
شطسطغظ  المئارضئ  افرض  شغ  الاترغر  تجب  ظسى 
ضعضئئ  بصعله:  اباثرعا  بظحرة  ظابطج  طةجرة  حعثاء 
افطئ  إلى  المئارضئ  افرض  تجشعط  الحعثاء  طظ 
تبغر  لسطعا  بضظاتعا  شغ  الرابدئ  وجغعحعا  اإلجقطغئ 
شغعط تمغئ الةعاد شغ جئغض اهللا تسالى لظخرة أعض 
افرض المئارضئ. إن حعثاء افرض المئارضئ غآضثون 
لطثائظغظ شغ السططئ الفطسطغظغئ والسمقء شغ افظزمئ 
الصائمئ شغ الئقد اإلجقطغئ، أن خراسظا طع غععد أحث 
الظاس سثاوة لقجقم والمسطمغظ عع خراع بصاء لظ 
طظ  المست  ضغاظعط  واصاقع  باجاؤخالعط  إق  غظاعغ 
جثوره. وخاذإ أعض افرض المئارضئ بصعله: إن جرائط 
غععد الشاخئغظ لظ تاعصش، والسئإ عع تآطر السططئ 
الفطسطغظغئ وافظزمئ السمغطئ وتعشغرعا الشطاء لةرائمه، 
وإن طا غةري شغ ظابطج وجظغظ عع بمرة لقجاماسات 
افطظغئ الاغ أجرتعا أطرغضا الخطغئغئ شغ رام اهللا، والاغ 
وشغ  وافردظغئ،  المخرغئ  المثابرات  طثغرا  تدرعا 
أظاعظغ  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  سرض  اقجاماع  عثا 
بظعدعا  طظ  ضان  والاغ  طاغضض،  الةظرال  خطئ  بطغظضظ 
إسادة جغطرة السططئ الفطسطغظغئ سطى طثغظاغ جظغظ 
شغ  لظحرعا  خاخئ  شطسطغظغئ  صعة  وتثرغإ  وظابطج، 
ضحش  وصث  المةاعثغظ،  طقتصئ  طعماعا  المظاذص 
طعصع "أضسغعس" افطرغضغ حغؤاً طظ عثه الثطئ وشص 
إن  ٢٠٢٣/٢/١م...  شغ  الصثس  ختغفئ  ظحرته  طا 
ضغان غععد الشاخإ طسامر شغ جرائمه، وعع غعجع 
المساعذظات وغفرض وصائع جثغثة شغ الدفئ الشربغئ 
والمسةث افصخى المئارك، ولظ غعصش جرائمه تخرغتات 
وافظزمئ  الثائظئ  السططئ  سظ  تخثر  الاغ  اقجاظضار 
السمغطئ، أو تطك المظاحثات العجغطئ لطمآجسات الثولغئ، 
شالثل والخشار الثي غطش عثه افظزمئ غةسطعا أذل طظ 
أن غخثر سظعا حغء ذو بال غظخر صدغاضط، شمحروع 
الصرار العجغض الثي تصثطئ به السططئ إلى طةطج افطظ 
إلداظئ اقجاغطان تراجسئ سظه رغط إسقن ضغان غععد 
اجامراره شغ طخادرة افراضغ وتعجغع المساعذظات، 
شالمراعظئ سطى الظزام الثولغ أو افظزمئ السمغطئ شغ 
بقدظا عغ طراعظئ خاجرة، بض عآقء جمغساً عط الثغظ 
غعشرون الشطاء لةرائط غععد. وأضث التجب شغ ظحرته: 
باإلجقم،  طرتئطئ  سصثغئ  صدغئ  شطسطغظ  صدغئ  إن 
وتطعا لظ غضعن إق بردعا إلى أخطعا (اإلجقم وافطئ 
البئات  عع  اإلجقم  سطغضط  غعجئه  والثي  اإلجقطغئ)، 
سطغعا،  والصائمغظ  الثغاظغئ  التطعل  ورشخ  والرباط 
الثقشئ  إلصاطئ  وجغعحعا  اإلجقطغئ  افطئ  واجاظخار 
الةغعش  وتسغغر  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
إلى بغئ المصثس لاتصغص وسث اهللا وبحرى رجعله ملسو هيلع هللا ىلص، 
عثا طا غعجئه اإلجقم سطى المسطمغظ جمغساً، وعثه 
دسعة لطفخائض الفطسطغظغئ جمغسعا لطثروج طظ تتئ 
سئاءة افظزمئ السمغطئ وأجعجة طثابراتعا ورشخ ضض 
اإلجقم  أجاس  سطى  أطاعط  طع  واقلاتام  طئادراتعا، 
ولفرض  ورجعله  هللا  والثائظغظ  السمقء  طظ  والئراءة 
المئارضئ وأعطعا. وخاط التجب الظحرة بظثاء إلى جغعش 
وأبظائظا  إخعتظا  إلى  وظاعجه  صال:  تغث  المسطمغظ 
والارضغئ  والمخرغئ  افردظغئ  المسطتئ  الصعات  شغ 
شظصعل  ساطئ  المسطمغظ  جغعش  وإلى  والئاضسااظغئ 
لعط: المسةث افصخى المئارك غساخرخضط شعض أظاط 
الصطغض  بساادعط  المئارضئ  افرض  حعثاء  إن  ططئعن؟! 
غدربعن لضط افطبال وغسابغرون تمغاضط، أطا تاصئ 
ظفعجضط لطسجة والاضئغر شغ جاتات الةعاد شغ جئغض 
ا  نُوا مَ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ اهللا؟ إظا ظظادغضط بظثاء اهللا تسالى: ﴿يَ
ضِ  َرْ تُمْ إِىلَ األْ لْ اقَ بِيلِ اهللا  اثَّ وا يفِ سَ رُ فِ مُ  انْ ا قِيلَ لَكُ مْ إِذَ يَا يفِ لَكُ نْ يَاةِ الدُّ تَاعُ احلَْ امَ مَ ةِ فَ رَ خِ نَ اآلْ يَا مِ نْ يَاةِ الدُّ يتُمْ بِاحلَْ ضِ لْ أَرَ تَبْدِ سْ يَ اباً أَلِيامً وَ ذَ مْ عَ بْكُ ذِّ عَ وا يُ رُ نْفِ لِيلٌ * إِالَّ تَ ةِ إِالَّ قَ رَ خِ اآلْ
﴾ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ اهللا عَ يْئاً وَ وهُ شَ ُّ الَ تَرضُ مْ وَ كُ َ ريْ ماً غَ وْ قَ

شعض أظاط طةغئعن؟!

لط غأت بظزام لطتضط، وطظ خفش عثه الفرغئ صال إن 
اإلجقم لط غأت شغ طةال ظزام التضط إق بصعاسث ساطئ 
المسطمغظ  شإن  وبالاالغ  والمصاخث،  الشاغات  وبئسخ 
إن أرادوا أن غصغمعا دولئ لقجقم شسطغعط أن غثااروا 
الظزام  الظاس  سرشعا  الاغ  التضط  أظزمئ  بغظ  طظ 
افصرب الخالح لاطئغص أعثاف اإلجقم وغاغات اإلجقم 
وطصاخث اإلجقم، وعثا اشاراء ضئغر سطى ظزام اإلجقم، 
شحرع اهللا جئتاظه وتسالى صث أتى بظزام لطتضط طفخض 

لط تأت به أي شطسفئ لطتضط بعثا الافخغض.
أطا الضطمئ الباظغئ شضاظئ لطحغت غعجش طثارزة بسظعان 
"صغادة افطئ"، جاء شغعا: طظ افجئاب الاغ ق تطمج 
ططغء  ظتغاه  الثي  الظزام  أن  الفسطغئ  الصغادة  شغعا 
بثلك  وأصخث  الثغمظ،  وخدروات  الثغمظ  بأحةار 
الترضات الاغ تسااش سطى المال السغاجغ الصثر الاغ 
تضئر وتظافت شغراعا الةعال شغزظعظعا حغؤا ضئغرا، شإذا 
طا رأوا تمطئ الثغظ التصغصغغظ لغج لعط افبر المادي 
المطمعس شغ المةامع ظظعا أن أولؤك خغر طظ عآقء. 
والتال لغج ضثلك شإن طتمثا ملسو هيلع هللا ىلص ضان ذرغثا طعاجرا 
طاثفغا شغ الشار لضظه ضان طآبرا وضان له وعب وضاظئ 
الخعلئ  أن  طظ  الرغط  وسطى  اظصغاد،  له  وضان  صعة  له 
والةعلئ شغ غث سثوه وأظعط غمطضعن الصعى المادغئ 
عط  أظعط  سطى  المغثان  شغ  غزعرون  وأظعط  الضئرى 
وأن  الصغادة  وأختاب  الضطمئ  وأختاب  الصرار  أختاب 
الظاس طظصادون إلغعط إق أن التص أن الظاس طظصادون 
لعثا الفضر الةثغث الثي جاء به طتمث ملسو هيلع هللا ىلص... وضثلك 
تثخض  وق  بالعاصع  تطاخص  ق  الاغ  المئثئغئ  الةماسئ 
شغ طسادقت المضاجإ المادغئ اآلظغئ والاغ تصش سظث 
المئثأ ق تاةاوزه، بض ق غزعر تةمعا التصغصغ وأبرعا 

الفاسض صئض أن تمطك زطام افطر.

تغطية للمؤتمر الختامي ألعمال حملة الذكرى 
الـ١٠٢ لهدم الخالفة طآتمر "دسط" الصثس 

وتصغصئ الثور املخري!
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: د. إبراعغط الامغمغ*

عع  غععد  ضغان  أن  ظآضث  إظظا  المسطمعن:  أغعا 
سثواظه  شغ  طسامر  وعع  لضط،  طئغظ  لثود  سثو 
الساشر سطى أعض شطسطغظ وق غضارث بالصاظعن 
الثولئ  بتض  وق  الثولاغظ  بتض  وق  الثولغ 
له  تظازلعا  طعما  بتضاطضط  تاى  وق  العاتثة 
وذئسعا طسه وأذسظعا له، وعثا الضغان ق تض طسه 
جعى اقجاؤخال، ولظ غضعن ذلك إق بةغعحضط 
لعق  عجغض  طست  ضغان  شعع  طسطمغظ،  بخفاعط 
طثه بأجئاب الصعة طظ المساسمر الضاشر وأظزمئ 

الائسغئ شغ بقد المسطمغظ.

اصرأ شغ عثا السثد:
- السئإ التصغصغ وراء الفصر شغ السالط وسقجه ...٢

-  الخراسات الثولغئ والتروب شغ ظض المئادئ العابطئ  ...٢

- ظزام اإلجرام شغ جعرغا ظزام طعارئ طاخثع افرضان 

   والئظغان!   ...٣

- ذضرى عثم الثقشئ ُطئحراٌت طظ العاصع وواجئات السمض  ...٤

- غغاب الثولئ التصغصغئ بسث عثم الثقشئ وضرورة

    اجاسادتعا! ...٤
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كلمة العدد

جاطسئ  اخاارته  الثي  السظعان  ضان  وتظمغئ"  "خمعد 
تعل  الصاعرة  شغ  افخغر  لمآتمرعا  السربغئ  الثول 
الةاطسئ  طةطج  لصرار  تظفغثًا  جاء  والثي  الصثس، 
السربغئ سطى طساعى وزراء الثارجغئ شغ دورته افخغرة 
السام الماضغ، وضثلك الصمئ السربغئ شغ الةجائر، وصث 
أضثت الةاطسئ السربغئ، أن دسط المصثجغغظ جغاجغًا 
واصاخادغاً طظ خقل اقجابمارات، واجإ سطى السرب، 
وسطى ضض طتئغ وأظخار السقم شغ السالط، وعع طا 
اسائرته افظزمئ الصائمئ شغ بقد المسطمغظ والسططئ 
ولمثغظئ  لطصدغئ  اظاخارًا  الفطسطغظغئ  والفخائض 
طضحعشغظ  وتدطغض  جغاجغ  ظفاق  شغ  الصثس، 
تصغصئ  المصالئ  عثه  خقل  ظئغظ  وجعف  طفدعتغظ، 
تطك الصمئ والثور الثي بات غطسئه الظزام المخري شغ 

اآلوظئ افخغرة.
وراء  والثاشع  لطمآتمر  السغاجغ  الةاظإ  طع  وظئثأ 

سصثه:
غأتغ عثا المآتمر سصإ الاترضات افطرغضغئ افخغرة 
شغ المظطصئ، الاغ جاءت بحضض طضبش لدئط افوضاع 
وإدارة المطش بسغثًا سظ وصائع جغاجغئ طظ صئغض الدط 
وغغرعا  افصخى  المسةث  شغ  الصائط  العضع  تشغغر  أو 
طظ المثططات المعضعسئ سطى ذاولئ ضغان غععد، 
والاغ صث تفةر افتثاث بحضض غةسض صدغئ شطسطغظ 
افطرغضغئ  السغاجئ  أولعغات  سطى  ظفسعا  تفرض 
الخغظ  رأجعا  وسطى  ضئرى  بمطفات  تالغاً  المحشعلئ 
غأتغ  المآتمر  وعثا  أوروبا،  شغ  غتخض  وطا  وروجغا 
لمطش  خخعخغئ  عظالك  ولضظ  اإلذار  ذلك  ضمظ 

الصثس.
طعجعئ إلى الصثس خاخئ طع اصاراب  شافظزار تالغاً 
الغععدغئ  افسغاد  طع  غاجاطظ  الثي  رطدان  حعر 
ظض  شغ  افوضاع  تفةر  اتامالغئ  وارتفاع  المجسعطئ 
وجعد تضعطئ غمغظغئ ظحأت بظاًء سطى تتالفات واتفاصات 
بالصثس  طاسطص  طظعا  جاظإ  وتسعثات  وتعخغات 
شعا  طثططاتعا،  شغ  جادة  وعغ  افصخى،  والمسةث 
عع ظاظغاعع رغط الزععر بحضض إغةابغ أطام المطالئئ 
افطرغضغئ بمظع أي إجراءات تصدغ سطى تض الثولاغظ 
جغاجغاً إق أظه سطى افرض طاٍض شغ تطك السغاجات 
الاغ غرى أن العصئ صث تان لاظفغثعا، ولغج آخر ذلك 
المخادصئ صئض أغام سطى ١٠ آقف وتثة اجاغطاظغئ 
شغ الدفئ، إضاشئ إلى افزطئ الثاخطغئ الماخاسثة شغ 
ضغان غععد واتامالغئ لةعء ظاظغاعع وتضعطاه لطعروب 
طظعا بالاخسغث شغ الدفئ والصثس، ولثلك غأتغ عثا 
المآتمر ضظعع طظ الدشط الثةعل والثلغض سطى ضغان 

غععد لمظع طجغث طظ الاععر.
اهللا  وسئث  السغسغ  تخرغتات  شغ  ظاعر  وعثا 
الاخسغث  طظ  طجغث  لمظع  غععد  ضغان  واجاةثائعط 
وطظع تفةر افوضاع شغ الدفئ والصثس، وطظع تشغغر 
العضع الصائط شغ المسةث افصخى، وسثم الصداء سطى 
أشص السقم وشص تض الثولاغظ الثي غسائر شغ ظزر تطك 
افظزمئ التض افظسإ إلظعاء الخراع وتخفغئ الصدغئ 
وسروحعط  غععد  ضغان  ووجعد  بصاء  سطى  والتفاظ 
خثاع  طتاولئ  وضثلك  طمضظئ،  شارة  أذعل  المعارئئ 
الرأي السام شغ بقد المسطمغظ بأن افظزمئ تاترك 
وق تصش جاضائ سطى طا غصعم به ضغان غععد، ولضظ 

عثا الةجء بات طضحعشا وواضتا تاى لطئسطاء.
الراسغ  المخري  الظزام  دور  ذئغسئ  إلى  ظأتغ 

لطمآتمر:
ظزرة جرغسئ إلى دور الظزام المخري شغ المظطصئ، 
طاآطر  دور  أظه  غادح  شطسطغظ  صدغئ  وبثخعص 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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باعجغه طظ أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ 
اإلسقطغ  المضاإ  ظزط  اهللا  تفزه  الرحائ  أبع  خطغض 
الةاري  رجإ  حعر  خقل  الاترغر  لتجب  المرضجي 
١٤٤٤عـ - ٢٠٢٣م إتغاء لطثضرى الـ١٠٢ لعثم دولئ 
الثقشئ تمطئ سئر اإلظارظئ بسظعان: "ضغش تصام الثقشئ؟" 
شغه  تظاول  خااطغا  طآتمرا  سصث  التمطئ  لعثه  وتاعغةا 
ضعضئئ طظ أعض الفضر وتمطئ الثسعة الطرغصئ الحرسغئ 

إلصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة.
وسطى رأس عثا المآتمر ضاظئ ضطمئ اقشاااح لطسالط 
اهللا  ظسأل  الثي  الرحائ  أبع  خطغض  بظ  سطاء  الةطغض 
السطغ الصثغر أن غضعن لظا حرف طئاغساه سطى السمع 

والطاسئ، وطما جاء شغعا:
عغ  الثقشئ  ضاظئ  أن  شئسث  افطئ،  تارغُت  أظطط  لصث 
شعق  اآلن  دولعا  أخئتئ  والسثل  بالتص  دولَاعا 
خمسغظ طجصئ، وبأس تضاطعا بغظعط حثغث، تاى إن 
زلجال جعرغا وترضغا سطى حثته طظاخش عثا الحعر لط 
دولئ  شغ  وتثتعط  وغسغث  شرصاعط  غجغض  أن  غساطع 
واتثة، بض اجامروا شغ طجصعط صئض الجلجال وبسثه ق 

غثَّضرون!
طظمصئ  بضطمات  غةابه  ق  المسطمغظ  سطى  السثوان  إن 
جعع،  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  المثئر  شارغئ  المزعر 
السثو  تظسغ  بدربات  السغش،  بتث  السثوان  ُغرد  بض 
وجاوس الحغطان.. عثا طا ضان سطغه المسطمعن سظثطا 
سععدعط  شغ  افتثاث  وطةرغات  خقشئ،  لعط  ضاظئ 
بخر  خاتإ  غظضره  ق  بابئ  أطر  وعثا  بثلك،  تظطص 

وبخغرة...
أّطا الضطمئ افولى شضاظئ لفجااذ أتمث الصخص بسظعان 
"جمع ظزام التضط اإلجقطغ"، وطما جاء شغعا: إن طظ 
الحرغسئ  وسطى  اإلجقم  ظزام  سطى  المفارغات  أضئر 
اإلجقطغئ، بض سطى اإلجقم سمعطا أن غصال إن اإلجقم 

إسثاد: افجااذة روق إبراعغط

وتصث دشغظ غساعثف الصرآن الضرغط بترق  وجعدعا،  اإلجقطغئ شغ ضض طضان طظ أطاضظ  جرائط بتص افطئ 
المختش، وتطاول غععد سطى افصخى والمةاعرة بالاثطغط لعثطه وبظاء عغضطعط المجسعم، وعرولئ افظزمئ 
السمغطئ لطاطئغع طع ضغاظعط المست، بغظما السالط غسغح تالئ طظ الدغاع والاغه، غرزح تتئ وذأة الرأجمالغئ 
سطى  بزقطه  غثغط  والصغمغ  افخقصغ  والسصعط  والتروب  والةعع  اقصاخادي  اقظعغار  بات  تاى  الماعتحئ، 
جمغع حسعب السالط. أطام عثه افوضاع وغغرعا غاساءل الضبغرون، عض طظ جئغض لطثروج؟! شظصعل بصئ بمعسعد 
اهللا، وبما ظتمطه طظ شعط سمغص لقجقم وأتضاطه، ورؤغئ جغاجغئ واضتئ بأن "الثقشئ عغ السجة وجئغض ظةاة 
الئحرغئ". وشغ عثا السغاق ظزط تجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ صئض ظعر غعم افتث ٢٠٢٣/٢/١٩م، 
سطى طفارق السراغا بمثغظئ غجة؛ وصفئ جماعغرغئ تتئ حسار "ظثاء.. طظ غجة إلى افطئ اإلجقطغئ وجغعحعا"، 
لطثسعة لطةط ضغان غععد سظ غغه والصغام بما أوجئه اهللا سطى افطئ وجغعحعا طظ الةعاد شغ جئغض اهللا لاترغر 

شطسطغظ واجاباث ضغان غععد طظ جثوره إلى غغر رجسئ.

من غزة.. حزب التحرير
يوجه نداءً للمسلم وجيوشهم

إ متى إ متى 
؟!!! يا أمة المليار



  افربساء ٩ طظ حسئان  ١٤٤٤ عـ المعاشص ١ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٢     السثد ٤٣٢

الخعر العابطئ شغ طعضعع الخراسات والتروب ضبغرٌة 
المئادئ  أشضار  طظ  ظابسئ  وعغ  وطاةّثدة،  وطاسّثدة 
المئادئ  شةمغُع  اآلن.  السالط  تتضط  الاغ  افرضغئ، 
وافدغان الاغ وضسعا الئحر، وطا ُبظغ سطغعا طظ أتضام 
وتحرغسات لاظزغط تغاة اإلظسان، عغ طئادُئ طسعجٌئ 
صاخرٌة، ق تصظع سصق وق تعاشص شطرة جطغمئ، وتفاصث 
إلى اقجاصاطئ أوقً، وإلى الحمعلغئ باظغاً. وعثا واضٌح 
الرأجمالغ  والمئثأ  الئائث،  الحغعسغ  المئثأ  شغ  وبارٌز 
طعضعع  الّظاس  بسخ  سظث  غثاطط  وصث  المارّدي. 
عثه  أختاب  غظةجعا  الاغ  واقخاراسات  اقباضارات 
المئادئ شغ الظعاتغ السطمغئ بالظاتغئ اإلظساظغئ، شغرون 
أن افطرغضغ الرأجمالغ غثارع وغضاحش أطعرًا ختغتئ 
الاحرغسات  طعضعع  ذلك  سطى  غصغج  بط  وغّطعر، 
والصعاظغظ اإلظساظغئ. والتصغصئ أن عثا صغاس خاذأ، 
وأن الفرق ضئغر بغظ افطرغظ، وق الاصاء بغظعما. شالسطعم 
شغ  ضاطظًئ  وجسطعا  وجّض،  سّج  اهللا  خطصعا  وصعاظغظعا 
المادة، وق غدسعا اإلظسان، وإظما غضاحفعا وغعاثي 
إلغعا؛ شصاظعن الماء طبق عع ذرتان طظ افوضسةغظ طع 

طظث  وعثا الصاظعن عع  العغثروجغظ؛  واتثة طظ  ذرة 
خطص اهللا السماوات وافرض لط غاشغر ولط غائثل. وضض 
صعاظغظ المادة عغ ضثلك، ولع اجامسئ اإلظج والةظ 
شإظعط ق غساطغسعن تشغغر صاظعن ترضغإ الماء. أطا طا 
غاسطص بالةاظإ اإلظساظغ؛ أي الصعاظغظ الاغ تظزط تغاة 
الئحر، شإن اهللا سج وجّض لط ُغعدسعا شغ المادة، وإظما 
اجاأبر بعا سظثه وبّطشعا لقظسان بعاجطئ العتغ، وق 
أن  شضرغئ  سئصرغئ  طظ  أوتغ  طعما  اإلظسان  غساطغع 
سطى ذلك عع  الظزام الختغح. والثلغض  غعاثي لعثا 
شاإلظساظغئ  التالغ،  وواصسعا  السابص  اإلظساظغئ  تارغت 
طظث سعث آدم سطغه السقم لط تعاث إلى ظزام ختغح 
شإن  الرجاقت  غغر  أطا  الرجاقت،  بعاجطئ  ضان  طا  إق 
والحةر...  والتةر  والظةعم،  الضعاضإ  سئثت  الئحرغئ 
ووضسئ صعاظغظ ق تطغص بإظساظغاعا طظعا طا غاسئإ 
طا  وطظعا  افخئ،  أو  الئظئ  ضجواج  افرتام؛  بصطغسئ 
غأضض  تخرشاته؛  شغ  ضالتغعان  تماطا  اإلظسان  غةسض 

لتط بسده وق غاعرع سظ الصاض وجفك الثطاء!
الثولغئ  الخراسات  وعع  بمعضعسظا  غاسطص  طا  أطا 
والتروب شغ ظض المئادئ العابطئ؛ شإظظا جظاتثث سظ 

عثا المعضعع طظ زواغا سثة:
الجاوغئ افولى: أجئاب الخراسات الثولغئ والثخعطات 
التاخطئ الغعم بغظ الثول وطظعا التروب الطاتظئ الاغ 
باتئ تآرق السالط أجمع؛ بالثطار والثراب، واتامالغئ 
أو  الثرغئ  الصظابض  اجاسمال  شغ  الماضغ؛  شجع  إسادة 
الخراسات  عثه  شأجئاب  الةماسغئ،  الفااضئ  افجطتئ 
التاخطئ الغعم، والاغ تخطئ شغ الماضغ الصرغإ أو 
الئسغث طظ اتئاع المئثئغظ اقحاراضغ والرأجمالغ؛ شإن 
ضق المئثئغظ غصثس المادة، وغاساطض طع الحسعب طظ 
طظططص المظاشع المادغئ تاى داخض الئطث العاتث. وصث 
أذطصئ لطسصض السظان اظطقصا طظ الترغات افربع لغدع 
المخالح  طظ  اظطقصا  شغعا،  وغئثل  وغشغر  الصعاظغظ 

السصطغئ والمظاشع المادغئ العابطئ.
طظ  الضئرى  الثول  إلغه  تعثف  طا  الباظغئ:  الجاوغئ 
إحسال الخراسات الثولغئ ضالتروب وافسمال السثائغئ، 
باقجاسمار.  المرتئطئ  والبروات  المادغئ  المظاشع  عغ 
طئاحر،  بحضض  بعا  احارضئ  جعاء  التروب  شضض 
التروب  أم  والباظغئ،  افولى  السالمغاغظ  ضالتربغظ 
سطى الثول الدسغفئ ضالسراق وأششاظساان، أو التروب 
الاغ تثغرعا طظ خطش جاار، طبطما تخض بغظ السراق 
وإغران، أو بغظ حطري الغمظ، أو السعدان وإبغعبغا، أو 
أرطغظغا وأذربغةان، أو الترب الثائرة اآلن شغ أوضراظغا، 
أعثاشعا  وطاسثدة  طاةثدة  خراسات  طظ  غغرعا  أو 
والسغطرة،  السطعة  إلى  تعثف  اجاسمارغئ  جمغسا 
أجض  طظ  الظفعذ  طظاذص  سطى  بغظعا  شغما  والمجاتمئ 

البروات وافجعاق.
وخاخئ  الثولغئ  الخراسات  جطئاه  طا  البالبئ:  الجاوغئ 

تساعردان ٨٠٪ طظ التئعب، سطما أظعما صادرتان سطى 
إذسام حسعب المظطصئ ضطعا ولغج حسئغعما شصط لع 

ذئصاا جغاجئ زراسغئ ختغتئ.
أن  الفاجثة  الرأجمالغئ  ظزرته  تسإ  الشرب  وغرى 
اإلظااج،  سطى  صثرتعا  سثم  شغ  افخرى  الثول  طحضطئ 
بجغادة  تسالب  اقصاخادغئ  المحضطئ  أن  اسائار  سطى 
اإلظااج، وعثا باذض، شعظاك إظااج ضبغر وطعارد ضبغرة 
بض  الاعزغع  جعء  ولضظ  وتجغث  الظاس  لةمغع  تضفغ 
أجالغئه  بةاظإ  اقصاخادغئ،  المحضطئ  عع  اظسثاطه 
اقجاسمارغئ طظ إغراق الثول افخرى بالثغعن الربعغئ 
والاتضط شغ اصاخادعا وخفخ صغمئ سمقتعا وظعإ 
وتصثطعا.  ظعداعا  وسرصطئ  بثج  ببمظ  برواتعا 
اجاعقك  أضساف   ٥ غساوي  افطرغضغغظ  شاجاعقك 
أضساف   ٣ غساوي  افوروبغغظ  واجاعقك  السالط، 
اجاعقك السالط. أي أن الشرب غسمض سطى أن غساتعذ 
سطى أضبرغئ البروات لغاثط أبظاءه وغئصغ الفاات لئاصغ 

السالط.
وذضر تصرغر لمظزمئ أوضسفام ظحر غعم ٢٠٢٣/١/١٦

أن ١٪ طظ الئحر غمطضعن بطبغ بروات السالط، بغظما 
السالط  شغ  حثص  ططغعن   ٨٢٠ طظ  أضبر  غساظغ 
الةعع. وارتفسئ بروة أختاب المطغارات لسام ٢٠٢٢

طظ  بأضبر  والطاصئ  الشثاء  حرضات  أرباح  ارتفسئ  ضما 
الدسش بسئإ ارتفاع افجسار. وغثضر الئظك الثولغ أن 
إظفاصعا  وخض  إذ  اإلشقس  خطر  تعاجه  بأضمطعا  دوق 
أضساف  أربسئ  افغظغاء  لطثائظغظ  الثغعن  جثاد  سطى 
طا تظفصه سطى الرساغئ الختغئ، وأن بقبئ أرباع دول 
السالط تثطط لثفخ اإلظفاق سطى الصطاع السام بسئإ 

الاصحش بما شغ ذلك الرساغئ الختغئ والاسطغط.
وظصص  وجعع  شصر  طظ  السالط  طظه  غساظغ  طا  شضض 
وغغرعا  والاسطغمغئ  الختغئ  والرساغئ  الثواء  شغ 
سطى  غطئص  الثي  المةتش  الرأجمالغ  الظزام  جئئه 
وحرضاتعا  اقجاسمارغئ  الضئرى  دوله  وتتضط  السالط 
سمقت  وبثج  شغه  وسمقتعا  المالغئ  وطآجساتعا 
تسئئه  بةاظإ  الربعغئ،  بالثغعن  وإغراصعط  اآلخرغظ 
الفصغرة  لطئقد  المحاضض  جئإ  الثي  المظاخغ  لطاشغغر 

طظ تختر وحح شغ المغاه.
تض  عع  البروات  تعزغع  غةسض  إذ  اإلجقم،  شغ  شالتض 
المحضطئ اقصاخادغئ، بأن تمّضظ دولاه دولئ الثقشئ 
وطسضظه  وططئسه  طأضطه  سطى  التخعل  طظ  شرد  ضض 
ذلك  له  تعشر  والساجج  واتث،  شصغر  غئصى  ق  بتغث 
طةاظا، ضما تعشر الثثطات الختغئ والاسطغمغئ وافطظ 
غامطك  بأن  شرد  لضض  الفرخئ  وتمظح  لطةمغع،  طةاظا 
لطفرد  شتثد  الفردغئ  المطضغئ  تثد  وصث  الضمالغات. 
أجئاب الامطك وتده سطى تظمغئ ططضه وزغادة اإلظااج. 
والثولئ تاعلى المطضغئ الساطئ ضما تاعلى طا غثخض شغ 
ططضغاعا وتسمض سطى زغادة اإلظااج تاى تعشر الثخض 
المةاقت.  ضاشئ  شغ  لرساغاعا  تصثطعا  الاغ  لطثثطات 
ربا،  بثون  باإلصراض  المال  بغئ  شغصعم  الربا  وتترم 
وتترم  طسغظئ،  أغث  شغ  وتضثجه  المال  ضظج  وتترم 
الجراسغئ  افرض  وتسطغض  الفاتح  والشئظ  اقتاضار 
فضبر طظ بقث جظعات طااالغئ وتأخثعا طظ المسطض 
وتمظتعا لمظ غجرسعا وتساسث المجارسغظ. ضما تسمض 
ق  تاى  والاضظعلعجغئ  الخظاسغئ  البعرة  إتثاث  سطى 
تتااج إلى اقجاغراد وتصع تتئ تتضط الثول الضئرى. 
وتةسض أجاس السمطئ الثعإ والفدئ تاى ق تثعإ 
صغمئ أطعال الظاس جثى باظثفاض صغمئ السمطئ ضما 
عع تاخض تالغا، وتترم الحرضات الرأجمالغئ وجعق 
الظزام  شاصثم  اإلجقطغئ.  الحرضات  وتصر  أجعمعا، 
وسادل  ظاجح  ضظمعذج  سمطغا  اإلجقطغ  اقصاخادي 
غتاثى به، لغحةع الئقد افخرى سطى دخعل اإلجقم 

 وتطئغصه والاثطغ سظ الرأجمالغئ الةائرة

السئإ التصغصغ وراء الفصر 
يف السالط وسقجه

التروب سطى الئحرغئ، طظث بروز عثه المئادئ العابطئ، 
وضغش غامبض ذلك سمطغا شغ طساظاة الضبغر طظ طظاذص 
السالط. شصث جطئئ الخراسات سطى الحسعب اقجاسمار 
السسضري، وجطئئ الصاض والثراب والثطار، وطبال ذلك 
طا خطفاه التربان السالمغاان افولى والباظغئ طظ صاطى 
وطحععغظ وغغر ذلك، وجطئئ الاحرد والفصر والاعةغر 
والسعدان  والخعطال  الحام  شغ  تاخض  عع  ضما 

والغمظ.
ضغش  ضظمعذج  افوضراظغئ  الترب  الرابسئ:  الجاوغئ 
أجئاب  إن  العابطئ.  بالمئادئ  الترب  عثه  ارتئطئ 
وأعثاف عثه الترب صث ارتئطئ ارتئاذا وبغصا بأعثاف 
شأطرغضا  أطرغضا.  خاخئ  وطئثئعا  الرأجمالغئ  الثول 
تعثف إلى التفاظ سطى تفعصعا الثولغ وعغمظاعا سطى 
السالط، وصث ظزرت إلى الاتالفات الصائمئ بغظ روجغا 
والخغظ سطى أظعا خطر غعثد عثه العغمظئ، وظزرت 
ضثلك إلى تساظط صعة الخغظ اقصاخادغئ والسسضرغئ 
إلى  وظزرت  وعغمظاعا،  ظفعذعا  سطى  خطر  أظعا  سطى 
طتاوقت اقتتاد افوروبغ الافطئ طظ تتئ جظاتعا أظه 

غعثد عغمظاعا وتفردعا الثولغ؛ طظ أجض عثه افجئاب 
أحسطئ شاغض عثه الترب الحرغرة، وسمطئ سطى إغصاد 
ظارعا ضطما خئئ صطغق. وصث جطئئ عثه الترب الثطار 
وغقء  الادثط  وجطئئ  أجمع،  السالط  سطى  اقصاخادي 
افجسار سطى دول أوروبا، وجطئئ تحرد المقغغظ طظ 
أوضراظغا، وجطئئ الثعف والعطع طظ اجاسمال افجطتئ 

المثطرة.
الجاوغئ الثاطسئ: طا عع طساصئض عثه الترب ضظمعذج 
لطتروب التاخطئ الغعم، عض غمضظ أن تاعجع دائرتعا 
تروب  تعجسئ  ضما  تماطا  أطرغضا  أعثاف  لاتصغص 
سالمغئ طظ صئض شغ أواجط الصرن الماضغ؛ ضالتربغظ 
وترب  الضعرغئ،  والترب  والباظغئ،  افولى  السالمغاغظ 
سظث  تصش  لظ  أظعا  غرى  الترب  لعثه  الظاظر  شغاظام؟ 
تثود أوضراظغا وروجغا، بض إظعا بثأت تاعجع، وبثأت 
أطرغضا تعجع دائرة افتقف الثولغئ ضتطفغ أوضعس 
وضعاد شغ طظطصئ المتغط العادي وبتر الخغظ. وعغ 
تاترش بالخغظ شغ تاغعان طظ أجض خطص خراع جثغث 
تئالغ  وق  أوضراظغا.  شغ  التاخض  الخراع  إلى  غداف 
أطرغضا ضط جاةطإ طظ أزطات لطسالط، وضط جاةر طظ 

وغقت وتعةغر وغغر ذلك.
الجاوغئ السادجئ: طا عع ذرغص الثقص طظ عثا الثطار 
والثراب التاخض الغعم بسئإ عثه الخراسات الئعغمغئ؟ 
التصغصئ عغ أن ظاائب عثه التروب طرتئطئ بالمئادئ 
افرض  طظ  حرورعا  ترتفع  أن  غمضظ  وق  العابطئ، 
إق بجوالعا وزوال الثول الاغ تائظاعا ضأجج لطاساطض 
طظ  الئحرغئ  خقص  وذرغص  الحسعب.  طظ  غغرعا  طع 
حرورعا عع بسغادة الظزام اإللعغ المساصغط العادي؛ 
ظزرة  الئحرغئ  إلى  غظزر  ق  رتغط  رباظغٌّ  طظعب  فظه 
طخالح دظغعغئ، وإظما ظزرة إظصاذ وعثاغئ. شصث تضط 
وخاض  سام،  ظتع ١٣٠٠  المظعب الرباظغ افرض  عثا 
شضغش  له.  المسادغئ  الصعى  طع  ضبغرة  تروبا  أختابه 
ضاظئ ذرغصاه شغ ظحر شضره؟ وضغش تساطض طع الظاس 
شغ الئقد المفاعتئ؟ وطاذا ضاظئ أعثاشه؟ وضغش أبر شغ 
الظاس؟ لصث ضاظئ ذرغصاه ترتئط بمئثئه شغ شاح الئقد 
طظ أجض ظحر الرتمئ الرباظغئ، ولط غفضر غعطا شغ بروات 
الحسعب، ولط غزطمعا، ولط غاسئإ بالثطار والثراب؛ 
شأصثم الظاس سطى الثخعل شغه أشعاجا، بثقف اقجاسمار 
وتارباه  والاخثي،  بالرشخ  الحسعب  صابطاه  تغث 

لاثرجه طظ بقدعا.
إن عثه التروب التاخطئ الغعم؛ جعاء شغ أوضراظغا أو 
غغرعا وطا غرتئط بعا طظ أجئاب وأعثاف، إظما تظثر 
سما  العضغسئ  العابطئ  والمئادئ  الظزط  عثه  بجوال 
صرغإ لغتض طتطعا ظزام العثاغئ والرتمئ والمرتمئ؛ 
الظئعة؛  طظعاج  سطى  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  ظزام 
لاتمطه رجالئ خغر وعثى إلى الئحرغئ جمساء، شاظصثعا 
 طما عغ شغه طظ وغقت الرأجمالغئ وحرورعا وجحسعا

لصث اتثث الشرب صرارا بأن غصعد السالط بمئثئه الرأجمالغ 
بسثطا أتثث اقظصقب الخظاسغ وبسث تعصش الفاعتات 
اإلجقطغئ لاترغره وظحر العثى شغ ربعسه طع ظععر 
الثولئ  ضاظئ  الاغ  اإلجقطغئ  الثولئ  سطى  الدسش 
افولى شغ السالط. وظعرت شرظسا ظابطغعن ضثولئ أولى 
اضاستئ أوروبا وغجت الئقد اإلجقطغئ، شئسث عجغماعا 
سام ١٨١٥ تأجج التطش المصثس ودخطاه برغطاظغا 
سام ١٨١٨ شأضاشئ بظعدا إلى طغباصه طظعا: أن أوروبا 
عغ الصارة افعط، وأظعا طسآولئ سظ الثول الخشرى، 
وصث  اقجاسماري.  لطاعجع  طةاقن  وأشرغصغا  آجغا  وأن 
العقغات  وتفردت  افطرغضغاغظ  طظ  أوروبا  ُذردت 
بأطرغضا  واقجاسمار  الرأجمالغئ  تئظئ  الاغ  الماتثة 
برواتعا  وتظعإ  والصقصض  التروب  شغعا  تبغر  القتغظغئ 

وتعغمظ سطغعا.
ضاد  ١٩١٨م  سام  السبماظغئ  الثقشئ  ُعجطئ  وسظثطا 
السالط  بصغادة  غافرد  أن  برغطاظغا  رأجه  وسطى  الشرب 
السعشغاغ.  اقتتاد  وتأجغج  الحغعسغئ  ظععر  لعق 
بصغادة  غافرد  الشرب  ساد   ١٩٩١ سام  اظعغاره  وبسث 
السالط برئاجئ أطرغضا. وعضثا جاد الظزام الرأجمالغ 
السالط وجطإ سطغه العغقت والمآجغ طظ تروب سالمغئ 
أظعاع  ولضاشئ  لطفصر  وظحر  وصقصض  وداخطغئ  وإصطغمغئ 
افطراض السدعغئ والظفسغئ بسثطا سةجت الحغعسغئ 

سظ الصداء سطى الرأجمالغئ.
شضان المئثأ الرأجمالغ واقجاسمار الثي تئظاه الثول 
الةعع  واظاحار  الفصر  وجعد  شغ  طئاحرا  جئئا  الشربغئ 
آجغا  دول  طظ  وضبغر  أشرغصغا  شغ  خاخئ  وافطراض 
وأطرغضا القتغظغئ. وبةاظإ ذلك لعث الئغؤئ ورشع درجئ 
الفتط  تساسمض  الاغ  طخاظسه  بسئإ  افرض  ترارة 
والظفط بةاظإ الطاصئ الظعوغئ، شأوجث طحضطئ الاشغغر 
المظاخغ، وصث اسارف بمسآولغاه سظ ذلك سطى طثى 
أن  غرغث  ولضظه  الخظاسغ،  اقظصقب  طظث  ساطا   ٢٥٠
غةسض السالط ضطه غثشع شاتعرة ذلك وغمظع غغره طظ 
اجاثثام الفتط والظفط وغاز المغبان والظعوي وق غرغث 

لشغره أن غاصثم خظاسغا.
اجاسمارغئ  طآجسئ  وعع  الثولغ  الئظك  سطغظا  وغططع 
تصعدعا أطرغضا سطى لسان طثغره لطسمطغات أضسض غعم 
٢٠٢٣/١/١٨ لغصعل: "تشغر المظاخ صث غآدي إلى وصعع 
١٣٠ ططغعن حثص آخرغظ شغ الفصر". شالشرب إذن عع 
المسآول  عع  فظه  الفصراء،  سثد  زغادة  سظ  المسآول 

سظ تشغر المظاخ.
وضض سام غاعصع الئظك زغادة شغ سثد الفصراء، شاعصع 
٨٩ ٢٠٢٢م،  سام  طثصسا  شصرا  الفصراء  سثد  غجغث  أن 

ططغعظا. وسجى أجئاب عثه الجغادة إلى جائتئ ضعروظا 
سمطعط  الضبغرون  وخسر  أوضراظغا، شصّض الثخض  وترب 
عع  الشرب  أن  سطما  الادثط.  وزاد  افجسار  وارتفسئ 
المسآول سظ الفعضى الاغ أتثباعا جائتئ ضعروظا، إذ 
ضاظئ إجراءات اإلغقق الاام خاذؤئ تماطا، تبئئ طثى 
صخر ظزر جاجاه وسصط تفضغرعط، والسالط طساسطط 
بض  الثطأ!  غسرشعن  ق  ططعمعن  ضأظعط  لصغادتعط 
إظعط سطى باذض وغسسعن شغ افرض شسادا غعطضعن 
الترث والظسض. وصث شرضعا إجراءات اإلغقق سطى دول 
السالط ضطعا جعاء الثول الاغ اظاحر شغعا المرض أم 
الاغ لط غظاحر شغعا، باجط طظزماعط الختئ السالمغئ 
صغادة  لغبئاعا  تسطغماتعا،  غطئص  لمظ  الثسط  وتصثغط 
الشرب لطسالط. وضئغرتعط أطرغضا أوجثت ترب أوضراظغا 
الشرب  أخث  وصث  ضطه،  السالط  سطى  تثاسغاتعا  وسضسئ 
أضبر طتاخغض التئعب افوضراظغئ وطظع طتاخغض روجغا 
طظ العخعل إلى الثول افخرى شأوجث طحضطئ ظصص 
الثول  جسض  وصث  الشثائغئ.  المعاد  أجسار  ورشع  الشثاء 
الاابسئ له وطظعا الئقد اإلجقطغئ تعمض زراسئ التئعب 
لغاتضط شغعا وغفصثعا افطظ الشثائغ. شمخر والسعدان 

الخراسات الثولغئ والتروب 
يف ظض املئادئ العابطئ
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غادح  تترضاته  شغ  الاسمص  طظ  وبحغء  وسمغض، 
طسظى،  طظ  الضطمئ  تتمض  طا  بضض  وخئغث  خطغر  أظه 
لفعثاف  وضثلك  المظطصئ  شغ  الظزام  ذلك  لعزن 
بطثًا  غتضط  المخري  شالظزام  لاتصغصعا،  غسسى  الاغ 
بثخعص  صعي  وتأبغر  المظطصئ  شغ  جغاجغ  وزن  له 
طئاحر  جشراشغ  اتخال  سطى  شعع  شطسطغظ،  صدغئ 
الفخائض  سطى  ضئغر  تأبغر  وله  المئارضئ،  افرض  طع 
شغ صطاع غجة وصث اجاثساعط صئض أغام إلى الصاعرة 
لطةطعس وتثارس العضع وتظسغص الاترضات طع جعاز 
الحرغان  رشح  بمسئر  غاتضط  وعع  وصادته،  المثابرات 
الرئغسغ لطصطاع، وله سقصات وبغصئ طع ضغان غععد ق 
تاعصش، بض ودون خةض ضان عظالك اجاماع بالاجاطظ 
طع طآتمر دسط الصثس لطائاتث طع ضغان غععد تعل 
زغادة ضمغات الشاز المسال الثي غظعئه ضغان غععد طظ 
حرق الماعجط وغتعله إلى طتطات اإلجالئ شغ طخر 

لئغسه وضثه إلى أوروبا.
العقغات  وتفاٍن  بإخقص  غثثم  شعع  افعثاف،  أطا 
الماتثة شغ إدارة المطش وطظع تفةر افوضاع، وذلك 
الاخسغث،  طظ  طجغث  لمظع  غععد  ضغان  سطى  بالدشط 
وضثلك الدشط سطى الفخائض لمظع الاخسغث ردًا سطى 
وصسعة  ضبرة  رغط  التاخض  عع  غععد  ضغان  جرائط 
افرض  شغ  غعطغ  حئه  بحضض  غرتضئعا  الاغ  الةرائط 
المئارضئ، ولضظ افخطر طظ ذلك ضطه عع تتعغض صرار 
الفخائض لغضعن ضمظ تعجعاته السغاجغئ وعثا أطر 
حثغث الثطعرة وسطى الفخائض التثر طظه، شإن أخئح 
صرار الفخائض شغ غث الظزام المخري شإن ذلك غسظغ 
تةمغث سمطعا ضما عع تاخض اآلن، وإن تخض وضان 
عظالك ضعء أخدر طظه لطرد شسغضعن ضمظ تعجعات 
أطرغضا شغ الاساطض طع تضعطئ غععد والدشط سطغعا أو 
إجصاذعا، وعضثا غسمض الظزام المخري المةرم سطى 

والصمح والتغعاظات التغئ، أطا وارداتعا بحضض أجاجغ 
شعغ اآلقت وطسثات الظصض والضغماوغات، وعثا غآحر 
إلى أن الاعازن المالغ لسعرغا جطئغ طظث جظعات، وظزرا 
قجامرار السظش وتثععر اقصاخاد أخئح المغجان المالغ 
وبصاء  اإلغرادات  تراجع  وطع  طدى،  وصئ  أي  طظ  أجعأ 
طساعى اإلظفاق التضعطغ سالغا أدى لجغادة السةج المالغ، 
طظ   ٪١٠ تحضض  الاغ  السغاتئ  إغرادات  عئطئ  شصث 
الظاتب المتطغ اإلجمالغ سام ٢٠١٠م بحضض سمعدي، 
إلى   ٪٩٠ طظ  دطحص  شغ  الفظادق  حشض  عئط  تغث 
١٥٪ خقل سام واتث، شئغظما حعث السام ٢٠١٠ ظمعا 
ضئغرا طصارظئ بالسام ٢٠٠٩ بجغادة ٤٠٪، شصث بطس سثد 
السغاح ٨,٥ ططغعن لضظه جرسان طا تراجع سام ٢٠١١

إلى ٥ طقغغظ جائح و٢,٩ ططغعن سام ٢٠١٢ وضض عثه 
اإلتخائغات بتسإ المةطج السالمغ لطسغاتئ والسفر، 
الاغ تتثبئ سظ اخافاء ١٩٠ ألش وظغفئ خقل ساطغظ.

السعري  اقصاخاد  طظ  طعط  ججء  وعغ  الجراسئ  أطا 
وضاظئ تمبض ٢٢,٩٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ تاى 
الضطغئ  المساتئ  أرباع  بقبئ  تعالغ  شإن   .٢٠٠٩ سام 
لفراضغ عغ أراٍض زراسغئ، طسزمعا غساثثم ضمراعٍ، 
لطجراسئ  خالتئ  لفراضغ  الضطغئ  المساتئ  طظ   ٪٢٥
ظصص  بسئإ  طعمطئ  طظعا  واجسئ  طساتات  ولضظ 
المغاه، وتماث افراضغ الجراسغئ سطى طساتئ ١٣,٨٦٤

عضاار، ١٠٪ طظعا أراٍض طروغئ، و٦٧٪ بسطغئ، و١١٪ 
أراٍض بعر، وتارضج افراضغ الجراسغئ شغ الشالإ سطى 
ذعل ظعر الفرات وبحضض أصض سطى ظعر الساخغ وشغ 
المظاذص الساتطغئ والعجطى، وتحضض المراسغ ٤٥٪ 
طظ افراضغ وتحمض عثه الظسئئ الختراء السعرغئ. 
الئصر  وتطغإ  والصطظ  الصمح  عغ  الجراسغئ  والمظاةات 
وتطغإ الشظط والجغاعن والئظثورة والئطاذا والفساص 
المظاةات  طظ  الخادرات  وبطشئ  الثجاج،  وبغخ 

الجراسغئ سام ٢٠١٠ طا طةمعسه ٢ ططغار دوقر.
وسطى المساعى الخظاسغ شإن اقصاخاد السعري طحّعه 
بسث أن تتّعلئ طساطض الصطاع السام إلى خردة، بغظما 
شّضك الصطاع الثاص طا اجاطاع طظ طساططه وظصطعا إلى 
ترضغا وطخر وافردن. ضما دّطرت الترب طسزط الةسعر 
إظااج  تراجع  تغظ  شغ  التثغثغئ،  والثطعط  والطرق 
الضعرباء بظسئئ ٩٠٪، وضثلك الشاز والظفط الثي اجاساد 
الظزام ججءا طظه ولضظه أخئح بغث الثول الثاسمئ إغران 
وروجغا، وغصعم الظزام بحراء الظفط طظ إغران الاغ بثأ 
الظزام،  تضعطئ  طظ  الثغعن  تتخغض  الحاغض  حشطعا 
طآجسات  طظ  تئصى  طا  سطى  لقجاتعاذ  تاةه  تغث 
وطخاظع واجابمارات طا غسظغ خسارة الثولئ لما تئصى 
طظ صطاسات إظااجغئ وخثطغئ ضاظئ تثر بسخ السائثات 
المالغئ، شغ العصئ الثي تئثو شغه روجغا صث اضافئ بما 
تخطئ سطغه طظ طعاظأ وتصعل غاز وظفط وشعجفات 
وططارات إدراضا طظعا لتةط اقظعغار اقصاخادي المصئض 
سطى الظزام المةرم. شصث صّثر المئسعث الرئاجغ الروجغ 
ألضسظثر قشرظاغغش تضطفئ إسادة إسمار جعرغا بظتع ٨٠٠

ططغار دوقر أطرغضغ.
وبسث عثا اقجاسراض الئسغط لعاصع الئقد السغأ صئض 
اظطقق البعرة وافسعام افولى قظطقصاعا، شضغش تالعا 
الغعم وصث تتّعلئ إلى جتغط شغ ظض تخظغفعا الئطث 
افول شغ إظااج وتعرغإ المثثرات دولغا، تغث تحغر 
بسخ الاصارغر أن إغرادات الظزام طظ خظاسئ وتةارة 
المثثرات تئطس ظتع ١٧ ططغار دوقر تثخض شغ تسابات 
وجغعب الطاغغئ وأزقطه شغ العصئ الاغ غجداد شصر أعض 
الحام وتخض بعط التال فن ق غةثوا الشثاء والثواء 

وغصاطعط الئرد.
إن المخالتئ الاغ غثسع لعا الظزام الارضغ طع الظزام 
السعري المحطعل بثشع طظ أطرغضا وطئارضئ روجغا عغ 
تغث  الحام،  فعض  ضئغر  وظطط  المةرم،  لئحار  إظصاذ 
آطظئ  سعدة  سظ  بالتثغث  أردوغان  ترضغا  ظزام  غصعم 
وذعسغئ إلى ضظش ظزام عجغض غغر صادر سطى تأطغظ الثئج 
والضعرباء لمعالغه، شضغش جغضعن طخغر السائثغظ إلى 
بطث أصض طا غصال شغه إظه لط غسث خالتا لطسغح الئحري؟!
إن ظزام الطاغغئ أجث ظزام طعارئ آغض لطسصعط رغط 
دسط ضض دول وطظزعطات المضر والاآطر واإلجرام، وطا 
سطى خادصغ افطئ إق أن غظزمعا خفعشعط ضمظ سمض 
وطثطخئ  واسغئ  جغاجغئ  صغادة  خطش  طظزط  جماسغ 
الظزام  عثا  إلجصاط  وبخغرة  عثى  سطى  تصعدعط 
المةرم، وتاعغب الادتغات بإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى 

 طظعاج الظئعة

إذ خاط التثغث بصعله ملسو هيلع هللا ىلص: «ثُمَّ تَكُوُن ِخَالَفًة َعَىل ِمْنَهاجِ 
ِة»، والسظخر الباظغ عع اإلرادة، واإلرادة غسئر سظعا  النُُّبوَّ
الرأي السام فظعا عغ الاغ تعجث اقجاصرار شغ الثولئ، 
شالحسإ الثي ق غرغث ظزام التضط، أو ق غرغث الثقشئ 
جغعجث سثم اقجاصرار، وجغثطثض التضط. لثلك الرأي 
السظخر  وأطا  الثقشئ.  إصاطئ  شغ  أجاجغ  سظخر  السام 
تصعم  ق  السططان  غغر  شمظ  السططان  شعع  البالث 
المسطمعن  به  غتطط  إجقطغا  طحروسا  وتئصى  الثقشئ 
طسطرا شغ الضاإ وطظ غثسع له غجج بعط شغ السةعن 
ضما عع التال الغعم، أطا طظ غصغط الثقشئ شعط أغدا 
التجب  وعط:  الفرض  عثا  ساتصعط  سطى  جعات  بقث 
المئثئغ وافطئ المصاظسئ بالثقشئ ضظزام تضط وأعض 

الصعة والمظسئ.
وظضرر طا خاط به أطغر تجب الاترغر تفزه اهللا بضطماه 
تجب  طحروع  ظخرة  إلى  الصعة  أعض  بثسعة  وذلك 
الاترغر إلصاطئ الثقشئ الراحثة: وظثضرعط لصث ضتئ 
افطئ اإلجقطغئ أغما تدتغات، وصث اتثثت إجراء التغاة 
والمعت شغ جئغض سعدة اإلجقم شغ السثغث طظ بقد 
والحام  والسراق  شطسطغظ  شغ  والمحاعث  المسطمغظ، 
والةجائر وطخر وضحمغر وغغرعا حاعثة سطى اجاسثاد 
افطئ اإلجقطغئ قتثاذ إجراء التغاة والمعت شغ جئغض 
وصثم  طحروسه  صثم  صث  الاترغر  وتجب  اإلجقم، 
المعت  أو  التغاة  إجراء  أغدا  حئابه  واتثث  الادتغات 
إلغخال المحروع لفطئ اإلجقطغئ ولضط غا أعض الظخرة، 
شصث حرد وجةظ وسثب وصاض أسثاد ضئغرة طظ حئاب 
التجب شغ جئغض ظحر تمطئ الثسعة لمحروع الثقشئ 
الظخرة  أعض  أظاط  وبصغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة 
عثا  تظخروا  وأن  المعت،  أو  التغاة  إجراء  تاثثوا  أن 
الباظغئ  السصئئ  بغسئ  بتثغث  ظثضرضط  وعظا  المحروع، 
اهللا  رضعان  وافظخار  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  بغظ  جرى  وطا 
سطغعط، إذ صالعا باغسظا غا رجعل اهللا. شظتظ واهللا أبظاء 
التروب وأعض التطصئ وربظاعا ضابرا سظ ضابر. وطما صال 
لعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص الثم الثم والعثم العثم. أظا طظضط 
وأظاط طظغ أتارب طظ تارباط وأجالط طظ جالماط، وعا 
عع أطغر تجب الاترغر تفزه اهللا وحئاب تجب الاترغر 
وافطئ اإلجقطغئ جمغسعا تصعل لضط طا صاله رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص شغما لع أسطغاط الظخرة إلصاطئ الثقشئ. شماذا أظاط 
لْ  كَّ تَوَ ن يَ مَ ﴿وَ تسالى:  اهللا  بصعل  وظثضرضط  طظازرون؟ 
ءٍ  ْ لِّ يشَ لَ اهللاُ لِكُ عَ دْ جَ هِ قَ رِ الِغُ أَمْ بُهُ إِنَّ اهللا بَ سْ وَ حَ هُ ىلَ اهللا فَ عَ

 راً﴾ خثق اهللا السزغط دْ قَ

المطضاوي  طتمث  لطثضاعر  شضاظئ  البالبئ  الضطمئ  أطا 
بسظعان "التجب المئثئغ"، وطما جاء شغعا: عظاك أظزمئ 
صائمئ سطى الضفر والحرك وسطى الزطط، عثه افظزمئ 
ق بث أن تجال أوقً، ق تساطغع أن تئاغع خطغفئ أو أن 
تصغط دولئ عضثا شغ شراغ، بالاالغ افطر طتسعم أظه 
ق بث طظ السمض إلصاطئ ضغان طضان ضغان، عثا الضغان 
السمع  سطى  غئاغع  خطغفئ  شغعا  الاغ  الثقشئ  دولئ  عع 
طظ  وغصاتض  جظئ  وغضعن  اهللا  بضااب  وغتضط  والطاسئ 

ورائه وغاتمض طسآولغات المسطمغظ ضطعط.
جاطع  طتمث  لفجااذ  شضاظئ  الرابسئ  الضطمئ  وأطا 
بسظعان "تامغئ الظخرة"، وطما جاء شغعا: إن الظخرة 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  الحرسغئ  الطرغصئ  عغ 
طظعاج الظئعة، والتغث سظعا عع طثالفئ خرغتئ لقجقم 
ضمثالفئ رضسات الخقة طبق! والطرغصئ الاغ تآدى بعا 
ضاططئ طفخطئ، وق غصعل أتث إظظا غمضظ أن ظخض إلى 
الثقشئ بطرغصئ المفاوضات وبالثبطعطاجغئ وبالتعار، 
ظخض  أظظا  أو  غسمعظعا،  ضما  الظاسمئ  الصعى  عغ  ضما 
والترضات  المطغحغات  تضعغظ  بطرغصئ  الثقشئ  إلى 
المسطتئ لظظاجع السططان اظاجاساً، إن إصاطئ الثقشئ لعا 
ذرغصئ واضتئ طئطعرة شخطعا الظئغ ملسو هيلع هللا ىلص وذئصعا سمطغا 
واجاطط بعا السططان. وعغ الطرغصئ الاغ غائسعا تجب 
إلى  السططان  عثا  جطمعا  الثقشئ...  إلصاطئ  الاترغر 
الخادق  المئثئغ  التجب  إلى  اإلجقم  أطئ  إلى  أعطه 
الثي غتمض عثا اإلجقم طظعةا وظزاطا لطتغاة لغثغر 
حآون السالط باإلجقم، عثا التجب المئثئغ الثي شغه 
رجال طثطخعن أضفاء غساطغسعن إدارة حآون الثولئ 
إدارة ضاشغئ. أبظاء الصعات المسطتئ إذا أسطعا الظخرة 
حرسغئ  بغسئ  لاضعن  السططان  وأسطعه  الاترغر  لتجب 
لثطغفئ غصغط الثغظ وغطئص الحرع، عظا تضعن تتصصئ 

الظخرة ووخض اإلجقم بإذن اهللا إلى جثة التضط.
الثغظ  خقح  لطمعظثس  شضاظئ  الثااطغئ  الضطمئ  أّطا 
سداضئ طثغر المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر 
سطى  شغعا  أجاب  وصث  الثقشئ؟"،  تصام  "ضغش  بسظعان 
جآال ضغش تصام الثقشئ؟ شصال سطغظا أن ظثرك أوق بأن 
الثقشئ عغ دولئ، وأي دولئ تصعم سطى بقبئ سظاخر: 
شق  المحروع  أطا  والسططان،  واإلرادة  المحروع  وعغ 
خقشئ  تضعن  تاى  الظئعة  طظعاج  سطى  غضعن  أن  بث 
سعدة  سظ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رجعل  شتثغث  الظئعة  طظعاج  سطى 
ولغج  الظئعة  طظعاج  سطى  خقشئ  سظ  غاضطط  الثقشئ 
الراحثغظ  الثطفاء  سعث  بسث  طظ  ضاظئ  ضالاغ  خقشئ 

تامئ: تشطغئ لطمآتمر الثااطغ فسمال تمطئ الثضرى الـ١٠٢ لعثم الثقشئ

حزب التحرير/ والية تونس
مؤتمر الخالفة السنوي ٢٠٢٣م

سصث تجب الاترغر شغ وقغئ تعظج غعم السئئ ٥ حسئان ١٤٤٤عـ، المعاشص ٢٥ حئاط/شئراغر ٢٠٢٣م، بمصر 
الظثوات، طفارق جضرة - أرغاظئ، طآتمر الثقشئ السظعي تتئ سظعان: "اظعغار دولئ التثابئ وق خقص إق بثولئ 
الثقشئ"، والثي حارك شغه بطئ طظ أعض الفضر والرأي والثئراء، وتمتعرت ضطماته تعل المتاور افربسئ الاالغئ:

المتعر افول: شحض دولئ التثابئ والثغمصراذغئ سطى ضض المساعغات.
المتعر الباظغ: دولئ الثقشئ طظصثة السالط طظ ظطط الرأجمالغئ والثغمصراذغئ.

المتعر البالث: تجب الاترغر والثقشئ.
المتعر الرابع: ضغش تصام الثقشئ وطئحرات صغاطعا.

بأطر  الةعادغئ  وافسمال  والادتغات  تتعغض المسارك 
أطرغضا إلى ورصئ لطاأبغر سطى السغاجئ الثاخطغئ لضغان 
افرض  لاترغر  الادتغات  تطك  تضعن  أن  بثل  غععد 
المئارضئ باجاظعاض افطئ وجغعحعا، أي تتعغض الخراع 
لفرض  طشاخإ  ضضغان  غععد  ضغان  طع  خراع  طظ 
المئارضئ تةإ إزالاه إلى خراع طع تضعطئ تتضمه، وعثا 

أطر خطغر جثًا سطى الفخائض التثر طظه.
وشغ الثاام: إن عثا المآتمر والاعخغات الاغ خرج بعا 
تسئر سظ طثى خغاظئ تطك افظزمئ وتفرغطعا بصدغئ 
الثول  جاطسئ  ظحأة  طظث  بض  تثغباً  لغج  شطسطغظ 
"صمئ  لعا  اجاماع  أول  سصث   ١٩٤٦ سام  شفغ  السربغئ؛ 
أظحاص" وضان سظعاظعا "صدغئ شطسطغظ سظعان السرب"، 
وأن العثف طظعا عع طظع العةرة الغععدغئ، وبسث ساطغظ 
جطمئ تطك افظزمئ شطسطغظ لغععد بمسرتغئ ُعِجطئ 
الحسارات  تضرر  الغعم  وعغ  سربغئ!  جغعش  جئ  شغعا 
ذاتعا، وعغ شغ التصغصئ ترغث تبئغئ ضغان غععد سطى 
طسزط شطسطغظ بمطالئاعا باظفغث صرارات افطط الماتثة 
وطحروع الثولاغظ، وترغث لفرض المئارضئ اتاققً باظغًا 
بمطالئاعا بما غسمى بالتماغئ الثولغئ،  ورابساً  وبالباً 
وعثا ق غشطغه ذلك الاسعل الرخغص بةمع بسخ شاات 
بثرغسئ  السغادغئ  والخظادغص  المسابمرغظ  طظ  المال 

دسط الصثس!
إن عثه الصمط عغ ججء طظ الاآطر سطى عثه الصدغئ، 
شغ  وافوضاع  خطرًا،  تمظع  وق  طساثغاً  ترد  ق  وعغ 
غساظخرون  شطسطغظ  وأعض  خطغرة،  جث  شطسطغظ 
افطئ وجغعحعا إلظعاء عثه المعازل والاترك الفعري 
لاترغرعا صئض أن غثضر شغ تارغت عثه افطئ طجغث طظ 
 الثل والععان شغ أرضعا المئارضئ وطسرى ظئغعا ملسو هيلع هللا ىلص

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

تامئ ضطمئ السثد: طآتمر "دسط" الصثس وتصغصئ الثور المخري!

رشع طخرف جـعرغا المرضجي، افتث ٥ حئاط، جسر خرف 
٦٦٥٠ طظ  السعرغئ،  الطغرة  طصابض  افطرغضغ  الثوقر 

إلى ٦٨٠٠ لغرة. وجاءت الاسسغرة الةثغثة بسث طدغ 
بقبئ أغام شصط، طظ رشع المرضجي جسر خرف الثوقر 
طظ ٤٥٢٢ إلى ٦٦٥٠ لغرة جعرغئ. وشغ حعر ضاظعن 
الباظغ/غظاغر الماضغ، رشع طخرف جعرغا المرضجي جسر 
خرف الثوقر الرجمغ إلى ٤٥٢٢ لغرة جعرغئ، بثقً طظ 
٣٠١٥ لغرة، وتعاوى جسر خرف الطغرة السعرغئ، شغ 
اشاااح تساطقت افتث ٥ حئاط/شئراغر، بظتع ٥٠ لغرة 

طاةاوزا سائئ ٧ آقف لغرة، أطام الثوقر افطرغضغ.
غأتغ عثا اقظعغار شغ صغمئ الطغرة السعرغئ شغ ظض حطض 
الماعاخض  الضعرباء  واظصطاع  الثثطات  وغغاب  الئقد 
وشصثان العصعد شغ العصئ الثي تمر به الئقد بمعجئ 
برد وبطعج تشطغ طسزمعا. وغاراشص اقظعغار اقصاخادي 
طع الاخرغتات الارضغئ العصتئ والماعاخطئ سظ الاطئغع 
والمخالتئ طع ظزام بحار السفاح الثي دّطر الئقد وعّةر 
الظاس وأوخض التالئ اقصاخادغئ لمظ بصغ طظعط إلى 
تاشئ العاوغئ، شتّعل الئقد إلى أرض ق غمضظ السغح 

شغعا.
الةاظإ  سطى  الدعء  تسطغط  أرغث  المصال  عثا  وشغ 
بثأت  الاغ  الضئغرة  الاتثغرات  بسئإ  اقصاخادي 
تخثر بثاغئ سام ٢٠٢٣ وتعّصع اظعغار الظزام السعري 
اصاخادغا، وصئض ذلك غةإ طسرشئ واصع عثا اقصاخاد 

وبظغاه وافجاس الصائط سطغه.
لسام  الساطئ  المعازظئ  صاظعن  الحام  ذاغغئ  أخثر  شصث 
جسر  وشص  دوقر  ططغار   ٥,٤ إجمالغ  بمئطس  ٢٠٢٣م 
وضان  العاتث،  لطثوقر   ٣٠١٥ الئالس  الرجمغ  الخرف 
طخرف جعرغا المرضجي صث أسطظ شغ ٢٠٢٣/١/٢ أظه 
إلى  الثوقر  طصابض  الرجمغ  الطغرة  خرف  جسر  خفخ 
٤٥٢٢ لغرة، واتئسه بسث أغام صطغطئ صرار طخرف جعرغا 
لغرة   ٦٦٥٠ إلى  الطغرة  خرف  جسر  خفخ  المرضجي 
جعرغئ لطثوقر وعع صرغإ طظ جسر الخرف التصغصغ 
شغ السعق السعداء والمساثثم شغ طسزط افظحطئ 
اقصاخادغئ والئالس تالغا ٦٩٠٠ لغرة، وعغ ظاغةئ ضان 
ق بث طظ العخعل إلغعا بسث حظ الظزام تربه المةظعظئ 
واجاثساء  الظزام،  باشغغر  المطالئغظ  الحام  أعض  سطى 
المطغحغات والةغعش طظ الثارج وخرف أطعال الثولئ 

سطى تمعغض عثه الترب.
ذو  أظه  سطى  السعري  اقصاخاد  الثولغ  الئظك  غخظش 
أدظى طساعى دخض طاعجط شغ طظطصئ الحرق افوجط 
وحمال أشرغصغا، شاقصاخاد السعري تثغره الثولئ بحضض 
أجاجغ، وطع اجاقم بحار دشئ التضط خطفا فبغه سام 
٢٠٠٠م صام بثخثخئ سثد طظ الصطاسات اقصاخادغئ، 
وطع ذلك بصغ اقصاخاد السعري غرزح تتئ طةمعسئ 
طظ الصعاظغظ اقصاخادغئ اقحاراضغئ الاغ تطشغ جمغع 
المطضغات وتتاشر سطى ططضغئ الثولئ، وبعخعل بحار 
لطتضط بثأت تصئئ جثغثة طظ الاتعل ظتع اقصاخاد 
التر والسماح بالمطضغئ الثاخئ طا شاح ججئغا وبحضض 
بسغط لقجابمارات الثارجغئ ودخعل الئظعك الثاخئ 
تاى وخطئ إلى ١٤ بظضا سثا سظ الئظعك الساطئ الاابسئ 

لطثولئ.
لسعرغا  المتطغ  الظاتب  إن  الثولغ  الئظك  بغاظات  تصعل 
طا  الجراسئ  وتمبض  سام ٢٠١٠،  دوقر  ططغار  بطس ٥٧,٢ 
 ،٪٤٦ والثثطات   ،٪٣٠ والخظاسئ  طظه،   ٪٣٢ ظسئاه 
وشص إتخائغات سام ٢٠٠٩، وصث ضان لطترب الاغ حظعا 
الظزام سطى أعض الحام طظث سام ٢٠١١م أبر ضئغر سطى 
اقصاخاد السعري تغث أحارت الاصثغرات إلى سطالئ طا 
غجغث سظ ٦٠٪ طظ افغثي الساططئ بالاجاطظ طع وخعل 
طع  طصارظئ   ٢٠١٤ سام   ٪٨٣ إلى  الضطغ  الفصر  خط 
١٢,٤٪ سام ٢٠٠٧ وعع طا تسئإ شغ اظسثام الصثرة 
بالسام  بالظا  شما  صثغمئ  اإلتخائغئ  وعثه  الحرائغئ، 
٢٠٢٣، وبتسإ الئظك الثولغ شإن افجئاب افجاجغئ 
والعظائش  المماطضات  شصثان  عغ  جعرغا  شغ  لطفصر 
واظسثام إطضاظغئ التخعل سطى الثثطات الساطئ وارتفاع 

أجسار المعاد الشثائغئ.
الماراضمئ  اقصاخادغئ  الثسائر  أن  إلى  أبتاث  وتحغر 
طظث اظثقع البعرة سام ٢٠١١م وخطئ إلى ٢٢٩٪ طظ 
الظاتب اإلجمالغ المتطغ لسعرغا شغ سام ٢٠١٠م، تغث 
ضاظئ خادرات السطع والثثطات ٣٥٪ طظ الظاتب المتطغ 
بحضض  العصعد  جعرغا  وتخّثر  دوقر،  ططغار   ٢٠,٩ أو 
المظاةات  وبسخ  والمسادن  التثغث  وخاطات  أجاجغ 
والطتعم  والمقبج  الصطظ  وألغاف  ضالفعاضه  الجراسغئ 

ظزام اإلجرام يف جعرغا 
ظزام طعرتئ طاخثع افرضان والئظغان!

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث طساز ـ 



  افربساء ٩ طظ حسئان  ١٤٤٤ عـ المعاشص ١ آذار/طارس ٢٠٢٣ طـ  ٤     السثد ٤٣٢

أغعا اإلخعة الضرام، غا تمطئ الثغظ، غا تمطئ الثسعة، بصعا أن افطئ طظصادة إلغضط، لضظ عظاك تعائض تحسرضط 
أظضط بسغثون سظعا، شمبًق جغطرة الضاشر المساسمر سطى افظزمئ وسطى افوجاط السغاجغئ وظفاذه شغ عثه 
التضعطات السمغطئ المةرطئ ُغحسُر الظاس أن السططان لعثه الصعة الاغ تئثو ذاغغئ شغ المةامع طع أظعا صث 
ظثرعا السعس؛ شصثت طحروسغاعا، باظئ جعءتعا، خارت الئرلماظات الاغ وضساعا لاضعن دغضعرًا وتةمغًق 
لعا، غصش الظائُإ شغعا، ضما تخض شغ افردن، شغصعل ظتظ دولٌئ وظغفغٌئ أظحأظا اقجاسمار لتماغئ السثو وعثا 
اقجاسمار غمظسظا طظ اجاثراج برواتظا وغرغث أن غةسطظا شغ عثا الدمعر وعثا الدسش، عثا خار غصال شغ 
المآجسات الاغ تائع لعثه الثول المعارئئ، خار غصعل عثا الضقم أبظاء عثه افظزمئ فن التصغصئ تخثم 
الةمغع، شظتظ سظثطا ظصعل إن صغادة افطئ شغ أغثغظا شثلك تص فظظا ظةامع طع افطئ سطى لشٍئ واتثة وتٍج 
واتث وعثٍف واتث، ظةامع طسعا سطى ذرغٍص واتث، وشضٍر واتث ودغٍظ واتث، المساشئ بغظظا وبغظعا خفرغئ، بط 
إن بصئ افطئ بمظ غتمطعن الثغظ ق تاجسجع وق تاراجع، بصٌئ تجداد غعطًا بسث غعم، شبصعا أغعا اإلخعة أن صغادة 
افطئ عغ شغ أغثي البطئ المآطظئ الاغ جسئ لطاشغغر وأسطظئ لعظعا بخراتئ ووضعح دون تمطص وق تجلش وق 
تطعن وق تئثل وق تشغُّر... أظاط تصعدون افطئ ببئاتضط وخئرضط وإخرارضط وسجغماضط، عثا الثي ُغظعلضط 
صغادة افطئ شسًق، الصدغئ صدغئ تتطغط تعاجج وضسئ أطاطظا، وعثه التعاجج ق بث أن ظظفث إلغعا وظتطمعا 
﴾، وعثا  ثِنيَ ارِ مُ الْوَ هُ لَ عَ نَجْ ةً وَ مْ أَئِمَّ هُ لَ عَ نَجْ ضِ وَ َرْ وا يفِ األْ عِفُ تُضْ ينَ اسْ ىلَ الَّذِ نَّ عَ يدُ أَن نَّمُ رِ نُ باعشغص اهللا وبإذظه ﴿وَ

أطٌر تاخض ق طتالئ بإذن اهللا.

شغ إذار تمطاه لمتاربئ المثثرات الاصى وشث طظ تجب الاترغر/ وقغئ السعدان، بإطارة افجااذ طتمث جاطع، 
وإبراعغط  سئثون  الثالص  سئث  افجااذان  غراشصه  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث 
الئراطب  طثغر  طسظى،  الظعر  بافجااذ  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدعا  طحرف، 
أغمظ  أبع  سرض  الخئاح.  برظاطب  وطثغر  الرغاضغئ،  الئراطب  طثغر  بتدعر  درطان)،  (أم  الصعطغ  بالاطفجغعن 
تفاخغض التمطئ الاغ غصعم بعا التجب لمتاربئ المثثرات، والاغ دحظعا بعضالئ السعدان لفظئاء (جعظا)، بط 
اظازمئ التمطئ أغطإ طثن السعدان؛ شغ المغادغظ الساطئ، وافظثغئ، وافجعاق، والمثارس، والمساجث. وصث 
تفاسض أعض السعدان طع عثه التمطئ وأحادوا بعا. إضاشئ إلى الجغارات، والطصاءات الاغ صاطئ بعا وشعد التجب 
إلى السغاجغغظ، واإلسقطغغظ، وأعض اقخاخاص وغغرعط، طئغظغظ شغعا رؤغئ التجب شغ طعضعع المثثرات، 
وأظعا إتثى وجائض التروب التثغبئ، الاغ غراد طظ خقلعا تثطغر حئاب السعدان، وأن عثه الترب تتااج 
لثولئ طئثئغئ لمةابعاعا، وعثه الثولئ عغ دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ تصعم سطى سصغثة 
افطئ، ولثلك ضان حسار التمطئ (المثثرات ترب بالثقشئ ظظاخر). شأبثى طثغر الئراطب وطساوظعه إسةابعط 
بالتمطئ، وأبظعا سطى التجب شغ تئظغه لعثه الصدغئ المعمئ، طآضثغظ ضاطض اجاسثادعط لطاساون طع تجب 
رضا  ظاخر  افجااذ  بإطارة  وشث  الاصى  ضما  طثاذرعا.  طظ  والسئاد  الئقد  لتماغئ  التمطئ  عثه  إلظةاح  الاترغر 
طتمث سبمان، رئغج لةظئ اقتخاقت المرضجغئ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان غراشصه افجااذ أتمث أبضر 
لةظئ  سدع  الرتمظ،  سئث  الصادر  سئث  وافجااذ  السعدان،  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  طةطج  سدع  المتاطغ، 
طثغر  تدعر  شغ  المثثرات،  لمضاشتئ  الساطئ  اإلدارة  بمثغر  الاصى  السعدان،  وقغئ  شغ  المرضجغئ  اقتخاقت 
دائرة اإلسقم باإلدارة، وطثغر اإلدارة الفظغئ، وطثغر إدارة السمطغات. وصث بّغظ أطغر العشث أن الجغارة تأتغ شغ 
إذار التمطئ الاغ ظزمعا التجب، والاغ تحامض سطى ظثوات، وطتاضرات، وطثاذئات، ولصاءات بالمسآولغظ 
بالثولئ، ضٌض تسإ تثخخه لاتمغض المسآولغئ لضض طظ افجرة والثولئ الاغ غصع سطى ساتصعا السإء افضئر، 
إق أظعا طاصاسسئ سظ عثا الثور، بض تسسى لطاطئغع طع ضغان غععد، وتساصئض وشعده بالارتاب، شغ العصئ 
عع  المصخعد  وإظما  تةارة،  طةرد  لغسئ  تسائرعا  الاغ  بالمثثرات،  السعدان  الثوغطئ  عثه  شغه  تشرق  الثي 
تثطغر المةامع، وبثاخئ حرغتئ الحئاب الثغظ غسعل سطغعط شغ الاشغغر التصغصغ. وأن التض الةثري لطصداء 
بسث  الظئعة.  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  بالسمض  إق  غضعن  ق  المترطات  طظ  وغغرعا  المثثرات  سطى 
الثطغر،  المعضعع  عثا  شغ  الاترغر  تجب  دور  طبمظًا  المثثرات،  لمضاشتئ  الساطئ  اإلدارة  طثغر  تتثث  ذلك 
وطئارضًا تمطاه لمتاربئ المثثرات، وصال: "أظاط أول تجب جغاجغ غصعم بمصابطاظا"، وأظه لغج لثغعط أي طاظع 
طظ المحارضئ شغ أي سمض غصغمه التجب، وذالإ أن غسصث التجب طآتمرًا بثخعص صدغئ المثثرات، وصال 
إظعط جغحارضعن شغه بما لثغعط طظ خئرات شغ طتاربئ المثثرات. ضما الاصى وشث، بإطارة الظاذص الرجمغ 
لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان، غراشصه افجااذ أتمث أبضر المتاطغ، سدع طةطج تجب الاترغر شغ وقغئ 
السعدان، وافجااذان سئث الثالص سئثون، وإبراعغط طحرف، سدعا المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ 
السعدان، الاصى بافجااذ أجاطئ حرغش، طثغر اإلذاسئ الصعطغئ (أم درطان)، بتدعر افجاتثة، خقح الاعم، 
المثغر السابص لقذاسئ، وغاجغظ إبراعغط، طثغر إدارة الئراطب بالعغؤئ الصعطغئ لقذاسئ والاطفجغعن، وطتمث 
المعثي تاطث، اإلدارة العظثجغئ لقذاسئ الصعطغئ. تتثث أبع خطغض طئغظًا أن طعضعع المثثرات لغج طةرد 
تةار، وطروجغ طثثرات وطاساذغظ، وإظما عغ ترب طظ التروب التثغبئ، تظثرج تتئ طا غسمى بتروب الةغض 
الثاطج بصخث تثطغر المةامسات سئر تثطغر سصعل الحئاب. بط دار تعار واجع، حارك شغه الةمغع، طبمظغظ 

دور التجب شغ عثا السمض الضئغر، وتط اقتفاق طع افخ طثغر اإلذاسئ سطى الاعاخض.

بالباً: الحسعر السام لثى الحسعب بسثم اقجاصرار:
وغزعر عثا الحسعر بحضٍض سام بسئإ تقتص افزطات 
اقجاماسغئ السظغفئ الاغ تسخش بافجرة وتثطرعا، ظاغةئ 
غاط  والاغ  لطفطرة،  المثالفئ  الحاذة  المفاعغط  لظحر 
الاروغب لعا شغ جمغع المةامسات بحضض غغر طسئعق، 
شاآدي بالظاغةئ إلى شصثان الطمأظغظئ واقجاصرار شغ 
سظ  خطعرة  تصض  ق  وعثه  سام،  بحضض  المةامسات 
الئطثان  جمغع  شغ  تساحري  الاغ  اقصاخادغئ  افزطات 

بسئإ الرأجمالغئ الفاجثة.
رابسا: تجاغث البصئ بصثرة اإلجقم سطى تض طحاضض 
الئحرغئ: شالبصئ لثى المسطمغظ شغ صثرة اإلجقم سطى 
والصثرة  وجععلئ،  بضفاغئ  وتطعا  لطمحاضض،  الاخثي 
سطى صغادة السالط؛ تجداد بحضٍض ُطّطِرد، شغما باتئ الثول 
بثطًا  تسغر  اإلجقطغئ  افّطئ  أّن  تصغصئ  ُتثرك  الضئرى 

بابائ ظتع اقظسااق طظ تئسغاعا لعا.
وعا ظتظ باظا ظرى دوقً خشغرة وضسغفئ وشصغرة طبض 
بعرضغظا شاجع وجاتض الساج وطالغ وأشرغصغا العجطى 
أخئتئ تطالإ شرظسا بالرتغض سظ أراضغعا ذطئاً لطاترر 
واقظسااق طظ طساسمرعا الةحع الثي جبط سطى خثرعا 

سصعدًا ذعغطئ.
بالظسئئ  أّطا  العاصسغئ،  المئحرات  فعط  بالظسئئ  عثا 
لطمططعب طظ المسطمغظ الصغام به طظ تضالغش شغمضظ 

تخره شغ أطرغظ ابظغظ عما:
الاغ  المثاذر  لُمسالةئ  السصثغئ  المفاعغط  إبراز  أوقً: 

تتئط الصغام بافسمال:
طسالةئ  شغ  بالثات  السصثغئ  المفاعغط  أعمّغئ  وتئرز 

خطرغظ ابظغظ غةإ اقظائاه لعما وعما:
١- اقظحشال بالثظغا واقظشماس بعمعطعا بسئإ الزروف 
وبسئإ  الظاس،  طظعا  غساظغ  الاغ  الخسئئ  اقصاخادغئ 

جغطرة المفاعغط الرأجمالغئ سطى جطعك الضبغر طظعط.
الاشغغر  إتثاث  سطى  الصثرة  طظ  بالغأس  الحسعر   -٢

التصغصغ والةثري شغ تغاة الظاس.
باظغاً: إبراز صغمئ افسمال المططعبئ لاتصغص الظخر:

المفدغئ  بافسمال  الاطئج  أّن  تصغصئ  إبراز  شغةإ 
لطظععض، والصغام بعا سطى العجه الختغح عع الثي 
طظ حأظه أْن غعخض إلى الظخر، شق غةعز الصسعد سظ 
اقجاسقم  غسظغ  الصسعد  فّن  بااتاً،  بافسمال  الصغام 
والسةج، شق بث إذًا طظ بثل أصخى العجع، وق بث طظ 
الةماسغئ  المفاعغط  وسرض  واجاعاد،  بةث  الاتدغر 
سطى الظاس القزطئ لطسمض، وطظ بّط تمطعا وإغخالعا 
سظ  المظئبص  السام  الرأي  إلغةاد  لطظاس  وتتمغطعا 
الحسئغئ  الصاسثة  وبظاء  المةامع،  شغ  السام  العسغ 
طظ  وذلك  لعا،  والمتادظئ  لطفضرة  التاطغئ  الضئرى 
بإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة  اجاؤظاف  عثف  تتصغص  أجض 

الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة.
وتةإ طقتزئ أّن افظئغاء الثغظ أّغثعط اهللا بالمسةجات، 
لاتصغص  بافسمال  الصغام  طظعط  ُذِطإ  عآقء  تاى 
طسةجاتعط، صال تسالى: ﴿َوَأْوَتْغَظا إَِلى ُطعَجى ِإِذ اْجَاْسَصاُه 
رِب َصْعُطُه َأِن اْضِرب بَِّسَخاَك اْلَتَةَر َشاظَئَةَسْئ ِطْظُه اْبَظَاا َسْحَرَة  ى أَنِ اضْ وسَ يْنَا إِلَى مُ حَ أَوْ َسْغظًا﴾ وصال جئتاظه: ﴿فَ
دِ الْعَظِيمِ﴾.  الطَّوْ قٍ كَ لُّ فِرْ انَ كُ كَ لَقَ فَ انفَ رَ فَ اكَ الْبَحْ بِّعَصَ
 وعضثا غةإ إبراز صغمئ افسمال الاغ تآدي إلى الظخر

الثولئ  غغاب  عع  اإلجقم  دولئ  لشغاب  افبرز  افبر  إن 
إطام  بق  راع  بق  دولئ،  بق  أخئتئ  شافطئ  التصغصغئ، 
تصام  الثول  ضاظئ  وإذا  به،  وغاصى  ورائه  طظ  غصاتض 
شإن  طسغظئ،  شؤئ  لثثطئ  أو  افطئ  أو  المئثأ  لثثطئ 
الثول الاغ أصغمئ شغ بقدظا بسث عثم دولئ الثقشئ، 
اإلجقطغئ،  افطئ  سثوة  اقجاسمارغئ  الثول  أصاطاعا 
لثثطئ  وتثودعا  ودجاتغرعا،  شضرتعا،  وأظحأت 
أجاجعا  شغ  خممئ  بقدظا  شغ  شالثول  طخالتعا، 

لثثطئ المساسمرغظ شصط.
الثي  المئثأ  تثثم  أن  غةإ  الاغ  التصغصغئ  والثولئ 
طظ  سظه  اظئبص  بما  حآوظعا  وترسى  افطئ  تساظصه 
الثقشئ  عثم  شمظث  افطئ،  تغاة  طظ  شصثت  أظزمئ 
وافطئ بق دولئ بضض طا تسظغه عثه التصغصئ المرة طظ 
واصع طرسإ، تغث أخئتئ ضافغاام سطى طعائث الطؤام، 
دطاءعا  وغتصظ  طصثجاتعا،  سظ  غثود  راع  لعا  لغج 
طتض  وبقدعا  ضائسئ  وأخئتئ  أسراضعا،  وغخعن 

أذماع وحرور الثول اقجاسمارغئ.
طظث أظحأ الشرب عثه الثول بسث عثطه لطثقشئ وافطئ 
اإلجقطغئ تسغح شغ ضظك، شعغ ق تماطك برواتعا، 
تسافث  ولط  المساسمرغظ،  بغظ  طعزسئ  شبرواتعا 
إرادتعا  شصثان  ظض  شغ  اقجاراتغةغ  طعصسعا  طظ 
السغاجغئ، ولظ تصعم لعا صائمئ شغ ظض وجعد تطك 
ق  الاغ  الخشغرة  المصاجات  بعثه  المصسمئ  الثول 
غمضظ أن غاعتث شغعا صرار افطئ السغاجغ وغخئح لعا 

حأن شغ المعصش الثولغ.
افطئ  تصسغط  المساسمرغظ  خطط  جععر  ضان  شصث 
الثول  عثه  دوق،  تسمى  أصفاص  إلى  اإلجقطغئ 
سثو  أطام  تصش  أن  تساطغع  لظ  العحئ  بععغاعا 
خارجغ، وبسغاجاتعا اقصاخادغئ ق تساطغع أن ترسى 
طخالتعا أو تعشر التغاة الضرغمئ فعطعا، شائصى افطئ 
أن  تساطغع  وق  وطصسمئ  ضسغفئ  شصغرة  اإلجقطغئ 

تسعد ضثولئ أولى شغ السالط.
عثا عع واصسظا شغ ظض عثه افصفاص العذظغئ، ق ظةث 
وأسراضظا،  ودطاؤظا  بقدظا  شاجائغتئ  سظا،  غثاشع  طظ 

ظسغح تغاة الفصر والسعز، وق غعجث طظ غرشع الراغئ 
أسثاء  ضث  وغصش  المسطمغظ،  دطاء  أجض  طظ  لغصاتض 
والسراق  شطسطغظ  أعض  دطاء  اجائاتعا  الثغظ  افطئ 
طظ  غعجث  ق  ذعغطئ،  والصائمئ  والحام  وأششاظساان 
افظزمئ طظ غسمض لاترغر المسةث افصخى أو أي ججء 
بالصعاسث  والمسائاتئ  المتاطئ  المسطمغظ  بقد  طظ 
الثول  عثه  شغ  أبر  ق  افجظئغ،  والظفعذ  السسضرغئ 
المخطظسئ لمظ غظفص سطى افطئ طظ برواتعا شغثرجعا 
طظ تالئ الفصر والسعز، ق وجعد لثولئ تدع الثطط 
اقصاخادغئ لةسض افطئ تسغح شغ رشاعغئ بض إن ضض 
لطمساسمرغظ  خثطئ  افطئ  إلضساف  طعجعئ  الثطط 

وضمان ظعئعط لبروات افطئ.
وق غمضظ أن تثرج افطئ طظ عثه افوضاع إق بعثم 
وصطع  المخطظسئ،  والتثود  افصفاص  الثول  عثه 
سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  الثعظئ،  التضام  عآقء 

طظعاج الظئعة.
وافطئ اإلجقطغئ صادرة سطى اجاسادة دولاعا وخقشاعا 
وسجتعا وطضاظاعا بغظ افطط بما تماطك طظ طئثأ وعع 
وغدع  داشسغئ لحئابعا  الثي غحضض  اإلجقم السزغط 
أغثغعط سطى طضمظ صعتعط وغاغئ وجعدعط شغ عثه 
التغاة الثظغا، شعغ أطئ سزغمئ ططغؤئ بالحئاب زاخرة 
السزغط،  اقجاراتغةغ  المعصع  لثغعا  أطئ  بالطاصات، 
ضض  تماطك  شعغ  السزغمئ،  بالبروات  زاخرة  وبقدعا 

طصعطات الثولئ السزمى.
تعل  غطافعا  أن  شغعا  الفاسطئ  والصعة  افطئ  وسطى 
سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  المثطخغظ  الساططغظ 
طظعاج الظئعة، وسطى الةغعش أن غسطعا الظخرة لتجب 
الاترغر الثي غخض لغطه بظعاره إلصاطاعا، ضما أسطى 
اإلجقم  دولئ  وأصام  ملسو هيلع هللا ىلص  لطرجعل  الظخرة  افظخار 
افولى شغ المثغظئ، شإلى بغسئ خطغفئ غتضمظا بضااب 
ربضط  لمرضاة  شعطط  ظثسعضط  ملسو هيلع هللا ىلص  رجعله  وجظئ  اهللا 

 واجاةغئعا لما غتغغضط
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ (شطسطغظ)

غغاب الثولئ التصغصغئ بسث عثم الثقشئ
وضرورة اجاسادتعا!
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شغ حعر رجإ سام ١٣٤٢عـ،  عثطئ الثقشئ رجمغاً 
وظتظ اآلن إذ ودسظا رجإ سام ١٤٤٤عـ، شغضعن بثلك 
صث طّر سطى عثطعا ١٠٢ جظئ، ساظى شغعا المسطمعن 
ظاغةئ غغابعا الضبغر طظ الضعارث والعجائط والظضئات، 
طظ  السمقء  شغعا  وتضط  الضفر،  أتضام  شغعا  وجادت 

الةعطئ والفةرة والروغئدات.
وبسث اظصداء الصرن الماضغ الثي داعط افّطئ اإلجقطغئ 
وضان تالك السعاد، ُسّططئ شغه أتضام اإلجقم، واّتسط 
بضض طقطح الحصاء والاثطش والامّجق، شدقً سظ الائسغئ 
لطضاشر المساسمر، شئسث عثا السئات الطعغض ُتطرح الغعم 
افجؤطئ الاالغئ: عض عظاك أطض صرغإ شغ اقجاغصاظ؟ 
اإلجقم  لسعدة  الظعر  طظ  بخغٍص  بجوغ  ظحعث  وعض 
المئّحرات  تطك  عغ  وطا  والسغادة؟  الرغادة  إلى  باظغًئ 
الاغ ُغمضظ لمسعا طظ العاصع - إن ُوجثت - والاغ صث 
تثل سطى صرب اظئقج شةٍر جثغث سطى المسطمغظ بسث 
اطاثاد شتمئ الثجى سطغعط ذعال عثا الطغض الئعغط؟

إّن الظاظر بسمص شغ آخر افتثاث الثولغئ والمساةّثات 
جثغرة  العصائع  شغ  تشّغرات  شغعا  أّن  غةث  السغاجغئ 
ُغساحرف  فْن  تخطح  وُرّبما  واقعامام،  بالمقتزئ 
طظعا وجعد إطضاظغات تصغصغئ لاعغؤئ افجئاب قظاخار 
شغ  وافتثاث  العصائع  عثه  تخر  وغمضظ  اإلجقم، 

أربسئ أطعر عغ:
أوقً: الخراع الثولغ: غقتر أّن الخراع الثولغ غجداد 
ضئغرة  تخثسات  وُغتثث  السزمى  الصعى  بغظ  تأجةاً 
بغظ الثول الضئرى وغساظجف طعاردعا، ولسض شغ ترب 

أوضراظغا طباقً واضتاً سطى ذلك اقجاظجاف.
التالئ  عثه  وتزعر  والاردي:  الفراغ  تالئ  باظغاً: 
سثم  طسائض  شغ  بعضعح  الضئرى  والثول  أطرغضا  شغ 
الصثرة سطى اتثاذ الصرارات اقجاراتغةغئ؛ شفغ أطرغضا 
الثغمصراذغ  التجبغظ  بغظ  التاد  اقظصسام  غزعر 
وضأّظعا  افطرغضغئ  الثولئ  أتال  طا  وعع  والةمععري، 
دولاان طاثاخماان، غاظاضش شغعا التجبان، وغاظاشسان 
السابصئ،  المسععدة  افذر  ضض  سظ  خرجئ  بطرغصئ 
سطى  السمقء  بسخ  جسطئ  الاثئط  طظ  تالئ  شئطشئ 
طظ  بثقً  التجبغظ  فتث  تئسغاعط  ترجع  المبال  جئغض 
أن تضعن لطثولئ، ضما عع تال تاضط السسعدغئ طتمث 
غغر  الةمععري  التجب  ُغعالغ  والثي  طبقً  جطمان  بظ 
التاضط بثقً طظ طعاقة اإلدارة افطرغضغئ بصغادة التجب 

الثغمصراذغ التاضط.
وأّدى ذلك إلى اعاجاز طضاظئ أطرغضا شغ السالط، وعثا 
وروجغا  افوروبغ  اقتتاد  دول  أغدًا  حمض  اقعاجاز 
والخغظ الاغ أخئتئ شغ تالئ طظ الاثئط طظ تغث 
وأخئتئ  المخغرغئ،  الُمعمئ  الصداغا  طع  الاساطض 
ولغج  العاصع  افطر  بتضط  الصداغا  عثه  طع  تاساطض 

بتضط افطر الصابض لطاشغغر.
وإذا أضفظا التالئ اقصاخادغئ الماردغئ لعثه الثول 
الظمع  وتراجع  الئطالئ  ارتفاع  طظ  سطغعا  غشطإ  وطا 
المثغعظغئ  وارتفاع  افجسار  وارتفاع  الادثط  وزغادة 
بحضض ضئغر، شإّن ذلك طظ حأظه أن غةسطعا تسغح شغ 
تالئ طظ السةج والحطض، ق تصعى طسعا سطى طعاجعئ 
ق  الاغ  الماقتصئ  واقصاخادغئ  السغاجغئ  أزطاتعا 

تاعصش سظ الافاصط.

ذضرى عثم الثقشئ
ُطئحراٌت طظ العاصع وواجئات السمض
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حزب التحرير/ والية السودان يواصل لقاءاته 

بالمسؤول والشخصيات العامة  السودان

يا حملة دعوة اإلسالم 

ثقوا  أن  أمتكم  منقادة  إليكم


