
اقتتادغئ  روجغا  شغ  دغاظئ  أضئر  باظغ  عع  اإلجقم 
بسث افربعذضسغئ (سثد المسطمغظ تعالغ ٢٥ ططغعن 
حثص. وغاعصع أن غضعن ُخمج السضان سام ٢٠٢٠م، 
و٣٠٪ خقل افسعام ١٥ الصادطئ. وبتسإ رئغج أجاصفئ 
جمغرظعف:  دطغاري  الروجغئ،  افربعذضسغئ  الضظغسئ 
"لظ غئصى أي روجغ شغ سام ٢٠٥٠". وغسغح غالئغئ 
داغساان  طظطصاغ  شغ  الغعم  روجغا  شغ  المسطمغظ 
والحغحان. ساش المسطمعن تتئ التضط الروجغ لصرون 
ساظعا شغعا طظ شارات اضطعاد وخطئ ذروتعا شغ الصرن 
١٦. وطظث أوائض الصرن ١٩، حضض المسطمعن تتثغاً شرغثًا 
لقطئراذعرغئ الروجغئ، شصث تئظئ اإلطئراذعرة ضاترغظ 
بعثف  المسطمغظ  الثغظ  رجال  اظاصاء  جغاجئ  الباظغئ 
واجاغسابعط  المسطمغظ  سمعم  سطى  السغطرة  ضمان 
داخض روجغا افربعذضسغئ، وضمان السغطرة سطى أحضال 
اإلجقم الاغ ترى الثولئ أظعا صث تجسجع اجاصرار الئقد. 
ورجعله،  اهللا  أطام  غاسعثون  عظاك  المسطمعن  وضان 
وغصسمعن سطى اإلظةغض والاعراة والمجاطغر والصرآن، بأن 
غضعظعا طعالغظ لةقلئ اإلطئراذعر، أضفى عثا الظمعذج 
التثغبئ  روجغا  داخض  اإلجقم  سطى  طآجسغاً  ذابساً 
ضعجغطئ لاسئؤئ الثغظ لخالح التضام. التروب الماصطسئ 
الاغ خاضاعا روجغا ضث طسطمغ حمال الصعصاز، وصمسعا 
١٩٩٤ ساطغ  بغظ  اقجاصقل  ظتع  الحغحان  طسغرة 

و٢٠٠٠… سجزت خعرة ظمطغئ لطمسطمغظ عظاك بأظعط 
التضعطغئ  الظزرة  وأخئتئ  إجقطغعن".  "طاطرشعن 
السائثة إلغعط أظعط "أخعلغعن إجقطغعن طتامطعن" 
واإلجقم "تتٍث سابر لطتثود غعثد باطعغص روجغا". شغ 
السظعات الصطغطئ الماضغئ، اجاثثم الضرططغظ سطى ظطاق 
واجع طخططح "اإلجقم الاصطغثي" لاخمغط حضض جثغث 
طظ أحضال اإلجقم المساثل، المعالغ لطسططات، وخرح 
الرئغج الروجغ شقدغمغر بعتغظ بأن "اإلجقم الاصطغثي" 
ججء ق غاةجأ طظ الصاظعن البصاشغ الروجغ. وضض طا ق 
غثخض تتئ طزطئ اإلجقم "الاصطغثي" شغ روجغا ُغظزر إلغه 
سطى أظه أخعلغ، طاطرف غحضض تتثغاً طئاحرًا لطضرططغظ. 
وغمضظ في طتضمئ روجغئ أن تسطظ أي طادة (ضااب، 
ظحرة، أغظغئ، حسار، شغثغع، طعصع إلضاروظغ، خفتئ وغإ) 
تاسارض طع "اإلجقم الاصطغثي" أظعا طاطرشئ، بط ُتَفعَّض 
وزارة السثل بإدراج عثه افسمال سطى صائماعا الفغثرالغئ 
لطمعاد الماطرشئ. شعشصاً لطضرططغظ، شإن جمغع المسطمغظ 
افجاظإ عط الساطض الرئغسغ وراء تطرف المسطمغظ شغ 
روجغا… عثا شغ العاصع ق غسثو ضعظه طتاوقت تبغبئ 
لـ"تثجغظ" المسطمغظ شغ روجغا، وإجئارعط سطى السغر 
شغ رضاب طفععم "اإلجقم الاصطغثي"… عضثا غعظش 
طظ  دولئ  لضض  لمخطتاه.  اإلجقطغ  الثغظ  الضرططغظ 
دول السالط تفسغرعا لقجقم. وصث تطرشئ روجغا شغ 
سثائعا لقجقم إلى درجئ طاصثطئ جثًا فظعا ضاظئ لعا 
تثود تارغثغئ وجشراشغئ وتدارغئ ودطعغئ طسه، شعغ 
غامطضعا خعف دائط طظ سعدته؛ وعثا طا جسطعا تاثخض 
شغ جعرغا شغما اسائرته ترضئ اجائاصغئ لمظع  سسضرغاً 
سعدة اإلجقم إلى التضط، وأغثتعا الضظغسئ شغ ذلك، 
لقجقم  ظزرتعا  أطا  به.  الروجغ  الحسإ  إصظاع  وجرى 
الاصطغثي شعع طا جسطعا تظزر لتجب الاترغر تطك الظزرة 
الماطرشئ، شااعمه بـ(الاطرف) وتتزره، وتفاري سطغه 
باتعاطه بـ(اإلرعاب) وتساصض حئابه وتسةظعط لسظعات 
ذعغطئ… إظه الثعف طظ إصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 
سطى طظعاج الظئعة، وسعدة اإلجقم بعا إلى جاتئ الخراع 

التداري.
سظ طةطئ العسغ السثد ٣٩٤
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بصطط: المعظثس باعر خالح*

إن بقد المسطمغظ المتاطئ طظ شطسطغظ إلى ضحمغر إلى بعرطا 
والحغحان  والصعصاز  الحرصغئ،  ترضساان  بط  الروعغظةا،  أرض 
وطا تعلعا والصرم وضض أرض ضئَّر شغعا المآذن واتاطعا أسثاء 
اإلجقم... ضطعا جاسعد بإذن اهللا إلى دار اإلجقم تثفص شعصعا 
راغئ اإلجقم... غسغثعا اإلطام الُةظَّئ... غسغثعا الثطغفئ الراحث... 
غسغثعا جغح اإلجقم المةاعث... شمظ أتإ السجة شغ الثظغا 
ر سظ جاسثه ولغسمض طع  والفردوس افسطى شغ اآلخرة شطغحمِّ
الساططغظ إلصاطئ الثقشئ، ولغْسِر عثا السمض شغ دطه وصطئه وسطى 
َهَذا  لِِمْثِل  الَْعِظيُم *  الَْفْوُز  لَُهَو  َهَذا  ﴿إِنَّ  وإخقص...  بخثق  جعارته 

َفلَْيْعَمِل الَْعاِملُوَن﴾.

اصرأ شغ عثا السثد:
-  طآقت افوضاع شغ السعدان بسث الاعصغع سطى 

   العبغصئ الثجاعرغئ ...٢
- سعدة تأجغب الخراع افطرغضغ الئرغطاظغ شغ 

   جظعب الغمظ ...٢
- الةمسغات الظسعغئ وُخئث اظاعاز الفرص  ...٤

- الظساء الرغفغات شغ تعظج: طظةط اظاثابغ 
   لطثغمصراذغئ اقظاعازغئ  ...٤
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ضطمئ السثد

أظه  ظاظغاعع  بظغاطغظ  غععد،  ضغان  وزراء  رئغج  أسطظ 
جغفرض جغادة ضغاظه سطى طظطصئ غعر افردن وحمال 
الئتر المغئ شغ الدفئ الشربغئ شغ تال إسادة اظاثابه 
خطاب  شغ  صال  تغث  الةاري،  أغطعل/جئامئر   ١٧ شغ 
طعجه لطظاخئغظ "إذا تطصغئ طظضط تفعغداً واضتاً لطصغام 
بثلك... أسطظ الغعم ظغاغ إصرار جغادة (إجرائغض) سطى 
غعر افردن وحمال الئتر المغئ... عثا طعط فن عثه 
الةعقن  عدئئ  طع  (إلجرائغض)،  الحرصغئ  التثود  عغ 
الاغ اسارف الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ بسغادتظا 
سطغعا"، وأضاف "غةإ سطغظا أن ظخض إلى تثود بابائ 

لثولئ (إجرائغض)".
وضالسادة جاءت طعاصش تضاطظا طثجغئ إذ اصاخرت سطى 
اإلداظئ واقجاظضار الثي ق غسمظ وق غشظغ طظ جعع، 
وططالئئ المةامع الثولغ بالعصعف شغ وجه اإلسقن، 
وافردن  وترضغا  وصطر  الفطسطغظغئ  السططئ  أداظئ  إذ 
تخرغتات  ولئظان  والئترغظ  والضعغئ  والسسعدغئ 
سصث  اإلجقطغ  الاساون  طظزمئ  صررت  شغما  ظاظغاعع، 
طظ  ذطإ  سطى  بظاًء  الثارجغئ،  لعزراء  ذارئ  اجاماع 
لئتث  المظزمئ  شغ  التالغئ  الثورة  رئغج  السسعدغئ 

إسقن ظاظغاعع.
والمتجن المثجي شغ الاظثغثات الاغ أذطصعا التضام 
وسطى رأجعط السططئ الفطسطغظغئ والظزام السسعدي 
ظاظغاعع  إسقن  أن  طظططص  طظ  جاءت  أظعا  وافردظغ، 
غصعض سمطغئ السقم وغعثد طحروع التض الظعائغ طع 
ضغان غععد. وعع ذاته المظططص الثي سئر سظه اقتتاد 
أراض  ضط  ظاظغاعع  "تسعث  أن  اسائر  الثي  افوروبغ 
تأضغثه  وجثد  السقم،  لسمطغئ  تصعغخ  شطسطغظغئ، 
لظ  أظه  طآضثا  اقجاغطاظغ،  الاعجع  جغاجئ  رشخ 
غسارف بأي تشغغرات سطى تثود طا صئض سام ١٩٦٧، بما 
شغ ذلك طا غاسطص بالصثس، بثقف تطك المافص سطغعا 
المساعذظات  بظاء  "جغاجئ  إن  وصال  افذراف".  بغظ 
غغر  الحرصغئ،  الصثس  شغ  ذلك  شغ  بما  وتعجغسعا، 
واجامرارعا،  الثولغ،  الصاظعن  بمعجإ  صاظعظغئ 
واإلجراءات الماثثة شغ عثا السغاق، عغ تصعغخ لتض 

الثولاغظ وشرص السقم الثائط بغظ الطرشغظ".
طع  الاساطض  شغ  والسططئ  التضام  طظطص  أن  شعاضح 
شرض  إلى  غفدغ  والثي  الماشطرس  ظاظغاعع  إسقن 
جغطرة غععد الضاططئ سطى طا غصارب ربع طساتئ الدفئ 
الاغ تتطط السططئ الفطسطغظغئ أن تصغط شغعا دولئ، 
عع طظطص الثلغض الثاظع الثي ق غرى غغر صرارات افطط 
إذ  له،  طرجسا  الافرغطغئ  السقم  وطساعثات  الماتثة 
باتئ أصخى أطاظغ التضام السمقء عغ تطئغص صرارات 

اقجاسمار وتطعل السقم الثغاظغئ.
أطا ظاظغاعع الثي لط غر طظ التضام إق الثعار واقجاثثاء 
شصث بات طاشعق ق غأبه بشدئعط أو رضاعط، تاى ولع 
ضان المصابض لثلك طةرد تفظئ طظ أخعات الظاخئغظ شغ 
اقظاثابات الصادطئ، شعع بات غأطظ السعاصإ طظ جعئ 
والاسعثات  الاخرغتات  وأخئتئ  والتضام،  السططئ 
الاغ طظ المفارض أن تضطفه زوال دولاه، أخئتئ ق 
تضطفه جعى سئارات حةإ واجاظضار بالضاد تخض إلى 
طساطسه، بض لسطه شغ المرات الصادطئ شغ طبض عضثا 
طعاصش جغتمض عط لةظئ اقظاثابات شغ ضغاظه الاغ صث 
تعصع سطغه غراطئ أو سصعبئ اظاثابغئ لمثالفاه صعاسث 
طظ  أضبر  المرة  عثه  شسطئ  ضما  اقظاثابغئ  الثساغئ 

خحغاه طظ ردود شسض تضام المسطمغظ!
لشاغات  أضان  جعاء  العصح  بإسقظه  ظاظغاعع  خقشئ  إن 
اظاثابغئ أم ضان وسعدا تصغصغئ، لعع طآحر خطغر إلى 
الفطسطغظغئ  لطسططئ  غععد  ضغان  اجاخشار  طساعى 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

طا وراء زغارة ظاظغاعع 
الشرغئئ والطارئئ لطظثن

طظ إخثارات أطغر تجب الاترغر السالط الةطغض سطاء بظ خطغض أبع الرحائ
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 الةعاب: إن الزروف الاغ تثبئ شغعا الجغارات تثل سطى 
الثولغئ  الةعقت  ضاظئ  وإن  اظاثابغاً  لغج  الشرض  أن 
تفغث ظاظغاعع اظاثابغاً لضظ لغسئ عغ الشرض المصخعد 
وشص الزروف الثولغئ واإلصطغمغئ لطجغارة، وتاى تضعن 

الخعرة واضتئ شإظظا ظساسرض طا غطغ بإجمال:
أوقً: إن وخش عثه الجغارات بأظعا غرغئئ وذارئئ وخاخئ 
زغارته إلى لظثن عع وخش دصغص، شرئغج وزراء ضغان 
الثي  جعظسعن  برغطاظغا  وزراء  برئغج  غطاصغ  غععد 
بثخعص  الئرلماظغئ  الظضسات  طظ  دوائر  به  تتغط 
افوروبغ  اقتتاد  طظ  برغطاظغا  بإخراج  وسعده  تظفغث 
صادر  غغر  وعع  بثوظه،  أو  باتفاق   ٢٠١٩/١٠/٣١ شغ 
سطى الارضغج شغ صداغا دولغئ خارج "برغضسئ"، شئسخ 
الئرلماظغغظ طظ أسداء تجبه غامردون سطغه، والئرلمان 
غخعت سطى وجعب اقتفاق طع بروضسض، وغطالئه باأجغض 
المعسث بقبئ حععر أخرى، وطةطج الطعردات الئرغطاظغ 
غخادق سطى صرارات الئرلمان السرغسئ، وعظاك دسعات له 
لقجاصالئ... شجغارته شغ ظض عثه الزروف السخغئئ الاغ 
تمر بعا برغطاظغا شسقً غرغئئ وذارئئ ولعق أن عظاك أطرًا 
لما ضاظئ... والثي زاد طظ غمعض عثه  وططّتاً  طعماً 
الجغارة الطارئئ أطر آخر، عع لصاؤه بالمسآولغظ افطرغضان 
افطرغضغ  الرئغج  ظائإ  زغارة  ضاظئ  شصث  لظثن،  شغ 
بظج طصررة لئرغطاظغا طظث إسقن الئغئ افبغخ سظعا 
الماسطصئ  المسائض  بتث  أجض  طظ   ٢٠١٩/٨/١٤ شغ 

بمساصئض السقصات افطرغضغئ الئرغطاظغئ بسث "برغضسئ" 
وطظاصحئ "تعثغث الظفعذ الخغظغ" سئر حئضات اتخاقت 
شغ  بظاءعا  الخغظغئ  "ععاوي"  حرضئ  تساجم  الاغ   ٥G
برغطاظغا، ولط غضظ طصررًا وصاعا أن غراشص وزغر الثشاع 
افطرغضغ ظائإ الرئغج شغ زغارته، ولط غضظ طصررًا أغدًا 
لصاء طسآولغظ طظ ضغان غععد شغ برغطاظغا، ضض عثا 
بتسإ طا أوردته ختغفئ العذظ شغ ٢٠١٩/٨/١٤ شغ 
الئغان الخادر سظ الئغئ افبغخ... وصث الاصى ظاظغاعع 
ذلك  ظصطئ  ضما  والئرغطاظغ  افطرغضغ  الثشاع  بعزغري 
ظحر  طظ  الرغط  وسطى  شغ ٢٠١٩/٩/٦...  جغ  بغ  بغ 
أخئار اجاماع ظاظغاعع طع وزغر الثشاع افطرغضغ إق أن 
اجاماسه طع ظائإ الرئغج لط غثضره أي طخثر طع أظعما 
طعجعدان طساً شغ لظثن طا غثل سطى سصثعا جرًا! وغئثو 
أن اجاماسات ظائإ الرئغج ضاظئ جرغئ لاتثغر الطرشغظ 

طظ أي تثطغط خارج السغاجئ افطرغضغئ!
باظغاً: بط إن عثه الجغارات المفاجؤئ جاءت شغ ظض أتثاث 

طاحابضئ ذات سقصئ:
١- تثطئ أطرغضا سظ أي تماغئ لسفظ الثول افخرى، 
شصث أسرب الرئغج افطرغضغ تراطإ (سظ اجاغائه طما 
جماه "تماغئ العقغات الماتثة لطمسارات الئترغئ دون 
دول السالط  طصابض لسظعات" شغ طدغص عرطج، ططالئاً 
وسطى رأجعا الخغظ والغابان بـ"تماغئ جفظعا بظفسعا". 

السآال: زار ظاظغاعع طعجضع شغ ٢٠١٩/٩/١٢ شغ شارة اظاثابغئ ترجئ تسئص اظاثابات ضغان غععد بأصض 
طظ أجئعسغظ، وضان صئض ذلك شغ ٢٠١٩/٩/٥ صث صام بجغارة خاذفئ لئرغطاظغا واجامع خقلعا طع رئغج 
العزراء الئرغطاظغ المبصض بعمعم "برغضسئ" وضان عثا شغ شارة ُطظغ شغعا جعظسعن بعجائط طااالغئ شغ 
الئرلمان الئرغطاظغ بثخعص خروج برغطاظغا طظ اقتتاد افوروبغ دون اتفاق... وواضح طظ عثه الجغارات 
ضأن ظاظغاعع شغ سةطئ طظ أطره! شماذا وراء عثه الجغارات الاغ تئثو وضأظعا غرغئئ وذارئئ؟ وعض عغ لثواع 

اظاثابغئ أو فغراض أخرى طثاطفئ؟

هکذا یوظف الکرملین الدین 
اإلسالمی لمصلحته

شغ خطاب طفاعح إلى الصائمغظ سطى طآحر شاعى الظزام المخري، وتسصغئا سطى تعار ظحرته جرغثة افعالغ افربساء 
٢٠١٩/٠٩/١١م، ضّثب تجب الاترغر/ وقغئ طخر، المثسع ذارق أبع عحغمئ طثغر طا غسمى المآحر السالمغ 
لطفاعى. تغث صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر شغ بغان ختفغ أخثره الةمسئ، ٢٠١٩/٠٩/١٣م: 
أوق: ضثب طظ صال إظظا شغ تجب الاترغر ظضفر طآحر الفاعى، وإن ضظا ظطالئعط بالاعبئ طما عط سطغه، شالاضفغر 
لغج طظ أسمالظا. ظتظ شصط ظدع الثط المساصغط بةعار الثطعط المسعجئ وعثا طا غآرق ضض طسعج. باظغا: تجب 
الاترغر عع تجب لضض افطئ، ولسض طثغر طآحر الفاعى غسغ صعة أشضاره الاغ وخفعا بالاطرف الفضري، وعع ضقم 
غثرج طظ طحضاة طآجسئ راظث افطرغضغئ، الاغ تخش تجب الاترغر بأظه المصاتض الرئغج شغ ترب افشضار، وإظضط 
طا زلاط تخرون سطى تئظغ رؤغئ الشرب، شامثوظه ضما غصر رأجضط باصارغر تئغظ ضغفغئ الاساطض طع (اإلرعاب)، أي طع 
اإلجقم... وخاذإ الئغان الصائمغظ سطى طآحر الفاعى! لصث ظختظاضط طرارا وجظزض لضط ظاختغظ، ولاسطمعا أن 
اخطفاشضط شغ خش سثو دغظضط لظ غظةغضط شغ الثظغا وق شغ اآلخرة، والثقشئ الاغ ظثسع لعا صائمئ بإذن اهللا ق 
طتالئ طعما تارباط دسعتعا وحععاط الساططغظ لعا، شافطر طسألئ وصئ! وإظظا ظةثد دسعتضط وظضررعا: ق تضعظعا 

طع عآقء الثغظ غرغثون أن غطفؤعا ظعر اهللا شاهللا طاط ظعره وطا عغ إق تسرة سطى صطعب الزالمغظ.

حزب التحریر یضع الخط المستقیم بجوار الخطوط المعوجۀ
وهذا ما یؤرق کل معوج
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ظحر طعصع (شراظج ٢٤، السئئ، ١ طترم ١٤٤١عـ، ٢٠١٩/٠٨/٣١م) خئرا جاء شغه: "بمئادرة طظ التضعطئ الصعطغئ 
العظثوجغئ، بثأت سمطغئ إتخاء جضان وقغئ آجام العظثغئ، وأسطظئ جططات العقغئ العاصسئ بحمال غرب العظث أن 
ظتع ططغعظغظ طظ جضاظعا لط غاط إدراج أجمائعط شغ جةض لاسثاد المعاذظغظ. طما غسظغ أن عآقء السضان الثغظ 
صث تضعن غالئغاعط طظ المسطمغظ صث غترطعن طظ الةظسغئ وصث غاط ترتغطعط شغ ظعاغئ افطر. وصال بغان رجمغ إن 
طا طةمعسه ٣١،١ ططغعن حثص طظ جضان آجام أدرجعا سطى لعائح السةض العذظغ لطمعاذظغظ، لضظ ١،٩ ططغعن 
آخرغظ لط تدط أجماؤعط إلى السةض. وغتخغ "السةض العذظغ لطمعاذظغظ" جضان آجام الثغظ غساطغسعن أن 
غبئاعا أن وجعدعط ووجعد سائقتعط غسعد إلى طا صئض ١٩٧١ السظئ الاغ لةأ شغعا طقغغظ افحثاص إلى المظطصئ 
صادطغظ طظ بظشقدش الاغ ضاظئ تحعث تربا أعطغئ. لضظ طسارضغه غاعمعن الصعطغغظ العظثوس باجاثثام عثا 

الاسثاد لمعاجمئ افصطغات وخخعخا افصطغئ المسطمئ، الاغ تمبض بطث جضان آجام".
: إّن عثا اقجاعثاف السثواظغ الُمَمْظعب طظ العظث بتص طقغغظ المسطمغظ لعع أضئر سمطغئ تطعغر 
سرصغ تصعم به دولئ طظ الثول ضث رساغاعا شغ السخر التثغث، شطط تضاش تضعطئ العظثوجغ التاصث ظارغظثرا 
طعدي بدط إصطغط ضحمغر، وإلشاء التضط الثاتغ شغه، وصمع أعطه، وصاض حئابه، وطتاخرتعط، والادغغص سطغعط، 
وشرض أتضام الطعارئ ضثعط، واساصال اآلقف طظعط، بض تصعم أغداً باحرغث المسطمغظ شغ إصطغط آجام، 
وإجصاط تصعط شغ السغح شغ بقدعط، ووضسعط شغ طسسضرات اساصال ضئغرة. وبغظما تصعم العظث بعثه 
الةرائط الُماضّررة واإلجراءات السظخرغئ ضث المسطمغظ، غصعم تضام المسطمغظ شغ دول الثطغب باجاصئال رئغج 
العزراء العظثي، والارتغإ به، ودسمه باقجابمارات المالغئ الدثمئ، طضاشأًة له سطى جرائمه تطك. وأطا جائر 
تضام المسطمغظ اآلخرغظ شطط غظئسعا بئظئ حفئ، ولط ُغتّرضعا جاضظا، وضأّن طا غةري شغ العظث طظ جرائط وتحغئ 
ُطظزمئ ضث المسطمغظ أطر ق غسظغعط. إّن عثا اقجاعثاف الماسمث الثي غةري ضث المسطمغظ شغ العظث وشغ 
غغرعا طظ بقد المسطمغظ، لظ غعصفه إق دولئ الثقشئ الاغ تصعم سطى أجاس رابطئ المئثأ اإلجقطغ، والاغ 
تظزر إلى عمعم المسطمغظ شغ ضض طضان سطى أّظعا عّط واتث، عثه الثولئ الاغ تظزر إلى جمغع المسطمغظ شغ 

ضض طضان بعخفعط جسثًا واتثًا إذا احاضى طظه سدع تثاسى له جائر افسداء بالتمى والسعر.

غةإ سطى صغادة عغؤئ تترغر الحام أن تثرك أن طحضطاعا لغسئ طع تجب الاترغر، بض طع افطئ اإلجقطغئ بأجرعا 
بسث أن تسططئ وتةئرت سطغعا، وتتضمئ بمخغر المظطصئ المتررة سسضرغا وجغاجغا. إن ضض طا شغ افطر عع أن تجب 
الاترغر ججء طظ عثه افطئ، غسسى فن تسارد جططاظعا وتساسغث صرارعا المسطعب، وإن ضان عثا غجسب العغؤئ شطاسطط 
إذن أظعا إن لط تسِط افطئ جططاظعا، وترشع سظعا الزطط والاسطط شطظ تفطح شغ سقج أي طحضطئ. إن اساصاقت العغؤئ 
لحئاب تجب الاترغر، ق تطشغ أشضار التجب بض تجغث طظ وعةعا وطظ تأضغث ختاعا واظاحارعا. شافشضار ق ُتسةظ وق 
ُتصغث طعما ُصّغث أختابعا وطعما ُضّغص سطغعط. ولؤظ ضاظئ صغادة العغؤئ جادة شغ تثارك افطر شثوظعا افطئ شطاخطح 
سقصاعا طسعا، وإن لط تضظ ضثلك شإن المعاجعئ لغسئ بغظعا وبغظ تجب الاترغر، بض بغظعا وبغظ افطئ وشغ طصثطاعا 
ْرَض 

َ
نَّ األ

َ
ِّْكرِ أ ُبورِ ِمن َنْعِد ا تجب الاترغر، ولط ولظ غفطح أتث صط شغ طعاجعئ أطاه، صال تسالى: ﴿َولََقْد َكَتبَْنا يِف الزَّ

رَْسلَْناَك إِالَّ رمَْحًَة لِّلَْعالَِمنَي﴾.
َ
احِلُوَن * إِنَّ يِف َهَذا َكَالذلً لَِّقوٍْم َخبِِديَن * َوَما أ يَرُِعَها ِعَبادَِي الصَّ

الثي غحضطه رجال اإلظةطغج طظ صعى الترغئ والاشغغر، 
الاغ  التصغصغئ؛  الصعة  شغه  تارضج  الثي  العصئ  شغ 
الةغح،  شغ  أطرغضا  رجال  شغ  السططئ  شغعا  تضمظ 
(صثطظا  صائًق:  الضئاحغ  خرح  شصث  السرغع،  والثسط 
تظازقت لطمتاشزئ سطى اجاصرار السعدان)، عثا العاصع 
جعف غةسض طظ عثه الفارة اقظاصالغئ خراسًا طسامرًا 
صال  أطرغضا،  رجال  السساضر  وبغظ  اإلظةطغج  رجال  بغظ 
طتمث الفضغ الماتثث باجط السغادي: (إن حرضاءعط 
بالثولئ،  الماسطصئ  المسطعطات  غتاضرون  السسضرغغظ 
ظصاط  غطةأون إلى  جعف  لثغه، إظعط  ق غاعشر  وعثا 
صعتعط تال سثم طحارضاعط لطمسطعطات، وعثا لغج 

شغ خالح اقجاصرار) (ضعش ظغعز).
ووزغر  تمثوك،  ــعزراء  ال رئغج  شإن  اصاخادغًا  أطا 
طالغاه الئثوي، ضقعما طظ صراخظئ اقصاخاد السالمغ، 
وعما ضمظ خئراء الخظثوق والئظك الثولغغظ، ذطغسئ 
اصاخادغات  غثربعن  الدثمئ،  الرأجمالغئ  الحرضات 
الحرضات،  لعثه  وبراوتعا  طعاردعا  وغصثطعن  الثول 
الئظك  طعظش  بغرضظج  جعن  أورده  طا  بتسإ  وذلك 
اقصاخادي  (اقغاغال  ضاابه  شغ  (الاائإ)  الثولغ 
الئثوي  شإن  لثلك  اقصاخادي).  الصرخان  لفطط، 
وزغر المالغئ التالغ المعظش شغ الئظك الثولغ لمثة 
أدائــه  وصئض  ٢٠٠٩م)   – (١٩٨٩م  جظئ  سحرغظ 
الصسط أسطظ سظ اتفاصه طع الئظك الثولغ إلرجال ٢٠

خئغرًا لغصعم باعزغسعط سطى العزارات. وبثلك غادح 
ظفسعا،  الصثغمئ  بالسغاجئ  غثار  جعف  اقصاخاد  أن 
أق وعغ تطئغص روحاات خظثوق الظصث الثولغ، الاغ 
تحمض تسعغط السمطئ، وتصطغض اإلظفاق سطى الثثطات 
طظ ختئ وتسطغط، ورشع الثسط سظ السطع والثثطات، 
تمضغظ  إلى  باإلضاشئ  الثخثخئ،  شغ  واقجامرار 
عثا  الئقد،  بروات  ظعإ  طظ  الرأجمالغئ  الحرضات 
سعضًا سظ أخث طجغث طظ الصروض الربعغئ! سطما بأن 
الثغظ غئطس ٥٦ ططغار دوقر، ٧٥٪ طظعا ربا وغراطات، 
وعثه السغاجئ لظ تظاب جعى طجغث طظ الفصر وضظك 

السغح.
بالرجض،  المرأة  طساواة  أشضار  شإن  اجاماسغًا،  أطا 
وإلشاء ضاشئ أحضال الامغغج سطى أجاس الظعع، وشضرة 
الترغات الساطئ، الاغ تظص سطغعا العبغصئ الثجاعرغئ، 
ذلك  وتئطعر  اإلسقم،  وجائض  خقل  طظ  سطغعا  وغرضج 
تالئ  شغ  ضما  ــاق،  اآلش حــثاذ  بسخ  جطعضغات  شغ 
حعارع  غطفظ  القئغ  الععائغئ،  الثراجات  راضئات 
سظ  واإلســقن  الصغعد،  ضسر  قشائ  تتئ  الساخمئ، 
دوري لضرة الصثم الظسائغئ شغ أغطعل/جئامئر الةاري، 
اإلسقطغ  المساحار  المائرجئ،  المرأة  تطك  وظععر 
لرئغج العزراء شغ طآتمره الختفغ، ضض ذلك غظئأ 
بأظعا  الثجاعرغئ،  العبغصئ  بسث  افوضاع  طآقت  سظ 
الماتثغئ  الساشرة  الفاجثة  السطماظغئ  ططآعا  أوضاع 
لمحاسر المسطمغظ، وعع بإذن اهللا طا غسافج طحاسر 
وق  الئطث،  أعض  أغطئغئ  وعط  المثطخغظ،  المسطمغظ 
ظجضغ سطى اهللا أتثًا، شعثه المحاسر اإلجقطغئ تحضض 
طحروع  الراصغ؛  بالفضر  تمجج  سظثطا  داشسئ،  صعة 
الظعدئ سطى أجاس اإلجقم بإصاطئ الثقشئ الراحثة 
الفؤئ  شغ  غاةسث  والثي  الظئعة،  طظعاج  سطى  الباظغئ 
َعلَى  َغالٌِب   َُ ّ ﴿وَاهللا الاترغر.  تجب  افطئ؛  طظ  العاسغئ 

 ﴾ْكَثَر الّنَاِس َال َفْعلَُموَن
َ
ْمرِهِ َولَِكّنَ أ

َ
أ

المةطج  طظ  الغمظ  جظعب  شغ  افتثاث  تاسارع 
جظازة  تحغغع  طع  سثن  طظ  اظططصئ  الاغ  اقظاصالغ، 
شغ  التعبغغظ  غث  سطى  طصاطه  بسث  الغماطئ  أبغ 
٢٠١٩/٠٨/٠١م، طاثثًا طظ طقتصئ سظاخر اإلخقح 
المعجعدة بالصخر الرئاجغ شغ طساحغص ذرغسئ، وتطئغئ 
لطظثاء الثي أذطصه عاظغ بظ برغك، وطثسعطئ بالصعات 
طظ  الاثطص  عثف  شغ  طسعا  تحارك  الاغ  اإلطاراتغئ 
سظاخر اإلخقح ذاته، تاى بسث إسقن أطغظه السام طتمث 
خقت  وصطع  اإلخعان  جماسئ  طظ  تظخطه  الغثوطغ 
جماساه بعا. شاصعم الصعات المعالغئ لطمةطج اقظاصالغ 
طظ  بالثات  لمثالفغعا،  واساصاقت  جسثغئ  باخفغات 
تحائه شغ تعرذعط بالاثطغط لطصغام بأسمال طسطتئ 

ضث وجعد صعات اإلطارات شغ جظعب الغمظ.
شصث تمثدت أسمال المةطج اقظاصالغ الصاالغئ لاخض 
إلى المتاشزات الصرغئئ لسثن شغ ضض طظ أبغظ وحئعة، 
لادمعا إلى جغطرتعا إلى جاظإ طتاشزاغ لتب والدالع 
الاغ غظامغ إلغعا الجبغثي، وغسغطر سطغعما المةطج 

برئاجئ  اقظاصالغ  المةطج  تترك  غأتغ  اقظاصالغ. 
سغثروس الُجبغثي، بسث وصعع سئث ربه عادي شغ أجر 
ظزام آل جسعد شغ ساخماعط الرغاض، وتاى ق غثطع 
الاغ  بأطرغضا،  المرتئطئ  التراك  لةماسئ  الغمظ  جظعب 
أسطظئ سطى لسان تسظ باسعم تأغغثعا لاترك المةطج 
اقظاصالغ، لسطعا تفعز بتخئ طظ ضسضئ تصاجط السططئ 

شغ الةظعب بةاظإ المةطج اقظاصالغ.
الماأطض شغ افتثاث الةارغئ شغ الغمظ غرى أن الثول 
اقجاسمارغئ الماخارسئ "أطرغضا وبرغطاظغا" تصش وراء 
شالدشط  جظعبه.  شغ  المتطغئ  الخراع  أدوات  تترغك 
طظ  اإلطارات  صعات  بستإ  برغطاظغا  سطى  افطرغضغ 
حمال الغمظ صث أشطح سظ ذرغص التعبغغظ تتئ تعثغث 
ضربعط بالخعارغت والطائرات المسغرة ظتع بقدعط، 
الاغ  افظزمئ  تتالش  اظستاب  اجاضمال  غاسظى  تاى 
جاءت لابئغئ التعبغغظ سطى ضرجغ التضط شغ خظساء، 
وصرب  وطخر  والضعغئ  صطر  طظ  ضض  اظستاب  بسث 
وتثعط،  جسعد  آل  تضام  لغئصى  السعدان  اظستاب 
وإجراء تعار طئاحر بغظعط وبغظ تضام آل جسعد، وإظعاء 
سما  تسعغداً  افطعال  سطى  التعبغغظ  وتخعل  الترب، 
طظ  رجماه  طا  فطرغضا  وغاسظى  الترب،  جظغ  دطرته 

تاعغب التعبغغظ لطتضط شغ خظساء.
شغ جظعب الغمظ تعاخض أطرغضا الدشط سطى برغطاظغا 
طظ الغمظ، طما جسض برغطاظغا  إلخراج اإلطارات ظعائغاً 
تسّعف، تاى غاط لعا تحر المةطج اقظاصالغ إلى جاظإ 

سئث ربه، واجائساد غغرعط طظ التضط شغ سثن.
أطرغضا تسمض سطى إخراج اإلطارات طظ الغمظ ضطغا وإتقل 

ربائئعا طظ تضام آل جسعد طضاظعا، وذلك غزعر طظ 
خقل الجج بصعات آل جسعد الاغ طا شاؤئ تاثشص سطى 
لعا  المتاذغئ  المتاشزات  طظ  ضض  شغ  الغمظ  جظعب 
"حئعة، تدرطعت، المعرة" شصث سجزت طآخرًا صعاتعا شغ 
ططار الشغدئ. وطظ خقل صخش الصعات الاابسئ لقطارات 
بالطغران، وشغ عثا الثدط غأتغ طصاض جائ جظعد طظ 

صعات اإلطارات غعم الةمسئ ٢٠١٩/٠٩/١٣م. 
ختغفئ اإلظثبظثظئ الئرغطاظغئ ضائئ افجئعع الماضغ 
تصرغرًا طظ المعرة، وذضرت ختغفئ البعرة غعم السئئ 
شغه  الختغفئ  تثرت  طظه.  بسداً  ٢٠١٩/٠٩/٠٧م 
الثي  جظعدعا  أسثاد  تجاغث  أن  طظ  جسعد  آل  تضام 
الظعاغئ  شغ  جغآدي  سسضري،  بـ١٥٠٠  طآخرًا  سجزته 
إلى طعاجعئ تامغئ بغظعط وبغظ صعات آل ظعغان شغ 
الغمظ. شصث جاء شغ تصرغر اإلظثبظثظئ صعل افجااذة 
الئخمئ  "إن  ضغظثال  إلغجابغث  أوضسفعرد  بةاطسئ 
السسضرغئ السسعدغئ شغ المعرة طظ حأظعا أن تمظع 
اإلطارات طظ التخعل سطى اضاساح طظ الةظعب". طما 

تثا بظزاطغ اآللغظ بسث خثور تصرغر اإلظثبظثظئ إلى 
طثاذر  طظ  الاصطغض  شغه  تاوق  طحارك  بغان  إخثار 
الغمظ،  جظعب  شغ  صعاتعما  بغظ  المسطح  الخثام 
والزععر بمزعر المظسصغظ المافصغظ، لغائسه بغاظات 
اقبظاغظ  اخاقف  شتعاعا  أضثت  تثة  سطى  لضض  أخرى 
شغ خثطاعما لمخالح طظ دشع بعما لطعجعد السسضري 

شغ الغمظ.
الصائط  طزعر  شغ  الغمظ  حمال  شغ  التعبغعن  غزعر 
ببعرة والمظصث لطغمظ وغثخطعن خظساء، بط غزعر أظعط 
لغسعا جعى أداة طظ افدوات اقجاسمارغئ الصثرة الاغ 
جاءت لابئط الظاس سظ السمض لطاشغغر التصغصغ الثي 
غراود أعض الغمظ، وتسمض سطى تئثغض ظفعذ برغطاظغا 
ترص  طظ  وغسامر  أطرغضا،  ظفعذ  لخالح  الغمظ  شغ 
شغ التفاظ سطى ظفعذ برغطاظغا طظث خروجعا بافطج 
غسسعن  طظ  ضض  دابر  وصطع  الغعم،  سطغه  التفاظ  شغ 

قجائثال ظفعذ أطرغضا به الغعم.
طع أن الظاس شغ غمظ اإلغمان والتضمئ الغعم صث خرجعا 
طظ دائرة الاساغط سطغعط، ووسعا سطى طا غثور تعلعط 
المزطمئ  الثائرة  شغ  إبصائعط  إلى  تعثف  أتثاث  طظ 
سطغعط،  الماخارساغظ  الثولاغظ  جغطرة  قجامرار 
وأدرضعا أن التض لغج باجائثال إتثاعما طتض افخرى، 
وأن التض الةثري لةمغع طا غساظعن عع تطئغص اإلجقم 
الثي اجائسث تطئغصه شغ تغاتعط شغ ظض دولئ الثقشئ 
تجب  غسمض  الاغ  الظئعة  طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة 
الاترغر بغظضط إلصاطاعا، شعغ وسث اهللا ربظا وبحرى ظئغه 
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طآقت افوضاع يف السعدان 
بسث الاعصغع سطى العبغصئ الثجاعرغئ

ق حك أن طآقت افوضاع شغ السعدان بسث الاعصغع 
تصغصئ  سطى  العصعف  تتاط  الثجاعرغئ  العبغصئ  سطى 
وحضض  السغح  ذــراز  لمسرشئ  العبغصئ،  عثه  بظعد 
سظ  بسغثًا  العبغصئ،  عثه  لعا  تآجج  الاغ  التغاة، 
الادطغض الضبغش الثي صطإ التصغصئ رأجًا سطى سصإ، 

شثرج الظاس غئاعةعن شغ طصاطات الاسجغئ!
عثه العبغصئ بالسئارات ظفسعا المعجعدة شغ دجاتغر 
ظفسعا؛  الصثغمئ  الععغئ  إظااج  تسغث  الئائث،  الظزام 
طساطعمئ  أظعا  سظ  دغئاجاعا  شغ  شااتثث  العذظغئ، 
بعتثة  واإلغمان  السعداظغ  الحسإ  ظداقت  طظ 
المعاذظئ  وأن  العذظغئ،  والسغادة  السعداظغ،  الاراب 
أجاس لطتصعق والعاجئات... وضض طظ له سصض غثرك 
أن عثه العذظغئ إظما عغ طتخ رابطئ ساذفغئ طآصائ 
وشاجثة، وق تمطك أي طظزعطئ طسالةات، وق تطعل 
ضان  لثلك  طئثئغئ،  شضرة  لغسئ  إظعا  إذ  لطمحاضض 
غاسعلعا  أن  الةعشاء  العذظغئ  دساوى  بأختاب  ترغًا 
المسالةات طظ شضر طئثئغ، لثلك تظص الثغئاجئ سطى 
بظاء الثولئ العذظغئ الثغمصراذغئ، شالثغمصراذغئ عغ 
الثغظ  شخض  الضاشر،  الشرب  سصغثة  شغ  التضط  ظزام 
سظ التغاة، بط تسارجض العبغصئ شغ الاأجغج لتغاة 
ذرغصئ  سطى  التغاة)،  سظ  الثغظ  (شخض  أجاس  سطى 
دجاتغر الظزام الئائث، بض سطى ذرغصئ جمغع الثجاتغر 
وطظ  باقجاصقل،  غسمى  طا  طظث  الئقد  تضمئ  الاغ 
السعدان  بأن  تآضث  الاغ   (١) البالبئ  المادة  ذلك 
دغمصراذغئ، وشغ المادة الرابسئ (السغادة  جمععرغئ 
الاحرغسغ  المةطج   (١)  (٢٣) المادة  وشغ  لطحسإ) 
تسإ  جططاته  طظ  وأن  طساصطئ،  تحرغسغئ  جططئ 
طا  والاحرغسات،  الصعاظغظ  جظ   (٠١)  (٢٤) المادة 
غسظغ صعاظغظ وأظزمئ طخثرعا أععاء الرجال وطخالح 
التضام، التص والئاذض شغعا وشص رأي افغطئغئ، تثرج 
الظاس طظ السئعدغئ هللا، إلى سئعدغئ الئحر!! ضما أن 
العبغصئ أضبر جرأة طظ دجاعر الظزام الئائث شغ إظعار 
السطماظغئ، سظثطا تظص شغ المادة (٧) (٠٢) سطى إلشاء 
الصعاظغظ الاغ تمغج بغظ المعاذظغظ سطى أجاس الظعع، 
وعغ بثلك تةسض طظ دسعى طساواة الرجض والمرأة 
شغ المغراث تصًا دجاعرغاً!! إن عثه العبغصئ تآجج 
لطراز السغح الصثغط ظفسه، الثي أورد الظاس طعارد 
سطغه  شباروا  السغح،  وضظك  الزطط،  طظ  العقك؛ 

غطامسعن تغاة ضرغمئ.
السئئ  غعم  اسامثت  الاغ  العبغصئ  شإن  جغاجغًا  أطا 
عغ  دولغئ  ورساغئ  أشرغصغئ  بعجاذئ  ٢٠١٩/٨/١٧م 
رجال  السسضر؛  بغظ  الظفعذ  سطى  جغاجغ  خراع  بمرة 
والسغاجغغظ  الصثغط،  الظزام  رجال  واطاثاد  أطرغضا، 
إن  باإلظةطغج.  المرتئطئ  والاشغغر  الترغئ  صعى  طظ 
السغاجغغظ طظ رجال اإلظةطغج اتثثوا طظ شضرة (طثظغئ 
الثولئ) أداة لطسمض السغاجغ، وبادطغض ضبغش طظ آلئ 
اإللضاروظغ،  الاعاخض  وجائض  خاخئ  ضثمئ  إسقطغئ 
ظةتعا شغ تطعغع الحارع، شدشطعا سطى رجال أطرغضا 
غمسضعا  أن  سطى  غسعلعن  ضاظعا  الثغظ  السسضر؛  طظ 
بمةطج  غسمى  طــا  خــقل  طــظ  السططئ  بمصالغث 
لطمثظغغظ  وصاطعط  الئحسئ،  جرائمعط  لضظ  السغادة، 
العبغصئ  جسطئ  لثلك  الافاوضغ،  طعصفعط  أضسفئ 
طظ طةطج السغادة طةطسًا حرشغًا طظ غغر خقتغات 
العزراء  طةطج  سظث  السططات  وجسطئ  تصغصغئ،  تضط 

سعدة تأجغب الخراع افطرغضغ الربغطاظغ 
يف جظعب الغمظ

بصطط: المعظثس حفغص خمغجــــــــــ ــــــــــ
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هل تدرك هیئۀ تحریر الشام أن مشکلتها لیست مع حزب التحریر
بل مع األمۀ اإلسالمیۀ بأسرها؟!

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ تاتط جسفر (أبع أواب)ـ  ـ 

الهند تتغول على المسلمین وتحرمهم من العیش فی بالدهم
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غسطظ سظ أسثاد صطغطئ طظ الدتاغا، وق تسطظ إغران سظ 
ضغان  وبحضٍض سطظغ بأن  واضتاً  بات  ضتاغاعا، ولضظ 
غععد صث أخث غاتثى إغران ووجعدعا المئاحر شغ السراق 

إضاشئ الى جعرغا.
بالباً: وباثبر افطعر السابصئ ظثطص إلى طا غطغ:

بالاترحات  إغران  طظ  أعغظئ  وصث  برغطاظغا  إن   -١
بسفظعا شغ الثطغب واجامرار اتاةاز جفغظاعا، ضض ذلك 
شغعا  أطرغضا  ُتعرِّط  إغران  ضث  ترب  إلحسال  غثشسعا 
وبطئغسئ التال تحارك برغطاظغا شغعا لاظاصط لظفسعا 
طظ إغران ولعثا شعغ ترغخئ سطى سثم تثفغش الطعةئ 
افطرغضغئ  الطعةئ  رشدئ  ولثلك  إغران  ضث  السظغفئ 
المافائطئ شغ تخرغح وزغر الثشاع افطرغضغ (وصال إجئر 
- وزغر الثشاع افطرغضغ - شغ المسعث المطضغ لطثثطات 
الماتثة شغ لظثن "غئثو سطى ظتع طا أن إغران تصارب 
بئطء طظ وضع غمضظظا خقله إجراء طتادبات وظأطض أن 
غمدغ افطر سطى عثا المظعال". ولثى جآاله شغ طآتمر 
ختفغ شغ وصئ قتص سما تساظث إلغه تطك الاخرغتات، 
صال إجئر إظعا "شغ ضعء بسخ الاسطغصات الاغ أدلى بعا 
الخظاسغئ  الثول السئع"  طةمعسئ  صمئ  بسث  اإلغراظغعن 
عثه  برغطاظغا  شرشدئ   ،(٢٠١٩/٩/٦ روغارز  الضئرى. 
طئطظاً، (صال وزغر الثشاع  الطعةئ تاى وإن ضان رشداً 
الئرغطاظغ غعم الةمسئ، خقل طآتمر ختفغ طع إجئر، 
إن برغطاظغا جاصثم السعن لطعقغات الماتثة دائما سطى 
طسار المتادبات طع إغران إذا ضان طظ الممضظ الاعخض 
إلى اتفاق، لضظه حثد سطى ضرورة التضط سطى إغران طظ 
وعضثا   .(٢٠١٩/٩/٦ روغارز  افصعال.  ق  افشسال  خقل 
شإن برغطاظغا صث أخئتئ شغ صطإ افزطئ الساخظئ ذات 
السقصئ بإغران وبظاء سطغه شإن برغطاظغا لثغعا سعاطض 
تثشسعا إلحسال ترب ضث إغران وعغ تاقصى طع دولئ 
غععد شغ عثا العثف... تاى إن عةمات ضغان غععد صث 
احاثت شغ جعرغا ٨/٢٤، والسراق ولئظان ٨/٢٥، بسث 
اجاغقء إغران سطى ظاصطئ الظفط الئرغطاظغئ شغ الثطغب شغ 
٢٠١٩/٧/٢٢، وبما غحئه الاظاغط طع برغطاظغا، شطثلك 
طظ غغر السسغر الصعل بأن برغطاظغا باتئ تثشع ضغان 
غععد لطترب طع إغران وأذرسعا شغ المظطصئ وأظعا تةظث 

له طظ الطاصات طا غشرغه بثعض عثه الترب.
وعغ ترغث  ٢- إن دولئ غععد تثحى صعة إغران شسقً 
إحسال ترب ضثعا تعرط أطرغضا شغعا ولضظعا قتزئ 
عغ  بض  تربعا،  ترغث  ق  وأظعا  إغران  تةاه  أطرغضا  لغظ 
أحئه بأسمال جغاجغئ طشطفئ باعثغثات سسضرغئ وتعتغر 
لفجعاء شغ الثطغب لشرضغظ: إلزساج أوروبا بإخاشاعا سطى 
جفظعا بط إعاظاعا سظ ذرغص إغران، وبثاخئ برغطاظغا 
لاسغر طع أطرغضا شغ جغاجاعا... بط قباجاز دول الثطغب 
طالغاً بتةئ تماغاعا طظ خطر إغران! ولغج تعتغر افجعاء 
إن  بض  إلغران،  أطرغضا  ترب  طظه  طصخعدًا  الثطغب  شغ 
تخرشات أطرغضا تةاه إغران تآضث ذلك شصث أجصطئ إغران 
شغ ٢٠١٩/٦/٢٠ الطائرة المسغرة افطرغضغئ وسالةئ 
أطرغضا المعضعع بعثوء، بط تخرغتاتعا الماضررة تعل 
سثم الترب طع إغران وسثم إجصاط الظزام... وشعق ذلك 
شسظثطا تحاث افزطئ تخرح بالافاوض طع إغران! ضما جاء 
شغ تخرغح وزغر الثشاع افطرغضغ المثضعر آظفاً (وصال إجئر 
- وزغر الثشاع افطرغضغ - شغ المسعث المطضغ لطثثطات 
الماتثة شغ لظثن "غئثو سطى ظتع طا أن إغران تصارب 
بئطء طظ وضع غمضظظا خقله إجراء طتادبات وظأطض أن 
غمدغ افطر سطى عثا المظعال"... روغارز ٢٠١٩/٩/٦)، 
بض اتدح عثا أضبر بسث أن تظاصطئ وجائض اإلسقم تعصع 
اجاماع بغظ تراطإ وروتاظغ سطى عاطح اجاماع الةمسغئ 
السمعطغئ شغ ظغعغعرك تعل السصعبات والسقصات تاى إن 
بسخ الختش جماعا خفصئ! (اتامال خفصئ أطرغضغئ-

إغراظغئ غفرض سطى ظااظغاعع زغارة طعجضع... وأحارت 
المخادر إلى أن ظاظغاعع صطص طظ وصعع خفصئ إغراظغئ 
طاابسئ  اإلجقطغئ"  "الةمععرغئ  لـ  تآّطظ  أطرغضغئ   –
برظاطةعا الظعوي، وترشع السصعبات افطرغضغئ المفروضئ 
سطغعا. وصالئ إن أضبر طا ُغصطص رئغج العزراء اإلجرائغطغ 
عثه  ضعء  سطى  جعرغا  شغ  اإلغراظغ  العجعد  طساصئض 
جسض  طا  وعثا  ٢٠١٩/٠٩/٠٩م).  السرب:  الخفصئ... 
ظاظغاعع غجور أغداً جعتحغ لمسرشئ المعصش الروجغ إذا 
ظحئئ طعاجعئ وخاخئ أن لروجغا اتفاصات طع إغران: 
(صال ظاظغاعع صئغض طشادرته الى طظاةع جعتحغ لطصاء 
بعتغظ صال: عثه رتطئ طعمئ جثًا وشغ عثا العصئ، ظسمض 
شغ سثد طظ الساتات، سطى ظطاق ٣٦٠ درجئ، لدمان 
أطظ إجرائغض، وضث طتاوقت إغران لمعاجماظا، وظتظ 

ظسمض ضثعط... الحرق افوجط ٢٠١٩/٩/١٢).
٣- أدرضئ أطرغضا خطعرة السغاجئ الئرغطاظغئ بثشع ضغان 
غععد لطترب ضث إغران وأذرسعا شغ المظطصئ، شعثه 
الترب ق غصاخر ضررعا سطى إغران وأذرسعا بض جغخغإ 
ضغان غععد وق غمضظ فطرغضا أن تئصى شغعا طافرجئ 
أطرغضا  أخثت  بط  وطظ  ترباً...  غثعض  غععد  وضغان 
والسراق  لئظان  شغ  أتثاث ٨/٢٥  شعر  الةث  طأخث  ذلك 
وصئطعا بغعم شغ جعرغا، والزاعر أن أطرغضا خارت تسمض 
إلشحال تطك المتاوقت، شطما سطمئ أطرغضا بجغارة رئغج 
وزراء الضغان لئرغطاظغا الاغ غطإ سطغعا ذابع الاثطغط 
السسضري شصث (خاتإ ظاظغاعع ضض طظ رئغج طةطج 
الئترغئ  جقح  وصائث  حابات  بظ  طؤغر  الصعطغ  افطظ 
جغح  شغ  السمطغات  صسط  ورئغج  ظعرضغظ  سمغضام 

تامئ: طا وراء زغارة ظاظغاعع الشرغئئ والطارئئ لطظثن
TRT سربغ ٢٠١٩/٧/٢٩) وضثلك صال وزغر الثارجغئ 
افطرغضغ، طاغك بعطئغع إظه غاسغظ سطى برغطاظغا ("تتمض 
افظاضعل  وضالئ  بظفسعا"...  جفظعا  تماغئ  طسآولغئ 
افطرغضغ  الدشط  تثفغش  غسظغ  وعثا   ،(٢٠١٩/٧/٢٢

سطى إغران شغ اتاةاز السفظ افخرى.
السغاجئ  تطش  الاغ  الدئابغئ  طظ  الرغط  سطى   -٢
الئرغطاظغئ طظث تخعغئ حسئعا سطى "برغضسئ" جظئ 
٢٠١٦ والحضعك السرغدئ تعل تظفغثه، إق أن الساجئ 
شغ برغطاظغا غةربعن بغظ الفغظئ وافخرى جغاجات غزعر 
سطغعا اقظسااق طظ صغعد اقتتاد افوروبغ، وتزعر شغعا 
اإلرادة اإلظةطغجغئ المظفردة، وطظ ذلك أن اإلظةطغج صث 
واظستابعا  إغران  طع  لسقصاتعا  أطرغضا  تعتغر  اجاشطعا 
طظ اقتفاق الظعوي وطعجئ تفةغرات السفظ شغ الثطغب، 
اقتتاد  لاعجعات  طثالش  وبحضض  برغطاظغا  شصاطئ 
افوروبغ باتاةاز ظاصطئ ظفط إغراظغئ شغ جئض ذارق شغ 
٢٠١٩/٧/٤، أي أن برغطاظغا وشغ العصئ الثي تتاول شغه 
الثول افوروبغئ تططغش افجعاء طع إغران وإظعار سثم 
اظةرارعا خطش السغاجئ افطرغضغئ الماظخطئ طظ اقتفاق 
الظعوي وطتاوقتعا إغةاد آلغئ أوروبغئ لطائادل الاةاري 
برغطاظغا  خالفئ  الزروف  عثه  شغ  إغران،  طع  والمالغ 
عثا الاعجه وصاطئ باعتغر افجعاء طع إغران. والراجح أن 
برغطاظغا ضاظئ تثشع بأطرغضا إلى عاوغئ الترب طع إغران، 
وخاخئ بسث أن ازدادت افزطئ الئرغطاظغئ سمصاً طع إغران 
ظاصطئ  سظ   ٢٠١٩/٨/١٥ شغ  برغطاظغا  أشرجئ  أن  بسث 
الظفط اإلغراظغئ "غرغج ١" المتاةجة بسث ضماظات إغراظغئ 
بأن السفغظئ لظ تاةه إلى جعرغا الثاضسئ لسصعبات طظ 
اقتتاد افوروبغ. وبسث طعجئ ذعغطئ طظ الامعغه إلى 
الغعظان، بط إلى ترضغا، وخطئ الظاصطئ اإلغراظغئ الاغ خار 
اجمعا "أدرغان دارغا-١" إلى جعرغا بتسإ طا ظصطاه آر 
تغ ٢٠١٩/٩/٦ سظ طعصع "طغثل إغسئ إي" شغ لظثن. 
ضماظات  طثالفًئ  جعرغا  إلى  اإلغراظغئ  الظاصطئ  وباعجه 
إغران لئرغطاظغا شإن برغطاظغا تضعن صث تطصئ خفسئ سطى 
وجععا. وتاى الطتزئ ق تجال إغران تتاةج ظاصطئ الظفط 
الئرغطاظغئ "جاغطع أطئغرو" وق تفرج سظعا! وعثه خفسئ 
باظغئ تاطصاعا برغطاظغا. وضثلك تسرضئ جفغظئ "إتح 
إم إس طعظاروز" الاابسئ لطئترغئ الئرغطاظغئ لضبغر طظ 
المظاوحات طظ جاظإ الترس البعري اإلغراظغ شئتسإ 
وغض ضغظب، صائث السفغظئ التربغئ، ("شإن السفغظئ تسرضئ 
بحضض حئه غعطغ لمداغصات طظ الترس اإلغراظغ شغ 

طغاه الثطغب"... إظثبظثظئ سربغ ٢٠١٩/٩/٣).
شغ  وبثاخئ  إغراظغئ  فعثاف  غععد  ضغان  صخش   -٣

جعرغا والسراق:
السعرغئ  البعرة  جظعات  خقل  غععد  ضغان  اسااد  أ- 
صخش أعثاف إغراظغئ داخض جعرغا، دون أن غطصى ردًا 
طظ طتعر المصاوطئ، وصث زاد ضغان غععد طظ عةماته 
تطك واجاعثف صغادات لتجب إغران الطئظاظغ شغ جعرغا، 
وضاظئ إغران تظفغ أن تطك العةمات داخض جعرغا صث 
اجاعثشاعا، وضأن صاض ضغان غععد لسعرغغظ أو طظ أشراد 
تجبعا شغ لئظان ق غعمعا، شالمعط أظعا تظضر جصعط 
ضتاغا إغراظغغظ بحضض طئاحر، وأخغرًا أسطظ ضغان غععد 
طاتثث  (صال  جعرغا  داخض  إلغران  ضئغر  اجاعثاف  سظ 
باجط الةغح اإلجرائغطغ إن ذائرات إجرائغطغئ صخفئ 
الغعم السئئ "٢٤ آب/أغسطج ٢٠١٩" صعات إغراظغئ 
صرب دطحص ضاظئ تثطط إلذقق ذائرات طسغرة ظتع 
"الدربئ  بغان  شغ  الةغح  وتابع  إجرائغض.  شغ  أعثاف 
اجاعثشئ صعة شغطص الصثس وطغطغحغات حغسغئ تثطط 
لاسجغج خطط لحظ عةمات تساعثف طعاصع شغ إجرائغض 
وصال  افخغرة".  افغام  خقل  جعرغا  داخض  طظ  اظطقصا 
طاتثث سسضري لطختفغغظ إن الصعات ضاظئ تسث إلذقق 
دوغاحه  طعصع  إجرائغض.  سطى  صاتطئ"  طسغرة  "ذائرات 
تترحًا  عثا  طبض  وصث   .(٢٠١٩/٨/٢٤ افلماظغ  شغطغه 
سسضرغاً طئاحرًا وسطظغاً لضغان غععد بإغران وتتثغاً لعا 
طا شاح الئاب سطى طخراسغه قتامال ظحعب ترب بغظعما 
إن ردت إغران، وسطى الرغط طظ جصعط صاطى إغراظغغظ 
خقل عةمات ضغان غععد (أضث المرخث السعري، افتث، 
جصعط صاغطغظ طظ تجب اهللا وبالث إغراظغ شغ الشارة 
 ،(٢٠١٩/٨/٢٥ ظئ  السربغئ  دطحص.  صرب  اإلجرائغطغئ 
ولضظ فن أطرغضا ق ترغث إلغران أن تظثرط شغ ترب طع 
ضغان غععد غمضظ أن تةر أطرغضا إلى أتعظعا شصث ظفئ 

إغران جصعط صاطى إغراظغغظ شغ الشارة...
ب- أطا شغ السراق شمظث بثاغئ آب ٢٠١٩ أخث ضغان غععد 
غساعثف طثازن جقح لقغراظغغظ وخئراء إغراظغغظ داخض 
غصعم  ضئغر  تخسغث  وعثا  الحسئغ،  التحث  طسسضرات 
صاسثة  سطى  العةعم  طبض  إغران،  ضث  غععد  ضغان  به 
بشثاد  جظعبغ  السراصغ  الحسئغ  لطتحث  الاابسئ  "خصر" 
أجابغع،  خقل  البالث  العةعم  وعع   ٢٠١٩/٨/١٢ شغ 
وصخش طسسضر "الحعثاء" شغ خقح الثغظ، وعع اآلخر 
تابع لطتحث الحسئغ، وضان ضغان غععد غساعثف بحضض 
(وظصطئ  إغراظغغظ  وخئراء  إغراظغئ  أجطتئ  طثازن  طئاحر 
"شراظج برس" سظ ضابط شغ حرذئ خقح الثغظ صعله، 
بسث تفصث طعصع الصخش، إن الصاغض طظ التحث السحائري، 
أطا الةرغتان شعما "طعظثجان سسضرغان إغراظغان" ضاظا 
شغ المسسضر. سرب ٤٨، ٢٠١٩/٨/١٢)، بط العةعم شغ 
٢٠١٩/٨/٢٥ بالصرب طظ طثغظئ الصائط السراصغئ سطى 
طسسضر آخر وسربات طاظصطئ، ولاططغش افجعاء ضان السراق 

الثشاع المغةر جظرال اعرون تطغعا). والاثطغط السسضري 
طع برغطاظغا غسظغ اجاثثام ضغان غععد لمراشص الصعاسث 
السسضرغئ اإلظةطغجغئ "أضروتغري" و"دغضطغا" شغ صئرص أو 
طحارضئ الطائرات والئترغئ الئرغطاظغئ شغ الصاسثتغظ شغ 
الترب بحضٍض خفغ، وعثا غغر طسائسث سطى اإلذقق شغ 
ظض الخفسات الاغ تعجععا إغران لئرغطاظغا ضما ذضرظاعا 
آظفاً... لما سطمئ أطرغضا ذلك صاطئ بإشحال عثه الجغارة، 
وذلك سظ ذرغص إرجال وزغر دشاسعا إلى لظثن لقجاماع 
غععد،  لضغان  افطظغئ  التاجات  ودراجئ  ظاظغاعع  طع 
والمعاشصئ سطى اقجاماع لععاجسه افطظغئ بثخعص 
إغران، وذلك لاطمغظ ضغان غععد بتفر أطظ الضغان 
والثشاع سظه أطام أي تعثغثات، ولضظ شغ المتخطئ بظغه 

سظ حظ الترب، وسظ الاظسغص طع برغطاظغا.
رابساً: وسطغه شإن افرجح أن الشرض افجاس طظ زغارة 
تخسغث  خطعات  لاثارس  ضان  برغطاظغا  إلى  ظاظغاعع 
طةاقً  غارك  ق  بحضض  إغران  ضث  السسضرغئ  المةابعئ 
فطرغضا إق أن تحارك شغعا... والماعصع أن تسامر برغطاظغا 
وإجظاده  بالترب  غععد  ضغان  إغراء  شغ  ظعةعا  سطى 
سسضرغاً باجاسمال الصعاسث الئرغطاظغئ شغ صئرص أو ظتع 
ذلك، وتصثغط طا غطجم طظ تسعغقت شغ الئطثان الاغ 
تسغطر سطغعا ضافردن واإلطارات خاخئ... وشغ المصابض 
تسامر أطرغضا شغ دشع إغران وأذرسعا إلى الرّد الثفغش 
دون العخعل إلى رد صعي وعثا دغثن طتعر المماظسئ 
طظث سصعد "الرد شغ المضان والجطان المظاجئغظ" أو برّد 
لتفر طاء العجه دون أبر شاسض... عثا باإلضاشئ إلى صغام 
أطرغضا بالسمض داخض ضغان غععد لمظع الترب سئر الظفعذ 
افطرغضغ داخض جغح الضغان، والتال ضما ضاظئ جظئ 
٢٠١٢ وشص طخادر غععدغئ بأن ضغان غععد غاةسج 
سطى إغران لدربعا، وأطرغضا تاةسج سطى ضغان غععد 
لمسرشئ خططه ضث إغران وطظسعا، وعغ المسادلئ ظفسعا 
الغعم. وإذا ضان غمضظ ترجغح ضفئ أطرغضا بمظع الترب 
ضث ضفئ برغطاظغا بإحسالعا، إق أن العضع غئصى سطى حفا 

غصثم  بما  غضارث  غسث  لط  إظه  إذ  المسطمغظ،  وتضام 
سطغه طظ سربثة وغطرجئ سطى شطسطغظ وأعطعا بسث 
أن أغصظ تثاذل التضام وتآطرعط سطى شطسطغظ طسه، 
شعط وإن اخاطش بسدعط طسه شغ بسخ تفاخغض سمطغئ 
سطى  طةمسعن  ضطعط  ولضظعط  اإلخراج  وحضض  السقم 
شصئطاعط  شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  وخغاظئ  الافرغط 
وطرجسغاتعط خارت اتفاصغات السقم وطئادرات السقم 
التث  ووخض  بض  اقجاسماري،  افطظ  طةطج  وصرارات 
بعط إلى تثعغش ضغان غععد باظعغار أو تصعغخ سمطغئ 

السقم الثغاظغئ!
أخدر  بدعء  بإسقظه  صام  صث  ظاظغاعع  أضان  وجعاء 
تماحغا  افظئاء  بسخ  بثلك  ترددت  ضما  أطرغضا  طظ 
طع بسخ الاسرغئات المعاشصئ لخفصئ الصرن، أم ضان 
ذلك  سطى  تآحر  ضما  أطرغضا  تتإ  طا  غغر  سطى  إسقظه 
الثول  سظ  خثرت  الاغ  لقسقن  الراشدئ  المعاصش 
الاابسئ لعا ضالسسعدغئ وترضغا، أم ضان اإلسقن طةرد 
دساغئ ووسعد اظاثابغئ شغ ظزر أطرغضا جااساطض طسه 
قتصا بما تراه طظاجئا بسث اقظاثابات وبتسإ ظاائةعا 
وطظ جغحضض التضعطئ لثى غععد، شإّن المآضث شغ ضض 
عثه اقتاماقت والتاقت أن زسماء ضغان غععد وطظعط 
ظاظغاعع إظما غاساططعن وطظث شارة ذعغطئ ضمظ جغاجئ 
شرض افطر العاصع، طبطما شسطعا شغ طعضعع اقجاغطان 
غععدغئ  طعضعع  وطبض  الدفئ،  غطاعط  غضاد  الثي 
الثولئ، أي أّن زسماء غععد وشغ ظض أظعط لط غةثوا ردا 
تصغصغا طظ تضام المسطمغظ غثغفعط أو غعصفعط سظث 
تثعط أو غضظسعط طظ افرض المئارضئ شطسطغظ ضطعا، 

تامئ ضطمئ السثد: إسقن ظاظغاعع سجطه ضط طظطصئ افغعار  ...

الافةغر بغظ ضغان غععد بإغراء طظ برغطاظغا وأدواتعا 
ودسمعا طظ جعئ وبغظ إغران وأذرسعا طظ جعئ أخرى، 
وبإغصاع أطرغضغ ظتع الةعاغظ إلى أن غساصر افطر شغ 

ضفئ واتثة طظ تطك الةعات!
أطا الشرض طظ زغارة روجغا شعع طثاطش سظ الشرض 
لاظسغص  ضاظئ  افولى  شالجغارة  برغطاظغا،  زغارة  طظ 
الةععد بغظ ظاظغاعع وبرغطاظغا تعل الاترغك الساخظ 
لقحاراك  أطرغضا  وإتراج  إغران  لمعاجعئ  لفتثاث 
روجغا  طعصش  لمسرشئ  شعغ  روجغا  زغارة  وأطا  شغعا... 
إذا  وشغما  جعرغا،  شغ  وخعارغثعا  إغران  وجعد  طظ 
ضان لروجغا اجاسمال ضشعط "ظاسمئ" قظستاب إغران 
طظ جعرغا أو سطى افصض لائاسث سظ شطسطغظ المتاطئ 
سظ  الئالغساغئ  الخعارغت  تأبغر  إلبساد  ضاشغئ  طساشئ 
إلتاق الدرر بضغان غععد... ولغج لاظسغص المعاجعئ 
ُغاعصع  شق  طسعا،  اتفاصات  تربطعا  شروجغا  إغران  طع 

تظسغص طعاجعئ ضّث إغران بغظ روجغا ودولئ غععد.
بقد  شغ  الروغئدات  التضام  شإن  وأخغرًا  خاطساً: 
دون  بض  المساسمرغظ  لطضفار  غسمتعن  المسطمغظ 
المسطمغظ  صداغا  شغ  شغاثخطعن  إذن!  وق  جماح 
وغدسعن التطعل وغرجمعن الثطط لاتصغص طخالتعط 
أختاب  المسطمعن  وأطا  المسطمغظ...  طخالح  وصاض 
الئقد شإذا صاطئ جماسئ أو تجب طظ بغظعط غثسع إلى 
التص وغئغظ التض الحرسغ الختغح لصداغاظا باجاؤظاف 
لطصاظعن  طثالفاً  ُسثَّ  الثقشئ  وإصاطئ  اإلجقطغئ  التغاة 
وتعضط وُسثِّب وُجِةظ...إلت. أترام سطى بقبطه الثوح 

تقل لططغر طظ ضض جظج؟!
ولضظ جغةغء التص بإذن اهللا وغجعص الئاذض، ﴿وََسَيْعلَُم 

يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.
َ
ِيَن َظلَُموا أ َّ ا

ْمَع وَُهَو  لىَْق السَّ
َ
ْو أ

َ
ُ َقلٌْب أ َ ِْكَرى لَِمْن اَكَن  َ ﴿إِنَّ يِف َذلَِك 

 ﴾َشِهيٌد
الرابع سحر طظ طترم ١٤٤١عـ

٢٠١٩/٩/١٣ م

وشغ ظض أن إدارة تراطإ جاثخض بسث بدسئ أحعر شغ 
السظئ اقظاثابغئ الاغ تاتعل شغعا إلى بطئ سرجاء، وصث 
تثخض تطك السظئ تاططئ طسعا الفحض شغ شرض رؤغاعا، 
طما غسظغ أن زسماء غععد جغعاخطعن جسغعط لفرض 
طا غرغثون جعاء ضمظ طحروع الاخفغئ افطرغضغ أم 
ضمظ جغاجئ شرض افطر العاصع طا لط غضظ عظاك طاظع 
ذمعتعط،  وبغظ  غععد  بغظ  لاتعل  أطرغضا  لثى  صعي 
أي أّن طا صث غمظع غععد لغج طعاصش التضام والسططئ 
إلى  ترصى  ق  الاغ  المثجغئ  شسطعط  ردود  وق  العجغطئ 
طساعى التثث، وبالطئع شإن عثا الماظع الثي صث غضعن 
طظ جعئ أطرغضا عع صطسا لغج طظ باب الترص سطى 
شطسطغظ وأعطعا أو طظ باب إرجاع التصعق إلى أعطعا، 
بض فظه صث غاسارض طع رؤغئ أطرغضا لمحروع الاخفغئ 

وأعثاشعا اقجاسمارغئ اقجاراتغةغئ.
لاصاسج  المضطعطئ  الدتغئ  جائصى  شطسطغظ  أن  أي 
التضام وتآطرعط سطغعا، ولسربثة وغطرجئ زسماء غععد، 
ولمآاطرات وطحارغع الاخفغئ افطرغضغئ، شغ ظض غغاب 
اقجاسمار  طآاطرات  ضض  سطى  والعاجإ  التصغصغ  الرد 
وخطعات الشطرجئ الغععدغئ أق وعع تترك الةغعش 
لثك سروش غععد ولاترغر افرض المئارضئ شطسطغظ، 
وبشغر عثا الرد جائصى شطسطغظ تحاضغ إلى اهللا إجرام 
غععد وتفرغط التضام، وجغئصى أعض شطسطغظ تتئ ظغر 
اقتاقل غظادون افطئ وجغعحعا لطصغام بعاجئعط شغ 

 طسرضئ الاترغر
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

ظحر طعصع (الةجغرة ظئ، السئئ، ١٥ طترم ١٤٤١عـ، 
٢٠١٩/٠٩/١٤م) خئرا صال شغه: "جةطئ ختغفئ وول 
طةمعسئ  صمئ  خقل  واصسئ  افطرغضغئ  جعرظال  جارغئ 
الثول الخظاسغئ السئع شغ بارغج الحعر الماضغ ُجمع 
شغعا الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ وعع غخش الرئغج 
المفدض".  بـ"الثضااتعر  السغسغ  الفااح  سئث  المخري 
وصالئ الختغفئ إظه داخض غرشئ طجخرشئ شاخرة شغ شظثق 
"دي باقي" شغ بغارغاج أبظاء صمئ طةمعسئ السئع الاغ 
اجاماسا  غظازر  افطرغضغ  ضان الرئغج  بفرظسا،  سصثت 
طع السغسغ، وأبظاء اظازاره ظزر تراطإ إلى تةمع طظ 

المسآولغظ المخرغغظ وافطرغضغغظ وظادى بخعت طرتفع صائق: أغظ دضااتعري المفدض؟".
: إن (طثاسئئ) تراطإ لطسغسغ عثه تزعر أطعرًا سثة طظعا، أوق: طثى اجاثفاف تراطإ بسمقء أطرغضا طظ 
تضام المسطمغظ، باظغا: تفاخر أطرغضا بسطعة سمقئعا وتةئرعط سطى حسعبعط وتضمعط بالتثغث والظار، بالبا: 
أن الثول اقجاسمارغئ وطظعا أطرغضا تفدض السمقء افضبر ذاسئ لعا وطظعط رئغج طخر سئث الفااح السغسغ، 
رابسا: ضثب وظفاق تطك الثول اقجاسمارغئ تغظ تثسغ أظعا تصثس اخاغار التاضط طظ خقل خظادغص اقصاراع، 
وتةرم طظ غثالش ذلك وعغ شغ التصغصئ ق غعمعا إق أن غخض سمقؤعا إلى التضط جعاء أضان ذلك طظ خقل 

اقظاثابات وسئر خظادغص اقصاراع، أم ضان سطى ظععر الثبابات وجماجط حسعبعط وخراب بقدعط.
وسطغه، أشما آن فعض الضظاظئ أن غطغتعا بالسغسغ سمغض أطرغضا وظزاطه، وغصغمعا سطى أظصاضه دولئ الثقشئ 
الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة، ضغ تسغث لعط ولطمسطمغظ ضاشئ سجعط وطةثعط وتصدغ سطى ظفعذ الشرب 

الضاشر المساسمر طظ بقدعط؟!

السیسی دکتاتور ترامب المفضل وأهل الکنانۀ هم القربان!
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الظساء الرغفغات يف تعظج: طظةط اظاثابغ 
لطثغمصراذغئ اقظاعازغئ

الةمسغات الظسعغئ وُخئث اظاعاز الفرص

طا إن حاع خئر طصاض الفااة إجراء الشرّغإ رتمعا اهللا، 
وصئض أن تادح طسالط المقبسات الةظائغئ الاغ أتاذئ 
طصاطعا، وبمةرد أن حّمئ بسخ الةمسغات الظسعغئ 
ربما  الصاض  أن  رائتئ  وخارجعا  المئارضئ  افرض  شغ 
أسظاق  احرأبئ  تاى  السائطئ،  حرف  خطفغئ  سطى  ضان 
الصائمغظ والصائمات سطى تطك الةمسغات، وبثأ التحث 
الثئغث لطمدطَّطغظ والمدطَّقت، لطعصعف شغ وجه دساة 
المتاشزئ سطى الحرف، والترغخغظ سطى جمسئ المرأة 
وسرضعا، لغاظفج التصث الضاطظ سطى اإلجقم وأعطه، 
تتاشر  الاغ  الحرغسئ  طظ  لطظغض  غائسئ  طتاولئ  شغ 
سطى صغط المةامع، وسطى رأجعا الحرف والسفئ. وظعر 
ذلك الثئث بخعر حاى، وبأسمال طاظعسئ، شاصئ تثود 
التثث ظفسه أضساشاً ضبغرة، وضان طظ ضمظ الفسالغات 
طسغرة  المحئععئ،  الةمسغات  تطك  بعا  صاطئ  الاغ 
غصعل  ظسائغئ شغ رام اهللا رشسئ حسارًا خطغرًا وخئغباً 
ظغابئ سظ المرأة: (جسثي ططضغ، وق أتااج رصاباك... 

وقغاك... رساغاك... حرشك)!
طظ  إلغه  وظظزر  الحسار،  عثا  سظث  ظصش  بظا  شاسالعا 
الخرغتئ  طثالفاه  بعضعح  لظرى  إجقطغ،  طظزعر 
فتضام اإلجقم، وأظه اشاراٌء سطى التص والحرع، وأسراف 
وساداتعط  ذعغطئ  صرون  طظث  المساصرة  المسطمغظ 

المساصاة طظ حرغساعط الشراء.
١. جسثي ططضغ: إن جسث المرأة لغج ططضعا، شمالك 
الةسث عع اهللا الثي خطصه، ولضظه جئتاظه وتسالى صث 
جمح لخاتئئ الةسث بالاخرف شغه أتغاظا، وطظسعا طظ 
الاخرف شغه أتغاظاً أخرى، شمبقً أجاز لعا أن تائرع بئسخ 
طظ أسداء جسثعا إذا لط غضظ واتثا، بض وأخث طصابض 
طالغ لصاء عثا الائرع، وأجاز لعا أن تاترك به شامحغ 
وتاسطط وتئغع وتحاري وتااجر وتساشر وغغر ذلك طظ 
الاخرشات. ولضظه وضع ضعابط لعثه الاخرشات بتغث 
تاط وشص طساغغر اقتارام والسفئ، والئسث ضض الئسث سما 
غمضظ أن غحضض خطرًا سطى افخقق أو المج بحرشعا 
المصثس. وطظسعا الحرع طظ صاض ظفسعا، وطظ ضحش 
والضفغظ،  العجه  سثا  طا  الساطئ  التغاة  شغ  جسثعا 
وطظسعا طظ الافرغط بسرضعا جعاء أضان ذلك بالضقم 
أو الثطعة أو السفر المظفرد أو الجظا طظساً باتاً، ورتإ سطى 
تآجر  أن  طظ  وطظسعا  الصاض.  تث  تخض  سصعبات  ذلك 
رتمعا لطتمض طظ رجض أجظئغ سظعا، وطظسعا طظ أن 
تسمض شغ وظائش تحضض خطرا سطى افخقق ضمدغفئ 
الطغران وطا حابععا طظ وظائش تسرضعا لطمع الرجال 
افجاظإ، وطظسعا طظ اجاقم أي طظخإ طظ طظاخإ 
التضط، وجسض حعادتعا أتغاظا ظخش حعادة الرجض، 
طظ  اهللا  أراد  الاغ  الحرسغئ  افتضام  طظ  ذلك  وغغر 
المةامع المسطط والتاضط المسطط وولغ المرأة المسطط 
أن غراسععا تفاظا سطى عثه الةععرة البمغظئ حصغصئ 
الرجض وصعارغر الئغعت وطخابغته. وافدلئ سطى وجعب 
وأضافغ  تتخى،  أن  طظ  أضبر  المرأة  سطى  المتاشزئ 
ِمْن  وا  َفُغضُّ لِّلُْمْؤِمننَِي  ﴿قُل  تسالى:  صال  بسدعا:  بثضر 
ََّ َخبرٌِي  ٰ لَُهْم إِنَّ اهللا َ ْز

َ
لَِك أ

ٰ
بَْصارِِهْم َوحَيَْفُظوا فُُروَجُهْم َذ

َ
أ

بَْصارِِهنَّ 
َ
بَِما يَْصَنُعوَن * َوقُل لِّلُْمْؤِمَناِت َفْغُضْضَن ِمْن أ

َوحَيَْفْظَن فُُروَجُهنَّ َوَال ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ َما َظَهَر ِمْنَها 
ٰ ُجُيوبِِهنَّ َوَال ُفْبِديَن زِينََتُهنَّ إِالَّ  َرْضِْبَن خِبُُمرِِهنَّ بَلَ ْ َو
ْنَناءِ 

َ
ْو أ

َ
ْنَنائِِهنَّ أ

َ
ْو أ

َ
ْو آبَاءِ ُنُعوحَكِِهنَّ أ

َ
ْو آبَائِِهنَّ أ

َ
ِكُُعوحَكِِهنَّ أ

ْو 
َ
َخوَاتِِهنَّ أ

َ
ْو بيَِن أ

َ
ْو بيَِن إِْخوَانِِهنَّ أ

َ
ْو إِْخوَانِِهنَّ أ

َ
ُنُعوحَكِِهنَّ أ

ْرَبِة  ِ
ْ

ِ اإل و
ُ
وِ احكَّابِِعنَي َلرْيِ أ

َ
ْفَماُغُهنَّ أ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
نَِسائِِهنَّ أ

ٰ َعْورَاِت النَِّساءِ  ِيَن لَْم َفْظَهُروا بَلَ َّ ْفِل ا وِ الطِّ
َ
ِمَن الرَِّجاِل أ

ُْعلََم َما خُيِْفنَي ِمن زِينَتِِهنَّ َوتُوُبوا  ِ رُْجلِِهنَّ 
َ
َوَال يرَْضِْبَن بِأ

يَُّه الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُيْفلُِحوَن﴾. وأخرج 
َ
َِّ مَجِيعاً ك إىَِل اهللا

الئثاري سظ أبغ عرغرة رضغ اهللا سظه أن الظئغ  صال: 
«ال يَِحلُّ ِالْمَرأٍَة تُْؤِمُن باللَِّه والَيوِم اآلِخِر أْن تُساِفَر َمِسريََة يَوٍم 

ولَْيلٍَة ليَس معها ُحْرَمٌة».
٢. ق أتااج رصاباك: لغج الرجض جاجعجاً سطى المرأة 

ولغسئ  الرغإ،  أعض  الةعاجغج  غراصإ  ضما  غراصئعا 
المرأة طاقً طمطعضاً تاى غاابع وغراصإ لسقطئ اجابماره، 
بض المرأة أم وربئ بغئ وسرض غةإ أن غخان، وفن 
وذئاب  الظفعس  طرضى  طظ  اقجاشقل  طزظئ  المرأة 
الئحر، وق تمطك صعة الثشاع سظ ظفسعا إن تسرضئ 
تتغطعا  الاغ  الداربئ  الصعة  عع  الرجض  شإن  لسعء، 
بسغاج المتاشزئ ضمظ طساغغر الرصابئ المحروسئ. أخرج 
الارطثي بسظث تسظ سظ جسغث بظ زغث رضغ اهللا سظه 
صال: صال رجعل اهللا : «َمْن ُقِتَل ُدوَن مالِِه فهَو َشهيٌد، وَمْن 
ُقِتَل ُدوَن ِديِنِه فهَو َشهيٌد، وَمْن ُقِتَل ُدوَن َدِمِه فهَو َشهيٌد، وَمْن 

ُقِتَل ُدوَن أهلِِه فهَو َشهيٌد».
العقغئ  طسألئ  التظغش  الحرع  صرر  لصث  وقغاك:   .٣
بحضض واضح ق لئج شغه، شالمرأة غةإ أن تئصى دوطًا 
تتئ وقغئ، صئض الجواج أبععا أو طظ غصعم طصاطه طظ 
أرتاطعا، وبسث الجواج زوجعا، وإذا سثم العالغ طظ أب أو 
زوج شالصاضغ ولغعا. وتطك طسألئ ق غثاطش شغعا ابظان 
وق غظاطح شغعا سظجان. أخرج الارطثي بسظث تسظ سظ 
ا امرأٍة نُكحْت  سائحئ رضغ اهللا سظعا أن الظئغ  صال: «أميُّ
بغريِ إذَن ولّيها، فنكاُحها باطٌل، فنكاُحها باطٌل، فنكاُحها باطٌل، 
فإن دخَل بها، فلَها املْهُر مبا استحّل من فرِجها، فإن اشتجروا، 

فالسلطاُن وّيل من ال وّيل لُه».
٤. رساغاك: أطا الرساغئ شظعسان، رساغئ تربعغئ وأخرى 
طالغئ، شافولى واجئئ سطى افب وعغ له جار طظ الظار، 
اإلظفاق  سظ  طسآولغاه  باسائار  سطغه  واجئئ  والباظغئ 
زواجعا،  بسث  الجوج  سطى  وواجئئ  زواجعا،  صئض  سطغعا 
ضاظئ  ولع  الرزق  لضسإ  السمض  شرض  سطغعا  ولغج 
غظغئ، ولغج سطغعا واجإ اإلظفاق سطى أتث تاى ظفسعا 
وطاططئات طسغحاعا. أخرج ابظ تئان شغ ختغته سظ 
أبغ جسغث الثثري رضغ اهللا سظه صال: صال رجعل اهللا 
: «َمن كان له ثالُث بناٍت أو ثالُث أَخواٍت أو ابنتاِن أو أُختاِن 

فأحَسن ُصحبَتهنَّ واتَّقى اللَه فيهنَّ دَخل الجنََّة».
٥. حرشك: وغا لعا طظ ضطمئ ذات صغمئ سالغئ! وعض 
شصث  وإذا  اإلظساظغئ؟  الصغط  شغ  الحرف  طظ  أغطى 
اإلظسان حرشه، شماذا بصغ له؟ لسمري إن بطظ افرض 
الرجض  سطى  الحرع  أوجإ  وضما  ظعرعا.  طظ  له  خغر 
المتاشزئ سطى حرشه، أجاز له الصاض دشاسا سظه. شفغ 
تثغث المشغرة المافص سطغه أن جسث بظ سئادة صال: 
لع رأغئ رجقً طع اطرأتغ لدرباه بالسغش غغر طخفح، 
شئطس ذلك الظئغ  شصال: «أتعجبون من غرية سعد؟! ألنا 

أغري منه، والله أغري مني».
وخااطاً أصعل: إن اإلجقم جسض لطمرأة طضاظئ سالغئ شغ 
المةامع، وتاشر سطى ضغاظعا وحرشعا وسرضعا طتاشزًئ 
تاطئ، وأتاط ذلك بسغاجٍ طظ افتضام الحرسغئ، وأظاط 
تطئغص بسدعا بعلغعا، وأظاط الئسخ اآلخر بالتاضط. 
شإن وجث التاضط الثي غتضط بحرع اهللا شالمرأة شغ أطظ 
وأطان، وإن غاب شإظعا تخئح جطسئ رخغخئ، غاصاذشعا 
تةار افسراض شغ بتر لّةغ طظ الثظاءة والثسئ والظثالئ 
والسسغ وراء الماع الرذغطئ. شئاإلجقم شصط تعظأ المرأة 
بالسغح الضرغط، وبثولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 
وتسغح  تصعصعا  المرأة  جاظال  شصط  الظئعة  طظعاج 
ضراطاعا، وبالثقشئ شصط جغظخع ذغإ المةامع طظ 
جثغث شغ ضض طظاتغ التغاة، بسث أن أجظ وأشظ تتئ 
تضط الرأجمالغئ الاغ أعاظئ المرأة إعاظئ غغر طسئعصئ، 

وتسئئئ شغ حصائعا وحصاء السالط أجمع.
وظصعل لطةمسغات الظسعغئ شغ بقد المسطمغظ: أظاط 
ضغاظات دخغطئ سطى دغظظا وطةامسظا، وطا أوجثضط إق 
إلى  تبعبعا  أن  لضط  شثغر  الئحسئ،  الرأجمالغئ  ذئاب 
سظضط  واترضعا  أطاضط،  تدظ  إلى  وتسعدوا  رحثضط، 
عثه الارعات الاغ ق تةطإ سطغضط إق السار والحظار، طظ 
غعطؤث  اهللا،  طظ  له  طرد  ق  غعم  سطغضط  غأتغ  أن  صئض 
غائرأ طظضط الثغظ أوجثوضط والثغظ اتئسعضط، ﴿َولَن 
 ﴾نَُّكْم يِف الَْعَذاِب ُمْشرَتُِكوَن

َ
لَْمُتْم ك َوَْم إِذ ظَّ ْ يَنَفَعُكُم ا

اتثثت التضعطئ الارضغئ صرارًا جثغثًا بجغادة أجسار الشاز بمسثل ١٥٪ اسائارًا طظ ١ أغطعل، جئصاعا زغادة طمابطئ 
شرضئ شغ حعر آب الماضغ. وغرتفع عثا المسثل شغ السام افخغر إلى ٥٤٪ سئر خمج زغادات طاساصئئ. وصث 
جاءت عثه الجغادات سطى سضج تخرغح وزغر الطاصئ شغ آذار، بأظه "لظ تتثث أي زغادة شغ أجسار الشاز أو الضعرباء 
شغ الفارة الصادطئ". وتسصغئا سطى ذلك أضث المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ ترضغا شغ بغان ختفغ: أن رشع 
افجسار لط غصاخر سطى الشاز، بض حمطئ الجغادات الةثغثة ضض حغء، طظ أجسار الضعرباء إلى الماء، وطظ افغثغئ 
إلى المعاخقت الساطئ. وأضاف الئغان: أن السمئ المحارضئ افبرز بغظ جمغع تضام افظزمئ الرأجمالغئ؛ عغ خثاع 
الحسإ والتظث بالعسعد، والتصغصئ أن حغعع ظاعرة الادثط وارتفاع افجسار لغج أطرًا غرغئاً، شالسططئ خططئ 
لعثه الجغادات طظث اظاثابات الئطثغئ شغ ٣١ آذار/طارس الماضغ، لضظعا أجطئ تطئغصعا درءًا لطثسارة شغ اقظاثابات 
المسادة شغ إجطظئعل. واآلن تثرج عثه الجغادات المآجطئ واتثة تطع افخرى. وخاط الئغان طحثدا: أن السططئ الاغ 
تتضط الئطث طظث ١٧ ساطاً تتمِّض الحسإ شاتعرة افزطات اقصاخادغئ الظاجمئ سظ الظزام اقصاخادي الرأجمالغ الثي 
تثأب سطى تطئغصه والسغاجات اقصاخادغئ الفاحطئ طظ خقل الادثط وغقء افجسار، ورغط أن عآقء التضام الثغظ 
غطئصعن الظزام الرأجمالغ غثرضعن جغثًا أن عثا الظزام الزالط ق غتمض شغ بظغاظه تطعل افزطات والمحاضض الاغ 
غعلثعا؛ شإظعط غثأبعن سطى تطئغصه والتفاظ سطغه بق إظخاف وق رتمئ. وغظئشغ أق غظسى عآقء، أن عثه المزالط 

وأطبالعا جائصى طسامرة ولظ تسرف ظعاغئ طا بصغ الظزام اقصاخادي الرأجمالغ صائماً.

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذة روق إبراعغط – بقد الحامـ 

غسسى  تعظج  شغ  جثغثة  اظاثابغئ  دورة  أصئطئ  ضطما 
طرحتع الظزام الثغمصراذغ لاخّغث أرخثتعط اقظاثابغئ 
شؤات  إلى  شُغصّسمعظعط  ن  المظسغغظ  الئقد  أعض  شغ 
الثاخئ...  اقتاغاجات  وذوي  وحئاب  ذفعلئ  وأعثاف: 
ولطظساء الرغفغات ظخغإ أغدا طظ خقل رشسعط لحسار 
- إدطاج الظساء الرغفغات شغ خثطئ الثغمصراذغئ - وعع 
حسار تصغصئ لط غأت طظ شراغ أو اظاعازغئ آظغئ بض عع 
ظااج لسغاجئ طمظعةئ رجماعا غث اقجاسمار شغ إذار 

تعظغش المظزعطئ اقظاثابغئ لخالح ترضغج الرأجمالغئ.
بثاغئ غةإ اقظائاه فعمغئ التةط الثغمشراشغ لطظساء 
الرغفغات شغ تعظج. شتسإ إتخائغات صّثطعا دغعان 
لسظئ  الئتري  والخغث  المائغئ  والمعارد  الفقتئ  وزغر 
٢٠١٨: (تمبض ظسئئ الظساء شغ المظاذص الرغفغئ بطث 
الظساء شغ تعظج أي تعالغ ٣٢,٤٪، وظخش السضان شغ 
الرغش أي ٥٠,٢٪، وأغطإ الظساء الرغفغات غدططسظ بثور 
عام شغ الثورة اقصاخادغئ تغث إن ٤٣٪ عظ ظحغطات 
شغ الصطاع الفقتغ طظ أجض تأطغظ تاجغات سائقتعظ 
طظ خقل طمارجئ الفقتئ السائطغئ أو السمض ضأجغرة أو 
طسغظئ سائطغئ شغ الجراسئ المسغحغئ وشغ بسخ افتغان 

طالضئ ضغسئ أو خاتئئ طحروع شقتغ).
طعغظئ  ظروف  شغ  غسمطظ  الظسعة  عآقء  أغطإ  لضظ 
جظئ  اإلظسان  تصعق  لرابطئ  دراجئ  شتسإ  وصاجغئ، 
ق  الساطقت  الرغفغات  الظساء  طظ   ٪٦٤ شإن   ،٢٠١٧
سصعد،  دون  غسمطظ  (اقجاماسغئ)،  بالاشطغئ  غاماسظ 
وغاسرضظ لقجاشقل سطى طساعى صغمئ افجر الجعغثة 
المثشعسئ طصابض سثد جاسات السمض الطعغطئ، شدق سما 
غاسرضظ له طظ تترش وسظش لفزغ وصساوة السعاطض 
شغ  خغام  شغ  لطظعم  واضطرار  وتر  برد  طظ  المظاخغئ 
شارات التخاد أطام جعء الاشثغئ لدسش إطضاظغاتعظ 
المادغئ، ولجغادة الطغظ بطئ غدطررن لمةابعئ ظروف 
الاظصض الغعطغئ المثغفئ شغ حاتظات المعت غغر المآطظئ 
تغث غرضئظ واصفات بالسحرات لغظاعغظ بالسصعط أحقء 
شغ طةازر جماسغئ شغ الطرغص بسئإ تعادث اقخطثام، 
آخرعا ضاظئ شاجسئ السئالئ شغ ظغسان/أبرغض ٢٠١٩ الاغ 

صاطئ شغعا أغطإ ظساء الصرغئ.
وضض ظروف الةعع والةعر الاغ تسغحعا الظساء الرغفغات 
شغ تعظج عغ تصغصئ ق تسعد ضما غثسغ المسؤعلعن 
لشغاب الشطاء الصاظعظغ الثي غتمغعا، شئالسضج ضض طا 
غتثث عع طآّذر بمظزعطئ صاظعظغئ ضبغفئ طامبطئ شغ 

ضض طظ:
طةطئ الحشض الخادرة شغ جظئ ١٩٦٦

تعصغع تعظج دون حروط قتفاصغئ المساواة شغ افجعر 
جظئ ١٩٦٨

إخثار صاظعن طظاعدئ السظش ضث المرأة جظئ ٢٠١٧
وخااطا إذقق طظزعطئ الاشطغئ (اقجاماسغئ) - اتمغظغ 

- جظئ ٢٠١٩.
إن الساصض المافضر لغةجم أن طظزعطئ تسمض تتئ عثا 
شغعا  تسغح  والاحرغسات  الصعاظغظ  طظ  العائض  الضط 
الظساء الرغفغات الفصر المثصع والمعت المعغظ لغسئ إق 
طظزعطئ شاحطئ صاخرة سظ رساغئ الظاس وجث تاجاتعط 

بمظ شغعط الظساء الرغفغات.
الثراع  المثظغ)  (المةامع  طظزمات  دور  غأتغ  وعظا 
الثئغث لقجاسمار تغث تارخث الةمسغات والمظزمات 
لصداء  والفصر  الثخاخئ  طساشقت  الظسعة  عآقء 
بسخ حآوظعظ طظ خقل طساسثات سغظغئ أو صروض 
الفقتئ  شغعا  تاسرض  عحئ  طحارغع  لئسث  بسغطئ 
لخسعبات تسعغص طظاعجاتعظ بسئإ ضشط وعرجطئ 

العجطاء.
وعثا الثور رجماه جغاجئ اقجاسمار شغ إذار اإلسقن 
سظ الاثطغ سظ خغار الثغمصراذغئ الامبغطغئ وتئظغ خغار 
الثغمصراذغئ الاحارضغئ الثي رجمه الفخض ١٣١ طظ 
شغ  الثعض  دون  سرغدئ  خطعط  شغ  دجاعر ٢٠١٤ 
الافاخغض واآللغات، وتمبض الثغمصراذغئ الاحارضغئ جمطئ 
طظ اآللغات واإلجراءات الاغ تمّضظ طظ إحراك المةامع 
المثظغ شغ خظع السغاجات الساطئ وتماغظ الثور الثي 
الحأن  باثبغر  الماسطصئ  الصرارات  اتثاذ  شغ  غطسئعظه 
السام سظ ذرغص الافاسض المئاحر طع السططات الصائمئ، 
جعاء سطى الخسغث العذظغ أو - وخاّخئ - سطى الخسغث 
المتّطغ. تغث إن خغار الثغمصراذغئ الامبغطغئ الثي غصعم 

سطى تمبغض افتجاب لطظاس لط غسث سمطغا بالظسئئ لطشرب 
ظزرا لسجوف الظاس سظ افتجاب السغاجغئ الاغ لط تسث 
غخإ  بما  السام  الرأي  وخظاسئ  تأذغرعط  سطى  صادرة 
شغ طخطتئ الشرب إضاشئ إلى تةارب اقظاثابات افولى 
تغث  السربغ؛  السالط  أو  تعظج  شغ  جعاء  البعرة  بسث 
أطام  المةال  شاح  إلى  الامبغطغئ  الثغمصراذغئ  أّدت 
ضاجتئ  بظسإ  طرة  ضض  شغثاارون  لقخاغار  الظاس 
الصعى  سظه  تثطئ  طحروع  وعع  اإلجقطغئ  الترضات 

الشربغئ لثطعرته سطغعط وسثم ضماظعط  لطظاائب.
الثئغث  المسطك  عثا  قظاعاج  اضطر  الشرب  إن 
الفؤات  طظ  وغغرعا  الفصغرات  الرغفغات  باجاعثاف 
لسئإ  رابتئ  اظاثابغئ  ضعرصئ  المعمحئ  الدسغفئ 
وتغث وعع خظاسئ حرسغئ وإغةاد غطاء جغاجغ طجغش 

لعجعده اقجاسماري شغ تعظج.
الاحارضغئ  الثغمصراذغئ  تأتغ  اإلذار  عثا  وشغ  إذن 
ضمسعض لطمأزق الشربغ شغ بقدظا تغث تاةظث المظزمات 
والةمسغات قجاعثاف الفؤات العحئ ضالظساء الرغفغات 
باجاشقل تاجاعظ طظ جعئ لاعظغفعظ ضرخغث أخعات 
سظ  ُبسثعظ  طساشطغظ  لطاخعغئ  ودشسعظ  اظاثابغئ 
السغاجئ  بأطعر  وجعطعظ  وأطغاعظ  التدرغئ  التغاة 
سغح   - جمسغئ  تمطئ  طبق  ظثضر  السغاجغ،  والعجط 
تعظسغ - المحئععئ والاغ أحرشئ سطغعا جغثة افسمال 
دار  الاغ  الشاطدئ  الحثخغئ  روطئعرغ،  الاراس  ألفئ 
تعلعا جثل حسئغ طظ صئغض ارتئاط زوجعا الفرظسغ 
تمعغطه  سظ  شدق  الشربغئ  السغاجغئ  الثوائر  بئسخ 
افخغرة  عثه  ضّثئ  وصث  لماضرون،  اقظاثابغئ  لطتمطئ 
طساسمطئ  خغرغئ  وأسمال  طآجسات  ضثمئ شغ  أطعاق 
الفؤات  وطثاطش  اإلسقم  وجائض  غجا  حسئعغا  أجطعبا 
تغث  شغعا  ظخغإ  الرغفغات  لطظساء  ضان  وصث  العحئ، 
اجاعثشاعط التمطئ لاعصغع سرغدئ - وبغصئ الاعاظسئ - 
طما لط غسث عظاك طةال لطحك أظعا سمطغئ إحعار جغاجغ 

طصظع، شالتمطئ طرتئطئ بطمعتات جغاجغئ.
ظئغض  المسروف  افسمال  رجض  صام  ظفسه  الظعب  وسطى 
تمطاه  خقل  الاطفجغعظغئ  ظسمئ  صظاة  خاتإ  الصروي 
الثسائغئ لقظاثابات الرئاجغئ ٢٠١٩ باعظغش طآجساه 
الثغرغئ "خطغض تعظج" لةطإ أخعات الظاس المعمحئ 
شغ افرغاف سطى رأجعط الظساء ودشسعط لطاسةغض شغ 
الصعائط اقظاثابغئ بسث أن ضاظئ اقظاثابات طظ دورة 
تسإ  اإلصئال  وضسش  السجوف  طظ  تساظغ  أخرى  إلى 
اإلتخاءات الرجمغئ آخرعا اقظاثابات الئطثغئ ٢٠١٨، 
ورغط اساصال الصروي خقل تمطاه بسئإ ططفات شساد 
طظ  أغدا  جاءت  طحئععئ  تضاغضغئ  ترضئ  شغ  صثغمئ 
إتثى طظزمات (المةامع المثظغ) إق أن تمطاه جاعمئ 

شغ تسجغج الثطئ الشربغئ لطثغمصراذغئ الاحارضغئ.
شغ  لغج  شضرغا  إشقجا  تسغح  الشربغئ  شالثغمصراذغئ 
الئحرغئ،  إصظاع  تساطغع  تسث  لط  شعغ  شصط  تعظج 
شافزطئ صث جئص وتخطئ شغ أطرغضا شغ الساغظات تغظ 
اضطر المبصفعن شغعا لخظاسئ الثغمصراذغئ الَاحارضَغئ 
خاخئ   ٢٠٠٤ جظئ  أوروبا  تطّصفاعا  بط  ترصغسغ  ضتض 
بسث افزطئ الاغ عثدت اقتتاد افوروبغ بالافضك تغث 
أخئتئ خغارا أوروبغا، وطاضرون لغج إق طباق تغا، شعع 
ظااج لاجضغئ طظزمات (المةامع المثظغ) لضظ العاصع ضان 
تضمه  شارة  سرشئ  تغث  ظعرعط  صخمئ  ضربئ  خغر 
سجوف الحئاب سظ اقظاثابات شغ شرظسا لغظاعغ باظثقع 

بعرة السارات الخفراء.
بةمغع  الثغمصراذغئ  ظفخ  الثي  الشربغ  العاصع  عثا 
أحضالعا الاغ خار واضتا سظثعط أظعا وجغطئ لارضغج 
الئطح الرأجمالغ طما دشسعط لطرح جآال طا الئثغض؟ 
ضظج  تمطك  وعغ  لطظاس  أخرجئ  أطئ  بثغر  بالك  شما 

اإلجقم الثي ق غظدإ؟!
وق  عحئ  شؤات  إلى  المةامع  غصسط  ق  اإلجقم  إن 
غراعا أرخثة اظاثابغئ؛ شعع ظزام رباظغ سادل غسمض 
ظساء  جمساء  لفطئ  والرساغئ  الضفاغئ  تتصغص  سطى 
الرغش  شغ  ضّظ  جعاء  والظساء  وأصعغاء،  ضساشا  ورجاق، 
أو شغ المثغظئ، غظغات أو شصغرات، غظزر اإلجقم لعظ 
ضمسآولغئ شغ رصئئ الثولئ ترسى حآوظعظ وتتفر 

 لعظ ضراطاعظ وأسراضعظ
ُل اْآليَاِت َولِتَْستَبنَِي َسبِيُل  صال اهللا تسالى: ﴿َوَكَذلَِك ُغَفصِّ

الُْمْجرِِمنَي﴾ [افظسام: ٥٥]

بصطط: افجااذة عاجر بالتاج تسظ – تعظجــــــــــ ــــــــــ

أرضغئ  غدسعن  اهللا,  حرع  وتتضغط  الصرآظغئ  بالمسغرة  الغمظ  شغ  الظاس  آذان  أخّمعا  الثغظ  التعبغغظ  إن 
لطمخالتئ طظ خمغط المئثأ الرأجمالغ الشربغ، ولغج طظ اإلجقم. وضان رئغج لةظئ المخالتئ غعجش سئث 
اهللا الفغحغ صث صال شغ ضطمئ له أطام أول اجاماع لطمخالتئ سصث بخظساء شغ ٨ أغطعل الةاري "لظتاضط جمغسًا 
إلى الحسإ بعجائض دغمصراذغئ سئر التعار والمخالتئ والاعاشص سطى ظزام التضط وحضض الثولئ". إذا ضان 
أول الشغث صطرة، شماذا سسى أن غضعن آخر المخالتئ إذا ضان اقتاضام إلى غغر حرع اهللا أولعا؟, غةإ أن ق 
غضعن التعبغعن ذوي رأجغظ أتثعما غثسع لاتضغط حرع اهللا، وآخر غةاعر بمسخغاه واقتاضام إلى غغره. إن 
التضط باإلجقم عع شرض طظ اهللا سطى جمغع المسطمغظ، وإن سطغعط أن غصعطعا به ساجًق وذلك بإصاطئ دولئ 

 . الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، وسث اهللا وبحرى رجعله

من ثمار الحضارة الرأسمالیۀ
ترکیا أردوغان تحّمل الناس تبعات األزمۀ االقتصادیۀ عبر رفع األسعار

یجب أن ال یکون الحوثیون ذوي رأسین
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