
إّن المةازر الاغ ترتضئعا تضعطئ طغاظمار ضث المسطمغظ 
بعا  اباطغ  الاغ  المخائإ  طظ  طخغئئ  عغ  الروعغظةا، 
المسطمغظ  طخائإ  إلى  إضاشاعا  غمضظ  المسطمعن، 
شغ شطسطغظ وضحمغر والحغحان وترضساان الحرصغئ، 
الت ولط غصاخر جفك دطاء المسطمغظ سطى الئقد الاغ 
تسغح شغعا جالغات خشغرة طظ المسطمغظ. تغث غحظ 
الشرب بصغادة أطرغضا تربا سالمغئ حرجئ ضث اإلجقم 
وتثطغر  والسراق،  أششاظساان  اتاقل  وطا  والمسطمغظ، 
جعرغا ولغئغا والغمظ، وغارات الطائرات بثون ذغار شغ 
باضساان والغمظ، وتصطغع السعدان، إق أطبطئ سطى عثه 
الترب الخطغئغئ الاغ خّطفئ طقغغظ الدتاغا، وأسثادا تضاد 
ق تتخى طظ المحردغظ. غداف إلى ذلك ضطه الاساون 
المثجي طظ تضام المسطمغظ طع أجغادعط الشربغغظ شغ 
عثه الترب الصثرة. لغسئ عثه عغ المرة افولى الاغ 
تعاجه افطئ اإلجقطغئ شغعا افسثاء طظ الثارج والثغاظئ 
طظ الثاخض، شصث ضاظئ المةازر الاغ ارتضئعا الشرب شغ 
تروبه الخطغئغئ شغ الحام، وطةازر المشعل تغظ اتاطعا 
طظاذص حاجسئ طظ الئقد اإلجقطغئ، ضاظئ جغاجئ لقبادة 
الةماسغئ لطمسطمغظ لط غسئص لعا طبغض، شتغظ عاجط 
الخطغئغعن الصثس جالئ دطاء المسطمغظ أظعارا، وغّغرت 
دطاء المسطمغظ الاغ أعرصعا المشعل طغاه ظعر الفرات إلى 
الطعن افتمر. لط تضظ صعة الخطغئغغظ والمشعل عغ الاغ 
طّضظاعط طظ صاض المسطمغظ وجتصعط، بض ضان السئإ 
عع اظصسام المسطمغظ السغاجغ وصاعا، شالخراع الثي 
ضان دائرا بغظ افغعبغغظ والسقجصئ والصئائض الارضغئ 
شغ افظاضعل، حّةع الخطغئغغظ والمشعل والئغجظطغغظ 
سطى تتصغص ططاطسعط شغ الاعجع اإلصطغمغ. لط غادمظ 
طظ  المساسثة  ذطإ  الضاربغئ  التالئ  تطك  طظ  الثروج 
الخطغئغغظ أو الئغجظطغغظ أو المشعل، ضما أظه لط غادمظ 
تحضغض تتالش طع إتثى عثه الصعى الضاشرة لطتث طظ 
بض  اإلجقطغ،  السالط  شغ  افخرى  الضاشرة  الصعة  اظاحار 
ضان التض غصادغ طظ الممالغك شغ طخر تعتغث خفعف 
المسطمغظ، وبالاالغ ذرد الصعات الضاشرة المتاطئ. وصث 
بث ذرد الةغعش الضاشرة الرسإ بغظ الصعى المسادغئ 
افخرى، طما تال دون اضطعاد المسطمغظ المصغمغظ 
شغ  السغاجغئ  العتثة  تطئ  شصث  وعضثا  بقدعا،  شغ 
واتثة  طحضطئ  ولغج  طحضطاغظ  طثطخئ  صغادة  ظض 
شصط، وبسث الممالغك صام السبماظغعن، شغ ظض صغادة 
دولئ الثقشئ، بعاجإ تماغئ دطاء وأسراض المسطمغظ، 
وبالمبض،  الثارج.  شغ  أم  الثاخض  شغ  ذلك  أضان  جعاء 
شإن التض الةثري لطمةازر الاغ ترتضإ ضث المسطمغظ 
الروعغظةا شغ طغاظمار، وضث المسطمغظ شغ لغئغا والغمظ 
وجعرغا، وتترغر شطسطغظ وضحمغر وأششاظساان والسراق 
الثول  تثخض  طظع  سظ  شدق  الحرصغئ...،  وترضساان 
اقجاسمارغئ شغ الئقد اإلجقطغئ، ق غمضظ أن غاط إق 
شغ العتثة السغاجغئ بغظ المسطمغظ. أطا ططالئئ افطط 
الماتثة والمةامع الثولغ، بض وطظ تضام المسطمغظ 
الرطداء  طظ  غساةغر  ضمظ  شإظه  والمساسثة،  لطاثخض 
الصعة  أعض  غصعم  أن  عع  إذن  الةثري  التض  إّن  بالظار. 
والمظسئ طظ المسطمغظ، بإسطاء الظخرة لتجب الاترغر؛ 
إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ 
جاصعم باعتغث الئقد اإلجقطغئ تتئ صغادة واتثة شغ 
ظض راغئ واتثة، راغئ "ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا" 
وافطان  بافطظ  وغظسط  جثغث  طظ  اإلجقم  شةر  لغئجغ 
رَْسلَْناَك 

َ
المسطمعن والئحرغئ جمساء، صال تسالى: ﴿َوَما أ

إِالَّ رمَْحًَة لِلَْعالَِمنَي﴾.

إن المسطمغظ الروعغظةا الثغظ غساظعن طظ اإلبادة الةماسغئ 
سطى أغثي الئعذغغظ العبظغغظ شغ بعرطا (طغاظمار)، والمسطمغظ 
شغ افرض المئارضئ شطسطغظ، الثغظ غرزتعن تتئ ظغر ضغان 
الثغظ  الحرصغئ،  ترضساان  شغ  والمسطمغظ  الشاخإ؛  غععد 
غساظعن طظ وتحغئ الخغظ المطتثة، والمسطمغظ شغ ضحمغر، 
افطئ  غساظخرون  إظعط  العظثوس؛  ظطط  غصاجعن  الثغظ 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  إلصاطئ  وجغعحعا  اإلجقطغئ 
الظئعة، لاترغرعط ورشع الزطط سظعط. شصث آن افوان قصاقع 
الروغئدات تضام المسطمغظ الةابمغظ سطى خثورظا، وتظخغإ 
خطغفئ راحث تصغ ظصغ غطئص شغظا حرع اهللا جئتاظه وتسالى شغ 
ظض الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاظاخر 

لطمسطمغظ، وتظسغ أسثاءعط وجاوس الحغاذغظ.
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طظث طؤات السظغظ، لط تثمث ظار التصث الئعذي الاغ 
فظعط  إق  لحغء  ق  الروعغظةا،  طسطمع  بعا  غضاعي 
طساوطئ  ورشدعا  الةمر  سطى  وصئدعا  بربعط  آطظعا 

الصعم لعط سطى دغظعط.
رغاح اإلسقم المفاعح ووجائض الاعاخض اإللضاروظغ 
عغ خاتئئ الفدض شغ الظفت سطى ذلك الرطاد سطى 
إذقع  شغ  الفدض  اإلسقم  ولثلك  العظثوس،  جمر 
غاسرض  الاغ  الفزغسئ  الةرائط  تطك  سطى  الئحرغئ 
تفرضه  ضاظئ  الثي  التخار  وضسر  الروعغظةا،  لعا 

الماساصئئ. طغاظمار  تضعطات 
شغ ظض ذشغان الصعة والثسط الثولغ الثي غاماع به 
وتثطغ  الروعغظةا  وضسش  جعئ،  طظ  طغاظمار  بعذغع 
ضبغرًا  غظفع  ق  أخرى،  جعئ  طظ  سظعط  المسطمغظ 
اظاحر  صث  اإلجقم  إن  والصعل  الاارغت،  سظ  التثغث 
شغ تطك الئقد شغ أواخر الصرن الباطظ المغقدي أغام 
السئاجغغظ، وأن الاةار المسطمغظ وضما ضان حأظعط 
دائماً عط طظ تمض دسعة اإلجقم إلى أعض تطك الئقد 
طظ  جمطاعط  شغ  عط  الروعغظةا  وأن  بداساعط،  طع 

أتفاد أولؤك المسطمغظ وطظ أعض تطك الئقد...
شغ  السغاجغئ  الةشراشغا  إن  الصعل  ضبغرًا  غفغث  وق 
الةشراشغا  ظفج  عغ  تضظ  لط  وبسثه  العصئ  ذلك 
السغاجغئ الغعم، شضاظئ الظاس تظساب شغ الةشراشغا 

ضما تظساب شغعا المغاه...
لتمخ  ظعوي  باتطغض  تطالإ  أن  السئث  وطظ 
ولغسعا  ذارئغظ  لغسعا  أظعط  إلبئات  الروعغظةغغظ، 

طساعردغظ...
دولغ،  وبشطاء  الئعذي  الصرار  فن  غظفع  ق  ذلك  ضض 
عع تثغغر الروعغظةا بغظ المعت أو الرتغض بق رجسئ، 
سطى اسائار أظعط غرباء وق غتص لعط السغح والئصاء 

شغ تطك الئقد!
سام  برغطاظغا  ارتضئاعا  التثغبئ  الروعغظةا  طأجاة 
١٩٤٨/١٩٤٧ طظ الصرن الماضغ، والاغ أسطئ غعطعا 
ذعغض،  اجاسماٍر  بسث  الخعري  اجاصقلعا  بعرطا 
الروعغظةا  طسطمغ  أجطمئ  تظستإ  أن  وصئض  لضظعا 

شغ إصطغط أراضان لطسغطرة الئعذغئ.
جرغمئ برغطاظغا شغ تطك السظعات شغ أراضان، ضاظئ 
صث خظسئ أطبالعا شغ طظاذص ضبغرة ضث المسطمغظ 
ضحمغر  أجطمئ  تغث  وضحمغر،  شطسطغظ  وطظعا 

لطعظثوس وشطسطغظ لغععد.
وق زال الظزام الثولغ الصثغط التثغث والثي خظع 
وتفاظًا  وأعطه  اإلجقم  سطى  تصثًا  المآجغ  تطك 
طظ  لطمةرطغظ  الشطاء  غعشر  طظ  عع  طخالته،  سطى 
دول  دخطئ  لع  وتاى  وغععد...  وعظثوس  بعذغغظ 
اجاسمارغئ أخرى جثغثة وزاتمئ الصثغمئ، ضما عغ 
التال بغظ أطرغضا وبرغطاظغا، إق أن الظعب المسادي 

لطمسطمغظ لط ولظ غاشغر.
اإلجقطغ،  السالط  شغ  الصائمئ  العظغفغئ  افظزمئ 
خظغسئ اقجاسمار، حارضئ شغ تطك الةرائط اباثاًء أو 
قتصًا سئر اجائساد، ق بض طتاربئ التض التصغصغ لاطك 
المامبض  التض  ذلك  والمأجاوغئ،  المخغرغئ  الصداغا 
وتماغئ  الئقد  تطك  لاترغر  افطئ  ذاصات  تسثغر  شغ 

أعطعا والدرب بغٍث طظ تثغٍث سطى المتاطغظ.
الاغ  المخغرغئ  الصداغا  لتض  الاخثي  سثم  إن 
إجراء  تغالعا  ُغاثث  أن  غةإ  والاغ  افطئ،  تعاجععا 
شغ  ذاصاتعا  بضض  افطئ  وصغادة  المعت  أو  التغاة 
غرتضئعا  خغاظئ  أضئر  عغ  الصداغا،  تطك  لتض  الةعاد 
تضام الغعم، وق غصطض طظ تطك الةرغمئ ذّر التضام 
المساسثات  شاات  بسخ  سئر  السغعن  شغ  لطرطاد 
الةرائط،  تطك  لدتاغا  غصثطعظعا  الاغ  الحتغتئ 
سطى  والعاجئئ   - المساسثات  تطك  تضعن  أن  وبثل 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٤
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الةعاب:
عظاك طصعلئ بأن التاضط إذا اتثث صرارًا ضث طخطتئ 
الصرار  عثا  وأن  سمغض،  التاضط  أن  غسظغ  شعثا  بطثه 
صث أططاه سطغه دولئ أخرى لمخطتاعا عغ... إن عثه 
إصطغط  شغ  افضراد  سطى  ضئغر  تٍث  إلى  تظطئص  المصعلئ 

ضردجاان وبغان ذلك سطى الظتع الاالغ:
ُغثرك الخسعبئ الئالشئ شغ أن  واعٍ  ١- إن أي جغاجغٍ 
غضعن لفضراد دولئ، بض إن السسغ شغ الزروف الثولغئ 
التالغئ إلظحاء دولئ لفضراد ُغطتص ضررًا بإصطغط ضردجاان، 
إلى  غخض  بض  شتسإ،  وطسظعغاً،  جغاجغاً  ضررًا  لغج 
الدرر المادي، شالمسألئ لغسئ عغ إصاطئ دولئ لفضراد 
شغ السراق، ولع ضان افطر ضثلك لضان غمضظ أن غضعن 
صابقً لطاضعغظ... شإن الظزام الثي أصاطه افطرغضان بسث 
برغمر،  بثجاعر  ُغسرف  أخئح  الثي  وعع  السراق  اتاقل 
عثا الظزام صث جسض السراق شثرالغئ طظ أصالغط برباٍط 
عٍح طع المرضج تاى أخئتئ جططئ إصطغط ضردجاان 
طظ تغث التضط والاخرف شغ اإلصطغط أصعى طظ التضعطئ 
المرضجغئ شغ بشثاد! شالثول الضاشرة المساسمرة تتمض 
شغ ذعظعا بثور تصسغط أي بطث طسطط تتاطه وتفضغضه، 
وضض طا عظالك أظعا تظازر شصط الفرخئ المظاجئئ، وذلك 
تصثًا سطى اإلجقم والمسطمغظ... لصث ذضرظا شغ جعاب 
جآال جابص باارغت ٢٠١٤/٨/١٢م جاء شغه: (- إن أطرغضا 
طظث اتاقلعا لطسراق شغ ٢٠٠٣م وعغ طسامرة شغ تعغؤئ 
السراق لطافضك، شضان الثجاعر الثي وضسه برغمر سطى 
أجاس ذائفغ طثعئغ بتخٍص لططعائش والمثاعإ... 
ورئغج  الئرلمان  ورئغج  الةمععرغئ  لرئغج  شّخطعا 
السططئ  غمطك  الثي  عع  العزراء  رئغج  وفن  العزراء، 
شصث ضان  طثعئغاً  الاظفغثغئ، وفن برغمر جسطه طظخئاً 
صابقً لقجافجاز واإلبارة بالظسئئ لطمضعظات افخرى... إن 

الثجاعر ظفسه المثطعط غصعل بالتضط اقتتادي طظ 
أطرغضا  شإن  ولثلك  صعغئ،  افصالغط  وخقتغات  أصالغط، 
ظةتئ شغ تعغؤئ الزروف لافضغك السراق إلى أصالغط...) 
اظاعى. شاإلصطغط عع طظ الظاتغئ السمطغئ دولئ تظصخعا 
افحضال الرجمغئ طظ جفارات وسدعغئ افطط الماتثة 
السمطغئ  الظاتغئ  أطا  حضطغئ...  أطعر  طظ  ذلك  وظتع 
شإصطغط ضردجاان عع دولئ داخض دولئ وطفخعل سمطغًا 
سظ الثولئ المرضجغئ، شالسراق ضثولئ واتثة صث ُغغئئ! 
ولثلك شإن إصطغط ضردجاان عع لغج بتاجئ إلى دولئ 
داخض السراق شعع طظ الظاتغئ السمطغئ دولئ... وضما صطظا 
شالمسألئ لغسئ إظحاء دولئ ضردغئ ضمظ تثود اإلصطغط 
الضردي شغ السراق وأن ق سقصئ لعا بالمظاذص الضردغئ 
افخرى خارج السراق، لغج افطر ضثلك، بض إن أي دولئ 
لفضراد تظحأ شعغ جَاةثب تطصائغاً خطفعا تترضات حثغثة 
ساخفئ لفضراد شغ المظطصئ، شق تصش الثولئ الضردغئ سظث 
إصطغط ضردجاان... ولعثا شإن تثوبعا ضربئ طعجسئ، 
وبثاخئ، فطرغضا وسمقئعا شغ ترضغا وإغران وجعرغا، 
وطظ بط شإن أي جغاجغ ُغثرك أن إظحاء دولئ لفضراد، 
جعاٌء أضان شغ ترضغا أم شغ السراق أم شغ جعرغا، عثا 
اإلظحاء ق تسمح به تالغاً الزروف الثولغئ وق اإلصطغمغئ، 
وإظغ أجائسث أن غضعن السغاجغعن افضراد، والئرزاظغ 
ُغمضظ  آظفاً  ذضرظا  ضما  بض  ذلك،  ُغثرضعن  ق  طظعط، 
الزروف  شغ  ضردغئ  دولئ  إظحاء  شضرة  سطى  غارتإ  أن 
التالغئ اخاقُط افوراق، وتترضات تثرج سظ السغطرة 
شغ المظطصئ وبثاخئ المظطصئ الضردغئ، طا ُغطتص بعط 
ضررًا ضما ذضرظا، لغج طسظعغاً وجغاجغاً شتسإ بض طادغاً، 
وسطغه شصرار الئرزاظغ عع ضث طخطتئ بطثه شغ الزروف 

التالغئ... عثا عع الةجء افول طظ المصعلئ.

 /alraiahnews

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

أعداؤنا ينتصرون علينا بسبب 
تفرقنا، وليس بسبب قوتهم

ظزط تجب الاترغر/ وقغئ جعرغا غعم الةمسئ، ١٧ ذو التةئ ١٤٣٨عـ، المعاشص ٠٨ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م، 
طزاعرة شغ ضططغ بإدلإ ظخرة لمسطمغ بعرطا تغث أضث التجب طةثدا أن ق تض إق بإجصاط الظزام المةرم 
الروعغظةا،  طسطمغ  لظخرة  الةرارة  الةغعش  وتترغك  أظصاضه  سطى  الراحثة  الثقشئ  وإصاطئ  دطحص  شغ 
المحروع  عض  بسظعان  طزاعرة  ظفسه  الغعم  شغ  التجب  ظزط  ضما  المتاطئ.  المسطمغظ  بقد  ضاشئ  وتترغر 

العذظغ غظخر أعطظا الروعغظةا؟! وذلك شغ بطثة بابضئ شغ رغش تطإ الشربغ.

حزب التحرير / والية سوريا: 
ينظم مظاهرات نصرة لمسلمي بورما
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طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ

السآال:
لماذا غخر الئرزاظغ سطى إجراء اقجافااء قظفخال إصطغط ضردجاان سطى الرغط طظ أن عظاك سثم طعاشصئ 
دولغئ وإصطغمغئ سطى عثا اقجافااء؟ ألغج اقجافااء شغ الزروف التالغئ عع ضث طخطتئ افضراد أظفسعط؟ 
وعض طظ الماعصع أن غةري اقجافااء؟ وإذا جرى وتاز المعاشصئ سطى افغطئغئ شعض طظ الممضظ أن تظحأ 

دولئ ضردغئ شغ المظطصئ؟ وججاضط اهللا خغرًا
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ادسئ الثول الشربغئ بما شغعا أطرغضا خثاصئ الحسإ 
وترجض  المسطتئ  الفخائض  تثسط  وأخثت  السعري، 
وق  جعع  طظ  تشظغ  وق  تسمظ  ق  الاغ  افجطتئ  لعا 
أطر  وعثا  الظزام،  إجصاط  إلى  التال  بطئغسئ  تآدي 
سمغطعا  سطى  خرجئ  شخائض  تثسط  ضغش  إذ  ذئغسغ؛ 
عثا  وراء  السئإ  عع  شما  لاسصطه؟!  الحام  ذاغغئ 

الثسط الععمغ لطفخائض المصاتطئ؟
ق حك أن افجئاب طاسثدة، ولسض أعمعا عع إغةاد 
أن  بسث  افجطتئ  أظعاع  بضاشئ  سطغعا  لطصداء  طئرر 
خرجئ  تال  شغ  (إرعابغئ)  ضمظزمات  تخظغفعا  غاط 
الاظضغض  إلى  باإلضاشئ  افطرغضغ،  الطاسئ  بغئ  سظ 
وعثا  سمغطعا،  سطى  خرجئ  الاغ  الحسئغئ  بالتاضظئ 
وطةازر  لطمثظغغظ  طمظعب  اجاعثاف  طظ  رأغظاه  طا 
وق  خشغر،  وق  ضئغر  طظعا  غظُب  لط  بتصعط  ارتضئئ 
رجض وق اطرأة، شصث ذالئ عثه المةازر الةمغع دون 
غترك  أن  دون  وبخره  السالط  جمع  وتتئ  اجابظاء 
جاضظا أو غرف له جفظ، وعثا طا دأب ذاغغئ الحام 
سطى السمض سطغه طظث بثاغئ البعرة تغث دشع الظاس 
افسمال  طظ  طةمعسئ  خقل  طظ  السقح  لتمض  دشسًا 
شاجاطاع  الممظعب،  والصاض  اقساصاقت  شغ  تمبطئ 
جغاجغ  ططش  طظ  السعرغئ  البعرة  ططش  تتعغض 

الئاب  شاح  سسضري  ططش  إلى  طسه  الاساطض  غخسإ 
سطى طخراسغه أطام أطرغضا قتاعائه وطظ بط الصداء 
السعري؛  لطحسإ  خثاصاعا  ادساء  خقل  طظ  سطغه 
وطا  الثسط  لاصثغط  اآلخر  السئإ  ضان  اقتاعاء  عثا 
ظاب سظ عثا اقتاعاء طظ ظاائب لط تسث خاشغئ سطى 
الارضغ  الظزام  طظ  ضضٌّ  الثور  عثا  لسإ  تغث  أتث؛ 
طا  لطشرب  تتصص  أن  وبسث  والصطري،  والسسعدي 
غصارب  طا  وصاض  الفخائض  صغادات  اتاعاء  طظ  أراد 
باروا  الثغظ  طظ  المقغغظ  وتحرغث  حعغث  المطغعن 
الاغ  لطمظاذص  الاتاغئ  الئظى  وتثطغر  سمغطعط  سطى 
وطثارس  وأشران  طحاٍف  طظ  الظزام  سطى  خرجئ 
رؤوس  شعق  الئغعت  عثم  إلى  باإلضاشئ  وطساجث 
أراد  طا  لطشرب  تتصص  أن  بسث  أصعل  جاضظغعا،... 
َشَرَض سطى الفخائض المصاتطئ تالئ وصش إلذقق الظار 
الفخائض  دسط  سظ  تثطغه  وأسطظ  لطاعتر،  وتثفغخ 
الحام  ذاغغئ  بئصاء  صئعله  أسطظ  بط  وطظ  السسضرغئ 
بمعاصفه  غاثرج  ضان  الثي  وعع  السططئ،  رأس  سطى 
َشِمْظ  المرتطئ؛  تصادغه  طا  تسإ  الحام  ذاغغئ  طظ 
"شصثان  إلى  حرسغاه"  غفصث  أن  أجث  بحار  "اصارب 
حرسغاه" إلى "لغج له دور شغ طساصئض جعرغا" إلى 
عع  بئصائه  "الصئعل  بط  وطظ  دور"  له  غضعن  "ربما 
جاء سطى لسان السفغر السابص  وتضعطاه"، وعثا طا 
فطرغضا روبرت شعرد تغث أضث أن اإلدارة افطرغضغئ 
طصاجماه  سطى  جاسمض  بط  وطظ  أجث  بئصاء  صئطئ 
شغ  السعرغئ  المسارضئ  غسمى  طا  طع  المظاخإ 

طا زالئ طاأخرة وحسئعا غجداد شصرا. وأظه "وضع خطئ 
غعجث  وق  سام ٢٠٣٠"!  طخر  اجاراتغةغئ  تمبض  رؤغئ 
شغ الثطئ طا غئحر بتثوث اظصقب خظاسغ تاى تضعن 
عظاك اجاراتغةغئ ختغتئ وتشغغر جثري شغ اقصاخاد. 
اقصاخاد  طةمض  "تتسغظ  جرى  أظه  ضاذبا  وادســى 
المخري" سطما أن المثغعظغئ الساطئ تدثمئ وازداد 
اقرتئاط بخظثوق الظصث الثولغ اقجاسماري. وذضر أظه 
رشع "اإلظااجغئ وضفاءة اقصاخاد بحضض سام طظ خقل 
الثخثخئ" وعثا طثالش لطحرع فظه ق غةعز أن غاتضط 
افرباح  شغةظعن  الساطئ  المطضغئ  شغ  حرضات  أو  أشراد 
الساطئ  المطضغئ  أن  سطما  الظاس،  تساب  سطى  الطائطئ 
غةإ أن تضعن تتئ تخرف الثولئ تظزط اجابمارعا 
وادسى  الحرع.  أتضام  تسإ  الظاس  سطى  وإظفاصعا 
الادثط  طسثقت  سطى  لطسغطرة  "طتاوقت  عظاك  أن 
شعغ  المعازظئ"  شغ  السةج  وتثفغخ  وتثفغدعا، 
طتاوقت! ولظ تظةح طا دام غطئص الظزط الرأجمالغئ. 
طاظاصدا  اقصاخاد"  شغ  طجطظئ  أزطئ  "بعجعد  واسارف 
سطى  "ترخه  وأبــثى  اقصاخاد.  باتسظ  ضقطه  طع 
تطعغر السقصات طع روجغا، وبظاء طتطئ ظعوغئ لاعلغث 
الاغ  فطرغضا  تابع  فظه  روجغا"،  بمساسثة  الضعرباء 
تترص سطى اجاثثام روجغا لثسط سمقئعا شغ جعرغا 
وطخر وغغرعما. وذضر أظه غسمض سطى "إظحاء تةمسات 
جغاتغئ سطى ذعل الئترغظ افتمر والماعجط" سطما 
أن السغاتئ لغسئ طخثرا رئغسا لقصاخاد. وق غظصث 
اصاخاد طخر إق إتثاث بعرة خظاسغئ، وعثا ق غاأتى 
بعجعد السغسغ وزطرته، بض غاأتى بعجعد رجال دولئ 
ولثغعط  اإلجقم  طئثأ  غائظعن  الاترغر  تجب  ضحئاب 
السغسغ  وأحــار  السالغ.  والفضري  السغاجغ  العسغ 
إلى "تربه سطى (اإلرعاب) بضاشئ خعره، والسمض سطى 
افضئر  عّمه  فن  طتاخرته".  شغ  وظةاته  اجاؤخاله 

تطئغئ طآرب أطرغضا بمتاربئ سعدة تضط اإلجقم.
دول  بغظ  سمغصئ  جغاجغئ  وخقشات  تظاصدات  عظاك 
جغاجغا،  طعتثة  طةمعسئ  عغ  شطغسئ  الئرغضج، 
شالعظث تابسئ فطرغضا وتساثثطعا ضث الخغظ، وطع 
طظ  الاثفغش  تتاول  أظعا  إق  لثلك  الخغظ  إدراك 
والئرازغض  العظث.  خثاصئ  وضسإ  اقجاثثام  ذلك 
تثور شغ الفطك افطرغضغ وطع ذلك شروجغا والخغظ 
تتاوقن اقجافادة طظ صثراتعما اقصاخادغئ الضاطظئ 
العائطئ لاصعغئ طةمعساعما شغ وجه أطرغضا. وجظعب 
أشرغصغا تابسئ لمساسمرعا الصثغط برغطاظغا والاغ طظ 
خططعا تصعغئ جظعب أشرغصغا وتتخغظعا تةاه أطرغضا 
واجاثثاطعا ضثعا. وروجغا تاتسج طظ بروز العغمظئ 
الخغظغئ وزغادة الظفعذ الخغظغ شغ المظاذص المتغطئ 
السسضرغئ،  صعتعا  وزغــادة  العجطى،  آجغا  طبض  بعا 
والفدائغ  الظعوي  تفعصعا  شصثان  طظ  وخحغاعا 
طصابض الخغظ الاغ تاصثم شغ عثغظ المةالغظ. وصث 
وضع  سظ  جغظس  السابص  العظثي  الــعرزاء  رئغج  سئر 
التبغبئ  ذمعتاتعا  طظ  الرغط  "سطى  صائق:  برغضج 
اقصاخادغئ  الثرائط  بظغئ  شغ  شسطغ  تشغغر  إلتثاث 
والسغاجئ السالمغئ، شإن دول الئرغضج ق تجال تطشى 
المخالح  سطى  جثا  والثاخطغئ  العذظغئ  المخالح  شغعا 

اقجاراتغةغئ المحارضئ شغما بغظعا".
بالمثاذر  طتفعشئ  برغضج  طةمعسئ  شإن  ولعثا 
ولغسئ  السغاجغئ  والاظاشرات  بالاظاصدات  وططغؤئ 
طاةاظسئ، شضض له أذماسه أو ارتئاذاته بثول أخرى. 
شعغ لغسئ طباق لطظةاح وق غسعل سطغعا شغ العصعف 
أو  افطرغضغئ  وخخعخا  الشربغئ  العغمظئ  وجه  شغ 
ضسرعا. خاخئ وأظعا ق تتمض طئثأ أو رجالئ لطسالط 
غغر الرأجمالغئ وق تسمض سطى إجصاط عثا افجاس 
الثي تصعم سطغه العغمظئ الشربغئ وافطرغضغئ خاخئ. 
طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إق  لعا  ولغج 
عجغمئ  سطى  صادرا  ختغتا  طئثأ  تتمض  الاغ  الظئعة 
افخص  وسطى  الضئرى  دوله  وإجصاط  الرأجمالغئ 

 أطرغضا، وذلك ضائظ بإذن اهللا صرغئا
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غعم  أسمالعا  الااجسئ  برغضج  صمئ  اخاامئ 
طظططصئ  الخغظغئ  حغاطظ  طثغظئ  شغ   ٢٠١٧/٩/٥
بأسمالعا تتئ سظعان "سقصات حراضئ أصعى لمساصئض 
أضبر جطعسا". شأضثت شغ بغاظعا الثااطغ اجامرارعا 
وحاطض،  طفاعح  سالمغ  اصاخاد  باتصغص  اقلاجام  شغ 
لطاسثدغئ  ودسمعا  التمائغئ،  لطسغاجات  وطسارضاعا 
والثور المتعري لفطط الماتثة شغ الحآون الثولغئ، 
وداظئ الاثخقت السسضرغئ أتادغئ الةاظإ والسصعبات 
اقصاخادغئ واقجاثثام الاسسفغ لقجراءات الصسرغئ 
اظاعاضا لطصاظعن الثولغ وافتضام الماسارف سطغعا شغ 
السقصات الثولغئ، وأظه ق غتص في دولئ أن تسجز أطظعا 
سطى تساب أطظ اآلخرغظ. شالمصخعد عظا أطرغضا، أي 
وداظئ  ولسغاجاتعا،  فطرغضا  طظاصثا  طعصفا  اتثثت 
الاةربئ الظعوغئ لضعرغا الحمالغئ ططالئئ بإجراء تعار 
اإلداظئ  شغ  جاوت  أظعا  أي  الصدغئ،  لاسعغئ  طئاحر 
بغظ ضعرغا الحمالغئ وبغظ أطرغضا وأسطظئ أظعا لغسئ 

طع أطرغضا شغ طعضعع ضعرغا الحمالغئ.
شصث  الــســادة  عع  ضما  ــاب)  ـــ(اإلرع ب غاسطص  وشغما 
شغ  بما  طاضاططئ  طصاربئ  تئظغ  إلى  برغضج  دسئ 
وتةظغث  (الاطرف)  تظاطغ  لظجسات  الاخثي  ذلك 
تمعغطعط،  صظعات  وصطع  وتظصقتعط  (اإلرعابغغظ) 
تضط  وإصاطئ  لطاشغغر  اإلجقطغ  السمض  والمصخعد 
شغ  اإلجقم  أسثاء  شضض  سثوا،  اتثثوه  شصث  اإلجقم 
ضض صمئ واجاماع غةسطعظه طتعرا لطظصاش وبظثا شغ 

اقتفاصات وسمق طحارضا بغظعط.
افولــى  الــتــروف  طــظ  طضعن  "برغضج"  وطثاخر 
وعغ  برغضج  لمةمعسئ  افسداء  لطثول  باإلظةطغجغئ 
سطى الاعالغ الئرازغض وروجغا والعظث والخغظ وجظعب 
وزراء  طساعى  سطى  اجاماساتعا  أولى  سصثت  أشرغصغا. 
صمئ  أول  وسصثت  برغك،  باجط   ٢٠٠٦ سام  الثارجغئ 
لعا سام ٢٠٠٩، وشغ سام ٢٠١٠ اظدمئ إلغعا جظعب 
صممعا  شغ  وتئتث  برغضج.  سطغعا  شأذطص  أشرغصغا 
طعاضغع جغاجغئ واصاخادغئ. شغثضر أن طظ أعثاشعا 
وإظعاء  اقصاخادغئ،  السمطغئ  شغ  دولغ  تعازن  خطص 
جغاجئ الصطإ العاتث، وعغمظئ أطرغضا سطى السغاجات 
المالغئ السالمغئ، وإغةاد بثغض شّسال وتصغصغ لخظثوق 
الظصث الثولغ والئظك الثولغ، إلى جاظإ تتصغص تضاطض 
اصاخادي وجغاجغ وجغعجغاجغ بغظ الثول افسداء. 
شمظ إظةازاتعا المعمئ إصاطئ الخغظ بظك الاظمغئ غعم 
دوقر،  ططغار   ١٠٠ طئثئغ  برأجمال   ٢٠١٥/٧/٢١
أشرغصغا  جظعب  شغ  له  أشرغصغ  إصطغمغ  طرضج  وإصاطئ 
غعم ٢٠١٧/٨/١٨. شمظ عظا ظرى أظعا طتاوقت لطتث 
ضسرعا  أو  افطرغضغئ  وخاخئ  الشربغئ،  العغمظئ  طظ 
الرئغج  والمترك  اقصاخادغئ.  الظاتغئ  طظ  اظطقصا 
لئرغضج عع الخغظ وروجغا ضعظعما دولاغظ ضئغرتغظ 
تسسغان لطسإ دور سالمغ بةاظإ أطرغضا أو طجاتما لعا. 
برغضج  طع  لطسمض  أخرى  دول  اجاصطاب  وتتاوقن 
سطغعا  لطاأبغر  أو  واجاثاطاعا  إلظةاتعا  طتاولئ  شغ 
ولاتصغص أعثاشعا شغ وجه أطرغضا. ولعثا السئإ دسئ 
وتاغقظث  وطخر  ذاجغضساان  الصمئ  عثه  إلى  الخغظ 
الخغظ  خارجغئ  وزغر  خرح  شصث  والمضسغك.  وغغظغا 
واظب غغ صائق "طخر حرغك طعط لطخغظ شغ تتصغص 
وأضاشئ  حغظثعا).  (وضالئ  والطرغص"  التجام  طئادرة 
والطرغص  التجام  طئادرة  ذرتئ  أن  "طظث  أظه  العضالئ 
سام ٢٠١٣ وطخر تحارك شغعا بظحاط وتسسى بحضض 
الخغظغئ  المئادرة  بغظ  الاضاطض  تتصغص  إلى  تبغث 
 ،"٢٠٣٠ طخر  رؤغئ  المساثاطئ  الاظمغئ  واجاراتغةغئ 
شغ  الساططئ  الخغظغئ  الحرضات  "سثد  أن  العزغر  وذضر 
طخر ارتفع طظ ٤٠ حرضئ سام ٢٠١٤ إلى ١٠٠ حرضئ 
تالغا". شالخغظ لعا أعثاشعا اقصاخادغئ، وضثلك لعا 
ذمعتات جغاجغئ ظاطغئ. وصث عرول الطاغغئ السغسغ 
شرتا لضسر سجلاه وضسإ المحروسغئ وإلظعار أظه صائث 
طسائر دولغا وأظه غفسض حغؤا لمخر، وخطإ شغ الصمئ 
طثسغا أظه صام "بإخقتات اصاخادغئ جثرغئ"! وطخر 

شغ  شرق  ق  وذظغئ،  وتثة  تضعطئ  أو  اظاصالغئ  عغؤئ 
ذلك ذالما ذاغغئ الحام سطى رأس السططئ وذالما 
وافطظغئ،  السسضرغئ  المآجسات  سطى  التفاظ  جغاط 
وضأن الظاس خرجعا إلجصاط وزارة الجراسئ واإلخقح 
وتماغئ  الثاخطغئ  الاةارة  وزارة  إلجصاط  أو  الجراسغ 

المساعطك!!
العخعل  إلى  روجغا  بمساسثة  أطرغضا  تسسى  واآلن 
إلى المرتطئ افخغرة طظ طراتض إظعاء البعرة وتمعث 
سطى  سمطئ  أن  بسث  الاخرغتات  طظ  بمةمعسئ  لعا 
جعئ  طظ  الةئعات  وتةمغث  الفخائض  صادة  تضئغض 
لطعخعل  وتحرغثا  صاق  الحام  ذاغغئ  غث  وإذقق 
إلى طخالتات طع بسخ المظاذص والاغ أخث بإغقق 
صغادات  تترك  أن  دون  افخرى  تطع  طظطصئ  ططفاتعا 
شغ  وضأظعا  غسظغعا!  ق  افطر  وضأن  جاضظًا  الفخائض 
افطط  طئسعث  دسا  شصث  الاخفغات!!  عثه  سظ  طظأى 
طا  طغساعرا  دي  جاغفان  لسعرغا  الثاص  الماتثة 
تربح  لط  أظعا  تثرك  فن  السعرغئ  المسارضئ  غسمى 
الترب، صائق "لصث اصاربئ جاسئ التصغصئ"، ضما خرح 
اجاماع  بأن  أردوغان  ذغإ  رجإ  الارضغ  الرئغج 
الةاري  الحعر  طظاخش  صئغض  سصثه  المجطع  أجااظئ 

"طرتطئ ظعائغئ لطمفاوضات السعرغئ".

لصث اجاطاع ذاغغئ الحام وطظ ورائه الشرب الضاشر 
لصعته  ظاغةئ  ذلك  وطا  ظسئغ،  بحضض  المسادلئ  صطإ 
أو ضسش الفخائض وإظما بسئإ جطإ صرارات صغادات 
السغاجغ  المال  ذرغص  سظ  وإرادتعا  الفخائض 
ذاغغئ  وأذطص  الفخائض  ضّئض  صطئ  ضما  الثي  الصثر 
الحام، وإن الفخائض صادرة سطى صطإ المسادلئ طرة 
بفك  وخادصئ  جرغؤئ  صرارات  غظصخعا  ولضظ  أخرى 
إرادتعا  واجارجاع  الثاسمئ  الثول  طع  ارتئاذعا 
ذاتغئ  الصرارات  عثه  شاضعن  بصراراتعا  والاتضط 
جغاجغ  طحروع  خطش  تاعتث  بط  وطظ  المخثر؛ 
وطثطخئ،  واسغئ  جغاجغئ  وصغادة  وطتثد  واضح 
وطظ بط تفاح الةئعات ضث ذاغغئ الحام إلجصاذه 
شغ طسصطه افجاس دطحص، سظثعا جغصش أعض الحام 
خفا واتثا طع عثه الفخائض المثطخئ وجغحضطعن 
وشطثات  وافرواح  بالمال  تثسمعا  لعا  خخئئ  بغؤئ 
الحام  شأعض  صعة؛  طظ  تتااجه  طا  وبضض  افضئاد 
صثطعا الشالغ والظفغج شغ جئغض الاثطص طظ ظطط 
طساسثغظ  زالعا  وطا  اإلجقم؛  تضط  وإصاطئ  الطاغغئ 
جادة  أسمال  عظاك  تضعن  أن  سطى  ولضظ  لطادتغئ 
شغ  الفخائض  تظثرط  أن  أطا  العثف،  عثا  لاتصغص 
طا  شعثا  افجاس  سثوعا  وتظسى  بغظعا  شغما  اصااال 
ق غسضئ سظه أعض الحام وق غصئطعن به طعما ضاظئ 
الزروف وجغظئثون ضض صغادات الفخائض ذال الجطظ 

 أم صخر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ جعرغا
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ـــــــــ ـــــــــ بصطط: أجسث طظخعرـ  ـ 

إظعاء الثسط السسضري لطفخائض املصاتطئ 
يف جعرغا جئئه اظاعاء أجئابه

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: أتمث سئث الععاب*ـ 

واساخاطا  وصفئ  برغطاظغا  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
ظخرة لمسطمغ الروعغظةا شغ أراضان (طغاظمار) الثغظ 
أغثي  سطى  وغسثبعن  وغحردون  وغثبتعن  غصاطعن 
طا  تعاذآ  ظض  شغ  المةرم،  الئعذي  الئعرطغ  الظزام 
وإبادتعط،  صاطعط  سطى  الثولغ  بالمةامع  غسمى 
ظخرتعط  سظ  وجغعحعط  المسطمغظ  تضام  وتصاسج 
والثود سظعط وسظ أسراضعط، وذلك غعطغ الثمغج 
أغطعل/جئامئر   ٧ المعاشص  ١٤٣٨عـ،  التةئ  ذي  طظ   ١٦
٢٠١٧م، والسئئ، ١٨ طظ ذي التةئ ١٤٣٨عـ، والمعاشص 

٩ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م.

حزب التحرير في بريطانيا ينظم وقفة 
واعتصاما نصرة لمسلمي أراكان
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لطصاء الئرزاظغ وإلى أظصرة غعم ٢٠١٧/٨/٢٣ لغترك ترضغا 
أردوغان الثراع الفاسض لعا شغ المظطصئ...

ب- وضثلك رشدئ دول المظطصئ المعالغئ فطرغضا... 
التثغبغ  جسث  العزراء  رئاجئ  باجط  الماتثث  شصال 
"إن أي طعصش أو خطعة تاثث طظ أي ذرف شغ السراق 
غةإ أن تضعن طساظثة إلى الثجاعر وأي صرار غثص 
طساصئض السراق المسرف دجاعرغا بأظه بطث دغمصراذغ 
اتتادي واتث ذو جغادة وذظغئ ضاططئ غةإ أن غراسغ 
الظخعص الثجاعرغئ ذات الخطئ... ق غمضظ في ذرف 
افذراف  سظ  بمسجل  السراق  طخغر  غتثد  أن  وتثه 

افخرى". (الترة افطرغضغئ ٢٠١٧/٦/٩).
وصث أسطظئ ترضغا طسارضاعا لقجافااء وإسقن اقجاصقل 
الثارجغئ  وزارة  شأخثرت  غعم  أول  طظ  الضردجااظغ 
الارضغئ بغاظا وخفئ شغه صرار رئاجئ اإلصطغط بأظه "خطأ 
شادح وأظه غعثد وتثة وجقطئ أراضغ السراق" (الترة 
افطرغضغئ ٢٠١٧/٦/٩)... وصث أسطظ أردوغان بسث اجاماسه 
صرار  "إن  صائق:  طاتغج  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  طع 

اقجافااء صرار خاذأ" (الةجغرة ٢٠١٧/٨/٢٤)...
 ،٢٠١٧ تجغران/غعظغع   ١١ السئئ  "إغران"،  أسطظئ  ضما 
تسارض  أظعا  أسطظئ  اقجافااء،  إسقن  طظ  صطغض  بسث 
السراق  ضردجاان  شغ  إجراؤه  المجطع  اقجافااء  بحثة 
شغ أغطعل/جئامئر الصادم. طآضثة سطى أن ذعران لعا 
الماتثث  السراصغئ.  افراضغ  وتثة  طظ  واضح  "طعصش 
صال:  صاجمغ"،  "بعرام  اإلغراظغئ،  الثارجغئ  وزارة  باجط 
وافذر  المساغغر  سظ  والئسغثة  المظفردة  الصرارات  "إن 
والحرسغئ، جاآدي إلى المجغث طظ المحاضض  العذظغئ 
http:// وتفاصط افوضاع افطظغئ شغ السراق" (٢٠١٧/٦/١٥
http:// وصث ظحر طعصع أشضار ترة (...afkarhura.com

afkarhura.com/?p=٦٨٣٩ شغ ٧ أغطعل/جئامئر ٢٠١٧م 
إلى رئغج طةطج الحعرى اإلغراظغ صال شغه:  تخرغتاً 
(أضث المساسث الثاص لرئغج طةطج الحعرى اإلجقطغ 
شغ الحآون الثولغئ تسغظ أطغر سئث الطعغان، أن إجراء 
اقجافااء شغ ضردجاان السراق جغتثث أزطئ جثغثة...).

بط إن فطرغضا أتئاساً داخض ضردجاان، طظعط ترضئ غعران 
(الاشغغر) الضردغئ وتجب اقتتاد العذظغ تجب ذطئاظغ، 
إجراء  الئرزاظغ  إسقن  وسارضئ  غعران  ترضئ  شصاطئ 
اقجافااء شصال ععحغار سئث اهللا سدع الترضئ شغ برلمان 
ضردجاان "إن ترضئ الاشغغر طا زالئ سطى الرأي ظفسه 
بأن عثا الاعصغئ لقجافااء خاذأ وعثه أجظثة برطاعا 
بأن  طآضثا  برزاظغ"  لمسسعد  وتجبغئ  حثخغئ  أجظثة 
"التجب الثغمصراذغ الضردجااظغ عع بغثق ولغج قسئاً". 
(إغقف ٢٠١٧/٨/٥) وضثلك شإن رئغج الةمععرغئ السراصغئ 
شآاد طسخعم وعع طظ التجب العذظغ الثغمصراذغ تجب 
ذطئاظغ رشخ اقجافااء صائق: "إن ضرجغ الرئاجئ جاء سطى 
أضااف وأخعات الضرد وعع ق غسادل صطرة طظ دطائعط 
وتدتغاتعط ولظ غسمتعا لـ"طسخعم" بالمساس بتطط 
تأجغج دولاعط وجغردون سطغه غعم اقجافااء"، وصال 
التجب الثغمصراذغ الضردجااظغ شغ بغان واخفاً تخرغح 
طسخعم بأظه "خطغر ورجالئ جغؤئ إلى دول السالط تسرصض 

ظاائب اقجافااء وتصطض طظ حأظعا". (المخثر السابص)
وسطى الُرغط طظ عثه المسارضئ الثولغئ اإلصطغمغئ إق 
بأظه  وغخرح  اقجافااء  إجراء  سطى  طخر  الئرزاظغ  أن 
لظ غآخره ولع دصغصئ واتثة ضما ذضرظا آظفاً وضض عثا 
بسئإ الثشع الئرغطاظغ لمعضعع اقجافااء سظ الظتع 

الثي بغظاه شغ اجاسراضظا لمةرغات افطعر.
سطى  اقجافااء  أتثاث  اجاسرضظا  أن  بسث  واآلن   -٦
سطى  اإلجابئ  غمضظظا  شإظه  المآبرة...  السعاطض  اخاقف 
المرجح  إن  اقجافااء...  لمعضعع  بالظسئئ  الماعصع 

بالظسئئ لعثا افطر، وسطى ضعء طا بغظاه عع طا غطغ:
أ- شغ جمغع التاقت شإظه لغج طظ الماعصع إظحاء دولئ 
طحروع  فن  وذلك  لطثول  الصاظعظغ  بالمسظى  لفضراد 
أطرغضا بالظسئئ لطسراق عع أن غضعن السراق دولئ أصالغط 
شثرالغئ برباٍط عح بغظ افصالغط والمرضج، أي غضعن 
شغ  التضط  إلدارة  السمطغئ  الظاتغئ  طظ  تصسغط  عظاك 
دولئ  عظاك  شائصى  الرجمغئ  الظاتغئ  طظ  وأطا  السراق، 
أصالغط شثرالغئ تسمى السراق... عثا عع طحروع أطرغضا 
لطسراق طظث اقتاقل شغ ٢٠٠٣م تغث ضاظئ تتمض خقل 
دون  ولضظ  وتفضغضه  السراق  تصسغط  بثور  اتاقلعا 
إسقظه دوقً رجمغاً بض شغ العصئ المظاجإ، شصث وضع 
تغظعا برغمر التاضط افطرغضغ لطسراق دجاعر افصالغط 
دولئ  السراق  وضع  غظاعغ  بتغث  السراق  شغ  الفثرالغ 
واتثة صعغئ ذات جططئ طرضجغئ، وأن تتض طتض ذلك 
طظ  أصعى  شغعا  افصالغط  جططئ  عحئ،  شثرالغئ  دولئ 
العصئ  شغ  طعغأة  السراق  تضعن  بتغث  المرضج!  جططئ 
الثي تساطغسه أطرغضا وتراه طخطتئ لعا، تضعن طعغأة 
اآلن  وأطا  رجمغ...  بحضٍض  دوقً  السراق  تةسض  بأن 
شمحروع أطرغضا عع دولئ افصالغط الفثرالغئ شغ السراق 
جآال  جعاب  أخثرظا  لصث  المرضج...  طع  عح  برباٍط 
جابص باارغت ٢٠١٤/٨/١٢م جاء شغه: (- إن أطرغضا طظث 
تعغؤئ  شغ  طسامرة  وعغ  ٢٠٠٣م  شغ  لطسراق  اتاقلعا 
السراق لطافضك، شضان الثجاعر الثي وضسه برغمر سطى 
أجاس ذائفغ طثعئغ بتخٍص لططعائش والمثاعإ... 
ورئغج  الئرلمان  ورئغج  الةمععرغئ  لرئغج  شّخطعا 
السططئ  غمطك  الثي  عع  العزراء  رئغج  وفن  العزراء، 
شصث ضان  طثعئغاً  الاظفغثغئ، وفن برغمر جسطه طظخئاً 

ولما  أوروبا،  تفضغك  طسغرة  تصعد  أن  غرغثعا  ضان  إذ 
لط غاضرر برغضسئ لظثن شغ بارغج وأطساردام، شصث 
الثولغئ  المخالح  طظ  تصدط  أدراجعا  أطرغضا  سادت 
تثشع  شأطرغضا  لظثن،  شغ  خثطًئ  حضَّض  بما  لئرغطاظغا 
اسائار  دون  تفار  دسط  طظ  لطمجغث  السغسغ  بسمغطعا 
لطمخالح الئرغطاظغئ شغ لغئغا، ودشسئ أطرغضا سمقءعا 
بحضض حئه خادم لطدشط سطى صطر، الاغ تمبض رأس 
واإلجقطغئ...)  السربغئ  المظطصئ  شغ  برغطاظغا  تربئ 
اظاعى. وضض ذلك جسض تراطإ غفصث أسخابه شسارع إلى 
زغارة السسعدغئ وسمض تطك الصمئ بط أخاب برغطاظغا 

شغ طصاض بالتخار والمصاذسئ الثي تخض طع صطر.
٤- وعظا ضان ق بث طظ أن تصعم برغطاظغا بحغء طظ 
الاحعغح سطى طخالح أطرغضا شغ المظطصئ، شضان أن 
اجافااء  إلى  الئرزاظغ  غثسع  بأن  الصرار  ذلك  إلى  لةأت 
شُغعجث إزساجاً فطرغضا وسمقئعا، وبطئغسئ التال شئرغطاظغا 
ق تساطغع أضبر طظ الاحعغح سطى أطرغضا، شطغسئ لعا 
الصثرة سطى طعاجعئ أطرغضا سطظاً وإظما تساطغع الاحعغح 
واإلزساج خاخئ إذا اخاارت ظرشاً طظاجئاً وسمقً طآبرًا ضما 
وجثته شغ اجافااء ضردجاان. لصث ترخئ برغطاظغا أن 
غسغر الئرزاظغ بالحعط إلى طثاه فن الزرف التالغ ظرف 
جاخظ بالظسئئ فطرغضا وضثلك لسمقئعا ترضغا وإغران 
وجعرغا ظاغةئ افسمال المسطتئ الاغ تثور... ولعثا بصغ 
الئرزاظغ طخرًا سطى اقجافااء، وضاظئ برغطاظغا تسعِّق 
لقجافااء أظه جغتصص دولئ طساصطئ لفضراد شغ إصطغط 
ضردجاان، وعغ ضسادتعا شغ الثثاع والادطغض ق تسئأ 
بمخالح افضراد بصثر طا تتصص طخالتعا عغ، وتارغت 

برغطاظغا طع افضراد تاشض بعثه افطعر!
(...وسثت   :٢٠٠٩/٤/١ باارغت  جآال  جعاب  شغ  صطظا  لصث 
برغطاظغا طتمعد التفغث سام ١٩١٩ بأن غعاجط المتمغئ 
السبماظغئ شغ السطغماظغئ طصابض دولئ ضردغئ شعاجمععا 
وصاطعا إخعاظعط السبماظغغظ شغ المتمغئ وذردوا طظ ظةا 
طظعط. بط أخطفئ برغطاظغا وسثعا، بض ظفئ طتمعد التفغث 
إلى طساسمرتعا العظث. وضثلك شصث أخرت برغطاظغا شغ 
طساعثة جغفر سام ١٩٢٠ طع الثولئ السبماظغئ سطى وضع 
طتمث  الثطغفئ  إلزساج  ضردغئ  دولئ  بإصاطئ  غاسطص  بظث 
وتغث الثغظ، تغث ضان وشث الثطغفئ عع المفاوض، شطما 
ظةتئ برغطاظغا شغما بسث باظخغإ طخطفى ضمال رئغسا 
طع  المساعثة  وأخئتئ  الثقشئ،  واظاعئ  لطةمععرغئ 
جمععرغئ طخطفى ضمال شغ لعزان سام ١٩٢٤ رشدئ 
برغطاظغا أن تدع بظث الثولئ الضردغئ، فظعا صث تصصئ 
عثشعا، أق وعع إجصاط الثقشئ، شطط غسث غطجم اجاشقل 
الظسرة  طحاسر  تبغر  برغطاظغا  ضاظئ  وصث  ذلك.  طبض 
الصعطغئ الضردغئ وتبغر طحاسر ضاشئ الظسرات الصعطغئ شغ 
لطسخغان  وتترضعط  تبغرعط  طظ  وتساشض  المظطصئ، 
أغراضعا،  تتصص  تاى  اإلجقطغئ  الثولئ  ضث  والامرد 
وطظ بط تطفر الماساوظغظ طسعا أو تسثرعط ضسئغث لعا 
سظثطا تظخئعط بما غسمى تضاطاً وصادة...). عضثا عغ 

برغطاظغا شغ الثثاع والادطغض...
شغ  اقجافااء  سطى  طخرًا  الئرزاظغ  بصغ  وعضثا   -٥
٢٠١٧/٩/٢٥م لاضعن له دولئ! ولط غسئأ بالمعاصش الثولغئ 
أو اإلصطغمغئ الراشدئ لقجافااء تاى طظ بسخ افضراد 
أظفسعط، بض خرح صائقً: (جثد إصطغط ضردجاان افربساء 
رشده تأجغض أو إلشاء اجافااء اقظفخال سظ السراق المصرر 
شغ ٢٥ أغطعل/جئامئر المصئض، سطى الرغط طظ الةععد 
الثولغئ واإلصطغمغئ إلبظاء أربغض سظ عثه الثطعة، ورشخ 

التضعطئ المرضجغئ شغ بشثاد لعثا اقجافااء وظاائةه.
وظاصح المةطج افسطى لقجافااء شغ إصطغط ضردجاان، 
طسسعد  اإلصطغط  رئغج  برئاجئ  أطج  اجاماع  خقل 
برزاظغ، ظاائب الجغارة افخغرة لطعشث الضردي إلى بشثاد، 
شغ طعضعع اقجافااء، وأغداً ظاائب طئاتبات برزاظغ طع 
طاتغج شغ أربغض، أول طظ أطج، وصال طساحار برزاظغ: 
"عظاك تأضغث طظ الرئغج طسسعد برزاظغ أن اقجافااء 
لظ غآجض ولع دصغصئ واتثة وجغاط شغ طعسثه المتثد 
(الثمغج  أغطعل/جئامئر  طظ  والسحرغظ  الثاطج  شغ 
دبغ  آب/أغسطج ٢٠١٧م -  التةئ ١٤٣٨عـ - ٢٤  ذو   ٢
الثولغئ  المسارضئ  أن  السطط  طع  عثا  السربغئ.ظئ).   -

واإلصطغمغئ لقجافااء ضاظئ واضتئ ضض العضعح:
شغه  أسطظ  غعم  أول  طظ  اقجافااء  أطرغضا  رشدئ  أ- 
الئرزاظغ إجراء اقجافااء غعم ٢٠١٧/٦/٧ إذ أسطظ أظه جغاط 
إجراء اجافااء شغ طظاذص السراق الضردغئ غعم ٢٥ أغطعل 
الصادم سطى إصاطئ دولئ ضردغئ طساصطئ. شردت أطرغضا 
لطاتالش  افطرغضغ  الرئاجغ  المئسعث  بعاجطئ  سطغه 
الثولغ برت طاضشعرك: "إن إجراء اقجافااء شغ العصئ 
أظه  ظساصث  وق  اقجاصرار،  زسجسئ  إلى  جغآدي  الراعظ 
فن  وذلك  أغطعل/جئامئر،  شغ  اقجافااء  إجراء  غظئشغ 
شغ  جغما  ق  عثا  السرغع  الجطظغ  الةثول  وشص  إجراءه 
المظاذص الماظازع سطغعا جغآدي إلى زسجسئ اقجاصرار 

بحضض ططمعس" (أ ف ب ٢٠١٧/٦/٨).
رغضج  أطرغضا  خارجغئ  وزغر  أسرب  شصث  وطآخرًا 
تغطرجعن غعم ٢٠١٧/٨/١١ شغ اتخال عاتفغ طع رئغج 
إصطغط ضردجاان طسسعد الئرزاظغ سظ "رغئئ واحظطظ 
والائاتث  التعار  دسط  وتأضغثه  اقجافااء  تأجغض  شغ 
جغمج  دشاسعا  وزغر  أطرغضا  أرجطئ  وصث  بشثاد...  طع 
رئغج  طع  لغةامع   ٢٠١٧/٨/٢٢ غعم  بشثاد  إلى  طاتغج 
أربغض  إلى  لغثعإ  بط  وطظ  السئادي  السراصغ  العزراء 

٢- أطا طظ عغ الثولئ الاغ تصش وراء صرار الئرزاظغ، وأن 
واضتئ  الثقئض  شإن  الثولئ،  تطك  لمخطتئ  عع  الصرار 
عغ  طظ  لاتثغث  اإلخئع  وضع  غخسإ  وق  ذلك،  شغ 
تطك الثولئ. إنَّ إسقن اقجافااء إلظحاء دولئ طفخعلئ 
إخثاره  الئرزاظغ  غساطغع  ق  اإلسقن  عثا  السراق،  سظ 
المظطصئ  دول  طظ  وطسارضئ  أطرغضغئ  طسارضئ  وجط 
المتغطئ بإصطغط ضردجاان والمعالغئ فطرغضا، وق غمضظ 
أن غصعى سطى المةابعئ طع عثه الصعى المسارضئ دولغًا 
تثسط  أخرى  ضئرى  دولئ  عظاك  تضعن  أن  إق  وإصطغمغاً، 
الئرزاظغ وتحةسه سطى اتثاذ عثا الصرار، شإصطغط ضردجاان 
بصده وصدغده أوعظ طظ أن غخمث أطام تطك الثول، 
وبثاخئ أطرغضا تغث عغ تاتضط شغ السراق بضاططه. إظه 
لغج طظ الخسعبئ بمضان، ضما صطظا آظفاً، إدراك أن تطك 
طبض  باتثاذ  له  وتعسج  وراءه  تصش  الاغ  الضئرى  الثولئ 
عثه الصرارات عغ برغطاظغا. لصث ارتئطئ سائطئ الئرزاظغ 
بئرغطاظغا طظث أواخر الثولئ السبماظغئ، وصث ورث الئرزاظغ 
عثا اقرتئاط سظ والثه طخطفى طق الئرزاظغ وطظ صئطه 
سمه أتمث الئرزاظغ وطظ صئطعط سئث السقم الئرزاظغ 
الثي صاد تمردًا طسطتاً ضردغاً ضث الثولئ السبماظغئ طظث 
سام ١٩٠٩ تاى سام ١٩١٤م بثسط طضحعف طظ برغطاظغا، 
شالسائطئ سرغصئ شغ ارتئاذعا طع برغطاظغا... ولع تائسظا 
المعاصش طظ اقجافااء لعجثظا أن طعصش برغطاظغا ضان 
طآغثًا لصرار اقجافااء تاى وإن ضان بما عع طسععد سطى 

برغطاظغا طظ خئث افجطعب والثثاع:
شمبقً اجامع الئرزاظغ طع السفغر الئرغطاظغ شغ السراق 
له.  برغطاظغا  دسط  لغئثي  بغضر  شراظك   ٢٠١٧/٨/٢٤ غعم 
شثضرت خفتئ "رووداو" الضردغئ غعم ٢٠١٧/٨/٢٤ وعغ 
تظصض أخئار عثه اقجاماسات "وشغ اجاماع الئرزاظغ طع 
السفغر الئرغطاظغ شغ السراق أبثى الدغش تفعط بقده 
لتصعق حسإ ضردجاان، وأذطع رئغج إصطغط ضردجاان 
وطسظى  اقجافااء".  إجراء  طظ  الئرغطاظغ  المعصش  سطى 
الافعط شغ الطشئ الثبطعطاجغئ عع الاأغغث وطسظى إذقسه 
سطى المعصش الئرغطاظغ طظ دون ذضر حغء عع الاأغغث 
أغدا، أي أن المعصش الئرغطاظغ إغةابغ طظ صرار الئرزاظغ 
بض عع داسط له وغططإ طظه اقجامرار رغط المسارضئ 

افطرغضغئ والثول المعالغئ فطرغضا شغ المظطصئ...
إصطغط  شغ  الثارجغئ  السقصات  طسآول  (صال  وطبقً 
"برغطاظغا  إن   ٢٤ لضردجاان  طخطفى  شقح  ضردجاان 
الاططسات  تسارض  وق  اقجافااء،  إجراء  ضث  لغسئ 
الضردغئ". وجاء تثغث طخطفى بسث اجاماع وزغر الثولئ 
إشرغصغا،  وحمال  افوجط  الحرق  لحآون  الئرغطاظغ 
ألغسار بغرت طع المسآولغظ الضرد شغ أربغض، ووخض 
وزغر الثولئ الئرغطاظغ لحآون الحرق افوجط وحمال 
إشرغصغا، ألغسار بغرت غعم افتث إلى أربغض لطائاتث طع 
المسآولغظ الضرد تعل ططفات سثة، وغساجم الضرد إجراء 
اجافااء سطى اجاصقل إصطغط ضردجاان سظ السراق شغ ٢٥ 
أغطعل/جئامئر الةاري شغ خطعة أولغئ لاأجغج دولئ 

طساصطئ...) (Kurdistan٢٤ أربغض ٢٠١٧/٩/٥م)
صرار  وراء  تصش  الاغ  الثولئ  عغ  برغطاظغا  شإن  وعضثا 

اقجافااء الثي أخثره الئرزاظغ...
٣- أطا طخطتئ برغطاظغا طظ وراء عثا الصرار شإظعا طاسطسطئ 
طظث شعز تراطإ شغ اقظاثابات وطسارسئ رئغسئ وزراء 
برغطاظغا طاي إلى زغارة تراطإ شغ ٢٠١٧/١/٢٦م وتعظؤاه 
شغ واحظطظ... ووصاعا ضال تراطإ المثغح لماي وضثلك 
شسطئ طاي، ولضظ ضقً طظعما ضان له غرض غغر غرض 
اآلخر! أطا تراطإ شضان ُغرغث أن تئثل برغطاظغا العجع شغ 
تفضغك اقتتاد افوروبغ شافك عغ ارتئاذعا بأوروبا دون 
طماذطئ، وشغ العصئ ظفسه تئثل العجع شغ إغةاد أجعاء 
لافضغك اقتتاد افوروبغ، وخاخئ شغ شرظسا وععلظثا 
الطاغظ ضاظاا سطى وحك اقظاثابات... وأطا طاي شضاظئ 
ترغث طظ تراطإ اتفاصغات تةارغئ تساشطعا شغ ضشعط 
جثغثة سطى دول اقتتاد افوروبغ لضسإ اقطاغازات سظث 
خروجعا طظ اقتتاد، وضان تراطإ وطاي خقل الجغارة 
غرضج ضٌض طظعما سطى غرضه المصخعد وصث تاولئ طاي 
ضسادة اإلظةطغج إخفاء غرضعا الاةاري بأجالغإ ططاعغئ، 
بحضض  وتخرغتاته  لطثبطعطاجغئ  تراطإ  اشاصار  ولضظ 

طضحعف لط تمضظ طاي طظ إخفاء ظعاغاعا...
شغ  افوروبغ  لقتتاد  المآغثون  شاز  شسظثطا  وعضثا 
بصعة  تآغث  ألماظغا  أن  إلى  باإلضاشئ  وععلظثا  شرظسا 
اقعامام،  طظ  واشرًا  ظخغئاً  وتسطغه  افوروبغ  اقتتاد 
سصث  غعمعا  ضان  برغطاظغا  أن  تراطإ  أدرك  سظثعا 
اتفاصات تةارغئ طع أطرغضا ولط تسِط طعضعع تفضغك 
تراطإ  غرغث  ضما  الصعي  اقعامام  افوروبغ  اقتتاد 
سظه  ظاب  أن  وضان  تراطإ،  اظفسال  إلى  أدى  عثا  وضض 
ضرب برغطاظغا شغ طصاطعا "صطر" بثلك التخار وتطك 
المصاذسئ! وصث جئص أن وضتظا ذلك شغ جعاب جآاٍل 
برغطاظغا  أطا   -) صطظا:  تغث  ٢٠١٧/٧/٢٣م  شغ  أخثرظاه 
شصث ضاظئ زغارة رئغسئ العزراء الئرغطاظغئ تغرغجا طاي 
المئضرة لعاحظطظ ٢٠١٧/١/٢٦، وتعاشاعا لاعصغع اتفاصغئ 
تةارغئ طع واحظطظ تضعن ظمعذجاً لئاصغ دول اقتتاد 
لاحةغع خروجعا طظه. وعضثا أسادت برغطاظغا الاخاصعا 
بسث  ولضظ  تراطإ،  بإدارة  ضبغرًا  واجائحرت  بأطرغضا 
ضمعر اآلطال افطرغضغئ بافضغك اقتتاد افوروبغ، افطر 
الثي تةطى بفعز المآغثغظ فوروبا شغ اظاثابات ععلظثا 
وشرظسا، شصث تراجسئ ظزرة تراطإ اإلغةابغئ لئرغطاظغا، 

تامئ: طا وراء اقجافااء سطى اظفخال إصطغط ضردجاان
صابقً لقجافجاز واإلبارة بالظسئئ لطمضعظات افخرى... إن 
الثجاعر ظفسه المثطعط غصعل بالتضط اقتتادي طظ 
وخقتغات افصالغط صعغئ، ولثلك شإن أطرغضا  أصالغط، 
ظةتئ شغ تعغؤئ الزروف لافضغك السراق إلى أصالغط...) 
اظاعى... وسطغه شسغاجئ أطرغضا التالغئ ق ترغث دوقً شغ 
السراق وإظما ترغث دولئ شثرالغئ شدفاضئ طصسمئ سمطغًا 
وباصغئ ضثولئ حضقً، ولثلك، شإظه غسائسث شغ الزروف 
التالغئ تصسغط السراق ضثول بحضض صاظعظغ، وإظما تئصى 
وأصالغمعا  سمطغاً  طصسمئ  برغمر  طحروع  وشص  السراق 

أصعى طظ طرضجعا! سطى افصض شغ المثى المظزعر.
ب- تغث إن إسقن اقجافااء عع بأطر برغطاظغ طظ 
تخض  طا  ظاغةئ  برغطاظغا  طأزق  سظ  الاظفغج  باب 
لصطر، شسطغه شإن اقجافااء جُغطشى إذا جاسثت أطرغضا 
شغ إزالئ المصاذسئ سظ صطر أو تاى باثفغفعا سظعا 

بحضض طظاجإ غتفر لعا طاء وجععا...
ج- تساطغع أطرغضا أن ُتطشغ اقجافااء إذا أردات فظعا 
أضان  جعاء  السراق  شغ  الماتضمئ  العتغثة  الثولئ  عغ 
باترغك  ضان  أم  أطرغضا  طظ  طئاحرة  اقجافااء  إلشاء 
ضان  أم  ضردجاان،  شغ  لعا  المعالغئ  الضردغئ  الترضات 
باترغك ترضغا وإغران ضث اإلصطغط وبافترى ضث الئرزاظغ 
تاى لع لجم اجاسمال ضشعط طادغئ، شصث صام رئغج 
افرضان اإلغراظغ طتمث باصري بجغارة لارضغا فول طرة طظث 
صغام الةمععرغئ اإلغراظغئ سام ١٩٧٩م، عثه الجغارة الاغ 
تمئ غعم ٢٠١٧/٨/١٥م طساشرصئ ٣ أغام، وصث اجاصئطه 
رئغج الةمععرغئ الارضغئ أردوغان شغ المةمع الرئاجغ 
بأظصرة واجاشرق الطصاء بغظعما ٥٠ دصغصئ ضما ذضرت وضالئ 
افظاضعل الارضغئ الرجمغئ طما غثل سطى أعمغئ افطر، 
الئرغئ  الصعات  صائث  اإلغراظغ  افرضان  رئغج  راشص  وصث 
الصادة  ضئار  طظ  سثد  جاظإ  إلى  التثود  ترس  وصائث 
السسضرغغظ اإلغراظغغظ ضما ذضرت وضالئ "إرظا" اإلغراظغئ 
اإلغراظغئ  الثارجغئ  باجط  الماتثث  ووخش  الرجمغئ. 
بعرام صاجمغ زغارة رئغج افرضان اإلغراظغ طتمث باصري 
إلى ترضغا واجاماسه طع ظزغره الارضغ بأظعا "صفجة" وأظعا 
(وضالئ  الئطثغظ..."  بغظ  السقصات  شغ  تضاططغئ  "خطعة 
طعر اإلغراظغئ ٢٠١٧/٨/٢١)، شطغج طسائسثا أن تضعن عثه 
الجغارة لطاظسغص بحأن أي أسمال طادغئ شغ اإلصطغط إذا 
لجطئ إللشاء اقجافااء أو إزالئ أي ظاائب ذات جثوى... 
شغ  أظصرة  زار  افطرغضغ  الثشاع  وزغر  أن  ذلك  وغرجِّح 

٢٠١٧/٨/٢٣م أي بسث زغارة رئغج افرضان اإلغراظغ...
د- وإذا خحغئ أطرغضا طظ تخعل تحعغح جاخظ 
إجراء  أطرغضا  تمظع  ق  أن  شغمضظ  (ج)  الئظث  ظاغةئ 
اقجافااء ولضظ دون أن غضعن له أي ظاغةئ طآبرة، 
أي  اقجافااء  سطى  غارتإ  ق  وأن  جثوى...  ذات  أو 

إجراءات ذات ذابع اجاصقلغ...
٧- وأخغرًا شإظه طظ المآلط تصًا أن الرابطئ اإلجقطغئ 
عثه  وسةمًا،  سربًا  المسطمعن،  بعا  غسج  ضان  الاغ 
الرابطئ صث ظةح الضفار المساسمرون شغ أن غصخععا 
طظاظئ،  روابط  طتطعا  وتطئ  المسطمغظ  تغاة  سظ 
شغما  التروب  أحااتًا:  المسطمغظ  جسطئ  عثم  طساول 

بغظعط طسافتطئ، وافخعة طشغئئ!
إن الصعطغئ عغ طسعل عثم لئظغان افطئ، شضما ضاظئ 
بافطج طسعل عثم شغ الثولئ اإلجقطغئ شعا عع الضاشر 
المساسمر طسامر شغ اجاسمال عثا المسعل لعثم طا 
بصغ طظ ضغان افطئ إذا اجاطاع... وطظ بط غةسض بقد 
ووجغطئ  الضئرى  دوله  بغظ  لطخراع  جاتًئ  المسطمغظ 
رصاب  اإلخعة  وضرب  المسطمغظ،  طظ  الثطاء  إلراصئ 
بسدعط بسداً! لصث ترم اإلجقم ضض ذلك، وأضث سطى 
وتثة المسطمغظ، وسطى أخعتعط، صال تسالى: ﴿وَاْقَتِصُموا 
ِ َعلَْيُكْم إِْذ  ِ مَجِيًعا َوَال َيَفرَّقُوا وَاْذُكُروا نِْعَمَت ابَّ حِبَْبِل ابَّ
ْصَبْحُتم بِنِْعَمتِِه إِْخوَانًا 

َ
لََّف َننْيَ قُلُوبُِكْم َفأ

َ
ْعَداًء َفك

َ
ُكنُتْم أ

لَِك 
ٰ
َكَذ ْنَها  مِّ نَقَذُكم 

َ
َفأ اجَّارِ  َن  مِّ ُحْفَرةٍ  َشَفا   ٰ بَلَ َوُكنُتْم 

تسالى:  وصال  َيْهَتُدوَن﴾.  لََعلَُّكْم  آيَاتِِه  لَُكْم   ُ ابَّ  ُ يُبنَيِّ
اإلجقم  ترم  شصث  وضثلك  إِْخَوةٌ﴾...  الُْمْؤِمُنوَن  ﴿إِغََّما 
والصئطغئ...إلت  والعذظغئ  الصعطغئ  ضاشئ:  السخئغئ  أظعاع 
اِهللا  َسْئِث  ْبَظ  َجاِبَر  َجِمْسُئ  َصاَل:  ِدغَظاٍر،  ْبِظ  َسْمِرو  شَسْظ 
َغُصعُل:ُضظَّا ِشغ َغَجاٍة، َشَضَسَع َرُجٌض ِطَظ اْلُمَعاِجِرغَظ َرُجقً ِطَظ 
: َغا  : َغا َلفَْظَخاِر، َوَصاَل اْلُمَعاِجِريُّ افَْظَخاِر، َشَصاَل افَْظَخاِريُّ
 َرُجعَلُه ، َصاَل: َطا َعَثا؟ َشَصاُلعا: 

ُ
َسَعا اهللا َلْطُمَعاِجِرغَظ، َشَسمَّ

َشَصاَل  افَْظَخاِر،  ِطَظ  َرُجقً  اْلُمَعاِجِرغَظ  ِطَظ  َرُجٌض  َضَسَع 
: َغا َلْطُمَعاِجِرغَظ،  : َغا َلفَْظَخاِر، َوَصاَل اْلُمَعاِجِريُّ افَْظَخاِريُّ
الُئَثاري.  ُمْنِتَنٌة».أخرجه  َفِإنََّها  «َدُعوَها،   : الظَِّئغُّ  َشَصاَل 
، َصاَل: َصاَل  وَسْظ َأِبغ ِطْةَطٍج، َسْظ ُجْظثِب ْبِظ َسْئِث اِهللا اْلَئَةِطغِّ
ٍَّة، َيْدُعو َعَصِبًَّة،  َرُجعُل اِهللا : «َمْن ُقِتَل َتْحَت َراٍَة ُعمِّ

َأْو َيْنُصُر َعَصِبًَّة، َفِقْتَلٌة َجاِهِلٌَّة». أخرجه ُطْسطط
لصث ساش المسطمعن طؤات السظغظ أسجاء بثغظعط وأصعغاء 
بربعط تةمسعط أخعة اإلجقم، شضان طظ أختاب رجعل 
اهللا  أبع بضر وسمر وسبمان وسطغ وجطمان الفارجغ 
وبقل التئحغ... ضاظعا سئاد اهللا إخعاظاً، غةاعثون شغ 
وغترر  شاتتاً،  الصثس  السربغ  سمر  غثخض  اهللا...  جئغض 
خقح الثغظ الضردي الصثس طظ الخطغئغغظ، وغتفر 
سئث التمغث الارضغ الصثس طظ دظج الغععد... عضثا 
غسج المسطمعن، وعضثا غةإ سطى طظ ألصى السمع وعع 

 ﴾َذا َكََالذًل لَِّقوٍْم َخبِِديَن حعغث أن غضعن ﴿إِنَّ يِف َهٰ
الباطظ سحر طظ ذي التةئ ١٤٣٨عـ

المعاشص ٢٠١٧/٩/٩م
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تاى  المطععشغظ  إلغابئ   - التال  بطئغسئ  الةمغع 
أخئتئ  بقدعط،  إلى  وغسعدوا  صدغاعط  ُتتض 
وإذقلعط،  قتاعائعط  المسرتغئ  المساسثات  تطك 
أن  السةإ  طظ  لغج  ولثلك  العاصع،  افطر  لاضرغج 

د طظ بطثه، لط غسث إلغه أبثًا. حسئًا ُحرِّ

وطثغظئ  دضا  طثغظئ  أظتاء  جمغع  شغ  المساجث  خارج  اتاةاجغئ  وصفات  بظشقدش  وقغئ  الاترغر/  تجب  ظّزط 
حغااغعظس، بسث خقة الةمسئ غعم ٢٠١٧/٠٩/٠٨، وصث ألصى أسداء طظ التجب ضطمات رّضجت سطى الظصاط الاالغئ:

- اإلداظئ الحثغثة لسثوان ظزام طغاظمار العبظغ سطى المسطمغظ الروعغظةا.
- إداظئ رشخ تضعطئ تسغظئ السماح لمسطمغ الروعغظةا المدطعثغظ طظ دخعل بظشقدش.

- الاظثغث باصاراح تضعطئ تسغظئ صغاطعا بسمطغات سسضرغئ طحارضئ طع جغح طغاظمار ضث المسطمغظ شغ إصطغط أراضان.
- دسعة أعض بظشقدش إلى رشخ وطصاوطئ طحارضئ صعاتعط السسضرغئ شغ أي سمطغات طحارضئ طع جغح طغاظمار.

تجب  طع  السمض  إلى  المثطخغظ،  والسغاجغغظ  الظفعذ  أختاب  جغما  وق  بظشقدش،  شغ  المسطمغظ  دسعة   -
الاترغر لقذاتئ بتضعطئ تسغظئ وإصاطئ دولئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، والاغ جعف تظاخر إلخعاظظا طظ 

إرعاب واضطعاد ظزام طغاظمار.

الظخارى  طظ  أبظائعا  لةمغع  طاساوغئ  بتصعق  واتثة 
والمسطمغظ والغععد، وأضاف: ق غمضظ الصئعل بعاصع 
الثولئ العاتثة بظزاطغظ (دولئ افبرتعاغث) الثي غسجزه 
ضغان غععد، وعع طا تثر طظه سئاس شغ ضطماه أطام 
اجاماع الصمئ السربغئ شغ افردن بصعله: "إن (إجرائغض) 
صعضئ طئثأ تض الثولاغظ، وأصاطئ سمطغا سطى افرض، 
بظزاطغظ".  واتثة  "دولئ  سطى  صائماً  سظخرغا،  ظزاطا 
وأضاف "وخض العضع سطى افرض، سمطغاً لعاصع دولئ 

واتثة بظزاطغظ (أي أبعرتعاغث)".
الساتئ  سطى  السغاجغ  المحعث  تحضض  وعضثا 
الفاسطغظ  صئض  طظ  وارتئاك  تثئط  الفطسطغظغئ، 
وأختاب الصرار، وشصثان لطئعخطئ والععغئ طظ صئض 

افذراف والمظفثغظ.
وطظ تغث السئإ افخغض شغما وخطئ إلغه أذروتات 
الاسمغئ  إلى  طرجسه  شئالاأضغث  شطسطغظ،  صدغئ  تض 

سطغه،  عغ  طا  غغر  إلى  افطعر  وأخث  والاآطر  والادطغض 
شصدغئ شطسطغظ لغسئ صدغئ رغاضغئ غخح أن تةري 
تاى  السصطغئ  والممضظات  اقتاماقت  تسابات  سطغعا 
تئتر السصعل لاافاص سظ تطعل طمضظئ أو صابطئ لطتغاة 
طعما ضان حضطعا أو ذئغساعا، ولغسئ الصدغئ غاغمئ 
ق أعض لعا، تاى غأتغ ضض طظ عإ ودب لغفخض وغصرر 
وألث  فسثائعا  صدغئ  لغسئ  تأضغث  بضض  وعغ  شغعا، 
عغ  بض  شغعا.  الصرار  أختاب  عط  لغضعظعا  خخعطعا 
صدغئ إجقطغئ أعطعا أطئ تصارب المطغارغظ، وجثورعا 
سصثغئ ضاربئ شغ أسماق اإلجقم وطفاعغمه وأتضاطه، 

وتطعلعا حرسغئ ق خقف سطغعا.
شالسغظارغع العتغث المصئعل إجقطغا لصدغئ شطسطغظ 
عع تترغرعا بضاطض ترابعا طظ اقتاقل، وغضعن ذلك 
لفطسطغظ  ظخرة  وجتاشطعا  افطئ  جغعش  باترك 
أخرى  جغظارغععات  سظ  لطتثغث  طةال  وق  وفعطعا، 
أو  أسثائعا  صئض  طظ  إق  دولاغظ،  أو  واتثة  بثولئ 
شاصثي الععغئ والئعخطئ ضرجاقت السططئ وأزقطعا 
وباتعا  اإلجقطغئ  أطاعط  سظ  تماطا  اظسطثعا  الثغظ 
الشالغ  لــثشــع  طساسثغظ  ضمرتجصئ  غاخرشعن 
سطى  التفاظ  طصابض  تطعل  بأغئ  والصئعل  والظفغج 
ضخئغئ  وباتعا  وبرواتعط،  وطضاسئاتعط  ضراجغعط 
غزظعن صدغئ شطسطغظ لسئئ غاطععن بعا شغ افزصئ 

والتارات أو غصطسعن بعا أوصاتعط الفاظغئ.
صدغئ  عغ  شطسطغظ  صدغئ  بأن  صرر  صث  شاإلجقم 
غعم  إلــى  اإلجقطغئ  لفطئ  ططك  أرضعا  إجقطغئ، 
الثغظ، وتترغرعا واجإ سطى أبظائعا المصاثرغظ، وترم 
الافرغط بحئر واتث طظعا تتئ أي ظرف أو طئرر، شق 
تاجئ لفطئ لطافضغر بعرذصات وطضائث الضفار المةرطغظ 
َفَمن َفْمِشي ُمِكّباً َعلَى 

َ
لفرض المئارضئ شطسطغظ. ﴿أ

ْسَتِقيٍم﴾. ّمَن َفْمِشي َسِوّياً َعلَى ِصرَاٍط ّمُ
َ
ْهَدى أ

َ
وَْجِهِه أ

الظخر  طع  اهللا  بــإذن  صرغإ  طعسث  سطى  وشطسطغظ 
سطى  أو  افغغار  افطئ  جغعش  أغثي  سطى  إطا  والاترغر 
الظئعة  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  جغعش  أغــثي 
وجتاشطعا سظث إصاطاعا صرغئا بإذن اهللا ﴿َفإَِذا َجاء وَْعُد 
َكَما  الَْمْسِجَد  َولَِيْدُخلُواْ  وُُجوَهُكْم  لِيَُسوُؤواْ  اآلِخَرةِ 

 ﴾ًٍة َولُِيتَّبُِرواْ َما َعلَْواْ تَتْبِيرا َل َمّرَ ّوَ
َ
َدَخلُوهُ أ

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ شطسطغظ

وسظثطا  ُجّظٌئ)،  (اإلطام  درسعا،  افطئ  شصثت  سظثطا 
أغمثت افطئ جغفعا، أطئ طةاعثة خطش درسعا، تةرأ 
ذلك  وجغسامر  افشاسغض،  بعا  وشسطعا  افراذل،  سطغعا 

 ضطه، طا لط غسث لفطئ درسعا وجغفعا
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ أجارالغا

تامئ ضطمئ السثد: طسطمع الروعغظةا... درٌع طفصعٌد وجغٌش طشمعٌد!

حزب التحرير/ بنغالدش ينظم فعاليات نصرة 
لمسلمي الروهينجا، واحتجاجا على تواطؤ حسينة مع قتلتهم

جغظارغع واتث ق باظغ له لتض صدغئ شطسطني

خظاسئ  شغ  والمحارضئ  الفاسطئ  لفذراف  الماابع  إّن 
بصدغئ  غاسطص  شغما  الساتئ  سطى  السغاجغ  المحعث 
شطسطغظ، غطتر ارتئاضا واضتا لثغعط، غخض إلى درجئ 
الاثئط الثي غضحش شراغا أو سةجا سظ المدغ صثطا شغ 

المحارغع المطروتئ أو الماخعرة ضظعاغئ لطصدغئ.
لعتر عثا الاثئط طع بثاغئ سعث اإلدارة افطرغضغئ 
بثاغات  طظث  أسربئ  الاغ  تراطإ،  برئاجئ  الةثغثة 
وخفاعا  خقصئ  بتطعل  الافضغر  ظغاعا  سظ  سعثعا 
صدغئ  شغ  الخراع  لتض  الخظثوق  خــارج  بالافضغر 
افذــراف  زالــئ  وطــا  التغظ  ذلــك  وطظث  شطسطغظ، 
المحارضئ أو ذات السقصئ باظازار ظاائب الافضغر الثي 
الطةظئ  سدع  دشع  طا  وعع  اآلن،  لشاغئ  الظعر  غر  لط 
الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر أتمث طةثقظغ إلى الصعل 
صئض أغام بأن اإلدارة افطرغضغئ ق تماطك رؤغئ طتثدة 

لطخراع الفطسطغظغ (اإلجرائغطغ) تاى اآلن.

أطا صئض بثاغئ شارة تراطإ شختغح أّن الصدغئ والتطعل 
ضاظئ تراوح طضاظعا شغ ظض إدارة أوباطا ولضظعا ضاظئ 
إلى  طرده  ططمعس  إظةاز  تتصغص  سظ  بالسةج  أحئه 
أجئاب سثة؛ طظعا سثم إغقئعا أولعغئ طظ صئض اإلدارة 
ظاظغاعع.  غععد  ضغان  وزراء  رئغج  وتسظئ  افطرغضغئ، 
عع  تراطإ  إدارة  ظض  شغ  المحعث  شغ  الةثغث  ولضظ 
الاثئط وسثم العضعح، شإدارة تراطإ بالضاد خرتئ 
وأتئساعا  الثولاغظ،  تض  رؤغئ  تظفغث  شغ  باقجامرار 
لمثرجات  وشصا  ذلك  سطى  إخرارعا  طثى  شغ  تحضغضاً 

الافضغر خارج الخظثوق الثي وسثت به.
شغ  سظه  التثغث  غةري  طا  طآخرا  ذلك  إلى  وأضغش 
السططئ  رئاجئ  شغ  سئاس  جغثطش  طظ  طعضعع 
سظ  افطرغضغئ  اإلدارة  بسجوف  والحسعر  الفطسطغظغئ، 
سئاس الثي خار غشازل افوروبغغظ ورجال اإلظةطغج شغ 
أوروبغ  دسط  سظ  والتثغث  افردن،  تضام  المظطصئ، 
طا  ظض  شغ  اظعغارعا،  خحغئ  الفطسطغظغئ  لطسططئ 
حاعثه سئاس طظ تصارب بغظ دتقن وترضئ تماس 
ضض  المخرغئ،  المثابرات  طظ  برساغئ  غجة  صطاع  شغ 
ذلك زاد طظ ارتئاك المحعث السغاجغ تاى وخض افطر 
بأطغظ سام الرئاجئ الفطسطغظغئ الطغإ سئث الرتغط إلى 
الثولغئ  بمضاظاعا  الخغظ  بأن  بالصعل  الخغظ  طشازلئ 
تضعن  أن  تساطغع  واقصاخادغئ  السغاجغئ  خاخئ 

وجغطا ظجغعا شغ سمطغئ السقم طع ضغان غععد.
الصرار  سطغه  اجاصر  لما  طشاغرة  بتطعل  الافضغر  وبات 
اإلدارة  لثى  الفائئ  الصرن  خمسغظات  طظث  السغاجغ 
بثق  العاتثة  الثولئ  بتض  الافضغر  ضإسادة  افطرغضغئ 
طظ تض الثولاغظ، صال رغاحارد شعلك، خئغر غععدي 
إن  اإلظسان،  وتصعق  الثولغ  الصاظعن  شغ  أطرغضغ 
السغظارغع الةظعب إشرغصغ "غسث الطرغصئ العتغثة إلظعاء 
الخراسات الفطسطغظغئ (اإلجرائغطغئ)". وذضر الثئغر أن 
المصخعد بضقطه الماسطص بظمعذج جظعب إشرغصغا عع 
"إذقق ظدال غعثف إلى ظغض الفطسطغظغغظ تصعصعط 
طع  بالاعازي  (إجرائغض)،  شغ  أو  أراضغعط  سطى  جعاء 
وجعد جماسات ضشط سالمغ سطى تض أبغإ". وعع غحئه 
طا خرح به أطغظ جر الطةظئ الاظفغثغئ لمظزمئ الاترغر 
الفطسطغظغئ خائإ سرغصات طظاخش حئاط تغظ صال 
دغمصراذغئ  دولئ  عع  الثولاغظ  تض  سظ  الئثغض  بأن 
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اإلجقم عع اقجط والععغئ

طظ أخطر خطط الشرب شغ الئقد اإلجقطغئ وأخئبعا 
أظعط أسطععا الاترر طظ اقتاقل السسضري، لضظعط 
طظ  أتئاسعط  حّربعا  شصث  وبصاشغا،  شضرغا  اتاطععا 
الاشرغئغغظ افشضار والسادات والمفاعغط الاغ تثالش 
أظعا  سطى  ذرغصعط  سظ  وجّربععا  والحرع  السصغثة 
وجائض الظعدئ والاصثم والرصغ لطتاق برضإ افطط 
الماصثطئ، وأن اإلجقم عع جئإ الاثطش وافوضاع 
زالئ  وطا  المرأة  وضاظئ  غسغحعظعا.  الاغ  السغؤئ 
طتعرا رئغسغا شغ عثا افطر. وضان الطئاس الحرسغ 
عثه  أعط  أتث  اإلجقطغئ  ععغاعا  سظ  غسئر  الثي 
واظاصاص  المرأة  اضطعاد  طع  بربطه  العجائض 
طضاظاعا وتصعصعا شغ المةامع، وأن ععغاعا الثاخئ 
أغدا  عثا  وضان  بارتثائه...  تدارغئ  وغغر  ظاصخئ 
تغث  عظاك...  الصاذظات  المسطمات  طع  الشرب  شغ 
"المتةئئ"  المسطمئ  المرأة  الشربغ  اإلسقم  وظش 
ضأداة شغ تحعغه خعرة اإلجقم والمسطمغظ بعثف 
ظصده ضثجاعر وطظعب وتحرغع، واسائار الثغظ تةر 
قضطعادعا،  وضرطج  المرأة،  تصثم  ذرغص  شغ  سبرة 
المرأة:  سظ  الثغظ  وخاغئ  رشع  إلى  دسعة  وضأظعا 

والحعاعث سطى ذلك ضبغرة.
سطى  الشربغئ  الترب  سطى  طباق  أششاظساان  ولظأخث 
أششاظساان  تترغر  شئسث  المسطمئ.  المرأة  ععغئ 
أعط  طظ  التةاب  ضان  السعشغغاغ  اقتاقل  طظ 
ذمسعا  سطى  افطرغضغ  اقتاقل  سمض  الاغ  افحغاء 
 BBCو  ،CNN صظعات  شغ  رأغظا  وضما  السئض.  بضض 
المرأة  "تترغر"  سطى  الدعء  جططئ  الاغ   NEWS
افششاظغئ طظ التةاب بسث ذعــاب ذالئان... وضثلك 
صظاة  أوردته  الـثي  اإلذاسغ،  بعش  الســغثة  خطاب 
أشـشاظسـاان  شغ  المرأة  تغاة  وخفئ  تغث   CNN
طظ  الصطغض  إظعار  إن  تاى  والمعغظئ،  "بالصاجغئ 
الماسئ غغر طسمعح به، شالظساء غعاَجعظ بالسصــاب 
سظثطا غدتـضظ بخعت طرتفع، وق غساطسظ السمض 
أطا  بمـفردعظ".  الئغـئ  ترك  تاى  وق  المظجل  خارج 
بسث  أششاظساان  سطى  افطرغضغئ  الترب  أشرزته  طا 
افششـاظغات  الظساء  لمقغغظ  طرغرة  طساظاة  طظ  ذلك 
والتغاة الصاجغئ المبصطئ بالثعف والمرض والةعع، 
وصدــاء شخض الحااء بأضمطه شغ طثغمات أحئه طا 
تضعن بمثغمات المعت، ضض ذلك لط غحضـض طتعر 
بخعرة  شاظاولاه  الشربغئ،  اإلسقم  لعجائض  اعامام 

جرغسئ وسابرة!!
أششاظغات  وظساء  شاغات  حّظئ  افخغرة  اآلوظئ  وشغ 
تسسى  اجمغ؟"  "أغظ  وجط  طع  اإلظارظئ  سئر  تمطئ 
تغث  دورعظ،  وإبراز  الظساء  ععغئ  تسجغج  إلى 
الظساء  ذضر  غمظع  عظاك  اقجاماسغ  الماعارث  إن 
إن  بالسار  غحسرون  صث  افششان  والرجال  بأجمائعظ، 
الاغ  الةمسغات  وطظ  بأجمائعظ،  ظساؤعط  ظعدغئ 
تظادي بثلك "حابات طظ أجض الاشغغر"، والاغ تسمض 

تتئ رساغئ جفارة أطرغضا شغ ضابعل!!
بالثغظ،  سقصئ  له  لغج  الاصطغث  عثا  أن  وطع 
ولضظ  بأجمائعظ...  ظساءه  غظادي  ضان    شرجعلظا 
سطى  الارضغج  تةاعض  اتةاه  شغ  غسغر  عضثا  تظاوله 
طظ  شضان  افششاظغئ،  لطمرأة  اإلجقطغئ  الععغئ 
ضاطرأة  ععغاغ  "أغظ  التمطئ  تضعن  أن  افْولى 
"أغظ  طع  تةابغ؟"  "أغظ  افصض  سطى  أو  طسطمئ؟" 
"الظاحطات"  والظساء  الفاغات  عآقء  شطغئ  اجمغ؟" 
غسمطظ لمعاجعئ طتاوقت ذمج الععغئ اإلجقطغئ 

صغط  سظ  تشرغئعا  بمتاولئ  أششاظساان  شغ  لطمرأة 
والاطعغر  الاشغغر  بتةئ  وطزاعره  وأشضاره  اإلجقم 
والاصثم!! ولغاعظ غسمطظ سطى الاعضغح أن أجطعب 
اقتاصار والظزرة الثوظغئ لطمرأة لغج بسئإ أتضام 
سظ  والئسث  الئالغئ  الاصالغث  بسئإ  بض  اإلجقم، 

تطئغص اإلجقم التصغصغ الثي ضّرم المرأة.
ولضظ عثا لط غتخض فن عثه الةمسغات طثسعطئ طظ 
والاغ  الاشغغر"  أجض  طظ  "حابات  طظزمئ  طبض  الشرب 
والاغ  ضابعل،  شغ  أطرغضا  جفارة  رساغئ  تتئ  تسمض 
المسطعبئ  المرأة  تصعق  قجارجاع  الضفاح  حسارعا 
طظعا طظث سصعد، ولضظ ظحاذاتعا تسسى لطاشرغإ طبض 
تمضغظ المرأة وإخراجعا طظ دورعا افخطغ... وضثلك 
صغاطعا باظزغط تفقت سروض أزغاء، وأظحطئ أخرى 
وتزاعرات تسسى إلى تضرغج الظمعذج الشربغ لطمرأة 

وأظه الظمعذج الثي غتاضط إلغه...
الحرسغئ  افتضام  ضمظ  والسمض  الاسطغط  إن  ظسط، 
الرجض  سظ  لقجاشظاء  لغج  لضظ  المرأة  تصعق  طظ 
ساططئ  اطرأة  دورعا  جسض  أو  له،  طظاشسئ  جسطعا  أو 
شصط. وإظظا عظا ظسأل الثغظ ترتفع أخعاتعط بتصعق 
افطر  غاسطص  تغظما  شصط  المرأة  وتصعق  اإلظسان 
تظاعك  والاغ   - المرأة  تصعق  أغظ  الحرع،  بأتضام 
شغعا أبسطعا وعغ تغاتعا وضراطاعا - شغ شطسطغظ 
طظ  وغغرعا  وضحمغر...  وطغاظمار  وجعرغا  والسراق 
الاغ  الشرب  بقد  وشغ  السالط؟!  شغ  والمظاذص  الئقد 
تثسغ الثغمصراذغئ ُتتارب شغعا المرأة برطج ععغاعا 
بتةئ  وخمارعا  الحرسغ  لئاجعا  وعع  اإلجقطغئ 

(اإلرعاب)!! شأغظ الترغئ وأغظ التصعق؟!
الظساء  طظ  ضبغر  شغ  طعجعد  والعسغ  الثغر  ولضظ 
المسطمات، شصث جاء شغ تتصغص ططعل شغ ختغفئ 
طظ  طةمعسئ  أن  طعظغاعر  جاغظج  ضرغساغان 
وبسث  أظعظ  أضثن  افششاظغات  والمسطمات  الطئغئات 
وطا  تةابعظ،  سظ  غاثطغظ  لط  ذـالئان  ذعاب 
سظه  تثطغعظ  سظ  الشربغئ  اإلسـقم  وجائض  تظاصطاه 
غغر ختغح، وأن أتضـام اإلجقم غائسعا المسطمعن 
شغ أششاظساان ذعسًا رجاقً وظساء، ولط ُتفرض بتث 
واجاحعث  الشربغ.  اإلسقم  غخعرعا  ضما  السغش 
الاغ  المسطمات  اقجاحارغات  إتثى  برأي  الاصرغر 
سطصئ سطى الاثخض الشربغ المضبش شغ حآون المرأة 
أششاظساان  شغ  المرأة  ضاظئ  "إذا  بصعلعا:  افششاظغئ 
شغ  التص  لعا  الاغ  شعغ  وضسعا،  طظ  طاداغصئ 
تشغغر عثا العضع ولغج أظاط، ظتظ ضمسطمات ظرغث 
وق  بصاشاظا  طع  تاماحى  بطرغصئ  الاشغغر  غضعن  أن 

غضعن الاشغغر ضثعا".
وخاخئ  طضان،  ضض  شغ  المسطمات  افخعات  شأغاعا 
طظ  اإلجقطغئ  بععغاضظ  تمسضظ  أششاظساان:  شغ 
خقل الامسك بالفضر اإلجقطغ الظصغ وأتضام اهللا، 
الترب  طظ  اتثرن  الضفر...  أشضار  إلى  ترضظَّ  وق 
واسغات  وضظَّ  خقلضظ،  طظ  اإلجقم  سطى  الحرجئ 
وغخعروظعا  لضّظ  غظخئعظعا  الاغ  الّحراك  سطى 
جتغصئ  عاوغئ  شسق  وعغ  الظةاة  تئض  عغ  أظعا 

ظثسعضظ أن ق تصسظ شغعا.
سطى  الراحثة  الثقشئ  دولئ  إلصاطئ  بةعث  واسمطظ 
طظعاج الظئعة الاغ جاةطإ السثل لقظساظغئ وتتررعا 
طظ تئسغاعا السمغاء لطرأجمالغئ، وتظحر الثغر والسثل 
﴿َوالَ  أجمع.  السالط  بض  اإلجقطغ،  السالط  ربعع  شغ 
 ﴾ْؤِمننَِي ْعلَْوَن إِن ُكنُتم مُّ
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السخر  خقة  بسث  لئظان  وقغئ  شغ  الاترغر  تجب  ظزط 
المعاشص   - ١٤٣٨عـ  التةئ  ذو   ١٦ الثمغج  غعم  طظ 
اظطقصا  تاحثة  طزاعرة  ٢٠١٧م،  أغطعل/جئامئر   ٠٧
ظخرًة  وذلك  ذرابطج؛  شغ  المظخعري  المسةث  طظ 
المسطمغظ  أن  طظععا  بعرطا،  شغ  الروعغظةا  لمسطمغ 
وغترصعن  أجسادعط،  وتصطع  غثبتعن،  بعرطا  شغ 
أتغاء... وأظعط غساظخرون أطئ اإلجقم لعصش المةازر 
غاسرضعن  الاغ  الةماسغئ  اإلبادة  عثه  وأن  بتصعط، 
إَِالّ  ِمْنُهْم  َغَقُموا  ﴿وما  طسطمغظ  لضعظعط  إق  لغج  لعا، 

َِميِد﴾. ن يُْؤِمُنوا بِاَبِّ الَْعِزيِز احلْ
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