالغئ أن تامادى أظصرة 
شغ اساراضعا وخعقً لسرصطئ اظدمام الثولاغظ لطتطش 
بحضض ضاطض، بض طظ الماعصع شغ ظعاغئ افطر أن تعاشص 
وذلك بسث تخعلعا سطى بسخ (الارضغئ) شغ الظصاط 
وصااً،  أسقه، تاى وإن أخث عثا  افربسئ طظ بظث رابساً 
اتاةئ   ،٢٠٠٩ سام  شفغ  ذلك...  غحئه  طا  جئص  شصث 
السابص  الثظمارضغ  العزراء  رئغج  تسغغظ  سطى  ترضغا 
ولضظ  الظاتع  لتطش  رئغساً  راجمعجظ  شعغ  أظثرس 
تسغغظ  سطى  ترضغا  واشصئ  وصااً  أخثت  طفاوضات  بسث 
راجمعجظ طصابض تخعلعا سطى طظاخإ (ترضغئ) داخض 

 العغضض السغاجغ والسسضري لطاتالش
الباظغ طظ ذي الصسثة ١٤٤٣عـ

٢٠٢٢/٦/١م

تامئ: اظدمام السعغث وشظطظثا لتطش الظاتع
سطى  الصداء  شغ  اآلن  تاى  الثرغع  شحطعا  ظض  وشغ   
الظفج البعري فعض الحام رغط الادغغص الممظعب طظ 
افدوات سئر جغاجئ الاةعغع والتخار والئطح واإلرعاب 
والسةعن، وصث رأغظا طآحرات ذلك شغ أسمال سثة راشدئ 
لةرغمئ إدخال المساسثات الثولغئ سئر ظصاط الرباط طع 
ظزام اإلجرام، ضما حعثظا تترك أعض طثغظئ الئاب حرق 
تطإ ردًا سطى إذقق الحرذئ السسضرغئ جراح سظخر ضان 
طظ سظاخر الظزام طاعط بسمطغات صاض واغاخاب، وصث 
اطاث التراك إلى إسجاز وسفرغظ بسث تخرغح وزغر الثشاع 
الدابط  إصالئ  ورشده  المآصائ  التضعطئ  غسمى  شغما 
أعض  تفاسض  وصث  السظخر.  جراح  إذقق  سظ  المسآول 
البعرة بحثة رشداً لما جمعه تماغئ الفاجثغظ، طا غثلض 
طا  ضض  رغط  الحام  أعض  وجثان  شغ  البعرة  سمص  سطى 

غقصعظه طظ خثقن وتآطر الصرغإ صئض الئسغث.
إن الاآطر الثولغ سطى بعرة الحام أخئح واضتاً لضض ذي 
بخر وبخغرة، وإن الثور الارضغ عع رأس التربئ الثي 

غةإ الاثطص طظه واقظسااق طظ عغمظاه.
وإن إدراك العاصع الثي تسغحه بعرة الحام وصراءة ظاائب 
بعرات الربغع السربغ افخرى والائخر شغما آلئ إلغه غتّمض 
جفغظئ  غاثارضعا  ضغ  السزغمئ  المسآولغئ  الحام  أعض 
بعرتعط وعغ تسغح شغ خدط عثه الاآطرات الضئغرة 
والخسعبات السزغمئ. وضض ذلك غآضث تاجئ البعرة إلى 
اإلجقطغ  المحروع  خاتئئ  العاسغئ  السغاجغئ  الصغادة 
العاضح والمئطعر الثي غعتث الةمغع تتئ لعائه شغعتث 
لغسغروا  ذرغصعط  وغظغر  ضطماعط  وغةمع  جععدعط 
سطى عثى وبخغرة لاتصغص وسث ربعط جئتاظه وبحرى 
رجعلعط ملسو هيلع هللا ىلص شغ ظعاغئ التضط الةئري وإصاطئ الثقشئ 

الراحثة سطى طظعاج الظئعة سطى أظصاضه.
الاترغر،  تجب  لعط  غصثطه  الثي  عع  المحروع  وعثا 
عثا  تئّظغ  وجغضعن  طفخض،  ودجاعٍر  طئطعر  بحضض 
لطمآاطرات  لطاخثي  افجاس  المظططص  عع  المحروع 
الاغ تساعثف إجعاض بعرة الحام وبغع تدتغاتعا، 
وطظ بط تتخغظعا وإبسادعا سظ اقلاجام بثجاعر ضفر 
تسّثه أطرغضا شغ ضعالغج جظغش سئر إحراك المسارضئ 
طع  الثجاعرغئ  بالطةظئ  طمبطئ  الماعاذؤئ،  الثارجغئ 

سخابات الظزام.
وإظظا سطى غصغظ بعسث ربظا جئتاظه وسطى بصئ بأن إرادة 
افطئ  أبظاء  طظ  الخادصغظ  ظفعس  شغ  ضاطظئ  الاشغغر 
ق  شالحام  صرغإ،  اهللا  ظخر  وأن  الحام،  بعرة  وأبظاء 
غطعل شغعا سمر الحر فظعا لط تثضر شغ الضااب والسظئ 
الظفاق  أعض  غدسش  الثي  اإلغمان  وصعة  بالئرضئ  إق 
وغآذن بعقك المظاشصغظ، شالحام تسغح طثاضاً إلزالئ 
الفساد طظ جسثعا وعع طصثطئ لاساشغعا، وخقتعا 

 والثي به تخطح تال افطئ اإلجقطغئ بإذن اهللا

الظزام الارضغ غصش طضئقً طظث شارات ذعغطئ سظ تتصغص 
رغئاه شغ إصاطئ طظطصئ آطظئ تتصص له حغؤا طظ أطظه 
الصعطغ رغط خثطاته الةطغطئ الاغ صثطعا فطرغضا شغ 

ططفات ضبغرة طظ السالط!
شعض جظاعصع طظ عثه المظزعطئ الفخائطغئ الاغ تفاصر 
إلى العسغ والاغ جطمئ صرارعا ذائسًئ لثاسمغعا أن تتصص 
حغؤا لبعرتعا وأطاعا إذا بصغئ سطى عثه السصطغئ وبصغ 
طظ غاعجث أطرعا طظ جماجرة الادتغات والمااجرغظ 

بصعت الظاس غاتضمعن بمخغر البعرة؟!
إن الصغادات المرتئطئ الاغ تفاصر إلى العسغ واإلرادة 
والاغ ق ترى أظعا غمضظ أن تصعم بأي سمض أو تتصص 
والماآطرة  الثاسمئ  الثول  سطى  باقساماد  إق  إظةاز  أي 
ظخر  أي  تتصص  لظ  الثولغ،  المةامع  بمعاشصئ  وإق 
لبعرة الحام، بض جاةر سطغعا العغقت الةسام. لثلك 
ظراعا ترغخئ سطى ضسإ رضا الثول الماآطرة وخطإ 
وطثرجات  طثططاتعط  وتظفغث  الثولغ  المةامع  ود 
الحرسغئ  المخطتئ  غسمعظه  طا  بثرغسئ  طآاطراتعط 
وطخالح  الثاخئ  طخالتعط  تصغصاعا  شغ  عغ  الاغ 

أجغادعط وداسمغعط.
العسغ  إلى  الفخائطغئ  المظزعطئ  صغادة  اشاصار  إن 
السغاجغ، واظسثام اإلرادة سظثعا، وتسطغمعا لصرارعا، 
جسطعا تاثئط شغ طضائث الماآطرغظ شاصع شرغسئ جعطئ 
شغ شت اقصااال والعسعد الضاذبئ، وجسطعا تدغع ضض 
طسارعا  تختغح  طظ  تمضظعا  الاغ  والزروف  الفرص 
والسمض  البعرة  صرار  اجاسادة  أجض  طظ  الةاد  والسمض 
إجصاط  رأجعا  وسطى  البعرة  أعثاف  لاتصغص  الخادق 

ظزام اإلجرام وإصاطئ تضط اإلجقم.
شعا عغ روجغا تشرق شغ طساظصع تربعا شغ أوضراظغا 
وتفصث شاسطغاعا إلى تث ضئغر شغ جعرغا وعظاك تثغث 
سظ اظستابات ججئغئ لصعاتعا، وظزام بحار شغ أضسش 
جاضظاً،  تترك  ق  الفخائطغئ  المظزعطئ  ولضظ  تاقته، 
بض عغ طظخرشئ لطاسطط سطى الظاس ورساغئ تضعطات 
خعرغئ طعماعا حرسظئ الزطط والاسطط وتصثغط خعرة 

طا غسمى اإلدارة المثظغئ ضعاجعئ لطمةامع الثولغ!
إن أطرغضا الاغ تثغر ططش طعاجعئ البعرة سئر افدوات 
طظ دول وطظزمات وشخائض تثرك خطعرة ترك شراغ 
تمفه  أن  غمضظ  فظه  جعرغا  شغ  سسضري  أو  جغاجغ 
صعى البعرة المثطخئ غغر المرتئطئ، وصث صالئ عغقري 
ضطغظاعن وزغرة الثارجغئ افطرغضغئ السابصئ: "لظ ظسمح 
بعجعد شراغ جغاجغ شغ جعرغا"، لثلك سمطئ أطرغضا 
تغظعا سطى إظحاء المةطج العذظغ وبسث شحطه أظحأت 
عثه  شغ  آٍت  عع  لما  تساسث  وعغ  العذظغ،  اقئاقف 
المرتطئ التساجئ طع تعصع ضسش شاسطغئ الثور الروجغ 

وإطضاظغئ ترك شراغ ضئغر لظ تساطغع إغران طفه.

تامئ ضطمئ السثد: طحروع اإلجقم عع التخظ لبعرة الحام

رشع تالئ الطعارئ يف السعدان
الثققت واملآقت

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

أخثر رئغج طةطج السغادة اقظاصالغ الفرغص أول رضظ 
طرجعطًا  ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م،  افتث  الئرعان  الفااح  سئث 
برشع تالئ الطعارئ شغ ضاشئ أظتاء الئقد، وصث تزغ 
الصرار بارتغإ طتطغ وإصطغمغ ودولغ، وضان ذلك بسث 
جطسئ طةطج افطظ والثشاع الثي بتث طةمض افوضاع 
افطظغئ بالئقد، شرشع تعخغئ لرئغج طةطج السغادة 
اجامرت  الاغ  الطعارئ  تالئ  رشع  صرار  شضان  بثلك، 
طظث اظصقب الئرعان شغ تحرغظ أول/أضاعبر ٢٠٢١م، 
والثي أسطظ الئرعان طظ خقله تسطغض طعاد شغ العبغصئ 
خراع  بسث  العزراء،  برئغج  واإلذاتئ  الثجاعرغئ، 
احاعرت  الاغ  اقظاصالغئ  التضعطئ  تضعغظ  طظث  اجامر 

بالمحاضسات بغظ السسضر والمثظغغظ.
إن تالئ الطعارئ عغ تالئ تثعل لطتضعطئ الصغام بأسمال، 
أو شرض جغاجات ق غسمح سادة الصغام بعا، وتساطغع 
التضعطئ إسقن الطعارئ شغ تال وجعد ضعارث، أو تاقت 
المسطتئ،  والظجاسات  الخراسات  أو  المثظغ،  السخغان 
بتغث تظئه الظاس إلى تشغغر جطعضعط الطئغسغ، وتأطر 
طا  وعع  الطعارئ،  خطط  باظفغث  التضعطغئ  الةعات 
ضحفه الئرعان، وسئر سظه "باختغح المسار"، وصال إن 
عظاك صعى طتثودة تاتضط شغ الةعاز الاظفغثي، وأتجابًا 
أطظعا  شغ  طعثدة  الئقد  وأن  جماعغرغاً،  لعا  وزن  ق 

وضغاظعا، وأن الةغح أوخغاء سطى الئقد.
المحعث  شغ  وغةري  جرى  الثي  شإن  افطر  تصغصئ  شغ 

طحضطئ السعدان لغج برشع تالئ الطعارئ الاغ أسطظ 
سظعا الئرعان، وإظما عع بالاثطص طظ الظزام الصائط 
برطاه والصداء سطغه تماطا، بحصغه السسضري والمثظغ 
وإصاطئ  جتغص،  واد  شغ  وإلصائه  الةمععري)،  (الظزام 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظزام  اإلجقم،  ظزام 
الظئعة الثي غصعم سطى أجاس سصغثة أعض الئقد؛ سصغثة 

اإلجقم السزغط.
وتاى غاتصص ذلك، ق بث طظ السمض طع تجب الاترغر 
الثي غتمض طحروساً طشاغرًا تماطاً لما غطرته العجط 
وجفاراتعا،  اقجاسمارغئ  بالصعى  المرتئط  السغاجغ 
والمثطص  اإلجقطغ،  بمحروسه  الاترغر  تجب  شإن 
والظاخح فطاه، والرائث الثي ق غضثب أعطه غمث غثه 
والمظسئ،  الصعة  أعض  وطظعط  صاذئئ  السعدان  فعض 
لغحثوا طظ أزره إلصاطئ أتضام اهللا جئتاظه وتسالى شغ 
عثه افرض المئارضئ الاغ جاصطإ افوضاع، وتصدغ 
أعض  أتعال  لاظصطإ  وافوجاع،  واآلقم  افزطات  سطى 
غاعغأ  شالسعدان  خغر،  إلى  السالط  ضض  بض  السعدان 
الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  قجاصئال 

صرغئاً إن حاء اهللا.
وَ  هُ اءُ وَ نْ يَشَ ُ مَ نْرصُ ِ اهللاَِّ يَ نُونَ * بِنَرصْ مِ حُ املُْؤْ رَ فْ ئِذٍ يَ مَ وْ يَ ﴿وَ

 ﴾ يمُ حِ يزُ الرَّ زِ الْعَ
* طظسص لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان
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اخااط صئض أغام صطغطئ طآتمر المظاثى اقصاخادي الثولغ 
أسماله شغ داشعس، تغث اطاث طظ ٢٠٢٢/٥/٢٢ ولشاغئ 
جابصغه  سظ  المآتمر  عثا  تمغج  وصث   .٢٠٢٢/٥/٢٦
بأن صراراته ارتئطئ بالترب شغ أوضراظغا، وطا تسئئه 
طظ صطص دولغ طاجاغث طظ طسألئ الارّدي اقصاخادي، 
وظحعء أزطات تصغصغئ شغ طةاقت سثة أبرزعا: ارتفاع 
افجسار، وأزطئ الشثاء السالمغ، واقظضماش اقصاخادي 
والادثط، وأزطئ الطاصئ السالمغئ، وأزطئ الضساد شغ 
طةاقت سثة؛ ارتئطئ بالترب وتأبرت بعا. وصث ضاظئ 
شغ  تخض  والمسؤعلغظ  الثئراء  ألسظئ  سطى  الصرارات 
بسخ افتغان إلى الاتثغر طظ الصادم، وبأّن افجعأ لط 
غأت بسث!! وصث تمض عثا المآتمر سظعاظا سرغدا عع: 
"الاارغت غصش سظث ظصطئ تتعل.. السغاجات التضعطغئ 
واجاراتغةغات افسمال، وغاجاطظ طع ترب روجغئ سطى 

أوضراظغا، أبرت سطى طفاخض اقصاخاد السالمغ".
وحارك شغ أسمال المظاثى ظتع ٥٠ رئغج دولئ وأضبر 
ورجال  واصاخادغئ،  جغاجغئ  حثخغئ   ٢٥٠٠ طظ 
أسمال، وصث ذضر ضقوس حعاب طآجج عثا المظاثى 
تاغمج  شاغظظحال  ختغفئ  شغ  السالمغ  اقصاخادي 
الئرغطاظغئ ٢٠٢٢/٥/٢٣ صعله: "إظه غسائر طآتمر السام 
الةاري ٢٠٢٢ عع افضبر أعمغئ طظث إظحاء المظاثى"، 
سطى  واقصاراتات  الاتثغرات  طظ  الضبغر  وردت  وصث 
ضمصثطئ  طظعا  بسداً  ظعرد  والساجئ؛  الثئراء  ألسظئ 
لمسرشئ أعثاف وغاغات عثا المآتمر، وطا غرطغ إلغه، 
وعض تصغصئ ُغراد طظه إظصاذ السالط طما عع صادم ضما 
غجسمعن، أم العثف عع خثطئ السغاجات الشربغئ شصط 
الةحع  خثطئ  أجض  طظ  اصاخادغا؛  السالط  تثطغر  شغ 
الرأجمالغ افطرغضغ وافوروبغ سطى وجه الثخعص؟! 
شغ  خثرت  الاغ  والاخرغتات  الاتثغرات  عثه  وطظ 

عثا المظاثى الثولغ:
شغ  الفاسض  السئإ  بأظعما  والخغظ  روجغا  اتعام   -١
تصعغخ افطظ الشربغ، وأن السئإ افول عع الاةارة 
المرتئطئ طسعما؛ خاخئ شغ طسألئ العصعد والطاصئ، 
غظج  افذطسغ  حمال  لتطش  السام  افطغظ  صال  تغث 
السططعغئ؛  افظزمئ  طع  الاةارة  "إن  جاعلاظئرغ: 
طبض روجغا والخغظ تصّعض افطظ الشربغ"، وأضاف 
بضطماه شغ المظاثى اقصاخادي السالمغ: "أن الترب 
اقصاخادغئ  السقصات  أن  ضغش  أظعرت  أوضراظغا  شغ 
ظصاط  تعجث  أن  غمضظ  السططعغئ  افظزمئ  طع 
ضسش"؛ شغ إحارة إلى واردات اقتتاد افوروبغ طظ 
العصعد التفري الروجغ، وبظاء الخغظ لحئضات الةغض 

الثاطج طظ اقتخاقت.
والسغاجغ  اقصاخادي  الاحرذم  طظ  الاتثغر   -٢
الثولغ  الظصث  خظثوق  طثغرة  صالئ  تغث  الثولغ، 
الترب  أن  خطر  طظ  صطصعا  "إن  جعرجغفا:  ضرغساالغظا 
شغ أوضراظغا، والائاذآ الماجاغث شغ الخغظ؛ ربما غبغران 
رضعدا سالمغا أصض طظ طثاوشعا تغال صعة اقتةاه ظتع 

الاحرذم اقصاخادي والسغاجغ السالمغ".
المعاد  أجسار  وارتفاع  الادثط  طظ  الاتثغر   -٣
وطظ  طسئعق،  غغر  بحضض  والخظاسات  اقجاعقضغئ 
جاغسعن  خرح  تغث  الماجاغث،  الربا  أجسار  ارتفاع 
المساحارغظ  لمةطج  السابص  الرئغج  شعرطان 
اقصاخادغغظ شغ الئغئ افبغخ صائق: "إن أغام تروي 
افطرغضغ  المرضجي)  (الئظك  الفغثرالغ  اقتاغاذغ 
غتخض  صث  بما  غسئآون  ق  "إظعط  وأضاف:  ولئ".  صث 
لفجعاق"، طتثرًا طظ أن "أجسار الفائثة جارتفع أضبر 
طما غفخح سظه اقتاغاذغ، أو تاعصسه السعق تالغاً". 
لغةعج  غضفغ  طا  غفسض  لط  "اقتاغاذغ  أن  إلى  وأحار 
الظاس اجاسثادًا لثلك". أطا اقصاخادي جع جاغشطاج؛ 
التائج سطى جائجة ظعبض شغ اقصاخاد شصال: "إن أجسار 
الفائثة المرتفسئ صث تجغث طظ جعء العضع شغما غاسطص 
المططعبئ  اقجابمارات  طظ  جاتث  إظعا  إذ  بالادثط، 
والسسئ  السالمغئ  الاعرغث  جقجض  شغ  الدرر  إلخقح 
وتتثث  اقصاخاد"،  شغ  السرض  جاظإ  أي  اإلظااجغئ، 
الععلظثي،  الئظك المرضجي  طتاشر  ظعت  ضقس  أغدا 
ورئغج طةطج اقجاصرار المالغ السالمغ، سظ طآحرات 
سطى تخاسث طسثقت الادثط شغ طظطصئ الغعرو بحضض 

الثول افخرى الاغ تتئ ظفعذعا ضما خرح بثلك سئث 
الفدائغئ  الصظعات  شغ  سثة  طرات  عادي  طظخعر  ربه 
تغظ  تثث  وطا  دطحص"،  بثل  خظساء  غرغثون  "إظعط 
صاطئ برغطاظغا بمتاولئ اتاعاء البعرة شغ جعرغا لادرب 
سمقء أطرغضا، وضان الافاوض سطى رتغض بحار ولضظ 
السعري  الحسإ  ووسغ  البعرة  اتاعاء  شغ  شحطعا  بسث 
سطى طحروسه اتفصئ الثول الضئرى سطى ضرب البعرة 
ولع باثطغر المثن شعق جاضظغعا ضما خرح بثلك بحار 
المحضطئ  اإلرعابغغظ،  شغ  لغسئ  "المحضطئ  صال:  تغظ 
شغ التاضظئ الحسئغئ الاغ تصثر بالمقغغظ لثلك غةإ 
تثطغر التاضظئ"، وشسقً تط ذلك، بض صام تتالش دولغ 
طع بحار وظعر الاتالش بغظ إغران وروجغا وترضغا شغ 

السطظ ولضظ وراءعط سحرات الثول وططغحغاتعا.
ولغسئ لغئغا بئسغثة، تغث أتدرت أطرغضا رجطعا تفار 
الثي ضان غصغط سظثعا طظث سصعد، لغسغطر سطى لغئغا 

لمخطتاعا ضث ظزام السراج الاابع لئرغطاظغا.
وبرغط ضض طا تخض طظ تثئط شغ أغطإ الئقد واقلافاف 
سطى بعراتعط واتاعائعا والعخعل بأوضاع الظاس إلى 
التدغخ، رغط ضض ذلك شعغ تاةه إلى الثغر بإذن اهللا، 

وذلك لفطارات الاالغئ:
١. جصعط أصظسئ التضام والسطماء الثغظ ق غجال الئسخ 

طثثوساً بعط.
إجقطغئ  أظعا  تثسغ  الاغ  الةماسات  بسخ  ضحش   .٢

وذلك باآلتغ:
اإلجقم،  غطئص  لط  التضط  إلى  طظعا  وخض  طظ  أن  أ . 
وُشدتئ طظ لط تخض إلى التضط بمعاصفعا شغ عثه 

افتثاث.
ب . أظعا ق تماطك طحروساً طظ اإلجقم إلظعاض افطئ.

ج . شدح سقصاتعا بالشرب.
د. سثم الافاف افطئ تعل أختاب المحارغع السطماظغئ 

والصعطغئ ضما ضاظئ خقل السصعد السابصئ.
ه. جصعط ضض المحارغع ذات الثطابات الرظاظئ وضحش 

زغفعا.
و . وصعع افطئ شغ تالئ تثئط بسئإ ترق الحثخغات 
رجعطات  سصطعا  شغ  لعا  ترجط  ضاظئ  افتجاب الاغ  أو 
وردغئ، وعثا جغث فن تثئطعا جغةسطعا تفضر سضج طا 

إذا ضاظئ وابصئ بصئ سمغاء شغمظ تائسعط.
ز . تردغث ضطمئ الثقشئ أو ضطمئ دولئ تتضط باإلجقم أو 

دولئ إجقطغئ لاطفئ أظزار الحسعب.
ح . تخرغتات زسماء الضفر ضما صال وزغر خارجغئ شرظسا "ق 
ظساطغع طظع إصاطئ الثقشئ ولضظ جظسمض سطى تأخغرعا".
ط. سثم صئعل افطئ بمظ جاءوا بسث عثه البعرات فظعا 
تثرك أظعط إطا ظسثئ طسثلئ سظ التضام السابصغظ أو 

أجعأ طظعط.
وبسث ضض طا ذضرظا ظظعه إلى أن أتثاث ٢٠١١ أبئائ 

اآلتغ:
ق  المسطمغظ  بقد  سطى  تسغطر  الاغ  افظزمئ  أن   -١
تساظث شغ حرسغاعا وصعتعا إلى حسعبعا، بثلغض تثخض 
وضثلك  ولئظان  والسراق  الغمظ  طظ  وططغحغاتعا  إغران 
تثخض روجغا وإغران وغغرعما شغ طساظثة بحار سطظاً، 

عثا غغر تثخض دول ضبغرة دون إسقن المحارضئ.
أجغادعا  طظ  حرسغاعا  تسامث  افظزمئ  عثه  إن   -٢
الشجاة المتاطغظ، والثلغض ضما شغ طخر واإلسقن باجط 
طئارك سظ تظتغه سظ التضط طظ دون سطمه أو الرجعع 
إلغه، سئر وزغر دشاسه، وضثلك بحار أجث سظثطا تظاصح 
افطط الماتثة رتغطه بط تاراجع سظثطا تةث أن البعرة 

شغ جعرغا لط تسث السغطرة سطغعا طمضظئ.
٣- إن عثه افظزمئ لغسئ طظ جظج افطئ سصائثغاً وق 

سرشغاً، وبالاالغ عغ أظزمئ عحئ آغطئ لطسصعط.
والثقخئ طما جئص ظةث أظه غمضظ لفطئ إجصاط عثه 
افظزمئ وإصاطئ الظزام الحرسغ الختغح ولضظ عظاك 

حروط لثلك، طظعا طا غطغ:
١- سعدتعا إلى ذرغصئ الافضغر السطغمئ.

ُأدخض  الثي  الثئث  سظه  لاظفخ  لثغظعا  طراجساعا   -٢
سطغه خقل المائاغ جظئ افخغرة طظ صعطغات ووذظغات 

واحاراضغئ ودغمصراذغئ.
٣- أن تطاش تعل الساططغظ لطثقشئ بعسغ وبخغرة، وق 

تائع ضض ظاسص.
٤- أن ق تغأس بسئإ الدشعط الاغ تمارس سطغعا طظ 
صمع وتحعغه وتثاذل، ولاسطط أظعا طضطفئ بثور الرجض 

.﴾ لَى النَّاسِ اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ ﴿لِتَكُ
بدرب أشضار الضفر  ٥- أن غضعن السمض لطاشغغر شضرغاً 
ولغج بالمطغحغات والسقح الثي ق غساثثم إق لصاض 

المسطمغظ.
وشغ افخغر ظسأل اهللا السطغ الصثغر أن ُغسةض بصغام دولئ 
ترضغه، غسج بعا اإلجقم والمسطمعن، وغظحر اإلجقم 

 رتمئ لطسالمغظ إظه سطى ذلك لصثغر

لصث طرت افطئ اإلجقطغئ سئر تارغثعا بأزطات سثغثة 
طظعا غجو المشعل الثغظ دطروا سثدًا طظ بقدعا وطظعا 
الخطغئغغظ  غجو  وضثلك  السئاجغئ،  الثقشئ  ساخمئ 
لطصثس أضبر طظ طرة، لضظ عثه التمقت وإن ضاظئ 
إلى  وسادت  طظعا  تساشئ  أظعا  إق  افطئ  سطى  حثغثة 
بفارات  تمر  ضاظئ  فظعا  السالط؛  جغادة  وإلى  طةثعا 
ضسش جغاجغئ وسسضرغئ، إق أظعا تمر خقل الصرظغظ 
ضض  وطجصاعا  بثولاعا  أودت  شضرغئ  بأزطئ  افخغرغظ 
طمجق، وتالئ دون إسادتعا طظ جثغث، لثلك جظطصغ 
الدعء سطى أبرز الثطعات الاغ خطاعا الشرب شغ الصداء 
سطى الثولئ اإلجقطغئ، بط ظثضر التض إلظعاء عثه افزطئ 

الفضرغئ وبالاالغ إسادة دولئ المسطمغظ وسجتعط.
بغظ  ُسصث  والثي  ١٦٤٨م  سام  وجافالغا  طآتمر  أوقً: 
طفضري وجغاجغغ وباباوات أوروبا لغئتبعا ضغفغئ وصش 
المث اإلجقطغ سطى أوروبا، والصداء سطى دولاه، شئسث 
طثاوقت طسافغدئ تعخطعا إلى أن المحضطئ تضمظ شغ 
وتثة المسطمغظ ودولاعط والطاغظ بظغاا سطى السصغثة 
اإلجقطغئ شثرجعا بصرارات طعمئ زطظععا بأربسمائئ جظئ 

طغقدغئ، وطظ أعط عثه الصرارات:
١. تعتغث خفعشعط وطتاولئ تض خقشاتعط لغافرغعا 

لمعاجعئ اإلجقم ودولاه.
الثولئ  رساغا  بغظ  لقظثراط  المساحرصغظ  إرجال   .٢
وسطمائعا  وطفضرغعا  صغاداتعا  واخاراق  اإلجقطغئ 
ودراجئ اإلجقم وتارغثه، بط السمض سطى تفاغئ دولاه 
الشرب  اتثثعا  خطعة  أخطر  عثه  وتسث  الثاخض.  طظ 
الاارغت،  طر  سطى  ودولاعط  المسطمغظ  تص  شغ  الضاشر 
المسطمغظ،  دولئ  عثم  شغ  افول  المسعل  ضاظئ  تغث 

وبالاالغ الصداء سطى سجة المسطمغظ وصعتعط.
سصث  تط  وجافالغا  طآتمر  بظعد  تتصغص  صرب  طع  باظغاً: 

طآتمر ضاطئض سام ١٩٠٧م الثي أصر وأوخى باآلتغ:
١. الصداء سطى دولئ المسطمغظ.

٢. تفرغص المسطمغظ إلى ضظاعظات خشغرة تسمى دوق.
٣. وضع ظصاط ظجاع طحارضئ بغظ عثه الضظاعظات إلبارة 

المحاضض والظجاسات بغظعا تسإ التاجئ.
٤. أن ق غسمتعا لطمسطمغظ بظعدئ سطمغئ وخظاسغئ إق 

ظعدئ طتثودة.
٥. أن ُغحِرشعا سطى تسغغظ تضام المسطمغظ، وأن غسسعا 
لظحر الفساد المالغ واإلداري وافخقصغ الممظعب بغظعط. 

وصث تط تظفغث تطك الئظعد والثلغض طا غطغ:
أوقً: طا ذضره رئغج وزراء برغطاظغا شغ وصاعا شغ طةطج 
لطمسطمغظ  تصعم  "لظ  صال:  تغث  الئرغطاظغ  السمعم 
صائمئ بسث الغعم فظظا صدغظا سطى أعط رضغجتغظ وعما 

اإلجقم والثقشئ". 
باظغاً: اتفاصغئ جاغضج بغضع الاغ ضاظئ بغظ برغطاظغا 
افولى،  السالمغئ  الترب  شغ  اظاخارعما  بسث  وشرظسا 
والاغ تط شغعا الصداء سطى دولئ المسطمغظ، وتصسغمعا 
غغرعا طظ بقد  سظ  تمغجعا  وتثود  لعا  أسقم  ورجط 
سطى  خراع  إلى  المسطمغظ  بقد  وأوخطئ  المسطمغظ، 
وعمغئ تتئ تضط رجالعط  تثود طخطظسئ وطخالح 

طظ أبظاء المسطمغظ.
ولضظ طا أبعر الشرب وخغإ آطالعط أظعط وجثوا أطئ 
ق  وجثوعا  بعا،  ألط  طا  لضبرة  ضسفعا  رغط  اإلجقم 
تجال أطئ تغئ وتسسى لطاساشغ. شضطما تخطئ طخغئئ 
جثغثة شغ بقد المسطمغظ وعةط الضفار سطى أتثعا 
وجثوا المسطمغظ غعئعن لطثشاع سظه ضما تخض شغ 
والئعجظئ  والحغحان  وجعرغا  والسراق  أششاظساان 

والعرجك وغغرعا...
الشربغئ  افبتاث  طراضج  بثأت  جظئ ٢٠٠٠م  بسث  وطظ 
السربغئ  افظزمئ  أوجاط  شغ  ضئغرة  باظعغارات  تاظئأ 
سظ  غاتثث  ٢٠٠٧م  شغ  أطرغضغ  تصرغر  طبقً  وطظعا 
خطعرة افوضاع شغ الغمظ والاردي اقصاخادي واظعغار 
الظزام خقل سحر جظعات، وأغداً ظععر طحروع الحرق 
تفاغئ  طظ  غخاتئه  أن  غةإ  وطا  الةثغث  افوجط 
المفائ طظ بقد المسطمغظ وتةجئئ المةجأ. ولما أدرك 
الشرب بثاغئ اقتاصان واجاحرف الاترضات الحسئغئ ضث 
تضام المسطمغظ شغ بسخ الئطثان وخخعخاً بسث بعرة 
الحسإ شغ تعظج، بثأت ضض دولئ غربغئ لعا ظفعذ شغ 

بقد المسطمغظ شغ ترتغإ أوراصعا سطى وجعغظ:
افول: ضغش تتاشر سطى طظاذص ظفعذعا بإصاطئ ترضات 
سفعغئ  بعرة  اتاعاء  أو  بعرة  بحئه  تصعم  طخطظسئ 
لافعت الفرخئ سطى الحسعب الاغ ترغث الاشغغر أو سطى 
دولٍئ ضئرى أخرى لامظسعا طظ صغادة بعرة حسئغئ ضث 

رجالعا شغ ذلك الئطث.
الباظغ: تصعم إتثى الثول الضئرى بإغةاد أو دسط ترضات 
طعجعدة طسئصاً شغ بطثان المسطمغظ الاغ تتئ ظفعذ 
أو  برجالعا  سطغعا  السغطرة  لاتاول  أخرى  ضئرى  دولئ 
لافاوض سطى تثفغش الدشط العاصع سطى رجالعا شغ 

عض ضحفئ افتثاث افخرية 
صثرة افطئ سطى الظععض طظ جثغث؟

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: المعظثس طتسظ طتمث الةسثبغ – وقغئ الغمظـ 

طآتمر داشعس اقصاخادي 
والاتثغرات طظ املساصئض الصادم!!

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ

ضئغر؛ سطى الرغط طظ أن العضع شغ أوروبا غئثو ذارئًا 
أضبر طظ غغرعا طظ المظاذص اقصاخادغئ وظاغةئ الترب 

شغ أوضراظغا وارتفاع أجسار الشثاء والطاصئ.
شغ  وبعرات  طةامسغئ  اضطرابات  طظ  الاتثغر   -٤
وارتفاع  الشثائغئ  المعاد  ظصص  ظاغةئ  الئطثان؛  بسخ 
طظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  رئغج  تثر  شصث  افجسار. 
دول  شغ  حشإ  وأسمال  طةامسغئ  اضطرابات  تثوث 
المعاد  أجسار  ارتفاع  جراء  الختراء،  جظعب  أشرغصغا 
طع  اإلطثاد،  ظصص  طظ  والمثاوف  سالمغا،  الشثائغئ 
تعصسات بائاذآ الظمع اقصاخادي خقل السام التالغ. 
أخغط  اإلظمائغ  الماتثة  افطط  برظاطب  طثغر  وتثر 
حااغظر شغ طصابطئ طع وضالئ شراظج برس سطى عاطح 
ططغعن   ٢٠٠ طظ  أضبر  "إن  صائق:  داشعس  طظاثى 
حثص غعاجععن الةعع التاد شغ السالط، سطى خطفغئ 
بالترب  ججئغ  بحضض  المرتئط  افغثغئ  أجسار  ارتفاع 
شغ أوضراظغا"، وأضاف حااغظر: "لط غسث بإطضان طؤات 
افجاجغئ  الشثائغئ  المعاد  حراء  افحثاص  طقغغظ 

لطئصاء سطى صغث التغاة".
عثه عغ أبرز افطعر الاغ أوردعا المظاثى اقصاخادي 
سطى جثول أسماله، باإلضاشئ إلى بسخ المسائض الصثغمئ 
طبض طسألئ الاشغرات المظاخغئ. والتصغصئ أن الظاظر شغ 

عثه الصرارات وذرغصئ سقجعا المطروتئ غرى أظعا:
افوضراظغئ  بافزطئ  ترتئط  جغاجغئ  طسائض   -١
والاتّثغات طع الخغظ، وأن التطعل المطروتئ تخإ 
شغ دائرة تحثغث السصعبات سطى روجغا، ولط غضث غثرج 
سظ عثا الظمط السغاجغ إق الصطغض طظ افخعات؛ جعاء 
أضاظئ طظ اقصاخادغغظ أو طظ الثول المحارضئ. وعثا 
طآتمر  عع  المآتمر  أن  الحك  غصئض  ق  بحضض  غثلض 
جغاجغ أضبر طظه اصاخادي، العثف طظه خثطئ السغاجئ 
لاصعغخ  جغاجاتعا  شغ  أطرغضا  رأجعا  وسطى  الشربغئ 
روجغا والاتالش بغظعا وبغظ الخغظ، والثروج بإجماع 
دولغ تةاه عثه المسألئ، وتةغغح اآلراء والثول لةمع 

افطعال شغ عثا اقتةاه.
٢- إن عثا المآتمر شغ التصغصئ لط غسالب أغئ طسألئ طظ 
المسائض اقصاخادغئ التغعغئ؛ جعاء شغ طعضعع تظاطغ 
الفصر شغ السالط، أو تمثد طعضعع الاشغر المظاخغ. وصث 
ترضجت افطعر ضطعا شغ اتةاه طتاخرة روجغا اصاخادغا 

غغر آبعغظ بالظاائب المارتئئ سطى المعضعع.
الترائص  تطع  الترائص  تحسض  الرأجمالغئ  الثول   -٣
تجاطظ  وصث  بالظاائب،  آبعئ  غغر  زالئ  وطا  السالط،  شغ 
المآتمر طع جعلئ باغثن شغ دول تطش ضعاد السسضري؛ 
لاحةغسعا سطى تدغغص الثظاق سطى الخغظ اصاخادغا 
وجغاجغا؛ وعثا طظ حأظه أن غجغث افطعر اقصاخادغئ 

تسصغثا ق أن غتطعا.
٤- إن طعضعع إلصاء الطعم سطى الترب، وبالاالغ سطى 
طظه  العثف  لغج  جغاجغا؛  طثروس  أطر  عع  روجغا 
أطرغضا  جغاجات  خثطئ  بض  السالط،  إظصاذ  وق  التطعل 
ولغثة  لغسئ  اقصاخادغئ  شالمحاضض  أوروبا،  ودول 
الغعم أو بثاغئ الترب افوضراظغئ، إظما عغ صثغمئ، وصث 
بط   ،٢٠٠٨ جظئ  اقصاخادغئ  افزطئ  تردغعا  طظ  زاد 

جائتئ ضعروظا، بط شاصماعا افزطئ افوضراظغئ.
وشغ الثاام ظصش سظث طسألئ طعمئ وعغ: طظ غظصث 
الظزام  غساطغع  عض  الحرور؟!  عثه  ضض  طظ  السالط 
أو  الئحرغئ؟  سظ  الضابعس  عثا  إزالئ  التالغ  الثولغ 
طظ  الحسعب  تظصث  أن  الةحسئ  دوله  تساطغع  عض 

المةاسات والفصر؟!
الظزام  سرش  سطى  الماربسئ  السالمغئ  الثول  عثه  إن 
الثولغئ  والمظزمات  تائظاعا،  الاغ  والمئادئ  الثولغ، 
خظسئ  الاغ  عغ  بعا  ارتئطئ  أو  سظعا  تعلثت  الاغ 
الثولغئ  والخراسات  المظاخغ  والاشغر  والفصر  افزطات 

الثطعغئ؛ طبض أزطئ ترب أوضراظغا.
إن المثرج طظ ضض عثه الحرور عع الاثطغ أوق سظ 
الظزام الرأجمالغ، واتئاع المظعب الرباظغ، الثي غتفر 
لقظسان إظساظغاه وضراطاه، وغةسض طظ الظاس طةامسا 
طاتابا طاساوظا؛ غآبر العاتث طظعط اآلخر سطى ظفسه، 
بثل أن غضعن طاظاشسا سطى تطام الثظغا. صال تسالى: 
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