
بسخ  الختاشئ  جربئ  وصث  رطدان.  حعر  بسث  سظعا 
افطعر الماسطصئ بعثه المآاطرة؛ تغث ذضرت وضالئ (طسا 
اإلخئارغئ) ظصق سظ بسخ الختش الغععدغئ المصربئ طظ 
التضعطئ باارغت ٢٠١٩/٥/٧ بسدا طظ بظعدعا: اطاثاد 
الضاض اقجاغطاظغئ الضئغرة، لادط الضاض اقجاغطاظغئ 
الضئغرة شغ المشاخئات الغععدغئ؛ بتغث تداف إلغعا 
واتثة  ضاطئ  وتخئح  (ج)،  طظاذص  طظ  واجسئ  أراض 
طاعاخطئ. وبصاء جغح غععد سطى غعر افردن؛ لغضعن 
أطظ التثود الثارجغئ عع لغععد. وتعلغ طخر سمطغئ 
ضمصثطئ  غجة؛  شغ  لطمصاوطئ  السسضرغئ  الصعة  تفضغك 
خظاسغئ  طظاذص  إصاطئ  وطظعا  افخرى؛  افطعر  لاظفغث 
وتةارغئ وطغظاء وططار شغ طظاذص جغظاء الصرغئئ طظ 
طسؤعلغئ  طظ  غضعن  والثارجغ  الثاخطغ  افطظ  غجة. 
لضغان  الةثغثة  الفطسطغظغئ  التضعطئ  وتثشع  غععد، 
غععد طصابض عثه التماغئ. وعظاك بظعد تاسطص بالصثس 

الصثغمئ وضغفغئ السغادة سطغعا.
٣- إن اغاخاب غععد فرض شطسطغظ ق غشغر واصسعا 
الحرسغ أبثا. وإن ضض المساعثات الاغ غعصسعا غععد 
برساغئ دولغئ إظما تةري طظ تضام المسطمغظ الثغظ ق 
غمبطعظعط، وق غصئطعظعط، وصث باروا سطغعط أضبر طظ طرة 
لطثقص طظ حرورعط؛ وطظعا تدغغع شطسطغظ. وصث 
سئر سظ عثا افطر بحضض خرغح رئغج وزراء ضغان غععد 
أطام الضظغسئ الغععدي ٢٠١٧/١١/٢٢ بمظاجئئ طرور 
أربسغظ ساطا سطى تعصغع ضاطإ دغفغث جظئ ١٩٧٨ شصال: 

الةمسئ.  غعم  طاجاطظاغظ  وصفاغظ  الحمالغ  إدلإ  برغش  والثاظا  جطصغظ  طثغظاغ  شغ  الاترغر  تجب  حئاب  ظزط 
ظثدتا باسغغر الثورغات الارضغئ الروجغئ وذالئاا بفاح الةئعات. شفغ طثغظئ الثاظا، وسصإ خقة الةمسئ، ارتفسئ 
القشاات الاغ تخثت بحساراتعا العاضتئ لثطاب وتثلغج وتطئغج طرصسغ المظزعطئ الفخائطغئ المعارئئ، 
وأضثت قشائ: أن طظ غطسظ بالمةاعثغظ عط الصادة والحرسغعن، ولغسئ التاضظئ الاغ تصثم أبظاءعا دشاسا سظ 
السرض والثغظ، وحثدت أخرى سطى أظظا طع المةاعثغظ الثغظ غثاشسعن سظ البعرة وأعطعا، ولغج طع الفخائض 
الاغ تتمغ الداطظ لصاطظا. شغ تغظ، ذضرت قشائ بالبئ أن الثورغات الارضغئ والروجغئ وجعان لسمطئ واتثة شغ 
صاطظا وتعةغرظا، وتسمئ قشائ رابسئ المسألئ شصالئ: إن افطر ق غتااج إلى لطط وبضاء، وإظما إلى سقج الثطض 
العاضح شغ صادة الفخائض وارتئاذعا وتظفغثعا أواطر الثول!! شغ السغاق ذاته ظزط أعالغ وظحطاء طثغظئ الئاب 
برغش تطإ الحرصغ، الةمسئ وصفئ اتاةاجغئ تداطظاً طع أعالغ رغش إدلإ الةظعبغ ورغش تماة الحمالغ، وصال 
ظاحطعن إن "السحرات طظ أعالغ طثغظئ الئاب ظزمعا وصفئ تداطظغئ طع أعالغ رغفغ إدلإ وتماة سظث جاطع 
"سمر بظ الثطاب" وجط طثغظئ الئاب". وأضاشئ المخادر أن "افعالغ ذالئعا الفخائض شغ رغفغ تطإ الحمالغ 
والحرصغ بحظ عةعم سطى جئعات ظزام افجث لطاثفغش سظ جئعات رغش تماة الحمالغ". ورشع المازاعرون 
قشاات ُضاإ سطغعا "دطاء حعثائظا جاترق ضض ظالط وباغ.. إدلإ ترة وجائصى ترة، خثلضط الةمغع لضظ اهللا 

ظاخرضط وخرخات اجاشاباضط تةئعا تعاذآ الافاعمات والثغاظات وطظع وخعل المآازرات".

رطدان   ٤ الثمغج،  شطسطغظ،  (الارا  طعصع  ظحر 
"أذطصئ  الاالغ:  الثئر  ٢٠١٩/٠٥/٠٩م)  ١٤٤٠عـ، 
ضمظ  رئغسظا"  ُضاغإ "صثوتظا  والاسطغط  الاربغئ  وزارة 
طضعٌن  وعع  ظاسطط"،  شطسطغظ  "فجض  بسظعان  طئادرٍة 
طتمعد  لطرئغج  ضاإ  طظ  طأخعذة  اصائاجات  طظ 
سئاس، لغخئح عثا الضاغإ تثغث "السعحال طغثغا" 
الاربغئ  وزغر  وصال  الثمغج.  الغعم  شطسطغظ  شغ 
عثا  بطئاسئ  ططاجطئ  العزارة  إن  سعرتاظغ،  طروان 
طدغفًا  العذظ،  طثارس  ضاشئ  سطى  وتسمغمه  الضاغإ 
طئادرة  اقصائاجات  عثه  المثارس  ذطئئ  تثرغج  أن 
الععغئ  إلبراز  اإلبثاسغئ  طعاراتعط  لاظمغئ  طعمئ 
وبّغظ  المظحعد.  والاشغغر  الاطعغر  وإتثاث  العذظغئ 
أن  افتمث،  سجام  شاح  لترضئ  المرضجغئ  الطةظئ  سدع 
ذئاسئ الضاغإ جاءت بصراٍر طظ الرئغج طتمعد سئاس 
الاسطغمغئ  المآجسات  ضاشئ  سطى  تعزغسه  غاط  وأن 
سطى  ضئغرًا  تفاسًق  المعضعع  عثا  ولصغ  العذظ.  شغ 
وخفه  طا  طع  طصارظات  وجط  طغثغا"،  "السعحال 
المسطصعن طثغح الجسماء السرب شغ اإلسقم والاسطغط، 
ضما اجاسادوا تخرغتاٍت لطرئغج تعل الاظسغص افطظغ 
ورشخ المصاوطئ المسطتئ وتساءلعا إن ضان الضاغإ 

جغادمظ طبض عثه الاخرغتات".
إق  لعا  لغج  الرخغخئ  المئادرة  عثه  إّن   :
وجططاعا  الاترغر  طظزمئ  أن  وعع  واتث  طسظى 
درك  إلى  جمغسا  اظتطعا  صث  وأزقطعا  وتضعطاعا 
جفطغ ق غرضاه لظفسه إق طظ رضغ أن غضعن طةرد 
سئاس  شضفاح  له.  أخقق  وق  سظثه  صغط  ق  طرتجق 
المسامغئ طظث عظثجاه قتفاصغئ أوجطع الثغاظغئ، 
وطظ بط تسعثه طظ افردن بإظعاء سثابات غععد، 
غععد،  ضغان  طع  افطظغ  لطاظسغص  باصثغسه  طرورا 
وخعق إلى طا عع سطغه اآلن طظ إخرار سطى الافرغط 
أرباع  بقبئ  تطعغإ  أجض  طظ  وظدال  بفطسطغظ 
شطسطغظ لضغان غععد المست طصابض دوغطئ عجغطئ 
طظ  تئصى  طا  بسخ  سطى  والضراطئ  السقح  طظجوسئ 
أرض شطسطغظ، واجاماتئ طظ أجض طحروع أطرغضا 
افول - تض الثولاغظ - لابئئ ضغان غععد شغ خاخرة 
افطئ اإلجقطغئ، ضض عثا، بض إّن بسده ضاف لضض طظ 
ورجاقتعا  السططئ  غسائر  أن  حرف  ذرة  سظثه  ضان 
عط وخمئ سار سطى جئغظ ضض طظ واشصعط أو جضئ 
سظعط طظ أعض شطسطغظ. وعثا غآضث طا صطظاه طظث 
سصعد وطا زلظا ظضرره بأن طظزمئ الاترغر والسططئ 
لادغغع  وأدواته  اقجاسمار  خظغسئ  عما  إظما 
الغعم  جاء  صث  وعا  اقتاقل،  وتبئغئ  شطسطغظ 
الثي غةاعر شغه عآقء بثغاظاعط، بض وغرغثون أن 
غسطمععا فبظائظا شغ المثارس لغضعظعا لعط صثوة. 
إّن الضطمات لاسةج سظ وخش عثه الظثالئ، شإظةازات 
شطسطغظ  أعض  سطى خسغث طتاربئ  وجططاه  سئاس 
شغ صعتعط ودغظعط ورباذعط غحعث له بعا غععد 
اجاراتغةغئ  طخطتئ  عغ  السططئ  وضعن  والشرب، 
فطرغضا والشرب وغععد أطر خرتعا به طرارا وتضرارا، 
وتسطمعط  أبظاءظا  تثرس  أن  السططئ  ترغث  شعض 
إن  المثجي؟!  الظمعذج  لعثا  خعرة  غخئتعن  ضغش 
عثه السططئ لظ تاعصش سظ طسغرتعا الثغاظغئ شغ 
وأعطعا؛  لفطسطغظ  وسثائعا  وغععد،  الشرب  خثطئ 
خعتعط  غسطعا  أن  شطسطغظ  أعض  سطى  غةإ  لثلك 
شغ وجه عثه السططئ المارصئ وصادتعا المةرطغظ، 
بأن غضفعا أغثغعط سظ أعض شطسطغظ وأبظائعا، صئض 
أن ظختع سطى غعم ظرى شغه السططئ ترغث أن تمظع 

الصرآن وافذان ضما شسض طخطفى ضمال طظ صئض.
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بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

بقد  شغ  الةغعش  أغاعا  والمظسئ،  الصعة  أعض  غا 
حعُر  عع  الثي  الفدغض  الحعر  عثا  شغ  المسطمغظ: 
غضعن  أن  غتإ  طظضط  طظ  شغه:  ظسألضط  اقظاخارات، 
ضخقح الثغظ لغظصث المسطمغظ طظ خطغئغغ الغعم؟ 
إلصاطئ  الاترغر  لتجب  الظخرة  إسطاء  إلى  شسارسعا 
دولئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، واجسطعا طظ 
اإلجقطغئ  افطئ  تارغت  شغ  تتعل  ظصطئ  عثا  رطدان 
جمغسعا. واسطمعا أن ق حغء غدغرضط، واهللا جئتاظه 

وتسالى طآغثضط، ولظ غارضط أسمالضط.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  الظزام شغ تعظج جسض الئقد تتئ العخاغئ اقجاسمارّغئ  ...٢

-  غا أعض الغمظ! ق ترضظعا فسثائضط وق تظصادوا لسمقئعط   ...٢

- أعًق رطدان، حعر الثغر والئرضئ والشفران ...٣

- تاى ق غخئح الاشغغر جراباً  ...٤

-  الاعظغش السغاجغ وظجسات اإلصخاء والامغغج طظ أصخى الشرب 

   إلى جرغقظضا شغ الحرق لمخطتئ طظ؟! ...٤
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ضطمئ السثد

اإلجقم،  تعاجط  افغام  عثه  افخعات  بسخ  تطالسظا 
إجقطغئ  ضاظئ  الفاجثة  الئحغر  تضعطئ  أن  بثرغسئ 
سةغئئ سطى حاضطئ: (تاظغ طا داغرغظ  شغصعلعن أصعاقً 
إجقم فن تضعطئ الئحغر ضرعاظا اإلجقم) أو (تاظغ طا 
تضمًا  غاظاول  طظ  ضض  شغعاجمعن  باإلجقم)،  بظظثثع 
حرسغاً، أو ظزر لفتثاث سطى أجاس اإلجقم، بض جاء 
غأطرظا  دغظظا  أن  بغظئ  سظثطا  (اصرأ)  ضطمئ  عآقء  أتث 
بالسطط والفعط طساثقً بعثه اآلغئ، شعع غرى أن عثا 
اهللا!  جئتان  إخعاظغ،  أي  (ضغجاظغ)  أجطعب  اقجاثقل 
ورد  شخض  صعل  إلى  تتااج  افخعات  عثه  شإن  لثلك 
سمغص لاتثد طعصفعا طظ اإلجقم وتزعر تصغصاعا أعغ 

تسظغ بتربعا المسسعرة عثه اإلجقم، أم الضغجان؟!
وق  غطاصغان،  ق  طثاطفان  أطران  واإلجقم  شالضغجان 
وجه حئه بغظعما طططصاً، شاإلجقم دغظ رب السالمغظ 
بإتسان  ُغتاَجإ  ق  واإلجقم  وطخادره،  بظخعخه 
المتسظغظ وق بإجرام المةرطغظ، شصث جطر اإلجقم 
أظه َطْظ َسِمض خغرًا شطظفسه وطظ أجاء شسطغعا، لثا شإن 
شغ  جاصطئ  والمظطص،  التةئ  ضسغفئ  افخعات  عثه 
عآقء  سطى  ردي  وجأبثأ  واجاحعادعا..  اجاثقلعا 
إجقطغئ؟  ضاظئ  الئحغر  تضعطئ  عض  اآلتغئ:  بافجؤطئ 
تصغصئ  عغ  وطا  اإلجقم؟  الئحغر  ظزام  ذئص  وعض 
جمععرغئ  طسظى  وطا  ٢٠٠٥م؟  دجاعر  سطماظغئ 
السعدان؟ ولماذا ضان الئحغر غمظع تأجغج افتجاب 
سطى أجاس اإلجقم؟ وعض جسض ظزام الئحغر اإلجقم 
برلماظات  اإلجقم  شغ  وعض  السعدان؟  فعض  ععغًئ 
وطةالج تحرغسغئ؟ وضغش غساعي اإلجقم وحرغساه 
طع تتضط خظثوق الظصث الثولغ وروحااته الاغ دطرت 
اقصاخاد شغ السعدان؟ وضغش غسمح اإلجقم فطرغضا 

بالاثخض شغ حآون السعدان؟.. إلت
أجؤطئ ضبغرة إذا أجئئ سظعا شإظك جااسةإ طظ إخرار 
عآقء سطى إجقطغئ ظزام الئحغر، برغط أظه ضان ظزاطا 
سطماظغاً بإصرار دجاعره وحضض دولاه، شضض التضعطات 
تتضط  لط  الغعم  إلى  اقجاسمار  طظث  السعدان  شغ 
باإلجقم، ارجع لضض الثجاتغر طظث دجاعر التضط الثاتغ 
١٩٥٣م، الثي وضسه المساسمر تاى دجاعر ٢٠٠٥م، 
شعغ ضطعا دجاتغر سطماظغئ باطاغاز، واإلجقم ق غثضر 
شغعا طططصا إق سطى تغاء سظث التثغث سظ دغظ أعض 
الئطث، أو وضسه شغ طساشئ واتثة طع السادات والاصالغث 
وافسراف، وطا ُجمغ (بضرغط المساصثات!) تغث غعضع 
العبظغئ  الئحر  أدغان  طع  وجض  سج  اهللا  دغظ  اإلجقم 
الشح  شعثا  وتصالغثعط،  الظاس  سادات  أو  المظترشئ، 
غمارجعظه  اقجاسمار  سمقء  ظض  والادطغض  والثثاع 
لادطغض  المسارضئ،  شغ  أم  التضعطئ  شغ  أضاظعا  جعاء 
أعض السعدان لمتئاعط لثغظعط، شالسعدان طظث خروج 
المساسمر وإلى غعم جصعط الئحغر ٢٠١٩/٤/١١م، لط 
تتضمه دولئ إجقطغئ بثجاعر إجقطغ طططصا، وإلغضط 
السطماظغعن  غثسغ  الثي  دجاعر ٢٠٠٥م،  طظ  الثلغض 
وغجسمعن أظه دجاعر إجقطغ، تغث جاء شغه طا ظخه: 
افول:  الفخض  المعجعئ،  والمئادئ  والثجاعر  الثولئ 
(١- (١) جمععرغئ السعدان دولئ طساصطئ ذات جغادة، 
وعغ دولئ دغمصراذغئ. وجاء شغ رصط ١٣- (الثجاعر 
الحسإ  غضعن  (أن   -١٤ لطثولئ)  افسطى  الصاظعن  عع 
طخثر السططات). ١٩- (اساماد الثغمصراذغئ والاسثدغئ 
بتصعق  الاام  (اقلاجام  لطتضط) ٢٦-  أجاجاً  السغاجغئ 

اإلظسان ضما وردت شغ السععد والمعابغص الثولغئ).
سظعان  تتئ  العذظغ،  بالتعار  ُجمغ  شغما  جاء  وصث 
٦-١ لةظئ صداغا التضط وطثرجات التعار: رصط ٢٦- 
الاحرغع  طخادر  المساصثات  وضرغط  والسرف  (اإلجقم 
السزغط،  اإلجقم  ُوضع  تغث  السعدان).  دولئ  شغ 
أسراف  طع  واتثة  طساشئ  سطى  السالمغظ،  رب  رجالئ 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

واتٌث وجئسعن ساطاً طرت سطى الظضئئ
وافرُض املئارضئُ تظازُر الاترغر!

بصطط: افجااذ تمث ذئغإ – بغئ المصثس
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فعالیات حزب التحریر/ والیۀ سوریا
للتندید بتسییر الدوریات الترکیۀ الروسیۀ 

والمطالبۀ بفتح الجبهات مستمرة

شغ الثاطج سحر طظ أغار طظ ضض سام تمر سطى أطئ 
وإصاطئ  لفطسطغظ،  غععد  اغاخاب  طأجاة  اإلجقم 
ضغان  اتافض  وصث  الطاعر.  براعا  سطى  المست  ضغاظعط 
غععد المشاخإ شغ الثاطج طظ أغار بما غسمى بسغث 
اقجاصقل تسإ تصعغمعط السئري، وصام رئغج الضغان 

باعظؤئ غععد شغ ضض افرض بعثه المظاجئئ.
الاالغئ  التصائص  سطى  جظصش  افلغمئ  المظاجئئ  وبعثه 
الماسطصئ بافرض المئارضئ شطسطغظ، وطا غتاك تعلعا 
صدغاعا،  إظعاء  تساعثف  افغام؛  عثه  طآاطرات  طظ 
الخطغئغ،  الشرب  طظ  بمضر  شغعا؛  غععد  ضغان  وتبئغئ 

وتساون طظ تضام المسطمغظ:
١- إن ظضئات افطئ الماضررة إظما طرجسعا فطر واتث 
وطصثراتعا  لفطئ  والراسغ  التاطغ  غغاب  عع  غغر؛  ق 
وأرضعا وسرضعا ودطائعا. غغاب الثولئ الاغ تطئص 
اإلجقم، وتتمطه رجالئ خغر وعثى لطئحرغئ جمغسا، 
وطا  والمسظعغئ.  المادغئ  افطئ  طصثرات  ضض  وتتمغ 
إق  المسطمغظ  بقد  طظ  وغغرعا  شطسطغظ  ضاسئ 

سظثطا شصثت افطئ عثا الراسغ والتاطغ.
٢- المآاطرة سطى شطسطغظ لط تظاه شخعلعا بسث؛ بض 
تتاك  جثغثة  وظضئات  جثغثة،  طآاطرات  عظاك  إن 
عثه  بثاغئ  بثأت  وصث  وخئغث.  طاضر  بحضض  خغعذعا 
الثغعط الةثغثة بمساعثة ضاطإ دغفغث وأوجطع ووادي 
سربئ؛ بسث جاغضج بغضع ووسث بطفعر، واتاقل اإلظةطغج 
لفطسطغظ، واإلتغان بغععد إلى أرضعا المئارضئ، تمعغثا 
لما غسمى بخفصئ الصرن. وصث أسطظ ضئغر المساحارغظ 
شغ الئغئ افبغخ ضعحظغر صئض أغام صطغطئ؛ بأظه جغسطظ 

سلطۀ عباس ترید أن تعّلم 
خیانتها ألجیالنا القادمۀ!
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غا أعض الغمظ! ق ترضظعا فسثائضط 
وق تظصادوا لسمقئعط 

افوروبغغظ...
والثقخئ أّن الفؤئ التاضمئ شغ تعظج جسطئ الئقد 

تتئ العخاغئ اقجاسمارّغئ الضاططئ:
لما  القزطئ  الاحرغسات  وضع  دوره  الظعاب  شمةطج 
التضعطئ  أّطا  ــرارات،  ص طظ  السالمّغئ  الصعى  تاثثه 
المساسمر،  غططئه  طا  تظفغث  إق  دور  طظ  لعا  شطغج 
الشرب  جغاجات  تظفغث  سظ  تضعطئ  سةجت  وضّطما 
وتأطغظ طخالته. اجائثلععا قتثاذ "الصرارات القزطئ 
تتمض  شغ  التضعطئ  لثى  الةرأة  "غغاب  أّن:  وزسمعا 
المسآولغئ عع طا جّئإ تسطض حرضات اإلظااج وتصعل 
ظفط... وتعّصش إظااج الفعجفات، وعع طا سّطض تظفغث 
طا غجسمعظه إخقتات ضئرى"، طّما غسظغ أّن طعّمئ أّي 
الرساغئ  جعء  طظ  تعظج  أعض  إلظصاذ  لغسئ  تضعطئ 
حرضات  "إظصاذ"  شغ  طعّماعا  تارّضج  بض  واإلعمال 
الّظفط اقجاسمارّغئ واجاؤظاف ظعإ شعجفات التعض 
بروة  شغ  بتّصه  ُغطالإ  طتاّب  ضّض  وصمع  المظةمغ 
بطثه. وطا زالئ افظئاء تأتغظا عثه افّغام بثئر إضمال 
اقّتتاد  طع  المسّمص  الحراضئ  "اّتفاق  الضاربئ  اقّتفاق 
افوروبّغ" الثي جُغمّضظ افوروبغغظ طظ العغمظئ سطى 
الصطاع الفقتغ وصطاع الثثطات بحضض ضاطض. ولصث 
وسث رئغج التضعطئ شغ زغارته فوروبا شغ ظغسان/

جظئ  شغ  اقّتفاق  جاعّصع  تعظج  أّن   ٢٠١٨ أبرغض 
"اجاحارة   ٢٠١٩/٠٤/٢٩ شغ  وجاظططص   .٢٠١٩
لامرغره  أخغرة  خطعة  شغ  اقّتفاق  عثا  تعل  وذظّغئ" 
بسث  إق  الحراضئ  صرار  تعّصع  لط  التضعطئ  أّن  بثرغسئ 

أن اجاحارت.
وطسارضئ)  (تضعطئ  تعظج  شغ  التاضمئ  الفؤئ  إّن 
عط افزطئ. بسئإ سصطّغئ السئعدّغئ الاغ ظحأوا سطغعا 
وغروظه  سحصا  غسحصعظه  بالشرب  طظئعرون  شعط 
الظمعذج والمصغاس، شصث ارتمعا شغ أتداظه بض سطى 
اهللا  ضااب  سظ  وأسرضعا  أّطاعط  سظ  اظسطثعا  سائاته. 
وجّظئ ظئّغه الضرغط  ورشدعا أن غضعن الاحرغع هللا 
وتثه، واّتثثوا طظ الصعاظغظ الشربّغئ ذرغصا وطظعةا، 
أّن  غخّرح  غظفّك  ق  السئسغ  صاغث  الئاجغ  شرئغسعط 
الصرآن الضرغط ق غسظغه، ولضظ "سظثطا غاتّثث أوباطا 
شعثا  بصعة  الضعظةرس  أسداء  وغخّفص  تعظج  سظ 
غسظغ أّظظا سطى الطرغص الختغح وأّظه ق غةإ أن ظتغث 
سظ عثا الطرغص" (الئاجغ صائث السئسغ، آذار/طارس 
٢٠١١) عضثا تتّثث الئاجغ صاغث السئسغ غعم ضان 
رئغسا لطتضعطئ الاعظسّغئ المآّصائ بسغث البعرة، وعغ 
صعلئ تطّثص سصطّغئ السغاجغغظ شغ تعظج، سصطّغئ ق 
الشربّغئ  الّثول  بإحراف  إق  تثطغطا  وق  جغاجئ  ترى 
شغ  شااظاشج  السغاجّغئ  افتــجاب  أّطا  الّرأجمالّغئ، 
إظعار الصرب طظ دوائر الصرار شغ الّثول الشربّغئ، وق 
برظاطب لعا إق بغان الصثرة سطى ضمان دسط خارجغ 
ضمان  سطى  الصثرة  أي  لاعظج،  أطرغضغ  أو  أوروبّغ 
طخالح أختاب الصرار شغ الّثول الشربّغئ اقجاسمارّغئ.

عثا عع "الطرغص الختغح" الثي غرغث الئاجغ والّطئصئ 
المعاظئ  ذرغص  تعظج:  شغه  تسغر  أن  السغاجّغئ 
والمثّلئ، ذرغص اجاةثاء السثّو، ولصث وخطئ المسغرة 
الغعم سطى عثا الطرغص إلى جسض تعظج سطى حفغر 
العاوغئ، بطثا طسثا غاثّطى سظ دغظه طظ أجض إرضاء 
سثّوه، بطثا تابسا ذلغق غضاد أعطه غةعسعن وبقدعط 
تجخر بالثغرات، غساةثون الفاات وبرواتعط غسّطمعا 

أحئاه التّضام لطحرضات اقجاسمارّغئ تظعئعا!!
عثا عع العضع شغ تعظج الغعم، غغر أّن أعض تعظج 
(تضعطئ  برّطاعا  السغاجّغئ  الّطئصئ  خغاظئ  أدرضــعا 
أو  شغعط  غبصعن  سادوا  وطا  وطظّزمات)،  وطسارضئ 
اآلن  وعط  إسراضا،  سظعط  أسرضعا  بض  غظازروظعط، 
غئتبعن سظ صغادة واسغئ خادصئ طثطخئ، وصث بثأوا 
غاطّطسعن إلى تجب الّاترغر وصغادته وطحروسه، ولط 
تّاى  المةامع  شغ  الصعّغئ  الفؤئ  تساةغإ  أن  إق  غئص 
الئائسئ  السغاجّغئ  الّطئصئ  عثه  تعظج  أعض  غظفخ 
الثاظسئ ظفخ الشئار وغصطسععط وغصطسعا طسعط ظفعذ 

 الشرب الضاشر المساسمر
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ تعظج

غراعظ التعبغعن دائما شغ طراوغاتعط السغاجغئ سطى 
الاغ  الماتثة  افطط  عغؤئ  سئر  لعط  افطرغضغ  الثسط 
عغ شغ أخض ظحأتعا طظزمئ ظخراظغئ أجساعا دول 
أوروبا الظخراظغئ وأذطصعا سطغعا سخئئ افطط الظخراظغئ 
بط تتعلئ شغما بسث إلى عغؤئ افطط الماتثة قجاغساب 
تتضط  الاغ  الرأجمالغئ  الثول  وطظعا  الثول  جمغع 
المسطمغظ والاغ تسمى زورا وبعااظا بالثول اإلجقطغئ، 
وشغ التصغصئ ق تعجث لطمسطمغظ إق دولئ إجقطغئ واتثة 
عغ دولئ الثقشئ الراحثة لضظعا غائئئ سظ طسارك التغاة 
والعاجإ سطى المسطمغظ إسادتعا طظ جثغث وإصاطاعا 
سطى أظصاض افظزمئ الرأجمالغئ الاغ تتضط المسطمغظ.

شغ  افصعى  الظفعذ  خاتئئ  عغ  أطرغضا  فن  وظزرا 
سطغعا  غراعظعن  التعبغغظ  شإن  الماتثة  افطط  عغؤئ 

إلضفاء الحرسغئ سطغعط وغخ الظزر سظ طراوغاتعط 
إسادة  خطئ  بظعد  تثالش  الاغ  وأسمالعط  السغاجغئ 

اقظاحار شغ التثغثة.
وأطرغضا تسسى دوطا إلى إظصاذعط ضطما وصسعا شغ شثاخ 
اإلطارات  صعات  تصثطئ  شسظثطا  غسصطعن.  ضادوا  أو 
الماضغ  السام  شغ  برغطاظغا  طظ  والمثسعطئ  وأتئاسعا 
وبالاتثغث شغ حعال ١٤٣٩ عةرغئ شغ طثغظئ التثغثة 
ودخطععا فول طرة طظث اتاثام خراسعط سطغعا وضادت 
تثظص التعبغغظ أو تظعغ دورعط شغعا جارسئ أطرغضا 
بضض صعة إلظصاذعط وشاتئ رائتئ سظةعغاعا المظاظئ الاغ 
قتفاصغئ  الثدعع  سطى  الماخارسغظ  الطرشغظ  أجئرت 
السعغث الاغ تمثخ سظعا بظعد خطئ إسادة اقظاحار شغ 
التثغثة الاغ تظص سطى اظستاب الطرشغظ الماخارسغظ 
طظ التثغثة وتسطغمعا لصعات افطظ المتطغئ وإسطاء دور 
إداري لعغؤئ افطط الماتثة شغ طعاظؤعا، إق أن الثسط 
افطرغضغ الصعي لطتعبغغظ جسطعط غماذطعن شغ تسطغمعا 
بط صاطعا باسطغمعا لثفر السعاتض الاابسئ لعط تاى تظثر 
الئسخ سطغعط بصعله (ططغحغات التعبغ تسطط التثغثة 
فظخار اهللا) وعا عط الغعم غضررون السغظارغع ظفسه رغط 

الدةغب اإلسقطغ سظ اظستابعط طظ التثغثة.
والةثغر بالثضر أن التعبغغظ لظ غسطمعا طغظاء التثغثة 
شالتثغثة  طظعط،  الطرف  ذلك  ضان  إذا  إق  ذرف  في 
وغةظعن  بعا  غاظفسعن  الاغ  الرئئ  عغ  لعط  بالظسئئ 
طظ ورائعا أطعاقً ذائطئ شإذا ذعئئ طظ أغثغعط تعصش 
تظفسعط شغآدي تاما إلى خظصعط واضمتقل صعتعط 
شغ الغمظ وجصعذعا أو ضسفعا سطى أصض تصثغر، وعثا 
أطرغضا  ظفعذ  تقحغ  وعع  أق  واتثا  حغؤا  إق  غسظغ  ق 
غمضظ  ق  افطر  وعثا  طثططاتعا،  وجصعط  الغمظ  شغ 
أن تصئض به أطرغضا طططصا إق إذا سخفئ بعا المحاضض 
وافزطات الاغ أظاةعا ظزاطعا الرأجمالغ السفظ شاثرجعا 
سظ خعابعا شافصث الصثرة سطى دسط بسخ سمقئعا أو 
ضطعط شغساشض اإلظةطغج الفرخئ وغصعطعن باةمغع صعاعط 
شغساسغثون  سمقئعط  خفعف  وغعتثون  المئسبرة 
ظفعذعط السرغص طظعا وذلك بإشحال طثططاتعا وإجصاط 

سمقئعا وعثا طةرد اتامال.

ظحر طعصع (جما اإلخئارغئ، البقباء، ٢ رطدان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٥/٠٧م) خئرا صال شغه: "صرر افطغر تمغط بظ تمث 
آل باظغ، أطغر دولئ صطر، تثخغص طئطس ٤٨٠ ططغعن دوقر لطحسإ الفطسطغظغ شغ ضض طظ الدفئ الشربغئ وصطاع 
غجة. وصالئ وزارة الثارجغئ الصطرغئ شغ بغان لعا، ظحر سطى طعصسعا اإللضاروظغ: "إن عثا الثسط غأتغ اظطقصاً طظ 
أواخر افخعة وروابط السروبئ والثغظ بغظ الحسئغظ الصطري والفطسطغظغ، وذلك لمساسثة الحسإ الفطسطغظغ 
الحصغص شغ التخعل سطى اتاغاجاته التغاتغئ الدرورغئ شغ ظّض الزروف الخسئئ المفروضئ سطغعط طظ صعات اقتاقل 

(اإلجرائغطغ) وتراجع الثسط الثولغ اإلظساظغ المصّثم لعط"." 
: عض غةإ سطى صطاع غجة أن غاتمض أعطه طةازر غععد حئه الحعرغئ ضغ غزفروا بمظح صطر (الثغرغئ 

إل

اإلظساظغئ)؟! بط ضغش غخثق المرء أن عثه المساسثات إظساظغئ تصاً وعغ تثخض غجة بأواطر وترتغئات طع المتاض 
الشاخإ؟! إن جغاجئ صطر تاعاشص وتاماحى تماطا طع طثططات الثول اقجاسمارغئ وطع طخالح ضغان غععد 
الاغ اخاجلئ صدغئ شطسطغظ شغ الظاتغئ اإلظساظغئ شغ صطاع غجة الاغ تساعجإ بجسمعط دوام المفاوضات طع 

ضض افذراف الثولغئ واإلصطغمغئ والمتطغئ إلغةاد التطعل لمحاضطه المسغحغئ طظ ذسام وضعرباء وطسابر شصط.
والتصغصئ الاغ ق طراء شغعا عغ أن الصداء سطى الةعع والفصر، وسطى الصعر والصاض والثل، وسطى التخار والثطار 
الثي غاسرض له أعض غجة وضض أعض شطسطغظ؛ لظ غاتصص إق باجاظفار جغعش المسطمغظ لاثك تخعن غععد 
وتساأخطعط طظ العجعد، وعثا حرف لظ غظاله تضام صطر وق أصراظعط روغئدات التضط الةئري الثغظ غمعلعن 

وغسعصعن طحارغع الثول اقجاسمارغئ بما شغعا تخفغئ صدغئ شطسطغظ باخاجالعا شغ الظعاتغ اإلظساظغئ.

إق أن التصغصئ الاغ غةإ أن غثرضعا أعض الغمظ عغ أن 
بصاء التثغثة طع التعبغغظ أو تسطغمعا لصعات طعالغئ لعط 
طثسعطئ طظ عغؤئ افطط الماتثة أو تسطغمعا لقطارات 
السرب  ججغرة  شغ  العبظغئ  إلسادة  تسسى  الاغ  العصتئ 
إتغاء لمحروع سمرو بظ لتغ العبظغ لظ غأتغ بالثغر أبثا 
سطى الغمظ وأعطعا طا دام أختاب الظفعذ التصغصغ شغعا 
عغ الثول اقجاسمارغئ الضاشرة جعاء أضاظئ أطرغضا أم 

برغطاظغا أم غغرعما.
إن الطرشغظ الماخارسغظ شغ الغمظ لغج شغعما خغر 
فعض الغمظ شرغط اخاقشعما سطى طظ تضعن السططئ 
حغؤغظ  سطى  طافصان  إظعما  إق  بغثه  والظفعذ  والبروة 

أجاجغغظ ق غفرط أتثعما شغعما طططصا.
افول: تظفغث أجظثة الثول الشربغئ اقجاسمارغئ واقتاضام 

شغ جمغع طفاخض الثولئ والمةامع إلى صعاظغظعط الشربغئ 
الرأجمالغئ الفاجثة.

شغعا  ععادة  ق  تربا  السغاجغ  اإلجقم  طتاربئ  الباظغ: 
تتئ ضثباعط طضاشتئ (اإلرعاب) والسسغ التبغث طظ 
الطرشغظ إلى طظع سعدة الثقشئ الراحثة الباظغئ إلدراضعط 
أظعا جاآدي تاما إلى الظعدئ الختغتئ الضفغطئ بإسجاز 
اإلجقم والمسطمغظ وطظعط أعض الغمظ، والصادرة سطى 
تثطغر التدارة الشربغئ الفاجثة الاغ جطئئ الحرور فعض 

افرض واضاعوا بظارعا صرابئ صرظغظ طظ الجطظ.
ذلك  شغ  وظسامر  دائما  ظضرر  الاترغر  تجب  شغ  وإظظا 
المثرج  إن  ظصعل؛  طا  بختئ  تاجسجع  ق  الاغ  لصظاساظا 
لطمسطمغظ جمغسا وطظعط أعض الغمظ عع بإزالئ افظزمئ 
وإصاطئ  وإجصاذعا  المسطمغظ  تتضط  الاغ  الرأجمالغئ 
تضط اإلجقم سطى أظصاضعا، شاإلجقم عع الظزام الثي 
حرسه اهللا خالص الضعن واإلظسان والتغاة والثي غسالب 
ضض طحاضض اإلظسان طسالةئ دصغصئ تآدي إلى جسادته 
وإحئاع تاجاته إحئاسا ختغتا غدمظ له السسادة والعظاء 
وغخرف سظه الاساجئ والحصاء ودولئ الثقشئ الراحثة 
الاغ حرع اهللا أتضاطعا عغ الطرغصئ السمطغئ إلغةاد تضط 

اإلجقم شغ طسارك التغاة وشغ ضض حآوظعا.
غا أعض الغمظ ق تراعظعا سطى تطعل أسثائضط الضاشرغظ وق 

تظصادوا لسمقئعط المةرطغظ شغةإ سطغضط:
غرجط  الثي  الختغح  السغاجغ  بالعسغ  الاسطح   -١
طسالمه تجب الاترغر لغتخظضط طظ طآاطرات أسثائضط

٢- أن تأخثوا المعصش الختغح الثي غرضغ ربضط أق 
وعع الاثطغ سظ دسط الطرشغظ الماخارسغظ

وأن  الاترغر  تجب  شغ  إخعاظضط  طع  تسمطعا  أن   -٣
ترخعا خفعشضط خطفه شعع الصغادة السغاجغئ العاسغئ 
المثطخئ الاغ ترغث لضط وفطاضط الثغر الثي ق غاتصص 
إق بإصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة 
شعغ الاغ تتض طحاضطضط وتثرجضط طظ ضض أزطاتضط 
وتسغثضط خغر أطئ أخرجئ لطظاس، شاجسعا إلى تتضغط 
حرع ربضط وارشدعا تضط الرأجمالغئ الةاعطغئ... صال 
ْحَسُن ِمَن 

َ
َاِهلِيَِّة َفْبُغوَن َوَمْن أ

ْ
َفُحْكَم اجل

َ
اهللا تسالى: ﴿أ

 [المائثة: ٥٠] ﴾ُحْكًما لَِّقْوٍم يُوقُِنوَن َِّ اهللا
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طا أحئه الغعم بالئارتئ، شتال تعظج الغعم ق غثاطش 
شغعا الّثول اقجاسمارّغئ شغ  تالعا غعم تثّخطئ  سظ 
الجطان)  ذلك  (تّضام  الئاغات  وخار  الـــ١٩م  الصرن 
الصظاخض  ضان  تغث  افجاظإ،  الصظاخض  إطرة  تتئ 
الئاي  غقزطعن  واإلغطالغعن  واإلظةطغج  الفرظسغعن 
لعط  وغدسعن  أسمالعط  سطغعط  وغمطعن  ووزراءه 
السغاجات تّاى غرصئ الئقد شغ الّثغعن اقجاسمارّغئ 
المالغ  "الضعطغسغعن"  لرصابئ  طالّغاعا  وأخدسئ 
ضان  بّط  وإغطالغا...  وبرغطاظغا  شرظسا  طظ  بإحراف 

اقتاقل جظئ ١٨٨١م.
اقجاسمارّغئ  ــّثول  ال طظ  شالمسآولعن  الغعم  أّطا   
غشادرون  غضادون  ق  وشرظسا)  وأطرغضا  (برغطاظغا 
طظ  وخــار  آخــر،  خطفه  طسآول  ذعإ  ضّطما  الئقد، 
المألعف شغ تعظج أن ترى جفغرة برغطاظغا شغ تّغ 
طظ أتغاء الساخمئ تحارك حئابا إظحاء إذاسئ طتطّغئ 
حمال  شغ  خشغرة  بطثة  شغ  تراعا  أو  اإلظارظغئ  سطى 
الئقد تفااح طرضج أطظ ظمعذجّغا أو تراعا شغ جظعب 
شغ  أو  والّظفط  لطشاز  تصق  تجور  خفاصج  شغ  الئقد، 
جفغر  غشغإ  وق  عظاك...  بةمسّغات  تةامع  تطاوغظ 
أطرغضا الةثغث سظ المحعث، شمظث تسغغظه شغ ضاظعن 
الباظغ/غظاغر ٢٠١٩ وعع ق غظفّك غطاصغ المسآولغظ، 
بّط اظططص شغ جعلئ سئر الئقد غةعبعا ذعق وسرضا؛ 
شثعإ إلى طثظغظ لغحارك شغ اشاااح طضاإ جععّي 
لطةظئ طضاشتئ الفساد، بّط اظاصض إلى طثغظئ صئطّغ شغ 
سمص الةظعب لغجور الئطثّغئ عظاك بّط غظاصض إلى طثغظئ 
لطخظاسات  "طثرجئ"  لغجور  الشربغ  الةظعب  شغ  تعزر 
الاصطغثّغئ،... أّطا السفغر الفرظسغ شاراه شغ ضّض طضان 

وبضّض زّي تّاى خار طعضع تظّثر الاعظسغغظ...
لــطــّثول  طرتسا  وخـــارت  ــقد  ــئ ال اجائغتئ  ظسط 
ضتّضام  الئقد  غةعبعن  لسفرائعط  اقجاسمارّغئ، 
وأختاب صرار، شعط شغ جعقتعط غصّثطعن طساسثات 
لماابسئ  الجغارة  وغساودون  اقّتفاصّغات،  وغسصثون 
افبعاب  لعط  شافاح  التاضمئ  الفؤئ  أّطا  اقّتفاصّغات. 
عثه  وشرضئ  وتتمغعط،  زغاراتعط  وتسّعض  شاتا 
التّضام  سطى  برغطاظغا  وبثاّخئ  اقجاسمارّغئ  الّثول 
شغ تعظج اّتفاصّغات تدمظ لعا الاثّخض المئاحر شغ 
شسصثت  وتظفغثا؛  وتحرغسا  تثطغطا  الئقد  جغاجئ 
برغطاظغا اّتفاصّغات اجاراتغةّغئ طع تعظج شغ طةاقت 
تّساجئ، إذ سصثت اّتفاصّغئ إسادة عغضطئ طخالح رئاجئ 
التضعطئ وسصثت اّتفاصّغئ اجاراتغةّغئ أطظّغئ طع وزارات 
والّثشاع  السالغ  والاسطغط  والاربغئ  والمالّغئ  الّثاخطّغئ 
برغطاظغا  تةسض  اّتفاصّغات  وضّطعا  اإلظسان،  وتصعق 
الّطعلى  الغث  لعا  وتةسض  الّثولئ  طفاخض  شغ  تاشطشض 

شغ الاثطغط والاحرغع والاظفغث.
تعظج  سطى  شفرضئ  المحعث  سظ  أطرغضا  تشإ  ولط 
وشرضئ  الّظاتع  تطش  شغ  تطغش  غغر  سدعا  تضعن  أن 
صاسثة  طظعا  لاةسض  تعظج  شغ  طثابرات  طضاتإ  شاح 
تاثثعا  وصاسثة  وطظططصا  المظطصئ  سطى  لطاةّسج 
طعذأ صثم شغ اإلحراف الصرغإ سطى حمال أشرغصغا، 
ولصث طّضظ تّضام تعظج أطرغضا طظ ططار سسضرّي شغ 
صاسثة جغثي أتمث بئظجرت غطّغرون طظعا ذّغاراتعط 

دون ذغار لمراصئئ الةجائر ولغئغا.
"ظخائح  أّدت  شصث  اقصاخادّغئ  الظاتغئ  سظ  ــا  أّط
افخثصاء افوروبغغظ وافطرغضان" إلى إغراق الئقد شغ 
دغعن طعطضئ وخارت أطعال تعظج تتئ رصابئ أحث 
وحروط أصسى طظ الئظك وخظثوق الظصث الثولغغظ. 
ــئ  دورّغ الــّثولــغ  الثراب  خظثوق  بسبات  وخــارت 
دائمئ تراصإ وتافّصث بّط تأطر، وعثا غسظغ أّن تسغغر 
الّظصث  خظثوق  خئباء  بض  "خئراء"  بأغثي  خار  الئقد 
والئظك الثولغّغظ، غدسعن الصرارات ولع ضاظئ طبغرة 
لطسثط واقتاةاجات، وافخئار افخغرة الماسّربئ طظ 
اجاماسات الربغع شغ واحظطظ تظثر بضّض حّر، شالئظك 
الثولغ "طظجسب" طظ حرضئ الضعرباء طما غسظغ صرب 
افوروبغ  اقّتتاد  طع  والمفاوضات  سطغعا،  الغث  وضع 
افخغرة  طراتطعا  شغ  والمسّمص  الحاطض  اقّتفاق  تعل 
وإجماسعط أّظعا اّتفاصّغئ  رغط تتثغرات جمغع الثئراء 
(رتمئ!)  تتئ  وأعطعا  وشقتاعا  تعظج  جاةسض 
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أموال قطر لیست مساعدات إنسانیۀ 
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لقجقم  اتاصار  وعثا  المظترشئ،  وطساصثاتعط  الئحر 
غرتصغ  وق  ظزام  غداعغه  ق  شاإلجقم  والمسطمغظ 

لسزماه شضر وق طظعب بحري طظترف.
ضثلك لط غحر ظزام الئحغر إلى أن ُععغئ أعض الئقد 
الاغ  (السعداظغئ)  عغ  الععغئ  جسض  بض  اإلجقم،  عغ 
غةامع شغعا المسطط وغغر المسطط، وعثا دلغض ضاٍف إلى 
أن ظزام الئحغر لط غضظ إجقطغاً، شصث جاء شغ تعخغات 
التعار العذظغ تتئ سظعان لةظئ الُععغئ ١- (اقساراف 
جعداظغاعط)  عع  السعداظغغظ...  بغظ  غةمع  طا  بأن 
وشغ الفصرة ٣- (الاأضغث والامسك بأن ععغئ الحسإ 
السعداظغ جعداظغئ وجظ صعاظغظ تسجز وتتمغ ذلك).. 
شالعذظغئ؛ عغ الرابطئ ذاتعا الاغ خظسعا اقجاسمار 
شمجق بعا بقد المسطمغظ سئر اتفاصغئ جاغضج بغضع، 
تسط  اإلجقم  أن  برغط  تسث.  شرِّق  لسغاجئ  تظفغثًا 
بشخ  اإلجقم،  شغ  شتخرعا  المسطمغظ  ُععغئ  أطر 
صال  السظخر،  أو  الصئغطئ  أو  السرق  أو  الطعن  سظ  الظزر 
تسالى: ﴿إِغََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوٌة﴾ التةرات. وصال تسالى: 
سطغه  وصال  َيَفرَّقُواْ﴾.  َوالَ  مَجِيعاً   َِّ اهللا حِبَْبِل  ﴿وَاْقَتِصُمواْ 
 ْ ِه ِ اُح ْ َوَتَ ِه ادِّ َ ِفي َتَ ِمِ ْ ُ الخقة والسقم «َمَُل اْل
اَعى َلُه  ٌ َتَ ْ ُه ُع َى ِمْ ِ ِإَذا اْشَ َ َ ْ َمَُل اْل ُِفِه َوَتَعا

َّى». ُ َهِ َواْل َّ ِ ِال َ َ َساِئُ اْل
تجبًا  غضظ  لط  العذظغ،  المآتمر  الئحغر،  تجب  إن  بض 
حرذًا  لغج  واإلجقم  سطماظغ  تجٌب  شعع  إجقطغاً، 
غةمع  جاطع  وساء  أظه  سظه  سئروا  شضما  شغه،  لطسدعغئ 

الةمغع المسطط وغغر المسطط.
صغام  افتجاب  صاظعن  تسإ  الئحغر  ظزام  طظع  بض   
المبال  جئغض  شسطى  اإلجقم،  أجاس  سطى  افتجاب 
شإن تجب الاترغر لط غضظ تجباً طرخخاً تسإ صاظعن 
افتجاب وتسإ دجاعر الئحغر شغ ٢٠٠٥م، الثي جاء 
ظخه:  طا  والاظزغط  الاةمع  ترغئ  سظعان:  تتئ  شغه، 
افتجاب  وتسةغض  تضعغظ  الصاظعن  غظزط   (٢)  -٤٠
المعظغئ  واقتتادات  والظصابات  والةمسغات  السغاجغئ 

وشصاً لما غاططئه المةامع الثغمصراذغ.
جغاجغ  ضتجب  غسمض  أن  تظزغط  في  غتص  ق   (٣)
سطى المساعى الصعطغ أو طساعى جظعب السعدان أو 
المساعى العقئغ طا لط غضظ لثغه: (أ) سدعغئ طفاعتئ 
في جعداظغ بشخ الظزر سظ الثغظ أو افخض السرصغ 
أو طضان المغقد. (ب) برظاطب ق غاسارض طع ظخعص 

عثا الثجاعر.
وافطر المعط الثي جضئ سظه الضبغرون، وعع أن طسمى 
السعدان)  (جمععرغئ  عع  السعدان  شغ  التضط  ظزام 
وذلك طعجعد شغ ضض العبائص الرجمغئ؛ حعادة المغقد 
والئطاصئ الحثخغئ والةعاز والرصط العذظغ.. إلت شعغ 

تامئ: واتٌث وجئسعن ساطاً طرت سطى الظضئئ...

(السصئئ الضئرى أطام تعجغع السقم؛ ق تسعد إلى صادة 
الثول تعلظا، وإظما إلى الرأي السام السائث شغ الحارع 
السربغ... إن الحارع السربغ تسرض خقل جظعات ذعغطئ 
لشسض دطاغ؛ تمبض بسرض خعرة خاذؤئ وطظتازة لثولئ 
"إجرائغض". وإظه غخسإ الاترر طظ تطك الخعرة وسرض 

"إجرائغض" سطى تصغصاعا..).
ولع خطغ بغظ افطئ وبغظ الةعاد لاترغر شطسطغظ لرأغئ 
المقغغظ طظ أبظائعا سطى أبعاب الصثس غعافعن باترغر 
أتث  ذلك  سظ  سئر  وصث  وغعططعن.  وغضئرون  شطسطغظ 
تاخاطات ضغان غععد جظئ ٢٠١١؛ خقل لصاء طع سثد طظ 
ذقب المثارس الثغظغئ شغ تض أبغإ، والصثس المتاطئ 
شصال: (طظ طظضط غثضر سظثطا صطئ لضط: طاذا جظفسض إذا 
طظ  ذئساً  "إجرائغض"؟!..  إلى  تجتش  أن  المقغغظ  صررت 
المسروف أن تعالغ ظخش ططغار طسطط غسغحعن تعلظا شغ 
المظطصئ السربغئ، ورأغاط أن الةغح "اإلجرائغطغ" غسةج 

سظ ضئح أصض طظ ظخش ططغعن. شماذا جظفسض إذن؟"
٤- لصث أراد الشرب طظ إغةاد ضغان غععد شغ صطإ السالط 
الةغعش  طصثطئ  شغ  الضغان  عثا  غضعن  أن  اإلجقطغ 
طرة  سعدته  ولمظع  اإلجقم؛  سطى  الترب  شغ  الشربغئ 
أخرى. شضان الامعغث لجرع عثا الضغان طئاحرة بسث عثم 

الثقشئ، وتعج ذلك جظئ ١٩٤٨ بإصاطاه.
٥- لصث ضان اغاخاب افصخى وطا تعله طظ أرض طئارضئ 
سطى طثار الاارغت بحارة الفرج والظخر فطئ اإلجقم. شصث 
ساث الخطغئغعن شسادا شغ افرض، واغاخئعا طسزط بقد 
المسطمغظ. وسظثطا اغاخئعا افصخى وأرضه المئارضئ 
تثاسئ افطئ، وتظئعئ لما غةري بعا طظ طخائإ، وبتبئ 
سظ جئإ ذلك؛ شأرحثعا السطماء المثطخعن شغ ذلك 
العصئ: أن جئإ اظاضاجاعا وظضئاعا؛ عع تفرصعا وبسثعا 
الفاذمغغظ)  (طبض  تضاطعا  بسخ  وخغاظئ  دغظعا  سظ 
فرض افصخى وطسةثه. شضان اغاخاب سئاد الخطغإ 
لفصخى، وأرضه المئارضئ جئئا شغ الصداء سطغعط، وجئئا 
شغ سعدة افطئ طرة أخرى إلى سجتعا وتارغثعا المحرف؛ 
افطئ  ووتثوا  افغعبغ؛  الثغظ  وخقح  زظضغ  آل  شةاء 
تتئ راغئ اإلجقم شغ طخر والحام؛ اجاسثادا لطصاء سئاد 
الخطغإ؛ وضاظئ طسرضئ تطغظ الفاخطئ بسث طؤاغ سام 
طظ اتاقل واغاخاب طسزط بقد المسطمغظ، وبسث واتث 
وتسسغظ ساطا طظ اغاخاب افصخى. لط غرشع شغه أذان، 

ظحر طعصع (سرب ٤٨، الةمسئ ٥ رطدان ١٤٤٠عـ، ٢٠١٩/٠٥/١٠م) 
خئرا جاء شغه "باخرف": "أّدى ١٨٠ ألش شطسطغظغ، الغعم، خقة 
بمثغظئ  افصخى  المسةث  شغ  رطدان  حعر  طظ  افولى  الةمسئ 
الصثس المتاطئ رغط الصغعد الاغ شرضعا ضغان غععد، بتسإ طا 
ذضر طثغر سام دائرة افوصاف اإلجقطغئ شغ الصثس، الحغت سجام 
الثطغإ. وطظع ضغان غععد الفطسطغظغغظ الثضعر دون جظ ٤٠ ساطًا 
طظ جضان الدفئ الشربغئ وجمغع جضان صطاع غجة طظ العخعل إلى 

الصثس فداء الخقة".
: إن عثه افسثاد الشفغرة رغط الصغعد الضبغرة الاغ شرضعا 

غععد لمظع أعض شطسطغظ طظ العخعل لفصخى والخقة شغه عغ خغر دلغض سطى طسثن أعض شطسطغظ الطغإ 
وخغر حاعث سطى طثى تمسضعط بإجقطعط وطصثجاتعط وأرضعط المئارضئ شغ العصئ الثي غةري شغه التثغث 
سظ اصاراب ذرح خطط وطآاطرات بإحراف أطرغضا وتآطر تضام المسطمغظ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ. وشغعا رجالئ 
واضتئ إلى ضض طظ تسعل له ظفسه بالاظازل سظ حئر طظ أرض شطسطغظ أن أعض افرض المئارضئ لظ غصئطعا 

بثلك وجغضعظعن بسعن اهللا الخثرة الاغ تاتطط سطغعا طآاطرات افسثاء وطظ واقعط.

توافد مئات اآلالف من أهل فلسطین للصالة فی المسجد األقصى
خیر دلیل على تمسکهم بإسالمهم ومقدساتهم

دغمصراذغئ،  تضعطئ  الئحغر  تضعطئ  أن  واضح  دلغض 
شالظزام الةمععري؛ عع ظزام دغمصراذغ غةسض الاحرغع 
لطةمععر أي لطئحر، ولغج لرب الئحر جئتاظه وتسالى، 
أي غضعن الاحرغع سئر الئرلماظات والمةالج الاحرغسغئ، 
وعثا الثي ضان واضتا شغ سعث الئحغر، جعاء أضان ذلك 
بتغث غاتضط الئحغر شغ ضض الصرارات أم ضان  خعرغاً 
تصغصغاً شغ ظزام دغمصراذغ تجبغ، شضطه تضط الئحر، 
ولغج تضط اهللا الططغش الثئغر، شضض الةرائط الاغ طرت 
بالئقد طظ شخض الةظعب، وترب دارشعر وطا حابععا 
وشرض  تترغمه،  المشطر  الربا  وتتطغض  تروب،  طظ 
الدرائإ والةمارك، وصاظعن الطعارئ، برغط طثالفات 
عثه افتضام العاضتئ لفتضام الحرسغئ، إق أظعا طرت 
سئر الئرلمان والمةالج الاحرغسغئ، ضاربغظ بافتضام 
الحرسغئ والظخعص الصطسغئ ُسرض التائط! شئسث ضض 

عثا ضغش غضعن ظزام الئحغر إجقطغاً؟!
بسث ضض عثا السرد والافخغض ظصعل: عثا عع دجاعر 
الئحغر، وعثه عغ أشضار تضمه، وأجج ظزاطه، الثي 
سطماظغاً،  جمععرغاً  دغمصراذغاً  ضان  ظزاطه  بأن  غصر 
إجقطغًا؟!  ضان  بأظه  الاروغب  إلى  الئسخ  غخر  شطماذا 
جعقء  إطا  ابظغظ:  طظ  واتث  شعط  ذلك  غفسطعن  شمظ 
باإلجقم، أو أظعط أختاب أجظثة خاخئ غسمطعن سطى 
أجظثتعط،  لامرغر  وإصخائه  إلبساده  اإلجقم  حغطظئ 
الاغ لظ غصثروا سطى تمرغرعا طع وسغ المسطمغظ سطى 
افتضام الحرسغئ، الاغ لظ تسمح لعط، بض وجافدح 
اإلجقم  حغطظئ  طظ  بث  ق  ضان  لثلك  شسطعط،  صئغح 
بئئ  الثغظ  اإلجقطغغظ)،  (تضط  أو  (الضعزظئ)  باجط 
لغامضظ  الادطغض  لغسامر  سطماظغاً،  ضان  ظزاطعط  أن 
وسثم  السعدان  تضط  طظ  جفاراته  سئر  المساسمر 
السماح لتضعطئ طساصطئ سظه طظ المثطخغظ طظ أعض 
أغادغه  وغصطسعن  المساسمر  سظ  بعا  غساصطعن  الئطث 
الظاعئئ لطبروات، شالمساسمر غرغث اجامرار تضمه (طرة 
بالادطغض باجط اإلجقم، وطرة بسثاء اإلجقم)، ولضظ 
ظاخساً،  خاشغاً،  ظصغاً  اإلجقم  جغزض  التالاغظ  ضق  شغ 

راصغاً، واضتاً وضعح الحمج شغ رابسئ الظعار...
ضفاظا أظزمئ سطماظغئ ططاتغئ ضاظئ أو جاشرة، شإظظا شغ 
شغ  أتضاطه  وتطئغص  اإلجقم  إلصاطئ  ظاعق  السعدان 
دولئ خقشئ راحثة سطى طظعاج الظئعة طظفثغظ وخغئ 
والسقم،  الخقة  سطغه  طتمث  وتئغئظا  ورجعلظا  ظئغظا 
 َ ِیِّ ْهِ َ َ ال ی اِشِ َلفاِء الَّ ُ َِّي وُسَِّة ال ُ  ْ الصائض: «عل
أن  لظا  اهللا  أراد  ضما  لظضعن   ،« اِجِ الَّ َها  َعَلْ ا  ُّ َع

 ظضعن؛ خغر أطئ أخرجئ لطظاس
* طساسث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ السعدان

تامئ ضطمئ السثد: الصعل الفخض شغ ِشْرَغِئ أن تضعطئ الئحغر ضاظئ إجقطغئ

ولط تصط شغه خقة. وافطر ظفسه تضرر شغ سعث المشعل؛ 
تغث وّتث اغاخاب المشعل فرض شطسطغظ المسطمغظ 
طرة أخرى وجاؤوا زاتفغظ بصغادة الممالغك، وصدعا سطى 
عثا الحر الثي ظحر الفساد السرغخ شغ ربعع المسطمغظ.

غخفعا  ضما  ولغج  تغئ؛  أطئ  عغ  اإلجقم  أطئ   -٦
جسعد  آل  وتضام  والسئسغ  السغسغ  أطبال  تضاطعا 
الخطغئغغظ  سطى  اظاخرت  شصث  الثطغب.  وطحغثات 
والمشعل، واظاخرت سطى التمقت الخطغئغئ شغ بقد 
افظثلج تتئ إطرة الصائث السزغط غعجش بظ تاحفغظ، 
واظافدئ شغ وجه اقجاسمار افول بسث عثم الثقشئ، 
تضاطعا  وجه  شغ  واظافدئ  أرضعا.  طظ  وأخرجاه 
طرات سثغثة؛ بسئإ بسثعط سظ دغظعا وبسئإ ضغاع 
شطسطغظ. وبسئإ الاتالفات الخطغئغئ طع أطرغضا ضث 
السراق وأششاظساان، وطا زالئ افطئ تظافخ شغ وجه 
تضاطعا تاى الطتزئ ترغث الاثطص طظ الزطط والثل 
شغ  والاردي  والامجق  والفصر  اقجاسمارغئ  والائسغئ 
ٍة  مَّ

ُ
ذغض افطط. وعثا طخثاصا لصعل ربعا: ﴿ُكنُتْم َخرْيَ أ

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن الُْمنَكِر 
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
أ

ْنُهُم  َُّهم مِّ ْهُل الِْكَتاِب لاََكَن َخرْياً ل
َ
َِّ َولَْو آَمَن أ َوتُْؤِمُنوَن بِاهللا

 [١١٠ سمران:  [آل  الَْفاِسُقوَن﴾  ْكرَثُُهُم 
َ
وَأ الُْمْؤِمُنوَن 

َِل اْلَغْ َال  َ َ ِي  وطخثاصا لصعل رجعلعا : «ِمْل ُأمَّ
ه» رواه أتمث شغ طسظثه. له َخْ َأْو آِخ ِر َأوَّ َیْ

وشغ الثاام ظصعل بعثه المظاجئئ افلغمئ: إن اغاخاب 
سعث  (شغ  طرتغظ  سجتعا  لفطئ  أساد  صث  افصخى 
عثه  شغ  أغدا  غسغثعا  وجعف  والمشعل)،  الخطغئغغظ 
افطئ  اظافاضئ  شغ  جئئا  اهللا  بإذن  وجغضعن  المرة، 
شغ وجه تضاطعا إلجصاذعط، تماطا ضما أجصطعا طظ 
خاظعا افصخى شغ سعث الفاذمغغظ. وبإذن اهللا سج وجض 
جغضعن طضر الشرب بتص عثه افطئ؛ وخاخئ افصخى 
افطئ  عثه  شاسعد  بعط؛  اهللا  طضر  شغ  جئئا  المئارك؛ 
وتصدغ سطى طا تاضعه طظ طآاطرة تدغغع شطسطغظ، 
وبثل أن غضعن غععد جئئا شغ إبساد افطئ سظ دغظعا 

غضعن ذلك جئئا شغ سجتعا ووتثتعا.
شظسأله تسالى وظتظ شغ عثا الحعر المئارك أن غضرطظا 
اإلجقم،  خقشئ  ظض  شغ  اإلجقم  راغئ  تتئ  بالعتثة 
وأن غضعن رطدان عثا شاتتئ خغر سطغظا؛ بسعدة السجة 

 واقظاخارات. الطعط آطغظ

أعًق رطدان، حعر الثري والربضئ والشفران

ورغط  والطشغان،  العمعم  ورغط  وافتجان،  اآلقم  رغط 
غغاب جططان اإلجقم ظفرح بصثوم حعر رطدان، حعر 
وسطغظا  ولغالغه..  وأغاطه  بعقله  وظسّر  والئرضئ،  الثغر 
أن ظساشض ضض جاساته ودصائصه شغ ذاسئ اهللا، شعثا 
الحعر الفدغض عع شرخئ سزغمئ قغاراف افجر والبعاب 
لما شغه طظ خغرات وبرضات ورتمات وصربات إلى اهللا 
سج وجض. وعغ أغام طسثودات إطا ظشاظمعا وظزفر أو 
ظدغسعا شظثسر والسغاذ باهللا. وصث اخاص اهللا الخعم 
َُّ: ُضضُّ َسَمِض اْبِظ 

شغه لظفسه شسظ الرجعل  صال: «صال اهللا
َغاَم َشِإظَُّه ِلغ َوَأَظا َأْجِجي به». وطظ غخعم  آَدَم َلُه ِإقَّ الخِّ
رطدان إغماظا واتاسابا غشفر له طا تصثم طظ ذظعبه، 
لعجه اهللا واباسادًا سظ  أي ُغشفر لمظ غخعطه إخقخاً 
 طترطاته وتأدغًئ لعاجئاته، لما ورد سظ رجعل اهللا

اُن ِإَلى  َ َُعِة، َوَرَم ُ َُعُة ِإَلى اْل ُ ، َواْل ُ ْ َ اُت اْل َلَ َّ «ال
»، ولصعل  َاِئُ َ ِ اْل َّ َما اْجَُِ ُه َ ا َبْ َ اٌت ِل َفَِّ اَن، ُم َ ْر َرَم اهللا سج وجض ﴿إِْن تَْجَتنُِبوا َكَبائَِر َما ُيْنَهْوَن َقْنُه نَُكّفِ

َقْنُكْم َسيَِّئاتُِكْم﴾.
شاإلجقم لغج بالعرابئ أو خاظئ شغ الععغئ الحثخغئ، 
والسئادات لغسئ سادات تسعدظا سطغعا، بض عع اجاحسار 
تطك السئادات واجاحسار أجرعا سظث اهللا جض وسق، عع 
الطثة الاغ ظحسرعا بطاسئ اهللا وظتظ ظآدغعا شظحسر 
بخطاظا شسق طع الثالص. وطظعا الخغام شعع لغج جعسًا 
والسطعك  وافشسال  افصعال  شغ  ُغارجط  بض  وسطحاً 
جطعضغاتظا  عض  شسطغا؟!  ذلك  ظرى  عض  لضظ  والةعارح. 
طظ  ضبغر  ضان  الثي  الحعر  عثا  روتاظغئ  طع  تاعاشص 
السطش غثسعن اهللا تسالى جائ أحعر صئض صثوطه أن 
غئطِّشعط إغاه، شإذا اظاعى دسعا اهللا جائ أحعر أخرى أن 

غاصئض طظعط خغاطه؟!
طا  ضض  سظ  باقطاظاع  خغاطه  تص  ظعاره  ظخعم  عض 

غشدإ اهللا ولغج شصط سظ الطسام والحراب؟
عض ظصعم لغطه بالخالح طظ افسمال طظ خقة وتسئغح 

وتعطغض وذضر هللا وغغرعا؟
ظصطئعا  خفتات  عغ  شصط  أم  الصرآن  آغات  ظاثبر  عض 

وظاسابص شغ خاط صراءته بق تثبر وق تمسظ؟
وظاطمج  والةغران  وافخثصاء  افعض  طع  ظاضاشض  عض 

تاجئ الفصغر والمتااج؟
طا ظراه شسق - إق طظ رتط ربغ - زغادة شغ إظفاق الظصعد 
سطى افضض وتفظظ شغ خظع أظعاع المأضعقت والمحروبات 
بتغث تصدغ ربئ الئغئ جض ظعارعا شغ المطئت وضأظعط 
بعثا  الطعغطئ  الخغام  جاسات  طظ  اقظاصام  غرغثون 
افضض والحراب، ولغاعط شغ الظعاغئ غأضطعظه بض غثعإ 

طظه ججء ق بأس شغه إلى التاوغات!
طا ظطمسه عع خرف وعثر لفوصات الطعغطئ والبمغظئ 
ذعال الطغض تاى الفةر شغ السعرات والثغمات والمصاعغ 
دردحات  شغ  اإلظارظئ  وسطى  "الرطداظغئ"،  وافجعاق 
طحاعثة  وشغ  غفغث،  ق  شغما  جثغفئ  وطعاصع  شارغئ 
الاطفجغعن وطا غسرضه طظ طسطسقت وبراطب عثشعا 
إبساد المسطمغظ سظ دغظعط وططؤعا بما غطعغعط سظ 
السئادات وذضر اهللا وتسئثه، وتاسابص تطك الفدائغات 
والمآجسات شغ عثا افطر، والظاس غاشطعن جادرون 

شغ غغعط ولعععط، وضغاع وصاعط.
طظ  ضبغرا  ولضظ  والسئادة،  السمض  حعر  رطدان  إن 
المسطمغظ تعَّلعه إلى حعر ضسض وتراخٍ بما غسعروظه 

طظ الطغض وغظاطعظه طظ الظعار. وعظاك السثغث طظعط 
غاثث طعجط رطدان تةئ لارك السمض أو الاعاون شغه 
خاخئ بسخ طعظفغ الثثطات الساطئ لطظاس شظةثعط 
ق غآدون سمطعط ضما غةإ وغاصاسسعن وربما صال لك 
أتثعط أق ترى أظغ خائط؟ ظاعغك سظ السخئغئ وجعء 

الثطص بتةئ الخغام!
ولع سثظا لطفعط التصغصغ لطخغام ضما شعمه المسطمعن 
افوائض لسطمظا أن حعر رطدان عع حعر إظااج وسمض 
بغظ  تسارض  ق  وأظه  وضسض،  وخمعل  ظعم  حعر  ق 
وبغظ  السالمغظ،  رب  هللا  والاعةث  والخعم  السئادة 
افرض،  عثه  سطى  اقجاثقف  طساظغ  لاتصغص  السمض 
٢عـ  الضئرى  بثر  طبض  الضئرى  اقظاخارات  حعر  شعع 
سمعرغئ  وشاح  افظثلج ٢٩عـ  وشاح  طضئ ٨عـ  وشاح 
وسغظ جالعت ٦٥٨عـ وغغرعا طظ المسارك التاجمئ 

شغ تارغت اإلجقم والمسطمغظ.
رطدان حعر الئرضئ والثغر، الحعر الثي رغَّإ الحرع 
شغ  الثغرات  إلى  المسارسئ  سطى  وتبعط  المسطمغظ 
الخائمغظ،  تفطغر  وطظعا  المئارضئ،  الفاضطئ  أغاطه 
غصعل رجعل اهللا : «َطظ شطَّر خائماً ضان له طبض أجره 
صال  وصث  حغء».  الخائط  أجر  طظ  غظصص  ق  أظه  غغر 
بسخ السطش: فن أدسع سحرة طظ أختابغ شأذسمعط 
ذساطاً غحاععظه أتإ إلغ طظ أن أساص سحرة طظ ولث 
إجماسغض. وضان ضبغر طظ السطش غآبر بفطعره وعع 
خائط، طظعط سئث اهللا بظ سمر رضغ اهللا سظعما وداود 
الطائغ وطالك بظ دغظار، وأتمث بظ تظئض، وضان ابظ 
سمر ق غفطر إق طع الغااطى والمساضغظ، وطظعط طظ 
غطسط إخعاظه الطسام وعع خائط وغةطج غثثطعط، 

طظعط التسظ وابظ المئارك.
شعض عثا شسق طا غتخض سظث الضبغرغظ؟! ظسط.. عظاك 
ظاس؟  وأي  خائمغظ  أي  ولضظ  إشطار  وطعائث  وقئط 
شصط  أم  افرتام  وذوو  والمساضغظ  الفصراء  عط  عض 
لفغظغاء وأختاب المخالح؟ عض تضعن العقئط لرضا 
لطمئاعاة  أم  خائط  تفطغر  أجر  ولغظال  تسالى  اهللا 

والمفاخرة والرغاء والظفاق؟!
وضثلك المساجث تماطأ بالمخطغظ وتراعا بسث رطدان 
خقة  ذطإ  جئتاظه  اهللا  وضأن  صطئ،  طظ  إق  خاوغئ 

الةماسئ شغ المساجث شصط شغ رطدان...
وطظ المظاظر المآلمئ الاغ ظحاعثعا شغ ضض جظئ شغ 
رطدان ازدتام الظساء شغ افجعاق ذعال لغالغ رطدان 
وغجغث عثا اقزدتام وغخض ذروته شغ السحر افواخر 
طظه، وذلك بتةئ اقجاسثاد لسغث الفطر وحراء المقبج 
والتاجات الثاخئ باقتافال به.. سةئا لعثا الاخرف.. 
ضأظظا ُأطرظا باقجاعاد شغ الاسضع شغ الحعارع وافجعاق 
شغ لغالغ السحر طظ رطدان ولط ظآطر باقجاعاد شغ 
السئادة وتتري لغطئ الصثر وافجر السزغط المارتإ سطى 
َ أنف  ذلك، عثه افغام الاغ صال شغعا رجعل اهللا : «َرِغ

غف له».. ان فل  ٍئ أدرك رم ام
أجأل اهللا السطغ السجغج الضرغط أن تماطأ تغاتظا بالطاسات 
والسئادات وأن ظثطص الظغئ هللا العاتث الصعار شغ ضض 
وأن  وذاساتظا..  وسئادتظا  أسمالظا  غاصئض  وأن  حغء.. 
غسغثه سطغظا بالثغر والغمظ والئرضات وصث تتصص وسث اهللا 
جئتاظه وبحرى رجعله  بثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

 سطى طظعاج الظئعة
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بثأ شغ جرغقظضا تظفغث تزر ارتثاء أغطغئ العجه شغ 
اظاتارغئ  عةمات  جطسطئ  أسصاب  شغ  الساطئ،  افطاضظ 
افصض  سطى  حثخا  شغعا ٢٥٠  صاض  الفخح،  سغث  خقل 
جغرغسغظا،  طاغبرغئاق  الرئغج  طضاإ  صاله  طا  بتسإ 
وغمظع الصرار ارتثاء أي غطاء لطعجه "غتعل دون تتثغث 
ععغئ الحثص" لدمان افطظ العذظغ، وغصعل طآغثو 
سطى  غحةع  وإظه  السام،  لفطظ  تغعي  أطر  إظه  التزر 
اظثطاج (افصطغات) السرصغئ والثغظغئ. (لظثن ٢٠١٩/٤/٣٠

بى بى جغ).
شغ جرغقظضا غحضض المسطمعن ظسئئ ١٠٪ طظ طةمعع 
الثغظ  السظعالغعن  ططغعظاً.   ٢٢ ظتع  الئالس  السضان 
غحضطعن غالئغئ السضان رغط سثم تدررعط ضئعذغغظ 
المسطمغظ،  إلى  اقتعام  بأخابع  غحغرون  أخئتعا 
وغتمطعظعط طسآولغئ العةمات، وق حك أن طسطمغ 
لما  الئسغث،  المثى  سطى  افضئر  المادرر  عط  جرغقظضا 
ووضع  وتمغغج،  وإصخاء  ضراعغئ  طظ  سطغه  غارتإ  صث 
السططات افطظغئ لعط تتئ المةعر، وضاظعا شغما طدى 
طظ  الظخارى  تدرر  ختغح  والسظش،  لطامغغج  سرضئ 
العةمات الثاطغئ لضظ المثطط عع إللتاق ضرر أضئر 
وأوجع بالمسطمغظ، وعثه العةمات تتمض شغ ذغاتعا 
تحعغه خعرة اإلجقم والمسطمغظ لغسعض بسث ذلك طظع 
المسطمغظ طظ تصعصعط المحروسئ، ضما عع التال شغ 

طظع الظصاب.
السطماظغئ  جغطرة  وبسث  والسحرغظ  العاتث  الصرن  شغ 
سطى السالط، لط تسث طساتات الضراعغئ لفخر تضرًا سطى 
بسخ الاغارات الغمغظغئ شغ الشرب بسث أن أخئتئ طةال 
تةاذب جغاجغ وصاظعظغ بحأن الترغات الثغظغئ، وأجج 
السطماظغئ الماأرجتئ لااتعل إلى جثال طةامسغ واجع ق 
تثطع تفاخغطه طظ الاعظغش السغاجغ وظجسات اإلصخاء 
والامغغج شغ ضض السالط، تاى وخطئ طظ أصخى الشرب 
ظعاغئ  بسث  الئثاغئ  وضاظئ  الحرق،  شغ  جرغقظضا  إلى 
وعمغاً،  سثوًا  لظفسه  الشرب  خظع  تغث  الئاردة  الترب 
وسمض وشص اجاراتغةغاه لاخعغر اإلجقم سطى حاضطئ 
الاعثغث الثي غاربص به، ولضغ غضامض المحعث أذطص 
طخططتات سثة لااعاءم طع عثه الفضرة طبض اإلجقم 
طخططح  إلى  وخعق  المساثل،  واإلجقم  الرادغضالغ، 
(اإلرعاب)، وأخئح باإلطضان تعظغش عثه المخططتات 
لدرب اإلجقم. ووشصا لعثا السغظارغع المدطض والثئغث 
وجث الشرب شغ زي المسطمئ الحرسغ تةسغثًا تغا واخاجاقً 
وتاى  والاارغثغئ،  الاحرغسغئ  طصعطاته  بضض  لقجقم 
البصاشغئ، باسائاره رطجا إجقطغا له دققته المسظعغئ الاغ 
تةسض الشرب باسري ظسائه طآاخثا وطاتسسا طظ اطرأة 

اخاارت بترغئ أن ترتثي طا تحاء!
المسطمئ،  لئاس  شغ  اإلجقم  جعى  غتاربعا  لط  إظعط 
بسدعظ  ظسائعا  لئاس  غثاطش  أجمع  السالط  دول  فن 
سظ بسخ، شطماذا ُترضئ جمغع ظساء أعض تطك افدغان 
الظساء  إق  حؤظ  طا  لغطئسظ  والمثاعإ،  والطعائش 
السغاجات  وتعضع  سطغعظ  غدغَّص  شإظه  المسطمات 
إلرغاطعظ سطى طا غسمى باقظثطاج شغ بصاشئ ق غآطّظ 
بعا؟! بسث أتثاث ٩/١١ شإن المسطمغظ الثغظ غسغحعن 
اإلجقطغئ،  الععغئ  ضث  عةعطاً  واجععا  صث  الشرب  شغ 
قساظاق  المسطمغظ  تظادي  لقظثطاج،  خرغتًئ  وجغاجئ 
الظثاء  عثا  اإلجقم.  طفاعغط  وترك  السطماظغئ،  صغط 
طخمط إلغةاد إجقم جثغث، غةسض الفرد المسطط شغ 
طةامساتعط غضافغ باإلجقم سصغثًة، ولضظ غفخض عثه 
المفاعغط  ذلك  طظ  بثقً  وغائظى  التغاة،  سظ  السصغثة 
السطماظغئ سظ التغاة. وعثا طا خرح به جاك جارو صائًق 
(ظرغث المسطمغظ الئرغطاظغغظ وظزراَءعط طظ افوروبغغظ 
اآلخرغظ أن غخئتعا أضبر وأضبر اظثطاجاً شغ ذراز طسغحاظا 
الثغمصراذغئ، وجازعر طع طرور العصئ الدرورة المطتئ 
لقجقم افوروبغ)، وضاظئ شرظسا أول بطث أوروبغ غمظع 
ارتثاء الظصاب شغ افطاضظ الساطئ شغ سام ٢٠١١م، وشغ 
جظئ ٢٠١٣ صثم المةطج افسطى لقظثطاج شغ شرظسا 
طصارتا غصدغ بمظع الثمار شغ الةاطسات والثي سضج 
تعجعا ظتع تعجغع جغاصات التزر الاغ حمطئ المثارس 
وأجعجة السمض التضعطغ طظث سام ٢٠١٠. لط غضظ عثا 
الثمار  تةاه  طاطرشئ  غمغظغئ  ظجسئ  سظ  تسئغرا  الصاظعن 
بصثر طا طبض اجامرارا لمعجئ طظ السثائغئ المفرذئ تةاه 
عثا الرطج الثي أخئح غثاجل الاعثغث اإلجقطغ لطصغط 
لتصعق  افوروبغئ  المتضمئ  المظع  أصرت  بط  افوروبغئ، 

اإلظسان شغ تمعز/غعلغع ٢٠١٤م.

لط تراع السططئ الفطسطغظغئ أغئ ترطئ لحعر رطدان المئارك، تغث لط تضش أذاعا وحرورعا سظ أعض شطسطغظ 
وتمطئ الثسعة، شصث أصثم جعاز افطظ العصائغ سطى اخاطاف الحاب طتمث ظاجح أتث حئاب تجب الاترغر طظ باصئ 
الحرصغئ غعم البالث طظ رطدان. إن اخاطاف الحاب طتمث ظاجح غأتغ ضمظ جغاجئ السططئ الاغ لط تاعصش شغ 
طقتصئ حئاب تجب الاترغر الثغظ ق جرم لعط إق أظعط غتمطعن الثسعة لقجقم وغخثسعن بالتص، لاآضث عثه 
السططئ، الاغ غائارى رجاقتعا شغ الائاعغ بالثشاع سظ أطظ ضغان غععد، أظعا جطط لطمتاطغظ وسثوة فعض شطسطغظ. 
إن جرائط السططئ المسامرة بتص أعض شطسطغظ، وعثا السثاء الزاعر لقجقم وتمطئ دسعته، لعع طئارزة هللا الةئار 

بالسثاوة شغ عثا الحعر الفدغض، وعع طا جغةطإ سطغعا الثجي والظثاطئ شغ الثظغا واآلخرة.

شغ خئر سطى طعصع (روغارز، افربساء، ٣ رطدان ١٤٤٠عـ، 
٢٠١٩/٠٥/٠٨م) جاء طا غطغ: "صال المةطج السسضري 
بخفئ  غعاشص  إظه  البقباء  غعم  السعدان  شغ  اقظاصالغ 
ساطئ سطى طصارتات ذرتعا زسماء المسارضئ بحأن عغضض 
ظزام التضط اقظاصالغ، لضظه أضاف أظه غرغث أن تضعن 
الحرغسئ اإلجقطغئ وافسراف المتطغئ طخثر الاحرغع. 
باجط  الماتثث  ضئاحغ  الثغظ  حمج  الفرغص  وصال 
المةطج "رأغظا أن تضعن الحرغسئ اإلجقطغئ وافسراف 
والاصالغث شغ جمععرغئ السعدان عغ طخثر الاحرغع"."

: الزاعر أن المةطج السسضري شغ السعدان 
وعع اطاثاد لتضط الئحغر، غسظغ باطئغص الحرغسئ طا 
ضان غفسطه جطفه الئحغر، أي تطئغص بسخ السصعبات 
الحرسغئ طظ عظا وعظاك ولغج تطئغص ظزام اإلجقم 
تطئغص  شغ  جادا  لغج  السسضري  شالمةطج  ضاطق. 

الحرغسئ اإلجقطغئ، وإظما طا غحغسه عع لثثاع وتدطغض أعض السعدان، وطتاولئ ضسإ تأغغثعط ضما شسض الئحغر 
شغ طةطسه السسضري افول، ولضظه لط غطئص الحرغسئ اإلجقطغئ بض شرط شغعا، وتظازل سما تفرضه الحرغسئ 
طظ التفاظ سطى بقد المسطمغظ بسثم تصسغمعا وسثم تسطغمعا لطضفار أو تاى تسطغط أي حئر طظعا. شصام عع 
بالاظازل سظ بطث الئقد شغ جظعب السعدان لطضفار وسظ أضبر طظ ٨٠٪ طظ بروات المسطمغظ عظاك. ولع ضان 
المةطج السسضري جادا شغ تطئغص اإلجقم لسطط التضط لتجب الاترغر الثي أخثر الثجاعر اإلجقطغ ووضح 

افظزمئ والسغاجات اإلجقطغئ بحضض طفخض جاعج لطاطئغص.

تاى ق غخئح الاشغري جرابًا

خاخئ  اإلجقطغئ  الئقد  شغ  الساخظئ  افتثاث  تاعالى 
الرشخ  تالئ  سظ  لاسئر  والسعدان  والةجائر  لغئغا  شغ 
والسثط، الاغ وخطئ إلغعا افطئ، سطى أظزماعا الاابسئ 
لطشرب الضاشر اقجاسماري (أطرغضا، وبرغطاظغا، وشرظسا) 
وطا تئسه عثا طظ ردود شسض طاضرة خئغبئ تئاشغ اتاعاء 
عثا الشدإ وذلك طظ خقل سمقئعا. شفغ لغئغا غحاث 
الخراع بغظ صطئغ الخراع أطرغضا وسمغطعا تفار والثي 
غساوظه السغسغ، غاجاطظ عثا طع زغارة تفار له صئض أغام 
بعثف ترتغإ افوراق وضغفغئ طعاجعئ خخعطه وضثلك 
تخرغتات الصمئ افشرغصغئ افخغرة الثاسمئ لتفار. أطا 
الطرف اآلخر شاأتغ صعات العشاق العذظغ المثسعطئ طظ 
أوروبا وخاخئ برغطاظغا الاغ تتاول اجاخثار صرار بعصش 

العةمات والتض السغاجغ.
أطا السعدان شغاضرر المحعث الثي غسئر سظ الخراع 
بسخ  سظ  غاظازل  اقظاصالغ  المةطج  عع  شعا  ذاته، 
جثغثة  لعجعه  التضط  شغ  المآبرة  غغر  المظاخإ 
ترتغئا  تطصى  ذاته  العصئ  شغ  ولضظ  سطغه  طتسعبئ 
طظ الحسإ اباثاء باجاصالئ الئحغر وبظ سعف وصعش 
وغغرعط طظ الطاصط الصثغط واجائثال آخر جثغث به 
الاغ  الدشعذات  وتاعالى  الئرعان،  الفااح  سئث  طبض 
تضعغظ  إلى  أخغرا  َض  ُتُعخِّ شصث  الحارع  طظ  تظاعغ  ق 
طةطج غدط طثظغغظ وآخرغظ سسضرغغظ، أطا ضشط 
إلى  المةطج  تثسع  عظاك  اإلخعان  شةماسئ  افتجاب 
(صظاة  السغاجغئ.  المضعظات  ضاشئ  طع  تعاشص  إظةاز 
خرح  الثي  والاشغغر  الترغئ  إسقن  وضثلك  الةجغرة)، 
تصش  السسضري  بالمةطج  السغاجغئ  الطةظئ  إن  صائق 
ضث وخعل البعرة لشاغاتعا. (صظاة الةجغرة). غأتغ عثا 
والثاشع لعثه المضعظات صطإ الخراع الباظغ برغطاظغا 
وإق  أطضظ  إن  أطرغضا  إزاتئ  به  تأطض  ضشطا  لاحضض 
شسطى افصض تفعز بئسخ المظاخإ لاحارضعا به شغ 
التضط، وعا عع السغسغ ورئغج طثابراته غةامسان 
برئغج جعاز المثابرات السعداظغ. (السربغئ التثث)، 
اجاسثاد  شغه  غآضث  الثي  السغسغ  تخرغح  وضثلك 
(السربغئ  لطسعدان.  الثسط  ضض  لاصثغط  الضاطض  طخر 
التثث)، وضثلك المسعظات السسعدغئ لطسعدان تأتغ 

شغ اإلذار ظفسه.
المرة  عثه  ولضظ  شغعا  الخراع  شغحاث  الةجائر  أطا 
شغ  سطغه  عع  طما  أصض  ولضظ  وشرظسا  برغطاظغا  بغظ 
لغئغا والسعدان خاخئ شرظسا الاغ لعا رجاقت داخض 
الةغح طساشطئ الدسش الثي ذرأ سطى الئطث شاترك 
الحارع وبسخ صغادات الةغح ضث الظفعذ اإلظةطغجي 
إصخاء  تضمه  طثة  ذعال  بعتفطغصئ  اجاطاع  الثي 
الفرظسغ  الظفعذ  سطى  المتسعبئ  الةغح  صغادات 
وشغ  شغه  أذظاب  طظ  لعا  تئصى  بما  شرظسا  لاتاول 
اإلسقم واإلدارة وغغرعا طظ العغؤات وبسخ افتجاب 
المتسعبئ سطغعا طبض تجب الاةمع طظ أجض البصاشئ 
وتجب ذقئع الترغئ، أن تآبر وتدشط بتغث غضعن 
لعا ظخغإ شغ التضط. أطا أطرغضا شعغ تساشض تالئ 
وتصعي  لطسراج  الثاسمئ  الةجائر  شغ  السغاجغ  الفراغ 
ضان  وطا  السططئ،  سطى  لقظصداض  تفار  سمغطعا 

غتثث عثا طظ صئض.
المسطمغظ  بقد  سطى  الشرب  صعى  بغظ  الخراع  إن 
طساسر وجاخظ؛ غتاول الضض اقجاغقء سطى السططئ 
وتشغغر  السغاجغ  والمضر  واقتفاصات  بالتطعل  اباثاء 
المحاعث  بسخ  وإتثاث  الصعاظغظ  وتشغغر  العجعه 
رطعز  وطتاضمئ  وجةظ  الصئخ  إلصاء  طظ  الامبغطغئ 
ضما  بسث  شغما  الاعط  طظ  تئرئاعط  بط  وطظ  الظزام 

تثث شغ طخر طع طئارك ورطعزه بعثف اطاخاص 
ظصمئ الحسإ تاى غعثأ، أو الصغام بأتثاث سظش تثار 
بمثابرات عثه الثول لاضعن طئررًا لصمع وإخماد عثه 
البعرات ضما شغ طخر، وصث غتثث عثا ولضظ شغ آخر 
السقج الضغ، أي إذا لط تبمر جععد التغض السغاجغئ، 
تمغثتغ  السسضري  المةطج  رئغج  ظائإ  خرح  وصث 
شغ  بالفعضى  غصئض  لظ  المةطج  أن  الةجغرة)  (صظاة 
ضان  لثلك  افطان.  بر  إلى  إخراجعا  وطعماه  الئطث 
الحرسغئ  الاشغغر  لطرغصئ  وتاظئه  تسغ  أن  افطئ  سطى 
سعدة  وسثم  افطان  لئر  إغخالعا  بعثف  والسمطغئ 
السرذان، ولضغ ق تسرق البعرات ضان ق بث لعا أن 
تصعم بأسمال، وصئض ذلك ظعجه جآاقً: طا عغ افسمال 
الاغ تدمظ سثم سعدة الظزام السابص؟ والةعاب عع:

بمضعظاته  الظزام  باشغغر  المطالئئ  تضعن  أن   -١
ضاططئ طظ أحثاص ورطعز ودجاعر، أي الصداء سطى 
رأس افشسى ولغج ذغطعا شسرسان طا غاةثد الثغض 
الظزام  سطى  تصدغ  ق  شالمسغرات  شق.  الرأس  أطا 
ولضظ تضعن رأغاً ساطاً غسئر سظ وسغ سام إذا خاتإ 
طحروع  إلى  تسعصعا  واسغئ  صغادة  المزاعرات  عثه 
وظزام  ضسصغثة  اإلجقم  سظ  غسئر  تصغصغ  ظعدعي 
ولغج حسارًا، شإذا وخطئ عثه المزاعرات إلى العسغ 
السمغض  الظزام  صعى  تسمح  لظ  فظه  العاصع  تشغر  لظ 
بالاشغغر وجاتاول الاخثي له بضض صعة بحاى صعى 
افطظ والاغ ُتَسثُّ تةر أجاس شغ الاشغغر وذلك بعسغ 
اإلجقم  بأشضار  افطظغئ  الصعى  عثه  وصظاسئ  وإدراك 
ودجاعره وطحروسه الظعدعي ق بحرائعما بافطعال 
والمظاخإ، طداشا عثا إلى الرأي السام المظئبص سظ 
العسغ السام، وعثا غسغثظا إلى الاشغغر الظئعي خطعات 

ربغ وجقطه سطغه شصث ضان بـــ:
أ- بعجعد ضاطئ واسغئ بأتضام اإلجقم.

والضفاح  الفضري  الخراع  الضاطئ  عثه  تثعض  ب- 
السغاجغ طع افطئ والتضام لطعخعل لعثا الرأي السام.

ج- اجاقم التضط سئر أعض الصعة والمظسئ والظخرة طظ 
الةغح والحرذئ والاغ تآطظ بعثا الفضر السزغط.

٢- أن تضعن وجعئ ظزر الُمشّغرغظ أن الصدغئ صدغئ 
وحراب  ذسام  طةرد  ولغسئ  لفرض  اإلجقم  تضط 
وتغاة عاظؤئ، وإن ضان اإلجقم غعشر ذلك إْن ُتِضَط ِبه 
اء َغَثصًا﴾،  ﴿َوَألَِّع اْجَاَصاُطعا َسَطى الطَِّرغَصِئ َفَْجَصْغَظاُعط طَّ
ضما أن الصدغئ لغسئ عغ تضعطئ تضظعصراط ضفاءات 
بالتضط  ُغْتَضط  اظاصالغاً  طةطساً  أو  طثظغئ  تضعطئ  أو 
الرأجمالغ السفظ المساتص لشدإ اهللا، شالصدغئ عغ 
ِلَغْسُئُثوِن﴾  ِإقَّ  َواْإلِظَج  اْلِةظَّ  َخَطْصُئ  ﴿َوَطا  اهللا  تضط 
وصال رجعل اهللا : «َطْعٌت ِشغ َذاَسِئ اِهللا َخْغٌر ِطْظ َتَغاٍة 
ِشغ َطْسِخَغِئ اِهللا» شاتضغط حرع اهللا الضاطض غتصص السج 

شغ الثظغا واآلخرة.
شغ  الثطعي  والخراع  المحاسطئ  الةارغئ  افتثاث  إن 
المظطصئ لاظثر بحرٍّ طساطغر أسزط وأحث وأظضى إن 
اإلجقم  طحروع  وشص  وتسالةعا  سطغعا  افطئ  تعِ  لط 
لطضاشر  خثطئ  الظار  عثه  وصعد  وجائصى  السزغط، 
ولغضظ  وافظزمئ...  التضام  طظ  وأدواته  المساسمر 
جآالظا العاسغ والثائط شغ المسغرات وغغرعا: طا عع 
حضطغا؟  ولغج  تصغصغا  الاشغغر  غضعن  فن  الداطظ 
والسآال الباظغ ضغش ظتخض سطى الاشغغر الةثري اآلطظ 
طظ أي الافاف أو طضر؟ إن ذلك لظ غاتصص إق إذا سثظا 
إلى اهللا سعدا تمغثا وذلك باطئغص اإلجقم ضاطق شغ 
دولئ سجغجة ضرغمئ اجمعا دولئ الثقشئ الراحثة الاغ 

 تان بجوغ شةرعا بإذن اهللا
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شرظسا  ظعب  تائع  الثظمارك   ٢٠١٨ آب/أغسطج  شغ 
ظفسه شأخئح "أي حثص غرتثي غطاء غثفغ وجعه شغ 
افطاضظ الساطئ" غشرم ١٠٠٠ ضروظه (أي طا غسادل ١٥٧

دوقرا أطرغضغا)، وتداسش صغمئ الشراطئ ١٠ طرات لمظ 
تضرر المثالفئ، وأصر طةطج الحغعخ شغ ععلظثا صاظعظا شغ 
تجغران/غعظغع ٢٠١٨ غتزر شغه ارتثاء الظصاب شغ المئاظغ 
والمعاخقت  والمساحفغات  المثارس  طبض  الساطئ، 
صغادة  خقل  الظصاب  ارتثاء  ألماظغا  شغ  وغمظع  الساطئ. 
السغارة. وواشص طةطج الظعاب شغ الئرلمان افلماظغ سطى 
طظع ججئغ لثلك سطى الصداة وطعظفغ التضعطئ والةظعد، 
وغصدغ الصاظعن بضحش أي اطرأة، ترتثي الظصاب، لعجععا 
تحرغظ  وشغ  حثخغاعا.  تتثغث  الدرورة  تططئئ  إذا 
افول/أضاعبر ٢٠١٧ أصرت الظمسا تزرا سطى الظصاب شغ 
افطاضظ الساطئ، طبض المتاضط والمثارس. وضاظئ بطةغضا 
صث طظسئ شغ تمعز/غعلغع ٢٠١١ ارتثاء الظصاب. وغتزر 
الصاظعن ارتثاء أي غطاء غتعل دون تتثغث الحثخغئ 
شغ افطاضظ الساطئ، طبض الحعارع أو طرائإ السغارات. 
ضما أصرت الظروغب صاظعظا شغ تجغران/غعظغع ٢٠١٨ غمظع 
ارتثاء الظصاب شغ المآجسات الاسطغمغئ. وواشص الئرلمان 
الئطشاري شغ ٢٠١٦ سطى تشرغط أي اطرأة تشطغ وجععا 
شغ افطاضظ الساطئ، وترطاظعا طظ اإلساظات اإلظساظغئ. 
وتعجث شغ لعضسمئعرغ صغعد شغ بسخ افطاضظ الساطئ، 
طبض المساحفغات، والمتاضط، والئظاغات الساطئ. وطظسئ 
بسخ الثول افوروبغئ ارتثاء الظصاب شغ بسخ المثن أو 
افصالغط شغعا، وطظ بغظ تطك الثول إغطالغا، تغث شرض 
المظع شغعا تجب رابطئ الحمال المسادي لطمعاجرغظ شغ 
طظع  اإلجئاظغئ  برحطعظئ  طثغظئ  وأسطظئ  سام ٢٠١٠م. 
ارتثاء الظصاب شغ ٢٠١٠، شغ بسخ افطاضظ الساطئ، طبض 
المضاتإ الئطثغئ، وافجعاق الساطئ، والمضائات.ضما غتزر 

ذلك شغ افطاضظ الساطئ شغ بسخ أصالغط جعغسرا.
بمظع  افشرغصغئ  الئطثان  بسخ  صاطئ  سام ٢٠١٥  وشغ 
ارتثاء الظصاب شغ افطاضظ الساطئ، وطظعا تحاد، والشابعن، 
شغ  دغفا  وطظطصئ  الضاطغرون،  شغ  الحمالغ  واإلصطغط 
تفةغرات  خطفغئ  سطى  الضعظشع  وجمععرغئ  ظغةغرغا، 
طسآوقت  سطى  الةجائر  شغ  ذلك  تزر  ضما  اظاتارغئ، 
افول/ تحرغظ  طظ  بثءا  السمض،  أطاضظ  شغ  التضعطئ 

أضاعبر ٢٠١٨، ضما غمظع ارتثاءه إصطغط حغظةغاظس الخغظغ 
شغ افطاضظ الساطئ.

أجمع ضض عآقء بالمضر والادطغض واقجاثثام السغاجغ 
سطى طظع المرأة المسطمئ طظ أن ترتثي طا تساصث أظه 
صثر  طثطط  شغ  غحارضعن  جمغسا  وعط  هللا،  سئعدغئ 
لةسض المرأة شغ السالط طصغثة وطسغطرًا سطغعا باصاخاد 
طتضعٍم طظ طةامع رأجمالغ، لضغ تخئح طخثر ضسإ 
وربح آخر لطثخض اإلجمالغ لطثولئ. شالترغئ الحثخغئ 
الممظعتئ لطمرأة تثثم شغ المصام افول ترغئ المقغغظ 
طظ الرجال الثغظ غروجعن لمزعر طسغظ لطمرأة ُغظاب طظ 
خقل خظاسئ الخعر اإلباتغئ: شغ أطرغضا ٨ ططغارات دوقر 
جظعغاً، وشغ برغطاظغا ظسئئ تصثر بـ ٥ طقغغظ دوقر طظ 

طئغسات المةقت اإلباتغئ وتثعا.
ظسط، شصث أجمع السالط سطى تةرغط وتترغط زي المسطمئ 
وأوجث بثغقً جسطعا طساسئثة تئغسَئ وضسغٍئ، خممعا 
الةمال  لعا  تثدوا  إظعط  تاى  والظفعذ،  المخالح  ذوو 
المبالغ، وطتاشزاعا سطى طزعرعا، ضطه طتضعم بثثطئ 
دشع السعق اقصاخادغئ. شضض جاظإ طظ جعاظإ طزعر 
المرأة طسغر طظ خظاسئ افزغاء والاةمغض، وطعاجط افزغاء 
تةئرعا سطى العخعل لمزعر طسغظ. طزعر شغ التصغصئ 
المثساة  الترغئ  بعثه  شعغ  آخرغظ،  طظ  لعا  ُخمِّط 
رغئاعا  شغ  الاتضط  وغاط  جمالعا  شغ  تاى  طساسئثة 
الثائمئ شغ العخعل إلى عثا "المزعر" واباجازعا شغما 
تظفصه سطى أن تزعر "شاتظئ"، وتضسإ خظاسئ الاةمغض 
طظ وراء ذلك: شغ برغطاظغا جظعغاً ٨,٩ ططغار باوظث، وشغ 

أطرغضا غاداسش دخض عثه الخظاسئ ١٠٪ ضض جظئ.
وتطئج  تزعر  تةسطعا  الاغ  المرأة  (ترغئ)  عغ  عثه 
ضما تحاء، وترضخ وراء تثفغخ وزظعا ٢٠٪ أصض طما 
والحسر  الخاشغئ،  الئحرة  وتمطك  ذعلعا،  طع  غاظاجإ 
الةثاب، وآخر طعضئ طظ افزغاء شغ الطئاس، وعغ شغ 
التصغصئ لغسئ (ترغئ) ضما تجسط بصثر طا عغ سئعدغئ 
لخظاسئ الاةمغض ودور افزغاء، وجطسئ غاقسإ بعا الثي 
لجغادة  أظعباعا  شاماعظ  طظه،  طاتررة  ظفسعا  ظظئ 
الثخض، وتزعرعا اإلسقظات بحضض طئاثل ضأي طعدغض 

جاطث طعضععٍ شغ طتقت الئغع والحراء!!

الاعظغش السغاجغ وظجسات اإلصخاء والامغغج
طظ أصخى الشرب إىل جرغقظضا يف الحرق ملخطتئ طظ؟!
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السلطۀ الفلسطینیۀ تختطف أحد شباب حزب التحریر جهاراً
دون مراعاة لشهر رمضان

أحقا المجلس العسکري االنتقالی فی السودان 
یرید الشریعۀ اإلسالمیۀ مصدر التشریع؟!
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