
طظفخطئ  افطئ  أن  افغام  عثه  شغ  المقتر  طظ 
اظفخاقً تاطًا سظ الثولئ، أي سظ التضام وأن السقصئ 
شؤاغظ  بغظ  سقصئ  والتضام  الظاس  جمعرة  بغظ 
سظ  وشدًق  ودولئ،  رساغا  بغظ  سقصئ  ق  طائاغظاغظ 
لغج  وتظاصخ  وتداّد  ضراعغئ  سقصئ  عغ  ذلك... 
تصارب  وجعد  بإطضاظغئ  غحسر  طا  وق  تصارب  أّي  شغعا 
افطئ  ضغان  غدسش  الثي  عع  وعثا  المساصئض،  شغ 
وغدسش الثولئ، ضثلك فن الرسغئ بثون وجعد راع 
وجعد  بثون  والثولئ  الئظغان،  واعغئ  تضعن  طظعا 
العجعد  واعغئ  تضعن  خطفعا  واتثًا  خفًا  تصش  رسغئ 
لقجاساظئ  سرضئ  وتضعن  جعث،  بأصض  إزالاعا  غمضظ 
بغظ  اقظفخال  طظ  التالئ  عثه  إن  افطئ...  بأسثاء 
افطئ والثولئ عغ ظاغةئ سثم صغام افطئ بما شرضه 
اهللا سطغعا طظ طتاجئئ التضام، وسثم حسعرعا بأظعا 
طخثر  بأظعا  تحسر  ضاظئ  شطع  السططان،  طخثر  عغ 
طتاجئئ  طظ  سطغعا  اهللا  شرضه  بما  وتصعم  السططان 
التضام، لما تعقعا تاضط خائظ سثو لعا، ولما ضان 
شغ  ضاظئ  ولما  اقظفخال  عثا  التضام  وبغظ  بغظعا 
عثا الدسش، شغ عثا الافضك، شغ عثا الاأخر، ولما 
ظطئ تتئ ظفعذ الضفار شسًق وإن ضان الثي غتضمعا 
تضمًا طئاحرًا طسطمًا طظ أبظاء المسطمغظ. لثلك ضان 
والتضام،  عغ  واتثًا  ضغاظًا  تضعن  تاى  لفطئ  بث  ق 
وشؤئ واتثة عغ والثولئ، أن تصعم بعاجإ طتاجئئ 
التضام، وأن تصعل ضطمئ التص شغ وجه التضام، وأن 
تشغغرعط،  أو  التضام  سطى  لطاشغغر  وبةّث  بصعة  تسمض 
وطا لط تئادر إلى ذلك شإظعا وق حك جازض تظتثر 
بسرسئ شائصئ عثا اقظتثار الثي ظراه تاى تفظى أو 
تحرف سطى الفظاء. إن اإلجقم جسض طتاجئئ التضام 
التضام  بمتاجئئ  وأطرعط  المسطمغظ،  سطى  شرضًا 
لعطئ  اهللا  شغ  تأخثعط  ق  ضاظعا  أغظما  التص  وبصعل 
المسطمغظ  شإن  به  والةعر  التص  صعل  أطا  قئط. 
صث    الرجعل  باغسعا  تغظ  الباظغئ  السصئئ  بغسئ  شغ 
الئغسئ  ظص  شغ  صالعا  شصث  التص  صعل  سطى  باغسعه 
اللِه  ِيف  نََخاُف  َال  كَاَن  أَيَْناَم  الَْحقَّ  نَُقوَل  "َوأَْن  ظخه  طا 
َالئٍِم"، وأطا طتاجئئ التضام وأطرعط بالمسروف  لَْوَمَة 
وظعغعط سظ المظضر شإظه بالرغط طظ أظعا داخطئ شغ 
آغات افطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر شصث جاءت 
ظخعص خرغتئ بافطر بمتاجئئ التضام، شسظ سطغئ 
سظ أبغ جسغث صال: صال رجعل اهللا : «أَْفَضُل الِْجَهاِد 
التاضط  شغ  ظص  شعثا  َجائٍِر»...  ُسلْطَاٍن  ِعْنَد  َحقٍّ  كَلَِمُة 
وصث  طتاجئاه،  ووجعب  سظثه،  التص  صعل  ووجعب 
طعما  الزطمئ  التضام  طضاشتئ  سطى    الرجعل  تث 
إلى  أدى  ولع  تاى  أذى  طظ  ذلك  جئغض  شغ  تخض 
َهَداِء َحْمَزُة  الصاض. شصث روي سظه  أظه صال: «َسيُِّد الشُّ
َونََهاُه  َفأََمَرُه  َجائٍِر  إَِماٍم  إَِىل  َقاَم  َوَرُجٌل  الُْمطَّلِِب  َعْبِد  بُْن 
التّث  سظ  الاسئغر  شغ  الخغس  أبطس  طظ  وعثا  َفَقَتلَُه» 
طتاجئئ  جئغض  شغ  المعت  تاى  افذى  تتمض  سطى 
ظطط  ضفاح  إن  الزطمئ.  التضام  وضفاح  التضام، 
التضام الثي ظراه الغعم وطتاجئئ عآقء التضام سطى 
أسمالعط ضطعا، وسطى خغاظاتعط وتآطرعط سطى افطئ 
والصغام  المسطمغظ.  طسحر  سطغظا  اهللا  شرضه  شرض 
المعجعدة  الفعاخض  غجغض  الثي  عع  الفرض  بعثا 
بغظ افطئ والتضام. وعع الثي غةسض افطئ والتضام 
غدمظ  الثي  وعع  واتثة،  وضاطئ  واتثة  شؤئ  ضطعط 
إن  تشغغرعط  ضثلك  وغدمظ  التضام،  سطى  الاشغغر 
الظعدئ،  ذرغص  أول  وعع  سطغعط.  الاشغغر  غضظ  لط 
التضط  ذرغص  سظ  إق  تاأتى  أن  غمضظ  ق  شالظعدئ 
تغظ غصام سطى سصغثة اإلجقم، وق جئغض إلى ذلك 
وإغةاد  اإلجقطغئ،  السصغثة  سطى  التضط  بإغةاد  إق 
إق  ذلك  إلى  جئغض  وق  افجاس  عثا  سطى  التضط 

بضفاح التضام الزطمئ وطتاجئئ التضام.

أضث رئغج وزراء السططئ الفطسطغظغئ طتمث احاغئ شغ طساعض الةطسئ افجئعسغئ لمةطج العزراء سطى طضاظئ 
المرأة الفطسطغظغئ ودورعا الرغادي وطساواتعا بالرجض وشصاً لحرغسئ السماء، وصال احاغئ: "اظطقصاً طظ دغظظا وترابظا 
العذظغ ودجاعرظا المامبض شغ الصاظعن افجاجغ لثولئ شطسطغظ ووبغصئ إسقن اقجاصقل وتأضغثًا سطى طضاظئ 
المرأة الفطسطغظغئ ودورعا الرغادي شإظظا جظزض طتاشزغظ سطى تطك البعابئ والصغط ولظ ظمارس طا غاسارض 
طسعا". وأضاف احاغئ "أن صغمظا الثغظغئ والعذظغئ تسمع شعق ضض حغء بما غظسةط طع صرار المتضمئ الثجاعرغئ 
ووبغصئ إسقن اقجاصقل وخعظاً فسراضظا ووتثة طةامسظا وجغادة الصاظعن"، طآضثًا أن الصاظعن شعق الةمغع. بثوره 
أضث تسطغص ختفغ ظحره المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ سطى طعصسه: أظه طظ خقل 
تخرغتات احاغئ غزعر طتاولئ السططئ طمبطئ بتضعطاعا ورئغج التضعطئ إطساك السخا طظ المظاخش، شعع طظ 
جاظإ غطمؤظ الةمسغات الظسعغئ بأن التضعطئ ططاجطئ بالسسغ لطمساواة بغظ المرأة والرجض، وعع سغظ طا تظص 
سطغه اتفاصغئ جغثاو، وشغ العصئ ذاته غصعل لطظاس إن السططئ لظ تسمح بالمساس بالثغظ وأتضاطه! ولفئ 
الاسطغص إلى أن السططئ طظ خقل عثه الاخرغتات والمعاصش تسغر سطى خطا افظزمئ المةرطئ شغ تمرغر جرائمعا 
وطثططاتعا سطى الظاس، باجاثثام المضر والثثاع إذا طا اظضحفئ تطك المثططات لطرأي السام وتخثى لعا الظاس، 
وخسإ تطئغصعا بحضض خرغح وسطظغ وواضح، شاسمض سطى تعثئئ غدإ الحارع وتدئط افطعر لاساأظش بسثعا 
تطئغص بصغئ الئظعد وتمرغرعا سطى طراتض وجرسات. وخاط الاسطغص طحثدا: أن سطى أعض شطسطغظ الثغظ أبئاعا 
لطسططئ ولطشرب طظ ورائعا، أظعط أظاس واسعن سطى اقتفاصغئ وبظعدعا الاغ تتارب اإلجقم أتضاطاً وسصغثة، سطغعط 
أن غبئاعا سطى طعصفعط الراشخ لقتفاصغئ والمطالإ لطسططئ باقظستاب طظعا، وسطغعط أن ق غظثثسعا بعثه 
الاخرغتات وأن غتثروا طظ تمرغر اقتفاصغئ سطغعط تتئ أي ذرغسئ أو سظعان وخاخئ طا بات غروَّج له بسث المعصش 
الصعي لطظاس، وطظ ذلك ظطاجم باقتفاصغئ دون أن ظسمح بالمساس بالثغظ!! شعثه المئررات لظ تارجط شغ الظعاغئ 

إن اظثثع وصئض بعا الرأي السام إق بامرغر اقتفاصغئ واقلافاف سطى رشخ الظاس وتراضعط.
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بصطط: الثضاعر إبراعغط الامغمغ*

أغعا املسطمعن: اظاخروا إلخعاظضط اإلغشعر 
يف ترضساان الحرصغئ!

إن تترغر طسطمغ اإلغشعر طظ برابظ الظزام الخغظغ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  بصغام  إق  غاط  لظ  الصمسغ 
سطى طظعاج الظئعة، تغث إظعا جاضعن دولئ ق تخعغ 
جغاجاتعا وطمارجاتعا سطى أععاء المرابح اقصاخادغئ 
ضما غفسض السمقء المةرطعن تضام المسطمغظ الغعم، 
أطره  ذلك  شغ  بما  وجض.  سج  اهللا  أواطر  تسإ  بض 
جئتاظه وتسالى بتماغئ المسطمغظ طعما ضان البمظ 
طخالح  سظ  وتثاشع  تمّبض  دولئ  جاضعن  اقصاخادي. 
افشعاه  تترغك  طةرد  طظ  بثق  والمسطمغظ  اإلجقم 

إلظعاء الزطط! صال الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص: 
َا اإلَِماُم ُجنٌَّة يَُقاتَُل ِمْن َوَرائِِه َويُتََّقى ِبِه». «َوإمِنَّ

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طا عع دور ترضغا وروجغا شغ لغئغا ولتساب طظ؟  ...٢

- التعبغعن وتضعطئ عادي غاقسئعن باصاخاد 
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- السطماظغئ: واصسعا وتضط اإلجقم شغعا ...٣
- صمئ ضعاقلمئعر (اإلجقطغئ) ٢٠١٩ واصسعا السغاجغ 

   وأعثاشعا المسطظئ والثفغئ  ...٤
- تثاذل الظزام الئاضسااظغ حّةع العظث سطى المجغث

  طظ اضطعاد طسطمغ ضحمغر المتاطئ   ...٤
- افردن إلى أغظ؟ - الةجء السحرون ...٤
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ضطمئ السثد

اسائرت السططئ الفطسطغظغئ وشخائض طظزمئ الاترغر 
شطسطغظ،  شغ  اإلجقطغ  والةعاد  تماس  وترضاا 
إسقن  جمغسا  اسائروا  وترضغا،  السربغئ  الثول  وجاطسئ 
شاتع  الثولغئ  الةظائغئ  المتضمئ  شغ  اقدساء  رئغسئ 
بظسعدا غعم الةمسئ ٢٠ ضاظعن أول/دغسمئر ٢٠١٩م 
شاح تتصغص ضاطض شغ طجاسط ارتضاب جرائط ترب شغ 
افراضغ الفطسطغظغئ، اظاخارا لطصدغئ الفطسطغظغئ! وشعر 
اإلسقن اطافت الختش ووضاقت اإلسقم بالاخرغتات 

وافخئار والمصاقت الاغ تاتثث سظ عثا الظخر المآزر!
غحضض  وعض  الثولغئ؟  الةظائغئ  المتضمئ  عغ  شما 
صدغئ  جغر  شغ  طعمئ  اظسطاشئ  لعا  السططئ  اظدمام 
شطسطغظ واظاخارا لطحعثاء والةرتى وافجرى؟ وعض 
المتضمئ؟!  عثه  أصفاص  شغ  المةازر  طرتضئغ  جظرى 
وطا تأبغر ذلك إن تخض سطى تصغصئ الخراع وجععره؟ 
وعض المتضمئ الةظائغئ عغ المقذ الختغح لتض صدغئ 

شطسطغظ واقظاخار لعا؟
صاظعظغئ  بخفئ  الثولغئ  الةظائغئ  المتضمئ  تأجسئ 
شغ افول طظ تمعز/غعلغع ٢٠٠٢ ضارجمئ لما غسرف 
بمغباق روطا الثي اسائر أن طقغغظ افذفال والظساء 
والرجال شغ الصرن السحرغظ صث وصسعا "ضتاغا لفزائع 
وأن  بصعة"  اإلظساظغئ  ضمغر  عجت  تخعرعا  غمضظ  ق 
طبض عثه الةرائط ق غةعز أن تمر دون سصاب، وضان 
ذلك شغ اجاماع لطةمسغئ السمعطغئ لفطط الماتثة شغ 
إغطالغا شغ تمعز/غعلغع ١٩٩٨، وصث اظدمئ السططئ 
الفطسطغظغئ رجمغاً إلى المتضمئ شغ حعر ظغسان سام 

٢٠١٥ لاخئح السدع رصط ١٢٣.
وغصع طصر المتضمئ شغ ععلظثا – قعاي، وتعغمظ سطى 
المتضمئ دول أوروبا الشربغئ وتسمض سطى جسطعا جسما 
طعازغا لمتضمئ السثل الثولغئ الاابسئ لفطط الماتثة 
وتثاص  الماتثة،  العقغات  سطغعا  تسغطر  والاغ 
المتضمئ الةظائغئ بماابسئ افشراد الماعمغظ بةرائط 
وجرائط  اإلظساظغئ  ضث  والةرائط  الةماسغئ  اإلبادة 
تسرغش  المسمغات  عثه  طظ  طخططح  ولضض  الترب، 

تسإ طغباق روطا.
عض غحضض اظدمام السططئ لطمتضمئ اظسطاشئ طعمئ 

شغ جغر الصدغئ الفطسطغظغئ وطا جثوى ذلك؟
إن الظزرة الختغتئ والسمغصئ إلى تئسات طا أسطظاه شاتع 
بظسعدا بثخعص صدغئ شطسطغظ تزعر بأن عثا الصرار 
لغج أضبر طظ شصاسئ خابعن شارغئ تطصفاعا السططئ 
وسمطئ سطى تدثغمعا لاشطغ سطى افزطئ الاغ تسغحعا 
شغ ظض سثم تظفغث طحروع الثولاغظ افطرغضغ الثي 
صثطئ له ضض الاظازقت والثغاظات سطى طر سصعد إلظةاته 
افطرغضغئ  باإلدارة  شإذا  العاصع،  أرض  سطى  وتطئغصه 
الصرن)  (خفصئ  المسمى  إجراطا  أضبر  بمحروع  تطض 
وتخفع السططئ سطى وجععا. ولئغان تصغصئ عثا السراب 
-اقظاخار المجسعم - شغ سغظ السططئ ظعرد سثة تصائص:

- إن المتضمئ الةظائغئ الثولغئ تسائر ضغان غععد دولئ 
شطسطغظ  أرض  طظ  سطى ٨٠٪  العجعد  شغ  التص  لعا 
وعثا لعتثه جرغمئ بتص أعض شطسطغظ وأطئ اإلجقم، 
وصرارعا افخغر عع ذر لطرطاد شغ السغعن، تغث غتخر 
وغجة،  الدفئ  شغ  غععد  ضغان  به  غصعم  بما  الةرائط 
وغةسض وجعده سطى طسزط شطسطغظ حرسغا واقساثاء 
سطغه جرغمئ ق تثاطش سظ جرائط غععد شغ الدفئ وغجة.

- إن أصخى طا غمضظ أن تصعم به المتضمئ عع شاح 
بتص  اساصال  طثضرة  وإخثار  طةجرة  ضض  بسث  تتصغص 
طرتضئغعا بسث أن تتخرعط شغ أحثاص بثل أن غضعظعا 
شغ جغح وضغان ُطشاخإ، وعثا تدطغض وخثاع شعق أظه 

ق غمظع جرغمئ وق غردع طساثغا.
أعض  سطى  ترغخئ  لغسئ  الةظائغئ  المتضمئ  إن   -
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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غساظغ  وطشاربعا!  افرض  طحارق  شغ  المسطمعن  أغعا 
إخعاظضط طسطمع ترضساان الحرصغئ أحث المخائإ، وعط 
الثغظ غساظصعن اإلجقم طظث ألش جظئ، وغسدعن سطغه 
بظعاجثعط. شصث اظخعرت الحسعب الارضغئ شغ ترضساان 
والضازاخ  والطاجغك  افوزبغك،  طبض  والشربغئ  الحرصغئ 
الرابع  الصرن  شغ  صاراخان  دولئ  صغادة  تتئ  والصرغغج 

العةري، اظخعروا جمغسا شغ بعتصئ اإلجقم السزغط.
اتاقل  بسث  المغقدي  سحر  الباطظ  الصرن  أواخر  وشغ 
المساسمر الخغظغ ضاشتئ حسعب ترضساان ضث الخغظ 
بضض جعث وخمعد. ورغط ذلك شغ جظئ ١٩٤٩م اتاطئ 
الخغظ شسطغا ترضساان الحرصغئ. وطظث ذلك الغعم وق 
لطمثابح  غاسرضعن  الحرصغئ  ترضساان  طسطمع  غجال 

والمةازر العتحغئ سطى غث الظزام الخغظغ المةرم.
ترضساان  بروات  سطى  الحغعسغئ  الخغظ  تسغطر 
تائع  شعغ  أخرى  ظاتغئ  وطظ  ظاتغئ،  طظ  الحرصغئ 
غحضطعن  الثغظ  اإلغشعر  طسطمغ  وصمع  صاض  جغاجئ 

الةجء افضئر طظ جضان المظطصئ.
ضما تسامث الخغظ جغاجئ (تخغغظ) المسطمغظ، وُغطصى 
السةعن  شغ  السغاجئ  عثه  سطى  طظعط  اسارض  طظ 
الةماسغئ، وغسثبعن أحث تسثغإ، وظاغةئ لثلك أخئتئ 

ترضساان الحرصغئ "جةظا ضئغرا".
إن الضقم غسةج سظ الاسئغر سظ وتحغئ الةرائط الاغ 

تصارشعا الخغظ الحغعسغئ شغ ترضساان الحرصغئ.
لصث صاطئ الخغظ المةرطئ ٣٥ ططغعظا طظ المسطمغظ 

لارضساان  اتاقلعا  طظث  طثاطفئ  وتحغئ  بأجالغإ 
الحرصغئ. وشغ جظئ ٢٠١٦م بظئ المساصقت السسضرغئ 
الاغ ُتسمى "طسسضرات إسادة الابصغش" وغدسعن شغعا 

طظ ٣ إلى ٥ طقغغظ طظ المسطمغظ.
والظساء  وافذفال  الحغعخ  المساصقت  تطك  شغ  وغطصظ 
والسطماء  الظاشثون  وافحثاص  وافغظغاء  والمرضى 
وافجاتثة والمبصفعن الثغظ تاراوح أسمارعط طا بغظ ١٤

و٧٥ جظئ بالبصاشئ الخغظغئ. وبسئإ افوضاع السغؤئ شغ 
المساصقت السسضرغئ غجداد سثد الصاطى غعطا بسث غعم.

سطى  المسطمات  الفاغات  الخغظغئ  التضعطئ  تةئر  ضما 
إلى  وُتَرتِّطعظ  الضفار.  الخغظغغظ  الرجال  طظ  الجواج 
المظاذص الخغظغئ لقجاسمال الةماسغ. وطآخرا أسطظئ 
حرضاان طحععرتان سظ بغع الفاغات المسطمات الطعاتغ 

غسمطظ شغعا بأجسار رخغخئ.
وصث ُجّطط أضبر طظ ططغعن ذفض إلى طساصقت افذفال 
سائقت  إلى  ُجطِّمعا  أو  المتئئ"  "بغئ  ُتسمى  الاغ 
خغظغئ لابصغفعط بالبصاشئ الحغعسغئ بسثطا ُأِخَث آباؤعط 
الرجال  وغسضظ  السسضرغئ.  المساصقت  إلى  وأطعاتعط 
الخغظغعن شغ بغعت افخعات المسطمات الطعاتغ اسُاِصَض 
افخئار  ووشص  سظثعظ.  لغئغاعا  أزواجعظ  أو  أصاربعظ 
جظئ  شغ  الخغظغئ  التضعطئ  أسطظاعا  الاغ  الرجمغئ 
السائقت  سظث  الخغظغعن  الرجال  بات  شصث  ٢٠١٨م 
المسطمئ ٣٠ ططغعن طرة. وغةري ذلك تتئ المحروع 

االنفصال 
بین األمۀ والدولۀ
ووجوب المحاسبۀ
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شغ وخفه لطمحعث شغ لئظان، أّضث تجب الاترغر/ وقغئ لئظان أن سصض أطراء الطائفغئ السغاجغئ صث تمثخ سظ 
رئغج تضعطٍئ طضطٍش طظ دائرة التضط ظفسعا، غساغر الَتراك جاسًئ، وغساغر الثغظ جطئعه - برضا جغثعط افطرغضغ 
- جاسًئ أخرى. وصال شغ ظحرة أخثرعا بثخعص العضع الراعظ شغ لئظان: إن أطرغضا تاقسإ بالَتراك، لاضعن 
الظاغةئ أن طا ظادى به الَتراك بظئث المثعئغئ أو الطائفغئ السغاجغئ، اجاطاسئ أطرغضا ورجاقتعا شغ لئظان إسادة 
تفسغطه واجاثثاطه بغظ الظاس سطى افرض! وشعق ضض عثا، غثغر طخرف لئظان والئظعك والخراشعن لسئئ تبئغئ 
اظثفاض جسر خرف الطغرة أطام الثوقر، وسطغه، ظئه تجب الاترغر شغ وقغئ لئظان الظاس إلى: سثم اقظةرار إلى 
المثعئغئ الاغ ق تظفع إق الجسماء الماربسغظ سطى سروش الفساد. وتّثر طظ سمطغات الاثثغر وتمرغر العصئ، إلشراغ 
الَتراك طظ طتاعاه، طصابض تئظغ خٍط واضحٍ له، باقظاعاء طظ حضض الضغان الطئظاظغ التالغ، وتئظغ طظزعطٍئ جطغمٍئ 
ق تسامث سطى طص دطاء الظاس، بض تعاط برساغئ حآوظعط. وسظث عثا المظسطش؛ ظثسع الَتراك لائظغ المظزعطئ 
الرباظغئ، دون وجٍض أو تردٍد، المظزعطئ الاغ تاساطض طع المحاضض بعخفعا طحاضض إظساظغئ بشخ الظزر سظ الثغظ 

ُ َمِعيَشًة َضْناكً﴾. َ ْعرََض َقْن ذِْكرِي َفإَِنّ 
َ
أو السرق أو الطعن، وخثق اهللا رب السالمغظ ﴿َوَمْن أ

طظ  الاغ  المظطصئ  سطى  عةمات  السعري  والظزام 
المفروض أن غضعن ظزام أردوغان ضاطظا لعا وغصش 
شغ وجه عثه العةمات! إق أن السضج غتثث، إذ تصعم 
ظصاط  جاظإ  طظ  تمر  وعغ  بعةماتعا  الصعات  عثه 
المراصئئ الارضغئ، وترضغا ق تترك جاضظا شغ تعاذآ طع 
افسثاء وخثقن لقخعة وافخثصاء شغ جعرغا! شغساشض 
أردوغان الاترك ظتع لغئغا لغشطغ سطى ذلك. شغرغث أن 
غرجض صعات إلى لغئغا وغاظاجى المةاورغظ له والثغظ 

غظازرون ظخرته شغثثلعط.
دورا  لغطسإ  لغئغا  ظتع  لطاترك  أردوغــان  اجاسث  لصث 
رجماه أطرغضا، شصث أسطظ الماتث باجمه وطساحاره 
طساحار  طع  عاتفغا  اتخاق  أجرى  أظه  صالغظ  إبراعغط 
الرئغج افطرغضغ لفطظ الصعطغ روبرت أوبراغظ وبتبا 
العضع شغ جعرغا ولغئغا باإلضاشئ إلى الاطعرات تعل 
وتضعطئ  أظصرة  بغظ  اقتفاق  خطفغئ  سطى  الماعجط 
العضع  تساشض  أن  أطرغضا  شارغث  الطغئغئ".  العشاق 
لادشط سطى تضعطئ السراج بعاجطئ أردوغان تاى 
الخثغرات  اتفاق  تسثغض  أعمعا  وطظ  بتطعلعا  تصئض 
وذعإ  الةغح.  صغادة  تفار  تعلغ  دون  غتعل  الثي 
أردوغان إلى تعظج لغضسئعا شغ تترضه، ولضظ الظزام 
الاعظسغ المعالغ لئرغطاظغا لط غاةاوب طسه إق بإسقظه 
طسه،  والاتالش  اقخطفاف  دون  العشاق  تضعطئ  دسط 
تصئض  لظ  تعظج  "إن  الاعظسغئ:  الرئاجئ  بغان  شصال 
أن تضعن سدعا شغ تتالش أو اخطفاف"، شئرغطاظغا ق 
أردوغان  طع  تسغر  لعا  الاابسئ  الثول  تةسض  أن  ترغث 
إق بصثر طا غثثم طخالتعا، وتسطغ لاعظج دورا آخر 

لثسط تضعطئ العشاق الاابسئ لعا شغ لغئغا.
وضان تترك أردوغان طئررا جثغثا لظزام السغسغ بأن 
غسطظ دسمه طةثدا لتفار، إذ غزعر أظه وترضغا طاسادغان، 

ولضظ ضض طظعما غطسإ دورا طسغظا لتساب أطرغضا.
وأسطظئ ضض طظ روجغا وترضغا اجاسثادعما لطاساون شغ 
تض افزطئ الطغئغئ، طما غثّضر باساوظعما طسا شغ جعرغا 
طع  لغئغا  شغ  السغر  صئطئ  صث  وروجغا  أطرغضا.  لتساب 
أطرغضا، وأسطظئ أطرغضا سطى لسان وزغر خارجغاعا بعطئغع 
إلى  غعثشان  وأظعما   ٢٠١٩/١٢/١١ غعم  ذلك  سظ 
إغةاد تسعغئ بغظ افذراف الماخارسئ بثسعتعما إلى 
تسثغض  ذلك  وطسظى  جغاجغ.  تض  وإغةاد  المفاوضات 
اتفاق الخثغرات وتسطغط تفار صغادة الةغح شغ لغئغا 
طظ  أطرغضا  تامضظ  وبعاجطاه  الحرسغئ،  سطى  لغتعز 

السغطرة سطى الظزام الطغئغ.
وضض طا جاسافغثه روجغا عع الزععر بمزعر الثولئ 
الضئرى المآبرة وتسغر بةاظإ أضئر دولئ شغ السالط أي 
أطرغضا، وتضسإ ودعا تاى ق تصعم وتحاشض بعا شغ 

أوضراظغا والصرم وآجغا.
جعرغا  فعض  وخثقظه  أردوغان  خغاظئ  تاةطى  وعضثا 
وذعابه بسغثا سظعط شغسطمعط لفسثاء، وغزعر ضأظه 
جغتض طحضطئ ضئرى شغ لغئغا وغتصص طخالح ترضغا شغ 
الئتر الماعجط وعع جائر شغ المثططات افطرغضغئ، 
الماثاسغ،  الثاخطغ  وضسه  غسثل  أن  غتاول  وبثلك 
ولغج السمقء شغ طخر وتعظج وشغ لغئغا طظ تفار 
غعالعن  وعط  تاقً  بأشدض  غغرعما  إلى  السراج  إلى 
لفطئ  خقص  وق  تطك.  أو  اقجاسمارغئ  الثولئ  عثه 
إق بالثقص طظ ضض السمقء وافظزمئ الاابسئ لطثول 
الثي  العاسغظ  بالمثطخغظ  والامسك  اقجاسمارغئ، 
تضط  وإصاطئ  طظعط  لطثقص  ضفاتعا  شغ  غصعدوظعا 
إجقطغ ظابع طظ ضااب اهللا وجظئ رجعله  طاةسٍث 

 شغ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة
أضث وزغر الري والمعارد المائغئ السعداظغ، غاجر سئاس، أن عظاك تصاربا ضئغرا بغظ دول طخر وإبغعبغا والسعدان 
بحأن طضء وتحشغض جث الظعدئ. وتأتغ تخرغتات سئاس شغ خاام اقجاماع البالث الثي سصث سطى طساعى وزراء 
الري والمعارد المائغئ شغ الثول البقث لمثة غعطغظ بالثرذعم، بتدعر طمبطغظ سظ وزارة الثجاظئ افطرغضغئ 
والئظك الثولغ ضمراصئغظ. طظ جاظئه اسائر بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر / وقغئ السعدان: أن 
افطر افجاس، وعع بظاء السث وخطعرته سطى طخر والسعدان، لط َغُسْث طعضعع بتث، بض خار أطرًا واصساً طظث أن 
وّصع رؤجاء طخر والسعدان وإبغعبغا سطى اتفاصغئ إسقن المئادئ شغ ٢٣ آذار/طارس ٢٠١٥م شغ الثرذعم. ولفئ 
الئغان إلى: أن عثا الاعصغع تفرغط شغ طغاه افطئ، وتئثغث لبرواتعا، وتعثغث فطظعا، شصث ضاظئ عثه اقتفاصغئ 
خغاظئ، بضض طا تتمض الضطمئ طظ طسظى، وتاى ُغثاروا خغاظاعط خاروا غدططعن الظاس بعثه اقجاماسات، ذرًا 
لطرطاد شغ السغعن! والمخغئئ بتسإ الئغان: أن تضام السعدان التالغغظ غسغرون سطى خطا الظزام الئائث شغ 
الثغاظئ؛ شعا عغ وزارة الري والمعارد المائغئ تسطظ أن وزغرعا غاجر سئاس صثم رؤغئ "تعاشصغئ" شغ اقجاماع 
التالغ، تاسطص بمضء وتحشغض جث الظعدئ اإلبغعبغ. وخاط الئغان طحثدا: ضظا وطا زلظا ظضحش طثططات الضفار 
بإخثار  التجب  صام  الظعدئ،  جث  وبثخعص  الحرسغ،  التضط  وظئغظ  السمقء،  التضام  وخغاظئ  المساسمرغظ، 
الئغاظات، والظحرات، وأصام الظثوات وغغرعا، غضحش لفطئ طا غتاك ضثعا طظ طآاطرات، وطا غصعم به تضاطعا 
طظ تفرغط شغ تصعصعا، وصث تّعج التجب عثه افسمال بإخثار ضاغإ ضحش طظ خقله خطعرة عثا السث، وأظه 
واآلبار  السث،  عثا  تصغصئ  وضحش  طساً،  وطخر  لاشرق السعدان  لتزئ  أي  شغ  تظفةر  أن  غمضظ  طعصعتئ،  صظئطئ 

الضاربغئ سطى أعض طخر والسعدان.

جغطرة  تتئ  العاصع  الغمظغ  المرضجي  الئظك  اسائر 
التعبغغظ شغ خظساء، اسائر أن تثاول أو تغازة السمطئ 
غغر الصاظعظغئ الاغ ذئساعا تضعطئ عادي إضرارًا جسغمًا 
والمخطتئ  الصاظعظغئ  والسمطئ  العذظغ  باقصاخاد 

العذظغئ السطغا.
أعض  تسعغخ  لطتعبغغظ  الاابع  المرضجي  الئظك  وأصر 
والئظعك  "الاةار  غغر  طظ  بعط  المشرر  "افشراد"  الغمظ 
العذظغئ  بالسمطئ  أو  إلضاروظغ  بظصث  والخراشغظ" 
الصاظعظغئ  غغر  السمطئ  طظ  بتعزتعط  سما  الصاظعظغئ 
شرخئ  طظتعط  خقل  طظ  المسامث"  السصش  "تسإ 
اباثاًء طظ تارغت ١٩ ضاظعن  تسطغمعا خقل ٣٠ غعطاً 
لعضقء  طرضج  أصرب  إلى  ٢٠١٩م  افول/دغسمئر 

المتاشر الظصثغئ اإللضاروظغئ، ولظ غظزر شغ أي ذطإ 
بسث عثه المعطئ المتثدة تسإ بغاظعط.

صرارعا  أخثرت  صث  التعبغغظ  تضعطئ  ضاظئ  وصث  عثا 
الاثاول  بمظع  صدى  الثي  ٢٠١٨م،  لسظئ   (٥٧) رصط 

بالسمطئ غغر الصاظعظغئ وتةرغط ضض طظ غاساطض بعا.
وشغ المصابض أضث الئظك المرضجي الغمظغ شغ الساخمئ 
المآصائ سثن، غعم افربساء، أن ضاشئ افوراق الظصثغئ 
طظ السمطئ العذظغئ بةمغع شؤاتعا الماثاولئ والمخثرة 
٢٠٠٠م  لسظئ   (١٤) رصط  الئظك  صاظعن  إلى  اجاظادًا 
تسائر  ٢٠٠٣م،  لسظئ   (٢١) رصط  بالصاظعن  والمسثل 
سمطئ صاظعظغئ ططجطئ تسإ صغماعا اقجمغئ ضعجغطئ 
لطثشع شغ جمغع المساطقت الثاخطغئ شغ الغمظ، ذالما 
ضاظئ تطك افوراق الظصثغئ جطغمئ وخالغئ طظ أي سغإ 

أو ظصص أو تحعغه.
وصال الئظك شغ بغان (اذطع سطغه طأرب برس) إظه "ق 
العذظغئ  السمطئ  طظ  ذئسئ  بأي  الاساطض  رشخ  غةعز 
وشصًا  أخثرت  والاغ  المرضجي  الئظك  طظ  الخادرة 
المرضجي  الئظك  لصاظعن  اجاظادًا  الصاظعظغئ  لقجراءات 
بحأن  ٢٠١٦م  لسظئ   ١١٩ رصط  الةمععري  والصرار 
إسادة تحضغض طةطج إدارة الئظك المرضجي وظصض طصره 

الرئغسغ إلى الساخمئ المآصائ سثن".
طظ  التثر  تعخغ  الغمظ  بأعض  المرضجي  الئظك  وأعاب 
طثعلئ  غغر  جعئ  طظ  الخادرة  المحئععئ  الثسعات 
صاظعظاً -  شغ إحارة إلى التعبغغظ - تساعثف اإلضرار 
باقصاخاد العذظغ وجطإ طثخرات الظاس جعاء بإلشاء 
صاظعظًا  طرخخئ  غغر  دشع  وجائض  أي  شرض  أو  سمطئ 
وذلك باجاشقل العاصع اقجابظائغ الثي تسغحه الئقد.

لصث أبارت عثه الترب اقصاخادغئ الثئغبئ العطع لثى 
التعبغعن،  سطغعا  غسغطر  الاغ  المظاذص  شغ  الظاس 
تغث وجث الظاس طحصئ ضئغرة شغ تساطقتعط وصداء 
تعائةعط، وصث أداظئ تضعطئ عادي عثه الاخرشات 
طظث  الثائر  الخراع  سظ  اقصاخاد  تتغغث  إلى  داسغًئ 
خمج جظغظ، إق أظعا بطئاساعا ضمغًئ ضئغرة طظ السمطئ 

الةثغثة دون غطاء شسطغ صث حارضئ شغ طساظاة الظاس 
وضرب اصاخاد الئقد عغ افخرى، لصث رضظ التعبغعن 
إلى افطط الماتثة الاغ أصظساعط بظصض الئظك المرضجي 
إلى سثن طظ أجض خرف الرواتإ لةمغع المعظفغظ شغ 
الثارجغ  لطثسط  لسابعط  شسال  وجظعبه  الغمظ  حمال 
سظ  طاثطغظ  الماتثة  افطط  سئر  به  وسثوعط  الثي 
طسآولغاعط سظ رواتإ الظاس وطساظاتعط وعط الغعم 
شغ  حارضعا  صث  وعط  الئقد  اصاخاد  سطى  غائاضعن 
رواتإ  بخرف  تصعم  شعغ  عادي  تضعطئ  أطا  ذبته، 
المعظفغظ العاصسغظ شغ طظاذص جغطرتعا شصط - إق 
طظ بسخ الصطاسات - طما جسض أعض الغمظ غخططعن 
بغظ ظارغظ وسمطاغظ وبظضغظ وتضعطاغظ وضرغئاغظ 

وجمارك طداسفئ وعضثا...، شاظعإ أطعالعط وتدغع 
جععدعط شغ ظض جغاجات الاةعغع والادغغص وجحع 
تةار التروب الماخارسغظ جعاء طظ التعبغغظ أو طظ 

التضعطئ الحرسغئ.
ضان غساطغع الطرشان، التعبغعن وتضعطئ عادي - إن 
ضان غعمعط أطر السمطئ - أن غافصعا سطى أن غخادروا 
طا عع تالش طظ السمطئ الصثغمئ، سطى أن غسطعا طظ 
أغظما  الاالفئ،  الصثغمئ  السمطئ  عثه  لثغه  تضثجئ 
بط غترصعا  المطئعسئ،  السمطئ  طظ  جثغثة  سمطئ  ضان 
الصثغمئ الاغ اجائثلئ، وعضثا غتاشزعن سطى السمطئ 
تروب  تةار  لضظعط  واقظاضاس.  الادثط  طظ  الغمظغئ 
غعمعط  وق  وأطعالعط  الظاس  بأصعات  غاخارسعن 

الحسإ المظضعب!
زادت  ضما  جظعظغ  بحضض  الخراشئ  طتقت  زادت  لصث 
الخغثلغات والمساحفغات بحضض قشئ لطظزر بض ربما 
عثا  ظض  شغ  والمطاسط  الئصاقت  طظ  أضبر  خارت  صث 

الخراع اآلبط المةرم.
إن عثه افذراف الماخارسئ ق تمطك التطعل اقصاخادغئ 
الظاجسئ بض عغ تصعم باسثغإ الحسإ والادغغص سطغه 
وتةعغسه وضض طظعا غدشط سطى اآلخر بعرصئ اقصاخاد 
الثي تئساته تطتص الحسإ وتظفت جغعب تةار التروب 
الماخارسغظ، ورغط أن التعبغغظ أسطظعا سظ تسعغدعط 
لطظاس إق أن السمطئ الصثغمئ طصطسئ وضبغر طظعا تالفئ 
وصث ضاظئ طعغأة لقتراق بصرارات جابصئ سقوة سطى 
١٠٠٠ أبع  لعرصئ  (الفضئ)  الخرف  تةث  بالضاد  أظك 

رغال طبقً، وإن وجثتعا شعغ تالفئ وطصطسئ وتسئإ 
المحاضض والترج لطظاس طما غسظغ أن طسالةاتعط عغ 
طةرد ذر الرطاد شغ سغعن أعض الغمظ لاثفغش جثطعط 

سطغعط.
شعق أشاق أعض الغمظ طما عط شغه وظفدعا سظعط الثل 
والععان وأخثوا سطى أغثي عآقء السفعاء صئض شعات 
افوان، شطظ غظةغعط طما عط شغه إق تطئغصعط لقجقم 
 وإصاطئ دولاه الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة

طا عع دور ترضغا وروجغا يف لغئغا ولتساب طظ؟

صام رئغج تضعطئ العشاق الطغئغئ شاغج السراج بجغارة 
ترضغا غعم ٢٠١٩/١١/٢٧ وسصث طع رئغسعا أردوغان 
الئتر  شغ  بترغئ  خقتغات  وتتثغث  أطظغئ  اتفاصغات 
الماعجط، وطظ بط صام غعم ٢٠١٩/١٢/١٥ بجغارتعا 
غعم  وشغ  اقتفاصغات،  عثه  لافسغض  رئغسعا  ولصاء 
الثسط  ذطإ  سطى  تضعطاه  خادصئ   ٢٠١٩/١٢/١٩
الفظغ والطعجساغ طظ ترضغا، وشغ غعم ٢٠١٩/١٢/٢١

أصر الئرلمان الارضغ اقتفاصغئ افطظغئ.
برغطاظغا،  وخاخئ  فوروبــا  طعالغئ  السراج  تضعطئ  إن 
وصث حضطئ شغ تعظج وأدخطئ إلى الساخمئ ذرابطج 
بسث اتفاق الخثغرات الثي ذئثاه برغطاظغا سام ٢٠١٥

شغ المشرب، وصث أصرته افطط الماتثة إذ إن طظثوبعا 
افذراف  لةسض  ظحط  بثور  صام  لغعن  لطغئغا  افوروبــغ 
تعاشص سطغه، شاضطرت أطرغضا وروجغا لصئعله فظعما ق 
تساطغسان أن ترشدا اتفاصا جغاجغا غتض طحضطئ لغئغا 
تسإ الزاعر، وإق جاسائران أظعما ضث اقجاصرار شغ 
لغئغا. إق أن أطرغضا ترضئ سمغطعا تفار إلشحاله، وأوسجت 
لطظزام المخري برئاجئ سمغطعا السغسغ بثسمه. وطضظاه 
طظ السغطرة سطى حرق وجظعب لغئغا. وطظ بط دشساه 
لغاخض بروجغا وغططإ طساسثتعا، شصاطئ روجغا طآخرا 
بمثه بصعات طرتجصئ لحرضئ أطظغئ غصعدعا أتث أصارب 

الرئغج الروجغ تسمى شاغظر.
سطى   ٢٠١٩/٤/٤ غــعم  عةعطه  بحظ  تفار  صــام 
ذرابطج لغسغطر سطغعا، سظثئث سرضئ برغطاظغا شغ 
طةطج افطظ طسعدة صرار لعصش إذقق الظار شغ لغئغا 
شرشداه أطرغضا وروجغا غعم ٢٠١٩/٤/١٨ طما غآضث 
أن أطرغضا وروجغا تثسمان تفار، وأن برغطاظغا ضثه 
وتثسط تضعطئ السراج. وشغ عثه افبظاء أسطظئ أطرغضا 
سظ اتخال رئغسعا تراطإ بتفار تطفعظغا وأسطظ تأغغثه 
له صائق إن تفار صادر سطى تماغئ طخالح أطرغضا طبض 

طتاربئ اإلرعاب وضمان تثشص الظفط.
غحظ  بصغ  ولضظه  ذرابطج  بثخعل  تفار  شحض  وصث 
العةمات بغظ التغظ واآلخر وغعثد الساخمئ. شالسراج 
وتضعطاه شغ ترج شصث تصثم جابصا لثى أطرغضا غططإ 
تثخطعا ودسمعا لضعن تضعطاه طسارشاً بعا دولغا غتص 
لعا تصثغط طبض عثا الططإ، تاى غةسض برلمان ذئرق 
أطرغضا  أن  إق  بتضعطاه،  غسارف  تفار  سطغه  المسغطر 
لط تاةاوب طسه. واآلن تصثم إلى رجطعا أردوغان شغ 
العصئ الثي جثد شغه الططإ طظ أطرغضا لطاثخض سسضرغا 
لمساسثته بةاظإ ذطئه طظ برغطاظغا والةجائر وإغطالغا، 
ولاابسعا  رجمغا  بالاثخض  لئرغطاظغا  تصا  غسطغ  شعظا 
الظزام الةجائري، ولضظ إغطالغا أسطظئ سظ اظثراذعا شغ 
طعمئ أوروبغئ. شغضعن السراج باتفاصه طع ترضغا وذطئه 
طظ أطرغضا الاثخض صث غطى سطى ذطئه طظ برغطاظغا 
وتابسعا الظزام الةجائري الثي ذالما وصش شغ وجه تفار 

وطظسه طظ الاصثم إلى غرب لغئغا.
إن أردوغان صث أرجض جفظا لطاظصغإ سظ الظفط والشاز 
تتئ الئتر طظث جظئ ولضظعا لط تئثأ بالاظصغإ، وإظما 
ضان سمطه اجاسراضغا، واآلن غرجط تثودا بترغئ طع 
لغئغا واسارضئ سطغه الثول المتغطئ بالمظطصئ، وضما 
صال وزغر الطاصئ الارضغ دوظماز إن ترضغا تظازر طعاشصئ 
افطط الماتثة سطى عثه التثود الئترغئ والارخغص 
شغرغث  الصادم.  السام  شغ  بالاظصغإ  تئثأ  تاى  لعا 
بالاظصغإ  جائثأ  ترضغا  أن  الظاس  غععط  أن  أردوغان 
سطما  لحسئه،  خثاسه  سطى  لغشطغ  والشاز  الظفط  سظ 
ظفسعا  المظطصئ  طظ  الشاز  اجاثرج  غععد  ضغان  أن 
روجغا  تحظ  ظفسه  العصئ  وشغ   .٢٠٠٩-٢٠١٠ سام 

التعبغعن وتضعطئ عادي غاقسئعن باصاخاد أعض الغمظ
بصطط: افجااذ سئث المآطظ الجغطسغــــــــــ ــــــــــ
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ أجسث طظخعرـ  ـ 

حکام السودان سادرون فی التفریط بمیاه األمۀ 
وتبدید ثرواتها وتهدید أمنها

حزب التحریر/ والیۀ لبنان
یدعو الَحراك لتبنی المنظومۀ الربانیۀ دون وجٍل أو تردٍد
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 السثد ٢٦٧  ٣افربساء ٦ طظ جمادى افولى ١٤٤١عـ /١ ضاظعن الباظغ/غظاغر ٢٠٢٠ طـ 

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، افتث، ٢٥ ربغع اآلخر ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١٢/٢٢م) خئرا جاء شغه: "دشع تجاغث طسثقت 
جرائط الضراعغئ ضث افصطغات شغ العقغات الماتثة - وطظعا المسطمعن - سحرات طظ الظحطاء المسطمغظ شغ طثغظئ 
ظغعغعرك إلى تسغغر دورغات تطعسغئ لاعشغر التماغئ لطمساجث والمراضج اإلجقطغئ. وتسعد أجئاب ذلك إلى تظاطغ 
جرائط الضراعغئ والمظاخ السغاجغ السائث شغ العقغات الماتثة طظث تعلغ دوظالث تراطإ الرئاجئ. وشغ سمض طحابه 
لثورغات الحرذئ غراصإ الماطعسعن أتغاء شغ ظغعغعرك غسغح شغعا المسطمعن لمظع أي اساثاء سطغعط، وذلك دون 
تغازة جقح أو خقتغات لطدئط الصاظعظغ. وغصعل طثغر الاعاخض شغ دورغات تماغئ المسطمغظ، طتمث خان، إن 
وجعدعط غحضض شغ تث ذاته طاظسا ورادسا، طحغرا إلى أن الامرضج شغ طضان غتامض أن تصع شغه جرصئ أو اساثاء، عع 
وتثه شسض غمظع الةرغمئ. وتابع "أي حثص جغفضر طرتغظ صئض ارتضاب جرغمئ سظث رؤغاه لطمراصئغظ ولسغارة الثورغئ 
المحابعئ لسغارة الحرذئ، شغ العصئ ذاته ظتظ ظساسث طةامسظا شغ تصثغط خثطات سثغثة طبض إذسام المحردغظ 
وتصثغط اقجاحارات". وشغ عثا الخثد، غصعل أتث جضان التغ إن العضع تشغر ضبغرا، وغدغش "عط غراصئعن المضان 
اآلن، خاخئ شغ الخئاح الئاضر وصئ خقة الفةر غأتعن لطمراصئئ، وعثا أتثث تشغغرا ضئغرا". وأخئح ظتع أربسمؤئ 
طسةث شغ ظغعغعرك سرضئ قساثاءات طتامطئ، إذ تتمغ الحرذئ بسدعا أتغاظا أبظاء الخطعات شغما تئصى الشالئغئ 
دون تماغئ. وسطى الرغط طظ أن خثطئ دورغات التماغئ الطعسغئ طا زالئ طتخعرة شغ أججاء طظ طثغظئ ظغعغعرك، 

شإظعا تاعجع باجامرار رغط الةثل الثائر تعلعا وطتاوقت الاحضغك شغ سمطعا وشغ الصائمغظ سطغعا.

ظحر طعصع (شراظج ٢٤، الةمسئ، ١ جمادى 
خئرا  ٢٠١٩/١٢/٢٧م)  ١٤٤١عـ،  افولى 
طظاعدئ  طزاعرات  "خرجئ  شغه:  صال 
بسثة  الةمسئ  الةثغث  الةظسغئ  لصاظعن 
اإلجراءات  رغط  وذلك  عظثغئ،  وقغات 
افطظغئ المحثدة الاغ شرضاعا السططات. 
الععاتش  سظ  اإلظارظئ  صطع  تط  ضما 
وقغئ  طظ  واجسئ  أججاء  شغ  المتمعلئ 
سظش  أسمال  حعثت  الاغ  برادغح  أوتار 
سطى  السططات  اساصطئ  الماضغ  افجئعع 
أبرعا ألش حثص ووضسئ ٥ آقف آخرغظ 
صغث التةج اقتاغاذغ. وبثأت تطك المعجئ 
طظ المزاعرات بسث إصرار الئرلمان لصاظعن 
جثغث لطةظسغئ اسائر تعمغحا لطمسطمغظ. 
الةمسئ  عظثغئ  وقغات  سثة  حعثت  شصث 
لصاظعن  طظاعدئ  جثغثة  طزاعرات 
شغ  الئرلمان  أصره  الثي  الةثغث  الةظسغئ 

١١ ضاظعن افول/دغسمئر، رغط اإلجراءات افطظغئ المحثدة الاغ اتثثتعا السططات. وخرجئ المزاعرات سصإ 
خقة الةمسئ شغ دلعغ وضعلضاتا وبظةالعرو وطعطئاي، لضظ لط ترد تصارغر سظ وصعع أسمال سظش تثضر. وردد 
المازاعرون حسارات ضث التضعطئ، طاسعثغظ بمعاخطئ الدشعط تاى غاط إلشاء الصاظعن. وصال المازاعر 

طظازر بحغر "إظعط غرغثون ذرد الفصراء والمسطمغظ وطظ ق غافصعن طسعط"."
: إّن سثوان العظث الممظعب عثا سطى طقغغظ المسطمغظ غسائر أضئر سمطغئ تطعغر سرصغ تصعم به 
دولئ ضث رساغاعا شغ السخر التثغث، تغث غاسرض أربسئ طقغغظ طسطط غسغحعن شغ وقغئ آجام العاصسئ 
حمالغ حرق العظث إلى سمطغئ شرز جضاظغ حاطض سطى أجاس دغظغ غاط طظ خقلعا صغام السططات العظثوجغئ 
التاضمئ باةرغثعط طظ الةظسغئ العظثغئ بتةئ أّظعط طعاجرون طظ أخعل بظشالغئ، وبثرغسئ طتاربئ العةرة 
غغر الظزاطغئ، طع أّن عآقء ولثوا شغ العظث ولط غسح أغطئعط خارج تثودعا، وصث أتّمئ التضعطئ العظثغئ 
تاى اآلن تةرغث ١,٩ ططغعن طسطط طظعط طظ الةظسغئ، شغما تسامر شغ الظزر بافوراق البئعتغئ فضبر طظ 
ططغعظغ طسطط آخرغظ إلجصاذعط طظ جةض السضان وظجع الةظسغئ سظعط، وعثه اإلجراءات السثائغئ الاغ 
ُتئاحرعا السططات العظثغئ شغ وقغئ آجام تصاخر شصط سطى المسطمغظ طظ جضان العقغئ، شمظ ضمظ ٣٢,٩
ططغعن حثص غصطظعن شغ آجام تصّثطعا لاسةغض بغاظاتعط، تط صئعل ٢٨,٩ ططغعن طظعط وعط طظ العظثوس 

والئعذغغظ والسغت، بغظما ُرشدئ بغاظات افربسئ طقغغظ طسطط الئاصغظ.

شطسطغظ، ولع ضاظئ ضثلك لسمطئ سطى إغصاف الةرائط 
المسامرة بتصعط ق أن تظازر تخعلعا لاةري تتصغصا 
باسطغمعط  وتطالإ  طرتضئغعا  تثغظ  طثضرة  وإخثار 
لطمتاضمئ، عثا سطى شرض إجراء تتصغص ظجغه ووجعد 
طآجسئ  شغ  طاخعر  غغر  أطر  وعع  صعغئ،  طتاجئئ 
الاغ  عغ  اجاسمارغئ  ضاشرة  دول  سطغعا  تسغطر  دولغئ 
أوجثت ضغان غععد وتسمض سطى تماغاه بضض العجائض 
وافجالغإ. وشغ عثا الةاظإ تئغظ افجااذة المتاضرة 
صاظعن  شغ  المثاخئ  شاغض  حارون  الثولغ  بالصاظعن 
الظجاسات المسطتئ وآلغئ إظفاذ الصاظعن الثولغ وصاظعن 
اقتاقل السسضري شغ طصالئ طارجمئ ظحرتعا الةجغرة 
ظصقً سظ طعصع أورغان ٢١ الفرظسغ بسظعان "شطسطغظ 
والمتضمئ الةظائغئ الثولغئ"، تصعل شغعا: إن المتضمئ 
الةظائغئ لغسئ جعى اظسضاس لاعازن الصعى تغث تصعم 
طظ  باإلشقت  فخرى  وتسمح  الثول  بسخ  بمساءلئ 
السصاب، وبثخعص ضغان غععد تئغظ شاغض أن إجراء أي 
تتصغص بتصه صث غظاعغ به المطاف ضما تخض طع تصرغر 
سام  المخئعب  الرخاص  بسمطغئ  الماسطص  غعلثجاعن 
٢٠٠٩ تغث أسطظ المثسغ السام لطةظائغئ شغ ذلك العصئ 
لعغج طعرغظع أوضاطئع وبسث بقث جظعات طظ الاتصغصات 
سثم اقخاخاص رغط أن الاصرغر تدمظ ارتضاب جرائط 

ترب وجرائط ضث اإلظساظغئ!
عض جظرى طرتضئغ المةازر شغ أصفاص المتضمئ؟ وطا 

تأبغر ذلك إن تخض سطى تصغصئ الخراع وجععره؟
افجج الاغ تصعم سطغعا المتضمئ تاغح لضغان غععد 
اإلشقت طظعا، تغث إن صاظعن المتضمئ غاغح (إلجرائغض) 
جافاح  بأظعا  المتضمئ  أبطشئ  إذا  الاتصغص  تعصش  أن 
تتصغصا طظ جاظئعا بتةئ وجعد جعاز صدائغ لثغعا صادر 
سطى الاتصغص شغ الةرائط ضما شسطئ سام ٢٠٠٢ وأتئطئ 
بثلك تتصغصا طعازغا شاح شغ إجئاظغا سطى أجاس العقغئ 
الصدائغئ السالمغئ، وشغ المصابض تصعل شاغض شغ طصالاعا 

تامئ: أغعا المسطمعن: اظاخروا إلخعاظضط اإلغشعر شغ ترضساان الحرصغئ!
المسمى "الصرابئ الاعأطغئ".

الاارغثغئ  المساجث  وتعلئ  طسةث،  ألش   ٢٥ وُعِثَم 
بغعت  شغ  المخاتش  وُترصئ  لطارشغه.  أطاضظ  إلى 
المسطمغظ. وُتزر سطغعط الخعم والخقة وتاى إلصاء 

تتغئ "السقم سطغضط" سظث الاصائعط.
ووشص رواغئ أخاظا الاغ خرجئ طظ المساصض السسضري 
شإظعا سظثطا تسرضئ لطاسثغإ الحثغث لط تساطع أن 
تخئر سطى السثاب وخرجئ طظ شمعا ضطمئ "اهللا" شسثر 
لغظةغك!"  إلعك  "ادسغ  وصال:  الخغظغ  الحرذغ  طظعا 
شإن  أشادت  طا  وبتسإ  حثغثا.  تسثغئا  ُغسثبعا  وبثأ 
ضما  خطغرون.  طرضى  ضأظعط  غساططعن  المسطمغظ 
المسطمغظ  سجل  جغاجئ  تةري  الخغظغئ  التضعطئ  أن 
اإلغشعر تماطا سظ الثارج لضغ ق تظاحر أخئار طساظاتعط. 
الئقد،  خارج  شغ  أصاربعط  ضان  لمظ  السقصئ  وتخر 
لاثفغ جرائمعا الفزغسئ وتزعرعط لطسالط باسائارعط 
الحغعسغئ  الخغظغئ  التضعطئ  وترتضإ  إرعابغغظ. 

جرائمعا عثه أطام جمع وبخر السالط.
إن خمئ تضام المسطمغظ الثغظ ُغحاعثون تسثغإ 
المسطمغظ شغ ترضساان الحرصغئ وسثم تفعععط بأي 
ضطمئ، عع الثي غحةع الخغظ سطى ارتضاب جرائمعا. 
صاض  سظ  غاساطعن  الثعظئ  المسطمغظ  تضام  شإن 
غتخطعن  الاغ  الثوقرات  طصابض  اإلغشعر  المسطمغظ 
ولط  الخغظ.  طع  الاةارغئ  المساعثات  وراء  طظ  سطغعا 
ضعظعط  رغط  المسطمغظ  تضام  طظ  أي  خعت  غثرج 
وصرغغججاان  ترضغا،  تضام  طبض  الارضغئ  الحسعب  طظ 
ُغَسطُِّمعن  إظعط  بض  وأوزبغضساان...إلت،  وضازاخساان 

القجؤغظ والمعاجرغظ اإلغشعر إلى تضعطئ الخغظ.
باإلرعابغغظ،  لقغشعر  الخغظ  وخش  السرب  تضام  أغث 
وصالعا بأن عثه طسألئ داخطغئ لتضعطئ الخغظ. شضغش 
جضعتعط  بثل  تأتغ  الاغ  الثوقرات  طظ  غسافغثون 

سظ تسثغإ المسطمغظ اإلغشعر؟!
طاى  بسث؟  السرش  تعّج  الاغ  خرخاتعط  تخطعط  ألط 
أن  غسرف  ق  السالط  أن  أغزظعن  ظثاءعط؟  جغسمسعن 

تامئ ضطمئ السثد: شطسطغظ تظخرعا جغعش افطئ ...

ُع الخغظ الزالمئ؟ ضق وق غثفى سطى  جئظعط عع طا ُغَحةِّ
اهللا، وإن اهللا جُغزعر خغاظاعط!

اإلغشعر  المسطمغظ  خرخات  اجمسعا  المسطمعن!  أغعا 
لطخغظ  ترضععط  الثائظعن  التضام  المسادسفغظ! 
الحغعسغئ، شق تارضععط أظاط، وق تخّمعا آذاظضط سظ 
اجاظفروا  المةرطعن.  التضام  غفسض  ضما  اجاشاباتعط 

جغعحضط إلغصاف ظطط الخغظ.
صال:    اهللاَّ  رجعل  َأنَّ  سظعما  اهللاَّ  رضغ  سمر  ابظ  سظ 
«املُْسلُِم أَُخو املُْسلِِم، ال يظْلُِمه، وال يُْسلِمُه، مْن كَاَن ِيف َحاَجِة 
َج اللَُّه عْنُه  أَِخيِه كَاَن اللَُّه ِيف حاجِتِه، وَمْن َفرَّج عْن ُمْسلٍِم كُْربًة َفرَّ
ِبَها كُْربًَة ِمْن كَُرِب يْوَم الِْقياَمِة، وَمْن سرت ُمْسلاِمً َسَرتُه اللَُّه يَْوم 

الِْقَياَمِة» طافٌص سطغه.
بسث  غعطا  تحاث  المسطمغظ  وخرخات  غةري  العصئ 
غعم، وعط طتااجعن لظخرتضط، عط طتااجعن لطتضام 
الحةسان الثغظ غظصثوظعط طظ أغثي الخغظ الزالمئ، 

وغططئعن طتاجئاعا سطى جرائمعا.
أغعا المسطمعن! إن اإلجراء التصغصغ إلظصاذ اإلغشعر طظ 
الخغظ الزالمئ لغج بمصاذسئ المظاةات الخغظغئ، ضما 
أظه لظ تظصثعط أطرغضا وق افطط الماتثة الضاذبئ، شعما 
الطثان غأخثان صعتعط طظ دطاء المسطمغظ وبرواتعط، 
وعط طظ غثبتعظعط شغ تربعط الاةارغئ، غساسمطعظعط 
طخطتئ  غظالعن  ق  وسظثطا  وغساشطعظعط،  لمخالتعط 

غارضعظعط إلى الزالمغظ.
لظ غظصثعط إق الثطفاء الحةسان طبض الثطغفئ المساخط 
باهللا الثي غسمع خرخات المسطمغظ شُغتدر الةغح 

ضث السثو. «إمنا اإلمام ُجنَّة يُقاتل من ورائه ويتَّقى به».
السادل  الثطغفئ  إلسادة  اسمطعا  لثلك  المسطمعن!  أغعا 
الزطط  طظ  المسطمعن  جغاثطص  وتغظؤث  والحةاع. 
اهللا  وسث  ضما  واآلخرة  الثظغا  شغ  السسادة  وجغظالعن 
ِمنُكْم  آَمُنوا  ِيَن  َّ ا  َُّ اهللا ﴿وََعَد  الخادصغظ.  المآطظغظ 
ْرِض َكَما اْسَتْخلََف 

َ ْ
احِلَاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم يِف األ وََعِملُوا الصَّ

لَُهْم   ٰ َ اْرتَ ِي  َّ ا دِيَنُهُم  لَُهْم  نَنَّ  َُمكِّ َ َو َقْبلِِهْم  ِمن  ِيَن  َّ ا
 ﴾ًْمنا

َ
َجَُّهم مِّن َنْعِد َخْوفِِهْم أ َُبدِّ َ َو

استمرار احتجاجات المسلمین فی الهند ضد قانون الجنسیۀ

افطر  غظاعغ  أن  السثرغئ  جابصا "طظ  لعا  أحرظا  الاغ 
بظا إلى طتضمئ جظائغئ تاساطض شصط طع الةرائط الاغ 
غرتضئعا الفطسطغظغعن فن ظزاطعط الصدائغ غغر صادر 
غرتضئعا  الاغ  اإلجراطغئ  افظحطئ  شغ  الاتصغص  سطى 
طعاذظععط"، وسقوة سطى ذلك شإن (إجرائغض) لغسئ 
سدعا شغ المتضمئ وعغ غغر ططجطئ باسطغط طظ تخثر 
بتصه طثضرة اساصال، وضثلك شإن طةطج افطظ وشغه 
بقث دول لغسئ أسداء شغ المتضمئ - أطرغضا وروجغا 
والخغظ - لثغه جططئ طظع شاح أو اجامرار الاتصغص 
لمثة ١٢ حعرا صابطئ لطاةثغث وعثا صث غضعن طثرجا 

لضغان غععد طظ أي تتصغص غطالعا.
غععد  ضغان  وإداظئ  تتصغص  شاح  تط  أظه  شرضظا  ولع 
وتسطغط المططعبغظ لطمتضمئ، شإن عثا لظ غشغر طظ 
واصع صدغئ شطسطغظ حغؤا، ولظ غمتع طظ أبر جرغمئ 
الشرب حغؤا، تغث جائصى شطسطغظ أرضا طشاخئئ تؤظ 
تتئ وذأة ضغان غععد، وغساظغ أعطعا الزطط والصاض 
طصثجاتعا  وتثظج  والاحرغث،  واقضطعاد  والتخار 
لغض ظعار وغمضر ضغان غععد بأعطعا، وغاتغظ الفرخئ 

قرتضاب المةازر شغ صطاع غجة والدفئ!
إن التض الةثري لصدغئ شطسطغظ واقظاخار التصغصغ 
صعاظغظ  شغ  ولغج  السزغط،  اإلجقم  شغ  طسطر  لعا، 
افطط الماتثة أو طتضمئ الةظاغات الثولغئ أو شغ طةطج 
افطظ أو غغرعا طظ المآجسات اقجاسمارغئ، وعثا التض 
افرض  وتثطغص  جثوره  طظ  غععد  ضغان  اصاقع  عع 
طظ حروره، وترجمئ عثا التض سطى أرض العاصع غضعن 
بعاجئعا  لاصعم  وجغعحعا  اإلجقطغئ  لفطئ  بالاعجه 
تةاه صدغاعا، وطا جعى ذلك سئث وجطتغئ وتصجغط 
لطصدغئ وتمجغص لعا بغظ طثالإ أوروبا وأظغاب أطرغضا 

  وطحارغسعما
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

السطماظغئ 
واصسعا وتضط اإلجقم شغعا

ظزاطًا  باسائارعا  السطماظغئ  غجغظ  أن  الئسخ  غتاول 
غساوي بغظ الظاس جمغساً وأن الظاس شغ ظطعا غسغحعن 
أسجاء ضرطاء، وغخرون سطى أظعا ق تاظاصخ طع الثغظ، 

ولثلك غصعل أتثعط أظا طسطط سطماظغ!
تضط  عع  وطا  تصغصاعا  عغ  وطا  السطماظغئ  عغ  شما 

اإلجقم شغعا؟
إن طسرشئ أي طخططح ق بث شغه طظ الرجعع إلى أعطه 
الثغظ وضسعه تاى ق غّثسغ أتث تسرغفاً تسإ ععاه، 
ولثلك جظصش سطى طخططح السطماظغئ شغ طساجط أعطعا 
الثغظ عط أدرى باسرغش المخططح طظ غغرعط ضعظعط 

عط طظ وضسه واخططح سطغه:
شمبقً تصعل دائرة المسارف الئرغطاظغئ سظ السطماظغئ "عغ 
ترضئ اجاماسغئ تعثف إلى خرف الظاس وتعجغععط 
الثظغا".  بعثه  اقعامام  إلى  باآلخرة  اقعامام  طظ 
لطسطماظغئ "دظغعي أو  وغصعل طسةط أوضسفعرد حرتاً 
طادي لغج دغظغاً وق روتغاً طبض الاربغئ القدغظغئ الفظ 
التضعطئ  القدغظغئ،  السططئ  القدغظغئ،  المعجغصى  أو 
البالث  الثولغ  المسةط  وغصعل  لطضظغسئ".  المظاصدئ 
الةثغث سظ السطماظغئ "اتةاه شغ التغاة أو أي حأن خاص 
غصعم سطى طئثأ أن الثغظ أو اقسائارات الثغظغئ غةإ أق 
تاثخض شغ التضعطئ أو اجائساد عثه اقسائارات اجائسادًا 
طصخعدًا شعغ تسظغ طبقً "السغاجئ القدغظغئ الئتائ شغ 
التضعطئ". وغصعل المساحرق الئرغطاظغ جعن آربر شغ 
ضاابه: "الثغظ شغ الحرق افوجط": (إن المادغئ السطمغئ 
واإلظساظغئ والمثعإ الطئغسغ والعضسغ ضطعا أحضال 
لطقدغظغئ، والقدغظغئ خفئ طمغجة فوروبا وأطرغضا وطع 
أن طزاعرعا طعجعدة شغ الحرق افوجط شإظعا لط تاثث 
أي خئشئ شطسفغئ أو أدبغئ طتثدة والظمعذج الرئغسغ 
لعا عع شخض الثغظ سظ الثولئ شغ الةمععرغئ الارضغئ). 
أطا الحائع شغ الضاابات المساخرة فبظاء المسطمغظ شغ 
الثولئ"،  سظ  الثغظ  "شخض  شعع  لطسطماظغئ  تسرغفعط 
وعع شغ التصغصئ ق غسطغ المثلعل الختغح والضاطض 
جطعضعط  وسطى  افشراد  سطى  غظطئص  الثي  لطسطماظغئ 
الثي صث ق تضعن له خطئ طئاحرة بالثولئ، ولثلك شإن 
الخعاب أن ظصعل إن السطماظغئ تسظغ شخض الثغظ سظ 
التغاة شعع المثلعل الختغح لعا، وعع إصاطئ التغاة سطى 
غغر الثغظ جعاء شغ الثولئ أو المةامع. عثا عع واصع 

السطماظغئ، شما عع تضط اإلجقم شغعا؟
إن السطماظغئ تسظغ بثاعئ التضط بشغر طا أظجل اهللا، شعثا 
عع طسظى صغام التغاة سطى غغر الثغظ، وطظ بط شعغ 
اإلجقم.  دائرة  شغ  لمساصثه  طضان  ق  جاعطغ  ظزام 
والةاعطغئ لغسئ تصئئ زطظغئ طسغظئ وإظما عغ خفئ 
وحرسه  اهللا  ذاسئ  سظ  غثرج  جغض  أو  أطئ  لضض  قزطئ 
الصعغط وذرغصه المساصغط إلى ذاسئ الضئراء وحرغسئ 

ابظ  سظ  الضئغر  المسةط  شغ  الطئراظغ  روى  افععاء... 
سئاس رضغ اهللا سظعما أن رجعل اهللا  صال: «أَبَْغُض 
النَّاِس إِلَى اللَِّه ُمْبَتغٍ ِفي اْإلِْسَالِم ُسنََّة الَْجاِهلِيَِّة» وطراده طظ 
ذلك  بغان أن الةاعطغئ خفئ تطتص ضض طظ تضط بشغر 
طا أظجل اهللا ولغج شارة تارغثغئ اظاعئ بزععر اإلجقم؛ 
 شالمسطط طأطعر بطاسئ اهللا جئتاظه وذاسئ رجعله

اإلطام  وعثا  تغاته.  حآون  جمغع  شغ  ضاططئ  ذاسئ 
المفسر ابظ ضبغر شغ تفسغر صعله تسالى: ﴿َفالَ َوَرّبَِك الَ 
يُْؤِمُنوَن َحّتَى يَُحّكُِموَك فِيَما َشَجَر بَيَْنُهْم﴾ غصعل: (غصسط 
تسالى بظفسه الضرغمئ المصثجئ: أظه ق غآطظ أتث تاى 
غتّضط الرجعل  شغ جمغع افطعر، شما تضط به شعع 
التص الثي غةإ اقظصغاد له باذظاً وظاعرًا، ولعثا صال: 
َويَُسلُِّموا  َقَضْيَت  ا  ِمّمَ َحرَجاً  ْغُفِسِهْم 

َ
أ فِي  يَِجُدوا  َال  ﴿ُعّمَ 

تَْسلِيماً﴾ أي: إذا تضمعك غطغسعظك شغ بعاذظعط شق 
غةثون شغ أظفسعط ترجاً طما تضمئ به، وغظصادون له 
شغ الزاعر والئاذظ شغسطمعن لثلك تسطغماً ضطغاً طظ 

غغر طماظسئ وق طثاشسئ وق طظازسئ).
عظالك حئعئ غططصعا بسخ طظ غزظ أن السطماظغئ ق 
تاسارض طع اإلجقم، ولثلك الصعل بأظعا ظزام ضفر أو 
جاعطغ ق تظطئص سطغعا بثرغسئ أن السطماظغئ الثغمصراذغئ 
ق تظضر وجعد اهللا وق تماظع شغ إصاطئ الحسائر الاسئثغئ، 
وأن بسخ السطماظغغظ غاطفزعن بالحعادتغظ وغخطعن 
أظعط  سطغعط  ظططص  شضغش  وغتةعن  وغخعطعن 
ق  افصاوغض  عثه  طبض  غططصعن  طظ  إن  جاعطغعن؟! 
غثرضعن تصغصئ السصغثة اإلجقطغئ؛ تصغصئ ق إله إق اهللا 
طتمث رجعل اهللا ، ضما ق غثرضعن تصغصئ السطماظغئ إن 
أتسظا الزظ بعط. شإن تارغت الثسعة اإلجقطغئ وخراسعا 
طع الئاذض َلغصطع الطرغص سطى الثغظ غصعلعن بعثه 
الحئعئ. وعظا ظاساءل عض تتّمض الرجعل  وختاباه 
الضرام السظئ والمحصئ والترب والةعاد بقباً وسحرغظ 
وآطرًا  طعجعاً  الضرغط  الصرآن  ظجل  وعض  طاعالغئ،  جظئ 
وظاعغاً ذعال عثه السظغظ طظ أجض أن غصعل الةاعطغعن 
بالطسان شصط ق إله إق اهللا وغصغمعا الحسائر الاغ غمظُّ 
دساة السطماظغئ سطى اهللا أظعط غسمتعن بعا؟! وطا الفرق 
بغظ صعل صرغح غا طتمث اسُئث آلعاظا جظئ وظسئث إلعك 
جظئ وبغظ صعل السطماظغغظ لفزاً أو تاقً ظسئث اهللا شغ 
غغره شغ التضط وشغ الئرلمان؟! أعع  وظطغع  المسةث 
حغء آخر غغر أن صسمئ الةاعطغغظ طظ صرغح زطظغئ 

وصسمئ السطماظغئ طضاظغئ أو طعضعسغئ؟!
لِْم  ّفَُها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخلُوا فِي الّسِ

َ
إن اهللا تسالى غصعل: ﴿يَا ك

َكاّفًَة﴾ والسطط عع اإلجقم بةمغع أظزماه وأتضاطه.
إن الثي ظثطص إلغه شغ الثاام عع أن السطماظغئ ضما 
الثغمصراذغئ أظزمئ ضفر غترم تطئغصعا أو الثسعة الغعا.
* الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ إبراعغط سبمان (أبع خطغض)ـ 

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
المسلمون یشکلون دوریات لحمایۀ المساجد فی أمریکا
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شغ إذار التراك الحسئغ الماخاسث بعجه اقرتئاط الثارجغ لصادة المظزعطئ الفخائطغئ شغ الحمال الشربغ طظ 
جعرغا، وتفاسقً طع تراك افطئ، ضاظئ عظاك وصفات وطزاعرات طاجاطظئ، سصإ خقة الةمسئ الماضغ، شفغ رغش 
إدلإ الحمالغ، وشغ طثغظئ جرطثا، ظزط حئاب تجب الاترغر طزاعرة بسظعان: "أغعا المثطخعن اجاسغثوا صرارضط 
المسطعب طظ طظزعطئ شخائض الداطظ الارضغ"، وأضثت المزاعرة أظه ق جضعت بسث الغعم، شدرغئئ صعل التص 
باتئ أخش طظ ضرغئئ السضعت، أطا شغ بطثة أذمئ سطى التثود طع ترضغا، شصث خرجئ طظ طسةث الرتمظ شغ 
تةمع الضراطئ، طزاعرة بسظعان: أخرجعا السقح البصغض واشاتعا طسرضئ الساتض صئض أن غسطمه صادة الفخائض، 
شغ تغظ، ظّفثت وصفئ أطام طسةث طثغط رغش تطإ الةظعبغ، شغ تةمع طثغمات أذمئ الشربغ، بسظعان: خماظا 
سظ الصادة المرتئطغظ جغصاض شغظا المثطخغظ. بغظما خرجئ شغ بطثة ضططغ طزاعرة بسظعان: البعرة بتاجئ لصادة 
تماطك الصرار وق طضان لسّئاد الثوقر، وحثدت سطى أن التض العتغث عع بإجصاط الصادة المرتئطغظ واخاغار صغادة 
طثطخئ. شغ السغاق ذاته، وبرغش تطإ الشربغ وشغ بطثة بابضئ خرجئ طزاعرة بسظعان "ق ضراطئ بسث الغعم لصادة 
وتضعطات وأطظغات". وشغ بطثة الستارة ظزط حئاب تجب الاترغر طزاعرة بسظعان "إجصاط الصادة وضاطظعط 

طططإ حسئغ إلظةاح البعرة".

بط إن عثه الثول الاغ تئادر لتض طحاضض وصداغا الئقد 
طحرشا  طعصفا  واتثة  لمرة  ولع  طظعا  ظر  لط  اإلجقطغئ 
تةاه صداغا المسطمغظ الظازشئ والئارزة الصثغمئ طظعا 
وجعرغا،  والسراق  وضحمغر  شطسطغظ،  طبض  والةثغثة: 
والحغحان وأششاظساان والئعجظئ وطغاظمار والخعطال... 
طظ  ججءا  دوطا  ضاظئ  الثول  عثه  أن  وضغش  وغغرعا، 
عثه  شغ  حارضئ  شصث  تطعا،  طظ  ججءا  ق  المحضطئ 
الصداغا وافزطات لخالح المساسمرغظ ضئاضساان (وإن 
وأششاظساان،  ضحمغر  صدغاغ  شغ  الصمئ)  سظ  تشغئئ 
أو ترضغا وإغران شغ المطش السعري، أو ضالمافرج سطى 
الثول،  وباصغ  ضصطر  تراك  دون  والمآجغ  المثابح 
اصاخادغئ  سقصات  وتطئغع  غععد  لضغان  وحرغك 

وظفطغئ طئاحرة وغغر طئاحرة طسه.
ألط غسائر أردوغان أن صدغئ اإلغشعر ططش خغظغ داخطغ 

تغظ صام بجغارة الخغظ عثا السام؟
ولعثا وبسث ضض طا جئص غصش المسطط العاسغ طعصش 
عغ  طا  إذًا  وغاساءل:  صمئ  عضثا  طظ  والرغئئ  الحك 

افعثاف التصغصغئ وراء عضثا صمئ؟
١. عض عغ إلخفاء تصخغر عثه الثول سظ الصغام بعاجئعا 
الةغعش  تترغك  طظ  المسطمغظ  صداغا  ظتع  التصغصغ 
وظخرة المزطعطغظ طظ أبظاء افطئ شغ وجه التمقت 

اقجاسمارغئ السالمغئ ضث اإلجقم وأعطه؟
طظ  بثقً  جثغثة  إجقطغئ  تاضظئ  إغةاد  غراد  عض   .٢
الخغتات والمطالئات باجاؤظاف تغاة إجقطغئ شغ دولئ 

إجقطغئ واتثة؟
باإلجقطغئ  تثسى  صمئ  عضثا  طظ  غراد  عض   .٣
والحثخغات  وافتجاب  الترضات  قتاعاء  عغ  ولضظ 
الئقد  شغ  شاسطئ  وحثخغات  وطفضرغظ  سطماء  طظ 
اإلجقطغئ وتخظغفعا سطى أظعا طساثلئ أم ق لغسعض 
المسطمغظ  سمعم  تثالش  أظعا  بتةئ  سطغعا  الصداء 

الممبطغظ بعضثا دول؟
العصعف  غةإ  المثفغئ  افعثاف  طظ  وغغرعا  عثه  ضض 
سطغعا والتثر طظعا وضحفعا، شصث ضةئ بقدظا بالصمط 
الاغ لط تأت سطغظا إق بالحر والثطار، وطا صمط طتاربئ 

 (اإلرعاب) وساخفئ التجم إق أطبطئ سطى ذلك
لما  طئضرا  بافردن  الماتثة  العقغات  اعامام  ضان  لصث 
لفردن طظ دور وظغفغ شغ المظطصئ طرتئطا باإلظةطغج 
السائطئ  اخاراق  ذرغص  سظ  وذضرظا  جئص  ضما  شتاولئ 
المالضئ، بط سظ ذرغص طخر سئث الظاخر، بط سظ ذرغص 
جعرغا افجث بسث تتعله طظ برغطاظغا إلى أطرغضا، ولط 
تظةح عثه المتاوقت بض ضان لفردن دور طداد وطجسب 
لسمقء أطرغضا ودوره بالسراق والثطغب والغمظ والخعطال 

والسعدان... شضان دوره أخطر طظ تةمه وصثراته.
طا  تتصص  ولط  اإلظةطغج  طظ  أخثه  أطرغضا  تاولئ  لثا 
خططئ له ذعال الفارات الماضغئ، وغئثو أظعا ظاغةئ 
لثلك تراخئ بالسمض العاضح المضحعف ضثه طظ الثارج 
إلدراضعا صعة الظزام طظ الثاخض وأبره بالثارج وصغادته 
بض  تراخئ  لثا  وضئغر؛  واضح  بحضض  اإلظةطغج  لسمقء 
وتراجسئ سظ السمض ضثه طظ الثارج فطعر سثة جعاء 
طظ خقل الخئر اقجاراتغةغ والسمض طظ الثاخض طظ 
خقل جغاجئ الاصعغخ الثاخطغ وعغ تسطط طثى الثسط 
اإلصطغمغ طظ سمقء اإلظةطغج الثغظ ضاظعا غصفعن طسه بضض 
صعاعط المادغئ وخاخئ الثطغب والسراق، أو بسئإ ظععر 
ططفات أعط لثغعا وأخطر شغ طرتطئ طا تاى بثأت بعادر 
ظععر أزطئ اصاخادغئ خطغرة شغ افردن أواخر البماظغظات 
بسث ذفرة اصاخادغئ اظاعئ بعئئ ظغسان والاغ أدت إلى 
ظععر بعادر ضسش بالةئعئ الثاخطغئ وخاخئ شغ طظطصئ 
تسائر طظ تعاضظ الظزام افردظغ وطضمظ صعته تاى قح 
بافشص إطضاظغئ اظعغار الظزام طظ الثاخض، وضاظئ عثه 
الفارة تسائر بتص طظ أخطر افزطات شغ تارغت افردن 
ذالئ طظطصئ الةظعب ضاططئ تصرغئا ظاغةئ أزطئ اصاخادغئ 
الئطالئ  ظسإ  زغادة  إلى  آلئ  تغث  وخطغرة  خاظصئ 
وتسرغح الساططغظ طظ وظائفعط واظتسار شرص السمض، 
وتحغر الظحرة اإلتخائغئ السظعغئ لسام ١٩٨٥ أظه شغ 
المعاد  أجسار  ارتفسئ   ١٩٨٠-١٩٨٥ بغظ  طا  الفارة 
بالمصارظئ   ٪٣٠ بظسئئ  الفصغرة  افجر  تساعطضعا  الاغ 
والثواجظ  الطتعم  أجسار  ارتفسئ  تغث  بأجسار ١٩٨٠. 
بظسئئ ٢٤,٥٪ وافلئان والئغخ والجغعت بظسئئ ٢٧٪ 

"سظثطا غضعن طسك خظثوق الظصث الثولغ، ضع بئطظك بطغثئ خغفغ"، عضثا ذمأن العزغر المضطش باإلخقتات 
الضئرى تعشغص الراجتغ، أعض تعظج، شغ تعار له الثمغج سطى إذاسئ "حمج إف إم" داسغاً لقشاثار بحعادة 
المآجسات الثولغئ، شغ المصابض، جاءل المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ تعظج العزغر الراجتغ سئر 
بغان ختفغ أخثره طساء الةمسئ: ضغش تخش السط الجساف بالماء الجقل؟! وضغش تثسع الظاس لقشاثار بحعادة 
الثدعع والائسغئ لقجاسمار، شغ وصئ غسرف الةمغع أن خظثوق الظصث الثولغ وضثلك الئظك الثولغ عما طآجساان 
اجاسمارغاان؟! وذّضر الئغان: أن إطقءات خظثوق الظصث الثولغ صث أضرت باعظج وأعطعا، وأدت إلى السغر شغ 
الافرغط بالمآجسات السمعطغئ لطرأجمال افجظئغ. بفغخ طظ الةرسات الممغائ الاغ اتئساعا التضعطات الماساصئئ 
بسثطا وصسئ شغ شت المثغعظغئ الاغ شاصئ ٧١٪ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ. وخاط الئغان بصعل اهللا جئتاظه: ﴿َما 

ُّكْم﴾.
ِ ْن يزُنَل َعلَْيُكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َرب

َ
ْهِل الِْكَتاِب َوال الُْمرْشِكنَِي أ

َ
ِيَن َكَفُروا ِمْن أ َّ يَوَُدّ ا

تثاذل الظزام الئاضسااظغ حّةع العظث سطى املجغث
طظ اضطعاد طسطمغ ضحمري املتاطئ

صاض بقبئ جظعد عظعد جراء إذقق الظار سطغعط طظ الةاظإ 
الئاضسااظغ شغ إصطغط ضحمغر، شغ تغظ أسطظئ باضساان 
سظ طصاض ابظغظ طظ جظعدعا وجرح آخر ظاغةئ صخش 
عظثي سئر خط السغطرة الفاخض بغظ الةاظئغظ، وخط 
السغطرة (LoC) الثي غصسط ضحمغر إلى ظخفغظ، بغظ 
العظث وباضساان، ذالما ضان ظصطئ ضشط ضث العظث، 
سطى  الدشط  طمارجئ  أرادت  ضطما  باضساان  اجاشطاه 
العظث داخض وادي ضحمغر المتاض، واظاعاضات اتفاصغئ 
وصش إذقق الظار (CFVs) سئر خط السغطرة ضاظئ سادًة 
المصاوطئ  تثسط  بأظعا  لطازاعر  باضساان،  تئثأعا  طا 
المسطتئ الضحمغرغئ. وبسث حظ الترب سطى (اإلرعاب)، 
تثطئ الثولئ الئاضسااظغئ سظ دسمعا لطمصاوطئ المسطتئ 
الضحمغرغئ، وتط تةثغث اتفاصغئ وصش إذقق الظار شغ 
سام ٢٠٠٣، وتعشغر الراتئ لطثولئ العظثوجغئ، طا طضظعا 

طظ تسجغج اتاقلعا لةاطع وضحمغر.
جاءت ظصطئ الاتعل شغ المعاجعئ بغظ باضساان والعظث 
سطى ذعل خط السغطرة شغ ٢٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٦، 
سئر  سسضرغئ  ضربئ  ظّفثت  أظعا  العظث  زسمئ  سظثطا 
الةاظإ  العظثغئ  الصعات  اخارصئ  تغث  السغطرة،  خط 
الئاضسااظغ  الةغح  وأظضر  ضحمغر.  طظ  الئاضسااظغ 
سطى الفعر صغام العظث بدربئ سسضرغئ داخض افراضغ 
الاغ تسغطر سطغعا باضساان، وضان ذلك سصإ العةعم 
المةاعث  واجاحعاد  (أوري)  طظطصئ  شغ  المسطح 
الضحمغري برعان واظغ الحعغر. وطظث ذلك التغظ، تئّظئ 
العظث جغاجئ السثاء سئر خط السغطرة، وبثأت بحضض 
طظازط اظاعاك اتفاصغئ وصش إذقق الظار سطى ذعل خط 
السغطرة. وطظ خقل تئظغ جغاجئ سثواظغئ سطى ذعل 
إلى  العظثوجغئ  الثولئ  تعثف  ضاظئ  السغطرة،  خط 
خط  ذعل  سطى  اتةاععا  وسضج  الصعة  طسادلئ  تشغغر 
السغطرة، وعع الدشط سطى الثولئ الئاضسااظغئ لطاثطغ 
خراتئ سظ دسمعا لطمصاوطئ المسطتئ شغ ضحمغر، وأن 
أي دسط طادي لطمصاوطئ المسطتئ شغ ضحمغر غرتئط 
ارتئاذا وبغصا باخسغث أضئر بغظ العظث وباضساان، والثي 
ضاظئ تئثأه سادة العظث. وباحةغع طظ أطرغضا، عثدت 
إذا  والترب،  السسضري  بالاخسغث  طعدي  بصغادة  العظث 

بئئ دسط باضساان لطةماسات المسطتئ شغ ضحمغر.
خط  ذعل  سطى  لطعضع  ضاطض  سضج  عع  التال  وعثا 
السغطرة، تغث ضان ُغسائر ظصطئ ضسش لطعظث، والاغ 
ضاظئ تساثثطه باضساان لممارجئ ضشعط سسضرغئ 

سطغعا شغ ضحمغر المتاطئ. وطا جاعط شغ عثا اقظسضاس 
تثطغ  عع  السغطرة  خط  ذعل  سطى  الصعة  لمسادلئ 
باضساان سظ اجاثثام الصعة السسضرغئ لثسط المصاوطئ 

المسطتئ الضحمغرغئ.
وظاغةئ إسقن باضساان أن تض طحضطئ ضحمغر لغج 
سسضرغا، تحّةسئ الثولئ العظثوجغئ سطى تربعا سطى 
ذعل خط السغطرة، وجسئ إلى حظ تمطئ سسضرغئ 
ضحمغر.  وادي  شغ  المسطتئ  الةماسات  ضث  خارطئ 
باضساان،  طع  السسضرغئ  المعاجعئ  ظئث  طظ  وبثقً 
اجاثثطئ العظث طثاطش العجائض والدشط السسضري 
لدمان الاجام باضساان بسثم دسط المصاوطئ المسطتئ 
ططاجطئ  باضساان  أن  طظ  الرغط  وسطى  الضحمغرغئ. 
السغطرة،  خط  ذعل  سطى  الظار  إذقق  وصش  باتفاصغئ 
بتائ،  دشاسغئ  فغراض  اآلن  عع  اقلاجام  عثا  أن  إق 
افذى  وإللتاق  طتطغاً  جغحعا  عغئئ  سطى  لطتفاظ 
المائادل بالةاظإ العظثي سظ أي إخابات صث تتثث 
بسئإ السثاء العظثي. وتاولئ التضعطات الئاضسااظغئ 
الماساصئئ الاروغب لسغاجئ الاظازل سظ ضحمغر لطعظث، 
ولسغاجئ ضئط الظفج أطام الرأي السام شغ باضساان. 
ولضظ شحطئ عثه التضعطات شغ إغةاد رأي سام لعثه 

السغاجئ وجغاجئ الثعار أطام الثولئ العظثوجغئ.
شغ  الحثغث  الشدإ  حسعر  شغ  تساظط  وعظاك 
والثي  المتاطئ  لضحمغر  العظث  ضط  بسئإ  باضساان 
باضساان  طظ  والععان  الدسش  لسغاجئ  ظاغةئ  ضان 
أطاطعا، وطع ذلك لظ غصئض المسطمعن شغ باضساان 
بسغطرة العظث سطى ضحمغر المتاطئ والاغ عغ ججء ق 

غاةجأ طظ بقد المسطمغظ.
طظ  إق  ضحمغر  صدغئ  تض  غاط  لظ  شإظه  ذلك،  وطع 
خقل الصعة السسضرغئ، تغث غاط ظحر صطاسات الةغح 
لطعادي.  العظثي  اقتاقل  إلظعاء  العائطئ  الئاضسااظغ 
شغ  الئاضسااظغئ  الثولئ  خقل  طظ  طمضظ  غغر  وعثا 
التض  خغار  خراتًئ  أجصطئ  والاغ  التالغ،  العصئ 
طظعاج  سطى  الثقشئ  إصاطئ  إّن  بض  لضحمغر.  السسضري 
لاترغر  العتغث  السئغض  شصط  عع  باضساان  شغ  الظئعة 
بقد  وجمغع  ضحمغر  جاترر  الاغ  شعغ  ضحمغر، 
المسطمغظ المتاطئ، وعغ الاغ جاسغث العظث ذاتعا إلى 

 تدظ افطئ اإلجقطغئ
 * سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

    شغ وقغئ باضساان
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صمئ ضعاقملئعر (اإلجقطغئ) ٢٠١٩
واصسعا السغاجغ وأعثاشعا املسطظئ والثفغئ

طتمث،  طعاتغر  طالغجغا  وزراء  رئغج  لعا  دسا  صمئ  عغ 
وضان طظ المفارض أن تحارك شغعا خمج دول عغ 
وذلك  وإظثوظغسغا،  وباضساان  وصطر  وترضغا  طالغجغا 
اإلجقطغئ  الئقد  طحاضض  سطى  الدعء  تسطغط  بعثف 
الئاضساان  سظعا  تثطفئ  (وصث  لعا.  تطعل  وإغةاد 

وإظثوظغسغا بدشط طظ السسعدغئ).
شغ  ظزمئ  الاغ   - الصمئ  عثه  طظ  المسطظئ  افعثاف 
افول/دغسمئر،  ضاظعن   ٢١ إلى   ١٨ طظ  ضعاقلمئعر 
سصثت  الاغ  افولى  طظث  ظعسعا  طظ  الباظغئ  عغ  والاغ 
شغ ٢٠١٤ - طظاصحئ وإغةاد تطعل جثغثة لطمحاضض 
تالئ  لاتسغظ  وضثلك  اإلجقطغئ،  الئقد  تعاجه  الاغ 

المسطمغظ والئقد اإلجقطغئ بحضض سام.
تعثف الصمئ أغدًا إلى الةمع بغظ السطماء المسطمغظ 
والمفضرغظ طظ جمغع أظتاء السالط، وإتغاء التدارة 
اإلجقطغئ. وصث تدرعا صرابئ ٤٠٠ طظثوب طظ ٥٣

دولئ.
شما تصغصئ عثا المآتمر شغ ضعاقلمئعر وعض جغضاإ له 
وطزعرًا لفحض اآلقف  الظةاح، أم أظه جغضعن اظسضاجاً 
شغ  جعاء  سصثت  الاغ  السابصئ  الصمئ  طآتمرات  طظ 
طالغجغا أو شغ أي ججء طظ السالط، ضما شحطئ طظزمئ 
الاساون اإلجقطغ، وترضئ سثم اقظتغاز، وجاطسئ الثول 
المحاضض  تض  شغ  افخرى  الثولغئ  والعغؤات  السربغئ، 
الاغ تعاجععا عثه افطئ؟ عض ظةتئ الصمط الماضغئ 
والعغؤات الثولغئ شغ تتثغث وتض طحضقت افطئ؟ وعض 
عظاك تاجئ لصمئ ضسغفئ وخطابغئ أخرى؟ وعض عظاك 
أعثاف غغر طسطظئ وراءعا؟ وطا عع واصسعا السغاجغ؟

إن واصع الثول المحارضئ أو افجاجغئ غئغظ طثى صثرة 
وإطضاظغئ عثه الصمئ شغ إتثاث أي تشغغر طتامض شغ 
الثول  شعثه  صداغاعا؛  تض  شغ  أو  اإلجقطغئ  الئقد 
جمغسعا عغ طظ ظاتغئ جغاجغئ دول طسثوطئ أو حئه 
طسثوطئ اإلرادة السغاجغئ. إذ إن الثول المحارضئ شغعا 
عغ إطا دول تابسئ ضصطر، أو تثور شغ الفطك طبض طالغجغا 
سطى  تصعى  أن  دول  عضثا  طظ  غاعصع  وضغش  وترضغا. 
الثول  طظ  تأبغر  دون  خارجغئ  جغاجغئ  بأسمال  الصغام 

الاابسئ لعا أو الاغ تثور شغ شطضعا؟
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بظسئئ  والمعاخقت  والظصض   ٪١٠١ بظسئئ  والسةائر 
٥٥٪. عثا اقرتفاع شغ افجسار غسظغ أن الصغمئ الحرائغئ 
لفجعر البابائ صث اظثفدئ بظسئئ ٣٠٪ طصارظئ طع بثاغئ 

البماظغظات.
طسألئ  شغ  أطرغضا  جغاجئ  شغ  تتّعل  عثا  جئص  وصث 
دغعظعا  جثاد  سظ  المضسغك  تثطش  بسث  الصروض، 
وظععر طا جمغ بـ"أزطئ دغعن السالط البالث". غصعل 
عارشغ إن إدارة رغشان اجاطاسئ أن تةمع بغظ جططات 
لتض  الثولغ  الظصث  وخظثوق  افطرغضغئ  الثجاظئ  وزارة 
المحضطئ، طظ خقل إسادة جثولئ الثغعن بأجسار ربعغئ 
جثغثة غاراشص طسعا حرط إجراء إخقتات ظغعلغئرالغئ. 
آبار  طظ  الثولغ  الظصث  خظثوق  تطعغر  تط  وبعثا 
الضغظجغئ ضاشئ وتتّعل إلى طرضج تروغب ودسط "السعق 
عارشغ.  تسئغر  تث  سطى  الظغعلغئرالغئ  والسصغثة  التر" 
وبظاء سطغه ضان دخعل أطرغضا ضئغرا طظ خقل خظثوق 
الظصث وشرض اإلطقءات والحروط سطى افردن بسث أن 
العشاء  سظ  سةجه  بسث  الثولغ  الظصث  خظثوق  إلى  لةأ 
بسثاد دغعظه، شعصع اتفاصغاه افولى طع الخظثوق الاغ 
ظخئ سطى طظح افردن صرضاً بصغمئ ٢٧٥ ططغعن دوقر 
دغعن  طظ  ججء  جثولئ  وإسادة  حعرًا،  سطى ١٨  تثشع 
افردن الثارجغئ الاغ بطشئ آظثاك جائ ططغارات دوقر 
والثي  اقصاخادي"  "الاختغح  بئرظاطب  الئثء  طصابض 
رشع  ظغسان،   ١٥ شغ  العزراء  طةطج  صرر  أبره،  سطى 
١٥ بغظ  الشثائغئ  والمعاد  والسطع  المتروصات  أجسار 

إلى ٥٠٪، وحمطئ الجغادة أجطعاظئ الشاز، والئظجغظ، 
والسعقر، والمحروبات المسثظغئ والشازغئ، والسةائر، 

إضاشئ إلى رجعم ترخغص وتسةغض المرضئات.
وضاظئ ظاغةئ دخعل والاجام افردن بإطقءات خظثوق 
الظصث الثولغ أن بار الظاس بافردن سطى الظزام تغث 
بطس اظعغار الظزام المظطصئ الترجئ جثا وضان جصعذه 

طسألئ وصئ شصط ظاغةئ صراءة تطك الفارة.
وشغ الطصاء الصادم جظئغظ ضغش أن سقج اإلظةطغج أبار عئئ 

 ...ظغسان

افردن إىل أغظ؟ 
 الةجء السحرون
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