
غساسرض ضااب (شسالغات ذضرى عثم الثقشئ ١٤٣٩عـ-
٢٠١٨م) الفسالغات الاغ دسا لعا تجب الاترغر شغ حعر 
رجإ الفرد طظ عثا السام ١٤٣٩عـ - ٢٠١٨م بمظاجئئ 
دسا  الثقشئ،  سطى  المةرطغظ  لصداء  افلغمئ  الثضرى 
التجب إلى شسالغات جماعغرغئ ساطئ شغ جمغع الئقد الاغ 
غسمض شغعا، تغث غساسرض طا ظزط حئابه وحاباته طظ 
شسالغات سالمغئ تدمظئ (المآتمرات، والظثوات، والعصفات، 
والمزاعرات، والمسغرات، وذاوقت التعار أطام الةاطسات، 
وتمقت الجغارات المضبفئ لطظاس شغ بغعتعط وطتقتعط 

وأطاضظ اجاماسعط وتةمسعط، وتعزغع الظحرات، والئغاظات الختفغئ، والمطعغات)، وصث حمطئ عثه الفسالغات (افرض 
المئارضئ شطسطغظ، السعدان، الغمظ، باضساان، ترضغا، برغطاظغا، افردن، تعظج، ضغظغا، بظشقدش، طالغجغا، تظجاظغا، 

ععلظثا، أطرغضا، جعرغا، إظثوظغسغا، لئظان...). غمضظ تتمغض الضااب طظ خقل الرابط الاالغ:
http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/resources/hizb-resources/53400.html
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بصطط: افجااذ طتمث جاطع (أبع أغمظ)*

إن اقجاسمار ججء ق غاةجأ طظ المئثأ الرأجمالغ، بض عع 
ذرغصئ تظفغث شضرته، ولثلك ق جئغض لسقجه جثرغاً إق 
بمصاوطئ المئثأ الرأجمالغ وإزالاه طظ العجعد، ولثلك ق 
بث أن تئثل الةععد شغ إزالئ المئثأ الرأجمالغ والصداء 
سطغه. لصث جارت الحغعسغئ حعذاً شغ طسالةئ اقجاسمار، 
بفضرة  جارت  ولضظعا  الرأجمالغ،  المئثأ  طصاوطئ  وشغ 
خطأ، وبمصاوطئ سرجاء، شصث صاوطئ سصغثة شخض الثغظ 
الاطعر  وسصغثة  المادي.  الاطعر  بسصغثة  الثولئ  سظ 
ولثلك  اإلظسان؛  شطرة  وتثالش  خطأ،  سصغثة  المادي 
لط تةث صئعقً شغ المةامسات الرأجمالغئ، شدقً سظ أن 
افشراد الثغظ اساظصععا لط تآبر شغ جطعضعط شغ التغاة؛ 
فن طظ غساصث بالاطعر المادي ق غدغره أن غطئص شخض 
الثغظ سظ الثولئ، إذ إن شضرة شخض الثغظ سظ الثولئ 
لعجعد  والمظضر  اهللا،  بعجعد  المصر  غساظصعا  أن  غمضظ 
اهللا، فظعا ق تسظغ اإللتاد، وق تسظغ اإلغمان، وإظما تسظغ 
سثم تتضغط الثغظ شغ حآون الثولئ، وعثا ق غآبر شغ 
جطعك طظ غساصث سصغثة الاطعر المادي. وطظ عظا ظةث 
أن السصغثة الحغعسغئ لط تآبر شغ المةامسات الرأجمالغئ، 
الحغعسغئ  طصاوطئ  أطا  تشغغر.  أي  شغعا  تتثث  ولط 
لطرأجمالغئ، شصث بثأت بأشضار ضارل طارضج وطظ أتى 
بسثه طظ شقجفئ الحغعسغغظ، شأوجثت طظ غساظصعا طظ 
افشراد والةماسات، ولضظعا لط تساطع أن تةسض، بمةرد 
الثراجئ والئتث، حسعباً برطاعا تساظصعا. وشعق ذلك شإن 
ذرغصاعا شغ تةسغثعا بضغان، أي بثولئ حغعسغئ، ضاظئ 
ذرغصئ خطأ، وذرغصئ خغالغئ، شعغ خطأ طظ ظاتغئ جسطعا 
وعغ  ضطغاً،  إلشائعا  إلى  لطعخعل  ذرغصئ  الثولئ  إغةاد 
خغالغئ فظعا ترغث جسض البعرة سالمغئ، تئثأ بالحسعب 
الماصثطئ خظاسغاً بط تسط السالط؛ ولثلك اضطر لغظغظ 
لمثالفاعا بتةئ تفسغرعا، شأوجث الثولئ الحغعسغئ شغ 
روجغا، وضاظئ شغ ذلك العصئ طاأخرة طظ ظاتغئ خظاسغئ 
وتثعا، بط بسث بطث  روجغا  وأوجثعا شغ  أوروبا،  سظ 
صرن جاء خطفاء لغظغظ لغاتالفعا طع أضئر دولئ اجاسمارغئ، 
ظسظغ أطرغضا، أي تتالفعا طع اقجاسمار. وضاظئ ظاغةئ 
عثا الاتالش أن جصطئ الحغعسغئ ظعائغاً، وزالئ الثولئ 
شغ  بثلك  وشحطئ  العجعد،  طظ  الرئغسغئ  الحغعسغئ 
تتصغص أعثاشعا؛ لثلك ضان ق بث طظ الئتث سظ سقج آخر 
لمصاوطئ الرأجمالغئ والصداء سطى اقجاسمار، وق غعجث 
غغر اإلجقم الثي غمطك الصثرة سطى ذلك، بض إظه السقج 
العتغث إلزالئ اقجاسمار وعثم الرأجمالغئ، وسقجه غصعم 
سطى أجاس سرض الفضرة الضطغئ سظ الضعن واإلظسان 
والتغاة شغ طغثان الظصاش السالمغ، وإدخالعا إلى طغباق 
الةماسئ الثولغئ الصائمئ سطى تظفغث السرف الثولغ بالرضا 
واقخاغار، شعثا الظصاش السالمغ لطفضرة الضطغئ سظ الضعن 
وغجغض  المفاعغط،  غشغر  الثي  عع  والتغاة،  واإلظسان 
المفاعغط المشطعذئ، وغختح السرف الثولغ. شاقجاسمار 
وجعئ ظزر طسغظئ شغ التغاة، ولظ غصدى سطغه طا لط 
تشغر وجعئ الظزر عثه. ختغح أن الرأي السام الثولغ 
الثي وجث لثى السالط ضث اقجاسمار صث أبر سطغه، ولضظه 
لط غصخ سطغه، ولط غدسش وجعده، وضض الثي تخض 
عع تشغغر شغ أجطعبه. والئقد الاغ اجاسمرت شغ أشرغصغا 
وآجغا وأطرغضا القتغظغئ، ق تجال طساسمرات، وإن ضاظئ 
عثه  تاترر  ولظ  اجاصققت.  أجطعب  شغ  وضسئ  صث 
المساسمرات إق بالبعرات، والتروب المتطغئ، والثولغئ. 
ولضظ طا داطئ الثول الضئرى المعجعدة شغ السالط تساظص 
اقجاسمار ضفضرة، وتسثر صعاعا طظ أجطه، شإظه ق جئغض 
إلزالئ اقجاسمار طظ السالط، إق بإزالئ شضرته طظ ظفعس 
طساظصغعا، بعخفعا وجعئ ظزر لعط شغ التغاة. ختغح 
أظه غةإ أن غصاوم اقجاسمار طصاوطئ طادغئ، وأن غسامر 
الرأي السام ضثه، وأن تداسش الةععد شغ جئغض ذلك، 
ولضظ عثا لغج السقج الظاجع، والسقج الظاجع إظما عع 
سرض اإلجقم ضفضرة ضطغئ سظ الضعن واإلظسان والتغاة 
الحسعب  جمغع  تاظاولعا  السالمغ،  الظصاش  طغثان  شغ 
الثول  بغظ  وظصاش  بتث  طتض  دولغاً  وتعضع  وافطط، 
جمغسعا، وخاخئ شغ الةماسئ الثولغئ. عثا وتثه عع 
السقج الظاجع لقجاسمار، وق غمضظ تطئغص ذلك سمطغًا 

إق بعجعد الثولئ اإلجقطغئ الصعغئ شغ المسرح الثولغ.
سظ ضااب طفاعغط جغاجغئ لتجب الاترغر

إن شةر الاشغغر سطى أجاس اإلجقم آت، غظازط 
المرابغظ  رجج  طظ  غطّعره  الضعن،  عثا  جظئات 
المسطمغظ،  تضام  طظ  ووضقئعط  الرأجمالغغظ، 
السغح،  وضظك  الفصر،  الحسعب  أذاصعا  الثغظ 
والحصاء. وإن تجب الاترغر طاٍض شغ سمطه لطاشغغر 
وغضحش  الخفعف،  غخش  اإلجقم،  أجاس  سطى 
التصائص، وغئّخر أطاه السزغمئ، غساحرف التغاة، 
تغث تطئص حرغسئ اإلجقم، ق غدره ضغث الضائثغظ 
باسعا  الثغظ  المظاشصغظ،  تثثغض  وق  وطضرعط، 

دغظعط بسرض طظ الثظغا صطغض، 
يَّ ُمْنَقلٍَب َفْنَقلُِبوَن﴾.
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اصرأ شغ عثا السثد:
-  طغجاظغئ ضغظغا ٢٠١٩/٢٠١٨:

    طجغث طظ التئال المسطصئ تعل رصاب الظاس الغائسغظ! ...٢
-  إظةازات ابظ جطمان بسث سام طظ وقغاه ...٢

-  طظ لطمسطمغظ غغُر الثقشئ؟! ...٣
-  الئرلمان افوروبغ غساةغإ 

    لثسعة التعبغغظ باصثغط طئادرة لتض افزطئ الغمظغئ ...٤
-  وتثعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ سطى 

   طظعاج الظئعة عغ المظصثة لطشرب طظ درك الرأجمالغئ ...٤
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٢٠١٨/٠٦/٢٥م،  اقبظغظ  غعم  طظث  الثرذعم  شغ  بثأت 
جظعب  شغ  والمسارضئ  التضعطئ  بغظ  طفاوضات 
جطفا  الرئغج  طظ  ضض  باعصغع  خامئ  السعدان، 
سظ  السعدان  جظعب  دولئ  رئغج  طغاردغئ  ضغر 
التضعطئ، ورغاك طحار رئغج المسارضئ غعم افربساء 
٢٠١٨/٠٦/٢٧م سطى اتفاق جقم شغ الثرذعم بتدعر 
لعثه  "إغصاد"  طظ  المفعض  الئحغر  سمر  الرئغج 
وإصطغمغ  دبطعطاجغ  تدعر  وجط  المفاوضات... 

رشغع. (٢٧ تجغران/غعظغع ٢٠١٨م جعدان ترغئغعن).
وغظص اقتفاق سطى وصش دائط إلذقق الظار غئثأ بسث ٧٢ 
جاسئ طظ تعصغع اإلسقن، وشاح طمرات اإلغابئ وإذقق 
اقحائاك...  وشخ  الصعات  وجتإ  المساصطغظ  جراح 
واتثاذ اإلجراءات لغخئح الةغح وافطظ أجعجة صعطغئ 
بسغثًا سظ الصئطغئ طع جمع السقح طظ المثظغغظ. ضما 
حعرا   ٣٦ لمثة  اظاصالغئ  تضعطئ  تحضغض  سطى  غظص 

"بقث جظعات"، تةرى سصئعا اظاثابات ساطئ.
وصع  ٢٠١٨م  تمعز/غعلغع   ٦ الةمسئ  غعم  شغ  بط 
الساطئ  بالصغادة  افطظغئ،  الارتغئات  اتفاق  الطرشان 

لطصعات المسطتئ السعداظغئ.
ضمئاق -  طظ  تمعز/غعلغع ٢٠١٨م  السئئ ٧  غعم  وشغ 
أوغظثا، أسطظ وزغر الثارجغئ السعداظغ تعخض الطرشغظ 
إلى اتفاق بحأن تصاجط السططئ، غظص سطى إبصاء ضغر 
شغ الرئاجئ طآصااً، سطى أن غاعلى "زسغط المامردغظ" 

رغاك طحار طةثدا طظخإ ظائإ الرئغج.
شما عغ تصغصئ عثه المفاوضات السرغسئ؟ وَطْظ وراءعا؟ 
وعض عغ سئصرغئ وإدارة الظزام التاضط شغ السعدان 

وطظ ورائعا أوغظثا؟ أم أظعا إطقءات أطرغضغئ؟ 
التضعطئ  له  تروج  ضما  لغج  اقتفاق  عثا  إن 
السعداظغئ، وإسقطعا المدطض تغث خعروه باسائاره 
ظةاتا واظاخارا إلرادة الظزام شغ الثرذعم، بض عع 
بالمسارات  جمغئ  الاغ  افطرغضغئ  المطالإ  أتث 
طع  لطاطئغع  أطرغضغئ  حروذا  تسائر  الاغ  الثمسئ 
بصائمئ  غسمى  سما  اجمعا  ورشع  السعدان  تضعطئ 

الثول الراسغئ (لقرعاب).
بغعظص  لعضا  الثضاعر  الةظعبغ  الصغادي  أضث  وصث 
ختغفئ  ظحرته  طسه  تعار  شغ  خرح  تغث  ذلك، 
افخئار غعم افربساء ٢٠١٨/٦/٢٧م. صائًق: (ضض الثقئض 
تحغر إلى أن التجب التاضط شغ السعدان أدرك بأن 
اجامرارعط شغ التضط غسامث سطى تتصغص اقجاصرار 

شغ جمععرغئ جظعب السعدان).
لما  اقجاسمارغئ  الصعى  طئارضئ  شغ  ذلك  وغزعر 
الضاطض  الثسط  باصثغط  ووسعدعط  اتفاق،  طظ  تط 
السفارة  بأسمال  الصائط  أسطظ  شصث  الةظعب،  لثوغطئ 
ترتغإ  ضعتسغج  جاغفظ  الثرذعم  شغ  افطرغضغئ 
أطرغضا باعصغع الثرذعم لطسقم، وصال: (ظتظ ظرتإ 
تطَّ  الثي  الظار،  إذقق  وصش  وإسقن  اقتفاق،  بعثا 
افخئار  (ختغفئ  دولئ).  لئظاء  الفرخئ  غسطغ  فظه 

الثمغج ٢٠١٨/٦/٢٨م).
وبرغطاظغا  الظروغب  البقث  الاروغضا  دول  رتئئ  ضما 
إلى  ودسئ  طحارك...  بغان  شغ  الةمسئ  وأطرغضا 
الاظفغث الضاطض قتفاصغئ وصش إذقق الظار، تغث صال 
لثسط  اجاسثاد  سطى  الثولغ  المةامع  "إن  الئغان 
السمض طظ صئض اإلغصاد واقتتاد اإلشرغصغ إلى وضع 
إجراءات  اتثاذ  خقل  طظ  السصاب  طظ  لقشقت  تث 
السئئ  ترغئغعن  (جعدان  المسآولغظ".  ضث  سصابغئ 
الئرغطاظغ  السفغر  وصال  ٢٠١٨م)،  تجغران/غعظغع   ٣٠
الاروغضا:  دول  طمبض  خثغص،  سرشان  بالثرذعم 
....... الاامئ سطى الخفتئ ٣
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وتشّعل  المظطصئ،  تسغحعا  الاغ  الاردي  تالئ  ظض  شغ 
غظعجم  اإلجقطغئ،  أطاظا  سطى  اقجاسمارغئ  الصعى 
الئسخ، وغخاب بصخر الظزر، وجطتغئ الافضغر، طئررًا 
ذلك بعاصسغئ الرؤغئ، وسمطغئ التطعل والمسالةات، وشغ 
عثا اإلذار تاسالى بسخ افخعات الظحاز عثه افغام 
سئر  طا  تسعغئ  وسصث  غععد،  طع  الافاوض  بإطضاظغئ 
وافجئاب  والمئررات  افطث،  صخغرة  أو  ذعغطئ  عثظئ 
به  ُغسعصعن  طا  أبرز  ولضظ  تظاعغ،  تضاد  ق  لثلك 
الحرسغ،  المسعغ  عع  الحأن  عثا  شغ  أذروتاتعط 
وسثم وجعد طعاظع حرسغئ لثلك، طع اجاثساء ظماذج 
وتةارب تارغثغئ لمساعثات تط سصثعا بغظ المسطمغظ 
وأسثائعط سطى طر السخعر، وعع طا جظتاول الاسرض له 
شغ طصالظا عثا ضغ ظعضح المسألئ وظةطغ افطر، وظجغض 

الشحاوة سظ السغعن لسض شغ ذلك ذضرى لطثاضرغظ.
السغاجغئ  المسائض  طظ  المساعثات  بأن  حك  ق 
الماثاولئ شغ اإلجقم، شمظعا طا عع جائج وطظعا طا 
عع طترم، ولضض طظعا تغبغات وظروف وواصع طسغظ، 
الثولئ  تراه  بما  المسطمغظ  طخالح  تتصص  بتغث 

اإلجقطغئ ضمظ السغاجئ الحرسغئ.
لثراجئ  غتااج  غععد،  ضغان  سظ  التثغث  لضظ 
شغ  ُبتبئ  الاغ  افتضام  سطغه  تظطئص  شق  خاخئ، 
واقتفاصات  المساعثات  غثص  شغما  اإلجقطغ  الفصه 
السغاجغئ، وق غمضظ صغاس أي طظ تطك التاقت الاغ 
ضغان  طع  السقصئ  سطى  المسطمغظ  سطى  تارغثغًا  طرت 
شطسطغظ  أرض  سطى  وجعده  أخض  شغ  فظه  غععد؛ 
لط  ظعسعا  طظ  شرغثة  تالئ  غاخإ  طتاض  ضضغان 

غسعثعا المسطمعن طظ صئض.

شعع ضغان طشاخإ لفطسطغظ ووجعده طرتئط بعثا 
شطسطغظ،  خارج  لغععد  ضغان  غعجث  وق  اقغاخاب، 
وسطغه  السالط،  دول  طظ  دولئ  أي  طظ  ججء  عع  وق 
شإن أي سمطغئ تساون طع عثا الضغان ظزرغًا أو سمطغًا، 
جغاجغًا أو اصاخادغًا، إظما تسظغ إصرار عثا الضغان شغ 
بتصه  وإصرارًا  شطسطغظ،  المئارضئ  لفرض  اغاخابه 
غظفغ  أن  الئسخ  تاول  طعما  سطغعا،  العجعد  شغ 
ذلك، أو أن غئرره، شق لصاء طع غععد إق شغ جاتات 
الصاال، وق تثغث جعى تثغث السقح، لثا شالعاجإ 
السمض سطى إزالئ عثا الضغان وإزالئ ضض طا ترتإ سطى 
وإرجاع  أعطه،  إلى  التص  وإسادة  آبار،  طظ  اغاخابه 
المسطمغظ،  ودغار  اإلجقم  تزغرة  إلى  شطسطغظ 
وعع أطر تاتمض طسآولغاه افطئ اإلجقطغئ، وق غصع 

سطى ساتص أعض شطسطغظ وتثعط.
تص  بشغر  الحغء  وأخث  طترم،  اإلجقم  شغ  شالشخإ 
جرغمئ ق غسمح اإلجقم بعا، والمشاخإ ططجم بإسادة 
طا اغاخإ طعما ذال الجطان أو صخر، بض إن اإلجقم 
اغاخإ،  شغما  المشاخإ  ذلك  غساون  طظ  ضض  غةّرم 
وغمظع أي حضض طظ أحضال ذلك الاساون، وذلك واضح 
شغ التثغث َسْظ َجُمَرَة ْبِظ ُجْظَثٍب رضغ اهللا سظه َصاَل: 

َُه». ِد َما َأَخَذْت، َحَّى ُتَؤدِّ َصاَل َرُجعُل اهللاَِّ : «َعَلى اْلَ
عثا طظ جعئ وطظ جعئ أخرى شإن ضغان غععد ضغان 
المسطمغظ،  سطى  جططان  له  ُغةسض  أن  غةعز  ق  ضاشر، 
 ُ أو سطى أرض اإلجقم، لصعله تسالى: ﴿َولَن جَيَْعَل ابَّ
﴿إِغََّما  تسالى:  وصعله  َسبِيًال﴾،  الُْمْؤِمننَِي  بَلَ  لِلْاَكفِِريَن 
ْخرَُجوُكم مِّن 

َ
يِن وَأ ِّ ِيَن َقاتَلُوُكْم يِف ا َّ ُ َعِن ا َفْنَهاُكُم ابَّ
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الثسعة لطمفاوضات طع غععد جرغمئ
وجري يف طحارغع الضفار لاخفغئ صدغئ شطسطني

ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ خالث جسغث*ـ 
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المعاشص  اقبظغظ  غعم  شطسطغظ  بعلغاضظك  جاطسئ  شغ  الاترغر -  لتجب  الطقبغ  اإلذار  العسغ -  ضاطئ  ظزمئ 
٢٠١٨/٧/٢، وصفئ اتاةاجغئ ضّث اساصال السططئ زطغطعط الطالإ بضر، المتاةج لثى افطظ العصائغ طظث تعالغ 
سحرة أغام، سطى ذطئ طتاشر ذعلضرم دون طسّعغ صاظعظغ ودون طتاضمئ. رشسئ ضاطئ العسغ خقل العصفئ 
قشاات ذالئئ باإلشراج الفعري سظ زطغطعط، طسطظئ بأظعا ضّث جغاجئ تضمغط افشعاه وضّث إجضات افخعات 
الاغ ترتفع لمعاجعئ الزطط، واخفئ اقساصال السغاجغ لتمطئ الثسعة بالةرغمئ وبالمظضر الثي ق غةعز السضعت 

سظه، وأّظه غُظّط سظ اإلشقس الفضري الثي تسغحه السططئ وخعشعا طمظ غتاجئعا سطى ظطمعا.

بظ  طتمث  تربط  الاغ  العبغصئ  السقصئ  طظ  بالرغط 
لعا،  ُطثطخاً  جطمان باإلدارة افطرغضغئ بعخفه سمغقً 
طمطضاه  دشساعا  الاغ  المطغارات  طؤات  طظ  وبالرغط 
فطرغضا ضإتاوات لابئغئ تضمه، ولاصعغئ طرضجه ضعرغث 
وتغث لطسرش، وبالرغط طظ اساماد أطرغضا لطسسعدغئ 
بصغادته ضثولئ تابسئ طتعرغئ لعا شغ اإلصطغط، بالرغط 
طظ عثا ضطه شإّن السسعدغئ تجداد ضسفاً، وتثّش وْزظاً، 

وتاراجع طضاظًئ شغ المظطصئ، وشغ السالط.
السططات  طظ  جمع  الثي  جطمان  بظ  شمتمث 
المطعك  طظ  أتٌث  غسئصه  لط  طا  غثه  شغ  والخقتغات 
طظ صئطه، طا زال غاثئط شغ ضض طا صام به طظ أسمال، 
وغمسك  الخقتغات،  ضض  غمطك  أّظه  طظ  شئالرغط 
وغاعلى  المظاخإ،  ضض  سطى  وغساعلغ  المطفات،  بضض 
المطضغ،  الثغعان  ورئغج  السعث  وقغئ  إلى  باإلضاشئ 
ورئغج  الثشاع،  ووزغر  لطمطك،  الثاص  والمساحار 
والحآون  والاظمعغئ،  اقصاخادغئ  الحآون  طةطسغ 
خظثوق  أطظاء  طةطج  ورئغج  وافطظغئ،  السغاجغئ 
الحعثاء والمخابغظ وافجرى والمفصعدغظ، وغاخرف 
شغ  رأجمالعا  طظ   ٪٥ بغع  وشغ  أراطضع  حرضئ  شغ 
خظثوق  إدارة  طةطج  وغارأس  السالمغئ،  افجعاق 
وعع  السغادي،  البروة  خظثوق  وعع  السام  اقجابمار 
صائث طا ُغسّمى بساخفئ التجم، وبمسظى آخر شعع ضض 
لطسعث صئض سام،  حغء شغ الثولئ طظث أْن أخئح ولغاً 
شئالرغط طظ ضض عثه السططات الاغ جمسعا بغثه، شما 

عغ غا ترى إظةازاته بسث سام طظ تعلغه السططئ؟

١- سطى طساعى السقصئ طع أطرغضا: شإّظه ربط السسعدغئ 
ربطاً ُطتضماً بأطرغضا تاى الظثاع وذلك بتةئ الاساون 
جّظًا  السسعدغئ  طظ  شةسض  (اإلرعاب)،  ضث  السسضري 
شصام  افطرغضغئ،  الثارجغئ  السغاجئ  دوقب  شغ  غثور 
بالاعاخض طع وزغر الثشاع افطرغضغ جاغمج طاتغج 
وجائض  سظ  و:"الئتث  اإلجقم،  ُطتاربئ  شغ  لطئتث 
والعقغات  السسعدغئ  بغظ  الاظسغص  آلغات  لاتثغث 
السسضري  الاساون  وتطعغر  افطرغضغئ،  الماتثة 
والثشاسغ بغظعما طظ أجض طضاشتئ (اإلرعاب) والصداء 
السربغئ  بالصّمئ  ُغسّمى  طا  باظزغط  صام  ضما  سطغه"، 
طظ  طةمعسئ  سظ  سئارة  وعغ  افطرغضغئ،  اإلجقطغئ 
ورئغج  جطمان  المطك  بغظ  تاط  الاغ  اقجاماسات 

أطرغضا دوظالث تراطإ، وعثشعا طضاشتئ (الاطرف).
دولئ  اسائر  شإّظه  الةعار:  طع  السقصئ  ُطساعى  سطى   -٢
إغران عغ السثّوة رصط واتث، وبظى ضض سقصات بقده 
التصغصغغظ  افسثاء  سثاوة  ُطاةاعقً  افجاس،  عثا  سطى 
ضضغان غععد وأطرغضا والشرب الثي اسائر السقصات طسعط 
اجاراتغةغئ، بغظما صام بمعاجعئ طا أجماه بالاثخقت 
اإلغراظغئ شغ المظطصئ السربغئ، واسائر أّن السمض السربغ 
ُجّض  وأّن  شصط،  إغران  ُطعاجعئ  سطى  غصاخر  المحارك 
الاظسغص شغ السمض السربغ المحارك غضعن ِبُمتاخرة 
السعدان  صطع  واسائر  سطغعا،  السالط  وتألغإ  إغران، 
لسقصاتعا الثبطعطاجغئ طع إغران إتثى بمرات جععده، 
بغظ  السغاجغئ  الثخعطات  تضرغج  إلى  أّدى  طا  وعع 
الئقد اإلجقطغئ، وغّثى الخراسات الطائفغئ الاغ تسّئئئ 
شغ تمجغص المسطمغظ وإضساشعط، وتحاغاعط، وترف 
ظزرتعط سظ سثوعط التصغصغ خثطئ لفجظثة افطرغضغئ.
٣- سطى ُطساعى السقصئ بغظ الثغظ والثولئ: شإّظه ضرب 
سقصئ اإلجقم بالثولئ طظ خقل تصطغص دور السطفغغظ 
الظزام  دساطئ  ضاظعا  الثغظ  وعط  التضط  حآون  شغ 
المطضغ طظث تأجغسه، شحّعه خعرتعط، وغتاول جاعثًا 
آل  طمطضئ  شغ  جثوره  الدارب  إربعط  طظ  الاثطص 
جسعد طظث أْن أظحأعا اإلظةطغج، وأسطظ أّظه تئّظى إجقطًا 
وجطغاً طساثقً وطظفاتاً سطى السالط، وأّظه جغصعد طمطضئ 

طاتررة، شصام بإبطال خقتغات عغؤئ افطر بالمسروف 
والظعغ سظ المظضر، واسائر أّن طبطث الحر غامبض شغ 
اإلرعابغئ)،  والةماسات  المسطمغظ،  واإلخعان  (إغران، 
عع  المسطمغظ  واجإ  أن  لفضرة  لطاروغب  غسسى  وأّظه 
«إسادة تأجغج طفععم طبطث الحر الثاص بالثقشئ، 
وأّن واجإ المسطمغظ عع بظاء إطئراذعرغئ بالصعة وشصًا 
وتسالى  جئتاظه  اهللا  أّن  وزسط  وأذماسعط"،  لفعمعط 
لط غأطرظا بثلك، وأّن الظئغ طتمثًا  لط غأطرظا بالصغام 
بثلك، وأّن لضض إظسان التص شغ اخاغار طساصثه وطا 
ُعظاك  لغج  بأّظه  شصال  الععابغئ  سظ  وأّطا  به،  غآطظ 
جظئ  "طسطمعن  السسعدغئ:  وأّن  الععابغئ،  غسمى  طا 
شضرة  ضرب  وبثلك  ِحغسئ"،  طسطمعن  لثغظا  وضثلك 

اإلجقم السغاجغ بضض تفاخغطعا.
وبالمةامع:  بالرجض  المرأة  سقصئ  ُطساعى  سطى   -٤
الُمةامع  إشساد  إلى  السئض  وبضض  تبغباً  غسسى  شإّظه 
وتحةغسعا  المرأة،  إشساد  خقل  طظ  السسعدغئ  شغ 
سطى السفعر، واقخاقط بالرجال، وظحر الصغط الشربغئ 
تاشعئ  طحارغع  خقل  طظ  ُطتاشر،  إجقطغ  بطث  شغ 
وسصغمئ ُتحرف سطغعا طآّجسئ الارشغه، وضمظح رخص 
وتحشغض دور السرض السغظمائغ والمسرتغ والشظائغ 
طساتات  سطى  وطقعغ  ُطظاةسات  وإصاطئ  والرغاضغ، 
حاجسئ طظ افراضغ، والاتدغر لما ُغسّمى بالمحروع 
طثغظئ  سظ  سئارة  وعع  افتمر)  والئتر  (ظغعم  السمقق 
الحثخغئ  الترغات  صعاظغظ  تتضمعا  (روبعتغئ)، 
واقخاقط وشصاً لطظزرة الشربغئ، شالمرأة طبقً غتص لعا 

شغ عثه المثغظئ أن تطئج الماغعه وتسئح طع الرجال 
شغ الحعاذأ، وُتصّثر تضطفاعا بــ ٥٠٠ ططغار دوقر، وتأتغ 
شغ إذار طا اسُائر (تططسات ذمعتئ) لما ُغسّمى برؤغئ 
غربغ  حمال  أصخى  شغ  المثغظئ  عثه  وجُاصام   ،٢٠٣٠
ضغطعطارًا،   ٤٦٠ باطاثاد  افتمر  الئتر  سطى  السسعدغئ 
وتدط أراضغ داخض التثود المخرغئ وافردظغئ، وسطى 
طصربئ طظ افراضغ الاغ غتاطعا ضغان غععد، لغاداشر 
والاطئغع  الفساد  طظ  طجغٌب  الثئغث  المحروع  بعثا 

وظحر جمغع أظعاع الرذغطئ شغ آٍن واتث.
٥- سطى طساعى الاثخقت اإلصطغمغئ لطسسعدغئ شغ دول 
الةعار: شفغ الغمظ سطى جئغض المبال شإّظه باإلضاشئ إلى 
وشصًا  الغمظغ  الُمساظصع  شغ  السسعدغئ  بإغراق  صام  أّظه 
لطثور المرجعم أطرغضغاً شغ الاخارع طع سمقء اإلظةطغج، 
وباإلضاشئ إلى تعرغطعا شغ جفك دطاء افبرغاء، وصاض 
الغمظغغظ،  وتحرغث  الئطث،  وتثرغإ  وافذفال،  الظساء 
وتمجغص الثولئ الغمظغئ، شئاإلضاشئ إلى ذلك ضطه شإّن 
ضاظئ  الغمظ  بسئإ  لطسسعدغئ  اقصاخادغئ  الثسائر 
ُتضطش  الترب  شعثه  اقصاخاد،  سطى  ضاربغئ  ظاائةعا 

السسعدغئ ٢٠٠ ططغعن دوقر غعطغاً.
٦- سطى ُطساعى العضع اقصاخادي: شإّظه تتئ صغادة ابظ 
جطمان غجداد العضع تردغاً وجعءًا، شئرظاطب ابظ جطمان 
اإلخقتغ أّدى إلى تئاذآ العضع اقصاخادي بمساعى 
ساٍل طظ اقظضماش والضساد، وضسش الظمع، واضطرت 
التضعطئ إلى اتثاذ إجراءات تصحفغئ، وشرض الدرائإ، 
والحرضات  افجاظإ  وإلجام  والادثط،  افجسار  وزغادة 
بثشع طئالس حعرغئ، أّدت إلى ُطشادرة طؤات اآلقف طظ 
المصغمغظ، وعروب رأس المال خاخًئ بسث اساصال سحرات 
افطراء وضئار طسآولغ الثولئ واباجازعط بتةئ طتاربئ 
الفساد، وظةط سظ ذلك ضطه الثعف طظ اقجابمار شغ 
بظسئئ ٠,٧٪  المتطغ  الظاتب  إجمالغ  وتراجع  المحارغع، 
سام ٢٠١٧، وتدثمئ ذئصئ الفصراء السسعدغغظ ووخطئ 

ظسئاعا إلى ٢٠٪"، وبطشئ ظسئئ الئطالئ ١٣ ٪.
ابظ  جثاشات  بض  إظةازات  أبرز  عغ  باخاخار  عثه 

 ...جطمان بسث سام طظ وقغاه

لاتخغض أضئر ظخغإ، ضما تفسض برغطاظغا وأطرغضا تاى 
غططص  طا  طع  الصارب  إلى  الخغظ  اظدمئ  واآلن  اآلن، 
إن  تغظ  شغ  طدمعظئ".  غغر  "طحضعضئ  صروض  سطغه 
شمظ  لطثارج،  العائطئ  المعارد  غحتظعن  المساسمرغظ 
صائمًئ  افجض  ذعغطئ  صروضاً  لظا  غصثطعن  أخرى  ظاتغئ 
سطى الفائثة الربعغئ لدمان سثم صثرتظا سطى جثادعا 
شغ العصئ المتثد، وبثقً طظ ذلك ظسعد إلغعط لطتخعل 
وذالما  اقصاخاد!  سطى  لطتفاظ  إضاشغ  صرض  سطى 
الاترر  شإن  الرأجمالغ،  اقصاخادي  الظزام  تظفغث  غاط 

اقصاخادي لضغظغا ق أجاس له طظ الختئ!
الظئعة،  طظعاج  سطى  الراحثة  الثقشئ  ظض  شغ  اإلجقم 
ذلك  شغ  بما  حاطض  بحضض  اإلجــقم  باطئغص  جاصعم 
وجاضعن  طظه.  المظئبص  اإلجقطغ  اقصاخادي  الظزام 
السغاجئ اقصاخادغئ اإلجقطغئ عغ ضماظاً لاطئغئ جمغع 
اقتاغاجات افجاجغئ لضض شرد بحضض ضاطض، ضما أظعا 
جامضظه طظ إحئاع التاجات الضمالغئ بصثر طا غساطغع 
بما أظه حثص غسغح شغ طةامع طسغظ له أجطعب تغاة 
طسغظ. عثا غسظغ أن الثقشئ جاسالب المحاضض افجاجغئ 
لضض حثص سطى اسائار أظه إظسان، غسغح وشصاً لسقصئ 
طسغظئ، بط تمضظعط طظ رشع طساعى طسغحاعط وتتصغص 
الراتئ فظفسعط وشصاً لظمط تغاة طسغظ. وبالاالغ، شإن 
الظزام اقصاخادي اإلجقطغ شرغث وطثاطش سظ جمغع 
السغاجات اقصاخادغئ افخرى المعجعدة الغعم شغ السالط.

شغ دولئ الثقشئ (الثولئ اإلجقطغئ) جعف غحمض بغئ 
المال طخادر اإلغرادات الاالغئ: الفغء، والشظائط، والثراج، 
والةجغئ، وطثاطش أظعاع إغرادات المطضغئ الساطئ، وإغرادات 
والمسادن،  الرضاز،  وخمج  والسحعر،  الثولئ،  ططضغئ 
وأطعال الجضاة. طقتزئ: إن الدرغئئ المثضعرة عظا (الثراج 
والةجغئ) لغسئ ضالاغ تفرضعا افظزمئ السطماظغئ سطى 
الظاس. شالدرغئئ والصروض الربعغئ طترطئ شغ اإلجقم. 
لظ تفرض الثقشئ ضرائإ سطى رساغاعا إق شغ بسخ 
التاقت طظ طبض المةاسئ والةعاد. وطع ذلك، غاط أخث 
الدرغئئ شصط سطى البروة الاغ تفعق طا غساثثطه الفرد 
سادة لاطئغئ اتاغاجاته افجاجغئ والضمالغات. وبالاالغ، 
بحضض  لطةمغع  السغح  تص  غتصص  الثقشئ  ظزام  شإن 
شردي، وغسعض تأطغظ الضمالغات. شغ العصئ ظفسه غدع 
اإلجقم تثودًا طسغظئ غمضظ لطفرد أن غضسإ ضمظعا 
طظ أجض تطئغئ اقتاغاجات افجاجغئ والضمالغات وتظزغط 

سقصاه باآلخرغظ وشصاً لظزام طسغظ.
إن ظعدئ ضغظغا، وبحضض سام ظعدئ إشرغصغا، تضمظ شغ 
اجائثال افغثغعلعجغئ الرأجمالغئ السطماظغئ وأظزماعا 
الصثرة المظئبصئ سظعا بما شغ ذلك دغمصراذغئ الماشغا 
والظزام اقصاخادي اقجاشقلغ والطغئرالغئ اقجاماسغئ 
الاغ  وطآجغعا  بآجعا  طخثر  عغ  الاغ  وغغرعا، 
الفاجثة،  افغثغعلعجغئ  عثه  طظ  وبثقً  بعا.  تسخش 
الظعدئ  دسعة  تتئ  الثقشئ  طحروع  اتادان  شإن 
اإلجقطغئ، الاغ غاردد خثاعا شغ جمغع أظتاء السالط، 
والاغ جعف تسغث إصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج 
الظئعة، جغثشع بضغظغا وأشرغصغا إلى تدارة أضئر ططغؤئ 
بالعثوء والسقم واقزدعار لط غحعث طبطه شغ جمغع 

 !أظتاء الصئدئ اقجاسمارغئ السطماظغئ
* سدع المضاإ اإلسقطغ لتجب الاترغر شغ ضغظغا
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طظ  المسروضئ  الدرغئغئ  اقصاراتات  تخمغط  تط 
خقل طحروع صاظعن المالغئ لسام ٢٠١٨ إلظااج ٢٧,٥ 
المالغئ  لطسظئ  ضرغئغئ  ضإغرادات  إضاشغ  حطظ  ططغار 
شغ  المغجاظغئ  سةج  تمعغض  جغاط   .٢٠١٩/٢٠١٨
٢٠١٩/٢٠١٨ بمئطس ٥٥٨,٩ ططغار حطظ ضغظغ (أي طا 
غسادل ٥,٧ شغ المائئ طظ الظاتب المتطغ اإلجمالغ) طظ 
خقل تمعغض خارجغ خاٍف غخض إلى ٢٨٧ ططغار حطظ 
ضغظغ (أي طا غسادل ٣,٠ شغ المائئ طظ الظاتب المتطغ 
اإلجمالغ) شغ تغظ جغئطس الامعغض المتطغ اآلخر ٢٧١,٩ 
ططغار حطظ ضغظغ (طا غسادل ٢,٨ شغ المائئ طظ الظاتب 
وتزعر   (standardmedia.co.ke) اإلجمالغ).  المتطغ 
اإلتخاءات الرجمغئ أن الاسارع افخغر شغ تراضط الثغعن 
ضان بحضض رئغسغ ظاغةئ اقصاراض الثارجغ، طما جسض 
إجمالغ الثغعن الثارجغئ المساتصئ غصفج إلى ٢,٥٦٣ 
ترغطغعن حطظ شغ ظعاغئ حعر حئاط/شئراغر. إن الثغعن 
المتطغئ، والاغ تجاغثت تالغاً صث حمطئ بغاظات الحعر 
الماضغ، واآلن شإظعا تصش سطى ٢,٤٤٨ ترغطغعن حطظ، 
طما غةسض اإلجمالغ غخض إلى ٥,٠١١ ترغطغعن حطظ! 

(businessdailyafrica.com)
تابع الضغظغعن غعم الثمغج ١٤ تجغران/غعظغع ٢٠١٨ 
صراءة الثطاب الماسطص بمغجاظغئ ٢٠١٩/٢٠١٨، بسغعن 
صطصئ وطاعترة، فظعط أسثوا أظفسعط لمجغث طظ السرصئ 
العاضتئ المآلمئ لسمقتعط الصطغطئ شغ جغعبعط لسظئ 
طااالغئ أخرى طظ صئض الرأجمالغغظ الماشغا السطماظغغظ 
لامعغض سطحعط الماجاغث شغ رؤغئ ظمع وعمغ لطظاتب 
المتطغ اإلجمالغ! وضما عع التال دائماً، بصغ الضغظغعن 
الاغ  طسغحاعط  وجائض  إلظصاذ  خغارات  بثون  سالصغظ 
تساظغ بالفسض طظ الفصر المثصع شغ ظض ظزام الغعبغض 
التالغ الثي احاعر بأظه غفرض الدرائإ سطى الظاس 
وغعخض إلى السةج بفعرة طةظعظئ لقصاراض، وبسث ذلك 

تصرغًئا شبطث المغجاظغئ ضائع ظاغةئ الظعإ!
ظزاطعا  غطالإ  سطماظغئ،  دولــئ  أغــئ  طبض  ضغظغا  إن 
والصروض  الدرائإ  تضعن  بأن  اقصاخادي  الرأجمالغ 
عما المخثر العتغث لطثخض التضعطغ. طظ خقل الدرائإ 
والصروض الصائمئ سطى الفائثة الربعغئ، غمضظ لطتضعطئ 
أن تثغر حآوظعا طظ خقل تطئغئ ططالإ اإلظفاق الثاخئ 
بعا. طا غبغر الثعحئ عع أن ضغظغا بطث غظسط بمخادر 
عائطئ. سطى جئغض المبال، شالبروات المسثظغئ وافراضغ 
الخالتئ لطجراسئ والمساتات المائغئ الحاجسئ وطثجون 
الظفط الطغفغ المضاحفئ تثغباً وطا إلى ذلك غمضظ أن 
تثشع ضغظغا إلى الاترر اقصاخادي السالمغ إذا طا أرغث 
خخثخئ  تمئ  شصث  ذلك،  وطع  بالضاطض!  اجاثثاطعا 
شغ العصئ التالغ وتط  جمغع المعارد الحاجسئ تصرغئاً 
تسطغمعا إلى الحرضات الممطعضئ لطشرب والاغ بثورعا 
ترجع سائثات ضؤغطئ إلى التضعطئ الضغظغئ، بغظما غاط 
حتظ الثخض العائض إلى الثارج وغسافغث طظه اصاخاد 

الثول الشربغئ سطى تساب اصاخاد ضغظغا!
إن جععر المحضطئ شغ ضغظغا عع تطئغص افغثغعلعجغئ 
طظعا  غظئبص  الاغ  اقجاسمارغئ  السطماظغئ  الرأجمالغئ 
ظزره  وجعئ  إن  تغث  الرأجمالغ.  اقصاخادي  الظزام 
إلى الثول المساسَمرة طبض ضغظغا؛ سطى أظعا خجان طائغ 
الممضظئ  افدوات  بضض  شصط  المساسمرون  إلغه  غأتغ 

ـــــــــ ـــــــــ بصطط: افجااذ سطغ ظاخعرو سطغ*ـ  ـ 

إظةازات ابظ جطمان بسث سام طظ وقغاه
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ أتمث الثطعاظغـ 
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ظحر طعصع (الصثس السربغ، البقباء، ١٩ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٠٣م) خئرا جاء شغه: "اتفصئ صطر سطى حراء 
شظثق بقزا، أتث أبرز افغصعظات المسمارغئ بمثغظئ ظغعغعرك، طصابض ظتع ٦٠٠ ططغعن دوقر لادغش سصارا ضان غمطضه 
شغ الماضغ الرئغج افطرغضغ دوظالث تراطإ إلى طتفزئ سصاراتعا الفاخرة. وصال طخثر طططع سطى الخفصئ لروغارز 
إن ضاارا الممطعضئ لطثولئ شغ صطر جاحاري تصعق المطضغئ الضاططئ لطفظثق، بما شغ ذلك تخئ صثرعا ٧٥ شغ المؤئ 
طظ طةمعسئ جاعارا إظثغا بارغعار العظثغئ. ولط غاسظ التخعل سطى تسطغص سطى الفعر طظ ضاارا وجاعارا. وذطإ 
المخثر سثم ظحر اجمه فن الخفصئ غغر طسطظئ. احارت صطر شظادق ضئرى وسصارات شاخرة شغ الشرب سطى طثى 
السظعات السحر افخغرة شغ إذار طساسغ خظثوق بروتعا السغادي الئالشئ صغماه أضبر طظ ٣٠٠ ططغار دوقر لاظعغع 
البروة الاغ غةمسعا طظ خادرات الظفط والشاز. وتمطك صطر، أضئر ُطخثر لطشاز الطئغسغ المسال شغ السالط، بالفسض 
شظادق حعغرة طبض جاشعي وضعظعت شغ لظثن. وغسابمر خظثوصعا السغادي، جعاز صطر لقجابمار، شغ حرضات 
غربغئ ضئغرة طبض شعلضسفاجظ لخظاسئ السغارات وحرضئ الاسثغظ السمقصئ جطغظضعر. وخفصئ شظثق بقزا عغ أضئر 

اجابمار لصطر شغ جعق السصارات الشربغئ طظث بثاغئ المصاذسئ شغ تجغران/غعظغع طظ السام الماضغ".

بالمليارات  أولى  المسلمون  أليس 
المستعمر؟! الغرب  دول  في  قطر  حكام  يضخها  التي 

بوليتكنك جامعة  في  الوعي  كتلة 
أفرادها ألحد  السلطة  اعتقال  على  احتجاجا  وقفة  تنظم 

جط
طار



 السثد ١٩٠  ٣افربساء ٢٧ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ تمعز/غعلغع ٢٠١٨ طـ 

اإلخئارغئ،  طسا  (وضالئ  طعصع  ظحر  أسقه  السظعان  تتئ 
الثئر  ٢٠١٨/٠٦/٢٩م)  ١٤٣٩عـ،  حعال   ١٥ الةمسئ، 
الاالغ: "ظحرت ختغفئ اإلظثبظثظئ طصاق لطضاتإ المسروف، 
إلتغاء  افطرغضغئ  المساسغ  شغه  غاظاول  شغسك،  روبرت 
غسمى  طا  أو  وغععد  الفطسطغظغغظ  بغظ  السقم  سمطغئ 
طصاله  شغسك  وغفااح  المتامطئ.  وآبارعا  الصرن"  "خفصئ 
طاسائق: "بسث شحض اتفاق أوجطع واظعغار تض الثولاغظ، 
عض بصغئ إعاظئ أخرى لط تعجه لطفطسطغظغغظ؟". وغصعل 
شغسك إظه "بسث شارة ذعغطئ طظ اقجاغطان (اإلجرائغطغ) 

لفراضغ الاغ ُجرصئ طظ السرب وبسث اتفاصات طاشغرة وطفاوضات طاصطسئ ُشرضئ سطى الفطسطغظغغظ.. أي درجئ طظ 
اقتاقل غةإ أن غسغحعا تتاه؟ وبسث سمطغات الصاض الةماسغ شغ غجة وصرار الرئغج افطرغضغ، دوظالث تراطإ، شغ 
اآلوظئ افخغرة ظصض السفارة افطرغضغئ لثى (إجرائغض) إلى الصثس واقساراف بالمثغظئ ساخمئ (إلجرائغض)، طاذا بصغ 
لغصئض به الفطسطغظغعن؟". وغسثر شغسك طظ خفصئ الصرن طحضضا شغ إطضاظغئ صئعل الفطسطغظغغظ باسعغئ الخراع 
طع ضغان غععد طصابض المال بسث بقث تروب بغظ السرب وضغان غععد وسحرات اآلقف طظ الصاطى وطقغغظ القجؤغظ، 
ضما غاتثث سظ "جارغث ضعحظر" خعر تراطإ وطساحاره، وغسمغه ولغ السعث افطرغضغ الثي غسث الفطسطغظغغظ 
بمطغارات الثوقرات طصابض وذظعط. ضعحظر، غصعل شغسك، تسغطر سطغه افوعام إن ضان غساصث أن عثه الخفصئ 
جاظةح، شالفطسطغظغعن الثي خسروا وذظعط صئض ظتع ٧٠ ساطا لط غازاعروا طرة واتثة شغ حعارسعط المثطرة ذطئا 
لحعارع أشدض أو طظاذص ترة خالغئ طظ الدرائإ. شضغش غمضظ لضعحظر أن غعغظ ضض الحسعب السربغئ بمطالئاعط 

طصاغدئ ترغاعط واجاصقلعط وجغادتعط وضراطاعط وععغاعط طصابض المال؟"."
: لسطه لط غةاظإ روبرت شغسك الخعاب شغما ذعإ إلغه، بشخ الظزر سظ ظعاغاه، بض إن خفصئ 
لحرسظئ  وضسئ  صث  وعغ  ق  ضغش  شصط،  السرب  ولغج  ضراطاعط  طظ  جمغسعط  المسطمغظ  تةرد  الصرن 
اغاخاب غععد لئغئ المصثس؛ إق أن عظاك جغعحا لفطئ اإلجقطغئ عط أعض صعتعا وطظساعا بغثعط إن 
أرادوا وبإطضاظعط إن سصثوا السجم أن غفحطعا عثه الخفصئ المآاطرة، لثلك ظامظى سطغعط أن غطغتعا 
بافظزمئ السمغطئ الصائمئ شغ بقدظا، وأن غصغمعا الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاتغك عغ 
غثدع  تاى  والةعاد،  بالثسعة  أجمع  لطسالط  ظزرعا  ووجعئ  رؤغاعا  وجاتمض  جثغث،  طظ  بعبعا  لطثظغا 

السالط ضطه لتضط اإلجقم، وغخئح الظاس جمغسا أتث ابظغظ؛ إطا طسطمًا أو خاضسًا لتضط اإلجقم.

احائاضات  بعصعع  الباظغ  لطغعم  أظئاء  أشادت  تغث 
السعدان،  جظعب  شغ  طثاطفئ  طظاذص  شغ  دطعغئ 

خاخئ وقغاغ أسالغ الظغض الحمالغئ وظعر غاي.
وصث صطض وزغر الثارجغئ السعداظغ شغ طصابطئ طع وضالئ 
اظاعاضات  طظ  ٢٠١٨/٧/٣م  البقباء  لفظئاء،  السعدان 
واسائرعا  السعدان  بةظعب  الظار  إذقق  وصش  اتفاق 

طةرد "أتثاث" ق ترصى لثرق وصش السثائغات.
إلى  الةظعب  دوغطئ  شغ  افذراف  تاسرض  لثلك 
طرة  وبالارغغإ  طرة  بالاعثغث  ضئغرة  ضشعذات 
لطةطعس واقتفاق، تغث خرتئ اإلغصاد غعم اقبظغظ 
لعصش  الثارصغظ  سطى  السصاب  بإجصاط  ٢٠١٨/٧/٢م 
إذقق الظار، شغ تغظ إن الئحغر المضطش باجاداشئ 
عثا  غثرق  طظ  بفدح  جغصعم  أظه  عثد  التعار 
افذراف  طع  الثولغئ  الصعى  تساثثم  تغث  اقتفاق، 
بساذئ  بضض  الصدغئ  فن  والسخا،  الةجرة  أجطعب 
وصث  جغاجغئ،  إرادة  ولغج  ضشعط  طمارجئ  عغ 
طعصع  ظحر  تغث  ٢٠١٥م  شغ  جطفاضغر  ذلك  سظ  سئر 
تتئ  ٢٠١٥/٨/٢٦م  شغ  اإلخئاري  ترغئغعن  جعدان 
وغسارف  السقم  اتفاق  سطى  غعصع  (جطفاضغر  سظعان: 
إطا  خغارغظ،  أطام  "ضظئ  صائًق:  لدشعط)  باسرضه 
واحاضى  التروب".  شغ  الثولئ  تسامر  أو  الاعصغع 
بةعبا،  الاعصغع  تفض  شغ  التاضرغظ  طثاذئاه  لثى 
طظ سثم "السماح لتضعطاه شغ إدخال تسثغقت سطى 
ذلك  شرخئ  أتغتئ  بغظما  السقم  اتفاصغئ  طسعدة 
ولغسئ  "طئثئغئ،  اقتفاصغئ  أن  واسائر  لطمسارضغظ"، 

إظةغًق أو صرآظًا تاى ق تراجع".
سطغعط  تفرض  جعات  عظاك  أن  طظه  اساراف  شعثا 
بظعد وحروط اقتفاق، بض تاى السضظ شغ الفظادق 
غرسعا  أن  لعآقء  شضغش  والحراب،  الطسام  وظفصات 
تضعطات  طظ  أجعأعا  شما  دولئ،  غثغروا  أو  بحرا، 
وطا أتصرعا طظ أظزمئ، لثلك جازض عثه الاعترات 
اهللا  غأذن  تاى  وتظاصص،  تجاغث  شغ  واقظفقتات 
لفطئ  السططان  تسغث  طتارطئ  بثولئ  افطئ  لعثه 
افطظ  وتئسط  السثل  وتتصص  حرسه،  شاطئص 
شارسى  افرض،  شغ  المفسثغظ  المةرطغظ  وتتاجإ 
الراحثة  الثقشئ  دولئ  إظعا  بالتص..  الظاس  حآون 
الثغظ  وتاطغئ  افطط،  ططعمئ  الظئعة،  طظعاج  سطى 
سطغه  رجعله  وبحرى  اهللا  وسث  الثظغا،  وجاغسئ 
الظَّاِس  َسَطى  الَِّثي  «اِإلَطاُم  الصائض:  والسقم  الخقة 

 َراعٍ َوُعَع َطْسُآوٌل َسْظ َرِسغَِّاِه». طافص سطغه
وقغئ  شغ  الاترغر  لتجب  الرجمغ  الظاذص  طساسث   *

السعدان

عثا  سطى  حعثاء  الاروغضا  لثول  ضممبطغظ  (ظتظ 
السقم،  إلتقل  الةععد،  ضض  وجظثسط  اقتفاق 
الثمغج  افخئار  (ختغفئ  السعدان).  جظعب  شغ 

٢٠١٨/٦/٢٨م).
تضمظ الثطعرة شغ طتاولئ ظزام الئحغر المسامغائ 
ق  وأزطات  ضعارث  شغ  الئقد  شأدخض  أطرغضا،  إلرضاء 
ظثطه  طثسغا  غسارف  ظفسه  الئحغر  بض  أتث،  غظضرعا 
ولصاء  طعضع  طظ  أضبر  شغ  الةظعب،  اظفخال  سطى 
الةطسئ  طثاذئاه  خقل  تخرغتاته  آخرعا  وتعار، 
البقباء  غعم  الثرذعم  اتفاق  جعلئ  طظ  الباظغئ 
أجض  طظ  السعدان  (صسمظا  صال:  تغث  ٢٠١٨/٦/٢٦م 
السقم وبضض أجش ضض عثه الادتغئ ضاظئ ظاغةاعا 
افوضاع  تثععرت  بض  السقم،  سطى  التخعل  سثم 
بالظسئئ لمعاذظغ دولئ الةظعب بخعرة ضئغرة، طما 
ضاظئ شغ أغام الترب)، شعثا اساراف طظ الئحغر بأن 
لاتصغص  جغاجغئ  بإرادة  غضظ  لط  الةظعب  اظفخال 

افطظ والسقم بغظ ضض افذراف.
طثبر  افطر  أن  لغآضث  عثا  الثرذعم  اتفاق  غأتغ  بط 
بطغض سطى طساعى ساٍل وغآضث ذلك بثء عثه الطصاءات 
تط  تغث  أوغظثا  بط  بالثرذعم،  بط  وطظ  بإبغعبغا 

الاعصغع سطى اصاسام السططئ بغظ الفرصاء عظاك.
شاتفاق الثرذعم لط غضظ افول بغظ جطفاضغر وطحار، 
سام  شغ  بغظعما  جقم  اتفاصغئ  عظاك  ضاظئ  شصث 
٢٠١٣م، إق أظعا اظعارت جرغسا، بط تسرض الطرشان 
الثي  ٢٠١٥م،  شغ  آخر  جقم  اتفاق  لغعصسا  لدشعط 
ولط  شغه،  ذرشا  السعدن  شغ  التاضط  الظزام  ضان 
خروصات  سظ  التثغث  غثور  واآلن  اظعار،  تاى  غطئث 
اتفاق  بسث  والمسارضئ،  التضعطئ  بغظ  ظار  إذقق 
الثرذعم بأغام صطغطئ، فن العضع سطى افرض لغج 
وظسرات  غئظ  شعظاك  اقجاسمارغئ،  الثول  ترغث  ضما 
طظ  لغج  الماصاتطغظ  ظفعس  شغ  طساتضمئ  صئطغئ 
أن  خاخئ  المثعطئ،  السرسئ  بعثه  تطعا  السععلئ 
المةامسغ؛  الظسغب  لرتص  طآعض  غغر  الطرشغظ  ضق 
فن التضط سظثعط سئارة سظ ضغضئ وتزعة، إضاشئ 
إلى تترغضعط طظ صئض الصعى اقجاسمارغئ، شصث ظحر 
تجغران/غعظغع   ٣٠ السئئ  ترغئغعن  جعدان  طعصع 
التضعطغ  الةغح  اتعمئ  طحار،  صعات  أن  ٢٠١٨م 
دخعله  طظ  جاسات  بسث  الظار،  إذقق  وصش  باظاعاك 
تغج الاظفغث، وصالئ إظعا تسرضئ لعةعم شغ طئعرو 
صرب طثغظئ واو، وغعم اقبظغظ ٢ تمعز/غعلغع ٢٠١٨م 
ظحر المعصع سظ اجامرار اظاعاضات وصش إذقق الظار 
بةظعب السعدان لطغعم الباظغ بسث اتفاق الثرذعم، 

طسعا سغح الجوج، وغرساعا رساغئ الجوج، وغظةإ طظعا 
سطى  طعجعدًا  ضان  وإن  الجواج  شعثا  افزواج،  ضضض 
عثه  صاظعن  شغ  به  طسارشًا  ضان  وإن  العاصع،  أرض 
اإلجقم،  شغ  طعجعد  وغغر  باذض  زواج  شإظه  الثولئ، 

شق اسائار له، وق اسائار لضض طا غارتإ سطغه.
بط إن جرغمئ اإلصرار بحرسغئ ضغان غععد سطى عثه 
تطتصعا  طسه  السغاجغ  الافاوض  خقل  طظ  افرض 
جرغمئ أخرى، وعغ تحر شطسطغظ وأعِطعا شغ اإلذار 
لعا  المساسمرون  الضفار  أراده  الثي  الدغص  العذظغ 
السسغ  إذار  شغ  اإلجقطغ،  ُبسثعا  سظ  جطثعا  بسث 

الصدغئ. لاخفغئ 
غععد  طع  الخراع  بأن  واضتًا  غضعن  أن  بث  ق  لثا 
أو  طادغئ،  طضاسئات  أو  طسغظئ،  تثود  سظث  غصش  ق 
تتسغظ ظروف طسغحغئ، بض عع خراع وجعدي، وأي 
تعاون طع عثا السثو غسظغ شصثان وجعدظا، وإصرارظا 
شطسطغظ،  المئارضئ  افرض  سطى  العجعد  شغ  بتصه 
وطقغغظ  وأطاظا،  دغظظا،  بتص  اإلجرام  غسظغ  طا  وعع 
وتاى  لعا  الُسمري  الفاح  طظث  ُبثلئ  الاغ  الادتغات 

غعطظا عثا لطمتاشزئ سطى ععغاعا اإلجقطغئ.
وإشحال  والسصعط،  اقظعغار  عثا  طظع  جئغض  وشغ 
افجماء  باخاقف  لطصدغئ  الاخفغئ  طحارغع  ضض 
اقجاسمارغئ  الثولغئ  الصعى  وباخاقف  والمسمغات، 
وأدواتعا طظ التضام الاغ تصش وراء تطك المحارغع، 
صدغئ  بعخفعا  أخطعا،  إلى  الصدغئ  إسادة  غظئشغ 
بعاجئعا  لطصغام  طساسثة  وافطئ  وذظغئ،  ق  إجقطغئ 
طظاجئئ  ضض  شغ  الفرخئ  تاتغظ  وعغ  ذلك،  شغ 
لطاسئغر سظ ذلك، طا غضحش سظ صثرة تصغصغئ إلظةاز 
ضغان  وجعد  وإظعاء  لفطسطغظ،  الضاطض  الاترغر 
غععد بالدربئ الصاضغئ، وعظا غطجم جمغع الترضات، 
طظ  ترشع  أن  المصاوطئ،  ترضات  وبثاخئ  وافتجاب 
طع  سقصاعا  وتصطع  لثغعا،  السغاجغ  العسغ  تالئ 
سظ  والاعصش  المسطمغظ،  بقد  شغ  افظزمئ  تطك 
أجابظغ  وق  والمساظثة،  الثسط  بتةئ  إلغعا  الرضعن 
لقجاسمار  أداوت  شةمغسعا  افظزمئ  تطك  طظ  أتثًا 
شغ بقدظا، وعغ أعط جثار غصش شغ وجه تترك صعى 

افطئ وسطى رأجعا الةغعش لاترغر شطسطغظ.
طظعا  غساظغ  الاغ  الخسئئ  المسغحغئ  افوضاع  وسظ 
خسغج  أجطعب  أظعا  أتث  سطى  غثفى  شق  الظاس 
تةاه  طظعط  الاظازقت  واظاجاع  الظاس،  سطى  لطدشط 
طثرك  أطر  وعع  وطصثجاتعط،  وتصعصعط  صدغاعط 
طمظ  التض  ظططإ  بط  حرضه،  شغ  ظصع  أن  غخح  شق 
خظع لظا الحرك طظ الصعى اقجاسمارغئ وسطى رأجعا 
أطرغضا، شاخئح اإلرادة افطرغضغئ وطحارغسعا طعضع 
الاظفغث تتئ غطاء ططالئئ الةماعغر، وسئر الرغئئ شغ 
طا  لثى  صثم  طعذأ  سظ  والئتث  الرؤوس،  تماغئ 
غسمى المةامع الثولغ المةرم سطى تساب الصدغئ، 

والثدعع لسغاجئ السخا والةجرة. 
وإظما  افول،  الثشاع  خط  شطسطغظ  أعض  غا  أظاط 
وتدغغع  افطئ  إلجصاط  جصعذضط  سطى  غراعظ 
الصدغئ، وبخئرضط وسجطضط، وسثم الاساذغ طع أي 
طظ تطك المحارغع، وبافخث سطى أغثي الماعاوظغظ، 
غثطط  طا  وظفحض  المتظئ  عثه  ظاةاوز  أن  غمضظ 
َولَِكنَّ  ْمرِهِ 

َ
ُ ذَللٌِب بَلَ أ لظا ولصدغئ شطسطغظ، ﴿َوابَّ
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افرض  شغ  الاترغر  لتجب  اإلسقطغ  المضاإ  سدع   *
المئارضئ شطسطغظ
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صث  إجراطغئ  أشسال  جمغسعا  اإلخراج،  سطى  والمزاعرة 
شطسطغظ  شغ  المسطمغظ  بتص  غععد  ضغان  طارجعا 

وغغرعا، شضغش لمسطط أن غشفر له جرائمه؟!
واصع  سطى  تارغثغئ  تةارب  إجصاط  تغث  طظ  أطا 
غغر  شغ  اجاثققت  شعغ  طسه،  والسقصئ  الضغان  عثا 
التثغئغئ  خطح  شمبق  لطخعاب،  وطةاظئئ  طتطعا، 
ضاظئ  طضئ  شغ  صرغحًا  فن  سطغه،  لطصغاس  طةال  ق 
ضغاظًا صائمًا بثاته سطى أرضعا، ولط تضظ صعة طتاطئ 
فرض إجقطغئ تغظ شاوضعا الظئغ ، وسصث طسعا 
بمغجان  افطعر  ظجن  ضظا  إن  السضج  وسطى  الخطح، 
ضسئعا  الثغظ  عط  شالمسطمعن  والثسارة،  الربح 
وغغر  ظاحؤئ،  دولاعط  ضاظئ  شصث  الخطح،  ذلك  شغ 
طصئعلئ دولغًا إن خح الاسئغر، وبعثا اقتفاق تمضظئ 
طضئ  باساراف  وجعدعا  تبئغئ  طظ  اإلجقطغئ  الثولئ 
بعا، وأخئح طظ غرغث أن غصغط سقصئ طسعا وغثحى 
صرغحًا جابصًا، أخئح صادرًا سطى أن غصغط تطك السقصئ؛ 
"شمظ أراد أن غثخض تطش طتمث شطه ذلك وطظ أراد 
أن غثخض تطش صرغح شطه ذلك"، ولثلك جاء الصرآن 
﴿إِنَّا  تسالى:  صال  التثغئغئ  خطح  سطى  ُغسطص  الضرغط 

بِيًنا﴾. َفَتْحَنا لََك َفْتًحا مُّ
أطا سظ طساعثة غععد المثغظئ، شمظعا طا تط طع رساغا 
لطمةامع،  الثاخطغئ  السقصات  تظزغط  باب  طظ  الثولئ 
وتئغان التصعق والعاجئات بغظ سمعم أشراد المةامع، 
السقصئ  شغ  المثغظئ  وبغصئ  سطغه  ظخئ  ضما  وذلك 
المساعثات  باب  طظ  ضان  طا  وطظعا  صغظصاع،  بظغ  طع 
السغاجئ  أسمال  طظ  ظعع  عغ  والاغ  الثارجغئ، 
وبظغ  الظدغر  بظغ  طع  ضان  ضما  لطثولئ،  الثارجغئ 
صرغزئ، ولط تضظ أي طظعا طساعثات طع صعة اتاقل 
المثغظئ  شغععد  إجقطغئ،  أرض  سطى  ضغاظعا  أصاطئ 
إلغعا،    الظئغ  صثوم  صئض  وتعلعا  شغعا  طعجعدون 
وطع إصاطئ الثولئ أراد  أن غظزط السقصات، وغدئط 
إغصاع تغاة المةامع بأتضام اإلجقم، وغآطظ طخالح 

رساغا الثولئ بما غتصص اقجاصرار وافطان.
طع  اهللا  رتمه  افغعبغ  الثغظ  خقح  سصثه  طا  وأطا 
شصث  الرططئ،  بخطح  والمسروف  خطح  طظ  الخطغئغغظ 
ضان عثظئ سسضرغئ ُسِصَثت طع إطارات وطمالك عغ 
ولغج  أوروبا،  شغ  واصسغ  وجعد  لعا  لثول  اطاثاد 
سطى  ضطه  وصائط  غاخإ  عع  الثي  غععد  ضضغان 
أرض المسطمغظ، طع طقتزئ أن شسض خقح الثغظ 
به  لُغساثل  حرسغًا  دلغًق  لغج  اهللا  رتمه  افغعبغ 
ضغان  طع  الخطح  أو  السغاجغ  الافاوض  جعاز  سطى 
الثغظ  خقح  أن  طقتزئ  طظ  بث  ق  ضما  غععد، 
وق  اإلجقطغئ،  الثولئ  طظزعطئ  ضمظ  أطغرًا  ضان 
غاترك شغ تربه أو جطمه إق طظ خقل رؤغئ الثولئ 
حرسًا  وطثعلئ  المسطمغظ،  تمبض  والاغ  اإلجقطغئ، 
لطصغام باطك افسمال السغاجغئ، بغظما الغعم ق غعجث 

دولئ لطمسطمغظ، وق غعجث طظ غجسط تمبغطعط.
ضغان  طع  السغاجغ  الافاوض  واصع  شإن  عظا  وطظ 
أظه  الترضات  أو  السططئ  أو  افظزمئ  صئض  طظ  غععد 
ترام حرسًا، وعثا الضغان ق حرسغئ له تاى ولع ضان 
طعجعدًا سطى أرض العاصع، وتاى لع اسارف به الظاس، 
ضاشر  رجض  ضتال  تماطًا  بعجعده،  غسارف  ق  شاإلجقم 
تصر  دولئ  شغ  زواجه  وجّةض  طسطمئ،  اطرأة  تجوج 
غسغح  العاصع،  شغ  لعا  زوجًا  شخار  بثلك،  صعاظغظعا 

تامئ: الثسعة لطمفاوضات طع غععد جرغمئ ...

تامئ ضطمئ السثد: إلى طاى تزض بقدظا تثار وشص الاسطغمات ...

بقد  طظ  وغغرعا  بعرطا  أو  أششاظساان  أو  السراق 
لع  ذلك  لغضعن  ضان  طا  ظصعل  المظضعبئ  المسطمغظ 
وغثود  سظعط  غثب  غرساعط؛  راعٍ  جمغسا  لعط  وجث 
ََّقى ِِه»  ْ َوَراِئِه َوُ سظ تغاضعط، إطام جظئ «َُقاَتُل ِم
غتضمعط شغ ظض دولئ واتثة وغةمسعط تتئ راغئ 
ق  إذ  اهللا.  رجعل  طتمث  اهللا  إق  إله  ق  راغئ  واتثة؛ 
بظعارعا  لغطعا  تخض  جاعرة  سغعن  إق  تماك  غتمغ 
الاغ  الثقشئ  الماضرغظ؛  وطضر  الضائثغظ  ضغث  لارد 
وجقطه  ربغ  خطعات  المخثوق  الخادق  بعا  بحر 
اظصقبغ  جثري  باشغغر  إق  تضعن  ق  والاغ  سطغه 
اهللا  بعا  أوتى  الاغ  بالطرغص  والسغر  العاصع  لعثا 
جئتاظه وتسالى الثي غسطط طا غخطح تال المسطمغظ 
وتمبطئ  الَْخبِيُر﴾  اللَِّطيُف  َوُهَو  َخلََق  َمْن  َفْعلَُم  الْ 

َ
﴿أ

خاخئ   . الضرغط  رجعلظا  جطضه  الثي  بالمسطك 
سصطظا  سطغظا  ذرته  طا  ضض  واجاعطضظا  جربظا  أن  بسث 
المتثود طظ ظزط وضسغئ وصعاظغظ غربغئ وحرصغئ 
ظطعا  شغ  وسحظا  العغقت  وأذاصاظا  صثراتظا  اجاظجشئ 
دغاجغر  شغ  ظاثئط  بسخ  شعق  بسدعا  ظطمات  شغ 
الفعضى وضظك السغح إلسراضظا سظ ذضر اهللا. شطما 
اظضسار  وصئ  وأزف  جثغث  طظ  شةرظا  بجوغ  أوان  آن 
الظاغةئ  ضاظئ  اقضطعاد،  طظ  واقظسااق  الثل  صغث 
وتضالإ  وصدغده  بصده  الضفر  واجاظفر  أجطفظا  طا 

سطغظا وتثاسى...
أن  البمغظ  لطمسثن  بث  وق  صائمئ  اهللا  جظئ  ولضظ 
غفاظ تاى غظضحش جععره وغجول سظه طا سطص به طظ 
حعائإ، وضأن اهللا ُغِسّثظا لطمعمئ الاغ خطصظا فجطعا 
صغادة  طظ  بظا  المظعذئ  المسآولغئ  صثر  سطى  شظضعن 
الئحرغئ ظئراجا غدغء الزطمات وغةطغ الزقم وطباق 
﴿َوَكَذلَِك  صائض  طظ  سج  صعله  شغظا  وغاتصص  غتاثى 
الّنَاِس  َعلَى  ُشَهَداء  لَِّتُكونُواْ  َوَسًطا  ًة  ّمَ

ُ
أ َجَعلَْناُكْم 

َويَُكوَن الّرَُسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا﴾. وق غضعن ذلك إق 
بالثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، شمظ لطمسطمغظ 
غغر الثقشئ؟!! شطظحمر سظ جعاسث الةث وظسمض بحضض 

دؤوب لظغض رضعان اهللا والفعز شغ الثارغظ.
﴿إِنَّا لََننُصُر رُُسلََنا وَالَِّذيَن آَمُنوا فِي  صائض:  طظ  سج  صال 

 ﴾ْشَهاُد
َ ْ
ْغَيا َويَوَْم َفُقوُم األ الَْحَياةِ الّدُ

اإلسقم  وجائض  وتاظاصض  إق  جاسئ  تظصدغ  تضاد  ق 
وغقت  طظ  له  غاسرضعن  وطا  الحام  أعض  سظ  خئرا 
وطشعله  الجطان  عثا  شرسعن  الحام  ذاغغئ  غث  سطى 
الةمغع  رطاظا  إذ  وسالمغئ،  إصطغمغئ  دول  طظ  الةثد 
طظ  غعطًا  الاظاصض  عثا  غضظ  ولط  واتثة،  صعس  سظ 
باب الاساذش طع أعض الحام ق صثر اهللا. أو طظ باب 
بالصرغإ  ُضِطَط  طا  أول  الثي  الحسإ  عثا  طأجاة  ظصض 
الاآطر  تةط  إلظعار  وق  السجة.  ورب  ق  الئسغث،  صئض 
بالصاطئ  والاحعغر  المسادسفغظ  سطى  السالمغ 
والمافرجغظ،  والساضاغظ  والمساوظغظ  والمةرطغظ 
دون  لةعئ  المظتاز  غغر  اإلسقم  تال  شثلك  أبثًا. 
أخرى. أطا والتال عثه الاغ ضان اإلسقم بعا جعما 
باتةاه أخرى والاتغج واضح  جعئ غخعب  ضظاظئ  طظ 
وصاسثة  المظططص  اإلجقم  طظ  تةسض  لط  لةعات 
غظحروظه  طا  ضان  شصث  التغاة  شغ  الظزر  ووجعئ 
الحسعب  طظ  والثاظغ  الصاخغ  غسطط  أن  باب  طظ 
طةرطغظ  ظطمئ  تضام  طظ  المسادسفئ  المصععرة 
ربصئ  طظ  اظسااق  أي  أن  الضاشر  الشربغ  لطسغث  أتئاع 
المةرطغظ لظ غفدغ إق لما آل إلغه العضع شغ الحام 
جعداوغئ.  ظمطغئ  وخعرة  وطخائإ  ضعارث  طظ 
سطى  اتثثت  بروغئداتعا  المةرطئ  افظزمئ  وضأن 
لغئصعا  الحام  بأعض  حسعبعا  تربغ  أن  سعثًا  ظفسعا 
بقدعط  خغرات  غستئعن  خثورعط  سطى  جابمغظ 

لخالح السغث الشربغ!
وغسطى  وغدثط  أتغاظا  المحعث  غععل  صث  بض 
سطى  الظفسغئ  الترب  لممارجئ  طسئعق  غغر  زخمًا 
إلى  جاعط  طما  طآربعط،  إلى  والعخعل  الحسعب 
تث طسغظ شغ أن الئسخ لط غسث غعاج له جفظ لما 
بض  اإلجقطغ.  السالط  اطاثاد  سطى  طآٍس  طظ  غتثث 
الاترر  ذسط  غاطمج  أن  غتاول  طظ  غطعطعن  تاى 
فظفسعط  جطئعا  طظ  عط  بأظعط  السئعدغئ  ظغر  طظ 
السغح  بفاات  أظفسعط  وغصظسعن  المخائإ،  عثه 
وطفاعغط  الصثرة  سثم  بثسعى  الثل  لتغاة  والرضعن 
طصابض  وغصئطعظه  بالثل  شغظسمعن  واإلرجاف  الاثثغض 

أق غظاصطعا طظ جغأ إلى أجعأ (ضما غزظعن)!
أو  شطسطغظ  أو  الحام  شغ  غتخض  لما  وبالسعدة 

طظ لطمسطمني غُري الثقشئ؟!
ـــــــــ ــــــــــ بصطط: افجااذ ساطر جالط أبع سئغثةـ 

صفقة القرن تجرد العرب من كرامتهم



افربساء ٢٧ طظ حّعال ١٤٣٩ عـ/ المعاشص ١١ تمعز/غعلغع ٢٠١٨ طـ ٤     السثد ١٩٠

ظحر طعصع (وضالئ افظاضعل، السئئ، ١٦ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٦/٣٠م) خئرا جاء شغه: "لطغعم البالث سطى 
الاعالغ، حعث المشرب، الةمسئ، اتاةاجات ضث أتضام صدائغئ بتص ظحطاء "تراك الرغش"، ُوِخفئ بـ"الصاجغئ". 
وحمطئ اقتاةاجات طثغظاغ وجثة (حمال حرق)، وخظغفرة (وجط)، وحارك شغعا السحرات، ططالئغظ باإلشراج 
طتغط السفارة المشربغئ لثى الساخمئ  حعث  ضما  افتضام الخادرة بتصعط.  الفعري سظ المساصطغظ، وإلشاء 
الفرظسغئ بارغج، وصفئ حارك شغعا سحرات المعاذظغظ المشاربغظ، رشسعا خقلعا حسارات تطالإ بـ"إظعاء تالئ 

اقتاصان شغ الرغش (طظطصئ حمالغ الئقد)، وإذقق جراح المساصطغظ".
ظاخر  سطى  ساطا   ٢٠ بالسةظ  تضما  جغ)  بغ  (بغ  بتسإ  أخثرت  صث  طشربغئ  طتضمئ  ضاظئ   :
حمالغ  التسغمئ  وطثغظئ  الرغش  طظطصئ  شغ  الحسئغ"  "التراك  أو  الحسئغئ  اقتاةاجات  صائث  الجشجاشغ، 
أغدا،  ساطا   ٢٠ إغغث  وجمغر  الئسااظغ  ووجغط  أتمةغص  ظئغض  بسةظ  أغدا  المتضمئ  وصدئ  المشرب. 
بغظما أخثرت تضما بالسةظ لمثة ١٥ ساطا سطى بقبئ آخرغظ شغ الصدغئ ظفسعا. ضما ُتضط سطى جئسئ 
ظاحطغظ بالسةظ لمثة خمسئ أسعام وسطى جائ أحثاص بالسةظ سحرة أسعام. وتدمظ الصرار أتضاطا 
بسةظ جئسئ ظاحطغظ بقبئ أسعام وابظغ سحر حثخا طثة ساطغظ طع إغصاف الاظفغث ضث ظاحط واتث. 
أتضام بالسةظ سالغئ ضث ظحطاء صادوا أو حارضعا شغ الاترضات اقتاةاجغئ ضث الفصر والئطالئ وجعء 
المسغحئ، الاغ اظثلسئ شغ المشرب خاخئ بسث وشاة بائع جمك غثسى "طتسظ شضري" جتصا داخض حاتظئ 
صماطئ بغظما ضان غتاول اجاسادة جمضه الثي خادرته الحرذئ، والسةغإ أن المتضمئ تغظعا تضمئ سطى 
طظ تسئئعا شغ صاطه بأتضام عجغطئ تمبطئ بسةظ بسدعط لئدسئ أحعر وبراءة الئسخ اآلخر. إن الظزام 
المشربغ غزظ أظه بمبض عثه افتضام السالغئ صث غردع وغثغش أعض المشرب طظ الاترك ضثه أو المطالئئ 
بإجصاذه، ولضظ طبض عثه الاخرشات تجغث طظ غدإ الظاس وجثطعط ورغئاعط شغ اقظسااق طظ ظطمه، 

وإصاطئ ظزام السثل والضراطئ الثي غعتث المسطمغظ وق غفرصعط وغحااعط.

حعال ١٤٣٩عـ،  البقباء، ١٢  ظئ،  (الةجغرة  طعصع  أورد 
٢٠١٨/٠٦/٢٦م) خئرا جاء شغه: "صال الرئغج افطرغضغ 
دوظالث تراطإ الغعم اقبظغظ إن تصثطا ضئغرا صث تتصص سطى 
خسغث إتغاء سمطغئ السقم شغ الحرق افوجط، وذلك 
خقل اجاصئاله شغ الئغئ افبغخ ططك افردن سئث اهللا 
الباظغ الثي غصعم بجغارة لعاحظطظ تساشرق سثة أغام. 
بأظه  افطرغضغ  الرئغج  افردن  ططك  وخش  جعاه،  طظ 
طاعاضع، وصال "إذا أخث بصغئ السالط ججءا طظ تعاضسك 
وضغاجاك لضظا شغ وضع أشدض بضبغر"، شرّد تراطإ بالصعل 

إن عثا "أجمض إذراء تطصاه طظث شارة ذعغطئ".
: تأتغ عثه الجغارة بسث أغام صطغطئ سطى اظاعاء جعلئ طساحار وخعر الرئغج افطرغضغ جارغث ضعحظر 
وطئسعث السقم إلى الحرق افوجط جغسعن غرغظئقت إلى صطر وافردن وضغان غععد وطخر والسسعدغئ 
تمعغًثا لقسقن سظ "خفصئ الصرن"، وصث جئص تطك الةعلئ زغارة طفاجؤئ صام بعا رئغج وزراء ضغان غععد 
ظاظغاعع إلى افردن اجامع خقلعا بالمطك سئث اهللا، وضثلك زغارة ضئغر طفاوضغ السططئ الفطسطغظغئ خائإ 
سرغصات ورئغج المثابرات الفطسطغظغ طاجث شرج إلى افردن سصإ اظاعاء زغارة ضعحظر وغرغظئقت، ضما تأتغ 
عثه الجغارة أغًدا بالاجاطظ طع زغارة لظةض ولغ السعث الئرغطاظغ افطغر ولغام إلى افردن وطظ بط إلى افرض 
المتاطئ لطصاء زسماء ضغان غععد وصادة السططئ الفطسطغظغئ. إن عثه الةعقت المضعضغئ والطصاءات الماجاتمئ 
خغر دلغض سطى تةط الاظاشج اقجاسماري وسطى طثى الاآطر والاضالإ سطى صدغئ شطسطغظ واقجاسةال شغ 
تخفغاعا طظ خقل طا غسمى بـ"خفصئ الصرن". أطا بالظسئئ لطظزام افردظغ شعع طظث أن أظحأته برغطاظغا وعع 
غظفث جغاجاعا، وغثثم ضغان غععد، شعع طظ جطط لعط الدفئ الشربغئ سطى ذئص طظ ذعإ بأطر طظ جغثته 
برغطاظغا، وعع طظ تمى ضغان غععد ذعال السصعد الماضغئ، وطا زال غصعم بعظغفاه الصثرة عثه إلى الغعم 
وسطى أتط وجه، وضض طا غصال طظ أن الظزام افردظغ غثاشع سظ صدغئ شطسطغظ وسظ طصثجاتعا عع زسط 

باذض شدتاه الحعاعث التسغئ لممارجات ططعك افردن طظث تأجغسه؛ الةث وافب والعلث.

أورد طعصع (الةجغرة ظئ، افربساء، ٢٠ حعال ١٤٣٩عـ، ٢٠١٨/٠٧/٠٤م) خئرا جاء شغه: "ظحرت حئضئ صثس 
اإلخئارغئ تسةغق طخعرا لةظعد ضغان غععد الشاخإ وعط غستطعن اطرأة شطسطغظغئ بسث أن ظجسعا تةابعا، 
وذلك خقل تخثي الفطسطغظغغظ لسمطغات العثم الاغ تظفثعا صعات اقتاقل شغ طظطصئ خان افتمر حرق 
طثغظئ الصثس المتاطئ. وصث أبارت التادبئ رواد طعاصع الاعاخض الثغظ ذالئعا السرب والمسطمغظ وتضاطعط 
شغ  طتضمئ  وضاظئ  افولى.  صئطاعط  افصخى  المسةث  ولتماغئ  شطسطغظ،  شغ  إخعاظعط  لظخرة  بالاترك 
الضغان الشاخإ أصرت إخقء طظطصئ خان افتمر تمعغثا لطاعجع اقجاغطاظغ شغ المظطصئ، ضما أصرت ترتغض 

السضان إلى طظطصئ الظعغسمئ حمال غرب طثغظئ أرغتا".
: لعق خثقن تضام المسطمغظ صاذئئ فعض افرض المئارضئ شطسطغظ، وتعاذآعط طع غععد ضثعط، 
لما تمضظ غععد طظ الصغام بعثه الةرغمئ الظضراء بدرب المسطمات واقساثاء سطى أسراضعظ بظجع تةابعظ 
وتمجغص بغابعظ. ولعق خمئ جغعش المسطمغظ سطى تضاطعط السمقء افظثال، طا وخطئ تال أعض شطسطغظ 
ظثاء الترائر شغ  تطئغئ  المسطمغظ  العاجإ سطى جغعش  لثلك شإن  الثل والععان؛  طظ  المساعى  عثا  إلى 
افرض المئارضئ شطسطغظ وظخرتعظ وإظصاذعظ طظ برابظ غععد المةرطغظ؛ وذلك باإلذاتئ بعآقء التضام 

وإصاطئ الثقشئ الراحثة سطى طظعاج الظئعة، الاغ جاصاطع ضغان غععد طظ جثوره وتةسطه أبرا بسث سغظ.

طحارضئ اإلطارات شغ طسرضئ التثغثة شغ طسار ظجع 
طا  سطى  افوروبغ  الئرلمان  طئادرة  وتأتغ  افلشام، 
غئثو إلسطاء اإلطارات وصعات عادي طجغثا طظ العصئ 
التثغثة،  طسرضئ  شغ  جععري  سسضري  تصثم  إلتراز 
وعط  السغاجغ  التض  طفاوضات  التعبغعن  لغثخض 
أن  غزعر  ق  المسارك  جغر  أن  إق  أضسش،  وضع  شغ 

"تترغر" التثغثة جغضعن أطرا جعق.
واتث  أطر  سطى  تراعظ  الغمظ  شغ  الخراع  أدوات  إن 
وعع أن غتسط الشرب أطره وغاصاجط الظفعذ والبروة 
شغ الئقد طصابض أن غئصغعط أجغاُدعط شغ الشرب سطى 

ضراجغ التضط لغظالعا طظ شاات طا غئصغه عع لعط.
رْاجه  وسطى  وافوروبغ  افطرغضغ  بحصغه  الشرب  إن 
الظفعذ  سطى  طتمعطا  تظاشسا  غاظاشسان  برغطاظغا، 
غسغطر  أن  ذرف  ضض  وغتاول  الغمظ،  شغ  والبروة 
طعاصع  أعــط  وسطى  السالمغئ،  الممرات  أعــط  سطى 
سطى  سقوة  المظطصئ  شغ  اقجاراتغةغئ  المظاورات 
الةجغرة  شغ  الطئغسغ  والشاز  الظفط  طبطث  صاسثة 
بثلك  الصغام  طعمئ  الضاشر  الشرب  وأوضض  السربغئ، 
أبظاء  لغةظثوا  المتطغغظ  الخراع  أدوات  إلى  الخراع 
الئقد ظغابئ سظ جغعحعط لغاصاتطعا شغما بغظعط تتئ 
غاشطات طثعئغئ وذائفغئ وطظاذصغئ طدطِّطئ، جسطئ 
الثم المسطط غسغض رخغخا دشاسًا سظ ظفعذ برغطاظغا 
أو خثطئ لاعجع أطرغضا شغ السالط! شغ العصئ الثي 
سغح  وضظك  وععان  ُذل  تغاة  الغمظ  أعض  غسغح 
سزغمئ  خغرات  سطى  غمحعن  وعط  السغظ،  تثطؤه  ق 

تاظاشج أضئر الصعى السالمغئ لطتخعل سطغعا!!
شغ  اقصااال  طظ  وتثرظا  سطغظا  ترم  صث  اإلجقم  إن 
ْعِد  ا َ طا بغظظا، شصال سطغه الخقة والسقم «َال َتْرِجُع
ْ ِرَقاَب َْعٍض»!! شضغش سظثطا غضعن  ُ ُ ْع ِرُب َ ْ ارًا َ ُكفَّ

الصاال خثطئ لمخالح الشرب الضاشر شغ بقدظا؟!!
الصدغئ  بستإ  إق  غضعن  ق  الغمظغئ  افزطئ  تض  إن 
المتطغئ  الصغادات  وطظ  الماتثة  افطط  أروصئ  طظ 
شعرا  الصاال  ووصش  بأطرعا،  والمآتمرة  لعا  السمغطئ 
افتضام  ــجال  وإظ الــعاتــث،  الئطث  شغ  افحصاء  بغظ 
شاتصظ  الاطئغص،  طظجل  بافزطئ  الماسطصئ  الحرسغئ 
الثطاء وغخان السرض وتتفر افطعال، وترشع راغئ 
ق إله إق اهللا طتمث رجعل اهللا شغ دولئ خقشئ سطى 
بصرب  والسقم  الخقة  سطغه  بحر  الظئعة،  طظعاج 

 زطاظعا، وأرجع اهللا أن تضعن الغمظ ظعاتعا

الربملان افوروبغ غساةغإ لثسعة التعبغني
باصثغط طئادرة لتض افزطئ الغمظغئ

٢٠١٨م  تمعز/غعلغع   ٧ السئئ  افخئار،  طعصع  ظحر 
باترغسغا  افوروبغ الفرظسغئ  الظائئئ شغ الئرلمان  أن 
قلعظث، تصثطئ بمسعدة طئادرة أوروبغئ جثغثة لتض 
افوروبغ  الئرلمان  "طساعمئ  بسظعان  الغمظغئ،  افزطئ 
شغ شاح طسار باٍن لطتعار الثاخطغ الغمظغ طعاٍز وطضمض 

لطمسار الثي غصعده المئسعث افطمغ".
روجغا  بةععد  طآخرا  رتئعا  صث  التعبغعن  وضــان 
واقتتاد افوروبغ لطمساعمئ شغ تض افزطئ الغمظغئ، 
السمطغئ  تترغك  إلى  تاجئ  شغ  التعبغغظ  أن  وغئثو 
السغاجغئ صئض أن غثسروا طسرضئ طثغظئ التثغثة، ضغ 
غثخطعا المفاوضات شغ وضع أشدض غةسطعط ججءًا طظ 
طساصئض التض السغاجغ شغ الغمظ، وعثا عع طا جاء 
شغ طئادرة الئرلمان افوروبغ إذ جسض لطتعبغغظ تمبغق 
جغاجغا شغ طساصئض الغمظ، إق أن الئرلمان افوروبغ 
والمةطج  الةظعبغ  التراك  أغدا  التعار  شغ  أحرك 

اقظاصالغ وأتجاب المآتمر الحسئغ واإلخقح.
الغمظ  إلى  افطمغ  المئسعث  ضان  ذاته  السغاق  وِشغ 
الئرغطاظغ طارتظ غرغفغث صث صثم إشادته إلى طةطج 
ذرشغ  دسا  إظه  شغعا  وصال  الماضغ،  افجئعع  افطظ 
افزطئ الغمظغئ إلى طفاوضات التض السغاجغ وتةظغإ 
طثغظئ التثغثة أي سمض سسضري. إق أن دسعته تطك 
لط تةث - ضما غئثو - آذاظا خاغغئ، شصث أسطظئ اإلطارات 
طظ  لقظستاب  لطتعبغغظ  المسطاة  المعطئ  اظاعاء 
المثغظئ، وأن سمطغئ "تترغر" التثغثة جغاط اجاؤظاشعا 
تتئ غطاء صعات الاتالش والةغح الغمظغ الاابع لسئث 
ربه عادي، وبالفسض اجاآظفئ افسمال السسضرغئ شغ 
المظطصئ المتغطئ بمثغظئ التثغثة الةمسئ ٦ تمعز/
غعلغع، وتط تحث طجغث طظ الصعات السسضرغئ برا وبترا، 
طصاتطغه  أن  التعبغ  المطك  سئث  أسطظ  المصابض  وِشغ 
جغثاشسعن سظ طثغظئ التثغثة والساتض الشربغ ودسا 

إلى تحث طجغث طظ المصاتطغظ عظاك.
ورغط ظةاح أطرغضا شغ إساصئ تصثم اإلطارات ظتع طثغظئ 
التثغثة تتئ دساوى "إظساظغئ" و"تماغئ المثظغغظ" 
باإلضاشئ إلى تترغك طةطج افطظ لاةظغإ التثغثة 
أتغاًء  التعبغغظ  سطى  لطتفاظ  سسضري،  سمض  أي 
لطثخعل إلى طفاوضات التض السغاجغ، إق أن أوروبا 
وصفئ إلى جاظإ اإلطارات شغ طسرضئ التثغثة، شصث 
حرسغئ  طسرضئ  التثغثة  طسرضئ  إن  برغطاظغا  صالئ 
جاءت بططإ طظ التضعطئ الحرسغئ، وواشصئ شرظسا 
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وتثعا دولئ الثقشئ الراحثة الباظغئ
سطى طظعاج الظئعة

عغ املظصثة لطشرب طظ درك الرأجمالغئ

ق حك أن التدارة الشربغئ الاغ تتضط صئداعا سطى 
السالط الغعم عغ تدارة ق تصعم سطى أجاس ختغح 
شغ  ظحأت  فظعا  الفطرة  وغعاشص  السصض  سطى  طئظغ 
شضرتعا وتفاخغطعا ضردة شسض لعاصع طسغظ؛ وعع تتضط 
جاظإ،  طظ  والمةامع  التغاة  شغ  وجطعضعا  الضظغسئ 
وشقجفئ وطفضرغظ غظضرون وجعد الثغظ شغ التغاة، 
طما  والتغاة،  لقظسان  ظزرتعما  جئئه  واخاقشعما 
أظاب المئثأ الرأجمالغ وأظزماه شغما بسث... لعثا لط 
تضظ التدارة الشربغئ تئتث شغ تصغصئ اإلظسان طظ 
تغث عع إظسان لاخض إلى تطعل تصغصغئ لمحاضطه، 
بض تضمئ عثه التدارة سطى اإلظسان صئض أن تئتث 
شغ واصسه وطا غظفسه وطا غدره... وطظ أضبر افشضار 
أعط  تحضض  الاغ  والترغات،  الفردغئ،  شضرة  المثطرة 

طفاعغط التدارة الشربغئ.
لغرتضإ  الفرد  أطام  طخراسغه  سطى  الئاب  شاح  لعثا 
الفطرة  بثلك  ششغروا  الترغَّات،  باجط  غرغث  شسض  ضض 
السعغئ، وُذعر المةامسات، ولما اجافتض افطر بتبعا 
ترغئ  تصغث  صعاظغظ  سئر  الترغئ  عثه  جماح  لاصغغث 
الفرد إذا تسثت سطى ترغئ غغره، وشحطعا بصعاظغظعط 
وطئادئعط العضسغئ الئحرغئ أن غعصفعا عثا الفساد 
المظاحر ضالظار شغ العحغط، لثرجئ أن أخئح اقظاتار 
طقذًا لطضبغر طظ أبظاء عثه التدارة رغط رغث السغح.

وخغس المةامع خغاغئ تاعاشص طع الترغات الاغ تصثس 
شغ اإلسقم، وطظاعب الاسطغط الاغ تربغ الظحَء سطى 
اجاسعال الفاتحئ، والئسث سظ الطعر والسفئ، شدًق 
سظ الصعاظغظ العضسغئ الاغ تئغح الاسري، واقخاقط، 
والثمعر، والمثثرات، وعغ تسمض سطى إذعاب السصض، 
لعثا أخئح ضبغر طظ اآلباء غسمثون إلغثاء زوجاتعط 
وأطعاتعط وأذفالعط، وضبغر طظعط تسئإ شغ اإلغثاء 
وبسدعط  بالمساحفى،  الةطعس  لجم  طما  الةسثي، 
تسرض لقخابئ الثائمئ واإلساصئ، بغظما ظةث الئسخ 

اآلخر صث شصث تغاته.
بمسالةئ  تعاط  جمسغات  تأجسئ  ترصغسغئ  وضمسالةئ 
آبار السظش افجري، وتسمض سطى إسادة تأعغض المخابغظ 
طظ الظساء وافذفال، جعاء طظ الظاتغئ المادغئ، أو طظ 
الظاتغئ الظفسغئ شغ أطرغضا شغ سام ١٩٨٩م، وذلك غرجع 
لطصداغا السثغثة الاغ سمئ ضض أرجاء أطرغضا وسمطئ 

سطى تعثغث افطظ المةامسغ شغ تطك المظاذص.
تماغئ  إلى  تعثف  طا  أول  الةمسغئ  عثه  وتعثف 
الجوجات وافذفال طظ الثطر الثي غتثق بعط، طما 
الشربغئ،  افجرة  أشراد  وجقطئ  أطظ  تعثغث  إلى  صاد 
سطى  تسمض  الاغ  افجئاب  أعط  طظ  غضعن  وبالاالغ 

تفضغك وتحاغئ أشراد تطك افجر.
شفغ إتخائغئ دصغصئ تط تظاولعا طظ طثاشر الحرذئ 
بطشئ  صث  افجري  السظش  ضتاغا  أن  وجثوا  بأطرغضا 
ظتع ٢٩٢٨ حثخا وإن ظتع ٢٠٪ طظ الظساء الماعشغات 
ظةث  بغظما  السابصغظ  أزواجعظ  بعاجطئ  صاطظ  صث 
ظتع ططغعن اطرأة تساظغ طظ السظش افجري طظ تطك 
التعادث الاغ اجاثثم شغعا السقح الظاري، طما غعثد 
افطظ افجري شغ تطك العقغات، وغتغطعا وضرًا لطةرغمئ 

بثقً طظ طعةع لطسضغظئ والتإ والعئام.
وتفر  المةامع  خان  اإلجقم  شإن  المصابض  وشغ 
افجرة بأتضام رباظغئ، ترساعا وتتفزعا طظ الجلض، وإن 
التصائص  سظ  أدطشاعط  أغطصعا  الثغظ  ذلك  غفعط  لط 
الاغ  تطك  خاخئ  برعان،  إلى  تتااج  ق  الاغ  الةطغئ، 
تثص المرأة باسائارعا المربغئ والصثوة والمبض لفبظاء.

طظث  طظعا  اظاجع  طا  لطمرأة  اإلجقم  تحرغسات  أسادت 
ظععر الرأجمالغئ واظاحار داء الترغات. والترغئ الاغ 
غزظ أسثاء المرأة أن اإلجقم ترم المرأة طظعا لغسئ 
بترغئ، شعآقء بما حرسعا صث جسطعا المرأة جطسئ تئاع 
شغ جعق الظثاجئ، تتئ دسعى الترغئ، شعط سرضعا 
جسثعا لطئغع، وطا بصغ لعا طا تتافر به، لعثا جسطعا 
خعرة المرأة تةارة تساثثم شغ دساغاتعط، وبثاخئ 
الخعر الفاضتئ أو الةظسغئ الثادحئ لطتغاء، طظ خقل 
إسقظات أو دساغات تةارغئ، وضض ذلك غضرس أن المرأة 
سئارة سظ جسث وطااع جظسغ، شظةث سطى جئغض المبال 
تعزغسعا  شغ  تسامث  إسقظات  سطى  طظعا   ٪٦٠ غسامث 
افطرغضغئ   Glamour طةطئ  شمبق  المرأة،  جسث  سطى 
أسثادعا  أتث  اتاعى  المرأة،  حؤعن  شغ  الماثخخئ 
سطى (٣٣٩) إسقظاً تمطئ خعرًا جظسغئ شاضتئ ظزغر (٦٥) 
طادة شصط طما غةطغ التصغصئ الاغ غثفعظعا أظعا لغج 

دسعة لطترغئ بض طةرد (بجظج).
وشغ المصابض ظةث عآقء الثغظ غثسعن أن ترغئ المرأة 
تأتغ طظ طظططص أظعا تمطك جسثعا، وبالاالغ شطعا 
غغر  والسصض،  لطفطرة  طثالش  وعثا  شغه،  الاخرف  تص 
أن دغظ اإلجقم جسض المرأة درة طخعظئ باحرغسات 
الطئاس الحرسغ وطظع الثطعة واقخاقط وغغرعا دون 
والمظضرات،  لطفعاتح  طمارجاعا  شغ  ترة  تضعن  أن 
وحرع الجواج إلحئاع الشرائج شغ ربط الةظج بالجواج 
طظ  المرأة  عثه  اإلجقم  غمظع  ذلك  وشغ  شتسإ، 
التخعل  غضعن  أق  ضرورة  وغرى  واقطاعان،  الائثل 
سطغعا جعقً وطغسعرًا لطرجال، بض طصغثا برباط حرسغ 
وطعبص طظ اهللا وعع الجواج. وسطغه غصعم بظاء افجرة 
سقصات  ذلك  شغ  وتظحأ  الظاس،  وغاضابر  الماماجضئ 
اجاماسغئ طظ حأظعا تماجك عثه افجر شغ سقصات 
تإ وتعاخض، شاضعن افجرة طارابطئ بمفاعغط صعغئ 

أعمعا بر العالثغظ والعقغئ والصعاطئ وغغرعا.
وخااطا ظصعل، إن الترغئ الاغ أسطاعا الشرب الماتطض 
لطمرأة صث أبرت بحضض طبغر شغ المرأة ظفسعا، وشغ 
افجرة والمةامع، طظ خقل الصداء سطى ظعاته افولى 
بسئإ  ذطئاً  لعا  ساد  طا  الاغ  "افجرة"  شغ  الممبطئ 
المرأة  تازتعا  الاغ  الترغات  عثه  والترغات،  الترغئ 
سخر  إلى  تسعد  وجسطاعا  شسالغاعا،  أشصثتعا  الشربغئ 
بظحر  بضاططه  المةامع  سطى  ذلك  شاظسضج  الةعاري، 
الثي  الظفسغ،  الفراغ  وبث  الظفسغ،  الصطص  طظ  تالئ 
ق غمطآه إق تطعل تعاشص الفطرة، وتصظع السصض، وتمف 
الثي  اإلجقم  تطعل  عغ  وعثه  الطمأظغظئ،  الظفج 
طظعاج  سطى  الباظغئ  الراحثة  الثقشئ  دولئ  جاتمطه 
الظئعة، طظصثًة ظساء الشرب والئحرغئ جمساء طظ درضات 

 التدارة الرأجمالغئ
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أيتها الجيوش! حرائر فلسطين يستنصرنكم 
فهل من ناصر لهن ومغيث؟!

القدس خارج اهتمامات ملوك األردن 
منذ أن أنشأت بريطانيا مملكتهم

أحكام بالسجن عالية في المغرب
لمجرد المطالبة بالعدل وتحسين المعيشة


