
غجة بني شخعل املآاطرة وجغاجئ 
الدشعذات واقغاغاقت

غزظ أضبر الّظاس أن رجض الثولئ عع التاضط أو طظ غئاحر 
حآون التضط شغ الثولئ، شغططصعن عثا العخش سطى 
رئغج الثولئ والعزراء وأطبالعط، وغسائرون أن غغر عآقء 
ق غامّاسعن بعخش رجض الثولئ. وغخّظفعن الظاس إلى 
جمغع  وُغثخطعن  الحسإ،  وابظ  الثولئ،  رجض  خظفغظ: 

المعظفغظ والمساثثطغظ شغ الثولئ شغ الخش الباظغ.
شعط  الثولئ  رجض  لمسظى  الّظاس  سظث  الفعط  عثا  إن 
غضعن،  ق  وصث  دولئ  رجض  غضعن  صث  شالتاضط  خاذأ، 
وابظ الحسإ صث غضعن رجض دولئ ولع لط غمارس أي 
سمض طظ أسمال التاضط، شصث غضعن شقتاً شغ أرضه أو 
وغضعن رجض دولئ.  شغ طخظع أو تاجرًا أو طسطماً  ساطقً 
إن رجض الثولئ عع الصائث السغاجغ المئثع، وعع ضض 
رجض غاماع بسصطغئ التضط، وعع غساطغع إدارة حآون 
الثولئ وطسالةئ المحاضض والاتضط شغ السقصات الثاخئ 
والساطئ. عثا عع رجض الثولئ، وعع صث غعجث بغظ الظاس 

وق غضعن تاضماً وق غمارس حغؤاً طظ أسمال التضط…
إن افطئ الاغ غظئئ شغعا رجض الثولئ عغ افطئ الاغ تاماع 
والثارجغئ  الثاخطغئ  سقصاتعا  وشغ  السمطغئ  تغاتعا  شغ 
سظ  بمسآولغاتعا  إتساس  وغامطضعا  التضط،  بأشضار 
جمغع الظاس، تاى طظ عط خارج تثودعا، شغ أن ترسى 
حآوظعط وتسالب طحاضطعط، أو غساعلغ سطغعا إتساس 
بصغماعا الثاتغئ بغظ الحسعب، شاظثشع فن تصاسث طضاظًا 
جاطغاً شغ السالط، بض تسسى فن تضعن شغ طرضج الصغادة 
شغ السالط أجمع. عثه عغ الاربئ الاغ غظئئ شغعا رجض 
الثولئ وسصطغئ التضط وعغ تاطثص شغ بقث ظصاط عغ:

أوقً: أن تمطك سمطغاً شغ تغاتعا وجعئ ظزر شغ التغاة 
تضعن شضرة ضطغئ. باظغاً: أن تمطك سمطغاً وجعئ ظزر خاخئ 
شغ التغاة تتصص السسادة شسقً. بالباً: تدارة خاخئ ترشع 
وأتسظ  افوضاع  أرصى  شغ  غسغحعا  فن  بعا  اآلخرغظ 
الرشغسئ  الصغط  طع  الفضر  ظعاتغ  وأسطى  السغح  أحضال 
واقذمؤظان الثائط. عثه الظصاط البقث بالطئع طاعشرة 
سظث المسطمغظ شغ ذّغات وأدطشئ السطماء، وتتااج إلى 
وأن  السمطغئ،  الظاتغئ  إلى  المتسعس  العاصع  إلى  ظصض 
الثي غظصطعا إلى العاصع عع رجض الثولئ. ذلك أن رجض 
الثولئ عع الصائث السغاجغ المئثع، إذ إن الفضر السغاجغ 
ق بث له طظ صغادة جغاجغئ تاى غعجث، إذ وجعده شغ 
الضاإ وأدطشئ السطماء ق صغمئ له وق غسائر وجعدًا تصغصغاً، 
وتاى غضعن عظاك صغادة جغاجغئ ق بث طمظ غسغ الفضر 
السغاجغ بحغٍء طظ اإلبثاع، وغئاحر اجاسماله شغ طظأى 

سظ الاضطش، وغضعن اإلبثاع لثغه جةغئ طظ السةاغا...
والمسطمعن تاى غساطغسعا الظععض غةإ أن غطامسعا 
طظ  واإلضبار  الثولئ،  رجض  إغةاد  إلى  المآدي  السئغض 
وجعده، وق َغِاطُّ ذلك إقّ بأن غابصفعا بالبصاشئ السغاجغئ 
المئظّغئ سطى السصغثة اإلجقطغئ، أي سطى الفضرة الضطغئ 
سظ الضعن واإلظسان والتغاة. وطاى سّمئ عثه البصاشئ 
طةمعع المسطمغظ، وخار لعا واصع، شإن الاربئ الاغ ُتظةإ 
الثخإ  اإلظئات  شغئثأ  ُوجثت،  صث  تضعن  الثولئ  رجض 
وجثت  شصث  الرجال  عآقء  وجث  وطاى  الثولئ،  لرجض 
الظعدئ، وبثأ الاشغغر أو ضاد. عثا عع رجض الثولئ، وعثا 
عع العضع أو المظاخ الثي غعجث شغه، ولغج رجض الثولئ 
عع التاضط بالدرورة، وإظما عع الصائث السغاجغ المئثع 
الثي غظئئ شغ افطئ أوقً، ق الثي غأتغ باقظاثابات، أو 
إ شغ اظصقب سسضري، أو غرشسه طاله العشغر إلى  ُغظخَّ
جثة التضط، وعع ق غسغ سطى طا غةري تعله، وق غرى 

طا وراء أرظئئ أظفه.
سظ ضااب أشضار جغاجغئ لتجب الاترغر
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الاغ  السططئ  إن  المئارضئ:  افرض  شغ  افعض  أغعا 
أضطئ  بط  لغععد،  أجطماضط  بط  أرضضط،  سظ  تظازلئ 
أطعالضط بالئاذض، شطط تتفر لضط أرضاً وق طاقً وق دطاً، 
عا عغ الغعم ترغث الظغض طظ أسراضضط! شماذا بصغ لضط 
جغاجاتعا  وجه  شغ  تصفعا  ولط  جرائمعا  سظ  جضاط  إن 
سطى  غغارى  ظتسئضط  إظا  واإلجراطغئ؟!  اإلشسادغئ 
وتفدطعن  وبظاتضط،  أبظائضط  سطى  ترغخغظ  أسراضضط، 
ورجعله  اهللا  ترضغ  وصفئ  شصفعا  ترطاتضط،  دون  المعت 
ذلك  سطى  وأظاط  وراءعا،  وطظ  السططئ  لةرائط  وتخثوا 
اجاةابئ  وأعطغضط  أبظاءضط  وأظصثوا  صادرون،  اهللا  بسعن 
ْهلِيُكْم 
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اصرأ شغ عثا السثد:
-  طآحرات اظثفاض وعمغئ لادثط تصغصغ غطاعط أصعات 

   الظاس شغ ظض ظزام غاسعل أي إظةاز وغئغع لطظاس الععط  ...٢
- عض إصالئ تراطإ باتئ طآضثة؟ ...٢

- إظعاء التالئ الفخائطغئ والاعتث خطش صغادة واتثة واسغئ 
   وطثطخئ طظ أوجإ العاجئات سطى أعض الحام   ...٣
- اتفاصغئ جغثاو.. ترب سطى أتضام اإلجقم وإشساد 

   لطمرأة المسطمئ  ...٤
- أطرغضا... والتراك شغ لئظان  ...٤
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غعم  بعطئغع  طاغك  افطرغضغ  الثارجغئ  وزغر  أسطظ 
العقغات  أن  ٢٠١٩/١١/١٨م  المعاشص  اقبظغظ 
الماتثة لط تسث تسائر طساعذظات غععد شغ الدفئ 
الشربغئ المتاطئ طثالفئ لطصاظعن الثولغ. طظ جاظئعا، 
واحظطظ،  بمعصش  الفطسطغظغئ  السططئ  ظثدت 
واسائرته باذق وطرشعضا وطثاظا وغاسارض ضطغا طع 
الراشدئ  الثولغئ  الحرسغئ  وصرارات  الثولغ  الصاظعن 
وحآون  الثارجغئ  وزغر  صال  تغظ  شغ  لقجاغطان. 
شطسطغظ  شغ  المساعذظات  إن  افردظغ  المشاربغظ 
الحرسغئ  وصرارات  الثولغ  لطصاظعن  خرق  المتاطئ 
شرص  وغصعض  الثولاغظ  تض  غصاض  وإجراء  الثولغئ، 

تتصغص السقم الحاطض.
سطى  الدعء  ظسطط  أن  غعمظا  اإلسقن  عثا  وإزاء 

الثطعط السرغدئ الاالغئ:
أوقً: إن أطرغضا ضاظئ وق زالئ خخماً شغ عثه الصدغئ 
وسثوًا طئارزًا فعض شطسطغظ ولفطئ اإلجقطغئ بأجرعا، 
وطظ الادطغض وخفعا بالعجغط جعاء أضان طظتازا أم 
غغر ذلك، شأطرغضا عغ ورغبئ اقجاسمار الئرغطاظغ شغ 
بقد المسطمغظ، وعغ طظ رسئ ضغان غععد وأطثته 
بالمال والسقح وجثرت له صطغساً طظ التضام الثغظ 
غسعرون سطى تماغاه، شعغ أس الثاء وجئإ الئقء، 
وضغان غععد الشاخإ ق غسثو ضعظه وضغق سظ الصعى 
أو  لعا  طاصثطئ  وصاسثة  المظطصئ  شغ  اقجاسمارغئ 
"تاططئ ذائرات"، وخظةرا طسمعطا ذسظئ به خاخرة 
افطئ لاتعل دون وتثتعا وسعدتعا دولئ أولى ترجط 

المعصش الثولغ وتسغث خغاغئ السالط.
تاثث  وق  المةاظغئ  العثاغا  تصثم  ق  أطرغضا  باظغاً: 
المعاصش ججاشا، وق تصثم حغؤا سطى تساب طخالتعا 
شعط  والسطتغئ  السثاجئ  شمظ  لثا  وطثططاتعا، 

تخرغح بعطئغع خارج إذار عثه السغاجئ.
بالباً: إن عثه الثطعة تظسةط طع رؤغئ أطرغضا لطتض، 
وعغ خطعة ضمظ جطسطئ إجراءات اتثثتعا بعثف 
تخفغئ صدغئ شطسطغظ، بثءا طظ اساراشعا بالصثس 
لعضالئ  دسمعا  بعصش  وطرورا  غععد،  لضغان  ساخمئ 
القجؤغظ واساراشعا بسغادة ضغان غععد سطى الةعقن، 
وعغ إجراءات اتثثتعا أطرغضا لطاعذؤئ لخفصئ الصرن 

الاغ تئظاعا اإلدارة افطرغضغئ.
تترك  جغاق  شغ  شعع  اإلسقن  عثا  تعصغئ  أطا  رابساً: 
افطرغضغغظ  اإلظةغطغغظ  لةثب  افطرغضغئ  اإلدارة 
صاسثة  غمبطعن  والثغظ  غععد،  لضغان  المآغثغظ 
اظاثابغئ طعمئ لاراطإ، شاعصغئ اإلسقن طعجه ظتع 
الثاخض افطرغضغ، ولغج ضما غزظ الئسخ أظعا خثطئ 
لظاظغاعع، ق جغما وأن السقصئ بغظ اإلدارة افطرغضغئ 
طراوغئ  بسئإ  أتعالعا  أتسظ  شغ  لغسئ  وظاظغاعع 
افخغر وعروبه طظ طساتصات خفصئ تراطإ وتسئئه 
سثم  ذلك  سطى  غآحر  وطما  جغاجغ.  جمعد  بتالئ 
الغععدغئ،  اقظاثابات  سصإ  بظاظغاعع  تراطإ  اتخال 
أغئ  طع  جااساطض  بأظعا  افطرغضغئ  اإلدارة  وتخرغح 
ذلك  افطر  تسثى  بض  طظاثئئ،  غععد  لضغان  تضعطئ 
حسعره "بثغئئ  سظ  سطظغ  بحضض  تراطإ  تخرغح  إلى 
افزطئ  سظ  تراطإ  وتتثث  ظاظغاعع،  طظ  ضئغرة"  أطض 
السغاجغئ لثى ضغان غععد جاخرًا "طا عع ظعع الظزام 
غاحاجرون  ضطعط  و…؟  بغئغ  طع  عظاك،  المعجعد 
وغاحاجرون. لثغظا أظعاع طثاطفئ طظ المسارك. سطى 
غسامرون  إظعط  الرئغج.  عع  طظ  ظسرف  ظتظ  افصض 

شغ إجراء اقظاثابات ولط غاط اظاثاب أتث!".
وأن  طضاظعا  تراوح  الصرن  خفصئ  أن  ختغح  خاطساً: 
تسبر  بسئإ  المطش  عثا  جمثت  افطرغضغئ  اإلدارة 
اصاراب  وبسئإ  غععد،  ضغان  لثى  تضعطئ  تحضغض 
ولطمحاضض  اقظاثابات،  سام  طظ  افطرغضغئ  اإلدارة 
الثاخطغئ الاغ غساظغ طظعا تراطإ، ولضظ عثه اإلدارة 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣

....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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واقغاغاقت،  الدشعذات  جغاجئ  سظ  التثغث  صئض 
ظزرة  بأن  ظصعل:  وأعطعا،  عاحط  غجة  سطى  والمآاطرة 
وتططسات أعض غجة فرض غجة، ولمساصئطعا السغاجغ؛ 
الشربغئ،  الدفئ  شغ  شطسطغظ  أعض  باصغ  ظزرة  عغ 
وداخض طا غسمى بالثط افخدر والحاات، وعغ الظزرة 
ظفسعا سظث باصغ المسطمغظ شغ السالط. وعثه الظزرة 
عغ طظ خطإ سصغثة افطئ اإلجقطغئ؛ جعاء طا غثص 
افرض المئارضئ ووجعب تترغرعا ضاططئ، وسثم الطصاء 
والافاوض، أو الخطح، أو اقساراف بضغان غععد، أو طا 
غثص تالئ السثاء المسامر لغععد المشاخئغظ فرضعا.

ظزرة  عغ  جمغسا؛  والمسطمغظ  شطسطغظ  أعض  شظزرة 
ظابسٌئ طظ حرغساعط الشراء؛ الاغ ترشخ الافاوض، أو 
الاظازل سظ ذرة طظ ترابعا، وترشخ أي لصاء طع غععد 

المشاخئغظ إق شغ طغثان الترب. 
تضام  طظ  سمقؤعط  وطسعط  أجمع  السالط  تآطر  لصث 
المسطمغظ؛ لضسر عثه الظزرة، وإلجئار أعض شطسطغظ 
سطى الافاوض طع غععد، بط اقساراف بعط والاطئغع 
طع  المآاطرة؛  عثه  شخعل  بثأت  وصث  ضغاظعط.  طع 
بثاغئ تظفغث (وسث بطفعر)، وطثططات (جاغضج بغضع) 
بالسماح  الضئرى  المآاطرة  بط  ١٩١٧م  جظئ  طظث 
العجغمئ  طسرتغئ  بط  شطسطغظ،  إلى  بالعةرة  لغععد 
طع الةغعش السربغئ جظئ ٤٨، وجظئ ٥٦، بط العجغمئ 
بإخراج  تخطئ  الاغ  المآاطرة  بط   ،٦٧ جظئ  بسثعا 
عظا  طصاتطغعا  وتحاغئ  لئظان،  طظ  الاترغر  طظزمئ 
وعظاك؛ ضمصثطئ لطافاوض المئاحر، والةطعس طسعط 
تعجعات  باجط  شطسطغظ،  فعض  الممبطغظ  بعابئ  سئر 
بسثعا؛  ضان  طا  ضان  بط  السربغئ.  الةاطسئ  وتعجغعات 
اباثاء طظ طآتمر طثرغث، طرورا بأوجطع، ووادي سربئ 
واساراف الةاطسئ السربغئ بضغان غععد؛ خراتئ وسقظغئ 

جظئ ٢٠٠٢ شغ طآتمر الصمئ السربغئ.

وحسئعا  شطسطغظ  سطى  المآاطرة  شخعل  اظاعئ  شعض 
سظث عثا التث؟ التصغصئ أن شخعل المآاطرة عغ أضئر طما 
وحسئعا.  شطسطغظ  تةاه  وطآاطرات  خغاظات  طظ  جئص 
بما  لغصئض  شطسطغظ؛  حسإ  بارضغع  تصدغ  شالمآاطرة 
رجماه  تسئما  المآاطرة؛  شخعل  باصغ  طظ  صادم؛  عع 
أطرغضا وتضام المسطمغظ؛ طظ خفصئ الصرن الاخفعغئ 
جعاء  ضطعا؛  لطمظطصئ  أجغادًا  غععد  ولةسض  الاآطرغئ، 
المظزعطات  أو  اإلصطغمغئ،  السغاجغئ  المظزعطات  شغ 
والمآجسات السسضرغئ... وإغةاد جغاجئ الاطئغع الضاطض 
طع ضاشئ الثول شغ المظطصئ طع عثا الضغان المشاخإ؛ 

بتغث غخئح ججءًا طصئعق وواصسغا سظث الةمغع!
إن عثه الظزرة المساصئطغئ لطمظطصئ سمعطا، ولفطسطغظ 
خخعخا؛ ق تمّرر عضثا دون طمارجئ ضشعذات إضاشغئ، 
وطمارجئ اغاغاقت ضث المثطخغظ طظ المصاتطغظ خاخئ 
شغ غجة، وطمارجئ اساصاقت جغاجغئ شغ داخض شطسطغظ 
وخارجعا؛ طظ السطماء، وطظ الراشدغظ لسغاجات افظزمئ 

شغ الئقد اإلجقطغئ.
لصث طعرجئ ضشعذات ضبغرة، وطا زالئ تمارس ضث 
بعابئ  وضاظئ  غجة..  صطاع  شغ  خاخئ  شطسطغظ؛  أعض 
الدشعذات تافرع طظ اتةاعغظ، ولغج طظ اتةاه واتث؛ 
اقتةاه افول: طا غمارجه غععد طظ إغقصات، وضشعذات، 
وتدغغصات اصاخادغئ، وترب ظاعرة وباذظئ، وتخفغات 
طا  عع  الباظغ:  واقتةاه  وغغرعا،  واغاغاقت...  سسضرغئ 
طارجاه وتمارجه التضعطئ المخرغئ طظ تظضغض واساصاٍل، 
تمارجه  وطا  وغجة،  طخر  بغظ  لطمسابر  إغقصات  وطظ 
ضثلك طظ إغقق لفظفاق، وغغر ذلك طظ طآاطرة ضئرى 

سطى غجة وأعطعا.
إلى  غجة  بثخعص  السغاجغ  الاطعغع  أطر  أوضض  لصث 
الثي  المخرغئ  المثابرات  جعاز  سئر  وخاخئ  طخر، 

رجل الدولۀ

سصث تجب الاترغر/ وقغئ السعدان - طتطغئ أم درطان غرب، سخر غعم البقباء ٢٠١٩/١١/١٩م بسعق لغئغا طعصش 
خابرغظ، سصث المثاذئئ افجئعسغئ الاغ درج سطى إصاطاعا تغث جاءت عثا افجئعع بسظعان: (اإلجقم طظعب تغاة)، 
وخاذإ الةمع افجااذ/ سئث الرتغط سئث اهللا - سدع تجب الاترغر الثي جاء شغ طسرض تثغبه أن اإلجقم لغج 
شصط خقة وخعطاً وزضاة وتةاً، بض عع ظزام طاضاطض لطتغاة. وبغظ أن السالط الغعم غاصطإ بغظ رأجمالغئ طاعتحئ 
تظعإ افطط والحسعب وبغظ احاراضغئ طادغئ طظعارة شغ بطثاظعا. وأضث أن اإلجقم وتثه عع الثي غتصص الطمأظغظئ 
وق غمضظ تظفغث تحرغساته وصعاظغظه إق بعجعد دولاه شعغ الطرغصئ السمطغئ لاطئغص الصغط والتدارة اإلجقطغئ، 
قشااً ظزر التدعر إلى أن السعدان طرت سطغه جئ تضعطات طظث (اقجاصقل)، بقث طظعا طثظغئ وطبطعا سسضرغئ، 
وضطعا شاحطئ شغ رساغئ حآون الظاس فظعا ضاظئ تأخث المسالةات لطمحاضض طظ الثجاتغر العضسغئ وأععاء الئحر 
الاغ تساظث إلى المئثأ الرأجمالغ العضسغ، شأوربئ الظاس الدظك والفصر، وق زال التئض سطى الةرار. بط خاط افجااذ 
سئث الرتغط طثاذئاه بصعله: إن تجب الاترغر الرائث الثي ق غضثب أعطه غسمض قجاؤظاف التغاة اإلجقطغئ وصث تئظى 
طحروع دجاعر لطتضط طظ ١٩١ طادة طساظئطئ طظ الضااب والسظئ وغصثطعا الغعم لفعض شغ السعدان تاى غصغمعا 

الثقشئ شغسغثوا لفطئ أطةادعا وسجتعا، شالتصعا برضإ السفغظئ طع الساططغظ. 

حزب التحریر/ والیۀ السودان
مخاطبۀ بعنوان "اإلسالم یحقق الطمأنینۀ والسعادة"
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المتروصات والضعرباء سطى باصغ أجسار السطع والثثطات 
وطا غختإ أي زغادة شغعا طظ ارتفاع لاسرغفئ وجائض 
لطسطع  تطصائغا  تتمغطعا  غاط  الاغ  والمعاخقت  الظصض 
شاجغث أجسارعا، عثا بثقف أن بتبعط تطرق إلى أجسار 
السطع دون الظزر لةعدتعا، شارتفاع افجسار ألةأ الظاس 
قخاغار افردأ وافرخص لمتاولئ ضفاغئ أظفسعط وجث 
جعساعط، أطا طعجات الشقء والدرائإ الاغ غساتثبعا 

الظزام شاطاعط دخعلعط.
ولعثا شالصعل باظثفاض الادثط عع وعط غئغسه الظزام 
لطظاس أو غزعره لطمآجسات الشربغئ الماظتئ لمتاولئ 
صخعره  بعا  غساضمض  جثغثة  صروض  سطى  التخعل 
وساخماه الةثغثة ذات افجعار، أو عع طتاولئ لاسعل 
إظةاز غدسه بغظ غثي جادته شغ الشرب الثغظ غصطصعط 
طا صث تآدي إلغه بعرة طتامطئ فعض طخر جراء صراراته 
الضاربغئ الاغ تدع الظاس أطام ذرغص طسثود غغر طأطعن 
السعاصإ وصث غأتغ بما غثحاه الشرب، شالظاس تؤظ تصغصئ 
تتئ وذأة الشقء والفصر والةعض، وطا تثث شغ طخر 
الثغال  غفعق  أعطعا  غساظغه  وطا  افخغرة  السظعات  شغ 
والعخش، وق تطعل لثى الظزام غغر الصمع وتضمغط أشعاه 

ضض المسارضغظ وتاى المظاشسغظ شغ السمالئ.
وأي إخقح غاتثث سظه الشرب وطآجساته الثاسمئ أو 
تطك الصرغئئ طظ خظاع الصرار تاما ق غخإ شغ خالح 
وتعخغات  صــرارات  وشص  السغر  عع  بض  وأعطعا  طخر 
الئظك الثولغ الاغ تمضظ الشرب وحرضاته الرأجمالغئ 
لط  إن  بثج  ببمظ  أعطعا  وجععد  الئقد  بروات  طظ 
تضظ عئئ بق بمظ بغظما تسطئعط المآجسات الماظتئ 
غغر  حغؤا  طظعا  غروا  لط  لثغعن  خثطئ  لعط  تئصى  طا 

أسئاء جثادعا ورباعا!
وغساتغض صطسا أن غظثفخ الادثط أو تسالب أي أزطئ 
أخق  شعجعده  الظزام  عثا  ظض  شغ  طخر  أزطــات  طظ 
عع الثاء السدال بما غافرع سظه طظ صعاظغظ وجغاجات 
تعجث تربئ خخئئ لطفساد وافزطات الماقتصئ الاغ تصع 
تطرتعا  الاغ  شالتطعل  طخر،  أعض  رؤوس  سطى  ضطعا 
الرأجمالغئ والمئظغئ سطى أجاس وجعئ ظزرعا شغ التغاة 
ق تثرج سظ تصطغض ظفصات التضعطئ وزغادة الدرائإ سطى 
السطع وخاخئ الضمالغئ ورشع الثسط أي تصطغض السغعلئ 
لثى الظاس، بمسظى أدق عغ زغادة افجسار وتصطغض طا 
لثى الظاس طظ أطعال تمضظعط طظ حراء السطع، وعع 
تض خاذأ غمضظ افغظغاء طظ تغازة السطع بغظما غةعع 

الدسغش والفصغر الثي ق غمطك البمظ.
والسقج الختغح الظاجع لمحضطئ الادثط غصادغ أوق 
إزالئ الظزام الرأجمالغ طظ جثوره بضض أدواته ورطعزه 
ضض  سطى  غصدغ  الثي  اإلجقطغ،  اقصاخاد  وتطئغص 
الثعإ  صاسثة  شغدع  جثورعا  طظ  الادثط  طسئئات 
وجعثعط  الظاس  بروة  تسرق  شق  الظصث  شغ  والفدئ 
وغمظع  الربعغئ  الئظعك  وتشطص  صغمئ،  بق  ورق  طصابض 
لاسعغض  الثولئ  طخرف  إق  غضعن  وق  بالربا  الاساطض 
المساطقت المالغئ وإصراضعط بشغر ربا، ضما ُغَمّضظ افشراد 
طظ تغازة البروة واقظافاع طظ المطضغئ الساطئ وإتغاء 
افرض المعات بالجرع واإلسمار بق بمظ، وغمظع ضظج المال 
وُغمظع تثاوله بغظ افغظغاء دون الظاس وتسطغ الثولئ 
طظ أطعالعا وأرضعا لطفصراء والمتااجغظ لضفاغاعط جث 
غآدي  الثي  اقتاضار  وغمظع  طسامر،  بحضض  تاجاتعط 
لجغادة أجسار السطع التغعغئ تال صّطاعا وغمظع الاسسغر 
سطى  طظعا  تاربح  الاغ  السعداء  السعق  سطى  شغصدغ 
تساب الئسطاء والمتااجغظ، إق أن عثا ضطه غتااج إلى 

التاضظئ السغاجغئ الطئغسغئ لعثا الظزام.
أغعا المثطخعن شغ جغح الضظاظئ، إن طا غتغص بأعطضط 
شغ طخر جث خطغر، وطا غظازرعط أخطر وأظاط وتثضط 
طظ بغثه تشغغر المسادلئ، وتمضغظ الظاس طما عع تص لعط 
وعع تطئغص اإلجقم وظزاطه الثي غخطح تالعط، شئرعظعا 
سطى وقئضط وتئضط لمخر وأعطعا الثغظ غصاطسعن طظ 
أصعاتعط بمظ أرزاصضط وجقتضط، وضفاضط خثقظا لعط 
الثي  المحروع  لعثا  ظخرة  طظضط  ولاضظ  ولبعراتعط، 
غدسه بغظ أغثغضط تجب الاترغر لسقج طحضقت طخر 
ضطعا سطى أجاس اإلجقم وسصغثته الاغ تآطظعن بعا، 
سسى اهللا أن غضاإ بضط الفاح والظخر شغضعن سج الثظغا 
وضراطئ اآلخرة والفعز الثي لغج بسثه شعز وتضعن بضط 

 الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ طخر

شغ طتاولئ غائسئ إلجضات أي خعت ضث طخالح العظث المحرضئ شغ بظشقدش، اساصض ظزام الطاغغئ تسغظئ 
خمسئ طظ حئاب وأظخار تجب الاترغر، سصإ غعم طظ تظزغط تجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش لمزاعرات وطسغرات 
شغ  تسغظئ  ظزام  خظعع  سطى  واتاةاجا  بابري،  طسةث  سطى  العظث  سثوان  سطى  اتاةاجاً  المساجث  طثاطش  شغ 
طعاجعئ عثا السثوان. وإزاء ذلك أضث بغان ختفغ لطمضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر/ وقغئ بظشقدش: أن تسغظئ 
طظ خقل عثا اقساصال الحظغع، أّضثت لفطئ أن ظزاطعا لظ غاساطح طع أي ظعع طظ اقتاةاجات ضث طخالح 
العظث المحرضئ، تاى لع ضاظئ جطمغئ. وتثر الئغان ظزام تسغظئ: أظه طظ خقل عثه افسمال الئشغدئ لظ غظةح 
شغ إجضات خعت الظاس أو ضسر سجغمئ حئاب تجب الاترغر وأظخاره، شصث أخئح الةمغع اآلن أضبر وسغا وغصزئ، 
وجصط الصظاع واظضحش وجه الظزام الثغاظغ. وجغزض أسداء وأظخار تجب الاترغر طثطخغظ لسعثعط طع اهللا سج 
وجض شغ شدح طآاطرات الضفار والمحرضغظ ووضقئعط المثطخغظ طظ خقل ضحش طآاطراتعط وخغاظاتعط لفطئ 
ولثغظعا. وخاط الئغان طثاذئا بططةغئ ظزام تسغظئ طظ الساططغظ شغ افجعجة افطظغئ، بالصعل: إّن الةرائط الاغ 
ترتضئعظعا ضث تمطئ الثسعة طظ تجب الاترغر، لظ تمر أبثًا دون تساب، وعغ طسألئ وصئ تاى تاط طتاجئئ 
ظزام تسغظئ وغظال سصابه الثي غساتصه، وعثا ضائظ صرغئا بإذن اهللا طع سعدة الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 

الظئعة، والاغ جاصّثم جمغع الزالمغظ إلى السثالئ وغظالعن سصابعط.

بسث اظاعاء خمسئ أغام طظ جطسات اقجاماع السطظغئ 
الرئغج  تسسفات  تعل  الظعاب  طةطج  شغ  الساخظئ 
تراطإ المجسعطئ شغ السططئ، تظازر أطرغضا تارغت إسقن 
الاتصغص،  سطى  غسغطرون  الثغمصراذغعن  ضان  اإلصالئ. 
وصرروا  لقجاثئارات،  المثاارة  الطةظئ  سصثته  الثي 
وصثم  بعط.  اقتخال  سطغعط  غاسغظ  الثغظ  الحععد 
الحععد اقبظا سحر رواغات طصظسئ سظ الضغفغئ الاغ صاد 
لمساسثته  أوضراظغا  سطى  لطدشط  الةععد  تراطإ  بعا 
٢٠٢٠ سام  اقظاثابغئ  تمطاه  شغ  صاظعظغ  غغر  بحضض 

افطرغضغئ  والسغاجئ  السالمغ"  "افطظ  تساب  سطى 
الرجمغئ تةاه أوضراظغا. وأظعروا أن إدارة تراطإ ضاظئ 
تتاةج المساسثات افطظغئ التغعغئ فوضراظغا، سطى الرغط 

اإلظفاق،  بعثا  أطر  طظ  عع  الضعظشرس  أن  تصغصئ  طظ 
وسطى الرغط طظ أن الرئغج افوضراظغ المظاثإ تثغبًا 
زغطغظسضغ ضان غائسا طظ سصث اجاماع طع تراطإ لاسجغج 
طعصفه شغ طعاجعئ السثوان السسضري الروجغ المسامر 
ضث بقده، الاغ تسائر تطغفاً رئغسغاً لطعقغات الماتثة، 
إق أن تراطإ لط غضظ طساسثًا لطاتثث طسه سئر العاتش 
طظ  لاراطإ  اقظاثابغئ  التمطئ  بمساسثة  الاجم  تاى 
خقل اإلسقن سظ الاتصغص شغ الاساطقت الاةارغئ لظةض 

طظاشسه السغاجغ شغ أوضراظغا، عاظار باغثن.
شحض افسداء الةمععرغعن شغ طةطج الظعاب، وعط 
طظ  الرغط  سطى  الحععد  حعادة  رد  شغ  افصطغئ،  طظ 
الةععد الماضررة شغ إبارة الاظاصدات شغ حعادتعط 
آدم  الطةظئ  رئغج  وصال  ظجاعاعط.  شغ  الاحضغك  أو 
غتاةج  ضان  تراطإ  أن  زسمعا  الةمععرغغظ  إن  حغش 
الفساد  بسئإ  المساسثات  طظ  دوقر  ططغعن   ٤٠٠
شغ أوضراظغا، لضظ "افدلئ تحغر إلى أن ضض حغء ضان 
الرئغج  دسعة  إلى  الثقئض  "تحغر  اآلخر".  اقتةاه  شغ 
الفاجثة  افسمال  لطمحارضئ شغ الاتصغص شغ  أوضراظغا 
جعردن  ووضع  أطرغضغ.  جغاجغ  خخط  اصارشعا  الاغ 
جعظثقظث بأن طا ضان سطى زغطغظسضغ عع "اإلسقن سظ 
الاتصغصات ق أظه غاعجإ سطغه الصغام بعا، ضما شعمئ"، 
وعثا غثسط طجاسط الثغمصراذغغظ بأن تراطإ ضان غرغث 
وتط  السغاجغ.  لثخمه  ساطئ  شدغتئ  خطص  بئساذئ 
افطرغضغئ  السفغرة  أن  أظعرت  حعادة  إلى  اقجاماع 
ضاظئ  غعشاظعشغاح،  طاري  أوضراظغا،  شغ  السابصئ 
المتاطغ  طظ  الفساد  لمضاشتئ  جععدعا  ُصعِّضئ  صث 
تسرضئ  وأظعا  جعلغاظغ،  رودي  لاراطإ،  الحثخغ 
لقعاظئ وأجئرت سطى إظعاء ظحاذعا شغ أوضراظغا صئض 
افوان المتثد سطى الرغط طظ وخفعا بأظعا "بططئ شغ 
طضاشتئ الفساد". وشغ ٢٥ تمعز/غعلغع، تتثث تراطإ 
وأخئره  زغطغظسضغ  الرئغج  طع  ططعل  وبحضض  أخغرًا 
المرأة،  الماتثة،  لطعقغات  السابصئ  "السفغرة  صائق 

ضاظئ حثخا غغر طرغعب شغه".
٢٥ باارغت  العاتفغئ  المضالمئ  أخئتئ  تال،  أي  سطى 

تمعز/غعلغع جغؤئ السمسئ بسئإ ارتئاذعا بالمساسثة 
المالغئ شغ طصابض خثطئ جغاجغئ حثخغئ لاراطإ. ضان 
تراطإ  أن  إبئات  السابص  شغ  غتاولعن  الثغمصراذغعن 

ضان غاعاذأ طع روجغا لطاثخض شغ اظاثابات سام ٢٠١٦، 
ولضظ سطى الرغط طظ افدلئ سطى ذلك، لط غضظ تصرغر 
طعلر تاجماً ضما ضاظعا غأططعن، بط شغ الغعم الاالغ ضان 
تراطإ غتاول التخعل سطى تثخض أوضراظغا شغ اظاثابات 
٢٠٢٠! لصث اظفةر الرئغج آدم حغش أبظاء تطثغخه لما 
دوظالث  ساد  الاالغ!  الغعم  "شغ  اقجاةعاب:  شغ  سظثه 
تراطإ سئر العاتش، وذطإ طظ دولئ أخرى المحارضئ شغ 
اظاثابات أطرغضغئ أخرى! عثا غثئرظغ، أن عثا الرئغج 
غساصث أظه شعق الصاظعن - إلى تث بسغث، وق غعجث حغء 
وصتًا  تراطإ  ضان  رأغغ".  شغ  ذلك  طظ  خطعرة  أضبر 
لثرجئ أظه ذطإ تاى طظ الخغظ طازتاً أن تتصص شغ 

صدغئ باغثن سظث طعاجعاعط بعثه الصدغئ.

تاول الةمععرغعن بحضض غائج الثشاع سظ زسغمعط، 
وجألعا الحاعث تطع الحاعث طا إذا جمسعا تراطإ غصعل 
شسقً وبحضض طئاحر إظه غرغث رحعة الرئغج افوضراظغ، 
لضظ جمععرغاً ضان عع طظ ألتص أضئر ضرر باراطإ. لط 
تضظ لثى غعردون جعظثقظث خئرة دبطعطاجغئ، لضظه 
ضان طظ أظخار تراطإ الثي دشع ططغعن دوقر لطتخعل 
وشغ  تظخغئه،  تفض  لتدعر  خاخئ   VIP تثضرة  سطى 
المصابض تط تسغغظه جفغرا لطعقغات الماتثة شغ اقتتاد 
افوروبغ. وسظثطا ذرد تراطإ السفغر السابص فوضراظغا، 
المسآول  الرئغسغ  الثبطعطاجغ  جعظثقظث  أخئح 
سظ تظفغث خطط تراطإ لطتخعل سطى بربرة جغاجغئ 
لضظه  باغثن،  جع  طظاشسه  ضث  أوضراظغا  طظ  وشدغتئ 
بظفسه أخئح غثرك بئطء طا ضان طططعباً طظه وصال إظه 
"ظض غجداد طضرا" تغث اجامر تراطإ شغ دشسه لطاتثث 
إلى رودي جعلغاظغ تاى أخئتئ الثطئ واضتئ. "ضان 
الةمغع غسطمعن طا الثي ظفسطه ولماذا"، صال جعظثقظث. 
"ضان الةمغع طحارضا شغ التطصئ" و"اتئسظا أواطر الرئغج". 

واتعمه بسخ الةمععرغغظ بطسظ الرئغج شغ الزعر.
حعث طسآول شغ وزارة الثارجغئ، وعع دغفغث ععلمج، 
أن جعظثقظث حرح بفزاظئ بطغشئ أن الرئغج "ق غعاط 
وسظثطا  الضئغرة"،  بافحغاء  شصط  و"غعاط  بأوضراظغا" 
أجاب  الضئغرة"،  "افحغاء  عغ  طا  غعضح  أن  طظه  ذطإ 
سطى  بالظفع  تسعد  الاغ  الضئغرة  "افحغاء  جعظثقظث، 
الرئغج، طبض تتصغص باغثن الثي ضان السغث جعلغاظغ 
غثشع به". حعث ضئغر طساحارغظ جابص لعزغر الثارجغئ 
طاغك بعطئغع، وعع طاغضض طاضغظطغ، بأظه اخاار اقجاصالئ 
بسئإ طا اسائره اجاثثام السفراء "لثشع أعثاف جغاجغئ 
طتطغئ". وأضاف "شغ رأغغ، شحطئ وزارة الثارجغئ شغ 
تصثغط الثسط لمعظفغ الثثطئ الثارجغئ المتاخرغظ 
شغ الاتصغص شغ صدغئ المساءلئ، وباظغاً شغما غئثو أظه 
اجاثثام جفرائظا شغ الثارج لاسجغج افعثاف السغاجغئ 
المتطغئ". ضما جاء سطى لسان الثضاعرة شغعظا عغض، بأن 
جعن بعلاعن، طساحار افطظ الصعطغ السابص اجاصال، 
"خفصئ  طظ  ظعع  بأظعا  جعظثقظث  جععد  وخش  بسث 
طثثرات" ورودي جعلغاظغ بأظه "صظئطئ غثوغئ طظ حأظعا 
أن تظفةر شغ وجه الةمغع". غئثو أن بعلاعن ضان سطى 

 !خعاب شغ ذلك، وخرج شغ العصئ المظاجإ

طآحرات اظثفاض وعمغئ 
لادثط تصغصغ غطاعط أصعات الظاس

يف ظض ظزام غاسعل أي إظةاز وغئغع لطظاس الععط

والسربغئ  المخرغئ  والختش  اإلسقم  وجائض  أبرزت 
تصرغر افجعحغاث برس ووضالئ بطعطئغرج تعل اظثفاض 
طسثل الادثط شغ طخر، شثضرت وضالئ بطعطئغرج أن 
له  طساعى  أدظى  إلى  وخض  طخر  شغ  الادثط  تةط 
إخقح  برظاطب  إظةازات  أضئر  غسائر  طا  أسعام،   ٩ طظث 
المخري،  المرضجي  والئظك  التضعطئ  تطئصه  اصاخادي 
لمساعغات  الادثط  "تراجع  أن  العضالئ  وأوضتئ 
طظثفدئ صغاجغا غسضج اظثفاضا ضئغرا شغ أجسار السطع 
الشثائغئ والمحروبات، الاغ تحضض السظخر افضئر تأبغرا 
"تراجع  أن  وأضاشئ،  المساعطك".  أجسار  طآحر  سطى 
الادثط غمظح الئظك تاشجا جثغثا طظ أجض ذرح طجغث 
اجاماسه  خقل  (الربا)  الفائثة  جسر  شغ  الثفخ  طظ 
المصرر افجئعع المصئض وطظ بط إظساش بغؤئ افسمال 
طخالح  سطى  المتامض  الثفخ  ذلك  تأبغر  طراساة  طع 
المسابمرغظ"، عثا وصث أسطظ الةعاز المرضجي لطاسئؤئ 
الساطئ واإلتخاء المخري، سظ تراجع طسثل الادثط 
افول/أضاعبر  تحرغظ  حعر  خقل  جظعي  أجاس  سطى 
الفارة  طع  طصارظئ  بالمؤئ   ٢,٤ إلى  لغخض  الماضغ، 

ذاتعا طظ ٢٠١٨، والثي جةض شغه ١٧,٥ بالمؤئ.
ظاغةئ  غزعر  لفجسار  تثرغةغ  ارتفاع  عع  الادثط 
الاعجع شغ السرض أو زغادة الططإ والاضالغش، أو عع 
تراجع الصغمئ الحرائغئ لطسمطئ المتطغئ طصابض غغرعا طظ 

السمقت أو طصابض السطع والثثطات.
وصسط  افطئ  ججأ  الثي  لقجاسمار  تطصائغئ  ظاغةئ  وعع 
افطئ  به  غتضط  الــثي  الرأجمالغ  وظزاطه  خغراتعا 
جئرا واساماده الظصعد العرصغئ الاغ ق صغمئ لعا وطظسه 
لطظاس طظ تغازة أو اقظافاع بالبروات والمطضغات الساطئ 
وطظتعا فختاب رؤوس افطعال وأسطاعط تص تمطضعا 
واتاضارعا، ضما أظه غمضظعط طظ اتاضار السطع بشرض 
طظ  تظاب  الاغ  السعداء  السعق  وغعجث  أجسارعا  رشع 
تسسغر السطع والثثطات، إضاشئ إلى جغاجات اإلصراض 
الةئرغئ المفروضئ سطى بقدظا لائصغعا شغ ربصئ الائسغئ 
اصاخادغئ  وتعخغات  جغاجات  طظ  سطغعا  غارتإ  وطا 
تخإ شغ طخطتئ المساسمر وتمضظه طظ ظعإ بروات 
الئقد وتةسض طظعا جعصا طفاعتئ لسطسه وطظاةاته، شمظ 
طخطتئ المساسمر خاتإ السغادة أن تضعن سمطئ الئقد 
طظثفدئ أطام سمطاه تاى غامضظ طظ ظعإ بروات الئقد 

بأصض ضطفئ وتاى غئغسظا جطسه وطظاةاته بربح أسطى.
وطظ الثطأ الصعل بأن أجئاب الادثط عغ زغادة الططإ 
اإلظااج  اظثفاض  سظ  (الظاتب  الضطغ  السرض  واظثفاض 
أو زغادة اقجاعقك) وارتفاع تضالغش اإلظااج واقساماد 
والتروب  المساعردة  والثثطات  والثاطات  السطع  سطى 
والضعارث الطئغسغئ وربا الئظعك، شضطعا لغسئ أجئابا شغ 
تث ذاتعا بض عغ ظاغةئ لاطئغص الظزام الرأجمالغ وغغاب 
دور الثولئ شغ رساغئ حآون الظاس، شالظزام الرأجمالغ 
ق غساطغع وخش العاصع وخفا ختغتا طظ خقل وجعئ 
ظزره شغ التغاة وبالاالغ شعع غعجث افزطئ وغرساعا وق 

غسالةعا وجظئغظ خطأ طسالةاته قتصا.
وغسائر طسثل الادثط عع ظاتب صسمئ طساعى افجسار 
افجسار  طساعى  طظه  ططروتا  طسغظ  سام  شغ  الساطئ 
الساطئ شغ السام السابص له طصسعطا سطى طساعى افجسار 

الساطئ شغ السام السابص طدروبا شغ ١٠٠٪.
وسطغه شما صغض أو غصال سظ اظثفاض طسثل الادثط 
تخض  وإن  افجسار  شمساعى  تصغصغ،  غغر  صغاس  عع 
شغه بئات أو اظثفاض شغ بسخ السطع ضافرز إق أظه 
الطتعم  أطا  التخاد،  بمعسث  غرتئط  طآصئ  اظثفاض 
بغع  طظاشث  وجعد  أجسارعا  اظثفاض  شغ  شغآبر  طبق 
جمارك  دون  تساعرد  لتعطا  تئغع  الةغح  غماطضعا 
بظفج  الئغع  طظ  المظاشج  تمضظ  تصغصغئ  أسئاء  وق 
رؤوس  طظ  المسروض  زغــادة  بثقف  أجسارعط، 
أجسار  لجغادة  الاسمغظ  تضطفئ  ارتفاع  بسئإ  الماحغئ 
افسقف الاغ لط غاطرق فجسارعا طظ غئتث شغ تصرغر 
الادثط، عثا بثقف أن أجسار الضعرباء والعصعد والشاز 
سظ  زغادة  سطغعا  ذرأت  بض  اظثفاض  سطغعا  غطرأ  لط 
السام السابص، شجادت الضعرباء طبق سظ السام الماضغ 
بمسثل ١٤,٩٪، والشاز طرتغظ بما غصارب طظ الدسش، 
افخغرة،  الجغادة  شغ   ٪٢٠ بماعجط  أغدا  والئظجغظ 
صئض أن غصرر الرئغج المخري تثفغخ جسره بصغمئ 
٢٥ صرحاً بسث دسعات طتمث سطغ، طا أوجث طعجئ طظ 
السثرغئ طظ صراره سطى طعاصع الاعاخض، وطسطعم تأبغر 

عض إصالئ تراطإ باتئ طآضثة؟
بصطط: الثضاعر سئث اهللا روبغظــــــــــ ــــــــــ
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إسکاتا ألي صوت ضد مصالح الهند المشرکۀ فی بنغالدش
نظام حسینۀ یعتقل خمسۀ من شباب وأنصار حزب التحریر
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ذضر المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ أن صعة أطظغئ ضئغرة، سطى رأجعا جعاز افطظ 
العصائغ، اصاتمئ اقبظغظ سخرا بغئ افخ طظثر السئاتغظ أتث حئاب تجب الاترغر شغ صرغئ تعجان وسابئ شغه 
شسادا، سطى الرغط طظ سثم وجعده شغ الئغئ لتزئ اقصاتام والافاغح الثي اجامر فضبر طظ جاسئ أغطصئ خقله 
أخرى طظ الئغئ لط  التغ ضاطق!! ضما خادرت الصعة المصاتمئ ضائا وطةقت وظحرات لتجب الاترغر، وأغراضاً 
غاط تعبغصعا. وأضاف المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر: أن افخ طظثر السئاتغظ ق "جرغمئ" له جعى صغاطه بعاجئه 
الحرسغ بافطر بالمسروف والظعغ سظ المظضر والسمض إلصاطئ الثقشئ طع تجب الاترغر، وغا لعا طظ "جرغمئ" سظث 
أجعجة السططئ الاغ تسادي أعض شطسطغظ وتاشعل سطغعط! بغظما ق ترد غث قطج طظ طساعذظغ ضغان غععد 
وجظعدعط الثغظ غخعلعن وغةعلعن وغصاتمعن الئغعت وغسثطعن الحئاب وغساصطعن افذفال والحغعخ تتئ 
جمع وبخر افجعجة افطظغئ الاغ ق تترك جاضظا. وحثد: إن سطى السططئ الفطسطغظغئ أن تثرك أن تشعلعا سطى 
أعض شطسطغظ ساطئ وحئاب تجب الاترغر خاخئ لظ غسضئ أعض شطسطغظ، ولظ غطفأ خعت التص الثي تثحاه 
السططئ وضض طظ غصش وراءعا، وأظعا بعثه افشسال المحغظئ لظ تجغث الظاس إق تظصا سطغعا وغدئا سطى أشسالعا، 
شطااسر السططئ وترسعي وتاعصش سظ أسمالعا المحغظئ بتص أعض شطسطغظ وبتص تمطئ الثسعة اإلجقطغئ، 

الساططغظ لرشسئ افطئ وإصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة الاغ جاترر شطسطغظ، خغر لعا إن ضاظئ تسصض.

إزاء الجغارة الاغ صام بعا وشث ذئغ طظ ضغان غععد إلى الساخمئ الصطرغئ الثوتئ، لطمحارضئ شغ المآتمر الثولغ 
لةراتئ افذفال، ظعه المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ افرض المئارضئ شطسطغظ شغ تسطغص ختفغ ظحره سطى 
طعصسه: أن تعصغئ إسقن ضغان غععد سظ عثه الجغارة الاطئغسغئ، جاء بسث أغام صقئض سطى سثواظعط العتحغ 
سطى صطاع غجة، الثي طا زالئ دطاء ضتاغاه لط تةش بسث! وضأظعط غرغثون إغخال رجالئ لطمسطمغظ طفادعا، 
بأن جطسطئ تروبعط سطى غجة واصاتاطاتعط حئه الغعطغئ لطمسةث افصخى وتعجغسعط المسامر لطمساعذظات 
شغ الدفئ، لظ غسرصض بتال طسارسئ صاشطئ الاطئغع السربغ طع ضغاظعط الشاخإ. وأضاف: أن وصاتئ وخغاظئ تضام 
صطر لفطسطغظ وأعطعا، صث شاصئ خغاظئ طظ جئصعط طظ المطئسغظ، شما طظ خسغث غحث طظ أزر غععد وغتسظ 
طظ خعرتعط، إق وصث ولةعه وضض ذلك وعط غجسمعن دسط أعض غجة وظخرتعط! وأحار الاسطغص إلى: أن طضاشآت 
تضام صطر وطظ جئصعط طظ التضام المطئسغظ لغععد، وطسارساعط الثطا لابئغئ ضغاظعط الشاخإ شغ شطسطغظ 
والسمض الثؤوب سطى تعجغع دائرة ظفعذه شغ المظطصئ، ق غسظغ إق إخرارعط سطى اقجامرار شغ صطع سقصاعط 
بأطاعط، وأظعط تسمعا أطرعط باخطفاشعط طع أسثائعا. وتساءل الاسطغص: ألط تضش عثه السغاجات وافتثاث 
الفاضتئ لثشع ترضات المصاوطئ الفطسطغظغئ لطضش سظ المراعظئ سطى الثسط الصطري المسمعم، وأن تظأى بظفسعا 
سظعا وسظ دورعا اإلجراطغ الراطغ لاخفغئ صدغئ شطسطغظ، وأن تطب وتسمض شغ شسطاط أطاعا المظخعرة بإذن 
اهللا؟ وخاط الاسطغص بالصعل: إن تضام صطر وظزراءعط السرب لط غضعظعا غعطا شغ تالئ سثاء تصغصغ طع ضغان 
غععد، ضغ غفضروا شغ الصداء سطغه، بض ضاظعا دوطا غمثوظه بأجئاب التغاة وتراجا فطظه وطةمعسئ طظ "الظساج" 
وتصاطع عآقء  جططاظعا المشخعب  الماثاذلغظ، ولظ غطعل العصئ تاى غثور الجطان دورته، شاساسغث افطئ 

افصظان وتصاطع ضغان غععد طظ جثوره، وتغظعا لظ غظفع الماآطرغظ سطى افطئ والمعالغظ فسثائعا الظثم.

صال المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ وقغئ باضساان شغ بغان ختفغ إن الظزام الئاضسااظغ، غصثم تظازقت 
إلظحاء تثود ظاسمئ طع العظث، طظ أجض العشاء بالثطئ افطرغضغئ لدمان صثرة الثولئ العظثوجغئ سطى إبراز 
عغمظاعا اإلصطغمغئ شغ آجغا العجطى. وذلك سئر طحروع (ضارتاربعر) الثي غطشغ حرط التخعل سطى تأحغرة 
غسطظ  المصابض  شغ  العظثوجغئ.  لطثولئ  خطفغئ  تثغصئ  باضساان  ضاظئ  لع  ضما  باضساان،  إلى  السغت  لثخعل 
الظزام الئاضسااظغ أن أي حثص غتاول سئعر خط السغطرة لمساسثة المسطمغظ شغ ضحمغر المتاطئ، غسطظ 
أظه خائظ. وصال: إظه شغ الغعم الثي صام شغه الظزام الئاضسااظغ بإذقل المسطمغظ سئر السماح لطسغت العظعد 
بثخعل باضساان بثون تأحغرة، صاطئ شغه المتضمئ السطغا العظثغئ بإصرار إذقل المسطمغظ، طظ خقل تسطغط 
تاى  لطعظثوس  وجّطماه  صرون،  جائ  إلى  تارغثه  غسعد  الثي  المسةث  وعع  لطعظثوس،  بابري  طسةث  طعصع 
"العظث  ضابعس  طظ  اقظاعاء  غصارب  افغام،  طرور  طع  أظه  الئغان:  وتثر  طضاظه.  راطا  طسئث  بظاء  طظ  غامضظعا 
الضئرى"، بغظما الظزام الئاضسااظغ الروغئدئ ق غخثر طظه أضبر طظ تشرغثات وخطإ جعشاء، شعع ظزام "ترب 
سطى المسطمغظ وبرد وجقم سطى الضاشرغظ". وخاط الئغان طثاذئا الصعات المسطتئ الئاضسااظغئ بالصعل: إن 
خماضط وتصاسسضط سظ ظخرة اإلجقم والمسطمغظ عع الثي أوجث طةاقً لاظفغث الثطئ افطرغضغئ، شمظ طظضط 
طظ غتارم حرف الفروجغئ، وغساةغإ لخغتات المسطمغظ، بإسطاء الظخرة إلصاطئ الثقشئ سطى طظعاج الظئعة، 

شغحفغ صطعب المسطمغظ بسث عجغمئ أسثائعط؟

لط تاثض سظ خفصئ الصرن، واساراف بعطئغع بحرسغئ 
المساعذظات غثثم عثه الخفصئ، لثا شمظ الماعصع 
أن تسعد عثه الخفصئ لطزععر سطى السطح شغ تال 
الةمععرغعن  شحض  إذا  أطا  باظغئ،  بعقغئ  تراطإ  شعز 
افجظثة  تاشغر  شربما  التضط  جثة  شغ  الئصاء  شغ 

وتثاطش المثططات.
جادجاً: إن ردة شسض السططئ وافظزمئ التاضمئ شغ 
بقد المسطمغظ تةاه تخرغتات بعطئغع عغ اجامرار 
شغ الثغاظئ والاثاذل، وإسقن عثه افظزمئ تمسضعا 
حرسئ  الاغ  الماتثة  افطط  وصرارات  الثولاغظ  بتض 
شطسطغظ  أرض  طظ  طظ ٧٨٪  أضبر  وأسطاه  اقتاقل 
وجسطئ طا تئصى طتض تفاوض، عع اجامرار شغ الاآطر 
افطط  شاسائار  وطصثجاتعا،  وأعطعا  شطسطغظ  سطى 
الماتثة عغ المرجع والَتَضط وخاتئئ تصرغر التص طظ 
عع  اهللا،  رجعل  طسرى  المئارضئ،  افرض  شغ  سثطه 
خخعخغات  أخص  شغ  لطسثو  وتتضغط  لفطاظئ  خغاظئ 
المسطمغظ بض شغ طصثجاتعط، بط عع اظاتار جغاجغ 

بضض طا تتمطه الضطمئ طظ طسظى.
عع  المساعذظات  بحرسغئ  أطرغضا  اساراف  إن  جابساً: 
السقم  خطش  والقعبغظ  المفرذغظ  وجه  شغ  خفسئ 
الماتثة  افطط  صرارات  طظ  اتثثوا  والثغظ  المجسعم 
بغظما  وشحطعا،  شثابعا  عجغطئ  لثولئ  لطعخعل  جطما 

تامئ: غجة بغظ شخعل المآاطرة وجغاجئ الدشعذات واقغاغاقت
طارس ضض أظعاع الترب الصثرة، وغاآطر طع غععد شغ 
الصادة  طظ  لطمثطخغظ  والاخفغات  اقغاغاقت  جغاجئ 

السغاجغغظ  والسسضرغغظ...
عثا طا ُغراد طظ جغاجات الدشط والاةعغع واقغاغاقت 
السغاجغئ، وصطع الرواتإ، والادغغص سطى أعض شطسطغظ؛ 
الصئعل باعابع طآاطرة وسث بطفعر وجاغضج بغضع الاغ 
ذغعلعا  تمّرر  زالئ  وطا  سام،  طؤئ  تعالغ  طظث  رجمئ 
اقجاسمار  جغظةح  شعض  عثا.  غعطظا  تاى  وصراراتعا 
المآاطرة  عثه  إضمال  شغ  المسطمغظ  تضام  وسمقؤه 

الضئرى سطى افرض المئارضئ؟
جغثا،  وسمقؤه  الشرب  غثرضعا  بات  الاغ  التصغصئ  إن 
وخاخئ بسث طرتطئ البعرات عغ أن الحسعب اإلجقطغئ 
لط تسث تطغص وجعدعط وق جماع أخعاتعط، وتامظى 
طظعط  تةث  شق  الاالغ  الغعم  خئغتئ  شغ  تساغصر  أن 
أتثا. شصث غغرت البعرات الظزرة، تاى سظث غععد، سظ 
المظطصئ  ولمساصئض  لعط،  وظزرتعا  الحسعب  ذئغسئ 
شغ الئقد اإلجقطغئ. وغععد غثرضعن أضبر طظ غغرعط 
شغ  وطضاظاعا  وصثجغاعا  لفطسطغظ  الحسعب  ظزرة 
سصغثتعط، وغثرضعن تططع الحسعب لاترغر شطسطغظ، 
وخطع ضغاظعط طظعا، وأن عثا افطر صادم وق طفر طظه، 
وغثرضعن ضثلك أن السقم الثي غسسعن له؛ ق غسثو 
الثول  بصعة  تظفث  وطساعثات  ورق،  سطى  تئرا  ضعظه 
السمغطئ شغ المظطصئ، ولغج بإرادة الحسعب وق رغئاعا، 
وغثرضعن ضثلك أن الشالئغئ السزمى طظ أعض شطسطغظ 
ق غمبطعط السغاجغعن؛ سطى افصض شغ طسألئ الخطح، 

تامئ ضطمئ السثد: إضاءات تعل اساراف أطرغضا "بحرسغئ" المساعذظات!

والافاوض والاطئغع طع ضغاظعط.
تررت  صث  شطسطغظ  أرض  بأن  ظصعل:  ظثاط  أن  وصئض 
سثة طرات بسث اغاخابعا طظ الضفار، وضاظئ شغ ضض طرة 
غتررعا الصادة افبرار؛ شصث جاءعا خقح الثغظ وجاءعا 

الزاعر بغئرس وصطج...
وجعف تئعء ضض عثه المآاطرات طظ الضفار وسمقئعط 
إرادة  خثرة  سطى  وتاتطط  الثرغع،  بالفحض  التضام 
طمظ  وخارجعا؛  شطسطغظ  داخض  المسطمئ  الحسعب 

غاططسعن لاترغرعا، وإظصاذعا طظ برابظ غععد.
السمغطئ  الثول  عثه  طساصئض  إن  ظصعل:  الثاام  وشغ 
ضغان  وطساصئض  الجوال،  عع  اإلجقطغئ  الئقد  شغ 
جثوره...  طظ  وخطسه  الضاطض،  الاثطغر  عع  غععد 
لعا  أراد  وضما  ضاظئ  ضما  جاسعد  افرض  عثه  وإن 
دارعا،  وسصر  وطرضجعا  افطئ  صاسثة  وجض؛  سج  اهللا 
لاخثق  أوروبا؛  شاح  ظتع  جغعحعا  اظطقق  وصاسثة 
شغما  والسقم  الخقة  سطغه  المخطفى  بحارة  شغعا 
سطغه  أخرجه ابظ سساضر شغ تارغت دطحص تغث صال 
الخقة والسقم: «َهَذا األَْمُر - يعني الخالفة - كَائٌِن بَْعِدي 
اِم، ثُمَّ ِبالَْجِزيَرِة، ثُمَّ ِبالِْعَراِق، ثُمَّ ِبالَْمِديَنِة،  ِبالَْمِديَنِة، ثُمَّ ِبالشَّ
ثُمَّ ِبَبْيِت الَْمْقِدِس، َفإَِذا كَاَن ِبَبْيِت الَْمْقِدِس َفَثمَّ ُعْقُر َداِرها، 
سطغه الخقة  وصال  أَبَداً»،  إِلَْيِهْم  َفَتُعوَد  َقْوٌم  يُْخِرَجَها  َولَْن 
والسقم ضثلك: «يَا ابَْن َحَوالََة إَِذا َرأَيَْت الِْخَالَفَة َقْد نََزلَْت 
الِْعظَاُم،  َواْألُُموُر  َوالَْبَالِبُل  َالِزُل  الزَّ َدنَْت  َفَقْد  َسِة  الُْمَقدَّ أَْرَض 
اَعُة يَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمْن النَّاِس ِمْن يَِدي َهِذِه ِمْن َرأِْسَك»  َوالسَّ

 أخرجه أبع داوود وختته

النظام الباکستانی حرب على المسلمین وبرد وسالم على الکافرین

واصع  شغ  حغؤا  غآخر  وق  غصثم  ق  اقساراف  عثا 
غسائرون  الثغظ  المسطمغظ  ظزر  شغ  شطسطغظ  صدغئ 
العتغ  طظ  طسامثة  المئارضئ  افرض  شغ  أتصغاعط 
إلى  بترعا  طظ  شفطسطغظ  الحرسغ،  التضط  وطظ 
ظعرعا عغ أرض إجقطغئ طتاطئ، وق تمطك أطرغضا وق 
الصعى اقجاسمارغئ وق طةطج افطظ وق صعى افرض 
شغ  تشغر  أن  وق  سظعا  الخفئ  عثه  تظجع  أن  طةامسئ 

عثه التصغصئ حغؤا.
الصعى  تآطر  ترى  وعغ  اإلجقطغئ  لفطئ  آن  باطظاً: 
اقجاسمارغئ سطغعا وسطى طصثجاتعا وأرضعا المئارضئ، 
وتثاذلعط  الثعظئ  التضام  تآطر  طثى  وتحاعث 
وتعاذآعط وطا أوخطعا صدغئ شطسطغظ له طظ ععان 
وضغاع، آن لعا أن تثرك أن ق تض لصدغئ شطسطغظ 
إق باترغرعا، وأن تترغرعا ططصى سطى ضاعض جغعحعا 
وصعاعا الفاسطئ، وأظعا صادرة سطى تتصغص ذلك إذا طا 
لثغظعا  وأخطخئ  السمقء  التضام  صغعد  طظ  اظساصئ 
وأطاعا، وتغظعا لظ غطئث غععد شغ افرض المئارضئ 
إق غسغرًا، وجغثخض المسطمعن المسةث افصخى أسجاء 

ضما دخطه الفاروق وختئه أول طرة.
 ﴾ًن يَُكوَن َقِريبا

َ
َ أ َ ُهَو قُْل َع ﴿َويَُقولُوَن َم

* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 
   شغ افرض المئارضئ شطسطغظ

إظعاء التالئ الفخائطغئ 
والاعتث خطش صغادة واتثة واسغئ وطثطخئ

طظ أوجإ العاجئات سطى أعض الحام

افتث؛  غعم  خئاح  وخطاظغ  سئارة  سثو"  "المحغرشئ 
وضاظئ عثه السئارة طظ السئارات الضبغرة الاغ اساثظا 

سطى جماسعا بغظ الفغظئ وافخرى.
بمئ طرض خطغر اظاحر شغ تقشغش دطاغ المظزعطئ 
الفخائطغئ شأدى بعا إلى الحطض الاام؛ شعع بمبابئ العرم 
السرذاظغ الثي أخث غظاحر وغامثد شغ أظتاء الةسث 

تاى غآدي به إلى المعت المتاط.
عثا المرض غامبض بربط المظزعطئ الفخائطغئ ظفسعا 
وصرارعا وطخغرعا وطخغر البعرة بالثول الاغ تسمغ 
ظفسعا داسمئ، تاى باتئ عثه الفخائض ساججة تماطا 
سظ شسض أي حغء دون الرجعع إلى تطك الثول فخث 
الدعء افخدر طظعا؛ شفصثت صرارعا المساصض وجغادتعا 
سطى ظفسعا وأخئتئ طساسئثة بضض طا تتمض عثه 
الضطمئ طظ طسظى؛ ضغش ق وعثه الثول أتطئ لطمظزعطئ 
وترطئ  والمفاوضات...؛  ضالعثن  الترام  الفخائطغئ 
سطغعا العاجإ طظ طبض شاح الةئعات وسطى رأجعا جئعئ 
الساتض؛ وإجئارعا سطى اتئاع جغاجئ المتعر العاتث.. 
َأَتْغُئ  َصاَل:  َسْظُه   

َُّ
اهللا َرِضَغ  َتاِتٍط  ْبِظ  ُسَثّيِ  َسْظ  ُرِوَي 

َرُجعَل اهللاَِّ  َوِشغ ُسُظِصغ خطغإ طظ َذَعٍإ َشَصاَل ِلغ: 
«يَا ُعَديُّ اطَْرْح َهَذا الَْوثََن ِمْن ُعُنِقَك»، َشَطَرْتُاُه ُبطَّ اْظَاَعْغُئ 
ِمْن  ْرباباً 

َ
ْحباَرُهْم َورُْهباَغُهْم أ

َ
﴿اتََّخُذوا أ َغْصَرأُ:  َوُعَع  إَِلْغِه 

َظْسُئُثُعْط،  َلْسَظا  ِإظَّا  صطئ:  طظعا،  َشَرَغ  َتاَّى  اهللاَِّ﴾،  ُدوِن 
َم  ُمونَُه، َويَِحلُّوَن َما َحرَّ ُموَن َما أََحلَّ اللَُّه َفُتَحرِّ َشَصاَل: «أَلَْيَس يَُحرِّ
اللَُّه َفَتْسَتِحلُّونَُه؟» صال: شصطئ: َبَطى، َصاَل: «َفِتلَْك ِعَباَدتُُهْم». 
غَظ ِإقَّ اْلُمُطعُك  َل الثِّ َصاَل َسْئُث اهللاَِّ ْبُظ اْلُمَئاَرِك: َوَعْض َبثَّ

َوَأْتَئاُر َجْعٍء َوُرْعَئاُظَعا.
اإلتساس  تئطث  أن  المرض  عثا  أسراض  طظ  وضان   
بمساظاة  تحسر  تسث  شطط  الفخائطغئ؛  المظزعطئ  سظث 
شعق  طساظاة  زادتعط  السضج  سطى  بض  الحام،  أعض 
شعق  وآقطا  ضغصعط؛  شعق  وتدغغصا  طساظاتعط؛ 
غعطغ  حئه  بحضض  تصع  المةازر  عغ  شعا  آقطعط، 
شعصسئ  جاضظا،  الفخائطغئ  المظزعطئ  تترك  أن  دون 
طةجرة صاح الاغ راح ضتغاعا السحرات طظ المعةرغظ؛ 
غالئغاعط طظ افذفال، ودطرت طثغظئ ضفر ظئض والصرى 
المتغطئ بعا، وق غضاد غمر غعم سطى طظطصئ الضئغظئ 
طظ  بالسثغث  الحام  ذاغغئ  وغصعم  إق  اقجاراتغةغئ 
المتاوقت قصاتاطعا؛ ظاعغك سظ الشارات الضبغفئ الاغ 

تاسرض لعا، وجصطئ طثغظئ خان حغثعن والمظاذص 
بثطاء  روغئ  الاغ  أرضعا؛  ودظج  بعا؛  المتغطئ 
الحعثاء ذاغغئ الحام طثااق بظخره المعععم، ولغج 
آخرا طتاوقت ذاغغئ الحام صدط المجغث طظ المظاذص 
لمتاشزئ  الحرصغ  الةظعب  شغ  المحغرشئ  طتعر  سطى 
به  صاطئ  الثي  الةعي  اإلظجال  ذلك  إلى  أضش  إدلإ. 
صعات الاتالش شغ المربع افطظغ لعغؤئ تترغر الحام؛ 
والثي اجامر لساسات، وزسمئ صعات الاتالش تغظعا 
الصداء سطى زسغط تظزغط الثولئ وسثة أحثاص طظ 
طراشصغه، تخض ضض ذلك دون أن غاترك لطمظزعطئ 
الفخائطغئ جاضظ؛ أو غرف لعا جفظ؛ وضأن افطر شغ 
ضعضإ آخر، ضغش ق وعغ تسغح تالئ طظ الاثثغر وصث 

أدطظئ تساذغ المال السغاجغ الصثر!
الثي  افول  المصال  لغج  المصال  عثا  أن  حك  ق   
ولظ  السدال  المرض  عثا  سظ  لطتثغث  غثخص 
غضعن افخغر، فن آباره ق زالئ تفاك بةسث البعرة؛ 

وأسراضه ق زالئ تزعر سطغعا لطسغان.
لصث اظططصئ شغما طدى دسعات سثة تثسع إلى سقج 
عثا المرض الثطغر؛ لضظ عثه الثسعات لط تطص آذاظا 
التثث  طساعى  سطى  تترك  سظعا  غظاب  ولط  خاغغئ؛ 
الةطض، ربما لسثم إدراك الئسخ خطعرة عثا المرض؛ 
وربما لةعض الئسخ أو خطؤه شغ الاحثغص، شمرت 
الفخائطغئ  المظزعطئ  وأخغئئ  والسظعن؛  افسعام 
بالحطض؛ وبارت افسداء وصدمئ المظاذص؛ وق زالئ 
المتاوقت تسغر سطى صثم وجاق لقجعاز سطى طا تئصى 
طظ المظاذص المتررة؛ والسمض سطى إجعاض البعرة بسث 
أن تمعت جرغرغا، شضان ق بث والتالئ عثه طظ السمض 
السرغع لاثارك افطر والةمغع طسظغ بعثا الضقم فظظا 

شغ جفغظئ واتثة والئقء سام.
شعاجإ سطى الةمغع السمض سطى إظعاء التالئ الفخائطغئ 
ظاغةئ  لطبعرة؛  تخض  طا  ضض  وراء  السئإ  ضاظئ  الاغ 
اظتغازعا فواطر الثاسمغظ، وطظ بط الاعتث تتئ راغئ 
واتثة؛ راغئ رجعل اهللا ، وخطش صغادة واتثة طثطخئ 
زطام  وتساسغث  المساظاة  عثه  تظعغ  طرتئطئ  وغغر 

المئادرة طظ جثغث.
* رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ جعرغا

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث سئث الععاب*ـ 

تغول السلطۀ الفلسطینیۀ على أهل فلسطین وشباب حزب التحریر
لن یطفئ صوت الحق الذي تخشاه السلطۀ وکل من یقف وراءها

ظزط حئاب تجب الاترغر وصفئ بسظعان: التضعطات والصغادات جطط طع الظزام ترب سطى أعض الحام، وذلك سطى 
ذرغص سصربات صاح - برغش إدلإ الحمالغ. وأضث المحارضعن بالعصفئ سئر القشاات المرشعسئ: أن الفخائطغئ سصئئ 
شغ ذرغص إجصاط الظزام، وأن سطى أعض الحام أن غساسغثوا جططاظعط وصرارعط المسطعبغظ طظ الفخائض 
والتضعطات. وشغ السغاق ظفسه ُظزمئ الثمغج وصفئ شغ بطثة تض الضراطئ برغش إدلإ بسظعان: المةازر لظ غعصفعا 
إق تختغح طسار بعرتظا، وتمض المحارضعن شغ العصفئ قشاات أضثت إتثاعا: أن حرضاء الةرغمئ شغ طةجرة صاح 
عط: صادة الفخائض المرتئطعن، والحرسغعن المرصسعن، وافطظغعن الماسططعن، واإلسقطغعن المطئطعن. وصالئ 
قشائ أخرى: تسصط جمغع التضعطات طظ اإلظصاذ إلى المآصائ.. تاى آخر إخثار.. ضطعط تسططعا سطى السئاد، شغما 
ذالئئ قشائ بالبئ باإلشراج سظ المساصطغظ طظ أبظاء الئطثة شغ جةعن عغؤئ تترغر الحام صائطئ: لمخطتئ طظ 
غساصض المةاعثون المثطخعن، الثغظ غطالئعن بفاح طسرضئ الساتض، وطظعط جمسئ جطغمان وبعاء إجماسغض؟

حزب التحریر/ والیۀ سوریا
وقفۀ بعنوان: الحکومات والقیادات سلم مع النظام 

حرب على أهل الشام

فی حین یدعی حکام قطر مناصرتهم ألهل فلسطین
فهم سادرون فی التطبیع مع کیان یهود!!!
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افربساء ٣٠ طظ ربغع افّول ١٤٤١عـ / ٢٧ تحرغظ الباظغ/ظعشمئر ٢٠١٩ طـ٤     السثد ٢٦٢

ورد شغ طصالئ "براطب الائادل وخظاسئ السمقء" المظحعرة شغ السثد ٢٥٦ طظ الةرغثة: "إّن أطرغضا ُتظفص سطى 
عثه الئراطب أطعاقً عائطئ، شصث أظفصئ سطى براطب المثابرات شغ سام ٢٠٠٣ طبًق ٣٠ ططغار دوقر، بغظما أظفصئ 
شغ السام ظفسه سطى براطب الائادل ٢٣٠ ططغار دوقر". وبسث المراجسئ تئغظ أن المئطس الختغح عع ٢٣٢ ططغعن 

دوقر أطرغضغ، ولغج ٢٣٠ ططغار دوقر، اصادى الاظعغه.

تسصغئا سطى أتثاث طثغظئ بعرتسعدان افخغرة، والاغ حعثت اصاااق صئطغا بغظ بسخ صئائض حرق السعدان. 
أضث الظاذص الرجمغ لتجب الاترغر شغ وقغئ السعدان إبراعغط سبمان شغ بغان ختفغ: أن افظزمئ السابصئ 
ذعال  ظض  التضعطئ  شغ  اقجاعزار  وتاى  لخراساتعا،  وصعدًا  الصئائض  تساثثم  ظطئ  السعدان،  شغ  والقتصئ 
سصعد سثة سطى افجاس الصئطغ والةععي، والثاجر العتغث شغ عثا الخراع عط أعطظا الطغئعن المظامعن لعثه 
الصئائض، شصث ضاظعا وق زالعا عط طظ غثشع البمظ غالغًا؛ طظ دطائعط وأرواتعط، شطط غاعصش اقصااال الصئطغ 
شغ السعدان شغ طضان إق وغئثأ شغ طضان آخر، وضض ذلك بسئإ اقجاصطاب التاد بغظ طضعظات التضعطئ 
والمسارضئ، وحثد افجااذ سبمان: أن اإلجقم صث ترم دم المسطط، وترم اقصااال بغظ المسطمغظ، ضما ترم 
الصاال تتئ الراغئ السخئغئ جعاء أضاظئ سخئغئ لطصئغطئ أو الةعئ. وأضاف: أن التضعطئ والمسارضئ وجعان 
وطا  غحسطعظعا،  طظ  وأسعاظعط  عط  الاغ  الخراسات؛  عثه  لمبض  جثري  تض  طظعما  غاعصع  وق  واتثة،  لسمطئ 
غصعطعن به عع طةرد تسضغظ لفزطئ، ق غطئث أن غجول أبره، وتسعد افطعر إلى جابص سعثعا. وخاط الئغان 
طثاذئا افعض شغ حرق السعدان وغغره بالصعل: إن العجط السغاجغ المعجعد عع جئإ افزطات والمحاضض، 
وق غاعصع طظه أن غتض طحضطئ، فظه غفاصر إلى الفضرة السغاجغئ العاسغئ، شإظه لظ غعصش ظجغش اقصااال الصئطغ 
إق دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى طظعاج الظئعة؛ فظعا تصعم سطى سصغثتضط؛ سصغثة اإلجقم السزغط، شعغ 
وتثعا الصادرة سطى خعر الظاس شغ أطئ واتثة، سطى أجاس سصغثة اإلجقم، لثلك ضان واجئًا سطى جمغع 

المسطمغظ السمض إلصاطئ عثه الفرغدئ الشائئئ.

افول  ربغع   ٢٥ الةمسئ،  الغعم،  (روجغا  طعصع  ظحر 
١٤٤١عـ، ٢٠١٩/١١/٢٢م) الثئر الاالغ: "أسطظ افطظ 
الروجغ الصئخ سطى صغادغْغظ و٧ سظاخر شغ تظزغط 
سثد  شغ  الثولغ،  اإلرعابغ  اإلجقطغ"  الاترغر  "تجب 
طظ طظاذص الئقد، تعرذعا شغ أظحطئ غغر دجاعرغئ 
عغؤئ  وأحارت  بالصعة.  بالسططئ  اإلذاتئ  إلى  تعثف 
الغعم  سظعا  خثر  بغان  شغ  الروجغ  الفثرالغ  افطظ 
سطى  لطصئخ  تمئ  خاخئ  سمطغئ  أن  إلى  الةمسئ، 
وطصاذسئ  وتاارجاان  طعجضع  وحمطئ  اإلرعابغغظ، 
تغعطغظ شغ طظطصئ افورال وجط الئقد، طعضتئ أن 
المتاةجغظ سمطعا سطى تأجغج عغاضض إرعابغئ جرغئ، 

والئتث سظ طخادر الامعغض، والاروغب لفضرعط وتةظغث المسطمغظ المتطغغظ شغ خفعشعط. وصال الئغان: "لصث 
المجسعطئ  السالمغئ  الثقشئ  بظاء  طئثأ  سطى  تصعم  دجاعرغئ  غغر  أظحطئ  شغ  تعرذعا  الاظزغط  أسداء  أن  بئئ 
وتثطغر طآجسات المةامع السطماظغ، وتعثف إلى صطإ السططئ التالغئ بالصعة". وذضر الئغان أظه تط السبعر 

لثى المتاةجغظ سطى طعاد دسائغئ طتزعرة شغ روجغا، ووجائض لقتخال وتثجغظ الئغاظات".
ضاظئ  شصث  جرا.  لغج  أظه  ضما  جثغثا  لغج  والمسطمغظ  اإلجقم  سطى  المةرطئ  روجغا  تصث  إن   :
سثوًا شاجرا لقجقم والمسطمغظ، ضغش ق وعغ سطى جئغض المبال ق التخر صث حارضئ شغ  روجغا دائماً 
الةئعئ ضث دولئ الثقشئ السبماظغئ، وعغ الاغ تصعم طظث جظعات بصاض المسطمغظ افبرغاء شغ جعرغا دسما 
الثمار  ارتثاء  طظ  الفاغات  وطظسئ  اإلجقطغئ،  البصاشئ  ضاإ  الاغ تزرت  وعغ  أجث،  بحار  الحام  لطاغغئ 
شغ المثارس والمساعث؛ لثلك شإن اساصالعا وجةظعا لحئاب تجب الاترغر - وعغ تسطط أظه تجب جغاجغ 
افخ  تسئغر  أدق  ذلك  سظ  سئر  وصث  اإلجقم،  سطى  تربعا  شغ  اجامرار  عع   - السسضرغئ  بافسمال  غصعم  ق 
جعظةاتعف رجقن، وعع سدع شغ تجب الاترغر والثي تضط سطغه الظزام الروجغ بالسةظ طثة ٢٢ ساطاً شغ 
آذار/طارس الماضغ، تغث صال شغ المتضمئ أبظاء طتاضماه، "المتضمئ التالغئ تبئئ أظعط ق غتضمعن سطغظا، 
وق غتضمعن سطى تجب الاترغر، لضظعط غتضمعن الغعم سطى دغظ اهللا، اإلجقم". ظصعل لةمغع افظزمئ الاغ 
تدطعث وتسةظ تمطئ الثسعة المثطخغظ، أبحروا بالثي غسعؤضط، شإن تجب الاترغر طاض شغ ذرغصه 
واخق لغطه بظعاره رغط السصئات والخسعبات الاغ تدسعظعا شغ ذرغصه؛ إلصاطئ الثقشئ الراحثة الباظغئ 

سطى طظعاج الظئعة شعغ وسث طظ اهللا جئتاظه وتسالى، واهللا ق ُغثطش وسثه.

أطرغضا... والتراك يف لئظان اتفاصغئ جغثاو.. ترب سطى أتضام اإلجقم وإشساد 
لطمرأة املسطمئ

تسائر اتفاصغئ جغثاو "الصداء سطى جمغع أحضال الامغغج 
ضث المرأة" الاغ أسثتعا طفعضغئ المرأة طظ أخطر 
وجائض العةعم سطى أتضام اإلجقم الماسطصئ بالظزام 
اقجاماسغ وسقصئ الرجض والمرأة. وصث وصساعا طسزط 
دول السالط اإلجقطغ ططجطئ ظفسعا باطئغص بظعدعا 
تاى  أو  الفضر  أو  لطثغظ  طعاشصاعا  سظ  الظزر  بشخ 
السثاء  جع  تبغر  بمدمعظعا  وعغ  والاصالغث.  السادات 
بغظ الرجض والمرأة وتسائر التغاة بغظعما ضأظعا خراع 

وسقصئ ظطط واضطعاد.
المططصئ  المساواة  طئثأ  سطى  اقتفاصغئ  عثه  وترضج 
بغظ الرجض والمرأة وسطى إلشاء طا تسمغه جمغع أحضال 
الامغغج ضث المرأة، وتسائر أي اخاقف شغ الاساطض بغظ 
وترى  وتصعصعا.  المرأة  ضث  تمغغجا  والظساء  الرجال 
وظخغإ  صعاطئ  طظ  لطرجض  شرضئ  الاغ  التصعق  أن 
المرأة  تساب  سطى  ضاظئ  إظما  وغغرعا  المغراث  شغ 

وتصعصعا وغةإ تسثغطعا!
وعثه أطبطئ سطى بسخ الئظعد الاغ تثالش أتضام اهللا 
والاغ تسمض افظزمئ واإلسقم والمظزمات والةمسغات 

والمراضج الظسعغئ سطى ظحرعا وتطئغصعا:
- تظص المادة البالبئ سحرة طظ جغثاو سطى المساواة 
بغظ الرجض والمرأة شغ اقجاتصاصات افجرغئ المالغئ 
وغغرعا، وطظ ذلك المساواة شغ المغراث، أي تاساوى 
وغامابض  اآلباء،  طظ  والئظات  لفبظاء  المغراث  ظسئئ 
ظخغإ المرأة طظ طال زوجعا طع ظخغئه المعروث طظ 
طالعا إن طاتئ صئطه، وغغرعا طظ المثالفات الخرغتئ 

لطحرغسئ اإلجقطغئ.
- وتدمظئ المادة البالبئ سحرة ذطإ تعشغر الثثطات 
ذلك  وطظ  تمغغج،  وبثون  لطمرأة  الضاططئ  الختغئ 
ضعظعا  سظ  الظزر  بشخ  لطمرأة  التمض  طعاظع  تعشغر 
أحضال  طظ  حضض  شعثا  طاجوجئ،  غغر  أو  طاجوجئ 
الامغغج المرشعض بتسإ اقتفاصغئ!! وطظ عثا إحاسئ 

لطفاتحئ وتسعغض لعا.
المساواة  سحرة  والتادغئ  الساحرة  المادة  تدمظئ   -
الرغاضغئ  شغعا  بما  وطظاعةه  الاسطغط  شغ  المططصئ 
والفظغئ!! والصداء سطى أحضال الامغغج شغ شخض الطالئات 
سظ الطقب شغ المثارس، وضثلك شغ الاعظغش والسمض 

واقخاقط شغ تطك افطاضظ.
- غطَّئئ المادة الرابسئ سحرة طسألئ سمض المرأة وخاخئ 
شغ الرغش سطى بصائعا شغ الئغئ وسمطعا ضأم وربئ بغئ، 
ضما تتثبئ سظ أظحطئ طةامسغئ لطمرأة غةإ الصغام 

بعا، ولط تعضح طا عغ تطك افظحطئ.
- اتاعت المادة الثاطسئ سحرة الضبغر طظ المثالفات 
الحرسغئ، طظعا طا تعته الفصرة الرابسئ الاغ تظص سطى 
ترغئ الاظصض والسفر والسضظ، بشخ الظزر سظ الصعاطئ 
أن  ضما  ورضاه،  افطر  ولغ  أو  الجوج  وإذن  الجوجغئ 
الفصرة البالبئ تطالإ بمساواة حعادة المرأة لحعادة 
الرجض أطام الصاظعن وصئعل حعادة المرأة شغ التثود 
لطصرآن  واضتئ  طثالفئ  افطعر  تطك  وشغ  والصخاص، 

الضرغط الثي جسض حعادة الرجض بحعادة اطرأتغظ.
- تدمظئ المادة السادجئ سحرة المساواة بغظ الرجض 

والمرأة شغ السصث والطقق والصعاطئ والعقغئ 
وضما صطظا شصث وصسئ سطى عثه اقتفاصغئ غالئغئ دول 
السالط اإلجقطغ، بما شغعا السططئ الفطسطغظغئ سام 
٢٠١٤، وظحطئ شغ تطئغص بظعدعا طبض السغر صثطا 
بما  الحثخغئ،  افتعال  صعاظغظ  بسخ  تسثغض  شغ 
غاظاجإ طع تطك الئظعد. وصاظعن تماغئ افجرة الاغ 
تاثخض شغ أجاجغات تربغئ العالثغظ فبظائعما وتتبعط 
سطى الامرد والاظمر والسصعق. بتغث لظ غسعد طساشربا 
أن غحاضغ العلث أباه وغسةظه إن رأت طآجسئ تماغئ 

افجرة أظه اجاسمض السظش شغ طساططاه قبظه، والثي عع 
شسطغا تأدغئه إن أخطأ.

وأوجثت السططئ طآجسات خاخئ طبض وزارة حآون 
افسطى  والمةطج  اقجاماسغئ،  الاظمغئ  ووزارة  المرأة 
وبراطب  طحارغع  طظ  به  تصعم  بما  والرغاضئ  لطحئاب 
تخإ شغ تظفغث بسخ بظعد اقتفاصغئ الثاخئ بالمرأة. 
وضثلك أوجثت شغ المتاشزات أصساطا "لاظمغئ المرأة" 
الةمسغات  بغظ  لطاظسغص  "تعاخض"  تسمى  وطراضج 
بسث  شطسطغظ  شغ  جثا  سثدعا  ازداد  الاغ  الظسعغئ 

صثوم السططئ الفطسطغظغئ.
وتثخطئ شغ المظاعب بعضع أشضار تساعط شغ تروغب 
البصاشئ  طعاد  وأوجثت  واقخاقط،  بأظعاسعا  الترغات 
اإلظةابغئ وغغرعا شغ المظاعب الثراجغئ والئراطب اإلسقطغئ 
وافظحطئ والضاغئات، طع إذقق براطب طتاربئ طا أذطصئ 

سطغه زواج الصاخرات أو الجواج المئضر...
والةمسغات  لطمآجسات  طخراسغه  سطى  الئاب  وشاتئ 
والمراضج العثاطئ والممعلئ طظ الشرب لعثم وضرب صغط 
الةمسغات والمراضج الظسعغئ  خاخئ  وأتضاطه،  اإلجقم 
ولصاءات  وظثوات  براطب  طظ  به  تصعم  بما  المفسثة 
وورحات سمض ودورات وتفقت وطعرجاظات وأظحطئ 
شغ المثارس والةاطسات وتاى طع ربات الئغعت، وسمض 
ظحاذات تطعسغئ والصغام بظحاذات ترشغعغئ أو شظغئ 
أو ترابغئ أو "وذظغئ"، وطارابعظات وجئاصات رضخ شغ 
الحعارع بتةئ إتغاء ذضرى طسغظئ أو لطاعسغئ ضث أطراض 
طسغظئ، تظفغثا لطئظث الساحر طظ جغثاو الثي جئص ذضره، 
وعع "الاساوي شغ شرص المحارضئ الظحطئ شغ افلساب 

الرغاضغئ والاربغئ الئثظغئ".
وصث جظئ السططئ طآخرا صاظعظا تثدت شغه جظ الجواج 
لطةظسغظ ببماظغئ سحر ساطا، أي أظعا تسمض سطى ضسر 
وطظ  جعئ،  طظ  الشرائج  وتبغر  الةظسغظ  بغظ  التعاجج 
جعئ أخرى تمظع الجواج! شأي شساد وإشساد وتحةغع سطى 

الفاتحئ أضبر طظ ذلك؟!
الاظمغئ  خطئ  السططئ  تطك  تئظغ  ضثلك  ظظسى  وق 
تئغح  الاغ  البماظغئ  وأعثاشعا   ٢٠٣٠ المساثاطئ 
لطشرب تسجغج طثرجات جغثاو بثخعص المرأة بتةئ 
الاظمغئ، باإلضاشئ إلى الاثخض أضبر شغ الاسطغط والفضر 
والبصاشئ. وضطعا تخإ شغ إحاسئ الفعاتح، وطتاربئ 

أتضام اإلجقم.
افجرة  تثطغر  إلى  تعثف  عثه  جغثاو  اتفاصغئ  أن  أي 
المسطمئ وتفضغضعا وجطت المرأة سظ دغظعا وسظ صغط 
السفئ والطعارة والتغاء، شعغ تسمض سطى تشغغر دورعا 
ُغخان  أن  غةإ  وسرض  بغئ  وربئ  ضأم  افجاجغ 
طفاسطئ  وتةب  بأجالغإ  الساطئ  التغاة  إلى  بإخراجعا 
الظسائغئ  والضعتئ  والتصعق،  الحثخغئ  الترغئ  طبض 
خقل  طظ  اقصاخادي  والامضغظ  اقظاثابات،  شغ 
طحارغع اصاخادغئ وترابغئ وشظغئ طساشطغظ بعا التاجئ 
اقصاخادغئ والئطالئ والفصر. وضثلك تسعغص اقخاقط 
وتشغغر افشضار والمفاعغط طظ تغث سقصئ الرجض والمرأة 
وتسعغص  والتغاء  والحرف  السرض  وخغاظئ  والصعاطئ 

اقخاقط وضسر التعاجج بغظ الةظسغظ.
أي دشُع المسطمغظ إلى تئظغ ظمط التغاة الشربغئ الفاجثة 
الثالغئ طظ الصغط إلبسادعط سظ دغظعط وسصغثتعط، وسظ 
السمض بافتضام الحرسغئ الاغ وضسعا رب السئاد لاظزغط 
السقصئ بغظ الرجض والمرأة وبالاالغ التفاظ سطى افجرة 
والمةامع الثي غرغثوظه طفضضا بسغثا سظ دغظه لغسعض 
وجغطرة  جغطرتعط  تتئ  بصاءه  وبالاالغ  به  الاتضط 
افظزمئ السمغطئ الاغ تسمض سطى ذلك... وبإذن اهللا لظ 
 ُّ ﴿َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اهللا غظةتعا،  ولظ  طآاطراتعط  تمر 

 ﴾َخرْيُ الَْماكِرِيَن ُّ وَاهللا
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الظاس  بصئ  اجاسادة  شغ  السططئ  طتاوقت  شحض  بسث 
بعرصئ  بثأت  والاغ  بغعتعط  إلى  المازاعرغظ  وإرجاع 
سخإ  حث  شحض  بط  التضعطئ  اجاصالئ  بط  إخقتغئ 
حارع،  طصابض  حارع  وإغةاد  لطسططئ  المعالغ  الحارع 
المطش  شغ  المسظغئ  اقجاسمارغئ  الثول  ظحاط  ظعر 
افوجط  الحرق  دائرة  طثغر  شرظسا  شأرجطئ  الطئظاظغ؛ 
وحمال أشرغصغا شغ الثارجغئ ضرغساعف شارظع واجامع 

طع أرضان السططئ الفاصثة لطحرسغئ.
بط ضان اجاماع بارغج بغظ المئسعث الفرظسغ شارظع 
الحرق  لحآون  افطرغضغئ  الثارجغئ  وزغر  وطساسث 
شغ  افوجط  الحرق  وطثغرة  حغظضر  دغفغث  افوجط 
الثارجغئ الئرغطاظغئ جاغفاظغ الضاق. وطا تط تسرغئه سظ 
اجاماع بارغج أن شرظسا ترغث تضعطئ غمضظ الاساطض 
تضعطئ  تفدض  وأظعا  لئظان  أعض  ببصئ  وتتزى  طسعا 
بتضعطئ  غسمى  طا  أو  بسغاجغغظ  ططسمئ  أخخائغغظ 
"تضظعجغاجغئ". وطعصش أطرغضا وبرغطاظغا تمتعر تعل 
تةظغإ اظعغار لئظان طالغا وبتبا شغ جئض إدخال خظثوق 

الظصث الثولغ والئظك الثولغ لثسط السططئ طالغاً.
غسمى  طا  ذضرى  شغ  الباظغ،  تحرغظ   ٢٢ غعم  وشغ 
تراطإ  دوظالث  افطرغضغ  الرئغج  أرجض  باقجاصقل، 
وأسطظ  سعن  طغحال  الةمععرغئ  لرئغج  تعظؤئ  برصغئ 
تراطإ سظ "اجاسثاد العقغات الماتثة افطرغضغئ، لطسمض 
طع تضعطئ لئظاظغئ جثغثة تساةغإ لتاجات الطئظاظغغظ 
إلى بظاء بطث طساصر طجدعر طساصض وآطظ" طا غسظغ أن 
اإلدارة افطرغضغئ التالغئ طا زالئ تصش طع سعن بالرغط 

طظ اظسثام بصئ أعض الئطث بالطصط السغاجغ ضطه.
ولضظ القشئ لطظزر ضان تثغث السفغر افطرغضغ السابص 
شغ لئظان جغفري شغطامان أطام الطةظئ الفرسغئ لطحرق 
افوجط وحمال أشرغصغا واإلرعاب الثولغ، الاابسئ لطةظئ 
الحآون الثارجغئ شغ طةطج الظعاب افطرغضغ تغث صال 

طسألاغظ  طعماغظ:
تغث  الطئظاظغ  إغران  تجب  بسقح  غاسطص  شغما  افولى، 
ضان  إذا  سما  واحظطظ  شغ  الئسخ  غاساءل  "صث  صال: 
سطى الصعات المسطتئ الطئظاظغئ اآلن اقجاسثاد لمعاجعئ 
بالصعة.  جقته  وظجع  دغظاطغضغاً  إغران)  (تجب  التجب 
جاضعن عثه الاساؤقت وخفئ لطترب افعطغئ، تمغض 
إغران وسمقؤعا إلى جاظإ تظزغط الصاسثة إلى اقزدعار 
ضقم  وتسإ  غسظغ  طا  افعطغئ".  الترب  تاقت  شغ 
شغطامان أن ظجع جقح تجب إغران أطر طسائسث أطرغضغاً.

صال:  تغث  المطروتئ  بالتطعل  غاسطص  شغما  الباظغئ، 
"صثرتظا سطى الاثخض وتحث الثسط المالغ واقصاخادي 
ذلك  شغ  بما  أظفسعط،  الطئظاظغغظ  صرارات  سطى  تسامث 

تضعغظ التضعطئ المصئطئ وجغاجاتعا. ظسط، ظتظ سطى 
اجاسثاد لطعصعف إلى جاظإ لئظان، ولضظ إذا ضان غرغإ 
الطئظاظغعن شسقً شغ المدغ صثطاً. إذا سالةئ التضعطئ 
لطمةامع  شغمضظ  والمساءلئ،  التضط  طسائض  الطئظاظغئ 
السمض  إلى  التضعطئ  سادت  إذا  أطا  اقجاةابئ؛  الثولغ 
ضالمسااد، شطظ ظامضظ طظ تحث الثسط لمظع اقظعغار"، 
وعظا غضرر شغطامان المعصش افطرغضغ الثاسط لطسططئ 
الثخثخئ  لمعضعع  شغطامان  لمح  وأغداً  التالغئ. 
لصطاسات تضعطغئ طا ُغسث تضرارًا لما أسطظه رئغج العزراء 
الاغ  اإلخقتغئ  العرصئ  شغ  الترغري  جسث  المساصغض 

أجصطعا الحارع.
بترق  التراك  جاتات  بسخ  ردت  شغطامان  ضقم  بسث 
عظاك  وضاظئ  الثارجغ  لطاثخض  رشدا  افطرغضغ  السطط 
تخرغتات لعجعه داخض التراك راشدئ لضقم شغطامان 
وتجبعا.  إغران  طخطتئ  شغ  غخإ  ضقطه  وطسائرة 
اجاثسى ذلك عةعطاً سطى حثص شغطامان. وشغ الةعئ 
السفارة  طصابض  طزاعرة  إغران  تجب  تحث  المصابطئ 
افطرغضغئ شغ سعضر طتاوق اجابمار عةعم شغطامان سطى 

التجب لاخعغر التراك سطى أظه تابع فطرغضا.
وشغ ٢٤ تحرغظ الباظغ أسطظئ برغطاظغا أظعا جارجض 

طعشثًا سظعا لاسرغع تحضغض التضعطئ ضما أسطظئ.
وشغ لئظان طا زالئ الطئصئ السغاجغئ تمارس جغاجئ 
بغظعط  شغما  الاعط  تراحص  سئر  والمماذطئ  الاسعغش 
إسقن  ظض  وشغ  التضعطئ  تحضغض  تأخغر  بثخعص 
الئظعك تطئغص صغعد سطى الستعبات المالغئ والتث طظ 

جتإ الثوقر.
بالمثاخر أطرغضا تاساذى طع تراك لئظان بروغئ ظزرا 
لمثى تسصغث المحعث الطئظاظغ؛ إن ضان شغ تةط المطفات 
السالصئ شغه أو ططفات شساد السططئ سطى طثى سصعد، 
بظزام  الاقسإ  وخسعبئ  الطائفغ  تضعغظه  بسئإ  أو 
المتاخخئ الطائفغئ الاغ بئااه أطرغضا وسثلئ شغه بسث 

١٥ جظئ ترب سئر طا غسمى باتفاق الطائش.
بالظزام  طامسضئ  زالئ  طا  تترضاتعا  وتسإ  وأطرغضا 
دشسئ  الاغ  شعغ  التالغئ؛  السططئ  وأرضان  الطئظاظغ 
بصاظعن اظاثابغ غسطغ طظ غثغظعن العقء لعا بأضبرغئ 
ظغابغئ ضاجتئ. وعغ طظ دسمئ السططئ التالغئ صئض 
اقظاثابات الظغابغئ افخغرة بحعر سئر طآتمر "جغثر"؛ 
طما غسظغ أن التراك التاخض شغ لئظان والمعجه ضث 
أطرغضا.  ضث  جغخإ  بالمتخطئ  عع  السططئ  أرضان 

 وأطرغضا بثطعاتعا أغداً تسائر التراك سثوًا لعا
* ظائإ رئغج المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر 

   شغ وقغئ لئظان
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