
(رام اهللا – الحاعث، افربساء، ٦ ربغع أول ١٤٤٣عـ، 
اقئاقف  ظحرعا  بغاظات  ضحفئ  ٢٠٢١/١٠/١٣م) 
السططئ  أن  "أطان"،  والمساءلئ  الظجاعئ  أجض  طظ 
٢٠٢١ الةاري  السام  طظ  افول  الظخش  خقل  أظفصئ 

وعع  افطظ،  صطاع  لاسجغج  حغضض  ططغار   ١,٦٧ ظتع 
طراضج  سطى  الظفصات  إجمالغ  طظ   ٪٢٢ غمبض  طا 
اقئاقف  وأشاد  السام.  طظ  افول  لطظخش  المسآولغئ 
لثسط  افعطغ  الفرغص  طآتمر  ضمظ  ظحره  تصرغر  شغ 
وزارة  أن   ،٢٠٢١ لطسام  الساطئ  المعازظئ  حفاشغئ 
تغث  طعازظاعا،  تعل  بغاظاتعا  تظحر  لط  الثاخطغئ 
طصارظئ  وافجعر  الرواتإ  شاتعرة  ارتفاع  وجعد  تئغظ 
بالسام الماضغ بـ(١١٥) ططغعن حغضض. وأشاد الاصرغر 
الظخش  خقل  الرأجمالغئ  الظفصات  ارتفاع  لعتر  أظه 
لفسعام  ذاتعا  الفارة  طع  بالمصارظئ  السام  طظ  افول 
جغارة   ١٨٤ حراء  إلى  تسعد  صث  الاغ  السابصئ، 
لطدئاط شغ افطظ العصائغ، و٨٥ جغارة لطمثابرات، 
الئثخ  عثا  طصابض  وشغ  الحراء.  طئررات  وضعح  دون 
تتعغض  غاط  لط  أظه  الاصرغر  أضث  افطظ،  صطاع  سطى 
جعى دشسئ واتثة طظ طساتصات السائقت الفصغرة، 
شغ تغظ إن افخض أن غاط تتعغض ٤ دشسات جظعغا، 
الفصغرة  افجر  ترطان  غاط  أن  المرجح  طظ  وبالاالغ 
اإلغرادات  أن  المآتمر  وذضر  طثخخاتعط.  طظ 
تعالغ  تحضض  ظسئغًا  المرتفسئ  والدرغئغئ  الةمرضغئ 
٢٥٪ طظ الظاتب اإلجمالغ وعع طا غسضج أن المةامع 
الفطسطغظغ غساعط بحضض طاجاغث شغ تشطغئ اإلظفاق 
السام وعع طا غسظغ تتمض المةامع سئؤًا طالغًا وضرغئغًا 
واقجاعقك.  المثخعقت  بتةط  طصارظئ  طرتفسًا 
الفرد  شإن  المآتمر،  ظحرعا  الاغ  المسطغات  ووشص 
وعع  الساطئ  لطمعازظئ  افعط  المعرد  عع  الفطسطغظغ 
السغاجات  سطى  المةامسغئ  الرصابئ  غسجز  أن  غةإ  طا 

التضعطغئ وتسجغج الحفاشغئ.
تةط  واضح  بحضض  الاصرغر  عثا  غئرز   :
المخغئئ الاغ تطئ سطى رؤوس أعض شطسطغظ بسئإ 
السططئ الفطسطغظغئ المةرطئ، الاغ تظعإ أطعالعط 
المساسثات  أطعال  وتسرق  والمضعس  بالدرائإ 
لاخئعا خئا شغ جغعب الفاجثغظ وافجعجة افطظغئ 
تعشر  أن  العتغثة  وحئه  افجاجغئ  طعماعا  الاغ 
افطظ والتماغئ لضغان غععد وفزقم السططئ الثغظ 
أطظ غععد وضغاظعط المست.  غسعرون سطى تماغئ 
الاردي  تةط  شغه  الةمغع  غطتر  الثي  العصئ  وشغ 
حح  بسئإ  والاسطغط  الختئ  جعازي  أخاب  الثي 
المعارد المالغئ بتسإ ادساء السططئ وصطئ اإلظفاق 
سطغعما، غأتغ عثا الاصرغر لغمغط الطبام سظ البصإ 
افجعد الثي غساظجف افطعال وغارك أعض شطسطغظ 
وضظك  التال  وجعء  والمرض  الةعض  غخارسعن 
واضح  شالاصرغر  اإلظساظغ  الخسغث  وسطى  السغح. 
الرطجغئ  المئالس  وعغ  الصطغض  أصض  تاى  أظه  شغ 
الاغ ضان طظ المفارض أن تخض السائقت الفصغرة 
والمتااجئ طرة واتثة ضض ٣ حععر وعغ طئطس زعغث 
ق تسث رطصعط، إق أن السططئ عثه المرة لط تعخض 
تاى عثا الفاات إق طرة واتثة طظ بغظ ٤ طرات، 
أي شغ السظئ طرة واتثة بثل ٤ طرات طةثولئ. شأي 
إجرام عثا الثي تمارجه السططئ الفطسطغظغئ بتص 
أعض شطسطغظ، تسرق أطعالعط لاحاري بعا جغارات 
لفجعجة افطظغئ الاغ تسعر سطى تماغئ أطظ غععد، 
أن  المفارض  طظ  الاغ  المساسثات  أطعال  وتسرق 
جغعب  شغ  خئا  لاخئعا  والمحارغع  لطفصراء  تثعإ 
السططئ  إن  تصا  المظاخإ.  وأختاب  المسآولغظ 
أعض  بعا  اباطغ  خئغبئ  حةرة  عغ  الفطسطغظغئ 
غطفزععا  أن  سطغعط  ووجإ  سزغما،  بقء  شطسطغظ 
إلصاطئ  الاترغر  تجب  طع  غسمطعا  وأن  الظعاة،  لفر 
الاغ  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ 

شغعا سجعط شغ الثظغا وشقتعط شغ اآلخرة.

وسجغمئ خطئئ ق تطغظ.
أطا الصعة السغاجغئ شاضعن طامبطئ بالصغادة السغاجغئ 
جغاجغًا  طحروساً  تماطك  الاغ  والةماسات  وبافتجاب 
تدارغاً غسسى لاشغغر ظمط التغاة سظث الئحرغئ جمساء، 

شق غرضى بالمعادظئ وق بأظخاف التطعل.
واتاداظعا لطمحروع  وأطا صعة التاضظئ برأغعا السام 
البابئ  الطئغسغ  السظث  شعغ  وأظخاره  وتمطاه 
لطمحروع وتمطاه وفظخاره أغدا، شعغ الاغ تتادظ 
افظخار  وتثسط  وطحروسعا  برجالعا  السغاجغئ  الصعة 

بإطضاظغاتعا وذاصاتعا.
ورجال  بالمحروع  المامبطئ  السغاجغئ  الصغادة  أطا 
أسج  شصث  الثولئ.  صعة  طصعطات  أعط  طظ  شعغ  الثولئ 
اهللا السرب باإلجقم وأسج اإلجقم برجال الثولئ ضأبغ 
بضر وسمر وسبمان وسطغ وغغرعط رضعان اهللا سطغعط. 
سطى  صادرغظ  وجغاجئ  دولئ  رجال  الختابئ  ضان  شصث 
إدارة المعاصش وتتمض افسئاء. شصث ضان طعصش أبغ بضر 
الجضاة  وطاظسغ  المرتثغظ  طع  سظه  اهللا  رضغ  الخثغص 
وصث  الظاحؤئ،  الثولئ  تارغت  شغ  طفخطغئ  تتعل  ظصطئ 
سظه  اهللا  رضغ  سمر  غثي  سطى  والروم  شارس  اهللا  شاح 
الثي تشظى الظاس بسثله وسثل الظزام الثي تضط به، 
وصث أخَّر السططان سئث التمغث رتمه اهللا اظعغار الثولئ 
الاآطر  ضبرة  لعق  باظاحالعا  غظةح  أن  وضاد  الماسارع 

والدسش الحثغث الثي ذرأ سطى الثولئ تغظعا.
إذًا شرجال الثولئ والسغاجغعن الثغظ غظزرون لفتثاث 
المخطتئ  زاوغئ  طظ  ق  سصثغئ  طئثئغٍئ  زاوغئ  طظ 
والمفسثة عط طظ سعاطض صعة الثولئ ورضائجعا الصعغئ.

أطا المحروع السغاجغ الثي غةإ أن غظئبص طظ سصغثة 
افطئ شعع افطر العتغث الثي غةامع سطغه الظاس اجاماسًا 
ذرغصعط  به  وغئخرون  تفرق  بسث  شغعتثعط  ختغتاً 

افزطئ يف لئظان
"الصخئ صخئ صطعب طفظئ 

ولغسئ صخئ رطاظئ"
ـــــــــ ـــــــــــ 

بصطط: الثضاعر سبمان بثاش

عناصر القوة بين ثورة الشام 
ونظام اإلجرام

إن ذضرى المعلث الظئعي الحرغش عغ ذضرى تغاة 
عغ  بسغظه.  طتثد  غعم  ذضرى  ولغسئ  بأضمطعا، 
طثى    الرجعل  بطاسئ  غضعن  إضراطعا  ذضرى، 
التغاة، ولغج بإصاطئ اقتافاقت الثغظغئ شغ غعم 

طظ السظئ شتسإ.
شإظظا  السطرة  لطثضرى  الختغح  الفعط  عثا  طظ 
ظثسع المسطمغظ ضاشئ أن غمابطعا جغرته ، صال 
نَةٌ ملَِّن  سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاَِّ أُسْ سُ مْ يفِ رَ انَ لَكُ دْ كَ تسالى: ﴿لَقَ
ا﴾. وصال  ثِريً رَ اهللاََّ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ الْيَوْ و اهللاََّ وَ جُ رْ انَ يَ مُ اهللاَُّ كَ بِبْكُ ْ بِعُوينِ حيُ اتَّ ِبُّونَ اهللاََّ فَ نتُمْ حتُ لْ إِن كُ جئتاظه: ﴿قُ

.﴾ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ اهللاَُّ غَ مْ وَ نُوبَكُ مْ ذُ رْ لَكُ فِ غْ يَ وَ

اصرأ شغ عثا السثد:

- الئظك الثولغ صداء سطى الفصر أم سطى الفصراء؟!  ...٢

- أطرغضا تةّر أوروبا خطفعا لطدشط سطى افذراف شغ لغئغا 

   إلجراء اقظاثابات ...٢

- ق طعابئ فّطئ دون جططان ...٣

- بغظ شساد الظزام افردظغ ورصغ دولئ اإلجقم شغ 

   الرساغئ الختغئ  ...٤

- وبائص باظثورا وشساد التضام ...٤
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كلمة العدد

تتئ وذأة افزطات الثاظصئ الاغ سخفئ بطئظان والاغ 
بما  افرض  ضاصئ  تاى  غعطغئ  بعتغرة  تافاصط  ضاظئ 
رتئئ سطى الظاس الثغظ غساظعن أحث المساظاة لطتخعل 
سطى لصمئ السغح ولع شغ التث افدظى وتأطغظ التاجغات 
أن  وبسث  ووصعد،  ودواء  وطاء  ضعرباء  طظ  افجاجغئ 
افسمال  تخرغش  لتضعطئ  التضعطغ  الحطض  تعاخض 
المساصغطئ برئاجئ تسان دغاب، إبر اظفةار طرشأ بغروت 
طخشرًا،  ظعوغاً  تفةغرًا  تاضى  والثي  آب ٢٠٢٠  شغ ٤ 
وبسث ضشعذات طاعاخطئ طظ (المةامع الثولغ) طمبق 
لئظان،  إلظصاذ  الفرظسغئ  المئادرة  سظعان  تتئ  بفرظسا 
وبافعغخ طظ أطرغضا لفرظسا، ولع ظاعرًا، تط تحضغض 
التضعطئ التالغئ برئاجئ طتمث ظةغإ طغصاتغ. ضّمظئ 
التضعطئ شغ بغاظعا العزاري برظاطب سمطعا وأعط طا جاء 
اجاؤظاف  طعسثعا،  شغ  الظغابغئ  اقظاثابات  إجراء  شغه: 
اقلاجام  الثولغ،  الظصث  خظثوق  طع  الفعري  الافاوض 
لارجغط  المفاوضات  اجاؤظاف  الفرظسغئ،  بالمئادرة 
طحروع  اجاضمال  غععد،  ضغان  طع  الئترغئ  التثود 
اجاصثام الشاز الطئغسغ لاعلغث الضعرباء، والترص سطى 

اجاضمال الاتصغصات شغ اظفةار طرشأ بغروت.
اجاةابئ  جاءت  العزاري  الئغان  بظعد  أن  واضتا  ضان 
لدشعط واحظطظ وبارغج، واضطر تجب إغران شغ 
لغثفش  الثولغئ  لطدشعط  الثدعع  جط  تةرع  لئظان 
طظ تئسات تتمغطه طسآولغئ اظفةار طرشأ بغروت طظ 
تتئ  لئظان  بعضع  أخرى،  جعئ  طظ  والاسئإ،  جعئ، 
وذاة افزطئ المالغئ الثاظصئ ظاغةئ عغمظئ تجب إغران 
طا  الئقد،  شغ  الصرار  طفاخض  سطى  إغران)  (واجاطرادًا 
وضع لئظان شغ طعضع طصاذسئ دولغئ غربغئ طظ جعئ 
باخظغش  أخرى  جعئ  طظ  السسعدغئ  بصغادة  وسربغئ 
أن  وطع  إغران.  لمتعر  بالائسغئ  الطئظاظغئ  التضعطئ 
الاتصغصات الاغ غصعدعا الصاضغ ذارق الئغطار لط تطض 
تجب إغران الطئظاظغ طئاحرة، إق أن التجب وجث شغعا 
ذرغسئ لافةغر أزطئ تضعطغئ تمّضظه طظ تسطغض جغر 
التضعطئ شغ تظفغث الئغان العزاري لما غسائره تظفغثًا 
خظثوق  جغطرة  لفرض  العادشئ  افطرغضغئ  لفجظثة 
الظصث والئظك الثولغغظ سطى طرتضجات اقصاخاد الطئظاظغ 

وربطه بسةطئ خطئ الاساشغ اقصاخادغئ والمالغئ.
شتجب إغران عثا دأب سطى المطالئئ بالاعجه حرصا، أي 
اقجاساظئ بإغران والخغظ، واقباساد سظ المتعر الشربغ 
لةعئ  حروذعا  شرض  سطى  تخر  الاغ  أطرغضا  بصغادة 
بارضئ  ضما  غععد،  ضغان  طع  الئترغئ  التثود  ترجغط 
أن  طع  ُغظحر،  ضما  طخر،  طظ  الطئغسغ  الشاز  اجاصثام 
ضما  غععد.  سظث  طظ  الشاز  تساصثم  طخر  أن  التصغصئ 
ظصطئ روغارز، شغ ٩ تحرغظ افول، سظ الصظاة ١٢ بأن 
لئظان  إلى  طخر  طظ  جغظصض  الثي  الطاصئ  تعلغث  "غاز 
بافظابغإ سئر افردن وجعرغا عع غاز (إجرائغطغ)" وأن 
واحظطظ جاسفغ عثه الثطئ طظ سصعبات صاظعن صغخر. 
وتابسئ "أن تجب اهللا جغشخ الظزر سما غةري طا دام 
أن الضعرباء جاظغر لئظان" وعثا طا أضثته طساسثة وزغر 
الثارجغئ افطرغضغ لطحآون السغاجغئ السفغرة شغضاعرغا 
ظعقظث ضما ظصض طعصع أجاس "باتئ طسألئ اقجابظاءات 
طظ صاظعن صغخر طتسعطًئ، والعقغات الماتثة افطرغضغئ 
تشّخ  أن  رجمغاًّ،  ذلك  تسطظ  لظ  أّظعا  ولع  طساسّثة، 
الطرف سظ أّي تساون بغظ لئظان وجعرغا شغ طعضعع 
تعشغر الطاصئ لطئظان سئر افراضغ السعرغئ، وأن تسعِّض 
آلّغات الثشع لطثولاغظ المخرغئ وافردظغئ، خخعخا أّن 
طعضعع الاساون الطئظاظغ افردظغ المخري سئر جعرغا 
السفغرة دوروبغ حغا،  عع اصاراح أطرغضغ صّثطاه أّوقً 
لئظان  رؤغئ  بسثم  افطرغضغئ  الرغئئ  طع  غاعاشص  وعع 
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حشض  ولطالما  الظاس،  طظ  الضبغر  بال  غحشض  جآال 
صغادات الترضات اإلجقطغئ السغاجغئ طظعا والةعادغئ: 

"طظ غماطك الصعة افضئر.. البعار أم ظزام أجث؟!"
إن سعاطض الصعة لضض دولئ أو تةمع بحري ق تاعصش سطى 

الصعة السسضرغئ شصط بض تاسثاعا إلى غغرعا.
شعا عغ الثولئ السبماظغئ شغ أواخر سعثعا ضاظئ تماطك 
صعة سسضرغئ ضئغرة، ولضظ المرض والدسش صث اساراعا 

تاى ُأذطص سطغعا لصإ "الرجض المرغخ".
 وق زال الاارغت غثضر جغح الروم التثغثي الثي واجه 
المسطمغظ الثغظ ضاظعا ق غمطضعن طظ الصعة السسضرغئ 
الحغء الضبغر، وطع ذلك ُعجطئ الروم بةغحعا وصعتعا 

السسضرغئ أطام المسطمغظ.
وعا عغ غجوة طآتئ الاغ واجه شغعا المسطمعن صعة 
طاضاشؤئ  غغر  المسرضئ  وضاظئ  آظثاك  طرسئئ  سسضرغئ 
وطع ذلك جطر المسطمعن شغ عثه المسرضئ بطعقت 
سزغمئ أرسئئ جغح الروم شضاظئ طآتئ طفااح الظخر 

شغ الغرطعك.
إذًا شالصعة السسضرغئ ق تضفغ فن تضعن الرضغجة العتغثة 
لطمسرضئ ولطثولئ ولغسئ المسغار العتغث لصغاس صعتعا، 

ولضظ ق بث طظ رضائج أخرى ق تصض سظعا أعمغئ.
شما الثي أضسش دولئ ضثولئ الثقشئ شغ أواخر سعثعا 
رغط وجعد الصعة السسضرغئ؟ وطا الثي أطث المسطمغظ شغ 
بثاغئ ظحأتعط بعثه الصعة الاغ عجطئ شارس والروم 

شغ ظرف سحر جظغظ تصرغئاً؟!
وطظ  أختابه،  به  غآطظ  الثي  المئثأ،  صعة  أوقً  إظعا 
بط الصعة السغاجغئ العاسغئ الخادصئ. شما تسمى الغعم 
السغاجغئ  الصغادة  تثسط  سظثطا  الحسئغئ"  "التاضظئ 
طحروع  تعل  غاعتثون  والةمغع  السسضرغئ  والصعة 
شغ  شغعلث  به  غآطظعن  الثي  المئثأ  طظ  غظئبص  واتث 
داخطعط السجغمئ والصعة، شإظعط غحضطعن صعة جئارة 

أغظ تثعإ أطعال الظاس

الاغ تسرصعا السططئ طظعط؟!

بصطط: افجااذ طخطفى رضعان

الساخمئ  شغ  اتاةاجغئ  طزاعرات  ٢٠٢١/١٠/٨م،  الةمسئ  خقة  بسث  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظّزط 
جضان  ضث  الماطرف  طعدي  ظزام  ارتضئعا  الاغ  الفزغسئ  الةرائط  سطى  لقتاةاج  تحاتعجرام  وطثغظئ  دضا 
التغ المسطط شغ حمال حرق وقغئ آجام شغ العظث. وذّضر الماتثبعن بأن صاض المسطمغظ واضطعادعط شغ 
العظث سمعطا وشغ ضحمغر وآجام خخعخا، لغج بافطر الةثغث، قشاغظ إلى أن طا تصعم به تضعطئ طعدي 
طساشربا  غضظ  لط  أظه  طسائرغظ  جثغثة،  أطرغضغئ  بخئشئ  اقجاسمارغئ؛  الئرغطاظغئ  التصئئ  لاطك  اطاثاد  عع 
ضثلك خمئ تضام الدرار شغ الئقد اإلجقطغئ، شعط سمقء اقجاسمار ولغج طظ المساشرب أن ظرى الخمئ 
وذّضر  الخطغئغ الشربغ،  لقجاسمار  سمقء  فظعط  خان،  وسمران  تسغظئ  طبض الحغثئ  لطتضام الثعظئ  المطئص 
الماتثبعن بأن ظخرة المسطمغظ شغ العظث وتماغئ طصثجاتعط واجإ سطى المسطمغظ جمغسًا، ضما أن أختاب 
الصعة والمظسئ شغ بظشقدش غساطغسعن تحث الةغعش لظخرة المسطمغظ شغ العظث وعثم تخعن الثولئ 
العظثوجغئ، ولغج شصط لاترغر ضحمغر وآجام وتثعما ولضظ أغدًا إلسادة حئه الصارة العظثغئ بأضمطعا إلى 

أتدان اإلجقم، تتئ راغئ الثقشئ الراحثة الباظغئ الاغ آن أواظعا.

حزب التحرير/ والية بنغالدش
م احتجاجات ضد جرائم حكومة مودي بحق المسلم  آسام

ّ
ينظ



  افربساء ١٣ طظ  ربغع افول ١٤٤٣ عـ المعاشص٢٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ  ٢     السثد ٣٦١

غرغئئ ظةثه غعثف بافجاس إلخداع حسعب عثه الئقد 
المظطصئ  تةاه  وجغاجاتعط  وأوروبــا،  أطرغضا  لمخطتئ 
وخاخئ جغاجاتعط تةاه دسط افظزمئ الثضااتعرغئ شغ 

عثه الئقد ودسط ضغان غععد.
وعظاك دراجات تصعل بأن طسثقت الئطالئ والفصر وطظ 
بط الةرغمئ زادت شغ تطك الئقد الاغ اسامثت شغ تشثغئ 
طغجاظغاتعا السمعطغئ سطى صروض الئظك الثولغ، وعثا 
بغظ  جائثًا  زال  طا  أغدا  صثغط  اساصاد  طع  تماطا  غافص 
حسعب المظطصئ السربغئ، وعع أن سطغعا أن تئصى غارصئ 
شغ الفصر والاثطش والئطالئ والةرغمئ ضغ تتغا دوغطئ 
غععد بأطظ وجقم دائمغظ، الغعم بات عثا اقساصاد أضبر 
واصسغئ خاخئ بسث خروج طبض عثه الثراجات إلى السطظ 

طآخرا.
ضما أظه باتئ تاضحش تصائص طرسئئ تعل الئظك الثولغ، 
تفغث بأظه تتعل طظ طآجسئ خشغرة إلى صعة سالمغئ 
الصعة  عثه  وأن  ــراض،  واإلص المال  طةال  شغ  سزمى 
تطعرت بحضض جرغع وغرغإ جسطئ الئظك شغ الظعاغئ 
المصارضئ،  الئقد  حسعب  خغارات  أخشر  شغ  غاتضط 
طسزط  شغ  الئظك  وتتعَّل  جغادتعا،  طتع  وطتاولئ 
افتغان فن غضعَن وخغا سطى اصاخاداتعا، وأن َغفرض 
ضثلك  غاتضط  وأن  الساطئ  ظفصاتعا  سطى  وصتئ  رصابئ 
بأولعغات عثه الظفصات، طبض إجئار تطك الئقد سطى رشع 
الثسط سظ المتروصات والثئج والسطع افجاجغئ وتسعغط 
السمطئ، وطا إلى ذلك طظ جغاجات غرغئئ وطةتفئ بتص 
الحسعب تعثف بحضض أجاجغ إلى الصداء سطى الصطاع 
السام شغ عثه الئقد، ضما أن الئظك الثولغ بات غاتضط 
طآخرا بمسألئ تسغغظ العزراء ورؤجاء التضعطات وصعاظغظ 
اقظاثاب وافتجاب ودسط الحعاذ، إلى غغر ذلك طظ أطعر 

صث تئثو شغ غاغئ الشرابئ سطى حسعب المظطصئ.
ش طآخرا تعل عثا  لضظ افغرب طظ عثا ضطه عع طا تضحَّ
الئظك الثولغ، تغظ ظعرت لطسطظ دراجئ صام بعا بقبئ 
طظ الئاتبغظ؛ طظ الظروغب والثظمارك وخئغر جابص شغ 
الئظك الثولغ، تغث ترضج الئتث تعل سقصئ الصروض 
بتةط  والفصغرة  الظاطغئ  لطئقد  الئظك  غصثطعا  الاغ 
الاثشصات المخرشغئ شغ تطك الئقد، وطظ عثه الظاائب 
الشرغئئ الاغ خطص إلغعا الئتث أظه ضاظئ عظاك سقصئ 
الئظك  طظ  الصروض  عثه  تسطغط  تعصغئ  بغظ  ذردغئ 
الثولغ لتضعطات عثه الئقد وزغادة الاتعغقت الئظضغئ 
بالمقذات  غسمى  طا  َتسَاثثم  طخرشغئ  تسابات  إلى 
المسآولغظ  ضئار  تسابات  تثثم  طا  غالئا  الاغ  اآلطظئ 
والماظفثغظ شغ عثه الئقد، وطظ عثه الثول الاغ تعشر 
تطك المقذات المخرشغئ اآلطظئ فطبال عآقء الفاجثغظ 
الماظفثغظ؛ جعغسرا ولعضسمئعرغ، شصث َوجث الئتث أن 
عثه الاتعغقت تاداسش لبقث أو أربع طرات بسث وخعل 
تضعطات  إلى  طئاحرة  الثولغ  الئظك  صروض  تتعغقت 

الئقد الفصغرة والماثطفئ.
تصعل  ضاظئ  الاغ  الصثغمئ  تعصساتظا  شرص  غسجز  وعثا 
بأن الصروض الاغ تخض طظ الئظك الثولغ إلى تضعطات 
عثه الثول وطظ ضمظعا الثول السربغئ والاغ غراشصعا 
غثعإ  طا  غالئا  خسئئ،  تصحفغئ  ــراءات  إج بالدرورة 
والماظفثغظ  والرؤجاء  المسآولغظ  تسابات  إلى  ُجطعا 
والمصربغظ طظعط شغ المخارف الثارجغئ الاغ تعشر تطك 
المقذات اآلطظئ، بغظما ترزح حسعبعط تتئ خط الفصر 
وغضاشح طسزمعا شغ التخعل سطى تاجغاته افجاجغئ 

لضظ دون جثوى طع ذلك.
إن تطعل المحاضض اقصاخادغئ شغ السعدان، وشغ غغرعا 
طظ بقد المسطمغظ ق تضعن بالاساطض طع الئظك الثولغ 
بض تضعن باطئغص الظزام اقصاخادي شغ اإلجقم، وذلك 
بةسض طعارد بغئ المال طا حرسعا وأتطعا اهللا؛ طظ زضاة 
افطعال  وطــعارد  وغظائط  وشغء  وسحعر  وخــراج  ورضــاز 
الساطئ ضالظفط والشاز والمسادن وغغرعا، وإظفاصعا سطى 
افوجه الاغ حرسعا، وضثلك تض طحاضض التغاة افخرى 
السغاجغئ واقجاماسغئ والسغاجئ الثولغئ والاسطغط شغ 
ظض دولئ الثقشئ الاغ تتمض التطعل الختغتئ الظاجسئ 

لمحاضطظا وطحاضض السالط أجمع.
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

شغ وقغئ السعدان

غالئاً بسث اإلذاتئ بالتاضط الزالط وطشاخإ السططئ - 
باقجاساظئ بصعى الحّر - تسامر الفعضى زطظاً صث غطعل، 
وتزعر سطى السطح بصاغا الظزام الئائث، طظ الثغظ ضاظعا 
سطى  غفرضه  الثي  واإلشساد  العغمظئ  شغ  أطره  ذعع 
طةمعع الظاس، وعثه شغ التالئ الطغئغئ ظاعرة لطسغان 
الظزام  شمظزعطئ  افبرز،  تضعن  تضاد  لغئغا  شغ  وعغ 
السابص تمضظئ طظ العخعل إلى أغطإ طفاخض الثولئ 
بض تمضظئ طظ الثخعل إلى التضعطئ. شمسطعم أن وزغرة 
السثل ضاظئ شغ الطةان البعرغئ (جعاز الصثاشغ لاخفغئ 
خخعطه)، ووزغر اقصاخاد شغ تضعطئ العتثة العذظغئ 
عع أغداً ضان وزغرًا سظث الصثاشغ، وبسخ سظاخر الظزام 
السابص طاتالفعن طع تفار، شعزغرة الثارجغئ طظ طآغثي 
تفار وعغ سطى سقصئ جغثة طع رطعز الظزام السابص 

المظععبئ  افطعال  سطى  غساتعذون  الثغظ  وخخعخاً 
المعجعد  الثم  صثاف  أتمث  أطبال  السام  المال  طظ 
المال  طظ  دوقر  ططغار  سطى ٢٥  غتعز  والثي  بالصاعرة 
السام المظععب باساراشه عع جظئ ٢٠١٢ شغ لصاء طع 

سطغ الخقبغ المرجض طظ ذرف طخطفى سئث الةطغض.
شغ  الراعظ  العاصع  الصارئ  لغثرك  شصط  المصثطئ  عثه 

الئقد.
وشغ اجاسراض لئسخ افتثاث الةارغئ:

- أخثر طةطج ظعاب ذئرق شغ ٢٠٢١/١٠/٠٤ صاظعن 
الرجعع  دون  الئرلمان  واظاثاب  الثولئ  رئغج  اظاثاب 
إلى المةطج افسطى لطثولئ الثي تضعن بفسض وبغصئ 
الخثغرات والاغ تطجم الئرلمان بالرجعع إلى المةطج 
الصعاظغظ  إخثار  سمطغئ  شغ  طسه  لطاحاور  افسطى 

الماسطصئ باقظاثابات.
- باارغت أول الحعر أصثم طةطج ظعاب ذئرق غرأجه 
سصغطئ خالح سطى إخثار صرار جتإ البصئ طظ تضعطئ 
طجورة  تخعغئ  سمطغئ  شغ  الاجوغر  طساسمقً  الثبغئئ 

بحضض شاضح طظ تغث الظخاب وسثد المصارسغظ.
- أخثرت أتجاب لغئغئ وسطى رأجعا تجب السثالئ والئظاء، 
بغاظات  الاشغغر،  وتجب  لقظصاذ  العذظغئ  الةئعئ  وتجب 

تظثد شغعا بصرارات برلمان ذئرق.
- المتطات والصظعات الاطفجغعظغئ المتسعبئ سطى الصعى 
سطى  باجامرار  ترضج  ضطعا  الئقد  غرب  شغ  المعتثة 
الاابسئ  والمطغحغات  جغحه  اصارشعا  الاغ  تفار  جرائط 
له خقل عثه السظعات السئ السةاف الاغ طارجعا شغعا 
الصاض لطمثظغغظ والامبغض بالةبث ودشظ الظاس أتغاء، 

وتعثغط وترق المماطضات.
- شغ عثا الةع السغاجغ المظسث افشص، خرج سئث التمغث 
ضث  الخراع  غمار  خعضه  طسطظاً  العزراء  رئغج  دبغئئ 
تفار وسصغطئ خالح، شئثأ غطسإ سطى وتر جراتات الظاس 
أجغاده،  فجظثة  خثطئ  وطآجغعط  طساظاتعط  طساشق 
تغث أخث غسامغض صطاع الحئاب بإصراره (طظتئ) طالغئ 
خخص  بأن  اآلن  الجواج  سطى  أصثطا  وشااة  حاب  لضض 
لعما طئطس ٤٠ ألش دغظار، شأخئح غحضض آطال الضبغرغظ 
شغ طعاجعئ تفار وسخاباه، وأشرج سظ الصرار الماثث 
دغظارًا   ٤٥٠ لفؤئ  الماصاسثغظ  إلظخاف  جظعات  طظث 
وبثلك  لطمسطمغظ،  زغادة  وأصر  دغظار،   ٩٠٠ شأخئتئ 

أخئتئ حسئغاه تاصثم سطى ضض طظ جعاه.
وسصغطئ  تفار  سطى  الضقطغئ  الترب  أسطظ  شثبغئئ   -
خالح وتضطط سظ تفار بالعخش ولغج باقجط شصال 
أتغاء  الظاس  ودشظ  المثظغغظ  صاض  طظ  ظخالح  "ضغش 
وجطإ السقح طظ ضض الثول لصاض الحسإ الطغئغ، ضغش 
ظخالته وظاخالح طسه؟". وصال: "ق غمضظ لظا الصئعل 
بالسمغض والصاتض شغ طعاصع الصغادة وق غمضظ الاساون 

طسه" شضان غصخث تفار بضض وضعح.
طظ  ضئغرة  صطاسات  اجامالئ  شغ  الثبغئئ  ظةح  لصث   -
وبإطدائه  المالغئ،  بصراراته  وأجرعا  الئقد  حئاب 
والماعصفئ  جابصاً  المصررة  المحارغع  طظ  الضبغر  سطى 
والمةمثة شغ أدراج العزارات السابصئ ولط غظفث طظعا 
ضاظئ  أظعا  تئغظ  والاغ  الضعرباء  طحضطئ  وتطه  حغؤا، 
طفاسطئ شغ الئقد لجغادة الدشط سطى الظاس وتغؤغج 
تمارجعا  ضاظئ  والاغ  التطعل،  إطضاظغئ  طظ  الحسإ 

الثولئ السمغصئ شغ أجعجة الثولئ والعزارات.
عثا طظ تغث العضع الثاخطغ، الثي بات أخطر طظ ذي 

صئض؛ ذلك أن الثبغئئ لط غصثم سطى عثه الاسعغقت 
والمظح واإلظةازات وعع غئاشغ طظ ذلك طخطتئ أعض 
لغئغا، بض لغضسإ صطعبعط وغحاري أخعاتعط لغفعز شغ 
اقظاثابات، بط غمدغ شغ تمرغر جغاجات الشرب الضاشر 
المساسمر شغ بسط السغطرة سطى لغئغا وظعإ برواتعا 
جطسطئ  ضمظ  عغ  عثه  إجراءاته  أن  أي  وطصثراتعا، 

الخراع الثولغ سطى لغئغا.
أطا المسار الثولغ لطصدغئ الطغئغئ بسث ذرد شرظسا ولط 
تئص لعا صعة الاأبغر السابصئ، شصث بثأت أطرغضا تثسط 
إجراء اقظاثابات، شالسفغر افطرغضغ شغ أغطإ تخرغتاته 
ضاظعن  شغ ٢٤  وصاعا  شغ  اقظاثابات  إجراء  سطى  غخّر 
شغ  أططعا  سظ  تسرب  "وأطرغضا  الصادم.  افول/دغسمئر 
أن تاعخض الطةظئ ٥+٥ السسضرغئ المحارضئ شغ إتراز 

تصثم شغ المسائض السسضرغئ وافطظغئ الماسطصئ بالمطش 
الطغئغ" (ختغفئ أوبجغرشر اإلضاروظغئ).

الةاطسئ السربغئ رغط اظسثام تأبغرعا شغ المحعث الطغئغ 
ولضظعا طظ باب شعط السغاق السام شغ المحعث شعغ 
ترتإ بظاائب اقجاماع المحارك لطةظئ ٥+٥ السسضرغئ 
والثي "أصرت شغه خطئ لستإ جمغع المرتجصئ والمصاتطغظ 

افجاظإ طظ لغئغا بحضض تثرغةغ طاعازن".
ترضغا سطى لسان رئغج الئرلمان الارضغ طخطفى حظطع: 
طعسثعا  شغ  بطغئغا  اقظاثابات  إجراء  دسط  سطى  "ظآضث 

المصرر شغ ٢٤ ضاظعن افول/دغسمئر المصئض".
دبغئئ غخض صطر افربساء إلجراء طئاتبات تاسطص بالحأن 
صطر لقحاراك شغ المآتمر الثي جغسصث  الطغئغ داسغاً 

ظعاغئ الحعر الةاري تتئ سظعان "اجاصرار لغئغا".
تارغت  شغه  غسثل  صرارًا  غخثر  ذئرق  ظعاب  طةطج 
شغ  الرئاجغئ  اقظاثابات  تضعن  أن  شغصرر  اقظاثابات 
الئرلماظغئ  واقظاثابات  افول/دغسمئر  ضاظعن   ٢٤

بسثعا بحعر.
وضض ذلك طظ أجض تفار تاى إذا شاز غمضظه الطسإ شغ 
اقظاثابات الئرلماظغئ بسثعا وإذا لط غفج غرجع لصغادة 

سخابات جغحه.
تثر وزغر خارجغئ إغطالغا بسث لصائه طع وزغر خارجغئ 
أطرغضا طا وخفه بالثطر الضئغر إذا طا شحطئ اقظاثابات 

شغ لغئغا.
طظ خقل طا تط سرضه أسقه طظ وصائع غائغظ لظا أن 
أطرغضا تثشع شغ إجراء اقظاثابات الئرلماظغئ والرئاجغئ. 
وق حك أظعا ترغث أن غامضظ سمقؤعا طظ اإلطساك 
سظخر  شإن  وإقّ  به  ضان  لعا  ذلك  تط  شإذا  بالسططئ، 

الافةغر تفار باإلطضان تترغضه طظ جثغث.
خخعخًا  دبغئئ  التمغث  سئث  اجامالئ  أطرغضا  وغئثو 
السغسغ  طع  طتادبات  وأجرى  طخر  إلى  ذعإ  وصث 
تسمح  اصاخادغئ  واتفاصغات  بروتعضعقت  سطى  ووصع 
لطمخرغغظ أن غظفثوا طحارغع ضبغرة شغ لغئغا، وذعإ 
إلى ترضغا أغداً وتتادث طع افتراك شغ حأن المحارغع 
الحرضات  وبثأت   ٢٠١١ صئض  غظفثوظعا  ضاظعا  الاغ 

الارضغئ شغ الرجعع إلى الساتئ الطغئغئ.
وبعثا الظحاط المسامر لسئث التمغث دبغئئ ضمظ دسمه 
إصطغمغاً ودولغاً شعع افصرب إلى الفعز شغ اقظاثابات شغ 
تالئ إجرائعا. ضض عثا واضح ولضظ افطر الثطغر الثي 
بثأ شغ تسعغطه شاح المةال أطام الساطئ لقجاثاظئ طظ 
الخظاسات  تحةغع  ذرغسئ  تتئ  بالربا  صروضاً  الئظعك 
اقصاراض  سطى  اسامادًا  الئقد  شغ  الثاخئ  والمحارغع 
غثخض  بعثا  بالربا،  افعطغئ  والمخارف  الئظعك  طظ 
الظاس شغ ترب طع اهللا ورجعله واهللا جئتاظه وتسالى 
ونَ  قُومُ ا الَ يَ بَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ غصعل شغ طتضط ضاابه: ﴿الَّذِ
﴾ شالربا باب  نَ املَْسِّ يْطَانُ مِ بَّطُهُ الشَّ تَخَ ي يَ ومُ الَّذِ قُ امَ يَ إِالَّ كَ

طظ أبعاب المساخغ سزغط.
باصغ  طبض  طبطعا  لغئغا  لمحضطئ  تض  ق  أظه  والثقخئ 
الشرب  أظغاب  بغظ  طظ  باظاجاسعا  إق  المسطمغظ  بقد 
شغ  وجض  سج  اهللا  لتضط  وإخداسعا  المساسمر،  الضاشر 
ظض دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ 
شعغ الاغ ترسى حؤعن الظاس اباشاء طرضاة اهللا تئارك 
وتسالى، ولغج طظ أجض اجاثراجعط لاتصغص طخالح 

الشرب الضاشر المساسمر.
 ظسأل اهللا أن غسةض لظا بصغام دولئ التص

الئظك الثولغ صداء سطى الفصر 
أم سطى الفصراء؟!

طالئاس  دغفغث  الثولغ  الئظك  طةمعسئ  رئغج  أسرب 
لطسعدان،  بافولى  وخفعا  الاغ  بجغارته  جسادته  سظ 
المئاتبات  جطسئ  سصإ  ختفغ  تخرغح  شغ  وأوضــح 
برئاجئ طةطج العزراء أن لصاءه برئغج طةطج العزراء 
د. سئث اهللا تمثوك ضان لصاًء إغةابغاً وتئاتبا خقله تعل 
الاتثغات الاغ تعاجه السعدان. وصال: "عظاك إظةازات 
ضمظعا  طظ  والاغ  الماضغغظ  الساطغظ  خقل  تتصصئ 
السقم، وإظعاء سجلئ السعدان وتصثطه ظتع بظاء سقصات 
وبغصئ طع المةامع الثولغ، افطر الثي أتثث أبرًا إغةابغًا 
سطى وضع طثغعظغئ السعدان وطضظه طظ العخعل إلى 

ظصطئ اتثاذ الصرار إللشاء دغعظه".
وأبان أن وخعل السعدان شغ وصئ وجغج لظصطئ اتثاذ 
الصعي  الثسط  وُغزعر  سالمظا  شغ  ظادرًا  أطرًا  ُغسث  الصرار 
لطسعدان طظ ضاشئ القسئغظ والفاسطغظ الثولغغظ شغما 
وأضث  السعدان.  بعا  غمر  الاغ  السمطغئ  بعثه  غاسطص 
دغفغث طالئاس اجامرار الثسط طظ الئظك وخظثوق الظصث 
الثولغغظ وأطرغضا وبرغطاظغا وشرظسا، والاغ تأتغ جمغسعا 
طظ خقل بظك الاظمغئ افشرغصغ لاسجغج الثسط المسامر 

لطسعدان.
وأحار طالئاس إلى أن المئاتبات رضجت تعل برظاطب الئظك 
طساسثة  أجض  طظ  غسمض  والثي  السعدان  شغ  الثولغ 
الظاس بحراضئ طع التضعطئ اقظاصالغئ، طظععاً أظه جاء إلى 
السعدان برشصئ شرغص صعي طظ الئظك الثولغ غسمض سطى 

طسالةئ عثه الصداغا الخسئئ.
طدطرب  وضع  طظ  باظاصال  غمر  السعدان  أن  وأوضح 
وشغه ظصص شغ المعارد والثثطات إلى وضع غاتسظ 
تثرغةغاً، وصال إن عثه السمطغئ تساشرق بسداً طظ العصئ 
ولثا شإن طظ المعط لطظاس أن غصابطعا عثا العضع بضبغر 
طظ الخئر والاساطح طع بسدعط بسدا، طع افخث بالغصغظ 
أظه شغ الئظاء الضطغ لطسعدان شإن طخطتئ الةماسئ تسطع 

سطى طخطتئ الفرد...
إظعا جمطئ طظ افضاذغإ جاصعا دغفغث طالئاس عثا، شسظ 
أي جقم غاتثث؟! وطا تثث شغ طآتمر جعبا ق سقصئ 
له بالسقم، بض عع طآتمر طتاخختئ وتصسغط لضغضئ 
التضط والبروة، تطك المسالةات الئالغئ ظفسعا، الاغ ق 
سقصئ لعا بسقج المحضطئ الاغ غراد تطعا، وطا ظسغحه 
وحماله  السعدان  حرق  طظ  ضبغرة  دسعات  طظ  الغعم 
تصرغر  وتص  الثاتغ،  بالتضط  وططالئاتعط  ووجطه 
المخغر، وعا عع حرق السعدان طشطص صرابئ افجئعسغظ 
الثي  الضاربغ  جعبا  طآتمر  شغ  تثث  طا  سطى  اساراضا 

أوحك أن غمجق وغفائ الئقد.
غاصثم الئطث  بالخئر، تاى  أطا دسعتك فعض السعدان 
ق  أخئتئ  افقسغإ  عثه  شمبض  رشاعغئ،  شغ  وغسغح 
ظخئر،  طاذا  شسطى  لظا،  طسطعم  شاارغثضط  سطغظا  تظططغ 
تتئ عثه المظزعطئ  ظضعن طظدعغظ  سطى أن  أظخئر 
اآلبمئ اآلجظئ الاغ لط ظةظ طظعا غغر الثراب والثطار؟! 
شما دخض الئظك الثولغ بطثا إق وأشصره والحعاعث سطى 

ضبرتعا تضاد ق تسث.
وأطا طا تاتثث سظه طظ دغعن سطى السعدان شما أخابظا 
ظاغةئ تطك الثغعن طظ ضعارث وإشصار لطئقد ولثشع عثه 
الثغعن الربعغئ الاغ أخثتمععا أضساشاً طداسفئ، ضطعا 

طظ جغإ أعض عثا الئطث المشطعب سطى أطره. 
طعصع  أورد  شصث  بالثفغئ،  لغسئ  الثئغبئ  وطآاطراتضط 
الةجغرة طصاق بسظعان: "ضغش غساسث الئظك الثولغ الظثإ 
الفاجثة شغ بقدظا؟" جاء شغه: "سطى طثى جظعات وتسإ 
تسمض  الثولغ  الئظك  جغاجات  شإن  والماابسئ  الصراءة 
تغث  فجالغإ  اجاظادا  الةثغث  السالمغ  الظزام  لثثطئ 
غصعم الئظك الثولغ بإصراض الثول الفصغرة والماسبرة 
فجض الاظمغئ بالفسض، لضظه طع ذلك غفرض سطى عثه 
الثول جغاجاته الظصثغئ واقصاخادغئ الاغ تثثم سادة 
الظزط التاضمئ باطك الثول وتضعن طةتفئ وضث طخالح 
حسعب عثه الثول بحضض واضح"، ضما أظظا أصخى طا 
ضظا ظساصثه عع أن جغاجات الئظك الثولغ غالئا طا تثثم 

الحرضات الماسثدة الةظسغات.
الثول  تةاه  الثولغ  الئظك  جغاجات  تعل  ظزرتظا  عثه 
تطك  ُغصرض  بأظه  افخغر  لظا  غخعر  وبغظما  المصارضئ، 
الئقد الفصغرة بصخث الاظمغئ، إق أظه وطظ خقل حروط 

أطرغضا تةّر أوروبا خطفعا 
لطدشط سطى افذراف يف لغئغا إلجراء اقظاثابات
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طامّسضئ بثغظعا وصرآظعا وجّظئ ظئّغعا وبالاالغ شسظثعا 
ضثلك الظاتغئ الروتاظغئ، لضّظ جععر طا شصثته عثه افّطئ 

عع جططاظعا المامّبض بالثولئ اإلجقطغئ.
شق َسّجْت أّطئ طسطعبئ السططان، وق عابئ أّطئ أخرى 
إّق  طاقً  وق  ظْفساً  وق  ِسرضاً  َتَمْئ  وق  لسططان،  إّق 
بسططان. وعثا المغجان لفطط تصاس به أّطئ اإلجقم، 
طع أّظعا لغسئ ضشغرعا طظ افطط شعغ خغر أّطئ أخرجئ 
وآطظْئ  المظضر  سظ  وظعْئ  بالمسروف  أطرْت  لطظاس، 
غخطح  شمظ  صروظاً،  افطط  خقح  ططح  وضاظئ  باهللا، 

شسادعط الغعم إذا المطح شسث؟
إّن المائّخر شغ تال أّطئ اإلجقم غرى بما ق غثع طةاقً 
لطحك أّظعا باتئ ضسغفئ ذلغطئ، ق ترطئ لثطعا وسرضعا 
وطالعا وق ُغرَصُإ شغعا إّقً وق ِذّطًئ، وباتئ ُتصّاُض بأغثي 
أراذل الئحر وطظ ضربئ سطغعط الّثّلئ والمعاظئ، وتاى 
غسغحه  والتال  العاصع  عثا  والئصر.  افخظام  سّئاد  بغث 
المسطمعن أغظما ضاظعا وشغ حاى بطثاظعط، وسطى أصض 
تسئغر شعط غحاعثون سمطغات الصاض واإلجرام والاحرغث 
واإلذقل بحضض غعطغ إلخعاظعط، بمصاذع طخعرة ترجض 
سئر طعاصع الاعاخض أو طظ خقل الظحرات اإلخئارغئ. وعط 
شغ طحاعثتعط لعثه الفزائع غثوبعن ألماً وتسرًة سطى 
تال إخعاظعط وغصعطعن بئثل طا أطضظ لعط ظخرتعط طظ 
جئغض، لضّظعط غاشاشطعن سظ تصغصئ شرصاعط وتمجغصعط 

وسثم صثرتعط سطى ظخر إخعاظعط تّص الظخرة.
َغعط  وعع  المساسمر  أدرضعا  الاغ  التصغصئ  عثه 
باصسغط بقد المسطمغظ طجصاً بالغئ، ق تخطح تسمغاعا 
تاى بأحئاه الثول لسةجعا سظ رساغئ طخالح الظاس، ق 
بض سظ تماغئ ظفسعا طظ سثٍو غاخإ. شما إْن أوجث 
تاى  المظتّطئ  وطفاعغمعا  أشضارعا  افّطئ  شغ  الشرب 
أوردتعا حصاء الثظغا صئض اآلخرة والسغاذ باهللا، شحائ 
بثلك وتثتعط بسث أن جمسعط رجعل اهللا ملسو هيلع هللا ىلص خطش 

دغظ واتث وإطام واتث وراغئ واتثة.
ظسط إّن المساسمر التاصث سطى اإلجقم والمسطمغظ لط 
غثخض بقد المسطمغظ، بض لط غضظ لغةرؤ سطى ذلك 
لع لط غةث تتئ أصثاطه طظ غطأه طظ الثعظئ، وطمظ 
والعذظغئ  الصعطغئ  طظ  الفاجثة  الشرب  أشضار  حربعا 
ططئ  وأساظعا  ودظغاعط.  دغظعط  الظاس  سطى  شأشسثوا 
الضفر سطى ظحر صعاظغظه الفاجثة دون رادع وق وازع، 
شغ تأطغظ طخالتعط، سظثطا  وصِئطعا أن غضعظعا خثطاً 
صعّتعا  وطخثر  المسطمغظ  جططان  إزالئ  طظ  تمّضظئ 
وسّجتعا المامّبطئ بثولئ الثقشئ. وصث أدرك ذلك جطّغًا 
الطعرد ضرزون وزغر خارجغئ برغطاظغا آظثاك سظثطا اتاّب 
أتث الّظعاب شغ طةطج السمعم سطى اساراشه باجاصقل 
صث  ترضغا  أن  "الصدّغئ  بصعله:  ضرزون  شأجابه  ترضغا، 
ُصدغ سطغعا، ولظ تصعم لعا صائمئ، فظظا صث صدغظا سطى 

 "الصعة المسظعغئ شغعا: الثقشئ واإلجقم

غظعار". شأطرغضا ق ترغث لطئظان أن غظعار، وعغ طساسثة 
الشاز  باجاصثام  شغه  المساسخغئ  الضعرباء  أزطئ  لتض 
طظ ضغان غععد، وتسطغض سصعبات صغخر، أي السغر شغ 
تطئغع السقصئ طع ظزام دطحص، و"سطى سغظك غا تاجر"، 
الاصاعط،  الثغظ  الطئظاظغغظ  المسآولغظ  ظعقظث  ودسئ 
آطعس  افطرغضغ  العجغط  طع  الاساون  "ضرورة  إلى 
ععضحااغظ المظّسص الةثغث لحآون الطاصئ شغ وزارة 
الثارجغئ افطرغضغئ الثي غصعم بجغارته افولى إلى لئظان 
افجئعع المصئض، والثي جغضعن العجغط افطرغضغ شغ 
ططّش ترجغط التثود الئترغئ الةظعبغئ والمئاتبات غغر 

المئاحرة بغظ لئظان و(إجرائغض) وسثم سرصطئ طعّماه".
الثولغ،  الظصث  لخظثوق  الاظفغثي  بالمثغر  وغفارض 
والممبض لمةمعسئ الثول السربغئ، بما شغعا لئظان لثى 
طتغغ  طتمعد  الثضاعر  لطخظثوق  الاظفغثي  المةطج 
ضمظ  لطئظان  زغارة  المصئض  افجئعع  غئثأ  أن  الثغظ 
جععد الاساون بغظ لئظان والخظثوق بحأن خطئ الثولئ 
لطاساشغ اقصاخادي. وضان طتغغ الثغظ أضث شغ تعار 
لعضالئ أظئاء الحرق افوجط، أن "وجعد تضعطئ ضاططئ 
بغظ  المفاوضات  لئثء  أجاجغ  حرط  عع  الخقتغات 
لئظان وخظثوق الظصث"، طآضثًا أن "الاعخض قتفاق بغظ 
سطى  لئظان  تخعل  غسظغ  والخظثوق  الطئظاظغئ  الثولئ 
تمعغض، ضما غفاح أطاطعا الئاب لطتخعل سطى تمعغض آخر 
طظ جعات وطآجسات دولغئ، وغسغث البصئ شغ اقصاخاد 
الطئظاظغ وصثرته سطى الاترك، وغفاح المةال لقجابمار 

والاةارة بحضض طظازط والاحشغض لطماسبرغظ".
شالمفااح لارغاق التض الثولغ غضمظ شغ الثدعع لما 
ُتمطغه أطرغضا طظ حروط تتئ سظعان "خطئ الاساشغ" 
وشاح الئاب أطام الامعغض الثارجغ، وعثا ضطه غصادغ 

وجعد "تضعطئ ضاططئ الخقتغات".
وعثا غفسر إخرار تجب إغران سطى تخسغث لعةئ الثطاب 
بأظه  واتعاطه  الئغطار،  الاتصغص  صاضغ  تظتغئ  بثرغسئ 
غظفث أجظثة خارجغئ. وبثأ الاخسغث شغ اقجاماع افخغر 
لطتضعطئ غعم البقباء الماضغ ١٢ تحرغظ افول تغظ 
صام وزغر البصاشئ طتمث طرتدى بفرض بظث طظ خارج 

وظئراجعا. وإذا طا اصارظئ التاضظئ طع الصعة السغاجغئ 
والصعة السسضرغئ أخئتئ صعة ق تصعر.

أتغاظًا  بالصعة  سظاخره  غصعد  اآلن  بحار  وظزام 
وبالمخطتئ أتغاظاً أخرى. شق سصغثة صاالغئ وق تاضظئ 
حسئغئ، تاى إن تةر افجاس لثغه، أق وعع المحروع 
السغاجغ السصثي، غغر طعجعد أجاجاً شعع غسامث سطى 

الثسط الثارجغ وسطى صعة السقح.
أطا بعرة الحام المئارضئ شاماطك تاضظئ حسئغئ ضئغرة 
رغط أّن عثه التاضظئ صث ُطِضَر بعا طضرًا سزغماً وطعِرَس 
سطغعا ضشط حثغث أدى إلى تمطمطعا. لضظ البعرة طا 
خادصئ  ترضٍئ  وأيُّ  أعطعا،  ظفعس  شغ  طاصثة  زالئ 
جغزعر  البعرة  جمر  غشطغ  بثأ  الثي  الرطاد  تضظج 
لعغئعا طظ جثغث. أطا الصعة السسضرغئ المعجعدة شغ 
وضاشئ  بثجاعره  الظزام  إلجصاط  ضاشغئ  شعغ  البعرة 
أرضاظه ورطعزه. لضظَّ ارتئاط صغادات الفخائض بالثول 
الثاسمئ ورعظ صرارعط لعا ضئَّض عثه الصعة السسضرغئ 

وطظسعا طظ إجصاط ظزام اإلجرام.
برجالعا  طعجعدٌة  شعغ  السغاجغئ  الضاطئ  وأطا 
سالمٌغ  تجب  وعع  الاترغر،  تجب  عع  شعا  وطحروسعا. 
سرغص غمطك طحروساً جغاجغاً طظئبصاً طظ سصغثة افطئ، 
وق زال غسسى لظحره بغظ تاضظئ البعرة وبغظ طصاتطغعا 

تاى غفاح اهللا به وبعا دطحص بإذن اهللا.
ختغح أن المتظئ سزغمئ ولضظ المظتئ أسزط بإذن اهللا، 
شالافعا تعل الرائث الثي ق غضثب أعطه، وضعظعا جظثه 

وتاضظاه َغِسْر بضط إلى ضض خغر بإذن اهللا.
وأظاط أغعا المصاتطعن المثطخعن شغ الحام: لصث خئرتط 
الثاسط  جمسضط  وصث  الصرار،  ورعظ  اقرتئاط  طرارة 
غثسعضط  بغظما  بعرتضط.  أعثاف  وغظسغضط  لغضئطضط 
السزغط،  الثقشئ  طحروع  سطى  لاةامسعا  الاترغر  تجب 
افغام  أبئائ  شصث  اآلخرة.  وظسغط  الثظغا  سج  شغه  الثي 
ضسش الظزام طصابض صعة البعرة، شمسرضئ شك التخار 
سظ تطإ لط تضظ افولى الاغ غظضسر بعا الظزام ولظ 
ضااب،  أجض  لضض  ولضظ  افخغرة،  درسا  طسرضئ  تضعن 
تاى غعغأ اهللا لتمطئ طحروع اإلجقم السزغط أظخارًا 
بعط  لغسج  ملسو هيلع هللا ىلص،  ضتاضظاه  وتاضظئ  الرجعل  ضأظخار 
سطى  وظصغط  اإلجرام  ظزام  شظسصط  وأعطه،  اإلجقم 

  أظصاضه تضط اإلجقم، وطا ذلك سطى اهللا بسجغج

وفجطه  غةامسعن  شسطغه  والصرغئئ،  الئسغثة  وأعثاشعط 
غصاتطعن وطظه تخاغ سصغثة الةظث الصاالغئ وبه ُغةمع 
خطئ  وجعد  شئثون  وضئرائعط.  بعجعائعط  الظاس 
جغاجغئ واضتئ لمحروع جغاجغ جاطع غدع افعثاف 
لظ  افدوار،  وغعزع  المعام  وغتثد  الطرغص  وغرجط 
طسطمعن  وخض  وإن  تاى  التضط،  إلى  اإلجقم  غخض 
غئغظ  الثي  عع  المحروع  شعثا  التضط.  ضرجغِّ  إلى 
الةماسئ  شغتفر  الاطئغص،  وضغفغئ  العخعل  ضغفغئ 
طظ اقظتراف تاى تخض لعثشعا، وغتفر الثولئ طظ 
وضغش  السرغخ  وخطعا  سمطعا  طسار  بائغان  اقظتراف 
تئظغ جغاجاعا الثاخطغئ طظعا والثارجغئ شق غثع طةاقً 
وق  الظاس  ورساغئ  التضط  سطى  اإلجقم  بصثرة  لطحك 
غثع طةاقً لقخاقف بسث اقجاماع، شصث اجائان الطرغص 

وَوُضَح العثف وتئطعرت افشضار.
أطا صعة التاضظئ والرأي السام شعغ تةر الجاوغئ وبغدئ 
الصئان، شعغ طظ جاتادظ الصعة السغاجغئ وعغ طظ 

جافرز الةظعد وتمثعط بالمال والسقح والسااد.
شطعق تاضظئ بعرة الحام لما تةرأ أتث طظ جظعد ظزام 
تصاتض  سسضرغئ  ضغاظات  وتحضغض  اقظحصاق  سطى  أجث 
الاغ  الحسئغئ  التاضظئ  ولعق  المظاذص.  وتترر  الظزام 
سمض سطغعا جغثظا طخسإ بظ سمغر رضغ اهللا سظه لما 
طسرضٍئ  أول  شفغ  المثغظئ.  شغ  الثولئ  أرضان  اضامطئ 
تثبئ خرج الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص وصاتض طسه جمغع المسطمغظ شغ 
بثر ولط غصاتض بةماسئ المعاجرغظ شصط، بض صاتطئ طسه 
التاضظئ والافئ تعله شضاظئ الضاطئ السغاجغئ برجالعا 

وطحروسعا وصغادتعا طع التاضظئ ضةسٍث واتث.
التاضظئ  تترضئ  سظثطا  المةرم  أجث  ظزام  عع  وعا 
غسصط  أن  ضاد  الثعف  تاجج  واظضسر  ضثه  الحسئغئ 
لعق تآطر الحرق والشرب سطى عثه البعرة الغاغمئ، وصث 
الراغات  لضاظئ  روجغا  تثخض  لعق  بأظه  قشروف  صالعا 
السعد ترشرف شعق الساخمئ دطحص. وصث أبئائ أتثاث 
اتادظئ  سظثطا  المةرم  الظزام  عحاحئ  افخغرة  درسا 
المثغظئ  عثه  شأسغئ  المصاتطغظ.  الحسئغئ  التاضظئ 
جئسغظ  طظ  فضبر  المةرم  الظزام  الئسغط  بسقتعا 
لطافاوض  واضطر  السغاجغ  لطمضر  الظزام  شطةأ  غعطاً، 

طع البعار لتفر طاء وجعه.
الصعة  طظئع  غماطك  الحسئغئ  التاضظئ  غماطك  طظ  إذًا 

تامئ: سظاخر الصعة بغظ بعرة الحام وظزام اإلجرام

الةثول لئتث تظتغئ الصاضغ بغطار سظ الاتصغص، ططالئًا 
وزغر الثاخطغئ بسام طعلعي بظئرة آطرة بثلك. وبتسإ 
تعاشصغئ  خغشئ  إلى  الاعخض  طمضظا  ضان  شصث  ظحر  طا 
تحضض طثرجا ولضظ إخرار البظائغ الحغسغ ورّدة شسض 
رئغج الةمععرغئ طغحال سعن سّططاا العخعل إلى تّض 
جثرّي رّتض الافاعط إلى جطسئ أخرى، شاسّططئ التضعطئ 
سجل  إطا  التضعطغئ:  افزطئ  سظعان  وخار  سمطعا.  وُسطِّص 
الئغطار أو تحض التضعطئ. وعثه طةرد تةئ أراد تجب 
إغران طظعا شرض الحطض التضعطغ لاسطغض السغر شغما 
ترغث واحظطظ شرضه طظ إطقءات إن ضان لةعئ ترجغط 
التثود الئترغئ، أو الاعخض إلى خطئ تساشغ طع خظثوق 
لطشاز  الثولغ  الئظك  تمعغض  والمادمظئ  الثولغ،  الظصث 

المساصثم طظ ضغان غععد.
شغ عثا السغاق لط غضظ طظ المساشرب اظفةار أتثاث 
الحغاح  بغظ  الاماس  خط  شغ  الثمغج  طزاعرة 
وسغظ الرطاظئ، الاغ حعثت اظطقصئ الترب الطئظاظغئ 
ضاربغ  تثضغر  طظ  ظقلعا  تتمطه  طا  بضض   ١٩٧٥ شغ 
شغ  تظتخر  ق  شالمسألئ  الطئظاظغغظ.  ذاضرة  تظسه  لط 
تفاخغض تادبئ سغظ الرطاظئ بتث ذاتعا بصثر طا تضمظ 
شغ أزطئ التضط افجاجغئ والعاصع شغ اظصسام ساطعدي 
تاد، لغج جثغثا شغ الضغان العح لطئظان المتضعم 
شاظئ  أتثاث  طظ  الثارجغئ  الاثخقت  بسصش  دوطا 
الةئض الحعغرة سام ١٨٦٠ إلى ترب ١٩٥٨ إلى ترب 
١٩٧٥، وطا بغظعا طظ ضعن التاضط بأطره إطا السفغر 
المثابرات  صائث  أو  الظاخر  سئث  جمال  زطظ  المخري 
السعرغئ شغ تصئئ ١٩٧٥-٢٠٠٥ أو العغمظئ اقغراظغئ 
لط  العح  الطئظاظغ  شالضغان  السعري.  اقظستاب  بسث 
بصغ  ولثا  المساصطئ  الثولئ  طصعطات  غعطا  غماطك 
تاظازسه  الثارجغئ،  السغاجئ  رغح  طعإ  شغ  ضالرغحئ 
ضائه  طا  الغعم  سطغه  غظطئص  الماخارسئ،  افذراف 
ططران إعثن شغ حمال لئظان، إلى الئطرك شغ جعظغئ 
سام ١٨٥٧: "خرظا شغ وضع إذا اخاطش جار طع جاره 
وافجطعل  الئرغطاظغ  افجطعل  افطر بزععر  غظاعغ 

 "الفرظسغ شغ الئتر

تامئ ضطمئ السثد: افزطئ شغ لئظان ...

عا عع الضاتإ افطرغضغ تعطاس شرغثطان غططص طظ 
ضان  المّرة  عثه  لضظ  لططعارئ،  إظثاٍر  جرس  جثغث 
طعّجعاً فوروبا الرأجمالغئ وحسعبعا، لاظئؤعط بالمعت 
وغظّئه  افطر.  غاثارضعا  لط  إذا  الحااء  عثا  الئرد  طظ 
لحسعب  الاثشؤئ  وجائض  الممسضئ  افخرى  افذراف 
أوروبا، طضاطظ الصعة شغ اجاشقل عثا الزرف المساةث 
شغ تصّطئات افجعاق السالمغئ المرتئطئ بالطاصئ، وسطى 

رأجعا الشاز الطئغسغ المساعرد طظ روجغا وصطر.
شفغ طصال له بختغفئ ظغعغعرك تاغمج افطرغضغئ بسظعان: 
A Scary Energy Winter Is Coming. Don’t)

Blame the Greens)، أظعر شرغثطان إسةابه بالرجالئ 
الاغ   ،Blain’s Morning Porridge المالغئ  اإلخئارغئ 
ضائعا اقجاراتغةغ شغ افجعاق المالغئ بغض بطغظ سظ 
وضع الطاصئ شغ الممطضئ الماتثة وأوروبا. تغث أحار 
شغعا أّن الظاس الفصراء جغضعظعن أطام خغارغظ ابظغظ: 
إّطا أْن غأضطعا أو غمعتعن طظ الئرد، طع ارتفاع أجسار 
الطاصئ. وأحار الضاتإ لمسألئ ربط عثا المخغر لطظاس 
ظفسعا  ألجطئ  الاغ  الشربغئ  التضعطات  بسغاجات 
بالاتّعل لططاصئ الظزغفئ صئض تأطغظ الئثغض لعط، تغث 
حّضض ظاغةئ تثاشع تطك التضعطات سطى الئثغض المبالغ 
جسره  شغ  ذئغسغئ  زغادة  الطئغسغ"،  "الشاز  الماعّشر 
أن الضاتإ أحار إلى دور إغران شغ  تعل السالط. سطماً 
اجاشقل عثا الزرف شغ "خراسعا طع أطرغضا" طظ خقل 

سرصطئ تخثغر الشاز الَصَطري.
إّن العصعف على طا صّثطه شرغثطان طظ طقتزات شغ 
العاصع الةغع-جغاجغ وخراع افذراف الثولغئ شغ تأطغظ 
طخالتعا الصعطغئ، غسارسغ طّظا الاظّئه لمسألئ شغ غاغئ 
افعمغئ أق وعغ أغظ افطئ اإلجقطغئ طظ عثه افتثاث 
الاغ تتخض شغ بقدعا؟ ولماذا ق غراسغ عثا الضاتإ 
تسثادعا  غصارب  فّطٍئ  اسائاٍر  أّي  الغععدي  الرأجمالغ 
المطغارغظ، وتسغح شغ أعط طعصع جشراشغ شغ السالط، 
وتماطك طظ البروات طا ق غصّثر ببمظ، وتسئر أرضعا جّض 
الاةارة السالمغئ، ولعا طظ طصّعطات العتثة والصّعة طا ق 

تمطضه أّغئ أّطئ سطى وجه افرض؟
وق  ُطعابئ  غغر  اإلجقطغئ  افّطئ  عثه  غةسض  الثي  وطا 
ُغسمض لعا أّي تساب، بسثطا ضان لعا طاٍض وعغ شغ 
ذعر ظحأتعا شغ عجغمئ أصعى إطئراذعرغاغظ عاباعما 
الئحرغئ عما الفرس والروم؟ وباسئغر أّدق طاذا شصثت 
عثه افّطئ تاى باتئ شغ ذغض افطط الفاسطئ شغ التدارة 

اإلظساظغئ وشغ المثظّغئ المساخرة؟!
ظسط غتص لظا الاسّةإ طظ تال عثه افطئ وطا وخطئ 
إلغه طظ وعظ وضسش وسثم اسائار طظ أسثائعا رغط طا 
سظثعا طظ طصّعطات السزمئ والمعابئ والصعة. شالعجائض 
المادغئ لطعخعل لعثه المضاظئ الرشغسئ طعجعدة وبحضض 
أضئر طما اطاطضه جطفعا سظثطا شاتعا السالط، وعغ طا تجال 

ق طعابئ فّطئ دون جططان
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ سئث اهللا السطغـ 

ظّزمئ ضاطه العسغ، اإلذار الطقبغ لتجب الاترغر، شغ جاطسئ الظةاح، طسرضاً لطضااب غعطغ افربساء والثمغج 
"أجج  وضااب  الاخظغع"،  "جغاجئ  ضااب  أبرزعا،  الضاإ  طظ  طةمعسئ  سرض  تط  تغث  و٢٠٢١/١٠/١٤،   ١٣
الاسطغط المظعةغ"، وضااب "طفاعغط خطرة"، وضااب "المرأة وافجرة شغ خطر". وطظ أبرز افشضار الاغ لفائ اظائاه 
الطقب وأبارت اعاماطعط وتفاسطعا طسعا، شضرة (المساواة) الاغ ُغروِّج لعا الشرب شغ شطسطغظ والئقد اإلجقطغئ 
طظ خقل أدواته الةمسغات الظسعغئ، تغث أشرد لعا ضااب "المرأة وافجرة شغ خطر"، سظعاظاً خاخاً وعع "المساواة 
بغظ الرجض والمرأة شغ طغجان اإلجقم". ووزَّسئ ضاطئ العسغ سطى التدعر بسخ الضاإ والمةقت وبطاصئ بسظعان 
"المرأة تتااج إلى اإلجقم ولغج إلى المساواة لاسغح بأطظ وأطان". وأضَّثت ضاطئ العسغ لقخعة الططئئ خقل 
المسرض، سطى أن شضرة (المساواة) عغ طظ افشضار الثخغطئ سطى طةامسظا وطثالفئ فتضام دغظظا التظغش، وأظعا 
شضرة غرغئئ جاءت ظاغةئ ظطط الشرب لطمرأة، وأن اإلجقم ق حأن له بعثه افشضار، فظه أصام ظزاطه سطى أجاس 
تئ ضاطئ العسغ لططقب بأن شضرة (المساواة) عغ سئارة سظ حسار  غدمظ التصعق والسسادة لطمرأة. ضما وضَّ
اق غرشسه طظ ُغروِّج فشضار الشرب بصخث تدطغض الظاس والثطط بغظ المساواة والسثل، طئغِّظغظ لططقب أن  برَّ
المساواة ق تسظغ السثل بالدرورة. وصث ضان إصئال ذطئئ الةاطسئ وأجاتثتعا سطى المسرض قشااً، وطآغثًا لما 
ُذرح طظ أشضار، تغث ذطئعا طظ ضاطئ العسغ تضبغش طبض عثه افسمال ودوام السمض سطى ظحر أشضار اإلجقم بغظ 

ثغظ رشدعط في شضر دخغض سطى دغظعط.  ذقب الةاطسئ، طآضَّ

 للكتاب
ً
كتلة الو  جامعة النجاح تنظم معرضا

خرتئ رئغسئ وزراء الثظمارك أظه غظئشغ تحضغض لةظئ ترضج سطى الظساء المسطمات. وصالئ شغ ضطماعا شغ 
اشاااح الئرلمان الثظمارضغ غعم البقباء ٥ تحرغظ افول/أضاعبر: "شغ بسخ الثوائر الثغظغئ وشغ بسخ دوائر 
 (...) سغحعا  شغ  غرغئظ  الاغ  التغاة  سغح  ترغئ  أجض  طظ  والظساء  الفاغات  طظ  السثغث  تظاضض  المعاجرغظ، 
ضمةامع غةإ سطغظا اإلخرار سطى أن صغمظا المحارضئ - المساواة والترغئ - غةإ أن تظطئص سطى الةمغع شغ 
أخرى،  طرة  الثظمارك:  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  لطمضاإ  ختفغ  بغان  صال  ذلك  سطى  وتسصغئا  الثظمارك". 
تصعم التضعطئ باخعغر المرأة المسطمئ بحضض جطئغ وتبغر إحضالغئ اإلجقم تتئ جاار المفاعغط المسغسئ 
صداغا  شغ  غشرق  العزراء  رئغسئ  خاذئاه  الثي  ظفسه  الئرلمان  الئغان:  وأضاف  اقجاماسغئ".  "السغطرة  طبض 
اقساثاء الةظسغ الاغ حمطئ جمغع افتجاب الئرلماظغئ تصرغئا! لضظ رئغسئ العزراء لثغعا الةرأة سطى الجسط 
بأن اضطعاد المرأة طحضطئ تمّغج "افوجاط الثغظغئ"! ولفئ الئغان إلى: أظه غاط إذقق طئادرة جغاجغئ تطع 
افخرى لفرض تشرغإ أجطعب التغاة سطى المسطمغظ بعثف تثطغر افجرة المسطمئ، بالطرغصئ ظفسعا الاغ 
تفضضئ بعا افجرة الشربغئ، طظ خقل الاقسإ المسامر وخطاب الضراعغئ ضث اإلجقم والمسطمغظ طظ سطى 
طظئر الئرلمان الثظمارضغ، وُغتَرم الحسإ الثظمارضغ شغ العصئ ظفسه طظ شرخئ شتص اإلجقم دون تتغج، 

وعع أجطعب التغاة العتغث الثي غمضظ أن غترر المرأة شغ الشرب طظ وجعئ الظزر المظتطئ.

فن االستهزاء يفضح ثقافة الغرب الزائفة المنحطة

وّصع الظزام افردظغ اتفاق حراء طع ضغان غععد غتخض بمعجئه سطى ضمغات طغاه إضاشغئ طظ بتغرة ذئرغا. 
افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  صال  وسطغه  طضسإ.  طار  ططغعن  لـ٥٠  اإلجمالغئ  الضمغئ  وجاخض 
المئارضئ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى طعصسه: إن الاظازل سظ شطسطغظ لط غضظ شصط تظازق سظ أرض وأعض 
وسصغثة، بض ضان تظازق سظ طعارد افطئ ضثلك، طا جسض ضغان غععد عع الماتضط بمعارد المغاه وطبطعا الشاز الثي 
خار غخثره لفردن ولمخر بسث أن ضان غساعرده طظعا، وطظ بط جغضعن ضثلك عع طخثر الشاز لطثط الثي 
جغخض لئظان سئر افردن وجعرغا لتض طحضطئ الضعرباء شغ لئظان، لارتئط به دول المظطصئ شغ أجاجغاتعا طظ 
طاء وغاز وضعرباء! وخاط الاسطغص: إن جسغ عثه افظزمئ لاصعغئ ضغان غععد وتماغاه طظ السصعط خار ظاعرا 
وباذظا، وخقخئ الصعل إن ضغان غععد وأظزمئ الثغاظئ والاثاذل عغ وجعه طثاطفئ لسثو واتث، ولظ تساطغع 

افطئ أن تتغا بضراطاعا وتعظأ بحرباعا وتمطك طعاردعا إق بإزالئ ضطغعما طسا وإصاطئ دولئ اإلجقم.

ار كيان يهود الغاصب ودويالت ال
تعددت الوجوه والعدو واحد



  افربساء ١٣ طظ  ربغع افول ١٤٤٣ عـ المعاشص٢٠ تحرغظ افول/أضاعبر ٢٠٢١ طـ  ٤     السثد ٣٦١

تسطغصا سطى تحرغث تعالغ ١٢٠٠ أجرة شغ طظطصئ جغئاجار شغ طظطصئ داراظب الاغ غسضظعا المسطمعن شغ وقغئ 
آجام العظثغئ، صالئ طثغرة الصسط الظسائغ شغ المضاإ اإلسقطغ المرضجي لتجب الاترغر الثضاعرة ظسرغظ ظعاز: 
إن الترطان طظ تصعق المعاذظئ واإلصاطئ، وتطئغص جغاجات السغطرة سطى السضان، وتثطغر المساجث وإتراق 
المظازل، وذردعط طظ افراضغ الاغ ساحئ شغعا سائقتعط سطى طثى أجغال، غتمض خثى لسغاجات الاطعغر 
السرصغ الاغ ترضئ ضث طسطمغ الروعغظةا شغ طغاظمار. وطع ذلك، تاى اآلن، لط تاثخض أغئ دولئ، بما شغ ذلك 
الئقد اإلجقطغئ، لطثشاع سظ طسطمغ آجام طظ المساظاة طظ ظفج طخغر إخعاظعط وأخعاتعط طظ الروعغظةا. 
ضطمات اإلداظئ الفارغئ ضث الفزائع عغ ضض طا غمضظ أن غفسطه تضام المسطمغظ، بغظما غتاشزعن شغ العصئ 
ظفسه سطى روابط جغاجغئ واصاخادغئ صعغئ طع الظزام العظثوجغ المسادي لقجقم والمسطمغظ والثي غعاخض 
عظاك  تضعن  أن  غمضظ  ق  أظه  ظعاز  الثضاعرة  وأضثت  ضحمغر.  طسطمغ  ضث  العتحغئ  وجرائمه  اتاقله  أغداً 
تماغئ لتغاة المسطمغظ شغ غغاب الثولئ الاغ تمبض بخثق طخالح اإلجقم والمسطمغظ وتثاشع سظعط؛ الثقشئ 
سطى طظعاج الظئعة. وبالفسض، أدى السثل وافطظ واقزدعار الثي حعثه حسإ العظث شغ ظض صرون طظ التضط 
اإلجقطغ إلى اساظاق الضبغرغظ لقجقم، وأخئح أتفادعط طظ بغظ أولؤك الثغظ ضاظعا شغ ذطغسئ الضفاح ضث 
عثم الثقشئ سام ١٩٢٤م، الثي لط تضظ ظاغةاه إق الزقم لمسطمغ العظث وجمغع أظتاء السالط. وق حك أن 
طسطمغ العظث وطغاظمار وترضساان الحرصغئ وأطاضظ أخرى، لظ غظسمعا بغعم واتث طظ افطظ والسقم واقزدعار 

والسسادة دون سعدة الثولئ المةغثة.

تاجئ  خّرتئ ظائئئ وزغر الثارجغئ افطرغضغئ وغظثي حغرطان شغ ٧ طظ تحرغظ افول/أضاعبر باضّئر "ق ظرى 
لسقصئ واجسئ طع باضساان، ولضظظا جمغساً بتاجئ إلى طسرشئ طا غتخض شغ أششاظساان، وظتااج جمغساً لدمان 
أطظ الةمغع، بما شغ ذلك العظث"، وإزاء ذلك صال بغان ختفغ خادر سظ المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ 
وقغئ باضساان: رغط عثا الئغان المعغظ، اجاصئطاعا الصغادة السسضرغئ والسغاجغئ بترارة، وتطصئ طظعا تسطغمات 
جثغثة، شأطر رئغج العزراء الئاضسااظغ، سمران خان، باحضغض لةظئ لاتسغظ السقصات بغظ باضساان وأششاظساان، 
وصث تط تصثغط عثا العقء فطرغضا سطى أظه تظسغص بغظ العضاقت التضعطغئ تعل طسألئ "المساسثات اإلظساظغئ". 
والعاصع أن تضام باضساان المفطسغظ ق غتارطعن أظفسعط وق غعامعن بمخالح باضساان، ولغسئ عثه عغ 
المرة افولى الاغ تعثد شغعا أطرغضا وتعبت وتعغظ باضساان، وتتط طظ طضاظاعا ضتطغش لعا، ضغش غمضظ لضض 
ذي بخر وبخغرة بسث سصثغظ طظ الجطظ أن غاعصع أن تساسغث واحظطظ اآلن باضساان شةأة طظ طجبطئ الاارغت 
افطرغضغ؟ وخطص الئغان إلى الصعل: لظ تخئح باضساان آطظئ وطجدعرة إق بإظعاء اقساماد سطى الصعى افجظئغئ، 
وإصاطئ الثقشئ باعتغث باضساان وأششاظساان وآجغا العجطى شغ دولئ واتثة صعغئ، تسغث أوراجغا إلى تالاعا 

الاارغثغئ الاغ اطاثت لصرون، شغ ظض عغمظئ اإلجقم وعجغمئ صعى الضفار.

المأضض والمسضظ والمطئج، وتاجاته افجاجغئ الةماسغئ 
وعغ: افطظ، والاسطغط، والاطئغإ.

والرساغئ الختغئ والاطئغإ طظ المخالح والمراشص الاغ 
ق غساشظغ سظعا الظاس، شعع طظ الدرورغات، صال ملسو هيلع هللا ىلص: 
« َمْن أَْصَبَح ِمْنكُْم ُمَعافًى ِفي َجَسِدِه، آِمناً ِفي ِسْرِبِه، ِعْنَدُه ُقوُت 
نَْيا»، شصث جسض الرجعل ملسو هيلع هللا ىلص الختئ  يَْوِمِه، َفكَأَنََّما ِحيَزْت لَُه الدُّ
تاجئ، سطى أن سثم تعشغر الطإ لمةمعسئ الظاس غآدي 
إلى الدرر، وإزالئ الدرر واجئئ سطى الثولئ، صال ملسو هيلع هللا ىلص: «َال 
الاطئغإ  ضان  أغداً  الظاتغئ  عثه  شمظ  َضَرَر َوَال ِضَراَر»، 

واجئاً سطى الثولئ.
والرساغُئ الختغُئ عَغ الصغاُم سطى ختِئ الرسغئ بمراَصَئِاعا 
وِتْفِزعا وَتثبغِر ُحُآوِظعا بما طْظ َحْأِظِه أْن غعِخَض إلى 
قطِئ الظفسغِئ. وعَغ تحمُض العصاغَئ  الساشغِئ الةسثغِئ والسَّ
طَظ افطراِض َصْئَض أْن َتَصَع، وطاابسَاعا وسقَجعا إْن َوَصَسْئ، 

جعاء سطى خسغِث الفرِد أِو المةامعِ.
 شاإلجقم أوجإ سطى طظ غاعلى أطعر الظاس أن غسغح 
طسعط وبغظعط غططع سطى تاجاتعط، وغصدغعا بالغسر 
طظ  افْضفاء  وغسّغظ  والسرسئ،  والئساذئ  والسععلئ 
الصادرغظ سطى افسمال. لصث جاءت ظخعص الحرع تأطر 
باإلتسان شغ ضض حغء، وجاءت تأطر بالاغسغر، وتظعى 
سظ الاسسغر، وتظعى سظ اإلصراد أي تأخغر صداء تاجات 
الظاس، شق عط غصدعظعا وق عط غظخرشعن إلى بغعتعط 
وأسمالعط، وعثا بساطئ، وصث خّخئ الظخعص الحرسغئ 
طظ غاعلى أطعر الظاس أضبر طظ غغره، شصال رجعل اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: «َمْن َولَِي ِمْن أَْمِر الُْمْسلِِميَن َشْيئاً َفاْحـَتَجَب ُدوَن ِخلَِّتِهْم 
َوَحاَجِتِهْم َوَفْقِرِهْم َوَفاَقِتِهْم، اْحـَتَجَب اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ يَْوَم الِقَياَمِة 

َدوَن ِخلَِّتِه َوَفاَقِتِه َوَحاَجِتِه َوَفْقِرِه».
أطا افعثاف الساطئ لطرساغئ الختغئ، الاغ تسسى دولئ 
اهللا،  بإذن  صرغئاً  الصائمئ  الظئعة  طظعاج  سطى  الثقشئ 
وضمظ برظاطب واضح طفخض المسالط غحمض ضض جعاظئه 

وغصعم سطى أتضام اإلجقم شغ التضط واإلدارة، شعغ:
• تفر الختئ الةسثغئ والظفسغئ.

• تفر الختئ الساطئ الاغ تاسطص بالةماسئ ضضض.
ِسغَِّئ. تغئ ِلُضِض الرَّ • ُحُمعِلغَُّئ الرَِّساَغِئ الخِّ

تغئ لضض الظاس، َفنَّ التفاَظ سطى  • َطةاِظغَُّئ الرِّساَغِئ الخِّ
َوَشِصغِرِعط،  َغِظغِِّعْط  الظاِس،  ِلُضضِّ  أجاجغٌَّئ  تاَجٌئ  الختِئ 
شُغْظَزُر إلى المحضطِئ الختغِئ بعخفعا طحضطًئ إظساظغًئ، 
شغضعُن العثُف عَع تعشغر الرساغِئ الختغِئ لطرسغَِّئ سطى 
سطى  الاعشغَر  العثُف  غضعُن  وق  َوَأْضَمِطِه،  َوْجٍه  َأْتَسِظ 

الثولِئ أو اقصاخاَد شغ المعارِد.
ُم شغ ُسطعِم الختِئ شق ُبثَّ طظ ِإغةاِد َتْحٍث  • الاََّمغُُّج َوالاََّصثُّ
طظ افذئاِء والسطماِء والمْثَاخغَظ الُمَآَعطغَظ ِسْطِمّغاً وِشْسِطّغًا 
قباضاِر افجالغِإ والعجائِض القزطِئ لطرساغِئ الختغِئ، وق 
ُبثَّ ِطْظ تعشغِر َأْصخى إطضاظغاِت الئتِث واقباضاِر الِسْطِمّغِ 
زطاَم  اإلجقطغئ  الثولُئ  تماطَك  أْن  عع  والعثُف  لعط. 
 ، َص اقضافاَء الثاتغَّ افطعِر شغ طةاِل الرساغِئ الختغِئ وُتَتصِّ
تاى ق َتَصَع تتئ تْأبغِر الثوِل الضاشرة رجاَء طخطتٍئ طظ 
هُ  لَ اللَّ عَ لَنْ يَجْ الَمخالحِ الختغِئ، صاَل جئتاظه وتسالى: ﴿وَ

بِيالً﴾. نِينَ سَ مِ ؤْ لَى الْمُ ينَ عَ افِرِ لِلْكَ
َواْلَتاَقُت  اْلَضَعاِرُث  طع  لطاساطض  والاأعإ  الةععزغئ   •

اقْجِاْبَظاِئغَُّئ.
الختغئ  الرساغئ  جغاجئ  لاظفغث  إداري  ظزام  وضع   •
شغ الثولِئ اإلجقطغِئ غصعُم سطى الئساذِئ واإلجراعِ شغ 
تصثغِط الثثطِئ الختغِئ والسقجِ، ضما غصعُم سطى الضفاغِئ 

شغمْظ َغَاَعلَّْعَن اإلداَرَة.
شق غعجث طئثأ شغ الثظغا أولى الرساغئ الختغئ اعاماطًا 
ضالمئثأ اإلجقطغ، شةسض الختئ والاطئغإ طظ التاجات 
افجاجغئ الاغ غةإ سطى الثولئ اإلجقطغئ أن تعشرعما 
الثولئ  سطى  العاجئات  طظ  شإظعما  وبالمةان،  لرساغاعا 
افدوغئ  وخظاسات  والمساحفغات  السغادات  إن  تغث 
وطصادغات الختئ الساطئ طراشص غرتفص بعا المسطمعن 
اقجاحفاء  شغ  اإلجقطغئ،  الثولئ  رساغا  طظ  وغغرعط 
والاثاوي، شخار الطإ طظ المخالح والمراشص الاغ غةإ 

سطى الثولئ أن تصعم به فظه طما غةإ سطغعا.
وإظظا شغ تجب الاترغر ظسمض طع افطئ وشغعا طظ أجض 
الاشغغر الةثري لطعاصع الفاجث باجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ 
وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ ق غمضظ 
أن تاتصص رساغئ حآون الظاس ساطئ والرساغئ الختغئ 
 خاخئ إق بعجعدعا وتظفغث أتضام اإلجقم الماسطصئ بعا

خظثوق  سطغعا  أذطص  الاغ  العبائص  عثه  ظععر  جئص 
باظثورا وبائص سثغثة ُطمابطئ، ضعبائص بظما والعبائص 
تفدح  وجمغسعا  لعضسمئعرغ،  ووبائص  السعغسرغئ 
ُغتاول  طا  تضحش  تسرغئات  شعغ  الفاجثغظ،  التضام 
التضام إخفاءه طظ تسٍث سطى افطعال الساطئ، ولخعخغئ، 
وغسغض أطعال، وتعرب ضرغئغ، إق أّن وبائص باظثورا 
المحابعئ  افخرى  العبائص  طظ  جعاعا  سظ  تمااز 

بمخثاصغئ أضئر، وباترغات أوجع، وبأدلئ أدق.
شصث حارك شغ إخراجعا أضبر طظ ٦٠٠ ختفغ بتبعا 
حرضئ   ١٤ طظ  وبغصئ  ططغعن  سحر  اقبظغ  صرابئ  شغ 
لطثثطات المالغئ، جّططعا الدعء شغعا سطى أضبر طظ ٢٩

ألش حرضئ "أوف حعر" لحععر ذعغطئ.
وافوف حعر عغ حرضات وعمغئ تمظح درجئ سالغئ طظ 
السرغئ لطمالضغظ السرغغظ افجاظإ لطسصارات وافخعل 
غربغئ  ودول  وبرغطاظغا  أطرغضا  شغ  غماطضعظعا  الاغ 
أخرى، وتصعم افوف حعر بسمطعا عثا طظ خقل حئضات 
وافخعل  المطضغات  لةسض  التثود  سئر  تسمض  ُطسصثة 

خفغئ سظ أسغظ الحسعب خاتئئ تطك افطعال.
جعئ  عغ  الدثط  السمض  بعثا  صاطئ  الاغ  والةعئ 
لطختفغغظ  الثولغ  اقتتاد  وعغ  تضعطغئ،  غغر 
اقجاصخائغغظ شغ واحظطظ بالاساون طع الئغ بغ جغ 
الاتصغصات  وضحفئ  الئرغطاظغئ،  الشاردغان  وختغفئ 
الاغ صاطعا بعا سظ ُععغئ طالضغظ جرغغظ لـ١٥٠٠ سصار 
شغ برغطاظغا وأطرغضا تّط حراؤعا بمطغارات الثوقرات، 
والسغاجغغظ  الصادة  ضئار  طظ  صائمئ  شغعا  وتعّرط 
تالغغظ  وزراء  رئغج  أو  رئغساً   ٣٥ طظعط  الفاجثغظ 
وجابصغظ، باإلضاشئ إلى ٣٠٠ جغاجغ ووخعلغ آخر 

طظ دول سثة وطظعط:
١ – السائطئ المالضئ شغ صطر وظزغرتعا شغ اإلطارات.

٢ – ططك افردن سئث اهللا الباظغ.
٣ – رئغج وزراء لئظان التالغ ظةغإ طغصاتغ وجطفه 

تسان دغاب.
٤ – رئغج وزراء الاحغك.

٥ – رئغج ضغظغا.

وبائص باظثورا وشساد التضام
ـــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ  ــــــــــ

افردن  شغ  الفاجث  الختغئ  الرساغئ  واصع  غثفى  ق 
السطمغ  الاصثم  تعل  اإلسقطغئ  العالئ  رغط  أتث  سطى 
واإلظةازات الطئغئ الاغ جسطئ افردن وجعئ قجاصطاب 
شغ  الطئغ  اإلظةاز  طظ  غسائر  شعض  لطسقج،  المرضى 
الرساغئ الختغئ الافاخر بإجراء أول سمطغئ زراسئ صطإ 
شغ الثول السربغئ سام ١٩٨٥ بغظما ضاظئ ظسئئ العشغات 
الرضع ٣٩ ذفقً لضض ألش وقدة شغ ذلك العصئ؟! وعض 
غسظغ حغؤاً آلقف المرضى شغ افردن الثي تمعت شغه 
ذفطاان، رتمعما اهللا، طظ أبسط افطراض المغسعر 

سقجعا رساغئ ختغئ طسآولئ؟
إن طظزعطئ الرساغئ الختغئ شغ افردن والئقد اإلجقطغئ، 
تاماً ق تصعم سطى رساغئ حآون الظاس، بض إن افظزمئ 
لتغاة رسغاعا طظث أن تعلعا  التاضمئ شغعا ق تطصغ باقً 
الشربغ  المساسمر  طظ  باظخغإ  بطثاظعط  شغ  التضط 
الضاشر، شعط طحشعلعن باقعامام باقجاةابئ إلطقءاته، 

وعط غساظثون شغ بصائعط إلى رضاه سظعط.
إن الرساغئ الختغئ شغ افردن ق تصعم سطى ظزام وق 
اإلدارات  طظ  طاظابرة  واتات  شعظاك  رساغئ،  سطى  تاى 
والمظزعطات الاغ أجسئ لاصعم بمعمات ذئغئ ختغئ 
طاةجئئ، أوضطئ وُشّخطئ لفائثة تططسات وارتةاقت رجال 
الظزام شغ الثولئ، وتجغغظ إظةازات الظزام باإلظةازات 
الطئغئ الفردغئ، طع بصاء جض الرسغئ دون طراشص ختغئ، 
وطساظاة طع افلط والترطان، وطظ عثه اإلدارات وزارة 
الطئغئ  والثثطات  التضعطغئ  وطساحفغاتعا  الختئ 
المطضغئ، والةاطسات التضعطغئ وطساحفغاتعا، والصطاع 
وطآجسات  الاضالغش،  باعزئ  وطساحفغاته  الثاص 
لطسرذان،  التسغظ  طرضج  طبض  طساصطئ،  أخرى  ختغئ 
والثواء،  الشثاء  وطآجسئ  لطسضري،  العذظغ  والمرضج 
وغغرعا طظ المآجسات الثولغئ الختغئ، وضضٌّ طساصضٌّ 
له  تسصث  بغظعا  شغما  الاظسغص  إن  بض  وإظةازاته،  برأغه 
اتفاصغات بظائغئ وضأظظا شغ دول سثة ولغج دولئ واتثة، 
شاائسبر الةععد، وتاسثد الظفصات، وتظاضش بسدعا بسدًا 
شغ تتصغص افبتاث واإلظةازات، بض وتائاغخ شغما بغظعا 
بالرواتإ والتعاشج والاصاسث، وغخض الائاغظ شغما بغظعا 
طظ  أضبر  إلى  الظاتغئ  عثه  طظ  الثاص  الصطاع  وبغظ 
طآجسات  شغ  الائاغظ  إن  بض  وأضبر،   ٪٥٠٠٪ - ٧٠٠
الصطاع السام التضعطغ والسسضري والةاطسغ، شغ ضاشئ 
طجاغاه غخض إلى تعالغ ٣٠٠٪، شاثطع أضبر طآجسات 
الرساغئ الختغئ التضعطغئ الساطئ طظ الضفاغات الطئغئ 

وافسثاد الضاشغئ لطضعادر، والاةعغجات الدرورغئ.
شغ خدط عثه السحعائغئ والسئبغئ غدغع الرساغا الثغظ 
ق غمطضعن بمظ سقجعط الئاعر شغ الصطاع الثاص، 
أو إغقق افبعاب دوظعط شغ الصطاسات افخرى؛ فظعط 
ق غمطضعن الاأطغظ الختغ القزم لطمآجسات الساطئ 
افخرى، وعغ بمبابئ صطاع خاص طظ عثه الظاتغئ، طع 
أظعا ُتمعَّل طظ داشسغ الدرائإ، وق غئصى أطام أسثاد 
السضان الماجاغثة وأسثاد الفصراء الماساظمئ والئطالئ 
الاغ وخطئ إلى ٥٠٪ جراء العضع اقصاخادي الماعالك 
المساسمر  الثولغ  الظصث  خظثوق  إلطقءات  واطاباله 
الاغ تتث طظ دسط المراشص الساطئ، إق المساحفغات 
التضعطغئ الاغ ق تضفغ لعثه المعمات ق شغ تمعغطعا 

وق شغ ضعادرعا.
داطئ  طا  إخقته  غمضظ  ق  التضعطغ  السام  شالصطاع 
داطئ  وطا  ظفسغئ  اصاخادغئ  الختغئ  لطرساغئ  الظزرة 
الشالئغئ السزمى طظ الرسغئ لغسئ طتض اعامام الراسغ، 
شالمحضطئ لط تضظ خطقً شغ المخاسث، وق تعشغر افدوغئ 
العخعل  وخسعبئ  اقزدتام  طع  شتسإ  والسقجات 
ضعروظا  بسئإ  وق  الختغئ،  الثثطئ  سطى  والتخعل 
شعغ جابصئ له وإظما ضحفئ عحاحاه، بض شغ شساد 
افجج الاغ صاطئ سطغعا الرساغئ الختغئ شغ الظزرة 
إلى الرسغئ، أي الظزرة الرأجمالغئ، واقطابال لسطعتعا، 
طظ طبض الاأطغظ الختغ، وارتفاع أجسار الثواء، وتصعق 
المطضغئ الفضرغئ وبراءة اقخاراع، وتخر الئتث السطمغ 
شغ السقجات الثوائغئ واإلجرائغئ الاغ تتصص أضئر طظفسئ 
طادغئ، وجارت سطى غرارعا الثولئ والضعادر الطئغئ تئساً.

رسغاه،  حآون  رساغئ  اإلطام  سطى  اإلجقم  أوجإ  لصث 
شصال ملسو هيلع هللا ىلص: «َشاْإلَِطاُم الَِّثي َسَطى الظَّاِس َراعٍ َوُعَع طسآوٌل 
َسْظ َرِسغَِّاِه»، وضمظ اإلجقم لضض شرد طظ أشراد الرسغئ 
وعغ:  بغظعط  تفرغص  دون  الفردغئ  افجاجغئ  تاجاته 

بني شساد الظزام افردظغ ورصغ دولئ اإلجقم 
يف الرساغئ الختغئ

ـــــــــ ٦ – رئغج افضعادور.ــــــــــ بصطط: الثضاعر أتمث تسعظئـ 
٧ – الرئغج الروجغ.

لعثه  طباقً  الباظغ  اهللا  سئث  افردن  ططك  أخثظا  ولع 
طظ  الفاجثغظ  جائر  ذئغسئ  فدرضظا  الاتصغصات 
السغاجغغظ وطرتجصاعط، شالمطك افردظغ الثي تسغح 
دولاه شغ أزطئ اصاخادغئ خاظصئ، وشغ وضع طسغحغ 
ُطجٍر لطسضان، تغث الفصر والئطالئ وغقء افجسار وضض 
المحاضض اقصاخادغئ تافّحى شغ ضض جعاظإ المةامع، 
وطع ذلك ظةثه غئثل صخارى جعثه شغ تمطك السصارات 
حسئه  تساب  سطى  وأطرغضا  برغطاظغا  شغ  الفاخرة 
حرضات  خقل  طظ  ُغتاول  وعع  المطتعن،  المستعق 
ق  الاغ  الضبغرة  لطسصارات  اطاقضه  إخفاء  حعر  افوف 
تاجئ له شغعا، شغ أطرغضا وبرغطاظغا سظ سغعن حسئه.

سئث  المطك  إظفاق  سظ  باظثورا  تتصغصات  ذضرت  شطصث 
سصارًا   ١٥ حراء  شغ  دوقر  طقغغظ   ١٠٦ الباظغ  اهللا 
واحظطظ  وشغ  بضالغفعرظغا  طالغئع  وشغ  برغطاظغا  شغ 
وشاة  بسث  السططئ  تعلغه  طظث  غتاول  وعع  بأطرغضا، 
والثه المطك تسغظ جظئ ١٩٩٩ إخفاء ططضغاه لعثه 

السصارات الاغ ضحفاعا باظثورا.
واسارف المطك ودغعاظه المطضغ بظاائب عثه الاتصغصات، 
اإلسقن  سثم  إّن  بالصعل  سطغعا  المطضغ  الثغعان  ورد 
سظعا غأتغ طظ باب الثخعخغئ ولغج طظ باب السرغئ، 
وعع سثر أصئح طظ ذظإ! شإّن طةرد تسّمث اإلخفاء غسظغ 

أّن عظاك جرغمئ ُترتضإ وحغؤا خاذؤا ُغثّبر.
"عظاك  صال:  تغث  غعغائغاً  ردًا  شضان  المطك  رد  وأّطا 
ظعسعا،  طظ  افولى  لغسئ  وعغ  افردن  ضّث  تمطئ 
سجف  بّط  الحضعك"  وغئظغ  الاثرغإ  ُغرغث  طظ  وعظاك 
سطى لتظ اإلخقح اقصاخادي واإلداري المعععم شغ 

افردن لغخرف الرأي السام سظ عثه الفدغتئ.
عآقء  أّن  التضعطغئ  غغر  الاتصغصات  عثه  أبئائ  لصث 
حسعبعط  أطعال  اخاقس  شغ  الماعرذغظ  التضام 
وتسرغئعا إلى الثارج لحراء وتمطك سصارات عط لغسعا 
طةرد سمقء وطأجعرغظ لطضاشر المساسمر وتسإ، بض 

 عط أغداً لخعص وشاجثون وُطفسثون

الهند تكثف عمليات إخالء المسلم  والية آسام

لن تصبح باكستان آمنة ومزدهرة
إال بإنهاء االعتماد ع القو األجنبية


