
عغ  الثقشئ،  دولئ  شغ  افشراد  تربط  الاغ  السقصئ 
اسائار  سطى  تصعم  الاغ  اإلجقطغئ،  الرسعغئ  رابطئ 
أن المصغمغظ شغعا إصاطئ دائمئ، عط رساغا لعا. وصث 
الثغظغئ،  افخعة  رابطئ  الرسعغئ،  رابطئ  تةاوزت 
الروتغئ  المسطمغظ  سقصئ  لعخش  شصط  تخطح  الاغ 
بسدعط بئسخ، تةاوزتعا إلى الرابطئ السغاجغئ بغظ 
شضض  المسطمغظ،  وغغر  المسطمغظ  طظ  الثولئ  رساغا 
المسطمغظ  طظ  الثقشئ،  لثولئ  الاابسغئ  غتمض  طظ 
شدض  شق  رساغاعا،  شغ  التص  لعط  المسطمغظ،  وغغر 
سظ  التص.  عثا  شغ  المسطمغظ  غغر  سطى  لطمسطمغظ 
ابظ سمر رضغ اهللا سظعما، أن الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص صال: «اِإلَماُم 
َراعٍ َوُهَو َوَمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه» ختغح الئثاري. وطظ أعط 
رساغئ حآون الظاس، إغةاد السمض لطصادرغظ سطغه وق 
غةثوظه، سظ أظج بظ طالك رضغ اهللا سظه «أَنَّ َرُجالً 
ِيف  لََك  النَِّبّي:  َفَقاَل  يَْسأَلُُه.  النَِّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص  إَِىل  َجاَء  األَنَْصاِر  ِمْن 
ٌء؟ َقاَل: بََىل، ِحْلٌس نَلَْبُس بَْعَضُه َونَْبُسُط بَْعَضُه َوَقَدٌح  بَْيِتَك َيشْ
ُب ِفيِه الاَْمَء، َقاَل: ائِْتِني ِبِهاَم، َقاَل: َفأَتَاُه ِبِهاَم، َفأََخَذُهاَم  نَْرشَ
َفَقاَل  َهَذيِْن؟  يَْشَرتِي  َمْن  َقاَل:  ثُمَّ  ِبَيِدِه  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه  َرُسوُل 
تنَْيِ أَْو  َرُجٌل: أَنَا آُخُذُهاَم ِبِدْرَهٍم، َقاَل: َمْن يَِزيُد َعَىل ِدْرَهٍم َمرَّ
، َفأَْعطَاُهاَم إِيَّاُه َوأََخَذ  ثَالثاً، َقاَل َرُجٌل: أَنَا آُخُذُهاَم ِبِدْرَهَمنْيِ
طََعاماً  ِبأََحِدِهاَم  اْشَرتِ  َوَقاَل:  األَنَْصاِريَّ  َفأَْعطَاُهاَم  ْرَهَمنْيِ  الدِّ
َفَفَعَل،  ِبِه،  َفأْتِِني  َقُدوماً  ِباآلَخِر  َواْشَرتِ  أَْهلَِك،  إَِىل  َفانِْبْذُه 
ِبَيِدِه َوَقاَل: اْذَهْب  َفأََخَذُه َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص َفَشدَّ ِفيِه ُعوداً 
َفاْحَتِطْب َوال أََراَك َخْمَسَة َعَرشَ يَْوماً، َفَجَعَل يَْحَتِطُب َويَِبيُع، 
طََعاماً  ِبَبْعِضَها  اْشَرتِ  َفَقاَل  َدَراِهَم،  َة  َعْرشَ أََصاَب  َوَقْد  َفَجاَء 
َوِبَبْعِضَها ثَْوباً، ثُمَّ َقاَل: َهَذا َخرْيٌ لََك ِمْن أَْن تَِجيَء َوالَْمْسأَلَُة 
نُكَْتٌة ِيف َوْجِهَك يَْوَم الِْقَياَمِة، إِنَّ الَْمْسأَلََة ال تَْصلُُح إِال لِِذي َفْقٍر 
ُمْدِقعٍ أَْو لِِذي ُغْرٍم ُمْفِظعٍ أَْو َدٍم ُموِجعٍ» أخرجه ابظ طاجه. 
له،  السمض  إغةاد  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  َوَجَإ  وطظ 
سظ  ساججًا  أو  شصغرًا  ضان  إن  سطغعا  ظفصاه  وجئئ  شصث 
السمض، وق صرغإ له سظثه الصثرة سطى اإلظفاق سطغه، 
«َطْظ  ملسو هيلع هللا ىلص:  لصعله  الثولئ،  سطى  واجئئ  ظفصاه  شاضعن 
َتَرَك َطاقً َشِطَعَرَبِاِه، َوَطْظ َتَرَك َضقًّ َشِإَلْغَظا» طافص سطغه، 
غظ والِسغال. وشغ رواغئ أخرى: «َطْظ  والَضّض غحمض الثَّ
َدْغظًا  َتَرَك  َوَطْظ  َضاُظعا،  َطْظ  َسَخَئُاُه  َشْطَغِرْبُه  َطاقً  َتَرَك 
وطسظى  سطغه،  طافص  َطْعقَُه»  َشَأَظا  َشْطَغْأِتِظغ  َضَغاسًا  َأْو 
ُترضعا.  إن  غدغسعن  طتااجغظ  ِسغاقً  أي  «َضَغاسًا» 
شالظزرة لمفععم الرسعغئ شغ اإلجقم، جاءت بأتضام 
دولئ  شغ  الظاس  حآون  لرساغئ  وطفخطئ  دصغصئ 
الثقشئ، وجسطئ طسغار التخعل سطغعا طسغارًا حرسغًا، 
طخطتغًا.  وق  وذظغًا،  وق  صعطغًا،  وق  سرصغًا،  طسغارًا  ق 
لثا ضان ارتئاط الرساغئ واضتا بتمض الاابسغئ لطثولئ 
دولئ  دجاعر  طحروع  شغ  غغر،  لغج  اإلجقطغئ 
المادة  شغ  وذلك  الاترغر،  تجب  أسّثه  الثي  الثقشئ، 
١٥٣: "تدمظ الثولئ إغةاد افسمال لضض طظ غتمض 
الاابسغئ"، وضثلك المادة ١٥٦: "تدمظ الثولئ ظفصئ 
تةإ  طظ  غعجث  وق  له،  سمض  وق  سظثه  طال  ق  طظ 
الساعات".  وذوي  السةجة  إغعاء  وتاعلى  ظفصاه،  سطغه 

(طحروع دجاعر دولئ الثقشئ).

فلسطين بين الخيانة والتهويد
قتل وتدمير في الضفة واجتماعات في القاهرة

إظصاذه ووصش اإلجراءات الاغ تصعضه.
وشغ طحعث طصابض ضان ضغان غععد سطى افرض غسغر 
وشص وخش حارون صئض سصثغظ "...لظ ظسعد إلى عثه 
المعاصع"، وضان غصخث تغظعا التثود السغاجغئ لما صئض 
الفطسطغظغئ  الثولئ  بإصاطئ  لطسماح  وذلك  سام ١٩٦٧ 
طرضئاته  شضاظئ  الثولاغظ،  طحروع  غظص  ضما  سطغعا 
السسضرغئ تخعل وتةعل شغ الدفئ الشربغئ وضان جظعده 
غسفضعن الثطاء وغعثطعن الئغعت شغ جظغظ وظابطج شغ 
طحعث بات غاضرر غعطغاً - شغ طظاذص السططئ - لغزعر 
بحضض جطغ وواضح ضغش غظزر ضغان غععد إلى الدفئ 
وأظه غاساطض طسعا طظ طظططص  وجغاجغاً  الشربغئ أطظغاً 
طخر  شغ  جماته  ضئح  وإن  شعع  تعجسغ،  اجاسماري 
وجعرغا ولئظان طظ ذرف الثول الضئرى لغئصى بتةمه 
ووظغفاه وتاى ق غساسةض ظعاغاه إق أظه ضان وق زال 
غرى شغ الدفئ اطاثادًا له وسمصاً فطظه، شضان غسارض 
الاظازل سظ الدفئ سطى طر السصعد الماضغئ ولضظه وشغ 
ظض العضع الثولغ التالغ والاطئغع بض اقظئطاح المثجي 
المسطمغظ،  بقد  شغ  التاضمئ  افظزمئ  طظ  التاخض 
وتسعده سطى الاظازل بط الاظازل بط الاظازل طظ السططئ 
شغ  طضبفئ  جغاجات  غمارس  بات  الاترغر،  وطظزمئ 
الدفئ تتاضغ الدط وتاةاوز طحروع الثولاغظ وتةسض 
طظه تطاطاً ق غمضظ جمع أججائه، شغسطظ سظ المثطط 
افراضغ  وطخادرة  اقجاغطاظغ  لطاعجع  المثطط  تطع 
دخعل  وغمظع  الدفئ  أعض  أطام  راطعن  ططار  وغفاح 
افجاظإ إلغعا إق بإذظه وصئض شارة طتثدة بـ٤٥ غعطاً، 
وغاعاخض طظسصه بحضض طئاحر طع حئابعا وغظزط لعط 
السمض، وغساصض جغحه وغخعل وغةعل شغ طظاذص أ و 
ب ولغج ج شصط وغسارع بحضض طثغش طظ جغاجاه 

الاععغثغئ شغ الصثس.

الظزام الرتضغ 
وتةارة الثمً!
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*

أغعا المسطمعن شغ الحام سصر دار اإلجقم: 
عع  جرائط  طظ  تصضط  شغ  غرتضإ  سما  جضعتضط  إن 
جرغمئ بتص أظفسضط، وبتص بعرتضط، وبتص تدتغاتضط 
ودطاء حعثائضط. شالعاجإ سطغضط رشع الخعت سالغا 
شغ وجه ضض طظ غااجر بعثه البعرة الغاغمئ، واتثاذ 
صغادة جغاجغئ واسغئ وخادصئ وطثطخئ تائظى طحروسا 
جغاجغا واضتا طظئبصا طظ السصغثة اإلجقطغئ تسمض 
شغ  المظحعد  لطعثف  لطعخعل  الةععد  تعتغث  سطى 

إجصاط الظزام المةرم وإصاطئ تضط اإلجقم.

اصرأ شغ عثا السثد:
- أزطئ الطاصئ وتثاسغاتعا سطى أوروبا ...٢

- افتقف السسضرغئ والحراضات الرأجمالغئ أوعى طظ 

   بغئ السظضئعت ...٢

- طا وراء زغارة طاضرون افخغرة لطةجائر؟ ...٣

- الامّسك بالبعابئ السغاجغئ صعة وتصثغط الاظازقت ضسش ...٤

- بغظ الاتطغض والظئعءة ...٤
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كلمة العدد

السغاجئ  شغ  التالغ  السغاجغئ  المسادقت  طصغاس  إن 
الثولغئ غساظث إلى طغجان المخطتئ والمظفسئ المادغئ، 
ذغاته  شغ  غتمض  غجال  وق  ضان  الثي  المصغاس  عثا 
تثغإ  أن  حأظعا  طظ  الاغ  المعاخفات  طظ  طةمعسئ 
أطاطعا جمغع الصغط اإلظساظغئ وافخقصغئ وتاى الروتغئ، 
أعمعا أن المخطتئ تضعن شغه غغر بابائ وتاشغر تسإ 
الزروف والعصائع، شأخثصاء افطج غمضظ أن غخئتعا 
ختغح،  والسضج  المخطتئ  اظاعاء  سظث  الشث  أسثاء 
وحرغك الغعم شغ سالط السغاجئ غمضظ أن غاتعل إلى 
جطسئ لطئغع شغ جعق الظثاجئ، وبالاالغ شالسقصئ الصائمئ 
سطى أجاس المخطتئ عغ سقصئ طآصائ تظاعغ باظاعاء 
المخطتئ، ضما أن المخطتئ، الاغ عغ طصغاس افسمال 
طظعا؛  أضئر  طخالح  سطى  لطمساوطئ  سرضٌئ  السغاجغئ، 
أغثي  سطى  لطئغع  سرضئ  المخغرغئ  الصداغا  غةسض  طا 
المصاولغظ، ولسض بعرة الحام طبال تغ حاعث سطى ذلك.
وطظ القشئ لطظزر سظث السغاجغغظ المصاولغظ؛ صثرتعط 
وتترغط  الترام  واجاتقل  والمراوغئ،  الاقسإ  سطى 
التقل، وتمضظعط طظ الاتعل والاطعن والامطص طظ 
وتشغغر  الئعخطئ  لترف  واجاسثادعط  طسآولغاتعط، 
وضطما  جئغق؛  ذلك  إلى  اجاطاسعا  طا  المرضإ  وجعئ 
ذلك  شغ  طساظثغظ  طخالتعط،  غتصص  ذلك  وجثوا 
طظ  تادمظه  وطا  العجغطئ"،  تئرر  "الشاغئ  صاسثة  إلى 
بطح وطضر وخثاع، وضثب وتدطغض وصطإ لطتصائص، 
وطساسثغظ لائرغر ضض ذلك طساسغظغظ بةغعش جرارة 
المظافسغظ،  المرصسغظ  وشرق  الطئالئ،  السماجرة  طظ 
وتئرئئ  غغرعط  سطى  المسآولغئ  إللصاء  المساسثغظ 

المسابمر المااجر شغ دطاء الظاس.
وعثا غصعدظا إلى التثغث سظ الظزام الارضغ؛ ودوره 
المسابمرغظ  الاةار  طظ  ضعاتث  السعرغئ،  البعرة  شغ 
افجاجغغظ شغ تةارة الثم السعري، والثي غظطئص سطغه 
طا تط ذضره آظفاً، شصث برع شغ المااجرة بالبعرة السعرغئ 
سطى الخسغث الثولغ؛ وسطى الخسغث الثاخطغ الارضغ، 
وتاى سطى خسغث آطال وآقم وأتقم أعض الحام. شصث 
اجاطاع الظزام الارضغ خثاع أعض الحام باخرغتاته 
الرظاظئ بثاغئ اظطقصئ بعرة الحام، طظ صئغض تطإ خط 
أتمر، ولظ ظسمح بتماة باظغئ، واجاطاع أن غصظسعط 
العشغ  والخثغص  لبعرتعط،  اقجاراتغةغ  التطغش  أظه 
لعط، وأظه الداطظ العتغث قظاخار البعرة؛ أو سطى افصض 
سثم عجغماعا، شاجاطاع بثلك ربط صغادات المظزعطئ 
الفخائطغئ وطخادرة صرارعا، ودشسعا إلى الاثطغ سظ 
طساتات حاجسئ طظ المظاذص الاغ بثلئ شغ جئغض 
أن  اجاطاع  ضما  وافرواح،  والمعب  الثطاء  تترغرعا 
ق  افطث،  ذعغطئ  دولغئ  طفاوضات  ظفص  شغ  غثخطعط 
ذائض طظعا جعى ضسإ العصئ لخالح ذاغغئ الحام، 
واجاطاع أن غسصطعط شغ شت العثن، وطا ظاب سظعا 
طظ تعةغر إلى حمال جعرغا، ضما اجاطاع أن غتعل 
الضبغر طظعط إلى طرتجصئ غصاتطعن شغ أذربغةان ولغئغا 
لمخطتئ أطرغضا، وغثاشسعن سظ أطظه الصعطغ سطى ذعل 
ذاصات  ذلك  شغ  طساظجشا  الارضغئ،  السعرغئ  التثود 
إجصاط  شغ  تخرف  أن  المفارض  طظ  ضاظئ  عائطئ 
بات  ذلك  ضض  اإلجقم،  تضط  وإصاطئ  السعري  الظزام 
غثرضه الةمغع؛ ولضظ ربما بسث شعات افوان، شالمةامع 
السعرغئ  البعرة  إجعاض  طظاصخئ  سظ  أسطظ  الثولغ 
طظث زطظ بسغث، والظزام الارضغ غسمض سطى ضسإ عثه 
المظاصخئ وإجعاض البعرة بأبثج افبمان، لغتصص طظ 
خقلعا بسخ المضاجإ الحثخغئ؛ سطى طساعى أطظه 

الصعطغ وبصائه شغ جثة التضط.
ربما غظزر الئسخ إلى طعصش الظزام الارضغ افخغر طظ 
البعرة السعرغئ؛ والثي سئر سظه وزغر خارجغاه جاوغح 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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"إن (إجرائغض) تسائر أن اتفاصات أوجطع الاغ أبرطئ سام 
ضاطإ  شغ  إلغعا  الاعخض  تط  الاغ  والارتغئات   ،١٩٩٣
ظسعد  لظ  صائمئ...  تسث  لط   ٢٠٠٠ السام  وذابا  دغفغث 
إلى عثه المعاصع وأن افضرار التصغصغئ تتخض سظثطا 
تساتغض السعدة إلى العراء لضظ افطر لغج ضثلك..."، 
ضاظئ عثه الضطمات طظ رئغج وزراء ضغان غععد أرئغض 
حارون سام ٢٠٠٢ ضاشغئ لاثرك السططئ الفطسطغظغئ 
وصادتعا تةط الثغاظئ الاغ ارتضئععا سظثطا وصسعا اتفاصغئ 
أوجطع وتظازلعا باجط الممبض الحرسغ والعتغث لطحسإ 
الفطسطغظغ سظ طسزط افرض المئارضئ لضغان غععد، 
ولضظ وضما عع طاعصع طظ طظزمئ أظحأعا الشرب لاضعن 
أداة بغثه لاخفغئ الصدغئ تمسضعا بثغاظاعط وبظعةعط 
أطرغضا  بعا  وسثتعط  الاغ  والسغادة  الثولئ  شغ  ذمساً 

ضمظ طحروع تض الثولاغظ.
وبسث تطك الضطمات بسصثغظ طظ الجطظ وبسث طا غصارب 
بقبئ سصعد طظ تعصغع اتفاصغئ أوجطع طا زالئ السططئ 
تئتث سظ بمرة لثغاظاعا، شااظصض بغظ السعاخط والثول 
تئتث سظ صغمئ وطضاظئ جغاجغئ لعا وطظخئ تاتثث 
طظ خقلعا تاى ضاظئ طتطاعا افخغرة شغ الصاعرة

بسث أن َصِثم رئغج السططئ طتمعد سئاس طظ برلغظ 
الاغ ذالإ شغعا طظ المساحار افلماظغ أوقف حعلاج 
سطى  تخعلعا  ودسط  الفطسطغظغئ  بالثولئ  اقساراف 
سدعغئ ضاططئ شغ افطط الماتثة، وطظ بط ضاظئ تطك 
الضطمئ (المترصئ) الاغ صطئئ ظعر المةظ وتسئئئ له 
بإعاظئ ضئرى تثبثباً طظ التضعطئ افلماظغئ لضغان غععد 
الثي غئتث سظ أي ترف أو ضطمئ لغربطعا بمزطعطغاعط 
بسثعا  لغظططص  الرجاء  خائإ  سئاس  شساد  المجسعطئ، 
سئث  المخري  الرئغج  طع  لغةامع  الصاعرة  إلى  بأغام 
الفااح السغسغ وطع افطغظ السام لةاطسئ الثول السربغئ 
وغسغث السئارات ذاتعا سظ طحروع الثولاغظ وضرورة 

بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

غا أعطظا شغ افرض المئارضئ: إن جرائط ضغان غععد ق تاعصش، وتضام المسطمغظ طاعاذؤعن طسه شغ جرائمه، 
وجسةساتعط اإلسقطغئ لظ تتمغ دطاءضط وأصخاضط، وعثا غظطئص سطى تضام ترضغا وإغران وطخر وصطر... إلت، 
شضطعط شغ الةرم جعاء. إن صدغئ شطسطغظ أجاجعا اإلجقم، وتترغرعا طسآولغئ افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا، 
ولعثا وجععا ظثاءضط إلى أطاضط لغظعخ شغعا خقح الثغظ. وجععا ظثاءضط ظتع أطاضط وجغعحعا واصطسعا 
خطاضط بالتضام المةرطغظ، شاإلجقم وافطئ اإلجقطغئ عغ التاضظئ الطئغسغئ لصدغئ شطسطغظ وأعطعا، وق 
غةعز الاسعغض سطى أظزمئ الثغاظئ أو الرضعن إلغعا أو البصئ بعا. ولثلك شإن ضض خعت ق غثاذإ افطئ اإلجقطغئ 
الةعئ  سظ  افظزار  خرف  غرضه  طظضر،  خعت  عع  إظما  سثوعا،  طظ  لغتمغعا  سثوعا  غساةثي  أو  وجغعحعا، 
الختغتئ افخغطئ الصادرة سطى الاترغر، شمسآولغئ تترغر افرض المئارضئ شغ أسظاق ضئاط وجظعد المسطمغظ 
شغ ضض بقد المسطمغظ، شعط أختاب الصدغئ، وإّن ترضعط واجابظاءعط طظ الثطاب بط الاعجه إلى أطرغضا 

والمآجسات الثولغئ عع خغاظئ طا بسثعا خغاظئ.
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الئغؤئ  سطى  أخطار  طظ  شغعا  بما  الظعوغئ  الضعرباء 
والئحر.

والثي  افوروبغ  اقصاخاد  اجاظجاف  طظ  زاد  ذلك  ضض 
شارتفع  ضعروظا،  جائتئ  تئسات  طظ  بسث  غاساف  لط 
وعع  لمسثل ٩٪،  افوروبغ  اقتتاد  دول  شغ  الادثط 
رصط أسطى بأربع طرات طظ المسثل الثي تثده الئظك 
افوروبغ تصرغئا، وبات غعثد بثخعل أوروبا شغ تالئ 
السمطئ  صغمئ  تراجع  وطسئئا  اقصاخادي،  الرضعد  طظ 
افوروبغئ المعتثة (الغعرو) لمساعى لط غسةض طظث أن 
ذرح الغعرو لطاثاول صئض ٢٠ ساطا، وداشسا لطسثغث طظ 
خسعبات  بسئإ  تضعطغئ  طساسثات  بططإ  الحرضات 
المطالئئ  وزغادة  الطاصئ،  أزطئ  ارتفاع  جراء  طالغئ 
بالعجئات الشثائغئ المةاظغئ، وتظثر بفصثان لطعظائش 

وارتفاع ظسئئ الئطالئ.
افطر لغج طةرد طعجئ تر خغفغئ سابرة تةسض صادة 
الطاصئ  جقح  تئسات  طظ  الثعف  بض  غسرصعن،  أوروبا 
افوروبغ،  اقتتاد  دول  ضث  روجغا  تساثثطه  الثي 
بسخ  شغ  تاحثة  طزاعرات  لثروج  دشع  والثي 
سظ  المسآولغئ  السغاجغغظ  الصادة  تتمِّض  المظاذص 
وتطالئعط  افجسار،  وارتفاع  الطاصئ  إطثادات  ظصص 
بعصش دسمعط فوضراظغا ورشع السصعبات الاغ شرضئ 
سطى روجغا، ظاعغك سظ اصاراب شخض الحااء افوروبغ 
اقرتفاسات.  طظ  طجغثا  غسئإ  صث  والثي  الصارس 
الثول  بغظ  الاعاشص  سثم  ظفسه  العصئ  شغ  وغزعر 
وتظثر  افزطئ،  طع  الاساطض  شغ  واخاقشاتعا  افوروبغئ 
واظفضاك  اقتتاد  شغ  السخش  لتث  تخض  صث  بائسات 

سصث دوله وإلشاء سمطاه المعتثة.
شغ  روجغا  أغرصئ  وإن  افوضراظغئ  الروجغئ  الترب  إن 
المساظصع الثي طظ خقله جاساظجف وتظعك، إق أظعا 
الصارة  غةااح  الثي  الدسش  ظفسه  العصئ  شغ  بغظئ 
صادتعا،  بغظ  السغاجغئ  الثقشات  وأظعرت  السةعز، 
افطرغضغئ  المزطئ  تتئ  لطئصاء  أوروبا  اتاغاج  وأصرَّت 
الطاصئ  تثشص  قجامرار  وضماظا  أطظعا،  سطى  تفاظا 
لثغعا، وضاحفا سظ اتامالغئ تخثع اقتتاد افوروبغ 
وطساظجشا  وساخفا  سمطاه،  وإلشاء  سصثه  واظفضاك 

قصاخاداته، وعثا طا جازعره افغام الصادطئ.
لطئحر؛  وزظا  غصغط  ق  الثي  الظزام الرأجمالغ  عع  عثا 
الصعي شغه غأضض الدسغش، وق غسظغه جفك الثطاء وزغادة 
الةعسى وتعصش اإلطثادات وارتفاع تضالغش المسغحئ طا 
تاتضط  طارصئ  شؤئ  تططسات  تتصص  افطعر  عثه  داطئ 
بمخائر الحسعب، وتظحر الزطط والصعر والةعع. ظزام 
ق غعجث شغه ظزرة إظساظغئ؛ شخثغص افطج صث غخئح 
مْ  بُهُ سَ ْ ﴿حتَ تسالى:  اهللا  صعل  شغعط  غخثق  الغعم،  سثو 
بظار  غضاعي  السالط  وجغئصى  تَّى﴾،  شَ مْ  ُ لُوهبُ قُ وَ ِيعاً  مجَ
ظطمعط تاى غأذن اهللا بصغام الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة الاغ بثأت خغعط ظعر شةرعا تئثد 
سامئ الرأجمالغئ الفاجثة وجعادعا الضالح، وطا ذلك 

 سطى اهللا بسجغج

إن تصغصئ السقصات بغظ الثول، وأجالغإ الاساطض السغاجغ 
والمساعثات والحراضات والاساون السسضري والسغاجغ، 
وافتقف الاغ تائع ذلك، أو تاخض به، افخض أظعا تصعم 
سطى أجاس المئثأ الثي تتمطه الثول. شالفضر والمئثأ عع 
الثي غتّثد ذئغسئ السقصات والحراضات والاتالفات. شفغ 
الثولئ اإلجقطغئ تتّثد افتضام الحرسغئ ذئغسئ السقصات 
أجالغإ  طظ  ذلك  وغغر  السغاجئ  وشظعن  والمساعثات، 
الاساطض طع الثول. شق تصغط الثولئ اإلجقطغئ سطى جئغض 
دولئ  لمتاربئ  ضاشرة  دولئ  طع  سسضرغئ  أتقشاً  المبال 
ضاشرة أخرى؛ فن الحرع ترم ذلك، تاى وإن ضان الظخر 
الُْمْشِرِكيَن»  ِبَناِر  تَْسَتِضيُئوا  «َال  ملسو هيلع هللا ىلص:  صال  بثلك،  جغاتصص 
أخرجه اإلطام الظسائغ شغ السظظ، والظار ضظاغئ سظ الصعة 

والصاال شغ التروب.

أطا الثول الرأجمالغئ شغثاطش افطر سظثعا تماطاً شغ عثا 
التغاة،  سظ  الثغظ  شخض  سطى  صائمٌئ  شعغ  المعضعع؛ 
وسطى ترغئ الفضر وافتضام. وعغ تسّغر تغاتعا وسقصاتعا، 
افجالغإ  سظ  الظزر  بشخ  والظفسغئ،  المخطتغئ  سطى 
طظ  أتغاظا  العتعش  تأباعا  بأسمال  وتصعم  والعجائض. 
أجض المظاشع والمخالح؛ ضما خظسئ أطرغضا شغ الترب 
السالمغئ الباظغئ سظثطا شرضئ تزرا بارولغا سطى الغابان، 
شاجاثرجاعا لدرب طغظاء عارشر سام ١٩٤١، وضاظئ صث 
جتئئ تاطقت الطائرات طظه، طا أغرى الغابان بدربه، 
وصاض اآلف الةظعد افطرغضان شغه، شاجاطاع روزشطئ أن 
غتخض سطى طعاشصئ الضعظشرس طئاحرة لثخعل الترب، 
وضان الضعظشرس غرشخ دخعلعا طظ صئض. وضما شسطئ 
شغ اتاقل السراق وأششاظساان، وطا صثطئ طظ ذرائع شغ 

طسألئ تعادث افبراج وغغرعا.
افسمال  سطغعا  تصعم  الاغ  المخطتئ  أن  والتصغصئ 
وق  بابائ،  لغسئ  فظعا  لطمفاضطئ؛  صابطئ  الثبطعطاجغئ 
تساظث إلى أشضار بابائ. شالثولئ الاغ تسصث طساعثة أو 
تطفاً طع دولئ طبض أطرغضا، غمضظ أن تظصطإ سطغعا إذا 

رأت طخطتئ أضئر طع دولئ أخرى، وعضثا الثول.
شسطى جئغض المبال ق التخر جرت اتفاصات وتتالفات 
الثرغع،  الفحض  طخغرعا  وضان  الضئرى،  الثول  طظ 
واظصطإ الحرضاء سطى بسدعط، ظاغةئ المفاضقت؛ شصث 
الترب  بسث  افذطسغ  تطش  شغ  الشربغئ  الثول  دخطئ 
السالمغئ الباظغئ طع أطرغضا، ضث تطش وارجع واقتتاد 
الثثاع  اساراعا  الثبطعطاجغئ  عثه  أن  إق  السعشغاغ، 
أوروبا  دول  طساشطئ  أطرغضا  ظاتغئ  طظ  والمعاربئ 
اقتتاد  طع  تفاعمات  شأصاطئ  وجغاجغا،  اصاخادغا 
الاغ   ١٩٦١ جظئ  العشاق  جغاجئ  سئر  السعشغاغ، 
وصسعا الرئغسان خرحعف وضظثي، واجاطاسئ أطرغضا 
ظفعذعا  طظاذص  تصسط  أن  السغاجئ  عثه  خقل  طظ 
الثول  تساب  سطى  ظفعذعا  تعجع  وأن  السالط،  شغ 
افوروبغئ، شغ الحرق افوجط وأشرغصغا وجظعب حرق 
آجغا وآجغا، وتاى داخض أوروبا ظفسعا، شضان التطش 
سئارة سظ خثغسئ أطرغضغئ لعضع أوروبا تتئ جظاتعا 
شغ  ظفعذعا  طظاذص  وتعجغع  اصاخادغا،  واجاشقلعا 

السالط سطى تساب الثول المظدمئ لعثا التطش.
أطرغضا  صاطئ  والسحرغظ  التادي  الصرن  بثاغئ  وشغ 
باحضغض تطش طظ دول سثة ضث السراق، واجاطاسئ أن 
تةمع تحثًا ضئغرا طظ عثه الثول ظاغةئ جغاجئ الثثاع 
والضثب. واجامر عثا التطش السسضري جظعات سثغثة؛ 
المظجوسئ  المظاذص  وإصاطئ  الافاغح  أسمال  خقل  طظ 
وغغرعا. إق أن عثا التطش بثأ  وتزر الطغران  السقح 
غافضك حغؤا شحغؤا، ظاغةئ تضحش جغاجاتعا وأضاذغئعا، 
تاى صاطئ بترب جثغثة واخاراع ذرغسئ جثغثة؛ عغ 
الترب سطى اإلرعاب. إق أن التحث الةثغث لط غضظ طبض 
التحث افول؛ تغث صاطئ الثول الماتالفئ بعضع عثه 
الثبطعطاجغئ تتئ طةعر جغاجئ المفاضطئ شغ المخالح.

وظزام  اقصاخادي  التخار  طعضعع  عع  آخر  وطبال 
السصعبات ضث إغران؛ تغث صاطئ أطرغضا باخاراع أضاذغإ 

أزطئ الطاصئ 
وتثاسغاتعا سطى أوروبا

لصث ضان بغئ المصثس سئر الاارغت عع الصدغئ الاغ تطط حسث افطئ اإلجقطغئ، شاساةمع سطغعا صعاعا وتاةاوز 
وعظعا شاثتر سثوعا، وسطى أرضعا عجطئ الخطغئغغظ ودترت المشعل، وإظعا الغعم صادرة سطى اصاقع ضغان 
غععد الشاخإ طظ جثوره، وردع طظ غصش خطفه، بض ورّد سثوان ضض طظ تسعل له ظفسه السثوان سطغعا، وطا 
الععظ التاخض شغعا إق ذارئ بسئإ خغاظئ تضاطعا الثغظ غترخعن سطى إظعارعا بمزعر الدسغش وغشرجعن 
عثا الععط شغ أبظائعا، شالمشدعب سطغعط ضغاظعط عح وجظعدعط ق غةرؤون سطى المعاجعئ المئاحرة، شإذا 
طا جمسعا أزغج الطائرات الئاضسااظغئ والارضغئ، وعثغر الثبابات المخرغئ، وعجغط المثشسغئ افردظغئ لاةثظعط 
خرسى شغ أطاضظعط خعشاً ورسئاً، شأروا اهللا طظ أظفسضط طا تساظجلعن به ظخره سطغضط. وإظضط غا جغعش المسطمغظ 
واهللا لصادرون سطى أن تةسطعا ضغان غععد أبرًا طظ بسث سغظ، وتحردوا به طظ خطفه طظ الصعى اقجاسمارغئ، 
شسثوضط أحث الظاس ترخاً سطى تغاة، وأظاط الاعاصعن لطحعادة وتترغر طسرى ظئغضط، شق تدططظضط طئررات 
التضام العاعغئ وق تثاذلعط بض تآطرعط أو تثرسعط بصعة ضغان غععد السسضرغئ أو الزروف الثولغئ، شظتظ ق 
ظظاخر بضبرة سثد أو جقح، بض بإغمان المآطظغظ وسجغمئ الخادصغظ وباعضطظا سطى الصعي السجغج الثي بغثه وتثه 

الظخر، شبصعا بثغظضط واخثصعا اهللا غخثصضط واظخروه غظخرضط.

جثغثة طظعا: تعثغث آبار الظفط وافطاضظ الثغظغئ شغ 
لدرب  وذلك  غععد؛  ضغان  أطظ  وتعثغث  الترطغظ، 
جغاجئ بسخ الثول، وقباجاز دول أخرى، وجسض إغران 
طخثر تعثغث ووسغث لثول الثطغب. واجامر عثا التطش 
باحثغث  طرة  ضبغرة؛  طثادسئ  أسمال  تثططاه  جظعات 
سظ  بأوروبا  لقغصاع  تثفغفعا  أخرى  وطرة  السصعبات، 
اقظصقب  بط  إغران،  طع  تةارغئ  سصعد  إصاطئ  ذرغص 
سطى عثه الثول باحثغث التخار شااضئث عثه الثول 
المطغارات طظ الثسائر، وتئصى تتئ عغمظئ أطرغضا. وعا 
عغ أطرغضا الغعم تمارس جغاجئ جثغثة تةاه إغران؛ 
تمّعث لرشع السصعبات سظعا سئر تسعغئ جغاجغئ طثادسئ 
السغاجغئ،  المظطصئ  طظزعطئ  شغ  إدخالعا  إلى  تعثف 
شغعا  بما  المظطصئ،  دول  وبغظ  بغظعا  سقصات  وإصاطئ 

ضغان غععد وذلك ضمصثطئ لرشع السصعبات ظعائغا سظعا. 
الترب  شغ  أطرغضا  طخطتئ  خثطئ  أجض  طظ  عثا  وضض 
افوضراظغئ، وضثلك إلغةاد تطش طحارك غثثم جغاجئ 
أطرغضا شغ المظطصئ سسضرغا سطى غرار تطش الظاتع وباصغ 
افتقف طبض تطفغ أوضج وضعاد، ولطاأجغج لسغاجئ 

جثغثة بسغثة المثى لثول الحرق افوجط.
الشربغئ  السغاجئ  لعاصع  اقجاسراض  عثا  بسث 
الئراغماتغ  الفضر  سطى  تصعم  الاغ  والثبطعطاجغئ 
المخطتغ، وخاخئ دبطعطاجغئ أطرغضا ظخض إلى الظصطئ 
افخغرة وعغ: إلى أي تث غمضظ أن غسامر التطش الةثغث 
ضث روجغا؟ وعض جغتصص لطشرب طخالته طع أطرغضا؟

الثبطعطاجغئ  إن  ظصعل:  السآال  عثا  سظ  ولقجابئ 
افطرغضغئ شغ أتقشعا ضث روجغا، العثف طظعا:

أوق: تعثغث أي دولئ تفضر بالثروج سطى جغاجات أطرغضا.
باظغا: إرجال رجالئ صعغئ إلى الخغظ؛ بأظه شغ تال أي 

تترك لعا جاساطض طبض روجغا.
السغاجئ  خثطئ  دائرة  ضمظ  أوروبا  دول  بصاء  بالبا: 
افطرغضغئ؛ خاخئ شرظسا وألماظغا وبرغطاظغا، وإبصاؤعا 
اقصاخادي  اقباجاز  جغاجات  ضمظ  جظاتعا  تتئ 

والسغاجغ والسسضري المسامرة.
رابسا: إبصاء العغمظئ السالمغئ ووضع الثطط المساصئطغئ 

ضث أي خطط لضسر تاجج عثه العغمظئ افطرغضغئ.
إن عظاك أطعرًا سثة غمضظ أن تآبر شغ عثه السغاجات 
الثول  بسخ  تةسض  أن  وغمضظ  وأتقشعا،  أطرغضا  طع 
طع  الترب  أطث  ذعل  طبض  افتقف؛  عثه  طظ  تافطئ 
روجغا، وترتإ خسائر باعزئ سطى ذلك، وصغام روجغا 
افوروبغئ  الثول  تةسض  طصابطئ  دبطعطاجغئ  بأسمال 
أجسار  تثفغخ  طبض  المخطتغئ؛  ظزرتعا  شغ  تفاضض 
الئارول والشاز طصابض اباجازات أطرغضا وأجسارعا الئاعزئ. 
وضثلك غمضظ أن تصعم روجغا باعثغثات أو إغراءات 
اصاخادغئ، وخاخئ أن لثغعا الصثرة اقصاخادغئ الضئغرة 
والظعاتغ  والشثاء  الطاصئ  تغث  طظ  المةال  عثا  شغ 

الاةارغئ طظ وإلى بقدعا.
وشغ الثاام ظصعل إن عثه الثول صائمئ سطى جغاجات 
طخالتعا  شغ  وتفاضض  عابط  شضر  طظ  ظابسئ  حرغرة 
تاى سطى أخثصائعا وحسعبعا أتغاظا إذا رأت طخطتئ 
لعا شغ ذلك. وإن السغاجئ العتغثة الصادرة سطى إدارة 
حؤعن السالط بسثل وإظخاف، وأن تظحر افطظ والسثل 
واقجاصاطئ شغ ربعع افرض، عغ الظابسئ طظ الظزام 
اإللعغ الرباظغ؛ أي طظ دغظ اإلجقم، وإن عثه افطعر 
ضغ  الئحرغئ؛  أطام  السرغدئ  الثطعط  لعضع  طثساة 
العادي،  الرباظغ  الظزام  وتائع  الحرور،  عثه  تظعغ 
وطثساة شغ العصئ ظفسه لفطئ اإلجقطغئ لاسرف صغمئ 
دغظعا واجاصاطاه؛ خاخئ وعغ تظزر لسغاجات الثول 
افطئ  لاسعد  طثساة  عثا  إن  اقسعجاج...  سطى  المئظغئ 
الحرغرة،  الرأجمالغئ  الظزط  عثه  وتتطط  اإلجقطغئ، 
ظض  شغ  اإلجقطغ  الفضر  أجاس  سطى  ظزاطعا  وتصغط 
دولئ تطئصه، وتتمطه رجالئ خغر إلى ضض افرض لاظصث 

 عثه الحسعب الاائعئ المزطعطئ

طا إن ظعرت بعادر افزطئ الروجغئ افوضراظغئ، وبثأت 
الحرصغئ  التثود  سطى  الروجغئ  السسضرغئ  التحعدات 
لطصارة السةعز، تاى دصئ أجراس اإلظثار شغ ضض أرجاء 
أوروبا طتثرة طظ السمض السسضري الثي جاطال آباره 
الفرظسغ،  الرئغج  شاظثشع  افوروبغ.  اقتتاد  دول 
والمساحار افلماظغ وغغرعما باذلغظ وجسعط شغ تث 
روجغا سطى سثم تخسغث المعصش، إق أن اقجافجازات 
والرجائض الاغ أرجطاعا أطرغضا، طساشطئ الحسعر بةظعن 
وضتالئ  بعتغظ  روجغا  رئغج  غساري  الثي  السزمئ 
جاجئ  أشسال  طظ  أصعى  ضان  لثغه،  السغاجغئ  الرؤغئ 
إظعاء  طاعصسئ  أوضراظغا  إلى  روجغا  شاظثشسئ  أوروبا، 
المعمئ السسضرغئ شغ أغام طسثودات. شعاجه الةغح 
الروجغ دشاسا حرجا طظ جغح أوضراظغا طا جسض الترب 
تسامر تاى عثه الطتزئ، وأظعر طا ضاظئ تسسى له 
أطرغضا طظ جر روجغا إلى طساظصع أوضراظغا إلظعاضعا 
تططسات  وتعصش  ضئرى،  دولئ  لاضعن  تططساتعا  وضئح 
افطرغضغئ،  العغمظئ  طظ  باقظسااق  افوروبغئ  الثول 

وتئصغ حرغان ذاصاعا بغثعا.
السسضري  عةعطه  جاظإ  إلى  الروجغ  الرئغج  صام 
باجاثثام جقح الطاصئ تةاه اقتتاد افوروبغ لغفرض 
الثي  السسضري  الثسط  طظ  غثفش  افرض  سطى  واصسا 
زغادة  ضشط  تتئ  صادته  وغةئر  فوضراظغا،  غصثطه 
الادثط وارتفاع شعاتغر الطاصئ سطى الحسعب افوروبغئ 

سطى تشغغر طعاصفعط واقساراف بالاططسات الروجغئ.
شئسث أن ضاظئ إطثادات الطاصئ فوروبا (٤٠٪ طظ الشاز، 
روجغا،  طظ  طسصعلئ  بأجسار  تأتغ  الظفط)  طظ   ٪٢٧
جاءت  افوروبغئ،  لطحسعب  طصئعلئ  السطع  وأجسار 
إلطثادات  تثفغخ  طظ  المااالغئ  الروجغئ  اإلجراءات 
سطى الثشع  دوله  إجئار  بط  افوروبغ،  لقتتاد  الطاصئ 
بالروبض، وأخغرا إغصاف الدت بأضئر خط أظابغإ "ظعرد 
روجغا  طظ  الئططغص  بتر  تتئ  غمر  الثي  جارغط-١" 
شغ  الطئغسغ  لطشاز  الرئغسغ  الثط  وعع  ألماظغا،  إلى 
أوروبا، بتةئ طحاضض شظغئ وتصظغئ جئئاعا السصعبات 
لارشع  اإلجراءات  عثه  جاءت  روجغا،  سطى  افوروبغئ 
ظسئئ  وخطئ  صغاجغئ  فرصام  والشاز  الضعرباء  أجسار 
الشاز  حراء  ظاغةئ  الماضغئ  السظئ  طع  طصارظئ   ٪٤٠٠
روجغا،  طظ  سطغه  تتخض  ضاظئ  الثي  السسر  بأضساف 
بثلك  خرح  ضما  أوروبا  شغ  الرشاعغئ  سخر  ولاظعغ 

الرئغج الفرظسغ إغماظعغض طاضرون.
لطاثفغش  افوروبغئ  والطصاءات  اقجاماسات  وتعالئ 
اتثاذ  وتط  والطاصئ،  الضعرباء  أجسار  رشع  وذأة  طظ 
طةمعسئ طظ الصرارات تادمظ إغصاف اإلضاءة الثارجغئ 
شغ المئاظغ الساطئ، والتث طظ الاثشؤئ وتضغغش الععاء 
افجعجة،  ترارة  لثرجئ  وأدظى  أصخى  تث  باتثغث 
أطرغضا  ظتع  والاعجه  المضغفئ،  المااجر  أبعاب  وإغقق 
الشاز  سطى  لطتخعل  وغغرعا  أوروبا  وحرق  وصطر 
المسال وتثجغظه، وتصثغط تجطئ طسعظات طالغئ لفشراد 
وطعلثات  الفتط  قجاثثام  والسعدة  والحرضات، 

افتقف السسضرغئ والحراضات الرأجمالغئ 
أوعى طظ بغئ السظضئعت

ـــــــــ بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثسـ  ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــ بصطط: الثضاعر سئث اهللا ظاخر – وقغئ افردنـ  ـ 

أيها المسلمون، أيتها الجيوش:
كم وه ين اصدقوا اهللا يصدقكم وان
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لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سظ  خادر  ختفغ  لئغان  وشصا 
لةظئ  طظ  وشث  صام  شصث  تعظج  وقغئ  شغ  الاترغر 
افجااذ  برئاجئ  عظاك،  لطتجب  المرضجغئ  اقتخاقت 
غاجغظ بظ غتغى، وسدعغئ افجااذغظ التئغإ المثغظغ 
وطتمث سطغ بظ جالط، غعم البقباء ٣٠ آب/أغسطج، 
اقجاراتغةغئ،  لطثراجات  الاعظسغ  المسعث  إلى  بجغارة 
رئاجئ  إحراف  تتئ  غصع  الثي  الرجمغ  المسعث  وعع 
الةمععرغئ، لاصثغط ظست طظ ضااب "ظصخ الفضر الشربغ 

الرأجمالغ، طئثأ وتدارة وبصاشئ" الثي أخثره تجب الاترغر طآخرا، إق أظه ورغط المتاوقت الماضررة واقجاحارات 
المطعلئ الاغ صام بعا طضاإ ضئط عثه المآجسئ، شصث ضان صرارعط سثم تسطط الظست تطك، طاظضئغظ سظ ذئغسئ 
الثور الفضري والئتبغ لمآجساعط الاغ غّثسعن، لمةرد أن وجثوا أظفسعط أطام ذرح غظصخ أجج الفضر الشربغ 
الثي ظخئعا أظفسعط تراجا سطغه شغ بقدظا! شغ تغظ إن إدارة المسعث الاعظسغ لطثراجات اقجاراتغةغئ عثه ق 
تةث ضغرا شغ الاساون طع المآجسات الشربغئ اقجاسمارغئ، المظاخئئ شغ ربعسظا، ضمآجسئ "ضعظراد إدغظاور 
(K A S) افلماظغئ، بض وخض افطر تث اقساجاز بالاعّشص شغ إظةاز ٢٠ دراجئ اجاراتغةغئ صطاسغئ، طع عثه المآجسئ 
الثخغطئ، خقل جظئ ٢٠٢٠ شغ سقصئ برجط رؤغئ لاعظج لما بسث ضعشغث-١٩ شغ أشص جظئ ٢٠٢٥. وأضاف الئغان: 
وتصعم لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر/ وقغئ تعظج طظث شارة باعزغع الضااب المثضعر أسقه سطى أعض الفضر 
والرأي وأجاتثة الةاطسات وجثظئ الفضر التثابغ المدئعسغظ بالتدارة الشربغئ وسطى رأجعط أسداء صسط السطعم 
اإلظساظغئ واقجاماسغئ وصسط التدارة اإلجقطغئ وافسداء الحرشغعن بمآجسئ بغئ التضمئ. إن تجب الاترغر 
بسمطه عثا غاتثى المدئعسغظ بالبصاشئ الشربغئ وسطى رأجعط أسداء بغئ التضمئ والمسعث اقجاراتغةغ الاعظسغ 
المرتئط بالرئاجئ لمظاظرتعط شضرغا لئغان شساد المئثأ الرأجمالغ وسزمئ طئثأ اإلجقم، تاى ُغصطسعا سظ تئسغاعط 
الفضرغئ والسغاجغئ لطشرب الضاشر المساسمر وغسعدوا إلى تدظ أطاعط وغظخروا طئثأ اإلجقم السزغط، شغضّفروا 

بثلك سظ جرغماعط شغ ظحر الفضر الشربغ واقجاماتئ شغ الثشاع سظه.

أوغطع سظثطا دسا طظ أجماعط المسارضئ إلى المخالتئ 
طع ذاغغئ الحام، ربما غظزر الئسخ إلى عثا المعصش 
السغاجئ  شغ  وتتعل  المةظ،  لزعر  صطإ  أظه  سطى 
الارضغئ، وعثه الظزرة بق حك ظزرة جطتغئ جاذجئ، 
تثل سطى سثم العسغ سطى أبةثغات السغاجئ الثولغئ، 
وسثم طسرشئ ذرغصاعا وأجالغئعا وأدواتعا وطصاغغسعا 
طظث  غاشغر  لط  الارضغ  الظزام  شمعصش  ووجائطعا، 
الئثاغئ، وجمغع أشساله تثل سطى ذلك، شتطإ أخئتئ 
خطاً أخدر طظث زطظ، وتتعلئ جمغع المثن السعرغئ 
إلى تماة باظغئ، وأخئح ذاغغئ الحام خاتإ جغادة 
لسصث  أردوغان  غسسى  السعرغئ  افراضغ  طسزط  سطى 
وعع  المعاجرغظ،  لتغ  طثاارا  ضان  أن  بسث  طسه  لصاء 
إجعاض  طعماه شغ  وإظةاز  سمطه  إلظعاء  اآلن غسسى 

بعرة الحام وصئخ البمظ سطى ذلك.
اظاتار  عع  لشغرظا  صداغاظا  تسطغط  إن  الصعل:  وخقخئ 
جغاجغ، فظظا ظةسض بثلك طظ أظفسظا جطسئ رخغخئ 
شغ  ظثور  وغئصغظا  الثولغ،  الظثاجئ  جعق  شغ  تسرض 
طا  وأصخى  طظعا،  الثروج  ظساطغع  ق  اقجاسئاد  دائرة 
بسث  السئعدغئ  حروط  تتسغظ  عع  شغعا  شسطه  غمضظ 

طعاشصئ المالك الةثغث.
غصادغ  اقجاسئاد،  طظ  الاترر  ذرغص  شغ  السغر  وإن 
طظا السمض الةاد والثؤوب سطى اجاسادة الصرار، وتترغر 
صرارعط،  غمطضعن  ق  شالسئغث  أولى.  ضثطعة  اإلرادة 
وغفاصثون إلى اإلرادة المساصطئ، "وبعرتظا لغسئ بعرة 
سئغث" وإن طظ ق غمطك صراره، ق غساطغع السغر خطعة 
واتثة شغ الطرغص الختغح، طعما ضاظئ أشضاره خائئئ 
سظ  ساججة  جاضعن  افشضار  عثه  فن  ظاجسئ،  وتطعله 
اقظاصال إلى تغج الاظفغث، بسئإ اشاصادعا إلى خاتإ 
افجطتئ  شمثجون  المساصطئ،  واإلرادة  الثاتغ  الصرار 

الصاعرة  وطحعث  الدفئ  طحعث  المحعثغظ -  وبغظ 
- تضمظ ظضئئ أعض شطسطغظ بعجعد ضغان غععد سطى 
افرض المئارضئ وطا غمارجه طظ ظطط وصعر وتععغث 
شطسطغظ  أعض  وطخغئئ  لطثطاء،  وجفك  وتثظغج 
غععد  ضغان  لثثطئ  أطظغ  جعاز  إلى  تتعلئ  بسططئ 
سطى  والثولئ  السغادة  تاسعل  ذلغطئ  جغاجغئ  وأداة 
افطط  وطظعا  وطآجساته  الثولغ  المةامع  أسااب 
طظ  شغعا  ضاططئ  سدعغئ  لظغض  تسسى  الاغ  الماتثة 
خقل طةطج افطظ الثي غثدع لطفغاع الشربغ المساظث 
الاخفعي  ذرغصعا  سظ  الاثطغ  وترشخ  غععد!  لضغان 
الصائط سطى شخض الصدغئ سظ سمصعا اإلجقطغ وجسطعا 
صدغئ جططئ وطظزمئ، وذلك رغط أظعا أخئتئ ساججة 
الاظازل  أن  وعغ  العاضتئ  التصغصئ  وتةاوز  الصفج  سظ 
والثغاظئ ق غعرث دولئ وق جغادة وإظما سمالئ وخثطئ 
لطمتاض، شعا عع ذلك الةجء الخشغر طظ افرض المئارضئ 
الثي تظازلئ سظ طسزمعا فجطه والثي طظ المفارض 
أظه طثخص لثولاعا غاسرض قباقع وتععغث وتظضغض 
وق تساطغع إغصاشه شاتاول أن تعاجغ ظفسعا بالعروب 
إلى طاظفسعا المفدض وعع الططمغات سطى سائات افطط 
الماتثة والمةامع الثولغ والامسح بالصاظعن الثولغ 
وتطاصط  السحاء  تاظاول  الثول،  سعاخط  بغظ  والاظصض 
وتظتإ  الثولاغظ  طحروع  أذقل  سطى  وتئضغ  الخعر 
أطقً طظعا شغ أن تساسثعا تطك الثول سطى إغةاد تض 

لطصدغئ وطثرج لعثا العضع الثي تسغحه.

ولضظ طا أبار الضبغر طظ اقطاساض واقجاظضار أضبر طظ 
غغره تغظعا عع تمغغج طاضرون المصخعد (بغظ السططئ 
عظالك  بأن  اساصاده  سثم  سظ  أسرب  تغظ  والحسإ) 
بض  الةجائري،  المةامع  أسماق  شغ  لفرظسا"  "ضراعغئ 
عغ طعجعدة شصط لثى الظزام السغاجغ - السسضري 
الصائط سطى إرث طظ الماضغ، طآضثًا أظه "طظ العاضح 

أن الظزام الةجائري طظَعك، أضسفه تراك ٢٠١٩".
ولضظ بسث ظةاح الظزام شغ إخماد التراك الحسئغ، وشغ 
جغاق إظحاء "ججائر جثغثة" وشص رؤغئ المآجسئ التاضمئ 
شغ الةجائر، وبسث اجاائاب افطر طةثدًا لةظاح اإلظةطغج 
طظ خقل سمطغئ جغاجغئ ذضغئ تمبطئ شغ لسئئ رضعب 
التراك الحسئغ بثثسئ َدجَارته واسائاره المظصث لطئطث 
طظ "السخابئ" الفاجثة الاغ ضاظئ تتضط، بغظما التصغصئ 
عغ أن رضائَج طظزعطِئ التضط الفاجثة والمفطسئ عغ 
عغ لط تاشغر، وأن الجطرة الفاجثَة الاابسئ لفجظئغ والاغ 
ضاظئ تتضط صئض وخعل تئعن إلى الرئاجئ عغ ظفسعا 
الاغ تتضط اآلن ولضظ ببعب جثغث، وبسث إغعام الحسإ 
أظه تط اآلن اجاضمال بظاء طآجسات "الةجائر الةثغثة"، 
وأن الئطَث بات سطى سائئ إصقع اصاخادي جثغث. جاءت 
"طئادرة لط الحمض" الاغ أسطظ سظعا الرئغج تئعن غعم 
الثاخطغئ"  الةئعئ  "تصعغئ  بشرض  ٢٠٢٢/٠٥/٠٣م 
بغظ  صادطٍئ  جثغثٍة  تعاشصاٍت  سظ  لُاظِئَأ  صعله،  بتسإ 
افذراف الماخارسئ سطى المخالح والظفعذ، سطى أجاس 
دة! طا جعف غمضظ المساسِمر  تفاعماٍت صثغمئ طاةثِّ
خقل  طظ  والمظاشع  والرغع  البروة  اصاسام  طظ  وأزقطه 
اقجاغراد باجط اقجابمار والحراضئ والمحارغع التصغصغئ 
والععمغئ والخفصات وغغرعا. شفغ عثا السغاق تماطاً، 
ورغط ضض ذلك الاراحص والاقجظ والرجائض الضقطغئ 
والمفاسطئ، تض الرئغج الفرظسغ بالةجائر،  المتسعبئ 

ُطزعرًا الضبغر طظ العد والرغئئ شغ الاصارب والاخالح.
الةجائر  شغ  الظزام  تئسغِئ  بتضِط  أظه  العاضح  وطظ 
خطفغئ  سطى  المخالح  تدارب  وبتضط  لفوروبغغظ، 
الاطعرات المساةثة شغ طالغ والعضع الماأزم شغ لغئغا 
الختراء  جظعب  دول  شغ  الةارغئ  وافتثاث  المةاورة 
حعثْتعا  الاغ  السغاجغئ  افتثاث  سظ  شدقً  ساطًئ، 
العضع  وضثا  الثاخطغئ،  الساتئ  سطى  ظفُسعا  الةجائر 
سظ  الظاجط  الةجائرغئ  السسضرغئ  لطصغادة  اقجابظائغ 
الخراع سطى الظفعذ شغ الثاخض، افطر الثي أجب الطمعَح 
افطرغضغ الصعي لاسجغج تدعر أطرغضا شغ حمال أشرغصغا 
سطى  بالبروات  الشظغئ  افشرغصغ  الساتض  طظطصئ  وشغ 
الخسغث السسضري والسغاجغ واقصاخادي. شئالظزر إلى 
ضض ذلك، تترضئ أطرغضا قجاشقل الزرف والاطعرات 
السغاجغِئ الاغ تثبئ خاخًئ شغ أسطى العرم شغ الةجائر 
طآخرًا، خاخًئ بسث أتثاث ٢٠١٩. وعع طا بات غحضض 
والفرظسغغظ  افوروبغغظ  وظفعذ  لمخالح  ضئغرًا  تتثغاً 

بعجه خاص شغ المظطصئ.
الضبغَر  خقلعا  أبثى  الاغ  طاضرون  زغارُة  جاءت  لثا 
تطك  ضض  لمعاجعئ  وحسئعا  الةجائر  تةاه  العد  طظ 
الاتثغات، طاشاضغاً سظ ضض تخرغتاته الظارغئ السابصئ 
جاءت  ولضظعا  الةجائر.  شغ  التاضمئ  المظزعطئ  تةاه 
وتصعغئ  الحمض  "لطِّ  لـسمطغئ  وتاعغةاً  لطافاعط  تسجغجًا 
الةئعئ الثاخطغئ" الاغ أسطظئ سظعا الرئاجئ الةجائرغئ، 
جثغثٍة  تخالح  سمطغئ  سظ  أجطفظا  ضما  َتضحش  والاغ 
افطر  والظفعذ،  المخالح  سطى  الماخارسئ  الجُّطر  بغظ 
الثي جغمضظ ذرشغ الخراع طظ اصاسام البروة والرغع 
طظ خقل اقجاغقء سطى المثاخغض خاخًئ طظ السمقت 
تراجع  تسضج  جثغثة  أرضغئ  سطى  ولضظ  افجظئغئ، 

ظفعذ شرظسا وأزقطعا شغ الةجائر.
"الحراضئ  وعثه  المعصش  عثا  أن  غثفى  ق  ضما 
طع الرغئئ المطتئ لفوروبغغظ  الماةثدة" تافص تماطاً 
تسثغره  شغ  بض  الةجائر،  بةغح  اقجاساظئ  شغ 
وسطى  وافطظ شغ المظطصئ  اقجاصرار  سطى  لطمتاشزئ 
الساتض  دول  شغ  واقصاخادي  السغاجغ  ظفعذعط 
لطةجائر  اإلصطغمغ  الةعار  شغ  وتتثغثًا  افشرغصغ 
طظ  افوروبغ  اقجاسمار  غمضظ  الثي  افطر  جظعباً، 
طظ  المظطصئ  وبروات  ضظعز  سطى  اقجاتعاذ  طعاخطئ 
الظعإ  سظ  شدًق  وغغرعا،  الظادرة  والمسادن  الثعإ 
باجط الاساون شغ طةاقت الطاصئ والاةارة وتسعغص 
افوروبغئ  لطحرضات  اقجابمارات  وتعشغر  المظَاةات 
شغ الةجائر ظفِسعا، وضثلك طعاخطئ الاظسغص افطظغ 
وشغ  والاعرغإ  اإلجقم،  طتاربئ  شغ  اقجاثئاراتغ 

 طعضعع العةرة، وغغر ذلك

الرعغإ المضثس شغ المساعدسات الاغ تسغطر سطغعا 
المظزعطئ الفخائطغئ المرتئطئ، لظ غظفع إن لط غعجث 
صرار قجاثثاطه، وجغئصى تئغج الةثران غأضطه الخثأ 
غصدغ  الثي  والمةاعث  تسطغمه،  طعسث  غتغظ  تاى 
خغفه وحااءه غرابط سطى خطعط الاماس، جغاتعل 
إلى عثف جعض لةظعد ذاغغئ الحام، دون أن غساطغع 
وعثا  صرار.  إلى  غتااج  ذلك  فن  واتثة،  جئعئ  شاح 

غظطئص سطى جمغع طصثرات البعرة وطصعطاتعا.
وتغث إن الصرار بحصغه السسضري والسغاجغ غامرضج شغ 
الصغادة وعغ خاتئئ الخقتغئ شغه، وعغ الاغ تظصطه 
طظ الةاظإ الظزري إلى الةاظإ السمطغ، ضان ق بث طظ 
اتثاذ صغادة جغاجغئ واسغئ وطثطخئ، والسغر خطفعا شغ 
ذرغص الاترر طظ اقجاسئاد، شعغ بمبابئ السصض العاسغ 
والمثبر، وعغ طظ جاثغر الثشئ، وعغ طظ جااةظإ 
سطى  المجروسئ  وافلشام  والفثاخ  السغاجغئ  المطئات 
جظئات الطرغص، وعغ طظ جاضعن شغ المصثطئ، وطسعا 
الئعخطئ "المحروع السغاجغ" الاغ تعجععا شغ ذرغص 
بابئ وطساصغط، بسغثا سظ اقرتةال والطرق المطاعغئ، 
عثه  خطش  والسسضرغئ  الحسئغئ  الةععد  تعتثت  شإذا 
الصغادة؛ ضان الظخر تطغش أعض الحام شغ بعرتعط ضث 
ذاغغاعط، واجاطاسعا صطش بمار تدتغاتعط، والاترر 
طظ ربصئ اقجاسمار بضاشئ أحضاله، واجاطاسعا الاترر 
اإلجقم؛  ظزام  وتطئغص  السمغطئ  تضمه  أظزمئ  طظ 
الئحرغئ  غخطح  الثي  الرباظغ  العتغث  الظزام  بعخفه 
ثَى  رٍ أَوْ أُنْ نْ ذَكَ اً مِ احلِ لَ صَ مِ نْ عَ ﴿مَ تسالى:  صال  جمساء، 
نِ  سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يِّبَةً وَ يَاةً طَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ وَ

 ﴾َلُون مَ عْ انُوا يَ ا كَ مَ
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

تععغث  عع  شطسطغظ  شغ  العضع  إن  الثاام  وشغ 
وبطح  لطثطاء  وجفك  افرض  طظ  تئصى  لما  واباقع 
بالظاس وتععغث لطصثس سطى غث ضغان غععد طع سثم 
تفرغطه بالسططئ وسثم اقجاشظاء سظ تظسغصعا افطظغ 
ودورعا شغ تتمض أسئاء الظاس وعع طا لثخاه ختغفئ 
باارغت  افوجط  الحرق  ختغفئ  وأوردته  عآرتج 
السططئ  تسمض  أن  ترغث  (إجرائغض)  "إن   ٢٠٢٢/٩/٩
وتماغئ  خثطاعا  شغ  افطظغئ  وأجعجتعا  الفطسطغظغئ 
شغه  تعاخض  الثي  العصئ  شغ  وطساعذظغعا،  صعاتعا 
جغاجاتعا بالسغطرة سطى أراضغ الفطسطغظغغظ وتعجغع 
وترجغت  جغاجغئ  طتادبات  إجراء  ورشخ  اقجاغطان، 
التضط السسضري!!" وق تأبغر لطصاءات السططئ ولطمغاتعا 
سطى تطك المثططات، والتض لعصش ذلك عع تض واضح 
سظ  وطحارغسعا  السططئ  سجل  غاط  أن  غغره؛  تض  وق 
الصدغئ بفدتعا وشدح تترضاتعا وضثلك شدح خغاظئ 
ضض افظزمئ شغ بقد المسطمغظ والسمض السغاجغ سطى 
إجصاذعا وتظخغإ صغادة جغاجغئ طثطخئ وواسغئ تدع 
الثطئ وتترك الةغح وتظفثعا شعرًا لاترغر شطسطغظ 
ضاططئ غغر طظصعخئ ذرة تراب طظعا ضما تررعا خقح 
أظعا  ضغش  شغ  ظمعذجاً  افطئ  وأسطى  جابصاً  الثغظ 
تساطغع اجارجاع بقدعا شغ جاسئ طظ ظعار إن عغ 

 أخطخئ الظغئ وسصثت السجم سطى ذلك
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ: شطسطغظ بغظ الثغاظئ والاععغث، صاض وتثطغر شغ الدفئ واجاماسات شغ الصاعرة

تامئ ضطمئ السثد: الظزام الارضغ وتةارة الثم!

غعم  طاضرون  إغماظعغض  الفرظسغ  الرئغج  تض 
٢٠٢٢/٠٨/٢٥ ضغفاً سطى الظزام الةجائري شغ زغارة 
داطئ بقبَئ أغام إلرجاء "حراضئ طاةثدة" بغظ الةجائر 
وخمعد  الحسئغ  التراك  اظاعاء  خطفغئ  سطى  وشرظسا 
زخمه وتثاسغاته، وضرورة اقتفاق سطى أرضغئ جثغثة 

لطافاعط والاساون.
المةال  شغ  الاساون  لغج  أظه  العاضح  طظ  ولضظ 
اقصاخادي، وطظه تعشغر الطاصئ طظ غاز الةجائر لفرظسا 
وأوروبا سطى خطفغئ الترب المحاسطئ شغ أوضراظغا وطا 
شرضْاه أطرغضا سطى أوروبا طظ صطع الخطئ شغ طةال الشاز 
طع روجغا، لغج عع شصط طا جاء طظ أجطه طاضرون، شصث 
ضان بادغاً طظ خقل تحضغطئ العشث الفرظسغ وَطظ تدر 
اقجاماساِت طظ الةاظإ الةجائري طظ اإلذارات افطظغئ 
(خاخًئ افطظ الثاخطغ والثارجغ)، وطظ خقل اقتفاصغات 
الاغ ُأبرطئ، أن الاتثغات الاغ باتئ شرظسا تعاجععا شغ 
طساسمراتعا جظعب الةجائر أي شغ دول الساتض افشرغصغ، 
خاخئ سطى الخسغثغظ افطظغ والسسضري، عغ الاغ طبَّطئ 
ع الرئغج الةجائري  خطإ الطصاءات وشتعى الجغارة. شصث وصَّ
سئث المةغث تئعن وظزغُره الفرظسغ إغماظعغض طاضرون 
شغ الغعم افخغر طظ الجغارة غعم السئئ ٢٠٢٢/٠٨/٢٧

سطى اتفاصغات سثة تمبطئ شغما غطغ:
- اتفاق حراضئ وتساون طع طسعث باجاعر شغ طةال 

الختئ.
- اتفاق حراضئ سطمغئ بغظ وزارتغ الاسطغط السالغ والئتث 

السطمغ، وطظه تسجغج الحراضئ الصائمئ بغظ الئطثغظ.
- طثضرة ظعاغا بغظ وزارة الحئاب والرغاضئ الةجائرغئ 

وطبغطِاعا طظ الةاظإ الفرظسغ.
- تفسغض "إسقن الةجائر طظ أجض حراضئ طاةثدة" بغظ 

الةجائر وشرظسا.
وغظص عثا افخغر سطى اتفاق الئطثغظ سطى تثحغظ تصئٍئ 
ج سطى  جثغثة طظ الافاعط، وطصاربٍئ ططمعجئ وبظَّاءة ُترضِّ
اإلسقن  شغ  ورد  ضما  والحئاب.  المساصئطغئ  المحارغع 
ذاته أن "الحراضئ الممغجة الةثغثة" باتئ "طططئاً غمطغه 
تخاسُث الاصطئات وتفاصُط الاعترات اإلصطغمغئ والثولغئ". 
وطظ الةطغ أن عثا عع أعط طا ورد شغ اقتفاصات ضطِّعا. 
سطماً أظه جاءت أغداً ضمظ اإلسقن افخغر ظفِسه تفاعماٌت 
الاتثغات  لمعاجعئ  الاظسغص  بدرورة  تاسطص  أخرى 
السالمغئ الةثغثة طبض افزطات اإلصطغمغئ والسالمغئ وتشغُّر 
المظاخ والتفاظ سطى الاظعع الئغعلعجغ والبعرة الرصمغئ 

والختئ وغغر ذلك.
ضمرحح  لطةجائر  طاضرون  إغماظعغض  زغارة  غثضر  وضطظا 
لقظاثابات الرئاجغئ شغ سام ٢٠١٧، أي صئض أن غخئح 
خقلعا:  صال  الاغ  افولى،  المرة  شغ  لفرظسا  رئغساً 
"اقجاسمار ججء طظ الاارغت الفرظسغ، إظه جرغمئ، جرغمئ 
ضث اإلظساظغئ، إظه وتحغئ تصغصغئ وعع ججء طظ عثا 
الماضغ الثي غةإ أن ظعاجَعه باصثغط اقساثار لَمظ 
ارتضئظا شغ تصعط عثه الممارجات". وصث ضطفْاه عثه 
شغ  واقجاظضار  اقظاصاد  طظ  طعجًئ  تغظعا  الاخرغتاُت 

بطثه طظ الغمغظ والغمغظ الماطرف.
ولضظ بسثطا خار رئغساً، وسطى ضعء الاطعرات السغاجغئ 
سظ  بعتفطغصئ  السابص  الرئغج  تظتغ  إلى  أشدئ  الاغ 
التضط شغ أسصاب التراِك الحسئغ الثي اظثلع شغ الةجائر 
غعم ٢٠١٩/٠٢/٢٢، وطا تمثخ سظه طظ طةغء صغادة 
سظ  ظاب  وطا  الةجائر،  شغ  جثغثة  وسسضرغئ  جغاجغٍئ 
ذلك طظ تراجع ضئغر لطةظاح الفرظسغ والجج بسثد طظ 
أبرز رطعزه شغ السةعن، تشغر خطاُبه بحضض ظعر سطغه 
الضبغر طظ الاثطر واقظجساج، وخض إلى تث وخش الظزام 
الةجائري تغظعا بأظه "ظزاٌم سسضري - جغاجغ خطإ 
(خسإ)، تئعن سالٌص شغه". ولضظ شغ العصئ ذاته ترص 
اظاصاداِته  تئعن  الرئغج  حثص  تةظغإ  سطى  غعطعا 

طآضثًا سطى وجعد سقصئ ذغئٍئ وتعار جغث طسه.
غعم  الفرظسغئ  لعطعظث  ختغفئ  ظصطئ  طما  وضان 
الاغ  المبغرة  طاضرون  تخرغتات  طظ   ٢٠٢١/١٠/٠٢
لثى  الشاضئئ  افشسال  ردود  طظ  الضبغَر  تغظعا  أبارت 
لصاٍء  جغاق  شغ  أدقه  طا  الةجائر،  شغ  الصرار  أختاب 
شغ شرظسا طع حئاٍب طظ أتفاِد بسِخ َطظ تساون ِطظ 
الةجائرغئ  الاترغر  ترب  إبان  شرظسا  طع  الةجائرغغظ 
اقجاصقل  بسث  طا  ججائر  أن  طسائرًا   ،(١٩٥٤-١٩٦٢)
"الظزاُم  سطغه  تاشَر  الماضغ"  طظ  "إرث  سطى  صاطئ 
السغاجغ - السسضري"، طدغفاً أن افطر غاسطص بـ"تارغت 
إلى  غساظث  وق  بالضاطض..  ضاابُاه  أسغثت  رجمغ 
شرظسا".  ضراعغئ  سطى  غصعم  خطاب  "إلى  بض  تصائص"، 

طا وراء زغارة طاضرون افخرية لطةجائر؟
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالح سئث الرتغط – الةجائرـ 

مؤسسة الرئاسة التونسية
والهزيمة الفكرية أمام حزب التحرير



 افربساء ١٨ طظ َخفر ١٤٤٤ عـ المعاشص ١٤ أغطعل/جئامئر٢٠٢٢ طـ  ٤     السثد ٤٠٨

الارضغ  الطاصئ  جعق  تظزغط  عغؤئ  أسطظئ 
(EPDK) سظ زغادة تسرشئ الضعرباء لمةمعسات 
ولمةمعسات   ،٪٢٠ بظسئئ  السضظغ  اقحاراك 
العصئ  وشغ   .٪٥٠ بظسئئ  الخظاسغ  اقحاراك 
الئارول  أظابغإ  خطعط  حرضئ  أسطظئ  ظفسه، 
 ٪٢٠,٤ بظسئئ  زغادة  سظ   (BOTAŞ) الارضغئ 
السضظغ  لقحاراك  الطئغسغ  الشاز  تسرغفئ  شغ 
الشاز  تسرغفئ  شغ   ٪٥٠,٨ بظسئئ  وزغادة 
شصث  وعضثا،  الخظاسغ.  لقحاراك  الطئغسغ 
تةاوزت طسثقت الجغادة الاغ أجرغئ سطى الشاز 
الطئغسغ والضعرباء لقحاراك السضظغ ٢٠٠٪ 
خقل السام المظخرم. شغ عثا الخثد صال بغان 
ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ 

ترضغا: السئإ التصغصغ لطمحضطئ الثي غتاض المصام افول عع الظزام الرأجمالغ ظفسه. باإلضاشئ إلى ذلك، شإن 
المساعطك  وتارك  لطحسإ،  أجاجغئ  تاجئ  بثخثخئ  تصعم  والاغ  لطتضعطئ،  الثاذؤئ  اقصاخادغئ  السغاجات 
تتئ رتمئ الحرضات المحاسطئ بالةحع طظ أجض الربح، عغ أتث افجئاب الرئغسغئ. تغث إن التضعطئ تئظئ 
الفرضغئ الصائطئ بأن "الثولئ ق تاثخض شغ اقصاخاد، بض تصعم باإلحراف شصط"، واسامثت الثخثخئ شغ طةال 
الطاصئ ضظمعذج، وأسطئ بحضض خاص أسمال تعزغع الضعرباء بأضمطعا لسغطرة الصطاع الثاص. وظاغةئ لعثه 
الثخثخئ، شإن جمغع الاضالغش طبض تضالغش الاعزغع، وتضالغش الثسارة والاسرب، وظفصات الامبغض والدغاشئ، 
وخاخئ الجغادة شغ الثغعن اقئاماظغئ لطحرضات المفعرجئ بالسمطئ افجظئغئ، ضاظئ وق تجال تاط شعترتعا سطى 
المساعطك. شالدرائإ غغر السادلئ الاغ تاطصاعا الثولئ طظ عثه الثثطات عغ ظااج الزطط المطئص. وتابع الئغان: 
لثلك... غةإ سطغظا خطع عثا الظزام طظ جثوره واجائثال الظزام اقصاخادي اإلجقطغ به، تغث ق غعجث اجاشقل 
وطخالح وتغث المماطضات الساطئ تضعن طتمغئ وطتفعظئ. إن دولئ الثقشئ الراحثة عغ الاغ جادع تثًا لطظزام 

الرأجمالغ جئإ ضض المحاضض. لثلك دسعظا ظسسى لطسمض جمغسا غثًا بغث إلصاطاعا طظ جثغث صرغئا بإذن اهللا.

سطى خطفغئ إسقن الصغادة المرضجغئ افطرغضغئ، اظطقق تثرغئات سسضرغئ طحارضئ شغ افردن، وأن عثه الاثرغئات 
تسامر فجئعسغظ خقل الفارة طظ ٤ إلى ١٥ أغطعل/جئامئر الةاري. وضثلك إسقن الةغح افردظغ، اظطقق 
شسالغات طظاورات افجث الماأعإ ٢٠٢٢ شغ الئقد طع ظزغره افطرغضغ بمحارضئ ٢٧ بطثًا طظعا تسسئ بقد 
إجقطغئ، صال بغان ختفغ أخثره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ افردن: عا عع الظزام شغ افردن 
غسامر شغ اتثاذ أطرغضا دولئ خثغصئ وحرغضئ، الاغ تثسغ أظعا تساططه ضتطغش اجاراتغةغ سطى ضعء إذساظه 
إلطقءاتعا اقصاخادغئ والسغاجغئ والسسضرغئ افطظغئ. وخاذإ الئغان المسطمغظ بصعله: إن العاجإ الحرسغ 
غصادغ أن تظأى جغعش المسطمغظ سظ المحارضئ طع صعات أطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا المساسمرة والسثوة شغ 
تثرغئات افجث الماأعإ، وتاعتث لاضعن ظعاة صعات دولئ الثقشئ الراحثة الاغ تسغث لفطئ اإلجقطغئ سجتعا 

وضراطاعا، وتترر المتاض طظ بقدعا، وتسغث السثل والرتمئ لضض حسعب السالط ولغج لطمسطمغظ شتسإ.

األنظمة الديمقراطية
تتعايش مع المشاكل واألزمات وال تعالجها

لثرجئ الادتغئ بالبعابئ الحرسغئ والدرورغئ لخالح 
التسابات الثولغئ واإلصطغمغئ لطصعى الضئرى!

شسمتعا  باظغئ،  بتماة  السماح  غمضظ  ق  طبقً  شصالعا 
بتماوات ضبغرة، وصالعا ق غمضظ أْن ُظساوم سطى تطإ، 
وصالعا  المةرم،  لطظزام  وجّطمععا  سطغعا  شساوطعا 
بثطاء  أغادغه  طططثئ  ظزام  طع  الاساطض  غمضظ  ق 
ق  وصالعا  جغاجغاً،  بط  طثابراتغاً  طسه  شاساططعا  حسئه، 
ُغمضظ أْن ُظفّرط بالسعرغغظ القجؤغظ والمسادسفغظ 
وساططععط  وذردوعط  بعط  شفّرذعا  واإلجقطغغظ، 
افظزمئ  طع  ظاساطض  ق  ظتظ  وصالعا  بسظخرغئ، 
ططش  شأغطصعا  المظاثئئ،  غغر  المسائثة  الثضااتعرغئ 
الختفغ جمال خاحصةغ وجّطمعه لطسسعدغئ، وتساططعا 
وطخر  ضالسسعدغئ  الثضااتعرغات  أساى  طع  وذّئسعا 
غععد  ضغان  طع  غطئسعن  ق  بأّظعط  وصالعا  واإلطارات، 
ووّجسعا  طسه،  شطّئسعا  الفطسطغظغغظ،  المثظغغظ  صاتض 
طسه  والاةارغئ  واقصاخادغئ  الثبطعطاجغئ  سقصاتعط 

إلى أصخى تث...!!
وطظ أطبطئ الافرغط السغاجغ والاظازل سظ البعابئ أغدًا 
طا تصعم به ترضئ تماس وعغ ُتمّبض السططئ التاضمئ 
وصئطئ  الةعاد،  ترضئ  سظ  تثطئ  تغث  غجة  صطاع  شغ 
المةرطئ،  المخرغئ  المثابرات  طع  الثائط  بالاظسغص 
وواشصئ سطى طئثأ الافاوض طع ضغان غععد سئر السططئ 
الفطسطغظغئ، وصال غتغى السظعار رئغج ترضئ تماس 
شغ الصطاع: "جظعاخض طسار الُمصاوطئ الحسئغئ السطمغئ 
شغ ُطعاجعئ آلئ الئطح الاغ غماطضعا اقتاقل"، شئماذا 

تثاطش تماس سظ طتمعد سئاس إذًا؟!
طرزوق  أبع  طعجى  تماس  ترضئ  شغ  الصغادي  وأّطا 
"ق  شصال:  غععد  ضغان  ضث  الصاال  سظ  لطاظازل  شمّعث 
ُغئار سطى ُطفاوضات اقتاقل، شضما ظفاوضه بالسقح 

ظفاوضه بالضقم"!
سظث  غاعصش  ق  باسطغماتعط  واقلاجام  لطضفار  شاإلخشاء 
"لصث  ذالئان:  ترضئ  شغ  المسآولغظ  أتث  وصال  تث، 
طصابض  الحرسغئ  التثود  تطئغص  إلشاء  طظغ  ذطئعا 

اقساراف بأششاظساان شغ افطط الُماتثة".
شالسماع طظ الضفار وتطئغئ ططالئعط ق تظاعغ إق بارك 
ق  شالضفار  ذلك  تّط  إن  وتاى  تماطاً،  اإلجقم  أتضام 
غاعصفعن تاى المطالئئ بالمجغث طظ الاظازقت، بّط بسث 
ذلك ربما ق غسةئعط عثا الثي تظازل في جئإ طظ 
افجئاب شغسمطعن طع أتئاع آخرغظ لعط سطى اإلذاتئ 
آخر  ظعع  طظ  الاظازقت  لعط  غصثم  بمظ  وغأتعن  به، 
ضما شسطعا طع سمر الئحغر شغ السعدان وطتمث طرجغ 
رتمه اهللا شغ طخر بالرغط طظ تظازلعما لطضفار سظ ضض 

حغء غاسطص باطئغص الحرغسئ.
سطى  غعجإ  الثي  عع  إذًا  الحرسغ  شالمططعب 
شضرة  ورشخ  الحرسغئ  بالبعابئ  الامسك  السغاجغغظ 
الصئعل  عثا  فّن  السغاجغ  السمض  شغ  بالاثرج  الصئعل 
شعق ضعظه شضرة طثالفئ لطحرع شعع أغداً شضرة صاتطئ 

 ُطثّطرة

الاتطغض شغ عثا المعضعع والمصال عع تعصع تخعل 
طادغئ.  وصرائظ  وطسطغات  تسابات  سطى  بظاء  طا  أطر 
والاتطغض غضعن شغ ضاشئ جعاظإ تغاة الئحر السغاجغئ 
سظ  ضالتثغث  وذلك  واقصاخادغئ...الت؛  والسسضرغئ 
طا  أزطئ  سطى  بظاء  دولاغظ  بغظ  ترب  تخعل  تعصع 
اصاخادغئ  أزطئ  تخعل  تعصع  سظ  التثغث  أو  بغظعما 
بظاء سطى طسطغات وظروف طسغظئ أو تاى التثغث شغ 
جغث.  أططار  طعجط  تخعل  ضاعصع  الةعغئ  افرخاد 

وعظا غضعن أي طظ اقتاماقت واردًا.
ظخعص  إلى  غساظث  صسط  صسمان،  شعغ  الظئعءة  أطا 
دغظغئ وعع العسث والئحرى طظ اهللا وعع واجإ اإلغمان 
به طا دام غساظث إلى ظخعص حرسغئ ختغتئ والحك 
والطسظ شغه وزٌر وتسثٍّ لتثود اهللا، وصسط ُأدرج تتئ 
باب الظئعءات وعع ق غثخض تتئ عثا الئاب والةاظإ 
وعع طا ُغسمى تساب الُةمَّض وافرصام وافسثاد، وعع 
وغثرج  سثدغاً  تتطغًق  صرآظغئ  آغات  تتطغض  سطى  غصعم 
لتخعل  طتثد  وزطظ  وصئ  باتثغث  الحأن  خاتإ 
الثي  عع  الصسط  وعثا  والماعصع.  المئتعث  التثث 
سظ  تتثث  الئسخ  لضعن  سظه  التثغث  بخثد  ظتظ 
دولئ  زوال  وعع  ضئغر  بحضض  تغاتظا  غحشض  طعضعع 
غععد، طتثدا ذلك شغ اصاران السام ٢٠٢٢ المغقدي 
تساب  سطى  المئظغئ  والظئعءة  العةري.   ١٤٤٣ طع 
خاذؤئ  وذرغصئ  شضرة  عغ  الُةمَّض  تساب  أي  افرصام 
لط  اإلجقطغ  شالثغظ  والاعصع،  والاتثغث  الئتث  شغ 
سطما  تسمغاه  جازت  غاطرق ولط غحر لعثا السطط إن 
أخق، ولط غعجث شغه طا غثلض سطى الربط بغظ افتثاث 
لط  شطثلك  وافسثاد،  افرصام  وتسابات  المساصئطغئ 
وإذا  اإلجقطغ.  الثغظ  طظ  جظث  أي  لطمعضعع  غضظ 
تساب  طع  طاطابصا  طساصئطغ  تثث  تخعل  خادف 
بتث  فظه  ولغج  سطى أطر اهللا  بظاء  ضان عثا  افسثاد 

ختغح وله جثوره الثغظغئ.
شطثلك ضان طظ الثطأ والضاربئ الضئرى ذرح طبض عضثا 
والاارغت  العصئ  تتثغث  شغ  الثطأ  تخعل  فن  أطعر 
تصائصه،  وتحعغه  شغه  لططسظ  اإلجقم  أسثاء  غساشطه 

إّن الصغمئ الاغ غسطغعا اإلجقم لتماغئ حرف المرأة المسطمئ ق طبغض لعا، وعغ صغمئ أجطى شغ جئغطعا رجعل 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص صئغطئ بظغ صغظصاع الغععدغئ ضاططًئ طظ المثغظئ المظعرة بسئإ جعء طساططاعط قطرأة طسطمئ واتثة 
واظاعاك لئاجعا اإلجقطغ. وعغ صغمئ خاض طظ أجطعا الصادة المسطمعن شغ ظّض الثقشئ تروباً وشاتعا بقدا 
لتماغاعا والثشاع سظعا، ضما شسض الثطغفئ العلغث بظ سئث المطك الثي تحث جغحاً عائقً بصغادة السزماء، وعّإ 
الصائث المسطط طتمث بظ الصاجط إلظصاذ بسخ الظساء المسطمات القئغ جةظعظ المطك العظثوجغ المسائث راجا 
ضاعر؛ وضما شسض الثطغفئ المساخط باهللا، الثي جّغر جغحاً ضثماً إلظصاذ اطرأة طسطمئ واتثة شغ سمعرغئ بارضغا 
صام الروطان بأجرعا وإجاءة طساططاعا. بّض إن السثل والتماغئ والعخاغئ سطى أطعات وبظات عثه افطئ لظ تصعم 
أبثًا دون سعدة ظزام اإلجقم، تغث إّن الثقشئ سطى طظعاج الظئعة عغ الاغ تمبض طخالتعا تصاً وتثاشع سظ 

دغظعا وتعاط بعثه افطئ وبرشاععا وتةسغث السثالئ. غصعل الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص: «اِإلَطاُم َراعٍ َوَطْسُآوٌل َسْظ َرِسغَِّاِه».

بين التحليل والنبوءة
ـــــــــ بصطط: افجااذ سطغئ الةئارغظ – افرض المئارضئ (شطسطغظ)ـ  ــــــــــ

اإلجقم ضطه بعابئ، جعاء السصائث أو افتضام، الفضرة 
وطظ  بعابئ،  اإلجقم  شغ  حغء  شضض  الطرغصئ،  أو 
بغظ  المحارضئ  الصعاجط  رشخ  المسروشئ  البعابئ 
بما  الصئعل  سثم  أغداً  البعابئ  وطظ  وغغره،  اإلجقم 

غسمى باقلاصاء طع الضفار شغ طظاخش الطرغص.
بالبعابئ،  بامسضه  دائماً  التصغصغ  المسطط  وغامغج 
أدائه  وشغ  حثخغاه،  شغ  الصعة  خفئ  غضسئه  وعثا 
الامسك  ضغفغئ  سّطمظا  صث  ملسو هيلع هللا ىلص  والرجعل  وجطعضه، 
صال  شسظثطا  بالظعاجث،  سطغعا  السخ  لثرجئ  بالبعابئ 
َك يَْزُعُموَن أَنََّك تُْؤِذيِهْم ِفي  له سمه أبع ذالإ: "إِنَّ بَِني َعمِّ
نَاِديِهْم َوَمْسِجِدِهْم َفانَْتِه َعْن َذلَِك" َقاَل: َفَحلََّق َرُسوُل اللَِّه ملسو هيلع هللا ىلص 
ْمَس؟» َقالُوا:  َماِء، ثُمَّ َقاَل: «َهْل تََرْوَن َهِذِه الشَّ بََصَرُه إِلَى السَّ
نََعْم. َقاَل: «َما أَنَا ِبأَْقَدَر أَْن أََدَع َذلَِك ِمْنكُْم َعلَى أَْن تَْسَتْشِعلُوا لِي 
ِمْنَها ُشْعلًَة»، وطسطعٌم أّن الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص صث رشخ سرض 
بأجمض  والجواج  والمال  والةاه  الجساطئ  شغ  له  صرغح 
السئادة،  شغ  صرغح  ُطحارضئ  ضثلك  ورشخ  الظساء، 
شسظثطا جاءه العلغث بظ المشغرة وافجعد بظ المططإ 
والساص بظ وائض وصالعا له: "غا طتمث عطّط شطظسئث طا 
تسئث وتسئث طا ظسئث وُظحرضك شغ أطرظا ضطه"، شصال: 
...﴾، وبسث وشاة سّمه أبغ ذالإ  ونَ افِرُ ا الْكَ هَ ا أَيُّ لْ يَ ﴿قُ
الاعصش  ُطصابض  التماغئ  لعإ  أبع  سمه  سطغه  سرض 
ُث  سظ تسفغه آلعئ صرغح وأتقطعط شسأله: "َغا ُطَتمَّ
َأَغْثُخُض َسْئُث اْلُمطَِّطِإ الظَّاَر؟ َشَصاَل َرُجعُل اهللاَِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «َوَمْن 
َماَت َعلَى َما َماَت َعلَْيِه َعْبُد الُْمطَّلِِب َدَخَل النَّاَر». َفَقاَل أَبُو لََهٍب 

لََعَنُه اللَُّه: "َواللَِّه َال بَِرْحُت لََك إِالَّ َعُدّواً أَبَداً".
عضثا ضان ملسو هيلع هللا ىلص ُطامسضاً بالبعابئ شق ُغثاعظ وق ُغثاجغ 
طظ بغثعط السططئ، وغسرض الثسعة سطى الةمغع بشغر 

تعرغئ وق ُطعاربئ وق ُطةاططئ.
وافتضام  السصائث  بالبعابئ  الامسك  غحمض  وضما 
افتضام  غحمض  شضثلك  بالفضرة،  الماسطصئ  الحرسغئ 
الماسطصئ بالطرغصئ، شسظثطا ذطإ ملسو هيلع هللا ىلص الظخرة طظ صئغطئ 
غضعن  أْن  سطغه  واحارذعا  خسخسئ،  بظ  ساطر  بظغ 
لعط التضط طظ بسثه، رشخ الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص حرذعط بضض 
خراتئ ووضعح، طع أّظه ضان شغ أطّج التاجئ لطظخرة 

شصال: «اْألَْمُر لِلَِّه يََضُعُه َحْيُث يََشاُء».
شالبعابئ إذًا عغ طظ المسّطمات الحرسغئ الاغ ق تاشغر 
باشغر الجطان والمضان إلى غعم الصغاطئ، والبئات سطغعا 
ذلك  شعق  والاجاطعا  شرض،  بعا  والامسك  واجإ، 
طظ  طةامع  أي  سظعا  غساشظغ  ق  ططتئ،  ضرورة  ضطه 

المةامسات الاغ ُغسمض شغعا لطاشغغر.
وافسمال السغاجغئ الاغ تصعم بعا الثولئ اإلجقطغئ 
بعا  غصام  الاغ  الثائمئ  الضغفغات  طظ  عغ  التصغصغئ 
لطتفاظ سطى تطك البعابئ، والاثطغ سظعا غآدي إلى 
سطى  غةطإ  الثي  الاظازقت  تصثغط  ظعب  شغ  السغر 

افّطئ العغقت.
السظعات  شغ  الارضغئ  الثارجغئ  السغاجئ  أخثظا  ولع 
طظ  ضط  السغظ  رأي  لرأغظا  ضمبال  الماضغئ  السحر 
الاظازقت صّثطئ سطى تساب البعابئ الاغ أسطظئ سظعا، 

ك بالثوابت السياسية قوة التمسّ
وتقديم التنازالت ضعف

ـــــــــ وضثلك عثا افطر غعجث الئسث والحك شغ الثغظ سظث ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 
أختاب السصغثة الدسغفئ. إن تخعل خطأ واتث شغ 
تساب  صدغئ  أن  سطى  آخر  إبئات  عع  الاعصسات  عثه 
الُةمَّض عغ شضرة وذرغصئ طئاثسئ ق سقصئ لعا بالثغظ 
وطتاولئ إلخاصعا به وعط وخغال. وعظا ق غصال خاتإ 
الاتطغض السثدي أخطأ بض غصال الفضرة خاذؤئ وق واصع 
بغظ  اقصاران  اظاعى  شطع  الثغال،  ظسب  طظ  وعغ  لعا 
السام المغقدي والسام العةري شغ الصعل بجوال دولئ 
سطى  تأضغثًا  عثا  ضان  الجوال  تثوث  دون  اقتاقل 
شغ  لعا  وجعد  وق  خاذؤئ  افرصام  تسابات  شضرة  أن 
اإلجقم وق ُتتخر المسألئ شغ الارضغج سطى إظعار أن 

ع تعصع وأخطأ. الماعصِّ
بعا  غصعم  الاغ  والاةارب  الاةرغئغ  السطمغ  الاتطغض 
اإلظسان شغ تغاته الثظغا عغ تالئ بحرغئ اسااد سطغعا 
الظاس طظث افزل وعغ غغر طاعصفئ والرأي شغعا غضعن 
بشطئئ الزظ ق الصطع، شطثلك الثطأ شغعا لغج جرغمئ 
وضاربئ طا دام افطر غساظث إلى طسطغات وأطعر طادغئ. 
شاعصع تخعل ترب بغظ دولاغظ ولط تتخض، وتعصع 
تخعل أزطئ اصاخادغئ ولط تتخض، عثا أطر ذئغسغ 
شغ تغاة الئحر وق غصطض طظ صغمئ الاتطغض وطضاظاه، 
وعثا ظصغخ لفضرة وذرغصئ تساب افرصام وافسثاد، 
شطثلك ضان طظ الةعض والثطض صغاس طسألئ الاتطغض 

واقجاعاد المادي اإلظساظغ سطى طعضعع الظئعءات.
إذًا، شالظئعءة إذا ضاظئ وسثًا وبحرى بظخعص آتغئ طظ 
المسطمات  طظ  تضعن  أن  وغةإ  تصغصئ  شعغ  العتغ 
سظثظا، أطا إذا ضاظئ تساظث إلى بثسئ تساب افرصام 

شعغ لغسئ ظئعءة، وعغ شضرة طرشعضئ وطردودة.
إن جمعرة افطئ ق تطصغ لفضرة تساب افسثاد وافرصام 
والثراشات،  افوعام  عثه  طبض  سطى  تّسعل  وق  باقً 
المادغئ  بافجئاب  وافخث  بالسمض  تآطظ  أطئ  وإظعا 
وتآطظ أن طعاضع اإلخئار العاردة شغ الثغظ سظ أطعر 
طساصئطغئ عغ داشع وطططإ لطسمض طظ أجض تتصغص 
العسث والئحرى وأن اهللا لط ُغططع أتثا سطى طعاصغئ 

 الشغإ

لتها اإلسالم فقط هو الذي أكرم المرأة وأع م

مناورات "األسد المتأهب ٢٠٢٢"  األردن
اكة أم استعمار؟!

السياسات الرأسمالية  تركيا
 سبب ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي

إن الظزام الثغمصراذغ غةسض السغادة لطحسإ، ولغج لطحرع، طا غسظغ جسض تص الاحرغع لسصعل الئحر الاغ 
رأي  وغةسض  الئحر،  لثالص  ولغج  بعا،  المتغطئ  والزروف  بالئغؤئ  وتاأبر  وطتثودة،  وساججة،  ظاصخئ،  عغ 
افضبرغئ عع طسغار الخعاب شغ طسالةئ المحاضض، ولغج افتضام الحرسغئ الاغ تسالب جمغع طحاضض الئحر.

والاظاصخ،  والافاوت  لقضطراب  سرضئ  طحاضطعط  وطسالةئ  الظاس  حؤعن  رساغئ  شإن  السئإ،  ولعثا 
وضغاع العصئ والةعث والمال بسئإ تمسك الظاس بالظزام الثغمصراذغ الثي عع جئإ طساظاتعط وجئإ 
طحاضطعط. إن أتعال الئقد والسئاد ق تساصغط إق بظئث الظزام الثغمصراذغ، وإصاطئ ظزام التضط بما أظجل 
الظاس  طحاضض  طسالةئ  تاط  وبعا  والمسطمعن،  اإلجقم  ُغَسّج  شئعا  الظئعة)،  طظعاج  سطى  راحثة  (خقشئ  اهللا 
ورساغئ حؤعظعط بتسإ أواطر اهللا وظعاعغه، وبعا غمّضظ الظاس طظ اخاغار تاضمعط، وبعا غمِضظ لحرع اهللا 

أن غسعد، شالسغادة لطحرع والسططان لفطئ.


